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ਰੋਿਮਣਃ ਪਤ੍ਰੰ
Ⅰ

ਈਸ਼੍ਵਰੋ ਿਨਜਪੁਤ੍ਰਮਿਧ ਯੰ ਸੁਸੰਵਾਦੰ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਦ੍ਵਾਿਦਿਭ
ਰ੍ਧਰ੍ੰਮਗ੍ਰਨ੍ਥੇ ਪ੍ਰਿਤਸ਼੍ਰੁਤਵਾਨ੍ ਤੰ ਸੁਸੰਵਾਦੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਯਤੁੰ ਪ੍ਰੁʼਥੱਕ੍ਰੁʼਤ
ਆਹੂਤਃ ਪ੍ਰੇਿਰਤਸ਼੍ਚ ਪ੍ਰਭੋ ਰ੍ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯ ਸੇਵਕੋ ਯਃ ਪੌਲਃ
Ⅱ ਸ ਰੋਮਾਨਗਰਸ੍ਥਾਨ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਿਪ੍ਰਯਾਨ੍ ਆਹੂਤਾਂਸ਼੍ਚ ਪਿਵਤ੍ਰਲੋਕਾਨ੍
ਪ੍ਰਿਤ ਪਤ੍ਰੰ ਿਲਖਿਤ|
Ⅲ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਸ ਪ੍ਰਭੁ ਰ੍ਯੀਸ਼ੁਃ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਃ ਸ਼ਾਰੀਿਰਕਸਮ੍ਬਨ੍ਧੇਨ ਦਾਯੂਦੋ
ਵੰਸ਼ੋਦ੍ਭਵਃ
Ⅳ ਪਿਵਤ੍ਰਸ੍ਯਾਤ੍ਮਨਃ ਸਮ੍ਬਨ੍ਧੇਨ ਚੇਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਪ੍ਰਭਾਵਵਾਨ੍ ਪੁਤ੍ਰ
ਇਿਤ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਤ੍ ਤਸ੍ਯੋੱਥਾਨੇਨ ਪ੍ਰਿਤਪੰਨ|ੰ
Ⅴ ਅਪਰੰ ਯੇਸ਼ਾਂ ਮਧ੍ਯੇ ਯੀਸ਼ੁਨਾ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਯੂਯਮਪ੍ਯਾਹੂਤਾਸ੍ਤੇ
(ਅ)ਨ੍ਯਦੇਸ਼ੀਯਲੋਕਾਸ੍ਤਸ੍ਯ ਨਾਮ੍ਿਨ ਿਵਸ਼੍ਵਸ੍ਯ ਿਨਦੇਸ਼ਗ੍ਰਾਿਹਣੋ ਯਥਾ
ਭਵਨ੍ਿਤ
Ⅵ ਤਦਿਭਪ੍ਰਾਯੇਣ ਵਯੰ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਅਨੁਗ੍ਰਹੰ ਪ੍ਰੇਿਰਤਤ੍ਵਪਦਞ੍ਚ
ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਾਃ|
Ⅶ ਤਾਤੇਨਾਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰੇਣ ਪ੍ਰਭੁਣਾ ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਚ
ਯੁਸ਼੍ਮਭ੍ਯਮ੍ ਅਨੁਗ੍ਰਹਃ ਸ਼ਾਨ੍ਿਤਸ਼੍ਚ ਪ੍ਰਦੀਯੇਤਾਂ|
Ⅷ ਪ੍ਰਥਮਤਃ ਸਰ੍ੱਵਸ੍ਿਮਨ੍ ਜਗਿਤ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਿਵਸ਼੍ਵਾਸਸ੍ਯ
ਪ੍ਰਕਾਿਸ਼ਤਤ੍ਵਾਦ੍ ਅਹੰ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼ਾਂ ਿਨਿਮੱਤੰ ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯ
ਨਾਮ ਗ੍ਰੁʼਹ੍ਲਨ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਧਨ੍ਯਵਾਦੰ ਕਰੋਿਮ|
Ⅸ ਅਪਰਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਪ੍ਰਸਾਦਾਦ੍ ਬਹੁਕਾਲਾਤ੍ ਪਰੰ ਸਾਮ੍ਪ੍ਰਤੰ
ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਸਮੀਪੰ ਯਾਤੁੰ ਕਥਮਿਪ ਯਤ੍ ਸੁਯੋਗੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਨੋਿਮ, ਏਤਦਰ੍ਥੰ
ਿਨਰਨ੍ਤਰੰ ਨਾਮਾਨ੍ਯੁੱਚਾਰਯਨ੍ ਿਨਜਾਸੁ ਸਰ੍ੱਵਪ੍ਰਾਰ੍ਥਨਾਸੁ ਸਰ੍ੱਵਦਾ
ਿਨਵੇਦਯਾਿਮ,
Ⅹ ਏਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਯਮਹੰ ਤਤ੍ਪੁਤ੍ਰੀਯਸੁਸੰਵਾਦਪ੍ਰਚਾਰਣੇਨ ਮਨਸਾ
ਪਿਰਚਰਾਿਮ ਸ ਈਸ਼੍ਵਰੋ ਮਮ ਸਾਕ੍ਸ਼ੀ ਿਵਦ੍ਯਤੇ|
Ⅺ ਯਤੋ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਮਮ ਚ ਿਵਸ਼੍ਵਾਸੇਨ ਵਯਮ੍ ਉਭਯੇ ਯਥਾ
ਸ਼ਾਨ੍ਿਤਯੁਕ੍ਤਾ ਭਵਾਮ ਇਿਤ ਕਾਰਣਾਦ੍
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ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ
ਸ੍ਥੈਰ੍ੱਯਕਰਣਾਰ੍ਥੰ
ਯੁਸ਼੍ਮਭ੍ਯੰ
ਿਕਞ੍ਿਚਤ੍ਪਰਮਾਰ੍ਥਦਾਨਦਾਨਾਯ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨ੍ ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਤ੍ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਮਦੀਯਾ
ਵਾਞ੍ਛਾ|
ⅩⅢ ਹੇ ਭ੍ਰਾਤ੍ਰੁʼਗਣ ਿਭੰਨਦੇਸ਼ੀਯਲੋਕਾਨਾਂ ਮਧ੍ਯੇ ਯਦ੍ਵਤ੍ ਤਦ੍ਵਦ੍
ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਮਧ੍ਯੇਿਪ ਯਥਾ ਫਲੰ ਭੁਞ੍ਜੇ ਤਦਿਭਪ੍ਰਾਯੇਣ ਮੁਹੁਰ੍ਮੁਹੁ ਰ੍ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ
ਸਮੀਪੰ ਗਨ੍ਤੁਮ੍ ਉਦ੍ਯਤੋ(ਅ)ਹੰ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਾਵਦ੍ ਅਦ੍ਯ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਗਮਨੇ
ਮਮ ਿਵਘ੍ਨੋ ਜਾਤ ਇਿਤ ਯੂਯੰ ਯਦ੍ ਅਜ੍ਞਾਤਾਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਥ ਤਦਹਮ੍ ਉਿਚਤੰ
ਨ ਬੁਧ੍ਯੇ|
ⅩⅣ ਅਹੰ ਸਭ੍ਯਾਸਭ੍ਯਾਨਾਂ ਿਵਦ੍ਵਦਿਵਦ੍ਵਤਾਞ੍ਚ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼ਾਮ੍ ਰੁʼਣੀ
ਿਵਦ੍ਯੇ|
ⅩⅤ ਅਤਏਵ ਰੋਮਾਿਨਵਾਿਸਨਾਂ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਸਮੀਪੇ(ਅ)ਿਪ ਯਥਾਸ਼ਕ੍ਿਤ
ਸੁਸੰਵਾਦੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਯਤੁਮ੍ ਅਹਮ੍ ਉਦ੍ਯਤੋਸ੍ਿਮ|
ⅩⅥ ਯਤਃ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯ ਸੁਸੰਵਾਦੋ ਮਮ ਲੱਜਾਸ੍ਪਦੰ ਨਿਹ ਸ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ
ਸ਼ਕ੍ਿਤਸ੍ਵਰੂਪਃ ਸਨ੍ ਆ ਿਯਹੂਦੀਯੇਭ੍ਯੋ (ਅ)ਨ੍ਯਜਾਤੀਯਾਨ੍ ਯਾਵਤ੍
ਸਰ੍ੱਵਜਾਤੀਯਾਨਾਂ ਮਧ੍ਯੇ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਤਤ੍ਰ ਿਵਸ਼੍ਵਿਸਿਤ ਤਸ੍ਯੈਵ ਤ੍ਰਾਣੰ
ਜਨਯਿਤ|
ⅩⅦ ਯਤਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯਯਸ੍ਯ ਸਮਪਿਰਮਾਣਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਦੱਤੰ ਪੁਣ੍ਯੰ
ਤਤ੍ਸੁਸੰਵਾਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ|ੇ ਤਦਿਧ ਧਰ੍ੰਮਪੁਸ੍ਤਕੇਿਪ ਿਲਿਖਤਿਮਦੰ "ਪੁਣ੍ਯਵਾਨ੍
ਜਨੋ ਿਵਸ਼੍ਵਾਸੇਨ ਜੀਿਵਸ਼਼੍ਯਿਤ"|
ⅩⅧ ਅਤਏਵ ਯੇ ਮਾਨਵਾਃ ਪਾਪਕਰ੍ੰਮਣਾ ਸਤ੍ਯਤਾਂ ਰੁਨ੍ਧਨ੍ਿਤ ਤੇਸ਼ਾਂ
ਸਰ੍ੱਵਸ੍ਯ ਦੁਰਾਚਰਣਸ੍ਯਾਧਰ੍ੰਮਸ੍ਯ ਚ ਿਵਰੁੱਧੰ ਸ੍ਵਰ੍ਗਾਦ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਕੋਪਃ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ|ੇ
ⅩⅨ ਯਤ ਈਸ਼੍ਵਰਮਿਧ ਯਦ੍ਯਦ੍ ਜ੍ਞੇਯੰ ਤਦ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਃ ਸ੍ਵਯੰ ਤਾਨ੍
ਪ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਕਾਿਸ਼ਤਵਾਨ੍ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤੇਸ਼ਾਮ੍ ਅਗੋਚਰੰ ਨਿਹ|
ⅩⅩ
ਫਲਤਸ੍ਤਸ੍ਯਾਨਨ੍ਤਸ਼ਕ੍ਤੀਸ਼੍ਵਰਤ੍ਵਾਦੀਨ੍ਯਦ੍ਰੁʼਸ਼੍ਯਾਨ੍ਯਿਪ
ਸ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਿਟਕਾਲਮ੍ ਆਰਭ੍ਯ ਕਰ੍ੰਮਸੁ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨਾਿਨ ਦ੍ਰੁʼਸ਼੍ਯਨ੍ਤੇ ਤਸ੍ਮਾਤ੍
ਤੇਸ਼ਾਂ ਦੋਸ਼ਪ੍ਰਕ੍ਸ਼ਾਲਨਸ੍ਯ ਪਨ੍ਥਾ ਨਾਸ੍ਿਤ|
ⅩⅪ ਅਪਰਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰੰ ਜ੍ਞਾਤ੍ਵਾਿਪ ਤੇ ਤਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਜ੍ਞਾਨੇਨ
ਨਾਿਦ੍ਰਯਨ੍ਤ ਕ੍ਰੁʼਤਜ੍ਞਾ ਵਾ ਨ ਜਾਤਾਃ; ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤੇਸ਼ਾਂ ਸਰ੍ੱਵੇ ਤਰ੍ਕਾ
ਿਵਫਲੀਭੂਤਾਃ, ਅਪਰਞ੍ਚ ਤੇਸ਼ਾਂ ਿਵਵੇਕਸ਼ੂਨ੍ਯਾਿਨ ਮਨਾਂਿਸ ਿਤਿਮਰੇ
ਮਗ੍ਨਾਿਨ|
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ਸ੍ਵਾਨ੍ ਜ੍ਞਾਿਨਨੋ ਜ੍ਞਾਤ੍ਵਾ ਜ੍ਞਾਨਹੀਨਾ ਅਭਵਨ੍

ⅩⅩⅢ

ਅਨਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯੇਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ
ਗੌਰਵੰ
ਿਵਹਾਯ
ਨਸ਼੍ਵਰਮਨੁਸ਼੍ਯਪਸ਼ੁਪਕ੍ਸ਼੍ਯੁਰੋਗਾਿਮਪ੍ਰਭ੍ਰੁʼਤੇਰਾਕ੍ਰੁʼਿਤਿਵਿਸ਼ਸ਼੍ਟਪ੍ਰਿਤਮਾਸ੍ਤੈਰਾਿਸ਼੍ਰਤਾਃ|
ⅩⅩⅣ

ਇੱਥੰ ਤ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਸਤ੍ਯਤਾਂ ਿਵਹਾਯ ਮ੍ਰੁʼਸ਼਼ਾਮਤਮ੍
ਆਿਸ਼੍ਰਤਵਨ੍ਤਃ
ਸੱਿਚਦਾਨਨ੍ਦੰ
ਸ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਿਟਕਰ੍ੱਤਾਰੰ
ਤ੍ਯਕ੍ਤ੍ਵਾ
ਸ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਵਸ੍ਤੁਨਃ ਪੂਜਾਂ ਸੇਵਾਞ੍ਚ ਕ੍ਰੁʼਤਵਨ੍ਤਃ;
ⅩⅩⅤ

ਇਿਤ
ਹੇਤੋਰੀਸ਼੍ਵਰਸ੍ਤਾਨ੍
ਕੁਿਕ੍ਰਯਾਯਾਂ
ਸਮਰ੍ਪ੍ਯ
ਿਨਜਿਨਜਕੁਿਚਨ੍ਤਾਿਭਲਾਸ਼਼ਾਭ੍ਯਾਂ ਸ੍ਵੰ ਸ੍ਵੰ ਸ਼ਰੀਰੰ ਪਰਸ੍ਪਰਮ੍ ਅਪਮਾਿਨਤੰ
ਕਰ੍ੱਤੁਮ੍ ਅਦਦਾਤ੍|
ⅩⅩⅥ

ਈਸ਼੍ਵਰੇਣ ਤੇਸ਼ੁ ਕ੍ਵਿਭਲਾਸ਼਼ੇ ਸਮਿਰ੍ਪਤੇਸ਼ੁ ਤੇਸ਼ਾਂ ਯੋਿਸ਼਼ਤਃ
ਸ੍ਵਾਭਾਿਵਕਾਚਰਣਮ੍ ਅਪਹਾਯ ਿਵਪਰੀਤਕ੍ਰੁʼਤ੍ਯੇ ਪ੍ਰਾਵਰ੍ੱਤਨ੍ਤ;
ⅩⅩⅦ

ਤਥਾ ਪੁਰੁਸ਼ਾ ਅਿਪ ਸ੍ਵਾਭਾਿਵਕਯੋਿਸ਼਼ਤ੍ਸਙ੍ਗਮੰ ਿਵਹਾਯ
ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਕਾਮਕ੍ਰੁʼਸ਼ਾਨੁਨਾ ਦਗ੍ਧਾਃ ਸਨ੍ਤਃ ਪੁਮਾਂਸਃ ਪੁੰਿਭਃ ਸਾਕੰ
ਕੁਕ੍ਰੁʼਤ੍ਯੇ ਸਮਾਸਜ੍ਯ ਿਨਜਿਨਜਭ੍ਰਾਨ੍ਤੇਃ ਸਮੁਿਚਤੰ ਫਲਮ੍ ਅਲਭਨ੍ਤ|
ⅩⅩⅧ

ਤੇ ਸ੍ਵੇਸ਼ਾਂ ਮਨਃਸ੍ਵੀਸ਼੍ਵਰਾਯ ਸ੍ਥਾਨੰ ਦਾਤੁਮ੍ ਅਿਨੱਛੁਕਾਸ੍ਤਤੋ
ਹੇਤੋਰੀਸ਼੍ਵਰਸ੍ਤਾਨ੍ ਪ੍ਰਿਤ ਦੁਸ਼੍ਟਮਨਸ੍ਕਤ੍ਵਮ੍ ਅਿਵਿਹਤਿਕ੍ਰਯਤ੍ਵਞ੍ਚ
ਦੱਤਵਾਨ੍|
ਅਤਏਵ ਤੇ ਸਰ੍ੱਵੇ (ਅ)ਨ੍ਯਾਯੋ ਵ੍ਯਿਭਚਾਰੋ ਦੁਸ਼੍ਟਤ੍ਵੰ ਲੋਭੋ
ਿਜਘਾਂਸਾ ਈਰ੍ਸ਼੍ਯਾ ਵਧੋ ਿਵਵਾਦਸ਼੍ਚਾਤੁਰੀ ਕੁਮਿਤਿਰਤ੍ਯਾਿਦਿਭ ਰ੍ਦੁਸ਼੍ਕਰ੍ੰਮਿਭਃ
ਪਿਰਪੂਰ੍ਣਾਃ ਸਨ੍ਤਃ
ⅩⅩⅨ

ⅩⅩⅩ

ਕਰ੍ਣੇਜਪਾ ਅਪਵਾਿਦਨ ਈਸ਼੍ਵਰਦ੍ਵੇਸ਼ਕਾ ਿਹੰਸਕਾ ਅਹਙ੍ਕਾਿਰਣ
ਆਤ੍ਮਸ਼੍ਲਾਿਘਨਃ ਕੁਕਰ੍ੰਮੋਤ੍ਪਾਦਕਾਃ ਿਪਤ੍ਰੋਰਾਜ੍ਞਾਲਙ੍ਘਕਾ
ⅩⅩⅪ

ਅਿਵਚਾਰਕਾ ਿਨਯਮਲਙ੍ਿਘਨਃ ਸ੍ਨੇਹਰਿਹਤਾ ਅਿਤਦ੍ਵੇਿਸ਼਼ਣੋ
ਿਨਰ੍ਦਯਾਸ਼੍ਚ ਜਾਤਾਃ|
ⅩⅩⅫ

ਯੇ ਜਨਾ ਏਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ੰ ਕਰ੍ੰਮ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਿਤ ਤਏਵ ਮ੍ਰੁʼਿਤਯੋਗ੍ਯਾ
ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਿਵਚਾਰਮੀਦ੍ਰੁʼਸ਼ੰ ਜ੍ਞਾਤ੍ਵਾਿਪ ਤ ਏਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ੰ ਕਰ੍ੰਮ ਸ੍ਵਯੰ
ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਿਤ ਕੇਵਲਿਮਿਤ ਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ਕਰ੍ੰਮਕਾਿਰਸ਼਼ੁ ਲੋਕੇਸ਼੍ਵਿਪ
ਪ੍ਰੀਯਨ੍ਤੇ|
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ਪਰਦੂਸ਼ਕ ਮਨੁਸ਼੍ਯ ਯਃ ਕਸ਼੍ਚਨ ਤ੍ਵੰ ਭਵਿਸ ਤਵੋੱਤਰਦਾਨਾਯ ਪਨ੍ਥਾ
ਨਾਸ੍ਿਤ ਯਤੋ ਯਸ੍ਮਾਤ੍ ਕਰ੍ੰਮਣਃ ਪਰਸ੍ਤ੍ਵਯਾ ਦੂਸ਼੍ਯਤੇ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤ੍ਵਮਿਪ
ਦੂਸ਼੍ਯਸੇ, ਯਤਸ੍ਤੰ ਦੂਸ਼ਯੰਨਿਪ ਤ੍ਵੰ ਤਦ੍ਵਦ੍ ਆਚਰਿਸ|
Ⅱ ਿਕਨ੍ਤ੍ਵੇਤਾਦ੍ਰੁʼਗਾਚਾਿਰਭ੍ਯੋ ਯੰ ਦਣ੍ਡਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰੋ ਿਨਸ਼੍ਿਚਨੋਿਤ ਸ
ਯਥਾਰ੍ਥ ਇਿਤ ਵਯੰ ਜਾਨੀਮਃ|
Ⅲ ਅਤਏਵ ਹੇ ਮਾਨੁਸ਼ ਤ੍ਵੰ ਯਾਦ੍ਰੁʼਗਾਚਾਿਰਣੋ ਦੂਸ਼ਯਿਸ ਸ੍ਵਯੰ ਯਿਦ
ਤਾਦ੍ਰੁʼਗਾਚਰਿਸ ਤਿਰ੍ਹ ਤ੍ਵਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਦਣ੍ਡਾਤ੍ ਪਲਾਿਯਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਸ਼੍ਯਸੀਿਤ
ਿਕੰ ਬੁਧ੍ਯਸੇ?
Ⅳ ਅਪਰੰ ਤਵ ਮਨਸਃ ਪਿਰਵਰ੍ੱਤਨੰ ਕਰ੍ੱਤੁਮ੍ ਇਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯਾਨੁਗ੍ਰਹੋ
ਭਵਿਤ ਤੰਨ ਬੁੱਧ੍ਵਾ ਤ੍ਵੰ ਿਕੰ ਤਦੀਯਾਨੁਗ੍ਰਹਕ੍ਸ਼ਮਾਿਚਰਸਿਹਸ਼਼੍ਣੁਤ੍ਵਿਨਿਧੰ
ਤੁੱਛੀਕਰੋਿਸ਼਼?
Ⅴ ਤਥਾ ਸ੍ਵਾਨ੍ਤਃਕਰਣਸ੍ਯ ਕਠੋਰਤ੍ਵਾਤ੍ ਖੇਦਰਾਿਹਤ੍ਯਾੱਚੇਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ
ਨ੍ਯਾੱਯਿਵਚਾਰਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਸ੍ਯ ਕ੍ਰੋਧਸ੍ਯ ਚ ਿਦਨੰ ਯਾਵਤ੍ ਿਕੰ ਸ੍ਵਾਰ੍ਥੰ ਕੋਪੰ
ਸਞ੍ਿਚਨੋਿਸ਼਼?
Ⅵ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਏਕੈਕਮਨੁਜਾਯ ਤਤ੍ਕਰ੍ੰਮਾਨੁਸਾਰੇਣ ਪ੍ਰਿਤਫਲੰ ਦਾਸ੍ਯਿਤ;
Ⅶ ਵਸ੍ਤੁਤਸ੍ਤੁ ਯੇ ਜਨਾ ਧੈਰ੍ੱਯੰ ਧ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਸਤ੍ਕਰ੍ੰਮ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਤੋ
ਮਿਹਮਾ ਸਤ੍ਕਾਰੋ(ਅ)ਮਰਤ੍ਵਞ੍ਚੈਤਾਿਨ ਮ੍ਰੁʼਗਯਨ੍ਤੇ ਤੇਭ੍ਯੋ(ਅ)ਨਨ੍ਤਾਯੁ
ਰ੍ਦਾਸ੍ਯਿਤ|
Ⅷ ਅਪਰੰ ਯੇ ਜਨਾਃ ਸਤ੍ਯਧਰ੍ੰਮਮ੍ ਅਗ੍ਰੁʼਹੀਤ੍ਵਾ ਿਵਪਰੀਤਧਰ੍ੰਮਮ੍
ਗ੍ਰੁʼਹ੍ਲਨ੍ਿਤ ਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ਾ ਿਵਰੋਿਧਜਨਾਃ ਕੋਪੰ ਕ੍ਰੋਧਞ੍ਚ ਭੋਕ੍ਸ਼੍ਯਨ੍ਤੇ|
Ⅸ ਆ ਿਯਹੂਿਦਨੋ(ਅ)ਨ੍ਯਦੇਿਸ਼ਨਃ ਪਰ੍ੱਯਨ੍ਤੰ ਯਾਵਨ੍ਤਃ ਕੁਕਰ੍ੰਮਕਾਿਰਣਃ
ਪ੍ਰਾਿਣਨਃ ਸਨ੍ਿਤ ਤੇ ਸਰ੍ੱਵੇ ਦੁਃਖੰ ਯਾਤਨਾਞ੍ਚ ਗਿਮਸ਼਼੍ਯਨ੍ਿਤ;
Ⅹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਆ ਿਯਹੂਿਦਨੋ ਿਭੰਨਦੇਿਸ਼ਪਰ੍ੱਯਨ੍ਤਾ ਯਾਵਨ੍ਤਃ ਸਤ੍ਕਰ੍ੰਮਕਾਿਰਣੋ
ਲੋਕਾਃ ਸਨ੍ਿਤ ਤਾਨ੍ ਪ੍ਰਿਤ ਮਿਹਮਾ ਸਤ੍ਕਾਰਃ ਸ਼ਾਨ੍ਿਤਸ਼੍ਚ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਨ੍ਿਤ|
Ⅺ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਿਵਚਾਰੇ ਪਕ੍ਸ਼ਪਾਤੋ ਨਾਸ੍ਿਤ|
Ⅻ ਅਲਬ੍ਧਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰੈ
ਰ੍ਯੈਃ ਪਾਪਾਿਨ ਕ੍ਰੁʼਤਾਿਨ
ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਾਲਬ੍ਧਤ੍ਵਾਨੁਰੂਪਸ੍ਤੇਸ਼ਾਂ ਿਵਨਾਸ਼ੋ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਿਤ; ਿਕਨ੍ਤੁ
ਲਬ੍ਧਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਾ ਯੇ ਪਾਪਾਨ੍ਯਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾਨੁਸਾਰਾਦੇਵ
ਤੇਸ਼ਾਂ ਿਵਚਾਰੋ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਿਤ|
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ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾਸ਼੍ਰੋਤਾਰ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਸਮੀਪੇ ਿਨਸ਼਼੍ਪਾਪਾ
ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਨ੍ਤੀਿਤ ਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾਚਾਿਰਣ ਏਵ ਸਪੁਣ੍ਯਾ
ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਨ੍ਿਤ|
ⅩⅣ
ਯਤੋ
(ਅ)ਲਬ੍ਧਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਾ
ਿਭੰਨਦੇਸ਼ੀਯਲੋਕਾ
ਯਿਦ ਸ੍ਵਭਾਵਤੋ ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾਨੁਰੂਪਾਨ੍ ਆਚਾਰਾਨ੍ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਿਤ
ਤਰ੍ਹ੍ਯਲਬ੍ਧਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਾਃ ਸਨ੍ਤੋ(ਅ)ਿਪ ਤੇ ਸ੍ਵੇਸ਼ਾਂ ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਿਮਵ
ਸ੍ਵਯਮੇਵ ਭਵਨ੍ਿਤ|
ⅩⅤ ਤੇਸ਼ਾਂ ਮਨਿਸ ਸਾਕ੍ਿਸ਼਼ਸ੍ਵਰੂਪੇ ਸਿਤ ਤੇਸ਼ਾਂ ਿਵਤਰ੍ਕੇਸ਼ੁ ਚ ਕਦਾ
ਤਾਨ੍ ਦੋਿਸ਼਼ਣਃ ਕਦਾ ਵਾ ਿਨਰ੍ਦੋਸ਼ਾਨ੍ ਕ੍ਰੁʼਤਵਤ੍ਸੁ ਤੇ ਸ੍ਵਾਨ੍ਤਿਰ੍ਲਿਖਤਸ੍ਯ
ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਸ੍ਯ ਪ੍ਰਮਾਣੰ ਸ੍ਵਯਮੇਵ ਦਦਿਤ|
ⅩⅥ ਯਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਦਨੇ ਮਯਾ ਪ੍ਰਕਾਿਸ਼ਤਸ੍ਯ ਸੁਸੰਵਾਦਸ੍ਯਾਨੁਸਾਰਾਦ੍
ਈਸ਼੍ਵਰੋ
ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੇਨ
ਮਾਨੁਸ਼ਾਣਾਮ੍
ਅਨ੍ਤਃਕਰਣਾਨਾਂ
ਗੂਢਾਿਭਪ੍ਰਾਯਾਨ੍ ਧ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਿਵਚਾਰਿਯਸ਼਼੍ਯਿਤ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਵਚਾਰਿਦਨੇ
ਤਤ੍ ਪ੍ਰਕਾਿਸ਼ਸ਼੍ਯਤੇ|
ⅩⅦ ਪਸ਼੍ਯ ਤ੍ਵੰ ਸ੍ਵਯੰ ਿਯਹੂਦੀਿਤ ਿਵਖ੍ਯਾਤੋ ਵ੍ਯਵਸ੍ਥੋਪਿਰ ਿਵਸ਼੍ਵਾਸੰ
ਕਰੋਿਸ਼,਼
ⅩⅧ ਈਸ਼੍ਵਰਮੁੱਿਦਸ਼੍ਯ ਸ੍ਵੰ ਸ਼੍ਲਾਘਸੇ, ਤਥਾ ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਯਾ ਿਸ਼ਕ੍ਿਸ਼਼ਤੋ
ਭੂਤ੍ਵਾ ਤਸ੍ਯਾਿਭਮਤੰ ਜਾਨਾਿਸ, ਸਰ੍ੱਵਾਸਾਂ ਕਥਾਨਾਂ ਸਾਰੰ ਿਵਿਵੰਕ੍ਸ,਼ੇ
ⅩⅨ ਅਪਰੰ ਜ੍ਞਾਨਸ੍ਯ ਸਤ੍ਯਤਾਯਾਸ਼੍ਚਾਕਰਸ੍ਵਰੂਪੰ ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰੰ ਮਮ
ਸਮੀਪੇ ਿਵਦ੍ਯਤ ਅਤੋ (ਅ)ਨ੍ਧਲੋਕਾਨਾਂ ਮਾਰ੍ਗਦਰ੍ਸ਼ਿਯਤਾ
ⅩⅩ ਿਤਿਮਰਸ੍ਿਥਤਲੋਕਾਨਾਂ ਮਧ੍ਯੇ ਦੀਪ੍ਿਤਸ੍ਵਰੂਪੋ(ਅ)ਜ੍ਞਾਨਲੋਕੇਭ੍ਯੋ
ਜ੍ਞਾਨਦਾਤਾ ਿਸ਼ਸ਼ੂਨਾਂ ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼ਿਯਤਾਹਮੇਵੇਿਤ ਮਨ੍ਯਸੇ|
ⅩⅪ ਪਰਾਨ੍ ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼ਯਨ੍ ਸ੍ਵਯੰ ਸ੍ਵੰ ਿਕੰ ਨ ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼ਯਿਸ?
ਵਸ੍ਤੁਤਸ਼੍ਚੌਰ੍ੱਯਿਨਸ਼਼ੇਧਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਯਨ੍ ਤ੍ਵੰ ਿਕੰ ਸ੍ਵਯਮੇਵ
ਚੋਰਯਿਸ?
ⅩⅫ ਤਥਾ ਪਰਦਾਰਗਮਨੰ ਪ੍ਰਿਤਸ਼਼ੇਧਨ੍ ਸ੍ਵਯੰ ਿਕੰ ਪਰਦਾਰਾਨ੍ ਗੱਛਿਸ?
ਤਥਾ ਤ੍ਵੰ ਸ੍ਵਯੰ ਪ੍ਰਿਤਮਾਦ੍ਵੇਸ਼ੀ ਸਨ੍ ਿਕੰ ਮਨ੍ਿਦਰਸ੍ਯ ਦ੍ਰਵ੍ਯਾਿਣ ਹਰਿਸ?
ⅩⅩⅢ ਯਸ੍ਤ੍ਵੰ ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾਂ ਸ਼੍ਲਾਘਸੇ ਸ ਤ੍ਵੰ ਿਕੰ ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾਮ੍
ਅਵਮਤ੍ਯ ਨੇਸ਼੍ਵਰੰ ਸੰਮਨ੍ਯਸੇ?
ⅩⅩⅣ ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰੇ ਯਥਾ ਿਲਖਿਤ "ਿਭੰਨਦੇਿਸ਼ਨਾਂ ਸਮੀਪੇ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਦੋਸ਼ਾਦ੍
ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਨਾਮ੍ਨੋ ਿਨਨ੍ਦਾ ਭਵਿਤ| "
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ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾਂ ਪਾਲਯਿਸ ਤਿਰ੍ਹ ਤਵ ਤ੍ਵਕ੍ਛੇਦਿਕ੍ਰਯਾ ਸਫਲਾ
ਭਵਿਤ; ਯਿਤ ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾਂ ਲਙ੍ਘਸੇ ਤਿਰ੍ਹ ਤਵ ਤ੍ਵਕ੍ਛੇਦੋ(ਅ)ਤ੍ਵਕ੍ਛੇਦੋ
ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਿਤ|
ⅩⅩⅥ ਯਤੋ ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਾਿਦਸ਼਼੍ਟਧਰ੍ੰਮਕਰ੍ੰਮਾਚਾਰੀ ਪੁਮਾਨ੍
ਅਤ੍ਵਕ੍ਛੇਦੀ ਸੰਨਿਪ ਿਕੰ ਤ੍ਵਕ੍ਛੇਿਦਨਾਂ ਮਧ੍ਯੇ ਨ ਗਣਿਯਸ਼਼੍ਯਤੇ?
ⅩⅩⅦ ਿਕਨ੍ਤੁ
ਲਬ੍ਧਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਸ਼੍ਿਛੰਨਤ੍ਵਕ੍ ਚ ਤ੍ਵੰ ਯਿਦ
ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾਲਙ੍ਘਨੰ
ਕਰੋਿਸ਼਼
ਤਿਰ੍ਹ
ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾਪਾਲਕਾਃ
ਸ੍ਵਾਭਾਿਵਕਾੱਿਛੰਨਤ੍ਵਚੋ ਲੋਕਾਸ੍ਤ੍ਵਾਂ ਿਕੰ ਨ ਦੂਸ਼ਿਯਸ਼਼੍ਯਨ੍ਿਤ?
ⅩⅩⅧ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਯੋ ਬਾਹ੍ਯੇ ਿਯਹੂਦੀ ਸ ਿਯਹੂਦੀ ਨਿਹ ਤਥਾਙ੍ਗਸ੍ਯ
ਯਸ੍ਤ੍ਵਕ੍ਛੇਦਃ ਸ ਤ੍ਵਕ੍ਛੇਦੋ ਨਿਹ;
ⅩⅩⅨ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੋ ਜਨ ਆਨ੍ਤਿਰਕੋ ਿਯਹੂਦੀ ਸ ਏਵ ਿਯਹੂਦੀ ਅਪਰਞ੍ਚ
ਕੇਵਲਿਲਿਖਤਯਾ ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਯਾ ਨ ਿਕਨ੍ਤੁ ਮਾਨਿਸਕੋ ਯਸ੍ਤ੍ਵਕ੍ਛੇਦੋ ਯਸ੍ਯ
ਚ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਮਨੁਸ਼੍ਯੇਭ੍ਯੋ ਨ ਭੂਤ੍ਵਾ ਈਸ਼੍ਵਰਾਦ੍ ਭਵਿਤ ਸ ਏਵ ਤ੍ਵਕ੍ਛੇਦਃ|

Ⅲ

ਅਪਰਞ੍ਚ ਿਯਹੂਿਦਨਃ ਿਕੰ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਤ੍ਵੰ? ਤਥਾ ਤ੍ਵਕ੍ਛੇਦਸ੍ਯ ਵਾ ਿਕੰ
ਫਲੰ?
Ⅱ ਸਰ੍ੱਵਥਾ ਬਹੂਿਨ ਫਲਾਿਨ ਸਨ੍ਿਤ, ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰੰ
ਤੇਭ੍ਯੋ(ਅ)ਦੀਯਤ|
Ⅲ ਕੈਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਅਿਵਸ਼੍ਵਸਨੇ ਕ੍ਰੁʼਤੇ ਤੇਸ਼ਾਮ੍ ਅਿਵਸ਼੍ਵਸਨਾਤ੍ ਿਕਮ੍
ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਿਵਸ਼੍ਵਾਸ੍ਯਤਾਯਾ ਹਾਿਨਰੁਤ੍ਪਤ੍ਸ੍ਯਤੇ?
Ⅳ ਕੇਨਾਿਪ
ਪ੍ਰਕਾਰੇਣ ਨਿਹ| ਯਦ੍ਯਿਪ ਸਰ੍ੱਵੇ ਮਨੁਸ਼੍ਯਾ
ਿਮਥ੍ਯਾਵਾਿਦਨਸ੍ਤਥਾਪੀਸ਼੍ਵਰਃ
ਸਤ੍ਯਵਾਦੀ| ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰੇ
ਯਥਾ
ਿਲਿਖਤਮਾਸ੍ਤੇ, ਅਤਸ੍ਤ੍ਵਨ੍ਤੁ ਸ੍ਵਵਾਕ੍ਯੇਨ ਿਨਰ੍ੱਦੋਸ਼ੋ ਿਹ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਿਸ|
ਿਵਚਾਰੇ ਚੈਵ ਿਨਸ਼਼੍ਪਾਪੋ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਿਸ ਨ ਸੰਸ਼ਯਃ|
Ⅴ ਅਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਅਨ੍ਯਾਯੇਨ ਯਦੀਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਨ੍ਯਾਯਃ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤੇ ਤਿਰ੍ਹ
ਿਕੰ ਵਿਦਸ਼਼੍ਯਾਮਃ? ਅਹੰ ਮਾਨੁਸ਼ਾਣਾਂ ਕਥਾਿਮਵ ਕਥਾਂ ਕਥਯਾਿਮ, ਈਸ਼੍ਵਰਃ
ਸਮੁਿਚਤੰ ਦਣ੍ਡੰ ਦੱਤ੍ਵਾ ਿਕਮ੍ ਅਨ੍ਯਾਯੀ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਿਤ?
Ⅵ ਇੱਥੰ ਨ ਭਵਤੁ, ਤਥਾ ਸਤੀਸ਼੍ਵਰਃ ਕਥੰ ਜਗਤੋ ਿਵਚਾਰਿਯਤਾ
ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਿਤ?
Ⅰ
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ਮਮ ਿਮਥ੍ਯਾਵਾਕ੍ਯਵਦਨਾਦ੍ ਯਦੀਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਸਤ੍ਯਤ੍ਵੇਨ ਤਸ੍ਯ
ਮਿਹਮਾ ਵਰ੍ੱਧਤੇ ਤਿਰ੍ਹ ਕਸ੍ਮਾਦਹੰ ਿਵਚਾਰੇ(ਅ)ਪਰਾਿਧਤ੍ਵੇਨ ਗਣ੍ਯੋ
ਭਵਾਿਮ?
Ⅷ ਮਙ੍ਗਲਾਰ੍ਥੰ ਪਾਪਮਿਪ ਕਰਣੀਯਿਮਿਤ ਵਾਕ੍ਯੰ ਤ੍ਵਯਾ ਕੁਤੋ ਨੋਚ੍ਯਤੇ?
ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੈਰੁਚ੍ਯਤੇ ਤੇ ਿਨਤਾਨ੍ਤੰ ਦਣ੍ਡਸ੍ਯ ਪਾਤ੍ਰਾਿਣ ਭਵਨ੍ਿਤ; ਤਥਾਿਪ
ਤਦ੍ਵਾਕ੍ਯਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਿਭਰਪ੍ਯੁਚ੍ਯਤ ਇਤ੍ਯਸ੍ਮਾਕੰ ਗ੍ਲਾਿਨੰ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਤਃ
ਿਕਯਨ੍ਤੋ ਲੋਕਾ ਵਦਨ੍ਿਤ|
Ⅸ ਅਨ੍ਯਲੋਕੇਭ੍ਯੋ ਵਯੰ ਿਕੰ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਾਃ? ਕਦਾਚਨ ਨਿਹ ਯਤੋ ਿਯਹੂਿਦਨੋ
(ਅ)ਨ੍ਯਦੇਿਸ਼ਨਸ਼੍ਚ ਸਰ੍ੱਵਏਵ ਪਾਪਸ੍ਯਾਯੱਤਾ ਇਤ੍ਯਸ੍ਯ ਪ੍ਰਮਾਣੰ ਵਯੰ
ਪੂਰ੍ੱਵਮ੍ ਅਦਦਾਮ|
Ⅹ ਿਲਿਪ ਰ੍ਯਥਾਸ੍ਤੇ, ਨੈਕੋਿਪ ਧਾਰ੍ੰਿਮਕੋ ਜਨਃ|
Ⅺ ਤਥਾ ਜ੍ਞਾਨੀਸ਼੍ਵਰਜ੍ਞਾਨੀ ਮਾਨਵਃ ਕੋਿਪ ਨਾਸ੍ਿਤ ਿਹ|
Ⅻ ਿਵਮਾਰ੍ਗਗਾਿਮਨਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਸਰ੍ੱਵੇ ਦੁਸ਼੍ਕਰ੍ੰਮਕਾਿਰਣਃ| ਏਕੋ ਜਨੋਿਪ ਨੋ
ਤੇਸ਼ਾਂ ਸਾਧੁਕਰ੍ੰਮ ਕਰੋਿਤ ਚ|
ⅩⅢ ਤਥਾ ਤੇਸ਼ਾਨ੍ਤੁ ਵੈ ਕਣ੍ਠਾ ਅਨਾਵ੍ਰੁʼਤਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਵਤ੍| ਸ੍ਤੁਿਤਵਾਦੰ
ਪ੍ਰਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਿਤ ਿਜਹ੍ਵਾਿਭਸ੍ਤੇ ਤੁ ਕੇਵਲੰ| ਤੇਸ਼ਾਮੋਸ਼੍ਠਸ੍ਯ ਿਨਮ੍ਨੇ ਤੁ ਿਵਸ਼਼ੰ
ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਸਰ੍ੱਪਵਤ੍|
ⅩⅣ ਮੁਖੰ ਤੇਸ਼ਾਂ ਿਹ ਸ਼ਾਪੇਨ ਕਪਟੇਨ ਚ ਪੂਰ੍ੱਯਤੇ|
ⅩⅤ ਰਕ੍ਤਪਾਤਾਯ ਤੇਸ਼ਾਂ ਤੁ ਪਦਾਿਨ ਕ੍ਿਸ਼਼ਪ੍ਰਗਾਿਨ ਚ|
ⅩⅥ ਪਿਥ ਤੇਸ਼ਾਂ ਮਨੁਸ਼੍ਯਾਣਾਂ ਨਾਸ਼ਃ ਕ੍ਲੇਸ਼ਸ਼੍ਚ ਕੇਵਲਃ|
ⅩⅦ ਤੇ ਜਨਾ ਨਿਹ ਜਾਨਨ੍ਿਤ ਪਨ੍ਥਾਨੰ ਸੁਖਦਾਿਯਨੰ|
ⅩⅧ ਪਰਮੇਸ਼ਾਦ੍ ਭਯੰ ਯੱਤਤ੍ ਤੱਚਕ੍ਸ਼ੁਸ਼ੋਰਗੋਚਰੰ|
ⅩⅨ ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾਯਾਂ ਯਦ੍ਯੱਿਲਖਿਤ ਤਦ੍ ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾਧੀਨਾਨ੍ ਲੋਕਾਨ੍
ਉੱਿਦਸ਼੍ਯ ਿਲਖਤੀਿਤ ਵਯੰ ਜਾਨੀਮਃ| ਤਤੋ ਮਨੁਸ਼੍ਯਮਾਤ੍ਰੋ ਿਨਰੁੱਤਰਃ ਸਨ੍
ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਦ੍ ਅਪਰਾਧੀ ਭਵਿਤ|
ⅩⅩ ਅਤਏਵ ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾਨੁਰੂਪੈਃ ਕਰ੍ੰਮਿਭਃ ਕਸ਼੍ਿਚਦਿਪ ਪ੍ਰਾਣੀਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ
ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਤ੍ ਸਪੁਣ੍ਯੀਕ੍ਰੁʼਤੋ ਭਿਵਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਸ਼੍ਯਿਤ ਯਤੋ ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਯਾ
ਪਾਪਜ੍ਞਾਨਮਾਤ੍ਰੰ ਜਾਯਤੇ|
ⅩⅪ ਿਕਨ੍ਤੁ ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾਯਾਃ ਪ੍ਰੁʼਥਗ੍ ਈਸ਼੍ਵਰੇਣ ਦੇਯੰ ਯਤ੍ ਪੁਣ੍ਯੰ ਤਦ੍
ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾਯਾ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਦ੍ਵਾਿਦਗਣਸ੍ਯ ਚ ਵਚਨੈਃ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕ੍ਰੁʼਤੰ ਸਦ੍
ਇਦਾਨੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤੇ|
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ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੇ ਿਵਸ਼੍ਵਾਸਕਰਣਾਦ੍ ਈਸ਼੍ਵਰੇਣ ਦੱਤੰ ਤਤ੍ ਪੁਣ੍ਯੰ
ਸਕਲੇਸ਼ੁ ਪ੍ਰਕਾਿਸ਼ਤੰ ਸਤ੍ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਿਵਸ਼੍ਵਾਿਸਨਃ ਪ੍ਰਿਤ ਵਰ੍ੱਤਤੇ|
ⅩⅩⅢ ਤੇਸ਼ਾਂ ਕੋਿਪ ਪ੍ਰਭੇਦੋ ਨਾਸ੍ਿਤ, ਯਤਃ ਸਰ੍ੱਵਏਵ ਪਾਿਪਨ
ਈਸ਼੍ਵਰੀਯਤੇਜੋਹੀਨਾਸ਼੍ਚ ਜਾਤਾਃ|
ⅩⅩⅣ ਤ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯਾਨੁਗ੍ਰਹਾਦ੍ ਮੂਲ੍ਯੰ ਿਵਨਾ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਕ੍ਰੁʼਤੇਨ
ਪਿਰਤ੍ਰਾਣੇਨ ਸਪੁਣ੍ਯੀਕ੍ਰੁʼਤਾ ਭਵਨ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅤ ਯਸ੍ਮਾਤ੍ ਸ੍ਵਸ਼ੋਿਣਤੇਨ ਿਵਸ਼੍ਵਾਸਾਤ੍ ਪਾਪਨਾਸ਼ਕੋ ਬਲੀ ਭਿਵਤੁੰ
ਸ ਏਵ ਪੂਰ੍ੱਵਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰੇਣ ਿਨਸ਼੍ਿਚਤਃ, ਇੱਥਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰੀਯਸਿਹਸ਼਼੍ਣੁਤ੍ਵਾਤ੍
ਪੁਰਾਕ੍ਰੁʼਤਪਾਪਾਨਾਂ ਮਾਰ੍ੱਜਨਕਰਣੇ ਸ੍ਵੀਯਯਾਥਾਰ੍ਥ੍ਯੰ ਤੇਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼੍ਯਤੇ,
ⅩⅩⅥ ਵਰ੍ੱਤਮਾਨਕਾਲੀਯਮਿਪ ਸ੍ਵਯਾਥਾਰ੍ਥ੍ਯੰ ਤੇਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼੍ਯਤੇ, ਅਪਰੰ
ਯੀਸ਼ੌ ਿਵਸ਼੍ਵਾਿਸਨੰ ਸਪੁਣ੍ਯੀਕੁਰ੍ੱਵੰਨਿਪ ਸ ਯਾਥਾਿਰ੍ਥਕਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ|
ⅩⅩⅦ ਤਿਰ੍ਹ ਕੁਤ੍ਰਾਤ੍ਮਸ਼੍ਲਾਘਾ?
ਸਾ ਦੂਰੀਕ੍ਰੁʼਤਾ; ਕਯਾ
ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਯਾ? ਿਕੰ ਿਕ੍ਰਯਾਰੂਪਵ੍ਯਵਸ੍ਥਯਾ? ਇੱਥੰ ਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਤ੍
ਕੇਵਲਿਵਸ਼੍ਵਾਸਰੂਪਯਾ ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਯੈਵ ਭਵਿਤ|
ⅩⅩⅧ ਅਤਏਵ ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾਨੁਰੂਪਾਃ ਿਕ੍ਰਯਾ ਿਵਨਾ ਕੇਵਲੇਨ ਿਵਸ਼੍ਵਾਸੇਨ
ਮਾਨਵਃ ਸਪੁਣ੍ਯੀਕ੍ਰੁʼਤੋ ਭਿਵਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨੋਤੀਤ੍ਯਸ੍ਯ ਰਾੱਧਾਨ੍ਤੰ ਦਰ੍ਸ਼ਯਾਮਃ|
ⅩⅩⅨ ਸ ਿਕੰ ਕੇਵਲਿਯਹੂਿਦਨਾਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰੋ ਭਵਿਤ? ਿਭੰਨਦੇਿਸ਼ਨਾਮ੍
ਈਸ਼੍ਵਰੋ ਨ ਭਵਿਤ? ਿਭੰਨਦੇਿਸ਼ਨਾਮਿਪ ਭਵਿਤ;
ⅩⅩⅩ ਯਸ੍ਮਾਦ੍
ਏਕ ਈਸ਼੍ਵਰੋ ਿਵਸ਼੍ਵਾਸਾਤ੍ ਤ੍ਵਕ੍ਛੇਿਦਨੋ
ਿਵਸ਼੍ਵਾਸੇਨਾਤ੍ਵਕ੍ਛੇਿਦਨਸ਼੍ਚ ਸਪੁਣ੍ਯੀਕਿਰਸ਼਼੍ਯਿਤ|
ⅩⅩⅪ ਤਿਰ੍ਹ ਿਵਸ਼੍ਵਾਸੇਨ ਵਯੰ ਿਕੰ ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾਂ ਲੁਮ੍ਪਾਮ? ਇੱਥੰ ਨ ਭਵਤੁ
ਵਯੰ ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾਂ ਸੰਸ੍ਥਾਪਯਾਮ ਏਵ|
Ⅰ

Ⅳ

ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪੂਰ੍ੱਵਪੁਰੁਸ਼ ਇਬ੍ਰਾਹੀਮ੍ ਕਾਿਯਕਿਕ੍ਰਯਯਾ ਿਕੰ ਲਬ੍ਧਵਾਨ੍
ਏਤਦਿਧ ਿਕੰ ਵਿਦਸ਼਼੍ਯਾਮਃ?
Ⅱ ਸ ਯਿਦ ਿਨਜਿਕ੍ਰਯਾਭ੍ਯਃ ਸਪੁਣ੍ਯੋ ਭਵੇਤ੍ ਤਿਰ੍ਹ ਤਸ੍ਯਾਤ੍ਮਸ਼੍ਲਾਘਾਂ
ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਪਨ੍ਥਾ ਭਵੇਿਦਿਤ ਸਤ੍ਯੰ, ਿਕਨ੍ਤ੍ਵੀਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਸਮੀਪੇ ਨਿਹ|
Ⅲ ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰੇ ਿਕੰ ਿਲਖਿਤ? ਇਬ੍ਰਾਹੀਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰੇ ਿਵਸ਼੍ਵਸਨਾਤ੍ ਸ
ਿਵਸ਼੍ਵਾਸਸ੍ਤਸ੍ਮੈ ਪੁਣ੍ਯਾਰ੍ਥੰ ਗਿਣਤੋ ਬਭੂਵ|
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ਕਰ੍ੰਮਕਾਿਰਣੋ ਯਦ੍ ਵੇਤਨੰ ਤਦ੍ ਅਨੁਗ੍ਰਹਸ੍ਯ ਫਲੰ ਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤੁ
ਤੇਨੋਪਾਿਰ੍ਜਤੰ ਮਨ੍ਤਵ੍ਯਮ੍|
Ⅴ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਃ ਪਾਿਪਨੰ ਸਪੁਣ੍ਯੀਕਰੋਿਤ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਵਸ਼੍ਵਾਿਸਨਃ
ਕਰ੍ੰਮਹੀਨਸ੍ਯ ਜਨਸ੍ਯ ਯੋ ਿਵਸ਼੍ਵਾਸਃ ਸ ਪੁਣ੍ਯਾਰ੍ਥੰ ਗਣ੍ਯੋ ਭਵਿਤ|
Ⅵ ਅਪਰੰ ਯੰ ਿਕ੍ਰਯਾਹੀਨਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਃ ਸਪੁਣ੍ਯੀਕਰੋਿਤ ਤਸ੍ਯ
ਧਨ੍ਯਵਾਦੰ ਦਾਯੂਦ੍ ਵਰ੍ਣਯਾਮਾਸ, ਯਥਾ,
Ⅶ ਸ ਧਨ੍ਯੋ(ਅ)ਘਾਿਨ ਮ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਾਿਨ ਯਸ੍ਯਾਗਾਂਸ੍ਯਾਵ੍ਰੁʼਤਾਿਨ ਚ|
Ⅷ ਸ ਚ ਧਨ੍ਯਃ ਪਰੇਸ਼ੇਨ ਪਾਪੰ ਯਸ੍ਯ ਨ ਗਣ੍ਯਤੇ|
Ⅸ ਏਸ਼਼ ਧਨ੍ਯਵਾਦਸ੍ਤ੍ਵਕ੍ਛੇਿਦਨਮ੍ ਅਤ੍ਵਕ੍ਛੇਿਦਨੰ ਵਾ ਕੰ ਪ੍ਰਿਤ
ਭਵਿਤ? ਇਬ੍ਰਾਹੀਮੋ ਿਵਸ਼੍ਵਾਸਃ ਪੁਣ੍ਯਾਰ੍ਥੰ ਗਿਣਤ ਇਿਤ ਵਯੰ ਵਦਾਮਃ|
Ⅹ
ਸ
ਿਵਸ਼੍ਵਾਸਸ੍ਤਸ੍ਯ
ਤ੍ਵਕ੍ਛੇਿਦਤ੍ਵਾਵਸ੍ਥਾਯਾਂ
ਿਕਮ੍
ਅਤ੍ਵਕ੍ਛੇਿਦਤ੍ਵਾਵਸ੍ਥਾਯਾਂ ਕਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਮਯੇ ਪੁਣ੍ਯਿਮਵ ਗਿਣਤਃ?
ਤ੍ਵਕ੍ਛੇਿਦਤ੍ਵਾਵਸ੍ਥਾਯਾਂ ਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤ੍ਵਤ੍ਵਕ੍ਛੇਿਦਤ੍ਵਾਵਸ੍ਥਾਯਾਂ|
Ⅺ ਅਪਰਞ੍ਚ ਸ ਯਤ੍ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼ਾਮ੍ ਅਤ੍ਵਕ੍ਛੇਿਦਨਾਂ ਿਵਸ਼੍ਵਾਿਸਨਾਮ੍
ਆਿਦਪੁਰੁਸ਼ੋ ਭਵੇਤ,੍ ਤੇ ਚ ਪੁਣ੍ਯਵੱਤ੍ਵੇਨ ਗਣ੍ਯੇਰਨ੍;
Ⅻ ਯੇ ਚ ਲੋਕਾਃ ਕੇਵਲੰ ਿਛੰਨਤ੍ਵਚੋ ਨ ਸਨ੍ਤੋ (ਅ)ਸ੍ਮਤ੍ਪੂਰ੍ੱਵਪੁਰੁਸ਼
ਇਬ੍ਰਾਹੀਮ੍ ਅਿਛੰਨਤ੍ਵਕ੍ ਸਨ੍ ਯੇਨ ਿਵਸ਼੍ਵਾਸਮਾਰ੍ਗੇਣ ਗਤਵਾਨ੍ ਤੇਨੈਵ
ਤਸ੍ਯ ਪਾਦਿਚਹ੍ਨੇਨ ਗੱਛਨ੍ਿਤ ਤੇਸ਼ਾਂ ਤ੍ਵਕ੍ਛੇਿਦਨਾਮਪ੍ਯਾਿਦਪੁਰੁਸ਼ੋ ਭਵੇਤ੍
ਤਦਰ੍ਥਮ੍ ਅਤ੍ਵਕ੍ਛੇਿਦਨੋ ਮਾਨਵਸ੍ਯ ਿਵਸ਼੍ਵਾਸਾਤ੍ ਪੁਣ੍ਯਮ੍ ਉਤ੍ਪਦ੍ਯਤ
ਇਿਤ ਪ੍ਰਮਾਣਸ੍ਵਰੂਪੰ ਤ੍ਵਕ੍ਛੇਦਿਚਹ੍ਨੰ ਸ ਪ੍ਰਾਪ੍ਨੋਤ|੍
ⅩⅢ ਇਬ੍ਰਾਹੀਮ੍ ਜਗਤੋ(ਅ)ਿਧਕਾਰੀ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਿਤ ਯੈਸ਼ਾ ਪ੍ਰਿਤਜ੍ਞਾ ਤੰ
ਤਸ੍ਯ ਵੰਸ਼ਞ੍ਚ ਪ੍ਰਿਤ ਪੂਰ੍ੱਵਮ੍ ਅਿਕ੍ਰਯਤ ਸਾ ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾਮੂਿਲਕਾ ਨਿਹ
ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਵਸ਼੍ਵਾਸਜਨ੍ਯਪੁਣ੍ਯਮੂਿਲਕਾ|
ⅩⅣ ਯਤੋ ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾਵਲਮ੍ਿਬਨੋ ਯਦ੍ਯਿਧਕਾਿਰਣੋ ਭਵਨ੍ਿਤ ਤਿਰ੍ਹ
ਿਵਸ਼੍ਵਾਸੋ ਿਵਫਲੋ ਜਾਯਤੇ ਸਾ ਪ੍ਰਿਤਜ੍ਞਾਿਪ ਲੁਪ੍ਤੈਵ|
ⅩⅤ ਅਿਧਕਨ੍ਤੁ ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾ ਕੋਪੰ ਜਨਯਿਤ ਯਤੋ (ਅ)ਿਵਦ੍ਯਮਾਨਾਯਾਂ
ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾਯਾਮ੍ ਆਜ੍ਞਾਲਙ੍ਘਨੰ ਨ ਸਮ੍ਭਵਿਤ|
ⅩⅥ ਅਤਏਵ ਸਾ ਪ੍ਰਿਤਜ੍ਞਾ ਯਦ੍ ਅਨੁਗ੍ਰਹਸ੍ਯ ਫਲੰ ਭਵੇਤ੍ ਤਦਰ੍ਥੰ
ਿਵਸ਼੍ਵਾਸਮੂਿਲਕਾ ਯਤਸ੍ਤਥਾਤ੍ਵੇ ਤਦ੍ਵੰਸ਼ਸਮੁਦਾਯੰ ਪ੍ਰਿਤ ਅਰ੍ਥਤੋ ਯੇ
ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਯਾ ਤਦ੍ਵੰਸ਼ਸਮ੍ਭਵਾਃ ਕੇਵਲੰ ਤਾਨ੍ ਪ੍ਰਿਤ ਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯ
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ਇਬ੍ਰਾਹੀਮੀਯਿਵਸ਼੍ਵਾਸੇਨ ਤਤ੍ਸਮ੍ਭਵਾਸ੍ਤਾਨਿਪ ਪ੍ਰਿਤ ਸਾ ਪ੍ਰਿਤਜ੍ਞਾ
ਸ੍ਥਾਸ੍ਨੁਰ੍ਭਵਿਤ|
ⅩⅦ ਯੋ ਿਨਰ੍ਜੀਵਾਨ੍ ਸਜੀਵਾਨ੍ ਅਿਵਦ੍ਯਮਾਨਾਿਨ ਵਸ੍ਤੂਿਨ ਚ
ਿਵਦ੍ਯਮਾਨਾਿਨ ਕਰੋਿਤ ਇਬ੍ਰਾਹੀਮੋ ਿਵਸ਼੍ਵਾਸਭੂਮੇਸ੍ਤਸ੍ਯੇਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ
ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਤ੍ ਸੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼ਾਮ੍ ਆਿਦਪੁਰੁਸ਼ ਆਸ੍ਤ,ੇ ਯਥਾ ਿਲਿਖਤੰ
ਿਵਦ੍ਯਤੇ, ਅਹੰ ਤ੍ਵਾਂ ਬਹੁਜਾਤੀਨਾਮ੍ ਆਿਦਪੁਰੁਸ਼ੰ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਿਨਯੁਕ੍ਤਵਾਨ੍|
ⅩⅧ ਤ੍ਵਦੀਯਸ੍ਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ੋ ਵੰਸ਼ੋ ਜਿਨਸ਼਼੍ਯਤੇ ਯਿਦਦੰ ਵਾਕ੍ਯੰ ਪ੍ਰਿਤਸ਼੍ਰੁਤੰ
ਤਦਨੁਸਾਰਾਦ੍ ਇਬ੍ਰਾਹੀਮ੍ ਬਹੁਦੇਸ਼ੀਯਲੋਕਾਨਾਮ੍ ਆਿਦਪੁਰੁਸ਼ੋ ਯਦ੍ ਭਵਿਤ
ਤਦਰ੍ਥੰ ਸੋ(ਅ)ਨਪੇਕ੍ਿਸ਼਼ਤਵ੍ਯਮਪ੍ਯਪੇਕ੍ਸ਼ਮਾਣੋ ਿਵਸ਼੍ਵਾਸੰ ਕ੍ਰੁʼਤਵਾਨ੍|
ⅩⅨ ਅਪਰਞ੍ਚ ਕ੍ਸ਼ੀਣਿਵਸ਼੍ਵਾਸੋ ਨ ਭੂਤ੍ਵਾ ਸ਼ਤਵਤ੍ਸਰਵਯਸ੍ਕਤ੍ਵਾਤ੍
ਸ੍ਵਸ਼ਰੀਰਸ੍ਯ ਜਰਾਂ ਸਾਰਾਨਾਮ੍ਨਃ ਸ੍ਵਭਾਰ੍ੱਯਾਯਾ ਰਜੋਿਨਵ੍ਰੁʼ◌ੱਿਤਞ੍ਚ
ਤ੍ਰੁʼਣਾਯ ਨ ਮੇਨੇ|
ⅩⅩ ਅਪਰਮ੍ ਅਿਵਸ਼੍ਵਾਸਾਦ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਪ੍ਰਿਤਜ੍ਞਾਵਚਨੇ ਕਮਿਪ
ਸੰਸ਼ਯੰ ਨ ਚਕਾਰ;
ⅩⅪ ਿਕਨ੍ਤ੍ਵੀਸ਼੍ਵਰੇਣ ਯਤ੍ ਪ੍ਰਿਤਸ਼੍ਰੁਤੰ ਤਤ੍ ਸਾਧਿਯਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਯਤ
ਇਿਤ ਿਨਸ਼੍ਿਚਤੰ ਿਵਜ੍ਞਾਯ ਦ੍ਰੁʼਢਿਵਸ਼੍ਵਾਸਃ ਸਨ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਮਿਹਮਾਨੰ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਯਾਞ੍ਚਕਾਰ|
ⅩⅫ ਇਿਤ
ਹੇਤੋਸ੍ਤਸ੍ਯ ਸ ਿਵਸ਼੍ਵਾਸਸ੍ਤਦੀਯਪੁਣ੍ਯਿਮਵ
ਗਣਯਾਞ੍ਚਕ੍ਰ|ੇ
ⅩⅩⅢ ਪੁਣ੍ਯਿਮਵਾਗਣ੍ਯਤ ਤਤ੍ ਕੇਵਲਸ੍ਯ ਤਸ੍ਯ ਿਨਿਮੱਤੰ ਿਲਿਖਤੰ ਨਿਹ,
ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਿਨਿਮੱਤਮਿਪ,
ⅩⅩⅣ
ਯਤੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ
ਪਾਪਨਾਸ਼ਾਰ੍ਥੰ
ਸਮਿਰ੍ਪਤੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ
ਪੁਣ੍ਯਪ੍ਰਾਪ੍ਤ੍ਯਰ੍ਥਞ੍ਚੋੱਥਾਿਪਤੋ(ਅ)ਭਵਤ੍
ਯੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ
ਪ੍ਰਭੁ
ਰ੍ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਸ੍ਯੋੱਥਾਪਿਯਤਰੀਸ਼੍ਵਰੇ
ⅩⅩⅤ ਯਿਦ ਵਯੰ ਿਵਸ਼੍ਵਸਾਮਸ੍ਤਰ੍ਹ੍ਯਸ੍ਮਾਕਮਿਪ ਸਏਵ ਿਵਸ਼੍ਵਾਸਃ
ਪੁਣ੍ਯਿਮਵ ਗਣਿਯਸ਼਼੍ਯਤੇ|

Ⅴ

Ⅰ ਿਵਸ਼੍ਵਾਸੇਨ ਸਪੁਣ੍ਯੀਕ੍ਰੁʼਤਾ ਵਯਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰੇਣ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਪ੍ਰਭੁਣਾਸ੍ਮਾਕੰ

ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਮੇਲਨੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਾਃ|
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ਅਪਰੰ
ਵਯੰ
ਯਸ੍ਿਮਨ੍
ਅਨੁਗ੍ਰਹਾਸ਼੍ਰਯੇ
ਿਤਸ਼਼੍ਠਾਮਸ੍ਤਨ੍ਮਧ੍ਯੰ
ਿਵਸ਼੍ਵਾਸਮਾਰ੍ਗੇਣ
ਤੇਨੈਵਾਨੀਤਾ
ਵਯਮ੍
ਈਸ਼੍ਵਰੀਯਿਵਭਵਪ੍ਰਾਪ੍ਿਤਪ੍ਰਤ੍ਯਾਸ਼ਯਾ ਸਮਾਨਨ੍ਦਾਮਃ|
Ⅲ ਤਤ੍ ਕੇਵਲੰ ਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਕ੍ਲੇਸ਼ਭੋਗ(ੇ ਅ)ਪ੍ਯਾਨਨ੍ਦਾਮੋ ਯਤਃ
ਕ੍ਲੇਸ਼ਾ◌ाਦ੍ ਧੈਰ੍ੱਯੰ ਜਾਯਤ ਇਿਤ ਵਯੰ ਜਾਨੀਮਃ,
Ⅳ ਧੈਰ੍ੱਯਾੱਚ ਪਰੀਕ੍ਿਸ਼਼ਤਤ੍ਵੰ ਜਾਯਤੇ, ਪਰੀਕ੍ਿਸ਼਼ਤਤ੍ਵਾਤ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਯਾਸ਼ਾ
ਜਾਯਤੇ,
Ⅴ ਪ੍ਰਤ੍ਯਾਸ਼ਾਤੋ ਵ੍ਰੀਿਡਤਤ੍ਵੰ ਨ ਜਾਯਤੇ, ਯਸ੍ਮਾਦ੍ ਅਸ੍ਮਭ੍ਯੰ ਦੱਤੇਨ
ਪਿਵਤ੍ਰੇਣਾਤ੍ਮਨਾਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਅਨ੍ਤਃਕਰਣਾਨੀਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਪ੍ਰੇਮਵਾਿਰਣਾ
ਿਸਕ੍ਤਾਿਨ|
Ⅵ ਅਸ੍ਮਾਸੁ ਿਨਰੁਪਾਯੇਸ਼ੁ ਸਤ੍ਸੁ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟ ਉਪਯੁਕ੍ਤੇ ਸਮਯੇ ਪਾਿਪਨਾਂ
ਿਨਿਮੱਤੰ ਸ੍ਵੀਯਾਨ੍ ਪ੍ਰਣਾਨ੍ ਅਤ੍ਯਜਤ੍|
Ⅶ ਿਹਤਕਾਿਰਣੋ ਜਨਸ੍ਯ ਕ੍ਰੁʼਤੇ ਕੋਿਪ ਪ੍ਰਣਾਨ੍ ਤ੍ਯਕ੍ਤੁੰ ਸਾਹਸੰ ਕਰ੍ੱਤੁੰ
ਸ਼ਕ੍ਨੋਿਤ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਧਾਰ੍ੰਿਮਕਸ੍ਯ ਕ੍ਰੁʼਤੇ ਪ੍ਰਾਯੇਣ ਕੋਿਪ ਪ੍ਰਾਣਾਨ੍ ਨ
ਤ੍ਯਜਿਤ|
Ⅷ ਿਕਨ੍ਤ੍ਵਸ੍ਮਾਸੁ ਪਾਿਪਸ਼਼ੁ ਸਤ੍ਸ੍ਵਿਪ ਿਨਿਮੱਤਮਸ੍ਮਾਕੰ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਃ
ਸ੍ਵਪ੍ਰਾਣਾਨ੍ ਤ੍ਯਕ੍ਤਵਾਨ੍, ਤਤ ਈਸ਼੍ਵਰੋਸ੍ਮਾਨ੍ ਪ੍ਰਿਤ ਿਨਜੰ
ਪਰਮਪ੍ਰੇਮਾਣੰ ਦਿਰ੍ਸ਼ਤਵਾਨ੍|
Ⅸ ਅਤਏਵ ਤਸ੍ਯ ਰਕ੍ਤਪਾਤੇਨ ਸਪੁਣ੍ਯੀਕ੍ਰੁʼਤਾ ਵਯੰ ਿਨਤਾਨ੍ਤੰ ਤੇਨ
ਕੋਪਾਦ੍ ਉੱਧਾਿਰਸ਼਼੍ਯਾਮਹੇ|
Ⅹ ਫਲਤੋ ਵਯੰ ਯਦਾ ਿਰਪਵ ਆਸ੍ਮ ਤਦੇਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਪੁਤ੍ਰਸ੍ਯ ਮਰਣੇਨ ਤੇਨ
ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਯਦ੍ਯਸ੍ਮਾਕੰ ਮੇਲਨੰ ਜਾਤੰ ਤਿਰ੍ਹ ਮੇਲਨਪ੍ਰਾਪ੍ਤਾਃ ਸਨ੍ਤੋ(ਅ)ਵਸ਼੍ਯੰ
ਤਸ੍ਯ ਜੀਵਨੇਨ ਰਕ੍ਸ਼ਾਂ ਲਪ੍ਸ੍ਯਾਮਹੇ|
Ⅺ ਤਤ੍ ਕੇਵਲੰ ਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੇਨ ਮੇਲਨਮ੍ ਅਲਭਾਮਿਹ ਤੇਨਾਸ੍ਮਾਕੰ
ਪ੍ਰਭੁਣਾ ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਸਾਮ੍ਪ੍ਰਤਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰੇ ਸਮਾਨਨ੍ਦਾਮਸ਼੍ਚ|
Ⅻ ਤਥਾ ਸਿਤ, ਏਕੇਨ ਮਾਨੁਸ਼ੇਣ ਪਾਪੰ ਪਾਪੇਨ ਚ ਮਰਣੰ ਜਗਤੀਂ
ਪ੍ਰਾਿਵਸ਼ਤ੍ ਅਪਰੰ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼ਾਂ ਪਾਿਪਤ੍ਵਾਤ੍ ਸਰ੍ੱਵੇ ਮਾਨੁਸ਼ਾ ਮ੍ਰੁʼਤੇ ਿਰ੍ਨਘ੍ਨਾ
ਅਭਵਤ੍|
ⅩⅢ ਯਤੋ ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾਦਾਨਸਮਯੰ ਯਾਵਤ੍ ਜਗਿਤ ਪਾਪਮ੍ ਆਸੀਤ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ
ਯਤ੍ਰ ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾ ਨ ਿਵਦ੍ਯਤੇ ਤਤ੍ਰ ਪਾਪਸ੍ਯਾਿਪ ਗਣਨਾ ਨ ਿਵਦ੍ਯਤੇ|
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ⅩⅣ ਤਥਾਪ੍ਯਾਦਮਾ

ਯਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ੰ ਪਾਪੰ ਕ੍ਰੁʼਤੰ ਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ੰ ਪਾਪੰ ਯੈ ਰ੍ਨਾਕਾਿਰ
ਆਦਮਮ੍ ਆਰਭ੍ਯ ਮੂਸਾਂ ਯਾਵਤ੍ ਤੇਸ਼ਾਮਪ੍ਯੁਪਿਰ ਮ੍ਰੁʼਤ੍ਯੂ ਰਾਜਤ੍ਵਮ੍
ਅਕਰੋਤ੍ ਸ ਆਦਮ੍ ਭਾਵ੍ਯਾਦਮੋ ਿਨਦਰ੍ਸ਼ਨਮੇਵਾਸ੍ਤ|ੇ
ⅩⅤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪਾਪਕਰ੍ੰਮਣੋ ਯਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ੋ ਭਾਵਸ੍ਤਾਦ੍ਰੁʼਗ੍ ਦਾਨਕਰ੍ੰਮਣੋ ਭਾਵੋ
ਨ ਭਵਿਤ ਯਤ ਏਕਸ੍ਯ ਜਨਸ੍ਯਾਪਰਾਧੇਨ ਯਿਦ ਬਹੂਨਾਂ ਮਰਣਮ੍ ਅਘਟਤ
ਤਥਾਪੀਸ਼੍ਵਰਾਨੁਗ੍ਰਹਸ੍ਤਦਨੁਗ੍ਰਹਮੂਲਕੰ ਦਾਨਞ੍ਚੈਕੇਨ ਜਨੇਨਾਰ੍ਥਾਦ੍
ਯੀਸ਼ੁਨਾ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਬਹੁਸ਼ੁ ਬਾਹੁਲ੍ਯਾਿਤਬਾਹੁਲ੍ਯੇਨ ਫਲਿਤ|
ⅩⅥ ਅਪਰਮ੍ ਏਕਸ੍ਯ ਜਨਸ੍ਯ ਪਾਪਕਰ੍ੰਮ ਯਾਦ੍ਰੁʼਕ੍ ਫਲਯੁਕ੍ਤੰ
ਦਾਨਕਰ੍ੰਮ ਤਾਦ੍ਰੁʼਕ੍ ਨ ਭਵਿਤ ਯਤੋ ਿਵਚਾਰਕਰ੍ੰਮੈਕੰ ਪਾਪਮ੍ ਆਰਭ੍ਯ
ਦਣ੍ਡਜਨਕੰ ਬਭੂਵ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਦਾਨਕਰ੍ੰਮ ਬਹੁਪਾਪਾਨ੍ਯਾਰਭ੍ਯ ਪੁਣ੍ਯਜਨਕੰ
ਬਭੂਵ|
ⅩⅦ ਯਤ ਏਕਸ੍ਯ ਜਨਸ੍ਯ ਪਾਪਕਰ੍ੰਮਤਸ੍ਤੇਨੈਕੇਨ ਯਿਦ ਮਰਣਸ੍ਯ
ਰਾਜਤ੍ਵੰ ਜਾਤੰ ਤਿਰ੍ਹ ਯੇ ਜਨਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਸ੍ਯ ਬਾਹੁਲ੍ਯੰ ਪੁਣ੍ਯਦਾਨਞ੍ਚ
ਪ੍ਰਾਪ੍ਨੁਵਨ੍ਿਤ ਤ ਏਕੇਨ ਜਨੇਨ, ਅਰ੍ਥਾਤ੍ ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੇਨ, ਜੀਵਨੇ
ਰਾਜਤ੍ਵਮ੍ ਅਵਸ਼੍ਯੰ ਕਿਰਸ਼਼੍ਯਨ੍ਿਤ|
ⅩⅧ ਏਕੋ(ਅ)ਪਰਾਧੋ
ਯਦ੍ਵਤ੍ ਸਰ੍ੱਵਮਾਨਵਾਨਾਂ ਦਣ੍ਡਗਾਮੀ
ਮਾਰ੍ਗੋ (ਅ)ਭਵਤ੍ ਤਦ੍ਵਦ੍ ਏਕੰ ਪੁਣ੍ਯਦਾਨੰ ਸਰ੍ੱਵਮਾਨਵਾਨਾਂ
ਜੀਵਨਯੁਕ੍ਤਪੁਣ੍ਯਗਾਮੀ ਮਾਰ੍ਗ ਏਵ|
ⅩⅨ ਅਪਰਮ੍ ਏਕਸ੍ਯ ਜਨਸ੍ਯਾਜ੍ਞਾਲਙ੍ਘਨਾਦ੍ ਯਥਾ ਬਹਵੋ
(ਅ)ਪਰਾਿਧਨੋ
ਜਾਤਾਸ੍ਤਦ੍ਵਦ੍
ਏਕਸ੍ਯਾਜ੍ਞਾਚਰਣਾਦ੍
ਬਹਵਃ
ਸਪੁਣ੍ਯੀਕ੍ਰੁʼਤਾ ਭਵਨ੍ਿਤ|
ⅩⅩ ਅਿਧਕਨ੍ਤੁ ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾਗਮਨਾਦ੍ ਅਪਰਾਧਸ੍ਯ ਬਾਹੁਲ੍ਯੰ ਜਾਤੰ
ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਤ੍ਰ ਪਾਪਸ੍ਯ ਬਾਹੁਲ੍ਯੰ ਤਤ੍ਰੈਵ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਅਨੁਗ੍ਰਹਸ੍ਯ
ਬਾਹੁਲ੍ਯਮ੍ ਅਭਵਤ੍|
ⅩⅪ ਤੇਨ ਮ੍ਰੁʼਤ੍ਯੁਨਾ ਯਦ੍ਵਤ੍ ਪਾਪਸ੍ਯ ਰਾਜਤ੍ਵਮ੍ ਅਭਵਤ੍ ਤਦ੍ਵਦ੍
ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪ੍ਰਭੁਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਦ੍ਵਾਰਾਨਨ੍ਤਜੀਵਨਦਾਿਯਪੁਣ੍ਯੇਨਾਨੁਗ੍ਰਹਸ੍ਯ
ਰਾਜਤ੍ਵੰ ਭਵਿਤ|
Ⅰ ਪ੍ਰਭੂਤਰੂਪੇਣ

Ⅵ

ਯਦ੍ ਅਨੁਗ੍ਰਹਃ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤੇ ਤਦਰ੍ਥੰ ਪਾਪੇ ਿਤਸ਼਼੍ਠਾਮ ਇਿਤ
ਵਾਕ੍ਯੰ ਿਕੰ ਵਯੰ ਵਿਦਸ਼਼੍ਯਾਮਃ? ਤੰਨ ਭਵਤੁ|
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ਪ੍ਰਿਤ ਮ੍ਰੁʼਤਾ ਵਯੰ ਪੁਨਸ੍ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਕਥਮ੍ ਜੀਿਵਸ਼਼੍ਯਾਮਃ?
ਯਾਵਨ੍ਤੋ ਲੋਕਾ ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੇ ਮੱਿਜਤਾ ਅਭਵਾਮ ਤਾਵਨ੍ਤ ਏਵ
ਤਸ੍ਯ ਮਰਣੇ ਮੱਿਜਤਾ ਇਿਤ ਿਕੰ ਯੂਯੰ ਨ ਜਾਨੀਥ?
Ⅳ ਤਤੋ ਯਥਾ ਿਪਤੁਃ ਪਰਾਕ੍ਰਮੇਣ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਤ੍ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟ ਉੱਥਾਿਪਤਸ੍ਤਥਾ
ਵਯਮਿਪ ਯਤ੍ ਨੂਤਨਜੀਿਵਨ ਇਵਾਚਰਾਮਸ੍ਤਦਰ੍ਥੰ ਮੱਜਨੇਨ ਤੇਨ ਸਾਰ੍ੱਧੰ
ਮ੍ਰੁʼਤ੍ਯੁਰੂਪੇ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨੇ ਸੰਸ੍ਥਾਿਪਤਾਃ|
Ⅴ ਅਪਰੰ ਵਯੰ ਯਿਦ ਤੇਨ ਸੰਯੁਕ੍ਤਾਃ ਸਨ੍ਤਃ ਸ ਇਵ ਮਰਣਭਾਿਗਨੋ
ਜਾਤਾਸ੍ਤਿਰ੍ਹ ਸ ਇਵੋੱਥਾਨਭਾਿਗਨੋ(ਅ)ਿਪ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਾਮਃ|
Ⅵ ਵਯੰ ਯਤ੍ ਪਾਪਸ੍ਯ ਦਾਸਾਃ ਪੁਨ ਰ੍ਨ ਭਵਾਮਸ੍ਤਦਰ੍ਥਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ
ਪਾਪਰੂਪਸ਼ਰੀਰਸ੍ਯ ਿਵਨਾਸ਼ਾਰ੍ਥਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪੁਰਾਤਨਪੁਰੁਸ਼ਸ੍ਤੇਨ ਸਾਕੰ
ਕ੍ਰੁਸ਼ੇ(ਅ)ਹਨ੍ਯਤੇਿਤ ਵਯੰ ਜਾਨੀਮਃ|
Ⅶ ਯੋ ਹਤਃ ਸ ਪਾਪਾਤ੍ ਮੁਕ੍ਤ ਏਵ|
Ⅷ ਅਤਏਵ ਯਿਦ ਵਯੰ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਸਾਰ੍ੱਧਮ੍ ਅਹਨ੍ਯਾਮਿਹ ਤਿਰ੍ਹ
ਪੁਨਰਿਪ ਤੇਨ ਸਿਹਤਾ ਜੀਿਵਸ਼਼੍ਯਾਮ ਇਤ੍ਯਤ੍ਰਾਸ੍ਮਾਕੰ ਿਵਸ਼੍ਵਾਸੋ ਿਵਦ੍ਯਤੇ|
Ⅸ ਯਤਃ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਦ੍ ਉੱਥਾਿਪਤਃ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੋ ਪੁਨ ਰ੍ਨ ਿਮ੍ਰਯਤ ਇਿਤ ਵਯੰ
ਜਾਨੀਮਃ| ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਕੋਪ੍ਯਿਧਕਾਰੋ ਮ੍ਰੁʼਤ੍ਯੋ ਰ੍ਨਾਸ੍ਿਤ|
Ⅹ ਅਪਰਞ੍ਚ ਸ ਯਦ੍ ਅਿਮ੍ਰਯਤ ਤੇਨੈਕਦਾ ਪਾਪਮ੍ ਉੱਿਦਸ਼੍ਯਾਿਮ੍ਰਯਤ,
ਯੱਚ ਜੀਵਿਤ ਤੇਨੇਸ਼੍ਵਰਮ੍ ਉੱਿਦਸ਼੍ਯ ਜੀਵਿਤ;
Ⅺ ਤਦ੍ਵਦ੍ ਯੂਯਮਿਪ ਸ੍ਵਾਨ੍ ਪਾਪਮ੍ ਉੱਿਦਸ਼੍ਯ ਮ੍ਰੁʼਤਾਨ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ
ਪ੍ਰਭੁਣਾ ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੇਨੇਸ਼੍ਵਰਮ੍ ਉੱਿਦਸ਼੍ਯ ਜੀਵਨ੍ਤੋ ਜਾਨੀਤ|
Ⅻ ਅਪਰਞ੍ਚ ਕੁਤ੍ਿਸਤਾਿਭਲਾਸ਼਼ਾ◌ाਨ੍ ਪੂਰਿਯਤੁੰ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਮਰ੍ਤ੍ਯਦੇਹੇਸ਼ੁ
ਪਾਪਮ੍ ਆਿਧਪਤ੍ਯੰ ਨ ਕਰੋਤੁ|
ⅩⅢ ਅਪਰੰ ਸ੍ਵੰ ਸ੍ਵਮ੍ ਅਙ੍ਗਮ੍ ਅਧਰ੍ੰਮਸ੍ਯਾਸ੍ਤ੍ਰੰ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ
ਪਾਪਸੇਵਾਯਾਂ ਨ ਸਮਰ੍ਪਯਤ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਦ੍ ਉੱਿਥਤਾਿਨਵ ਸ੍ਵਾਨ੍
ਈਸ਼੍ਵਰੇ ਸਮਰ੍ਪਯਤ ਸ੍ਵਾਨ੍ਯਙ੍ਗਾਿਨ ਚ ਧਰ੍ੰਮਾਸ੍ਤ੍ਰਸ੍ਵਰੂਪਾਣੀਸ਼੍ਵਰਮ੍
ਉੱਿਦਸ਼੍ਯ ਸਮਰ੍ਪਯਤ|
ⅩⅣ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕਮ੍ ਉਪਿਰ ਪਾਪਸ੍ਯਾਿਧਪਤ੍ਯੰ ਪੁਨ ਰ੍ਨ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਿਤ,
ਯਸ੍ਮਾਦ੍ ਯੂਯੰ ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾਯਾ ਅਨਾਯੱਤਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਸ੍ਯ ਚਾਯੱਤਾ
ਅਭਵਤ|
ⅩⅤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਵਯੰ ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾਯਾ ਅਨਾਯੱਤਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਸ੍ਯ ਚਾਯੱਤਾ
ਅਭਵਾਮ, ਇਿਤ ਕਾਰਣਾਤ੍ ਿਕੰ ਪਾਪੰ ਕਿਰਸ਼਼੍ਯਾਮਃ? ਤੰਨ ਭਵਤੁ|
Ⅲ ਵਯੰ
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ਯਤੋ ਮ੍ਰੁʼਿਤਜਨਕੰ ਪਾਪੰ ਪੁਣ੍ਯਜਨਕੰ ਿਨਦੇਸ਼ਾਚਰਣਞ੍ਚੈਤਯੋਰ੍ਦ੍ਵਯੋ
ਰ੍ਯਸ੍ਿਮਨ੍ ਆਜ੍ਞਾਪਾਲਨਾਰ੍ਥੰ ਭ੍ਰੁʼਤ੍ਯਾਿਨਵ ਸ੍ਵਾਨ੍ ਸਮਰ੍ਪਯਥ, ਤਸ੍ਯੈਵ
ਭ੍ਰੁʼਤ੍ਯਾ ਭਵਥ, ਏਤਤ੍ ਿਕੰ ਯੂਯੰ ਨ ਜਾਨੀਥ?
ⅩⅦ ਅਪਰਞ੍ਚ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਯੂਯੰ ਪਾਪਸ੍ਯ ਭ੍ਰੁʼਤ੍ਯਾ ਆਸ੍ਤੇਿਤ ਸਤ੍ਯੰ ਿਕਨ੍ਤੁ
ਯਸ੍ਯਾਂ ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼ਾਰੂਪਾਯਾਂ ਮੂਸ਼ਾਯਾਂ ਿਨਕ੍ਿਸ਼਼ਪ੍ਤਾ ਅਭਵਤ ਤਸ੍ਯਾ ਆਕ੍ਰੁʼਿਤੰ
ਮਨੋਿਭ ਰ੍ਲਬ੍ਧਵਨ੍ਤ ਇਿਤ ਕਾਰਣਾਦ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਧਨ੍ਯਵਾਦੋ ਭਵਤੁ|
ⅩⅧ ਇੱਥੰ ਯੂਯੰ ਪਾਪਸੇਵਾਤੋ ਮੁਕ੍ਤਾਃ ਸਨ੍ਤੋ ਧਰ੍ੰਮਸ੍ਯ ਭ੍ਰੁʼਤ੍ਯਾ
ਜਾਤਾਃ|
ⅩⅨ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਸ਼ਾਰੀਿਰਕ੍ਯਾ ਦੁਰ੍ੱਬਲਤਾਯਾ ਹੇਤੋ ਰ੍ਮਾਨਵਵਦ੍
ਅਹਮ੍ ਏਤਦ੍ ਬ੍ਰਵੀਿਮ; ਪੁਨਃ ਪੁਨਰਧਰ੍ੰਮਕਰਣਾਰ੍ਥੰ ਯਦ੍ਵਤ੍ ਪੂਰ੍ੱਵੰ
ਪਾਪਾਮੇਧ੍ਯਯੋ ਰ੍ਭ੍ਰੁʼਤ੍ਯਤ੍ਵੇ ਿਨਜਾਙ੍ਗਾਿਨ ਸਮਾਰ੍ਪਯਤ ਤਦ੍ਵਦ੍ ਇਦਾਨੀਂ
ਸਾਧੁਕਰ੍ੰਮਕਰਣਾਰ੍ਥੰ ਧਰ੍ੰਮਸ੍ਯ ਭ੍ਰੁʼਤ੍ਯਤ੍ਵੇ ਿਨਜਾਙ੍ਗਾਿਨ ਸਮਰ੍ਪਯਤ|
ⅩⅩ ਯਦਾ ਯੂਯੰ ਪਾਪਸ੍ਯ ਭ੍ਰੁʼਤ੍ਯਾ ਆਸ੍ਤ ਤਦਾ ਧਰ੍ੰਮਸ੍ਯ ਨਾਯੱਤਾ
ਆਸ੍ਤ|
ⅩⅪ ਤਿਰ੍ਹ ਯਾਿਨ ਕਰ੍ੰਮਾਿਣ ਯੂਯਮ੍ ਇਦਾਨੀਂ ਲੱਜਾਜਨਕਾਿਨ ਬੁਧ੍ਯਧ੍ਵੇ
ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਤੈ ਰ੍ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਕੋ ਲਾਭ ਆਸੀਤ੍? ਤੇਸ਼ਾਂ ਕਰ੍ੰਮਣਾਂ ਫਲੰ ਮਰਣਮੇਵ|
ⅩⅫ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸਾਮ੍ਪ੍ਰਤੰ ਯੂਯੰ ਪਾਪਸੇਵਾਤੋ ਮੁਕ੍ਤਾਃ ਸਨ੍ਤ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ
ਭ੍ਰੁʼਤ੍ਯਾ(ਅ)ਭਵਤ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਪਿਵਤ੍ਰਤ੍ਵਰੂਪੰ ਲਭ੍ਯਮ੍
ਅਨਨ੍ਤਜੀਵਨਰੂਪਞ੍ਚ ਫਲਮ੍ ਆਸ੍ਤੇ|
ⅩⅩⅢ ਯਤਃ ਪਾਪਸ੍ਯ ਵੇਤਨੰ ਮਰਣੰ ਿਕਨ੍ਤ੍ਵਸ੍ਮਾਕੰ ਪ੍ਰਭੁਣਾ
ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੇਨਾਨਨ੍ਤਜੀਵਨਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਦੱਤੰ ਪਾਿਰਤੋਿਸ਼਼ਕਮ੍ ਆਸ੍ਤ|ੇ

Ⅶ

Ⅰ ਹੇ ਭ੍ਰਾਤ੍ਰੁʼਗਣ ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾਿਵਦਃ ਪ੍ਰਿਤ ਮਮੇਦੰ ਿਨਵੇਦਨੰ| ਿਵਿਧਃ ਕੇਵਲੰ

ਯਾਵੱਜੀਵੰ ਮਾਨਵੋਪਰ੍ੱਯਿਧਪਿਤਤ੍ਵੰ ਕਰੋਤੀਿਤ ਯੂਯੰ ਿਕੰ ਨ ਜਾਨੀਥ?
Ⅱ ਯਾਵਤ੍ਕਾਲੰ ਪਿਤ ਰ੍ਜੀਵਿਤ ਤਾਵਤ੍ਕਾਲਮ੍ ਊਢਾ ਭਾਰ੍ੱਯਾ ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਯਾ
ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਬੱਧਾ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਿਦ ਪਿਤ ਿਰ੍ਮ੍ਰਯਤੇ ਤਿਰ੍ਹ ਸਾ ਨਾਰੀ
ਪਤ੍ਯੁ ਰ੍ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾਤੋ ਮੁਚ੍ਯਤੇ|
Ⅲ ਏਤਤ੍ਕਾਰਣਾਤ੍ ਪਤ੍ਯੁਰ੍ਜੀਵਨਕਾਲੇ ਨਾਰੀ ਯਦ੍ਯਨ੍ਯੰ ਪੁਰੁਸ਼ੰ ਿਵਵਹਿਤ
ਤਿਰ੍ਹ ਸਾ ਵ੍ਯਿਭਚਾਿਰਣੀ ਭਵਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਿਦ ਸ ਪਿਤ ਿਰ੍ਮ੍ਰਯਤੇ
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ਤਿਰ੍ਹ ਸਾ ਤਸ੍ਯਾ ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾਯਾ ਮੁਕ੍ਤਾ ਸਤੀ ਪੁਰੁਸ਼ਾਨ੍ਤਰੇਣ ਵ੍ਯੂਢਾਿਪ
ਵ੍ਯਿਭਚਾਿਰਣੀ ਨ ਭਵਿਤ|
Ⅳ ਹੇ ਮਮ ਭ੍ਰਾਤ੍ਰੁʼਗਣ, ਈਸ਼੍ਵਰਿਨਿਮੱਤੰ ਯਦਸ੍ਮਾਕੰ ਫਲੰ ਜਾਯਤੇ ਤਦਰ੍ਥੰ
ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਦ੍ ਉੱਥਾਿਪਤੇਨ ਪੁਰੁਸ਼ੇਣ ਸਹ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਿਵਵਾਹੋ ਯਦ੍ ਭਵੇਤ੍ ਤਦਰ੍ਥੰ
ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯ ਸ਼ਰੀਰੇਣ ਯੂਯੰ ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾਂ ਪ੍ਰਿਤ ਮ੍ਰੁʼਤਵਨ੍ਤਃ|
Ⅴ ਯਤੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਸ਼ਾਰੀਿਰਕਾਚਰਣਸਮਯੇ ਮਰਣਿਨਿਮੱਤੰ ਫਲਮ੍
ਉਤ੍ਪਾਦਿਯਤੁੰ ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਯਾ ਦੂਿਸ਼਼ਤਃ ਪਾਪਾਿਭਲਾਸ਼(਼ੋ ਅ)ਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਅਙ੍ਗੇਸ਼ੁ
ਜੀਵਨ੍ ਆਸੀਤ੍|
Ⅵ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਦਾ ਯਸ੍ਯਾ ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾਯਾ ਵਸ਼ੇ ਆਸ੍ਮਿਹ ਸਾਮ੍ਪ੍ਰਤੰ
ਤਾਂ ਪ੍ਰਿਤ ਮ੍ਰੁʼਤਤ੍ਵਾਦ੍ ਵਯੰ ਤਸ੍ਯਾ ਅਧੀਨਤ੍ਵਾਤ੍ ਮੁਕ੍ਤਾ ਇਿਤ
ਹੇਤੋਰੀਸ਼੍ਵਰੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਿਭਃ ਪੁਰਾਤਨਿਲਿਖਤਾਨੁਸਾਰਾਤ੍ ਨ ਸੇਿਵਤਵ੍ਯਃ ਿਕਨ੍ਤੁ
ਨਵੀਨਸ੍ਵਭਾਵੇਨੈਵ ਸੇਿਵਤਵ੍ਯਃ
Ⅶ ਤਿਰ੍ਹ ਵਯੰ ਿਕੰ ਬ੍ਰੂਮਃ? ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾ ਿਕੰ ਪਾਪਜਿਨਕਾ ਭਵਿਤ?
ਨੇੱਥੰ ਭਵਤੁ| ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾਮ੍ ਅਿਵਦ੍ਯਮਾਨਾਯਾਂ ਪਾਪੰ ਿਕਮ੍ ਇਤ੍ਯਹੰ ਨਾਵੇਦੰ;
ਿਕਞ੍ਚ ਲੋਭੰ ਮਾ ਕਾਰ੍ਸ਼ੀਿਰਿਤ ਚੇਦ੍ ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾਗ੍ਰਨ੍ਥੇ ਿਲਿਖਤੰ ਨਾਭਿਵਸ਼਼੍ਯਤ੍
ਤਿਰ੍ਹ ਲੋਭਃ ਿਕਮ੍ਭੂਤਸ੍ਤਦਹੰ ਨਾਜ੍ਞਾਸ੍ਯ|ੰ
Ⅷ ਿਕਨ੍ਤੁ ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਯਾ ਪਾਪੰ ਿਛਦ੍ਰੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਯਾਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਅਨ੍ਤਃ
ਸਰ੍ੱਵਿਵਧੰ ਕੁਤ੍ਿਸਤਾਿਭਲਾਸ਼਼ਮ੍ ਅਜਨਯਤ੍; ਯਤੋ ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾਯਾਮ੍
ਅਿਵਦ੍ਯਮਾਨਾਯਾਂ ਪਾਪੰ ਮ੍ਰੁʼਤੰ|
Ⅸ ਅਪਰੰ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾਯਾਮ੍ ਅਿਵਦ੍ਯਮਾਨਾਯਾਮ੍ ਅਹਮ੍ ਅਜੀਵੰ
ਤਤਃ ਪਰਮ੍ ਆਜ੍ਞਾਯਾਮ੍ ਉਪਸ੍ਿਥਤਾਯਾਮ੍ ਪਾਪਮ੍ ਅਜੀਵਤ੍ ਤਦਾਹਮ੍
ਅਿਮ੍ਰਯੇ|
Ⅹ ਇੱਥੰ ਸਿਤ ਜੀਵਨਿਨਿਮੱਤਾ ਯਾਜ੍ਞਾ ਸਾ ਮਮ ਮ੍ਰੁʼਤ੍ਯੁਜਿਨਕਾਭਵਤ੍|
Ⅺ ਯਤਃ ਪਾਪੰ ਿਛਦ੍ਰੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਯ ਵ੍ਯਵਸ੍ਿਥਤਾਦੇਸ਼ੇਨ ਮਾਂ ਵਞ੍ਚਿਯਤ੍ਵਾ
ਤੇਨ ਮਾਮ੍ ਅਹਨ੍|
Ⅻ ਅਤਏਵ ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾ ਪਿਵਤ੍ਰਾ, ਆਦੇਸ਼ਸ਼੍ਚ ਪਿਵਤ੍ਰੋ ਨ੍ਯਾੱਯੋ
ਿਹਤਕਾਰੀ ਚ ਭਵਿਤ|
ⅩⅢ ਤਿਰ੍ਹ ਯਤ੍ ਸ੍ਵਯੰ ਿਹਤਕ੍ਰੁʼਤ੍ ਤਤ੍ ਿਕੰ ਮਮ ਮ੍ਰੁʼਤ੍ਯੁਜਨਕਮ੍
ਅਭਵਤ੍? ਨੇੱਥੰ ਭਵਤੁ; ਿਕਨ੍ਤੁ ਪਾਪੰ ਯਤ੍ ਪਾਤਕਿਮਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤੇ ਤਥਾ
ਿਨਦੇਸ਼ੇਨ ਪਾਪੰ ਯਦਤੀਵ ਪਾਤਕਿਮਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤੇ ਤਦਰ੍ਥੰ ਿਹਤੋਪਾਯੇਨ ਮਮ
ਮਰਣਮ੍ ਅਜਨਯਤ੍|
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ⅩⅣ ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾਤ੍ਮਬੋਿਧਕੇਿਤ ਵਯੰ ਜਾਨੀਮਃ ਿਕਨ੍ਤ੍ਵਹੰ ਸ਼ਾਰੀਰਤਾਚਾਰੀ

ਪਾਪਸ੍ਯ ਕ੍ਰੀਤਿਕਙ੍ਕਰੋ ਿਵਦ੍ਯੇ|
ⅩⅤ ਯਤੋ ਯਤ੍ ਕਰ੍ੰਮ ਕਰੋਿਮ ਤਤ੍ ਮਮ ਮਨੋ(ਅ)ਿਭਮਤੰ ਨਿਹ; ਅਪਰੰ ਯਨ੍
ਮਮ ਮਨੋ(ਅ)ਿਭਮਤੰ ਤੰਨ ਕਰੋਿਮ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਦ੍ ਰੁʼਤੀਯੇ ਤਤ੍ ਕਰੋਿਮ|
ⅩⅥ ਤਥਾਤ੍ਵੇ ਯਨ੍ ਮਮਾਨਿਭਮਤੰ ਤਦ੍ ਯਿਦ ਕਰੋਿਮ ਤਿਰ੍ਹ ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾ
ਸੂੱਤਮੇਿਤ ਸ੍ਵੀਕਰੋਿਮ|
ⅩⅦ ਅਤਏਵ ਸਮ੍ਪ੍ਰਿਤ ਤਤ੍ ਕਰ੍ੰਮ ਮਯਾ ਿਕ੍ਰਯਤ ਇਿਤ ਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤੁ
ਮਮ ਸ਼ਰੀਰਸ੍ਥੇਨ ਪਾਪੇਨੈਵ ਿਕ੍ਰਯਤੇ|
ⅩⅧ ਯਤੋ ਮਿਯ, ਅਰ੍ਥਤੋ ਮਮ ਸ਼ਰੀਰੇ, ਿਕਮਪ੍ਯੁੱਤਮੰ ਨ ਵਸਿਤ, ਏਤਦ੍
ਅਹੰ ਜਾਨਾਿਮ; ਮਮੇੱਛੁਕਤਾਯਾਂ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ਤ੍ਯਾਮਪ੍ਯਹਮ੍ ਉੱਤਮਕਰ੍ੰਮਸਾਧਨੇ
ਸਮਰ੍ਥੋ ਨ ਭਵਾਿਮ|
ⅩⅨ ਯਤੋ ਯਾਮੁੱਤਮਾਂ ਿਕ੍ਰਯਾਂ ਕਰ੍ੱਤੁਮਹੰ ਵਾਞ੍ਛਾਿਮ ਤਾਂ ਨ ਕਰੋਿਮ ਿਕਨ੍ਤੁ
ਯਤ੍ ਕੁਤ੍ਿਸਤੰ ਕਰ੍ੰਮ ਕਰ੍ੱਤੁਮ੍ ਅਿਨੱਛੁਕੋ(ਅ)ਸ੍ਿਮ ਤਦੇਵ ਕਰੋਿਮ|
ⅩⅩ ਅਤਏਵ ਯਦ੍ਯਤ੍ ਕਰ੍ੰਮ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਮਮੇੱਛਾ ਨ ਭਵਿਤ ਤਦ੍ ਯਿਦ ਕਰੋਿਮ
ਤਿਰ੍ਹ ਤਤ੍ ਮਯਾ ਨ ਿਕ੍ਰਯਤੇ, ਮਮਾਨ੍ਤਰ੍ਵਰ੍ੱਿਤਨਾ ਪਾਪੇਨੈਵ ਿਕ੍ਰਯਤੇ|
ⅩⅪ ਭਦ੍ਰੰ ਕਰ੍ੱਤੁਮ੍ ਇੱਛੁਕੰ ਮਾਂ ਯੋ (ਅ)ਭਦ੍ਰੰ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਪ੍ਰਵਰ੍ੱਤਯਿਤ
ਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ੰ ਸ੍ਵਭਾਵਮੇਕੰ ਮਿਯ ਪਸ਼੍ਯਾਿਮ|
ⅩⅫ ਅਹਮ੍ ਆਨ੍ਤਿਰਕਪੁਰੁਸ਼ੇਣੇਸ਼੍ਵਰਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾਯਾਂ ਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟ ਆਸੇ;
ⅩⅩⅢ
ਿਕਨ੍ਤੁ
ਤਿਦ੍ਵਪਰੀਤੰ
ਯੁਧ੍ਯਨ੍ਤੰ
ਤਦਨ੍ਯਮੇਕੰ
ਸ੍ਵਭਾਵੰ
ਮਦੀਯਾਙ੍ਗਸ੍ਿਥਤੰ
ਪ੍ਰਪਸ਼੍ਯਾਿਮ,
ਸ
ਮਦੀਯਾਙ੍ਗਸ੍ਿਥਤਪਾਪਸ੍ਵਭਾਵਸ੍ਯਾਯੱਤੰ ਮਾਂ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਚੇਸ਼੍ਟਤੇ|
ⅩⅩⅣ ਹਾ ਹਾ ਯੋ(ਅ)ਹੰ ਦੁਰ੍ਭਾਗ੍ਯੋ ਮਨੁਜਸ੍ਤੰ ਮਾਮ੍ ਏਤਸ੍ਮਾਨ੍
ਮ੍ਰੁʼਤਾੱਛਰੀਰਾਤ੍ ਕੋ ਿਨਸ੍ਤਾਰਿਯਸ਼਼੍ਯਿਤ?
ⅩⅩⅤ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪ੍ਰਭੁਣਾ ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਿਨਸ੍ਤਾਰਿਯਤਾਰਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰੰ
ਧਨ੍ਯੰ ਵਦਾਿਮ| ਅਤਏਵ ਸ਼ਰੀਰੇਣ ਪਾਪਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾਯਾ ਮਨਸਾ ਤੁ
ਈਸ਼੍ਵਰਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾਯਾਃ ਸੇਵਨੰ ਕਰੋਿਮ|
Ⅰ

Ⅷ

ਯੇ ਜਨਾਃ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੰ ਯੀਸ਼ੁਮ੍ ਆਿਸ਼੍ਰਤ੍ਯ ਸ਼ਾਰੀਿਰਕੰ ਨਾਚਰਨ੍ਤ
ਆਤ੍ਿਮਕਮਾਚਰਨ੍ਿਤ ਤੇ(ਅ)ਧੁਨਾ ਦਣ੍ਡਾਰ੍ਹਾ ਨ ਭਵਨ੍ਿਤ|
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Ⅱ ਜੀਵਨਦਾਯਕਸ੍ਯਾਤ੍ਮਨੋ ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਯੀਸ਼ੁਨਾ ਪਾਪਮਰਣਯੋ

ਰ੍ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾਤੋ ਮਾਮਮੋਚਯਤ੍|
Ⅲ
ਯਸ੍ਮਾੱਛਾਰੀਰਸ੍ਯ
ਦੁਰ੍ੱਬਲਤ੍ਵਾਦ੍
ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਯਾ
ਯਤ੍
ਕਰ੍ੰਮਾਸਾਧ੍ਯਮ੍
ਈਸ਼੍ਵਰੋ
ਿਨਜਪੁਤ੍ਰੰ
ਪਾਿਪਸ਼ਰੀਰਰੂਪੰ
ਪਾਪਨਾਸ਼ਕਬਿਲਰੂਪਞ੍ਚ ਪ੍ਰੇਸ਼੍ਯ ਤਸ੍ਯ ਸ਼ਰੀਰੇ ਪਾਪਸ੍ਯ ਦਣ੍ਡੰ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍
ਤਤ੍ਕਰ੍ੰਮ ਸਾਿਧਤਵਾਨ੍|
Ⅳ
ਤਤਃ
ਸ਼ਾਰੀਿਰਕੰ
ਨਾਚਿਰਤ੍ਵਾਸ੍ਮਾਿਭਰਾਤ੍ਿਮਕਮ੍
ਆਚਰਦ੍ਿਭਰ੍ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾਗ੍ਰਨ੍ਥੇ ਿਨਰ੍ੱਿਦਸ਼਼੍ਟਾਿਨ ਪੁਣ੍ਯਕਰ੍ੰਮਾਿਣ ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ
ਸਾਧ੍ਯਨ੍ਤ|ੇ
Ⅴ ਯੇ ਸ਼ਾਰੀਿਰਕਾਚਾਿਰਣਸ੍ਤੇ ਸ਼ਾਰੀਿਰਕਾਨ੍ ਿਵਸ਼਼ਯਾਨ੍ ਭਾਵਯਨ੍ਿਤ ਯੇ
ਚਾਤ੍ਿਮਕਾਚਾਿਰਣਸ੍ਤੇ ਆਤ੍ਮਨੋ ਿਵਸ਼਼ਯਾਨ੍ ਭਾਵਯਨ੍ਿਤ|
Ⅵ ਸ਼ਾਰੀਿਰਕਭਾਵਸ੍ਯ ਫਲੰ ਮ੍ਰੁʼਤ੍ਯੁਃ ਿਕਞ੍ਚਾਤ੍ਿਮਕਭਾਵਸ੍ਯ ਫਲੇ
ਜੀਵਨੰ ਸ਼ਾਨ੍ਿਤਸ਼੍ਚ|
Ⅶ ਯਤਃ ਸ਼ਾਰੀਿਰਕਭਾਵ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਿਵਰੁੱਧਃ ਸ਼ਤ੍ਰੁਤਾਭਾਵ ਏਵ ਸ
ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾਯਾ ਅਧੀਨੋ ਨ ਭਵਿਤ ਭਿਵਤੁਞ੍ਚ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨੋਿਤ|
Ⅷ ਏਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸ਼ਾਰੀਿਰਕਾਚਾਿਰਸ਼਼ੁ ਤੋਸ਼੍ਟੁਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰੇਣ ਨ ਸ਼ਕ੍ਯ|ੰ
Ⅸ ਿਕਨ੍ਤ੍ਵੀਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯਾਤ੍ਮਾ ਯਿਦ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਮਧ੍ਯੇ ਵਸਿਤ ਤਿਰ੍ਹ
ਯੂਯੰ ਸ਼ਾਰੀਿਰਕਾਚਾਿਰਣੋ ਨ ਸਨ੍ਤ ਆਤ੍ਿਮਕਾਚਾਿਰਣੋ ਭਵਥਃ| ਯਸ੍ਿਮਨ੍ ਤੁ
ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯਾਤ੍ਮਾ ਨ ਿਵਦ੍ਯਤੇ ਸ ਤਤ੍ਸਮ੍ਭਵੋ ਨਿਹ|
Ⅹ ਯਿਦ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੋ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨ੍ ਅਿਧਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਤਿਰ੍ਹ ਪਾਪਮ੍ ਉੱਿਦਸ਼੍ਯ
ਸ਼ਰੀਰੰ ਮ੍ਰੁʼਤੰ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪੁਣ੍ਯਮੁੱਿਦਸ਼੍ਯਾਤ੍ਮਾ ਜੀਵਿਤ|
Ⅺ ਮ੍ਰੁʼਤਗਣਾਦ੍
ਯੀਸ਼ੁ ਰ੍ਯੇਨੋੱਥਾਿਪਤਸ੍ਤਸ੍ਯਾਤ੍ਮਾ ਯਿਦ
ਯੁਸ਼੍ਮਨ੍ਮਧ੍ਯੇ ਵਸਿਤ ਤਿਰ੍ਹ ਮ੍ਰੁʼਤਗਣਾਤ੍ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯ ਸ ਉੱਥਾਪਿਯਤਾ
ਯੁਸ਼੍ਮਨ੍ਮਧ੍ਯਵਾਿਸਨਾ ਸ੍ਵਕੀਯਾਤ੍ਮਨਾ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਮ੍ਰੁʼਤਦੇਹਾਨਿਪ ਪੁਨ
ਰ੍ਜੀਵਿਯਸ਼਼੍ਯਿਤ|
Ⅻ ਹੇ ਭ੍ਰਾਤ੍ਰੁʼਗਣ ਸ਼ਰੀਰਸ੍ਯ ਵਯਮਧਮਰ੍ਣਾ ਨ ਭਵਾਮੋ(ਅ)ਤਃ
ਸ਼ਾਰੀਿਰਕਾਚਾਰੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਨ ਕਰ੍ੱਤਵ੍ਯਃ|
ⅩⅢ ਯਿਦ ਯੂਯੰ ਸ਼ਰੀਿਰਕਾਚਾਿਰਣੋ ਭਵੇਤ ਤਿਰ੍ਹ ਯੁਸ਼੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਮਰ੍ੱਤਵ੍ਯਮੇਵ
ਿਕਨ੍ਤ੍ਵਾਤ੍ਮਨਾ ਯਿਦ ਸ਼ਰੀਰਕਰ੍ੰਮਾਿਣ ਘਾਤਯੇਤ ਤਿਰ੍ਹ ਜੀਿਵਸ਼਼੍ਯਥ|
ⅩⅣ ਯਤੋ ਯਾਵਨ੍ਤੋ ਲੋਕਾ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯਾਤ੍ਮਨਾਕ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਯਨ੍ਤੇ ਤੇ ਸਰ੍ੱਵ
ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਸਨ੍ਤਾਨਾ ਭਵਨ੍ਿਤ|
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ਯੂਯੰ ਪੁਨਰਿਪ ਭਯਜਨਕੰ ਦਾਸ੍ਯਭਾਵੰ ਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਾਃ ਿਕਨ੍ਤੁ
ਯੇਨ ਭਾਵੇਨੇਸ਼੍ਵਰੰ ਿਪਤਃ ਿਪਤਿਰਿਤ ਪ੍ਰੋਚ੍ਯ ਸਮ੍ਬੋਧਯਥ ਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ੰ
ਦੱਤਕਪੁਤ੍ਰਤ੍ਵਭਾਵਮ੍ ਪ੍ਰਾਪ੍ਨੁਤ|
ⅩⅥ ਅਪਰਞ੍ਚ ਵਯਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਸਨ੍ਤਾਨਾ ਏਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਪਿਵਤ੍ਰ
ਆਤ੍ਮਾ ਸ੍ਵਯਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਆਤ੍ਮਾਿਭਃ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਪ੍ਰਮਾਣੰ ਦਦਾਿਤ|
ⅩⅦ ਅਤਏਵ ਵਯੰ ਯਿਦ ਸਨ੍ਤਾਨਾਸ੍ਤਰ੍ਹ੍ਯਿਧਕਾਿਰਣਃ, ਅਰ੍ਥਾਦ੍
ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਸ੍ਵੱਤ੍ਵਾਿਧਕਾਿਰਣਃ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਸਹਾਿਧਕਾਿਰਣਸ਼੍ਚ
ਭਵਾਮਃ; ਅਪਰੰ ਤੇਨ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਯਿਦ ਦੁਃਖਭਾਿਗਨੋ ਭਵਾਮਸ੍ਤਿਰ੍ਹ ਤਸ੍ਯ
ਿਵਭਵਸ੍ਯਾਿਪ ਭਾਿਗਨੋ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਾਮਃ|
ⅩⅧ ਿਕਨ੍ਤ੍ਵਸ੍ਮਾਸੁ ਯੋ ਭਾਵੀਿਵਭਵਃ ਪ੍ਰਕਾਿਸ਼ਸ਼੍ਯਤੇ ਤਸ੍ਯ ਸਮੀਪੇ
ਵਰ੍ੱਤਮਾਨਕਾਲੀਨੰ ਦੁਃਖਮਹੰ ਤ੍ਰੁʼਣਾਯ ਮਨ੍ਯੇ|
ⅩⅨ ਯਤਃ ਪ੍ਰਾਿਣਗਣ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਸਨ੍ਤਾਨਾਨਾਂ ਿਵਭਵਪ੍ਰਾਪ੍ਿਤਮ੍
ਆਕਾਙ੍ਕ੍ਸ਼ਨ੍ ਿਨਤਾਨ੍ਤਮ੍ ਅਪੇਕ੍ਸ਼ਤੇ|
ⅩⅩ ਅਪਰਞ੍ਚ ਪ੍ਰਾਿਣਗਣਃ ਸ੍ਵੈਰਮ੍ ਅਲੀਕਤਾਯਾ ਵਸ਼ੀਕ੍ਰੁʼਤੋ ਨਾਭਵਤ੍
ⅩⅪ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪ੍ਰਾਿਣਗਣੋ(ਅ)ਿਪ ਨਸ਼੍ਵਰਤਾਧੀਨਤ੍ਵਾਤ੍ ਮੁਕ੍ਤਃ ਸਨ੍
ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਸਨ੍ਤਾਨਾਨਾਂ ਪਰਮਮੁਕ੍ਿਤੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਸ੍ਯਤੀਤ੍ਯਿਭਪ੍ਰਾਯੇਣ
ਵਸ਼ੀਕਰ੍ਤ੍ਰਾ ਵਸ਼ੀਚਕ੍ਰ|ੇ
ⅩⅫ ਅਪਰਞ੍ਚ ਪ੍ਰਸੂਯਮਾਨਾਵਦ੍ ਵ੍ਯਿਥਤਃ ਸਨ੍ ਇਦਾਨੀਂ ਯਾਵਤ੍
ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਸ੍ਨਃ ਪ੍ਰਾਿਣਗਣ ਆਰ੍ੱਤਸ੍ਵਰੰ ਕਰੋਤੀਿਤ ਵਯੰ ਜਾਨੀਮਃ|
ⅩⅩⅢ ਕੇਵਲਃ ਸ ਇਿਤ ਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪ੍ਰਥਮਜਾਤਫਲਸ੍ਵਰੂਪਮ੍ ਆਤ੍ਮਾਨੰ
ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਾ ਵਯਮਿਪ ਦੱਤਕਪੁਤ੍ਰਤ੍ਵਪਦਪ੍ਰਾਪ੍ਿਤਮ੍ ਅਰ੍ਥਾਤ੍ ਸ਼ਰੀਰਸ੍ਯ
ਮੁਕ੍ਿਤੰ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਸ਼ਮਾਣਾਸ੍ਤਦ੍ਵਦ੍ ਅਨ੍ਤਰਾਰ੍ੱਤਰਾਵੰ ਕੁਰ੍ੰਮਃ|
ⅩⅩⅣ ਵਯੰ
ਪ੍ਰਤ੍ਯਾਸ਼ਯਾ ਤ੍ਰਾਣਮ੍ ਅਲਭਾਮਿਹ ਿਕਨ੍ਤੁ
ਪ੍ਰਤ੍ਯਕ੍ਸ਼ਵਸ੍ਤੁਨੋ ਯਾ ਪ੍ਰਤ੍ਯਾਸ਼ਾ ਸਾ ਪ੍ਰਤ੍ਯਾਸ਼ਾ ਨਿਹ, ਯਤੋ ਮਨੁਸ਼੍ਯੋ
ਯਤ੍ ਸਮੀਕ੍ਸ਼ਤੇ ਤਸ੍ਯ ਪ੍ਰਤ੍ਯਾਸ਼ਾਂ ਕੁਤਃ ਕਿਰਸ਼਼੍ਯਿਤ?
ⅩⅩⅤ ਯਦ੍ ਅਪ੍ਰਤ੍ਯਕ੍ਸ਼ੰ ਤਸ੍ਯ ਪ੍ਰਤ੍ਯਾਸ਼ਾਂ ਯਿਦ ਵਯੰ ਕੁਰ੍ੱਵੀਮਿਹ
ਤਿਰ੍ਹ ਧੈਰ੍ੱਯਮ੍ ਅਵਲਮ੍ਬ੍ਯ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਸ਼ਾਮਹੇ|
ⅩⅩⅥ ਤਤ ਆਤ੍ਮਾਿਪ ਸ੍ਵਯਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਦੁਰ੍ੱਬਲਤਾਯਾਃ ਸਹਾਯਤ੍ਵੰ
ਕਰੋਿਤ; ਯਤਃ ਿਕੰ ਪ੍ਰਾਿਰ੍ਥਤਵ੍ਯੰ ਤਦ੍ ਬੋੱਧੁੰ ਵਯੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨੁਮਃ,
ਿਕਨ੍ਤ੍ਵਸ੍ਪਸ਼਼੍ਟੈਰਾਰ੍ੱਤਰਾਵੈਰਾਤ੍ਮਾ ਸ੍ਵਯਮ੍ ਅਸ੍ਮੰਿਨਿਮੱਤੰ ਿਨਵੇਦਯਿਤ|
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ਅਪਰਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਾਿਭਮਤਰੂਪੇਣ ਪਿਵਤ੍ਰਲੋਕਾਨਾਂ ਕ੍ਰੁʼਤੇ
ਿਨਵੇਦਯਿਤ ਯ ਆਤ੍ਮਾ ਤਸ੍ਯਾਿਭਪ੍ਰਾਯੋ(ਅ)ਨ੍ਤਰ੍ੱਯਾਿਮਨਾ ਜ੍ਞਾਯਤੇ|
ⅩⅩⅧ ਅਪਰਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰੀਯਿਨਰੂਪਣਾਨੁਸਾਰੇਣਾਹੂਤਾਃ ਸਨ੍ਤੋ ਯੇ
ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਪ੍ਰੀਯਨ੍ਤੇ ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ ਿਮਿਲਤ੍ਵਾ ਤੇਸ਼ਾਂ ਮਙ੍ਗਲੰ ਸਾਧਯਨ੍ਿਤ,
ਏਤਦ੍ ਵਯੰ ਜਾਨੀਮਃ|
ⅩⅩⅨ ਯਤ ਈਸ਼੍ਵਰੋ ਬਹੁਭ੍ਰਾਤ੍ਰੁʼਣਾਂ ਮਧ੍ਯੇ ਸ੍ਵਪੁਤ੍ਰੰ ਜ੍ਯੇਸ਼੍ਠੰ ਕਰ੍ੱਤੁਮ੍
ਇੱਛਨ੍ ਯਾਨ੍ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਲਕ੍ਸ਼੍ਯੀਕ੍ਰੁʼਤਵਾਨ੍ ਤਾਨ੍ ਤਸ੍ਯ ਪ੍ਰਿਤਮੂਰ੍ਤ੍ਯਾਃ
ਸਾਦ੍ਰੁʼਸ਼੍ਯਪ੍ਰਾਪ੍ਤ੍ਯਰ੍ਥੰ ਨ੍ਯਯੁੰਕ੍ਤ|
ⅩⅩⅩ ਅਪਰਞ੍ਚ ਤੇਨ ਯੇ ਿਨਯੁਕ੍ਤਾਸ੍ਤ ਆਹੂਤਾ ਅਿਪ ਯੇ ਚ ਤੇਨਾਹੂਤਾਸ੍ਤੇ
ਸਪੁਣ੍ਯੀਕ੍ਰੁʼਤਾਃ, ਯੇ ਚ ਤੇਨ ਸਪੁਣ੍ਯੀਕ੍ਰੁʼਤਾਸ੍ਤੇ ਿਵਭਵਯੁਕ੍ਤਾਃ|
ⅩⅩⅪ ਇਤ੍ਯਤ੍ਰ ਵਯੰ ਿਕੰ ਬ੍ਰੂਮਃ? ਈਸ਼੍ਵਰੋ ਯਦ੍ਯਸ੍ਮਾਕੰ ਸਪਕ੍ਸ਼ੋ
ਭਵਿਤ ਤਿਰ੍ਹ ਕੋ ਿਵਪਕ੍ਸ(਼ੋ ਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ?
ⅩⅩⅫ ਆਤ੍ਮਪੁਤ੍ਰੰ ਨ ਰਕ੍ਿਸ਼਼ਤ੍ਵਾ ਯੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼ਾਂ ਕ੍ਰੁʼਤੇ ਤੰ
ਪ੍ਰਦੱਤਵਾਨ੍ ਸ ਿਕੰ ਤੇਨ ਸਹਾਸ੍ਮਭ੍ਯਮ੍ ਅਨ੍ਯਾਿਨ ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ ਨ ਦਾਸ੍ਯਿਤ?
ⅩⅩⅩⅢ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯਾਿਭਰੁਿਚਤੇਸ਼ੁ ਕੇਨ ਦੋਸ਼ ਆਰੋਪਿਯਸ਼਼੍ਯਤੇ?
ਯ
ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਤਾਨ੍ ਪੁਣ੍ਯਵਤ ਇਵ ਗਣਯਿਤ ਿਕੰ ਤੇਨ?
ⅩⅩⅩⅣ ਅਪਰੰ ਤੇਭ੍ਯੋ ਦਣ੍ਡਦਾਨਾਜ੍ਞਾ ਵਾ ਕੇਨ ਕਿਰਸ਼਼੍ਯਤੇ?
ਯੋ(ਅ)ਸ੍ਮੰਿਨਿਮੱਤੰ ਪ੍ਰਾਣਾਨ੍ ਤ੍ਯਕ੍ਤਵਾਨ੍ ਕੇਵਲੰ ਤੰਨ ਿਕਨ੍ਤੁ
ਮ੍ਰੁʼਤਗਣਮਧ੍ਯਾਦ੍ ਉੱਿਥਤਵਾਨ੍, ਅਿਪ ਚੇਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਦਕ੍ਿਸ਼਼ਣੇ ਪਾਰ੍ਸ਼੍ਵੇ
ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ ਅਦ੍ਯਾਪ੍ਯਸ੍ਮਾਕੰ ਿਨਿਮੱਤੰ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਤ ਏਵਮ੍ਭੂਤੋ ਯਃ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਃ
ਿਕੰ ਤੇਨ?
ⅩⅩⅩⅤ ਅਸ੍ਮਾਿਭਃ ਸਹ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯ ਪ੍ਰੇਮਿਵੱਛੇਦੰ ਜਨਿਯਤੁੰ ਕਃ
ਸ਼ਕ੍ਨੋਿਤ? ਕ੍ਲੇਸ਼ੋ ਵ੍ਯਸਨੰ ਵਾ ਤਾਡਨਾ ਵਾ ਦੁਿਰ੍ਭਕ੍ਸ਼ੰ ਵਾ ਵਸ੍ਤ੍ਰਹੀਨਤ੍ਵੰ
ਵਾ ਪ੍ਰਾਣਸੰਸ਼ਯੋ ਵਾ ਖਙ੍ਗੋ ਵਾ ਿਕਮੇਤਾਿਨ ਸ਼ਕ੍ਨੁਵਨ੍ਿਤ?
ⅩⅩⅩⅥ ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਲਿਖਤਮ੍ ਆਸ੍ਤ,ੇ ਯਥਾ, ਵਯੰ ਤਵ ਿਨਿਮੱਤੰ ਸ੍ਮੋ
ਮ੍ਰੁʼਤ੍ਯੁਵਕ੍ਤ੍ਰ(ੇ ਅ)ਿਖਲੰ ਿਦਨੰ| ਬਿਲਰ੍ਦੇਯੋ ਯਥਾ ਮੇਸ਼ੋ ਵਯੰ ਗਣ੍ਯਾਮਹੇ
ਤਥਾ|
ⅩⅩⅩⅦ ਅਪਰੰ ਯੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਸੁ ਪ੍ਰੀਯਤੇ ਤੇਨੈਤਾਸੁ ਿਵਪਤ੍ਸੁ ਵਯੰ
ਸਮ੍ਯਗ੍ ਿਵਜਯਾਮਹੇ|
ⅩⅩⅩⅧ ਯਤੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਪ੍ਰਭੁਨਾ ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੇਨੇਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਯਤ੍
ਪ੍ਰੇਮ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਿਵੱਛੇਦੰ ਜਨਿਯਤੁੰ ਮ੍ਰੁʼਤ੍ਯੁ ਰ੍ਜੀਵਨੰ ਵਾ
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ਿਦਵ੍ਯਦੂਤਾ ਵਾ ਬਲਵਨ੍ਤੋ ਮੁਖ੍ਯਦੂਤਾ ਵਾ ਵਰ੍ੱਤਮਾਨੋ ਵਾ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਨ੍ ਕਾਲੋ
ਵਾ ਉੱਚਪਦੰ ਵਾ ਨੀਚਪਦੰ ਵਾਪਰੰ ਿਕਮਿਪ ਸ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਵਸ੍ਤੁ
ⅩⅩⅩⅨ ਵੈਤੇਸ਼ਾਂ ਕੇਨਾਿਪ ਨ ਸ਼ਕ੍ਯਿਮਤ੍ਯਸ੍ਿਮਨ੍ ਦ੍ਰੁʼਢਿਵਸ਼੍ਵਾਸੋ
ਮਮਾਸ੍ਤ|ੇ

Ⅰ ਅਹੰ

Ⅸ

ਕਾਞ੍ਿਚਦ੍ ਕਲ੍ਿਪਤਾਂ ਕਥਾਂ ਨ ਕਥਯਾਿਮ, ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯ ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਤ੍
ਸਤ੍ਯਮੇਵ ਬ੍ਰਵੀਿਮ ਪਿਵਤ੍ਰਸ੍ਯਾਤ੍ਮਨਃ ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਨ੍ ਮਦੀਯੰ ਮਨ ਏਤਤ੍
ਸਾਕ੍ਸ਼੍ਯੰ ਦਦਾਿਤ|
Ⅱ ਮਮਾਨ੍ਤਰਿਤਸ਼ਯਦੁਃਖੰ ਿਨਰਨ੍ਤਰੰ ਖੇਦਸ਼੍ਚ
Ⅲ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਅਹੰ ਸ੍ਵਜਾਤੀਯਭ੍ਰਾਤ੍ਰੁʼਣਾਂ ਿਨਿਮੱਤਾਤ੍ ਸ੍ਵਯੰ
ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਾੱਛਾਪਾਕ੍ਰਾਨ੍ਤੋ ਭਿਵਤੁਮ੍ ਐੱਛਮ੍|
Ⅳ ਯਤਸ੍ਤ ਇਸ੍ਰਾਯੇਲਸ੍ਯ ਵੰਸ਼ਾ ਅਿਪ ਚ ਦੱਤਕਪੁਤ੍ਰਤ੍ਵੰ ਤੇਜੋ ਿਨਯਮੋ
ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾਦਾਨੰ ਮਨ੍ਿਦਰੇ ਭਜਨੰ ਪ੍ਰਿਤਜ੍ਞਾਃ ਿਪਤ੍ਰੁʼਪੁਰੁਸ਼ਗਣਸ਼੍ਚੈਤੇਸ਼ੁ
ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼ੁ ਤੇਸ਼ਾਮ੍ ਅਿਧਕਾਰੋ(ਅ)ਸ੍ਿਤ|
Ⅴ ਤਤ੍ ਕੇਵਲੰ ਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸਰ੍ੱਵਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ਃ ਸਰ੍ੱਵਦਾ ਸੱਿਚਦਾਨਨ੍ਦ
ਈਸ਼੍ਵਰੋ ਯਃ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਃ ਸੋ(ਅ)ਿਪ ਸ਼ਾਰੀਿਰਕਸਮ੍ਬਨ੍ਧੇਨ ਤੇਸ਼ਾਂ
ਵੰਸ਼ਸਮ੍ਭਵਃ|
Ⅵ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਵਾਕ੍ਯੰ ਿਵਫਲੰ ਜਾਤਮ੍ ਇਿਤ ਨਿਹ ਯਤ੍ਕਾਰਣਾਦ੍
ਇਸ੍ਰਾਯੇਲੋ ਵੰਸ਼ੇ ਯੇ ਜਾਤਾਸ੍ਤੇ ਸਰ੍ੱਵੇ ਵਸ੍ਤੁਤ ਇਸ੍ਰਾਯੇਲੀਯਾ ਨ ਭਵਨ੍ਿਤ|
Ⅶ ਅਪਰਮ੍ ਇਬ੍ਰਾਹੀਮੋ ਵੰਸ਼ੇ ਜਾਤਾ ਅਿਪ ਸਰ੍ੱਵੇ ਤਸ੍ਯੈਵ ਸਨ੍ਤਾਨਾ ਨ
ਭਵਨ੍ਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਇਸ੍ਹਾਕੋ ਨਾਮ੍ਨਾ ਤਵ ਵੰਸ਼ੋ ਿਵਖ੍ਯਾਤੋ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਿਤ|
Ⅷ ਅਰ੍ਥਾਤ੍ ਸ਼ਾਰੀਿਰਕਸੰਸਰ੍ਗਾਤ੍ ਜਾਤਾਃ ਸਨ੍ਤਾਨਾ ਯਾਵਨ੍ਤਸ੍ਤਾਵਨ੍ਤ
ਏਵੇਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਸਨ੍ਤਾਨਾ ਨ ਭਵਨ੍ਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪ੍ਰਿਤਸ਼੍ਰਵਣਾਦ੍ ਯੇ ਜਾਯਨ੍ਤੇ
ਤਏਵੇਸ਼੍ਵਰਵੰਸ਼ੋ ਗਣ੍ਯਤੇ|
Ⅸ ਯਤਸ੍ਤਤ੍ਪ੍ਰਿਤਸ਼੍ਰੁਤੇ ਰ੍ਵਾਕ੍ਯਮੇਤਤ੍, ਏਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ੇ ਸਮਯੇ (ਅ)ਹੰ
ਪੁਨਰਾਗਿਮਸ਼਼੍ਯਾਿਮ ਤਤ੍ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਸਾਰਾਯਾਃ ਪੁਤ੍ਰ ਏਕੋ ਜਿਨਸ਼਼੍ਯਤੇ|
Ⅹ ਅਪਰਮਿਪ ਵਦਾਿਮ ਸ੍ਵਮਨੋ(ਅ)ਿਭਲਾਸ਼਼ਤ ਈਸ਼੍ਵਰੇਣ ਯੰਿਨਰੂਿਪਤੰ ਤਤ੍
ਕਰ੍ੰਮਤੋ ਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤ੍ਵਾਹ੍ਵਿਯਤੁ ਰ੍ਜਾਤਮੇਤਦ੍ ਯਥਾ ਿਸੱਧ੍ਯਿਤ
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ਿਰਬ੍ਕਾਨਾਿਮਕਯਾ ਯੋਿਸ਼਼ਤਾ ਜਨੈਕਸ੍ਮਾਦ੍ ਅਰ੍ਥਾਦ੍ ਅਸ੍ਮਾਕਮ੍
ਇਸ੍ਹਾਕਃ ਪੂਰ੍ੱਵਪੁਰੁਸ਼ਾਦ੍ ਗਰ੍ਭੇ ਧ੍ਰੁʼਤੇ ਤਸ੍ਯਾਃ ਸਨ੍ਤਾਨਯੋਃ ਪ੍ਰਸਵਾਤ੍
ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਿਕਞ੍ਚ ਤਯੋਃ ਸ਼ੁਭਾਸ਼ੁਭਕਰ੍ੰਮਣਃ ਕਰਣਾਤ੍ ਪੂਰ੍ੱਵੰ
Ⅻ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀਦੰ ਵਾਕ੍ਯਮ੍ ਉਕ੍ਤੰ, ਜ੍ਯੇਸ਼੍ਠਃ ਕਿਨਸ਼਼੍ਠੰ ਸੇਿਵਸ਼਼੍ਯਤੇ,
ⅩⅢ ਯਥਾ ਿਲਿਖਤਮ੍ ਆਸ੍ਤ,ੇ ਤਥਾਪ੍ਯੇਸ਼ਾਿਵ ਨ ਪ੍ਰੀਤ੍ਵਾ ਯਾਕੂਿਬ
ਪ੍ਰੀਤਵਾਨ੍ ਅਹੰ|
ⅩⅣ ਤਿਰ੍ਹ ਵਯੰ ਿਕੰ ਬ੍ਰੂਮਃ? ਈਸ਼੍ਵਰਃ ਿਕਮ੍ ਅਨ੍ਯਾਯਕਾਰੀ? ਤਥਾ ਨ
ਭਵਤੁ|
ⅩⅤ ਯਤਃ ਸ ਸ੍ਵਯੰ ਮੂਸਾਮ੍ ਅਵਦਤ੍; ਅਹੰ ਯਸ੍ਿਮਨ੍ ਅਨੁਗ੍ਰਹੰ
ਿਚਕੀਰ੍ਸ਼ਾਿਮ ਤਮੇਵਾਨੁਗ੍ਰੁʼਹ੍ਲਾਿਮ, ਯਞ੍ਚ ਦਿਯਤੁਮ੍ ਇੱਛਾਿਮ ਤਮੇਵ ਦਯੇ|
ⅩⅥ ਅਤਏਵੇੱਛਤਾ ਯਤਮਾਨੇਨ ਵਾ ਮਾਨਵੇਨ ਤੰਨ ਸਾਧ੍ਯਤੇ
ਦਯਾਕਾਿਰਣੇਸ਼੍ਵਰੇਣੈਵ ਸਾਧ੍ਯਤੇ|
ⅩⅦ ਿਫਰੌਿਣ ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰੇ ਿਲਖਿਤ, ਅਹੰ ਤ੍ਵੱਦ੍ਵਾਰਾ ਮਤ੍ਪਰਾਕ੍ਰਮੰ ਦਰ੍ਸ਼ਿਯਤੁੰ
ਸਰ੍ੱਵਪ੍ਰੁʼਿਥਵ੍ਯਾਂ ਿਨਜਨਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਯਤੁਞ੍ਚ ਤ੍ਵਾਂ ਸ੍ਥਾਿਪਤਵਾਨ੍|
ⅩⅧ ਅਤਃ ਸ ਯਮ੍ ਅਨੁਗ੍ਰਹੀਤੁਮ੍ ਇੱਛਿਤ ਤਮੇਵਾਨੁਗ੍ਰੁʼਹ੍ਲਾਿਤ, ਯਞ੍ਚ
ਿਨਗ੍ਰਹੀਤੁਮ੍ ਇੱਛਿਤ ਤੰ ਿਨਗ੍ਰੁʼਹ੍ਲਾਿਤ|
ⅩⅨ ਯਿਦ ਵਦਿਸ ਤਿਰ੍ਹ ਸ ਦੋਸ਼ੰ ਕੁਤੋ ਗ੍ਰੁʼਹ੍ਲਾਿਤ? ਤਦੀਯੇੱਛਾਯਾਃ
ਪ੍ਰਿਤਬਨ੍ਧਕਤ੍ਵੰ ਕਰ੍ੱਤੰ ਕਸ੍ਯ ਸਾਮਰ੍ਥ੍ਯੰ ਿਵਦ੍ਯਤੇ?
ⅩⅩ ਹੇ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਪ੍ਰਿਤਪਕ੍ਸ਼ ਮਰ੍ਤ੍ਯ ਤ੍ਵੰ ਕਃ? ਏਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ੰ ਮਾਂ ਕੁਤਃ
ਸ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍? ਇਿਤ ਕਥਾਂ ਸ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਵਸ੍ਤੁ ਸ੍ਰਸ਼਼੍ਟ੍ਰੇ ਿਕੰ ਕਥਿਯਸ਼਼੍ਯਿਤ?
ⅩⅪ ਏਕਸ੍ਮਾਨ੍ ਮ੍ਰੁʼਤ੍ਿਪਣ੍ਡਾਦ੍ ਉਤ੍ਕ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਾਪਕ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟੌ ਿਦ੍ਵਿਵਧੌ ਕਲਸ਼ੌ
ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਿਕੰ ਕੁਲਾਲਸ੍ਯ ਸਾਮਰ੍ਥ੍ਯੰ ਨਾਸ੍ਿਤ?
ⅩⅫ ਈਸ਼੍ਵਰਃ ਕੋਪੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਯਤੁੰ ਿਨਜਸ਼ਕ੍ਿਤੰ ਜ੍ਞਾਪਿਯਤੁਞ੍ਚੇੱਛਨ੍
ਯਿਦ ਿਵਨਾਸ਼ਸ੍ਯ ਯੋਗ੍ਯਾਿਨ ਕ੍ਰੋਧਭਾਜਨਾਿਨ ਪ੍ਰਿਤ ਬਹੁਕਾਲੰ
ਦੀਰ੍ਘਸਿਹਸ਼਼੍ਣੁਤਾਮ੍ ਆਸ਼੍ਰਯਿਤ;
ⅩⅩⅢ
ਅਪਰਞ੍ਚ
ਿਵਭਵਪ੍ਰਾਪ੍ਤ੍ਯਰ੍ਥੰ
ਪੂਰ੍ੱਵੰ
ਿਨਯੁਕ੍ਤਾਨ੍ਯਨੁਗ੍ਰਹਪਾਤ੍ਰਾਿਣ ਪ੍ਰਿਤ ਿਨਜਿਵਭਵਸ੍ਯ ਬਾਹੁਲ੍ਯੰ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਯਤੁੰ ਕੇਵਲਿਯਹੂਿਦਨਾਂ ਨਿਹ ਿਭੰਨਦੇਿਸ਼ਨਾਮਿਪ ਮਧ੍ਯਾਦ੍
ⅩⅩⅣ ਅਸ੍ਮਾਿਨਵ ਤਾਨ੍ਯਾਹ੍ਵਯਿਤ ਤਤ੍ਰ ਤਵ ਿਕੰ?
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ਹੋਸ਼ੇਯਗ੍ਰਨ੍ਥੇ ਯਥਾ ਿਲਿਖਤਮ੍ ਆਸ੍ਤੇ, ਯੋ ਲੋਕੋ ਮਮ ਨਾਸੀਤ੍
ਤੰ ਵਿਦਸ਼਼੍ਯਾਿਮ ਮਦੀਯਕੰ| ਯਾ ਜਾਿਤ ਰ੍ਮੇ(ਅ)ਿਪ੍ਰਯਾ ਚਾਸੀਤ੍ ਤਾਂ
ਵਿਦਸ਼਼੍ਯਾਮ੍ਯਹੰ ਿਪ੍ਰਯਾਂ|
ⅩⅩⅥ ਯੂਯੰ ਮਦੀਯਲੋਕਾ ਨ ਯਤ੍ਰੇਿਤ ਵਾਕ੍ਯਮੌਚ੍ਯਤ| ਅਮਰੇਸ਼ਸ੍ਯ
ਸਨ੍ਤਾਨਾ ਇਿਤ ਖ੍ਯਾਸ੍ਯਨ੍ਿਤ ਤਤ੍ਰ ਤੇ|
ⅩⅩⅦ
ਇਸ੍ਰਾਯੇਲੀਯਲੋਕੇਸ਼ੁ
ਿਯਸ਼ਾਿਯਯੋ(ਅ)ਿਪ
ਵਾਚਮੇਤਾਂ
ਪ੍ਰਾਚਾਰਯਤ੍, ਇਸ੍ਰਾਯੇਲੀਯਵੰਸ਼ਾਨਾਂ ਯਾ ਸੰਖ੍ਯਾ ਸਾ ਤੁ ਿਨਸ਼੍ਿਚਤੰ|
ਸਮੁਦ੍ਰਿਸਕਤਾਸੰਖ੍ਯਾਸਮਾਨਾ ਯਿਦ ਜਾਯਤੇ| ਤਥਾਿਪ ਕੇਵਲੰ
ਲੋਕੈਰਲ੍ਪੈਸ੍ਤ੍ਰਾਣੰ ਵ੍ਰਿਜਸ਼਼੍ਯਤੇ|
ⅩⅩⅧ ਯਤੋ ਨ੍ਯਾਯੇਨ ਸ੍ਵੰ ਕਰ੍ੰਮ ਪਰੇਸ਼ਃ ਸਾਧਿਯਸ਼਼੍ਯਿਤ| ਦੇਸ਼ੇ ਸਏਵ
ਸੰਕ੍ਸ਼ੇਪਾੰਿਨਜੰ ਕਰ੍ੰਮ ਕਿਰਸ਼਼੍ਯਿਤ|
ⅩⅩⅨ ਿਯਸ਼ਾਿਯਯੋ(ਅ)ਪਰਮਿਪ ਕਥਯਾਮਾਸ, ਸੈਨ੍ਯਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ਪਰੇਸ਼ੇਨ
ਚੇਤ੍ ਿਕਞ੍ਿਚੰਨੋਦਿਸ਼ਸ਼੍ਯਤ| ਤਦਾ ਵਯੰ ਿਸਦੋਮੇਵਾਭਿਵਸ਼਼੍ਯਾਮ ਿਵਿਨਸ਼੍ਿਚਤੰ|
ਯਦ੍ਵਾ ਵਯਮ੍ ਅਮੋਰਾਯਾ ਅਗਿਮਸ਼਼੍ਯਾਮ ਤੁਲ੍ਯਤਾਂ|
ⅩⅩⅩ ਤਿਰ੍ਹ ਵਯੰ ਿਕੰ ਵਕ੍ਸ਼੍ਯਾਮਃ?
ਇਤਰਦੇਸ਼ੀਯਾ ਲੋਕਾ ਅਿਪ
ਪੁਣ੍ਯਾਰ੍ਥਮ੍ ਅਯਤਮਾਨਾ ਿਵਸ਼੍ਵਾਸੇਨ ਪੁਣ੍ਯਮ੍ ਅਲਭਨ੍ਤ;
ⅩⅩⅪ
ਿਕਨ੍ਿਤ੍ਵਸ੍ਰਾਯੇੱਲੋਕਾ
ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾਪਾਲਨੇਨ
ਪੁਣ੍ਯਾਰ੍ਥੰ
ਯਤਮਾਨਾਸ੍ਤਨ੍ ਨਾਲਭਨ੍ਤ|
ⅩⅩⅫ ਤਸ੍ਯ ਿਕੰ ਕਾਰਣੰ? ਤੇ ਿਵਸ਼੍ਵਾਸੇਨ ਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾਯਾਃ
ਿਕ੍ਰਯਯਾ ਚੇਸ਼੍ਿਟਤ੍ਵਾ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸ੍ਖਲਨਜਨਕੇ ਪਾਸ਼਼ਾਣੇ ਪਾਦਸ੍ਖਲਨੰ
ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਾਃ|
ⅩⅩⅩⅢ ਿਲਿਖਤੰ ਯਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ਮ੍ ਆਸ੍ਤੇ, ਪਸ਼੍ਯ ਪਾਦਸ੍ਖਲਾਰ੍ਥੰ ਿਹ
ਸੀਯੋਿਨ ਪ੍ਰਸ੍ਤਰਨ੍ਤਥਾ| ਬਾਧਾਕਾਰਞ੍ਚ ਪਾਸ਼਼ਾਣੰ ਪਿਰਸ੍ਥਾਿਪਤਵਾਨਹਮ੍|
ਿਵਸ਼੍ਵਿਸਸ਼਼੍ਯਿਤ ਯਸ੍ਤਤ੍ਰ ਸ ਜਨੋ ਨ ਤ੍ਰਿਪਸ਼਼੍ਯਤੇ|
ⅩⅩⅤ

Ⅰ ਹੇ

Ⅹ

ਭ੍ਰਾਤਰ ਇਸ੍ਰਾਯੇਲੀਯਲੋਕਾ ਯਤ੍ ਪਿਰਤ੍ਰਾਣੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਨੁਵਨ੍ਿਤ ਤਦਹੰ
ਮਨਸਾਿਭਲਸ਼਼ਨ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਸਮੀਪੇ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਯੇ|
Ⅱ ਯਤ ਈਸ਼੍ਵਰੇ ਤੇਸ਼ਾਂ ਚੇਸ਼੍ਟਾ ਿਵਦ੍ਯਤ ਇਤ੍ਯਤ੍ਰਾਹੰ ਸਾਕ੍ਸ਼੍ਯਸ੍ਿਮ;
ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੇਸ਼ਾਂ ਸਾ ਚੇਸ਼੍ਟਾ ਸਜ੍ਞਾਨਾ ਨਿਹ,
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ਯਤਸ੍ਤ ਈਸ਼੍ਵਰਦੱਤੰ ਪੁਣ੍ਯਮ੍ ਅਿਵਜ੍ਞਾਯ ਸ੍ਵਕ੍ਰੁʼਤਪੁਣ੍ਯੰ
ਸ੍ਥਾਪਿਯਤੁਮ੍ ਚੇਸ਼੍ਟਮਾਨਾ ਈਸ਼੍ਵਰਦੱਤਸ੍ਯ ਪੁਣ੍ਯਸ੍ਯ ਿਨਘ੍ਨਤ੍ਵੰ ਨ
ਸ੍ਵੀਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਿਤ|
Ⅳ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟ ਏਕੈਕਿਵਸ਼੍ਵਾਿਸਜਨਾਯ ਪੁਣ੍ਯੰ ਦਾਤੁੰ ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾਯਾਃ
ਫਲਸ੍ਵਰੂਪੋ ਭਵਿਤ|
Ⅴ ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾਪਾਲਨੇਨ ਯਤ੍ ਪੁਣ੍ਯੰ ਤਤ੍ ਮੂਸਾ ਵਰ੍ਣਯਾਮਾਸ, ਯਥਾ, ਯੋ
ਜਨਸ੍ਤਾਂ ਪਾਲਿਯਸ਼਼੍ਯਿਤ ਸ ਤੱਦ੍ਵਾਰਾ ਜੀਿਵਸ਼਼੍ਯਿਤ|
Ⅵ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪ੍ਰਤ੍ਯਯੇਨ ਯਤ੍ ਪੁਣ੍ਯੰ ਤਦ੍ ਏਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ੰ ਵਾਕ੍ਯੰ ਵਦਿਤ, ਕਃ
ਸ੍ਵਰ੍ਗਮ੍ ਆਰੁਹ੍ਯ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਮ੍ ਅਵਰੋਹਿਯਸ਼਼੍ਯਿਤ?
Ⅶ ਕੋ ਵਾ ਪ੍ਰੇਤਲੋਕਮ੍ ਅਵਰੁਹ੍ਯ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੰ ਮ੍ਰੁʼਤਗਣਮਧ੍ਯਾਦ੍
ਆਨੇਸ਼੍ਯਤੀਿਤ ਵਾਕ੍ ਮਨਿਸ ਤ੍ਵਯਾ ਨ ਗਿਦਤਵ੍ਯਾ|
Ⅷ ਤਿਰ੍ਹ ਿਕੰ ਬ੍ਰਵੀਿਤ? ਤਦ੍ ਵਾਕ੍ਯੰ ਤਵ ਸਮੀਪਸ੍ਥਮ੍ ਅਰ੍ਥਾਤ੍
ਤਵ ਵਦਨੇ ਮਨਿਸ ਚਾਸ੍ਤ,ੇ ਤੱਚ ਵਾਕ੍ਯਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਿਭਃ ਪ੍ਰਚਾਰ੍ੱਯਮਾਣੰ
ਿਵਸ਼੍ਵਾਸਸ੍ਯ ਵਾਕ੍ਯਮੇਵ|
Ⅸ ਵਸ੍ਤੁਤਃ ਪ੍ਰਭੁੰ ਯੀਸ਼ੁੰ ਯਿਦ ਵਦਨੇਨ ਸ੍ਵੀਕਰੋਿਸ਼,਼ ਤਥੇਸ਼੍ਵਰਸ੍ਤੰ
ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਦ੍ ਉਦਸ੍ਥਾਪਯਦ੍ ਇਿਤ ਯਦ੍ਯਨ੍ਤਃਕਰਣੇਨ ਿਵਸ਼੍ਵਿਸਿਸ਼਼ ਤਿਰ੍ਹ
ਪਿਰਤ੍ਰਾਣੰ ਲਪ੍ਸ੍ਯਸੇ|
Ⅹ ਯਸ੍ਮਾਤ੍ ਪੁਣ੍ਯਪ੍ਰਾਪ੍ਤ੍ਯਰ੍ਥਮ੍ ਅਨ੍ਤਃਕਰਣੇਨ ਿਵਸ਼੍ਵਿਸਤਵ੍ਯੰ
ਪਿਰਤ੍ਰਾਣਾਰ੍ਥਞ੍ਚ ਵਦਨੇਨ ਸ੍ਵੀਕਰ੍ੱਤਵ੍ਯ|ੰ
Ⅺ ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰੇ ਯਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ੰ ਿਲਖਿਤ ਿਵਸ਼੍ਵਿਸਸ਼਼੍ਯਿਤ ਯਸ੍ਤਤ੍ਰ ਸ ਜਨੋ ਨ
ਤ੍ਰਿਪਸ਼਼੍ਯਤੇ|
Ⅻ ਇਤ੍ਯਤ੍ਰ ਿਯਹੂਿਦਿਨ ਤਦਨ੍ਯਲੋਕੇ ਚ ਕੋਿਪ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ੋ ਨਾਸ੍ਿਤ ਯਸ੍ਮਾਦ੍
ਯਃ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼ਾਮ੍ ਅਿਦ੍ਵਤੀਯਃ ਪ੍ਰਭੁਃ ਸ ਿਨਜਯਾਚਕਾਨ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਪ੍ਰਿਤ
ਵਦਾਨ੍ਯੋ ਭਵਿਤ|
ⅩⅢ ਯਤਃ, ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਪਰਮੇਸ਼ਸ੍ਯ ਨਾਮ੍ਨਾ ਿਹ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਿਯਸ਼਼੍ਯਤੇ| ਸ
ਏਵ ਮਨੁਜੋ ਨੂਨੰ ਪਿਰਤ੍ਰਾਤੋ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਿਤ|
ⅩⅣ ਯੰ ਯੇ ਜਨਾ ਨ ਪ੍ਰਤ੍ਯਾਯਨ੍ ਤੇ ਤਮੁੱਿਦਸ਼੍ਯ ਕਥੰ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਿਯਸ਼਼੍ਯਨ੍ਤੇ?
ਯੇ ਵਾ ਯਸ੍ਯਾਖ੍ਯਾਨੰ ਕਦਾਿਪ ਨ ਸ਼੍ਰੁਤਵਨ੍ਤਸ੍ਤੇ ਤੰ ਕਥੰ ਪ੍ਰਤ੍ਯੇਸ਼੍ਯਨ੍ਿਤ?
ਅਪਰੰ ਯਿਦ ਪ੍ਰਚਾਰਿਯਤਾਰੋ ਨ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ਿਤ ਤਦਾ ਕਥੰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਸ਼੍ਯਨ੍ਿਤ?
ⅩⅤ ਯਿਦ ਵਾ ਪ੍ਰੇਿਰਤਾ ਨ ਭਵਨ੍ਿਤ ਤਦਾ ਕਥੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਯਸ਼਼੍ਯਨ੍ਿਤ?
ਯਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ੰ ਿਲਿਖਤਮ੍ ਆਸ੍ਤੇ, ਯਥਾ, ਮਾਙ੍ਗਿਲਕੰ ਸੁਸੰਵਾਦੰ ਦਦਤ੍ਯਾਨੀਯ
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ਯੇ ਨਰਾਃ| ਪ੍ਰਚਾਰਯਨ੍ਿਤ ਸ਼ਾਨ੍ਤੇਸ਼੍ਚ ਸੁਸੰਵਾਦੰ ਜਨਾਸ੍ਤੁ ਯੇ| ਤੇਸ਼ਾਂ
ਚਰਣਪਦ੍ਮਾਿਨ ਕੀਦ੍ਰੁʼਕ੍ ਸ਼ੋਭਾਿਨ੍ਵਤਾਿਨ ਿਹ|
ⅩⅥ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੇ ਸਰ੍ੱਵੇ ਤੰ ਸੁਸੰਵਾਦੰ ਨ ਗ੍ਰੁʼਹੀਤਵਨ੍ਤਃ| ਿਯਸ਼ਾਿਯਯੋ ਯਥਾ
ਿਲਿਖਤਵਾਨ੍| ਅਸ੍ਮਤ੍ਪ੍ਰਚਾਿਰਤੇ ਵਾਕ੍ਯੇ ਿਵਸ਼੍ਵਾਸਮਕਰੋੱਿਧ ਕਃ|
ⅩⅦ ਅਤਏਵ ਸ਼੍ਰਵਣਾਦ੍ ਿਵਸ਼੍ਵਾਸ ਐਸ਼੍ਵਰਵਾਕ੍ਯਪ੍ਰਚਾਰਾਤ੍
ਸ਼੍ਰਵਣਞ੍ਚ ਭਵਿਤ|
ⅩⅧ ਤਰ੍ਹ੍ਯਹੰ ਬ੍ਰਵੀਿਮ ਤੈਃ ਿਕੰ ਨਾਸ਼੍ਰਾਿਵ? ਅਵਸ਼੍ਯਮ੍ ਅਸ਼੍ਰਾਿਵ,
ਯਸ੍ਮਾਤ੍ ਤੇਸ਼ਾਂ ਸ਼ਬ੍ਦੋ ਮਹੀਂ ਵ੍ਯਾਪ੍ਨੋਦ੍ ਵਾਕ੍ਯਞ੍ਚ ਿਨਿਖਲੰ ਜਗਤ੍|
ⅩⅨ ਅਪਰਮਿਪ ਵਦਾਿਮ,
ਇਸ੍ਰਾਯੇਲੀਯਲੋਕਾਃ ਿਕਮ੍ ਏਤਾਂ
ਕਥਾਂ ਨ ਬੁਧ੍ਯਨ੍ਤ?ੇ
ਪ੍ਰਥਮਤੋ ਮੂਸਾ ਇਦੰ ਵਾਕ੍ਯੰ ਪ੍ਰੋਵਾਚ,
ਅਹਮੁੱਤਾਪਿਯਸ਼਼੍ਯੇ ਤਾਨ੍ ਅਗਣ੍ਯਮਾਨਵੈਰਿਪ| ਕ੍ਲੇਕ੍ਸ਼੍ਯਾਿਮ ਜਾਿਤਮ੍
ਏਤਾਞ੍ਚ ਪ੍ਰੋਨ੍ਮੱਤਿਭੰਨਜਾਿਤਿਭਃ|
ⅩⅩ ਅਪਰਞ੍ਚ ਿਯਸ਼ਾਿਯਯੋ(ਅ)ਿਤਸ਼ਯਾਕ੍ਸ਼ੋਭੇਣ ਕਥਯਾਮਾਸ, ਯਥਾ,
ਅਿਧ ਮਾਂ ਯੈਸ੍ਤੁ ਨਾਚੇਸ਼੍ਿਟ ਸਮ੍ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਸ੍ਤੈ ਰ੍ਜਨੈਰਹੰ| ਅਿਧ ਮਾਂ ਯੈ ਰ੍ਨ
ਸਮ੍ਪ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟੰ ਿਵਜ੍ਞਾਤਸ੍ਤੈ ਰ੍ਜਨੈਰਹੰ||
ⅩⅪ
ਿਕਨ੍ਿਤ੍ਵਸ੍ਰਾਯੇਲੀਯਲੋਕਾਨ੍
ਅਿਧ
ਕਥਯਾਞ੍ਚਕਾਰ,
ਯੈਰਾਜ੍ਞਾਲਙ੍ਿਘਿਭ ਰ੍ਲੋਕੈ ਿਰ੍ਵਰੁੱਧੰ ਵਾਕ੍ਯਮੁਚ੍ਯਤੇ| ਤਾਨ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਯੇਵ
ਿਦਨੰ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਸ੍ਨੰ ਹਸ੍ਤੌ ਿਵਸ੍ਤਾਰਯਾਮ੍ਯਹੰ||
Ⅰ

Ⅺ

ਈਸ਼੍ਵਰੇਣ ਸ੍ਵੀਕੀਯਲੋਕਾ ਅਪਸਾਿਰਤਾ ਅਹੰ ਿਕਮ੍ ਈਦ੍ਰੁʼਸ਼ੰ
ਵਾਕ੍ਯੰ ਬ੍ਰਵੀਿਮ? ਤੰਨ ਭਵਤੁ ਯਤੋ(ਅ)ਹਮਿਪ ਿਬਨ੍ਯਾਮੀਨਗੋਤ੍ਰੀਯ
ਇਬ੍ਰਾਹੀਮਵੰਸ਼ੀਯ ਇਸ੍ਰਾਯੇਲੀਯਲੋਕ(ੋ ਅ)ਸ੍ਿਮ|
Ⅱ ਈਸ਼੍ਵਰੇਣ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਯੇ ਪ੍ਰਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਾਸ੍ਤੇ ਸ੍ਵਕੀਯਲੋਕਾ ਅਪਸਾਿਰਤਾ
ਇਿਤ ਨਿਹ| ਅਪਰਮ੍ ਏਿਲਯੋਪਾਖ੍ਯਾਨੇ ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰੇ ਯੱਿਲਿਖਤਮ੍ ਆਸ੍ਤੇ ਤਦ੍
ਯੂਯੰ ਿਕੰ ਨ ਜਾਨੀਥ?
Ⅲ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰ ਲੋਕਾਸ੍ਤ੍ਵਦੀਯਾਃ ਸਰ੍ੱਵਾ ਯਜ੍ਞਵੇਦੀਰਭਞ੍ਜਨ੍
ਤਥਾ ਤਵ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਦ੍ਵਾਿਦਨਃ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਅਘ੍ਨਨ੍ ਕੇਵਲ ਏਕੋ(ਅ)ਹਮ੍
ਅਵਿਸ਼ਸ਼੍ਟ ਆਸੇ ਤੇ ਮਮਾਿਪ ਪ੍ਰਾਣਾਨ੍ ਨਾਸ਼ਿਯਤੁੰ ਚੇਸ਼੍ਟਨਤੇ, ਏਤਾਂ ਕਥਾਮ੍
ਇਸ੍ਰਾਯੇਲੀਯਲੋਕਾਨਾਂ ਿਵਰੁੱਧਮ੍ ਏਿਲਯ ਈਸ਼੍ਵਰਾਯ ਿਨਵੇਦਯਾਮਾਸ|
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ਤਤਸ੍ਤੰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯੋੱਤਰੰ ਿਕੰ ਜਾਤੰ? ਬਾਲ੍ਨਾਮ੍ਨੋ ਦੇਵਸ੍ਯ
ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਤ੍ ਯੈ ਰ੍ਜਾਨੂਿਨ ਨ ਪਾਿਤਤਾਿਨ ਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ਾਃ ਸਪ੍ਤ ਸਹਸ੍ਰਾਿਣ ਲੋਕਾ
ਅਵਸ਼ੇਿਸ਼਼ਤਾ ਮਯਾ|
Ⅴ
ਤਦ੍ਵਦ੍
ਏਤਸ੍ਿਮਨ੍
ਵਰ੍ੱਤਮਾਨਕਾਲੇ(ਅ)ਿਪ
ਅਨੁਗ੍ਰਹੇਣਾਿਭਰੁਿਚਤਾਸ੍ਤੇਸ਼ਾਮ੍ ਅਵਿਸ਼ਸ਼੍ਟਾਃ ਕਿਤਪਯਾ ਲੋਕਾਃ ਸਨ੍ਿਤ|
Ⅵ ਅਤਏਵ ਤਦ੍ ਯਦ੍ਯਨੁਗ੍ਰਹੇਣ ਭਵਿਤ ਤਿਰ੍ਹ ਿਕ੍ਰਯਯਾ ਨ ਭਵਿਤ
ਨੋ ਚੇਦ੍ ਅਨੁਗ੍ਰਹੋ(ਅ)ਨਨੁਗ੍ਰਹ ਏਵ, ਯਿਦ ਵਾ ਿਕ੍ਰਯਯਾ ਭਵਿਤ
ਤਰ੍ਹ੍ਯਨੁਗ੍ਰਹੇਣ ਨ ਭਵਿਤ ਨੋ ਚੇਤ੍ ਿਕ੍ਰਯਾ ਿਕ੍ਰਯੈਵ ਨ ਭਵਿਤ|
Ⅶ ਤਿਰ੍ਹ ਿਕੰ? ਇਸ੍ਰਾਯੇਲੀਯਲੋਕਾ ਯਦ੍ ਅਮ੍ਰੁʼਗਯਨ੍ਤ ਤੰਨ ਪ੍ਰਾਪੁਃ|
ਿਕਨ੍ਤ੍ਵਿਭਰੁਿਚਤਲੋਕਾਸ੍ਤਤ੍ ਪ੍ਰਾਪੁਸ੍ਤਦਨ੍ਯੇ ਸਰ੍ੱਵ ਅਨ੍ਧੀਭੂਤਾਃ|
Ⅷ ਯਥਾ ਿਲਿਖਤਮ੍ ਆਸ੍ਤੇ, ਘੋਰਿਨਦ੍ਰਾਲੁਤਾਭਾਵੰ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਿਟਹੀਨੇ ਚ
ਲੋਚਨੇ| ਕਰ੍ਣੌ ਸ਼੍ਰੁਿਤਿਵਹੀਨੌ ਚ ਪ੍ਰਦਦੌ ਤੇਭ੍ਯ ਈਸ਼੍ਵਰਃ||
Ⅸ ਏਤੇਸ੍ਿਮਨ੍ ਦਾਯੂਦਿਪ ਿਲਿਖਤਵਾਨ੍ ਯਥਾ, ਅਤੋ ਭੁਕ੍ਤ੍ਯਾਸਨੰ
ਤੇਸ਼ਾਮ੍ ਉਨ੍ਮਾਥਵਦ੍ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਿਤ| ਵਾ ਵੰਸ਼ਯਨ੍ਤ੍ਰਵਦ੍ ਬਾਧਾ ਦਣ੍ਡਵਦ੍ ਵਾ
ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਿਤ||
Ⅹ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਨ੍ਿਤ ਤਥਾਨ੍ਧਾਸ੍ਤੇ ਨੇਤ੍ਰੈਃ ਪਸ਼੍ਯਨ੍ਿਤ ਨੋ ਯਥਾ| ਵੇਪਥੁਃ
ਕਿਟਦੇਸ਼ਸ੍ਯ ਤੇਸ਼ਾਂ ਿਨਤ੍ਯੰ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਿਤ||
Ⅺ ਪਤਨਾਰ੍ਥੰ ਤੇ ਸ੍ਖਿਲਤਵਨ੍ਤ ਇਿਤ ਵਾਚੰ ਿਕਮਹੰ ਵਦਾਿਮ? ਤੰਨ
ਭਵਤੁ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਾਨ੍ ਉਦ੍ਯੋਿਗਨਃ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਤੇਸ਼ਾਂ ਪਤਨਾਦ੍ ਇਤਰਦੇਸ਼ੀਯਲੋਕੈਃ
ਪਿਰਤ੍ਰਾਣੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੰ|
Ⅻ ਤੇਸ਼ਾਂ ਪਤਨੰ ਯਿਦ ਜਗਤੋ ਲੋਕਾਨਾਂ ਲਾਭਜਨਕਮ੍ ਅਭਵਤ੍ ਤੇਸ਼ਾਂ
ਹ੍ਰਾਸੋ(ਅ)ਿਪ ਯਿਦ ਿਭੰਨਦੇਿਸ਼ਨਾਂ ਲਾਭਜਨਕੋ(ਅ)ਭਵਤ੍ ਤਿਰ੍ਹ ਤੇਸ਼ਾਂ
ਵ੍ਰੁʼ◌ੱਿਧਃ ਕਿਤ ਲਾਭਜਿਨਕਾ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਿਤ?
ⅩⅢ ਅਤੋ ਹੇ ਅਨ੍ਯਦੇਿਸ਼ਨੋ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨ੍ ਸਮ੍ਬੋਧ੍ਯ ਕਥਯਾਿਮ ਿਨਜਾਨਾਂ
ਜ੍ਞਾਿਤਬਨ੍ਧੂਨਾਂ ਮਨਃਸੂਦ੍ਯੋਗੰ ਜਨਯਨ੍ ਤੇਸ਼ਾਂ ਮਧ੍ਯੇ ਿਕਯਤਾਂ ਲੋਕਾਨਾਂ
ਯਥਾ ਪਿਰਤ੍ਰਾਣੰ ਸਾਧਯਾਿਮ
ⅩⅣ ਤੰਿਨਿਮੱਤਮ੍ ਅਨ੍ਯਦੇਿਸ਼ਨਾਂ ਿਨਕਟੇ ਪ੍ਰੇਿਰਤਃ ਸਨ੍ ਅਹੰ ਸ੍ਵਪਦਸ੍ਯ
ਮਿਹਮਾਨੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਯਾਿਮ|
ⅩⅤ ਤੇਸ਼ਾਂ ਿਨਗ੍ਰਹੇਣ ਯਦੀਸ਼੍ਵਰੇਣ ਸਹ ਜਗਤੋ ਜਨਾਨਾਂ ਮੇਲਨੰ ਜਾਤੰ
ਤਿਰ੍ਹ ਤੇਸ਼ਾਮ੍ ਅਨੁਗ੍ਰੁʼਹੀਤਤ੍ਵੰ ਮ੍ਰੁʼਤਦੇਹੇ ਯਥਾ ਜੀਵਨਲਾਭਸ੍ਤਦ੍ਵਤ੍ ਿਕੰ
ਨ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਿਤ?
Ⅳ
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ⅩⅥ ਅਪਰੰ ਪ੍ਰਥਮਜਾਤੰ ਫਲੰ ਯਿਦ ਪਿਵਤ੍ਰੰ ਭਵਿਤ ਤਿਰ੍ਹ ਸਰ੍ੱਵਮੇਵ ਫਲੰ

ਪਿਵਤ੍ਰੰ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਿਤ; ਤਥਾ ਮੂਲੰ ਯਿਦ ਪਿਵਤ੍ਰੰ ਭਵਿਤ ਤਿਰ੍ਹ ਸ਼ਾਖਾ ਅਿਪ
ਤਥੈਵ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਨ੍ਿਤ|
ⅩⅦ ਿਕਯਤੀਨਾਂ ਸ਼ਾਖਾਨਾਂ ਛੇਦਨੇ ਕ੍ਰੁʼਤੇ ਤ੍ਵੰ ਵਨ੍ਯਿਜਤਵ੍ਰੁʼਕ੍ਸ਼ਸ੍ਯ
ਸ਼ਾਖਾ ਭੂਤ੍ਵਾ ਯਿਦ ਤੱਛਾਖਾਨਾਂ ਸ੍ਥਾਨੇ ਰੋਿਪਤਾ ਸਿਤ
ਿਜਤਵ੍ਰੁʼਕ੍ਸ਼ੀਯਮੂਲਸ੍ਯ ਰਸੰ ਭੁੰਕ੍ਸ਼ੇ,
ⅩⅧ ਤਿਰ੍ਹ ਤਾਸਾਂ ਿਭੰਨਸ਼ਾਖਾਨਾਂ ਿਵਰੁੱਧੰ ਮਾਂ ਗਰ੍ੱਵੀਃ; ਯਿਦ ਗਰ੍ੱਵਿਸ
ਤਿਰ੍ਹ ਤ੍ਵੰ ਮੂਲੰ ਯੰਨ ਧਾਰਯਿਸ ਿਕਨ੍ਤੁ ਮੂਲੰ ਤ੍ਵਾਂ ਧਾਰਯਤੀਿਤ ਸੰਸ੍ਮਰ|
ⅩⅨ ਅਪਰਞ੍ਚ ਯਿਦ ਵਦਿਸ ਮਾਂ ਰੋਪਿਯਤੁੰ ਤਾਃ ਸ਼ਾਖਾ ਿਵਭੰਨਾ ਅਭਵਨ੍;
ⅩⅩ ਭਦ੍ਰਮ੍, ਅਪ੍ਰਤ੍ਯਯਕਾਰਣਾਤ੍ ਤੇ ਿਵਿਭੰਨਾ ਜਾਤਾਸ੍ਤਥਾ
ਿਵਸ਼੍ਵਾਸਕਾਰਣਾਤ੍ ਤ੍ਵੰ ਰੋਿਪਤੋ ਜਾਤਸ੍ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਅਹਙ੍ਕਾਰਮ੍ ਅਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ
ਸਸਾਧ੍ਵਸੋ ਭਵ|
ⅩⅪ ਯਤ ਈਸ਼੍ਵਰੋ ਯਿਦ ਸ੍ਵਾਭਾਿਵਕੀਃ ਸ਼ਾਖਾ ਨ ਰਕ੍ਸ਼ਿਤ ਤਿਰ੍ਹ
ਸਾਵਧਾਨੋ ਭਵ ਚੇਤ੍ ਤ੍ਵਾਮਿਪ ਨ ਸ੍ਥਾਪਯਿਤ|
ⅩⅫ
ਇਤ੍ਯਤ੍ਰੇਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ
ਯਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ੀ
ਕ੍ਰੁʼਪਾ
ਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ੰ
ਭਯਾਨਕਤ੍ਵਮਿਪ ਤ੍ਵਯਾ ਦ੍ਰੁʼਸ਼੍ਯਤਾਂ; ਯੇ ਪਿਤਤਾਸ੍ਤਾਨ੍ ਪ੍ਰਿਤ ਤਸ੍ਯ
ਭਯਾਨਕਤ੍ਵੰ ਦ੍ਰੁʼਸ਼੍ਯਤਾਂ, ਤ੍ਵਞ੍ਚ ਯਿਦ ਤਤ੍ਕ੍ਰੁʼਪਾਿਸ਼੍ਰਤਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਸ
ਤਿਰ੍ਹ ਤ੍ਵਾਂ ਪ੍ਰਿਤ ਕ੍ਰੁʼਪਾ ਦ੍ਰਕ੍ਸ਼੍ਯਤੇ; ਨੋ ਚੇਤ੍ ਤ੍ਵਮਿਪ ਤਦ੍ਵਤ੍ ਿਛੰਨੋ
ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਿਸ|
ⅩⅩⅢ ਅਪਰਞ੍ਚ ਤੇ ਯਦ੍ਯਪ੍ਰਤ੍ਯਯੇ ਨ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ਿਤ ਤਿਰ੍ਹ ਪੁਨਰਿਪ
ਰੋਪਿਯਸ਼਼੍ਯਨ੍ਤੇ ਯਸ੍ਮਾਤ੍ ਤਾਨ੍ ਪੁਨਰਿਪ ਰੋਪਿਯਤੁਮ੍ ਇਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ
ਸ਼ਕ੍ਿਤਰਾਸ੍ਤੇ|
ⅩⅩⅣ ਵਨ੍ਯਿਜਤਵ੍ਰੁʼਕ੍ਸ਼ਸ੍ਯ ਸ਼ਾਖਾ ਸਨ੍ ਤ੍ਵੰ ਯਿਦ ਤਤਸ਼੍ਿਛੰਨੋ
ਰੀਿਤਵ੍ਯਤ੍ਯਯੇਨੋੱਤਮਿਜਤਵ੍ਰੁʼਕ੍ਸ਼ੇ ਰੋ◌ेਿਪਤੋ(ਅ)ਭਵਸ੍ਤਿਰ੍ਹ ਤਸ੍ਯ
ਵ੍ਰੁʼਕ੍ਸ਼ਸ੍ਯ ਸ੍ਵੀਯਾ ਯਾਃ ਸ਼ਾਖਾਸ੍ਤਾਃ ਿਕੰ ਪੁਨਃ ਸ੍ਵਵ੍ਰੁʼਕ੍ਸ਼ੇ ਸੰਲਿਗਤੁੰ
ਨ ਸ਼ਕ੍ਨੁਵਨ੍ਿਤ?
ⅩⅩⅤ ਹੇ ਭ੍ਰਾਤਰੋ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕਮ੍ ਆਤ੍ਮਾਿਭਮਾਨੋ ਯੰਨ ਜਾਯਤੇ ਤਦਰ੍ਥੰ
ਮਮੇਦ੍ਰੁʼਸ਼ੀ ਵਾਞ੍ਛਾ ਭਵਿਤ ਯੂਯੰ ਏਤੰਿਨਗੂਢਤੱਤ੍ਵਮ੍ ਅਜਾਨਨ੍ਤੋ ਯੰਨ
ਿਤਸ਼਼੍ਠਥ; ਵਸ੍ਤੁਤੋ ਯਾਵਤ੍ਕਾਲੰ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਰੂਪੇਣ ਿਭੰਨਦੇਿਸ਼ਨਾਂ ਸੰਗ੍ਰਹੋ ਨ
ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਿਤ ਤਾਵਤ੍ਕਾਲਮ੍ ਅੰਸ਼ਤ੍ਵੇਨ ਇਸ੍ਰਾਯੇਲੀਯਲੋਕਾਨਾਮ੍ ਅਨ੍ਧਤਾ
ਸ੍ਥਾਸ੍ਯਿਤ;
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ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਤੇ ਸਰ੍ੱਵੇ ਪਿਰਤ੍ਰਾਸ੍ਯਨ੍ਤੇ;
ਏਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ੰ
ਿਲਿਖਤਮਪ੍ਯਾਸ੍ਤੇ, ਆਗਿਮਸ਼਼੍ਯਿਤ ਸੀਯੋਨਾਦ੍ ਏਕੋ ਯਸ੍ਤ੍ਰਾਣਦਾਯਕਃ|
ਅਧਰ੍ੰਮੰ ਯਾਕੁਬੋ ਵੰਸ਼ਾਤ੍ ਸ ਤੁ ਦੂਰੀਕਿਰਸ਼਼੍ਯਿਤ|
ⅩⅩⅦ ਤਥਾ ਦੂਰੀਕਿਰਸ਼਼੍ਯਾਿਮ ਤੇਸ਼ਾਂ ਪਾਪਾਨ੍ਯਹੰ ਯਦਾ| ਤਦਾ ਤੈਰੇਵ
ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਮੇ ਿਨਯਮੋ(ਅ)ਯੰ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਿਤ|
ⅩⅩⅧ
ਸੁਸੰਵਾਦਾਤ੍
ਤੇ
ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ
ਿਵਪਕ੍ਸ਼ਾ
ਅਭਵਨ੍
ਿਕਨ੍ਤ੍ਵਿਭਰੁਿਚਤਤ੍ਵਾਤ੍ ਤੇ ਿਪਤ੍ਰੁʼਲੋਕਾਨਾਂ ਕ੍ਰੁʼਤੇ ਿਪ੍ਰਯਪਾਤ੍ਰਾਿਣ
ਭਵਨ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅨ ਯਤ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਦਾਨਾਦ੍ ਆਹ੍ਵਾਨਾਞ੍ਚ ਪਸ਼੍ਚਾੱਤਾਪੋ ਨ ਭਵਿਤ|
ⅩⅩⅩ ਅਤਏਵ ਪੂਰ੍ੱਵਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰੇ(ਅ)ਿਵਸ਼੍ਵਾਿਸਨਃ ਸਨ੍ਤੋ(ਅ)ਿਪ
ਯੂਯੰ ਯਦ੍ਵਤ੍ ਸਮ੍ਪ੍ਰਿਤ ਤੇਸ਼ਾਮ੍ ਅਿਵਸ਼੍ਵਾਸਕਾਰਣਾਦ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ
ਕ੍ਰੁʼਪਾਪਾਤ੍ਰਾਿਣ ਜਾਤਾਸ੍ਤਦ੍ਵਦ੍
ⅩⅩⅪ ਇਦਾਨੀਂ ਤੇ(ਅ)ਿਵਸ਼੍ਵਾਿਸਨਃ ਸਨ੍ਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੁਸ਼੍ਮਾਿਭ
ਰ੍ਲਬ੍ਧਕ੍ਰੁʼਪਾਕਾਰਣਾਤ੍ ਤੈਰਿਪ ਕ੍ਰੁʼਪਾ ਲਪ੍ਸ੍ਯਤੇ|
ⅩⅩⅫ ਈਸ਼੍ਵਰਃ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਪ੍ਰਿਤ ਕ੍ਰੁʼਪਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਯਤੁੰ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍
ਅਿਵਸ਼੍ਵਾਿਸਤ੍ਵੇਨ ਗਣਯਿਤ|
ⅩⅩⅩⅢ ਅਹੋ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਜ੍ਞਾਨਬੁੱਿਧਰੂਪਯੋ ਰ੍ਧਨਯੋਃ ਕੀਦ੍ਰੁʼਕ੍
ਪ੍ਰਾਚੁਰ੍ੱਯ|ੰ ਤਸ੍ਯ ਰਾਜਸ਼ਾਸਨਸ੍ਯ ਤੱਤ੍ਵੰ ਕੀਦ੍ਰੁʼਗ੍ ਅਪ੍ਰਾਪ੍ਯ|ੰ ਤਸ੍ਯ
ਮਾਰ੍ਗਾਸ਼੍ਚ ਕੀਦ੍ਰੁʼਗ੍ ਅਨੁਪਲਕ੍ਸ਼੍ਯਾਃ|
ⅩⅩⅩⅣ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਸਙ੍ਕਲ੍ਪੰ ਕੋ ਜ੍ਞਾਤਵਾਨ੍? ਤਸ੍ਯ ਮਨ੍ਤ੍ਰੀ ਵਾ
ਕੋ(ਅ)ਭਵਤ੍?
ⅩⅩⅩⅤ ਕੋ
ਵਾ ਤਸ੍ਯੋਪਕਾਰੀ ਭ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਤਤ੍ਕ੍ਰੁʼਤੇ ਤੇਨ
ਪ੍ਰਤ੍ਯੁਪਕਰ੍ੱਤਵ੍ਯਃ?
ⅩⅩⅩⅥ ਯਤੋ ਵਸ੍ਤੁਮਾਤ੍ਰਮੇਵ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤੇਨ ਤਸ੍ਮੈ ਚਾਭਵਤ੍ ਤਦੀਯੋ
ਮਿਹਮਾ ਸਰ੍ੱਵਦਾ ਪ੍ਰਕਾਿਸ਼ਤੋ ਭਵਤੁ| ਇਿਤ|
ⅩⅩⅥ

Ⅰ ਹੇ

Ⅻ

ਭ੍ਰਾਤਰ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਕ੍ਰੁʼਪਯਾਹੰ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨ੍ ਿਵਨਯੇ ਯੂਯੰ ਸ੍ਵੰ ਸ੍ਵੰ
ਸ਼ਰੀਰੰ ਸਜੀਵੰ ਪਿਵਤ੍ਰੰ ਗ੍ਰਾਹ੍ਯੰ ਬਿਲਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਮੁੱਿਦਸ਼੍ਯ ਸਮੁਤ੍ਸ੍ਰੁʼਜਤ,
ਏਸ਼਼ਾ ਸੇਵਾ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਯੋਗ੍ਯਾ|
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ਅਪਰੰ ਯੂਯੰ ਸਾਂਸਾਿਰਕਾ ਇਵ ਮਾਚਰਤ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ੍ਵੰ ਸ੍ਵੰ ਸ੍ਵਭਾਵੰ
ਪਰਾਵਰ੍ਤ੍ਯ ਨੂਤਨਾਚਾਿਰਣੋ ਭਵਤ, ਤਤ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਿਨਦੇਸ਼ਃ ਕੀਦ੍ਰੁʼਗ੍
ਉੱਤਮੋ ਗ੍ਰਹਣੀਯਃ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਸ਼੍ਚੇਿਤ ਯੁਸ਼੍ਮਾਿਭਰਨੁਭਾਿਵਸ਼਼੍ਯਤੇ|
Ⅲ ਕਸ਼੍ਿਚਦਿਪ ਜਨੋ ਯੋਗ੍ਯਤ੍ਵਾਦਿਧਕੰ ਸ੍ਵੰ ਨ ਮਨ੍ਯਤਾਂ ਿਕਨ੍ਤੁ
ਈਸ਼੍ਵਰੋ ਯਸ੍ਮੈ ਪ੍ਰਤ੍ਯਯਸ੍ਯ ਯਤ੍ਪਿਰਮਾਣਮ੍ ਅਦਦਾਤ੍ ਸ ਤਦਨੁਸਾਰਤੋ
ਯੋਗ੍ਯਰੂਪੰ ਸ੍ਵੰ ਮਨੁਤਾਮ੍, ਈਸ਼੍ਵਰਾਦ੍ ਅਨੁਗ੍ਰਹੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਃ ਸਨ੍
ਯੁਸ਼੍ਮਾਕਮ੍ ਏਕੈਕੰ ਜਨਮ੍ ਇਤ੍ਯਾਜ੍ਞਾਪਯਾਿਮ|
Ⅳ ਯਤੋ ਯਦ੍ਵਦਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਏਕਸ੍ਿਮਨ੍ ਸ਼ਰੀਰੇ ਬਹੂਨ੍ਯਙ੍ਗਾਿਨ ਸਨ੍ਿਤ
ਿਕਨ੍ਤੁ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼ਾਮਙ੍ਗਾਨਾਂ ਕਾਰ੍ੱਯੰ ਸਮਾਨੰ ਨਿਹ;
Ⅴ ਤਦ੍ਵਦਸ੍ਮਾਕੰ ਬਹੁਤ੍ਵ(ੇ ਅ)ਿਪ ਸਰ੍ੱਵੇ ਵਯੰ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੇ ਏਕਸ਼ਰੀਰਾਃ
ਪਰਸ੍ਪਰਮ੍ ਅਙ੍ਗਪ੍ਰਤ੍ਯਙ੍ਗਤ੍ਵੇਨ ਭਵਾਮਃ|
Ⅵ ਅਸ੍ਮਾਦ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਾਨੁਗ੍ਰਹੇਣ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ੰ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ੰ ਦਾਨਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਸੁ
ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੇਸ਼ੁ ਸਤ੍ਸੁ ਕੋਿਪ ਯਿਦ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਦ੍ਵਾਕ੍ਯੰ ਵਦਿਤ ਤਿਰ੍ਹ
ਪ੍ਰਤ੍ਯਯਸ੍ਯ ਪਿਰਮਾਣਾਨੁਸਾਰਤਃ ਸ ਤਦ੍ ਵਦਤੁ;
Ⅶ ਯਦ੍ਵਾ ਯਿਦ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਸੇਵਨਕਾਰੀ ਭਵਿਤ ਤਿਰ੍ਹ ਸ ਤਤ੍ਸੇਵਨੰ ਕਰੋਤੁ;
ਅਥਵਾ ਯਿਦ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਅਧ੍ਯਾਪਿਯਤਾ ਭਵਿਤ ਤਿਰ੍ਹ ਸੋ(ਅ)ਧ੍ਯਾਪਯਤੁ;
Ⅷ ਤਥਾ ਯ ਉਪਦੇਸ਼੍ਟਾ ਭਵਿਤ ਸ ਉਪਿਦਸ਼ਤੁ ਯਸ਼੍ਚ ਦਾਤਾ ਸ
ਸਰਲਤਯਾ ਦਦਾਤੁ ਯਸ੍ਤ੍ਵਿਧਪਿਤਃ ਸ ਯਤ੍ਨੇਨਾਿਧਪਿਤਤ੍ਵੰ ਕਰੋਤੁ ਯਸ਼੍ਚ
ਦਯਾਲੁਃ ਸ ਹ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਮਨਸਾ ਦਯਤਾਮ੍|
Ⅸ ਅਪਰਞ੍ਚ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਾਪਟ੍ਯਵਿਰ੍ਜਤੰ ਭਵਤੁ ਯਦ੍ ਅਭਦ੍ਰੰ ਤਦ੍
ਰੁʼਤੀਯਧ੍ਵੰ ਯੱਚ ਭਦ੍ਰੰ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਅਨੁਰਜ੍ਯਧ੍ਵਮ੍|
Ⅹ ਅਪਰੰ ਭ੍ਰਾਤ੍ਰੁʼਤ੍ਵਪ੍ਰੇਮ੍ਨਾ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਪ੍ਰੀਯਧ੍ਵੰ ਸਮਾਦਰਾਦ੍
ਏਕੋ(ਅ)ਪਰਜਨੰ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠੰ ਜਾਨੀਧ੍ਵਮ੍|
Ⅺ ਤਥਾ ਕਾਰ੍ੱਯੇ ਿਨਰਾਲਸ੍ਯਾ ਮਨਿਸ ਚ ਸੋਦ੍ਯੋਗਾਃ ਸਨ੍ਤਃ ਪ੍ਰਭੁੰ
ਸੇਵਧ੍ਵਮ੍|
Ⅻ ਅਪਰੰ ਪ੍ਰਤ੍ਯਾਸ਼ਾਯਾਮ੍ ਆਨਨ੍ਿਦਤਾ ਦੁਃਖਸਮਯੇ ਚ ਧੈਰ੍ੱਯਯੁਕ੍ਤਾ
ਭਵਤ; ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਨਾਯਾਂ ਸਤਤੰ ਪ੍ਰਵਰ੍ੱਤਧ੍ਵ|ੰ
ⅩⅢ ਪਿਵਤ੍ਰਾਣਾਂ
ਦੀਨਤਾਂ ਦੂਰੀਕੁਰੁਧ੍ਵਮ੍ ਅਿਤਿਥਸੇਵਾਯਾਮ੍
ਅਨੁਰਜ੍ਯਧ੍ਵਮ੍|
ⅩⅣ ਯੇ ਜਨਾ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨ੍ ਤਾਡਯਨ੍ਿਤ ਤਾਨ੍ ਆਿਸ਼ਸ਼ੰ ਵਦਤ ਸ਼ਾਪਮ੍
ਅਦੱਤ੍ਵਾ ਦੱਧ੍ਵਮਾਿਸ਼ਸ਼ਮ|੍
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ⅩⅤ ਯੇ

ਜਨਾ ਆਨਨ੍ਦਨ੍ਿਤ ਤੈਃ ਸਾਰ੍ੱਧਮ੍ ਆਨਨ੍ਦਤ ਯੇ ਚ ਰੁਦਨ੍ਿਤ ਤੈਃ
ਸਹ ਰੁਿਦਤ|
ⅩⅥ ਅਪਰਞ੍ਚ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਮਨਸਾਂ ਪਰਸ੍ਪਰਮ੍ ਏਕੋਭਾਵੋ ਭਵਤੁ; ਅਪਰਮ੍
ਉੱਚਪਦਮ੍ ਅਨਾਕਾਙ੍ਕ੍ਸ਼੍ਯ ਨੀਚਲੋਕੈਃ ਸਹਾਿਪ ਮਾਰ੍ਦਵਮ੍ ਆਚਰਤ; ਸ੍ਵਾਨ੍
ਜ੍ਞਾਿਨਨੋ ਨ ਮਨ੍ਯਧ੍ਵ|ੰ
ⅩⅦ ਪਰਸ੍ਮਾਦ੍ ਅਪਕਾਰੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਯਾਿਪ ਪਰੰ ਨਾਪਕੁਰੁਤ| ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼ਾਂ
ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਿਟਤੋ ਯਤ੍ ਕਰ੍ੰਮੋੱਤਮੰ ਤਦੇਵ ਕੁਰੁਤ|
ⅩⅧ ਯਿਦ ਭਿਵਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਯਤੇ ਤਿਰ੍ਹ ਯਥਾਸ਼ਕ੍ਿਤ ਸਰ੍ੱਵਲੋਕੈਃ ਸਹ
ਿਨਰ੍ੱਿਵਰੋਧੇਨ ਕਾਲੰ ਯਾਪਯਤ|
ⅩⅨ ਹੇ ਿਪ੍ਰਯਬਨ੍ਧਵਃ, ਕਸ੍ਮੈਿਚਦ੍ ਅਪਕਾਰਸ੍ਯ ਸਮੁਿਚਤੰ ਦਣ੍ਡੰ ਸ੍ਵਯੰ
ਨ ਦੱਧ੍ਵ,ੰ ਿਕਨ੍ਤ੍ਵੀਸ਼੍ਵਰੀਯਕ੍ਰੋਧਾਯ ਸ੍ਥਾਨੰ ਦੱਤ ਯਤੋ ਿਲਿਖਤਮਾਸ੍ਤੇ
ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰਃ ਕਥਯਿਤ, ਦਾਨੰ ਫਲਸ੍ਯ ਮਤ੍ਕਰ੍ੰਮ ਸੂਿਚਤੰ ਪ੍ਰਦਦਾਮ੍ਯਹੰ|
ⅩⅩ ਇਿਤਕਾਰਣਾਦ੍ ਿਰਪੁ ਰ੍ਯਿਦ ਕ੍ਸ਼ੁਧਾਰ੍ੱਤਸ੍ਤੇ ਤਿਰ੍ਹ ਤੰ ਤ੍ਵੰ ਪ੍ਰਭੋਜਯ|
ਤਥਾ ਯਿਦ ਤ੍ਰੁʼਸ਼਼ਾਰ੍ੱਤਃ ਸ੍ਯਾਤ੍ ਤਿਰ੍ਹ ਤੰ ਪਿਰਪਾਯਯ| ਤੇਨ ਤ੍ਵੰ ਮਸ੍ਤਕੇ
ਤਸ੍ਯ ਜ੍ਵਲਦਗ੍ਿਨੰ ਿਨਧਾਸ੍ਯਿਸ|
ⅩⅪ ਕੁਿਕ੍ਰਯਯਾ ਪਰਾਿਜਤਾ ਨ ਸਨ੍ਤ ਉੱਤਮਿਕ੍ਰਯਯਾ ਕੁਿਕ੍ਰਯਾਂ
ਪਰਾਜਯਤ|
Ⅰ

ⅩⅢ

ਯੁਸ਼੍ਮਾਕਮ੍ ਏਕੈਕਜਨਃ ਸ਼ਾਸਨਪਦਸ੍ਯ ਿਨਘ੍ਨੋ ਭਵਤੁ ਯਤੋ ਯਾਿਨ
ਸ਼ਾਸਨਪਦਾਿਨ ਸਨ੍ਿਤ ਤਾਿਨ ਸਰ੍ੱਵਾਣੀਸ਼੍ਵਰੇਣ ਸ੍ਥਾਿਪਤਾਿਨ; ਈਸ਼੍ਵਰੰ
ਿਵਨਾ ਪਦਸ੍ਥਾਪਨੰ ਨ ਭਵਿਤ|
Ⅱ ਇਿਤ
ਹੇਤੋਃ ਸ਼ਾਸਨਪਦਸ੍ਯ ਯਤ੍ ਪ੍ਰਾਿਤਕੂਲ੍ਯੰ ਤਦ੍
ਈਸ਼੍ਵਰੀਯਿਨਰੂਪਣਸ੍ਯ ਪ੍ਰਾਿਤਕੂਲ੍ਯਮੇਵ; ਅਪਰੰ ਯੇ ਪ੍ਰਾਿਤਕੂਲ੍ਯਮ੍
ਆਚਰਨ੍ਿਤ ਤੇ ਸ੍ਵੇਸ਼ਾਂ ਸਮੁਿਚਤੰ ਦਣ੍ਡੰ ਸ੍ਵਯਮੇਵ ਘਟਯਨ੍ਤੇ|
Ⅲ ਸ਼ਾਸ੍ਤਾ ਸਦਾਚਾਿਰਣਾਂ ਭਯਪ੍ਰਦੋ ਨਿਹ ਦੁਰਾਚਾਿਰਣਾਮੇਵ ਭਯਪ੍ਰਦੋ
ਭਵਿਤ; ਤ੍ਵੰ ਿਕੰ ਤਸ੍ਮਾਨ੍ ਿਨਰ੍ਭਯੋ ਭਿਵਤੁਮ੍ ਇੱਛਿਸ? ਤਿਰ੍ਹ ਸਤ੍ਕਰ੍ੰਮਾਚਰ,
ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਯਸ਼ੋ ਲਪ੍ਸ੍ਯਸੇ,
Ⅳ ਯਤਸ੍ਤਵ ਸਦਾਚਰਣਾਯ ਸ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਭ੍ਰੁʼਤ੍ਯ(ੋ ਅ)ਸ੍ਿਤ| ਿਕਨ੍ਤੁ
ਯਿਦ ਕੁਕਰ੍ੰਮਾਚਰਿਸ ਤਿਰ੍ਹ ਤ੍ਵੰ ਸ਼ਙ੍ਕਸ੍ਵ ਯਤਃ ਸ ਿਨਰਰ੍ਥਕੰ ਖਙ੍ਗੰ
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ਨ ਧਾਰਯਿਤ; ਕੁਕਰ੍ੰਮਾਚਾਿਰਣੰ ਸਮੁਿਚਤੰ ਦਣ੍ਡਿਯਤੁਮ੍ ਸ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ
ਦਣ੍ਡਦਭ੍ਰੁʼਤ੍ਯ ਏਵ|
Ⅴ ਅਤਏਵ ਕੇਵਲਦਣ੍ਡਭਯਾੰਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸਦਸਦ੍ਬੋਧਾਦਿਪ ਤਸ੍ਯ
ਵਸ਼੍ਯੇਨ ਭਿਵਤਵ੍ਯੰ|
Ⅵ ਏਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਰਾਜਕਰਦਾਨਮਪ੍ਯੁਿਚਤੰ ਯਸ੍ਮਾਦ੍ ਯੇ ਕਰੰ
ਗ੍ਰੁʼਹ੍ਲਨ੍ਿਤ ਤ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਿਕਙ੍ਕਰਾ ਭੂਤ੍ਵਾ ਸਤਤਮ੍ ਏਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਕਰ੍ੰਮਿਣ
ਿਨਿਵਸ਼਼੍ਟਾਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ਿਤ|
Ⅶ ਅਸ੍ਮਾਤ੍ ਕਰਗ੍ਰਾਿਹਣੇ ਕਰੰ ਦੱਤ, ਤਥਾ ਸ਼ੁਲ੍ਕਗ੍ਰਾਿਹਣੇ ਸ਼ੁਲ੍ਕੰ ਦੱਤ,
ਅਪਰੰ ਯਸ੍ਮਾਦ੍ ਭੇਤਵ੍ਯੰ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਿਬਭੀਤ, ਯਸ਼੍ਚ ਸਮਾਦਰਣੀਯਸ੍ਤੰ
ਸਮਾਿਦ੍ਰਯਧ੍ਵਮ੍; ਇੱਥੰ ਯਸ੍ਯ ਯਤ੍ ਪ੍ਰਾਪ੍ਯੰ ਤਤ੍ ਤਸ੍ਮੈ ਦੱਤ|
Ⅷ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਪ੍ਰੇਮ ਿਵਨਾ (ਅ)ਨ੍ਯਤ੍ ਿਕਮਿਪ ਦੇਯਮ੍ ਰੁʼਣੰ ਨ
ਭਵਤੁ, ਯਤੋ ਯਃ ਪਰਸ੍ਿਮਨ੍ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋਿਤ ਤੇਨ ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾ ਿਸਧ੍ਯਿਤ|
Ⅸ ਵਸ੍ਤੁਤਃ ਪਰਦਾਰਾਨ੍ ਮਾ ਗੱਛ, ਨਰਹਤ੍ਯਾਂ ਮਾ ਕਾਰ੍ਸ਼ੀਃ, ਚੈਰ੍ੱਯੰ ਮਾ
ਕਾਰ੍ਸ਼ੀਃ, ਿਮਥ੍ਯਾਸਾਕ੍ਸ਼੍ਯੰ ਮਾ ਦੇਿਹ, ਲੋਭੰ ਮਾ ਕਾਰ੍ਸ਼ੀਃ, ਏਤਾਃ ਸਰ੍ੱਵਾ ਆਜ੍ਞਾ
ਏਤਾਭ੍ਯੋ ਿਭੰਨਾ ਯਾ ਕਾਿਚਦ੍ ਆਜ੍ਞਾਸ੍ਿਤ ਸਾਿਪ ਸ੍ਵਸਮੀਪਵਾਿਸਿਨ
ਸ੍ਵਵਤ੍ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਰ੍ੱਿਵਤ੍ਯਨੇਨ ਵਚਨੇਨ ਵੇਿਦਤਾ|
Ⅹ ਯਤਃ ਪ੍ਰੇਮ ਸਮੀਪਵਾਿਸਨੋ(ਅ)ਸ਼ੁਭੰ ਨ ਜਨਯਿਤ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਪ੍ਰੇਮ੍ਨਾ
ਸਰ੍ੱਵਾ ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾ ਪਾਲ੍ਯਤੇ|
Ⅺ ਪ੍ਰਤ੍ਯਯੀਭਵਨਕਾਲੇ(ਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਪਿਰਤ੍ਰਾਣਸ੍ਯ ਸਾਮੀਪ੍ਯਾਦ੍
ਇਦਾਨੀਂ ਤਸ੍ਯ ਸਾਮੀਪ੍ਯਮ੍ ਅਵ੍ਯਵਿਹਤੰ;
ਅਤਃ ਸਮਯੰ
ਿਵਿਵਚ੍ਯਾਸ੍ਮਾਿਭਃ ਸਾਮ੍ਪ੍ਰਤਮ੍ ਅਵਸ਼੍ਯਮੇਵ ਿਨਦ੍ਰਾਤੋ ਜਾਗਰ੍ੱਤਵ੍ਯ|ੰ
Ⅻ ਬਹੁਤਰਾ ਯਾਿਮਨੀ ਗਤਾ ਪ੍ਰਭਾਤੰ ਸੰਿਨਿਧੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੰ ਤਸ੍ਮਾਤ੍
ਤਾਮਸੀਯਾਃ ਿਕ੍ਰਯਾਃ ਪਿਰਤ੍ਯਜ੍ਯਾਸ੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਵਾਸਰੀਯਾ ਸੱਜਾ
ਪਿਰਧਾਤਵ੍ਯਾ|
ⅩⅢ ਅਤੋ ਹੇਤੋ ਰ੍ਵਯੰ ਿਦਵਾ ਿਵਿਹਤੰ ਸਦਾਚਰਣਮ੍ ਆਚਿਰਸ਼਼੍ਯਾਮਃ|
ਰਙ੍ਗਰਸੋ ਮੱਤਤ੍ਵੰ ਲਮ੍ਪਟਤ੍ਵੰ ਕਾਮੁਕਤ੍ਵੰ ਿਵਵਾਦ ਈਰ੍ਸ਼੍ਯਾ ਚੈਤਾਿਨ
ਪਿਰਤ੍ਯਕ੍ਸ਼੍ਯਾਮਃ|
ⅩⅣ
ਯੂਯੰ
ਪ੍ਰਭੁਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਰੂਪੰ
ਪਿਰੱਛਦੰ
ਪਿਰਧੱਧ੍ਵੰ
ਸੁਖਾਿਭਲਾਸ਼਼ਪੂਰਣਾਯ ਸ਼ਾਰੀਿਰਕਾਚਰਣੰ ਮਾਚਰਤ|
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ਯੋ ਜਨੋ(ਅ)ਦ੍ਰੁʼਢਿਵਸ਼੍ਵਾਸਸ੍ਤੰ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਸਙ੍ਿਗਨੰ ਕੁਰੁਤ ਿਕਨ੍ਤੁ
ਸਨ੍ਦੇਹਿਵਚਾਰਾਰ੍ਥੰ ਨਿਹ|
Ⅱ ਯਤੋ ਿਨਿਸ਼਼ੱਧੰ ਿਕਮਿਪ ਖਾਦ੍ਯਦ੍ਰਵ੍ਯੰ ਨਾਸ੍ਿਤ, ਕਸ੍ਯਿਚੱਜਨਸ੍ਯ
ਪ੍ਰਤ੍ਯਯ ਏਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ੋ ਿਵਦ੍ਯਤੇ ਿਕਨ੍ਤ੍ਵਦ੍ਰੁʼਢਿਵਸ਼੍ਵਾਸਃ ਕਸ਼੍ਿਚਦਪਰੋ
ਜਨਃ ਕੇਵਲੰ ਸ਼ਾਕੰ ਭੁਙ੍ਕ੍ਤ|ੰ
Ⅲ ਤਿਰ੍ਹ ਯੋ ਜਨਃ ਸਾਧਾਰਣੰ ਦ੍ਰਵ੍ਯੰ ਭੁਙ੍ਕ੍ਤੇ ਸ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਦ੍ਰਵ੍ਯਭੋਕ੍ਤਾਰੰ
ਨਾਵਜਾਨੀਯਾਤ੍ ਤਥਾ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਦ੍ਰਵ੍ਯਭੋਕ੍ਤਾਿਪ ਸਾਧਾਰਣਦ੍ਰਵ੍ਯਭੋਕ੍ਤਾਰੰ
ਦੋਿਸ਼਼ਣੰ ਨ ਕੁਰ੍ੱਯਾਤ੍, ਯਸ੍ਮਾਦ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਤਮ੍ ਅਗ੍ਰੁʼਹ੍ਲਾਤ੍|
Ⅳ ਹੇ ਪਰਦਾਸਸ੍ਯ ਦੂਸ਼ਿਯਤਸ੍ਤ੍ਵੰ ਕਃ? ਿਨਜਪ੍ਰਭੋਃ ਸਮੀਪੇ ਤੇਨ
ਪਦਸ੍ਥੇਨ ਪਦਚ੍ਯੁਤੇਨ ਵਾ ਭਿਵਤਵ੍ਯੰ ਸ ਚ ਪਦਸ੍ਥ ਏਵ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਿਤ ਯਤ
ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਤੰ ਪਦਸ੍ਥੰ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨੋਿਤ|
Ⅴ ਅਪਰਞ੍ਚ ਕਸ਼੍ਿਚੱਜਨੋ ਿਦਨਾਦ੍ ਿਦਨੰ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ੰ ਮਨ੍ਯਤੇ ਕਸ਼੍ਿਚੱਤੁ◌ु
ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ ਿਦਨਾਿਨ ਸਮਾਨਾਿਨ ਮਨ੍ਯਤੇ, ਏਕੈਕੋ ਜਨਃ ਸ੍ਵੀਯਮਨਿਸ
ਿਵਿਵਚ੍ਯ ਿਨਸ਼੍ਿਚਨੋਤ|ੁ
Ⅵ ਯੋ ਜਨਃ ਿਕਞ੍ਚਨ ਿਦਨੰ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ੰ ਮਨ੍ਯਤੇ ਸ ਪ੍ਰਭੁਭਕ੍ਤ੍ਯਾ ਤਨ੍
ਮਨ੍ਯਤੇ, ਯਸ਼੍ਚ ਜਨਃ ਿਕਮਿਪ ਿਦਨੰ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ੰ ਨ ਮਨ੍ਯਤੇ ਸੋ(ਅ)ਿਪ
ਪ੍ਰਭੁਭਕ੍ਤ੍ਯਾ ਤੰਨ ਮਨ੍ਯਤੇ; ਅਪਰਞ੍ਚ ਯਃ ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ ਭਕ੍ਸ਼੍ਯਦ੍ਰਵ੍ਯਾਿਣ
ਭੁਙ੍ਕ੍ਤੇ ਸ ਪ੍ਰਭੁਭਕ੍ਤਯਾ ਤਾਿਨ ਭੁਙ੍ਕ੍ਤੇ ਯਤਃ ਸ ਈਸ਼੍ਵਰੰ ਧਨ੍ਯੰ ਵਕ੍ਿਤ,
ਯਸ਼੍ਚ ਨ ਭੁਙ੍ਕ੍ਤੇ ਸੋ(ਅ)ਿਪ ਪ੍ਰਭੁਭਕ੍ਤ੍ਯੈਵ ਨ ਭੁਞ੍ਜਾਨ ਈਸ਼੍ਵਰੰ ਧਨ੍ਯੰ
ਬ੍ਰੂਤੇ|
Ⅶ ਅਪਰਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਿਨਜਿਨਿਮੱਤੰ ਪ੍ਰਾਣਾਨ੍ ਧਾਰਯਿਤ
ਿਨਜਿਨਿਮੱਤੰ ਿਮ੍ਰਯਤੇ ਵਾ ਤੰਨ;
Ⅷ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਿਦ ਵਯੰ ਪ੍ਰਾਣਾਨ੍ ਧਾਰਯਾਮਸ੍ਤਿਰ੍ਹ ਪ੍ਰਭੁਿਨਿਮੱਤੰ
ਧਾਰਯਾਮਃ, ਯਿਦ ਚ ਪ੍ਰਾਣਾਨ੍ ਤ੍ਯਜਾਮਸ੍ਤਰ੍ਹ੍ਯਿਪ ਪ੍ਰਭੁਿਨਿਮੱਤੰ
ਤ੍ਯਜਾਮਃ, ਅਤਏਵ ਜੀਵਨੇ ਮਰਣੇ ਵਾ ਵਯੰ ਪ੍ਰਭੋਰੇਵਾਸ੍ਮਹੇ|
Ⅸ ਯਤੋ ਜੀਵਨ੍ਤੋ ਮ੍ਰੁʼਤਾਸ਼੍ਚੇਤ੍ਯੁਭਯੇਸ਼ਾਂ ਲੋਕਾਨਾਂ ਪ੍ਰਭੁਤ੍ਵਪ੍ਰਾਪ੍ਤ੍ਯਰ੍ਥੰ
ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੋ ਮ੍ਰੁʼਤ ਉੱਿਥਤਃ ਪੁਨਰ੍ਜੀਿਵਤਸ਼੍ਚ|
Ⅹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤ੍ਵੰ ਿਨਜੰ ਭ੍ਰਾਤਰੰ ਕੁਤੋ ਦੂਸ਼ਯਿਸ?
ਤਥਾ ਤ੍ਵੰ ਿਨਜੰ
ਭ੍ਰਾਤਰੰ ਕੁਤਸ੍ਤੁੱਛੰ ਜਾਨਾਿਸ? ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯ ਿਵਚਾਰਿਸੰਹਾਸਨਸ੍ਯ ਸੰਮੁਖੇ
ਸਰ੍ੱਵੈਰਸ੍ਮਾਿਭਰੁਪਸ੍ਥਾਤਵ੍ਯ;ੰ
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ਯਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ੰ ਿਲਿਖਤਮ੍ ਆਸ੍ਤ,ੇ ਪਰੇਸ਼ਃ ਸ਼ਪਥੰ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ ਵਾਕ੍ਯਮੇਤਤ੍
ਪੁਰਾਵਦਤ੍| ਸਰ੍ੱਵੋ ਜਨਃ ਸਮੀਪੇ ਮੇ ਜਾਨੁਪਾਤੰ ਕਿਰਸ਼਼੍ਯਿਤ| ਿਜਹ੍ਵੈਕੈਕਾ
ਤਥੇਸ਼ਸ੍ਯ ਿਨਘ੍ਨਤ੍ਵੰ ਸ੍ਵੀਕਿਰਸ਼਼੍ਯਿਤ|
Ⅻ ਅਤਏਵ ਈਸ਼੍ਵਰਸਮੀਪੇ(ਅ)ਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਏਕੈਕਜਨੇਨ ਿਨਜਾ ਕਥਾ
ਕਥਿਯਤਵ੍ਯਾ|
ⅩⅢ ਇੱਥੰ ਸਿਤ ਵਯਮ੍ ਅਦ੍ਯਾਰਭ੍ਯ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਨ ਦੂਸ਼ਯਨ੍ਤਃ ਸ੍ਵਭ੍ਰਾਤੁ
ਿਰ੍ਵਘ੍ਨੋ ਵ੍ਯਾਘਾਤੋ ਵਾ ਯੰਨ ਜਾਯੇਤ ਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ੀਮੀਹਾਂ ਕੁਰ੍ੰਮਹੇ|
ⅩⅣ ਿਕਮਿਪ ਵਸ੍ਤੁ ਸ੍ਵਭਾਵਤੋ ਨਾਸ਼ੁਿਚ ਭਵਤੀਤ੍ਯਹੰ ਜਾਨੇ ਤਥਾ ਪ੍ਰਭੁਨਾ
ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੇਨਾਿਪ ਿਨਸ਼੍ਿਚਤੰ ਜਾਨੇ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੋ ਜਨੋ ਯਦ੍ ਦ੍ਰਵ੍ਯਮ੍
ਅਪਿਵਤ੍ਰੰ ਜਾਨੀਤੇ ਤਸ੍ਯ ਕ੍ਰੁʼਤੇ ਤਦ੍ ਅਪਿਵਤ੍ਰਮ੍ ਆਸ੍ਤ|ੇ
ⅩⅤ ਅਤਏਵ ਤਵ ਭਕ੍ਸ਼੍ਯਦ੍ਰਵ੍ਯੇਣ ਤਵ ਭ੍ਰਾਤਾ ਸ਼ੋਕਾਿਨ੍ਵਤੋ ਭਵਿਤ
ਤਿਰ੍ਹ ਤ੍ਵੰ ਭ੍ਰਾਤਰੰ ਪ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੇਮ੍ਨਾ ਨਾਚਰਿਸ| ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੋ ਯਸ੍ਯ ਕ੍ਰੁʼਤੇ
ਸ੍ਵਪ੍ਰਾਣਾਨ੍ ਵ੍ਯਿਯਤਵਾਨ੍ ਤ੍ਵੰ ਿਨਜੇਨ ਭਕ੍ਸ਼੍ਯਦ੍ਰਵ੍ਯੇਣ ਤੰ ਨ ਨਾਸ਼ਯ|
ⅩⅥ ਅਪਰੰ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕਮ੍ ਉੱਤਮੰ ਕਰ੍ੰਮ ਿਨਨ੍ਿਦਤੰ ਨ ਭਵਤੁ|
ⅩⅦ ਭਕ੍ਸ਼੍ਯੰ ਪੇਯਞ੍ਚੇਸ਼੍ਵਰਰਾਜ੍ਯਸ੍ਯ ਸਾਰੋ ਨਿਹ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਪੁਣ੍ਯੰ
ਸ਼ਾਨ੍ਿਤਸ਼੍ਚ ਪਿਵਤ੍ਰੇਣਾਤ੍ਮਨਾ ਜਾਤ ਆਨਨ੍ਦਸ਼੍ਚ|
ⅩⅧ ਏਤੈ ਰ੍ਯੋ ਜਨਃ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੰ ਸੇਵਤੇ, ਸ ਏਵੇਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਤੁਸ਼੍ਿਟਕਰੋ
ਮਨੁਸ਼੍ਯੈਸ਼੍ਚ ਸੁਖ੍ਯਾਤਃ|
ⅩⅨ ਅਤਏਵ ਯੇਨਾਸ੍ਮਾਕੰ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼ਾਂ ਪਰਸ੍ਪਰਮ੍ ਐਕ੍ਯੰ ਿਨਸ਼਼੍ਠਾ ਚ
ਜਾਯਤੇ ਤਦੇਵਾਸ੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਯਿਤਤਵ੍ਯ|ੰ
ⅩⅩ ਭਕ੍ਸ਼੍ਯਾਰ੍ਥਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਕਰ੍ੰਮਣੋ ਹਾਿਨੰ ਮਾ ਜਨਯਤ; ਸਰ੍ੱਵੰ ਵਸ੍ਤੁ
ਪਿਵਤ੍ਰਿਮਿਤ ਸਤ੍ਯੰ ਤਥਾਿਪ ਯੋ ਜਨੋ ਯਦ੍ ਭੁਕ੍ਤ੍ਵਾ ਿਵਘ੍ਨੰ ਲਭਤੇ ਤਦਰ੍ਥੰ
ਤਦ੍ ਭਦ੍ਰੰ ਨਿਹ|
ⅩⅪ ਤਵ ਮਾਂਸਭਕ੍ਸ਼ਣਸੁਰਾਪਾਨਾਿਦਿਭਃ ਿਕ੍ਰਯਾਿਭ ਰ੍ਯਿਦ ਤਵ
ਭ੍ਰਾਤੁਃ ਪਾਦਸ੍ਖਲਨੰ ਿਵਘ੍ਨੋ ਵਾ ਚਾਞ੍ਚਲ੍ਯੰ ਵਾ ਜਾਯਤੇ ਤਿਰ੍ਹ
ਤਦ੍ਭੋਜਨਪਾਨਯੋਸ੍ਤ੍ਯਾਗੋ ਭਦ੍ਰਃ|
ⅩⅫ ਯਿਦ ਤਵ ਪ੍ਰਤ੍ਯਯਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਤਰ੍ਹੀਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਗੋਚਰੇ ਸ੍ਵਾਨ੍ਤਰੇ
ਤੰ ਗੋਪਯ; ਯੋ ਜਨਃ ਸ੍ਵਮਤੇਨ ਸ੍ਵੰ ਦੋਿਸ਼਼ਣੰ ਨ ਕਰੋਿਤ ਸ ਏਵ ਧਨ੍ਯਃ|
ⅩⅩⅢ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਸੰਸ਼ੱਯ ਭੁਙ੍ਕ੍ਤ(ੇ ਅ)ਰ੍ਥਾਤ੍ ਨ ਪ੍ਰਤੀਤ੍ਯ
ਭੁਙ੍ਕ੍ਤ,ੇ ਸ ਏਵਾਵਸ਼੍ਯੰ ਦਣ੍ਡਾਰ੍ਹੋ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਿਤ, ਯਤੋ ਯਤ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਯਯਜੰ ਨਿਹ
ਤਦੇਵ ਪਾਪਮਯੰ ਭਵਿਤ|
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ਬਲਵਦ੍ਿਭਰਸ੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਦੁਰ੍ੱਬਲਾਨਾਂ ਦੌਰ੍ੱਬਲ੍ਯੰ ਸੋਢਵ੍ਯੰ ਨ ਚ ਸ੍ਵੇਸ਼ਾਮ੍
ਇਸ਼਼੍ਟਾਚਾਰ ਆਚਿਰਤਵ੍ਯਃ|
Ⅱ ਅਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਏਕੈਕੋ ਜਨਃ ਸ੍ਵਸਮੀਪਵਾਿਸਨੋ ਿਹਤਾਰ੍ਥੰ ਿਨਸ਼਼੍ਠਾਰ੍ਥਞ੍ਚ
ਤਸ੍ਯੈਵੇਸ਼੍ਟਾਚਾਰਮ੍ ਆਚਰਤੁ|
Ⅲ
ਯਤਃ
ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟ(ੋ ਅ)ਿਪ
ਿਨਜੇਸ਼੍ਟਾਚਾਰੰ
ਨਾਚਿਰਤਵਾਨ੍,
ਯਥਾ ਿਲਿਖਤਮ੍ ਆਸ੍ਤੇ,
ਤ੍ਵੰਿਨਨ੍ਦਕਗਣਸ੍ਯੈਵ ਿਨਨ੍ਦਾਿਭ
ਿਰ੍ਨਨ੍ਿਦਤੋ(ਅ)ਸ੍ਮ੍ਯਹੰ|
Ⅳ ਅਪਰਞ੍ਚ
ਵਯੰ ਯਤ੍ ਸਿਹਸ਼਼੍ਣੁਤਾਸਾਨ੍ਤ੍ਵਨਯੋ ਰ੍ਜਨਕੇਨ
ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰੇਣ ਪ੍ਰਤ੍ਯਾਸ਼ਾਂ ਲਭੇਮਿਹ ਤੰਿਨਿਮੱਤੰ ਪੂਰ੍ੱਵਕਾਲੇ ਿਲਿਖਤਾਿਨ
ਸਰ੍ੱਵਵਚਨਾਨ੍ਯਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਉਪਦੇਸ਼ਾਰ੍ਥਮੇਵ ਿਲਿਲਿਖਰੇ|
Ⅴ ਸਿਹਸ਼਼੍ਣੁਤਾਸਾਨ੍ਤ੍ਵਨਯੋਰਾਕਰੋ ਯ ਈਸ਼੍ਵਰਃ ਸ ਏਵੰ ਕਰੋਤੁ ਯਤ੍ ਪ੍ਰਭੁ
ਰ੍ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟ ਇਵ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕਮ੍ ਏਕਜਨੋ(ਅ)ਨ੍ਯਜਨੇਨ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਮਨਸ
ਐਕ੍ਯਮ੍ ਆਚਰੇਤ;੍
Ⅵ ਯੂਯਞ੍ਚ ਸਰ੍ੱਵ ਏਕਿਚੱਤਾ ਭੂਤ੍ਵਾ ਮੁਖੈਕੇਨੇਵਾਸ੍ਮਤ੍ਪ੍ਰਭੁਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯ
ਿਪਤੁਰੀਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਗੁਣਾਨ੍ ਕੀਰ੍ੱਤਯੇਤ|
Ⅶ ਅਪਰਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਮਿਹਮ੍ਨਃ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾਰ੍ਥੰ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੋ ਯਥਾ
ਯੁਸ਼੍ਮਾਨ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਯਗ੍ਰੁʼਹ੍ਲਾਤ੍ ਤਥਾ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕਮਪ੍ਯੇਕੋ ਜਨੋ(ਅ)ਨ੍ਯਜਨੰ
ਪ੍ਰਿਤਗ੍ਰੁʼਹ੍ਲਾਤੁ|
Ⅷ ਯਥਾ ਿਲਿਖਤਮ੍ ਆਸ੍ਤੇ, ਅਤੋ(ਅ)ਹੰ ਸੰਮੁਖੇ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍
ਿਭੰਨਦੇਸ਼ਿਨਵਾਿਸਨਾਂ| ਸ੍ਤੁਵੰਸ੍ਤ੍ਵਾਂ ਪਿਰਗਾਸ੍ਯਾਿਮ ਤਵ ਨਾਮ੍ਿਨ
ਪਰੇਸ਼੍ਵਰ||
Ⅸ ਤਸ੍ਯ ਦਯਾਲੁਤ੍ਵਾੱਚ ਿਭੰਨਜਾਤੀਯਾ ਯਦ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ
ਗੁਣਾਨ੍ ਕੀਰ੍ੱਤਯੇਯੁਸ੍ਤਦਰ੍ਥੰ ਯੀਸ਼ੁਃ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਤ੍ਵਕ੍ਛੇਦਿਨਯਮਸ੍ਯ
ਿਨਘ੍ਨ(ੋ ਅ)ਭਵਦ੍ ਇਤ੍ਯਹੰ ਵਦਾਿਮ| ਯਥਾ ਿਲਿਖਤਮ੍ ਆਸ੍ਤੇ, ਅਤੋ(ਅ)ਹੰ
ਸੰਮੁਖੇ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ ਿਭੰਨਦੇਸ਼ਿਨਵਾਿਸਨਾਂ| ਸ੍ਤੁਵੰਸ੍ਤ੍ਵਾਂ ਪਿਰਗਾਸ੍ਯਾਿਮ ਤਵ
ਨਾਮ੍ਿਨ ਪਰੇਸ਼੍ਵਰ||
Ⅹ ਅਪਰਮਿਪ ਿਲਿਖਤਮ੍ ਆਸ੍ਤੇ, ਹੇ ਅਨ੍ਯਜਾਤਯੋ ਯੂਯੰ ਸਮੰ ਨਨ੍ਦਤ
ਤੱਜਨੈਃ|
Ⅺ ਪੁਨਸ਼੍ਚ ਿਲਿਖਤਮ੍ ਆਸ੍ਤੇ, ਹੇ ਸਰ੍ੱਵਦੇਿਸ਼ਨੋ ਯੂਯੰ ਧਨ੍ਯੰ ਬ੍ਰੂਤ
ਪਰੇਸ਼੍ਵਰੰ| ਹੇ ਤਦੀਯਨਰਾ ਯੂਯੰ ਕੁਰੁਧ੍ਵੰ ਤਤ੍ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਨੰ||
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ਅਪਰ ਯੀਸ਼ਾਿਯਯੋ(ਅ)ਿਪ ਿਲਲੇਖ, ਯੀਸ਼ਯਸ੍ਯ ਤੁ ਯਤ੍ ਮੂਲੰ ਤਤ੍
ਪ੍ਰਕਾਿਸ਼ਸ਼੍ਯਤੇ ਤਦਾ| ਸਰ੍ੱਵਜਾਤੀਯਨ੍ਰੁʼਣਾਞ੍ਚ ਸ਼ਾਸਕਃ ਸਮੁਦੇਸ਼੍ਯਿਤ|
ਤਤ੍ਰਾਨ੍ਯਦੇਿਸ਼ਲੋਕੈਸ਼੍ਚ ਪ੍ਰਤ੍ਯਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਸ਼਼੍ਯਤੇ||
ⅩⅢ ਅਤਏਵ ਯੂਯੰ ਪਿਵਤ੍ਰਸ੍ਯਾਤ੍ਮਨਃ ਪ੍ਰਭਾਵਾਦ੍ ਯਤ੍ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਾਂ
ਪ੍ਰਤ੍ਯਾਸ਼ਾਂ ਲਪ੍ਸ੍ਯਧ੍ਵੇ ਤਦਰ੍ਥੰ ਤਤ੍ਪ੍ਰਤ੍ਯਾਸ਼ਾਜਨਕ ਈਸ਼੍ਵਰਃ
ਪ੍ਰਤ੍ਯਯੇਨ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨ੍ ਸ਼ਾਨ੍ਤ੍ਯਾਨਨ੍ਦਾਭ੍ਯਾਂ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਾਨ੍ ਕਰੋਤੁ|
ⅩⅣ ਹੇ ਭ੍ਰਾਤਰੋ ਯੂਯੰ ਸਦ੍ਭਾਵਯੁਕ੍ਤਾਃ ਸਰ੍ੱਵਪ੍ਰਕਾਰੇਣ ਜ੍ਞਾਨੇਨ ਚ
ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਾਃ ਪਰਸ੍ਪਰੋਪਦੇਸ਼ੇ ਚ ਤਤ੍ਪਰਾ ਇਤ੍ਯਹੰ ਿਨਸ਼੍ਿਚਤੰ ਜਾਨਾਿਮ,
ⅩⅤ ਤਥਾਪ੍ਯਹੰ ਯਤ੍ ਪ੍ਰਗਲ੍ਭਤਰੋ ਭਵਨ੍ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨ੍ ਪ੍ਰਬੋਧਯਾਿਮ
ਤਸ੍ਯੈਕੰ ਕਾਰਣਿਮਦੰ|
ⅩⅥ ਿਭੰਨਜਾਤੀਯਾਃ
ਪਿਵਤ੍ਰੇਣਾਤ੍ਮਨਾ ਪਾਿਵਤਨੈਵੇਦ੍ਯਰੂਪਾ
ਭੂਤ੍ਵਾ ਯਦ੍ ਗ੍ਰਾਹ੍ਯਾ ਭਵੇਯੁਸ੍ਤੰਿਨਿਮੱਤਮਹਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਸੁਸੰਵਾਦੰ
ਪ੍ਰਚਾਰਿਯਤੁੰ ਿਭੰਨਜਾਤੀਯਾਨਾਂ ਮਧ੍ਯੇ ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯ ਸੇਵਕਤ੍ਵੰ ਦਾਨੰ
ਈਸ਼੍ਵਰਾਤ੍ ਲਬ੍ਧਵਾਨਸ੍ਿਮ|
ⅩⅦ ਈਸ਼੍ਵਰੰ ਪ੍ਰਿਤ ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਮਮ ਸ਼੍ਲਾਘਾਕਰਣਸ੍ਯ ਕਾਰਣਮ੍
ਆਸ੍ਤੇ|
ⅩⅧ ਿਭੰਨਦੇਿਸ਼ਨ ਆਜ੍ਞਾਗ੍ਰਾਿਹਣਃ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੋ ਵਾਕ੍ਯੇਨ
ਿਕ੍ਰਯਯਾ ਚ, ਆਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯਲਕ੍ਸ਼ਣੈਸ਼੍ਿਚਤ੍ਰਿਕ੍ਰਯਾਿਭਃ ਪਿਵਤ੍ਰਸ੍ਯਾਤ੍ਮਨਃ
ਪ੍ਰਭਾਵੇਨ ਚ ਯਾਿਨ ਕਰ੍ੰਮਾਿਣ ਮਯਾ ਸਾਿਧਤਵਾਨ੍,
ⅩⅨ ਕੇਵਲੰ ਤਾਨ੍ਯੇਵ ਿਵਨਾਨ੍ਯਸ੍ਯ ਕਸ੍ਯਿਚਤ੍ ਕਰ੍ੰਮਣੋ ਵਰ੍ਣਨਾਂ ਕਰ੍ੱਤੁੰ
ਪ੍ਰਗਲ੍ਭੋ ਨ ਭਵਾਿਮ| ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਆ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ ਇੱਲੂਿਰਕੰ ਯਾਵਤ੍ ਸਰ੍ੱਵਤ੍ਰ
ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯ ਸੁਸੰਵਾਦੰ ਪ੍ਰਾਚਾਰਯੰ|
ⅩⅩ ਅਨ੍ਯੇਨ ਿਨਿਚਤਾਯਾਂ ਿਭੱਤਾਵਹੰ ਯੰਨ ਿਨਿਚਨੋਿਮ ਤੰਿਨਿਮੱਤੰ ਯਤ੍ਰ
ਯਤ੍ਰ ਸ੍ਥਾਨੇ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯ ਨਾਮ ਕਦਾਿਪ ਕੇਨਾਿਪ ਨ ਜ੍ਞਾਿਪਤੰ ਤਤ੍ਰ ਤਤ੍ਰ
ਸੁਸੰਵਾਦੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਯਤੁਮ੍ ਅਹੰ ਯਤੇ|
ⅩⅪ ਯਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ੰ ਿਲਿਖਤਮ੍ ਆਸ੍ਤੇ, ਯੈ ਰ੍ਵਾਰ੍ੱਤਾ ਤਸ੍ਯ ਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਾ
ਦਰ੍ਸ਼ਨੰ ਤੈਸ੍ਤੁ ਲਪ੍ਸ੍ਯਤੇ| ਯੈਸ਼੍ਚ ਨੈਵ ਸ਼੍ਰੁਤੰ ਿਕਞ੍ਿਚਤ੍ ਬੋੱਧੁੰ ਸ਼ਕ੍ਸ਼੍ਯਨ੍ਿਤ ਤੇ
ਜਨਾਃ||
ⅩⅫ
ਤਸ੍ਮਾਦ੍
ਯੁਸ਼੍ਮਤ੍ਸਮੀਪਗਮਨਾਦ੍
ਅਹੰ
ਮੁਹੁਰ੍ਮੁਹੁ
ਿਰ੍ਨਵਾਿਰਤੋ(ਅ)ਭਵੰ|
Ⅻ
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ਿਕਨ੍ਿਤ੍ਵਦਾਨੀਮ੍ ਅਤ੍ਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ੇਸ਼ੁ ਮਯਾ ਨ ਗਤੰ ਸ੍ਥਾਨੰ
ਿਕਮਿਪ ਨਾਵਿਸ਼ਸ਼੍ਯਤੇ ਯੁਸ਼੍ਮਤ੍ਸਮੀਪੰ ਗਨ੍ਤੁੰ ਬਹੁਵਤ੍ਸਰਾਨਾਰਭ੍ਯ
ਮਾਮਕੀਨਾਕਾਙ੍ਕ੍ਸ਼ਾ ਚ ਿਵਦ੍ਯਤ ਇਿਤ ਹੇਤੋਃ
ⅩⅩⅣ ਸ੍ਪਾਿਨਯਾਦੇਸ਼ਗਮਨਕਾਲੇ(ਅ)ਹੰ ਯੁਸ਼੍ਮਨ੍ਮਧ੍ਯੇਨ ਗੱਛਨ੍
ਯੁਸ਼੍ਮਾਨ੍ ਆਲੋਿਕਸ਼਼੍ਯ,ੇ ਤਤਃ ਪਰੰ ਯੁਸ਼੍ਮਤ੍ਸਮ੍ਭਾਸ਼਼ਣੇਨ ਤ੍ਰੁʼਪ੍ਿਤੰ
ਪਿਰਲਭ੍ਯ ਤੱਦੇਸ਼ਗਮਨਾਰ੍ਥੰ ਯੁਸ਼੍ਮਾਿਭ ਿਰ੍ਵਸਰ੍ਜਿਯਸ਼਼੍ਯ,ੇ ਈਦ੍ਰੁʼਸ਼ੀ ਮਦੀਯਾ
ਪ੍ਰਤ੍ਯਾਸ਼ਾ ਿਵਦ੍ਯਤੇ|
ⅩⅩⅤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸਾਮ੍ਪ੍ਰਤੰ ਪਿਵਤ੍ਰਲੋਕਾਨਾਂ ਸੇਵਨਾਯ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ਨਗਰੰ
ਵ੍ਰਜਾਿਮ|
ⅩⅩⅥ
ਯਤੋ
ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮਸ੍ਥਪਿਵਤ੍ਰਲੋਕਾਨਾਂ
ਮਧ੍ਯੇ
ਯੇ
ਦਿਰਦ੍ਰਾ ਅਰ੍ਥਿਵਸ਼੍ਰਾਣਨੇਨ ਤਾਨੁਪਕਰ੍ੱਤੁੰ ਮਾਿਕਦਿਨਯਾਦੇਸ਼ੀਯਾ
ਆਖਾਯਾਦੇਸ਼ੀਯਾਸ਼੍ਚ ਲੋਕਾ ਐੱਛਨ੍|
ⅩⅩⅦ ਏਸ਼਼ਾ ਤੇਸ਼ਾਂ ਸਿਦੱਛਾ ਯਤਸ੍ਤੇ ਤੇਸ਼ਾਮ੍ ਰੁʼਿਣਨਃ ਸਨ੍ਿਤ ਯਤੋ
ਹੇਤੋ ਿਰ੍ਭੰਨਜਾਤੀਯਾ ਯੇਸ਼ਾਂ ਪਰਮਾਰ੍ਥਸ੍ਯਾਂਿਸ਼ਨੋ ਜਾਤਾ ਐਿਹਕਿਵਸ਼਼ਯੇ
ਤੇਸ਼ਾਮੁਪਕਾਰਸ੍ਤੈਃ ਕਰ੍ੱਤਵ੍ਯਃ|
ⅩⅩⅧ ਅਤੋ ਮਯਾ ਤਤ੍ ਕਰ੍ੰਮ ਸਾਧਿਯਤ੍ਵਾ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਫਲੇ ਤੇਭ੍ਯਃ
ਸਮਿਰ੍ਪਤੇ ਯੁਸ਼੍ਮਨ੍ਮਧ੍ਯੇਨ ਸ੍ਪਾਿਨਯਾਦੇਸ਼ੋ ਗਿਮਸ਼਼੍ਯਤੇ|
ⅩⅩⅨ ਯੁਸ਼੍ਮਤ੍ਸਮੀਪੇ ਮਮਾਗਮਨਸਮਯੇ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯ ਸੁਸੰਵਾਦਸ੍ਯ
ਪੂਰ੍ਣਵਰੇਣ ਸਮ੍ਬਿਲਤਃ ਸਨ੍ ਅਹਮ੍ ਆਗਿਮਸ਼਼੍ਯਾਿਮ ਇਿਤ ਮਯਾ ਜ੍ਞਾਯਤੇ|
ⅩⅩⅩ ਹੇ
ਭ੍ਰਾਤ੍ਰੁʼਗਣ ਪ੍ਰਭੋ ਰ੍ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯ ਨਾਮ੍ਨਾ
ਪਿਵਤ੍ਰਸ੍ਯਾਤ੍ਮਾਨਃ ਪ੍ਰੇਮ੍ਨਾ ਚ ਿਵਨਯੇ(ਅ)ਹੰ
ⅩⅩⅪ ਿਯਹੂਦਾਦੇਸ਼ਸ੍ਥਾਨਾਮ੍ ਅਿਵਸ਼੍ਵਾਿਸਲੋਕਾਨਾਂ ਕਰੇਭ੍ਯੋ ਯਦਹੰ
ਰਕ੍ਸ਼ਾਂ ਲਭੇਯ ਮਦੀਯੈਤੇਨ ਸੇਵਨਕਰ੍ੰਮਣਾ ਚ ਯਦ੍ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮਸ੍ਥਾਃ
ਪਿਵਤ੍ਰਲੋਕਾਸ੍ਤੁਸ਼੍ਯੇਯੁਃ,
ⅩⅩⅫ ਤਦਰ੍ਥੰ ਯੂਯੰ ਮਤ੍ਕ੍ਰੁʼਤ ਈਸ਼੍ਵਰਾਯ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਯਮਾਣਾ ਯਤਧ੍ਵੰ
ਤੇਨਾਹਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰੇੱਛਯਾ ਸਾਨਨ੍ਦੰ ਯੁਸ਼੍ਮਤ੍ਸਮੀਪੰ ਗਤ੍ਵਾ ਯੁਸ਼੍ਮਾਿਭਃ
ਸਿਹਤਃ ਪ੍ਰਾਣਾਨ੍ ਆਪ੍ਯਾਿਯਤੁੰ ਪਾਰਿਯਸ਼਼੍ਯਾਿਮ|
ⅩⅩⅩⅢ ਸ਼ਾਨ੍ਿਤਦਾਯਕ ਈਸ਼੍ਵਰੋ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼ਾਂ ਸਙ੍ਗੀ ਭੂਯਾਤ੍|
ਇਿਤ|
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ਿਕੰਕ੍ਰੀਯਾਨਗਰੀਯਧਰ੍ੰਮਸਮਾਜਸ੍ਯ
ਪਿਰਚਾਿਰਕਾ
ਯਾ
ਫੈਬੀਨਾਿਮਕਾਸ੍ਮਾਕੰ ਧਰ੍ੰਮਭਿਗਨੀ ਤਸ੍ਯਾਃ ਕ੍ਰੁʼਤੇ(ਅ)ਹੰ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨ੍
ਿਨਵੇਦਯਾਿਮ,
Ⅱ ਯੂਯੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੁਮਾਿਸ਼੍ਰਤਾਂ ਿਵਜ੍ਞਾਯ ਤਸ੍ਯਾ ਆਿਤਥ੍ਯੰ
ਪਿਵਤ੍ਰਲੋਕਾਰ੍ਹੰ ਕੁਰੁਧ੍ਵ,ੰ ਯੁਸ਼੍ਮੱਤਸ੍ਤਸ੍ਯਾ ਯ ਉਪਕਾਰੋ ਭਿਵਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨੋਿਤ ਤੰ
ਕੁਰੁਧ੍ਵੰ, ਯਸ੍ਮਾਤ੍ ਤਯਾ ਬਹੂਨਾਂ ਮਮ ਚੋਪਕਾਰਃ ਕ੍ਰੁʼਤਃ|
Ⅲ ਅਪਰਞ੍ਚ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯ ਯੀਸ਼ੋਃ ਕਰ੍ੰਮਿਣ ਮਮ ਸਹਕਾਿਰਣੌ ਮਮ
ਪ੍ਰਾਣਰਕ੍ਸ਼ਾਰ੍ਥਞ੍ਚ ਸ੍ਵਪ੍ਰਾਣਾਨ੍ ਪਣੀਕ੍ਰੁʼਤਵਨ੍ਤੌ ਯੌ ਿਪ੍ਰਸ਼਼੍ਿਕੱਲਾੱਿਕਲੌ ਤੌ
ਮਮ ਨਮਸ੍ਕਾਰੰ ਜ੍ਞਾਪਯਧ੍ਵ|ੰ
Ⅳ ਤਾਭ੍ਯਾਮ੍ ਉਪਕਾਰਾਪ੍ਿਤਃ ਕੇਵਲੰ ਮਯਾ ਸ੍ਵੀਕਰ੍ੱਤਵ੍ਯੇਿਤ ਨਿਹ
ਿਭੰਨਦੇਸ਼ੀਯੈਃ ਸਰ੍ੱਵਧਰ੍ੰਮਸਮਾਜੈਰਿਪ|
Ⅴ ਅਪਰਞ੍ਚ ਤਯੋ ਰ੍ਗ੍ਰੁʼਹੇ ਸ੍ਿਥਤਾਨ੍ ਧਰ੍ੰਮਸਮਾਜਲੋਕਾਨ੍ ਮਮ
ਨਮਸ੍ਕਾਰੰ ਜ੍ਞਾਪਯਧ੍ਵ|ੰ ਤਦ੍ਵਤ੍ ਆਿਸ਼ਯਾਦੇਸ਼ੇ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯ ਪਕ੍ਸ਼ੇ
ਪ੍ਰਥਮਜਾਤਫਲਸ੍ਵਰੂਪੋ ਯ ਇਪੇਿਨਤਨਾਮਾ ਮਮ ਿਪ੍ਰਯਬਨ੍ਧੁਸ੍ਤਮਿਪ
ਮਮ ਨਮਸ੍ਕਾਰੰ ਜ੍ਞਾਪਯਧ੍ਵ|ੰ
Ⅵ ਅਪਰੰ ਬਹੁਸ਼੍ਰਮੇਣਾਸ੍ਮਾਨ੍ ਅਸੇਵਤ ਯਾ ਮਿਰਯਮ੍ ਤਾਮਿਪ ਨਮਸ੍ਕਾਰੰ
ਜ੍ਞਾਪਯਧ੍ਵੰ|
Ⅶ ਅਪਰਞ੍ਚ ਪ੍ਰੇਿਰਤੇਸ਼ੁ ਖ੍ਯਾਤਕੀਰ੍ੱਤੀ ਮਦਗ੍ਰੇ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਾਿਸ਼੍ਰਤੌ ਮਮ
ਸ੍ਵਜਾਤੀਯੌ ਸਹਬਨ੍ਿਦਨੌ ਚ ਯਾਵਾਨ੍ਦ੍ਰਨੀਕਯੂਿਨਯੌ ਤੌ ਮਮ ਨਮਸ੍ਕਾਰੰ
ਜ੍ਞਾਪਯਧ੍ਵੰ|
Ⅷ ਤਥਾ ਪ੍ਰਭੌ ਮਤ੍ਿਪ੍ਰਯਤਮਮ੍ ਆਮ੍ਪ੍ਿਲਯਮਿਪ ਮਮ ਨਮਸ੍ਕਾਰੰ
ਜ੍ਞਾਪਯਧ੍ਵੰ|
Ⅸ ਅਪਰੰ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸੇਵਾਯਾਂ ਮਮ ਸਹਕਾਿਰਣਮ੍ ਊਰ੍ੱਬਾਣੰ ਮਮ ਿਪ੍ਰਯਤਮੰ
ਸ੍ਤਾਖੁਞ੍ਚ ਮਮ ਨਮਸ੍ਕਾਰੰ ਜ੍ਞਾਪਯਧ੍ਵ|ੰ
Ⅹ ਅਪਰੰ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਪਰੀਕ੍ਿਸ਼਼ਤਮ੍ ਆਿਪੱਿਲੰ ਮਮ ਨਮਸ੍ਕਾਰੰ ਵਦਤ,
ਆਿਰਸ਼਼੍ਟਬੂਲਸ੍ਯ ਪਿਰਜਨਾਂਸ਼੍ਚ ਮਮ ਨਮਸ੍ਕਾਰੰ ਜ੍ਞਾਪਯਧ੍ਵ|ੰ
Ⅺ ਅਪਰੰ ਮਮ ਜ੍ਞਾਿਤੰ ਹੇਰੋਿਦਯੋਨੰ ਮਮ ਨਮਸ੍ਕਾਰੰ ਵਦਤ, ਤਥਾ
ਨਾਿਰ੍ਕਸਸ੍ਯ ਪਿਰਵਾਰਾਣਾਂ ਮਧ੍ਯੇ ਯੇ ਪ੍ਰਭੁਮਾਿਸ਼੍ਰਤਾਸ੍ਤਾਨ੍ ਮਮ
ਨਮਸ੍ਕਾਰੰ ਵਦਤ|
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Ⅻ

ਅਪਰੰ ਪ੍ਰਭੋਃ ਸੇਵਾਯਾਂ ਪਿਰਸ਼੍ਰਮਕਾਿਰਣ੍ਯੌ ਤ੍ਰੁਫੇਨਾਤ੍ਰੁਫੋਸ਼ੇ ਮਮ
ਨਮਸ੍ਕਾਰੰ ਵਦਤ, ਤਥਾ ਪ੍ਰਭੋਃ ਸੇਵਾਯਾਮ੍ ਅਤ੍ਯਨ੍ਤੰ ਪਿਰਸ਼੍ਰਮਕਾਿਰਣੀ
ਯਾ ਿਪ੍ਰਯਾ ਪਿਰ੍ਸ਼ਸ੍ਤਾਂ ਨਮਸ੍ਕਾਰੰ ਜ੍ਞਾਪਯਧ੍ਵ|ੰ
ⅩⅢ

ਅਪਰੰ ਪ੍ਰਭੋਰਿਭਰੁਿਚਤੰ ਰੂਫੰ ਮਮ ਧਰ੍ੰਮਮਾਤਾ ਯਾ ਤਸ੍ਯ ਮਾਤਾ
ਤਾਮਿਪ ਨਮਸ੍ਕਾਰੰ ਵਦਤ|
ⅩⅣ

ਅਪਰਮ੍ ਅਸੁੰਕ੍ਰੁʼਤੰ ਫ੍ਿਲਗੋਨੰ ਹਰ੍ੰਮੰ ਪਾਤ੍ਰਬੰ ਹਰ੍ੰਿਮਮ੍ ਏਤੇਸ਼ਾਂ
ਸਙ੍ਿਗਭ੍ਰਾਤ੍ਰੁʼਗਣਞ੍ਚ ਨਮਸ੍ਕਾਰੰ ਜ੍ਞਾਪਯਧ੍ਵ|ੰ
ⅩⅤ ਅਪਰੰ

ਿਫਲਲਗੋ ਯੂਿਲਯਾ ਨੀਿਰਯਸ੍ਤਸ੍ਯ ਭਿਗਨ੍ਯਲੁਮ੍ਪਾ ਚੈਤਾਨ੍
ਏਤੈਃ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਯਾਵਨ੍ਤਃ ਪਿਵਤ੍ਰਲੋਕਾ ਆਸਤੇ ਤਾਨਿਪ ਨਮਸ੍ਕਾਰੰ
ਜ੍ਞਾਪਯਧ੍ਵੰ|
ਯੂਯੰ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਪਿਵਤ੍ਰਚੁਮ੍ਬਨੇਨ ਨਮਸ੍ਕੁਰੁਧ੍ਵ|ੰ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯ
ਧਰ੍ੰਮਸਮਾਜਗਣੋ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨ੍ ਨਮਸ੍ਕੁਰੁਤੇ|
ⅩⅥ

ਹੇ ਭ੍ਰਾਤਰੋ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨ੍ ਿਵਨਯੇ(ਅ)ਹੰ ਯੁਸ਼੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਯਾ ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼ਾ
ਲਬ੍ਧਾ ਤਾਮ੍ ਅਿਤਕ੍ਰਮ੍ਯ ਯੇ ਿਵੱਛੇਦਾਨ੍ ਿਵਘ੍ਨਾਂਸ਼੍ਚ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਿਤ ਤਾਨ੍
ਿਨਸ਼੍ਿਚਨੁਤ ਤੇਸ਼ਾਂ ਸਙ੍ਗੰ ਵਰ੍ਜਯਤ ਚ|
ⅩⅦ

ⅩⅧ

ਯਤਸ੍ਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ਾ ਲੋਕਾ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪ੍ਰਭੋ ਰ੍ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯ
ਦਾਸਾ ਇਿਤ ਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ੍ਵੋਦਰਸ੍ਯੈਵ ਦਾਸਾਃ; ਅਪਰੰ ਪ੍ਰਣਯਵਚਨੈ
ਰ੍ਮਧੁਰਵਾਕ੍ਯੈਸ਼੍ਚ ਸਰਲਲੋਕਾਨਾਂ ਮਨਾਂਿਸ ਮੋਹਯਨ੍ਿਤ|
ਯੁਸ਼੍ਮਾਕਮ੍ ਆਜ੍ਞਾਗ੍ਰਾਿਹਤ੍ਵੰ ਸਰ੍ੱਵਤ੍ਰ ਸਰ੍ੱਵੈ ਰ੍ਜ੍ਞਾਤੰ ਤਤੋ(ਅ)ਹੰ
ਯੁਸ਼੍ਮਾਸੁ ਸਾਨਨ੍ਦ(ੋ ਅ)ਭਵੰ ਤਥਾਿਪ ਯੂਯੰ ਯਤ੍ ਸਤ੍ਜ੍ਞਾਨੇਨ ਜ੍ਞਾਿਨਨਃ
ਕੁਜ੍ਞਾਨੇ◌े ਚਾਤਤ੍ਪਰਾ ਭਵੇਤੇਿਤ ਮਮਾਿਭਲਾਸ਼਼ਃ|
ⅩⅨ

ⅩⅩ

ਅਿਧਕਨ੍ਤੁ ਸ਼ਾਨ੍ਿਤਦਾਯਕ ਈਸ਼੍ਵਰਃ ਸ਼ੈਤਾਨਮ੍ ਅਿਵਲਮ੍ਬੰ
ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਪਦਾਨਾਮ੍ ਅਧੋ ਮਰ੍ੱਿਦਸ਼਼੍ਯਿਤ| ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪ੍ਰਭੁ ਰ੍ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੋ
ਯੁਸ਼੍ਮਾਸੁ ਪ੍ਰਸਾਦੰ ਿਕ੍ਰਯਾਤ੍| ਇਿਤ|
ⅩⅪ

ਮਮ ਸਹਕਾਰੀ ਤੀਮਿਥਯੋ ਮਮ ਜ੍ਞਾਤਯੋ ਲੂਿਕਯੋ ਯਾਸੋਨ੍
ਸੋਿਸਪਾਤ੍ਰਸ਼੍ਚੇਮੇ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨ੍ ਨਮਸ੍ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਤ|ੇ
ⅩⅫ

ਅਪਰਮ੍ ਏਤਤ੍ਪਤ੍ਰਲੇਖਕਸ੍ਤਰ੍ੱਿਤਯਨਾਮਾਹਮਿਪ ਪ੍ਰਭੋ ਰ੍ਨਾਮ੍ਨਾ
ਯੁਸ਼੍ਮਾਨ੍ ਨਮਸ੍ਕਰੋਿਮ|
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ਤਥਾ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਸ੍ਨਧਰ੍ੰਮਸਮਾਜਸ੍ਯ ਮਮ ਚਾਿਤਥ੍ਯਕਾਰੀ ਗਾਯੋ
ਯੁਸ਼੍ਮਾਨ੍ ਨਮਸ੍ਕਰੋਿਤ| ਅਪਰਮ੍ ਏਤੰਨਗਰਸ੍ਯ ਧਨਰਕ੍ਸ਼ਕ ਇਰਾਸ੍ਤਃ
◌ੱਕਾਰ੍ੱਤਨਾਮਕਸ਼੍ਚੈਕੋ ਭ੍ਰਾਤਾ ਤਾਵਿਪ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨ੍ ਨਮਸ੍ਕੁਰੁਤਃ|
ⅩⅩⅣ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪ੍ਰਭੁ ਰ੍ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਾ ਯੁਸ਼੍ਮਾਸੁ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼ੁ ਪ੍ਰਸਾਦੰ
ਿਕ੍ਰਯਾਤ੍| ਇਿਤ|
ⅩⅩⅤ ਪੂਰ੍ੱਵਕਾਿਲਕਯੁਗੇਸ਼ੁ ਪ੍ਰੱਛੰਨਾ ਯਾ ਮਨ੍ਤ੍ਰਣਾਧੁਨਾ ਪ੍ਰਕਾਿਸ਼ਤਾ
ਭੂਤ੍ਵਾ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਦ੍ਵਾਿਦਿਲਿਖਤਗ੍ਰਨ੍ਥਗਣਸ੍ਯ ਪ੍ਰਮਾਣਾਦ੍ ਿਵਸ਼੍ਵਾਸੇਨ
ਗ੍ਰਹਣਾਰ੍ਥੰ
ਸਦਾਤਨਸ੍ਯੇਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯਾਜ੍ਞਯਾ
ਸਰ੍ੱਵਦੇਸ਼ੀਯਲੋਕਾਨ੍
ਜ੍ਞਾਪ੍ਯਤੇ,
ⅩⅩⅥ ਤਸ੍ਯਾ ਮਨ੍ਤ੍ਰਣਾਯਾ ਜ੍ਞਾਨੰ ਲਬ੍ਧ੍ਵਾ ਮਯਾ ਯਃ ਸੁਸੰਵਾਦੋ
ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਮਿਧ ਪ੍ਰਚਾਰ੍ੱਯਤੇ, ਤਦਨੁਸਾਰਾਦ੍ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨ੍ ਧਰ੍ੰਮੇ
ਸੁਸ੍ਿਥਰਾਨ੍ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਸਮਰ੍ਥੋ ਯੋ(ਅ)ਿਦ੍ਵਤੀਯਃ
ⅩⅩⅦ ਸਰ੍ੱਵਜ੍ਞ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਤਸ੍ਯ ਧਨ੍ਯਵਾਦੋ ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਸਨ੍ਤਤੰ
ਭੂਯਾਤ੍| ਇਿਤ|
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