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ਮਾਰ੍ਕਿਲਿਖਤਃ ਸੁਸੰਵਾਦਃ
Ⅰਈਸ਼ਵ੍ਰਪੁਤਸਯ੍ ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਸੁਸੰਵਾਦਾਰਮ੍ਭਃ|
Ⅱ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਨਾਂ ਗਰ੍ਨ੍ਥੇਸ਼਼ੁ ਿਲਿਪਿਰੱਥਮਾਸ੍ਤ,ੇ ਪਸ਼ਯ੍ ਸਵ੍ਕੀਯਦੂਤਨ੍ਤੁ

ਤਵਾਗਰ੍ੇ ਪਰ੍ੇਸ਼਼ਯਾਮਯ੍ਹਮ੍| ਗਤਾ ਤਦੀਯਪਨ੍ਥਾਨੰ ਸ ਿਹ ਪਿਰਸ਼਼੍ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
Ⅲ "ਪਰਮੇਸ਼ਸਯ੍ ਪਨ੍ਥਾਨੰ ਪਿਰਸ਼਼੍ਕੁਰੁਤ ਸਰ੍ੱਵਤਃ| ਤਸਯ੍ ਰਾਜਪਥਞ੍ਚੈਵ

ਸਮਾਨੰ ਕੁਰੁਤਾਧੁਨਾ| " ਇਤਯ੍ੇਤਤ੍ ਪਰ੍ਾਨ੍ਤਰੇ ਵਾਕਯ੍ੰ ਵਦਤਃ ਕਸਯ੍ਿਚਦਵਃ||
Ⅳ ਸਏਵ ਯੋਹਨ੍ ਪਰ੍ਾਨ੍ਤਰੇ ਮੱਿਜਤਵਾਨ੍ ਤਥਾ ਪਾਪਮਾਰ੍ਜਨਿਨਿਮੱਤੰ

ਮਨਵਯ੍ਾਵਰ੍ੱਤਕਮੱਜਨਸਯ੍ ਕਥਾਞ੍ਚ ਪਰ੍ਚਾਿਰਤਵਾਨ੍|
Ⅴਤਤੋ ਿਯਹੂਦਾਦੇਸ਼ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ਨਗਰਿਨਵਾਿਸਨਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਲੋਕਾ ਬਿਹ ਰ੍ਭੂਤਾ

ਤਸਯ੍ ਸਮੀਪਮਾਗਤਯ੍ ਸਵ੍ਾਿਨ ਸਵ੍ਾਿਨ ਪਾਪਾਨਯ੍ਙ੍ਗੀਕʼਤਯ੍ ਯਰ੍ੱਦਨਨਦਯ੍ਾਂ
ਤੇਨ ਮੱਿਜਤਾ ਬਭੂਵਃੁ|

Ⅵ ਅਸਯ੍ ਯੋਹਨਃ ਪਿਰਧੇਯਾਿਨ ਮੇਲਕਲੋਮਜਾਿਨ, ਤਸਯ੍ ਕਿਟਬਨ੍ਧਨੰ
ਚਰ੍ੰਮਜਾਤਮ੍, ਤਸਯ੍ ਭਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਾਿਣ ਚ ਸ਼ੂਕਕੀਟਾ ਵਨਯ੍ਮਧੂਿਨ ਚਾਸਨ੍|

Ⅶ ਸ ਪਰ੍ਚਾਰਯਨ੍ ਕਥਯਾਞ੍ਚ ੇ, ਅਹੰ ਨਮਰ੍ੀਭੂਯ ਯਸਯ੍ ਪਾਦੁਕਾਬਨ੍ਧਨੰ
ਮੋਚਿਯਤੁਮਿਪ ਨ ਯੋਗਯ੍ੋਸ੍ਿਮ, ਤਾਦʼਸ਼ੋ ਮੱਤੋ ਗੁਰੁਤਰ ਏਕਃ ਪੁਰੁਸ਼਼ੋ
ਮਤ੍ਪਸ਼੍ਚਾਦਾਗੱਛਿਤ|

Ⅷ ਅਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਜਲੇ ਮੱਿਜਤਵਾਨ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਪਿਵਤ ਆਤ੍ਮਾਿਨ
ਸੰਮੱਜਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

Ⅸ ਅਪਰਞ੍ਚ ਤਸ੍ਿਮੰਨੇਵ ਕਾਲੇ ਗਾਲੀਲ੍ਪਰ੍ਦੇਸ਼ਸਯ੍ ਨਾਸਰਦ੍ਗਰ੍ਾਮਾਦ੍
ਯੀਸ਼ੁਰਾਗਤਯ੍ ਯੋਹਨਾ ਯਰ੍ੱਦਨਨਦਯ੍ਾਂ ਮੱਿਜਤ(ੋਅ)ਭੂਤ੍|

Ⅹ ਸ ਜਲਾਦੁੱਿਥਤਮਾਤੋ ਮੇਘਦਾਰੰ ਮੁਕ੍ਤੰ ਕਪੋਤਵਤ੍ ਸਵ੍ਸਯ੍ੋਪਿਰ
ਅਵਰੋਹਨ੍ਤਮਾਤ੍ਮਾਨਞ੍ਚ ਦʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍|

Ⅺ ਤੰ ਮਮ ਿਪਰ੍ਯਃ ਪੁਤਸ੍ਤੱਯੇਵ ਮਮਮਹਾਸਨ੍ਤੋਸ਼਼ ਇਯਮਾਕਾਸ਼ੀਯਾ ਵਾਣੀ
ਬਭੂਵ|

Ⅻ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਕਾਲੇ ਆਤ੍ਮਾ ਤੰ ਪਰ੍ਾਨ੍ਤਰਮਧਯ੍ੰ ਿਨਨਾਯ|
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ⅩⅢ ਅਥ ਸ ਚਤਾਿਰੰਸ਼ੱਿਦਨਾਿਨ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸ੍ਥਾਨੇ ਵਨਯ੍ਪਸ਼ੁਿਭਃ ਸਹ
ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ ਸ਼ੈਤਾਨਾ ਪਰੀਕ੍ਿਸ਼਼ਤਃ; ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਸਵ੍ਰ੍ਗੀਯਦੂਤਾਸ੍ਤੰ ਿਸਸ਼਼ੇਿਵਰੇ|

ⅩⅣ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਯੋਹਿਨ ਬਨ੍ਧਨਾਲਯੇ ਬੱਧੇ ਸਿਤ ਯੀਸ਼ੁ
ਰ੍ਗਾਲੀਲ੍ਪਰ੍ਦੇਸ਼ਮਾਗਤਯ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਰਾਜਯ੍ਸਯ੍ ਸੁਸੰਵਾਦੰ ਪਰ੍ਚਾਰਯਨ੍
ਕਥਯਾਮਾਸ,

ⅩⅤ ਕਾਲਃ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣ ਈਸ਼ਵ੍ਰਰਾਜਯ੍ਞ੍ਚ ਸਮੀਪਮਾਗਤ;ੰ ਅਤੋਹੇਤੋ ਰਯ੍ੂਯੰ
ਮਨਾਿਂਸ ਵਯ੍ਾਵਰ੍ੱਤਯਧਵ੍ੰ ਸੁਸੰਵਾਦੇ ਚ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਿਸਤ|

ⅩⅥ ਤਦਨਨ੍ਤਰੰ ਸ ਗਾਲੀਲੀਯਸਮੁਦਸਯ੍ ਤੀਰੇ ਗੱਛਨ੍ ਿਸ਼ਮੋਨ੍ ਤਸਯ੍
ਭਾਤਾ ਅਨ੍ਿਦਯਨਾਮਾ ਚ ਇਮੌ ਦੌ ਜਨੌ ਮਤ੍ਸਯ੍ਧਾਿਰਣੌ ਸਾਗਰਮਧਯ੍ੇ ਜਾਲੰ
ਪਰ੍ਕ੍ਿਸ਼਼ਪਨ੍ਤੌ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਤਾਵਵਦਤ੍,

ⅩⅦਯੁਵਾਂ ਮਮ ਪਸ਼੍ਚਾਦਾਗੱਛਤੰ, ਯੁਵਾਮਹੰ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਧਾਿਰਣੌ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ|
ⅩⅧ ਤਤਸ੍ਤੌ ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼਼ਣਮੇਵ ਜਾਲਾਿਨ ਪਿਰਤਯ੍ਜਯ੍ ਤਸਯ੍ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍

ਜਗ੍ਮਤੁਃ|
ⅩⅨ ਤਤਃ ਪਰੰ ਤਤ੍ਸ੍ਥਾਨਾਤ੍ ਿਕਞ੍ਿਚਦ੍ ਦੂਰੰ ਗਤਾ ਸ ਿਸਵਦੀਪੁਤਯਾਕੂਬ੍

ਤਦ੍ਭਾਤʼਯੋਹਨ੍ ਚ ਇਮੌ ਨੌਕਾਯਾਂ ਜਾਲਾਨਾਂ ਜੀਰ੍ਣਮੁੱਧਾਰਯਨ੍ਤੌ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ
ਤਾਵਾਹੂਯਤ੍|

ⅩⅩ ਤਤਸ੍ਤੌ ਨੌਕਾਯਾਂ ਵੇਤਨਭੁਗ੍ਿਭਃ ਸਿਹਤੰ ਸਵ੍ਿਪਤਰੰ ਿਵਹਾਯ
ਤਤ੍ਪਸ਼੍ਚਾਦੀਯਤੁਃ|

ⅩⅪ ਤਤਃ ਪਰੰ ਕਫਰ੍ਨਾਹੂਮ੍ਨਾਮਕੰ ਨਗਰਮੁਪਸ੍ਥਾਯ ਸ ਿਵਸ਼ਰ੍ਾਮਿਦਵਸੇ
ਭਜਨਗਰ੍ਹੰ ਪਰ੍ਿਵਸ਼ਯ੍ ਸਮੁਪਿਦਦੇਸ਼|

ⅩⅫ ਤਸਯ੍ੋਪਦੇਸ਼ਾੱਲੋਕਾ ਆਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯੰ ਮੇਿਨਰੇ ਯਤਃ ਸੋਧਯ੍ਾਪਕਾਇਵ
ਨਪਿਦਸ਼ਨ੍ ਪਰ੍ਭਾਵਵਾਿਨਵ ਪਰ੍ੋਪਿਦਦੇਸ਼|

ⅩⅩⅢਅਪਰਞ੍ਚ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਭਜਨਗʼਹੇ ਅਪਿਵਤਭੂਤੇਨ ਗਰ੍ਸ੍ਤ ਏਕੋ ਮਾਨੁਸ਼਼
ਆਸੀਤ੍| ਸ ਚੀਤ੍ਸ਼ਬ੍ਦੰ ਕʼਤਾ ਕਥਯਾਞ੍ਚਕੇ

ⅩⅩⅣ ਭੋ ਨਾਸਰਤੀਯ ਯੀਸ਼ੋ ਤਮਸ੍ਮਾਨ੍ ਤਯ੍ਜ, ਤਯਾ ਸਹਾਸ੍ਮਾਕੰ ਕਃ
ਸਮ੍ਬਨ੍ਧਃ? ਤੰ ਿਕਮਸ੍ਮਾਨ੍ ਨਾਸ਼ਿਯਤੁੰ ਸਮਾਗਤਃ? ਤਮੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਪਿਵਤਲੋਕ
ਇਤਯ੍ਹੰ ਜਾਨਾਿਮ|

ⅩⅩⅤ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤੰ ਤਰ੍ਜਿਯਤਾ ਜਗਾਦ ਤੂਸ਼਼੍ਣੀਂ ਭਵ ਇਤੋ ਬਿਹਰ੍ਭਵ ਚ|
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ⅩⅩⅥ ਤਤਃ ਸੋ(ਅ)ਪਿਵਤਭੂਤਸ੍ਤੰ ਸਮ੍ਪੀਡਯ੍ ਅਤਯ੍ੁਚੈਸ਼੍ਚੀਤ੍ਕʼਤਯ੍
ਿਨਰ੍ਜਗਾਮ|

ⅩⅩⅦ ਤੇਨੈਵ ਸਰ੍ੱਵੇ ਚਮਤ੍ਕʼਤਯ੍ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਕਥਯਾਞ੍ਚਿ ਰੇ,
ਅਹੋ ਿਕਿਮਦ?ੰ ਕੀਦʼਸ਼ੋ(ਅ)ਯੰ ਨਵਯ੍ ਉਪਦੇਸ਼ਃ? ਅਨੇਨ
ਪਰ੍ਭਾਵੇਨਾਪਿਵਤਭੂਤੇਸ਼਼ਵ੍ਾਜ੍ਞਾਿਪਤੇਸ਼਼ੁ ਤੇ ਤਦਾਜ੍ਞਾਨੁਵਰ੍ੱਿਤਨ ਭਵਨ੍ਿਤ|

ⅩⅩⅧ ਤਦਾ ਤਸਯ੍ ਯਸ਼ੋ ਗਾਲੀਲਸ਼੍ਚਤੁਰ੍ਿਦਕ੍ਸ੍ਥਸਰ੍ੱਵਦੇਸ਼ਾਨ੍
ਵਯ੍ਾਪ੍ਨਤ੍|

ⅩⅩⅨ ਅਪਰਞ੍ਚ ਤੇ ਭਜਨਗʼਹਾਦ੍ ਬਿਹ ਰ੍ਭੂਤਾ ਯਾਕੂਬਯ੍ੋਹਨ੍ਭਯ੍ਾਂ ਸਹ
ਿਸ਼ਮੋਨ ਆਨ੍ਿਦਯਸਯ੍ ਚ ਿਨਵੇਸ਼ਨੰ ਪਰ੍ਿਵਿਵਸ਼ੁਃ|

ⅩⅩⅩ ਤਦਾ ਿਪਤਰਸਯ੍ ਸ਼ਵ੍ਸ਼ਰ੍ਜਵ੍ਰਪੀਿਡਤਾ ਸ਼ੱਯਾਯਾਮਾਸ੍ਤ ਇਿਤ ਤੇ ਤੰ
ਝਿਟਿਤ ਿਵਜ੍ਞਾਪਯਾਞ੍ਚਕਃ|

ⅩⅩⅪ ਤਤਃ ਸ ਆਗਤਯ੍ ਤਸਯ੍ਾ ਹਸ੍ਤੰ ਧʼਤਾ ਤਾਮੁਦਸ੍ਥਾਪਯਤ੍; ਤਦੈਵ ਤਾਂ
ਜਵ੍ਰੋ(ਅ)ਤਯ੍ਾਕ੍ਸ਼਼ੀਤ੍ ਤਤਃ ਪਰੰ ਸਾ ਤਾਨ੍ ਿਸਸ਼਼ੇਵ|ੇ

ⅩⅩⅫਅਥਾਸ੍ਤੰ ਗਤੇ ਰਵੌ ਸਨ੍ਧਯ੍ਾਕਾਲੇ ਸਿਤ ਲੋਕਾਸ੍ਤਤ੍ਸਮੀਪੰ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍
ਰੋਿਗਣੋ ਭੂਤਧʼਤਾਸ਼ਂ੍ਚ ਸਮਾਿਨਨਯ੍ੁਃ|

ⅩⅩⅩⅢ ਸਰ੍ੱਵੇ ਨਾਗਿਰਕਾ ਲੋਕਾ ਦਾਿਰ ਸੰਿਮਿਲਤਾਸ਼੍ਚ|
ⅩⅩⅩⅣ ਤਤਃ ਸ ਨਾਨਾਿਵਧਰੋਿਗਣੋ ਬਹੂਨ੍ ਮਨੁਜਾਨਰੋਿਗਣਸ਼੍ਚਕਾਰ ਤਥਾ

ਬਹੂਨ੍ ਭੂਤਾਨ੍ ਤਯ੍ਾਜਯਾਞ੍ਚਕਾਰ ਤਾਨ੍ ਭੂਤਾਨ੍ ਿਕਮਿਪ ਵਾਕਯ੍ੰ ਵਕ੍ਤੁੰ
ਿਨਿਸ਼਼ਸ਼਼ੇਧ ਚ ਯਤੋਹੇਤੋਸ੍ਤੇ ਤਮਜਾਨਨ੍|

ⅩⅩⅩⅤ ਅਪਰਞ੍ਚ ਸ(ੋਅ)ਿਤਪਰ੍ਤਯ੍ੂਸ਼਼ੇ ਵਸ੍ਤੁਤਸ੍ਤੁ ਰਾਿਤਸ਼ੇਸ਼਼ੇ ਸਮੁੱਥਾਯ
ਬਿਹਰ੍ਭੂਯ ਿਨਰ੍ਜਨੰ ਸ੍ਥਾਨੰ ਗਤਾ ਤਤ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯਾਞ੍ਚ ੇ|

ⅩⅩⅩⅥਅਨਨ੍ਤਰੰ ਿਸ਼ਮੋਨ੍ ਤਤ੍ਸਙ੍ਿਗਨਸ਼੍ਚ ਤਸਯ੍ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਗਤਵਨ੍ਤਃ|
ⅩⅩⅩⅦ ਤਦੁੱਦੇਸ਼ੰ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ ਤਮਵਦਨ੍ ਸਰ੍ੱਵੇ ਲੋਕਾਸ੍ਤਾਂ ਮʼਗਯਨ੍ਤੇ|
ⅩⅩⅩⅧ ਤਦਾ ਸੋ(ਅ)ਕਥਯਤ੍ ਆਗੱਛਤ ਵਯੰ ਸਮੀਪਸ੍ਥਾਿਨ ਨਗਰਾਿਣ

ਯਾਮਃ, ਯਤੋ(ਅ)ਹੰ ਤਤ ਕਥਾਂ ਪਰ੍ਚਾਰਿਯਤੁੰ ਬਿਹਰਾਗਮਮ੍|
ⅩⅩⅩⅨ ਅਥ ਸ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਗਾਲੀਲ੍ਪਰ੍ਦੇਸ਼ਸਯ੍ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ੁ ਭਜਨਗʼਹੇਸ਼਼ੁ ਕਥਾਃ

ਪਰ੍ਚਾਰਯਾਞ੍ਚ ੇ ਭੂਤਾਨਤਯ੍ਾਜਯਞ੍ਚ|
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ⅩⅬ ਅਨਨ੍ਤਰਮੇਕਃ ਕੁਸ਼਼੍ਠੀ ਸਮਾਗਤਯ੍ ਤਤ੍ਸੰਮੁਖੇ ਜਾਨੁਪਾਤੰ ਿਵਨਯਞ੍ਚ
ਕʼਤਾ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਯਿਦ ਭਵਾਨ੍ ਇੱਛਿਤ ਤਿਰ ਮਾਂ ਪਿਰਸ਼਼੍ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ|

ⅩⅬⅠ ਤਤਃ ਕʼਪਾਲੁ ਰਯ੍ੀਸ਼ੁਃ ਕਰੌ ਪਰ੍ਸਾਰ੍ੱਯ ਤੰ ਸ੍ਪਸ਼਼੍ਟਾ ਕਥਯਾਮਾਸ
ⅩⅬⅡਮਮੇੱਛਾ ਿਵਦਯ੍ਤੇ ਤੰ ਪਿਰਸ਼਼੍ਕʼਤੋ ਭਵ| ਏਤਤ੍ਕਥਾਯਾਃ ਕਥਨਮਾਤਾਤ੍ ਸ

ਕੁਸ਼਼੍ਠੀ ਰੋਗਾਨ੍ਮੁਕ੍ਤਃ ਪਿਰਸ਼਼੍ਕʼਤੋ(ਅ)ਭਵਤ੍|
ⅩⅬⅢ ਤਦਾ ਸ ਤੰ ਿਵਸʼਜਨ੍ ਗਾਢਮਾਿਦਸ਼ਯ੍ ਜਗਾਦ
ⅩⅬⅣ ਸਾਵਧਾਨ ਭਵ ਕਥਾਿਮਮਾਂ ਕਮਿਪ ਮਾ ਵਦ; ਸਵ੍ਾਤ੍ਮਾਨੰ ਯਾਜਕੰ

ਦਰ੍ਸ਼ਯ, ਲੋਕੇਭਯ੍ਃ ਸਵ੍ਪਿਰਸ਼਼੍ਕʼਤੇਃ ਪਰ੍ਮਾਣਦਾਨਾਯ ਮੂਸਾਿਨਰ੍ਣੀਤੰ ਯੱਦਾਨੰ
ਤਦੁਤ੍ਸʼਜਸਵ੍ ਚ|

ⅩⅬⅤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਗਤਾ ਤਤ੍ ਕਰ੍ੰਮ ਇੱਥੰ ਿਵਸ੍ਤਾਰ੍ੱਯ ਪਰ੍ਚਾਰਿਯਤੁੰ ਪਰ੍ਾਰੇਭੇ
ਤੇਨੈਵ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪੁਨਃ ਸਪਰ੍ਕਾਸ਼ੰ ਨਗਰੰ ਪਰ੍ਵੇਸ਼਼੍ਟੁੰ ਨਾਸ਼ਕ੍ਨਤ੍ ਤਤੋਹੇਤੋਰ੍ਬਿਹਃ
ਕਾਨਨਸ੍ਥਾਨੇ ਤਸਯ੍;ੌ ਤਥਾਿਪ ਚਤੁਰ੍ੱਿਦਗ੍ਭਯ੍ੋ ਲੋਕਾਸ੍ਤਸਯ੍ ਸਮੀਪਮਾਯਯੁਃ|

Ⅱ
Ⅰ ਤਦਨਨ੍ਤਰੰ ਯੀਸ਼ੈ ਕਿਤਪਯਿਦਨਾਿਨ ਿਵਲਮ੍ਬਯ੍ ਪੁਨਃ

ਕਫਰ੍ਨਾਹੂਮ੍ਨਗਰੰ ਪਰ੍ਿਵਸ਼਼੍ਟੇ ਸ ਗʼਹ ਆਸ੍ਤ ਇਿਤ ਿਕੰਵਦਨ੍ਤਯ੍ਾ ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼਼ਣੰ
ਤਤ੍ਸਮੀਪੰ ਬਹਵੋ ਲੋਕਾ ਆਗਤਯ੍ ਸਮੁਪਤਸ੍ਥੁਃ,

Ⅱ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਗʼਹਮਧਯ੍ੇ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਕʼਤੇ ਸ੍ਥਾਨੰ ਨਾਭਵਦ੍ ਦਾਰਸਯ੍
ਚਤੁਰ੍ਿਦਕ੍ਸ਼਼ਵ੍ਿਪ ਨਾਭਵਤ੍, ਤਤ੍ਕਾਲੇ ਸ ਤਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਕਥਾਂ ਪਰ੍ਚਾਰਯਾਞ੍ਚ ੇ|

Ⅲ ਤਤਃ ਪਰੰ ਲੋਕਾਸ਼੍ਚਤੁਰ੍ਿਭ ਰ੍ਮਾਨਵੈਰੇਕੰ ਪਕ੍ਸ਼਼ਾਘਾਿਤਨੰ ਵਾਹਿਯਤਾ
ਤਤ੍ਸਮੀਪਮ੍ ਆਿਨਨਯ੍ੁਃ|

Ⅳ ਿਕਨ੍ਤੁ ਜਨਾਨਾਂ ਬਹੁਤਾਤ੍ ਤੰ ਯੀਸ਼ੋਃ ਸੰਮੁਖਮਾਨੇਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨੁਵਨ੍ਤੋ
ਯਸ੍ਿਮਨ੍ ਸ੍ਥਾਨੇ ਸ ਆਸ੍ਤੇ ਤਦੁਪਿਰਗʼਹਪʼਸ਼਼੍ਠੰ ਖਿਨਤਾ ਿਛਦੰ ਕʼਤਾ ਤੇਨ
ਮਾਰ੍ਗੇਣ ਸਸ਼ੱਯੰ ਪਕ੍ਸ਼਼ਾਘਾਿਤਨਮ੍ ਅਵਰੋਹਯਾਮਾਸੁਃ|

Ⅴ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੰ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਤੰ ਪਕ੍ਸ਼਼ਾਘਾਿਤਨੰ ਬਭਾਸ਼਼ੇ ਹੇ ਵਤ੍ਸ ਤਵ
ਪਾਪਾਨਾਂ ਮਾਰ੍ਜਨੰ ਭਵਤੁ|

Ⅵ ਤਦਾ ਿਕਯਨ੍ਤ(ੋਅ)ਧਯ੍ਾਪਕਾਸ੍ਤਤੋਪਿਵਸ਼ਨ੍ਤੋ ਮਨਿਭ
ਿਰਤਰ੍ਕਯਾਞ੍ਚਕਃ, ਏਸ਼਼ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ ਏਤਾਦʼਸ਼ੀਮੀਸ਼ਵ੍ਰਿਨਨ੍ਦਾਂ ਕਥਾਂ ਕੁਤਃ
ਕਥਯਿਤ?
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Ⅶਈਸ਼ਵ੍ਰੰ ਿਵਨਾ ਪਾਪਾਿਨ ਮਾਰ੍ਸ਼਼੍ਟੁੰ ਕਸਯ੍ ਸਾਮਰ੍ਥਯ੍ਮ੍ ਆਸ੍ਤ?ੇ
Ⅷ ਇੱਥੰ ਤੇ ਿਵਤਰ੍ਕਯਨ੍ਿਤ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼਼ਣੰ ਮਨਸਾ ਤਦ੍ ਬੁਦ੍ੱਵਾ

ਤਾਨਵਦਦ੍ ਯੂਯਮਨ੍ਤਃਕਰਣੈਃ ਕੁਤ ਏਤਾਿਨ ਿਵਤਰ੍ਕਯਥ?
Ⅸ ਤਦਨਨ੍ਤਰੰ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਤ੍ਸ੍ਥਾਨਾਤ੍ ਪੁਨਃ ਸਮੁਦਤਟੰ ਯਯੌ; ਲੋਕਿਨਵਹੇ

ਤਤ੍ਸਮੀਪਮਾਗਤੇ ਸ ਤਾਨ੍ ਸਮੁਪਿਦਦੇਸ਼|
Ⅹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪʼਿਥਵਯ੍ਾਂ ਪਾਪਾਿਨ ਮਾਰ੍ਸ਼਼੍ਟੁੰ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਪੁਤਸਯ੍

ਸਾਮਰ੍ਥਯ੍ਮਸ੍ਿਤ, ਏਤਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਜ੍ਞਾਪਿਯਤੁੰ (ਸ ਤਸ੍ਮੈ ਪਕ੍ਸ਼਼ਾਘਾਿਤਨੇ
ਕਥਯਾਮਾਸ)

Ⅺ ਉੱਿਤਸ਼਼੍ਠ ਤਵ ਸ਼ੱਯਾਂ ਗʼਹੀਤਾ ਸਵ੍ਗʼਹੰ ਯਾਿਹ, ਅਹੰ ਤਾਿਮਦਮ੍
ਆਜ੍ਞਾਪਯਾਿਮ|

Ⅻਤਤਃ ਸ ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼਼ਣਮ੍ਉੱਥਾਯਸ਼ੱਯਾਂ ਗʼਹੀਤਾ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ ਜਗਾਮ;
ਸਰ੍ੱਵੇ ਿਵਸ੍ਿਮਤਾ ਏਤਾਦʼਸ਼ੰ ਕਰ੍ੰਮ ਵਯਮ੍ ਕਦਾਿਪ ਨਾਪਸ਼ਯ੍ਾਮ, ਇਮਾਂ ਕਥਾਂ
ਕਥਿਯਤੇਸ਼ਵ੍ਰੰ ਧਨਯ੍ਮਬਵਨ੍|

ⅩⅢ ਤਦਨਨ੍ਤਰੰ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਤ੍ਸ੍ਥਾਨਾਤ੍ ਪੁਨਃ ਸਮੁਦਤਟੰ ਯਯੌ; ਲੋਕਿਨਵਹੇ
ਤਤ੍ਸਮੀਪਮਾਗਤੇ ਸ ਤਾਨ੍ ਸਮੁਪਿਦਦੇਸ਼|

ⅩⅣ ਅਥ ਗੱਛਨ੍ ਕਰਸਞ੍ਚਯਗʼਹ ਉਪਿਵਸ਼਼੍ਟਮ੍ ਆਲ੍ਫੀਯਪੁਤੰ ਲੇਿਵੰ
ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਤਮਾਹੂਯ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਮਤ੍ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਤਾਮਾਮੱਛ ਤਤਃ ਸ ਉੱਥਾਯ
ਤਤ੍ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਯਯੌ|

ⅩⅤ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਯੀਸ਼ੌ ਤਸਯ੍ ਗʼਹੇ ਭੋਕ੍ਤੁਮ੍ ਉਪਿਵਸ਼਼੍ਟੇ ਬਹਵਃ
ਕਰਮਞ੍ਚਾਿਯਨਃ ਪਾਿਪਨਸ਼੍ਚ ਤੇਨ ਤੱਿਛਸ਼਼ਯ੍ੈਸ਼੍ਚ ਸਹੋਪਿਵਿਵਸ਼ੁਃ, ਯਤੋ
ਬਹਵਸ੍ਤਤ੍ਪਸ਼੍ਚਾਦਾਜਗ੍ਮੁਃ|

ⅩⅥ ਤਦਾ ਸ ਕਰਮਞ੍ਚਾਿਯਿਭਃ ਪਾਿਪਿਭਸ਼੍ਚ ਸਹ ਖਾਦਿਤ, ਤਦ੍
ਦʼਸ਼਼੍ਟਾਧਯ੍ਾਪਕਾਃ ਿਫਰੂਿਸ਼ਨਸ਼੍ਚ ਤਸਯ੍ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਨੂਚੁਃ ਕਰਮਞ੍ਚਾਿਯਿਭਃ
ਪਾਿਪਿਭਸ਼੍ਚ ਸਹਾਯੰ ਕੁਤੋ ਭੰੁਕ੍ਤੇ ਿਪਵਿਤ ਚ?

ⅩⅦ ਤਦਾਕਯ੍ੰ ਸ਼ਤਾ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ੁਵਾਚ,ਅਰੋਿਗਲੋਕਾਨਾਂ ਿਚਿਕਤ੍ਸਕੇਨ
ਪਰ੍ਯੋਜਨੰ ਨਾਸ੍ਿਤ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਰੋਿਗਣਾਮੇਵ; ਅਹੰ ਧਾਰ੍ੰਿਮਕਾਨਾਹਾਤੁੰ ਨਾਗਤਃ
ਿਕਨ੍ਤੁ ਮਨ ਵਯ੍ਾਵਰ੍ੱਤਿਯਤੁੰ ਪਾਿਪਨ ਏਵ|
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ⅩⅧ ਤਤਃ ਪਰੰ ਯੋਹਨਃ ਿਫਰੂਿਸ਼ਨਾਞ੍ਚੋਪਵਾਸਾਚਾਿਰਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾ ਯੀਸ਼ੋਃ
ਸਮੀਪਮ੍ ਆਗਤਯ੍ ਕਥਯਾਮਾਸੁਃ, ਯੋਹਨਃ ਿਫਰੂਿਸ਼ਨਾਞ੍ਚ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾ
ਉਪਵਸਨ੍ਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਭਵਤਃ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾ ਨਪਵਸਨ੍ਿਤ ਿਕੰ ਕਾਰਣਮਸਯ੍?

ⅩⅨ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਾਨ੍ ਬਭਾਸ਼਼ੇ ਯਾਵਤ੍ ਕਾਲੰ ਸਿਖਿਭਃ ਸਹ ਕਨਯ੍ਾਯਾ
ਵਰਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਤਾਵਤ੍ਕਾਲੰ ਤੇ ਿਕਮੁਪਵਸ੍ਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨੁਵਨ੍ਿਤ? ਯਾਵਤ੍ਕਾਲੰ
ਵਰਸ੍ਤੈਃ ਸਹ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਤਾਵਤ੍ਕਾਲੰ ਤ ਉਪਵਸ੍ਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨੁਵਨ੍ਿਤ|

ⅩⅩ ਯਸ੍ਿਮਨ੍ ਕਾਲੇ ਤੇਭਯ੍ਃ ਸਕਾਸ਼ਾਦ੍ ਵਰੋ ਨੇਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਸ ਕਾਲ ਆਗੱਛਿਤ,
ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਕਾਲੇ ਤੇ ਜਨਾ ਉਪਵਤ੍ਸਯ੍ਨ੍ਿਤ|

ⅩⅪ ਕੋਿਪ ਜਨਃ ਪੁਰਾਤਨਵਸ੍ਤੇ ਨੂਤਨਵਸ੍ਤੰ ਨ ਸੀਵਯ੍ਿਤ, ਯਤੋ
ਨੂਤਨਵਸ੍ਤੇਣ ਸਹ ਸੇਵਨੇ ਕʼਤੇ ਜੀਰ੍ਣੰ ਵਸ੍ਤੰ ਿਛਦਯ੍ਤੇ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਪੁਨ ਰ੍ਮਹਤ੍
ਿਛਦੰ ਜਾਯਤੇ|

ⅩⅫ ਕੋਿਪ ਜਨਃ ਪੁਰਾਤਨਕੁਤੂਸ਼਼ੁ ਨੂਤਨੰ ਦਾਕ੍ਸ਼਼ਾਰਸੰ ਨ ਸ੍ਥਾਪਯਿਤ, ਯਤੋ
ਨੂਤਨਦਾਕ੍ਸ਼਼ਾਰਸਸਯ੍ ਤੇਜਸਾ ਤਾਃ ਕੁਤੋ ਿਵਦੀਰ੍ੱਯਨ੍ਤੇ ਤਤੋ ਦਾਕ੍ਸ਼਼ਾਰਸਸ਼੍ਚ
ਪਤਿਤ ਕੁਤਸ਼੍ਚ ਨਸ਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ, ਅਤਏਵ ਨੂਤਨਦਾਕ੍ਸ਼਼ਾਰਸੋ ਨੂਤਨਕੁਤੂਸ਼਼ੁ
ਸ੍ਥਾਪਨੀਯਃ|

ⅩⅩⅢ ਤਦਨਨ੍ਤਰੰ ਯੀਸ਼ੁ ਰਯ੍ਦਾ ਿਵਸ਼ਰ੍ਾਮਵਾਰੇ ਸ਼ਸਯ੍ਕ੍ਸ਼਼ੇਤੇਣ ਗੱਛਿਤ ਤਦਾ
ਤਸਯ੍ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾ ਗੱਛਨ੍ਤਃ ਸ਼ਸਯ੍ਮਞ੍ਜਰੀਸ਼੍ਛੇੱਤੁੰ ਪਰ੍ਵʼ◌ੱਤਾਃ|

ⅩⅩⅣਅਤਃ ਿਫਰੂਿਸ਼ਨ ਯੀਸ਼ਵੇ ਕਥਯਾਮਾਸੁਃ ਪਸ਼ਯ੍ਤੁ ਿਵਸ਼ਰ੍ਾਮਵਾਸਰੇ ਯਤ੍
ਕਰ੍ੰਮ ਨ ਕਰ੍ੱਤਵਯ੍ੰ ਤਦ੍ ਇਮੇ ਕੁਤਃ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਿਤ?

ⅩⅩⅤ ਤਦਾ ਸ ਤੇਭਯ੍(ੋਅ)ਕਥਯਤ੍ ਦਾਯੂਦ੍ ਤਤ੍ਸੰਙ੍ਿਗਨਸ਼੍ਚ
ਭਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਾਭਾਵਾਤ੍ ਕ੍ਸ਼਼ੁਿਧਤਾਃ ਸਨ੍ਤੋ ਯਤ੍ ਕਰ੍ੰਮ ਕʼਤਵਨ੍ਤਸ੍ਤਤ੍ ਿਕੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ
ਰ੍ਨ ਪਿਠਤਮ੍?

ⅩⅩⅥਅਿਬਯਾਥਰ੍ਨਾਮਕੇ ਮਹਾਯਾਜਕਤਾਂ ਕੁਰ੍ੱਵਿਤ ਸ ਕਥਮੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ਾਵਾਸੰ
ਪਰ੍ਿਵਸ਼ਯ੍ ਯੇ ਦਰ੍ਸ਼ਨੀਯਪੂਪਾ ਯਾਜਕਾਨ੍ ਿਵਨਾਨਯ੍ਸਯ੍ ਕਸਯ੍ਾਿਪ ਨ
ਭਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਾਸ੍ਤਾਨੇਵ ਬੁਭੁਜੇ ਸਙ੍ਿਗਲੋਕੇਭਯ੍(ੋਅ)ਿਪ ਦਦ|ੌ

ⅩⅩⅦ ਸ(ੋਅ)ਪਰਮਿਪ ਜਗਾਦ, ਿਵਸ਼ਰ੍ਾਮਵਾਰੋ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਾਰ੍ਥਮੇਵ
ਿਨਰੂਿਪਤੋ(ਅ)ਸ੍ਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ੋ ਿਵਸ਼ਰ੍ਾਮਵਾਰਾਰ੍ਥੰ ਨੈਵ|

ⅩⅩⅧ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਪੁਤੋ ਿਵਸ਼ਰ੍ਾਮਵਾਰਸਯ੍ਾਿਪ ਪਰ੍ਭੁਰਾਸ੍ਤੇ|
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Ⅲ
Ⅰ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪੁਨ ਰ੍ਭਜਨਗʼਹੰ ਪਰ੍ਿਵਸ਼਼੍ਟਸ੍ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸ੍ਥਾਨੇ

ਸ਼ੁਸ਼਼੍ਕਹਸ੍ਤ ਏਕੋ ਮਾਨਵ ਆਸੀਤ੍|
Ⅱ ਸ ਿਵਸ਼ਰ੍ਾਮਵਾਰੇ ਤਮਰੋਿਗਣੰ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਨਵੇਤਯ੍ਤ ਬਹਵਸ੍ਤਮ੍

ਅਪਵਿਦਤੁੰ ਿਛਦਮਪੇਕ੍ਿਸ਼਼ਤਵਨ੍ਤਃ|
Ⅲ ਤਦਾ ਸ ਤੰ ਸ਼ੁਸ਼਼੍ਕਹਸ੍ਤੰ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ੰ ਜਗਾਦ ਮਧਯ੍ਸ੍ਥਾਨੇ ਤਮੁੱਿਤਸ਼਼੍ਠ|
Ⅳ ਤਤਃ ਪਰੰ ਸ ਤਾਨ੍ ਪਪਰ੍ੱਛ ਿਵਸ਼ਰ੍ਾਮਵਾਰੇ ਿਹਤਮਿਹਤੰ ਤਥਾ ਿਹ ਪਰ੍ਾਣਰਕ੍ਸ਼਼ਾ

ਵਾ ਪਰ੍ਾਣਨਾਸ਼ ਏਸ਼਼ਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਿਕੰ ਕਰਣੀਯੰ ? ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੇ ਿਨਃਸ਼ਬ੍ਦਾਸ੍ਤਸ੍ਥੁਃ|
Ⅴ ਤਦਾ ਸ ਤੇਸ਼਼ਾਮਨ੍ਤਃਕਰਣਾਨਾਂ ਕਾਿਠਨਯ੍ਾੱਧੇਤੋ ਰ੍ਦੁਃਿਖਤਃ ੋਧਾਤ੍

ਚਰ੍ਤिੁ◌ਦਸ਼ੋ ਦʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍ ਤੰ ਮਾਨੁਸ਼਼ੰ ਗਿਦਤਵਾਨ੍ ਤੰ ਹਸ੍ਤੰ ਿਵਸ੍ਤਾਰਯ,
ਤਤਸ੍ਤੇਨ ਹਸ੍ਤੇ ਿਵਸ੍ਤʼਤੇ ਤੱਧਸ੍ਤ(ੋਅ)ਨਯ੍ਹਸ੍ਤਵਦ੍ ਅਰੋਗੋ ਜਾਤਃ|

Ⅵ ਅਥ ਿਫਰੂਿਸ਼ਨਃ ਪਰ੍ਸ੍ਥਾਯ ਤੰ ਨਾਸ਼ਿਯਤੁੰ ਹੇਰੋਦੀਯੈਃ ਸਹ
ਮਨ੍ਤਿਯਤੁਮਾਰੇਿਭਰ|ੇ

Ⅶ ਅਤਏਵ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਤ੍ਸ੍ਥਾਨੰ ਪਿਰਤਯ੍ਜਯ੍ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ੈਃ ਸਹ ਪੁਨਃ
ਸਾਗਰਸਮੀਪੰ ਗਤਃ;

Ⅷ ਤਤੋ ਗਾਲੀਿਲਯ੍ਹੂਦਾ-ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ੍-ਇਦੋਮ੍-
ਯਰ੍ਦੰਨਦੀਪਾਰਸ੍ਥਾਨੇਭਯ੍ੋ ਲੋਕਸਮੂਹਸ੍ਤਸਯ੍ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਗਤਃ; ਤਦਨਯ੍ਃ
ਸੋਰਸੀਦਨਃ ਸਮੀਪਵਾਿਸਲੋਕਸਮੂਹਸ਼੍ਚ ਤਸਯ੍ ਮਹਾਕਰ੍ੰਮਣਾਂ ਵਾਰ੍ੱਤੰ ਸ਼ਤਾ
ਤਸਯ੍ ਸੰਿਨਿਧਮਾਗਤਃ|

Ⅸ ਤਦਾ ਲੋਕਸਮੂਹਸ਼੍ਚੇਤ੍ ਤਸਯ੍ੋਪਿਰ ਪਤਿਤ ਇਤਯ੍ਾਸ਼ਙ੍ਕਯ੍ ਸ ਨਾਵਮੇਕਾਂ
ਿਨਕਟੇ ਸ੍ਥਾਪਿਯਤੁੰ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਨਾਿਦਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍|

Ⅹ ਯਤੋ(ਅ)ਨੇਕਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਾਣਾਮਾਰੋਗਯ੍ਕਰਣਾਦ੍ ਵਯ੍ਾਿਧਗਰ੍ਸ੍ਤਾਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਤੰ
ਸ੍ਪਰ੍ਸ਼਼੍ਟੁੰ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਬਲੇਨ ਯਤ੍ਨਵਨ੍ਤਃ|

Ⅺਅਪਰਞ੍ਚ ਅਪਿਵਤਭੂਤਾਸ੍ਤੰ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਤੱਚਰਣਯੋਃ ਪਿਤਤਾ ਪਰ੍ੋਚੈਃ ਪਰ੍ੋਚੁਃ,
ਤਮੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਪੁਤਃ|

Ⅻ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਤਾਨ੍ ਦʼਢਮ੍ ਆਜ੍ਞਾਪਯ੍ ਸਵ੍ੰ ਪਿਰਚਾਿਯਤੁੰ ਿਨਿਸ਼਼ੱਧਵਾਨ੍|
ⅩⅢਅਨਨ੍ਤਰੰ ਸ ਪਰ੍ੱਵਤਮਾਰੁਹਯ੍ ਯੰ ਯੰ ਪਰ੍ਿਤੱਛਾ ਤੰ ਤਮਾਹੂਤਵਾਨ੍ ਤਤਸ੍ਤੇ

ਤਤ੍ਸਮੀਪਮਾਗਤਾਃ|
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ⅩⅣ ਤਦਾ ਸ ਦਾਦਸ਼ਜਨਾਨ੍ ਸਵ੍ੇਨ ਸਹ ਸ੍ਥਾਤੁੰ ਸੁਸੰਵਾਦਪਰ੍ਚਾਰਾਯ ਪਰ੍ੇਿਰਤਾ
ਭਿਵਤੁੰ

ⅩⅤ ਸਰ੍ੱਵਪਰ੍ਕਾਰਵਯ੍ਾਧੀਨਾਂ ਸ਼ਮਨਕਰਣਾਯ ਪਰ੍ਭਾਵੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤੁੰ ਭੂਤਾਨ੍
ਤਯ੍ਾਜਿਯਤੁਞ੍ਚ ਿਨਯੁਕ੍ਤਵਾਨ੍|

ⅩⅥ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਨਾਮਾਨੀਮਾਿਨ, ਿਸ਼ਮੋਨ੍ ਿਸਵਿਦਪੁਤੋ
ⅩⅦਯਾਕੂਬ੍ ਤਸਯ੍ ਭਾਤਾ ਯੋਹਨ੍ ਚ ਆਨ੍ਿਦਯਃ ਿਫਿਲਪੋ ਬਰ੍ਥਲਮਯਃ,
ⅩⅧ ਮਥੀ ਥੋਮਾ ਚ ਆਲ੍ਫੀਯਪੁਤੋ ਯਾਕੂਬ੍ ਥੱਦੀਯਃ ਿਕਨਾਨੀਯਃ ਿਸ਼ਮੋਨ੍

ਯਸ੍ਤੰ ਪਰਹਸ੍ਤੇਸ਼਼ਵ੍ਰ੍ਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਸ ਈਸ਼਼੍ਕਿਰਯੋਤੀਯਿਯਹੂਦਾਸ਼੍ਚ|
ⅩⅨ ਸ ਿਸ਼ਮੋਨੇ ਿਪਤਰ ਇਤਯ੍ੁਪਨਾਮ ਦਦੌ ਯਾਕੂਬਯ੍ੋਹਨ੍ਭਯ੍ਾਂ ਚ

ਿਬਨੇਿਰਿਗਸ਼੍ ਅਰ੍ਥਤੋ ਮੇਘਨਾਦਪੁਤਾਿਵਤਯ੍ੁਪਨਾਮ ਦਦੌ|
ⅩⅩ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਤੇ ਿਨਵੇਸ਼ਨੰ ਗਤਾਃ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਤਾਿਪ ਪੁਨਰ੍ਮਹਾਨ੍

ਜਨਸਮਾਗਮੋ (ਅ)ਭਵਤ੍ ਤਸ੍ਮਾੱਤੇ ਭੋਕ੍ਤੁਮਪਯ੍ਵਕਾਸ਼ੰ ਨ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਾਃ|
ⅩⅪਤਤਸ੍ਤਸਯ੍ ਸੁਹʼ◌ੱਲੋਕਾ ਇਮਾਂ ਵਾਰ੍ੱਤਾਂ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ ਸ ਹਤਜ੍ਞਾਨਭੂਦ੍ਇਿਤ

ਕਥਾਂ ਕਥਿਯਤਾ ਤੰ ਧʼਤਾਨੇਤੁੰ ਗਤਾਃ|
ⅩⅫਅਪਰਞ੍ਚ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮਆਗਤਾ ਯੇ ਯੇ(ਅ)ਧਯ੍ਾਪਕਾਸ੍ਤੇ ਜਗਦੁਰਯੰ

ਪੁਰੁਸ਼਼ੋ ਭੂਤਪਤਯ੍ਾਿਬਸ਼਼੍ਟਸ੍ਤੇਨ ਭੂਤਪਿਤਨਾ ਭੂਤਾਨ੍ ਤਯ੍ਾਜਯਿਤ|
ⅩⅩⅢ ਤਤਸ੍ਤਾਨਾਹੂਯ ਯੀਸ਼ੁ ਰ੍ਦʼਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ਤੈਃ ਕਥਾਂ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਸ਼ੈਤਾਨ੍ ਕਥੰ

ਸ਼ੈਤਾਨੰ ਤਯ੍ਾਜਿਯਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ?
ⅩⅩⅣ ਿਕਞ੍ਚਨ ਰਾਜਯ੍ੰ ਯਿਦ ਸਵ੍ਿਵਰੋਧੇਨ ਪʼਥਗ੍ ਭਵਿਤ ਤਿਰ ਤਦ੍ ਰਾਜਯ੍ੰ

ਸ੍ਿਥਰੰ ਸ੍ਥਾਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ|
ⅩⅩⅤ ਤਥਾ ਕਸਯ੍ਾਿਪ ਪਿਰਵਾਰੋ ਯਿਦ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਿਵਰੋਧੀ ਭਵਿਤ ਤਿਰ ਸੋਿਪ

ਪਿਰਵਾਰਃ ਸ੍ਿਥਰੰ ਸ੍ਥਾਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ|
ⅩⅩⅥ ਤਦਤ੍ ਸ਼ੈਤਾਨ੍ ਯਿਦ ਸਵ੍ਿਵਪਕ੍ਸ਼਼ਤਯਾ ਉੱਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ ਿਭੰਨ ਭਵਿਤ ਤਿਰ

ਸੋਿਪ ਸ੍ਿਥਰੰ ਸ੍ਥਾਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ ਿਕਨ੍ਤੂੱਿਛੰਨ ਭਵਿਤ|
ⅩⅩⅦਅਪਰਞ੍ਚ ਪਰ੍ਬਲੰ ਜਨੰ ਪਰ੍ਥਮੰ ਨ ਬੱਧਾ ਕੋਿਪ ਤਸਯ੍ ਗʼਹੰ ਪਰ੍ਿਵਸ਼ਯ੍

ਦਵਯ੍ਾਿਣ ਲੁਣ੍ਠਿਯਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ, ਤੰ ਬਦ੍ੱਵੈਵ ਤਸਯ੍ ਗʼਹਸਯ੍ ਦਵਯ੍ਾਿਣ
ਲੁਣ੍ਠਿਯਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ|
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ⅩⅩⅧ ਅਤੋਹੇਤੋ ਰਯ੍ੁਸ਼਼੍ਮਭਯ੍ਮਹੰ ਸਤਯ੍ੰ ਕਥਯਾਿਮ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਾਣਾਂ
ਸਨ੍ਤਾਨਾ ਯਾਿਨ ਯਾਿਨ ਪਾਪਾਨੀਸ਼ਵ੍ਰਿਨਨ੍ਦਾਞ੍ਚ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਿਤ ਤੇਸ਼਼ਾਂ
ਤਤ੍ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਮਪਰਾਧਾਨਾਂ ਕ੍ਸ਼਼ਮਾ ਭਿਵਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ,

ⅩⅩⅨ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਪਿਵਤਮਾਤ੍ਮਾਨੰ ਿਨਨ੍ਦਿਤ ਤਸਯ੍ਾਪਰਾਧਸਯ੍
ਕ੍ਸ਼਼ਮਾ ਕਦਾਿਪ ਨ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਸੋਨਨ੍ਤਦਣ੍ਡਸਯ੍ਾਰੋ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

ⅩⅩⅩਤਸਯ੍ਾਪਿਵਤਭੂਤੋ(ਅ)ਸ੍ਿਤ ਤੇਸ਼਼ਾਮੇਤਤ੍ਕਥਾਹੇਤੋਃ ਸ ਇੱਥੰ ਕਿਥਤਵਾਨ੍|
ⅩⅩⅪ ਅਥ ਤਸਯ੍ ਮਾਤਾ ਭਾਤʼਗਣਸ਼੍ਚਾਗਤਯ੍ ਬਿਹਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਨਤੋ ਲੋਕਾਨ੍

ਪਰ੍ੇਸ਼਼ਯ੍ ਤਮਾਹੂਤਵਨ੍ਤਃ|
ⅩⅩⅫ ਤਤਸ੍ਤਤ੍ਸੰਿਨਧੌ ਸਮੁਪਿਵਸ਼਼੍ਟਾ ਲੋਕਾਸ੍ਤੰ ਬਭਾਿਸ਼਼ਰੇ ਪਸ਼ਯ੍

ਬਿਹਸ੍ਤਵ ਮਾਤਾ ਭਾਤਰਸ਼੍ਚ ਤਾਮ੍ ਅਿਨੱਛਨ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅩⅢ ਤਦਾ ਸ ਤਾਨ੍ ਪਰ੍ਤਯ੍ੁਵਾਚ ਮਮ ਮਾਤਾ ਕਾ ਭਾਤਰੋ ਵਾ ਕੇ? ਤਤਃ ਪਰੰ

ਸ ਸਵ੍ਮੀਪੋਪਿਵਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਅਵਲੋਕਨੰ ਕʼਤਾ ਕਥਯਾਮਾਸ
ⅩⅩⅩⅣ ਪਸ਼ਯ੍ਤੈਤੇ ਮਮ ਮਾਤਾ ਭਾਤਰਸ਼੍ਚ|
ⅩⅩⅩⅤ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ੇਸ਼਼੍ਟਾਂ ਿ ਯਾਂ ਕਰੋਿਤ ਸ ਏਵ ਮਮ ਭਾਤਾ

ਭਿਗਨੀ ਮਾਤਾ ਚ|

Ⅳ
Ⅰ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਸ ਸਮੁਦਤਟੇ ਪੁਨਰੁਪਦੇਸ਼਼੍ਟੁੰ ਪਰ੍ਾਰੇਭੇ, ਤਤਸ੍ਤਤ ਬਹੁਜਨਾਨਾਂ

ਸਮਾਗਮਾਤ੍ ਸ ਸਾਗਰੋਪਿਰ ਨੌਕਾਮਾਰੁਹਯ੍ ਸਮੁਪਿਵਸ਼਼੍ਟਃ; ਸਰ੍ੱਵੇ ਲੋਕਾਃ
ਸਮੁਦਕੂਲੇ ਤਸ੍ਥੁਃ|

Ⅱ ਤਦਾ ਸ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ਤਕਥਾਿਭ ਰ੍ਬਹੂਪਿਦਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍ ਉਪਿਦਸ਼ੰਸ਼੍ਚ
ਕਿਥਤਵਾਨ੍,

Ⅲਅਵਧਾਨੰ ਕੁਰੁਤ, ਏਕੋ ਬੀਜਵਪ੍ਤਾ ਬੀਜਾਿਨ ਵਪ੍ਤੁੰ ਗਤਃ;
Ⅳ ਵਪਨਕਾਲੇ ਿਕਯਨ੍ਿਤ ਬੀਜਾਿਨ ਮਾਰ੍ਗਪਾਸ਼ਵ੍ੇ ਪਿਤਤਾਿਨ, ਤਤ

ਆਕਾਸ਼ੀਯਪਕ੍ਿਸ਼਼ਣ ਏਤਯ੍ ਤਾਿਨ ਚਖਾਦੁਃ|
Ⅴ ਿਕਯਨ੍ਿਤ ਬੀਜਾਿਨ ਸਵ੍ਲ੍ਪਮʼ◌ੱਿਤਕਾਵਤ੍ਪਾਸ਼਼ਾਣਭੂਮੌ ਪਿਤਤਾਿਨ ਤਾਿਨ

ਮʼਦੋਲ੍ਪਤਾਤ੍ ਸ਼ੀਘਰ੍ਮਙ੍ਕੁਿਰਤਾਿਨ;
Ⅵ ਿਕਨ੍ਤੂਿਦਤੇ ਸੂਰ੍ੱਯੇ ਦਗ੍ਧਾਿਨ ਤਥਾ ਮੂਲਾਨ ਨਾਧੋਗਤਤਾਤ੍ ਸ਼ੁਸ਼਼੍ਕਾਿਣ ਚ|
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Ⅶ ਿਕਯਨ੍ਿਤ ਬੀਜਾਿਨ ਕਣ੍ਟਿਕਵਨਮਧਯ੍ੇ ਪਿਤਤਾਿਨ ਤਤਃ ਕਣ੍ਟਕਾਿਨ
ਸੰਵʼਦਯ੍ ਤਾਿਨ ਜਗਰ੍ਸੁਸ੍ਤਾਿਨ ਨ ਚ ਫਿਲਤਾਿਨ|

Ⅷ ਤਥਾ ਿਕਯਨ੍ਿਤ ਬੀਜਾਨਯ੍ੁੱਤਮਭੂਮੌ ਪਿਤਤਾਿਨ ਤਾਿਨ ਸੰਵʼਦਯ੍
ਫਲਾਨਯ੍ੁਤ੍ਪਾਿਦਤਾਿਨ ਿਕਯਨ੍ਿਤ ਬੀਜਾਿਨ ਿਤੰਸ਼ਦ੍ਗੁਣਾਿਨ ਿਕਯਨ੍ਿਤ
ਸ਼਼ਸ਼਼੍ਿਟਗੁਣਾਿਨ ਿਕਯਨ੍ਿਤ ਸ਼ਤਗੁਣਾਿਨ ਫਲਾਿਨ ਫਿਲਤਵਨ੍ਿਤ|

Ⅸਅਥ ਸ ਤਾਨਵਦਤ੍ ਯਸਯ੍ ਸ਼ਰ੍ੋਤੁੰ ਕਰ੍ਣੌ ਸ੍ਤਃ ਸ ਸ਼ʼਣੋਤੁ|
Ⅹ ਤਦਨਨ੍ਤਰੰ ਿਨਰ੍ਜਨਸਮਯੇ ਤਤ੍ਸਙ੍ਿਗਨ ਦਾਦਸ਼ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਸ਼੍ਚ ਤੰ

ਤੱਦʼਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ਤਵਾਕਯ੍ਸਯ੍ਾਰ੍ਥੰ ਪਪਰ੍ੱਛੁਃ|
Ⅺ ਤਦਾ ਸ ਤਾਨੁਿਦਤਵਾਨ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਰਾਜਯ੍ਸਯ੍ ਿਨਗੂਢਵਾਕਯ੍ੰ ਬੋੱਧੁੰ

ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮਿਧਕਾਰੋ(ਅ)ਸ੍ਿਤ;
Ⅻ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੇ ਵਿਹਰ੍ਭੂਤਾਃ "ਤੇ ਪਸ਼ਯ੍ਨ੍ਤਃ ਪਸ਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਨ

ਜਾਨਨ੍ਿਤ, ਸ਼ʼਣਨ੍ਤਃ ਸ਼ʼਣਨ੍ਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਨ ਬੁਧਯ੍ਨ੍ਤ,ੇ ਚੇੱਤੈ ਰ੍ਮਨਃਸੁ
ਕਦਾਿਪ ਪਿਰਵਰ੍ੱਿਤਤੇਸ਼਼ੁ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਪਾਪਾਨਯ੍ਮੋਚਿਯਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤ,"ਅਤੋਹੇਤੋਸ੍ਤਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ
ਦʼਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ਤੈਰੇਵ ਤਾਿਨ ਮਯਾ ਕਿਥਤਾਿਨ|

ⅩⅢ ਅਥ ਸ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਯੂਯੰ ਿਕਮੇਤਦ੍ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ਤਵਾਕਯ੍ੰ ਨ ਬੁਧਯ੍ਧਵ੍?ੇ
ਤਿਰ ਕਥੰ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ਤਾਨ ਭੋਤ੍ਸਯ੍ਧਵ੍ੇ?

ⅩⅣ ਬੀਜਵਪ੍ਤਾ ਵਾਕਯ੍ਰੂਪਾਿਣ ਬੀਜਾਿਨ ਵਪਿਤ;
ⅩⅤ ਤਤ ਯੇ ਯੇ ਲੋਕਾ ਵਾਕਯ੍ੰ ਸ਼ʼਣਨ੍ਿਤ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ਼ਤਮਾਤਾਤ੍ ਸ਼ੈਤਾਨ੍

ਸ਼ੀਘਰ੍ਮਾਗਤਯ੍ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਮਨਃਸੂਪ੍ਤਾਿਨ ਤਾਿਨ ਵਾਕਯ੍ਰੂਪਾਿਣ ਬੀਜਾਨਯ੍ਪਨਯਿਤ
ਤਏਵ ਉਪ੍ਤਬੀਜਮਾਰ੍ਗਪਾਰ੍ਸ਼ਵ੍ੇਸਵ੍ਰੂਪਾਃ|

ⅩⅥ ਯੇ ਜਨਾ ਵਾਕਯ੍ੰ ਸ਼ਤਾ ਸਹਸਾ ਪਰਮਾਨਨ੍ਦੇਨ ਗʼਹ੍ਲਨ੍ਿਤ,
ਿਕਨ੍ਤੁ ਹʼਿਦ ਸ੍ਥੈਰ੍ੱਯਾਭਾਵਾਤ੍ ਿਕਞ੍ਿਚਤ੍ ਕਾਲਮਾਤੰ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ਿਤ ਤਤ੍ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍
ਤਦਾਕਯ੍ਹੇਤੋਃ

ⅩⅦ ਕੁਤਿਚਤ੍ ਕ੍ਲੇਸ਼ੇ ਉਪਦਵੇ ਵਾ ਸਮੁਪਸ੍ਿਥਤੇ ਤਦੈਵ ਿਵਘ੍ਨੰ
ਪਰ੍ਾਪ੍ਨੁਵਨ੍ਿਤ ਤਏਵ ਉਪ੍ਤਬੀਜਪਾਸ਼਼ਾਣਭੂਿਮਸਵ੍ਰੂਪਾਃ|

ⅩⅧ ਯੇ ਜਨਾਃ ਕਥਾਂ ਸ਼ʼਣਨ੍ਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸਾਸਂਾਿਰਕੀ ਿਚਨ੍ਤਾ ਧਨਭਾਨ੍ਿਤ
ਿਰਸ਼਼ਯਲੋਭਸ਼੍ਚ ਏਤੇ ਸਰ੍ੱਵੇ ਉਪਸ੍ਥਾਯ ਤਾਂ ਕਥਾਂ ਗਰ੍ਸਨ੍ਿਤ ਤਤਃ ਮਾ ਿਵਫਲਾ
ਭਵਿਤ
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ⅩⅨ ਤਏਵ ਉਪ੍ਤਬੀਜਸਕਣ੍ਟਕਭੂਿਮਸਵ੍ਰੂਪਾਃ|
ⅩⅩ ਯੇ ਜਨਾ ਵਾਕਯ੍ੰ ਸ਼ਤਾ ਗʼਹ੍ਲਨ੍ਿਤ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਕਸਯ੍ ਵਾ ਿਤੰਸ਼ਦ੍ਗੁਣਾਿਨ

ਕਸਯ੍ ਵਾ ਸ਼਼ਸ਼਼੍ਿਟਗੁਣਾਿਨ ਕਸਯ੍ ਵਾ ਸ਼ਤਗੁਣਾਿਨ ਫਲਾਿਨ ਭਵਨ੍ਿਤ ਤਏਵ
ਉਪ੍ਤਬੀਜੋਰ੍ੱਵਰਭੂਿਮਸਵ੍ਰੂਪਾਃ|

ⅩⅪ ਤਦਾ ਸ(ੋਅ)ਪਰਮਿਪ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਕੋਿਪ ਜਨ ਦੀਪਾਧਾਰੰ ਪਿਰਤਯ੍ਜਯ੍
ਦੋਣਸਯ੍ਾਧਃ ਖਟਾਯਾ ਅਧੇ ਵਾ ਸ੍ਥਾਪਿਯਤੁੰ ਦੀਪਮਾਨਯਿਤ ਿਕੰ?

ⅩⅫ ਅਤੋਹੇਤੋ ਰਯ੍ੰਨ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਿਯਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਤਾਦʼਗ੍ ਲੁੱਕਾਿਯਤੰ ਿਕਮਿਪ ਵਸ੍ਤੁ
ਨਾਸ੍ਿਤ; ਯਦ੍ ਵਯ੍ਕ੍ਤੰ ਨ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਤਾਦʼਸ਼ੰ ਗੁਪ੍ਤੰ ਿਕਮਿਪ ਵਸ੍ਤੁ ਨਾਸ੍ਿਤ|

ⅩⅩⅢਯਸਯ੍ ਸ਼ਰ੍ੋਤੁੰ ਕਰ੍ਣੌ ਸ੍ਤਃ ਸ ਸ਼ʼਣੋਤੁ|
ⅩⅩⅣ ਅਪਰਮਿਪ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਯੂਯੰ ਯਦ੍ ਯਦ੍ ਵਾਕਯ੍ੰ ਸ਼ʼਣੁਥ ਤਤ

ਸਾਵਧਾਨਾ ਭਵਤ, ਯਤੋ ਯੂਯੰ ਯੇਨ ਪਿਰਮਾਣੇਨ ਪਿਰਮਾਥ ਤੇਨੈਵ ਪਿਰਮਾਣੇਨ
ਯੁਸ਼਼੍ਮਦਰ੍ਥਮਿਪ ਪਿਰਮਾਸਯ੍ਤ;ੇ ਸ਼ਰ੍ੋਤਾਰੋ ਯੂਯੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਭਯ੍ਮਿਧਕੰ ਦਾਸਯ੍ਤ|ੇ

ⅩⅩⅤਯਸਯ੍ਾਸ਼ਰ੍ਯੇ ਵਰ੍ੱਧਤੇ ਤਸ੍ਮੈ ਅਪਰਮਿਪ ਦਾਸਯ੍ਤ,ੇ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਸਯ੍ਾਸ਼ਰ੍ਯੇ
ਨ ਵਰ੍ੱਧਤੇ ਤਸਯ੍ ਯਤ੍ ਿਕਞ੍ਿਚਦਸ੍ਿਤ ਤਦਿਪ ਤਸ੍ਮਾਨ੍ ਨੇਸ਼਼ਯ੍ਤੇ|

ⅩⅩⅥਅਨਨ੍ਤਰੰ ਸ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਏਕੋ ਲੋਕਃ ਕ੍ਸ਼਼ੇਤੇ ਬੀਜਾਨਯ੍ੁਪ੍ਤਾ
ⅩⅩⅦ ਜਾਗਰਣਿਨਦਾਭਯ੍ਾਂ ਿਦਵਾਿਨਸ਼ੰ ਗਮਯਿਤ, ਪਰਨ੍ਤੁ ਤਦੀਜੰ

ਤਸਯ੍ਾਜ੍ਞਾਤਰੂਪੇਣਾਙ੍ਕੁਰਯਿਤ ਵਰ੍ੱਧਤੇ ਚ;
ⅩⅩⅧ ਯਤੋਹੇਤੋਃ ਪਰ੍ਥਮਤਃ ਪਤਾਿਣ ਤਤਃ ਪਰੰ ਕਿਣਸ਼ਾਿਨ ਤਤ੍ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍

ਕਿਣਸ਼ਪੂਰ੍ਣਾਿਨ ਸ਼ਸਯ੍ਾਿਨ ਭੂਿਮਃ ਸਵ੍ਯਮੁਤ੍ਪਾਦਯਿਤ;
ⅩⅩⅨ ਿਕਨ੍ਤੁ ਫਲੇਸ਼਼ੁ ਪੱਕੇਸ਼਼ੁ ਸ਼ਸਯ੍ੱਛੇਦਨਕਾਲੰ ਜ੍ਞਾਤਾ ਸ ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼਼ਣੰ

ਸ਼ਸਯ੍ਾਿਨ ਿਛਨੱਿਤ, ਅਨੇਨ ਤੁਲਯ੍ਮੀਸ਼ਵ੍ਰਰਾਜਯ੍ੰ|
ⅩⅩⅩ ਪੁਨਃ ਸ(ੋਅ)ਕਥਯਦ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਰਾਜਯ੍ੰ ਕੇਨ ਸਮ?ੰ ਕੇਨ ਵਸ੍ਤੁਨਾ ਸਹ

ਵਾ ਤਦੁਪਮਾਸਯ੍ਾਿਮ?
ⅩⅩⅪ ਤਤ੍ ਸਰ੍ਸ਼਼ਪੈਕੇਨ ਤੁਲਯ੍ੰ ਯਤੋ ਮʼਿਦ ਵਪਨਕਾਲੇ ਸਰ੍ਸ਼਼ਪਬੀਜੰ

ਸਰ੍ੱਵਪʼਿਥਵੀਸ੍ਥਬੀਜਾਤ੍ ਕ੍ਸ਼਼ੁਦੰ
ⅩⅩⅫ ਿਕਨ੍ਤੁ ਵਪਨਾਤ੍ ਪਰਮ੍ਅਙ੍ਕੁਰਿਯਤਾ ਸਰ੍ੱਵਸ਼ਾਕਾਦ੍ ਬʼਹਦ੍ ਭਵਿਤ,

ਤਸਯ੍ ਬʼਹਤਯ੍ਃ ਸ਼ਾਖਾਸ਼੍ਚ ਜਾਯਨ੍ਤੇ ਤਤਸ੍ਤੱਛਾਯਾਂ ਪਕ੍ਿਸ਼਼ਣ ਆਸ਼ਰ੍ਯਨ੍ਤੇ|
ⅩⅩⅩⅢਇੱਥੰ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਬੋਧਾਨੁਰੂਪੰ ਸ(ੋਅ)ਨੇਕਦʼਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ਤੈਸ੍ਤਾਨੁਪਿਦਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍,
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ⅩⅩⅩⅣ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ਤੰ ਿਵਨਾ ਕਾਮਿਪ ਕਥਾਂ ਤੇਭਯ੍ੋ ਨ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਪਸ਼੍ਚਾਨ੍
ਿਨਰ੍ਜਨੇ ਸ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਨ੍ ਸਰ੍ੱਵਦʼਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ਤਾਰ੍ਥੰ ਬੋਿਧਤਵਾਨ੍|

ⅩⅩⅩⅤਤੱਿਦਨਸਯ੍ਸਨ੍ਧਯ੍ਾਯਾਂ ਸ ਤੇਭਯ੍(ੋਅ)ਕਥਯਦ੍ਆਗੱਛਤ ਵਯੰ ਪਾਰੰ
ਯਾਮ|

ⅩⅩⅩⅥ ਤਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਨ੍ ਿਵਸʼਜਯ੍ ਤਮਿਵਲਮ੍ਬੰ ਗʼਹੀਤਾ ਨੌਕਯਾ
ਪਰ੍ਤਸ੍ਿਥਰ;ੇ ਅਪਰਾ ਅਿਪ ਨਾਵਸ੍ਤਯਾ ਸਹ ਸ੍ਿਥਤਾਃ|

ⅩⅩⅩⅦਤਤਃ ਪਰੰ ਮਹਾਝਞ੍ਭ੍ਸ਼ਗਮਾਤ੍ ਨੌ ਰ੍ਦੋਲਾਯਮਾਨਾ ਤਰਙ੍ਗੇਣ ਜਲੈਃ
ਪੂਰ੍ਣਾਭਵੱਚ|

ⅩⅩⅩⅧ ਤਦਾ ਸ ਨੌਕਾਚਸ਼੍ਚਾਦ੍ਭਾਗੇ ਉਪਧਾਨੇ ਿਸ਼ਰੋ ਿਨਧਾਯ ਿਨਿਦਤ
ਆਸੀਤ੍ ਤਤਸ੍ਤੇ ਤੰ ਜਾਗਰਿਯਤਾ ਜਗਦੁਃ, ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ, ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪਰ੍ਾਣਾ ਯਾਨ੍ਿਤ
ਿਕਮਤ ਭਵਤਸ਼੍ਿਚਨ੍ਤਾ ਨਾਸ੍ਿਤ?

ⅩⅩⅩⅨ ਤਦਾ ਸ ਉੱਥਾਯ ਵਾਯੁੰ ਤਰ੍ਿਜਤਵਾਨ੍ ਸਮੁਦਞ੍ਚੋਕ੍ਤਵਾਨ੍ ਸ਼ਾਨ੍ਤਃ
ਸੁਸ੍ਿਥਰਸ਼੍ਚ ਭਵ; ਤਤੋ ਵਾਯੌ ਿਨਵʼ◌ੱਤ(ੇਅ)ਬ੍ਿਧਰ੍ਿਨਸ੍ਤਰਙ੍ਗੋਭੂਤ੍|

ⅩⅬ ਤਦਾ ਸ ਤਾਨੁਵਾਚ ਯੂਯੰ ਕੁਤ ਏਤਾਦʼਕ੍ਸ਼ਙ੍ਕਾਕੁਲਾ ਭਵਤ? ਿਕੰ ਵੋ
ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੋ ਨਾਸ੍ਿਤ?

ⅩⅬⅠ ਤਸ੍ਮਾੱਤ(ੇਅ)ਤੀਵਭੀਤਾਃ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਵਕ੍ਤੁਮਾਰੇਿਭਰ,ੇ ਅਹੋ ਵਾਯੁਃ
ਿਸਨ੍ਧੁਸ਼੍ਚਾਸਯ੍ ਿਨਦੇਸ਼ਗਰ੍ਾਿਹਣੌ ਕੀਦʼਗਯੰ ਮਨੁਜਃ|

Ⅴ
Ⅰਅਥ ਤੂ ਿਸਨ੍ਧੁਪਾਰੰ ਗਤਾ ਿਗਦੇਰੀਯਪਰ੍ਦੇਸ਼ ਉਪਤਸ੍ਥੁਃ|
Ⅱ ਨੌਕਾਤੋ ਿਨਰ੍ਗਤਮਾਤਾਦ੍ ਅਪਿਵਤਭੂਤਗਰ੍ਸ੍ਤ ਏਕਃ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਦੇਤਯ੍ ਤੰ

ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਚ੍ ਚਕਾਰ|
Ⅲ ਸ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨੇ(ਅ)ਵਾਤ੍ਸੀਤ੍ ਕੋਿਪ ਤੰ ਸ਼ʼਙ੍ਖਲੇਨ ਬਦ੍ੱਵਾ ਸ੍ਥਾਪਿਯਤੁੰ

ਨਾਸ਼ਕ੍ਨਤ੍|
Ⅳ ਜਨੈਰਾਰੰ ਿਨਗਡੈਃ ਸ਼ʼਙ੍ਖਲੈਸ਼੍ਚ ਸ ਬੱਧੋਿਪ ਸ਼ʼਙ੍ਖਲਾਨਯ੍ਾਕʼਸ਼਼ਯ੍

ਮੋਿਚਤਵਾਨ੍ ਿਨਗਡਾਿਨ ਚ ਭੰਕ੍ਤਾ ਖਣ੍ਡੰ ਖਣ੍ਡੰ ਕʼਤਵਾਨ੍ ਕੋਿਪ ਤੰ ਵਸ਼ੀਕਰ੍ੱਤੁੰ
ਨ ਸ਼ਸ਼ਕ|

Ⅴ ਿਦਵਾਿਨਸ਼ੰ ਸਦਾ ਪਰ੍ੱਵਤੰ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਞ੍ਚ ਭਿਮਤਾ ਚੀਤ੍ਸ਼ਬ੍ਦੰ ਕʼਤਵਾਨ੍
ਗਰ੍ਾਵਿਭਸ਼੍ਚ ਸਵ੍ਯੰ ਸਵ੍ੰ ਕʼਤਵਾਨ੍|
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Ⅵ ਸ ਯੀਸ਼ੁੰ ਦੂਰਾਤ੍ ਪਸ਼ਯ੍ੰਨੇਵ ਧਾਵਨ੍ ਤੰ ਪਰ੍ਣਨਾਮ ਉਚੈਰੁਵੰਸ਼੍ਚੋਵਾਚ,
Ⅶ ਹੇ ਸਰ੍ੱਵੋਪਿਰਸ੍ਥੇਸ਼ਵ੍ਰਪੁਤ ਯੀਸ਼ੋ ਭਵਤਾ ਸਹ ਮੇ ਕਃ ਸਮ੍ਬਨ੍ਧਃ? ਅਹੰ

ਤਾਮੀਸ਼ਵ੍ਰੇਣ ਸ਼ਾਪਯੇ ਮਾਂ ਮਾ ਯਾਤਯ|
Ⅷ ਯਤੋ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤੰ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਰੇ ਅਪਿਵਤਭੂਤ, ਅਸ੍ਮਾਨੰਰਾਦ੍

ਬਿਹਰ੍ਿਨਰ੍ਗੱਛ|
Ⅸ ਅਥ ਸ ਤੰ ਪʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍ ਿਕਨ੍ਤੇ ਨਾਮ? ਤੇਨ ਪਰ੍ਤਯ੍ੁਕ੍ਤੰ ਵਯਮਨੇਕੇ

(ਅ)ਸ੍ਮਸ੍ਤਤੋ(ਅ)ਸ੍ਮੰਨਾਮ ਬਾਿਹਨੀ|
Ⅹ ਤਤੋਸ੍ਮਾਨ੍ ਦੇਸ਼ਾਨੰ ਪਰ੍ੇਸ਼਼ਯੇਿਤ ਤੇ ਤੰ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯਨ੍ਤ|
Ⅺ ਤਦਾਨੀਂ ਪਰ੍ੱਵਤੰ ਿਨਕਸ਼਼ਾ ਬʼਹਨ੍ ਵਰਾਹਵਜਸ਼੍ਚਰੰਨਾਸੀਤ੍|
Ⅻ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਭੂਤਾ ਿਵਨਯੇਨ ਜਗਦੁਃ, ਅਮੁੰ ਵਰਾਹਵਜਮ੍ ਆਸ਼ਰ੍ਿਯਤੁਮ੍

ਅਸ੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਹਣ|ੁ
ⅩⅢ ਯੀਸ਼ੁਨਾਨੁਜ੍ਞਾਤਾਸ੍ਤੇ(ਅ)ਪਿਵਤਭੂਤਾ ਬਿਹਰ੍ਿਨਰਯ੍ਾਯ ਵਰਾਹਵਜੰ

ਪਰ੍ਾਿਵਸ਼ਨ੍ ਤਤਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਵਰਾਹਾ ਵਸ੍ਤੁਤਸ੍ਤੁ ਪਰ੍ਾਯੋਿਦਸਹਸਰ੍ਸੰਙ੍ਖਯ੍ਕਾਃ ਕਟਕੇਨ
ਮਹਾਜਵਾਦ੍ ਧਾਵਨ੍ਤਃ ਿਸਨ੍ਧੌ ਪਰ੍ਾਣਾਨ੍ ਜਹੁਃ|

ⅩⅣ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਵਰਾਹਪਾਲਕਾਃ ਪਲਾਯਮਾਨਾਃ ਪੁਰੇ ਗਰ੍ਾਮੇ ਚ ਤਦਾਰ੍ੱਤੰ
ਕਥਯਾਞ੍ਚਕਃ| ਤਦਾ ਲੋਕਾ ਘਿਟਤੰ ਤਤ੍ਕਾਰ੍ੱਯੰ ਦਸ਼਼੍ਟੁੰ ਬਿਹਰ੍ਜਗ੍ਮੁਃ

ⅩⅤਯੀਸ਼ੋਃ ਸੰਿਨਿਧੰ ਗਤਾ ਤੰ ਭੂਤਗਰ੍ਸ੍ਤਮ੍ ਅਰ੍ਥਾਦ੍ ਬਾਿਹਨੀਭੂਤਗਰ੍ਸ੍ਤੰ ਨਰੰ
ਸਵਸ੍ਤੰ ਸਚੇਤਨੰ ਸਮੁਪਿਵਸ਼਼੍ਟਞ੍ਚ ਦʼ◌ृਸ਼਼੍ਟਾ ਿਬਭਯ੍ੁਃ|

ⅩⅥ ਤਤੋ ਦʼਸ਼਼੍ਟਤਤ੍ਕਾਰ੍ੱਯਲੋਕਾਸ੍ਤਸਯ੍ ਭੂਤਗਰ੍ਸ੍ਤਨਰਸਯ੍
ਵਰਾਹਵਜਸਯ੍ਾਿਪ ਤਾਂ ਧਟਨਾਂ ਵਰ੍ਣਯਾਮਾਸੁਃ|

ⅩⅦ ਤਤਸ੍ਤੇ ਸਵ੍ਸੀਮਾਤੋ ਬਿਹਰ੍ਗਨ੍ਤੁੰ ਯੀਸ਼ੁੰ ਿਵਨੇਤੁਮਾਰੇਿਭਰੇ|
ⅩⅧਅਥ ਤਸਯ੍ ਨੌਕਾਰੋਹਣਕਾਲੇ ਸ ਭੂਤਮੁਕ੍ਤੋ ਨਾ ਯੀਸ਼ੁਨਾ ਸਹ ਸ੍ਥਾਤੁੰ

ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯਤੇ;
ⅩⅨ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਤਮਨਨੁਮਤਯ੍ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਤੰ ਿਨਜਾਤ੍ਮੀਯਾਨਾਂ ਸਮੀਪੰ

ਗʼਹਞ੍ਚ ਗੱਛ ਪਰ੍ਭੁਸ੍ਤਿਯ ਕʼਪਾਂ ਕʼਤਾ ਯਾਿਨ ਕਰ੍ੰਮਾਿਣ ਕʼਤਵਾਨ੍ ਤਾਿਨ ਤਾਨ੍
ਜ੍ਞਾਪਯ|
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ⅩⅩ ਅਤਃ ਸ ਪਰ੍ਸ੍ਥਾਯ ਯੀਸ਼ੁਨਾ ਕʼਤੰ ਤਤ੍ਸਰ੍ੱਵਾਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯੰ ਕਰ੍ੰਮ
ਿਦਕਾਪਿਲਦੇਸ਼ੇ ਪਰ੍ਚਾਰਿਯਤੁੰ ਪਰ੍ਾਰਬ੍ਧਵਾਨ੍ ਤਤਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਲੋਕਾ ਆਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯੰ
ਮੇਿਨਰੇ|

ⅩⅪ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਯੀਸ਼ੌ ਨਾਵਾ ਪੁਨਰਨਯ੍ਪਾਰ ਉੱਤੀਰ੍ਣੇ ਿਸਨ੍ਧੁਤਟੇ ਚ
ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਸਿਤ ਤਤ੍ਸਮੀਪੇ ਬਹੁਲੋਕਾਨਾਂ ਸਮਾਗਮ(ੋਅ)ਭੂਤ੍|

ⅩⅫਅਪਰੰ ਯਾਯੀਰ੍ ਨਾਮ੍ਨਾ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਭਜਨਗʼਹਸਯ੍ਾਿਧਪਆਗਤਯ੍ ਤੰ
ਦʼਸ਼਼੍ਟੈਵ ਚਰਣਯੋਃ ਪਿਤਤਾ ਬਹੁ ਿਨਵੇਦਯ੍ ਕਿਥਤਵਾਨ੍;

ⅩⅩⅢ ਮਮ ਕਨਯ੍ਾ ਮʼਤਪਰ੍ਾਯਾਭੂਦ੍ ਅਤੋ ਭਵਾਨੇਤਯ੍ ਤਦਾਰੋਗਯ੍ਾਯ ਤਸਯ੍ਾ
ਗਾਤੇ ਹਸ੍ਤਮ੍ ਅਰ੍ਪਯਤੁ ਤੇਨੈਵ ਸਾ ਜੀਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

ⅩⅩⅣ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤੇਨ ਸਹ ਚਿਲਤਃ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਤ੍ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍
ਬਹੁਲੋਕਾਸ਼੍ਚਿਲਤਾ ਤਾਦ੍ਗਾਤੇ ਪਿਤਤਾਃ|

ⅩⅩⅤਅਥ ਦਾਦਸ਼ਵਰ੍ਸ਼਼ਾਿਣ ਪਰ੍ਦਰਰੋਗੇਣ
ⅩⅩⅥ ਸ਼ੀਰ੍ਣਾ ਿਚਿਕਤ੍ਸਕਾਨਾਂ ਨਾਨਾਿਚਿਕਤ੍ਸਾਿਭਸ਼੍ਚ ਦੁਃਖੰ ਭੁਕ੍ਤਵਤੀ

ਚ ਸਰ੍ੱਵਸਵ੍ੰ ਵਯ੍ਿਯਤਾਿਪ ਨਾਰੋਗਯ੍ੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਾ ਚ ਪੁਨਰਿਪ ਪੀਿਡਤਾਸੀੱਚ
ⅩⅩⅦਯਾ ਸ੍ਤੀ ਸਾ ਯੀਸ਼ੋ ਰਾਰ੍ੱਤਾਂ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ ਮਨਸਾਕਥਯਤ੍ ਯਦਯ੍ਹੰ ਤਸਯ੍

ਵਸ੍ਤਮਾਤ ਸ੍ਪਰ੍ਸ਼਼੍ਟੁੰ ਲਭੇਯੰ ਤਦਾ ਰੋਗਹੀਨਾ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ|
ⅩⅩⅧਅਤੋਹੇਤੋਃ ਸਾ ਲੋਕਾਰਣਯ੍ਮਧਯ੍ੇ ਤਤ੍ਪਸ਼੍ਚਾਦਾਗਤਯ੍ ਤਸਯ੍ ਵਸ੍ਤੰ

ਪਸ੍ਪਰ੍ਸ਼|
ⅩⅩⅨ ਤੇਨੈਵ ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼਼ਣੰ ਤਸਯ੍ਾ ਰਕ੍ਤਸਰ੍ੋਤਃ ਸ਼ੁਸ਼਼੍ਕੰ ਸਵ੍ਯੰ ਤਸ੍ਮਾਦ੍

ਰੋਗਾਨ੍ਮੁਕ੍ਤਾ ਇਤਯ੍ਿਪ ਦੇਹੇ(ਅ)ਨੁਭੂਤਾ|
ⅩⅩⅩ ਅਥ ਸਵ੍ਸ੍ਮਾਤ੍ ਸ਼ਕ੍ਿਤ ਰ੍ਿਨਰ੍ਗਤਾ ਯੀਸ਼ੁਰੇਤਨ੍ਮਨਸਾ ਜ੍ਞਾਤਾ

ਲੋਕਿਨਵਹੰ ਪਰ੍ਿਤ ਮੁਖੰ ਵਯ੍ਾਵʼਤਯ੍ ਪʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍ ਕੇਨ ਮਦਸ੍ਤੰ ਸ੍ਪʼਸ਼਼੍ਟੰ?
ⅩⅩⅪ ਤਤਸ੍ਤਸਯ੍ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾ ਊਚੁਃ ਭਵਤੋ ਵਪੁਿਸ਼਼ ਲੋਕਾਃ ਸੰਘਰ੍ਸ਼਼ਨ੍ਿਤ ਤਦ੍

ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਕੇਨ ਮਦਸ੍ਤੰ ਸ੍ਪʼਸ਼਼੍ਟਿਮਿਤ ਕੁਤਃ ਕਥਯਿਤ?
ⅩⅩⅫ ਿਕਨ੍ਤੁ ਕੇਨ ਤਤ੍ ਕਰ੍ੰਮ ਕʼਤੰ ਤਦ੍ ਦਸ਼਼੍ਟੁੰ ਯੀਸ਼ੁਸ਼੍ਚਤੁਰ੍ਿਦਸ਼ੋ

ਦʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍|
ⅩⅩⅩⅢ ਤਤਃ ਸਾ ਸ੍ਤੀ ਭੀਤਾ ਕਮ੍ਿਪਤਾ ਚ ਸਤੀ ਸਵ੍ਸਯ੍ਾ ਰੁਕ੍ਪਰ੍ਿਤਿ ਯਾ

ਜਾਤੇਿਤ ਜ੍ਞਾਤਾਗਤਯ੍ ਤਤ੍ਸੰਮੁਖੇ ਪਿਤਤਾ ਸਰ੍ੱਵਵʼ◌ੱਤਾਨ੍ਤੰ ਸਤਯ੍ੰ ਤਸ੍ਮੈ
ਕਥਯਾਮਾਸ|
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ⅩⅩⅩⅣ ਤਦਾਨੀਂ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਾਂ ਗਿਦਤਵਾਨ੍, ਹੇ ਕਨਯ੍ੇ ਤਵ ਪਰ੍ਤੀਿਤਸ੍ਤਾਮ੍
ਅਰੋਗਾਮਕਰੋਤ੍ ਤੰ ਕ੍ਸ਼਼ੇਮੇਣ ਵਜ ਸਵ੍ਰੋਗਾਨ੍ਮੁਕ੍ਤਾ ਚ ਿਤਸ਼਼੍ਠ|

ⅩⅩⅩⅤ ਇਿਤਵਾਕਯ੍ਵਦਨਕਾਲੇ ਭਜਨਗʼਹਾਿਧਪਸਯ੍ ਿਨਵੇਸ਼ਨਾਲ੍ ਲੋਕਾ
ਏਤਯ੍ਾਿਧਪੰ ਬਭਾਿਸ਼਼ਰੇ ਤਵ ਕਨਯ੍ਾ ਮʼਤਾ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਗੁਰੁੰ ਪੁਨਃ ਕੁਤਃ
ਕ੍ਿਲਸ਼੍ਨਾਿਸ?

ⅩⅩⅩⅥ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਦ੍ ਵਾਕਯ੍ੰ ਸ਼ਤੈਵ ਭਜਨਗʼਹਾਿਧਪੰ ਗਿਦਤਵਾਨ੍
ਮਾ ਭੈਸ਼਼ੀਃ ਕੇਵਲੰ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਿਸਿਹ|

ⅩⅩⅩⅦ ਅਥ ਿਪਤਰੋ ਯਾਕੂਬ੍ ਤਦ੍ਭਾਤਾ ਯੋਹਨ੍ ਚ ਏਤਾਨ੍ ਿਵਨਾ ਕਮਿਪ
ਸਵ੍ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਯਾਤੁੰ ਨਾਨਮਨਯ੍ਤ|

ⅩⅩⅩⅧ ਤਸਯ੍ ਭਜਨਗʼਹਾਿਧਪਸਯ੍ ਿਨਵੇਸ਼ਨਸਮੀਪਮ੍ ਆਗਤਯ੍ ਕਲਹੰ
ਬਹੁਰੋਦਨੰ ਿਵਲਾਪਞ੍ਚ ਕੁਰ੍ੱਵਤੋ ਲੋਕਾਨ੍ ਦਦਰ੍ਸ਼|

ⅩⅩⅩⅨ ਤਸ੍ਮਾਨ੍ ਿਨਵੇਸ਼ਨੰ ਪਰ੍ਿਵਸ਼ਯ੍ ਪਰ੍ੋਕ੍ਤਵਾਨ੍ ਯੂਯੰ ਕੁਤ ਇੱਥੰ ਕਲਹੰ
ਰੋਦਨਞ੍ਚ ਕੁਰੁਥ? ਕਨਯ੍ਾ ਨ ਮʼਤਾ ਿਨਦਾਿਤ|

ⅩⅬ ਤਸ੍ਮਾੱਤੇ ਤਮੁਪਜਹਸੁਃ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੀਸ਼ੁਃ ਸਰ੍ੱਵਾਨ ਬਿਹਸ਼਼੍ਕʼਤਯ੍
ਕਨਯ੍ਾਯਾਃ ਿਪਤਰੌ ਸਵ੍ਸਙ੍ਿਗਨਸ਼੍ਚ ਗʼਹੀਤਾ ਯਤ ਕਨਯ੍ਾਸੀਤ੍ ਤਤ੍ ਸ੍ਥਾਨੰ
ਪਰ੍ਿਵਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍|

ⅩⅬⅠ ਅਥ ਸ ਤਸਯ੍ਾਃ ਕਨਯ੍ਾਯਾ ਹਸ੍ਤੌ ਧʼਤਾ ਤਾਂ ਬਭਾਸ਼਼ੇ ਟਾਲੀਥਾ ਕੂਮੀ,
ਅਰ੍ਥਤੋ ਹੇ ਕਨਯ੍ੇ ਤਮੁੱਿਤਸ਼਼੍ਠ ਇਤਯ੍ਾਜ੍ਞਾਪਯਾਿਮ|

ⅩⅬⅡ ਤੁਨੈਵ ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼਼ਣੰ ਸਾ ਦਾਦਸ਼ਵਰ੍ਸ਼਼ਵਯਸ੍ਕਾ ਕਨਯ੍ਾ ਪੋੱਥਾਯ
ਚਿਲਤੁਮਾਰੇਭੇ, ਇਤਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਮਹਾਿਵਸ੍ਮਯੰ ਗਤਾਃ|

ⅩⅬⅢਤਤ ਏਤਸਯ੍ੈ ਿਕਞ੍ਿਚਤ੍ ਖਾਦਯ੍ੰ ਦੱਤੇਿਤ ਕਥਿਯਤਾ ਏਤਤ੍ਕਰ੍ੰਮ ਕਮਿਪ
ਨ ਜ੍ਞਾਪਯਤੇਿਤ ਦʼਢਮਾਿਦਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍|

Ⅵ
Ⅰ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਸ ਤਤ੍ਸ੍ਥਾਨਾਤ੍ ਪਰ੍ਸ੍ਥਾਯ ਸਵ੍ਪਰ੍ਦੇਸ਼ਮਾਗਤਃ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਸ਼੍ਚ

ਤਤ੍ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਗਤਾਃ|
Ⅱ ਅਥ ਿਵਸ਼ਰ੍ਾਮਵਾਰੇ ਸਿਤ ਸ ਭਜਨਗʼਹੇ ਉਪਦੇਸ਼਼੍ਟਮੁਾਰਬ੍ਧਵਾਨ੍

ਤਤੋ(ਅ)ਨੇਕੇ ਲੋਕਾਸ੍ਤਤ੍ਕਥਾਂ ਸ਼ਤਾ ਿਵਸ੍ਿਮਤਯ੍ ਜਗਦੁਃ, ਅਸਯ੍ ਮਨੁਜਸਯ੍
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ਈਦʼਸ਼ੀ ਆਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯਿ ਯਾ ਕਸ੍ਮਾਜ੍ ਜਾਤਾ? ਤਥਾ ਸਵ੍ਕਰਾਭਯ੍ਾਮ੍ ਇੱਥਮਦ੍ਭੁਤੰ
ਕਰ੍ੰਮ ਕਰ੍ੱਤਾ◌ਮु੍ ਏਤਸ੍ਮੈ ਕਥੰ ਜ੍ਞਾਨੰ ਦੱਤਮ੍?

Ⅲ ਿਕਮਯੰ ਮਿਰਯਮਃ ਪੁਤਸ੍ਤਜ੍ਞਾ ਨ? ਿਕਮਯੰ ਯਾਕੂਬ੍-ਯੋਿਸ-ਿਯਹੁਦਾ-
ਿਸ਼ਮੋਨਾਂ ਭਾਤਾ ਨ? ਅਸਯ੍ ਭਿਗਨਯ੍ਃ ਿਕਿਮਹਾਸ੍ਮਾਿਭਃ ਸਹ ਨ? ਇੱਥੰ ਤੇ
ਤਦਰ੍ਥੇ ਪਰ੍ਤਯ੍ੂਹੰ ਗਤਾਃ|

Ⅳ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤੇਭਯ੍(ੋਅ)ਕਥਯਤ੍ ਸਵ੍ਦੇਸ਼ੰ ਸਵ੍ਕੁਟਮੁ੍ਬਾਨ੍ ਸਵ੍ਪਿਰਜਨਾਸ਼ਂ੍ਚ
ਿਵਨਾ ਕੁਤਾਿਪ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਦੀ ਅਸਤ੍ਕʼਤੋ ਨ ਭਵਿਤ|

Ⅴ ਅਪਰਞ੍ਚ ਤੇਸ਼਼ਾਮਪਰ੍ਤਯ੍ਯਾਤ੍ ਸ ਿਵਸ੍ਿਮਤਃ ਿਕਯਤਾਂ ਰੋਿਗਣਾਂ ਵਪੁਃਸ਼਼ੁ
ਹਸ੍ਤਮ੍ ਅਰ੍ਪਿਯਤਾ ਕੇਵਲੰ ਤੇਸ਼਼ਾਮਾਰੋਗਯ੍ਕਰਣਾਦ੍ ਅਨਯ੍ਤ੍ ਿਕਮਿਪ
ਿਚਤਕਾਰ੍ੱਯੰ ਕਰ੍ੱਤਾਂ ਨ ਸ਼ਕ੍ਤਃ|

Ⅵਅਥ ਸ ਚਤੁਰ੍ਿਦਕ੍ਸ੍ਥ ਗਰ੍ਾਮਾਨ੍ ਭਿਮਤਾ ਉਪਿਦਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍
Ⅶ ਦਾਦਸ਼ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਨ੍ ਆਹੂਯ ਅਮੇਧਯ੍ਭੂਤਾਨ੍ ਵਸ਼ੀਕਰ੍ੱਤਾਂ ਸ਼ਕ੍ਿਤੰ ਦੱਤਾ

ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਦੌ ਦੌ ਜਨ ਪਰ੍ੇਿਸ਼਼ਤਵਾਨ੍|
Ⅷ ਪੁਨਿਰਤਯ੍ਾਿਦਸ਼ਦ੍ ਯੂਯਮ੍ ਏਕੈਕਾਂ ਯਸ਼਼੍ਿਟੰ ਿਵਨਾ ਵਸ੍ਤਸੰਪੁਟਃ ਪੂਪਃ

ਕਿਟਬਨ੍ਧੇ ਤਾਮਰ੍ਖਣ੍ਡਞ੍ਚ ਏਸ਼਼ਾਂ ਿਕਮਿਪ ਮਾ ਗਰ੍ਹ੍ਲੀਤ,
Ⅸ ਮਾਰ੍ਗਯਾਤਾਯੈ ਪਾਦੇਸ਼਼ੂਪਾਨਹੌ ਦੱਤਾ ਦੇ ਉੱਤਰੀਯੇ ਮਾ ਪਿਰਧਦ੍ੱਵ|ੰ
Ⅹਅਪਰਮਪਯ੍ੁਕ੍ਤੰ ਤੇਨ ਯੂਯੰ ਯਸਯ੍ਾਂ ਪੁਰ੍ੱਯਾਂ ਯਸਯ੍ ਿਨਵੇਸ਼ਨੰ ਪਰ੍ਵੇਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਥ

ਤਾਂ ਪੁਰੀਂ ਯਾਵੰਨ ਤਯ੍ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਥ ਤਾਵਤ੍ ਤੰਿਨਵੇਸ਼ਨੇ ਸ੍ਥਾਸਯ੍ਥ|
Ⅺ ਤਤ ਯਿਦ ਕੇਿਪ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮਾਿਤਥਯ੍ੰ ਨ ਿਵਦਧਿਤ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਕਥਾਸ਼੍ਚ

ਨ ਸ਼ʼਣਨ੍ਿਤ ਤਿਰ ਤਤ੍ਸ੍ਥਾਨਾਤ੍ ਪਰ੍ਸ੍ਥਾਨਸਮਯੇ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਿਵਰੁੱਧੰ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ ਦਾਤੁੰ
ਸਵ੍ਪਾਦਾਨਾਸ੍ਫਾਲਯ੍ ਰਜਃ ਸਮ੍ਪਾਤਯਤ; ਅਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਯਥਾਰ੍ਥੰ ਵਚ੍ਿਮ
ਿਵਚਾਰਿਦਨੇ ਤੰਨਗਰਸਯ੍ਾਵਸ੍ਥਾਤਃ ਿਸਦੋਮਾਮੋਰਯੋ ਰ੍ਨਗਰਯੋਰਵਸ੍ਥਾ
ਸਹਯ੍ਤਰਾ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

Ⅻਅਥ ਤੇ ਗਤਾ ਲੋਕਾਨਾਂ ਮਨਃਪਰਾਵਰ੍ੱਤਨੀਃ ਕਥਾ ਪਰ੍ਚਾਿਰਤਵਨ੍ਤਃ|
ⅩⅢ ਏਵਮਨੇਕਾਨ੍ ਭੂਤਾਸ਼ਂ੍ਚ ਤਯ੍ਾਿਜਤਵਨ੍ਤਸ੍ਤਥਾ ਤੈਲੇਨ ਮਰ੍ੱਦਿਯਤਾ

ਬਹੂਨ੍ ਜਨਾਨਰੋਗਾਨਕਾਰ੍ਸ਼਼ੁਃ|
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ⅩⅣ ਇੱਥੰ ਤਸਯ੍ ਸੁਖਯ੍ਾਿਤਸ਼੍ਚਤੁਰ੍ਿਦਸ਼ੋ ਵਯ੍ਾਪ੍ਤਾ ਤਦਾ ਹੇਰੋਦ੍ ਰਾਜਾ
ਤੰਿਨਸ਼ਮਯ੍ ਕਿਥਤਵਾਨ੍, ਯੋਹਨ੍ ਮੱਜਕਃ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਦ੍ ਉੱਿਥਤ ਅਤੋਹੇਤੋਸ੍ਤੇਨ
ਸਰ੍ੱਵਾ ਏਤਾ ਅਦ੍ਭੁਤਿ ਯਾਃ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਨ੍ਤ|ੇ

ⅩⅤ ਅਨਯ੍ੇ(ਅ)ਕਥਯਨ੍ ਅਯਮ੍ ਏਿਲਯਃ, ਕੇਿਪ ਕਿਥਤਵਨ੍ਤ ਏਸ਼਼
ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਦੀ ਯਦਾ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਨਾਂ ਸਦʼਸ਼ ਏਕੋਯਮ੍|

ⅩⅥ ਿਕਨ੍ਤੁ ਹੇਰੋਦ੍ ਇਤਯ੍ਾਕਰ੍ਣਯ੍ ਭਾਿਸ਼਼ਤਵਾਨ੍ ਯਸਯ੍ਾਹੰ
ਿਸ਼ਰਸ਼੍ਿਛੰਨਵਾਨ੍ ਸ ਏਵ ਯੋਹਨਯੰ ਸ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਦੁਦਿਤਸ਼਼੍ਠਤ੍|

ⅩⅦ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਸਵ੍ਭਾਤੁਃ ਿਫਿਲਪਸਯ੍ ਪਤ੍ਨਯ੍ਾ ਉਦਾਹੰ ਕʼਤਵਨ੍ਤੰ ਹੇਰੋਦੰ
ਯੋਹਨਵਾਦੀਤ੍ ਸਵ੍ਭਾਤʼਵਧੂ ਰ੍ਨ ਿਵਵਾਹਯ੍ਾ|

ⅩⅧ ਅਤਃ ਕਾਰਣਾਤ੍ ਹੇਰੋਦ੍ ਲੋਕੰ ਪਰ੍ਿਹਤਯ੍ ਯੋਹਨੰ ਧʼਤਾ ਬਨ੍ਧਨਾਲਯੇ
ਬੱਧਵਾਨ੍|

ⅩⅨਹੇਰੋਿਦਯਾ ਤਸ੍ਮੈ ਯੋਹਨੇ ਪਰ੍ਕੁਪਯ੍ ਤੰ ਹਨ੍ਤੁਮ੍ ਐੱਛਤ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ ਨ ਸ਼ਕ੍ਤਾ,
ⅩⅩ ਯਸ੍ਮਾਦ੍ ਹੇਰੋਦ੍ ਤੰ ਧਾਰ੍ੰਿਮਕੰ ਸਤ੍ਪੁਰੁਸ਼਼ਞ੍ਚ ਜ੍ਞਾਤਾ ਸੰਮਨਯ੍

ਰਕ੍ਿਸ਼਼ਤਵਾਨ੍; ਤਤ੍ਕਥਾਂ ਸ਼ਤਾ ਤਦਨੁਸਾਰੇਣ ਬਹੂਿਨ ਕਰ੍ੰਮਾਿਣ ਕʼਤਵਾਨ੍
ਹʼਸ਼਼੍ਟਮਨਾਸ੍ਤਦੁਪਦੇਸ਼ੰ ਸ਼ਤਵਾਸ਼ਂ੍ਚ|

ⅩⅪ ਿਕਨ੍ਤੁ ਹੇਰੋਦ੍ ਯਦਾ ਸਵ੍ਜਨ੍ਮਿਦਨੇ ਪਰ੍ਧਾਨਲੋਕੇਭਯ੍ਃ ਸੇਨਾਨੀਭਯ੍ਸ਼੍ਚ
ਗਾਲੀਲ੍ਪਰ੍ਦੇਸ਼ੀਯਸ਼ਰ੍ੇਸ਼਼੍ਠਲੋਕੇਭਯ੍ਸ਼੍ਚ ਰਾਤੌ ਭੋਜਯ੍ਮੇਕੰ ਕʼਤਵਾਨ੍

ⅩⅫ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸ਼ੁਭਿਦਨੇ ਹੇਰੋਿਦਯਾਯਾਃ ਕਨਯ੍ਾ ਸਮੇਤਯ੍ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸਮਕ੍ਸ਼਼ੰ
ਸੰਨʼਤਯ੍ ਹੇਰੋਦਸ੍ਤੇਨ ਸਹੋਪਿਵਸ਼਼੍ਟਾਨਾਞ੍ਚ ਤੋਸ਼਼ਮਜੀਜਨਤ੍ ਤਤਾ ਨʼਪਃ
ਕਨਯ੍ਾਮਾਹ ਸ੍ਮ ਮੱਤੋ ਯਦ੍ ਯਾਚਸੇ ਤਦੇਵ ਤੁਭਯ੍ੰ ਦਾਸਯ੍|ੇ

ⅩⅩⅢ ਸ਼ਪਥੰ ਕʼਤਾਕਥਯਤ੍ ਚੇਦ੍ ਰਾਜਯ੍ਾਰ੍ੱਧਮਿਪ ਯਾਚਸੇ ਤਦਿਪ ਤੁਭਯ੍ੰ
ਦਾਸਯ੍|ੇ

ⅩⅩⅣ ਤਤਃ ਸਾ ਬਿਹ ਰ੍ਗਤਾ ਸਵ੍ਮਾਤਰੰ ਪਪਰ੍ੱਛ ਿਕਮਹੰ ਯਾਿਚਸ਼਼ਯ੍?ੇ ਤਦਾ
ਸਾਕਥਯਤ੍ ਯੋਹਨ ਮੱਜਕਸਯ੍ ਿਸ਼ਰਃ|

ⅩⅩⅤ ਅਥ ਤੂਰ੍ਣੰ ਭੂਪਸਮੀਪਮ੍ ਏਤਯ੍ ਯਾਚਮਾਨਾਵਦਤ੍ ਕ੍ਸ਼਼ਣੇਸ੍ਿਮਨ੍
ਯੋਹਨ ਮੱਜਕਸਯ੍ ਿਸ਼ਰਃ ਪਾਤੇ ਿਨਧਾਯ ਦੇਿਹ, ਏਤਦ੍ ਯਾਚੇ(ਅ)ਹੰ|

ⅩⅩⅥ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਭੂਪੋ(ਅ)ਿਤਦੁਃਿਖਤਃ, ਤਥਾਿਪ ਸਵ੍ਸ਼ਪਥਸਯ੍
ਸਹਭੋਿਜਨਾਞ੍ਚਾਨੁਰੋਧਾਤ੍ ਤਦਨਙ੍ਗੀਕਰ੍ੱਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਤਃ|
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ⅩⅩⅦ ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼਼ਣੰ ਰਾਜਾ ਘਾਤਕੰ ਪਰ੍ੇਸ਼਼ਯ੍ ਤਸਯ੍ ਿਸ਼ਰ ਆਨੇਤੁਮਾਿਦਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍|
ⅩⅩⅧਤਤਃ ਸਕਾਰਾਗਾਰੰ ਗਤਾ ਤੱਿਛਰਸ਼੍ਿਛਤਾ ਪਾਤੇ ਿਨਧਾਯਾਨੀਯ ਤਸਯ੍ੈ

ਕਨਯ੍ਾਯੈ ਦੱਤਵਾਨ੍ ਕਨਯ੍ਾ ਚ ਸਵ੍ਮਾਤੇ ਦਦ|ੌ
ⅩⅩⅨਅਨਨਤਰੰ ਯੋਹਨਃ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਸ੍ਤਦਾਰ੍ੱਤਾਂ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ਾਗਤਯ੍ ਤਸਯ੍ ਕੁਣਪੰ

ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨੇ(ਅ)ਸ੍ਥਾਪਯਨ੍|
ⅩⅩⅩ ਅਥ ਪਰ੍ੇਿਸ਼਼ਤਾ ਯੀਸ਼ੋਃ ਸੰਿਨਧੌ ਿਮਿਲਤਾ ਯਦ੍ ਯਚ੍ ਚਕਃ

ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯਾਮਾਸੁਸ਼੍ਚ ਤਤ੍ਸਰ੍ੱਵਵਾਰ੍ੱਤਾਸ੍ਤਸ੍ਮੈ ਕਿਥਤਵਨ੍ਤਃ|
ⅩⅩⅪਸ ਤਾਨੁਵਾਚ ਯੂਯੰ ਿਵਜਨਸ੍ਥਾਨੰ ਗਤਾ ਿਵਸ਼ਰ੍ਾਮਯ੍ਤ ਯਤਸ੍ਤਤ੍ਸੰਿਨਧੌ

ਬਹੁਲੋਕਾਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਤ੍ ਤੇ ਭੋਕ੍ਤੁੰ ਨਾਵਕਾਸ਼ੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਾਃ|
ⅩⅩⅫ ਤਤਸ੍ਤੇ ਨਾਵਾ ਿਵਜਨਸ੍ਥਾਨੰ ਗੁਪ੍ਤੰ ਗਗ੍ਮੁਃ|
ⅩⅩⅩⅢ ਤਤੋ ਲੋਕਿਨਵਹਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸ੍ਥਾਨਾਨ੍ਤਰਯਾਨੰ ਦਦਰ੍ਸ਼, ਅਨੇਕੇ ਤੰ

ਪਿਰਿਚਤਯ੍ ਨਾਨਾਪੁਰੇਭਯ੍ਃ ਪਦੈਰ੍ਵਿਜਤਾ ਜਵੇਨ ਤੈਸ਼਼ਾਮਗਰ੍ੇ ਯੀਸ਼ੋਃ ਸਮੀਪ
ਉਪਤਸ੍ਥੁਃ|

ⅩⅩⅩⅣ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁ ਰ੍ਨਾਵੋ ਬਿਹਰ੍ਗਤਯ੍ ਲੋਕਾਰਣਯ੍ਾਨੀਂ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ
ਤੇਸ਼਼ੁ ਕਰੁਣਾਂ ਕʼਤਵਾਨ੍ ਯਤਸ੍ਤੇ(ਅ)ਰਕ੍ਸ਼਼ਕਮੇਸ਼਼ਾ ਇਵਾਸਨ੍ ਤਦਾ ਸ ਤਾਨ
ਨਾਨਾਪਰ੍ਸਙ੍ਗਾਨ੍ ਉਪਿਦਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍|

ⅩⅩⅩⅤ ਅਥ ਿਦਵਾਨ੍ਤੇ ਸਿਤ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾ ਏਤਯ੍ ਯੀਸ਼ੁਮੂਿਚਰ,ੇ ਇਦੰ
ਿਵਜਨਸ੍ਥਾਨੰ ਿਦਨਞ੍ਚਾਵਸੰਨੰ|

ⅩⅩⅩⅥ ਲੋਕਾਨਾਂ ਿਕਮਿਪ ਖਾਦਯ੍ੰ ਨਾਸ੍ਿਤ, ਅਤਸ਼੍ਚਤੁਰ੍ਿਦਕ੍ਸ਼਼ੁ ਗਰ੍ਾਮਾਨ੍
ਗਨ੍ਤੁੰ ਭੋਜਯ੍ਦਵਯ੍ਾਿਣ ੇਤੁਞ੍ਚ ਭਵਾਨ੍ ਤਾਨ੍ ਿਵਸʼਜਤੁ|

ⅩⅩⅩⅦ ਤਦਾ ਸ ਤਾਨੁਵਾਚ ਯੂਯਮੇਵ ਤਾਨ੍ ਭੋਜਯਤ; ਤਤਸ੍ਤੇ ਜਗਦੁ ਰਯੰ
ਗਤਾ ਿਦਸ਼ਤਸੰਖਯ੍ਕੈ ਰ੍ਮੁਦਾਪਾਦੈਃ ਪੂਪਾਨ੍ ੀਤਾ ਿਕੰ ਤਾਨ੍ ਭੋਜਿਯਸ਼਼ਯ੍ਾਮਃ?

ⅩⅩⅩⅧ ਤਦਾ ਸ ਤਾਨ੍ ਪʼਸ਼਼੍ਠਵਾਨ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸੰਿਨਧੌ ਕਿਤ ਪੂਪਾ ਆਸਤ?ੇ
ਗਤਾ ਪਸ਼ਯ੍ਤ; ਤਤਸ੍ਤੇ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਤਮਵਦਨ੍ ਪਞ੍ਚ ਪੂਪਾ ਦੌ ਮਤ੍ਸਯ੍ੌ ਚ ਸਨ੍ਿਤ|

ⅩⅩⅩⅨ ਤਦਾ ਸ ਲੋਕਾਨ੍ ਸ਼ਸ੍ਪੋਪਿਰ ਪੰਕ੍ਿਤਿਭਰੁਪਵੇਸ਼ਿਯਤੁਮ੍
ਆਿਦਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍,

ⅩⅬਤਤਸ੍ਤੇ ਸ਼ਤੰ ਸ਼ਤੰ ਜਨਾਃ ਪਞ੍ਚਾਸ਼ਤ੍ ਪਞ੍ਚਾਸ਼ੱਜਨਾਸ਼੍ਚ ਪੰਕ੍ਿਤਿਭ ਰ੍ਭੁਿਵ
ਸਮੁਪਿਵਿਵਸ਼ੁਃ|
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ⅩⅬⅠ ਅਥ ਸ ਤਾਨ੍ ਪਞ੍ਚਪੂਪਾਨ੍ ਮਤ੍ਸਯ੍ਦਯਞ੍ਚ ਧʼਤਾ ਸਵ੍ਰ੍ਗੰ ਪਸ਼ਯ੍ਨ੍
ਈਸ਼ਵ੍ਰਗੁਣਾਨ੍ ਅਨਕੀਰ੍ੱਤਯਤ੍ ਤਾਨ੍ ਪੂਪਾਨ੍ ਭੰਕ੍ਤਾ ਲੋਕੇਭਯ੍ਃ ਪਿਰਵੇਸ਼਼ਿਯਤੁੰ
ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ੇਭਯ੍ੋ ਦੱਤਵਾਨ੍ ਦਾ ਮਤ੍ਸਯ੍ੌ ਚ ਿਵਭਜਯ੍ ਸਰ੍ੱਵੇਭਯ੍ੋ ਦੱਤਵਾਨ੍|

ⅩⅬⅡ ਤਤਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਭੁਕ੍ਤਾਤʼਪਯ੍ਨ੍|
ⅩⅬⅢਅਨਨ੍ਤਰੰ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾ ਅਵਿਸ਼ਸ਼਼੍ਟੈਃ ਪੂਪੈ ਰ੍ਮਤ੍ਸਯ੍ੈਸ਼੍ਚ ਪੂਰ੍ਣਾਨ੍ ਦਦਸ਼

ਡੱਲਕਾਨ੍ ਜਗʼਹੁਃ|
ⅩⅬⅣ ਤੇ ਭੋਕ੍ਤਾਰਃ ਪਰ੍ਾਯਃ ਪਞ੍ਚ ਸਹਸਰ੍ਾਿਣ ਪੁਰੁਸ਼਼ਾ ਆਸਨ੍|
ⅩⅬⅤ ਅਥ ਸ ਲੋਕਾਨ੍ ਿਵਸʼਜੰਨੇਵ ਨਾਵਮਾਰੋਢੁੰ ਸਵ੍ਸ੍ਮਾਦਗਰ੍ੇ ਪਾਰੇ

ਬੈਤ੍ਸੈਦਾਪੁਰੰ ਯਾਤੁਞ੍ਚ ਸ਼੍ਿਸ਼਼ਯ੍◌ाਨ੍ ਵਾਢਮਾਿਦਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍|
ⅩⅬⅥ ਤਦਾ ਸ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਿਵਸʼਜਯ੍ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਿਯਤੁੰ ਪਰ੍ੱਵਤੰ ਗਤਃ|
ⅩⅬⅦ ਤਤਃ ਸਨ੍ਧਯ੍ਾਯਾਂ ਸਤਯ੍ਾਂ ਨੌਃ ਿਸਨ੍ਧੁਮਧਯ੍ ਉਪਸ੍ਿਥਤਾ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ

ਏਕਾਕੀ ਸ੍ਥਲੇ ਸ੍ਿਥਤਃ|
ⅩⅬⅧ ਅਥ ਸੰਮੁਖਵਾਤਵਹਨਾਤ੍ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾ ਨਾਵੰ ਵਾਹਿਯਤਾ ਪਿਰਸ਼ਰ੍ਾਨ੍ਤਾ

ਇਿਤ ਜ੍ਞਾਤਾ ਸ ਿਨਸ਼ਾਚਤੁਰ੍ਥਯਾਮੇ ਿਸਨ੍ਧੂਪਿਰ ਪਦ੍ਭਯ੍ਾਂ ਵਜਨ੍ ਤੇਸ਼਼ਾਂ
ਸਮੀਪਮੇਤਯ੍ ਤੇਸ਼਼ਾਮਗਰ੍ੇ ਯਾਤੁਮ੍ ਉਦਯ੍ਤਃ|

ⅩⅬⅨ ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਃ ਿਸਨ੍ਧੂਪਿਰ ਤੰ ਵਜਨ੍ਤੰ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਭੂਤਮਨੁਮਾਯ
ਰੁਰੁਵਃੁ,

Ⅼ ਯਤਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਤੰ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਵਯ੍ਾਕੁਿਲਤਾਃ| ਅਤਏਵ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼਼ਣੰ ਤੈਃ
ਸਹਾਲਪਯ੍ ਕਿਥਤਵਾਨ੍, ਸੁਸ੍ਿਥਰਾ ਭੂਤ, ਅਯਮਹੰ ਮਾ ਭੈਸ਼਼੍ਟ|

ⅬⅠ ਅਥ ਨੌਕਾਮਾਰੁਹਯ੍ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸੰਿਨਿਧੰ ਗਤੇ ਵਾਤੋ ਿਨਵʼ◌ੱਤਃ;
ਤਸ੍ਮਾੱਤੇ ਮਨਃਸੁ ਿਵਸ੍ਿਮਤਾ ਆਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯੰ ਮੇਿਨਰ|ੇ

ⅬⅡ ਯਤਸ੍ਤੇ ਮਨਸਾਂ ਕਾਿਠਨਯ੍ਾਤ੍ ਤਤ੍ ਪੂਪੀਯਮ੍ ਆਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯੰ ਕਰ੍ੰਮ ਨ
ਿਵਿਵਕ੍ਤਵਨ੍ਤਃ|

ⅬⅢਅਥ ਤੇ ਪਾਰੰ ਗਤਾ ਿਗਨੇਸ਼਼ਰਤ੍ਪਰ੍ਦੇਸ਼ਮੇਤਯ੍ ਤਟ ਉਪਸ੍ਿਥਤਾਃ|
ⅬⅣ ਤੇਸ਼਼ੁ ਨੌਕਾਤੋ ਬਿਹਰ੍ਗਤੇਸ਼਼ੁ ਤਤ੍ਪਰ੍ਦੇਸ਼ੀਯਾ ਲੋਕਾਸ੍ਤੰ ਪਿਰਿਚਤਯ੍
ⅬⅤ ਚਤੁਰ੍ਿਦਕ੍ਸ਼਼ੁ ਧਾਵਨ੍ਤੋ ਯਤ ਯਤ ਰੋਿਗਣੋ ਨਰਾ ਆਸਨ੍ ਤਾਨ੍ ਸਰ੍ੱਵਾਨ

ਖਟੋਪਿਰ ਿਨਧਾਯ ਯਤ ਕੁਤਿਚਤ੍ ਤਦਾਰ੍ੱਤਾਂ ਪਰ੍ਾਪੁਃ ਤਤ੍ ਸ੍ਥਾਨਮ੍ ਆਨੇਤੁਮ੍
ਆਰੇਿਭਰੇ|
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ⅬⅥ ਤਥਾ ਯਤ ਯਤ ਗਰ੍ਾਮੇ ਯਤ ਯਤ ਪੁਰੇ ਯਤ ਯਤ ਪੱਲਯ੍ਾਞ੍ਚ
ਤੇਨ ਪਰ੍ਵੇਸ਼ਃ ਕʼਤਸ੍ਤਦਰ੍ਤ੍ਮਮਧਯ੍ੇ ਲੋਕਾਃ ਪੀਿਡਤਾਨ੍ ਸ੍ਥਾਪਿਯਤਾ ਤਸਯ੍
ਚੇਲਗਰ੍ਨ੍ਿਥਮਾਤੰ ਸ੍ਪਰ੍ਸ਼਼੍ਟਮੁ੍ ਤੇਸ਼਼ਾਮਰ੍ਥੇ ਤਦਨੁਜ੍ਞਾਂ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯਨ੍ਤਃ ਯਾਵਨ੍ਤੋ
ਲੋਕਾਃ ਪਸ੍ਪʼਸ਼ੁਸ੍ਤਾਵਨ੍ਤ ਏਵ ਗਦਾਨ੍ਮੁਕ੍ਤਾਃ|

Ⅶ
Ⅰ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ ਆਗਤਾਃ ਿਫਰੂਿਸ਼ਨ(ਅ)ਧਯ੍ਾਪਕਾਸ਼੍ਚ ਯੀਸ਼ੋਃ

ਸਮੀਪਮ੍ ਆਗਤਾਃ|
Ⅱ ਤੇ ਤਸਯ੍ ਿਕਯਤਃ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਨ੍ ਅਸ਼ੁਿਚਕਰੈਰਰ੍ਥਾਦ ਅਪਰ੍ਕ੍ਸ਼਼ਾਿਲਤਹਸ੍ਤੈ

ਰ੍ਭੁਞ੍ਜਤੋ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਤਾਨਦੂਸ਼਼ਯਨ੍|
Ⅲ ਯਤਃ ਿਫਰੂਿਸ਼ਨਃ ਸਰ੍ੱਵਿਯਹੂਦੀਯਾਸ਼੍ਚ ਪਰ੍ਾਚਾਂ ਪਰਮ੍ਪਰਾਗਤਵਾਕਯ੍ੰ

ਸੰਮਨਯ੍ ਪਰ੍ਤਲੇਨ ਹਸ੍ਤਾਨ੍ ਅਪਰ੍ਕ੍ਸ਼਼ਾਲਯ੍ ਨ ਭੁਞ੍ਜਤੇ|
Ⅳ ਆਪਨਾਦਾਗਤਯ੍ ਮੱਜਨੰ ਿਵਨਾ ਨ ਖਾਦਨ੍ਿਤ; ਤਥਾ ਪਾਨਪਾਤਾਣਾਂ

ਜਲਪਾਤਾਣਾਂ ਿਪੱਤਲਪਾਤਾਣਾਮ੍ ਆਸਨਾਨਾਞ੍ਚ ਜਲੇ ਮੱਜਨਮ੍
ਇਤਯ੍ਾਦਯੋਨਯ੍ੇਿਪ ਬਹਵਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਮਾਚਾਰਾਃ ਸਨ੍ਿਤ|

Ⅴ ਤੇ ਿਫਰੂਿਸ਼ਨ(ਅ)ਧਯ੍ਾਪਕਾਸ਼੍ਚ ਯੀਸ਼ੁੰ ਪਪਰ੍ੱਛੁਃ, ਤਵ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਃ ਪਰ੍ਾਚਾਂ
ਪਰਮ੍ਪਰਾਗਤਵਾਕਯ੍ਾਨੁਸਾਰੇਣ ਨਾਚਰਨ੍ਤ(ੋਅ)ਪਰ੍ਕ੍ਸ਼਼ਾਿਲਤਕਰੈਃ ਕੁਤੋ ਭੁਜੰਤੇ?

Ⅵ ਤਤਃ ਸ ਪਰ੍ਤਯ੍ੁਵਾਚ ਕਪਿਟਨ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਉੱਿਦਸ਼ਯ੍
ਿਯਸ਼ਿਯਯਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਦੀ ਯੁਕ੍ਤਮਵਾਦੀਤ੍| ਯਥਾ ਸਵ੍ਕੀਯੈਰਧਰੈਰੇਤੇ
ਸੰਮਨਯ੍ਨਤੇ ਸਦੈਵ ਮਾ|ਂ ਿਕਨ੍ਤੁ ਮੱਤੋ ਿਵਪਰ੍ਕਰ੍ਸ਼਼ੇ ਸਨ੍ਿਤ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਮਨਾਿਂਸ
ਚ|

Ⅶ ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯਨ੍ਤੋ ਿਬਧੀਨ੍ ◌ੰਨਾਜ੍ਞਾ ਭਜਨ੍ਤੇ ਮਾਂ ਮੁਧੈਵ ਤ|ੇ
Ⅷ ਯੂਯੰ ਜਲਪਾਤਪਾਨਪਾਤਾਦੀਿਨ ਮੱਜਯਨ੍ਤੋ

ਮਨੁਜਪਰਮ੍ਪਰਾਗਤਵਾਕਯ੍ੰ ਰਕ੍ਸ਼਼ਥ ਿਕਨ੍ਤੁ ਈਸ਼ਵ੍ਰਾਜ੍ਞਾਂ ਲੰਘਧਵ੍ੇ; ਅਪਰਾ
ਈਦʼਸ਼ਯ੍ੋਨੇਕਾਃ ਿ ਯਾ ਅਿਪ ਕੁਰੁਧਵ੍ੇ|

Ⅸ ਅਨਯ੍ਞ੍ਚਾਕਥਯਤ੍ ਯੂਯੰ ਸਵ੍ਪਰਮ੍ਪਰਾਗਤਵਾਕਯ੍ਸਯ੍ ਰਕ੍ਸ਼਼ਾਰ੍ਥੰ
ਸ੍ਪਸ਼਼੍ਟਰੂਪੇਣ ਈਸ਼ਵ੍ਰਾਜ੍ਞਾਂ ਲੋਪਯਥ|

Ⅹ ਯਤੋ ਮੂਸਾਦਾਰਾ ਪਰ੍ੋਕ੍ਤਮਸ੍ਿਤ ਸਵ੍ਿਪਤਰੌ ਸੰਮਨਯ੍ਧਵ੍ੰ ਯਸ੍ਤੁ ਮਾਤਰੰ ਿਪਤਰੰ
ਵਾ ਦੁਰ੍ੱਵਾਕਯ੍ੰ ਵਕ੍ਿਤ ਸ ਿਨਤਾਨ੍ਤੰ ਹਨਯ੍ਤਾ|ਂ
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Ⅺ ਿਕਨ੍ਤੁ ਮਦੀਯੇਨ ਯੇਨ ਦਵਯ੍ੇਣ ਤਵੋਪਕਾਰੋਭਵਤ੍ ਤਤ੍ ਕਰ੍ੱਬਾਣਮਰ੍ਥਾਦ੍
ਈਸ਼ਵ੍ਰਾਯ ਿਨਵੇਿਦਤਮ੍ ਇਦੰ ਵਾਕਯ੍ੰ ਯਿਦ ਕੋਿਪ ਿਪਤਰੰ ਮਾਤਰੰ ਵਾ ਵਕ੍ਿਤ

Ⅻ ਤਿਰ ਯੂਯੰ ਮਾਤੁਃ ਿਪਤੁ ਰੋਪਕਾਰੰ ਕਰ੍ੱਤਾਂ ਤੰ ਵਾਰਯਥ|
ⅩⅢ ਇੱਥੰ ਸਵ੍ਪਰ੍ਚਾਿਰਤਪਰਮ੍ਪਰਾਗਤਵਾਕਯ੍ੇਨ ਯੂਯਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਾਜ੍ਞਾਂ ਮੁਧਾ

ਿਵਧਦ੍ੱਵ,ੇ ਈਦʼਸ਼ਾਨਯ੍ਨਯ੍ਾਨਯ੍ਨੇਕਾਿਨ ਕਰ੍ੰਮਾਿਣ ਕੁਰੁਧਵ੍|ੇ
ⅩⅣਅਥਸ ਲੋਕਾਨਾਹੂਯ ਬਭਾਸ਼਼ੇ ਯੂਯੰ ਸਰ੍ੱਵੇ ਮਦਾਕਯ੍ੰ ਸ਼ʼਣੁਤ ਬੁਧਯ੍ਧਵ੍ਞ੍ਚ|
ⅩⅤ ਬਾਹਯ੍ਾਦਨ੍ਤਰੰ ਪਰ੍ਿਵਸ਼ਯ੍ ਨਰਮਮੇਧਯ੍ੰ ਕਰ੍ੱਤਾਂ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ ਈਦʼਸ਼ੰ

ਿਕਮਿਪ ਵਸ੍ਤੁ ਨਾਸ੍ਿਤ, ਵਰਮ੍ ਅਨ੍ਤਰਾਦ੍ ਬਿਹਰ੍ਗਤੰ ਯਦਸ੍ਤੁ ਤਨ੍ਮਨੁਜਮ੍
ਅਮੇਧਯ੍ੰ ਕਰੋਿਤ|

ⅩⅥਯਸਯ੍ ਸ਼ਰ੍ੋਤੁੰ ਸ਼ਰ੍ੋਤੇ ਸ੍ਤਃ ਸ ਸ਼ʼਣੋਤ|ੁ
ⅩⅦ ਤਤਃ ਸ ਲੋਕਾਨ੍ ਿਹਤਾ ਗʼਹਮਧਯ੍ੰ ਪਰ੍ਿਵਸ਼਼੍ਟਸ੍ਤਦਾ

ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਸ੍ਤਦʼਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ਤਵਾਕਯ੍ਾਰ੍ਥੰ ਪਪਰ੍ੱਛੁਃ|
ⅩⅧ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸ ਤਾਨ੍ ਜਗਾਦ ਯੂਯਮਿਪ ਿਕਮੇਤਾਦʼਗਬੋਧਾਃ? ਿਕਮਿਪ

ਦਵਯ੍ੰ ਬਾਹਯ੍ਾਦਨ੍ਤਰੰ ਪਰ੍ਿਵਸ਼ਯ੍ ਨਰਮਮੇਧਯ੍ੰ ਕਰ੍ੱਤਾਂ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ ਕਥਾਿਮਮਾਂ
ਿਕੰ ਨ ਬੁਧਯ੍ਧਵ੍ੇ?

ⅩⅨ ਤਤ੍ ਤਦਨ੍ਤਰ੍ਨ ਪਰ੍ਿਵਸ਼ਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਕੁਕ੍ਿਸ਼਼ਮਧਯ੍ੰ ਪਰ੍ਿਵਸ਼ਿਤ ਸ਼ੇਸ਼਼ੇ
ਸਰ੍ੱਵਭੁਕ੍ਤਵਸ੍ਤੁਗਰ੍ਾਿਹਿਣ ਬਿਹਰ੍ਦੇਸ਼ੇ ਿਨਰਯ੍ਾਿਤ|

ⅩⅩਅਪਰਮਪਯ੍ਵਾਦੀਦ੍ ਯੰਨਰਾਿੰਨਰੇਿਤ ਤਦੇਵ ਨਰਮਮੇਧਯ੍ੰ ਕਰੋਿਤ|
ⅩⅪ ਯਤ(ੋਅ)ਨ੍ਤਰਾਦ੍ ਅਰ੍ਥਾਨ੍ ਮਾਨਵਾਨਾਂ ਮਨਭਯ੍ਃ ਕੁਿਚਨ੍ਤਾ

ਪਰਸ੍ਤੀਵੇਸ਼ਯ੍ਾਗਮਨੰ
ⅩⅫ ਨਰਵਧਸ਼੍ਚੌਰ੍ੱਯੰ ਲੋਭੋ ਦੁਸ਼਼੍ਟਤਾ ਪਰ੍ਵਞ੍ਚਨਾ ਕਾਮੁਕਤਾ

ਕੁਦʼਸ਼਼੍ਿਟਰੀਸ਼ਵ੍ਰਿਨਨ੍ਦਾ ਗਰ੍ੱਵਸ੍ਤਮ ਇਤਯ੍ਾਦੀਿਨ ਿਨਰ੍ਗੱਛਨ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅢਏਤਾਿਨ ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ ਦੁਿਰਤਾਨਯ੍ਨ੍ਤਰਾਦੇਤਯ੍ ਨਰਮਮੇਧਯ੍ੰ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅣ ਅਥ ਸ ਉੱਥਾਯ ਤਤ੍ਸ੍ਥਾਨਾਤ੍ ਸੋਰਸੀਦੋਨ੍ਪੁਰਪਰ੍ਦੇਸ਼ੰ ਜਗਾਮ ਤਤ

ਿਕਮਿਪ ਿਨਵੇਸ਼ਨੰ ਪਰ੍ਿਵਸ਼ਯ੍ਸਰ੍ੱਵੈਰਜ੍ਞਾਤਃ ਸ੍ਥਾਤੁੰ ਮਿਤਞ੍ਚ ੇ ਿਕਨ੍ਤੁ ਗੁਪ੍ਤਃ
ਸ੍ਥਾਤੁੰ ਨ ਸ਼ਸ਼ਾਕ|
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ⅩⅩⅤ ਯਤਃ ਸੁਰਫੈਿਨਕੀਦੇਸ਼ੀਯਯੂਨਾਨੀਵੰਸ਼ੋਦ੍ਭਵਸ੍ਿਤਯਾਃ ਕਨਯ੍ਾ
ਭੂਤਗਰ੍ਸ੍ਤਾਸੀਤ੍| ਸਾ ਸ੍ਤੀ ਤਦਾਰ੍ੱਤਾਂ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ ਤਤ੍ਸਮੀਪਮਾਗਤਯ੍ ਤੱਚਰਣਯੋਃ
ਪਿਤਤਾ

ⅩⅩⅥ ਸਵ੍ਕਨਯ੍ਾਤੋ ਭੂਤੰ ਿਨਰਾਕਰ੍ੱਤਾਂ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਵਨਯੰ ਕʼਤਵਤੀ|
ⅩⅩⅦ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਾਮਵਦਤ੍ ਪਰ੍ਥਮੰ ਬਾਲਕਾਸ੍ਤʼਪਯ੍ਨ੍ਤੁ ਯਤੋ

ਬਾਲਕਾਨਾਂ ਖਾਦਯ੍ੰ ਗʼਹੀਤਾ ਕੁੱਕੁਰੇਭਯ੍ੋ ਿਨਕ੍ਸ਼਼ੇਪੋ(ਅ)ਨੁਿਚਤਃ|
ⅩⅩⅧ ਤਦਾ ਸਾ ਸ੍ਤੀ ਤਮਵਾਦੀਤ੍ ਭੋਃ ਪਰ੍ਭੋ ਤਤ੍ ਸਤਯ੍ੰ ਤਥਾਿਪ

ਮਞ੍ਚਾਧਃਸ੍ਥਾਃ ਕੁੱਕੁਰਾ ਬਾਲਾਨਾਂ ਕਰਪਿਤਤਾਿਨ ਖਾਦਯ੍ਖਣ੍ਡਾਿਨ ਖਾਦਨ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅨ ਤਤਃ ਸ(ੋਅ)ਕਥਯਦ੍ ਏਤਤ੍ਕਥਾਹੇਤੋਃ ਸਕੁਸ਼ਲਾ ਯਾਿਹ ਤਵ ਕਨਯ੍ਾਂ

ਤਯ੍ਕ੍ਤਾ ਭੂਤੋ ਗਤਃ|
ⅩⅩⅩਅਥ ਸਾ ਸ੍ਤੀ ਗʼਹੰ ਗਤਾ ਕਨਯ੍ਾਂ ਭੂਤਤਯ੍ਕ੍ਤਾਂ ਸ਼ੱਯਾਸ੍ਿਥਤਾਂ ਦਦਰ੍ਸ਼|
ⅩⅩⅪ ਪੁਨਸ਼੍ਚ ਸ ਸੋਰਸੀਦੋਨ੍ਪੁਰਪਰ੍ਦੇਸ਼ਾਤ੍ ਪਰ੍ਸ੍ਥਾਯ ਿਦਕਾਪਿਲਦੇਸ਼ਸਯ੍

ਪਰ੍ਾਨ੍ਤਰਭਾਗੇਨ ਗਾਲੀਲ੍ਜਲਧੇਃ ਸਮੀਪੰ ਗਤਵਾਨ੍|
ⅩⅩⅫਤਦਾ ਲੋਕੈਰੇਕੰ ਬਿਧਰੰ ਕਦਦਞ੍ਚ ਨਰੰ ਤੰਿਨਕਟਮਾਨੀਯ ਤਸਯ੍ਗਾਤੇ

ਹਸ੍ਤਮਰ੍ਪਿਯਤੁੰ ਿਵਨਯਃ ਕʼਤਃ|
ⅩⅩⅩⅢ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁ ਰ੍ਲੋਕਾਰਣਯ੍ਾਤ੍ ਤੰ ਿਨਰ੍ਜਨਮਾਨੀਯ ਤਸਯ੍

ਕਰ੍ਣਯੋਙ੍ਗੁਲੀ ਰ੍ਦਦੌ ਿਨਸ਼਼੍ਠੀਵੰ ਦੱਤਾ ਚ ਤੱਿਜਹਾਂ ਪਸ੍ਪਰ੍ਸ਼|
ⅩⅩⅩⅣ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਸਵ੍ਰ੍ਗੰ ਿਨਰੀਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ ਦੀਰ੍ਘੰ ਿਨਸ਼ਵ੍ਸਯ੍ ਤਮਵਦਤ੍

ਇਤਫਤਃ ਅਰ੍ਥਾਨ੍ ਮੁਕ੍ਤੋ ਭੂਯਾਤ੍|
ⅩⅩⅩⅤਤਤਸ੍ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼਼ਣੰ ਤਸਯ੍ ਕਰ੍ਣੌ ਮੁਕ੍ਤੌ ਿਜਹਾਯਾਸ਼੍ਚ ਜਾਡਯ੍ਾਪਗਮਾਤ੍

ਸ ਸੁਸ੍ਪਸ਼਼੍ਟਵਾਕਯ੍ਮਕਥਯਤ੍|
ⅩⅩⅩⅥਅਥ ਸ ਤਾਨ੍ ਵਾਢਿਮਤਯ੍ਾਿਦਦੇਸ਼ ਯੂਯਿਮਮਾਂ ਕਥਾਂ ਕਸ੍ਮੈਿਚਦਿਪ

ਮਾ ਕਥਯਤ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਯਿਤ ਨਯ੍ਸ਼਼ੇਧਤ੍ ਤੇ ਤਿਤ ਬਾਹੁਲਯ੍ੇਨ ਪਰ੍ਾਚਾਰਯਨ੍;
ⅩⅩⅩⅦ ਤੇ(ਅ)ਿਤਚਮਤ੍ਕʼਤਯ੍ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਕਥਯਾਮਾਸੁਃ ਸ ਬਿਧਰਾਯ

ਸ਼ਰ੍ਵਣਸ਼ਕ੍ਿਤੰ ਮੂਕਾਯ ਚ ਕਥਨਸ਼ਕ੍ਿਤੰ ਦੱਤਾ ਸਰ੍ੱਵੰ ਕਰ੍ੰਮੋੱਤਮਰੂਪੇਣ ਚਕਾਰ|

Ⅷ
Ⅰ ਤਦਾ ਤਤ੍ਸਮੀਪੰ ਬਹਵੋ ਲੋਕਾ ਆਯਾਤਾ ਅਤਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਭੋਜਯ੍ਦਵਯ੍ਾਭਾਵਾਦ੍

ਯੀਸ਼ੁਃ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਨਾਹੂਯ ਜਗਾਦ,|
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Ⅱ ਲੋਕਿਨਵਹੇ ਮਮ ਕʼਪਾ ਜਾਯਤੇ ਤੇ ਿਦਨਤਯੰ ਮਯਾ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਸਨ੍ਿਤ ਤੇਸ਼਼ਾਂ
ਭੋਜਯ੍ੰ ਿਕਮਿਪ ਨਾਸ੍ਿਤ|

Ⅲ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਮਧਯ੍(ੇਅ)ਨੇਕੇ ਦੂਰਾਦ੍ ਆਗਤਾਃ, ਅਭੁਕ੍ਤੇਸ਼਼ੁ ਤੇਸ਼਼ੁ ਮਯਾ
ਸਵ੍ਗʼਹਮਿਭਪਰ੍ਿਹਤੇਸ਼਼ੁ ਤੇ ਪਿਥ ਕ੍ਲਿਮਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ|

Ⅳ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾ ਅਵਾਿਦਸ਼਼ੁਃ, ਏਤਾਵਤੋ ਲੋਕਾਨ੍ ਤਰ੍ਪਿਯਤੁਮ੍ ਅਤ ਪਰ੍ਨ੍ਤਰੇ
ਪੂਪਾਨ੍ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤੁੰ ਕੇਨ ਸ਼ਕਯ੍ਤੇ?

Ⅴ ਤਤਃ ਸ ਤਾਨ੍ ਪਪਰ੍ੱਛ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਕਿਤ ਪੂਪਾਃ ਸਨ੍ਿਤ? ਤ(ੇਅ)ਕਥਯਨ੍
ਸਪ੍ਤ|

Ⅵ ਤਤਃ ਸ ਤਾੱਲੋਕਾਨ੍ ਭੁਿਵ ਸਮੁਪਵੇਸ਼਼੍ਟਮੁ੍ ਆਿਦਸ਼ਯ੍ ਤਾਨ੍ ਸਪ੍ਤ ਪੂਪਾਨ੍
ਧʼਤਾ ਈਸ਼ਵ੍ਰਗੁਣਾਨ੍ ਅਨੁਕੀਰ੍ੱਤਯਾਮਾਸ, ਭੰਕ੍ਤਾ ਪਿਰਵੇਸ਼਼ਿਯਤੁੰ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਨ੍
ਪਰ੍ਿਤ ਦਦੌ, ਤਤਸ੍ਤੇ ਲੋਕੇਭਯ੍ਃ ਪਿਰਵੇਸ਼਼ਯਾਮਾਸੁਃ|

Ⅶ ਤਥਾ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸਮੀਪੇ ਯੇ ਕ੍ਸ਼਼ੁਦਮਤ੍ਸਯ੍ਾ ਆਸਨ੍ ਤਾਨਪਯ੍ਾਦਾਯ
ਈਸ਼ਵ੍ਰਗੁਣਾਨ੍ ਸੰਕੀਰ੍ਤਯ੍ ਪਿਰਵੇਸ਼਼ਿਯਤੁਮ੍ ਆਿਦਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍|

Ⅷ ਤਤੋ ਲੋਕਾ ਭੁਕ੍ਤਾ ਤʼਪ੍ਿਤੰ ਗਤਾ ਅਵਿਸ਼ਸ਼਼੍ਟਖਾਦਯ੍ੈਃ ਪੂਰ੍ਣਾਃ
ਸਪ੍ਤਡੱਲਕਾ ਗʼਹੀਤਾਸ਼੍ਚ|

Ⅸ ਏਤੇ ਭੋਕ੍ਤਾਰਃ ਪਰ੍ਾਯਸ਼੍ਚਤੁਃ ਸਹਸਰ੍ਪੁਰੁਸ਼਼ਾ ਆਸਨ੍ ਤਤਃ ਸ ਤਾਨ੍
ਿਵਸਸਰ੍ਜ|

Ⅹਅਥ ਸ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਃ ਸਹ ਨਾਵਮਾਰੁਹਯ੍ ਦਲ੍ਮਾਨੂਥਾਸੀਮਾਮਾਗਤਃ|
Ⅺ ਤਤਃ ਪਰੰ ਿਫਰੂਿਸ਼ਨ ਆਗਤਯ੍ ਤੇਨ ਸਹ ਿਵਵਦਮਾਨਾਸ੍ਤਸਯ੍

ਪਰੀਕ੍ਸ਼਼ਾਰ੍ਥਮ੍ ਆਕਾਸ਼ੀਯਿਚਹ੍ਨੰ ਦਸ਼਼੍ਟੁੰ ਯਾਿਚਤਵਨ੍ਤਃ|
Ⅻ ਤਦਾ ਸੋ(ਅ)ਨ੍ਤਰ੍ਦੀਰ੍ਘੰ ਿਨਸ਼ਵ੍ਸਯ੍ਾਕਥਯਤ੍, ਏਤੇ ਿਵਦਯ੍ਮਾਨਨਰਾਃ

ਕੁਤਸ਼੍ਿਚਨੰ ਮʼਗਯਨ੍ਤ?ੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਹੰ ਯਥਾਰ੍ਥੰ ਬਰ੍ਵੀਿਮ ਲੋਕਾਨੇਤਾਨ੍ ਿਕਮਿਪ
ਿਚਹ੍ਨੰ ਨ ਦਰ੍ਸ਼ਿਯਸ਼਼ਯ੍ਤ|ੇ

ⅩⅢਅਥ ਤਾਨ੍ ਿਹਤਾ ਪੁਨ ਰ੍ਨਾਵਮ੍ ਆਰੁਹਯ੍ ਪਾਰਮਗਾਤ੍|
ⅩⅣ ਏਤਿਰ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ੈਃ ਪੂਪੇਸ਼਼ੁ ਿਵਸ੍ਮʼਤੇਸ਼਼ੁ ਨਾਿਵ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸੰਿਨਧੌ ਪੂਪ ਏਕਏਵ

ਸ੍ਿਥਤਃ|
ⅩⅤ ਤਦਾਨੀਂ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਾਨ੍ ਆਿਦਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍ ਿਫਰੂਿਸ਼ਨਾਂ ਹੇਰੋਦਸ਼੍ਚ ਿਕਣੰ ਪਰ੍ਿਤ

ਸਤਰ੍ਕਾਃ ਸਾਵਧਾਨਾਸ਼੍ਚ ਭਵਤ|
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ⅩⅥ ਤਤਸ੍ਤ(ੇਅ)ਨਯ੍ੋਨਯ੍ੰ ਿਵਵੇਚਨੰ ਕਰ੍ਤੁਮ੍ ਆਰੇਿਭਰੇ, ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਸੰਿਨਧੌ
ਪੂਪੋ ਨਾਸ੍ਤੀਿਤ ਹੇਤੋਿਰਦੰ ਕਥਯਿਤ|

ⅩⅦ ਤਦ੍ ਬੁਦ੍ੱਵਾ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤੇਭਯ੍(ੋਅ)ਕਥਯਤ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸ੍ਥਾਨੇ ਪੂਪਾਭਾਵਾਤ੍
ਕੁਤ ਇੱਥੰ ਿਵਤਰ੍ਕਯਥ? ਯੂਯੰ ਿਕਮਦਯ੍ਾਿਪ ਿਕਮਿਪ ਨ ਜਾਨੀਥ? ਬੋੱਧੁਞ੍ਚ ਨ
ਸ਼ਕ੍ਨੁਥ? ਯਾਵਦਦਯ੍ ਿਕੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਮਨਾਿਂਸ ਕਿਠਨਾਿਨ ਸਨ੍ਿਤ?

ⅩⅧ ਸਤ੍ਸੁ ਨੇਤੇਸ਼਼ੁ ਿਕੰ ਨ ਪਸ਼ਯ੍ਥ? ਸਤ੍ਸੁ ਕਰ੍ਣੇਸ਼਼ੁ ਿਕੰ ਨ ਸ਼ʼਣੁਥ? ਨ
ਸ੍ਮਰਥ ਚ?

ⅩⅨ ਯਦਾਹੰ ਪਞ੍ਚਪੂਪਾਨ੍ ਪਞ੍ਚਸਹਸਰ੍ਾਣਾਂ ਪੁਰੁਸ਼਼ਾਣਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਭੰਕ੍ਤਾ
ਦੱਤਵਾਨ੍ ਤਦਾਨੀਂ ਯੂਯਮ੍ ਅਵਿਸ਼ਸ਼਼੍ਟਪੂਪੈਃ ਪੂਰ੍ਣਾਨ੍ ਕਿਤ ਡੱਲਕਾਨ੍
ਗʼਹੀਤਵਨ੍ਤਃ? ਤੇ(ਅ)ਕਥਯਨ੍ ਦਾਦਸ਼ਡੱਲਕਾਨ੍|

ⅩⅩਅਪਰਞ੍ਚ ਯਦਾ ਚਤੁਃਸਹਸਰ੍ਾਣਾਂ ਪੁਰੁਸ਼਼ਾਣਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਪੂਪਾਨ੍ ਭੰਕ੍ਤਾਦਦਾਂ
ਤਦਾ ਯੂਯਮ੍ ਅਿਤਿਰਕ੍ਤਪੂਪਾਨਾਂ ਕਿਤ ਡੱਲਕਾਨ੍ ਗʼਹੀਤਵਨ੍ਤਃ? ਤੇ
ਕਥਯਾਮਾਸੁਃ ਸਪ੍ਤਡੱਲਕਾਨ੍|

ⅩⅪ ਤਦਾ ਸ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਤਿਰ ਯੂਯਮ੍ ਅਧੁਨਾਿਪ ਕੁਤੋ ਬੋਦ੍ੱਵੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨੁਥ?
ⅩⅫ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਬੈਤ੍ਸੈਦਾਨਗਰੇ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤੇ ਲੋਕਾ ਅਨ੍ਧਮੇਕੰ ਨਰੰ

ਤਤ੍ਸਮੀਪਮਾਨੀਯ ਤੰ ਸ੍ਪਰ੍ਸ਼਼੍ਟੁੰ ਤੰ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯਾਞ੍ਚਿ ਰ|ੇ
ⅩⅩⅢ ਤਦਾ ਤਸਯ੍ਾਨ੍ਧਸਯ੍ ਕਰੌ ਗʼਹੀਤਾ ਨਗਰਾਦ੍ ਬਿਹਰ੍ਦੇਸ਼ੰ ਤੰ

ਨੀਤਵਾਨ੍; ਤੰਨੇਤੇ ਿਨਸ਼਼੍ਠੀਵੰ ਦੱਤਾ ਤਦ੍ਗਾਤੇ ਹਸ੍ਤਾਵਰ੍ਪਿਯਤਾ ਤੰ ਪਪਰ੍ੱਛ,
ਿਕਮਿਪ ਪਸ਼ਯ੍ਿਸ?

ⅩⅩⅣਸ ਨੇਤੇ ਉਨ੍ਮੀਲਯ੍ ਜਗਾਦ, ਵʼਕ੍ਸ਼਼ਵਤ੍ ਮਨੁਜਾਨ੍ ਗੱਛਤੋ ਿਨਰੀਕ੍ਸ਼਼|ੇ
ⅩⅩⅤ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪੁਨਸ੍ਤਸਯ੍ ਨਯਨਯੋ ਰਸ੍ਤਾਵਰ੍ਪਿਯਤਾ ਤਸਯ੍ ਨੇਤੇ

ਉਨ੍ਮੀਲਯਾਮਾਸ; ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸ ਸਵ੍ਸ੍ਥੋ ਭੂਤਾ ਸ੍ਪਸ਼਼੍ਟਰੂਪੰ ਸਰ੍ੱਵਲੋਕਾਨ੍ ਦਦਰ੍ਸ਼|
ⅩⅩⅥ ਤਤਃ ਪਰੰ ਤੰ ਗਰ੍ਾਮੰ ਮਾ ਗੱਛ ਗਰ੍ਾਮਸ੍ਥੰ ਕਮਿਪ ਚ ਿਕਮਪਯ੍ਨੁਕ੍ਤਾ

ਿਨਜਗʼਹੰ ਯਾਹੀਤਯ੍ਾਿਦਸ਼ਯ੍ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤੰ ਿਨਜਗʼਹੰ ਪਰ੍ਿਹਤਵਾਨ੍|
ⅩⅩⅦਅਨਨ੍ਤਰੰ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ੈਃ ਸਿਹਤੋ ਯੀਸ਼ੁਃ ਕੈਸਰੀਯਾਿਫਿਲਿਪਪੁਰੰ ਜਗਾਮ,

ਪਿਥ ਗੱਛਨ੍ ਤਾਨਪʼ◌ੱਛਤ੍ ਕੋ(ਅ)ਹਮ੍ ਅਤ ਲੋਕਾਃ ਿਕੰ ਵਦਨ੍ਿਤ?
ⅩⅩⅧ ਤੇ ਪਰ੍ਤਯ੍ੂਚੁਃ ਤਾਂ ਯੋਹਨੰ ਮੱਜਕੰ ਵਦਨ੍ਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਕੇਿਪ ਕੇਿਪ ਏਿਲਯੰ

ਵਦਨ੍ਿਤ; ਅਪਰੇ ਕੇਿਪ ਕੇਿਪ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਨਾਮ੍ ਏਕੋ ਜਨ ਇਿਤ ਵਦਨ੍ਿਤ|
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ⅩⅩⅨ ਅਥ ਸ ਤਾਨਪʼ◌ੱਛਤ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ ਕੋਹਮ੍? ਇਤਯ੍ਤ ਯੂਯੰ ਿਕੰ ਵਦਥ?
ਤਦਾ ਿਪਤਰਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵਦਤ੍ ਭਵਾਨ੍ ਅਿਭਿਸ਼਼ਕ੍ਤਸ੍ਤਾਤਾ|

ⅩⅩⅩ ਤਤਃ ਸ ਤਾਨ੍ ਗਾਢਮਾਿਦਸ਼ਦ੍ ਯੂਯੰ ਮਮ ਕਥਾ ਕਸ੍ਮੈਿਚਦਿਪ ਮਾ
ਕਥਯਤ|

ⅩⅩⅪ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਪੁਤੇਣਾਵਸ਼ਯ੍ੰ ਬਹਵੋ ਯਾਤਨਾ ਭੋਕ੍ਤਵਯ੍ਾਃ ਪਰ੍ਾਚੀਨਲੋਕੈਃ
ਪਰ੍ਧਾਨਯਾਜਕੈਰਧਯ੍ਾਪਕੈਸ਼੍ਚ ਸ ਿਨਨ੍ਿਦਤਃ ਸਨ੍ ਘਾਤਿਯਸ਼਼ਯ੍ਤੇ
ਤʼਤੀਯਿਦਨੇ ਉੱਥਾਸਯ੍ਿਤ ਚ, ਯੀਸ਼ੁਃ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਨੁਪਦੇਸ਼਼੍ਟਮੁਾਰਭਯ੍ ਕਥਾਿਮਮਾਂ
ਸ੍ਪਸ਼਼੍ਟਮਾਚਸ਼਼੍ਟ|

ⅩⅩⅫ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਿਪਤਰਸ੍ਤਸਯ੍ ਹਸ੍ਤੌ ਧʼਤਾ ਤੰ ਤਰ੍ੱਿਜਤਵਾਨ੍|
ⅩⅩⅩⅢ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਮੁਖੰ ਪਰਾਵਰ੍ਤਯ੍ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਗਣੰ ਿਨਰੀਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ ਿਪਤਰੰ

ਤਰ੍ਜਿਯਤਾਵਾਦੀਦ੍ ਦੂਰੀਭਵ ਿਵਘ੍ਨਕਾਿਰਨ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੀਯਕਾਰ੍ੱਯਾਦਿਪ
ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਕਾਰ੍ੱਯੰ ਤੁਭਯ੍ੰ ਰੋਚਤਤਰਾ|ਂ

ⅩⅩⅩⅣ ਅਥ ਸ ਲੋਕਾਨ੍ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਸ਼ਂ੍ਚਾਹੂਯ ਜਗਾਦ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਨ੍
ਮਾਮਨੁਗਨ੍ਤੁਮ੍ ਇੱਛਿਤ ਸ ਆਤ੍ਮਾਨੰ ਦਾਮਯ੍ਤ,ੁ ਸਵ੍ਕਸ਼ੰ ਗʼਹੀਤਾ ਮਤ੍ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍
ਆਯਾਤ|ੁ

ⅩⅩⅩⅤ ਯਤੋ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਸਵ੍ਪਰ੍ਾਣੰ ਰਕ੍ਿਸ਼਼ਤੁਿਮੱਛਿਤ ਸ ਤੰ ਹਾਰਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ,
ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਨ੍ ਮਦਰ੍ਥੰ ਸੁਸੰਵਾਦਾਰ੍ਥਞ੍ਚ ਪਰ੍ਾਣੰ ਹਾਰਯਿਤ ਸ ਤੰ
ਰਕ੍ਿਸ਼਼ਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

ⅩⅩⅩⅥਅਪਰਞ੍ਚ ਮਨੁਜਃ ਸਰ੍ੱਵੰ ਜਗਤ੍ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ ਯਿਦ ਸਵ੍ਪਰ੍ਾਣੰ ਹਾਰਯਿਤ
ਤਿਰ ਤਸਯ੍ ਕੋ ਲਾਭਃ?

ⅩⅩⅩⅦਨਰਃ ਸਵ੍ਪਰ੍ਾਣਿਵਿਨਮਯੇਨ ਿਕੰ ਦਾਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ?
ⅩⅩⅩⅧ ਏਤੇਸ਼਼ਾਂ ਵਯ੍ਿਭਚਾਿਰਣਾਂ ਪਾਿਪਨਾਞ੍ਚ ਲੋਕਾਨਾਂ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਦ੍ ਯਿਦ

ਕੋਿਪ ਮਾਂ ਮਤ੍ਕਥਾਞ੍ਚ ਲੱਜਾਸ੍ਪਦੰ ਜਾਨਾਿਤ ਤਿਰ ਮਨੁਜਪੁਤੋ ਯਦਾ ਧਰ੍ੰਮਦੂਤੈਃ
ਸਹ ਿਪਤੁਃ ਪਰ੍ਭਾਵੇਣਾਗਿਮਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਤਦਾ ਸੋਿਪ ਤੰ ਲੱਜਾਸ੍ਪਦੰ ਜ੍ਞਾਸਯ੍ਿਤ|

Ⅸ
Ⅰ ਅਥ ਸ ਤਾਨਵਾਦੀਤ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਭਯ੍ਮਹੰ ਯਥਾਰ੍ਥੰ ਕਥਯਾਿਮ,

ਈਸ਼ਵ੍ਰਰਾਜਯ੍ੰ ਪਰਾ ਮੇਣੋਪਸ੍ਿਥਤੰ ਨ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਮʼਤਯ੍ੁੰ ਨਾਸਵ੍ਾਿਦਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤੇ,
ਅਤ ਦਣ੍ਡਾਯਮਾਨਾਨਾਂ ਮਧਯ੍ੇਿਪ ਤਾਦʼਸ਼ਾ ਲੋਕਾਃ ਸਨ੍ਿਤ|
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Ⅱ ਅਥ ਸ਼਼ਡ੍ਿਦਨੇਭਯ੍ਃ ਪਰੰ ਯੀਸ਼ੁਃ ਿਪਤਰੰ ਯਾਕੂਬੰ ਯੋਹਨਞ੍ਚ ਗʼਹੀਤਾ
ਿਗਰੇਰੁੱਚਸਯ੍ ਿਨਰ੍ਜਨਸ੍ਥਾਨੰ ਗਤਾ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਪਰ੍ਤਯ੍ਕ੍ਸ਼਼ੇ ਮੂਰ੍ਤਯ੍ਨ੍ਤਰੰ ਦਧਾਰ|

Ⅲ ਤਤਸ੍ਤਸਯ੍ ਪਿਰਧੇਯਮ੍ ਈਦʼਸ਼ਮ੍ ਉੱਜਵ੍ਲਿਹਮਪਾਣਡਰੰ ਜਾਤੰ ਯਦ੍
ਜਗਿਤ ਕੋਿਪ ਰਜਕੋ ਨ ਤਾਦʼਕ੍ ਪਾਣਡਰੰ ਕਰ੍ੱਤਾਂ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ|

Ⅳਅਪਰਞ੍ਚ ਏਿਲਯੋ ਮੂਸਾਸ਼੍ਚ ਤੇਭਯ੍ੋ ਦਰ੍ਸ਼ਨੰ ਦੱਤਾ ਯੀਸ਼ੁਨਾ ਸਹ ਕਥਨੰ
ਕਰ੍ੱਤੁਮਾਰੇਭਾਤ|ੇ

Ⅴ ਤਦਾ ਿਪਤਰੋ ਯੀਸ਼ੁਮਵਾਦੀਤ੍ ਹੇ ਗੁਰ(ੋਅ)ਸ੍ਮਾਕਮਤ ਸ੍ਿਥਿਤਰੁੱਤਮਾ,
ਤਤਏਵ ਵਯੰ ਤਤ੍ਕʼਤੇ ਏਕਾਂ ਮੂਸਾਕʼਤੇ ਏਕਾਮ੍ ਏਿਲਯਕʼਤੇ ਚੈਕਾ,ਂ ਏਤਾਸ੍ਿਤਸਰ੍ਃ
ਕੁਟੀ ਰ੍ਿਨਰ੍ੰਮਾਮ|

Ⅵ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਯਦੁਕ੍ਤਵਾਨ੍ ਤਤ੍ ਸਵ੍ਯੰ ਨ ਬੁਬੁਧੇ ਤਤਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਿਬਭਯਾਞ੍ਚਕਃ|
Ⅶ ਏਤਿਰ ਪਯੋਦਸ੍ਤਾਨ੍ ਛਾਦਯਾਮਾਸ, ਮਮਯਾਂ ਿਪਰ੍ਯਃ ਪੁਤਃ ਕਥਾਸੁ ਤਸਯ੍

ਮਨਾਿਂਸ ਿਨਵੇਸ਼ਯਤੇਿਤ ਨਭੋਵਾਣੀ ਤਨ੍ਮੇਦਯ੍ਾਿੰਨਰਯ੍ਯ|ੌ
Ⅷ ਅਥ ਹਠਾੱਤੇ ਚਤੁਰ੍ਿਦਸ਼ੋ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਯੀਸ਼ੁੰ ਿਵਨਾ ਸਵ੍ੈਃ ਸਿਹਤੰ ਕਮਿਪ ਨ

ਦਦʼਸ਼ੁਃ|
Ⅸ ਤਤਃ ਪਰੰ ਿਗਰੇਰਵਰੋਹਣਕਾਲੇ ਸ ਤਾਨ੍ ਗਾਢਮ੍ ਦੂਤਯ੍ਾਿਦਦੇਸ਼

ਯਾਵੰਨਰਸੂਨਃ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਦੁੱਥਾਨੰ ਨ ਭਵਿਤ, ਤਾਵਤ੍ ਦਰ੍ਸ਼ਨਸਯ੍ਾਸਯ੍ ਵਾਰ੍ੱਤਾ
ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਕਸ੍ਮੈਿਚਦਿਪ ਨ ਵਕ੍ਤਵਯ੍ਾ|

Ⅹ ਤਦਾ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਦੁੱਥਾਨਸਯ੍ ਕੋਿਭਪਰ੍ਾਯ ਇਿਤ ਿਵਚਾਰ੍ੱਯ ਤੇ ਤਦਾਕਯ੍ੰ ਸਵ੍ੇਸ਼਼ੁ
ਗੋਪਾਯਾਞ੍ਚਿ ਰ|ੇ

Ⅺਅਥ ਤੇ ਯੀਸ਼ੁੰ ਪਪਰ੍ੱਛੁਃ ਪਰ੍ਥਮਤ ਏਿਲਯੇਨਾਗਨ੍ਤਵਯ੍ਮ੍ਇਿਤ ਵਾਕਯ੍ੰ ਕੁਤ
ਉਪਾਧਯ੍ਾਯਾ ਆਹੁਃ?

Ⅻ ਤਦਾ ਸ ਪਰ੍ਤਯ੍ੁਵਾਚ , ਏਿਲਯਃ ਪਰ੍ਥਮਮੇਤਯ੍ ਸਰ੍ੱਵਕਾਰ੍ੱਯਾਿਣ
ਸਾਧਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ; ਨਰਪੁਤੇ ਚ ਿਲਿਪ ਰਯ੍ਥਾਸ੍ਤੇ ਤਥੈਵ ਸੋਿਪ ਬਹੁਦੁਃਖੰ
ਪਰ੍ਾਪਯ੍ਾਵਜ੍ਞਾਸਯ੍ਤ|ੇ

ⅩⅢ ਿਕਨ੍ਤਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਵਦਾਿਮ , ਏਿਲਯਾਰ੍ਥੇ ਿਲਿਪ ਰਯ੍ਥਾਸ੍ਤੇ ਤਥੈਵ ਸ
ਏਤਯ੍ ਯਯੌ, ਲੋਕਾ: ਸਵ੍ੇੱਛਾਨੁਰੂਪੰ ਤਮਿਭਵਯ੍ਵਹਰਨ੍ਿਤ ਸ੍ਮ|

ⅩⅣ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਸ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਸਮੀਪਮੇਤਯ੍ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਚਤੁਃਪਾਰ੍ਸ਼ਵ੍ੇ ਤੈਃ ਸਹ
ਬਹੁਜਨਾਨ੍ ਿਵਵਦਮਾਨਾਨ੍ ਅਧਯ੍ਾਪਕਾਸ਼ਂ੍ਚ ਦʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍;
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ⅩⅤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸਰ੍ੱਵਲੋਕਾਸ੍ਤੰ ਦʼਸ਼਼੍ਟੈਵ ਚਮਤ੍ਕʼਤਯ੍ ਤਦਾਸੰਨੰ ਧਾਵਨ੍ਤਸ੍ਤੰ
ਪਰ੍ਣੇਮੁਃ|

ⅩⅥ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਰਧਯ੍ਾਪਕਾਨਪਰ੍ਾਕ੍ਸ਼਼ੀਦ੍ ਏਤੈਃ ਸਹ ਯੂਯੰ ਿਕੰ ਿਵਵਦਧਵ੍ੇ?
ⅩⅦ ਤਤੋ ਲੋਕਾਨਾਂ ਕਸ਼੍ਿਚਦੇਕਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵਾਦੀਤ੍ ਹੇ ਗੁਰੋ ਮਮ ਸੂਨੰੁ ਮੂਕੰ

ਭੂਤਧʼਤਞ੍ਚ ਭਵਦਾਸੰਨਮ੍ ਆਨਯ|ੰ
ⅩⅧ ਯਦਾਸੌ ਭੂਤਸ੍ਤਮਾ ਮਤੇ ਤਦੈਵ ਪਾਤਸਿਤ ਤਥਾ ਸ ਫੇਣਾਯਤੇ,

ਦਨ੍ਤੈਰ੍ਦਨ੍ਤਾਨ੍ ਘਰ੍ਸ਼਼ਿਤ ਕ੍ਸ਼਼ੀਣੋ ਭਵਿਤ ਚ; ਤਤੋ ਹੇਤੋਸ੍ਤੰ ਭੂਤੰ ਤਯ੍ਾਜਿਯਤੁੰ
ਭਵੱਿਛਸ਼਼ਯ੍ਾਨ੍ ਿਨਵੇਿਦਤਵਾਨ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੇ ਨ ਸ਼ੇਕੁਃ|

ⅩⅨਤਦਾ ਸ ਤਮਵਾਦੀਤ੍, ਰੇ ਅਿਵਸ਼ਵ੍ਾਿਸਨਃ ਸਨ੍ਤਾਨਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਸਹ ਕਿਤ
ਕਾਲਾਨਹੰ ਸ੍ਥਾਸਯ੍ਾਿਮ? ਅਪਰਾਨ੍ ਕਿਤ ਕਾਲਾਨ੍ ਵਾ ਵਆਚਾਰਾਨ੍ ਸਿਹਸ਼਼ਯ੍?ੇ
ਤੰ ਮਦਾਸੰਨਮਾਨਯਤ|

ⅩⅩ ਤਤਸ੍ਤਤ੍ਸੰਿਨਿਧੰ ਸ ਆਨੀਯਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੰ ਦʼਸ਼਼੍ਟੈਵ ਭੂਤੋ ਬਾਲਕੰ
ਧʼਤਵਾਨ੍; ਸ ਚ ਭੂਮੌ ਪਿਤਤਾ ਫੇਣਾਯਮਾਨ ਲੁਲੋਠ|

ⅩⅪ ਤਦਾ ਸ ਤਤ੍ਿਪਤਰੰ ਪਪਰ੍ੱਛ, ਅਸਯ੍ੇਦʼਸ਼ੀ ਦਸ਼ਾ ਕਿਤ ਿਦਨਾਿਨ ਭੂਤਾ?
ਤਤਃ ਸੋਵਾਦੀਤ੍ ਬਾਲਯ੍ਕਾਲਾਤ੍|

ⅩⅫ ਭੂਤੋਯੰ ਤੰ ਨਾਸ਼ਿਯਤੁੰ ਬਹੁਵਾਰਾਨ੍ ਵਹ੍ਨੌ ਜਲੇ ਚ ਨਯ੍ਕ੍ਿਸ਼਼ਪਤ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ
ਯਿਦ ਭਵਾਨ ਿਕਮਿਪ ਕਰ੍ੱਤਾਂ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ ਤਿਰ ਦਯਾਂ ਕʼਤਾਸ੍ਮਾਨ੍ ਉਪਕਰੋਤੁ|

ⅩⅩⅢ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਮਵਦਤ੍ ਯਿਦ ਪਰ੍ਤਯ੍ੇਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨਿਸ਼਼ ਤਿਰ ਪਰ੍ਤਯ੍ਿਯਨੇ
ਜਨਾਯ ਸਰ੍ੱਵੰ ਸਾਧਯ੍ਮ੍|

ⅩⅩⅣਤਤਸ੍ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼਼ਣੰ ਤਦ੍ਬਾਲਕਸਯ੍ ਿਪਤਾ ਪਰ੍ੋੱਚੈ ਰੂਵਨ੍ ਸਾਸ਼ਨੇਤਃ ਪਰ੍ੋਵਾਚ,
ਪਰ੍ਭੋ ਪਰ੍ਤਯ੍ੇਿਮ ਮਮਾਪਰ੍ਤਯ੍ਯੰ ਪਰ੍ਿਤਕੁਰੁ|

ⅩⅩⅤ ਅਥ ਯੀਸ਼ੁ ਰ੍ਲੋਕਸਙ੍ਘੰ ਧਾਿਵਤਾਯਾਨ੍ਤੰ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਤਮਪੂਤਭੂਤੰ
ਤਰ੍ਜਿਯਤਾ ਜਗਾਦ, ਰੇ ਬਿਧਰ ਮੂਕ ਭੂਤ ਤਮੇਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਬਿਹਰ੍ਭਵ ਪੁਨਃ
ਕਦਾਿਪ ਮਾਸ਼ਰ੍ਯੈਨੰ ਤਾਮਹਮ੍ ਇਤਯ੍ਾਿਦਸ਼ਾਿਮ|

ⅩⅩⅥ ਤਦਾ ਸ ਭੂਤਸ਼੍ਚੀਤ੍ਸ਼ਬ੍ਦੰ ਕʼਤਾ ਤਮਾਪੀਡਯ੍ ਬਿਹਰ੍ਜਜਾਮ, ਤਤੋ
ਬਾਲਕੋ ਮʼਤਕਲ੍ਪੋ ਬਭੂਵ ਤਸ੍ਮਾਦਯੰ ਮʼਤਇਤਯ੍ਨੇਕੇ ਕਥਯਾਮਾਸੁਃ|

ⅩⅩⅦ ਿਕਨ੍ਤੁ ਕਰੰ ਧʼਤਾ ਯੀਸ਼ੁਨੱਥਾਿਪਤਃ ਸ ਉੱਤਸ੍ਥੌ|
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ⅩⅩⅧਅਥਯੀਸ਼ੌ ਗʼਹੰ ਪਰ੍ਿਵਸ਼਼੍ਟੇ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾ ਗੁਪ੍ਤੰ ਤੰ ਪਪਰ੍ੱਛੁਃ, ਵਯਮੇਨੰ ਭੂਤੰ
ਤਯ੍ਾਜਿਯਤੁੰ ਕੁਤੋ ਨ ਸ਼ਕ੍ਤਾਃ?

ⅩⅩⅨ ਸ ਉਵਾਚ, ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਪਵਾਸੌ ਿਵਨਾ ਕੇਨਾਪਯ੍ਨਯ੍ੇਨ ਕਰ੍ੰਮਣਾ
ਭੂਤਮੀਦʼਸ਼ੰ ਤਯ੍ਾਜਿਯਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕਯ੍|ੰ

ⅩⅩⅩਅਨਨ੍ਤਰੰ ਸ ਤਤ੍ਸ੍ਥਾਨਾਿਦਤਾ ਗਾਲੀਲ੍ਮਧਯ੍ੇਨ ਯਯੌ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਤ੍
ਕੋਿਪ ਜਾਨੀਯਾਿਦਿਤ ਸ ਨੈੱਛਤ੍|

ⅩⅩⅪ ਅਪਰਞ੍ਚ ਸ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਨੁਪਿਦਸ਼ਨ੍ ਬਭਾਸ਼਼ੇ, ਨਰਪੁਤੋ ਨਰਹਸ੍ਤੇਸ਼਼ੁ
ਸਮਰ੍ਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਤੇ ਚ ਤੰ ਹਿਨਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਤੈਸ੍ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਹਤੇ ਤʼਤੀਯਿਦਨੇ ਸ
ਉੱਥਾਸਯ੍ਤੀਿਤ|

ⅩⅩⅫ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਤ੍ਕਥਾਂ ਤੇ ਨਾਬੁਧਯ੍ਨ੍ਤ ਪਰ੍ਸ਼਼੍ਟਞੁ੍ਚ ਿਬਭਯ੍ਃ|
ⅩⅩⅩⅢ ਅਥ ਯੀਸ਼ੁਃ ਕਫਰ੍ਨਾਹੂਮ੍ਪੁਰਮਾਗਤਯ੍ ਮਧਯ੍ੇਗʼਹਞ੍ਚੇਤਯ੍

ਤਾਨਪʼ◌ੱਛਦ੍ ਵਰ੍ਤ੍ਮਮਧਯ੍ੇ ਯੂਯਮਨਯ੍ੋਨਯ੍ੰ ਿਕੰ ਿਵਵਦਧਵ੍ੇ ਸ੍ਮ?
ⅩⅩⅩⅣ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੇ ਿਨਰੁੱਤਰਾਸ੍ਤਸ੍ਥੁ ਰਯ੍ਸ੍ਮਾੱਤੇਸ਼਼ਾਂ ਕੋ ਮੁਖਯ੍ ਇਿਤ

ਵਰ੍ਤ੍ਮਾਿਨ ਤੇ(ਅ)ਨਯ੍ੋਨਯ੍ੰ ਵਯ੍ਵਦਨ੍ਤ|
ⅩⅩⅩⅤਤਤਃ ਸ ਉਪਿਵਸ਼ਯ੍ ਦਾਦਸ਼ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਨ੍ਆਹੂਯ ਬਭਾਸ਼਼ੇ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍

ਮੁਖਯ੍ੋ ਭਿਵਤੁਿਮੱਛਿਤ ਸ ਸਰ੍ੱਵੇਭਯ੍ੋ ਗੌਣਃ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਸੇਵਕਸ਼੍ਚ ਭਵਤ|ੁ
ⅩⅩⅩⅥ ਤਦਾ ਸ ਬਾਲਕਮੇਕੰ ਗʼਹੀਤਾ ਮਧਯ੍ੇ ਸਮੁਪਾਵੇਸ਼ਯਤ੍ ਤਤਸ੍ਤੰ ੋਡੇ

ਕʼਤਾ ਤਾਨਵਾਦਾਤ੍
ⅩⅩⅩⅦ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਦੀਦʼਸ਼ਸਯ੍ ਕਸਯ੍ਾਿਪ ਬਾਲਸਯ੍ਾਿਤਥਯ੍ੰ ਕਰੋਿਤ ਸ

ਮਮਾਿਤਥਯ੍ੰ ਕਰੋਿਤ; ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਨ੍ਮਮਾਿਤਥਯ੍ੰ ਕਰੋਿਤ ਸ ਕੇਵਲਮ੍ ਮਮਾਿਤਥਯ੍ੰ
ਕਰੋਿਤ ਤੰਨ ਮਤ੍ਪਰ੍ੇਰਕਸਯ੍ਾਪਯ੍ਾਿਤਥਯ੍ੰ ਕਰੋਿਤ|

ⅩⅩⅩⅧ ਅਥ ਯੋਹਨ੍ ਤਮਬਰ੍ਵੀਤ੍ ਹੇ ਗੁਰ,ੋ ਅਸ੍ਮਾਕਮਨਨੁਗਾਿਮਨਮ੍
ਏਕੰ ਤਾਨੰਾਮ੍ਨਾ ਭੂਤਾਨ੍ ਤਯ੍ਾਜਯਨ੍ਤੰ ਵਯੰ ਦʼਸ਼਼੍ਟਵਨ੍ਤਃ,
ਅਸ੍ਮਾਕਮਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ਗਾਿਮਤਾੱਚ ਤੰ ਨਯ੍ਸ਼਼ੇਧਾਮ|

ⅩⅩⅩⅨ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੀਸ਼ੁਰਵਦਤ੍ ਤੰ ਮਾ ਿਨਸ਼਼ੇਧਤ੍,ਯਤੋ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਨ੍ਮੰਨਾਮ੍ਨਾ
ਿਚਤੰ ਕਰ੍ੰਮ ਕਰੋਿਤ ਸ ਸਹਸਾ ਮਾਂ ਿਨਨ੍ਿਦਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ|

ⅩⅬ ਤਥਾ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਿਵਪਕ੍ਸ਼਼ਤਾਂ ਨ ਕਰੋਿਤ ਸ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮੇਵ
ਸਪਕ੍ਸ਼਼ਃ|
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ⅩⅬⅠਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਨ੍ ਜ੍ਞਾਤਾ ਮੰਨਾਮ੍ਨਾ ਕੰਸੈਕੇਨ
ਪਾਨੀਯੰ ਪਾਤੁੰ ਦਦਾਿਤ, ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਹੰ ਯਥਾਰ੍ਥੰ ਵਚ੍ਿਮ, ਸ ਫਲੇਨ ਵਞ੍ਿਚਤੋ ਨ
ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

ⅩⅬⅡ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਿਦ ਕਸ਼੍ਿਚਨ੍ ਮਿਯ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਿਸਨਾਮੇਸ਼਼ਾਂ ਕ੍ਸ਼਼ੁਦਪਰ੍ਾਿਣਨਾਮ੍
ਏਕਸਯ੍ਾਿਪ ਿਵਘ੍ਨੰ ਜਨਯਿਤ, ਤਿਰ ਤਸਯ੍ੈਤਤ੍ਕਰ੍ੰਮ ਕਰਣਾਤ੍
ਕਣ੍ਠਬੱਧਪੇਸ਼਼ਣੀਕਸਯ੍ ਤਸਯ੍ ਸਾਗਰਾਗਾਧਜਲ ਮੱਜਨੰ ਭਦ|ੰ

ⅩⅬⅢਅਤਃ ਸਵ੍ਕਰੋ ਯਿਦ ਤਾਂ ਬਾਧਤੇ ਤਿਰ ਤੰ ਿਛਨ੍ਿਧ;
ⅩⅬⅣ ਯਸ੍ਮਾਤ੍ ਯਤ ਕੀਟਾ ਨ ਿਮਰ੍ਯਨ੍ਤੇ ਵਹ੍ਿਨਸ਼੍ਚ ਨ ਿਨਰ੍ੱਵਾਿਤ,

ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਅਿਨਰ੍ੱਵਾਣਾਨਲਨਰਕੇ ਕਰਦਯਵਸ੍ਤਵ ਗਮਨਾਤ੍ ਕਰਹੀਨਸਯ੍
ਸਵ੍ਰ੍ਗਪਰ੍ਵੇਸ਼ਸ੍ਤਵ ਕ੍ਸ਼਼ੇਮੰ|

ⅩⅬⅤਯਿਦ ਤਵ ਪਾਦੋ ਿਵਘ੍ਨੰ ਜਨਯਿਤ ਤਿਰ ਤੰ ਿਛਨ੍ਿਧ,
ⅩⅬⅥ ਯਤੋ ਯਤ ਕੀਟਾ ਨ ਿਮਰ੍ਯਨ੍ਤੇ ਵਹ੍ਿਨਸ਼੍ਚ ਨ ਿਨਰ੍ੱਵਾਿਤ, ਤਸ੍ਿਮਨ੍

(ਅ)ਿਨਰ੍ੱਵਾਣਵਹ੍ਨੌ ਨਰਕੇ ਿਦਪਾਦਵਤਸ੍ਤਵ ਿਨਕ੍ਸ਼਼ੇਪਾਤ੍ ਪਾਦਹੀਨਸਯ੍
ਸਵ੍ਰ੍ਗਪਰ੍ਵੇਸ਼ਸ੍ਤਵ ਕ੍ਸ਼਼ੇਮੰ|

ⅩⅬⅦ ਸਵ੍ਨੇਤੰ ਯਿਦ ਤਾਂ ਬਾਧਤੇ ਤਿਰ ਤਦਪਯ੍ੁਤ੍ਪਾਟਯ, ਯਤੋ ਯਤ ਕੀਟਾ ਨ
ਿਮਰ੍ਯਨ੍ਤੇ ਵਹ੍ਿਨਸ਼੍ਚ ਨ ਿਨਰ੍ੱਵਾਿਤ,

ⅩⅬⅧ ਤਸ੍ਿਮਨ (ਅ)ਿਨਰ੍ੱਵਾਣਵਹ੍ਨੌ ਨਰਕੇ ਿਦਨੇਤਸਯ੍ ਤਵ ਿਨਕ੍ਸ਼਼ੇਪਾਦ੍
ਏਕਨੇਤਵਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰਰਾਜਯ੍ੇ ਪਰ੍ਵੇਸ਼ਸ੍ਤਵ ਕ੍ਸ਼਼ੇਮ|ੰ

ⅩⅬⅨ ਯਥਾ ਸਰ੍ੱਵੋ ਬਿਲ ਰ੍ਲਵਣਾਕ੍ਤਃ ਿ ਯਤੇ ਤਥਾ ਸਰ੍ੱਵੋ ਜਨ
ਵਹ੍ਿਨਰੂਪੇਣ ਲਵਣਾਕ੍ਤਃ ਕਾਿਰਸ਼਼ਯ੍ਤੇ|

Ⅼ ਲਵਣੰ ਭਦੰ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਿਦ ਲਵਣੇ ਸਵ੍ਾਦੁਤਾ ਨ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ, ਤਿਰ ਕਥਮ੍
ਆਸਵ੍ਾਦਯ੍ੁਕ੍ਤੰ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਥ? ਯੂਯੰ ਲਵਣਯੁਕ੍ਤਾ ਭਵਤ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਪਰ੍ੇਮ ਕੁਰੁਤ|

Ⅹ
Ⅰ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਸ ਤਤ੍ਸ੍ਥਾਨਾਤ੍ ਪਰ੍ਸ੍ਥਾਯ ਯਰ੍ੱਦਨਨਦਯ੍ਾਃ ਪਾਰੇ

ਿਯਹੂਦਾਪਰ੍ਦੇਸ਼ ਉਪਸ੍ਿਥਤਵਾਨ੍, ਤਤ ਤਦਨ੍ਿਤਕੇ ਲੋਕਾਨਾਂ ਸਮਾਗਮੇ ਜਾਤੇ
ਸ ਿਨਜਰੀਤਯ੍ਨੁਸਾਰੇਣ ਪੁਨਸ੍ਤਾਨ੍ ਉਪਿਦਦੇਸ਼|

Ⅱ ਤਦਾ ਿਫਰੂਿਸ਼ਨਸ੍ਤਤ੍ਸਮੀਪਮ੍ ਏਤਯ੍ ਤੰ ਪਰੀਕ੍ਿਸ਼਼ਤੁੰ ਪਪਰ੍ੱਛਃ ਸਵ੍ਜਾਯਾ
ਮਨੁਜਾਨਾਂ ਤਯ੍ਜਯ੍ਾ ਨ ਵੇਿਤ?
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Ⅲ ਤਤਃ ਸ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵਾਦੀਤ੍, ਅਤ ਕਾਰ੍ੱਯੇ ਮੂਸਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ
ਿਕਮਾਜ੍ਞਾਪਯਤ੍?

Ⅳਤ ਊਚੁਃ ਤਯ੍ਾਗਪਤੰ ਲੇਿਖਤੁੰ ਸਵ੍ਪਤ੍ਨੀਂ ਤਯ੍ਕ੍ਤੁਞ੍ਚ ਮੂਸਾ(ਅ)ਨੁਮਨਯ੍ਤ|ੇ
Ⅴ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ੁਵਾਚ, ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਮਨਸਾਂ ਕਾਿਠਨਯ੍ਾੱਧੇਤੋ ਰ੍ਮੂਸਾ

ਿਨਦੇਸ਼ਿਮਮਮ੍ ਅਿਲਖਤ੍|
Ⅵ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸʼਸ਼਼੍ਟੇਰਾਦੌ ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ ਨਰਾਨ੍ ਪੁੰਰੂਪੇਣ ਸ੍ਤੀਰੂਪੇਣ ਚ ਸਸਰ੍ਜ|
Ⅶ "ਤਤਃ ਕਾਰਣਾਤ੍ ਪੁਮਾਨ੍ ਿਪਤਰੰ ਮਾਤਰਞ੍ਚ ਤਯ੍ਕ੍ਤਾ ਸਵ੍ਜਾਯਾਯਾਮ੍

ਆਸਕ੍ਤੋ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ,
Ⅷ ਤੌ ਦਾਵ੍ ਏਕਾਙ੍ਗੌ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਤਃ| " ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤਤ੍ਕਾਲਮਾਰਭਯ੍ ਤੌ ਨ

ਦਾਵ੍ ਏਕਾਙ੍ਗ|ੌ
Ⅸਅਤਃ ਕਾਰਣਾਦ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ ਯਦਯੋਜਯਤ੍ ਕੋਿਪ ਨਰਸ੍ਤੰਨ ਿਵਯੇਜਯੇਤ੍|
Ⅹਅਥ ਯੀਸ਼ੁ ਰ੍ਗʼਹੰ ਪਰ੍ਿਵਸ਼਼੍ਟਸ੍ਤਦਾ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਃ ਪੁਨਸ੍ਤਤ੍ਕਥਾਂ ਤੰ ਪਪਰ੍ੱਛੁਃ|
Ⅺ ਤਤਃ ਸੋਵਦਤ੍ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਯਿਦ ਸਵ੍ਭਾਰ੍ੱਯਾਂ ਤਯ੍ਕ੍ਤਵਾਨਯ੍ਾਮ੍ ਉਦਹਿਤ

ਤਿਰ ਸ ਸਵ੍ਭਾਰ੍ੱਯਾਯਾਃ ਪਰ੍ਾਿਤਕੂਲਯ੍ੇਨ ਵਯ੍ਿਭਚਾਰੀ ਭਵਿਤ|
Ⅻਕਾਿਚੰਨਾਰੀ ਯਿਦ ਸਵ੍ਪਿਤੰ ਿਹਤਾਨਯ੍ਪੁੰਸਾ ਿਵਵਾਿਹਤਾ ਭਵਿਤ ਤਿਰ ਸਾਿਪ

ਵਯ੍ਿਭਚਾਿਰਣੀ ਭਵਿਤ|
ⅩⅢ ਅਥ ਸ ਯਥਾ ਿਸ਼ਸ਼ੂਨ੍ ਸ੍ਪʼਸ਼ੇਤ੍, ਤਦਰ੍ਥੰ ਲੋਕੈਸ੍ਤਦਨ੍ਿਤਕੰ ਿਸ਼ਸ਼ਵ

ਆਨੀਯਨ੍ਤ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਸ੍ਤਾਨਾਨੀਤਵਤਸ੍ਤਰ੍ਜਯਾਮਾਸੁਃ|
ⅩⅣ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਦ੍ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਕਧਯ੍ਨ੍ ਜਗਾਦ, ਮੰਿਨਕਟਮ੍ ਆਗਨ੍ਤੁੰ ਿਸ਼ਸ਼ੂਨ੍

ਮਾ ਵਾਰਯਤ, ਯਤ ਏਤਾਦʼਸ਼ਾ ਈਸ਼ਵ੍ਰਰਾਜਯ੍ਾਿਧਕਾਿਰਣਃ|
ⅩⅤ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਹੰ ਯਥਾਰ੍ਥੰ ਵਚ੍ਿਮ, ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਿਸ਼ਸ਼ੁਵਦ੍ ਭੂਤਾ

ਰਾਜਯ੍ਮੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਨ ਗʼਹ੍ਲੀਯਾਤ੍ ਸ ਕਦਾਿਪ ਤਦਾਜਯ੍ੰ ਪਰ੍ਵੇਸ਼਼੍ਟੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ|
ⅩⅥ ਅਨਨਤਰੰ ਸ ਿਸ਼ਸ਼ੂਨਙ੍ਕੇ ਿਨਧਾਯ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਗਾਤੇਸ਼਼ੁ ਹਸ੍ਤੌ ਦੱਤਾਿਸ਼ਸ਼਼ੰ

ਬਭਾਸ਼਼|ੇ
ⅩⅦ ਅਥ ਸ ਵਰ੍ਤ੍ਮਨਾ ਯਾਿਤ, ਏਤਿਰ ਜਨ ਏਕੋ ਧਾਵਨ੍ ਆਗਤਯ੍

ਤਤ੍ਸੰਮੁਖੇ ਜਾਨੁਨੀ ਪਾਤਿਯਤਾ ਪʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍, ਭੋਃ ਪਰਮਗੁਰੋ, ਅਨਨ੍ਤਾਯੁਃ
ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਯੇ ਮਯਾ ਿਕੰ ਕਰ੍ੱਤਵਯ੍ੰ?
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ⅩⅧ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਰੁਵਾਚ, ਮਾਂ ਪਰਮੰ ਕੁਤੋ ਵਦਿਸ? ਿਵਨੇਸ਼ਵ੍ਰੰ ਕੋਿਪ ਪਰਮੋ ਨ
ਭਵਿਤ|

ⅩⅨਪਰਸ੍ਤੀਂ ਨਾਿਭਗੱਛ; ਨਰੰ ਮਾ ਘਾਤਯ; ਸ੍ਤੇਯੰ ਮਾ ਕੁਰ;ੁ ਮʼਸ਼਼ਾਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ
ਮਾ ਦੇਿਹ; ਿਹੰਸਾਞ੍ਚ ਮਾ ਕੁਰ;ੁ ਿਪਤਰੌ ਸੰਮਨਯ੍ਸਵ੍; ਿਨਦੇਸ਼ਾ ਏਤੇ ਤਯਾ ਜ੍ਞਾਤਾਃ|

ⅩⅩ ਤਤਸ੍ਤਨ ਪਰ੍ਤਯ੍ੁਕ੍ਤੰ, ਹੇ ਗੁਰੋ ਬਾਲਯ੍ਕਾਲਾਦਹੰ ਸਰ੍ੱਵਾਨੇਤਾਨ੍
ਆਚਰਾਿਮ|

ⅩⅪ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤੰ ਿਵਲੋਕਯ੍ ਸ੍ਨੇਹੇਨ ਬਭਾਸ਼਼ੇ, ਤਵੈਕਸਯ੍ਾਭਾਵ ਆਸ੍ਤ;ੇ ਤੰ
ਗਤਾ ਸਰ੍ੱਵਸਵ੍ੰ ਿਵ ੀਯ ਦਿਰਦੇਭਯ੍ੋ ਿਵਸ਼ਰ੍ਾਣਯ, ਤਤਃ ਸਵ੍ਰ੍ਗੇ ਧਨੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਸਯ੍ਿਸ;
ਤਤਃ ਪਰਮ੍ ਏਤਯ੍ ਕਸ਼ੰ ਵਹਨ੍ ਮਦਨੁਵਰ੍ੱਤੀ ਭਵ|

ⅩⅫ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਸਯ੍ ਬਹੁਸਮ੍ਪਿਦਦਯ੍ਮਾਨਤਾਤ੍ ਸ ਇਮਾਂ ਕਥਾਮਾਕਰ੍ਣਯ੍
ਿਵਸ਼਼ਣੋ ਦੁਃਿਖਤਸ਼੍ਚ ਸਨ੍ ਜਗਾਮ|

ⅩⅩⅢ ਅਥ ਯੀਸ਼ੁਸ਼੍ਚਤੁਰ੍ਿਦਸ਼ੋ ਿਨਰੀਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਨ੍ ਅਵਾਦੀਤ੍,
ਧਿਨਲੋਕਾਨਾਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਰਾਜਯ੍ਪਰ੍ਵੇਸ਼ਃ ਕੀਦʼਗ੍ ਦੁਸ਼਼੍ਕਰਃ|

ⅩⅩⅣ ਤਸਯ੍ ਕਥਾਤਃ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਸ਼੍ਚਮੱਚਕਃ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਪੁਨਰਵਦਤ੍, ਹੇ
ਬਾਲਕਾ ਯੇ ਧਨੇ ਿਵਸ਼ਵ੍ਸਨ੍ਿਤ ਤੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਰਾਜਯ੍ਪਰ੍ਵੇਸ਼ਃ ਕੀਦʼਗ੍ ਦੁਸ਼਼੍ਕਰਃ|

ⅩⅩⅤ ਈਸ਼ਵ੍ਰਰਾਜਯ੍ੇ ਧਿਨਨਾਂ ਪਰ੍ਵੇਸ਼ਾਤ੍ ਸੂਿਚਰਨ੍ਧਰ੍ੇਣ ਮਹਾਙ੍ਗਸਯ੍
ਗਮਨਾਗਮਨੰ ਸੁਕਰ|ੰ

ⅩⅩⅥ ਤਦਾ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾ ਅਤੀਵ ਿਵਸ੍ਿਮਤਾਃ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਪਰ੍ੋਚੁਃ, ਤਿਰ ਕਃ
ਪਿਰਤਾਣੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ?

ⅩⅩⅦ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਾਨ੍ ਿਵਲੋਕਯ੍ ਬਭਾਸ਼਼,ੇ ਤਨ੍ ਨਰਸਯ੍ਾਸਾਧਯ੍ੰ ਿਕਨ੍ਤੁ
ਨੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍, ਯਤੋ ਹੇਤੋਰੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸਰ੍ੱਵੰ ਸਾਧਯ੍ਮ੍|

ⅩⅩⅧ ਤਦਾ ਿਪਤਰ ਉਵਾਚ, ਪਸ਼ਯ੍ ਵਯੰ ਸਰ੍ੱਵੰ ਪਿਰਤਯ੍ਜਯ੍
ਭਵਤੋਨੁਗਾਿਮਨ ਜਾਤਾਃ|

ⅩⅩⅨ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵਦਤ੍, ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਹੰ ਯਥਾਰ੍ਥੰ ਵਦਾਿਮ, ਮਦਰ੍ਥੰ
ਸੁਸੰਵਾਦਾਰ੍ਥੰ ਵਾ ਯੋ ਜਨਃ ਸਦਨੰ ਭਾਤਰੰ ਭਿਗਨੀਂ ਿਪਤਰੰ ਮਾਤਰੰ ਜਾਯਾਂ
ਸਨ੍ਤਾਨਾਨ੍ ਭੂਿਮ ਵਾ ਤਯ੍ਕ੍ਤਾ

ⅩⅩⅩ ਗʼਹਭਾਤʼਭਿਗਨੀਿਪਤʼਮਾਤʼਪਤ੍ਨੀਸਨ੍ਤਾਨਭੂਮੀਨਾਿਮਹ
ਸ਼ਤਗੁਣਾਨ੍ ਪਰ੍ੇਤਯ੍ਾਨਨ੍ਤਾਯੁਸ਼੍ਚ ਨ ਪਰ੍ਾਪ੍ਨਿਤ ਤਾਦʼਸ਼ਃ ਕੋਿਪ ਨਾਸ੍ਿਤ|
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ⅩⅩⅪ ਿਕਨ੍ਤਗਰ੍ੀਯਾ ਅਨੇਕੇ ਲੋਕਾਃ ਸ਼ੇਸ਼਼ਾਃ, ਸ਼ੇਸ਼਼ੀਯਾ ਅਨੇਕੇ ਲੋਕਾਸ਼੍ਚਾਗਰ੍ਾ
ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ|

ⅩⅩⅫ ਅਥ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮਯ੍ਾਨਕਾਲੇ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਅਗਰ੍ਗਾਮੀ ਬਭੂਵ,
ਤਸ੍ਮਾੱਤੇ ਿਚਤੰ ਜ੍ਞਾਤਾ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ਗਾਿਮਨ ਭੂਤਾ ਿਬਭਯ੍ੁਃ| ਤਦਾ ਸ ਪੁਨ
ਰ੍ਦਾਦਸ਼ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਨ੍ ਗʼਹੀਤਾ ਸਵ੍ੀਯੰ ਯਦਯ੍ਦ੍ ਘਿਟਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਤੱਤਤ੍ ਤੇਭਯ੍ਃ
ਕਥਿਯਤੁੰ ਪਰ੍ਾਰੇਭੇ;

ⅩⅩⅩⅢ ਪਸ਼ਯ੍ਤ ਵਯੰ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ਪੁਰੰ ਯਾਮਃ, ਤਤ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਪੁਤਃ
ਪਰ੍ਧਾਨਯਾਜਕਾਨਾਮ੍ ਉਪਾਧਯ੍ਾਯਾਨਾਞ੍ਚ ਕਰੇਸ਼਼ੁ ਸਮਰ੍ਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਤ;ੇ ਤੇ ਚ
ਵਧਦਣ੍ਡਾਜ੍ਞਾਂ ਦਾਪਿਯਤਾ ਪਰਦੇਸ਼ੀਯਾਨਾਂ ਕਰੇਸ਼਼ੁ ਤੰ ਸਮਰ੍ਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ|

ⅩⅩⅩⅣ ਤੇ ਤਮੁਪਹਸਯ੍ ਕਸ਼ਯਾ ਪਰ੍ਹʼਤਯ੍ ਤਦਪੁਿਸ਼਼ ਿਨਸ਼਼੍ਠੀਵੰ ਿਨਕ੍ਿਸ਼਼ਪਯ੍
ਤੰ ਹਿਨਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ, ਤਤਃ ਸ ਤʼਤੀਯਿਦਨੇ ਪਰ੍ੋੱਥਾਸਯ੍ਿਤ|

ⅩⅩⅩⅤ ਤਤਃ ਿਸਵਦੇਃ ਪੁਤੌ ਯਾਕੂਬਯ੍ੋਹਨੌ ਤਦਨ੍ਿਤਕਮ੍ ਏਤਯ੍ ਪਰ੍ੋਚਤੁਃ,
ਹੇ ਗੁਰੋ ਯਦ੍ ਆਵਾਭਯ੍ਾਂ ਯਾਿਚਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਤਦਸ੍ਮਦਰ੍ਥੰ ਭਵਾਨ੍ ਕਰੋਤੁ
ਿਨਵੇਦਨਿਮਦਮਾਵਯੋਃ|

ⅩⅩⅩⅥ ਤਤਃ ਸ ਕਿਥਤਵਾਨ੍, ਯੁਵਾਂ ਿਕਿਮੱਛਥਃ? ਿਕੰ ਮਯਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਦਰ੍ਥੰ
ਕਰਣੀਯੰ?

ⅩⅩⅩⅦ ਤਦਾ ਤੌ ਪਰ੍ੋਚਤੁਃ, ਆਵਯੋਰੇਕੰ ਦਕ੍ਿਸ਼਼ਣਪਾਰ੍ਸ਼ਵ੍ੇ ਵਾਮਪਾਰ੍ਸ਼ਵ੍ੇ ਚੈਕੰ
ਤਵੈਸ਼ਵ੍ਰ੍ੱਯਪਦੇ ਸਮੁਪਵੇਸ਼਼੍ਟਮੁ੍ ਆਜ੍ਞਾਪਯ|

ⅩⅩⅩⅧ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ੁਵਾਚ ਯੁਵਾਮਜ੍ਞਾਤੇਦੰ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯੇਥ,ੇ ਯੇਨ
ਕੰਸੇਨਾਹੰ ਪਾਸਯ੍ਾਿਮ ਤੇਨ ਯੁਵਾਭਯ੍ਾਂ ਿਕੰ ਪਾਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਤੇ? ਯਸ੍ਿਮਨ੍
ਮੱਜਨੇਨਾਹੰ ਮੱਿਜਸ਼਼ਯ੍ੇ ਤਨ੍ਮੱਜਨੇ ਮੱਜਿਯਤੁੰ ਿਕੰ ਯੁਵਾਭਯ੍ਾਂ ਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਤੇ? ਤੌ
ਪਰ੍ਤਯ੍ੂਚਤੁਃ ਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਤੇ|

ⅩⅩⅩⅨਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਰਵਦਤ੍ਯੇਨ ਕੰਸੇਨਾਹੰ ਪਾਸਯ੍ਾਿਮ ਤੇਨਾਵਸ਼ਯ੍ੰ ਯੁਵਾਮਿਪ
ਪਾਸਯ੍ਥਃ, ਯੇਨ ਮੱਜਨੇਨ ਚਾਹੰ ਮੱਿਜੱਯੇ ਤਤ ਯੁਵਾਮਿਪ ਮੱਿਜਸ਼਼ਯ੍ੇਥ|ੇ

ⅩⅬ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੇਸ਼਼ਾਮਰ੍ਥਮ੍ ਇਦੰ ਿਨਰੂਿਪਤੰ, ਤਾਨ੍ ਿਵਹਾਯਾਨਯ੍ੰ ਕਮਿਪ ਮਮ
ਦਕ੍ਿਸ਼਼ਣਪਾਰ੍ਸ਼ਵ੍ੇ ਵਾਮਪਾਰ੍ਸ਼ਵ੍ੇ ਵਾ ਸਮੁਪਵੇਸ਼ਿਯਤੁੰ ਮਮਾਿਧਕਾਰੋ ਨਾਸ੍ਿਤ|

ⅩⅬⅠਅਥਾਨਯ੍ਦਸ਼ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾ ਇਮਾਂ ਕਥਾਂ ਸ਼ਤਾ ਯਾਕੂਬਯ੍ੋਹਨ੍ਭਯ੍ਾਂ ਚੁਕੁਪੁਃ|
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ⅩⅬⅡ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਾਨ੍ ਸਮਾਹੂਯ ਬਭਾਸ਼਼,ੇ ਅਨਯ੍ਦੇਸ਼ੀਯਾਨਾਂ ਰਾਜਤੰ ਯੇ
ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਿਤ ਤੇ ਤੇਸ਼਼ਾਮੇਵ ਪਰ੍ਭੁਤੰ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਿਤ, ਤਥਾ ਯੇ ਮਹਾਲੋਕਾਸ੍ਤੇ ਤੇਸ਼਼ਾਮ੍
ਅਿਧਪਿਤਤੰ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਤੀਿਤ ਯੂਯੰ ਜਾਨੀਥ|

ⅩⅬⅢ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਮਧਯ੍ੇ ਨ ਤਥਾ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ, ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਮਧਯ੍ੇ ਯਃ
ਪਰ੍ਾਧਾਨਯ੍ੰ ਵਾਞ੍ਛਿਤ ਸ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸੇਵਕੋ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ,

ⅩⅬⅣ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਯੋ ਮਹਾਨ੍ ਭਿਵਤੁਿਮੱਛਿਤ ਸ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਿਕਙ੍ਕਰੋ
ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

ⅩⅬⅤ ਯਤੋ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਪੁਤਃ ਸੇਵਯ੍ੋ ਭਿਵਤੁੰ ਨਾਗਤਃ ਸੇਵਾਂ ਕਰ੍ੱਤਾਂ ਤਥਾਨੇਕੇਸ਼਼ਾਂ
ਪਿਰਤਾਣਸਯ੍ ਮੂਲਯ੍ਰੂਪਸਵ੍ਪਰ੍ਾਣੰ ਦਾਤੁਞ੍ਚਾਗਤਃ|

ⅩⅬⅥ ਅਥ ਤੇ ਿਯਰੀਹੋਨਗਰੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਾਸ੍ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ੈ ਰ੍ਲੋਕੈਸ਼੍ਚ
ਸਹ ਯੀਸ਼ੋ ਰ੍ਗਮਨਕਾਲੇ ਟੀਮਯਸਯ੍ ਪੁਤੋ ਬਰ੍ਟੀਮਯਨਾਮਾ
ਅਨ੍ਧਸ੍ਤਨ੍ਮਾਰ੍ਗਪਾਰ੍ਸ਼ਵ੍ੇ ਿਭਕ੍ਸ਼਼ਾਰ੍ਥਮ੍ ਉਪਿਵਸ਼਼੍ਟਃ|

ⅩⅬⅦਸਨਾਸਰਤੀਯਸਯ੍ਯੀਸ਼ੋਰਾਗਮਨਵਾਰ੍ੱਤਾਂ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ਪਰ੍ੋਚੈ ਰਕ੍ਤੁਮਾਰੇਭੇ,
ਹੇ ਯੀਸ਼ੋ ਦਾਯੂਦਃ ਸਨ੍ਤਾਨ ਮਾਂ ਦਯਸਵ੍|

ⅩⅬⅧ ਤਤੋਨੇਕੇ ਲੋਕਾ ਮੌਨੀਭਵੇਿਤ ਤੰ ਤਰ੍ਜਯਾਮਾਸੁਃ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ
ਪੁਨਰਿਧਕਮੁੱਚੈ ਰ੍ਜਗਾਦ, ਹੇ ਯੀਸ਼ੋ ਦਾਯੂਦਃ ਸਨ੍ਤਾਨ ਮਾਂ ਦਯਸਵ੍|

ⅩⅬⅨ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਃ ਸ੍ਿਥਤਾ ਤਮਾਹਾਤੁੰ ਸਮਾਿਦਦੇਸ਼, ਤਤੋ
ਲੋਕਾਸ੍ਤਮਨ੍ਧਮਾਹੂਯ ਬਭਾਿਸ਼਼ਰੇ, ਹੇ ਨਰ, ਸ੍ਿਥਰੋ ਭਵ, ਉੱਿਤਸ਼਼੍ਠ, ਸ
ਤਾਮਾਹਯਿਤ|

Ⅼ ਤਦਾ ਸ ਉੱਤਰੀਯਵਸ੍ਤੰ ਿਨਕ੍ਿਸ਼਼ਪਯ੍ ਪਰ੍ੋੱਥਾਯ ਯੀਸ਼ੋਃ ਸਮੀਪੰ ਗਤਃ|
ⅬⅠ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਮਵਦਤ੍ ਤਯਾ ਿਕੰ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯ੍ਤ?ੇ ਤੁਭਯ੍ਮਹੰ ਿਕੰ

ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਾਮੀ? ਤਦਾ ਸੋਨ੍ਧਸ੍ਤਮੁਵਾਚ, ਹੇ ਗੁਰੋ ਮਦੀਯਾ ਦʼਸ਼਼੍ਿਟਰ੍ਭਵੇਤ੍|
ⅬⅡ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਮੁਵਾਚ ਯਾਿਹ ਤਵ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਸ੍ਤਾਂ ਸਵ੍ਸ੍ਥਮਕਾਰ੍ਸ਼਼ੀਤ੍,

ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼਼ਣੰ ਸ ਦʼਸ਼਼੍ਿਟੰ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ ਪਥਾ ਯੀਸ਼ੋਃ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਯਯੌ|

Ⅺ
Ⅰ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਤੇਸ਼਼ੁ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮਃ ਸਮੀਪਸ੍ਥਯੋ

ਰ੍ਬੈਤ੍ਫਗੀਬੈਥਨੀਯਪੁਰਯੋਰਨ੍ਿਤਕਸ੍ਥੰ ਜੈਤੁਨਨਾਮਾਿਦਮਾਗਤੇਸ਼਼ੁ ਯੀਸ਼ੁਃ
ਪਰ੍ੇਸ਼਼ਣਕਾਲੇ ਦੌ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਿਵਦੰ ਵਾਕਯ੍ੰ ਜਗਾਦ,
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Ⅱ ਯੁਵਾਮਮੁੰ ਸੰਮੁਖਸ੍ਥੰ ਗਰ੍ਾਮੰ ਯਾਤ,ੰ ਤਤ ਪਰ੍ਿਵਸ਼ਯ੍ ਯੋ ਨਰੰ ਨਾਵਹਤ੍ ਤੰ
ਗਰ੍ੱਦਭਸ਼ਾਵਕੰ ਦਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਥਸ੍ਤੰ ਮੋਚਿਯਤਾਨਯਤੰ|

Ⅲ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੁਵਾਂ ਕਰ੍ੰਮੇਦੰ ਕੁਤਃ ਕੁਰੁਥਃ? ਕਥਾਿਮਮਾਂ ਯਿਦ ਕੋਿਪ ਪʼ◌ੱਛਿਤ
ਤਿਰ ਪਰ੍ਭੋਰਤ ਪਰ੍ਯੋਜਨਮਸ੍ਤੀਿਤ ਕਿਥਤੇ ਸ ਸ਼ੀਘਰ੍ੰ ਤਮਤ ਪਰ੍ੇਸ਼਼ਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

Ⅳ ਤਤਸ੍ਤੌ ਗਤਾ ਿਦਮਾਰ੍ਗਮੇਲਨੇ ਕਸਯ੍ਿਚਦ੍ ਦਾਰਸਯ੍ ਪਾਰ੍ਸ਼ਵ੍ੇ ਤੰ
ਗਰ੍ੱਦਭਸ਼ਾਵਕੰ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ ਮੋਚਯਤਃ,

Ⅴ ਏਤਿਰ ਤਤੋਪਸ੍ਿਥਤਲੋਕਾਨਾਂ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਅਪʼ◌ੱਛਤ੍, ਗਰ੍ੱਦਭਿਸ਼ਸ਼ੁੰ ਕੁਤੋ
ਮੋਚਯਥਃ?

Ⅵ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੋਰਾਜ੍ਞਾਨੁਸਾਰੇਣ ਤੇਭਯ੍ਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ੁਿਦਤੇ ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼਼ਣੰ ਤਮਾਦਾਤੁੰ
ਤੇ(ਅ)ਨੁਜਜ੍ਞਃੁ|

Ⅶਅਥ ਤੌ ਯੀਸ਼ੋਃ ਸੰਿਨਿਧੰ ਗਰ੍ੱਦਭਿਸ਼ਸ਼ੁਮ੍ ਆਨੀਯ ਤਦੁਪਿਰ ਸਵ੍ਵਸ੍ਤਾਿਣ
ਪਾਤਯਾਮਾਸਤੁਃ; ਤਤਃ ਸ ਤਦੁਪਿਰ ਸਮੁਪਿਵਸ਼਼੍ਟਃ|

Ⅷ ਤਦਾਨੇਕੇ ਪਿਥ ਸਵ੍ਵਾਸਾਿਂਸ ਪਾਤਯਾਮਾਸੁਃ, ਪਰੈਸ਼੍ਚ ਤਰੁਸ਼ਾਖਾਸ਼੍ਿਛਤਵਾ
ਮਾਰ੍ਗੇ ਿਵਕੀਰ੍ਣਾਃ|

Ⅸ ਅਪਰਞ੍ਚ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ਗਾਿਮਨ(ਅ)ਗਰ੍ਗਾਿਮਨਸ਼੍ਚ ਸਰ੍ੱਵੇ ਜਨਾ
ਉਚੈਃਸਵ੍ਰੇਣ ਵਕ੍ਤੁਮਾਰੇਿਭਰੇ, ਜਯ ਜਯ ਯਃ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਨਾਮ੍ਨਾਗੱਛਿਤ ਸ
ਧਨਯ੍ ਇਿਤ|

Ⅹਤਥਾਸ੍ਮਾਕਮੰ ਪੂਰ੍ੱਵਪੁਰੁਸ਼਼ਸਯ੍ ਦਾਯੂਦੋ ਯਦਾਜਯ੍ੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰਨਾਮ੍ਨਾਯਾਿਤ
ਤਦਿਪ ਧਨਯ੍,ੰ ਸਰ੍ੱਵਸ੍ਮਾਦੁੱਛਾਯੇ ਸਵ੍ਰ੍ਗੇ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਜਯੋ ਭਵੇਤ੍|

Ⅺ ਇੱਥੰ ਯੀਸ਼ੁ ਿਰਯ੍ਰੂਸ਼ਾਲਿਮ ਮਨ੍ਿਦਰੰ ਪਰ੍ਿਵਸ਼ਯ੍ ਚਤੁਰ੍ਿਦਕ੍ਸ੍ਥਾਿਨ
ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ ਵਸ੍ਤੂਿਨ ਦʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍; ਅਥ ਸਾਯੰਕਾਲ ਉਪਸ੍ਿਥਤੇ
ਦਾਦਸ਼ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਸਿਹਤੋ ਬੈਥਿਨਯੰ ਜਗਾਮ|

Ⅻਅਪਰੇਹਿਨ ਬੈਥਿਨਯਾਦ੍ ਆਗਮਨਸਮਯੇ ਕ੍ਸ਼਼ੁਧਾਰ੍ੱਤੋ ਬਭੂਵ|
ⅩⅢ ਤਤੋ ਦੂਰੇ ਸਪਤਮੁਡੁਮ੍ਬਰਪਾਦਪੰ ਿਵਲੋਕਯ੍ ਤਤ ਿਕਞ੍ਿਚਤ੍ ਫਲੰ

ਪਰ੍ਾਪ੍ਤੁੰ ਤਸਯ੍ ਸੰਿਨਕʼਸ਼਼੍ਟੰ ਯਯ,ੌ ਤਦਾਨੀਂ ਫਲਪਾਤਨਸਯ੍ ਸਮਯੋ ਨਾਗੱਛਿਤ|
ਤਤਸ੍ਤਤੋਪਸ੍ਿਥਤਃ ਪਤਾਿਣ ਿਵਨਾ ਿਕਮਪਯ੍ਪਰੰ ਨ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ ਸ ਕਿਥਤਵਾਨ੍,

ⅩⅣਅਦਯ੍ਾਰਭਯ੍ ਕੋਿਪ ਮਾਨਵਸ੍ਤੱਤਃ ਫਲੰ ਨ ਭੁਞ੍ਜੀਤ;ਇਮਾਂ ਕਥਾਂ ਤਸਯ੍
ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਃ ਸ਼ੁਸ਼ਵਃੁ|
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ⅩⅤ ਤਦਨਨ੍ਤਰੰ ਤੇਸ਼਼ੁ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮਮਾਯਾਤੇਸ਼਼ੁ ਯੀਸ਼ੁ ਰ੍ਮਨ੍ਿਦਰੰ ਗਤਾ
ਤਤਸ੍ਥਾਨਾਂ ਬਿਣਜਾਂ ਮੁਦਾਸਨਾਿਨ ਪਾਰਾਵਤਿਵ ੇਤʼਣਾਮ੍ ਆਸਨਾਿਨ ਚ
ਨਯ੍ੁਬ੍ਜਯਾਞ੍ਚਕਾਰ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ੇਤʼਨ੍ ਿਵ ੇਤਂʼਸ਼੍ਚ ਬਿਹਸ਼੍ਚਕਾਰ|

ⅩⅥ ਅਪਰੰ ਮਨ੍ਿਦਰਮਧਯ੍ੇਨ ਿਕਮਿਪ ਪਾਤੰ ਵੋਢੁੰ ਸਰ੍ੱਵਜਨੰ
ਿਨਵਾਰਯਾਮਾਸ|

ⅩⅦ ਲੋਕਾਨੁਪਿਦਸ਼ਨ੍ ਜਗਾਦ, ਮਮ ਗʼਹੰ ਸਰ੍ੱਵਜਾਤੀਯਾਨਾਂ
ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਾਗʼਹਮ੍ ਇਿਤ ਨਾਮ੍ਨਾ ਪਰ੍ਿਥਤੰ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਏਤਤ੍ ਿਕੰ ਸ਼ਾਸ੍ਤੇ
ਿਲਿਖਤੰ ਨਾਸ੍ਿਤ? ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੂਯੰ ਤਦੇਵ ਚੋਰਾਣਾਂ ਗਹਰੰ ਕੁਰੁਥ|

ⅩⅧਇਮਾਂ ਵਾਣੀਂ ਸ਼ਤਾਧਯ੍ਾਪਕਾਃ ਪਰ੍ਧਾਨਯਾਜਕਾਸ਼੍ਚ ਤੰ ਯਥਾ ਨਾਸ਼ਿਯਤੁੰ
ਸ਼ਕ੍ਨੁਵਨ੍ਿਤ ਤਥੋ◌ਪेਾਯੰ ਮʼਗਯਾਮਾਸੁਃ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਸਯ੍ੋਪਦੇਸ਼ਾਤ੍ ਸਰ੍ੱਵੇ ਲੋਕਾ
ਿਵਸ੍ਮਯੰ ਗਤਾ ਅਤਸ੍ਤੇ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਿਬਭਯ੍ੁਃ|

ⅩⅨਅਥ ਸਾਯੰਸਮਯ ਉਪਸ੍ਿਥਤੇ ਯੀਸ਼ੁਰ੍ਨਗਰਾਦ੍ ਬਿਹਰਵਾਜ|
ⅩⅩ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਪਰ੍ਾਤਃਕਾਲੇ ਤੇ ਤੇਨ ਮਾਰ੍ਗੇਣ

ਗੱਛਨ੍ਤਸ੍ਤਮੁਡੁਮ੍ਬਰਮਹੀਰੁਹੰ ਸਮੂਲੰ ਸ਼ੁਸ਼਼੍ਕੰ ਦਦʼਸ਼ੁਃ|
ⅩⅪ ਤਤਃ ਿਪਤਰਃ ਪੂਰ੍ੱਵਵਾਕਯ੍ੰ ਸ੍ਮਰਨ੍ ਯੀਸ਼ੁੰ ਬਭਾਸ਼਼,ੰ ਹੇ ਗੁਰੋ ਪਸ਼ਯ੍ਤੁ

ਯ ਉਡੁਮ੍ਬਰਿਵਟਪੀ ਭਵਤਾ ਸ਼ਪ੍ਤਃ ਸ ਸ਼ੁਸ਼਼੍ਕੋ ਬਭੂਵ|
ⅩⅫ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵਾਦੀਤ੍, ਯੂਯਮੀਸ਼ਵ੍ਰੇ ਿਵਸ਼ਵ੍ਿਸਤ|
ⅩⅩⅢ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਹੰ ਯਥਾਰ੍ਥੰ ਵਦਾਿਮ ਕੋਿਪ ਯਦਯ੍ੇਤਦ੍ਿਗਿਰੰ ਵਦਿਤ,

ਤਮੁੱਥਾਯ ਗਤਾ ਜਲਧੌ ਪਤ, ਪਰ੍ੋਕ੍ਤਿਮਦੰ ਵਾਕਯ੍ਮਵਸ਼ਯ੍ੰ ਘਿਟਸ਼਼ਯ੍ਤ,ੇ ਮਨਸਾ
ਿਕਮਿਪ ਨ ਸਨ੍ਿਦਹਯ੍ ਚੇਿਦਦੰ ਿਵਸ਼ਵ੍ਸੇਤ੍ ਤਿਰ ਤਸਯ੍ ਵਾਕਯ੍ਾਨੁਸਾਰੇਣ ਤਦ੍
ਘਿਟਸ਼਼ਯ੍ਤੇ|

ⅩⅩⅣ ਅਤੋ ਹੇਤੋਰਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਵਚ੍ਿਮ, ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਾਕਾਲੇ
ਯਦਯ੍ਦਾਕਾਕਂ੍ਿਸ਼਼ਸ਼਼ਯ੍ਧਵ੍ੇ ਤੱਤਦਵਸ਼ਯ੍ੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਸਯ੍ਥ, ਇੱਥੰ ਿਵਸ਼ਵ੍ਿਸਤ, ਤਤਃ
ਪਰ੍ਾਪ੍ਸਯ੍ਥ|

ⅩⅩⅤਅਪਰਞ੍ਚ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਸੁ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਿਯਤੁੰ ਸਮੁੱਿਥਤੇਸ਼਼ੁ ਯਿਦ ਕੋਿਪ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍
ਅਪਰਾਧੀ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ, ਤਿਰ ਤੰ ਕ੍ਸ਼਼ਮਧਵ੍ੰ, ਤਥਾ ਕʼਤੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸਵ੍ਰ੍ਗਸ੍ਥਃ
ਿਪਤਾਿਪ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮਾਗਾਿਂਮ ਕ੍ਸ਼਼ਿਮਸ਼਼ਯ੍ਤੇ|
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ⅩⅩⅥ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਿਦ ਨ ਕ੍ਸ਼਼ਮਧਵ੍ੇ ਤਿਰ ਵਃ ਸਵ੍ਰ੍ਗਸ੍ਥਃ ਿਪਤਾਿਪ
ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮਾਗਾਿਂਸ ਨ ਕ੍ਸ਼਼ਿਮਸ਼਼ਯ੍ਤ|ੇ

ⅩⅩⅦ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਤੇ ਪੁਨ ਿਰਯ੍ਰੂਸ਼ਾਲਮੰ ਪਰ੍ਿਵਿਵਸ਼ੁਃ, ਯੀਸ਼ੁ ਰਯ੍ਦਾ
ਮਧਯ੍ੇਮਨ੍ਿਦਰਮ੍ ਇਤਸ੍ਤਤੋ ਗੱਛਿਤ, ਤਦਾਨੀਂ ਪਰ੍ਧਾਨਯਾਜਕਾ ਉਪਾਧਯ੍ਾਯਾਃ
ਪਰ੍ਾਞ੍ਚਸ਼੍ਚ ਤਦਨ੍ਿਤਕਮੇਤਯ੍ ਕਥਾਿਮਮਾਂ ਪਪਰ੍ੱਛੁਃ,

ⅩⅩⅧ ਤੰ ਕੇਨਾਦੇਸ਼ੇਨ ਕਰ੍ੰਮਾਣਯ੍ੇਤਾਿਨ ਕਰੋਿਸ਼?਼ ਤਥੈਤਾਿਨ ਕਰ੍ੰਮਾਿਣ
ਕਰ੍ੱਤਾਂ ਕੇਨਾਿਦਸ਼਼੍ਟੋਿਸ?

ⅩⅩⅨ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪਰ੍ਿਤਗਿਦਤਵਾਨ੍ ਅਹਮਿਪ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਏਕਕਥਾਂ
ਪʼ◌ੱਛਾਿਮ, ਯਿਦ ਯੂਯੰ ਤਸਯ੍ਾ ਉੱਤਰੰ ਕੁਰੁਥ, ਤਿਰ ਕਯਾਜ੍ਞਯਾਹੰ
ਕਰ੍ੰਮਾਣਯ੍ੇਤਾਿਨ ਕਰੋਿਮ ਤਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਭਯ੍ੰ ਕਥਿਯਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ|

ⅩⅩⅩਯੋਹਨ ਮੱਜਨਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਾਤ੍ ਜਾਤੰ ਿਕੰ ਮਾਨਵਾਤ੍? ਤਨ੍ਮਹਯ੍ੰ ਕਥਯਤ|
ⅩⅩⅪ ਤੇ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਿਵਵੇਕ੍ਤੁੰ ਪਰ੍ਾਰੇਿਭਰੇ, ਤਦ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਾਦ੍ ਬਭੂਵੇਿਤ ਚੇਦ੍

ਵਦਾਮਸ੍ਤਿਰ ਕੁਤਸ੍ਤੰ ਨ ਪਰ੍ਤਯ੍ੈਤ? ਕਥਮੇਤਾਂ ਕਥਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅫਮਾਨਵਾਦ੍ ਅਭਵਿਦਿਤ ਚੇਦ੍ ਵਦਾਮਸ੍ਤਿਰ ਲੋਕੇਭਯ੍ੋ ਭਯਮਸ੍ਿਤ ਯਤੋ

ਹੇਤੋਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਯੋਹਨੰ ਸਤਯ੍ੰ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਨੰ ਮਨਯ੍ਨ੍ਤ|ੇ
ⅩⅩⅩⅢ ਅਤਏਵ ਤੇ ਯੀਸ਼ੁੰ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵਾਿਦਸ਼਼ੁ ਰਯੰ ਤਦ੍ ਵਕ੍ਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨੁਮਃ|

ਯੀਸ਼ੁਰੁਵਾਚ, ਤਿਰ ਯੇਨਾਦੇਸ਼ੇਨ ਕਰ੍ੰਮਾਣਯ੍ੇਤਾਿਨ ਕਰੋਿਮ, ਅਹਮਿਪ ਯੁਸ਼਼੍ਮਭਯ੍ੰ
ਤੰਨ ਕਥਿਯਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ|

Ⅻ
Ⅰ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਯੀਸ਼ੁ ਰ੍ਦʼਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ਤੇਨ ਤੇਭਯ੍ਃ ਕਥਿਯਤੁਮਾਰੇਭੇ, ਕਸ਼੍ਿਚਦੇਕੋ

ਦਾਕ੍ਸ਼਼ਾਕ੍ਸ਼਼ੇਤੰ ਿਵਧਾਯ ਤੱਚਤੁਰ੍ਿਦਕ੍ਸ਼਼ੁ ਵਾਰਣੀਂ ਕʼਤਾ ਤਨ੍ਮਧਯ੍ੇ
ਦਾਕ੍ਸ਼਼ਾਪੇਸ਼਼ਣਕੁਣ੍ਡਮ੍ ਅਖਨਤ੍, ਤਥਾ ਤਸਯ੍ ਗਡਮਿਪ ਿਨਰ੍ੰਿਮਤਵਾਨ੍
ਤਤਸ੍ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼਼ੇਤੰ ਕʼਸ਼਼ੀਵਲੇਸ਼਼ੁ ਸਮਰ੍ਪਯ੍ ਦੂਰਦੇਸ਼ੰ ਜਗਾਮ|

Ⅱ ਤਦਨਨ੍ਤਰੰ ਫਲਕਾਲੇ ਕʼਸ਼਼ੀਵਲੇਭਯ੍ੋ ਦਾਕ੍ਸ਼਼ਾਕ੍ਸ਼਼ੇਤਫਲਾਿਨ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤੁੰ ਤੇਸ਼਼ਾਂ
ਸਿਵਧੇ ਭʼਤਯ੍ਮ੍ ਏਕੰ ਪਰ੍ਾਿਹਣੋਤ੍|

Ⅲ ਿਕਨ੍ਤੁ ਕʼਸ਼਼ੀਵਲਾਸ੍ਤੰ ਧʼਤਾ ਪਰ੍ਹʼਤਯ੍ ਿਰਕ੍ਤਹਸ੍ਤੰ ਿਵਸਸʼਜੁਃ|
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Ⅳ ਤਤਃ ਸ ਪੁਨਰਨਯ੍ਮੇਕੰ ਭʼਤਯ੍ੰ ਪਰ੍ਸ਼਼ਯਾਮਾਸ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੇ ਕʼਸ਼਼ੀਵਲਾਃ
ਪਾਸ਼਼ਾਣਾਘਾਤੈਸ੍ਤਸਯ੍ ਿਸ਼ਰੋ ਭਙ੍ਕ੍ਤਾ ਸਾਪਮਾਨੰ ਤੰ ਵਯ੍ਸਰ੍ਜਨ੍|

Ⅴ ਤਤਃ ਪਰੰ ਸੋਪਰੰ ਦਾਸੰ ਪਰ੍ਾਿਹਣੋਤ੍ ਤਦਾ ਤੇ ਤੰ ਜਘ੍ਨੁਃ, ਏਵਮ੍ ਅਨੇਕੇਸ਼਼ਾਂ
ਕਸਯ੍ਿਚਤ੍ ਪਰ੍ਹਾਰਃ ਕਸਯ੍ਿਚਦ੍ ਵਧਸ਼੍ਚ ਤੈਃ ਕʼਤਃ|

Ⅵ ਤਤਃ ਪਰੰ ਮਯਾ ਸਵ੍ਪੁਤੇ ਪਰ੍ਿਹਤੇ ਤੇ ਤਮਵਸ਼ਯ੍ੰ ਸੰਮੰਸਯ੍ਨ੍ਤੇ,
ਇਤਯ੍ੁਕ੍ਤਾਵਸ਼ੇਸ਼਼ੇ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸੰਿਨਧੌ ਿਨਜਿਪਰ੍ਯਮ੍ ਅਿਦਤੀਯੰ ਪੁਤੰ ਪਰ੍ੇਸ਼਼ਯਾਮਾਸ|

Ⅶ ਿਕਨ੍ਤੁ ਕʼਸ਼਼ੀਵਲਾਃ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਜਗਦੁਃ, ਏਸ਼਼ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ,
ਆਗੱਛਤ ਵਯਮੇਨੰ ਹਨ੍ਮਸ੍ਤਥਾ ਕʼਤੇ (ਅ)ਿਧਕਾਰੋਯਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

Ⅷ ਤਤਸ੍ਤੰ ਧʼਤਾ ਹਤਾ ਦਾਕ੍ਸ਼਼ਾਕ੍ਸ਼਼ੇਤਾਦ੍ ਬਿਹਃ ਪਰ੍ਾਕ੍ਿਸ਼਼ਪਨ੍|
Ⅸ ਅਨੇਨਾਸੌ ਦਾਕ੍ਸ਼਼ਾਕ੍ਸ਼਼ੇਤਪਿਤਃ ਿਕੰ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਿਤ? ਸ ਏਤਯ੍ ਤਾਨ੍

ਕʼਸ਼਼ੀਵਲਾਨ੍ ਸੰਹਤਯ੍ ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼਼ੇਤਮ੍ ਅਨਯ੍ੇਸ਼਼ੁ ਕʼਸ਼਼ੀਵਲੇਸ਼਼ੁ ਸਮਰ੍ਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
Ⅹ ਅਪਰਞ੍ਚ, "ਸ੍ਥਪਤਯਃ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਗਰ੍ਾਵਾਣੰ ਯਨ੍ਤੁ ਤੁੱਛਕੰ|

ਪਰ੍ਾਧਾਨਪਰ੍ਸ੍ਤਰਃ ਕੋਣੇ ਸ ਏਵ ਸੰਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
Ⅺ ਏਤਤ੍ ਕਰ੍ੰਮ ਪਰੇਸ਼ਸਯ੍ਾਦਂ੍ਭੁਤੰ ਨ ਦʼਸ਼਼੍ਿਟਤੋ ਭਵੇਤ੍|| " ਇਮਾਂ ਸ਼ਾਸ੍ਤੀਯਾਂ

ਿਲਿਪੰ ਯੂਯੰ ਿਕੰ ਨਾਪਾਿਠਸ਼਼੍ਟ?
Ⅻ ਤਦਾਨੀਂ ਸ ਤਾਨੁੱਿਦਸ਼ਯ੍ ਤਾਂ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ਤਕਥਾਂ ਕਿਥਤਵਾਨ੍, ਤ ਇੱਥੰ

ਬੁਦ੍ੱਵਾ ਤੰ ਧਰ੍ੱਤਾਮੁਦਯ੍ਤਾਃ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਲੋਕੇਭਯ੍ੋ ਿਬਭਯ੍ੁਃ, ਤਦਨਨ੍ਤਰੰ ਤੇ ਤੰ
ਿਵਹਾਯ ਵਵਜੁਃ|

ⅩⅢ ਅਪਰਞ੍ਚ ਤੇ ਤਸਯ੍ ਵਾਕਯ੍ਦੋਸ਼਼ੰ ਧਰ੍ੱਤਾਂ ਕਿਤਪਯਾਨ੍ ਿਫਰੂਿਸ਼ਨ
ਹੇਰੋਦੀਯਾਸ਼ਂ੍ਚ ਲੋਕਾਨ੍ ਤਦਨ੍ਿਤਕੰ ਪਰ੍ੇਸ਼਼ਯਾਮਾਸੁਃ|

ⅩⅣਤਆਗਤਯ੍ ਤਮਵਦਨ੍, ਹੇ ਗੁਰੋ ਭਵਾਨ੍ ਤਥਯ੍ਭਾਸ਼਼ੀ ਕਸਯ੍ਾਪਯ੍ਨੁਰੋਧੰ
ਨ ਮਨਯ੍ਤ,ੇ ਪਕ੍ਸ਼਼ਪਾਤਞ੍ਚ ਨ ਕਰੋਿਤ, ਯਥਾਰ੍ਥਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰੀਯੰ ਮਾਰ੍ਗੰ
ਦਰ੍ਸ਼ਯਿਤ ਵਯਮੇਤਤ੍ ਪਰ੍ਜਾਨੀਮਃ, ਕੈਸਰਾਯ ਕਰੋ ਦੇਯੋ ਨ ਵਾ?ਂ ਵਯੰ ਦਾਸਯ੍ਾਮੋ
ਨ ਵਾ?

ⅩⅤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਕਪਟੰ ਜ੍ਞਾਤਾ ਜਗਾਦ, ਕੁਤੋ ਮਾਂ ਪਰੀਕ੍ਸ਼਼ਧਵ੍ੇ? ਏਕੰ
ਮੁਦਾਪਾਦੰ ਸਮਾਨੀਯ ਮਾਂ ਦਰ੍ਸ਼ਯਤ|

ⅩⅥ ਤਦਾ ਤੈਰੇਕਸ੍ਿਮਨ੍ ਮੁਦਾਪਾਦੇ ਸਮਾਨੀਤੇ ਸ ਤਾਨ੍ ਪਪਰ੍ੱਛ, ਅਤ ਿਲਿਖਤੰ
ਨਾਮ ਮੂਰ੍ੱਿਤ ਰਾ ਕਸਯ੍? ਤੇ ਪਰ੍ਤਯ੍ੂਚੁਃ, ਕੈਸਰਸਯ੍|
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ⅩⅦ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਰਵਦਤ੍ ਤਿਰ ਕੈਸਰਸਯ੍ ਦਵਯ੍ਾਿਣ ਕੈਸਰਾਯ ਦੱਤ,
ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਦਵਯ੍ਾਿਣ ਤੁ ਈਸ਼ਵ੍ਰਾਯ ਦੱਤ; ਤਤਸ੍ਤੇ ਿਵਸ੍ਮਯੰ ਮੇਿਨਰ|ੇ

ⅩⅧ ਅਥ ਮʼਤਾਨਾਮੁੱਥਾਨੰ ਯੇ ਨ ਮਨਯ੍ਨ੍ਤੇ ਤੇ ਿਸਦੂਿਕਨ ਯੀਸ਼ੋਃ
ਸਮੀਪਮਾਗਤਯ੍ ਤੰ ਪਪਰ੍ੱਛੁਃ;

ⅩⅨ ਹੇ ਗੁਰੋ ਕਸ਼੍ਿਚੱਜਨ ਯਿਦ ਿਨਃਸਨ੍ਤਿਤਃ ਸਨ੍ ਭਾਰ੍ੱਯਾਯਾਂ ਸਤਯ੍ਾਂ
ਿਮਰ੍ਯਤੇ ਤਿਰ ਤਸਯ੍ ਭਾਤਾ ਤਸਯ੍ ਭਾਰ੍ੱਯਾਂ ਗʼਹੀਤਾ ਭਾਤੁ ਰੰਸ਼ੋਤ੍ਪੱਿਤੰ
ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਿਤ, ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਿਮਮਾਂ ਮੂਸਾ ਅਸ੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਵਯ੍ਿਲਖਤ੍|

ⅩⅩ ਿਕਨ੍ਤੁ ਕੇਿਚਤ੍ ਸਪ੍ਤ ਭਾਤਰ ਆਸਨ੍, ਤਤਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਜਯ੍ੇਸ਼਼੍ਠਭਾਤਾ
ਿਵਵਹਯ੍ ਿਨਃਸਨ੍ਤਿਤਃ ਸਨ੍ ਅਿਮਰ੍ਯਤ|

ⅩⅪ ਤਤੋ ਿਦਤੀਯੋ ਭਾਤਾ ਤਾਂ ਸ੍ਿਤਯਮਗʼਹਣਤ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸੋਿਪ ਿਨਃਸਨ੍ਤਿਤਃ
ਸਨ੍ ਅਿਮਰ੍ਯਤ; ਅਥ ਤʼਤੀਯੋਿਪ ਭਾਤਾ ਤਾਦʼਸ਼ੋਭਵਤ੍|

ⅩⅫ ਇੱਥੰ ਸਪ੍ਤੈਵ ਭਾਤਰਸ੍ਤਾਂ ਸ੍ਿਤਯੰ ਗʼਹੀਤਾ ਿਨਃਸਨ੍ਤਾਨਾਃ
ਸਨ੍ਤੋ(ਅ)ਿਮਰ੍ਯਨ੍ਤ, ਸਰ੍ੱਵਸ਼ੇਸ਼਼ੇ ਸਾਿਪ ਸ੍ਤੀ ਿਮਰ੍ਯਤੇ ਸ੍ਮ|

ⅩⅩⅢਅਥ ਮʼਤਾਨਾਮੁੱਥਾਨਕਾਲੇ ਯਦਾ ਤ ਉੱਥਾਸਯ੍ਨ੍ਿਤ ਤਦਾ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਕਸਯ੍
ਭਾਰ੍ੱਯਾ ਸਾ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ? ਯਤਸ੍ਤੇ ਸਪ੍ਤੈਵ ਤਾਂ ਵਯ੍ਵਹਨ੍|

ⅩⅩⅣ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ੁਵਾਚ ਸ਼ਾਸ੍ਤਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸ਼ਕ੍ਿਤਞ੍ਚ ਯੂਯਮਜ੍ਞਾਤਾ
ਿਕਮਭਾਮਯ੍ਤ ਨ?

ⅩⅩⅤ ਮʼਤਲੋਕਾਨਾਮੁੱਥਾਨੰ ਸਿਤ ਤੇ ਨ ਿਵਵਹਨ੍ਿਤ ਵਾਗ੍ਦੱਤਾ ਅਿਪ ਨ
ਭਵਨ੍ਿਤ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਸਵ੍ਰ੍ਗੀਯਦੂਤਾਨਾਂ ਸਦʼਸ਼ਾ ਭਵਨ੍ਿਤ|

ⅩⅩⅥ ਪੁਨਸ਼੍ਚ "ਅਹਮ੍ ਇਬਰ੍ਾਹੀਮ ਈਸ਼ਵ੍ਰ ਇਸਹ੍ਾਕ ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ
ਯਾਕੂਬਸ਼੍ਚੇਸ਼ਵ੍ਰਃ" ਯਾਿਮਮਾਂ ਕਥਾਂ ਸ੍ਤਮ੍ਬਮਧਯ੍ੇ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ
ਮੂਸਾਮਵਾਦੀਤ੍ ਮʼਤਾਨਾਮੁੱਥਾਨਾਰ੍ਥੇ ਸਾ ਕਥਾ ਮੂਸਾਿਲਿਖਤੇ ਪੁਸ੍ਤਕੇ ਿਕੰ
ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਨਾਪਾਿਠ?

ⅩⅩⅦਈਸ਼ਵ੍ਰੋ ਜੀਵਤਾਂ ਪਰ੍ਭੁਃ ਿਕਨ੍ਤੁ ਮʼਤਾਨਾਂ ਪਰ੍ਭੁ ਰ੍ਨ ਭਵਿਤ, ਤਸ੍ਮਾੱਧੇਤੋ
ਰਯ੍ੂਯੰ ਮਹਾਭਮੇਣ ਿਤਸ਼਼੍ਠਥ|

ⅩⅩⅧਏਤਿਰ ਏਕੋਧਯ੍ਾਪਕ ਏਤਯ੍ ਤੇਸ਼਼ਾਿਮੱਥੰ ਿਵਚਾਰੰ ਸ਼ੁਸ਼ਰ੍ਾਵ; ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਂ
ਵਾਕਯ੍ਸਯ੍ ਸਦੁੱਤਰੰ ਦੱਤਵਾਨ੍ ਇਿਤ ਬੁਦ੍ੱਵਾ ਤੰ ਪʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍ ਸਰ੍ੱਵਾਸਾਮ੍
ਆਜ੍ਞਾਨਾਂ ਕਾ ਸ਼ਰ੍ੇਸ਼਼੍ਠਾ? ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ੁਵਾਚ,
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ⅩⅩⅨ "ਹੇ ਇਸਰ੍ਾਯੇੱਲੋਕਾ ਅਵਧੱਤ, ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪਰ੍ਭੁਃ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰ ਏਕ ਏਵ,
ⅩⅩⅩ ਯੂਯੰ ਸਰ੍ੱਵਨ੍ਤਃਕਰਣੈਃ ਸਰ੍ੱਵਪਰ੍ਾਣੈਃ ਸਰ੍ੱਵਿਚੱਤੈਃ

ਸਰ੍ੱਵਸ਼ਕ੍ਿਤਿਭਸ਼੍ਚ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਪਰ੍ਭੌ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰੇ ਪਰ੍ੀਯਧਵ੍,ੰ" ਇਤਯ੍ਾਜ੍ਞਾ ਸ਼ਰ੍ੇਸ਼਼੍ਠਾ|
ⅩⅩⅪ ਤਥਾ "ਸਵ੍ਪਰ੍ਿਤਵਾਿਸਿਨ ਸਵ੍ਵਤ੍ ਪਰ੍ੇਮ ਕੁਰੁਧਵ੍ੰ," ਏਸ਼਼ਾ ਯਾ ਿਦਤੀਯਾਜ੍ਞਾ

ਸਾ ਤਾਦʼਸ਼ੀ; ਏਤਾਭਯ੍ਾਂ ਦਾਭਯ੍ਾਮ੍ਆਜ੍ਞਾਭਯ੍ਾਮ੍ ਅਨਯ੍ਾ ਕਾਪਯ੍ਾਜ੍ਞਾ ਸ਼ਰ੍ੇਸ਼਼੍ਠਾ
ਨਾਸ੍ਿਤ|

ⅩⅩⅫ ਤਦਾ ਸੋਧਯ੍ਾਪਕਸ੍ਤਮਵਦਤ੍, ਹੇ ਗੁਰੋ ਸਤਯ੍ੰ ਭਵਾਨ੍ ਯਥਾਰ੍ਥੰ
ਪਰ੍ੋਕ੍ਤਵਾਨ੍ ਯਤ ਏਕਸ੍ਮਾਦ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਾਦ੍ ਅਨਯ੍ੋ ਿਦਤੀਯ ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ ਨਾਸ੍ਿਤ;

ⅩⅩⅩⅢ ਅਪਰੰ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ਤਃਕਰਣੈਃ ਸਰ੍ੱਵਪਰ੍ਾਣੈਃ ਸਰ੍ੱਵਿਚੱਤੈਃ
ਸਰ੍ੱਵਸ਼ਕ੍ਿਤਿਭਸ਼੍ਚ ਈਸ਼ਵ੍ਰੇ ਪਰ੍ੇਮਕਰਣੰ ਤਥਾ ਸਵ੍ਮੀਪਵਾਿਸਿਨ ਸਵ੍ਵਤ੍
ਪਰ੍ੇਮਕਰਣਞ੍ਚ ਸਰ੍ੱਵੇਭਯ੍ੋ ਹੋਮਬਿਲਦਾਨਾਿਦਭਯ੍ਃ ਸ਼ਰ੍ਸ਼਼੍ਠੰ ਭਵਿਤ|

ⅩⅩⅩⅣ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਃ ਸੁਬੁੱਧੇਿਰਵ ਤਸਯ੍ੇਦਮ੍ ਉੱਤਰੰ ਸ਼ਤਾ ਤੰ ਭਾਿਸ਼਼ਤਵਾਨ੍
ਤਮੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਰਾਜਯ੍ਾਨੰ ਦੂਰੋਿਸ| ਇਤਃ ਪਰੰ ਤੇਨ ਸਹ ਕਸਯ੍ਾਿਪ ਵਾਕਯ੍ਸਯ੍
ਿਵਚਾਰੰ ਕਰ੍ੱਤਾਂ ਕਸਯ੍ਾਿਪ ਪਰ੍ਗਲ੍ਭਤਾ ਨ ਜਾਤਾ|

ⅩⅩⅩⅤਅਨਨ੍ਤਰੰ ਮਧਯ੍ੇਮਨ੍ਿਦਰਮ੍ ਉਪਿਦਸ਼ਨ੍ ਯੀਸ਼ੁਿਰਮੰ ਪਰ੍ਸ਼੍ਨੰ ਚਕਾਰ,
ਅਧਯ੍ਾਪਕਾ ਅਿਭਿਸ਼਼ਕ੍ਤੰ (ਤਾਰਕੰ) ਕੁਤੋ ਦਾਯੂਦਃ ਸਨ੍ਤਾਨੰ ਵਦਨ੍ਿਤ?

ⅩⅩⅩⅥ ਸਵ੍ਯੰ ਦਾਯੂਦ੍ ਪਿਵਤਸਯ੍ਾਤ੍ਮਨ ਆਵੇਸ਼ੇਨੇਦੰ ਕਥਯਾਮਾਸ| ਯਥਾ|
"ਮਮ ਪਰ੍ਭੁਿਮਦੰ ਵਾਕਯ੍ਵਦਤ੍ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰਃ| ਤਵ ਸ਼ਤਨਹੰ ਯਾਵਤ੍ ਪਾਦਪੀਠੰ
ਕਰੋਿਮ ਨ| ਤਾਵਤ੍ ਕਾਲੰ ਮਦੀਯੇ ਤੰ ਦਕ੍ਸ਼਼ਪਾਰ੍ਸ਼ ਉਪਾਿਵਸ਼| "

ⅩⅩⅩⅦ ਯਿਦ ਦਾਯੂਦ੍ ਤੰ ਪਰ੍ਭੰੂ ਵਦਿਤ ਤਿਰ ਕਥੰ ਸ ਤਸਯ੍ ਸਨ੍ਤਾਨ
ਭਿਵਤੁਮਰਿਤ? ਇਤਰੇ ਲੋਕਾਸ੍ਤਤ੍ਕਥਾਂ ਸ਼ਤਾਨਨਨ੍ਦੁਃ|

ⅩⅩⅩⅧ ਤਦਾਨੀਂ ਸ ਤਾਨੁਪਿਦਸ਼ਯ੍ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਯੇ ਨਰਾ
ਦੀਰ੍ਘਪਿਰਧੇਯਾਿਨ ਹੱਟੇ ਿਵਪਨੌ ਚ

ⅩⅩⅩⅨ ਲੋਕਕʼਤਨਮਸ੍ਕਾਰਾਨ੍ ਭਜਨਗʼਹੇ ਪਰ੍ਧਾਨਾਸਨਾਿਨ ਭੋਜਨਕਾਲੇ
ਪਰ੍ਧਾਨਸ੍ਥਾਨਾਿਨ ਚ ਕਾਙ੍ਕ੍ਸ਼਼ਨ੍ਤੇ;

ⅩⅬ ਿਵਧਵਾਨਾਂ ਸਰ੍ੱਵਸਵ੍ੰ ਗਰ੍ਿਸਤਾ ਛਲਾਦ੍ ਦੀਰ੍ਘਕਾਲੰ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯਨ੍ਤੇ
ਤੇਭਯ੍ ਉਪਾਧਯ੍ਾਯੇਭਯ੍ਃ ਸਾਵਧਾਨਾ ਭਵਤ; ਤੇ(ਅ)ਿਧਕਤਰਾਨ੍ ਦਣ੍ਡਾਨ੍
ਪਰ੍ਾਪ੍ਸਯ੍ਨ੍ਿਤ|
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ⅩⅬⅠ ਤਦਨਨ੍ਤਰੰ ਲੋਕਾ ਭਾਣ੍ਡਾਗਾਰੇ ਮੁਦਾ ਯਥਾ ਿਨਕ੍ਿਸ਼਼ਪਨ੍ਿਤ
ਭਾਣ੍ਡਾਗਾਰਸਯ੍ ਸੰਮੁਖੇ ਸਮੁਪਿਵਸ਼ਯ੍ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਦਵਲੁਲੋਕ; ਤਦਾਨੀਂ ਬਹਵੋ
ਧਿਨਨਸ੍ਤਸਯ੍ ਮਧਯ੍ੇ ਬਹੂਿਨ ਧਨਾਿਨ ਿਨਰਕ੍ਿਸ਼਼ਪਨ੍|

ⅩⅬⅡ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਏਕਾ ਦਿਰਦਾ ਿਵਧਵਾ ਸਮਾਗਤਯ੍ ਿਦਪਣਮੂਲਯ੍ਾਂ ਮੁਦੈਕਾਂ
ਤਤ ਿਨਰਕ੍ਿਸ਼਼ਪਤ੍|

ⅩⅬⅢ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਃ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਨ੍ ਆਹੂਯ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਹੰ ਯਥਾਰ੍ਥੰ
ਵਦਾਿਮ ਯੇ ਯੇ ਭਾਣ੍ਡਾਗਾਰ(ੇਅ)ਸ੍ਿਮਨ ਧਨਾਿਨ ਿਨਃਕ੍ਿਸ਼਼ਪਨ੍ਿਤ ਸ੍ਮ ਤੇਭਯ੍ਃ
ਸਰ੍ੱਵੇਭਯ੍ ਇਯੰ ਿਵਧਵਾ ਦਿਰਦਾਿਧਕਮ੍ ਿਨਃਕ੍ਿਸ਼਼ਪਿਤ ਸ੍ਮ|

ⅩⅬⅣ ਯਤਸ੍ਤੇ ਪਰ੍ਭੂਤਧਨਸਯ੍ ਿਕਞ੍ਿਚਤ੍ ਿਨਰਕ੍ਿਸ਼਼ਪਨ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ ਦੀਨੇਯੰ
ਸਵ੍ਿਦਨਯਾਪਨਯੋਗਯ੍ੰ ਿਕਞ੍ਿਚਦਿਪ ਨ ਸ੍ਥਾਪਿਯਤਾ ਸਰ੍ੱਵਸਵ੍ੰ ਿਨਰਕ੍ਿਸ਼਼ਪਤ੍|

ⅩⅢ
Ⅰ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਮਨ੍ਿਦਰਾਦ੍ ਬਿਹਰ੍ਗਮਨਕਾਲੇ ਤਸਯ੍ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਣਾਮੇਕਸ੍ਤੰ

ਵਯ੍ਾਹʼਤਵਾਨ੍ ਹੇ ਗੁਰੋ ਪਸ਼ਯ੍ਤੁ ਕੀਦʼਸ਼ਾਃ ਪਾਸ਼਼ਾਣਾਃ ਕੀਦʼਕ੍ ਚ ਿਨਚਯਨੰ|
Ⅱ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਮ੍ ਅਵਦਤ੍ ਤੰ ਿਕਮੇਤਦ੍ ਬʼਹੰਿਨਚਯਨੰ ਪਸ਼ਯ੍ਿਸ?

ਅਸਯ੍ੈਕਪਾਸ਼਼ਾਣੋਿਪ ਿਦਤੀਯਪਾਸ਼਼ਾਣੋਪਿਰ ਨ ਸ੍ਥਾਸਯ੍ਿਤ ਸਰ੍ੱਵੇ
(ਅ)ਧਃਕ੍ਸ਼਼ੇਪ੍ਸਯ੍ਨ੍ਤੇ|

Ⅲ ਅਥ ਯਸ੍ਿਮਨ੍ ਕਾਲੇ ਜੈਤੁਨ੍ਿਗਰੌ ਮਨ੍ਿਦਰਸਯ੍ ਸੰਮੁਖੇ ਸ
ਸਮੁਪਿਵਸ਼਼੍ਟਸ੍ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਕਾਲੇ ਿਪਤਰੋ ਯਾਕੂਬ੍ ਯੋਹਨ੍ ਆਨ੍ਿਦਯਸ਼੍ਚੈਤੇ ਤੰ
ਰਹਿਸ ਪਪਰ੍ੱਛੁਃ,

Ⅳਏਤਾ ਘਟਨਾਃ ਕਦਾ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ? ਤਥੈਤਤ੍ਸਰ੍ੱਵਾਸਾਂ ਿਸੱਧਯ੍ੁਪ ਮਸਯ੍
ਵਾ ਿਕੰ ਿਚਹ੍ਨੰ? ਤਦਸ੍ਮਭਯ੍ੰ ਕਥਯਤੁ ਭਵਾਨ੍|

Ⅴਤਤੋ ਯਾਸ਼ੁਸ੍ਤਾਨ੍ ਵਕ੍ਤੁਮਾਰੇਭੇ, ਕੋਿਪ ਯਥਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਨ ਭਾਮਯਿਤ ਤਥਾਤ
ਯੂਯੰ ਸਾਵਧਾਨਾ ਭਵਤ|

Ⅵ ਯਤਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੋਹਿਮਿਤ ਕਥਿਯਤਾ ਮਮ ਨਾਮ੍ਨਾਨੇਕੇ ਸਮਾਗਤਯ੍ ਲੋਕਾਨਾਂ
ਭਮੰ ਜਨਿਯਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ;

Ⅶ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੂਯੰ ਰਣਸਯ੍ ਵਾਰ੍ੱਤਾਂ ਰਣਾਡਮ੍ਬਰਞ੍ਚ ਸ਼ਤਾ ਮਾ ਵਯ੍ਾਕੁਲਾ
ਭਵਤ, ਘਟਨਾ ਏਤਾ ਅਵਸ਼ਯ੍ੰਮਾਿਵਨਯ੍ਃ; ਿਕਨ੍ਤਾਪਾਤਤੋ ਨ ਯੁਗਾਨ੍ਤੋ
ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
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Ⅷ ਦੇਸ਼ਸਯ੍ ਿਵਪਕ੍ਸ਼਼ਤਯਾ ਦੇਸ਼ੋ ਰਾਜਯ੍ਸਯ੍ ਿਵਪਕ੍ਸ਼਼ਤਯਾ ਚ
ਰਾਜਯ੍ਮੁੱਥਾਸਯ੍ਿਤ, ਤਥਾ ਸ੍ਥਾਨੇ ਸ੍ਥਾਨੇ ਭੂਿਮਕਮ੍ਪੋ ਦੁਰ੍ਿਭਕ੍ਸ਼਼ੰ
ਮਹਾਕ੍ਲੇਸ਼ਾਸ਼੍ਚ ਸਮੁਪਸ੍ਥਾਸਯ੍ਨ੍ਿਤ, ਸਰ੍ੱਵ ਏਤੇ ਦੁਃਖਸਯ੍ਾਰਮ੍ਭਾਃ|

Ⅸ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੂਯਮ੍ ਆਤ੍ਮਾਰ੍ਥੇ ਸਾਵਧਾਨਾਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਤ, ਯਤੋ ਲੋਕਾ
ਰਾਜਸਭਾਯਾਂ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਸਮਰ੍ਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ, ਤਥਾ ਭਜਨਗʼਹੇ
ਪਰ੍ਹਿਰਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ; ਯੂਯੰ ਮਦਰ੍ਥੇ ਦੇਸ਼ਾਿਧਪਾਨ੍ ਭੂਪਾਸ਼ਂ੍ਚ ਪਰ੍ਿਤ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਦਾਨਾਯ
ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸੰਮੁਖੇ ਉਪਸ੍ਥਾਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਧਵ੍|ੇ

Ⅹ ਸ਼ੇਸ਼਼ੀਭਵਨਾਤ੍ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਦੇਸ਼ੀਯਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਸੁਸੰਵਾਦਃ
ਪਰ੍ਚਾਰਿਯਸ਼਼ਯ੍ਤੇ|

Ⅺ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਦਾ ਤੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਧʼਤਾ ਸਮਰ੍ਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਤਦਾ ਯੂਯੰ
ਯਦਯ੍ਦ੍ ਉੱਤਰੰ ਦਾਸਯ੍ਥ, ਤਦਗਰ੍ ਤਸਯ੍ ਿਵਵੇਚਨੰ ਮਾ ਕੁਰੁਤ ਤਦਰ੍ਥੰ
ਿਕਞ੍ਿਚਦਿਪ ਮਾ ਿਚਨ੍ਤਯਤ ਚ, ਤਦਾਨੀਂ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਮਨਃਸੁ ਯਦਯ੍ਦ੍ ਵਾਕਯ੍ਮ੍
ਉਪਸ੍ਥਾਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਤਦੇਵ ਵਿਦਸ਼਼ਯ੍ਥ, ਯਤੋ ਯੂਯੰ ਨ ਤਦਕ੍ਤਾਰਃ ਿਕਨ੍ਤੁ
ਪਿਵਤ ਆਤ੍ਮਾ ਤਸਯ੍ ਵਕ੍ਤਾ|

Ⅻ ਤਦਾ ਭਾਤਾ ਭਾਤਰੰ ਿਪਤਾ ਪੁਤੰ ਘਾਤਨਾਰ੍ਥੰ ਪਰਹਸ੍ਤੇਸ਼਼ੁ
ਸਮਰ੍ਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਤ,ੇ ਤਥਾ ਪਤਯ੍ਾਿਨ ਮਾਤਾਿਪਤੋ ਿਰਪਕ੍ਸ਼਼ਤਯਾ ਤੌ
ਘਾਤਿਯਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ|

ⅩⅢਮਮ ਨਾਮਹੇਤੋਃ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਸਿਵਧੇ ਯੂਯੰ ਜੁਗੁਪ੍ਿਸਤਾ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਥ, ਿਕਨ੍ਤੁ
ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਸ਼ੇਸ਼਼ਪਰ੍ੱਯਨ੍ਤੰ ਧੈਰ੍ੱਯਮ੍ ਆਲਮ੍ਿਬਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਸਏਵ ਪਿਰਤਾਸਯ੍ਤੇ|

ⅩⅣਦਾਿਨਯੇਲ੍ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਨਾ ਪਰ੍ੋਕ੍ਤੰ ਸਰ੍ੱਵਨਾਿਸ਼ ਜੁਗੁਪ੍ਿਸਤਞ੍ਚ ਵਸ੍ਤੁ
ਯਦਾ ਤਯੋਗਯ੍ਸ੍ਥਾਨੇ ਿਵਦਯ੍ਮਾਨੰ ਦਕ੍ਸ਼਼ਥ (ਯੋ ਜਨਃ ਪਠਿਤ ਸ ਬੁਧਯ੍ਤਾ)ਂ
ਤਦਾ ਯੇ ਿਯਹੂਦੀਯਦੇਸ਼ੇ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ਿਤ ਤੇ ਮਹੀਧਰ੍ੰ ਪਰ੍ਿਤ ਪਲਾਯਨ੍ਤਾ;ਂ

ⅩⅤ ਤਥਾ ਯੋ ਨਰੋ ਗʼਹੋਪਿਰ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਸ ਗʼਹਮਧਯ੍ੰ ਨਾਵਰੋਹਤ,ੁ ਤਥਾ
ਿਕਮਿਪ ਵਸ੍ਤੁ ਗਰ੍ਹੀਤੁੰ ਮਧਯ੍ੇਗʼਹੰ ਨ ਪਰ੍ਿਵਸ਼ਤ;ੁ

ⅩⅥ ਤਥਾ ਚ ਯੋ ਨਰਃ ਕ੍ਸ਼਼ੇਤੇ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਸੋਿਪ ਸਵ੍ਵਸ੍ਤੰ ਗਰ੍ਹੀਤੁੰ ਪਰਾਵʼਤਯ੍
ਨ ਵਜਤੁ|

ⅩⅦ ਤਦਾਨੀਂ ਗਰ੍ੱਭਵਤੀਨਾਂ ਸ੍ਤਨਯ੍ਦਾਤੀਣਾਞ੍ਚ ਯੋਿਸ਼਼ਤਾਂ ਦੁਰ੍ਗਿਤ
ਰ੍ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
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ⅩⅧਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਪਲਾਯਨੰ ਸ਼ੀਤਕਾਲੇ ਯਥਾ ਨ ਭਵਿਤ ਤਦਰ੍ਥੰ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯਧਵ੍|ੰ
ⅩⅨ ਯਤਸ੍ਤਦਾ ਯਾਦʼਸ਼ੀ ਦੁਰ੍ਘਟਨਾ ਘਿਟਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਤਾਦʼਸ਼ੀ ਦੁਰ੍ਘਟਨਾ

ਈਸ਼ਵ੍ਰਸʼਸ਼਼੍ਟੇਃ ਪਰ੍ਥਮਮਾਰਭਯ੍ਾਦਯ੍ ਯਾਵਤ੍ ਕਦਾਿਪ ਨ ਜਾਤਾ ਨ ਜਿਨਸ਼਼ਯ੍ਤੇ
ਚ|

ⅩⅩਅਪਰਞ੍ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰੋ ਯਿਦ ਤਸਯ੍ ਸਮਯਸਯ੍ ਸੰਕ੍ਸ਼਼ੇਪੰ ਨ ਕਰੋਿਤ ਤਿਰ
ਕਸਯ੍ਾਿਪ ਪਰ੍ਾਣਭʼਤੋ ਰਕ੍ਸ਼਼ਾ ਭਿਵਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਿਤ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਾਨ੍ ਜਨਾਨ੍
ਮਨਨੀਤਾਨ੍ ਅਕਰੋਤ੍ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸਵ੍ਮਨਨੀਤਾਨਾਂ ਹੇਤੋਃ ਸ ਤਦਨੇਹਸੰ ਸੰਕ੍ਸ਼਼ੇਪ੍ਸਯ੍ਿਤ|

ⅩⅪ ਅਨਯ੍ੱਚ ਪਸ਼ਯ੍ਤ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੋਤ ਸ੍ਥਾਨੇ ਵਾ ਤਤ ਸ੍ਥਾਨੇ ਿਵਦਯ੍ਤੇ,
ਤਸ੍ਿਮਨ੍ਕਾਲੇ ਯਿਦ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਏਤਾਦʼਸ਼ੰ ਵਾਕਯ੍ੰ ਵਯ੍ਾਹਰਿਤ, ਤਿਰ
ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਵਾਕਯ੍ੇ ਭੈਵ ਿਵਸ਼ਵ੍ਿਸਤ|

ⅩⅫਯਤੋਨੇਕੇ ਿਮਥਯ੍ਾਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਾ ਿਮਥਯ੍ਾਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਨਸ਼੍ਚ ਸਮੁਪਸ੍ਥਾਯ
ਬਹੂਿਨ ਿਚਹ੍ਨਾਨਯ੍ਦ੍ਭੁਤਾਿਨ ਕਰ੍ੰਮਾਿਣ ਚ ਦਰ੍ਸ਼ਿਯਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ; ਤਥਾ ਯਿਦ
ਸਮ੍ਭਵਿਤ ਤਿਰ ਮਨਨੀਤਲੋਕਾਨਾਮਿਪ ਿਮਥਯ੍ਾਮਿਤੰ ਜਨਿਯਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ|

ⅩⅩⅢ ਪਸ਼ਯ੍ਤ ਘਟਨਾਤਃ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਸਰ੍ੱਵਕਾਰ੍ੱਯਸਯ੍ ਵਾਰ੍ੱਤਾਂ
ਯੁਸ਼਼੍ਮਭਯ੍ਮਦਾਮ੍, ਯੂਯੰ ਸਾਵਧਾਨਾਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਤ|

ⅩⅩⅣ ਅਪਰਞ੍ਚ ਤਸਯ੍ ਕ੍ਲੇਸ਼ਕਾਲਸਯ੍ਾਵਯ੍ਵਿਹਤੇ ਪਰਕਾਲੇ ਭਾਸ੍ਕਰਃ
ਸਾਨ੍ਧਕਾਰੋ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਤਥੈਵ ਚਨ੍ਦਸ਼੍ਚਨ੍ਿਦਕਾਂ ਨ ਦਾਸਯ੍ਿਤ|

ⅩⅩⅤ ਨਭਃਸ੍ਥਾਿਨ ਨਕ੍ਸ਼਼ਤਾਿਣ ਪਿਤਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ, ਵਯ੍ੋਮਮਣ੍ਡਲਸ੍ਥਾ
ਗਰ੍ਹਾਸ਼੍ਚ ਿਵਚਿਲਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ|

ⅩⅩⅥ ਤਦਾਨੀਂ ਮਹਾਪਰਾ ਮੇਣ ਮਹੈਸ਼ਵ੍ਰ੍ੱਯੇਣ ਚ ਮੇਘਮਾਰੁਹਯ੍ ਸਮਾਯਾਨ੍ਤੰ
ਮਾਨਵਸੁਤੰ ਮਾਨਵਾਃ ਸਮੀਕ੍ਿਸ਼਼ਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤ|ੇ

ⅩⅩⅦ ਅਨਯ੍ੱਚ ਸ ਿਨਜਦੂਤਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਹਤਯ੍ ਨਭੋਭੂਮਯ੍ੋਃ ਸੀਮਾਂ ਯਾਵਦ੍
ਜਗਤਸ਼੍ਚਤੁਰ੍ਿਦਗ੍ਭਯ੍ਃ ਸਵ੍ਮਨਨੀਤਲੋਕਾਨ੍ ਸੰਗਰ੍ਹੀਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

ⅩⅩⅧ ਉਡੁਮ੍ਬਰਤਰੋ ਰ੍ਦʼਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ਤੰ ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਧਵ੍ੰ ਯਦੋਡੁਮ੍ਬਰਸਯ੍ ਤਰੋ
ਰ੍ਨਵੀਨਾਃ ਸ਼ਾਖਾ ਜਾਯਨ੍ਤੇ ਪੱਲਵਾਦੀਿਨ ਚ ਰ੍ਿਨਗੱਛਨ੍ਿਤ, ਤਦਾ
ਿਨਦਾਘਕਾਲਃ ਸਿਵਧੋ ਭਵਤੀਿਤ ਯੂਯੰ ਜ੍ਞਾਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨੁਥ|

ⅩⅩⅨਤਦਦ੍ ਏਤਾ ਘਟਨਾ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਸ ਕਾਲੋ ਦਾਰ੍ੱਯੁਪਸ੍ਿਥਤ ਇਿਤ ਜਾਨੀਤ|
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ⅩⅩⅩ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਹੰ ਯਥਾਰ੍ਥੰ ਵਦਾਿਮ, ਆਧੁਿਨਕਲੋਕਾਨਾਂ ਗਮਨਾਤ੍ ਪੂਰ੍ੱਵੰ
ਤਾਿਨ ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ ਘਿਟਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤੇ|

ⅩⅩⅪ ਦਯ੍ਾਵਾਪʼਿਥਵਯ੍ੋ ਿਰਚਿਲਤਯੋਃ ਸਤਯ੍ੋ ਰ੍ਮਦੀਯਾ ਵਾਣੀ ਨ
ਿਵਚਿਲਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

ⅩⅩⅫ ਅਪਰਞ੍ਚ ਸਵ੍ਰ੍ਗਸ੍ਥਦੂਤਗਣੋ ਵਾ ਪੁਤੋ ਵਾ ਤਾਤਾਦਨਯ੍ਃ ਕੋਿਪ ਤੰ
ਿਦਵਸੰ ਤੰ ਦਣ੍ਡੰ ਵਾ ਨ ਜ੍ਞਾਪਯਿਤ|

ⅩⅩⅩⅢ ਅਤਃ ਸ ਸਮਯਃ ਕਦਾ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ, ਏਤੱਜ੍ਞਾਨਾਭਾਵਾਦ੍ ਯੂਯੰ
ਸਾਵਧਾਨਾਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਤ, ਸਤਰ੍ਕਾਸ਼੍ਚ ਭੂਤਾ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯਧਵ੍;ੰ

ⅩⅩⅩⅣ ਯਦਤ੍ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਪੁਮਾਨ੍ ਸਵ੍ਿਨਵੇਸ਼ਨਾਦ੍ ਦੂਰਦੇਸ਼ੰ ਪਰ੍ਿਤ
ਯਾਤਾਕਰਣਕਾਲੇ ਦਾਸੇਸ਼਼ੁ ਸਵ੍ਕਾਰ੍ੱਯਸਯ੍ ਭਾਰਮਰ੍ਪਿਯਤਾ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਸਵ੍ੇ ਸਵ੍ੇ
ਕਰ੍ੰਮਿਣ ਿਨਯੋਜਯਿਤ; ਅਪਰੰ ਦੌਵਾਿਰਕੰ ਜਾਗਿਰਤੁੰ ਸਮਾਿਦਸ਼ਯ੍ ਯਾਿਤ,
ਤਦਨ੍ ਨਰਪੁਤਃ|

ⅩⅩⅩⅤਗʼਹਪਿਤਃ ਸਾਯੰਕਾਲੇ ਿਨਸ਼ੀਥੇ ਵਾ ਤʼਤੀਯਯਾਮੇ ਵਾ ਪਰ੍ਾਤਃਕਾਲੇ ਵਾ
ਕਦਾਗਿਮਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਤਦ੍ ਯੂਯੰ ਨ ਜਾਨੀਥ;

ⅩⅩⅩⅥਸ ਹਠਾਦਾਗਤਯ੍ ਯਥਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਿਨਿਦਤਾਨ੍ ਨ ਪਸ਼ਯ੍ਿਤ, ਤਦਰ੍ਥੰ
ਜਾਗਿਰਤਾਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਤ|

ⅩⅩⅩⅦ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਹੰ ਯਦ੍ ਵਦਾਿਮ ਤਦੇਵ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਵਦਾਿਮ,
ਜਾਗਿਰਤਾਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਤੇਿਤ|

ⅩⅣ
Ⅰ ਤਦਾ ਿਨਸ੍ਤਾਰੋਤ੍ਸਵਿਕਣਹੀਨਪੂਪੋਤ੍ਸਵਯੋਰਾਰਮ੍ਭਸਯ੍ ਿਦਨਦਯੇ

(ਅ)ਵਿਸ਼ਸ਼਼੍ਟੇ ਪਰ੍ਧਾਨਯਾਜਕਾ ਅਧਯ੍ਾਪਕਾਸ਼੍ਚ ਕੇਨਾਿਪ ਛਲੇਨ ਯੀਸ਼ੁੰ ਧਰ੍ੱਤਾਂ
ਹਨ੍ਤੁਞ੍ਚ ਮʼਗਯਾਞ੍ਚਿ ਰੇ;

Ⅱ ਿਕਨ੍ਤੁ ਲੋਕਾਨਾਂ ਕਲਹਭਯਾਦੂਿਚਰੇ, ਨਚੋਤ੍ਸਵਕਾਲ ਉਿਚਤਮੇਤਿਦਿਤ|
Ⅲ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਬੈਥਿਨਯਾਪ◌ੁਰुੇ ਿਸ਼ਮੋਨਕੁਸ਼਼੍ਿਠਨ ਗʼਹੇ ਯੋਸ਼ੌ

ਭੋਤ੍ਕੁਮੁਪਿਵਸ਼਼੍ਟੇ ਸਿਤ ਕਾਿਚਦ੍ ਯੋਿਸ਼਼ਤ੍ ਪਾਣ੍ਡਰਪਾਸ਼਼ਾਣਸਯ੍ ਸਮ੍ਪੁਟਕੇਨ
ਮਹਾਰ੍ਘਯ੍ੋੱਤਮਤੈਲਮ੍ ਆਨੀਯ ਸਮ੍ਪੁਟਕੰ ਭੰਕ੍ਤਾ ਤਸਯ੍ੋੱਤਮਾਙ੍ਗੇ ਤੈਲਧਾਰਾਂ
ਪਾਤਯਾਞ੍ਚ ੇ|
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Ⅳ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਕੇਿਚਤ੍ ਸਵ੍ਾਨ੍ਤੇ ਕੁਪਯ੍ਨ੍ਤਃ ਕਿਥਤਵੰਨ੍ਤਃ ਕੁਤੋਯੰ
ਤੈਲਾਪਵਯ੍ਯਃ?

Ⅴ ਯਦਯ੍ੇਤਤ੍ ਤੈਲ ਵਯ੍ ੇਸ਼਼ਯ੍ਤ ਤਿਰ ਮੁਦਾਪਾਦਸ਼ਤਤਯਾਦਪਯ੍ਿਧਕੰ ਤਸਯ੍
ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਮੂਲਯ੍ੰ ਦਿਰਦਲੋਕੇਭਯ੍ੋ ਦਾਤੁਮਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਤ, ਕਥਾਮੇਤਾਂ ਕਥਿਯਤਾ ਤਯਾ
ਯੋਿਸ਼਼ਤਾ ਸਾਕੰ ਵਾਚਾਯੁਹਯ੍ਨ੍|

Ⅵ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੀਸ਼ੁਰੁਵਾਚ, ਕੁਤ ਏਤਸਯ੍ੈ ਕʼ◌ੱਛੰ ਦਦਾਿਸ? ਮਹਯ੍ਿਮਯੰ
ਕਰ੍ੰਮੋੱਤਮੰ ਕʼਤਵਤੀ|

Ⅶ ਦਿਰਦਾਃ ਸਰ੍ੱਵਦਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਸਹ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ਿਤ, ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਯੂਯੰ
ਯਦੇੱਛਥ ਤਦੈਵ ਤਾਨੁਪਕਰ੍ੱਤਾਂ ਸ਼ਕ੍ਨੁਥ, ਿਕਨ੍ਤਹੰ ਯੁਭਾਿਭਃ ਸਹ ਿਨਰਨ੍ਤਰੰ
ਨ ਿਤਸ਼਼੍ਠਾਿਮ|

Ⅷ ਅਸਯ੍ਾ ਯਥਾਸਾਧਯ੍ੰ ਤਥੈਵਾਕਰੋਿਦਯੰ, ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਯਾਪਨਾਤ੍ ਪੂਰ੍ੱਵੰ
ਸਮੇਤਯ੍ ਮਦਪੁਿਸ਼਼ ਤੈਲਮ੍ ਅਮਰ੍ੱਦਯਤ੍|

Ⅸ ਅਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਭਯ੍ੰ ਯਥਾਰ੍ਥੰ ਕਥਯਾਿਮ, ਜਗਤਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਯਤ ਯਤ
ਸੁਸੰਵਾਦੋਯੰ ਪਰ੍ਚਾਰਿਯਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਤਤ ਤਤ ਯੋਿਸ਼਼ਤ ਏਤਸਯ੍ਾਃ ਸ੍ਮਰਣਾਰ੍ਥੰ
ਤਤ੍ਕʼਤਕਰ੍ੰਮੈਤਤ੍ ਪਰ੍ਚਾਰਿਯਸ਼਼ਯ੍ਤੇ|

Ⅹਤਤਃ ਪਰੰ ਦਾਦਸ਼ਾਨਾਂ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਣਾਮੇਕ ਈਸ਼਼੍ਕਿਰਯੋਤੀਯਿਯਹੂਦਾਖਯ੍ੋ ਯੀਸ਼ੁੰ
ਪਰਕਰੇਸ਼਼ੁ ਸਮਰ੍ਪਿਯਤੁੰ ਪਰ੍ਧਾਨਯਾਜਕਾਨਾਂ ਸਮੀਪਿਮਯਾਯ|

Ⅺ ਤੇ ਤਸਯ੍ ਵਾਕਯ੍ੰ ਸਮਾਕਰ੍ਣਯ੍ ਸਨ੍ਤੁਸ਼਼੍ਟਾਃ ਸਨ੍ਤਸ੍ਤਸ੍ਮੈ ਮੁਦਾ ਦਾਤੁੰ
ਪਰ੍ਤਯ੍ਜਾਨਤ; ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸ ਤੰ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਕਰੇਸ਼਼ੁ ਸਮਰ੍ਪਣਾਯੋਪਾਯੰ ਮʼਗਯਾਮਾਸ|

Ⅻ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਿਕਣਸ਼ੂਨਯ੍ਪੂਪੋਤ੍ਸਵਸਯ੍ ਪਰ੍ਥਮੇ(ਅ)ਹਿਨ
ਿਨਸ੍ਤਾਰੋਤ੍ਮਵਾਰ੍ਥੰ ਮੇਸ਼਼ਮਾਰਣਾਸਮਯੇ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਸ੍ਤੰ ਪਪਰ੍ੱਛਃ ਕੁਤ ਗਤਾ
ਵਯੰ ਿਨਸ੍ਤਾਰੋਤ੍ਸਵਸਯ੍ ਭੋਜਯ੍ਮਾਸਾਦਿਯਸ਼਼ਯ੍ਾਮਃ? ਿਕਿਮੱਛਿਤ ਭਵਾਨ੍?

ⅩⅢਤਦਾਨੀਂ ਸ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਦਯੰ ਪਰ੍ੇਰਯਨ੍ ਬਭਾਸ਼਼ੇ ਯੁਵਯੋਃ ਪੁਰਮਧਯ੍ੰ ਗਤਯੋਃ ਸਤੋ
ਰਯ੍ੋ ਜਨਃ ਸਜਲਕੁਮ੍ਭੰ ਵਹਨ੍ ਯੁਵਾਂ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਤਸਯ੍ੈਵ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍
ਯਾਤ;ੰ

ⅩⅣ ਸ ਯਤ੍ ਸਦਨੰ ਪਰ੍ਵੇਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਤਦ੍ਭਵਨਪਿਤੰ ਵਦਤ,ੰ ਗੁਰੁਰਾਹ
ਯਤ ਸਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ੋਹੰ ਿਨਸ੍ਤਾਰੋਤ੍ਸਵੀਯੰ ਭੋਜਨੰ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ, ਸਾ ਭੋਜਨਸ਼ਾਲਾ
ਕੁਤਾਸ੍ਿਤ?
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ⅩⅤ ਤਤਃ ਸ ਪਿਰਸ਼਼੍ਕʼਤਾਂ ਸੁਸੱਿਜਤਾਂ ਬʼਹਤੀਚਞ੍ਚ ਯਾਂ ਸ਼ਾਲਾਂ
ਦਰ੍ਸ਼ਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਤਸਯ੍ਾਮਸ੍ਮਦਰ੍ਥੰ ਭੋਜਯ੍ਦਵਯ੍ਾਣਯ੍ਾਸਾਦਯਤੰ|

ⅩⅥ ਤਤਃ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ੌ ਪਰ੍ਸ੍ਥਾਯ ਪੁਰੰ ਪਰ੍ਿਵਸ਼ਯ੍ ਸ ਯਥੋਕ੍ਤਵਾਨ੍ ਤਥੈਵ ਪਰ੍ਾਪਯ੍
ਿਨਸ੍ਤਾਰੋਤ੍ਸਵਸਯ੍ ਭੋਜਯ੍ਦਵਯ੍ਾਿਣ ਸਮਾਸਾਦਯੇਤਾਮ੍|

ⅩⅦਅਨਨ੍ਤਰੰ ਯੀਸ਼ੁਃ ਸਾਯੰਕਾਲੇ ਦਾਦਸ਼ਿਭਃ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ੈਃ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਜਗਾਮ;
ⅩⅧ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ੁ ਭੋਜਨਾਯ ਪਰ੍ੋਪਿਵਸ਼਼੍ਟੇਸ਼਼ੁ ਸ ਤਾਨੁਿਦਤਵਾਨ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਹੰ

ਯਥਾਰ੍ਥੰ ਵਯ੍ਾਹਰਾਿਮ, ਅਤ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮੇਕੋ ਜਨ ਯੋ ਮਯਾ ਸਹ ਭੰੁਕ੍ਤੇ ਮਾਂ
ਪਰਕੇਰੇਸ਼਼ੁ ਸਮਰ੍ਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਤ|ੇ

ⅩⅨ ਤਦਾਨੀਂ ਤੇ ਦੁਃਿਖਤਾਃ ਸਨ੍ਤ ਏਕੈਕਸ਼ਸ੍ਤੰ ਪਰ੍ਸ਼਼੍ਟਮੁਾਰਬ੍ਧਵਨ੍ਤਃ ਸ
ਿਕਮਹ?ੰ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਅਨਯ੍ ਏਕੋਿਭਦਧੇ ਸ ਿਕਮਹ?ੰ

ⅩⅩ ਤਤਃ ਸ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵਦਦ੍ ਏਤੇਸ਼਼ਾਂ ਦਾਦਸ਼ਾਨਾਂ ਯੋ ਜਨ ਮਯਾ ਸਮੰ ਭੋਜਨਾਪਾਤੇ
ਪਾਿਣੰ ਮੱਜਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਸ ਏਵ|

ⅩⅪ ਮਨੁਜਤਨਯਮਿਧ ਯਾਦʼਸ਼ੰ ਿਲਿਖਤਮਾਸ੍ਤੇ ਤਦਨੁਰੂਪਾ ਗਿਤਸ੍ਤਸਯ੍
ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੋ ਜਨ ਮਾਨਵਸੁਤੰ ਸਮਰ੍ਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਹਨ੍ਤ ਤਸਯ੍
ਜਨ੍ਮਾਭਾਵੇ ਸਿਤ ਭਦਮਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਤ੍|

ⅩⅫ ਅਪਰਞ੍ਚ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਭੋਜਨਸਮਯੇ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪੂਪੰ ਗʼਹੀਤੇਸ਼ਵ੍ਰਗੁਣਾਨ੍
ਅਨੁਕੀਰ੍ਤਯ੍ ਭਙ੍ਕ੍ਤਾ ਤੇਭਯ੍ੋ ਦੱਤਾ ਬਭਾਸ਼਼,ੇ ਏਤਦ੍ ਗʼਹੀਤਾ ਭੁਞ੍ਜੀਧਵ੍ਮ੍
ਏਤਨ੍ਮਮ ਿਵਗਰ੍ਹਰੂਪ|ੰ

ⅩⅩⅢਅਨਨ੍ਤਰੰ ਸ ਕੰਸੰ ਗʼਹੀਤੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ਗੁਣਾਨ੍ ਕੀਰ੍ੱਤਿਯਤਾ ਤੇਭਯ੍ੋ ਦਦੌ,
ਤਤਸ੍ਤੇ ਸਰ੍ੱਵੇ ਪਪੁਃ|

ⅩⅩⅣ ਅਪਰੰ ਸ ਤਾਨਵਾਦੀਦ੍ ਬਹੂਨਾਂ ਿਨਿਮੱਤੰ ਪਾਿਤਤੰ ਮਮ
ਨਵੀਨਿਨਯਮਰੂਪੰ ਸ਼ੋਿਣਤਮੇਤਤ੍|

ⅩⅩⅤਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਹੰ ਯਥਾਰ੍ਥੰ ਵਦਾਿਮ,ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਰਾਜਯ੍ੇ ਯਾਵਤ੍ ਸਦਯ੍ੋਜਾਤੰ
ਦਾਕ੍ਸ਼਼ਾਰਸੰ ਨ ਪਾਸਯ੍ਾਿਮ,ਤਾਵਦਹੰ ਦਾਕ੍ਸ਼਼ਾਫਲਰਸੰ ਪੁਨ ਰ੍ਨ ਪਾਸਯ੍ਾਿਮ|

ⅩⅩⅥ ਤਦਨਨ੍ਤਰੰ ਤੇ ਗੀਤਮੇਕੰ ਸੰਗੀਯ ਬਿਹ ਰ੍ਜੈਤੁਨੰ ਿਸ਼ਖਿਰਣੰ ਯਯੁਃ
ⅩⅩⅦ ਅਥ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਾਨੁਵਾਚ ਿਨਸ਼ਾਯਾਮਸਯ੍ਾਂ ਮਿਯ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ

ਪਰ੍ਤਯ੍ੂਹੋ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਯਤੋ ਿਲਿਖਤਮਾਸ੍ਤੇ ਯਥਾ, ਮੇਸ਼਼ਾਣਾਂ ਰਕ੍ਸ਼਼ਕਞ੍ਚਾਹੰ
ਪਰ੍ਹਿਰਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ ਵੈ ਤਤਃ| ਮੇਸ਼਼ਾਣਾਂ ਿਨਵਹੋ ਨੂਨੰ ਪਰ੍ਿਵਕੀਰ੍ਣੋ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|



Mark ⅩⅣ:ⅩⅩⅧ xlvi Mark ⅩⅣ:ⅩⅬ

ⅩⅩⅧਕਨ੍ਤੁ ਮਦੁੱਥਾਨੇ ਜਾਤੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮਗਰ੍ੇ(ਅ)ਹੰ ਗਾਲੀਲੰ ਵਿਜਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ|
ⅩⅩⅨ ਤਦਾ ਿਪਤਰਃ ਪਰ੍ਿਤਬਭਾਸ਼਼ੇ, ਯਦਯ੍ਿਪ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਪਰ੍ਤਯ੍ੂਹੋ ਭਵਿਤ

ਤਥਾਿਪ ਮਮ ਨੈਵ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅩ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਰੁਕ੍ਤਾਵਾਨ੍ ਅਹੰ ਤੁਭਯ੍ੰ ਤਥਯ੍ੰ ਕਥਯਾਿਮ,

ਕ੍ਸ਼਼ਣਾਦਾਯਾਮਦਯ੍ ਕੁੱਕੁਟਸਯ੍ ਿਦਤੀਯਵਾਰਰਵਣਾਤ੍ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਤੰ ਵਾਰਤਯੰ
ਮਾਮਪਹ੍ਨਸ਼਼ਯ੍ਸ|ੇ

ⅩⅩⅪ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਗਾਢੰ ਵਯ੍ਾਹਰਦ੍ ਯਦਯ੍ਿਪ ਤਯਾ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਮਮ ਪਰ੍ਾਣੋ ਯਾਿਤ
ਤਥਾਿਪ ਕਥਮਿਪ ਤਾਂ ਨਾਪਹ੍ਨਸ਼਼ਯ੍;ੇ ਸਰ੍ੱਵੇ(ਅ)ਪੀਤਰੇ ਤਥੈਵ ਬਭਾਿਸ਼਼ਰੇ|

ⅩⅩⅫ ਅਪਰਞ੍ਚ ਤੇਸ਼਼ੁ ਗੇਤ੍ਿਸ਼ਮਾਨੀਨਾਮਕੰ ਸ੍ਥਾਨ ਗਤੇਸ਼਼ੁ ਸ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਨ੍
ਜਗਾਦ, ਯਾਵਦਹੰ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯੇ ਤਾਵਦਤ ਸ੍ਥਾਨੇ ਯੂਯੰ ਸਮੁਪਿਵਸ਼ਤ|

ⅩⅩⅩⅢ ਅਥ ਸ ਿਪਤਰੰ ਯਾਕੂਬੰ ਯੋਹਨਞ੍ਚ ਗʼਹੀਤਾ ਵਵਾਜ; ਅਤਯ੍ਨ੍ਤੰ
ਤਾਿਸਤੋ ਵਯ੍ਾਕੁਿਲਤਸ਼੍ਚ ਤੇਭਯ੍ਃ ਕਥਯਾਮਾਸ,

ⅩⅩⅩⅣ ਿਨਧਨਕਾਲਵਤ੍ ਪਰ੍ਾਣੋ ਮ(ੇਅ)ਤੀਵ ਦਃਖਮੇਿਤ, ਯੂਯੰ ਜਾਗਰ੍ਤੋਤ
ਸ੍ਥਾਨੇ ਿਤਸ਼਼੍ਠਤ|

ⅩⅩⅩⅤ ਤਤਃ ਸ ਿਕਞ੍ਿਚੱਦੂਰੰ ਗਤਾ ਭੂਮਾਵਧੋਮੁਖਃ ਪਿਤਤਾ
ਪਰ੍ਾਰ੍ਿਥਤਵਾਨੇਤਤ੍, ਯਿਦ ਭਿਵਤੁੰ ਸ਼ਕਯ੍ੰ ਤਿਰ ਦੁਃਖਸਮਯੋਯੰ ਮੱਤੋ ਦੂਰੀਭਵਤੁ|

ⅩⅩⅩⅥ ਅਪਰਮੁਿਦਤਵਾਨ੍ ਹੇ ਿਪਤ ਰੇ ਿਪਤਃ ਸਰ੍ੱਵੇਂ ਤਯਾ ਸਾਧਯ੍ੰ, ਤਤੋ
ਹੇਤੋਿਰਮੰ ਕੰਸੰ ਮੱਤੋ ਦੂਰੀਕੁਰ,ੁ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਨ੍ ਮਮੇੱਛਾਤੋ ਨ ਤਵੇੱਛਾਤੋ ਭਵਤ|ੁ

ⅩⅩⅩⅦ ਤਤਃ ਪਰੰ ਸ ਏਤਯ੍ ਤਾਨ੍ ਿਨਿਦਤਾਨ੍ ਿਨਰੀਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ ਿਪਤਰੰ ਪਰ੍ੋਵਾਚ,
ਿਸ਼ਮੋਨ੍ ਤੰ ਿਕੰ ਿਨਦਾਿਸ? ਘਿਟਕਾਮੇਕਾਮ੍ ਅਿਪ ਜਾਗਿਰਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨਿਸ਼਼?

ⅩⅩⅩⅧ ਪਰੀਕ੍ਸ਼਼ਾਯਾਂ ਯਥਾ ਨ ਪਤਥ ਤਦਰ੍ਥੰ ਸਚੇਤਨਾਃ ਸਨ੍ਤਃ
ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯਧਵ੍ੰ; ਮਨ ਉਦਯ੍ੁਕ੍ਤਿਮਿਤ ਸਤਯ੍ੰ ਿਕਨ੍ਤੁ ਵਪੁਰਸ਼ਕ੍ਿਤਕੰ|

ⅩⅩⅩⅨਅਥ ਸ ਪੁਨਰ੍ਵਿਜਤਾ ਪੂਰ੍ੱਵਵਤ੍ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯਾਞ੍ਚ ੇ|
ⅩⅬ ਪਰਾਵʼਤਯ੍ਾਗਤਯ੍ ਪੁਨਰਿਪ ਤਾਨ੍ ਿਨਿਦਤਾਨ੍ ਦਦਰ੍ਸ਼ ਤਦਾ ਤੇਸ਼਼ਾਂ

ਲੋਚਨਾਿਨ ਿਨਦਯਾ ਪੂਰ੍ਣਾਿਨ, ਤਸ੍ਮਾੱਤਸ੍ਮੈ ਕਾ ਕਥਾ ਕਥਿਯਤਵਯ੍ਾ ਤ ਏਤਦ੍
ਬੋੱਧੁੰ ਨ ਸ਼ੇਕੁਃ|
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ⅩⅬⅠ ਤਤਃਪਰੰ ਤʼਤੀਯਵਾਰੰ ਆਗਤਯ੍ ਤੇਭਯ੍ੋ (ਅ)ਕਥਯਦ੍ ਇਦਾਨੀਮਿਪ
ਸ਼ਿਯਤਾ ਿਵਸ਼ਰ੍ਾਮਯ੍ਥ? ਯਥੇਸ਼਼੍ਟੰ ਜਾਤੰ, ਸਮਯਸ਼੍ਚੋਪਸ੍ਿਥਤਃ ਪਸ਼ਯ੍ਤ
ਮਾਨਵਤਨਯਃ ਪਾਿਪਲੋਕਾਨਾਂ ਪਾਿਣਸ਼਼ੁ ਸਮਰ੍ਪਯ੍ਤੇ|

ⅩⅬⅡ ਉੱਿਤਸ਼਼੍ਠਤ, ਵਯੰ ਵਜਾਮੋ ਯੋ ਜਨ ਮਾਂ ਪਰਪਾਿਣਸ਼਼ੁ ਸਮਰ੍ਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਤੇ
ਪਸ਼ਯ੍ਤ ਸ ਸਮੀਪਮਾਯਾਤਃ|

ⅩⅬⅢ ਇਮਾਂ ਕਥਾਂ ਕਥਯਿਤ ਸ, ਏਤਿਰਦਾਦਸ਼ਾਨਾਮੇਕੋ ਿਯਹੂਦਾ ਨਾਮਾ
ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਃ ਪਰ੍ਧਾਨਯਾਜਕਾਨਾਮ੍ ਉਪਾਧਯ੍ਾਯਾਨਾਂ ਪਰ੍ਾਚੀਨਲੋਕਾਨਾਞ੍ਚ ਸੰਿਨਧੇਃ
ਖਙ੍ਗਲਗੁਡਧਾਿਰਣੋ ਬਹੁਲੋਕਾਨ੍ ਗʼਹੀਤਾ ਤਸਯ੍ ਸਮੀਪ ਉਪਸ੍ਿਥਤਵਾਨ੍|

ⅩⅬⅣ ਅਪਰਞ੍ਚਾਸੌ ਪਰਪਾਿਣਸ਼਼ੁ ਸਮਰ੍ਪਿਯਤਾ ਪੂਰ੍ੱਵਿਮਿਤ ਸਙ੍ਕੇਤੰ
ਕʼਤਵਾਨ੍ ਯਮਹੰ ਚੁਮ੍ਿਬਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ ਸ ਏਵਾਸੌ ਤਮੇਵ ਧʼਤਾ ਸਾਵਧਾਨੰ ਨਯਤ|

ⅩⅬⅤ ਅਤੋ ਹੇਤੋਃ ਸ ਆਗਤਯ੍ੈਵ ਯੋਸ਼ੋਃ ਸਿਵਧੰ ਗਤਾ ਹੇ ਗੁਰੋ ਹੇ ਗੁਰੋ,
ਇਤਯ੍ੁਕ੍ਤਾ ਤੰ ਚੁਚੁਮ੍ਬ|

ⅩⅬⅥ ਤਦਾ ਤੇ ਤਦੁਪਿਰ ਪਾਣੀਨਰ੍ਪਿਯਤਾ ਤੰ ਦਧ੍ਨੁਃ|
ⅩⅬⅦ ਤਤਸ੍ਤਸਯ੍ ਪਾਰ੍ਸ਼ਵ੍ਸ੍ਥਾਨਾਂ ਲੋਕਾਨਾਮੇਕਃ ਖਙ੍ਗੰ ਿਨਸ਼਼੍ਕੋਸ਼਼ਯਨ੍

ਮਹਾਯਾਜਕਸਯ੍ ਦਾਸਮੇਕੰ ਪਰ੍ਹʼਤਯ੍ ਤਸਯ੍ ਕਰ੍ਣੰ ਿਚੱਛੇਦ|
ⅩⅬⅧਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਾਨ੍ ਵਯ੍ਾਜਹਾਰ ਖਙ੍ਗਾਨ੍ ਲਗੁਡਾਸ਼ਂ੍ਚ ਗʼਹੀਤਾ

ਮਾਂ ਿਕੰ ਚੌਰੰ ਧਰ੍ੱਤਾਂ ਸਮਾਯਾਤਾਃ?
ⅩⅬⅨ ਮਧਯ੍ੇਮਨ੍ਿਦਰੰ ਸਮੁਪਿਦਸ਼ਨ੍ ਪਰ੍ਤਯ੍ਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਸਹ

ਸ੍ਿਥਤਵਾਨਤਹੰ, ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਕਾਲੇ ਯੂਯੰ ਮਾਂ ਨਾਦੀਧਰਤ, ਿਕਨ੍ਤਨੇਨ ਸ਼ਾਸ੍ਤੀਯੰ
ਵਚਨੰ ਸੇਧਨੀਯੰ|

Ⅼ ਤਦਾ ਸਰ੍ੱਵੇ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਸ੍ਤੰ ਪਿਰਤਯ੍ਜਯ੍ ਪਲਾਯਾਞ੍ਚਿ ਰੇ|
ⅬⅠ ਅਥੈਕੋ ਯੁਵਾ ਮਾਨਵੋ ਨਗ੍ਨਕਾਯੇ ਵਸ੍ਤਮੇਕੰ ਿਨਧਾਯ ਤਸਯ੍ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍

ਵਜਨ੍ ਯੁਵਲੋਕੈ ਰ੍ਧʼਤੋ
ⅬⅡ ਵਸ੍ਤੰ ਿਵਹਾਯ ਨਗ੍ਨਃ ਪਲਾਯਾਞ੍ਚ ੇ|
ⅬⅢ ਅਪਰਞ੍ਚ ਯਸ੍ਿਮਨ੍ ਸ੍ਥਾਨੇ ਪਰ੍ਧਾਨਯਾਜਕਾ ਉਪਾਧਯ੍ਾਯਾਃ

ਪਰ੍ਾਚੀਨਲੋਕਾਸ਼੍ਚ ਮਹਾਯਾਜਕੇਨ ਸਹ ਸਦਿਸ ਸ੍ਿਥਤਾਸ੍ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸ੍ਥਾਨੇ
ਮਹਾਯਾਜਕਸਯ੍ ਸਮੀਪੰ ਯੀਸ਼ੁੰ ਿਨਨਯ੍ੁਃ|
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ⅬⅣ ਿਪਤਰੋ ਦੂਰੇ ਤਤ੍ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਇਤਾ ਮਹਾਯਾਜਕਸਯ੍ਾੱਟਾਿਲਕਾਂ ਪਰ੍ਿਵਸ਼ਯ੍
ਿਕਙ੍ਕਰੈਃ ਸਹੋਪਿਵਸ਼ਯ੍ ਵਹ੍ਿਨਤਾਪੰ ਜਗਰ੍ਾਹ|

ⅬⅤ ਤਦਾਨੀਂ ਪਰ੍ਧਾਨਯਾਜਕਾ ਮਨ੍ਿਤਣਸ਼੍ਚ ਯੀਸ਼ੁੰ ਘਾਤਿਯਤੁੰ
ਤਤ੍ਪਰ੍ਾਿਤਕੂਲਯ੍ੇਨ ਸਾਕ੍ਿਸ਼਼ਣੋ ਮʼਗਯਾਞ੍ਚਿ ਰ,ੇ ਿਕਨ੍ਤੁ ਨ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਾਃ|

ⅬⅥ ਅਨੇਕੈਸ੍ਤਿਦਰੁੱਧੰ ਮʼਸ਼਼ਾਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੇ ਦੱਤੇਿਪ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਵਾਕਯ੍ਾਿਨ ਨ
ਸਮਗੱਛਨ੍ਤ|

ⅬⅦ ਸਰ੍ੱਵਸ਼ੇਸ਼਼ੇ ਿਕਯਨ੍ਤ ਉੱਥਾਯ ਤਸਯ੍ ਪਰ੍ਾਿਤਕੂਲਯ੍ੇਨ ਮʼਸ਼਼ਾਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ
ਦੱਤਾ ਕਥਯਾਮਾਸੁਃ,

ⅬⅧ ਇਦੰ ਕਰਕʼਤਮਨ੍ਿਦਰੰ ਿਵਨਾਸ਼ਯ੍ ਿਦਨਤਯਮਧਯ੍ੇ ਪੁਨਰਪਰਮ੍
ਅਕਰਕʼਤੰ ਮਨ੍ਿਦਰੰ ਿਨਰ੍ੰਮਾਸਯ੍ਾਿਮ, ਇਿਤ ਵਾਕਯ੍ਮ੍ ਅਸਯ੍ ਮੁਖਾਤ੍
ਸ਼ਤਮਸ੍ਮਾਿਭਿਰਿਤ|

ⅬⅨ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਤਾਿਪ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਕਥਾ ਨ ਸਙ੍ਗਾਤਾਃ|
ⅬⅩ ਅਥ ਮਹਾਯਾਜਕੋ ਮਧਯ੍ੇਸਭਮ੍ ਉੱਥਾਯ ਯੀਸ਼ੁੰ ਵਯ੍ਾਜਹਾਰ, ਏਤੇ

ਜਨਾਸ੍ਤਿਯ ਯਤ੍ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਮਦੁਃ ਤਮੇਤਸਯ੍ ਿਕਮਪਯ੍ੁੱਤਰੰ ਿਕੰ ਨ ਦਾਸਯ੍ਿਸ?
ⅬⅪ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਿਕਮਪਯ੍ੁੱਤਰੰ ਨ ਦਤਾ ਮੌਨੀਭੂਯ ਤਸਯ੍;ੌ ਤਤੋ ਮਹਾਯਾਜਕਃ

ਪੁਨਰਿਪ ਤੰ ਪʼਸ਼਼੍ਟਾਵਾਨ੍ ਤੰ ਸੱਿਚਦਾਨਨ੍ਦਸਯ੍ ਤਨਯੋ (ਅ)ਿਭਿਸ਼਼ਕ੍ਤਸ੍ਤਤਾ?
ⅬⅫ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤੰ ਪਰ੍ੋਵਾਚ ਭਵਾਮਯ੍ਹਮ੍ ਯੂਯਞ੍ਚ ਸਰ੍ੱਵਸ਼ਕ੍ਿਤਮਤੋ

ਦਕ੍ਸ਼਼ੀਣਪਾਰ੍ਸ਼ਵ੍ੇ ਸਮੁਪਿਵਸ਼ਨ੍ਤੰ ਮੇਘ ਮਾਰੁਹਯ੍ ਸਮਾਯਾਨ੍ਤਞ੍ਚ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਪੁਤੰ
ਸਨ੍ਦਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਥ|

ⅬⅩⅢ ਤਦਾ ਮਹਾਯਾਜਕਃ ਸਵ੍ੰ ਵਮਨੰ ਿਛਤਾ ਵਯ੍ਾਵਹਰਤ੍
ⅬⅩⅣ ਿਕਮਸ੍ਮਾਕੰ ਸਾਕ੍ਿਸ਼਼ਿਭਃ ਪਰ੍ਯੋਜਨਮ੍? ਈਸ਼ਵ੍ਰਿਨਨ੍ਦਾਵਾਕਯ੍ੰ

ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਰਸ਼ਰ੍ਾਿਵ ਿਕੰ ਿਵਚਾਰਯਥ? ਤਦਾਨੀਂ ਸਰ੍ੱਵੇ ਜਗਦੁਰਯੰ
ਿਨਧਨਦਣ੍ਡਮਰਿਤ|

ⅬⅩⅤ ਤਤਃ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਤਦਪੁਿਸ਼਼ ਿਨਸ਼਼੍ਠੀਵੰ ਿਨਿਚਕ੍ਸ਼਼ੇਪ ਤਥਾ
ਤਨ੍ਮੁਖਮਾੱਛਾਦਯ੍ ਚਪੇਟੇਨ ਹਤਾ ਗਿਦਤਵਾਨ੍ ਗਣਿਯਤਾ ਵਦ, ਅਨੁਚਰਾਸ਼੍ਚ
ਚਪੇਟੈਸ੍ਤਮਾਜਘ੍ਨੁਃ

ⅬⅩⅥ ਤਤਃ ਪਰੰ ਿਪਤਰੇ(ਅ)◌ੱਟਾਿਲਕਾਧਃਕੋਸ਼਼੍ਠੇ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ
ਮਹਾਯਾਜਕਸਯ੍ੈਕਾ ਦਾਸੀ ਸਮੇਤਯ੍



Mark ⅩⅣ:ⅬⅩⅦ xlix Mark ⅩⅤ:Ⅵ

ⅬⅩⅦ ਤੰ ਿਵਹ੍ਿਨਤਾਪੰ ਗʼਹ੍ਲਨ੍ਤੰ ਿਵਲੋਕਯ੍ ਤੰ ਸੁਿਨਰੀਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ ਬਭਾਸ਼਼ੇ
ਤਮਿਪ ਨਾਸਰਤੀਯਯੀਸ਼ੋਃ ਸਙ੍ਿਗਨਾਮ੍ ਏਕੋ ਜਨ ਆਸੀਃ|

ⅬⅩⅧ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸੋਪਹ੍ਨੁਤਯ੍ ਜਗਾਦ ਤਮਹੰ ਨ ਵਦ੍ਿਮ ਤੰ ਯਤ੍ ਕਥਯਿਮ
ਤਦਪਯ੍ਹੰ ਨ ਬੁੱਧਯ੍ੇ| ਤਦਾਨੀਂ ਿਪਤਰੇ ਚਤਰੰ ਗਤਵਿਤ ਕ◌ੁे◌ੱਕੁਟੋ ਰੁਰਾਵ|

ⅬⅩⅨਅਥਾਨਯ੍ਾ ਦਾਸੀ ਿਪਤਰੰ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਸਮੀਪਸ੍ਥਾਨ੍ ਜਨਾਨ੍ ਜਗਾਦ ਅਯੰ
ਤੇਸ਼਼ਾਮੇਕੋ ਜਨਃ|

ⅬⅩⅩ ਤਤਃ ਸ ਿਦਤੀਯਵਾਰਮ੍ ਅਪਹ੍ਨੁਤਵਾਨ੍ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਤਤਸ੍ਥਾ ਲੋਕਾਃ
ਿਪਤਰੰ ਪਰ੍ੋਚੁਸ੍ਤਮਵਸ਼ਯ੍ੰ ਤੇਸ਼਼ਾਮੇਕੋ ਜਨਃ ਯਤਸ੍ਤੰ ਗਾਲੀਲੀਯੋ ਨਰ ਇਿਤ
ਤਵੋੱਚਾਰਣੰ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਯਿਤ|

ⅬⅩⅪ ਤਦਾ ਸ ਸ਼ਪਥਾਿਭਸ਼ਾਪੌ ਕʼਤਾ ਪਰ੍ੋਵਾਚ ਯੂਯੰ ਕਥਾਂ ਕਥਯਥ ਤੰ ਨਰੰ ਨ
ਜਾਨੇ(ਅ)ਹ|ੰ

ⅬⅩⅫਤਦਾਨੀਂ ਿਦਤੀਯਵਾਰੰ ਕੁੱਕੁਟੋ (ਅ)ਰਾਵੀਤ੍| ਕੁੱਕੁਟਸਯ੍ ਿਦਤੀਯਰਵਾਤ੍
ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਤੰ ਮਾਂ ਵਾਰਤਯਮ੍ ਅਪਹ੍ਨਸ਼਼ਯ੍ਿਸ, ਇਿਤ ਯਦਾਕਯ੍ੰ ਯੀਸ਼ੁਨਾ ਸਮੁਿਦਤੰ
ਤਤ੍ ਤਦਾ ਸੰਸ੍ਮʼਤਯ੍ ਿਪਤਰੋ ਰੋਿਦਤੁਮ੍ ਆਰਭਤ|

ⅩⅤ
Ⅰ ਅਥ ਪਰ੍ਭਾਤੇ ਸਿਤ ਪਰ੍ਧਾਨਯਾਜਕਾਃ ਪਰ੍ਾਞ੍ਚ ਉਪਾਧਯ੍ਾਯਾਃ ਸਰ੍ੱਵੇ

ਮਨ੍ਿਤਣਸ਼੍ਚ ਸਭਾਂ ਕʼਤਾ ਯੀਸ਼ੁ◌◌ਂृ ਬਨ੍ਧਿਯਤ ਪੀਲਾਤਾਖਯ੍ਸਯ੍ ਦੇਸ਼ਾਿਧਪਤੇਃ
ਸਿਵਧੰ ਨੀਤਾ ਸਮਰ੍ਪਯਾਮਾਸੁਃ|

Ⅱ ਤਦਾ ਪੀਲਾਤਸ੍ਤੰ ਪʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍ ਤੰ ਿਕੰ ਿਯਹੂਦੀਯਲੋਕਾਨਾਂ ਰਾਜਾ? ਤਤਃ ਸ
ਪਰ੍ਤਯ੍ੁਕ੍ਤਵਾਨ੍ ਸਤਯ੍ੰ ਵਦਿਸ|

Ⅲ ਅਪਰੰ ਪਰ੍ਧਾਨਯਾਜਕਾਸ੍ਤਸਯ੍ ਬਹੁਸ਼਼ੁ ਵਾਕਯ੍ੇਸ਼਼ੁ ਦੋਸ਼਼ਮਾਰੋਪਯਾਞ੍ਚਕਃ
ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਿਕਮਿਪ ਨ ਪਰ੍ਤਯ੍ੁਵਾਚ|

Ⅳ ਤਦਾਨੀਂ ਪੀਲਾਤਸ੍ਤੰ ਪੁਨਃ ਪਪਰ੍ੱਛ ਤੰ ਿਕੰ ਨੱਤਰਯਿਸ? ਪਸ਼ਯ੍ੈਤੇ ਤਿਦਰੁੱਧੰ
ਕਿਤਸ਼਼ੁ ਸਾਧਯ੍ੇਸ਼਼ੁ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ੰ ਦਦਿਤ|

Ⅴ ਕਨ੍ਤੁ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਦਾਿਪ ਨੱਤਰੰ ਦਦੌ ਤਤਃ ਪੀਲਾਤ ਆਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯੰ ਜਗਾਮ|
Ⅵ ਅਪਰਞ੍ਚ ਕਾਰਾਬੱਧੇ ਕਸ੍ਿਤੰਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਜਨੇ ਤਨ੍ਮਹੋਤ੍ਸਵਕਾਲੇ ਲੋਕੈ

ਰਯ੍ਾਿਚਤੇ ਦੇਸ਼ਾਿਧਪਿਤਸ੍ਤੰ ਮੋਚਯਿਤ|
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Ⅶ ਯੇ ਚ ਪੂਰ੍ੱਵਮੁਪਪ੍ਲਵਮਕਾਰ੍ਸ਼਼ੁਰੁਪਪ੍ਲਵੇ ਵਧਮਿਪ ਕʼਤਵਨ੍ਤਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਂ
ਮਧਯ੍ੇ ਤਦਾਨ ਬਰੱਬਾਨਾਮਕ ਏਕੋ ਬੱਧ ਆਸੀਤ੍|

Ⅷ ਅਤੋ ਹੇਤੋਃ ਪੂਰ੍ੱਵਾਪਰੀਯਾਂ ਰੀਿਤਕਥਾਂ ਕਥਿਯਤਾ ਲੋਕਾ ਉੱਚੈਰੁਵਨ੍ਤਃ
ਪੀਲਾਤਸਯ੍ ਸਮਕ੍ਸ਼਼ੰ ਿਨਵੇਦਯਾਮਾਸੁਃ|

Ⅸ ਤਦਾ ਪੀਲਾਤਸ੍ਤਾਨਾਚਖਯ੍ੌ ਤਿਰ ਿਕੰ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨਾਂ ਰਾਜਾਨੰ
ਮੋਚਿਯਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ? ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਿਕਿਮਸ਼਼ਯ੍ਤ?ੇ

Ⅹਯਤਃ ਪਰ੍ਧਾਨਯਾਜਕਾ ਈਰ੍ਸ਼਼ਯ੍ਾਤ ਏਵ ਯੀਸ਼ੁੰ ਸਮਾਰ੍ਪਯੰਿਨਿਤ ਸ ਿਵਵੇਦ|
Ⅺ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਥਾ ਬਰੱਬਾਂ ਮੋਚਯਿਤ ਤਥਾ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਿਯਤੁੰ ਪਰ੍ਧਾਨਯਾਜਕਾ ਲੋਕਾਨ੍

ਪਰ੍ਵਰ੍ੱਤਯਾਮਾਸੁਃ|
Ⅻਅਥ ਪੀਲਾਤਃ ਪੁਨਃ ਪʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍ ਤਿਰ ਯੰ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨਾਂ ਰਾਜੇਿਤ ਵਦਥ

ਤਸਯ੍ ਿਕੰ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਿਕਿਮਸ਼਼ਯ੍ਤ?ੇ
ⅩⅢ ਤਦਾ ਤੇ ਪੁਨਰਿਪ ਪਰ੍ੋੱਚੈਃ ਪਰ੍ੋਚੁਸ੍ਤੰ ਕਸ਼ੇ ਵੇਧਯ|
ⅩⅣ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਪੀਲਾਤਃ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਕੁਤਃ? ਸ ਿਕੰ ਕੁਕਰ੍ੰਮ ਕʼਤਵਾਨ੍?

ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੇ ਪੁਨਸ਼੍ਚ ਰੁਵਨ੍ਤੋ ਵਯ੍ਾਜਹਸ੍ਤੰ ਕਸ਼ੇ ਵੇਧਯ|
ⅩⅤ ਤਦਾ ਪੀਲਾਤਃ ਸਰ੍ੱਵਾੱਲੋਕਾਨ੍ ਤੋਸ਼਼ਿਯਤੁਿਮੱਛਨ੍ ਬਰੱਬਾਂ ਮੋਚਿਯਤਾ ਯੀਸ਼ੁੰ

ਕਸ਼ਾਿਭਃ ਪਰ੍ਹʼਤਯ੍ ਕਸ਼ੇ ਵੇੱਧੁੰ ਤੰ ਸਮਰ੍ਪਯਾਮ੍ਬਭੂਵ|
ⅩⅥ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਸੈਨਯ੍ਗਣੋ(ਅ)◌ੱਟਾਿਲਕਾਮ੍ ਅਰ੍ਥਾਦ੍ ਅਿਧਪਤੇ ਰ੍ਗʼਹੰ

ਯੀਸ਼ੁੰ ਨੀਤਾ ਸੇਨਾਿਨਵਹੰ ਸਮਾਹੁਯਤ੍|
ⅩⅦ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਤੇ ਤੰ ਧੂਮਲਵਰ੍ਣਵਸ੍ਤੰ ਪਿਰਧਾਪਯ੍ ਕਣ੍ਟਕਮੁਕੁਟੰ

ਰਚਿਯਤਾ ਿਸ਼ਰਿਸ ਸਮਾਰੋਪਯ੍
ⅩⅧ ਹੇ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨਾਂ ਰਾਜਨ੍ ਨਮਸ੍ਕਾਰ ਇਤਯ੍ੁਕ੍ਤਾ ਤੰ

ਨਮਸ੍ਕਰ੍ੱਤਾਮਾਰੇਿਭਰ|ੇ
ⅩⅨ ਤਸਯ੍ੋੱਤਮਾਙ੍ਗੇ ਵੇਤਾਘਾਤੰ ਚਕਸ੍ਤਦ੍ਗਾਤੇ ਿਨਸ਼਼੍ਠੀਵਞ੍ਚ

ਿਨਿਚਕ੍ਿਸ਼਼ਪੁਃ, ਤਥਾ ਤਸਯ੍ ਸੰਮੁਖੇ ਜਾਨੁਪਾਤੰ ਪਰ੍ਣੋਮੁਃ
ⅩⅩ ਇੱਥਮੁਪਹਸਯ੍ ਧੂਮਰ੍ਵਰ੍ਣਵਸ੍ਤਮ੍ ਉੱਤਾਰ੍ੱਯ ਤਸਯ੍ ਵਸ੍ਤੰ ਤੰ

ਪਰ੍ੱਯਧਾਪਯਨ੍ ਕਸ਼ੇ ਵੇੱਧੁੰ ਬਿਹਰ੍ਿਨਨਯ੍ੁਸ਼੍ਚ|
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ⅩⅪ ਤਤਃ ਪਰੰ ਸੇਕਨ੍ਦਰਸਯ੍ ਰੁਫਸਯ੍ ਚ ਿਪਤਾ ਿਸ਼ਮੋਂਨਾਮਾ ਕੁਰੀਣੀਯਲੋਕ
ਏਕਃ ਕੁਤਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਗਰ੍ਾਮਾਦੇਤਯ੍ ਪਿਥ ਯਾਿਤ ਤੰ ਤੇ ਯੀਸ਼ੋਃ ਕਸ਼ੰ ਵੋਢੁੰ ਬਲਾਦ੍
ਦਧ੍ਨੁਃ|

ⅩⅫ ਅਥ ਗੁਲ੍ਗਲ੍ਤਾ ਅਰ੍ਥਾਤ੍ ਿਸ਼ਰਃਕਪਾਲਨਾਮਕੰ ਸ੍ਥਾਨੰ
ਯੀਸ਼ੁਮਾਨੀਯ

ⅩⅩⅢ ਤੇ ਗਨ੍ਧਰਸਿਮਿਸ਼ਰ੍ਤੰ ਦਾਕ੍ਸ਼਼ਾਰਸੰ ਪਾਤੁੰ ਤਸ੍ਮੈ ਦਦੁਃ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਨ
ਜਗਰ੍ਾਹ|

ⅩⅩⅣ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਕਸ਼ੇ ਿਵੱਧੇ ਸਿਤ ਤੇਸ਼਼ਾਮੇਕੈਕਸ਼ਃ ਿਕੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਸਯ੍ਤੀਿਤ
ਿਨਰ੍ਣਯਾਯ

ⅩⅩⅤ ਤਸਯ੍ ਪਿਰਧੇਯਾਨਾਂ ਿਵਭਾਗਾਰ੍ਥੰ ਗੁਿਟਕਾਪਾਤੰ ਚਕਃ|
ⅩⅩⅥ ਅਪਰਮ੍ ਏਸ਼਼ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨਾਂ ਰਾਜੇਿਤ ਿਲਿਖਤੰ ਦੋਸ਼਼ਪਤੰ ਤਸਯ੍

ਿਸ਼ਰਊਰ੍ਦ੍ੱਵਮ੍ ਆਰੋਪਯਾਞ੍ਚਕਃ|
ⅩⅩⅦ ਤਸਯ੍ ਵਾਮਦਕ੍ਿਸ਼਼ਣਯੋ ਰ੍ਦੌ ਚੌਰੌ ਕਸ਼ਯੋ ਿਰਿਵਧਾਤ|ੇ
ⅩⅩⅧ ਤੇਨੈਵ "ਅਪਰਾਿਧਜਨੈਃ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਸ ਗਿਣਤੋ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ," ਇਿਤ

ਸ਼ਾਸ੍ਤੋਕ੍ਤੰ ਵਚਨੰ ਿਸੱਧਮਭੂਤ|
ⅩⅩⅨ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਮਾਰ੍ਗੇ ਯੇ ਯੇ ਲੋਕਾ ਗਮਨਾਗਮਨੇ ਚਕਸ੍ਤੇ ਸਰ੍ੱਵ

ਏਵ ਿਸ਼ਰਾਸਂਯ੍ਾਨ੍ਦੋਲਯ੍ ਿਨਨ੍ਦਨ੍ਤੋ ਜਗਦੁਃ, ਰੇ ਮਨ੍ਿਦਰਨਾਸ਼ਕ ਰੇ
ਿਦਨਤਯਮਧਯ੍ੇ ਤੰਿਨਰ੍ੰਮਾਯਕ,

ⅩⅩⅩਅਧੁਨਾਤ੍ਮਾਨਮ੍ ਅਿਵਤਾ ਕਸ਼ਾਦਵਰੋਹ|
ⅩⅩⅪ ਿਕਞ੍ਚ ਪਰ੍ਧਾਨਯਾਜਕਾ ਅਧਯ੍ਾਪਕਾਸ਼੍ਚ ਤਦਤ੍ ਿਤਰਸ੍ਕʼਤਯ੍

ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਚਚਕ੍ਿਸ਼਼ਰੇ ਏਸ਼਼ ਪਰਾਨਾਵਤ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸਵ੍ਮਿਵਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ|
ⅩⅩⅫ ਯਦੀਸਰ੍ਾਯੇਲੋ ਰਾਜਾਿਭਿਸ਼਼ਕ੍ਤਸ੍ਤਾਤਾ ਭਵਿਤ ਤਰਯ੍ਧੁਨੈਨ

ਕਸ਼ਾਦਵਰੋਹਤੁ ਵਯੰ ਤਦ੍ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਿਵਸ਼ਵ੍ਿਸਸ਼਼ਯ੍ਾਮਃ; ਿਕਞ੍ਚ ਯੌ ਲੋਕੌ ਤੇਨ
ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਕਸ਼ੇ (ਅ)ਿਵਧਯ੍ੇਤਾਂ ਤਾਵਿਪ ਤੰ ਿਨਰ੍ਭਰ੍ਤ੍ਸਯਾਮਾਸਤੁਃ|

ⅩⅩⅩⅢ ਅਥ ਿਦਤੀਯਯਾਮਾਤ੍ ਤʼਤੀਯਯਾਮੰ ਯਾਵਤ੍ ਸਰ੍ੱਵੋ ਦੇਸ਼ਃ
ਸਾਨ੍ਧਕਾਰੋਭੂਤ੍|
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ⅩⅩⅩⅣ ਤਤਸ੍ਤʼਤੀਯਪਰ੍ਹਰੇ ਯੀਸ਼ੁਰੁੱਚੈਰਵਦਤ੍ ਏਲੀ ਏਲੀ ਲਾਮਾ
ਿਸ਼ਵਕ੍ਤਨੀ ਅਰ੍ਥਾਦ੍ "ਹੇ ਮਦੀਸ਼ ਮਦੀਸ਼ ਤੰ ਪਰ੍ੱਯਤਯ੍ਾਕ੍ਸ਼਼ੀਃ ਕੁਤੋ ਿਹ
ਮਾ?ਂ"

ⅩⅩⅩⅤ ਤਦਾ ਸਮੀਪਸ੍ਥਲੋਕਾਨਾਂ ਕੇਿਚਤ੍ ਤਦਾਕਯ੍ੰ ਿਨਸ਼ਮਯ੍ਾਚਖਯ੍ੁਃ
ਪਸ਼ਯ੍ੈਸ਼਼ ਏਿਲਯਮ੍ ਆਹੂਯਿਤ|

ⅩⅩⅩⅥ ਤਤ ਏਕੋ ਜਨ ਧਾਿਵਤਾਗਤਯ੍ ਸ੍ਪਞ੍ਜੇ (ਅ)ਮ੍ਲਰਸੰ ਪੂਰਿਯਤਾ ਤੰ
ਨਡਾਗਰ੍ੇ ਿਨਧਾਯ ਪਾਤੁੰ ਤਸ੍ਮੈ ਦੱਤਾਵਦਤ੍ ਿਤਸ਼਼੍ਠ ਏਿਲਯ ਏਨਮਵਰੋਹਿਯਤੁਮ੍
ਏਿਤ ਨ ਵੇਿਤ ਪਸ਼ਯ੍ਾਿਮ|

ⅩⅩⅩⅦਅਥ ਯੀਸ਼ੁਰੁੱਚੈਃ ਸਮਾਹੂਯ ਪਰ੍ਾਣਾਨ੍ ਜਹੌ|
ⅩⅩⅩⅧ ਤਦਾ ਮਨ੍ਿਦਰਸਯ੍ ਜਵਿਨਕੋਰ੍ਦ੍ੱਵਾਦਧਃਰ੍ੱਯਨ੍ਤਾ ਿਵਦੀਰ੍ਣਾ

ਿਦਖਣ੍ਡਾਭੂਤ੍|
ⅩⅩⅩⅨ ਿਕਞ੍ਚ ਇੱਥਮੁੱਚੈਰਾਹੂਯ ਪਰ੍ਾਣਾਨ੍ ਤਯ੍ਜਨ੍ਤੰ ਤੰ ਦʼਸ਼਼੍ਦਾ

ਤਦਕ੍ਸ਼਼ਣਾਯ ਿਨਯੁਕ੍ਤੋ ਯਃ ਸੇਨਾਪਿਤਰਾਸੀਤ੍ ਸੋਵਦਤ੍ ਨਰੋਯਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਪੁਤ
ਇਿਤ ਸਤਯ੍ਮ੍|

ⅩⅬ ਤਦਾਨੀਂ ਮਗ੍ਦਲੀਨੀ ਮਿਰਸਮ੍ ਕਿਨਸ਼਼੍ਠਯਾਕੂਬੋ ਯੋਸੇਸ਼੍ਚ
ਮਾਤਾਨਯ੍ਮਿਰਯਮ੍ ਸ਼ਾਲੋਮੀ ਚ ਯਾਃ ਸ੍ਿਤਯੋ

ⅩⅬⅠ ਗਾਲੀਲ੍ਪਰ੍ਦੇਸ਼ੇ ਯੀਸ਼ੁੰ ਸੇਿਵਤਾ ਤਦਨੁਗਾਿਮਨਯ੍ੋ ਜਾਤਾ
ਇਮਾਸ੍ਤਦਨਯ੍ਾਸ਼੍ਚ ਯਾ ਅਨੇਕਾ ਨਾਰਯ੍ੋ ਯੀਸ਼ੁਨਾ ਸਾਰ੍ੱਧੰ
ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮਮਾਯਾਤਾਸ੍ਤਾਸ਼੍ਚ ਦੂਰਾਤ੍ ਤਾਿਨ ਦਦʼਸ਼ੁਃ|

ⅩⅬⅡ ਅਥਾਸਾਦਨਿਦਨਸਯ੍ਾਰ੍ਥਾਦ੍ ਿਵਸ਼ਰ੍ਾਮਵਾਰਾਤ੍ ਪੂਰ੍ੱਵਿਦਨਸਯ੍
ਸਾਯੰਕਾਲ ਆਗਤ

ⅩⅬⅢਈਸ਼ਵ੍ਰਰਾਜਯ੍ਾਪੇਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਿਰਮਥੀਯਯੂਸ਼਼ਫਨਾਮਾ ਮਾਨਯ੍ਮਨ੍ਤੀ ਸਮੇਤਯ੍
ਪੀਲਾਤਸਿਵਧੰ ਿਨਰ੍ਭਯੋ ਗਤਾ ਯੀਸ਼ੋਰ੍ਦੇਹੰ ਯਯਾਚੇ|

ⅩⅬⅣ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਇਦਾਨੀਂ ਮʼਤਃ ਪੀਲਾਤ ਇਤਯ੍ਸਮ੍ਭਵੰ ਮਤਾ
ਸ਼ਤਸੇਨਾਪਿਤਮਾਹੂਯ ਸ ਕਦਾ ਮʼਤ ਇਿਤ ਪਪਰ੍ੱਛ|

ⅩⅬⅤ ਸ਼ਤਸੇਮਨਾਪਿਤਮੁਖਾਤ੍ ਤੱਜ੍ਞਾਤਾ ਯੂਸ਼਼ਫੇ ਯੀਸ਼ੋਰ੍ਦੇਹੰ ਦਦ|ੌ
ⅩⅬⅥ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਸ ਸੂਕ੍ਸ਼਼੍ਮੰ ਵਾਸਃ ੀਤਾ ਯੀਸ਼ੋਃ ਕਾਯਮਵਰੋਹਯ੍ ਤੇਨ

ਵਾਸਸਾ ਵੇਸ਼਼੍ਟਾਿਯਤਾ ਿਗਰੌ ਖਾਤਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨੇ ਸ੍ਥਾਿਪਤਵਾਨ੍ ਪਾਸ਼਼ਾਣੰ ਲੋਠਿਯਤਾ
ਦਾਿਰ ਿਨਦਧ|ੇ
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ⅩⅬⅦ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਤ ਸੋਸ੍ਥਾਪਯ੍ਤ ਤਤ ਮਗ੍ਦਲੀਨੀ ਮਿਰਯਮ੍
ਯੋਿਸਮਾਤʼਮਿਰਯਮ੍ ਚ ਦਦʼਸ਼ਤʼ◌ਃ|

ⅩⅥ
Ⅰ ਅਥ ਿਵਸ਼ਰ੍ਾਮਵਾਰੇ ਗਤੇ ਮਗ੍ਦਲੀਨੀ ਮਿਰਯਮ੍ ਯਾਕੂਬਮਾਤਾ ਮਿਰਯਮ੍

ਸ਼ਾਲੋਮੀ ਚੇਮਾਸ੍ਤੰ ਮਰ੍ੱਦਿਯਤੁੰ ਸੁਗਨ੍ਿਧਦਵਯ੍ਾਿਣ ੀਤਾ
Ⅱਸਪ੍ਤਾਹਪਰ੍ਥਮਿਦਨੇ(ਅ)ਿਤਪਰ੍ਤਯ੍ੂਸ਼਼ੇ ਸੂਰ੍ੱਯੋਦਯਕਾਲੇ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਮੁਪਗਤਾਃ|
Ⅲ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਦਾਰਪਾਸ਼਼ਾਣ(ੋਅ)ਿਤਬʼਹਨ੍ ਤੰ

ਕੋ(ਅ)ਪਸਾਰਿਯਸ਼਼ਯ੍ਤੀਿਤ ਤਾਃ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਗਦਨ੍ਿਤ!
Ⅳ ਏਤਿਰ ਿਨਰੀਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ ਪਾਸ਼਼ਾਣੋ ਦਾਰੋ (ਅ)ਪਸਾਿਰਤ ਇਿਤ ਦਦʼਸ਼ੁਃ|
Ⅴ ਪਸ਼੍ਚਾੱਤਾਃ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨੰ ਪਰ੍ਿਵਸ਼ਯ੍ ਸ਼ੁਕ੍ਲਵਰ੍ਣਦੀਰ੍ਘਪਿਰੱਛਦਾਵʼਤਮੇਕੰ

ਯੁਵਾਨੰ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਦਕ੍ਿਸ਼਼ਣਪਾਰ੍ਸ਼ਵ੍ ਉਪਿਵਸ਼਼੍ਟੰ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਚਮੱਚਕਃ|
Ⅵਸੋ(ਅ)ਵਦਤ੍, ਮਾਭੈਸ਼਼੍ਟ ਯੂਯੰ ਕਸ਼ੇ ਹਤੰ ਨਾਸਰਤੀਯਯੀਸ਼ੁੰ ਗਵੇਸ਼਼ਯਥ ਸੋਤ

ਨਾਸ੍ਿਤ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਦੁਦਸ੍ਥਾਤ੍; ਤੈ ਰਯ੍ਤ ਸ ਸ੍ਥਾਿਪਤਃ ਸ੍ਥਾਨੰ ਤਿਦਦੰ ਪਸ਼ਯ੍ਤ|
Ⅶ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੇਨ ਯਥੋਕ੍ਤੰ ਤਥਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮਗਰ੍ੇ ਗਾਲੀਲੰ ਯਾਸਯ੍ਤੇ ਤਤ ਸ

ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਯੂਯੰ ਗਤਾ ਤਸਯ੍ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ੇਭਯ੍ਃ ਿਪਤਰਾਯ ਚ
ਵਾਰ੍ੱਤਾਿਮਮਾਂ ਕਥਯਤ|

Ⅷ ਤਾਃ ਕਮ੍ਿਪਤਾ ਿਵਸ੍ਿਤਤਾਸ਼੍ਚ ਤੂਰ੍ਣੰ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਦ੍ ਬਿਹਰ੍ਗਤਾ
ਪਲਾਯਨ੍ਤ ਭਯਾਤ੍ ਕਮਿਪ ਿਕਮਿਪ ਨਾਵਦੰਸ਼੍ਚ|

Ⅸਅਪਰੰ ਯੀਸ਼ੁਃ ਸਪ੍ਤਾਹਪਰ੍ਥਮਿਦਨੇ ਪਰ੍ਤਯ੍ੂਸ਼਼ੇ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਦੁੱਥਾਯ ਯਸਯ੍ਾਃ
ਸਪ੍ਤਭੂਤਾਸ੍ਤਯ੍ਾਿਜਤਾਸ੍ਤਸਯ੍ੈ ਮਗ੍ਦਲੀਨੀਮਿਰਯਮੇ ਪਰ੍ਥਮੰ ਦਰ੍ਸ਼ਨੰ ਦਦ|ੌ

Ⅹ ਤਤਃ ਸਾ ਗਤਾ ਸ਼ੋਕਰੋਦਨਕʼਦ੍ਭਯ੍ੋ(ਅ)ਨੁਗਤਲੋਕੇਭਯ੍ਸ੍ਤਾਂ ਵਾਰ੍ੱਤਾਂ
ਕਥਯਾਮਾਸ|

Ⅺ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪੁਨਰ੍ਜੀਵਨ੍ ਤਸਯ੍ੈ ਦਰ੍ਸ਼ਨੰ ਦੱਤਵਾਿਨਿਤ ਸ਼ਤਾ ਤੇ ਨ
ਪਰ੍ਤਯ੍ਯਨ੍|

Ⅻ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਦਾਯੋ ਰ੍ਗਰ੍ਾਮਯਾਨਕਾਲੇ ਯੀਸ਼ੁਰਨਯ੍ਵੇਸ਼ੰ ਧʼਤਾ ਤਾਭਯ੍ਾਂ
ਦਰ੍ਸ਼ਨ ਦਦੌ!

ⅩⅢਤਾਵਿਪ ਗਤਾਨਯ੍ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ੇਭਯ੍ਸ੍ਤਾਂ ਕਥਾਂ ਕਥਯਾਞ੍ਚ ਤੁਃ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਯੋਃ
ਕਥਾਮਿਪ ਤੇ ਨ ਪਰ੍ਤਯ੍ਯਨ੍|
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ⅩⅣ ਸ਼ੇਸ਼਼ਤ ਏਕਾਦਸ਼ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ੇਸ਼਼ੁ ਭੋਜਨਪਿਵਸ਼਼੍ਟੇਸ਼਼ੁ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤੇਭਯ੍ੋ ਦਰ੍ਸ਼ਨੰ
ਦਦੌ ਤਥੋੱਥਾਨਾਤ੍ ਪਰੰ ਤੱਦਰ੍ਸ਼ਨਪਰ੍ਾਪ੍ਤਲੋਕਾਨਾਂ ਕਥਾਯਾਮਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਕਰਣਾਤ੍
ਤੇਸ਼਼ਾਮਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਮਨਃਕਾਿਠਨਯ੍ਾਭਯ੍ਾਂ ਹੇਤੁਭਯ੍ਾਂ ਸ ਤਾਸਂ੍ਤਰ੍ਿਜਤਵਾਨ੍|

ⅩⅤਅਥ ਤਾਨਾਚਖਯ੍ੌ ਯੂਯੰ ਸਰ੍ੱਵਜਗਦ੍ ਗਤਾ ਸਰ੍ੱਵਜਨਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਸੁਸੰਵਾਦੰ
ਪਰ੍ਚਾਰਯਤ|

ⅩⅥ ਤਤ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਿਵਸ਼ਵ੍ਸਯ੍ ਮੱਿਜਤੋ ਭਵੇਤ੍ ਸ ਪਿਰਤਾਸਯ੍ਤੇ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੋ
ਨ ਿਵਸ਼ਵ੍ਿਸਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਸ ਦਣ੍ਡਿਯਸ਼਼ਯ੍ਤ|ੇ

ⅩⅦ ਿਕਞ੍ਚ ਯੇ ਪਰ੍ਤਯ੍ੇਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਤੈਰੀਦʼਗ੍ ਆਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯੰ ਕਰ੍ੰਮ
ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਿਯਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਤੇ ਮੰਨਾਮ੍ਨਾ ਭੂਤਾਨ੍ ਤਯ੍ਾਜਿਯਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਭਾਸ਼਼ਾ ਅਨਯ੍ਾਸ਼੍ਚ
ਵਿਦਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ|

ⅩⅧ ਅਪਰੰ ਤੈਃ ਸਰ੍ਪੇਸ਼਼ੁ ਧʼਤੇਸ਼਼ੁ ਪਰ੍ਾਣਨਾਸ਼ਕਵਸ੍ਤੁਿਨ ਪੀਤੇ ਚ ਤੇਸ਼਼ਾਂ
ਕਾਿਪ ਕ੍ਸ਼਼ਿਤ ਰ੍ਨ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ; ਰੋਿਗਣਾਂ ਗਾਤੇਸ਼਼ੁ ਕਰਾਰ੍ਿਪਤੇ ਤੇ(ਅ)ਰੋਗਾ
ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਚ|

ⅩⅨ ਅਥ ਪਰ੍ਭੁਸ੍ਤਾਿਨਤਯ੍ਾਿਦਸ਼ਯ੍ ਸਵ੍ਰ੍ਗੰ ਨੀਤਃ ਸਨ੍ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍
ਦਕ੍ਿਸ਼਼ਣ ਉਪਿਵਵੇਸ਼|

ⅩⅩ ਤਤਸ੍ਤੇ ਪਰ੍ਸ੍ਥਾਯ ਸਰ੍ੱਵਤ ਸੁਸੰਵਾਦੀਯਕਥਾਂ ਪਰ੍ਚਾਰਿਯਤੁਮਾਰੇਿਭਰੇ
ਪਰ੍ਭੁਸ੍ਤੁ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸਹਾਯਃ ਸਨ੍ ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਤਾਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯਿ ਯਾਿਭਸ੍ਤਾਂ ਕਥਾਂ ਪਰ੍ਮਾਣਵਤੀਂ
ਚਕਾਰ| ਇਿਤ|
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