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ਮਾਰ੍ਕਿਲਿਖਤਃ ਸੁਸੰਵਾਦਃ
Ⅰ ਈਸ਼੍ਵਰਪੁਤ੍ਰਸ੍ਯ

ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯ ਸੁਸੰਵਾਦਾਰਮ੍ਭਃ|
ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਦ੍ਵਾਿਦਨਾਂ ਗ੍ਰਨ੍ਥੇਸ਼ੁ ਿਲਿਪਿਰੱਥਮਾਸ੍ਤ,ੇ
ਪਸ਼੍ਯ
ਸ੍ਵਕੀਯਦੂਤਨ੍ਤੁ ਤਵਾਗ੍ਰੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਯਾਮ੍ਯਹਮ੍| ਗਤ੍ਵਾ ਤ੍ਵਦੀਯਪਨ੍ਥਾਨੰ ਸ
ਿਹ ਪਿਰਸ਼਼੍ਕਿਰਸ਼਼੍ਯਿਤ|
Ⅲ "ਪਰਮੇਸ਼ਸ੍ਯ ਪਨ੍ਥਾਨੰ ਪਿਰਸ਼਼੍ਕੁਰੁਤ ਸਰ੍ੱਵਤਃ| ਤਸ੍ਯ ਰਾਜਪਥਞ੍ਚੈਵ
ਸਮਾਨੰ ਕੁਰੁਤਾਧੁਨਾ| " ਇਤ੍ਯੇਤਤ੍ ਪ੍ਰਾਨ੍ਤਰੇ ਵਾਕ੍ਯੰ ਵਦਤਃ
ਕਸ੍ਯਿਚਦ੍ਰਵਃ||
Ⅳ ਸਏਵ ਯੋਹਨ੍ ਪ੍ਰਾਨ੍ਤਰੇ ਮੱਿਜਤਵਾਨ੍ ਤਥਾ ਪਾਪਮਾਰ੍ਜਨਿਨਿਮੱਤੰ
ਮਨੋਵ੍ਯਾਵਰ੍ੱਤਕਮੱਜਨਸ੍ਯ ਕਥਾਞ੍ਚ ਪ੍ਰਚਾਿਰਤਵਾਨ੍|
Ⅴ ਤਤੋ ਿਯਹੂਦਾਦੇਸ਼ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ਨਗਰਿਨਵਾਿਸਨਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਲੋਕਾ ਬਿਹ
ਰ੍ਭੂਤ੍ਵਾ ਤਸ੍ਯ ਸਮੀਪਮਾਗਤ੍ਯ ਸ੍ਵਾਿਨ ਸ੍ਵਾਿਨ ਪਾਪਾਨ੍ਯਙ੍ਗੀਕ੍ਰੁʼਤ੍ਯ
ਯਰ੍ੱਦਨਨਦ੍ਯਾਂ ਤੇਨ ਮੱਿਜਤਾ ਬਭੂਵੁਃ|
Ⅵ ਅਸ੍ਯ ਯੋਹਨਃ ਪਿਰਧੇਯਾਿਨ ਕ੍ਰਮੇਲਕਲੋਮਜਾਿਨ, ਤਸ੍ਯ
ਕਿਟਬਨ੍ਧਨੰ ਚਰ੍ੰਮਜਾਤਮ੍, ਤਸ੍ਯ ਭਕ੍ਸ਼੍ਯਾਿਣ ਚ ਸ਼ੂਕਕੀਟਾ ਵਨ੍ਯਮਧੂਿਨ
ਚਾਸਨ੍|
Ⅶ ਸ ਪ੍ਰਚਾਰਯਨ੍ ਕਥਯਾਞ੍ਚਕ੍ਰ,ੇ ਅਹੰ ਨਮ੍ਰੀਭੂਯ ਯਸ੍ਯ
ਪਾਦੁਕਾਬਨ੍ਧਨੰ ਮੋਚਿਯਤੁਮਿਪ ਨ ਯੋਗ੍ਯੋਸ੍ਿਮ, ਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ੋ ਮੱਤੋ ਗੁਰੁਤਰ
ਏਕਃ ਪੁਰੁਸ਼ੋ ਮਤ੍ਪਸ਼੍ਚਾਦਾਗੱਛਿਤ|
Ⅷ ਅਹੰ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨ੍ ਜਲੇ ਮੱਿਜਤਵਾਨ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਪਿਵਤ੍ਰ ਆਤ੍ਮਾਿਨ
ਸੰਮੱਜਿਯਸ਼਼੍ਯਿਤ|
Ⅸ ਅਪਰਞ੍ਚ ਤਸ੍ਿਮੰਨੇਵ ਕਾਲੇ ਗਾਲੀਲ੍ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਸ੍ਯ ਨਾਸਰਦ੍ਗ੍ਰਾਮਾਦ੍
ਯੀਸ਼ੁਰਾਗਤ੍ਯ ਯੋਹਨਾ ਯਰ੍ੱਦਨਨਦ੍ਯਾਂ ਮੱਿਜਤੋ(ਅ)ਭੂਤ੍|
Ⅹ ਸ ਜਲਾਦੁੱਿਥਤਮਾਤ੍ਰੋ ਮੇਘਦ੍ਵਾਰੰ ਮੁਕ੍ਤੰ ਕਪੋਤਵਤ੍ ਸ੍ਵਸ੍ਯੋਪਿਰ
ਅਵਰੋਹਨ੍ਤਮਾਤ੍ਮਾਨਞ੍ਚ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍|
Ⅺ ਤ੍ਵੰ
ਮਮ ਿਪ੍ਰਯਃ ਪੁਤ੍ਰਸ੍ਤ੍ਵੱਯੇਵ ਮਮਮਹਾਸਨ੍ਤੋਸ਼
ਇਯਮਾਕਾਸ਼ੀਯਾ ਵਾਣੀ ਬਭੂਵ|
Ⅻ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਕਾਲੇ ਆਤ੍ਮਾ ਤੰ ਪ੍ਰਾਨ੍ਤਰਮਧ੍ਯੰ ਿਨਨਾਯ|
Ⅱ
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ਅਥ ਸ ਚਤ੍ਵਾਿਰੰਸ਼ੱਿਦਨਾਿਨ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸ੍ਥਾਨੇ ਵਨ੍ਯਪਸ਼ੁਿਭਃ ਸਹ
ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ ਸ਼ੈਤਾਨਾ ਪਰੀਕ੍ਿਸ਼਼ਤਃ; ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਸ੍ਵਰ੍ਗੀਯਦੂਤਾਸ੍ਤੰ ਿਸਸ਼਼ੇਿਵਰੇ|
ⅩⅣ ਅਨਨ੍ਤਰੰ
ਯੋਹਿਨ ਬਨ੍ਧਨਾਲਯੇ ਬੱਧੇ ਸਿਤ ਯੀਸ਼ੁ
ਰ੍ਗਾਲੀਲ੍ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਮਾਗਤ੍ਯ ਈਸ਼੍ਵਰਰਾਜ੍ਯਸ੍ਯ ਸੁਸੰਵਾਦੰ ਪ੍ਰਚਾਰਯਨ੍
ਕਥਯਾਮਾਸ,
ⅩⅤ ਕਾਲਃ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣ ਈਸ਼੍ਵਰਰਾਜ੍ਯਞ੍ਚ ਸਮੀਪਮਾਗਤੰ; ਅਤੋਹੇਤੋ ਰ੍ਯੂਯੰ
ਮਨਾਂਿਸ ਵ੍ਯਾਵਰ੍ੱਤਯਧ੍ਵੰ ਸੁਸੰਵਾਦੇ ਚ ਿਵਸ਼੍ਵਾਿਸਤ|
ⅩⅥ ਤਦਨਨ੍ਤਰੰ ਸ ਗਾਲੀਲੀਯਸਮੁਦ੍ਰਸ੍ਯ ਤੀਰੇ ਗੱਛਨ੍ ਿਸ਼ਮੋਨ੍ ਤਸ੍ਯ
ਭ੍ਰਾਤਾ ਅਨ੍ਿਦ੍ਰਯਨਾਮਾ ਚ ਇਮੌ ਦ੍ਵੌ ਜਨੌ ਮਤ੍ਸ੍ਯਧਾਿਰਣੌ ਸਾਗਰਮਧ੍ਯੇ
ਜਾਲੰ ਪ੍ਰਕ੍ਿਸ਼਼ਪਨ੍ਤੌ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟ੍ਵਾ ਤਾਵਵਦਤ੍,
ⅩⅦ ਯੁਵਾਂ ਮਮ ਪਸ਼੍ਚਾਦਾਗੱਛਤੰ, ਯੁਵਾਮਹੰ ਮਨੁਸ਼੍ਯਧਾਿਰਣੌ
ਕਿਰਸ਼਼੍ਯਾਿਮ|
ⅩⅧ ਤਤਸ੍ਤੌ ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼ਣਮੇਵ ਜਾਲਾਿਨ ਪਿਰਤ੍ਯਜ੍ਯ ਤਸ੍ਯ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍
ਜਗ੍ਮਤੁਃ|
ⅩⅨ ਤਤਃ ਪਰੰ ਤਤ੍ਸ੍ਥਾਨਾਤ੍ ਿਕਞ੍ਿਚਦ੍ ਦੂਰੰ ਗਤ੍ਵਾ ਸ
ਿਸਵਦੀਪੁਤ੍ਰਯਾਕੂਬ੍ ਤਦ੍ਭ੍ਰਾਤ੍ਰੁʼਯੋਹਨ੍ ਚ ਇਮੌ ਨੌਕਾਯਾਂ ਜਾਲਾਨਾਂ
ਜੀਰ੍ਣਮੁੱਧਾਰਯਨ੍ਤੌ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟ੍ਵਾ ਤਾਵਾਹੂਯਤ੍|
ⅩⅩ ਤਤਸ੍ਤੌ ਨੌਕਾਯਾਂ ਵੇਤਨਭੁਗ੍ਿਭਃ ਸਿਹਤੰ ਸ੍ਵਿਪਤਰੰ ਿਵਹਾਯ
ਤਤ੍ਪਸ਼੍ਚਾਦੀਯਤੁਃ|
ⅩⅪ ਤਤਃ ਪਰੰ ਕਫਰ੍ਨਾਹੂਮ੍ਨਾਮਕੰ ਨਗਰਮੁਪਸ੍ਥਾਯ ਸ ਿਵਸ਼੍ਰਾਮਿਦਵਸੇ
ਭਜਨਗ੍ਰਹੰ ਪ੍ਰਿਵਸ਼੍ਯ ਸਮੁਪਿਦਦੇਸ|਼
ⅩⅫ ਤਸ੍ਯੋਪਦੇਸ਼ਾੱਲੋਕਾ ਆਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯੰ ਮੇਿਨਰੇ ਯਤਃ ਸੋਧ੍ਯਾਪਕਾਇਵ
ਨੋਪਿਦਸ਼ਨ੍ ਪ੍ਰਭਾਵਵਾਿਨਵ ਪ੍ਰੋਪਿਦਦੇਸ਼|
ⅩⅩⅢ ਅਪਰਞ੍ਚ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਭਜਨਗ੍ਰੁʼਹੇ ਅਪਿਵਤ੍ਰਭੂਤੇਨ ਗ੍ਰਸ੍ਤ ਏਕੋ
ਮਾਨੁਸ਼ ਆਸੀਤ੍| ਸ ਚੀਤ੍ਸ਼ਬ੍ਦੰ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਕਥਯਾਞ੍ਚਕੇ
ⅩⅩⅣ ਭੋ ਨਾਸਰਤੀਯ ਯੀਸ਼ੋ ਤ੍ਵਮਸ੍ਮਾਨ੍ ਤ੍ਯਜ, ਤ੍ਵਯਾ ਸਹਾਸ੍ਮਾਕੰ
ਕਃ ਸਮ੍ਬਨ੍ਧਃ? ਤ੍ਵੰ ਿਕਮਸ੍ਮਾਨ੍ ਨਾਸ਼ਿਯਤੁੰ ਸਮਾਗਤਃ? ਤ੍ਵਮੀਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ
ਪਿਵਤ੍ਰਲੋਕ ਇਤ੍ਯਹੰ ਜਾਨਾਿਮ|
ⅩⅩⅤ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤੰ ਤਰ੍ਜਿਯਤ੍ਵਾ ਜਗਾਦ ਤੂਸ਼੍ਣੀਂ ਭਵ ਇਤੋ ਬਿਹਰ੍ਭਵ ਚ|
ⅩⅩⅥ ਤਤਃ ਸੋ(ਅ)ਪਿਵਤ੍ਰਭੂਤਸ੍ਤੰ ਸਮ੍ਪੀਡ੍ਯ ਅਤ੍ਯੁਚੈਸ਼੍ਚੀਤ੍ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਯ
ਿਨਰ੍ਜਗਾਮ|
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ਤੇਨੈਵ ਸਰ੍ੱਵੇ ਚਮਤ੍ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਯ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਕਥਯਾਞ੍ਚਿਕ੍ਰਰੇ,
ਅਹੋ ਿਕਿਮਦੰ?
ਕੀਦ੍ਰੁʼਸ਼(ੋ ਅ)ਯੰ ਨਵ੍ਯ ਉਪਦੇਸ਼ਃ?
ਅਨੇਨ
ਪ੍ਰਭਾਵੇਨਾਪਿਵਤ੍ਰਭੂਤੇਸ਼੍ਵਾਜ੍ਞਾਿਪਤੇਸ਼ੁ ਤੇ ਤਦਾਜ੍ਞਾਨੁਵਰ੍ੱਿਤਨੋ ਭਵਨ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅧ ਤਦਾ ਤਸ੍ਯ ਯਸ਼ੋ ਗਾਲੀਲਸ਼੍ਚਤੁਿਰ੍ਦਕ੍ਸ੍ਥਸਰ੍ੱਵਦੇਸ਼ਾਨ੍
ਵ੍ਯਾਪ੍ਨੋਤ|੍
ⅩⅩⅨ ਅਪਰਞ੍ਚ ਤੇ ਭਜਨਗ੍ਰੁʼਹਾਦ੍ ਬਿਹ ਰ੍ਭੂਤ੍ਵਾ ਯਾਕੂਬ੍ਯੋਹਨ੍ਭ੍ਯਾਂ ਸਹ
ਿਸ਼ਮੋਨ ਆਨ੍ਿਦ੍ਰਯਸ੍ਯ ਚ ਿਨਵੇਸ਼ਨੰ ਪ੍ਰਿਵਿਵਸ਼ੁਃ|
ⅩⅩⅩ ਤਦਾ ਿਪਤਰਸ੍ਯ ਸ਼੍ਵਸ਼੍ਰੂਰ੍ਜ੍ਵਰਪੀਿਡਤਾ ਸ਼ੱਯਾਯਾਮਾਸ੍ਤ ਇਿਤ ਤੇ
ਤੰ ਝਿਟਿਤ ਿਵਜ੍ਞਾਪਯਾਞ੍ਚਕ੍ਰੁਃ|
ⅩⅩⅪ ਤਤਃ ਸ ਆਗਤ੍ਯ ਤਸ੍ਯਾ ਹਸ੍ਤੰ ਧ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਤਾਮੁਦਸ੍ਥਾਪਯਤ੍;
ਤਦੈਵ ਤਾਂ ਜ੍ਵਰੋ(ਅ)ਤ੍ਯਾਕ੍ਸ਼ੀਤ੍ ਤਤਃ ਪਰੰ ਸਾ ਤਾਨ੍ ਿਸਸ਼਼ੇਵੇ|
ⅩⅩⅫ ਅਥਾਸ੍ਤੰ ਗਤੇ ਰਵੌ ਸਨ੍ਧ੍ਯਾਕਾਲੇ ਸਿਤ ਲੋਕਾਸ੍ਤਤ੍ਸਮੀਪੰ
ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਰੋਿਗਣੋ ਭੂਤਧ੍ਰੁʼਤਾਂਸ਼੍ਚ ਸਮਾਿਨਨ੍ਯੁਃ|
ⅩⅩⅩⅢ ਸਰ੍ੱਵੇ ਨਾਗਿਰਕਾ ਲੋਕਾ ਦ੍ਵਾਿਰ ਸੰਿਮਿਲਤਾਸ਼੍ਚ|
ⅩⅩⅩⅣ ਤਤਃ ਸ ਨਾਨਾਿਵਧਰੋਿਗਣੋ ਬਹੂਨ੍ ਮਨੁਜਾਨਰੋਿਗਣਸ਼੍ਚਕਾਰ ਤਥਾ
ਬਹੂਨ੍ ਭੂਤਾਨ੍ ਤ੍ਯਾਜਯਾਞ੍ਚਕਾਰ ਤਾਨ੍ ਭੂਤਾਨ੍ ਿਕਮਿਪ ਵਾਕ੍ਯੰ ਵਕ੍ਤੁੰ
ਿਨਿਸ਼਼ਸ਼ੇਧ ਚ ਯਤੋਹੇਤੋਸ੍ਤੇ ਤਮਜਾਨਨ੍|
ⅩⅩⅩⅤ ਅਪਰਞ੍ਚ ਸੋ(ਅ)ਿਤਪ੍ਰਤ੍ਯੂਸ਼ੇ ਵਸ੍ਤੁਤਸ੍ਤੁ ਰਾਿਤ੍ਰਸ਼ੇਸ਼ੇ ਸਮੁੱਥਾਯ
ਬਿਹਰ੍ਭੂਯ ਿਨਰ੍ਜਨੰ ਸ੍ਥਾਨੰ ਗਤ੍ਵਾ ਤਤ੍ਰ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਯਾਞ੍ਚਕ੍ਰ|ੇ
ⅩⅩⅩⅥ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਿਸ਼ਮੋਨ੍ ਤਤ੍ਸਙ੍ਿਗਨਸ਼੍ਚ ਤਸ੍ਯ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਗਤਵਨ੍ਤਃ|
ⅩⅩⅩⅦ ਤਦੁੱਦੇਸ਼ੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਯ ਤਮਵਦਨ੍ ਸਰ੍ੱਵੇ ਲੋਕਾਸ੍ਤ੍ਵਾਂ ਮ੍ਰੁʼਗਯਨ੍ਤੇ|
ⅩⅩⅩⅧ ਤਦਾ ਸੋ(ਅ)ਕਥਯਤ੍ ਆਗੱਛਤ ਵਯੰ ਸਮੀਪਸ੍ਥਾਿਨ ਨਗਰਾਿਣ
ਯਾਮਃ, ਯਤੋ(ਅ)ਹੰ ਤਤ੍ਰ ਕਥਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਯਤੁੰ ਬਿਹਰਾਗਮਮ੍|
ⅩⅩⅩⅨ ਅਥ ਸ ਤੇਸ਼ਾਂ ਗਾਲੀਲ੍ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਸ੍ਯ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼ੁ ਭਜਨਗ੍ਰੁʼਹੇਸ਼ੁ ਕਥਾਃ
ਪ੍ਰਚਾਰਯਾਞ੍ਚਕ੍ਰੇ ਭੂਤਾਨਤ੍ਯਾਜਯਞ੍ਚ|
ⅩⅬ ਅਨਨ੍ਤਰਮੇਕਃ ਕੁਸ਼੍ਠੀ ਸਮਾਗਤ੍ਯ ਤਤ੍ਸੰਮੁਖੇ ਜਾਨੁਪਾਤੰ ਿਵਨਯਞ੍ਚ
ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਯਿਦ ਭਵਾਨ੍ ਇੱਛਿਤ ਤਿਰ੍ਹ ਮਾਂ ਪਿਰਸ਼਼੍ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨੋਿਤ|
ⅩⅬⅠ ਤਤਃ ਕ੍ਰੁʼਪਾਲੁ ਰ੍ਯੀਸ਼ੁਃ ਕਰੌ ਪ੍ਰਸਾਰ੍ੱਯ ਤੰ ਸ੍ਪਸ਼਼੍ਟ੍ਵਾ ਕਥਯਾਮਾਸ
ⅩⅬⅡ ਮਮੇੱਛਾ ਿਵਦ੍ਯਤੇ ਤ੍ਵੰ ਪਿਰਸ਼਼੍ਕ੍ਰੁʼਤੋ ਭਵ| ਏਤਤ੍ਕਥਾਯਾਃ
ਕਥਨਮਾਤ੍ਰਾਤ੍ ਸ ਕੁਸ਼੍ਠੀ ਰੋਗਾਨ੍ਮੁਕ੍ਤਃ ਪਿਰਸ਼਼੍ਕ੍ਰੁʼਤੋ(ਅ)ਭਵਤ੍|
ⅩⅬⅢ ਤਦਾ ਸ ਤੰ ਿਵਸ੍ਰੁʼਜਨ੍ ਗਾਢਮਾਿਦਸ਼੍ਯ ਜਗਾਦ
ⅩⅩⅦ

Mark Ⅰ:ⅩⅬⅣ

4

Mark Ⅱ:Ⅸ

ⅩⅬⅣ ਸਾਵਧਾਨੋ

ਭਵ ਕਥਾਿਮਮਾਂ ਕਮਿਪ ਮਾ ਵਦ; ਸ੍ਵਾਤ੍ਮਾਨੰ ਯਾਜਕੰ
ਦਰ੍ਸ਼ਯ, ਲੋਕੇਭ੍ਯਃ ਸ੍ਵਪਿਰਸ਼਼੍ਕ੍ਰੁʼਤੇਃ ਪ੍ਰਮਾਣਦਾਨਾਯ ਮੂਸਾਿਨਰ੍ਣੀਤੰ ਯੱਦਾਨੰ
ਤਦੁਤ੍ਸ੍ਰੁʼਜਸ੍ਵ ਚ|
ⅩⅬⅤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਗਤ੍ਵਾ ਤਤ੍ ਕਰ੍ੰਮ ਇੱਥੰ ਿਵਸ੍ਤਾਰ੍ੱਯ ਪ੍ਰਚਾਰਿਯਤੁੰ
ਪ੍ਰਾਰੇਭੇ ਤੇਨੈਵ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪੁਨਃ ਸਪ੍ਰਕਾਸ਼ੰ ਨਗਰੰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼੍ਟੁੰ ਨਾਸ਼ਕ੍ਨੋਤ੍
ਤਤੋਹੇਤੋਰ੍ਬਿਹਃ ਕਾਨਨਸ੍ਥਾਨੇ ਤਸ੍ਯ;ੌ ਤਥਾਿਪ ਚਤੁਰ੍ੱਿਦਗ੍ਭ੍ਯੋ ਲੋਕਾਸ੍ਤਸ੍ਯ
ਸਮੀਪਮਾਯਯੁਃ|

Ⅱ
Ⅰ ਤਦਨਨ੍ਤਰੰ ਯੀਸ਼ੈ ਕਿਤਪਯਿਦਨਾਿਨ ਿਵਲਮ੍ਬ੍ਯ ਪੁਨਃ ਕਫਰ੍ਨਾਹੂਮ੍ਨਗਰੰ

ਪ੍ਰਿਵਸ਼਼੍ਟੇ ਸ ਗ੍ਰੁʼਹ ਆਸ੍ਤ ਇਿਤ ਿਕੰਵਦਨ੍ਤ੍ਯਾ ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼ਣੰ ਤਤ੍ਸਮੀਪੰ ਬਹਵੋ
ਲੋਕਾ ਆਗਤ੍ਯ ਸਮੁਪਤਸ੍ਥੁਃ,
Ⅱ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਗ੍ਰੁʼਹਮਧ੍ਯੇ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼ਾਂ ਕ੍ਰੁʼਤੇ ਸ੍ਥਾਨੰ ਨਾਭਵਦ੍ ਦ੍ਵਾਰਸ੍ਯ
ਚਤੁਿਰ੍ਦਕ੍ਸ਼੍ਵਿਪ ਨਾਭਵਤ੍, ਤਤ੍ਕਾਲੇ ਸ ਤਾਨ੍ ਪ੍ਰਿਤ ਕਥਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਯਾਞ੍ਚਕ੍ਰ|ੇ
Ⅲ ਤਤਃ ਪਰੰ ਲੋਕਾਸ਼੍ਚਤੁਿਰ੍ਭ ਰ੍ਮਾਨਵੈਰੇਕੰ ਪਕ੍ਸ਼ਾਘਾਿਤਨੰ ਵਾਹਿਯਤ੍ਵਾ
ਤਤ੍ਸਮੀਪਮ੍ ਆਿਨਨ੍ਯੁਃ|
Ⅳ ਿਕਨ੍ਤੁ ਜਨਾਨਾਂ ਬਹੁਤ੍ਵਾਤ੍ ਤੰ ਯੀਸ਼ੋਃ ਸੰਮੁਖਮਾਨੇਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨੁਵਨ੍ਤੋ
ਯਸ੍ਿਮਨ੍ ਸ੍ਥਾਨੇ ਸ ਆਸ੍ਤੇ ਤਦੁਪਿਰਗ੍ਰੁʼਹਪ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਠੰ ਖਿਨਤ੍ਵਾ ਿਛਦ੍ਰੰ
ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਤੇਨ ਮਾਰ੍ਗੇਣ ਸਸ਼ੱਯੰ ਪਕ੍ਸ਼ਾਘਾਿਤਨਮ੍ ਅਵਰੋਹਯਾਮਾਸੁਃ|
Ⅴ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤੇਸ਼ਾਂ ਿਵਸ਼੍ਵਾਸੰ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟ੍ਵਾ ਤੰ ਪਕ੍ਸ਼ਾਘਾਿਤਨੰ ਬਭਾਸ਼਼ੇ ਹੇ
ਵਤ੍ਸ ਤਵ ਪਾਪਾਨਾਂ ਮਾਰ੍ਜਨੰ ਭਵਤੁ|
Ⅵ
ਤਦਾ
ਿਕਯਨ੍ਤ(ੋ ਅ)ਧ੍ਯਾਪਕਾਸ੍ਤਤ੍ਰੋਪਿਵਸ਼ਨ੍ਤੋ
ਮਨੋਿਭ
ਿਰ੍ਵਤਰ੍ਕਯਾਞ੍ਚਕ੍ਰੁਃ, ਏਸ਼਼ ਮਨੁਸ਼੍ਯ ਏਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ੀਮੀਸ਼੍ਵਰਿਨਨ੍ਦਾਂ ਕਥਾਂ
ਕੁਤਃ ਕਥਯਿਤ?
Ⅶ ਈਸ਼੍ਵਰੰ ਿਵਨਾ ਪਾਪਾਿਨ ਮਾਰ੍ਸ਼੍ਟੁੰ ਕਸ੍ਯ ਸਾਮਰ੍ਥ੍ਯਮ੍ ਆਸ੍ਤੇ?
Ⅷ ਇੱਥੰ ਤੇ ਿਵਤਰ੍ਕਯਨ੍ਿਤ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼ਣੰ ਮਨਸਾ ਤਦ੍ ਬੁਦ੍ੱਵਾ
ਤਾਨਵਦਦ੍ ਯੂਯਮਨ੍ਤਃਕਰਣੈਃ ਕੁਤ ਏਤਾਿਨ ਿਵਤਰ੍ਕਯਥ?
Ⅸ ਤਦਨਨ੍ਤਰੰ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਤ੍ਸ੍ਥਾਨਾਤ੍ ਪੁਨਃ ਸਮੁਦ੍ਰਤਟੰ ਯਯੌ; ਲੋਕਿਨਵਹੇ
ਤਤ੍ਸਮੀਪਮਾਗਤੇ ਸ ਤਾਨ੍ ਸਮੁਪਿਦਦੇਸ|਼
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ਿਕਨ੍ਤੁ ਪ੍ਰੁʼਿਥਵ੍ਯਾਂ ਪਾਪਾਿਨ ਮਾਰ੍ਸ਼੍ਟੁੰ ਮਨੁਸ਼੍ਯਪੁਤ੍ਰਸ੍ਯ
ਸਾਮਰ੍ਥ੍ਯਮਸ੍ਿਤ, ਏਤਦ੍ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨ੍ ਜ੍ਞਾਪਿਯਤੁੰ (ਸ ਤਸ੍ਮੈ ਪਕ੍ਸ਼ਾਘਾਿਤਨੇ
ਕਥਯਾਮਾਸ)
Ⅺ ਉੱਿਤਸ਼਼੍ਠ ਤਵ ਸ਼ੱਯਾਂ ਗ੍ਰੁʼਹੀਤ੍ਵਾ ਸ੍ਵਗ੍ਰੁʼਹੰ ਯਾਿਹ, ਅਹੰ ਤ੍ਵਾਿਮਦਮ੍
ਆਜ੍ਞਾਪਯਾਿਮ|
Ⅻ ਤਤਃ ਸ ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼ਣਮ੍ ਉੱਥਾਯ ਸ਼ੱਯਾਂ ਗ੍ਰੁʼਹੀਤ੍ਵਾ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼ਾਂ ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਤ੍
ਜਗਾਮ; ਸਰ੍ੱਵੇ ਿਵਸ੍ਿਮਤਾ ਏਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ੰ ਕਰ੍ੰਮ ਵਯਮ੍ ਕਦਾਿਪ ਨਾਪਸ਼੍ਯਾਮ,
ਇਮਾਂ ਕਥਾਂ ਕਥਿਯਤ੍ਵੇਸ਼੍ਵਰੰ ਧਨ੍ਯਮਬ੍ਰੁਵਨ੍|
ⅩⅢ ਤਦਨਨ੍ਤਰੰ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਤ੍ਸ੍ਥਾਨਾਤ੍ ਪੁਨਃ ਸਮੁਦ੍ਰਤਟੰ ਯਯੌ;
ਲੋਕਿਨਵਹੇ ਤਤ੍ਸਮੀਪਮਾਗਤੇ ਸ ਤਾਨ੍ ਸਮੁਪਿਦਦੇਸ|਼
ⅩⅣ ਅਥ ਗੱਛਨ੍ ਕਰਸਞ੍ਚਯਗ੍ਰੁʼਹ ਉਪਿਵਸ਼਼੍ਟਮ੍ ਆਲ੍ਫੀਯਪੁਤ੍ਰੰ ਲੇਿਵੰ
ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟ੍ਵਾ ਤਮਾਹੂਯ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਮਤ੍ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਤ੍ਵਾਮਾਮੱਛ ਤਤਃ ਸ
ਉੱਥਾਯ ਤਤ੍ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਯਯੌ|
ⅩⅤ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਯੀਸ਼ੌ ਤਸ੍ਯ ਗ੍ਰੁʼਹੇ ਭੋਕ੍ਤੁਮ੍ ਉਪਿਵਸ਼਼੍ਟੇ ਬਹਵਃ
ਕਰਮਞ੍ਚਾਿਯਨਃ ਪਾਿਪਨਸ਼੍ਚ ਤੇਨ ਤੱਿਛਸ਼਼੍ਯੈਸ਼੍ਚ ਸਹੋਪਿਵਿਵਸ਼ੁਃ, ਯਤੋ
ਬਹਵਸ੍ਤਤ੍ਪਸ਼੍ਚਾਦਾਜਗ੍ਮੁਃ|
ⅩⅥ ਤਦਾ ਸ ਕਰਮਞ੍ਚਾਿਯਿਭਃ ਪਾਿਪਿਭਸ਼੍ਚ ਸਹ ਖਾਦਿਤ,
ਤਦ੍ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟ੍ਵਾਧ੍ਯਾਪਕਾਃ ਿਫਰੂਿਸ਼ਨਸ਼੍ਚ ਤਸ੍ਯ ਿਸ਼ਸ਼੍ਯਾਨੂਚੁਃ
ਕਰਮਞ੍ਚਾਿਯਿਭਃ ਪਾਿਪਿਭਸ਼੍ਚ ਸਹਾਯੰ ਕੁਤੋ ਭੁੰਕ੍ਤੇ ਿਪਵਿਤ ਚ?
ⅩⅦ ਤਦ੍ਵਾਕ੍ਯੰ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯੁਵਾਚ,ਅਰੋਿਗਲੋਕਾਨਾਂ
ਿਚਿਕਤ੍ਸਕੇਨ ਪ੍ਰਯੋਜਨੰ ਨਾਸ੍ਿਤ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਰੋਿਗਣਾਮੇਵ; ਅਹੰ
ਧਾਰ੍ੰਿਮਕਾਨਾਹ੍ਵਾਤੁੰ ਨਾਗਤਃ ਿਕਨ੍ਤੁ ਮਨੋ ਵ੍ਯਾਵਰ੍ੱਤਿਯਤੁੰ ਪਾਿਪਨ ਏਵ|
ⅩⅧ ਤਤਃ ਪਰੰ ਯੋਹਨਃ ਿਫਰੂਿਸ਼ਨਾਞ੍ਚੋਪਵਾਸਾਚਾਿਰਿਸ਼ਸ਼੍ਯਾ ਯੀਸ਼ੋਃ
ਸਮੀਪਮ੍ ਆਗਤ੍ਯ ਕਥਯਾਮਾਸੁਃ, ਯੋਹਨਃ ਿਫਰੂਿਸ਼ਨਾਞ੍ਚ ਿਸ਼ਸ਼੍ਯਾ
ਉਪਵਸਨ੍ਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਭਵਤਃ ਿਸ਼ਸ਼੍ਯਾ ਨੋਪਵਸਨ੍ਿਤ ਿਕੰ ਕਾਰਣਮਸ੍ਯ?
ⅩⅨ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਾਨ੍ ਬਭਾਸ਼਼ੇ ਯਾਵਤ੍ ਕਾਲੰ ਸਿਖਿਭਃ ਸਹ ਕਨ੍ਯਾਯਾ
ਵਰਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਤਾਵਤ੍ਕਾਲੰ ਤੇ ਿਕਮੁਪਵਸ੍ਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨੁਵਨ੍ਿਤ? ਯਾਵਤ੍ਕਾਲੰ
ਵਰਸ੍ਤੈਃ ਸਹ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਤਾਵਤ੍ਕਾਲੰ ਤ ਉਪਵਸ੍ਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨੁਵਨ੍ਿਤ|
ⅩⅩ ਯਸ੍ਿਮਨ੍ ਕਾਲੇ ਤੇਭ੍ਯਃ ਸਕਾਸ਼ਾਦ੍ ਵਰੋ ਨੇਸ਼੍ਯਤੇ ਸ ਕਾਲ ਆਗੱਛਿਤ,
ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਕਾਲੇ ਤੇ ਜਨਾ ਉਪਵਤ੍ਸ੍ਯਨ੍ਿਤ|
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ਕੋਿਪ ਜਨਃ ਪੁਰਾਤਨਵਸ੍ਤ੍ਰੇ ਨੂਤਨਵਸ੍ਤ੍ਰੰ ਨ ਸੀਵ੍ਯਿਤ, ਯਤੋ
ਨੂਤਨਵਸ੍ਤ੍ਰੇਣ ਸਹ ਸੇਵਨੇ ਕ੍ਰੁʼਤੇ ਜੀਰ੍ਣੰ ਵਸ੍ਤ੍ਰੰ ਿਛਦ੍ਯਤੇ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਪੁਨ
ਰ੍ਮਹਤ੍ ਿਛਦ੍ਰੰ ਜਾਯਤੇ|
ⅩⅫ ਕੋਿਪ ਜਨਃ ਪੁਰਾਤਨਕੁਤੂਸ਼ੁ ਨੂਤਨੰ ਦ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ਾਰਸੰ ਨ ਸ੍ਥਾਪਯਿਤ,
ਯਤੋ ਨੂਤਨਦ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ਾਰਸਸ੍ਯ ਤੇਜਸਾ ਤਾਃ ਕੁਤ੍ਵੋ ਿਵਦੀਰ੍ੱਯਨ੍ਤੇ ਤਤੋ
ਦ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ਾਰਸਸ਼੍ਚ ਪਤਿਤ ਕੁਤ੍ਵਸ਼੍ਚ ਨਸ਼੍ਯਨ੍ਿਤ, ਅਤਏਵ ਨੂਤਨਦ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ਾਰਸੋ
ਨੂਤਨਕੁਤੂਸ਼ੁ ਸ੍ਥਾਪਨੀਯਃ|
ⅩⅩⅢ ਤਦਨਨ੍ਤਰੰ ਯੀਸ਼ੁ ਰ੍ਯਦਾ ਿਵਸ਼੍ਰਾਮਵਾਰੇ ਸ਼ਸ੍ਯਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰੇਣ ਗੱਛਿਤ
ਤਦਾ ਤਸ੍ਯ ਿਸ਼ਸ਼੍ਯਾ ਗੱਛਨ੍ਤਃ ਸ਼ਸ੍ਯਮਞ੍ਜਰੀਸ਼੍ਛੇੱਤੁੰ ਪ੍ਰਵ੍ਰੁʼ◌ੱਤਾਃ|
ⅩⅩⅣ ਅਤਃ ਿਫਰੂਿਸ਼ਨੋ ਯੀਸ਼ਵੇ ਕਥਯਾਮਾਸੁਃ ਪਸ਼੍ਯਤੁ ਿਵਸ਼੍ਰਾਮਵਾਸਰੇ
ਯਤ੍ ਕਰ੍ੰਮ ਨ ਕਰ੍ੱਤਵ੍ਯੰ ਤਦ੍ ਇਮੇ ਕੁਤਃ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਿਤ?
ⅩⅩⅤ ਤਦਾ ਸ ਤੇਭ੍ਯੋ(ਅ)ਕਥਯਤ੍ ਦਾਯੂਦ੍ ਤਤ੍ਸੰਙ੍ਿਗਨਸ਼੍ਚ
ਭਕ੍ਸ਼੍ਯਾਭਾਵਾਤ੍ ਕ੍ਸ਼ੁਿਧਤਾਃ ਸਨ੍ਤੋ ਯਤ੍ ਕਰ੍ੰਮ ਕ੍ਰੁʼਤਵਨ੍ਤਸ੍ਤਤ੍ ਿਕੰ
ਯੁਸ਼੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਨ ਪਿਠਤਮ੍?
ⅩⅩⅥ
ਅਿਬਯਾਥਰ੍ਨਾਮਕੇ
ਮਹਾਯਾਜਕਤਾਂ
ਕੁਰ੍ੱਵਿਤ
ਸ
ਕਥਮੀਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯਾਵਾਸੰ ਪ੍ਰਿਵਸ਼੍ਯ ਯੇ ਦਰ੍ਸ਼ਨੀਯਪੂਪਾ ਯਾਜਕਾਨ੍
ਿਵਨਾਨ੍ਯਸ੍ਯ
ਕਸ੍ਯਾਿਪ
ਨ
ਭਕ੍ਸ਼੍ਯਾਸ੍ਤਾਨੇਵ
ਬੁਭੁਜੇ
ਸਙ੍ਿਗਲੋਕੇਭ੍ਯੋ(ਅ)ਿਪ ਦਦੌ|
ⅩⅩⅦ ਸੋ(ਅ)ਪਰਮਿਪ ਜਗਾਦ, ਿਵਸ਼੍ਰਾਮਵਾਰੋ ਮਨੁਸ਼੍ਯਾਰ੍ਥਮੇਵ
ਿਨਰੂਿਪਤੋ(ਅ)ਸ੍ਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਮਨੁਸ਼੍ਯੋ ਿਵਸ਼੍ਰਾਮਵਾਰਾਰ੍ਥੰ ਨੈਵ|
ⅩⅩⅧ ਮਨੁਸ਼੍ਯਪੁਤ੍ਰੋ ਿਵਸ਼੍ਰਾਮਵਾਰਸ੍ਯਾਿਪ ਪ੍ਰਭੁਰਾਸ੍ਤ|ੇ
Ⅰ

Ⅲ

ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪੁਨ ਰ੍ਭਜਨਗ੍ਰੁʼਹੰ ਪ੍ਰਿਵਸ਼਼੍ਟਸ੍ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸ੍ਥਾਨੇ
ਸ਼ੁਸ਼੍ਕਹਸ੍ਤ ਏਕੋ ਮਾਨਵ ਆਸੀਤ੍|
Ⅱ ਸ ਿਵਸ਼੍ਰਾਮਵਾਰੇ ਤਮਰੋਿਗਣੰ ਕਿਰਸ਼਼੍ਯਿਤ ਨਵੇਤ੍ਯਤ੍ਰ ਬਹਵਸ੍ਤਮ੍
ਅਪਵਿਦਤੁੰ ਿਛਦ੍ਰਮਪੇਕ੍ਿਸ਼਼ਤਵਨ੍ਤਃ|
Ⅲ ਤਦਾ ਸ ਤੰ ਸ਼ੁਸ਼੍ਕਹਸ੍ਤੰ ਮਨੁਸ਼੍ਯੰ ਜਗਾਦ ਮਧ੍ਯਸ੍ਥਾਨੇ ਤ੍ਵਮੁੱਿਤਸ਼਼੍ਠ|
Ⅳ ਤਤਃ ਪਰੰ ਸ ਤਾਨ੍ ਪਪ੍ਰੱਛ ਿਵਸ਼੍ਰਾਮਵਾਰੇ ਿਹਤਮਿਹਤੰ ਤਥਾ ਿਹ
ਪ੍ਰਾਣਰਕ੍ਸ਼ਾ ਵਾ ਪ੍ਰਾਣਨਾਸ਼ ਏਸ਼਼ਾਂ ਮਧ੍ਯੇ ਿਕੰ ਕਰਣੀਯੰ ? ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੇ
ਿਨਃਸ਼ਬ੍ਦਾਸ੍ਤਸ੍ਥੁਃ|
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ਤਦਾ ਸ ਤੇਸ਼ਾਮਨ੍ਤਃਕਰਣਾਨਾਂ ਕਾਿਠਨ੍ਯਾੱਧੇਤੋ ਰ੍ਦੁਃਿਖਤਃ ਕ੍ਰੋਧਾਤ੍
ਚਰ੍ਤੁि◌ਦਸ਼ੋ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍ ਤੰ ਮਾਨੁਸ਼ੰ ਗਿਦਤਵਾਨ੍ ਤੰ ਹਸ੍ਤੰ ਿਵਸ੍ਤਾਰਯ,
ਤਤਸ੍ਤੇਨ ਹਸ੍ਤੇ ਿਵਸ੍ਤ੍ਰੁʼਤੇ ਤੱਧਸ੍ਤ(ੋ ਅ)ਨ੍ਯਹਸ੍ਤਵਦ੍ ਅਰੋਗੋ ਜਾਤਃ|
Ⅵ ਅਥ ਿਫਰੂਿਸ਼ਨਃ ਪ੍ਰਸ੍ਥਾਯ ਤੰ ਨਾਸ਼ਿਯਤੁੰ ਹੇਰੋਦੀਯੈਃ ਸਹ
ਮਨ੍ਤ੍ਰਿਯਤੁਮਾਰੇਿਭਰੇ|
Ⅶ ਅਤਏਵ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਤ੍ਸ੍ਥਾਨੰ ਪਿਰਤ੍ਯਜ੍ਯ ਿਸ਼ਸ਼੍ਯੈਃ ਸਹ ਪੁਨਃ
ਸਾਗਰਸਮੀਪੰ ਗਤਃ;
Ⅷ
ਤਤੋ
ਗਾਲੀਿਲ੍ਯਹੂਦਾ-ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ੍-ਇਦੋਮ੍ਯਰ੍ਦੰਨਦੀਪਾਰਸ੍ਥਾਨੇਭ੍ਯੋ ਲੋਕਸਮੂਹਸ੍ਤਸ੍ਯ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਗਤਃ; ਤਦਨ੍ਯਃ
ਸੋਰਸੀਦਨੋਃ ਸਮੀਪਵਾਿਸਲੋਕਸਮੂਹਸ਼੍ਚ ਤਸ੍ਯ ਮਹਾਕਰ੍ੰਮਣਾਂ ਵਾਰ੍ੱਤੰ
ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਤਸ੍ਯ ਸੰਿਨਿਧਮਾਗਤਃ|
Ⅸ ਤਦਾ ਲੋਕਸਮੂਹਸ਼੍ਚੇਤ੍ ਤਸ੍ਯੋਪਿਰ ਪਤਿਤ ਇਤ੍ਯਾਸ਼ਙ੍ਕ੍ਯ ਸ
ਨਾਵਮੇਕਾਂ ਿਨਕਟੇ ਸ੍ਥਾਪਿਯਤੁੰ ਿਸ਼ਸ਼੍ਯਾਨਾਿਦਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍|
Ⅹ ਯਤੋ(ਅ)ਨੇਕਮਨੁਸ਼੍ਯਾਣਾਮਾਰੋਗ੍ਯਕਰਣਾਦ੍ ਵ੍ਯਾਿਧਗ੍ਰਸ੍ਤਾਃ ਸਰ੍ੱਵੇ
ਤੰ ਸ੍ਪ੍ਰਸ਼਼੍ਟੁੰ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਬਲੇਨ ਯਤ੍ਨਵਨ੍ਤਃ|
Ⅺ ਅਪਰਞ੍ਚ ਅਪਿਵਤ੍ਰਭੂਤਾਸ੍ਤੰ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟ੍ਵਾ ਤੱਚਰਣਯੋਃ ਪਿਤਤ੍ਵਾ
ਪ੍ਰੋਚੈਃ ਪ੍ਰੋਚੁਃ, ਤ੍ਵਮੀਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਪੁਤ੍ਰਃ|
Ⅻ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਤਾਨ੍ ਦ੍ਰੁʼਢਮ੍ ਆਜ੍ਞਾਪ੍ਯ ਸ੍ਵੰ ਪਿਰਚਾਿਯਤੁੰ
ਿਨਿਸ਼਼ੱਧਵਾਨ੍|
ⅩⅢ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਸ ਪਰ੍ੱਵਤਮਾਰੁਹ੍ਯ ਯੰ ਯੰ ਪ੍ਰਿਤੱਛਾ ਤੰ ਤਮਾਹੂਤਵਾਨ੍
ਤਤਸ੍ਤੇ ਤਤ੍ਸਮੀਪਮਾਗਤਾਃ|
ⅩⅣ ਤਦਾ ਸ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ਜਨਾਨ੍ ਸ੍ਵੇਨ ਸਹ ਸ੍ਥਾਤੁੰ ਸੁਸੰਵਾਦਪ੍ਰਚਾਰਾਯ
ਪ੍ਰੇਿਰਤਾ ਭਿਵਤੁੰ
ⅩⅤ ਸਰ੍ੱਵਪ੍ਰਕਾਰਵ੍ਯਾਧੀਨਾਂ ਸ਼ਮਨਕਰਣਾਯ ਪ੍ਰਭਾਵੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੁੰ ਭੂਤਾਨ੍
ਤ੍ਯਾਜਿਯਤੁਞ੍ਚ ਿਨਯੁਕ੍ਤਵਾਨ੍|
ⅩⅥ ਤੇਸ਼ਾਂ ਨਾਮਾਨੀਮਾਿਨ, ਿਸ਼ਮੋਨ੍ ਿਸਵਿਦਪੁਤ੍ਰੋ
ⅩⅦ ਯਾਕੂਬ੍ ਤਸ੍ਯ ਭ੍ਰਾਤਾ ਯੋਹਨ੍ ਚ ਆਨ੍ਿਦ੍ਰਯਃ ਿਫਿਲਪੋ
ਬਰ੍ਥਲਮਯਃ,
ⅩⅧ ਮਥੀ ਥੋਮਾ ਚ ਆਲ੍ਫੀਯਪੁਤ੍ਰੋ ਯਾਕੂਬ੍ ਥੱਦੀਯਃ ਿਕਨਾਨੀਯਃ
ਿਸ਼ਮੋਨ੍ ਯਸ੍ਤੰ ਪਰਹਸ੍ਤੇਸ਼੍ਵਰ੍ਪਿਯਸ਼਼੍ਯਿਤ ਸ ਈਸ਼਼੍ਕਿਰਯੋਤੀਯਿਯਹੂਦਾਸ਼੍ਚ|

Mark Ⅲ:ⅩⅨ
ⅩⅨ

8

Mark Ⅲ:ⅩⅩⅫ

ਸ ਿਸ਼ਮੋਨੇ ਿਪਤਰ ਇਤ੍ਯੁਪਨਾਮ ਦਦੌ ਯਾਕੂਬ੍ਯੋਹਨ੍ਭ੍ਯਾਂ ਚ
ਿਬਨੇਿਰਿਗਸ਼੍ ਅਰ੍ਥਤੋ ਮੇਘਨਾਦਪੁਤ੍ਰਾਿਵਤ੍ਯੁਪਨਾਮ ਦਦੌ|
ⅩⅩ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਤੇ ਿਨਵੇਸ਼ਨੰ ਗਤਾਃ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਤ੍ਰਾਿਪ ਪੁਨਰ੍ਮਹਾਨ੍
ਜਨਸਮਾਗਮੋ (ਅ)ਭਵਤ੍ ਤਸ੍ਮਾੱਤੇ ਭੋਕ੍ਤੁਮਪ੍ਯਵਕਾਸ਼ੰ ਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਾਃ|
ⅩⅪ ਤਤਸ੍ਤਸ੍ਯ ਸੁਹ੍ਰੁʼ◌ੱਲੋਕਾ ਇਮਾਂ ਵਾਰ੍ੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਯ ਸ
ਹਤਜ੍ਞਾਨੋਭੂਦ੍ ਇਿਤ ਕਥਾਂ ਕਥਿਯਤ੍ਵਾ ਤੰ ਧ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾਨੇਤੁੰ ਗਤਾਃ|
ⅩⅫ ਅਪਰਞ੍ਚ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ ਆਗਤਾ ਯੇ ਯੇ(ਅ)ਧ੍ਯਾਪਕਾਸ੍ਤੇ
ਜਗਦੁਰਯੰ ਪੁਰੁਸ਼ੋ ਭੂਤਪਤ੍ਯਾਿਬਸ਼਼੍ਟਸ੍ਤੇਨ ਭੂਤਪਿਤਨਾ ਭੂਤਾਨ੍ ਤ੍ਯਾਜਯਿਤ|
ⅩⅩⅢ ਤਤਸ੍ਤਾਨਾਹੂਯ ਯੀਸ਼ੁ ਰ੍ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ਤੈਃ ਕਥਾਂ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਸ਼ੈਤਾਨ੍
ਕਥੰ ਸ਼ੈਤਾਨੰ ਤ੍ਯਾਜਿਯਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨੋਿਤ?
ⅩⅩⅣ ਿਕਞ੍ਚਨ ਰਾਜ੍ਯੰ ਯਿਦ ਸ੍ਵਿਵਰੋਧੇਨ ਪ੍ਰੁʼਥਗ੍ ਭਵਿਤ ਤਿਰ੍ਹ ਤਦ੍
ਰਾਜ੍ਯੰ ਸ੍ਿਥਰੰ ਸ੍ਥਾਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨੋਿਤ|
ⅩⅩⅤ ਤਥਾ ਕਸ੍ਯਾਿਪ ਪਿਰਵਾਰੋ ਯਿਦ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਿਵਰੋਧੀ ਭਵਿਤ ਤਿਰ੍ਹ
ਸੋਿਪ ਪਿਰਵਾਰਃ ਸ੍ਿਥਰੰ ਸ੍ਥਾਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨੋਿਤ|
ⅩⅩⅥ ਤਦ੍ਵਤ੍ ਸ਼ੈਤਾਨ੍ ਯਿਦ ਸ੍ਵਿਵਪਕ੍ਸ਼ਤਯਾ ਉੱਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ ਿਭੰਨੋ ਭਵਿਤ
ਤਿਰ੍ਹ ਸੋਿਪ ਸ੍ਿਥਰੰ ਸ੍ਥਾਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨੋਿਤ ਿਕਨ੍ਤੂੱਿਛੰਨੋ ਭਵਿਤ|
ⅩⅩⅦ ਅਪਰਞ੍ਚ ਪ੍ਰਬਲੰ ਜਨੰ ਪ੍ਰਥਮੰ ਨ ਬੱਧਾ ਕੋਿਪ ਤਸ੍ਯ ਗ੍ਰੁʼਹੰ
ਪ੍ਰਿਵਸ਼੍ਯ ਦ੍ਰਵ੍ਯਾਿਣ ਲੁਣ੍ਠਿਯਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨੋਿਤ, ਤੰ ਬਦ੍ੱਵੈਵ ਤਸ੍ਯ
ਗ੍ਰੁʼਹਸ੍ਯ ਦ੍ਰਵ੍ਯਾਿਣ ਲੁਣ੍ਠਿਯਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨੋਿਤ|
ⅩⅩⅧ ਅਤੋਹੇਤੋ ਰ੍ਯੁਸ਼੍ਮਭ੍ਯਮਹੰ ਸਤ੍ਯੰ ਕਥਯਾਿਮ ਮਨੁਸ਼੍ਯਾਣਾਂ
ਸਨ੍ਤਾਨਾ ਯਾਿਨ ਯਾਿਨ ਪਾਪਾਨੀਸ਼੍ਵਰਿਨਨ੍ਦਾਞ੍ਚ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਿਤ ਤੇਸ਼ਾਂ
ਤਤ੍ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼ਾਮਪਰਾਧਾਨਾਂ ਕ੍ਸ਼ਮਾ ਭਿਵਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨੋਿਤ,
ⅩⅩⅨ ਿਕਨ੍ਤੁ
ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਪਿਵਤ੍ਰਮਾਤ੍ਮਾਨੰ ਿਨਨ੍ਦਿਤ
ਤਸ੍ਯਾਪਰਾਧਸ੍ਯ ਕ੍ਸ਼ਮਾ ਕਦਾਿਪ ਨ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਿਤ ਸੋਨਨ੍ਤਦਣ੍ਡਸ੍ਯਾਰ੍ਹੋ
ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਿਤ|
ⅩⅩⅩ ਤਸ੍ਯਾਪਿਵਤ੍ਰਭੂਤ(ੋ ਅ)ਸ੍ਿਤ ਤੇਸ਼ਾਮੇਤਤ੍ਕਥਾਹੇਤੋਃ ਸ ਇੱਥੰ
ਕਿਥਤਵਾਨ੍|
ⅩⅩⅪ ਅਥ ਤਸ੍ਯ ਮਾਤਾ ਭ੍ਰਾਤ੍ਰੁʼਗਣਸ਼੍ਚਾਗਤ੍ਯ ਬਿਹਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਨਤੋ
ਲੋਕਾਨ੍ ਪ੍ਰੇਸ਼੍ਯ ਤਮਾਹੂਤਵਨ੍ਤਃ|
ⅩⅩⅫ ਤਤਸ੍ਤਤ੍ਸੰਿਨਧੌ ਸਮੁਪਿਵਸ਼਼੍ਟਾ ਲੋਕਾਸ੍ਤੰ ਬਭਾਿਸ਼਼ਰੇ ਪਸ਼੍ਯ
ਬਿਹਸ੍ਤਵ ਮਾਤਾ ਭ੍ਰਾਤਰਸ਼੍ਚ ਤ੍ਵਾਮ੍ ਅਿਨ੍ਵੱਛਨ੍ਿਤ|
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ਤਦਾ ਸ ਤਾਨ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਯੁਵਾਚ ਮਮ ਮਾਤਾ ਕਾ ਭ੍ਰਾਤਰੋ ਵਾ ਕੇ?
ਤਤਃ ਪਰੰ ਸ ਸ੍ਵਮੀਪੋਪਿਵਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ ਿਸ਼ਸ਼੍ਯਾਨ੍ ਪ੍ਰਿਤ ਅਵਲੋਕਨੰ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ
ਕਥਯਾਮਾਸ
ⅩⅩⅩⅣ ਪਸ਼੍ਯਤੈਤੇ ਮਮ ਮਾਤਾ ਭ੍ਰਾਤਰਸ਼੍ਚ|
ⅩⅩⅩⅤ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯੇਸ਼੍ਟਾਂ ਿਕ੍ਰਯਾਂ ਕਰੋਿਤ ਸ ਏਵ ਮਮ
ਭ੍ਰਾਤਾ ਭਿਗਨੀ ਮਾਤਾ ਚ|
ⅩⅩⅩⅢ

Ⅳ

ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਸ ਸਮੁਦ੍ਰਤਟੇ ਪੁਨਰੁਪਦੇਸ਼੍ਟੁੰ ਪ੍ਰਾਰੇਭ,ੇ ਤਤਸ੍ਤਤ੍ਰ
ਬਹੁਜਨਾਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਤ੍ ਸ ਸਾਗਰੋਪਿਰ ਨੌਕਾਮਾਰੁਹ੍ਯ ਸਮੁਪਿਵਸ਼਼੍ਟਃ;
ਸਰ੍ੱਵੇ ਲੋਕਾਃ ਸਮੁਦ੍ਰਕੂਲੇ ਤਸ੍ਥੁਃ|
Ⅱ ਤਦਾ ਸ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ਤਕਥਾਿਭ ਰ੍ਬਹੂਪਿਦਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍ ਉਪਿਦਸ਼ੰਸ਼੍ਚ
ਕਿਥਤਵਾਨ੍,
Ⅲ ਅਵਧਾਨੰ ਕੁਰੁਤ, ਏਕੋ ਬੀਜਵਪ੍ਤਾ ਬੀਜਾਿਨ ਵਪ੍ਤੁੰ ਗਤਃ;
Ⅳ ਵਪਨਕਾਲੇ ਿਕਯਨ੍ਿਤ ਬੀਜਾਿਨ ਮਾਰ੍ਗਪਾਸ਼੍ਵੇ ਪਿਤਤਾਿਨ, ਤਤ
ਆਕਾਸ਼ੀਯਪਕ੍ਿਸ਼਼ਣ ਏਤ੍ਯ ਤਾਿਨ ਚਖਾਦੁਃ|
Ⅴ ਿਕਯਨ੍ਿਤ ਬੀਜਾਿਨ ਸ੍ਵਲ੍ਪਮ੍ਰੁʼ◌ੱਿਤਕਾਵਤ੍ਪਾਸ਼਼ਾਣਭੂਮੌ ਪਿਤਤਾਿਨ
ਤਾਿਨ ਮ੍ਰੁʼਦੋਲ੍ਪਤ੍ਵਾਤ੍ ਸ਼ੀਘ੍ਰਮਙ੍ਕੁਿਰਤਾਿਨ;
Ⅵ ਿਕਨ੍ਤੂਿਦਤੇ ਸੂਰ੍ੱਯੇ ਦਗ੍ਧਾਿਨ ਤਥਾ ਮੂਲਾਨੋ ਨਾਧੋਗਤਤ੍ਵਾਤ੍ ਸ਼ੁਸ਼੍ਕਾਿਣ
ਚ|
Ⅶ ਿਕਯਨ੍ਿਤ ਬੀਜਾਿਨ ਕਣ੍ਟਿਕਵਨਮਧ੍ਯੇ ਪਿਤਤਾਿਨ ਤਤਃ ਕਣ੍ਟਕਾਿਨ
ਸੰਵ੍ਰੁʼਦ੍ਵ੍ਯ ਤਾਿਨ ਜਗ੍ਰਸੁਸ੍ਤਾਿਨ ਨ ਚ ਫਿਲਤਾਿਨ|
Ⅷ ਤਥਾ ਿਕਯਨ੍ਿਤ ਬੀਜਾਨ੍ਯੁੱਤਮਭੂਮੌ ਪਿਤਤਾਿਨ ਤਾਿਨ ਸੰਵ੍ਰੁʼਦ੍ਵ੍ਯ
ਫਲਾਨ੍ਯੁਤ੍ਪਾਿਦਤਾਿਨ ਿਕਯਨ੍ਿਤ ਬੀਜਾਿਨ ਿਤ੍ਰੰਸ਼ਦ੍ਗੁਣਾਿਨ ਿਕਯਨ੍ਿਤ
ਸ਼਼ਸ਼੍ਿਟਗੁਣਾਿਨ ਿਕਯਨ੍ਿਤ ਸ਼ਤਗੁਣਾਿਨ ਫਲਾਿਨ ਫਿਲਤਵਨ੍ਿਤ|
Ⅸ ਅਥ ਸ ਤਾਨਵਦਤ੍ ਯਸ੍ਯ ਸ਼੍ਰੋਤੁੰ ਕਰ੍ਣੌ ਸ੍ਤਃ ਸ ਸ਼੍ਰੁʼਣੋਤ|ੁ
Ⅹ ਤਦਨਨ੍ਤਰੰ ਿਨਰ੍ਜਨਸਮਯੇ ਤਤ੍ਸਙ੍ਿਗਨੋ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ਿਸ਼ਸ਼੍ਯਾਸ਼੍ਚ ਤੰ
ਤੱਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ਤਵਾਕ੍ਯਸ੍ਯਾਰ੍ਥੰ ਪਪ੍ਰੱਛੁਃ|
Ⅺ ਤਦਾ ਸ ਤਾਨੁਿਦਤਵਾਨ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਰਾਜ੍ਯਸ੍ਯ ਿਨਗੂਢਵਾਕ੍ਯੰ ਬੋੱਧੁੰ
ਯੁਸ਼੍ਮਾਕਮਿਧਕਾਰੋ(ਅ)ਸ੍ਿਤ;
Ⅰ
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ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੇ ਵਿਹਰ੍ਭੂਤਾਃ "ਤੇ ਪਸ਼੍ਯਨ੍ਤਃ ਪਸ਼੍ਯਨ੍ਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਨ
ਜਾਨਨ੍ਿਤ, ਸ਼੍ਰੁʼਣ੍ਵਨ੍ਤਃ ਸ਼੍ਰੁʼਣ੍ਵਨ੍ਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਨ ਬੁਧ੍ਯਨ੍ਤ,ੇ ਚੇੱਤੈ ਰ੍ਮਨਃਸੁ
ਕਦਾਿਪ ਪਿਰਵਰ੍ੱਿਤਤੇਸ਼ੁ ਤੇਸ਼ਾਂ ਪਾਪਾਨ੍ਯਮੋਚਿਯਸ਼਼੍ਯਨ੍ਤ," ਅਤੋਹੇਤੋਸ੍ਤਾਨ੍
ਪ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ਤੈਰੇਵ ਤਾਿਨ ਮਯਾ ਕਿਥਤਾਿਨ|
ⅩⅢ ਅਥ ਸ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਯੂਯੰ ਿਕਮੇਤਦ੍ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ਤਵਾਕ੍ਯੰ ਨ
ਬੁਧ੍ਯਧ੍ਵ?ੇ ਤਿਰ੍ਹ ਕਥੰ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ਤਾਨ ਭੋਤ੍ਸ੍ਯਧ੍ਵ?ੇ
ⅩⅣ ਬੀਜਵਪ੍ਤਾ ਵਾਕ੍ਯਰੂਪਾਿਣ ਬੀਜਾਿਨ ਵਪਿਤ;
ⅩⅤ ਤਤ੍ਰ ਯੇ ਯੇ ਲੋਕਾ ਵਾਕ੍ਯੰ ਸ਼੍ਰੁʼਣ੍ਵਨ੍ਿਤ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ਼੍ਰੁਤਮਾਤ੍ਰਾਤ੍
ਸ਼ੈਤਾਨ੍ ਸ਼ੀਘ੍ਰਮਾਗਤ੍ਯ ਤੇਸ਼ਾਂ ਮਨਃਸੂਪ੍ਤਾਿਨ ਤਾਿਨ ਵਾਕ੍ਯਰੂਪਾਿਣ
ਬੀਜਾਨ੍ਯਪਨਯਿਤ ਤਏਵ ਉਪ੍ਤਬੀਜਮਾਰ੍ਗਪਾਰ੍ਸ਼੍ਵੇਸ੍ਵਰੂਪਾਃ|
ⅩⅥ ਯੇ ਜਨਾ ਵਾਕ੍ਯੰ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਸਹਸਾ ਪਰਮਾਨਨ੍ਦੇਨ ਗ੍ਰੁʼਹ੍ਲਨ੍ਿਤ, ਿਕਨ੍ਤੁ
ਹ੍ਰੁʼਿਦ ਸ੍ਥੈਰ੍ੱਯਾਭਾਵਾਤ੍ ਿਕਞ੍ਿਚਤ੍ ਕਾਲਮਾਤ੍ਰੰ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ਿਤ ਤਤ੍ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍
ਤਦ੍ਵਾਕ੍ਯਹੇਤੋਃ
ⅩⅦ ਕੁਤ੍ਰਿਚਤ੍ ਕ੍ਲੇਸ਼ੇ ਉਪਦ੍ਰਵੇ ਵਾ ਸਮੁਪਸ੍ਿਥਤੇ ਤਦੈਵ ਿਵਘ੍ਨੰ
ਪ੍ਰਾਪ੍ਨੁਵਨ੍ਿਤ ਤਏਵ ਉਪ੍ਤਬੀਜਪਾਸ਼਼ਾਣਭੂਿਮਸ੍ਵਰੂਪਾਃ|
ⅩⅧ ਯੇ ਜਨਾਃ ਕਥਾਂ ਸ਼੍ਰੁʼਣ੍ਵਨ੍ਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸਾਂਸਾਿਰਕੀ ਿਚਨ੍ਤਾ
ਧਨਭ੍ਰਾਨ੍ਿਤ ਿਰ੍ਵਸ਼਼ਯਲੋਭਸ਼੍ਚ ਏਤੇ ਸਰ੍ੱਵੇ ਉਪਸ੍ਥਾਯ ਤਾਂ ਕਥਾਂ ਗ੍ਰਸਨ੍ਿਤ
ਤਤਃ ਮਾ ਿਵਫਲਾ ਭਵਿਤ
ⅩⅨ ਤਏਵ ਉਪ੍ਤਬੀਜਸਕਣ੍ਟਕਭੂਿਮਸ੍ਵਰੂਪਾਃ|
ⅩⅩ ਯੇ ਜਨਾ ਵਾਕ੍ਯੰ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਗ੍ਰੁʼਹ੍ਲਨ੍ਿਤ ਤੇਸ਼ਾਂ ਕਸ੍ਯ ਵਾ
ਿਤ੍ਰੰਸ਼ਦ੍ਗੁਣਾਿਨ ਕਸ੍ਯ ਵਾ ਸ਼਼ਸ਼੍ਿਟਗੁਣਾਿਨ ਕਸ੍ਯ ਵਾ ਸ਼ਤਗੁਣਾਿਨ ਫਲਾਿਨ
ਭਵਨ੍ਿਤ ਤਏਵ ਉਪ੍ਤਬੀਜੋਰ੍ੱਵਰਭੂਿਮਸ੍ਵਰੂਪਾਃ|
ⅩⅪ ਤਦਾ ਸੋ(ਅ)ਪਰਮਿਪ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਕੋਿਪ ਜਨੋ ਦੀਪਾਧਾਰੰ
ਪਿਰਤ੍ਯਜ੍ਯ ਦ੍ਰੋਣਸ੍ਯਾਧਃ ਖਟ੍ਵਾਯਾ ਅਧੇ ਵਾ ਸ੍ਥਾਪਿਯਤੁੰ
ਦੀਪਮਾਨਯਿਤ ਿਕੰ?
ⅩⅫ ਅਤੋਹੇਤੋ ਰ੍ਯੰਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਯਸ਼਼੍ਯਤੇ ਤਾਦ੍ਰੁʼਗ੍ ਲੁੱਕਾਿਯਤੰ ਿਕਮਿਪ
ਵਸ੍ਤੁ ਨਾਸ੍ਿਤ; ਯਦ੍ ਵ੍ਯਕ੍ਤੰ ਨ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਿਤ ਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ੰ ਗੁਪ੍ਤੰ ਿਕਮਿਪ ਵਸ੍ਤੁ
ਨਾਸ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅢ ਯਸ੍ਯ ਸ਼੍ਰੋਤੁੰ ਕਰ੍ਣੌ ਸ੍ਤਃ ਸ ਸ਼੍ਰੁʼਣੋਤ|ੁ
Ⅻ
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ਅਪਰਮਿਪ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਯੂਯੰ ਯਦ੍ ਯਦ੍ ਵਾਕ੍ਯੰ ਸ਼੍ਰੁʼਣੁਥ ਤਤ੍ਰ
ਸਾਵਧਾਨਾ ਭਵਤ, ਯਤੋ ਯੂਯੰ ਯੇਨ ਪਿਰਮਾਣੇਨ ਪਿਰਮਾਥ ਤੇਨੈਵ ਪਿਰਮਾਣੇਨ
ਯੁਸ਼੍ਮਦਰ੍ਥਮਿਪ ਪਿਰਮਾਸ੍ਯਤੇ; ਸ਼੍ਰੋਤਾਰੋ ਯੂਯੰ ਯੁਸ਼੍ਮਭ੍ਯਮਿਧਕੰ ਦਾਸ੍ਯਤੇ|
ⅩⅩⅤ ਯਸ੍ਯਾਸ਼੍ਰਯੇ ਵਰ੍ੱਧਤੇ ਤਸ੍ਮੈ ਅਪਰਮਿਪ ਦਾਸ੍ਯਤੇ, ਿਕਨ੍ਤੁ
ਯਸ੍ਯਾਸ਼੍ਰਯੇ ਨ ਵਰ੍ੱਧਤੇ ਤਸ੍ਯ ਯਤ੍ ਿਕਞ੍ਿਚਦਸ੍ਿਤ ਤਦਿਪ ਤਸ੍ਮਾਨ੍
ਨੇਸ਼੍ਯਤੇ|
ⅩⅩⅥ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਸ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਏਕੋ ਲੋਕਃ ਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰੇ ਬੀਜਾਨ੍ਯੁਪ੍ਤ੍ਵਾ
ⅩⅩⅦ ਜਾਗਰਣਿਨਦ੍ਰਾਭ੍ਯਾਂ ਿਦਵਾਿਨਸ਼ੰ ਗਮਯਿਤ, ਪਰਨ੍ਤੁ ਤਦ੍ਵੀਜੰ
ਤਸ੍ਯਾਜ੍ਞਾਤਰੂਪੇਣਾਙ੍ਕੁਰਯਿਤ ਵਰ੍ੱਧਤੇ ਚ;
ⅩⅩⅧ ਯਤੋਹੇਤੋਃ ਪ੍ਰਥਮਤਃ ਪਤ੍ਰਾਿਣ ਤਤਃ ਪਰੰ ਕਿਣਸ਼ਾਿਨ
ਤਤ੍ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਕਿਣਸ਼ਪੂਰ੍ਣਾਿਨ ਸ਼ਸ੍ਯਾਿਨ ਭੂਿਮਃ ਸ੍ਵਯਮੁਤ੍ਪਾਦਯਿਤ;
ⅩⅩⅨ ਿਕਨ੍ਤੁ ਫਲੇਸ਼ੁ ਪੱਕੇਸ਼ੁ ਸ਼ਸ੍ਯੱਛੇਦਨਕਾਲੰ ਜ੍ਞਾਤ੍ਵਾ ਸ ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼ਣੰ
ਸ਼ਸ੍ਯਾਿਨ ਿਛਨੱਿਤ, ਅਨੇਨ ਤੁਲ੍ਯਮੀਸ਼੍ਵਰਰਾਜ੍ਯ|ੰ
ⅩⅩⅩ ਪੁਨਃ ਸੋ(ਅ)ਕਥਯਦ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਰਾਜ੍ਯੰ ਕੇਨ ਸਮੰ? ਕੇਨ ਵਸ੍ਤੁਨਾ ਸਹ
ਵਾ ਤਦੁਪਮਾਸ੍ਯਾਿਮ?
ⅩⅩⅪ ਤਤ੍ ਸਰ੍ਸ਼ਪੈਕੇਨ ਤੁਲ੍ਯੰ ਯਤੋ ਮ੍ਰੁʼਿਦ ਵਪਨਕਾਲੇ ਸਰ੍ਸ਼ਪਬੀਜੰ
ਸਰ੍ੱਵਪ੍ਰੁʼਿਥਵੀਸ੍ਥਬੀਜਾਤ੍ ਕ੍ਸ਼ੁਦ੍ਰੰ
ⅩⅩⅫ ਿਕਨ੍ਤੁ ਵਪਨਾਤ੍ ਪਰਮ੍ ਅਙ੍ਕੁਰਿਯਤ੍ਵਾ ਸਰ੍ੱਵਸ਼ਾਕਾਦ੍ ਬ੍ਰੁʼਹਦ੍
ਭਵਿਤ, ਤਸ੍ਯ ਬ੍ਰੁʼਹਤ੍ਯਃ ਸ਼ਾਖਾਸ਼੍ਚ ਜਾਯਨ੍ਤੇ ਤਤਸ੍ਤੱਛਾਯਾਂ ਪਕ੍ਿਸ਼਼ਣ
ਆਸ਼੍ਰਯਨ੍ਤੇ|
ⅩⅩⅩⅢ ਇੱਥੰ ਤੇਸ਼ਾਂ ਬੋਧਾਨੁਰੂਪੰ ਸੋ(ਅ)ਨੇਕਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ਤੈਸ੍ਤਾਨੁਪਿਦਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍,
ⅩⅩⅩⅣ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ਤੰ ਿਵਨਾ ਕਾਮਿਪ ਕਥਾਂ ਤੇਭ੍ਯੋ ਨ ਕਿਥਤਵਾਨ੍
ਪਸ਼੍ਚਾਨ੍ ਿਨਰ੍ਜਨੇ ਸ ਿਸ਼ਸ਼੍ਯਾਨ੍ ਸਰ੍ੱਵਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ਤਾਰ੍ਥੰ ਬੋਿਧਤਵਾਨ੍|
ⅩⅩⅩⅤ ਤੱਿਦਨਸ੍ਯ ਸਨ੍ਧ੍ਯਾਯਾਂ ਸ ਤੇਭ੍ਯੋ(ਅ)ਕਥਯਦ੍ ਆਗੱਛਤ ਵਯੰ
ਪਾਰੰ ਯਾਮ|
ⅩⅩⅩⅥ ਤਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਨ੍ ਿਵਸ੍ਰੁʼਜ੍ਯ ਤਮਿਵਲਮ੍ਬੰ ਗ੍ਰੁʼਹੀਤ੍ਵਾ ਨੌਕਯਾ
ਪ੍ਰਤਸ੍ਿਥਰੇ; ਅਪਰਾ ਅਿਪ ਨਾਵਸ੍ਤਯਾ ਸਹ ਸ੍ਿਥਤਾਃ|
ⅩⅩⅩⅦ ਤਤਃ ਪਰੰ ਮਹਾਝਞ੍ਭ੍ਸ਼ਗਮਾਤ੍ ਨੌ ਰ੍ਦੋਲਾਯਮਾਨਾ ਤਰਙ੍ਗੇਣ ਜਲੈਃ
ਪੂਰ੍ਣਾਭਵੱਚ|
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ⅩⅩⅩⅧ ਤਦਾ

ਸ ਨੌਕਾਚਸ਼੍ਚਾਦ੍ਭਾਗੇ ਉਪਧਾਨੇ ਿਸ਼ਰੋ ਿਨਧਾਯ ਿਨਿਦ੍ਰਤ
ਆਸੀਤ੍ ਤਤਸ੍ਤੇ ਤੰ ਜਾਗਰਿਯਤ੍ਵਾ ਜਗਦੁਃ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੋ, ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪ੍ਰਾਣਾ
ਯਾਨ੍ਿਤ ਿਕਮਤ੍ਰ ਭਵਤਸ਼੍ਿਚਨ੍ਤਾ ਨਾਸ੍ਿਤ?
ⅩⅩⅩⅨ ਤਦਾ ਸ ਉੱਥਾਯ ਵਾਯੁੰ ਤਿਰ੍ਜਤਵਾਨ੍ ਸਮੁਦ੍ਰਞ੍ਚੋਕ੍ਤਵਾਨ੍ ਸ਼ਾਨ੍ਤਃ
ਸੁਸ੍ਿਥਰਸ਼੍ਚ ਭਵ; ਤਤੋ ਵਾਯੌ ਿਨਵ੍ਰੁʼ◌ੱਤ(ੇ ਅ)ਬ੍ਿਧਿਰ੍ਨਸ੍ਤਰਙ੍ਗੋਭੂਤ|੍
ⅩⅬ ਤਦਾ ਸ ਤਾਨੁਵਾਚ ਯੂਯੰ ਕੁਤ ਏਤਾਦ੍ਰੁʼਕ੍ਸ਼ਙ੍ਕਾਕੁਲਾ ਭਵਤ? ਿਕੰ ਵੋ
ਿਵਸ਼੍ਵਾਸੋ ਨਾਸ੍ਿਤ?
ⅩⅬⅠ ਤਸ੍ਮਾੱਤ(ੇ ਅ)ਤੀਵਭੀਤਾਃ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਵਕ੍ਤੁਮਾਰੇਿਭਰੇ, ਅਹੋ ਵਾਯੁਃ
ਿਸਨ੍ਧੁਸ਼੍ਚਾਸ੍ਯ ਿਨਦੇਸ਼ਗ੍ਰਾਿਹਣੌ ਕੀਦ੍ਰੁʼਗਯੰ ਮਨੁਜਃ|

Ⅴ

ਤੂ ਿਸਨ੍ਧੁਪਾਰੰ ਗਤ੍ਵਾ ਿਗਦੇਰੀਯਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਉਪਤਸ੍ਥੁਃ|
Ⅱ ਨੌਕਾਤੋ ਿਨਰ੍ਗਤਮਾਤ੍ਰਾਦ੍ ਅਪਿਵਤ੍ਰਭੂਤਗ੍ਰਸ੍ਤ ਏਕਃ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਦੇਤ੍ਯ
ਤੰ ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਚ੍ ਚਕਾਰ|
Ⅲ ਸ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨੇ(ਅ)ਵਾਤ੍ਸੀਤ੍ ਕੋਿਪ ਤੰ ਸ਼੍ਰੁʼਙ੍ਖਲੇਨ ਬਦ੍ੱਵਾ ਸ੍ਥਾਪਿਯਤੁੰ
ਨਾਸ਼ਕ੍ਨੋਤ|੍
Ⅳ
ਜਨੈਰ੍ਵਾਰੰ
ਿਨਗਡੈਃ
ਸ਼੍ਰੁʼਙ੍ਖਲੈਸ਼੍ਚ
ਸ
ਬੱਧੋਿਪ
ਸ਼੍ਰੁʼਙ੍ਖਲਾਨ੍ਯਾਕ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਯ ਮੋਿਚਤਵਾਨ੍ ਿਨਗਡਾਿਨ ਚ ਭੰਕ੍ਤ੍ਵਾ ਖਣ੍ਡੰ
ਖਣ੍ਡੰ ਕ੍ਰੁʼਤਵਾਨ੍ ਕੋਿਪ ਤੰ ਵਸ਼ੀਕਰ੍ੱਤੁੰ ਨ ਸ਼ਸ਼ਕ|
Ⅴ ਿਦਵਾਿਨਸ਼ੰ ਸਦਾ ਪਰ੍ੱਵਤੰ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਞ੍ਚ ਭ੍ਰਿਮਤ੍ਵਾ ਚੀਤ੍ਸ਼ਬ੍ਦੰ
ਕ੍ਰੁʼਤਵਾਨ੍ ਗ੍ਰਾਵਿਭਸ਼੍ਚ ਸ੍ਵਯੰ ਸ੍ਵੰ ਕ੍ਰੁʼਤਵਾਨ੍|
Ⅵ ਸ ਯੀਸ਼ੁੰ ਦੂਰਾਤ੍ ਪਸ਼੍ਯੰਨੇਵ ਧਾਵਨ੍ ਤੰ ਪ੍ਰਣਨਾਮ ਉਚੈਰੁਵੰਸ਼੍ਚੋਵਾਚ,
Ⅶ ਹੇ ਸਰ੍ੱਵੋਪਿਰਸ੍ਥੇਸ਼੍ਵਰਪੁਤ੍ਰ ਯੀਸ਼ੋ ਭਵਤਾ ਸਹ ਮੇ ਕਃ ਸਮ੍ਬਨ੍ਧਃ?
ਅਹੰ ਤ੍ਵਾਮੀਸ਼੍ਵਰੇਣ ਸ਼ਾਪਯੇ ਮਾਂ ਮਾ ਯਾਤਯ|
Ⅷ ਯਤੋ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤੰ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਰੇ ਅਪਿਵਤ੍ਰਭੂਤ, ਅਸ੍ਮਾੰਨਰਾਦ੍
ਬਿਹਿਰ੍ਨਰ੍ਗੱਛ|
Ⅸ ਅਥ ਸ ਤੰ ਪ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍ ਿਕਨ੍ਤੇ ਨਾਮ? ਤੇਨ ਪ੍ਰਤ੍ਯੁਕ੍ਤੰ ਵਯਮਨੇਕੇ
(ਅ)ਸ੍ਮਸ੍ਤਤੋ(ਅ)ਸ੍ਮੰਨਾਮ ਬਾਿਹਨੀ|
Ⅹ ਤਤੋਸ੍ਮਾਨ੍ ਦੇਸ਼ਾੰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਯੇਿਤ ਤੇ ਤੰ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਯਨ੍ਤ|
Ⅺ ਤਦਾਨੀਂ ਪਰ੍ੱਵਤੰ ਿਨਕਸ਼਼ਾ ਬ੍ਰੁʼਹਨ੍ ਵਰਾਹਵ੍ਰਜਸ਼੍ਚਰੰਨਾਸੀਤ੍|
Ⅰ ਅਥ
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ਭੂਤਾ ਿਵਨਯੇਨ ਜਗਦੁਃ, ਅਮੁੰ ਵਰਾਹਵ੍ਰਜਮ੍ ਆਸ਼੍ਰਿਯਤੁਮ੍
ਅਸ੍ਮਾਨ੍ ਪ੍ਰਿਹਣੁ|
ⅩⅢ
ਯੀਸ਼ੁਨਾਨੁਜ੍ਞਾਤਾਸ੍ਤੇ(ਅ)ਪਿਵਤ੍ਰਭੂਤਾ
ਬਿਹਿਰ੍ਨਰ੍ਯਾਯ
ਵਰਾਹਵ੍ਰਜੰ ਪ੍ਰਾਿਵਸ਼ਨ੍ ਤਤਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਵਰਾਹਾ ਵਸ੍ਤੁਤਸ੍ਤੁ
ਪ੍ਰਾਯੋਿਦ੍ਵਸਹਸ੍ਰਸੰਙ੍ਖ੍ਯਕਾਃ ਕਟਕੇਨ ਮਹਾਜਵਾਦ੍ ਧਾਵਨ੍ਤਃ ਿਸਨ੍ਧੌ
ਪ੍ਰਾਣਾਨ੍ ਜਹੁਃ|
ⅩⅣ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਵਰਾਹਪਾਲਕਾਃ ਪਲਾਯਮਾਨਾਃ ਪੁਰੇ ਗ੍ਰਾਮੇ ਚ ਤਦ੍ਵਾਰ੍ੱਤੰ
ਕਥਯਾਞ੍ਚਕ੍ਰੁਃ| ਤਦਾ ਲੋਕਾ ਘਿਟਤੰ ਤਤ੍ਕਾਰ੍ੱਯੰ ਦ੍ਰਸ਼਼੍ਟੁੰ ਬਿਹਰ੍ਜਗ੍ਮੁਃ
ⅩⅤ ਯੀਸ਼ੋਃ ਸੰਿਨਿਧੰ ਗਤ੍ਵਾ ਤੰ ਭੂਤਗ੍ਰਸ੍ਤਮ੍ ਅਰ੍ਥਾਦ੍ ਬਾਿਹਨੀਭੂਤਗ੍ਰਸ੍ਤੰ
ਨਰੰ ਸਵਸ੍ਤ੍ਰੰ ਸਚੇਤਨੰ ਸਮੁਪਿਵਸ਼਼੍ਟਞ੍ਚ ਦ੍ਰੁʼ◌ृਸ਼੍ਟ੍ਵਾ ਿਬਭ੍ਯੁਃ|
ⅩⅥ ਤਤੋ
ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਤਤ੍ਕਾਰ੍ੱਯਲੋਕਾਸ੍ਤਸ੍ਯ ਭੂਤਗ੍ਰਸ੍ਤਨਰਸ੍ਯ
ਵਰਾਹਵ੍ਰਜਸ੍ਯਾਿਪ ਤਾਂ ਧਟਨਾਂ ਵਰ੍ਣਯਾਮਾਸੁਃ|
ⅩⅦ ਤਤਸ੍ਤੇ ਸ੍ਵਸੀਮਾਤੋ ਬਿਹਰ੍ਗਨ੍ਤੁੰ ਯੀਸ਼ੁੰ ਿਵਨੇਤੁਮਾਰੇਿਭਰੇ|
ⅩⅧ ਅਥ ਤਸ੍ਯ ਨੌਕਾਰੋਹਣਕਾਲੇ ਸ ਭੂਤਮੁਕ੍ਤੋ ਨਾ ਯੀਸ਼ੁਨਾ ਸਹ ਸ੍ਥਾਤੁੰ
ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਯਤੇ;
ⅩⅨ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਤਮਨਨੁਮਤ੍ਯ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਤ੍ਵੰ ਿਨਜਾਤ੍ਮੀਯਾਨਾਂ ਸਮੀਪੰ
ਗ੍ਰੁʼਹਞ੍ਚ ਗੱਛ ਪ੍ਰਭੁਸ੍ਤ੍ਵਿਯ ਕ੍ਰੁʼਪਾਂ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਯਾਿਨ ਕਰ੍ੰਮਾਿਣ ਕ੍ਰੁʼਤਵਾਨ੍
ਤਾਿਨ ਤਾਨ੍ ਜ੍ਞਾਪਯ|
ⅩⅩ ਅਤਃ ਸ ਪ੍ਰਸ੍ਥਾਯ ਯੀਸ਼ੁਨਾ ਕ੍ਰੁʼਤੰ ਤਤ੍ਸਰ੍ੱਵਾਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯੰ ਕਰ੍ੰਮ
ਿਦਕਾਪਿਲਦੇਸ਼ੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਯਤੁੰ ਪ੍ਰਾਰਬ੍ਧਵਾਨ੍ ਤਤਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਲੋਕਾ ਆਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯੰ
ਮੇਿਨਰੇ|
ⅩⅪ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਯੀਸ਼ੌ ਨਾਵਾ ਪੁਨਰਨ੍ਯਪਾਰ ਉੱਤੀਰ੍ਣੇ ਿਸਨ੍ਧੁਤਟੇ ਚ
ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਸਿਤ ਤਤ੍ਸਮੀਪੇ ਬਹੁਲੋਕਾਨਾਂ ਸਮਾਗਮੋ(ਅ)ਭੂਤ੍|
ⅩⅫ ਅਪਰੰ ਯਾਯੀਰ੍ ਨਾਮ੍ਨਾ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਭਜਨਗ੍ਰੁʼਹਸ੍ਯਾਿਧਪ
ਆਗਤ੍ਯ ਤੰ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟ੍ਵੈਵ ਚਰਣਯੋਃ ਪਿਤਤ੍ਵਾ ਬਹੁ ਿਨਵੇਦ੍ਯ ਕਿਥਤਵਾਨ੍;
ⅩⅩⅢ ਮਮ ਕਨ੍ਯਾ ਮ੍ਰੁʼਤਪ੍ਰਾਯਾਭੂਦ੍ ਅਤੋ ਭਵਾਨੇਤ੍ਯ ਤਦਾਰੋਗ੍ਯਾਯ
ਤਸ੍ਯਾ ਗਾਤ੍ਰੇ ਹਸ੍ਤਮ੍ ਅਰ੍ਪਯਤੁ ਤੇਨੈਵ ਸਾ ਜੀਿਵਸ਼਼੍ਯਿਤ|
ⅩⅩⅣ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤੇਨ ਸਹ ਚਿਲਤਃ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਤ੍ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍
ਬਹੁਲੋਕਾਸ਼੍ਚਿਲਤ੍ਵਾ ਤਾਦ੍ਗਾਤ੍ਰੇ ਪਿਤਤਾਃ|
ⅩⅩⅤ ਅਥ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ਵਰ੍ਸ਼ਾਿਣ ਪ੍ਰਦਰਰੋਗੇਣ
Ⅻ ਤਸ੍ਮਾਦ੍
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ਿਚਿਕਤ੍ਸਕਾਨਾਂ ਨਾਨਾਿਚਿਕਤ੍ਸਾਿਭਸ਼੍ਚ ਦੁਃਖੰ ਭੁਕ੍ਤਵਤੀ ਚ
ਸਰ੍ੱਵਸ੍ਵੰ ਵ੍ਯਿਯਤ੍ਵਾਿਪ ਨਾਰੋਗ੍ਯੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਾ ਚ ਪੁਨਰਿਪ ਪੀਿਡਤਾਸੀੱਚ
ⅩⅩⅦ ਯਾ ਸ੍ਤ੍ਰੀ ਸਾ ਯੀਸ਼ੋ ਰ੍ਵਾਰ੍ੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਯ ਮਨਸਾਕਥਯਤ੍
ਯਦ੍ਯਹੰ ਤਸ੍ਯ ਵਸ੍ਤ੍ਰਮਾਤ੍ਰ ਸ੍ਪ੍ਰਸ਼਼੍ਟੁੰ ਲਭੇਯੰ ਤਦਾ ਰੋਗਹੀਨਾ
ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਾਿਮ|
ⅩⅩⅧ ਅਤੋਹੇਤੋਃ ਸਾ ਲੋਕਾਰਣ੍ਯਮਧ੍ਯੇ ਤਤ੍ਪਸ਼੍ਚਾਦਾਗਤ੍ਯ ਤਸ੍ਯ
ਵਸ੍ਤ੍ਰੰ ਪਸ੍ਪਰ੍ਸ਼|
ⅩⅩⅨ ਤੇਨੈਵ ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼ਣੰ ਤਸ੍ਯਾ ਰਕ੍ਤਸ੍ਰੋਤਃ ਸ਼ੁਸ਼੍ਕੰ ਸ੍ਵਯੰ ਤਸ੍ਮਾਦ੍
ਰੋਗਾਨ੍ਮੁਕ੍ਤਾ ਇਤ੍ਯਿਪ ਦੇਹੇ(ਅ)ਨੁਭੂਤਾ|
ⅩⅩⅩ ਅਥ ਸ੍ਵਸ੍ਮਾਤ੍ ਸ਼ਕ੍ਿਤ ਿਰ੍ਨਰ੍ਗਤਾ ਯੀਸ਼ੁਰੇਤਨ੍ਮਨਸਾ ਜ੍ਞਾਤ੍ਵਾ
ਲੋਕਿਨਵਹੰ ਪ੍ਰਿਤ ਮੁਖੰ ਵ੍ਯਾਵ੍ਰੁʼਤ੍ਯ ਪ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍ ਕੇਨ ਮਦ੍ਵਸ੍ਤ੍ਰੰ
ਸ੍ਪ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟ?ੰ
ⅩⅩⅪ ਤਤਸ੍ਤਸ੍ਯ ਿਸ਼ਸ਼੍ਯਾ ਊਚੁਃ ਭਵਤੋ ਵਪੁਿਸ਼਼ ਲੋਕਾਃ ਸੰਘਰ੍ਸ਼ਨ੍ਿਤ ਤਦ੍
ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟ੍ਵਾ ਕੇਨ ਮਦ੍ਵਸ੍ਤ੍ਰੰ ਸ੍ਪ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਿਮਿਤ ਕੁਤਃ ਕਥਯਿਤ?
ⅩⅩⅫ ਿਕਨ੍ਤੁ ਕੇਨ ਤਤ੍ ਕਰ੍ੰਮ ਕ੍ਰੁʼਤੰ ਤਦ੍ ਦ੍ਰਸ਼਼੍ਟੁੰ ਯੀਸ਼ੁਸ਼੍ਚਤੁਿਰ੍ਦਸ਼ੋ
ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍|
ⅩⅩⅩⅢ ਤਤਃ ਸਾ ਸ੍ਤ੍ਰੀ ਭੀਤਾ ਕਮ੍ਿਪਤਾ ਚ ਸਤੀ ਸ੍ਵਸ੍ਯਾ
ਰੁਕ੍ਪ੍ਰਿਤਿਕ੍ਰਯਾ ਜਾਤੇਿਤ ਜ੍ਞਾਤ੍ਵਾਗਤ੍ਯ ਤਤ੍ਸੰਮੁਖੇ ਪਿਤਤ੍ਵਾ
ਸਰ੍ੱਵਵ੍ਰੁʼ◌ੱਤਾਨ੍ਤੰ ਸਤ੍ਯੰ ਤਸ੍ਮੈ ਕਥਯਾਮਾਸ|
ⅩⅩⅩⅣ ਤਦਾਨੀਂ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਾਂ ਗਿਦਤਵਾਨ੍, ਹੇ ਕਨ੍ਯੇ ਤਵ ਪ੍ਰਤੀਿਤਸ੍ਤ੍ਵਾਮ੍
ਅਰੋਗਾਮਕਰੋਤ੍ ਤ੍ਵੰ ਕ੍ਸ਼ੇਮੇਣ ਵ੍ਰਜ ਸ੍ਵਰੋਗਾਨ੍ਮੁਕ੍ਤਾ ਚ ਿਤਸ਼਼੍ਠ|
ⅩⅩⅩⅤ ਇਿਤਵਾਕ੍ਯਵਦਨਕਾਲੇ ਭਜਨਗ੍ਰੁʼਹਾਿਧਪਸ੍ਯ ਿਨਵੇਸ਼ਨਾਲ੍ ਲੋਕਾ
ਏਤ੍ਯਾਿਧਪੰ ਬਭਾਿਸ਼਼ਰੇ ਤਵ ਕਨ੍ਯਾ ਮ੍ਰੁʼਤਾ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਗੁਰੁੰ ਪੁਨਃ ਕੁਤਃ
ਕ੍ਿਲਸ਼੍ਨਾਿਸ?
ⅩⅩⅩⅥ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਦ੍ ਵਾਕ੍ਯੰ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵੈਵ ਭਜਨਗ੍ਰੁʼਹਾਿਧਪੰ
ਗਿਦਤਵਾਨ੍ ਮਾ ਭੈਸ਼ੀਃ ਕੇਵਲੰ ਿਵਸ਼੍ਵਾਿਸਿਹ|
ⅩⅩⅩⅦ ਅਥ ਿਪਤਰੋ ਯਾਕੂਬ੍ ਤਦ੍ਭ੍ਰਾਤਾ ਯੋਹਨ੍ ਚ ਏਤਾਨ੍ ਿਵਨਾ ਕਮਿਪ
ਸ੍ਵਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਯਾਤੁੰ ਨਾਨ੍ਵਮਨ੍ਯਤ|
ⅩⅩⅩⅧ ਤਸ੍ਯ ਭਜਨਗ੍ਰੁʼਹਾਿਧਪਸ੍ਯ ਿਨਵੇਸ਼ਨਸਮੀਪਮ੍ ਆਗਤ੍ਯ
ਕਲਹੰ ਬਹੁਰੋਦਨੰ ਿਵਲਾਪਞ੍ਚ ਕੁਰ੍ੱਵਤੋ ਲੋਕਾਨ੍ ਦਦਰ੍ਸ|਼
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ⅩⅩⅩⅨ ਤਸ੍ਮਾਨ੍ ਿਨਵੇਸ਼ਨੰ ਪ੍ਰਿਵਸ਼੍ਯ ਪ੍ਰੋਕ੍ਤਵਾਨ੍ ਯੂਯੰ ਕੁਤ ਇੱਥੰ ਕਲਹੰ

ਰੋਦਨਞ੍ਚ ਕੁਰੁਥ? ਕਨ੍ਯਾ ਨ ਮ੍ਰੁʼਤਾ ਿਨਦ੍ਰਾਿਤ|
ⅩⅬ ਤਸ੍ਮਾੱਤੇ ਤਮੁਪਜਹਸੁਃ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੀਸ਼ੁਃ ਸਰ੍ੱਵਾਨ ਬਿਹਸ਼਼੍ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਯ
ਕਨ੍ਯਾਯਾਃ ਿਪਤਰੌ ਸ੍ਵਸਙ੍ਿਗਨਸ਼੍ਚ ਗ੍ਰੁʼਹੀਤ੍ਵਾ ਯਤ੍ਰ ਕਨ੍ਯਾਸੀਤ੍ ਤਤ੍
ਸ੍ਥਾਨੰ ਪ੍ਰਿਵਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍|
ⅩⅬⅠ ਅਥ ਸ ਤਸ੍ਯਾਃ ਕਨ੍ਯਾਯਾ ਹਸ੍ਤੌ ਧ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਤਾਂ ਬਭਾਸ਼਼ੇ ਟਾਲੀਥਾ
ਕੂਮੀ, ਅਰ੍ਥਤੋ ਹੇ ਕਨ੍ਯੇ ਤ੍ਵਮੁੱਿਤਸ਼਼੍ਠ ਇਤ੍ਯਾਜ੍ਞਾਪਯਾਿਮ|
ⅩⅬⅡ ਤੁਨੈਵ ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼ਣੰ ਸਾ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ਵਰ੍ਸ਼ਵਯਸ੍ਕਾ ਕਨ੍ਯਾ ਪੋੱਥਾਯ
ਚਿਲਤੁਮਾਰੇਭ,ੇ ਇਤਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਮਹਾਿਵਸ੍ਮਯੰ ਗਤਾਃ|
ⅩⅬⅢ ਤਤ ਏਤਸ੍ਯੈ ਿਕਞ੍ਿਚਤ੍ ਖਾਦ੍ਯੰ ਦੱਤੇਿਤ ਕਥਿਯਤ੍ਵਾ ਏਤਤ੍ਕਰ੍ੰਮ
ਕਮਿਪ ਨ ਜ੍ਞਾਪਯਤੇਿਤ ਦ੍ਰੁʼਢਮਾਿਦਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍|
Ⅰ

Ⅵ

ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਸ ਤਤ੍ਸ੍ਥਾਨਾਤ੍ ਪ੍ਰਸ੍ਥਾਯ ਸ੍ਵਪ੍ਰਦੇਸ਼ਮਾਗਤਃ
ਿਸ਼ਸ਼੍ਯਾਸ਼੍ਚ ਤਤ੍ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਗਤਾਃ|
Ⅱ ਅਥ ਿਵਸ਼੍ਰਾਮਵਾਰੇ ਸਿਤ ਸ ਭਜਨਗ੍ਰੁʼਹੇ ਉਪਦੇਸ਼੍ਟੁਮਾਰਬ੍ਧਵਾਨ੍
ਤਤੋ(ਅ)ਨੇਕੇ ਲੋਕਾਸ੍ਤਤ੍ਕਥਾਂ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਿਵਸ੍ਿਮਤ੍ਯ ਜਗਦੁਃ, ਅਸ੍ਯ
ਮਨੁਜਸ੍ਯ ਈਦ੍ਰੁʼਸ਼ੀ ਆਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯਿਕ੍ਰਯਾ ਕਸ੍ਮਾਜ੍ ਜਾਤਾ? ਤਥਾ
ਸ੍ਵਕਰਾਭ੍ਯਾਮ੍ ਇੱਥਮਦ੍ਭੁਤੰ ਕਰ੍ੰਮ ਕਰ੍ੱਤਾ◌ुਮ੍ ਏਤਸ੍ਮੈ ਕਥੰ ਜ੍ਞਾਨੰ ਦੱਤਮ੍?
Ⅲ ਿਕਮਯੰ ਮਿਰਯਮਃ ਪੁਤ੍ਰਸ੍ਤਜ੍ਞਾ ਨੋ? ਿਕਮਯੰ ਯਾਕੂਬ੍-ਯੋਿਸਿਯਹੁਦਾ-ਿਸ਼ਮੋਨਾਂ ਭ੍ਰਾਤਾ ਨੋ? ਅਸ੍ਯ ਭਿਗਨ੍ਯਃ ਿਕਿਮਹਾਸ੍ਮਾਿਭਃ ਸਹ ਨੋ?
ਇੱਥੰ ਤੇ ਤਦਰ੍ਥੇ ਪ੍ਰਤ੍ਯੂਹੰ ਗਤਾਃ|
Ⅳ ਤਦਾ
ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤੇਭ੍ਯੋ(ਅ)ਕਥਯਤ੍ ਸ੍ਵਦੇਸ਼ੰ ਸ੍ਵਕੁਟੁਮ੍ਬਾਨ੍
ਸ੍ਵਪਿਰਜਨਾਂਸ਼੍ਚ ਿਵਨਾ ਕੁਤ੍ਰਾਿਪ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਦ੍ਵਾਦੀ ਅਸਤ੍ਕ੍ਰੁʼਤੋ ਨ
ਭਵਿਤ|
Ⅴ ਅਪਰਞ੍ਚ ਤੇਸ਼ਾਮਪ੍ਰਤ੍ਯਯਾਤ੍ ਸ ਿਵਸ੍ਿਮਤਃ ਿਕਯਤਾਂ ਰੋਿਗਣਾਂ ਵਪੁਃਸ਼਼ੁ
ਹਸ੍ਤਮ੍ ਅਰ੍ਪਿਯਤ੍ਵਾ ਕੇਵਲੰ ਤੇਸ਼ਾਮਾਰੋਗ੍ਯਕਰਣਾਦ੍ ਅਨ੍ਯਤ੍ ਿਕਮਿਪ
ਿਚਤ੍ਰਕਾਰ੍ੱਯੰ ਕਰ੍ੱਤਾਂ ਨ ਸ਼ਕ੍ਤਃ|
Ⅵ ਅਥ ਸ ਚਤੁਿਰ੍ਦਕ੍ਸ੍ਥ ਗ੍ਰਾਮਾਨ੍ ਭ੍ਰਿਮਤ੍ਵਾ ਉਪਿਦਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍
Ⅶ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ਿਸ਼ਸ਼੍ਯਾਨ੍ ਆਹੂਯ ਅਮੇਧ੍ਯਭੂਤਾਨ੍ ਵਸ਼ੀਕਰ੍ੱਤਾਂ ਸ਼ਕ੍ਿਤੰ
ਦੱਤ੍ਵਾ ਤੇਸ਼ਾਂ ਦ੍ਵੌ ਦ੍ਵੌ ਜਨੋ ਪ੍ਰੇਿਸ਼਼ਤਵਾਨ੍|
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ਪੁਨਿਰਤ੍ਯਾਿਦਸ਼ਦ੍ ਯੂਯਮ੍ ਏਕੈਕਾਂ ਯਸ਼਼੍ਿਟੰ ਿਵਨਾ ਵਸ੍ਤ੍ਰਸੰਪੁਟਃ
ਪੂਪਃ ਕਿਟਬਨ੍ਧੇ ਤਾਮ੍ਰਖਣ੍ਡਞ੍ਚ ਏਸ਼਼ਾਂ ਿਕਮਿਪ ਮਾ ਗ੍ਰਹ੍ਲੀਤ,
Ⅸ ਮਾਰ੍ਗਯਾਤ੍ਰਾਯੈ ਪਾਦੇਸ਼ੂਪਾਨਹੌ ਦੱਤ੍ਵਾ ਦ੍ਵੇ ਉੱਤਰੀਯੇ ਮਾ ਪਿਰਧਦ੍ੱਵੰ|
Ⅹ ਅਪਰਮਪ੍ਯੁਕ੍ਤੰ ਤੇਨ ਯੂਯੰ ਯਸ੍ਯਾਂ ਪੁਰ੍ੱਯਾਂ ਯਸ੍ਯ ਿਨਵੇਸ਼ਨੰ
ਪ੍ਰਵੇਕ੍ਸ਼੍ਯਥ ਤਾਂ ਪੁਰੀਂ ਯਾਵੰਨ ਤ੍ਯਕ੍ਸ਼੍ਯਥ ਤਾਵਤ੍ ਤੰਿਨਵੇਸ਼ਨੇ
ਸ੍ਥਾਸ੍ਯਥ|
Ⅺ ਤਤ੍ਰ ਯਿਦ ਕੇਿਪ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕਮਾਿਤਥ੍ਯੰ ਨ ਿਵਦਧਿਤ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ
ਕਥਾਸ਼੍ਚ ਨ ਸ਼੍ਰੁʼਣ੍ਵਨ੍ਿਤ ਤਿਰ੍ਹ ਤਤ੍ਸ੍ਥਾਨਾਤ੍ ਪ੍ਰਸ੍ਥਾਨਸਮਯੇ ਤੇਸ਼ਾਂ
ਿਵਰੁੱਧੰ ਸਾਕ੍ਸ਼੍ਯੰ ਦਾਤੁੰ ਸ੍ਵਪਾਦਾਨਾਸ੍ਫਾਲ੍ਯ ਰਜਃ ਸਮ੍ਪਾਤਯਤ;
ਅਹੰ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨ੍ ਯਥਾਰ੍ਥੰ ਵਚ੍ਿਮ ਿਵਚਾਰਿਦਨੇ ਤੰਨਗਰਸ੍ਯਾਵਸ੍ਥਾਤਃ
ਿਸਦੋਮਾਮੋਰਯੋ ਰ੍ਨਗਰਯੋਰਵਸ੍ਥਾ ਸਹ੍ਯਤਰਾ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਿਤ|
Ⅻ ਅਥ ਤੇ ਗਤ੍ਵਾ ਲੋਕਾਨਾਂ ਮਨਃਪਰਾਵਰ੍ੱਤਨੀਃ ਕਥਾ ਪ੍ਰਚਾਿਰਤਵਨ੍ਤਃ|
ⅩⅢ ਏਵਮਨੇਕਾਨ੍ ਭੂਤਾਂਸ਼੍ਚ ਤ੍ਯਾਿਜਤਵਨ੍ਤਸ੍ਤਥਾ ਤੈਲੇਨ ਮਰ੍ੱਦਿਯਤ੍ਵਾ
ਬਹੂਨ੍ ਜਨਾਨਰੋਗਾਨਕਾਰ੍ਸ਼ੁਃ|
ⅩⅣ ਇੱਥੰ ਤਸ੍ਯ ਸੁਖ੍ਯਾਿਤਸ਼੍ਚਤੁਿਰ੍ਦਸ਼ੋ ਵ੍ਯਾਪ੍ਤਾ ਤਦਾ ਹੇਰੋਦ੍ ਰਾਜਾ
ਤੰਿਨਸ਼ਮ੍ਯ ਕਿਥਤਵਾਨ੍, ਯੋਹਨ੍ ਮੱਜਕਃ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਦ੍ ਉੱਿਥਤ ਅਤੋਹੇਤੋਸ੍ਤੇਨ
ਸਰ੍ੱਵਾ ਏਤਾ ਅਦ੍ਭੁਤਿਕ੍ਰਯਾਃ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ੍ਤ|ੇ
ⅩⅤ ਅਨ੍ਯੇ(ਅ)ਕਥਯਨ੍ ਅਯਮ੍ ਏਿਲਯਃ, ਕੇਿਪ ਕਿਥਤਵਨ੍ਤ ਏਸ਼਼
ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਦ੍ਵਾਦੀ ਯਦ੍ਵਾ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਦ੍ਵਾਿਦਨਾਂ ਸਦ੍ਰੁʼਸ਼ ਏਕੋਯਮ੍|
ⅩⅥ ਿਕਨ੍ਤੁ
ਹੇਰੋਦ੍ ਇਤ੍ਯਾਕਰ੍ਣ੍ਯ ਭਾਿਸ਼਼ਤਵਾਨ੍ ਯਸ੍ਯਾਹੰ
ਿਸ਼ਰਸ਼੍ਿਛੰਨਵਾਨ੍ ਸ ਏਵ ਯੋਹਨਯੰ ਸ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਦੁਦਿਤਸ਼਼੍ਠਤ੍|
ⅩⅦ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਸ੍ਵਭ੍ਰਾਤੁਃ ਿਫਿਲਪਸ੍ਯ ਪਤ੍ਨ੍ਯਾ ਉਦ੍ਵਾਹੰ ਕ੍ਰੁʼਤਵਨ੍ਤੰ
ਹੇਰੋਦੰ ਯੋਹਨਵਾਦੀਤ੍ ਸ੍ਵਭਾਤ੍ਰੁʼਵਧੂ ਰ੍ਨ ਿਵਵਾਹ੍ਯਾ|
ⅩⅧ ਅਤਃ ਕਾਰਣਾਤ੍ ਹੇਰੋਦ੍ ਲੋਕੰ ਪ੍ਰਿਹਤ੍ਯ ਯੋਹਨੰ ਧ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ
ਬਨ੍ਧਨਾਲਯੇ ਬੱਧਵਾਨ੍|
ⅩⅨ ਹੇਰੋਿਦਯਾ ਤਸ੍ਮੈ ਯੋਹਨੇ ਪ੍ਰਕੁਪ੍ਯ ਤੰ ਹਨ੍ਤੁਮ੍ ਐੱਛਤ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ ਨ
ਸ਼ਕ੍ਤਾ,
ⅩⅩ ਯਸ੍ਮਾਦ੍ ਹੇਰੋਦ੍ ਤੰ ਧਾਰ੍ੰਿਮਕੰ ਸਤ੍ਪੁਰੁਸ਼ਞ੍ਚ ਜ੍ਞਾਤ੍ਵਾ ਸੰਮਨ੍ਯ
ਰਕ੍ਿਸ਼਼ਤਵਾਨ੍; ਤਤ੍ਕਥਾਂ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਤਦਨੁਸਾਰੇਣ ਬਹੂਿਨ ਕਰ੍ੰਮਾਿਣ ਕ੍ਰੁʼਤਵਾਨ੍
ਹ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਮਨਾਸ੍ਤਦੁਪਦੇਸ਼ੰ ਸ਼੍ਰੁਤਵਾਂਸ਼੍ਚ|
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ਿਕਨ੍ਤੁ ਹੇਰੋਦ੍ ਯਦਾ ਸ੍ਵਜਨ੍ਮਿਦਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਲੋਕੇਭ੍ਯਃ
ਸੇਨਾਨੀਭ੍ਯਸ਼੍ਚ ਗਾਲੀਲ੍ਪ੍ਰਦੇਸ਼ੀਯਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਲੋਕੇਭ੍ਯਸ਼੍ਚ ਰਾਤ੍ਰੌ ਭੋਜ੍ਯਮੇਕੰ
ਕ੍ਰੁʼਤਵਾਨ੍
ⅩⅫ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸ਼ੁਭਿਦਨੇ ਹੇਰੋਿਦਯਾਯਾਃ ਕਨ੍ਯਾ ਸਮੇਤ੍ਯ ਤੇਸ਼ਾਂ ਸਮਕ੍ਸ਼ੰ
ਸੰਨ੍ਰੁʼਤ੍ਯ ਹੇਰੋਦਸ੍ਤੇਨ ਸਹੋਪਿਵਸ਼਼੍ਟਾਨਾਞ੍ਚ ਤੋਸ਼ਮਜੀਜਨਤ੍ ਤਤਾ ਨ੍ਰੁʼਪਃ
ਕਨ੍ਯਾਮਾਹ ਸ੍ਮ ਮੱਤੋ ਯਦ੍ ਯਾਚਸੇ ਤਦੇਵ ਤੁਭ੍ਯੰ ਦਾਸ੍ਯ|ੇ
ⅩⅩⅢ ਸ਼ਪਥੰ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾਕਥਯਤ੍ ਚੇਦ੍ ਰਾਜ੍ਯਾਰ੍ੱਧਮਿਪ ਯਾਚਸੇ ਤਦਿਪ
ਤੁਭ੍ਯੰ ਦਾਸ੍ਯ|ੇ
ⅩⅩⅣ ਤਤਃ ਸਾ ਬਿਹ ਰ੍ਗਤ੍ਵਾ ਸ੍ਵਮਾਤਰੰ ਪਪ੍ਰੱਛ ਿਕਮਹੰ ਯਾਿਚਸ਼਼੍ਯੇ?
ਤਦਾ ਸਾਕਥਯਤ੍ ਯੋਹਨੋ ਮੱਜਕਸ੍ਯ ਿਸ਼ਰਃ|
ⅩⅩⅤ ਅਥ ਤੂਰ੍ਣੰ ਭੂਪਸਮੀਪਮ੍ ਏਤ੍ਯ ਯਾਚਮਾਨਾਵਦਤ੍ ਕ੍ਸ਼ਣੇਸ੍ਿਮਨ੍
ਯੋਹਨੋ ਮੱਜਕਸ੍ਯ ਿਸ਼ਰਃ ਪਾਤ੍ਰੇ ਿਨਧਾਯ ਦੇਿਹ, ਏਤਦ੍ ਯਾਚੇ(ਅ)ਹੰ|
ⅩⅩⅥ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਭੂਪੋ(ਅ)ਿਤਦੁਃਿਖਤਃ,
ਤਥਾਿਪ ਸ੍ਵਸ਼ਪਥਸ੍ਯ
ਸਹਭੋਿਜਨਾਞ੍ਚਾਨੁਰੋਧਾਤ੍ ਤਦਨਙ੍ਗੀਕਰ੍ੱਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਤਃ|
ⅩⅩⅦ ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼ਣੰ
ਰਾਜਾ ਘਾਤਕੰ ਪ੍ਰੇਸ਼੍ਯ ਤਸ੍ਯ ਿਸ਼ਰ
ਆਨੇਤੁਮਾਿਦਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍|
ⅩⅩⅧ ਤਤਃ ਸ ਕਾਰਾਗਾਰੰ ਗਤ੍ਵਾ ਤੱਿਛਰਸ਼੍ਿਛਤ੍ਵਾ ਪਾਤ੍ਰੇ
ਿਨਧਾਯਾਨੀਯ ਤਸ੍ਯੈ ਕਨ੍ਯਾਯੈ ਦੱਤਵਾਨ੍ ਕਨ੍ਯਾ ਚ ਸ੍ਵਮਾਤ੍ਰੇ ਦਦੌ|
ⅩⅩⅨ ਅਨਨਤਰੰ ਯੋਹਨਃ ਿਸ਼ਸ਼੍ਯਾਸ੍ਤਦ੍ਵਾਰ੍ੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਯਾਗਤ੍ਯ ਤਸ੍ਯ
ਕੁਣਪੰ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨੇ(ਅ)ਸ੍ਥਾਪਯਨ੍|
ⅩⅩⅩ ਅਥ ਪ੍ਰੇਿਸ਼਼ਤਾ ਯੀਸ਼ੋਃ ਸੰਿਨਧੌ ਿਮਿਲਤਾ ਯਦ੍ ਯਚ੍ ਚਕ੍ਰੁਃ
ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼ਯਾਮਾਸੁਸ਼੍ਚ ਤਤ੍ਸਰ੍ੱਵਵਾਰ੍ੱਤਾਸ੍ਤਸ੍ਮੈ ਕਿਥਤਵਨ੍ਤਃ|
ⅩⅩⅪ ਸ ਤਾਨੁਵਾਚ ਯੂਯੰ ਿਵਜਨਸ੍ਥਾਨੰ ਗਤ੍ਵਾ ਿਵਸ਼੍ਰਾਮ੍ਯਤ
ਯਤਸ੍ਤਤ੍ਸੰਿਨਧੌ ਬਹੁਲੋਕਾਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਤ੍ ਤੇ ਭੋਕ੍ਤੁੰ ਨਾਵਕਾਸ਼ੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਾਃ|
ⅩⅩⅫ ਤਤਸ੍ਤੇ ਨਾਵਾ ਿਵਜਨਸ੍ਥਾਨੰ ਗੁਪ੍ਤੰ ਗਗ੍ਮੁਃ|
ⅩⅩⅩⅢ ਤਤੋ ਲੋਕਿਨਵਹਸ੍ਤੇਸ਼ਾਂ ਸ੍ਥਾਨਾਨ੍ਤਰਯਾਨੰ ਦਦਰ੍ਸ,਼ ਅਨੇਕੇ ਤੰ
ਪਿਰਿਚਤ੍ਯ ਨਾਨਾਪੁਰੇਭ੍ਯਃ ਪਦੈਰ੍ਵ੍ਰਿਜਤ੍ਵਾ ਜਵੇਨ ਤੈਸ਼ਾਮਗ੍ਰੇ ਯੀਸ਼ੋਃ
ਸਮੀਪ ਉਪਤਸ੍ਥੁਃ|
ⅩⅩⅩⅣ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁ ਰ੍ਨਾਵੋ ਬਿਹਰ੍ਗਤ੍ਯ ਲੋਕਾਰਣ੍ਯਾਨੀਂ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟ੍ਵਾ ਤੇਸ਼ੁ
ਕਰੁਣਾਂ ਕ੍ਰੁʼਤਵਾਨ੍ ਯਤਸ੍ਤੇ(ਅ)ਰਕ੍ਸ਼ਕਮੇਸ਼ਾ ਇਵਾਸਨ੍ ਤਦਾ ਸ ਤਾਨ
ਨਾਨਾਪ੍ਰਸਙ੍ਗਾਨ੍ ਉਪਿਦਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍|
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ਅਥ ਿਦਵਾਨ੍ਤੇ ਸਿਤ ਿਸ਼ਸ਼੍ਯਾ ਏਤ੍ਯ ਯੀਸ਼ੁਮੂਿਚਰੇ, ਇਦੰ
ਿਵਜਨਸ੍ਥਾਨੰ ਿਦਨਞ੍ਚਾਵਸੰਨ|ੰ
ⅩⅩⅩⅥ ਲੋਕਾਨਾਂ ਿਕਮਿਪ ਖਾਦ੍ਯੰ ਨਾਸ੍ਿਤ, ਅਤਸ਼੍ਚਤੁਿਰ੍ਦਕ੍ਸ਼ੁ ਗ੍ਰਾਮਾਨ੍
ਗਨ੍ਤੁੰ ਭੋਜ੍ਯਦ੍ਰਵ੍ਯਾਿਣ ਕ੍ਰੇਤੁਞ੍ਚ ਭਵਾਨ੍ ਤਾਨ੍ ਿਵਸ੍ਰੁʼਜਤੁ|
ⅩⅩⅩⅦ ਤਦਾ ਸ ਤਾਨੁਵਾਚ ਯੂਯਮੇਵ ਤਾਨ੍ ਭੋਜਯਤ; ਤਤਸ੍ਤੇ ਜਗਦੁ
ਰ੍ਵਯੰ ਗਤ੍ਵਾ ਿਦ੍ਵਸ਼ਤਸੰਖ੍ਯਕੈ ਰ੍ਮੁਦ੍ਰਾਪਾਦੈਃ ਪੂਪਾਨ੍ ਕ੍ਰੀਤ੍ਵਾ ਿਕੰ ਤਾਨ੍
ਭੋਜਿਯਸ਼਼੍ਯਾਮਃ?
ⅩⅩⅩⅧ ਤਦਾ ਸ ਤਾਨ੍ ਪ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਠਵਾਨ੍ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਸੰਿਨਧੌ ਕਿਤ ਪੂਪਾ
ਆਸਤੇ? ਗਤ੍ਵਾ ਪਸ਼੍ਯਤ; ਤਤਸ੍ਤੇ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟ੍ਵਾ ਤਮਵਦਨ੍ ਪਞ੍ਚ ਪੂਪਾ ਦ੍ਵੌ
ਮਤ੍ਸ੍ਯੌ ਚ ਸਨ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅩⅨ ਤਦਾ ਸ ਲੋਕਾਨ੍ ਸ਼ਸ੍ਪੋਪਿਰ ਪੰਕ੍ਿਤਿਭਰੁਪਵੇਸ਼ਿਯਤੁਮ੍
ਆਿਦਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍,
ⅩⅬ ਤਤਸ੍ਤੇ ਸ਼ਤੰ ਸ਼ਤੰ ਜਨਾਃ ਪਞ੍ਚਾਸ਼ਤ੍ ਪਞ੍ਚਾਸ਼ੱਜਨਾਸ਼੍ਚ ਪੰਕ੍ਿਤਿਭ ਰ੍ਭੁਿਵ
ਸਮੁਪਿਵਿਵਸ਼ੁਃ|
ⅩⅬⅠ ਅਥ ਸ ਤਾਨ੍ ਪਞ੍ਚਪੂਪਾਨ੍ ਮਤ੍ਸ੍ਯਦ੍ਵਯਞ੍ਚ ਧ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਸ੍ਵਰ੍ਗੰ
ਪਸ਼੍ਯਨ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਗੁਣਾਨ੍ ਅਨ੍ਵਕੀਰ੍ੱਤਯਤ੍ ਤਾਨ੍ ਪੂਪਾਨ੍ ਭੰਕ੍ਤ੍ਵਾ ਲੋਕੇਭ੍ਯਃ
ਪਿਰਵੇਸ਼ਿਯਤੁੰ ਿਸ਼ਸ਼੍ਯੇਭ੍ਯੋ ਦੱਤਵਾਨ੍ ਦ੍ਵਾ ਮਤ੍ਸ੍ਯੌ ਚ ਿਵਭਜ੍ਯ ਸਰ੍ੱਵੇਭ੍ਯੋ
ਦੱਤਵਾਨ੍|
ⅩⅬⅡ ਤਤਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਭੁਕ੍ਤ੍ਵਾਤ੍ਰੁʼਪ੍ਯਨ੍|
ⅩⅬⅢ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਿਸ਼ਸ਼੍ਯਾ ਅਵਿਸ਼ਸ਼੍ਟੈਃ ਪੂਪੈ ਰ੍ਮਤ੍ਸ੍ਯੈਸ਼੍ਚ ਪੂਰ੍ਣਾਨ੍
ਦ੍ਵਦਸ਼ ਡੱਲਕਾਨ੍ ਜਗ੍ਰੁʼਹੁਃ|
ⅩⅬⅣ ਤੇ ਭੋਕ੍ਤਾਰਃ ਪ੍ਰਾਯਃ ਪਞ੍ਚ ਸਹਸ੍ਰਾਿਣ ਪੁਰੁਸ਼ਾ ਆਸਨ੍|
ⅩⅬⅤ ਅਥ ਸ ਲੋਕਾਨ੍ ਿਵਸ੍ਰੁʼਜੰਨੇਵ ਨਾਵਮਾਰੋਢੁੰ ਸ੍ਵਸ੍ਮਾਦਗ੍ਰੇ ਪਾਰੇ
ਬੈਤ੍ਸੈਦਾਪੁਰੰ ਯਾਤੁਞ੍ਚ ਸ਼੍ਿਸ਼਼੍ਯ◌ाਨ੍ ਵਾਢਮਾਿਦਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍|
ⅩⅬⅥ ਤਦਾ ਸ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਿਵਸ੍ਰੁʼਜ੍ਯ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਿਯਤੁੰ ਪਰ੍ੱਵਤੰ ਗਤਃ|
ⅩⅬⅦ ਤਤਃ ਸਨ੍ਧ੍ਯਾਯਾਂ ਸਤ੍ਯਾਂ ਨੌਃ ਿਸਨ੍ਧੁਮਧ੍ਯ ਉਪਸ੍ਿਥਤਾ ਿਕਨ੍ਤੁ
ਸ ਏਕਾਕੀ ਸ੍ਥਲੇ ਸ੍ਿਥਤਃ|
ⅩⅬⅧ ਅਥ ਸੰਮੁਖਵਾਤਵਹਨਾਤ੍ ਿਸ਼ਸ਼੍ਯਾ ਨਾਵੰ ਵਾਹਿਯਤ੍ਵਾ
ਪਿਰਸ਼੍ਰਾਨ੍ਤਾ ਇਿਤ ਜ੍ਞਾਤ੍ਵਾ ਸ ਿਨਸ਼ਾਚਤੁਰ੍ਥਯਾਮੇ ਿਸਨ੍ਧੂਪਿਰ ਪਦ੍ਭ੍ਯਾਂ
ਵ੍ਰਜਨ੍ ਤੇਸ਼ਾਂ ਸਮੀਪਮੇਤ੍ਯ ਤੇਸ਼ਾਮਗ੍ਰੇ ਯਾਤੁਮ੍ ਉਦ੍ਯਤਃ|
ⅩⅩⅩⅤ
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ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਸ਼ਸ਼੍ਯਾਃ ਿਸਨ੍ਧੂਪਿਰ ਤੰ ਵ੍ਰਜਨ੍ਤੰ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟ੍ਵਾ
ਭੂਤਮਨੁਮਾਯ ਰੁਰੁਵੁਃ,
Ⅼ ਯਤਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਤੰ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟ੍ਵਾ ਵ੍ਯਾਕੁਿਲਤਾਃ| ਅਤਏਵ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼ਣੰ
ਤੈਃ ਸਹਾਲਪ੍ਯ ਕਿਥਤਵਾਨ੍, ਸੁਸ੍ਿਥਰਾ ਭੂਤ, ਅਯਮਹੰ ਮਾ ਭੈਸ਼੍ਟ|
ⅬⅠ ਅਥ ਨੌਕਾਮਾਰੁਹ੍ਯ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਤੇਸ਼ਾਂ ਸੰਿਨਿਧੰ ਗਤੇ ਵਾਤੋ ਿਨਵ੍ਰੁʼ◌ੱਤਃ;
ਤਸ੍ਮਾੱਤੇ ਮਨਃਸੁ ਿਵਸ੍ਿਮਤਾ ਆਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯੰ ਮੇਿਨਰੇ|
ⅬⅡ ਯਤਸ੍ਤੇ ਮਨਸਾਂ ਕਾਿਠਨ੍ਯਾਤ੍ ਤਤ੍ ਪੂਪੀਯਮ੍ ਆਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯੰ ਕਰ੍ੰਮ ਨ
ਿਵਿਵਕ੍ਤਵਨ੍ਤਃ|
ⅬⅢ ਅਥ ਤੇ ਪਾਰੰ ਗਤ੍ਵਾ ਿਗਨੇਸ਼ਰਤ੍ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਮੇਤ੍ਯ ਤਟ ਉਪਸ੍ਿਥਤਾਃ|
ⅬⅣ ਤੇਸ਼ੁ ਨੌਕਾਤੋ ਬਿਹਰ੍ਗਤੇਸ਼ੁ ਤਤ੍ਪ੍ਰਦੇਸ਼ੀਯਾ ਲੋਕਾਸ੍ਤੰ ਪਿਰਿਚਤ੍ਯ
ⅬⅤ ਚਤੁਿਰ੍ਦਕ੍ਸ਼ੁ ਧਾਵਨ੍ਤੋ ਯਤ੍ਰ ਯਤ੍ਰ ਰੋਿਗਣੋ ਨਰਾ ਆਸਨ੍ ਤਾਨ੍ ਸਰ੍ੱਵਾਨ
ਖਟ੍ਵੋਪਿਰ ਿਨਧਾਯ ਯਤ੍ਰ ਕੁਤ੍ਰਿਚਤ੍ ਤਦ੍ਵਾਰ੍ੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪੁਃ ਤਤ੍ ਸ੍ਥਾਨਮ੍
ਆਨੇਤੁਮ੍ ਆਰੇਿਭਰੇ|
ⅬⅥ ਤਥਾ ਯਤ੍ਰ ਯਤ੍ਰ ਗ੍ਰਾਮੇ ਯਤ੍ਰ ਯਤ੍ਰ ਪੁਰੇ ਯਤ੍ਰ ਯਤ੍ਰ ਪੱਲ੍ਯਾਞ੍ਚ
ਤੇਨ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਃ ਕ੍ਰੁʼਤਸ੍ਤਦ੍ਵਰ੍ਤ੍ਮਮਧ੍ਯੇ ਲੋਕਾਃ ਪੀਿਡਤਾਨ੍ ਸ੍ਥਾਪਿਯਤ੍ਵਾ
ਤਸ੍ਯ ਚੇਲਗ੍ਰਨ੍ਿਥਮਾਤ੍ਰੰ ਸ੍ਪ੍ਰਸ਼਼੍ਟੁਮ੍ ਤੇਸ਼ਾਮਰ੍ਥੇ ਤਦਨੁਜ੍ਞਾਂ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਯਨ੍ਤਃ
ਯਾਵਨ੍ਤੋ ਲੋਕਾਃ ਪਸ੍ਪ੍ਰੁʼਸ਼ੁਸ੍ਤਾਵਨ੍ਤ ਏਵ ਗਦਾਨ੍ਮੁਕ੍ਤਾਃ|

Ⅶ

ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ ਆਗਤਾਃ ਿਫਰੂਿਸ਼ਨ(ੋ ਅ)ਧ੍ਯਾਪਕਾਸ਼੍ਚ ਯੀਸ਼ੋਃ
ਸਮੀਪਮ੍ ਆਗਤਾਃ|
Ⅱ ਤੇ ਤਸ੍ਯ ਿਕਯਤਃ ਿਸ਼ਸ਼੍ਯਾਨ੍ ਅਸ਼ੁਿਚਕਰੈਰਰ੍ਥਾਦ ਅਪ੍ਰਕ੍ਸ਼ਾਿਲਤਹਸ੍ਤੈ
ਰ੍ਭੁਞ੍ਜਤੋ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟ੍ਵਾ ਤਾਨਦੂਸ਼ਯਨ੍|
Ⅲ ਯਤਃ ਿਫਰੂਿਸ਼ਨਃ ਸਰ੍ੱਵਿਯਹੂਦੀਯਾਸ਼੍ਚ ਪ੍ਰਾਚਾਂ ਪਰਮ੍ਪਰਾਗਤਵਾਕ੍ਯੰ
ਸੰਮਨ੍ਯ ਪ੍ਰਤਲੇਨ ਹਸ੍ਤਾਨ੍ ਅਪ੍ਰਕ੍ਸ਼ਾਲ੍ਯ ਨ ਭੁਞ੍ਜਤੇ|
Ⅳ ਆਪਨਾਦਾਗਤ੍ਯ ਮੱਜਨੰ ਿਵਨਾ ਨ ਖਾਦਨ੍ਿਤ; ਤਥਾ ਪਾਨਪਾਤ੍ਰਾਣਾਂ
ਜਲਪਾਤ੍ਰਾਣਾਂ ਿਪੱਤਲਪਾਤ੍ਰਾਣਾਮ੍ ਆਸਨਾਨਾਞ੍ਚ ਜਲੇ ਮੱਜਨਮ੍
ਇਤ੍ਯਾਦਯੋਨ੍ਯੇਿਪ ਬਹਵਸ੍ਤੇਸ਼ਾਮਾਚਾਰਾਃ ਸਨ੍ਿਤ|
Ⅴ ਤੇ ਿਫਰੂਿਸ਼ਨ(ੋ ਅ)ਧ੍ਯਾਪਕਾਸ਼੍ਚ ਯੀਸ਼ੁੰ ਪਪ੍ਰੱਛੁਃ, ਤਵ ਿਸ਼ਸ਼੍ਯਾਃ
ਪ੍ਰਾਚਾਂ ਪਰਮ੍ਪਰਾਗਤਵਾਕ੍ਯਾਨੁਸਾਰੇਣ ਨਾਚਰਨ੍ਤ(ੋ ਅ)ਪ੍ਰਕ੍ਸ਼ਾਿਲਤਕਰੈਃ
ਕੁਤੋ ਭੁਜੰਤ?ੇ
Ⅰ ਅਨਨ੍ਤਰੰ
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ਤਤਃ ਸ ਪ੍ਰਤ੍ਯੁਵਾਚ ਕਪਿਟਨੋ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨ੍ ਉੱਿਦਸ਼੍ਯ
ਿਯਸ਼ਿਯਯਭਿਵਸ਼਼੍ਯਦ੍ਵਾਦੀ ਯੁਕ੍ਤਮਵਾਦੀਤ੍| ਯਥਾ ਸ੍ਵਕੀਯੈਰਧਰੈਰੇਤੇ
ਸੰਮਨ੍ਯਨਤੇ ਸਦੈਵ ਮਾਂ| ਿਕਨ੍ਤੁ ਮੱਤੋ ਿਵਪ੍ਰਕਰ੍ਸ਼ੇ ਸਨ੍ਿਤ ਤੇਸ਼ਾਂ ਮਨਾਂਿਸ ਚ|
Ⅶ ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼ਯਨ੍ਤੋ ਿਬਧੀਨ੍ ◌ੰਨਾਜ੍ਞਾ ਭਜਨ੍ਤੇ ਮਾਂ ਮੁਧੈਵ ਤੇ|
Ⅷ
ਯੂਯੰ
ਜਲਪਾਤ੍ਰਪਾਨਪਾਤ੍ਰਾਦੀਿਨ
ਮੱਜਯਨ੍ਤੋ
ਮਨੁਜਪਰਮ੍ਪਰਾਗਤਵਾਕ੍ਯੰ ਰਕ੍ਸ਼ਥ ਿਕਨ੍ਤੁ ਈਸ਼੍ਵਰਾਜ੍ਞਾਂ ਲੰਘਧ੍ਵੇ;
ਅਪਰਾ ਈਦ੍ਰੁʼਸ਼੍ਯੋਨੇਕਾਃ ਿਕ੍ਰਯਾ ਅਿਪ ਕੁਰੁਧ੍ਵ|ੇ
Ⅸ ਅਨ੍ਯਞ੍ਚਾਕਥਯਤ੍ ਯੂਯੰ ਸ੍ਵਪਰਮ੍ਪਰਾਗਤਵਾਕ੍ਯਸ੍ਯ ਰਕ੍ਸ਼ਾਰ੍ਥੰ
ਸ੍ਪਸ਼਼੍ਟਰੂਪੇਣ ਈਸ਼੍ਵਰਾਜ੍ਞਾਂ ਲੋਪਯਥ|
Ⅹ ਯਤੋ ਮੂਸਾਦ੍ਵਾਰਾ ਪ੍ਰੋਕ੍ਤਮਸ੍ਿਤ ਸ੍ਵਿਪਤਰੌ ਸੰਮਨ੍ਯਧ੍ਵੰ ਯਸ੍ਤੁ
ਮਾਤਰੰ ਿਪਤਰੰ ਵਾ ਦੁਰ੍ੱਵਾਕ੍ਯੰ ਵਕ੍ਿਤ ਸ ਿਨਤਾਨ੍ਤੰ ਹਨ੍ਯਤਾਂ|
Ⅺ ਿਕਨ੍ਤੁ ਮਦੀਯੇਨ ਯੇਨ ਦ੍ਰਵ੍ਯੇਣ ਤਵੋਪਕਾਰੋਭਵਤ੍ ਤਤ੍ ਕਰ੍ੱਬਾਣਮਰ੍ਥਾਦ੍
ਈਸ਼੍ਵਰਾਯ ਿਨਵੇਿਦਤਮ੍ ਇਦੰ ਵਾਕ੍ਯੰ ਯਿਦ ਕੋਿਪ ਿਪਤਰੰ ਮਾਤਰੰ ਵਾ ਵਕ੍ਿਤ
Ⅻ ਤਿਰ੍ਹ ਯੂਯੰ ਮਾਤੁਃ ਿਪਤੁ ਰ੍ਵੋਪਕਾਰੰ ਕਰ੍ੱਤਾਂ ਤੰ ਵਾਰਯਥ|
ⅩⅢ ਇੱਥੰ ਸ੍ਵਪ੍ਰਚਾਿਰਤਪਰਮ੍ਪਰਾਗਤਵਾਕ੍ਯੇਨ ਯੂਯਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਾਜ੍ਞਾਂ
ਮੁਧਾ ਿਵਧਦ੍ੱਵ,ੇ ਈਦ੍ਰੁʼਸ਼ਾਨ੍ਯਨ੍ਯਾਨ੍ਯਨੇਕਾਿਨ ਕਰ੍ੰਮਾਿਣ ਕੁਰੁਧ੍ਵ|ੇ
ⅩⅣ ਅਥ ਸ ਲੋਕਾਨਾਹੂਯ ਬਭਾਸ਼਼ੇ ਯੂਯੰ ਸਰ੍ੱਵੇ ਮਦ੍ਵਾਕ੍ਯੰ ਸ਼੍ਰੁʼਣੁਤ
ਬੁਧ੍ਯਧ੍ਵਞ੍ਚ|
ⅩⅤ ਬਾਹ੍ਯਾਦਨ੍ਤਰੰ ਪ੍ਰਿਵਸ਼੍ਯ ਨਰਮਮੇਧ੍ਯੰ ਕਰ੍ੱਤਾਂ ਸ਼ਕ੍ਨੋਿਤ ਈਦ੍ਰੁʼਸ਼ੰ
ਿਕਮਿਪ ਵਸ੍ਤੁ ਨਾਸ੍ਿਤ, ਵਰਮ੍ ਅਨ੍ਤਰਾਦ੍ ਬਿਹਰ੍ਗਤੰ ਯਦ੍ਵਸ੍ਤੁ ਤਨ੍ਮਨੁਜਮ੍
ਅਮੇਧ੍ਯੰ ਕਰੋਿਤ|
ⅩⅥ ਯਸ੍ਯ ਸ਼੍ਰੋਤੁੰ ਸ਼੍ਰੋਤ੍ਰੇ ਸ੍ਤਃ ਸ ਸ਼੍ਰੁʼਣੋਤ|ੁ
ⅩⅦ ਤਤਃ ਸ ਲੋਕਾਨ੍ ਿਹਤ੍ਵਾ ਗ੍ਰੁʼਹਮਧ੍ਯੰ ਪ੍ਰਿਵਸ਼਼੍ਟਸ੍ਤਦਾ
ਿਸ਼ਸ਼੍ਯਾਸ੍ਤਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ਤਵਾਕ੍ਯਾਰ੍ਥੰ ਪਪ੍ਰੱਛੁਃ|
ⅩⅧ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸ ਤਾਨ੍ ਜਗਾਦ ਯੂਯਮਿਪ ਿਕਮੇਤਾਦ੍ਰੁʼਗਬੋਧਾਃ?
ਿਕਮਿਪ ਦ੍ਰਵ੍ਯੰ ਬਾਹ੍ਯਾਦਨ੍ਤਰੰ ਪ੍ਰਿਵਸ਼੍ਯ ਨਰਮਮੇਧ੍ਯੰ ਕਰ੍ੱਤਾਂ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨੋਿਤ
ਕਥਾਿਮਮਾਂ ਿਕੰ ਨ ਬੁਧ੍ਯਧ੍ਵ?ੇ
ⅩⅨ ਤਤ੍ ਤਦਨ੍ਤਰ੍ਨ ਪ੍ਰਿਵਸ਼ਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਕੁਕ੍ਿਸ਼਼ਮਧ੍ਯੰ ਪ੍ਰਿਵਸ਼ਿਤ ਸ਼ੇਸ਼ੇ
ਸਰ੍ੱਵਭੁਕ੍ਤਵਸ੍ਤੁਗ੍ਰਾਿਹਿਣ ਬਿਹਰ੍ਦੇਸ਼ੇ ਿਨਰ੍ਯਾਿਤ|
ⅩⅩ ਅਪਰਮਪ੍ਯਵਾਦੀਦ੍ ਯੰਨਰਾੰਿਨਰੇਿਤ ਤਦੇਵ ਨਰਮਮੇਧ੍ਯੰ ਕਰੋਿਤ|
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ਯਤੋ(ਅ)ਨ੍ਤਰਾਦ੍ ਅਰ੍ਥਾਨ੍ ਮਾਨਵਾਨਾਂ ਮਨੋਭ੍ਯਃ ਕੁਿਚਨ੍ਤਾ
ਪਰਸ੍ਤ੍ਰੀਵੇਸ਼੍ਯਾਗਮਨੰ
ⅩⅫ ਨਰਵਧਸ਼੍ਚੌਰ੍ੱਯੰ ਲੋਭੋ ਦੁਸ਼੍ਟਤਾ ਪ੍ਰਵਞ੍ਚਨਾ ਕਾਮੁਕਤਾ
ਕੁਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਿਟਰੀਸ਼੍ਵਰਿਨਨ੍ਦਾ ਗਰ੍ੱਵਸ੍ਤਮ ਇਤ੍ਯਾਦੀਿਨ ਿਨਰ੍ਗੱਛਨ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅢ ਏਤਾਿਨ ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ ਦੁਿਰਤਾਨ੍ਯਨ੍ਤਰਾਦੇਤ੍ਯ ਨਰਮਮੇਧ੍ਯੰ
ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅣ ਅਥ ਸ ਉੱਥਾਯ ਤਤ੍ਸ੍ਥਾਨਾਤ੍ ਸੋਰਸੀਦੋਨ੍ਪੁਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ੰ ਜਗਾਮ
ਤਤ੍ਰ ਿਕਮਿਪ ਿਨਵੇਸ਼ਨੰ ਪ੍ਰਿਵਸ਼੍ਯ ਸਰ੍ੱਵੈਰਜ੍ਞਾਤਃ ਸ੍ਥਾਤੁੰ ਮਿਤਞ੍ਚਕ੍ਰੇ
ਿਕਨ੍ਤੁ ਗੁਪ੍ਤਃ ਸ੍ਥਾਤੁੰ ਨ ਸ਼ਸ਼ਾਕ|
ⅩⅩⅤ ਯਤਃ ਸੁਰਫੈਿਨਕੀਦੇਸ਼ੀਯਯੂਨਾਨੀਵੰਸ਼ੋਦ੍ਭਵਸ੍ਿਤ੍ਰਯਾਃ ਕਨ੍ਯਾ
ਭੂਤਗ੍ਰਸ੍ਤਾਸੀਤ੍| ਸਾ ਸ੍ਤ੍ਰੀ ਤਦ੍ਵਾਰ੍ੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਯ ਤਤ੍ਸਮੀਪਮਾਗਤ੍ਯ
ਤੱਚਰਣਯੋਃ ਪਿਤਤ੍ਵਾ
ⅩⅩⅥ ਸ੍ਵਕਨ੍ਯਾਤੋ ਭੂਤੰ ਿਨਰਾਕਰ੍ੱਤਾਂ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਵਨਯੰ ਕ੍ਰੁʼਤਵਤੀ|
ⅩⅩⅦ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਾਮਵਦਤ੍ ਪ੍ਰਥਮੰ ਬਾਲਕਾਸ੍ਤ੍ਰੁʼਪ੍ਯਨ੍ਤੁ ਯਤੋ
ਬਾਲਕਾਨਾਂ ਖਾਦ੍ਯੰ ਗ੍ਰੁʼਹੀਤ੍ਵਾ ਕੁੱਕੁਰੇਭ੍ਯੋ ਿਨਕ੍ਸ਼ੇਪ(ੋ ਅ)ਨੁਿਚਤਃ|
ⅩⅩⅧ ਤਦਾ ਸਾ ਸ੍ਤ੍ਰੀ ਤਮਵਾਦੀਤ੍ ਭੋਃ ਪ੍ਰਭੋ ਤਤ੍ ਸਤ੍ਯੰ
ਤਥਾਿਪ ਮਞ੍ਚਾਧਃਸ੍ਥਾਃ ਕੁੱਕੁਰਾ ਬਾਲਾਨਾਂ ਕਰਪਿਤਤਾਿਨ ਖਾਦ੍ਯਖਣ੍ਡਾਿਨ
ਖਾਦਨ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅨ ਤਤਃ ਸੋ(ਅ)ਕਥਯਦ੍ ਏਤਤ੍ਕਥਾਹੇਤੋਃ ਸਕੁਸ਼ਲਾ ਯਾਿਹ ਤਵ ਕਨ੍ਯਾਂ
ਤ੍ਯਕ੍ਤ੍ਵਾ ਭੂਤੋ ਗਤਃ|
ⅩⅩⅩ ਅਥ ਸਾ ਸ੍ਤ੍ਰੀ ਗ੍ਰੁʼਹੰ ਗਤ੍ਵਾ ਕਨ੍ਯਾਂ ਭੂਤਤ੍ਯਕ੍ਤਾਂ ਸ਼ੱਯਾਸ੍ਿਥਤਾਂ
ਦਦਰ੍ਸ|਼
ⅩⅩⅪ
ਪੁਨਸ਼੍ਚ
ਸ
ਸੋਰਸੀਦੋਨ੍ਪੁਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਤ੍
ਪ੍ਰਸ੍ਥਾਯ
ਿਦਕਾਪਿਲਦੇਸ਼ਸ੍ਯ ਪ੍ਰਾਨ੍ਤਰਭਾਗੇਨ ਗਾਲੀਲ੍ਜਲਧੇਃ ਸਮੀਪੰ ਗਤਵਾਨ੍|
ⅩⅩⅫ ਤਦਾ ਲੋਕੈਰੇਕੰ ਬਿਧਰੰ ਕਦ੍ਵਦਞ੍ਚ ਨਰੰ ਤੰਿਨਕਟਮਾਨੀਯ ਤਸ੍ਯ
ਗਾਤ੍ਰੇ ਹਸ੍ਤਮਰ੍ਪਿਯਤੁੰ ਿਵਨਯਃ ਕ੍ਰੁʼਤਃ|
ⅩⅩⅩⅢ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁ ਰ੍ਲੋਕਾਰਣ੍ਯਾਤ੍ ਤੰ ਿਨਰ੍ਜਨਮਾਨੀਯ ਤਸ੍ਯ ਕਰ੍ਣਯੋਙ੍ਗੁਲੀ
ਰ੍ਦਦੌ ਿਨਸ਼਼੍ਠੀਵੰ ਦੱਤ੍ਵਾ ਚ ਤੱਿਜਹ੍ਵਾਂ ਪਸ੍ਪਰ੍ਸ਼|
ⅩⅩⅩⅣ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਸ੍ਵਰ੍ਗੰ ਿਨਰੀਕ੍ਸ਼੍ਯ ਦੀਰ੍ਘੰ ਿਨਸ਼੍ਵਸ੍ਯ ਤਮਵਦਤ੍
ਇਤਫਤਃ ਅਰ੍ਥਾਨ੍ ਮੁਕ੍ਤੋ ਭੂਯਾਤ੍|
ⅩⅪ
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ਤਤਸ੍ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼ਣੰ ਤਸ੍ਯ ਕਰ੍ਣੌ ਮੁਕ੍ਤੌ ਿਜਹ੍ਵਾਯਾਸ਼੍ਚ
ਜਾਡ੍ਯਾਪਗਮਾਤ੍ ਸ ਸੁਸ੍ਪਸ਼਼੍ਟਵਾਕ੍ਯਮਕਥਯਤ੍|
ⅩⅩⅩⅥ ਅਥ ਸ ਤਾਨ੍ ਵਾਢਿਮਤ੍ਯਾਿਦਦੇਸ਼ ਯੂਯਿਮਮਾਂ ਕਥਾਂ
ਕਸ੍ਮੈਿਚਦਿਪ ਮਾ ਕਥਯਤ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਯਿਤ ਨ੍ਯਸ਼਼ੇਧਤ੍ ਤੇ ਤਿਤ ਬਾਹੁਲ੍ਯੇਨ
ਪ੍ਰਾਚਾਰਯਨ੍;
ⅩⅩⅩⅦ ਤੇ(ਅ)ਿਤਚਮਤ੍ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਯ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਕਥਯਾਮਾਸੁਃ ਸ ਬਿਧਰਾਯ
ਸ਼੍ਰਵਣਸ਼ਕ੍ਿਤੰ ਮੂਕਾਯ ਚ ਕਥਨਸ਼ਕ੍ਿਤੰ ਦੱਤ੍ਵਾ ਸਰ੍ੱਵੰ ਕਰ੍ੰਮੋੱਤਮਰੂਪੇਣ ਚਕਾਰ|
Ⅰ

Ⅷ

ਤਦਾ ਤਤ੍ਸਮੀਪੰ ਬਹਵੋ ਲੋਕਾ ਆਯਾਤਾ ਅਤਸ੍ਤੇਸ਼ਾਂ
ਭੋਜ੍ਯਦ੍ਰਵ੍ਯਾਭਾਵਾਦ੍ ਯੀਸ਼ੁਃ ਿਸ਼ਸ਼੍ਯਾਨਾਹੂਯ ਜਗਾਦ,|
Ⅱ ਲੋਕਿਨਵਹੇ ਮਮ ਕ੍ਰੁʼਪਾ ਜਾਯਤੇ ਤੇ ਿਦਨਤ੍ਰਯੰ ਮਯਾ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਸਨ੍ਿਤ
ਤੇਸ਼ਾਂ ਭੋਜ੍ਯੰ ਿਕਮਿਪ ਨਾਸ੍ਿਤ|
Ⅲ ਤੇਸ਼ਾਂ ਮਧ੍ਯੇ(ਅ)ਨੇਕੇ ਦੂਰਾਦ੍ ਆਗਤਾਃ, ਅਭੁਕ੍ਤੇਸ਼ੁ ਤੇਸ਼ੁ ਮਯਾ
ਸ੍ਵਗ੍ਰੁʼਹਮਿਭਪ੍ਰਿਹਤੇਸ਼ੁ ਤੇ ਪਿਥ ਕ੍ਲਿਮਸ਼਼੍ਯਨ੍ਿਤ|
Ⅳ ਿਸ਼ਸ਼੍ਯਾ ਅਵਾਿਦਸ਼਼ੁਃ, ਏਤਾਵਤੋ ਲੋਕਾਨ੍ ਤਰ੍ਪਿਯਤੁਮ੍ ਅਤ੍ਰ ਪ੍ਰਨ੍ਤਰੇ
ਪੂਪਾਨ੍ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੁੰ ਕੇਨ ਸ਼ਕ੍ਯਤੇ?
Ⅴ ਤਤਃ ਸ ਤਾਨ੍ ਪਪ੍ਰੱਛ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਕਿਤ ਪੂਪਾਃ ਸਨ੍ਿਤ? ਤੇ(ਅ)ਕਥਯਨ੍
ਸਪ੍ਤ|
Ⅵ ਤਤਃ ਸ ਤਾੱਲੋਕਾਨ੍ ਭੁਿਵ ਸਮੁਪਵੇਸ਼੍ਟੁਮ੍ ਆਿਦਸ਼੍ਯ ਤਾਨ੍ ਸਪ੍ਤ ਪੂਪਾਨ੍
ਧ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਈਸ਼੍ਵਰਗੁਣਾਨ੍ ਅਨੁਕੀਰ੍ੱਤਯਾਮਾਸ, ਭੰਕ੍ਤ੍ਵਾ ਪਿਰਵੇਸ਼ਿਯਤੁੰ
ਿਸ਼ਸ਼੍ਯਾਨ੍ ਪ੍ਰਿਤ ਦਦੌ, ਤਤਸ੍ਤੇ ਲੋਕੇਭ੍ਯਃ ਪਿਰਵੇਸ਼ਯਾਮਾਸੁਃ|
Ⅶ ਤਥਾ ਤੇਸ਼ਾਂ ਸਮੀਪੇ ਯੇ ਕ੍ਸ਼ੁਦ੍ਰਮਤ੍ਸ੍ਯਾ ਆਸਨ੍ ਤਾਨਪ੍ਯਾਦਾਯ
ਈਸ਼੍ਵਰਗੁਣਾਨ੍ ਸੰਕੀਰ੍ਤ੍ਯ ਪਿਰਵੇਸ਼ਿਯਤੁਮ੍ ਆਿਦਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍|
Ⅷ ਤਤੋ ਲੋਕਾ ਭੁਕ੍ਤ੍ਵਾ ਤ੍ਰੁʼਪ੍ਿਤੰ ਗਤਾ ਅਵਿਸ਼ਸ਼੍ਟਖਾਦ੍ਯੈਃ ਪੂਰ੍ਣਾਃ
ਸਪ੍ਤਡੱਲਕਾ ਗ੍ਰੁʼਹੀਤਾਸ਼੍ਚ|
Ⅸ ਏਤੇ ਭੋਕ੍ਤਾਰਃ ਪ੍ਰਾਯਸ਼੍ਚਤੁਃ ਸਹਸ੍ਰਪੁਰੁਸ਼ਾ ਆਸਨ੍ ਤਤਃ ਸ ਤਾਨ੍
ਿਵਸਸਰ੍ਜ|
Ⅹ ਅਥ ਸ ਿਸ਼ਸ਼੍ਯਃ ਸਹ ਨਾਵਮਾਰੁਹ੍ਯ ਦਲ੍ਮਾਨੂਥਾਸੀਮਾਮਾਗਤਃ|
Ⅺ ਤਤਃ ਪਰੰ ਿਫਰੂਿਸ਼ਨ ਆਗਤ੍ਯ ਤੇਨ ਸਹ ਿਵਵਦਮਾਨਾਸ੍ਤਸ੍ਯ
ਪਰੀਕ੍ਸ਼ਾਰ੍ਥਮ੍ ਆਕਾਸ਼ੀਯਿਚਹ੍ਨੰ ਦ੍ਰਸ਼਼੍ਟੁੰ ਯਾਿਚਤਵਨ੍ਤਃ|
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ਸੋ(ਅ)ਨ੍ਤਰ੍ਦੀਰ੍ਘੰ ਿਨਸ਼੍ਵਸ੍ਯਾਕਥਯਤ੍, ਏਤੇ ਿਵਦ੍ਯਮਾਨਨਰਾਃ
ਕੁਤਸ਼੍ਿਚਨ੍ਹੰ ਮ੍ਰੁʼਗਯਨ੍ਤ?ੇ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨਹੰ ਯਥਾਰ੍ਥੰ ਬ੍ਰਵੀਿਮ ਲੋਕਾਨੇਤਾਨ੍
ਿਕਮਿਪ ਿਚਹ੍ਨੰ ਨ ਦਰ੍ਸ਼ਿਯਸ਼਼੍ਯਤੇ|
ⅩⅢ ਅਥ ਤਾਨ੍ ਿਹਤ੍ਵਾ ਪੁਨ ਰ੍ਨਾਵਮ੍ ਆਰੁਹ੍ਯ ਪਾਰਮਗਾਤ੍|
ⅩⅣ ਏਤਿਰ੍ਹ ਿਸ਼ਸ਼੍ਯੈਃ ਪੂਪੇਸ਼ੁ ਿਵਸ੍ਮ੍ਰੁʼਤੇਸ਼ੁ ਨਾਿਵ ਤੇਸ਼ਾਂ ਸੰਿਨਧੌ ਪੂਪ
ਏਕਏਵ ਸ੍ਿਥਤਃ|
ⅩⅤ ਤਦਾਨੀਂ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਾਨ੍ ਆਿਦਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍ ਿਫਰੂਿਸ਼ਨਾਂ ਹੇਰੋਦਸ਼੍ਚ ਿਕਣ੍ਵੰ
ਪ੍ਰਿਤ ਸਤਰ੍ਕਾਃ ਸਾਵਧਾਨਾਸ਼੍ਚ ਭਵਤ|
ⅩⅥ ਤਤਸ੍ਤੇ(ਅ)ਨ੍ਯੋਨ੍ਯੰ ਿਵਵੇਚਨੰ ਕਰ੍ਤੁਮ੍ ਆਰੇਿਭਰੇ, ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਸੰਿਨਧੌ
ਪੂਪੋ ਨਾਸ੍ਤੀਿਤ ਹੇਤੋਿਰਦੰ ਕਥਯਿਤ|
ⅩⅦ ਤਦ੍ ਬੁਦ੍ੱਵਾ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤੇਭ੍ਯ(ੋ ਅ)ਕਥਯਤ੍ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਸ੍ਥਾਨੇ
ਪੂਪਾਭਾਵਾਤ੍ ਕੁਤ ਇੱਥੰ ਿਵਤਰ੍ਕਯਥ? ਯੂਯੰ ਿਕਮਦ੍ਯਾਿਪ ਿਕਮਿਪ ਨ
ਜਾਨੀਥ? ਬੋੱਧੁਞ੍ਚ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨੁਥ? ਯਾਵਦਦ੍ਯ ਿਕੰ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਮਨਾਂਿਸ
ਕਿਠਨਾਿਨ ਸਨ੍ਿਤ?
ⅩⅧ ਸਤ੍ਸੁ ਨੇਤ੍ਰੇਸ਼ੁ ਿਕੰ ਨ ਪਸ਼੍ਯਥ? ਸਤ੍ਸੁ ਕਰ੍ਣੇਸ਼ੁ ਿਕੰ ਨ ਸ਼੍ਰੁʼਣੁਥ? ਨ
ਸ੍ਮਰਥ ਚ?
ⅩⅨ ਯਦਾਹੰ ਪਞ੍ਚਪੂਪਾਨ੍ ਪਞ੍ਚਸਹਸ੍ਰਾਣਾਂ ਪੁਰੁਸ਼ਾਣਾਂ ਮਧ੍ਯੇ ਭੰਕ੍ਤ੍ਵਾ
ਦੱਤਵਾਨ੍ ਤਦਾਨੀਂ ਯੂਯਮ੍ ਅਵਿਸ਼ਸ਼੍ਟਪੂਪੈਃ ਪੂਰ੍ਣਾਨ੍ ਕਿਤ ਡੱਲਕਾਨ੍
ਗ੍ਰੁʼਹੀਤਵਨ੍ਤਃ? ਤੇ(ਅ)ਕਥਯਨ੍ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ਡੱਲਕਾਨ੍|
ⅩⅩ ਅਪਰਞ੍ਚ ਯਦਾ ਚਤੁਃਸਹਸ੍ਰਾਣਾਂ ਪੁਰੁਸ਼ਾਣਾਂ ਮਧ੍ਯੇ ਪੂਪਾਨ੍
ਭੰਕ੍ਤ੍ਵਾਦਦਾਂ ਤਦਾ ਯੂਯਮ੍ ਅਿਤਿਰਕ੍ਤਪੂਪਾਨਾਂ ਕਿਤ ਡੱਲਕਾਨ੍
ਗ੍ਰੁʼਹੀਤਵਨ੍ਤਃ? ਤੇ ਕਥਯਾਮਾਸੁਃ ਸਪ੍ਤਡੱਲਕਾਨ੍|
ⅩⅪ ਤਦਾ ਸ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਤਿਰ੍ਹ ਯੂਯਮ੍ ਅਧੁਨਾਿਪ ਕੁਤੋ ਬੋਦ੍ੱਵੁੰ ਨ
ਸ਼ਕ੍ਨੁਥ?
ⅩⅫ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਬੈਤ੍ਸੈਦਾਨਗਰੇ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੇ ਲੋਕਾ ਅਨ੍ਧਮੇਕੰ ਨਰੰ
ਤਤ੍ਸਮੀਪਮਾਨੀਯ ਤੰ ਸ੍ਪ੍ਰਸ਼਼੍ਟੁੰ ਤੰ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਯਾਞ੍ਚਿਕ੍ਰਰੇ|
ⅩⅩⅢ ਤਦਾ ਤਸ੍ਯਾਨ੍ਧਸ੍ਯ ਕਰੌ ਗ੍ਰੁʼਹੀਤ੍ਵਾ ਨਗਰਾਦ੍ ਬਿਹਰ੍ਦੇਸ਼ੰ ਤੰ
ਨੀਤਵਾਨ੍; ਤੰਨੇਤ੍ਰੇ ਿਨਸ਼਼੍ਠੀਵੰ ਦੱਤ੍ਵਾ ਤਦ੍ਗਾਤ੍ਰੇ ਹਸ੍ਤਾਵਰ੍ਪਿਯਤ੍ਵਾ ਤੰ
ਪਪ੍ਰੱਛ, ਿਕਮਿਪ ਪਸ਼੍ਯਿਸ?
ⅩⅩⅣ ਸ ਨੇਤ੍ਰੇ ਉਨ੍ਮੀਲ੍ਯ ਜਗਾਦ, ਵ੍ਰੁʼਕ੍ਸ਼ਵਤ੍ ਮਨੁਜਾਨ੍ ਗੱਛਤੋ
ਿਨਰੀਕ੍ਸ਼ੇ|
Ⅻ ਤਦਾ
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ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪੁਨਸ੍ਤਸ੍ਯ ਨਯਨਯੋ ਰ੍ਹਸ੍ਤਾਵਰ੍ਪਿਯਤ੍ਵਾ ਤਸ੍ਯ
ਨੇਤ੍ਰੇ ਉਨ੍ਮੀਲਯਾਮਾਸ; ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸ ਸ੍ਵਸ੍ਥੋ ਭੂਤ੍ਵਾ ਸ੍ਪਸ਼਼੍ਟਰੂਪੰ
ਸਰ੍ੱਵਲੋਕਾਨ੍ ਦਦਰ੍ਸ|਼
ⅩⅩⅥ ਤਤਃ ਪਰੰ ਤ੍ਵੰ ਗ੍ਰਾਮੰ ਮਾ ਗੱਛ ਗ੍ਰਾਮਸ੍ਥੰ ਕਮਿਪ ਚ
ਿਕਮਪ੍ਯਨੁਕ੍ਤ੍ਵਾ ਿਨਜਗ੍ਰੁʼਹੰ ਯਾਹੀਤ੍ਯਾਿਦਸ਼੍ਯ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤੰ ਿਨਜਗ੍ਰੁʼਹੰ
ਪ੍ਰਿਹਤਵਾਨ੍|
ⅩⅩⅦ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਿਸ਼ਸ਼੍ਯੈਃ ਸਿਹਤੋ ਯੀਸ਼ੁਃ ਕੈਸਰੀਯਾਿਫਿਲਿਪਪੁਰੰ
ਜਗਾਮ, ਪਿਥ ਗੱਛਨ੍ ਤਾਨਪ੍ਰੁʼ◌ੱਛਤ੍ ਕੋ(ਅ)ਹਮ੍ ਅਤ੍ਰ ਲੋਕਾਃ ਿਕੰ ਵਦਨ੍ਿਤ?
ⅩⅩⅧ ਤੇ ਪ੍ਰਤ੍ਯੂਚੁਃ ਤ੍ਵਾਂ ਯੋਹਨੰ ਮੱਜਕੰ ਵਦਨ੍ਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਕੇਿਪ ਕੇਿਪ
ਏਿਲਯੰ ਵਦਨ੍ਿਤ; ਅਪਰੇ ਕੇਿਪ ਕੇਿਪ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਦ੍ਵਾਿਦਨਾਮ੍ ਏਕੋ ਜਨ ਇਿਤ
ਵਦਨ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅨ ਅਥ ਸ ਤਾਨਪ੍ਰੁʼ◌ੱਛਤ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ ਕੋਹਮ੍? ਇਤ੍ਯਤ੍ਰ ਯੂਯੰ ਿਕੰ
ਵਦਥ? ਤਦਾ ਿਪਤਰਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯਵਦਤ੍ ਭਵਾਨ੍ ਅਿਭਿਸ਼਼ਕ੍ਤਸ੍ਤ੍ਰਾਤਾ|
ⅩⅩⅩ ਤਤਃ ਸ ਤਾਨ੍ ਗਾਢਮਾਿਦਸ਼ਦ੍ ਯੂਯੰ ਮਮ ਕਥਾ ਕਸ੍ਮੈਿਚਦਿਪ ਮਾ
ਕਥਯਤ|
ⅩⅩⅪ ਮਨੁਸ਼੍ਯਪੁਤ੍ਰੇਣਾਵਸ਼੍ਯੰ
ਬਹਵੋ ਯਾਤਨਾ ਭੋਕ੍ਤਵ੍ਯਾਃ
ਪ੍ਰਾਚੀਨਲੋਕੈਃ
ਪ੍ਰਧਾਨਯਾਜਕੈਰਧ੍ਯਾਪਕੈਸ਼੍ਚ
ਸ
ਿਨਨ੍ਿਦਤਃ
ਸਨ੍ ਘਾਤਿਯਸ਼਼੍ਯਤੇ ਤ੍ਰੁʼਤੀਯਿਦਨੇ ਉੱਥਾਸ੍ਯਿਤ ਚ, ਯੀਸ਼ੁਃ
ਿਸ਼ਸ਼੍ਯਾਨੁਪਦੇਸ਼੍ਟੁਮਾਰਭ੍ਯ ਕਥਾਿਮਮਾਂ ਸ੍ਪਸ਼਼੍ਟਮਾਚਸ਼਼੍ਟ|
ⅩⅩⅫ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਿਪਤਰਸ੍ਤਸ੍ਯ ਹਸ੍ਤੌ ਧ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਤੰ ਤਰ੍ੱਿਜਤਵਾਨ੍|
ⅩⅩⅩⅢ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਮੁਖੰ ਪਰਾਵਰ੍ਤ੍ਯ ਿਸ਼ਸ਼੍ਯਗਣੰ ਿਨਰੀਕ੍ਸ਼੍ਯ ਿਪਤਰੰ
ਤਰ੍ਜਿਯਤ੍ਵਾਵਾਦੀਦ੍ ਦੂਰੀਭਵ ਿਵਘ੍ਨਕਾਿਰਨ੍ ਈਸ਼੍ਵਰੀਯਕਾਰ੍ੱਯਾਦਿਪ
ਮਨੁਸ਼੍ਯਕਾਰ੍ੱਯੰ ਤੁਭ੍ਯੰ ਰੋਚਤਤਰਾਂ|
ⅩⅩⅩⅣ ਅਥ ਸ ਲੋਕਾਨ੍ ਿਸ਼ਸ਼੍ਯਾਂਸ਼੍ਚਾਹੂਯ ਜਗਾਦ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਨ੍
ਮਾਮਨੁਗਨ੍ਤੁਮ੍ ਇੱਛਿਤ ਸ ਆਤ੍ਮਾਨੰ ਦਾਮ੍ਯਤੁ, ਸ੍ਵਕ੍ਰੁਸ਼ੰ ਗ੍ਰੁʼਹੀਤ੍ਵਾ
ਮਤ੍ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਆਯਾਤੁ|
ⅩⅩⅩⅤ ਯਤੋ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਸ੍ਵਪ੍ਰਾਣੰ ਰਕ੍ਿਸ਼਼ਤੁਿਮੱਛਿਤ ਸ ਤੰ
ਹਾਰਿਯਸ਼਼੍ਯਿਤ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਨ੍ ਮਦਰ੍ਥੰ ਸੁਸੰਵਾਦਾਰ੍ਥਞ੍ਚ ਪ੍ਰਾਣੰ
ਹਾਰਯਿਤ ਸ ਤੰ ਰਕ੍ਿਸ਼਼ਸ਼੍ਯਿਤ|
ⅩⅩⅩⅥ ਅਪਰਞ੍ਚ ਮਨੁਜਃ ਸਰ੍ੱਵੰ ਜਗਤ੍ ਪ੍ਰਾਪ੍ਯ ਯਿਦ ਸ੍ਵਪ੍ਰਾਣੰ
ਹਾਰਯਿਤ ਤਿਰ੍ਹ ਤਸ੍ਯ ਕੋ ਲਾਭਃ?
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ਸ੍ਵਪ੍ਰਾਣਿਵਿਨਮਯੇਨ ਿਕੰ ਦਾਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨੋਿਤ?
ਵ੍ਯਿਭਚਾਿਰਣਾਂ ਪਾਿਪਨਾਞ੍ਚ ਲੋਕਾਨਾਂ ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਦ੍ ਯਿਦ
ਕੋਿਪ ਮਾਂ ਮਤ੍ਕਥਾਞ੍ਚ ਲੱਜਾਸ੍ਪਦੰ ਜਾਨਾਿਤ ਤਿਰ੍ਹ ਮਨੁਜਪੁਤ੍ਰੋ ਯਦਾ
ਧਰ੍ੰਮਦੂਤੈਃ ਸਹ ਿਪਤੁਃ ਪ੍ਰਭਾਵੇਣਾਗਿਮਸ਼਼੍ਯਿਤ ਤਦਾ ਸੋਿਪ ਤੰ ਲੱਜਾਸ੍ਪਦੰ
ਜ੍ਞਾਸ੍ਯਿਤ|
ⅩⅩⅩⅧ ਏਤੇਸ਼ਾਂ

Ⅰ

Ⅸ

ਅਥ ਸ ਤਾਨਵਾਦੀਤ੍ ਯੁਸ਼੍ਮਭ੍ਯਮਹੰ ਯਥਾਰ੍ਥੰ ਕਥਯਾਿਮ,
ਈਸ਼੍ਵਰਰਾਜ੍ਯੰ ਪਰਾਕ੍ਰਮੇਣੋਪਸ੍ਿਥਤੰ ਨ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟ੍ਵਾ ਮ੍ਰੁʼਤ੍ਯੁੰ
ਨਾਸ੍ਵਾਿਦਸ਼਼੍ਯਨ੍ਤ,ੇ ਅਤ੍ਰ ਦਣ੍ਡਾਯਮਾਨਾਨਾਂ ਮਧ੍ਯੇਿਪ ਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ਾ
ਲੋਕਾਃ ਸਨ੍ਿਤ|
Ⅱ ਅਥ ਸ਼਼ਡ੍ਿਦਨੇਭ੍ਯਃ ਪਰੰ ਯੀਸ਼ੁਃ ਿਪਤਰੰ ਯਾਕੂਬੰ ਯੋਹਨਞ੍ਚ ਗ੍ਰੁʼਹੀਤ੍ਵਾ
ਿਗਰੇਰੁੱਚਸ੍ਯ ਿਨਰ੍ਜਨਸ੍ਥਾਨੰ ਗਤ੍ਵਾ ਤੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤ੍ਯਕ੍ਸ਼ੇ ਮੂਰ੍ਤ੍ਯਨ੍ਤਰੰ ਦਧਾਰ|
Ⅲ ਤਤਸ੍ਤਸ੍ਯ ਪਿਰਧੇਯਮ੍ ਈਦ੍ਰੁʼਸ਼ਮ੍ ਉੱਜ੍ਵਲਿਹਮਪਾਣਡਰੰ ਜਾਤੰ ਯਦ੍
ਜਗਿਤ ਕੋਿਪ ਰਜਕੋ ਨ ਤਾਦ੍ਰੁʼਕ੍ ਪਾਣਡਰੰ ਕਰ੍ੱਤਾਂ ਸ਼ਕ੍ਨੋਿਤ|
Ⅳ ਅਪਰਞ੍ਚ ਏਿਲਯੋ ਮੂਸਾਸ਼੍ਚ ਤੇਭ੍ਯੋ ਦਰ੍ਸ਼ਨੰ ਦੱਤ੍ਵਾ ਯੀਸ਼ੁਨਾ ਸਹ ਕਥਨੰ
ਕਰ੍ੱਤੁਮਾਰੇਭਾਤੇ|
Ⅴ ਤਦਾ ਿਪਤਰੋ ਯੀਸ਼ੁਮਵਾਦੀਤ੍ ਹੇ ਗੁਰ(ੋ ਅ)ਸ੍ਮਾਕਮਤ੍ਰ ਸ੍ਿਥਿਤਰੁੱਤਮਾ,
ਤਤਏਵ ਵਯੰ ਤ੍ਵਤ੍ਕ੍ਰੁʼਤੇ ਏਕਾਂ ਮੂਸਾਕ੍ਰੁʼਤੇ ਏਕਾਮ੍ ਏਿਲਯਕ੍ਰੁʼਤੇ ਚੈਕਾਂ,
ਏਤਾਸ੍ਿਤਸ੍ਰਃ ਕੁਟੀ ਿਰ੍ਨਰ੍ੰਮਾਮ|
Ⅵ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਯਦੁਕ੍ਤਵਾਨ੍ ਤਤ੍ ਸ੍ਵਯੰ ਨ ਬੁਬੁਧੇ ਤਤਃ ਸਰ੍ੱਵੇ
ਿਬਭਯਾਞ੍ਚਕ੍ਰੁਃ|
Ⅶ ਏਤਿਰ੍ਹ ਪਯੋਦਸ੍ਤਾਨ੍ ਛਾਦਯਾਮਾਸ, ਮਮਯਾਂ ਿਪ੍ਰਯਃ ਪੁਤ੍ਰਃ
ਕਥਾਸੁ ਤਸ੍ਯ ਮਨਾਂਿਸ ਿਨਵੇਸ਼ਯਤੇਿਤ ਨਭੋਵਾਣੀ ਤਨ੍ਮੇਦ੍ਯਾੰਿਨਰ੍ਯਯੌ|
Ⅷ ਅਥ ਹਠਾੱਤੇ ਚਤੁਿਰ੍ਦਸ਼ੋ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟ੍ਵਾ ਯੀਸ਼ੁੰ ਿਵਨਾ ਸ੍ਵੈਃ ਸਿਹਤੰ ਕਮਿਪ
ਨ ਦਦ੍ਰੁʼਸ਼ੁਃ|
Ⅸ ਤਤਃ ਪਰੰ ਿਗਰੇਰਵਰੋਹਣਕਾਲੇ ਸ ਤਾਨ੍ ਗਾਢਮ੍ ਦੂਤ੍ਯਾਿਦਦੇਸ਼
ਯਾਵੰਨਰਸੂਨੋਃ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਦੁੱਥਾਨੰ ਨ ਭਵਿਤ, ਤਾਵਤ੍ ਦਰ੍ਸ਼ਨਸ੍ਯਾਸ੍ਯ ਵਾਰ੍ੱਤਾ
ਯੁਸ਼੍ਮਾਿਭਃ ਕਸ੍ਮੈਿਚਦਿਪ ਨ ਵਕ੍ਤਵ੍ਯਾ|
Ⅹ ਤਦਾ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਦੁੱਥਾਨਸ੍ਯ ਕੋਿਭਪ੍ਰਾਯ ਇਿਤ ਿਵਚਾਰ੍ੱਯ ਤੇ ਤਦ੍ਵਾਕ੍ਯੰ
ਸ੍ਵੇਸ਼ੁ ਗੋਪਾਯਾਞ੍ਚਿਕ੍ਰਰੇ|
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ਅਥ ਤੇ ਯੀਸ਼ੁੰ ਪਪ੍ਰੱਛੁਃ ਪ੍ਰਥਮਤ ਏਿਲਯੇਨਾਗਨ੍ਤਵ੍ਯਮ੍ ਇਿਤ
ਵਾਕ੍ਯੰ ਕੁਤ ਉਪਾਧ੍ਯਾਯਾ ਆਹੁਃ?
Ⅻ ਤਦਾ ਸ ਪ੍ਰਤ੍ਯੁਵਾਚ , ਏਿਲਯਃ ਪ੍ਰਥਮਮੇਤ੍ਯ ਸਰ੍ੱਵਕਾਰ੍ੱਯਾਿਣ
ਸਾਧਿਯਸ਼਼੍ਯਿਤ; ਨਰਪੁਤ੍ਰੇ ਚ ਿਲਿਪ ਰ੍ਯਥਾਸ੍ਤੇ ਤਥੈਵ ਸੋਿਪ ਬਹੁਦੁਃਖੰ
ਪ੍ਰਾਪ੍ਯਾਵਜ੍ਞਾਸ੍ਯਤੇ|
ⅩⅢ ਿਕਨ੍ਤ੍ਵਹੰ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨ੍ ਵਦਾਿਮ , ਏਿਲਯਾਰ੍ਥੇ ਿਲਿਪ ਰ੍ਯਥਾਸ੍ਤੇ ਤਥੈਵ
ਸ ਏਤ੍ਯ ਯਯੌ, ਲੋਕਾ: ਸ੍ਵੇੱਛਾਨੁਰੂਪੰ ਤਮਿਭਵ੍ਯਵਹਰਨ੍ਿਤ ਸ੍ਮ|
ⅩⅣ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਸ ਿਸ਼ਸ਼੍ਯਸਮੀਪਮੇਤ੍ਯ ਤੇਸ਼ਾਂ ਚਤੁਃਪਾਰ੍ਸ਼੍ਵੇ ਤੈਃ ਸਹ
ਬਹੁਜਨਾਨ੍ ਿਵਵਦਮਾਨਾਨ੍ ਅਧ੍ਯਾਪਕਾਂਸ਼੍ਚ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍;
ⅩⅤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸਰ੍ੱਵਲੋਕਾਸ੍ਤੰ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟ੍ਵੈਵ ਚਮਤ੍ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਯ ਤਦਾਸੰਨੰ
ਧਾਵਨ੍ਤਸ੍ਤੰ ਪ੍ਰਣੇਮੁਃ|
ⅩⅥ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਰਧ੍ਯਾਪਕਾਨਪ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ੀਦ੍ ਏਤੈਃ ਸਹ ਯੂਯੰ ਿਕੰ
ਿਵਵਦਧ੍ਵੇ?
ⅩⅦ ਤਤੋ ਲੋਕਾਨਾਂ ਕਸ਼੍ਿਚਦੇਕਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯਵਾਦੀਤ੍ ਹੇ ਗੁਰੋ ਮਮ ਸੂਨੁੰ ਮੂਕੰ
ਭੂਤਧ੍ਰੁʼਤਞ੍ਚ ਭਵਦਾਸੰਨਮ੍ ਆਨਯੰ|
ⅩⅧ ਯਦਾਸੌ ਭੂਤਸ੍ਤਮਾਕ੍ਰਮਤੇ ਤਦੈਵ ਪਾਤਸਿਤ ਤਥਾ ਸ ਫੇਣਾਯਤੇ,
ਦਨ੍ਤੈਰ੍ਦਨ੍ਤਾਨ੍ ਘਰ੍ਸ਼ਿਤ ਕ੍ਸ਼ੀਣੋ ਭਵਿਤ ਚ; ਤਤੋ ਹੇਤੋਸ੍ਤੰ ਭੂਤੰ ਤ੍ਯਾਜਿਯਤੁੰ
ਭਵੱਿਛਸ਼਼੍ਯਾਨ੍ ਿਨਵੇਿਦਤਵਾਨ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੇ ਨ ਸ਼ੇਕੁਃ|
ⅩⅨ ਤਦਾ ਸ ਤਮਵਾਦੀਤ੍, ਰੇ ਅਿਵਸ਼੍ਵਾਿਸਨਃ ਸਨ੍ਤਾਨਾ ਯੁਸ਼੍ਮਾਿਭਃ ਸਹ
ਕਿਤ ਕਾਲਾਨਹੰ ਸ੍ਥਾਸ੍ਯਾਿਮ? ਅਪਰਾਨ੍ ਕਿਤ ਕਾਲਾਨ੍ ਵਾ ਵ ਆਚਾਰਾਨ੍
ਸਿਹਸ਼਼੍ਯ?ੇ ਤੰ ਮਦਾਸੰਨਮਾਨਯਤ|
ⅩⅩ ਤਤਸ੍ਤਤ੍ਸੰਿਨਿਧੰ ਸ ਆਨੀਯਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੰ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟ੍ਵੈਵ ਭੂਤੋ ਬਾਲਕੰ
ਧ੍ਰੁʼਤਵਾਨ੍; ਸ ਚ ਭੂਮੌ ਪਿਤਤ੍ਵਾ ਫੇਣਾਯਮਾਨੋ ਲੁਲੋਠ|
ⅩⅪ ਤਦਾ ਸ ਤਤ੍ਿਪਤਰੰ ਪਪ੍ਰੱਛ, ਅਸ੍ਯੇਦ੍ਰੁʼਸ਼ੀ ਦਸ਼ਾ ਕਿਤ ਿਦਨਾਿਨ
ਭੂਤਾ? ਤਤਃ ਸੋਵਾਦੀਤ੍ ਬਾਲ੍ਯਕਾਲਾਤ੍|
ⅩⅫ ਭੂਤੋਯੰ ਤੰ ਨਾਸ਼ਿਯਤੁੰ ਬਹੁਵਾਰਾਨ੍ ਵਹ੍ਨੌ ਜਲੇ ਚ ਨ੍ਯਕ੍ਿਸ਼਼ਪਤ੍
ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਿਦ ਭਵਾਨ ਿਕਮਿਪ ਕਰ੍ੱਤਾਂ ਸ਼ਕ੍ਨੋਿਤ ਤਿਰ੍ਹ ਦਯਾਂ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾਸ੍ਮਾਨ੍
ਉਪਕਰੋਤੁ|
ⅩⅩⅢ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਮਵਦਤ੍ ਯਿਦ ਪ੍ਰਤ੍ਯੇਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨੋਿਸ਼਼ ਤਿਰ੍ਹ
ਪ੍ਰਤ੍ਯਿਯਨੇ ਜਨਾਯ ਸਰ੍ੱਵੰ ਸਾਧ੍ਯਮ੍|
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ਤਦ੍ਬਾਲਕਸ੍ਯ ਿਪਤਾ ਪ੍ਰੋੱਚੈ ਰੂਵਨ੍ ਸਾਸ਼੍ਰੁਨੇਤ੍ਰਃ
ਪ੍ਰੋਵਾਚ, ਪ੍ਰਭੋ ਪ੍ਰਤ੍ਯੇਿਮ ਮਮਾਪ੍ਰਤ੍ਯਯੰ ਪ੍ਰਿਤਕੁਰ|ੁ
ⅩⅩⅤ ਅਥ ਯੀਸ਼ੁ ਰ੍ਲੋਕਸਙ੍ਘੰ ਧਾਿਵਤ੍ਵਾਯਾਨ੍ਤੰ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟ੍ਵਾ ਤਮਪੂਤਭੂਤੰ
ਤਰ੍ਜਿਯਤ੍ਵਾ ਜਗਾਦ, ਰੇ ਬਿਧਰ ਮੂਕ ਭੂਤ ਤ੍ਵਮੇਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਬਿਹਰ੍ਭਵ ਪੁਨਃ
ਕਦਾਿਪ ਮਾਸ਼੍ਰਯੈਨੰ ਤ੍ਵਾਮਹਮ੍ ਇਤ੍ਯਾਿਦਸ਼ਾਿਮ|
ⅩⅩⅥ ਤਦਾ ਸ ਭੂਤਸ਼੍ਚੀਤ੍ਸ਼ਬ੍ਦੰ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਤਮਾਪੀਡ੍ਯ ਬਿਹਰ੍ਜਜਾਮ, ਤਤੋ
ਬਾਲਕੋ ਮ੍ਰੁʼਤਕਲ੍ਪੋ ਬਭੂਵ ਤਸ੍ਮਾਦਯੰ ਮ੍ਰੁʼਤਇਤ੍ਯਨੇਕੇ ਕਥਯਾਮਾਸੁਃ|
ⅩⅩⅦ ਿਕਨ੍ਤੁ ਕਰੰ ਧ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਯੀਸ਼ੁਨੋੱਥਾਿਪਤਃ ਸ ਉੱਤਸ੍ਥ|ੌ
ⅩⅩⅧ ਅਥ ਯੀਸ਼ੌ ਗ੍ਰੁʼਹੰ ਪ੍ਰਿਵਸ਼਼੍ਟੇ ਿਸ਼ਸ਼੍ਯਾ ਗੁਪ੍ਤੰ ਤੰ ਪਪ੍ਰੱਛੁਃ,
ਵਯਮੇਨੰ ਭੂਤੰ ਤ੍ਯਾਜਿਯਤੁੰ ਕੁਤੋ ਨ ਸ਼ਕ੍ਤਾਃ?
ⅩⅩⅨ ਸ ਉਵਾਚ, ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਨੋਪਵਾਸੌ ਿਵਨਾ ਕੇਨਾਪ੍ਯਨ੍ਯੇਨ ਕਰ੍ੰਮਣਾ
ਭੂਤਮੀਦ੍ਰੁʼਸ਼ੰ ਤ੍ਯਾਜਿਯਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਯੰ|
ⅩⅩⅩ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਸ ਤਤ੍ਸ੍ਥਾਨਾਿਦਤ੍ਵਾ ਗਾਲੀਲ੍ਮਧ੍ਯੇਨ ਯਯੌ, ਿਕਨ੍ਤੁ
ਤਤ੍ ਕੋਿਪ ਜਾਨੀਯਾਿਦਿਤ ਸ ਨੈੱਛਤ੍|
ⅩⅩⅪ ਅਪਰਞ੍ਚ ਸ ਿਸ਼ਸ਼੍ਯਾਨੁਪਿਦਸ਼ਨ੍ ਬਭਾਸ਼,਼ੇ ਨਰਪੁਤ੍ਰੋ ਨਰਹਸ੍ਤੇਸ਼ੁ
ਸਮਰ੍ਪਿਯਸ਼਼੍ਯਤੇ ਤੇ ਚ ਤੰ ਹਿਨਸ਼਼੍ਯਨ੍ਿਤ ਤੈਸ੍ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਹਤੇ ਤ੍ਰੁʼਤੀਯਿਦਨੇ ਸ
ਉੱਥਾਸ੍ਯਤੀਿਤ|
ⅩⅩⅫ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਤ੍ਕਥਾਂ ਤੇ ਨਾਬੁਧ੍ਯਨ੍ਤ ਪ੍ਰਸ਼਼੍ਟੁਞ੍ਚ ਿਬਭ੍ਯਃ|
ⅩⅩⅩⅢ ਅਥ ਯੀਸ਼ੁਃ ਕਫਰ੍ਨਾਹੂਮ੍ਪੁਰਮਾਗਤ੍ਯ ਮਧ੍ਯੇਗ੍ਰੁʼਹਞ੍ਚੇਤ੍ਯ
ਤਾਨਪ੍ਰੁʼ◌ੱਛਦ੍ ਵਰ੍ਤ੍ਮਮਧ੍ਯੇ ਯੂਯਮਨ੍ਯੋਨ੍ਯੰ ਿਕੰ ਿਵਵਦਧ੍ਵੇ ਸ੍ਮ?
ⅩⅩⅩⅣ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੇ ਿਨਰੁੱਤਰਾਸ੍ਤਸ੍ਥੁ ਰ੍ਯਸ੍ਮਾੱਤੇਸ਼ਾਂ ਕੋ ਮੁਖ੍ਯ ਇਿਤ
ਵਰ੍ਤ੍ਮਾਿਨ ਤੇ(ਅ)ਨ੍ਯੋਨ੍ਯੰ ਵ੍ਯਵਦਨ੍ਤ|
ⅩⅩⅩⅤ ਤਤਃ ਸ ਉਪਿਵਸ਼੍ਯ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ਿਸ਼ਸ਼੍ਯਾਨ੍ ਆਹੂਯ ਬਭਾਸ਼਼ੇ ਯਃ
ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਮੁਖ੍ਯੋ ਭਿਵਤੁਿਮੱਛਿਤ ਸ ਸਰ੍ੱਵੇਭ੍ਯੋ ਗੌਣਃ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼ਾਂ ਸੇਵਕਸ਼੍ਚ
ਭਵਤੁ|
ⅩⅩⅩⅥ ਤਦਾ ਸ ਬਾਲਕਮੇਕੰ ਗ੍ਰੁʼਹੀਤ੍ਵਾ ਮਧ੍ਯੇ ਸਮੁਪਾਵੇਸ਼ਯਤ੍ ਤਤਸ੍ਤੰ
ਕ੍ਰੋਡੇ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਤਾਨਵਾਦਾਤ੍
ⅩⅩⅩⅦ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਦੀਦ੍ਰੁʼਸ਼ਸ੍ਯ ਕਸ੍ਯਾਿਪ ਬਾਲਸ੍ਯਾਿਤਥ੍ਯੰ ਕਰੋਿਤ
ਸ ਮਮਾਿਤਥ੍ਯੰ ਕਰੋਿਤ; ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਨ੍ਮਮਾਿਤਥ੍ਯੰ ਕਰੋਿਤ ਸ ਕੇਵਲਮ੍
ਮਮਾਿਤਥ੍ਯੰ ਕਰੋਿਤ ਤੰਨ ਮਤ੍ਪ੍ਰੇਰਕਸ੍ਯਾਪ੍ਯਾਿਤਥ੍ਯੰ ਕਰੋਿਤ|
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ਅਥ ਯੋਹਨ੍ ਤਮਬ੍ਰਵੀਤ੍ ਹੇ ਗੁਰੋ, ਅਸ੍ਮਾਕਮਨਨੁਗਾਿਮਨਮ੍
ਏਕੰ ਤ੍ਵਾੰਨਾਮ੍ਨਾ ਭੂਤਾਨ੍ ਤ੍ਯਾਜਯਨ੍ਤੰ ਵਯੰ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਵਨ੍ਤਃ,
ਅਸ੍ਮਾਕਮਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ਗਾਿਮਤ੍ਵਾੱਚ ਤੰ ਨ੍ਯਸ਼਼ੇਧਾਮ|
ⅩⅩⅩⅨ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੀਸ਼ੁਰਵਦਤ੍ ਤੰ ਮਾ ਿਨਸ਼਼ੇਧਤ੍, ਯਤੋ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਨ੍
ਮੰਨਾਮ੍ਨਾ ਿਚਤ੍ਰੰ ਕਰ੍ੰਮ ਕਰੋਿਤ ਸ ਸਹਸਾ ਮਾਂ ਿਨਨ੍ਿਦਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨੋਿਤ|
ⅩⅬ ਤਥਾ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਿਵਪਕ੍ਸ਼ਤਾਂ ਨ ਕਰੋਿਤ ਸ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕਮੇਵ
ਸਪਕ੍ਸ਼ਃ|
ⅩⅬⅠ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨ੍ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਿਸ਼ਸ਼੍ਯਾਨ੍ ਜ੍ਞਾਤ੍ਵਾ ਮੰਨਾਮ੍ਨਾ
ਕੰਸੈਕੇਨ ਪਾਨੀਯੰ ਪਾਤੁੰ ਦਦਾਿਤ, ਯੁਸ਼੍ਮਾਨਹੰ ਯਥਾਰ੍ਥੰ ਵਚ੍ਿਮ, ਸ ਫਲੇਨ
ਵਞ੍ਿਚਤੋ ਨ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਿਤ|
ⅩⅬⅡ ਿਕਨ੍ਤੁ
ਯਿਦ ਕਸ਼੍ਿਚਨ੍ ਮਿਯ ਿਵਸ਼੍ਵਾਿਸਨਾਮੇਸ਼ਾਂ
ਕ੍ਸ਼ੁਦ੍ਰਪ੍ਰਾਿਣਨਾਮ੍ ਏਕਸ੍ਯਾਿਪ ਿਵਘ੍ਨੰ ਜਨਯਿਤ, ਤਿਰ੍ਹ ਤਸ੍ਯੈਤਤ੍ਕਰ੍ੰਮ
ਕਰਣਾਤ੍ ਕਣ੍ਠਬੱਧਪੇਸ਼ਣੀਕਸ੍ਯ ਤਸ੍ਯ ਸਾਗਰਾਗਾਧਜਲ ਮੱਜਨੰ ਭਦ੍ਰੰ|
ⅩⅬⅢ ਅਤਃ ਸ੍ਵਕਰੋ ਯਿਦ ਤ੍ਵਾਂ ਬਾਧਤੇ ਤਿਰ੍ਹ ਤੰ ਿਛਨ੍ਿਧ;
ⅩⅬⅣ ਯਸ੍ਮਾਤ੍ ਯਤ੍ਰ ਕੀਟਾ ਨ ਿਮ੍ਰਯਨ੍ਤੇ ਵਿਹ੍ਨਸ਼੍ਚ ਨ ਿਨਰ੍ੱਵਾਿਤ,
ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਅਿਨਰ੍ੱਵਾਣਾਨਲਨਰਕੇ ਕਰਦ੍ਵਯਵਸ੍ਤਵ ਗਮਨਾਤ੍ ਕਰਹੀਨਸ੍ਯ
ਸ੍ਵਰ੍ਗਪ੍ਰਵੇਸ਼ਸ੍ਤਵ ਕ੍ਸ਼ੇਮੰ|
ⅩⅬⅤ ਯਿਦ ਤਵ ਪਾਦੋ ਿਵਘ੍ਨੰ ਜਨਯਿਤ ਤਿਰ੍ਹ ਤੰ ਿਛਨ੍ਿਧ,
ⅩⅬⅥ ਯਤੋ ਯਤ੍ਰ ਕੀਟਾ ਨ ਿਮ੍ਰਯਨ੍ਤੇ ਵਿਹ੍ਨਸ਼੍ਚ ਨ ਿਨਰ੍ੱਵਾਿਤ, ਤਸ੍ਿਮਨ੍
(ਅ)ਿਨਰ੍ੱਵਾਣਵਹ੍ਨੌ ਨਰਕੇ ਿਦ੍ਵਪਾਦਵਤਸ੍ਤਵ ਿਨਕ੍ਸ਼ੇਪਾਤ੍ ਪਾਦਹੀਨਸ੍ਯ
ਸ੍ਵਰ੍ਗਪ੍ਰਵੇਸ਼ਸ੍ਤਵ ਕ੍ਸ਼ੇਮੰ|
ⅩⅬⅦ ਸ੍ਵਨੇਤ੍ਰੰ ਯਿਦ ਤ੍ਵਾਂ ਬਾਧਤੇ ਤਿਰ੍ਹ ਤਦਪ੍ਯੁਤ੍ਪਾਟਯ, ਯਤੋ ਯਤ੍ਰ
ਕੀਟਾ ਨ ਿਮ੍ਰਯਨ੍ਤੇ ਵਿਹ੍ਨਸ਼੍ਚ ਨ ਿਨਰ੍ੱਵਾਿਤ,
ⅩⅬⅧ ਤਸ੍ਿਮਨ (ਅ)ਿਨਰ੍ੱਵਾਣਵਹ੍ਨੌ ਨਰਕੇ ਿਦ੍ਵਨੇਤ੍ਰਸ੍ਯ ਤਵ
ਿਨਕ੍ਸ਼ੇਪਾਦ੍ ਏਕਨੇਤ੍ਰਵਤ ਈਸ਼੍ਵਰਰਾਜ੍ਯੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਸ੍ਤਵ ਕ੍ਸ਼ੇਮ|ੰ
ⅩⅬⅨ ਯਥਾ ਸਰ੍ੱਵੋ ਬਿਲ ਰ੍ਲਵਣਾਕ੍ਤਃ ਿਕ੍ਰਯਤੇ ਤਥਾ ਸਰ੍ੱਵੋ ਜਨੋ ਵਿਹ੍ਨਰੂਪੇਣ
ਲਵਣਾਕ੍ਤਃ ਕਾਿਰਸ਼਼੍ਯਤੇ|
Ⅼ ਲਵਣੰ ਭਦ੍ਰੰ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਿਦ ਲਵਣੇ ਸ੍ਵਾਦੁਤਾ ਨ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ, ਤਿਰ੍ਹ ਕਥਮ੍
ਆਸ੍ਵਾਦ੍ਯੁਕ੍ਤੰ ਕਿਰਸ਼਼੍ਯਥ? ਯੂਯੰ ਲਵਣਯੁਕ੍ਤਾ ਭਵਤ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਪ੍ਰੇਮ
ਕੁਰੁਤ|
ⅩⅩⅩⅧ
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ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਸ ਤਤ੍ਸ੍ਥਾਨਾਤ੍ ਪ੍ਰਸ੍ਥਾਯ ਯਰ੍ੱਦਨਨਦ੍ਯਾਃ ਪਾਰੇ
ਿਯਹੂਦਾਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਉਪਸ੍ਿਥਤਵਾਨ੍, ਤਤ੍ਰ ਤਦਨ੍ਿਤਕੇ ਲੋਕਾਨਾਂ ਸਮਾਗਮੇ ਜਾਤੇ
ਸ ਿਨਜਰੀਤ੍ਯਨੁਸਾਰੇਣ ਪੁਨਸ੍ਤਾਨ੍ ਉਪਿਦਦੇਸ਼|
Ⅱ ਤਦਾ ਿਫਰੂਿਸ਼ਨਸ੍ਤਤ੍ਸਮੀਪਮ੍ ਏਤ੍ਯ ਤੰ ਪਰੀਕ੍ਿਸ਼਼ਤੁੰ ਪਪ੍ਰੱਛਃ
ਸ੍ਵਜਾਯਾ ਮਨੁਜਾਨਾਂ ਤ੍ਯਜ੍ਯਾ ਨ ਵੇਿਤ?
Ⅲ ਤਤਃ ਸ ਪ੍ਰਤ੍ਯਵਾਦੀਤ੍, ਅਤ੍ਰ ਕਾਰ੍ੱਯੇ ਮੂਸਾ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨ੍ ਪ੍ਰਿਤ
ਿਕਮਾਜ੍ਞਾਪਯਤ੍?
Ⅳ ਤ ਊਚੁਃ ਤ੍ਯਾਗਪਤ੍ਰੰ ਲੇਿਖਤੁੰ ਸ੍ਵਪਤ੍ਨੀਂ ਤ੍ਯਕ੍ਤੁਞ੍ਚ
ਮੂਸਾ(ਅ)ਨੁਮਨ੍ਯਤੇ|
Ⅴ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯੁਵਾਚ, ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਮਨਸਾਂ ਕਾਿਠਨ੍ਯਾੱਧੇਤੋ ਰ੍ਮੂਸਾ
ਿਨਦੇਸ਼ਿਮਮਮ੍ ਅਿਲਖਤ੍|
Ⅵ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟੇਰਾਦੌ ਈਸ਼੍ਵਰੋ ਨਰਾਨ੍ ਪੁੰਰੂਪੇਣ ਸ੍ਤ੍ਰੀਰੂਪੇਣ ਚ ਸਸਰ੍ਜ|
Ⅶ "ਤਤਃ ਕਾਰਣਾਤ੍ ਪੁਮਾਨ੍ ਿਪਤਰੰ ਮਾਤਰਞ੍ਚ ਤ੍ਯਕ੍ਤ੍ਵਾ
ਸ੍ਵਜਾਯਾਯਾਮ੍ ਆਸਕ੍ਤੋ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਿਤ,
Ⅷ ਤੌ ਦ੍ਵਾਵ੍ ਏਕਾਙ੍ਗੌ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਤਃ| " ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤਤ੍ਕਾਲਮਾਰਭ੍ਯ ਤੌ ਨ
ਦ੍ਵਾਵ੍ ਏਕਾਙ੍ਗੌ|
Ⅸ ਅਤਃ ਕਾਰਣਾਦ੍ ਈਸ਼੍ਵਰੋ ਯਦਯੋਜਯਤ੍ ਕੋਿਪ ਨਰਸ੍ਤੰਨ ਿਵਯੇਜਯੇਤ੍|
Ⅹ ਅਥ ਯੀਸ਼ੁ ਰ੍ਗ੍ਰੁʼਹੰ ਪ੍ਰਿਵਸ਼਼੍ਟਸ੍ਤਦਾ ਿਸ਼ਸ਼੍ਯਾਃ ਪੁਨਸ੍ਤਤ੍ਕਥਾਂ ਤੰ
ਪਪ੍ਰੱਛੁਃ|
Ⅺ ਤਤਃ ਸੋਵਦਤ੍ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਯਿਦ ਸ੍ਵਭਾਰ੍ੱਯਾਂ ਤ੍ਯਕ੍ਤਵਾਨ੍ਯਾਮ੍
ਉਦ੍ਵਹਿਤ ਤਿਰ੍ਹ ਸ ਸ੍ਵਭਾਰ੍ੱਯਾਯਾਃ ਪ੍ਰਾਿਤਕੂਲ੍ਯੇਨ ਵ੍ਯਿਭਚਾਰੀ ਭਵਿਤ|
Ⅻ ਕਾਿਚੰਨਾਰੀ ਯਿਦ ਸ੍ਵਪਿਤੰ ਿਹਤ੍ਵਾਨ੍ਯਪੁੰਸਾ ਿਵਵਾਿਹਤਾ ਭਵਿਤ
ਤਿਰ੍ਹ ਸਾਿਪ ਵ੍ਯਿਭਚਾਿਰਣੀ ਭਵਿਤ|
ⅩⅢ ਅਥ ਸ ਯਥਾ ਿਸ਼ਸ਼ੂਨ੍ ਸ੍ਪ੍ਰੁʼਸ਼ੇਤ,੍ ਤਦਰ੍ਥੰ ਲੋਕੈਸ੍ਤਦਨ੍ਿਤਕੰ ਿਸ਼ਸ਼ਵ
ਆਨੀਯਨ੍ਤ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਸ਼ਸ਼੍ਯਾਸ੍ਤਾਨਾਨੀਤਵਤਸ੍ਤਰ੍ਜਯਾਮਾਸੁਃ|
ⅩⅣ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਦ੍ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟ੍ਵਾ ਕ੍ਰੁਧ੍ਯਨ੍ ਜਗਾਦ, ਮੰਿਨਕਟਮ੍ ਆਗਨ੍ਤੁੰ
ਿਸ਼ਸ਼ੂਨ੍ ਮਾ ਵਾਰਯਤ, ਯਤ ਏਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ਾ ਈਸ਼੍ਵਰਰਾਜ੍ਯਾਿਧਕਾਿਰਣਃ|
ⅩⅤ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨਹੰ ਯਥਾਰ੍ਥੰ ਵਚ੍ਿਮ, ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਿਸ਼ਸ਼ੁਵਦ੍ ਭੂਤ੍ਵਾ
ਰਾਜ੍ਯਮੀਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਨ ਗ੍ਰੁʼਹ੍ਲੀਯਾਤ੍ ਸ ਕਦਾਿਪ ਤਦ੍ਰਾਜ੍ਯੰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼੍ਟੁੰ ਨ
ਸ਼ਕ੍ਨੋਿਤ|
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ⅩⅥ ਅਨਨਤਰੰ ਸ ਿਸ਼ਸ਼ੂਨਙ੍ਕੇ ਿਨਧਾਯ ਤੇਸ਼ਾਂ ਗਾਤ੍ਰੇਸ਼ੁ ਹਸ੍ਤੌ ਦੱਤ੍ਵਾਿਸ਼ਸ਼ੰ
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ⅩⅦ

ਅਥ ਸ ਵਰ੍ਤ੍ਮਨਾ ਯਾਿਤ, ਏਤਿਰ੍ਹ ਜਨ ਏਕੋ ਧਾਵਨ੍ ਆਗਤ੍ਯ
ਤਤ੍ਸੰਮੁਖੇ ਜਾਨੁਨੀ ਪਾਤਿਯਤ੍ਵਾ ਪ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍, ਭੋਃ ਪਰਮਗੁਰ,ੋ ਅਨਨ੍ਤਾਯੁਃ
ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਯੇ ਮਯਾ ਿਕੰ ਕਰ੍ੱਤਵ੍ਯ?ੰ
ⅩⅧ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਰੁਵਾਚ, ਮਾਂ ਪਰਮੰ ਕੁਤੋ ਵਦਿਸ? ਿਵਨੇਸ਼੍ਵਰੰ ਕੋਿਪ ਪਰਮੋ
ਨ ਭਵਿਤ|
ⅩⅨ ਪਰਸ੍ਤ੍ਰੀਂ ਨਾਿਭਗੱਛ; ਨਰੰ ਮਾ ਘਾਤਯ; ਸ੍ਤੇਯੰ ਮਾ ਕੁਰੁ;
ਮ੍ਰੁʼਸ਼਼ਾਸਾਕ੍ਸ਼੍ਯੰ ਮਾ ਦੇਿਹ; ਿਹੰਸਾਞ੍ਚ ਮਾ ਕੁਰੁ; ਿਪਤਰੌ ਸੰਮਨ੍ਯਸ੍ਵ; ਿਨਦੇਸ਼ਾ
ਏਤੇ ਤ੍ਵਯਾ ਜ੍ਞਾਤਾਃ|
ⅩⅩ ਤਤਸ੍ਤਨ ਪ੍ਰਤ੍ਯੁਕ੍ਤ,ੰ ਹੇ ਗੁਰੋ ਬਾਲ੍ਯਕਾਲਾਦਹੰ ਸਰ੍ੱਵਾਨੇਤਾਨ੍
ਆਚਰਾਿਮ|
ⅩⅪ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤੰ ਿਵਲੋਕ੍ਯ ਸ੍ਨੇਹੇਨ ਬਭਾਸ਼,਼ੇ ਤਵੈਕਸ੍ਯਾਭਾਵ ਆਸ੍ਤੇ;
ਤ੍ਵੰ ਗਤ੍ਵਾ ਸਰ੍ੱਵਸ੍ਵੰ ਿਵਕ੍ਰੀਯ ਦਿਰਦ੍ਰੇਭ੍ਯੋ ਿਵਸ਼੍ਰਾਣਯ, ਤਤਃ ਸ੍ਵਰ੍ਗੇ ਧਨੰ
ਪ੍ਰਾਪ੍ਸ੍ਯਿਸ; ਤਤਃ ਪਰਮ੍ ਏਤ੍ਯ ਕ੍ਰੁਸ਼ੰ ਵਹਨ੍ ਮਦਨੁਵਰ੍ੱਤੀ ਭਵ|
ⅩⅫ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਸ੍ਯ ਬਹੁਸਮ੍ਪਿਦ੍ਵਦ੍ਯਮਾਨਤ੍ਵਾਤ੍ ਸ ਇਮਾਂ
ਕਥਾਮਾਕਰ੍ਣ੍ਯ ਿਵਸ਼਼ਣੋ ਦੁਃਿਖਤਸ਼੍ਚ ਸਨ੍ ਜਗਾਮ|
ⅩⅩⅢ ਅਥ ਯੀਸ਼ੁਸ਼੍ਚਤੁਿਰ੍ਦਸ਼ੋ ਿਨਰੀਕ੍ਸ਼੍ਯ ਿਸ਼ਸ਼੍ਯਾਨ੍ ਅਵਾਦੀਤ੍,
ਧਿਨਲੋਕਾਨਾਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਰਾਜ੍ਯਪ੍ਰਵੇਸ਼ਃ ਕੀਦ੍ਰੁʼਗ੍ ਦੁਸ਼੍ਕਰਃ|
ⅩⅩⅣ ਤਸ੍ਯ ਕਥਾਤਃ ਿਸ਼ਸ਼੍ਯਾਸ਼੍ਚਮੱਚਕ੍ਰੁਃ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਪੁਨਰਵਦਤ੍, ਹੇ
ਬਾਲਕਾ ਯੇ ਧਨੇ ਿਵਸ਼੍ਵਸਨ੍ਿਤ ਤੇਸ਼ਾਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਰਾਜ੍ਯਪ੍ਰਵੇਸ਼ਃ ਕੀਦ੍ਰੁʼਗ੍
ਦੁਸ਼੍ਕਰਃ|
ⅩⅩⅤ ਈਸ਼੍ਵਰਰਾਜ੍ਯੇ ਧਿਨਨਾਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਾਤ੍ ਸੂਿਚਰਨ੍ਧ੍ਰੇਣ ਮਹਾਙ੍ਗਸ੍ਯ
ਗਮਨਾਗਮਨੰ ਸੁਕਰੰ|
ⅩⅩⅥ ਤਦਾ ਿਸ਼ਸ਼੍ਯਾ ਅਤੀਵ ਿਵਸ੍ਿਮਤਾਃ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਪ੍ਰੋਚੁਃ, ਤਿਰ੍ਹ ਕਃ
ਪਿਰਤ੍ਰਾਣੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨੋਿਤ?
ⅩⅩⅦ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਾਨ੍ ਿਵਲੋਕ੍ਯ ਬਭਾਸ਼,਼ੇ ਤਨ੍ ਨਰਸ੍ਯਾਸਾਧ੍ਯੰ ਿਕਨ੍ਤੁ
ਨੇਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ, ਯਤੋ ਹੇਤੋਰੀਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਸਰ੍ੱਵੰ ਸਾਧ੍ਯਮ੍|
ⅩⅩⅧ ਤਦਾ ਿਪਤਰ ਉਵਾਚ, ਪਸ਼੍ਯ ਵਯੰ ਸਰ੍ੱਵੰ ਪਿਰਤ੍ਯਜ੍ਯ
ਭਵਤੋਨੁਗਾਿਮਨੋ ਜਾਤਾਃ|
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ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯਵਦਤ੍, ਯੁਸ਼੍ਮਾਨਹੰ ਯਥਾਰ੍ਥੰ ਵਦਾਿਮ, ਮਦਰ੍ਥੰ
ਸੁਸੰਵਾਦਾਰ੍ਥੰ ਵਾ ਯੋ ਜਨਃ ਸਦਨੰ ਭ੍ਰਾਤਰੰ ਭਿਗਨੀਂ ਿਪਤਰੰ ਮਾਤਰੰ ਜਾਯਾਂ
ਸਨ੍ਤਾਨਾਨ੍ ਭੂਿਮ ਵਾ ਤ੍ਯਕ੍ਤ੍ਵਾ
ⅩⅩⅩ ਗ੍ਰੁʼਹਭ੍ਰਾਤ੍ਰੁʼਭਿਗਨੀਿਪਤ੍ਰੁʼਮਾਤ੍ਰੁʼਪਤ੍ਨੀਸਨ੍ਤਾਨਭੂਮੀਨਾਿਮਹ
ਸ਼ਤਗੁਣਾਨ੍ ਪ੍ਰੇਤ੍ਯਾਨਨ੍ਤਾਯੁਸ਼੍ਚ ਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਨੋਿਤ ਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ਃ ਕੋਿਪ ਨਾਸ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅪ ਿਕਨ੍ਤ੍ਵਗ੍ਰੀਯਾ ਅਨੇਕੇ ਲੋਕਾਃ ਸ਼ੇਸ਼ਾਃ, ਸ਼ੇਸ਼ੀਯਾ ਅਨੇਕੇ
ਲੋਕਾਸ਼੍ਚਾਗ੍ਰਾ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਨ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅫ ਅਥ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ਯਾਨਕਾਲੇ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤੇਸ਼ਾਮ੍ ਅਗ੍ਰਗਾਮੀ ਬਭੂਵ,
ਤਸ੍ਮਾੱਤੇ ਿਚਤ੍ਰੰ ਜ੍ਞਾਤ੍ਵਾ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ਗਾਿਮਨੋ ਭੂਤ੍ਵਾ ਿਬਭ੍ਯੁਃ| ਤਦਾ ਸ
ਪੁਨ ਰ੍ਦ੍ਵਾਦਸ਼ਿਸ਼ਸ਼੍ਯਾਨ੍ ਗ੍ਰੁʼਹੀਤ੍ਵਾ ਸ੍ਵੀਯੰ ਯਦ੍ਯਦ੍ ਘਿਟਸ਼਼੍ਯਤੇ ਤੱਤਤ੍
ਤੇਭ੍ਯਃ ਕਥਿਯਤੁੰ ਪ੍ਰਾਰੇਭੇ;
ⅩⅩⅩⅢ ਪਸ਼੍ਯਤ ਵਯੰ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ਪੁਰੰ ਯਾਮਃ, ਤਤ੍ਰ ਮਨੁਸ਼੍ਯਪੁਤ੍ਰਃ
ਪ੍ਰਧਾਨਯਾਜਕਾਨਾਮ੍ ਉਪਾਧ੍ਯਾਯਾਨਾਞ੍ਚ ਕਰੇਸ਼ੁ ਸਮਰ੍ਪਿਯਸ਼਼੍ਯਤੇ; ਤੇ ਚ
ਵਧਦਣ੍ਡਾਜ੍ਞਾਂ ਦਾਪਿਯਤ੍ਵਾ ਪਰਦੇਸ਼ੀਯਾਨਾਂ ਕਰੇਸ਼ੁ ਤੰ ਸਮਰ੍ਪਿਯਸ਼਼੍ਯਨ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅩⅣ ਤੇ ਤਮੁਪਹਸ੍ਯ ਕਸ਼ਯਾ ਪ੍ਰਹ੍ਰੁʼਤ੍ਯ ਤਦ੍ਵਪੁਿਸ਼਼ ਿਨਸ਼਼੍ਠੀਵੰ
ਿਨਕ੍ਿਸ਼਼ਪ੍ਯ ਤੰ ਹਿਨਸ਼਼੍ਯਨ੍ਿਤ, ਤਤਃ ਸ ਤ੍ਰੁʼਤੀਯਿਦਨੇ ਪ੍ਰੋੱਥਾਸ੍ਯਿਤ|
ⅩⅩⅩⅤ ਤਤਃ ਿਸਵਦੇਃ ਪੁਤ੍ਰੌ ਯਾਕੂਬ੍ਯੋਹਨੌ ਤਦਨ੍ਿਤਕਮ੍ ਏਤ੍ਯ ਪ੍ਰੋਚਤੁਃ,
ਹੇ ਗੁਰੋ ਯਦ੍ ਆਵਾਭ੍ਯਾਂ ਯਾਿਚਸ਼਼੍ਯਤੇ ਤਦਸ੍ਮਦਰ੍ਥੰ ਭਵਾਨ੍ ਕਰੋਤੁ
ਿਨਵੇਦਨਿਮਦਮਾਵਯੋਃ|
ⅩⅩⅩⅥ ਤਤਃ ਸ ਕਿਥਤਵਾਨ੍, ਯੁਵਾਂ ਿਕਿਮੱਛਥਃ? ਿਕੰ ਮਯਾ ਯੁਸ਼੍ਮਦਰ੍ਥੰ
ਕਰਣੀਯੰ?
ⅩⅩⅩⅦ ਤਦਾ ਤੌ ਪ੍ਰੋਚਤੁਃ, ਆਵਯੋਰੇਕੰ ਦਕ੍ਿਸ਼਼ਣਪਾਰ੍ਸ਼੍ਵੇ ਵਾਮਪਾਰ੍ਸ਼੍ਵੇ ਚੈਕੰ
ਤਵੈਸ਼੍ਵਰ੍ੱਯਪਦੇ ਸਮੁਪਵੇਸ਼੍ਟੁਮ੍ ਆਜ੍ਞਾਪਯ|
ⅩⅩⅩⅧ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯੁਵਾਚ ਯੁਵਾਮਜ੍ਞਾਤ੍ਵੇਦੰ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਯੇਥੇ,
ਯੇਨ ਕੰਸੇਨਾਹੰ ਪਾਸ੍ਯਾਿਮ ਤੇਨ ਯੁਵਾਭ੍ਯਾਂ ਿਕੰ ਪਾਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਸ਼੍ਯਤੇ? ਯਸ੍ਿਮਨ੍
ਮੱਜਨੇਨਾਹੰ ਮੱਿਜਸ਼਼੍ਯੇ ਤਨ੍ਮੱਜਨੇ ਮੱਜਿਯਤੁੰ ਿਕੰ ਯੁਵਾਭ੍ਯਾਂ ਸ਼ਕ੍ਸ਼੍ਯਤੇ? ਤੌ
ਪ੍ਰਤ੍ਯੂਚਤੁਃ ਸ਼ਕ੍ਸ਼੍ਯਤੇ|
ⅩⅩⅩⅨ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਰਵਦਤ੍ ਯੇਨ ਕੰਸੇਨਾਹੰ ਪਾਸ੍ਯਾਿਮ ਤੇਨਾਵਸ਼੍ਯੰ
ਯੁਵਾਮਿਪ ਪਾਸ੍ਯਥਃ, ਯੇਨ ਮੱਜਨੇਨ ਚਾਹੰ ਮੱਿਜੱਯੇ ਤਤ੍ਰ ਯੁਵਾਮਿਪ
ਮੱਿਜਸ਼਼੍ਯੇਥੇ|
ⅩⅩⅨ
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ਯੇਸ਼ਾਮਰ੍ਥਮ੍ ਇਦੰ ਿਨਰੂਿਪਤੰ, ਤਾਨ੍ ਿਵਹਾਯਾਨ੍ਯੰ ਕਮਿਪ ਮਮ
ਦਕ੍ਿਸ਼਼ਣਪਾਰ੍ਸ਼੍ਵੇ ਵਾਮਪਾਰ੍ਸ਼੍ਵੇ ਵਾ ਸਮੁਪਵੇਸ਼ਿਯਤੁੰ ਮਮਾਿਧਕਾਰੋ ਨਾਸ੍ਿਤ|
ⅩⅬⅠ ਅਥਾਨ੍ਯਦਸ਼ਿਸ਼ਸ਼੍ਯਾ ਇਮਾਂ ਕਥਾਂ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਯਾਕੂਬ੍ਯੋਹਨ੍ਭ੍ਯਾਂ
ਚੁਕੁਪੁਃ|
ⅩⅬⅡ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਾਨ੍ ਸਮਾਹੂਯ ਬਭਾਸ਼,਼ੇ ਅਨ੍ਯਦੇਸ਼ੀਯਾਨਾਂ ਰਾਜਤ੍ਵੰ
ਯੇ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਿਤ ਤੇ ਤੇਸ਼ਾਮੇਵ ਪ੍ਰਭੁਤ੍ਵੰ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਿਤ, ਤਥਾ ਯੇ ਮਹਾਲੋਕਾਸ੍ਤੇ
ਤੇਸ਼ਾਮ੍ ਅਿਧਪਿਤਤ੍ਵੰ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਤੀਿਤ ਯੂਯੰ ਜਾਨੀਥ|
ⅩⅬⅢ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਮਧ੍ਯੇ ਨ ਤਥਾ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਿਤ, ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਮਧ੍ਯੇ
ਯਃ ਪ੍ਰਾਧਾਨ੍ਯੰ ਵਾਞ੍ਛਿਤ ਸ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਸੇਵਕੋ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਿਤ,
ⅩⅬⅣ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਯੋ ਮਹਾਨ੍ ਭਿਵਤੁਿਮੱਛਿਤ ਸ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼ਾਂ ਿਕਙ੍ਕਰੋ
ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਿਤ|
ⅩⅬⅤ ਯਤੋ ਮਨੁਸ਼੍ਯਪੁਤ੍ਰਃ ਸੇਵ੍ਯੋ ਭਿਵਤੁੰ ਨਾਗਤਃ ਸੇਵਾਂ ਕਰ੍ੱਤਾਂ
ਤਥਾਨੇਕੇਸ਼ਾਂ ਪਿਰਤ੍ਰਾਣਸ੍ਯ ਮੂਲ੍ਯਰੂਪਸ੍ਵਪ੍ਰਾਣੰ ਦਾਤੁਞ੍ਚਾਗਤਃ|
ⅩⅬⅥ ਅਥ
ਤੇ ਿਯਰੀਹੋਨਗਰੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਾਸ੍ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਿਸ਼ਸ਼੍ਯੈ
ਰ੍ਲੋਕੈਸ਼੍ਚ ਸਹ ਯੀਸ਼ੋ ਰ੍ਗਮਨਕਾਲੇ ਟੀਮਯਸ੍ਯ ਪੁਤ੍ਰੋ ਬਰ੍ਟੀਮਯਨਾਮਾ
ਅਨ੍ਧਸ੍ਤਨ੍ਮਾਰ੍ਗਪਾਰ੍ਸ਼੍ਵੇ ਿਭਕ੍ਸ਼ਾਰ੍ਥਮ੍ ਉਪਿਵਸ਼਼੍ਟਃ|
ⅩⅬⅦ ਸ ਨਾਸਰਤੀਯਸ੍ਯ ਯੀਸ਼ੋਰਾਗਮਨਵਾਰ੍ੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਯ ਪ੍ਰੋਚੈ
ਰ੍ਵਕ੍ਤੁਮਾਰੇਭ,ੇ ਹੇ ਯੀਸ਼ੋ ਦਾਯੂਦਃ ਸਨ੍ਤਾਨ ਮਾਂ ਦਯਸ੍ਵ|
ⅩⅬⅧ ਤਤੋਨੇਕੇ ਲੋਕਾ ਮੌਨੀਭਵੇਿਤ ਤੰ ਤਰ੍ਜਯਾਮਾਸੁਃ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ
ਪੁਨਰਿਧਕਮੁੱਚੈ ਰ੍ਜਗਾਦ, ਹੇ ਯੀਸ਼ੋ ਦਾਯੂਦਃ ਸਨ੍ਤਾਨ ਮਾਂ ਦਯਸ੍ਵ|
ⅩⅬⅨ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਃ ਸ੍ਿਥਤ੍ਵਾ ਤਮਾਹ੍ਵਾਤੁੰ ਸਮਾਿਦਦੇਸ,਼
ਤਤੋ
ਲੋਕਾਸ੍ਤਮਨ੍ਧਮਾਹੂਯ ਬਭਾਿਸ਼਼ਰੇ, ਹੇ ਨਰ, ਸ੍ਿਥਰੋ ਭਵ, ਉੱਿਤਸ਼਼੍ਠ, ਸ
ਤ੍ਵਾਮਾਹ੍ਵਯਿਤ|
Ⅼ ਤਦਾ ਸ ਉੱਤਰੀਯਵਸ੍ਤ੍ਰੰ ਿਨਕ੍ਿਸ਼਼ਪ੍ਯ ਪ੍ਰੋੱਥਾਯ ਯੀਸ਼ੋਃ ਸਮੀਪੰ ਗਤਃ|
ⅬⅠ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਮਵਦਤ੍ ਤ੍ਵਯਾ ਿਕੰ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥ੍ਯਤੇ? ਤੁਭ੍ਯਮਹੰ ਿਕੰ
ਕਿਰਸ਼਼੍ਯਾਮੀ? ਤਦਾ ਸੋਨ੍ਧਸ੍ਤਮੁਵਾਚ, ਹੇ ਗੁਰੋ ਮਦੀਯਾ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਿਟਰ੍ਭਵੇਤ|੍
ⅬⅡ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਮੁਵਾਚ ਯਾਿਹ ਤਵ ਿਵਸ਼੍ਵਾਸਸ੍ਤ੍ਵਾਂ ਸ੍ਵਸ੍ਥਮਕਾਰ੍ਸ਼ੀਤ੍,
ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼ਣੰ ਸ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਿਟੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਯ ਪਥਾ ਯੀਸ਼ੋਃ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਯਯੌ|
ⅩⅬ ਿਕਨ੍ਤੁ
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ਅਨਨ੍ਤਰੰ
ਤੇਸ਼ੁ
ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮਃ
ਸਮੀਪਸ੍ਥਯੋ
ਰ੍ਬੈਤ੍ਫਗੀਬੈਥਨੀਯਪੁਰਯੋਰਨ੍ਿਤਕਸ੍ਥੰ ਜੈਤੁਨਨਾਮਾਿਦ੍ਰਮਾਗਤੇਸ਼ੁ ਯੀਸ਼ੁਃ
ਪ੍ਰੇਸ਼ਣਕਾਲੇ ਦ੍ਵੌ ਿਸ਼ਸ਼੍ਯਾਿਵਦੰ ਵਾਕ੍ਯੰ ਜਗਾਦ,
Ⅱ ਯੁਵਾਮਮੁੰ ਸੰਮੁਖਸ੍ਥੰ ਗ੍ਰਾਮੰ ਯਾਤੰ, ਤਤ੍ਰ ਪ੍ਰਿਵਸ਼੍ਯ ਯੋ ਨਰੰ ਨਾਵਹਤ੍
ਤੰ ਗਰ੍ੱਦਭਸ਼ਾਵਕੰ ਦ੍ਰਕ੍ਸ਼੍ਯਥਸ੍ਤੰ ਮੋਚਿਯਤ੍ਵਾਨਯਤੰ|
Ⅲ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੁਵਾਂ ਕਰ੍ੰਮੇਦੰ ਕੁਤਃ ਕੁਰੁਥਃ?
ਕਥਾਿਮਮਾਂ ਯਿਦ ਕੋਿਪ
ਪ੍ਰੁʼ◌ੱਛਿਤ ਤਿਰ੍ਹ ਪ੍ਰਭੋਰਤ੍ਰ ਪ੍ਰਯੋਜਨਮਸ੍ਤੀਿਤ ਕਿਥਤੇ ਸ ਸ਼ੀਘ੍ਰੰ ਤਮਤ੍ਰ
ਪ੍ਰੇਸ਼ਿਯਸ਼਼੍ਯਿਤ|
Ⅳ ਤਤਸ੍ਤੌ ਗਤ੍ਵਾ ਿਦ੍ਵਮਾਰ੍ਗਮੇਲਨੇ ਕਸ੍ਯਿਚਦ੍ ਦ੍ਵਾਰਸ੍ਯ ਪਾਰ੍ਸ਼੍ਵੇ ਤੰ
ਗਰ੍ੱਦਭਸ਼ਾਵਕੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਯ ਮੋਚਯਤਃ,
Ⅴ ਏਤਿਰ੍ਹ ਤਤ੍ਰੋਪਸ੍ਿਥਤਲੋਕਾਨਾਂ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਅਪ੍ਰੁʼ◌ੱਛਤ੍, ਗਰ੍ੱਦਭਿਸ਼ਸ਼ੁੰ
ਕੁਤੋ ਮੋਚਯਥਃ?
Ⅵ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੋਰਾਜ੍ਞਾਨੁਸਾਰੇਣ ਤੇਭ੍ਯਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯੁਿਦਤੇ ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼ਣੰ ਤਮਾਦਾਤੁੰ
ਤੇ(ਅ)ਨੁਜਜ੍ਞੁਃ|
Ⅶ ਅਥ ਤੌ ਯੀਸ਼ੋਃ ਸੰਿਨਿਧੰ ਗਰ੍ੱਦਭਿਸ਼ਸ਼ੁਮ੍ ਆਨੀਯ ਤਦੁਪਿਰ
ਸ੍ਵਵਸ੍ਤ੍ਰਾਿਣ ਪਾਤਯਾਮਾਸਤੁਃ; ਤਤਃ ਸ ਤਦੁਪਿਰ ਸਮੁਪਿਵਸ਼਼੍ਟਃ|
Ⅷ ਤਦਾਨੇਕੇ
ਪਿਥ ਸ੍ਵਵਾਸਾਂਿਸ ਪਾਤਯਾਮਾਸੁਃ, ਪਰੈਸ਼੍ਚ
ਤਰੁਸ਼ਾਖਾਸ਼੍ਿਛਤਵਾ ਮਾਰ੍ਗੇ ਿਵਕੀਰ੍ਣਾਃ|
Ⅸ ਅਪਰਞ੍ਚ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ਗਾਿਮਨੋ(ਅ)ਗ੍ਰਗਾਿਮਨਸ਼੍ਚ ਸਰ੍ੱਵੇ ਜਨਾ
ਉਚੈਃਸ੍ਵਰੇਣ ਵਕ੍ਤੁਮਾਰੇਿਭਰੇ, ਜਯ ਜਯ ਯਃ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਨਾਮ੍ਨਾਗੱਛਿਤ
ਸ ਧਨ੍ਯ ਇਿਤ|
Ⅹ
ਤਥਾਸ੍ਮਾਕਮੰ
ਪੂਰ੍ੱਵਪੁਰੁਸ਼ਸ੍ਯ
ਦਾਯੂਦੋ
ਯਦ੍ਰਾਜ੍ਯੰ
ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰਨਾਮ੍ਨਾਯਾਿਤ ਤਦਿਪ ਧਨ੍ਯੰ, ਸਰ੍ੱਵਸ੍ਮਾਦੁੱਛ੍ਰਾਯੇ ਸ੍ਵਰ੍ਗੇ
ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਜਯੋ ਭਵੇਤ੍|
Ⅺ ਇੱਥੰ ਯੀਸ਼ੁ ਿਰ੍ਯਰੂਸ਼ਾਲਿਮ ਮਨ੍ਿਦਰੰ ਪ੍ਰਿਵਸ਼੍ਯ ਚਤੁਿਰ੍ਦਕ੍ਸ੍ਥਾਿਨ
ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ ਵਸ੍ਤੂਿਨ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍; ਅਥ ਸਾਯੰਕਾਲ ਉਪਸ੍ਿਥਤੇ
ਦ੍ਵਾਦਸ਼ਿਸ਼ਸ਼੍ਯਸਿਹਤੋ ਬੈਥਿਨਯੰ ਜਗਾਮ|
Ⅻ ਅਪਰੇਹਿਨ ਬੈਥਿਨਯਾਦ੍ ਆਗਮਨਸਮਯੇ ਕ੍ਸ਼ੁਧਾਰ੍ੱਤੋ ਬਭੂਵ|
ⅩⅢ ਤਤੋ ਦੂਰੇ ਸਪਤ੍ਰਮੁਡੁਮ੍ਬਰਪਾਦਪੰ ਿਵਲੋਕ੍ਯ ਤਤ੍ਰ ਿਕਞ੍ਿਚਤ੍ ਫਲੰ
ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੁੰ ਤਸ੍ਯ ਸੰਿਨਕ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟੰ ਯਯੌ, ਤਦਾਨੀਂ ਫਲਪਾਤਨਸ੍ਯ ਸਮਯੋ
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ਨਾਗੱਛਿਤ| ਤਤਸ੍ਤਤ੍ਰੋਪਸ੍ਿਥਤਃ ਪਤ੍ਰਾਿਣ ਿਵਨਾ ਿਕਮਪ੍ਯਪਰੰ ਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਯ
ਸ ਕਿਥਤਵਾਨ੍,
ⅩⅣ ਅਦ੍ਯਾਰਭ੍ਯ ਕੋਿਪ ਮਾਨਵਸ੍ਤ੍ਵੱਤਃ ਫਲੰ ਨ ਭੁਞ੍ਜੀਤ; ਇਮਾਂ ਕਥਾਂ
ਤਸ੍ਯ ਿਸ਼ਸ਼੍ਯਾਃ ਸ਼ੁਸ਼੍ਰੁਵੁਃ|
ⅩⅤ ਤਦਨਨ੍ਤਰੰ ਤੇਸ਼ੁ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮਮਾਯਾਤੇਸ਼ੁ ਯੀਸ਼ੁ ਰ੍ਮਨ੍ਿਦਰੰ ਗਤ੍ਵਾ
ਤਤ੍ਰਸ੍ਥਾਨਾਂ ਬਿਣਜਾਂ ਮੁਦ੍ਰਾਸਨਾਿਨ ਪਾਰਾਵਤਿਵਕ੍ਰੇਤ੍ਰੁʼਣਾਮ੍ ਆਸਨਾਿਨ
ਚ ਨ੍ਯੁਬ੍ਜਯਾਞ੍ਚਕਾਰ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਕ੍ਰੇਤ੍ਰੁʼਨ੍ ਿਵਕ੍ਰੇਤ੍ਰੁਂʼਸ਼੍ਚ ਬਿਹਸ਼੍ਚਕਾਰ|
ⅩⅥ ਅਪਰੰ ਮਨ੍ਿਦਰਮਧ੍ਯੇਨ ਿਕਮਿਪ ਪਾਤ੍ਰੰ ਵੋਢੁੰ ਸਰ੍ੱਵਜਨੰ
ਿਨਵਾਰਯਾਮਾਸ|
ⅩⅦ ਲੋਕਾਨੁਪਿਦਸ਼ਨ੍ ਜਗਾਦ, ਮਮ ਗ੍ਰੁʼਹੰ ਸਰ੍ੱਵਜਾਤੀਯਾਨਾਂ
ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਨਾਗ੍ਰੁʼਹਮ੍ ਇਿਤ ਨਾਮ੍ਨਾ ਪ੍ਰਿਥਤੰ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਿਤ ਏਤਤ੍ ਿਕੰ ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰੇ
ਿਲਿਖਤੰ ਨਾਸ੍ਿਤ? ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੂਯੰ ਤਦੇਵ ਚੋਰਾਣਾਂ ਗਹ੍ਵਰੰ ਕੁਰੁਥ|
ⅩⅧ ਇਮਾਂ ਵਾਣੀਂ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾਧ੍ਯਾਪਕਾਃ ਪ੍ਰਧਾਨਯਾਜਕਾਸ਼੍ਚ ਤੰ
ਯਥਾ ਨਾਸ਼ਿਯਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨੁਵਨ੍ਿਤ ਤਥੋ◌ेਪਾਯੰ ਮ੍ਰੁʼਗਯਾਮਾਸੁਃ, ਿਕਨ੍ਤੁ
ਤਸ੍ਯੋਪਦੇਸ਼ਾਤ੍ ਸਰ੍ੱਵੇ ਲੋਕਾ ਿਵਸ੍ਮਯੰ ਗਤਾ ਅਤਸ੍ਤੇ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਿਬਭ੍ਯੁਃ|
ⅩⅨ ਅਥ ਸਾਯੰਸਮਯ ਉਪਸ੍ਿਥਤੇ ਯੀਸ਼ੁਰ੍ਨਗਰਾਦ੍ ਬਿਹਰ੍ਵਵ੍ਰਾਜ|
ⅩⅩ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਪ੍ਰਾਤਃਕਾਲੇ ਤੇ ਤੇਨ ਮਾਰ੍ਗੇਣ ਗੱਛਨ੍ਤਸ੍ਤਮੁਡੁਮ੍ਬਰਮਹੀਰੁਹੰ
ਸਮੂਲੰ ਸ਼ੁਸ਼੍ਕੰ ਦਦ੍ਰੁʼਸ਼ੁਃ|
ⅩⅪ ਤਤਃ ਿਪਤਰਃ ਪੂਰ੍ੱਵਵਾਕ੍ਯੰ ਸ੍ਮਰਨ੍ ਯੀਸ਼ੁੰ ਬਭਾਸ਼,਼ੰ ਹੇ ਗੁਰੋ ਪਸ਼੍ਯਤੁ
ਯ ਉਡੁਮ੍ਬਰਿਵਟਪੀ ਭਵਤਾ ਸ਼ਪ੍ਤਃ ਸ ਸ਼ੁਸ਼੍ਕੋ ਬਭੂਵ|
ⅩⅫ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯਵਾਦੀਤ੍, ਯੂਯਮੀਸ਼੍ਵਰੇ ਿਵਸ਼੍ਵਿਸਤ|
ⅩⅩⅢ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨਹੰ ਯਥਾਰ੍ਥੰ ਵਦਾਿਮ ਕੋਿਪ ਯਦ੍ਯੇਤਦ੍ਿਗਿਰੰ ਵਦਿਤ,
ਤ੍ਵਮੁੱਥਾਯ ਗਤ੍ਵਾ ਜਲਧੌ ਪਤ, ਪ੍ਰੋਕ੍ਤਿਮਦੰ ਵਾਕ੍ਯਮਵਸ਼੍ਯੰ ਘਿਟਸ਼਼੍ਯਤੇ,
ਮਨਸਾ ਿਕਮਿਪ ਨ ਸਨ੍ਿਦਹ੍ਯ ਚੇਿਦਦੰ ਿਵਸ਼੍ਵਸੇਤ੍ ਤਿਰ੍ਹ ਤਸ੍ਯ
ਵਾਕ੍ਯਾਨੁਸਾਰੇਣ ਤਦ੍ ਘਿਟਸ਼਼੍ਯਤੇ|
ⅩⅩⅣ ਅਤੋ
ਹੇਤੋਰਹੰ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨ੍ ਵਚ੍ਿਮ,
ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਨਾਕਾਲੇ
ਯਦ੍ਯਦਾਕਾਂਕ੍ਿਸ਼਼ਸ਼੍ਯਧ੍ਵੇ ਤੱਤਦਵਸ਼੍ਯੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਸ੍ਯਥ, ਇੱਥੰ ਿਵਸ਼੍ਵਿਸਤ,
ਤਤਃ ਪ੍ਰਾਪ੍ਸ੍ਯਥ|
ⅩⅩⅤ ਅਪਰਞ੍ਚ ਯੁਸ਼੍ਮਾਸੁ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਿਯਤੁੰ ਸਮੁੱਿਥਤੇਸ਼ੁ ਯਿਦ ਕੋਿਪ
ਯੁਸ਼੍ਮਾਕਮ੍ ਅਪਰਾਧੀ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ, ਤਿਰ੍ਹ ਤੰ ਕ੍ਸ਼ਮਧ੍ਵ,ੰ ਤਥਾ ਕ੍ਰੁʼਤੇ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ
ਸ੍ਵਰ੍ਗਸ੍ਥਃ ਿਪਤਾਿਪ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕਮਾਗਾਂਿਮ ਕ੍ਸ਼ਿਮਸ਼਼੍ਯਤੇ|
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ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਿਦ ਨ ਕ੍ਸ਼ਮਧ੍ਵੇ ਤਿਰ੍ਹ ਵਃ ਸ੍ਵਰ੍ਗਸ੍ਥਃ ਿਪਤਾਿਪ
ਯੁਸ਼੍ਮਾਕਮਾਗਾਂਿਸ ਨ ਕ੍ਸ਼ਿਮਸ਼਼੍ਯਤੇ|
ⅩⅩⅦ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਤੇ ਪੁਨ ਿਰ੍ਯਰੂਸ਼ਾਲਮੰ ਪ੍ਰਿਵਿਵਸ਼ੁਃ, ਯੀਸ਼ੁ
ਰ੍ਯਦਾ ਮਧ੍ਯੇਮਨ੍ਿਦਰਮ੍ ਇਤਸ੍ਤਤੋ ਗੱਛਿਤ, ਤਦਾਨੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨਯਾਜਕਾ
ਉਪਾਧ੍ਯਾਯਾਃ ਪ੍ਰਾਞ੍ਚਸ਼੍ਚ ਤਦਨ੍ਿਤਕਮੇਤ੍ਯ ਕਥਾਿਮਮਾਂ ਪਪ੍ਰੱਛੁਃ,
ⅩⅩⅧ ਤ੍ਵੰ ਕੇਨਾਦੇਸ਼ੇਨ ਕਰ੍ੰਮਾਣ੍ਯੇਤਾਿਨ ਕਰੋਿਸ਼?
਼ ਤਥੈਤਾਿਨ ਕਰ੍ੰਮਾਿਣ
ਕਰ੍ੱਤਾਂ ਕੇਨਾਿਦਸ਼਼੍ਟੋਿਸ?
ⅩⅩⅨ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪ੍ਰਿਤਗਿਦਤਵਾਨ੍ ਅਹਮਿਪ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨ੍ ਏਕਕਥਾਂ
ਪ੍ਰੁʼ◌ੱਛਾਿਮ, ਯਿਦ ਯੂਯੰ ਤਸ੍ਯਾ ਉੱਤਰੰ ਕੁਰੁਥ, ਤਿਰ੍ਹ ਕਯਾਜ੍ਞਯਾਹੰ
ਕਰ੍ੰਮਾਣ੍ਯੇਤਾਿਨ ਕਰੋਿਮ ਤਦ੍ ਯੁਸ਼੍ਮਭ੍ਯੰ ਕਥਿਯਸ਼਼੍ਯਾਿਮ|
ⅩⅩⅩ ਯੋਹਨੋ ਮੱਜਨਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਾਤ੍ ਜਾਤੰ ਿਕੰ ਮਾਨਵਾਤ੍? ਤਨ੍ਮਹ੍ਯੰ
ਕਥਯਤ|
ⅩⅩⅪ ਤੇ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਿਵਵੇਕ੍ਤੁੰ ਪ੍ਰਾਰੇਿਭਰੇ, ਤਦ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਾਦ੍ ਬਭੂਵੇਿਤ ਚੇਦ੍
ਵਦਾਮਸ੍ਤਿਰ੍ਹ ਕੁਤਸ੍ਤੰ ਨ ਪ੍ਰਤ੍ਯੈਤ? ਕਥਮੇਤਾਂ ਕਥਿਯਸ਼਼੍ਯਿਤ|
ⅩⅩⅫ ਮਾਨਵਾਦ੍ ਅਭਵਿਦਿਤ ਚੇਦ੍ ਵਦਾਮਸ੍ਤਿਰ੍ਹ ਲੋਕੇਭ੍ਯੋ ਭਯਮਸ੍ਿਤ
ਯਤੋ ਹੇਤੋਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਯੋਹਨੰ ਸਤ੍ਯੰ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਦ੍ਵਾਿਦਨੰ ਮਨ੍ਯਨ੍ਤੇ|
ⅩⅩⅩⅢ ਅਤਏਵ ਤੇ ਯੀਸ਼ੁੰ ਪ੍ਰਤ੍ਯਵਾਿਦਸ਼਼ੁ ਰ੍ਵਯੰ ਤਦ੍ ਵਕ੍ਤੁੰ ਨ
ਸ਼ਕ੍ਨੁਮਃ| ਯੀਸ਼ੁਰੁਵਾਚ, ਤਿਰ੍ਹ ਯੇਨਾਦੇਸ਼ੇਨ ਕਰ੍ੰਮਾਣ੍ਯੇਤਾਿਨ ਕਰੋਿਮ,
ਅਹਮਿਪ ਯੁਸ਼੍ਮਭ੍ਯੰ ਤੰਨ ਕਥਿਯਸ਼਼੍ਯਾਿਮ|

Ⅻ

ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਯੀਸ਼ੁ ਰ੍ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ਤੇਨ ਤੇਭ੍ਯਃ ਕਥਿਯਤੁਮਾਰੇਭੇ, ਕਸ਼੍ਿਚਦੇਕੋ
ਦ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ਾਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰੰ ਿਵਧਾਯ ਤੱਚਤੁਿਰ੍ਦਕ੍ਸ਼ੁ ਵਾਰਣੀਂ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਤਨ੍ਮਧ੍ਯੇ
ਦ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ਾਪੇਸ਼ਣਕੁਣ੍ਡਮ੍ ਅਖਨਤ੍, ਤਥਾ ਤਸ੍ਯ ਗਡਮਿਪ ਿਨਰ੍ੰਿਮਤਵਾਨ੍
ਤਤਸ੍ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰੰ ਕ੍ਰੁʼਸ਼਼ੀਵਲੇਸ਼ੁ ਸਮਰ੍ਪ੍ਯ ਦੂਰਦੇਸ਼ੰ ਜਗਾਮ|
Ⅱ ਤਦਨਨ੍ਤਰੰ ਫਲਕਾਲੇ ਕ੍ਰੁʼਸ਼਼ੀਵਲੇਭ੍ਯੋ ਦ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ਾਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਫਲਾਿਨ
ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੁੰ ਤੇਸ਼ਾਂ ਸਿਵਧੇ ਭ੍ਰੁʼਤ੍ਯਮ੍ ਏਕੰ ਪ੍ਰਾਿਹਣੋਤ|੍
Ⅲ ਿਕਨ੍ਤੁ ਕ੍ਰੁʼਸ਼਼ੀਵਲਾਸ੍ਤੰ ਧ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਪ੍ਰਹ੍ਰੁʼਤ੍ਯ ਿਰਕ੍ਤਹਸ੍ਤੰ
ਿਵਸਸ੍ਰੁʼਜੁਃ|
Ⅰ
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ਤਤਃ ਸ ਪੁਨਰਨ੍ਯਮੇਕੰ ਭ੍ਰੁʼਤ੍ਯੰ ਪ੍ਰਸ਼਼ਯਾਮਾਸ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੇ
ਕ੍ਰੁʼਸ਼਼ੀਵਲਾਃ ਪਾਸ਼਼ਾਣਾਘਾਤੈਸ੍ਤਸ੍ਯ ਿਸ਼ਰੋ ਭਙ੍ਕ੍ਤ੍ਵਾ ਸਾਪਮਾਨੰ ਤੰ
ਵ੍ਯਸਰ੍ਜਨ੍|
Ⅴ ਤਤਃ ਪਰੰ ਸੋਪਰੰ ਦਾਸੰ ਪ੍ਰਾਿਹਣੋਤ੍ ਤਦਾ ਤੇ ਤੰ ਜਘ੍ਨੁਃ, ਏਵਮ੍ ਅਨੇਕੇਸ਼ਾਂ
ਕਸ੍ਯਿਚਤ੍ ਪ੍ਰਹਾਰਃ ਕਸ੍ਯਿਚਦ੍ ਵਧਸ਼੍ਚ ਤੈਃ ਕ੍ਰੁʼਤਃ|
Ⅵ ਤਤਃ ਪਰੰ ਮਯਾ ਸ੍ਵਪੁਤ੍ਰੇ ਪ੍ਰਿਹਤੇ ਤੇ ਤਮਵਸ਼੍ਯੰ ਸੰਮੰਸ੍ਯਨ੍ਤੇ,
ਇਤ੍ਯੁਕ੍ਤ੍ਵਾਵਸ਼ੇਸ਼ੇ ਤੇਸ਼ਾਂ ਸੰਿਨਧੌ ਿਨਜਿਪ੍ਰਯਮ੍ ਅਿਦ੍ਵਤੀਯੰ ਪੁਤ੍ਰੰ
ਪ੍ਰੇਸ਼ਯਾਮਾਸ|
Ⅶ ਿਕਨ੍ਤੁ ਕ੍ਰੁʼਸ਼਼ੀਵਲਾਃ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਜਗਦੁਃ, ਏਸ਼਼ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ,
ਆਗੱਛਤ ਵਯਮੇਨੰ ਹਨ੍ਮਸ੍ਤਥਾ ਕ੍ਰੁʼਤੇ (ਅ)ਿਧਕਾਰੋਯਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ
ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਿਤ|
Ⅷ ਤਤਸ੍ਤੰ ਧ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਹਤ੍ਵਾ ਦ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ਾਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਾਦ੍ ਬਿਹਃ ਪ੍ਰਾਕ੍ਿਸ਼਼ਪਨ੍|
Ⅸ ਅਨੇਨਾਸੌ ਦ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ਾਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਪਿਤਃ ਿਕੰ ਕਿਰਸ਼਼੍ਯਿਤ?
ਸ ਏਤ੍ਯ
ਤਾਨ੍ ਕ੍ਰੁʼਸ਼਼ੀਵਲਾਨ੍ ਸੰਹਤ੍ਯ ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਮ੍ ਅਨ੍ਯੇਸ਼ੁ ਕ੍ਰੁʼਸ਼਼ੀਵਲੇਸ਼ੁ
ਸਮਰ੍ਪਿਯਸ਼਼੍ਯਿਤ|
Ⅹ ਅਪਰਞ੍ਚ, "ਸ੍ਥਪਤਯਃ ਕਿਰਸ਼਼੍ਯਨ੍ਿਤ ਗ੍ਰਾਵਾਣੰ ਯਨ੍ਤੁ ਤੁੱਛਕੰ|
ਪ੍ਰਾਧਾਨਪ੍ਰਸ੍ਤਰਃ ਕੋਣੇ ਸ ਏਵ ਸੰਭਿਵਸ਼਼੍ਯਿਤ|
Ⅺ ਏਤਤ੍ ਕਰ੍ੰਮ ਪਰੇਸ਼ਸ੍ਯਾਂਦ੍ਭੁਤੰ ਨੋ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਿਟਤੋ ਭਵੇਤ੍|| " ਇਮਾਂ
ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰੀਯਾਂ ਿਲਿਪੰ ਯੂਯੰ ਿਕੰ ਨਾਪਾਿਠਸ਼਼੍ਟ?
Ⅻ ਤਦਾਨੀਂ ਸ ਤਾਨੁੱਿਦਸ਼੍ਯ ਤਾਂ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ਤਕਥਾਂ ਕਿਥਤਵਾਨ੍, ਤ ਇੱਥੰ
ਬੁਦ੍ੱਵਾ ਤੰ ਧਰ੍ੱਤਾਮੁਦ੍ਯਤਾਃ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਲੋਕੇਭ੍ਯੋ ਿਬਭ੍ਯੁਃ, ਤਦਨਨ੍ਤਰੰ ਤੇ ਤੰ
ਿਵਹਾਯ ਵਵ੍ਰਜੁਃ|
ⅩⅢ ਅਪਰਞ੍ਚ ਤੇ ਤਸ੍ਯ ਵਾਕ੍ਯਦੋਸ਼ੰ ਧਰ੍ੱਤਾਂ ਕਿਤਪਯਾਨ੍ ਿਫਰੂਿਸ਼ਨੋ
ਹੇਰੋਦੀਯਾਂਸ਼੍ਚ ਲੋਕਾਨ੍ ਤਦਨ੍ਿਤਕੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਯਾਮਾਸੁਃ|
ⅩⅣ ਤ ਆਗਤ੍ਯ ਤਮਵਦਨ੍, ਹੇ ਗੁਰੋ ਭਵਾਨ੍ ਤਥ੍ਯਭਾਸ਼਼ੀ
ਕਸ੍ਯਾਪ੍ਯਨੁਰੋਧੰ ਨ ਮਨ੍ਯਤੇ, ਪਕ੍ਸ਼ਪਾਤਞ੍ਚ ਨ ਕਰੋਿਤ, ਯਥਾਰ੍ਥਤ
ਈਸ਼੍ਵਰੀਯੰ ਮਾਰ੍ਗੰ ਦਰ੍ਸ਼ਯਿਤ ਵਯਮੇਤਤ੍ ਪ੍ਰਜਾਨੀਮਃ, ਕੈਸਰਾਯ ਕਰੋ ਦੇਯੋ ਨ
ਵਾਂ? ਵਯੰ ਦਾਸ੍ਯਾਮੋ ਨ ਵਾ?
ⅩⅤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਤੇਸ਼ਾਂ ਕਪਟੰ ਜ੍ਞਾਤ੍ਵਾ ਜਗਾਦ, ਕੁਤੋ ਮਾਂ ਪਰੀਕ੍ਸ਼ਧ੍ਵੇ? ਏਕੰ
ਮੁਦ੍ਰਾਪਾਦੰ ਸਮਾਨੀਯ ਮਾਂ ਦਰ੍ਸ਼ਯਤ|
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ਤੈਰੇਕਸ੍ਿਮਨ੍ ਮੁਦ੍ਰਾਪਾਦੇ ਸਮਾਨੀਤੇ ਸ ਤਾਨ੍ ਪਪ੍ਰੱਛ, ਅਤ੍ਰ
ਿਲਿਖਤੰ ਨਾਮ ਮੂਰ੍ੱਿਤ ਰ੍ਵਾ ਕਸ੍ਯ? ਤੇ ਪ੍ਰਤ੍ਯੂਚੁਃ, ਕੈਸਰਸ੍ਯ|
ⅩⅦ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਰਵਦਤ੍ ਤਿਰ੍ਹ ਕੈਸਰਸ੍ਯ ਦ੍ਰਵ੍ਯਾਿਣ ਕੈਸਰਾਯ ਦੱਤ,
ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਦ੍ਰਵ੍ਯਾਿਣ ਤੁ ਈਸ਼੍ਵਰਾਯ ਦੱਤ; ਤਤਸ੍ਤੇ ਿਵਸ੍ਮਯੰ ਮੇਿਨਰੇ|
ⅩⅧ ਅਥ ਮ੍ਰੁʼਤਾਨਾਮੁੱਥਾਨੰ ਯੇ ਨ ਮਨ੍ਯਨ੍ਤੇ ਤੇ ਿਸਦੂਿਕਨੋ ਯੀਸ਼ੋਃ
ਸਮੀਪਮਾਗਤ੍ਯ ਤੰ ਪਪ੍ਰੱਛੁਃ;
ⅩⅨ ਹੇ ਗੁਰੋ ਕਸ਼੍ਿਚੱਜਨੋ ਯਿਦ ਿਨਃਸਨ੍ਤਿਤਃ ਸਨ੍ ਭਾਰ੍ੱਯਾਯਾਂ ਸਤ੍ਯਾਂ
ਿਮ੍ਰਯਤੇ ਤਿਰ੍ਹ ਤਸ੍ਯ ਭ੍ਰਾਤਾ ਤਸ੍ਯ ਭਾਰ੍ੱਯਾਂ ਗ੍ਰੁʼਹੀਤ੍ਵਾ ਭ੍ਰਾਤੁ
ਰ੍ਵੰਸ਼ੋਤ੍ਪੱਿਤੰ ਕਿਰਸ਼਼੍ਯਿਤ, ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾਿਮਮਾਂ ਮੂਸਾ ਅਸ੍ਮਾਨ੍ ਪ੍ਰਿਤ
ਵ੍ਯਿਲਖਤ੍|
ⅩⅩ ਿਕਨ੍ਤੁ ਕੇਿਚਤ੍ ਸਪ੍ਤ ਭ੍ਰਾਤਰ ਆਸਨ੍, ਤਤਸ੍ਤੇਸ਼ਾਂ ਜ੍ਯੇਸ਼੍ਠਭ੍ਰਾਤਾ
ਿਵਵਹ੍ਯ ਿਨਃਸਨ੍ਤਿਤਃ ਸਨ੍ ਅਿਮ੍ਰਯਤ|
ⅩⅪ ਤਤੋ ਿਦ੍ਵਤੀਯੋ ਭ੍ਰਾਤਾ ਤਾਂ ਸ੍ਿਤ੍ਰਯਮਗ੍ਰੁʼਹਣਤ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸੋਿਪ
ਿਨਃਸਨ੍ਤਿਤਃ ਸਨ੍ ਅਿਮ੍ਰਯਤ; ਅਥ ਤ੍ਰੁʼਤੀਯੋਿਪ ਭ੍ਰਾਤਾ ਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ੋਭਵਤ੍|
ⅩⅫ ਇੱਥੰ ਸਪ੍ਤੈਵ ਭ੍ਰਾਤਰਸ੍ਤਾਂ ਸ੍ਿਤ੍ਰਯੰ ਗ੍ਰੁʼਹੀਤ੍ਵਾ ਿਨਃਸਨ੍ਤਾਨਾਃ
ਸਨ੍ਤੋ(ਅ)ਿਮ੍ਰਯਨ੍ਤ, ਸਰ੍ੱਵਸ਼ੇਸ਼ੇ ਸਾਿਪ ਸ੍ਤ੍ਰੀ ਿਮ੍ਰਯਤੇ ਸ੍ਮ|
ⅩⅩⅢ ਅਥ ਮ੍ਰੁʼਤਾਨਾਮੁੱਥਾਨਕਾਲੇ ਯਦਾ ਤ ਉੱਥਾਸ੍ਯਨ੍ਿਤ ਤਦਾ ਤੇਸ਼ਾਂ
ਕਸ੍ਯ ਭਾਰ੍ੱਯਾ ਸਾ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਿਤ? ਯਤਸ੍ਤੇ ਸਪ੍ਤੈਵ ਤਾਂ ਵ੍ਯਵਹਨ੍|
ⅩⅩⅣ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯੁਵਾਚ ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਸ਼ਕ੍ਿਤਞ੍ਚ
ਯੂਯਮਜ੍ਞਾਤ੍ਵਾ ਿਕਮਭ੍ਰਾਮ੍ਯਤ ਨ?
ⅩⅩⅤ ਮ੍ਰੁʼਤਲੋਕਾਨਾਮੁੱਥਾਨੰ ਸਿਤ ਤੇ ਨ ਿਵਵਹਨ੍ਿਤ ਵਾਗ੍ਦੱਤਾ ਅਿਪ ਨ
ਭਵਨ੍ਿਤ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ੍ਵਰ੍ਗੀਯਦੂਤਾਨਾਂ ਸਦ੍ਰੁʼਸ਼ਾ ਭਵਨ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅥ ਪੁਨਸ਼੍ਚ "ਅਹਮ੍ ਇਬ੍ਰਾਹੀਮ ਈਸ਼੍ਵਰ ਇਸ੍ਹਾਕ ਈਸ਼੍ਵਰੋ
ਯਾਕੂਬਸ਼੍ਚੇਸ਼੍ਵਰਃ" ਯਾਿਮਮਾਂ ਕਥਾਂ ਸ੍ਤਮ੍ਬਮਧ੍ਯੇ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ ਈਸ਼੍ਵਰੋ
ਮੂਸਾਮਵਾਦੀਤ੍ ਮ੍ਰੁʼਤਾਨਾਮੁੱਥਾਨਾਰ੍ਥੇ ਸਾ ਕਥਾ ਮੂਸਾਿਲਿਖਤੇ ਪੁਸ੍ਤਕੇ ਿਕੰ
ਯੁਸ਼੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਨਾਪਾਿਠ?
ⅩⅩⅦ ਈਸ਼੍ਵਰੋ ਜੀਵਤਾਂ ਪ੍ਰਭੁਃ ਿਕਨ੍ਤੁ ਮ੍ਰੁʼਤਾਨਾਂ ਪ੍ਰਭੁ ਰ੍ਨ ਭਵਿਤ,
ਤਸ੍ਮਾੱਧੇਤੋ ਰ੍ਯੂਯੰ ਮਹਾਭ੍ਰਮੇਣ ਿਤਸ਼਼੍ਠਥ|
ⅩⅩⅧ ਏਤਿਰ੍ਹ ਏਕੋਧ੍ਯਾਪਕ ਏਤ੍ਯ ਤੇਸ਼ਾਿਮੱਥੰ ਿਵਚਾਰੰ ਸ਼ੁਸ਼੍ਰਾਵ;
ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤੇਸ਼ਾਂ ਵਾਕ੍ਯਸ੍ਯ ਸਦੁੱਤਰੰ ਦੱਤਵਾਨ੍ ਇਿਤ ਬੁਦ੍ੱਵਾ ਤੰ ਪ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍
ਸਰ੍ੱਵਾਸਾਮ੍ ਆਜ੍ਞਾਨਾਂ ਕਾ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਾ? ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯੁਵਾਚ,
ⅩⅥ ਤਦਾ
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"ਹੇ ਇਸ੍ਰਾਯੇੱਲੋਕਾ ਅਵਧੱਤ, ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪ੍ਰਭੁਃ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰ ਏਕ

ਯੂਯੰ
ਸਰ੍ੱਵਨ੍ਤਃਕਰਣੈਃ
ਸਰ੍ੱਵਪ੍ਰਾਣੈਃ
ਸਰ੍ੱਵਿਚੱਤੈਃ
ਸਰ੍ੱਵਸ਼ਕ੍ਿਤਿਭਸ਼੍ਚ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਪ੍ਰਭੌ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰੇ ਪ੍ਰੀਯਧ੍ਵ,ੰ " ਇਤ੍ਯਾਜ੍ਞਾ
ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਾ|
ⅩⅩⅪ ਤਥਾ "ਸ੍ਵਪ੍ਰਿਤਵਾਿਸਿਨ ਸ੍ਵਵਤ੍ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਰੁਧ੍ਵ,ੰ " ਏਸ਼਼ਾ ਯਾ
ਿਦ੍ਵਤੀਯਾਜ੍ਞਾ ਸਾ ਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ੀ; ਏਤਾਭ੍ਯਾਂ ਦ੍ਵਾਭ੍ਯਾਮ੍ ਆਜ੍ਞਾਭ੍ਯਾਮ੍
ਅਨ੍ਯਾ ਕਾਪ੍ਯਾਜ੍ਞਾ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਾ ਨਾਸ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅫ ਤਦਾ ਸੋਧ੍ਯਾਪਕਸ੍ਤਮਵਦਤ੍, ਹੇ ਗੁਰੋ ਸਤ੍ਯੰ ਭਵਾਨ੍ ਯਥਾਰ੍ਥੰ
ਪ੍ਰੋਕ੍ਤਵਾਨ੍ ਯਤ ਏਕਸ੍ਮਾਦ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਾਦ੍ ਅਨ੍ਯੋ ਿਦ੍ਵਤੀਯ ਈਸ਼੍ਵਰੋ
ਨਾਸ੍ਿਤ;
ⅩⅩⅩⅢ ਅਪਰੰ
ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ਤਃਕਰਣੈਃ ਸਰ੍ੱਵਪ੍ਰਾਣੈਃ ਸਰ੍ੱਵਿਚੱਤੈਃ
ਸਰ੍ੱਵਸ਼ਕ੍ਿਤਿਭਸ਼੍ਚ ਈਸ਼੍ਵਰੇ ਪ੍ਰੇਮਕਰਣੰ ਤਥਾ ਸ੍ਵਮੀਪਵਾਿਸਿਨ ਸ੍ਵਵਤ੍
ਪ੍ਰੇਮਕਰਣਞ੍ਚ ਸਰ੍ੱਵੇਭ੍ਯੋ ਹੋਮਬਿਲਦਾਨਾਿਦਭ੍ਯਃ ਸ਼੍ਰਸ਼਼੍ਠੰ ਭਵਿਤ|
ⅩⅩⅩⅣ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਃ ਸੁਬੁੱਧੇਿਰਵ ਤਸ੍ਯੇਦਮ੍ ਉੱਤਰੰ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਤੰ
ਭਾਿਸ਼਼ਤਵਾਨ੍ ਤ੍ਵਮੀਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਰਾਜ੍ਯਾੰਨ ਦੂਰੋਿਸ| ਇਤਃ ਪਰੰ ਤੇਨ ਸਹ
ਕਸ੍ਯਾਿਪ ਵਾਕ੍ਯਸ੍ਯ ਿਵਚਾਰੰ ਕਰ੍ੱਤਾਂ ਕਸ੍ਯਾਿਪ ਪ੍ਰਗਲ੍ਭਤਾ ਨ ਜਾਤਾ|
ⅩⅩⅩⅤ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਮਧ੍ਯੇਮਨ੍ਿਦਰਮ੍ ਉਪਿਦਸ਼ਨ੍ ਯੀਸ਼ੁਿਰਮੰ ਪ੍ਰਸ਼੍ਨੰ
ਚਕਾਰ, ਅਧ੍ਯਾਪਕਾ ਅਿਭਿਸ਼਼ਕ੍ਤੰ (ਤਾਰਕੰ) ਕੁਤੋ ਦਾਯੂਦਃ ਸਨ੍ਤਾਨੰ ਵਦਨ੍ਿਤ?
ⅩⅩⅩⅥ ਸ੍ਵਯੰ ਦਾਯੂਦ੍ ਪਿਵਤ੍ਰਸ੍ਯਾਤ੍ਮਨ ਆਵੇਸ਼ੇਨੇਦੰ ਕਥਯਾਮਾਸ|
ਯਥਾ| "ਮਮ ਪ੍ਰਭੁਿਮਦੰ ਵਾਕ੍ਯਵਦਤ੍ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰਃ| ਤਵ ਸ਼ਤ੍ਰੂਨਹੰ ਯਾਵਤ੍
ਪਾਦਪੀਠੰ ਕਰੋਿਮ ਨ| ਤਾਵਤ੍ ਕਾਲੰ ਮਦੀਯੇ ਤ੍ਵੰ ਦਕ੍ਸ਼ਪਾਰ੍ਸ਼੍ਵ੍ ਉਪਾਿਵਸ਼| "
ⅩⅩⅩⅦ ਯਿਦ ਦਾਯੂਦ੍ ਤੰ ਪ੍ਰਭੂੰ ਵਦਿਤ ਤਿਰ੍ਹ ਕਥੰ ਸ ਤਸ੍ਯ ਸਨ੍ਤਾਨੋ
ਭਿਵਤੁਮਰ੍ਹਿਤ? ਇਤਰੇ ਲੋਕਾਸ੍ਤਤ੍ਕਥਾਂ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾਨਨਨ੍ਦੁਃ|
ⅩⅩⅩⅧ ਤਦਾਨੀਂ ਸ ਤਾਨੁਪਿਦਸ਼੍ਯ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਯੇ ਨਰਾ
ਦੀਰ੍ਘਪਿਰਧੇਯਾਿਨ ਹੱਟੇ ਿਵਪਨੌ ਚ
ⅩⅩⅩⅨ ਲੋਕਕ੍ਰੁʼਤਨਮਸ੍ਕਾਰਾਨ੍
ਭਜਨਗ੍ਰੁʼਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਸਨਾਿਨ
ਭੋਜਨਕਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨਸ੍ਥਾਨਾਿਨ ਚ ਕਾਙ੍ਕ੍ਸ਼ਨ੍ਤੇ;
ⅩⅬ ਿਵਧਵਾਨਾਂ ਸਰ੍ੱਵਸ੍ਵੰ ਗ੍ਰਿਸਤ੍ਵਾ ਛਲਾਦ੍ ਦੀਰ੍ਘਕਾਲੰ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਯਨ੍ਤੇ
ਤੇਭ੍ਯ ਉਪਾਧ੍ਯਾਯੇਭ੍ਯਃ ਸਾਵਧਾਨਾ ਭਵਤ; ਤੇ(ਅ)ਿਧਕਤਰਾਨ੍ ਦਣ੍ਡਾਨ੍
ਪ੍ਰਾਪ੍ਸ੍ਯਨ੍ਿਤ|
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ਤਦਨਨ੍ਤਰੰ ਲੋਕਾ ਭਾਣ੍ਡਾਗਾਰੇ ਮੁਦ੍ਰਾ ਯਥਾ ਿਨਕ੍ਿਸ਼਼ਪਨ੍ਿਤ
ਭਾਣ੍ਡਾਗਾਰਸ੍ਯ ਸੰਮੁਖੇ ਸਮੁਪਿਵਸ਼੍ਯ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਦਵਲੁਲੋਕ; ਤਦਾਨੀਂ ਬਹਵੋ
ਧਿਨਨਸ੍ਤਸ੍ਯ ਮਧ੍ਯੇ ਬਹੂਿਨ ਧਨਾਿਨ ਿਨਰਕ੍ਿਸ਼਼ਪਨ੍|
ⅩⅬⅡ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਏਕਾ ਦਿਰਦ੍ਰਾ ਿਵਧਵਾ ਸਮਾਗਤ੍ਯ ਿਦ੍ਵਪਣਮੂਲ੍ਯਾਂ
ਮੁਦ੍ਰੈਕਾਂ ਤਤ੍ਰ ਿਨਰਕ੍ਿਸ਼਼ਪਤ੍|
ⅩⅬⅢ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਃ ਿਸ਼ਸ਼੍ਯਾਨ੍ ਆਹੂਯ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨਹੰ ਯਥਾਰ੍ਥੰ
ਵਦਾਿਮ ਯੇ ਯੇ ਭਾਣ੍ਡਾਗਾਰੇ(ਅ)ਸ੍ਿਮਨ ਧਨਾਿਨ ਿਨਃਕ੍ਿਸ਼਼ਪਨ੍ਿਤ ਸ੍ਮ
ਤੇਭ੍ਯਃ ਸਰ੍ੱਵੇਭ੍ਯ ਇਯੰ ਿਵਧਵਾ ਦਿਰਦ੍ਰਾਿਧਕਮ੍ ਿਨਃਕ੍ਿਸ਼਼ਪਿਤ ਸ੍ਮ|
ⅩⅬⅣ ਯਤਸ੍ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਤਧਨਸ੍ਯ ਿਕਞ੍ਿਚਤ੍ ਿਨਰਕ੍ਿਸ਼਼ਪਨ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ
ਦੀਨੇਯੰ ਸ੍ਵਿਦਨਯਾਪਨਯੋਗ੍ਯੰ ਿਕਞ੍ਿਚਦਿਪ ਨ ਸ੍ਥਾਪਿਯਤ੍ਵਾ ਸਰ੍ੱਵਸ੍ਵੰ
ਿਨਰਕ੍ਿਸ਼਼ਪਤ੍|
Ⅰ

ⅩⅢ

ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਮਨ੍ਿਦਰਾਦ੍ ਬਿਹਰ੍ਗਮਨਕਾਲੇ ਤਸ੍ਯ ਿਸ਼ਸ਼੍ਯਾਣਾਮੇਕਸ੍ਤੰ
ਵ੍ਯਾਹ੍ਰੁʼਤਵਾਨ੍ ਹੇ ਗੁਰੋ ਪਸ਼੍ਯਤੁ ਕੀਦ੍ਰੁʼਸ਼ਾਃ ਪਾਸ਼਼ਾਣਾਃ ਕੀਦ੍ਰੁʼਕ੍ ਚ
ਿਨਚਯਨੰ|
Ⅱ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਮ੍ ਅਵਦਤ੍ ਤ੍ਵੰ ਿਕਮੇਤਦ੍ ਬ੍ਰੁʼਹੰਿਨਚਯਨੰ ਪਸ਼੍ਯਿਸ?
ਅਸ੍ਯੈਕਪਾਸ਼਼ਾਣੋਿਪ ਿਦ੍ਵਤੀਯਪਾਸ਼਼ਾਣੋਪਿਰ ਨ ਸ੍ਥਾਸ੍ਯਿਤ ਸਰ੍ੱਵੇ
(ਅ)ਧਃਕ੍ਸ਼ੇਪ੍ਸ੍ਯਨ੍ਤ|ੇ
Ⅲ ਅਥ ਯਸ੍ਿਮਨ੍ ਕਾਲੇ ਜੈਤੁਨ੍ਿਗਰੌ ਮਨ੍ਿਦਰਸ੍ਯ ਸੰਮੁਖੇ ਸ
ਸਮੁਪਿਵਸ਼਼੍ਟਸ੍ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਕਾਲੇ ਿਪਤਰੋ ਯਾਕੂਬ੍ ਯੋਹਨ੍ ਆਨ੍ਿਦ੍ਰਯਸ਼੍ਚੈਤੇ
ਤੰ ਰਹਿਸ ਪਪ੍ਰੱਛੁਃ,
Ⅳ ਏਤਾ ਘਟਨਾਃ ਕਦਾ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਨ੍ਿਤ?
ਤਥੈਤਤ੍ਸਰ੍ੱਵਾਸਾਂ
ਿਸੱਧ੍ਯੁਪਕ੍ਰਮਸ੍ਯ ਵਾ ਿਕੰ ਿਚਹ੍ਨ?ੰ ਤਦਸ੍ਮਭ੍ਯੰ ਕਥਯਤੁ ਭਵਾਨ੍|
Ⅴ ਤਤੋ ਯਾਸ਼ੁਸ੍ਤਾਨ੍ ਵਕ੍ਤੁਮਾਰੇਭ,ੇ ਕੋਿਪ ਯਥਾ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨ੍ ਨ ਭ੍ਰਾਮਯਿਤ
ਤਥਾਤ੍ਰ ਯੂਯੰ ਸਾਵਧਾਨਾ ਭਵਤ|
Ⅵ ਯਤਃ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੋਹਿਮਿਤ ਕਥਿਯਤ੍ਵਾ ਮਮ ਨਾਮ੍ਨਾਨੇਕੇ ਸਮਾਗਤ੍ਯ
ਲੋਕਾਨਾਂ ਭ੍ਰਮੰ ਜਨਿਯਸ਼਼੍ਯਨ੍ਿਤ;
Ⅶ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੂਯੰ ਰਣਸ੍ਯ ਵਾਰ੍ੱਤਾਂ ਰਣਾਡਮ੍ਬਰਞ੍ਚ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਮਾ
ਵ੍ਯਾਕੁਲਾ ਭਵਤ, ਘਟਨਾ ਏਤਾ ਅਵਸ਼੍ਯੰਮਾਿਵਨ੍ਯਃ; ਿਕਨ੍ਤ੍ਵਾਪਾਤਤੋ ਨ
ਯੁਗਾਨ੍ਤੋ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਿਤ|
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ਦੇਸ਼ਸ੍ਯ ਿਵਪਕ੍ਸ਼ਤਯਾ ਦੇਸ਼ੋ ਰਾਜ੍ਯਸ੍ਯ ਿਵਪਕ੍ਸ਼ਤਯਾ
ਚ ਰਾਜ੍ਯਮੁੱਥਾਸ੍ਯਿਤ, ਤਥਾ ਸ੍ਥਾਨੇ ਸ੍ਥਾਨੇ ਭੂਿਮਕਮ੍ਪੋ ਦੁਿਰ੍ਭਕ੍ਸ਼ੰ
ਮਹਾਕ੍ਲੇਸ਼ਾਸ਼੍ਚ ਸਮੁਪਸ੍ਥਾਸ੍ਯਨ੍ਿਤ, ਸਰ੍ੱਵ ਏਤੇ ਦੁਃਖਸ੍ਯਾਰਮ੍ਭਾਃ|
Ⅸ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੂਯਮ੍ ਆਤ੍ਮਾਰ੍ਥੇ ਸਾਵਧਾਨਾਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਤ, ਯਤੋ ਲੋਕਾ
ਰਾਜਸਭਾਯਾਂ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨ੍ ਸਮਰ੍ਪਿਯਸ਼਼੍ਯਨ੍ਿਤ, ਤਥਾ ਭਜਨਗ੍ਰੁʼਹੇ
ਪ੍ਰਹਿਰਸ਼਼੍ਯਨ੍ਿਤ; ਯੂਯੰ ਮਦਰ੍ਥੇ ਦੇਸ਼ਾਿਧਪਾਨ੍ ਭੂਪਾਂਸ਼੍ਚ ਪ੍ਰਿਤ
ਸਾਕ੍ਸ਼੍ਯਦਾਨਾਯ ਤੇਸ਼ਾਂ ਸੰਮੁਖੇ ਉਪਸ੍ਥਾਪਿਯਸ਼਼੍ਯਧ੍ਵ|ੇ
Ⅹ ਸ਼ੇਸ਼ੀਭਵਨਾਤ੍ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਦੇਸ਼ੀਯਾਨ੍ ਪ੍ਰਿਤ ਸੁਸੰਵਾਦਃ
ਪ੍ਰਚਾਰਿਯਸ਼਼੍ਯਤੇ|
Ⅺ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਦਾ ਤੇ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨ੍ ਧ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਸਮਰ੍ਪਿਯਸ਼਼੍ਯਨ੍ਿਤ ਤਦਾ
ਯੂਯੰ ਯਦ੍ਯਦ੍ ਉੱਤਰੰ ਦਾਸ੍ਯਥ, ਤਦਗ੍ਰ ਤਸ੍ਯ ਿਵਵੇਚਨੰ ਮਾ ਕੁਰੁਤ
ਤਦਰ੍ਥੰ ਿਕਞ੍ਿਚਦਿਪ ਮਾ ਿਚਨ੍ਤਯਤ ਚ, ਤਦਾਨੀਂ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਮਨਃਸੁ
ਯਦ੍ਯਦ੍ ਵਾਕ੍ਯਮ੍ ਉਪਸ੍ਥਾਪਿਯਸ਼਼੍ਯਤੇ ਤਦੇਵ ਵਿਦਸ਼਼੍ਯਥ, ਯਤੋ ਯੂਯੰ ਨ
ਤਦ੍ਵਕ੍ਤਾਰਃ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪਿਵਤ੍ਰ ਆਤ੍ਮਾ ਤਸ੍ਯ ਵਕ੍ਤਾ|
Ⅻ ਤਦਾ ਭ੍ਰਾਤਾ ਭ੍ਰਾਤਰੰ ਿਪਤਾ ਪੁਤ੍ਰੰ ਘਾਤਨਾਰ੍ਥੰ ਪਰਹਸ੍ਤੇਸ਼ੁ
ਸਮਰ੍ਪਿਯਸ਼਼੍ਯਤੇ, ਤਥਾ ਪਤ੍ਯਾਿਨ ਮਾਤਾਿਪਤ੍ਰੋ ਿਰ੍ਵਪਕ੍ਸ਼ਤਯਾ ਤੌ
ਘਾਤਿਯਸ਼਼੍ਯਨ੍ਿਤ|
ⅩⅢ ਮਮ ਨਾਮਹੇਤੋਃ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼ਾਂ ਸਿਵਧੇ ਯੂਯੰ ਜੁਗੁਪ੍ਿਸਤਾ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਥ,
ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਸ਼ੇਸ਼ਪਰ੍ੱਯਨ੍ਤੰ ਧੈਰ੍ੱਯਮ੍ ਆਲਮ੍ਿਬਸ਼਼੍ਯਤੇ ਸਏਵ
ਪਿਰਤ੍ਰਾਸ੍ਯਤੇ|
ⅩⅣ ਦਾਿਨਯੇਲ੍ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਦ੍ਵਾਿਦਨਾ ਪ੍ਰੋਕ੍ਤੰ ਸਰ੍ੱਵਨਾਿਸ਼ ਜੁਗੁਪ੍ਿਸਤਞ੍ਚ
ਵਸ੍ਤੁ ਯਦਾ ਤ੍ਵਯੋਗ੍ਯਸ੍ਥਾਨੇ ਿਵਦ੍ਯਮਾਨੰ ਦ੍ਰਕ੍ਸ਼ਥ (ਯੋ ਜਨਃ ਪਠਿਤ
ਸ ਬੁਧ੍ਯਤਾਂ) ਤਦਾ ਯੇ ਿਯਹੂਦੀਯਦੇਸ਼ੇ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ਿਤ ਤੇ ਮਹੀਧ੍ਰੰ ਪ੍ਰਿਤ
ਪਲਾਯਨ੍ਤਾਂ;
ⅩⅤ ਤਥਾ ਯੋ ਨਰੋ ਗ੍ਰੁʼਹੋਪਿਰ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਸ ਗ੍ਰੁʼਹਮਧ੍ਯੰ ਨਾਵਰੋਹਤੁ, ਤਥਾ
ਿਕਮਿਪ ਵਸ੍ਤੁ ਗ੍ਰਹੀਤੁੰ ਮਧ੍ਯੇਗ੍ਰੁʼਹੰ ਨ ਪ੍ਰਿਵਸ਼ਤੁ;
ⅩⅥ ਤਥਾ ਚ ਯੋ ਨਰਃ ਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰੇ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਸੋਿਪ ਸ੍ਵਵਸ੍ਤ੍ਰੰ ਗ੍ਰਹੀਤੁੰ
ਪਰਾਵ੍ਰੁʼਤ੍ਯ ਨ ਵ੍ਰਜਤੁ|
ⅩⅦ ਤਦਾਨੀਂ ਗਰ੍ੱਭਵਤੀਨਾਂ ਸ੍ਤਨ੍ਯਦਾਤ੍ਰੀਣਾਞ੍ਚ ਯੋਿਸ਼਼ਤਾਂ ਦੁਰ੍ਗਿਤ
ਰ੍ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਿਤ|
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ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਪਲਾਯਨੰ ਸ਼ੀਤਕਾਲੇ ਯਥਾ ਨ ਭਵਿਤ ਤਦਰ੍ਥੰ
ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਯਧ੍ਵੰ|
ⅩⅨ ਯਤਸ੍ਤਦਾ ਯਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ੀ ਦੁਰ੍ਘਟਨਾ ਘਿਟਸ਼਼੍ਯਤੇ ਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ੀ ਦੁਰ੍ਘਟਨਾ
ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟੇਃ ਪ੍ਰਥਮਮਾਰਭ੍ਯਾਦ੍ਯ ਯਾਵਤ੍ ਕਦਾਿਪ ਨ ਜਾਤਾ ਨ
ਜਿਨਸ਼਼੍ਯਤੇ ਚ|
ⅩⅩ ਅਪਰਞ੍ਚ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰੋ ਯਿਦ ਤਸ੍ਯ ਸਮਯਸ੍ਯ ਸੰਕ੍ਸ਼ੇਪੰ ਨ ਕਰੋਿਤ
ਤਿਰ੍ਹ ਕਸ੍ਯਾਿਪ ਪ੍ਰਾਣਭ੍ਰੁʼਤੋ ਰਕ੍ਸ਼ਾ ਭਿਵਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਸ਼੍ਯਿਤ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਾਨ੍
ਜਨਾਨ੍ ਮਨੋਨੀਤਾਨ੍ ਅਕਰੋਤ੍ ਤੇਸ਼ਾਂ ਸ੍ਵਮਨੋਨੀਤਾਨਾਂ ਹੇਤੋਃ ਸ ਤਦਨੇਹਸੰ
ਸੰਕ੍ਸ਼ੇਪ੍ਸ੍ਯਿਤ|
ⅩⅪ ਅਨ੍ਯੱਚ ਪਸ਼੍ਯਤ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੋਤ੍ਰ ਸ੍ਥਾਨੇ ਵਾ ਤਤ੍ਰ ਸ੍ਥਾਨੇ ਿਵਦ੍ਯਤੇ,
ਤਸ੍ਿਮਨ੍ਕਾਲੇ ਯਿਦ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨ੍ ਏਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ੰ ਵਾਕ੍ਯੰ ਵ੍ਯਾਹਰਿਤ,
ਤਿਰ੍ਹ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਵਾਕ੍ਯੇ ਭੈਵ ਿਵਸ਼੍ਵਿਸਤ|
ⅩⅫ ਯਤੋਨੇਕੇ ਿਮਥ੍ਯਾਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਾ ਿਮਥ੍ਯਾਭਿਵਸ਼਼੍ਯਦ੍ਵਾਿਦਨਸ਼੍ਚ
ਸਮੁਪਸ੍ਥਾਯ ਬਹੂਿਨ ਿਚਹ੍ਨਾਨ੍ਯਦ੍ਭੁਤਾਿਨ ਕਰ੍ੰਮਾਿਣ ਚ ਦਰ੍ਸ਼ਿਯਸ਼਼੍ਯਨ੍ਿਤ;
ਤਥਾ ਯਿਦ ਸਮ੍ਭਵਿਤ ਤਿਰ੍ਹ ਮਨੋਨੀਤਲੋਕਾਨਾਮਿਪ ਿਮਥ੍ਯਾਮਿਤੰ
ਜਨਿਯਸ਼਼੍ਯਨ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅢ ਪਸ਼੍ਯਤ ਘਟਨਾਤਃ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਸਰ੍ੱਵਕਾਰ੍ੱਯਸ੍ਯ ਵਾਰ੍ੱਤਾਂ
ਯੁਸ਼੍ਮਭ੍ਯਮਦਾਮ੍, ਯੂਯੰ ਸਾਵਧਾਨਾਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਤ|
ⅩⅩⅣ ਅਪਰਞ੍ਚ ਤਸ੍ਯ ਕ੍ਲੇਸ਼ਕਾਲਸ੍ਯਾਵ੍ਯਵਿਹਤੇ ਪਰਕਾਲੇ ਭਾਸ੍ਕਰਃ
ਸਾਨ੍ਧਕਾਰੋ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਿਤ ਤਥੈਵ ਚਨ੍ਦ੍ਰਸ਼੍ਚਨ੍ਿਦ੍ਰਕਾਂ ਨ ਦਾਸ੍ਯਿਤ|
ⅩⅩⅤ ਨਭਃਸ੍ਥਾਿਨ ਨਕ੍ਸ਼ਤ੍ਰਾਿਣ ਪਿਤਸ਼਼੍ਯਨ੍ਿਤ, ਵ੍ਯੋਮਮਣ੍ਡਲਸ੍ਥਾ
ਗ੍ਰਹਾਸ਼੍ਚ ਿਵਚਿਲਸ਼਼੍ਯਨ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅥ ਤਦਾਨੀਂ ਮਹਾਪਰਾਕ੍ਰਮੇਣ ਮਹੈਸ਼੍ਵਰ੍ੱਯੇਣ ਚ ਮੇਘਮਾਰੁਹ੍ਯ
ਸਮਾਯਾਨ੍ਤੰ ਮਾਨਵਸੁਤੰ ਮਾਨਵਾਃ ਸਮੀਕ੍ਿਸ਼਼ਸ਼੍ਯਨ੍ਤ|ੇ
ⅩⅩⅦ ਅਨ੍ਯੱਚ ਸ ਿਨਜਦੂਤਾਨ੍ ਪ੍ਰਿਹਤ੍ਯ ਨਭੋਭੂਮ੍ਯੋਃ ਸੀਮਾਂ ਯਾਵਦ੍
ਜਗਤਸ਼੍ਚਤੁਿਰ੍ਦਗ੍ਭ੍ਯਃ ਸ੍ਵਮਨੋਨੀਤਲੋਕਾਨ੍ ਸੰਗ੍ਰਹੀਸ਼਼੍ਯਿਤ|
ⅩⅩⅧ ਉਡੁਮ੍ਬਰਤਰੋ ਰ੍ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ਤੰ ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼ਧ੍ਵੰ ਯਦੋਡੁਮ੍ਬਰਸ੍ਯ
ਤਰੋ ਰ੍ਨਵੀਨਾਃ ਸ਼ਾਖਾ ਜਾਯਨ੍ਤੇ ਪੱਲਵਾਦੀਿਨ ਚ ਿਰ੍ਨਗੱਛਨ੍ਿਤ, ਤਦਾ
ਿਨਦਾਘਕਾਲਃ ਸਿਵਧੋ ਭਵਤੀਿਤ ਯੂਯੰ ਜ੍ਞਾਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨੁਥ|
ⅩⅩⅨ ਤਦ੍ਵਦ੍ ਏਤਾ ਘਟਨਾ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟ੍ਵਾ ਸ ਕਾਲੋ ਦ੍ਵਾਰ੍ੱਯੁਪਸ੍ਿਥਤ ਇਿਤ
ਜਾਨੀਤ|
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ਯੁਸ਼੍ਮਾਨਹੰ ਯਥਾਰ੍ਥੰ ਵਦਾਿਮ, ਆਧੁਿਨਕਲੋਕਾਨਾਂ ਗਮਨਾਤ੍ ਪੂਰ੍ੱਵੰ
ਤਾਿਨ ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ ਘਿਟਸ਼਼੍ਯਨ੍ਤ|ੇ
ⅩⅩⅪ ਦ੍ਯਾਵਾਪ੍ਰੁʼਿਥਵ੍ਯੋ ਿਰ੍ਵਚਿਲਤਯੋਃ ਸਤ੍ਯੋ ਰ੍ਮਦੀਯਾ ਵਾਣੀ ਨ
ਿਵਚਿਲਸ਼਼੍ਯਿਤ|
ⅩⅩⅫ ਅਪਰਞ੍ਚ ਸ੍ਵਰ੍ਗਸ੍ਥਦੂਤਗਣੋ ਵਾ ਪੁਤ੍ਰੋ ਵਾ ਤਾਤਾਦਨ੍ਯਃ ਕੋਿਪ ਤੰ
ਿਦਵਸੰ ਤੰ ਦਣ੍ਡੰ ਵਾ ਨ ਜ੍ਞਾਪਯਿਤ|
ⅩⅩⅩⅢ ਅਤਃ ਸ ਸਮਯਃ ਕਦਾ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਿਤ, ਏਤੱਜ੍ਞਾਨਾਭਾਵਾਦ੍ ਯੂਯੰ
ਸਾਵਧਾਨਾਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਤ, ਸਤਰ੍ਕਾਸ਼੍ਚ ਭੂਤ੍ਵਾ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਯਧ੍ਵੰ;
ⅩⅩⅩⅣ ਯਦ੍ਵਤ੍ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਪੁਮਾਨ੍ ਸ੍ਵਿਨਵੇਸ਼ਨਾਦ੍ ਦੂਰਦੇਸ਼ੰ ਪ੍ਰਿਤ
ਯਾਤ੍ਰਾਕਰਣਕਾਲੇ ਦਾਸੇਸ਼ੁ ਸ੍ਵਕਾਰ੍ੱਯਸ੍ਯ ਭਾਰਮਰ੍ਪਿਯਤ੍ਵਾ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਸ੍ਵੇ
ਸ੍ਵੇ ਕਰ੍ੰਮਿਣ ਿਨਯੋਜਯਿਤ; ਅਪਰੰ ਦੌਵਾਿਰਕੰ ਜਾਗਿਰਤੁੰ ਸਮਾਿਦਸ਼੍ਯ ਯਾਿਤ,
ਤਦ੍ਵਨ੍ ਨਰਪੁਤ੍ਰਃ|
ⅩⅩⅩⅤ ਗ੍ਰੁʼਹਪਿਤਃ ਸਾਯੰਕਾਲੇ ਿਨਸ਼ੀਥੇ ਵਾ ਤ੍ਰੁʼਤੀਯਯਾਮੇ ਵਾ
ਪ੍ਰਾਤਃਕਾਲੇ ਵਾ ਕਦਾਗਿਮਸ਼਼੍ਯਿਤ ਤਦ੍ ਯੂਯੰ ਨ ਜਾਨੀਥ;
ⅩⅩⅩⅥ ਸ ਹਠਾਦਾਗਤ੍ਯ ਯਥਾ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨ੍ ਿਨਿਦ੍ਰਤਾਨ੍ ਨ ਪਸ਼੍ਯਿਤ,
ਤਦਰ੍ਥੰ ਜਾਗਿਰਤਾਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਤ|
ⅩⅩⅩⅦ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨਹੰ ਯਦ੍ ਵਦਾਿਮ ਤਦੇਵ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਵਦਾਿਮ,
ਜਾਗਿਰਤਾਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਤੇਿਤ|
Ⅰ

ⅩⅣ

ਤਦਾ ਿਨਸ੍ਤਾਰੋਤ੍ਸਵਿਕਣ੍ਵਹੀਨਪੂਪੋਤ੍ਸਵਯੋਰਾਰਮ੍ਭਸ੍ਯ ਿਦਨਦ੍ਵਯੇ
(ਅ)ਵਿਸ਼ਸ਼੍ਟੇ ਪ੍ਰਧਾਨਯਾਜਕਾ ਅਧ੍ਯਾਪਕਾਸ਼੍ਚ ਕੇਨਾਿਪ ਛਲੇਨ ਯੀਸ਼ੁੰ
ਧਰ੍ੱਤਾਂ ਹਨ੍ਤੁਞ੍ਚ ਮ੍ਰੁʼਗਯਾਞ੍ਚਿਕ੍ਰਰੇ;
Ⅱ ਿਕਨ੍ਤੁ ਲੋਕਾਨਾਂ ਕਲਹਭਯਾਦੂਿਚਰੇ, ਨਚੋਤ੍ਸਵਕਾਲ ਉਿਚਤਮੇਤਿਦਿਤ|
Ⅲ ਅਨਨ੍ਤਰੰ
ਬੈਥਿਨਯਾਪੁ◌ਰु ੇ ਿਸ਼ਮੋਨਕੁਸ਼੍ਿਠਨੋ ਗ੍ਰੁʼਹੇ ਯੋਸ਼ੌ
ਭੋਤ੍ਕੁਮੁਪਿਵਸ਼਼੍ਟੇ ਸਿਤ ਕਾਿਚਦ੍ ਯੋਿਸ਼਼ਤ੍ ਪਾਣ੍ਡਰਪਾਸ਼਼ਾਣਸ੍ਯ ਸਮ੍ਪੁਟਕੇਨ
ਮਹਾਰ੍ਘ੍ਯੋੱਤਮਤੈਲਮ੍ ਆਨੀਯ ਸਮ੍ਪੁਟਕੰ ਭੰਕ੍ਤ੍ਵਾ ਤਸ੍ਯੋੱਤਮਾਙ੍ਗੇ ਤੈਲਧਾਰਾਂ
ਪਾਤਯਾਞ੍ਚਕ੍ਰ|ੇ
Ⅳ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਕੇਿਚਤ੍ ਸ੍ਵਾਨ੍ਤੇ ਕੁਪ੍ਯਨ੍ਤਃ ਕਿਥਤਵੰਨ੍ਤਃ ਕੁਤੋਯੰ
ਤੈਲਾਪਵ੍ਯਯਃ?
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ਯਦ੍ਯੇਤਤ੍
ਤੈਲ
ਵ੍ਯਕ੍ਰੇਸ਼੍ਯਤ
ਤਿਰ੍ਹ
ਮੁਦ੍ਰਾਪਾਦਸ਼ਤਤ੍ਰਯਾਦਪ੍ਯਿਧਕੰ ਤਸ੍ਯ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਮੂਲ੍ਯੰ ਦਿਰਦ੍ਰਲੋਕੇਭ੍ਯੋ
ਦਾਤੁਮਸ਼ਕ੍ਸ਼੍ਯਤ, ਕਥਾਮੇਤਾਂ ਕਥਿਯਤ੍ਵਾ ਤਯਾ ਯੋਿਸ਼਼ਤਾ ਸਾਕੰ
ਵਾਚਾਯੁਹ੍ਯਨ੍|
Ⅵ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੀਸ਼ੁਰੁਵਾਚ, ਕੁਤ ਏਤਸ੍ਯੈ ਕ੍ਰੁʼ◌ੱਛ੍ਰੰ ਦਦਾਿਸ? ਮਹ੍ਯਿਮਯੰ
ਕਰ੍ੰਮੋੱਤਮੰ ਕ੍ਰੁʼਤਵਤੀ|
Ⅶ ਦਿਰਦ੍ਰਾਃ ਸਰ੍ੱਵਦਾ ਯੁਸ਼੍ਮਾਿਭਃ ਸਹ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ਿਤ, ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਯੂਯੰ
ਯਦੇੱਛਥ ਤਦੈਵ ਤਾਨੁਪਕਰ੍ੱਤਾਂ ਸ਼ਕ੍ਨੁਥ, ਿਕਨ੍ਤ੍ਵਹੰ ਯੁਭਾਿਭਃ ਸਹ ਿਨਰਨ੍ਤਰੰ
ਨ ਿਤਸ਼਼੍ਠਾਿਮ|
Ⅷ ਅਸ੍ਯਾ ਯਥਾਸਾਧ੍ਯੰ ਤਥੈਵਾਕਰੋਿਦਯੰ, ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਯਾਪਨਾਤ੍ ਪੂਰ੍ੱਵੰ
ਸਮੇਤ੍ਯ ਮਦ੍ਵਪੁਿਸ਼਼ ਤੈਲਮ੍ ਅਮਰ੍ੱਦਯਤ੍|
Ⅸ ਅਹੰ ਯੁਸ਼੍ਮਭ੍ਯੰ ਯਥਾਰ੍ਥੰ ਕਥਯਾਿਮ, ਜਗਤਾਂ ਮਧ੍ਯੇ ਯਤ੍ਰ ਯਤ੍ਰ
ਸੁਸੰਵਾਦੋਯੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਯਸ਼਼੍ਯਤੇ ਤਤ੍ਰ ਤਤ੍ਰ ਯੋਿਸ਼਼ਤ ਏਤਸ੍ਯਾਃ ਸ੍ਮਰਣਾਰ੍ਥੰ
ਤਤ੍ਕ੍ਰੁʼਤਕਰ੍ੰਮੈਤਤ੍ ਪ੍ਰਚਾਰਿਯਸ਼਼੍ਯਤੇ|
Ⅹ ਤਤਃ ਪਰੰ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ਾਨਾਂ ਿਸ਼ਸ਼੍ਯਾਣਾਮੇਕ ਈਸ਼਼੍ਕਿਰਯੋਤੀਯਿਯਹੂਦਾਖ੍ਯੋ
ਯੀਸ਼ੁੰ ਪਰਕਰੇਸ਼ੁ ਸਮਰ੍ਪਿਯਤੁੰ ਪ੍ਰਧਾਨਯਾਜਕਾਨਾਂ ਸਮੀਪਿਮਯਾਯ|
Ⅺ ਤੇ ਤਸ੍ਯ ਵਾਕ੍ਯੰ ਸਮਾਕਰ੍ਣ੍ਯ ਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟਾਃ ਸਨ੍ਤਸ੍ਤਸ੍ਮੈ ਮੁਦ੍ਰਾ
ਦਾਤੁੰ ਪ੍ਰਤ੍ਯਜਾਨਤ; ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸ ਤੰ ਤੇਸ਼ਾਂ ਕਰੇਸ਼ੁ ਸਮਰ੍ਪਣਾਯੋਪਾਯੰ
ਮ੍ਰੁʼਗਯਾਮਾਸ|
Ⅻ
ਅਨਨ੍ਤਰੰ
ਿਕਣ੍ਵਸ਼ੂਨ੍ਯਪੂਪੋਤ੍ਸਵਸ੍ਯ
ਪ੍ਰਥਮੇ(ਅ)ਹਿਨ
ਿਨਸ੍ਤਾਰੋਤ੍ਮਵਾਰ੍ਥੰ ਮੇਸ਼ਮਾਰਣਾਸਮਯੇ ਿਸ਼ਸ਼੍ਯਾਸ੍ਤੰ ਪਪ੍ਰੱਛਃ ਕੁਤ੍ਰ ਗਤ੍ਵਾ
ਵਯੰ ਿਨਸ੍ਤਾਰੋਤ੍ਸਵਸ੍ਯ ਭੋਜ੍ਯਮਾਸਾਦਿਯਸ਼਼੍ਯਾਮਃ? ਿਕਿਮੱਛਿਤ ਭਵਾਨ੍?
ⅩⅢ ਤਦਾਨੀਂ ਸ ਤੇਸ਼ਾਂ ਦ੍ਵਯੰ ਪ੍ਰੇਰਯਨ੍ ਬਭਾਸ਼਼ੇ ਯੁਵਯੋਃ ਪੁਰਮਧ੍ਯੰ
ਗਤਯੋਃ ਸਤੋ ਰ੍ਯੋ ਜਨਃ ਸਜਲਕੁਮ੍ਭੰ ਵਹਨ੍ ਯੁਵਾਂ ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਤ੍ ਕਿਰਸ਼਼੍ਯਿਤ
ਤਸ੍ਯੈਵ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਯਾਤੰ;
ⅩⅣ ਸ ਯਤ੍ ਸਦਨੰ ਪ੍ਰਵੇਕ੍ਸ਼੍ਯਿਤ ਤਦ੍ਭਵਨਪਿਤੰ ਵਦਤੰ, ਗੁਰੁਰਾਹ
ਯਤ੍ਰ ਸਿਸ਼ਸ਼੍ਯੋਹੰ ਿਨਸ੍ਤਾਰੋਤ੍ਸਵੀਯੰ ਭੋਜਨੰ ਕਿਰਸ਼਼੍ਯਾਿਮ, ਸਾ ਭੋਜਨਸ਼ਾਲਾ
ਕੁਤ੍ਰਾਸ੍ਿਤ?
ⅩⅤ ਤਤਃ ਸ ਪਿਰਸ਼਼੍ਕ੍ਰੁʼਤਾਂ ਸੁਸੱਿਜਤਾਂ ਬ੍ਰੁʼਹਤੀਚਞ੍ਚ ਯਾਂ ਸ਼ਾਲਾਂ
ਦਰ੍ਸ਼ਿਯਸ਼਼੍ਯਿਤ ਤਸ੍ਯਾਮਸ੍ਮਦਰ੍ਥੰ ਭੋਜ੍ਯਦ੍ਰਵ੍ਯਾਣ੍ਯਾਸਾਦਯਤੰ|
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ਤਤਃ ਿਸ਼ਸ਼੍ਯੌ ਪ੍ਰਸ੍ਥਾਯ ਪੁਰੰ ਪ੍ਰਿਵਸ਼੍ਯ ਸ ਯਥੋਕ੍ਤਵਾਨ੍ ਤਥੈਵ
ਪ੍ਰਾਪ੍ਯ ਿਨਸ੍ਤਾਰੋਤ੍ਸਵਸ੍ਯ ਭੋਜ੍ਯਦ੍ਰਵ੍ਯਾਿਣ ਸਮਾਸਾਦਯੇਤਾਮ੍|
ⅩⅦ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਯੀਸ਼ੁਃ ਸਾਯੰਕਾਲੇ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ਿਭਃ ਿਸ਼ਸ਼੍ਯੈਃ ਸਾਰ੍ੱਧੰ
ਜਗਾਮ;
ⅩⅧ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼ੁ ਭੋਜਨਾਯ ਪ੍ਰੋਪਿਵਸ਼਼੍ਟੇਸ਼ੁ ਸ ਤਾਨੁਿਦਤਵਾਨ੍ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨਹੰ
ਯਥਾਰ੍ਥੰ ਵ੍ਯਾਹਰਾਿਮ, ਅਤ੍ਰ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕਮੇਕੋ ਜਨੋ ਯੋ ਮਯਾ ਸਹ ਭੁੰਕ੍ਤੇ ਮਾਂ
ਪਰਕੇਰੇਸ਼ੁ ਸਮਰ੍ਪਿਯਸ਼਼੍ਯਤੇ|
ⅩⅨ ਤਦਾਨੀਂ ਤੇ ਦੁਃਿਖਤਾਃ ਸਨ੍ਤ ਏਕੈਕਸ਼ਸ੍ਤੰ ਪ੍ਰਸ਼਼੍ਟੁਮਾਰਬ੍ਧਵਨ੍ਤਃ ਸ
ਿਕਮਹੰ? ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਅਨ੍ਯ ਏਕੋਿਭਦਧੇ ਸ ਿਕਮਹੰ?
ⅩⅩ ਤਤਃ ਸ ਪ੍ਰਤ੍ਯਵਦਦ੍ ਏਤੇਸ਼ਾਂ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ਾਨਾਂ ਯੋ ਜਨੋ ਮਯਾ ਸਮੰ
ਭੋਜਨਾਪਾਤ੍ਰੇ ਪਾਿਣੰ ਮੱਜਿਯਸ਼਼੍ਯਿਤ ਸ ਏਵ|
ⅩⅪ ਮਨੁਜਤਨਯਮਿਧ
ਯਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ੰ ਿਲਿਖਤਮਾਸ੍ਤੇ ਤਦਨੁਰੂਪਾ
ਗਿਤਸ੍ਤਸ੍ਯ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਿਤ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੋ ਜਨੋ ਮਾਨਵਸੁਤੰ ਸਮਰ੍ਪਿਯਸ਼਼੍ਯਤੇ
ਹਨ੍ਤ ਤਸ੍ਯ ਜਨ੍ਮਾਭਾਵੇ ਸਿਤ ਭਦ੍ਰਮਭਿਵਸ਼਼੍ਯਤ੍|
ⅩⅫ ਅਪਰਞ੍ਚ ਤੇਸ਼ਾਂ ਭੋਜਨਸਮਯੇ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪੂਪੰ ਗ੍ਰੁʼਹੀਤ੍ਵੇਸ਼੍ਵਰਗੁਣਾਨ੍
ਅਨੁਕੀਰ੍ਤ੍ਯ ਭਙ੍ਕ੍ਤ੍ਵਾ ਤੇਭ੍ਯੋ ਦੱਤ੍ਵਾ ਬਭਾਸ਼,਼ੇ ਏਤਦ੍ ਗ੍ਰੁʼਹੀਤ੍ਵਾ
ਭੁਞ੍ਜੀਧ੍ਵਮ੍ ਏਤਨ੍ਮਮ ਿਵਗ੍ਰਹਰੂਪੰ|
ⅩⅩⅢ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਸ ਕੰਸੰ ਗ੍ਰੁʼਹੀਤ੍ਵੇਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਗੁਣਾਨ੍ ਕੀਰ੍ੱਤਿਯਤ੍ਵਾ
ਤੇਭ੍ਯੋ ਦਦੌ, ਤਤਸ੍ਤੇ ਸਰ੍ੱਵੇ ਪਪੁਃ|
ⅩⅩⅣ ਅਪਰੰ ਸ ਤਾਨਵਾਦੀਦ੍ ਬਹੂਨਾਂ ਿਨਿਮੱਤੰ ਪਾਿਤਤੰ ਮਮ
ਨਵੀਨਿਨਯਮਰੂਪੰ ਸ਼ੋਿਣਤਮੇਤਤ੍|
ⅩⅩⅤ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨਹੰ ਯਥਾਰ੍ਥੰ ਵਦਾਿਮ, ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਰਾਜ੍ਯੇ ਯਾਵਤ੍
ਸਦ੍ਯੋਜਾਤੰ ਦ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ਾਰਸੰ ਨ ਪਾਸ੍ਯਾਿਮ,ਤਾਵਦਹੰ ਦ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ਾਫਲਰਸੰ ਪੁਨ ਰ੍ਨ
ਪਾਸ੍ਯਾਿਮ|
ⅩⅩⅥ ਤਦਨਨ੍ਤਰੰ ਤੇ ਗੀਤਮੇਕੰ ਸੰਗੀਯ ਬਿਹ ਰ੍ਜੈਤੁਨੰ ਿਸ਼ਖਿਰਣੰ ਯਯੁਃ
ⅩⅩⅦ ਅਥ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਾਨੁਵਾਚ ਿਨਸ਼ਾਯਾਮਸ੍ਯਾਂ ਮਿਯ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ
ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤ੍ਯੂਹੋ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਿਤ ਯਤੋ ਿਲਿਖਤਮਾਸ੍ਤੇ ਯਥਾ, ਮੇਸ਼ਾਣਾਂ
ਰਕ੍ਸ਼ਕਞ੍ਚਾਹੰ ਪ੍ਰਹਿਰਸ਼਼੍ਯਾਿਮ ਵੈ ਤਤਃ| ਮੇਸ਼ਾਣਾਂ ਿਨਵਹੋ ਨੂਨੰ ਪ੍ਰਿਵਕੀਰ੍ਣੋ
ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਿਤ|
ⅩⅩⅧ ਕਨ੍ਤੁ ਮਦੁੱਥਾਨੇ ਜਾਤੇ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕਮਗ੍ਰ(ੇ ਅ)ਹੰ ਗਾਲੀਲੰ
ਵ੍ਰਿਜਸ਼਼੍ਯਾਿਮ|
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ਿਪਤਰਃ ਪ੍ਰਿਤਬਭਾਸ਼,਼ੇ ਯਦ੍ਯਿਪ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤ੍ਯੂਹੋ ਭਵਿਤ
ਤਥਾਿਪ ਮਮ ਨੈਵ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਿਤ|
ⅩⅩⅩ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਰੁਕ੍ਤਾਵਾਨ੍ ਅਹੰ ਤੁਭ੍ਯੰ ਤਥ੍ਯੰ ਕਥਯਾਿਮ,
ਕ੍ਸ਼ਣਾਦਾਯਾਮਦ੍ਯ ਕੁੱਕੁਟਸ੍ਯ ਿਦ੍ਵਤੀਯਵਾਰਰਵਣਾਤ੍ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਤ੍ਵੰ ਵਾਰਤ੍ਰਯੰ
ਮਾਮਪਹ੍ਨੋਸ਼੍ਯਸੇ|
ⅩⅩⅨ ਤਦਾ

ⅩⅩⅪ

ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਗਾਢੰ ਵ੍ਯਾਹਰਦ੍ ਯਦ੍ਯਿਪ ਤ੍ਵਯਾ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਮਮ
ਪ੍ਰਾਣੋ ਯਾਿਤ ਤਥਾਿਪ ਕਥਮਿਪ ਤ੍ਵਾਂ ਨਾਪਹ੍ਨੋਸ਼੍ਯ;ੇ ਸਰ੍ੱਵ(ੇ ਅ)ਪੀਤਰੇ ਤਥੈਵ
ਬਭਾਿਸ਼਼ਰੇ|
ⅩⅩⅫ ਅਪਰਞ੍ਚ ਤੇਸ਼ੁ ਗੇਤ੍ਿਸ਼ਮਾਨੀਨਾਮਕੰ ਸ੍ਥਾਨ ਗਤੇਸ਼ੁ ਸ ਿਸ਼ਸ਼੍ਯਾਨ੍
ਜਗਾਦ, ਯਾਵਦਹੰ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਯੇ ਤਾਵਦਤ੍ਰ ਸ੍ਥਾਨੇ ਯੂਯੰ ਸਮੁਪਿਵਸ਼ਤ|
ⅩⅩⅩⅢ ਅਥ ਸ ਿਪਤਰੰ ਯਾਕੂਬੰ ਯੋਹਨਞ੍ਚ ਗ੍ਰੁʼਹੀਤ੍ਵਾ ਵਵ੍ਰਾਜ;
ਅਤ੍ਯਨ੍ਤੰ ਤ੍ਰਾਿਸਤੋ ਵ੍ਯਾਕੁਿਲਤਸ਼੍ਚ ਤੇਭ੍ਯਃ ਕਥਯਾਮਾਸ,
ⅩⅩⅩⅣ ਿਨਧਨਕਾਲਵਤ੍ ਪ੍ਰਾਣੋ ਮੇ(ਅ)ਤੀਵ ਦਃਖਮੇਿਤ, ਯੂਯੰ
ਜਾਗ੍ਰਤੋਤ੍ਰ ਸ੍ਥਾਨੇ ਿਤਸ਼਼੍ਠਤ|
ⅩⅩⅩⅤ ਤਤਃ ਸ ਿਕਞ੍ਿਚੱਦੂਰੰ ਗਤ੍ਵਾ ਭੂਮਾਵਧੋਮੁਖਃ ਪਿਤਤ੍ਵਾ
ਪ੍ਰਾਿਰ੍ਥਤਵਾਨੇਤਤ੍, ਯਿਦ ਭਿਵਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਯੰ ਤਿਰ੍ਹ ਦੁਃਖਸਮਯੋਯੰ ਮੱਤੋ
ਦੂਰੀਭਵਤੁ|
ⅩⅩⅩⅥ ਅਪਰਮੁਿਦਤਵਾਨ੍ ਹੇ ਿਪਤ ਰ੍ਹੇ ਿਪਤਃ ਸਰ੍ੱਵੇਂ ਤ੍ਵਯਾ ਸਾਧ੍ਯੰ, ਤਤੋ
ਹੇਤੋਿਰਮੰ ਕੰਸੰ ਮੱਤੋ ਦੂਰੀਕੁਰ,ੁ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਨ੍ ਮਮੇੱਛਾਤੋ ਨ ਤਵੇੱਛਾਤੋ ਭਵਤੁ|
ⅩⅩⅩⅦ ਤਤਃ ਪਰੰ ਸ ਏਤ੍ਯ ਤਾਨ੍ ਿਨਿਦ੍ਰਤਾਨ੍ ਿਨਰੀਕ੍ਸ਼੍ਯ ਿਪਤਰੰ
ਪ੍ਰੋਵਾਚ, ਿਸ਼ਮੋਨ੍ ਤ੍ਵੰ ਿਕੰ ਿਨਦ੍ਰਾਿਸ? ਘਿਟਕਾਮੇਕਾਮ੍ ਅਿਪ ਜਾਗਿਰਤੁੰ ਨ
ਸ਼ਕ੍ਨੋਿਸ਼਼?
ⅩⅩⅩⅧ ਪਰੀਕ੍ਸ਼ਾਯਾਂ ਯਥਾ ਨ ਪਤਥ ਤਦਰ੍ਥੰ ਸਚੇਤਨਾਃ ਸਨ੍ਤਃ
ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਯਧ੍ਵੰ; ਮਨ ਉਦ੍ਯੁਕ੍ਤਿਮਿਤ ਸਤ੍ਯੰ ਿਕਨ੍ਤੁ ਵਪੁਰਸ਼ਕ੍ਿਤਕੰ|
ⅩⅩⅩⅨ ਅਥ ਸ ਪੁਨਰ੍ਵ੍ਰਿਜਤ੍ਵਾ ਪੂਰ੍ੱਵਵਤ੍ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਯਾਞ੍ਚਕ੍ਰ|ੇ
ⅩⅬ

ਪਰਾਵ੍ਰੁʼਤ੍ਯਾਗਤ੍ਯ ਪੁਨਰਿਪ ਤਾਨ੍ ਿਨਿਦ੍ਰਤਾਨ੍ ਦਦਰ੍ਸ਼ ਤਦਾ ਤੇਸ਼ਾਂ
ਲੋਚਨਾਿਨ ਿਨਦ੍ਰਯਾ ਪੂਰ੍ਣਾਿਨ, ਤਸ੍ਮਾੱਤਸ੍ਮੈ ਕਾ ਕਥਾ ਕਥਿਯਤਵ੍ਯਾ ਤ
ਏਤਦ੍ ਬੋੱਧੁੰ ਨ ਸ਼ੇਕੁਃ|
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ⅩⅬⅠ ਤਤਃਪਰੰ ਤ੍ਰੁʼਤੀਯਵਾਰੰ ਆਗਤ੍ਯ ਤੇਭ੍ਯੋ (ਅ)ਕਥਯਦ੍ ਇਦਾਨੀਮਿਪ

ਸ਼ਿਯਤ੍ਵਾ ਿਵਸ਼੍ਰਾਮ੍ਯਥ? ਯਥੇਸ਼੍ਟੰ ਜਾਤੰ, ਸਮਯਸ਼੍ਚੋਪਸ੍ਿਥਤਃ ਪਸ਼੍ਯਤ
ਮਾਨਵਤਨਯਃ ਪਾਿਪਲੋਕਾਨਾਂ ਪਾਿਣਸ਼਼ੁ ਸਮਰ੍ਪ੍ਯਤੇ|
ⅩⅬⅡ ਉੱਿਤਸ਼਼੍ਠਤ, ਵਯੰ ਵ੍ਰਜਾਮੋ ਯੋ ਜਨੋ ਮਾਂ ਪਰਪਾਿਣਸ਼਼ੁ ਸਮਰ੍ਪਿਯਸ਼਼੍ਯਤੇ
ਪਸ਼੍ਯਤ ਸ ਸਮੀਪਮਾਯਾਤਃ|
ⅩⅬⅢ ਇਮਾਂ ਕਥਾਂ ਕਥਯਿਤ ਸ, ਏਤਿਰ੍ਹਦ੍ਵਾਦਸ਼ਾਨਾਮੇਕੋ ਿਯਹੂਦਾ ਨਾਮਾ
ਿਸ਼ਸ਼੍ਯਃ ਪ੍ਰਧਾਨਯਾਜਕਾਨਾਮ੍ ਉਪਾਧ੍ਯਾਯਾਨਾਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨਲੋਕਾਨਾਞ੍ਚ
ਸੰਿਨਧੇਃ ਖਙ੍ਗਲਗੁਡਧਾਿਰਣੋ ਬਹੁਲੋਕਾਨ੍ ਗ੍ਰੁʼਹੀਤ੍ਵਾ ਤਸ੍ਯ ਸਮੀਪ
ਉਪਸ੍ਿਥਤਵਾਨ੍|
ⅩⅬⅣ ਅਪਰਞ੍ਚਾਸੌ ਪਰਪਾਿਣਸ਼਼ੁ ਸਮਰ੍ਪਿਯਤਾ ਪੂਰ੍ੱਵਿਮਿਤ ਸਙ੍ਕੇਤੰ
ਕ੍ਰੁʼਤਵਾਨ੍ ਯਮਹੰ ਚੁਮ੍ਿਬਸ਼਼੍ਯਾਿਮ ਸ ਏਵਾਸੌ ਤਮੇਵ ਧ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਸਾਵਧਾਨੰ
ਨਯਤ|
ⅩⅬⅤ ਅਤੋ ਹੇਤੋਃ ਸ ਆਗਤ੍ਯੈਵ ਯੋਸ਼ੋਃ ਸਿਵਧੰ ਗਤ੍ਵਾ ਹੇ ਗੁਰੋ ਹੇ ਗੁਰੋ,
ਇਤ੍ਯੁਕ੍ਤ੍ਵਾ ਤੰ ਚੁਚੁਮ੍ਬ|
ⅩⅬⅥ ਤਦਾ ਤੇ ਤਦੁਪਿਰ ਪਾਣੀਨਰ੍ਪਿਯਤ੍ਵਾ ਤੰ ਦਧ੍ਨੁਃ|
ⅩⅬⅦ ਤਤਸ੍ਤਸ੍ਯ ਪਾਰ੍ਸ਼੍ਵਸ੍ਥਾਨਾਂ ਲੋਕਾਨਾਮੇਕਃ ਖਙ੍ਗੰ ਿਨਸ਼਼੍ਕੋਸ਼ਯਨ੍
ਮਹਾਯਾਜਕਸ੍ਯ ਦਾਸਮੇਕੰ ਪ੍ਰਹ੍ਰੁʼਤ੍ਯ ਤਸ੍ਯ ਕਰ੍ਣੰ ਿਚੱਛੇਦ|
ⅩⅬⅧ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਾਨ੍ ਵ੍ਯਾਜਹਾਰ ਖਙ੍ਗਾਨ੍ ਲਗੁਡਾਂਸ਼੍ਚ
ਗ੍ਰੁʼਹੀਤ੍ਵਾ ਮਾਂ ਿਕੰ ਚੌਰੰ ਧਰ੍ੱਤਾਂ ਸਮਾਯਾਤਾਃ?
ⅩⅬⅨ ਮਧ੍ਯੇਮਨ੍ਿਦਰੰ ਸਮੁਪਿਦਸ਼ਨ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਯਹੰ ਯੁਸ਼੍ਮਾਿਭਃ ਸਹ
ਸ੍ਿਥਤਵਾਨਤਹੰ, ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਕਾਲੇ ਯੂਯੰ ਮਾਂ ਨਾਦੀਧਰਤ, ਿਕਨ੍ਤ੍ਵਨੇਨ
ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰੀਯੰ ਵਚਨੰ ਸੇਧਨੀਯੰ|
Ⅼ ਤਦਾ ਸਰ੍ੱਵੇ ਿਸ਼ਸ਼੍ਯਾਸ੍ਤੰ ਪਿਰਤ੍ਯਜ੍ਯ ਪਲਾਯਾਞ੍ਚਿਕ੍ਰਰੇ|
ⅬⅠ ਅਥੈਕੋ ਯੁਵਾ ਮਾਨਵੋ ਨਗ੍ਨਕਾਯੇ ਵਸ੍ਤ੍ਰਮੇਕੰ ਿਨਧਾਯ ਤਸ੍ਯ
ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਵ੍ਰਜਨ੍ ਯੁਵਲੋਕੈ ਰ੍ਧ੍ਰੁʼਤੋ
ⅬⅡ ਵਸ੍ਤ੍ਰੰ ਿਵਹਾਯ ਨਗ੍ਨਃ ਪਲਾਯਾਞ੍ਚਕ੍ਰ|ੇ
ⅬⅢ ਅਪਰਞ੍ਚ ਯਸ੍ਿਮਨ੍ ਸ੍ਥਾਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਯਾਜਕਾ ਉਪਾਧ੍ਯਾਯਾਃ
ਪ੍ਰਾਚੀਨਲੋਕਾਸ਼੍ਚ ਮਹਾਯਾਜਕੇਨ ਸਹ ਸਦਿਸ ਸ੍ਿਥਤਾਸ੍ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸ੍ਥਾਨੇ
ਮਹਾਯਾਜਕਸ੍ਯ ਸਮੀਪੰ ਯੀਸ਼ੁੰ ਿਨਨ੍ਯੁਃ|
ⅬⅣ ਿਪਤਰੋ ਦੂਰੇ ਤਤ੍ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਇਤ੍ਵਾ ਮਹਾਯਾਜਕਸ੍ਯਾੱਟਾਿਲਕਾਂ
ਪ੍ਰਿਵਸ਼੍ਯ ਿਕਙ੍ਕਰੈਃ ਸਹੋਪਿਵਸ਼੍ਯ ਵਿਹ੍ਨਤਾਪੰ ਜਗ੍ਰਾਹ|
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ਤਦਾਨੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨਯਾਜਕਾ ਮਨ੍ਿਤ੍ਰਣਸ਼੍ਚ ਯੀਸ਼ੁੰ ਘਾਤਿਯਤੁੰ
ਤਤ੍ਪ੍ਰਾਿਤਕੂਲ੍ਯੇਨ ਸਾਕ੍ਿਸ਼਼ਣੋ ਮ੍ਰੁʼਗਯਾਞ੍ਚਿਕ੍ਰਰੇ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਾਃ|
ⅬⅥ ਅਨੇਕੈਸ੍ਤਿਦ੍ਵਰੁੱਧੰ ਮ੍ਰੁʼਸ਼਼ਾਸਾਕ੍ਸ਼੍ਯੇ ਦੱਤੇਿਪ ਤੇਸ਼ਾਂ ਵਾਕ੍ਯਾਿਨ ਨ
ਸਮਗੱਛਨ੍ਤ|
ⅬⅦ ਸਰ੍ੱਵਸ਼ੇਸ਼ੇ
ਿਕਯਨ੍ਤ ਉੱਥਾਯ ਤਸ੍ਯ ਪ੍ਰਾਿਤਕੂਲ੍ਯੇਨ
ਮ੍ਰੁʼਸ਼਼ਾਸਾਕ੍ਸ਼੍ਯੰ ਦੱਤ੍ਵਾ ਕਥਯਾਮਾਸੁਃ,
ⅬⅧ ਇਦੰ ਕਰਕ੍ਰੁʼਤਮਨ੍ਿਦਰੰ ਿਵਨਾਸ਼੍ਯ ਿਦਨਤ੍ਰਯਮਧ੍ਯੇ ਪੁਨਰਪਰਮ੍
ਅਕਰਕ੍ਰੁʼਤੰ ਮਨ੍ਿਦਰੰ ਿਨਰ੍ੰਮਾਸ੍ਯਾਿਮ, ਇਿਤ ਵਾਕ੍ਯਮ੍ ਅਸ੍ਯ ਮੁਖਾਤ੍
ਸ਼੍ਰੁਤਮਸ੍ਮਾਿਭਿਰਿਤ|
ⅬⅨ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਤ੍ਰਾਿਪ ਤੇਸ਼ਾਂ ਸਾਕ੍ਸ਼੍ਯਕਥਾ ਨ ਸਙ੍ਗਾਤਾਃ|
ⅬⅩ ਅਥ ਮਹਾਯਾਜਕੋ ਮਧ੍ਯੇਸਭਮ੍ ਉੱਥਾਯ ਯੀਸ਼ੁੰ ਵ੍ਯਾਜਹਾਰ, ਏਤੇ
ਜਨਾਸ੍ਤ੍ਵਿਯ ਯਤ੍ ਸਾਕ੍ਸ਼੍ਯਮਦੁਃ ਤ੍ਵਮੇਤਸ੍ਯ ਿਕਮਪ੍ਯੁੱਤਰੰ ਿਕੰ ਨ
ਦਾਸ੍ਯਿਸ?
ⅬⅪ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਿਕਮਪ੍ਯੁੱਤਰੰ ਨ ਦਤ੍ਵਾ ਮੌਨੀਭੂਯ ਤਸ੍ਯ;ੌ ਤਤੋ
ਮਹਾਯਾਜਕਃ ਪੁਨਰਿਪ ਤੰ ਪ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਾਵਾਨ੍ ਤ੍ਵੰ ਸੱਿਚਦਾਨਨ੍ਦਸ੍ਯ ਤਨਯੋ
(ਅ)ਿਭਿਸ਼਼ਕ੍ਤਸ੍ਤ੍ਰਤਾ?
ⅬⅫ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤੰ ਪ੍ਰੋਵਾਚ ਭਵਾਮ੍ਯਹਮ੍ ਯੂਯਞ੍ਚ ਸਰ੍ੱਵਸ਼ਕ੍ਿਤਮਤੋ
ਦਕ੍ਸ਼ੀਣਪਾਰ੍ਸ਼੍ਵੇ ਸਮੁਪਿਵਸ਼ਨ੍ਤੰ ਮੇਘ ਮਾਰੁਹ੍ਯ ਸਮਾਯਾਨ੍ਤਞ੍ਚ
ਮਨੁਸ਼੍ਯਪੁਤ੍ਰੰ ਸਨ੍ਦ੍ਰਕ੍ਸ਼੍ਯਥ|
ⅬⅩⅢ ਤਦਾ ਮਹਾਯਾਜਕਃ ਸ੍ਵੰ ਵਮਨੰ ਿਛਤ੍ਵਾ ਵ੍ਯਾਵਹਰਤ੍
ⅬⅩⅣ ਿਕਮਸ੍ਮਾਕੰ ਸਾਕ੍ਿਸ਼਼ਿਭਃ ਪ੍ਰਯੋਜਨਮ੍? ਈਸ਼੍ਵਰਿਨਨ੍ਦਾਵਾਕ੍ਯੰ
ਯੁਸ਼੍ਮਾਿਭਰਸ਼੍ਰਾਿਵ ਿਕੰ ਿਵਚਾਰਯਥ?
ਤਦਾਨੀਂ ਸਰ੍ੱਵੇ ਜਗਦੁਰਯੰ
ਿਨਧਨਦਣ੍ਡਮਰ੍ਹਿਤ|
ⅬⅩⅤ ਤਤਃ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਤਦ੍ਵਪੁਿਸ਼਼ ਿਨਸ਼਼੍ਠੀਵੰ ਿਨਿਚਕ੍ਸ਼ੇਪ
ਤਥਾ ਤਨ੍ਮੁਖਮਾੱਛਾਦ੍ਯ ਚਪੇਟੇਨ ਹਤ੍ਵਾ ਗਿਦਤਵਾਨ੍ ਗਣਿਯਤ੍ਵਾ ਵਦ,
ਅਨੁਚਰਾਸ਼੍ਚ ਚਪੇਟੈਸ੍ਤਮਾਜਘ੍ਨੁਃ
ⅬⅩⅥ ਤਤਃ
ਪਰੰ ਿਪਤਰੇ(ਅ)◌ੱਟਾਿਲਕਾਧਃਕੋਸ਼੍ਠੇ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ
ਮਹਾਯਾਜਕਸ੍ਯੈਕਾ ਦਾਸੀ ਸਮੇਤ੍ਯ
ⅬⅩⅦ ਤੰ ਿਵਿਹ੍ਨਤਾਪੰ ਗ੍ਰੁʼਹ੍ਲਨ੍ਤੰ ਿਵਲੋਕ੍ਯ ਤੰ ਸੁਿਨਰੀਕ੍ਸ਼੍ਯ ਬਭਾਸ਼਼ੇ
ਤ੍ਵਮਿਪ ਨਾਸਰਤੀਯਯੀਸ਼ੋਃ ਸਙ੍ਿਗਨਾਮ੍ ਏਕੋ ਜਨ ਆਸੀਃ|
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ਿਕਨ੍ਤੁ ਸੋਪਹ੍ਨੁਤ੍ਯ ਜਗਾਦ ਤਮਹੰ ਨ ਵਦ੍ਿਮ ਤ੍ਵੰ ਯਤ੍ ਕਥਯਿਮ
ਤਦਪ੍ਯਹੰ ਨ ਬੁੱਧ੍ਯੇ| ਤਦਾਨੀਂ ਿਪਤਰੇ ਚਤ੍ਵਰੰ ਗਤਵਿਤ ਕੁ◌े◌ੱਕੁਟੋ ਰੁਰਾਵ|
ⅬⅩⅨ ਅਥਾਨ੍ਯਾ ਦਾਸੀ ਿਪਤਰੰ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟ੍ਵਾ ਸਮੀਪਸ੍ਥਾਨ੍ ਜਨਾਨ੍
ਜਗਾਦ ਅਯੰ ਤੇਸ਼ਾਮੇਕੋ ਜਨਃ|
ⅬⅩⅩ ਤਤਃ ਸ ਿਦ੍ਵਤੀਯਵਾਰਮ੍ ਅਪਹ੍ਨੁਤਵਾਨ੍ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਤਤ੍ਰਸ੍ਥਾ ਲੋਕਾਃ
ਿਪਤਰੰ ਪ੍ਰੋਚੁਸ੍ਤ੍ਵਮਵਸ਼੍ਯੰ ਤੇਸ਼ਾਮੇਕੋ ਜਨਃ ਯਤਸ੍ਤ੍ਵੰ ਗਾਲੀਲੀਯੋ ਨਰ ਇਿਤ
ਤਵੋੱਚਾਰਣੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਯਿਤ|
ⅬⅩⅪ ਤਦਾ ਸ ਸ਼ਪਥਾਿਭਸ਼ਾਪੌ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਪ੍ਰੋਵਾਚ ਯੂਯੰ ਕਥਾਂ ਕਥਯਥ ਤੰ
ਨਰੰ ਨ ਜਾਨੇ(ਅ)ਹੰ|
ⅬⅩⅫ ਤਦਾਨੀਂ ਿਦ੍ਵਤੀਯਵਾਰੰ ਕੁੱਕੁਟੋ (ਅ)ਰਾਵੀਤ੍| ਕੁੱਕੁਟਸ੍ਯ
ਿਦ੍ਵਤੀਯਰਵਾਤ੍ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਤ੍ਵੰ ਮਾਂ ਵਾਰਤ੍ਰਯਮ੍ ਅਪਹ੍ਨੋਸ਼੍ਯਿਸ, ਇਿਤ
ਯਦ੍ਵਾਕ੍ਯੰ ਯੀਸ਼ੁਨਾ ਸਮੁਿਦਤੰ ਤਤ੍ ਤਦਾ ਸੰਸ੍ਮ੍ਰੁʼਤ੍ਯ ਿਪਤਰੋ ਰੋਿਦਤੁਮ੍
ਆਰਭਤ|
Ⅰ ਅਥ
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ਪ੍ਰਭਾਤੇ ਸਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨਯਾਜਕਾਃ ਪ੍ਰਾਞ੍ਚ ਉਪਾਧ੍ਯਾਯਾਃ ਸਰ੍ੱਵੇ
ਮਨ੍ਿਤ੍ਰਣਸ਼੍ਚ ਸਭਾਂ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਯੀਸ਼◌
ੁ ृ◌ਂ ਬਨ੍ਧਿਯਤ੍ਵ ਪੀਲਾਤਾਖ੍ਯਸ੍ਯ
ਦੇਸ਼ਾਿਧਪਤੇਃ ਸਿਵਧੰ ਨੀਤ੍ਵਾ ਸਮਰ੍ਪਯਾਮਾਸੁਃ|
Ⅱ ਤਦਾ ਪੀਲਾਤਸ੍ਤੰ ਪ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍ ਤ੍ਵੰ ਿਕੰ ਿਯਹੂਦੀਯਲੋਕਾਨਾਂ ਰਾਜਾ?
ਤਤਃ ਸ ਪ੍ਰਤ੍ਯੁਕ੍ਤਵਾਨ੍ ਸਤ੍ਯੰ ਵਦਿਸ|
Ⅲ
ਅਪਰੰ
ਪ੍ਰਧਾਨਯਾਜਕਾਸ੍ਤਸ੍ਯ
ਬਹੁਸ਼ੁ
ਵਾਕ੍ਯੇਸ਼ੁ
ਦੋਸ਼ਮਾਰੋਪਯਾਞ੍ਚਕ੍ਰੁਃ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਿਕਮਿਪ ਨ ਪ੍ਰਤ੍ਯੁਵਾਚ|
Ⅳ ਤਦਾਨੀਂ ਪੀਲਾਤਸ੍ਤੰ ਪੁਨਃ ਪਪ੍ਰੱਛ ਤ੍ਵੰ ਿਕੰ ਨੋੱਤਰਯਿਸ? ਪਸ਼੍ਯੈਤੇ
ਤ੍ਵਿਦ੍ਵਰੁੱਧੰ ਕਿਤਸ਼਼ੁ ਸਾਧ੍ਯੇਸ਼ੁ ਸਾਕ੍ਸ਼ੰ ਦਦਿਤ|
Ⅴ ਕਨ੍ਤੁ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਦਾਿਪ ਨੋੱਤਰੰ ਦਦੌ ਤਤਃ ਪੀਲਾਤ ਆਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯੰ ਜਗਾਮ|
Ⅵ ਅਪਰਞ੍ਚ ਕਾਰਾਬੱਧੇ ਕਸ੍ਿਤੰਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਜਨੇ ਤਨ੍ਮਹੋਤ੍ਸਵਕਾਲੇ ਲੋਕੈ
ਰ੍ਯਾਿਚਤੇ ਦੇਸ਼ਾਿਧਪਿਤਸ੍ਤੰ ਮੋਚਯਿਤ|
Ⅶ ਯੇ ਚ ਪੂਰ੍ੱਵਮੁਪਪ੍ਲਵਮਕਾਰ੍ਸ਼ੁਰੁਪਪ੍ਲਵੇ ਵਧਮਿਪ ਕ੍ਰੁʼਤਵਨ੍ਤਸ੍ਤੇਸ਼ਾਂ
ਮਧ੍ਯੇ ਤਦਾਨੋਂ ਬਰੱਬਾਨਾਮਕ ਏਕੋ ਬੱਧ ਆਸੀਤ੍|
Ⅷ ਅਤੋ ਹੇਤੋਃ ਪੂਰ੍ੱਵਾਪਰੀਯਾਂ ਰੀਿਤਕਥਾਂ ਕਥਿਯਤ੍ਵਾ ਲੋਕਾ ਉੱਚੈਰੁਵਨ੍ਤਃ
ਪੀਲਾਤਸ੍ਯ ਸਮਕ੍ਸ਼ੰ ਿਨਵੇਦਯਾਮਾਸੁਃ|
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ਤਦਾ ਪੀਲਾਤਸ੍ਤਾਨਾਚਖ੍ਯੌ ਤਿਰ੍ਹ ਿਕੰ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨਾਂ ਰਾਜਾਨੰ
ਮੋਚਿਯਸ਼਼੍ਯਾਿਮ? ਯੁਸ਼੍ਮਾਿਭਃ ਿਕਿਮਸ਼਼੍ਯਤੇ?
Ⅹ ਯਤਃ ਪ੍ਰਧਾਨਯਾਜਕਾ ਈਰ੍ਸ਼੍ਯਾਤ ਏਵ ਯੀਸ਼ੁੰ ਸਮਾਰ੍ਪਯੰਿਨਿਤ ਸ
ਿਵਵੇਦ|
Ⅺ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਥਾ ਬਰੱਬਾਂ ਮੋਚਯਿਤ ਤਥਾ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਿਯਤੁੰ ਪ੍ਰਧਾਨਯਾਜਕਾ
ਲੋਕਾਨ੍ ਪ੍ਰਵਰ੍ੱਤਯਾਮਾਸੁਃ|
Ⅻ ਅਥ ਪੀਲਾਤਃ ਪੁਨਃ ਪ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍ ਤਿਰ੍ਹ ਯੰ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨਾਂ ਰਾਜੇਿਤ
ਵਦਥ ਤਸ੍ਯ ਿਕੰ ਕਿਰਸ਼਼੍ਯਾਿਮ ਯੁਸ਼੍ਮਾਿਭਃ ਿਕਿਮਸ਼਼੍ਯਤੇ?
ⅩⅢ ਤਦਾ ਤੇ ਪੁਨਰਿਪ ਪ੍ਰੋੱਚੈਃ ਪ੍ਰੋਚੁਸ੍ਤੰ ਕ੍ਰੁਸ਼ੇ ਵੇਧਯ|
ⅩⅣ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਪੀਲਾਤਃ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਕੁਤਃ? ਸ ਿਕੰ ਕੁਕਰ੍ੰਮ ਕ੍ਰੁʼਤਵਾਨ੍?
ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੇ ਪੁਨਸ਼੍ਚ ਰੁਵਨ੍ਤੋ ਵ੍ਯਾਜਹ੍ਰੁਸ੍ਤੰ ਕ੍ਰੁਸ਼ੇ ਵੇਧਯ|
ⅩⅤ ਤਦਾ ਪੀਲਾਤਃ ਸਰ੍ੱਵਾੱਲੋਕਾਨ੍ ਤੋਸ਼ਿਯਤੁਿਮੱਛਨ੍ ਬਰੱਬਾਂ ਮੋਚਿਯਤ੍ਵਾ
ਯੀਸ਼ੁੰ ਕਸ਼ਾਿਭਃ ਪ੍ਰਹ੍ਰੁʼਤ੍ਯ ਕ੍ਰੁਸ਼ੇ ਵੇੱਧੁੰ ਤੰ ਸਮਰ੍ਪਯਾਮ੍ਬਭੂਵ|
ⅩⅥ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਸੈਨ੍ਯਗਣੋ(ਅ)◌ੱਟਾਿਲਕਾਮ੍ ਅਰ੍ਥਾਦ੍ ਅਿਧਪਤੇ ਰ੍ਗ੍ਰੁʼਹੰ
ਯੀਸ਼ੁੰ ਨੀਤ੍ਵਾ ਸੇਨਾਿਨਵਹੰ ਸਮਾਹੁਯਤ੍|
ⅩⅦ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਤੇ ਤੰ ਧੂਮਲਵਰ੍ਣਵਸ੍ਤ੍ਰੰ ਪਿਰਧਾਪ੍ਯ ਕਣ੍ਟਕਮੁਕੁਟੰ
ਰਚਿਯਤ੍ਵਾ ਿਸ਼ਰਿਸ ਸਮਾਰੋਪ੍ਯ
ⅩⅧ ਹੇ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨਾਂ ਰਾਜਨ੍ ਨਮਸ੍ਕਾਰ ਇਤ੍ਯੁਕ੍ਤ੍ਵਾ ਤੰ
ਨਮਸ੍ਕਰ੍ੱਤਾਮਾਰੇਿਭਰੇ|
ⅩⅨ ਤਸ੍ਯੋੱਤਮਾਙ੍ਗੇ ਵੇਤ੍ਰਾਘਾਤੰ ਚਕ੍ਰੁਸ੍ਤਦ੍ਗਾਤ੍ਰੇ ਿਨਸ਼਼੍ਠੀਵਞ੍ਚ
ਿਨਿਚਕ੍ਿਸ਼਼ਪੁਃ, ਤਥਾ ਤਸ੍ਯ ਸੰਮੁਖੇ ਜਾਨੁਪਾਤੰ ਪ੍ਰਣੋਮੁਃ
ⅩⅩ ਇੱਥਮੁਪਹਸ੍ਯ ਧੂਮ੍ਰਵਰ੍ਣਵਸ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਉੱਤਾਰ੍ੱਯ ਤਸ੍ਯ ਵਸ੍ਤ੍ਰੰ ਤੰ
ਪਰ੍ੱਯਧਾਪਯਨ੍ ਕ੍ਰੁਸ਼ੇ ਵੇੱਧੁੰ ਬਿਹਿਰ੍ਨਨ੍ਯੁਸ਼੍ਚ|
ⅩⅪ ਤਤਃ ਪਰੰ ਸੇਕਨ੍ਦਰਸ੍ਯ ਰੁਫਸ੍ਯ ਚ ਿਪਤਾ ਿਸ਼ਮੋੰਨਾਮਾ ਕੁਰੀਣੀਯਲੋਕ
ਏਕਃ ਕੁਤਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਗ੍ਰਾਮਾਦੇਤ੍ਯ ਪਿਥ ਯਾਿਤ ਤੰ ਤੇ ਯੀਸ਼ੋਃ ਕ੍ਰੁਸ਼ੰ ਵੋਢੁੰ ਬਲਾਦ੍
ਦਧ੍ਨੁਃ|
ⅩⅫ ਅਥ ਗੁਲ੍ਗਲ੍ਤਾ ਅਰ੍ਥਾਤ੍ ਿਸ਼ਰਃਕਪਾਲਨਾਮਕੰ ਸ੍ਥਾਨੰ
ਯੀਸ਼ੁਮਾਨੀਯ
ⅩⅩⅢ ਤੇ ਗਨ੍ਧਰਸਿਮਿਸ਼੍ਰਤੰ ਦ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ਾਰਸੰ ਪਾਤੁੰ ਤਸ੍ਮੈ ਦਦੁਃ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ
ਨ ਜਗ੍ਰਾਹ|
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ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਕ੍ਰੁਸ਼ੇ ਿਵੱਧੇ ਸਿਤ ਤੇਸ਼ਾਮੇਕੈਕਸ਼ਃ ਿਕੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਸ੍ਯਤੀਿਤ
ਿਨਰ੍ਣਯਾਯ
ⅩⅩⅤ ਤਸ੍ਯ ਪਿਰਧੇਯਾਨਾਂ ਿਵਭਾਗਾਰ੍ਥੰ ਗੁਿਟਕਾਪਾਤੰ ਚਕ੍ਰੁਃ|
ⅩⅩⅥ ਅਪਰਮ੍ ਏਸ਼਼ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨਾਂ ਰਾਜੇਿਤ ਿਲਿਖਤੰ ਦੋਸ਼ਪਤ੍ਰੰ ਤਸ੍ਯ
ਿਸ਼ਰਊਰ੍ਦ੍ੱਵਮ੍ ਆਰੋਪਯਾਞ੍ਚਕ੍ਰੁਃ|
ⅩⅩⅦ ਤਸ੍ਯ ਵਾਮਦਕ੍ਿਸ਼਼ਣਯੋ ਰ੍ਦ੍ਵੌ ਚੌਰੌ ਕ੍ਰੁਸ਼ਯੋ ਿਰ੍ਵਿਵਧਾਤੇ|
ⅩⅩⅧ ਤੇਨੈਵ "ਅਪਰਾਿਧਜਨੈਃ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਸ ਗਿਣਤੋ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਿਤ," ਇਿਤ
ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰੋਕ੍ਤੰ ਵਚਨੰ ਿਸੱਧਮਭੂਤ|
ⅩⅩⅨ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਮਾਰ੍ਗੇ ਯੇ ਯੇ ਲੋਕਾ ਗਮਨਾਗਮਨੇ ਚਕ੍ਰੁਸ੍ਤੇ ਸਰ੍ੱਵ
ਏਵ ਿਸ਼ਰਾਂਸ੍ਯਾਨ੍ਦੋਲ੍ਯ ਿਨਨ੍ਦਨ੍ਤੋ ਜਗਦੁਃ, ਰੇ ਮਨ੍ਿਦਰਨਾਸ਼ਕ ਰੇ
ਿਦਨਤ੍ਰਯਮਧ੍ਯੇ ਤੰਿਨਰ੍ੰਮਾਯਕ,
ⅩⅩⅩ ਅਧੁਨਾਤ੍ਮਾਨਮ੍ ਅਿਵਤ੍ਵਾ ਕ੍ਰੁਸ਼ਾਦਵਰੋਹ|
ⅩⅩⅪ ਿਕਞ੍ਚ ਪ੍ਰਧਾਨਯਾਜਕਾ ਅਧ੍ਯਾਪਕਾਸ਼੍ਚ ਤਦ੍ਵਤ੍ ਿਤਰਸ੍ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਯ
ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਚਚਕ੍ਿਸ਼਼ਰੇ ਏਸ਼਼ ਪਰਾਨਾਵਤ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ੍ਵਮਿਵਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨੋਿਤ|
ⅩⅩⅫ ਯਦੀਸ੍ਰਾਯੇਲੋ ਰਾਜਾਿਭਿਸ਼਼ਕ੍ਤਸ੍ਤ੍ਰਾਤਾ ਭਵਿਤ ਤਰ੍ਹ੍ਯਧੁਨੈਨ
ਕ੍ਰੁਸ਼ਾਦਵਰੋਹਤੁ ਵਯੰ ਤਦ੍ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟ੍ਵਾ ਿਵਸ਼੍ਵਿਸਸ਼਼੍ਯਾਮਃ; ਿਕਞ੍ਚ ਯੌ ਲੋਕੌ ਤੇਨ
ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਕ੍ਰੁਸ਼ੇ (ਅ)ਿਵਧ੍ਯੇਤਾਂ ਤਾਵਿਪ ਤੰ ਿਨਰ੍ਭਰ੍ਤ੍ਸਯਾਮਾਸਤੁਃ|
ⅩⅩⅩⅢ ਅਥ ਿਦ੍ਵਤੀਯਯਾਮਾਤ੍ ਤ੍ਰੁʼਤੀਯਯਾਮੰ ਯਾਵਤ੍ ਸਰ੍ੱਵੋ ਦੇਸ਼ਃ
ਸਾਨ੍ਧਕਾਰੋਭੂਤ੍|
ⅩⅩⅩⅣ ਤਤਸ੍ਤ੍ਰੁʼਤੀਯਪ੍ਰਹਰੇ ਯੀਸ਼ੁਰੁੱਚੈਰਵਦਤ੍ ਏਲੀ ਏਲੀ ਲਾਮਾ
ਿਸ਼ਵਕ੍ਤਨੀ ਅਰ੍ਥਾਦ੍ "ਹੇ ਮਦੀਸ਼ ਮਦੀਸ਼ ਤ੍ਵੰ ਪਰ੍ੱਯਤ੍ਯਾਕ੍ਸ਼ੀਃ ਕੁਤੋ ਿਹ ਮਾਂ?"
ⅩⅩⅩⅤ ਤਦਾ ਸਮੀਪਸ੍ਥਲੋਕਾਨਾਂ ਕੇਿਚਤ੍ ਤਦ੍ਵਾਕ੍ਯੰ ਿਨਸ਼ਮ੍ਯਾਚਖ੍ਯੁਃ
ਪਸ਼੍ਯੈਸ਼ ਏਿਲਯਮ੍ ਆਹੂਯਿਤ|
ⅩⅩⅩⅥ ਤਤ ਏਕੋ ਜਨੋ ਧਾਿਵਤ੍ਵਾਗਤ੍ਯ ਸ੍ਪਞ੍ਜੇ (ਅ)ਮ੍ਲਰਸੰ
ਪੂਰਿਯਤ੍ਵਾ ਤੰ ਨਡਾਗ੍ਰੇ ਿਨਧਾਯ ਪਾਤੁੰ ਤਸ੍ਮੈ ਦੱਤ੍ਵਾਵਦਤ੍ ਿਤਸ਼਼੍ਠ
ਏਿਲਯ ਏਨਮਵਰੋਹਿਯਤੁਮ੍ ਏਿਤ ਨ ਵੇਿਤ ਪਸ਼੍ਯਾਿਮ|
ⅩⅩⅩⅦ ਅਥ ਯੀਸ਼ੁਰੁੱਚੈਃ ਸਮਾਹੂਯ ਪ੍ਰਾਣਾਨ੍ ਜਹੌ|
ⅩⅩⅩⅧ ਤਦਾ ਮਨ੍ਿਦਰਸ੍ਯ ਜਵਿਨਕੋਰ੍ਦ੍ੱਵਾਦਧਃਰ੍ੱਯਨ੍ਤਾ ਿਵਦੀਰ੍ਣਾ
ਿਦ੍ਵਖਣ੍ਡਾਭੂਤ੍|
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ਿਕਞ੍ਚ ਇੱਥਮੁੱਚੈਰਾਹੂਯ ਪ੍ਰਾਣਾਨ੍ ਤ੍ਯਜਨ੍ਤੰ ਤੰ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਦ੍ਵਾ
ਤਦ੍ਰਕ੍ਸ਼ਣਾਯ ਿਨਯੁਕ੍ਤੋ ਯਃ ਸੇਨਾਪਿਤਰਾਸੀਤ੍ ਸੋਵਦਤ੍ ਨਰੋਯਮ੍
ਈਸ਼੍ਵਰਪੁਤ੍ਰ ਇਿਤ ਸਤ੍ਯਮ੍|
ⅩⅬ ਤਦਾਨੀਂ ਮਗ੍ਦਲੀਨੀ ਮਿਰਸਮ੍ ਕਿਨਸ਼਼੍ਠਯਾਕੂਬੋ ਯੋਸੇਸ਼੍ਚ
ਮਾਤਾਨ੍ਯਮਿਰਯਮ੍ ਸ਼ਾਲੋਮੀ ਚ ਯਾਃ ਸ੍ਿਤ੍ਰਯੋ
ⅩⅬⅠ ਗਾਲੀਲ੍ਪ੍ਰਦੇਸ਼ੇ ਯੀਸ਼ੁੰ ਸੇਿਵਤ੍ਵਾ ਤਦਨੁਗਾਿਮਨ੍ਯੋ ਜਾਤਾ
ਇਮਾਸ੍ਤਦਨ੍ਯਾਸ਼੍ਚ ਯਾ ਅਨੇਕਾ ਨਾਰ੍ਯੋ ਯੀਸ਼ੁਨਾ ਸਾਰ੍ੱਧੰ
ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮਮਾਯਾਤਾਸ੍ਤਾਸ਼੍ਚ ਦੂਰਾਤ੍ ਤਾਿਨ ਦਦ੍ਰੁʼਸ਼ੁਃ|
ⅩⅬⅡ ਅਥਾਸਾਦਨਿਦਨਸ੍ਯਾਰ੍ਥਾਦ੍ ਿਵਸ਼੍ਰਾਮਵਾਰਾਤ੍ ਪੂਰ੍ੱਵਿਦਨਸ੍ਯ
ਸਾਯੰਕਾਲ ਆਗਤ
ⅩⅬⅢ ਈਸ਼੍ਵਰਰਾਜ੍ਯਾਪੇਕ੍ਸ਼੍ਯਿਰਮਥੀਯਯੂਸ਼ਫਨਾਮਾ ਮਾਨ੍ਯਮਨ੍ਤ੍ਰੀ
ਸਮੇਤ੍ਯ ਪੀਲਾਤਸਿਵਧੰ ਿਨਰ੍ਭਯੋ ਗਤ੍ਵਾ ਯੀਸ਼ੋਰ੍ਦੇਹੰ ਯਯਾਚੇ|
ⅩⅬⅣ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਇਦਾਨੀਂ ਮ੍ਰੁʼਤਃ ਪੀਲਾਤ ਇਤ੍ਯਸਮ੍ਭਵੰ ਮਤ੍ਵਾ
ਸ਼ਤਸੇਨਾਪਿਤਮਾਹੂਯ ਸ ਕਦਾ ਮ੍ਰੁʼਤ ਇਿਤ ਪਪ੍ਰੱਛ|
ⅩⅬⅤ ਸ਼ਤਸੇਮਨਾਪਿਤਮੁਖਾਤ੍ ਤੱਜ੍ਞਾਤ੍ਵਾ ਯੂਸ਼ਫੇ ਯੀਸ਼ੋਰ੍ਦੇਹੰ ਦਦੌ|
ⅩⅬⅥ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਸ ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮੰ ਵਾਸਃ ਕ੍ਰੀਤ੍ਵਾ ਯੀਸ਼ੋਃ ਕਾਯਮਵਰੋਹ੍ਯ
ਤੇਨ ਵਾਸਸਾ ਵੇਸ਼੍ਟਾਿਯਤ੍ਵਾ ਿਗਰੌ ਖਾਤਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨੇ ਸ੍ਥਾਿਪਤਵਾਨ੍ ਪਾਸ਼਼ਾਣੰ
ਲੋਠਿਯਤ੍ਵਾ ਦ੍ਵਾਿਰ ਿਨਦਧੇ|
ⅩⅬⅦ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਤ੍ਰ ਸੋਸ੍ਥਾਪ੍ਯਤ ਤਤ ਮਗ੍ਦਲੀਨੀ ਮਿਰਯਮ੍
ਯੋਿਸਮਾਤ੍ਰੁʼਮਿਰਯਮ੍ ਚ ਦਦ੍ਰੁʼਸ਼ਤ੍ਰੁʼ◌ਃ|

ⅩⅥ

Ⅰ ਅਥ ਿਵਸ਼੍ਰਾਮਵਾਰੇ ਗਤੇ ਮਗ੍ਦਲੀਨੀ ਮਿਰਯਮ੍ ਯਾਕੂਬਮਾਤਾ ਮਿਰਯਮ੍

ਸ਼ਾਲੋਮੀ ਚੇਮਾਸ੍ਤੰ ਮਰ੍ੱਦਿਯਤੁੰ ਸੁਗਨ੍ਿਧਦ੍ਰਵ੍ਯਾਿਣ ਕ੍ਰੀਤ੍ਵਾ
Ⅱ
ਸਪ੍ਤਾਹਪ੍ਰਥਮਿਦਨੇ(ਅ)ਿਤਪ੍ਰਤ੍ਯੂਸ਼ੇ
ਸੂਰ੍ੱਯੋਦਯਕਾਲੇ
ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਮੁਪਗਤਾਃ|
Ⅲ
ਿਕਨ੍ਤੁ
ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਦ੍ਵਾਰਪਾਸ਼਼ਾਣੋ(ਅ)ਿਤਬ੍ਰੁʼਹਨ੍
ਤੰ
ਕੋ(ਅ)ਪਸਾਰਿਯਸ਼਼੍ਯਤੀਿਤ ਤਾਃ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਗਦਨ੍ਿਤ!
Ⅳ ਏਤਿਰ੍ਹ ਿਨਰੀਕ੍ਸ਼੍ਯ ਪਾਸ਼਼ਾਣੋ ਦ੍ਵਾਰੋ (ਅ)ਪਸਾਿਰਤ ਇਿਤ ਦਦ੍ਰੁʼਸ਼ੁਃ|
Ⅴ ਪਸ਼੍ਚਾੱਤਾਃ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨੰ ਪ੍ਰਿਵਸ਼੍ਯ ਸ਼ੁਕ੍ਲਵਰ੍ਣਦੀਰ੍ਘਪਿਰੱਛਦਾਵ੍ਰੁʼਤਮੇਕੰ
ਯੁਵਾਨੰ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਦਕ੍ਿਸ਼਼ਣਪਾਰ੍ਸ਼੍ਵ ਉਪਿਵਸ਼਼੍ਟੰ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟ੍ਵਾ ਚਮੱਚਕ੍ਰੁਃ|
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ਯੂਯੰ ਕ੍ਰੁਸ਼ੇ ਹਤੰ ਨਾਸਰਤੀਯਯੀਸ਼ੁੰ ਗਵੇਸ਼ਯਥ
ਸੋਤ੍ਰ ਨਾਸ੍ਿਤ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਦੁਦਸ੍ਥਾਤ੍; ਤੈ ਰ੍ਯਤ੍ਰ ਸ ਸ੍ਥਾਿਪਤਃ ਸ੍ਥਾਨੰ
ਤਿਦਦੰ ਪਸ਼੍ਯਤ|
Ⅶ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੇਨ ਯਥੋਕ੍ਤੰ ਤਥਾ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕਮਗ੍ਰੇ ਗਾਲੀਲੰ ਯਾਸ੍ਯਤੇ ਤਤ੍ਰ
ਸ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨ੍ ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਤ੍ ਕਿਰਸ਼਼੍ਯਤੇ ਯੂਯੰ ਗਤ੍ਵਾ ਤਸ੍ਯ ਿਸ਼ਸ਼੍ਯੇਭ੍ਯਃ
ਿਪਤਰਾਯ ਚ ਵਾਰ੍ੱਤਾਿਮਮਾਂ ਕਥਯਤ|
Ⅷ ਤਾਃ ਕਮ੍ਿਪਤਾ ਿਵਸ੍ਿਤਤਾਸ਼੍ਚ ਤੂਰ੍ਣੰ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਦ੍ ਬਿਹਰ੍ਗਤ੍ਵਾ
ਪਲਾਯਨ੍ਤ ਭਯਾਤ੍ ਕਮਿਪ ਿਕਮਿਪ ਨਾਵਦੰਸ਼੍ਚ|
Ⅸ ਅਪਰੰ ਯੀਸ਼ੁਃ ਸਪ੍ਤਾਹਪ੍ਰਥਮਿਦਨੇ ਪ੍ਰਤ੍ਯੂਸ਼ੇ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਦੁੱਥਾਯ
ਯਸ੍ਯਾਃ ਸਪ੍ਤਭੂਤਾਸ੍ਤ੍ਯਾਿਜਤਾਸ੍ਤਸ੍ਯੈ ਮਗ੍ਦਲੀਨੀਮਿਰਯਮੇ ਪ੍ਰਥਮੰ
ਦਰ੍ਸ਼ਨੰ ਦਦੌ|
Ⅹ ਤਤਃ ਸਾ ਗਤ੍ਵਾ ਸ਼ੋਕਰੋਦਨਕ੍ਰੁʼਦ੍ਭ੍ਯ(ੋ ਅ)ਨੁਗਤਲੋਕੇਭ੍ਯਸ੍ਤਾਂ ਵਾਰ੍ੱਤਾਂ
ਕਥਯਾਮਾਸ|
Ⅺ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪੁਨਰ੍ਜੀਵਨ੍ ਤਸ੍ਯੈ ਦਰ੍ਸ਼ਨੰ ਦੱਤਵਾਿਨਿਤ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਤੇ ਨ
ਪ੍ਰਤ੍ਯਯਨ੍|
Ⅻ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਤੇਸ਼ਾਂ ਦ੍ਵਾਯੋ ਰ੍ਗ੍ਰਾਮਯਾਨਕਾਲੇ ਯੀਸ਼ੁਰਨ੍ਯਵੇਸ਼ੰ ਧ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ
ਤਾਭ੍ਯਾਂ ਦਰ੍ਸ਼ਨ ਦਦੌ!
ⅩⅢ ਤਾਵਿਪ ਗਤ੍ਵਾਨ੍ਯਿਸ਼ਸ਼੍ਯੇਭ੍ਯਸ੍ਤਾਂ ਕਥਾਂ ਕਥਯਾਞ੍ਚਕ੍ਰਤੁਃ ਿਕਨ੍ਤੁ
ਤਯੋਃ ਕਥਾਮਿਪ ਤੇ ਨ ਪ੍ਰਤ੍ਯਯਨ੍|
ⅩⅣ ਸ਼ੇਸ਼ਤ ਏਕਾਦਸ਼ਿਸ਼ਸ਼੍ਯੇਸ਼ੁ ਭੋਜਨੋਪਿਵਸ਼਼੍ਟੇਸ਼ੁ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤੇਭ੍ਯੋ ਦਰ੍ਸ਼ਨੰ
ਦਦੌ ਤਥੋੱਥਾਨਾਤ੍ ਪਰੰ ਤੱਦਰ੍ਸ਼ਨਪ੍ਰਾਪ੍ਤਲੋਕਾਨਾਂ ਕਥਾਯਾਮਿਵਸ਼੍ਵਾਸਕਰਣਾਤ੍
ਤੇਸ਼ਾਮਿਵਸ਼੍ਵਾਸਮਨਃਕਾਿਠਨ੍ਯਾਭ੍ਯਾਂ ਹੇਤੁਭ੍ਯਾਂ ਸ ਤਾਂਸ੍ਤਿਰ੍ਜਤਵਾਨ੍|
ⅩⅤ ਅਥ ਤਾਨਾਚਖ੍ਯੌ ਯੂਯੰ ਸਰ੍ੱਵਜਗਦ੍ ਗਤ੍ਵਾ ਸਰ੍ੱਵਜਨਾਨ੍ ਪ੍ਰਿਤ
ਸੁਸੰਵਾਦੰ ਪ੍ਰਚਾਰਯਤ|
ⅩⅥ ਤਤ੍ਰ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਿਵਸ਼੍ਵਸ੍ਯ ਮੱਿਜਤੋ ਭਵੇਤ੍ ਸ ਪਿਰਤ੍ਰਾਸ੍ਯਤੇ
ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੋ ਨ ਿਵਸ਼੍ਵਿਸਸ਼਼੍ਯਿਤ ਸ ਦਣ੍ਡਿਯਸ਼਼੍ਯਤੇ|
ⅩⅦ ਿਕਞ੍ਚ ਯੇ ਪ੍ਰਤ੍ਯੇਸ਼੍ਯਨ੍ਿਤ ਤੈਰੀਦ੍ਰੁʼਗ੍ ਆਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯੰ ਕਰ੍ੰਮ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਯਸ਼਼੍ਯਤੇ ਤੇ ਮੰਨਾਮ੍ਨਾ ਭੂਤਾਨ੍ ਤ੍ਯਾਜਿਯਸ਼਼੍ਯਨ੍ਿਤ ਭਾਸ਼਼ਾ
ਅਨ੍ਯਾਸ਼੍ਚ ਵਿਦਸ਼਼੍ਯਨ੍ਿਤ|

Mark ⅩⅥ:ⅩⅧ
ⅩⅧ
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ਅਪਰੰ ਤੈਃ ਸਰ੍ਪੇਸ਼ੁ ਧ੍ਰੁʼਤੇਸ਼ੁ ਪ੍ਰਾਣਨਾਸ਼ਕਵਸ੍ਤੁਿਨ ਪੀਤੇ ਚ ਤੇਸ਼ਾਂ
ਕਾਿਪ ਕ੍ਸ਼ਿਤ ਰ੍ਨ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਿਤ; ਰੋਿਗਣਾਂ ਗਾਤ੍ਰੇਸ਼ੁ ਕਰਾਿਰ੍ਪਤੇ ਤੇ(ਅ)ਰੋਗਾ
ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਨ੍ਿਤ ਚ|
ⅩⅨ ਅਥ ਪ੍ਰਭੁਸ੍ਤਾਿਨਤ੍ਯਾਿਦਸ਼੍ਯ ਸ੍ਵਰ੍ਗੰ ਨੀਤਃ ਸਨ੍ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ
ਦਕ੍ਿਸ਼਼ਣ ਉਪਿਵਵੇਸ|਼
ⅩⅩ
ਤਤਸ੍ਤੇ
ਪ੍ਰਸ੍ਥਾਯ
ਸਰ੍ੱਵਤ੍ਰ
ਸੁਸੰਵਾਦੀਯਕਥਾਂ
ਪ੍ਰਚਾਰਿਯਤੁਮਾਰੇਿਭਰੇ
ਪ੍ਰਭੁਸ੍ਤੁ
ਤੇਸ਼ਾਂ
ਸਹਾਯਃ
ਸਨ੍
ਪ੍ਰਕਾਿਸ਼ਤਾਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯਿਕ੍ਰਯਾਿਭਸ੍ਤਾਂ ਕਥਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਵਤੀਂ ਚਕਾਰ| ਇਿਤ|
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