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ਲੂਕਿਲਿਖਤਃ ਸੁਸੰਵਾਦਃ

Ⅰ ਪਰ੍ਥਮਤੋ ਯੇ ਸਾਕ੍ਿਸ਼਼ਣੋ ਵਾਕਯ੍ਪਰ੍ਚਾਰਕਾਸ਼੍ਚਾਸਨ੍ ਤੇ(ਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਮਧਯ੍ੇ
ਯਦਯ੍ਤ੍ ਸਪਰ੍ਮਾਣੰ ਵਾਕਯ੍ਮਰ੍ਪਯਨ੍ਿਤ ਸ੍ਮ

Ⅱ ਤਦਨੁਸਾਰਤੋ(ਅ)ਨਯ੍ੇਿਪ ਬਹਵਸ੍ਤਦ੍ਵʼ◌ੱਤਾਨ੍ਤੰ ਰਚਿਯਤੁੰ ਪਰ੍ਵʼ◌ੱਤਾਃ|
Ⅲ ਅਤਏਵ ਹੇ ਮਹਾਮਿਹਮਿਥਯਿਫਲ੍ ਤੰ ਯਾ ਯਾਃ ਕਥਾ

ਅਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਥਾਸ੍ਤਾਸਾਂ ਦʼਢਪਰ੍ਮਾਣਾਿਨ ਯਥਾ ਪਰ੍ਾਪ੍ਨਿਸ਼਼
Ⅳ ਤਦਰ੍ਥੰ ਪਰ੍ਥਮਮਾਰਭਯ੍ ਤਾਿਨ ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ ਜ੍ਞਾਤਾਹਮਿਪ ਅਨੁ ਮਾਤ੍

ਸਰ੍ੱਵਵʼ◌ੱਤਾਨ੍ਤਾਨ੍ ਤੁਭਯ੍ੰ ਲੇਿਖਤੁੰ ਮਿਤਮਕਾਰ੍ਸ਼਼ਮ੍|
Ⅴ ਿਯਹੂਦਾਦੇਸ਼ੀਯਹੇਰੋਦ੍ਨਾਮਕੇ ਰਾਜਤੰ ਕੁਰ੍ੱਵਿਤ ਅਬੀਯਯਾਜਕਸਯ੍

ਪਰ੍ੱਯਾਯਾਿਧਕਾਰੀ ਿਸਖਿਰਯਨਾਮਕ ਏਕੋ ਯਾਜਕੋ ਹਾਰੋਣਵੰਸ਼ੋਦ੍ਭਵਾ
ਇਲੀਸ਼ੇਵਾਖਯ੍ਾ

Ⅵ ਤਸਯ੍ ਜਾਯਾ ਦਾਿਵਮੌ ਿਨਰ੍ਦੋਸ਼਼ੌ ਪਰ੍ਭੋਃ ਸਰ੍ੱਵਾਜ੍ਞਾ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਸ਼੍ਚ
ਸੰਮਨਯ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਦʼਸ਼਼੍ਟੌ ਧਾਰ੍ੰਿਮਕਾਵਾਸ੍ਤਾਮ੍|

Ⅶ ਤਯੋਃ ਸਨ੍ਤਾਨ ਏਕੋਿਪ ਨਾਸੀਤ੍, ਯਤ ਇਲੀਸ਼ੇਵਾ ਬਨ੍ਧਯ੍ਾ ਤੌ ਦਾਵੇਵ
ਵʼ◌ੱਧਾਵਭਵਤਾਮ੍|

Ⅷ ਯਦਾ ਸਵ੍ਪਰ੍ੱਯਾਨੁ ਮੇਣ ਿਸਖਿਰਯ ਈਸ਼ਵ੍ਾਸਯ੍ ਸਮਕ੍ਸ਼਼ੰ ਯਾਜਕੀਯੰ
ਕਰ੍ੰਮ ਕਰੋਿਤ

Ⅸ ਤਦਾ ਯਜ੍ਞਸਯ੍ ਿਦਨਪਿਰਪਾੱਯਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਮਨ੍ਿਦਰੇ ਪਰ੍ਵੇਸ਼ਕਾਲੇ
ਧੂਪਜਵ੍ਾਲਨੰ ਕਰ੍ੰਮ ਤਸਯ੍ ਕਰਣੀਯਮਾਸੀਤ੍|

Ⅹ ਤੱਧੂਪਜਵ੍ਾਲਨਕਾਲੇ ਲੋਕਿਨਵਹੇ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਾਂ ਕਰ੍ਤੁੰ ਬਿਹਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ
Ⅺ ਸਿਤ ਿਸਖਿਰਯੋ ਯਸਯ੍ਾਂ ਵੇਦਯ੍ਾਂ ਧੂਪੰ ਜਵ੍ਾਲਯਿਤ ਤੱਦਕ੍ਿਸ਼਼ਣਪਾਰ੍ਸ਼ਵ੍ੇ

ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਦੂਤ ਏਕ ਉਪਸ੍ਿਥਤੋ ਦਰ੍ਸ਼ਨੰ ਦਦੌ|
Ⅻ ਤੰ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਿਸਖਿਰਯ ਉਿਦਿਵਜੇ ਸ਼ਸ਼ਙ੍ਕੇ ਚ|
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ⅩⅢ ਤਦਾ ਸ ਦੂਤਸ੍ਤੰ ਬਭਾਸ਼਼ੇ ਹੇ ਿਸਖਿਰਯ ਮਾ ਭੈਸ੍ਤਵ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਾ ਗਰ੍ਾਹਯ੍ਾ
ਜਾਤਾ ਤਵ ਭਾਰ੍ੱਯਾ ਇਲੀਸ਼ੇਵਾ ਪੁਤੰ ਪਰ੍ਸੋਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਤਸਯ੍ ਨਾਮ ਯੋ◌ਹेਨ੍ ਇਿਤ
ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਿਸ|

ⅩⅣ ਿਕਞ੍ਚ ਤੰ ਸਾਨਨ੍ਦਃ ਸਹਰ੍ਸ਼਼ਸ਼੍ਚ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਸ ਤਸਯ੍ ਜਨ੍ਮਿਨ ਬਹਵ
ਆਨਨ੍ਿਦਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਚ|

ⅩⅤ ਯਤੋ ਹੇਤੋਃ ਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਗੋਚਰੇ ਮਹਾਨ੍ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਤਥਾ
ਦਾਕ੍ਸ਼਼ਾਰਸੰ ਸੁਰਾਂ ਵਾ ਿਕਮਿਪ ਨ ਪਾਸਯ੍ਿਤ, ਅਪਰੰ ਜਨ੍ਮਾਰਭਯ੍
ਪਿਵਤੇਣਾਤ੍ਮਨਾ ਪਿਰਪੂਰ੍ਣਃ

ⅩⅥ ਸਨ੍ ਇਸਰ੍ਾਯੇਲੰਸ਼ੀਯਾਨ੍ ਅਨੇਕਾਨ੍ ਪਰ੍ਭੋਃ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍
ਮਾਰ੍ਗਮਾਨੇਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

ⅩⅦ ਸਨ੍ਤਾਨਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਿਪਤʼਣਾਂ ਮਨਾਿਂਸ ਧਰ੍ੰਮਜ੍ਞਾਨੰ
ਪਰ੍ਤਯ੍ਨਾਜ੍ਞਾਗਰ੍ਾਿਹਣਸ਼੍ਚ ਪਰਾਵਰ੍ੱਤਿਯਤੁ,ੰ ਪਰ੍ਭੋਃ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸੇਵਾਰ੍ਥਮ੍
ਏਕਾਂ ਸੱਿਜਤਜਾਿਤੰ ਿਵਧਾਤੁਞ੍ਚ ਸ ਏਿਲਯਰੂਪਾਤ੍ਮਸ਼ਕ੍ਿਤਪਰ੍ਾਪ੍ਤਸ੍ਤਸਯ੍ਾਗਰ੍ੇ
ਗਿਮਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

ⅩⅧਤਦਾ ਿਸਖਿਰਯੋ ਦੂਤਮਵਾਦੀਤ੍ ਕਥਮੇਤਦ੍ ਵੇਤ੍ਸਯ੍ਾਿਮ? ਯਤੋਹੰ ਵʼ◌ੱਧੋ
ਮਮ ਭਾਰ੍ੱਯਾ ਚ ਵʼ◌ੱਧਾ|

ⅩⅨ ਤਤੋ ਦੂਤਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ੁਵਾਚ ਪਸ਼ਯ੍ੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਦਰ੍ੱਤੀ ਿਜਬਰ੍ਾਯੇਲ੍ਨਾਮਾ
ਦੂਤੋਹੰ ਤਯਾ ਸਹ ਕਥਾਂ ਗਿਦਤੁੰ ਤੁਭਯ੍ਿਮਮਾਂ ਸ਼ੁਭਵਾਰ੍ੱਤਾਂ ਦਾਤੁਞ੍ਚ ਪਰ੍ੇਿਸ਼਼ਤਃ|

ⅩⅩ ਿਕਨ੍ਤੁ ਮਦੀਯੰ ਵਾਕਯ੍ੰ ਕਾਲੇ ਫਿਲਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਤਤ੍ ਤਯਾ ਨ ਪਰ੍ਤੀਤਮ੍ ਅਤਃ
ਕਾਰਣਾਦ੍ ਯਾਵਦੇਵ ਤਾਿਨ ਨ ਸੇਤ੍ਸਯ੍ਨ੍ਿਤ ਤਾਵਤ੍ ਤੰ ਵਕ੍ਤੁੰਮਸ਼ਕ੍ਤੋ ਮੂਕੋ ਭਵ|

ⅩⅪ ਤਦਾਨੀਂ ਯੇ ਯੇ ਲੋਕਾਃ ਿਸਖਿਰਯਮਪੈਕ੍ਸ਼਼ਨ੍ਤ ਤੇ ਮਧਯ੍ੇਮਨ੍ਿਦਰੰ ਤਸਯ੍
ਬਹੁਿਵਲਮ੍ਬਾਦ੍ ਆਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯੰ ਮੇਿਨਰ|ੇ

ⅩⅫ ਸ ਬਿਹਰਾਗਤੋ ਯਦਾ ਿਕਮਿਪ ਵਾਕਯ੍ੰ ਵਕ੍ਤੁਮਸ਼ਕ੍ਤਃ ਸਙ੍ਕੇਤੰ ਕʼਤਾ
ਿਨਃਸ਼ਬ੍ਦਸ੍ਤਸਯ੍ੌ ਤਦਾ ਮਧਯ੍ੇਮਨ੍ਿਦਰੰ ਕਸਯ੍ਿਚਦ੍ ਦਰ੍ਸ਼ਨੰ ਤੇਨ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਮ੍
ਇਿਤ ਸਰ੍ੱਵੇ ਬੁਬੁਿਧਰ|ੇ

ⅩⅩⅢ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਤਸਯ੍ ਸੇਵਨਪਰ੍ੱਯਾਯੇ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣੇ ਸਿਤ ਸ ਿਨਜਗੇਹੰ
ਜਗਾਮ|

ⅩⅩⅣਕਿਤਪਯਿਦਨੇਸ਼਼ੁ ਗਤੇਸ਼਼ੁ ਤਸਯ੍ ਭਾਰ੍ੱਯਾ ਇਲੀਸ਼ੇਵਾ ਗਰ੍ੱਭਵਤੀ ਬਭੂਵ
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ⅩⅩⅤ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਸਾ ਪਞ੍ਚਮਾਸਾਨ੍ ਸੰਗੋਪਯ੍ਾਕਥਯਤ੍ ਲੋਕਾਨਾਂ ਸਮਕ੍ਸ਼਼ੰ
ਮਮਾਪਮਾਨੰ ਖਣ੍ਡਿਯਤੁੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰੋ ਮਿਯ ਦʼਸ਼਼੍ਿਟੰ ਪਾਤਿਯਤਾ ਕਰ੍ੰਮੇਦʼਸ਼ੰ
ਕʼਤਵਾਨ੍|

ⅩⅩⅥ ਅਪਰਞ੍ਚ ਤਸਯ੍ਾ ਗਰ੍ੱਭਸਯ੍ ਸ਼਼ਸ਼਼੍ਠੇ ਮਾਸੇ ਜਾਤੇ
ਗਾਲੀਲ੍ਪਰ੍ਦੇਸ਼ੀਯਨਾਸਰਤ੍ਪੁਰੇ

ⅩⅩⅦ ਦਾਯੂਦੋ ਵੰਸ਼ੀਯਾਯ ਯੂਸ਼਼ਫ੍ਨਾਮ੍ਨੇ ਪੁਰੁਸ਼਼ਾਯ ਯਾ
ਮਿਰਯਮ੍ਨਾਮਕੁਮਾਰੀ ਵਾਗ੍ਦੱਤਾਸੀਤ੍ ਤਸਯ੍ਾਃ ਸਮੀਪੰ ਿਜਬਰ੍ਾਯੇਲ੍ ਦੂਤ
ਈਸ਼ਵ੍ਰੇਣ ਪਰ੍ਿਹਤਃ|

ⅩⅩⅧਸ ਗਤਾ ਜਗਾਦ ਹੇ ਈਸ਼ਵ੍ਰਾਨੁਗʼਹੀਤਕਨਯ੍ੇ ਤਵ ਸ਼ੁਭੰ ਭੂਯਾਤ੍ ਪਰ੍ਭੁਃ
ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰਸ੍ਤਵ ਸਹਾਯੋਸ੍ਿਤ ਨਾਰੀਣਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਤਮੇਵ ਧਨਯ੍ਾ|

ⅩⅩⅨ ਤਦਾਨੀਂ ਸਾ ਤੰ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਤਸਯ੍ ਵਾਕਯ੍ਤ ਉਿਦਜਯ੍ ਕੀਦʼਸ਼ੰ
ਭਾਸ਼਼ਣਿਮਦਮ੍ ਇਿਤ ਮਨਸਾ ਿਚਨ੍ਤਯਾਮਾਸ|

ⅩⅩⅩ ਤਤੋ ਦੂਤ(ੋਅ)ਵਦਤ੍ ਹੇ ਮਿਰਯਮ੍ ਭਯੰ ਮਾਕਾਰ੍ਸ਼਼ੀਃ, ਤਿਯ
ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ਾਨੁਗਰ੍ਹੋਸ੍ਿਤ|

ⅩⅩⅪ ਪਸ਼ਯ੍ ਤੰ ਗਰ੍ੱਭੰ ਧʼਤਾ ਪੁਤੰ ਪਰ੍ਸੋਸ਼਼ਯ੍ਸੇ ਤਸਯ੍ ਨਾਮ ਯੀਸ਼ੁਿਰਿਤ
ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਿਸ|

ⅩⅩⅫ ਸ ਮਹਾਨ੍ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਤਥਾ ਸਰ੍ੱਵੇਭਯ੍ਃ ਸ਼ਰ੍ੇਸ਼਼੍ਠਸਯ੍ ਪੁਤ ਇਿਤ
ਖਯ੍ਾਸਯ੍ਿਤ; ਅਪਰੰ ਪਰ੍ਭੁਃ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰਸ੍ਤਸਯ੍ ਿਪਤੁਰ੍ਦਾਯੂਦਃ ਿਸੰਹਾਸਨੰ ਤਸ੍ਮੈ
ਦਾਸਯ੍ਿਤ;

ⅩⅩⅩⅢ ਤਥਾ ਸ ਯਾਕੂਬੋ ਵੰਸ਼ੋਪਿਰ ਸਰ੍ੱਵਦਾ ਰਾਜਤੰ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਿਤ, ਤਸਯ੍
ਰਾਜਤਸਯ੍ਾਨ੍ਤੋ ਨ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

ⅩⅩⅩⅣ ਤਦਾ ਮਿਰਯਮ੍ ਤੰ ਦੂਤੰ ਬਭਾਸ਼਼ੇ ਨਾਹੰ ਪੁਰੁਸ਼਼ਸਙ੍ਗੰ ਕਰੋਿਮ ਤਿਰ
ਕਥਮੇਤਤ੍ ਸਮ੍ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ?

ⅩⅩⅩⅤ ਤਤੋ ਦੂਤ(ੋਅ)ਕਥਯਤ੍ ਪਿਵਤ ਆਤ੍ਮਾ ਤਾਮਾਸ਼ਰ੍ਾਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਤਥਾ
ਸਰ੍ੱਵਸ਼ਰ੍ੇਸ਼਼੍ਠਸਯ੍ ਸ਼ਕ੍ਿਤਸ੍ਤਵੋਪਿਰ ਛਾਯਾਂ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਤਤੋ ਹੇਤੋਸ੍ਤਵ ਗਰ੍ੱਭਾਦ੍
ਯਃ ਪਿਵਤਬਾਲਕੋ ਜਿਨਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਸ ਈਸ਼ਵ੍ਰਪੁਤ ਇਿਤ ਖਯ੍ਾਿਤੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਸਯ੍ਿਤ|
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ⅩⅩⅩⅥ ਅਪਰਞ੍ਚ ਪਸ਼ਯ੍ ਤਵ ਜ੍ਞਾਿਤਿਰਲੀਸ਼ੇਵਾ ਯਾਂ ਸਰ੍ੱਵੇ
ਬਨ੍ਧਯ੍ਾਮਵਦਨ੍ ਇਦਾਨੀਂ ਸਾ ਵਾਰ੍ੱਧਕਯ੍ੇ ਸਨ੍ਤਾਨਮੇਕੰ ਗਰ੍ੱਭੇ(ਅ)ਧਾਰਯਤ੍
ਤਸਯ੍ ਸ਼਼ਸ਼਼੍ਠਮਾਸੋਭੂਤ੍|

ⅩⅩⅩⅦ ਿਕਮਿਪ ਕਰ੍ੰਮ ਨਾਸਾਧਯ੍ਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍|
ⅩⅩⅩⅧ ਤਦਾ ਮਿਰਯਮ੍ ਜਗਾਦ, ਪਸ਼ਯ੍ ਪਰ੍ਭੇਰਹੰ ਦਾਸੀ ਮਹਯ੍ੰ ਤਵ

ਵਾਕਯ੍ਾਨੁਸਾਰੇਣ ਸਰ੍ੱਵਮੇਤਦ੍ ਘਟਤਾਮ੍; ਅਨਨਤਰੰ ਦੂਤਸ੍ਤਸਯ੍ਾਃ ਸਮੀਪਾਤ੍
ਪਰ੍ਤਸ੍ਥੇ|

ⅩⅩⅩⅨ ਅਥ ਕਿਤਪਯਿਦਨਾਤ੍ ਪਰੰ ਮਿਰਯਮ੍ ਤਸ੍ਮਾਤ੍
ਪਰ੍ੱਵਤਮਯਪਰ੍ਦੇਸ਼ੀਯਿਯਹੂਦਾਯਾ ਨਗਰਮੇਕੰ ਸ਼ੀਘਰ੍ੰ ਗਤਾ

ⅩⅬ ਿਸਖਿਰਯਯਾਜਕਸਯ੍ ਗʼਹੰ ਪਰ੍ਿਵਸ਼ਯ੍ ਤਸਯ੍ ਜਾਯਾਮ੍ ਇਲੀਸ਼ੇਵਾਂ
ਸਮ੍ਬੋਧਯ੍ਾਵਦਤ੍|

ⅩⅬⅠ ਤਤੋ ਮਿਰਯਮਃ ਸਮ੍ਬੋਧਨਵਾਕਯ੍ੇ ਇਲੀਸ਼ੇਵਾਯਾਃ ਕਰ੍ਣਯੋਃ
ਪਰ੍ਿਵਸ਼਼੍ਟਮਾਤੇ ਸਿਤ ਤਸਯ੍ਾ ਗਰ੍ੱਭਸ੍ਥਬਾਲਕੋ ਨਨਰ੍ੱਤ| ਤਤ ਇਲੀਸ਼ੇਵਾ
ਪਿਵਤੇਣਾਤ੍ਮਨਾ ਪਿਰਪੂਰ੍ਣਾ ਸਤੀ

ⅩⅬⅡ ਪਰ੍ੋੱਚੈਰ੍ਗਿਦਤੁਮਾਰੇਭੇ, ਯੋਿਸ਼਼ਤਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਤਮੇਵ ਧਨਯ੍ਾ, ਤਵ ਗਰ੍ੱਭਸ੍ਥਃ
ਿਸ਼ਸ਼ੁਸ਼੍ਚ ਧਨਯ੍ਃ|

ⅩⅬⅢ ਤੰ ਪਰ੍ਭੋਰ੍ਮਾਤਾ, ਮਮ ਿਨਵੇਸ਼ਨੇ ਤਯਾ ਚਰਣਾਵਰ੍ਿਪਤ,ੌ ਮਮਾਦਯ੍
ਸੌਭਾਗਯ੍ਮੇਤਤ੍|

ⅩⅬⅣ ਪਸ਼ਯ੍ ਤਵ ਵਾਕਯ੍ੇ ਮਮ ਕਰ੍ਣਯੋਃ ਪਰ੍ਿਵਸ਼਼੍ਟਮਾਤੇ ਸਿਤ ਮਮੋਦਰਸ੍ਥਃ
ਿਸ਼ਸ਼ੁਰਾਨਨ੍ਦਾਨ੍ ਨਨਰ੍ੱਤ|

ⅩⅬⅤ ਯਾ ਸ੍ਤੀ ਵਯ੍ਸ਼ਵ੍ਸੀਤ੍ ਸਾ ਧਨਯ੍ਾ, ਯਤੋ ਹੇਤੋਸ੍ਤਾਂ ਪਰ੍ਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰੋਕ੍ਤੰ
ਵਾਕਯ੍ੰ ਸਰ੍ੱਵੰ ਿਸੱਧੰ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

ⅩⅬⅥ ਤਦਾਨੀਂ ਮਿਰਯਮ੍ ਜਗਾਦ| ਧਨਯ੍ਵਾਦੰ ਪਰੇਸ਼ਸਯ੍ ਕਰੋਿਤ ਮਾਮਕੰ
ਮਨਃ|

ⅩⅬⅦ ਮਮਾਤ੍ਮਾ ਤਾਰਕੇਸ਼ੇ ਚ ਸਮੁੱਲਾਸੰ ਪਰ੍ਗੱਛਿਤ|
ⅩⅬⅧ ਅਕਰੋਤ੍ ਸ ਪਰ੍ਭੁ ਰ੍ਦੁਸ਼਼੍ਿਟੰ ਸਵ੍ਦਾਸਯ੍ਾ ਦੁਰ੍ਗਿਤੰ ਪਰ੍ਿਤ|

ਪਸ਼ਯ੍ਾਦਯ੍ਾਰਭਯ੍ ਮਾਂ ਧਨਯ੍ਾਂ ਵਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਪੁਰੁਸ਼਼ਾਃ ਸਦਾ|
ⅩⅬⅨ ਯਃ ਸਰ੍ੱਵਸ਼ਕ੍ਿਤਮਾਨ੍ ਯਸਯ੍ ਨਾਮਾਿਪ ਚ ਪਿਵਤਕੰ| ਸ ਏਵ

ਸੁਮਹਤ੍ਕਰ੍ੰਮ ਕʼਤਵਾਨ੍ ਮੰਿਨਿਮੱਤਕੰ|
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Ⅼ ਯੇ ਿਬਭਯ੍ਿਤ ਜਨਾਸ੍ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸਨ੍ਤਾਨਪੰਕ੍ਿਤਸ਼਼|ੁ ਅਨੁਕਮ੍ਪਾ
ਤਦੀਯਾ ਚ ਸਰ੍ੱਵਦੈਵ ਸੁਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ|

ⅬⅠ ਸਵ੍ਬਾਹੁਬਲਤਸ੍ਤੇਨ ਪਰ੍ਾਕਾਸ਼ਯ੍ਤ ਪਰਾ ਮਃ| ਮਨਃਕੁਮਨ੍ਤਣਾਸਾਰ੍ੱਧੰ
ਿਵਕੀਰ੍ੱਯਨ੍ਤ(ੇਅ)ਿਭਮਾਿਨਨਃ|

ⅬⅡ ਿਸੰਹਾਸਨਗਤਾੱਲੋਕਾਨ੍ ਬਿਲਨਸ਼੍ਚਾਵਰੋਹਯ੍ ਸਃ| ਪਦੇਸ਼਼ੂੱਚੇਸ਼਼ੁ ਲੋਕਾਸਂ੍ਤੁ
ਕ੍ਸ਼਼ੁਦਾਨ੍ ਸੰਸ੍ਥਾਪਯਤਯ੍ਿਪ|

ⅬⅢ ਕ੍ਸ਼਼ੁਿਧਤਾਨ੍ ਮਾਨਵਾਨ੍ ਦਵਯ੍ੈਰੁੱਤਮੈਃ ਪਿਰਤਰ੍ਪਯ੍ ਸਃ| ਸਕਲਾਨ੍
ਧਿਨਨ ਲੋਕਾਨ੍ ਿਵਸʼਜੇਦ੍ ਿਰਕ੍ਤਹਸ੍ਤਕਾਨ੍|

ⅬⅣਇਬਰ੍ਾਹੀਿਮ ਚ ਤਦੰਸ਼ੇ ਯਾ ਦਯਾਸ੍ਿਤ ਸਦੈਵ ਤਾ|ਂ ਸ੍ਮʼਤਾ ਪੁਰਾ ਿਪਤʼਣਾਂ
ਨ ਯਥਾ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ ਪਰ੍ਿਤਸ਼ਤ|ੰ

ⅬⅤਇਸਰ੍ਾਯੇਲ੍ਸੇਵਕਸ੍ਤੇਨ ਤਥੋਪਿ ਯਤੇ ਸਵ੍ਯੰ||
ⅬⅥ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਮਿਰਯਮ੍ ਪਰ੍ਾਯੇਣ ਮਾਸਤਯਮ੍ ਇਲੀਸ਼ੇਵਯਾ ਸਹੋਿਸ਼਼ਤਾ

ਵਯ੍ਾਘੁੱਯ ਿਨਜਿਨਵੇਸ਼ਨੰ ਯਯ|ੌ
ⅬⅦ ਤਦਨਨ੍ਤਰਮ੍ ਇਲੀਸ਼ੇਵਾਯਾਃ ਪਰ੍ਸਵਕਾਲ ਉਪਸ੍ਿਥਤੇ ਸਿਤ ਸਾ ਪੁਤੰ

ਪਰ੍ਾਸੋਸ਼਼੍ਟ|
ⅬⅧ ਤਤਃ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰਸ੍ਤਸਯ੍ਾਂ ਮਹਾਨੁਗਰ੍ਹੰ ਕʼਤਵਾਨ੍ ਏਤਤ੍ ਸ਼ਤਾ

ਸਮੀਪਵਾਿਸਨਃ ਕੁਟਮੁ੍ਬਾਸ਼੍ਚਾਗਤਯ੍ ਤਯਾ ਸਹ ਮੁਮੁਿਦਰ|ੇ
ⅬⅨ ਤਥਾਸ਼਼੍ਟਮੇ ਿਦਨੇ ਤੇ ਬਾਲਕਸਯ੍ ਤਚੰ ਛੇੱਤੁਮ੍ ਏਤਯ੍ ਤਸਯ੍

ਿਪਤʼਨਾਮਾਨੁਰੂਪੰ ਤੰਨਾਮ ਿਸਖਿਰਯ ਇਿਤ ਕਰ੍ੱਤੁਮੀਸ਼਼ੁਃ|
ⅬⅩ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਸਯ੍ ਮਾਤਾਕਥਯਤ੍ ਤੰਨ, ਨਾਮਾਸਯ੍ ਯੋਹਨ੍ਇਿਤ ਕਰ੍ੱਤਵਯ੍ਮ੍|
ⅬⅪ ਤਦਾ ਤੇ ਵਯ੍ਾਹਰਨ੍ ਤਵ ਵੰਸ਼ਮਧਯ੍ੇ ਨਾਮੇਦʼਸ਼ੰ ਕਸਯ੍ਾਿਪ ਨਾਸ੍ਿਤ|
ⅬⅫਤਤਃ ਪਰੰ ਤਸਯ੍ ਿਪਤਰੰ ਿਸਖਿਰਯੰ ਪਰ੍ਿਤ ਸਙ੍ਕੇਤਯ੍ ਪਪਰ੍ੱਛੁਃ ਿਸ਼ਸ਼ੋਃ ਿਕੰ

ਨਾਮ ਕਾਿਰਸ਼਼ਯ੍ਤ?ੇ
ⅬⅩⅢਤਤਃ ਸ ਫਲਕਮੇਕੰ ਯਾਿਚਤਾ ਿਲਲੇਖ ਤਸਯ੍ਨਾਮ ਯੋਹਨ੍ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸਰ੍ੱਵੇ ਆਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯੰ ਮੇਿਨਰੇ|
ⅬⅩⅣ ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼਼ਣੰ ਿਸਖਿਰਯਸਯ੍ ਿਜਹਾਜਾਡਯ੍(ੇਅ)ਪਗਤੇ ਸ ਮੁਖੰ ਵਯ੍ਾਦਾਯ

ਸ੍ਪਸ਼਼੍ਟਵਰ੍ਣਮੁੱਚਾਰ੍ੱਯ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਗੁਣਾਨੁਵਾਦੰ ਚਕਾਰ|
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ⅬⅩⅤ ਤਸ੍ਮਾੱਚਤੁਰ੍ਿਦਕ੍ਸ੍ਥਾਃ ਸਮੀਪਵਾਿਸਲੋਕਾ ਭੀਤਾ ਏਵਮੇਤਾਃ ਸਰ੍ੱਵਾਃ
ਕਥਾ ਿਯਹੂਦਾਯਾਃ ਪਰ੍ੱਵਤਮਯਪਰ੍ਦੇਸ਼ਸਯ੍ ਸਰ੍ੱਵਤ ਪਰ੍ਚਾਿਰਤਾਃ|

ⅬⅩⅥ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸ਼ਰ੍ੋਤਾਰੋ ਮਨਃਸੁ ਸ੍ਥਾਪਿਯਤਾ ਕਥਯਾਮ੍ਬਭੂਵਃੁ ਕੀਦʼਸ਼ੋਯੰ
ਬਾਲੋ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ? ਅਥ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰਸ੍ਤਸਯ੍ ਸਹਾਯੋਭੂਤ੍|

ⅬⅩⅦ ਤਦਾ ਯੋਹਨਃ ਿਪਤਾ ਿਸਖਿਰਯਃ ਪਿਵਤੇਣਾਤ੍ਮਨਾ ਪਿਰਪੂਰ੍ਣਃ ਸਨ੍
ਏਤਾਦʼਸ਼ੰ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਕਯ੍ੰ ਕਥਯਾਮਾਸ|

ⅬⅩⅧ ਇਸਰ੍ਾਯੇਲਃ ਪਰ੍ਭੁ ਰਯ੍ਸ੍ਤੁ ਸ ਧਨਯ੍ਃ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰਃ| ਅਨੁਗʼਹਯ੍
ਿਨਜਾੱਲੋਕਾਨ੍ ਸ ਏਵ ਪਿਰਮੋਚਯੇਤ੍|

ⅬⅩⅨ ਿਵਪਕ੍ਸ਼਼ਜਨਹਸ੍ਤੇਭਯ੍ੋ ਯਥਾ ਮੋਚਯ੍ਾਮਹੇ ਵਯ|ੰ ਯਾਵੱਜੀਵਞ੍ਚ
ਧਰ੍ੰਮੇਣ ਸਾਰਲਯ੍ੇਨ ਚ ਿਨਰ੍ਭਯਾਃ|

ⅬⅩⅩ ਸੇਵਾਮਹੈ ਤਮੇਵੈਕਮ੍ ਏਤਤ੍ਕਾਰਣਮੇਵ ਚ| ਸਵ੍ਕੀਯੰ ਸੁਪਿਵਤਞ੍ਚ
ਸੰਸ੍ਮʼਤਯ੍ ਿਨਯਮੰ ਸਦਾ|

ⅬⅩⅪ ਕʼਪਯਾ ਪੁਰੁਸ਼਼ਾਨ੍ ਪੂਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਿਨਕਸ਼਼ਾਰ੍ਥਾੱਤੁ ਨਃ ਿਪਤੁਃ| ਇਬਰ੍ਾਹੀਮਃ
ਸਮੀਪੇ ਯੰ ਸ਼ਪਥੰ ਕʼਤਵਾਨ੍ ਪੁਰਾ|

ⅬⅩⅫ ਤਮੇਵ ਸਫਲੰ ਕਰ੍ੱਤੰ ਤਥਾ ਸ਼ਤਗਣਸਯ੍ ਚ| ਰੁ̓◌ृਤੀਯਾਕਾਿਰਣਸ਼੍ਚੈਵ
ਕਰੇਭਯ੍ੋ ਰਕ੍ਸ਼਼ਣਾਯ ਨਃ|

ⅬⅩⅩⅢ ਸʼਸ਼਼੍ਟੇਃ ਪਰ੍ਥਮਤਃ ਸਵ੍ੀਯੈਃ ਪਿਵਤੈ ਰ੍ਭਾਿਵਵਾਿਦਿਭਃ|
ⅬⅩⅩⅣਯਥੋਕ੍ਤਵਾਨ੍ ਤਥਾ ਸਵ੍ਸਯ੍ ਦਾਯੂਦਃ ਸੇਵਕਸਯ੍ ਤੁ|
ⅬⅩⅩⅤ ਵੰਸ਼ੇ ਤਾਤਾਰਮੇਕੰ ਸ ਸਮੁਤ੍ਪਾਿਦਤਵਾਨ੍ ਸਵ੍ਯਮ੍|
ⅬⅩⅩⅥ ਅਤੋ ਹੇ ਬਾਲਕ ਤਨ੍ਤੁ ਸਰ੍ੱਵੇਭਯ੍ਃ ਸ਼ਰ੍ੇਸ਼਼੍ਠ ਏਵ ਯਃ| ਤਸਯ੍ੈਵ

ਭਾਿਵਵਾਦੀਿਤ ਪਰ੍ਿਵਖਯ੍ਾਤੋ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਸ| ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਚਰਣਾਨ੍ ਕ੍ਸ਼਼ੇਮੇ ਮਾਰ੍ਗੇ
ਚਾਲਿਯਤੁੰ ਸਦਾ| ਏਵੰ ਧਵ੍ਾਨ੍ਤੇ(ਅ)ਰ੍ਥਤੋ ਮʼਤਯ੍ੋਸ਼੍ਛਾਯਾਯਾਂ ਯੇ ਤੁ ਮਾਨਵਾਃ|

ⅬⅩⅩⅦ ਉਪਿਵਸ਼਼੍ਟਾਸ੍ਤੁ ਤਾਨੇਵ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਿਯਤੁਮੇਵ ਿਹ| ਕʼਤਾ ਮਹਾਨੁਕਮ੍ਪਾਂ
ਿਹ ਯਾਮੇਵ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰਃ|

ⅬⅩⅩⅧ ਊਰ੍ਦ੍ੱਵਾਤ੍ ਸੂਰ੍ੱਯਮੁਦਾੱਯੈਵਾਸ੍ਮਭਯ੍ੰ ਪਰ੍ਾਦਾੱਤੁ ਦਰ੍ਸ਼ਨੰ|
ਤਯਾਨੁਕਮ੍ਪਯਾ ਸਵ੍ਸਯ੍ ਲੋਕਾਨਾਂ ਪਾਪਮੋਚਨੇ|

ⅬⅩⅩⅨ ਪਿਰਤਾਣਸਯ੍ ਤੇਭਯ੍ੋ ਿਹ ਜ੍ਞਾਨਿਵਸ਼ਰ੍ਾਣਨਾਯ ਚ| ਪਰ੍ਭੋ ਰ੍ਮਾਰ੍ਗੰ
ਪਿਰਸ਼਼੍ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਤਸਯ੍ਾਗਰ੍ਾਯੀ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਸ||
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ⅬⅩⅩⅩ ਅਥ ਬਾਲਕਃ ਸ਼ਰੀਰੇਣ ਬੁੱਧਯ੍ਾ ਚ ਵਰ੍ੱਿਧਤੁਮਾਰੇਭੇ; ਅਪਰਞ੍ਚ ਸ
ਇਸਰ੍ਾਯੇਲੋ ਵੰਸ਼ੀਯਲੋਕਾਨਾਂ ਸਮੀਪੇ ਯਾਵੰਨ ਪਰ੍ਕਟੀਭੂਤਸ੍ਤਾਸ੍ਤਾਵਤ੍ ਪਰ੍ਾਨ੍ਤਰੇ
ਨਯ੍ਵਸਤ੍|

Ⅱ
Ⅰ ਅਪਰਞ੍ਚ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਕਾਲੇ ਰਾਜਯ੍ਸਯ੍ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਲੋਕਾਨਾਂ ਨਾਮਾਿਨ

ਲੇਖਿਯਤੁਮ੍ ਅਗਸ੍ਤਕੈਸਰ ਆਜ੍ਞਾਪਯਾਮਾਸ|
Ⅱ ਤਦਨੁਸਾਰੇਣ ਕੁਰੀਿਣਯਨਾਮਿਨ ਸੁਿਰਯਾਦੇਸ਼ਸਯ੍ ਸ਼ਾਸਕੇ ਸਿਤ

ਨਾਮਲੇਖਨੰ ਪਰ੍ਾਰੇਭੇ|
Ⅲਅਤੋ ਹੇਤੋ ਰ੍ਨਾਮ ਲੇਿਖਤੁੰ ਸਰ੍ੱਵੇ ਜਨਾਃ ਸਵ੍ੀਯੰ ਸਵ੍ੀਯੰ ਨਗਰੰ ਜਗ੍ਮੁਃ|
Ⅳ ਤਦਾਨੀਂ ਯੂਸ਼਼ਫ੍ ਨਾਮ ਲੇਿਖਤੁੰ ਵਾਗ੍ਦੱਤਯਾ ਸਵ੍ਭਾਰ੍ੱਯਯਾ ਗਰ੍ੱਭਵਤਯ੍ਾ

ਮਿਰਯਮਾ ਸਹ ਸਵ੍ਯੰ ਦਾਯੂਦਃ ਸਜਾਿਤਵੰਸ਼ ਇਿਤ ਕਾਰਣਾਦ੍ ਗਾਲੀਲ੍ਪਰ੍ਦੇਸ਼ਸਯ੍
ਨਾਸਰਤ੍ਨਗਰਾਦ੍

Ⅴ ਿਯਹੂਦਾਪਰ੍ਦੇਸ਼ਸਯ੍ ਬੈਤ੍ਲੇਹਮਾਖਯ੍ੰ ਦਾਯੂਦ੍ਨਗਰੰ ਜਗਾਮ|
Ⅵ ਅਨਯ੍ੱਚ ਤਤ ਸ੍ਥਾਨੇ ਤਯੋਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਤੋਃ ਸਤੋ ਰ੍ਮਿਰਯਮਃ ਪਰ੍ਸੂਿਤਕਾਲ

ਉਪਸ੍ਿਥਤੇ
Ⅶ ਸਾ ਤੰ ਪਰ੍ਥਮਸੁਤੰ ਪਰ੍ਾਸੋਸ਼਼੍ਟ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਵਾਸਗʼਹੇ ਸ੍ਥਾਨਾਭਾਵਾਦ੍

ਬਾਲਕੰ ਵਸ੍ਤੇਣ ਵੇਸ਼਼੍ਟਿਯਤਾ ਗੋਸ਼ਾਲਾਯਾਂ ਸ੍ਥਾਪਯਾਮਾਸ|
Ⅷ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਯੇ ਿਕਯਨ੍ਤੋ ਮੇਸ਼਼ਪਾਲਕਾਃ ਸਵ੍ਮੇਸ਼਼ਵਜਰਕ੍ਸ਼਼ਾਯੈ ਤਤ੍ਪਰ੍ਦੇਸ਼ੇ

ਸ੍ਿਥਤਾ ਰਜਨਯ੍ਾਂ ਪਰ੍ਾਨ੍ਤਰੇ ਪਰ੍ਹਿਰਣਃ ਕਰ੍ੰਮ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਿਤ,
Ⅸ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸਮੀਪੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਦੂਤ ਆਗਤਯ੍ੋਪਤਸ੍ਥ;ੌ ਤਦਾ ਚਤੁਸ਼਼੍ਪਾਰ੍ਸ਼ਵ੍ੇ

ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਤੇਜਸਃ ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਤਤਾਤ੍ ਤੇ(ਅ)ਿਤਸ਼ਸ਼ਙ੍ਿਕਰ|ੇ
Ⅹਤਦਾ ਸ ਦੂਤ ਉਵਾਚ ਮਾ ਭੈਸ਼਼੍ਟ ਪਸ਼ਯ੍ਤਾਦਯ੍ ਦਾਯੂਦਃ ਪੁਰੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮੰਿਨਿਮੱਤੰ

ਤਾਤਾ ਪਰ੍ਭੁਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੋ(ਅ)ਜਿਨਸ਼਼੍ਟ,
Ⅺ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਲੋਕਾਨਾਂ ਮਹਾਨਨ੍ਦਜਨਕਮ੍ ਇਮੰ ਮਙ੍ਗਲਵʼ◌ੱਤਾਨ੍ਤੰ

ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਜ੍ਞਾਪਯਾਿਮ|
Ⅻਯੂਯੰ (ਤਤ੍ਸ੍ਥਾਨੰ ਗਤਾ) ਵਸ੍ਤਵੇਸ਼਼੍ਿਟਤੰ ਤੰ ਬਾਲਕੰ ਗੋਸ਼ਾਲਾਯਾਂ ਸ਼ਯਨੰ

ਦਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਥ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਤੀਦੰ ਿਚਹ੍ਨੰ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|



Luke Ⅱ:ⅩⅢ viii Luke Ⅱ:ⅩⅩⅣ

ⅩⅢ ਦੂਤ ਇਮਾਂ ਕਥਾਂ ਕਿਥਤਵਿਤ ਤਤਾਕਸ੍ਮਾਤ੍ ਸਵ੍ਰ੍ਗੀਯਾਃ ਪʼਤਨਾ
ਆਗਤਯ੍ ਕਥਾਮ੍ ਇਮਾਂ ਕਥਿਯਤੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਗੁਣਾਨਨਵਾਿਦਸ਼਼ੁਃ, ਯਥਾ,

ⅩⅣਸਰ੍ੱਵੋਰ੍ਦ੍ੱਵਸ੍ਥੈਰੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਮਿਹਮਾ ਸਮ੍ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਯ੍ਤਾ|ਂ ਸ਼ਾਨ੍ਿਤਰ੍ਭੂਯਾਤ੍
ਪʼਿਥਵਯ੍ਾਸ੍ਤੁ ਸਨ੍ਤੋਸ਼਼ਸ਼੍ਚ ਨਰਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ||

ⅩⅤ ਤਤਃ ਪਰੰ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸੰਿਨਧੇ ਰ੍ਦੂਤਗਣੇ ਸਵ੍ਰ੍ਗੰ ਗਤੇ ਮੇਸ਼਼ਪਾਲਕਾਃ
ਪਰਸ੍ਪਰਮ੍ ਅਵੇਚਨ੍ ਆਗੱਛਤ ਪਰ੍ਭੁਃ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰੋ ਯਾਂ ਘਟਨਾਂ ਜ੍ਞਾਿਪਤਵਾਨ੍
ਤਸਯ੍ਾ ਯਾਥਰਯ੍ੰ ਜ੍ਞਾਤੁੰ ਵਯਮਧੁਨਾ ਬੈਤ੍ਲੇਹਮ੍ਪੁਰੰ ਯਾਮਃ|

ⅩⅥ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਤੇ ਤੂਰ੍ਣੰ ਵਿਜਤਾ ਮਿਰਯਮੰ ਯੂਸ਼਼ਫੰ ਗੋਸ਼ਾਲਾਯਾਂ ਸ਼ਯਨੰ
ਬਾਲਕਞ੍ਚ ਦਦʼਸ਼ੁਃ|

ⅩⅦ ਇੱਥੰ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਬਾਲਕਸਯ੍ਾਰ੍ਥੇ ਪਰ੍ੋਕ੍ਤਾਂ ਸਰ੍ੱਵਕਥਾਂ ਤੇ
ਪਰ੍ਾਚਾਰਯਾਞ੍ਚਕਃ|

ⅩⅧ ਤਤੋ ਯੇ ਲੋਕਾ ਮੇਸ਼਼ਰਕ੍ਸ਼਼ਕਾਣਾਂ ਵਦਨੇਭਯ੍ਸ੍ਤਾਂ ਵਾਰ੍ੱਤਾਂ ਸ਼ੁਸ਼ਵਸੁ੍ਤੇ
ਮਹਾਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯੰ ਮੇਿਨਰੇ|

ⅩⅨ ਿਕਨ੍ਤੁ ਮਿਰਯਮ੍ ਏਤਤ੍ਸਰ੍ੱਵਘਟਨਾਨਾਂ ਤਾਤ੍ਪਰ੍ੱਯੰ ਿਵਿਵਚਯ੍ ਮਨਿਸ
ਸ੍ਥਾਪਯਾਮਾਸ|

ⅩⅩ ਤਤ੍ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਦੂਤਿਵਜ੍ਞਪ੍ਤਾਨੁਰੂਪੰ ਸ਼ਤਾ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਚ ਮੇਸ਼਼ਪਾਲਕਾ
ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਗੁਣਾਨੁਵਾਦੰ ਧਨਯ੍ਵਾਦਞ੍ਚ ਕੁਰ੍ੱਵਾਣਾਃ ਪਰਾਵʼਤਯ੍ ਯਯੁਃ|

ⅩⅪ ਅਥ ਬਾਲਕਸਯ੍ ਤਕ੍ਛੇਦਨਕਾਲੇ(ਅ)ਸ਼਼੍ਟਮਿਦਵਸੇ ਸਮੁਪਸ੍ਿਥਤੇ
ਤਸਯ੍ ਗਰ੍ੱਭਸ੍ਿਥਤੇਃ ਪੁਰ੍ੱਵੰ ਸਵ੍ਰ੍ਗੀਯਦੂਤੋ ਯਥਾਜ੍ਞਾਪਯਤ੍ ਤਦਨੁਰੂਪੰ ਤੇ
ਤੰਨਾਮਧੇਯੰ ਯੀਸ਼ੁਿਰਿਤ ਚਿ ਰ|ੇ

ⅩⅫ ਤਤਃ ਪਰੰ ਮੂਸਾਿਲਿਖਤਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਯਾ ਅਨੁਸਾਰੇਣ ਮਿਰਯਮਃ
ਸ਼ੁਿਚਤਕਾਲ ਉਪਸ੍ਿਥਤ,ੇ

ⅩⅩⅢ "ਪਰ੍ਥਮਜਃ ਸਰ੍ੱਵਃ ਪੁਰੁਸ਼਼ਸਨ੍ਤਾਨਃ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰੇ ਸਮਰ੍ਪਯ੍ਤਾ,ਂ"ਇਿਤ
ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਯਾ

ⅩⅩⅣ ਯੀਸ਼ੁੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰੇ ਸਮਰ੍ਪਿਯਤੁਮ੍ ਸ਼ਾਸ੍ਤੀਯਿਵਧਯ੍ੁਕ੍ਤੰ ਕਪੋਤਦਯੰ
ਪਾਰਾਵਤਸ਼ਾਵਕਦਯੰ ਵਾ ਬਿਲੰ ਦਾਤੁੰ ਤੇ ਤੰ ਗʼਹੀਤਾ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮਮ੍ ਆਯਯੁਃ|
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ⅩⅩⅤ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ਪੁਰਿਨਵਾਸੀ ਿਸ਼ਿਮਯੋਂਨਾਮਾ ਧਾਰ੍ੰਿਮਕ ਏਕ ਆਸੀਤ੍
ਸ ਇਸਰ੍ਾਯੇਲਃ ਸਾਨ੍ਤਨਾਮਪੇਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ ਤਸ੍ਥੌ ਿਕਞ੍ਚ ਪਿਵਤ ਆਤ੍ਮਾ
ਤਸ੍ਿਮੰਨਾਿਵਰ੍ਭੂਤਃ|

ⅩⅩⅥਅਪਰੰ ਪਰ੍ਭੁਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰੇਣਾਿਭਿਸ਼਼ਕ੍ਤੇ ਤਾਤਿਰ ਤਯਾ ਨ ਦʼਸ਼਼੍ਟੇ ਤੰ ਨ
ਮਿਰਸ਼਼ਯ੍ਸੀਿਤ ਵਾਕਯ੍ੰ ਪਿਵਤੇਣ ਆਤ੍ਮਨਾ ਤਸ੍ਮ ਪਰ੍ਾਕਥਯ੍ਤ|

ⅩⅩⅦਅਪਰਞ੍ਚ ਯਦਾ ਯੀਸ਼ੋਃ ਿਪਤਾ ਮਾਤਾ ਚ ਤਦਰ੍ਥੰ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਨੁਰੂਪੰ
ਕਰ੍ੰਮ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਤੰ ਮਨ੍ਿਦਰਮ੍ ਆਿਨਨਯ੍ਤੁਸ੍ਤਦਾ

ⅩⅩⅧ ਿਸ਼ਿਮਯੋਨ੍ ਆਤ੍ਮਨ ਆਕਰ੍ਸ਼਼ਣੇਨ ਮਨ੍ਿਦਰਮਾਗਤਯ੍ ਤੰ ੋਡੇ
ਿਨਧਾਯ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਧਨਯ੍ਵਾਦੰ ਕʼਤਾ ਕਥਯਾਮਾਸ, ਯਥਾ,

ⅩⅩⅨਹੇ ਪਰ੍ਭੋ ਤਵ ਦਾਸੋਯੰ ਿਨਜਵਾਕਯ੍ਾਨੁਸਾਰਤਃ|ਇਦਾਨੀਨ੍ਤੁ ਸਕਲਯ੍ਾਣੋ
ਭਵਤਾ ਸੰਿਵਸʼਜਯ੍ਤਾਮ੍|

ⅩⅩⅩਯਤਃ ਸਕਲਦੇਸ਼ਸਯ੍ ਦੀਪ੍ਤਯੇ ਦੀਪ੍ਿਤਰੂਪਕੰ|
ⅩⅩⅪਇਸਰ੍ਾਯੇਲੀਯਲੋਕਸਯ੍ ਮਹਾਗੌਰਵਰੂਪਕੰ|
ⅩⅩⅫ ਯੰ ਤਾਯਕੰ ਜਨਾਨਾਨ੍ਤੁ ਸੰਮੁਖੇ ਤਮਜੀਜਨਃ| ਸਏਵ

ਿਵਦਯ੍ਤ(ੇਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਧਰ੍ਵੰ ਨਯਨਨਗੋਚਰੇ||
ⅩⅩⅩⅢ ਤਦਾਨੀਂ ਤੇਨਕ੍ਤਾ ਏਤਾਃ ਸਕਲਾਃ ਕਥਾਃ ਸ਼ਤਾ ਤਸਯ੍ ਮਾਤਾ ਯੂਸ਼਼ਫ੍

ਚ ਿਵਸ੍ਮਯੰ ਮੇਨਾਤ|ੇ
ⅩⅩⅩⅣ ਤਤਃ ਪਰੰ ਿਸ਼ਿਮਯੋਨ੍ ਤੇਭਯ੍ ਆਿਸ਼ਸ਼਼ੰ ਦੱਤਾ ਤਨ੍ਮਾਤਰੰ ਮਿਰਯਮਮ੍

ਉਵਾਚ, ਪਸ਼ਯ੍ ਇਸਰ੍ਾਯੇਲੋ ਵੰਸ਼ਮਧਯ੍ੇ ਬਹੂਨਾਂ ਪਾਤਨਾਯੋੱਥਾਪਨਾਯ ਚ ਤਥਾ
ਿਵਰੋਧਪਾਤੰ ਭਿਵਤੁੰ, ਬਹੂਨਾਂ ਗੁਪ੍ਤਮਨਗਤਾਨਾਂ ਪਰ੍ਕਟੀਕਰਣਾਯ ਬਾਲਕੋਯੰ
ਿਨਯੁਕ੍ਤੋਸ੍ਿਤ|

ⅩⅩⅩⅤ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤਵਾਿਪ ਪਰ੍ਾਣਾਃ ਸ਼ੂਲੇਨ ਵਯ੍ਤ੍ਸਯ੍ਨ੍ਤੇ|
ⅩⅩⅩⅥ ਅਪਰਞ੍ਚ ਆਸ਼ੇਰਸਯ੍ ਵੰਸ਼ੀਯਿਫਨੂਯੇਲੋ ਦੁਿਹਤਾ ਹੰਨਾਖਯ੍ਾ

ਅਿਤਜਰਤੀ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਨਯ੍ੇਕਾ ਯਾ ਿਵਵਾਹਾਤ੍ ਪਰੰ ਸਪ੍ਤ ਵਤ੍ਸਰਾਨ੍
ਪਤਯ੍ਾ ਸਹ ਨਯ੍ਵਸਤ੍ ਤਤੋ ਿਵਧਵਾ ਭੂਤਾ ਚਤੁਰਸ਼ੀਿਤਵਰ੍ਸ਼਼ਵਯਃਪਰ੍ੱਯਨਤੰ

ⅩⅩⅩⅦ ਮਨ੍ਿਦਰੇ ਸ੍ਿਥਤਾ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਪਵਾਸੈਰ੍ਿਦਵਾਿਨਸ਼ਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਮ੍
ਅਸੇਵਤ ਸਾਿਪ ਸ੍ਤੀ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਮਯੇ ਮਨ੍ਿਦਰਮਾਗਤਯ੍
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ⅩⅩⅩⅧ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਧਨਯ੍ਵਾਦੰ ਚਕਾਰ, ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ਪੁਰਵਾਿਸਨ
ਯਾਵਨ੍ਤੋ ਲੋਕਾ ਮੁਕ੍ਿਤਮਪੇਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ ਸ੍ਿਥਤਾਸ੍ਤਾਨ੍ ਯੀਸ਼ੋਰ੍ਵʼ◌ੱਤਾਨ੍ਤੰ
ਜ੍ਞਾਪਯਾਮਾਸ|

ⅩⅩⅩⅨਇੱਥੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਨੁਸਾਰੇਣ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ੁ ਕਰ੍ੰਮਸੁ ਕʼਤੇਸ਼਼ੁ
ਤੌ ਪੁਨਸ਼੍ਚ ਗਾਲੀਲੋ ਨਾਸਰਤ੍ਨਾਮਕੰ ਿਨਜਨਗਰੰ ਪਰ੍ਤਸ੍ਥਾਤੇ|

ⅩⅬ ਤਤ੍ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਬਾਲਕਃ ਸ਼ਰੀਰੇਣ ਵʼ◌ੱਿਧਮੇਤਯ੍ ਜ੍ਞਾਨੇਨ ਪਿਰਪੂਰ੍ਣ
ਆਤ੍ਮਨਾ ਸ਼ਕ੍ਿਤਮਾਸ਼ਂ੍ਚ ਭਿਵਤੁਮਾਰੇਭੇ ਤਥਾ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਾਨੁਗਰ੍ਹੋ ਬਭੂਵ|

ⅩⅬⅠ ਤਸਯ੍ ਿਪਤਾ ਮਾਤਾ ਚ ਪਰ੍ਿਤਵਰ੍ਸ਼਼ੰ ਿਨਸ੍ਤਾਰੋਤ੍ਸਵਸਮਯੇ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮਮ੍
ਅਗੱਛਤਾਮ੍|

ⅩⅬⅡ ਅਪਰਞ੍ਚ ਯੀਸ਼ੌ ਦਾਦਸ਼ਵਰ੍ਸ਼਼ਵਯਸ੍ਕੇ ਸਿਤ ਤੌ ਪਰ੍ੱਵਸਮਯਸਯ੍
ਰੀਤਯ੍ਨੁਸਾਰੇਣ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮੰ ਗਤਾ

ⅩⅬⅢ ਪਾਰ੍ੱਵਣੰ ਸਮ੍ਪਾਦਯ੍ ਪੁਨਰਿਪ ਵਯ੍ਾਘੁੱਯ ਯਾਤਃ ਿਕਨ੍ਤੁ
ਯੀਸ਼ੁਰ੍ਬਾਲਕੋ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਿਮ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ| ਯੂਸ਼਼ਫ੍ ਤਨ੍ਮਾਤਾ ਚ ਤਦ੍ ਅਿਵਿਦਤਾ

ⅩⅬⅣ ਸ ਸਙ੍ਿਗਿਭਃ ਸਹ ਿਵਦਯ੍ਤ ਏਤੱਚ ਬੁਦ੍ੱਵਾ ਿਦਨੈਕਗਮਯ੍ਮਾਰ੍ਗੰ
ਜਗ੍ਮਤੁਃ| ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ਼ੇਸ਼਼ੇ ਜ੍ਞਾਿਤਬਨ੍ਧੂਨਾਂ ਸਮੀਪੇ ਮʼਗਿਯਤਾ
ਤਦੁੱਦੇ◌ਸ਼ेਮਪਰ੍ਾਪਯ੍

ⅩⅬⅤ ਤੌ ਪੁਨਰਿਪ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮਮ੍ ਪਰਾਵʼਤਯ੍ਾਗਤਯ੍ ਤੰ ਮʼਗਯਾਞ੍ਚ ਤੁਃ|
ⅩⅬⅥਅਥ ਿਦਨਤਯਾਤ੍ ਪਰੰ ਪਣ੍ਿਡਤਾਨਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਕਥਾਃ ਸ਼ʼਣਨ੍ ਤੱਤੰ

ਪʼ◌ੱਛੰਸ਼੍ਚ ਮਨ੍ਿਦਰੇ ਸਮੁਪਿਵਸ਼਼੍ਟਃ ਸ ਤਾਭਯ੍ਾਂ ਦʼਸ਼਼੍ਟਃ|
ⅩⅬⅦ ਤਦਾ ਤਸਯ੍ ਬੁੱਧਯ੍ਾ ਪਰ੍ਤਯ੍ੁੱਤਰੈਸ਼੍ਚ ਸਰ੍ੱਵੇ ਸ਼ਰ੍ੋਤਾਰੋ

ਿਵਸ੍ਮਯਮਾਪਦਯ੍ਨ੍ਤੇ|
ⅩⅬⅧਤਾਦʼਸ਼ੰ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਤਸਯ੍ ਜਨਕੋ ਜਨਨੀ ਚ ਚਮੱਚ ਤੁਃ ਿਕਞ੍ਚ ਤਸਯ੍

ਮਾਤਾ ਤਮਵਦਤ੍, ਹੇ ਪੁਤ, ਕਥਮਾਵਾਂ ਪਰ੍ਤੀੱਥੰ ਸਮਾਚਰਸ੍ਤਮ੍? ਪਸ਼ਯ੍ ਤਵ
ਿਪਤਾਹਞ੍ਚ ਸ਼ੋਕਾਕੁਲੌ ਸਨ੍ਤੌ ਤਾਮਿਨੱਛਾਵਃ ਸ੍ਮ|

ⅩⅬⅨ ਤਤਃ ਸੋਵਦਤ੍ ਕੁਤੋ ਮਾਮ੍ ਅਨੈੱਛਤ?ੰ ਿਪਤੁਰ੍ਗʼਹੇ ਮਯਾ ਸ੍ਥਾਤਵਯ੍ਮ੍
ਏਤਤ੍ ਿਕੰ ਯੁਵਾਭਯ੍ਾਂ ਨ ਜ੍ਞਾਯਤ?ੇ

Ⅼ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੌ ਤਸਯ੍ੈਤਦਾਕਯ੍ਸਯ੍ ਤਾਤ੍ਪਰ੍ੱਯੰ ਬੋੱਧੁੰ ਨਾਸ਼ਕ੍ਨੁਤਾ|ਂ
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ⅬⅠ ਤਤਃ ਪਰੰ ਸ ਤਾਭਯ੍ਾਂ ਸਹ ਨਾਸਰਤੰ ਗਤਾ ਤਯੋਰਸ਼ੀਭੂਤਸ੍ਤਸ੍ਥੌ ਿਕਨ੍ਤੁ
ਸਰ੍ੱਵਾ ਏਤਾਃ ਕਥਾਸ੍ਤਸਯ੍ ਮਾਤਾ ਮਨਿਸ ਸ੍ਥਾਪਯਾਮਾਸ|

ⅬⅡ ਅਥ ਯੀਸ਼ੋ ਰ੍ਬੁੱਿਧਃ ਸ਼ਰੀਰਞ੍ਚ ਤਥਾ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍
ਮਾਨਵਾਨਾਞ੍ਚਾਨੁਗਰ੍ਹੋ ਵਰ੍ੱਿਧਤੁਮ੍ ਆਰੇਭੇ|

Ⅲ
Ⅰ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਿਤਿਬਿਰਯਕੈਸਰਸਯ੍ ਰਾਜਤਸਯ੍ ਪਞ੍ਚਦਸ਼ੇ ਵਤ੍ਸਰੇ ਸਿਤ

ਯਦਾ ਪਨ੍ਤੀਯਪੀਲਾਤੋ ਿਯਹੂਦਾਦੇਸ਼ਾਿਧਪਿਤ ਰੇਰੋਦ੍ ਤੁ ਗਾਲੀਲ੍ਪਰ੍ਦੇਸ਼ਸਯ੍
ਰਾਜਾ ਿਫਿਲਪਨਾਮਾ ਤਸਯ੍ ਭਾਤਾ ਤੁ ਿਯਤੂਿਰਯਾਯਾਸ੍ਤਾਖੋਨੀਿਤਯਾਪਰ੍ਦੇਸ਼ਸਯ੍
ਚ ਰਾਜਾਸੀਤ੍ ਲੁਸ਼਼ਾਨੀਯਨਾਮਾ ਅਿਵਲੀਨੀਦੇਸ਼ਸਯ੍ ਰਾਜਾਸੀਤ੍

Ⅱ ਹਾਨਨ੍ ਿਕਯਫਾਸ਼੍ਚੇਮੌ ਪਰ੍ਧਾਨਯਾਜਾਕਾਵਾਸ੍ਤਾਂ ਤਦਾਨੀਂ ਿਸਖਿਰਯਸਯ੍
ਪੁਤਾਯ ਯੋਹਨੇ ਮਧਯ੍ੇਪਰ੍ਾਨ੍ਤਰਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਵਾਕਯ੍ੇ ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਤੇ ਸਿਤ

Ⅲ ਸ ਯਰ੍ੱਦਨ ਉਭਯਤਟਪਰ੍ਦੇਸ਼ਾਨ੍ ਸਮੇਤਯ੍ ਪਾਪਮੋਚਨਾਰ੍ਥੰ
ਮਨਃਪਰਾਵਰ੍ੱਤਨਸਯ੍ ਿਚਹ੍ਨਰੂਪੰ ਯਨ੍ਮੱਜਨੰ ਤਦੀਯਾਃ ਕਥਾਃ ਸਰ੍ੱਵਤ
ਪਰ੍ਚਾਰਿਯਤੁਮਾਰੇਭੇ|

Ⅳ ਿਯਸ਼ਿਯਯਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਕ੍ਤʼਗਰ੍ਨ੍ਥੇ ਯਾਦʼਸ਼ੀ ਿਲਿਪਰਾਸ੍ਤੇ ਯਥਾ,
ਪਰਮੇਸ਼ਸਯ੍ ਪਨ੍ਥਾਨੰ ਪਿਰਸ਼਼੍ਕੁਰੁਤ ਸਰ੍ੱਵਤਃ| ਤਸਯ੍ ਰਾਜਪਥਞ੍ਚੈਵ ਸਮਾਨੰ
ਕੁਰੁਤਾਧੁਨਾ|

Ⅴਕਾਿਰਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤੇ ਸਮੁੱਛਾਯਾਃ ਸਕਲਾ ਿਨਮ੍ਨਭੂਮਯਃ| ਕਾਿਰਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤੇ ਨਤਾਃ
ਸਰ੍ੱਵੇ ਪਰ੍ੱਵਤਾਸ਼੍ਚੋਪਪਰ੍ੱਵਤਾਃ| ਕਾਿਰਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤੇ ਚ ਯਾ ਵ ਾਸ੍ਤਾਃ ਸਰ੍ੱਵਾਃ
ਸਰਲਾ ਭੁਵਃ| ਕਾਿਰਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤੇ ਸਮਾਨਾਸ੍ਤਾ ਯਾ ਉੱਚਨੀਚਭੂਮਯਃ|

Ⅵਈਸ਼ਵ੍ਰੇਣ ਕʼਤੰ ਤਾਣੰ ਦਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਸਰ੍ੱਵਮਾਨਵਾਃ| ਇਤਯ੍ੇਤਤ੍ ਪਰ੍ਾਨ੍ਤਰੇ
ਵਾਕਯ੍ੰ ਵਦਤਃ ਕਸਯ੍ਿਚਦ੍ ਰਵਃ||

Ⅶ ਯੇ ਯੇ ਲੋਕਾ ਮੱਜਨਾਰ੍ਥੰ ਬਿਹਰਾਯਯੁਸ੍ਤਾਨ੍ ਸੋਵਦਤ੍ ਰੇ ਰੇ ਸਰ੍ਪਵੰਸ਼ਾ
ਆਗਾਿਮਨਃ ਕੋਪਾਤ੍ ਪਲਾਿਯਤੁੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਕਸ਼੍ਚੇਤਯਾਮਾਸ?

Ⅷ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਇਬਰ੍ਾਹੀਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਿਪਤਾ ਕਥਾਮੀਦʼਸ਼ੀਂ ਮਨਿਭ ਰ੍ਨ
ਕਥਿਯਤਾ ਯੂਯੰ ਮਨਃਪਿਰਵਰ੍ੱਤਨਯੋਗਯ੍ੰ ਫਲੰ ਫਲਤ; ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਹੰ ਯਥਾਰ੍ਥੰ
ਵਦਾਿਮ ਪਾਸ਼਼ਾਣੇਭਯ੍ ਏਤੇਭਯ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰ ਇਬਰ੍ਾਹੀਮਃ ਸਨ੍ਤਾਨਤ੍ਪਾਦਨੇ ਸਮਰ੍ਥਃ|
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Ⅸ ਅਪਰਞ੍ਚ ਤਰੁਮੂਲੇ(ਅ)ਧੁਨਾਿਪ ਪਰਸ਼ੁਃ ਸੰਲਗ੍ਨਸ੍ਿਤ ਯਸ੍ਤਰੁਰੁੱਤਮੰ
ਫਲੰ ਨ ਫਲਿਤ ਸ ਿਛਦਯ੍ਤ(ੇਅ)ਗ੍ਨੌ ਿਨਕ੍ਿਸ਼਼ਪਯ੍ਤੇ ਚ|

Ⅹ ਤਦਾਨੀਂ ਲੋਕਾਸ੍ਤੰ ਪਪਰ੍ੱਛੁਸ੍ਤਿਰ ਿਕੰ ਕਰ੍ੱਤਵਯ੍ਮਸ੍ਮਾਿਭਃ?
Ⅺ ਤਤਃ ਸੋਵਾਦੀਤ੍ ਯਸਯ੍ ਦੇ ਵਸਨੇ ਿਵਦਯ੍ੇਤੇ ਸ ਵਸ੍ਤਹੀਨਾਯੈਕੰ ਿਵਤਰਤੁ

ਿਕੰਞ੍ਚ ਯਸਯ੍ ਖਾਦਯ੍ਦਵਯ੍ੰ ਿਵਦਯ੍ਤੇ ਸੋਿਪ ਤਥੈਵ ਕਰੋਤੁ|
Ⅻਤਤਃ ਪਰੰ ਕਰਸਞ੍ਚਾਿਯਨ ਮੱਜਨਾਰ੍ਥਮ੍ਆਗਤਯ੍ ਪਪਰ੍ੱਛੁਃ ਹੇ ਗੁਰੋ ਿਕੰ

ਕਰ੍ੱਤਵਯ੍ਮਸ੍ਮਾਿਭਃ?
ⅩⅢ ਤਤਃ ਸੋਕਥਯਤ੍ ਿਨਰੂਿਪਤਾਦਿਧਕੰ ਨ ਗʼਹ੍ਿਲਤ|
ⅩⅣ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਸੇਨਾਗਣ ਏਤਯ੍ ਪਪਰ੍ੱਛ ਿਕਮਸ੍ਮਾਿਭ ਰਾ ਕਰ੍ੱਤਵਯ੍ਮ੍?

ਤਤਃ ਸੋਿਭਦਧੇ ਕਸਯ੍ ਕਾਮਿਪ ਹਾਿਨੰ ਮਾ ਕਾਰ੍ਸ਼਼੍ਟ ਤਥਾ ਮʼਸ਼਼ਾਪਵਾਦੰ ਮਾ ਕੁਰੁਤ
ਿਨਜਵੇਤਨੇਨ ਚ ਸਨ੍ਤੁਸ਼਼ਯ੍ ਿਤਸ਼਼੍ਠਤ|

ⅩⅤ ਅਪਰਞ੍ਚ ਲੋਕਾ ਅਪੇਕ੍ਸ਼਼ਯਾ ਸ੍ਿਥਤਾ ਸਰ੍ੱਵੇਪੀਿਤ ਮਨਿਭ
ਿਰਤਰ੍ਕਯਾਞ੍ਚਕਃ, ਯੋਹਨਯਮ੍ ਅਿਭਿਸ਼਼ਕ੍ਤਸ੍ਤਾਤਾ ਨ ਵੇਿਤ?

ⅩⅥ ਤਦਾ ਯੋਹਨ੍ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਵਯ੍ਾਜਹਾਰ, ਜਲੇ(ਅ)ਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਮੱਜਯਾਿਮ
ਸਤਯ੍ੰ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਸਯ੍ ਪਾਦੁਕਾਬਨ੍ਧਨੰ ਮੋਚਿਯਤੁਮਿਪ ਨ ਯੋਗਯ੍ੋਸ੍ਿਮ ਤਾਦʼਸ਼
ਏਕੋ ਮੱਤੋ ਗੁਰੁਤਰਃ ਪੁਮਾਨ੍ ਏਿਤ, ਸ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਵਹ੍ਿਨਰੂਪੇ ਪਿਵਤ ਆਤ੍ਮਿਨ
ਮੱਜਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

ⅩⅦ ਅਪਰਞ੍ਚ ਤਸਯ੍ ਹਸ੍ਤੇ ਸ਼ੂਰ੍ਪ ਆਸ੍ਤੇ ਸ ਸਵ੍ਸ਼ਸਯ੍ਾਿਨ ਸ਼ੁੱਧਰੂਪੰ
ਪਰ੍ਸ੍ਫੋਟਯ੍ ਗੋਧੂਮਾਨ੍ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਭਾਣ੍ਡਾਗਾਰੇ ਸੰਗਰ੍ਹੀਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਬੂਸ਼਼ਾਿਣ
ਸਰ੍ੱਵਾਣਯ੍ਿਨਰ੍ੱਵਾਣਵਹ੍ਿਨਨਾ ਦਾਹਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

ⅩⅧਯੋਹਨ੍ ਉਪਦੇਸ਼ੇਨੇੱਥੰ ਨਾਨਾਕਥਾ ਲੋਕਾਨਾਂ ਸਮਕ੍ਸ਼਼ੰ ਪਰ੍ਚਾਰਯਾਮਾਸ|
ⅩⅨ ਅਪਰਞ੍ਚ ਹੇਰੋਦ੍ ਰਾਜਾ ਿਫਿਲਪ੍ਨਾਮ੍ਨਃ ਸਹੋਦਰਸਯ੍ ਭਾਰ੍ੱਯਾਂ

ਹੇਰੋਿਦਯਾਮਿਧ ਤਥਾਨਯ੍ਾਿਨ ਯਾਿਨ ਯਾਿਨ ਕੁਕਰ੍ੰਮਾਿਣ ਕʼਤਵਾਨ੍ ਤਦਿਧ ਚ
ⅩⅩ ਯੋਹਨਾ ਿਤਰਸ੍ਕʼਤੋ ਭੂਤਾ ਕਾਰਾਗਾਰੇ ਤਸਯ੍ ਬਨ੍ਧਨਾਦ੍ ਅਪਰਮਿਪ

ਕੁਕਰ੍ੰਮ ਚਕਾਰ|
ⅩⅪ ਇਤਃ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਯਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਮਯੇ ਸਰ੍ੱਵੇ ਯੋਹਨਾ ਮੱਿਜਤਾਸ੍ਤਦਾਨੀਂ

ਯੀਸ਼ੁਰਪਯ੍ਾਗਤਯ੍ ਮੱਿਜਤਃ|
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ⅩⅫਤਦਨਨ੍ਤਰੰ ਤੇਨ ਪਰ੍ਾਰ੍ਿਥਤੇ ਮੇਘਦਾਰੰ ਮੁਕ੍ਤੰ ਤਸ੍ਮਾੱਚ ਪਿਵਤਆਤ੍ਮਾ
ਮੂਰ੍ੱਿਤਮਾਨ੍ ਭੂਤਾ ਕਪੋਤਵਤ੍ ਤਦੁਪਰ੍ੱਯਵਰੁਰੋਹ; ਤਦਾ ਤੰ ਮਮ ਿਪਰ੍ਯਃ ਪੁਤਸ੍ਤਿਯ
ਮਮ ਪਰਮਃ ਸਨ੍ਤੋਸ਼਼ ਇਤਯ੍ਾਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਬਭੂਵ|

ⅩⅩⅢ ਤਦਾਨੀਂ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪਰ੍ਾਯੇਣ ਿਤੰਸ਼ਦਰ੍ਸ਼਼ਵਯਸ੍ਕ ਆਸੀਤ੍| ਲੌਿਕਕਜ੍ਞਾਨੇ
ਤੁ ਸ ਯੂਸ਼਼ਫਃ ਪੁਤਃ,

ⅩⅩⅣ ਯੂਸ਼਼ਫ੍ ਏਲੇਃ ਪੁਤਃ, ਏਿਲਰ੍ਮੱਤਤਃ ਪੁਤਃ, ਮੱਤਤ੍ ਲੇਵੇਃ ਪੁਤਃ, ਲੇਿਵ
ਰ੍ਮਲ੍ਕੇਃ ਪੁਤਃ, ਮਲ੍ਿਕਰਯ੍ਾਨੰਸਯ੍ ਪੁਤਃ; ਯਾਨੰ ਯੂਸ਼਼ਫਃ ਪੁਤਃ|

ⅩⅩⅤਯੂਸ਼਼ਫ੍ ਮੱਤਿਥਯਸਯ੍ ਪੁਤਃ, ਮੱਤਿਥਯਆਮੋਸਃ ਪੁਤਃ,ਆਮੋਸ੍ ਨਹੂਮਃ
ਪੁਤਃ, ਨਹੂਮ੍ ਇਸ਼਼੍ਲੇਃ ਪੁਤਃ ਇਸ਼਼੍ਿਲਰ੍ਨਗੇਃ ਪੁਤਃ|

ⅩⅩⅥਨਿਗਰ੍ਮਾਟਃ ਪੁਤਃ, ਮਾਟ੍ ਮੱਤਿਥਯਸਯ੍ ਪੁਤਃ, ਮੱਤਿਥਯਃ ਿਸ਼ਿਮਯੇਃ
ਪੁਤਃ, ਿਸ਼ਿਮਿਯਰਯ੍ੂਸ਼਼ਫਃ ਪੁਤਃ, ਯੂਸ਼਼ਫ੍ ਿਯਹੂਦਾਃ ਪੁਤਃ|

ⅩⅩⅦ ਿਯਹੂਦਾ ਯੋਹਾਨਾਃ ਪੁਤਃ, ਯੋਹਾਨਾ ਰੀਸ਼਼ਾਃ ਪੁਤਃ, ਰੀਸ਼਼ਾਃ
ਿਸਰੁੱਬਾਿਬਲਃ ਪੁਤਃ, ਿਸਰੁੱਬਾਿਬਲ੍ ਸ਼ਲ੍ਤੀਯੇਲਃ ਪੁਤਃ, ਸ਼ਲ੍ਤੀਯੇਲ੍ ਨੇਰੇਃ
ਪੁਤਃ|

ⅩⅩⅧ ਨੇਿਰਰ੍ਮਲ੍ਕੇਃ ਪੁਤਃ, ਮਲ੍ਿਕਃਅਦਯ੍ਃ ਪੁਤਃ,ਅੱਦੀ ਕੋਸ਼਼ਮਃ ਪੁਤਃ,
ਕੋਸ਼਼ਮ੍ ਇਲ੍ਮੋਦਦਃ ਪੁਤਃ, ਇਲ੍ਮੋਦਦ੍ ਏਰਃ ਪੁਤਃ|

ⅩⅩⅨ ਏਰ੍ ਯੋਸ਼ੇਃ ਪੁਤਃ, ਯੋਿਸ਼ਃ ਇਲੀਯੇਸ਼਼ਰਃ ਪੁਤਃ,ਇਲੀਯੇਸ਼਼ਰ੍ ਯੋਰੀਮਃ
ਪੁਤਃ, ਯੋਰੀਮ੍ ਮੱਤਤਃ ਪੁਤਃ, ਮੱਤਤ ਲੇਵੇਃ ਪੁਤਃ|

ⅩⅩⅩ ਲੇਿਵਃ ਿਸ਼ਿਮਯੋਨਃ ਪੁਤਃ, ਿਸ਼ਿਮਯੋਨ੍ ਿਯਹੂਦਾਃ ਪੁਤਃ, ਿਯਹੂਦਾ
ਯੂਸ਼਼ੁਫਃ ਪੁਤਃ, ਯੂਸ਼਼ੁਫ੍ ਯੋਨਨਃ ਪੁਤਃ, ਯਾਨਨ੍ ਇਲੀਯਾਕੀਮਃ ਪੁਤਃ|

ⅩⅩⅪ ਇਿਲਯਾਕੀਮ੍ਃ ਿਮਲੇਯਾਃ ਪੁਤਃ, ਿਮਲੇਯਾ ਮੈਨਨਃ ਪੁਤਃ, ਮੈਨਨ੍
ਮੱਤੱਤਸਯ੍ ਪੁਤਃ, ਮੱਤੱਤੋ ਨਾਥਨਃ ਪੁਤਃ, ਨਾਥਨ੍ ਦਾਯੂਦਃ ਪੁਤਃ|

ⅩⅩⅫਦਾਯੂਦ੍ ਿਯਸ਼ਯਃ ਪੁਤਃ, ਿਯਸ਼ਯਓਬੇਦਃ ਪੁਤ,ਓਬੇਦ੍ ਬੋਯਸਃ ਪੁਤਃ,
ਬੋਯਸ੍ ਸਲ੍ਮੋਨਃ ਪੁਤਃ, ਸਲ੍ਮੋਨ੍ ਨਹਸ਼ੋਨਃ ਪੁਤਃ|

ⅩⅩⅩⅢਨਹਸ਼ੋਨ੍ ਅੰਮੀਨਾਦਬਃ ਪੁਤਃ,ਅੰਮੀਨਾਦਬ੍ਅਰਾਮਃ ਪੁਤਃ,ਅਰਾਮ੍
ਿਹਸ਼਼ਰ੍ੋਣਃ ਪੁਤਃ, ਿਹਸ਼਼ਰ੍ੋਣ੍ ਪੇਰਸਃ ਪੁਤਃ, ਪੇਰਸ੍ ਿਯਹੂਦਾਃ ਪੁਤਃ|

ⅩⅩⅩⅣ ਿਯਹੂਦਾ ਯਾਕੂਬਃ ਪੁਤਃ, ਯਾਕੂਬ੍ ਇਸਹ੍ਾਕਃ ਪੁਤਃ, ਇਸਹ੍ਾਕ੍
ਇਬਰ੍ਾਹੀਮਃ ਪੁਤਃ, ਇਬਰ੍ਾਹੀਮ੍ ਤੇਰਹਃ ਪੁਤਃ, ਤੇਰਹ੍ ਨਾਹੋਰਃ ਪੁਤਃ|



LukeⅢ:ⅩⅩⅩⅤ xiv LukeⅣ:Ⅸ

ⅩⅩⅩⅤਨਾਹੋਰ੍ ਿਸਰੁਗਃ ਪੁਤਃ, ਿਸਰੁਗ੍ ਿਰਯਵ੍ਃ ਪੁਤਃ, ਿਰਯੂਃ ਪੇਲਗਃ ਪੁਤਃ,
ਪੇਲਗ੍ ਏਵਰਃ ਪੁਤਃ, ਏਵਰ੍ ਸ਼ੇਲਹਃ ਪੁਤਃ|

ⅩⅩⅩⅥ ਸ਼ੇਲਹ੍ ਕੈਨਨਃ ਪੁਤਃ, ਕੈਨਨ੍ ਅਰ੍ਫਕ੍ਸ਼਼ਦਃ ਪੁਤਃ, ਅਰ੍ਫਕ੍ਸ਼਼ਦ੍
ਸ਼ਾਮਃ ਪੁਤਃ, ਸ਼ਾਮ੍ ਨਹਃ ਪੁਤਃ, ਨਹੋ ਲੇਮਕਃ ਪੁਤਃ|

ⅩⅩⅩⅦ ਲੇਮਕ੍ ਿਮਥੂਸ਼ੇਲਹਃ ਪੁਤਃ, ਿਮਥੂਸ਼ੇਲਹ੍ ਹਨਕਃ ਪੁਤਃ, ਹਨਕ੍
ਯੇਰਦਃ ਪੁਤਃ, ਯੇਰਦ੍ ਮਹਲਲੇਲਃ ਪੁਤਃ, ਮਹਲਲੇਲ੍ ਕੈਨਨਃ ਪੁਤਃ|

ⅩⅩⅩⅧ ਕੈਨਨ੍ ਇਨਸ਼ਃ ਪੁਤਃ, ਇਨਸ਼੍ ਸ਼ੇਤਃ ਪੁਤਃ, ਸ਼ੇਤ੍ ਆਦਮਃ ਪੁਤ,
ਆਦਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਪੁਤਃ|

Ⅳ
Ⅰ ਤਤਃ ਪਰੰ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪਿਵਤੇਣਾਤ੍ਮਨਾ ਪੂਰ੍ਣਃ ਸਨ੍ ਯਰ੍ੱਦਨਨਦਯ੍ਾਃ

ਪਰਾਵʼਤਯ੍ਾਤ੍ਮਨਾ ਪਰ੍ਾਨ੍ਤਰੰ ਨੀਤਃ ਸਨ੍ ਚਤਾਿਰੰਸ਼ੱਿਦਨਾਿਨ ਯਾਵਤ੍ ਸ਼ੈਤਾਨਾ
ਪਰੀਕ੍ਿਸ਼਼ਤ(ੋਅ)ਭੂਤ੍,

Ⅱ ਿਕਞ੍ਚ ਤਾਿਨ ਸਰ੍ੱਵਿਦਨਾਿਨ ਭੋਜਨੰ ਿਵਨਾ ਸ੍ਿਥਤਤਾਤ੍ ਕਾਲੇ ਪੂਰ੍ਣੇ ਸ
ਕ੍ਸ਼਼ੁਿਧਤਵਾਨ੍|

Ⅲ ਤਤਃ ਸ਼ੈਤਾਨਾਗਤਯ੍ ਤਮਵਦਤ੍ ਤੰ ਚੇਦੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਪੁਤਸ੍ਤਿਰ
ਪਰ੍ਸ੍ਤਰਾਨੇਤਾਨ੍ ਆਜ੍ਞਯਾ ਪੂਪਾਨ੍ ਕੁਰੁ|

Ⅳ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਰੁਵਾਚ, ਿਲਿਪਰੀਦʼਸ਼ੀ ਿਵਦਯ੍ਤੇ ਮਨੁਜਃ ਕੇਵਲੇਨ ਪੂਪੇਨ ਨ
ਜੀਵਿਤ ਿਕਨ੍ਤੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸਰ੍ੱਵਾਿਭਰਾਜ੍ਞਾਿਭ ਰ੍ਜੀਵਿਤ|

Ⅴ ਤਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ੍ ਤਮੁੱਚੰ ਪਰ੍ੱਵਤੰ ਨੀਤਾ ਿਨਿਮਸ਼਼ੈਕਮਧਯ੍ੇ ਜਗਤਃ
ਸਰ੍ੱਵਰਾਜਯ੍ਾਿਨ ਦਰ੍ਿਸ਼ਤਵਾਨ੍|

Ⅵ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਤਮਵਾਦੀਤ੍ ਸਰ੍ੱਵਮ੍ ਏਤਦ੍ ਿਵਭਵੰ ਪਰ੍ਤਾਪਞ੍ਚ ਤੁਭਯ੍ੰ
ਦਾਸਯ੍ਾਿਮ ਤਨ੍ ਮਿਯ ਸਮਰ੍ਿਪਤਮਾਸ੍ਤੇ ਯੰ ਪਰ੍ਿਤ ਮਮੇੱਛਾ ਜਾਯਤੇ ਤਸ੍ਮੈ ਦਾਤੁੰ
ਸ਼ਕ੍ਨਿਮ,

Ⅶ ਤੰ ਚੇਨ੍ਮਾਂ ਭਜਸੇ ਤਿਰ ਸਰ੍ੱਵਮੇਤਤ੍ ਤਵੈਵ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
Ⅷ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤੰ ਪਰ੍ਤਯ੍ੁਕ੍ਤਵਾਨ੍ ਦੂਰੀ ਭਵ ਸ਼ੈਤਾਨ੍ ਿਲਿਪਰਾਸ੍ਤੇ, ਿਨਜੰ

ਪਰ੍ਭੰੁ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰੰ ਭਜਸਵ੍ ਕੇਵਲੰ ਤਮੇਵ ਸੇਵਸਵ੍ ਚ|
Ⅸ ਅਥ ਸ਼ੈਤਾਨ੍ ਤੰ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮੰ ਨੀਤਾ ਮਨ੍ਿਦਰਸਯ੍ ਚੂਡਾਯਾ ਉਪਿਰ

ਸਮੁਪਵੇਸ਼ਯ੍ ਜਗਾਦ ਤੰ ਚੇਦੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਪੁਤਸ੍ਤਿਰ ਸ੍ਥਾਨਾਿਦਤੋ ਲਮ੍ਿਫਤਾਧਃ



LukeⅣ:Ⅹ xv LukeⅣ:ⅩⅪ

Ⅹ ਪਤ ਯਤੋ ਿਲਿਪਰਾਸ੍ਤੇ, ਆਜ੍ਞਾਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਸਵ੍ੀਯਾਨ੍ ਦੂਤਾਨ੍ ਸ
ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰਃ|

Ⅺ ਰਕ੍ਿਸ਼਼ਤੁੰ ਸਰ੍ੱਵਮਾਰ੍ਗੇ ਤਾਂ ਤੇਨ ਤੱਚਰਣੇ ਯਥਾ| ਨ ਲਗੇਤ੍
ਪਰ੍ਸ੍ਤਰਾਘਾਤਸ੍ਤਾਂ ਧਿਰਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਤੇ ਤਥਾ|

Ⅻ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਨਾ ਪਰ੍ਤਯ੍ੁਕ੍ਤਮ੍ ਇਦਮਪਯ੍ੁਕ੍ਤਮਸ੍ਿਤ ਤੰ ਸਵ੍ਪਰ੍ਭੰੁ ਪਰੇਸ਼ੰ ਮਾ
ਪਰੀਕ੍ਸ਼਼ਸਵ੍|

ⅩⅢ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਸ਼ੈਤਾਨ੍ ਸਰ੍ੱਵਪਰੀਕ੍ਸ਼਼ਾਂ ਸਮਾਪਯ੍ ਕ੍ਸ਼਼ਣਾੱਤੰ ਤਯ੍ਕ੍ਤਾ ਯਯੌ|
ⅩⅣ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਰਾਤ੍ਮਪਰ੍ਭਾਵਾਤ੍ ਪੁਨਰ੍ਗਾਲੀਲ੍ਪਰ੍ਦੇਸ਼ੰ ਗਤਸ੍ਤਦਾ

ਤਤ੍ਸੁਖਯ੍ਾਿਤਸ਼੍ਚਤੁਰ੍ਿਦਸ਼ੰ ਵਯ੍ਾਨਸ਼ੇ|
ⅩⅤ ਸ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਭਜਨਗʼਹੇਸ਼਼ੁ ਉਪਿਦਸ਼ਯ੍ ਸਰ੍ੱਵੈਃ ਪਰ੍ਸ਼ੰਿਸਤੋ ਬਭੂਵ|
ⅩⅥ ਅਥ ਸ ਸਵ੍ਪਾਲਨਸ੍ਥਾਨੰ ਨਾਸਰਤ੍ਪੁਰਮੇਤਯ੍ ਿਵਸ਼ਰ੍ਾਮਵਾਰੇ ਸਵ੍ਾਚਾਰਾਦ੍

ਭਜਨਗੇਹੰ ਪਰ੍ਿਵਸ਼ਯ੍ ਪਿਠਤੁਮੁੱਤਸ੍ਥੌ|
ⅩⅦ ਤਤੋ ਿਯਸ਼ਿਯਯਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਨਃ ਪੁਸ੍ਤਕੇ ਤਸਯ੍ ਕਰਦੱਤੇ ਸਿਤ ਸ

ਤਤ੍ ਪੁਸ੍ਤਕੰ ਿਵਸ੍ਤਾਰ੍ੱਯ ਯਤ ਵਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਮਾਣਾਿਨ ਵਚਨਾਿਨ ਸਨ੍ਿਤ ਤਤ੍ ਸ੍ਥਾਨੰ
ਪਰ੍ਾਪਯ੍ ਪਪਾਠ|

ⅩⅧਆਤ੍ਮਾ ਤੁ ਪਰਮੇਸ਼ਸਯ੍ ਮਦੀਯੋਪਿਰ ਿਵਦਯ੍ਤ|ੇ ਦਿਰਦੇਸ਼਼ੁ ਸੁਸੰਵਾਦੰ
ਵਕ੍ਤੁੰ ਮਾਂ ਸੋਿਭਿਸ਼਼ਕ੍ਤਵਾਨ੍| ਭਗ੍ਨਾਨ੍ਤਃ ਕਰਣਾੱਲੋਕਾਨ੍ ਸੁਸਵ੍ਸ੍ਥਾਨ੍
ਕਰ੍ੱਤੁਮੇਵ ਚ| ਬਨ੍ਦੀਕʼਤੇਸ਼਼ੁ ਲੋਕੇਸ਼਼ੁ ਮੁਕ੍ਤੇ ਰ੍ਘੋਸ਼਼ਿਯਤੁੰ ਵਚਃ| ਨੇਤਾਿਣ
ਦਾਤੁਮਨ੍ਧੇਭਯ੍ਸ੍ਤਾਤੁੰ ਬੱਧਜਨਾਨਿਪ|

ⅩⅨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੁਗਰ੍ਹੇ ਕਾਲੰ ਪਰ੍ਚਾਰਿਯਤੁਮੇਵ ਚ| ਸਰ੍ੱਵੈਤਤ੍ਕਰਣਾਰ੍ਥਾਯ
ਮਾਮੇਵ ਪਰ੍ਿਹਣੋਿਤ ਸਃ||

ⅩⅩ ਤਤਃ ਪੁਸ੍ਤਕੰ ਬਦ੍ੱਵਾ ਪਿਰਚਾਰਕਸਯ੍ ਹਸ੍ਤੇ ਸਮਰ੍ਪਯ੍
ਚਾਸਨੇ ਸਮੁਪਿਵਸ਼਼੍ਟਃ, ਤਤੋ ਭਜਨਗʼਹੇ ਯਾਵਨ੍ਤੋ ਲੋਕਾ ਆਸਨ੍ ਤੇ
ਸਰ੍ੱਵੇ(ਅ)ਨਨਯ੍ਦʼਸ਼਼੍ਟਯ੍ਾ ਤੰ ਿਵਲੁਲੋਿਕਰੇ|

ⅩⅪ ਅਨਨ੍ਤਰਮ੍ ਅਦਯ੍ੈਤਾਿਨ ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ ਿਲਿਖਤਵਚਨਾਿਨ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ
ਮਧਯ੍ੇ ਿਸੱਧਾਿਨ ਸ ਇਮਾਂ ਕਥਾਂ ਤੇਭਯ੍ਃ ਕਥਿਯਤੁਮਾਰੇਭੇ|
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ⅩⅫ ਤਤਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਅਨਰਜਯ੍ਨ੍ਤ, ਿਕਞ੍ਚ ਤਸਯ੍
ਮੁਖਾਿੰਨਰ੍ਗਤਾਿਭਰਨੁਗਰ੍ਹਸਯ੍ ਕਥਾਿਭਸ਼੍ਚਮਤ੍ਕʼਤਯ੍ ਕਥਯਾਮਾਸੁਃ ਿਕਮਯੰ
ਯੂਸ਼਼ਫਃ ਪੁਤੋ ਨ?

ⅩⅩⅢ ਤਦਾ ਸੋ(ਅ)ਵਾਦੀਦ੍ ਹੇ ਿਚਿਕਤ੍ਸਕ ਸਵ੍ਮੇਵ ਸਵ੍ਸ੍ਥੰ ਕੁਰੁ ਕਫਰ੍ਨਾਹੂਿਮ
ਯਦਯ੍ਤ੍ ਕʼਤਵਾਨ੍ ਤਦਸ਼ਰ੍ੌਸ਼਼੍ਮ ਤਾਃ ਸਰਾਃ ਿ ਯਾ ਅਤ ਸਵ੍ਦੇਸ਼ੇ ਕੁਰੁ ਕਥਾਮੇਤਾਂ
ਯੂਯਮੇਵਾਵਸ਼ਯ੍ੰ ਮਾਂ ਵਿਦਸ਼਼ਯ੍ਥ|

ⅩⅩⅣਪੁਨਃ ਸੋਵਾਦੀਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਹੰ ਯਥਾਰ੍ਥੰ ਵਦਾਿਮ, ਕੋਿਪ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਦੀ
ਸਵ੍ਦੇਸ਼ੇ ਸਤ੍ਕਾਰੰ ਨ ਪਰ੍ਾਪ੍ਨਿਤ|

ⅩⅩⅤ ਅਪਰਞ੍ਚ ਯਥਾਰ੍ਥੰ ਵਚ੍ਿਮ, ਏਿਲਯਸਯ੍ ਜੀਵਨਕਾਲੇ ਯਦਾ
ਸਾਰ੍ੱਧਿਤਤਯਵਰ੍ਸ਼਼ਾਿਣ ਯਾਵਤ੍ ਜਲਦਪਰ੍ਿਤਬਨ੍ਧਾਤ੍ ਸਰ੍ੱਵਸ੍ਿਮਨ੍ ਦੇਸ਼ੇ
ਮਹਾਦੁਰ੍ਿਭਕ੍ਸ਼਼ਮ੍ ਅਜਿਨਸ਼਼੍ਟ ਤਦਾਨੀਮ੍ ਇਸਰ੍ਾਯੇਲੋ ਦੇਸ਼ਸਯ੍ ਮਧਯ੍ੇ ਬਹਯ੍ੋ
ਿਵਧਵਾ ਆਸਨ੍,

ⅩⅩⅥ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸੀਦੋਨ੍ਪਰ੍ਦੇਸ਼ੀਯਸਾਿਰਫਤ੍ਪੁਰਿਨਵਾਿਸਨੀਮ੍ ਏਕਾਂ ਿਵਧਵਾਂ
ਿਵਨਾ ਕਸਯ੍ਾਸ਼੍ਿਚਦਿਪ ਸਮੀਪੇ ਏਿਲਯਃ ਪਰ੍ੇਿਰਤੋ ਨਾਭੂਤ੍|

ⅩⅩⅦ ਅਪਰਞ੍ਚ ਇਲੀਸ਼ਾਯਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਿਵਦਯ੍ਮਾਨਤਾਕਾਲੇ
ਇਸਰ੍ਾਯੇਲ੍ਦੇਸ਼ੇ ਬਹਵਃ ਕੁਸ਼਼੍ਿਠਨ ਆਸਨ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸੁਰੀਯਦੇਸ਼ੀਯੰ
ਨਾਮਾਨ੍ਕੁਸ਼਼੍ਿਠਨੰ ਿਵਨਾ ਕੋਪਯ੍ਨਯ੍ਃ ਪਿਰਸ਼਼੍ਕʼਤੋ ਨਾਭੂਤ੍|

ⅩⅩⅧਇਮਾਂ ਕਥਾਂ ਸ਼ਤਾ ਭਜਨਗੇਹਸ੍ਿਥਤਾ ਲੋਕਾਃ ਸ ੋਧਮ੍ ਉੱਥਾਯ
ⅩⅩⅨ ਨਗਰਾੱਤੰ ਬਿਹਸ਼਼੍ਕʼਤਯ੍ ਯਸਯ੍ ਿਸ਼ਖਿਰਣ ਉਪਿਰ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਨਗਰੰ

ਸ੍ਥਾਿਪਤਮਾਸ੍ਤੇ ਤਸ੍ਮਾਿੰਨਕ੍ਸ਼਼ੇਪ੍ਤੁੰ ਤਸਯ੍ ਿਸ਼ਖਰੰ ਤੰ ਿਨਨਯ੍ੁਃ
ⅩⅩⅩ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਮਧਯ੍ਾਦਪਸʼਤਯ੍ ਸ੍ਥਾਨਾਨ੍ਤਰੰ ਜਗਾਮ|
ⅩⅩⅪ ਤਤਃ ਪਰੰ ਯੀਸ਼ੁਰ੍ਗਾਲੀਲ੍ਪਰ੍ਦੇਸ਼ੀਯਕਫਰ੍ਨਾਹੂਮ੍ਨਗਰ ਉਪਸ੍ਥਾਯ

ਿਵਸ਼ਰ੍ਾਮਵਾਰੇ ਲੋਕਾਨੁਪਦੇਸ਼਼੍ਟਮੁ੍ ਆਰਬ੍ਧਵਾਨ੍|
ⅩⅩⅫਤਦੁਪਦੇਸ਼ਾਤ੍ ਸਰ੍ੱਵੇ ਚਮੱਚਕ ਰਯ੍ਤਸ੍ਤਸਯ੍ ਕਥਾ ਗੁਰੁਤਰਾ ਆਸਨ੍|
ⅩⅩⅩⅢਤਦਾਨੀਂ ਤਦ੍ਭਜਨਗੇਹਸ੍ਿਥਤੋ(ਅ)ਮੇਧਯ੍ਭੂਤਗਰ੍ਸ੍ਤ ਏਕੋ ਜਨਉੱਚੈਃ

ਕਥਯਾਮਾਸ,
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ⅩⅩⅩⅣ ਹੇ ਨਾਸਰਤੀਯਯੀਸ਼(ੋਅ)ਸ੍ਮਾਨ੍ ਤਯ੍ਜ, ਤਯਾ ਸਹਾਸ੍ਮਾਕੰ ਕਃ
ਸਮ੍ਬਨ੍ਧਃ? ਿਕਮਸ੍ਮਾਨ੍ ਿਵਨਾਸ਼ਿਯਤੁਮਾਯਾਿਸ? ਤਮੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਪਿਵਤੋ ਜਨ
ਏਤਦਹੰ ਜਾਨਾਿਮ|

ⅩⅩⅩⅤ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤੰ ਤਰ੍ਜਿਯਤਾਵਦਤ੍ ਮੌਨੀ ਭਵ ਇਤੋ ਬਿਹਰ੍ਭਵ; ਤਤਃ
ਸੋਮੇਧਯ੍ਭੂਤਸ੍ਤੰ ਮਧਯ੍ਸ੍ਥਾਨੇ ਪਾਤਿਯਤਾ ਿਕਞ੍ਿਚਦਪਯ੍ਿਹੰਿਸਤਾ ਤਸ੍ਮਾਦ੍
ਬਿਹਰ੍ਗਤਵਾਨ੍|

ⅩⅩⅩⅥ ਤਤਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਲੋਕਾਸ਼੍ਚਮਤ੍ਕʼਤਯ੍ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਵਕ੍ਤੁਮਾਰੇਿਭਰੇ ਕੋਯੰ
ਚਮਤ੍ਕਾਰਃ| ਏਸ਼਼ ਪਰ੍ਭਾਵੇਣ ਪਰਾ ਮੇਣ ਚਾਮੇਧਯ੍ਭੂਤਾਨ੍ ਆਜ੍ਞਾਪਯਿਤ ਤੇਨੈਵ
ਤੇ ਬਿਹਰ੍ਗੱਛਨ੍ਿਤ|

ⅩⅩⅩⅦਅਨਨ੍ਤਰੰ ਚਤੁਰ੍ਿਦਕ੍ਸ੍ਥਦੇਸ਼ਾਨ੍ ਤਸਯ੍ ਸੁਖਯ੍ਾਿਤਰਯ੍ਾਪ੍ਨਤ੍|
ⅩⅩⅩⅧ ਤਦਨਨ੍ਤਰੰ ਸ ਭਜਨਗੇਹਾਦ੍ ਬਿਹਰਾਗਤਯ੍ ਿਸ਼ਮੋਨ ਿਨਵੇਸ਼ਨੰ

ਪਰ੍ਿਵਵੇਸ਼ ਤਦਾ ਤਸਯ੍ ਸ਼ਵ੍ਸ਼ਰ੍ਜਵ੍ਰੇਣਾਤਯ੍ਨ੍ਤੰ ਪੀਿਡਤਾਸੀਤ੍ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਸ੍ਤਦਰ੍ਥੰ
ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਵਨਯੰ ਚਕਃ|

ⅩⅩⅩⅨ ਤਤਃ ਸ ਤਸਯ੍ਾਃ ਸਮੀਪੇ ਸ੍ਿਥਤਾ ਜਵ੍ਰੰ ਤਰ੍ਜਯਾਮਾਸ ਤੇਨੈਵ ਤਾਂ
ਜਵ੍ਰੋ(ਅ)ਤਯ੍ਾਕ੍ਸ਼਼ੀਤ੍ ਤਤਃ ਸਾ ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼਼ਣਮ੍ ਉੱਥਾਯ ਤਾਨ੍ ਿਸਸ਼਼ੇਵ|ੇ

ⅩⅬ ਅਥ ਸੂਰ੍ੱਯਾਸ੍ਤਕਾਲੇ ਸਵ੍ੇਸ਼਼ਾਂ ਯੇ ਯੇ ਜਨਾ ਨਾਨਾਰੋਗੈਃ ਪੀਿਡਤਾ
ਆਸਨ੍ ਲੋਕਾਸ੍ਤਾਨ੍ ਯੀਸ਼ੋਃ ਸਮੀਪਮ੍ ਆਿਨਨਯ੍ੁਃ, ਤਦਾ ਸ ਏਕੈਕਸਯ੍ ਗਾਤੇ
ਕਰਮਰ੍ਪਿਯਤਾ ਤਾਨਰੋਗਾਨ੍ ਚਕਾਰ|

ⅩⅬⅠ ਤਤੋ ਭੂਤਾ ਬਹੁਭਯ੍ੋ ਿਨਰ੍ਗਤਯ੍ ਚੀਤ੍ਸ਼ਬ੍ਦੰ ਕʼਤਾ ਚ ਬਭਾਿਸ਼਼ਰੇ
ਤਮੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਪੁਤੋ(ਅ)ਿਭਿਸ਼਼ਕ੍ਤਤਾਤਾ; ਿਕਨ੍ਤੁ ਸੋਿਭਿਸ਼਼ਕ੍ਤਤਾਤੇਿਤ ਤੇ
ਿਵਿਵਦੁਰੇਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਕਾਰਣਾਤ੍ ਤਾਨ੍ ਤਰ੍ਜਿਯਤਾ ਤਦਕ੍ਤੁੰ ਿਨਿਸ਼਼ਸ਼਼ੇਧ|

ⅩⅬⅡ ਅਪਰਞ੍ਚ ਪਰ੍ਭਾਤੇ ਸਿਤ ਸ ਿਵਜਨਸ੍ਥਾਨੰ ਪਰ੍ਤਸ੍ਥੇ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍
ਜਨਾਸ੍ਤਮਿਨੱਛਨ੍ਤਸ੍ਤੰਿਨਕਟੰ ਗਤਾ ਸ੍ਥਾਨਾਨ੍ਤਰਗਮਨਾਰ੍ਥੰ ਤਮਨਰੁਨ੍ਧਨ੍|

ⅩⅬⅢ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਤਾਨ੍ ਜਗਾਦ, ਈਸ਼ਵ੍ਰੀਯਰਾਜਯ੍ਸਯ੍ ਸੁਸੰਵਾਦੰ
ਪਰ੍ਚਾਰਿਯਤੁਮ੍ ਅਨਯ੍ਾਿਨ ਪੁਰਾਣਯ੍ਿਪ ਮਯਾ ਯਾਤਵਯ੍ਾਿਨ ਯਤਸ੍ਤਦਰ੍ਥਮੇਵ
ਪਰ੍ੇਿਰਤੋਹੰ|

ⅩⅬⅣਅਥ ਗਾਲੀਲੋ ਭਜਨਗੇਹੇਸ਼਼ੁ ਸ ਉਪਿਦਦੇਸ਼|
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Ⅴ
Ⅰਅਨਨ੍ਤਰੰ ਯੀਸ਼ੁਰੇਕਦਾ ਿਗਨੇਸ਼਼ਰਥ੍ਦਸਯ੍ ਤੀਰ ਉੱਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ, ਤਦਾ ਲੋਕਾ

ਈਸ਼ਵ੍ਰੀਯਕਥਾਂ ਸ਼ਰ੍ੋਤੁੰ ਤਦੁਪਿਰ ਪਰ੍ਪਿਤਤਾਃ|
Ⅱ ਤਦਾਨੀਂ ਸ ਹ੍ਦਸਯ੍ ਤੀਰਸਮੀਪੇ ਨੌਦਯੰ ਦਦਰ੍ਸ਼ ਿਕਞ੍ਚ

ਮਤ੍ਸਯ੍ੋਪਜੀਿਵਨ ਨਾਵੰ ਿਵਹਾਯ ਜਾਲੰ ਪਰ੍ਕ੍ਸ਼਼ਾਲਯਨ੍ਿਤ|
Ⅲ ਤਤਸ੍ਤਯੋਰ੍ਦਯੋ ਰ੍ਮਧਯ੍ੇ ਿਸ਼ਮੋਨ ਨਾਵਮਾਰੁਹਯ੍ ਤੀਰਾਤ੍ ਿਕਞ੍ਿਚੱਦੂਰੰ

ਯਾਤੁੰ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਵਨਯੰ ਕʼਤਾ ਨੌਕਾਯਾਮੁਪਿਵਸ਼ਯ੍ ਲੋਕਾਨ੍ ਪਰ੍ੋਪਿਦਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍|
Ⅳ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਤੰ ਪਰ੍ਸ੍ਤਾਵੰ ਸਮਾਪਯ੍ ਸ ਿਸ਼ਮੋਨੰ ਵਯ੍ਾਜਹਾਰ, ਗਭੀਰੰ ਜਲੰ

ਗਤਾ ਮਤ੍ਸਯ੍ਾਨ੍ ਧਰ੍ੱਤੁੰ ਜਾਲੰ ਿਨਕ੍ਿਸ਼਼ਪ|
Ⅴ ਤਤਃ ਿਸ਼ਮੋਨ ਬਭਾਸ਼਼,ੇ ਹੇ ਗੁਰੋ ਯਦਯ੍ਿਪ ਵਯੰ ਕʼਤ੍ਸ੍ਨਾਂ ਯਾਿਮਨੀਂ

ਪਿਰਸ਼ਰ੍ਮਯ੍ ਮਤ੍ਸਯ੍ੈਕਮਿਪ ਨ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਾਸ੍ਤਥਾਿਪ ਭਵਤੋ ਿਨਦੇਸ਼ਤੋ ਜਾਲੰ
ਕ੍ਿਸ਼਼ਪਾਮਃ|

Ⅵਅਥ ਜਾਲੇ ਕ੍ਿਸ਼਼ਪ੍ਤੇ ਬਹੁਮਤ੍ਸਯ੍ਪਤਨਾਦ੍ ਆਨਾਯਃ ਪਰ੍ੱਿਛੰਨਃ|
Ⅶ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਉਪਕਰ੍ੱਤੁਮ੍ ਅਨਯ੍ਨੌਸ੍ਥਾਨ੍ ਸਙ੍ਿਗਨ ਆਯਾਤੁਮ੍

ਇਙ੍ਿਗਤੇਨ ਸਮਾਹਯਨ੍ ਤਤਸ੍ਤ ਆਗਤਯ੍ ਮਤ੍ਸਯ੍ੈ ਰ੍ਨੌਦਯੰ ਪਰ੍ਪੂਰਯਾਮਾਸੁ
ਰਯ੍ੈ ਰ੍ਨੌਦਯੰ ਪਰ੍ਮਗ੍ਨਮ੍|

Ⅷ ਤਦਾ ਿਸ਼ਮੋਨ੍ਿਪਤਰਸ੍ਤਦ੍ ਿਵਲੋਕਯ੍ ਯੀਸ਼ੋਸ਼੍ਚਰਣਯੋਃ ਪਿਤਤਾ, ਹੇ
ਪਰ੍ਭੋਹੰ ਪਾਪੀ ਨਰੋ ਮਮ ਿਨਕਟਾਦ੍ ਭਵਾਨ੍ ਯਾਤ,ੁ ਇਿਤ ਕਿਥਤਵਾਨ੍|

Ⅸ ਯਤੋ ਜਾਲੇ ਪਿਤਤਾਨਾਂ ਮਤ੍ਸਯ੍ਾਨਾਂ ਯੂਥਾਤ੍ ਿਸ਼ਮੋਨ੍ ਤਤ੍ਸਙ੍ਿਗਨਸ਼੍ਚ
ਚਮਤ੍ਕʼਤਵਨ੍ਤਃ; ਿਸ਼ਮੋਨਃ ਸਹਕਾਿਰਣੌ ਿਸਵਦੇਃ ਪੁਤੌ ਯਾਕੂਬ੍ ਯੋਹਨ੍ ਚੇਮੌ
ਤਾਦʼਸ਼ੌ ਬਭੂਵਤੁਃ|

Ⅹ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਃ ਿਸ਼ਮੋਨੰ ਜਗਾਦ ਮਾ ਭੈਸ਼਼ੀਰਦਯ੍ਾਰਭਯ੍ ਤੰ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਧਰੋ
ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਸ|

Ⅺਅਨਨ੍ਤਰੰ ਸਰ੍ੱਵਾਸੁ ਨੌਸੁ ਤੀਰਮ੍ ਆਨੀਤਾਸੁ ਤੇ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਪਿਰਤਯ੍ਜਯ੍
ਤਸਯ੍ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ਗਾਿਮਨ ਬਭੂਵਃੁ|

Ⅻ ਤਤਃ ਪਰੰ ਯੀਸ਼ੌ ਕਸ੍ਿਮੰਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਪੁਰੇ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਜਨ ਏਕਃ
ਸਰ੍ੱਵਾਙ੍ਗਕੁਸ਼਼੍ਠਸ੍ਤੰ ਿਵਲੋਕਯ੍ ਤਸਯ੍ ਸਮੀਪੇ ਨਯ੍ੁਬ੍ਜਃ ਪਿਤਤਾ ਸਿਵਨਯੰ
ਵਕ੍ਤੁਮਾਰੇਭੇ, ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ ਯਿਦ ਭਵਾਿਨੱਛਿਤ ਤਿਰ ਮਾਂ ਪਿਰਸ਼਼੍ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ|
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ⅩⅢ ਤਦਾਨੀਂ ਸ ਪਾਿਣੰ ਪਰ੍ਸਾਰ੍ੱਯ ਤਦਙ੍ਗੰ ਸ੍ਪʼਸ਼ਨ੍ ਬਭਾਸ਼਼ੇ ਤੰ
ਪਿਰਸ਼਼੍ਿ ਯਸਵ੍ੇਿਤ ਮਮੇੱਛਾਸ੍ਿਤ ਤਤਸ੍ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼਼ਣੰ ਸ ਕੁਸ਼਼੍ਠਾਤ੍ ਮੁਕ੍ਤਃ|

ⅩⅣ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਸ ਤਮਾਜ੍ਞਾਪਯਾਮਾਸ ਕਥਾਿਮਮਾਂ ਕਸ੍ਮੈਿਚਦ੍ ਅਕਥਿਯਤਾ
ਯਾਜਕਸਯ੍ ਸਮੀਪਞ੍ਚ ਗਤਾ ਸਵ੍ੰ ਦਰ੍ਸ਼ਯ, ਲੋਕੇਭਯ੍ੋ ਿਨਜਪਿਰਸ਼਼੍ਕʼਤਤਸਯ੍
ਪਰ੍ਮਾਣਦਾਨਾਯ ਮੂਸਾਜ੍ਞਾਨੁਸਾਰੇਣ ਦਵਯ੍ਮੁਤ੍ਮʼਜਸਵ੍ ਚ|

ⅩⅤ ਤਥਾਿਪ ਯੀਸ਼ੋਃ ਸੁਖਯ੍ਾਿਤ ਰ੍ਬਹੁ ਵਯ੍ਾਪ੍ਤੁਮਾਰੇਭੇ ਿਕਞ੍ਚ ਤਸਯ੍ ਕਥਾਂ
ਸ਼ਰ੍ੋਤੁੰ ਸਵ੍ੀਯਰੋਗੇਭਯ੍ੋ ਮੋਕ੍ਤੁਞ੍ਚ ਲੋਕਾ ਆਜਗ੍ਮੁਃ|

ⅩⅥਅਥ ਸ ਪਰ੍ਾਨ੍ਤਰੰ ਗਤਾ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯਾਞ੍ਚ ੇ|
ⅩⅦ ਅਪਰਞ੍ਚ ਏਕਦਾ ਯੀਸ਼ੁਰੁਪਿਦਸ਼ਿਤ, ਏਤਿਰ

ਗਾਲੀਿਲਯ੍ਹੂਦਾਪਰ੍ਦੇਸ਼ਯੋਃ ਸਰ੍ੱਵਨਗਰੇਭਯ੍ੋ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮਸ਼੍ਚ ਿਕਯਨ੍ਤਃ
ਿਫਰੂਿਸ਼ਲੋਕਾ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਪਕਾਸ਼੍ਚ ਸਮਾਗਤਯ੍ ਤਦਨ੍ਿਤਕੇ ਸਮੁਪਿਵਿਵਸ਼ੁਃ,
ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਕਾਲੇ ਲੋਕਾਨਾਮਾਰੋਗਯ੍ਕਾਰਣਾਤ੍ ਪਰ੍ਭੋਃ ਪਰ੍ਭਾਵਃ ਪਰ੍ਚਕਾਸ਼|ੇ

ⅩⅧ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਿਕਯਨ੍ਤੋ ਲੋਕਾ ਏਕੰ ਪਕ੍ਸ਼਼ਾਘਾਿਤਨੰ ਖਟਾਯਾਂ ਿਨਧਾਯ
ਯੀਸ਼ੋਃ ਸਮੀਪਮਾਨੇਤੁੰ ਸੰਮੁਖੇ ਸ੍ਥਾਪਿਯਤੁਞ੍ਚ ਵਯ੍ਾਿਪਰ੍ਯਨ੍ਤ|

ⅩⅨ ਿਕਨ੍ਤੁ ਬਹੁਜਨਿਨਵਹਸਮਵ੍ਾਧਾਤ੍ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨੁਵਨ੍ਤੋ ਗʼਹੋਪਿਰ ਗਤਾ
ਗʼਹਪʼਸ਼਼੍ਠੰ ਖਿਨਤਾ ਤੰ ਪਕ੍ਸ਼਼ਾਘਾਿਤਨੰ ਸਖਟੰ ਗʼਹਮਧਯ੍ੇ ਯੀਸ਼ੋਃ ਸੰਮੁਖੇ
(ਅ)ਵਰੋਹਯਾਮਾਸੁਃ|

ⅩⅩ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਈਦʼਸ਼ੰ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੰ ਿਵਲੋਕਯ੍ ਤੰ ਪਕ੍ਸ਼਼ਾਘਾਿਤਨੰ
ਵਯ੍ਾਜਹਾਰ, ਹੇ ਮਾਨਵ ਤਵ ਪਾਪਮਕ੍ਸ਼਼ਮਯ੍ਤ|

ⅩⅪ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਅਧਯ੍ਾਪਕਾਃ ਿਫਰੂਿਸ਼ਨਸ਼੍ਚ ਿਚੱਤੈਿਰੱਥੰ ਪਰ੍ਿਚਨ੍ਿਤਤਵਨ੍ਤਃ,
ਏਸ਼਼ ਜਨ ਈਸ਼ਵ੍ਰੰ ਿਨਨ੍ਦਿਤ ਕੋਯੰ? ਕੇਵਲਮੀਸ਼ਵ੍ਰੰ ਿਵਨਾ ਪਾਪੰ ਕ੍ਸ਼਼ਨ੍ਤੁੰ ਕਃ
ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ?

ⅩⅫ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਇੱਥੰ ਿਚਨ੍ਤਨੰ ਿਵਿਦਤਾ ਤੇਭਯ੍ੋਕਥਯਦ੍ ਯੂਯੰ
ਮਨਿਭਃ ਕੁਤੋ ਿਵਤਰ੍ਕਯਥ?

ⅩⅩⅢ ਤਵ ਪਾਪਕ੍ਸ਼਼ਮਾ ਜਾਤਾ ਯਦਾ ਤਮੁੱਥਾਯ ਵਜ ਏਤਯੋ ਰ੍ਮਧਯ੍ੇ ਕਾ ਕਥਾ
ਸੁਕਥਯ੍ਾ?
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ⅩⅩⅣ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪʼਿਥਵਯ੍ਾਂ ਪਾਪੰ ਕ੍ਸ਼਼ਨ੍ਤੁੰ ਮਾਨਵਸੁਤਸਯ੍
ਸਾਮਰ੍ਥਯ੍ਮਸ੍ਤੀਿਤ ਯਥਾ ਯੂਯੰ ਜ੍ਞਾਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨੁਥ ਤਦਰ੍ਥੰ (ਸ ਤੰ ਪਕ੍ਸ਼਼ਾਘਾਿਤਨੰ
ਜਗਾਦ) ਉੱਿਤਸ਼਼੍ਠ ਸਵ੍ਸ਼ੱਯਾਂ ਗʼਹੀਤਾ ਗʼਹੰ ਯਾਹੀਿਤ ਤਾਮਾਿਦਸ਼ਾਿਮ|

ⅩⅩⅤ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸ ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼਼ਣਮ੍ ਉੱਥਾਯ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ ਿਨਜਸ਼ਯਨੀਯੰ
ਗʼਹੀਤਾ ਈਸ਼ਵ੍ਰੰ ਧਨਯ੍ੰ ਵਦਨ੍ ਿਨਜਿਨਵੇਸ਼ਨੰ ਯਯ|ੌ

ⅩⅩⅥ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸਰ੍ੱਵੇ ਿਵਸ੍ਮਯ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਾ ਮਨਃਸੁ ਭੀਤਾਸ਼੍ਚ
ਵਯਮਦਯ੍ਾਸਮ੍ਭਵਕਾਰ੍ੱਯਾਣਯ੍ਦਰ੍ਸ਼ਾਮ ਇਤਯ੍ੁਕ੍ਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰੰ ਧਨਯ੍ੰ
ਪਰ੍ੋਿਦਤਾਃ|

ⅩⅩⅦ ਤਤਃ ਪਰੰ ਬਿਹਰ੍ਗੱਛਨ੍ ਕਰਸਞ੍ਚਯਸ੍ਥਾਨੇ ਲੇਿਵਨਾਮਾਨੰ
ਕਰਸਞ੍ਚਾਯਕੰ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਮਿਭਦਧੇ ਮਮ ਪਸ਼੍ਚਾਦੇਿਹ|

ⅩⅩⅧ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸ ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼਼ਣਾਤ੍ ਸਰ੍ੱਵੰ ਪਿਰਤਯ੍ਜਯ੍ ਤਸਯ੍
ਪਸ਼੍ਚਾਿਦਯਾਯ|

ⅩⅩⅨਅਨਨ੍ਤਰੰ ਲੇਿਵ ਰ੍ਿਨਜਗʼਹੇ ਤਦਰ੍ਥੰ ਮਹਾਭੋਜਯ੍ੰ ਚਕਾਰ, ਤਦਾ ਤੈਃ
ਸਹਾਨੇਕੇ ਕਰਸਞ੍ਚਾਿਯਨਸ੍ਤਦਨਯ੍ਲੋਕਾਸ਼੍ਚ ਭੋਕ੍ਤੁਮੁਪਿਵਿਵਸ਼ੁਃ|

ⅩⅩⅩ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਕਾਰਣਾਤ੍ ਚਣ੍ਡਾਲਾਨਾਂ ਪਾਿਪਲੋਕਾਨਾਞ੍ਚ ਸਙ੍ਗੇ ਯੂਯੰ
ਕੁਤੋ ਭੰਗ੍ਧਵ੍ੇ ਿਪਵਥ ਚੇਿਤ ਕਥਾਂ ਕਥਿਯਤਾ ਿਫਰੂਿਸ਼ਨ(ਅ)ਧਯ੍ਾਪਕਾਸ਼੍ਚ ਤਸਯ੍
ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ੈਃ ਸਹ ਵਾਗਯ੍ੁੱਧੰ ਕਰ੍ੱਤੁਮਾਰੇਿਭਰ|ੇ

ⅩⅩⅪ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਾਨ੍ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵੋਚਦ੍ ਅਰੋਗਲੋਕਾਨਾਂ ਿਚਿਕਤ੍ਸਕੇਨ
ਪਰ੍ਯੋਜਨੰ ਨਾਸ੍ਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸਰੋਗਾਣਾਮੇਵ|

ⅩⅩⅫ ਅਹੰ ਧਾਰ੍ੰਿਮਕਾਨ੍ ਆਹਾਤੁੰ ਨਾਗਤੋਸ੍ਿਮ ਿਕਨ੍ਤੁ ਮਨਃ
ਪਰਾਵਰ੍ੱਤਿਯਤੁੰ ਪਾਿਪਨ ਏਵ|

ⅩⅩⅩⅢ ਤਤਸ੍ਤੇ ਪਰ੍ੋਚੁਃ, ਯੋਹਨਃ ਿਫਰੂਿਸ਼ਨਾਞ੍ਚ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾ ਵਾਰੰਵਾਰਮ੍
ਉਪਵਸਨ੍ਿਤ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯਨ੍ਤੇ ਚ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਵ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਃ ਕੁਤੋ ਭੁਞ੍ਜਤੇ ਿਪਵਨ੍ਿਤ
ਚ?

ⅩⅩⅩⅣ ਤਦਾ ਸ ਤਾਨਾਚਖਯ੍ੌ ਵਰੇ ਸਙ੍ਗੇ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਵਰਸਯ੍ ਸਿਖਗਣੰ
ਿਕਮੁਪਵਾਸਿਯਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨੁਥ?

ⅩⅩⅩⅤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਦਾ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਿਨਕਟਾਦ੍ ਵਰੋ ਨੇਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਤਦਾ ਤੇ
ਸਮੁਪਵਤ੍ਸਯ੍ਨ੍ਿਤ|
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ⅩⅩⅩⅥ ਸੋਪਰਮਿਪ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ਤੰ ਕਥਯਾਮ੍ਬਭੂਵ ਪੁਰਾਤਨਵਸ੍ਤੇ ਕੋਿਪ
ਨੁਤਨਵਸ੍ਤੰ ਨ ਸੀਵਯ੍ਿਤ ਯਤਸ੍ਤੇਨ ਸੇਵਨੇਨ ਜੀਰ੍ਣਵਸ੍ਤੰ ਿਛਦਯ੍ਤੇ,
ਨੂਤਨਪੁਰਾਤਨਵਸ੍ਤਯੋ ਰ੍ਮੇਲਞ੍ਚ ਨ ਭਵਿਤ|

ⅩⅩⅩⅦ ਪੁਰਾਤਨਯ੍ਾਂ ਕੁਤਾਂ ਕੋਿਪ ਨੁਤਨੰ ਦਾਕ੍ਸ਼਼ਾਰਸੰ ਨ ਿਨਦਧਾਿਤ, ਯਤੋ
ਨਵੀਨਦਾਕ੍ਸ਼਼ਾਰਸਸਯ੍ ਤੇਜਸਾ ਪੁਰਾਤਨੀ ਕੁਤੂ ਿਰਦੀਰ੍ੱਯਤੇ ਤਤੋ ਦਾਕ੍ਸ਼਼ਾਰਸਃ
ਪਤਿਤ ਕੁਤੂਸ਼੍ਚ ਨਸ਼ਯ੍ਿਤ|

ⅩⅩⅩⅧ ਤਤੋ ਹੇਤੋ ਰ੍ਨੂਤਨਯ੍ਾਂ ਕੁਤਾਂ ਨਵੀਨਦਾਕ੍ਸ਼਼ਾਰਸਃ
ਿਨਧਾਤਵਯ੍ਸ੍ਤੇਨਭਯਸਯ੍ ਰਕ੍ਸ਼਼ਾ ਭਵਿਤ|

ⅩⅩⅩⅨਅਪਰਞ੍ਚ ਪੁਰਾਤਨੰ ਦਾਕ੍ਸ਼਼ਾਰਸੰ ਪੀਤਾ ਕੋਿਪ ਨੂਤਨੰ ਨ ਵਾਞ੍ਛਿਤ,
ਯਤਃ ਸ ਵਕ੍ਿਤ ਨੂਤਨਾਤ੍ ਪੁਰਾਤਨਮ੍ ਪਰ੍ਸ਼ਸ੍ਤਮ੍|

Ⅵ
Ⅰ ਅਚਰਞ੍ਚ ਪਰ੍ੱਵਣੋ ਿਦਤੀਯਿਦਨਾਤ੍ ਪਰੰ ਪਰ੍ਥਮਿਵਸ਼ਰ੍ਾਮਵਾਰੇ

ਸ਼ਸਯ੍ਕ੍ਸ਼਼ੇਤੇਣ ਯੀਸ਼ੋਰ੍ਗਮਨਕਾਲੇ ਤਸਯ੍ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਃ ਕਿਣਸ਼ੰ ਿਛੱਤਾ ਕਰੇਸ਼਼ੁ
ਮਰ੍ੱਦਿਯਤਾ ਖਾਿਦਤੁਮਾਰੇਿਭਰ|ੇ

Ⅱ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਿਕਯਨ੍ਤਃ ਿਫਰੂਿਸ਼ਨਸ੍ਤਾਨਵਦਨ੍ ਿਵਸ਼ਰ੍ਾਮਵਾਰੇ ਯਤ੍ ਕਰ੍ੰਮ ਨ
ਕਰ੍ੱਤਵਯ੍ੰ ਤਤ੍ ਕੁਤਃ ਕੁਰੁਥ?

Ⅲਯੀਸ਼ੁਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ੁਵਾਚ ਦਾਯੂਦ੍ ਤਸਯ੍ ਸਙ੍ਿਗਨਸ਼੍ਚ ਕ੍ਸ਼਼ੁਧਾਰ੍ੱਤਾਃ ਿਕੰ ਚਕਃ
ਸ ਕਥਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਮਨ੍ਿਦਰੰ ਪਰ੍ਿਵਸ਼ਯ੍

Ⅳ ਯੇ ਦਰ੍ਸ਼ਨੀਯਾਃ ਪੂਪਾ ਯਾਜਕਾਨ੍ ਿਵਨਾਨਯ੍ਸਯ੍
ਕਸਯ੍ਾਪਯ੍ਭੋਜਨੀਯਾਸ੍ਤਾਨਾਨੀਯ ਸਵ੍ਯੰ ਬੁਭਜੇ ਸਙ੍ਿਗਭਯ੍ੋਿਪ ਦਦੌ ਤਤ੍
ਿਕੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਕਦਾਿਪ ਨਾਪਾਿਠ?

Ⅴ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਸ ਤਾਨਵਦਤ੍ ਮਨੁਜਸੁਤੋ ਿਵਸ਼ਰ੍ਾਮਵਾਰਸਯ੍ਾਿਪ ਪਰ੍ਭੁ ਰ੍ਭਵਿਤ|
Ⅵਅਨਨ੍ਤਰਮ੍ ਅਨਯ੍ਿਵਸ਼ਰ੍ਾਮਵਾਰੇ ਸ ਭਜਨਗੇਹੰ ਪਰ੍ਿਵਸ਼ਯ੍ ਸਮੁਪਿਦਸ਼ਿਤ|

ਤਦਾ ਤਤ੍ਸ੍ਥਾਨੇ ਸ਼ੁਸ਼਼੍ਕਦਕ੍ਿਸ਼਼ਣਕਰ ਏਕਃ ਪੁਮਾਨ੍ ਉਪਤਸ੍ਿਥਵਾਨ੍|
Ⅶ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਅਧਯ੍ਾਪਕਾਃ ਿਫਰੂਿਸ਼ਨਸ਼੍ਚ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਦੋਸ਼਼ਮਾਰੋਪਿਯਤੁੰ ਸ

ਿਵਸ਼ਰ੍ਾਮਵਾਰੇ ਤਸਯ੍ ਸਵ੍ਾਸ੍ਥਯ੍ੰ ਕਰੋਿਤ ਨਵੇਿਤ ਪਰ੍ਤੀਕ੍ਿਸ਼਼ਤੁਮਾਰੇਿਭਰ|ੇ
Ⅷ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਿਚਨ੍ਤਾਂ ਿਵਿਦਤਾ ਤੰ ਸ਼ੁਸ਼਼੍ਕਕਰੰ ਪੁਮਾਸਂੰ ਪਰ੍ੋਵਾਚ,

ਤਮੁੱਥਾਯ ਮਧਯ੍ਸ੍ਥਾਨੇ ਿਤਸ਼਼੍ਠ|



LukeⅥ:Ⅸ xxii LukeⅥ:ⅩⅪ

Ⅸਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ਉੱਿਥਤਵਿਤਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਾਨ੍ ਵਯ੍ਾਜਹਾਰ,ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ਇਮਾਂ
ਕਥਾਂ ਪʼ◌ੱਛਾਿਮ, ਿਵਸ਼ਰ੍ਾਮਵਾਰੇ ਿਹਤਮ੍ ਅਿਹਤੰ ਵਾ, ਪਰ੍ਾਣਰਕ੍ਸ਼਼ਣੰ ਪਰ੍ਾਣਨਾਸ਼ਨੰ
ਵਾ, ਏਤੇਸ਼਼ਾਂ ਿਕੰ ਕਰ੍ੰਮਕਰਣੀਯਮ੍?

Ⅹ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਚਤੁਰ੍ਿਦਕ੍ਸ਼਼ੁ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਿਵਲੋਕਯ੍ ਤੰ ਮਾਨਵੰ ਬਭਾਸ਼਼,ੇ ਿਨਜਕਰੰ
ਪਰ੍ਸਾਰਯ; ਤਤਸ੍ਤੇਨ ਤਥਾ ਕʼਤ ਇਤਰਕਰਵਤ੍ ਤਸਯ੍ ਹਸ੍ਤਃ ਸਵ੍ਸ੍ਥੋਭਵਤ੍|

Ⅺ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤੇ ਪਰ੍ਚਣ੍ਡਕੋਪਾਿਨਤਾ ਯੀਸ਼ੁੰ ਿਕੰ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤੀਿਤ ਪਰਸ੍ਪਰੰ
ਪਰ੍ਮਨ੍ਿਤਤਾਃ|

Ⅻ ਤਤਃ ਪਰੰ ਸ ਪਰ੍ੱਵਤਮਾਰੁਹਯ੍ੇਸ਼ਵ੍ਰਮੁੱਿਦਸ਼ਯ੍ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯਮਾਨਃ ਕʼਤ੍ਸ੍ਨਾਂ
ਰਾਿਤੰ ਯਾਿਪਤਵਾਨ੍|

ⅩⅢਅਥ ਿਦਨੇ ਸਿਤ ਸ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਨ੍ ਆਹੂਤਵਾਨ੍ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਮਧਯ੍ੇ
ⅩⅣ ਿਪਤਰਨਾਮ੍ਨਾ ਖਯ੍ਾਤਃ ਿਸ਼ਮੋਨ੍ ਤਸਯ੍ ਭਾਤਾ ਆਨ੍ਿਦਯਸ਼੍ਚ ਯਾਕੂਬ੍

ਯੋਹਨ੍ ਚ ਿਫਿਲਪ੍ ਬਰ੍ਥਲਮਯਸ਼੍ਚ
ⅩⅤ ਮਿਥਃ ਥੋਮਾ ਆਲ੍ਫੀਯਸਯ੍ ਪੁਤੋ ਯਾਕੂਬ੍ ਜਵ੍ਲਨ੍ਤਨਾਮ੍ਨਾ ਖਯ੍ਾਤਃ

ਿਸ਼ਮੋਨ੍
ⅩⅥ ਚ ਯਾਕੂਬੋ ਭਾਤਾ ਿਯਹੂਦਾਸ਼੍ਚ ਤੰ ਯਃ ਪਰਕਰੇਸ਼਼ੁ ਸਮਰ੍ਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ

ਸ ਈਸ਼਼੍ਕਰੀਯੋਤੀਯਿਯਹੂਦਾਸ਼੍ਚੈਤਾਨ੍ ਦਾਦਸ਼ ਜਨਾਨ੍ ਮਨਨੀਤਾਨ੍ ਕʼਤਾ ਸ
ਜਗਰ੍ਾਹ ਤਥਾ ਪਰ੍ੇਿਰਤ ਇਿਤ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਨਾਮ ਚਕਾਰ|

ⅩⅦ ਤਤਃ ਪਰੰ ਸ ਤੈਃ ਸਹ ਪਰ੍ੱਵਤਾਦਵਰੁਹਯ੍ ਉਪਤਯ੍ਕਾਯਾਂ
ਤਸ੍ਥੌ ਤਤਸ੍ਤਸਯ੍ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਸਙ੍ਘੋ ਿਯਹੂਦਾਦੇਸ਼ਾਦ੍ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮਸ਼੍ਚ ਸੋਰਃ
ਸੀਦੋਨਸ਼੍ਚ ਜਲਧੇ ਰੋਧਸੋ ਜਨਿਨਹਾਸ਼੍ਚ ਏਤਯ੍ ਤਸਯ੍ ਕਥਾਸ਼ਰ੍ਵਣਾਰ੍ਥੰ
ਰੋਗਮੁਕ੍ਤਯ੍ਰ੍ਥਞ੍ਚ ਤਸਯ੍ ਸਮੀਪੇ ਤਸ੍ਥੁਃ|

ⅩⅧਅਮੇਧਯ੍ਭੂਤਗਰ੍ਸ੍ਤਾਸ਼੍ਚ ਤੰਿਨਕਟਮਾਗਤਯ੍ ਸਵ੍ਾਸ੍ਥਯ੍ੰ ਪਰ੍ਾਪੁਃ|
ⅩⅨ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਸਵ੍ਾਸ੍ਥਯ੍ਕਰਣਪਰ੍ਭਾਵਸਯ੍ ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਤਤਾਤ੍ ਸਰ੍ੱਵੇ ਲੋਕਾ ਏਤਯ੍

ਤੰ ਸ੍ਪਰ੍ਸ਼਼੍ਟੁੰ ਯੇਿਤਰ|ੇ
ⅩⅩ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਸ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਦʼਸ਼਼੍ਿਟੰ ਕੁਤਾ ਜਗਾਦ, ਹੇ ਦਿਰਦਾ ਯੂਯੰ

ਧਨਯ੍ਾ ਯਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰੀਯੇ ਰਾਜਯ੍ੇ ਵ(ੋਅ)ਿਧਕਾਰੋਸ੍ਿਤ|
ⅩⅪਹੇ ਅਧੁਨਾ ਕ੍ਸ਼਼ੁਿਧਤਲੋਕਾ ਯੂਯੰ ਧਨਯ੍ਾ ਯਤੋ ਯੂਯੰ ਤਰ੍ਪ੍ਸਯ੍ਥ; ਹੇ ਇਹ

ਰੋਿਦਨ ਜਨਾ ਯੂਯੰ ਧਨਯ੍ਾ ਯਤੋ ਯੂਯੰ ਹਿਸਸ਼਼ਯ੍ਥ|
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ⅩⅫਯਦਾ ਲੋਕਾ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਸੂਨ ਰ੍ਨਾਮਹੇਤੋ ਰਯ੍ੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਰੁ̓◌ਤृੀਿਯਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤੇ
ਪʼਥਕ੍ ਕʼਤਾ ਿਨਨ੍ਿਦਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ, ਅਧਮਾਿਨਵ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਸਵ੍ਸਮੀਪਾਦ੍
ਦੂਰੀਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਚ ਤਦਾ ਯੂਯੰ ਧਨਯ੍ਾਃ|

ⅩⅩⅢ ਸਵ੍ਰ੍ਗੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਯਥੇਸ਼਼੍ਟੰ ਫਲੰ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ, ਏਤਦਰ੍ਥੰ
ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਦਨੇ ਪਰ੍ੋੱਲਸਤ ਆਨਨ੍ਦੇਨ ਨʼਤਯ੍ਤ ਚ, ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਪੂਰ੍ੱਵਪੁਰੁਸ਼਼ਾਸ਼੍ਚ
ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਨਃ ਪਰ੍ਿਤ ਤਥੈਵ ਵਯ੍ਵਾਹਰਨ੍|

ⅩⅩⅣ ਿਕਨ੍ਤੁ ਹਾ ਹਾ ਧਨਵਨ੍ਤੋ ਯੂਯੰ ਸੁਖੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਨੁਤ| ਹਨ੍ਤ ਪਿਰਤʼਪ੍ਤਾ
ਯੂਯੰ ਕ੍ਸ਼਼ੁਿਧਤਾ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਥ;

ⅩⅩⅤਇਹ ਹਸਨ੍ਤੋ ਯੂਯੰ ਵਤ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਸ਼ੋਿਚਤਵਯ੍ੰ ਰੋਿਦਤਵਯ੍ਞ੍ਚ|
ⅩⅩⅥ ਸਰ੍ੱਵੈਲਾਕੈ ਰਯ੍ੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸੁਖਯ੍ਾਤੌ ਕʼਤਾਯਾਂ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਦੁਰ੍ਗਿਤ

ਰ੍ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਪੂਰ੍ੱਵਪੁਰੁਸ਼਼ਾ ਮʼਸ਼਼ਾਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਨਃ ਪਰ੍ਿਤ ਤਦਤ੍
ਕʼਤਵਨ੍ਤਃ|

ⅩⅩⅦ ਹੇ ਸ਼ਰ੍ੋਤਾਰੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਭਯ੍ਮਹੰ ਕਥਯਾਿਮ, ਯੂਯੰ ਸ਼ਤਸ਼਼ੁ ਪਰ੍ੀਯਧਵ੍ੰ ਯੇ ਚ
ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਿਦਸ਼਼ਨ੍ਿਤ ਤੇਸ਼਼ਾਮਿਪ ਿਹਤੰ ਕੁਰੁਤ|

ⅩⅩⅧ ਯੇ ਚ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਸ਼ਪਨ੍ਿਤ ਤੇਭਯ੍ ਆਿਸ਼ਸ਼਼ੰ ਦੱਤ ਯੇ ਚ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍
ਅਵਮਨਯ੍ਨ੍ਤੇ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਮਙ੍ਗਲੰ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯਧਵ੍ੰ|

ⅩⅩⅨਯਿਦ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਤਵ ਕਪੋਲੇ ਚਪੇਟਾਘਾਤੰ ਕਰੋਿਤ ਤਿਰ ਤੰ ਪਰ੍ਿਤ ਕਪੋਲਮ੍
ਅਨਯ੍ੰ ਪਰਾਵਰ੍ੱਤਯ੍ ਸੰਮੁਖੀਕੁਰੁ ਪੁਨਸ਼੍ਚ ਯਿਦ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਤਵ ਗਾਤੀਯਵਸ੍ਤੰ
ਹਰਿਤ ਤਿਰ ਤੰ ਪਿਰਧੇਯਵਸ੍ਤਮ੍ ਅਿਪ ਗਰ੍ਹੀਤੁੰ ਮਾ ਵਾਰਯ|

ⅩⅩⅩ ਯਸ੍ਤਾਂ ਯਾਚਤੇ ਤਸ੍ਮੈ ਦੇਿਹ, ਯਸ਼੍ਚ ਤਵ ਸਮ੍ਪੱਿਤੰ ਹਰਿਤ ਤੰ ਮਾ
ਯਾਚਸਵ੍|

ⅩⅩⅪ ਪਰੇਭਯ੍ਃ ਸਵ੍ਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਯਥਾਚਰਣਮ੍ ਅਪੇਕ੍ਸ਼਼ਧਵ੍ੇ ਪਰਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ
ਯੂਯਮਿਪ ਤਥਾਚਰਤ|

ⅩⅩⅫਯੇ ਜਨਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਸੁ ਪਰ੍ੀਯਨ੍ਤੇ ਕੇਵਲੰ ਤੇਸ਼਼ੁ ਪਰ੍ੀਯਮਾਣੇਸ਼਼ੁ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਿਕੰ
ਫਲੰ? ਪਾਿਪਲੋਕਾ ਅਿਪ ਸਵ੍ੇਸ਼਼ੁ ਪਰ੍ੀਯਮਾਣੇਸ਼਼ੁ ਪਰ੍ੀਯਨ੍ਤ|ੇ

ⅩⅩⅩⅢ ਯਿਦ ਿਹਤਕਾਿਰਣ ਏਵ ਿਹਤੰ ਕੁਰੁਥ ਤਿਰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਿਕੰ ਫਲੰ?
ਪਾਿਪਲੋਕਾ ਅਿਪ ਤਥਾ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਿਤ|
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ⅩⅩⅩⅣ ਯੇਭਯ੍ ਰੁ̓ ਣਪਿਰਸ਼ੋਧਸਯ੍ ਪਰ੍ਾਪ੍ਿਤਪਰ੍ਤਯ੍ਾਸ਼ਾਸ੍ਤੇ ਕੇਵਲੰ ਤੇਸ਼਼ੁ ਰੁ̓ ਣੇ
ਸਮਰ੍ਿਪਤੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਿਕੰ ਫਲੰ? ਪੁਨਃ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਯ੍ਾਸ਼ਯਾ ਪਾਪੀਲੋਕਾ ਅਿਪ
ਪਾਿਪਜਨੇਸ਼਼ੁ ਰੁ̓ ਣਮ੍ ਅਰ੍ਪਯਨ੍ਿਤ|

ⅩⅩⅩⅤਅਤੋ ਯੂਯੰ ਿਰਪੁਸ਼਼ਵ੍ਿਪ ਪਰ੍ੀਯਧਵ੍,ੰ ਪਰਿਹਤੰ ਕੁਰੁਤ ਚ; ਪੁਨਃ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਯ੍ਾਸ਼ਾਂ
ਤਯ੍ਕ੍ਤਾ ਰੁ̓ ਣਮਰ੍ਪਯਤ, ਤਥਾ ਕʼਤੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਮਹਾਫਲੰ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ, ਯੂਯਞ੍ਚ
ਸਰ੍ੱਵਪਰ੍ਧਾਨਸਯ੍ ਸਨ੍ਤਾਨਾ ਇਿਤ ਖਯ੍ਾਿਤੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਸਯ੍ਥ, ਯਤੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਿਪਤਾ
ਕʼਤਘ੍ਨਾਨਾਂ ਦੁਰਟੱਤਾਨਾਞ੍ਚ ਿਹਤਮਾਚਰਿਤ|

ⅩⅩⅩⅥਅਤ ਏਵ ਸ ਯਥਾ ਦਯਾਲੁ ਰਯ੍ੂਯਮਿਪ ਤਾਦʼਸ਼ਾ ਦਯਾਲਵੋ ਭਵਤ|
ⅩⅩⅩⅦ ਅਪਰਞ੍ਚ ਪਰਾਨ੍ ਦੋਿਸ਼਼ਣੋ ਮਾ ਕੁਰੁਤ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਯੂਯੰ ਦੋਸ਼਼ੀਕʼਤਾ

ਨ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਥ; ਅਦਣ੍ਡਯ੍ਾਨ੍ ਮਾ ਦਣ੍ਡਯਤ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਯੂਯਮਿਪ ਦਣ੍ਡੰ
ਨ ਪਰ੍ਾਪ੍ਸਯ੍ਥ; ਪਰੇਸ਼਼ਾਂ ਦੋਸ਼਼ਾਨ੍ ਕ੍ਸ਼਼ਮਧਵ੍ੰ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮਿਪ ਦੋਸ਼਼ਾਃ
ਕ੍ਸ਼਼ਿਮਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤੇ|

ⅩⅩⅩⅧ ਦਾਨਾਿਨਦੱਤ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਯੂਯੰ ਦਾਨਾਿਨ ਪਰ੍ਾਪ੍ਸਯ੍ਥ, ਵਰਞ੍ਚ
ਲੋਕਾਃ ਪਿਰਮਾਣਪਾਤੰ ਪਰ੍ਦਲੱਯ ਸਞ੍ਚਾਲਯ੍ ਪਰ੍ੋਞ੍ਚਾਲਯ੍ ਪਿਰਪੂਰ੍ੱਯ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ
ੋਡੇਸ਼਼ੁ ਸਮਰ੍ਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ; ਯੂਯੰ ਯੇਨ ਪਿਰਮਾਣੇਨ ਪਿਰਮਾਥ ਤੇਨੈਵ

ਪਿਰਮਾਣੇਨ ਯੁਸ਼਼੍ਮਤ੍ਕʼਤੇ ਪਿਰਮਾਸਯ੍ਤੇ|
ⅩⅩⅩⅨਅਥ ਸ ਤੇਭਯ੍ੋ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ਤਕਥਾਮਕਥਯਤ੍, ਅਨ੍ਧੋ ਜਨਃ ਿਕਮਨ੍ਧੰ

ਪਨ੍ਥਾਨੰ ਦਰ੍ਸ਼ਿਯਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ? ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਉਭਾਵਿਪ ਿਕੰ ਗਰ੍ੱਤੇ ਨ
ਪਿਤਸ਼਼ਯ੍ਤਃ?

ⅩⅬ ਗੁਰੋਃ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ੋ ਨ ਸ਼ਰ੍ੇਸ਼਼੍ਠਃ ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ੇ ਿਸੱਧੇ ਸਿਤ ਸ ਗੁਰੁਤੁਲਯ੍ੋ
ਭਿਵਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ|

ⅩⅬⅠ ਅਪਰਞ੍ਚ ਤੰ ਸਵ੍ਚਕ੍ਸ਼਼ੁ◌ਿुਸ਼਼ ਨਾਸਾਮ੍ ਅਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਤਵ ਭਾਤੁਸ਼੍ਚਕ੍ਸ਼਼ੁਿਸ਼਼
ਯੱਤʼਣਮਸ੍ਿਤ ਤਦੇਵ ਕੁਤਃ ਪਸ਼ਯ੍ਿਮ?

ⅩⅬⅡ ਸਵ੍ਚਕ੍ਸ਼਼ੁਿਸ਼਼ ਯਾ ਨਾਸਾ ਿਵਦਯ੍ਤੇ ਤਾਮ੍ ਅਜ੍ਞਾਤਾ, ਭਾਤਸ੍ਤਵ ਨੇਤਾਤ੍
ਤʼਣੰ ਬਿਹਃ ਕਰੋਮੀਿਤ ਵਾਕਯ੍ੰ ਭਾਤਰੰ ਕਥੰ ਵਕ੍ਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨਿਸ਼਼? ਹੇ ਕਪਿਟਨ੍
ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਸਵ੍ਨਯਨਾਤ੍ ਨਾਸਾਂ ਬਿਹਃ ਕੁਰੁ ਤਤੋ ਭਾਤੁਸ਼੍ਚਕ੍ਸ਼਼ੁਸ਼਼ਸ੍ਤʼਣੰ ਬਿਹਃ ਕਰ੍ੱਤੁੰ
ਸੁਦʼਸ਼਼੍ਿਟੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਸਯ੍ਿਸ|
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ⅩⅬⅢ ਅਨਯ੍ਞ੍ਚ ਉੱਤਮਸ੍ਤਰੁਃ ਕਦਾਿਪ ਫਲਮਨੁੱਤਮੰ ਨ ਫਲਿਤ,
ਅਨੁੱਤਮਤਰੁਸ਼੍ਚ ਫਲਮੁੱਤਮੰ ਨ ਫਲਿਤ ਕਾਰਣਾਦਤਃ ਫਲੈਸ੍ਤਰਵੋ ਜ੍ਞਾਯਨ੍ਤ|ੇ

ⅩⅬⅣ ਕਣ੍ਟਿਕਪਾਦਪਾਤ੍ ਕੋਿਪ ਉਡੁਮ੍ਬਰਫਲਾਿਨ ਨ ਪਾਤਯਿਤ ਤਥਾ
ਸ਼ʼਗਾਲਕੋਿਲਵʼਕ੍ਸ਼਼ਾਦਿਪ ਕੋਿਪ ਦਾਕ੍ਸ਼਼ਾਫਲੰ ਨ ਪਾਤਯਿਤ|

ⅩⅬⅤ ਤਦਤ੍ ਸਾਧੁਲੋਕੋ(ਅ)ਨ੍ਤਃਕਰਣਰੂਪਾਤ੍ ਸੁਭਾਣ੍ਡਾਗਾਰਾਦ੍ ਉੱਤਮਾਿਨ
ਦਵਯ੍ਾਿਣ ਬਿਹਃ ਕਰੋਿਤ, ਦੁਸ਼਼੍ਟੋ ਲੋਕਸ਼੍ਚਾਨ੍ਤਃਕਰਣਰੂਪਾਤ੍ ਕੁਭਾਣ੍ਡਾਗਾਰਾਤ੍
ਕੁਤ੍ਿਸਤਾਿਨ ਦਵਯ੍ਾਿਣ ਿਨਰ੍ਗਮਯਿਤ ਯਤੋ(ਅ)ਨ੍ਤਃਕਰਣਾਨਾਂ
ਪੂਰ੍ਣਭਾਵਾਨੁਰੂਪਾਿਣ ਵਚਾਿਂਸ ਮੁਖਾਿੰਨਰ੍ਗੱਛਨ੍ਿਤ|

ⅩⅬⅥ ਅਪਰਞ੍ਚ ਮਮਾਜ੍ਞਾਨੁਰੂਪੰ ਨਾਚਿਰਤਾ ਕੁਤੋ ਮਾਂ ਪਰ੍ਭੋ ਪਰ੍ਭੋ ਇਿਤ
ਵਦਥ?

ⅩⅬⅦ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਨ੍ ਮਮ ਿਨਕਟਮ੍ ਆਗਤਯ੍ ਮਮ ਕਥਾ ਿਨਸ਼ਮਯ੍
ਤਦਨੁਰੂਪੰ ਕਰ੍ੰਮ ਕਰੋਿਤ ਸ ਕਸਯ੍ ਸਦʼਸ਼ੋ ਭਵਿਤ ਤਦਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍
ਜ੍ਞਾ◌ाਪਯਾਿਮ|

ⅩⅬⅧ ਯੋ ਜਨ ਗਭੀਰੰ ਖਿਨਤਾ ਪਾਸ਼਼ਾਣਸ੍ਥਲੇ ਿਭੱਿਤੰ ਿਨਰ੍ੰਮਾਯ ਸਵ੍ਗʼਹੰ
ਰਚਯਿਤ ਤੇਨ ਸਹ ਤਸਯ੍ੋਪਮਾ ਭਵਿਤ; ਯਤ ਆਪ੍ਲਾਿਵਜਲਮੇਤਯ੍ ਤਸਯ੍
ਮੂਲੇ ਵੇਗੇਨ ਵਹਦਿਪ ਤਦ੍ਗੇਹੰ ਲਾਡਿਯਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ ਯਤਸ੍ਤਸਯ੍ ਿਭੱਿਤਃ
ਪਾਸ਼਼ਾਣੋਪਿਰ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ|

ⅩⅬⅨ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਨ੍ ਮਮ ਕਥਾਃ ਸ਼ਤਾ ਤਦਨੁਰੂਪੰ ਨਾਚਰਿਤ
ਸ ਿਭੱਿਤੰ ਿਵਨਾ ਮʼ◌ਦृੁਪਿਰ ਗʼਹਿਨਰ੍ੰਮਾਤਾ ਸਮਾਨ ਭਵਿਤ; ਯਤ
ਆਪ੍ਲਾਿਵਜਲਮਾਗਤਯ੍ ਵੇਗੇਨ ਯਦਾ ਵਹਿਤ ਤਦਾ ਤਦ੍ਗʼਹੰ ਪਤਿਤ ਤਸਯ੍
ਮਹਤ੍ ਪਤਨੰ ਜਾਯਤੇ|

Ⅶ
Ⅰ ਤਤਃ ਪਰੰ ਸ ਲੋਕਾਨਾਂ ਕਰ੍ਣਗੋਚਰੇ ਤਾਨ੍ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਉਪਦੇਸ਼ਾਨ੍ ਸਮਾਪਯ੍

ਯਦਾ ਕਫਰ੍ਨਾਹੂਮ੍ਪੁਰੰ ਪਰ੍ਿਵਸ਼ਿਤ
Ⅱ ਤਦਾ ਸ਼ਤਸੇਨਾਪਤੇਃ ਿਪਰ੍ਯਦਾਸ ਏਕੋ ਮʼਤਕਲ੍ਪਃ ਪੀਿਡਤ ਆਸੀਤ੍|
Ⅲ ਅਤਃ ਸੇਨਾਪਿਤ ਰਯ੍ੀਸ਼ੋ ਰਾਰ੍ੱਤਾਂ ਿਨਸ਼ਮਯ੍ ਦਾਸਸਯ੍ਾਰੋਗਯ੍ਕਰਣਾਯ

ਤਸਯ੍ਾਗਮਨਾਰ੍ਥੰ ਿਵਨਯਕਰਣਾਯ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨ੍ ਿਕਯਤਃ ਪਰ੍ਾਚਃ
ਪਰ੍ੇਸ਼਼ਯਾਮਾਸ|
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Ⅳ ਤੇ ਯੀਸ਼ੋਰਨ੍ਿਤਕੰ ਗਤਾ ਿਵਨਯਾਿਤਸ਼ਯੰ ਵਕ੍ਤੁਮਾਰੇਿਭਰੇ, ਸ ਸੇਨਾਪਿਤ
ਰ੍ਭਵਤੋਨੁਗਰ੍ਹੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤੁਮ੍ ਅਰਿਤ|

Ⅴ ਯਤਃ ਸੋਸ੍ਮੱਜਾਤੀਯੇਸ਼਼ੁ ਲੋਕੇਸ਼਼ੁ ਪਰ੍ੀਯਤੇ ਤਥਾਸ੍ਮਤ੍ਕʼਤੇ ਭਜਨਗੇਹੰ
ਿਨਰ੍ੰਿਮਤਵਾਨ੍|

Ⅵ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤੈਃ ਸਹ ਗਤਾ ਿਨਵੇਸ਼ਨਸਯ੍ ਸਮੀਪੰ ਪਰ੍ਾਪ, ਤਦਾ ਸ
ਸ਼ਤਸੇਨਾਪਿਤ ਰਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਮਾਣਵਾਕਯ੍ੰ ਤੰ ਵਕ੍ਤੁੰ ਬਨ੍ਧੂਨ੍ ਪਰ੍ਾਿਹਣੋਤ੍| ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ ਸਵ੍ਯੰ
ਸ਼ਰ੍ਮੋ ਨ ਕਰ੍ੱਤਵਯ੍ੋ ਯਦ੍ ਭਵਤਾ ਮਦ੍ਗੇਹਮਧਯ੍ੇ ਪਾਦਾਰ੍ਪਣੰ ਿ ਯੇਤ ਤਦਪਯ੍ਹੰ
ਨਾਰਾਿਮ,

Ⅶ ਿਕਞ੍ਚਾਹੰ ਭਵਤ੍ਸਮੀਪੰ ਯਾਤੁਮਿਪ ਨਾਤ੍ਮਾਨੰ ਯੋਗਯ੍ੰ ਬੁੱਧਵਾਨ੍, ਤਤੋ
ਭਵਾਨ੍ ਵਾਕਯ੍ਮਾਤੰ ਵਦਤੁ ਤੇਨੈਵ ਮਮ ਦਾਸਃ ਸਵ੍ਸ੍ਥੋ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

Ⅷ ਯਸ੍ਮਾਦ੍ ਅਹੰ ਪਰਾਧੀਨਿਪ ਮਮਾਧੀਨਾ ਯਾਃ ਸੇਨਾਃ ਸਨ੍ਿਤ ਤਾਸਾਮ੍
ਏਕਜਨੰ ਪਰ੍ਿਤ ਯਾਹੀਿਤ ਮਯਾ ਪਰ੍ੋਕ੍ਤੇ ਸ ਯਾਿਤ; ਤਦਨਯ੍ੰ ਪਰ੍ਿਤਆਯਾਹੀਿਤ ਪਰ੍ੋਕ੍ਤੇ
ਸ ਆਯਾਿਤ; ਤਥਾ ਿਨਜਦਾਸੰ ਪਰ੍ਿਤ ਏਤਤ੍ ਕੁਰ੍ੱਿਵਿਤ ਪਰ੍ੋਕ੍ਤੇ ਸ ਤਦੇਵ ਕਰੋਿਤ|

Ⅸ ਯੀਸ਼ੁਿਰਦੰ ਵਾਕਯ੍ੰ ਸ਼ਤਾ ਿਵਸ੍ਮਯੰ ਯਯੌ, ਮੁਖੰ ਪਰਾਵਰ੍ਤਯ੍
ਪਸ਼੍ਚਾਦਰ੍ੱਿਤਨ ਲੋਕਾਨ੍ ਬਭਾਸ਼਼ੇ ਚ, ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਹੰ ਵਦਾਿਮ ਇਸਰ੍ਾਯੇਲੋ
ਵੰਸ਼ਮਧਯ੍ੇਿਪ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਮੀਦʼਸ਼ੰ ਨ ਪਰ੍ਾਪ੍ਨਵੰ|

Ⅹ ਤਤਸ੍ਤੇ ਪਰ੍ੇਿਸ਼਼ਤਾ ਗʼਹੰ ਗਤਾ ਤੰ ਪੀਿਡਤੰ ਦਾਸੰ ਸਵ੍ਸ੍ਥੰ ਦਦʼਸ਼ੁਃ|
Ⅺ ਪਰੇ(ਅ)ਹਿਨ ਸ ਨਾਯੀਨਾਖਯ੍ੰ ਨਗਰੰ ਜਗਾਮ ਤਸਯ੍ਾਨੇਕੇ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾ

ਅਨਯ੍ੇ ਚ ਲੋਕਾਸ੍ਤੇਨ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਯਯੁਃ|
Ⅻ ਤੇਸ਼਼ੁ ਤੰਨਗਰਸਯ੍ ਦਾਰਸੰਿਨਿਧੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤੇਸ਼਼ੁ ਿਕਯਨ੍ਤੋ ਲੋਕਾ ਏਕੰ

ਮʼਤਮਨੁਜੰ ਵਹਨ੍ਤੋ ਨਗਰਸਯ੍ ਬਿਹਰਯ੍ਾਨ੍ਿਤ, ਸ ਤਨ੍ਮਾਤੁਰੇਕਪੁਤਸ੍ਤਨ੍ਮਾਤਾ
ਚ ਿਵਧਵਾ; ਤਯਾ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਤੰਨਗਰੀਯਾ ਬਹਵੋ ਲੋਕਾ ਆਸਨ੍|

ⅩⅢ ਪਰ੍ਭੁਸ੍ਤਾਂ ਿਵਲੋਕਯ੍ ਸਾਨੁਕਮ੍ਪਃ ਕਥਯਾਮਾਸ, ਮਾ ਰੋਦੀਃ| ਸ
ਸਮੀਪਿਮਤਾ ਖਟਾਂ ਪਸ੍ਪਰ੍ਸ਼ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਵਾਹਕਾਃ ਸ੍ਥਿਗਤਾਸ੍ਤਮਯ੍ੁਃ;

ⅩⅣਤਦਾ ਸ ਉਵਾਚ ਹੇ ਯੁਵਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ ਤਮੁੱਿਤਸ਼਼੍ਠ, ਤਾਮਹਮ੍ਆਜ੍ਞਾਪਯਾਿਮ|
ⅩⅤ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸ ਮʼਤੋ ਜਨਸ੍ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼਼ਣਮੁੱਥਾਯ ਕਥਾਂ ਪਰ੍ਕਿਥਤਃ; ਤਤੋ

ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਸਯ੍ ਮਾਤਿਰ ਤੰ ਸਮਰ੍ਪਯਾਮਾਸ|
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ⅩⅥ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸਰ੍ੱਵੇ ਲੋਕਾਃ ਸ਼ਸ਼ਙ੍ਿਕਰ;ੇ ਏਕੋ ਮਹਾਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਦੀ
ਮਧਯ੍ੇ(ਅ)ਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਸਮੁਦੈਤ੍, ਈਸ਼ਵ੍ਰਸ਼੍ਚ ਸਵ੍ਲੋਕਾਨਨਗʼਹ੍ਲਾਤ੍ ਕਥਾਿਮਮਾਂ
ਕਥਿਯਤਾ ਈਸ਼ਵ੍ਰੰ ਧਨਯ੍ੰ ਜਗਦੁਃ|

ⅩⅦ ਤਤਃ ਪਰੰ ਸਮਸ੍ਤੰ ਿਯਹੂਦਾਦੇਸ਼ੰ ਤਸਯ੍ ਚਤੁਰ੍ਿਦਕ੍ਸ੍ਥਦੇਸ਼ਞ੍ਚ
ਤਸਯ੍ੈਤਤ੍ਕੀਰ੍ੱਿਤ ਰਯ੍ਾਨਸ਼ੇ|

ⅩⅧ ਤਤਃ ਪਰੰ ਯੋਹਨਃ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ੇਸ਼਼ੁ ਤੰ ਤਦ੍ਵʼ◌ੱਤਾਨ੍ਤੰ ਜ੍ਞਾਿਪਤਵਤ੍ਸੁ
ⅩⅨਸ ਸਵ੍ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਣਾਂ ਦੌ ਜਨਾਵਾਹੂਯ ਯੀਸ਼ੁੰ ਪਰ੍ਿਤ ਵਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਮਾਣੰ ਵਾਕਯ੍ੰ ਵਕ੍ਤੁੰ

ਪਰ੍ੇਸ਼਼ਯਾਮਾਸ, ਯਸਯ੍ਾਗਮਨਮ੍ ਅਪੇਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ ਿਤਸ਼਼੍ਠਾਮੋ ਵਯੰ ਿਕੰ ਸ ਏਵ ਜਨਸ੍ਤੰ?
ਿਕੰ ਵਯਮਨਯ੍ਮਪੇਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ ਸ੍ਥਾਸਯ੍ਾਮਃ?

ⅩⅩ ਪਸ਼੍ਚਾੱਤੌ ਮਾਨਵੌ ਗਤਾ ਕਥਯਾਮਾਸਤੁਃ, ਯਸਯ੍ਾਗਮਨਮ੍ ਅਪੇਕ੍ਸ਼਼ਯ੍
ਿਤਸ਼਼੍ਠਾਮੋ ਵਯ,ੰ ਿਕੰ ਸਏਵ ਜਨਸ੍ਤੰ? ਿਕੰ ਵਯਮਨਯ੍ਮਪੇਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ ਸ੍ਥਾਸਯ੍ਾਮਃ?
ਕਥਾਿਮਮਾਂ ਤੁਭਯ੍ੰ ਕਥਿਯਤੁੰ ਯੋਹਨ੍ ਮੱਜਕ ਆਵਾਂ ਪਰ੍ੇਿਸ਼਼ਤਵਾਨ੍|

ⅩⅪ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਦਣ੍ਡੇ ਯੀਸ਼ੂਰੋਿਗਣੋ ਮਹਾਵਯ੍ਾਿਧਮਤੋ ਦੁਸ਼਼੍ਟਭੂਤਗਰ੍ਸ੍ਤਾਸ਼ਂ੍ਚ
ਬਹੂਨ੍ ਸਵ੍ਸ੍ਥਾਨ੍ ਕʼਤਾ, ਅਨੇਕਾਨ੍ਧੇਭਯ੍ਸ਼੍ਚਕ੍ਸ਼਼ੁੰਿਸ਼਼ ਦੱਤਾ ਪਰ੍ਤਯ੍ੁਵਾਚ,

ⅩⅫਯੁਵਾਂ ਵਜਤਮ੍ ਅਨ੍ਧਾ ਨੇਤਾਿਣ ਖਞ੍ਜਾਸ਼੍ਚਰਣਾਿਨ ਚ ਪਰ੍ਾਪ੍ਨੁਵਨ੍ਿਤ,
ਕੁਸ਼਼੍ਿਠਨਃ ਪਿਰਸ਼਼੍ਿ ਯਨ੍ਤੇ, ਬਿਧਰਾਃ ਸ਼ਰ੍ਵਣਾਿਨ ਮʼਤਾਸ਼੍ਚ ਜੀਵਨਾਿਨ
ਪਰ੍ਾਪ੍ਨੁਵਨ੍ਿਤ, ਦਿਰਦਾਣਾਂ ਸਮੀਪੇਸ਼਼ੁ ਸੁਸੰਵਾਦਃ ਪਰ੍ਚਾਰ੍ੱਯਤ,ੇ ਯੰ ਪਰ੍ਿਤ
ਿਵਘ੍ਨਸਵ੍ਰੂਪੋਹੰ ਨ ਭਵਾਿਮ ਸ ਧਨਯ੍ਃ,

ⅩⅩⅢ ਏਤਾਿਨ ਯਾਿਨ ਪਸ਼ਯ੍ਥਃ ਸ਼ʼਣੁਥਸ਼੍ਚ ਤਾਿਨ ਯੋਹਨੰ ਜ੍ਞਾਪਯਤਮ੍|
ⅩⅩⅣ ਤਯੋ ਰ੍ਦੂਤਯੋ ਰ੍ਗਤਯੋਃ ਸਤੋ ਰਯ੍ੋਹਿਨ ਸ ਲੋਕਾਨ੍ ਵਕ੍ਤੁਮੁਪਚ ਮ,ੇ

ਯੂਯੰ ਮਧਯ੍ੇਪਰ੍ਾਨ੍ਤਰੰ ਿਕੰ ਦਸ਼਼੍ਟੁੰ ਿਨਰਗਮਤ? ਿਕੰ ਵਾਯੁਨਾ ਕਮ੍ਿਪਤੰ ਨਡੰ?
ⅩⅩⅤਯੂਯੰ ਿਕੰ ਦਸ਼਼੍ਟੁੰ ਿਨਰਗਮਤ? ਿਕੰ ਸੂਕ੍ਸ਼਼੍ਮਵਸ੍ਤਪਿਰਧਾਿਯਨੰ ਕਮਿਪ

ਨਰ?ੰ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੇ ਸੂਕ੍ਸ਼਼੍ਮਮʼਦੁਵਸ੍ਤਾਿਣ ਪਿਰਦਧਿਤ ਸੂੱਤਮਾਿਨ ਦਵਯ੍ਾਿਣ
ਭੁਞ੍ਜਤੇ ਚ ਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀਸ਼਼ੁ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ਿਤ|

ⅩⅩⅥ ਤਿਰ ਯੂਯੰ ਿਕੰ ਦਸ਼਼੍ਟੁੰ ਿਨਰਗਮਤ? ਿਕਮੇਕੰ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਨੰ?
ਤਦੇਵ ਸਤਯ੍ੰ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਪੁਮਾਨ੍ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਨਿਪ ਸ਼ਰ੍ੇਸ਼਼੍ਠ ਇਤਯ੍ਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍
ਵਦਾਿਮ;



LukeⅦ:ⅩⅩⅦ xxviii LukeⅦ:ⅩⅩⅩⅦ

ⅩⅩⅦ ਪਸ਼ਯ੍ ਸਵ੍ਕੀਯਦੂਤਨ੍ਤੁ ਤਵਾਗਰ੍ ਪਰ੍ੇਸ਼਼ਯਾਮਯ੍ਹ|ੰ ਗਤਾ
ਤਦੀਯਮਾਰ੍ਗਨ੍ਤੁ ਸ ਿਹ ਪਿਰਸ਼਼੍ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਿਤ| ਯਦਰ੍ਥੇ ਿਲਿਪਿਰਯਮ੍ ਆਸ੍ਤੇ
ਸ ਏਵ ਯੋਹਨ੍|

ⅩⅩⅧਅਤੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਹੰ ਵਦਾਿਮ ਸ੍ਿਤਯਾਗਰ੍ੱਭਜਾਤਾਨਾਂ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਨਾਂ
ਮਧਯ੍ੇ ਯੋਹਨ ਮੱਜਕਾਤ੍ ਸ਼ਰ੍ੇਸ਼਼੍ਠਃ ਕੋਿਪ ਨਾਸ੍ਿਤ, ਤਤਾਿਪ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਰਾਜਯ੍ੇ ਯਃ
ਸਰ੍ੱਵਸ੍ਮਾਤ੍ ਕ੍ਸ਼਼ੁਦਃ ਸ ਯੋਹਨਿਪ ਸ਼ਰ੍ੇਸ਼਼੍ਠਃ|

ⅩⅩⅨ ਅਪਰਞ੍ਚ ਸਰ੍ੱਵੇ ਲੋਕਾਃ ਕਰਮਞ੍ਚਾਿਯਨਸ਼੍ਚ ਤਸਯ੍ ਵਾਕਯ੍ਾਿਨ
ਸ਼ਤਾ ਯੋਹਨਾ ਮੱਜਨੇਨ ਮੱਿਜਤਾਃ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰੰ ਿਨਰ੍ਦੋਸ਼਼ੰ ਮੇਿਨਰੇ|

ⅩⅩⅩ ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਫਰੂਿਸ਼ਨ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਪਕਾਸ਼੍ਚ ਤੇਨ ਨ ਮੱਿਜਤਾਃ ਸਵ੍ਾਨ੍
ਪਰ੍ਤੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ੋਪਦੇਸ਼ੰ ਿਨਸ਼਼੍ਫਲਮ੍ ਅਕੁਰ੍ੱਵਨ੍|

ⅩⅩⅪ ਅਥ ਪਰ੍ਭੁਃ ਕਥਯਾਮਾਸ, ਇਦਾਨੀਨ੍ਤਨਜਨਾਨ੍ ਕੇਨਪਮਾਿਮ? ਤੇ
ਕਸਯ੍ ਸਦʼਸ਼ਾਃ?

ⅩⅩⅫ ਯੇ ਬਾਲਕਾ ਿਵਪਣਯ੍ਾਮ੍ ਉਪਿਵਸ਼ਯ੍ ਪਰਸ੍ਪਰਮ੍ ਆਹੂਯ
ਵਾਕਯ੍ਿਮਦੰ ਵਦਨ੍ਿਤ, ਵਯੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਿਨਕਟੇ ਵੰਸ਼ੀਰਵਾਿਦਸ਼਼੍ਮ, ਿਕਨ੍ਤੁ
ਯੂਯੰ ਨਾਨਰ੍ੱਿਤਸ਼਼੍ਟ, ਵਯੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਿਨਕਟ ਅਰੋਿਦਸ਼਼੍ਮ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੁਯੰ ਨ
ਵਯ੍ਲਿਪਸ਼਼੍ਟ, ਬਾਲਕੈਰੇਤਾਦʼਸ਼ੈਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਉਪਮਾ ਭਵਿਤ|

ⅩⅩⅩⅢ ਯਤੋ ਯੋਹਨ੍ ਮੱਜਕ ਆਗਤਯ੍ ਪੂਪੰ ਨਾਖਾਦਤ੍ ਦਾਕ੍ਸ਼਼ਾਰਸਞ੍ਚ
ਨਾਿਪਵਤ੍ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਯੂਯੰ ਵਦਥ, ਭੂਤਗਰ੍ਸ੍ਤੋਯਮ੍|

ⅩⅩⅩⅣ ਤਤਃ ਪਰੰ ਮਾਨਵਸੁਤ ਆਗਤਯ੍ਾਖਾਦਦਿਪਵਞ੍ਚ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਯੂਯੰ
ਵਦਥ, ਖਾਦਕਃ ਸੁਰਾਪਸ਼੍ਚਾਣ੍ਡਾਲਪਾਿਪਨਾਂ ਬਨ੍ਧੁਰੇਕੋ ਜਨ ਦʼਸ਼ਯ੍ਤਾਮ੍|

ⅩⅩⅩⅤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਜ੍ਞਾਿਨਨ ਜ੍ਞਾਨੰ ਿਨਰ੍ਦੋਸ਼਼ੰ ਿਵਦੁਃ|
ⅩⅩⅩⅥ ਪਸ਼੍ਚਾਦੇਕਃ ਿਫਰੂਸ਼ੀ ਯੀਸ਼ੁੰ ਭੋਜਨਾਯ ਨਯ੍ਮਨ੍ਤਯਤ੍ ਤਤਃ ਸ

ਤਸਯ੍ ਗʼਹੰ ਗਤਾ ਭੋਕ੍ਤੁਮੁਪਿਵਸ਼਼੍ਟਃ|
ⅩⅩⅩⅦ ਏਤਿਰ ਤਤ੍ਿਫਰੂਿਸ਼ਨ ਗʼਹੇ ਯੀਸ਼ੁ ਰ੍ਭੇਕ੍ਤੁਮ੍ ਉਪਾਵੇਕ੍ਸ਼਼ੀਤ੍

ਤੱਛਤਾ ਤੰਨਗਰਵਾਿਸਨੀ ਕਾਿਪ ਦੁਸ਼਼੍ਟਾ ਨਾਰੀ ਪਾਣ੍ਡਰਪਰ੍ਸ੍ਤਰਸਯ੍ ਸਮ੍ਪੁਟਕੇ
ਸੁਗਨ੍ਿਧਤੈਲਮ੍ ਆਨੀਯ
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ⅩⅩⅩⅧ ਤਸਯ੍ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਪਾਦਯੋਃ ਸੰਿਨਧੌ ਤਸਯ੍ੌ ਰੁਦਤੀ ਚ
ਨੇਤਾਮ੍ਬੁਿਭਸ੍ਤਸਯ੍ ਚਰਣੌ ਪਰ੍ਕ੍ਸ਼਼ਾਲਯ੍ ਿਨਜਕਚੈਰਮਾਰ੍ਕ੍ਸ਼਼ੀਤ੍, ਤਤਸ੍ਤਸਯ੍
ਚਰਣੌ ਚੁਮ੍ਿਬਤਾ ਤੇਨ ਸੁਗਨ੍ਿਧਤੈਲੇਨ ਮਮਰ੍ਦ|

ⅩⅩⅩⅨ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸ ਿਨਮਨ੍ਤਿਯਤਾ ਿਫਰੂਸ਼ੀ ਮਨਸਾ ਿਚਨ੍ਤਯਾਮਾਸ,
ਯਦਯ੍ਯੰ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਦੀ ਭਵੇਤ੍ ਤਿਰ ਏਨੰ ਸ੍ਪʼਸ਼ਿਤ ਯਾ ਸ੍ਤੀ ਸਾ ਕਾ ਕੀਦʼਸ਼ੀ
ਚੇਿਤ ਜ੍ਞਾਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨੁਯਾਤ੍ ਯਤਃ ਸਾ ਦੁਸ਼਼੍ਟਾ|

ⅩⅬ ਤਦਾ ਯਾਸ਼ੁਸ੍ਤੰ ਜਗਾਦ, ਹੇ ਿਸ਼ਮੋਨ੍ ਤਾਂ ਪਰ੍ਿਤ ਮਮ ਿਕਞ੍ਿਚਦ੍
ਵਕ੍ਤਵਯ੍ਮਸ੍ਿਤ; ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸ ਬਭਾਸ਼਼,ੇ ਹੇ ਗੁਰੋ ਤਦ੍ ਵਦਤ|ੁ

ⅩⅬⅠ ਏਕੋੱਤਮਰ੍ਣਸਯ੍ ਦਾਵਧਮਰ੍ਣਾਵਾਸ੍ਤਾ,ਂ ਤਯੋਰੇਕਃ ਪਞ੍ਚਸ਼ਤਾਿਨ
ਮੁਦਾਪਾਦਾਨ੍ ਅਪਰਸ਼੍ਚ ਪਞ੍ਚਾਸ਼ਤ੍ ਮੁਦਾਪਾਦਾਨ੍ ਧਾਰਯਾਮਾਸ|

ⅩⅬⅡ ਤਦਨਨ੍ਤਰੰ ਤਯੋਃ ਸ਼ੋਧਯ੍ਾਭਾਵਾਤ੍ ਸ ਉੱਤਮਰ੍ਣਸ੍ਤਯੋ ਰʼਣੇ ਚਕ੍ਸ਼਼ਮੇ;
ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤਯੋਰ੍ਦਯੋਃ ਕਸ੍ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਪਰ੍ੇਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਬਹ?ੁ ਤਦ੍ ਬਿਹ|

ⅩⅬⅢ ਿਸ਼ਮੋਨ੍ ਪਰ੍ਤਯ੍ੁਵਾਚ, ਮਯਾ ਬੁਧਯ੍ਤੇ ਯਸਯ੍ਾਿਧਕਮ੍ ਰੁ̓ ਣੰ ਚਕ੍ਸ਼਼ਮੇ ਸ
ਇਿਤ; ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤੰ ਵਯ੍ਾਜਹਾਰ, ਤੰ ਯਥਾਰ੍ਥੰ ਵਯ੍ਚਾਰਯਃ|

ⅩⅬⅣ ਅਥ ਤਾਂ ਨਾਰੀਂ ਪਰ੍ਿਤ ਵਯ੍ਾਘੁਠਯ੍ ਿਸ਼ਮੋਨਮਵੋਚਤ੍, ਸ੍ਤੀਿਮਮਾਂ
ਪਸ਼ਯ੍ਿਸ? ਤਵ ਗʼਹੇ ਮੱਯਾਗਤੇ ਤੰ ਪਾਦਪਰ੍ਕ੍ਸ਼਼ਾਲਨਾਰ੍ਥੰ ਜਲੰ ਨਾਦਾਃ ਿਕਨ੍ਤੁ
ਯੋਿਸ਼਼ਦੇਸ਼਼ਾ ਨਯਨਜਲੈ ਰ੍ਮਮ ਪਾਦੌ ਪਰ੍ਕ੍ਸ਼਼ਾਲਯ੍ ਕੇਸ਼ੈਰਮਾਰ੍ਕ੍ਸ਼਼ੀਤ੍|

ⅩⅬⅤ ਤੰ ਮਾਂ ਨਾਚੁਮ੍ਬੀਃ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੋਿਸ਼਼ਦੇਸ਼਼ਾ ਸਵ੍ੀਯਾਗਮਨਾਦਾਰਭਯ੍
ਮਦੀਯਪਾਦੌ ਚੁਮ੍ਿਬਤੁੰ ਨ ਵਯ੍ਰੰਸ੍ਤ|

ⅩⅬⅥ ਤਞ੍ਚ ਮਦੀਯੋੱਤਮਾਙ੍ਗੇ ਿਕਞ੍ਿਚਦਿਪ ਤੈਲੰ ਨਾਮਰ੍ਦੀਃ ਿਕਨ੍ਤੁ
ਯੋਿਸ਼਼ਦੇਸ਼਼ਾ ਮਮ ਚਰਣੌ ਸੁਗਨ੍ਿਧਤੈਲੇਨਾਮਰ੍ੱਦੀਤ੍|

ⅩⅬⅦ ਅਤਸ੍ਤਾਂ ਵਯ੍ਾਹਰਾਿਮ, ਏਤਸਯ੍ਾ ਬਹੁ ਪਾਪਮਕ੍ਸ਼਼ਮਯ੍ਤ ਤਤੋ ਬਹੁ
ਪਰ੍ੀਯਤੇ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਸਯ੍ਾਲ੍ਪਪਾਪੰ ਕ੍ਸ਼਼ਮਯ੍ਤੇ ਸੋਲ੍ਪੰ ਪਰ੍ੀਯਤ|ੇ

ⅩⅬⅧ ਤਤਃ ਪਰੰ ਸ ਤਾਂ ਬਭਾਸ਼਼ੇ, ਤਦੀਯੰ ਪਾਪਮਕ੍ਸ਼਼ਮਯ੍ਤ|
ⅩⅬⅨ ਤਦਾ ਤੇਨ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਯੇ ਭੋਕ੍ਤੁਮ੍ ਉਪਿਵਿਵਸ਼ੁਸ੍ਤੇ ਪਰਸ੍ਪਰੰ

ਵਕ੍ਤੁਮਾਰੇਿਭਰੇ, ਅਯੰ ਪਾਪੰ ਕ੍ਸ਼਼ਮਤੇ ਕ ਏਸ਼਼ਃ?
Ⅼ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਤਾਂ ਨਾਰੀਂ ਜਗਾਦ, ਤਵ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਸ੍ਤਾਂ ਪਰ੍ੱਯਤਾਸ੍ਤ ਤੰ ਕ੍ਸ਼਼ੇਮੇਣ

ਵਜ|



LukeⅧ:Ⅰ xxx LukeⅧ:Ⅺ

Ⅷ
Ⅰ ਅਪਰਞ੍ਚ ਯੀਸ਼ੁ ਰ੍ਦਾਦਸ਼ਿਭਃ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ੈਃ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਨਾਨਾਨਗਰੇਸ਼਼ੁ

ਨਾਨਾਗਰ੍ਾਮੇਸ਼਼ੁ ਚ ਗੱਛਨ੍ ਇਸ਼ਵ੍ਰੀਯਰਾਜਤਸਯ੍ ਸੁਸੰਵਾਦੰ ਪਰ੍ਚਾਰਿਯਤੁੰ ਪਰ੍ਾਰੇਭੇ|
Ⅱ ਤਦਾ ਯਸਯ੍ਾਃ ਸਪ੍ਤ ਭੂਤਾ ਿਨਰਗੱਛਨ੍ ਸਾ ਮਗ੍ਦਲੀਨੀਿਤ ਿਵਖਯ੍ਾਤਾ

ਮਿਰਯਮ੍ ਹੇਰੋਦਾਜਸਯ੍ ਗʼਹਾਿਧਪਤੇਃ ਹੋਸ਼਼ੇ ਰ੍ਭਾਰ੍ੱਯਾ ਯੋਹਨਾ ਸ਼ੂਸ਼ਾਨਾ
Ⅲ ਪਰ੍ਭʼਤਯੋ ਯਾ ਬਹਯ੍ਃ ਸ੍ਿਤਯਃ ਦੁਸ਼਼੍ਟਭੂਤੇਭਯ੍ੋ ਰੋਗੇਭਯ੍ਸ਼੍ਚ ਮੁਕ੍ਤਾਃ

ਸਤਯ੍ੋ ਿਨਜਿਵਭੂਤੀ ਰਯ੍ਿਯਤਾ ਤਮਸੇਵਨ੍ਤ, ਤਾਃ ਸਰ੍ੱਵਾਸ੍ਤੇਨ ਸਾਰ੍ੱਧਮ੍
ਆਸਨ੍|

Ⅳ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਨਾਨਾਨਗਰੇਭਯ੍ੋ ਬਹਵੋ ਲੋਕਾ ਆਗਤਯ੍ ਤਸਯ੍
ਸਮੀਪੇ(ਅ)ਿਮਲਨ੍, ਤਦਾ ਸ ਤੇਭਯ੍ ਏਕਾਂ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ਤਕਥਾਂ ਕਥਯਾਮਾਸ|
ਏਕਃ ਕʼਸ਼਼ੀਬਲੋ ਬੀਜਾਿਨ ਵਪ੍ਤੁੰ ਬਿਹਰ੍ਜਗਾਮ,

Ⅴ ਤਤੋ ਵਪਨਕਾਲੇ ਕਿਤਪਯਾਿਨ ਬੀਜਾਿਨ ਮਾਰ੍ਗਪਾਰ੍ਸ਼ਵ੍ੇ ਪੇਤੁਃ, ਤਤਸ੍ਤਾਿਨ
ਪਦਤਲੈ ਰ੍ਦਿਲਤਾਿਨ ਪਕ੍ਿਸ਼਼ਿਭ ਰ੍ਭਕ੍ਿਸ਼਼ਤਾਿਨ ਚ|

Ⅵ ਕਿਤਪਯਾਿਨ ਬੀਜਾਿਨ ਪਾਸ਼਼ਾਣਸ੍ਥਲੇ ਪਿਤਤਾਿਨ ਯਦਯ੍ਿਪ
ਤਾਨਯ੍ਙ੍ਕੁਿਰਤਾਿਨ ਤਥਾਿਪ ਰਸਾਭਾਵਾਤ੍ ਸ਼ੁਸ਼ੁਸ਼਼ੁਃ|

Ⅶ ਕਿਤਪਯਾਿਨ ਬੀਜਾਿਨ ਕਣ੍ਟਿਕਵਨਮਧਯ੍ੇ ਪਿਤਤਾਿਨ ਤਤਃ
ਕਣ੍ਟਿਕਵਨਾਿਨ ਸੰਵʼ◌ੱਧਯ੍ ਤਾਿਨ ਜਗਰ੍ਸੁਃ|

Ⅷ ਤਦਨਯ੍ਾਿਨ ਕਿਤਪਯਬੀਜਾਿਨ ਚ ਭੂਮਯ੍ਾਮੁੱਤਮਾਯਾਂ
ਪੇਤੁਸ੍ਤਤਸ੍ਤਾਨਯ੍ਙ੍ਕੁਰਿਯਤਾ ਸ਼ਤਗੁਣਾਿਨ ਫਲਾਿਨ ਫੇਲੁਃ| ਸ ਇਮਾ ਕਥਾਂ
ਕਥਿਯਤਾ ਪਰ੍ੋੱਚੈਃ ਪਰ੍ੋਵਾਚ, ਯਸਯ੍ ਸ਼ਰ੍ੋਤੁੰ ਸ਼ਰ੍ੋਤੇ ਸ੍ਤਃ ਸ ਸ਼ʼਣੋਤ|ੁ

Ⅸ ਤਤਃ ਪਰੰ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਸ੍ਤੰ ਪਪਰ੍ੱਛੁਰਸਯ੍ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ਤਸਯ੍ ਿਕੰ ਤਾਤ੍ਪਰ੍ੱਯੰ?
Ⅹ ਤਤਃ ਸ ਵਯ੍ਾਜਹਾਰ, ਈਸ਼ਵ੍ਰੀਯਰਾਜਯ੍ਸਯ੍ ਗੁਹਯ੍ਾਿਨ ਜ੍ਞਾਤੁੰ

ਯੁਸ਼਼੍ਮਭਯ੍ਮਿਧਕਾਰੋ ਦੀਯਤੇ ਿਕਨ੍ਤਨਯ੍ੇ ਯਥਾ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾਿਪ ਨ ਪਸ਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ
ਸ਼ਤਾਿਪ ਮ ਬੁਧਯ੍ਨ੍ਤੇ ਚ ਤਦਰ੍ਥੰ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਪੁਰਸ੍ਤਾਤ੍ ਤਾਃ ਸਰ੍ੱਵਾਃ ਕਥਾ
ਦʼਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ਤੇਨ ਕਥਯ੍ਨ੍ਤ|ੇ

Ⅺ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ਤਸਯ੍ਾਸਯ੍ਾਿਭਪਰ੍ਾਯਃ, ਈਸ਼ਵ੍ਰੀਯਕਥਾ ਬੀਜਸਵ੍ਰੂਪਾ|
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Ⅻਯੇ ਕਥਾਮਾਤੰ ਸ਼ʼਣਨ੍ਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਿਵਸ਼ਵ੍ਸਯ੍ ਯਥਾ ਪਿਰਤਾਣੰ ਨ
ਪਰ੍ਾਪ੍ਨੁਵਨ੍ਿਤ ਤਦਾਸ਼ਯੇਨ ਸ਼ੈਤਾਨੇਤਯ੍ ਹʼਦਯਾਤʼ ਤਾਂ ਕਥਾਮ੍ ਅਪਹਰਿਤ ਤ ਏਵ
ਮਾਰ੍ਗਪਾਰ੍ਸ਼ਵ੍ਸ੍ਥਭੂਿਮਸਵ੍ਰੂਪਾਃ|

ⅩⅢ ਯੇ ਕਥੰ ਸ਼ਤਾ ਸਾਨਨ੍ਦੰ ਗʼਹ੍ਲਨ੍ਿਤ ਿਕਨ੍ਤਬੱਧਮੂਲਤਾਤ੍
ਸਵ੍ਲ੍ਪਕਾਲਮਾਤੰ ਪਰ੍ਤੀਤਯ੍ ਪਰੀਕ੍ਸ਼਼ਾਕਾਲੇ ਭਸ਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਤਏਵ
ਪਾਸ਼਼ਾਣਭੂਿਮਸਵ੍ਰੂਪਾਃ|

ⅩⅣਯੇ ਕਥਾਂ ਸ਼ਤਾ ਯਾਨ੍ਿਤ ਿਵਸ਼਼ਯਿਚਨ੍ਤਾਯਾਂ ਧਨਲੋਭੇਨ ਏ◌ेਿਹਕਸੁਖੇ ਚ
ਮੱਜਨ੍ਤ ਉਪਯੁਕ੍ਤਫਲਾਿਨ ਨ ਫਲਨ੍ਿਤ ਤ ਏਵੋਪ੍ਤਬੀਜਕਣ੍ਟਿਕਭੂਸਵ੍ਰੂਪਾਃ|

ⅩⅤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੇ ਸ਼ਤਾ ਸਰਲੈਃ ਸ਼ੁੱਧੈਸ਼੍ਚਾਨ੍ਤਃਕਰਣੈਃ ਕਥਾਂ ਗʼਹ੍ਲਨ੍ਿਤ
ਧੈਰ੍ੱਯਮ੍ ਅਵਲਮ੍ਬਯ੍ ਫਲਾਨਯ੍ੁਤ੍ਪਾਦਯਨ੍ਿਤ ਚ ਤ ਏਵੋੱਤਮਮʼਤ੍ਸਵ੍ਰੂਪਾਃ|

ⅩⅥਅਪਰਞ੍ਚਪਰ੍ਦੀਪੰ ਪਰ੍ਜਵ੍ਾਲਯ੍ ਕੋਿਪ ਪਾਤੇਣ ਨਾੱਛਾਦਯਿਤ ਤਥਾ ਖਟਾਧੋਿਪ
ਨ ਸ੍ਥਾਪਯਿਤ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਦੀਪਾਧਾਰੋਪਰ੍ੱਯੇਵ ਸ੍ਥਾਪਯਿਤ, ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਪਰ੍ਵੇਸ਼ਕਾ
ਦੀਪ੍ਿਤੰ ਪਸ਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ|

ⅩⅦ ਯੰਨ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਿਯਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਤਾਦʼਗ੍ ਅਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਤੰ ਵਸ੍ਤੁ ਿਕਮਿਪ ਨਾਸ੍ਿਤ
ਯੱਚ ਨ ਸੁਵਯ੍ਕ੍ਤੰ ਪਰ੍ਚਾਰਿਯਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਤਾਦʼਗ੍ ਗʼਪ੍ਤੰ ਵਸ੍ਤੁ ਿਕਮਿਪ ਨਾਸ੍ਿਤ|

ⅩⅧ ਅਤੋ ਯੂਯੰ ਕੇਨ ਪਰ੍ਕਾਰੇਣ ਸ਼ʼਣੁਥ ਤਤ ਸਾਵਧਾਨਾ ਭਵਤ, ਯਸਯ੍
ਸਮੀਪੇ ਬਰ੍ੱਧਤੇ ਤਸ੍ਮੈ ਪੁਨਰ੍ਦਾਸਯ੍ਤੇ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਸਯ੍ਾਸ਼ਰ੍ਯੇ ਨ ਬਰ੍ੱਧਤੇ ਤਸਯ੍
ਯਦਯ੍ਦਸ੍ਿਤ ਤਦਿਪ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਨੇਸ਼਼ਯ੍ਤੇ|

ⅩⅨਅਪਰਞ੍ਚ ਯੀਸ਼ੋ ਰ੍ਮਾਤਾ ਭਾਤਰਸ਼੍ਚ ਤਸਯ੍ ਸਮੀਪੰ ਿਜਗਿਮਸ਼਼ਵਃ
ⅩⅩ ਿਕਨ੍ਤੁ ਜਨਤਾਸਮ੍ਬਾਧਾਤ੍ ਤਤ੍ਸੰਿਨਿਧੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤੁੰ ਨ ਸ਼ੇਕੁਃ| ਤਤ੍ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍

ਤਵ ਮਾਤਾ ਭਾਤਰਸ਼੍ਚ ਤਾਂ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ ਿਚਕੀਰ੍ਸ਼਼ਨ੍ਤੋ ਬਿਹਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਨਤੀਿਤ
ਵਾਰ੍ੱਤਾਯਾਂ ਤਸ੍ਮੈ ਕਿਥਤਾਯਾਂ

ⅩⅪ ਸ ਪਰ੍ਤਯ੍ੁਵਾਚ; ਯੇ ਜਨਾ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਕਥਾਂ ਸ਼ਤਾ ਤਦਨੁਰੂਪਮਾਚਰਨ੍ਿਤ
ਤਏਵ ਮਮ ਮਾਤਾ ਭਾਤਰਸ਼੍ਚ|

ⅩⅫ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਏਕਦਾ ਯੀਸ਼ੁਃ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ੈਃ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਨਾਵਮਾਰੁਹਯ੍ ਜਗਾਦ,
ਆਯਾਤ ਵਯੰ ਹਦਸਯ੍ ਪਾਰੰ ਯਾਮਃ, ਤਤਸ੍ਤੇ ਜਗ੍ਮੁਃ|

ⅩⅩⅢ ਤੇਸ਼਼ੁ ਨੌਕਾਂ ਵਾਹਯਤ੍ਸੁ ਸ ਿਨਦਦ;ੌ
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ⅩⅩⅣ ਅਥਾਕਸ੍ਮਾਤ੍ ਪਰ੍ਬਲਝਞ੍ਭ੍ਸ਼ਗਮਾਦ੍ ਹਦੇ ਨੌਕਾਯਾਂ
ਤਰਙ੍ਗੈਰਾੱਛੰਨਾਯਾਂ ਿਵਪਤ੍ ਤਾਨ੍ ਜਗਰ੍ਾਸ| ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਯੀਸ਼ੋਰਨ੍ਿਤਕੰ ਗਤਾ
ਹੇ ਗੁਰੋ ਹੇ ਗੁਰੋ ਪਰ੍ਾਣਾ ਨ ਯਾਨ੍ਤੀਿਤ ਗਿਦਤਾ ਤੰ ਜਾਗਰਯਾਮ੍ਬਭੂਵਃੁ| ਤਦਾ
ਸ ਉੱਥਾਯ ਵਾਯੁੰ ਤਰਙ੍ਗਾਸ਼ਂ੍ਚ ਤਰ੍ਜਯਾਮਾਸ ਤਸ੍ਮਾਦੁਭੌ ਿਨਵʼਤਯ੍ ਸ੍ਿਥਰੌ
ਬਭੂਵਤੁਃ|

ⅩⅩⅤਸ ਤਾਨ੍ ਬਭਾਸ਼਼ੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਃ ਕ? ਤਸ੍ਮਾੱਤੇ ਭੀਤਾ ਿਵਸ੍ਿਮਤਾਸ਼੍ਚ
ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਜਗਦੁਃ, ਅਹੋ ਕੀਦʼਗਯੰ ਮਨੁਜਃ ਪਵਨੰ ਪਾਨੀਯਞ੍ਚਾਿਦਸ਼ਿਤ
ਤਦੁਭਯੰ ਤਦਾਦੇਸ਼ੰ ਵਹਿਤ|

ⅩⅩⅥ ਤਤਃ ਪਰੰ ਗਾਲੀਲ੍ਪਰ੍ਦੇਸ਼ਸਯ੍ ਸੰਮੁਖਸ੍ਥਿਗਦੇਰੀਯਪਰ੍ਦੇਸ਼ੇ ਨੌਕਾਯਾਂ
ਲਗਨ੍ਤਯ੍ਾਂ ਤਟੇ(ਅ)ਵਰੋਹਮਾਵਾਦ੍

ⅩⅩⅦ ਬਹੁਿਤਥਕਾਲੰ ਭੂਤਗਰ੍ਸ੍ਤ ਏਕੋ ਮਾਨੁਸ਼਼ਃ ਪੁਰਾਦਾਗਤਯ੍ ਤੰ
ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾੱਚਕਾਰ| ਸ ਮਨੁਸ਼਼ੋ ਵਾਸੋ ਨ ਪਿਰਦਧਤ੍ ਗʼਹੇ ਚ ਨ ਵਸਨ੍ ਕੇਵਲੰ
ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਮ੍ ਅਧਯ੍ੁਵਾਸ|

ⅩⅩⅧ ਸ ਯੀਸ਼ੁੰ ਦʼਸ਼਼੍ਟੈਵ ਚੀੱਛਬ੍ਦੰ ਚਕਾਰ ਤਸਯ੍ ਸੰਮੁਖੇ ਪਿਤਤਾ
ਪਰ੍ੋੱਚੈਰ੍ਜਗਾਦ ਚ, ਹੇ ਸਰ੍ੱਵਪਰ੍ਧਾਨੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਪੁਤ, ਮਯਾ ਸਹ ਤਵ ਕਃ
ਸਮ੍ਬਨ੍ਧਃ? ਤਿਯ ਿਵਨਯੰ ਕਰੋਿਮ ਮਾਂ ਮਾ ਯਾਤਯ|

ⅩⅩⅨ ਯਤਃ ਸ ਤੰ ਮਾਨੁਸ਼਼ੰ ਤਯ੍ਕ੍ਤਾ ਯਾਤੁਮ੍ ਅਮੇਧਯ੍ਭੂਤਮ੍ ਆਿਦਦੇਸ਼; ਸ
ਭੂਤਸ੍ਤੰ ਮਾਨੁਸ਼਼ਮ੍ ਅਸਕʼਦ੍ ਦਧਾਰ ਤਸ੍ਮਾੱਲੋਕਾਃ ਸ਼ʼਙ੍ਖਲੇਨ ਿਨਗਡੇਨ ਚ
ਬਬਨ੍ਧੁਃ; ਸ ਤਦ੍ ਭੰਕ੍ਤਾ ਭੂਤਵਸ਼ਤਾਤ੍ ਮਧਯ੍ੇਪਰ੍ਾਨ੍ਤਰੰ ਯਯ|ੌ

ⅩⅩⅩ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤੰ ਪਪਰ੍ੱਛ ਤਵ ਿਕੰਨਾਮ? ਸ ਉਵਾਚ, ਮਮ ਨਾਮ
ਬਾਿਹਨ ਯਤੋ ਬਹਵੋ ਭੂਤਾਸ੍ਤਮਾਿਸ਼ਿਸ਼ਰ੍ਯੁਃ|

ⅩⅩⅪ ਅਥ ਭੂਤਾ ਿਵਨਯੇਨ ਜਗਦੁਃ, ਗਭੀਰੰ ਗਰ੍ੱਤੰ ਗਨ੍ਤੁੰ
ਮਾਜ੍ਞਾਪਯਾਸ੍ਮਾਨ੍|

ⅩⅩⅫ ਤਦਾ ਪਰ੍ੱਵਤੋਪਿਰ ਵਰਾਹਵਜਸ਼੍ਚਰਿਤ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਭੂਤਾ ਿਵਨਯੇਨ
ਪਰ੍ੋਚੁਃ, ਅਮੁੰ ਵਰਾਹਵਜਮ੍ ਆਸ਼ਰ੍ਿਯਤੁਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਨ੍ ਅਨੁਜਾਨੀਿਹ; ਤਤਃ
ਸੋਨੁਜਜ੍ਞ|ੌ

ⅩⅩⅩⅢ ਤਤਃ ਪਰੰ ਭੂਤਾਸ੍ਤੰ ਮਾਨੁਸ਼਼ੰ ਿਵਹਾਯ ਵਰਾਹਵਜਮ੍ ਆਿਸ਼ਿਸ਼ਰ੍ਯੁਃ
ਵਰਾਹਵਜਾਸ਼੍ਚ ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼਼ਣਾਤ੍ ਕਟਕੇਨ ਧਾਵਨ੍ਤੋ ਹਦੇ ਪਰ੍ਾਣਾਨ੍ ਿਵਜʼਹੁਃ|
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ⅩⅩⅩⅣਤਦ੍ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਸ਼ੂਕਰਰਕ੍ਸ਼਼ਕਾਃ ਪਲਾਯਮਾਨਾ ਨਗਰੰ ਗਰ੍ਾਮਞ੍ਚ ਗਤਾ
ਤਤ੍ਸਰ੍ੱਵਵʼ◌ੱਤਾਨ੍ਤੰ ਕਥਯਾਮਾਸੁਃ|

ⅩⅩⅩⅤ ਤਤਃ ਿਕੰ ਵʼ◌ੱਤਮ੍ ਏਤੱਦਰ੍ਸ਼ਨਾਰ੍ਥੰ ਲੋਕਾ ਿਨਰ੍ਗਤਯ੍ ਯੀਸ਼ੋਃ
ਸਮੀਪੰ ਯਯੁਃ, ਤੰ ਮਾਨੁਸ਼਼ੰ ਤਯ੍ਕ੍ਤਭੂਤੰ ਪਿਰਿਹਤਵਸ੍ਤੰ ਸਵ੍ਸ੍ਥਮਾਨੁਸ਼਼ਵਦ੍
ਯੀਸ਼ੋਸ਼੍ਚਰਣਸੰਿਨਧੌ ਸੂਪਿਵਸ਼ਨ੍ਤੰ ਿਵਲੋਕਯ੍ ਿਬਭਯ੍ੁਃ|

ⅩⅩⅩⅥਯੇ ਲੋਕਾਸ੍ਤਸਯ੍ ਭੂਤਗਰ੍ਸ੍ਤਸਯ੍ ਸਵ੍ਾਸ੍ਥਯ੍ਕਰਣੰ ਦਦʼਸ਼ੁਸ੍ਤੇ ਤੇਭਯ੍ਃ
ਸਰ੍ੱਵਵʼ◌ੱਤਾਨ੍ਤੰ ਕਥਯਾਮਾਸੁਃ|

ⅩⅩⅩⅦ ਤਦਨਨ੍ਤਰੰ ਤਸਯ੍ ਿਗਦੇਰੀਯਪਰ੍ਦੇਸ਼ਸਯ੍ ਚਤੁਰ੍ਿਦਕ੍ਸ੍ਥਾ ਬਹਵੋ
ਜਨਾ ਅਿਤਤਸ੍ਤਾ ਿਵਨਯੇਨ ਤੰ ਜਗਦੁਃ, ਭਵਾਨ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਿਨਕਟਾਦ੍ ਵਜਤੁ
ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸ ਨਾਵਮਾਰੁਹਯ੍ ਤਤੋ ਵਯ੍ਾਘੁਟਯ੍ ਜਗਾਮ|

ⅩⅩⅩⅧ ਤਦਾਨੀਂ ਤਯ੍ਕ੍ਤਭੂਤਮਨੁਜਸ੍ਤੇਨ ਸਹ ਸ੍ਥਾਤੁੰ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯਾਞ੍ਚ ੇ
ⅩⅩⅩⅨ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਦਰ੍ਥਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਃ ਕੀਦʼਙ੍ਮਹਾਕਰ੍ੰਮ ਕʼਤਵਾਨ੍ ਇਿਤ

ਿਨਵੇਸ਼ਨੰ ਗਤਾ ਿਵਜ੍ਞਾਪਯ, ਯੀਸ਼ੁਃ ਕਥਾਮੇਤਾਂ ਕਥਿਯਤਾ ਤੰ ਿਵਸਸਰ੍ਜ|
ਤਤਃ ਸ ਵਿਜਤਾ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਦਰ੍ਥੰ ਯਨ੍ਮਹਾਕਰ੍ੰਮ ਚਕਾਰ ਤਤ੍ ਪੁਰਸਯ੍ ਸਰ੍ੱਵਤ
ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਿਯਤੁੰ ਪਰ੍ਾਰੇਭੇ|

ⅩⅬ ਅਥ ਯੀਸ਼ੌ ਪਰਾਵʼਤਯ੍ਾਗਤੇ ਲੋਕਾਸ੍ਤੰ ਆਦਰੇਣ ਜਗʼਹੁ ਰਯ੍ਸ੍ਮਾੱਤੇ
ਸਰ੍ੱਵੇ ਤਮਪੇਕ੍ਸ਼਼ਾਞ੍ਚਿ ਰ|ੇ

ⅩⅬⅠ ਤਦਨਨ੍ਤਰੰ ਯਾਯੀਰ੍ਨਾਮ੍ਨ ਭਜਨਗੇਹਸਯ੍ੈਕੋਿਧਪ ਆਗਤਯ੍
ਯੀਸ਼ੋਸ਼੍ਚਰਣਯੋਃ ਪਿਤਤਾ ਸਵ੍ਿਨਵੇਸ਼ਨਾਗਮਨਾਰ੍ਥੰ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਵਨਯੰ ਚਕਾਰ,

ⅩⅬⅡ ਯਤਸ੍ਤਸਯ੍ ਦਾਦਸ਼ਵਰ੍ਸ਼਼ਵਯਸ੍ਕਾ ਕਨਯ੍ੈਕਾਸੀਤ੍ ਸਾ
ਮʼਤਕਲ੍ਪਾਭਵਤ੍| ਤਤਸ੍ਤਸਯ੍ ਗਮਨਕਾਲੇ ਮਾਰ੍ਗੇ ਲੋਕਾਨਾਂ ਮਹਾਨ੍ ਸਮਾਗਮੋ
ਬਭੂਵ|

ⅩⅬⅢ ਦਾਦਸ਼ਵਰ੍ਸ਼਼ਾਿਣ ਪਰ੍ਦਰਰੋਗਗਰ੍ਸ੍ਤਾ ਨਾਨਾ ਵੈਦਯ੍ੈਸ਼੍ਿਚਿਕਤ੍ਿਸਤਾ
ਸਰ੍ੱਵਸਵ੍ੰ ਵਯ੍ਿਯਤਾਿਪ ਸਵ੍ਾਸ੍ਥਯ੍ੰ ਨ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਾ ਯਾ ਯੋਿਸ਼਼ਤ੍ ਸਾ ਯੀਸ਼ੋਃ
ਪਸ਼੍ਚਾਦਾਗਤਯ੍ ਤਸਯ੍ ਵਸ੍ਤਗਰ੍ਨ੍ਿਥੰ ਪਸ੍ਪਰ੍ਸ਼|

ⅩⅬⅣ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼਼ਣਾਤ੍ ਤਸਯ੍ਾ ਰਕ੍ਤਸਰ੍ਾਵੋ ਰੁੱਧਃ|
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ⅩⅬⅤਤਦਾਨੀਂ ਯੀਸ਼ੁਰਵਦਤ੍ ਕੇਨਾਹੰ ਸ੍ਪʼਸ਼਼੍ਟਃ? ਤਤੋ(ਅ)ਨੇਕੈਰਨਙ੍ਗੀਕʼਤੇ
ਿਪਤਰਸ੍ਤਸਯ੍ ਸਙ੍ਿਗਨਸ਼੍ਚਾਵਦਨ੍, ਹੇ ਗੁਰੋ ਲੋਕਾ ਿਨਕਟਸ੍ਥਾਃ ਸਨ੍ਤਸ੍ਤਵ
ਦੇਹੇ ਘਰ੍ਸ਼਼ਯਨ੍ਿਤ, ਤਥਾਿਪ ਕੇਨਾਹੰ ਸ੍ਪʼਸ਼਼੍ਟਇਿਤ ਭਵਾਨ੍ ਕੁਤਃ ਪʼ◌ੱਛਿਤ?

ⅩⅬⅥ ਯੀਸ਼ੁਃ ਕਥਯਾਮਾਸ, ਕੇਨਾਪਯ੍ਹੰ ਸ੍ਪʼਸ਼਼੍ਟ,ੋ ਯਤੋ ਮੱਤਃ ਸ਼ਕ੍ਿਤ
ਰ੍ਿਨਰ੍ਗਤੇਿਤ ਮਯਾ ਿਨਸ਼੍ਿਚਤਮਜ੍ਞਾਿਯ|

ⅩⅬⅦ ਤਦਾ ਸਾ ਨਾਰੀ ਸਵ੍ਯੰ ਨ ਗੁਪ੍ਤੇਿਤ ਿਵਿਦਤਾ ਕਮ੍ਪਮਾਨਾ ਸਤੀ ਤਸਯ੍
ਸੰਮੁਖੇ ਪਪਾਤ; ਯੇਨ ਿਨਿਮੱਤੇਨ ਤੰ ਪਸ੍ਪਰ੍ਸ਼ ਸ੍ਪਰ੍ਸ਼ਮਾਤਾੱਚ ਯੇਨ ਪਰ੍ਕਾਰੇਣ
ਸਵ੍ਸ੍ਥਾਭਵਤ੍ ਤਤ੍ ਸਰ੍ੱਵੰ ਤਸਯ੍ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਦਾਚਖਯ੍|ੌ

ⅩⅬⅧ ਤਤਃ ਸ ਤਾਂ ਜਗਾਦ ਹੇ ਕਨਯ੍ੇ ਸੁਸ੍ਿਥਰਾ ਭਵ, ਤਵ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਸ੍ਤਾਂ
ਸਵ੍ਸ੍ਥਾਮ੍ ਅਕਾਰ੍ਸ਼਼ੀਤ੍ ਤੰ ਕ੍ਸ਼਼ੇਮੇਣ ਯਾਿਹ|

ⅩⅬⅨਯੀਸ਼ੋਰੇਤਦਾਕਯ੍ਵਦਨਕਾਲੇ ਤਸਯ੍ਾਿਧਪਤੇ ਰ੍ਿਨਵੇਸ਼ਨਾਤ੍ ਕਸ਼੍ਿਚੱਲੋਕ
ਆਗਤਯ੍ ਤੰ ਬਭਾਸ਼਼,ੇ ਤਵ ਕਨਯ੍ਾ ਮʼਤਾ ਗੁਰੁੰ ਮਾ ਕ੍ਿਲਸ਼ਾਨ|

Ⅼ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਦਾਕਰ੍ਣਯ੍ਾਿਧਪਿਤੰ ਵਯ੍ਾਜਹਾਰ, ਮਾ ਭੈਸ਼਼ੀਃ ਕੇਵਲੰ
ਿਵਸ਼ਵ੍ਿਸਿਹ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸਾ ਜੀਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

ⅬⅠ ਅਥ ਤਸਯ੍ ਿਨਵੇਸ਼ਨੇ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤੇ ਸ ਿਪਤਰੰ ਯੋਹਨੰ ਯਾਕੂਬਞ੍ਚ ਕਨਯ੍ਾਯਾ
ਮਾਤਰੰ ਿਪਤਰਞ੍ਚ ਿਵਨਾ, ਅਨਯ੍ੰ ਕਞ੍ਚਨ ਪਰ੍ਵੇਸ਼਼੍ਟੁੰ ਵਾਰਯਾਮਾਸ|

ⅬⅡਅਪਰਞ੍ਚ ਯੇ ਰੁਦਨ੍ਿਤ ਿਵਲਪਨ੍ਿਤ ਚ ਤਾਨ੍ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਜਨਾਨ੍ ਉਵਾਚ,
ਯੂਯੰ ਮਾ ਰੋਿਦਸ਼਼੍ਟ ਕਨਯ੍ਾ ਨ ਮʼਤਾ ਿਨਦਾਿਤ|

ⅬⅢ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸਾ ਿਨਸ਼੍ਿਚਤੰ ਮʼਤੇਿਤ ਜ੍ਞਾਤਾ ਤੇ ਤਮੁਪਜਹਸੁਃ|
ⅬⅣ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਸ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਬਿਹਃ ਕʼਤਾ ਕਨਯ੍ਾਯਾਃ ਕਰੌ ਧʼਤਾਜੁਹੁਵੇ, ਹੇ

ਕਨਯ੍ੇ ਤਮੁੱਿਤਸ਼਼੍ਠ,
ⅬⅤ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤਸਯ੍ਾਃ ਪਰ੍ਾਣੇਸ਼਼ੁ ਪੁਨਰਾਗਤੇਸ਼਼ੁ ਸਾ ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼਼ਣਾਦ੍ ਉੱਤਸਯ੍|ੌ

ਤਦਾਨੀਂ ਤਸਯ੍ੈ ਿਕਞ੍ਿਚਦ੍ ਭਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ ਦਾਤੁਮ੍ ਆਿਦਦੇਸ਼|
ⅬⅥਤਤਸ੍ਤਸਯ੍ਾਃ ਿਪਤਰੌ ਿਵਸ੍ਮਯੰ ਗਤੌ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਤਾਵਾਿਦਦੇਸ਼ ਘਟਨਾਯਾ

ਏਤਸਯ੍ਾਃ ਕਥਾਂ ਕਸ੍ਮੈਿਚਦਿਪ ਮਾ ਕਥਯਤੰ|

Ⅸ
Ⅰ ਤਤਃ ਪਰੰ ਸ ਦਾਦਸ਼ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਨਾਹੂਯ ਭੂਤਾਨ੍ ਤਯ੍ਾਜਿਯਤੁੰ ਰੋਗਾਨ੍

ਪਰ੍ਿਤਕਰ੍ੱਤੁਞ੍ਚ ਤੇਭਯ੍ਃ ਸ਼ਕ੍ਿਤਮਾਿਧਪਤਯ੍ਞ੍ਚ ਦਦੌ|
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Ⅱ ਅਪਰਞ੍ਚ ਈਸ਼ਵ੍ਰੀਯਰਾਜਯ੍ਸਯ੍ ਸੁਸੰਵਾਦੰ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਿਯਤੁਮ੍
ਰੋਿਗਣਾਮਾਰੋਗਯ੍ੰ ਕਰ੍ੱਤੁਞ੍ਚ ਪਰ੍ੇਰਣਕਾਲੇ ਤਾਨ੍ ਜਗਾਦ|

Ⅲ ਯਾਤਾਰ੍ਥੰ ਯਸ਼਼੍ਿਟ ਰਸ੍ਤਪੁਟਕੰ ਭਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ ਮੁਦਾ ਿਦਤੀਯਵਸ੍ਤਮ੍, ਏਸ਼਼ਾਂ
ਿਕਮਿਪ ਮਾ ਗʼਹ੍ਲੀਤ|

Ⅳ ਯੂਯਞ੍ਚ ਯੰਿਨਵੇਸ਼ਨੰ ਪਰ੍ਿਵਸ਼ਥ ਨਗਰਤਯ੍ਾਗਪਰ੍ੱਯਨਤੰ ਤੰਿਨਵੇਸ਼ਨੇ
ਿਤਸ਼਼੍ਠਤ|

Ⅴ ਤਤ ਯਿਦ ਕਸਯ੍ਿਚਤ੍ ਪੁਰਸਯ੍ ਲੋਕਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮਾਿਤਥਯ੍ੰ ਨ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਿਤ
ਤਿਰ ਤਸ੍ਮਾਨੰਗਰਾਦ੍ ਗਮਨਕਾਲੇ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਿਵਰੁੱਧੰ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਾਰ੍ਥੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ
ਪਦਧੂਲੀਃ ਸਮ੍ਪਾਤਯਤ|

Ⅵ ਅਥ ਤੇ ਪਰ੍ਸ੍ਥਾਯ ਸਰ੍ੱਵਤ ਸੁਸੰਵਾਦੰ ਪਰ੍ਚਾਰਿਯਤੁੰ ਪੀਿਡਤਾਨ੍ ਸਵ੍ਸ੍ਥਾਨ੍
ਕਰ੍ੱਤੁਞ੍ਚ ਗਰ੍ਾਮੇਸ਼਼ੁ ਭਿਮਤੁੰ ਪਰ੍ਾਰੇਿਭਰੇ|

Ⅶਏਤਿਰ ਹੇਰੋਦ੍ ਰਾਜਾ ਯੀਸ਼ੋਃ ਸਰ੍ੱਵਕਰ੍ੰਮਣਾਂ ਵਾਰ੍ੱਤਾਂ ਸ਼ਤਾ ਭʼਸ਼ਮੁਿਦਿਵਜੇ
Ⅷ ਯਤਃ ਕੇਿਚਦੂਚੁਰਯ੍ੋਹਨ੍ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਦੁਦਿਤਸ਼਼੍ਠਤ੍| ਕੇਿਚਦੂਚੁਃ, ਏਿਲਯੋ

ਦਰ੍ਸ਼ਨੰ ਦੱਤਵਾਨ੍; ਏਵਮਨਯ੍ਲੋਕਾ ਊਚੁਃ ਪੂਰ੍ੱਵੀਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਦੀ
ਸਮੁੱਿਥਤਃ|

Ⅸ ਿਕਨ੍ਤੁ ਹੇਰੋਦੁਵਾਚ ਯੋਹਨਃ ਿਸ਼ਰ(ੋਅ)ਹਮਿਛਨਦਮ੍ ਇਦਾਨੀਂ
ਯਸਯ੍ੇਦʼ◌ੱਕਰ੍ੰਮਣਾਂ ਵਾਰ੍ੱਤਾਂ ਪਰ੍ਾਪ੍ਨਿਮ ਸ ਕਃ? ਅਥ ਸ ਤੰ ਦਸ਼਼੍ਟਮੁ੍
ਐੱਛਤ੍|

Ⅹਅਨਨ੍ਤਰੰ ਪਰ੍ੇਿਰਤਾਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਗਤਯ੍ ਯਾਿਨ ਯਾਿਨ ਕਰ੍ੰਮਾਿਣ ਚਕਸ੍ਤਾਿਨ
ਯੀਸ਼ਵੇ ਕਥਯਾਮਾਸੁਃ ਤਤਃ ਸ ਤਾਨ੍ ਬੈਤ੍ਸੈਦਾਨਾਮਕਨਗਰਸਯ੍ ਿਵਜਨੰ ਸ੍ਥਾਨੰ
ਨੀਤਾ ਗੁਪ੍ਤੰ ਜਗਾਮ|

Ⅺ ਪਸ਼੍ਚਾਲ੍ ਲੋਕਾਸ੍ਤਦ੍ ਿਵਿਦਤਾ ਤਸਯ੍ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਯਯੁਃ; ਤਤਃ ਸ
ਤਾਨ੍ ਨਯਨ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੀਯਰਾਜਯ੍ਸਯ੍ ਪਰ੍ਸਙ੍ਗਮੁਕ੍ਤਵਾਨ੍, ਯੇਸ਼਼ਾਂ ਿਚਿਕਤ੍ਸਯਾ
ਪਰ੍ਯੋਜਨਮ੍ ਆਸੀਤ੍ ਤਾਨ੍ ਸਵ੍ਸ੍ਥਾਨ੍ ਚਕਾਰ ਚ|

Ⅻ ਅਪਰਞ੍ਚ ਿਦਵਾਵਸੰਨੇ ਸਿਤ ਦਾਦਸ਼ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾ ਯੀਸ਼ੋਰਨ੍ਿਤਕਮ੍ ਏਤਯ੍
ਕਥਯਾਮਾਸੁਃ, ਵਯਮਤ ਪਰ੍ਾਨ੍ਤਰਸ੍ਥਾਨੇ ਿਤਸ਼਼੍ਠਾਮਃ, ਤਤੋ ਨਗਰਾਿਣ ਗਰ੍ਾਮਾਿਣ
ਗਤਾ ਵਾਸਸ੍ਥਾਨਾਿਨ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ ਭਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਦਵਯ੍ਾਿਣ ੇਤੁੰ ਜਨਿਨਵਹੰ ਭਵਾਨ੍
ਿਵਸʼਜਤੁ|
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ⅩⅢਤਦਾ ਸ ਉਵਾਚ,ਯੂਯਮੇਵ ਤਾਨ੍ ਭੇਜਯਧਵ੍ੰ; ਤਤਸ੍ਤੇ ਪਰ੍ੋਚੁਰਸ੍ਮਾਕੰ ਿਨਕਟੇ
ਕੇਵਲੰ ਪਞ੍ਚ ਪੂਪਾ ਦੌ ਮਤ੍ਸਯ੍ੌ ਚ ਿਵਦਯ੍ਨ੍ਤੇ, ਅਤਏਵ ਸ੍ਥਾਨਾਨ੍ਤਰਮ੍ ਇਤਾ
ਿਨਿਮੱਤਮੇਤੇਸ਼਼ਾਂ ਭਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਦਵਯ੍ੇਸ਼਼ੁ ਨ ੀਤੇਸ਼਼ੁ ਨ ਭਵਿਤ|

ⅩⅣ ਤਤ ਪਰ੍ਾਯੇਣ ਪਞ੍ਚਸਹਸਰ੍ਾਿਣ ਪੁਰੁਸ਼਼ਾ ਆਸਨ੍|
ⅩⅤ ਤਦਾ ਸ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਨ੍ ਜਗਾਦ ਪਞ੍ਚਾਸ਼ਤ੍ ਪਞ੍ਚਾਸ਼ੱਜਨੈਃ ਪੰਕ੍ਤੀਕʼਤਯ੍

ਤਾਨੁਪਵੇਸ਼ਯਤ, ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤੇ ਤਦਨੁਸਾਰੇਣ ਸਰ੍ੱਵਲੋਕਾਨੁਪਵੇਸ਼ਯਾਪਾਸੁਃ|
ⅩⅥ ਤਤਃ ਸ ਤਾਨ੍ ਪਞ੍ਚ ਪੂਪਾਨ੍ ਮੀਨਦਯਞ੍ਚ ਗʼਹੀਤਾ ਸਵ੍ਰ੍ਗੰ

ਿਵਲੋਕਯ੍ੇਸ਼ਵ੍ਰਗੁਣਾਨ੍ ਕੀਰ੍ੱਤਯਾਞ੍ਚ ੇ ਭਙ੍ਕ੍ਤਾ ਚ ਲੋਕੇਭਯ੍ਃ ਪਿਰਵੇਸ਼਼ਣਾਰ੍ਥੰ
ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ੇਸ਼਼ੁ ਸਮਰ੍ਪਯਾਮ੍ਬਭੂਵ|

ⅩⅦ ਤਤਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਭੁਕ੍ਤਾ ਤʼਪ੍ਿਤੰ ਗਤਾ ਅਵਿਸ਼ਸ਼਼੍ਟਾਨਾਞ੍ਚ ਦਾਦਸ਼
ਡੱਲਕਾਨ੍ ਸੰਜਗʼਹੁਃ|

ⅩⅧਅਥੈਕਦਾ ਿਨਰ੍ਜਨੇ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ੈਃ ਸਹ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਾਕਾਲੇ ਤਾਨ੍ ਪਪਰ੍ੱਛ, ਲੋਕਾ
ਮਾਂ ਕੰ ਵਦਨ੍ਿਤ?

ⅩⅨ ਤਤਸ੍ਤੇ ਪਰ੍ਾਚੁਃ, ਤਾਂ ਯੋਹਨ੍ਮੱਜਕੰ ਵਦਨ੍ਿਤ; ਕੇਿਚਤ੍ ਤਾਮ੍ ਏਿਲਯੰ
ਵਦਨ੍ਿਤ, ਪੂਰ੍ੱਵਕਾਿਲਕਃ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਦੀ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਦ੍ ਉਦਿਤਸ਼਼੍ਠਦ੍
ਇਤਯ੍ਿਪ ਕੇਿਚਦ੍ ਵਦਨ੍ਿਤ|

ⅩⅩ ਤਦਾ ਸ ਉਵਾਚ, ਯੂਯੰ ਮਾਂ ਕੰ ਵਦਥ? ਤਤਃ ਿਪਤਰ ਉਕ੍ਤਵਾਨ੍ ਤਮ੍
ਈਸ਼ਵ੍ਰਾਿਭਿਸ਼਼ਕ੍ਤਃ ਪੁਰੁਸ਼਼ਃ|

ⅩⅪ ਤਦਾ ਸ ਤਾਨ੍ ਦʼਢਮਾਿਦਦੇਸ਼, ਕਥਾਮੇਤਾਂ ਕਸ੍ਮੈਿਚਦਿਪ ਮਾ ਕਥਯਤ|
ⅩⅫਸ ਪੁਨਰੁਵਾਚ, ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਪੁਤੇਣ ਵਹੁਯਾਤਨਾ ਭੋਕ੍ਤਵਯ੍ਾਃ ਪਰ੍ਾਚੀਨਲੋਕੈਃ

ਪਰ੍ਧਾਨਯਾਜਕੈਰਧਯ੍ਾਪਕੈਸ਼੍ਚ ਸੋਵਜ੍ਞਾਯ ਹਨ੍ਤਵਯ੍ਃ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤʼਤੀਯਿਦਵਸੇ
ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਤ੍ ਤੇਨੱਥਾਤਵਯ੍ਮ੍|

ⅩⅩⅢ ਅਪਰੰ ਸ ਸਰ੍ੱਵਾਨੁਵਾਚ, ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਯਿਦ ਮਮ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਗਨ੍ਤੁੰ
ਵਾਞ੍ਛਿਤ ਤਿਰ ਸ ਸਵ੍ੰ ਦਾਮਯ੍ਤੁ, ਿਦਨੇ ਿਦਨੇ ਕਸ਼ੰ ਗʼਹੀਤਾ ਚ ਮਮ
ਪਸ਼੍ਚਾਦਾਗੱਛਤੁ|

ⅩⅩⅣਯਤੋ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਸਵ੍ਪਰ੍ਾਣਾਨ੍ ਿਰਰਕ੍ਿਸ਼਼ਸ਼਼ਿਤ ਸ ਤਾਨ੍ ਹਾਰਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ,
ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਨ੍ ਮਦਰ੍ਥੰ ਪਰ੍ਾਣਾਨ੍ ਹਾਰਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਸ ਤਾਨ੍ ਰਕ੍ਿਸ਼਼ਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
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ⅩⅩⅤਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਯਿਦ ਸਰ੍ੱਵੰ ਜਗਤ੍ ਪਰ੍ਾਪ੍ਨਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸਵ੍ਪਰ੍ਾਣਾਨ੍ ਹਾਰਯਿਤ
ਸਵ੍ਯੰ ਿਵਨਸ਼ਯ੍ਿਤ ਚ ਤਿਰ ਤਸਯ੍ ਕੋ ਲਾਭਃ?

ⅩⅩⅥ ਪੁਨ ਰਯ੍ਃ ਕਸ਼੍ਿਚਨ੍ ਮਾਂ ਮਮ ਵਾਕਯ੍ੰ ਵਾ ਲੱਜਾਸ੍ਪਦੰ ਜਾਨਾਿਤ
ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਪੁਤੋ ਯਦਾ ਸਵ੍ਸਯ੍ ਿਪਤੁਸ਼੍ਚ ਪਿਵਤਾਣਾਂ ਦੂਤਾਨਾਞ੍ਚ ਤੇਜੋਿਭਃ
ਪਿਰਵੇਸ਼਼੍ਿਟਤ ਆਗਿਮਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਤਦਾ ਸੋਿਪ ਤੰ ਲੱਜਾਸ੍ਪਦੰ ਜ੍ਞਾਸਯ੍ਿਤ|

ⅩⅩⅦ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਹੰ ਯਥਾਰ੍ਥੰ ਵਦਾਿਮ, ਈਸ਼ਵ੍ਰੀਯਰਾਜਤੰ ਨ
ਦʼਸ਼਼੍ਟਵਾ ਮʼਤਯ੍ੁੰ ਨਾਸਵ੍ਾਿਦਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤੇ, ਏਤਾਦʼਸ਼ਾਃ ਿਕਯਨ੍ਤੋ ਲੋਕਾ ਅਤ
ਸ੍ਥਨੇ(ਅ)ਿਪ ਦਣ੍ਡਾਯਮਾਨਾਃ ਸਨ੍ਿਤ|

ⅩⅩⅧਏਤਦਾਖਯ੍ਾਨਕਥਨਾਤ੍ ਪਰੰ ਪਰ੍ਾਯੇਣਾਸ਼਼੍ਟਸੁ ਿਦਨੇਸ਼਼ੁ ਗਤੇਸ਼਼ੁ ਸ ਿਪਤਰੰ
ਯੋਹਨੰ ਯਾਕੂਬਞ੍ਚ ਗʼਹੀਤਾ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਿਯਤੁੰ ਪਰ੍ੱਵਤਮੇਕੰ ਸਮਾਰੁਰੋਹ|

ⅩⅩⅨ ਅਥ ਤਸਯ੍ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਕਾਲੇ ਤਸਯ੍ ਮੁਖਾਕʼਿਤਰਨਯ੍ਰੂਪਾ ਜਾਤਾ,
ਤਦੀਯੰ ਵਸ੍ਤਮੁੱਜਵ੍ਲਸ਼ੁਕ੍ਲੰ ਜਾਤੰ|

ⅩⅩⅩਅਪਰਞ੍ਚ ਮੂਸਾ ਏਿਲਯਸ਼੍ਚੋਭੌ ਤੇਜਿਸਵ੍ਨੌ ਦʼਸ਼਼੍ਟੌ
ⅩⅩⅪ ਤੌ ਤੇਨ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ਪੁਰੇ ਯੋ ਮʼਤਯ੍ੁਃ ਸਾਿਧਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਤਦੀਯਾਂ ਕਥਾਂ ਤੇਨ

ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਕਥਿਯਤੁਮ੍ ਆਰੇਭਾਤੇ|
ⅩⅩⅫਤਦਾ ਿਪਤਰਾਦਯਃ ਸਵ੍ਸਯ੍ਸਙ੍ਿਗਨ ਿਨਦਯਾਕʼਸ਼਼੍ਟਾਆਸਨ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ

ਜਾਗਿਰਤਾ ਤਸਯ੍ ਤੇਜਸ੍ਤੇਨ ਸਾਰ੍ੱਧਮ੍ ਉੱਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ਤੌ ਜਨੌ ਚ ਦਦʼਸ਼ੁਃ|
ⅩⅩⅩⅢ ਅਥ ਤਯੋਰੁਭਯੋ ਰ੍ਗਮਨਕਾਲੇ ਿਪਤਰੋ ਯੀਸ਼ੁੰ ਬਭਾਸ਼਼ੇ, ਹੇ

ਗੁਰੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਸ੍ਥਾਨੇ(ਅ)ਸ੍ਿਮਨ੍ ਸ੍ਿਥਿਤਃ ਸ਼ੁਭਾ, ਤਤ ਏਕਾ ਤਦਰ੍ਥਾ, ਏਕਾ
ਮੂਸਾਰ੍ਥਾ, ਏਕਾ ਏਿਲਯਾਰ੍ਥਾ, ਇਿਤ ਿਤਸਰ੍ਃ ਕੁਟਯ੍ੋਸ੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਿਨਰ੍ੰਮੀਯਨ੍ਤਾ,ਂ
ਇਮਾਂ ਕਥਾਂ ਸ ਨ ਿਵਿਵਚਯ੍ ਕਥਯਾਮਾਸ|

ⅩⅩⅩⅣਅਪਰਞ੍ਚ ਤਦਾਕਯ੍ਵਦਨਕਾਲੇ ਪਯੋਦ ਏਕਆਗਤਯ੍ ਤੇਸ਼਼ਾਮੁਪਿਰ
ਛਾਯਾਂ ਚਕਾਰ, ਤਤਸ੍ਤਨ੍ਮਧਯ੍ੇ ਤਯੋਃ ਪਰ੍ਵੇਸ਼ਾਤ੍ ਤੇ ਸ਼ਸ਼ਙ੍ਿਕਰ|ੇ

ⅩⅩⅩⅤ ਤਦਾ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਪਯੋਦਾਦ੍ ਇਯਮਾਕਾਸ਼ੀਯਾ ਵਾਣੀ ਿਨਰ੍ਜਗਾਮ,
ਮਮਾਯੰ ਿਪਰ੍ਯਃ ਪੁਤ ਏਤਸਯ੍ ਕਥਾਯਾਂ ਮਨ ਿਨਧੱਤ|

ⅩⅩⅩⅥਇਿਤ ਸ਼ਬ੍ਦੇ ਜਾਤੇ ਤੇ ਯੀਸ਼ੁਮੇਕਾਿਕਨੰ ਦਦʼਸ਼ੁਃ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੇ ਤਦਾਨੀਂ
ਤਸਯ੍ ਦਰ੍ਸ਼ਨਸਯ੍ ਵਾਚਮੇਕਾਮਿਪ ਨਕ੍ਤਾ ਮਨਃਸੁ ਸ੍ਥਾਪਯਾਮਾਸੁਃ|
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ⅩⅩⅩⅦ ਪਰ(ੇਅ)ਹਿਨ ਤੇਸ਼਼ੁ ਤਸ੍ਮਾੱਛੈਲਾਦ੍ ਅਵਰੂਢੇਸ਼਼ੁ ਤੰ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ ਕਰ੍ੱਤੁੰ
ਬਹਵੋ ਲੋਕਾ ਆਜਗ੍ਮੁਃ|

ⅩⅩⅩⅧਤੇਸ਼਼ਾਂ ਮਧਯ੍ਾਦ੍ ਏਕੋ ਜਨਉੱਚੈਰੁਵਾਚ, ਹੇ ਗੁਰੋ ਅਹੰ ਿਵਨਯੰ ਕਰੋਿਮ
ਮਮ ਪੁਤੰ ਪਰ੍ਿਤ ਕʼਪਾਦʼਸ਼਼੍ਿਟੰ ਕਰੋਤੁ, ਮਮ ਸ ਏਵੈਕਃ ਪੁਤਃ|

ⅩⅩⅩⅨ ਭੂਤੇਨ ਧʼਤਃ ਸਨ੍ ਸੰ ਪਰ੍ਸਭੰ ਚੀੱਛਬ੍ਦੰ ਕਰੋਿਤ ਤਨ੍ਮੁਖਾਤ੍ ਫੇਣਾ
ਿਨਰ੍ਗੱਛਨ੍ਿਤ ਚ, ਭੂਤ ਇੱਥੰ ਿਵਦਾਰ੍ੱਯ ਕ੍ਿਲਸ਼਼੍ਟਾ ਪਰ੍ਾਯਸ਼ਸ੍ਤੰ ਨ ਤਯ੍ਜਿਤ|

ⅩⅬ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤੰ ਭੂਤੰ ਤਯ੍ਾਜਿਯਤੁੰ ਤਵ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਸਮੀਪੇ ਨਯ੍ਵੇਦਯੰ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੇ
ਨ ਸ਼ੇਕੁਃ|

ⅩⅬⅠ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਰਵਾਦੀਤ੍, ਰੇ ਆਿਵਸ਼ਵ੍ਾਿਸਨ੍ ਿਵਪਥਗਾਿਮਨ੍ ਵੰਸ਼
ਕਿਤਕਾਲਾਨ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਸਹ ਸ੍ਥਾਸਯ੍ਾਮਯ੍ਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਆਚਰਣਾਿਨ ਚ
ਸਿਹਸ਼਼ਯ੍?ੇ ਤਵ ਪੁਤਿਮਹਾਨਯ|

ⅩⅬⅡ ਤਤਸ੍ਤਸ੍ਿਮੰਨਾਗਤਮਾਤੇ ਭੂਤਸ੍ਤੰ ਭੂਮੌ ਪਾਤਿਯਤਾ ਿਵਦਦਾਰ; ਤਦਾ
ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਮਮੇਧਯ੍ੰ ਭੂਤੰ ਤਰ੍ਜਿਯਤਾ ਬਾਲਕੰ ਸਵ੍ਸ੍ਥੰ ਕʼਤਾ ਤਸਯ੍ ਿਪਤਿਰ
ਸਮਰ੍ਪਯਾਮਾਸ|

ⅩⅬⅢ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਮਹਾਸ਼ਕ੍ਿਤਮ੍ ਇਮਾਂ ਿਵਲੋਕਯ੍ ਸਰ੍ੱਵੇ ਚਮੱਚਕਃ; ਇੱਥੰ
ਯੀਸ਼ੋਃ ਸਰ੍ੱਵਾਿਭਃ ਿ ਯਾਿਭਃ ਸਰ੍ੱਵੈਰ੍ਲੋਕੈਰਾਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯੇ ਮਨਯ੍ਮਾਨੇ ਸਿਤ ਸ
ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਨ੍ ਬਭਾਸ਼਼,ੇ

ⅩⅬⅣਕਥੇਯੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਕਰ੍ਣੇਸ਼਼ੁ ਪਰ੍ਿਵਸ਼ਤ,ੁ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਪੁਤੋ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਾਣਾਂ ਕਰੇਸ਼਼ੁ
ਸਮਰ੍ਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਤ|ੇ

ⅩⅬⅤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੇ ਤਾਂ ਕਥਾਂ ਨ ਬੁਬੁਿਧਰ,ੇ ਸ੍ਪਸ਼਼੍ਟਤਾਭਾਵਾਤ੍ ਤਸਯ੍ਾ
ਅਿਭਪਰ੍ਾਯਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਬੋਧਗਮਯ੍ੋ ਨ ਬਭੂਵ; ਤਸਯ੍ਾ ਆਸ਼ਯਃ ਕ ਇਤਯ੍ਿਪ ਤੇ
ਭਯਾਤ੍ ਪਰ੍ਸ਼਼੍ਟੁੰ ਨ ਸ਼ੇਕੁਃ|

ⅩⅬⅥ ਤਦਨਨ੍ਤਰੰ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਕਃ ਸ਼ਰ੍ੇਸ਼਼੍ਠਃ ਕਥਾਮੇਤਾਂ ਗʼਹੀਤਾ ਤੇ ਿਮਥੋ
ਿਵਵਾਦੰ ਚਕਃ|

ⅩⅬⅦ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਮਨਿਭਪਰ੍ਾਯੰ ਿਵਿਦਤਾ ਬਾਲਕਮੇਕੰ ਗʼਹੀਤਾ ਸਵ੍ਸਯ੍
ਿਨਕਟੇ ਸ੍ਥਾਪਿਯਤਾ ਤਾਨ੍ ਜਗਾਦ,

ⅩⅬⅧ ਯੋ ਜਨ ਮਮ ਨਾਮ੍ਨਾਸਯ੍ ਬਾਲਾਸਯ੍ਾਿਤਥਯ੍ੰ ਿਵਦਧਾਿਤ
ਸ ਮਮਾਿਤਥਯ੍ੰ ਿਵਦਧਾਿਤ, ਯਸ਼੍ਚ ਮਮਾਿਤਥਯ੍ੰ ਿਵਦਧਾਿਤ ਸ ਮਮ
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ਪਰ੍ੇਰਕਸਯ੍ਾਿਤਥਯ੍ੰ ਿਵਦਧਾਿਤ, ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਮਧਯ੍ੇਯਃ ਸਵ੍ੰ ਸਰ੍ੱਵਸ੍ਮਾਤ੍ ਕ੍ਸ਼਼ੁਦੰ
ਜਾਨੀਤੇ ਸ ਏਵ ਸ਼ਰ੍ੇਸ਼਼੍ਠ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

ⅩⅬⅨ ਅਪਰਞ੍ਚ ਯੋਹਨ੍ ਵਯ੍ਾਜਹਾਰ ਹੇ ਪਰ੍ਭੇ◌ा ਤਵ ਨਾਮ੍ਨਾ ਭੂਤਾਨ੍
ਤਯ੍ਾਜਯਨ੍ਤੰ ਮਾਨੁਸ਼਼ਮ੍ ਏਕੰ ਦʼਸ਼਼੍ਟਵਨ੍ਤੋ ਵਯੰ, ਿਕਨ੍ਤਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਅਪਸ਼੍ਚਾਦ੍
ਗਾਿਮਤਾਤ੍ ਤੰ ਨਯ੍ਸ਼਼ੇਧਾਮ੍| ਤਦਾਨੀਂ ਯੀਸ਼ੁਰੁਵਾਚ,

Ⅼਤੰ ਮਾ ਿਨਸ਼਼ੇਧਤ, ਯਤੋ ਯੋ ਜਨਸ੍ਮਾਕੰ ਨ ਿਵਪਕ੍ਸ਼਼ਃ ਸ ਏਵਾਸ੍ਮਾਕੰ ਸਪਕ੍ਸ਼਼ੋ
ਭਵਿਤ|

ⅬⅠ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਤਸਯ੍ਾਰੋਹਣਸਮਯ ਉਪਸ੍ਿਥਤੇ ਸ ਸ੍ਿਥਰਚੇਤਾ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮੰ
ਪਰ੍ਿਤ ਯਾਤਾਂ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਿਨਸ਼੍ਿਚਤਯ੍ਾਗਰ੍ੇ ਦੂਤਾਨ੍ ਪਰ੍ੇਸ਼਼ਯਾਮਾਸ|

ⅬⅡ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤੇ ਗਤਾ ਤਸਯ੍ ਪਰ੍ਯੋਜਨੀਯਦਵਯ੍ਾਿਣ ਸੰਗਰ੍ਹੀਤੁੰ
ਸ਼ੋਿਮਰੋਣੀਯਾਨਾਂ ਗਰ੍ਾਮੰ ਪਰ੍ਿਵਿਵਸ਼ੁਃ|

ⅬⅢ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮੰ ਨਗਰੰ ਯਾਿਤ ਤਤੋ ਹੇਤੋ ਰ੍ਲੋਕਾਸ੍ਤਸਯ੍ਾਿਤਥਯ੍ੰ
ਨ ਚਕਃ|

ⅬⅣ ਅਤਏਵ ਯਾਕੂਬਯ੍ੋਹਨੌ ਤਸਯ੍ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ੌ ਤਦ੍ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਜਗਦਤੁਃ, ਹੇ
ਪਰ੍ਭੋ ਏਿਲਯੋ ਯਥਾ ਚਕਾਰ ਤਥਾ ਵਯਮਿਪ ਿਕੰ ਗਗਣਾਦ੍ ਆਗਨ੍ਤੁਮ੍ ਏਤਾਨ੍
ਭਸ੍ਮੀਕਰ੍ੱਤੁਞ੍ਚ ਵਹ੍ਿਨਮਾਜ੍ਞਾਪਯਾਮਃ? ਭਵਾਨ੍ ਿਕਿਮੱਛਿਤ?

ⅬⅤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਮੁਖੰ ਪਰਾਵਰ੍ਤਯ੍ ਤਾਨ੍ ਤਰ੍ਜਿਯਤਾ ਗਿਦਤਵਾਨ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ
ਮਨਭਾਵਃ ਕਃ, ਇਿਤ ਯੂਯੰ ਨ ਜਾਨੀਥ|

ⅬⅥਮਨੁਜਸੁਤੋ ਮਨੁਜਾਨਾਂ ਪਰ੍ਾਣਾਨ੍ ਨਾਸ਼ਿਯਤੁੰ ਨਾਗੱਛਤ੍, ਿਕਨ੍ਤੁ ਰਕ੍ਿਸ਼਼ਤੁਮ੍
ਆਗੱਛਤ੍| ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਇਤਰਗਰ੍ਾਮੰ ਤੇ ਯਯੁਃ|

ⅬⅦ ਤਦਨਨ੍ਤਰੰ ਪਿਥ ਗਮਨਕਾਲੇ ਜਨ ਏਕਸ੍ਤੰ ਬਭਾਸ਼਼ੇ, ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ ਭਵਾਨ੍
ਯਤ ਯਾਿਤ ਭਵਤਾ ਸਹਾਹਮਿਪ ਤਤ ਯਾਸਯ੍ਾਿਮ|

ⅬⅧ ਤਦਾਨੀਂ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਮੁਵਾਚ, ਗੋਮਾਯੂਨਾਂ ਗਰ੍ੱਤਾ ਆਸਤੇ,
ਿਵਹਾਯਸੀਯਿਵਹਗਾ◌ाਨਾਂ ਨੀਡਾਿਨ ਚ ਸਨ੍ਿਤ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਮਾਨਵਤਨਯਸਯ੍
ਿਸ਼ਰਃ ਸ੍ਥਾਪਿਯਤੁੰ ਸ੍ਥਾਨੰ ਨਾਸ੍ਿਤ|

ⅬⅨ ਤਤਃ ਪਰੰ ਸ ਇਤਰਜਨੰ ਜਗਾਦ, ਤੰ ਮਮ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਏਿਹ; ਤਤਃ ਸ
ਉਵਾਚ, ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਿਪਤਰੰ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨੇ ਸ੍ਥਾਪਿਯਤੁੰ ਮਾਮਾਿਦਸ਼ਤ|ੁ
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ⅬⅩ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਰੁਵਾਚ, ਮʼਤਾ ਮʼਤਾਨ੍ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨੇ ਸ੍ਥਾਪਯਨ੍ਤੁ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੰ
ਗਤੇਸ਼ਵ੍ਰੀਯਰਾਜਯ੍ਸਯ੍ ਕਥਾਂ ਪਰ੍ਚਾਰਯ|

ⅬⅪ ਤਤੋਨਯ੍ਃ ਕਥਯਾਮਾਸ, ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ ਮਯਾਿਪ ਭਵਤਃ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਗੰਸਯ੍ਤੇ,
ਿਕਨ੍ਤੁ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਮਮ ਿਨਵੇਸ਼ਨਸਯ੍ ਪਿਰਜਨਾਨਾਮ੍ ਅਨੁਮਿਤੰ ਗਰ੍ਹੀਤੁਮ੍
ਅਹਮਾਿਦਸ਼ਯ੍ੈ ਭਵਤਾ|

ⅬⅫ ਤਦਾਨੀਂ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤੰ ਪਰ੍ੋਕ੍ਤਵਾਨ੍, ਯੋ ਜਨ ਲਾਙ੍ਗਲੇ ਕਰਮਰ੍ਪਿਯਤਾ
ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਪਸ਼ਯ੍ਿਤ ਸ ਈਸ਼ਵ੍ਰੀਯਰਾਜਯ੍ੰ ਨਾਰਿਤ|

Ⅹ
Ⅰ ਤਤਃ ਪਰੰ ਪਰ੍ਭੁਰਪਰਾਨ੍ ਸਪ੍ਤਿਤਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਨ੍ ਿਨਯੁਜਯ੍ ਸਵ੍ਯੰ ਯਾਿਨ

ਨਗਰਾਿਣ ਯਾਿਨ ਸ੍ਥਾਨਾਿਨ ਚ ਗਿਮਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਤਾਿਨ ਨਗਰਾਿਣ ਤਾਿਨ
ਸ੍ਥਾਨਾਿਨ ਚ ਪਰ੍ਿਤ ਦੌ ਦੌ ਜਨੌ ਪਰ੍ਿਹਤਵਾਨ੍|

Ⅱ ਤੇਭਯ੍ਃ ਕਥਯਾਮਾਸ ਚ ਸ਼ਸਯ੍ਾਿਨ ਬਹੂਨੀਿਤ ਸਤਯ੍ੰ ਿਕਨ੍ਤੁ ਛੇਦਕਾ
ਅਲ੍ਪੇ; ਤਸ੍ਮਾੱਧੇਤੋਃ ਸ਼ਸਯ੍ਕ੍ਸ਼਼ੇਤੇ ਛੇਦਕਾਨ੍ ਅਪਰਾਨਿਪ ਪਰ੍ੇਸ਼਼ਿਯਤੁੰ
ਕ੍ਸ਼਼ੇਤਸਵ੍ਾਿਮਨੰ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯਧਵ੍|ੰ

Ⅲ ਯੂਯੰ ਯਾਤ, ਪਸ਼ਯ੍ਤ, ਵʼਕਾਣਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਮੇਸ਼਼ਸ਼ਾਵਕਾਿਨਵ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍
ਪਰ੍ਿਹਣੋਿਮ|

Ⅳ ਯੂਯੰ ਕ੍ਸ਼਼ੁਦੰ ਮਹਦ੍ ਵਾ ਵਸਨਸਮ੍ਪੁਟਕੰ ਪਾਦੁਕਾਸ਼੍ਚ ਮਾ ਗʼਹ੍ਲੀਤ,
ਮਾਰ੍ਗਮਧਯ੍ੇ ਕਮਿਪ ਮਾ ਨਮਤ ਚ|

Ⅴ ਅਪਰਞ੍ਚ ਯੂਯੰ ਯਦ੍ ਯਤ੍ ਿਨਵੇਸ਼ਨੰ ਪਰ੍ਿਵਸ਼ਥ ਤਤ ਿਨਵੇਸ਼ਨਸਯ੍ਾਸਯ੍
ਮਙ੍ਗਲੰ ਭੂਯਾਿਦਿਤ ਵਾਕਯ੍ੰ ਪਰ੍ਥਮੰ ਵਦਤ|

Ⅵ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਨਵੇਸ਼ਨੇ ਯਿਦ ਮਙ੍ਗਲਪਾਤੰ ਸ੍ਥਾਸਯ੍ਿਤ ਤਿਰ
ਤਨ੍ਮਙ੍ਗਲੰ ਤਸਯ੍ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ, ਨਚੇਤ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਪਰਾਵਰ੍ੱਿਤਸ਼਼ਯ੍ਤੇ|

Ⅶ ਅਪਰਞ੍ਚ ਤੇ ਯਤ੍ਿਕਞ੍ਿਚਦ੍ ਦਾਸਯ੍ਨ੍ਿਤ ਤਦੇਵ ਭੁਕ੍ਤਾ ਪੀਤਾ
ਤਸ੍ਿਮੰਿਨਵੇਸ਼ਨੇ ਸ੍ਥਾਸਯ੍ਥ; ਯਤਃ ਕਰ੍ੰਮਕਾਰੀ ਜਨ ਭʼਿਤਮ੍ ਅਰਿਤ; ਗʼਹਾਦ੍
ਗʼਹੰ ਮਾ ਯਾਸਯ੍ਥ|

Ⅷਅਨਯ੍ੱਚ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਸੁ ਿਕਮਿਪ ਨਗਰੰ ਪਰ੍ਿਵਸ਼਼੍ਟੇਸ਼਼ੁ ਲੋਕਾ ਯਿਦ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍
ਆਿਤਥਯ੍ੰ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ, ਤਿਰ ਯਤ੍ ਖਾਦਯ੍ਮ੍ ਉਪਸ੍ਥਾਸਯ੍ਨ੍ਿਤ ਤਦੇਵ
ਖਾਿਦਸ਼਼ਯ੍ਥ|
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Ⅸ ਤੰਨਗਰਸ੍ਥਾਨ੍ ਰੋਿਗਣਃ ਸਵ੍ਸ੍ਥਾਨ੍ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਥ, ਈਸ਼ਵ੍ਰੀਯੰ ਰਾਜਯ੍ੰ
ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਅਨ੍ਿਤਕਮ੍ ਆਗਮਤ੍ ਕਥਾਮੇਤਾਞ੍ਚ ਪਰ੍ਚਾਰਿਯਸ਼਼ਯ੍ਥ|

Ⅹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਕਮਿਪ ਪੁਰੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਸੁ ਪਰ੍ਿਵਸ਼਼੍ਟੇਸ਼਼ੁ ਲੋਕਾ ਯਿਦ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍
ਆਿਤਥਯ੍ੰ ਨ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ, ਤਿਰ ਤਸਯ੍ ਨਗਰਸਯ੍ ਪਨ੍ਥਾਨੰ ਗਤਾ ਕਥਾਮੇਤਾਂ
ਵਿਦਸ਼਼ਯ੍ਥ,

Ⅺ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਨਗਰੀਯਾ ਯਾ ਧੂਲਯ੍(ੋਅ)ਸ੍ਮਾਸੁ ਸਮਲਗਨ੍ ਤਾ ਅਿਪ
ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਪਰ੍ਾਿਤਕੂਲਯ੍ੇਨ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਾਰ੍ਥੰ ਸਮ੍ਪਾਤਯਾਮਃ; ਤਥਾਪੀਸ਼ਵ੍ਰਰਾਜਯ੍ੰ
ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸਮੀਪਮ੍ ਆਗਤਮ੍ ਇਿਤ ਿਨਸ਼੍ਿਚਤੰ ਜਾਨੀਤ|

Ⅻਅਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਭਯ੍ੰ ਯਥਾਰ੍ਥੰ ਕਥਯਾਿਮ, ਿਵਚਾਰਿਦਨੇ ਤਸਯ੍ ਨਗਰਸਯ੍
ਦਸ਼ਾਤਃ ਿਸਦੋਮੋ ਦਸ਼ਾ ਸਹਯ੍ਾ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

ⅩⅢ ਹਾ ਹਾ ਕੋਰਾਸੀਨ੍ ਨਗਰ, ਹਾ ਹਾ ਬੈਤ੍ਸੈਦਾਨਗਰ ਯੁਵਯੋਰ੍ਮਧਯ੍ੇ
ਯਾਦʼਸ਼ਾਿਨ ਆਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯਾਿਣ ਕਰ੍ੰਮਾਣਯ੍ਿ ਯਨ੍ਤ, ਤਾਿਨ ਕਰ੍ੰਮਾਿਣ
ਯਿਦ ਸੋਰਸੀਦੋਨ ਰ੍ਨਗਰਯੋਰਕਾਿਰਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤ, ਤਦਾ ਇਤੋ ਬਹੁਿਦਨਪੂਰ੍ੱਵੰ
ਤੰਿਨਵਾਿਸਨਃ ਸ਼ਣਵਸ੍ਤਾਿਣ ਪਿਰਧਾਯ ਗਾਤੇਸ਼਼ੁ ਭਸ੍ਮ ਿਵਿਲਪਯ੍ ਸਮੁਪਿਵਸ਼ਯ੍
ਸਮਖੇਤ੍ਸਯ੍ਨ੍ਤ|

ⅩⅣ ਅਤੋ ਿਵਚਾਰਿਦਵਸੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਦਸ਼ਾਤਃ ਸੋਰਸੀਦੋਂਿਨਵਾਿਸਨਾਂ ਦਸ਼ਾ
ਸਹਯ੍ਾ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

ⅩⅤ ਹੇ ਕਫਰ੍ਨਾਹੂਮ੍, ਤੰ ਸਵ੍ਰ੍ਗੰ ਯਾਵਦ੍ ਉਂਨਤਾ ਿਕਨ੍ਤੁ ਨਰਕੰ ਯਾਵਤ੍
ਨਯ੍ਗ੍ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਸ|

ⅩⅥ ਯੋ ਜਨ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਵਾਕਯ੍ੰ ਗʼਹ੍ਲਾਿਤ ਸ ਮਮੈਵ ਵਾਕਯ੍ੰ ਗʼਹ੍ਲਾਿਤ;
ਿਕਞ੍ਚ ਯੋ ਜਨ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਅਵਜ੍ਞਾਂ ਕਰੋਿਤ ਸ ਮਮੈਵਾਵਜ੍ਞਾਂ ਕਰੋਿਤ; ਯੋ ਜਨ
ਮਮਾਵਜ੍ਞਾਂ ਕਰੋਿਤ ਚ ਸ ਮਤ੍ਪਰ੍ੇਰਕਸਯ੍ੈਵਾਵਜ੍ਞਾਂ ਕਰੋਿਤ|

ⅩⅦਅਥ ਤੇ ਸਪ੍ਤਿਤਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾ ਆਨਨ੍ਦੇਨ ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਗਤਯ੍ ਕਥਯਾਮਾਸੁਃ, ਹੇ
ਪਰ੍ਭੋ ਭਵਤੋ ਨਾਮ੍ਨਾ ਭੂਤਾ ਅਪਯ੍ਸ੍ਮਾਕੰ ਵਸ਼ੀਭਵਨ੍ਿਤ|

ⅩⅧ ਤਦਾਨੀਂ ਸ ਤਾਨ੍ ਜਗਾਦ, ਿਵਦਯ੍ੁਤਿਮਵ ਸਵ੍ਰ੍ਗਾਤ੍ ਪਤਨ੍ਤੰ ਸ਼ੈਤਾਨਮ੍
ਅਦਰ੍ਸ਼ਮ੍|

ⅩⅨ ਪਸ਼ਯ੍ਤ ਸਰ੍ਪਾਨ੍ ਵʼਸ਼੍ਿਚਕਾਨ੍ ਿਰਪੋਃ ਸਰ੍ੱਵਪਰਾ ਮਾਸ਼ਂ੍ਚ ਪਦਤਲੈ
ਰ੍ਦਲਿਯਤੁੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਭਯ੍ੰ ਸ਼ਕ੍ਿਤੰ ਦਦਾਿਮ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਕਾਿਪ ਹਾਿਨ ਰ੍ਨ
ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
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ⅩⅩ ਭੂਤਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਵਸ਼ੀਭਵਨ੍ਿਤ, ਏਤੰਿਨਿਮੱਤਤ੍ ਮਾ ਸਮੁੱਲਸਤ, ਸਵ੍ਰ੍ਗੇ
ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਨਾਮਾਿਨ ਿਲਿਖਤਾਿਨ ਸਨ੍ਤੀਿਤ ਿਨਿਮੱਤੰ ਸਮੁੱਲਸਤ|

ⅩⅪ ਤਦ੍ਘਿਟਕਾਯਾਂ ਯੀਸ਼ੁ ਰ੍ਮਨਿਸ ਜਾਤਾਹ੍ਲਾਦਃ ਕਥਯਾਮਾਸ ਹੇ
ਸਵ੍ਰ੍ਗਪʼਿਥਵਯ੍ੋਰੇਕਾਿਧਪਤੇ ਿਪਤਸ੍ਤੰ ਜ੍ਞਾਨਵਤਾਂ ਿਵਦੁਸ਼਼ਾਞ੍ਚ ਲੋਕਾਨਾਂ
ਪੁਰਸ੍ਤਾਤ੍ ਸਰ੍ੱਵਮੇਤਦ੍ ਅਪਰ੍ਕਾਸ਼ਯ੍ ਬਾਲਕਾਨਾਂ ਪੁਰਸ੍ਤਾਤ੍ ਪਰ੍ਾਕਾਸ਼ਯ
ਏਤਸ੍ਮਾੱਧੇਤੋਸ੍ਤਾਂ ਧਨਯ੍ੰ ਵਦਾਿਮ, ਹੇ ਿਪਤਿਰੱਥੰ ਭਵਤੁ ਯਦ੍ ਏਤਦੇਵ ਤਵ ਗੋਚਰ
ਉੱਤਮਮ੍|

ⅩⅫ ਿਪਤਾ ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ ਮਿਯ ਸਮਰ੍ਿਪਤਾਿਨ ਿਪਤਰੰ ਿਵਨਾ ਕੋਿਪ ਪੁਤੰ ਨ
ਜਾਨਾਿਤ ਿਕਞ੍ਚ ਪੁਤੰ ਿਵਨਾ ਯਸ੍ਮੈ ਜਨਾਯ ਪੁਤਸ੍ਤੰ ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਤਵਾਨ੍ ਤਞ੍ਚ ਿਵਨਾ
ਕੋਿਪ ਿਪਤਰੰ ਨ ਜਾਨਾਿਤ|

ⅩⅩⅢ ਤਪਃ ਪਰੰ ਸ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਪਰਾਵʼਤਯ੍ ਗੁਪ੍ਤੰ ਜਗਾਦ,
ਯੂਯਮੇਤਾਿਨ ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ ਪਸ਼ਯ੍ਥ ਤਤੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਚਕ੍ਸ਼਼ੂੰਿਸ਼਼ ਧਨਯ੍ਾਿਨ|

ⅩⅩⅣ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਹੰ ਵਦਾਿਮ, ਯੂਯੰ ਯਾਿਨ ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ ਪਸ਼ਯ੍ਥ ਤਾਿਨ
ਬਹਵੋ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਨ ਭੂਪਤਯਸ਼੍ਚ ਦਸ਼਼੍ਟਿੁਮੱਛਨ੍ਤੋਿਪ ਦਸ਼਼੍ਟੁੰ ਨ ਪਰ੍ਾਪ੍ਨੁਵਨ੍,
ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ ਰਯ੍ਾ ਯਾਃ ਕਥਾਸ਼੍ਚ ਸ਼ਯਨ੍ਤੇ ਤਾਃ ਸ਼ਰ੍ੋਤੁਿਮੱਛਨ੍ਤੋਿਪ ਸ਼ਰ੍ੋਤੁੰ ਨਾਲਭਨ੍ਤ|

ⅩⅩⅤ ਅਨਨ੍ਤਰਮ੍ ਏਕੋ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਪਕ ਉੱਥਾਯ ਤੰ ਪਰੀਕ੍ਿਸ਼਼ਤੁੰ ਪਪਰ੍ੱਛ, ਹੇ
ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਅਨਨ੍ਤਾਯੁਸ਼਼ਃ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਯੇ ਮਯਾ ਿਕੰ ਕਰਣੀਯ?ੰ

ⅩⅩⅥਯੀਸ਼ੁਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ੁਵਾਚ, ਅਤਾਰ੍ਥੇ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਯਾਂ ਿਕੰ ਿਲਿਖਤਮਸ੍ਿਤ? ਤੰ
ਕੀਦʼਕ੍ ਪਠਿਸ?

ⅩⅩⅦਤਤਃ ਸੋਵਦਤ੍, ਤੰ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ਤਃਕਰਣੈਃ ਸਰ੍ੱਵਪਰ੍ਾਣੈਃ ਸਰ੍ੱਵਸ਼ਕ੍ਿਤਿਭਃ
ਸਰ੍ੱਵਿਚੱਤੈਸ਼੍ਚ ਪਰ੍ਭੌ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰੇ ਪਰ੍ੇਮ ਕੁਰੁ, ਸਮੀਪਵਾਿਸਿਨ ਸਵ੍ਵਤ੍ ਪਰ੍ੇਮ ਕੁਰੁ ਚ|

ⅩⅩⅧ ਤਦਾ ਸ ਕਥਯਾਮਾਸ, ਤੰ ਯਥਾਰ੍ਥੰ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵੋਚਃ, ਇੱਥਮ੍ ਆਚਰ
ਤੇਨੈਵ ਜੀਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਸ|

ⅩⅩⅨ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਜਨਃ ਸਵ੍ੰ ਿਨਰ੍ੱਦੋਸ਼਼ੰ ਜ੍ਞਾਪਿਯਤੁੰ ਯੀਸ਼ੁੰ ਪਪਰ੍ੱਛ, ਮਮ
ਸਮੀਪਵਾਸੀ ਕਃ? ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ੁਵਾਚ,

ⅩⅩⅩ ਏਕੋ ਜਨ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ਪੁਰਾਦ੍ ਿਯਰੀਹੋਪੁਰੰ ਯਾਿਤ, ਏਤਿਰ ਦਸਯ੍ੂਨਾਂ
ਕਰੇਸ਼਼ੁ ਪਿਤਤੇ ਤੇ ਤਸਯ੍ ਵਸ੍ਤਾਿਦਕੰ ਹʼਤਵਨ੍ਤਃ ਤਮਾਹਤਯ੍ ਮʼਤਪਰ੍ਾਯੰ ਕʼਤਾ
ਤਯ੍ਕ੍ਤਾ ਯਯੁਃ|
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ⅩⅩⅪ ਅਕਸ੍ਮਾਦ੍ ਏਕੋ ਯਾਜਕਸ੍ਤੇਨ ਮਾਰ੍ਗੇਣ ਗੱਛਨ੍ ਤੰ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ
ਮਾਰ੍ਗਾਨਯ੍ਪਾਰ੍ਸ਼ਵ੍ੇਨ ਜਗਾਮ|

ⅩⅩⅫ ਇੱਥਮ੍ ਏਕੋ ਲੇਵੀਯਸ੍ਤਤ੍ਸ੍ਥਾਨੰ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ ਤਸਯ੍ਾਨ੍ਿਤਕੰ ਗਤਾ ਤੰ
ਿਵਲੋਕਯ੍ਾਨਯ੍ੇਨ ਪਾਰ੍ਸ਼ਵ੍ੇਨ ਜਗਾਮ|

ⅩⅩⅩⅢ ਿਕਨ੍ਤੇਕਃ ਸ਼ੋਿਮਰੋਣੀਯੋ ਗੱਛਨ੍ ਤਤ੍ਸ੍ਥਾਨੰ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ ਤੰ
ਦʼਸ਼਼੍ਟਾਦਯਤ|

ⅩⅩⅩⅣ ਤਸਯ੍ਾਨ੍ਿਤਕੰ ਗਤਾ ਤਸਯ੍ ਕ੍ਸ਼਼ਤੇਸ਼਼ੁ ਤੈਲੰ ਦਾਕ੍ਸ਼਼ਾਰਸਞ੍ਚ
ਪਰ੍ਕ੍ਿਸ਼਼ਪਯ੍ ਕ੍ਸ਼਼ਤਾਿਨ ਬੱਧਵ੍ਾ ਿਨਜਵਾਹਨਪਿਰ ਤਮੁਪਵੇਸ਼ਯ੍ ਪਰ੍ਵਾਸੀਯਗʼਹਮ੍
ਆਨੀਯ ਤੰ ਿਸਸ਼਼ੇਵ|ੇ

ⅩⅩⅩⅤਪਰਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਦਵਸੇ ਿਨਜਗਮਨਕਾਲੇ ਦੌ ਮੁਦਾਪਾਦੌ ਤਦ੍ਗʼਹਸਵ੍ਾਿਮਨੇ
ਦੱਤਾਵਦਤ੍ ਜਨਮੇਨੰ ਸੇਵਸਵ੍ ਤਤ ਯ(ੋਅ)ਿਧਕੋ ਵਯ੍ਯੋ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਤਮਹੰ
ਪੁਨਰਾਗਮਨਕਾਲੇ ਪਿਰਸ਼ੋਤ੍ਸਯ੍ਾਿਮ|

ⅩⅩⅩⅥ ਏਸ਼਼ਾਂ ਤਯਾਣਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਤਸਯ੍ ਦਸਯ੍ੁਹਸ੍ਤਪਿਤਤਸਯ੍ ਜਨਸਯ੍
ਸਮੀਪਵਾਸੀ ਕਃ? ਤਯਾ ਿਕੰ ਬੁਧਯ੍ਤ?ੇ

ⅩⅩⅩⅦਤਤਃ ਸ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਪਕਃ ਕਥਯਾਮਾਸ ਯਸ੍ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਦਯਾਂ ਚਕਾਰ|
ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਃ ਕਥਯਾਮਾਸ ਤਮਿਪ ਗਤਾ ਤਥਾਚਰ|

ⅩⅩⅩⅧ ਤਤਃ ਪਰੰ ਤੇ ਗੱਛਨ੍ਤ ਏਕੰ ਗਰ੍ਾਮੰ ਪਰ੍ਿਵਿਵਸ਼ੁਃ; ਤਦਾ ਮਰ੍ਥਾਨਾਮਾ
ਸ੍ਤੀ ਸਵ੍ਗʼਹੇ ਤਸਯ੍ਾਿਤਥਯ੍ੰ ਚਕਾਰ|

ⅩⅩⅩⅨ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਮਿਰਯਮ੍ ਨਾਮਧੇਯਾ ਤਸਯ੍ਾ ਭਿਗਨੀ ਯੀਸ਼ੋਃ ਪਦਸਮੀਪ
ਉਵਿਵਸ਼ਯ੍ ਤਸਯ੍ੋਪਦੇਸ਼ਕਥਾਂ ਸ਼ਰ੍ੋਤੁਮਾਰੇਭੇ|

ⅩⅬ ਿਕਨ੍ਤੁ ਮਰ੍ਥਾ ਨਾਨਾਪਿਰਚਰ੍ੱਯਾਯਾਂ ਵਯ੍ਗਰ੍ਾ ਬਭੂਵ ਤਸ੍ਮਾੱਧੇਤੋਸ੍ਤਸਯ੍
ਸਮੀਪਮਾਗਤਯ੍ ਬਭਾਸ਼਼;ੇ ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ ਮਮ ਭਿਗਨੀ ਕੇਵਲੰ ਮਮੋਪਿਰ ਸਰ੍ੱਵਕਰ੍ੰਮਣਾਂ
ਭਾਰਮ੍ ਅਰ੍ਿਪਤਵਤੀ ਤਤ ਭਵਤਾ ਿਕਞ੍ਿਚਦਿਪ ਨ ਮਨ ਿਨਧੀਯਤੇ ਿਕਮ੍? ਮਮ
ਸਾਹਾੱਯੰ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਭਵਾਨ੍ ਤਾਮਾਿਦਸ਼ਤ|ੁ

ⅩⅬⅠ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ੁਵਾਚ ਹੇ ਮਰ੍ਥੇ ਹੇ ਮਰ੍ਥੇ, ਤੰ ਨਾਨਾਕਾਰ੍ੱਯੇਸ਼਼ੁ
ਿਚਨ੍ਿਤਤਵਤੀ ਵਯ੍ਗਰ੍ਾ ਚਾਿਸ,

ⅩⅬⅡ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪਰ੍ਯੋਜਨੀਯਮ੍ ਏਕਮਾਤਮ੍ ਆਸ੍ਤ|ੇ ਅਪਰਞ੍ਚ ਯਮੁੱਤਮੰ ਭਾਗੰ
ਕੋਿਪ ਹਰ੍ੱਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ ਸਏਵ ਮਿਰਯਮਾ ਵʼਤਃ|
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Ⅺ
Ⅰ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਸ ਕਸ੍ਿਮੰਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਸ੍ਥਾਨੇ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯਤ ਤਤ੍ਸਮਾਪ੍ਤੌ ਸਤਯ੍ਾਂ

ਤਸਯ੍ੈਕਃ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਸ੍ਤੰ ਜਗਾਦ ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ ਯੋਹਨ੍ ਯਥਾ ਸਵ੍ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਨ੍ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਿਯਤੁਮ੍
ਉਪਿਦਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍ ਤਥਾ ਭਵਾਨਪਯ੍ਸ੍ਮਾਨ੍ ਉਪਿਦਸ਼ਤ|ੁ

Ⅱ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸ ਕਥਯਾਮਾਸ, ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਕਾਲੇ ਯੂਯਮ੍ ਇੱਥੰ ਕਥਯਧਵ੍,ੰ ਹੇ
ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਸਵ੍ਰ੍ਗਸ੍ਥਿਪਤਸ੍ਤਵ ਨਾਮ ਪੂਜਯ੍ੰ ਭਵਤੁ; ਤਵ ਰਾਜਤੰ ਭਵਤ;ੁ ਸਵ੍ਰ੍ਗੇ
ਯਥਾ ਤਥਾ ਪʼਿਥਵਯ੍ਾਮਿਪ ਤਵੇੱਛਯਾ ਸਰ੍ੱਵੰ ਭਵਤੁ|

Ⅲ ਪਰ੍ਤਯ੍ਹਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪਰ੍ਯੋਜਨੀਯੰ ਭੋਜਯ੍ੰ ਦੇਿਹ|
Ⅳ ਯਥਾ ਵਯੰ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਅਪਰਾਿਧਨਃ ਕ੍ਸ਼਼ਮਾਮਹੇ ਤਥਾ ਤਮਿਪ

ਪਾਪਾਨਯ੍ਸ੍ਮਾਕੰ ਕ੍ਸ਼਼ਮਸਵ੍| ਅਸ੍ਮਾਨ੍ ਪਰੀਕ੍ਸ਼਼ਾਂ ਮਾਨਯ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪਾਪਾਤ੍ਮਨ
ਰਕ੍ਸ਼|਼

Ⅴ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਸੋਪਰਮਿਪ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਯਿਦ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਕਸਯ੍ਿਚਦ੍
ਬਨ੍ਧੁਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਿਨਸ਼ੀਥੇ ਚ ਤਸਯ੍ ਸਮੀਪੰ ਸ ਗਤਾ ਵਦਿਤ,

Ⅵ ਹੇ ਬਨ੍ਧੋ ਪਿਥਕ ਏਕੋ ਬਨ੍ਧੁ ਰ੍ਮਮ ਿਨਵੇਸ਼ਨਮ੍ ਆਯਾਤਃ ਿਕਨ੍ਤੁ
ਤਸਯ੍ਾਿਤਥਯ੍ੰ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਮਮਾਨ੍ਿਤਕੇ ਿਕਮਿਪ ਨਾਸ੍ਿਤ, ਅਤਏਵ ਪੂਪਤਯੰ ਮਹਯ੍ਮ੍
ਰੁ̓ ਣੰ ਦੇਿਹ;

Ⅶ ਤਦਾ ਸ ਯਿਦ ਗʼਹਮਧਯ੍ਾਤ੍ ਪਰ੍ਿਤਵਦਿਤ ਮਾਂ ਮਾ ਕ੍ਿਲਸ਼ਾਨ, ਇਦਾਨੀਂ
ਦਾਰੰ ਰੁੱਧੰ ਸ਼ਯਨੇ ਮਯਾ ਸਹ ਬਾਲਕਾਸ਼੍ਚ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ਿਤ ਤੁਭਯ੍ੰ ਦਾਤੁਮ੍ ਉੱਥਾਤੁੰ ਨ
ਸ਼ਕ੍ਨਿਮ,

Ⅷ ਤਿਰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਹੰ ਵਦਾਿਮ, ਸ ਯਿਦ ਿਮਤਤਯਾ ਤਸ੍ਮੈ ਿਕਮਿਪ ਦਾਤੁੰ
ਨੱਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਤਥਾਿਪ ਵਾਰੰ ਵਾਰੰ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਾਤ ਉੱਥਾਿਪਤਃ ਸਨ੍ ਯਸ੍ਿਮਨ੍ ਤਸਯ੍
ਪਰ੍ਯੋਜਨੰ ਤਦੇਵ ਦਾਸਯ੍ਿਤ|

Ⅸਅਤਃ ਕਾਰਣਾਤ੍ ਕਥਯਾਿਮ,ਯਾਚਧਵ੍ੰ ਤਤੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਭਯ੍ੰ ਦਾਸਯ੍ਤੇ, ਮʼਗਯਧਵ੍ੰ
ਤਤ ਉੱਦੇਸ਼ੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਸਯ੍ਥ, ਦਾਰਮ੍ ਆਹਤ ਤਤੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਭਯ੍ੰ ਦਾਰੰ ਮੋਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਤ|ੇ

Ⅹਯੋ ਯਾਚਤੇ ਸ ਪਰ੍ਾਪ੍ਨਿਤ, ਯੋ ਮʼਗਯਤੇ ਸ ਏਵੋੱਦੇਸ਼ੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਨਿਤ, ਯੋ ਦਾਰਮ੍
ਆਹਨ੍ਿਤ ਤਦਰ੍ਥੰ ਦਾਰੰ ਮੋਚਯ੍ਤੇ|

Ⅺ ਪੁਤੇਣ ਪੂਪੇ ਯਾਿਚਤੇ ਤਸ੍ਮੈ ਪਾਸ਼਼ਾਣੰ ਦਦਾਿਤ ਵਾ ਮਤ੍ਸਯ੍ੇ ਯਾਿਚਤੇ ਤਸ੍ਮੈ
ਸਰ੍ਪੰ ਦਦਾਿਤ
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Ⅻ ਵਾ ਅਣ੍ਡੇ ਯਾਿਚਤੇ ਤਸ੍ਮੈ ਵʼਸ਼੍ਿਚਕੰ ਦਦਾਿਤ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਮਧਯ੍ੇ ਕ
ਏਤਾਦʼਸ਼ਃ ਿਪਤਾਸ੍ਤ?ੇ

ⅩⅢ ਤਸ੍ਮਾਦੇਵ ਯੂਯਮਭਦਾ ਅਿਪ ਯਿਦ ਸਵ੍ਸਵ੍ਬਾਲਕੇਭਯ੍ ਉੱਤਮਾਿਨ
ਦਵਯ੍ਾਿਣ ਦਾਤੁੰ ਜਾਨੀਥ ਤਰਯ੍ਸ੍ਮਾਕੰ ਸਵ੍ਰ੍ਗਸ੍ਥਃ ਿਪਤਾ ਿਨਜਯਾਚਕੇਭਯ੍ਃ
ਿਕੰ ਪਿਵਤਮ੍ ਆਤ੍ਮਾਨੰ ਨ ਦਾਸਯ੍ਿਤ?

ⅩⅣਅਨਨ੍ਤਰੰ ਯੀਸ਼ੁਨਾ ਕਸ੍ਮਾੱਿਚਦ੍ ਏਕਸ੍ਿਮਨ੍ ਮੂਕਭੂਤੇ ਤਯ੍ਾਿਜਤੇ ਸਿਤ
ਸ ਭੂਤਤਯ੍ਕ੍ਤੋ ਮਾਨੁਸ਼਼ੋ ਵਾਕਯ੍ੰ ਵਕ੍ਤੁਮ੍ਆਰੇਭੇ; ਤਤੋ ਲੋਕਾਃ ਸਕਲਾਆਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯੰ
ਮੇਿਨਰੇ|

ⅩⅤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਕੇਿਚਦੂਚੁ ਰ੍ਜਨਯੰ ਬਾਲਿਸਬੂਬਾ ਅਰ੍ਥਾਦ੍ ਭੂਤਰਾਜੇਨ
ਭੂਤਾਨ੍ ਤਯ੍ਾਜਯਿਤ|

ⅩⅥ ਤੰ ਪਰੀਕ੍ਿਸ਼਼ਤੁੰ ਕੇਿਚਦ੍ ਆਕਾਸ਼ੀਯਮ੍ ਏਕੰ ਿਚਹ੍ਨੰ ਦਰ੍ਸ਼ਿਯਤੁੰ ਤੰ
ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯਾਞ੍ਚਿ ਰ|ੇ

ⅩⅦ ਤਦਾ ਸ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਮਨਃਕਲ੍ਪਨਾਂ ਜ੍ਞਾਤਾ ਕਥਯਾਮਾਸ, ਕਸਯ੍ਿਚਦ੍
ਰਾਜਯ੍ਸਯ੍ ਲੋਕਾ ਯਿਦ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਿਵਰੁਨ੍ਧਨ੍ਿਤ ਤਿਰ ਤਦ੍ ਰਾਜਯ੍ਮ੍ ਨਸ਼ਯ੍ਿਤ;
ਕੇਿਚਦ੍ ਗʼਹਸ੍ਥਾ ਯਿਦ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਿਵਰੁਨ੍ਧਨ੍ਿਤ ਤਿਰ ਤੇਿਪ ਨਸ਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ|

ⅩⅧ ਤਥੈਵ ਸ਼ੈਤਾਨਿਪ ਸਵ੍ਲੋਕਾਨ੍ ਯਿਦ ਿਵਰੁਣੱਿਧ ਤਦਾ ਤਸਯ੍ ਰਾਜਯ੍ੰ ਕਥੰ
ਸ੍ਥਾਸਯ੍ਿਤ? ਬਾਲਿਸਬੂਬਾਹੰ ਭੂਤਾਨ੍ ਤਯ੍ਾਜਯਾਿਮ ਯੂਯਿਮਿਤ ਵਦਥ|

ⅩⅨਯਦਯ੍ਹੰ ਬਾਲਿਸਬੂਬਾ ਭੂਤਾਨ੍ ਤਯ੍ਾਜਯਾਿਮ ਤਿਰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸਨ੍ਤਾਨਾਃ
ਕੇਨ ਤਯ੍ਾਜਯਨ੍ਿਤ? ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤਏਵ ਕਥਾਯਾ ਏਤਸਯ੍ਾ ਿਵਚਾਰਿਯਤਾਰੋ
ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ|

ⅩⅩ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਦਯ੍ਹਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਪਰਾ ਮੇਣ ਭੂਤਾਨ੍ ਤਯ੍ਾਜਯਾਿਮ ਤਿਰ
ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਿਨਕਟਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਰਾਜਯ੍ਮਵਸ਼ਯ੍ਮ੍ ਉਪਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ|

ⅩⅪ ਬਲਵਾਨ੍ ਪੁਮਾਨ੍ ਸੁਸੱਜਮਾਨ ਯਿਤਕਾਲੰ ਿਨਜਾੱਟਾਿਲਕਾਂ ਰਕ੍ਸ਼਼ਿਤ
ਤਿਤਕਾਲੰ ਤਸਯ੍ ਦਵਯ੍ੰ ਿਨਰੁਪਦਵੰ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ|

ⅩⅫ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਅਿਧਕਬਲਃ ਕਸ਼੍ਿਚਦਾਗਤਯ੍ ਯਿਦ ਤੰ ਜਯਿਤ
ਤਿਰ ਯੇਸ਼਼ੁ ਸ਼ਸ੍ਤਾਸ੍ਤੇਸ਼਼ੁ ਤਸਯ੍ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸ ਆਸੀਤ੍ ਤਾਿਨ ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ ਹʼਤਾ ਤਸਯ੍
ਦਵਯ੍ਾਿਣ ਗʼਹ੍ਲਾਿਤ|
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ⅩⅩⅢਅਤਃ ਕਾਰਣਾਦ੍ ਯੋ ਮਮ ਸਪਕ੍ਸ਼਼ੋ ਨ ਸ ਿਵਪਕ੍ਸ਼਼ਃ, ਯੋ ਮਯਾ ਸਹ ਨ
ਸੰਗʼਹ੍ਲਾਿਤ ਸ ਿਵਿਕਰਿਤ|

ⅩⅩⅣਅਪਰਞ੍ਚ ਅਮੇਧਯ੍ਭੂਤੋ ਮਾਨੁਸ਼਼ਸਯ੍ਾਨ੍ਤਰ੍ਿਨਰ੍ਗਤਯ੍ ਸ਼ੁਸ਼਼੍ਕਸ੍ਥਾਨੇ
ਭਾਨ੍ਤਾ ਿਵਸ਼ਰ੍ਾਮੰ ਮʼਗਯਤੇ ਿਕਨ੍ਤੁ ਨ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ ਵਦਿਤ ਮਮ ਯਸ੍ਮਾਦ੍ ਗʼਹਾਦ੍
ਆਗਤੋਹੰ ਪੁਨਸ੍ਤਦ੍ ਗʼਹੰ ਪਰਾਵʼਤਯ੍ ਯਾਿਮ|

ⅩⅩⅤ ਤਤੋ ਗਤਾ ਤਦ੍ ਗʼਹੰ ਮਾਰ੍ਿਜਤੰ ਸ਼ੋਿਭਤਞ੍ਚ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ
ⅩⅩⅥ ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼਼ਣਮ੍ ਅਪਗਤਯ੍ ਸਵ੍ਸ੍ਮਾਦਿਪ ਦੁਰ੍ੰਮਤੀਨ੍ ਅਪਰਾਨ੍

ਸਪ੍ਤਭੂਤਾਨ੍ ਸਹਾਨਯਿਤ ਤੇ ਚ ਤਦ੍ਗʼਹੰ ਪਿਵਸ਼ਯ੍ ਿਨਵਸਨ੍ਿਤ| ਤਸ੍ਮਾਤ੍
ਤਸਯ੍ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਸਯ੍ ਪਰ੍ਥਮਦਸ਼ਾਤਃ ਸ਼ੇਸ਼਼ਦਸ਼ਾ ਦੁਃਖਤਰਾ ਭਵਿਤ|

ⅩⅩⅦ ਅਸਯ੍ਾਃ ਕਥਾਯਾਃ ਕਥਨਕਾਲੇ ਜਨਤਾਮਧਯ੍ਸ੍ਥਾ ਕਾਿਚੰਨਾਰੀ
ਤਮੁੱਚੈਃਸਵ੍ਰੰ ਪਰ੍ੋਵਾਚ, ਯਾ ਯੋਿਸ਼਼ਤ੍ ਤਾਂ ਗਰ੍ੱਭੇ(ਅ)ਧਾਰਯਤ੍ ਸ੍ਤਨਯ੍ਮਪਾਯਯੱਚ
ਸੈਵ ਧਨਯ੍ਾ|

ⅩⅩⅧ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸੋਕਥਯਤ੍ ਯੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਕਥਾਂ ਸ਼ਤਾ ਤਦਨੁਰੂਪਮ੍
ਆਚਰਨ੍ਿਤ ਤਏਵ ਧਨਯ੍ਾਃ|

ⅩⅩⅨ ਤਤਃ ਪਰੰ ਤਸਯ੍ਾਨ੍ਿਤਕੇ ਬਹੁਲੋਕਾਨਾਂ ਸਮਾਗਮੇ ਜਾਤੇ ਸ
ਵਕ੍ਤੁਮਾਰੇਭੇ, ਆਧੁਿਨਕਾ ਦੁਸ਼਼੍ਟਲੋਕਾਸ਼੍ਿਚਹ੍ਨੰ ਦਸ਼਼੍ਟਿੁਮੱਛਨ੍ਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ
ਯੂਨਸ੍ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਨਸ਼੍ਿਚਹ੍ਨੰ ਿਵਨਾਨਯ੍ਤ੍ ਿਕਞ੍ਿਚੱਿਚਹ੍ਨੰ ਤਾਨ੍ ਨ
ਦਰ੍ਸ਼ਿਯਸ਼਼ਯ੍ਤੇ|

ⅩⅩⅩ ਯੂਨਸ੍ ਤੁ ਯਥਾ ਨੀਿਨਵੀਯਲੋਕਾਨਾਂ ਸਮੀਪੇ ਿਚਹ੍ਨਰੂਪੋਭਵਤ੍ ਤਥਾ
ਿਵਦਯ੍ਮਾਨਲੋਕਾਨਾਮ੍ ਏਸ਼਼ਾਂ ਸਮੀਪੇ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਪੁਤੋਿਪ ਿਚਹ੍ਨਰੂਪੋ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

ⅩⅩⅪ ਿਵਚਾਰਸਮਯੇ ਇਦਾਨੀਨ੍ਤਨਲੋਕਾਨਾਂ ਪਰ੍ਾਿਤਕੂਲਯ੍ੇਨ
ਦਕ੍ਿਸ਼਼ਣਦੇਸ਼ੀਯਾ ਰਾਜ੍ਞੀ ਪਰ੍ੋੱਥਾਯ ਤਾਨ੍ ਦੋਿਸ਼਼ਣਃ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਿਤ, ਯਤਃ ਸਾ
ਰਾਜ੍ਞੀ ਸੁਲੇਮਾਨ ਉਪਦੇਸ਼ਕਥਾਂ ਸ਼ਰ੍ੋਤੁੰ ਪʼਿਥਵਯ੍ਾਃ ਸੀਮਾਤ ਆਗੱਛਤ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ
ਪਸ਼ਯ੍ਤ ਸੁਲੇਮਾਨਿਪ ਗੁਰੁਤਰ ਏਕੋ ਜਨ(ਅ)ਸ੍ਿਮਨ੍ ਸ੍ਥਾਨੇ ਿਵਦਯ੍ਤ|ੇ

ⅩⅩⅫ ਅਪਰਞ੍ਚ ਿਵਚਾਰਸਮਯੇ ਨੀਿਨਵੀਯਲੋਕਾ ਅਿਪ
ਵਰ੍ੱਤਮਾਨਕਾਿਲਕਾਨਾਂ ਲੋਕਾਨਾਂ ਵੈਪਰੀਤਯ੍ੇਨ ਪਰ੍ੋੱਥਾਯ ਤਾਨ੍ ਦੋਿਸ਼਼ਣਃ
ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ, ਯਤੋ ਹੇਤੋਸ੍ਤੇ ਯੂਨਸੋ ਵਾਕਯ੍ਾਤ੍ ਿਚੱਤਾਿਨ ਪਿਰਵਰ੍ੱਤਯਾਮਾਸੁਃ
ਿਕਨ੍ਤੁ ਪਸ਼ਯ੍ਤ ਯੂਨਸੋਿਤਗੁਰੁਤਰ ਏਕੋ ਜਨ(ਅ)ਸ੍ਿਮਨ੍ ਸ੍ਥਾਨੇ ਿਵਦਯ੍ਤ|ੇ
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ⅩⅩⅩⅢ ਪਰ੍ਦੀਪੰ ਪਰ੍ਜਵ੍ਾਲਯ੍ ਦੋਣਸਯ੍ਾਧਃ ਕੁਤਾਿਪ ਗੁਪ੍ਤਸ੍ਥਾਨੇ ਵਾ ਕੋਿਪ
ਨ ਸ੍ਥਾਪਯਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਗʼਹਪਰ੍ਵੇਿਸ਼ਭਯ੍ੋ ਦੀਪ੍ਿਤੰ ਦਾਤੰ ਦੀਪਾਧਾਰੋਪਰ੍ੱਯੇਵ
ਸ੍ਥਾਪਯਿਤ|

ⅩⅩⅩⅣਦੇਹਸਯ੍ ਪਰ੍ਦੀਪਸ਼੍ਚਕ੍ਸ਼਼ੁਸ੍ਤਸ੍ਮਾਦੇਵ ਚਕ੍ਸ਼਼ੁ ਰਯ੍ਿਦ ਪਰ੍ਸੰਨੰ ਭਵਿਤ
ਤਿਰ ਤਵ ਸਰ੍ੱਵਸ਼ਰੀਰੰ ਦੀਪ੍ਿਤਮਦ੍ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਚਕ੍ਸ਼਼ੁ ਰਯ੍ਿਦ
ਮਲੀਮਸੰ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਤਿਰ ਸਰ੍ੱਵਸ਼ਰੀਰੰ ਸਾਨ੍ਧਕਾਰੰ ਸ੍ਥਾਸਯ੍ਿਤ|

ⅩⅩⅩⅤਅਸ੍ਮਾਤ੍ ਕਾਰਣਾਤ੍ ਤਵਾਨ੍ਤਃਸ੍ਥੰ ਜਯ੍ੋਿਤ ਰਯ੍ਥਾਨ੍ਧਕਾਰਮਯੰ ਨ
ਭਵਿਤ ਤਦਰ੍ਥੇ ਸਾਵਧਾਨ ਭਵ|

ⅩⅩⅩⅥ ਯਤਃ ਸ਼ਰੀਰਸਯ੍ ਕੁਤਾਪਯ੍ੰਸ਼ੇ ਸਾਨ੍ਧਕਾਰੇ ਨ ਜਾਤੇ ਸਰ੍ੱਵੰ ਯਿਦ
ਦੀਪ੍ਿਤਮਤ੍ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਤਿਰ ਤੁਭਯ੍ੰ ਦੀਪ੍ਿਤਦਾਿਯਪਰ੍ੋੱਜਵ੍ਲਨ੍ ਪਰ੍ਦੀਪ ਇਵ ਤਵ
ਸਵਰਸ਼ਰੀਰੰ ਦੀਪ੍ਿਤਮਦ੍ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

ⅩⅩⅩⅦ ਏਤਤ੍ਕਥਾਯਾਃ ਕਥਨਕਾਲੇ ਿਫਰੁਸ਼ਯ੍ੇਕੋ ਭੇਜਨਾਯ ਤੰ
ਿਨਮਨ੍ਤਯਾਮਾਸ, ਤਤਃ ਸ ਗਤਾ ਭੋਕ੍ਤੁਮ੍ ਉਪਿਵਵੇਸ਼|

ⅩⅩⅩⅧ ਿਕਨ੍ਤੁ ਭੋਜਨਾਤ੍ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਨਾਮਾਙ੍ਕ੍ਸ਼਼ੀਤ੍ ਏਤਦ੍ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਸ
ਿਫਰੁਸ਼ਯ੍ਾਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯੰ ਮੇਨੇ|

ⅩⅩⅩⅨ ਤਦਾ ਪਰ੍ਭੁਸ੍ਤੰ ਪਰ੍ੋਵਾਚ ਯੂਯੰ ਿਫਰੂਿਸ਼ਲੋਕਾਃ ਪਾਨਪਾਤਾਣਾਂ
ਭੋਜਨਪਾਤਾਣਾਞ੍ਚ ਬਿਹਃ ਪਿਰਸ਼਼੍ਕੁਰੁਥ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮਨ੍ਤ ਰ੍ਦੌਰਾਤ੍ਮਯ੍ੈ
ਰ੍ਦੁਸ਼਼੍ਿ ਯਾਿਭਸ਼੍ਚ ਪਿਰਪੂਰ੍ਣੰ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ|

ⅩⅬ ਹੇ ਸਰ੍ੱਵੇ ਿਨਰ੍ਬੋਧਾ ਯੋ ਬਿਹਃ ਸਸਰ੍ਜ ਸ ਏਵ ਿਕਮਨ੍ਤ ਰ੍ਨ ਸਸਰ੍ਜ?
ⅩⅬⅠ ਤਤ ਏਵ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਰਨ੍ਤਃਕਰਣੰ (ਈਸ਼ਵ੍ਰਾਯ) ਿਨਵੇਦਯ੍ਤਾਂ ਤਸ੍ਿਮਨ੍

ਕʼਤੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ ਸ਼ੁਿਚਤਾਂ ਯਾਸਯ੍ਨ੍ਿਤ|
ⅩⅬⅡ ਿਕਨ੍ਤੁ ਹਨ੍ਤ ਿਫਰੂਿਸ਼ਗਣਾ ਯੂਯੰ ਨਯ੍ਾਯਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੇ ਪਰ੍ੇਮ ਚ

ਪਿਰਤਯ੍ਜਯ੍ ਪੋਿਦਨਾਯਾ ਅਰੁਦਾਦੀਨਾਂ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਸ਼ਾਕਾਨਾਞ੍ਚ ਦਸ਼ਮਾਸ਼ਂਾਨ੍
ਦੱਥ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪਰ੍ਥਮੰ ਪਾਲਿਯਤਾ ਸ਼ੇਸ਼਼ਸਯ੍ਾਲਙ੍ਘਨੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਉਿਚਤਮਾਸੀਤ੍|

ⅩⅬⅢ ਹਾ ਹਾ ਿਫਰੂਿਸ਼ਨ ਯੂਯੰ ਭਜਨਗੇਹੇ ਪਰ੍ੋੱਚਾਸਨੇ ਆਪਣੇਸ਼਼ੁ ਚ
ਨਮਸ੍ਕਾਰੇਸ਼਼ੁ ਪਰ੍ੀਯਧਵ੍|ੇ
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ⅩⅬⅣ ਵਤ ਕਪਿਟਨ(ਅ)ਧਯ੍ਾਪਕਾਃ ਿਫਰੂਿਸ਼ਨਸ਼੍ਚ ਲੋਕਾਯਤ੍ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਮ੍
ਅਨੁਪਲਭਯ੍ ਤਦੁਪਿਰ ਗੱਛਨ੍ਿਤ ਯੂਯਮ੍ ਤਾਦʼਗਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਤਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਵਾਦ੍
ਭਵਥ|

ⅩⅬⅤ ਤਦਾਨੀਂ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਪਕਾਨਾਮ੍ ਏਕਾ ਯੀਸ਼ੁਮਵਦਤ੍, ਹੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ
ਵਾਕਯ੍ੇਨੇਦʼਸ਼ੇਨਾਸ੍ਮਾਸਵ੍ਿਪ ਦੋਸ਼਼ਮ੍ ਆਰੋਪਯਿਸ|

ⅩⅬⅥਤਤਃ ਸ ਉਵਾਚ, ਹਾ ਹਾ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਪਕਾ ਯੂਯਮ੍ ਮਾਨੁਸ਼਼ਾਣਾਮ੍ ਉਪਿਰ
ਦੁਃਸਹਯ੍ਾਨ੍ ਭਾਰਾਨ੍ ਨਯ੍ਸਯ੍ਥ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸਵ੍ਯਮ੍ ਏਕਾਙ੍ਗ◌ੁਲुਯ੍ਾਿਪ ਤਾਨ੍
ਭਾਰਾਨ੍ ਨ ਸ੍ਪʼਸ਼ਥ|

ⅩⅬⅦ ਹਨ੍ਤ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਪੂਰ੍ੱਵਪੁਰੁਸ਼਼ਾ ਯਾਨ੍
ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਨ(ਅ)ਵਿਧਸ਼਼ੁਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਿਨ ਯੂਯੰ ਿਨਰ੍ੰਮਾਥ|

ⅩⅬⅧਤੇਨੈਵ ਯੂਯੰ ਸਵ੍ਪੂਰ੍ੱਵਪੁਰੁਸ਼਼ਾਣਾਂ ਕਰ੍ੰਮਾਿਣ ਸੰਮਨਯ੍ਧਵ੍ੇ ਤਦੇਵ ਸਪਰ੍ਮਾਣੰ
ਕੁਰੁਥ ਚ, ਯਤਸ੍ਤੇ ਤਾਨਵਿਧਸ਼਼ੁਃ ਯੂਯੰ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਿਨ ਿਨਰ੍ੰਮਾਥ|

ⅩⅬⅨ ਅਤਏਵ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸ਼ਾਸ੍ਤੇ ਪਰ੍ੋਕ੍ਤਮਸ੍ਿਤ ਤੇਸ਼਼ਾਮਨ੍ਿਤਕੇ
ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਨਃ ਪਰ੍ੇਿਰਤਾਸ਼ਂ੍ਚ ਪਰ੍ੇਸ਼਼ਿਯਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ ਤਤਸ੍ਤੇ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਕਾਸ਼ਂ੍ਚਨ
ਹਿਨਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਕਾਸ਼ਂ੍ਚਨ ਤਾਡਸ਼੍ਿਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ|

Ⅼ ਏਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਕਾਰਣਾਤ੍ ਹਾਿਬਲਃ ਸ਼ੋਿਣਤਪਾਤਮਾਰਭਯ੍
ਮਨ੍ਿਦਰਯਜ੍ਞਵੇਦਯ੍ੋ ਰ੍ਮਧਯ੍ੇ ਹਤਸਯ੍ ਿਸਖਿਰਯਸਯ੍ ਰਕ੍ਤਪਾਤਪਰ੍ੱਯਨ੍ਤੰ

ⅬⅠਜਗਤਃ ਸʼਸ਼਼੍ਿਟਮਾਰਭਯ੍ ਪʼਿਥਵਯ੍ਾਂ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਨਾਂ ਯਿਤਰਕ੍ਤਪਾਤਾ
ਜਾਤਾਸ੍ਤਤੀਨਾਮ੍ ਅਪਰਾਧਦਣ੍ਡਾ ਏਸ਼਼ਾਂ ਵਰ੍ੱਤਮਾਨਲੋਕਾਨਾਂ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ,
ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਹੰ ਿਨਸ਼੍ਿਚਤੰ ਵਦਾਿਮ ਸਰ੍ੱਵੇ ਦਣ੍ਡਾ ਵੰਸ਼ਸਯ੍ਾਸਯ੍ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ|

ⅬⅡ ਹਾ ਹਾ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਪਕਾ ਯੂਯੰ ਜ੍ਞਾਨਸਯ੍ ਕੁਞ੍ਿਚਕਾਂ ਹʼਤਾ ਸਵ੍ਯੰ ਨ
ਪਰ੍ਿਵਸ਼਼੍ਟਾ ਯੇ ਪਰ੍ਵੇਸ਼਼੍ਟਞੁ੍ਚ ਪਰ੍ਯਾਿਸਨਸ੍ਤਾਨਿਪ ਪਰ੍ਵੇਸ਼਼੍ਟੁੰ ਵਾਿਰਤਵਨ੍ਤਃ|

ⅬⅢਇੱਥੰ ਕਥਾਕਥਨਾਦ੍ ਅਧਯ੍ਾਪਕਾਃ ਿਫਰੂਿਸ਼ਨਸ਼੍ਚ ਸਤਰ੍ਕਾਃ
ⅬⅣ ਸਨ੍ਤਸ੍ਤਮਪਵਿਦਤੁੰ ਤਸਯ੍ ਕਥਾਯਾ ਦੋਸ਼਼ੰ ਧਰ੍ੱਤਿਮੱਛਨ੍ਤੋ

ਨਾਨਾਖਯ੍ਾਨਕਥਨਾਯ ਤੰ ਪਰ੍ਵਰ੍ੱਤਿਯਤੁੰ ਕੋਪਿਯਤੁਞ੍ਚ ਪਰ੍ਾਰੇਿਭਰੇ|
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Ⅻ
Ⅰ ਤਦਾਨੀਂ ਲੋਕਾਃ ਸਹਸਰ੍ੰ ਸਹਸਰ੍ਮ੍ ਆਗਤਯ੍ ਸਮੁਪਸ੍ਿਥਤਾਸ੍ਤਤ ਏਕੈਕੋ

(ਅ)ਨਯ੍ੇਸ਼਼ਾਮੁਪਿਰ ਪਿਤਤੁਮ੍ ਉਪਚ ਮ;ੇ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਃ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਨ੍ ਬਭਾਸ਼਼ੇ, ਯੂਯੰ
ਿਫਰੂਿਸ਼ਨਾਂ ਿਕਣਰੂਪਕਾਪਟਯ੍ੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼਼ੇਣ ਸਾਵਧਾਨਾਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਤ|

Ⅱਯਤੋ ਯੰਨ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਿਯਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਤਦਾੱਛੰਨੰ ਵਸ੍ਤੁ ਿਕਮਿਪ ਨਾਸ੍ਿਤ; ਤਥਾ ਯੰਨ
ਜ੍ਞਾਸਯ੍ਤੇ ਤਦ੍ ਗੁਪ੍ਤੰ ਵਸ੍ਤੁ ਿਕਮਿਪ ਨਾਸ੍ਿਤ|

Ⅲ ਅਨ੍ਧਕਾਰੇ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨਤੋ ਯਾਃ ਕਥਾ ਅਕਥਯਤ ਤਾਃ ਸਰ੍ੱਵਾਃ ਕਥਾ
ਦੀਪ੍ਤੌ ਸ਼ਰ੍ੋਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤੇ ਿਨਰ੍ਜਨੇ ਕਰ੍ਣੇ ਚ ਯਦਕਥਯਤ ਗʼਹਪʼਸ਼਼੍ਠਾਤ੍ ਤਤ੍
ਪਰ੍ਚਾਰਿਯਸ਼਼ਯ੍ਤੇ|

Ⅳਹੇ ਬਨ੍ਧਵੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਹੰ ਵਦਾਿਮ,ਯੇ ਸ਼ਰੀਰਸਯ੍ਨਾਸ਼ੰ ਿਵਨਾ ਿਕਮਪਯ੍ਪਰੰ
ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕਵਨ੍ਿਤ ਤੇਭਯ੍ੋ ਮਾ ਭੈਸ਼਼੍ਟ|

Ⅴ ਤਿਰ ਕਸ੍ਮਾਦ੍ ਭੇਤਵਯ੍ਮ੍ ਇਤਯ੍ਹੰ ਵਦਾਿਮ, ਯਃ ਸ਼ਰੀਰੰ ਨਾਸ਼ਿਯਤਾ
ਨਰਕੰ ਿਨਕ੍ਸ਼਼ੇਪ੍ਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ ਤਸ੍ਮਾਦੇਵ ਭਯੰ ਕੁਰੁਤ, ਪੁਨਰਿਪ ਵਦਾਿਮ
ਤਸ੍ਮਾਦੇਵ ਭਯੰ ਕੁਰੁਤ|

Ⅵ ਪਞ੍ਚ ਚਟਕਪਕ੍ਿਸ਼਼ਣਃ ਿਕੰ ਦਾਭਯ੍ਾਂ ਤਾਮਰ੍ਖਣ੍ਡਾਭਯ੍ਾਂ ਨ ਿਵ ੀਯਨ੍ਤ?ੇ
ਤਥਾਪੀਸ਼ਵ੍ਰਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਏਕਮਿਪ ਨ ਿਵਸ੍ਮਰਿਤ|

Ⅶ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਿਸ਼ਰਃਕੇਸ਼ਾ ਅਿਪ ਗਿਣਤਾਃ ਸਨ੍ਿਤ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਮਾ ਿਵਭੀਤ
ਬਹੁਚਟਕਪਕ੍ਿਸ਼਼ਭਯ੍ੋਿਪ ਯੂਯੰ ਬਹੁਮੂਲਯ੍ਾਃ|

Ⅷਅਪਰੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਭਯ੍ੰ ਕਥਯਾਿਮ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਨ੍ ਮਾਨੁਸ਼਼ਾਣਾਂ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਨ੍ ਮਾਂ
ਸਵ੍ੀਕਰੋਿਤ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਪੁਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰਦੂਤਾਨਾਂ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ ਤੰ ਸਵ੍ੀਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

Ⅸ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਨ੍ਮਾਨੁਸ਼਼ਾਣਾਂ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਨ੍ਮਾਮ੍ ਅਸਵ੍ੀਕਰੋਿਤ ਤਮ੍
ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਦੂਤਾਨਾਂ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਦ੍ ਅਹਮ੍ ਅਸਵ੍ੀਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ|

Ⅹ ਅਨਯ੍ੱਚ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਨ੍ ਮਨੁਜਸੁਤਸਯ੍ ਿਨਨ੍ਦਾਭਾਵੇਨ ਕਾਞ੍ਿਚਤ੍ ਕਥਾਂ
ਕਥਯਿਤ ਤਸਯ੍ ਤਤ੍ਪਾਪਸਯ੍ ਮੋਚਨੰ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਿਦ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍
ਪਿਵਤਮ੍ਆਤ੍ਮਾਨੰ ਿਨਨ੍ਦਿਤ ਤਿਰ ਤਸਯ੍ ਤਤ੍ਪਾਪਸਯ੍ ਮੋਚਨੰ ਨ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

Ⅺ ਯਦਾ ਲੋਕਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਭਜਨਗੇਹੰ ਿਵਚਾਰਕਰ੍ਤʼਰਾਜਯ੍ਕਰ੍ਤʼਣਾਂ
ਸੰਮੁਖਞ੍ਚ ਨੇਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਤਦਾ ਕੇਨ ਪਰ੍ਕਾਰੇਣ ਿਕਮੁੱਤਰੰ ਵਿਦਸ਼਼ਯ੍ਥ ਿਕੰ
ਕਥਿਯਸ਼਼ਯ੍ਥ ਚੇਤਯ੍ਤ ਮਾ ਿਚਨ੍ਤਯਤ;
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Ⅻ ਯਤੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਰਯ੍ਦ੍ ਯਦ੍ ਵਕ੍ਤਵਯ੍ੰ ਤਤ੍ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਮਯਏਵ ਪਿਵਤ
ਆਤ੍ਮਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

ⅩⅢ ਤਤਃ ਪਰੰ ਜਨਤਾਮਧਯ੍ਸ੍ਥਃ ਕਸ਼੍ਿਚੱਜਨਸ੍ਤੰ ਜਗਾਦ ਹੇ ਗੁਰੋ ਮਯਾ
ਸਹ ਪੈਤʼਕੰ ਧਨੰ ਿਵਭਕ੍ਤੁੰ ਮਮ ਭਾਤਰਮਾਜ੍ਞਾਪਯਤੁ ਭਵਾਨ੍|

ⅩⅣ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਤਮਵਦਤ੍ ਹੇ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ ਯੁਵਯੋ ਿਰਚਾਰੰ ਿਵਭਾਗਞ੍ਚ ਕਰ੍ੱਤੁੰ
ਮਾਂ ਕੋ ਿਨਯੁਕ੍ਤਵਾਨ੍?

ⅩⅤ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਸ ਲੋਕਾਨਵਦਤ੍ ਲੋਭੇ ਸਾਵਧਾਨਾਃ ਸਤਰ੍ਕਾਸ਼੍ਚ ਿਤਸ਼਼੍ਠਤ,
ਯਤੋ ਬਹੁਸਮ੍ਪੱਿਤਪਰ੍ਾਪ੍ਤਯ੍ਾ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਸਯ੍ਾਯੁ ਰ੍ਨ ਭਵਿਤ|

ⅩⅥਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ਤਕਥਾਮੁੱਥਾਪਯ੍ ਕਥਯਾਮਾਸ, ਏਕਸਯ੍ਧਿਨਨ ਭੂਮੌ
ਬਹੂਿਨ ਸ਼ਸਯ੍ਾਿਨ ਜਾਤਾਿਨ|

ⅩⅦਤਤਃ ਸ ਮਨਸਾ ਿਚਨ੍ਤਿਯਤਾ ਕਥਯਾਮ੍ਬਭੂਵ ਮਮੈਤਾਿਨ ਸਮੁਤ੍ਪੰਨਾਿਨ
ਦਵਯ੍ਾਿਣ ਸ੍ਥਾਪਿਯਤੁੰ ਸ੍ਥਾਨੰ ਨਾਸ੍ਿਤ ਿਕੰ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ?

ⅩⅧ ਤਤੋਵਦਦ੍ ਇੱਥੰ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ, ਮਮ ਸਰ੍ੱਵਭਾਣ੍ਡਾਗਾਰਾਿਣ ਭਙ੍ਕ੍ਤਾ
ਬʼਹਦ੍ਭਾਣ੍ਡਾਗਾਰਾਿਣ ਿਨਰ੍ੰਮਾਯ ਤਨ੍ਮਧਯ੍ੇ ਸਰ੍ੱਵਫਲਾਿਨ ਦਵਯ੍ਾਿਣ ਚ
ਸ੍ਥਾਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ|

ⅩⅨ ਅਪਰੰ ਿਨਜਮਨ ਵਿਦਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ, ਹੇ ਮਨ ਬਹੁਵਤ੍ਸਰਾਰ੍ਥੰ
ਨਾਨਾਦਵਯ੍ਾਿਣ ਸਞ੍ਿਚਤਾਿਨ ਸਨ੍ਿਤ ਿਵਸ਼ਰ੍ਾਮੰ ਕੁਰੁ ਭੁਕ੍ਤਾ ਪੀਤਾ ਕੌਤੁਕਞ੍ਚ
ਕੁਰ|ੁ ਿਕਨ੍ਤੀਸ਼ਵ੍ਰਸ੍ਤਮ੍ ਅਵਦਤ੍,

ⅩⅩਰੇ ਿਨਰ੍ਬੋਧ ਅਦਯ੍ ਰਾਤੌ ਤਵ ਪਰ੍ਾਣਾਸ੍ਤੱਤੋ ਨੇਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤੇ ਤਤ ਏਤਾਿਨ ਯਾਿਨ
ਦਵਯ੍ਾਿਣ ਤਯਾਸਾਿਦਤਾਿਨ ਤਾਿਨ ਕਸਯ੍ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ?

ⅩⅪਅਤਏਵ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸਮੀਪੇ ਧਨਸਞ੍ਚਯਮਕʼਤਾ ਕੇਵਲੰ
ਸਵ੍ਿਨਕਟੇ ਸਞ੍ਚਯੰ ਕਰੋਿਤ ਸੋਿਪ ਤਾਦʼਸ਼ਃ|

ⅩⅫ ਅਥ ਸ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ੇਭਯ੍ਃ ਕਥਯਾਮਾਸ, ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਹੰ ਵਦਾਿਮ, ਿਕੰ
ਖਾਿਦਸ਼਼ਯ੍ਾਮਃ? ਿਕੰ ਪਿਰਧਾਸਯ੍ਾਮਃ? ਇਤਯ੍ੁਕ੍ਤਾ ਜੀਵਨਸਯ੍ ਸ਼ਰੀਰਸਯ੍
ਚਾਰ੍ਥੰ ਿਚਨ੍ਤਾਂ ਮਾ ਕਾਰ੍ਸ਼਼੍ਟ|

ⅩⅩⅢ ਭਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਾੱਜੀਵਨੰ ਭੂਸ਼਼ਣਾੱਛਰੀਰਞ੍ਚ ਸ਼ਰ੍ੇਸ਼਼੍ਠੰ ਭਵਿਤ|
ⅩⅩⅣ ਕਾਕਪਕ੍ਿਸ਼਼ਣਾਂ ਕਾਰ੍ੱਯੰ ਿਵਚਾਰਯਤ, ਤੇ ਨ ਵਪਨ੍ਿਤ ਸ਼ਸਯ੍ਾਿਨ

ਚ ਨ ਿਛਨ੍ਦਨ੍ਿਤ, ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਭਾਣ੍ਡਾਗਾਰਾਿਣ ਨ ਸਨ੍ਿਤ ਕੋਸ਼਼ਾਸ਼੍ਚ ਨ ਸਨ੍ਿਤ,
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ਤਥਾਪੀਸ਼ਵ੍ਰਸ੍ਤੇਭਯ੍ੋ ਭਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਾਿਣ ਦਦਾਿਤ, ਯੂਯੰ ਪਕ੍ਿਸ਼਼ਭਯ੍ਃ ਸ਼ਰ੍ੇਸ਼਼੍ਠਤਰਾ ਨ
ਿਕੰ?

ⅩⅩⅤਅਪਰਞ੍ਚ ਭਾਵਿਯਤਾ ਿਨਜਾਯੁਸ਼਼ਃ ਕ੍ਸ਼਼ਣਮਾਤੰ ਵਰ੍ੱਧਿਯਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ,
ਏਤਾਦʼਸ਼ੋ ਲਾਕੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਮਧਯ੍ੇ ਕੋਸ੍ਿਤ?

ⅩⅩⅥ ਅਤਏਵ ਕ੍ਸ਼਼ੁਦੰ ਕਾਰ੍ੱਯੰ ਸਾਧਿਯਤੁਮ੍ ਅਸਮਰ੍ਥਾ ਯੂਯਮ੍
ਅਨਯ੍ਸ੍ਿਮਨ੍ ਕਾਰ੍ੱਯੇ ਕੁਤੋ ਭਾਵਯਥ?

ⅩⅩⅦ ਅਨਯ੍ੱਚ ਕਾਮ੍ਿਪਲਪੁਸ਼਼੍ਪੰ ਕਥੰ ਵਰ੍ੱਧਤੇ ਤਦਾਿਪ ਿਵਚਾਰਯਤ, ਤਤ੍
ਕਞ੍ਚਨ ਸ਼ਰ੍ਮੰ ਨ ਕਰੋਿਤ ਤਨ੍ਤੂੰਸ਼੍ਚ ਨ ਜਨਯਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੁਸ਼਼੍ਮਭਯ੍ੰ ਯਥਾਰ੍ਥੰ
ਕਥਯਾਿਮ ਸੁਲੇਮਾਨ੍ ਬਹੈਸ਼ਵ੍ਰ੍ੱਯਾਿਨਤੋਿਪ ਪੁਸ਼਼੍ਪਸਯ੍ਾਸਯ੍ ਸਦʼਸ਼ੋ ਿਵਭੂਿਸ਼਼ਤੋ
ਨਾਸੀਤ੍|

ⅩⅩⅧ ਅਦਯ੍ ਕ੍ਸ਼਼ੇਤੇ ਵਰ੍ੱਤਮਾਨੰ ਸ਼ਵ੍ਸ਼੍ਚੂੱਲਯ੍ਾਂ ਕ੍ਸ਼਼ੇਪ੍ਸਯ੍ਮਾਨੰ ਯਤ੍ ਤʼਣ,ੰ
ਤਸ੍ਮੈ ਯਦੀਸ਼ਵ੍ਰ ਇੱਥੰ ਭੂਸ਼਼ਯਿਤ ਤਿਰ ਹੇ ਅਲ੍ਪਪਰ੍ਤਯ੍ਿਯਨ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ ਿਕੰ ਨ
ਪਿਰਧਾਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ?

ⅩⅩⅨ ਅਤਏਵ ਿਕੰ ਖਾਿਦਸ਼਼ਯ੍ਾਮਃ? ਿਕੰ ਪਿਰਧਾਸਯ੍ਾਮਃ? ਏਤਦਰ੍ਥੰ ਮਾ
ਚੇਸ਼਼੍ਟਧਵ੍ੰ ਮਾ ਸੰਿਦਗ੍ਧਵ੍ਞ੍ਚ|

ⅩⅩⅩ ਜਗਤੋ ਦੇਵਾਰ੍ੱਚਕਾ ਏਤਾਿਨ ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ ਚੇਸ਼਼੍ਟਨਤੇ; ਏਸ਼਼ੁ ਵਸ੍ਤੁਸ਼਼ੁ
ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਪਰ੍ਯੋਜਨਮਾਸ੍ਤੇ ਇਿਤ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਿਪਤਾ ਜਾਨਾਿਤ|

ⅩⅩⅪ ਅਤਏਵੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਰਾਜਯ੍ਾਰ੍ਥੰ ਸਚੇਸ਼਼੍ਟਾ ਭਵਤ ਤਥਾ ਕʼਤੇ
ਸਰ੍ੱਵਾਣਯ੍ੇਤਾਿਨ ਦਵਯ੍ਾਿਣ ਯੁਸ਼਼੍ਮਭਯ੍ੰ ਪਰ੍ਦਾਿਯਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤ|ੇ

ⅩⅩⅫਹੇ ਕ੍ਸ਼਼ੁਦਮੇਸ਼਼ਵਜ ਯੂਯੰ ਮਾ ਭੈਸ਼਼੍ਟ ਯੁਸ਼਼੍ਮਭਯ੍ੰ ਰਾਜਯ੍ੰ ਦਾਤੁੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ
ਿਪਤੁਃ ਸੰਮਿਤਰਸ੍ਿਤ|

ⅩⅩⅩⅢਅਤਏਵਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਯਾ ਯਾ ਸਮ੍ਪੱਿਤਰਸ੍ਿਤ ਤਾਂ ਤਾਂ ਿਵ ੀਯ ਿਵਤਰਤ,
ਯਤ੍ ਸ੍ਥਾਨੰ ਚੌਰਾ ਨਾਗੱਛਨ੍ਿਤ, ਕੀਟਾਸ਼੍ਚ ਨ ਕ੍ਸ਼਼ਾਯਯਨ੍ਿਤ ਤਾਦʼਸ਼ੇ ਸਵ੍ਰ੍ਗੇ
ਿਨਜਾਰ੍ਥਮ੍ ਅਜਰੇ ਸਮ੍ਪੁਟਕੇ (ਅ)ਕ੍ਸ਼਼ਯੰ ਧਨੰ ਸਞ੍ਿਚਨੁਤ ਚ;

ⅩⅩⅩⅣਯਤੋ ਯਤ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਧਨੰ ਵਰ੍ੱਤਤੇ ਤਤੇਵ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਮਨਃ|
ⅩⅩⅩⅤਅਪਰਞ੍ਚ ਯੂਯੰ ਪਰ੍ਦੀਪੰ ਜਵ੍ਾਲਿਯਤਾ ਬੱਧਕਟਯਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਤ;
ⅩⅩⅩⅥਪਰ੍ਭੁ ਿਰਵਾਹਾਦਾਗਤਯ੍ ਯਦੈਵ ਦਾਰਮਾਹਨ੍ਿਤ ਤਦੈਵ ਦਾਰੰ ਮੋਚਿਯਤੁੰ

ਯਥਾ ਭʼਤਯ੍ਾ ਅਪੇਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ਿਤ ਤਥਾ ਯੂਯਮਿਪ ਿਤਸ਼਼੍ਠਤ|
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ⅩⅩⅩⅦ ਯਤਃ ਪਰ੍ਭੁਰਾਗਤਯ੍ ਯਾਨ੍ ਦਾਸਾਨ੍ ਸਚੇਤਨਾਨ੍ ਿਤਸ਼਼੍ਠਤੋ
ਦਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਤਏਵ ਧਨਯ੍ਾਃ; ਅਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਯਥਾਰ੍ਥੰ ਵਦਾਿਮ ਪਰ੍ਭੁਸ੍ਤਾਨ੍
ਭੋਜਨਾਰ੍ਥਮ੍ ਉਪਵੇਸ਼ਯ੍ ਸਵ੍ਯੰ ਬੱਧਕਿਟਃ ਸਮੀਪਮੇਤਯ੍ ਪਿਰਵੇਸ਼਼ਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

ⅩⅩⅩⅧ ਯਿਦ ਿਦਤੀਯੇ ਤʼਤੀਯੇ ਵਾ ਪਰ੍ਹਰੇ ਸਮਾਗਤਯ੍ ਤਥੈਵ ਪਸ਼ਯ੍ਿਤ,
ਤਿਰ ਤਏਵ ਦਾਸਾ ਧਨਯ੍ਾਃ|

ⅩⅩⅩⅨ ਅਪਰਞ੍ਚ ਕਸ੍ਿਮਨ੍ ਕ੍ਸ਼਼ਣੇ ਚੌਰਾ ਆਗਿਮਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਇਿਤ ਯਿਦ
ਗʼਹਪਿਤ ਰ੍ਜ੍ਞਾਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ ਤਦਾਵਸ਼ਯ੍ੰ ਜਾਗਰ੍ਨ੍ ਿਨਜਗʼਹੇ ਸਨ੍ਿਧੰ ਕਰ੍ੱਤਿਯਤੁੰ
ਵਾਰਯਿਤ ਯੂਯਮੇਤਦ੍ ਿਵੱਤ|

ⅩⅬ ਅਤਏਵ ਯੂਯਮਿਪ ਸੱਜਮਾਨਾਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਤ ਯਤੋ ਯਸ੍ਿਮਨ੍ ਕ੍ਸ਼਼ਣੇ ਤੰ
ਨਾਪਰ੍ੇਕ੍ਸ਼਼ਧਵ੍ੇ ਤਸ੍ਿਮੰਨੇਵ ਕ੍ਸ਼਼ਣੇ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਪੁਤ ਆਗਿਮਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

ⅩⅬⅠ ਤਦਾ ਿਪਤਰਃ ਪਪਰ੍ੱਛ, ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ ਭਵਾਨ੍ ਿਕਮਸ੍ਮਾਨ੍ ਉੱਿਦਸ਼ਯ੍ ਿਕੰ
ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਉੱਿਦਸ਼ਯ੍ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ਤਕਥਾਿਮਮਾਂ ਵਦਿਤ?

ⅩⅬⅡ ਤਤਃ ਪਰ੍ਭੁਃ ਪਰ੍ੋਵਾਚ, ਪਰ੍ਭੁਃ ਸਮੁਿਚਤਕਾਲੇ ਿਨਜਪਿਰਵਾਰਾਰ੍ਥੰ
ਭੋਜਯ੍ਪਿਰਵੇਸ਼਼ਣਾਯ ਯੰ ਤਤ੍ਪਦੇ ਿਨਯੋਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਤਾਦʼਸ਼ੋ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਯ੍ੋ ਬੋੱਧਾ
ਕਰ੍ੰਮਾਧੀਸ਼ਃ ਕੋਸ੍ਿਤ?

ⅩⅬⅢ ਪਰ੍ਭੁਰਾਗਤਯ੍ ਯਮ੍ ਏਤਾਦʼਸ਼ੇ ਕਰ੍ੰਮਿਣ ਪਰ੍ਵʼ◌ੱਤੰ ਦਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਸਏਵ
ਦਾਸੋ ਧਨਯ੍ਃ|

ⅩⅬⅣ ਅਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਯਥਾਰ੍ਥੰ ਵਦਾਿਮ ਸ ਤੰ ਿਨਜਸਰ੍ੱਵਸਵ੍ਸਯ੍ਾਿਧਪਿਤੰ
ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

ⅩⅬⅤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪਰ੍ਭੁਿਰਲਮ੍ਬੇਨਾਗਿਮਸ਼਼ਯ੍ਿਤ, ਇਿਤ ਿਵਿਚਨ੍ਤਯ੍ ਸ ਦਾਸੋ
ਯਿਦ ਤਦਨਯ੍ਦਾਸੀਦਾਸਾਨ੍ ਪਰ੍ਹਰ੍ੱਤੁਮ੍ ਭੋਕ੍ਤੁੰ ਪਾਤੁੰ ਮਿਦਤੁਞ੍ਚ ਪਰ੍ਾਰਭਤ,ੇ

ⅩⅬⅥ ਤਿਰ ਯਦਾ ਪਰ੍ਭੰੁ ਨਾਪੇਕ੍ਿਸ਼਼ਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਯਸ੍ਿਮਨ੍ ਕ੍ਸ਼਼ਣੇ ਸ(ੋਅ)ਚੇਤਨਸ਼੍ਚ
ਸ੍ਥਾਸਯ੍ਿਤ ਤਸ੍ਿਮੰਨੇਵ ਕ੍ਸ਼਼ਣੇ ਤਸਯ੍ ਪਰ੍ਭੁਰਾਗਤਯ੍ ਤੰ ਪਦਭਸ਼਼੍ਟੰ ਕʼਤਾ
ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਹੀਨੈਃ ਸਹ ਤਸਯ੍ ਅੰਸ਼ੰ ਿਨਰੂਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

ⅩⅬⅦ ਯੋ ਦਾਸਃ ਪਰ੍ਭੇ◌ाਰਾਜ੍ਞਾਂ ਜ੍ਞਾਤਾਿਪ ਸੱਿਜਤੋ ਨ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ
ਤਦਾਜ੍ਞਾਨੁਸਾਰੇਣ ਚ ਕਾਰ੍ੱਯੰ ਨ ਕਰੋਿਤ ਸੋਨੇਕਾਨ੍ ਪਰ੍ਹਾਰਾਨ੍ ਪਰ੍ਾਪ੍ਸਯ੍ਿਤ;

ⅩⅬⅧ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੋ ਜਨ(ਅ)ਜ੍ਞਾਤਾ ਪਰ੍ਹਾਰਾਰੰ ਕਰ੍ੰਮ ਕਰੋਿਤ
ਸੋਲ੍ਪਪਰ੍ਹਾਰਾਨ੍ ਪਰ੍ਾਪ੍ਸਯ੍ਿਤ| ਯਤੋ ਯਸ੍ਮੈ ਬਾਹੁਲਯ੍ੇਨ ਦੱਤੰ ਤਸ੍ਮਾਦੇਵ
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ਬਾਹੁਲਯ੍ੇਨ ਗਰ੍ਹੀਸ਼਼ਯ੍ਤੇ, ਮਾਨੁਸ਼਼ਾ ਯਸਯ੍ ਿਨਕਟੇ ਬਹੁ ਸਮਰ੍ਪਯਨ੍ਿਤ ਤਸ੍ਮਾਦ੍
ਬਹੁ ਯਾਚਨ੍ਤ|ੇ

ⅩⅬⅨਅਹੰ ਪʼਿਥਵਯ੍ਾਮ੍ ਅਨੈਕਯ੍ਰੂਪੰ ਵਹ੍ਿਨ ਿਨਕ੍ਸ਼਼ੇਪ੍ਤੁਮ੍ ਆਗਤੋਸ੍ਿਮ,
ਸ ਚੇਦ੍ ਇਦਾਨੀਮੇਵ ਪਰ੍ਜਵ੍ਲਿਤ ਤਤ ਮਮ ਕਾ ਿਚਨ੍ਤਾ?

Ⅼ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੇਨ ਮੱਜਨੇਨਾਹੰ ਮਗ੍ਨ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ ਯਾਵਤ੍ਕਾਲੰ ਤਸਯ੍ ਿਸੱਿਧ
ਰ੍ਨ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਤਾਵਦਹੰ ਕਿਤਕਸ਼਼੍ਟੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਸਯ੍ਾਿਮ|

ⅬⅠ ਮੇਲਨੰ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਜਗਦ੍ ਆਗਤੋਸ੍ਿਮ ਯੂਯੰ ਿਕਿਮੱਥੰ ਬੋਧਧਵ੍ੇ? ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍
ਵਦਾਿਮ ਨ ਤਥਾ, ਿਕਨ੍ਤਹੰ ਮੇਲਨਾਭਾਵੰ ਕਰ੍ੱਤੁੰਮ੍ ਆਗਤੋਸ੍ਿਮ|

ⅬⅡਯਸ੍ਮਾਦੇਤਤ੍ਕਾਲਮਾਰਭਯ੍ ਏਕਤਸ੍ਥਪਿਰਜਨਾਨਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਪਞ੍ਚਜਨਾਃ
ਪʼਥਗ੍ ਭੂਤਾ ਤਯੋ ਜਨਾ ਦਯੋਰ੍ਜਨਯੋਃ ਪਰ੍ਿਤਕੂਲਾ ਦੌ ਜਨੌ ਚ ਤਯਾਣਾਂ ਜਨਾਨਾਂ
ਪਰ੍ਿਤਕੂਲੌ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ|

ⅬⅢ ਿਪਤਾ ਪੁਤਸਯ੍ ਿਵਪਕ੍ਸ਼਼ਃ ਪੁਤਸ਼੍ਚ ਿਪਤੁ ਿਰਪਕ੍ਸ਼਼ੋ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਮਾਤਾ
ਕਨਯ੍ਾਯਾ ਿਵਪਕ੍ਸ਼਼ਾ ਕਨਯ੍ਾ ਚ ਮਾਤੁ ਿਰਪਕ੍ਸ਼਼ਾ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ, ਤਥਾ ਸ਼ਵ੍ਸ਼ਰ੍ਬਧਵ੍ਾ
ਿਵਪਕ੍ਸ਼਼ਾ ਬਧੂਸ਼੍ਚ ਸ਼ਵ੍ਸ਼੍ਰਾ ਿਵਪਕ੍ਸ਼਼ਾ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

ⅬⅣ ਸ ਲੋਕੇਭਯ੍ੋਪਰਮਿਪ ਕਥਯਾਮਾਸ, ਪਸ਼੍ਿਚਮਿਦਿਸ਼ ਮੇਘੋਦ੍ਗਮੰ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ
ਯੂਯੰ ਹਠਾਦ੍ ਵਦਥ ਵʼਸ਼਼੍ਿਟ ਰ੍ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਤਤਸ੍ਤਥੈਵ ਜਾਯਤ|ੇ

ⅬⅤਅਪਰੰ ਦਕ੍ਿਸ਼਼ਣਤੋ ਵਾਯੌ ਵਾਿਤ ਸਿਤ ਵਦਥ ਿਨਦਾਘੋ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਤਤਃ
ਸੋਿਪ ਜਾਯਤੇ|

ⅬⅥ ਰੇ ਰੇ ਕਪਿਟਨ ਆਕਾਸ਼ਸਯ੍ ਭੂਮਯ੍ਾਸ਼੍ਚ ਲਕ੍ਸ਼਼ਣੰ ਬੋੱਧੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨੁਥ,
ⅬⅦ ਿਕਨ੍ਤੁ ਕਾਲਸਯ੍ਾਸਯ੍ ਲਕ੍ਸ਼਼ਣੰ ਕੁਤੋ ਬੋੱਧੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨੁਥ? ਯੂਯਞ੍ਚ ਸਵ੍ਯੰ

ਕੁਤੋ ਨ ਨਯ੍ਾਸ਼਼ਯ੍ੰ ਿਵਚਾਰਯਥ?
ⅬⅧ ਅਪਰਞ੍ਚ ਿਵਵਾਿਦਨਾ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਿਵਚਾਰਿਯਤੁਃ ਸਮੀਪੰ ਗੱਛਨ੍ ਪਿਥ

ਤਸ੍ਮਾਦੁੱਧਾਰੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤੁੰ ਯਤਸਵ੍ ਨਚੇਤ੍ ਸ ਤਾਂ ਧʼਤਾ ਿਵਚਾਰਿਯਤੁਃ ਸਮੀਪੰ ਨਯਿਤ|
ਿਵਚਾਰਿਯਤਾ ਯਿਦ ਤਾਂ ਪਰ੍ਹਰ੍ੱਤੁਃ ਸਮੀਪੰ ਸਮਰ੍ਪਯਿਤ ਪਰ੍ਹਰ੍ੱਤਾ ਤਾਂ ਕਾਰਾਯਾਂ
ਬਧ੍ਨਾਿਤ

ⅬⅨ ਤਿਰ ਤਾਮਹੰ ਵਦਾਿਮ ਤਯਾ ਿਨਃਸ਼ੇਸ਼਼ੰ ਕਪਰ੍ਦਕੇਸ਼਼ੁ ਨ ਪਿਰਸ਼ੋਿਧਤੇਸ਼਼ੁ ਤੰ
ਤਤੋ ਮੁਕ੍ਿਤੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਿਸ|
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ⅩⅢ
Ⅰ ਅਪਰਞ੍ਚ ਪੀਲਾਤੋ ਯੇਸ਼਼ਾਂ ਗਾਲੀਲੀਯਾਨਾਂ ਰਕ੍ਤਾਿਨ ਬਲੀਨਾਂ ਰਕ੍ਤੈਃ

ਸਹਾਿਮਸ਼ਰ੍ਯਤ੍ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਗਾਲੀਲੀਯਾਨਾਂ ਵʼ◌ੱਤਾਨ੍ਤੰ ਕਿਤਪਯਜਨਾ ਉਪਸ੍ਥਾਪਯ੍
ਯੀਸ਼ਵੇ ਕਥਯਾਮਾਸੁਃ|

Ⅱ ਤਤਃ ਸ ਪਰ੍ਤਯ੍ੁਵਾਚ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਲੋਕਾਨਾਮ੍ ਏਤਾਦʼਸ਼ੀ ਦੁਰ੍ਗਿਤ ਰ੍ਘਿਟਤਾ
ਤਤ੍ਕਾਰਣਾਦ੍ ਯੂਯੰ ਿਕਮਨਯ੍ੇਭਯ੍ੋ ਗਾਲੀਲੀਯੇਭਯ੍ੋਪਯ੍ਿਧਕਪਾਿਪਨਸ੍ਤਾਨ੍
ਬੋਧਧਵ੍ੇ?

Ⅲਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਹੰ ਵਦਾਿਮ ਤਥਾ ਨ ਿਕਨ੍ਤੁ ਮਨਃਸੁ ਨ ਪਰਾਵਰ੍ੱਿਤਤੇਸ਼਼ੁ ਯੂਯਮਿਪ
ਤਥਾ ਨੰਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਥ|

Ⅳਅਪਰਞ੍ਚ ਸ਼ੀਲੋਹਨਾਮ੍ਨ ਉੱਚਗʼਹਸਯ੍ ਪਤਨਾਦ੍ ਯੇ(ਅ)ਸ਼਼੍ਟਾਦਸ਼ਜਨਾ
ਮʼਤਾਸ੍ਤੇ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਿਮ ਿਨਵਾਿਸਸਰ੍ੱਵਲੋਕੇਭਯ੍(ੋਅ)ਿਧਕਾਪਰਾਿਧਨਃ ਿਕੰ
ਯੂਯਿਮਤਯ੍ੰ ਬੋਧਧਵ੍ੇ?

Ⅴਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਹੰ ਵਦਾਿਮ ਤਥਾ ਨ ਿਕਨ੍ਤੁ ਮਨਃਸੁ ਨ ਪਿਰਵਰ੍ੱਿਤਤੇਸ਼਼ੁ ਯੂਯਮਿਪ
ਤਥਾ ਨੰਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਥ|

Ⅵ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਸ ਇਮਾਂ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ਤਕਥਾਮਕਥਯਦ੍ ਏਕੋ ਜਨ
ਦਾਕ੍ਸ਼਼ਾਕ੍ਸ਼਼ੇਤਮਧਯ੍ ਏਕਮੁਡੁਮ੍ਬਰਵʼਕ੍ਸ਼਼ੰ ਰੋਿਪਤਵਾਨ੍| ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਸ ਆਗਤਯ੍
ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਫਲਾਿਨ ਗਵੇਸ਼਼ਯਾਮਾਸ,

Ⅶ ਿਕਨ੍ਤੁ ਫਲਾਪਰ੍ਾਪ੍ਤੇਃ ਕਾਰਣਾਦ੍ ਉਦਯ੍ਾਨਕਾਰੰ ਭʼਤਯ੍ੰ ਜਗਾਦ, ਪਸ਼ਯ੍
ਵਤ੍ਸਰਤਯੰ ਯਾਵਦਾਗਤਯ੍ ਏਤਸ੍ਿਮੰਨੁਡੁਮ੍ਬਰਤਰੌ ਕ੍ਸ਼਼ਲਾਨਯ੍ਿਨੱਛਾਿਮ,
ਿਕਨ੍ਤੁ ਨੈਕਮਿਪ ਪਰ੍ਪ੍ਨਿਮ ਤਰੁਰਯੰ ਕੁਤੋ ਵʼਥਾ ਸ੍ਥਾਨੰ ਵਯ੍ਾਪਯ੍ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ?
ਏਨੰ ਿਛਨ੍ਿਧ|

Ⅷ ਤਤੋ ਭʼਤਯ੍ਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ੁਵਾਚ, ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ ਪੁਨਰਰ੍ਸ਼਼ਮੇਕੰ ਸ੍ਥਾਤੁਮ੍ ਆਿਦਸ਼;
ਏਤਸਯ੍ ਮੂਲਸਯ੍ ਚਤੁਰ੍ਿਦਕ੍ਸ਼਼ੁ ਖਿਨਤਾਹਮ੍ ਆਲਵਾਲੰ ਸ੍ਥਾਪਯਾਿਮ|

Ⅸ ਤਤਃ ਫਿਲਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ ਯਿਦ ਨ ਫਲਿਤ ਤਿਰ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਛੇਤ੍ਸਯ੍ਿਸ|
Ⅹਅਥ ਿਵਸ਼ਰ੍ਾਮਵਾਰੇ ਭਜਨਗੇਹੇ ਯੀਸ਼ੁਰੁਪਿਦਸ਼ਿਤ
Ⅺ ਤਸ੍ਿਮਤ੍ ਸਮਯੇ ਭੂਤਗਰ੍ਸ੍ਤਤਾਤ੍ ਕੁਬ੍ਜੀਭੂਯਾਸ਼਼੍ਟਾਦਸ਼ਵਰ੍ਸ਼਼ਾਿਣ ਯਾਵਤ੍

ਕੇਨਾਪਯ੍ੁਪਾਯੇਨ ਰੁ̓ ਜੁ ਰ੍ਭਿਵਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ ਯਾ ਦੁਰ੍ੱਬਲਾ ਸ੍ਤੀ,
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Ⅻ ਤਾਂ ਤਤੋਪਸ੍ਿਥਤਾਂ ਿਵਲੋਕਯ੍ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਾਮਾਹੂਯ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਹੇ ਨਾਿਰ ਤਵ
ਦੌਰ੍ੱਬਲਯ੍ਾਤ੍ ਤੰ ਮੁਕ੍ਤਾ ਭਵ|

ⅩⅢ ਤਤਃ ਪਰੰ ਤਸਯ੍ਾ ਗਾਤੇ ਹਸ੍ਤਾਰ੍ਪਣਮਾਤਾਤ੍ ਸਾ ਰੁʼਜੁਰ੍ਭੂਤੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍
ਧਨਯ੍ਵਾਦੰ ਕਰ੍ੱਤੁਮਾਰੇਭੇ|

ⅩⅣ ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਵਸ਼ਰ੍ਾਮਵਾਰੇ ਯੀਸ਼ੁਨਾ ਤਸਯ੍ਾਃ ਸਵ੍ਾਸ੍ਥਯ੍ਕਰਣਾਦ੍
ਭਜਨਗੇਹਸਯ੍ਾਿਧਪਿਤਃ ਪਰ੍ਕੁਪਯ੍ ਲੋਕਾਨ੍ ਉਵਾਚ, ਸ਼਼ਟ੍ਸੁ ਿਦਨੇਸ਼਼ੁ ਲੋਕੈਃ ਕਰ੍ੰਮ
ਕਰ੍ੱਤਵਯ੍ੰ ਤਸ੍ਮਾੱਧੇਤੋਃ ਸਵ੍ਾਸ੍ਥਯ੍ਾਰ੍ਥੰ ਤੇਸ਼਼ੁ ਿਦਨੇਸ਼਼ੁ ਆਗੱਛਤ, ਿਵਸ਼ਰ੍ਾਮਵਾਰੇ
ਮਾਗੱਛਤ|

ⅩⅤਤਦਾ ਪਭੁਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ੁਵਾਚ ਰੇ ਕਪਿਟਨਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਏਕੈਕੋ ਜਨ ਿਵਸ਼ਰ੍ਾਮਵਾਰੇ
ਸਵ੍ੀਯੰ ਸਵ੍ੀਯੰ ਵʼਸ਼਼ਭੰ ਗਰ੍ਦਭੰ ਵਾ ਬਨ੍ਧਨਾਨ੍ਮੋਚਿਯਤਾ ਜਲੰ ਪਾਯਿਯਤੁੰ ਿਕੰ ਨ
ਨਯਿਤ?

ⅩⅥ ਤਰਯ੍ਾਸ਼਼੍ਟਾਦਸ਼ਵਤ੍ਸਰਾਨ੍ ਯਾਵਤ੍ ਸ਼ੈਤਾਨਾ ਬੱਧਾ ਇਬਰ੍ਾਹੀਮਃ
ਸਨ੍ਤਿਤਿਰਯੰ ਨਾਰੀ ਿਕੰ ਿਵਸ਼ਰ੍ਾਮਵਾਰੇ ਨ ਮੋਚਿਯਤਵਯ੍ਾ?

ⅩⅦਏਸ਼਼ੁ ਵਾਕਯ੍ੇਸ਼਼ੁ ਕਿਥਤੇਸ਼਼ੁ ਤਸਯ੍ ਿਵਪਕ੍ਸ਼਼ਾਃ ਸਲੱਜਾ ਜਾਤਾਃ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੇਨ
ਕʼਤਸਰ੍ੱਵਮਹਾਕਰ੍ੰਮਕਾਰਣਾਤ੍ ਲੋਕਿਨਵਹਃ ਸਾਨਨ੍ਦ(ੋਅ)ਭਵਤ੍|

ⅩⅧ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਸੋਵਦਦ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਰਾਜਯ੍ੰ ਕਸਯ੍ ਸਦʼਸ਼ੰ? ਕੇਨ
ਤਦੁਪਮਾਸਯ੍ਾਿਮ?

ⅩⅨ ਯਤ੍ ਸਰ੍ਸ਼਼ਪਬੀਜੰ ਗʼਹੀਤਾ ਕਸ਼੍ਿਚੱਜਨ ਉਦਯ੍ਾਨ ਉਪ੍ਤਵਾਨ੍
ਤਦ੍ ਬੀਜਮਙ੍ਕੁਿਰਤੰ ਸਤ੍ ਮਹਾਵʼਕ੍ਸ਼਼(ੋਅ)ਜਾਯਤ, ਤਤਸ੍ਤਸਯ੍ ਸ਼ਾਖਾਸੁ
ਿਵਹਾਯਸੀਯਿਵਹਗਾ ਆਗਤਯ੍ ਨਯ੍ੂਸ਼਼ੁਃ, ਤਦਾਜਯ੍ੰ ਤਾਦʼਸ਼ੇਨ ਸਰ੍ਸ਼਼ਪਬੀਜੇਨ
ਤੁਲਯ੍ੰ|

ⅩⅩ ਪੁਨਃ ਕਥਯਾਮਾਸ, ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਰਾਜਯ੍ੰ ਕਸਯ੍ ਸਦʼਸ਼ੰ ਵਿਦਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ?
ਯਤ੍ ਿਕਣੰ ਕਾਿਚਤ੍ ਸ੍ਤੀ ਗʼਹੀਤਾ ਦੋਣਤਯਪਿਰਿਮਤਗੋਧੂਮਚੂਰ੍ਣੇਸ਼਼ੁ
ਸ੍ਥਾਪਯਾਮਾਸ,

ⅩⅪ ਤਤਃ ਮੇਣ ਤਤ੍ ਸਰ੍ੱਵਗੋਧੂਮਚੂਰ੍ਣੰ ਵਯ੍ਾਪ੍ਨਿਤ, ਤਸਯ੍ ਿਕਣਸਯ੍
ਤੁਲਯ੍ਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਰਾਜਯ੍ੰ|

ⅩⅫ ਤਤਃ ਸ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ਨਗਰੰ ਪਰ੍ਿਤ ਯਾਤਾਂ ਕʼਤਾ ਨਗਰੇ ਨਗਰੇ ਗਰ੍ਾਮੇ
ਗਰ੍ਾਮੇ ਸਮੁਪਿਦਸ਼ਨ੍ ਜਗਾਮ|
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ⅩⅩⅢ ਤਦਾ ਕਸ਼੍ਿਚੱਜਨਸ੍ਤੰ ਪਪਰ੍ੱਛ, ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ ਿਕੰ ਕੇਵਲਮ੍ ਅਲ੍ਪੇ ਲੋਕਾਃ
ਪਿਰਤਾਸਯ੍ਨ੍ਤ?ੇ

ⅩⅩⅣ ਤਤਃ ਸ ਲੋਕਾਨ੍ ਉਵਾਚ, ਸੰਕੀਰ੍ਣਦਾਰੇਣ ਪਰ੍ਵੇਸ਼਼੍ਟੁੰ ਯਤਘਵ੍,ੰ ਯਤੋਹੰ
ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਵਦਾਿਮ, ਬਹਵਃ ਪਰ੍ਵੇਸ਼਼੍ਟੁੰ ਚੇਸ਼਼੍ਿਟਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤੇ ਿਕਨ੍ਤੁ ਨ ਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ|

ⅩⅩⅤ ਗʼਹਪਿਤਨੱਥਾਯ ਦਾਰੇ ਰੁੱਧੇ ਸਿਤ ਯਿਦ ਯੂਯੰ ਬਿਹਃ ਸ੍ਿਥਤਾ
ਦਾਰਮਾਹਤਯ੍ ਵਦਥ, ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ ਅਸ੍ਮਤ੍ਕਾਰਣਾਦ੍ ਦਾਰੰ ਮੋਚਯਤ,ੁ ਤਤਃ
ਸ ਇਿਤ ਪਰ੍ਿਤਵਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਿਤ, ਯੂਯੰ ਕੁਤਤਯ੍ਾ ਲੋਕਾ ਇਤਯ੍ਹੰ ਨ ਜਾਨਾਿਮ|

ⅩⅩⅥ ਤਦਾ ਯੂਯੰ ਵਿਦਸ਼਼ਯ੍ਥ, ਤਵ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਦ੍ ਵਯੰ ਭੇ◌ाਜਨੰ ਪਾਨਞ੍ਚ
ਕʼਤਵਨ੍ਤਃ, ਤਞ੍ਚਾਸ੍ਮਾਕੰ ਨਗਰਸਯ੍ ਪਿਥ ਸਮੁਪਿਦਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍|

ⅩⅩⅦ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਵਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਿਤ, ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਹੰ ਵਦਾਿਮ, ਯੂਯੰ ਕੁਤਤਯ੍ਾ ਲੋਕਾ
ਇਤਯ੍ਹੰ ਨ ਜਾਨਾਿਮ; ਹੇ ਦੁਰਾਚਾਿਰਣੋ ਯੂਯੰ ਮੱਤੋ ਦੂਰੀਭਵਤ|

ⅩⅩⅧ ਤਦਾ ਇਬਰ੍ਾਹੀਮੰ ਇਸਹ੍ਾਕੰ ਯਾਕੂਬਞ੍ਚ ਸਰ੍ੱਵਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਨਸ਼੍ਚ
ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਰਾਜਯ੍ੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਾਨ੍ ਸਵ੍ਾਸ਼ਂ੍ਚ ਬਿਹਸ਼਼੍ਕʼਤਾਨ੍ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਯੂਯੰ ਰੋਦਨੰ
ਦਨ੍ਤੈਰ੍ਦਨ੍ਤਘਰ੍ਸ਼਼ਣਞ੍ਚ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਥ|

ⅩⅩⅨ ਅਪਰਞ੍ਚ ਪੂਰ੍ੱਵਪਸ਼੍ਿਚਮਦਕ੍ਿਸ਼਼ਣੋੱਤਰਿਦਗ੍ਭਯ੍ੋ ਲੋਕਾ ਆਗਤਯ੍
ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਰਾਜਯ੍ੇ ਿਨਵਤ੍ਸਯ੍ਨ੍ਿਤ|

ⅩⅩⅩ ਪਸ਼ਯ੍ਤੇੱਥੰ ਸ਼ੇਸ਼਼ੀਯਾ ਲੋਕਾ ਅਗਰ੍ਾ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ, ਅਗਰ੍ੀਯਾ ਲੋਕਾਸ਼੍ਚ
ਸ਼ੇਸ਼਼ਾ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ|

ⅩⅩⅪ ਅਪਰਞ੍ਚ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਦਨੇ ਿਕਯਨ੍ਤਃ ਿਫਰੂਿਸ਼ਨ ਆਗਤਯ੍ ਯੀਸ਼ੁੰ
ਪਰ੍ੋਚੁਃ, ਬਿਹਰ੍ਗੱਛ, ਸ੍ਥਾਨਾਦਸ੍ਮਾਤ੍ ਪਰ੍ਸ੍ਥਾਨੰ ਕੁਰ,ੁ ਹੇਰੋਦ੍ ਤਾਂ ਿਜਘਾਸਂਿਤ|

ⅩⅩⅫ ਤਤਃ ਸ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵੋਚਤ੍ ਪਸ਼ਯ੍ਤਾਦਯ੍ ਸ਼ਵ੍ਸ਼੍ਚ ਭੂਤਾਨ੍ ਿਵਹਾਪਯ੍
ਰੋਿਗਣੋ(ਅ)ਰੋਿਗਣਃ ਕʼਤਾ ਤʼਤੀਯੇਹ੍ਿਨ ਸੇਤ੍ਸਯ੍ਾਿਮ, ਕਥਾਮੇਤਾਂ ਯੂਯਿਮਤਾ ਤੰ
ਭੂਿਰਮਾਯੰ ਵਦਤ|

ⅩⅩⅩⅢ ਤਤਾਪਯ੍ਦਯ੍ ਸ਼ਵ੍ਃ ਪਰਸ਼ਵ੍ਸ਼੍ਚ ਮਯਾ ਗਮਨਾਗਮਨੇ ਕਰ੍ੱਤਵਯ੍,ੇ ਯਤੋ
ਹੇਤੋ ਿਰਯ੍ਰੂਸ਼ਾਲਮੋ ਬਿਹਃ ਕੁਤਾਿਪ ਕੋਿਪ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਦੀ ਨ ਘਾਿਨਸ਼਼ਯ੍ਤ|ੇ

ⅩⅩⅩⅣ ਹੇ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ ਹੇ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ ਤੰ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਨ ਹੰਿਸ
ਤਵਾਨ੍ਿਤਕੇ ਪਰ੍ੇਿਰਤਾਨ੍ ਪਰ੍ਸ੍ਤਰੈਰ੍ਮਾਰਯਿਸ ਚ, ਯਥਾ ਕੁੱਕੁਟੀ ਿਨਜਪਕ੍ਸ਼਼ਾਧਃ
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ਸਵ੍ਸ਼ਾਵਕਾਨ੍ ਸੰਗʼਹ੍ਲਾਿਤ, ਤਥਾਹਮਿਪ ਤਵ ਿਸ਼ਸ਼ੂਨ੍ ਸੰਗਰ੍ਹੀਤੁੰ ਕਿਤਵਾਰਾਨ੍ਐੱਛੰ
ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੰ ਨੱੈਛਃ|

ⅩⅩⅩⅤ ਪਸ਼ਯ੍ਤ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਵਾਸਸ੍ਥਾਨਾਿਨ ਪਰ੍ੋੱਿਛਦਯ੍ਮਾਨਾਿਨ
ਪਿਰਤਯ੍ਕ੍ਤਾਿਨ ਚ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ; ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਹੰ ਯਥਾਰ੍ਥੰ ਵਦਾਿਮ, ਯਃ
ਪਰ੍ਭੋ ਰ੍ਨਾਮ੍ਨਾਗੱਛਿਤ ਸ ਧਨਯ੍ ਇਿਤ ਵਾਚੰ ਯਾਵਤ੍ਕਾਲੰ ਨ ਵਿਦਸ਼਼ਯ੍ਥ,
ਤਾਵਤ੍ਕਾਲੰ ਯੂਯੰ ਮਾਂ ਨ ਦਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਥ|

ⅩⅣ
Ⅰਅਨਨ੍ਤਰੰ ਿਵਸ਼ਰ੍ਾਮਵਾਰੇ ਯੀਸ਼ੌ ਪਰ੍ਧਾਨਸਯ੍ ਿਫਰੂਿਸ਼ਨਗʼਹੇ ਭੋਕ੍ਤੁੰ ਗਤਵਿਤ

ਤੇ ਤੰ ਵੀਕ੍ਿਸ਼਼ਤੁਮ੍ ਆਰੇਿਭਰੇ|
Ⅱ ਤਦਾ ਜਲੋਦਰੀ ਤਸਯ੍ ਸੰਮੁਖੇ ਸ੍ਿਥਤਃ|
Ⅲ ਤਤਃ ਸ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਪਕਾਨ੍ ਿਫਰੂਿਸ਼ਨਸ਼੍ਚ ਪਪਰ੍ੱਛ, ਿਵਸ਼ਰ੍ਾਮਵਾਰੇ ਸਵ੍ਾਸ੍ਥਯ੍ੰ

ਕਰ੍ੱਤਵਯ੍ੰ ਨ ਵਾ? ਤਤਸ੍ਤੇ ਿਕਮਿਪ ਨ ਪਰ੍ਤਯ੍ੂਚੁਃ|
Ⅳ ਤਦਾ ਸ ਤੰ ਰੋਿਗਣੰ ਸਵ੍ਸ੍ਥੰ ਕʼਤਾ ਿਵਸਸਰ੍ਜ;
Ⅴਤਾਨੁਵਾਚਚਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਕਸਯ੍ਿਚਦ੍ਗਰ੍ੱਦਭੋ ਵʼਸ਼਼ਭੋ ਵਾ ਚੇਦ੍ਗਰ੍ੱਤੇ ਪਤਿਤ

ਤਿਰ ਿਵਸ਼ਰ੍ਾਮਵਾਰੇ ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼਼ਣੰ ਸ ਿਕੰ ਤੰ ਨੱਥਾਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ?
Ⅵ ਤਤਸ੍ਤੇ ਕਥਾਯਾ ਏਤਸਯ੍ਾਃ ਿਕਮਿਪ ਪਰ੍ਿਤਵਕ੍ਤੁੰ ਨ ਸ਼ੇਕੁਃ|
Ⅶਅਪਰਞ੍ਚ ਪਰ੍ਧਾਨਸ੍ਥਾਨਮਨਨੀਤਤਕਰਣੰ ਿਵਲੋਕਯ੍ ਸ ਿਨਮਨ੍ਿਤਤਾਨ੍

ਏਤਦੁਪਦੇਸ਼ਕਥਾਂ ਜਗਾਦ,
Ⅷ ਤੰ ਿਵਵਾਹਾਿਦਭੋਜਯ੍ੇਸ਼਼ੁ ਿਨਮਨ੍ਿਤਤਃ ਸਨ੍ ਪਰ੍ਧਾਨਸ੍ਥਾਨੇ ਮੋਪਾਵੇਕ੍ਸ਼਼ੀਃ|

ਤੱਤੋ ਗੌਰਵਾਿਨਤਿਨਮਨ੍ਿਤਤਜਨ ਆਯਾਤੇ
Ⅸ ਿਨਮਨ੍ਤਿਯਤਾਗਤਯ੍ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਾਯੈਤਸ੍ਮੈ ਸ੍ਥਾਨੰ ਦੇਹੀਿਤ ਵਾਕਯ੍ੰ ਚੇਦ੍

ਵਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਤਿਰ ਤੰ ਸਙ੍ਕੁਿਚਤੋ ਭੂਤਾ ਸ੍ਥਾਨ ਇਤਰਸ੍ਿਮਨ੍ ਉਪਵੇਸ਼਼੍ਟਮੁ੍
ਉਦਯ੍ੰਸਯ੍ਿਸ|

Ⅹਅਸ੍ਮਾਤ੍ ਕਾਰਣਾਦੇਵ ਤੰ ਿਨਮਨ੍ਿਤਤੋ ਗਤਾ(ਅ)ਪਰ੍ਧਾਨਸ੍ਥਾਨ ਉਪਿਵਸ਼,
ਤਤੋ ਿਨਮਨ੍ਤਿਯਤਾਗਤਯ੍ ਵਿਦਸ਼਼ਯ੍ਿਤ, ਹੇ ਬਨ੍ਧੋ ਪਰ੍ੋੱਚਸ੍ਥਾਨੰ ਗਤੋਪਿਵਸ਼, ਤਥਾ
ਸਿਤ ਭੋਜਨਪਿਵਸ਼਼੍ਟਾਨਾਂ ਸਕਲਾਨਾਂ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ ਤੰ ਮਾਨਯ੍ੋ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਸ|

Ⅺਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਸਵ੍ਮੁੰਨਮਯਿਤ ਸ ਨਮਿਯਸ਼਼ਯ੍ਤ,ੇ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਸਵ੍ੰ
ਨਮਯਿਤ ਸ ਉਂਨਮਿਯਸ਼਼ਯ੍ਤੇ|
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Ⅻ ਤਦਾ ਸ ਿਨਮਨ੍ਤਿਯਤਾਰੰ ਜਨਮਿਪ ਜਗਾਦ, ਮਧਯ੍ਾਹ੍ਨੇ ਰਾਤੌ ਵਾ
ਭੋਜਯ੍ੇ ਕʼਤੇ ਿਨਜਬਨ੍ਧੁਗਣੋ ਵਾ ਭਾਤʼ◌ਗृਣੋ ਵਾ ਜ੍ਞਾਿਤਗਣੋ ਵਾ ਧਿਨਗਣੋ
ਵਾ ਸਮੀਪਵਾਿਸਗਣੋ ਵਾ ਏਤਾਨ੍ ਨ ਿਨਮਨ੍ਤਯ, ਤਥਾ ਕʼਤੇ ਚੇਤ੍ ਤੇ ਤਾਂ
ਿਨਮਨ੍ਤਿਯਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ, ਤਿਰ ਪਿਰਸ਼ੋਧੋ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

ⅩⅢ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਦਾ ਭੇਜਯ੍ੰ ਕਰੋਿਸ਼਼ ਤਦਾ ਦਿਰਦਸ਼ੁਸ਼਼੍ਕਕਰਖਞ੍ਜਾਨ੍ਧਾਨ੍
ਿਨਮਨ੍ਤਯ,

ⅩⅣ ਤਤ ਆਿਸ਼ਸ਼਼ੰ ਲਪ੍ਸਯ੍ਸੇ, ਤੇਸ਼਼ੁ ਪਿਰਸ਼ੋਧੰ ਕਰ੍ੱਤੁਮਸ਼ਕ੍ਨੁਵਤ੍ਸੁ
ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾੱਧਾਰ੍ੰਿਮਕਾਨਾਮੁੱਥਾਨਕਾਲੇ ਤੰ ਫਲਾਂ ਲਪ੍ਸਯ੍ਸੇ|

ⅩⅤਅਨਨ੍ਤਰੰ ਤਾਂ ਕਥਾਂ ਿਨਸ਼ਮਯ੍ ਭੋਜਨਪਿਵਸ਼਼੍ਟਃ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਕਥਯਾਮਾਸ,
ਯੋ ਜਨ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਰਾਜਯ੍ੇ ਭੋਕ੍ਤੁੰ ਲਪ੍ਸਯ੍ਤੇ ਸਏਵ ਧਨਯ੍ਃ|

ⅩⅥ ਤਤਃ ਸ ਉਵਾਚ, ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਜਨ ਰਾਤੌ ਭੇ◌ाਜਯ੍ੰ ਕʼਤਾ ਬਹੂਨ੍
ਿਨਮਨ੍ਤਯਾਮਾਸ|

ⅩⅦ ਤਤੋ ਭੋਜਨਸਮਯੇ ਿਨਮਨ੍ਿਤਤਲੋਕਾਨ੍ ਆਹਾਤੁੰ ਦਾਸਦਾਰਾ
ਕਥਯਾਮਾਸ, ਖਦਯ੍ਦਵਯ੍ਾਿਣ ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ ਸਮਾਸਾਿਦਤਾਿਨ ਸਨ੍ਿਤ,
ਯੂਯਮਾਗੱਛਤ|

ⅩⅧ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੇ ਸਰ੍ੱਵ ਏਕੈਕੰ ਛਲੰ ਕʼਤਾ ਕ੍ਸ਼਼ਮਾਂ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯਾਞ੍ਚਿ ਰ|ੇ ਪਰ੍ਥਮੋ
ਜਨਃ ਕਥਯਾਮਾਸ, ਕ੍ਸ਼਼ੇਤਮੇਕੰ ੀਤਵਾਨਹੰ ਤਦੇਵ ਦਸ਼਼੍ਟੁੰ ਮਯਾ ਗਨ੍ਤਵਯ੍ਮ੍,
ਅਤਏਵ ਮਾਂ ਕ੍ਸ਼਼ਨ੍ਤੁੰ ਤੰ ਿਨਵੇਦਯ|

ⅩⅨਅਨਯ੍ੋ ਜਨਃ ਕਥਯਾਮਾਸ, ਦਸ਼ਵʼਸ਼਼ਾਨਹੰ ੀਤਵਾਨ੍ ਤਾਨ੍ ਪਰੀਕ੍ਿਸ਼਼ਤੁੰ
ਯਾਿਮ ਤਸ੍ਮਾਦੇਵ ਮਾਂ ਕ੍ਸ਼਼ਨ੍ਤੁੰ ਤੰ ਿਨਵੇਦਯ|

ⅩⅩ ਅਪਰਃ ਕਥਯਾਮਾਸ, ਵਯ੍ੂਢਵਾਨਹੰ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਕਾਰਣਾਦ੍ ਯਾਤੁੰ ਨ
ਸ਼ਕ੍ਨਿਮ|

ⅩⅪ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਸ ਦਾਸੋ ਗਤਾ ਿਨਜਪਰ੍ਭੋਃ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ ਸਰ੍ੱਵਵʼ◌ੱਤਾਨ੍ਤੰ
ਿਨਵੇਦਯਾਮਾਸ, ਤਤੋਸੌ ਗʼਹਪਿਤਃ ਕੁਿਪਤਾ ਸਵ੍ਦਾਸੰ ਵਯ੍ਾਜਹਾਰ, ਤੰ ਸਤਰੰ
ਨਗਰਸਯ੍ ਸੰਿਨਵੇਸ਼ਾਨ੍ ਮਾਰ੍ਗਾਸ਼ਂ੍ਚ ਗਤਾ ਦਿਰਦਸ਼ੁਸ਼਼੍ਕਕਰਖਞ੍ਜਾਨ੍ਧਾਨ੍
ਅਤਾਨਯ|

ⅩⅫ ਤਤੋ ਦਾਸ(ੋਅ)ਵਦਤ੍, ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ ਭਵਤ ਆਜ੍ਞਾਨੁਸਾਰੇਣਾਿ ਯਤ ਤਥਾਿਪ
ਸ੍ਥਾਨਮਸ੍ਿਤ|
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ⅩⅩⅢ ਤਦਾ ਪਰ੍ਭੁਃ ਪੁਨ ਰ੍ਦਾਸਾਯਾਕਥਯਤ੍, ਰਾਜਪਥਾਨ੍ ਵʼਕ੍ਸ਼਼ਮੂਲਾਿਨ ਚ
ਯਾਤਾ ਮਦੀਯਗʼਹਪੂਰਣਾਰ੍ਥੰ ਲੋਕਾਨਾਗਨ੍ਤੁੰ ਪਰ੍ਵਰ੍ੱਤਯ|

ⅩⅩⅣ ਅਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਭਯ੍ੰ ਕਥਯਾਿਮ, ਪੂਰ੍ੱਵਿਨਮਨ੍ਿਤਤਾਨਮੇਕੋਿਪ ਮਮਾਸਯ੍
ਰਾਿਤਭੋਜਯ੍ਸਯ੍ਾਸਵ੍ਾਦੰ ਨ ਪਰ੍ਾਪ੍ਸਯ੍ਿਤ|

ⅩⅩⅤ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਬਹੁਸ਼਼ੁ ਲੋਕੇਸ਼਼ੁ ਯੀਸ਼ੋਃ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਵਿਜਤੇਸ਼਼ੁ ਸਤ੍ਸੁ ਸ
ਵਯ੍ਾਘੁਟਯ੍ ਤੇਭਯ੍ਃ ਕਥਯਾਮਾਸ,

ⅩⅩⅥ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਨ੍ ਮਮ ਸਮੀਪਮ੍ ਆਗਤਯ੍ ਸਵ੍ਸਯ੍ ਮਾਤਾ ਿਪਤਾ ਪਤ੍ਨੀ
ਸਨ੍ਤਾਨਾ ਭਾਤਰੋ ਭਿਗਮਯ੍ੋ ਿਨਜਪਰ੍ਾਣਾਸ਼੍ਚ, ਏਤੇਭਯ੍ਃ ਸਰ੍ੱਵੇਭਯ੍ੋ ਮੱਯਿਧਕੰ
ਪਰ੍ੇਮ ਨ ਕਰੋਿਤ, ਸ ਮਮ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ੋ ਭਿਵਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

ⅩⅩⅦ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਸਵ੍ੀਯੰ ਕਸ਼ੰ ਵਹਨ੍ ਮਮ ਪਸ਼੍ਚਾਨੰ ਗੱਛਿਤ, ਸੋਿਪ ਮਮ
ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ੋ ਭਿਵਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

ⅩⅩⅧ ਦੁਰ੍ਗਿਨਰ੍ੰਮਾਣੇ ਕਿਤਵਯ੍ਯੋ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ, ਤਥਾ ਤਸਯ੍
ਸਮਾਪ੍ਿਤਕਰਣਾਰ੍ਥੰ ਸਮ੍ਪੱਿਤਰਸ੍ਿਤ ਨ ਵਾ, ਪਰ੍ਥਮਮੁਪਿਵਸ਼ਯ੍ ਏਤੰਨ
ਗਣਯਿਤ, ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਮਧਯ੍ ਏਤਾਦʼਸ਼ਃ ਕੋਸ੍ਿਤ?

ⅩⅩⅨਨਚੇਦ੍ ਿਭੱਿਤੰ ਕʼਤਾ ਸ਼ੇਸ਼਼ੇ ਯਿਦ ਸਮਾਪਿਯਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਿਤ,
ⅩⅩⅩ ਤਿਰ ਮਾਨੁਸ਼਼ੋਯੰ ਿਨਚੇਤੁਮ੍ ਆਰਭਤ ਸਮਾਪਿਯਤੁੰ ਨਾਸ਼ਕ੍ਨਤ੍, ਇਿਤ

ਵਯ੍ਾਹʼਤਯ੍ ਸਰ੍ੱਵੇ ਤਮੁਪਹਿਸਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅪ ਅਪਰਞ੍ਚ ਿਭੰਨਭੂਪਿਤਨਾ ਸਹ ਯੁੱਧੰ ਕਰ੍ੱਤੁਮ੍ ਉਦਯ੍ਮਯ੍

ਦਸ਼ਸਹਸਰ੍ਾਿਣ ਸੈਨਯ੍ਾਿਨ ਗʼਹੀਤਾ ਿਵੰਸ਼ਿਤਸਹਸਰ੍ੇਃ ਸੈਨਯ੍ੈਃ ਸਿਹਤਸਯ੍
ਸਮੀਪਵਾਿਸਨਃ ਸੰਮੁਖੰ ਯਾਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ ਨ ਵੇਿਤ ਪਰ੍ਥਮੰ ਉਪਿਵਸ਼ਯ੍ ਨ
ਿਵਚਾਰਯਿਤ ਏਤਾਦʼਸ਼ੋ ਭੂਿਮਪਿਤਃ ਕਃ?

ⅩⅩⅫ ਯਿਦ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ ਤਿਰ ਿਰਪਾਵਿਤਦੂਰੇ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਸਿਤ ਿਨਜਦੂਤੰ
ਪਰ੍ੇਸ਼਼ਯ੍ ਸਨ੍ਿਧੰ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯੇਤ|

ⅩⅩⅩⅢ ਤਦਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਮਧਯ੍ੇ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਨ੍ ਮਦਰ੍ਥੰ ਸਰ੍ੱਵਸਵ੍ੰ ਹਾਤੁੰ ਨ
ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ ਸ ਮਮ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ੋ ਭਿਵਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

ⅩⅩⅩⅣਲਵਣਮ੍ ਉੱਤਮਮ੍ਇਿਤ ਸਤਯ੍,ੰ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਿਦ ਲਵਣਸਯ੍ ਲਵਣਤਮ੍
ਅਪਗੱਛਿਤ ਤਿਰ ਤਤ੍ ਕਥੰ ਸਵ੍ਾਦੁਯੁਕ੍ਤੰ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ?
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ⅩⅩⅩⅤ ਤਦ ਭੂਮਯ੍ਰ੍ਥਮ੍ ਆਲਵਾਲਰਾਸ਼ਯ੍ਰ੍ਥਮਿਪ ਭਦੰ ਨ ਭਵਿਤ;
ਲੋਕਾਸ੍ਤਦ੍ ਬਿਹਃ ਕ੍ਿਸ਼਼ਪਨ੍ਿਤ| ਯਸਯ੍ ਸ਼ਰ੍ੋਤੁੰ ਸ਼ਰ੍ੋਤੇ ਸ੍ਤਃ ਸ ਸ਼ʼਣੋਤੁ|

ⅩⅤ
Ⅰ ਤਦਾ ਕਰਸਞ੍ਚਾਿਯਨਃ ਪਾਿਪਨਸ਼੍ਚ ਲੋਕਾ ਉਪਦੇਸ਼੍ਕਥਾਂ ਸ਼ਰ੍ੋਤੁੰ ਯੀਸ਼ੋਃ

ਸਮੀਪਮ੍ ਆਗੱਛਨ੍|
Ⅱ ਤਤਃ ਿਫਰੂਿਸ਼ਨ ਉਪਾਧਯ੍ਾਯਾਸ਼੍ਚ ਿਵਵਦਮਾਨਾਃ ਕਥਯਾਮਾਸੁਃ ਏਸ਼਼

ਮਾਨੁਸ਼਼ਃ ਪਾਿਪਿਭਃ ਸਹ ਪਰ੍ਣਯੰ ਕʼਤਾ ਤੈਃ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਭੰੁਕ੍ਤੇ|
Ⅲ ਤਦਾ ਸ ਤੇਭਯ੍ ਇਮਾਂ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ਤਕਥਾਂ ਕਿਥਤਵਾਨ੍,
Ⅳ ਕਸਯ੍ਿਚਤ੍ ਸ਼ਤਮੇਸ਼਼ੇਸ਼਼ੁ ਿਤਸ਼਼੍ਠਤ੍ਮੁ ਤੇਸ਼਼ਾਮੇਕੰ ਸ ਯਿਦ ਹਾਰਯਿਤ

ਤਿਰ ਮਧਯ੍ੇਪਰ੍ਾਨ੍ਤਰਮ੍ ਏਕੋਨਸ਼ਤਮੇਸ਼਼ਾਨ੍ ਿਵਹਾਯ ਹਾਿਰਤਮੇਸ਼਼ਸਯ੍
ਉੱਦੇਸ਼ਪਰ੍ਾਪ੍ਿਤਪਰ੍ੱਯਨਤੰ ਨ ਗਵੇਸ਼਼ਯਿਤ, ਏਤਾਦʼਸ਼ੋ ਲੋਕੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਮਧਯ੍ੇ
ਕ ਆਸ੍ਤ?ੇ

Ⅴਤਸਯ੍ੋੱਦੇਸ਼ੰ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ ਹʼਸ਼਼੍ਟਮਨਾਸ੍ਤੰ ਸ੍ਕਨ੍ਧੇ ਿਨਧਾਯ ਸਵ੍ਸ੍ਥਾਨਮ੍ਆਨੀਯ
ਬਨ੍ਧੁਬਾਨ੍ਧਵਸਮੀਪਵਾਿਸਨ ਆਹੂਯ ਵਕ੍ਿਤ,

Ⅵ ਹਾਿਰਤੰ ਮੇਸ਼਼ੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤੋਹਮ੍ ਅਤੋ ਹੇਤੋ ਰ੍ਮਯਾ ਸਾਰ੍ੱਧਮ੍ ਆਨਨ੍ਦਤ|
Ⅶ ਤਦਦਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਵਦਾਿਮ, ਯੇਸ਼਼ਾਂ ਮਨਃਪਰਾਵਰ੍ੱਤਨਸਯ੍ ਪਰ੍ਯੋਜਨੰ

ਨਾਸ੍ਿਤ, ਤਾਦʼਸ਼ੈਕੋਨਸ਼ਤਧਾਰ੍ੰਿਮਕਕਾਰਣਾਦ੍ ਯ ਆਨਨ੍ਦਸ੍ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਏਕਸਯ੍
ਮਨਃਪਿਰਵਰ੍ੱਿਤਨਃ ਪਾਿਪਨਃ ਕਾਰਣਾਤ੍ ਸਵ੍ਰ੍ਗੇ (ਅ)ਿਧਕਾਨਨ੍ਦੋ ਜਾਯਤ|ੇ

Ⅷ ਅਪਰਞ੍ਚ ਦਸ਼ਾਨਾਂ ਰੂਪਯ੍ਖਣ੍ਡਾਨਾਮ੍ ਏਕਖਣ੍ਡੇ ਹਾਿਰਤੇ ਪਰ੍ਦੀਪੰ
ਪਰ੍ਜਵ੍ਾਲਯ੍ ਗʼਹੰ ਸੰਮਾਰ੍ਜਯ੍ ਤਸਯ੍ ਪਰ੍ਾਪ੍ਿਤੰ ਯਾਵਦ੍ ਯਤ੍ਨੇਨ ਨ ਗਵੇਸ਼਼ਯਿਤ,
ਏਤਾਦʼਸ਼ੀ ਯੋਿਸ਼਼ਤ੍ ਕਾਸ੍ਤ?ੇ

Ⅸ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤੇ ਸਿਤ ਬਨ੍ਧੁਬਾਨ੍ਧਵਸਮੀਪਵਾਿਸਨੀਰਾਹੂਯ ਕਥਯਿਤ, ਹਾਿਰਤੰ
ਰੂਪਯ੍ਖਣ੍ਡੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਾਹੰ ਤਸ੍ਮਾਦੇਵ ਮਯਾ ਸਾਰ੍ੱਧਮ੍ ਆਨਨ੍ਦਤ|

Ⅹ ਤਦਦਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਵਯ੍ਾਹਰਾਿਮ, ਏਕੇਨ ਪਾਿਪਨਾ ਮਨਿਸ ਪਿਰਵਰ੍ੱਿਤਤੇ,
ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਦੂਤਾਨਾਂ ਮਧਯ੍ੇਪਯ੍ਾਨਨ੍ਦੋ ਜਾਯਤੇ|

Ⅺਅਪਰਞ੍ਚ ਸ ਕਥਯਾਮਾਸ, ਕਸਯ੍ਿਚਦ੍ ਦੌ ਪੁਤਾਵਾਸ੍ਤਾ,ਂ
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Ⅻ ਤਯੋਃ ਕਿਨਸ਼਼੍ਠਃ ਪੁਤਃ ਿਪਤੇ ਕਥਯਾਮਾਸ, ਹੇ ਿਪਤਸ੍ਤਵ ਸਮ੍ਪੱਤਯ੍ਾ
ਯਮੰਸ਼ੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਸਯ੍ਾਮਯ੍ਹੰ ਿਵਭਜਯ੍ਤੰ ਦੇਿਹ, ਤਤਃ ਿਪਤਾ ਿਨਜਾਂ ਸਮ੍ਪੱਿਤੰ ਿਵਭਜਯ੍
ਤਾਭਯ੍ਾਂ ਦਦੌ|

ⅩⅢ ਕਿਤਪਯਾਤ੍ ਕਾਲਾਤ੍ ਪਰੰ ਸ ਕਿਨਸ਼਼੍ਠਪੁਤਃ ਸਮਸ੍ਤੰ ਧਨੰ ਸੰਗʼਹਯ੍
ਦੂਰਦੇਸ਼ੰ ਗਤਾ ਦੁਸ਼਼੍ਟਾਚਰਣੇਨ ਸਰ੍ੱਵਾਂ ਸਮ੍ਪੱਿਤੰ ਨਾਸ਼ਯਾਮਾਸ|

ⅩⅣ ਤਸਯ੍ ਸਰ੍ੱਵਧਨੇ ਵਯ੍ਯੰ ਗਤੇ ਤੱਦੇਸ਼ੇ ਮਹਾਦੁਰ੍ਿਭਕ੍ਸ਼਼ੰ ਬਭੂਵ,
ਤਤਸ੍ਤਸਯ੍ ਦੈਨਯ੍ਦਸ਼ਾ ਭਿਵਤੁਮ੍ ਆਰੇਭੇ|

ⅩⅤ ਤਤਃ ਪਰੰ ਸ ਗਤਾ ਤੱਦੇਸ਼ੀਯੰ ਗʼਹਸ੍ਥਮੇਕਮ੍ ਆਸ਼ਰ੍ਯਤ; ਤਤਃ ਸਤੰ
ਸ਼ੂਕਰਵਜੰ ਚਾਰਿਯਤੁੰ ਪਰ੍ਾਨ੍ਤਰੰ ਪਰ੍ੇਸ਼਼ਯਾਮਾਸ|

ⅩⅥ ਕੇਨਾਿਪ ਤਸ੍ਮੈ ਭਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਾਦਾਨਾਤ੍ ਸ ਸ਼ੂਕਰਫਲਵਲ੍ਕਲੇਨ
ਿਪਿਚਣ੍ਡਪੂਰਣਾਂ ਵਵਾਞ੍ਛ|

ⅩⅦ ਸ਼ੇਸ਼਼ੇ ਸ ਮਨਿਸ ਚੇਤਨਾਂ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ ਕਥਯਾਮਾਸ, ਹਾ ਮਮ ਿਪਤੁਃ ਸਮੀਪੇ
ਕਿਤ ਕਿਤ ਵੇਤਨਭੁਜੋ ਦਾਸਾ ਯਥੇਸ਼਼੍ਟੰ ਤਤੋਿਧਕਞ੍ਚ ਭਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਨੁਵਨ੍ਿਤ
ਿਕਨ੍ਤਹੰ ਕ੍ਸ਼਼ੁਧਾ ਮੁਮੂਰ੍ਸ਼਼ੁਃ|

ⅩⅧਅਹਮੁੱਥਾਯ ਿਪਤੁਃ ਸਮੀਪੰ ਗਤਾ ਕਥਾਮੇਤਾਂ ਵਿਦਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ, ਹੇ ਿਪਤਰ੍
ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਤਵ ਚ ਿਵਰੁੱਧੰ ਪਾਪਮਕਰਵਮ੍

ⅩⅨ ਤਵ ਪੁਤਇਿਤ ਿਵਖਯ੍ਾਤੋ ਭਿਵਤੁੰ ਨ ਯੋਗਯ੍ੋਸ੍ਿਮ ਚ, ਮਾਂ ਤਵ ਵੈਤਿਨਕੰ
ਦਾਸੰ ਕʼਤਾ ਸ੍ਥਾਪਯ|

ⅩⅩ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਸ ਉੱਥਾਯ ਿਪਤੁਃ ਸਮੀਪੰ ਜਗਾਮ; ਤਤਸ੍ਤਸਯ੍ ਿਪਤਾਿਤਦੂਰੇ
ਤੰ ਿਨਰੀਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ ਦਯਾਞ੍ਚ ੇ, ਧਾਿਵਤਾ ਤਸਯ੍ ਕਣ੍ਠੰ ਗʼਹੀਤਾ ਤੰ ਚੁਚੁਮ੍ਬ ਚ|

ⅩⅪ ਤਦਾ ਪੁਤ ਉਵਾਚ, ਹੇ ਿਪਤਰ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਤਵ ਚ ਿਵਰੁੱਧੰ ਪਾਪਮਕਰਵੰ,
ਤਵ ਪੁਤਇਿਤ ਿਵਖਯ੍ਾਤੋ ਭਿਵਤੁੰ ਨ ਯੋਗਯ੍ੋਸ੍ਿਮ ਚ|

ⅩⅫ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਸਯ੍ ਿਪਤਾ ਿਨਜਦਾਸਾਨ੍ ਆਿਦਦੇਸ਼,
ਸਰ੍ੱਵੋੱਤਮਵਸ੍ਤਾਣਯ੍ਾਨੀਯ ਪਿਰਧਾਪਯਤੈਨੰ ਹਸ੍ਤੇ ਚਾਙ੍ਗੁਰੀਯਕਮ੍ਅਰ੍ਪਯਤ
ਪਾਦਯੋਸ਼੍ਚੋਪਾਨਹੌ ਸਮਰ੍ਪਯਤ;

ⅩⅩⅢ ਪੁਸ਼਼੍ਟੰ ਗੋਵਤ੍ਸਮ੍ ਆਨੀਯ ਮਾਰਯਤ ਚ ਤੰ ਭੁਕ੍ਤਾ ਵਯਮ੍
ਆਨਨ੍ਦਾਮ|
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ⅩⅩⅣ ਯਤੋ ਮਮ ਪੁਤੋਯਮ੍ ਅਿਮਰ੍ਯਤ ਪੁਨਰਜੀਵੀਦ੍ ਹਾਿਰਤਸ਼੍ਚ ਲਬ੍ਧੋਭੂਤ੍
ਤਤਸ੍ਤ ਆਨਨ੍ਿਦਤੁਮ੍ ਆਰੇਿਭਰੇ|

ⅩⅩⅤਤਤ੍ਕਾਲੇ ਤਸਯ੍ਜਯ੍ੇਸ਼਼੍ਠਃ ਪੁਤਃ ਕ੍ਸ਼਼ੇਤਆਸੀਤ੍|ਅਥਸ ਿਨਵੇਸ਼ਨਸਯ੍
ਿਨਕਟੰ ਆਗੱਛਨ੍ ਨʼਤਯ੍ਾਨਾਂ ਵਾਦਯ੍ਾਨਾਞ੍ਚ ਸ਼ਬ੍ਦੰ ਸ਼ਤਾ

ⅩⅩⅥ ਦਾਸਾਨਾਮ੍ ਏਕਮ੍ ਆਹੂਯ ਪਪਰ੍ੱਛ, ਿਕੰ ਕਾਰਣਮਸਯ੍?
ⅩⅩⅦਤਤਃ ਸੋਵਾਦੀਤ੍, ਤਵ ਭਾਤਾਗਮਤ੍, ਤਵ ਤਾਤਸ਼੍ਚ ਤੰ ਸੁਸ਼ਰੀਰੰ ਪਰ੍ਾਪਯ੍

ਪੁਸ਼਼੍ਟੰ ਗੋਵਤ੍ਸੰ ਮਾਿਰਤਵਾਨ੍|
ⅩⅩⅧ ਤਤਃ ਸ ਪਰ੍ਕੁਪਯ੍ ਿਨਵੇਸ਼ਨਾਨ੍ਤਃ ਪਰ੍ਵੇਸ਼਼੍ਟੁੰ ਨ ਸੰਮੇਨੇ; ਤਤਸ੍ਤਸਯ੍

ਿਪਤਾ ਬਿਹਰਾਗਤਯ੍ ਤੰ ਸਾਧਯਾਮਾਸ|
ⅩⅩⅨ ਤਤਃ ਸ ਿਪਤਰੰ ਪਰ੍ਤਯ੍ੁਵਾਚ, ਪਸ਼ਯ੍ ਤਵ ਕਾਞ੍ਿਚਦਪਯ੍ਾਜ੍ਞਾਂ ਨ

ਿਵਲੰਘਯ੍ ਬਹੂਨ੍ ਵਤ੍ਸਰਾਨ੍ ਅਹੰ ਤਾਂ ਸੇਵੇ ਤਥਾਿਪ ਿਮਤੈਃ ਸਾਰ੍ੱਧਮ੍ ਉਤ੍ਸਵੰ
ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਕਦਾਿਪ ਛਾਗਮੇਕਮਿਪ ਮਹਯ੍ੰ ਨਾਦਦਾਃ;

ⅩⅩⅩ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਵ ਯਃ ਪੁਤੋ ਵੇਸ਼ਯ੍ਾਗਮਨਾਿਦਿਭਸ੍ਤਵ ਸਮ੍ਪੱਿਤਮ੍
ਅਪਵਯ੍ਿਯਤਵਾਨ੍ ਤਸ੍ਿਮੰਨਾਗਤਮਾਤੇ ਤਸਯ੍ੈਵ ਿਨਿਮੱਤੰ ਪੁਸ਼਼੍ਟੰ ਗੋਵਤ੍ਸੰ
ਮਾਿਰਤਵਾਨ੍|

ⅩⅩⅪ ਤਦਾ ਤਸਯ੍ ਿਪਤਾਵੋਚਤ੍, ਹੇ ਪੁਤ ਤੰ ਸਰ੍ੱਵਦਾ ਮਯਾ ਸਹਾਿਸ ਤਸ੍ਮਾਨ੍
ਮਮ ਯਦਯ੍ਦਾਸ੍ਤੇ ਤਤ੍ਸਰ੍ੱਵੰ ਤਵ|

ⅩⅩⅫ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਵਾਯੰ ਭਾਤਾ ਮʼਤਃ ਪੁਨਰਜੀਵੀਦ੍ ਹਾਿਰਤਸ਼੍ਚ ਭੂਤਾ
ਪਰ੍ਾਪ੍ਤੋਭੂਤ੍, ਏਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਕਾਰਣਾਦ੍ ਉਤ੍ਸਵਾਨਨ੍ਦੌ ਕਰ੍ੱਤੁਮ੍ ਉਿਚਤਮਸ੍ਮਾਕਮ੍|

ⅩⅥ
Ⅰ ਅਪਰਞ੍ਚ ਯੀਸ਼ੁਃ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ੇਭਯ੍ੋਨਯ੍ਾਮੇਕਾਂ ਕਥਾਂ ਕਥਯਾਮਾਸ ਕਸਯ੍ਿਚਦ੍

ਧਨਵਤੋ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਸਯ੍ਗʼਹਕਾਰ੍ੱਯਾਧੀਸ਼ੇ ਸਮ੍ਪੱਤੇਰਪਵਯ੍ਯੇ(ਅ)ਪਵਾਿਦਤੇ ਸਿਤ
Ⅱ ਤਸਯ੍ ਪਰ੍ਭੁਸ੍ਤਮ੍ ਆਹੂਯ ਜਗਾਦ, ਤਿਯ ਯਾਿਮਮਾਂ ਕਥਾਂ ਸ਼ʼਣੋਿਮ

ਸਾ ਕੀਦʼਸ਼ੀ? ਤੰ ਗʼਹਕਾਰ੍ੱਯਾਧੀਸ਼ਕਰ੍ੰਮਣੋ ਗਣਨਾਂ ਦਰ੍ਸ਼ਯ
ਗʼਹਕਾਰ੍ੱਯਾਧੀਸ਼ਪਦੇ ਤੰ ਨ ਸ੍ਥਾਸਯ੍ਿਸ|

Ⅲ ਤਦਾ ਸ ਗʼਹਕਾਰ੍ੱਯਾਧੀਸ਼ੋ ਮਨਸਾ ਿਚਨ੍ਤਯਾਮਾਸ, ਪਰ੍ਭੁ ਰਯ੍ਿਦ ਮਾਂ
ਗʼਹਕਾਰ੍ੱਯਾਧੀਸ਼ਪਦਾਦ੍ ਭੰਸ਼ਯਿਤ ਤਿਰ ਿਕੰ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ੇ(ਅ)ਹੰ? ਮʼਦੰ ਖਿਨਤੁੰ
ਮਮ ਸ਼ਕ੍ਿਤ ਰ੍ਨਾਸ੍ਿਤ ਿਭਕ੍ਿਸ਼਼ਤੁਞ੍ਚ ਲੱਿਜਸ਼਼ਯ੍ੇ(ਅ)ਹੰ|
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Ⅳਅਤਏਵ ਮਿਯਗʼਹਕਾਰ੍ੱਯਾਧੀਸ਼ਪਦਾਤ੍ ਚਯ੍ੁਤੇ ਸਿਤ ਯਥਾ ਲੋਕਾ ਮਹਯ੍ਮ੍
ਆਸ਼ਰ੍ਯੰ ਦਾਸਯ੍ਨ੍ਿਤ ਤਦਰ੍ਥੰ ਯਤ੍ਕਰ੍ੰਮ ਮਯਾ ਕਰਣੀਯੰ ਤਨ੍ ਿਨਰ੍ਣੀਯਤ|ੇ

Ⅴ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਸ ਸਵ੍ਪਰ੍ਭੋਰੇਕੈਕਮ੍ ਅਧਮਰ੍ਣਮ੍ ਆਹੂਯ ਪਰ੍ਥਮੰ ਪਪਰ੍ੱਛ, ਤੱਤੋ ਮੇ
ਪਰ੍ਭੁਣਾ ਕਿਤ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ਮ੍?

Ⅵ ਤਤਃ ਸ ਉਵਾਚ, ਏਕਸ਼ਤਾਢਕਤੈਲਾਿਨ; ਤਦਾ ਗʼਹਕਾਰ੍ੱਯਾਧੀਸ਼ਃ
ਪਰ੍ੋਵਾਚ, ਤਵ ਪਤਮਾਨੀਯ ਸ਼ੀਘਰ੍ਮੁਪਿਵਸ਼ਯ੍ ਤਤ ਪਞ੍ਚਾਸ਼ਤੰ ਿਲਖ|

Ⅶ ਪਸ਼੍ਚਾਦਨਯ੍ਮੇਕੰ ਪਪਰ੍ੱਛ, ਤੱਤੋ ਮੇ ਪਰ੍ਭੁਣਾ ਕਿਤ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ਮ੍? ਤਤਃ
ਸੋਵਾਦੀਦ੍ ਏਕਸ਼ਤਾਢਕਗੋਧੂਮਾਃ; ਤਦਾ ਸ ਕਥਯਾਮਾਸ, ਤਵ ਪਤਮਾਨੀਯ
ਅਸ਼ੀਿਤੰ ਿਲਖ|

Ⅷ ਤੇਨੈਵ ਪਰ੍ਭੁਸ੍ਤਮਯਥਾਰ੍ਥਕʼਤਮ੍ ਅਧੀਸ਼ੰ ਤਦ੍ਬੁੱਿਧਨੈਪੁਣਯ੍ਾਤ੍
ਪਰ੍ਸ਼ਸ਼ੰਸ; ਇੱਥੰ ਦੀਪ੍ਿਤਰੂਪਸਨ੍ਤਾਨੇਭਯ੍ ਏਤਤ੍ਸੰਸਾਰਸਯ੍ ਸਨ੍ਤਾਨਾ
ਵਰ੍ੱਤਮਾਨਕਾਲੇ(ਅ)ਿਧਕਬੁੱਿਧਮਨ੍ਤੋ ਭਵਨ੍ਿਤ|

Ⅸ ਅਤੋ ਵਦਾਿਮ ਯੂਯਮਪਯ੍ਯਥਾਰ੍ਥੇਨ ਧਨੇਨ ਿਮਤਾਿਣ ਲਭਧਵ੍ੰ ਤਤੋ
ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਸੁ ਪਦਭਸ਼਼੍ਟੇਸ਼਼ਵ੍ਿਪ ਤਾਿਨ ਿਚਰਕਾਲਮ੍ ਆਸ਼ਰ੍ਯੰ ਦਾਸਯ੍ਨ੍ਿਤ|

Ⅹ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਕ੍ਸ਼਼ੁਦੇ ਕਾਰ੍ੱਯੇ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਯ੍ੋ ਭਵਿਤ ਸ ਮਹਿਤ ਕਾਰ੍ੱਯੇਿਪ
ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਯ੍ੋ ਭਵਿਤ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਕ੍ਸ਼਼ੁਦੇ ਕਾਰ੍ੱਯ(ੇਅ)ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਯ੍ੋ ਭਵਿਤ
ਸ ਮਹਿਤ ਕਾਰ੍ੱਯੇਪਯ੍ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਯ੍ੋ ਭਵਿਤ|

Ⅺ ਅਤਏਵ ਅਯਥਾਰ੍ਥੇਨ ਧਨੇਨ ਯਿਦ ਯੂਯਮਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਯ੍ਾ ਜਾਤਾਸ੍ਤਿਰ
ਸਤਯ੍ੰ ਧਨੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਕਰੇਸ਼਼ੁ ਕਃ ਸਮਰ੍ਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ?

Ⅻ ਯਿਦ ਚ ਪਰਧਨੇਨ ਯੂਯਮ੍ ਅਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਯ੍ਾ ਭਵਥ ਤਿਰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ
ਸਵ੍ਕੀਯਧਨੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਭਯ੍ੰ ਕੋ ਦਾਸਯ੍ਿਤ?

ⅩⅢ ਕੋਿਪ ਦਾਸ ਉਭੌ ਪਰ੍ਭੂ ਸੇਿਵਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ, ਯਤ ਏਕਸ੍ਿਮਨ੍
ਪਰ੍ੀਯਮਾਣੋ(ਅ)ਨਯ੍ਸ੍ਿਮੰਨਪਰ੍ੀਯਤੇ ਯਦਾ ਏਕੰ ਜਨੰ ਸਮਾਦʼਤਯ੍ ਤਦਨਯ੍ੰ
ਤੁੱਛੀਕਰੋਿਤ ਤਦਦ੍ ਯੂਯਮਿਪ ਧਨੇਸ਼ਵ੍ਰੌ ਸੇਿਵਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨੁਥ|

ⅩⅣ ਤਦੈਤਾਃ ਸਰ੍ੱਵਾਃ ਕਥਾਃ ਸ਼ਤਾ ਲੋਿਭਿਫਰੂਿਸ਼ਨਸ੍ਤਮੁਪਜਹਸੁਃ|
ⅩⅤ ਤਤਃ ਸ ਉਵਾਚ, ਯੂਯੰ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਾਣਾਂ ਿਨਕਟੇ ਸਵ੍ਾਨ੍ ਿਨਰ੍ਦੋਸ਼਼ਾਨ੍

ਦਰ੍ਸ਼ਯਥ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਅਨ੍ਤਃਕਰਣਾਨੀਸ਼ਵ੍ਰੋ ਜਾਨਾਿਤ, ਯਤ੍
ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਾਣਾਮ੍ ਅਿਤ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਯ੍ੰ ਤਦ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਘʼਣਯ੍ੰ|
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ⅩⅥ ਯੋਹਨ ਆਗਮਨਪਰ੍ੱਯਨਤੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸਮੀਪੇ
ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਨਾਂ ਲੇਖਨਾਿਨ ਚਾਸਨ੍ ਤਤਃ ਪਰ੍ਭʼਿਤ
ਈਸ਼ਵ੍ਰਰਾਜਯ੍ਸਯ੍ ਸੁਸੰਵਾਦਃ ਪਰ੍ਚਰਿਤ, ਏਕੈਕੋ ਲੋਕਸ੍ਤਨ੍ਮਧਯ੍ੰ ਯਤ੍ਨੇਨ
ਪਰ੍ਿਵਸ਼ਿਤ ਚ|

ⅩⅦ ਵਰੰ ਨਭਸਃ ਪʼਿਥਵਯ੍ਾਸ਼੍ਚ ਲੋਪੋ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਤਥਾਿਪ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਯਾ
ਏਕਿਬਨ੍ਦੋਰਿਪ ਲੋਪੋ ਨ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

ⅩⅧ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਸਵ੍ੀਯਾਂ ਭਾਰ੍ੱਯਾਂ ਿਵਹਾਯ ਸ੍ਿਤਯਮਨਯ੍ਾਂ ਿਵਵਹਿਤ ਸ
ਪਰਦਾਰਾਨ੍ ਗੱਛਿਤ, ਯਸ਼੍ਚ ਤਾ ਤਯ੍ਕ੍ਤਾਂ ਨਾਰੀਂ ਿਵਵਹਿਤ ਸੋਿਪ ਪਰਦਾਰਾਨ
ਗੱਛਿਤ|

ⅩⅨ ਏਕੋ ਧਨੀ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਃ ਸ਼ੁਕ੍ਲਾਿਨ ਸੂਕ੍ਸ਼਼੍ਮਾਿਣ ਵਸ੍ਤਾਿਣ ਪਰ੍ੱਯਦਧਾਤ੍
ਪਰ੍ਿਤਿਦਨੰ ਪਿਰਤੋਸ਼਼ਰੂਪੇਣਾਭੰੁਕ੍ਤਾਿਪਵੱਚ|

ⅩⅩ ਸਰ੍ੱਵਾਙ੍ਗੇ ਕ੍ਸ਼਼ਤਯੁਕ੍ਤ ਇਿਲਯਾਸਰਨਾਮਾ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਦਿਰਦਸ੍ਤਸਯ੍
ਧਨਵਤੋ ਭੋਜਨਪਾਤਾਤ੍ ਪਿਤਤਮ੍ ਉੱਿਛਸ਼਼੍ਟੰ ਭੋਕ੍ਤੁੰ ਵਾਞ੍ਛਨ੍ ਤਸਯ੍ ਦਾਰੇ
ਪਿਤਤਾਿਤਸ਼਼੍ਠਤ੍;

ⅩⅪਅਥ ਸ਼ਵ੍ਾਨ ਆਗਤਯ੍ ਤਸਯ੍ ਕ੍ਸ਼਼ਤਾਨਯ੍ਿਲਹਨ੍|
ⅩⅫ ਿਕਯਤ੍ਕਾਲਾਤ੍ਪਰੰ ਸ ਦਿਰਦਃ ਪਰ੍ਾਣਾਨ੍ ਜਹੌ; ਤਤਃ ਸਵ੍ਰ੍ਗੀਯਦੂਤਾਸ੍ਤੰ

ਨੀਤਾ ਇਬਰ੍ਾਹੀਮਃ ੋਡ ਉਪਵੇਸ਼ਯਾਮਾਸੁਃ|
ⅩⅩⅢ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਸ ਧਨਵਾਨਿਪ ਮਮਾਰ, ਤੰ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨੇ ਸ੍ਥਾਪਯਾਮਾਸੁਸ਼੍ਚ;

ਿਕਨ੍ਤੁ ਪਰਲੋਕੇ ਸ ਵੇਦਨਾਕੁਲਃ ਸਨ੍ ਊਰ੍ੱਧਵ੍ਾਂ ਿਨਰੀਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ ਬਹੁਦੂਰਾਦ੍
ਇਬਰ੍ਾਹੀਮੰ ਤਤ੍ ੋਡ ਇਿਲਯਾਸਰਞ੍ਚ ਿਵਲੋਕਯ੍ ਰੁਵੰਨੁਵਾਚ;

ⅩⅩⅣਹੇ ਿਪਤਰ੍ਇਬਰ੍ਾਹੀਮ੍ਅਨੁਗʼਹਯ੍ਅਙ੍ਗੁਲਯ੍ਗਰ੍ਭਾਗੰ ਜਲੇ ਮੱਜਿਯਤਾ
ਮਮ ਿਜਹਾਂ ਸ਼ੀਤਲਾਂ ਕਰ੍ੱਤੁਮ੍ ਇਿਲਯਾਸਰੰ ਪਰ੍ੇਰਯ, ਯਤੋ ਵਹ੍ਿਨਿਸ਼ਖਾਤੋਹੰ
ਵਯ੍ਿਥਤੋਸ੍ਿਮ|

ⅩⅩⅤ ਤਦਾ ਇਬਰ੍ਾਹੀਮ੍ ਬਭਾਸ਼਼,ੇ ਹੇ ਪੁਤ ਤੰ ਜੀਵਨ੍ ਸਮ੍ਪਦੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਵਾਨ੍
ਇਿਲਯਾਸਰਸ੍ਤੁ ਿਵਪਦੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਵਾਨ੍ ਏਤਤ੍ ਸ੍ਮਰ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਸਮ੍ਪਰ੍ਿਤ ਤਸਯ੍ ਸੁਖੰ
ਤਵ ਚ ਦੁਃਖੰ ਭਵਿਤ|
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ⅩⅩⅥ ਅਪਰਮਿਪ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕਞ੍ਚ ਸ੍ਥਾਨਯੋ ਰ੍ਮਧਯ੍ੇ
ਮਹਿਦੱਛੇਦ(ੋਅ)ਸ੍ਿਤ ਤਤ ਏਤਤ੍ਸ੍ਥਾਨਸਯ੍ ਲੋਕਾਸ੍ਤਤ੍ ਸ੍ਥਾਨੰ ਯਾਤੁੰ ਯਦਾ
ਤਤ੍ਸ੍ਥਾਨਸਯ੍ ਲੋਕਾ ਏਤਤ੍ ਸ੍ਥਾਨਮਾਯਾਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨੁਵਨ੍ਿਤ|

ⅩⅩⅦ ਤਦਾ ਸ ਉਕ੍ਤਵਾਨ੍, ਹੇ ਿਪਤਸ੍ਤਿਰ ਤਾਂ ਿਨਵੇਦਯਾਿਮ ਮਮ ਿਪਤੁ
ਰ੍ਗੇਹੇ ਯੇ ਮਮ ਪਞ੍ਚ ਭਾਤਰਃ ਸਨ੍ਿਤ

ⅩⅩⅧ ਤੇ ਯਥੈਤਦ੍ ਯਾਤਨਾਸ੍ਥਾਨੰ ਨਾਯਾਸਯ੍ਨ੍ਿਤ ਤਥਾ ਮਨ੍ਤਣਾਂ ਦਾਤੁੰ
ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸਮੀਪਮ੍ ਇਿਲਯਾਸਰੰ ਪਰ੍ੇਰਯ|

ⅩⅩⅨਤਤਇਬਰ੍ਾਹੀਮ੍ ਉਵਾਚ, ਮੂਸਾਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਨਾਞ੍ਚ ਪੁਸ੍ਤਕਾਿਨ ਤੇਸ਼਼ਾਂ
ਿਨਕਟੇ ਸਨ੍ਿਤ ਤੇ ਤਦਚਨਾਿਨ ਮਨਯ੍ਨ੍ਤਾ|ਂ

ⅩⅩⅩ ਤਦਾ ਸ ਿਨਵੇਦਯਾਮਾਸ, ਹੇ ਿਪਤਰ੍ ਇਬਰ੍ਾਹੀਮ੍ ਨ ਤਥਾ, ਿਕਨ੍ਤੁ
ਯਿਦ ਮʼਤਲੋਕਾਨਾਂ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸਮੀਪੰ ਯਾਿਤ ਤਿਰ ਤੇ ਮਨਾਿਂਸ
ਵਯ੍ਾਘੋਟਿਯਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ|

ⅩⅩⅪ ਤਤ ਇਬਰ੍ਾਹੀਮ੍ ਜਗਾਦ, ਤੇ ਯਿਦ ਮੂਸਾਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਨਾਞ੍ਚ
ਵਚਨਾਿਨ ਨ ਮਨਯ੍ਨ੍ਤੇ ਤਿਰ ਮʼਤਲੋਕਾਨਾਂ ਕਸ੍ਿਮੰਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਉੱਿਥਤੇਿਪ ਤੇ ਤਸਯ੍
ਮਨ੍ਤਣਾਂ ਨ ਮੰਸਯ੍ਨ੍ਤੇ|

ⅩⅦ
Ⅰ ਇਤਃ ਪਰੰ ਯੀਸ਼ੁਃ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਨ੍ ਉਵਾਚ, ਿਵਘ੍ਨੈਰਵਸ਼ਯ੍ਮ੍ ਆਗਨ੍ਤਵਯ੍ੰ

ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਵਘ੍ਨਾ ਯੇਨ ਘਿਟਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤੇ ਤਸਯ੍ ਦੁਰ੍ਗਿਤ ਰ੍ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
Ⅱ ਏਤੇਸ਼਼ਾਂ ਕ੍ਸ਼਼ੁਦਪਰ੍ਾਿਣਨਾਮ੍ ਏਕਸਯ੍ਾਿਪ ਿਵਘ੍ਨਜਨਨਾਤ੍

ਕਣ੍ਠਬੱਧਪੇਸ਼਼ਣੀਕਸਯ੍ ਤਸਯ੍ ਸਾਗਰਾਗਾਧਜਲੇ ਮੱਜਨੰ ਭਦ|ੰ
Ⅲ ਯੂਯੰ ਸਵ੍ੇਸ਼਼ੁ ਸਾਵਧਾਨਾਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਤ; ਤਵ ਭਾਤਾ ਯਿਦ ਤਵ ਿਕਞ੍ਿਚਦ੍

ਅਪਰਾਧਯ੍ਿਤ ਤਿਰ ਤੰ ਤਰ੍ਜਯ, ਤੇਨ ਯਿਦ ਮਨਃ ਪਿਰਵਰ੍ੱਤਯਿਤ ਤਿਰ ਤੰ
ਕ੍ਸ਼਼ਮਸਵ੍|

Ⅳ ਪੁਨਰੇਕਿਦਨਮਧਯ੍ੇ ਯਿਦ ਸ ਤਵ ਸਪ੍ਤਕʼਤੋ(ਅ)ਪਰਾਧਯ੍ਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ
ਸਪ੍ਤਕʼਤ ਆਗਤਯ੍ ਮਨਃ ਪਿਰਵਰ੍ਤਯ੍ ਮਯਾਪਰਾੱਧਮ੍ ਇਿਤ ਵਦਿਤ ਤਿਰ ਤੰ
ਕ੍ਸ਼਼ਮਸਵ੍|

Ⅴ ਤਦਾ ਪਰ੍ੇਿਰਤਾਃ ਪਰ੍ਭੁਮ੍ ਅਵਦਨ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੰ ਵਰ੍ੱਧਯ|
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Ⅵ ਪਰ੍ਭੁਰੁਵਾਚ, ਯਿਦ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸਰ੍ਸ਼਼ਪੈਕਪਰ੍ਮਾਣੋ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੋਸ੍ਿਤ ਤਿਰ
ਤੰ ਸਮੂਲਮੁਤ੍ਪਾਿਟਤੋ ਭੂਤਾ ਸਮੁਦੇ ਰੋਿਪਤੋ ਭਵ ਕਥਾਯਾਮ੍ ਏਤਸਯ੍ਾਮ੍
ਏਤਦੁਡੁਮ੍ਬਰਾਯ ਕਿਥਤਾਯਾਂ ਸ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮਾਜ੍ਞਾਵਹੋ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

Ⅶਅਪਰੰ ਸਵ੍ਦਾਸੇ ਹਲੰ ਵਾਹਿਯਤਾ ਵਾ ਪਸ਼ੂਨ੍ ਚਾਰਿਯਤਾ ਕ੍ਸ਼਼ੇਤਾਦ੍ ਆਗਤੇ
ਸਿਤ ਤੰ ਵਦਿਤ, ਏਿਹ ਭੋਕ੍ਤੁਮੁਪਿਵਸ਼, ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਏਤਾਦʼਸ਼ਃ ਕੋਸ੍ਿਤ?

Ⅷਵਰਞ੍ਚ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਮਮ ਖਾਦਯ੍ਮਾਸਾਦਯ੍ਯਾਵਦ੍ ਭੁਞ੍ਜੇ ਿਪਵਾਿਮ ਚ ਤਾਵਦ੍
ਬੱਧਕਿਟਃ ਪਿਰਚਰਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਤਮਿਪ ਭੋਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਸੇ ਪਾਸਯ੍ਿਸਚਕਥਾਮੀਦʼਸ਼ੀਂ ਿਕੰ
ਨ ਵਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਿਤ?

Ⅸਤੇਨ ਦਾਸੇਨ ਪਰ੍ਭੋਰਾਜ੍ਞਾਨੁਰੂਪੇ ਕਰ੍ੰਮਿਣ ਕʼਤੇ ਪਰ੍ਭੁਃ ਿਕੰ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਬਾਿਧਤੋ
ਜਾਤਃ? ਨੱੇਥੰ ਬੁਧਯ੍ਤੇ ਮਯਾ|

Ⅹਇੱਥੰ ਿਨਰੂਿਪਤੇਸ਼਼ੁ ਸਰ੍ੱਵਕਰ੍ੰਮਸੁ ਕʼਤੇਸ਼਼ੁ ਸਤ੍ਮੁ ਯੂਯਮਪੀਦੰ ਵਾਕਯ੍ੰ ਵਦਥ,
ਵਯਮ੍ ਅਨੁਪਕਾਿਰਣੋ ਦਾਸਾ ਅਸ੍ਮਾਿਭਰਯ੍ਦਯ੍ਤ੍ਕਰ੍ੱਤਵਯ੍ੰ ਤਨ੍ਮਾਤਮੇਵ ਕʼਤ|ੰ

Ⅺ ਸ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਿਮ ਯਾਤਾਂ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ ਸ਼ੋਿਮਰੋਣ੍ਗਾਲੀਲ੍ਪਰ੍ਦੇਸ਼ਮਧਯ੍ੇਨ
ਗੱਛਿਤ,

Ⅻ ਏਤਿਰ ਕੁਤਿਚਦ੍ ਗਰ੍ਾਮੇ ਪਰ੍ਵੇਸ਼ਮਾਤੇ ਦਸ਼ਕੁਸ਼਼੍ਿਠਨਸ੍ਤੰ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ ਕʼਤਾ
ⅩⅢ ਦੂਰੇ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨਤ ਉੱਚੈ ਰਕ੍ਤੁਮਾਰੇਿਭਰੇ, ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ ਯੀਸ਼ੋ ਦਯਸਵ੍ਾਸ੍ਮਾਨ੍|
ⅩⅣ ਤਤਃ ਸ ਤਾਨ੍ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਜਗਾਦ, ਯੂਯੰ ਯਾਜਕਾਨਾਂ ਸਮੀਪੇ ਸਵ੍ਾਨ੍

ਦਰ੍ਸ਼ਯਤ, ਤਤਸ੍ਤੇ ਗੱਛਨ੍ਤੋ ਰੋਗਾਤ੍ ਪਿਰਸ਼਼੍ਕʼਤਾਃ|
ⅩⅤ ਤਦਾ ਤੇਸ਼਼ਾਮੇਕਃ ਸਵ੍ੰ ਸਵ੍ਸ੍ਥੰ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਪਰ੍ੋੱਚੈਰੀਸ਼ਵ੍ਰੰ ਧਨਯ੍ੰ ਵਦਨ੍

ਵਯ੍ਾਘੁਟਯ੍ਾਯਾਤੋ ਯੀਸ਼ੋ ਰ੍ਗੁਣਾਨਨੁਵਦਨ੍ ਤੱਚਰਣਾਧੋਭੂਮੌ ਪਪਾਤ;
ⅩⅥ ਸ ਚਾਸੀਤ੍ ਸ਼ੋਿਮਰੋਣੀ|
ⅩⅦ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਰਵਦਤ੍, ਦਸ਼ਜਨਾਃ ਿਕੰ ਨ ਪਿਰਸ਼਼੍ਕʼਤਾਃ? ਤਹਯ੍ਨਯ੍ੇ

ਨਵਜਨਾਃ ਕੁਤ?
ⅩⅧ ਈਸ਼ਵ੍ਰੰ ਧਨਯ੍ੰ ਵਦਨ੍ਤਮ੍ ਏਨੰ ਿਵਦੇਿਸ਼ਨੰ ਿਵਨਾ ਕੋਪਯ੍ਨਯ੍ੋ ਨ

ਪਰ੍ਾਪਯ੍ਤ|
ⅩⅨ ਤਦਾ ਸ ਤਮੁਵਾਚ, ਤਮੁੱਥਾਯ ਯਾਿਹ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਸ੍ਤੇ ਤਾਂ ਸਵ੍ਸ੍ਥੰ ਕʼਤਵਾਨ੍|
ⅩⅩ ਅਥ ਕਦੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਰਾਜਤੰ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਤੀਿਤ ਿਫਰੂਿਸ਼ਿਭਃ ਪʼਸ਼਼੍ਟੇ ਸ

ਪਰ੍ਤਯ੍ੁਵਾਚ, ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਰਾਜਤਮ੍ ਐਸ਼ਵ੍ਰ੍ੱਯਦਰ੍ਸ਼ਨੇਨ ਨ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
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ⅩⅪਅਤ ਏਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਪਸ਼ਯ੍ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਵਾ ਪਸ਼ਯ੍,ਇਿਤ ਵਾਕਯ੍ੰ ਲੋਕਾ ਵਕ੍ਤੁੰ
ਨ ਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ, ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਰਾਜਤੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਅਨ੍ਤਰੇਵਾਸ੍ਤ|ੇ

ⅩⅫ ਤਤਃ ਸ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਨ੍ ਜਗਾਦ, ਯਦਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਮਨੁਜਸੁਤਸਯ੍
ਿਦਨਮੇਕੰ ਦਸ਼਼੍ਟਮੁ੍ ਵਾਞ੍ਿਛਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਿਕਨ੍ਤੁ ਨ ਦਰ੍ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਤੇ, ਈਦʼ◌ੱਕਾਲ
ਆਯਾਿਤ|

ⅩⅩⅢ ਤਦਾਤ ਪਸ਼ਯ੍ ਵਾ ਤਤ ਪਸ਼ਯ੍ੇਿਤ ਵਾਕਯ੍ੰ ਲੋਕਾ ਵਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ, ਿਕਨ੍ਤੁ
ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਮਾ ਯਾਤ, ਮਾਨੁਗੱਛਤ ਚ|

ⅩⅩⅣਯਤਸ੍ਤਿਡਦ੍ਯਥਾਕਾਸ਼ੈਕਿਦਸ਼ਯ੍ੁਿਦਯ ਤਦਨਯ੍ਾਮਿਪ ਿਦਸ਼ੰ ਵਯ੍ਾਪਯ੍
ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਤੇ ਤਦਤ੍ ਿਨਜਿਦਨੇ ਮਨੁਜਸੂਨੁਃ ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਤ|ੇ

ⅩⅩⅤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਤ੍ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਤੇਨਾਨੇਕਾਿਨ ਦੁਃਖਾਿਨ
ਭੋਕ੍ਤਵਯ੍ਾਨਯ੍ੇਤਦਰ੍ੱਤਮਾਨਲੋਕੈਸ਼੍ਚ ਸ(ੋਅ)ਵਜ੍ਞਾਤਵਯ੍ਃ|

ⅩⅩⅥ ਨਹਸਯ੍ ਿਵਦਯ੍ਮਾਨਕਾਲੇ ਯਥਾਭਵਤ੍ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਸੂਨਃ ਕਾਲੇਿਪ ਤਥਾ
ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

ⅩⅩⅦ ਯਾਵਤ੍ਕਾਲੰ ਨਹੋ ਮਹਾਪੋਤੰ ਨਾਰੋਹਦ੍ ਆਪ੍ਲਾਿਵਵਾਰ੍ੱਯੇਤਯ੍
ਸਰ੍ੱਵੰ ਨਾਨਾਸ਼ਯੱਚ ਤਾਵਤ੍ਕਾਲੰ ਯਥਾ ਲੋਕਾ ਅਭੁਞ੍ਜਤਾਿਪਵਨ੍ ਵਯ੍ਵਹਨ੍
ਵਯ੍ਵਾਹਯੰਸ਼੍ਚ;

ⅩⅩⅧ ਇੱਥੰ ਲੋਟੋ ਵਰ੍ੱਤਮਾਨਕਾਲੇਿਪ ਯਥਾ ਲੋਕਾ
ਭੋਜਨਪਾਨ ਯਿਵ ਯਰੋਪਣਗʼਹਿਨਰ੍ੰਮਾਣਕਰ੍ੰਮਸੁ ਪਰ੍ਾਵਰ੍ੱਤਨ੍ਤ,

ⅩⅩⅨ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਦਾ ਲੋਟ੍ ਿਸਦੋਮੋ ਿਨਰ੍ਜਗਾਮ ਤਦਾ ਨਭਸਃ
ਸਗਨ੍ਧਕਾਗ੍ਿਨਵʼਸ਼਼੍ਿਟ ਰ੍ਭੂਤਾ ਸਰ੍ੱਵੰ ਵਯ੍ਨਾਸ਼ਯਤ੍

ⅩⅩⅩ ਤਦਨ੍ ਮਾਨਵਪੁਤਪਰ੍ਕਾਸ਼ਿਦਨੇਿਪ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅪ ਤਦਾ ਯਿਦ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਗʼਹੋਪਿਰ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਤਿਰ ਸ ਗʼਹਮਧਯ੍ਾਤ੍

ਿਕਮਿਪ ਦਵਯ੍ਮਾਨੇਤੁਮ੍ ਅਵਰੁਹਯ੍ ਨੈਤੁ; ਯਸ਼੍ਚ ਕ੍ਸ਼਼ੇਤੇ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਸੋਿਪ
ਵਯ੍ਾਘੁਟਯ੍ ਨਾਯਾਤ|ੁ

ⅩⅩⅫ ਲੋਟਃ ਪਤ੍ਨੀਂ ਸ੍ਮਰਤ|
ⅩⅩⅩⅢ ਯਃ ਪਰ੍ਾਣਾਨ੍ ਰਕ੍ਿਸ਼਼ਤੁੰ ਚੇਸ਼਼੍ਿਟਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਸ ਪਰ੍ਾਣਾਨ੍ ਹਾਰਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ

ਯਸ੍ਤੁ ਪਰ੍ਾਣਾਨ੍ ਹਾਰਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਸਏਵ ਪਰ੍ਾਣਾਨ੍ ਰਕ੍ਿਸ਼਼ਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅩⅣ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਹੰ ਵਚ੍ਿਮ ਤਸਯ੍ਾਂ ਰਾਤੌ ਸ਼ੱਯੈਕਗਤਯੋ ਰ੍ਲੋਕਯੋਰੇਕੋ

ਧਾਿਰਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਪਰਸ੍ਤਯ੍ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਤੇ|
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ⅩⅩⅩⅤ ਸ੍ਿਤਯੌ ਯੁਗਪਤ੍ ਪੇਸ਼਼ਣੀਂ ਵਯ੍ਾਵਰ੍ੱਤਿਯਸ਼਼ਯ੍ਤਸ੍ਤਯੋਰੇਕਾ
ਧਾਿਰਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਪਰਾਤਯ੍ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਤੇ|

ⅩⅩⅩⅥਪੁਰੁਸ਼਼ੌ ਕ੍ਸ਼਼ੇਤੇ ਸ੍ਥਾਸਯ੍ਤਸ੍ਤਯੋਰੇਕੋ ਧਾਿਰਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਪਰਸ੍ਤਯ੍ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਤ|ੇ
ⅩⅩⅩⅦ ਤਦਾ ਤੇ ਪਪਰ੍ੱਛੁਃ, ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ ਕੁਤੇੱਥੰ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ? ਤਤਃ ਸ ਉਵਾਚ,

ਯਤ ਸ਼ਵਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਤਤ ਗʼਧਰ੍ਾ ਿਮਲਨ੍ਿਤ|

ⅩⅧ
Ⅰਅਪਰਞ੍ਚ ਲੋਕੈਰਕ੍ਲਾਨ੍ਤੈ ਰ੍ਿਨਰਨ੍ਤਰੰ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਿਯਤਵਯ੍ਮ੍ਇਤਯ੍ਾਸ਼ਯੇਨ

ਯੀਸ਼ੁਨਾ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ਤ ਏਕਃ ਕਿਥਤਃ|
Ⅱ ਕੁਤਿਚੰਨਗਰੇ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਪਰ੍ਾਿਡਵਾਕ ਆਸੀਤ੍ ਸ ਈਸ਼ਵ੍ਰਾਨੰਾਿਬਭੇਤ੍

ਮਾਨੁਸ਼਼ਾਸ਼ਂ੍ਚ ਨਾਮਨਯ੍ਤ|
Ⅲ ਅਥ ਤਤ੍ਪੁਰਵਾਿਸਨੀ ਕਾਿਚਿਦਧਵਾ ਤਤ੍ਸਮੀਪਮੇਤਯ੍ ਿਵਵਾਿਦਨਾ ਸਹ

ਮਮ ਿਵਵਾਦੰ ਪਿਰਸ਼਼੍ਕੁਰ੍ੱਿਵਿਤ ਿਨਵੇਦਯਾਮਾਸ|
Ⅳ ਤਤਃ ਸ ਪਰ੍ਾਿਡਵਾਕਃ ਿਕਯੱਿਦਨਾਿਨ ਨ ਤਦਙ੍ਗੀਕʼਤਵਾਨ੍ ਪਸ਼੍ਚਾੱਿਚੱਤੇ

ਿਚਨ੍ਤਯਾਮਾਸ, ਯਦਯ੍ਪੀਸ਼ਵ੍ਰਾਨੰ ਿਬਭੇਿਮ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਾਨਿਪ ਨ ਮਨਯ੍ੇ
Ⅴ ਤਥਾਪਯ੍ੇਸ਼਼ਾ ਿਵਧਵਾ ਮਾਂ ਕ੍ਿਲਸ਼੍ਨਾਿਤ ਤਸ੍ਮਾਦਸਯ੍ਾ ਿਵਵਾਦੰ

ਪਿਰਸ਼਼੍ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ ਨਚੇਤ੍ ਸਾ ਸਦਾਗਤਯ੍ ਮਾਂ ਵਯ੍ਗਰ੍ੰ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
Ⅵ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਪਰ੍ਭੁਰਵਦਦ੍ ਅਸਾਵਨਯ੍ਾਯਪਰ੍ਾਿਡਵਾਕੋ ਯਦਾਹ ਤਤ ਮਨ

ਿਨਧਧਵ੍|ੰ
Ⅶ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਯੇ (ਅ)ਿਭਰੁਿਚਤਲੋਕਾ ਿਦਵਾਿਨਸ਼ੰ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯਨ੍ਤੇ ਸ

ਬਹੁਿਦਨਾਿਨ ਿਵਲਮ੍ਬਯ੍ਾਿਪ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਿਵਵਾਦਾਨ੍ ਿਕੰ ਨ ਪਿਰਸ਼਼੍ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਿਤ?
Ⅷ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਹੰ ਵਦਾਿਮ ਤਰਯਾ ਪਿਰਸ਼਼੍ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਿਤ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਦਾ

ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਪੁਤਆਗਿਮਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਤਦਾ ਪʼਿਥਵਯ੍ਾਂ ਿਕਮੀਦʼਸ਼ੰ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਸਯ੍ਿਤ?
Ⅸਯੇ ਸਵ੍ਾਨ੍ ਧਾਰ੍ੰਿਮਕਾਨ੍ ਜ੍ਞਾਤਾ ਪਰਾਨ੍ ਤੁੱਛੀਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਿਤ ਏਤਾਦʼਗ੍ਭਯ੍ਃ,

ਿਕਯਦ੍ਭਯ੍ ਇਮੰ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ਤੰ ਕਥਯਾਮਾਸ|
Ⅹ ਏਕਃ ਿਫਰੂਸ਼ਯ੍ਪਰਃ ਕਰਸਞ੍ਚਾਯੀ ਦਾਿਵਮੌ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਿਯਤੁੰ ਮਨ੍ਿਦਰੰ ਗਤ|ੌ
Ⅺ ਤਤੋ(ਅ)ਸੌ ਿਫਰੂਸ਼ਯ੍ੇਕਪਾਰ੍ਸ਼ਵ੍ੇ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ ਹੇ ਈਸ਼ਵ੍ਰ

ਅਹਮਨਯ੍ਲੋਕਵਤ੍ ਲੋਠਿਯਤਾਨਯ੍ਾਯੀ ਪਾਰਦਾਿਰਕਸ਼੍ਚ ਨ ਭਵਾਿਮ ਅਸਯ੍
ਕਰਸਞ੍ਚਾਿਯਨਸ੍ਤੁਲਯ੍ਸ਼੍ਚ ਨ, ਤਸ੍ਮਾੱਤਾਂ ਧਨਯ੍ੰ ਵਦਾਿਮ|
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Ⅻ ਸਪ੍ਤਸੁ ਿਦਨੇਸ਼਼ੁ ਿਦਨਦਯਮੁਪਵਸਾਿਮ ਸਰ੍ੱਵਸਮ੍ਪੱਤੇ ਰ੍ਦਸ਼ਮਾਸ਼ਂੰ
ਦਦਾਿਮ ਚ, ਏਤਤ੍ਕਥਾਂ ਕਥਯਨ੍ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯਾਮਾਸ|

ⅩⅢ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਕਰਸਞ੍ਚਾਿਯ ਦੂਰੇ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ ਸਵ੍ਰ੍ਗੰ ਦਸ਼਼੍ਟੁੰ ਨੱੇਛਨ੍ ਵਕ੍ਸ਼਼ਿਸ
ਕਰਾਘਾਤੰ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ ਹੇ ਈਸ਼ਵ੍ਰ ਪਾਿਪਸ਼਼੍ਠੰ ਮਾਂ ਦਯਸਵ੍, ਇੱਥੰ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯਾਮਾਸ|

ⅩⅣ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਹੰ ਵਦਾਿਮ, ਤਯੋਰ੍ਦਯੋ ਰ੍ਮਧਯ੍ੇ ਕੇਵਲਃ ਕਰਸਞ੍ਚਾਯੀ
ਪੁਣਯ੍ਵੱਤੇਨ ਗਿਣਤੋ ਿਨਜਗʼਹੰ ਜਗਾਮ, ਯਤੋ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਸਵ੍ਮੁੰਨਮਯਿਤ ਸ
ਨਾਮਿਯਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਸਵ੍ੰ ਨਮਯਿਤ ਸ ਉਂਨਮਿਯਸ਼਼ਯ੍ਤ|ੇ

ⅩⅤਅਥ ਿਸ਼ਸ਼ੂਨਾਂ ਗਾਤਸ੍ਪਰ੍ਸ਼ਾਰ੍ਥੰ ਲੋਕਾਸ੍ਤਾਨ੍ ਤਸਯ੍ ਸਮੀਪਮਾਿਨਨਯ੍ੁਃ
ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਸ੍ਤਦ੍ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾਨੇਤʼਨ੍ ਤਰ੍ਜਯਾਮਾਸੁਃ,

ⅩⅥ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਾਨਾਹੂਯ ਜਗਾਦ, ਮੰਿਨਕਟਮ੍ ਆਗਨ੍ਤੁੰ ਿਸ਼ਸ਼ੂਨ੍
ਅਨੁਜਾਨੀਧਵ੍ੰ ਤਾਸ਼ਂ੍ਚ ਮਾ ਵਾਰਯਤ; ਯਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰਰਾਜਯ੍ਾਿਧਕਾਿਰਣ ਏਸ਼਼ਾਂ
ਸਦʼਸ਼ਾਃ|

ⅩⅦ ਅਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਯਥਾਰ੍ਥੰ ਵਦਾਿਮ, ਯੋ ਜਨਃ ਿਸ਼ਸ਼ੋਃ ਸਦʼਸ਼ੋ ਭੂਤਾ
ਈਸ਼ਵ੍ਰਰਾਜਯ੍ੰ ਨ ਗʼਹ੍ਲਾਿਤ ਸ ਕੇਨਾਿਪ ਪਰ੍ਕਾਰੇਣ ਤਤ੍ ਪਰ੍ਵੇਸ਼਼੍ਟੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ|

ⅩⅧ ਅਪਰਮ੍ ਏਕੋਿਧਪਿਤਸ੍ਤੰ ਪਪਰ੍ੱਛ, ਹੇ ਪਰਮਗੁਰ,ੋ ਅਨਨ੍ਤਾਯੁਸ਼਼ਃ
ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਯੇ ਮਯਾ ਿਕੰ ਕਰ੍ੱਤਵਯ੍ੰ?

ⅩⅨਯੀਸ਼ੁਰੁਵਾਚ, ਮਾਂ ਕੁਤਃ ਪਰਮੰ ਵਦਿਸ? ਈਸ਼ਵ੍ਰੰ ਿਵਨਾ ਕੋਿਪ ਪਰਮੋ ਨ
ਭਵਿਤ|

ⅩⅩ ਪਰਦਾਰਾਨ੍ ਮਾ ਗੱਛ, ਨਰੰ ਮਾ ਜਿਹ, ਮਾ ਚੋਰਯ, ਿਮਥਯ੍ਾਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ
ਮਾ ਦੇਿਹ, ਮਾਤਰੰ ਿਪਤਰਞ੍ਚ ਸੰਮਨਯ੍ਸਵ੍, ਏਤਾ ਯਾ ਆਜ੍ਞਾਃ ਸਨ੍ਿਤ ਤਾਸ੍ਤੰ
ਜਾਨਾਿਸ|

ⅩⅪ ਤਦਾ ਸ ਉਵਾਚ, ਬਾਲਯ੍ਕਾਲਾਤ੍ ਸਰ੍ੱਵਾ ਏਤਾ ਆਚਰਾਿਮ|
ⅩⅫ ਇਿਤ ਕਥਾਂ ਸ਼ਤਾ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਮਵਦਤ੍, ਤਥਾਿਪ ਤਵੈਕੰ ਕਰ੍ੰਮ

ਨਯ੍ੂਨਮਾਸ੍ਤੇ, ਿਨਜੰ ਸਰ੍ੱਵਸਵ੍ੰ ਿਵ ੀਯ ਦਿਰਦੇਭਯ੍ੋ ਿਵਤਰ, ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸਵ੍ਰ੍ਗੇ ਧਨੰ
ਪਰ੍ਾਪ੍ਸਯ੍ਿਸ; ਤਤ ਆਗਤਯ੍ ਮਮਾਨੁਗਾਮੀ ਭਵ|

ⅩⅩⅢ ਿਕਨ੍ਤੇਤਾਂ ਕਥਾਂ ਸ਼ਤਾ ਸੋਿਧਪਿਤਃ ਸ਼ੁਸ਼ੋਚ, ਯਤਸ੍ਤਸਯ੍
ਬਹੁਧਨਮਾਸੀਤ੍|
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ⅩⅩⅣ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਮਿਤਸ਼ੋਕਾਿਨਤੰ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਜਗਾਦ, ਧਨਵਤਾਮ੍
ਈਸ਼ਵ੍ਰਰਾਜਯ੍ਪਰ੍ਵੇਸ਼ਃ ਕੀਦʼਗ੍ ਦੁਸ਼਼੍ਕਰਃ|

ⅩⅩⅤ ਈਸ਼ਵ੍ਰਰਾਜਯ੍ੇ ਧਿਨਨਃ ਪਰ੍ਵੇਸ਼ਾਤ੍ ਸੂਚੇਸ਼੍ਿਛਦੇਣ ਮਹਾਙ੍ਗਸਯ੍
ਗਮਨਾਗਮਨੇ ਸੁਕਰ|ੇ

ⅩⅩⅥ ਸ਼ਰ੍ੋਤਾਰਃ ਪਪਰ੍ੱਛੁਸ੍ਤਿਰ ਕੇਨ ਪਿਰਤਾਣੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਸਯ੍ਤੇ?
ⅩⅩⅦ ਸ ਉਕ੍ਤਵਾਨ੍, ਯਨ੍ ਮਾਨੁਸ਼਼ੇਣਾਸ਼ਕਯ੍ੰ ਤਦ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੇਣ ਸ਼ਕਯ੍|ੰ
ⅩⅩⅧ ਤਦਾ ਿਪਤਰ ਉਵਾਚ, ਪਸ਼ਯ੍ ਵਯੰ ਸਰ੍ੱਵਸਵ੍ੰ ਪਿਰਤਯ੍ਜਯ੍ ਤਵ

ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ਗਾਿਮਨ(ਅ)ਭਵਾਮ|
ⅩⅩⅨ ਤਤਃ ਸ ਉਵਾਚ, ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਹੰ ਯਥਾਰ੍ਥੰ ਵਦਾਿਮ, ਈਸ਼ਵ੍ਰਰਾਜਯ੍ਾਰ੍ਥੰ

ਗʼਹੰ ਿਪਤਰੌ ਭਾਤʼਗਣੰ ਜਾਯਾਂ ਸਨ੍ਤਾਨਾਸ਼ਂ੍ਚ ਤਯ੍ਕ੍ਤਵਾ
ⅩⅩⅩਇਹ ਕਾਲੇ ਤਤੋ(ਅ)ਿਧਕੰ ਪਰਕਾਲੇ (ਅ)ਨਨ੍ਤਾਯੁਸ਼੍ਚ ਨ ਪਰ੍ਾਪ੍ਸਯ੍ਿਤ

ਲੋਕ ਈਦʼਸ਼ਃ ਕੋਿਪ ਨਾਸ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅪ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਸ ਦਾਦਸ਼ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਨਾਹੂਯ ਬਭਾਸ਼਼ੇ, ਪਸ਼ਯ੍ਤ ਵਯੰ

ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ਨਗਰੰ ਯਾਮਃ, ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਪੁਤੇ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਿਭਰੁਕ੍ਤੰ
ਯਦਸ੍ਿਤ ਤਦਨੁਰੂਪੰ ਤੰ ਪਰ੍ਿਤ ਘਿਟਸ਼਼ਯ੍ਤ;ੇ

ⅩⅩⅫ ਵਸ੍ਤੁਤਸ੍ਤੁ ਸ(ੋਅ)ਨਯ੍ਦੇਸ਼ੀਯਾਨਾਂ ਹਸ੍ਤੇਸ਼਼ੁ ਸਮਰ੍ਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਤ,ੇ
ਤੇ ਤਮੁਪਹਿਸਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ, ਅਨਯ੍ਾਯਮਾਚਿਰਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਤਦਪੁਿਸ਼਼ ਿਨਸ਼਼੍ਠੀਵੰ
ਿਨਕ੍ਸ਼਼ੇਪ੍ਸਯ੍ਨ੍ਿਤ, ਕਸ਼ਾਿਭਃ ਪਰ੍ਹʼਤਯ੍ ਤੰ ਹਿਨਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਚ,

ⅩⅩⅩⅢ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤʼਤੀਯਿਦਨੇ ਸ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਦ੍ ਉੱਥਾਸਯ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅩⅣ ਏਤਸਯ੍ਾਃ ਕਥਾਯਾ ਅਿਭਪਰ੍ਾਯੰ ਿਕਞ੍ਿਚਦਿਪ ਤੇ ਬੋੱਧੁੰ ਨ ਸ਼ੇਕੁਃ

ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਿਨਕਟੇ(ਅ)ਸ੍ਪਸ਼਼੍ਟਤਵਾਤ੍ ਤਸਯ੍ੈਤਾਸਾਂ ਕਥਾਨਾਮ੍ ਆਸ਼ਯੰ ਤੇ ਜ੍ਞਾਤੁੰ ਨ
ਸ਼ੇਕੁਸ਼੍ਚ|

ⅩⅩⅩⅤ ਅਥ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਯਰੀਹੋਃ ਪੁਰਸਯ੍ਾਨ੍ਿਤਕੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤੇ ਕਸ਼੍ਿਚਦਨ੍ਧਃ
ਪਥਃ ਪਾਰ੍ਸ਼ਵ੍ ਉਪਿਵਸ਼ਯ੍ ਿਭਕ੍ਸ਼਼ਾਮ੍ ਅਕਰੋਤ੍

ⅩⅩⅩⅥ ਸ ਲੋਕਸਮੂਹਸਯ੍ ਗਮਨਸ਼ਬ੍ਦੰ ਸ਼ਤਾ ਤਤ੍ਕਾਰਣੰ ਪʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍|
ⅩⅩⅩⅦਨਾਸਰਤੀਯਯੀਸ਼ੁਰਯ੍ਾਤੀਿਤ ਲੋਕੈਰੁਕ੍ਤੇ ਸ ਉੱਚੈਰਕ੍ਤੁਮਾਰੇਭੇ,
ⅩⅩⅩⅧ ਹੇ ਦਾਯੂਦਃ ਸਨ੍ਤਾਨ ਯੀਸ਼ੋ ਮਾਂ ਦਯਸਵ੍|
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ⅩⅩⅩⅨ ਤਤੋਗਰ੍ਗਾਿਮਨਸ੍ਤੰ ਮੌਨੀ ਿਤਸ਼਼੍ਠੇਿਤ ਤਰ੍ਜਯਾਮਾਸੁਃ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ
ਪੁਨਾਰੁਵਨ੍ ਉਵਾਚ, ਹੇ ਦਾਯੂਦਃ ਸਨ੍ਤਾਨ ਮਾਂ ਦਯਸਵ੍|

ⅩⅬ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਃ ਸ੍ਥਿਗਤੋ ਭੂਤਾ ਸਵ੍ਾਨ੍ਿਤਕੇ ਤਮਾਨੇਤੁਮ੍ ਆਿਦਦੇਸ਼|
ⅩⅬⅠ ਤਤਃ ਸ ਤਸਯ੍ਾਨ੍ਿਤਕਮ੍ ਆਗਮਤ੍, ਤਦਾ ਸ ਤੰ ਪਪਰ੍ੱਛ, ਤੰ ਿਕਿਮੱਛਿਸ?

ਤਦਰ੍ਥਮਹੰ ਿਕੰ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ? ਸ ਉਕ੍ਤਵਾਨ੍, ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ(ਅ)ਹੰ ਦਸ਼਼੍ਟੁੰ ਲਭੈ|
ⅩⅬⅡ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਰੁਵਾਚ, ਦʼਸ਼਼੍ਿਟਸ਼ਕ੍ਿਤੰ ਗʼਹਾਣ ਤਵ ਪਰ੍ਤਯ੍ਯਸ੍ਤਾਂ ਸਵ੍ਸ੍ਥੰ

ਕʼਤਵਾਨ੍|
ⅩⅬⅢ ਤਤਸ੍ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼਼ਣਾਤ੍ ਤਸਯ੍ ਚਕ੍ਸ਼਼ੁਸ਼਼ੀ ਪਰ੍ਸੰਨੇ; ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸ ਈਸ਼ਵ੍ਰੰ

ਧਨਯ੍ੰ ਵਦਨ੍ ਤਤ੍ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਯਯੌ, ਤਦਾਲੋਕਯ੍ ਸਰ੍ੱਵੇ ਲੋਕਾ ਈਸ਼ਵ੍ਰੰ ਪਰ੍ਸ਼ੰਿਸਤੁਮ੍
ਆਰੇਿਭਰੇ|

ⅩⅨ
Ⅰਯਦਾ ਯੀਸ਼ੁ ਿਰਯ੍ਰੀਹੋਪੁਰੰ ਪਰ੍ਿਵਸ਼ਯ੍ ਤਨ੍ਮਧਯ੍ੇਨ ਗੱਛੰਸ੍ਤਦਾ
Ⅱ ਸੱਕੇਯਨਾਮਾ ਕਰਸਞ੍ਚਾਿਯਨਾਂ ਪਰ੍ਧਾਨ ਧਨਵਾਨੇਕੋ
Ⅲਯੀਸ਼ੁਃ ਕੀਦʼਿਗਿਤ ਦਸ਼਼੍ਟੁੰ ਚੇਸ਼਼੍ਿਟਤਵਾਨ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ ਖਰ੍ੱਵਤਾੱਲੋਕਸੰਘਮਧਯ੍ੇ

ਤੱਦਰ੍ਸ਼ਨਮਪਰ੍ਾਪਯ੍
Ⅳ ਯੇਨ ਪਥਾ ਸ ਯਾਸਯ੍ਿਤ ਤਤ੍ਪਥ(ੇਅ)ਗਰ੍ੇ ਧਾਿਵਤਾ ਤੰ ਦਸ਼਼੍ਟਮੁ੍

ਉਡੁਮ੍ਬਰਤਰੁਮਾਰੁਰੋਹ|
Ⅴ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਤ੍ਸ੍ਥਾਨਮ੍ ਇਤਾ ਊਰ੍ੱਧਵ੍ੰ ਿਵਲੋਕਯ੍ ਤੰ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾਵਾਦੀਤ੍,

ਹੇ ਸੱਕੇਯ ਤੰ ਸ਼ੀਘਰ੍ਮਵਰੋਹ ਮਯਾਦਯ੍ ਤਦ੍ਗੇਹੇ ਵਸ੍ਤਵਯ੍|ੰ
Ⅵ ਤਤਃ ਸ ਸ਼ੀਘਰ੍ਮਵਰੁਹਯ੍ ਸਾਹ੍ਲਾਦੰ ਤੰ ਜਗਰ੍ਾਹ|
Ⅶ ਤਦ੍ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਸਰ੍ੱਵੇ ਿਵਵਦਮਾਨਾ ਵਕ੍ਤੁਮਾਰੇਿਭਰੇ, ਸੋਿਤਿਥਤੇਨ

ਦੁਸ਼਼੍ਟਲੋਕਗʼਹੰ ਗੱਛਿਤ|
Ⅷ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸੱਕੇਯੋ ਦਣ੍ਡਾਯਮਾਨ ਵਕ੍ਤੁਮਾਰੇਭੇ, ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ ਪਸ਼ਯ੍ ਮਮ

ਯਾ ਸਮ੍ਪੱਿਤਰਸ੍ਿਤ ਤਦਰ੍ੱਧੰ ਦਿਰਦੇਭਯ੍ੋ ਦਦੇ, ਅਪਰਮ੍ ਅਨਯ੍ਾਯੰ ਕʼਤਾ
ਕਸ੍ਮਾਦਿਪ ਯਿਦ ਕਦਾਿਪ ਿਕਞ੍ਿਚਤ੍ ਮਯਾ ਗʼਹੀਤੰ ਤਿਰ ਤੱਚਤੁਰ੍ਗੁਣੰ ਦਦਾਿਮ|

Ⅸ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਮੁਕ੍ਤਵਾਨ੍ ਅਯਮਿਪ ਇਬਰ੍ਾਹੀਮਃ ਸਨ੍ਤਾਨ(ਅ)ਤਃ
ਕਾਰਣਾਦ੍ ਅਦਯ੍ਾਸਯ੍ ਗʼਹੇ ਤਾਣਮੁਪਸ੍ਿਥਤੰ|

Ⅹਯਦ੍ ਹਾਿਰਤੰ ਤਤ੍ ਮʼਗਿਯਤੁੰ ਰਕ੍ਿਸ਼਼ਤੁਞ੍ਚ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਪੁਤ ਆਗਤਵਾਨ੍|
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Ⅺਅਥਸ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮਃ ਸਮੀਪਉਪਾਿਤਸ਼਼੍ਠਦ੍ਈਸ਼ਵ੍ਰਰਾਜਤਸਯ੍ਾਨੁਸ਼਼੍ਠਾਨੰ
ਤਦੈਵ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਤੀਿਤ ਲੋਕੈਰਨਭੂਯਤ, ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸ ਸ਼ਰ੍ੋਤʼਭਯ੍ਃ
ਪੁਨਰ੍ਦʼਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ਤਕਥਾਮ੍ ਉੱਥਾਪਯ੍ ਕਥਯਾਮਾਸ|

Ⅻ ਕੋਿਪ ਮਹਾੱਲੋਕੋ ਿਨਜਾਰ੍ਥੰ ਰਾਜਤਪਦੰ ਗʼਹੀਤਾ ਪੁਨਰਾਗਨ੍ਤੁੰ ਦੂਰਦੇਸ਼ੰ
ਜਗਾਮ|

ⅩⅢ ਯਾਤਾਕਾਲੇ ਿਨਜਾਨ੍ ਦਸ਼ਦਾਸਾਨ੍ ਆਹੂਯ ਦਸ਼ਸਵ੍ਰ੍ਣਮੁਦਾ ਦੱਤਾ
ਮਮਾਗਮਨਪਰ੍ੱਯਨ੍ਤੰ ਵਾਿਣਜਯ੍ੰ ਕੁਰੁਤੇਤਯ੍ਾਿਦਦੇਸ਼|

ⅩⅣ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਸਯ੍ ਪਰ੍ਜਾਸ੍ਤਮਵਜ੍ਞਾਯ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਮੇਨਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕਮੁਪਿਰ
ਰਾਜਤੰ ਨ ਕਾਰਿਯਵਯ੍ਾਮ ਇਮਾਂ ਵਾਰ੍ੱਤਾਂ ਤੰਿਨਕਟੇ ਪਰ੍ੇਰਯਾਮਾਸੁਃ|

ⅩⅤ ਅਥ ਸ ਰਾਜਤਪਦੰ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ਾਗਤਵਾਨ੍ ਏਕੈਕੋ ਜਨ ਬਾਿਣਜਯ੍ੇਨ ਿਕੰ
ਲਬ੍ਧਵਾਨ੍ ਇਿਤ ਜ੍ਞਾਤੁੰ ਯੇਸ਼਼ੁ ਦਾਸੇਸ਼਼ੁ ਮੁਦਾ ਅਰ੍ਪਯਤ੍ ਤਾਨ੍ ਆਹੂਯਾਨੇਤੁਮ੍
ਆਿਦਦੇਸ਼|

ⅩⅥ ਤਦਾ ਪਰ੍ਥਮ ਆਗਤਯ੍ ਕਿਥਤਵਾਨ੍, ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ ਤਵ ਤਯੈਕਯਾ ਮੁਦਯਾ
ਦਸ਼ਮੁਦਾ ਲਬ੍ਧਾਃ|

ⅩⅦ ਤਤਃ ਸ ਉਵਾਚ ਤਮੁੱਤਮੋ ਦਾਸਃ ਸਵ੍ਲ੍ਪੇਨ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਯ੍ੋ ਜਾਤ ਇਤਃ
ਕਾਰਣਾਤ੍ ਤੰ ਦਸ਼ਨਗਰਾਣਾਮ੍ ਅਿਧਪੋ ਭਵ|

ⅩⅧ ਿਦਤੀਯਆਗਤਯ੍ ਕਿਥਤਵਾਨ੍, ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ ਤਵੈਕਯਾ ਮੁਦਯਾ ਪਞ੍ਚਮੁਦਾ
ਲਬ੍ਧਾਃ|

ⅩⅨ ਤਤਃ ਸ ਉਵਾਚ, ਤੰ ਪਞ੍ਚਾਨਾਂ ਨਗਰਾਣਾਮਿਧਪਿਤ ਰ੍ਭਵ|
ⅩⅩਤਤੋਨਯ੍ਆਗਤਯ੍ਕਥਯਾਮਾਸ, ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ ਪਸ਼ਯ੍ ਤਵਯਾ ਮੁਦਾ ਅਹੰ ਵਸ੍ਤੇ

ਬੱਧਵ੍ਾਸ੍ਥਾਪਯੰ ਸੇਯ|ੰ
ⅩⅪ ਤੰ ਕʼਪਣੋ ਯੰਨਾਸ੍ਥਾਪਯਸ੍ਤਦਿਪ ਗʼਹ੍ਲਾਿਸ, ਯੰਨਾਵਪਸ੍ਤਦੇਵ ਚ

ਿਛਨਤ੍ਿਸ ਤਤੋਹੰ ਤੱਤੋ ਭੀਤਃ|
ⅩⅫ ਤਦਾ ਸ ਜਗਾਦ, ਰੇ ਦੁਸ਼਼੍ਟਦਾਸ ਤਵ ਵਾਕਯ੍ੇਨ ਤਾਂ ਦੋਿਸ਼਼ਣੰ

ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ, ਯਦਹੰ ਨਾਸ੍ਥਾਪਯੰ ਤਦੇਵ ਗʼਹ੍ਲਾਿਮ, ਯਦਹੰ ਨਾਵਪਞ੍ਚ ਤਦੇਵ
ਿਛਨਦ੍ਿਮ, ਏਤਾਦʼਸ਼ਃ ਕʼਪਣੋਹਿਮਿਤ ਯਿਦ ਤੰ ਜਾਨਾਿਸ,

ⅩⅩⅢ ਤਿਰ ਮਮ ਮੁਦਾ ਬਿਣਜਾਂ ਿਨਕਟੇ ਕੁਤੋ ਨਾਸ੍ਥਾਪਯਃ? ਤਯਾ
ਕʼਤੇ(ਅ)ਹਮ੍ ਆਗਤਯ੍ ਕੁਸੀਦੇਨ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਿਨਜਮੁਦਾ ਅਪਰ੍ਾਪ੍ਸਯ੍ਮ੍|
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ⅩⅩⅣ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਸ ਸਮੀਪਸ੍ਥਾਨ੍ ਜਨਾਨ੍ ਆਜ੍ਞਾਪਯਤ੍ ਅਸ੍ਮਾਤ੍ ਮੁਦਾ
ਆਨੀਯ ਯਸਯ੍ ਦਸ਼ਮੁਦਾਃ ਸਨ੍ਿਤ ਤਸ੍ਮੈ ਦੱਤ|

ⅩⅩⅤ ਤੇ ਪਰ੍ੋਚੁਃ ਪਰ੍ਭੋ(ਅ)ਸਯ੍ ਦਸ਼ਮੁਦਾਃ ਸਨ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅥ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਹੰ ਵਦਾਿਮ ਯਸਯ੍ਾਸ਼ਰ੍ਯੇ ਵੱਧਤੇ (ਅ)ਿਧਕੰ ਤਸ੍ਮੈ

ਦਾਿਯਸ਼਼ਯ੍ਤੇ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਸਯ੍ਾਸ਼ਰ੍ਯੇ ਨ ਵਰ੍ੱਧਤੇ ਤਸਯ੍ ਯਦਯ੍ਦਸ੍ਿਤ ਤਦਿਪ
ਤਸ੍ਮਾਨ੍ ਨਾਿਯਸ਼਼ਯ੍ਤ|ੇ

ⅩⅩⅦ ਿਕਨ੍ਤੁ ਮਮਾਿਧਪਿਤਤਸਯ੍ ਵਸ਼ਤੇ ਸ੍ਥਾਤੁਮ੍ ਅਸੰਮਨਯ੍ਮਾਨਾ ਯੇ ਮਮ
ਿਰਪਵਸ੍ਤਾਨਾਨੀਯ ਮਮ ਸਮਕ੍ਸ਼਼ੰ ਸੰਹਰਤ|

ⅩⅩⅧਇਤਯ੍ੁਪਦੇਸ਼ਕਥਾਂ ਕਥਿਯਤਾ ਸੋਗਰ੍ਗਃ ਸਨ੍ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮਪੁਰੰ ਯਯੌ|
ⅩⅩⅨ ਤਤੋ ਬੈਤ੍ਫਗੀਬੈਥਨੀਯਾਗਰ੍ਾਮਯੋਃ ਸਮੀਪੇ ਜੈਤੁਨਾਦੇਰਨ੍ਿਤਕਮ੍ ਇਤਾ

ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਦਯਮ੍ ਇਤਯ੍ੁਕ੍ਤਾ ਪਰ੍ੇਸ਼਼ਯਾਮਾਸ,
ⅩⅩⅩ ਯੁਵਾਮਮੁੰ ਸੰਮੁਖਸ੍ਥਗਰ੍ਾਮੰ ਪਰ੍ਿਵਸ਼ਯ੍ੈਵ ਯੰ ਕੋਿਪ ਮਾਨੁਸ਼਼ਃ ਕਦਾਿਪ

ਨਾਰੋਹਤ੍ ਤੰ ਗਰ੍ੱਦਭਸ਼ਾਵਕੰ ਬੱਧੰ ਦਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਥਸ੍ਤੰ ਮੋਚਿਯਤਾਨਯਤੰ|
ⅩⅩⅪ ਤਤ ਕੁਤੋ ਮੋਚਯਥਃ? ਇਿਤ ਚੇਤ੍ ਕੋਿਪ ਵਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਤਿਰ ਵਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਥਃ

ਪਰ੍ਭੇ◌ाਰਤ ਪਰ੍ਯੋਜਨਮ੍ ਆਸ੍ਤ|ੇ
ⅩⅩⅫ ਤਦਾ ਤੌ ਪਰ੍ਿਰਤੌ ਗਤਾ ਤਤ੍ਕਥਾ◌ाਨੁਸਾਰੇਣ ਸਰ੍ੱਵੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤ|ੌ
ⅩⅩⅩⅢਗਰ੍ਦਭਸ਼ਾਵਕਮੋਚਨਕਾਲੇ ਤਤਾਿਮਨ ਊਚੁਃ, ਗਰ੍ਦਭਸ਼ਾਵਕੰ ਕੁਤੋ

ਮੋਚਯਥਃ?
ⅩⅩⅩⅣ ਤਾਵਚੂਤੁਃ ਪਰ੍ਭੋਰਤ ਪਰ੍ਯੋਜਨਮ੍ ਆਸ੍ਤੇ|
ⅩⅩⅩⅤ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਤੌ ਤੰ ਗਰ੍ਦਭਸ਼ਾਵਕੰ ਯੀਸ਼ੋਰਨ੍ਿਤਕਮਾਨੀਯ ਤਤ੍ਪʼਸ਼਼੍ਠੇ

ਿਨਜਵਸਨਾਿਨ ਪਾਤਿਯਤਾ ਤਦੁਪਿਰ ਯੀਸ਼ੁਮਾਰੋਹਯਾਮਾਸਤੁਃ|
ⅩⅩⅩⅥਅਥ ਯਾਤਾਕਾਲੇ ਲੋਕਾਃ ਪਿਥ ਸਵ੍ਵਸ੍ਤਾਿਣ ਪਾਤਿਯਤੁਮ੍ ਆਰੇਿਭਰੇ|
ⅩⅩⅩⅦਅਪਰੰ ਜੈਤੁਨਾਦੇਰੁਪਤਯ੍ਕਾਮ੍ਇਤਾ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਸੰਘਃ ਪੂਰ੍ੱਵਦʼਸ਼਼੍ਟਾਿਨ

ਮਹਾਕਰ੍ੰਮਾਿਣ ਸ੍ਮʼਤਾ,
ⅩⅩⅩⅧਯੋ ਰਾਜਾ ਪਰ੍ਭੋ ਰ੍ਨਾਮ੍ਨਾਯਾਿਤ ਸ ਧਨਯ੍ਃ ਸਵ੍ਰ੍ਗੇ ਕੁਸ਼ਲੰ ਸਰ੍ੱਵੋੱਚੇ

ਜਯਧਵ੍ਿਨ ਰ੍ਭਵਤੁ, ਕਥਾਮੇਤਾਂ ਕਥਿਯਤਾ ਸਾਨਨ੍ਦਮ੍ ਉਚੈਰੀਸ਼ਵ੍ਰੰ ਧਨਯ੍ੰ
ਵਕ੍ਤੁਮਾਰੇਭੇ|
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ⅩⅩⅩⅨ ਤਦਾ ਲੋਕਾਰਣਯ੍ਮਧਯ੍ਸ੍ਥਾਃ ਿਕਯਨ੍ਤਃ ਿਫਰੂਿਸ਼ਨਸ੍ਤਤ੍ ਸ਼ਤਾ
ਯੀਸ਼ੁੰ ਪਰ੍ੋਚੁਃ, ਹੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਸਵ੍ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਨ੍ ਤਰ੍ਜਯ|

ⅩⅬ ਸ ਉਵਾਚ, ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਹੰ ਵਦਾਿਮ ਯਦਯ੍ਮੀ ਨੀਰਵਾਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ਿਤ ਤਿਰ
ਪਾਸ਼਼ਾਣਾ ਉਚੈਃ ਕਥਾਃ ਕਥਿਯਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ|

ⅩⅬⅠ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਤਤ੍ਪੁਰਾਨ੍ਿਤਕਮੇਤਯ੍ ਤਦਵਲੋਕਯ੍ ਸਾਸ਼ਪਾਤੰ ਜਗਾਦ,
ⅩⅬⅡ ਹਾ ਹਾ ਚੇਤ੍ ਤਮਗਰ੍ੇ(ਅ)ਜ੍ਞਾਸਯ੍ਥਾਃ, ਤਵਾਸ੍ਿਮੰਨੇਵ ਿਦਨੇ ਵਾ

ਯਿਦ ਸਵ੍ਮਙ੍ਗਲਮ੍ ਉਪਾਲਪ੍ਸਯ੍ਥਾਃ, ਤਰਯ੍ੁੱਤਮਮ੍ ਅਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਤ੍, ਿਕਨ੍ਤੁ
ਕ੍ਸ਼਼ਣੇਸ੍ਿਮਨ੍ ਤੱਤਵ ਦʼਸ਼਼੍ਟੇਰਗੋਚਰਮ੍ ਭਵਿਤ|

ⅩⅬⅢ ਤੰ ਸਵ੍ਤਾਣਕਾਲੇ ਨ ਮਨ ਨਯ੍ਧੱਥਾ ਇਿਤ ਹੇਤੋ ਰਯ੍ਤ੍ਕਾਲੇ ਤਵ
ਿਰਪਵਸ੍ਤਾਂ ਚਤੁਰ੍ਿਦਕ੍ਸ਼਼ੁ ਪਰ੍ਾਚੀਰੇਣ ਵੇਸ਼਼੍ਟਿਯਤਾ ਰੋਤ੍ਸਯ੍ਨ੍ਿਤ

ⅩⅬⅣਬਾਲਕੈਃ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਭੂਿਮਸਾਤ੍ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਚ ਤਨ੍ਮਧਯ੍ੇ ਪਾਸ਼਼ਾਣੈਕੋਿਪ
ਪਾਸ਼਼ਾਣੋਪਿਰ ਨ ਸ੍ਥਾਸਯ੍ਿਤ ਚ, ਕਾਲ ਈਦʼਸ਼ ਉਪਸ੍ਥਾਸਯ੍ਿਤ|

ⅩⅬⅤ ਅਥ ਮਧਯ੍ੇਮਨ੍ਿਦਰੰ ਪਰ੍ਿਵਸ਼ਯ੍ ਤਤਤਯ੍ਾਨ੍ ਿਯਿਵ ਿਯਣੋ
ਬਿਹਸ਼਼੍ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍

ⅩⅬⅥ ਅਵਦਤ੍ ਮਦ੍ਗʼਹੰ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਾਗʼਹਿਮਿਤ ਿਲਿਪਰਾਸ੍ਤੇ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੂਯੰ
ਤਦੇਵ ਚੈਰਾਣਾਂ ਗਹਰੰ ਕੁਰੁਥ|

ⅩⅬⅦ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਸ ਪਰ੍ਤਯ੍ਹੰ ਮਧਯ੍ੇਮਨ੍ਿਦਰਮ੍ ਉਪਿਦਦੇਸ਼; ਤਤਃ
ਪਰ੍ਧਾਨਯਾਜਕਾ ਅਧਯ੍ਾਪਕਾਃ ਪਰ੍ਾਚੀਨਾਸ਼੍ਚ ਤੰ ਨਾਸ਼ਿਯਤੁੰ ਿਚਚੇਸ਼਼੍ਿਟਰ;ੇ

ⅩⅬⅧ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਦੁਪਦੇਸ਼ੇ ਸਰ੍ੱਵੇ ਲੋਕਾ ਿਨਿਵਸ਼਼੍ਟਿਚੱਤਾਃ ਸ੍ਿਥਤਾਸ੍ਤਸ੍ਮਾਤ੍
ਤੇ ਤਤ੍ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਨਾਵਕਾਸ਼ੰ ਪਰ੍ਾਪੁਃ|

ⅩⅩ
Ⅰ ਅਥੈਕਦਾ ਯੀਸ਼ੁ ਰ੍ਮਿਨਦਰੇ ਸੁਸੰਵਾਦੰ ਪਰ੍ਚਾਰਯਨ੍ ਲੋਕਾਨੁਪਿਦਸ਼ਿਤ,

ਏਤਿਰ ਪਰ੍ਧਾਨਯਾਜਕਾ ਅਧਯ੍ਾਪਕਾਃ ਪਰ੍ਾਞ੍ਚਸ਼੍ਚ ਤੰਿਨਕਟਮਾਗਤਯ੍ ਪਪਰ੍ੱਛੁਃ
Ⅱ ਕਯਾਜ੍ਞਯਾ ਤੰ ਕਰ੍ੰਮਾਣਯ੍ੇਤਾਿਨ ਕਰੋਿਸ਼਼? ਕੋ ਵਾ ਤਾਮਾਜ੍ਞਾਪਯਤ੍?

ਤਦਸ੍ਮਾਨ੍ ਵਦ|
Ⅲਸ ਪਰ੍ਤਯ੍ੁਵਾਚ, ਤਿਰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਿਪ ਕਥਾਮੇਕਾਂ ਪʼ◌ੱਛਾਿਮ ਤਸਯ੍ੋੱਤਰੰ ਵਦਤ|
Ⅳਯੋਹਨ ਮੱਜਨਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਮਾਨੁਸ਼਼ਾਣਾਂ ਵਾਜ੍ਞਾਤੋ ਜਾਤੰ?
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Ⅴ ਤਤਸ੍ਤੇ ਿਮਥੋ ਿਵਿਵਚਯ੍ ਜਗਦੁਃ, ਯਦੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਵਦਾਮਸ੍ਤਿਰ ਤੰ ਕੁਤੋ ਨ
ਪਰ੍ਤਯ੍ੈਤ ਸ ਇਿਤ ਵਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

Ⅵ ਯਿਦ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਸਯ੍ੇਿਤ ਵਦਾਮਸ੍ਤਿਰ ਸਰ੍ੱਵੇ ਲੋਕਾ ਅਸ੍ਮਾਨ੍ ਪਾਸ਼਼ਾਣੈ
ਰਿਨਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਯਤੋ ਯੋਹਨ੍ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਦੀਿਤ ਸਰ੍ੱਵੇ ਦʼਢੰ ਜਾਨਨ੍ਿਤ|

Ⅶਅਤਏਵ ਤੇ ਪਰ੍ਤਯ੍ੂਚੁਃ ਕਸਯ੍ਾਜ੍ਞਯਾ ਜਾਤਮ੍ ਇਿਤ ਵਕ੍ਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨੁਮਃ|
Ⅷ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਰਵਦਤ੍ ਤਿਰ ਕਯਾਜ੍ਞਯਾ ਕਰ੍ੰਮਾਣਯ੍ੇਤਾਿਤ ਕਰੋਮੀਿਤ ਚ

ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਨ ਵਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ|
Ⅸ ਅਥ ਲੋਕਾਨਾਂ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ ਸ ਇਮਾਂ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ਤਕਥਾਂ ਵਕ੍ਤੁਮਾਰੇਭੇ,

ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਦਾਕ੍ਸ਼਼ਾਕ੍ਸ਼਼ੇਤੰ ਕʼਤਾ ਤਤ੍ ਕ੍ਸ਼਼ੇਤੰ ਕʼਸ਼਼ੀਵਲਾਨਾਂ ਹਸ੍ਤੇਸ਼਼ੁ ਸਮਰ੍ਪਯ੍
ਬਹੁਕਾਲਾਰ੍ਥੰ ਦੂਰਦੇਸ਼ੰ ਜਗਾਮ|

Ⅹ ਅਥ ਫਲਕਾਲੇ ਫਲਾਿਨ ਗਰ੍ਹੀਤੁ ਕʼਸ਼਼ੀਵਲਾਨਾਂ ਸਮੀਪੇ ਦਾਸੰ ਪਰ੍ਾਿਹਣੋਤ੍
ਿਕਨ੍ਤੁ ਕʼਸ਼਼ੀਵਲਾਸ੍ਤੰ ਪਰ੍ਹʼਤਯ੍ ਿਰਕ੍ਤਹਸ੍ਤੰ ਿਵਸਸਰ੍ਜੁਃ|

Ⅺ ਤਤਃ ਸੋਿਧਪਿਤਃ ਪੁਨਰਨਯ੍ੰ ਦਾਸੰ ਪਰ੍ੇਸ਼਼ਯਾਮਾਸ, ਤੇ ਤਮਿਪ ਪਰ੍ਹʼਤਯ੍
ਕੁਵਯ੍ਵਹʼਤਯ੍ ਿਰਕ੍ਤਹਸ੍ਤੰ ਿਵਸਸʼਜੁਃ|

Ⅻ ਤਤਃ ਸ ਤʼਤੀਯਵਾਰਮ੍ ਅਨਯ੍ੰ ਪਰ੍ਾਿਹਣੋਤ੍ ਤੇ ਤਮਿਪ ਕ੍ਸ਼਼ਤਾਙ੍ਗੰ ਕʼਤਾ
ਬਿਹ ਰ੍ਿਨਿਚਕ੍ਿਸ਼਼ਪੁਃ|

ⅩⅢਤਦਾ ਕ੍ਸ਼਼ੇਤਪਿਤ ਿਰਚਾਰਯਾਮਾਸ, ਮਮੇਦਾਨੀਂ ਿਕੰ ਕਰ੍ੱਤਵਯ੍?ੰ ਮਮ ਿਪਰ੍ਯੇ
ਪੁਤੇ ਪਰ੍ਿਹਤੇ ਤੇ ਤਮਵਸ਼ਯ੍ੰ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਸਮਾਦਿਰਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤੇ|

ⅩⅣ ਿਕਨ੍ਤੁ ਕʼਸ਼਼ੀਵਲਾਸ੍ਤੰ ਿਨਰੀਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਿਵਿਵਚਯ੍ ਪਰ੍ੋਚੁਃ,
ਅਯਮੁੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ ਆਗੱਛਤੈਨੰ ਹਨ੍ਮਸ੍ਤਤੋਿਧਕਾਰੋਸ੍ਮਾਕੰ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

ⅩⅤ ਤਤਸ੍ਤੇ ਤੰ ਕ੍ਸ਼਼ੇਤਾਦ੍ ਬਿਹ ਰ੍ਿਨਪਾਤਯ੍ ਜਘ੍ਨੁਸ੍ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸ
ਕ੍ਸ਼਼ੇਤਪਿਤਸ੍ਤਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਿਕੰ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਿਤ?

ⅩⅥ ਸ ਆਗਤਯ੍ ਤਾਨ੍ ਕʼਸ਼਼ੀਵਲਾਨ੍ ਹਤਾ ਪਰੇਸ਼਼ਾਂ ਹਸ੍ਤੇਸ਼਼ੁ ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼਼ੇਤੰ
ਸਮਰ੍ਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ;ਇਿਤਕਥਾਂ ਸ਼ਤਾ ਤੇ (ਅ)ਵਦਨ੍ਏਤਾਦʼਸ਼ੀਘਟਨਾ ਨ ਭਵਤ|ੁ

ⅩⅦ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਾਨਵਲੋਕਯ੍ ਜਗਾਦ, ਤਿਰ, ਸ੍ਥਪਤਯਃ
ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਗਰ੍ਾਵਾਣੰ ਯਨ੍ਤੁ ਤੁੱਛਕੰ| ਪਰ੍ਧਾਨਪਰ੍ਸ੍ਤਰਃ ਕੋਣੇ ਸ ਏਵ ਿਹ
ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ| ਏਤਸਯ੍ ਸ਼ਾਸ੍ਤੀਯਵਚਨਸਯ੍ ਿਕੰ ਤਾਤ੍ਪਰ੍ੱਯੰ?
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ⅩⅧ ਅਪਰੰ ਤਤ੍ਪਾਸ਼਼ਾਣੋਪਿਰ ਯਃ ਪਿਤਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਸ ਭੰਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਿਕਨ੍ਤੁ
ਯਸਯ੍ੋਪਿਰ ਸ ਪਾਸ਼਼ਾਣਃ ਪਿਤਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਸ ਤੇਨ ਧੂਿਲਵਚ੍ ਚੂਰ੍ਣੀਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

ⅩⅨ ਸੋਸ੍ਮਾਕੰ ਿਵਰੁੱਧੰ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ਤਿਮਮੰ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਇਿਤ ਜ੍ਞਾਤਾ
ਪਰ੍ਧਾਨਯਾਜਕਾ ਅਧਯ੍ਾਪਕਾਸ਼੍ਚ ਤਦੈਵ ਤੰ ਧਰ੍ਤੁੰ ਵਵਾਞ੍ਛੁਃ ਿਕਨ੍ਤੁ ਲੋਕੇਭਯ੍ੋ
ਿਬਭਯ੍ੁਃ|

ⅩⅩ ਅਤਏਵ ਤੰ ਪਰ੍ਿਤ ਸਤਰ੍ਕਾਃ ਸਨ੍ਤਃ ਕਥੰ ਤਦਾਕਯ੍ਦੋਸ਼਼ੰ ਧʼਤਾ ਤੰ
ਦੇਸ਼ਾਿਧਪਸਯ੍ ਸਾਧੁਵੇਸ਼ਧਾਿਰਣਸ਼੍ਚਰਾਨ੍ ਤਸਯ੍ ਸਮੀਪੇ ਪਰ੍ੇਸ਼਼ਯਾਮਾਸੁਃ|

ⅩⅪ ਤਦਾ ਤੇ ਤੰ ਪਪਰ੍ੱਛੁਃ, ਹੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਭਵਾਨ੍ ਯਥਾਰ੍ਥੰ ਕਥਯਨ੍
ਉਪਿਦਸ਼ਿਤ, ਕਮਪਯ੍ਨਪੇਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ ਸਤਯ੍ਤੇਨੈਸ਼ਵ੍ਰੰ ਮਾਰ੍ਗਮੁਪਿਦਸ਼ਿਤ,
ਵਯਮੇਤੱਜਾਨੀਮਃ|

ⅩⅫ ਕੈਸਰਰਾਜਾਯ ਕਰੋਸ੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਦੇਯੋ ਨ ਵਾ?
ⅩⅩⅢ ਸ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਵਞ੍ਚਨੰ ਜ੍ਞਾਤਾਵਦਤ੍ ਕੁਤੋ ਮਾਂ ਪਰੀਕ੍ਸ਼਼ਧਵ੍ੇ? ਮਾਂ ਮੁਦਾਮੇਕੰ

ਦਰ੍ਸ਼ਯਤ|
ⅩⅩⅣ ਇਹ ਿਲਿਖਤਾ ਮੂਰ੍ਿਤਿਰਯੰ ਨਾਮ ਚ ਕਸਯ੍? ਤੇ(ਅ)ਵਦਨ੍

ਕੈਸਰਸਯ੍|
ⅩⅩⅤ ਤਦਾ ਸ ਉਵਾਚ, ਤਿਰ ਕੈਸਰਸਯ੍ ਦਵਯ੍ੰ ਕੈਸਰਾਯ ਦੱਤ; ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍

ਤੁ ਦਵਯ੍ਮੀਸ਼ਵ੍ਰਾਯ ਦੱਤ|
ⅩⅩⅥ ਤਸ੍ਮਾੱਲੋਕਾਨਾਂ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ ਤਤ੍ਕਥਾਯਾਃ ਕਮਿਪ ਦੋਸ਼਼ੰ ਧਰ੍ਤੁਮਪਰ੍ਾਪਯ੍

ਤੇ ਤਸਯ੍ੋੱਤਰਾਦ੍ ਆਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯੰ ਮਨਯ੍ਮਾਨਾ ਮੌਿਨਨਸ੍ਤਸ੍ਥੁਃ|
ⅩⅩⅦਅਪਰਞ੍ਚ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਦੁੱਥਾਨਾਨਙ੍ਗੀਕਾਿਰਣਾਂ ਿਸਦੂਿਕਨਾਂ ਿਕਯਨ੍ਤੋ

ਜਨਾ ਆਗਤਯ੍ ਤੰ ਪਪਰ੍ੱਛੁਃ,
ⅩⅩⅧ ਹੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਸ਼ਾਸ੍ਤੇ ਮੂਸਾ ਅਸ੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਤੀਿਤ ਿਲਲੇਖ ਯਸਯ੍

ਭਾਤਾ ਭਾਰ੍ੱਯਾਯਾਂ ਸਤਯ੍ਾਂ ਿਨਃਸਨ੍ਤਾਨ ਿਮਰ੍ਯਤੇ ਸ ਤੱਜਾਯਾਂ ਿਵਵਹਯ੍ ਤਦੰਸ਼ਮ੍
ਉਤ੍ਪਾਦਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

ⅩⅩⅨ ਤਥਾਚ ਕੇਿਚਤ੍ ਸਪ੍ਤ ਭਾਤਰ ਆਸਨ੍ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਜਯ੍ੇਸ਼਼੍ਠ ਭਾਤਾ ਿਵਵਹਯ੍
ਿਨਰਪਤਯ੍ਃ ਪਰ੍ਾਣਾਨ੍ ਜਹ|ੌ

ⅩⅩⅩ ਅਥ ਿਦਤੀਯਸ੍ਤਸਯ੍ ਜਾਯਾਂ ਿਵਵਹਯ੍ ਿਨਰਪਤਯ੍ਃ ਸਨ੍ ਮਮਾਰ|
ਤʼਤੀਯਸ਼੍ਚ ਤਾਮੇਵ ਵਯ੍ੁਵਾਹ;

ⅩⅩⅪਇੱਥੰ ਸਪ੍ਤ ਭਾਤਰਸ੍ਤਾਮੇਵ ਿਵਵਹਯ੍ ਿਨਰਪਤਯ੍ਾਃ ਸਨ੍ਤੋ ਮਮਃ|
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ⅩⅩⅫ ਸ਼ੇਸ਼਼ੇ ਸਾ ਸ੍ਤੀ ਚ ਮਮਾਰ|
ⅩⅩⅩⅢ ਅਤਏਵ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਦੁੱਥਾਨਕਾਲੇ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸਪ੍ਤਜਨਾਨਾਂ ਕਸਯ੍ ਸਾ

ਭਾਰ੍ੱਯਾ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ? ਯਤਃ ਸਾ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸਪ੍ਤਾਨਾਮੇਵ ਭਾਰ੍ੱਯਾਸੀਤ੍|
ⅩⅩⅩⅣ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ੁਵਾਚ, ਏਤਸਯ੍ ਜਗਤੋ ਲੋਕਾ ਿਵਵਹਨ੍ਿਤ

ਵਾਗ੍ਦੱਤਾਸ਼੍ਚ ਭਵਨ੍ਿਤ
ⅩⅩⅩⅤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੇ ਤੱਜਗਤ੍ਪਰ੍ਾਪ੍ਿਤਯੋਗਯ੍ਤੇਨ ਗਿਣਤਾਂ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ

ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾੱਚੋੱਥਾਸਯ੍ਨ੍ਿਤ ਤੇ ਨ ਿਵਵਹਨ੍ਿਤ ਵਾਗ੍ਦੱਤਾਸ਼੍ਚ ਨ ਭਵਨ੍ਿਤ,
ⅩⅩⅩⅥ ਤੇ ਪੁਨ ਰ੍ਨ ਿਮਰ੍ਯਨ੍ਤੇ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਦੁੱਥਾਿਪਤਾਃ ਸਨ੍ਤ

ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸਨ੍ਤਾਨਾਃ ਸਵ੍ਰ੍ਗੀਯਦੂਤਾਨਾਂ ਸਦʼਸ਼ਾਸ਼੍ਚ ਭਵਨ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅩⅦਅਿਧਕਨ੍ਤੁ ਮੂਸਾਃ ਸ੍ਤਮ੍ਬੋਪਾਖਯ੍ਾਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰਈਬਰ੍ਾਹੀਮਈਸ਼ਵ੍ਰ

ਇਸਹ੍ਾਕ ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ ਯਾਕੂਬਸ਼੍ਚੇਸ਼ਵ੍ਰ ਇਤਯ੍ੁਕ੍ਤਾ ਮʼਤਾਨਾਂ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਦ੍ ਉੱਥਾਨਸਯ੍
ਪਰ੍ਮਾਣੰ ਿਲਲੇਖ|

ⅩⅩⅩⅧ ਅਤਏਵ ਯ ਈਸ਼ਵ੍ਰਃ ਸ ਮʼਤਾਨਾਂ ਪਰ੍ਭੁ ਰ੍ਨ ਿਕਨ੍ਤੁ ਜੀਵਤਾਮੇਵ
ਪਰ੍ਭੁਃ, ਤੰਿਨਕਟੇ ਸਰ੍ੱਵੇ ਜੀਵਨ੍ਤਃ ਸਨ੍ਿਤ|

ⅩⅩⅩⅨਇਿਤ ਸ਼ਤਾ ਿਕਯਨ੍ਤੋਧਯ੍ਾਪਕਾ ਊਚੁਃ, ਹੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਭਵਾਨ੍ ਭਦੰ
ਪਰ੍ਤਯ੍ੁਕ੍ਤਵਾਨ੍|

ⅩⅬਇਤਃ ਪਰੰ ਤੰ ਿਕਮਿਪ ਪਰ੍ਸ਼਼੍ਟੰ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਪਰ੍ਗਲ੍ਭਤਾ ਨਾਭੂਤ੍|
ⅩⅬⅠ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਸ ਤਾਨ੍ ਉਵਾਚ, ਯਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਃ ਸ ਦਾਯੂਦਃ ਸਨ੍ਤਾਨ ਏਤਾਂ

ਕਥਾਂ ਲੋਕਾਃ ਕਥੰ ਕਥਯਨ੍ਿਤ?
ⅩⅬⅡਯਤਃ ਮਮ ਪਰ੍ਭੁਿਮਦੰ ਵਾਕਯ੍ਮਵਦਤ੍ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰਃ| ਤਵ ਸ਼ਤਨਹੰ ਯਾਵਤ੍

ਪਾਦਪੀਠੰ ਕਰੋਿਮ ਨ| ਤਾਵਤ੍ ਕਾਲੰ ਮਦੀਯੇ ਤੰ ਦਕ੍ਸ਼਼ਪਾਰ੍ਸ਼ਵ੍ ਉਪਾਿਵਸ਼|
ⅩⅬⅢਇਿਤ ਕਥਾਂ ਦਾਯੂਦ੍ ਸਵ੍ਯੰ ਗੀਤਗਰ੍ਨ੍ਥ(ੇਅ)ਵਦਤ੍|
ⅩⅬⅣਅਤਏਵ ਯਿਦ ਦਾਯੂਦ੍ ਤੰ ਪਰ੍ਭੰੁ ਵਦਿਤ, ਤਿਰ ਸ ਕਥੰ ਤਸਯ੍ ਸਨ੍ਤਾਨ

ਭਵਿਤ?
ⅩⅬⅤ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਯੀਸ਼ੁਃ ਸਰ੍ੱਵਜਨਾਨਾਂ ਕਰ੍ਣਗੋਚਰੇ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਨੁਵਾਚ,
ⅩⅬⅥ ਯੇ(ਅ)ਧਯ੍ਾਪਕਾ ਦੀਰ੍ਘਪਿਰੱਛਦੰ ਪਿਰਧਾਯ ਭਮਨ੍ਿਤ, ਹੱਟਾਪਣਯੋ

ਰ੍ਨਮਸ੍ਕਾਰੇ ਭਜਨਗੇਹਸਯ੍ ਪਰ੍ੋੱਚਾਸਨੇ ਭੋਜਨਗʼਹਸਯ੍ ਪਰ੍ਧਾਨਸ੍ਥਾਨੇ ਚ
ਪਰ੍ੀਯਨ੍ਤੇ
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ⅩⅬⅦ ਿਵਧਵਾਨਾਂ ਸਰ੍ੱਵਸਵ੍ੰ ਗਰ੍ਿਸਤਾ ਛਲੇਨ ਦੀਰ੍ਘਕਾਲੰ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯਨ੍ਤੇ ਚ
ਤੇਸ਼਼ੁ ਸਾਵਧਾਨਾ ਭਵਤ, ਤੇਸ਼਼ਾਮੁਗਰ੍ਦਣ੍ਡੋ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

ⅩⅪ
Ⅰਅਥ ਧਿਨਲੋਕਾ ਭਾਣ੍ਡਾਗਾਰੇ ਧਨੰ ਿਨਕ੍ਿਸ਼਼ਪਨ੍ਿਤ ਸ ਤਦੇਵ ਪਸ਼ਯ੍ਿਤ,
Ⅱ ਏਤਿਰ ਕਾਿਚੱਦੀਨਾ ਿਵਧਵਾ ਪਣਦਯੰ ਿਨਕ੍ਿਸ਼਼ਪਿਤ ਤਦ੍ ਦਦਰ੍ਸ਼|
Ⅲ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਰੁਵਾਚ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਹੰ ਯਥਾਰ੍ਥੰ ਵਦਾਿਮ, ਦਿਰਦੇਯੰ ਿਵਧਵਾ

ਸਰ੍ੱਵੇਭਯ੍ੋਿਧਕੰ ਨਯ੍ਕ੍ਸ਼਼ੇਪ੍ਸੀਤ੍,
Ⅳਯਤੋਨਯ੍ੇ ਸਵ੍ਪਰ੍ਾਜਯ੍ਧਨੇਭਯ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਾਯ ਿਕਞ੍ਿਚਤ੍ ਨਯ੍ਕ੍ਸ਼਼ੇਪ੍ਸੁਃ, ਿਕਨ੍ਤੁ

ਦਿਰਦੇਯੰ ਿਵਧਵਾ ਿਦਨਯਾਪਨਾਰ੍ਥੰ ਸਵ੍ਸਯ੍ ਯਤ੍ ਿਕਞ੍ਿਚਤ੍ ਸ੍ਿਥਤੰ ਤਤ੍ ਸਰ੍ੱਵੰ
ਨਯ੍ਕ੍ਸ਼਼ੇਪ੍ਸੀਤ੍|

Ⅴ ਅਪਰਞ੍ਚ ਉੱਤਮਪਰ੍ਸ੍ਤਰੈਰੁਤ੍ਸʼਸ਼਼੍ਟਵਯ੍ੈਸ਼੍ਚ ਮਨ੍ਿਦਰੰ ਸੁਸ਼ੋਭਤੇਤਰਾਂ
ਕੈਸ਼੍ਿਚਿਦਤਯ੍ੁਕ੍ਤੇ ਸ ਪਰ੍ਤਯ੍ੁਵਾਚ

Ⅵਯੂਯੰ ਯਿਦਦੰ ਿਨਚਯਨੰ ਪਸ਼ਯ੍ਥ,ਅਸਯ੍ਪਾਸ਼਼ਾਣੈਕੋਪਯ੍ਨਯ੍ਪਾਸ਼਼ਾਣੋਪਿਰ
ਨ ਸ੍ਥਾਸਯ੍ਿਤ, ਸਰ੍ੱਵੇ ਭੂਸਾਦ੍ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਕਾਲੋਯਮਾਯਾਿਤ|

Ⅶ ਤਦਾ ਤੇ ਪਪਰ੍ੱਛੁਃ, ਹੇ ਗੁਰੋ ਘਟਨੇਦʼਸ਼ੀ ਕਦਾ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ? ਘਟਨਾਯਾ
ਏਤਸਯ੍ਸਸ਼੍ਿਚਹ੍ਨੰ ਵਾ ਿਕੰ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ?

Ⅷ ਤਦਾ ਸ ਜਗਾਦ, ਸਾਵਧਾਨਾ ਭਵਤ ਯਥਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਭਮੰ ਕੋਿਪ ਨ
ਜਨਯਿਤ, ਖੀਸ਼਼੍ਟੋਹਿਮਤਯ੍ੁਕ੍ਤਾ ਮਮ ਨਾਮਰ੍ਾ ਬਹਵ ਉਪਸ੍ਥਾਸਯ੍ਨ੍ਿਤ ਸ ਕਾਲਃ
ਪਰ੍ਾਯੇਣੋਪਸ੍ਿਥਤਃ, ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਪਸ਼੍ਚਾਨ੍ਮਾ ਗੱਛਤ|

Ⅸਯੁੱਧਸਯ੍ੋਪਪ੍ਲਵਸਯ੍ ਚ ਵਾਰ੍ੱਤਾਂ ਸ਼ਤਾ ਮਾ ਸ਼ਙ੍ਕਧਵ੍ੰ, ਯਤਃ ਪਰ੍ਥਮਮ੍ ਏਤਾ
ਘਟਨਾ ਅਵਸ਼ਯ੍ੰ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਨਾਪਾਤੇ ਯੁਗਾਨ੍ਤੋ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

Ⅹ ਅਪਰਞ੍ਚ ਕਥਯਾਮਾਸ, ਤਦਾ ਦੇਸ਼ਸਯ੍ ਿਵਪਕ੍ਸ਼਼ਤੇਨ ਦੇਸ਼ੋ ਰਾਜਯ੍ਸਯ੍
ਿਵਪਕ੍ਸ਼਼ਤੇਨ ਰਾਜਯ੍ਮ੍ ਉੱਥਾਸਯ੍ਿਤ,

Ⅺ ਨਾਨਾਸ੍ਥਾਨੇਸ਼਼ੁ ਮਹਾਭੂਕਮ੍ਪੋ ਦੁਰ੍ਿਭਕ੍ਸ਼਼ੰ ਮਾਰੀ ਚ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ,
ਤਥਾ ਵਯ੍ੋਮਮਣ੍ਡਲਸਯ੍ ਭਯਙ੍ਕਰਦਰ੍ਸ਼ਨਾਨਯ੍ਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯਲਕ੍ਸ਼਼ਣਾਿਨ ਚ
ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਿਯਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤ|ੇ
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Ⅻ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸਰ੍ੱਵਾਸਾਮੇਤਾਸਾਂ ਘਟਨਾਨਾਂ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਲੋਕਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਧʼਤਾ
ਤਾਡਿਯਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ, ਭਜਨਾਲਯੇ ਕਾਰਾਯਾਞ੍ਚ ਸਮਰ੍ਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਮਮ
ਨਾਮਕਾਰਣਾਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਭੂਪਾਨਾਂ ਸ਼ਾਸਕਾਨਾਞ੍ਚ ਸੰਮੁਖੰ ਨੇਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਚ|

ⅩⅢ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਾਰ੍ਥਮ੍ ਏਤਾਿਨ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਘਿਟਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤ|ੇ
ⅩⅣ ਤਦਾ ਿਕਮੁੱਤਰੰ ਵਕ੍ਤਵਯ੍ਮ੍ ਏਤਤ੍ ਨ ਿਚਨ੍ਤਿਯਸ਼਼ਯ੍ਾਮ ਇਿਤ ਮਨਃਸੁ

ਿਨਸ਼੍ਿਚਤਨੁਤ|
ⅩⅤ ਿਵਪਕ੍ਸ਼਼ਾ ਯਸ੍ਮਾਤ੍ ਿਕਮਪਯ੍ੁੱਤਰਮ੍ਆਪੱਿਤਞ੍ਚ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ

ਤਾਦʼਸ਼ੰ ਵਾਕ੍ਪਟਤੰੁ ਜ੍ਞਾਨਞ੍ਚ ਯੁਸ਼਼੍ਮਭਯ੍ੰ ਦਾਸਯ੍ਾਿਮ|
ⅩⅥ ਿਕਞ੍ਚ ਯੂਯੰ ਿਪਤਾ ਮਾਤਾ ਭਾਤਾ ਬਨ੍ਧੁਨਾ ਜ੍ਞਾਤਯ੍ਾ ਕੁਟਮੁ੍ਬੇਨ

ਚ ਪਰਕਰੇਸ਼਼ੁ ਸਮਰ੍ਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਧਵ੍;ੇ ਤਤਸ੍ਤੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਕਞ੍ਚਨ ਕਞ੍ਚਨ
ਘਾਤਿਯਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ|

ⅩⅦ ਮਮ ਨਾਮ੍ਨਃ ਕਾਰਣਾਤ੍ ਸਰ੍ੱਵੈ ਰ੍ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ੈ ਰਯ੍ੂਯਮ੍ ਰੁ̓ ਤੀਿਯਸ਼਼ਯ੍ਧਵ੍ੇ|
ⅩⅧ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਿਸ਼ਰਃਕੇਸ਼ੈਕੋਿਪ ਨ ਿਵਨੰਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਿਤ,
ⅩⅨ ਤਸ੍ਮਾਦੇਵ ਧੈਰ੍ੱਯਮਵਲਮ੍ਬਯ੍ ਸਵ੍ਸਵ੍ਪਰ੍ਾਣਾਨ੍ ਰਕ੍ਸ਼਼ਤ|
ⅩⅩ ਅਪਰਞ੍ਚ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ਪੁਰੰ ਸੈਨਯ੍ਵੇਸ਼਼੍ਿਟਤੰ ਿਵਲੋਕਯ੍

ਤਸਯ੍ੋੱਿਛੰਨਤਾਯਾਃ ਸਮਯਃ ਸਮੀਪ ਇਤਯ੍ਵਗਿਮਸ਼਼ਯ੍ਥ|
ⅩⅪ ਤਦਾ ਿਯਹੂਦਾਦੇਸ਼ਸ੍ਥਾ ਲੋਕਾਃ ਪਰ੍ੱਵਤੰ ਪਲਾਯਨ੍ਤਾ,ਂ ਯੇ ਚ ਨਗਰੇ

ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ਿਤ ਤੇ ਦੇਸ਼ਾਨ੍ਤਰੰ ਪਲਾਯਨ੍ਤਾ, ਯੇ ਚ ਗਰ੍ਾਮੇ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ਿਤ ਤੇ ਨਗਰੰ
ਨ ਪਰ੍ਿਵਸ਼ਨ੍ਤ,ੁ

ⅩⅫ ਯਤਸ੍ਤਦਾ ਸਮੁਿਚਤਦਣ੍ਡਨਾਯ ਧਰ੍ੰਮਪੁਸ੍ਤਕੇ ਯਾਿਨ ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ
ਿਲਿਖਤਾਿਨ ਤਾਿਨ ਸਫਲਾਿਨ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ|

ⅩⅩⅢ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਾ ਯਾਸ੍ਤਦਾ ਗਰ੍ਭਵਤਯ੍ਃ ਸ੍ਤਨਯ੍ਦਾਵਯ੍ਸ਼੍ਚ ਤਾਮਾਂ
ਦੁਰ੍ਗਿਤ ਰ੍ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ, ਯਤ ਏਤਾੱਲੋਕਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਕੋਪੋ ਦੇਸ਼ੇ ਚ ਿਵਸ਼਼ਮਦੁਰ੍ਗਿਤ
ਰ੍ਘਿਟਸ਼਼ਯ੍ਤੇ|

ⅩⅩⅣ ਵਸ੍ਤੁਤਸ੍ਤੁ ਤੇ ਖਙ੍ਗਧਾਰਪਿਰੱਵਙ੍ਗੰ ਲਪ੍ਸਯ੍ਨ੍ਤੇ ਬੱਧਾਃ
ਸਨ੍ਤਃ ਸਰ੍ੱਵਦੇਸ਼ੇਸ਼਼ੁ ਨਾਿਯਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤੇ ਚ ਿਕਞ੍ਚਾਨਯ੍ਦੇਸ਼ੀਯਾਨਾਂ
ਸਮਯੋਪਸ੍ਿਥਿਤਪਰ੍ੱਯਨ੍ਤੰ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ਪੁਰੰ ਤੈਃ ਪਦਤਲੈ ਰ੍ਦਲਿਯਸ਼਼ਯ੍ਤ|ੇ
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ⅩⅩⅤ ਸੂਰ੍ੱਯਚਨ੍ਦਨਕ੍ਸ਼਼ਤੇਸ਼਼ੁ ਲਕ੍ਸ਼਼ਣਾਿਦ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ, ਭੁਿਵ
ਸਰ੍ੱਵਦੇਸ਼ੀਯਾਨਾਂ ਦੁਃਖੰ ਿਚਨ੍ਤਾ ਚ ਿਸਨ੍ਧੌ ਵੀਚੀਨਾਂ ਤਰ੍ਜਨੰ ਗਰ੍ਜਨਞ੍ਚ
ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ|

ⅩⅩⅥ ਭੂਭੌ ਭਾਿਵਘਟਨਾਂ ਿਚਨ੍ਤਿਯਤਾ ਮਨੁਜਾ ਿਭਯਾਮʼਤਕਲ੍ਪਾ
ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ, ਯਤੋ ਵਯ੍ੋਮਮਣ੍ਡਲੇ ਤੇਜਿਸਵ੍ਨ ਦੋਲਾਯਮਾਨਾ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ|

ⅩⅩⅦ ਤਦਾ ਪਰਾ ਮੇਣਾ ਮਹਾਤੇਜਸਾ ਚ ਮੇਘਾਰੂਢੰ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਪੁਤਮ੍
ਆਯਾਨ੍ਤੰ ਦਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ|

ⅩⅩⅧ ਿਕਨ੍ਤੇਤਾਸਾਂ ਘਟਨਾਨਾਮਾਰਮ੍ਭੇ ਸਿਤ ਯੂਯੰ ਮਸ੍ਤਕਾਨਯ੍ੁੱਤੋਲਯ੍
ਊਰ੍ਦਧਵ੍ੰ ਦਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਥ, ਯਤੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਮੁਕ੍ਤੇਃ ਕਾਲਃ ਸਿਵਧੋ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

ⅩⅩⅨ ਤਤਸ੍ਤੇਨੈਤਦʼਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ਤਕਥਾ ਕਿਥਤਾ, ਪਸ਼ਯ੍ਤ
ਉਡੁਮ੍ਬਰਾਿਦਵʼਕ੍ਸ਼਼ਾਣਾਂ

ⅩⅩⅩ ਨਵੀਨਪਤਾਿਣ ਜਾਤਾਨੀਿਤ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਿਨਦਾਵਕਾਲ ਉਪਸ੍ਿਥਤ ਇਿਤ
ਯਥਾ ਯੂਯੰ ਜ੍ਞਾਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨੁਥ,

ⅩⅩⅪ ਤਥਾ ਸਰ੍ੱਵਾਸਾਮਾਸਾਂ ਘਟਨਾਨਾਮ੍ ਆਰਮ੍ਭੇ ਦʼਸ਼਼੍ਟੇ ਸਤੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍
ਰਾਜਤੰ ਿਨਕਟਮ੍ ਇਤਯ੍ਿਪ ਜ੍ਞਾਸਯ੍ਥ|

ⅩⅩⅫ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਹੰ ਯਥਾਰ੍ਥੰ ਵਦਾਿਮ, ਿਵਦਯ੍ਮਾਨਲੋਕਾਨਾਮੇਸ਼਼ਾਂ ਗਮਨਾਤ੍
ਪੂਰ੍ੱਵਮ੍ ਏਤਾਿਨ ਘਿਟਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤ|ੇ

ⅩⅩⅩⅢ ਨਭੋਭੁਵੋਰ੍ਲੋਪੋ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਮਮ ਵਾਕ੍ ਤੁ ਕਦਾਿਪ ਲੁਪ੍ਤਾ ਨ
ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

ⅩⅩⅩⅣ ਅਤਏਵ ਿਵਸ਼਼ਮਾਸ਼ਨੇਨ ਪਾਨੇਨ ਚ ਸਾਮਂਾਿਰਕਿਚਨ੍ਤਾਿਭਸ਼੍ਚ
ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਿਚੱਤੇਸ਼਼ੁ ਮੱਤੇਸ਼਼ੁ ਤੱਿਦਨਮ੍ ਅਕਸ੍ਮਾਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਯਥਾ
ਨਪਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਤਦਰ੍ਥੰ ਸਵ੍ੇਸ਼਼ੁ ਸਾਵਧਾਨਾਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਤ|

ⅩⅩⅩⅤ ਪʼਿਥਵੀਸ੍ਥਸਰ੍ੱਵਲੋਕਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਤੱਿਦਨਮ੍ ਉਨ੍ਮਾਥ ਇਵ
ਉਪਸ੍ਥਾਸਯ੍ਿਤ|

ⅩⅩⅩⅥ ਯਥਾ ਯੂਯਮ੍ ਏਤਦ੍ਭਾਿਵਘਟਨਾ ਉੱਤਰ੍ੱਤੁੰ ਮਨੁਜਸੁਤਸਯ੍ ਸੰਮੁਖੇ
ਸੰਸ੍ਥਾਤੁਞ੍ਚ ਯੋਗਯ੍ਾ ਭਵਥ ਕਾਰਣਾਦਸ੍ਮਾਤ੍ ਸਾਵਧਾਨਾਃ ਸਨ੍ਤੋ ਿਨਰਨ੍ਤਰੰ
ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯਧਵ੍ੰ|
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ⅩⅩⅩⅦ ਅਪਰਞ੍ਚ ਸ ਿਦਵਾ ਮਨ੍ਿਦਰ ਉਪਿਦਸ਼ਯ੍ ਰਾਚੈ ਜੈਤੁਨਾਿਦੰ
ਗਤਾਿਤਸ਼਼੍ਠਤ੍|

ⅩⅩⅩⅧ ਤਤਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ੂਸ਼਼ੇ ਲਾਕਾਸ੍ਤਤ੍ਕਥਾਂ ਸ਼ਰ੍ੋਤੁੰ ਮਨ੍ਿਦਰੇ ਤਦਨ੍ਿਤਕਮ੍
ਆਗੱਛਨ੍|

ⅩⅫ
Ⅰਅਪਰਞ੍ਚ ਿਕਣਸ਼ੂਨਯ੍ਪੂਪੋਤ੍ਸਵਸਯ੍ ਕਾਲ ਉਪਸ੍ਿਥਤੇ
Ⅱ ਪਰ੍ਧਾਨਯਾਜਕਾ ਅਧਯ੍ਾਯਕਾਸ਼੍ਚ ਯਥਾ ਤੰ ਹਨ੍ਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨੁਵਨ੍ਿਤ

ਤਥੋਪਾਯਾਮ੍ ਅਚੇਸ਼਼੍ਟਨ੍ਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਲੋਕੇਭਯ੍ੋ ਿਬਭਯ੍ੁਃ|
Ⅲ ਏਤਸ੍ਿਤਨ੍ ਸਮਯੇ ਦਾਦਸ਼ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ੇਸ਼਼ੁ ਗਿਣਤ ਈਸ਼਼੍ਕਿਰਯੋਤੀਯਰੂਿਢਮਾਨ੍

ਯੋ ਿਯਹੂਦਾਸ੍ਤਸਯ੍ਾਨ੍ਤਃਕਰਣੰ ਸ਼ੈਤਾਨਾਿਸ਼ਰ੍ਤਤਾਤ੍
Ⅳ ਸ ਗਤਾ ਯਥਾ ਯੀਸ਼ੁੰ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਕਰੇਸ਼਼ੁ ਸਮਰ੍ਪਿਯਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ ਤਥਾ ਮਨ੍ਤਣਾਂ

ਪਰ੍ਧਾਨਯਾਜਕੈਃ ਸੇਨਾਪਿਤਿਭਸ਼੍ਚ ਸਹ ਚਕਾਰ|
Ⅴ ਤੇਨ ਤੇ ਤੁਸ਼਼੍ਟਾਸ੍ਤਸ੍ਮੈ ਮੁਦਾਂ ਦਾਤੁੰ ਪਣੰ ਚਕਃ|
Ⅵ ਤਤਃ ਸੋਙ੍ਗੀਕʼਤਯ੍ ਯਥਾ ਲੋਕਾਨਾਮਗੋਚਰੇ ਤੰ ਪਰਕਰੇਸ਼਼ੁ ਸਮਰ੍ਪਿਯਤੁੰ

ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ ਤਥਾਵਕਾਸ਼ੰ ਚੇਸ਼਼੍ਿਟਤੁਮਾਰੇਭੇ|
Ⅶ ਅਥ ਿਕਣਸ਼ੂਨਯ੍ਪੂਪੋਤ੍ਮਵਿਦਨੇ, ਅਰ੍ਥਾਤ੍ ਯਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਦਨੇ

ਿਨਸ੍ਤਾਰੋਤ੍ਸਵਸਯ੍ ਮੇਸ਼਼ੋ ਹਨ੍ਤਵਯ੍ਸ੍ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਦਨੇ
Ⅷਯੀਸ਼ੁਃ ਿਪਤਰੰ ਯੋਹਨਞ੍ਚਾਹੂਯ ਜਗਾਦ, ਯੁਵਾਂ ਗਤਾਸ੍ਮਾਕੰ ਭੋਜਨਾਰ੍ਥੰ

ਿਨਸ੍ਤਾਰੋਤ੍ਸਵਸਯ੍ ਦਵਯ੍ਾਣਯ੍ਾਸਾਦਯਤ|ੰ
Ⅸ ਤਦਾ ਤੌ ਪਪਰ੍ੱਛਤੁਃ ਕੁਚਾਸਾਦਯਾਵੋ ਭਵਤਃ ਕੇੱਛਾ?
Ⅹ ਤਦਾ ਸੋਵਾਦੀਤ੍, ਨਗਰੇ ਪਰ੍ਿਵਸ਼਼੍ਟੇ ਕਸ਼੍ਿਚੱਜਲਕੁਮ੍ਭਮਾਦਾਯ ਯੁਵਾਂ

ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਸ ਯੰਿਨਵੇਸ਼ਨੰ ਪਰ੍ਿਵਸ਼ਿਤ ਯੁਵਾਮਿਪ ਤੰਿਨਵੇਸ਼ਨੰ
ਤਤ੍ਪਸ਼੍ਚਾਿਦਤਾ ਿਨਵੇਸ਼ਨਪਿਤਮ੍ ਇਿਤ ਵਾਕਯ੍ੰ ਵਦਤੰ,

Ⅺ ਯਤਾਹੰ ਿਨਸ੍ਤਾਰੋਤ੍ਸਵਸਯ੍ ਭੋਜਯ੍ੰ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ੈਃ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਭੋਕ੍ਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨਿਮ
ਸਾਿਤਿਥਸ਼ਾਲਾ◌ा ਕੁਤ? ਕਥਾਿਮਮਾਂ ਪਰ੍ਭੁਸ੍ਤਾਂ ਪʼ◌ੱਛਿਤ|

Ⅻ ਤਤਃ ਸ ਜਨ ਿਦਤੀਯਪਰ੍ਕੋਸ਼਼੍ਠੀਯਮ੍ ਏਕੰ ਸ਼ਸ੍ਤੰ ਕੋਸ਼਼੍ਠੰ ਦਰ੍ਸ਼ਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ
ਤਤ ਭੋਜਯ੍ਮਾਸਾਦਯਤੰ|
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ⅩⅢ ਤਤਸ੍ਤੌ ਗਤਾ ਤਦਾਕਯ੍ਾਨੁਸਾਰੇਣ ਸਰ੍ੱਵੰ ਦʼਸ਼਼੍ਦਾ ਤਤ
ਿਨਸ੍ਤਾਰੋਤ੍ਸਵੀਯੰ ਭੋਜਯ੍ਮਾਸਾਦਯਾਮਾਸਤੁਃ|

ⅩⅣ ਅਥ ਕਾਲ ਉਪਸ੍ਿਥਤੇ ਯੀਸ਼ੁ ਰ੍ਦਾਦਸ਼ਿਭਃ ਪਰ੍ੇਿਰਤੈਃ ਸਹ
ਭੋਕ੍ਤੁਮੁਪਿਵਸ਼ਯ੍ ਕਿਥਤਵਾਨ੍

ⅩⅤ ਮਮ ਦੁਃਖਭੋਗਾਤ੍ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਯੁਭਾਿਭਃ ਸਹ ਿਨਸ੍ਤਾਰੋਤ੍ਸਵਸਯ੍ੈਤਸਯ੍
ਭੋਜਯ੍ੰ ਭੋਕ੍ਤੁੰ ਮਯਾਿਤਵਾਞ੍ਛਾ ਕʼਤਾ|

ⅩⅥ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਵਦਾਿਮ, ਯਾਵਤ੍ਕਾਲਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਰਾਜਯ੍ੇ ਭੋਜਨੰ ਨ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ੇ
ਤਾਵਤ੍ਕਾਲਮ੍ ਇਦੰ ਨ ਭੋਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੇ|

ⅩⅦ ਤਦਾ ਸ ਪਾਨਪਾਤਮਾਦਾਯ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਗੁਣਾਨ੍ ਕੀਰ੍ੱਤਿਯਤਾ ਤੇਭਯ੍ੋ
ਦਤਾਵਦਤ੍, ਇਦੰ ਗʼਹ੍ਲੀਤ ਯੂਯੰ ਿਵਭਜਯ੍ ਿਪਵਤ|

ⅩⅧ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਵਦਾਿਮ ਯਾਵਤ੍ਕਾਲਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਰਾਜਤਸਯ੍ ਸੰਸ੍ਥਾਪਨੰ ਨ
ਭਵਿਤ ਤਾਵਦ੍ ਦਾਕ੍ਸ਼਼ਾਫਲਰਸੰ ਨ ਪਾਸਯ੍ਾਿਮ|

ⅩⅨ ਤਤਃ ਪੂਪੰ ਗʼਹੀਤਾ ਈਸ਼ਵ੍ਰਗੁਣਾਨ੍ ਕੀਰ੍ੱਤਿਯਤਾ ਭਙ੍ਕ੍ਤਾ ਤੇਭਯ੍ੋ
ਦਤਾਵਦਤ੍, ਯੁਸ਼਼੍ਮਦਰ੍ਥੰ ਸਮਰ੍ਿਪਤੰ ਯਨ੍ਮਮ ਵਪੁਸ੍ਤਿਦਦ,ੰ ਏਤਤ੍ ਕਰ੍ੰਮ ਮਮ
ਸ੍ਮਰਣਾਰ੍ਥੰ ਕੁਰੁਧਵ੍ੰ|

ⅩⅩ ਅਥ ਭੋਜਨਾਨ੍ਤੇ ਤਾਦʼਸ਼ੰ ਪਾਤੰ ਗʼਹੀਤਾਵਦਤ੍, ਯੁਸ਼਼੍ਮਤ੍ਕʼਤੇ ਪਾਿਤਤੰ
ਯਨ੍ਮਮ ਰਕ੍ਤੰ ਤੇਨ ਿਨਰ੍ਣੀਤਨਵਿਨਯਮਰੂਪੰ ਪਾਨਪਾਤਿਮਦੰ|

ⅩⅪਪਸ਼ਯ੍ਤ ਯੋ ਮਾਂ ਪਰਕਰੇਸ਼਼ੁ ਸਮਰ੍ਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਸ ਮਯਾ ਸਹ ਭੋਜਨਾਸਨ
ਉਪਿਵਸ਼ਿਤ|

ⅩⅫ ਯਥਾ ਿਨਰੂਿਪਤਮਾਸ੍ਤੇ ਤਦਨੁਸਾਰੇਣਾ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਪੁ◌ਤुਸਯ੍ ਗਿਤ
ਰ੍ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਸ੍ਤੰ ਪਰਕਰੇਸ਼਼ੁ ਸਮਰ੍ਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਤਸਯ੍ ਸਨ੍ਤਾਪੋ
ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

ⅩⅩⅢ ਤਦਾ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਕੋ ਜਨ ਏਤਤ੍ ਕਰ੍ੰਮ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਤਤ੍ ਤੇ ਪਰਸ੍ਪਰੰ
ਪਰ੍ਸ਼਼੍ਟਮੁਾਰੇਿਭਰ|ੇ

ⅩⅩⅣ ਅਪਰੰ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਕੋ ਜਨਃ ਸ਼ਰ੍ੇਸ਼਼੍ਠਤੇਨ ਗਣਿਯਸ਼਼ਯ੍ਤ,ੇ ਅਤਾਰ੍ਥੇ ਤੇਸ਼਼ਾਂ
ਿਵਵਾਦੋਭਵਤ੍|



Luke ⅩⅫ:ⅩⅩⅤ lxxxiii Luke ⅩⅫ:ⅩⅩⅩⅤ

ⅩⅩⅤ ਅਸ੍ਮਾਤ੍ ਕਾਰਣਾਤ੍ ਸੋਵਦਤ੍, ਅਨਯ੍ਦੇਸ਼ੀਯਾਨਾਂ ਰਾਜਾਨਃ
ਪਰ੍ਜਾਨਾਮੁਪਿਰ ਪਰ੍ਭੁਤੰ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਿਤ ਦਾਰੁਣਸ਼ਾਸਨੰ ਕʼਤਾਿਪ ਤੇ ਭੂਪਿਤਤੇਨ
ਿਵਖਯ੍ਾਤਾ ਭਵਨ੍ਿਤ ਚ|

ⅩⅩⅥ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਤਥਾ ਨ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ, ਯੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸ਼ਰ੍ੇਸ਼਼੍ਠ
ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਸ ਕਿਨਸ਼਼੍ਠਵਦ੍ ਭਵਤ,ੁ ਯਸ਼੍ਚ ਮੁਖਯ੍ੋ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਸ
ਸੇਵਕਵਦ੍ਭਵਤ|ੁ

ⅩⅩⅦ ਭੋਜਨਪਿਵਸ਼਼੍ਟਪਿਰਚਾਰਕਯੋਃ ਕਃ ਸ਼ਰ੍ੇਸ਼਼੍ਠਃ? ਯੋ ਭੋਜਨਾਯੋਪਿਵਸ਼ਿਤ
ਸ ਿਕੰ ਸ਼ਰ੍ੇਸ਼਼੍ਠ ਨ ਭਵਿਤ? ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਮਧਯ੍(ੇਅ)ਹੰ
ਪਿਰਚਾਰਕਇਵਾਸ੍ਿਮ|

ⅩⅩⅧ ਅਪਰਞ੍ਚ ਯੁਯੰ ਮਮ ਪਰੀਕ੍ਸ਼਼ਾਕਾਲੇ ਪਰ੍ਥਮਮਾਰਭਯ੍ ਮਯਾ ਸਹ
ਸ੍ਿਥਤਾ

ⅩⅩⅨ ਏਤਤ੍ਕਾਰਣਾਤ੍ ਿਪਤਾ ਯਥਾ ਮਦਰ੍ਥੰ ਰਾਜਯ੍ਮੇਕੰ ਿਨਰੂਿਪਤੰ
ਤਥਾਹਮਿਪ ਯੁਸ਼਼੍ਮਦਰ੍ਥੰ ਰਾਜਯ੍ੰ ਿਨਰੂਪਯਾਿਮ|

ⅩⅩⅩ ਤਸ੍ਮਾਨ੍ ਮਮ ਰਾਜਯ੍ੇ ਭੋਜਨਾਸਨੇ ਚ ਭੋਜਨਪਾਨੇ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਧਵ੍ੇ
ਿਸੰਹਾਸਨੇਸ਼਼ੂਪਿਵਸ਼ਯ੍ ਚੇਸਰ੍ਾਯੇਲੀਯਾਨਾਂ ਦਾਦਸ਼ਵੰਸ਼ਾਨਾਂ ਿਵਚਾਰੰ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਧਵ੍|ੇ

ⅩⅩⅪ ਅਪਰੰ ਪਰ੍ਭੁਰੁਵਾਚ, ਹੇ ਿਸ਼ਮੋਨ੍ ਪਸ਼ਯ੍ ਿਤਤਉਨਾ ਧਾਨਯ੍ਾਨੀਵ
ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਸ਼ੈਤਾਨ੍ ਚਾਲਿਯਤੁਮ੍ ਐੱਛਤ੍,

ⅩⅩⅫ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਵ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਸਯ੍ ਲੋਪੋ ਯਥਾ ਨ ਭਵਿਤ ਏਤਤ੍ ਤਦਰ੍ਥੰ
ਪਰ੍ਾਰ੍ਿਥਤੰ ਮਯਾ, ਤਨ੍ਮਨਿਸ ਪਿਰਵਰ੍ੱਿਤਤੇ ਚ ਭਾਤʼਣਾਂ ਮਨਾਿਂਸ ਸ੍ਿਥਰੀਕੁਰ|ੁ

ⅩⅩⅩⅢ ਤਦਾ ਸੋਵਦਤ੍, ਹੇ ਪਰ੍ਭੋਹੰ ਤਯਾ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਕਾਰਾਂ ਮʼਿਤਞ੍ਚ ਯਾਤੁੰ
ਮੱਿਜਤੋਸ੍ਿਮ|

ⅩⅩⅩⅣਤਤਃ ਸ ਉਵਾਚ, ਹੇ ਿਪਤਰ ਤਾਂ ਵਦਾਿਮ,ਅਦਯ੍ ਕੁੱਕੁਟਰਵਾਤ੍ ਪੂਰ੍ੱਵੰ
ਤੰ ਮਤ੍ਪਿਰਚਯੰ ਵਾਰਤਯਮ੍ ਅਪਹੋਸ਼਼ਯ੍ਸੇ|

ⅩⅩⅩⅤਅਪਰੰ ਸ ਪਪਰ੍ੱਛ,ਯਦਾ ਮੁਦਾਸਮ੍ਪੁਟੰ ਖਾਦਯ੍ਪਾਤੰ ਪਾਦੁਕਾਞ੍ਚ ਿਵਨਾ
ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਾਿਹਣਵੰ ਤਦਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਕਸਯ੍ਾਿਪ ਨਯ੍ੂਨਤਾਸੀਤ੍? ਤੇ ਪਰ੍ੋਚੁਃ
ਕਸਯ੍ਾਿਪ ਨ|
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ⅩⅩⅩⅥ ਤਦਾ ਸੋਵਦਤ੍ ਿਕਨ੍ਿਤਦਾਨੀਂ ਮੁਦਾਸਮ੍ਪੁਟੰ ਖਾਦਯ੍ਪਾਤੰ ਵਾ
ਯਸਯ੍ਾਸ੍ਿਤ ਤੇਨ ਤਦ੍ਗਰ੍ਹੀਤਵਯ੍ੰ, ਯਸਯ੍ ਚ ਕʼਪਾਣ◌ੋे ਨਾਸ੍ਿਤ ਤੇਨ ਸਵ੍ਵਸ੍ਤੰ
ਿਵ ੀਯ ਸ ੇਤਵਯ੍ਃ|

ⅩⅩⅩⅦ ਯਤੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਹੰ ਵਦਾਿਮ, ਅਪਰਾਿਧਜਨੈਃ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਗਿਣਤਃ ਸ
ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ| ਇਦੰ ਯੱਛਾਸ੍ਤੀਯੰ ਵਚਨੰ ਿਲਿਖਤਮਸ੍ਿਤ ਤਨ੍ਮਿਯ ਫਿਲਸ਼਼ਯ੍ਿਤ
ਯਤੋ ਮਮ ਸਮ੍ਬਨ੍ਧੀਯੰ ਸਰ੍ੱਵੰ ਸੇਤ੍ਸਯ੍ਿਤ|

ⅩⅩⅩⅧ ਤਦਾ ਤੇ ਪਰ੍ੋਚੁਃ ਪਰ੍ਭੋ ਪਸ਼ਯ੍ ਇਮੌ ਕʼਪਾਣ|ੌ ਤਤਃ ਸੋਵਦਦ੍ ਏਤੌ
ਯਥੇਸ਼਼੍ਟ|ੌ

ⅩⅩⅩⅨ ਅਥ ਸ ਤਸ੍ਮਾਦਿਹ ਰ੍ਗਤਾ ਸਵ੍ਾਚਾਰਾਨੁਸਾਰੇਣ ਜੈਤੁਨਨਾਮਾਿਦੰ
ਜਗਾਮ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਸ਼੍ਚ ਤਤ੍ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਯਯੁਃ|

ⅩⅬ ਤਤੋਪਸ੍ਥਾਯ ਸ ਤਾਨੁਵਾਚ, ਯਥਾ ਪਰੀਕ੍ਸ਼਼ਾਯਾਂ ਨ ਪਤਥ ਤਦਰ੍ਥੰ
ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯਧਵ੍ੰ|

ⅩⅬⅠ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਸ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਏਕਸ਼ਰਕ੍ਸ਼਼ੇਪਾਦ੍ ਬਿਹ ਰ੍ਗਤਾ ਜਾਨੁਨੀ
ਪਾਤਿਯਤਾ ਏਤਤ੍ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯਾਞ੍ਚ ੇ,

ⅩⅬⅡਹੇ ਿਪਤ ਰਯ੍ਿਦ ਭਵਾਨ੍ ਸੰਮਨਯ੍ਤੇ ਤਿਰ ਕੰਸਮੇਨੰ ਮਮਾਨ੍ਿਤਕਾਦ੍ ਦੂਰਯ
ਿਕਨ੍ਤੁ ਮਿਦੱਛਾਨੁਰੂਪੰ ਨ ਤਿਦੱਛਾਨੁਰੂਪੰ ਭਵਤ|ੁ

ⅩⅬⅢ ਤਦਾ ਤਸ੍ਮੈ ਸ਼ਕ੍ਿਤੰ ਦਾਤੁੰ ਸਵ੍ਰ੍ਗੀਯਦੂਤੋ ਦਰ੍ਸ਼ਨੰ ਦਦੌ|
ⅩⅬⅣ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਸੋਤਯ੍ਨ੍ਤੰ ਯਾਤਨਯਾ ਵਯ੍ਾਕੁਲੋ ਭੂਤਾ ਪੁਨਰ੍ਦʼਢੰ

ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯਾਞ੍ਚ ੇ, ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਬʼਹੱਛੋਿਣਤਿਬਨ੍ਦਵ ਇਵ ਤਸਯ੍ ਸਵ੍ੇਦਿਬਨ੍ਦਵਃ
ਪʼਿਥਵਯ੍ਾਂ ਪਿਤਤੁਮਾਰੇਿਭਰੇ|

ⅩⅬⅤਅਥ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਾਤ ਉੱਥਾਯ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਣਾਂ ਸਮੀਪਮੇਤਯ੍ ਤਾਨ੍ ਮਨਦੁਃਿਖਨ
ਿਨਿਦਤਾਨ੍ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾਵਦਤ੍

ⅩⅬⅥ ਕੁਤੋ ਿਨਦਾਥ? ਪਰੀਕ੍ਸ਼਼ਾਯਾਮ੍ ਅਪਤਨਾਰ੍ਥੰ ਪਰ੍ਰ੍ਥਯਧਵ੍|ੰ
ⅩⅬⅦ ਏਤਤ੍ਕਥਾਯਾਃ ਕਥਨਕਾਲੇ ਦਾਦਸ਼ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਣਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਗਿਣਤੋ

ਿਯਹੂਦਾਨਾਮਾ ਜਨਤਾਸਿਹਤਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਅਗਰ੍ੇ ਚਿਲਤਾ ਯੀਸ਼ੋਸ਼੍ਚੁਮ੍ਬਨਾਰ੍ਥੰ
ਤਦਨ੍ਿਤਕਮ੍ ਆਯਯੌ|

ⅩⅬⅧ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਰੁਵਾਚ, ਹੇ ਿਯਹੂਦਾ ਿਕੰ ਚੁਮ੍ਬਨੇਨ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਪੁਤੰ
ਪਰਕਰੇਸ਼਼ੁ ਸਮਰ੍ਪਯਿਸ?
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ⅩⅬⅨ ਤਦਾ ਯਦਯ੍ਦ੍ ਘਿਟਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਤਦਨੁਮਾਯ ਸਙ੍ਿਗਿਭਰੁਕ੍ਤ,ੰ ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ ਵਯੰ
ਿਕ ਖਙ੍ਗੇਨ ਘਾਤਿਯਸ਼਼ਯ੍ਾਮਃ?

Ⅼ ਤਤ ਏਕਃ ਕਰਵਾਲੇਨਾਹਤਯ੍ ਪਰ੍ਧਾਨਯਾਜਕਸਯ੍ ਦਾਸਸਯ੍ ਦਕ੍ਿਸ਼਼ਣੰ
ਕਰ੍ਣੰ ਿਚੱਛੇਦ|

ⅬⅠ ਅਧੂਨਾ ਿਨਵਰ੍ੱਤਸਵ੍ ਇਤਯ੍ੁਕ੍ਤਾ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਸਯ੍ ਸ਼ਿਤੰ ਸ੍ਪʼਸ਼਼੍ਟਾ ਸਵ੍ਸਯ੍ੰ
ਚਕਾਰ|

ⅬⅡ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਯੀਸ਼ੁਃ ਸਮੀਪਸ੍ਥਾਨ੍ ਪਰ੍ਧਾਨਯਾਜਕਾਨ੍ ਮਨ੍ਿਦਰਸਯ੍
ਸੇਨਾਪਤੀਨ੍ ਪਰ੍ਾਚੀਨਾਸ਼ਂ੍ਚ ਜਗਾਦ, ਯੂਯੰ ਕʼਪਾਣਾਨ੍ ਯਸ਼਼੍ਟੀਂਸ਼੍ਚ ਗʼਹੀਤਾ ਮਾਂ
ਿਕੰ ਚੋਰੰ ਧਰ੍ੱਤੁਮਾਯਾਤਾਃ?

ⅬⅢ ਯਦਾਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਸਹ ਪਰ੍ਿਤਿਦਨੰ ਮਨ੍ਿਦਰ(ੇਅ)ਿਤਸ਼਼੍ਠੰ ਤਦਾ
ਮਾਂ ਧਰ੍ੱਤੰ ਨ ਪਰ੍ਵʼ◌ੱਤਾਃ, ਿਕਨ੍ਿਤਦਾਨੀਂ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸਮਯੋਨ੍ਧਕਾਰਸਯ੍
ਚਾਿਧਪਤਯ੍ਮਸ੍ਿਤ|

ⅬⅣਅਥ ਤੇ ਤੰ ਧʼਤਾ ਮਹਾਯਾਜਕਸਯ੍ ਿਨਵੇਸ਼ਨੰ ਿਨਨਯ੍ੁਃ| ਤਤਃ ਿਪਤਰੋ ਦੂਰੇ
ਦੂਰੇ ਪਸ਼੍ਚਾਿਦਤਾ

ⅬⅤ ਬʼਹਤ੍ਕੋਸ਼਼੍ਠਸਯ੍ ਮਧਯ੍ੇ ਯਤਾਗ੍ਿਨੰ ਜਵ੍ਾਲਿਯਤਾ ਲੋਕਾਃ
ਸਮੇਤਯ੍ੋਪਿਵਸ਼਼੍ਟਾਸ੍ਤਤ ਤੈਃ ਸਾਰ੍ੱਧਮ੍ ਉਪਿਵਵੇਸ਼|

ⅬⅥ ਅਥ ਵਹ੍ਿਨਸੰਿਨਧੌ ਸਮੁਪਵੇਸ਼ਕਾਲੇ ਕਾਿਚੱਦਾਸੀ ਮਨ ਿਨਿਵਸ਼ਯ੍ ਤੰ
ਿਨਰੀਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਾਵਦਤ੍ ਪੁਮਾਨਯੰ ਤਸਯ੍ ਸਙ੍ਗ(ੇਅ)ਸ੍ਥਾਤ੍|

ⅬⅦ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਤਦ੍ ਅਪਹ੍ਨੁਤਯ੍ਾਵਾਦੀਤ੍ ਹੇ ਨਾਿਰ ਤਮਹੰ ਨ ਪਿਰਿਚਨਿਮ|
ⅬⅧ ਕ੍ਸ਼਼ਣਾਨ੍ਤਰੇ(ਅ)ਨਯ੍ਜਨਸ੍ਤੰ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾਬਰ੍ਵੀਤ੍ ਤਮਿਪ ਤੇਸ਼਼ਾਂ

ਿਨਕਰਸਯ੍ੈਕਜਨਿਸ| ਿਪਤਰਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ੁਵਾਚ ਹੇ ਨਰ ਨਾਹਮਸ੍ਿਮ|
ⅬⅨ ਤਤਃ ਸਾਰ੍ੱਧਦਣ੍ਡਦਯਾਤ੍ ਪਰੰ ਪੁਨਰਨਯ੍ੋ ਜਨ ਿਨਸ਼੍ਿਚਤਯ੍ ਬਭਾਸ਼਼ੇ,

ਏਸ਼਼ ਤਸਯ੍ ਸਙ੍ਗੀਿਤ ਸਤਯ੍ੰ ਯਤੋਯੰ ਗਾਲੀਲੀਯੋ ਲੋਕਃ|
ⅬⅩ ਤਦਾ ਿਪਤਰ ਉਵਾਚ ਹੇ ਨਰ ਤੰ ਯਦ੍ ਵਦਿਮ ਤਦਹੰ ਬੋੱਧੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨਿਮ,

ਇਿਤ ਵਾਕਯ੍ੇ ਕਿਥਤਮਾਤੇ ਕੁੱਕੁਟੋ ਰੁਰਾਵ|
ⅬⅪ ਤਦਾ ਪਰ੍ਭੁਣਾ ਵਯ੍ਾਧੁਟਯ੍ ਿਪਤਰੇ ਿਨਰੀਕ੍ਿਸ਼਼ਤੇ ਕʼਕਵਾਕੁਰਵਾਤ੍ ਪੂਰ੍ੱਵੰ

ਮਾਂ ਿਤਰਪਹ੍ਨਸ਼਼ਯ੍ਸੇ ਇਿਤ ਪੂਰ੍ੱਵੋਕ੍ਤੰ ਤਸਯ੍ ਵਾਕਯ੍ੰ ਿਪਤਰਃ ਸ੍ਮʼਤਾ
ⅬⅫ ਬਿਹਰ੍ਗਤਾ ਮਹਾਖੇਦੇਨ ਚ ਨ੍ਦ|
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ⅬⅩⅢ ਤਦਾ ਯੈ ਰਯ੍ੀਸ਼ੁਰ੍ਧʼਤਸ੍ਤੇ ਤਮੁਪਹਸਯ੍ ਪਰ੍ਹਰ੍ੱਤੁਮਾਰੇਿਭਰ|ੇ
ⅬⅩⅣ ਵਸ੍ਤੇਣ ਤਸਯ੍ ਦʼਸ਼ੌ ਬੱਧਵ੍ਾ ਕਪੋਲੇ ਚਪੇਟਾਘਾਤੰ ਕʼਤਾ ਪਪਰ੍ੱਛੁਃ, ਕਸ੍ਤੇ

ਕਪੋਲੇ ਚਪੇਟਾਘਾਤੰ ਕʼਤਵਾਨ? ਗਣਿਯਤਾ ਤਦ੍ ਵਦ|
ⅬⅩⅤ ਤਦਨਯ੍ਤ੍ ਤਿਦਰੁੱਧੰ ਬਹੁਿਨਨ੍ਦਾਵਾਕਯ੍ੰ ਵਕ੍ਤੁਮਾਰੇਿਭਰੇ|
ⅬⅩⅥਅਥਪਰ੍ਭਾਤੇ ਸਿਤ ਲੋਕਪਰ੍ਾਞ੍ਚਃ ਪਰ੍ਧਾਨਯਾਜਕਾ ਅਧਯ੍ਾਪਕਾਸ਼੍ਚ ਸਭਾਂ

ਕʼਤਾ ਮਧਯ੍ੇਸਭੰ ਯੀਸ਼ੁਮਾਨੀਯ ਪਪਰ੍ੱਛੁਃ, ਤਮ੍ ਅਿਭਿਸ਼਼ਕਤੋਿਸ ਨ ਵਾਸ੍ਮਾਨ੍ ਵਦ|
ⅬⅩⅦ ਸ ਪਰ੍ਤਯ੍ੁਵਾਚ, ਮਯਾ ਤਸ੍ਿਮੰਨੁਕ੍ਤੇ(ਅ)ਿਪ ਯੂਯੰ ਨ ਿਵਸ਼ਵ੍ਿਸਸ਼਼ਯ੍ਥ|
ⅬⅩⅧ ਕਸ੍ਿਮੰਸ਼੍ਿਚਦਾਕਯ੍ੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪʼਸ਼਼੍ਟ(ੇਅ)ਿਪ ਮਾਂ ਨ ਤਦੁੱਤਰੰ

ਵਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਥ ਨ ਮਾਂ ਤਯ੍ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਥ ਚ|
ⅬⅩⅨ ਿਕਨ੍ਿਤਤਃ ਪਰੰ ਮਨੁਜਸੁਤਃ ਸਰ੍ੱਵਸ਼ਕ੍ਿਤਮਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਦਕ੍ਿਸ਼਼ਣੇ

ਪਾਰ੍ਸ਼ਵ੍ੇ ਸਮੁਪਵੇਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
ⅬⅩⅩ ਤਤਸ੍ਤੇ ਪਪਰ੍ੱਛੁਃ, ਰ੍ਿਤਹ ਤਮੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਪੁਤਃ? ਸ ਕਥਯਾਮਾਸ, ਯੂਯੰ

ਯਥਾਰ੍ਥੰ ਵਦਥ ਸ ਏਵਾਹ|ੰ
ⅬⅩⅪ ਤਦਾ ਤੇ ਸਰ੍ੱਵੇ ਕਥਯਾਮਾਸੁਃ, ਰ੍ਿਤਹ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍(ੇਅ)ਨ੍ਸਸ੍ਿਮਨ੍

ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਿਕੰ ਪਰ੍ਯੋਜਨੰ? ਅਸਯ੍ ਸਵ੍ਮੁਖਾਦੇਵ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਮ੍|

ⅩⅩⅢ
Ⅰ ਤਤਃ ਸਭਾਸ੍ਥਾਃ ਸਰ੍ੱਵਲੋਕਾ ਉੱਥਾਯ ਤੰ ਪੀਲਾਤਸੰਮੁਖੰ ਨੀਤਾਪਰ੍ੋਦਯ੍

ਵਕ੍ਤੁਮਾਰੇਿਭਰੇ,
Ⅱ ਸਵ੍ਮਿਭਿਸ਼਼ਕ੍ਤੰ ਰਾਜਾਨੰ ਵਦਨ੍ਤੰ ਕੈਮਰਰਾਜਾਯ ਕਰਦਾਨੰ ਿਨਸ਼਼ੇਧਨ੍ਤੰ

ਰਾਜਯ੍ਿਵਪਰ੍ੱਯਯੰ ਕੁਰ੍ੱਤੁੰ ਪਰ੍ਵਰ੍ੱਤਮਾਨਮ੍ ਏਨ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਾ ਵਯੰ|
Ⅲਤਦਾ ਪੀਲਾਤਸ੍ਤੰ ਪʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍ ਤੰ ਿਕੰ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨਾਂ ਰਾਜਾ? ਸਪਰ੍ਤਯ੍ੁਵਾਚ

ਤੰ ਸਤਯ੍ਮੁਕ੍ਤਵਾਨ੍|
Ⅳ ਤਦਾ ਪੀਲਾਤਃ ਪਰ੍ਧਾਨਯਾਜਕਾਿਦਲੋਕਾਨ੍ ਜਗਾਦ੍, ਅਹਮੇਤਸਯ੍

ਕਮਪਯ੍ਪਰਾਧੰ ਨਾਪ੍ਤਵਾਨ੍|
Ⅴ ਤਤਸ੍ਤੇ ਪੁਨਃ ਸਾਹਿਮਨ ਭੂਤਾਵਦਨ੍, ਏਸ਼਼ ਗਾਲੀਲ

ਏਤਤ੍ਸ੍ਥਾਨਪਰ੍ੱਯਨ੍ਤੇ ਸਰ੍ੱਵਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਯਹੂਦਾਦੇਸ਼ੇ ਸਰ੍ੱਵਾੱਲੋਕਾਨੁਪਿਦਸ਼ਯ੍
ਕੁਪਰ੍ਵʼ◌ੱਿਤੰ ਗਰ੍ਾਹੀਤਵਾਨ੍|
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Ⅵਤਦਾ ਪੀਲਾਤੋ ਗਾਲੀਲਪਰ੍ਦੇਸ਼ਸਯ੍ਨਾਮ ਸ਼ਤਾ ਪਪਰ੍ੱਛ, ਿਕਮਯੰ ਗਾਲੀਲੀਯੋ
ਲੋਕਃ?

Ⅶ ਤਤਃ ਸ ਗਾਲੀਲ੍ਪਰ੍ਦੇਸ਼ੀਯਹੇਰੋਦਾਜਸਯ੍ ਤਦਾ ਸ੍ਿਥਤੇਸ੍ਤਸਯ੍ ਸਮੀਪੇ
ਯੀਸ਼ੁੰ ਪਰ੍ੇਸ਼਼ਯਾਮਾਸ|

Ⅷ ਤਦਾ ਹੇਰੋਦ੍ ਯੀਸ਼ੁੰ ਿਵਲੋਕਯ੍ ਸਨ੍ਤੁਤੋਸ਼਼, ਯਤਃ ਸ ਤਸਯ੍
ਬਹੁਵʼ◌ੱਤਾਨ੍ਤਸ਼ਰ੍ਵਣਾਤ੍ ਤਸਯ੍ ਿਕਿਞ◌ਚ्ਦਾਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯਕਰ੍ੰਮ ਪਸ਼ਯ੍ਿਤ
ਇਤਯ੍ਾਸ਼ਾਂ ਕʼਤਾ ਬਹੁਕਾਲਮਾਰਭਯ੍ ਤੰ ਦਸ਼਼੍ਟੁੰ ਪਰ੍ਯਾਸੰ ਕʼਤਵਾਨ੍|

Ⅸ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤੰ ਬਹੁਕਥਾਃ ਪਪਰ੍ੱਛ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਤਸਯ੍ ਕਸਯ੍ਾਿਪ ਵਾਕਯ੍ਸਯ੍
ਪਰ੍ਤਯ੍ੁੱਤਰੰ ਨਵਾਚ|

Ⅹ ਅਥ ਪਰ੍ਧਾਨਯਾਜਕਾ ਅਧਯ੍ਾਪਕਾਸ਼੍ਚ ਪਰ੍ੋੱਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ਤਃ ਸਾਹਸੇਨ
ਤਮਪਵਿਦਤੁੰ ਪਰ੍ਾਰੇਿਭਰੇ|

Ⅺ ਹੇਰੋਦ੍ ਤਸਯ੍ ਸੇਨਾਗਣਸ਼੍ਚ ਤਮਵਜ੍ਞਾਯ ਉਪਹਾਸਤੇਨ ਰਾਜਵਸ੍ਤੰ
ਪਿਰਧਾਪਯ੍ ਪੁਨਃ ਪੀਲਾਤੰ ਪਰ੍ਿਤ ਤੰ ਪਰ੍ਾਿਹਣੋਤ੍|

Ⅻ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਹੇਰੋਦ੍ਪੀਲਾਤਯੋਃ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਵੈਰਭਾਵ ਆਸੀਤ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੱਿਦਨੇ
ਦਯੋ ਰ੍ਮੇਲਨੰ ਜਾਤਮ੍|

ⅩⅢ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਪੀਲਾਤਃ ਪਰ੍ਧਾਨਯਾਜਕਾਨ੍ ਸ਼ਾਸਕਾਨ੍ ਲੋਕਾਸ਼ਂ੍ਚ
ਯੁਗਪਦਾਹੂਯ ਬਭਾਸ਼਼ੇ,

ⅩⅣ ਰਾਜਯ੍ਿਵਪਰ੍ੱਯਯਕਾਰਕੋਯਮ੍ ਇਤਯ੍ੁਕ੍ਤਾ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਮੇਨੰ ਮਮ
ਿਨਕਟਮਾਨੈਸ਼਼੍ਟ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪਸ਼ਯ੍ਤ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸਮਕ੍ਸ਼਼ਮ੍ ਅਸਯ੍ ਿਵਚਾਰੰ
ਕʼਤਾਿਪ ਪਰ੍ੋਕ੍ਤਾਪਵਾਦਾਨੁਰੂਪੇਣਾਸਯ੍ ਕੋਪਯ੍ਪਰਾਧਃ ਸਪਰ੍ਮਾਣੋ ਨ ਜਾਤਃ,

ⅩⅤਯੂਯਞ੍ਚ ਹੇਰੋਦਃ ਸੰਿਨਧੌ ਪਰ੍ੇਿਸ਼਼ਤਾ ਮਯਾ ਤਤਾਸਯ੍ ਕੋਪਯ੍ਪਰਾਧਸ੍ਤੇਨਾਿਪ
ਨ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਃ| ਪਸ਼ਯ੍ਤਾਨੇਨ ਵਧਹ◌ੇेਤੁਕੰ ਿਕਮਿਪ ਨਾਪਰਾੱਧ|ੰ

ⅩⅥ ਤਸ੍ਮਾਦੇਨੰ ਤਾਡਿਯਤਾ ਿਵਹਾਸਯ੍ਾਿਮ|
ⅩⅦ ਤਤੋਤ੍ਸਵੇ ਤੇਸ਼਼ਾਮੇਕੋ ਮੋਚਿਯਤਵਯ੍ਃ|
ⅩⅧ ਇਿਤ ਹੇਤੋਸ੍ਤੇ ਪਰ੍ੋੱਚੈਰੇਕਦਾ ਪਰ੍ੋਚੁਃ, ਏਨੰ ਦੂਰੀਕʼਤਯ੍ ਬਰੱਬਾਨਾਮਾਨੰ

ਮੋਚਯ|
ⅩⅨ ਸ ਬਰੱਬਾ ਨਗਰ ਉਪਪ੍ਲਵਵਧਾਪਰਾਧਾਭਯ੍ਾਂ ਕਾਰਾਯਾਂ ਬੱਧ ਆਸੀਤ੍|
ⅩⅩ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪੀਲਾਤੋ ਯੀਸ਼ੁੰ ਮੋਚਿਯਤੁੰ ਵਾਞ੍ਛਨ੍ ਪੁਨਸ੍ਤਾਨੁਵਾਚ|
ⅩⅪ ਤਥਾਪਯ੍ੇਨੰ ਕਸ਼ੇ ਵਯ੍ਧ ਕਸ਼ੇ ਵਯ੍ਧੇਿਤ ਵਦਨ੍ਤਸ੍ਤੇ ਰੁਰੁਵਃੁ|
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ⅩⅫ ਤਤਃ ਸ ਤʼਤੀਯਵਾਰੰ ਜਗਾਦ ਕੁਤਃ? ਸ ਿਕੰ ਕਰ੍ੰਮ ਕʼਤਵਾਨ੍?
ਨਾਹਮਸਯ੍ ਕਮਿਪ ਵਧਾਪਰਾਧੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਃ ਕੇਵਲੰ ਤਾਡਿਯਤਾਮੁੰ ਤਯ੍ਜਾਿਮ|

ⅩⅩⅢ ਤਥਾਿਪ ਤੇ ਪੁਨਰੇਨੰ ਕਸ਼ੇ ਵਯ੍ਧ ਇਤਯ੍ੁਕ੍ਤਾ ਪਰ੍ੋੱਚੈਰ੍ਦʼਢੰ
ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯਾਞ੍ਚਿ ਰ;ੇ

ⅩⅩⅣ ਤਤਃ ਪਰ੍ਧਾਨਯਾਜਕਾਦੀਨਾਂ ਕਲਰਵੇ ਪਰ੍ਬਲੇ ਸਿਤ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਾਰੂਪੰ
ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਪੀਲਾਤ ਆਿਦਦੇਸ਼|

ⅩⅩⅤ ਰਾਜਦੋਹਵਧਯੋਰਪਰਾਧੇਨ ਕਾਰਾਸ੍ਥੰ ਯੰ ਜਨੰ ਤੇ ਯਯਾਿਚਰੇ ਤੰ
ਮੋਚਿਯਤਾ ਯੀਸ਼ੁੰ ਤੇਸ਼਼ਾਿਮੱਛਾਯਾਂ ਸਮਾਰ੍ਪਯਤ੍|

ⅩⅩⅥਅਥਤੇ ਯੀਸ਼ੁੰ ਗʼਹੀਤਾ ਯਾਨ੍ਿਤ, ਏਤਿਰਗਰ੍ਾਮਾਦਾਗਤੰ ਿਸ਼ਮੋਨਨਾਮਾਨੰ
ਕੁਰੀਣੀਯੰ ਜਨੰ ਧʼਤਾ ਯੀਸ਼ੋਃ ਪਸ਼੍ਚਾਨੇੰਤੁੰ ਤਸਯ੍ ਸ੍ਕਨ੍ਧੇ ਕਸ਼ਮਰ੍ਪਯਾਮਾਸੁਃ|

ⅩⅩⅦ ਤਤੋ ਲੋ◌ाਕਾਰਣਯ੍ਮਧਯ੍ੇ ਬਹੁਸ੍ਿਤਯੋ ਰੁਦਤਯ੍ੋ ਿਵਲਪਨ੍ਤਯ੍ਸ਼੍ਚ
ਯੀਸ਼ੋਃ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਯਯੁਃ|

ⅩⅩⅧ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਵਯ੍ਾਘੁਟਯ੍ ਤਾ ਉਵਾਚ, ਹੇ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮੋ ਨਾਰ੍ੱਯੋ ਯੁਯੰ
ਮਦਰ੍ਥੰ ਨ ਰੁਿਦਤਾ ਸਵ੍ਾਰ੍ਥੰ ਸਵ੍ਾਪਤਯ੍ਾਰ੍ਥਞ੍ਚ ਰੁਿਦਿਤ;

ⅩⅩⅨ ਪਸ਼ਯ੍ਤ ਯਃ ਕਦਾਿਪ ਗਰ੍ਭਵਤਯ੍ੋ ਨਾਭਵਨ੍ ਸ੍ਤਨਯ੍ਞ੍ਚ
ਨਾਪਾਯਯਨ੍ ਤਾਦʼਸ਼ੀ ਰਨ੍ਧਯ੍ਾ ਯਦਾ ਧਨਯ੍ਾ ਵਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਸ ਕਾਲਆਯਾਿਤ|

ⅩⅩⅩ ਤਦਾ ਹੇ ਸ਼ੈਲਾ ਅਸ੍ਮਾਕਮੁਪਿਰ ਪਤਤ, ਹੇ ਉਪਸ਼ੈਲਾ
ਅਸ੍ਮਾਨਾੱਛਾਦਯਤ ਕਥਾਮੀਦʼਸ਼ੀਂ ਲੋਕਾ ਵਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ|

ⅩⅩⅪਯਤਃ ਸਤੇਜਿਸ ਸ਼ਾਿਖਿਨ ਚੇਦੇਤਦ੍ ਘਟਤੇ ਤਿਰ ਸ਼ੁਸ਼਼੍ਕਸ਼ਾਿਖਿਨ ਿਕੰ ਨ
ਘਿਟਸ਼਼ਯ੍ਤੇ?

ⅩⅩⅫ ਤਦਾ ਤੇ ਹਨ੍ਤੁੰ ਦਾਵਪਰਾਿਧਨੌ ਤੇਨ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਿਨਨਯ੍ੁਃ|
ⅩⅩⅩⅢ ਅਪਰੰ ਿਸ਼ਰਃਕਪਾਲਨਾਮਕਸ੍ਥਾਨੰ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ ਤੰ ਕਸ਼ੇ ਿਵਿਵਧੁਃ;

ਤੱਦਯੋਰਪਰਾਿਧਨਰੇਕੰ ਤਸਯ੍ ਦਕ੍ਿਸ਼਼ਣੋ ਤਦਨਯ੍ੰ ਵਾਮੇ ਕਸ਼ੇ ਿਵਿਵਧੁਃ|
ⅩⅩⅩⅣਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਰਕਥਯਤ੍, ਹੇ ਿਪਤਰੇਤਾਨ੍ ਕ੍ਸ਼਼ਮਸਵ੍ ਯਤ ਏਤੇ ਯਤ੍ ਕਰ੍ੰਮ

ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਿਤ ਤਨ੍ ਨ ਿਵਦੁਃ; ਪਸ਼੍ਚਾੱਤੇ ਗੁਿਟਕਾਪਾਤੰ ਕʼਤਾ ਤਸਯ੍ ਵਸ੍ਤਾਿਣ
ਿਵਭਜਯ੍ ਜਗʼਹੁਃ|
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ⅩⅩⅩⅤ ਤਤ ਲੋਕਸੰਘਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ ਦਦਰ੍ਸ਼; ਤੇ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸ਼ਾਸਕਾਸ਼੍ਚ
ਤਮੁਪਹਸਯ੍ ਜਗਦੁਃ, ਏਸ਼਼ ਇਤਰਾਨ੍ ਰਕ੍ਿਸ਼਼ਤਵਾਨ੍ ਯਦੀਸ਼ਵ੍ਰੇਣਾਿਭਰੁਿਚਤੋ
(ਅ)ਿਭਿਸ਼਼ਕ੍ਤਸ੍ਤਾਤਾ ਭਵਿਤ ਤਿਰ ਸਵ੍ਮਧੁਨਾ ਰਕ੍ਸ਼਼ਤੁ|

ⅩⅩⅩⅥ ਤਦਨਯ੍ਃ ਸੇਨਾਗਣਾ ਏਤਯ੍ ਤਸ੍ਮੈ ਅਮ੍ਲਰਸੰ ਦਤਾ ਪਿਰਹਸਯ੍
ਪਰ੍ੋਵਾਚ,

ⅩⅩⅩⅦਚੇੱਤੰ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨਾਂ ਰਾਜਾਿਸ ਤਿਰ ਸਵ੍ੰ ਰਕ੍ਸ਼|਼
ⅩⅩⅩⅧ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨਾਂ ਰਾਜੇਿਤ ਵਾਕਯ੍ੰ ਯੂਨਾਨੀਯਰੋਮੀਯੇਬਰ੍ੀਯਾਕ੍ਸ਼਼ਰੈ

ਰ੍ਿਲਿਖਤੰ ਤੱਿਛਰਸ ਊਰ੍ੱਧਵ੍ੇ(ਅ)ਸ੍ਥਾਪਯ੍ਤ|
ⅩⅩⅩⅨ ਤਦੋਭਯਪਾਰ੍ਸ਼ਵ੍ਯੋ ਿਰੱਧੌ ਯਾਵਪਰਾਿਧਨੌ ਤਯੋਰੇਕਸ੍ਤੰ ਿਵਿਨਨ੍ਦਯ੍

ਬਭਾਸ਼਼,ੇ ਚੇੱਤਮ੍ ਅਿਭਿਸ਼਼ਕ੍ਤੋਿਸ ਤਿਰ ਸਵ੍ਮਾਵਾਞ੍ਚ ਰਕ੍ਸ਼|਼
ⅩⅬ ਿਕਨ੍ਤਨਯ੍ਸ੍ਤੰ ਤਰ੍ਜਿਯਤਾਵਦਤ੍, ਈਸ਼ਵ੍ਰਾੱਤਵ ਿਕਞ੍ਿਚਦਿਪ ਭਯੰ

ਨਾਸ੍ਿਤ ਿਕੰ? ਤਮਿਪ ਸਮਾਨਦਣ੍ਡੋਿਸ,
ⅩⅬⅠਯੋਗਯ੍ਪਾਤੇ ਆਵਾਂ ਸਵ੍ਸਵ੍ਕਰ੍ੰਮਣਾਂ ਸਮੁਿਚਤਫਲੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਨੁਵਃ ਿਕਨ੍ਤਨੇਨ

ਿਕਮਿਪ ਨਾਪਰਾੱਧ|ੰ
ⅩⅬⅡਅਥ ਸ ਯੀਸ਼ੁੰ ਜਗਾਦ ਹੇ ਪਰ੍ਭੇ ਭਵਾਨ੍ ਸਵ੍ਰਾਜਯ੍ਪਰ੍ਵੇਸ਼ਕਾਲੇ ਮਾਂ ਸ੍ਮਰਤ|ੁ
ⅩⅬⅢ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਃ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਤਾਂ ਯਥਾਰ੍ਥੰ ਵਦਾਿਮ ਤਮਦਯ੍ੈਵ ਮਯਾ

ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਪਰਲੋਕਸਯ੍ ਸੁਖਸ੍ਥਾਨੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਸਯ੍ਿਸ|
ⅩⅬⅣ ਅਪਰਞ੍ਚ ਿਦਤੀਯਯਾਮਾਤ੍ ਤʼਤੀਯਯਾਮਪਰ੍ੱਯਨ੍ਤੰ

ਰਵੇਸ੍ਤੇਜਸੋਨ੍ਤਿਰਤਤਾਤ੍ ਸਰ੍ੱਵਦੇਸ਼(ੋਅ)ਨ੍ਧਕਾਰੇਣਾਵʼਤੋ
ⅩⅬⅤ ਮਨ੍ਿਦਰਸਯ੍ ਯਵਿਨਕਾ ਚ ਿਛਦਯ੍ਮਾਨਾ ਿਦਧਾ ਬਭੂਵ|
ⅩⅬⅥ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਰੁੱਚੈਰੁਵਾਚ, ਹੇ ਿਪਤ ਰ੍ਮਮਾਤ੍ਮਾਨੰ ਤਵ ਕਰੇ ਸਮਰ੍ਪਯੇ,

ਇਤਯ੍ੁਕ੍ਤਾ ਸ ਪਰ੍ਾਣਾਨ੍ ਜਹ|ੌ
ⅩⅬⅦ ਤਦੈਤਾ ਘਟਨਾ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਸ਼ਤਸੇਨਾਪਿਤਰੀਸ਼ਵ੍ਰੰ ਧਨਯ੍ਮੁਕ੍ਤਾ

ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਅਯੰ ਿਨਤਾਨ੍ਤੰ ਸਾਧੁਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ ਆਸੀਤ੍|
ⅩⅬⅧ ਅਥ ਯਾਵਨ੍ਤੋ ਲੋਕਾ ਦਸ਼਼੍ਟਮੁ੍ ਆਗਤਾਸ੍ਤੇ ਤਾ ਘਟਨਾ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ

ਵਕ੍ਸ਼਼ਃਸੁ ਕਰਾਘਾਤੰ ਕʼਤਾ ਵਯ੍ਾਚੁਟਯ੍ ਗਤਾਃ|
ⅩⅬⅨ ਯੀਸ਼ੋ ਰ੍ਜ੍ਞਾਤਯੋ ਯਾ ਯਾ ਯੋਿਸ਼਼ਤਸ਼੍ਚ ਗਾਲੀਲਸ੍ਤੇਨ

ਸਾਰ੍ੱਧਮਾਯਾਤਾਸ੍ਤਾ ਅਿਪ ਦੂਰੇ ਸ੍ਿਥਤਾ ਤਤ੍ ਸਰ੍ੱਵੰ ਦਦʼਸ਼ੁਃ|
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Ⅼ ਤਦਾ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨਾਂ ਮਨ੍ਤਣਾਂ ਿ ਯਾਞ੍ਚਾਸੰਮਨਯ੍ਮਾਨ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍
ਰਾਜਤਮ੍ ਅਪੇਕ੍ਸ਼਼ਮਾਣੋ

ⅬⅠ ਿਯਹੂਿਦਦੇਸ਼ੀਯੋ (ਅ)ਿਰਮਥੀਯਨਗਰੀਯੋ ਯੂਸ਼਼ਫ੍ਨਾਮਾ ਮਨ੍ਤੀ ਭਦੋ
ਧਾਰ੍ੰਿਮਕਸ਼੍ਚ ਪੁਮਾਨ੍

ⅬⅡ ਪੀਲਾਤਾਨ੍ਿਤਕੰ ਗਤਾ ਯੀਸ਼ੋ ਰ੍ਦੇਹੰ ਯਯਾਚੇ|
ⅬⅢ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਵਪੁਰਵਰੋਹਯ੍ ਵਾਸਸਾ ਸੰਵੇਸ਼਼੍ਟਯ੍ ਯਤ ਕੋਿਪ ਮਾਨੁਸ਼਼ੋ

ਨਾਸ੍ਥਾਪਯ੍ਤ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸ਼ੈਲੇ ਸਵ੍ਾਤੇ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨੇ ਤਦਸ੍ਥਾਪਯਤ੍|
ⅬⅣ ਤੱਿਦਨਮਾਯੋਜਨੀਯੰ ਿਦਨੰ ਿਵਸ਼ਰ੍ਾਮਵਾਰਸ਼੍ਚ ਸਮੀਪਃ|
ⅬⅤ ਅਪਰੰ ਯੀਸ਼ੁਨਾ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਗਾਲੀਲ ਆਗਤਾ ਯੋਿਸ਼਼ਤਃ ਪਸ਼੍ਚਾਿਦਤਾ

ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨੇ ਤਤ ਯਥਾ ਵਪੁਃ ਸ੍ਥਾਿਪਤੰ ਤੱਚ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ
ⅬⅥ ਵਯ੍ਾਘੁਟਯ੍ ਸੁਗਨ੍ਿਧਦਵਯ੍ਤੈਲਾਿਨ ਕʼਤਾ ਿਵਿਧਵਦ੍ ਿਵਸ਼ਰ੍ਾਮਵਾਰੇ

ਿਵਸ਼ਰ੍ਾਮੰ ਚਕਃ|

ⅩⅩⅣ
Ⅰ ਅਥ ਸਪ੍ਤਾਹਪਰ੍ਥਮਿਦਨੇ(ਅ)ਿਤਪਰ੍ਤਯ੍ੂਸ਼਼ੇ ਤਾ ਯੋਿਸ਼਼ਤਃ ਸਮ੍ਪਾਿਦਤੰ

ਸੁਗਨ੍ਿਧਦਵਯ੍ੰ ਗʼਹੀਤਾ ਤਦਨਯ੍ਾਿਭਃ ਿਕਯਤੀਿਭਃ ਸ੍ਤੀਿਭਃ ਸਹ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨੰ
ਯਯੁਃ|

Ⅱ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਦਾਰਾਤ੍ ਪਾਸ਼਼ਾਣਮਪਸਾਿਰਤੰ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ
Ⅲ ਤਾਃ ਪਰ੍ਿਵਸ਼ਯ੍ ਪਰ੍ਭੋ ਰ੍ਦੇਹਮਪਰ੍ਾਪਯ੍
Ⅳ ਵਯ੍ਾਕੁਲਾ ਭਵਨ੍ਿਤ ਏਤਿਰ ਤੇਜੋਮਯਵਸ੍ਤਾਿਨਤੌ ਦੌ ਪੁਰੁਸ਼਼ੌ ਤਾਸਾਂ ਸਮੀਪੇ

ਸਮੁਪਸ੍ਿਥਤੌ
Ⅴ ਤਸ੍ਮਾੱਤਾਃ ਸ਼ਙ੍ਕਾਯੁਕ੍ਤਾ ਭੂਮਾਵਧੋਮੁਖਯ੍ਸਯ੍ਸ੍ਥੁਃ| ਤਦਾ ਤੌ ਤਾ ਊਚਤੁ

ਰ੍ਮʼਤਾਨਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਜੀਵਨ੍ਤੰ ਕੁਤੋ ਮʼਗਯਥ?
Ⅵ ਸੋਤ ਨਾਸ੍ਿਤ ਸ ਉਦਸ੍ਥਾਤ੍|
Ⅶ ਪਾਿਪਨਾਂ ਕਰੇਸ਼਼ੁ ਸਮਰ੍ਿਪਤੇਨ ਕਸ਼ੇ ਹਤੇਨ ਚ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਪੁਤੇਣ

ਤʼਤੀਯਿਦਵਸੇ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਦੁੱਥਾਤਵਯ੍ਮ੍ ਇਿਤ ਕਥਾਂ ਸ ਗਲੀਿਲ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍
ਯੁਸ਼਼੍ਮਭਯ੍ੰ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਤਾਂ ਸ੍ਮਰਤ|

Ⅷ ਤਦਾ ਤਸਯ੍ ਸਾ ਕਥਾ ਤਾਸਾਂ ਮਨਃਸੁ ਜਾਤਾ|
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Ⅸ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਦ੍ ਗਤਾ ਤਾ ਏਕਾਦਸ਼ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਿਦਭਯ੍ਃ
ਸਰ੍ੱਵੇਭਯ੍ਸ੍ਤਾਂ ਵਾਰ੍ੱਤਾਂ ਕਥਯਾਮਾਸੁਃ|

Ⅹ ਮਗ੍ਦਲੀਨੀਮਿਰਯਮ੍, ਯੋਹਨਾ, ਯਾਕੂਬੋ ਮਾਤਾ ਮਿਰਯਮ੍ ਤਦਨਯ੍ਾਃ
ਸਙ੍ਿਗਨਯ੍ੋ ਯੋਿਸ਼਼ਤਸ਼੍ਚ ਪਰ੍ੇਿਰਤੇਭਯ੍ ਏਤਾਃ ਸਰ੍ੱਵਾ ਵਾਰ੍ੱਤਾਃ ਕਥਯਾਮਾਸੁਃ

Ⅺ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਾਸਾਂ ਕਥਾਮ੍ ਅਨਰ੍ਥਕਾਖਯ੍ਾਨਮਾਤੰ ਬੁੱਧਵ੍ਾ ਕੋਿਪ ਨ ਪਰ੍ਤਯ੍ੈਤ੍|
Ⅻ ਤਦਾ ਿਪਤਰ ਉੱਥਾਯ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਨ੍ਿਤਕੰ ਦਧਾਵ, ਤਤ ਚ ਪਰ੍ਹੋ ਭੂਤਾ

ਪਾਰ੍ਸ਼ਵ੍ੈਕਸ੍ਥਾਿਪਤੰ ਕੇਵਲੰ ਵਸ੍ਤੰ ਦਦਰ੍ਸ਼; ਤਸ੍ਮਾਦਾਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯੰ ਮਨਯ੍ਮਾਨ
ਯਦਘਟਤ ਤਨ੍ਮਨਿਸ ਿਵਚਾਰਯਨ੍ ਪਰ੍ਤਸ੍ਥੇ|

ⅩⅢ ਤਸ੍ਿਮੰਨੇਵ ਿਦਨੇ ਦੌ ਿਸ਼ੱਯੌ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮਸ਼੍ਚਤੁਸ਼਼੍ ੋਸ਼ਾਨ੍ਤਿਰਤਮ੍
ਇਮੰਾਯੁਗਰ੍ਾਮੰ ਗੱਛਨ੍ਤੌ

ⅩⅣ ਤਾਸਾਂ ਘਟਨਾਨਾਂ ਕਥਾਮਕਥਯਤਾਂ
ⅩⅤ ਤਯੋਰਾਲਾਪਿਵਚਾਰਯੋਃ ਕਾਲੇ ਯੀਸ਼ੁਰਾਗਤਯ੍ ਤਾਭਯ੍ਾਂ ਸਹ ਜਗਾਮ
ⅩⅥ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਥਾ ਤੌ ਤੰ ਨ ਪਿਰਿਚਨੁਤਸ੍ਤਦਰ੍ਥੰ ਤਯੋ ਰ੍ਦʼਸ਼਼੍ਿਟਃ ਸੰਰੁੱਧਾ|
ⅩⅦ ਸ ਤੌ ਪʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍ ਯੁਵਾਂ ਿਵਸ਼਼ੱਣੌ ਿਕੰ ਿਵਚਾਰਯਨ੍ਤੌ ਗੱਛਥਃ?
ⅩⅧ ਤਤਸ੍ਤਯੋਃ ਕ੍ਿਲਯਪਾਨਾਮਾ ਪਰ੍ਤਯ੍ੁਵਾਚ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮਪੁਰੇ(ਅ)ਧੁਨਾ

ਯਾਨਯ੍ਘਟਨ੍ਤ ਤੰ ਕੇਵਲਿਵਦੇਸ਼ੀ ਿਕੰ ਤਦ੍ਵʼ◌ੱਤਾਨ੍ਤੰ ਨ ਜਾਨਾਿਸ?
ⅩⅨ ਸ ਪਪਰ੍ੱਛ ਕਾ ਘਟਨਾਃ? ਤਦਾ ਤੌ ਵਕ੍ਤੁਮਾਰੇਭਾਤੇ ਯੀਸ਼ੁਨਾਮਾ

ਯੋ ਨਾਸਰਤੀਯੋ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਦੀ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਮਾਨੁਸ਼਼ਾਣਾਞ੍ਚ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ ਵਾਕਯ੍ੇ
ਕਰ੍ੰਮਿਣ ਚ ਸ਼ਕ੍ਿਤਮਾਨਾਸੀਤ੍

ⅩⅩ ਤਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪਰ੍ਧਾਨਯਾਜਕਾ ਿਵਚਾਰਕਾਸ਼੍ਚ ਕੇਨਾਿਪ ਪਰ੍ਕਾਰੇਣ ਕਸ਼ੇ
ਿਵੱਧਵ੍ਾ ਤਸਯ੍ ਪਰ੍ਾਣਾਨਨਾਸ਼ਯਨ੍ ਤਦੀਯਾ ਘਟਨਾਃ;

ⅩⅪ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯ ਇਸਰ੍ਾਯੇਲੀਯਲੋਕਾਨ੍ ਉੱਧਾਰਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਸ ਏਵਾਯਮ੍
ਇਤਯ੍ਾਸ਼ਾਸ੍ਮਾਿਭਃ ਕʼਤਾ| ਤਦਯ੍ਥਾ ਤਥਾਸ੍ਤੁ ਤਸਯ੍ਾ ਘਟਨਾਯਾ ਅਦਯ੍
ਿਦਨਤਯੰ ਗਤ|ੰ

ⅩⅫ ਅਿਧਕਨ੍ਤਸ੍ਮਾਕੰ ਸਙ੍ਿਗਨੀਨਾਂ ਿਕਯਤ੍ਸ੍ਤੀਣਾਂ
ਮੁਖੇਭਯ੍ੋ(ਅ)ਸਮ੍ਭਵਵਾਕਯ੍ਿਮਦੰ ਸ਼ਤੰ;
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ⅩⅩⅢ ਤਾਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ੂਸ਼਼ੇ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨੰ ਗਤਾ ਤਤ ਤਸਯ੍ ਦੇਹਮ੍ ਅਪਰ੍ਾਪਯ੍
ਵਯ੍ਾਘੁਟਯ੍ੇਤਾ ਪਰ੍ੋਕ੍ਤਵਤਯ੍ਃ ਸਵ੍ਰ੍ਗੀਸਦੂਤੌ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾਵਸ੍ਮਾਿਭਸ੍ਤੌ ਚਾਵਾਿਦਸ਼਼੍ਟਾਂ
ਸ ਜੀਿਵਤਵਾਨ੍|

ⅩⅩⅣ ਤਤੋਸ੍ਮਾਕੰ ਕੈਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਮਗਮਯ੍ਤ ਤੇ(ਅ)ਿਪ ਸ੍ਤੀਣਾਂ
ਵਾਕਯ੍ਾਨੁਰੂਪੰ ਦʼਸ਼਼੍ਟਵਨ੍ਤਃ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੰ ਨਾਪਸ਼ਯ੍ਨ੍|

ⅩⅩⅤ ਤਦਾ ਸ ਤਾਵਵੁਾਚ, ਹੇ ਅਬੋਧੌ ਹੇ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਿਭਰੁਕ੍ਤਵਾਕਯ੍ੰ
ਪਰ੍ਤਯ੍ੇਤੁੰ ਿਵਲਮ੍ਬਮਾਨੌ;

ⅩⅩⅥ ਏਤਤ੍ਸਰ੍ੱਵਦੁਃਖੰ ਭੁਕ੍ਤਾ ਸਵ੍ਭੂਿਤਪਰ੍ਾਪ੍ਿਤਃ ਿਕੰ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਨ
ਨਯ੍ਾੱਯਾ?

ⅩⅩⅦ ਤਤਃ ਸ ਮੂਸਾਗਰ੍ਨ੍ਥਮਾਰਭਯ੍ ਸਰ੍ੱਵਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਨਾਂ ਸਰ੍ੱਵਸ਼ਾਸ੍ਤੇ
ਸਵ੍ਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਲਿਖਤਾਖਯ੍ਾਨਾਿਭਪਰ੍ਾਯੰ ਬੋਧਯਾਮਾਸ|

ⅩⅩⅧ ਅਥ ਗਮਯ੍ਗਰ੍ਾਮਾਭਯ੍ਰ੍ਣੰ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ ਤੇਨਾਗਰ੍ੇ ਗਮਨਲਕ੍ਸ਼਼ਣੇ
ਦਰ੍ਿਸ਼ਤੇ

ⅩⅩⅨ ਤੌ ਸਾਧਿਯਤਾਵਦਤਾਂ ਸਹਾਵਾਭਯ੍ਾਂ ਿਤਸ਼਼੍ਠ ਿਦਨੇ ਗਤੇ ਸਿਤ
ਰਾਿਤਰਭੂਤ੍; ਤਤਃ ਸ ਤਾਭਯ੍ਾਂ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਸ੍ਥਾਤੁੰ ਗʼਹੰ ਯਯ|ੌ

ⅩⅩⅩ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ਭੋਜਨਪਵੇਸ਼ਕਾਲੇ ਸ ਪੂਪੰ ਗʼਹੀਤਾ ਈਸ਼ਵ੍ਰਗੁਣਾਨ੍ ਜਗਾਦ
ਤਞ੍ਚ ਭੰਕ੍ਤਾ ਤਾਭਯ੍ਾਂ ਦਦ|ੌ

ⅩⅩⅪ ਤਦਾ ਤਯੋ ਰ੍ਦʼਸ਼਼੍ਟੌ ਪਰ੍ਸੰਨਾਯਾਂ ਤੰ ਪਰ੍ਤਯ੍ਿਭਜ੍ਞਤੁਃ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਤਯੋਃ
ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਦਨ੍ਤਰ੍ਦਧ|ੇ

ⅩⅩⅫ ਤਤਸ੍ਤੌ ਿਮਥੋਿਭਧਾਤੁਮ੍ ਆਰਬ੍ਧਵਨ੍ਤੌ ਗਮਨਕਾਲੇ ਯਦਾ
ਕਥਾਮਕਥਯਤ੍ ਸ਼ਾਸ੍ਤਾਰ੍ਥਞ੍ਚਬੋਧਯਤ੍ ਤਦਾਵਯੋ ਰ੍ਬੁੱਿਧਃ ਿਕੰ ਨ ਪਰ੍ਾਜਵ੍ਲਤ੍?

ⅩⅩⅩⅢ ਤੌ ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼਼ਣਾਦੁੱਥਾਯ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮਪੁਰੰ ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਯਯਤੁਃ, ਤਤ੍ਸ੍ਥਾਨੇ
ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਣਾਮ੍ ਏਕਾਦਸ਼ਾਨਾਂ ਸਙ੍ਿਗਨਾਞ੍ਚ ਦਰ੍ਸ਼ਨੰ ਜਾਤੰ|

ⅩⅩⅩⅣ ਤੇ ਪਰ੍ੋਚੁਃ ਪਰ੍ਭੁਰੁਦਿਤਸ਼਼੍ਠਦ੍ ਇਿਤ ਸਤਯ੍ੰ ਿਸ਼ਮੋਨੇ ਦਰ੍ਸ਼ਨਮਦਾੱਚ|
ⅩⅩⅩⅤ ਤਤਃ ਪਥਃ ਸਰ੍ੱਵਘਟਨਾਯਾਃ ਪੂਪਭਞ੍ਜਨੇਨ ਤਤ੍ਪਿਰਚਯਸਯ੍ ਚ

ਸਰ੍ੱਵਵʼ◌ੱਤਾਨ੍ਤੰ ਤੌ ਵਕ੍ਤੁਮਾਰੇਭਾਤੇ|
ⅩⅩⅩⅥ ਇੱਥੰ ਤੇ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਵਦਨ੍ਿਤ ਤਤ੍ਕਾਲੇ ਯੀਸ਼ੁਃ ਸਵ੍ਯੰ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਮਧਯ੍

ਪਰ੍ੋੱਥਯ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਕਲਯ੍ਾਣੰ ਭੂਯਾਦ੍ ਇਤਯ੍ੁਵਾਚ,
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ⅩⅩⅩⅦ ਿਕਨ੍ਤੁ ਭੂਤੰ ਪਸ਼ਯ੍ਾਮ ਇਤਯ੍ਨੁਮਾਯ ਤੇ ਸਮੁਿਦਿਵਿਜਰੇ ਤੇਸ਼਼ੁਸ਼੍ਚ|
ⅩⅩⅩⅧ ਸ ਉਵਾਚ, ਕੁਤੋ ਦੁਃਿਖਤਾ ਭਵਥ? ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਮਨਃਸੁ ਸਨ੍ਦੇਹ

ਉਦੇਿਤ ਚ ਕੁਤਃ?
ⅩⅩⅩⅨਏਸ਼਼ੋਹ,ੰ ਮਮ ਕਰੌ ਪਸ਼ਯ੍ਤ ਵਰੰ ਸ੍ਪʼਸ਼਼੍ਟਾ ਪਸ਼ਯ੍ਤ, ਮਮ ਯਾਦʼਸ਼ਾਿਨ

ਪਸ਼ਯ੍ਥ ਤਾਦʼਸ਼ਾਿਨ ਭੂਤਸਯ੍ ਮਾਸਂਾਸ੍ਥੀਿਨ ਨ ਸਨ੍ਿਤ|
ⅩⅬਇਤਯ੍ੁਕ੍ਤਾ ਸ ਹਸ੍ਤਪਾਦਾਨ੍ ਦਰ੍ਸ਼ਯਾਮਾਸ|
ⅩⅬⅠ ਤੇ(ਅ)ਸਮ੍ਭਵੰ ਜ੍ਞਾਤਾ ਸਾਨਨ੍ਦਾ ਨ ਪਰ੍ਤਯ੍ਯਨ੍| ਤਤਃ ਸ ਤਾਨ੍ ਪਪਰ੍ੱਛ,

ਅਤ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸਮੀਪੇ ਖਾਦਯ੍ੰ ਿਕਞ੍ਿਚਦਸ੍ਿਤ?
ⅩⅬⅡ ਤਤਸ੍ਤੇ ਿਕਯੱਦਗ੍ਧਮਤ੍ਸਯ੍ੰ ਮਧੁ ਚ ਦਦੁਃ
ⅩⅬⅢ ਸ ਤਦਾਦਾਯ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਦ੍ ਬੁਭੁਜੇ
ⅩⅬⅣ ਕਥਯਾਮਾਸ ਚ ਮੂਸਾਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਯਾਂ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਨਾਂ ਗਰ੍ਨ੍ਥੇਸ਼਼ੁ

ਗੀਤਪੁਸ੍ਤਕੇ ਚ ਮਿਯ ਯਾਿਨ ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ ਵਚਨਾਿਨ ਿਲਿਖਤਾਿਨ ਤਦਨੁਰੂਪਾਿਣ
ਘਿਟਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਸ੍ਿਥਤਾਹੰ ਯਦੇਤਦਾਕਯ੍ਮ੍ ਅਵਦੰ ਤਿਦਦਾਨੀਂ
ਪਰ੍ਤਯ੍ਕ੍ਸ਼਼ਮਭੂਤ੍|

ⅩⅬⅤਅਥ ਤੇਭਯ੍ਃ ਸ਼ਾਸ੍ਤਬੋਧਾਿਧਕਾਰੰ ਦਤਾਵਦਤ੍,
ⅩⅬⅥ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨੱੇਥੰ ਮʼਿਤਯਾਤਨਾ ਭੋਕ੍ਤਵਯ੍ਾ ਤʼਤੀਯਿਦਨੇ ਚ

ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਦੁੱਥਾਤਵਯ੍ਞ੍ਚੇਿਤ ਿਲਿਪਰਸ੍ਿਤ;
ⅩⅬⅦ ਤੰਨਾਮ੍ਨਾ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮਮਾਰਭਯ੍ ਸਰ੍ੱਵਦੇਸ਼ੇ ਮਨਃਪਰਾਵਰ੍ੱਤਨਸਯ੍

ਪਾਪਮੋਚਨਸਯ੍ ਚ ਸੁਸੰਵਾਦਃ ਪਰ੍ਚਾਰਿਯਤਵਯ੍ਃ,
ⅩⅬⅧ ਏਸ਼਼ੁ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ੁ ਯੂਯੰ ਸਾਕ੍ਿਸ਼਼ਣਃ|
ⅩⅬⅨ ਅਪਰਞ੍ਚ ਪਸ਼ਯ੍ਤ ਿਪਤਾ ਯਤ੍ ਪਰ੍ਿਤਜ੍ਞਾਤੰ ਤਤ੍ ਪਰ੍ੇਸ਼਼ਿਯਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ,

ਅਤਏਵ ਯਾਵਤ੍ਕਾਲੰ ਯੂਯੰ ਸਵ੍ਰ੍ਗੀਯਾਂ ਸ਼ਕ੍ਿਤੰ ਨ ਪਰ੍ਾਪ੍ਸਯ੍ਥ ਤਾਵਤ੍ਕਾਲੰ
ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ਨਗਰੇ ਿਤਸ਼਼੍ਠਤ|

Ⅼ ਅਥ ਸ ਤਾਨ੍ ਬੈਥਨੀਯਾਪਰ੍ੱਯਨ੍ਤੰ ਨੀਤਾ ਹਸ੍ਤਾਵੁੱਤੋਲਯ੍ ਆਿਸ਼ਸ਼਼
ਵਕ੍ਤੁਮਾਰੇਭੇ

ⅬⅠਆਿਸ਼ਸ਼਼ੰ ਵਦੰਨੇਵ ਚ ਤੇਭਯ੍ਃ ਪʼਥਗ੍ ਭੂਤਾ ਸਵ੍ਰ੍ਗਾਯ ਨੀਤ(ੋਅ)ਭਵਤ੍|
ⅬⅡ ਤਦਾ ਤੇ ਤੰ ਭਜਮਾਨਾ ਮਹਾਨਨ੍ਦੇਨ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮੰ ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਜਗ੍ਮੁਃ|
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ⅬⅢ ਤਤੋ ਿਨਰਨ੍ਤਰੰ ਮਨ੍ਿਦਰੇ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਾਂ
ਧਨਯ੍ਵਾਦਞ੍ਚ ਕਰ੍ੱਤਮ੍ ਆਰੇਿਭਰੇ| ਇਿਤ||
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