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Matthew Ⅰ:Ⅰ 1 Matthew Ⅱ:Ⅲ

ਮਿਥਿਲਿਖਤਃ ਸੁਸੰਵਾਦਃ
Ⅰ ਇਬਰ੍ਾਹੀਮਃ ਸਨ੍ਤਾਨ ਦਾਯੂਦ੍ ਤਸਯ੍ ਸਨ੍ਤਾਨ ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਤਸਯ੍ ਪੂਰ੍ੱਵਪੁਰੁਸ਼਼ਵੰਸ਼ਸ਼ਰ੍ੇਣੀ|
Ⅱ ਇਬਰ੍ਾਹੀਮਃ ਪੁਤ ਇਸਹ੍ਾਕ੍ ਤਸਯ੍ ਪੁਤੋ ਯਾਕੂਬ੍ ਤਸਯ੍ ਪੁਤੋ ਿਯਹੂਦਾਸ੍ਤਸਯ੍ ਭਾਤਰਸ਼੍ਚ|
Ⅲ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਿਯਹੂਦਾਤਸ੍ਤਾਮਰੋ ਗਰ੍ਭੇ ਪੇਰੱਸੇਰਹੌ ਜਜ੍ਞਾਤੇ, ਤਸਯ੍ ਪੇਰਸਃ ਪੁਤੋ ਿਹਸ਼਼ਰ੍ੋਣ੍ ਤਸਯ੍ ਪੁਤੋ (ਅ)ਰਾਮ੍|
Ⅳ ਤਸਯ੍ ਪੁਤੋ (ਅ)◌ੰਮੀਨਾਦਬ੍ ਤਸਯ੍ ਪੁਤੋ ਨਹਸ਼ੋਨ੍ ਤਸਯ੍ ਪੁਤਃ ਸਲ੍ਮੋਨ੍|
Ⅴ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਰਾਹਬੋ ਗਰ੍ਭੇ ਬੋਯਮ੍ ਜਜ੍ਞੇ, ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਰੂਤੋ ਗਰ੍ਭੇ ਓਬੇਦ੍ ਜਜ੍ਞੇ, ਤਸਯ੍ ਪੁਤੋ ਿਯਸ਼ਯਃ|
Ⅵ ਤਸਯ੍ ਪੁਤੋ ਦਾਯੂਦ੍ ਰਾਜਃ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਮʼਤੋਿਰਯਸਯ੍ ਜਾਯਾਯਾਂ ਸੁਲੇਮਾਨ੍ ਜਜ੍ਞੇ|
Ⅶ ਤਸਯ੍ ਪੁਤੋ ਿਰਹਿਬਯਾਮ੍, ਤਸਯ੍ ਪੁਤੋ(ਅ)ਿਬਯਃ, ਤਸਯ੍ ਪੁਤ ਆਸਾ:|
Ⅷ ਤਸਯ੍ ਸੁਤੋ ਿਯਹੋਸ਼ਾਫਟ੍ ਤਸਯ੍ ਸੁਤੋ ਿਯਹੋਰਾਮ ਤਸਯ੍ ਸੁਤ ਉਿਸ਼਼ਯਃ|
Ⅸ ਤਸਯ੍ ਸੁਤੋ ਯੋਥਮ੍ ਤਸਯ੍ ਸੁਤ ਆਹਮ੍ ਤਸਯ੍ ਸੁਤੋ ਿਹਸ਼਼੍ਿਕਯਃ|
Ⅹ ਤਸਯ੍ ਸੁਤੋ ਿਮਨਿਸ਼ਃ, ਤਸਯ੍ ਸੁਤ ਆਮੋਨ੍ ਤਸਯ੍ ਸੁਤੋ ਯੋਿਸ਼ਯਃ|
Ⅺ ਬਾਿਬਲ੍ਨਗਰੇ ਪਰ੍ਵਸਨਾਤ੍ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਸ ਯੋਿਸ਼ਯੋ ਿਯਖਿਨਯੰ ਤਸਯ੍ ਭਾਤਂ̓ ਸ਼੍ਚ ਜਨਯਾਮਾਸ|
Ⅻ ਤਤੋ ਬਾਿਬਿਲ ਪਰ੍ਵਸਨਕਾਲੇ ਿਯਖਿਨਯਃ ਸ਼ਲ੍ਤੀਯੇਲੰ ਜਨਯਾਮਾਸ, ਤਸਯ੍ ਸੁਤਃ ਿਸਰੁੱਬਾਿਵਲ੍|
ⅩⅢ ਤਸਯ੍ ਸੁਤੋ (ਅ)ਬੋਹੁਦ੍ ਤਸਯ੍ ਸੁਤ ਇਲੀਯਾਕੀਮ੍ ਤਸਯ੍ ਸੁਤ(ੋਅ)ਸੋਰ੍|
ⅩⅣ ਅਸੋਰਃ ਸੁਤਃ ਸਾਦੋਕ੍ ਤਸਯ੍ ਸੁਤ ਆਖੀਮ੍ ਤਸਯ੍ ਸੁਤ ਇਲੀਹੂਦ੍|
ⅩⅤ ਤਸਯ੍ ਸੁਤ ਇਿਲਯਾਸਰ੍ ਤਸਯ੍ ਸੁਤੋ ਮੱਤਨ੍|
ⅩⅥਤਸਯ੍ ਸੁਤੋ ਯਾਕੂਬ੍ ਤਸਯ੍ ਸੁਤੋ ਯੂਸ਼਼ਫ੍ ਤਸਯ੍ ਜਾਯਾ ਮਿਰਯਮ੍; ਤਸਯ੍ ਗਰ੍ਭੇ ਯੀਸ਼ੁਰਜਿਨ, ਤਮੇਵ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਮ੍

(ਅਰ੍ਥਾਦ੍ ਅਿਭਿਸ਼਼ਕ੍ਤ)ੰ ਵਦਨ੍ਿਤ|
ⅩⅦ ਇੱਥਮ੍ ਇਬਰ੍ਾਹੀਮੋ ਦਾਯੂਦੰ ਯਾਵਤ੍ ਸਾਕਲਯ੍ੇਨ ਚਤੁਰ੍ਦਸ਼ਪੁਰੁਸ਼਼ਾਃ; ਆ ਦਾਯੂਦਃ ਕਾਲਾਦ੍ ਬਾਿਬਿਲ

ਪਰ੍ਵਸਨਕਾਲੰ ਯਾਵਤ੍ ਚਤੁਰ੍ਦਸ਼ਪੁਰੁਸ਼਼ਾ ਭਵਨ੍ਿਤ| ਬਾਿਬਿਲ ਪਰ੍ਵਾਸਨਕਾਲਾਤ੍ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਕਾਲੰ ਯਾਵਤ੍
ਚਤੁਰ੍ਦਸ਼ਪੁਰੁਸ਼਼ਾ ਭਵਨ੍ਿਤ|

ⅩⅧ ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਜਨ੍ਮ ਕਥ੍ਥਤੇ| ਮਿਰਯਮ੍ ਨਾਿਮਕਾ ਕਨਯ੍ਾ ਯੂਸ਼਼ਫੇ ਵਾਗ੍ਦੱਤਾਸੀਤ੍, ਤਦਾ ਤਯੋਃ
ਸਙ੍ਗਮਾਤ੍ ਪਰ੍ਾਕ੍ ਸਾ ਕਨਯ੍ਾ  ਪਿਵਤੇਣਾਤ੍ਮਨਾ ਗਰ੍ਭਵਤੀ ਬਭੂਵ|

ⅩⅨ ਤਤ ਤਸਯ੍ਾਃ ਪਿਤ ਰਯ੍ੂਸ਼਼ਫ੍ ਸੌਜਨਯ੍ਾਤ੍ ਤਸਯ੍ਾਃ ਕਲਙ੍ਗੰ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਿਯਤੁਮ੍ ਅਿਨੱਛਨ੍ ਗੋਪਨੇਨੇ ਤਾਂ
ਪਾਿਰਤਯ੍ਕ੍ਤੁੰ ਮਨਸ਼੍ਚ ੇ|

ⅩⅩ ਸ ਤਥੈਵ ਭਾਵਯਿਤ, ਤਦਾਨੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਦੂਤਃ ਸਵ੍ਪ੍ਨੇ ਤੰ ਦਰ੍ਸ਼ਨੰ ਦੱਤਾ ਵਯ੍ਾਜਹਾਰ, ਹੇ ਦਾਯੂਦਃ
ਸਨ੍ਤਾਨ ਯੂਸ਼਼ਫ੍ ਤੰ ਿਨਜਾਂ ਜਾਯਾਂ ਮਿਰਯਮਮ੍ ਆਦਾਤੁੰ ਮਾ ਭੈਸ਼਼ੀਃ|

ⅩⅪਯਤਸ੍ਤਸਯ੍ਾ ਗਰ੍ਭਃ ਪਿਵਤਾਦਾਤ੍ਮਨ(ਅ)ਭਵਤ੍, ਸਾ ਚ ਪੁਤੰ ਪਰ੍ਸਿਵਸ਼਼ਯ੍ਤੇ, ਤਦਾ ਤੰ ਤਸਯ੍ ਨਾਮ ਯੀਸ਼ੁਮ੍
(ਅਰ੍ਥਾਤ੍ ਤਾਤਾਰੰ) ਕਰੀਸ਼਼ਯ੍ਸੇ, ਯਸ੍ਮਾਤ੍ ਸ ਿਨਜਮਨੁਜਾਨ੍ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਕਲੁਸ਼਼ੇਭਯ੍ ਉੱਧਿਰਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

ⅩⅫ ਇੱਥੰ ਸਿਤ, ਪਸ਼ਯ੍ ਗਰ੍ਭਵਤੀ ਕਨਯ੍ਾ ਤਨਯੰ ਪਰ੍ਸਿਵਸ਼਼ਯ੍ਤੇ| ਇਮੰਾਨੂਯੇਲ੍ ਤਦੀਯਞ੍ਚ ਨਾਮਧੇਯੰ
ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|| ਇਮੰਾਨੂਯੇਲ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਸਙ੍ਗੀਸ਼ਵ੍ਰਇਤਯ੍ਰ੍ਥਃ|

ⅩⅩⅢ ਇਿਤ ਯਦ੍ ਵਚਨੰ ਪੁਰ੍ੱਵੰ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਕ੍ਤਾ ਈਸ਼ਵ੍ਰਃ ਕਥਾਯਾਮਾਸ, ਤਤ੍ ਤਦਾਨੀਂ ਿਸੱਧਮਭਵਤ੍|
ⅩⅩⅣ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਯੂਸ਼਼ਫ੍ ਿਨਦਾਤੋ ਜਾਗਿਰਤ ਉੱਥਾਯ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰੀਯਦੂਤਸਯ੍ ਿਨਦੇਸ਼ਾਨੁਸਾਰੇਣ ਿਨਜਾਂ ਜਾਯਾਂ

ਜਗਰ੍ਾਹ,
ⅩⅩⅤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਾਵਤ੍ ਸਾ ਿਨਜੰ ਪਰ੍ਥਮਸੁਤੰ ਅ ਸੁਸ਼਼ੁਵੇ, ਤਾਵਤ੍ ਤਾਂ ਨਪਾਗੱਛਤ੍, ਤਤਃ ਸੁਤਸਯ੍ ਨਾਮ ਯੀਸ਼ੁੰ ਚ ੇ|

Ⅱ
Ⅰ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਹੇਰੋਦ੍ ਸੰਜ੍ਞਕੇ ਰਾਜ੍ਿਞ ਰਾਜਯ੍ੰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਿਯਹੂਦੀਯਦੇਸ਼ਸਯ੍ ਬੈਤ੍ਲੇਹਿਮ ਨਗਰੇ ਯੀਸ਼ੌ ਜਾਤਵਿਤ

ਚ, ਕਿਤਪਯਾ ਜਯ੍ੋਿਤਰ੍ੱਵਦੁਃ ਪੂਰ੍ੱਵਸਯ੍ਾ ਿਦਸ਼ੋ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ਨਗਰੰ ਸਮੇਤਯ੍ ਕਥਯਮਾਸੁਃ,
Ⅱ ਯੋ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨਾਂ ਰਾਜਾ ਜਾਤਵਾਨ੍, ਸ ਕੁਤਾਸ੍ਤ?ੇ ਵਯੰ ਪੂਰ੍ੱਵਸਯ੍ਾਂ ਿਦਿਸ਼ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ਤਸ੍ਤਦੀਯਾਂ ਤਾਰਕਾਮ੍

ਅਪਸ਼ਯ੍ਾਮ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤੰ ਪਰ੍ਣਨ੍ਤੁਮ੍ ਅ◌ाਗਮਾਮ|
Ⅲ ਤਦਾ ਹੇਰੋਦ੍ ਰਾਜਾ ਕਥਾਮੇਤਾਂ ਿਨਸ਼ਮਯ੍ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ਨਗਰਸ੍ਿਥਤੈਃ ਸਰ੍ੱਵਮਾਨਵੈਃ ਸਾਰ੍ੱਧਮ੍ ਉਿਦਜਯ੍



Matthew Ⅱ:Ⅳ 2 Matthew Ⅲ:Ⅳ

Ⅳ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਪਰ੍ਧਾਨਯਾਜਕਾਨ੍ ਅਧਯ੍ਾਪਕਾਸ਼ਂ੍ਚ ਸਮਾਹੂਯਾਨੀਯ ਪਪਰ੍ੱਛ, ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਃ ਕੁਤ ਜਿਨਸ਼਼ਯ੍ਤੇ?
Ⅴ ਤਦਾ ਤੇ ਕਥਯਾਮਾਸੁਃ, ਿਯਹੂਦੀਯਦੇਸ਼ਸਯ੍ ਬੈਤ੍ਲੇਹਿਮ ਨਗਰ,ੇ ਯਤੋ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਨਾ ਇੱਥੰ ਿਲਿਖਤਮਾਸ੍ਤ,ੇ
Ⅵ ਸਰ੍ੱਵਾਭਯ੍ੋ ਰਾਜਧਾਨੀਭਯ੍ੋ ਿਯਹੂਦੀਯਸਯ੍ ਨੀਵʼਤਃ| ਹੇ ਯੀਹੂਦੀਯਦੇਸ਼ਸਯ੍ੇ ਬੈਤ੍ਲੇਹਮ੍ ਤੰ ਨ ਚਾਵਰਾ|

ਇਸਰ੍ਾਯੇਲੀਯਲੋਕਾਨ੍ ਮੇ ਯਤੋ ਯਃ ਪਾਲਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ| ਤਾਦʼਗੇਕੋ ਮਹਾਰਾਜਸ੍ਤਨ੍ਮਧਯ੍ ਉਦ੍ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਤੀ||
Ⅶ ਤਦਾਨੀਂ ਹੇਰੋਦ੍ ਰਾਜਾ ਤਾਨ੍ ਜਯ੍ੋਿਤਰ੍ੱਿਵਦੋ ਗੋਪਨਮ੍ ਆਹੂਯ ਸਾ ਤਾਰਕਾ ਕਦਾ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾਭਵਤ੍ , ਤਦ੍

ਿਵਿਨਸ਼੍ਚਯਾਮਾਸ|
Ⅷਅਪਰੰ ਤਾਨ੍ ਬੈਤ੍ਲੇਹਮੰ ਪਰ੍ਹੀਤਯ੍ ਗਿਦਤਵਾਨ੍, ਯੂਯੰ ਯਾਤ, ਯਤ੍ਨਾਤ੍ ਤੰ ਿਸ਼ਸ਼ੁਮ੍ ਅਿਨਸ਼਼ਯ੍ ਤਦੁੱਦੇਸ਼ੇ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤੇ

ਮਹਯ੍ੰ ਵਾਰ੍ੱਤਾਂ ਦਾਸਯ੍ਥ, ਤਤੋ ਮਯਾਿਪ ਗਤਾ ਸ ਪਰ੍ਣੰਸਯ੍ਤ|ੇ
Ⅸ ਤਦਾਨੀਂ ਰਾਜ੍ਞ ਏਤਾਦʼਸ਼ੀਮ੍ ਆਜ੍ਞਾਂ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ ਤੇ ਪਰ੍ਤਸ੍ਿਥਰੇ, ਤਤਃ ਪੂਰ੍ੱਵਰ੍ਸਯ੍ਾਂ ਿਦਿਸ਼ ਸ੍ਿਥਤੈਸ੍ਤੈ ਰਯ੍ਾ

ਤਾਰਕਾ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਸਾ ਤਾਰਕਾ ਤੇਸ਼਼ਾਮਗਰ੍ੇ ਗਤਾ ਯਤ ਸ੍ਥਾਨੇ ਿਸ਼ਸ਼ੂਰਾਸ੍ਤ,ੇ ਤਸਯ੍ ਸ੍ਥਾਨਸਯ੍ੋਪਿਰ ਸ੍ਥਿਗਤਾ ਤਸਯ੍|ੌ
Ⅹ ਤਦ੍ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਤੇ ਮਹਾਨਨ੍ਿਦਤਾ ਬਭੂਵਃੁ,
Ⅺਤਤੋ ਗੇਹਮਧਯ੍ ਪਰ੍ਿਵਸ਼ਯ੍ ਤਸਯ੍ ਮਾਤਾ ਮਿਰਯਮਾ ਸਾੱਧੰ ਤੰ ਿਸ਼ਸ਼ੁੰ ਿਨਰੀਕ੍ਸ਼਼ਯ ਦਣ੍ਡਵਦ੍ ਭੂਤਾ ਪਰ੍ਣੇਮੁਃ, ਅਪਰੰ

ਸਵ੍ੇਸ਼਼ਾਂ ਘਨਸਮ੍ਪੱਿਤੰ ਮੋਚਿਯਤਾ ਸੁਵਰ੍ਣੰ ਕੁਨ੍ਦੁਰੁੰ ਗਨ੍ਧਰਮਞ੍ਚ ਤਸ੍ਮੈ ਦਰ੍ਸ਼ਨੀਯੰ ਦੱਤਵਨ੍ਤਃ|
Ⅻ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਹੇਰੋਦ੍ ਰਾਜਸਯ੍ ਸਮੀਪੰ ਪੁਨਰਿਪ ਗਨ੍ਤੁੰ ਸਵ੍ਪ੍ਨ ਈਸ਼ਵ੍ਰੇਣ ਿਨਿਸ਼਼ੱਧਾਃ ਸਨ੍ਤੋ (ਅ)ਨਯ੍ੇਨ ਪਥਾ ਤੇ

ਿਨਜਦੇਸ਼ੰ ਪਰ੍ਿਤ ਪਰ੍ਤਸ੍ਿਥਰੇ|
ⅩⅢ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਤੇਸ਼਼ੁ ਗਤਵਤ੍ਮੁ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਦੂਤੋ ਯੂਸ਼਼ਫੇ ਸਵ੍ਪ੍ਨੇ ਦਰ੍ਸ਼ਨੰ ਦਤਾ ਜਗਾਦ, ਤਮ੍ ਉੱਥਾਯ ਿਸ਼ਸ਼ੁੰ

ਤਨ੍ਮਾਤਰਞ੍ਚ ਗʼਹੀਤਾ ਿਮਸਰ੍ਦੇਸ਼ੰ ਪਲਾਯਸਵ੍, ਅਪਰੰ ਯਾਵਦਹੰ ਤੁਭਯ੍ੰ ਵਾਰ੍ੱਤਾਂ ਨ ਕਥਿਯਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ, ਤਾਵਤ੍ ਤਤੈਵ
ਿਨਵਸ, ਯਤੋ ਰਾਜਾ ਹੇਰੋਦ੍ ਿਸ਼ਸ਼ੁੰ ਨਾਸ਼ਿਯਤੁੰ ਮʼਗਿਯਸ਼਼ਯ੍ਤੇ|

ⅩⅣ ਤਦਾਨੀਂ ਯੂਸ਼਼ਫ੍ ਉੱਥਾਯ ਰਜਨਯ੍ਾਂ ਿਸ਼ਸ਼ੁੰ ਤਨ੍ਮਾਤਰਞ੍ਚ ਗʼਹੀਤਾ ਿਮਸਰ੍ਦੇਸ਼ੰ ਪਰ੍ਿਤ ਪਰ੍ਤਸ੍ਥੇ,
ⅩⅤ ਗਤਾ ਚ ਹੇਰੋਦੋ ਨʼਪਤੇ ਰ੍ਮਰਣਪਰ੍ੱਯਨ੍ਤੰ ਤਤ ਦੇਸ਼ੇ ਨਯ੍ੁਵਾਸ, ਤੇਨ ਿਮਸਰ੍ਦੇਸ਼ਾਦਹੰ ਪੁਤੰ ਸਵ੍ਕੀਯੰ

ਸਮੁਪਾਹੂਯਮ੍| ਯਦੇਤਦਚਨਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੇਣ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਨਾ ਕਿਥਤੰ ਤਤ੍ ਸਫਲਮਭੂਤ੍|
ⅩⅥ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਹੇਰੋਦ੍ ਜਯ੍ੋਿਤਿਰਦ੍ਿਭਰਾਤ੍ਮਾਨੰ ਪਰ੍ਵਞ੍ਿਚਤੰ ਿਵਜ੍ਞਾਯ ਭʼਸ਼ੰ ਚੁਕੋਪ; ਅਪਰੰ

ਜਯ੍ੋਿਤਰ੍ੱਿਵਦ੍ਭਯ੍ਸ੍ਤੇਨ ਿਵਿਨਸ਼੍ਿਚਤੰ ਯਦ੍ ਿਦਨੰ ਤੱਿਦਨਾਦ੍ ਗਣਿਯਤਾ ਿਦਤੀਯਵਤ੍ਸਰੰ ਪਰ੍ਿਵਸ਼਼੍ਟਾ ਯਾਵਨ੍ਤੋ
ਬਾਲਕਾ ਅਸ੍ਿਮਨ੍ ਬੈਤ੍ਲੇਹਮ੍ਨਗਰੇ ਤਤ੍ਸੀਮਮਧਯ੍ੇ ਚਾਸਨ੍, ਲੋਕਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਹਤਯ੍ ਤਾਨ੍ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਘਾਤਯਾਮਾਸ|

ⅩⅦਅਤਃ ਅਨੇਕਸਯ੍ ਿਵਲਾਪਸਯ੍ ਿਨਨਾਦ: ਨ੍ਦਨਸਯ੍ ਚ| ਸ਼ੋਕੇਨ ਕʼਤਸ਼ਬ੍ਦਸ਼੍ਚ ਰਾਮਾਯਾਂ ਸੰਿਨਸ਼ਮਯ੍ਤੇ|
ਸਵ੍ਬਾਲਗਣਹੇਤੋਰੈ ਰਾਹੇਲ੍ ਨਾਰੀ ਤੁ ਰੋਿਦਨੀ| ਨ ਮਨਯ੍ਤੇ ਪਰ੍ਬੋਧਨ੍ਤੁ ਯਤਸ੍ਤੇ ਨੈਵ ਮਨ੍ਿਤ ਿਹ||

ⅩⅧ ਯਦੇਤਦ੍ ਵਚਨੰ ਿਯਰੀਿਮਯਨਾਮਕਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਨਾ ਕਿਥਤੰ ਤਤ੍ ਤਦਾਨੀਂ ਸਫਲਮ੍ ਅਭੂਤ੍|
ⅩⅨਤਦਨਨ੍ਤਰੰ ਹੇਰੇਿਦ ਰਾਜਿਨ ਮʼਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਦੂਤੋ ਿਮਸਰ੍ਦੇਸ਼ੇ ਸਵ੍ਪ੍ਨੇ ਦਰ੍ਸ਼ਨੰ ਦੱਤਾ ਯੂਸ਼਼ਫੇ ਕਿਥਤਵਾਨ੍
ⅩⅩ ਤਮ੍ ਉੱਥਾਯ ਿਸ਼ਸ਼ੁੰ ਤਨ੍ਮਾਤਰਞ੍ਚ ਗʼਹੀਤਾ ਪੁਨਰਪੀਸਰ੍ਾਯੇਲੋ ਦੇਸ਼ੰ ਯਾਹੀ, ਯੇ ਜਨਾਃ ਿਸ਼ਸ਼ੁੰ ਨਾਸ਼ਿਯਤੁਮ੍

ਅਮʼਗਯਨ੍ਤ, ਤੇ ਮʼਤਵਨ੍ਤਃ|
ⅩⅪ ਤਦਾਨੀਂ ਸ ਉੱਥਾਯ ਿਸ਼ਸ਼ੁੰ ਤਨ੍ਮਾਤਰਞ੍ਚ ਗʼਹ੍ਲਨ੍ ਇਸਰ੍ਾਯੇਲ੍ਦੇਸ਼ਮ੍ ਆਜਗਾਮ|
ⅩⅫ ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਯਹੂਦੀਯਦੇਸ਼ੇ ਅਰ੍ਿਖਲਾਯਨਾਮ ਰਾਜਕੁਮਾਰੋ ਿਨਜਿਪਤੁ ਰੇਰੋਦਃ ਪਦੰ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ ਰਾਜਤੰ ਕਰੋਤੀਿਤ

ਿਨਸ਼ਮਯ੍ ਤਤ੍ ਸ੍ਥਾਨੰ ਯਾਤੁੰ ਸ਼ਙ੍ਿਕਤਵਾਨ੍, ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਸਵ੍ਪ੍ਨ ਈਸ਼ਵ੍ਰਾਤ੍ ਪਰ੍ਬੋਧੰ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ ਗਾਲੀਲ੍ਦੇਸ਼ਸਯ੍ ਪਰ੍ਦੇਸ਼ੈਕੰ
ਪਰ੍ਸ੍ਥਾਯ ਨਾਸਰੰਨਾਮ ਨਗਰੰ ਗਤਾ ਤਤ ਨਯ੍ੁਿਸ਼਼ਤਵਾਨ੍,

ⅩⅩⅢ ਤੇਨ ਤੰ ਨਾਸਰਤੀਯੰ ਕਥਿਯਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ, ਯਦੇਤਦਾਕਯ੍ੰ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਿਭਰੁਕ੍ੱਤੰ ਤਤ੍ ਸਫਲਮਭਵਤ੍|

Ⅲ
Ⅰ ਤਦਾਨ ਯੋਹ੍ੰਨਾਮਾ ਮੱਜਿਯਤਾ ਿਯਹੂਦੀਯਦੇਸ਼ਸਯ੍ ਪਰ੍ਾਨ੍ਤਰਮ੍ ਉਪਸ੍ਥਾਯ ਪਰ੍ਚਾਰਯਨ੍ ਕਥਯਾਮਾਸ,
Ⅱ ਮਨਾਿਂਸ ਪਰਾਵਰ੍ੱਤਯਤ, ਸਵ੍ਰ੍ਗੀਯਰਾਜਤੰ ਸਮੀਪਮਾਗਤਮ੍|
Ⅲ ਪਰਮੇਸ਼ਸਯ੍ ਪਨ੍ਥਾਨੰ ਪਿਰਸ਼਼੍ਕੁਰੁਤ ਸਰ੍ੱਵਤਃ| ਤਸਯ੍ ਰਾਜਪਥਾਸ਼ਂ੍ਚੈਵ ਸਮੀਕੁਰੁਤ ਸਰ੍ੱਵਥਾ| ਇਤਯ੍ੇਤਤ੍

ਪਰ੍ਾਨ੍ਤਰੇ ਵਾਕਯ੍ੰ ਵਦਤਃ ਕਸਯ੍ਿਚਦ੍ ਰਵਃ||
Ⅳ ਏਤਦਚਨੰ ਿਯਸ਼ਿਯਯਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਨਾ ਯੋਹਨਮੁੱਿਦਸ਼ਯ੍ ਭਾਿਸ਼਼ਤਮ੍| ਯੋਹਨ ਵਸਨੰ ਮਹਾਙ੍ਗਰੋਮਜੰ ਤਸਯ੍

ਕਟੌ ਚਰ੍ੰਮਕਿਟਬਨ੍ਧਨੰ; ਸ ਚ ਸ਼ੂਕਕੀਟਾਨ੍ ਮਧੁ ਚ ਭੁਕ੍ਤਵਾਨ੍|
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Ⅴ ਤਦਾਨੀਂ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ਨਗਰਿਨਵਾਿਸਨਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਿਯਹੂਿਦਦੇਸ਼ੀਯਾ ਯਰ੍ੱਦਨ੍ਤਿਟਨਯ੍ਾ ਉਭਯਤਟਸ੍ਥਾਸ਼੍ਚ
ਮਾਨਵਾ ਬਿਹਰਾਗਤਯ੍ ਤਸਯ੍ ਸਮੀਪੇ

Ⅵ ਸਵ੍ੀਯੰ ਸਵ੍ੀਯੰ ਦੁਿਰਤਮ੍ ਅਙ੍ਗੀਕʼਤਯ੍ ਤਸਯ੍ਾਂ ਯਰ੍ੱਦਿਨ ਤੇਨ ਮੱਿਜਤਾ ਬਭੂਵਃੁ|
Ⅶ ਅਪਰੰ ਬਹੂਨ੍ ਿਫਰੂਿਸ਼ਨਃ ਿਸਦੂਿਕਨਸ਼੍ਚ ਮਨੁਜਾਨ੍ ਮੰਕ੍ਤੁੰ ਸਵ੍ਸਮੀਪਮ੍ ਆਗੱਛ੍ਤੋ ਿਵਲੋਕਯ੍ ਸ ਤਾਨ੍

ਅਿਭਦਧੌ, ਰੇ ਰੇ ਭੁਜਗਵੰਸ਼ਾ ਆਗਾਮੀਨਃ ਕੋਪਾਤ੍ ਪਲਾਿਯਤੁੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਕਸ਼੍ਚੇਿਤਤਵਾਨ੍?
Ⅷ ਮਨਃਪਰਾਵਰ੍ੱਤਨਸਯ੍ ਸਮੁਿਚਤੰ ਫਲੰ ਫਲਤ|
Ⅸ ਿਕਨ੍ਤਸ੍ਮਾਕੰ ਤਾਤ ਇਬਰ੍ਾਹੀਮ੍ ਅਸ੍ਤੀਿਤ ਸਵ੍ੇਸ਼਼ੁ ਮਨਃਸੁ ਚੀਨ੍ਤਯਨ੍ਤੋ ਮਾ ਵਯ੍ਾਹਰਤ| ਯਤੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਅਹੰ

ਵਦਾਿਮ, ਈਸ਼ਵ੍ਰ ਏਤੇਭਯ੍ਃ ਪਾਸ਼਼ਾਣੇਭਯ੍ ਇਬਰ੍ਾਹੀਮਃ ਸਨ੍ਤਾਨਾਨ੍ ਉਤ੍ਪਾਦਿਯਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ|
Ⅹ ਅਪਰੰ ਪਾਦਪਾਨਾਂ ਮੂਲੇ ਕੁਠਾਰ ਇਦਾਨੀਮਿਪ ਲਗਨ੍ ਆਸ੍ਤੇ, ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਯਸ੍ਿਮਨ੍ ਪਾਦਪੇ ਉੱਤਮੰ ਫਲੰ ਨ

ਭਵਿਤ, ਸ ਕʼ◌ੱਤੋ ਮਧਯ੍ੇ(ਅ)ਗ੍ਿਨੰ ਿਨਕ੍ਸ਼਼ੇਪ੍ਸਯ੍ਤੇ|
Ⅺਅਪਰਮ੍ ਅਹੰ ਮਨਃਪਰਾਵਰ੍ੱਤਨਸੂਚਕੇਨ ਮੱਜਨੇਨ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਮੱਜਯਾਮੀਿਤ ਸਤਯ੍,ੰ ਿਕਨ੍ਤੁ ਮਮ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਯ

ਆਗੱਛਿਤ, ਸ ਮੱਤੋਿਪ ਮਹਾਨ੍, ਅਹੰ ਤਦੀਯੋਪਾਨਹੌ ਵੋਢੁਮਿਪ ਨਿਹ ਯੋਗਯ੍ੋਸ੍ਿਮ, ਸ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਵਹ੍ਿਨਰੂਪੇ ਪਿਵਤ
ਆਤ੍ਮਿਨ ਸੰਮੱਜਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

Ⅻ ਤਸਯ੍ ਕਾਰੇ ਸੂਰ੍ਪ ਆਸ੍ਤੇ, ਸ ਸਵ੍ੀਯਸ਼ਸਯ੍ਾਿਨ ਸਮਯ੍ਕ੍ ਪਰ੍ਸ੍ਫੋਟਯ੍ ਿਨਜਾਨ੍ ਸਕਲਗੋਧੂਮਾਨ੍ ਸੰਗʼਹਯ੍
ਭਾਣ੍ਡਾਗਾਰੇ ਸ੍ਥਾਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ, ਿਕੰਨ੍ਤੁ ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ ਵਸ਼ੁ਼ਾਣਯ੍ਿਨਰ੍ੱਵਾਣਵਹ੍ਿਨਨਾ ਦਾਹਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

ⅩⅢ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਯੀਸ਼ੁ ਰਯ੍ੋਹਨਾ ਮੱਿਜਤੋ ਭਿਵਤੁੰ ਗਾਲੀਲ੍ਪਰ੍ਦੇਸ਼ਾਦ੍ ਯਰ੍ੱਦਿਨ ਤਸਯ੍ ਸਮੀਪਮ੍ ਆਜਗਾਮ|
ⅩⅣ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੋਹਨ੍ ਤੰ ਿਨਿਸ਼਼ਧਯ੍ ਬਭਾਸ਼਼,ੇ ਤੰ ਿਕੰ ਮਮ ਸਮੀਪਮ੍ ਆਗੱਛਿਸ? ਵਰੰ ਤਯਾ ਮੱਜਨੰ ਮਮ ਪਰ੍ਯੋਜਨਮ੍

ਆਸ੍ਤੇ|
ⅩⅤ ਤਦਾਨੀਂ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵੋਚਤ੍; ਈਦਾਨੀਮ੍ ਅਨੁਮਨਯ੍ਸਵ੍, ਯਤ ਇੱਥੰ ਸਰ੍ੱਵਧਰ੍ੰਮਸਾਧਨਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ

ਕਰ੍ੱਤਵਯ੍ੰ, ਤਤਃ ਸ(ੋਅ)ਨਮਨਯ੍ਤ|
ⅩⅥਅਨਨ੍ਤਰੰ ਯੀਸ਼ੁਰੰਮਿਸ ਮੱਿਜਤੁਃ ਸਨ੍ ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼਼ਣਾਤ੍ ਤੋਯਮਧਯ੍ਾਦ੍ ਉੱਥਾਯ ਜਗਾਮ, ਤਦਾ ਜੀਮੂਤਦਾਰੇ ਮੁਕ੍ਤੇ

ਜਾਤੇ, ਸ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ਾਤ੍ਮਾਨੰ ਕਪੋਤਵਦ੍ ਅਵਰੁਹਯ੍ ਸਵ੍ੋਪਰ੍ੱਯਾਗੱਛਨ੍ਤੰ ਵੀਕ੍ਸ਼਼ਾਞ੍ਚ ੇ|
ⅩⅦ ਅਪਰਮ੍ ਏਸ਼਼ ਮਮ ਿਪਰ੍ਯਃ ਪੁਤ ਏਤਸ੍ਿਮੰਨੇਵ ਮਮ ਮਹਾਸਨ੍ਤੋਸ਼਼ ਏਤਾਦʼਸ਼ੀ ਵਯ੍ੋਮਜਾ ਵਾਗ੍ ਬਭੂਵ|

Ⅳ
Ⅰ ਤਤਃ ਪਰੰ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪਰ੍ਤਾਰਕੇਣ ਪਰੀਕ੍ਿਸ਼਼ਤੋ ਭਿਵਤੁਮ੍ ਆਤ੍ਮਨਾ ਪਰ੍ਾਨ੍ਤਰਮ੍ ਆਕʼਸ਼਼੍ਟਃ
Ⅱ ਸਨ੍ ਚਤਾਿਰੰਸ਼ਦਹੋਰਾਤਾਨ੍ ਅਨਾਹਾਰਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ ਕ੍ਸ਼਼ੁਿਧਤੋ ਬਭੂਵ|
Ⅲ ਤਦਾਨੀਂ ਪਰੀਕ੍ਿਸ਼਼ਤਾ ਤਤ੍ਸਮੀਪਮ੍ ਆਗਤਯ੍ ਵਯ੍ਾਹʼਤਵਾਨ੍, ਯਿਦ ਤਮੀਸ਼ਵ੍ਰਾਤ੍ਮਜੋ ਭਵੇਸ੍ਤਰਯ੍ਾਜ੍ਞਯਾ

ਪਾਸ਼਼ਾਣਾਨੇਤਾਨ੍ ਪੂਪਾਨ੍ ਿਵਧੇਿਹ|
Ⅳ ਤਤਃ ਸ ਪਰ੍ਤਯ੍ਬਰ੍ਵੀਤ੍, ਇੱਥੰ ਿਲਿਖਤਮਾਸ੍ਤ,ੇ "ਮਨੁਜਃ ਕੇਵਲਪੂਪੇਨ ਨ ਜੀਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ, ਿਕਨ੍ਤੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍

ਵਦਨਾਦ੍ ਯਾਿਨ ਯਾਿਨ ਵਚਾਿਂਸ ਿਨਃਸਰਨ੍ਿਤ ਤੈਰੇਵ ਜੀਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ| "
Ⅴ ਤਦਾ ਪਰ੍ਤਾਰਕਸ੍ਤੰ ਪੁਣਯ੍ਨਗਰੰ ਨੀਤਾ ਮਨ੍ਿਦਰਸਯ੍ ਚੂਡੋਪਿਰ ਿਨਧਾਯ ਗਿਦਤਵਾਨ੍,
Ⅵ ਤੰ ਯਿਦਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਤਨਯੋ ਭਵੇਸ੍ਤਰੀਤ(ੋਅ)ਧਃ ਪਤ,ਯਤਇੱਥੰ ਿਲਿਖਤਮਾਸ੍ਤ,ੇਆਦੇਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਿਨਜਾਨ੍ ਦੂਤਾਨ੍

ਰਕ੍ਿਸ਼਼ਤੁੰ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰਃ| ਯਥਾ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ੁ ਮਾਰ੍ਗੇਸ਼਼ੁ ਤਦੀਯਚਰਣਦਯੇ| ਨ ਲਗੇਤ੍ ਪਰ੍ਸ੍ਤਰਾਘਾਤਸ੍ਤਾਂ ਘਿਰਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ
ਤੇ ਕਰੈਃ||

Ⅶ ਤਦਾਨੀਂ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਸ੍ਮੈ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਏਤਦਿਪ ਿਲਿਖਤਮਾਸ੍ਤੇ, "ਤੰ ਿਨਜਪਰ੍ਭੰੁ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰੰ ਮਾ ਪਰੀਕ੍ਸ਼਼ਸਵ੍| "
Ⅷ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਪਰ੍ਤਾਰਕਃ ਪੁਨਰਿਪ ਤਮ੍ ਅਤਯ੍ੁਞ੍ਚਧਰਾਧਰੋਪਿਰ ਨੀਤਾ ਜਗਤਃ ਸਕਲਰਾਜਯ੍ਾਿਨ

ਤਦੈਸ਼ਵ੍ਰ੍ੱਯਾਿਣ ਚ ਦਰ੍ਸ਼ਯਾਸ਼੍ਚਕਾਰ ਕਥਯਾਞ੍ਚਕਾਰ ਚ,
Ⅸ ਯਿਦ ਤੰ ਦਣ੍ਡਵਦ੍ ਭਵਨ੍ ਮਾਂ ਪਰ੍ਣਮੇਸ੍ਤਰਯ੍ਹਮ੍ ਏਤਾਿਨ ਤੁਭਯ੍ੰ ਪਰ੍ਦਾਸਯ੍ਾਿਮ|
Ⅹ ਤਦਾਨੀਂ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਮਵੋਚਤ੍, ਦੂਰੀਭਵ ਪਰ੍ਤਾਰਕ, ਿਲਿਖਤਿਮਦਮ੍ ਆਸ੍ਤੇ, "ਤਯਾ ਿਨਜਃ ਪਰ੍ਭੁਃ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰਃ

ਪਰ੍ਣਮਯ੍ਃ ਕੇਵਲਃ ਸ ਸੇਵਯ੍ਸ਼੍ਚ| "
Ⅺ ਤਤਃ ਪਰ੍ਤਾਰਕੇਣ ਸ ਪਰ੍ੱਯਤਯ੍ਾਿਜ, ਤਦਾ ਸਵ੍ਰ੍ਗੀਯਦੂਤੈਰਾਗਤਯ੍ ਸ ਿਸਸ਼਼ੇਵ|ੇ
Ⅻ ਤਦਨਨ੍ਤਰੰ ਯੋਹਨ੍ ਕਾਰਾਯਾਂ ਬਬਨ੍ਧੇ, ਤਦਾਰ੍ੱਤਾਂ ਿਨਸ਼ਮਯ੍ ਯੀਸ਼ੁਨਾ ਗਾਲੀਲ੍ ਪਰ੍ਾਸ੍ਥੀਯਤ|
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ⅩⅢ ਤਤਃ ਪਰੰ ਸ ਨਾਸਰੰਨਗਰੰ ਿਵਹਾਯ ਜਲਘੇਸ੍ਤਟੇ ਿਸਬੂਲੰੂਨਪ੍ਤਾਲੀ ਏਤਯੋਰੁਵਭਯੋਃ ਪਰ੍ਦੇਸ਼ਯੋਃ
ਸੀਮ੍ਨਰ੍ਮਧਯ੍ਵਰ੍ੱਤੀ ਯ: ਕਫਰ੍ਨਾਹੂਮ੍ ਤੰਨਗਰਮ੍ ਇਤਾ ਨਯ੍ਵਸਤ੍|

ⅩⅣ ਤਸ੍ਮਾਤ੍, ਅਨਯ੍ਾਦੇਸ਼ੀਯਗਾਲੀਿਲ ਯਰ੍ੱਦਨ੍ਪਾਰੇ(ਅ)ਬ੍ਿਧਰੋਧਿਸ| ਨਪ੍ਤਾਿਲਿਸਬੂਲੂਨ੍ਦੇਸ਼ੌ ਯਤ ਸ੍ਥਾਨੇ
ਸ੍ਿਥਤੌ ਪੁਰਾ|

ⅩⅤਤਤਤਯ੍ਾ ਮਨੁਜਾ ਯੇ ਯੇ ਪਰ੍ੱਯਭਾਮਯ੍ਨ੍ ਤਿਮਸਰ੍ਕੇ| ਤੈਰ੍ਜਨੈਰ੍ਬʼਹਦਾਲੋਕਃ ਪਿਰਦਰ੍ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਤਦਾ|ਅਵਸਨ੍
ਯੇ ਜਨਾ ਦੇਸ਼ੇ ਮʼਤਯ੍ੁੱਛਾਯਾਸਵ੍ਰੂਪਕੇ| ਤੇਸ਼਼ਾਮੁਪਿਰ ਲੋਕਾਨਾਮਾਲੋਕਃ ਸੰਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਤਃ||

ⅩⅥ ਯਦੇਤਦਚਨੰ ਿਯਸ਼ਿਯਯਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਨਾ ਪਰ੍ੋਕ੍ਤ,ੰ ਤਤ੍ ਤਦਾ ਸਫਲਮ੍ ਅਭੂਤ੍|
ⅩⅦ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਯੀਸ਼ੁਃ ਸੁਸੰਵਾਦੰ ਪਰ੍ਚਾਰਯਨ੍ ਏਤਾਂ ਕਥਾਂ ਕਥਿਯਤੁਮ੍ ਆਰੇਭੇ, ਮਨਾਿਂਸ ਪਰਾਵਰ੍ੱਤਯਤ,

ਸਵ੍ਰ੍ਗੀਯਰਾਜਤੰ ਸਿਵਧਮਭਵਤ੍|
ⅩⅧ ਤਤਃ ਪਰੰ ਯੀਸ਼ੁ ਰ੍ਗਾਲੀਲੋ ਜਲਧੇਸ੍ਤਟੇਨ ਗੱਛਨ੍ ਗੱਛਨ੍ਆਨ੍ਿਦਯਸ੍ਤਸਯ੍ ਭਾਤਾ ਿਸ਼ਮੋਨ੍ ਅਰ੍ਥਤੋ ਯੰ

ਿਪਤਰੰ ਵਦਨ੍ਿਤ ਏਤਾਵਭੌੁ ਜਲਘੌ ਜਾਲੰ ਕ੍ਿਸ਼਼ਪਨ੍ਤੌ ਦਦਰ੍ਸ਼, ਯਤਸ੍ਤੌ ਮੀਨਧਾਿਰਣਾਵਾਸ੍ਤਾਮ੍|
ⅩⅨ ਤਦਾ ਸ ਤਾਵਾਹੂਯ ਵਯ੍ਾਜਹਾਰ, ਯੁਵਾਂ ਮਮ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਆਗੱਛਤੰ, ਯੁਵਾਮਹੰ ਮਨੁਜਧਾਿਰਣੌ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ|
ⅩⅩ ਤੇਨੈਵ ਤੌ ਜਾਲੰ ਿਵਹਾਯ ਤਸਯ੍ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਆਗੱਛਤਾਮ੍|
ⅩⅪ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸ੍ਥਾਨਾਤ੍ ਵਜਨ੍ ਵਜਨ੍ ਿਸਵਿਦਯਸਯ੍ ਸੁਤੌ ਯਾਕੂਬ੍ ਯੋਹੰਨਾਮਾਨੌ ਦੌ ਸਹਜੌ ਤਾਤੇਨ

ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਨੌਕੋਪਿਰ ਜਾਲਸਯ੍ ਜੀਰ੍ਣੋੱਧਾਰੰ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਤੌ ਵੀਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ ਤਾਵਾਹੂਤਵਾਨ੍|
ⅩⅫ ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼਼ਣਾਤ੍ ਤੌ ਨਾਵੰ ਸਵ੍ਤਾਤਞ੍ਚ ਿਵਹਾਯ ਤਸਯ੍ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ਗਾਿਮਨੌ ਬਭੂਵਤੁਃ|
ⅩⅩⅢ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਭਜਨਭਵਨੇ ਸਮੁਪਿਦਸ਼ਨ੍ ਰਾਜਯ੍ਸਯ੍ ਸੁਸੰਵਾਦੰ ਪਰ੍ਚਾਰਯਨ੍ ਮਨੁਜਾਨਾਂ ਸਰ੍ੱਵਪਰ੍ਕਾਰਾਨ੍

ਰੋਗਾਨ੍ ਸਰ੍ੱਵਪਰ੍ਕਾਰਪੀਡਾਸ਼੍ਚ ਸ਼ਮਯਨ੍ ਯੀਸ਼ੁਃ ਕʼਤ੍ਸ੍ਨੰ ਗਾਲੀਲ੍ਦੇਸ਼ੰ ਭਿਮਤੁਮ੍ ਆਰਭਤ|
ⅩⅩⅣ ਤੇਨ ਕʼਤ੍ਸ੍ਨਸੁਿਰਯਾਦੇਸ਼ਸਯ੍ ਮਧਯ੍ੰ ਤਸਯ੍ ਯਸ਼ੋ ਵਯ੍ਾਪ੍ਨਤ੍, ਅਪਰੰ ਭੂਤਗਰ੍ਸ੍ਤਾ ਅਪਸ੍ਮਾਰਰ੍ਗੀਣਃ

ਪਕ੍ਸ਼਼ਾਧਾਿਤਪਰ੍ਭʼਤਯਸ਼੍ਚ ਯਾਵਨ੍ਤੋ ਮਨੁਜਾ ਨਾਨਾਿਵਧਵਯ੍ਾਿਧਿਭਃ ਕ੍ਿਲਸ਼਼੍ਟਾ ਆਸਨ੍, ਤੇਸ਼਼ੁ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ੁ ਤਸਯ੍
ਸਮੀਪਮ੍ ਆਨੀਤੇਸ਼਼ੁ ਸ ਤਾਨ੍ ਸਵ੍ਸ੍ਥਾਨ੍ ਚਕਾਰ|

ⅩⅩⅤਏਤੇਨ ਗਾਲੀਲ੍-ਿਦਕਾਪਿਨ-ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ੍-ਿਯਹੂਦੀਯਦੇਸ਼ੇਭਯ੍ੋ ਯਰ੍ੱਦਨਃ ਪਾਰਾਞ੍ਚ ਬਹਵੋ ਮਨੁਜਾਸ੍ਤਸਯ੍
ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਆਗੱਛਨ੍|

Ⅴ
Ⅰ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਸ ਜਨਿਨਵਹੰ ਿਨਰੀਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ ਭੂਧਰੋਪਿਰ ਵਿਜਤਾ ਸਮੁਪਿਵਵੇਸ਼|
Ⅱ ਤਦਾਨੀਂ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ੇਸ਼਼ੁ ਤਸਯ੍ ਸਮੀਪਮਾਗਤੇਸ਼਼ੁ ਤੇਨ ਤੇਭਯ੍ ਏਸ਼਼ਾ ਕਥਾ ਕਥਯ੍ਾਞ੍ਚ ੇ|
Ⅲ ਅਿਭਮਾਨਹੀਨਾ ਜਨਾ ਧਨਯ੍ਾਃ, ਯਤਸ੍ਤੇ ਸਵ੍ਰ੍ਗੀਯਰਾਜਯ੍ਮ੍ ਅਿਧਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ|
Ⅳ ਿਖਦਯ੍ਮਾਨਾ ਮਨੁਜਾ ਧਨਯ੍ਾਃ, ਯਸ੍ਮਾਤ੍ ਤੇ ਸਾਨ੍ਤਨਾਂ ਪਰ੍ਾਪ੍ਸਨ੍ਿਤ|
Ⅴ ਨਮਰ੍ਾ ਮਾਨਵਾਸ਼੍ਚ ਧਨਯ੍ਾਃ, ਯਸ੍ਮਾਤ੍ ਤੇ ਮੇਿਦਨੀਮ੍ ਅਿਧਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ|
Ⅵ ਧਰ੍ੰਮਾਯ ਬੁਭੁਕ੍ਿਸ਼਼ਤਾਃ ਤʼਸ਼਼ਾਰ੍ੱਤਾਸ਼੍ਚ ਮਨੁਜਾ ਧਨਯ੍ਾਃ, ਯਸ੍ਮਾਤ੍ ਤੇ ਪਿਰਤਰ੍ਪ੍ਸਯ੍ਨ੍ਿਤ|
Ⅶ ਕʼਪਾਲਵੋ ਮਾਨਵਾ ਧਨਯ੍ਾਃ, ਯਸ੍ਮਾਤ੍ ਤੇ ਕʼਪਾਂ ਪਰ੍ਾਪ੍ਸਯ੍ਨ੍ਿਤ|
Ⅷ ਿਨਰ੍ੰਮਲਹʼਦਯਾ ਮਨੁਜਾਸ਼੍ਚ ਧਨਯ੍ਾਃ, ਯਸ੍ਮਾਤ੍ ਤ ਈਸ਼੍ਚਰੰ ਦਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ|
Ⅸ ਮੇਲਿਯਤਾਰੋ ਮਾਨਵਾ ਧਨਯ੍ਾਃ, ਯਸ੍ਮਾਤ੍ ਤ ਈਸ਼੍ਚਰਸਯ੍ ਸਨ੍ਤਾਨਤੇਨ ਿਵਖਯ੍ਾਸਯ੍ਨ੍ਿਤ|
Ⅹ ਧਰ੍ੰਮਕਾਰਣਾਤ੍ ਤਾਿਡਤਾ ਮਨੁਜਾ ਧਨਯ੍ਾ, ਯਸ੍ਮਾਤ੍ ਸਵ੍ਰ੍ਗੀਯਰਾਜਯ੍ੇ ਤੇਸ਼਼ਾਮਿਧਕਰੋ ਿਵਦਯ੍ਤੇ|
Ⅺ ਯਦਾ ਮਨੁਜਾ ਮਮ ਨਾਮਕʼਤੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਿਨਨ੍ਦਨ੍ਿਤ ਤਾਡਯਨ੍ਿਤ ਮʼਸ਼਼ਾ ਨਾਨਾਦੁਰ੍ੱਵਾਕਯ੍ਾਿਨ ਵਦਨ੍ਿਤ ਚ,

ਤਦਾ ਯੁਯੰ ਧਨਯ੍ਾਃ|
Ⅻ ਤਦਾ ਆਨਨ੍ਦਤ, ਤਥਾ ਭʼਸ਼ੰ ਹ੍ਲਾਦਧਵ੍ਞ੍ਚ, ਯਤਃ ਸਵ੍ਰ੍ਗੇ ਭੂਯਾਿਂਸ ਫਲਾਿਨ ਲਪ੍ਸਯ੍ਧਵ੍ੇ; ਤੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ

ਪੁਰਾਤਨਾਨ੍ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਨ(ਅ)ਿਪ ਤਾਦʼਗ੍ ਅਤਾਡਯਨ੍|
ⅩⅢ ਯੁਯੰ ਮੇਿਦਨਯ੍ਾਂ ਲਵਣਰੂਪਾਃ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਿਦ ਲਵਣਸਯ੍ ਲਵਣਤਮ੍ ਅਪਯਾਿਤ, ਤਿਰ ਤਤ੍ ਕੇਨ ਪਰ੍ਕਾਰੇਣ

ਸਵ੍ਾਦੁਯੁਕ੍ਤੰ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ? ਤਤ੍ ਕਸਯ੍ਾਿਪ ਕਾਰ੍ੱਯਸਯ੍ਾਯੋਗਯ੍ਤਾਤ੍ ਕੇਵਲੰ ਬਿਹਃ ਪਰ੍ਕ੍ਸ਼਼ੇਪ੍ਤੁੰ ਨਰਾਣਾਂ ਪਦਤਲੇਨ
ਦਲਿਯਤੁਞ੍ਚ ਯੋਗਯ੍ੰ ਭਵਿਤ|

ⅩⅣ ਯੂਯੰ ਜਗਿਤ ਦੀਪ੍ਿਤਰੂਪਾਃ, ਭੂਧਰੋਪਿਰ ਸ੍ਿਥਤੰ ਨਗਰੰ ਗੁਪ੍ਤੰ ਭਿਵਤੁੰ ਨਿਹ ਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
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ⅩⅤਅਪਰੰ ਮਨੁਜਾਃ ਪਰ੍ਦੀਪਾਨ੍ ਪਰ੍ਜਵ੍ਾਲਯ੍ ਦੋਣਾਧੋ ਨ ਸ੍ਥਾਪਯਨ੍ਿਤ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਦੀਪਾਧਾਰੋਪਰ੍ੱਯੇਵ ਸ੍ਥਾਪਯਨ੍ਿਤ,
ਤੇਨ ਤੇ ਦੀਪਾ ਗੇਹਸ੍ਿਥਤਾਨ੍ ਸਕਲਾਨ੍ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਯਨ੍ਿਤ|

ⅩⅥ ਯੇਨ ਮਾਨਵਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸਤ੍ਕਰ੍ੰਮਾਿਣ ਿਵਲੋਕਯ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸਵ੍ਰ੍ਗਸ੍ਥੰ ਿਪਤਰੰ ਧਨਯ੍ੰ ਵਦਨ੍ਿਤ, ਤੇਸ਼਼ਾਂ
ਸਮਕ੍ਸ਼਼ੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਦੀਪ੍ਿਤਸ੍ਤਾਦʼਕ੍ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਤਾਮ੍|

ⅩⅦਅਹੰ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਂ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਕਯ੍ਞ੍ਚ ਲੋਪ੍ਤੁਮ੍ ਆਗਤਵਾਨ੍, ਇੱਥੰ ਮਾਨੁਭਵਤ, ਤੇ ਦੇ ਲੋਪ੍ਤੁੰ ਨਾਗਤਵਾਨ੍,
ਿਕਨ੍ਤੁ ਸਫਲੇ ਕਰ੍ੱਤੁਮ੍ ਆਗਤੋਸ੍ਿਮ|

ⅩⅧਅਪਰੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਅਹੰ ਤਥਯ੍ੰ ਵਦਾਿਮ ਯਾਵਤ੍ ਵਯ੍ੋਮਮੇਿਦਨਯ੍ੋ ਰ੍ਧਵ੍ੰਸੋ ਨ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ, ਤਾਵਤ੍ ਸਰ੍ੱਵਸ੍ਿਮਨ੍
ਸਫਲੇ ਨ ਜਾਤੇ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਯਾ ਏਕਾ ਮਾਤਾ ਿਬਨ੍ਦੁਰੇਕੋਿਪ ਵਾ ਨ ਲੋਪ੍ਸਯ੍ਤੇ|

ⅩⅨ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਯੋ ਜਨ ਏਤਾਸਾਮ੍ ਆਜ੍ਞਾਨਾਮ੍ ਅਿਤਕ੍ਸ਼਼ੁਦਾਮ੍ ਏਕਾਜ੍ਞਾਮਪੀ ਲੰਘਤੇ ਮਨੁਜਾਞਂ੍ਚ ਤਥੈਵ
ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯਿਤ, ਸ ਸਵ੍ਰ੍ਗੀਯਰਾਜਯ੍ੇ ਸਰ੍ੱਵੇਭਯ੍ਃ ਕ੍ਸ਼਼ੁਦਤੇਨ ਿਵਖਯ੍ਾਸਯ੍ਤੇ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੋ ਜਨਸ੍ਤਾਂ ਪਾਲਯਿਤ, ਤਥੈਵ
ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯਿਤ ਚ, ਸ ਸਵ੍ਰ੍ਗੀਯਰਾਜਯ੍ੇ ਪਰ੍ਧਾਨਤੇਨ ਿਵਖਯ੍ਾਸਯ੍ਤੇ|

ⅩⅩ ਅਪਰੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਅਹੰ ਵਦਾਿਮ, ਅਧਯ੍ਾਪਕਿਫਰੂਿਸ਼ਮਾਨਵਾਨਾਂ ਧਰ੍ੰਮਾਨੁਸ਼਼੍ਠਾਨਾਤ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ
ਧਰ੍ੰਮਾਨੁਸ਼਼੍ਠਾਨੇ ਨੱਤਮੇ ਜਾਤੇ ਯੂਯਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੀਯਰਾਜਯ੍ੰ ਪਰ੍ਵੇਸ਼਼੍ਟੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਥ|

ⅩⅪ ਅਪਰਞ੍ਚ ਤੰ ਨਰੰ ਮਾ ਵਧੀਃ, ਯਸ੍ਮਾਤ੍ ਯੋ ਨਰੰ ਹਨ੍ਿਤ, ਸ ਿਵਚਾਰਸਭਾਯਾਂ ਦਣ੍ਡਾਰੋ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ,
ਪੂਰ੍ੱਵਕਾਲੀਨਜਨੇਭਯ੍ ਇਿਤ ਕਿਥਤਮਾਸੀਤ੍, ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਰਸ਼ਰ੍ਾਿਵ|

ⅩⅫ ਿਕਨ੍ਤਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਵਦਾਿਮ, ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਕਾਰਣੰ ਿਵਨਾ ਿਨਜਭਾਤੇ ਕੁਪਯ੍ਿਤ, ਸ ਿਵਚਾਰਸਭਾਯਾਂ
ਦਣ੍ਡਾਰੋ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ; ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚੱਚ ਸਵ੍ੀਯਸਹਜੰ ਿਨਰ੍ੱਬੋਧੰ ਵਦਿਤ, ਸ ਮਹਾਸਭਾਯਾਂ ਦਣ੍ਡਾਰੋ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ;
ਪੁਨਸ਼੍ਚ ਤੰ ਮੂਢ ਇਿਤ ਵਾਕਯ੍ੰ ਯਿਦ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਸਵ੍ੀਯਭਾਤਰੰ ਵਕ੍ਿਤ, ਤਿਰ ਨਰਕਾਗ੍ਨੌ ਸ ਦਣ੍ਡਾਰੋ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

ⅩⅩⅢਅਤੋ ਵੇਦਯ੍ਾਃ ਸਮੀਪੰ ਿਨਜਨੈਵੇਦਯ੍ੇ ਸਮਾਨੀਤੇ(ਅ)ਿਪ ਿਨਜਭਾਤਰੰ ਪਰ੍ਿਤ ਕਸ੍ਮਾੱਿਚਤ੍ ਕਾਰਣਾਤ੍ ਤੰ ਯਿਦ
ਦੋਸ਼਼ੀ ਿਵਦਯ੍ਸੇ, ਤਦਾਨੀਂ ਤਵ ਤਸਯ੍ ਸ੍ਮʼਿਤ ਰ੍ਜਾਯਤੇ ਚ,

ⅩⅩⅣ ਤਿਰ ਤਸਯ੍ਾ ਵੇਦਯ੍ਾਃ ਸਮੀਪੇ ਿਨਜਨੈਵੈਦਯ੍ੰ ਿਨਧਾਯ ਤਦੈਵ ਗਤਾ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਤੇਨ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਿਮਲ, ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍
ਆਗਤਯ੍ ਿਨਜਨੈਵੇਦਯ੍ੰ ਿਨਵੇਦਯ|

ⅩⅩⅤ ਅਨਯ੍ਞ੍ਚ ਯਾਵਤ੍ ਿਵਵਾਿਦਨਾ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਵਰ੍ਤ੍ਮਿਨ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਸ, ਤਾਵਤ੍ ਤੇਨ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਮੇਲਨੰ ਕੁਰ;ੁ ਨ
ਚੇਤ੍ ਿਵਵਾਦੀ ਿਵਚਾਰਿਯਤੁਃ ਸਮੀਪੇ ਤਾਂ ਸਮਰ੍ਪਯਿਤ ਿਵਚਾਰਿਯਤਾ ਚ ਰਕ੍ਿਸ਼਼ਣਃ ਸੰਿਨਧੌ ਸਮਰ੍ਪਯਿਤ ਤਦਾ
ਤੰ ਕਾਰਾਯਾਂ ਬਧਯ੍ੇਥਾਃ|

ⅩⅩⅥ ਤਿਰ ਤਾਮਹੰ ਤਥ੍ਥੰ ਬਰ੍ਵੀਿਮ, ਸ਼ੇਸ਼਼ਕਪਰ੍ਦਕੇ(ਅ)ਿਪ ਨ ਪਿਰਸ਼ੋਿਧਤੇ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸ੍ਥਾਨਾਤ੍ ਕਦਾਿਪ
ਬਿਹਰਾਗਨ੍ਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਿਸ|

ⅩⅩⅦ ਅਪਰੰ ਤੰ ਮਾ ਵਯ੍ਿਭਚਰ, ਯਦੇਤਦ੍ ਵਚਨੰ ਪੂਰ੍ੱਵਕਾਲੀਨਲੋਕੇਭਯ੍ਃ ਕਿਥਤਮਾਸੀਤ੍, ਤਦ੍ ਯੂਯੰ
ਸ਼ਤਵਨ੍ਤਃ;

ⅩⅩⅧ ਿਕਨ੍ਤਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਵਦਾਿਮ, ਯਿਦ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਕਾਮਤਃ ਕਾਞ੍ਚਨ ਯੋਿਸ਼਼ਤੰ ਪਸ਼ਯ੍ਿਤ, ਤਿਰ ਸ ਮਨਸਾ
ਤਦੈਵ ਵਯ੍ਿਭਚਿਰਤਵਾਨ੍|

ⅩⅩⅨ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤਵ ਦਕ੍ਿਸ਼਼ਣੰ ਨੇਤੰ ਯਿਦ ਤਾਂ ਬਾਧਤ,ੇ ਤਿਰ ਤੰਨੇਤਮ੍ ਉਤ੍ਪਾਟਯ੍ ਦੂਰੇ ਿਨਕ੍ਿਸ਼਼ਪ, ਯਸ੍ਮਾਤ੍ ਤਵ
ਸਰ੍ੱਵਵਪੁਸ਼਼ੋ ਨਰਕੇ ਿਨਕ੍ਸ਼਼ੇਪਾਤ੍ ਤਵੈਕਾਙ੍ਗਸਯ੍ ਨਾਸ਼ੋ ਵਰ|ੰ

ⅩⅩⅩਯਦਾ ਤਵ ਦਕ੍ਿਸ਼਼ਣਃ ਕਰੋ ਯਿਦ ਤਾਂ ਬਾਧਤ,ੇ ਤਿਰ ਤੰ ਕਰੰ ਿਛੱਤਾ ਦੂਰੇ ਿਨਕ੍ਿਸ਼਼ਪ, ਯਤਃ ਸਰ੍ੱਵਵਪੁਸ਼਼ੋ ਨਰਕੇ
ਿਨਕ੍ਸ਼਼ੇਪਾਤ੍ ਏਕਾਙ੍ਗਸਯ੍ ਨਾਸ਼ੋ ਵਰੰ|

ⅩⅩⅪ ਉਕ੍ਤਮਾਸ੍ਤ,ੇ ਯਿਦ ਕਸ਼੍ਿਚਨ੍ ਿਨਜਜਾਯਾਂ ਪਿਰਤਯ੍ਕ੍ੱਤੁਮ੍ ਇੱਛਿਤ, ਤਿਰ ਸ ਤਸਯ੍ੈ ਤਯ੍ਾਗਪਤੰ ਦਦਾਤੁ|
ⅩⅩⅫ ਿਕਨ੍ਤਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਵਯ੍ਾਹਰਾਿਮ, ਵਯ੍ਿਭਚਾਰਦੋਸ਼਼ੇ ਨ ਜਾਤੇ ਯਿਦ ਕਸ਼੍ਿਚਨ੍ ਿਨਜਜਾਯਾਂ ਪਿਰਤਯ੍ਜਿਤ,

ਤਿਰ ਸ ਤਾਂ ਵਯ੍ਿਭਚਾਰਯਿਤ; ਯਸ਼੍ਚ ਤਾਂ ਤਯ੍ਕ੍ਤਾਂ ਸ੍ਿਤਯੰ ਿਵਵਹਿਤ, ਸੋਿਪ ਵਯ੍ਿਭਚਰਿਤ|
ⅩⅩⅩⅢਪੁਨਸ਼੍ਚ ਤੰ ਮʼਸ਼਼ਾ ਸ਼ਪਥਮ੍ ਨ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ ਈਸ਼੍ਚਰਾਯ ਿਨਜਸ਼ਪਥੰ ਪਾਲਯ, ਪੂਰ੍ੱਵਕਾਲੀਨਲੋਕੇਭਯ੍ੋ ਯੈਸ਼਼ਾ

ਕਥਾ ਕਿਥਤਾ, ਤਾਮਿਪ ਯੂਯੰ ਸ਼ਤਵਨ੍ਤਃ|
ⅩⅩⅩⅣ ਿਕਨ੍ਤਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਵਦਾਿਮ, ਕਮਿਪ ਸ਼ਪਥੰ ਮਾ ਕਾਰ੍ਸ਼਼੍ਟ, ਅਰ੍ਥਤਃ ਸਵ੍ਰ੍ਗਨਾਮ੍ਨਾ ਨ, ਯਤਃ ਸ

ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਿਸੰਹਾਸਨੰ;
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ⅩⅩⅩⅤ ਪʼਿਥਵਯ੍ਾ ਨਾਮ੍ਨਾਿਪ ਨ, ਯਤਃ ਸਾ ਤਸਯ੍ ਪਾਦਪੀਠੰ; ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮੋ ਨਾਮ੍ਨਾਿਪ ਨ, ਯਤਃ ਸਾ
ਮਹਾਰਾਜਸਯ੍ ਪੁਰੀ;

ⅩⅩⅩⅥ ਿਨਜਿਸ਼ਰੋਨਾਮ੍ਨਾਿਪ ਨ, ਯਸ੍ਮਾਤ੍ ਤਸਯ੍ੈਕੰ ਕਚਮਿਪ ਿਸਤਮ੍ ਅਿਸਤੰ ਵਾ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਤਯਾ ਨ ਸ਼ਕਯ੍ਤ|ੇ
ⅩⅩⅩⅦ ਅਪਰੰ ਯੂਯੰ ਸੰਲਾਪਸਮਯੇ ਕੇਵਲੰ ਭਵਤੀਿਤ ਨ ਭਵਤੀਿਤ ਚ ਵਦਤ ਯਤ ਇਤੋ(ਅ)ਿਧਕੰ ਯਤ੍ ਤਤ੍

ਪਾਪਾਤ੍ਮਨ ਜਾਯਤ|ੇ
ⅩⅩⅩⅧ ਅਪਰੰ ਲੋਚਨਸਯ੍ ਿਵਿਨਮਯੇਨ ਲੋਚਨੰ ਦਨ੍ਤਸਯ੍ ਿਵਿਨਮਯੇਨ ਦਨ੍ਤਃ ਪੂਰ੍ੱਵਕ੍ਤਿਮਦੰ ਵਚਨਞ੍ਚ

ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਰਸ਼ਯਤ|
ⅩⅩⅩⅨ ਿਕਨ੍ਤਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਵਦਾਿਮ ਯੂਯੰ ਿਹੰਸਕੰ ਨਰੰ ਮਾ ਵਯ੍ਾਘਾਤਯਤ| ਿਕਨ੍ਤੁ ਕੇਨਿਚਤ੍ ਤਵਦਕ੍ਿਸ਼਼ਣਕਪੋਲੇ

ਚਪੇਟਾਘਾਤੇ ਕʼਤੇ ਤੰ ਪਰ੍ਿਤ ਵਾਮੰ ਕਪੋਲਞ੍ਚ ਵਯ੍ਾਘੋਟਯ|
ⅩⅬਅਪਰੰ ਕੇਨਿਚਤ੍ ਤਯਾ ਸਾਰ੍ਧ੍ਦੰ ਿਵਵਾਦੰ ਕʼਤਾ ਤਵ ਪਿਰਧੇਯਵਸਨੇ ਿਜਘʼਿਤਤੇ ਤਸ੍ਮਾਯੁੱਤਰੀਯਵਸਨਮਿਪ

ਦੇਿਹ|
ⅩⅬⅠ ਯਿਦ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਤਾਂ ੋਸ਼ਮੇਕੰ ਨਯਨਾਰ੍ਥੰ ਅਨਯ੍ਾਯਤੋ ਧਰਿਤ, ਤਦਾ ਤੇਨ ਸਾਰ੍ਧ੍ਦੰ ੋਸ਼ਦਯੰ ਯਾਿਹ|
ⅩⅬⅡ ਯਸ਼੍ਚ ਮਾਨਵਸ੍ਤਾਂ ਯਾਚਤੇ, ਤਸ੍ਮੈ ਦੇਿਹ, ਯਿਦ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਤੁਭਯ੍ੰ ਧਾਰਿਯਤੁਮ੍ ਇੱਛਿਤ, ਤਿਰ ਤੰ ਪਰ੍ਿਤ

ਪਰਾਮਂੁਖੋ ਮਾ ਭੂਃ|
ⅩⅬⅢ ਿਨਜਸਮੀਪਵਿਸਿਨ ਪਰ੍ੇਮ ਕੁਰ,ੁ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ਼ਤੰ ਪਰ੍ਿਤ ਦੇਸ਼਼ੰ ਕੁਰ,ੁ ਯਦੇਤਤ੍ ਪੁਰੋਕ੍ਤੰ ਵਚਨੰ ਏਤਦਿਪ ਯੂਯੰ

ਸ਼ਤਵਨ੍ਤਃ|
ⅩⅬⅣ ਿਕਨ੍ਤਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਵਦਾਿਮ, ਯੂਯੰ ਿਰਪੁੱਵਿਪ ਪਰ੍ੇਮ ਕੁਰੁਤ, ਯੇ ਚ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਸ਼ਪਨ੍ਤੇ, ਤਾਨ, ਆਿਸ਼ਸ਼਼ੰ ਵਦਤ,

ਯੇ ਚ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਰੁʼ◌ृਤੀਯਨ੍ਤ,ੇ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਮਙ੍ਗਲੰ ਕੁਰੁਤ, ਯੇ ਚ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਿਨਨ੍ਦਨ੍ਿਤ, ਤਾਡਯਨ੍ਿਤ ਚ, ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਕʼਤੇ
ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯਧਵ੍ੰ|

ⅩⅬⅤਤਤ ਯਃ ਸਤਾਮਸਤਾਞ੍ਚੋਪਿਰ ਪਰ੍ਭਾਕਰਮ੍ ਉਦਾਯਯਿਤ, ਤਥਾ ਧਾਰ੍ੰਿਮਕਾਨਾਮਧਾਰ੍ੰਿਮਕਾਨਾਞ੍ਚੋਪਿਰ ਨੀਰੰ
ਵਰ੍ਸ਼਼ਯਿਤ ਤਾਦʼਸ਼ੋ ਯੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸਵ੍ਰ੍ਗਸ੍ਥਃ ਿਪਤਾ, ਯੂਯੰ ਤਸਯ੍ੈਵ ਸਨ੍ਤਾਨਾ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਥ|

ⅩⅬⅥਯੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਸੁ ਪਰ੍ੇਮ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਿਤ, ਯੂਯੰ ਯਿਦ ਕੇਵਲੰ ਤੇੱਵੇਵ ਪਰ੍ੇਮ ਕੁਰੁਥ, ਤਿਰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਿਕੰ ਫਲੰ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ?
ਚਣ੍ਡਾਲਾ ਅਿਪ ਤਾਦʼਸ਼ੰ ਿਕੰ ਨ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਿਤ?

ⅩⅬⅦਅਪਰੰ ਯੂਯੰ ਯਿਦ ਕੇਵਲੰ ਸਵ੍ੀਯਭਾਤʼਤੇਨ ਨਮਤ, ਤਿਰ ਿਕੰ ਮਹਤ੍ ਕਰ੍ੰਮ ਕੁਰੁਥ? ਚਣ੍ਡਾਲਾ ਅਿਪ ਤਾਦʼਸ਼ੰ
ਿਕੰ ਨ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਿਤ?

ⅩⅬⅧ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸਵ੍ਰ੍ਗਸ੍ਥਃ ਿਪਤਾ ਯਥਾ ਪੂਰ੍ਣੋ ਭਵਿਤ, ਯੂਯਮਿਪ ਤਾਦʼਸ਼ਾ ਭਵਤ|

Ⅵ
Ⅰ ਸਾਵਧਾਨਾ ਭਵਤ, ਮਨੁਜਾਨ੍ ਦਰ੍ਸ਼ਿਯਤੁੰ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਗੋਚਰੇ ਧਰ੍ੰਮਕਰ੍ੰਮ ਮਾ ਕੁਰੁਤ, ਤਥਾ ਕʼਤੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ

ਸਵ੍ਰ੍ਗਸ੍ਥਿਪਤੁਃ ਸਕਾਸ਼ਾਤ੍ ਿਕਞ੍ਚਨ ਫਲੰ ਨ ਪਰ੍ਾਪ੍ਸਯ੍ਥ|
Ⅱ ਤੰ ਯਦਾ ਦਦਾਿਸ ਤਦਾ ਕਪਿਟਨ ਜਨਾ ਯਥਾ ਮਨੁਜੇਭਯ੍ਃ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਾਂ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤੁੰ ਭਜਨਭਵਨੇ ਰਾਜਮਾਰ੍ਗੇ ਚ ਤੂਰੀਂ

ਵਾਦਯਨ੍ਿਤ, ਤਥਾ ਮਾ ਕੁਿਰ◌,ु ਅਹੰ ਤੁਭਯ੍ੰ ਯਥਾਰ੍ਥੰ ਕਥਯਾਿਮ, ਤੇ ਸਵ੍ਕਾਯੰ ਫਲਮ੍ ਅਲਭਨ੍ਤ|
Ⅲ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੰ ਯਦਾ ਦਦਾਿਸ, ਤਦਾ ਿਨਜਦਕ੍ਿਸ਼਼ਣਕਰੋ ਯਤ੍ ਕਰੋਿਤ, ਤਦ੍ ਵਾਮਕਰੰ ਮਾ ਜ੍ਞਾਪਯ|
Ⅳ ਤੇਨ ਤਵ ਦਾਨੰ ਗੁਪ੍ਤੰ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਯਸ੍ਤੁ ਤਵ ਿਪਤਾ ਗੁਪ੍ਤਦਰ੍ਸ਼ੀ, ਸ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਯ੍ ਤੁਭਯ੍ੰ ਫਲੰ ਦਾਸਯ੍ਿਤ|
Ⅴ ਅਪਰੰ ਯਦਾ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯਸ,ੇ ਤਦਾ ਕਪਿਟਨਇਵ ਮਾ ਕੁਰ,ੁ ਯਸ੍ਮਾਤ੍ ਤੇ ਭਜਨਭਵਨੇ ਰਾਜਮਾਰ੍ਗਸਯ੍ ਕੋਣੇ

ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ਤੋ ਲੋਕਾਨ੍ ਦਰ੍ਸ਼ਯਨ੍ਤਃ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਿਯਤੁੰ ਪਰ੍ੀਯਨ੍ਤੇ; ਅਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਤਥਯ੍ੰ ਵਦਾਿਮ, ਤੇ ਸਵ੍ਕੀਯਫਲੰ
ਪਰ੍ਾਪ੍ਨੁਵਨ੍|

Ⅵ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਾਕਾਲੇ ਅਨ੍ਤਰਾਗਾਰੰ ਪਰ੍ਿਵਸ਼ਯ੍ ਦਾਰੰ ਰੁਦ੍ੱਵਾ ਗੁਪ੍ਤੰ ਪਸ਼ਯ੍ਤਸ੍ਤਵ ਿਪਤੁਃ ਸਮੀਪੇ
ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯਸਵ੍; ਤੇਨ ਤਵ ਯਃ ਿਪਤਾ ਗੁਪ੍ਤਦਰ੍ਸ਼ੀ, ਸ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਯ੍ ਤੁਭਯ੍ੰ ਫਲੰ ਦਾਸਯ੍ਿਤl

Ⅶ ਅਪਰੰ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਾਕਾਲੇ ਦੇਵਪੂਜਕਾਇਵ ਮੁਧਾ ਪੁਨਰੁਕ੍ਿਤੰ ਮਾ ਕੁਰ,ੁ ਯਸ੍ਮਾਤ੍ ਤੇ ਬੋਧਨ੍ਤੇ, ਬਹੁਵਾਰੰ ਕਥਾਯਾਂ
ਕਿਥਤਾਯਾਂ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਾ ਗਰ੍ਾਿਹਸ਼਼ਯ੍ਤ|ੇ

Ⅷ ਯੂਯੰ ਤੇਸ਼਼ਾਿਮਵ ਮਾ ਕੁਰੁਤ, ਯਸ੍ਮਾਤ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਯਦ੍ ਯਤ੍ ਪਰ੍ਯੋਜਨੰ ਯਾਚਨਾਤਃ ਪਰ੍ਾਗੇਵ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਿਪਤਾ
ਤਤ੍ ਜਾਨਾਿਤ|

Ⅸ ਅਤਏਵ ਯੂਯਮ ਈਦʼਕ੍ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯਧਵ੍ੰ, ਹੇ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਸਵ੍ਰ੍ਗਸ੍ਥਿਪਤਃ, ਤਵ ਨਾਮ ਪੂਜਯ੍ੰ ਭਵਤੁ|
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Ⅹ ਤਵ ਰਾਜਤੰ ਭਵਤੁ; ਤਵੇੱਛਾ ਸਵ੍ਰ੍ਗੇ ਯਥਾ ਤਥੈਵ ਮੇਿਦਨਯ੍ਾਮਿਪ ਸਫਲਾ ਭਵਤੁ|
Ⅺ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪਰ੍ਯੋਜਨੀਯਮ੍ ਆਹਾਰਮ੍ ਅਦਯ੍ ਦੇਿਹ|
Ⅻ ਵਯੰ ਯਥਾ ਿਨਜਾਪਰਾਿਧਨਃ ਕ੍ਸ਼਼ਮਾਮਹੇ, ਤਥੈਵਾਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਅਪਰਾਧਾਨ੍ ਕ੍ਸ਼਼ਮਸਵ੍|
ⅩⅢ ਅਸ੍ਮਾਨ੍ ਪਰੀਕ੍ਸ਼਼ਾਂ ਮਾਨਯ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਪਾਪਾਤ੍ਮਨ ਰਕ੍ਸ਼਼; ਰਾਜਤੰ ਗੌਰਵੰ ਪਰਾ ਮਃ ਏਤੇ ਸਰ੍ੱਵੇ ਸਰ੍ੱਵਦਾ

ਤਵ; ਤਥਾਸ੍ਤ|ੁ
ⅩⅣ ਯਿਦ ਯੂਯਮ੍ ਅਨਯ੍ੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਅਪਰਾਧਾਨ੍ ਕ੍ਸ਼਼ਮਧਵ੍ੇ ਤਿਰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸਵ੍ਰ੍ਗਸ੍ਥਿਪਤਾਿਪ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍

ਕ੍ਸ਼਼ਿਮਸ਼਼ਯ੍ਤੇ;
ⅩⅤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਿਦ ਯੂਯਮ੍ ਅਨਯ੍ੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਅਪਰਾਧਾਨ੍ ਨ ਕ੍ਸ਼਼ਮਧਵ੍ੇ, ਤਿਰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਜਨਕੋਿਪ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍

ਅਪਰਾਧਾਨ੍ ਨ ਕ੍ਸ਼਼ਿਮਸ਼਼ਯ੍ਤੇ|
ⅩⅥ ਅਪਰਮ੍ ਉਪਵਾਸਕਾਲੇ ਕਪਿਟਨ ਜਨਾ ਮਾਨੁਸ਼਼ਾਨ੍ ਉਪਵਾਸੰ ਜ੍ਞਾਪਿਯਤੁੰ ਸਵ੍ੇਸ਼਼ਾਂ ਵਦਨਾਿਨ ਮ੍ਲਾਨਾਿਨ

ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਿਤ, ਯੂਯੰ ਤਇਵ ਿਵਸ਼਼ਣਵਦਨਾ ਮਾ ਭਵਤ; ਅਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਤਥਯ੍ੰ ਵਦਾਿਮ ਤੇ ਸਵ੍ਕੀਯਫਲਮ੍ ਅਲਭਨ੍ਤ|
ⅩⅦ ਯਦਾ ਤਮ੍ ਉਪਵਸਿਸ, ਤਦਾ ਯਥਾ ਲੋਕੈਸ੍ਤੰ ਉਪਵਾਸੀਵ ਨ ਦʼਸ਼ਯ੍ਸੇ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਵ ਯ(ੋਅ)ਗੋਚਰਃ ਿਪਤਾ

ਤੇਨੈਵ ਦʼਸ਼ਯ੍ਸ,ੇ ਤਤ੍ਕʼਤੇ ਿਨਜਿਸ਼ਰਿਸ ਤੈਲੰ ਮਰ੍ੱਦਯ ਵਦਨਞ੍ਚ ਪਰ੍ਕ੍ਸ਼਼ਾਲਯ;
ⅩⅧ ਤੇਨ ਤਵ ਯਃ ਿਪਤਾ ਗੁਪ੍ਤਦਰ੍ਸ਼ੀ ਸ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਯ੍ ਤੁਭਯ੍ੰ ਫਲੰ ਦਾਸਯ੍ਿਤ|
ⅩⅨ ਅਪਰੰ ਯਤ ਸ੍ਥਾਨੇ ਕੀਟਾਃ ਕਲਙ੍ਕਾਸ਼੍ਚ ਕ੍ਸ਼਼ਯੰ ਨਯਨ੍ਿਤ, ਚੌਰਾਸ਼੍ਚ ਸਨ੍ਿਧੰ ਕਰ੍ੱਤਿਯਤਾ ਚੋਰਿਯਤੁੰ

ਸ਼ਕ੍ਨੁਵਨ੍ਿਤ, ਤਾਦʼਸ਼ਯ੍ਾਂ ਮੇਿਦਨਯ੍ਾਂ ਸਵ੍ਾਰ੍ਥੰ ਧਨੰ ਮਾ ਸੰਿਚਨੁਤ|
ⅩⅩ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਤ ਸ੍ਥਾਨੇ ਕੀਟਾਃ ਕਲਙ੍ਕਾਸ਼੍ਚ ਕ੍ਸ਼਼ਯੰ ਨ ਨਯਨ੍ਿਤ, ਚੌਰਾਸ਼੍ਚ ਸਨ੍ਿਧੰ ਕਰ੍ੱਤਿਯਤਾ ਚੋਰਿਯਤੁੰ

ਨ ਸ਼ਕ੍ਨੁਵਨ੍ਿਤ, ਤਾਦʼਸ਼ੇ ਸਵ੍ਰ੍ਗੇ ਧਨੰ ਸਞ੍ਿਚਨੁਤ|
ⅩⅪ ਯਸ੍ਮਾਤ੍ ਯਤ ਸ੍ਥਾਨੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਂ ਧਨੰ ਤਤੈਵ ਖਾਨੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਮਨਾਿਂਸ|
ⅩⅫ ਲੋਚਨੰ ਦੇਹਸਯ੍ ਪਰ੍ਦੀਪਕੰ, ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਯਿਦ ਤਵ ਲੋਚਨੰ ਪਰ੍ਸੰਨੰ ਭਵਿਤ, ਤਿਰ ਤਵ ਕʼਤ੍ਸ੍ਨੰ ਵਪੁ

ਰ੍ਦੀਪ੍ਿਤਯੁਕ੍ਤੰ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅢ ਿਕਨ੍ਤੁ ਲੋਚਨੇ(ਅ)ਪਰ੍ਸੰਨੇ ਤਵ ਕʼਤ੍ਸ੍ਨੰ ਵਪੁਃ ਤਿਮਸਰ੍ਯੁਕ੍ਤੰ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ| ਅਤਏਵ ਯਾ ਦੀਪ੍ਿਤਸ੍ਤਿਯ

ਿਵਦਯ੍ਤੇ, ਸਾ ਯਿਦ ਤਿਮਸਰ੍ਯੁਕ੍ਤਾ ਭਵਿਤ, ਤਿਰ ਤਤ੍ ਤਿਮਸਰ੍ੰ ਿਕਯਨ੍ ਮਹਤ੍|
ⅩⅩⅣ ਕੋਿਪ ਮਨੁਜੋ ਦੌ ਪਰ੍ਭੂ ਸੇਿਵਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ, ਯਸ੍ਮਾਦ੍ ਏਕੰ ਸੰਮਨਯ੍ ਤਦਨਯ੍ੰ ਨ ਸੰਮਨਯ੍ਤ,ੇ ਯਦਾ ਏਕਤ

ਮਨ ਿਨਧਾਯ ਤਦਨਯ੍ਮ੍ ਅਵਮਨਯ੍ਤ;ੇ ਤਥਾ ਯੂਯਮਪੀਸ਼ਵ੍ਰੰ ਲਕ੍ਸ਼਼੍ਮੀਞ੍ਚੇਤਯ੍ੁਭੇ ਸੇਿਵਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨੁਥ|
ⅩⅩⅤਅਪਰਮ੍ਅਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਭਯ੍ੰ ਤਥਯ੍ੰ ਕਥਯਾਿਮ, ਿਕੰ ਭਕ੍ਿਸ਼਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਮਃ? ਿਕੰ ਪਾਸਯ੍ਾਮਃ? ਇਿਤ ਪਰ੍ਾਣਧਾਰਣਾਯ

ਮਾ ਿਚਨ੍ਤਯਤ; ਿਕੰ ਪਿਰਧਾਸਯ੍ਾਮਃ? ਇਿਤ ਕਾਯਰਕ੍ਸ਼਼ਣਾਯ ਨ ਿਚਨ੍ਤਯਤ; ਭਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਾਤ੍ ਪਰ੍ਾਣਾ ਵਸਨਾਞ੍ਚ ਵਪੂੰਿਸ਼਼
ਿਕੰ ਸ਼ਰ੍ੇਸ਼਼੍ਠਾਿਣ ਨ ਿਹ?

ⅩⅩⅥ ਿਵਹਾਯਸੋ ਿਵਹਙ੍ਗਮਾਨ੍ ਿਵਲੋਕਯਤ; ਤੈ ਰ੍ਨਪਯ੍ਤੇ ਨ ਕʼਤਯ੍ਤੇ ਭਾਣ੍ਡਾਗਾਰੇ ਨ ਸਞ੍ਚੀਯਤ(ੇਅ)ਿਪ;
ਤਥਾਿਪ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸਵ੍ਰ੍ਗਸ੍ਥਃ ਿਪਤਾ ਤੇਭਯ੍ ਆਹਾਰੰ ਿਵਤਰਿਤ|

ⅩⅩⅦ ਯੂਯੰ ਤੇਭਯ੍ਃ ਿਕੰ ਸ਼ਰ੍ੇਸ਼਼੍ਠਾ ਨ ਭਵਥ? ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਮਨੁਜਃ ਿਚਨ੍ਤਯਨ੍ ਿਨਜਾਯੁਸ਼਼ਃ ਕ੍ਸ਼਼ਣਮਿਪ
ਵਰ੍ੱਧਿਯਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ?

ⅩⅩⅧ ਅਪਰੰ ਵਸਨਾਯ ਕੁਤਸ਼੍ਿਚਨ੍ਤਯਤ? ਕ੍ਸ਼਼ੇਤੋਤ੍ਪੰਨਾਿਨ ਪੁਸ਼਼੍ਪਾਿਣ ਕਥੰ ਵਰ੍ੱਧਨ੍ਤੇ ਤਦਾਲੋਚਯਤ| ਤਾਿਨ
ਤਨ੍ਤੂਨ੍ ਨਤ੍ਪਾਦਯਨ੍ਿਤ ਿਕਮਿਪ ਕਾਰ੍ੱਯੰ ਨ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਿਤ;

ⅩⅩⅨ ਤਥਾਪਯ੍ਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਵਦਾਿਮ, ਸੁਲੇਮਾਨ੍ ਤਾਦʼਗ੍ ਐਸ਼ਵ੍ਰ੍ੱਯਵਾਨਿਪ ਤਤ੍ਪੁਸ਼਼੍ਪਿਮਵ ਿਵਭੂਿਸ਼਼ਤੋ ਨਾਸੀਤ੍|
ⅩⅩⅩ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਕ੍ਸ਼਼ਦਯ੍ ਿਵਦਯ੍ਮਾਨੰ ਸ਼੍ਚਃ ਚੁੱਲਯ੍ਾਂ ਿਨਕ੍ਸ਼਼ੇਪ੍ਸਯ੍ਤੇ ਤਾਦʼਸ਼ੰ ਯਤ੍ ਕ੍ਸ਼਼ੇਤਸ੍ਿਥਤੰ ਕੁਸੁਮੰ ਤਤ੍

ਯਦੀਸ਼੍ਚਰ ਇੱਥੰ ਿਬਭੂਸ਼਼ਯਿਤ, ਤਿਰ ਹੇ ਸ੍ਤੋਕਪਰ੍ਤਯ੍ਿਯਨ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਿਕੰ ਨ ਪਿਰਧਾਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ?
ⅩⅩⅪ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਅਸ੍ਮਾਿਭਃ ਿਕਮਤ੍ਸਯ੍ਤ?ੇ ਿਕਞ੍ਚ ਪਾਿਯਸ਼਼ਯ੍ਤ?ੇ ਿਕੰ ਵਾ ਪਿਰਧਾਿਯਸ਼਼ਯ੍ਤੇ, ਇਿਤ ਨ

ਿਚਨ੍ਤਯਤ|
ⅩⅩⅫ ਯਸ੍ਮਾਤ੍ ਦੇਵਾਰ੍ੱਚਕਾ ਅਪੀਿਤ ਚੇਸ਼਼੍ਟਨ੍ਤੇ; ਏਤੇਸ਼਼ੁ ਦਵਯ੍ੇਸ਼਼ੁ ਪਰ੍ਯੋਜਨਮਸ੍ਤੀਿਤ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸਵ੍ਰ੍ਗਸ੍ਥਃ

ਿਪਤਾ ਜਾਨਾਿਤ|
ⅩⅩⅩⅢ ਅਤਏਵ ਪਰ੍ਥਮਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰੀਯਰਾਜਯ੍ੰ ਧਰ੍ੰਮਞ੍ਚ ਚੇਸ਼਼੍ਟਧਵ੍,ੰ ਤਤ ਏਤਾਿਨ ਵਸ੍ਤੂਿਨ ਯੁਸ਼਼੍ਮਭਯ੍ੰ

ਪਰ੍ਦਾਿਯਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤੇ|
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ⅩⅩⅩⅣ ਸ਼ਵ੍ਃ ਕʼਤੇ ਮਾ ਿਚਨ੍ਤਯਤ, ਸ਼ਵ੍ਏਵ ਸਵ੍ਯੰ ਸਵ੍ਮੁੱਿਦਸ਼ਯ੍ ਿਚਨ੍ਤਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ; ਅਦਯ੍ਤਨੀ ਯਾ ਿਚਨ੍ਤਾ
ਸਾਦਯ੍ਕʼਤੇ ਪਰ੍ਚੁਰਤਰਾ|

Ⅶ
Ⅰ ਯਥਾ ਯੂਯੰ ਦੋਸ਼਼ੀਕʼਤਾ ਨ ਭਵਥ, ਤਤ੍ਕʼਤੇ(ਅ)ਨਯ੍ੰ ਦੋਿਸ਼਼ਣੰ ਮਾ ਕੁਰੁਤ|
Ⅱ ਯਤੋ ਯਾਦʼਸ਼ੇਨ ਦੋਸ਼਼ੇਣ ਯੂਯੰ ਪਰਾਨ੍ ਦੋਿਸ਼਼ਣਃ ਕੁਰੁਥ, ਤਾਦʼਸ਼ੇਨ ਦੋਸ਼਼ੇਣ ਯੂਯਮਿਪ ਦੋਸ਼਼ੀਕʼਤਾ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਥ,

ਅਨਯ੍ਞ੍ਚ ਯੇਨ ਪਿਰਮਾਣੇਨ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਪਿਰਮੀਯਤ,ੇ ਤੇਨੈਵ ਪਿਰਮਾਣੇਨ ਯੁਸ਼਼੍ਮਤ੍ਕʼਤੇ ਪਿਰਮਾਿਯਸ਼਼ਯ੍ਤੇ|
Ⅲਅਪਰਞ੍ਚ ਿਨਜਨਯਨੇ ਯਾ ਨਾਸਾ ਿਵਦਯ੍ਤੇ, ਤਾਮ੍ ਅਨਾਲੋਚਯ੍ ਤਵ ਸਹਜਸਯ੍ ਲੋਚਨੇ ਯਤ੍ ਤʼਣਮ੍ਆਸ੍ਤੇ,

ਤਦੇਵ ਕੁਤੋ ਵੀਕ੍ਸ਼਼ਸੇ?
Ⅳ ਤਵ ਿਨਜਲੋਚਨੇ ਨਾਸਾਯਾਂ ਿਵਦਯ੍ਮਾਨਾਯਾ,ਂ ਹੇ ਭਾਤਃ, ਤਵ ਨਯਨਾਤ੍ ਤʼਣੰ ਬਿਹਸ਼਼ਯ੍ਰ੍ਤੁੰ ਅਨੁਜਾਨੀਿਹ,

ਕਥਾਮੇਤਾਂ ਿਨਜਸਹਜਾਯ ਕਥੰ ਕਥਿਯਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨਿਸ਼਼?
Ⅴ ਹੇ ਕਪਿਟਨ੍, ਆਦੌ ਿਨਜਨਯਨਾਤ੍ ਨਾਸਾਂ ਬਿਹਸ਼਼੍ਕੁਰੁ ਤਤੋ ਿਨਜਦʼਸ਼਼੍ਟੌ ਸੁਪਰ੍ਸੰਨਾਯਾਂ ਤਵ ਭਾਤʼ ਰ੍ਲੋਚਨਾਤ੍

ਤʼਣੰ ਬਿਹਸ਼਼੍ਕਰ੍ਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਿਸ|
Ⅵ ਅਨਯ੍ਞ੍ਚ ਸਾਰਮੇਯੇਭਯ੍ਃ ਪਿਵਤਵਸ੍ਤੂਿਨ ਮਾ ਿਵਤਰਤ, ਵਰਾਹਾਣਾਂ ਸਮਕ੍ਸ਼਼ਞ੍ਚ ਮੁਕ੍ਤਾ ਮਾ ਿਨਕ੍ਿਸ਼਼ਪਤ;

ਿਨਕ੍ਸ਼਼ੇਪਣਾਤ੍ ਤੇ ਤਾਃ ਸਰ੍ੱਵਾਃ ਪਦੈ ਰ੍ਦਲਿਯਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ, ਪਰਾਵʼਤਯ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਿਪ ਿਵਦਾਰਿਯਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ|
Ⅶ ਯਾਚਧਵ੍ੰ ਤਤੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਭਯ੍ੰ ਦਾਿਯਸ਼਼ਯ੍ਤੇ; ਮʼਗਯਧਵ੍ੰ ਤਤ ਉੱਦੇਸ਼ੰ ਲਪ੍ਸਯ੍ਧਵ੍ੇ; ਦਾਰਮ੍ ਆਹਤ, ਤਤੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਤ੍ਕʼਤੇ

ਮੁਕ੍ਤੰ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
Ⅷਯਸ੍ਮਾਦ੍ ਯੇਨ ਯਾਚਯ੍ਤੇ, ਤੇਨ ਲਭਯ੍ਤ;ੇ ਯੇਨ ਮʼਗਯ੍ਤੇ ਤੇਨੱਦੇਸ਼ਃ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ਤੇ; ਯੇਨ ਚ ਦਾਰਮ੍ਆਹਨਯ੍ਤੇ,

ਤਤ੍ਕʼਤੇ ਦਾਰੰ ਮੋਚਯ੍ਤੇ|
Ⅸ ਆਤ੍ਮਜੇਨ ਪੂਪੇ ਪਰ੍ਾਰ੍ਿਥਤੇ ਤਸ੍ਮੈ ਪਾਸ਼਼ਾਣੰ ਿਵਸ਼ਰ੍ਾਣਯਿਤ,
Ⅹ ਮੀਨੇ ਯਾਿਚਤੇ ਚ ਤਸ੍ਮੈ ਭੁਜਗੰ ਿਵਤਰਿਤ, ਏਤਾਦʼਸ਼ਃ ਿਪਤਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਮਧਯ੍ੇ ਕ ਆਸ੍ਤੇ?
Ⅺਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਯੂਯਮ੍ ਅਭਦਾਃ ਸਨ੍ਤ(ੋਅ)ਿਪ ਯਿਦ ਿਨਜਬਾਲਕੇਭਯ੍ ਉੱਤਮੰ ਦਵਯ੍ੰ ਦਾਤੁੰ ਜਾਨੀਥ, ਤਿਰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ

ਸਵ੍ਰ੍ਗਸ੍ਥਃ ਿਪਤਾ ਸਵ੍ੀਯਯਾਚਕੇਭਯ੍ਃ ਿਕਮੁੱਤਮਾਿਨ ਵਸ੍ਤੂਿਨ ਨ ਦਾਸਯ੍ਿਤ?
Ⅻ ਯੂਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਤੀਤਰੇਸ਼਼ਾਂ ਯਾਦʼਸ਼ੋ ਵਯ੍ਵਹਾਰੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਿਪਰ੍ਯਃ, ਯੂਯੰ ਤਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਤਾਦʼਸ਼ਾਨੇਵ ਵਯ੍ਵਹਾਰਾਨ੍

ਿਵਧੱਤ; ਯਸ੍ਮਾਦ੍ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਨਾਂ ਵਚਨਾਨਾਮ੍ ਇਿਤ ਸਾਰਮ੍|
ⅩⅢ ਸਙ੍ਕੀਰ੍ਣਦਾਰੇਣ ਪਰ੍ਿਵਸ਼ਤ; ਯਤੋ ਨਰਕਗਮਨਾਯ ਯਦ੍ ਦਾਰੰ ਤਦ੍ ਿਵਸ੍ਤੀਰ੍ਣੰ ਯੱਚ ਵਰ੍ਤ੍ਮ ਤਦ੍ ਬʼਹਤ੍

ਤੇਨ ਬਹਵਃ ਪਰ੍ਿਵਸ਼ਨ੍ਿਤ|
ⅩⅣ ਅਪਰੰ ਸਵ੍ਰ੍ਗਗਮਨਾਯ ਯਦ੍ ਦਾਰੰ ਤਤ੍ ਕੀਦʼਕ੍ ਸੰਕੀਰ੍ਣੰ| ਯੱਚ ਵਰ੍ਤ੍ਮ ਤਤ੍ ਕੀਦʼਗ੍ ਦੁਰ੍ਗਮਮ੍|

ਤਦੁੱਦੇਸ਼਼੍ਟਾਰਃ ਿਕਯਨ੍ਤ(ੋਅ)ਲ੍ਪਾਃ|
ⅩⅤਅਪਰਞ੍ਚਯੇ ਜਨਾ ਮੇਸ਼਼ਵੇਸ਼ੇਨ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸਮੀਪਮ੍ਆਗੱਛਨ੍ਿਤ, ਿਕਨ੍ਤਨ੍ਤਰ੍ਦੁਰਨ੍ਤਾ ਵʼਕਾ ਏਤਾਦʼਸ਼ੇਭਯ੍ੋ

ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਭਯ੍ਃ ਸਾਵਧਾਨਾ ਭਵਤ, ਯੂਯੰ ਫਲੇਨ ਤਾਨ੍ ਪਿਰਚੇਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨੁਥ|
ⅩⅥਮਨੁਜਾਃ ਿਕੰ ਕਣ੍ਟਿਕਨ ਵʼਕ੍ਸ਼਼ਾਦ੍ ਦਾਕ੍ਸ਼਼ਾਫਲਾਿਨ ਸ਼ʼਗਾਲਕੋਿਲਤਸ਼੍ਚ ਉਡੁਮ੍ਬਰਫਲਾਿਨ ਸ਼ਾਤਯਨ੍ਿਤ?
ⅩⅦ ਤਦਦ੍ ਉੱਤਮ ਏਵ ਪਾਦਪ ਉੱਤਮਫਲਾਿਨ ਜਨਯਿਤ, ਅਧਮਪਾਦਪਏਵਾਧਮਫਲਾਿਨ ਜਨਯਿਤ|
ⅩⅧ ਿਕਨ੍ਤੂੱਤਮਪਾਦਪਃ ਕਦਾਪਯ੍ਧਮਫਲਾਿਨ ਜਨਿਯਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ, ਤਥਾਧਮੋਿਪ ਪਾਦਪ ਉੱਤਮਫਲਾਿਨ

ਜਨਿਯਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ|
ⅩⅨ ਅਪਰੰ ਯੇ ਯੇ ਪਾਦਪਾ ਅਧਮਫਲਾਿਨ ਜਨਯਨ੍ਿਤ, ਤੇ ਕʼ◌ੱਤਾ ਵਹ੍ਨੌ ਕ੍ਿਸ਼਼ਪਯ੍ਨ੍ਤੇ|
ⅩⅩ ਅਤਏਵ ਯੂਯੰ ਫਲੇਨ ਤਾਨ੍ ਪਿਰਚੇਸ਼਼ਯ੍ਥ|
ⅩⅪ ਯੇ ਜਨਾ ਮਾਂ ਪਰ੍ਭੰੁ ਵਦਨ੍ਿਤ, ਤੇ ਸਰ੍ੱਵੇ ਸਵ੍ਰ੍ਗਰਾਜਯ੍ੰ ਪਰ੍ਵੇਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਤੰਨ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੋ ਮਾਨਵੋ ਮਮ

ਸਵ੍ਰ੍ਗਸ੍ਥਸਯ੍ ਿਪਤੁਿਰਸ਼਼੍ਟੰ ਕਰ੍ੰਮ ਕਰੋਿਤ ਸ ਏਵ ਪਰ੍ਵੇਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
ⅩⅫ ਤਦ੍ ਿਦਨੇ ਬਹਵੋ ਮਾਂ ਵਿਦਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ, ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ, ਤਵ ਨਾਮ੍ਨਾ ਿਕਮਸ੍ਮਾਿਮ ਰ੍ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਕਯ੍ੰ ਨ

ਵਯ੍ਾਹʼਤੰ? ਤਵ ਨਾਮ੍ਨਾ ਭੂਤਾਃ ਿਕੰ ਨ ਤਯ੍ਾਿਜਤਾਃ? ਤਵ ਨਾਮ੍ਨਾ ਿਕੰ ਨਾਨਾਦ੍ਭੁਤਾਿਨ ਕਰ੍ੰਮਾਿਣ ਨ ਕʼਤਾਿਨ?
ⅩⅩⅢ ਤਦਾਹੰ ਵਿਦਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ, ਹੇ ਕੁਕਰ੍ੰਮਕਾਿਰਣੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਅਹੰ ਨ ਵੇਦ੍ਿਮ, ਯੂਯੰ ਮਤ੍ਸਮੀਪਾਦ੍ ਦੂਰੀਭਵਤ|
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ⅩⅩⅣ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਮਮੈਤਾਃ ਕਥਾਃ ਸ਼ਤਾ ਪਾਲਯਿਤ, ਸ ਪਾਸ਼਼ਾਣੋਪਿਰ ਗʼਹਿਨਰ੍ੰਮਾਤਾ ਜ੍ਞਾਿਨਨਾ ਸਹ
ਮਯੋਪਮੀਯਤੇ|

ⅩⅩⅤ ਯਤੋ ਵʼਸ਼਼੍ਟੌ ਸਤਯ੍ਾਮ੍ ਆਪ੍ਲਾਵ ਆਗਤੇ ਵਾਯੌ ਵਾਤੇ ਚ ਤੇਸ਼਼ੁ ਤਦ੍ਗੇਹੰ ਲਗ੍ਨੇਸ਼਼ੁ ਪਾਸ਼਼ਾਣੋਪਿਰ ਤਸਯ੍
ਿਭੱਤੇਸ੍ਤੰਨ ਪਤਿਤl

ⅩⅩⅥ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਮਮੈਤਾਃ ਕਥਾਃ ਸ਼ਤਾ ਨ ਪਾਲਯਿਤ ਸ ਸੈਕਤੇ ਗੇਹਿਨਰ੍ੰਮਾਤਾ (ਅ)ਜ੍ਞਾਿਨਨਾ
ਉਪਮੀਯਤੇ|

ⅩⅩⅦਯਤੋ ਜਲਵʼਸ਼਼੍ਟੌ ਸਤਯ੍ਾਮ੍ਆਪ੍ਲਾਵਆਗਤੇ ਪਵਨੇ ਵਾਤੇ ਚ ਤੈ ਰ੍ਗʼਹੇ ਸਮਾਘਾਤੇ ਤਤ੍ ਪਤਿਤ ਤਤ੍ਪਤਨੰ
ਮਹਦ੍ ਭਵਿਤ|

ⅩⅩⅧ ਯੀਸ਼ੁਨੈਤੇਸ਼਼ੁ ਵਾਕਯ੍ੇਸ਼਼ੁ ਸਮਾਿਪਤੇਸ਼਼ੁ ਮਾਨਵਾਸ੍ਤਦੀਯੋਪਦੇਸ਼ਮ੍ ਆਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯੰ ਮੇਿਨਰ|ੇ
ⅩⅩⅨ ਯਸ੍ਮਾਤ੍ ਸ ਉਪਾਧਯ੍ਾਯਾ ਇਵ ਤਾਨ੍ ਨਪਿਦਦੇਸ਼ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸਮਰ੍ਥਪੁਰੁਸ਼਼ਇਵ ਸਮੁਪਿਦਦੇਸ਼|

Ⅷ
Ⅰ ਯਦਾ ਸ ਪਰ੍ੱਵਤਾਦ੍ ਅਵਾਰੋਹਤ੍ ਤਦਾ ਬਹਵੋ ਮਾਨਵਾਸ੍ਤਤ੍ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਵਵਜੁਃ|
Ⅱਏਕਃ ਕੁਸ਼਼੍ਠਵਾਨ੍ਆਗਤਯ੍ ਤੰ ਪਰ੍ਣਮਯ੍ ਬਭਾਸ਼਼,ੇ ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ, ਯਿਦ ਭਵਾਨ੍ ਸੰਮਨਯ੍ਤੇ, ਤਿਰ ਮਾਂ ਿਨਰਾਮਯੰ ਕਰ੍ੱਤੁੰ

ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ|
Ⅲ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਃ ਕਰੰ ਪਰ੍ਸਾਰ੍ੱਯ ਤਸਯ੍ਾਙ੍ਗੰ ਸ੍ਪʼਸ਼ਨ੍ ਵਯ੍ਾਜਹਾਰ, ਸੰਮਨਯ੍(ੇਅ)ਹੰ ਤੰ ਿਨਰਾਮਯੋ ਭਵ; ਤੇਨ ਸ

ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼਼ਣਾਤ੍ ਕੁਸ਼਼੍ਠੇਨਾਮੋਿਚ|
Ⅳ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤੰ ਜਗਾਦ, ਅਵਧੇਿਹ ਕਥਾਮੇਤਾਂ ਕਸ਼੍ਿਚਦਿਪ ਮਾ ਬਿਹ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਾਜਕਸਯ੍ ਸੰਿਨਿਧੰ ਗਤਾ

ਸਵ੍ਾਤ੍ਮਾਨੰ ਦਰ੍ਸ਼ਯ ਮਨੁਜੇਭਯ੍ੋ ਿਨਜਿਨਰਾਮਯਤੰ ਪਰ੍ਮਾਣਿਯਤੁੰ ਮੂਸਾਿਨਰੂਿਪਤੰ ਦਵਯ੍ਮ੍ ਉਤ੍ਸʼਜ ਚ|
Ⅴਤਦਨਨ੍ਤਰੰ ਯੀਸ਼ੁਨਾ ਕਫਰ੍ਨਾਹੂਮ੍ਨਾਮਿਨਨਗਰੇ ਪਰ੍ਿਵਸ਼਼੍ਟੇ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ਸ਼ਤਸੇਨਾਪਿਤਸ੍ਤਤ੍ਸਮੀਪਮ੍ਆਗਤਯ੍

ਿਵਨੀਯ ਬਭਾਸ਼਼ੇ,
Ⅵ ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ, ਮਦੀਯ ਏਕੋ ਦਾਸਃ ਪਕ੍ਸ਼਼ਾਘਾਤਵਯ੍ਾਿਧਨਾ ਭʼਸ਼ੰ ਵਯ੍ਿਥਤਃ, ਸਤੁ ਸ਼ਯਨੀਯ ਆਸ੍ਤੇ|
Ⅶ ਤਦਾਨੀਂ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਸ੍ਮੈ ਕਿਥਤਵਾਨ੍, ਅਹੰ ਗਤਾ ਤੰ ਿਨਰਾਮਯੰ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ|
Ⅷ ਤਤਃ ਸ ਸ਼ਤਸੇਨਾਪਿਤਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵਦਤ੍, ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ, ਭਵਾਨ੍ ਯਤ੍ ਮਮ ਗੇਹਮਧਯ੍ੰ ਯਾਿਤ ਤਦਯ੍ੋਗਯ੍ਭਾਜਨੰ

ਨਾਹਮਸ੍ਿਮ; ਵਾਙ੍ਮਾਤਮ੍ ਆਿਦਸ਼ਤੁ, ਤੇਨੈਵ ਮਮ ਦਾਸੋ ਿਨਰਾਮਯੋ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
Ⅸਯਤੋ ਮਿਯ ਪਰਿਨਧ੍ਨੇ(ਅ)ਿਪ ਮਮ ਿਨਦੇਸ਼ਵਸ਼ਯ੍ਾਃ ਕਿਤ ਕਿਤ ਸੇਨਾਃ ਸਨ੍ਿਤ, ਤਤ ਏਕਸ੍ਿਮਨ੍ਯਾਹੀਤਯ੍ੁਕ੍ਤੇ

ਸ ਯਾਿਤ, ਤਦਨਯ੍ਸ੍ਿਮਨ੍ ਏਹੀਤਯ੍ੁਕ੍ਤੇ ਸਆਯਾਿਤ, ਤਥਾ ਮਮ ਿਨਜਦਾਸੇ ਕਰ੍ੰਮੈਤਤ੍ ਕੁਰ੍ੱਿਵਤਯ੍ੁਕ੍ਤੇ ਸ ਤਤ੍ ਕਰੋਿਤ|
Ⅹ ਤਦਾਨੀਂ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਸਯ੍ੈਤਤ੍ ਵਚੋ ਿਨਸ਼ਮਯ੍ ਿਵਸ੍ਮਯਾਪੰਨ(ਅ)ਭੂਤ੍; ਿਨਜਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ਗਾਿਮਨ ਮਾਨਵਾਨ੍ ਅਵੋੱਚ,

ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਤਥਯ੍ੰ ਵਚ੍ਿਮ, ਇਸਰ੍ਾਯੇਲੀਯਲੋਕਾਨਾਂ ਮਧਯ੍ੇ(ਅ)ਿਪ ਨੈਤਾਦʼਸ਼ੋ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੋ ਮਯਾ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਃ|
Ⅺਅਨਯ੍ੱਚਾਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਵਦਾਿਮ, ਬਹਵਃ ਪੂਰ੍ੱਵਸਯ੍ਾਃ ਪਸ਼੍ਿਚਮਾਯਾਸ਼੍ਚ ਿਦਸ਼ਆਗਤਯ੍ਇਬਰ੍ਾਹੀਮਾ ਇਸਹ੍ਾਕਾ

ਯਾਕੂਬਾ ਚ ਸਾਕਮ੍ ਿਮਿਲਤਾ ਸਮੁਪਵੇਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ;
Ⅻ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਤ ਸ੍ਥਾਨੇ ਰੋਦਨਦਨ੍ਤਘਰ੍ਸ਼਼ਣੇ ਭਵਤਸ੍ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਬਿਹਰ੍ਭੂਤਤਿਮਸਰ੍ੇ ਰਾਜਯ੍ਸਯ੍ ਸਨ੍ਤਾਨਾ

ਿਨਕ੍ਸ਼਼ੇਸਯ੍ਨ੍ਤੇ|
ⅩⅢ ਤਤਃ ਪਰੰ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤੰ ਸ਼ਤਸੇਨਾਪਿਤੰ ਜਗਾਦ, ਯਾਿਹ, ਤਵ ਪਰ੍ਤੀਤਯ੍ਨੁਸਾਰਤੋ ਮਙ੍ਗਲੰ ਭੂਯਾਤ੍; ਤਦਾ

ਤਸ੍ਿਮੰਨੇਵ ਦਣ੍ਡੇ ਤਦੀਯਦਾਸੋ ਿਨਰਾਮਯੋ ਬਭੂਵ|
ⅩⅣ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਯੀਸ਼ੁਃ ਿਪਤਰਸਯ੍ ਗੇਹਮੁਪਸ੍ਥਾਯ ਜਵ੍ਰੇਣ ਪੀਿਡਤਾਂ ਸ਼ਯਨੀਯਸ੍ਿਥਤਾਂ ਤਸਯ੍ ਸ਼ਵ੍ਸ਼ੰ

ਵੀਕ੍ਸ਼਼ਾਞ੍ਚ ੇ|
ⅩⅤ ਤਤਸ੍ਤੇਨ ਤਸਯ੍ਾਃ ਕਰਸਯ੍ ਸ੍ਪʼਸ਼਼੍ਟਤਵਾਤ੍ ਜਵ੍ਰਸ੍ਤਾਂ ਤਤਯ੍ਾਜ, ਤਦਾ ਸਾ ਸਮੁੱਥਾਯ ਤਾਨ੍ ਿਸਸ਼਼ੇਵੇ|
ⅩⅥ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਸਨ੍ਧਯ੍ਾਯਾਂ ਸਤਯ੍ਾਂ ਬਹੁਸ਼ੋ ਭੂਤਗਰ੍ਸ੍ਤਮਨੁਜਾਨ੍ ਤਸਯ੍ ਸਮੀਪਮ੍ ਆਿਨਨਯ੍ੁਃ ਸ ਚ ਵਾਕਯ੍ੇਨ

ਭੂਤਾਨ੍ ਤਯ੍ਾਜਯਾਮਾਸ, ਸਰ੍ੱਵਪਰ੍ਕਾਰਪੀਿਡਤਜਨਾਸ਼ਂ੍ਚ ਿਨਰਾਮਯਾਨ੍ ਚਕਾਰ;
ⅩⅦਤਸ੍ਮਾਤ੍, ਸਰ੍ੱਵਾ ਦੁਰ੍ੱਬਲਤਾਸ੍ਮਾਕੰ ਤੇਨੈਵ ਪਿਰਧਾਿਰਤਾ|ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਸਕਲੰ ਵਯ੍ਾਿਧੰ ਸਏਵ ਸੰਗʼਹੀਤਵਾਨ੍|

ਯਦੇਤਦਚਨੰ ਿਯਸ਼ਿਯਯਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਨਕ੍ਤਮਾਸੀਤ੍, ਤੱਤਦਾ ਸਫਲਮਭਵਤ੍|
ⅩⅧ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਯੀਸ਼ੁਸ਼੍ਚਤੁਰ੍ਿਦਕ੍ਸ਼਼ੁ ਜਨਿਨਵਹੰ ਿਵਲੋਕਯ੍ ਤਿਟਨਯ੍ਾਃ ਪਾਰੰ ਯਾਤੁੰ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਨ੍ ਆਿਦਦੇਸ਼|
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ⅩⅨ ਤਦਾਨੀਮ੍ ਏਕ ਉਪਾਧਯ੍ਾਯ ਆਗਤਯ੍ ਕਿਥਤਵਾਨ੍, ਹੇ ਗੁਰੋ, ਭਵਾਨ੍ ਯਤ ਯਾਸਯ੍ਿਤ ਤਤਾਹਮਿਪ ਭਵਤਃ
ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਯਾਸਯ੍ਾਿਮ|

ⅩⅩ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁ ਰ੍ਜਗਾਦ, ੋਸ਼਼੍ਟਃੁ ਸ੍ਥਾਤੁੰ ਸ੍ਥਾਨੰ ਿਵਦਯ੍ਤੇ, ਿਵਹਾਯਸੋ ਿਵਹਙ੍ਗਮਾਨਾਂ ਨੀਡਾਿਨ ਚ ਸਨ੍ਿਤ;
ਿਕਨ੍ਤੁ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਪੁਤਸਯ੍ ਿਸ਼ਰਃ ਸ੍ਥਾਪਿਯਤੁੰ ਸ੍ਥਾਨੰ ਨ ਿਵਦਯ੍ਤੇ|

ⅩⅪਅਨਨ੍ਤਰਮ੍ ਅਪਰ ਏਕਃ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਸ੍ਤੰ ਬਭਾਸ਼਼ੇ, ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ, ਪਰ੍ਥਮਤੋ ਮਮ ਿਪਤਰੰ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨੇ ਿਨਧਾਤੁੰ ਗਮਨਾਰ੍ਥੰ
ਮਾਮ੍ ਅਨੁਮਨਯ੍ਸਵ੍|

ⅩⅫ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਰੁਕ੍ਤਵਾਨ੍ ਮʼਤਾ ਮʼਤਾਨ੍ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨੇ ਿਨਦਧਤ,ੁ ਤੰ ਮਮ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਆਗੱਛ|
ⅩⅩⅢ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਨਾਵਮਾਰੂਢੇ ਤਸਯ੍ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਸ੍ਤਤ੍ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਜਗ੍ਮੁਃ|
ⅩⅩⅣਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਸਾਗਰਸਯ੍ ਮਧਯ੍ੰ ਤੇਸ਼਼ੁ ਗਤੇਸ਼਼ੁ ਤਾਦʼਸ਼ਃ ਪਰ੍ਬਲੋ ਝਞ੍ਭ੍ਸ਼ਿਨਲ ਉਦਿਤਸ਼਼੍ਠਤ੍, ਯੇਨ ਮਹਾਤਰਙ੍ਗ

ਉੱਥਾਯ ਤਰਿਣੰ ਛਾਿਦਤਵਾਨ੍, ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਿਨਿਦਤ ਆਸੀਤ੍|
ⅩⅩⅤ ਤਦਾ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾ ਆਗਤਯ੍ ਤਸਯ੍ ਿਨਦਾਭਙ੍ਗੰ ਕʼਤਾ ਕਥਯਾਮਾਸੁਃ, ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ, ਵਯੰ ਿਮਰ੍ਯਾਮਹੇ, ਭਵਾਨ੍

ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪਰ੍ਾਣਾਨ੍ ਰਕ੍ਸ਼਼ਤ|ੁ
ⅩⅩⅥ ਤਦਾ ਸ ਤਾਨ੍ ਉਕ੍ਤਵਾਨ੍, ਹੇ ਅਲ੍ਪਿਵਸ਼ਵ੍ਾਿਸਨ ਯੂਯੰ ਕੁਤੋ ਿਵਭੀਥ? ਤਤਃ ਸ ਉੱਥਾਯ ਵਾਤੰ ਸਾਗਰਞ੍ਚ

ਤਰ੍ਜਯਾਮਾਸ, ਤਤੋ ਿਨਰ੍ੱਵਾਤਮਭਵਤ੍|
ⅩⅩⅦ ਅਪਰੰ ਮਨੁਜਾ ਿਵਸ੍ਮਯੰ ਿਵਲੋਕਯ੍ ਕਥਯਾਮਾਸੁਃ, ਅਹੋ ਵਾਤਸਿਰਤ੍ਪਤੀ ਅਸਯ੍ ਿਕਮਾਜ੍ਞਾਗਰ੍ਾਿਹਣੌ?

ਕੀਦʼਸ਼(ੋਅ)ਯੰ ਮਾਨਵਃ|
ⅩⅩⅧ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਸ ਪਾਰੰ ਗਤਾ ਿਗਦੇਰੀਯਦੇਸ਼ਮ੍ ਉਪਸ੍ਿਥਤਵਾਨ੍; ਤਦਾ ਦੌ ਭੂਤਗਰ੍ਸ੍ਤਮਨੁਜੌ

ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਸ੍ਥਾਨਾਦ੍ ਬਿਹ ਰ੍ਭੂਤਾ ਤੰ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ ਕʼਤਵਨ੍ਤ,ੌ ਤਾਵੇਤਾਦʼਸ਼ੌ ਪਰ੍ਚਣ੍ਡਾਵਾਸ੍ਤਾਂ ਯਤ੍ ਤੇਨ ਸ੍ਥਾਨੇਨ ਕੋਿਪ
ਯਾਤੁੰ ਨਾਸ਼ਕ੍ਨਤ੍|

ⅩⅩⅨ ਤਾਵਚੁੈਃ ਕਥਯਾਮਾਸਤੁਃ, ਹੇ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸੂਨ ਯੀਸ਼ੋ, ਤਯਾ ਸਾਕਮ੍ ਆਵਯੋਃ ਕਃ ਸਮ੍ਬਨ੍ਧਃ?
ਿਨਰੂਿਪਤਕਾਲਾਤ੍ ਪਰ੍ਾਗੇਵ ਿਕਮਾਵਾਭਯ੍ਾਂ ਯਾਤਨਾਂ ਦਾਤੁਮ੍ ਅਤਾਗਤੋਿਸ?

ⅩⅩⅩ ਤਦਾਨੀਂ ਤਾਭਯ੍ਾਂ ਿਕਞ੍ਿਚਦ੍ ਦੂਰੇ ਵਰਾਹਾਣਾਮ੍ ਏਕੋ ਮਹਾਵਜ(ੋਅ)ਚਰਤ੍|
ⅩⅩⅪ ਤਤੋ ਭੂਤੌ ਤੌ ਤਸਯ੍ਾਨ੍ਿਤਕੇ ਿਵਨੀਯ ਕਥਯਾਮਾਸਤੁਃ, ਯਦਯ੍ਾਵਾਂ ਤਯ੍ਾਜਯਿਸ, ਤਿਰ ਵਰਾਹਾਣਾਂ

ਮਧਯ੍ੇਵਜਮ੍ ਆਵਾਂ ਪਰ੍ੇਰਯ|
ⅩⅩⅫ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਰਵਦਤ੍ ਯਾਤੰ, ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਤੌ ਯਦਾ ਮਨੁਜੌ ਿਵਹਾਯ ਵਰਾਹਾਨ੍ ਆਿਸ਼ਰ੍ਤਵਨ੍ਤ,ੌ ਤਦਾ ਤੇ ਸਰ੍ੱਵੇ

ਵਰਾਹਾ ਉੱਚਸ੍ਥਾਨਾਤ੍ ਮਹਾਜਵੇਨ ਧਾਵਨ੍ਤਃ ਸਾਗਰੀਯਤੋਯੇ ਮੱਜਨ੍ਤੋ ਮਮਃ|
ⅩⅩⅩⅢ ਤਤੋ ਵਰਾਹਰਕ੍ਸ਼਼ਕਾਃ ਪਲਾਯਮਾਨਾ ਮਧਯ੍ੇਨਗਰੰ ਤੌ ਭੂਤਗਰ੍ਸ੍ਤੌ ਪਰ੍ਿਤ ਯਦਯ੍ਦ੍ ਅਘਟਤ, ਤਾਃ

ਸਰ੍ੱਵਵਾਰ੍ੱਤਾ ਅਵਦਨ੍|
ⅩⅩⅩⅣ ਤਤੋ ਨਾਗਿਰਕਾਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਮਨੁਜਾ ਯੀਸ਼ੁੰ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਬਿਹਰਾਯਾਤਾਃ ਤਞ੍ਚ ਿਵਲੋਕਯ੍

ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯਾਞ੍ਚਿ ਰੇ ਭਵਾਨ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਸੀਮਾਤੋ ਯਾਤੁ|

Ⅸ
Ⅰ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਯੀਸ਼ੁ ਰ੍ਨੌਕਾਮਾਰੁਹਯ੍ ਪੁਨਃ ਪਾਰਮਾਗਤਯ੍ ਿਨਜਗਰ੍ਾਮਮ੍ ਆਯਯੌ|
Ⅱ ਤਤਃ ਕਿਤਪਯਾ ਜਨਾ ਏਕੰ ਪਕ੍ਸ਼਼ਾਘਾਿਤਨੰ ਸਵ੍ੱਟੋਪਿਰ ਸ਼ਾਯਿਯਤਾ ਤਤ੍ਸਮੀਪਮ੍ ਆਨਯਨ੍; ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਂ

ਪਰ੍ਤੀਿਤੰ ਿਵਜ੍ਞਾਯ ਤੰ ਪਕ੍ਸ਼਼ਾਘਾਿਤਨੰ ਜਗਾਦ, ਹੇ ਪੁਤ, ਸੁਸ੍ਿਥਰੋ ਭਵ, ਤਵ ਕਲੁਸ਼਼ਸਯ੍ ਮਰ੍ਸ਼਼ਣੰ ਜਾਤਮ੍|
Ⅲ ਤਾਂ ਕਥਾਂ ਿਨਸ਼ਮਯ੍ ਿਕਯਨ੍ਤ ਉਪਾਧਯ੍ਾਯਾ ਮਨਃਸੁ ਿਚਨ੍ਿਤਤਵਨ੍ਤ ਏਸ਼਼ ਮਨੁਜ ਈਸ਼ਵ੍ਰੰ ਿਨਨ੍ਦਿਤ|
Ⅳਤਤਃ ਸ ਤੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਏਤਾਦʼਸ਼ੀਂ ਿਚਨ੍ਤਾਂ ਿਵਜ੍ਞਾਯ ਕਿਥਤਵਾਨ੍, ਯੂਯੰ ਮਨਃਸੁ ਕʼਤ ਏਤਾਦʼਸ਼ੀਂ ਕੁਿਚਨ੍ਤਾਂ ਕੁਰੁਥ?
Ⅴ ਤਵ ਪਾਪਮਰ੍ਸ਼਼ਣੰ ਜਾਤ,ੰ ਯਦਾ ਤਮੁੱਥਾਯ ਗੱਛ, ਦਯੋਰਨਯੋ ਰਾਕਯ੍ਯੋਃ ਿਕੰ ਵਾਕਯ੍ੰ ਵਕ੍ਤੁੰ ਸੁਗਮ?ੰ
Ⅵ ਿਕਨ੍ਤੁ ਮੇਿਦਨਯ੍ਾਂ ਕਲੁਸ਼਼ੰ ਕ੍ਸ਼਼ਿਮਤੁੰ ਮਨੁਜਸੁਤਸਯ੍ ਸਾਮਰ੍ਥਯ੍ਮਸ੍ਤੀਿਤ ਯੂਯੰ ਯਥਾ ਜਾਨੀਥ, ਤਦਰ੍ਥੰ ਸ ਤੰ

ਪਕ੍ਸ਼਼ਾਘਾਿਤਨੰ ਗਿਦਤਵਾਨ੍, ਉੱਿਤਸ਼਼੍ਠ, ਿਨਜਸ਼ਯਨੀਯੰ ਆਦਾਯ ਗੇਹੰ ਗੱਛ|
Ⅶ ਤਤਃ ਸ ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼਼ਣਾਦ੍ ਉੱਥਾਯ ਿਨਜਗੇਹੰ ਪਰ੍ਸ੍ਿਥਤਵਾਨ੍|
Ⅷਮਾਨਵਾ ਇੱਥੰ ਿਵਲੋਕਯ੍ ਿਵਸ੍ਮਯੰ ਮੇਿਨਰ,ੇ ਈਸ਼ਵ੍ਰੇਣ ਮਾਨਵਾਯ ਸਾਮਰ੍ਥਯ੍ਮ੍ਈਦʼਸ਼ੰ ਦੱਤੰ ਇਿਤ ਕਾਰਣਾਤ੍

ਤੰ ਧਨਯ੍ੰ ਬਭਾਿਸ਼਼ਰੇ ਚ|
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Ⅸਅਨਨ੍ਤਰੰ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਤ੍ਸ੍ਥਾਨਾਦ੍ ਗੱਛਨ੍ ਗੱਛਨ੍ ਕਰਸੰਗਰ੍ਹਸ੍ਥਾਨੇ ਸਮੁਪਿਵਸ਼਼੍ਟੰ ਮਿਥਨਾਮਾਨਮ੍ ਏਕੰ ਮਨੁਜੰ
ਿਵਲੋਕਯ੍ ਤੰ ਬਭਾਸ਼਼ੇ, ਮਮ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਆਗੱਛ, ਤਤਃ ਸ ਉੱਥਾਯ ਤਸਯ੍ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਵਵਾਜ|

Ⅹ ਤਤਃ ਪਰੰ ਯੀਸ਼ੌ ਗʼਹੇ ਭੋਕ੍ਤੁਮ੍ ਉਪਿਵਸ਼਼੍ਟੇ ਬਹਵਃ ਕਰਸੰਗਰ੍ਾਿਹਣਃ ਕਲੁਿਸ਼਼ਣਸ਼੍ਚ ਮਾਨਵਾ ਆਗਤਯ੍ ਤੇਨ
ਸਾਕੰ ਤਸਯ੍ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ੈਸ਼੍ਚ ਸਾਕਮ੍ ਉਪਿਵਿਵਸ਼ੁਃ|

Ⅺ ਿਫਰੂਿਸ਼ਨਸ੍ਤਦ੍ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਤਸਯ੍ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਨ੍ ਬਭਾਿਸ਼਼ਰੇ, ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਗੁਰੁਃ ਿਕੰ ਿਨਿਮੱਤੰ ਕਰਸੰਗਰ੍ਾਿਹਿਭਃ
ਕਲੁਿਸ਼਼ਿਭਸ਼੍ਚ ਸਾਕੰ ਭੰੁਕ੍ਤੇ?

Ⅻ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਤ੍ ਸ਼ਤਾ ਤਾਨ੍ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵਦਤ੍, ਿਨਰਾਮਯਲੋਕਾਨਾਂ ਿਚਿਕਤ੍ਸਕੇਨ ਪਰ੍ਯੋਜਨੰ ਨਾਸ੍ਿਤ, ਿਕਨ੍ਤੁ
ਸਾਮਯਲੋਕਾਨਾਂ ਪਰ੍ਯੋਜਨਮਾਸ੍ਤ|ੇ

ⅩⅢ ਅਤੋ ਯੂਯੰ ਯਾਤਾ ਵਚਨਸਯ੍ਾਸਯ੍ਾਰ੍ਥੰ ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਧਵ੍ਮ੍, ਦਯਾਯਾਂ ਮੇ ਯਥਾ ਪਰ੍ੀਿਤ ਰ੍ਨ ਤਥਾ ਯਜ੍ਞਕਰ੍ੰਮਿਣ|
ਯਤੋ(ਅ)ਹੰ ਧਾਰ੍ੰਿਮਕਾਨ੍ ਆਹਾਤੁੰ ਨਾਗਤੋ(ਅ)ਸ੍ਿਮ ਿਕਨ੍ਤੁ ਮਨਃ ਪਿਰਵਰ੍ੱਤਿਯਤੁੰ ਪਾਿਪਨ ਆਹਾਤੁਮ੍
ਆਗਤੋ(ਅ)ਸ੍ਿਮ|

ⅩⅣ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਯੋਹਨਃ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਸ੍ਤਸਯ੍ ਸਮੀਪਮ੍ ਆਗਤਯ੍ ਕਥਯਾਮਾਸੁਃ, ਿਫਰੂਿਸ਼ਨ ਵਯਞ੍ਚ ਪੁਨਃ
ਪੁਨਰੁਪਵਸਾਮਃ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਵ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾ ਨਪਵਸਨ੍ਿਤ, ਕੁਤਃ?

ⅩⅤ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਾਨ੍ ਅਵੋਚਤ੍ ਯਾਵਤ੍ ਸਖੀਨਾਂ ਸੰਙ੍ਗੇ ਕਨਯ੍ਾਯਾ ਵਰਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ, ਤਾਵਤ੍ ਿਕੰ ਤੇ ਿਵਲਾਪੰ
ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਲੁਵਨ੍ਿਤ? ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਦਾ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸੰਙ੍ਗਾਦ੍ ਵਰੰ ਨਯਨ੍ਿਤ, ਤਾਦʼਸ਼ਃ ਸਮਯ ਆਗਿਮਸ਼਼ਯ੍ਿਤ, ਤਦਾ ਤੇ
ਉਪਵਤ੍ਸਯ੍ਨ੍ਿਤ|

ⅩⅥ ਪੁਰਾਤਨਵਸਨੇ ਕੋਿਪ ਨਵੀਨਵਸ੍ਤੰ ਨ ਯੋਜਯਿਤ, ਯਸ੍ਮਾਤ੍ ਤੇਨ ਯੋਿਜਤੇਨ ਪੁਰਾਤਨਵਸਨੰ ਿਛਨੱਿਤ
ਤੱਿਛਦਞ੍ਚ ਬਹੁਕੁਤ੍ਿਸਤੰ ਦʼਸ਼ਯ੍ਤ|ੇ

ⅩⅦਅਨਯ੍ਞ੍ਚ ਪੁਰਾਤਨਕੁਤਾਂ ਕੋਿਪ ਨਵਾਨਗੋਸ੍ਤਨੀਰਸੰ ਨ ਿਨਦਧਾਿਤ, ਯਸ੍ਮਾਤ੍ ਤਥਾ ਕʼਤੇ ਕੁਤੂ ਿਰਦੀਰ੍ੱਯਤੇ
ਤੇਨ ਗੋਸ੍ਤਨੀਰਸਃ ਪਤਿਤ ਕੁਤੂਸ਼੍ਚ ਨਸ਼ਯ੍ਿਤ; ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਨਵੀਨਾਯਾਂ ਕੁਤਾਂ ਨਵੀਨ ਗੋਸ੍ਤਨੀਰਸਃ ਸ੍ਥਾਪਯ੍ਤ,ੇ ਤੇਨ
ਦਯੋਰਵਨੰ ਭਵਿਤ|

ⅩⅧ ਅਪਰੰ ਤੇਨੈਤਤ੍ਕਥਾਕਥਨਕਾਲੇ ਏਕੋ(ਅ)ਿਧਪਿਤਸ੍ਤੰ ਪਰ੍ਣਮਯ੍ ਬਭਾਸ਼਼,ੇ ਮਮ ਦੁਿਹਤਾ ਪਰ੍ਾਯੇਣੈਤਾਵਤ੍ਕਾਲੇ
ਮʼਤਾ, ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਭਵਾਨਾਗਤਯ੍ ਤਸਯ੍ਾ ਗਾਤੇ ਹਸ੍ਤਮਰ੍ਪਯਤੁ, ਤੇਨ ਸਾ ਜੀਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

ⅩⅨ ਤਦਾਨੀਂ ਯੀਸ਼ੁਃ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ੈਃ ਸਾਕਮ੍ ਉੱਥਾਯ ਤਸਯ੍ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਵਵਾਜ|
ⅩⅩਇਤਯ੍ਨਨ੍ਤਰੇ ਦਾਦਸ਼ਵਤ੍ਸਰਾਨ੍ ਯਾਵਤ੍ ਪਰ੍ਦਰਾਮਯੇਨ ਸ਼ੀਰ੍ਣੈਕਾ ਨਾਰੀ ਤਸਯ੍ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ਆਗਤਯ੍ ਤਸਯ੍

ਵਸਨਸਯ੍ ਗਰ੍ਨ੍ਿਥੰ ਪਸ੍ਪਰ੍ਸ਼;
ⅩⅪਯਸ੍ਮਾਤ੍ ਮਯਾ ਕੇਵਲੰ ਤਸਯ੍ ਵਸਨੰ ਸ੍ਪʼਸ਼਼੍ਟਾ ਸਵ੍ਾਸ੍ਥਯ੍ੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਸਯ੍ਤੇ, ਸਾ ਨਾਰੀਿਤ ਮਨਿਸ ਿਨਸ਼੍ਿਚਤਵਤੀ|
ⅩⅫ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਰਦਨੰ ਪਰਾਵਰ੍ੱਤਯ੍ ਤਾਂ ਜਗਾਦ, ਹੇ ਕਨਯ੍,ੇ ਤੰ ਸੁਸ੍ਿਥਰਾ ਭਵ, ਤਵ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਸ੍ਤਾਂ

ਸਵ੍ਸ੍ਥਾਮਕਾਰ੍ਸ਼਼ੀਤ੍| ਏਤਦਾਕਯ੍ੇ ਗਿਦਤਏਵ ਸਾ ਯੋਿਸ਼਼ਤ੍ ਸਵ੍ਸ੍ਥਾਭੂਤ੍|
ⅩⅩⅢ ਅਪਰੰ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਸਯ੍ਾਧਯ੍ਕ੍ਸ਼਼ਸਯ੍ ਗੇਹੰ ਗਤਾ ਵਾਦਕਪਰ੍ਭʼਤੀਨ੍ ਬਹੂਨ੍ ਲੋਕਾਨ੍ ਸ਼ਬ੍ਦਾਯਮਾਨਾਨ੍

ਿਵਲੋਕਯ੍ ਤਾਨ੍ ਅਵਦਤ੍,
ⅩⅩⅣ ਪਨ੍ਥਾਨੰ ਤਯ੍ਜ, ਕਨਯ੍ੇਯੰ ਨਾਿਮਰ੍ਯਤ ਿਨਿਦਤਾਸ੍ਤ;ੇ ਕਥਾਮੇਤਾਂ ਸ਼ਤਾ ਤੇ ਤਮੁਪਜਹਸੁਃ|
ⅩⅩⅤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ੁ ਬਿਹਸ਼਼੍ਕʼਤੇਸ਼਼ੁ ਸੋ(ਅ)ਭਯ੍ਨ੍ਤਰੰ ਗਤਾ ਕਨਯ੍ਾਯਾਃ ਕਰੰ ਧʼਤਵਾਨ੍, ਤੇਨ ਸੋਦਿਤਸ਼਼੍ਠਤ੍;
ⅩⅩⅥ ਤਤਸ੍ਤਤ੍ਕਰ੍ੰਮਣੋ ਯਸ਼ਃ ਕʼਤ੍ਸ੍ਨੰ ਤੰ ਦੇਸ਼ੰ ਵਯ੍ਾਪ੍ਤਵਤ੍|
ⅩⅩⅦ ਤਤਃ ਪਰੰ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸ੍ਥਾਨਾਦ੍ ਯਾਤਾਂ ਚਕਾਰ; ਤਦਾ ਹੇ ਦਾਯੂਦਃ ਸਨ੍ਤਾਨ, ਅਸ੍ਮਾਨ੍ ਦਯਸਵ੍,

ਇਿਤ ਵਦਨ੍ਤੌ ਦੌ ਜਨਾਵਨ੍ਧੌ ਪਰ੍ੋਚੈਰਾਹੂਯਨ੍ਤੌ ਤਤ੍ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਵਵਜਤੁਃ|
ⅩⅩⅧ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੌ ਗੇਹਮਧਯ੍ੰ ਪਰ੍ਿਵਸ਼਼੍ਟੰ ਤਾਵਿਪ ਤਸਯ੍ ਸਮੀਪਮ੍ ਉਪਸ੍ਿਥਤਵਨ੍ਤੌ, ਤਦਾਨੀਂ ਸ ਤੌ ਪʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍

ਕਰ੍ੰਮੈਤਤ੍ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਮਮ ਸਾਮਰ੍ਥਯ੍ਮ੍ ਆਸ੍ਤੇ, ਯੁਵਾਂ ਿਕਿਮਿਤ ਪਰ੍ਤੀਥਃ? ਤਦਾ ਤੌ ਪਰ੍ਤਯ੍ੂਚਤੁਃ, ਸਤਯ੍ੰ ਪਰ੍ਭੋ|
ⅩⅩⅨ ਤਦਾਨੀਂ ਸ ਤਯੋ ਰ੍ਲੋਚਨਾਿਨ ਸ੍ਪʼਸ਼ਨ੍ ਬਭਾਸ਼਼,ੇ ਯੁਵਯੋਃ ਪਰ੍ਤੀਤਯ੍ਨੁਸਾਰਾਦ੍ ਯੁਵਯੋ ਰ੍ਮਙ੍ਗਲੰ ਭੂਯਾਤ੍|

ਤੇਨ ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼਼ਣਾਤ੍ ਤਯੋ ਰ੍ਨੇਤਾਿਣ ਪਰ੍ਸੰਨਾਨਯ੍ਭਵਨ੍,
ⅩⅩⅩ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤੌ ਦʼਢਮਾਜ੍ਞਾਪਯ੍ ਜਗਾਦ, ਅਵਧੱਤਮ੍ ਏਤਾਂ ਕਥਾਂ ਕੋਿਪ ਮਨੁਜੋ ਮ ਜਾਨੀਯਾਤ੍|
ⅩⅩⅪ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੌ ਪਰ੍ਸ੍ਥਾਯ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਕʼਤ੍ਸ੍ਨੇ ਦੇਸ਼ੇ ਤਸਯ੍ ਕੀਰ੍ੱਿਤੰ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਯਾਮਾਸਤੁਃ|
ⅩⅩⅫ ਅਪਰੰ ਤੌ ਬਿਹਰਯ੍ਾਤ ਏਤਸ੍ਿਮੰਨਨ੍ਤਰੇ ਮਨੁਜਾ ਏਕੰ ਭੂਤਗਰ੍ਸ੍ਤਮੂਕੰ ਤਸਯ੍ ਸਮੀਪਮ੍ ਆਨੀਤਵਨ੍ਤਃ|
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ⅩⅩⅩⅢ ਤੇਨ ਭੂਤੇ ਤਯ੍ਾਿਜਤੇ ਸ ਮੂਕਃ ਕਥਾਂ ਕਥਿਯਤੁੰ ਪਰ੍ਾਰਭਤ, ਤੇਨ ਜਨਾ ਿਵਸ੍ਮਯੰ ਿਵਜ੍ਞਾਯ ਕਥਯਾਮਾਸੁਃ,
ਇਸਰ੍ਾਯੇਲੋ ਵੰਸ਼ੇ ਕਦਾਿਪ ਨੇਦʼਗਦʼਸ਼ਯ੍ਤ;

ⅩⅩⅩⅣ ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਫਰੂਿਸ਼ਨਃ ਕਥਯਾਞ੍ਚਕਃ ਭੂਤਾਿਧਪਿਤਨਾ ਸ ਭੂਤਾਨ੍ ਤਯ੍ਾਜਯਿਤ|
ⅩⅩⅩⅤ ਤਤਃ ਪਰੰ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਭਜਨਭਵਨ ਉਪਿਦਸ਼ਨ੍ ਰਾਜਯ੍ਸਯ੍ ਸੁਸੰਵਾਦੰ ਪਰ੍ਚਾਰਯਨ੍ ਲੋਕਾਨਾਂ ਯਸਯ੍ ਯ

ਆਮਯੋ ਯਾ ਚ ਪੀਡਾਸੀਤ੍, ਤਾਨ੍ ਸ਼ਮਯਨ੍ ਸ਼ਮਯੰਸ਼੍ਚ ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ ਨਗਰਾਿਣ ਗਰ੍ਾਮਾਸ਼ਂ੍ਚ ਬਭਾਮ|
ⅩⅩⅩⅥ ਅਨਯ੍ਞ੍ਚ ਮਨੁਜਾਨ੍ ਵਯ੍ਾਕੁਲਾਨ੍ ਅਰਕ੍ਸ਼਼ਕਮੇਸ਼਼ਾਿਨਵ ਚ ਤਯ੍ਕ੍ਤਾਨ੍ ਿਨਰੀਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ ਤੇਸ਼਼ੁ ਕਾਰੁਿਣਕਃ

ਸਨ੍ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਨ੍ ਅਵਦਤ੍,
ⅩⅩⅩⅦ ਸ਼ਸਯ੍ਾਿਨ ਪਰ੍ਚੁਰਾਿਣ ਸਨ੍ਿਤ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਛੇੱਤਾਰਃ ਸ੍ਤੋਕਾਃ|
ⅩⅩⅩⅧ ਕ੍ਸ਼਼ੇਤੰ ਪਰ੍ਤਯ੍ਪਰਾਨ੍ ਛੇਦਕਾਨ੍ ਪਰ੍ਹੇਤੁੰ ਸ਼ਸਯ੍ਸਵ੍ਾਿਮਨੰ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯਧਵ੍ਮ੍|

Ⅹ
Ⅰ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਯੀਸ਼ੁ ਰ੍ਦਾਦਸ਼ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਨ੍ ਆਹੂਯਾਮੇਧਯ੍ਭੂਤਾਨ੍ ਤਯ੍ਾਜਿਯਤੁੰ ਸਰ੍ੱਵਪਰ੍ਕਾਰਰੋਗਾਨ੍ ਪੀਡਾਸ਼੍ਚ

ਸ਼ਮਿਯਤੁੰ ਤੇਭਯ੍ਃ ਸਾਮਰ੍ਥਯ੍ਮਦਾਤ੍|
Ⅱ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਦਾਦਸ਼ਪਰ੍ੇਸ਼਼ਯ੍ਾਣਾਂ ਨਾਮਾਨਯ੍ੇਤਾਿਨ| ਪਰ੍ਥਮੰ ਿਸ਼ਮੋਨ੍ ਯੰ ਿਪਤਰੰ ਵਦਨ੍ਿਤ, ਤਤਃ ਪਰੰ ਤਸਯ੍ ਸਹਜ

ਆਨ੍ਿਦਯਃ, ਿਸਵਿਦਯਸਯ੍ ਪੁਤੋ ਯਾਕੂਬ੍
Ⅲ ਤਸਯ੍ ਸਹਜੋ ਯੋਹਨ੍; ਿਫਿਲਪ੍ ਬਰ੍ਥਲਮਯ੍ ਥੋਮਾਃ ਕਰਸੰਗਰ੍ਾਹੀ ਮਿਥਃ, ਆਲ੍ਫੇਯਪੁਤੋ ਯਾਕੂਬ੍,
Ⅳ ਿਕਨਾਨੀਯਃ ਿਸ਼ਮੋਨ੍, ਯ ਈਸ਼਼੍ਕਿਰਯੋਤੀਯਿਯਹੂਦਾਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੰ ਪਰਕਰ(ੇਅ)ਰ੍ਪਯਤ੍|
Ⅴ ਏਤਾਨ੍ ਦਾਦਸ਼ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਨ੍ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪਰ੍ੇਸ਼਼ਯਨ੍ ਇਤਯ੍ਾਜ੍ਞਾਪਯਤ੍, ਯੂਯਮ੍ ਅਨਯ੍ਦੇਸ਼ੀਯਾਨਾਂ ਪਦਵੀਂ

ਸ਼ੇਿਮਰੋਣੀਯਾਨਾਂ ਿਕਮਿਪ ਨਗਰਞ੍ਚ ਨ ਪਰ੍ਿਵਸ਼ਯ੍ੇ
Ⅵ ਇਸਰ੍ਾਯੇਲ੍ਗੋਤਸਯ੍ ਹਾਿਰਤਾ ਯੇ ਯੇ ਮੇਸ਼਼ਾਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਮੇਵ ਸਮੀਪੰ ਯਾਤ|
Ⅶ ਗਤਾ ਗਤਾ ਸਵ੍ਰ੍ਗਸਯ੍ ਰਾਜਤੰ ਸਿਵਧਮਭਵਤ੍, ਏਤਾਂ ਕਥਾਂ ਪਰ੍ਚਾਰਯਤ|
Ⅷ ਆਮਯਗਰ੍ਸ੍ਤਾਨ੍ ਸਵ੍ਸ੍ਥਾਨ੍ ਕੁਰੁਤ, ਕੁਸ਼਼੍ਿਠਨਃ ਪਿਰਸ਼਼੍ਕੁਰੁਤ, ਮʼਤਲੋਕਾਨ੍ ਜੀਵਯਤ, ਭੂਤਾਨ੍ ਤਯ੍ਾਜਯਤ,

ਿਵਨਾ ਮੂਲਯ੍ੰ ਯੂਯਮ੍ ਅਲਭਧਵ੍ੰ ਿਵਨੈਵ ਮੂਲਯ੍ੰ ਿਵਸ਼ਰ੍ਾਣਯਤ|
Ⅸ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸਵ੍ੇਸ਼਼ਾਂ ਕਿਟਬਨ੍ਧੇਸ਼਼ੁ ਸਵ੍ਰ੍ਣਰੂਪਯ੍ਤਾਮਰ੍ਾਣਾਂ ਿਕਮਿਪ ਨ ਗʼਹ੍ਲੀਤ|
Ⅹ ਅਨਯ੍ੱਚ ਯਾਤਾਯੈ ਚੇਲਸਮ੍ਪੁਟੰ ਵਾ ਿਦਤੀਯਵਸਨੰ ਵਾ ਪਾਦੁਕੇ ਵਾ ਯਸ਼਼੍ਿਟਃ, ਏਤਾਨ੍ ਮਾ ਗʼਹ੍ਲੀਤ, ਯਤਃ

ਕਾਰ੍ੱਯਕʼਤ੍ ਭਰ੍ੱਤੁੰ ਯੋਗਯ੍ੋ ਭਵਿਤ|
Ⅺਅਪਰੰ ਯੂਯੰ ਯਤ੍ ਪੁਰੰ ਯਞ੍ਚ ਗਰ੍ਾਮੰ ਪਰ੍ਿਵਸ਼ਥ, ਤਤ ਯੋ ਜਨ ਯੋਗਯ੍ਪਾਤੰ ਤਮਵਗਤਯ੍ ਯਾਨਕਾਲੰ ਯਾਵਤ੍ ਤਤ

ਿਤਸ਼਼੍ਠਤ|
Ⅻ ਯਦਾ ਯੂਯੰ ਤਦ੍ਗੇਹੰ ਪਰ੍ਿਵਸ਼ਥ, ਤਦਾ ਤਮਾਿਸ਼ਸ਼਼ੰ ਵਦਤ|
ⅩⅢ ਯਿਦ ਸ ਯੋਗਯ੍ਪਾਤੰ ਭਵਿਤ, ਤਿਰ ਤਤ੍ਕਲਯ੍ਾਣੰ ਤਸ੍ਮੈ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ, ਨਚੇਤ੍ ਸਾਸ਼ੀਰਯ੍ੁਸ਼਼੍ਮਭਯ੍ਮੇਵ

ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
ⅩⅣ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੇ ਜਨਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮਾਿਤਥਯ੍ੰ ਨ ਿਵਦਧਿਤ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਕਥਾਞ੍ਚ ਨ ਸ਼ʼਣਨ੍ਿਤ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਗੇਹਾਤ੍ ਪੁਰਾਦਾ

ਪਰ੍ਸ੍ਥਾਨਕਾਲੇ ਸਵ੍ਪਦੂਲੀਃ ਪਾਤਯਤ|
ⅩⅤ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਹੰ ਤਥਯ੍ੰ ਵਚ੍ਿਮ ਿਵਚਾਰਿਦਨੇ ਤਤ੍ਪੁਰਸਯ੍ ਦਸ਼ਾਤਃ ਿਸਦੋਮਮੋਰਾਪੁਰਯੋਰ੍ਦਸ਼ਾ ਸਹਯ੍ਤਰਾ

ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
ⅩⅥਪਸ਼ਯ੍ਤ, ਵʼਕਯੂਥਮਧਯ੍ੇ ਮੇਸ਼਼ਃ ਯਥਾਿਵਸ੍ਤਥਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ ਪਰ੍ਿਹਣੋਿਮ, ਤਸ੍ਮਾਦ੍ਯੂਯਮ੍ਅਿਹਿਰਵ ਸਤਰ੍ਕਾਃ

ਕਪੋਤਾਇਵਾਿਹੰਸਕਾ ਭਵਤ|
ⅩⅦਨʼਭਯ੍ਃ ਸਾਵਧਾਨਾ ਭਵਤ; ਯਤਸ੍ਤੈ ਰਯ੍ੂਯੰ ਰਾਜਸੰਸਿਦ ਸਮਰ੍ਿਪਸ਼਼ਯ੍ਧਵ੍ੇ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਭਜਨਗੇਹੇ ਪਰ੍ਹਾਿਰਸ਼਼ਯ੍ਧਵ੍ੇ|
ⅩⅧ ਯੂਯੰ ਮੰਨਾਮਹੇਤੋਃ ਸ਼ਾਸ੍ਤʼਣਾਂ ਰਾਜ੍ਞਾਞ੍ਚ ਸਮਕ੍ਸ਼਼ੰ ਤਾਨਨਯ੍ਦੇਿਸ਼ਨਸ਼੍ਚਾਿਧ ਸਾਕ੍ਿਸ਼਼ਤਾਰ੍ਥਮਾਨੇਸ਼਼ਯ੍ਧਵ੍ੇ|
ⅩⅨ ਿਕਨ੍ਿਤੱਥੰ ਸਮਰ੍ਿਪਤਾ ਯੂਯੰ ਕਥੰ ਿਕਮੁੱਤਰੰ ਵਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਥ ਤਤ ਮਾ ਿਚਨ੍ਤਯਤ, ਯਤਸ੍ਤਦਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ ਰਯ੍ਦ੍

ਵਕ੍ਤਵਯ੍ੰ ਤਤ੍ ਤੱਦਣ੍ਡੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਨ੍ਮਨਃ ਸੁ ਸਮੁਪਸ੍ਥਾਸਯ੍ਿਤ|
ⅩⅩ ਯਸ੍ਮਾਤ੍ ਤਦਾ ਯੋ ਵਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਸ ਨ ਯੂਯੰ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮਨ੍ਤਰਸ੍ਥਃ ਿਪਤਾਤ੍ਮਾ|
ⅩⅪ ਸਹਜਃ ਸਹਜੰ ਤਾਤਃ ਸੁਤਞ੍ਚ ਮʼਤੌ ਸਮਰ੍ਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ, ਅਪਤਯ੍ਾਿਗ ਸਵ੍ਸਵ੍ਿਪਤੋ◌े ਿਰਪਕ੍ਸ਼਼ੀਭੂਯ ਤੌ

ਘਾਤਿਯਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ|
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ⅩⅫ ਮੰਨਮਹੇਤੋਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਜਨਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਰੁʼ◌ृਤੀਿਯਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤ,ੇ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਃ ਸ਼ੇਸ਼਼ੰ ਯਾਵਦ੍ ਧੈਰ੍ੱਯੰ ਘʼਤਾ
ਸ੍ਥਾਸਯ੍ਿਤ, ਸ ਤਾਿਯਸ਼਼ਯ੍ਤੇ|

ⅩⅩⅢ ਤੈ ਰਯ੍ਦਾ ਯੂਯਮੇਕਪੁਰੇ ਤਾਿਡਸ਼਼ਯ੍ਧਵ੍,ੇ ਤਦਾ ਯੂਯਮਨਯ੍ਪੁਰੰ ਪਲਾਯਧਵ੍ੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਹੰ ਤਥਯ੍ੰ ਵਚ੍ਿਮ
ਯਾਵਨ੍ਮਨੁਜਸੁਤੋ ਨੈਿਤ ਤਾਵਦ੍ ਇਸਰ੍ਾਯੇਲ੍ਦੇਸ਼ੀਯਸਰ੍ੱਵਨਗਰਭਮਣੰ ਸਮਾਪਿਯਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਥ|

ⅩⅩⅣ ਗੁਰੋਃ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ੋ ਨ ਮਹਾਨ੍, ਪਰ੍ਭੋਰ੍ਦਾਸੋ ਨ ਮਹਾਨ੍|
ⅩⅩⅤਯਿਦ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ੋ ਿਨਜਗੁਰੋ ਰ੍ਦਾਸਸ਼੍ਚ ਸਵ੍ਪਰ੍ਭੋਃ ਸਮਾਨ ਭਵਿਤ ਤਿਰ ਤਦ੍ਯਥੇਸ਼਼੍ਟੰ|ਚੇੱਤੈਰ੍ਗʼਹਪਿਤਰ੍ਭੂਤਰਾਜ

ਉਚਯ੍ਤੇ, ਤਿਰ ਪਿਰਵਾਰਾਃ ਿਕੰ ਤਥਾ ਨ ਵਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤ?ੇ
ⅩⅩⅥ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੇਭਯ੍ੋ ਯੂਯੰ ਮਾ ਿਬਭੀਤ, ਯਤੋ ਯੰਨ ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਤੇ, ਤਾਦʼਕ੍ ਛਾਿਦਤੰ ਿਕਮਿਪ ਨਾਸ੍ਿਤ, ਯੱਚ ਨ

ਵਯ੍ਞ੍ਿਚਸ਼਼ਯ੍ਤੇ, ਤਾਦʼਗ੍ ਗੁਪ੍ਤੰ ਿਕਮਿਪ ਨਾਸ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅦ ਯਦਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਤਮਿਸ ਵਚ੍ਿਮ ਤਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਰ੍ਦੀਪ੍ਤੌ ਕਥਯ੍ਤਾ;ਂ ਕਰ੍ਣਾਭਯ੍ਾਂ ਯਤ੍ ਸ਼ਯਤੇ ਤਦ੍

ਗੇਹੋਪਿਰ ਪਰ੍ਚਾਰ੍ੱਯਤਾ|ਂ
ⅩⅩⅧ ਯੇ ਕਾਯੰ ਹਨ੍ਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨੁਵਨ੍ਿਤ ਨਾਤ੍ਮਾਨੰ, ਤੇਭਯ੍ੋ ਮਾ ਭੈਸ਼਼੍ਟ; ਯਃ ਕਾਯਾਤ੍ਮਾਨੌ ਿਨਰਯੇ ਨਾਸ਼ਿਯਤੁ,ੰ

ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ, ਤਤੋ ਿਬਭੀਤ|
ⅩⅩⅨ ਦੌ ਚਟਕੌ ਿਕਮੇਕਤਾਮਰ੍ਮੁਦਯਾ ਨ ਿਵ ੀਯੇਤੇ? ਤਥਾਿਪ ਯੁਸ਼਼੍ਮੱਤਾਤਾਨੁਮਿਤੰ ਿਵਨਾ ਤੇਸ਼਼ਾਮੇਕੋਿਪ ਭੁਿਵ ਨ

ਪਤਿਤ|
ⅩⅩⅩ ਯੁਸ਼਼੍ਮੱਿਛਰਸਾਂ ਸਰ੍ੱਵਕਚਾ ਗਿਣਤਾਃਂ ਸਨ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅪ ਅਤੋ ਮਾ ਿਬਭੀਤ, ਯੂਯੰ ਬਹੁਚਟਕੇਭਯ੍ੋ ਬਹੁਮੂਲਯ੍ਾਃ|
ⅩⅩⅫ ਯੋ ਮਨੁਜਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਨ੍ਮਾਮਙ੍ਗੀਕੁਰੁਤੇ ਤਮਹੰ ਸਵ੍ਰ੍ਗਸ੍ਥਤਾਤਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਦਙ੍ਗੀਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ੇ|
ⅩⅩⅩⅢ ਪʼਥਵ੍ਯ੍ਾਮਹੰ ਸ਼ਾਨ੍ਿਤੰ ਦਾਤੁਮਾਗਤਇਿਤ ਮਾਨੁਭਵਤ, ਸ਼ਾਨ੍ਿਤੰ ਦਾਤੁੰ ਨ ਿਕਨ੍ਤਿਸੰ|
ⅩⅩⅩⅣ ਿਪਤʼਮਾਤʼਸ਼੍ਚਸ਼ਿਭਃ ਸਾਕੰ ਸੁਤਸੁਤਾਬਧੂ ਿਰਰੋਧਿਯਤੁਞ੍ਚਾਗਤੇ◌ाਸ੍ਿਮ|
ⅩⅩⅩⅤ ਤਤਃ ਸਵ੍ਸਵ੍ਪਿਰਵਾਰਏਵ ਨʼਸ਼ਤ ਰ੍ਭਿਵਤਾ|
ⅩⅩⅩⅥ ਯਃ ਿਪਤਿਰ ਮਾਤਿਰ ਵਾ ਮੱਤੋਿਧਕੰ ਪਰ੍ੀਯਤੇ, ਸ ਨ ਮਦਰਃ;
ⅩⅩⅩⅦ ਯਸ਼੍ਚ ਸੁਤੇ ਸੁਤਾਯਾਂ ਵਾ ਮੱਤੋਿਧਕੰ ਪਰ੍ੀਯਤ,ੇ ਸੇ◌ाਿਪ ਨ ਮਦਰਃ|
ⅩⅩⅩⅧ ਯਃ ਸਵ੍ਕਸ਼ੰ ਗʼਹ੍ਲਨ੍ ਮਤ੍ਪਸ਼੍ਚਾਨੈੰਿਤ, ਸ◌ੇाਿਪ ਨ ਮਦਰਃ|
ⅩⅩⅩⅨ ਯਃ ਸਵ੍ਪਰ੍ਾਣਾਨਵਿਤ, ਸ ਤਾਨ੍ ਹਾਰਿਯਸ਼਼ਯ੍ਤੇ, ਯਸ੍ਤੁ ਮਤ੍ਕʼਤੇ ਸਵ੍ਪਰ੍ਾਣਾਨ੍ ਹਾਰਯਿਤ, ਸ ਤਾਨਵਿਤ|
ⅩⅬ ਯੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮਾਿਤਥਯ੍ੰ ਿਵਦਧਾਿਤ, ਸ ਮਮਾਿਤਥਯ੍ੰ ਿਵਦਧਾਿਤ, ਯਸ਼੍ਚ ਮਮਾਿਤਥਯ੍ੰ ਿਵਦਧਾਿਤ, ਸ

ਮਤ੍ਪਰ੍ੇਰਕਸਯ੍ਾਿਤਥਯ੍ੰ ਿਵਦਧਾਿਤ|
ⅩⅬⅠ ਯੋ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਦੀਿਤ ਜ੍ਞਾਤਾ ਤਸਯ੍ਾਿਤਥਯ੍ੰ ਿਵਧੱਤੇ, ਸ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਨਃ ਫਲੰ ਲਪ੍ਸਯ੍ਤ,ੇ ਯਸ਼੍ਚ

ਧਾਰ੍ੰਿਮਕ ਇਿਤ ਿਵਿਦਤਾ ਤਸਯ੍ਾਿਤਥਯ੍ੰ ਿਵਧੱਤੇ ਸ ਧਾਰ੍ੰਿਮਕਮਾਨਵਸਯ੍ ਫਲੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਸਯ੍ਿਤ|
ⅩⅬⅡ ਯਸ਼੍ਚ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਏਤੇਸ਼਼ਾਂ ਕ੍ਸ਼਼ੁਦਨਰਾਣਾਮ੍ ਯੰ ਕਞ੍ਚਨੈਕੰ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ ਇਿਤ ਿਵਿਦਤਾ ਕੰਸੈਕੰ ਸ਼ੀਤਲਸਿਲਲੰ

ਤਸ੍ਮੈ ਦੱਤੇ, ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਹੰ ਤਥਯ੍ੰ ਵਦਾਿਮ, ਸ ਕੇਨਾਿਪ ਪਰ੍ਕਾਰੇਣ ਫਲੇਨ ਨ ਵਞ੍ਿਚਸ਼਼ਯ੍ਤੇ|

Ⅺ
Ⅰ ਇੱਥੰ ਯੀਸ਼ੁਃ ਸਵ੍ਦਾਦਸ਼ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਣਾਮਾਜ੍ਞਾਪਨੰ ਸਮਾਪਯ੍ ਪੁਰੇ ਪੁਰ ਉਪਦੇਸ਼਼੍ਟੁੰ ਸੁਸੰਵਾਦੰ ਪਰ੍ਚਾਰਿਯਤੁੰ

ਤਤ੍ਸ੍ਥਾਨਾਤ੍ ਪਰ੍ਤਸ੍ਥੇ|
Ⅱਅਨਨ੍ਤਰੰ ਯੋਹਨ੍ ਕਾਰਾਯਾਂ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ ਿਖਰ੍ਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਕਰ੍ੰਮਣਾਂ ਵਾਰ੍ੱਤੰ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ ਯਸਯ੍ਾਗਮਨਵਾਰ੍ੱਤਾਸੀਤ੍ ਸਏਵ

ਿਕੰ ਤੰ? ਵਾ ਵਯਮਨਯ੍ਮ੍ ਅਪੇਕ੍ਿਸ਼਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਮਹੇ?
Ⅲ ਏਤਤ੍ ਪਰ੍ਸ਼਼੍ਟੁੰ ਿਨਜੌ ਦੌ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ੌ ਪਰ੍ਾਿਹਣੋਤ੍|
Ⅳ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵੋਚਤ੍, ਅਨ੍ਧਾ ਨੇਤਾਿਣ ਲਭਨ੍ਤੇ, ਖਞ੍ਚਾ ਗੱਛਨ੍ਿਤ, ਕੁਸ਼਼੍ਿਠਨਃ ਸਵ੍ਸ੍ਥਾ ਭਵਨ੍ਿਤ, ਬਿਧਰਾਃ

ਸ਼ʼਣਨ੍ਿਤ, ਮʼਤਾ ਜੀਵਨ੍ਤ ਉੱਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ਿਤ, ਦਿਰਦਾਣਾਂ ਸਮੀਪੇ ਸੁਸੰਵਾਦਃ ਪਰ੍ਚਾਰ੍ੱਯਤ,
Ⅴ ਏਤਾਿਨ ਯਦਯ੍ਦ੍ ਯੁਵਾਂ ਸ਼ʼਣੁਥਃ ਪਸ਼ਯ੍ਥਸ਼੍ਚ ਗਤਾ ਤਦਾਰ੍ੱਤਾਂ ਯੋਹਨੰ ਗਦਤੰ|
Ⅵ ਯਸਯ੍ਾਹੰ ਨ ਿਵਘ੍ਨੀਭਵਾਿਮ, ਸਏਵ ਧਨਯ੍ਃ|
Ⅶ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਤਯੋਃ ਪਰ੍ਸ੍ਿਥਤਯੋ ਰਯ੍ੀਸ਼ੁ ਰਯ੍ੋਹਨਮ੍ ਉੱਿਦਸ਼ਯ੍ ਜਨਾਨ੍ ਜਗਾਦ, ਯੂਯੰ ਿਕੰ ਦਸ਼਼੍ਟੁੰ

ਵਿਹਰ੍ਮਧਯ੍ੇਪਰ੍ਾਨ੍ਤਰਮ੍ ਅਗੱਛਤ? ਿਕੰ ਵਾਤੇਨ ਕਮ੍ਿਪਤੰ ਨਲੰ?
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Ⅷ ਵਾ ਿਕੰ ਵੀਕ੍ਿਸ਼਼ਤੁੰ ਵਿਹਰ੍ਗਤਵਨ੍ਤਃ? ਿਕੰ ਪਿਰਿਹਤਸੂਕ੍ਸ਼਼੍ਮਵਸਨੰ ਮਨੁਜਮੇਕੰ? ਪਸ਼ਯ੍ਤ, ਯੇ
ਸੂਕ੍ਸ਼਼੍ਮਵਸਨਾਿਨ ਪਿਰਦਧਿਤ, ਤੇ ਰਾਜਧਾਨਯ੍ਾਂ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ਿਤ|

Ⅸ ਤਿਰ ਯੂਯੰ ਿਕੰ ਦਸ਼਼੍ਟੁੰ ਬਿਹਰਗਮਤ, ਿਕਮੇਕੰ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਨੰ? ਤਦੇਵ ਸਤਯ੍ੰ| ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਹੰ ਵਦਾਿਮ, ਸ
ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਨਿਪ ਮਹਾਨ੍;

Ⅹ ਯਤਃ, ਪਸ਼ਯ੍ ਸਵ੍ਕੀਯਦੂਤੋਯੰ ਤਦਗਰ੍ੇ ਪਰ੍ੇਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਮਯਾ| ਸ ਗਤਾ ਤਵ ਪਨ੍ਥਾਨੰ ਸ੍ਮਯਕ੍ ਪਿਰਸ਼਼੍ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਿਤ||
ਏਤਦਚਨੰ ਯਮਿਧ ਿਲਿਖਤਮਾਸ੍ਤੇ ਸੋ(ਅ)ਯੰ ਯੋਹਨ੍|

Ⅺ ਅਪਰੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਹੰ ਤਥਯ੍ੰ ਬਰ੍ਵੀਿਮ, ਮੱਜਿਯਤੁ ਰਯ੍ੋਹਨਃ ਸ਼ਰ੍ੇਸ਼਼੍ਠਃ ਕੋਿਪ ਨਾਰੀਤੋ ਨਾਜਾਯਤ; ਤਥਾਿਪ
ਸਵ੍ਰ੍ਗਰਾਜਯ੍ਮਧਯ੍ੇ ਸਰ੍ੱਵੇਭਯ੍ੋ ਯਃ ਕ੍ਸ਼਼ੁਦਃ ਸ ਯੋਹਨਃ ਸ਼ਰ੍ੇਸ਼਼੍ਠਃ|

Ⅻ ਅਪਰਞ੍ਚ ਆ ਯੋਹਨ(ਅ)ਦਯ੍ ਯਾਵਤ੍ ਸਵ੍ਰ੍ਗਰਾਜਯ੍ੰ ਬਲਾਦਾ ਾਨ੍ਤੰ ਭਵਿਤ ਆ ਿਮਨਸ਼੍ਚ ਜਨਾ ਬਲੇਨ
ਤਦਿਧਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਿਤ|

ⅩⅢ ਯਤੋ ਯੋਹਨੰ ਯਾਵਤ੍ ਸਰ੍ੱਵਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਿਭ ਰਯ੍ਵਸ੍ਥਯਾ ਚ ਉਪਦੇਸ਼ਃ ਪਰ੍ਾਕਾਸ਼ਯ੍ਤ|
ⅩⅣ ਯਿਦ ਯੂਯਿਮਦੰ ਵਾਕਯ੍ੰ ਗਰ੍ਹੀਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨੁਥ, ਤਿਰ ਸ਼ਰ੍ੇਯਃ, ਯਸਯ੍ਾਗਮਨਸਯ੍ ਵਚਨਮਾਸ੍ਤੇ ਸ(ੋਅ)ਯਮ੍

ਏਿਲਯਃ|
ⅩⅤ ਯਸਯ੍ ਸ਼ਰ੍ੋਤੁੰ ਕਰ੍ਣੌ ਸ੍ਤਃ ਸ ਸ਼ʼਣੋਤ|ੁ
ⅩⅥ ਏਤੇ ਿਵਦਯ੍ਮਾਨਜਨਾਃ ਕੈ ਰ੍ਮਯੋਪਮੀਯਨ੍ਤ?ੇ ਯੇ ਬਾਲਕਾ ਹੱਟ ਉਪਿਵਸ਼ਯ੍ ਸਵ੍ੰ ਸਵ੍ੰ ਬਨ੍ਧੁਮਾਹੂਯ ਵਦਨ੍ਿਤ,
ⅩⅦ ਵਯੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸਮੀਪੇ ਵੰਸ਼ੀਰਵਾਦਯਾਮ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੂਯੰ ਨਾਨʼਤਯ੍ਤ; ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸਮੀਪੇ ਚ ਵਯਮਰੋਿਦਮ,

ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੂਯੰ ਨ ਵਯ੍ਲਪਤ, ਤਾਦʼਸ਼ੈ ਰ੍ਬਾਲਕੈਸ੍ਤ ਉਪਮਾਿਯਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤੇ|
ⅩⅧ ਯਤੋ ਯੋਹਨ੍ ਆਗਤਯ੍ ਨ ਭੁਕ੍ਤਵਾਨ੍ ਨ ਪੀਤਵਾਸ਼ਂ੍ਚ, ਤੇਨ ਲੋਕਾ ਵਦਨ੍ਿਤ, ਸ ਭੂਤਗਰ੍ਸ੍ਤ ਇਿਤ|
ⅩⅨ ਮਨੁਜਸੁਤ ਆਗਤਯ੍ ਭੁਕ੍ਤਵਾਨ੍ ਪੀਤਵਾਸ਼ਂ੍ਚ, ਤੇਨ ਲੋਕਾ ਵਦਨ੍ਿਤ, ਪਸ਼ਯ੍ਤ ਏਸ਼਼ ਭੋਕ੍ਤਾ ਮਦਯ੍ਪਾਤਾ

ਚਣ੍ਡਾਲਪਾਿਪਨਾਂ ਬਨ੍ਧਸ਼੍ਚ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਜ੍ਞਾਿਨਨ ਜ੍ਞਾਨਵਯ੍ਵਹਾਰੰ ਿਨਰ੍ਦੋਸ਼਼ੰ ਜਾਨਨ੍ਿਤ|
ⅩⅩਸਯਤਯਤ ਪੁਰੇ ਬਹਾਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯੰ ਕਰ੍ੰਮ ਕʼਤਵਾਨ੍, ਤੰਿਨਵਾਿਸਨਾਂ ਮਨਃਪਰਾਵʼ◌ੱਤਯ੍ਭਾਵਾਤ੍ ਤਾਿਨ ਨਗਰਾਿਣ

ਪਰ੍ਿਤ ਹਨ੍ਤੇਤਯ੍ੁਕ੍ਤਾ ਕਿਥਤਵਾਨ੍,
ⅩⅪ ਹਾ ਕੋਰਾਸੀਨ੍, ਹਾ ਬੈਤ੍ਸੈਦੇ, ਯੁਸ਼਼੍ਮਨ੍ਮਧਯ੍ੇ ਯਦਯ੍ਦਾਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯੰ ਕਰ੍ੰਮ ਕʼਤੰ ਯਿਦ ਤਤ੍ ਸੋਰਸੀਦੋਂਨਗਰ

ਅਕਾਿਰਸ਼਼ਯ੍ਤ, ਤਿਰ ਪੂਰ੍ੱਵਮੇਵ ਤੰਿਨਵਾਿਸਨਃ ਸ਼ਾਣਵਸਨੇ ਭਸ੍ਮਿਨ ਚੋਪਿਵਸ਼ਨ੍ਤੋ ਮਨਾਿਂਸ ਪਰਾਵਰ੍ੱਿਤਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤ|
ⅩⅫ ਤਸ੍ਮਾਦਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਵਦਾਿਮ, ਿਵਚਾਰਿਦਨੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਦਸ਼ਾਤਃ ਸੋਰਸੀਦੋਨ ਰ੍ਦਸ਼ਾ ਸਹਯ੍ਤਰਾ

ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅢ ਅਪਰਞ੍ਚ ਬਤ ਕਫਰ੍ਨਾਹੂਮ੍, ਤੰ ਸਵ੍ਰ੍ਗੰ ਯਾਵਦੁੰਨਤੋਿਸ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਨਰਕੇ ਿਨਕ੍ਸ਼਼ੇਪ੍ਸਯ੍ਸੇ, ਯਸ੍ਮਾਤ੍

ਤਿਯ ਯਾਨਯ੍ਾਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯਾਿਣ ਕਰ੍ੰਮਣਯ੍ਕਾਿਰਸ਼਼ਤ, ਯਿਦ ਤਾਿਨ ਿਸਦੋਮ੍ਨਗਰ ਅਕਾਿਰਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤ, ਤਿਰ ਤਦਦਯ੍
ਯਾਵਦਸ੍ਥਾਸਯ੍ਤ੍|

ⅩⅩⅣ ਿਕਨ੍ਤਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਵਦਾਿਮ, ਿਵਚਾਰਿਦਨੇ ਤਵ ਦਣ੍ਡਤਃ ਿਸਦੋਮੋ ਦਣ੍ਡੋ ਸਹਯ੍ਤਰੋ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅤ ਏਤਸ੍ਿਮੰਨੇਵ ਸਮਯੇ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪੁਨਰੁਵਾਚ, ਹੇ ਸਵ੍ਰ੍ਗਪʼਿਥਵਯ੍ੋਰੇਕਾਿਧਪਤੇ ਿਪਤਸ੍ਤੰ ਜ੍ਞਾਨਵਤੋ ਿਵਦੁਸ਼਼ਸ਼੍ਚ

ਲੋਕਾਨ੍ ਪਰ੍ਤਯ੍ੇਤਾਿਨ ਨ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਯ੍ ਬਾਲਕਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਤਵਾਨ੍, ਇਿਤ ਹੇਤੋਸ੍ਤਾਂ ਧਨਯ੍ੰ ਵਦਾਿਮ|
ⅩⅩⅥ ਹੇ ਿਪਤਃ, ਇੱਥੰ ਭਵੇਤ੍ ਯਤ ਇਦੰ ਤਦʼਸ਼਼੍ਟਾਵੁੱਤਮ|ੰ
ⅩⅩⅦ ਿਪਤਾ ਮਿਯ ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ ਸਮਰ੍ਿਪਤਾਿਨ, ਿਪਤਰੰ ਿਵਨਾ ਕੋਿਪ ਪੁਤੰ ਨ ਜਾਨਾਿਤ, ਯਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਪੁਤੇਣ ਿਪਤਾ

ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਯ੍ਤੇ ਤਾਨ੍ ਿਵਨਾ ਪੁਤਾਦ੍ ਅਨਯ੍ਃ ਕੋਿਪ ਿਪਤਰੰ ਨ ਜਾਨਾਿਤ|
ⅩⅩⅧ ਹੇ ਪਿਰਸ਼ਰ੍ਾਨ੍ਤਾ ਭਾਰਾ ਾਨ੍ਤਾਸ਼੍ਚ ਲੋਕਾ ਯੂਯੰ ਮਤ੍ਸੰਿਨਿਧਮ੍ ਆਗੱਛਤ, ਅਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍

ਿਵਸ਼ਰ੍ਮਿਯਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ|
ⅩⅩⅨ ਅਹੰ ਕ੍ਸ਼਼ਮਣਸ਼ੀਲੋ ਨਮਰ੍ਮਨਾਸ਼੍ਚ, ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਮਮ ਯੁਗੰ ਸਵ੍ੇਸ਼਼ਾਮੁਪਿਰ ਧਾਰਯਤ ਮੱਤਃ ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਧਵ੍ਞ੍ਚ, ਤੇਨ

ਯੂਯੰ ਸਵ੍ੇ ਸਵ੍ੇ ਮਨਿਸ ਿਵਸ਼ਰ੍ਾਮੰ ਲਪ੍ਸਯ੍ਧ੍ਬੇ|
ⅩⅩⅩ ਯਤੋ ਮਮ ਯੁਗਮ੍ ਅਨਾਯਾਸੰ ਮਮ ਭਾਰਸ਼੍ਚ ਲਘੁਃ|

Ⅻ
Ⅰ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਯੀਸ਼ੁ ਿਰਸ਼ਰ੍ਾਮਵਾਰੇ ਸ਼੍ਸਯ੍ਮਧਯ੍ੇਨ ਗੱਛਿਤ, ਤਦਾ ਤੱਿਛਸ਼਼ਯ੍ਾ ਬੁਭੁਕ੍ਿਸ਼਼ਤਾਃ ਸਨ੍ਤਃ

ਸ਼੍ਸਯ੍ਮਞ੍ਜਰੀਸ਼੍ਛਤਾ ਿਛਤਾ ਖਾਿਦਤੁਮਾਰਭਨ੍ਤ|
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Ⅱ ਤਦ੍ ਿਵਲੋਕਯ੍ ਿਫਰੂਿਸ਼ਨ ਯੀਸ਼ੁੰ ਜਗਦੁਃ, ਪਸ਼ਯ੍ ਿਵਸ਼ਰ੍ਾਮਵਾਰੇ ਯਤ੍ ਕਰ੍ੰਮਾਕਰ੍ੱਤਵਯ੍ੰ ਤਦੇਵ ਤਵ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਃ
ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਿਤ|

Ⅲਸ ਤਾਨ੍ ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਵਦਤ, ਦਾਯੂਦ੍ ਤਤ੍ਸਙ੍ਿਗਨਸ਼੍ਚ ਬੁਭੁਕ੍ਿਸ਼਼ਤਾਃ ਸਨ੍ਤੋ ਯਤ੍ ਕਰ੍ੰਮਾਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ ਤਤ੍ ਿਕੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ
ਰ੍ਨਾਪਾਿਠ?

Ⅳ ਯੇ ਦਰ੍ਸ਼ਨੀਯਾਃ ਪੂਪਾਃ ਯਾਜਕਾਨ੍ ਿਵਨਾ ਤਸਯ੍ ਤਤ੍ਸਙ੍ਿਗਮਨੁਜਾਨਾਞ੍ਚਾਭੋਜਨੀਯਾਸ੍ਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰਾਵਾਸੰ
ਪਰ੍ਿਵਸ਼਼੍ਟੇਨ ਤੇਨ ਭੁਕ੍ਤਾਃ|

Ⅴ ਅਨਯ੍ੱਚ ਿਵਸ਼ਰ੍ਾਮਵਾਰੇ ਮਧਯ੍ੇਮਨ੍ਿਦਰੰ ਿਵਸ਼ਰ੍ਾਮਵਾਰੀਯੰ ਿਨਯਮੰ ਲਙਵ੍ਨ੍ਤੋਿਪ ਯਾਜਕਾ ਿਨਰ੍ਦੋਸ਼਼ਾ ਭਵਨ੍ਿਤ,
ਸ਼ਾਸ੍ਤਮਧਯ੍ੇ ਿਕਿਮਦਮਿਪ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਨ ਪਿਠਤੰ?

Ⅵ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਹੰ ਵਦਾਿਮ, ਅਤ ਸ੍ਥਾਨੇ ਮਨ੍ਿਦਰਾਦਿਪ ਗਰੀਯਾਨ੍ ਏਕ ਆਸ੍ਤੇ|
Ⅶ ਿਕਨ੍ਤੁ ਦਯਾਯਾਂ ਮੇ ਯਥਾ ਪਰ੍ੀਿਤ ਰ੍ਨ ਤਥਾ ਯਜ੍ਞਕਰ੍ੰਮਿਣ| ਏਤਦਚਨਸਯ੍ਾਰ੍ਥੰ ਯਿਦ ਯੁਯਮ੍ ਅਜ੍ਞਾਿਸਸ਼਼੍ਟ

ਤਿਰ ਿਨਰ੍ਦੋਸ਼਼ਾਨ੍ ਦੋਿਸ਼਼ਣੋ ਨਾਕਾਰ੍ਸ਼਼੍ਟ|
Ⅷ ਅਨਯ੍ੱਚ ਮਨੁਜਸੁਤੋ ਿਵਸ਼ਰ੍ਾਮਵਾਰਸਯ੍ਾਿਪ ਪਿਤਰਾਸ੍ਤੇ|
Ⅸ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਸ ਤਤ੍ਸ੍ਥਾਨਾਤ੍ ਪਰ੍ਸ੍ਥਾਯ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਭਜਨਭਵਨੰ ਪਰ੍ਿਵਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍, ਤਦਾਨੀਮ੍ ਏਕਃ

ਸ਼ੁਸ਼਼੍ਕਕਰਾਮਯਵਾਨ੍ ਉਪਸ੍ਿਥਤਵਾਨ੍|
Ⅹ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਮ੍ ਅਪਵਿਦਤੁੰ ਮਾਨੁਸ਼਼ਾਃ ਪਪਰ੍ੱਛੁਃ, ਿਵਸ਼ਰ੍ਾਮਵਾਰੇ ਿਨਰਾਮਯਤੰ ਕਰਣੀਯੰ ਨ ਵਾ?
Ⅺ ਤੇਨ ਸ ਪਰ੍ਤਯ੍ੁਵਾਚ, ਿਵਸ਼ਰ੍ਾਮਵਾਰੇ ਯਿਦ ਕਸਯ੍ਿਚਦ੍ ਅਿਵ ਰ੍ਗਰ੍ੱਤੇ ਪਤਿਤ, ਤਿਰ ਯਸ੍ਤੰ ਘʼਤਾ ਨ ਤੋਲਯਿਤ,

ਏਤਾਦʼਸ਼ੋ ਮਨੁਜੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਮਧਯ੍ੇ ਕ ਆਸ੍ਤੇ?
Ⅻ ਅਵੇ ਰ੍ਮਾਨਵਃ ਿਕੰ ਨਿਹ ਸ਼ਰ੍ੇਯਾਨ੍? ਅਤੋ ਿਵਸ਼ਰ੍ਾਮਵਾਰੇ ਿਹਤਕਰ੍ੰਮ ਕਰ੍ੱਤਵਯ੍ੰ|
ⅩⅢਅਨਨ੍ਤਰੰ ਸ ਤੰ ਮਾਨਵੰ ਗਿਦਤਵਾਨ੍, ਕਰੰ ਪਰ੍ਸਾਰਯ; ਤੇਨ ਕਰੇ ਪਰ੍ਸਾਿਰਤੇ ਸੋਨਯ੍ਕਰਵਤ੍ ਸਵ੍ਸ੍ਥ(ੋਅ)ਭਵਤ੍|
ⅩⅣ ਤਦਾ ਿਫਰੂਿਸ਼ਨ ਬਿਹਰ੍ਭੂਯ ਕਥੰ ਤੰ ਹਿਨਸ਼਼ਯ੍ਾਮ ਇਿਤ ਕੁਮਨ੍ਤਣਾਂ ਤਤ੍ਪਰ੍ਾਿਤਕੂਲਯ੍ੇਨ ਚਕਃ|
ⅩⅤ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਦ੍ ਿਵਿਦਤਾ ਸ੍ਥਨਾਨ੍ਤਰੰ ਗਤਵਾਨ੍; ਅਨਯ੍ੇਸ਼਼ੁ ਬਹੁਨਰੇਸ਼਼ੁ ਤਤ੍ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਗਤੇਸ਼਼ੁ ਤਾਨ੍ ਸ

ਿਨਰਾਮਯਾਨ੍ ਕʼਤਾ ਇਤਯ੍ਾਜ੍ਞਾਪਯਤ੍,
ⅩⅥ ਯੂਯੰ ਮਾਂ ਨ ਪਿਰਚਾਯਯਤ|
ⅩⅦ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਮਮ ਪਰ੍ੀਯੋ ਮਨਨੀਤੋ ਮਨਸਸ੍ਤੁਸ਼਼੍ਿਟਕਾਰਕਃ| ਮਦੀਯਃ ਸੇਵਕੋ ਯਸ੍ਤੁ ਿਵਦਯ੍ਤੇ ਤੰ ਸਮੀਕ੍ਸ਼਼ਤਾ|ਂ

ਤਸਯ੍ੋਪਿਰ ਸਵ੍ਕੀਯਾਤ੍ਮਾ ਮਯਾ ਸੰਸ੍ਥਾਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਤੇ| ਤੇਨਾਨਯ੍ਦੇਸ਼ਜਾਤੇਸ਼਼ੁ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾ ਸੰਪਰ੍ਕਾਸ਼ਯ੍ਤੇ|
ⅩⅧ ਕੇਨਾਿਪ ਨ ਿਵਰੋਧੰ ਸ ਿਵਵਾਦਞ੍ਚ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਿਤ| ਨ ਚ ਰਾਜਪਥੇ ਤੇਨ ਵਚਨੰ ਸ਼ਰ੍ਾਵਿਯਸ਼਼ਯ੍ਤ|ੇ
ⅩⅨ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾ ਚਿਲਤਾ ਯਾਵਤ੍ ਨਿਹ ਤੇਨ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਤੇ| ਤਾਵਤ੍ ਨਲੋ ਿਵਦੀਰ੍ਣ(ੋਅ)ਿਪ ਭੰਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਨਿਹ ਤੇਨ

ਚ| ਤਥਾ ਸਧੂਮਵਰ੍ੱਿਤਞ੍ਚ ਨ ਸ ਿਨਰ੍ੱਵਾਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਤੇ|
ⅩⅩ ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਸ਼ਾਞ੍ਚ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਤੰਨਾਮ੍ਿਨ ਿਭੰਨਦੇਸ਼ਜਾਃ|
ⅩⅪ ਯਾਨਯ੍ੇਤਾਿਨ ਵਚਨਾਿਨ ਿਯਸ਼ਿਯਯਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਨਾ ਪਰ੍ੋਕ੍ਤਾਨਯ੍ਾਸਨ੍, ਤਾਿਨ ਸਫਲਾਨਯ੍ਭਵਨ੍|
ⅩⅫ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਲੋਕੈ ਸ੍ਤਤ੍ਸਮੀਪਮ੍ ਆਨੀਤੋ ਭੂਤਗਰ੍ਸ੍ਤਾਨ੍ਧਮੂਕੈਕਮਨੁਜਸ੍ਤੇਨ ਸਵ੍ਸ੍ਥੀਕʼਤਃ, ਤਤਃ

ਸੋ(ਅ)ਨ੍ਧੋ ਮੂਕੋ ਦਸ਼਼੍ਟੁੰ ਵਕ੍ਤੁਞ੍ਚਾਰਬ੍ਧਵਾਨ੍|
ⅩⅩⅢ ਅਨੇਨ ਸਰ੍ੱਵੇ ਿਵਸ੍ਿਮਤਾਃ ਕਥਯਾਞ੍ਚਕਃ, ਏਸ਼਼ਃ ਿਕੰ ਦਾਯੂਦਃ ਸਨ੍ਤਾਨ ਨਿਹ?
ⅩⅩⅣ ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਫਰੂਿਸ਼ਨਸ੍ਤਤ੍ ਸ਼ਤਾ ਗਿਦਤਵਨ੍ਤਃ, ਬਾਲ੍ਿਸਬੂਬ੍ਨਾਮ੍ਨ ਭੂਤਰਾਜਸਯ੍ ਸਾਹਾੱਯੰ ਿਵਨਾ ਨਾਯੰ

ਭੂਤਾਨ੍ ਤਯ੍ਾਜਯਿਤ|
ⅩⅩⅤ ਤਦਾਨੀਂ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਇਿਤ ਮਾਨਸੰ ਿਵਜ੍ਞਾਯ ਤਾਨ੍ ਅਵਦਤ੍ ਿਕਞ੍ਚਨ ਰਾਜਯ੍ੰ ਯਿਦ ਸਵ੍ਿਵਪਕ੍ਸ਼਼ਾਦ੍

ਿਭਦਯ੍ਤੇ, ਤਿਰ ਤਤ੍ ਉੱਿਛਦਯ੍ਤੇ; ਯੱਚ ਿਕਞ੍ਚਨ ਨਗਰੰ ਵਾ ਗʼਹੰ ਸਵ੍ਿਵਪਕ੍ਸ਼਼ਾਦ੍ ਿਵਿਭਦਯ੍ਤੇ, ਤਤ੍ ਸ੍ਥਾਤੁੰ ਨ
ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ|

ⅩⅩⅥ ਤਦਤ੍ ਸ਼ਯਤਾਨ ਯਿਦ ਸ਼ਯਤਾਨੰ ਬਿਹਃ ਕʼਤਾ ਸਵ੍ਿਵਪਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ ਪʼਥਕ੍ ਪʼਥਕ੍ ਭਵਿਤ, ਤਿਰ ਤਸਯ੍ ਰਾਜਯ੍ੰ
ਕੇਨ ਪਰ੍ਕਾਰੇਣ ਸ੍ਥਾਸਯ੍ਿਤ?

ⅩⅩⅦ ਅਹਞ੍ਚ ਯਿਦ ਬਾਲ੍ਿਸਬੂਬਾ ਭੂਤਾਨ੍ ਤਯ੍ਾਜਯਾਿਮ, ਤਿਰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸਨ੍ਤਾਨਾਃ ਕੇਨ ਭੂਤਾਨ੍
ਤਯ੍ਾਜਯਨ੍ਿਤ? ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਏਤਿਦਚਾਰਿਯਤਾਰਸ੍ਤ ਏਵ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ|

ⅩⅩⅧ ਿਕਨ੍ਤਵਹੰ ਯਦੀਸ਼ਵ੍ਰਾਤ੍ਮਨਾ ਭੂਤਾਨ੍ ਤਯ੍ਾਜਯਾਿਮ, ਤਰੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਰਾਜਯ੍ੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸੰਿਨਿਧਮਾਗਤਵਤ੍|
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ⅩⅩⅨ ਅਨਯ੍ਞ੍ਚ ਕੋਿਪ ਬਲਵਨ੍ਤ ਜਨੰ ਪਰ੍ਥਮਤੋ ਨ ਬਦ੍ੱਵਾ ਕੇਨ ਪਰ੍ਕਾਰੇਣ ਤਸਯ੍ ਗʼਹੰ ਪਰ੍ਿਵਸ਼ਯ੍ ਤੱਦਵਯ੍ਾਿਦ
ਲੋਠਿਯਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ? ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਤ੍ ਕʼਤਾ ਤਦੀਯਗʼਸਯ੍ ਦਵਯ੍ਾਿਦ ਲੋਠਿਯਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ|

ⅩⅩⅩ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਮਮ ਸਵ੍ਪਕ੍ਸ਼਼ੀਯੋ ਨਿਹ ਸ ਿਵਪਕ੍ਸ਼਼ੀਯ ਆਸ੍ਤੇ, ਯਸ਼੍ਚ ਮਯਾ ਸਾਕੰ ਨ ਸੰਗʼਹ੍ਲਾਿਤ, ਸ
ਿਵਿਕਰਿਤ|

ⅩⅩⅪ ਅਤਏਵ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਹੰ ਵਦਾਿਮ, ਮਨੁਜਾਨਾਂ ਸਰ੍ੱਵਪਰ੍ਕਾਰਪਾਪਾਨਾਂ ਿਨਨ੍ਦਾਯਾਸ਼੍ਚ ਮਰ੍ਸ਼਼ਣੰ ਭਿਵਤੁੰ
ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਪਿਵਤਸਯ੍ਾਤ੍ਮਨ ਿਵਰੁੱਧਿਨਨ੍ਦਾਯਾ ਮਰ੍ਸ਼਼ਣੰ ਭਿਵਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ|

ⅩⅩⅫ ਯੋ ਮਨੁਜਸੁਤਸਯ੍ ਿਵਰੁੱਧਾਂ ਕਥਾਂ ਕਥਯਿਤ, ਤਸਯ੍ਾਪਰਾਧਸਯ੍ ਕ੍ਸ਼਼ਮਾ ਭਿਵਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਃ
ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਪਿਵਤਸਯ੍ਾਤ੍ਮਨ ਿਵਰੁੱਧਾਂ ਕਥਾਂ ਕਥਯਿਤ ਨੇਹਲੋਕੇ ਨ ਪਰ੍ੇਤਯ੍ ਤਸਯ੍ਾਪਰਾਧਸਯ੍ ਕ੍ਸ਼਼ਮਾ ਭਿਵਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ|

ⅩⅩⅩⅢਪਾਦਪੰ ਯਿਦ ਭਦੰ ਵਦਥ, ਤਿਰ ਤਸਯ੍ ਫਲਮਿਪ ਸਾਧੁ ਵਕ੍ਤਵਯ੍,ੰ ਯਿਦ ਚ ਪਾਦਪੰ ਅਸਾਧੁੰ ਵਦਥ, ਤਿਰ
ਤਸਯ੍ ਫਲਮਪਯ੍ਸਾਧੁ ਵਕ੍ਤਵਯ੍;ੰ ਯਤਃ ਸਵ੍ੀਯਸਵ੍ੀਯਫਲੇਨ ਪਾਦਪਃ ਪਿਰਚੀਯਤੇ|

ⅩⅩⅩⅣ ਰੇ ਭੁਜਗਵੰਸ਼ਾ ਯੂਯਮਸਾਧਵਃ ਸਨ੍ਤਃ ਕਥੰ ਸਾਧੁ ਵਾਕਯ੍ੰ ਵਕ੍ਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਥ? ਯਸ੍ਮਾਦ੍
ਅਨ੍ਤਃਕਰਣਸਯ੍ ਪੂਰ੍ਣਭਾਵਾਨੁਸਾਰਾਦ੍ ਵਦਨਾਦ੍ ਵਚੋ ਿਨਰ੍ਗੱਛਿਤ|

ⅩⅩⅩⅤ ਤੇਨ ਸਾਧੁਰ੍ਮਾਨਵ(ੋਅ)ਨ੍ਤਃਕਰਣਰੂਪਾਤ੍ ਸਾਧੁਭਾਣ੍ਡਾਗਾਰਾਤ੍ ਸਾਧੁ ਦਵਯ੍ੰ ਿਨਰ੍ਗਮਯਿਤ,
ਅਸਾਧੁਰ੍ਮਾਨੁਸ਼਼ਸ੍ਤਸਾਧੁਭਾਣ੍ਡਾਗਾਰਾਦ੍ ਅਸਾਧੁਵਸ੍ਤੂਿਨ ਿਨਰ੍ਗਮਯਿਤ|

ⅩⅩⅩⅥ ਿਕਨ੍ਤਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਵਦਾਿਮ, ਮਨੁਜਾ ਯਾਵਨ੍ਤਯ੍ਾਲਸਯ੍ਵਚਾਿਂਸ ਵਦਨ੍ਿਤ, ਿਵਚਾਰਿਦਨੇ
ਤਦੁੱਤਰਮਵਸ਼ਯ੍ੰ ਦਾਤਵਯ੍,ੰ

ⅩⅩⅩⅦ ਯਤਸ੍ਤੰ ਸਵ੍ੀਯਵਚੋਿਭ ਰ੍ਿਨਰਪਰਾਧਃ ਸਵ੍ੀਯਵਚੋਿਭਸ਼੍ਚ ਸਾਪਰਾਧੋ ਗਿਣਸ਼਼ਯ੍ਸ|ੇ
ⅩⅩⅩⅧ ਤਦਾਨੀਂ ਕਿਤਪਯਾ ਉਪਾਧਯ੍ਾਯਾਃ ਿਫਰੂਿਸ਼ਨਸ਼੍ਚ ਜਗਦੁਃ, ਹੇ ਗੁਰੋ ਵਯੰ ਭਵੱਤਃ ਿਕਞ੍ਚਨ ਲਕ੍ਸ਼਼੍ਮ

ਿਦਦʼਕ੍ਸ਼਼ਾਮਃ|
ⅩⅩⅩⅨ ਤਦਾ ਸ ਪਰ੍ਤਯ੍ੁਕ੍ਤਵਾਨ੍, ਦੁਸ਼਼੍ਟੋ ਵਯ੍ਿਭਚਾਰੀ ਚ ਵੰਸ਼ੋ ਲਕ੍ਸ਼਼੍ਮ ਮʼਗਯਤੇ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਨ

ਯੂਨਸੋ ਲਕ੍ਸ਼਼੍ਮ ਿਵਹਾਯਾਨਯ੍ਤ੍ ਿਕਮਿਪ ਲਕ੍ਸ਼਼੍ਮ ਤੇ ਨ ਪਰ੍ਦਰ੍ਸ਼ਿਯਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤੇ|
ⅩⅬ ਯਤੋ ਯੂਨਮ੍ ਯਥਾ ਤਯ੍ਹੋਰਾਤੰ ਬʼਹਨ੍ਮੀਨਸਯ੍ ਕੁਕ੍ਸ਼਼ਾਵਾਸੀਤ੍, ਤਥਾ ਮਨੁਜਪੁਤੋਿਪ ਤਯ੍ਹੋਰਾਤੰ ਮੇਿਦਨਯ੍ਾ

ਮਧਯ੍ੇ ਸ੍ਥਾਸਯ੍ਿਤ|
ⅩⅬⅠ ਅਪਰੰ ਨੀਿਨਵੀਯਾ ਮਾਨਵਾ ਿਵਚਾਰਿਦਨ ਏਤਦੰਸ਼ੀਯਾਨਾਂ ਪਰ੍ਿਤਕੂਲਮ੍ ਉੱਥਾਯ ਤਾਨ੍ ਦੋਿਸ਼਼ਣਃ

ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ, ਯਸ੍ਮਾੱਤੇ ਯੂਨਸ ਉਪਦੇਸ਼ਾਤ੍ ਮਨਾਿਂਸ ਪਰਾਵਰ੍ੱਤਯਾਞ੍ਚਿ ਰੇ, ਿਕਨ੍ਤਤ ਯੂਨਸੋਿਪ ਗੁਰੁਤਰ ਏਕ
ਆਸ੍ਤੇ|

ⅩⅬⅡ ਪੁਨਸ਼੍ਚ ਦਕ੍ਿਸ਼਼ਣਦੇਸ਼ੀਯਾ ਰਾਜ੍ਞੀ ਿਵਚਾਰਿਦਨ ਏਤਦੰਸ਼ੀਯਾਨਾਂ ਪਰ੍ਿਤਕੂਲਮੁੱਥਾਯ ਤਾਨ੍ ਦੋਿਸ਼਼ਣਃ
ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਯਤਃ ਸਾ ਰਾਜ੍ਞੀ ਸੁਲੇਮਨ ਿਵਦਯ੍ਾਯਾਃ ਕਥਾਂ ਸ਼ਰ੍ੋਤੁੰ ਮੇਿਦਨਯ੍ਾਃ ਸੀਮ੍ਨਆਗੱਛਤ੍, ਿਕਨ੍ਤੁ ਸੁਲੇਮਨਿਪ
ਗੁਰੁਤਰ ਏਕੋ ਜਨ(ਅ)ਤ ਆਸ੍ਤੇ|

ⅩⅬⅢ ਅਪਰੰ ਮਨੁਜਾਦ੍ ਬਿਹਰ੍ਗਤੋ (ਅ)ਪਿਵਤਭੂਤਃ ਸ਼ੁਸ਼਼੍ਕਸ੍ਥਾਨੇਨ ਗਤਾ ਿਵਸ਼ਰ੍ਾਮੰ ਗਵੇਸ਼਼ਯਿਤ, ਿਕਨ੍ਤੁ
ਤਦਲਭਮਾਨਃ ਸ ਵਕ੍ਿਤ, ਯਸ੍ਮਾ; ਿਨਕੇਤਨਾਦ੍ ਆਗਮ,ੰ ਤਦੇਵ ਵੇਸ਼੍ਮ ਪਕਾਵʼਤਯ੍ ਯਾਿਮ|

ⅩⅬⅣ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਸ ਤਤ੍ ਸ੍ਥਾਨਮ੍ ਉਪਸ੍ਥਾਯ ਤਤ੍ ਸ਼ੂਨਯ੍ੰ ਮਾਰ੍ੱਿਜਤੰ ਸ਼ੋਿਭਤਞ੍ਚ ਿਵਲੋਕਯ੍ ਵਜਨ੍ ਸਵ੍ਤੋਿਪ
ਦੁਸ਼਼੍ਟਤਰਾਨ੍ ਅਨਯ੍ਸਪ੍ਤਭੂਤਾਨ੍ ਸਙ੍ਿਗਨਃ ਕਰੋਿਤ|

ⅩⅬⅤ ਤਤਸ੍ਤੇ ਤਤ੍ ਸ੍ਥਾਨੰ ਪਰ੍ਿਵਸ਼ਯ੍ ਿਨਵਸਨ੍ਿਤ, ਤੇਨ ਤਸਯ੍ ਮਨੁਜਸਯ੍ ਸ਼ੇਸ਼਼ਦਸ਼ਾ ਪੂਰ੍ੱਵਦਸ਼ਾਤੋਤੀਵਾਸ਼ੁਭਾ
ਭਵਿਤ, ਏਤੇਸ਼਼ਾਂ ਦੁਸ਼਼੍ਟਵੰਸ਼ਯ੍ਾਨਾਮਿਪ ਤਥੈਵ ਘਿਟਸ਼਼ਯ੍ਤੇ|

ⅩⅬⅥ ਮਾਨਵੇਭਯ੍ ਏਤਾਸਾਂ ਕਥਨਾਂ ਕਥਨਕਾਲੇ ਤਸਯ੍ ਮਾਤਾ ਸਹਜਾਸ਼੍ਚ ਤੇਨ ਸਾਕੰ ਕਾਞ੍ਿਚਤ੍ ਕਥਾਂ ਕਥਿਯਤੁੰ
ਵਾਞ੍ਛਨ੍ਤੋ ਬਿਹਰੇਵ ਸ੍ਿਥਤਵਨ੍ਤਃ|

ⅩⅬⅦਤਤਃ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਤਸ੍ਮੈ ਕਿਥਤਵਾਨ੍, ਪਸ਼ਯ੍ ਤਵ ਜਨਨੀ ਸਹਜਾਸ਼੍ਚ ਤਯਾ ਸਾਕੰ ਕਾਞ੍ਚਨ ਕਥਾਂ ਕਥਿਯਤੁੰ
ਕਾਮਯਮਾਨਾ ਬਿਹਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ਿਤ|

ⅩⅬⅧ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਤੰ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵਦਤ੍, ਮਮ ਕਾ ਜਨਨੀ? ਕੇ ਵਾ ਮਮ ਸਹਜਾਃ?
ⅩⅬⅨ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਕਰੰ ਪਰ੍ਸਾਰ੍ੱਯ ਕਿਥਤਵਾਨ੍, ਪਸ਼ਯ੍ ਮਮ ਜਨਨੀ ਮਮ ਸਹਜਾਸ਼੍ਚੈਤੇ;
Ⅼ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਮਮ ਸਵ੍ਰ੍ਗਸ੍ਥਸਯ੍ ਿਪਤੁਿਰਸ਼਼੍ਟੰ ਕਰ੍ੰਮ ਕੁਰੁਤੇ, ਸਏਵ ਮਮ ਭਾਤਾ ਭਿਗਨੀ ਜਨਨੀ ਚ|
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ⅩⅢ
Ⅰ ਅਪਰਞ੍ਚ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਦਨੇ ਯੀਸ਼ੁਃ ਸਦ੍ਮਨ ਗਤਾ ਸਿਰਤ੍ਪਤੇ ਰੋਧਿਸ ਸਮੁਪਿਵਵੇਸ਼|
Ⅱ ਤਤ ਤਤ੍ਸੰਿਨਧੌ ਬਹੁਜਨਾਨਾਂ ਿਨਵਹੋਪਸ੍ਿਥਤੇਃ ਸ ਤਰਿਣਮਾਰੁਹਯ੍ ਸਮੁਪਾਿਵਸ਼ਤ੍, ਤੇਨ ਮਾਨਵਾ ਰੋਧਿਸ

ਸ੍ਿਥਤਵਨ੍ਤਃ|
Ⅲ ਤਦਾਨੀਂ ਸ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ਤੈਸ੍ਤਾਨ੍ ਇੱਥੰ ਬਹੁਸ਼ ਉਪਿਦਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍| ਪਸ਼ਯ੍ਤ, ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਕʼਸ਼਼ੀਵਲੋ ਬੀਜਾਿਨ ਵਪ੍ਤੁੰ

ਬਿਹਰ੍ਜਗਾਮ,
Ⅳ ਤਸਯ੍ ਵਪਨਕਾਲੇ ਕਿਤਪਯਬੀਜੇਸ਼਼ੁ ਮਾਰ੍ਗਪਾਰ੍ਸ਼ਵ੍ੇ ਪਿਤਤੇਸ਼਼ੁ ਿਵਹਗਾਸ੍ਤਾਿਨ ਭਕ੍ਿਸ਼਼ਤਵਨ੍ਤਃ|
Ⅴ ਅਪਰੰ ਕਿਤਪਯਬੀਜੇਸ਼਼ੁ ਸ੍ਤੋਕਮʼਦਯ੍ੁਕ੍ਤਪਾਸ਼਼ਾਣੇ ਪਿਤਤੇਸ਼਼ੁ ਮʼਦਲ੍ਪਤਾਤ੍ ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼਼ਣਾਤ੍ ਤਾਨਯ੍ਙ੍ਕੁਿਰਤਾਿਨ,
Ⅵ ਿਕਨ੍ਤੁ ਰਵਾਵਿੁਦਤੇ ਦਗ੍ਧਾਿਨ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਮੂਲਾਪਰ੍ਿਵਸ਼਼੍ਟਤਾਤ੍ ਸ਼ੁਸ਼਼੍ਕਤਾਂ ਗਤਾਿਨ ਚ|
Ⅶ ਅਪਰੰ ਕਿਤਪਯਬੀਜੇਸ਼਼ੁ ਕਣ੍ਟਕਾਨਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਪਿਤਤੇਸ਼਼ੁ ਕਣ੍ਟਕਾਨਯ੍ੇਿਧਤਾ ਤਾਿਨ ਜਗਰ੍ਸੁਃ|
Ⅷ ਅਪਰਞ੍ਚ ਕਿਤਪਯਬੀਜਾਿਨ ਉਰ੍ੱਵਰਾਯਾਂ ਪਿਤਤਾਿਨ; ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਕਾਿਨਿਚਤ੍ ਸ਼ਤਗੁਣਾਿਨ ਕਾਿਨਿਚਤ੍

ਸ਼਼ਸ਼਼੍ਿਟਗੁਣਾਿਨ ਕਾਿਨਿਚਤ੍ ਿਤੰਸ਼ਗੁੰਣਾਿਨ ਫਲਾਿਨ ਫਿਲਤਵਨ੍ਿਤ|
Ⅸ ਸ਼ਰ੍ੋਤੁੰ ਯਸਯ੍ ਸ਼ਤੀ ਆਸਾਤੇ ਸ ਸ਼ʼਣੁਯਾਤ੍|
Ⅹ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ੈਰਾਗਤਯ੍ ਸੋ(ਅ)ਪʼ◌ੱਛਯ੍ਤ, ਭਵਤਾ ਤੇਭਯ੍ਃ ਕੁਤੋ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ਤਕਥਾ ਕਥਯ੍ਤੇ?
Ⅺ ਤਤਃ ਸ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵਦਤ੍, ਸਵ੍ਰ੍ਗਰਾਜਯ੍ਸਯ੍ ਿਨਗੂਢਾਂ ਕਥਾਂ ਵੇਿਦਤੁੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਭਯ੍ੰ ਸਾਮਰ੍ਥਯ੍ਮਦਾਿਯ, ਿਕਨ੍ਤੁ

ਤੇਭਯ੍ੋ ਨਾਦਾਿਯ|
Ⅻਯਸ੍ਮਾਦ੍ ਯਸਯ੍ਾਨ੍ਿਤਕੇ ਵਰ੍ੱਧਤੇ, ਤਸ੍ਮਾਯੇਵ ਦਾਿਯਸ਼਼ਯ੍ਤੇ, ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤਸਯ੍ ਬਾਹੁਲਯ੍ੰ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ, ਿਕਨ੍ਤੁ

ਯਸਯ੍ਾਨ੍ਿਤਕੇ ਨ ਵਰ੍ੱਧਤੇ, ਤਸਯ੍ ਯਤ੍ ਿਕਞ੍ਚਨਾਸ੍ਤੇ, ਤਦਿਪ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਆਦਾਿਯਸ਼਼ਯ੍ਤ|ੇ
ⅩⅢ ਤੇ ਪਸ਼ਯ੍ਨ੍ਤੋਿਪ ਨ ਪਸ਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ, ਸ਼ʼਣਨ੍ਤੋਿਪ ਨ ਸ਼ʼਣਨ੍ਿਤ, ਬੁਧਯ੍ਮਾਨਾ ਅਿਪ ਨ ਬੁਧਯ੍ਨ੍ਤੇ ਚ, ਤਸ੍ਮਾਤ੍

ਤੇਭਯ੍ੋ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ਤਕਥਾ ਕਥਯ੍ਤ|ੇ
ⅩⅣ ਯਥਾ ਕਰ੍ਣੈਃ ਸ਼ਰ੍ੋਸ਼਼ਯ੍ਥ ਯੂਯੰ ਵੈ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੂਯੰ ਨ ਭੋਤ੍ਸਯ੍ਥ| ਨੇਤੈਰ੍ਦਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਥ ਯੂਯਞ੍ਚ ਪਿਰਜ੍ਞਾਤੁੰ ਨ

ਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਥ| ਤੇ ਮਾਨੁਸ਼਼ਾ ਯਥਾ ਨੈਵ ਪਿਰਪਸ਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਲੋਚਨੈਃ| ਕਰ੍ਣੈ ਰਯ੍ਥਾ ਨ ਸ਼ʼਣਨ੍ਿਤ ਨ ਬੁਧਯ੍ਨ੍ਤੇ ਚ ਮਾਨਸੈਃ|
ਵਯ੍ਾਵਰ੍ੱਿਤਤੇਸ਼਼ੁ ਿਚੱਤੇਸ਼਼ੁ ਕਾਲੇ ਕੁਤਾਿਪ ਤੈਰ੍ਜਨੈਃ| ਮੱਤਸ੍ਤੇ ਮਨੁਜਾਃ ਸਵ੍ਸ੍ਥਾ ਯਥਾ ਨੈਵ ਭਵਨ੍ਿਤ ਚ| ਤਥਾ ਤੇਸ਼਼ਾਂ
ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਾਣਾਂ ਿ ਯਨ੍ਤੇ ਸ੍ਥੂਲਬੁੱਧਯਃ| ਬਿਧਰੀਭੂਤਕਰ੍ਣਾਸ਼੍ਚ ਜਾਤਾਸ਼੍ਚ ਮੁਿਦਤਾ ਦʼਸ਼ਃ|

ⅩⅤ ਯਦੇਤਾਿਨ ਵਚਨਾਿਨ ਿਯਸ਼ਿਯਯਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਨਾ ਪਰ੍ੋਕ੍ਤਾਿਨ ਤੇਸ਼਼ੁ ਤਾਿਨ ਫਲਨ੍ਿਤ|
ⅩⅥ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਨਯਨਾਿਨ ਧਨਯ੍ਾਿਨ, ਯਸ੍ਮਾਤ੍ ਤਾਿਨ ਵੀਕ੍ਸ਼਼ਨ੍ਤੇ; ਧਨਯ੍ਾਸ਼੍ਚ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸ਼ਬ੍ਦਗਰ੍ਹਾਃ,

ਯਸ੍ਮਾਤ੍ ਤੈਰਾਕਰ੍ਣਯ੍ਤੇ|
ⅩⅦਮਯਾ ਯੂਯੰ ਤਥਯ੍ੰ ਵਚਾਿਮ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ ਰਯ੍ਦਯ੍ਦ੍ ਵੀਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਤੇ, ਤਦ੍ ਬਹਵੋ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਨ ਧਾਰ੍ੰਿਮਕਾਸ਼੍ਚ

ਮਾਨਵਾ ਿਦਦʼਕ੍ਸ਼਼ਨ੍ਤੋਿਪ ਦਸ਼਼੍ਟੁੰ ਨਾਲਭਨ੍ਤ, ਪੁਨਸ਼੍ਚ ਯੂਯੰ ਯਦਯ੍ਤ੍ ਸ਼ʼਣੁਥ, ਤਤ੍ ਤੇ ਸ਼ੁਸ਼ਸ਼਼ਮਾਣਾ ਅਿਪ ਸ਼ਰ੍ੋਤੁੰ
ਨਾਲਭਨ੍ਤ|

ⅩⅧ ਕʼਸ਼਼ੀਵਲੀਯਦʼਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ਤਸਯ੍ਾਰ੍ਥੰ ਸ਼ʼਣੁਤ|
ⅩⅨ ਮਾਰ੍ਗਪਾਰ੍ਸ਼ਵ੍ੇ ਬੀਜਾਨਯ੍ੁਪ੍ਤਾਿਨ ਤਸਯ੍ਾਰ੍ਥ ਏਸ਼਼ਃ, ਯਦਾ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਰਾਜਯ੍ਸਯ੍ ਕਥਾਂ ਿਨਸ਼ਮਯ੍ ਨ

ਬੁਧਯ੍ਤੇ, ਤਦਾ ਪਾਪਾਤ੍ਮਾਗਤਯ੍ ਤਦੀਯਮਨਸ ਉਪ੍ਤਾਂ ਕਥਾਂ ਹਰਨ੍ ਨਯਿਤ|
ⅩⅩਅਪਰੰ ਪਾਸ਼਼ਾਣਸ੍ਥਲੇ ਬੀਜਾਨਯ੍ੁਪ੍ਤਾਿਨ ਤਸਯ੍ਾਰ੍ਥ ਏਸ਼਼ਃ; ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਕਥਾਂ ਸ਼ਤੈਵ ਹਰ੍ਸ਼਼ਿਚੱਤੇਨ ਗʼਹ੍ਲਾਿਤ,
ⅩⅪ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਸਯ੍ ਮਨਿਸ ਮੂਲਾਪਰ੍ਿਵਸ਼਼੍ਟਤਾਤ੍ ਸ ਿਕਞ੍ਿਚਤ੍ਕਾਲਮਾਤੰ ਸ੍ਿਥਰਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ; ਪਸ਼੍ਚਾਤ

ਤਤ੍ਕਥਾਕਾਰਣਾਤ੍ ਕੋਿਪ ਕ੍ਲੇਸ੍ਤਾਡਨਾ ਵਾ ਚੇਤ੍ ਜਾਯਤ,ੇ ਤਿਰ ਸ ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼਼ਣਾਦ੍ ਿਵਘ੍ਨਮੇਿਤ|
ⅩⅫ ਅਪਰੰ ਕਣ੍ਟਕਾਨਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਬੀਜਾਨਯ੍ੁਪ੍ਤਾਿਨ ਤਦਰ੍ਥ ਏਸ਼਼ਃ; ਕੇਨਿਚਤ੍ ਕਥਾਯਾਂ ਸ਼ਤਾਯਾਂ

ਸਾਸਂਾਿਰਕਿਚਨ੍ਤਾਿਭ ਰ੍ਭਾਨ੍ਿਤਿਭਸ਼੍ਚ ਸਾ ਗਰ੍ਸਯ੍ਤ,ੇ ਤੇਨ ਸਾ ਮਾ ਿਵਫਲਾ ਭਵਿਤ|
ⅩⅩⅢਅਪਰਮ੍ਉਰ੍ੱਵਰਾਯਾਂ ਬੀਜਾਨਯ੍ੁਪ੍ਤਾਿਨ ਤਦਰ੍ਥ ਏਸ਼਼ਃ; ਯੇ ਤਾਂ ਕਥਾਂ ਸ਼ਤਾ ਵਧੁਯ੍ਨ੍ਤ,ੇ ਤੇ ਫਿਲਤਾਃ ਸਨ੍ਤਃ

ਕੇਿਚਤ੍ ਸ਼ਤਗੁਣਾਿਨ ਕੇਿਚਤ ਸ਼਼ਸ਼਼੍ਿਟਗੁਣਾਿਨ ਕੇਿਚੱਚ ਿਤੰਸ਼ਦ੍ਗੁਣਾਿਨ ਫਲਾਿਨ ਜਨਯਨ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅣਅਨਨ੍ਤਰੰ ਸੋਪਰਾਮੇਕਾਂ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ਤਕਥਾਮੁਪਸ੍ਥਾਪਯ੍ ਤੇਭਯ੍ਃ ਕਥਯਾਮਾਸ; ਸਵ੍ਰ੍ਗੀਯਰਾਜਯ੍ੰ ਤਾਦʼਸ਼ੇਨ

ਕੇਨਿਚਦ੍ ਗʼਹਸ੍ਥੇਨਪਮੀਯਤੇ, ਯੇਨ ਸਵ੍ੀਯਕ੍ਸ਼਼ੇਤੇ ਪਰ੍ਸ਼ਸ੍ਤਬੀਜਾਨਯ੍ੌਪਯ੍ਨ੍ਤ|
ⅩⅩⅤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਕ੍ਸ਼਼ਣਦਾਯਾਂ ਸਕਲਲੋਕੇਸ਼਼ੁ ਸੁਪ੍ਤੇਸ਼਼ੁ ਤਸਯ੍ ਿਰਪੁਰਾਗਤਯ੍ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਗੋਧੂਮਬੀਜਾਨਾਂ ਮਧਯ੍ੇ

ਵਨਯ੍ਯਵਮਬੀਜਾਨਯ੍ੁਪ੍ਤਾ ਵਵਾਜ|
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ⅩⅩⅥ ਤਤੋ ਯਦਾ ਬੀਜੇਭਯ੍(ੋਅ)ਙ੍ਕਰਾ ਜਾਯਮਾਨਾਃ ਕਿਣਸ਼ਾਿਨ ਘʼਤਵਨ੍ਤਃ; ਤਦਾ ਵਨਯ੍ਯਵਸਾਨਯ੍ਿਪ
ਦʼਸ਼ਯ੍ਮਾਨਾਨਯ੍ਭਵਨ੍|

ⅩⅩⅦ ਤਤੋ ਗʼਹਸ੍ਥਸਯ੍ ਦਾਸੇਯਾ ਆਗਮਯ੍ ਤਸ੍ਮੈ ਕਥਯਾਞ੍ਚਕਃ, ਹੇ ਮਹੇੱਛ, ਭਵਤਾ ਿਕੰ ਕ੍ਸ਼਼ੇਤੇ ਭਦਬੀਜਾਿਨ
ਨੌਪਯ੍ਨ੍ਤ? ਤਥਾਤੇ ਵਨਯ੍ਯਵਸਾਿਨ ਕʼਤ ਆਯਨ੍?

ⅩⅩⅧਤਦਾਨੀਂ ਤੇਨ ਤੇ ਪਰ੍ਿਤਗਿਦਤਾਃ, ਕੇਨਿਚਤ੍ ਿਰਪੁਣਾ ਕਰ੍ੰਮਦਮਕਾਿਰ| ਦਾਸੇਯਾਃ ਕਥਯਾਮਾਸੁਃ, ਵਯੰ ਗਤਾ
ਤਾਨਯ੍ੁਤ੍ਪਾੱਯ ਕ੍ਿਸ਼਼ਪਾਮੋ ਭਵਤਃ ਕੀਦʼਸ਼ੀੱਛਾ ਜਾਯਤ?ੇ

ⅩⅩⅨ ਤੇਨਾਵਾਿਦ, ਨਿਹ, ਸ਼ਙ੍ਕੇ(ਅ)ਹੰ ਵਨਯ੍ਯਵਸੋਤ੍ਪਾਟਨਕਾਲੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਸ੍ਤੈਃ ਸਾਕੰ ਗੋਧੂਮਾ
ਅਪਯ੍ੁਤ੍ਪਾਿਟਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤੇ|

ⅩⅩⅩ ਅਤਃ ਸ਼੍ਸਯ੍ਕਰ੍ੱਤਨਕਾਲੰ ਯਾਵਦ੍ ਉਭਯਾਨਯ੍ਿਪ ਸਹ ਵਰ੍ੱਧਨ੍ਤਾ,ਂ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਕਰ੍ੱਤਨਕਾਲੇ ਕਰ੍ੱਤਕਾਨ੍
ਵਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ, ਯੂਯਮਾਦੌ ਵਨਯ੍ਯਵਸਾਿਨ ਸੰਗʼਹਯ੍ ਦਾਹਿਯਤੁੰ ਵੀਿਟਕਾ ਬਦ੍ੱਵਾ ਸ੍ਥਾਪਯਤ; ਿਕਨ੍ਤੁ ਸਰ੍ੱਵੇ ਗੋਧੂਮਾ
ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਭਾਣ੍ਡਾਗਾਰੰ ਨੀਤਾ ਸ੍ਥਾਪਯ੍ਨ੍ਤਾਮ੍|

ⅩⅩⅪ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਸੋਪਰਾਮੇਕਾਂ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ਤਕਥਾਮੁੱਥਾਪਯ੍ ਤੇਭਯ੍ਃ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਕਸ਼੍ਿਚਨ੍ਮਨੁਜਃ
ਸਰ੍ਸ਼਼ਪਬੀਜਮੇਕੰ ਨੀਤਾ ਸਵ੍ਕ੍ਸ਼਼ੇਤ ਉਵਾਪ|

ⅩⅩⅫ ਸਰ੍ਸ਼਼ਪਬੀਜੰ ਸਰ੍ੱਵਸ੍ਮਾਦ੍ ਬੀਜਾਤ੍ ਕ੍ਸ਼਼ੁਦਮਿਪ ਸਦਙ੍ਕੁਿਰਤੰ ਸਰ੍ੱਵਸ੍ਮਾਤ੍ ਸ਼ਾਕਾਤ੍ ਬʼਹਦ੍ ਭਵਿਤ;
ਸ ਤਾਦʼਸ਼ਸ੍ਤਰੁ ਰ੍ਭਵਿਤ, ਯਸਯ੍ ਸ਼ਾਖਾਸੁ ਨਭਸਃ ਖਗਾ ਆਗਤਯ੍ ਿਨਵਸਨ੍ਿਤ; ਸਵ੍ਰ੍ਗੀਯਰਾਜਯ੍ੰ ਤਾਦʼਸ਼ਸਯ੍
ਸਰ੍ਸ਼਼ਪੈਕਸਯ੍ ਸਮਮ੍|

ⅩⅩⅩⅢ ਪੁਨਰਿਪ ਸ ਉਪਮਾਕਥਾਮੇਕਾਂ ਤੇਭਯ੍ਃ ਕਥਯਾਞ੍ਚਕਾਰ; ਕਾਚਨ ਯੋਿਸ਼਼ਤ੍ ਯਤ੍ ਿਕਣਮਾਦਾਯ
ਦੋਣਤਯਿਮਤਗੋਧੂਮਚੂਰ੍ਣਾਨਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਿਮਸ਼ਰ੍ੀਭਵਨਪਰ੍ੱਯਨ੍ਤੰ ਸਮਾੱਛਾਦਯ੍ ਿਨਧੱਤਵਤੀ, ਤਤ੍ਿਕਣਿਮਵ
ਸਵ੍ਰ੍ਗਰਾਜਯ੍ੰ|

ⅩⅩⅩⅣਇੱਥੰ ਯੀਸ਼ੁ ਰ੍ਮਨੁਜਿਨਵਹਾਨਾਂ ਸੰਿਨਧਾਵਪੁਮਾਕਥਾਿਭਰੇਤਾਨਯ੍ਾਖਯ੍ਾਨਾਿਨ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਉਪਮਾਂ ਿਵਨਾ
ਤੇਭਯ੍ਃ ਿਕਮਿਪ ਕਥਾਂ ਨਾਕਥਯਤ੍|

ⅩⅩⅩⅤ ਏਤੇਨ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ਤੀਯੇਨ ਵਾਕਯ੍ੇਨ ਵਯ੍ਾਦਾਯ ਵਦਨੰ ਿਨਜ|ੰ ਅਹੰ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਿਯਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ ਗੁਪ੍ਤਵਾਕਯ੍ੰ
ਪੁਰਾਭਵੰ| ਯਦੇਤਦਚਨੰ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਨਾ ਪਰ੍ੋਕ੍ਤਮਾਸੀਤ੍, ਤਤ੍ ਿਸੱਧਮਭਵਤ੍|

ⅩⅩⅩⅥ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਮਨੁਜਾਨ੍ ਿਵਸʼਜਯ੍ ਯੀਸ਼ੌ ਗʼਹੰ ਪਰ੍ਿਵਸ਼਼੍ਟੇ ਤੱਿਛਸ਼਼ਯ੍ਾ ਆਗਤਯ੍ ਯੀਸ਼ਵੇ ਕਿਥਤਵਨ੍ਤਃ,
ਕ੍ਸ਼਼ੇਤਸਯ੍ ਵਨਯ੍ਯਵਸੀਯਦʼਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ਤਕਥਾਮ੍ ਭਵਾਨ ਅਸ੍ਮਾਨ੍ ਸ੍ਪਸ਼਼੍ਟੀਕʼਤਯ੍ ਵਦਤ|ੁ

ⅩⅩⅩⅦ ਤਤਃ ਸ ਪਰ੍ਤਯ੍ੁਵਾਚ, ਯੇਨ ਭਦਬੀਜਾਨਯ੍ੁਪਯ੍ਨ੍ਤੇ ਸ ਮਨੁਜਪੁਤਃ,
ⅩⅩⅩⅧ ਕ੍ਸ਼਼ੇਤੰ ਜਗਤ੍, ਭਦਬੀਜਾਨੀ ਰਾਜਯ੍ਸਯ੍ ਸਨ੍ਤਾਨਾਃ,
ⅩⅩⅩⅨ ਵਨਯ੍ਯਵਸਾਿਨ ਪਾਪਾਤ੍ਮਨਃ ਸਨ੍ਤਾਨਾਃ| ਯੇਨ ਿਰਪੁਣਾ ਤਾਨਯ੍ੁਪ੍ਤਾਿਨ ਸ ਸ਼ਯਤਾਨਃ,

ਕਰ੍ੱਤਨਸਮਯਸ਼੍ਚ ਜਗਤਃ ਸ਼ੇਸ਼਼ਃ, ਕਰ੍ੱਤਕਾਃ ਸਵ੍ਰ੍ਗੀਯਦੂਤਾਃ|
ⅩⅬ ਯਥਾ ਵਨਯ੍ਯਵਸਾਿਨ ਸੰਗʼਹਯ੍ ਦਾਹਯ੍ਨ੍ਤੇ, ਤਥਾ ਜਗਤਃ ਸ਼ੇਸ਼਼ੇ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ;
ⅩⅬⅠ ਅਰ੍ਥਾਤ੍ ਮਨੁਜਸੁਤਃ ਸਵ੍ਾਯਂਦੂਤਾਨ੍ ਪਰ੍ੇਸ਼਼ਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ, ਤੇਨ ਤੇ ਚ ਤਸਯ੍ ਰਾਜਯ੍ਾਤ੍ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍

ਿਵਘ੍ਨਕਾਿਰਣੋ(ਅ)ਧਾਰ੍ੰਿਮਕਲੋਕਾਸ਼ਂ੍ਚ ਸੰਗʼਹਯ੍
ⅩⅬⅡ ਯਤ ਰੋਦਨੰ ਦਨ੍ਤਘਰ੍ਸ਼਼ਣਞ੍ਚ ਭਵਿਤ, ਤਤਾਗ੍ਿਨਕੁਣ੍ਡੇ ਿਨਕ੍ਸ਼਼ੇਪ੍ਸਯ੍ਨ੍ਿਤ|
ⅩⅬⅢ ਤਦਾਨੀਂ ਧਾਰ੍ੰਿਮਕਲੋਕਾਃ ਸਵ੍ੇਸ਼਼ਾਂ ਿਪਤੂ ਰਾਜਯ੍ੇ ਭਾਸ੍ਕਰਇਵ ਤੇਜਿਸਵ੍ਨ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ| ਸ਼ਰ੍ੋਤੁੰ ਯਸਯ੍ ਸ਼ਤੀ

ਆਸਾਤ,ੇ ਮ ਸ਼ʼਣੁਯਾਤ੍|
ⅩⅬⅣਅਪਰਞ੍ਚ ਕ੍ਸ਼਼ੇਤਮਧਯ੍ੇ ਿਨਿਧੰ ਪਸ਼ਯ੍ਨ੍ ਯੋ ਗੋਪਯਿਤ, ਤਤਃ ਪਰੰ ਸਾਨਨ੍ਦੋ ਗਤਾ ਸਵ੍ੀਯਸਰ੍ੱਵਸਵ੍ੰ ਿਵ ੀਯ

◌ੱਤਕ੍ਸ਼਼ੇਤੰ ੀਣਾਿਤ, ਸ ਇਵ ਸਵ੍ਰ੍ਗਰਾਜਯ੍ੰ|
ⅩⅬⅤ ਅਨਯ੍ਞ੍ਚ ਯੋ ਵਿਣਕ੍ ਉੱਤਮਾਂ ਮੁਕ੍ਤਾਂ ਗਵੇਸ਼਼ਯਨ੍
ⅩⅬⅥ ਮਹਾਰ੍ਘਾਂ ਮੁਕ੍ਤਾਂ ਿਵਲੋਕਯ੍ ਿਨਜਸਰ੍ੱਵਸਵ੍ੰ ਿਵ ੀਯ ਤਾਂ ੀਣਾਿਤ, ਸ ਇਵ ਸਵ੍ਰ੍ਗਰਾਜਯ੍ੰ|
ⅩⅬⅦ ਪੁਨਸ਼੍ਚ ਸਮੁਦੋ ਿਨਕ੍ਿਸ਼਼ਪ੍ਤਃ ਸਰ੍ੱਵਪਰ੍ਕਾਰਮੀਨਸੰਗਰ੍ਾਹਯ੍ਾਨਾਯਇਵ ਸਵ੍ਰ੍ਗਰਾਜਯ੍ੰ|
ⅩⅬⅧ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ਆਨਾਯੇ ਪੂਰ੍ਣੇ ਜਨਾ ਯਥਾ ਰੋਧਸਯ੍ੁੱਤੋਲਯ੍ ਸਮੁਪਿਵਸ਼ਯ੍ ਪਰ੍ਸ਼ਸ੍ਤਮੀਨਾਨ੍ ਸੰਗਰ੍ਹਯ੍ ਭਾਜਨੇਸ਼਼ੁ

ਿਨਦਧਤੇ, ਕੁਤ੍ਿਸਤਾਨ੍ ਿਨਕ੍ਿਸ਼਼ਪਨ੍ਿਤ;
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ⅩⅬⅨ ਤਥੈਵ ਜਗਤਃ ਸ਼ੇਸ਼਼ੇ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ, ਫਲਤਃ ਸਵ੍ਰ੍ਗੀਯਦੂਤਾ ਆਗਤਯ੍ ਪੁਣਯ੍ਵੱਜਨਾਨਾਂ ਮਧਯ੍ਾਤ੍ ਪਾਿਪਨਃ
ਪʼਥਕ੍ ਕʼਤਾ ਵਹ੍ਿਨਕੁਣ੍ਡੇ ਿਨਕ੍ਸ਼਼ੇਪ੍ਸਯ੍ਨ੍ਿਤ,

Ⅼ ਤਤ ਰੋਦਨੰ ਦਨ੍ਤੈ ਰ੍ਦਨ੍ਤਘਰ੍ਸ਼਼ਣਞ੍ਚ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਤਃ|
ⅬⅠ ਯੀਸ਼ੁਨਾ ਤੇ ਪʼਸ਼਼੍ਟਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਿਕਮੇਤਾਨਯ੍ਾਖਯ੍ਾਨਾਨਯ੍ਬੁਧਯ੍ਨ੍ਤ? ਤਦਾ ਤੇ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵਦਨ੍, ਸਤਯ੍ੰ ਪਰ੍ਭੋ|
ⅬⅡ ਤਦਾਨੀਂ ਸ ਕਿਥਤਵਾਨ੍, ਿਨਜਭਾਣ੍ਡਾਗਾਰਾਤ੍ ਨਵੀਨਪੁਰਾਤਨਾਿਨ ਵਸ੍ਤੂਿਨ ਿਨਰ੍ਗਮਯਿਤ ਯੋ ਗʼਹਸ੍ਥਃ

ਸ ਇਵ ਸਵ੍ਰ੍ਗਰਾਜਯ੍ਮਿਧ ਿਸ਼ਕ੍ਿਸ਼਼ਤਾਃ ਸਵ੍ਰ ਉਪਦੇਸ਼਼੍ਟਾਰਃ|
ⅬⅢ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਯੀਸ਼ੁਰੇਤਾਃ ਸਰ੍ੱਵਾ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ਤਕਥਾਃ ਸਮਾਪਯ੍ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸ੍ਥਾਨਾਤ੍ ਪਰ੍ਤਸ੍ਥੇ| ਅਪਰੰ

ਸਵ੍ਦੇਸ਼ਮਾਗਤਯ੍ ਜਨਾਨ੍ ਭਜਨਭਵਨ ਉਪਿਦਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍;
ⅬⅣ ਤੇ ਿਵਸ੍ਮਯੰ ਗਤਾ ਕਿਥਤਵਨ੍ਤ ਏਤਸਯ੍ੈਤਾਦʼਸ਼ੰ ਜ੍ਞਾਨਮ੍ ਆਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯੰ ਕਰ੍ੰਮ ਚ ਕਸ੍ਮਾਦ੍ ਅਜਾਯਤ?
ⅬⅤ ਿਕਮਯੰ ਸੂਤਧਾਰਸਯ੍ ਪੁਤੋ ਨਿਹ? ਏਤਸਯ੍ ਮਾਤੁ ਰ੍ਨਾਮ ਚ ਿਕੰ ਮਿਰਯਮ੍ ਨਿਹ? ਯਾਕੁਬ੍-ਯੂਸ਼਼ਫ੍-ਿਸ਼ਮੋਨ੍-

ਿਯਹੂਦਾਸ਼੍ਚ ਿਕਮੇਤਸਯ੍ ਭਾਤਰੋ ਨਿਹ?
ⅬⅥ ਏਤਸਯ੍ ਭਿਗਨਯ੍ਸ਼੍ਚ ਿਕਮਸ੍ਮਾਕੰ ਮਧਯ੍ੇ ਨ ਸਨ੍ਿਤ? ਤਿਰ ਕਸ੍ਮਾਦਯਮੇਤਾਿਨ ਲਬ੍ਧਵਾਨ੍? ਇੱਥੰ ਸ

ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਿਵਘ੍ਨਰੂਪੋ ਬਭੂਵ;
ⅬⅦ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਨਾ ਿਨਗਿਦਤੰ ਸਵ੍ਦੇਸ਼ੀਯਜਨਾਨਾਂ ਮਧਯ੍ੰ ਿਵਨਾ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਦੀ ਕੁਤਾਪਯ੍ਨਯ੍ਤ ਨਾਸੰਮਾਨਯ੍ੋ

ਭਵਤੀ|
ⅬⅧ ਤੇਸ਼਼ਾਮਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਹੇਤੋਃ ਸ ਤਤ ਸ੍ਥਾਨੇ ਬਹਾਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯਕਰ੍ੰਮਾਿਣ ਨ ਕʼਤਵਾਨ੍|

ⅩⅣ
Ⅰ ਤਦਾਨੀਂ ਰਾਜਾ ਹੇਰੋਦ੍ ਯੀਸ਼ੋ ਰਯ੍ਸ਼ਃ ਸ਼ਤਾ ਿਨਜਦਾਸੇਯਾਨ੍ ਜਗਾਦ੍,
Ⅱ ਏਸ਼਼ ਮੱਜਿਯਤਾ ਯੋਹਨ੍, ਪਰ੍ਿਮਤੇਭਯਸ੍ਤਸਯ੍ੋੱਥਾਨਾਤ੍ ਤੇਨੇੱਥਮਦ੍ਭੁਤੰ ਕਰ੍ੰਮ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਯ੍ਤੇ|
Ⅲ ਪੁਰਾ ਹੇਰੋਦ੍ ਿਨਜਭਾਤੁ: ਿਫਿਲਪੋ ਜਾਯਾਯਾ ਹੇਰੋਦੀਯਾਯਾ ਅਨੁਰੋਧਾਦ੍ ਯੋਹਨੰ ਧਾਰਿਯਤਾ ਬੱਧਾ ਕਾਰਾਯਾਂ

ਸ੍ਥਾਿਪਤਵਾਨ੍|
Ⅳ ਯਤੋ ਯੋਹਨ੍ ਉਕ੍ਤਵਾਨ੍, ਏਤ੍ਸਯਾਃ ਸੰਗਰ੍ਹੋ ਭਵਤੋ ਨਿਚਤਃ|
Ⅴ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਨʼਪਿਤਸ੍ਤੰ ਹਨ੍ਤੁਿਮੱਛੰਨਿਪ ਲੋਕੇਭਯ੍ੋ ਿਵਭਯਾਞ੍ਚਕਾਰ; ਯਤਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਯੋਹਨੰ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਨੰ

ਮੇਿਨਰੇ|
Ⅵ ਿਕਨ੍ਤੁ ਹੇਰੋਦੋ ਜਨ੍ਮਾਹੀਯਮਹ ਉਪਸ੍ਿਥਤੇ ਹੇਰੋਦੀਯਾਯਾ ਦੁਿਹਤਾ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸਮਕ੍ਸ਼਼ੰ ਨʼਿਤਤਾ ਹੇਰੋਦਮਪਰ੍ੀਣਯ੍ਤ੍|
Ⅶ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਭੂਪਿਤਃ ਸ਼ਪਥੰ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ ਇਿਤ ਪਰ੍ਤਯ੍ਜ੍ਞਾਸੀਤ੍, ਤਯਾ ਯਦ੍ ਯਾਚਯ੍ਤ,ੇ ਤਦੇਵਾਹੰ ਦਾਸਯ੍ਾਿਮ|
Ⅷ ਸਾ ਕੁਮਾਰੀ ਸਵ੍ੀਯਮਾਤੁਃ ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਾਂ ਲਬ੍ਧਾ ਬਭਾਸ਼਼,ੇ ਮੱਜਿਯਤੁਰਯ੍ੋਹਨ ਉੱਤਮਾਙ੍ਗੰ ਭਾਜਨੇ ਸਮਾਨੀਯ ਮਹਯ੍ੰ

ਿਵਸ਼ਰ੍ਾਣਯ|
Ⅸ ਤਤੋ ਰਾਜਾ ਸ਼ੁਸ਼ੋਚ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਭੋਜਨਾਯੋਪਿਵਸ਼ਤਾਂ ਸਙ੍ਿਗਨਾਂ ਸਵ੍ਕʼਤਸ਼ਪਥਸਯ੍ ਚਾਨੁਰੋਧਾਤ੍ ਤਤ੍ ਪਰ੍ਦਾਤੁਮ

ਆਿਦਦੇਸ਼|
Ⅹ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਕਾਰਾਂ ਪਰ੍ਿਤ ਨਰੰ ਪਰ੍ਿਹਤਯ੍ ਯੋਹਨ ਉੱਤਮਾਙ੍ਗੰ ਿਛੱਤਾ
Ⅺ ਤਤ੍ ਭਾਜਨ ਆਨਾੱਯ ਤਸਯ੍ੈ ਕੁਮਾਰ੍ੱਯੈ ਵਯ੍ਸ਼ਰ੍ਾਣਯਤ੍, ਤਤਃ ਸਾ ਸਵ੍ਜਨਨਯ੍ਾਃ ਸਮੀਪੰ ਤੰਿਨਨਾਯ|
Ⅻ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਯੋਹਨਃ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾ ਆਗਤਯ੍ ਕਾਯੰ ਨੀਤਾ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨੇ ਸ੍ਥਾਪਯਾਮਾਸੁਸ੍ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੋਃ ਸੰਿਨਿਧੰ ਵਿਜਤਾ

ਤਦਾਰ੍ੱਤਾਂ ਬਭਾਿਸ਼਼ਰੇ|
ⅩⅢਅਨਨ੍ਤਰੰ ਯੀਸ਼ੁਿਰਿਤ ਿਨਸ਼ਭਯ੍ ਨਾਵਾ ਿਨਰ੍ਜਨਸ੍ਥਾਨਮ੍ ਏਕਾਕੀ ਗਤਵਾਨ੍, ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਮਾਨਵਾਸ੍ਤਤ੍ ਸ਼ਤਾ

ਨਾਨਾਨਗਰੇਭਯ੍ ਆਗਤਯ੍ ਪਦੈਸ੍ਤਤ੍ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਈਯੁਃ|
ⅩⅣ ਤਦਾਨੀਂ ਯੀਸ਼ੁ ਰ੍ਬਿਹਰਾਗਤਯ੍ ਮਹਾਨ੍ਤੰ ਜਨਿਨਵਹੰ ਿਨਰੀਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ ਤੇਸ਼਼ੁ ਕਾਰੁਿਣਕਃ ਮਨ੍ ਤੇਸ਼਼ਾਂ

ਪੀਿਡਤਜਨਾਨ੍ ਿਨਰਾਮਯਾਨ੍ ਚਕਾਰ|
ⅩⅤ ਤਤਃ ਪਰੰ ਸਨ੍ਧਯ੍ਾਯਾਂ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਸ੍ਤਦਨ੍ਿਤਕਮਾਗਤਯ੍ ਕਥਯਾਞ੍ਚਕਃ, ਇਦੰ ਿਨਰ੍ਜਨਸ੍ਥਾਨੰ

ਵੇਲਾਪਯ੍ਵਸੰਨਾ; ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਮਨੁਜਾਨ੍ ਸਵ੍ਸਵ੍ਗਰ੍ਾਮੰ ਗਨ੍ਤੁੰ ਸਵ੍ਾਰ੍ਥੰ ਭਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਾਿਣ ੇਤੁਞ੍ਚ ਭਵਾਨ੍ ਤਾਨ੍ ਿਵਸʼਜਤੁ|
ⅩⅥ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਾਨਵਾਦੀਤ੍, ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਗਮਨੇ ਪਰ੍ਯੋਜਨੰ ਨਾਸ੍ਿਤ, ਯੂਯਮੇਵ ਤਾਨ੍ ਭੋਜਯਤ|
ⅩⅦ ਤਦਾ ਤੇ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵਦਨ੍, ਅਸ੍ਮਾਕਮਤ ਪੂਪਪਞ੍ਚਕੰ ਮੀਨਦਯਞ੍ਚਾਸ੍ਤੇ|
ⅩⅧ ਤਦਾਨੀਂ ਤੇਨਕ੍ਤੰ ਤਾਿਨ ਮਦਨ੍ਿਤਕਮਾਨਯਤ|
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ⅩⅨਅਨਨ੍ਤਰੰ ਸ ਮਨੁਜਾਨ੍ ਯਵਸੋਪਰ੍ੱਯੁਪਵੇਸ਼਼੍ਟਮੁ੍ ਆਜ੍ਞਾਪਯਾਮਾਸ; ਅਪਰ ਤਤ੍ ਪੂਪਪਞ੍ਚਕੰ ਮੀਨਦਯਞ੍ਚ
ਗʼਹ੍ਲਨ੍ ਸਵ੍ਰ੍ਗੰ ਪਰ੍ਿਤ ਿਨਰੀਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੇਸ਼ਵ੍ਰੀਯਗੁਣਾਨ੍ ਅਨੂਦਯ੍ ਭੰਕ੍ਤਾ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ੇਭਯ੍ੋ ਦੱਤਵਾਨ੍, ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਸ਼੍ਚ ਲੋਕੇਭਯ੍ੋ
ਦਦੁਃ|

ⅩⅩ ਤਤਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਭੁਕ੍ਤਾ ਪਿਰਤʼਪ੍ਤਵਨ੍ਤਃ, ਤਤਸ੍ਤਦਵਿਸ਼ਸ਼਼੍ਟਭਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੈਃ ਪੂਰ੍ਣਾਨ੍ ਦਾਦਸ਼ਡਲਕਾਨ੍
ਗʼਹੀਤਵਨ੍ਤਃ|

ⅩⅪ ਤੇ ਭੋਕ੍ਤਾਰਃ ਸ੍ਤੀਰ੍ਬਾਲਕਾਸ਼ਂ੍ਚ ਿਵਹਾਯ ਪਰ੍ਾਯੇਣ ਪਞ੍ਚ ਸਹਸਰ੍ਾਿਣ ਪੁਮਾਸਂ ਆਸਨ੍|
ⅩⅫ ਤਦਨਨ੍ਤਰੰ ਯੀਸ਼ੁ ਰ੍ਲੋਕਾਨਾਂ ਿਵਸਰ੍ਜਨਕਾਲੇ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਨ੍ ਤਰਿਣਮਾਰੋਢੁੰ ਸਵ੍ਾਗਰ੍ੇ ਪਾਰੰ ਯਾਤੁਞ੍ਚ

ਗਾਢਮਾਿਦਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍|
ⅩⅩⅢ ਤਤੋ ਲੋਕੇਸ਼਼ੁ ਿਵਸʼਸ਼਼੍ਟੇਸ਼਼ੁ ਸ ਿਵਿਵਕ੍ਤੇ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਿਯਤੁੰ ਿਗਿਰਮੇਕੰ ਗਤਾ ਸਨ੍ਧਯ੍ਾਂ ਯਾਵਤ੍ ਤਤੈਕਾਕੀ

ਸ੍ਿਥਤਵਾਨ੍|
ⅩⅩⅣ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਦਾਨੀਂ ਸੰਮੁਖਵਾਤਤਾਤ੍ ਸਿਰਤ੍ਪਤੇ ਰ੍ਮਧਯ੍ੇ ਤਰਙ੍ਗੈਸ੍ਤਰਿਣਰ੍ਦੋਲਾਯਮਾਨਾਭਵਤ੍|
ⅩⅩⅤ ਤਦਾ ਸ ਯਾਿਮਨਯ੍ਾਸ਼੍ਚਤੁਰ੍ਥਪਰ੍ਹਰੇ ਪਦ੍ਭਯ੍ਾਂ ਵਜਨ੍ ਤੇਸ਼਼ਾਮਨ੍ਿਤਕੰ ਗਤਵਾਨ੍|
ⅩⅩⅥ ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਸ੍ਤੰ ਸਾਗਰੋਪਿਰ ਵਜਨ੍ਤੰ ਿਵਲੋਕਯ੍ ਸਮੁਿਦਗ੍ਨਾ ਜਗਦੁਃ, ਏਸ਼਼ ਭੂਤ ਇਿਤ ਸ਼ਙ੍ਕਮਾਨਾ

ਉੱਚੈਃ ਸ਼ਬ੍ਦਾਯਾਞ੍ਚਿ ਰੇ ਚ|
ⅩⅩⅦ ਤਦੈਵ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਾਨਵਦਤ੍, ਸੁਸ੍ਿਥਰਾ ਭਵਤ, ਮਾ ਭੈਸ਼਼੍ਟ, ਏਸ਼਼(ੋਅ)ਹਮ੍|
ⅩⅩⅧ ਤਤਃ ਿਪਤਰ ਇਤਯ੍ੁਕ੍ਤਵਾਨ੍, ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ, ਯਿਦ ਭਵਾਨੇਵ, ਤਿਰ ਮਾਂ ਭਵਤ੍ਸਮੀਪੰ ਯਾਤੁਮਾਜ੍ਞਾਪਯਤੁ|
ⅩⅩⅨ ਤਤਃ ਤੇਨਾਿਦਸ਼਼੍ਟਃ ਿਪਤਰਸ੍ਤਰਿਣਤੋ(ਅ)ਵਰੁਹਯ੍ ਯੀਸ਼ੇ◌ाਰਨ੍ਿਤਕੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤੁੰ ਤੋਯੋਪਿਰ ਵਵਾਜ|
ⅩⅩⅩ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪਰ੍ਚਣ੍ਡੰ ਪਵਨੰ ਿਵਲੋਕਯ੍ ਭਯਾਤ੍ ਤੋਯੇ ਮੰਕ੍ਤੁਮ੍ ਆਰੇਭੇ, ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਉੱਚੈਃ ਸ਼ਬ੍ਦਾਯਮਾਨਃ

ਕਿਥਤਵਾਨ੍, ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ, ਮਾਮਵਤੁ|
ⅩⅩⅪ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼਼ਣਾਤ੍ ਕਰੰ ਪਰ੍ਸਾਰ੍ੱਯ ਤੰ ਧਰਨ੍ ਉਕ੍ਤਵਾਨ੍, ਹ ਸ੍ਤੋਕਪਰ੍ਤਯ੍ਿਯਨ੍ ਤੰ ਕੁਤਃ ਸਮਸ਼ੇਥਾਃ?
ⅩⅩⅫ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਤਯੋਸ੍ਤਰਿਣਮਾਰੂਢਯੋਃ ਪਵਨ ਿਨਵਵʼਤੇ|
ⅩⅩⅩⅢ ਤਦਾਨੀਂ ਯੇ ਤਰਣਯ੍ਾਮਾਸਨ੍, ਤ ਆਗਤਯ੍ ਤੰ ਪਰ੍ਣਭਯ੍ ਕਿਥਤਵਨ੍ਤਃ, ਯਥਾਰ੍ਥਸ੍ਤਮੇਵੇਸ਼ਵ੍ਰਸੁਤਃ|
ⅩⅩⅩⅣ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਪਾਰੰ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ ਤੇ ਿਗਨੇਸ਼਼ਰੰਨਾਮਕੰ ਨਗਰਮੁਪਤਸ੍ਥੁਃ,
ⅩⅩⅩⅤ ਤਦਾ ਤਤਤਯ੍ਾ ਜਨਾ ਯੀਸ਼ੁੰ ਪਿਰਚੀਯ ਤੱਦੇਸ਼੍ਸਯ੍ ਚਤੁਰ੍ਿਦਸ਼ੋ ਵਾਰ੍ੱਤਾਂ ਪਰ੍ਿਹਤਯ੍ ਯਤ ਯਾਵਨ੍ਤਃ ਪੀਿਡਤਾ

ਆਸਨ੍, ਤਾਵਤਏਵ ਤਦਨ੍ਿਤਕਮਾਨਯਾਮਾਸੁਃ|
ⅩⅩⅩⅥ ਅਪਰੰ ਤਦੀਯਵਸਨਸਯ੍ ਗਰ੍ਨ੍ਿਥਮਾਤੰ ਸ੍ਪਰ੍ਸ਼਼੍ਟੁੰ ਿਵਨੀਯ ਯਾਵਨ੍ਤੋ ਜਨਾਸ੍ਤਤ੍ ਸ੍ਪਰ੍ਸ਼ੰ ਚਿ ਰੇ, ਤੇ

ਸਰ੍ੱਵਏਵ ਿਨਰਾਮਯਾ ਬਭੂਵਃੁ|

ⅩⅤ
Ⅰ ਅਪਰੰ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ਨਗਰੀਯਾਃ ਕਿਤਪਯਾ ਅਧਯ੍ਾਪਕਾਃ ਿਫਰੂਿਸ਼ਨਸ਼੍ਚ ਯੀਸ਼ੋਃ ਸਮੀਪਮਾਗਤਯ੍

ਕਥਯਾਮਾਸੁਃ,
Ⅱ ਤਵ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਃ ਿਕਮਰ੍ਥਮ੍ ਅਪਰ੍ਕ੍ਸ਼਼ਾਿਲਤਕਰੈ ਰ੍ਭਕ੍ਿਸ਼਼ਤਾ ਪਰਮ੍ਪਰਾਗਤੰ ਪਰ੍ਾਚੀਨਾਨਾਂ ਵਯ੍ਵਹਾਰੰ ਲਙਵ੍ਨ੍ਤ?ੇ
Ⅲ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ੁਵਾਚ, ਯੂਯੰ ਪਰਮ੍ਪਰਾਗਤਾਚਾਰੇਣ ਕੁਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰਾਜ੍ਞਾਂ ਲਙਵ੍ਧਵ੍ੇ|
Ⅳ ਈਸ਼ਵ੍ਰ ਇਤਯ੍ਾਜ੍ਞਾਪਯਤ੍, ਤੰ ਿਨਜਿਪਤਰੌ ਸੰਮਨਯ੍ੇਥਾਃ, ਯੇਨ ਚ ਿਨਜਿਪਤਰੌ ਿਨਨ੍ਦਯ੍ੇਤ,ੇ ਸ ਿਨਸ਼੍ਿਚਤੰ

ਿਮਰ੍ਯੇਤ;
Ⅴ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੂਯੰ ਵਦਥ, ਯਃ ਸਵ੍ਜਨਕੰ ਸਵ੍ਜਨਨੀਂ ਵਾ ਵਾਕਯ੍ਿਮਦੰ ਵਦਿਤ, ਯੁਵਾਂ ਮੱਤੋ ਯੱਲਭੇਥੇ, ਤਤ੍ ਨਯ੍ਿਵਦਯ੍ਤ,
Ⅵ ਸ ਿਨਜਿਪਤਰੌ ਪੁਨ ਰ੍ਨ ਸੰਮੰਸਯ੍ਤੇ| ਇੱਥੰ ਯੂਯੰ ਪਰਮ੍ਪਰਾਗਤੇਨ ਸਵ੍ੇਸ਼਼ਾਮਾਚਾਰੇਣੇਸ਼ਵ੍ਰੀਯਾਜ੍ਞਾਂ ਲੁਮ੍ਪਥ|
Ⅶ ਰੇ ਕਪਿਟਨਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਿਯਸ਼ਿਯਯੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਿਧ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਚਨਾਨਯ੍ੇਤਾਿਨ ਸਮਯ੍ਗ੍ ਉਕ੍ਤਵਾਨ੍|
Ⅷ ਵਦਨੈ ਰ੍ਮਨੁਜਾ ਏਤੇ ਸਮਾਯਾਨ੍ਿਤ ਮਦਨ੍ਿਤਕੰ| ਤਥਾਧਰੈ ਰ੍ਮਦੀਯਞ੍ਚ ਮਾਨੰ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਿਤ ਤੇ ਨਰਾਃ|
Ⅸ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਮਨ ਮੱਤੋ ਿਵਦੂਰਏਵ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ| ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯਨ੍ਤੋ ਿਵਧੀਨ੍ ਨਾਜ੍ਞਾ ਭਜਨ੍ਤੇ ਮਾਂ ਮੁਧੈਵ ਤੇ|
Ⅹ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁ ਰ੍ਲੋਕਾਨ੍ ਆਹੂਯ ਪਰ੍ੋਕ੍ਤਵਾਨ੍, ਯੂਯੰ ਸ਼ਤਾ ਬੁਧਯ੍ਧ੍ਬ|ੰ
Ⅺ ਯਨ੍ਮੁਖੰ ਪਰ੍ਿਵਸ਼ਿਤ, ਤਤ੍ ਮਨੁਜਮ੍ ਅਮੇਧਯ੍ੰ ਨ ਕਰੋਿਤ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਦਾਸਯ੍ਾਤ੍ ਿਨਰ੍ਗੱਛਿਤ, ਤਦੇਵ

ਮਾਨੁਸ਼਼ਮਮੇਧਯ੍ੀ ਕਰੋਤੀ|
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Ⅻ ਤਦਾਨੀਂ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾ ਆਗਤਯ੍ ਤਸ੍ਮੈ ਕਥਯਾਞ੍ਚਕਃ, ਏਤਾਂ ਕਥਾਂ ਸ਼ਤਾ ਿਫਰੂਿਸ਼ਨ ਵਯ੍ਰਜਯ੍ਨ੍ਤ, ਤਤ੍ ਿਕੰ
ਭਵਤਾ ਜ੍ਞਾਯਤੇ?

ⅩⅢ ਸ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵਦਤ੍, ਮਮ ਸਵ੍ਰ੍ਗਸ੍ਥਃ ਿਪਤਾ ਯੰ ਕਞ੍ਿਚਦਙ੍ਕੁਰੰ ਨਾਰੋਪਯਤ੍, ਸ ਉਤ੍ਪਾਵ੍ਦਯ੍ਤੇ|
ⅩⅣ ਤੇ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ਤੁ, ਤੇ ਅਨ੍ਧਮਨੁਜਾਨਾਮ੍ ਅਨ੍ਧਮਾਰ੍ਗਦਰ੍ਸ਼ਕਾ ਏਵ; ਯਦਯ੍ਨ੍ਧੋ(ਅ)ਨ੍ਧੰ ਪਨ੍ਥਾਨੰ

ਦਰ੍ਸ਼ਯਿਤ, ਤਰਯ੍ੁਭੌ ਗਰ੍ੱਤੇ ਪਤਤਃ|
ⅩⅤ ਤਦਾ ਿਪਤਰਸ੍ਤੰ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵਦਤ੍, ਦʼਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ਤਿਮਮਮਸ੍ਮਾਨ੍ ਬੋਧਯਤੁ|
ⅩⅥ ਯੀਸ਼ੁਨਾ ਪਰ੍ੋਕ੍ਤੰ, ਯੂਯਮਦਯ੍ ਯਾਵਤ੍ ਿਕਮਬੋਧਾਃ ਸ੍ਥ?
ⅩⅦ ਕਥਾਿਮਮਾਂ ਿਕੰ ਨ ਬੁਧਯ੍ਧ੍ਬੇ ? ਯਦਾਸਯ੍ੰ ਪਰ੍ੇਿਵਸ਼ਿਤ, ਤਦ੍ ਉਦਰੇ ਪਤਨ੍ ਬਿਹਰ੍ਿਨਰਯ੍ਾਿਤ,
ⅩⅧ ਿਕਨ੍ਤਾਸਯ੍ਾਦ੍ ਯੰਿਨਰਯ੍ਾਿਤ, ਤਦ੍ ਅਨ੍ਤਃਕਰਣਾਤ੍ ਿਨਰਯ੍ਾਤਤਾਤ੍ ਮਨੁਜਮਮੇਧਯ੍ੰ ਕਰੋਿਤ|
ⅩⅨ ਯਤ(ੋਅ)ਨ੍ਤਃਕਰਣਾਤ੍ ਕੁਿਚਨ੍ਤਾ ਬਧਃ ਪਾਰਦਾਿਰਕਤਾ ਵੇਸ਼ਯ੍ਾਗਮਨੰ ਚੈਰ੍ੱਯੰ ਿਮਥਯ੍ਾਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਮ੍

ਈਸ਼ਵ੍ਰਿਨਨ੍ਦਾ ਚੈਤਾਿਨ ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ ਿਨਰ੍ੱਯਾਨ੍ਿਤ|
ⅩⅩ ਏਤਾਿਨ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਮਪਿਵਤੀ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਿਤ ਿਕਨ੍ਤਪਰ੍ਕ੍ਸ਼਼ਾਿਲਤਕਰੇਣ ਭੋਜਨੰ ਮਨੁਜਮਮੇਧਯ੍ੰ ਨ ਕਰੋਿਤ|
ⅩⅪ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸ੍ਥਾਨਾਤ੍ ਪਰ੍ਸ੍ਥਾਯ ਸੋਰਸੀਦੋਂਨਗਰਯੋਃ ਸੀਮਾਮੁਪਤਸਯ੍|ੌ
ⅩⅫ ਤਦਾ ਤਤ੍ਸੀਮਾਤਃ ਕਾਿਚਤ੍ ਿਕਨਾਨੀਯਾ ਯੋਿਸ਼਼ਦ੍ ਆਗਤਯ੍ ਤਮੁੱਚੈਰੁਵਾਚ, ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ ਦਾਯੂਦਃ ਸਨ੍ਤਾਨ,

ਮਮੈਕਾ ਦੁਿਹਤਾਸ੍ਤੇ ਸਾ ਭੂਤਗਰ੍ਸ੍ਤਾ ਸਤੀ ਮਹਾਕ੍ਲੇਸ਼ੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਨਿਤ ਮਮ ਦਯਸਵ੍|
ⅩⅩⅢ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਾਂ ਿਕਮਿਪ ਨਕ੍ਤਵਾਨ੍, ਤਤਃ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾ ਆਗਤਯ੍ ਤੰ ਿਨਵੇਦਯਾਮਾਸੁਃ, ਏਸ਼਼ਾ ਯੋਿਸ਼਼ਦ੍

ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਉੱਚੈਰਾਹੂਯਾਗੱਛਿਤ, ਏਨਾਂ ਿਵਸʼਜਤੁ|
ⅩⅩⅣ ਤਦਾ ਸ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵਦਤ੍, ਇਸਰ੍ਾਯੇਲ੍ਗੋਤਸਯ੍ ਹਾਿਰਤਮੇਸ਼਼ਾਨ੍ ਿਵਨਾ ਕਸਯ੍ਾਪਯ੍ਨਯ੍ਸਯ੍ ਸਮੀਪੰ ਨਾਹੰ

ਪਰ੍ੇਿਸ਼਼ਤੋਸ੍ਿਮ|
ⅩⅩⅤ ਤਤਃ ਸਾ ਨਾਰੀਸਮਾਗਤਯ੍ ਤੰ ਪਰ੍ਣਮਯ੍ ਜਗਾਦ, ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ ਮਾਮੁਪਕੁਰ|ੁ
ⅩⅩⅥ ਸ ਉਕ੍ਤਵਾਨ੍, ਬਾਲਕਾਨਾਂ ਭਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਮਾਦਾਯ ਸਾਰਮੇਯੇਭਯ੍ੋ ਦਾਨੰ ਨਿਚਤੰ|
ⅩⅩⅦ ਤਦਾ ਸਾ ਬਭਾਸ਼਼ੇ, ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ, ਤਤ੍ ਸਤਯ੍ੰ, ਤਥਾਿਪ ਪਰ੍ਭੋ ਰ੍ਭਞ੍ਚਾਦ੍ ਯਦੁੱਿਛਸ਼਼੍ਟੰ ਪਤਿਤ, ਤਤ੍ ਸਾਰਮੇਯਾਃ

ਖਾਦਨ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅧ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵਦਤ੍, ਹੇ ਯੋਿਸ਼਼ਤ੍, ਤਵ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੋ ਮਹਾਨ੍ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤਵ ਮਨਿਭਲਿਸ਼਼ਤੰ ਿਸਦ੍ੱਯਤੁ, ਤੇਨ

ਤਸਯ੍ਾਃ ਕਨਯ੍ਾ ਤਸ੍ਿਮੰਨੇਵ ਦਣ੍ਡੇ ਿਨਰਾਮਯਾਭਵਤ੍|
ⅩⅩⅨ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਯੀਸ਼ਸ੍ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸ੍ਥਾਨਾਤ੍ ਪਰ੍ਸ੍ਥਾਯ ਗਾਲੀਲ੍ਸਾਗਰਸਯ੍ ਸੰਿਨਿਧਮਾਗਤਯ੍

ਧਰਾਧਰਮਾਰੁਹਯ੍ ਤਤੋਪਿਵਵੇਸ਼|
ⅩⅩⅩ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਜਨਿਨਵਹੋ ਬਹੂਨ੍ ਖਞ੍ਚਾਨ੍ਧਮੂਕਸ਼ੁਸ਼਼੍ਕਕਰਮਾਨੁਸ਼਼ਾਨ੍ ਆਦਾਯ ਯੀਸ਼ੋਃ ਸਮੀਪਮਾਗਤਯ੍

ਤੱਚਰਣਾਨ੍ਿਤਕੇ ਸ੍ਥਾਪਯਾਮਾਸੁਃ, ਤਤਃ ਸਾ ਤਾਨ੍ ਿਨਰਾਮਯਾਨ੍ ਅਕਰੋਤ੍|
ⅩⅩⅪਇੱਥੰ ਮੂਕਾ ਵਾਕਯ੍ੰ ਵਦਨ੍ਿਤ, ਸ਼ੁਸ਼਼੍ਕਕਰਾਃ ਸਵ੍ਾਸ੍ਥਯ੍ਮਾਯਾਨ੍ਿਤ, ਪਙ੍ਗਵੋ ਗੱਛਨ੍ਿਤ,ਅਨ੍ਧਾ ਵੀਕ੍ਸ਼਼ਨ੍ਤੇ,

ਇਿਤ ਿਵਲੋਕਯ੍ ਲੋਕਾ ਿਵਸ੍ਮਯੰ ਮਨਯ੍ਮਾਨਾ ਇਸਰ੍ਾਯੇਲ ਈਸ਼ਵ੍ਰੰ ਧਨਯ੍ੰ ਬਭਾਿਸ਼਼ਰੇ|
ⅩⅩⅫ ਤਦਾਨੀਂ ਯੀਸ਼ੁਃ ਸਵ੍ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਨ੍ ਆਹੂਯ ਗਿਦਤਵਾਨ੍, ਏਤੱਜਨਿਨਵਹੇਸ਼਼ੁ ਮਮ ਦਯਾ ਜਾਯਤ,ੇ ਏਤੇ

ਿਦਨਤਯੰ ਮਯਾ ਸਾਕੰ ਸਨ੍ਿਤ, ਏਸ਼਼ਾਂ ਭਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਵਸ੍ਤੁ ਚ ਕਞ੍ਿਚਦਿਪ ਨਾਸ੍ਿਤ, ਤਸ੍ਮਾਦਹਮੇਤਾਨਕʼਤਾਹਾਰਾਨ੍ ਨ
ਿਵਸਰ੍ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ, ਤਥਾਤੇ ਵਰ੍ਤ੍ਮਮਧਯ੍ੇ ਕ੍ਲਾਮਯ੍ੇਸ਼਼ੁਃ|

ⅩⅩⅩⅢ ਤਦਾ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾ ਊਚੁਃ, ਏਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਪਰ੍ਾਨ੍ਤਰਮਧਯ੍ ਏਤਾਵਤੋ ਮਰ੍ਤਯ੍ਾਨ੍ ਤਰ੍ਪਿਯਤੁੰ ਵਯੰ ਕੁਤ ਪੂਪਾਨ੍
ਪਰ੍ਾਪ੍ਸਯ੍ਾਮਃ?

ⅩⅩⅩⅣ ਯੀਸ਼ੁਰਪʼ◌ੱਛਤ੍, ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਿਨਕਟੇ ਕਿਤ ਪੂਪਾ ਆਸਤੇ? ਤ ਊਚੁਃ, ਸਪ੍ਤਪੂਪਾ ਅਲ੍ਪਾਃ
ਕ੍ਸ਼਼ੁਦਮੀਨਾਸ਼੍ਚ ਸਨ੍ਿਤ|

ⅩⅩⅩⅤ ਤਦਾਨੀਂ ਸ ਲੋਕਿਨਵਹੰ ਭੂਮਾਵਪੁਵੇਸ਼਼੍ਟਮੁ੍ ਆਿਦਸ਼ਯ੍
ⅩⅩⅩⅥਤਾਨ੍ ਸਪ੍ਤਪੂਪਾਨ੍ ਮੀਨਾਸ਼ਂ੍ਚ ਗʼਹ੍ਲਨ੍ਈਸ਼ਵ੍ਰੀਯਗੁਣਾਨ੍ ਅਨੂਦਯ੍ ਭੰਕ੍ਤਾ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ੇਭਯ੍ੋ ਦਦ,ੌ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾ

ਲੋਕੇਭਯ੍ੋ ਦਦੁਃ|
ⅩⅩⅩⅦ ਤਤਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਭੁਕ੍ਤਾ ਤʼਪ੍ਤਵਨ੍ਤਃ; ਤਦਵਿਸ਼ਸ਼਼੍ਟਭਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੇਣ ਸਪ੍ਤਡਲਕਾਨ੍ ਪਿਰਪੂਰ੍ੱਯ ਸੰਜਗʼਹੁਃ|
ⅩⅩⅩⅧ ਤੇ ਭੋਕ੍ਤਾਰੋ ਯੋਿਸ਼਼ਤੋ ਬਾਲਕਾਸ਼ਂ੍ਚ ਿਵਹਾਯ ਪਰ੍ਾਯੇਣ ਚਤੁਃਸਹਸਰ੍ਾਿਣ ਪੁਰੁਸ਼਼ਾ ਆਸਨ੍|
ⅩⅩⅩⅨ ਤਤਃ ਪਰੰ ਸ ਜਨਿਨਵਹੰ ਿਵਸʼਜਯ੍ ਤਿਰਮਾਰੁਹਯ੍ ਮਗ੍ਦਲਾਪਰ੍ਦੇਸ਼ੰ ਗਤਵਾਨ੍|
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ⅩⅥ
Ⅰ ਤਦਾਨੀਂ ਿਫਰੂਿਸ਼ਨਃ ਿਸਦੂਿਕਨਸ਼੍ਚਾਗਤਯ੍ ਤੰ ਪਰੀਕ੍ਿਸ਼਼ਤੁੰ ਨਭਮੀਯੰ ਿਕਞ੍ਚਨ ਲਕ੍ਸ਼਼੍ਮ ਦਰ੍ਸ਼ਿਯਤੁੰ ਤਸ੍ਮੈ

ਿਨਵੇਦਯਾਮਾਸੁਃ|
Ⅱ ਤਤਃ ਸ ਉਕ੍ਤਵਾਨ੍, ਸਨ੍ਧਯ੍ਾਯਾਂ ਨਭਸੋ ਰਕ੍ਤਤਾਦ੍ ਯੂਯੰ ਵਦਥ, ਸ਼ਵ੍ੋ ਿਨਰ੍ੰਮਲੰ ਿਦਨੰ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ;
Ⅲਪਰ੍ਾਤਃਕਾਲੇ ਚ ਨਭਸੋ ਰਕ੍ਤਤਾਤ੍ ਮਿਲਨਤਾਞ੍ਚ ਵਦਥ, ਝਞ੍ਭ੍ਸ਼ਦਯ੍ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ| ਹੇ ਕਪਿਟਨ ਯਿਦ ਯੂਯਮ੍

ਅਨ੍ਤਰੀਕ੍ਸ਼਼ਸਯ੍ ਲਕ੍ਸ਼਼੍ਮ ਬੋੱਧੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨੁਥ, ਤਿਰ ਕਾਲਸਯ੍ੈਤਸਯ੍ ਲਕ੍ਸ਼਼੍ਮ ਕਥੰ ਬੋੱਧੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨੁਥ?
Ⅳਏਤਤ੍ਕਾਲਸਯ੍ ਦੁਸ਼਼੍ਟੋ ਵਯ੍ਿਭਚਾਰੀ ਚ ਵੰਸ਼ੋ ਲਕ੍ਸ਼਼੍ਮ ਗਵੇਸ਼਼ਯਿਤ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੂਨਸੋ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਨ ਲਕ੍ਸ਼਼੍ਮ

ਿਵਨਾਨਯ੍ਤ੍ ਿਕਮਿਪ ਲਕ੍ਸ਼਼੍ਮ ਤਾਨ੍ ਨ ਦਰ੍ਸ਼ਿਯੱਯਤੇ| ਤਦਾਨੀਂ ਸ ਤਾਨ੍ ਿਵਹਾਯ ਪਰ੍ਤਸ੍ਥੇ|
Ⅴ ਅਨਨ੍ਤਰਮਨਯ੍ਪਾਰਗਮਨਕਾਲੇ ਤਸਯ੍ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਃ ਪੂਪਮਾਨੇਤੁੰ ਿਵਸ੍ਮʼਤਵਨ੍ਤਃ|
Ⅵ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਾਨਵਾਦੀਤ੍, ਯੂਯੰ ਿਫਰੂਿਸ਼ਨਾਂ ਿਸਦੂਿਕਨਾਞ੍ਚ ਿਕਣੰ ਪਰ੍ਿਤ ਸਾਵਧਾਨਾਃ ਸਤਰ੍ਕਾਸ਼੍ਚ ਭਵਤ|
Ⅶ ਤੇਨ ਤੇ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਿਵਿਵਚਯ੍ ਕਥਿਯਤੁਮਾਰੇਿਭਰੇ, ਵਯੰ ਪੂਪਾਨਾਨੇਤੁੰ ਿਵਸ੍ਮʼਤਵਨ੍ਤ ਏਤਤ੍ਕਾਰਣਾਦ੍ ਇਿਤ

ਕਥਯਿਤ|
Ⅷ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਿਦਜ੍ਞਾਯ ਤਾਨਵੋਚਤ੍, ਹੇ ਸ੍ਤੋਕਿਵਸ਼ਵ੍ਾਿਸਨ ਯੂਯੰ ਪੂਪਾਨਾਨਯਨਮਿਧ ਕੁਤਃ

ਪਰਸ੍ਪਰਮੇਤਦ੍ ਿਵਿਵੰਕਯ੍?
Ⅸ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਿਕਮਦਯ੍ਾਿਪ ਨ ਜ੍ਞਾਯਤੇ? ਪਞ੍ਚਿਭਃ ਪੂਪੈਃ ਪਞ੍ਚਸਹਸਰ੍ਪੁਰੁਸ਼਼ੇਸ਼਼ੁ ਭੋਿਜਤੇਸ਼਼ੁ

ਭਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੋੱਿਛਸ਼਼੍ਟਪੂਰ੍ਣਾਨ੍ ਕਿਤ ਡਲਕਾਨ੍ ਸਮਗʼਹ੍ਲੀਤੰ;
Ⅹ ਤਥਾ ਸਪ੍ਤਿਭਃ ਪੂਪੈਸ਼੍ਚਤੁਃਸਹਸਰ੍ਪੁਰੁਸ਼਼ੇਸ਼਼ੁ ਭੇਿਜਤੇਸ਼਼ੁ ਕਿਤ ਡਲਕਾਨ੍ ਸਮਗʼਹ੍ਲੀਤ, ਤਤ੍ ਿਕੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਰ੍ਨ

ਸ੍ਮਰ੍ੱਯਤੇ?
Ⅺ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਿਫਰੂਿਸ਼ਨਾਂ ਿਸਦੂਿਕਨਾਞ੍ਚ ਿਕਣੰ ਪਰ੍ਿਤ ਸਾਵਧਾਨਾਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਤ, ਕਥਾਿਮਮਾਮ੍ ਅਹੰ ਪੂਪਾਨਿਧ

ਨਾਕਥਯ,ੰ ਏਤਦ੍ ਯੂਯੰ ਕੁਤੋ ਨ ਬੁਧਯ੍ਧਵ੍ੇ?
Ⅻ ਤਦਾਨੀਂ ਪੂਪਿਕਣੰ ਪਰ੍ਿਤ ਸਾਵਧਾਨਾਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਤੇਿਤ ਨਕ੍ਤਾ ਿਫਰੂਿਸ਼ਨਾਂ ਿਸਦੂਿਕਨਾਞ੍ਚ ਉਪਦੇਸ਼ੰ ਪਰ੍ਿਤ

ਸਾਵਧਾਨਾਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਤੇਿਤ ਕਿਥਤਵਾਨ੍, ਇਿਤ ਤੈਰਬੋਿਧ|
ⅩⅢ ਅਪਰਞ੍ਚ ਯੀਸ਼ੁਃ ਕੈਸਿਰਯਾ-ਿਫਿਲਿਪਪਰ੍ਦੇਸ਼ਮਾਗਤਯ੍ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਨ੍ ਅਪʼ◌ੱਛਤ੍, ਯੋ(ਅ)ਹੰ ਮਨੁਜਸੁਤਃ

ਸੋ(ਅ)ਹੰ ਕਃ? ਲੋਕੈਰਹੰ ਿਕਮੁਚਯ੍ੇ?
ⅩⅣ ਤਦਾਨੀਂ ਤੇ ਕਿਥਤਵਨ੍ਤਃ, ਕੇਿਚਦ੍ ਵਦਨ੍ਿਤ ਤੰ ਮੱਜਿਯਤਾ ਯੋਹਨ੍, ਕੇਿਚਦਦਨ੍ਿਤ, ਤਮ੍ ਏਿਲਯਃ, ਕੇਿਚੱਚ

ਵਦਨ੍ਿਤ, ਤੰ ਿਯਿਰਿਮਯੋ ਵਾ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਦੀਿਤ|
ⅩⅤ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਸ ਤਾਨ੍ ਪਪਰ੍ੱਛ, ਯੂਯੰ ਮਾਂ ਕੰ ਵਦਥ? ਤਤਃ ਿਸ਼ਮੋਨ੍ ਿਪਤਰ ਉਵਾਚ,
ⅩⅥ ਤਮਮਰੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ਾਿਭਿਸ਼਼ਕ੍ਤਪੁਤਃ|
ⅩⅦ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਃ ਕਿਥਤਵਾਨ੍, ਹੇ ਯੂਨਸਃ ਪੁਤ ਿਸ਼ਮੋਨ੍ ਤੰ ਧਨਯ੍ਃ; ਯਤਃ ਕੋਿਪ ਅਨੁਜਸ੍ਤੱਯੇਤੱਜ੍ਞਾਨੰ

ਨਦਪਾਦਯਤ੍, ਿਕਨ੍ਤੁ ਮਮ ਸਵ੍ਰ੍ਗਸਯ੍ਃ ਿਪਤੋਦਪਾਦਯਤ੍|
ⅩⅧ ਅਤੋ(ਅ)ਹੰ ਤਾਂ ਵਦਾਿਮ, ਤੰ ਿਪਤਰਃ (ਪਰ੍ਸ੍ਤਰਃ) ਅਹਞ੍ਚ ਤਸਯ੍ ਪਰ੍ਸ੍ਤਰਸਯ੍ੋਪਿਰ ਸਵ੍ਮਣ੍ਡਲੀਂ

ਿਨਰ੍ੰਮਾਸਯ੍ਾਿਮ, ਤੇਨ ਿਨਰਯੋ ਬਲਾਤ੍ ਤਾਂ ਪਰਾਜੇਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
ⅩⅨ ਅਹੰ ਤੁਭਯ੍ੰ ਸਵ੍ਰ੍ਗੀਯਰਾਜਯ੍ਸਯ੍ ਕੁਞ੍ਿਜਕਾਂ ਦਾਸਯ੍ਾਿਮ, ਤੇਨ ਯਤ੍ ਿਕਞ੍ਚਨ ਤੰ ਪʼਿਥਵਯ੍ਾਂ ਭੰਤ੍ਸਯ੍ਿਸ

ਤਤ੍ਸਵ੍ਰ੍ਗੇ ਭੰਤ੍ਸਯ੍ਤੇ, ਯੱਚ ਿਕਞ੍ਚਨ ਮਹਯ੍ਾਂ ਮੋਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਿਸ ਤਤ੍ ਸਵ੍ਰ੍ਗੇ ਮੋਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਤੇ|
ⅩⅩ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਸ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਨਾਿਦਸ਼ਤ੍, ਅਹਮਿਭਿਸ਼਼ਕ੍ਤੋ ਯੀਸ਼ੁਿਰਿਤ ਕਥਾਂ ਕਸ੍ਮੈਿਚਦਿਪ ਯੂਯੰ ਮਾ ਕਥਯਤ|
ⅩⅪ ਅਨਯ੍ਞ੍ਚ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ਨਗਰੰ ਗਤਾ ਪਰ੍ਾਚੀਨਲੋਕੇਭਯ੍ਃ ਪਰ੍ਧਾਨਯਾਜਕੇਭਯ੍ ਉਪਾਧਯ੍ਾਯੇਭਯ੍ਸ਼੍ਚ

ਬਹੁਦੁਃਖਭੋਗਸ੍ਤੈ ਰਤਤੰ ਤʼਤੀਯਿਦਨੇ ਪੁਨਰੁੱਥਾਨਞ੍ਚ ਮਮਾਵਸ਼ਯ੍ਕਮ੍ ਏਤਾਃ ਕਥਾ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਤ੍ਕਾਲਮਾਰਭਯ੍
ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਨ੍ ਜ੍ਞਾਪਿਯਤੁਮ੍ ਆਰਬ੍ਧਵਾਨ੍|

ⅩⅫ ਤਦਾਨੀਂ ਿਪਤਰਸ੍ਤਸਯ੍ ਕਰੰ ਘʼਤਾ ਤਰ੍ਜਿਯਤਾ ਕਥਿਯਤੁਮਾਰਬ੍ਧਵਾਨ੍, ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ, ਤਤ੍ ਤੱਤੋ ਦੂਰੰ ਯਾਤੁ, ਤਾਂ
ਪਰ੍ਿਤ ਕਦਾਿਪ ਨ ਘਿਟਸ਼਼ਯ੍ਤੇ|

ⅩⅩⅢ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਵਦਨੰ ਪਰਾਵਰ੍ਤਯ੍ ਿਪਤਰੰ ਜਗਾਦ, ਹੇ ਿਵਘ੍ਨਕਾਿਰਨ੍, ਮਤ੍ਸੰਮੁਖਾਦ੍ ਦੂਰੀਭਵ, ਤੰ ਮਾਂ ਬਾਧਸੇ,
ਈਸ਼ਵ੍ਰੀਯਕਾਰ੍ੱਯਾਤ੍ ਮਾਨੁਸ਼਼ੀਯਕਾਰ੍ੱਯੰ ਤੁਭਯ੍ੰ ਰੋਚਤੇ|
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ⅩⅩⅣ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਯੀਸ਼ੁਃ ਸਵ੍ੀਯਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਨ੍ ਉਕ੍ਤਵਾਨ੍ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਮਮ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ਗਾਮੀ ਭਿਵਤੁਮ੍ ਇੱਛਿਤ, ਸ
ਸਵ੍ੰ ਦਾਮਯ੍ਤੁ, ਤਥਾ ਸਵ੍ਕਸ਼ੰ ਗʼਹ੍ਲਨ੍ ਮਤ੍ਪਸ਼੍ਚਾਦਾਯਾਤੁ|

ⅩⅩⅤਯਤੋ ਯਃ ਪਰ੍ਾਣਾਨ੍ ਰਕ੍ਿਸ਼਼ਤੁਿਮੱਛਿਤ, ਸ ਤਾਨ੍ ਹਾਰਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੋ ਮਦਰ੍ਥੰ ਿਨਜਪਰ੍ਾਣਾਨ੍ ਹਾਰਯਿਤ,
ਸ ਤਾਨ੍ ਪਰ੍ਾਪ੍ਸਯ੍ਿਤ|

ⅩⅩⅥਮਾਨੁਸ਼਼ੋ ਯਿਦ ਸਰ੍ੱਵੰ ਜਗਤ੍ ਲਭਤੇ ਿਨਜਪਰ੍ਣਾਨ੍ ਹਾਰਯਿਤ, ਤਿਰ ਤਸਯ੍ ਕੋ ਲਾਭਃ? ਮਨੁਜੋ ਿਨਜਪਰ੍ਾਣਾਨਾਂ
ਿਵਿਨਮਯੇਨ ਵਾ ਿਕੰ ਦਾਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ?

ⅩⅩⅦ ਮਨੁਜਸੁਤਃ ਸਵ੍ਦੂਤੈਃ ਸਾਕੰ ਿਪਤੁਃ ਪਰ੍ਭਾਵੇਣਾਗਿਮਸ਼਼ਯ੍ਿਤ; ਤਦਾ ਪਰ੍ਿਤਮਨੁਜੰ ਸਵ੍ਸਵ੍ਕਰ੍ੰਮਾਨੁਸਾਰਾਤ੍ ਫਲੰ
ਦਾਸਯ੍ਿਤ|

ⅩⅩⅧਅਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਤਥਯ੍ੰ ਵਚ੍ਿਮ, ਸਰਾਜਯ੍ੰ ਮਨੁਜਸੁਤਮ੍ਆਗਤੰ ਨ ਪਸ਼ਯ੍ਨ੍ਤੋ ਮʼਤਯ੍ੁੰ ਨ ਸਵ੍ਾਿਦਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ,
ਏਤਾਦʼਸ਼ਾਃ ਕਿਤਪਯਜਨਾ ਅਤਾਿਪ ਦਣ੍ਡਾਯਮਾਨਾਃ ਸਨ੍ਿਤ|

ⅩⅦ
Ⅰ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਸ਼਼ਡ੍ਿਦਨੇਭਯ੍ਃ ਪਰੰ ਯੀਸ਼ੁਃ ਿਪਤਰੰ ਯਾਕੂਬੰ ਤਤ੍ਸਹਜੰ ਯੋਹਨਞ੍ਚ ਗʼਹ੍ਲਨ੍ ਉੱਚਾਦੇ

ਿਰਿਵਕ੍ਤਸ੍ਥਾਨਮ੍ ਆਗਤਯ੍ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸਮਕ੍ਸ਼਼ੰ ਰੂਪਮਨਯ੍ਤ੍ ਦਧਾਰ|
Ⅱ ਤੇਨ ਤਦਾਸਯ੍ੰ ਤੇਜਿਸਵ੍, ਤਦਾਭਰਣਮ੍ ਆਲੋਕਵਤ੍ ਪਾਣ੍ਡਰਮਭਵਤ੍|
Ⅲ ਅਨਯ੍ੱਚ ਤੇਨ ਸਾਕੰ ਸੰਲਪਨ੍ਤੌ ਮੂਸਾ ਏਿਲਯਸ਼੍ਚ ਤੇਭਯ੍ੋ ਦਰ੍ਸ਼ਨੰ ਦਦਤੁਃ|
Ⅳਤਦਾਨੀਂ ਿਪਤਰੋ ਯੀਸ਼ੁੰ ਜਗਾਦ, ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ ਸ੍ਿਥਿਤਰਤਾਸ੍ਮਾਕੰ ਸ਼ੁਭਾ,ਯਿਦ ਭਵਤਾਨੁਮਨਯ੍ਤੇ, ਤਿਰ ਭਵਦਰ੍ਥਮੇਕੰ

ਮੂਸਾਰ੍ਥਮੇਕਮ੍ ਏਿਲਯਾਰ੍ਥਞ੍ਚੈਕਮ੍ ਇਿਤ ਤੀਿਣ ਦੂਸ਼਼ਯ੍ਾਿਣ ਿਨਰ੍ੰਮਮ|
Ⅴ ਏਤਤ੍ਕਥਨਕਾਲ ਏਕ ਉੱਜਵਲਃ ਪਯੋਦਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਮੁਪਿਰ ਛਾਯਾਂ ਕʼਤਵਾਨ੍, ਵਾਿਰਦਾਦ੍ ਏਸ਼਼ਾ ਨਭਸੀਯਾ ਵਾਗ੍

ਬਭੂਵ, ਮਮਾਯੰ ਿਪਰ੍ਯਃ ਪੁਤਃ, ਅਸ੍ਿਮਨ੍ ਮਮ ਮਹਾਸਨ੍ਤੋਸ਼਼ ਏਤਸਯ੍ ਵਾਕਯ੍ੰ ਯੂਯੰ ਿਨਸ਼ਾਮਯਤ|
Ⅵ ਿਕਨ੍ਤੁ ਵਾਚਮੇਤਾਂ ਸ਼ʼਣਨ੍ਤਏਵ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾ ਮʼਸ਼ੰ ਸ਼ਙ੍ਕਮਾਨਾ ਨਯ੍ੁਬ੍ਜਾ ਨਯ੍ਪਤਨ੍|
Ⅶ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਰਾਗਤਯ੍ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਗਾਤਾਿਣ ਸ੍ਪʼਸ਼ਨ੍ ਉਵਾਚ, ਉੱਿਤਸ਼਼੍ਠਤ, ਮਾ ਭੈਸ਼਼੍ਟ|
Ⅷ ਤਦਾਨੀਂ ਨੇਤਾਣਯ੍ੁਨ੍ਮੀਲਯ੍ ਯੀਸ਼ੁੰ ਿਵਨਾ ਕਮਿਪ ਨ ਦਦʼਸ਼ੁਃ|
Ⅸਤਤਃ ਪਰਮ੍ਅਦੇਰਵਰੋਹਣਕਾਲੇ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਾਨ੍ਇਤਯ੍ਾਿਦਦੇਸ਼, ਮਨੁਜਸੁਤਸਯ੍ਮʼਤਾਨਾਂ ਮਧਯ੍ਾਦੁੱਥਾਨੰ ਯਾਵੰਨ

ਜਾਯਤੇ, ਤਾਵਤ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਰੇਤੱਦਰ੍ਸ਼ਨੰ ਕਸ੍ਮੈਿਚਦਿਪ ਨ ਕਥਿਯਤਵਯ੍|ੰ
Ⅹ ਤਦਾ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਸ੍ਤੰ ਪਪਰ੍ੱਛੁਃ, ਪਰ੍ਥਮਮ੍ ਏਿਲਯ ਆਯਾਸਯ੍ਤੀਿਤ ਕੁਤ ਉਪਾਧਯ੍ਾਯੈਰੁਚਯ੍ਤੇ?
Ⅺ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵਾਦੀਤ੍, ਏਿਲਯਃ ਪਰ੍ਾਗੇਤਯ੍ ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ ਸਾਧਿਯਸ਼਼ਯ੍ਤੀਿਤ ਸਤਯ੍ੰ,
Ⅻ ਿਕਨ੍ਤਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਵਚ੍ਿਮ, ਏਿਲਯ ਏਤਯ੍ ਗਤਃ, ਤੇ ਤਮਪਿਰਿਚਤਯ੍ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਯਥੇੱਛੰ ਵਯ੍ਵਜਹੁਃ;

ਮਨੁਜਸੁਤੇਨਾਿਪ ਤੇਸ਼਼ਾਮਨ੍ਿਤਕੇ ਤਾਦʼਗ੍ ਦੁਃਖੰ ਭੋਕ੍ਤਵਯ੍ੰ|
ⅩⅢ ਤਦਾਨੀਂ ਸ ਮੱਜਿਯਤਾਰੰ ਯੋਹਨਮਿਧ ਕਥਾਮੇਤਾਂ ਵਯ੍ਾਹʼਤਵਾਨ੍, ਇੱਥੰ ਤੱਿਛਸ਼਼ਯ੍ਾ ਬੁਬੁਿਧਰ|ੇ
ⅩⅣ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਤੇਸ਼਼ੁ ਜਨਿਨਵਹਸਯ੍ਾਨ੍ਿਤਕਮਾਗਤੇਸ਼਼ੁ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਮਨੁਜਸ੍ਤਦਨ੍ਿਤਕਮੇਤਯ੍ ਜਾਨੂਨੀ ਪਾਤਿਯਤਾ

ਕਿਥਤਵਾਨ੍,
ⅩⅤ ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ, ਮਤ੍ਪੁਤੰ ਪਰ੍ਿਤ ਕʼਪਾਂ ਿਵਦਧਾਤੁ, ਸੋਪਸ੍ਮਾਰਾਮਯੇਨ ਭʼਸ਼ੰ ਵਯ੍ਿਥਤਃ ਸਨ੍ ਪੁਨਃ ਪੁਨ ਰਹ੍ਨੌ ਮੁਹੁ

ਰ੍ਜਲਮਧਯ੍ੇ ਪਤਿਤ|
ⅩⅥ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਭਵਤਃ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਣਾਂ ਸਮੀਪੇ ਤਮਾਨਯੰ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੇ ਤੰ ਸਵ੍ਾਸ੍ਥੰ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਤਾਃ|
ⅩⅦ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਃ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਰੇ ਅਿਵਸ਼ਵ੍ਾਿਸਨਃ, ਰੇ ਿਵਪਥਗਾਿਮਨਃ, ਪੁਨਃ ਕਿਤਕਾਲਾਨ੍ ਅਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ

ਸੰਿਨਧੌ ਸ੍ਥਾਸਯ੍ਾਿਮ? ਕਿਤਕਾਲਾਨ੍ ਵਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਸਿਹਸ਼਼ਯ੍?ੇ ਤਮਤ ਮਮਾਨ੍ਿਤਕਮਾਨਯਤ|
ⅩⅧਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਯੀਸ਼ੁਨਾ ਤਰ੍ਜਤਏਵ ਸ ਭੂਤਸ੍ਤੰ ਿਵਹਾਯ ਗਤਵਾਨ੍, ਤੱਦਣ੍ਡਏਵ ਸ ਬਾਲਕੋ ਿਨਰਾਮਯੋ(ਅ)ਭੂਤ੍|
ⅩⅨ ਤਤਃ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾ ਗੁਪ੍ਤੰ ਯੀਸ਼ੁਮੁਪਾਗਤਯ੍ ਬਭਾਿਸ਼਼ਰੇ, ਕੁਤੋ ਵਯੰ ਤੰ ਭੂਤੰ ਤਯ੍ਾਜਿਯਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਤਾਃ?
ⅩⅩ ਯੀਸ਼ੁਨਾ ਤੇ ਪਰ੍ੋਕ੍ਤਾਃ, ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮਪਰ੍ਤਯ੍ਯਾਤ੍;
ⅩⅪ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਹੰ ਤਥਯ੍ੰ ਵਚ੍ਿਮ ਯਿਦ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸਰ੍ਸ਼਼ਪੈਕਮਾਤੋਿਪ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੋ ਜਾਯਤ,ੇ ਤਿਰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਰਸ੍ਿਮਨ੍

ਸ਼ੈਲੇ ਤਿਮਤਃ ਸ੍ਥਾਨਾਤ੍ ਤਤ੍ ਸ੍ਥਾਨੰ ਯਾਹੀਿਤ ਬਤੇ ਸ ਤਦੈਵ ਚਿਲਸ਼਼ਯ੍ਿਤ, ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਿਕਮਪਯ੍ਸਾਧਯ੍ਞ੍ਚ ਕਰ੍ੰਮ
ਨ ਸ੍ਥਾਸਯ੍ਾਿਤ| ਿਕਨ੍ਤੁ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਪਵਾਸੌ ਿਵਨੈਤਾਦʼਸ਼ੋ ਭੂਤੋ ਨ ਤਯ੍ਾਜਯ੍ੇਤ|
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ⅩⅫ ਅਪਰੰ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਗਾਲੀਲ੍ਪਰ੍ਦੇਸ਼ੇ ਭਮਣਕਾਲੇ ਯੀਸ਼ੁਨਾ ਤੇ ਗਿਦਤਾਃ, ਮਨੁਜਸੁਤੋ ਜਨਾਨਾਂ ਕਰੇਸ਼਼ੁ
ਸਮਰ੍ਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਤੈ ਰਿਨਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਚ,

ⅩⅩⅢ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤʼਤੀਯ(ੇਅ)ਿਹ◌ਨ् ਮ ਉੱਥਾਿਪਸ਼਼ਯ੍ਤੇ, ਤੇਨ ਤੇ ਭʼਸ਼ੰ ਦੁਃਿਖਤਾ ਬਭੂਵਃ|
ⅩⅩⅣ ਤਦਨਨ੍ਤਰੰ ਤੇਸ਼਼ੁ ਕਫਰ੍ਨਾਹੂਮ੍ਨਗਰਮਾਗਤੇਸ਼਼ੁ ਕਰਸੰਗਰ੍ਾਿਹਣਃ ਿਪਤਰਾਨ੍ਿਤਕਮਾਗਤਯ੍ ਪਪਰ੍ੱਛੁਃ,

ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਗੁਰੁਃ ਿਕੰ ਮਨ੍ਿਦਰਾਰ੍ਥੰ ਕਰੰ ਨ ਦਦਾਿਤ? ਤਤਃ ਿਪਤਰਃ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਦਦਾਿਤ|
ⅩⅩⅤ ਤਤਸ੍ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਗʼਹਮਧਯ੍ਮਾਗਤੇ ਤਸਯ੍ ਕਥਾਕਥਨਾਤ੍ ਪੂਰ੍ੱਵਮੇਵ ਯੀਸ਼ੁਰੁਵਾਚ, ਹੇ ਿਸ਼ਮੋਨ੍, ਮੇਿਦਨਯ੍ਾ

ਰਾਜਾਨਃ ਸਵ੍ਸਵ੍ਾਪਤਯ੍ੇਭਯ੍ਃ ਿਕੰ ਿਵਦੇਿਸ਼ਭਯ੍ਃ ਕੇਭਯ੍ਃ ਕਰੰ ਗʼਹ੍ਲਨ੍ਿਤ? ਅਤ ਤੰ ਿਕੰ ਬੁਧਯ੍ਸੇ? ਤਤਃ ਿਪਤਰ
ਉਕ੍ਤਵਾਨ੍, ਿਵਦੇਿਸ਼ਭਯ੍ਃ|

ⅩⅩⅥ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਰੁਕ੍ਤਵਾਨ੍, ਤਿਰ ਸਨ੍ਤਾਨਾ ਮੁਕ੍ਤਾਃ ਸਨ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅦ ਤਥਾਿਪ ਯਥਾਸ੍ਮਾਿਭਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਮਨ੍ਤਰਾਯੋ ਨ ਜਨਯ੍ਤ,ੇ ਤਤ੍ਕʼਤੇ ਜਲਧੇਸ੍ਤੀਰੰ ਗਤਾ ਵਿਡਸ਼ੰ ਕ੍ਿਸ਼਼ਪ,

ਤੇਨਾਦੌ ਯੋ ਮੀਨ ਉੱਥਾਸਯ੍ਿਤ, ਤੰ ਘʼਤਾ ਤਨ੍ਮੁਖੇ ਮੋਿਚਤੇ ਤੋਲਕੈਕੰ ਰੂਪਯ੍ੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਸਯ੍ਿਸ, ਤਦ੍ ਗʼਹੀਤਾ ਤਵ ਮਮ
ਚ ਕʼਤੇ ਤੇਭਯ੍ੋ ਦੇਿਹ|

ⅩⅧ
Ⅰ ਤਦਾਨੀਂ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾ ਯੀਸ਼ੋਃ ਸਮੀਪਮਾਗਤਯ੍ ਪʼਸ਼਼੍ਟਵਨ੍ਤਃ ਸਵ੍ਰ੍ਗਰਾਜਯ੍ੇ ਕਃ ਸ਼ਰ੍ੇਸ਼਼੍ਠਃ?
Ⅱ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਃ ਕ੍ਸ਼਼ੁਦਮੇਕੰ ਬਾਲਕੰ ਸਵ੍ਸਮੀਪਮਾਨੀਯ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਿਨਧਾਯ ਜਗਾਦ,
Ⅲ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਹੰ ਸਤਯ੍ੰ ਬਰ੍ਵੀਿਮ, ਯੂਯੰ ਮਨਿਵਿਨਮਯੇਨ ਕ੍ਸ਼਼ੁਦਬਾਲਵਤ੍ ਨ ਸਨ੍ਤਃ ਸਵ੍ਰ੍ਗਰਾਜਯ੍ੰ ਪਰ੍ਵੇਸ਼਼੍ਟੁੰ ਨ

ਸ਼ਕ੍ਨੁਥ|
Ⅳ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਏਤਸਯ੍ ਕ੍ਸ਼਼ੁਦਬਾਲਕਸਯ੍ ਸਮਮਾਤ੍ਮਾਨੰ ਨਮਰ੍ੀਕਰੋਿਤ, ਸਏਵ ਸਵ੍ਰ੍ਗਰਾਜਯੇ ਸ਼ਰ੍ੇਸ਼਼੍ਠਃ|
Ⅴ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਏਤਾਦʼਸ਼ੰ ਕ੍ਸ਼਼ੁਦਬਾਲਕਮੇਕੰ ਮਮ ਨਾਮ੍ਿਨ ਗʼਹ੍ਲਾਿਤ, ਸ ਮਾਮੇਵ ਗʼਹ੍ਲਾਿਤ|
Ⅵ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੋ ਜਨ ਮਿਯ ਕʼਤਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਾਨਾਮੇਤੇਸ਼਼ਾਂ ਕ੍ਸ਼਼ੁਦਪਰ੍ਾਿਣਨਾਮ੍ ਏਕਸਯ੍ਾਿਪ ਿਵਧ੍ਿਨੰ ਜਨਯਿਤ,

ਕਣ੍ਠਬੱਧਪੇਸ਼਼ਣੀਕਸਯ੍ ਤਸਯ੍ ਸਾਗਰਾਗਾਧਜਲੇ ਮੱਜਨੰ ਸ਼ਰ੍ੇਯਃ|
Ⅶ ਿਵਘ੍ਨਾਤ੍ ਜਗਤਃ ਸਨ੍ਤਾਪੋ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ, ਿਵਘ੍ਨ(ਅ)ਵਸ਼ਯ੍ੰ ਜਨਿਯਸ਼਼ਯ੍ਤੇ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੇਨ ਮਨੁਜੇਨ ਿਵਘ੍ਨ

ਜਿਨਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਤਸਯ੍ੈਵ ਸਨ੍ਤਾਪੋ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
Ⅷ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤਵ ਕਰਸ਼੍ਚਰਣੋ ਵਾ ਯਿਦ ਤਾਂ ਬਾਧਤ,ੇ ਤਿਰ ਤੰ ਿਛੱਤਾ ਿਨਕ੍ਿਸ਼਼ਪ, ਿਦਕਰਸਯ੍ ਿਦਪਦਸਯ੍ ਵਾ

ਤਵਾਨਪ੍ਤਵਹ੍ਨੌ ਿਨਕ੍ਸ਼਼ੇਪਾਤ੍, ਖਞ੍ਜਸਯ੍ ਵਾ ਿਛੰਨਹਸ੍ਤਸਯ੍ ਤਵ ਜੀਵਨੇ ਪਰ੍ਵੇਸ਼ੋ ਵਰ|ੰ
Ⅸ ਅਪਰੰ ਤਵ ਨੇਤੰ ਯਿਦ ਤਾਂ ਬਾਧਤ,ੇ ਤਿਰ ਤਦਪਯ੍ੁਤ੍ਪਾਵਯ੍ ਿਨਕ੍ਿਸ਼਼ਪ, ਿਦਨੇਤਸਯ੍ ਨਰਕਾਗ੍ਨੌ ਿਨਕ੍ਸ਼਼ੇਪਾਤ੍

ਕਾਣਸਯ੍ ਤਵ ਜੀਵਨੇ ਪਰ੍ਵੇਸ਼ੋ ਵਰ|ੰ
Ⅹ ਤਸ੍ਮਾਦਵਧੱਧੰ, ਏਤੇਸ਼਼ਾਂ ਕ੍ਸ਼਼ੁਦਪਰ੍ਾਿਣਨਾਮ੍ ਏਕਮਿਪ ਮਾ ਤੁੱਛੀਕੁਰੁਤ,
Ⅺ ਯਤੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਹੰ ਤਥਯ੍ੰ ਬਰ੍ਵੀਿਮ, ਸਵ੍ਰ੍ਗੇ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਦੂਤਾ ਮਮ ਸਵ੍ਰ੍ਗਸ੍ਥਸਯ੍ ਿਪਤੁਰਾਸਯ੍ੰ ਿਨਤਯ੍ੰ ਪਸ਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ|

ਏਵੰ ਯੇ ਯੇ ਹਾਿਰਤਾਸ੍ਤਾਨ੍ ਰਕ੍ਿਸ਼਼ਤੁੰ ਮਨੁਜਪੁਤ ਆਗੱਛਤ੍|
Ⅻ ਯੂਯਮਤ ਿਕੰ ਿਵਿਵੰ ਘਵ੍ੇ? ਕਸਯ੍ਿਚਦ੍ ਯਿਦ ਸ਼ਤੰ ਮੇਸ਼਼ਾਃ ਸਨ੍ਿਤ, ਤੇਸ਼਼ਾਮੇਕੋ ਹਾਰ੍ੱਯਤੇ ਚ, ਤਿਰ ਸ ਏਕੋਨਸ਼ਤੰ

ਮੇਸ਼਼ਾਨ੍ ਿਵਹਾਯ ਪਰ੍ੱਵਤੰ ਗਤਾ ਤੰ ਹਾਿਰਤਮੇਕੰ ਿਕੰ ਨ ਮʼਗਯਤ?ੇ
ⅩⅢ ਯਿਦ ਚ ਕਦਾਿਚਤ੍ ਤਨ੍ਮੇਸ਼਼ੋੱਦੇਸ਼ੰ ਲਮਤੇ, ਤਿਰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਹੰ ਸਤਯ੍ੰ ਕਥਯਾਿਮ, ਸੋ(ਅ)ਿਵਪਥਗਾਿਮਭਯ੍

ਏਕੋਨਸ਼ਤਮੇਸ਼਼ੇਭਯ੍ੋਿਪ ਤਦੇਕਹੇਤੋਰਿਧਕਮ੍ ਆਹ੍ਲਾਦਤੇ|
ⅩⅣ ਤਦਦ੍ ਏਤੇਸ਼਼ਾਂ ਕ੍ਸ਼਼ੁਦਪਰ੍ਾਏि◌ਨਾਮ੍ ਏਕੋਿਪ ਨਸ਼ਯ੍ਤੀਿਤ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸਵ੍ਰ੍ਗਸ੍ਥਿਪਤੁ ਰ੍ਨਾਿਭਮਤਮ੍|
ⅩⅤ ਯਦਯ੍ਿਪ ਤਵ ਭਾਤਾ ਤਿਯ ਿਕਮਪਯ੍ਪਰਾਧਯ੍ਿਤ, ਤਿਰ ਗਤਾ ਯੁਵਯੋਰ੍ਦਯੋਃ ਸ੍ਿਥਤਯੋਸ੍ਤਸਯ੍ਾਪਰਾਧੰ ਤੰ

ਜ੍ਞਾਪਯ| ਤਤ ਸ ਯਿਦ ਤਵ ਵਾਕਯ੍ੰ ਸ਼ʼਣੋਿਤ, ਤਿਰ ਤੰ ਸਵ੍ਭਾਤਰੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਵਾਨ੍,
ⅩⅥ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਿਦ ਨ ਸ਼ʼਣੋਿਤ, ਤਿਰ ਦਾਭਯ੍ਾਂ ਿਤਿਭ ਰਾ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ੀਿਭਃ ਸਰ੍ੱਵੰ ਵਾਕਯ੍ੰ ਯਥਾ ਿਨਸ਼੍ਿਚਤੰ ਜਾਯਤ,ੇ

ਤਦਰ੍ਥਮ੍ ਏਕੰ ਦੌ ਵਾ ਸਾਕ੍ਿਸ਼਼ਣੌ ਗʼਹੀਤਾ ਯਾਿਹ|
ⅩⅦ ਤੇਨ ਸ ਯਿਦ ਤਯੋ ਰਾਕਯ੍ੰ ਨ ਮਾਨਯ੍ਤ,ੇ ਤਿਰ ਸਮਾਜੰ ਤੱਜ੍ਞਾਪਯ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਿਦ ਸਮਾਜਸਯ੍ਾਿਪ ਵਾਕਯ੍ੰ

ਨ ਮਾਨਯ੍ਤੇ,ਤਿਰ ਸ ਤਵ ਸਮੀਪੇ ਦੇਵਪੂਜਕਇਵ ਚਣ੍ਡਾਲਇਵ ਚ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
ⅩⅧ ਅਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਸਤਯ੍ੰ ਵਦਾਿਮ, ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਪʼਿਥਵਯ੍ਾਂ ਯਦ੍ ਬਧਯ੍ਤੇ ਤਤ੍ ਸਵ੍ਰ੍ਗੇ ਭੰਤ੍ਸਯ੍ਤੇ; ਮੇਿਦਨਯ੍ਾਂ

ਯਤ੍ ਭੋਚਯ੍ਤੇ, ਸਵ੍ਰ੍ਗ(ੇਅ)ਿਪ ਤਤ੍ ਮੋਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਤੇ|



Matthew ⅩⅧ:ⅩⅨ 25 Matthew ⅩⅨ:Ⅷ

ⅩⅨ ਪੁਨਰਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਵਦਾਿਮ, ਮੇਿਦਨਯ੍ਾਂ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਯਿਦ ਦਾਵੇਕਵਾਕਯ੍ੀਭੂਯ ਿਕਞ੍ਿਚਤ੍ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯੇਤੇ, ਤਿਰ
ਮਮ ਸਵ੍ਰ੍ਗਸ੍ਥਿਪਤਾ ਤਤ੍ ਤਯੋਃ ਕʼਤੇ ਸਮ੍ਪੰਨੰ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

ⅩⅩ ਯਤੋ ਯਤ ਦੌ ਤਯੋ ਵਾ ਮਮ ਨਾਿੰਨ ਿਮਲਨ੍ਿਤ, ਤਤੈਵਾਹੰ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਮਧਯ੍ੇ(ਅ)ਸ੍ਿਮ|
ⅩⅪ ਤਦਾਨੀਂ ਿਪਤਰਸ੍ਤਤ੍ਸਮੀਪਮਾਗਤਯ੍ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ, ਮਮ ਭਾਤਾ ਮਮ ਯਦਯ੍ਪਰਾਧਯ੍ਿਤ, ਤਿਰ ਤੰ

ਕਿਤਕʼਤਃ ਕ੍ਸ਼਼ਿਮਸ਼਼ਯ੍ੇ?
ⅩⅫ ਿਕੰ ਸਪ੍ਤਕʼਤਃ? ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤੰ ਜਗਾਦ, ਤਾਂ ਕੇਵਲੰ ਸਪ੍ਤਕʼਤੋ ਯਾਵਤ੍ ਨ ਵਦਾਿਮ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਸਪ੍ਤਤਯ੍ਾ ਗੁਿਣਤੰ

ਸਪ੍ਤਕʼਤੋ ਯਾਵਤ੍|
ⅩⅩⅢ ਅਪਰੰ ਿਨਜਦਾਸੈਃ ਸਹ ਿਜਗਣਿਯਸ਼਼ੁਃ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਰਾਜੇਵ ਸਵ੍ਰ੍ਗਰਾਜਯੰ|
ⅩⅩⅣ ਆਰਬ੍ਧੇ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਗਣਨੇ ਸਾਰ੍ੱਧਸਹਸਰ੍ਮੁਦਾਪੂਿਰਤਾਨਾਂ ਦਸ਼ਸਹਸਰ੍ਪੁਟਕਾਨਾਮ੍

ਏਕੋ(ਅ)ਘਮਰ੍ਣਸ੍ਤਤ੍ਸਮਕ੍ਸ਼਼ਮਾਨਾਿਯ|
ⅩⅩⅤ ਤਸਯ੍ ਪਿਰਸ਼ੋਧਨਾਯ ਦਵਯ੍ਾਭਾਵਾਤ੍ ਪਿਰਸ਼ੋਧਨਾਰ੍ਥੰ ਸ ਤਦੀਯਭਾਰ੍ੱਯਾਪੁਤਾਿਦਸਰ੍ੱਵਸਵ੍ਞ੍ਚ

ਿਵ ੀਯਤਾਿਮਿਤ ਤਤ੍ਪਰ੍ਭੁਰਾਿਦਦੇਸ਼|
ⅩⅩⅥ ਤੇਨ ਸ ਦਾਸਸ੍ਤਸਯ੍ ਪਾਦਯੋਃ ਪਤਨ੍ ਪਰ੍ਣਮਯ੍ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ , ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ ਭਵਤਾ ਘੈਰ੍ੱਯੇ ਕʼਤੇ ਮਯਾ ਸਰ੍ੱਵੰ

ਪਿਰਸ਼ੋਿਧਸ਼਼ਯ੍ਤੇ|
ⅩⅩⅦ ਤਦਾਨੀਂ ਦਾਸਸਯ੍ ਪਰ੍ਭੁਃ ਸਕਰੁਣਃ ਸਨ੍ ਸਕਲਰ੍ਣੰ ਕ੍ਸ਼਼ਿਮਤਾ ਤੰ ਤਤਯ੍ਾਜ|
ⅩⅩⅧ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਦਾਸੇ ਬਿਹ ਰਯ੍ਾਤ,ੇ ਤਸਯ੍ ਸ਼ਤੰ ਮੁਦਾਚਤੁਰ੍ਥਾਸ਼ਂਾਨ੍ ਯੋ ਧਾਰਯਿਤ, ਤੰ ਸਹਦਾਸੰ ਦʼਸ਼਼੍ਦਾ

ਤਸਯ੍ ਕਣ੍ਠੰ ਿਨਸ਼਼੍ਪੀਡਯ੍ ਗਿਦਤਵਾਨ੍, ਮਮ ਯਤ੍ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ੰ ਤਤ੍ ਪਿਰਸ਼ੋਧਯ|
ⅩⅩⅨ ਤਦਾ ਤਸਯ੍ ਸਹਦਾਸਸ੍ਤਤ੍ਪਾਦਯੋਃ ਪਿਤਤਾ ਿਵਨੀਯ ਬਭਾਸ਼਼ੇ, ਤਯਾ ਧੈਰ੍ੱਯੇ ਕʼਤੇ ਮਯਾ ਸਰ੍ੱਵੰ

ਪਿਰਸ਼ੋਿਧਸ਼਼ਯ੍ਤੇ|
ⅩⅩⅩਤਥਾਿਪ ਸ ਤਤ੍ ਨਾਙਗੀਕʼਤਯ੍ਯਾਵਤ੍ ਸਰ੍ੱਵਮʼਣੰ ਨ ਪਿਰਸ਼ੋਿਧਤਵਾਨ੍ ਤਾਵਤ੍ ਤੰ ਕਾਰਾਯਾਂ ਸ੍ਥਾਪਯਾਮਾਸ|
ⅩⅩⅪ ਤਦਾ ਤਸਯ੍ ਸਹਦਾਸਾਸ੍ਤਸਯ੍ੈਤਾਦʼਗ੍ ਆਚਰਣੰ ਿਵਲੋਕਯ੍ ਪਰ੍ਭੋਃ ਸਮੀਪੰ ਗਤਾ ਸਰ੍ੱਵੰ ਵʼ◌ੱਤਾਨ੍ਤੰ

ਿਨਵੇਦਯਾਮਾਸੁਃ|
ⅩⅩⅫ ਤਦਾ ਤਸਯ੍ ਪਰ੍ਭੁਸ੍ਤਮਾਹੂਯ ਜਗਾਦ, ਰੇ ਦੁਸ਼਼੍ਟ ਦਾਸ, ਤਯਾ ਮਤ੍ਸੰਿਨਧੌ ਪਰ੍ਾਰ੍ਿਥਤੇ ਮਯਾ ਤਵ ਸਰ੍ੱਵਮʼਣੰ

ਤਯ੍ਕ੍ਤੰ;
ⅩⅩⅩⅢ ਯਥਾ ਚਾਹੰ ਤਿਯ ਕਰੁਣਾਂ ਕʼਤਵਾਨ੍, ਤਥੈਵ ਤਤ੍ਸਹਦਾਸੇ ਕਰੁਣਾਕਰਣੰ ਿਕੰ ਤਵ ਨਿਚਤ?ੰ
ⅩⅩⅩⅣਇਿਤ ਕਥਿਯਤਾ ਤਸਯ੍ ਪਰ੍ਭੁਃ ਕੱਧਯ੍ਨ੍ ਿਨਜਪਰ੍ਾਪਯ੍ੰ ਯਾਵਤ੍ ਸਨ ਪਿਰਸ਼ੋਿਧਤਵਾਨ੍, ਤਾਵਤ੍ ਪਰ੍ਹਾਰਕਾਨਾਂ

ਕਰੇਸ਼਼ੁ ਤੰ ਸਮਰ੍ਿਪਤਵਾਨ੍|
ⅩⅩⅩⅤਯਿਦ ਯੂਯੰ ਸਵ੍ਾਨ੍ਤਃਕਰਣੈਃ ਸਵ੍ਸਵ੍ਸਹਜਾਨਾਮ੍ ਅਪਰਾਧਾਨ੍ ਨ ਕ੍ਸ਼਼ਮਧਵ੍ੇ, ਤਿਰ ਮਮ ਸਵ੍ਰ੍ਗਸਯ੍ਃ ਿਪਤਾਿਪ

ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਤੀੱਥੰ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

ⅩⅨ
Ⅰਅਨਨ੍ਤਰਮ੍ ਏਤਾਸੁ ਕਥਾਸੁ ਸਮਾਪ੍ਤਾਸੁ ਯੀਸ਼ੁ ਰ੍ਗਾਲੀਲਪਰ੍ਦੇਸ਼ਾਤ੍ ਪਰ੍ਸ੍ਥਾਯ ਯਰ੍ਦਨ੍ਤੀਰਸ੍ਥੰ ਿਯਹੂਦਾਪਰ੍ਦੇਸ਼ੰ

ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਃ|
Ⅱ ਤਦਾ ਤਤ੍ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਜਨਿਨਵਹੇ ਗਤੇ ਸ ਤਤ ਤਾਨ੍ ਿਨਰਾਮਯਾਨ੍ ਅਕਰੋਤ੍|
Ⅲਤਦਨਨ੍ਤਰੰ ਿਫਰੂਿਸ਼ਨਸ੍ਤਤ੍ਸਮੀਪਮਾਗਤਯ੍ਪਾਰੀਕ੍ਿਸ਼਼ਤੁੰ ਤੰ ਪਪਰ੍ੱਛੁਃ, ਕਸ੍ਮਾਦਿਪ ਕਾਰਣਾਤ੍ ਨਰੇਣ ਸਵ੍ਜਾਯਾ

ਪਿਰਤਯ੍ਾਜਯ੍ਾ ਨ ਵਾ?
Ⅳ ਸ ਪਰ੍ਤਯ੍ੁਵਾਚ, ਪਰ੍ਥਮਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ ਨਰਤੇਨ ਨਾਰੀਤੇਨ ਚ ਮਨੁਜਾਨ੍ ਸਸਰ੍ਜ, ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਕਿਥਤਵਾਨ੍,
Ⅴ ਮਾਨੁਸ਼਼ਃ ਸਵ੍ਿਪਤਰੌ ਪਿਰਤਯ੍ਜਯ੍ ਸਵ੍ਪਤ੍ਨਯ੍ਾਮ੍ ਆਸਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਤੇ, ਤੌ ਦੌ ਜਨਾਵੇਕਾਙ੍ਗੌ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਤਃ, ਿਕਮੇਤਦ੍

ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਨ ਪਿਠਤਮ੍?
Ⅵ ਅਤਸ੍ਤੌ ਪੁਨ ਰ੍ਨ ਦੌ ਤਯੋਰੇਕਾਙ੍ਗਤੰ ਜਾਤ,ੰ ਈਸ਼ਵ੍ਰੇਣ ਯੱਚ ਸਮਯੁਜਯ੍ਤ, ਮਨੁਜੋ ਨ ਤਦ੍ ਿਭਨ੍ਦਯ੍ਾਤ੍|
Ⅶ ਤਦਾਨੀਂ ਤੇ ਤੰ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵਦਨ੍, ਤਥਾਤੇ ਤਯ੍ਾਜਯ੍ਪਤੰ ਦੱਤਾ ਸਵ੍ਾਂ ਸਵ੍ਾਂ ਜਾਯਾਂ ਤਯ੍ਕ੍ਤੁੰ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਂ ਮੂਸਾਃ ਕਥੰ

ਿਲਲੇਖ?
Ⅷ ਤਤਃ ਸ ਕਿਥਤਵਾਨ੍, ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਮਨਸਾਂ ਕਾਿਠਨਯ੍ਾਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਸਵ੍ਾਂ ਸਵ੍ਾਂ ਜਾਯਾਂ ਤਯ੍ਕ੍ਤੁਮ੍ ਅਨਮਨਯ੍ਤ

ਿਕਨ੍ਤੁ ਪਰ੍ਥਮਾਦ੍ ਏਸ਼਼ੋ ਿਵਿਧਰ੍ਨਾਸੀਤ੍|
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Ⅸਅਤੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਹੰ ਵਦਾਿਮ, ਵਯ੍ਿਭਚਾਰੰ ਿਵਨਾ ਯੋ ਿਨਜਜਾਯਾਂ ਤਯ੍ਜੇਤ੍ ਅਨਯ੍ਾਞ੍ਚ ਿਵਵਹੇਤ੍, ਸ ਪਰਦਾਰਾਨ੍
ਗੱਛਿਤ; ਯਸ਼੍ਚ ਤਯ੍ਕ੍ਤਾਂ ਨਾਰੀਂ ਿਵਵਹਿਤ ਸੋਿਪ ਪਰਦਾਰੇਸ਼਼ੁ ਰਮਤ|ੇ

Ⅹ ਤਦਾ ਤਸਯ੍ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਸ੍ਤੰ ਬਭਾਿਸ਼਼ਰੇ, ਯਿਦ ਸਵ੍ਜਾਯਯਾ ਸਾਕੰ ਪੁੰਸ ਏਤਾਦʼਕ੍ ਸਮ੍ਬਨ੍ਧੋ ਜਾਯਤ,ੇ ਤਿਰ
ਿਵਵਹਨਮੇਵ ਨ ਭਦ|ੰ

Ⅺ ਤਤਃ ਸ ਉਕ੍ਤਵਾਨ੍, ਯੇਭਯ੍ਸ੍ਤਤ੍ਸਾਮਰ੍ਥਯ੍ੰ ਆਦਾਿਯ, ਤਾਨ੍ ਿਵਨਾਨਯ੍ਃ ਕੋਿਪ ਮਨੁਜ ਏਤਨ੍ਮਤੰ ਗਰ੍ਹੀਤੁੰ
ਨ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ|

Ⅻ ਕਿਤਪਯਾ ਜਨਨਕ੍ਲੀਬਃ ਕਿਤਪਯਾ ਨਰਕʼਤਕ੍ਲੀਬਃ ਸਵ੍ਰ੍ਗਰਾਜਯ੍ਾਯ ਕਿਤਪਯਾਃ ਸਵ੍ਕʼਤਕ੍ਲੀਬਾਸ਼੍ਚ
ਸਨ੍ਿਤ, ਯੇ ਗਰ੍ਹੀਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨੁਵਨ੍ਿਤ ਤੇ ਗʼਹ੍ਲਨ੍ਤੁ|

ⅩⅢਅਪਰਮ੍ ਯਥਾ ਸ ਿਸ਼ਸ਼ੂਨਾਂ ਗਾਤੇਸ਼਼ੁ ਹਸ੍ਤੰ ਦਤਾ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯਤੇ, ਤਦਰ੍ਥੰ ਤਤ੍ਸਮੀਂਪੰ ਿਸ਼ਸ਼ਵ ਆਨੀਯਨ੍ਤ, ਤਤ
ਆਨਿਯਤʼਨ੍ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਸ੍ਿਤਰਸ੍ਕʼਤਵਨ੍ਤਃ|

ⅩⅣ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੀਸ਼ੁਰੁਵਾਚ, ਿਸ਼ਸ਼ਵੋ ਮਦਨ੍ਿਤਕਮ੍ ਆਗੱਛਨ੍ਤੁ, ਤਾਨ੍ ਮਾ ਵਾਰਯਤ, ਏਤਾਦʼਸ਼ਾਂ ਿਸ਼ਸ਼ੂਨਾਮੇਵ
ਸਵ੍ਰ੍ਗਰਾਜਯ੍ੰ|

ⅩⅤ ਤਤਃ ਸ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਗਾਤੇਸ਼਼ੁ ਹਸ੍ਤੰ ਦਤਾ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸ੍ਥਾਨਾਤ੍ ਪਰ੍ਤਸ੍ਥੇ|
ⅩⅥਅਪਰਮ੍ ਏਕਆਗਤਯ੍ ਤੰ ਪਪਰ੍ੱਛ, ਹੇ ਪਰਮਗੁਰ,ੋ ਅਨਨ੍ਤਾਯੁਃ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤੁੰ ਮਯਾ ਿਕੰ ਿਕੰ ਸਤ੍ਕਰ੍ੰਮ ਕਰ੍ੱਤਵਯ੍ੰ?
ⅩⅦ ਤਤਃ ਸ ਉਵਾਚ, ਮਾਂ ਪਰਮੰ ਕੁਤੋ ਵਦਿਸ? ਿਵਨੇਸ਼੍ਚਰੰ ਨ ਕੋਿਪ ਪਰਮਃ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਦਯ੍ਨਨ੍ਤਾਯੁਃ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤੁੰ

ਵਾਞ੍ਛਿਸ, ਤਰਯ੍ਾਜ੍ਞਾਃ ਪਾਲਯ|
ⅩⅧ ਤਦਾ ਸ ਪʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍, ਕਾਃ ਕਾ ਆਜ੍ਞਾਃ? ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਃ ਕਿਥਤਵਾਨ੍, ਨਰੰ ਮਾ ਹਨਯ੍ਾਃ, ਪਰਦਾਰਾਨ੍ ਮਾ

ਗੱਛੇਃ, ਮਾ ਚੋਰਯੇਃ, ਮʼਸ਼਼ਾਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ ਮਾ ਦਦਯ੍ਾਃ,
ⅩⅨ ਿਨਜਿਪਤਰੌ ਸੰਮਨਯ੍ਸਵ੍, ਸਵ੍ਸਮੀਪਵਾਿਸਿਨ ਸਵ੍ਵਤ੍ ਪਰ੍ੇਮ ਕੁਰ|ੁ
ⅩⅩ ਸ ਯੁਵਾ ਕਿਥਤਵਾਨ੍, ਆ ਬਾਲਯ੍ਾਦ੍ ਏਤਾਃ ਪਾਲਯਾਿਮ, ਇਦਾਨੀਂ ਿਕੰ ਨਯ੍ੂਨਮਾਸ੍ਤੇ?
ⅩⅪ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਰਵਦਤ੍, ਯਿਦ ਿਸੱਧੋ ਭਿਵਤੁੰ ਵਾਞ੍ਛਿਸ, ਤਿਰ ਗਤਾ ਿਨਜਸਰ੍ੱਵਸਵ੍ੰ ਿਵ ੀਯ ਦਿਰਦੇਭਯ੍ੋ ਿਵਤਰ,

ਤਤਃ ਸਵ੍ਰ੍ਗੇ ਿਵੱਤੰ ਲਪ੍ਸਯ੍ਸੇ; ਆਗੱਛ, ਮਤ੍ਪਸ਼੍ਚਾਦਰ੍ੱਤੀ ਚ ਭਵ|
ⅩⅫ ਏਤਾਂ ਵਾਚੰ ਸ਼ਤਾ ਸ ਯੁਵਾ ਸਵ੍ੀਯਬਹੁਸਮ੍ਪੱਤੇ ਿਰਸ਼਼ਣਃ ਸਨ੍ ਚਿਲਤਵਾਨ੍|
ⅩⅩⅢ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਃ ਸਵ੍ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਨ੍ ਅਵਦਤ੍, ਧਿਨਨਾਂ ਸਵ੍ਰ੍ਗਰਾਜਯ੍ਪਰ੍ਵੇਸ਼ੋ ਮਹਾਦੁਸ਼਼੍ਕਰ ਇਿਤ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਹੰ ਤਥਯ੍ੰ

ਵਦਾਿਮ|
ⅩⅩⅣ ਪੁਨਰਿਪ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਹੰ ਵਦਾਿਮ, ਧਿਨਨਾਂ ਸਵ੍ਰ੍ਗਰਾਜਯ੍ਪਰ੍ਵੇਸ਼ਾਤ੍ ਸੂਚੀਿਛਦੇਣ ਮਹਾਙ੍ਗਗਮਨੰ ਸੁਕਰੰ|
ⅩⅩⅤ ਇਿਤ ਵਾਕਯ੍ੰ ਿਨਸ਼ਮਯ੍ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾ ਅਿਤਚਮਤ੍ਕʼਤਯ੍ ਕਥਯਾਮਾਸੁਃ; ਤਿਰ ਕਸਯ੍ ਪਿਰਤਾਣੰ ਭਿਵਤੁੰ

ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ?
ⅩⅩⅥ ਤਦਾ ਸ ਤਾਨ੍ ਦʼਸ਼਼੍ਦਾ ਕਥਯਾਮਾਸ, ਤਤ੍ ਮਾਨੁਸ਼਼ਾਣਾਮਸ਼ਕਯ੍ੰ ਭਵਿਤ, ਿਕਨ੍ਤੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸਰ੍ੱਵੰ ਸ਼ਕਯ੍ਮ੍|
ⅩⅩⅦ ਤਦਾ ਿਪਤਰਸ੍ਤੰ ਗਿਦਤਵਾਨ੍, ਪਸ਼ਯ੍, ਵਯੰ ਸਰ੍ੱਵੰ ਪਿਰਤਯ੍ਜਯ੍ ਭਵਤਃ ਪਸ਼੍ਚਾਦਰ੍ੱਿਤਨ (ਅ)ਭਵਾਮ;

ਵਯੰ ਿਕੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਸਯ੍ਾਮਃ?
ⅩⅩⅧ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਃ ਕਿਥਤਵਾਨ੍, ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਹੰ ਤਥਯ੍ੰ ਵਦਾਿਮ, ਯੂਯੰ ਮਮ ਪਸ਼੍ਚਾਦਰ੍ੱਿਤਨ ਜਾਤਾ ਇਿਤ

ਕਾਰਣਾਤ੍ ਨਵੀਨਸʼਸ਼਼੍ਿਟਕਾਲੇ ਯਦਾ ਮਨੁਜਸੁਤਃ ਸਵ੍ੀਯੈਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯਿਸੰਹਾਸਨ ਉਪਵੇਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਿਤ, ਤਦਾ ਯੂਯਮਿਪ
ਦਾਦਸ਼ਿਸੰਹਾਸਨੇਸ਼਼ੂਪਿਵਸ਼ਯ੍ ਇਸਰ੍ਾਯੇਲੀਯਦਾਦਸ਼ਵੰਸ਼ਾਨਾਂ ਿਵਚਾਰੰ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਥ|

ⅩⅩⅨਅਨਯ੍ੱਚ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਮਮ ਨਾਮਕਾਰਣਾਤ੍ ਗʼਹੰ ਵਾ ਭਾਤਰੰ ਵਾ ਭਿਗਨੀਂ ਵਾ ਿਪਤਰੰ ਵਾ ਮਾਤਰੰ ਵਾ ਜਾਯਾਂ
ਵਾ ਬਾਲਕੰ ਵਾ ਭੂਿਮੰ ਪਿਰਤਯ੍ਜਿਤ, ਸ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸ਼ਤਗੁਣੰ ਲਪ੍ਸਯ੍ਤੇ, ਅਨਨ੍ਤਾਯੁਮੋ(ਅ)ਿਧਕਾਿਰਤਞ੍ਚ ਪਰ੍ਾਪ੍ਸਯ੍ਿਤ|

ⅩⅩⅩ ਿਕਨ੍ਤੁ ਅਗਰ੍ੀਯਾ ਅਨੇਕੇ ਜਨਾਃ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍, ਪਸ਼੍ਚਾਤੀਯਾਸ਼੍ਚਾਨੇਕੇ ਲੋਕਾ ਅਗਰ੍ੇ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ|

ⅩⅩ
Ⅰ ਸਵ੍ਰ੍ਗਰਾਜਯ੍ਮ੍ ਏਤਾਦʼਸ਼ਾ ਕੇਨਿਚਦ੍ ਗʼਹਸਯ੍ੇਨ ਸਮ,ੰ ਯ(ੋਅ)ਿਤਪਰ੍ਭਾਤੇ ਿਨਜਦਾਕ੍ਸ਼਼ਾਕ੍ਸ਼਼ੇਤੇ ਕʼਸ਼਼ਕਾਨ੍

ਿਨਯੋਕ੍ਤੁੰ ਗਤਵਾਨ੍|
Ⅱ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਤੈਃ ਸਾਕੰ ਿਦਨੈਕਭʼਿਤੰ ਮੁਦਾਚਤੁਰ੍ਥਾਸ਼ਂੰ ਿਨਰੂਪਯ੍ ਤਾਨ੍ ਦਾਕ੍ਸ਼਼ਾਕ੍ਸ਼਼ੇਤੰ ਪਰ੍ੇਰਯਾਮਾਸ|
Ⅲ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਪਰ੍ਹਰੈਕਵੇਲਾਯਾਂ ਗਤਾ ਹੱਟੇ ਕਿਤਪਯਾਨ੍ ਿਨਸ਼਼੍ਕਰ੍ੰਮਕਾਨ੍ ਿਵਲੋਕਯ੍ ਤਾਨਵਦਤ੍,
Ⅳ ਯੂਯਮਿਪ ਮਮ ਦਾਕ੍ਸ਼਼ਾਕ੍ਸ਼਼ੇਤੰ ਯਾਤ, ਯੁਸ਼਼੍ਮਭਯ੍ਮਹੰ ਯੋਗਯ੍ਭʼਿਤੰ ਦਾਸਯ੍ਾਿਮ, ਤਤਸ੍ਤੇ ਵਵਜੁਃ|
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Ⅴ ਪੁਨਸ਼੍ਚ ਸ ਿਦਤੀਯਤʼਤੀਯਯੋਃ ਪਰ੍ਹਰਯੋ ਰ੍ਬਿਹ ਰ੍ਗਤਾ ਤਥੈਵ ਕʼਤਵਾਨ੍|
Ⅵ ਤਤੋ ਦਣ੍ਡਦਯਾਵਿਸ਼ਸ਼਼੍ਟਾਯਾਂ ਵੇਲਾਯਾਂ ਬਿਹ ਰ੍ਗਤਾਪਰਾਨ੍ ਕਿਤਪਯਜਨਾਨ੍ ਿਨਸ਼਼੍ਕਰ੍ੰਮਕਾਨ੍ ਿਵਲੋਕਯ੍

ਪʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍, ਯੂਯੰ ਿਕਮਰ੍ਥਮ੍ ਅਤ ਸਰ੍ੱਵੰ ਿਦਨੰ ਿਨਸ਼਼੍ਕਰ੍ੰਮਾਣਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਥ?
Ⅶ ਤੇ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵਦਨ੍, ਅਸ੍ਮਾਨ੍ ਨ ਕੋਿਪ ਕਰ੍ਮਮਿਣ ਿਨਯੁੰਕ੍ਤ|ੇ ਤਦਾਨੀਂ ਸ ਕਿਥਤਵਾਨ੍, ਯੂਯਮਿਪ ਮਮ

ਦਾਕ੍ਸ਼਼ਾਕ੍ਸ਼਼ੇਤੰ ਯਾਤ, ਤੇਨ ਯੋਗਯ੍ਾਂ ਭʼਿਤੰ ਲਪ੍ਸਯ੍ਥ|
Ⅷ ਤਦਨਨ੍ਤਰੰ ਸਨ੍ਧਯ੍ਾਯਾਂ ਸਤਯ੍ਾਂ ਸਏਵ ਦਾਕ੍ਸ਼਼ਾਕ੍ਸ਼਼ੇਤਪਿਤਰਧਯ੍ਕ੍ਸ਼਼ੰ ਗਿਦਵਾਨ੍, ਕʼਸ਼਼ਕਾਨ੍ ਆਹੂਯ

ਸ਼ੇਸ਼਼ਜਨਮਾਰਭਯ੍ ਪਰ੍ਥਮੰ ਯਾਵਤ੍ ਤੇਭਯ੍ੋ ਭʼਿਤੰ ਦੇਿਹ|
Ⅸ ਤੇਨ ਯੇ ਦਣ੍ਡਦਯਾਵਸ੍ਿਥਤੇ ਸਮਾਯਾਤਾਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਏਕੈਕੋ ਜਨ ਮੁਦਾਚਤੁਰ੍ਥਾਸ਼ਂੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਨਤ੍|
Ⅹ ਤਦਾਨੀਂ ਪਰ੍ਥਮਿਨਯੁਕ੍ਤਾ ਜਨਾ ਆਗਤਯ੍ਾਨੁਿਮਤਵਨ੍ਤੋ ਵਯਮਿਧਕੰ ਪਰ੍ਪ੍ਸਯ੍ਾਮਃ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੈਰਿਪ

ਮੁਦਾਚਤੁਰ੍ਥਾਸ਼ਂ(ੋਅ)ਲਾਿਭ|
Ⅺ ਤਤਸ੍ਤੇ ਤੰ ਗʼਹੀਤਾ ਤੇਨ ਕ੍ਸ਼਼ੇਤਪਿਤਨਾ ਸਾਕੰ ਵਾਗਯ੍ੁੱਧੰ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਤਃ ਕਥਯਾਮਾਸੁਃ,
Ⅻ ਵਯੰ ਕʼਤ੍ਸ੍ਨੰ ਿਦਨੰ ਤਾਪਕ੍ਲੇਸ਼ੌ ਸੋਢਵਨ੍ਤਃ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਪਸ਼੍ਚਾਤਾਯਾ ਸੇ ਜਨਾ ਦਣ੍ਡਦਯਮਾਤੰ

ਪਿਰਸ਼ਰ੍ਾਨ੍ਤਵਨ੍ਤਸ੍ਤੇ(ਅ)ਸ੍ਮਾਿਭਃ ਸਮਾਨਾਸ਼ਂਾਃ ਕʼਤਾਃ|
ⅩⅢ ਤਤਃ ਸ ਤੇਸ਼਼ਾਮੇਕੰ ਪਰ੍ਤਯ੍ੁਵਾਚ, ਹੇ ਵਤ੍ਸ, ਮਯਾ ਤਾਂ ਪਰ੍ਿਤ ਕੋਪਯ੍ਨਯ੍ਾਯੋ ਨ ਕʼਤਃ ਿਕੰ ਤਯਾ ਮਤ੍ਸਮਕ੍ਸ਼਼ੰ

ਮੁਦਾਚਤੁਰ੍ਥਾਸ਼ਂੋ ਨਾਙ੍ਗੀਕʼਤਃ?
ⅩⅣ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤਵ ਯਤ੍ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ੰ ਤਦਾਦਾਯ ਯਾਿਹ, ਤੁਭਯ੍ੰ ਯਿਤ, ਪਸ਼੍ਚਾਤੀਯਿਨਯੁਕ੍ਤਲੋਕਾਯਾਿਪ ਤਿਤ

ਦਾਤੁਿਮੱਛਾਿਮ|
ⅩⅤ ਸਵ੍ੇੱਛਯਾ ਿਨਜਦਵਯ੍ਵਯ੍ਵਹਰਣੰ ਿਕੰ ਮਯਾ ਨ ਕਰ੍ੱਤਵਯ੍ੰ? ਮਮ ਦਾਤʼਤਾਤ੍ ਤਯਾ ਿਕਮ੍ ਈਰ੍ਸ਼਼ਯ੍ਾਦʼਸ਼਼੍ਿਟਃ

ਿ ਯਤੇ?
ⅩⅥ ਇੱਥਮ੍ ਅਗਰ੍ੀਯਲੋਕਾਃ ਪਸ਼੍ਚਤੀਯਾ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ, ਪਸ਼੍ਚਾਤੀਯਜਨਾਸ਼੍ਚਗਰ੍ੀਯਾ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ, ਅਹੂਤਾ

ਬਹਵਃ ਿਕਨ੍ਤਲ੍ਪੇ ਮਨਿਭਲਿਸ਼਼ਤਾਃ|
ⅩⅦ ਤਦਨਨ੍ਤਰੰ ਯੀਸ਼ੁ ਿਰਯ੍ਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ਨਗਰੰ ਗੱਛਨ੍ ਮਾਰ੍ਗਮਧਯ੍ੇ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਨ੍ ਏਕਾਨ੍ਤੇ ਵਭਾਸ਼਼ੇ,
ⅩⅧ ਪਸ਼ਯ੍ ਵਯੰ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ਨਗਰੰ ਯਾਮਃ, ਤਤ ਪਰ੍ਧਾਨਯਾਜਕਾਧਯ੍ਾਪਕਾਨਾਂ ਕਰੇਸ਼਼ੁ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਪੁਤਃ

ਸਮਰ੍ਿਪਸ਼਼ਯ੍ਤੇ;
ⅩⅨ ਤੇ ਚ ਤੰ ਹਨ੍ਤੁਮਾਜ੍ਞਾਪਯ੍ ਿਤਰਸ੍ਕʼਤਯ੍ ਵੇਤੇਣ ਪਰ੍ਹਰ੍ੱਤੁੰ ਕਸ਼ੇ ਧਾਤਿਯਤੁਞ੍ਚਾਨਯ੍ਦੇਸ਼ੀਯਾਨਾਂ ਕਰੇਸ਼਼ੁ

ਸਮਰ੍ਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਤʼਤੀਯਿਦਵਸੇ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਦ੍ ਉੱਥਾਿਪਸ਼਼ਯ੍ਤੇ|
ⅩⅩ ਤਦਾਨੀਂ ਿਸਵਦੀਯਸਯ੍ ਨਾਰੀ ਸਵ੍ਪੁਤਾਵਾਦਾਯ ਯੀਸ਼ੋਃ ਸਮੀਪਮ੍ ਏਤਯ੍ ਪਰ੍ਣਮਯ੍ ਕਞ੍ਚਨਾਨੁਗਰ੍ਹੰ ਤੰ ਯਯਾਚ|ੇ
ⅩⅪ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਾਂ ਪਰ੍ੋਕ੍ਤਵਾਨ੍, ਤੰ ਿਕੰ ਯਾਚਸੇ? ਤਤਃ ਸਾ ਬਭਾਸ਼਼,ੇ ਭਵਤੋ ਰਾਜਤੇ ਮਮਾਨਯੋਃ ਸੁਤਯੋਰੇਕੰ

ਭਵੱਦਕ੍ਿਸ਼਼ਣਪਾਰ੍ਸ਼ਵ੍ੇ ਿਦਤੀਯੰ ਵਾਮਪਾਰ੍ਸ਼ਵ੍ ਉਪਵੇਸ਼਼੍ਟਮੁ੍ ਆਜ੍ਞਾਪਯਤੁ|
ⅩⅫ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ੁਵਾਚ, ਯੁਵਾਭਯ੍ਾਂ ਯਦ੍ ਯਾਚਯ੍ਤੇ, ਤੰਨ ਬੁਧਯ੍ਤੇ, ਅਹੰ ਯੇਨ ਕੰਸੇਨ ਪਾਸਯ੍ਾਿਮ ਯੁਵਾਭਯ੍ਾਂ

ਿਕੰ ਤੇਨ ਪਾਤੁੰ ਸ਼ਕਯ੍ਤੇ? ਅਹਞ੍ਚ ਯੇਨ ਮੱਜੇਨੇਨ ਮੱਿਜਸ਼਼ਯ੍,ੇ ਯੁਵਾਭਯ੍ਾਂ ਿਕੰ ਤੇਨ ਮੱਜਿਯਤੁੰ ਸ਼ਕਯ੍ਤੇ? ਤੇ ਜਗਦੁਃ
ਸ਼ਕਯ੍ਤੇ|

ⅩⅩⅢਤਦਾ ਸ ਉਕ੍ਤਵਾਨ੍,ਯੁਵਾਂ ਮਮ ਕੰਸੇਨਾਵਸ਼ਯ੍ੰ ਪਾਸਯ੍ਥਃ, ਮਮ ਮੱਜਨੇਨ ਚਯੁਵਾਮਿਪ ਮੱਿਜਸ਼਼ਯ੍ੇਥ,ੇ ਿਕਨ੍ਤੁ
ਯੇਸ਼਼ਾਂ ਕʼਤੇ ਮੱਤਾਤੇਨ ਿਨਰੂਿਪਤਮ੍ਇਦੰ ਤਾਨ੍ ਿਵਹਾਯਾਨਯ੍ੰ ਕਮਿਪ ਮੱਦਕ੍ਿਸ਼਼ਣਪਾਰ੍ਸ਼ਵ੍ੇ ਵਾਮਪਾਰ੍ਸ਼ਵ੍ੇ ਚ ਸਮੁਪਵੇਸ਼ਿਯਤੁੰ
ਮਮਾਿਧਕਾਰੋ ਨਾਸ੍ਿਤ|

ⅩⅩⅣ ਏਤਾਂ ਕਥਾਂ ਸ਼ਤਾਨਯ੍ੇ ਦਸ਼ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਸ੍ਤੌ ਭਾਤਰੌ ਪਰ੍ਿਤ ਚੁਕੁਪੁਃ|
ⅩⅩⅤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੀਸ਼ੁਃ ਸਵ੍ਸਮੀਪੰ ਤਾਨਾਹੂਯ ਜਗਾਦ, ਅਨਯ੍ਦੇਸ਼ੀਯਲੋਕਾਨਾਂ ਨਰਪਤਯਸ੍ਤਾਨ੍ ਅਿਧਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਿਤ,

ਯੇ ਤੁ ਮਹਾਨ੍ਤਸ੍ਤੇ ਤਾਨ੍ ਸ਼ਾਸਿਤ, ਇਿਤ ਯੂਯੰ ਜਾਨੀਥ|
ⅩⅩⅥ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਮਧਯ੍ੇ ਨ ਤਥਾ ਭਵੇਤ੍, ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਮਹਾਨ੍ ਬੁਭੂਸ਼਼ਿਤ, ਸ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਸੇਵੇਤ;
ⅩⅩⅦ ਯਸ਼੍ਚ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਮਧਯ੍ੇ ਮੁਖਯ੍ੋ ਬੁਭੂਸ਼਼ਿਤ, ਸ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਦਾਸੋ ਭਵੇਤ੍|
ⅩⅩⅧ ਇੱਥੰ ਮਨੁਜਪੁਤਃ ਸੇਵਯ੍ੋ ਭਿਵਤੁੰ ਨਿਹ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਸੇਿਵਤੁੰ ਬਹੂਨਾਂ ਪਿਰਤਾਣਮੂਲਯ੍ਾਰ੍ਥੰ ਸਵ੍ਪਰ੍ਾਣਾਨ੍

ਦਾਤੁਞ੍ਚਾਗਤਃ|
ⅩⅩⅨ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਿਯਰੀਹੋਨਗਰਾਤ੍ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਬਿਹਰ੍ਗਮਨਸਮਯੇ ਤਸਯ੍ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਬਹਵੋ ਲੋਕਾ ਵਵਜੁਃ|
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ⅩⅩⅩ ਅਪਰੰ ਵਰ੍ਤ੍ਮਪਾਰ੍ਸ਼ਵ੍ ਉਪਿਵਸ਼ਨ੍ਤੌ ਦਾਵਨ੍ਧੌ ਤੇਨ ਮਾਰ੍ਗੇਣ ਯੀਸ਼ੋ ਰ੍ਗਮਨੰ ਿਨਸ਼ਮਯ੍ ਪਰ੍ੋੱਚੈਃ
ਕਥਯਾਮਾਸਤੁਃ, ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ ਦਾਯੂਦਃ ਸਨ੍ਤਾਨ, ਆਵਯੋ ਰ੍ਦਯਾਂ ਿਵਧੇਿਹ|

ⅩⅩⅪ ਤਤੋ ਲੋਕਾਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਤੁਸ਼਼੍ਣੀਮ੍ਭਵਤਿਮਤਯ੍ੁਕ੍ਤਾ ਤੌ ਤਰ੍ਜਯਾਮਾਸੁਃ; ਤਥਾਿਪ ਤੌ ਪੁਨਰੁੱਚੈਃ ਕਥਯਾਮਾਸਤੁਃ
ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ ਦਾਯੂਦਃ ਸਨ੍ਤਾਨ, ਆਵਾਂ ਦਯਸਵ੍|

ⅩⅩⅫ ਤਦਾਨੀਂ ਯੀਸ਼ੁਃ ਸ੍ਥਿਗਤਃ ਸਨ੍ ਤਾਵਾਹੂਯ ਭਾਿਸ਼਼ਤਵਾਨ੍, ਯੁਵਯੋਃ ਕʼਤੇ ਮਯਾ ਿਕੰ ਕਰ੍ੱਤਰਯ੍ੰ? ਯੁਵਾਂ ਿਕੰ
ਕਾਮਯੇਥ?ੇ

ⅩⅩⅩⅢ ਤਦਾ ਤਾਵਕੁ੍ਤਵਨ੍ਤ,ੌ ਪਰ੍ਭੋ ਨੇਤਾਿਣ ਨੌ ਪਰ੍ਸੰਨਾਿਨ ਭਵੇਯੁਃ|
ⅩⅩⅩⅣ ਤਦਾਨੀਂ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤੌ ਪਰ੍ਿਤ ਪਰ੍ਮੰਨਃ ਸਨ੍ ਤਯੋ ਰ੍ਨੇਤਾਿਣ ਪਸ੍ਪਰ੍ਸ਼, ਤੇਨੈਵ ਤੌ ਸੁਵੀਕ੍ਸ਼਼ਾਞ੍ਚ ਾਤੇ

ਤਤ੍ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਜਗ੍ਮੁਤੁਸ਼੍ਚ|

ⅩⅪ
Ⅰ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਤੇਸ਼਼ੁ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ਨਗਰਸਯ੍ ਸਮੀਪਵੇਰ੍ੱਿਤਨ ਜੈਤੁਨਨਾਮਕਧਰਾਧਰਸਯ੍ ਸਮੀਪਸ੍ਥ੍ਿਤੰ

ਬੈਤ੍ਫਿਗਗਰ੍ਾਮਮ੍ ਆਗਤੇਸ਼਼ੁ, ਯੀਸ਼ੁਃ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਦਯੰ ਪਰ੍ੇਸ਼਼ਯਨ੍ ਜਗਾਦ,
Ⅱ ਯੁਵਾਂ ਸੰਮੁਖਸ੍ਥਗਰ੍ਾਮੰ ਗਤਾ ਬੱਧਾਂ ਯਾਂ ਸਵਤ੍ਸਾਂ ਗਰ੍ੱਦਭੀਂ ਹਠਾਤ੍ ਪਰ੍ਾਪ੍ਸਯ੍ਥਃ, ਤਾਂ ਮੋਚਿਯਤਾ ਮਦਨ੍ਿਤਕਮ੍

ਆਨਯਤੰ|
Ⅲ ਤਤ ਯਿਦ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਿਕਞ੍ਿਚਦ੍ ਵਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਿਤ, ਤਿਰ ਵਿਦਸ਼਼ਯ੍ਥਃ, ਏਤਸਯ੍ਾਂ ਪਰ੍ਭੋਃ ਪਰ੍ਯੋਜਨਮਾਸ੍ਤ,ੇ ਤੇਨ ਸ

ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼਼ਣਾਤ੍ ਪਰ੍ਹੇਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
Ⅳ ਸੀਯੋਨਃ ਕਨਯ੍ਕਾਂ ਯੂਯੰ ਭਾਸ਼਼ਧਵ੍ਿਮਿਤ ਭਾਰਤੀਂ| ਪਸ਼ਯ੍ ਤੇ ਨਮਰ੍ਸ਼ੀਲਃ ਸਨ੍ ਨʼਪ ਆਰੁਹਯ੍ ਗਰ੍ਦਭੀਂ|

ਅਰ੍ਥਾਦਾਰੁਹਯ੍ ਤਦਤ੍ਸਮਾਯਾਸਯ੍ਿਤ ਤਦਨ੍ਿਤਕੰ|
Ⅴ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਨਕ੍ਤੰ ਵਚਨਿਮਦੰ ਤਦਾ ਸਫਲਮਭੂਤ੍|
Ⅵ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਤੌ ਸ਼੍ਿਸ਼਼ਯ੍◌ौ ਯੀਸ਼ੋ ਰਯ੍ਥਾਿਨਦੇਸ਼ੰ ਤੰ ਗਰ੍ਾਮੰ ਗਤਾ
Ⅶਗਰ੍ਦਭੀਂ ਤਦਤ੍ਸਞ੍ਚ ਸਮਾਨੀਤਵਨ੍ਤੌ, ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਤਦੁਪਿਰ ਸਵ੍ੀਯਵਸਨਾਨੀ ਪਾਤਿਯਤਾ ਤਮਾਰੋਹਯਾਮਾਸਤੁਃ|
Ⅷ ਤਤੋ ਬਹਵੋ ਲੋਕਾ ਿਨਜਵਸਨਾਿਨ ਪਿਥ ਪਰ੍ਸਾਰਿਯਤੁਮਾਰੇਿਭਰੇ, ਕਿਤਪਯਾ ਜਨਾਸ਼੍ਚ ਪਾਦਪਪਰ੍ਣਾਿਦਕੰ

ਿਛਤਾ ਪਿਥ ਿਵਸ੍ਤਾਰਯਾਮਾਸੁਃ|
Ⅸਅਗਰ੍ਗਾਿਮਨਃ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ਗਾਿਮਨਸ਼੍ਚ ਮਨੁਜਾ ਉੱਚੈਰ੍ਜਯ ਜਯ ਦਾਯੂਦਃ ਸਨ੍ਤਾਨੇਿਤ ਜਗਦੁਃ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍

ਨਾਮ੍ਨਾ ਯ ਆਯਾਿਤ ਸ ਧਨਯ੍ਃ, ਸਰ੍ੱਵੋਪਿਰਸ੍ਥਸਵ੍ਰ੍ਗੇਿਪ ਜਯਿਤ|
Ⅹ ਇੱਥੰ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮੰ ਪਰ੍ਿਵਸ਼਼੍ਟੇ ਕੋ(ਅ)ਯਿਮਿਤ ਕਥਨਾਤ੍ ਕʼਤ੍ਸ੍ਨੰ ਨਗਰੰ ਚਞ੍ਚਲਮਭਵਤ੍|
Ⅺ ਤਤ ਲੋਕੋਃ ਕਥਯਾਮਾਸੁਃ, ਏਸ਼਼ ਗਾਲੀਲ੍ਪਰ੍ਦੇਸ਼ੀਯ-ਨਾਸਰਤੀਯ-ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਦੀ ਯੀਸ਼ੁਃ|
Ⅻ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਯੀਸ਼ੁਰੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਮਨ੍ਿਦਰੰ ਪਰ੍ਿਵਸ਼ਯ੍ ਤਨ੍ਮਧਯ੍ਾਤ੍ ਯਿਵ ਿਯਣੋ ਵਿਹਸ਼੍ਚਕਾਰ; ਵਿਣਜਾਂ

ਮੁਦਾਸਨਾਨੀ ਕਪੋਤਿਵ ਿਯਣਾਞ੍ਚਸਨਾਨੀ ਚ ਨਯ੍ੁਵ੍ਜਯਾਮਾਸ|
ⅩⅢ ਅਪਰੰ ਤਾਨੁਵਾਚ, ਏਸ਼਼ਾ ਿਲਿਪਰਾਸ੍ਤੇ, "ਮਮ ਗʼਹੰ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਾਗʼਹਿਮਿਤ ਿਵਖਯ੍ਾਸਯ੍ਿਤ", ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੂਯੰ

ਤਦ੍ ਦਸਯ੍ੂਨਾਂ ਗਹਰੰ ਕʼਤਵਨ੍ਤਃ|
ⅩⅣ ਤਦਨਨ੍ਤਰਮ੍ ਅਨ੍ਧਖਞ੍ਚਲੋਕਾਸ੍ਤਸਯ੍ ਸਮੀਪਮਾਗਤਾਃ, ਸ ਤਾਨ੍ ਿਨਰਾਮਯਾਨ੍ ਕʼਤਵਾਨ੍|
ⅩⅤ ਯਦਾ ਪਰ੍ਧਾਨਯਾਜਕਾ ਅਧਯ੍ਾਪਕਾਸ਼੍ਚ ਤੇਨ ਕʼਤਾਨਯ੍ੇਤਾਿਨ ਿਚਤਕਰ੍ੰਮਾਿਣ ਦਦʼਸ਼ੁਃ, ਜਯ ਜਯ ਦਾਯੂਦਃ

ਸਨ੍ਤਾਨ, ਮਨ੍ਿਦਰੇ ਬਾਲਕਾਨਾਮ੍ ਏਤਾਦʼਸ਼ਮ੍ ਉੱਚਧਵ੍ਿਨੰ ਸ਼ੁਸ਼ਵਸ਼ੁ੍ਚ, ਤਦਾ ਮਹਾਕੱਧਾ ਬਭੂਵਃ,
ⅩⅥ ਤੰ ਪਪਰ੍ੱਛੁਸ਼੍ਚ, ਇਮੇ ਯਦ੍ ਵਦਨ੍ਿਤ, ਤਤ੍ ਿਕੰ ਤੰ ਸ਼ʼਣੋਿਸ਼?਼ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਾਨ੍ ਅਵੋਚਤ੍, ਸਤਯ੍ਮ੍;

ਸ੍ਤਨਯ੍ਪਾਿਯਿਸ਼ਸ਼ੂਨਾਞ੍ਚ ਬਾਲਕਾਨਾਞ੍ਚ ਵਕ੍ਤਤਃ| ਸਵ੍ਕੀਯੰ ਮਿਹਮਾਨੰ ਤੰ ਸੰਪਰ੍ਕਾਸ਼ਯਿਸ ਸਵ੍ਯੰ| ਏਤਦਾਕਯ੍ੰ ਯੂਯੰ
ਿਕੰ ਨਾਪਠਤ?

ⅩⅦ ਤਤਸ੍ਤਾਨ੍ ਿਵਹਾਯ ਸ ਨਗਰਾਦ੍ ਬੈਥਿਨਯਾਗਰ੍ਾਮੰ ਗਤਾ ਤਤ ਰਜਨੀਂ ਯਾਪਯਾਮਾਸ|
ⅩⅧ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਪਰ੍ਭਾਤੇ ਸਿਤ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪੁਨਰਿਪ ਨਗਰਮਾਗੱਛਨ੍ ਕ੍ਸ਼਼ੁਧਾਰ੍ੱਤੋ ਬਭੂਵ|
ⅩⅨ ਤਤੋ ਮਾਰ੍ਗਪਾਰ੍ਸ਼ਵ੍ ਉਡੁਮ੍ਬਰਵʼਕ੍ਸ਼਼ਮੇਕੰ ਿਵਲੋਕਯ੍ ਤਤ੍ਸਮੀਪੰ ਗਤਾ ਪਤਾਿਣ ਿਵਨਾ ਿਕਮਿਪ ਨ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ ਤੰ

ਪਾਦਪੰ ਪਰ੍ੋਵਾਚ, ਅਦਯ੍ਾਰਭਯ੍ ਕਦਾਿਪ ਤਿਯ ਫਲੰ ਨ ਭਵਤੁ; ਤੇਨ ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼਼ਣਾਤ੍ ਸ ਉਡੁਮ੍ਬਰਮਾਹੀਰੁਹਃ ਸ਼ੁਸ਼਼੍ਕਤਾਂ
ਗਤਃ|

ⅩⅩ ਤਦ੍ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾ ਆਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯੰ ਿਵਜ੍ਞਾਯ ਕਥਯਾਮਾਸੁਃ, ਆਃ, ਉਡੁਮਵ੍ਰਪਾਦਪੋ(ਅ)ਿਤਤੂਰ੍ਣੰ
ਸ਼ੁਸ਼਼੍ਕੋ(ਅ)ਭਵਤ੍|
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ⅩⅪ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਾਨੁਵਾਚ, ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਹੰ ਸਤਯ੍ੰ ਵਦਾਿਮ, ਯਿਦ ਯੂਯਮਸਨ੍ਿਦਗ੍ਧਾਃ ਪਰ੍ਤੀਥ, ਤਿਰ ਯੂਯਮਿਪ
ਕੇਵਲੋਡੁਮਵ੍ਰਪਾਦਪੰ ਪਰ੍ਤੀੱਥੰ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਥ, ਤੰਨ, ਤੰ ਚਿਲਤਾ ਸਾਗਰੇ ਪਤੇਿਤ ਵਾਕਯ੍ੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਰਸ੍ਿਮਨ ਸ਼ੈਲੇ
ਪਰ੍ੋਕ੍ਤੇਿਪ ਤਦੈਵ ਤਦ੍ ਘਿਟਸ਼਼ਯ੍ਤੇ|

ⅩⅫ ਤਥਾ ਿਵਸ਼ਵ੍ਸਯ੍ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ ਰਯ੍ਦ੍ ਯਾਿਚਸ਼਼ਯ੍ਤ,ੇ ਤਦੇਵ ਪਰ੍ਾਪ੍ਸਯ੍ਤ|ੇ
ⅩⅩⅢ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਮਨ੍ਿਦਰੰ ਪਰ੍ਿਵਸ਼ਯ੍ੋਪਦੇਸ਼ਨਸਮਯੇ ਤਤ੍ਸਮੀਪੰ ਪਰ੍ਧਾਨਯਾਜਕਾਃ ਪਰ੍ਾਚੀਨਲੋਕਾਸ਼੍ਚਾਗਤਯ੍

ਪਪਰ੍ੱਛੁਃ, ਤਯਾ ਕੇਨ ਸਾਮਰ੍ਥਯ੍ਨੈਤਾਿਨ ਕਰ੍ੰਮਾਿਣ ਿ ਯਨ੍ਤ?ੇ ਕੇਨ ਵਾ ਤੁਭਯ੍ਮੇਤਾਿਨ ਸਾਮਰ੍ਥਯ੍ਾਿਨ ਦੱਤਾਿਨ?
ⅩⅩⅣਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵਦਤ੍,ਅਹਮਿਪ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਵਾਚਮੇਕਾਂ ਪʼ◌ੱਛਾਿਮ,ਯਿਦਯੂਯੰ ਤਦੁੱਤਰੰ ਦਾਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਥ,

ਤਦਾ ਕੇਨ ਸਾਮਰ੍ਥਯ੍ੇਨ ਕਰ੍ੰਮਾਣਯ੍ੇਤਾਿਨ ਕਰੋਿਮ, ਤਦਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਵਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ|
ⅩⅩⅤ ਯੋਹਨ ਮੱਜਨੰ ਕਸਯ੍ਾਜ੍ਞਯਾਭਵਤ੍? ਿਕਮੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਸਯ੍ ਵਾ? ਤਤਸ੍ਤੇ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਿਵਿਵਚਯ੍

ਕਥਯਾਮਾਸੁਃ, ਯਦੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ੇਿਤ ਵਦਾਮਸ੍ਤਿਰ ਯੂਯੰ ਤੰ ਕੁਤੋ ਨ ਪਰ੍ਤਯ੍ੈਤ? ਵਾਚਮੇਤਾਂ ਵਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅥ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਸਯ੍ੇਿਤ ਵਕ੍ਤੁਮਿਪ ਲੋਕੇਭਯ੍ੋ ਿਬਭੀਮਃ, ਯਤਃ ਸਰ੍ੱਵੈਰਿਪ ਯੋਹਨ੍ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਦੀਿਤ ਜ੍ਞਾਯਤੇ|
ⅩⅩⅦ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤੇ ਯੀਸ਼ੁੰ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵਦਨ੍, ਤਦ੍ ਵਯੰ ਨ ਿਵਦ੍ਮਃ| ਤਦਾ ਸ ਤਾਨੁਕ੍ਤਵਾਨ੍, ਤਿਰ ਕੇਨ ਸਾਮਰਥਯ੍ੇਨ

ਕਰ੍ੰਮਾਣਯ੍ੇਤਾਨਯ੍ਹੰ ਕਰੋਿਮ, ਤਦਪਯ੍ਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਨ ਵਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ|
ⅩⅩⅧ ਕਸਯ੍ਿਚੱਜਨਸਯ੍ ਦੌ ਸੁਤਾਵਾਸ੍ਤਾਂ ਸ ਏਕਸਯ੍ ਸੁਤਸਯ੍ ਸਮੀਪੰ ਗਤਾ ਜਗਾਦ, ਹੇ ਸੁਤ, ਤਮਦਯ੍ ਮਮ

ਦਾਕ੍ਸ਼਼ਾਕ੍ਸ਼਼ੇਤੇ ਕਰ੍ੰਮ ਕਰ੍ਤੁੰ ਵਜ|
ⅩⅩⅨ ਤਤਃ ਸ ਉਕ੍ਤਵਾਨ੍, ਨ ਯਾਸਯ੍ਾਿਮ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ਼ੇਸ਼਼ੇ(ਅ)ਨੁਤਪਯ੍ ਜਗਾਮ|
ⅩⅩⅩ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਸੋਨਯ੍ਸੁਤਸਯ੍ ਸਮੀਪੰ ਗਤਾ ਤਥੈਵ ਕਥ੍ਿਤਵਾਨ੍; ਤਤਃ ਸ ਪਰ੍ਤਯ੍ੁਵਾਚ, ਮਹੇੱਛ ਯਾਿਮ, ਿਕਨ੍ਤੁ

ਨ ਗਤਃ|
ⅩⅩⅪ ਏਤਯੋਃ ਪੁਤਯੋ ਰ੍ਮਧਯ੍ੇ ਿਪਤੁਰਿਭਮਤੰ ਕੇਨ ਪਾਿਲਤੰ? ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਿਕੰ ਬੁਧਯ੍ਤੇ? ਤਤਸ੍ਤੇ

ਪਰ੍ਤਯ੍ੂਚੁਃ, ਪਰ੍ਥਮੇਨ ਪੁ◌ਤुੇਣ| ਤਦਾਨੀਂ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਾਨੁਵਾਚ, ਅਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਤਥਯ੍ੰ ਵਦਾਿਮ, ਚਣ੍ਡਾਲਾ ਗਿਣਕਾਸ਼੍ਚ
ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮਗਰ੍ਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਰਾਜਯ੍ੰ ਪਰ੍ਿਵਸ਼ਨ੍ਿਤ|

ⅩⅩⅫਯਤੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸਮੀਪੰ ਯੋਹਿਨ ਧਰ੍ੰਮਪਥੇਨਾਗਤੇ ਯੂਯੰ ਤੰ ਨ ਪਰ੍ਤੀਥ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਚਣ੍ਡਾਲਾ ਗਿਣਕਾਸ਼੍ਚ ਤੰ
ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਯਨ੍, ਤਦ੍ ਿਵਲੋਕਯ੍ਾਿਪ ਯੂਯੰ ਪਰ੍ਤਯ੍ੇਤੁੰ ਨਾਿਖਦਯ੍ਧਵ੍ੰ|

ⅩⅩⅩⅢ ਅਪਰਮੇਕੰ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ਤੰ ਸ਼ʼਣੁਤ, ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਗʼਹਸ੍ਥਃ ਕ੍ਸ਼਼ੇਤੇ ਦਾਕ੍ਸ਼਼ਾਲਤਾ ਰੋਪਿਯਤਾ ਤੱਚਤੁਰ੍ਿਦਕ੍ਸ਼਼ੁ
ਵਾਰਣੀਂ ਿਵਧਾਯ ਤਨ੍ਮਧਯ੍ੇ ਦਾਕ੍ਸ਼਼ਾਯਨ੍ਤੰ ਸ੍ਥਾਿਪਤਵਾਨ੍, ਮਾਞ੍ਚਞ੍ਚ ਿਨਰ੍ੰਿਮਤਵਾਨ੍, ਤਤਃ ਕʼਸ਼਼ਕੇਸ਼਼ੁ ਤਤ੍ ਕ੍ਸ਼਼ੇਤੰ
ਸਮਰ੍ਪਯ੍ ਸਵ੍ਯੰ ਦੂਰਦੇਸ਼ੰ ਜਗਾਮ|

ⅩⅩⅩⅣ ਤਦਨਨ੍ਤਰੰ ਫਲਸਮਯ ਉਪਸ੍ਿਥਤੇ ਸ ਫਲਾਿਨ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤੁੰ ਕʼਸ਼਼ੀਵਲਾਨਾਂ ਸਮੀਪੰ ਿਨਜਦਾਸਾਨ੍
ਪਰ੍ੇਸ਼਼ਯਾਮਾਸ|

ⅩⅩⅩⅤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਕʼਸ਼਼ੀਵਲਾਸ੍ਤਸਯ੍ ਤਾਨ੍ ਦਾਸੇਯਾਨ੍ ਧʼਤਾ ਕਞ੍ਚਨ ਪਰ੍ਹʼਤਵਨ੍ਤਃ, ਕਞ੍ਚਨ
ਪਾਸ਼਼ਾਣੈਰਾਹਤਵਨ੍ਤਃ, ਕਞ੍ਚਨ ਚ ਹਤਵਨ੍ਤਃ|

ⅩⅩⅩⅥ ਪੁਨਰਿਪ ਸ ਪਰ੍ਭੁਃ ਪਰ੍ਥਮਤੋ(ਅ)ਿਧਕਦਾਸੇਯਾਨ੍ ਪਰ੍ੇਸ਼਼ਯਾਮਾਸ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੇ ਤਾਨ੍ ਪਰ੍ਤਯ੍ਿਪ ਤਥੈਵ ਚਕਃ|
ⅩⅩⅩⅦ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਮਮ ਸੁਤੇ ਗਤੇ ਤੰ ਸਮਾਦਿਰਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤ,ੇ ਇਤਯ੍ੁਕ੍ਤਾ ਸ਼ੇਸ਼਼ੇ ਸ ਿਨਜਸੁਤੰ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸੰਿਨਿਧੰ

ਪਰ੍ੇਸ਼਼ਯਾਮਾਸ|
ⅩⅩⅩⅧ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੇ ਕʼਸ਼਼ੀਵਲਾਃ ਸੁਤੰ ਵੀਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ ਪਰਸ੍ਪਰਮ੍ ਇਿਤ ਮਨ੍ਤਿਯਤੁਮ੍ ਆਰੇਿਭਰੇ,

ਅਯਮੁੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ ਵਯਮੇਨੰ ਿਨਹਤਯ੍ਾਸਯ੍ਾਿਧਕਾਰੰ ਸਵ੍ਵਸ਼ੀਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਾਮਃ|
ⅩⅩⅩⅨ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਤੇ ਤੰ ਧʼਤਾ ਦਾਕ੍ਸ਼਼ਾਕ੍ਸ਼਼ੇਤਾਦ੍ ਬਿਹਃ ਪਾਤਿਯਤਾਬਿਧਸ਼਼ੁਃ|
ⅩⅬ ਯਦਾ ਸ ਦਾਕ੍ਸ਼਼ਾਕ੍ਸ਼਼ੇਤਪਿਤਰਾਗਿਮਸ਼਼ਯ੍ਿਤ, ਤਦਾ ਤਾਨ੍ ਕʼਸ਼਼ੀਵਲਾਨ੍ ਿਕੰ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਿਤ?
ⅩⅬⅠ ਤਤਸ੍ਤੇ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵਦਨ੍, ਤਾਨ੍ ਕਲੁਿਸ਼਼ਣੋ ਦਾਰੁਣਯਾਤਨਾਿਭਰਾਹਿਨਸ਼਼ਯ੍ਿਤ, ਯੇ ਚ ਸਮਯਾਨੁ ਮਾਤ੍ ਫਲਾਿਨ

ਦਾਸਯ੍ਨ੍ਿਤ, ਤਾਦʼਸ਼ੇਸ਼਼ੁ ਕʼਸ਼਼ੀਵਲੇਸ਼਼ੁ ਕ੍ਸ਼਼ੇਤੰ ਸਮਰ੍ਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
ⅩⅬⅡਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਨਾ ਤੇ ਗਿਦਤਾਃ, ਗਰ੍ਹਣੰ ਨ ਕʼਤੰ ਯਸਯ੍ ਪਾਸ਼਼ਾਣਸਯ੍ ਿਨਚਾਯਕੈਃ| ਪਰ੍ਧਾਨਪਰ੍ਸ੍ਤਰਃ ਕੋਣੇ ਸਏਵ

ਸੰਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ| ਏਤਤ੍ ਪਰੇਿਸ਼ਤੁਃ ਕਰ੍ੰਮਾਸ੍ਮਦʼਸ਼਼੍ਟਾਵਦ੍ਭੁਤੰ ਭਵੇਤ੍| ਧਰ੍ੰਮਗਰ੍ਨ੍ਥੇ ਿਲਿਖਤਮੇਤਦਚਨੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਿਕੰ
ਨਾਪਾਿਠ?
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ⅩⅬⅢ ਤਸ੍ਮਾਦਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਵਦਾਿਮ, ਯੁਸ਼਼੍ਮੱਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰੀਯਰਾਜਯ੍ਮਪਨੀਯ ਫਲੋਤ੍ਪਾਦਿਯਤਨਯ੍ਜਾਤਯੇ
ਦਾਿਯਸ਼਼ਯ੍ਤੇ|

ⅩⅬⅣਯੋ ਜਨ ਏਤਤ੍ਪਾਸ਼਼ਾਣੋਪਿਰ ਪਿਤਸ਼਼ਯ੍ਿਤ, ਤੰ ਸ ਭੰਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਤੇ, ਿਕਨ੍ਤਯੰ ਪਾਸ਼਼ਾਣੋ ਯਸਯ੍ੋਪਿਰ ਪਿਤਸ਼਼ਯ੍ਿਤ, ਤੰ
ਸ ਧੂਿਲਵਤ੍ ਚੂਰ੍ਣੀਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

ⅩⅬⅤ ਤਦਾਨੀਂ ਪਰ੍ਾਧਨਯਾਜਕਾਃ ਿਫਰੂਿਸ਼ਨਸ਼੍ਚ ਤਸਯ੍ੇਮਾਂ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ਤਕਥਾਂ ਸ਼ਤਾ ਸੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਨੁੱਿਦਸ਼ਯ੍
ਕਿਥਤਵਾਨ੍, ਇਿਤ ਿਵਜ੍ਞਾਯ ਤੰ ਧਰ੍ੱਤੁੰ ਚੇਸ਼਼੍ਿਟਤਵਨ੍ਤਃ;

ⅩⅬⅥ ਿਕਨ੍ਤੁ ਲੋਕੇਭਯ੍ੋ ਿਬਭਯ੍ੁਃ, ਯਤੋ ਲੋਕੈਃ ਸ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਦੀਤਯ੍ਜ੍ਞਾਿਯ|

ⅩⅫ
Ⅰ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪੁਨਰਿਪ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ਤੇਨ ਤਾਨ੍ ਅਵਾਦੀਤ੍,
Ⅱ ਸਵ੍ਰ੍ਗੀਯਰਾਜਯ੍ਮ੍ ਏਤਾਦʼਸ਼ਸਯ੍ ਨʼਪਤੇਃ ਸਮੰ, ਯੋ ਿਨਜ ਪੁਤੰ ਿਵਵਾਹਯਨ੍ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਿਨਮਨ੍ਿਤਤਾਨ੍ ਆਨੇਤੁੰ

ਦਾਸੇਯਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਹਤਵਾਨ੍,
Ⅲ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੇ ਸਮਾਗਨ੍ਤੁੰ ਨੇਸ਼਼੍ਟਵਨ੍ਤਃ|
Ⅳ ਤਤੋ ਰਾਜਾ ਪੁਨਰਿਪ ਦਾਸਾਨਨਯ੍ਾਨ੍ ਇਤਯ੍ੁਕ੍ਤਾ ਪਰ੍ੇਸ਼਼ਯਾਮਾਸ, ਿਨਮਨ੍ਿਤਤਾਨ੍ ਵਦਤ, ਪਸ਼ਯ੍ਤ, ਮਮ

ਭੇਜਯ੍ਮਾਸਾਿਦਤਮਾਸ੍ਤੇ, ਿਨਜਵ੍ਟਸ਼਼ਾਿਦਪੁਸ਼਼੍ਟਜਨ੍ਤੂਨ੍ ਮਾਰਿਯਤਾ ਸਰ੍ੱਵੰ ਖਾਦਯ੍ਦਵਯ੍ਮਾਸਾਿਦਤਵਾਨ੍, ਯੂਯੰ
ਿਵਵਾਹਮਾਗੱਛਤ|

Ⅴ ਤਥਿਪ ਤੇ ਤੁੱਛੀਕʼਤਯ੍ ਕੇਿਚਤ੍ ਿਨਜਕ੍ਸ਼਼ੇਤੰ ਕੇਿਚਦ੍ ਵਾਿਣਜਯ੍ੰ ਪਰ੍ਿਤ ਸਵ੍ਸਵ੍ਮਾਰ੍ਗੇਣ ਚਿਲਤਵਨ੍ਤਃ|
Ⅵ ਅਨਯ੍ੇ ਲੋਕਾਸ੍ਤਸਯ੍ ਦਾਸੇਯਾਨ੍ ਧʼਤਾ ਦੌਰਾਤ੍ਮਯ੍ੰ ਵਯ੍ਵਹʼਤਯ੍ ਤਾਨਵਿਧਸ਼਼ੁਃ|
Ⅶ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਸ ਨʼਪਿਤਸ੍ਤਾਂ ਵਾਰ੍ੱਤਾਂ ਸ਼ਤਾ ਕਧਯ੍ਨ੍ ਸੈਨਯ੍ਾਿਨ ਪਰ੍ਿਹਤਯ੍ ਤਾਨ੍ ਘਾਤਕਾਨ੍ ਹਤਾ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਨਗਰੰ

ਦਾਹਯਾਮਾਸ|
Ⅷ ਤਤਃ ਸ ਿਨਜਦਾਸੇਯਾਨ੍ ਬਭਾਸ਼਼ੇ, ਿਵਵਾਹੀਯੰ ਭੋਜਯ੍ਮਾਸਾਿਦਤਮਾਸ੍ਤੇ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਨਮਨ੍ਿਤਤਾ ਜਨਾ

ਅਯੋਗਯ੍ਾਃ|
Ⅸ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਯੂਯੰ ਰਾਜਮਾਰ੍ਗੰ ਗਤਾ ਯਾਵਤੋ ਮਨੁਜਾਨ੍ ਪਸ਼ਯ੍ਤ, ਤਾਵਤਏਵ ਿਵਵਾਹੀਯਭੋਜਯ੍ਾਯ ਿਨਮਨ੍ਤਯਤ|
Ⅹ ਤਦਾ ਤੇ ਦਾਸੇਯਾ ਰਾਜਮਾਰ੍ਗੰ ਗਤਾ ਭਦਾਨ੍ ਅਭਦਾਨ੍ ਵਾ ਯਾਵਤੋ ਜਨਾਨ੍ ਦਦʼਸ਼ੁਃ, ਤਾਵਤਏਵ

ਸੰਗʼਹਯ੍ਾਨਯਨ੍; ਤਤੋ(ਅ)ਭਯ੍ਾਗਤਮਨੁਜੈ ਿਰਵਾਹਗʼਹਮ੍ ਅਪੂਰ੍ੱਯਤ|
Ⅺ ਤਦਾਨੀਂ ਸ ਰਾਜਾ ਸਰ੍ੱਵਾਨਭਯ੍ਾਗਤਾਨ੍ ਦਸ਼਼੍ਟਮੁ੍ ਅਭਯ੍ਨ੍ਤਰਮਾਗਤਵਾਨ੍; ਤਦਾ ਤਤ

ਿਵਵਾਹੀਯਵਸਨਹੀਨਮੇਕੰ ਜਨੰ ਵੀਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ ਤੰ ਜਗਾਦ੍,
Ⅻ ਹੇ ਿਮਤ,ਤੰ ਿਵਵਾਹੀਯਵਸਨੰ ਿਵਨਾ ਕਥਮਤ ਪਰ੍ਿਵਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍? ਤੇਨ ਸ ਿਨਰੁੱਤਰੋ ਬਭੂਵ|
ⅩⅢ ਤਦਾ ਰਾਜਾ ਿਨਜਾਨੁਚਰਾਨ੍ ਅਵਦਤ੍, ਏਤਸਯ੍ ਕਰਚਰਣਾਨ੍ ਬੱਧਾ ਯਤ ਰੋਦਨੰ ਦਨ੍ਤੈਰ੍ਦਨ੍ਤਘਰ੍ਸ਼਼ਣਞ੍ਚ

ਭਵਿਤ, ਤਤ ਵਿਹਰ੍ਭੂਤਤਿਮਸਰ੍ੇ ਤੰ ਿਨਕ੍ਿਸ਼਼ਪਤ|
ⅩⅣ ਇੱਥੰ ਬਹਵ ਆਹੂਤਾ ਅਲ੍ਪੇ ਮਨਿਭਮਤਾਃ|
ⅩⅤ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਿਫਰੂਿਸ਼ਨਃ ਪਰ੍ਗਤਯ੍ ਯਥਾ ਸੰਲਾਪੇਨ ਤਮ੍ ਉਨ੍ਮਾਥੇ ਪਾਤਯੇਯੁਸ੍ਤਥਾ ਮਨ੍ਤਿਯਤਾ
ⅩⅥ ਹੇਰੋਦੀਯਮਨੁਜੈਃ ਸਾਕੰ ਿਨਜਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਗਣੇਨ ਤੰ ਪਰ੍ਿਤ ਕਥਯਾਮਾਸੁਃ, ਹੇ ਗੁਰ,ੋ ਭਵਾਨ੍ ਸਤਯ੍ਃ

ਸਤਯ੍ਮੀਸ਼ਵ੍ਰੀਯਮਾਰ੍ਗਮੁਪਿਦਸ਼ਿਤ, ਕਮਿਪ ਮਾਨੁਸ਼਼ੰ ਨਾਨੁਰੁਧਯ੍ਤੇ, ਕਮਿਪ ਨਾਪੇਕ੍ਸ਼਼ਤੇ ਚ, ਤਦ੍ ਵਯੰ ਜਾਨੀਮਃ|
ⅩⅦ ਅਤਃ ਕੈਸਰਭੂਪਾਯ ਕਰ(ੋਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਦਾਤਵਯ੍ੋ ਨ ਵਾ? ਅਤ ਭਵਤਾ ਿਕੰ ਬੁਧਯ੍ਤੇ? ਤਦ੍ ਅਸ੍ਮਾਨ੍ ਵਦਤ|ੁ
ⅩⅧ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਖਲਤਾਂ ਿਵਜ੍ਞਾਯ ਕਿਥਤਵਾਨ੍, ਰੇ ਕਪਿਟਨਃ ਯੁਯੰ ਕੁਤੋ ਮਾਂ ਪਿਰਕ੍ਸ਼਼ਧਵ੍ੇ?
ⅩⅨ ਤਤ੍ਕਰਦਾਨਸਯ੍ ਮੁਦਾਂ ਮਾਂ ਦਰ੍ਸ਼ਯਤ| ਤਦਾਨੀਂ ਤੈਸ੍ਤਸਯ੍ ਸਮੀਪੰ ਮੁਦਾਚਤੁਰ੍ਥਭਾਗ ਆਨੀਤੇ
ⅩⅩ ਸ ਤਾਨ੍ ਪਪਰ੍ੱਛ, ਅਤ ਕਸਯ੍ੇਯੰ ਮੂਰ੍ੱਿਤ ਰ੍ਨਾਮ ਚਾਸ੍ਤੇ? ਤੇ ਜਗਦੁਃ, ਕੈਸਰਭੂਪਸਯ੍|
ⅩⅪ ਤਤਃ ਸ ਉਕ੍ਤਵਾਨ, ਕੈਸਰਸਯ੍ ਯਤ੍ ਤਤ੍ ਕੈਸਰਾਯ ਦੱਤ, ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਯਤ੍ ਤਦ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਾਯ ਦੱਤ|
ⅩⅫ ਇਿਤ ਵਾਕਯ੍ੰ ਿਨਸ਼ਮਯ੍ ਤੇ ਿਵਸ੍ਮਯੰ ਿਵਜ੍ਞਾਯ ਤੰ ਿਵਹਾਯ ਚਿਲਤਵਨ੍ਤਃ|
ⅩⅩⅢ ਤਸ੍ਿਮੰਨਹਿਨ ਿਸਦੂਿਕਨ(ਅ)ਰ੍ਥਾਤ੍ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਤ੍ ਨੱਥਾਸਯ੍ਨ੍ਤੀਿਤ ਵਾਕਯ੍ੰ ਯੇ ਵਦਨ੍ਿਤ, ਤੇ

ਯੀਸ਼ੇ◌ाਰਨ੍ਿਤਕਮ੍ ਆਗਤਯ੍ ਪਪਰ੍ੱਛੁਃ,
ⅩⅩⅣ ਹੇ ਗੁਰੋ, ਕਸ਼੍ਿਚਨ੍ਮਨੁਜਸ਼੍ਚੇਤ੍ ਿਨਃਸਨ੍ਤਾਨਃ ਸਨ੍ ਪਰ੍ਾਣਾਨ੍ ਤਯ੍ਜਿਤ, ਤਿਰ ਤਸਯ੍ ਭਾਤਾ ਤਸਯ੍ ਜਾਯਾਂ

ਵਯ੍ੁਹਯ੍ ਭਾਤੁਃ ਸਨ੍ਤਾਨਮ੍ ਉਤ੍ਪਾਦਿਯਸ਼਼ਯ੍ਤੀਿਤ ਮੂਸਾ ਆਿਦਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍|
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ⅩⅩⅤ ਿਕਨ੍ਤਸ੍ਮਾਕਮਤ ਕੇ(ਅ)ਿਪ ਜਨਾਃ ਸਪ੍ਤਸਹੋਦਰਾ ਆਸਨ੍, ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਜਯ੍ੇਸ਼਼੍ਠ ਏਕਾਂ ਕਨਯ੍ਾਂ ਵਯ੍ਵਹਾਤ੍,
ਅਪਰੰ ਪਰ੍ਾਣਤਯ੍ਾਗਕਾਲੇ ਸਵ੍ਯੰ ਿਨਃਸਨ੍ਤਾਨਃ ਸਨ੍ ਤਾਂ ਸ੍ਿਤਯੰ ਸਵ੍ਭਾਤਿਰ ਸਮਰ੍ਿਪਤਵਾਨ੍,

ⅩⅩⅥ ਤਤੋ ਿਦਤੀਯਾਿਦਸਪ੍ਤਮਾਨ੍ਤਾਸ਼੍ਚ ਤਥੈਵ ਚਕਃ|
ⅩⅩⅦ ਸ਼ੇਸ਼਼ੇ ਸਾਪੀ ਨਾਰੀ ਮਮਾਰ|
ⅩⅩⅧ ਮʼਤਾਨਾਮ੍ ਉੱਥਾਨਸਮਯੇ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸਪ੍ਤਾਨਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਸਾ ਨਾਰੀ ਕਸਯ੍ ਭਾਰ੍ੱਯਾ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ? ਯਸ੍ਮਾਤ੍

ਸਰ੍ੱਵਏਵ ਤਾਂ ਵਯ੍ਵਹਨ੍|
ⅩⅩⅨ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵਾਦੀਤ੍, ਯੂਯੰ ਧਰ੍ੰਮਪੁਸ੍ਤਕਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੀਯਾਂ ਸ਼ਕ੍ਿਤਞ੍ਚ ਨ ਿਵਜ੍ਞਾਯ ਭਾਨ੍ਿਤਮਨ੍ਤਃ|
ⅩⅩⅩਉੱਥਾਨਪਰ੍ਾਪ੍ਤਾ ਲੋਕਾ ਨ ਿਵਵਹਨ੍ਿਤ, ਨ ਚ ਵਾਚਾ ਦੀਯਨ੍ਤੇ, ਿਕਨ੍ਤੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸਵ੍ਰ੍ਗਸ੍ਥਦੂਤਾਨਾਂ ਸਦʼਸ਼ਾ

ਭਵਨ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅪ ਅਪਰੰ ਮʼਤਾਨਾਮੁੱਥਾਨਮਿਧ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਤੀਯਮੀਸ਼ਵ੍ਰੋਕ੍ਿਤਃ,
ⅩⅩⅫ "ਅਹਿਮਬਰ੍ਾਹੀਮ ਈਸ਼ਵ੍ਰ ਇਸਹ੍ਾਕ ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ ਯਾਕੂਬ ਈਸ਼ਵ੍ਰ"ਇਿਤ ਿਕੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਨਾਪਾਿਠ? ਿਕਨ੍ਤੀਸ਼ਵ੍ਰੋ

ਜੀਵਤਾਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰ:, ਸ ਮʼਤਾਨਾਮੀਸ਼ਵ੍ਰੋ ਨਿਹ|
ⅩⅩⅩⅢ ਇਿਤ ਸ਼ਤਾ ਸਰ੍ੱਵੇ ਲੋਕਾਸ੍ਤਸਯ੍ੋਪਦੇਸ਼ਾਦ੍ ਿਵਸ੍ਮਯੰ ਗਤਾਃ|
ⅩⅩⅩⅣ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਿਸਦੂਿਕਨਾਮ੍ ਿਨਰੁੱਤਰਤਵਾਰ੍ਤਾਂ ਿਨਸ਼ਮਯ੍ ਿਫਰੂਿਸ਼ਨ ਏਕਤ ਿਮਿਲਤਵਨ੍ਤਃ,
ⅩⅩⅩⅤ ਤੇਸ਼਼ਾਮੇਕੋ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਪਕੋ ਯੀਸ਼ੁੰ ਪਰੀਕ੍ਿਸ਼਼ਤੁੰ ਪਪੱਛ,
ⅩⅩⅩⅥ ਹੇ ਗੁਰੋ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਸ਼ਾਸ੍ਤਮਧਯ੍ੇ ਕਾਜ੍ਞਾ ਸ਼ਰ੍ੇਸ਼਼੍ਠਾ?
ⅩⅩⅩⅦ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਰੁਵਾਚ, ਤੰ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ਤਃਕਰਣੈਃ ਸਰ੍ੱਵਪਰ੍ਾਣੈਃ ਸਰ੍ੱਵਿਚੱਤੈਸ਼੍ਚ ਸਾਕੰ ਪਰ੍ਭੌ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰੇ ਪਰ੍ੀਯਸਵ੍,
ⅩⅩⅩⅧ ਏਸ਼਼ਾ ਪਰ੍ਥਮਮਹਾਜ੍ਞਾ| ਤਸਯ੍ਾਃ ਸਦʼਸ਼ੀ ਿਦਤੀਯਾਜ੍ਞੈਸ਼਼ਾ,
ⅩⅩⅩⅨ ਤਵ ਸਮੀਪਵਾਿਸਿਨ ਸਵ੍ਾਤ੍ਮਨੀਵ ਪਰ੍ੇਮ ਕੁਰ|ੁ
ⅩⅬ ਅਨਯੋ ਰ੍ਦਯੋਰਾਜ੍ਞਯੋਃ ਕʼਤ੍ਸ੍ਨਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਯਾ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਕ੍ਤʼਗਰ੍ਨ੍ਥਸਯ੍ ਚ ਭਾਰਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ|
ⅩⅬⅠ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਿਫਰੂਿਸ਼ਨਾਮ੍ ਏਕਤ ਸ੍ਿਥਿਤਕਾਲੇ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਾਨ੍ ਪਪਰ੍ੱਛ,
ⅩⅬⅡ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਮਿਧ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਕੀਦʼਗ੍ਬੋਧੋ ਜਾਯਤ?ੇ ਸ ਕਸਯ੍ ਸਨ੍ਤਾਨਃ? ਤਤਸ੍ਤੇ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵਦਨ੍, ਦਾਯੂਦਃ

ਸਨ੍ਤਾਨਃ|
ⅩⅬⅢ ਤਦਾ ਸ ਉਕ੍ਤਵਾਨ੍, ਤਿਰ ਦਾਯੂਦ੍ ਕਥਮ੍ ਆਤ੍ਮਾਿਧਸ਼਼੍ਠਾਨੇਨ ਤੰ ਪਰ੍ਭੰੁ ਵਦਿਤ ?
ⅩⅬⅣ ਯਥਾ ਮਮ ਪਰ੍ਭੁਿਮਦੰ ਵਾਕਯ੍ਮਵਦਤ੍ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰਃ| ਤਵਾਰੀਨ੍ ਪਾਦਪੀਠੰ ਤੇ ਯਾਵੰਨਿਹ ਕਰੋਮਯ੍ਹੰ| ਤਾਵਤ੍

ਕਾਲੰ ਮਦੀਯੇ ਤੰ ਦਕ੍ਸ਼਼ਪਾਰ੍ਸ਼ਵ੍ ਉਪਾਿਵਸ਼| ਅਤੋ ਯਿਦ ਦਾਯੂਦ੍ ਤੰ ਪਰ੍ਭੰੁ ਵਦਿਤ, ਰ੍ਿਤਹ ਸ ਕਥੰ ਤਸਯ੍ ਸਨ੍ਤਾਨ
ਭਵਿਤ?

ⅩⅬⅤ ਤਦਾਨੀਂ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਕੋਿਪ ਤਦਾਕਯ੍ਸਯ੍ ਿਕਮਪਯ੍ੁੱਤਰੰ ਦਾਤੁੰ ਨਾਸ਼ਕ੍ਨਤ੍;
ⅩⅬⅥ ਤੱਿਦਨਮਾਰਭਯ੍ ਤੰ ਿਕਮਿਪ ਵਾਕਯ੍ੰ ਪਰ੍ਸ਼਼੍ਟੁੰ ਕਸਯ੍ਾਿਪ ਸਾਹਸੋ ਨਾਭਵਤ੍|

ⅩⅩⅢ
Ⅰ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਯੀਸ਼ੁ ਰ੍ਜਨਿਨਵਹੰ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਸ਼ਂ੍ਚਾਵਦਤ੍,
Ⅱ ਅਧਯ੍ਾਪਕਾਃ ਿਫਰੂਿਸ਼ਨਸ਼੍ਚ ਮੂਸਾਸਨੇ ਉਪਿਵਸ਼ਨ੍ਿਤ,
Ⅲ ਅਤਸ੍ਤੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਯਦਯ੍ਤ੍ ਮਨ੍ਤੁਮ੍ ਆਜ੍ਞਾਪਯਨ੍ਿਤ, ਤਤ੍ ਮਨਯ੍ਧਵ੍ੰ ਪਾਲਯਧਵ੍ਞ੍ਚ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੇਸ਼਼ਾਂ

ਕਰ੍ੰਮਾਨੁਰੂਪੰ ਕਰ੍ੰਮ ਨ ਕੁਰੁਧਵ੍ੰ; ਯਤਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਵਾਕਯ੍ਮਾਤੰ ਸਾਰੰ ਕਾਰ੍ੱਯੇ ਿਕਮਿਪ ਨਾਸ੍ਿਤ|
Ⅳ ਤੇ ਦੁਰ੍ੱਵਹਾਨ੍ ਗੁਰੁਤਰਾਨ੍ ਭਾਰਾਨ੍ ਬਦ੍ੱਵਾ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਾਣਾਂ ਸ੍ਕਨ੍ਧੇਪਿਰ ਸਮਰ੍ਪਯਨ੍ਿਤ, ਿਕਨ੍ਤੁ

ਸਵ੍ਯਮਙ੍ਗੁਲਯ੍ੈਕਯਾਿਪ ਨ ਚਾਲਯਨ੍ਿਤ|
Ⅴ ਕੇਵਲੰ ਲੋਕਦਰ੍ਸ਼ਨਾਯ ਸਰ੍ੱਵਕਰ੍ੰਮਾਿਣ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਿਤ; ਫਲਤਃ ਪੱਟਬਨ੍ਧਾਨ੍ ਪਰ੍ਸਾਰ੍ੱਯ ਧਾਰਯਨ੍ਿਤ, ਸਵ੍ਵਸ੍ਤੇਸ਼਼ੁ

ਚ ਦੀਰ੍ਘਗਰ੍ਨ੍ਥੀਨ੍ ਧਾਰਯਨ੍ਿਤ;
Ⅵ ਭੋਜਨਭਵਨ ਉੱਚਸ੍ਥਾਨੰ, ਭਜਨਭਵਨੇ ਪਰ੍ਧਾਨਮਾਸਨੰ,
Ⅶ ਹੱਠੇ ਨਮਸ੍ਕਾਰੰ ਗੁਰੁਿਰਿਤ ਸਮ੍ਬੋਧਨਞ੍ਚੈਤਾਿਨ ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ ਵਾਞ੍ਛਨ੍ਿਤ|
Ⅷ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੂਯੰ ਗੁਰਵ ਇਿਤ ਸਮ੍ਬੋਧਨੀਯਾ ਮਾ ਭਵਤ, ਯਤੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਏਕਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਏਵ ਗੁਰੁ
Ⅸ ਰਯ੍ੂਯੰ ਸਰ੍ੱਵੇ ਿਮਥੋ ਭਾਤਰਸ਼੍ਚ| ਪੁਨਃ ਪʼਿਥਵਯ੍ਾਂ ਕਮਿਪ ਿਪਤੇਿਤ ਮਾ ਸਮ੍ਬੁਧਯ੍ਧਵ੍,ੰ ਯਤੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮੇਕਃ

ਸਵ੍ਰ੍ਗਸ੍ਥਏਵ ਿਪਤਾ|
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Ⅹ ਯੂਯੰ ਨਾਯਕੇਿਤ ਸਮ੍ਭਾਿਸ਼਼ਤਾ ਮਾ ਭਵਤ, ਯਤੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮੇਕਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਏਵ ਨਾਯਕਃ|
Ⅺ ਅਪਰੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਮਧਯ੍ੇ ਯਃ ਪੁਮਾਨ੍ ਸ਼ਰ੍ੇਸ਼਼੍ਠਃ ਸ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਸੇਿਵਸ਼਼ਯ੍ਤ|ੇ
Ⅻਯਤੋ ਯਃ ਸਵ੍ਮੁੰਨਮਿਤ, ਸ ਨਤਃ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਤੇ; ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਸਵ੍ਮਵਨਤੰ ਕਰੋਿਤ, ਸ ਉਂਨਤਃ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਤੇ|
ⅩⅢ ਹਨ੍ਤ ਕਪਿਟਨ ਉਪਾਧਯ੍ਾਯਾਃ ਿਫਰੂਿਸ਼ਨਸ਼੍ਚ, ਯੂਯੰ ਮਨੁਜਾਨਾਂ ਸਮਕ੍ਸ਼਼ੰ ਸਵ੍ਰ੍ਗਦਾਰੰ ਰੁਨ੍ਧ, ਯੂਯੰ ਸਵ੍ਯੰ

ਤੇਨ ਨ ਪਰ੍ਿਵਸ਼ਥ, ਪਰ੍ਿਵਿਵਕ੍ਸ਼਼ੂਨਿਪ ਵਾਰਯਥ| ਵਤ ਕਪਿਟਨ ਉਪਾਧਯ੍ਾਯਾਃ ਿਫਰੂਿਸ਼ਨਸ਼੍ਚ ਯੂਯੰ ਛਲਾਦ੍ ਦੀਰ੍ਘੰ
ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯ੍ ਿਵਧਵਾਨਾਂ ਸਰ੍ੱਵਸਵ੍ੰ ਗਰ੍ਸਥ, ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਘੋਰਤਰਦਣ੍ਡੋ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

ⅩⅣ ਹਨ੍ਤ ਕਪਿਟਨ ਉਪਾਧਯ੍ਾਯਾਃ ਿਫਰੂਿਸ਼ਨਸ਼੍ਚ, ਯੂਯਮੇਕੰ ਸਵ੍ਧਰ੍ੰਮਾਵਲਮ੍ਿਬਨੰ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਸਾਗਰੰ
ਭੂਮਣ੍ਡਲਞ੍ਚ ਪਰ੍ਦਕ੍ਿਸ਼਼ਣੀਕੁਰੁਥ,

ⅩⅤ ਕਞ੍ਚਨ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ ਸਵ੍ਤੋ ਿਦਗੁਣਨਰਕਭਾਜਨੰ ਤੰ ਕੁਰੁਥ|
ⅩⅥ ਵਤ ਅਨ੍ਧਪਥਦਰ੍ਸ਼ਕਾਃ ਸਰ੍ੱਵੇ, ਯੂਯੰ ਵਦਥ, ਮਨ੍ਿਦਰਸਯ੍ ਸ਼ਪਥਕਰਣਾਤ੍ ਿਕਮਿਪ ਨ ਦੇਯੰ; ਿਕਨ੍ਤੁ

ਮਨ੍ਿਦਰਸ੍ਥਸੁਵਰ੍ਣਸਯ੍ ਸ਼ਪਥਕਰਣਾਦ੍ ਦੇਯੰ|
ⅩⅦ ਹੇ ਮੂਢਾ ਹੇ ਅਨ੍ਧਾਃ ਸੁਵਰ੍ਣੰ ਤਤ੍ਸੁਵਰ੍ਣਪਾਵਕਮਨ੍ਿਦਰਮ੍ ਏਤਯੋਰੁਭਯੋ ਰ੍ਮਧਯ੍ੇ ਿਕੰ ਸ਼ਰ੍ੇਯਃ?
ⅩⅧ ਅਨਯ੍ੱਚ ਵਦਥ, ਯਜ੍ਞਵੇਦਯ੍ਾਃ ਸ਼ਪਥਕਰਣਾਤ੍ ਿਕਮਿਪ ਨ ਦੇਯੰ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਦੁਪਿਰਸ੍ਿਥਤਸਯ੍

ਨੈਵੇਦਯ੍ਸਯ੍ ਸ਼ਪਥਕਰਣਾਦ੍ ਦੇਯੰ|
ⅩⅨ ਹੇ ਮੂਢਾ ਹੇ ਅਨ੍ਧਾਃ, ਨੈਵੇਦਯ੍ੰ ਤੰਨੈਵੇਦਯ੍ਪਾਵਕਵੇਿਦਰੇਤਯੋਰੁਭਯੋ ਰ੍ਮਧਯ੍ੇ ਿਕੰ ਸ਼ਰ੍ੇਯਃ?
ⅩⅩ ਅਤਃ ਕੇਨਿਚਦ੍ ਯਜ੍ਞਵੇਦਯ੍ਾਃ ਸ਼ਪਥੇ ਕʼਤੇ ਤਦੁਪਿਰਸ੍ਥਸਯ੍ ਸਰ੍ੱਵਸਯ੍ ਸ਼ਪਥਃ ਿ ਯਤੇ|
ⅩⅪ ਕੇਨਿਚਤ੍ ਮਨ੍ਿਦਰਸਯ੍ ਸ਼ਪਥੇ ਕʼਤੇ ਮਨ੍ਿਦਰਤੰਿਨਵਾਿਸਨਃ ਸ਼ਪਥਃ ਿ ਯਤੇ|
ⅩⅫ ਕੇਨਿਚਤ੍ ਸਵ੍ਰ੍ਗਸਯ੍ ਸ਼ਪਥੇ ਕʼਤੇ ਈਸ਼ਵ੍ਰੀਯਿਸੰਹਾਸਨਤਦੁਪਰ੍ੱਯੁਪਿਵਸ਼਼੍ਟਯੋਃ ਸ਼ਪਥਃ ਿ ਯਤੇ|
ⅩⅩⅢ ਹਨ੍ਤ ਕਪਿਟਨ ਉਪਾਧਯ੍ਾਯਾਃ ਿਫਰੂਿਸ਼ਨਸ਼੍ਚ, ਯੂਯੰ ਪੋਿਦਨਾਯਾਃ ਿਸਤੱਛਤਾਯਾ ਜੀਰਕਸਯ੍

ਚ ਦਸ਼ਮਾਸ਼ਂਾਨ੍ ਦੱਥ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਯਾ ਗੁਰੁਤਰਾਨ੍ ਨਯ੍ਾਯਦਯਾਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਾਨ੍ ਪਿਰਤਯ੍ਜਥ; ਇਮੇ
ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਰਾਚਰਣੀਯਾ ਅਮੀ ਚ ਨ ਲੰਘਨੀਯਾਃ|

ⅩⅩⅣ ਹੇ ਅਨ੍ਧਪਥਦਰ੍ਸ਼ਕਾ ਯੂਯੰ ਮਸ਼ਕਾਨ੍ ਅਪਸਾਰਯਥ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਮਹਾਙ੍ਗਾਨ੍ ਗਰ੍ਸਥ|
ⅩⅩⅤ ਹਨ੍ਤ ਕਪਿਟਨ ਉਪਾਧਯ੍ਾਯਾਃ ਿਫਰੂਿਸ਼ਨਸ਼੍ਚ, ਯੂਯੰ ਪਾਨਪਾਤਾਣਾਂ ਭੋਜਨਪਾਤਾਣਾਞ੍ਚ ਬਿਹਃ

ਪਿਰਸ਼਼੍ਕੁਰੁਥ; ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਦਭਯ੍ਨ੍ਤਰੰ ਦੁਰਾਤ੍ਮਤਯਾ ਕਲੁਸ਼਼ੇਣ ਚ ਪਿਰਪੂਰ੍ਣਮਾਸ੍ਤੇ|
ⅩⅩⅥ ਹੇ ਅਨ੍ਧਾਃ ਿਫਰੂਿਸ਼ਲੋਕਾ ਆਦੌ ਪਾਨਪਾਤਾਣਾਂ ਭੋਜਨਪਾਤਾਣਾਞ੍ਚਾਭਯ੍ਨ੍ਤਰੰ ਪਿਰਸ਼਼੍ਕੁਰੁਤ, ਤੇਨ ਤੇਸ਼਼ਾਂ

ਬਿਹਰਿਪ ਪਿਰਸ਼਼੍ਕਾਿਰਸ਼਼ਯ੍ਤੇ|
ⅩⅩⅦ ਹਨ੍ਤ ਕਪਿਟਨ ਉਪਾਧਯ੍ਾਯਾਃ ਿਫਰੂਿਸ਼ਨਸ਼੍ਚ, ਯੂਯੰ ਸ਼ੁਕ੍ਲੀਕʼਤਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਸਵ੍ਰੂਪਾ ਭਵਥ, ਯਥਾ

ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਭਵਨਸਯ੍ ਬਿਹਸ਼੍ਚਾਰੁ, ਿਕਨ੍ਤਭਯ੍ਨ੍ਤਰੰ ਮʼਤਲੋਕਾਨਾਂ ਕੀਕਸ਼ੈਃ ਸਰ੍ੱਵਪਰ੍ਕਾਰਮਲੇਨ ਚ ਪਿਰਪੂਰ੍ਣਮ੍;
ⅩⅩⅧ ਤਥੈਵ ਯੂਯਮਿਪ ਲੋਕਾਨਾਂ ਸਮਕ੍ਸ਼਼ੰ ਬਿਹਰ੍ਧਾਰ੍ੰਿਮਕਾਃ ਿਕਨ੍ਤਨ੍ਤਃਕਰਣੇਸ਼਼ੁ

ਕੇਵਲਕਾਪਟਯ੍ਾਧਰ੍ੰਮਾਭਯ੍ਾਂ ਪਿਰਪੂਰ੍ਣਾਃ|
ⅩⅩⅨ ਹਾ ਹਾ ਕਪਿਟਨ ਉਪਾਧਯ੍ਾਯਾਃ ਿਫਰੂਿਸ਼ਨਸ਼੍ਚ, ਯੂਯੰ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਨਾਂ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਗੇਹੰ ਿਨਰ੍ੰਮਾਥ,

ਸਾਧੂਨਾਂ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਿਨਕੇਤਨੰ ਸ਼ੋਭਯਥ
ⅩⅩⅩ ਵਦਥ ਚ ਯਿਦ ਵਯੰ ਸਵ੍ੇਸ਼਼ਾਂ ਪੂਰ੍ੱਵਪੁਰੁਸ਼਼ਾਣਾਂ ਕਾਲ ਅਸ੍ਥਾਸਯ੍ਾਮ, ਤਿਰ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਨਾਂ ਸ਼ੋਿਣਤਪਾਤਨੇ

ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸਹਭਾਿਗਨ ਨਾਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਾਮ|
ⅩⅩⅪ ਅਤੋ ਯੂਯੰ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਘਾਤਕਾਨਾਂ ਸਨ੍ਤਾਨਾ ਇਿਤ ਸਵ੍ਯਮੇਵ ਸਵ੍ੇਸ਼਼ਾਂ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ ਦੱਥ|
ⅩⅩⅫ ਅਤੋ ਯੂਯੰ ਿਨਜਪੂਰ੍ੱਵਪੁਰੁਸ਼਼ਾਣਾਂ ਪਿਰਮਾਣਪਾਤੰ ਪਿਰਪੂਰਯਤ|
ⅩⅩⅩⅢ ਰੇ ਭੁਜਗਾਃ ਕʼਸ਼਼੍ਣਭੁਜਗਵੰਸ਼ਾਃ, ਯੂਯੰ ਕਥੰ ਨਰਕਦਣ੍ਡਾਦ੍ ਰਕ੍ਿਸ਼਼ਸ਼਼ਯ੍ਧਵ੍|ੇ
ⅩⅩⅩⅣ ਪਸ਼ਯ੍ਤ, ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮਨ੍ਿਤਕਮ੍ ਅਹੰ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਨ ਬੁੱਿਧਮਤ ਉਪਾਧਯ੍ਾਯਾਸ਼ਂ੍ਚ ਪਰ੍ੇਸ਼਼ਿਯਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ,

ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਕਿਤਪਯਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਘਾਿਨਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤ,ੇ ਕਸ਼ੇ ਚ ਘਾਿਨਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤੇ, ਕੇਿਚਦ੍ ਭਜਨਭਵਨੇ
ਕਸ਼਼ਾਿਭਰਾਘਾਿਨਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤੇ, ਨਗਰੇ ਨਗਰੇ ਤਾਿਡਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤੇ ਚ;

ⅩⅩⅩⅤ ਤੇਨ ਸਤ੍ਪੁਰੁਸ਼਼ਸਯ੍ ਹਾਿਬਲੋ ਰਕ੍ਤਪਾਤਮਾਰਭਯ੍ ਬੇਿਰਿਖਯਃ ਪੁਤੰ ਯੰ ਿਸਖਿਰਯੰ ਯੂਯੰ
ਮਨ੍ਿਦਰਯਜ੍ਞਵੇਦਯ੍ੋ ਰ੍ਮਧਯ੍ੇ ਹਤਵਨ੍ਤਃ, ਤਦੀਯਸ਼ੋਿਣਤਪਾਤੰ ਯਾਵਦ੍ ਅਸ੍ਿਮਨ੍ ਦੇਸ਼ੇ ਯਾਵਤਾਂ ਸਾਧੁਪੁਰੁਸ਼਼ਾਣਾਂ
ਸ਼ੋਿਣਤਪਾਤੋ (ਅ)ਭਵਤ੍ ਤਤ੍ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਮਾਗਸਾਂ ਦਣ੍ਡਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਸੁ ਵਰ੍ੱਿਤਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤ|ੇ
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ⅩⅩⅩⅥ ਅਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ਤ ਤਥਯ੍ੰ ਵਦਾਿਮ, ਿਵਦਯ੍ਮਾਨੇ(ਅ)ਸ੍ਿਮਨ੍ ਪੁਰੁਸ਼਼ੇ ਸਰ੍ੱਵੇ ਵਰ੍ੱਿਤਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤ|ੇ
ⅩⅩⅩⅦ ਹੇ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ ਹੇ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ ਨਗਿਰ ਤੰ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਨ ਹਤਵਤੀ, ਤਵ ਸਮੀਪੰ ਪਰ੍ੇਿਰਤਾਸ਼ਂ੍ਚ

ਪਾਸ਼਼ਾਣੈਰਾਹਤਵਤੀ, ਯਥਾ ਕੁੱਕੁਟੀ ਸ਼ਾਵਕਾਨ੍ ਪਕ੍ਸ਼਼ਾਧਃ ਸੰਗʼਹ੍ਲਾਿਤ, ਤਥਾ ਤਵ ਸਨ੍ਤਾਨਾਨ੍ ਸੰਗਰ੍ਹੀਤੁੰ ਅਹੰ
ਬਹੁਵਾਰਮ੍ ਐੱਛੰ; ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੰ ਨ ਸਮਮਨਯ੍ਥਾਃ|

ⅩⅩⅩⅧ ਪਸ਼ਯ੍ਤ ਯਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਵਾਸਸ੍ਥਾਨਮ੍ ਉੱਿਛੰਨੰ ਤਯ੍ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਤੇ|
ⅩⅩⅩⅨ ਅਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਤਥਯ੍ੰ ਵਦਾਿਮ, ਯਃ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਨਾਮ੍ਨਾਗੱਛਿਤ, ਸ ਧਨਯ੍ ਇਿਤ ਵਾਣੀਂ ਯਾਵੰਨ

ਵਿਦਸ਼਼ਯ੍ਥ, ਤਾਵਤ੍ ਮਾਂ ਪੁਨ ਰ੍ਨ ਦਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਥ|

ⅩⅩⅣ
Ⅰ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਯੀਸ਼ੁ ਰਯ੍ਦਾ ਮਨ੍ਿਦਰਾਦ੍ ਬਿਹ ਰ੍ਗੱਛਿਤ, ਤਦਾਨੀਂ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਸ੍ਤੰ ਮਨ੍ਿਦਰਿਨਰ੍ੰਮਾਣੰ

ਦਰ੍ਸ਼ਿਯਤੁਮਾਗਤਾਃ|
Ⅱ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਾਨੁਵਾਚ, ਯੂਯੰ ਿਕਮੇਤਾਿਨ ਨ ਪਸ਼ਯ੍ਥ? ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਹੰ ਸਤਯ੍ੰ ਵਦਾਿਮ, ਏਤੰਿਨਚਯਨਸਯ੍

ਪਾਸ਼਼ਾਣੈਕਮਪਯ੍ਨਯ੍ਪਾਸ਼਼ਾਣੇ◌ाਪਿਰ ਨ ਸ੍ਥਾਸਯ੍ਿਤ ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ ਭੂਿਮਸਾਤ੍ ਕਾਿਰਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤੇ|
Ⅲ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਜੈਤੁਨਪਰ੍ੱਵਤੋਪਿਰ ਸਮੁਪਿਵਸ਼਼੍ਟੇ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਸ੍ਤਸਯ੍ ਸਮੀਪਮਾਗਤਯ੍ ਗੁਪ੍ਤੰ ਪਪਰ੍ੱਛੁਃ,

ਏਤਾ ਘਟਨਾਃ ਕਦਾ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ? ਭਵਤ ਆਗਮਨਸਯ੍ ਯੁਗਾਨ੍ਤਸਯ੍ ਚ ਿਕੰ ਲਕ੍ਸ਼਼੍ਮ? ਤਦਸ੍ਮਾਨ੍ ਵਦਤੁ|
Ⅳ ਤਦਾਨੀਂ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਾਨਵੋਚਤ੍, ਅਵਧਦ੍ੱਵ,ੰ ਕੋਿਪ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਨ ਭਮਯੇਤ੍|
Ⅴਬਹਵੋ ਮਮ ਨਾਮ ਗʼਹ੍ਲਨ੍ਤਆਗਿਮਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ, ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੋ(ਅ)ਹਮੇਵੇਿਤ ਵਾਚੰ ਵਦਨ੍ਤੋ ਬਹੂਨ੍ ਭਮਿਯਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ|
Ⅵ ਯੂਯਞ੍ਚ ਸੰਗਰ੍ਾਮਸਯ੍ ਰਣਸਯ੍ ਚਾਡਮ੍ਬਰੰ ਸ਼ਰ੍ੋਸ਼਼ਯ੍ਥ, ਅਵਧਦ੍ੱਵੰ ਤੇਨ ਚਞ੍ਚਲਾ ਮਾ ਭਵਤ, ਏਤਾਨਯ੍ਵਸ਼ਯ੍ੰ

ਘਿਟਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤੇ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਦਾ ਯੁਗਾਨ੍ਤੋ ਨਿਹ|
Ⅶ ਅਪਰੰ ਦੇਸ਼ਸਯ੍ ਿਵਪਕ੍ਸ਼਼ੋ ਦੇਸ਼ੋ ਰਾਜਯ੍ਸਯ੍ ਿਵਪਕ੍ਸ਼਼ੋ ਰਾਜਯ੍ੰ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ, ਸ੍ਥਾਨੇ ਸ੍ਥਾਨੇ ਚ ਦੁਰ੍ਿਭਕ੍ਸ਼਼ੰ

ਮਹਾਮਾਰੀ ਭੂਕਮ੍ਪਸ਼੍ਚ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ,
Ⅷ ਏਤਾਿਨ ਦੁਃਖੋਪ ਮਾਃ|
Ⅸ ਤਦਾਨੀਂ ਲੋਕਾ ਦੁਃਖੰ ਭੋਜਿਯਤੁੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪਰਕਰੇਸ਼਼ੁ ਸਮਰ੍ਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਹਿਨਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਚ, ਤਥਾ ਮਮ

ਨਾਮਕਾਰਣਾਦ੍ ਯੂਯੰ ਸਰ੍ੱਵਦੇਸ਼ੀਯਮਨੁਜਾਨਾਂ ਸਮੀਪੇ ਘʼਣਾਰਾ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਥ|
Ⅹ ਬਹੁਸ਼਼ੁ ਿਵਘ੍ਨੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਵਤ੍ਸੁ ਪਰਸ੍ਪਰਮ੍ ਰੁ̓ ◌ृਤੀਯਾਂ ਕʼਤਵਤ੍ਸੁ ਚ ਏਕੋ(ਅ)ਪਰੰ ਪਰਕਰੇਸ਼਼ੁ

ਸਮਰ੍ਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
Ⅺ ਤਥਾ ਬਹਵੋ ਮʼਸ਼਼ਾਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਨ ਉਪਸ੍ਥਾਯ ਬਹੂਨ੍ ਭਮਿਯਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ|
Ⅻ ਦੁਸ਼਼੍ਕਰ੍ੰਮਣਾਂ ਬਾਹੁਲਯ੍ਾਞ੍ਚ ਬਹੂਨਾਂ ਪਰ੍ੇਮ ਸ਼ੀਤਲੰ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
ⅩⅢ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਸ਼ੇਸ਼਼ੰ ਯਾਵਦ੍ ਧੈਰ੍ੱਯਮਾਸ਼ਰ੍ਯਤ,ੇ ਸਏਵ ਪਿਰਤਾਿਯਸ਼਼ਯ੍ਤੇ|
ⅩⅣ ਅਪਰੰ ਸਰ੍ੱਵਦੇਸ਼ੀਯਲੋਕਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤਮਾਕ੍ਸ਼਼ੀ ਭਿਵਤੁੰ ਰਾਜਸਯ੍ ਸ਼ੁਭਸਮਾਚਾਰਃ ਸਰ੍ੱਵਜਗਿਤ ਪਰ੍ਚਾਿਰਸ਼਼ਯ੍ਤ,ੇ

ਏਤਾਦʼਿਸ਼ ਸਿਤ ਯੁਗਾਨ੍ਤ ਉਪਸ੍ਥਾਸਯ੍ਿਤ|
ⅩⅤ ਅਤੋ ਯਤ੍ ਸਰ੍ੱਵਨਾਸ਼ਕʼਦ੍ਘʼਣਾਰੰ ਵਸ੍ਤੁ ਦਾਿਨਯੇਲ੍ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਿਦਨਾ ਪਰ੍ੋਕ੍ਤੰ ਤਦ੍ ਯਦਾ ਪੁਣਯ੍ਸ੍ਥਾਨੇ

ਸ੍ਥਾਿਪਤੰ ਦਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਥ, (ਯਃ ਪਠਿਤ, ਸ ਬੁਧਯ੍ਤਾ)ਂ
ⅩⅥ ਤਦਾਨੀਂ ਯੇ ਿਯਹੂਦੀਯਦੇਸ਼ੇ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ਿਤ, ਤੇ ਪਰ੍ੱਵਤੇਸ਼਼ੁ ਪਲਾਯਨ੍ਤਾ|ਂ
ⅩⅦ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਗʼਹਪʼਸ਼਼੍ਠੇ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ, ਸ ਗʼਹਾਤ੍ ਿਕਮਿਪ ਵਸ੍ਤਾਨੇਤੁਮ੍ ਅਧ◌ੇा ਨਾਵਰੋਹੇਤ੍|
ⅩⅧ ਯਸ਼੍ਚ ਕ੍ਸ਼਼ੇਤੇ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ, ਸੋਿਪ ਵਸ੍ਤਮਾਨੇਤੁੰ ਪਰਾਵʼਤਯ੍ ਨ ਯਾਯਾਤ੍|
ⅩⅨ ਤਦਾਨੀਂ ਗਰ੍ਿਭਣੀਸ੍ਤਨਯ੍ਪਾਯਿਯਤੀਣਾਂ ਦੁਰ੍ਗਿਤ ਰ੍ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
ⅩⅩ ਅਤੋ ਯਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਪਲਾਯਨੰ ਸ਼ੀਤਕਾਲੇ ਿਵਸ਼ਰ੍ਾਮਵਾਰੇ ਵਾ ਯੰਨ ਭਵੇਤ੍, ਤਦਰ੍ਥੰ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯਧਵ੍ਮ੍|
ⅩⅪ ਆ ਜਗਦਾਰਮ੍ਭਾਦ੍ ਏਤਤ੍ਕਾਲਪਰ੍ੱਯਨਨ੍ਤੰ ਯਾਦʼਸ਼ਃ ਕਦਾਿਪ ਨਾਭਵਤ੍ ਨ ਚ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਤਾਦʼਸ਼ੋ

ਮਹਾਕ੍ਲੇਸ਼ਸ੍ਤਦਾਨੀਮ੍ ਉਪਸ੍ਥਾਸਯ੍ਿਤ|
ⅩⅫ ਤਸਯ੍ ਕ੍ਲੇਸ਼ਸਯ੍ ਸਮਯੋ ਯਿਦ ਹ੍ਸਵ੍ੋ ਨ ਿ ਯੇਤ, ਤਿਰ ਕਸਯ੍ਾਿਪ ਪਰ੍ਾਿਣਨ ਰਕ੍ਸ਼਼ਣੰ ਭਿਵਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨੁਯਾਤ੍,

ਿਕਨ੍ਤੁ ਮਨਨੀਤਮਨੁਜਾਨਾਂ ਕʼਤੇ ਸ ਕਾਲੋ ਹ੍ਸਵ੍ੀਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਤੇ|
ⅩⅩⅢਅਪਰਞ੍ਚ ਪਸ਼ਯ੍ਤ, ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੋ(ਅ)ਤ ਿਵਦਯ੍ਤੇ, ਵਾ ਤਤ ਿਵਦਯ੍ਤੇ, ਤਦਾਨੀਂ ਯਦੀ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ ਇਿਤ

ਵਾਕਯ੍ੰ ਵਦਿਤ, ਤਥਾਿਪ ਤਤ੍ ਨ ਪਰ੍ਤੀਤ੍|
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ⅩⅩⅣ ਯਤੋ ਭਾਕ੍ਤਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਾ ਭਾਕ੍ਤਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਨਸ਼੍ਚ ਉਪਸ੍ਥਾਯ ਯਾਿਨ ਮਹਨ੍ਿਤ ਲਕ੍ਸ਼਼੍ਮਾਿਣ
ਿਚਤਕਰ੍ੰਮਾਿਣ ਚ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਿਯਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ, ਤੈ ਰਯ੍ਿਦ ਸਮ੍ਭਵੇਤ੍ ਤਿਰ ਮਨਨੀਤਮਾਨਵਾ ਅਿਪ ਭਾਿਮਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤੇ|

ⅩⅩⅤ ਪਸ਼ਯ੍ਤ, ਘਟਨਾਤਃ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਵਾਰ੍ੱਤਾਮ੍ ਅਵਾਿਦਸ਼਼ਮ੍|
ⅩⅩⅥਅਤਃ ਪਸ਼ਯ੍ਤ, ਸ ਪਰ੍ਾਨ੍ਤਰੇ ਿਵਦਯ੍ਤਇਿਤ ਵਾਕਯ੍ੇ ਕੇਨਿਚਤ੍ ਕਿਥਤੇਿਪ ਬਿਹ ਰ੍ਮਾ ਗੱਛਤ, ਵਾ ਪਸ਼ਯ੍ਤ,

ਸੋਨ੍ਤਃਪੁਰੇ ਿਵਦਯ੍ਤੇ, ਏਤਦਾਕਯ੍ ਉਕ੍ਤੇਿਪ ਮਾ ਪਰ੍ਤੀਤ|
ⅩⅩⅦ ਯਤੋ ਯਥਾ ਿਵਦਯ੍ੁਤ੍ ਪੂਰ੍ੱਵਿਦਸ਼ੋ ਿਨਰ੍ਗਤਯ੍ ਪਸ਼੍ਿਚਮਿਦਸ਼ੰ ਯਾਵਤ੍ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਤੇ, ਤਥਾ

ਮਾਨੁਸ਼਼ਪੁਤਸਯ੍ਾਪਯ੍ਾਗਮਨੰ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅧ ਯਤ ਸ਼ਵਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ, ਤਤੇਵ ਗʼਧਰ੍ਾ ਿਮਲਨ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅨ ਅਪਰੰ ਤਸਯ੍ ਕ੍ਲੇਸ਼ਸਮਯਸਯ੍ਾਵਯ੍ਵਿਹਤਪਰਤ ਸੂਰ੍ੱਯਸਯ੍ ਤੇਜੋ ਲੋਪ੍ਸਯ੍ਤੇ, ਚਨ੍ਦਮਾ ਜਯ੍ੋਸ੍ਨਾਂ ਨ

ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਿਤ, ਨਭਸੋ ਨਕ੍ਸ਼਼ਤਾਿਣ ਪਿਤਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ, ਗਗਣੀਯਾ ਗਰ੍ਹਾਸ਼੍ਚ ਿਵਚਿਲਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅩ ਤਦਾਨੀਮ੍ ਆਕਾਸ਼ਮਧਯ੍ੇ ਮਨੁਜਸੁਤਸਯ੍ ਲਕ੍ਸ਼਼੍ਮ ਦਰ੍ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਤੇ, ਤਤੋ ਿਨਜਪਰਾ ਮੇਣ ਮਹਾਤੇਜਸਾ ਚ

ਮੇਘਾਰੂਢੰ ਮਨੁਜਸੁਤੰ ਨਭਸਾਗੱਛਨ੍ਤੰ ਿਵਲੋਕਯ੍ ਪʼਿਥਵਯ੍ਾਃ ਸਰ੍ੱਵਵੰਸ਼ੀਯਾ ਿਵਲਿਪਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅪ ਤਦਾਨੀਂ ਸ ਮਹਾਸ਼ਬ੍ਦਾਯਮਾਨਤੂਰ੍ੱਯਾ ਵਾਦਕਾਨ੍ ਿਨਜਦੂਤਾਨ੍ ਪਰ੍ਹੇਸ਼਼ਯ੍ਿਤ, ਤੇ ਵਯ੍ੋਮ੍ਨ

ਏਕਸੀਮਾਤੋ(ਅ)ਪਰਸੀਮਾਂ ਯਾਵਤ੍ ਚਤੁਰ੍ਿਦਸ਼ਸ੍ਤਸਯ੍ ਮਨਨੀਤਜਨਾਨ੍ ਆਨੀਯ ਮੇਲਿਯਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅫ ਉਡੁਮ੍ਬਰਪਾਦਪਸਯ੍ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ਤੰ ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਧਵ੍ੰ; ਯਦਾ ਤਸਯ੍ ਨਵੀਨਾਃ ਸ਼ਾਖਾ ਜਾਯਨ੍ਤੇ, ਪੱਲਵਾਿਦਸ਼੍ਚ

ਿਨਰ੍ਗੱਛਿਤ, ਤਦਾ ਿਨਦਾਘਕਾਲਃ ਸਿਵਧੋ ਭਵਤੀਿਤ ਯੂਯੰ ਜਾਨੀਥ;
ⅩⅩⅩⅢ ਤਦਦ੍ ਏਤਾ ਘਟਨਾ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਸ ਸਮਯੋ ਦਾਰ ਉਪਾਸ੍ਥਾਦ੍ ਇਿਤ ਜਾਨੀਤ|
ⅩⅩⅩⅣ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਹੰ ਤਥਯ੍ੰ ਵਦਾਿਮ, ਇਦਾਨੀਨ੍ਤਨਜਨਾਨਾਂ ਗਮਨਾਤ੍ ਪੂਰ੍ੱਵਮੇਵ ਤਾਿਨ ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ

ਘਿਟਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤੇ|
ⅩⅩⅩⅤ ਨਭੋਮੇਿਦਨਯ੍ੋ ਰ੍ਲੁਪ੍ਤਯੋਰਿਪ ਮਮ ਵਾਕ੍ ਕਦਾਿਪ ਨ ਲੋਪ੍ਸਯ੍ਤ|ੇ
ⅩⅩⅩⅥ ਅਪਰੰ ਮਮ ਤਾਤੰ ਿਵਨਾ ਮਾਨੁਸ਼਼ਃ ਸਵ੍ਰ੍ਗਸ੍ਥੋ ਦੂਤੋ ਵਾ ਕੋਿਪ ਤੱਿਦਨੰ ਤੱਦਣ੍ਡਞ੍ਚ ਨ ਜ੍ਞਾਪਯਿਤ|
ⅩⅩⅩⅦ ਅਪਰੰ ਨਹੇ ਿਵਦਯ੍ਮਾਨੇ ਯਾਦʼਸ਼ਮਭਵਤ੍ ਤਾਦʼਸ਼ੰ ਮਨੁਜਸੁਤਸਯ੍ਾਗਮਨਕਾਲੇਿਪ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅩⅧ ਫਲਤੋ ਜਲਾਪ੍ਲਾਵਨਾਤ੍ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਯੱਿਦਨੰ ਯਾਵਤ੍ ਨਹਃ ਪੋਤੰ ਨਾਰੋਹਤ੍, ਤਾਵਤ੍ਕਾਲੰ ਯਥਾ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਾ

ਭੋਜਨੇ ਪਾਨੇ ਿਵਵਹਨੇ ਿਵਵਾਹਨੇ ਚ ਪਰ੍ਵʼ◌ੱਤਾ ਆਸਨ੍;
ⅩⅩⅩⅨਅਪਰਮ੍ਆਪ੍ਲਾਿਵਤੋਯਮਾਗਤਯ੍ ਯਾਵਤ੍ ਸਕਲਮਨੁਜਾਨ੍ ਪ੍ਲਾਵਿਯਤਾ ਨਾਨਯਤ੍, ਤਾਵਤ੍ ਤੇ ਯਥਾ ਨ

ਿਵਦਾਮਾਸੁਃ, ਤਥਾ ਮਨੁਜਸੁਤਾਗਮਨੇਿਪ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
ⅩⅬ ਤਦਾ ਕ੍ਸ਼਼ੇਤਸ੍ਿਥਤਯੋਰ੍ਦਯੋਰੇਕੋ ਧਾਿਰਸ਼਼ਯ੍ਤੇ, ਅਪਰਸ੍ਤਯ੍ਾਿਜਸ਼਼ਯ੍ਤੇ|
ⅩⅬⅠ ਤਥਾ ਪੇਸ਼਼ਣਯ੍ਾ ਿਪੰਸ਼਼ਤਯ੍ੋਰੁਭਯੋ ਰਯ੍ੋਿਸ਼਼ਤੋਰੇਕਾ ਧਾਿਰਸ਼਼ਯ੍ਤੇ(ਅ)ਪਰਾ ਤਯ੍ਾਿਜਸ਼਼ਯ੍ਤੇ|
ⅩⅬⅡ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਪਰ੍ਭੁਃ ਕਸ੍ਿਮਨ੍ ਦਣ੍ਡ ਆਗਿਮਸ਼਼ਯ੍ਿਤ, ਤਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਨਾਵਗਮਯ੍ਤੇ, ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਜਾਗਰ੍ਤਃ

ਸਨ੍ਤਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਤ|
ⅩⅬⅢ ਕੁਤ ਯਾਮੇ ਸ੍ਤੇਨ ਆਗਿਮਸ਼਼ਯ੍ਤੀਿਤ ਚੇਦ੍ ਗʼਹਸ੍ਥੋ ਜ੍ਞਾਤੁਮ੍ ਅਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਤ੍, ਤਿਰ ਜਾਗਿਰਤਾ ਤੰ ਸਨ੍ਿਧੰ

ਕਰ੍ੱਿਤਤੁਮ੍ ਅਵਾਰਿਯਸ਼਼ਯ੍ਤ੍ ਤਦ੍ ਜਾਨੀਤ|
ⅩⅬⅣ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਰਵਧੀਯਤਾ,ਂ ਯਤੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ ਰਯ੍ਤ ਨ ਬੁਧਯ੍ਤੇ, ਤਤੈਵ ਦਣ੍ਡੇ ਮਨੁਜਸੁਤ ਆਯਾਸਯ੍ਿਤ|
ⅩⅬⅤ ਪਰ੍ਭੁ ਰ੍ਿਨਜਪਿਰਵਾਰਾਨ੍ ਯਥਾਕਾਲੰ ਭੋਜਿਯਤੁੰ ਯੰ ਦਾਸਮ੍ ਅਧਯ੍ਕ੍ਸ਼਼ੀਕʼਤਯ੍ ਸ੍ਥਾਪਯਿਤ, ਤਾਦʼਸ਼ੋ

ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਯ੍ੋ ਧੀਮਾਨ੍ ਦਾਸਃ ਕਃ?
ⅩⅬⅥ ਪਰ੍ਭੁਰਾਗਤਯ੍ ਯੰ ਦਾਸੰ ਤਥਾਚਰਨ੍ਤੰ ਵੀਕ੍ਸ਼਼ਤ,ੇ ਸਏਵ ਧਨਯ੍ਃ|
ⅩⅬⅦ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਹੰ ਸਤਯ੍ੰ ਵਦਾਿਮ, ਸ ਤੰ ਿਨਜਸਰ੍ੱਵਸਵ੍ਸਯ੍ਾਿਧਪੰ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
ⅩⅬⅧ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪਰ੍ਭੁਰਾਗਨ੍ਤੁੰ ਿਵਲਮ੍ਬਤ ਇਿਤ ਮਨਿਸ ਿਚਨ੍ਤਿਯਤਾ ਯੋ ਦੁਸ਼਼੍ਟੋ ਦਾਸੋ
ⅩⅬⅨ (ਅ)ਪਰਦਾਸਾਨ੍ ਪਰ੍ਹਰ੍ੱਤੁੰ ਮੱਤਾਨਾਂ ਸਙ੍ਗੇ ਭੋਕ੍ਤੁੰ ਪਾਤੁਞ੍ਚ ਪਰ੍ਵਰ੍ੱਤਤੇ,
Ⅼ ਸ ਦਾਸੋ ਯਦਾ ਨਾਪੇਕ੍ਸ਼਼ਤੇ, ਯਞ੍ਚ ਦਣ੍ਡੰ ਨ ਜਾਨਾਿਤ, ਤਤ੍ਕਾਲਏਵ ਤਤ੍ਪਰ੍ਭੁਰੁਪਸ੍ਥਾਸਯ੍ਿਤ|
ⅬⅠ ਤਦਾ ਤੰ ਦਣ੍ਡਿਯਤਾ ਯਤ ਸ੍ਥਾਨੇ ਰੋਦਨੰ ਦਨ੍ਤਘਰ੍ਸ਼਼ਣਞ੍ਚਾਸਾਤੇ, ਤਤ ਕਪਿਟਿਭਃ ਸਾਕੰ ਤੱਦਸ਼ਾਂ

ਿਨਰੂਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
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ⅩⅩⅤ
Ⅰਯਾ ਦਸ਼ ਕਨਯ੍ਾਃ ਪਰ੍ਦੀਪਾਨ੍ਗʼਹ੍ਲਤਯ੍ੋ ਵਰੰ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਬਿਹਿਰਤਾਃ, ਤਾਿਭਸ੍ਤਦਾ ਸਵ੍ਰ੍ਗੀਯਰਾਜਯ੍ਸਯ੍

ਸਾਦʼਸ਼ਯ੍ੰ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
Ⅱ ਤਾਸਾਂ ਕਨਯ੍ਾਨਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਪਞ੍ਚ ਸੁਿਧਯਃ ਪਞ੍ਚ ਦੁਰ੍ਿਧਯ ਆਸਨ੍|
Ⅲ ਯਾ ਦੁਰ੍ਿਧਯਸ੍ਤਾਃ ਪਰ੍ਦੀਪਾਨ੍ ਸਙ੍ਗੇ ਗʼਹੀਤਾ ਤੈਲੰ ਨ ਜਗʼਹੁਃ,
Ⅳ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸੁਿਧਯਃ ਪਰ੍ਦੀਪਾਨ੍ ਪਾਤੇਣ ਤੈਲਞ੍ਚ ਜਗʼਹੁਃ|
Ⅴ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਵਰੇ ਿਵਲਮ੍ਿਬਤੇ ਤਾਃ ਸਰ੍ੱਵਾ ਿਨਦਾਿਵਸ਼਼੍ਟਾ ਿਨਦਾਂ ਜਗ੍ਮੁਃ|
Ⅵ ਅਨਨ੍ਤਰਮ੍ ਅਰ੍ੱਧਰਾਤੇ ਪਸ਼ਯ੍ਤ ਵਰ ਆਗੱਛਿਤ, ਤੰ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਬਿਹਰਯ੍ਾਤੇਿਤ ਜਨਰਵਾਤ੍
Ⅶ ਤਾਃ ਸਰ੍ੱਵਾਃ ਕਨਯ੍ਾ ਉੱਥਾਯ ਪਰ੍ਦੀਪਾਨ੍ ਆਸਾਦਿਯਤੁੰ ਆਰਭਨ੍ਤ|
Ⅷ ਤਤੋ ਦੁਰ੍ਿਧਯਃ ਸੁਿਧਯ ਊਚੁਃ, ਿਕਞ੍ਿਚਤ੍ ਤੈਲੰ ਦੱਤ, ਪਰ੍ਦੀਪਾ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਿਨਰ੍ੱਵਾਣਾਃ|
Ⅸ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸੁਿਧਯਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵਦਨ੍, ਦੱਤੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਸ੍ਮਾਸ਼ਂ੍ਚ ਪਰ੍ਿਤ ਤੈਲੰ ਨਯ੍ੂਨੀਭਵੇਤ੍, ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਿਵ ੇਤʼਣਾਂ ਸਮੀਪੰ

ਗਤਾ ਸਵ੍ਾਰ੍ਥੰ ਤੈਲੰ ੀਣੀਤ|
Ⅹ ਤਦਾ ਤਾਸੁ ੇਤੁੰ ਗਤਾਸੁ ਵਰ ਆਜਗਾਮ, ਤਤੋ ਯਾਃ ਸੱਿਜਤਾ ਆਸਨ੍, ਤਾਸ੍ਤੇਨ ਸਾਕੰ ਿਵਵਾਹੀਯੰ ਵੇਸ਼੍ਮ

ਪਰ੍ਿਵਿਵਸ਼ੁਃ|
Ⅺ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਦਾਰੇ ਰੁੱਧੇ ਅਪਰਾਃ ਕਨਯ੍ਾ ਆਗਤਯ੍ ਜਗਦੁਃ, ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ, ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ, ਅਸ੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਦਾਰੰ ਮੋਚਯ|
Ⅻ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਉਕ੍ਤਵਾਨ੍, ਤਥਯ੍ੰ ਵਦਾਿਮ, ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਹੰ ਨ ਵੇਦ੍ਿਮ|
ⅩⅢ ਅਤੋ ਜਾਗਰ੍ਤਃ ਸਨ੍ਤਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਤ, ਮਨੁਜਸੁਤਃ ਕਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਦਨੇ ਕਸ੍ਿਮਨ੍ ਦਣ੍ਡੇ ਵਾਗਿਮਸ਼਼ਯ੍ਿਤ, ਤਦ੍

ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਨ ਜ੍ਞਾਯਤੇ|
ⅩⅣਅਪਰੰ ਸ ਏਤਾਦʼਸ਼ਃ ਕਸਯ੍ਿਚਤ੍ ਪੁੰਸਸ੍ਤੁਲਯ੍ਃ, ਯੋ ਦੂਰਦੇਸ਼ੰ ਪਰ੍ਿਤ ਯਾਤਾਕਾਲੇ ਿਨਜਦਾਸਾਨ੍ ਆਹੂਯ ਤੇਸ਼਼ਾਂ

ਸਵ੍ਸਵ੍ਸਾਮਰ੍ਥਯ੍ਾਨੁਰੂਪਮ੍
ⅩⅤ ਏਕਸ੍ਿਮਨ੍ ਮੁਦਾਣਾਂ ਪਞ੍ਚ ਪੋਟਿਲਕਾਃ ਅਨਯ੍ਸ੍ਿਮੰਸ਼੍ਚ ਦੇ ਪੋਟਿਲਕੇ ਅਪਰਸ੍ਿਮੰਸ਼੍ਚ ਪੋਟਿਲਕੈਕਾਮ੍ ਇੱਥੰ

ਪਰ੍ਿਤਜਨੰ ਸਮਰ੍ਪਯ੍ ਸਵ੍ਯੰ ਪਰ੍ਵਾਸੰ ਗਤਵਾਨ੍|
ⅩⅥ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਯੋ ਦਾਸਃ ਪਞ੍ਚ ਪੋਟਿਲਕਾਃ ਲਬ੍ਧਵਾਨ੍, ਸ ਗਤਾ ਵਾਿਣਜਯ੍ੰ ਿਵਧਾਯ ਤਾ ਿਦਗੁਣੀਚਕਾਰ|
ⅩⅦ ਯਸ਼੍ਚ ਦਾਸੋ ਦੇ ਪੋਟਿਲਕੇ ਅਲਭਤ, ਸੋਿਪ ਤਾ ਮੁਦਾ ਿਦਗੁਣੀਚਕਾਰ|
ⅩⅧ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੋ ਦਾਸ ਏਕਾਂ ਪੋਟਿਲਕਾਂ ਲਬ੍ਧਵਾਨ੍, ਸ ਗਤਾ ਭੂਿਮੰ ਖਿਨਤਾ ਤਨ੍ਮਧਯ੍ੇ ਿਨਜਪਰ੍ਭੋਸ੍ਤਾ ਮੁਦਾ

ਗੋਪਯਾਞ੍ਚਕਾਰ|
ⅩⅨ ਤਦਨਨ੍ਤਰੰ ਬਹੁਿਤਥੇ ਕਾਲੇ ਗਤੇ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਦਾਸਾਨਾਂ ਪਰ੍ਭੁਰਾਗਤਯ੍ ਤੈਰ੍ਦਾਸੈਃ ਸਮੰ ਗਣਯਾਞ੍ਚਕਾਰ|
ⅩⅩ ਤਦਾਨੀਂ ਯਃ ਪਞ੍ਚ ਪੋਟਿਲਕਾਃ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਵਾਨ੍ ਸ ਤਾ ਿਦਗੁਣੀਕʼਤਮੁਦਾ ਆਨੀਯ ਜਗਾਦ; ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ, ਭਵਤਾ

ਮਿਯ ਪਞ੍ਚ ਪੋਟਿਲਕਾਃ ਸਮਰ੍ਿਪਤਾਃ, ਪਸ਼ਯ੍ਤ,ੁ ਤਾ ਮਯਾ ਿਦਗੁਣੀਕʼਤਾਃ|
ⅩⅪ ਤਦਾਨੀਂ ਤਸਯ੍ ਪਰ੍ਭੁਸ੍ਤਮੁਵਾਚ, ਹੇ ਉੱਤਮ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਯ੍ ਦਾਸ, ਤੰ ਧਨਯ੍ੋਿਸ, ਸ੍ਤੋਕੇਨ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਯ੍ੋ ਜਾਤਃ,

ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤਾਂ ਬਹੁਿਵੱਤਾਿਧਪੰ ਕਰੋਿਮ, ਤੰ ਸਵ੍ਪਰ੍ਭੋਃ ਸੁਖਸਯ੍ ਭਾਗੀ ਭਵ|
ⅩⅫ ਤਤੋ ਯੇਨ ਦੇ ਪੋਟਿਲਕੇ ਲਬ੍ਧੇ ਸੋਪਯ੍ਾਗਤਯ੍ ਜਗਾਦ, ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ, ਭਵਤਾ ਮਿਯ ਦੇ ਪੋਟਿਲਕੇ ਸਮਰ੍ਿਪਤ,ੇ

ਪਸ਼ਯ੍ਤੁ ਤੇ ਮਯਾ ਿਦਗੁਣੀਕʼਤੇ|
ⅩⅩⅢਤੇਨ ਤਸਯ੍ ਪਰ੍ਭੁਸ੍ਤਮਵੋਚਤ੍, ਹੇ ਉੱਤਮ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਯ੍ ਦਾਸ, ਤੰ ਧਨਯ੍ੋਿਸ, ਸ੍ਤੋਕੇਨ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਯ੍ੋ ਜਾਤਃ, ਤਸ੍ਮਾਤ੍

ਤਾਂ ਬਹੁਦਿਵਣਾਿਧਪੰ ਕਰੋਿਮ, ਤੰ ਿਨਜਪਰ੍ਭੋਃ ਸੁਖਸਯ੍ ਭਾਗੀ ਭਵ|
ⅩⅩⅣਅਨਨ੍ਤਰੰ ਯ ਏਕਾਂ ਪੋਟਿਲਕਾਂ ਲਬ੍ਧਵਾਨ੍, ਸ ਏਤਯ੍ ਕਿਥਤਵਾਨ੍, ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ, ਤਾਂ ਕਿਠਨਨਰੰ ਜ੍ਞਾਤਵਾਨ੍,

ਤਯਾ ਯਤ ਨਪ੍ਤੰ, ਤਤੈਵ ਕʼਤਯ੍ਤ,ੇ ਯਤ ਚ ਨ ਕੀਰ੍ਣੰ, ਤਤੈਵ ਸੰਗʼਹਯ੍ਤੇ|
ⅩⅩⅤਅਤੋਹੰ ਸਸ਼ਙ੍ਕਃ ਸਨ੍ਗਤਾ ਤਵ ਮੁਦਾ ਭੂਮਧਯ੍ੇ ਸੰਗੋਪਯ੍ ਸ੍ਥਾਿਪਤਵਾਨ੍, ਪਸ਼ਯ੍, ਤਵ ਯਤ੍ ਤਦੇਵ ਗʼਹਾਣ|
ⅩⅩⅥ ਤਦਾ ਤਸਯ੍ ਪਰ੍ਭੁਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵਦਤ੍ ਰੇ ਦੁਸ਼਼੍ਟਾਲਸ ਦਾਸ, ਯਤਾਹੰ ਨ ਵਪਾਿਮ, ਤਤ ਿਛਨਦ੍ਿਮ, ਯਤ ਚ ਨ

ਿਕਰਾਿਮ, ਤਤੇਵ ਸੰਗʼਹ੍ਲਾਮੀਿਤ ਚੇਦਜਾਨਾਸ੍ਤਿਰ
ⅩⅩⅦ ਵਿਣਕ੍ਸ਼਼ੁ ਮਮ ਿਵੱਤਾਰ੍ਪਣੰ ਤਵੋਿਚਤਮਾਸੀਤ੍, ਯੇਨਾਹਮਾਗਤਯ੍ ਵʼਦਯ੍ਾ ਸਾਕੰ ਮੂਲਮੁਦਾਃ ਪਰ੍ਾਪ੍ਸਯ੍ਮ੍|
ⅩⅩⅧ ਅਤੋਸ੍ਮਾਤ੍ ਤਾਂ ਪੋਟਿਲਕਾਮ੍ ਆਦਾਯ ਯਸਯ੍ ਦਸ਼ ਪੋਟਿਲਕਾਃ ਸਨ੍ਿਤ ਤਸ੍ਿਮੰਨਰ੍ਪਯਤ|
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ⅩⅩⅨ ਯੇਨ ਵਰ੍ਦਯ੍ਤੇ ਤਸ੍ਿਮੰਨੈਵਾਰ੍ਿਪਸ਼਼ਯ੍ਤੇ, ਤਸਯ੍ੈਵ ਚ ਬਾਹੁਲਯ੍ੰ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੇਨ ਨ ਵਰ੍ਦਯ੍ਤੇ,
ਤਸਯ੍ਾਨ੍ਿਤਕੇ ਯਤ੍ ਿਕਞ੍ਚਨ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ, ਤਦਿਪ ਪੁਨਰ੍ਨੇਸ਼਼ਯ੍ਤੇ|

ⅩⅩⅩ ਅਪਰੰ ਯੂਯੰ ਤਮਕਰ੍ੰਮਣਯ੍ੰ ਦਾਸੰ ਨੀਤਾ ਯਤ ਸ੍ਥਾਨੇ ਨ੍ਦਨੰ ਦਨ੍ਤਘਰ੍ਸ਼਼ਣਞ੍ਚ ਿਵਦਯ੍ੇਤੇ, ਤਸ੍ਿਮਨ੍
ਬਿਹਰ੍ਭੂਤਤਮਿਸ ਿਨਕ੍ਿਸ਼਼ਪਤ|

ⅩⅩⅪ ਯਦਾ ਮਨੁਜਸੁਤਃ ਪਿਵਤਦੂਤਾਨ੍ ਸਙ੍ਿਗਨਃ ਕʼਤਾ ਿਨਜਪਰ੍ਭਾਵੇਨਾਗਤਯ੍ ਿਨਜਤੇਜੋਮਯੇ ਿਸੰਹਾਸਨੇ
ਿਨਵੇਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਿਤ,

ⅩⅩⅫਤਦਾ ਤਤ੍ਸੰਮੁਖੇ ਸਰ੍ੱਵਜਾਤੀਯਾ ਜਨਾ ਸੰਮੇਿਲਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ| ਤਤੋ ਮੇਸ਼਼ਪਾਲਕੋ ਯਥਾ ਛਾਗੇਭਯ੍ੋ(ਅ)ਵੀਨ੍ ਪʼਥਕ੍
ਕਰੋਿਤ ਤਥਾ ਸੋਪਯ੍ੇਕਸ੍ਮਾਦਨਯ੍ਮ੍ ਇੱਥੰ ਤਾਨ੍ ਪʼਥਕ ਕʼਤਾਵੀਨ੍

ⅩⅩⅩⅢ ਦਕ੍ਿਸ਼਼ਣੇ ਛਾਗਾਸ਼ਂ੍ਚ ਵਾਮੇ ਸ੍ਥਾਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅩⅣ ਤਤਃ ਪਰੰ ਰਾਜਾ ਦਕ੍ਿਸ਼਼ਣਸ੍ਿਥਤਾਨ੍ ਮਾਨਵਾਨ੍ ਵਿਦਸ਼਼ਯ੍ਿਤ, ਆਗੱਛਤ ਮੱਤਾਤਸਯ੍ਾਨੁਗਰ੍ਹਭਾਜਨਾਿਨ,

ਯੁਸ਼਼੍ਮਤ੍ਕʼਤ ਆ ਜਗਦਾਰਮ੍ਭਤ੍ ਯਦ੍ ਰਾਜਯ੍ਮ੍ ਆਸਾਿਦਤੰ ਤਦਿਧਕੁਰੁਤ|
ⅩⅩⅩⅤਯਤੋ ਬੁਭੁਕ੍ਿਸ਼਼ਤਾਯ ਮਹਯ੍ੰ ਭੋਜਯ੍ਮ੍ ਅਦੱਤ, ਿਪਪਾਿਸਤਾਯ ਪੇਯਮਦੱਤ, ਿਵਦੇਿਸ਼ਨੰ ਮਾਂ ਸਵ੍ਸ੍ਥਾਨਮਨਯਤ,
ⅩⅩⅩⅥ ਵਸ੍ਤਹੀਨੰ ਮਾਂ ਵਸਨੰ ਪਰ੍ੱਯਧਾਪਯਤ, ਪੀਡੀਤੰ ਮਾਂ ਦਸ਼਼੍ਟਮੁਾਗੱਛਤ, ਕਾਰਾਸ੍ਥਞ੍ਚ ਮਾਂ ਵੀਕ੍ਿਸ਼਼ਤੁਮ

ਆਗੱਛਤ|
ⅩⅩⅩⅦ ਤਦਾ ਧਾਰ੍ੰਿਮਕਾਃ ਪਰ੍ਿਤਵਿਦਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ, ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ, ਕਦਾ ਤਾਂ ਕ੍ਸ਼਼ੁਿਧਤੰ ਵੀਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ ਵਯਮਭੋਜਯਾਮ? ਵਾ

ਿਪਪਾਿਸਤੰ ਵੀਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ ਅਪਾਯਯਾਮ?
ⅩⅩⅩⅧ ਕਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਿਵਦੇਿਸ਼ਨੰ ਿਵਲੋਕਯ੍ ਸਵ੍ਸ੍ਥਾਨਮਨਯਾਮ? ਕਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਨਗ੍ਨੰ ਵੀਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ ਵਸਨੰ

ਪਰ੍ੱਯਧਾਪਯਾਮ?
ⅩⅩⅩⅨ ਕਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਪੀਿਡਤੰ ਕਾਰਾਸ੍ਥਞ੍ਚ ਵੀਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ ਤਦਨ੍ਿਤਕਮਗੱਛਾਮ?
ⅩⅬ ਤਦਾਨੀਂ ਰਾਜਾ ਤਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤਵਿਦਸ਼਼ਯ੍ਿਤ, ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਹੰ ਸਤਯ੍ੰ ਵਦਾਿਮ, ਮਮੈਤੇਸ਼਼ਾਂ ਭਾਤʼਣਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਕਞ੍ਚਨੈਕੰ

ਕ੍ਸ਼਼ੁਦਤਮੰ ਪਰ੍ਿਤ ਯਦ੍ ਅਕੁਰੁਤ, ਤਨ੍ਮਾਂ ਪਰ੍ਤਯ੍ਕੁਰੁਤ|
ⅩⅬⅠ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਸ ਵਾਮਸ੍ਿਥਤਾਨ੍ ਜਨਾਨ੍ ਵਿਦਸ਼਼ਯ੍ਿਤ, ਰੇ ਸ਼ਾਪਗਰ੍ਸ੍ਤਾਃ ਸਰ੍ੱਵੇ, ਸ਼ੈਤਾਨੇ ਤਸਯ੍ ਦੂਤੇਭਯ੍ਸ਼੍ਚ

ਯ(ੋਅ)ਨਨ੍ਤਵਹ੍ਿਨਰਾਸਾਿਦਤ ਆਸ੍ਤੇ, ਯੂਯੰ ਮਦਨ੍ਿਤਕਾਤ੍ ਤਮਗ੍ਿਨੰ ਗੱਛਤ|
ⅩⅬⅡ ਯਤੋ ਕ੍ਸ਼਼ੁਿਧਤਾਯ ਮਹਯ੍ਮਾਹਾਰੰ ਨਾਦੱਤ, ਿਪਪਾਿਸਤਾਯ ਮਹਯ੍ੰ ਪੇਯੰ ਨਾਦੱਤ,
ⅩⅬⅢ ਿਵਦੇਿਸ਼ਨੰ ਮਾਂ ਸਵ੍ਸ੍ਥਾਨੰ ਨਾਨਯਤ, ਵਸਨਹੀਨੰ ਮਾਂ ਵਸਨੰ ਨ ਪਰ੍ੱਯਧਾਪਯਤ, ਪੀਿਡਤੰ ਕਾਰਾਸ੍ਥਞ੍ਚ ਮਾਂ

ਵੀਕ੍ਿਸ਼਼ਤੁੰ ਨਾਗੱਛਤ|
ⅩⅬⅣ ਤਦਾ ਤੇ ਪਰ੍ਿਤਵਿਦਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ, ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ, ਕਦਾ ਤਾਂ ਕ੍ਸ਼਼ੁਿਧਤੰ ਵਾ ਿਪਪਾਿਸਤੰ ਵਾ ਿਵਦੇਿਸ਼ਨੰ ਵਾ ਨਗ੍ਨੰ ਵਾ

ਪੀਿਡਤੰ ਵਾ ਕਾਰਾਸ੍ਥੰ ਵੀਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ ਤਾਂ ਨਾਸੇਵਾਮਿਹ?
ⅩⅬⅤ ਤਦਾ ਸ ਤਾਨ੍ ਵਿਦਸ਼਼ਯ੍ਿਤ, ਤਥਯ੍ਮਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਬਰ੍ਵੀਿਮ, ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਰੇਸ਼਼ਾਂ ਕਞ੍ਚਨ ਕ੍ਸ਼਼ੋਿਦਸ਼਼੍ਠੰ ਪਰ੍ਿਤ

ਯੰਨਾਕਾਿਰ, ਤਨ੍ਮਾਂ ਪਰ੍ਤਯ੍ੇਵ ਨਾਕਾਿਰ|
ⅩⅬⅥ ਪਸ਼੍ਚਾਦਮਯ੍ਨਨ੍ਤਸ਼ਾਸ੍ਿਤੰ ਿਕਨ੍ਤੁ ਧਾਰ੍ੰਿਮਕਾ ਅਨਨ੍ਤਾਯੁਸ਼਼ੰ ਭੋਕ੍ਤੁੰ ਯਾਸਯ੍ਨ੍ਿਤ|

ⅩⅩⅥ
Ⅰ ਯੀਸ਼ੁਰੇਤਾਨ੍ ਪਰ੍ਸ੍ਤਾਵਾਨ੍ ਸਮਾਪਯ੍ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਨੂਚੇ,
Ⅱ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਜ੍ਞਾਤੰ ਿਦਨਦਯਾਤ੍ ਪਰੰ ਿਨਸ੍ਤਾਰਮਹ ਉਪਸ੍ਥਾਸਯ੍ਿਤ, ਤਤ ਮਨੁਜਸੁਤਃ ਕਸ਼ੇਨ ਹਨ੍ਤੁੰ

ਪਰਕਰੇਸ਼਼ੁ ਸਮਰ੍ਿਪਸ਼਼ਯ੍ਤੇ|
Ⅲ ਤਤਃ ਪਰੰ ਪਰ੍ਧਾਨਯਾਜਕਾਧਯ੍ਾਪਕਪਰ੍ਾਞ੍ਚਃ ਿਕਯਫਾਨਾਮ੍ਨ ਮਹਾਯਾਜਕਸਯ੍ਾੱਟਾਿਲਕਾਯਾਂ ਿਮਿਲਤਾ
Ⅳ ਕੇਨਪਾਯੇਨ ਯੀਸ਼ੁੰ ਧʼਤਾ ਹਨ੍ਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨੁਯੁਿਰਿਤ ਮਨ੍ਤਯਾਞ੍ਚਕਃ|
Ⅴ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੈਰੁਕ੍ਤੰ ਮਹਕਾਲੇ ਨ ਧਰ੍ੱਤਵਯ੍ਃ, ਧʼਤੇ ਪਰ੍ਜਾਨਾਂ ਕਲਹੇਨ ਭਿਵਤੁੰ ਸ਼ਕਯ੍ਤੇ|
Ⅵ ਤਤੋ ਬੈਥਿਨਯਾਪੁਰੇ ਿਸ਼ਮੋਨਾਖਯ੍ਸਯ੍ ਕੁਸ਼਼੍ਿਠਨ ਵੇਸ਼੍ਮਿਨ ਯੀਸ਼ੌ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ
Ⅶ ਕਾਚਨ ਯੋਸ਼਼ਾ ਸ਼ਵ੍ੇਤੋਪਲਭਾਜਨੇਨ ਮਹਾਰ੍ਘਯ੍ੰ ਸੁਗਨ੍ਿਧ ਤੈਲਮਾਨੀਯ ਭੋਜਨਾਯੋਪਿਵਸ਼ਤਸ੍ਤਸਯ੍

ਿਸ਼ਰੋਭਯ੍ਸ਼਼ੇਚਤ੍|
Ⅷ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਦਾਲੋਕਯ੍ ਤੱਿਛਸ਼਼ਯ੍ੈਃ ਕੁਿਪਤੈਰੁਕ੍ਤੰ, ਕੁਤ ਇੱਥਮਪਵਯ੍ਯਤੇ?
Ⅸ ਚੇਿਦਦੰ ਵਯ੍ ੇਸ਼਼ਯ੍ਤ, ਤਿਰ ਭੂਿਰਮੂਲਯ੍ੰ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ ਦਿਰਦੇਭਯ੍ੋ ਵਯ੍ਤਾਿਰਸ਼਼ਯ੍ਤ|
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Ⅹ ਯੀਸ਼ੁਨਾ ਤਦਵਗਤਯ੍ ਤੇ ਸਮੁਿਦਤਾਃ, ਯੋਸ਼਼ਾਮੇਨਾਂ ਕੁਤੋ ਦੁਃਿਖਨੀਂ ਕੁਰੁਥ, ਸਾ ਮਾਂ ਪਰ੍ਿਤ ਸਾਧੁ ਕਰ੍ੰਮਾਕਾਰ੍ਸ਼਼ੀਤ੍|
Ⅺ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮੰ ਸਮੀਪੇ ਦਿਰਦਾਃ ਸਤਤਮੇਵਾਸਤੇ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮਨ੍ਿਤਕੇਹੰ ਨਾਸੇ ਸਤਤ|ੰ
Ⅻ ਸਾ ਮਮ ਕਾਯੋਪਿਰ ਸੁਗਨ੍ਿਧਤੈਲੰ ਿਸਕ੍ਤਾ ਮਮ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਦਾਨਕਰ੍ੰਮਾਕਾਰ੍ਸ਼਼ੀਤ੍|
ⅩⅢ ਅਤੋਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਤਥਯ੍ੰ ਵਦਾਿਮ ਸਰ੍ੱਵਸ੍ਿਮਨ੍ ਜਗਿਤ ਯਤ ਯਤੈਸ਼਼ ਸੁਸਮਾਚਾਰਃ ਪਰ੍ਚਾਿਰਸ਼਼ਯ੍ਤ,ੇ ਤਤ

ਤਤੈਤਸਯ੍ਾ ਨਾਰ੍ੱਯਾਃ ਸ੍ਮਰਣਾਰ੍ਥਮ੍ ਕਰ੍ੰਮੇਦੰ ਪਰ੍ਚਾਿਰਸ਼਼ਯ੍ਤੇ|
ⅩⅣ ਤਤੋ ਦਾਦਸ਼ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਣਾਮ੍ ਈਸ਼਼੍ਕਿਰਯੋਤੀਯਿਯਹੂਦਾਨਾਮਕ ਏਕਃ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਃ ਪਰ੍ਧਾਨਯਾਜਕਾਨਾਮਨ੍ਿਤਕੰ

ਗਤਾ ਕਿਥਤਵਾਨ੍,
ⅩⅤ ਯਿਦ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਕਰੇਸ਼਼ੁ ਯੀਸ਼ੁੰ ਸਮਰ੍ਪਯਾਿਮ, ਤਿਰ ਿਕੰ ਦਾਸਯ੍ਥ? ਤਦਾਨੀਂ ਤੇ ਤਸ੍ਮੈ ਿਤੰਸ਼ਨ੍ਮੁਦਾ ਦਾਤੁੰ

ਸ੍ਿਥਰੀਕʼਤਵਨ੍ਤਃ|
ⅩⅥ ਸ ਤਦਾਰਭਯ੍ ਤੰ ਪਰਕਰੇਸ਼਼ੁ ਸਮਰ੍ਪਿਯਤੁੰ ਸੁਯੋਗੰ ਚੇਸ਼਼੍ਿਟਤਵਾਨ੍|
ⅩⅦਅਨਨ੍ਤਰੰ ਿਕਣਸ਼ੂਨਯ੍ਪੂਪਪਰ੍ੱਵਣਃ ਪਰ੍ਥਮੇਹ੍ਿਨ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾ ਯੀਸ਼ੁਮ੍ ਉਪਗਤਯ੍ ਪਪਰ੍ੱਛੁਃ ਭਵਤ੍ਕʼਤੇ ਕੁਤ ਵਯੰ

ਿਨਸ੍ਤਾਰਮਹਭੋਜਯ੍ਮ੍ ਆਯੋਜਿਯਸ਼਼ਯ੍ਾਮਃ? ਭਵਤਃ ਕੇੱਛਾ?
ⅩⅧ ਤਦਾ ਸ ਗਿਦਤਵਾਨ੍, ਮਧਯ੍ੇਨਗਰਮਮੁਕਪੁੰਸਃ ਸਮੀਪੰ ਵਿਜਤਾ ਵਦਤ, ਗੁਰੁ ਰ੍ਗਿਦਤਵਾਨ੍, ਮਤ੍ਕਾਲਃ

ਸਿਵਧਃ, ਸਹ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ੈਸ੍ਤਦਾਲਯੇ ਿਨਸ੍ਤਾਰਮਹਭੋਜਯ੍ੰ ਭੋਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੇ|
ⅩⅨ ਤਦਾ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾ ਯੀਸ਼ੋਸ੍ਤਾਦʼਸ਼ਿਨਦੇਸ਼ਾਨੁਰੂਪਕਰ੍ੰਮ ਿਵਧਾਯ ਤਤ ਿਨਸ੍ਤਾਰਮਹਭੋਜਯ੍ਮਾਸਾਦਯਾਮਾਸੁਃ|
ⅩⅩ ਤਤਃ ਸਨ੍ਧਯ੍ਾਯਾਂ ਸਤਯ੍ਾਂ ਦਾਦਸ਼ਿਭਃ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ੈਃ ਸਾਕੰ ਸ ਨਯ੍ਿਵਸ਼ਤ੍|
ⅩⅪ ਅਪਰੰ ਭੁਞ੍ਜਾਨ ਉਕ੍ਤਵਾਨ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਤਥਯ੍ੰ ਵਦਾਿਮ, ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮੇਕੋ ਮਾਂ ਪਰਕਰੇਸ਼਼ੁ ਸਮਰ੍ਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
ⅩⅫ ਤਦਾ ਤੇ(ਅ)ਤੀਵ ਦੁਃਿਖਤਾ ਏਕੈਕਸ਼ੋ ਵਕ੍ਤੁਮਾਰੇਿਭਰੇ, ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ, ਸ ਿਕਮਹ?ੰ
ⅩⅩⅢ ਤਤਃ ਸ ਜਗਾਦ, ਮਯਾ ਸਾਕੰ ਯੋ ਜਨ ਭੋਜਨਪਾਤੇ ਕਰੰ ਸੰਕ੍ਿਸ਼਼ਪਿਤ, ਸ ਏਵ ਮਾਂ ਪਰਕਰੇਸ਼਼ੁ

ਸਮਰ੍ਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅣ ਮਨੁਜਸੁਤਮਿਧ ਯਾਦʼਸ਼ੰ ਿਲਿਖਤਮਾਸ੍ਤ,ੇ ਤਦਨੁਰੂਪਾ ਤਦ੍ਗਿਤ ਰ੍ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ; ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੇਨ ਪੁੰਸਾ ਸ

ਪਰਕਰੇਸ਼਼ੁ ਸਮਰ੍ਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਤ,ੇ ਹਾ ਹਾ ਚੇਤ੍ ਸ ਨਾਜਿਨਸ਼਼ਯ੍ਤ, ਤਦਾ ਤਸਯ੍ ਕ੍ਸ਼਼ੇਮਮਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਤ੍|
ⅩⅩⅤ ਤਦਾ ਿਯਹੂਦਾਨਾਮਾ ਯੋ ਜਨਸ੍ਤੰ ਪਰਕਰੇਸ਼਼ੁ ਸਮਰ੍ਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ, ਸ ਉਕ੍ਤਵਾਨ੍, ਹੇ ਗੁਰ,ੋ ਸ ਿਕਮਹ?ੰ ਤਤਃ

ਸ ਪਰ੍ਤਯ੍ੁਕ੍ਤਵਾਨ੍, ਤਯਾ ਸਤਯ੍ੰ ਗਿਦਤਮ੍|
ⅩⅩⅥ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਤੇਸ਼਼ਾਮਸ਼ਨਕਾਲੇ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪੂਪਮਾਦਾਯੇਸ਼ਵ੍ਰੀਯਗੁਣਾਨਨੂਦਯ੍ ਭੰਕ੍ਤਾ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ੇਭਯ੍ਃ ਪਰ੍ਦਾਯ

ਜਗਾਦ, ਮਦਪੁਃਸਵ੍ਰੂਪਿਮਮੰ ਗʼਹੀਤਾ ਖਾਦਤ|
ⅩⅩⅦ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਸ ਕੰਸੰ ਗʼਹ੍ਲਨ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੀਯਗੁਣਾਨਨੂਦਯ੍ ਤੇਭਯ੍ਃ ਪਰ੍ਦਾਯ ਕਿਥਤਵਾਨ੍, ਸਰ੍ੱਵੈ

ਰਯ੍ੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਰਨੇਨ ਪਾਤਵਯ੍,ੰ
ⅩⅩⅧ ਯਸ੍ਮਾਦਨੇਕੇਸ਼਼ਾਂ ਪਾਪਮਰ੍ਸ਼਼ਣਾਯ ਪਾਿਤਤੰ ਯਨ੍ਮੰਨੂਤ੍ਨਿਨਯਮਰੂਪਸ਼ੋਿਣਤੰ ਤਦੇਤਤ੍|
ⅩⅩⅨ ਅਪਰਮਹੰ ਨੂਤ੍ਨਗੋਸ੍ਤਨੀਰਸੰ ਨ ਪਾਸਯ੍ਾਿਮ, ਤਾਵਤ੍ ਗੋਸ੍ਤਨੀਫਲਰਸੰ ਪੁਨਃ ਕਦਾਿਪ ਨ ਪਾਸਯ੍ਾਿਮ|
ⅩⅩⅩ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਤੇ ਗੀਤਮੇਕੰ ਸੰਗੀਯ ਜੈਤੁਨਾਖਯ੍ਿਗਿਰੰ ਗਤਵਨ੍ਤਃ|
ⅩⅩⅪ ਤਦਾਨੀਂ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਾਨਵੋਚਤ੍, ਅਸਯ੍ਾਂ ਰਜਨਯ੍ਾਮਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਿਵਘ੍ਨਰੂਪੋ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ,

ਯਤੋ ਿਲਿਖਤਮਾਸ੍ਤ,ੇ "ਮੇਸ਼਼ਾਣਾਂ ਰਕ੍ਸ਼਼ਕੋ ਯਸ੍ਤੰ ਪਰ੍ਹਿਰਸ਼਼ਯ੍ਾਮਯ੍ਹੰ ਤਤਃ| ਮੇਸ਼਼ਾਣਾਂ ਿਨਵਹੋ ਨੂਨੰ ਪਰ੍ਿਵਕੀਰ੍ਣੋ
ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ"||

ⅩⅩⅫ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਤ੍ ਸਮੁੱਥਾਯ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮਗਰ੍ੇ(ਅ)ਹੰ ਗਾਲੀਲੰ ਗਿਮਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ|
ⅩⅩⅩⅢ ਿਪਤਰਸ੍ਤੰ ਪਰ੍ੋਵਾਚ, ਭਵਾਸ਼ਂ੍ਚੇਤ੍ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਿਵਘ੍ਨਰੂਪੋ ਭਵਿਤ, ਤਥਾਿਪ ਮਮ ਨ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅩⅣ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਨਾ ਸ ਉਕ੍ਤਃ, ਤੁਭਯ੍ਮਹੰ ਤਥਯ੍ੰ ਕਥਯਾਿਮ, ਯਾਿਮਨਯ੍ਾਮਸਯ੍ਾਂ ਚਰਣਾਯੁਧਸਯ੍ ਰਵਾਤ੍

ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਤੰ ਮਾਂ ਿਤ ਰ੍ਨਾਙ੍ਗੀਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਿਸ|
ⅩⅩⅩⅤਤਤਃ ਿਪਤਰਉਿਦਤਵਾਨ੍,ਯਦਯ੍ਿਪ ਤਯਾ ਸਮੰ ਮਰ੍ੱਤਵਯ੍ੰ, ਤਥਾਿਪ ਕਦਾਿਪ ਤਾਂ ਨ ਨਾਙ੍ਗੀਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ;

ਤਥੈਵ ਸਰ੍ੱਵੇ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਸ਼੍ਚੋਚੁਃ|
ⅩⅩⅩⅥ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਯੀਸ਼ੁਃ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ੈਃ ਸਾਕੰ ਗੇਤ੍ਿਸ਼ਮਾਨੀਨਾਮਕੰ ਸ੍ਥਾਨੰ ਪਰ੍ਸ੍ਥਾਯ ਤੇਭਯ੍ਃ ਕਿਥਤਵਾਨ੍, ਅਦਃ

ਸ੍ਥਾਨੰ ਗਤਾ ਯਾਵਦਹੰ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਿਯਸ਼਼ਯ੍ੇ ਤਾਵਦ੍ ਯੂਯਮਤੋਪਿਵਸ਼ਤ|
ⅩⅩⅩⅦ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਸ ਿਪਤਰੰ ਿਸਵਿਦਯਸੁਤੌ ਚ ਸਙ੍ਿਗਨਃ ਕʼਤਾ ਗਤਵਾਨ੍, ਸ਼ੋਕਾਕੁਲੋ(ਅ)ਤੀਵ ਵਯ੍ਿਥਤਸ਼੍ਚ

ਬਭੂਵ|
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ⅩⅩⅩⅧ ਤਾਨਵਾਦੀੱਚ ਮʼਿਤਯਾਤਨੇਵ ਮਤ੍ਪਰ੍ਾਣਾਨਾਂ ਯਾਤਨਾ ਜਾਯਤ,ੇ ਯੂਯਮਤ ਮਯਾ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਜਾਗʼਤ|
ⅩⅩⅩⅨ ਤਤਃ ਸ ਿਕਞ੍ਿਚੱਦੂਰੰ ਗਤਾਧੋਮੁਖਃ ਪਤਨ੍ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯਾਞ੍ਚ ੇ, ਹੇ ਮਤ੍ਿਪਤਰਯ੍ਿਦ ਭਿਵਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ, ਤਿਰ

ਕੰਸੋ(ਅ)ਯੰ ਮੱਤੋ ਦੂਰੰ ਯਾਤੁ; ਿਕਨ੍ਤੁ ਮਿਦੱਛਾਵਤ੍ ਨ ਭਵਤੁ, ਤਿਦੱਛਾਵਦ੍ ਭਵਤੁ|
ⅩⅬਤਤਃ ਸ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਨੁਪੇਤਯ੍ ਤਾਨ੍ ਿਨਦਤੋ ਿਨਰੀਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ ਿਪਤਰਾਯਕਥਯਾਮਾਸ,ਯੂਯੰ ਮਯਾ ਸਾਕੰ ਦਣ੍ਡਮੇਕਮਿਪ

ਜਾਗਿਰਤੁੰ ਨਾਸ਼ਨ੍ਕੁਤ?
ⅩⅬⅠ ਪਰੀਕ੍ਸ਼਼ਾਯਾਂ ਨ ਪਿਤਤੁੰ ਜਾਗʼਤ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯਧਵ੍ਞ੍ਚ; ਆਤ੍ਮਾ ਸਮੁਦਯ੍ਤੋਸ੍ਿਤ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਵਪੁ ਰ੍ਦੁਰ੍ੱਬਲੰ|
ⅩⅬⅡ ਸ ਿਦਤੀਯਵਾਰੰ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯਾਞ੍ਚ ੇ, ਹੇ ਮੱਤਾਤ, ਨ ਪੀਤੇ ਯਿਦ ਕੰਸਿਮਦੰ ਮੱਤੋ ਦੂਰੰ ਯਾਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ, ਤਿਰ

ਤਿਦੱਛਾਵਦ੍ ਭਵਤੁ|
ⅩⅬⅢ ਸ ਪੁਨਰੇਤਯ੍ ਤਾਨ੍ ਿਨਦਤੋ ਦਦਰ੍ਸ਼, ਯਤਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਨੇਤਾਿਣ ਿਨਦਯਾ ਪੂਰ੍ਣਾਨਯ੍ਾਸਨ੍|
ⅩⅬⅣ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਸ ਤਾਨ੍ ਿਵਹਾਯ ਵਿਜਤਾ ਤʼਤੀਯਵਾਰੰ ਪੂਰ੍ੱਵਵਤ੍ ਕਥਯਨ੍ ਪਰ੍ਾਰ੍ਿਥਤਵਾਨ੍|
ⅩⅬⅤ ਤਤਃ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਨੁਪਾਗਤਯ੍ ਗਿਦਤਵਾਨ੍, ਸਾਮ੍ਪਰ੍ਤੰ ਸ਼ਯਾਨਾਃ ਿਕੰ ਿਵਸ਼ਰ੍ਾਮਯ੍ਥ? ਪਸ਼ਯ੍ਤ, ਸਮਯ

ਉਪਾਸ੍ਥਾਤ੍, ਮਨੁਜਸੁਤਃ ਪਾਿਪਨਾਂ ਕਰੇਸ਼਼ੁ ਸਮਰ੍ਪਯ੍ਤ|ੇ
ⅩⅬⅥ ਉੱਿਤਸ਼਼੍ਠਤ, ਵਯੰ ਯਾਮਃ, ਯੋ ਮਾਂ ਪਰਕਰੇਸ਼਼ੁ ਮਸਰ੍ਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ, ਪਸ਼ਯ੍ਤ, ਸ ਸਮੀਪਮਾਯਾਿਤ|
ⅩⅬⅦ ਏਤਤ੍ਕਥਾਕਥਨਕਾਲੇ ਦਾਦਸ਼ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਣਾਮੇਕੋ ਿਯਹੂਦਾਨਾਮਕੋ ਮੁਖਯ੍ਯਾਜਕਲੋਕਪਰ੍ਾਚੀਨੈਃ ਪਰ੍ਿਹਤਾਨ੍

ਅਿਸਧਾਿਰਯਸ਼਼੍ਿਟਧਾਿਰਣੋ ਮਨੁਜਾਨ੍ ਗʼਹੀਤਾ ਤਤ੍ਸਮੀਪਮੁਪਤਸ੍ਥੌ|
ⅩⅬⅧ ਅਸੌ ਪਰਕਰੇਸ਼਼ਵ੍ਰ੍ਪਿਯਤਾ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਤਾਨ੍ ਇੱਥੰ ਸਙ੍ਕੇਤਯਾਮਾਸ, ਯਮਹੰ ਚੁਮ੍ਿਬਸ਼਼ਯ੍,ੇ ਸ(ੋਅ)ਸੌ

ਮਨੁਜਃ,ਸਏਵ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਧਾਰ੍ੱਯਤਾ|ਂ
ⅩⅬⅨ ਤਦਾ ਸ ਸਪਿਦ ਯੀਸ਼ੁਮੁਪਾਗਤਯ੍ ਹੇ ਗੁਰ,ੋ ਪਰ੍ਣਮਾਮੀਤਯ੍ੁਕ੍ਤਾ ਤੰ ਚੁਚੁਮ੍ਬੇ|
Ⅼ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਮੁਵਾਚ, ਹੇ ਿਮਤੰ ਿਕਮਰ੍ਥਮਾਗਤੋਿਸ? ਤਦਾ ਤੈਰਾਗਤਯ੍ ਯੀਸ਼ੁਰਾ ਮਯ੍ ਦਘਰ੍ੇ|
ⅬⅠ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੋਃ ਸਙ੍ਿਗਨਾਮੇਕਃ ਕਰੰ ਪਰ੍ਸਾਰ੍ੱਯ ਕੋਸ਼਼ਾਦਿਸੰ ਬਿਹਸ਼਼੍ਕʼਤਯ੍ ਮਹਾਯਾਜਕਸਯ੍ ਦਾਸਮੇਕਮਾਹਤਯ੍

ਤਸਯ੍ ਕਰ੍ਣੰ ਿਚੱਛੇਦ|
ⅬⅡ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤੰ ਜਗਾਦ, ਖਡ੍ਗੰ ਸਵ੍ਸ੍ਥਾਨੇ◌े ਿਨਧੇਿਹ ਯਤੋ ਯੇ ਯੇ ਜਨਾ ਅਿਸੰ ਧਾਰਯਨ੍ਿਤ, ਤਏਵਾਿਸਨਾ

ਿਵਨਸ਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ|
ⅬⅢ ਅਪਰੰ ਿਪਤਾ ਯਥਾ ਮਦਨ੍ਿਤਕੰ ਸਵ੍ਰ੍ਗੀਯਦੂਤਾਨਾਂ ਦਾਦਸ਼ਵਾਿਹਨੀਤ(ੋਅ)ਿਧਕੰ ਪਰ੍ਿਹਣੁਯਾਤ੍ ਮਯਾ

ਤਮੁੱਿਦਸ਼ਯ੍ੇਦਾਨੀਮੇਵ ਤਥਾ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਿਯਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕਯ੍ਤੇ, ਤਯਾ ਿਕਿਮੱਥੰ ਜ੍ਞਾਯਤੇ?
ⅬⅣ ਤਥਾ ਸਤੀੱਥੰ ਘਿਟਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਧਰ੍ੰਮਪੁਸ੍ਤਕਸਯ੍ ਯਿਦਦੰ ਵਾਕਯ੍ੰ ਤਤ੍ ਕਥੰ ਿਸਧਯ੍ੇਤ੍?
ⅬⅤ ਤਦਾਨੀਂ ਯੀਸ਼ੁ ਰ੍ਜਨਿਨਵਹੰ ਜਗਾਦ, ਯੂਯੰ ਖਡ੍ਗਯਸ਼਼੍ਟੀਨ੍ ਆਦਾਯ ਮਾਂ ਿਕੰ ਚੌਰੰ ਧਰ੍ੱਤੁਮਾਯਾਤਾਃ? ਅਹੰ

ਪਰ੍ਤਯ੍ਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਸਾਕਮੁਪਿਵਸ਼ਯ੍ ਸਮੁਪਾਿਦਸ਼ੰ, ਤਦਾ ਮਾਂ ਨਾਧਰਤ;
ⅬⅥ ਿਕਨ੍ਤੁ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਨਾਂ ਵਾਕਯ੍ਾਨਾਂ ਸੰਿਸੱਧਯੇ ਸਰ੍ੱਵਮੇਤਦਭੂਤ੍| ਤਦਾ ਸਰ੍ੱਵੇ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਸ੍ਤੰ ਿਵਹਾਯ

ਪਲਾਯਨ੍ਤ|
ⅬⅦ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਤੇ ਮਨੁਜਾ ਯੀਸ਼ੁੰ ਧʼਤਾ ਯਤਾਧਯ੍ਾਪਕਪਰ੍ਾਞ੍ਚਃ ਪਿਰਸ਼਼ਦੰ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਤ ਉਪਾਿਵਸ਼ਨ੍ ਤਤ

ਿਕਯਫਾਨਾ◌ाਮਕਮਹਾਯਾਜਕਸਯ੍ਾਨ੍ਿਤਕੰ ਿਨਨਯ੍ੁਃ|
ⅬⅧ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ਼ੇਸ਼਼ੇ ਿਕੰ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਤੀਿਤ ਵੇੱਤੁੰ ਿਪਤਰੋ ਦੂਰੇ ਤਤ੍ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਵਿਜਤਾ ਮਹਾਯਾਜਕਸਯ੍ਾੱਟਾਿਲਕਾਂ ਪਰ੍ਿਵਸ਼ਯ੍

ਦਾਸੈਃ ਸਿਹਤ ਉਪਾਿਵਸ਼ਤ੍|
ⅬⅨ ਤਦਾਨੀਂ ਪਰ੍ਧਾਨਯਾਜਕਪਰ੍ਾਚੀਨਮਨ੍ਿਤਣਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਯੀਸ਼ੁੰ ਹਨ੍ਤੁੰ ਮʼਸ਼਼ਾਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਮ੍ ਅਿਲਪ੍ਸਨ੍ਤ,
ⅬⅩ ਿਕਨ੍ਤੁ ਨ ਲੇਿਭਰੇ| ਅਨੇਕੇਸ਼਼ੁ ਮʼਸ਼਼ਾਸਾਕ੍ਿਸ਼਼ਸ਼਼ਵ੍ਾਗਤੇਸ਼਼ਵ੍ਿਪ ਤੰਨ ਪਰ੍ਾਪੁਃ|
ⅬⅪ ਸ਼ੇਸ਼਼ੇ ਦੌ ਮʼਸ਼਼ਾਸਾਕ੍ਿਸ਼਼ਣਾਵਾਗਤਯ੍ ਜਗਦਤੁਃ, ਪੁਮਾਨਯਮਕਥਯਤ੍, ਅਹਮੀਸ਼ਵ੍ਰਮਨ੍ਿਦਰੰ ਭੰਕ੍ਤਾ

ਿਦਨਤਯਮਧਯ੍ੇ ਤੰਿਨਰ੍ੰਮਾਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨਿਮ|
ⅬⅫ ਤਦਾ ਮਹਾਯਾਜਕ ਉੱਥਾਯ ਯੀਸ਼ੁਮ੍ ਅਵਾਦੀਤ੍| ਤੰ ਿਕਮਿਪ ਨ ਪਰ੍ਿਤਵਦਿਸ? ਤਾਮਿਧ ਿਕਮੇਤੇ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ

ਵਦਨ੍ਿਤ?
ⅬⅩⅢ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੀਸ਼ੁ ਰ੍ਮੌਨੀਭੂਯ ਤਸਯ੍ੌ| ਤਤੋ ਮਹਾਯਾਜਕ ਉਕ੍ਤਵਾਨ੍, ਤਾਮ੍ ਅਮਰੇਸ਼ਵ੍ਰਨਾਮ੍ਨਾ ਸ਼ਪਯਾਿਮ,

ਤਮੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਪੁਤੋ(ਅ)ਿਭਿਸ਼਼ਕ੍ਤੋ ਭਵਿਸ ਨਵੇਿਤ ਵਦ|
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ⅬⅩⅣ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵਦਤ੍, ਤੰ ਸਤਯ੍ਮੁਕ੍ਤਵਾਨ੍; ਅਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਤਥਯ੍ੰ ਵਦਾਿਮ, ਇਤਃਪਰੰ ਮਨੁਜਸੁਤੰ
ਸਰ੍ੱਵਸ਼ਕ੍ਿਤਮਤੋ ਦਕ੍ਿਸ਼਼ਣਪਾਰ੍ਸ਼ਵ੍ੇ ਸ੍ਥਾਤੁੰ ਗਗਣਸ੍ਥੰ ਜਲਧਰਾਨਾਰੁਹਯ੍ਾਯਾਨ੍ਤੰ ਵੀਕ੍ਸ਼਼ਧਵ੍|ੇ

ⅬⅩⅤਤਦਾ ਮਹਾਯਾਜਕੋ ਿਨਜਵਸਨੰ ਿਛੱਤਾ ਜਗਾਦ, ਏਸ਼਼ ਈਸ਼ਵ੍ਰੰ ਿਨਨ੍ਿਦਤਵਾਨ੍, ਅਸ੍ਮਾਕਮਪਰਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੇਣ ਿਕੰ
ਪਰ੍ਯੋਜਨੰ? ਪਸ਼ਯ੍ਤ, ਯੂਯਮੇਵਾਸਯ੍ਾਸਯ੍ਾਦ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਿਨਨ੍ਦਾਂ ਸ਼ਤਵਨ੍ਤਃ,

ⅬⅩⅥ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਿਕੰ ਿਵਿਵਚਯ੍ਤ?ੇ ਤੇ ਪਰ੍ਤਯ੍ੂਚੁਃ, ਵਧਾਰੋ(ਅ)ਯੰ|
ⅬⅩⅦ ਤਤੋ ਲੋਕੈਸ੍ਤਦਾਸਯ੍ੇ ਿਨਸ਼਼੍ਠੀਿਵਤੰ ਕੇਿਚਤ੍ ਪਰ੍ਤਲਮਾਹਤਯ੍ ਕੇਿਚੱਚ ਚਪੇਟਮਾਹਤਯ੍ ਬਭਾਿਸ਼਼ਰੇ,
ⅬⅩⅧ ਹੇ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟ ਤਾਂ ਕਸ਼੍ਚਪੇਟਮਾਹਤਵਾਨ੍? ਇਿਤ ਗਣਿਯਤਾ ਵਦਾਸ੍ਮਾਨ੍|
ⅬⅩⅨ ਿਪਤਰੋ ਬਿਹਰਙ੍ਗਨ ਉਪਿਵਸ਼ਿਤ, ਤਦਾਨੀਮੇਕਾ ਦਾਸੀ ਤਮੁਪਾਗਤਯ੍ ਬਭਾਸ਼਼,ੇ ਤੰ ਗਾਲੀਲੀਯਯੀਸ਼ੋਃ

ਸਹਚਰਏਕਃ|
ⅬⅩⅩ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਸਮਕ੍ਸ਼਼ਮ੍ ਅਨਙ੍ਗੀਕʼਤਯ੍ਾਵਾਦੀਤ੍, ਤਯਾ ਯਦੁਚਯ੍ਤ,ੇ ਤਦਰ੍ਥਮਹੰ ਨ ਵੇਦ੍ਿਮ|
ⅬⅩⅪ ਤਦਾ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਬਿਹਰ੍ਦਾਰੰ ਗਤੇ (ਅ)ਨਯ੍ਾ ਦਾਸੀ ਤੰ ਿਨਰੀਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ ਤਤਤਯ੍ਜਨਾਨਵਦਤ੍, ਅਯਮਿਪ

ਨਾਸਰਤੀਯਯੀਸ਼ੁਨਾ ਸਾਰ੍ੱਧਮ੍ ਆਸੀਤ੍|
ⅬⅩⅫ ਤਤਃ ਸ ਸ਼ਪਥੇਨ ਪੁਨਰਨਙ੍ਗੀਕʼਤਯ੍ ਕਿਥਤਵਾਨ੍, ਤੰ ਨਰੰ ਨ ਪਿਰਿਚਨਿਮ|
ⅬⅩⅩⅢ ਕ੍ਸ਼਼ਣਾਤ੍ ਪਰੰ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ਤੋ ਜਨਾ ਏਤਯ੍ ਿਪਤਰਮ੍ ਅਵਦਨ੍, ਤਮਵਸ਼ਯ੍ੰ ਤੇਸ਼਼ਾਮੇਕ ਇਿਤ ਤਦੁੱਚਾਰਣਮੇਵ

ਦਯ੍ੋਤਯਿਤ|
ⅬⅩⅩⅣ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸੋ(ਅ)ਿਭਸ਼ਪਯ੍ ਕਿਥਤਵਾਨ੍, ਤੰ ਜਨੰ ਨਾਹੰ ਪਿਰਿਚਨਿਮ, ਤਦਾ ਸਪਿਦ ਕੁੱਕੁਟੋ ਰੁਰਾਵ|
ⅬⅩⅩⅤ ਕੁੱਕੁਟਰਵਾਤ੍ ਪਰ੍ਾਕ੍ ਤੰ ਮਾਂ ਿਤਰਪਾਹ੍ਨਸ਼਼ਯ੍ਸੇ, ਯੈਸ਼਼ਾ ਵਾਗ੍ ਯੀਸ਼ੁਨਾਵਾਿਦ ਤਾਂ ਿਪਤਰਃ ਸੰਸ੍ਮʼਤਯ੍

ਬਿਹਿਰਤਾ ਖੇਦਾਦ੍ ਭʼਸ਼ੰ ਚ ਨ੍ਦ|

ⅩⅩⅦ
Ⅰ ਪਰ੍ਭਾਤੇ ਜਾਤੇ ਪਰ੍ਧਾਨਯਾਜਕਲੋਕਪਰ੍ਾਚੀਨਾ ਯੀਸ਼ੁੰ ਹਨ੍ਤੁੰ ਤਤ੍ਪਰ੍ਿਤਕੂਲੰ ਮਨ੍ਤਿਯਤਾ
Ⅱ ਤੰ ਬਦ੍ੱਵਾ ਨੀਤਾ ਪਨ੍ਤੀਯਪੀਲਾਤਾਖਯ੍ਾਿਧਪੇ ਸਮਰ੍ਪਯਾਮਾਸੁਃ|
Ⅲ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੋਃ ਪਰਕਰੇੱਵਰ੍ਪਿਯਤਾ ਿਯਹੂਦਾਸ੍ਤਤ੍ਪਰ੍ਾਣਾਦਣ੍ਡਾਜ੍ਞਾਂ ਿਵਿਦਤਾ ਸਨ੍ਤਪ੍ਤਮਨਾਃ

ਪਰ੍ਧਾਨਯਾਜਕਲੋਕਪਰ੍ਾਚੀਨਾਨਾਂ ਸਮਕ੍ਸ਼਼ੰ ਤਾਸ੍ਤੀਂਸ਼ਨ੍ਮੁਦਾਃ ਪਰ੍ਿਤਦਾਯਾਵਾਦੀਤ੍,
Ⅳ ਏਤੰਿਨਰਾਗੋਨਰਪਰ੍ਾਣਪਰਕਰਾਰ੍ਪਣਾਤ੍ ਕਲੁਸ਼਼ੰ ਕʼਤਵਾਨਹੰ| ਤਦਾ ਤ ਉਿਦਤਵਨ੍ਤਃ, ਤੇਨਾਸ੍ਮਾਕੰ ਿਕੰ? ਤਯਾ

ਤਦ੍ ਬੁਧਯ੍ਤਾਮ੍|
Ⅴ ਤਤੋ ਿਯਹੂਦਾ ਮਨ੍ਿਦਰਮਧਯ੍ੇ ਤਾ ਮੁਦਾ ਿਨਕ੍ਿਸ਼਼ਪਯ੍ ਪਰ੍ਸ੍ਿਥਤਵਾਨ੍ ਇਤਾ ਚ ਸਵ੍ਯਮਾਤ੍ਮਾਨਮੁਦ੍ਬਬਨ੍ਧ|
Ⅵ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਪਰ੍ਧਾਨਯਾਜਕਾਸ੍ਤਾ ਮੁਦਾ ਆਦਾਯ ਕਿਥਤਵਨ੍ਤਃ, ਏਤਾ ਮੁਦਾਃ ਸ਼ੋਿਣਤਮੂਲਯ੍ੰ ਤਸ੍ਮਾਦ੍

ਭਾਣ੍ਡਾਗਾਰੇ ਨ ਿਨਧਾਤਵਯ੍ਾਃ|
Ⅶ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਤੇ ਮਨ੍ਤਿਯਤਾ ਿਵਦੇਿਸ਼ਨਾਂ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਸ੍ਥਾਨਾਯ ਤਾਿਭਃ ਕੁਲਾਲਸਯ੍ ਕ੍ਸ਼਼ੇਤਮ ੀਣਨ੍|
Ⅷ ਅਤੋ(ਅ)ਦਯ੍ਾਿਪ ਤਤ੍ਸ੍ਥਾਨੰ ਰਕ੍ਤਕ੍ਸ਼਼ੇਤੰ ਵਦਨ੍ਿਤ|
Ⅸ ਇੱਥੰ ਸਿਤ ਇਸਰ੍ਾਯੇਲੀਯਸਨ੍ਤਾਨੈ ਰਯ੍ਸਯ੍ ਮੂਲਯ੍ੰ ਿਨਰੁਿਪਤੰ, ਤਸਯ੍ ਿਤੰਸ਼ਨ੍ਮੁਦਾਮਾਨੰ ਮੂਲਯ੍ੰ
Ⅹ ਮਾਂ ਪਰ੍ਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ਾਦੇਸ਼ਾਤ੍ ਤੇਭਯ੍ ਆਦੀਯਤ, ਤੇਨ ਚ ਕੁਲਾਲਸਯ੍ ਕ੍ਸ਼਼ੇਤੰ ੀਤਿਮਿਤ ਯਦਚਨੰ

ਿਯਿਰਿਮਯਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਨਾ ਪਰ੍ੋਕ੍ਤੰ ਤਤ੍ ਤਦਾਿਸਧਯ੍ਤ੍|
Ⅺ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਯੀਸ਼ੌ ਤਦਿਧਪਤੇਃ ਸੰਮੁਖ ਉਪਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਸ ਤੰ ਪਪਰ੍ੱਛ, ਤੰ ਿਕੰ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨਾਂ ਰਾਜਾ? ਤਦਾ

ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਮਵਦਤ੍, ਤੰ ਸਤਯ੍ਮੁਕ੍ਤਵਾਨ੍|
Ⅻ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪਰ੍ਧਾਨਯਾਜਕਪਰ੍ਾਚੀਨੈਰਿਭਯੁਕ੍ਤੇਨ ਤੇਨ ਿਕਮਿਪ ਨ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵਾਿਦ|
ⅩⅢ ਤਤਃ ਪੀਲਾਤੇਨ ਸ ਉਿਦਤਃ, ਇਮੇ ਤਤ੍ਪਰ੍ਿਤਕੂਲਤਃ ਕਿਤ ਕਿਤ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ ਦਦਿਤ, ਤਤ੍ ਤੰ ਨ ਸ਼ʼਣੋਿਸ਼਼?
ⅩⅣ ਤਥਾਿਪ ਸ ਤੇਸ਼਼ਾਮੇਕਸਯ੍ਾਿਪ ਵਚਸ ਉੱਤਰੰ ਨਿਦਤਵਾਨ੍; ਤੇਨ ਸੋ(ਅ)ਿਧਪਿਤ ਰ੍ਮਹਾਿਚਤੰ ਿਵਦਾਮਾਸ|
ⅩⅤ ਅਨਯ੍ੱਚ ਤਨ੍ਮਹਕਾਲੇ(ਅ)ਿਧਪਤੇਰੇਤਾਦʼਸ਼ੀ ਰਾਿਤਰਾਸੀਤ੍, ਪਰ੍ਜਾ ਯੰ ਕਞ੍ਚਨ ਬਨ੍ਿਧਨੰ ਯਾਚਨ੍ਤ,ੇ ਤਮੇਵ

ਸ ਮੋਚਯਤੀਿਤ|
ⅩⅥ ਤਦਾਨੀਂ ਬਰੱਬਾਨਾਮਾ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਖਯ੍ਾਤਬਨ੍ਧਯ੍ਾਸੀਤ੍|
ⅩⅦਤਤਃ ਪੀਲਾਤਸ੍ਤਤ ਿਮਿਲਤਾਨ੍ ਲੋਕਾਨ੍ ਅਪʼ◌ੱਛਤ੍, ਏਸ਼਼ ਬਰੱਬਾ ਬਨ੍ਧੀ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਿਵਖਯ੍ਾਤੋ ਯੀਸ਼ੁਸ਼੍ਚੈਤਯੋਃ

ਕੰ ਮੋਚਿਯਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ? ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਿਕਮੀਪ੍ਿਸਤੰ?
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ⅩⅧ ਤੈਰੀਰ੍ਸ਼਼ਯ੍ਯਾ ਸ ਸਮਰ੍ਿਪਤ ਇਿਤ ਸ ਜ੍ਞਾਤਵਾਨ੍|
ⅩⅨ ਅਪਰੰ ਿਵਚਾਰਾਸਨਪਵੇਸ਼ਨਕਾਲੇ ਪੀਲਾਤਸਯ੍ ਪਤ੍ਨੀ ਭʼਤਯ੍ੰ ਪਰ੍ਿਹਤਯ੍ ਤਸ੍ਮੈ ਕਥਯਾਮਾਸ, ਤੰ

ਧਾਰ੍ੰਿਮਕਮਨੁਜੰ ਪਰ੍ਿਤ ਤਯਾ ਿਕਮਿਪ ਨ ਕਰ੍ੱਤਵਯ੍ੰ; ਯਸ੍ਮਾਤ੍ ਤਤ੍ਕʼਤੇ(ਅ)ਦਯ੍ਾਹੰ ਸਵ੍ਪ੍ਨੇ ਪਰ੍ਭੂਤਕਸ਼਼੍ਟਮਲਭੇ|
ⅩⅩ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਪਰ੍ਧਾਨਯਾਜਕਪਰ੍ਾਚੀਨਾ ਬਰੱਬਾਂ ਯਾਿਚਤਾਦਾਤੁੰ ਯੀਸ਼ੁਞ੍ਚ ਹਨ੍ਤੁੰ ਸਕਲਲੋਕਾਨ੍ ਪਰ੍ਾਵਰ੍ੱਤਯਨ੍|
ⅩⅪ ਤਤੋ(ਅ)ਿਧਪਿਤਸ੍ਤਾਨ੍ ਪʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍, ਏਤਯੋਃ ਕਮਹੰ ਮੋਚਿਯਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ? ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਕੇੱਛਾ? ਤੇ ਪਰ੍ੋਚੁ ਰ੍ਬਰੱਬਾ|ਂ
ⅩⅫ ਤਦਾ ਪੀਲਾਤਃ ਪਪਰ੍ੱਛ, ਤਿਰ ਯੰ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੰ ਵਦਨ੍ਿਤ, ਤੰ ਯੀਸ਼ੁੰ ਿਕੰ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ? ਸਰ੍ੱਵੇ ਕਥਯਾਮਾਸੁਃ, ਸ

ਕਸ਼ੇਨ ਿਵਧਯ੍ਤਾ|ਂ
ⅩⅩⅢਤਤੋ(ਅ)ਿਧਪਿਤਰਵਾਦੀਤ੍, ਕੁਤਃ? ਿਕੰ ਤੇਨਾਪਰਾੱਧੰ? ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੇ ਪੁਨਰੁਚੈ ਰ੍ਜਗਦੁਃ, ਸ ਕਸ਼ੇਨ ਿਵਧਯ੍ਤਾ|ਂ
ⅩⅩⅣ ਤਦਾ ਿਨਜਵਾਕਯ੍ਮਗਰ੍ਾਹਯ੍ਮਭੂਤ੍, ਕਲਹਸ਼੍ਚਾਪਯ੍ਭੂਤ੍, ਪੀਲਾਤ ਇਿਤ ਿਵਲੋਕਯ੍ ਲੋਕਾਨਾਂ ਸਮਕ੍ਸ਼਼ੰ

ਤੋਯਮਾਦਾਯ ਕਰੌ ਪਰ੍ਕ੍ਸ਼਼ਾਲਯ੍ਾਵੋਚਤ੍, ਏਤਸਯ੍ ਧਾਰ੍ੰਿਮਕਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਸਯ੍ ਸ਼ੋਿਣਤਪਾਤੇ ਿਨਰ੍ਦੋਸ਼਼ੋ(ਅ)ਹ,ੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਰੇਵ
ਤਦ੍ ਬੁਧਯ੍ਤਾ|ਂ

ⅩⅩⅤ ਤਦਾ ਸਰ੍ੱਵਾਃ ਪਰ੍ਜਾਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵੋਚਨ੍, ਤਸਯ੍ ਸ਼ੋਿਣਤਪਾਤਾਪਰਾਧੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਕਮ੍
ਅਸ੍ਮਤ੍ਸਨ੍ਤਾਨਾਨਾਞ੍ਚੋਪਿਰ ਭਵਤੁ|

ⅩⅩⅥ ਤਤਃ ਸ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸਮੀਪੇ ਬਰੱਬਾਂ ਮੋਚਯਾਮਾਸ ਯੀਸ਼ੁਨ੍ਤੁ ਕਸ਼਼ਾਿਭਰਾਹਤਯ੍ ਕਸ਼ੇਨ ਵੇਿਧਤੁੰ ਸਮਰ੍ਪਯਾਮਾਸ|
ⅩⅩⅦ ਅਨਨ੍ਤਰਮ੍ ਅਿਧਪਤੇਃ ਸੇਨਾ ਅਿਧਪਤੇ ਰ੍ਗʼਹੰ ਯੀਸ਼ੁਮਾਨੀਯ ਤਸਯ੍ ਸਮੀਪੇ ਸੇਨਾਸਮੂਹੰ ਸੰਜਗʼਹੁਃ|
ⅩⅩⅧ ਤਤਸ੍ਤੇ ਤਸਯ੍ ਵਸਨੰ ਮੋਚਿਯਤਾ ਕʼਸ਼਼੍ਣਲੋਿਹਤਵਰ੍ਣਵਸਨੰ ਪਿਰਧਾਪਯਾਮਾਸੁਃ
ⅩⅩⅨਕਣ੍ਟਕਾਨਾਂ ਮੁਕੁਟੰ ਿਨਰ੍ੰਮਾਯ ਤੱਿਛਰਿਸ ਦਦੁਃ, ਤਸਯ੍ਦਕ੍ਿਸ਼਼ਣਕਰੇ ਵੇਤਮੇਕੰ ਦੱਤਾ ਤਸਯ੍ ਸੰਮੁਖੇ ਜਾਨੂਿਨ

ਪਾਤਿਯਤਾ, ਹੇ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨਾਂ ਰਾਜਨ੍, ਤੁਭਯ੍ੰ ਨਮ ਇਤਯ੍ੁਕ੍ਤਾ ਤੰ ਿਤਰਸ਼੍ਚਕਃ,
ⅩⅩⅩ ਤਤਸ੍ਤਸਯ੍ ਗਾਤੇ ਿਨਸ਼਼੍ਠੀਵੰ ਦਤਾ ਤੇਨ ਵੇਤੇਣ ਿਸ਼ਰ ਆਜਘ੍ਨੁਃ|
ⅩⅩⅪ ਇੱਥੰ ਤੰ ਿਤਰਸ੍ਕʼਤਯ੍ ਤਦ੍ ਵਸਨੰ ਮੋਚਿਯਤਾ ਪੁਨਰ੍ਿਨਜਵਸਨੰ ਪਿਰਧਾਪਯਾਞ੍ਚਕਃ, ਤੰ ਕਸ਼ੇਨ ਵੇਿਧਤੁੰ

ਨੀਤਵਨ੍ਤਃ|
ⅩⅩⅫ ਪਸ਼੍ਚਾੱਤੇ ਬਿਹਰ੍ਭੂਯ ਕੁਰੀਣੀਯੰ ਿਸ਼ਮੋਂਨਾਮਕਮੇਕੰ ਿਵਲੋਕਯ੍ ਕਸ਼ੰ ਵੋਢੁੰ ਤਮਾਦਿਦਰ|ੇ
ⅩⅩⅩⅢ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਗੁਲ੍ਗਲ੍ਤਾਮ੍ ਅਰ੍ਥਾਤ੍ ਿਸ਼ਰਸ੍ਕਪਾਲਨਾਮਕਸ੍ਥਾਨਮੁ ਪਸ੍ਥਾਯ ਤੇ ਯੀਸ਼ਵੇ

ਿਪੱਤਿਮਿਸ਼ਰ੍ਤਾਮ੍ਲਰਸੰ ਪਾਤੁੰ ਦਦੁਃ,
ⅩⅩⅩⅣ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਤਮਾਸਵ੍ਾਦਯ੍ ਨ ਪਪੌ|
ⅩⅩⅩⅤ ਤਦਾਨੀਂ ਤੇ ਤੰ ਕਸ਼ੇਨ ਸੰਿਵਧਯ੍ ਤਸਯ੍ ਵਸਨਾਿਨ ਗੁਿਟਕਾਪਾਤੇਨ ਿਵਭਜਯ੍ ਜਗʼਹੁਃ, ਤਸ੍ਮਾਤ੍,

ਿਵਭਜਨ੍ਤ(ੇਅ)ਧਰੀਯੰ ਮੇ ਤੇ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਾਃ ਪਰਸ੍ਪਰੰ| ਮਦੁੱਤਰੀਯਵਸ੍ਤਾਰ੍ਥੰ ਗੁਿਟਕਾਂ ਪਾਤਯਨ੍ਿਤ ਚ|| ਯਦੇਤਦਚਨੰ
ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਿਭਰੁਕ੍ਤਮਾਸੀਤ੍, ਤਦਾ ਤਦ੍ ਅਿਸਧਯ੍ਤ੍,

ⅩⅩⅩⅥ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਤੇ ਤਤੋਪਿਵਸ਼ਯ੍ ਤਦਕ੍ਸ਼਼ਣਕਰ੍ੱਵਿਣ ਿਨਯੁਕ੍ਤਾਸ੍ਤਸ੍ਥੁਃ|
ⅩⅩⅩⅦ ਅਪਰਮ੍ ਏਸ਼਼ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨਾਂ ਰਾਜਾ ਯੀਸ਼ੁਿਰਤਯ੍ਪਵਾਦਿਲਿਪਪਤੰ ਤੱਿਛਰਸ ਊਰ੍ਦ੍ੱਵੇ ਯੋਜਯਾਮਾਸੁਃ|
ⅩⅩⅩⅧ ਤਤਸ੍ਤਸਯ੍ ਵਾਮੇ ਦਕ੍ਿਸ਼਼ਣੇ ਚ ਦੌ ਚੈਰੌ ਤੇਨ ਸਾਕੰ ਕਸ਼ੇਨ ਿਵਿਵਧੁਃ|
ⅩⅩⅩⅨ ਤਦਾ ਪਾਨ੍ਥਾ ਿਨਜਿਸ਼ਰੋ ਲਾਡਿਯਤਾ ਤੰ ਿਨਨ੍ਦਨ੍ਤੋ ਜਗਦੁਃ,
ⅩⅬ ਹੇ ਈਸ਼ਵ੍ਰਮਨ੍ਿਦਰਭਞ੍ਜਕ ਿਦਨਤਯੇ ਤੰਿਨਰ੍ੰਮਾਤਃ ਸਵ੍ੰ ਰਕ੍ਸ਼,਼ ਚੇੱਤਮੀਸ਼ਵ੍ਰਸੁਤਸ੍ਤਿਰ ਕਸ਼ਾਦਵਰੋਹ|
ⅩⅬⅠ ਪਰ੍ਧਾਨਯਾਜਕਾਧਯ੍ਾਪਕਪਰ੍ਾਚੀਨਾਸ਼੍ਚ ਤਥਾ ਿਤਰਸ੍ਕʼਤਯ੍ ਜਗਦੁਃ,
ⅩⅬⅡ ਸ(ੋਅ)ਨਯ੍ਜਨਾਨਾਵਤ੍, ਿਕਨ੍ਤੁ ਸਵ੍ਮਿਵਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ| ਯਦੀਸਰ੍ਾਯੇਲੋ ਰਾਜਾ ਭਵੇਤ੍, ਤਰੀਦਾਨੀਮੇਵ

ਕਸ਼ਾਦਵਰੋਹਤ,ੁ ਤੇਨ ਤੰ ਵਯੰ ਪਰ੍ਤਯ੍ੇਸ਼਼ਯ੍ਾਮਃ|
ⅩⅬⅢ ਸ ਈਸ਼ਵ੍ਰੇ ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਸ਼ਾਮਕਰੋਤ੍, ਯਦੀਸ਼ਵ੍ਰਸ੍ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਨ੍ਤੁਸ਼਼੍ਟਸ੍ਤਰੀਦਾਨੀਮੇਵ ਤਮਵੇਤ੍, ਯਤਃ ਸ

ਉਕ੍ਤਵਾਨ੍ ਅਹਮੀਸ਼ਵ੍ਰਸੁਤਃ|
ⅩⅬⅣ ਯੌ ਸ੍ਤੇਨੌ ਸਾਕੰ ਤੇਨ ਕਸ਼ੇਨ ਿਵੱਧੌ ਤੌ ਤਦਦੇਵ ਤੰ ਿਨਿਨਨ੍ਦਤੁਃ|
ⅩⅬⅤ ਤਦਾ ਿਦਤੀਯਯਾਮਾਤ੍ ਤʼਤੀਯਯਾਮੰ ਯਾਵਤ੍ ਸਰ੍ੱਵਦੇਸ਼ੇ ਤਿਮਰੰ ਬਭੂਵ,
ⅩⅬⅥ ਤʼਤੀਯਯਾਮੇ "ਏਲੀ ਏਲੀ ਲਾਮਾ ਿਸ਼ਵਕ੍ਤਨੀ", ਅਰ੍ਥਾਤ੍ ਮਦੀਸ਼ਵ੍ਰ ਮਦੀਸ਼ਵ੍ਰ ਕੁਤੋ ਮਾਮਤਯ੍ਾਕ੍ਸ਼਼ੀਃ?

ਯੀਸ਼ੁਰੁੱਚੈਿਰਿਤ ਜਗਾਦ|
ⅩⅬⅦ ਤਦਾ ਤਤ ਸ੍ਿਥਤਾਃ ਕੇਿਚਤ੍ ਤਤ੍ ਸ਼ਤਾ ਬਭਾਿਸ਼਼ਰੇ, ਅਯਮ੍ ਏਿਲਯਮਾਹੂਯਿਤ|
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ⅩⅬⅧ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਮਧਯ੍ਾਦ੍ ਏਕਃ ਸ਼ੀਘਰ੍ੰ ਗਤਾ ਸ੍ਪਞ੍ਜੰ ਗʼਹੀਤਾ ਤਤਾਮ੍ਲਰਸੰ ਦੱਤਾ ਨਲੇਨ ਪਾਤੁੰ ਤਸ੍ਮੈ ਦਦੌ|
ⅩⅬⅨ ਇਤਰ(ੇਅ)ਕਥਯਨ੍ ਿਤਸ਼਼੍ਠਤ, ਤੰ ਰਕ੍ਿਸ਼਼ਤੁਮ੍ ਏਿਲਯ ਆਯਾਿਤ ਨਵੇਿਤ ਪਸ਼ਯ੍ਾਮਃ|
Ⅼ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪੁਨਰੁਚੈਰਾਹੂਯ ਪਰ੍ਾਣਾਨ੍ ਜਹ|ੌ
ⅬⅠ ਤਤੋ ਮਨ੍ਿਦਰਸਯ੍ ਿਵੱਛੇਦਵਸਨਮ੍ ਊਰ੍ਦ੍ੱਵਾਦਧੋ ਯਾਵਤ੍ ਿਛਦਯ੍ਮਾਨੰ ਿਦਧਾਭਵਤ੍,
ⅬⅡ ਭੂਿਮਸ਼੍ਚਕਮ੍ਪੇ ਭੂਧਰੋਵਯ੍ਦੀਰ੍ੱਯਤ ਚ| ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨੇ ਮੁਕ੍ਤੇ ਭੂਿਰਪੁਣਯ੍ਵਤਾਂ ਸੁਪ੍ਤਦੇਹਾ ਉਦਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍,
ⅬⅢ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਦ੍ ਵਿਹਰ੍ਭੂਯ ਤਦੁੱਥਾਨਾਤ੍ ਪਰੰ ਪੁਣਯ੍ਪੁਰੰ ਗਤਾ ਬਹੁਜਨਾਨ੍ ਦਰ੍ਸ਼ਯਾਮਾਸੁਃ|
ⅬⅣਯੀਸ਼ੁਰਕ੍ਸ਼਼ਣਾਯ ਿਨਯੁਕ੍ਤਃ ਸ਼ਤਸੇਨਾਪਿਤਸ੍ਤਤ੍ਸਙ੍ਿਗਨਸ਼੍ਚ ਤਾਦʼਸ਼ੀਂ ਭੂਕਮ੍ਪਾਿਦਘਟਨਾਂ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਭੀਤਾ

ਅਵਦਨ੍, ਏਸ਼਼ ਈਸ਼ਵ੍ਰਪੁਤੋ ਭਵਿਤ|
ⅬⅤ ਯਾ ਬਹੁਯੋਿਸ਼਼ਤੋ ਯੀਸ਼ੁੰ ਸੇਵਮਾਨਾ ਗਾਲੀਲਸ੍ਤਤ੍ਪਸ਼੍ਚਾਦਾਗਤਾਸ੍ਤਾਸਾਂ ਮਧਯ੍ੇ
ⅬⅥਮਗ੍ਦਲੀਨੀ ਮਿਰਯਮ੍ ਯਾਕੂਬਯ੍ੋਸ਼ਯ੍ੋ ਰ੍ਮਾਤਾ ਯਾ ਮਿਰਯਮ੍ ਿਸਬਿਦਯਪੁਤਯੋ ਰ੍ਮਾਤਾ ਚ ਯੋਿਸ਼਼ਤ ਏਤਾ ਦੂਰੇ

ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ਤਯ੍ੋ ਦਦʼਸ਼ੁਃ|
ⅬⅦ ਸਨ੍ਧਯ੍ਾਯਾਂ ਸਤਯ੍ਮ੍ ਅਿਰਮਿਥਯਾਨਗਰਸਯ੍ ਯੂਸ਼਼ਫ੍ਨਾਮਾ ਧਨੀ ਮਨੁਜੋ ਯੀਸ਼ੋਃ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਤਾਤ੍
ⅬⅧ ਪੀਲਾਤਸਯ੍ ਸਮੀਪੰ ਗਤਾ ਯੀਸ਼ੋਃ ਕਾਯੰ ਯਯਾਚੇ, ਤੇਨ ਪੀਲਾਤਃ ਕਾਯੰ ਦਾਤੁਮ੍ ਆਿਦਦੇਸ਼|
ⅬⅨ ਯੂਸ਼਼ਫ੍ ਤਤ੍ਕਾਯੰ ਨੀਤਾ ਸ਼ੁਿਚਵਸ੍ਤੇਣਾੱਛਾਦਯ੍
ⅬⅩ ਸਵ੍ਾਰ੍ਥੰ ਸ਼ੈਲੇ ਯਤ੍ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨੰ ਚਖਾਨ, ਤਨ੍ਮਧਯ੍ੇ ਤਤ੍ਕਾਯੰ ਿਨਧਾਯ ਤਸਯ੍ ਦਾਿਰ ਵʼਹਤ੍ਪਾਸ਼਼ਾਣੰ ਦਦੌ|
ⅬⅪ ਿਕਨ੍ਤੁ ਮਗ੍ਦਲੀਨੀ ਮਿਰਯਮ੍ ਅਨਯ੍ਮਿਰਯਮ੍ ਏਤੇ ਸ੍ਿਤਯੌ ਤਤ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਸੰਮੁਖ ਉਪਿਵਿਵਸ਼ਤੁਃ|
ⅬⅫ ਤਦਨਨ੍ਤਰੰ ਿਨਸ੍ਤਾਰੋਤ੍ਸਵਸਯ੍ਾਯੋਜਨਿਦਨਾਤ੍ ਪਰ(ੇਅ)ਹਿਨ ਪਰ੍ਧਾਨਯਾਜਕਾਃ ਿਫਰੂਿਸ਼ਨਸ਼੍ਚ ਿਮਿਲਤਾ

ਪੀਲਾਤਮੁਪਾਗਤਯ੍ਾਕਥਯਨ੍,
ⅬⅩⅢ ਹੇ ਮਹੇੱਛ ਸ ਪਰ੍ਤਾਰਕੋ ਜੀਵਨ ਅਕਥਯਤ੍, ਿਦਨਤਯਾਤ੍ ਪਰੰ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਦੁੱਥਾਸਯ੍ਾਿਮ ਤਦਾਕਯ੍ੰ ਸ੍ਮਰਾਮੋ

ਵਯੰ;
ⅬⅩⅣ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤʼਤੀਯਿਦਨੰ ਯਾਵਤ੍ ਤਤ੍ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨੰ ਰਕ੍ਿਸ਼਼ਤੁਮਾਿਦਸ਼ਤੁ, ਨਚੇਤ੍ ਤੱਿਛਸ਼਼ਯ੍ਾ ਯਾਿਮਨਯ੍ਾਮਾਗਤਯ੍

ਤੰ ਹʼਤਾ ਲੋਕਾਨ੍ ਵਿਦਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ, ਸ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਦੁਦਿਤਸ਼਼੍ਠਤ੍, ਤਥਾ ਸਿਤ ਪਰ੍ਥਮਭਾਨ੍ਤੇਃ ਸ਼ੇਸ਼਼ੀਯਭਾਨ੍ਿਤ ਰ੍ਮਹਤੀ
ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

ⅬⅩⅤ ਤਦਾ ਪੀਲਾਤ ਅਵਾਦੀਤ੍, ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸਮੀਪੇ ਰਕ੍ਿਸ਼਼ਗਣ ਆਸ੍ਤੇ, ਯੂਯੰ ਗਤਾ ਯਥਾ ਸਾਧਯ੍ੰ ਰਕ੍ਸ਼਼ਯਤ|
ⅬⅩⅥ ਤਤਸ੍ਤੇ ਗਤਾ ਤੱਦ◌ੂाਰਪਾਸ਼਼ਾਣੰ ਮੁਦਾਙ੍ਿਕਤੰ ਕʼਤਾ ਰਕ੍ਿਸ਼਼ਗਣੰ ਿਨਯੋਜਯ੍ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨੰ ਰਕ੍ਸ਼਼ਯਾਮਾਸੁਃ|

ⅩⅩⅧ
Ⅰਤਤਃ ਪਰੰ ਿਵਸ਼ਰ੍ਾਮਵਾਰਸਯ੍ ਸ਼ੇਸ਼਼ੇ ਸਪ੍ਤਾਹਪਰ੍ਥਮਿਦਨਸਯ੍ ਪਰ੍ਭੋਤੇ ਜਾਤੇ ਮਗ੍ਦਲੀਨੀ ਮਿਰਯਮ੍ ਅਨਯ੍ਮਿਰਯਮ੍

ਚ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨੰ ਦਸ਼਼੍ਟਮੁਾਗਤਾ|
Ⅱ ਤਦਾ ਮਹਾਨ੍ ਭੂਕਮ੍ਪੋ(ਅ)ਭਵਤ੍; ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰੀਯਦੂਤਃ ਸਵ੍ਰ੍ਗਾਦਵਰੁਹਯ੍ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਦਾਰਾਤ੍ ਪਾਸ਼਼ਾਣਮਪਸਾਰ੍ੱਯ

ਤਦੁਪਰ੍ੱਯੁਪਿਵਵੇਸ਼|
Ⅲ ਤਦਦਨੰ ਿਵਦਯ੍ੁਦਤ੍ ਤੇਜੋਮਯੰ ਵਸਨੰ ਿਹਮਸ਼ੁਭਞ੍ਚ|
Ⅳ ਤਦਾਨੀਂ ਰਕ੍ਿਸ਼਼ਣਸ੍ਤਦ੍ਭਯਾਤ੍ ਕਮ੍ਿਪਤਾ ਮʼਤਵਦ੍ ਬਭੂਵਃ|
Ⅴ ਸ ਦੂਤੋ ਯੋਿਸ਼਼ਤੋ ਜਗਾਦ, ਯੂਯੰ ਮਾ ਭੈਸ਼਼੍ਟ, ਕਸ਼ਹਤਯੀਸ਼ੁੰ ਮʼਗਯਧਵ੍ੇ ਤਦਹੰ ਵੇਦ੍ਿਮ|
Ⅵ ਸੋ(ਅ)ਤ ਨਾਸ੍ਿਤ, ਯਥਾਵਦਤ੍ ਤਥੋੱਿਥਤਵਾਨ੍; ਏਤਤ੍ ਪਰ੍ਭੋਃ ਸ਼ਯਨਸ੍ਥਾਨੰ ਪਸ਼ਯ੍ਤ|
Ⅶ ਤੂਰ੍ਣੰ ਗਤਾ ਤੱਿਛਸ਼਼ਯ੍ਾਨ੍ ਇਿਤ ਵਦਤ, ਸ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਦ੍ ਉਦਿਤਸ਼਼੍ਠਤ੍, ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮਗਰ੍ੇ ਗਾਲੀਲੰ ਯਾਸਯ੍ਿਤ

ਯੂਯੰ ਤਤ ਤੰ ਵੀਕ੍ਿਸ਼਼ਸ਼਼ਯ੍ਧਵ੍ੇ, ਪਸ਼ਯ੍ਤਾਹੰ ਵਾਰ੍ੱਤਾਿਮਮਾਂ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਵਾਿਦਸ਼਼ੰ|
Ⅷ ਤਤਸ੍ਤਾ ਭਯਾਤ੍ ਮਹਾਨਨ੍ਦਾਞ੍ਚ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਤ੍ ਤੂਰ੍ਣੰ ਬਿਹਰ੍ਭੂਯ ਤੱਿਛਸ਼਼ਯ੍ਾਨ੍ ਵਾਰ੍ੱਤਾਂ ਵਕ੍ਤੁੰ

ਧਾਿਵਤਵਤਯ੍ਃ| ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਨ੍ ਵਾਰ੍ੱਤਾਂ ਵਕ੍ਤੁੰ ਯਾਨ੍ਿਤ, ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁ ਰ੍ਦਰ੍ਸ਼ਨੰ ਦੱਤਾ ਤਾ ਜਗਾਦ,
Ⅸ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਕਲਯ੍ਾਣੰ ਭੂਯਾਤ੍, ਤਤਸ੍ਤਾ ਆਗਤਯ੍ ਤਤ੍ਪਾਦਯੋਃ ਪਿਤਤਾ ਪਰ੍ਣੇਮੁਃ|
Ⅹ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਾ ਅਵਾਦੀਤ੍, ਮਾ ਿਬਭੀਤ, ਯੂਯੰ ਗਤਾ ਮਮ ਭਾਤʼਨ੍ ਗਾਲੀਲੰ ਯਾਤੁੰ ਵਦਤ, ਤਤ ਤੇ ਮਾਂ ਦਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ|
Ⅺ ਸ੍ਿਤਯੋ ਗੱਛਨ੍ਿਤ, ਤਦਾ ਰਕ੍ਿਸ਼਼ਣਾਂ ਕੇਿਚਤ੍ ਪੁਰੰ ਗਤਾ ਯਦਯ੍ਦ੍ ਘਿਟਤੰ ਤਤ੍ਸਰ੍ੱਵੰ ਪਰ੍ਧਾਨਯਾਜਕਾਨ੍

ਜ੍ਞਾਿਪਤਵਨ੍ਤਃ|
Ⅻ ਤੇ ਪਰ੍ਾਚੀਨੈਃ ਸਮੰ ਸੰਸਦੰ ਕʼਤਾ ਮਨ੍ਤਯਨ੍ਤੋ ਬਹੁਮੁਦਾਃ ਸੇਨਾਭਯ੍ੋ ਦੱਤਾਵਦਨ੍,
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ⅩⅢ ਅਸ੍ਮਾਸੁ ਿਨਿਦਤੇਸ਼਼ੁ ਤੱਿਛਸ਼਼ਯ੍ਾ ਯਾਿਮਨਯ੍ਾਮਾਗਤਯ੍ ਤੰ ਹʼਤਾਨਯਨ੍, ਇਿਤ ਯੂਯੰ ਪਰ੍ਚਾਰਯਤ|
ⅩⅣ ਯਦਯ੍ੇਤਦਿਧਪਤੇਃ ਸ਼ਰ੍ੋਤਗੋਚਰੀਭਵੇਤ੍, ਤਿਰ ਤੰ ਬੋਧਿਯਤਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਿਵਸ਼਼ਯ੍ਾਮਃ|
ⅩⅤ ਤਤਸ੍ਤੇ ਮੁਦਾ ਗʼਹੀਤਾ ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਾਨੁਰੂਪੰ ਕਰ੍ੰਮ ਚਕਃ, ਿਯਹੂਦੀਯਾਨਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਤਸਯ੍ਾਦਯ੍ਾਿਪ ਿਕੰਵਦਨ੍ਤੀ

ਿਵਦਯ੍ਤੇ|
ⅩⅥ ਏਕਾਦਸ਼ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾ ਯੀਸ਼ੁਿਨਰੂਿਪਤਾਗਾਲੀਲਸਯ੍ਾਿਦੰ ਗਤਾ
ⅩⅦ ਤਤ ਤੰ ਸੰਵੀਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ ਪਰ੍ਣੇਮੁਃ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਕੇਿਚਤ੍ ਸਨ੍ਿਦਗ੍ਧਵਨ੍ਤਃ|
ⅩⅧ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸਮੀਪਮਾਗਤਯ੍ ਵਯ੍ਾਹʼਤਵਾਨ੍, ਸਵ੍ਰ੍ਗਮੇਿਦਨਯ੍ੋਃ ਸਰ੍ੱਵਾਿਧਪਿਤਤਭਾਰੋ ਮੱਯਰ੍ਿਪਤ

ਆਸ੍ਤੇ|
ⅩⅨ ਅਤੋ ਯੂਯੰ ਪਰ੍ਯਾਯ ਸਰ੍ੱਵਦੇਸ਼ੀਯਾਨ੍ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਨ੍ ਕʼਤਾ ਿਪਤੁਃ ਪੁਤਸਯ੍ ਪਿਵਤਸਯ੍ਾਤ੍ਮਨਸ਼੍ਚ ਨਾਮ੍ਨਾ

ਤਾਨਵਗਾਹਯਤ; ਅਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਯਦਯ੍ਦਾਿਦਸ਼ੰ ਤਦਿਪ ਪਾਲਿਯਤੁੰ ਤਾਨੁਪਾਿਦਸ਼ਤ|
ⅩⅩ ਪਸ਼ਯ੍ਤ, ਜਗਦਨ੍ਤੰ ਯਾਵਤ੍ ਸਦਾਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਸਾਕੰ ਿਤਸ਼਼੍ਠਾਿਮ| ਇਿਤ|
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ਮਾਰ੍ਕਿਲਿਖਤਃ ਸੁਸੰਵਾਦਃ
Ⅰ ਈਸ਼ਵ੍ਰਪੁਤਸਯ੍ ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਸੁਸੰਵਾਦਾਰਮ੍ਭਃ|
Ⅱ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਨਾਂ ਗਰ੍ਨ੍ਥੇਸ਼਼ੁ ਿਲਿਪਿਰੱਥਮਾਸ੍ਤੇ, 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|
Ⅴ ਤਤੋ ਿ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

ਮੱਿਜਤੋ(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|
ⅩⅢਅਥਸਚਤਾਿਰੰਸ਼ੱਿਦਨਾਿਨ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸ੍ਥਾਨੇ ਵਨਯ੍ਪਸ਼ੁਿਭਃ ਸਹ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ ਸ਼ੈਤਾਨਾ ਪਰੀਕ੍ਿਸ਼਼ਤਃ; ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍

ਸਵ੍ਰ੍ਗੀਯਦੂਤਾਸ੍ਤੰ ਿਸਸ਼਼ੇਿਵਰੇ|
ⅩⅣਅਨਨ੍ਤਰੰ 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,
ⅩⅦ ਯੁਵਾਂ 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|
ⅩⅩⅢ ਅਪਰਞ੍ਚ 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|
ⅩⅩⅥ ਤਤਃ ਸੋ(ਅ)ਪਿਵਤਭੂਤਸ੍ਤੰ ਸਮ੍ਪੀਡਯ੍ ਅਤਯ੍ੁਚੈਸ਼੍ਚੀਤ੍ਕʼਤਯ੍ ਿਨਰ੍ਜਗਾਮ|



Mark Ⅰ:ⅩⅩⅦ 44 Mark Ⅱ:Ⅶ

ⅩⅩⅦ ਤੇਨੈਵ ਸਰ੍ੱਵੇ ਚਮਤ੍ਕʼਤਯ੍ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਕਥਯਾਞ੍ਚਿ ਰ,ੇ ਅਹੋ ਿਕਿਮਦੰ? ਕੀਦʼਸ਼(ੋ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 ਸਆਗਤਯ੍ ਤਸਯ੍ਾ ਹਸ੍ਤੰ ਧʼਤਾ ਤਾਮੁਦਸ੍ਥਾਪਯਤ੍; ਤਦੈਵ ਤਾਂ ਜਵ੍ਰੋ(ਅ)ਤਯ੍ਾਕ੍ਸ਼਼ੀਤ੍ ਤਤਃ ਪਰੰ ਸਾ

ਤਾਨ੍ ਿਸਸ਼਼ੇਵੇ|
ⅩⅩⅫ ਅਥਾਸ੍ਤੰ 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 ਸੋ(ਅ)ਿਤਪਰ੍ਤਯ੍ੂਸ਼਼ੇ ਵਸ੍ਤੁਤਸ੍ਤੁ ਰਾਿਤਸ਼ੇਸ਼਼ੇ ਸਮੁੱਥਾਯ ਬਿਹਰ੍ਭੂਯ ਿਨਰ੍ਜਨੰ ਸ੍ਥਾਨੰ ਗਤਾ ਤਤ

ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯਾਞ੍ਚ ੇ|
ⅩⅩⅩⅥ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਿ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|
ⅩⅩⅩⅨਅਥ ਸ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਗਾਲੀਲ੍ਪਰ੍ਦੇਸ਼ਸਯ੍ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ੁ ਭਜਨਗʼਹੇਸ਼਼ੁ ਕਥਾਃ ਪਰ੍ਚਾਰਯਾਞ੍ਚ ੇ ਭੂਤਾਨਤਯ੍ਾਜਯਞ੍ਚ|
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
ⅩⅬⅡ ਮਮੇੱਛਾ ਿ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 ਤਸਯ੍ੌ; ਤਥਾਿਪ ਚਤੁਰ੍ੱਿਦਗ੍ਭਯ੍ੋ ਲੋਕਾਸ੍ਤਸਯ੍ਸਮੀਪਮਾਯਯੁਃ|

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 ਿਕਯਨ੍ਤੋ(ਅ)ਧਯ੍ਾਪਕਾਸ੍ਤਤੋਪਿਵਸ਼ਨ੍ਤੋ ਮਨਿਭ ਿਰਤਰ੍ਕਯਾਞ੍ਚਕਃ, ਏਸ਼਼ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍

ਏਤਾਦʼਸ਼ੀਮੀਸ਼ਵ੍ਰਿਨਨ੍ਦਾਂ ਕਥਾਂ ਕੁਤਃ ਕਥਯਿਤ?
Ⅶ ਈਸ਼ਵ੍ਰੰ ਿਵਨਾ ਪਾਪਾਿਨ ਮਾਰ੍ਸ਼਼੍ਟੁੰ ਕਸਯ੍ ਸਾਮਰ੍ਥਯ੍ਮ੍ ਆਸ੍ਤੇ?
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Ⅷਇੱਥੰ ਤੇ ਿਵਤਰ੍ਕਯਨ੍ਿਤਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼਼ਣੰ ਮਨਸਾ ਤਦ੍ ਬੁਦ੍ੱਵਾ ਤਾਨਵਦਦ੍ਯੂਯਮਨ੍ਤਃਕਰਣੈਃ 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 ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼਼ਣਮ੍ ਉੱਥਾਯ ਸ਼ੱਯਾਂ 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 ਯਯ|ੌ
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?
ⅩⅦਤਦਾਕਯ੍ੰ ਸ਼ਤਾ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ੁਵਾਚ,ਅਰੋਿਗਲੋਕਾਨਾਂ ਿਚਿਕਤ੍ਸਕੇਨ ਪਰ੍ਯੋਜਨੰ ਨਾਸ੍ਿਤ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਰੋਿਗਣਾਮੇਵ;

ਅਹੰ ਧਾਰ੍ੰਿਮਕਾਨਾਹਾਤੁੰ ਨਾਗਤਃ ਿਕਨ੍ਤੁ ਮਨ ਵਯ੍ਾਵਰ੍ੱਤਿਯਤੁੰ ਪਾਿਪਨ ਏਵ|
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 ਜਾਯਤ|ੇ
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?

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

ⅩⅩⅦ ਸੋ(ਅ)ਪਰਮਿਪ ਜਗਾਦ, ਿਵਸ਼ਰ੍ਾਮਵਾਰੋ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਾਰ੍ਥਮੇਵ ਿਨਰੂਿਪਤ(ੋਅ)ਸ੍ਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ੋ
ਿਵਸ਼ਰ੍ਾਮਵਾਰਾਰ੍ਥੰ ਨੈਵ|

ⅩⅩⅧ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਪੁਤੋ ਿਵਸ਼ਰ੍ਾਮਵਾਰਸਯ੍ਾਿਪ ਪਰ੍ਭੁਰਾਸ੍ਤੇ|

Ⅲ
Ⅰ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪੁਨ ਰ੍ਭਜਨਗʼਹੰ ਪਰ੍ਿਵਸ਼਼੍ਟਸ੍ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸ੍ਥਾਨੇ ਸ਼ੁਸ਼਼੍ਕਹਸ੍ਤ ਏਕੋ ਮਾਨਵ ਆਸੀਤ੍|
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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 ਤੱਧਸ੍ਤੋ(ਅ)ਨਯ੍ਹਸ੍ਤਵਦ੍ ਅਰੋਗੋ ਜਾਤਃ|
Ⅵ ਅਥ ਿਫਰੂਿਸ਼ਨਃ ਪਰ੍ਸ੍ਥਾਯ ਤੰ ਨਾਸ਼ਿਯਤੁੰ ਹੇਰੋਦੀਯੈਃ ਸਹ ਮਨ੍ਤਿਯਤੁਮਾਰੇਿਭਰੇ|
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|

Ⅺ ਅਪਰਞ੍ਚ ਅਪਿਵਤਭੂਤਾਸ੍ਤੰ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਤੱਚਰਣਯੋਃ ਪਿਤਤਾ ਪਰ੍ੋਚੈਃ ਪਰ੍ੋਚੁਃ, ਤਮੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਪੁਤਃ|
Ⅻ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਤਾਨ੍ ਦʼਢਮ੍ ਆਜ੍ਞਾਪਯ੍ ਸਵ੍ੰ ਪਿਰਚਾਿਯਤੁੰ ਿਨਿਸ਼਼ੱਧਵਾਨ੍|
ⅩⅢ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਸ ਪਰ੍ੱਵਤਮਾਰੁਹਯ੍ ਯੰ ਯੰ ਪਰ੍ਿਤੱਛਾ ਤੰ ਤਮਾਹੂਤਵਾਨ੍ ਤਤਸ੍ਤੇ ਤਤ੍ਸਮੀਪਮਾਗਤਾਃ|
ⅩⅣ ਤਦਾ ਸ ਦਾਦਸ਼ਜਨਾਨ੍ ਸਵ੍ੇਨ ਸਹ ਸ੍ਥਾਤੁੰ ਸੁਸੰਵਾਦਪਰ੍ਚਾਰਾਯ ਪਰ੍ੇਿਰਤਾ ਭਿਵਤੁੰ
ⅩⅤ ਸਰ੍ੱਵਪਰ੍ਕਾਰਵਯ੍ਾਧੀਨਾਂ ਸ਼ਮਨਕਰਣਾਯ ਪਰ੍ਭਾਵੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤੁੰ ਭੂਤਾਨ੍ ਤਯ੍ਾਜਿਯਤੁਞ੍ਚ ਿਨਯੁਕ੍ਤਵਾਨ੍|
ⅩⅥ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਨਾਮਾਨੀਮਾਿਨ, ਿਸ਼ਮੋਨ੍ ਿਸਵਿਦਪੁਤੋ
ⅩⅦ ਯਾਕੂਬ੍ 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 ਦਦ|ੌ
ⅩⅩ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਤੇ ਿਨਵੇਸ਼ਨੰ ਗਤਾਃ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਤਾਿਪ ਪੁਨਰ੍ਮਹਾਨ੍ ਜਨਸਮਾਗਮੋ (ਅ)ਭਵਤ੍ ਤਸ੍ਮਾੱਤੇ

ਭੋਕ੍ਤੁਮਪਯ੍ਵਕਾਸ਼ੰ ਨ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਾਃ|
ⅩⅪ ਤਤਸ੍ਤਸਯ੍ ਸੁਹʼ◌ੱਲੋਕਾ ਇਮਾਂ ਵਾਰ੍ੱਤਾਂ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ ਸ ਹਤਜ੍ਞਾਨਭੂਦ੍ ਇਿਤ ਕਥਾਂ ਕਥਿਯਤਾ ਤੰ ਧʼਤਾਨੇਤੁੰ

ਗਤਾਃ|
ⅩⅫ ਅਪਰਞ੍ਚ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ ਆਗਤਾ ਯੇ ਯ(ੇ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|
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|
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ⅩⅩⅩ ਤਸਯ੍ਾਪਿਵਤਭੂਤੋ(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,
Ⅲ ਅਵਧਾਨੰ 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|
Ⅶ ਿਕਯਨ੍ਿਤ ਬੀਜਾਿਨ ਕਣ੍ਟਿਕਵਨਮਧਯ੍ੇ ਪਿਤਤਾਿਨ ਤਤਃ ਕਣ੍ਟਕਾਿਨ ਸੰਵʼਦਯ੍ ਤਾਿਨ ਜਗਰ੍ਸੁਸ੍ਤਾਿਨ ਨ

ਚ ਫਿਲਤਾਿਨ|
Ⅷਤਥਾ ਿਕਯਨ੍ਿਤ ਬੀਜਾਨਯ੍ੁੱਤਮਭੂਮੌ ਪਿਤਤਾਿਨ ਤਾਿਨ ਸੰਵʼਦਯ੍ ਫਲਾਨਯ੍ੁਤ੍ਪਾਿਦਤਾਿਨ ਿਕਯਨ੍ਿਤ ਬੀਜਾਿਨ

ਿਤੰਸ਼ਦ੍ਗੁਣਾਿਨ ਿਕਯਨ੍ਿਤ ਸ਼਼ਸ਼਼੍ਿਟਗੁਣਾਿਨ ਿਕਯਨ੍ਿਤ ਸ਼ਤਗੁਣਾਿਨ ਫਲਾਿਨ ਫਿਲਤਵਨ੍ਿਤ|
Ⅸ ਅਥ 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 ਬੁਧਯ੍ਨ੍ਤੇ, ਚੇੱਤੈ ਰ੍ਮਨਃਸੁ ਕਦਾਿਪ ਪਿਰਵਰ੍ੱਿਤਤੇਸ਼਼ੁ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਪਾਪਾਨਯ੍ਮੋਚਿਯਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤ," ਅਤੋਹੇਤੋਸ੍ਤਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ
ਦʼਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ਤੈਰੇਵ ਤਾਿਨ ਮਯਾ ਕਿਥਤਾਿਨ|

ⅩⅢ ਅਥ ਸ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਯੂਯੰ ਿਕਮੇਤਦ੍ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ਤਵਾਕਯ੍ੰ ਨ ਬੁਧਯ੍ਧਵ੍ੇ? 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
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 ਸੋ(ਅ)ਪਰਮਿਪ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਕੋਿਪ ਜਨ ਦੀਪਾਧਾਰੰ ਪਿਰਤਯ੍ਜਯ੍ ਦੋਣਸਯ੍ਾਧਃ ਖਟਾਯਾ ਅਧੇ ਵਾ

ਸ੍ਥਾਪਿਯਤੁੰ ਦੀਪਮਾਨਯਿਤ ਿਕੰ?
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ⅩⅫਅਤੋਹੇਤੋ ਰਯ੍ੰਨ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਿਯਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਤਾਦʼਗ੍ ਲੁੱਕਾਿਯਤੰ ਿਕਮਿਪ ਵਸ੍ਤੁ ਨਾਸ੍ਿਤ; ਯਦ੍ਵਯ੍ਕ੍ਤੰ ਨ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ
ਤਾਦʼਸ਼ੰ ਗੁਪ੍ਤੰ ਿਕਮਿਪ ਵਸ੍ਤੁ ਨਾਸ੍ਿਤ|

ⅩⅩⅢ ਯਸਯ੍ ਸ਼ਰ੍ੋਤੁੰ ਕਰ੍ਣੌ ਸ੍ਤਃ ਸ ਸ਼ʼਣੋਤੁ|
ⅩⅩⅣ ਅਪਰਮਿਪ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਯੂਯੰ ਯਦ੍ ਯਦ੍ ਵਾਕਯ੍ੰ ਸ਼ʼਣੁਥ ਤਤ ਸਾਵਧਾਨਾ ਭਵਤ, ਯਤੋ ਯੂਯੰ ਯੇਨ

ਪਿਰਮਾਣੇਨ ਪਿਰਮਾਥ ਤੇਨੈਵ ਪਿਰਮਾਣੇਨ ਯੁਸ਼਼੍ਮਦਰ੍ਥਮਿਪ ਪਿਰਮਾਸਯ੍ਤੇ; ਸ਼ਰ੍ੋਤਾਰੋ ਯੂਯੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਭਯ੍ਮਿਧਕੰ
ਦਾਸਯ੍ਤੇ|

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

ⅩⅩⅥ ਅਨਨ੍ਤਰੰ 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

ਤੁਲਯ੍ਮੀਸ਼ਵ੍ਰਰਾਜਯ੍|ੰ
ⅩⅩⅩ ਪੁਨਃ ਸੋ(ਅ)ਕਥਯਦ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਰਾਜਯ੍ੰ ਕੇਨ ਸਮੰ? ਕੇਨ ਵਸ੍ਤੁਨਾ ਸਹ ਵਾ ਤਦੁਪਮਾਸਯ੍ਾਿਮ?
ⅩⅩⅪ ਤਤ੍ ਸਰ੍ਸ਼਼ਪੈਕੇਨ ਤੁਲਯ੍ੰ ਯਤੋ ਮʼਿਦ ਵਪਨਕਾਲੇ ਸਰ੍ਸ਼਼ਪਬੀਜੰ ਸਰ੍ੱਵਪʼਿਥਵੀਸ੍ਥਬੀਜਾਤ੍ ਕ੍ਸ਼਼ੁਦੰ
ⅩⅩⅫ ਿਕਨ੍ਤੁ ਵਪਨਾਤ੍ ਪਰਮ੍ ਅਙ੍ਕੁਰਿਯਤਾ ਸਰ੍ੱਵਸ਼ਾਕਾਦ੍ ਬʼਹਦ੍ ਭਵਿਤ, ਤਸਯ੍ ਬʼਹਤਯ੍ਃ ਸ਼ਾਖਾਸ਼੍ਚ

ਜਾਯਨ੍ਤੇ ਤਤਸ੍ਤੱਛਾਯਾਂ ਪਕ੍ਿਸ਼਼ਣ ਆਸ਼ਰ੍ਯਨ੍ਤ|ੇ
ⅩⅩⅩⅢ ਇੱਥੰ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਬੋਧਾਨੁਰੂਪੰ ਸ(ੋਅ)ਨੇਕਦʼਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ਤੈਸ੍ਤਾਨੁਪਿਦਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍,
ⅩⅩⅩⅣ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ਤੰ ਿਵਨਾ ਕਾਮਿਪ ਕਥਾਂ ਤੇਭਯ੍ੋ ਨ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਪਸ਼੍ਚਾਨ੍ ਿਨਰ੍ਜਨੇ ਸ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਨ੍

ਸਰ੍ੱਵਦʼਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ਤਾਰ੍ਥੰ ਬੋਿਧਤਵਾਨ੍|
ⅩⅩⅩⅤ ਤੱਿਦਨਸਯ੍ ਸਨ੍ਧਯ੍ਾਯਾਂ ਸ ਤੇਭਯ੍(ੋਅ)ਕਥਯਦ੍ ਆਗੱਛਤ ਵਯੰ ਪਾਰੰ ਯਾਮ|
ⅩⅩⅩⅥ ਤਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਨ੍ ਿਵਸʼਜਯ੍ ਤਮਿਵਲਮ੍ਬੰ ਗʼਹੀਤਾ ਨੌਕਯਾ ਪਰ੍ਤਸ੍ਿਥਰ;ੇ ਅਪਰਾ ਅਿਪ ਨਾਵਸ੍ਤਯਾ ਸਹ

ਸ੍ਿਥਤਾਃ|
ⅩⅩⅩⅦ ਤਤਃ 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◌ੱਤੇ(ਅ)ਬ੍ਿਧਰ੍ਿਨਸ੍ਤਰਙ੍ਗੋਭੂਤ੍|
ⅩⅬ ਤਦਾ ਸ ਤਾਨੁਵਾਚ ਯੂਯੰ ਕੁਤ ਏਤਾਦʼਕ੍ਸ਼ਙ੍ਕਾਕੁਲਾ ਭਵਤ? ਿਕੰ ਵੋ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੋ ਨਾਸ੍ਿਤ?
ⅩⅬⅠ ਤਸ੍ਮਾੱਤ(ੇਅ)ਤੀਵਭੀਤਾਃ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਵਕ੍ਤੁਮਾਰੇਿਭਰੇ, ਅਹੋ ਵਾਯੁਃ ਿਸਨ੍ਧੁਸ਼੍ਚਾਸਯ੍ ਿਨਦੇਸ਼ਗਰ੍ਾਿਹਣੌ

ਕੀਦʼਗਯੰ ਮਨੁਜਃ|

Ⅴ
Ⅰ ਅਥ 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|
Ⅳਜਨੈਰਾਰੰ ਿ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|
Ⅵ ਸ ਯੀਸ਼ੁੰ ਦੂਰਾਤ੍ ਪਸ਼ਯ੍ੰਨੇਵ ਧਾਵਨ੍ ਤੰ ਪਰ੍ਣਨਾਮ ਉਚੈਰੁਵੰਸ਼੍ਚੋਵਾਚ,
Ⅶਹੇ ਸਰ੍ੱਵੋਪਿਰਸ੍ਥੇਸ਼ਵ੍ਰਪੁਤ ਯੀਸ਼ੋ ਭਵਤਾ ਸਹ ਮੇ ਕਃ ਸਮ੍ਬਨ੍ਧਃ? ਅਹੰ ਤਾਮੀਸ਼ਵ੍ਰੇਣ ਸ਼ਾਪਯੇ ਮਾਂ ਮਾ ਯਾਤਯ|
Ⅷ ਯਤੋ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤੰ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਰੇ ਅਪਿਵਤਭੂਤ, ਅਸ੍ਮਾਨੰਰਾਦ੍ ਬਿਹਰ੍ਿਨਰ੍ਗੱਛ|
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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 ਪਰ੍ਿਹਣੁ|
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|
ⅩⅧ ਅਥ 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|
ⅩⅩ ਅਤਃ ਸ ਪਰ੍ਸ੍ਥਾਯ ਯੀਸ਼ੁਨਾ ਕʼਤੰ ਤਤ੍ਸਰ੍ੱਵਾਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯੰ ਕਰ੍ੰਮ ਿਦਕਾਪਿਲਦੇਸ਼ੇ ਪਰ੍ਚਾਰਿਯਤੁੰ ਪਰ੍ਾਰਬ੍ਧਵਾਨ੍

ਤਤਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਲੋਕਾ ਆਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯੰ ਮੇਿਨਰ|ੇ
ⅩⅪ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਯੀਸ਼ੌ ਨਾਵਾ ਪੁਨਰਨਯ੍ਪਾਰ ਉੱਤੀਰ੍ਣੇ ਿਸਨ੍ਧੁਤਟੇ ਚ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਸਿਤ ਤਤ੍ਸਮੀਪੇ ਬਹੁਲੋਕਾਨਾਂ

ਸਮਾਗਮੋ(ਅ)ਭੂਤ੍|
ⅩⅫ ਅਪਰੰ ਯਾਯੀਰ੍ ਨਾਮ੍ਨਾ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਭਜਨਗʼਹਸਯ੍ਾਿਧਪ ਆਗਤਯ੍ ਤੰ ਦʼਸ਼਼੍ਟੈਵ ਚਰਣਯੋਃ ਪਿਤਤਾ ਬਹੁ

ਿਨਵੇਦਯ੍ ਕਿਥਤਵਾਨ੍;
ⅩⅩⅢਮਮ ਕਨਯ੍ਾ ਮʼਤਪਰ੍ਾਯਾਭੂਦ੍ ਅਤੋ ਭਵਾਨੇਤਯ੍ ਤਦਾਰੋਗਯ੍ਾਯ ਤਸਯ੍ਾ ਗਾਤੇ ਹਸ੍ਤਮ੍ ਅਰ੍ਪਯਤੁ ਤੇਨੈਵ ਸਾ

ਜੀਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅣ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤੇਨ ਸਹ ਚਿਲਤਃ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਤ੍ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਬਹੁਲੋਕਾਸ਼੍ਚਿਲਤਾ ਤਾਦ੍ਗਾਤੇ ਪਿਤਤਾਃ|
ⅩⅩⅤ ਅਥ ਦਾਦਸ਼ਵਰ੍ਸ਼਼ਾਿਣ ਪਰ੍ਦਰਰੋਗੇਣ
ⅩⅩⅥ ਸ਼ੀਰ੍ਣਾ ਿਚਿਕਤ੍ਸਕਾਨਾਂ ਨਾਨਾਿਚਿਕਤ੍ਸਾਿਭਸ਼੍ਚ ਦੁਃਖੰ ਭੁਕ੍ਤਵਤੀ ਚ ਸਰ੍ੱਵਸਵ੍ੰ ਵਯ੍ਿਯਤਾਿਪ ਨਾਰੋਗਯ੍ੰ

ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਾ ਚ ਪੁਨਰਿਪ ਪੀਿਡਤਾਸੀੱਚ
ⅩⅩⅦ ਯਾ ਸ੍ਤੀ ਸਾ ਯੀਸ਼ੋ ਰਾਰ੍ੱਤਾਂ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ ਮਨਸਾਕਥਯਤ੍ ਯਦਯ੍ਹੰ ਤਸਯ੍ ਵਸ੍ਤਮਾਤ ਸ੍ਪਰ੍ਸ਼਼੍ਟੁੰ ਲਭੇਯੰ ਤਦਾ

ਰੋਗਹੀਨਾ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ|
ⅩⅩⅧ ਅਤੋਹੇਤੋਃ 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?
ⅩⅩⅪਤਤਸ੍ਤਸਯ੍ ਿ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|
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|
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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|
ⅩⅬਤਸ੍ਮਾੱਤੇ ਤਮੁਪਜਹਸੁਃ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੀਸ਼ੁਃ ਸਰ੍ੱਵਾਨ ਬਿਹਸ਼਼੍ਕʼਤਯ੍ਕਨਯ੍ਾਯਾਃ ਿਪਤਰੌ ਸਵ੍ਸਙ੍ਿਗਨਸ਼੍ਚਗʼਹੀਤਾ

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|
ⅩⅬⅢ ਤਤ 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 ਈਦʼਸ਼ੀ ਆਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯਿ ਯਾ ਕਸ੍ਮਾਜ੍ ਜਾਤਾ? ਤਥਾ ਸਵ੍ਕਰਾਭਯ੍ਾਮ੍
ਇੱਥਮਦ੍ਭੁਤੰ ਕਰ੍ੰਮ ਕਰ੍ੱਤਾ◌ुਮ੍ 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 ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤੇਭਯ੍ੋ(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|

Ⅵ ਅਥ 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 ਪਿਰਧਦ੍ੱਵੰ|
Ⅹ ਅਪਰਮਪਯ੍ੁਕ੍ਤੰ 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|

Ⅻ ਅਥ ਤੇ ਗਤਾ ਲੋਕਾਨਾਂ ਮਨਃਪਰਾਵਰ੍ੱਤਨੀਃ ਕਥਾ ਪਰ੍ਚਾਿਰਤਵਨ੍ਤਃ|
ⅩⅢ ਏਵਮਨੇਕਾਨ੍ ਭੂਤਾਸ਼ਂ੍ਚ ਤਯ੍ਾਿਜਤਵਨ੍ਤਸ੍ਤਥਾ ਤੈਲੇਨ ਮਰ੍ੱਦਿਯਤਾ ਬਹੂਨ੍ ਜਨਾਨਰੋਗਾਨਕਾਰ੍ਸ਼਼ੁਃ|
ⅩⅣਇੱਥੰ ਤਸਯ੍ ਸੁਖਯ੍ਾਿਤਸ਼੍ਚਤੁਰ੍ਿਦਸ਼ੋ ਵਯ੍ਾਪ੍ਤਾ ਤਦਾ ਹੇਰੋਦ੍ ਰਾਜਾ ਤੰਿਨਸ਼ਮਯ੍ ਕਿਥਤਵਾਨ੍, ਯੋਹਨ੍ ਮੱਜਕਃ

ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਦ੍ ਉੱਿਥਤ ਅਤੋਹੇਤੋਸ੍ਤੇਨ ਸਰ੍ੱਵਾ ਏਤਾ ਅਦ੍ਭੁਤਿ ਯਾਃ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਨ੍ਤੇ|
ⅩⅤ ਅਨਯ੍(ੇਅ)ਕਥਯਨ੍ ਅਯਮ੍ ਏਿਲਯਃ, ਕੇਿਪ ਕਿਥਤਵਨ੍ਤ ਏਸ਼਼ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਦੀ ਯਦਾ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਨਾਂ

ਸਦʼਸ਼ ਏਕੋਯਮ੍|
ⅩⅥ ਿਕਨ੍ਤੁ ਹੇਰੋਦ੍ ਇਤਯ੍ਾਕਰ੍ਣਯ੍ ਭਾਿਸ਼਼ਤਵਾਨ੍ ਯਸਯ੍ਾਹੰ ਿਸ਼ਰਸ਼੍ਿਛੰਨਵਾਨ੍ ਸ ਏਵ ਯੋਹਨਯੰ ਸ

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

ⅩⅧ ਅਤਃ ਕਾਰਣਾਤ੍ ਹੇਰੋਦ੍ ਲੋਕੰ ਪਰ੍ਿਹਤਯ੍ ਯੋਹਨੰ ਧʼਤਾ ਬਨ੍ਧਨਾਲਯੇ ਬੱਧਵਾਨ੍|
ⅩⅨ ਹੇਰੋਿਦਯਾ 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 ਦਾਸਯ੍ੇ|
ⅩⅩⅢ ਸ਼ਪਥੰ ਕʼਤਾਕਥਯਤ੍ ਚੇਦ੍ ਰਾਜਯ੍ਾਰ੍ੱਧਮਿਪ ਯਾਚਸੇ ਤਦਿਪ ਤੁਭਯ੍ੰ ਦਾਸਯ੍ੇ|
ⅩⅩⅣ ਤਤਃ ਸਾ ਬਿਹ ਰ੍ਗਤਾ ਸਵ੍ਮਾਤਰੰ ਪਪਰ੍ੱਛ ਿਕਮਹੰ ਯਾਿਚਸ਼਼ਯ੍ੇ? ਤਦਾ ਸਾਕਥਯਤ੍ ਯੋਹਨ ਮੱਜਕਸਯ੍ ਿਸ਼ਰਃ|
ⅩⅩⅤ ਅਥ ਤੂਰ੍ਣੰ ਭੂਪਸਮੀਪਮ੍ ਏਤਯ੍ ਯਾਚਮਾਨਾਵਦਤ੍ ਕ੍ਸ਼਼ਣੇਸ੍ਿਮਨ੍ ਯੋਹਨ ਮੱਜਕਸਯ੍ ਿਸ਼ਰਃ ਪਾਤੇ ਿਨਧਾਯ

ਦੇਿਹ, ਏਤਦ੍ ਯਾਚੇ(ਅ)ਹੰ|
ⅩⅩⅥ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਭੂਪ(ੋਅ)ਿਤਦੁਃਿਖਤਃ, ਤਥਾਿਪ ਸਵ੍ਸ਼ਪਥਸਯ੍ ਸਹਭੋਿਜਨਾਞ੍ਚਾਨੁਰੋਧਾਤ੍ ਤਦਨਙ੍ਗੀਕਰ੍ੱਤੁੰ ਨ

ਸ਼ਕ੍ਤਃ|
ⅩⅩⅦ ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼਼ਣੰ ਰਾਜਾ ਘਾਤਕੰ ਪਰ੍ੇਸ਼਼ਯ੍ ਤਸਯ੍ ਿਸ਼ਰ ਆਨੇਤੁਮਾਿਦਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍|
ⅩⅩⅧ ਤਤਃ ਸ ਕਾਰਾਗਾਰੰ ਗਤਾ ਤੱਿਛਰਸ਼੍ਿਛਤਾ ਪਾਤੇ ਿਨਧਾਯਾਨੀਯ ਤਸਯ੍ੈ ਕਨਯ੍ਾਯੈ ਦੱਤਵਾਨ੍ ਕਨਯ੍ਾ ਚ

ਸਵ੍ਮਾਤੇ ਦਦ|ੌ
ⅩⅩⅨ ਅਨਨਤਰੰ 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 ਯੀਸ਼ੁਮੂਿਚਰੇ, 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 ਆਸਤੇ? ਗਤਾ ਪਸ਼ਯ੍ਤ; ਤਤਸ੍ਤੇ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ

ਤਮਵਦਨ੍ ਪਞ੍ਚ ਪੂਪਾ ਦੌ ਮਤ੍ਸਯ੍ੌ ਚ ਸਨ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅩⅨ ਤਦਾ ਸ ਲੋਕਾਨ੍ ਸ਼ਸ੍ਪੋਪਿਰ ਪੰਕ੍ਿਤਿਭਰੁਪਵੇਸ਼ਿਯਤੁਮ੍ ਆਿਦਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍,
ⅩⅬ ਤਤਸ੍ਤੇ ਸ਼ਤੰ ਸ਼ਤੰ ਜਨਾਃ ਪਞ੍ਚਾਸ਼ਤ੍ ਪਞ੍ਚਾਸ਼ੱਜਨਾਸ਼੍ਚ ਪੰਕ੍ਿਤਿਭ ਰ੍ਭੁਿਵ ਸਮੁਪਿਵਿਵਸ਼ੁਃ|
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|
ⅩⅬⅢ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾ ਅਵਿਸ਼ਸ਼਼੍ਟੈਃ ਪੂਪੈ ਰ੍ਮਤ੍ਸਯ੍ੈਸ਼੍ਚ ਪੂਰ੍ਣਾਨ੍ ਦਦਸ਼ ਡੱਲਕਾਨ੍ ਜਗʼਹੁਃ|
ⅩⅬⅣ ਤੇ ਭੋਕ੍ਤਾਰਃ ਪਰ੍ਾਯਃ ਪਞ੍ਚ ਸਹਸਰ੍ਾਿਣ ਪੁਰੁਸ਼਼ਾ ਆਸਨ੍|
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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|
ⅬⅠਅਥ ਨੌਕਾਮਾਰੁਹਯ੍ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸੰਿਨਿਧੰ ਗਤੇ ਵਾਤੋ ਿਨਵʼ◌ੱਤਃ; ਤਸ੍ਮਾੱਤੇ ਮਨਃਸੁ ਿਵਸ੍ਿਮਤਾ ਆਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯੰ

ਮੇਿਨਰ|ੇ
ⅬⅡ ਯਤਸ੍ਤੇ ਮਨਸਾਂ ਕਾਿਠਨਯ੍ਾਤ੍ ਤਤ੍ ਪੂਪੀਯਮ੍ ਆਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯੰ ਕਰ੍ੰਮ ਨ ਿਵਿਵਕ੍ਤਵਨ੍ਤਃ|
ⅬⅢ ਅਥ 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|
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

ਲੰਘਧਵ੍;ੇ ਅਪਰਾ ਈਦʼਸ਼ਯ੍ੋਨੇਕਾਃ ਿ ਯਾ ਅਿਪ ਕੁਰੁਧਵ੍ੇ|
Ⅸ ਅਨਯ੍ਞ੍ਚਾਕਥਯਤ੍ ਯੂਯੰ ਸਵ੍ਪਰਮ੍ਪਰਾਗਤਵਾਕਯ੍ਸਯ੍ ਰਕ੍ਸ਼਼ਾਰ੍ਥੰ ਸ੍ਪਸ਼਼੍ਟਰੂਪੇਣ ਈਸ਼ਵ੍ਰਾਜ੍ਞਾਂ ਲੋਪਯਥ|
Ⅹਯਤੋ ਮੂਸਾਦਾਰਾ ਪਰ੍ੋਕ੍ਤਮਸ੍ਿਤ ਸਵ੍ਿਪਤਰੌ ਸੰਮਨਯ੍ਧਵ੍ੰ ਯਸ੍ਤੁ ਮਾਤਰੰ ਿਪਤਰੰ ਵਾ ਦੁਰ੍ੱਵਾਕਯ੍ੰ ਵਕ੍ਿਤ ਸ ਿਨਤਾਨ੍ਤੰ

ਹਨਯ੍ਤਾ|ਂ
Ⅺ ਿਕਨ੍ਤੁ ਮਦੀਯੇਨ ਯੇਨ ਦਵਯ੍ੇਣ ਤਵੋਪਕਾਰੋਭਵਤ੍ ਤਤ੍ ਕਰ੍ੱਬਾਣਮਰ੍ਥਾਦ੍ਈਸ਼ਵ੍ਰਾਯ ਿਨਵੇਿਦਤਮ੍ਇਦੰ ਵਾਕਯ੍ੰ

ਯਿਦ ਕੋਿਪ ਿਪਤਰੰ ਮਾਤਰੰ ਵਾ ਵਕ੍ਿਤ
Ⅻ ਤਿਰ ਯੂਯੰ ਮਾਤੁਃ ਿਪਤੁ ਰੋਪਕਾਰੰ ਕਰ੍ੱਤਾਂ ਤੰ ਵਾਰਯਥ|
ⅩⅢ ਇੱਥੰ ਸਵ੍ਪਰ੍ਚਾਿਰਤਪਰਮ੍ਪਰਾਗਤਵਾਕਯ੍ੇਨ ਯੂਯਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਾਜ੍ਞਾਂ ਮੁਧਾ ਿਵਧਦ੍ੱਵੇ,

ਈਦʼਸ਼ਾਨਯ੍ਨਯ੍ਾਨਯ੍ਨੇਕਾਿਨ ਕਰ੍ੰਮਾਿਣ ਕੁਰੁਧਵ੍ੇ|
ⅩⅣ ਅਥ ਸ ਲੋਕਾਨਾਹੂਯ ਬਭਾਸ਼਼ੇ ਯੂਯੰ ਸਰ੍ੱਵੇ ਮਦਾਕਯ੍ੰ ਸ਼ʼਣੁਤ ਬੁਧਯ੍ਧਵ੍ਞ੍ਚ|
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ⅩⅤਬਾਹਯ੍ਾਦਨ੍ਤਰੰ ਪਰ੍ਿਵਸ਼ਯ੍ਨਰਮਮੇਧਯ੍ੰ ਕਰ੍ੱਤਾਂ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤਈਦʼਸ਼ੰ ਿਕਮਿਪ ਵਸ੍ਤੁ ਨਾਸ੍ਿਤ, ਵਰਮ੍ਅਨ੍ਤਰਾਦ੍
ਬਿਹਰ੍ਗਤੰ ਯਦਸ੍ਤੁ ਤਨ੍ਮਨੁਜਮ੍ ਅਮੇਧਯ੍ੰ ਕਰੋਿਤ|

ⅩⅥ ਯਸਯ੍ 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|
ⅩⅩ ਅਪਰਮਪਯ੍ਵਾਦੀਦ੍ ਯੰਨਰਾਿੰਨਰੇਿਤ ਤਦੇਵ ਨਰਮਮੇਧਯ੍ੰ ਕਰੋਿਤ|
ⅩⅪ ਯਤੋ(ਅ)ਨ੍ਤਰਾਦ੍ ਅਰ੍ਥਾਨ੍ ਮਾਨਵਾਨਾਂ ਮਨਭਯ੍ਃ ਕੁਿਚਨ੍ਤਾ ਪਰਸ੍ਤੀਵੇਸ਼ਯ੍ਾਗਮਨੰ
ⅩⅫ ਨਰਵਧਸ਼੍ਚੌਰ੍ੱਯੰ ਲੋਭੋ ਦੁਸ਼਼੍ਟਤਾ ਪਰ੍ਵਞ੍ਚਨਾ ਕਾਮੁਕਤਾ ਕੁਦʼਸ਼਼੍ਿਟਰੀਸ਼ਵ੍ਰਿਨਨ੍ਦਾ ਗਰ੍ੱਵਸ੍ਤਮ

ਇਤਯ੍ਾਦੀਿਨ ਿਨਰ੍ਗੱਛਨ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅢ ਏਤਾਿਨ ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ ਦੁਿਰਤਾਨਯ੍ਨ੍ਤਰਾਦੇਤਯ੍ ਨਰਮਮੇਧਯ੍ੰ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅣ ਅਥ ਸ ਉੱਥਾਯ ਤਤ੍ਸ੍ਥਾਨਾਤ੍ ਸੋਰਸੀਦੋਨ੍ਪੁਰਪਰ੍ਦੇਸ਼ੰ ਜਗਾਮ ਤਤ ਿਕਮਿਪ ਿਨਵੇਸ਼ਨੰ ਪਰ੍ਿਵਸ਼ਯ੍

ਸਰ੍ੱਵੈਰਜ੍ਞਾਤਃ ਸ੍ਥਾਤੁੰ ਮਿਤਞ੍ਚ ੇ ਿਕਨ੍ਤੁ ਗੁਪ੍ਤਃ ਸ੍ਥਾਤੁੰ ਨ ਸ਼ਸ਼ਾਕ|
ⅩⅩⅤਯਤਃ 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|
ⅩⅩⅧਤਦਾ ਸਾ ਸ੍ਤੀ ਤਮਵਾਦੀਤ੍ ਭੋਃ ਪਰ੍ਭੋ ਤਤ੍ ਸਤਯ੍ੰ ਤਥਾਿਪ ਮਞ੍ਚਾਧਃਸ੍ਥਾਃ ਕੁੱਕੁਰਾ ਬਾਲਾਨਾਂ ਕਰਪਿਤਤਾਿਨ

ਖਾਦਯ੍ਖਣ੍ਡਾਿਨ ਖਾਦਨ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅨ ਤਤਃ ਸੋ(ਅ)ਕਥਯਦ੍ ਏਤਤ੍ਕਥਾਹੇਤੋਃ ਸਕੁਸ਼ਲਾ ਯਾਿਹ ਤਵ ਕਨਯ੍ਾਂ ਤਯ੍ਕ੍ਤਾ ਭੂਤੋ ਗਤਃ|
ⅩⅩⅩ ਅਥ ਸਾ ਸ੍ਤੀ ਗʼਹੰ ਗਤਾ ਕਨਯ੍ਾਂ ਭੂਤਤਯ੍ਕ੍ਤਾਂ ਸ਼ੱਯਾਸ੍ਿਥਤਾਂ ਦਦਰ੍ਸ਼|
ⅩⅩⅪ ਪੁਨਸ਼੍ਚ ਸ ਸੋਰਸੀਦੋਨ੍ਪੁਰਪਰ੍ਦੇਸ਼ਾਤ੍ ਪਰ੍ਸ੍ਥਾਯ ਿਦਕਾਪਿਲਦੇਸ਼ਸਯ੍ ਪਰ੍ਾਨ੍ਤਰਭਾਗੇਨ ਗਾਲੀਲ੍ਜਲਧੇਃ

ਸਮੀਪੰ ਗਤਵਾਨ੍|
ⅩⅩⅫ ਤਦਾ ਲੋਕੈਰੇਕੰ ਬਿਧਰੰ ਕਦਦਞ੍ਚ ਨਰੰ ਤੰਿਨਕਟਮਾਨੀਯ ਤਸਯ੍ ਗਾਤੇ 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|
ⅩⅩⅩⅤ ਤਤਸ੍ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼਼ਣੰ ਤਸਯ੍ ਕਰ੍ਣੌ ਮੁਕ੍ਤੌ ਿਜਹਾਯਾਸ਼੍ਚ ਜਾਡਯ੍ਾਪਗਮਾਤ੍ ਸ ਸੁਸ੍ਪਸ਼਼੍ਟਵਾਕਯ੍ਮਕਥਯਤ੍|
ⅩⅩⅩⅥ ਅਥ 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,|
Ⅱ ਲੋਕਿਨਵਹੇ ਮਮ ਕʼਪਾ ਜਾਯਤੇ ਤੇ ਿਦਨਤਯੰ ਮਯਾ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਸਨ੍ਿਤ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਭੋਜਯ੍ੰ ਿਕਮਿਪ ਨਾਸ੍ਿਤ|
Ⅲ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਮਧਯ੍ੇ(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? ਤੇ(ਅ)ਕਥਯਨ੍ ਸਪ੍ਤ|
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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|
Ⅹ ਅਥ 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|ੇ
ⅩⅢ ਅਥ 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|
ⅩⅥ ਤਤਸ੍ਤੇ(ਅ)ਨਯ੍ੋਨਯ੍ੰ ਿਵਵੇਚਨੰ ਕਰ੍ਤੁਮ੍ ਆਰੇਿਭਰੇ, ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਸੰਿਨਧੌ ਪੂਪੋ ਨਾਸ੍ਤੀਿਤ ਹੇਤੋਿਰਦੰ ਕਥਯਿਤ|
ⅩⅦ ਤਦ੍ ਬੁਦ੍ੱਵਾ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤੇਭਯ੍ੋ(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?
ⅩⅨਯਦਾਹੰ ਪਞ੍ਚਪੂਪਾਨ੍ ਪਞ੍ਚਸਹਸਰ੍ਾਣਾਂ ਪੁਰੁਸ਼਼ਾਣਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਭੰਕ੍ਤਾ ਦੱਤਵਾਨ੍ ਤਦਾਨੀਂ ਯੂਯਮ੍ ਅਵਿਸ਼ਸ਼਼੍ਟਪੂਪੈਃ

ਪੂਰ੍ਣਾਨ੍ ਕਿਤ ਡੱਲਕਾਨ੍ ਗʼਹੀਤਵਨ੍ਤਃ? ਤ(ੇਅ)ਕਥਯਨ੍ ਦਾਦਸ਼ਡੱਲਕਾਨ੍|
ⅩⅩ ਅਪਰਞ੍ਚ 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 ਰੇ|
ⅩⅩⅢਤਦਾ ਤਸਯ੍ਾਨ੍ਧਸਯ੍ ਕਰੌ ਗʼਹੀਤਾ ਨਗਰਾਦ੍ ਬਿਹਰ੍ਦੇਸ਼ੰ ਤੰ ਨੀਤਵਾਨ੍; ਤੰਨੇਤੇ ਿਨਸ਼਼੍ਠੀਵੰ ਦੱਤਾ ਤਦ੍ਗਾਤੇ

ਹਸ੍ਤਾਵਰ੍ਪਿਯਤਾ ਤੰ ਪਪਰ੍ੱਛ, ਿਕਮਿਪ ਪਸ਼ਯ੍ਿਸ?
ⅩⅩⅣ ਸ ਨੇਤੇ ਉਨ੍ਮੀਲਯ੍ ਜਗਾਦ, ਵʼਕ੍ਸ਼਼ਵਤ੍ ਮਨੁਜਾਨ੍ ਗੱਛਤੋ ਿਨਰੀਕ੍ਸ਼਼ੇ|
ⅩⅩⅤ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪੁਨਸ੍ਤਸਯ੍ ਨਯਨਯੋ ਰਸ੍ਤਾਵਰ੍ਪਿਯਤਾ ਤਸਯ੍ ਨੇਤੇ ਉਨ੍ਮੀਲਯਾਮਾਸ; ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸ ਸਵ੍ਸ੍ਥੋ

ਭੂਤਾ ਸ੍ਪਸ਼਼੍ਟਰੂਪੰ ਸਰ੍ੱਵਲੋਕਾਨ੍ ਦਦਰ੍ਸ਼|
ⅩⅩⅥਤਤਃ ਪਰੰ ਤੰ ਗਰ੍ਾਮੰ ਮਾ ਗੱਛ ਗਰ੍ਾਮਸ੍ਥੰ ਕਮਿਪ ਚ ਿਕਮਪਯ੍ਨੁਕ੍ਤਾ ਿਨਜਗʼਹੰ ਯਾਹੀਤਯ੍ਾਿਦਸ਼ਯ੍ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤੰ

ਿਨਜਗʼਹੰ ਪਰ੍ਿਹਤਵਾਨ੍|
ⅩⅩⅦ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਿ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|
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|
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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
ਦਾਮਯ੍ਤੁ, ਸਵ੍ਕਸ਼ੰ ਗʼਹੀਤਾ ਮਤ੍ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਆਯਾਤੁ|

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

ⅩⅩⅩⅥ ਅਪਰਞ੍ਚ ਮਨੁਜਃ ਸਰ੍ੱਵੰ ਜਗਤ੍ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ ਯਿਦ ਸਵ੍ਪਰ੍ਾਣੰ ਹਾਰਯਿਤ ਤਿਰ ਤਸਯ੍ ਕੋ ਲਾਭਃ?
ⅩⅩⅩⅦ ਨਰਃ 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|
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|
Ⅳ ਅਪਰਞ੍ਚ ਏਿਲਯੋ ਮੂਸਾਸ਼੍ਚ ਤੇਭਯ੍ੋ ਦਰ੍ਸ਼ਨੰ ਦੱਤਾ ਯੀਸ਼ੁਨਾ ਸਹ ਕਥਨੰ ਕਰ੍ੱਤੁਮਾਰੇਭਾਤੇ|
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 ਰੇ|
Ⅺ ਅਥ ਤੇ ਯੀਸ਼ੁੰ ਪਪਰ੍ੱਛੁਃ ਪਰ੍ਥਮਤ ਏਿਲਯੇਨਾਗਨ੍ਤਵਯ੍ਮ੍ ਇਿਤ ਵਾਕਯ੍ੰ ਕੁਤ ਉਪਾਧਯ੍ਾਯਾ ਆਹੁਃ?
Ⅻਤਦਾ ਸ ਪਰ੍ਤਯ੍ੁਵਾਚ , ਏਿਲਯਃ ਪਰ੍ਥਮਮੇਤਯ੍ ਸਰ੍ੱਵਕਾਰ੍ੱਯਾਿਣ ਸਾਧਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ; ਨਰਪੁਤੇ ਚ ਿਲਿਪ ਰਯ੍ਥਾਸ੍ਤੇ

ਤਥੈਵ ਸੋਿਪ ਬਹੁਦੁਃਖੰ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ਾਵਜ੍ਞਾਸਯ੍ਤੇ|
ⅩⅢ ਿਕਨ੍ਤਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਵਦਾਿਮ , ਏਿਲਯਾਰ੍ਥੇ ਿਲਿਪ ਰਯ੍ਥਾਸ੍ਤੇ ਤਥੈਵ ਸ ਏਤਯ੍ ਯਯੌ, ਲੋਕਾ: ਸਵ੍ੇੱਛਾਨੁਰੂਪੰ

ਤਮਿਭਵਯ੍ਵਹਰਨ੍ਿਤ ਸ੍ਮ|
ⅩⅣਅਨਨ੍ਤਰੰ ਸ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਸਮੀਪਮੇਤਯ੍ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਚਤੁਃਪਾਰ੍ਸ਼ਵ੍ੇ ਤੈਃ ਸਹ ਬਹੁਜਨਾਨ੍ ਿਵਵਦਮਾਨਾਨ੍ਅਧਯ੍ਾਪਕਾਸ਼ਂ੍ਚ

ਦʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍;
ⅩⅤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸਰ੍ੱਵਲੋਕਾਸ੍ਤੰ ਦʼਸ਼਼੍ਟੈਵ ਚਮਤ੍ਕʼਤਯ੍ ਤਦਾਸੰਨੰ ਧਾਵਨ੍ਤਸ੍ਤੰ ਪਰ੍ਣੇਮੁਃ|
ⅩⅥ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਰਧਯ੍ਾਪਕਾਨਪਰ੍ਾਕ੍ਸ਼਼ੀਦ੍ ਏਤੈਃ ਸਹ ਯੂਯੰ ਿਕੰ ਿਵਵਦਧਵ੍?ੇ
ⅩⅦ ਤਤੋ ਲੋਕਾਨਾਂ ਕਸ਼੍ਿਚਦੇਕਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵਾਦੀਤ੍ ਹੇ ਗੁਰੋ ਮਮ ਸੂਨੰੁ ਮੂਕੰ ਭੂਤਧʼਤਞ੍ਚ ਭਵਦਾਸੰਨਮ੍ ਆਨਯ|ੰ
ⅩⅧਯਦਾਸੌ ਭੂਤਸ੍ਤਮਾ ਮਤੇ ਤਦੈਵ ਪਾਤਸਿਤ ਤਥਾ ਸ ਫੇਣਾਯਤੇ, ਦਨ੍ਤੈਰ੍ਦਨ੍ਤਾਨ੍ ਘਰ੍ਸ਼਼ਿਤ ਕ੍ਸ਼਼ੀਣੋ ਭਵਿਤ

ਚ; ਤਤੋ ਹੇਤੋਸ੍ਤੰ ਭੂਤੰ ਤਯ੍ਾਜਿਯਤੁੰ ਭਵੱਿਛਸ਼਼ਯ੍ਾਨ੍ ਿਨਵੇਿਦਤਵਾਨ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੇ ਨ ਸ਼ੇਕੁਃ|
ⅩⅨ ਤਦਾ ਸ ਤਮਵਾਦੀਤ੍, ਰੇ ਅਿਵਸ਼ਵ੍ਾਿਸਨਃ ਸਨ੍ਤਾਨਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਸਹ ਕਿਤ ਕਾਲਾਨਹੰ ਸ੍ਥਾਸਯ੍ਾਿਮ?

ਅਪਰਾਨ੍ ਕਿਤ ਕਾਲਾਨ੍ ਵਾ ਵ ਆਚਾਰਾਨ੍ ਸਿਹਸ਼਼ਯ੍ੇ? ਤੰ ਮਦਾਸੰਨਮਾਨਯਤ|
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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|
ⅩⅩⅣ ਤਤਸ੍ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼਼ਣੰ 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|
ⅩⅩⅧ ਅਥ ਯੀਸ਼ੌ ਗʼਹੰ ਪਰ੍ਿਵਸ਼਼੍ਟੇ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾ ਗੁਪ੍ਤੰ ਤੰ ਪਪਰ੍ੱਛੁਃ, ਵਯਮੇਨੰ ਭੂਤੰ ਤਯ੍ਾਜਿਯਤੁੰ ਕੁਤੋ ਨ ਸ਼ਕ੍ਤਾਃ?
ⅩⅩⅨ ਸ ਉਵਾਚ, ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਪਵਾਸੌ ਿਵਨਾ ਕੇਨਾਪਯ੍ਨਯ੍ੇਨ ਕਰ੍ੰਮਣਾ ਭੂਤਮੀਦʼਸ਼ੰ ਤਯ੍ਾਜਿਯਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕਯ੍|ੰ
ⅩⅩⅩ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਸ ਤਤ੍ਸ੍ਥਾਨਾਿਦਤਾ ਗਾਲੀਲ੍ਮਧਯ੍ੇਨ ਯਯ,ੌ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਤ੍ ਕੋਿਪ ਜਾਨੀਯਾਿਦਿਤ ਸ ਨੱੈਛਤ੍|
ⅩⅩⅪਅਪਰਞ੍ਚ 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 ਭਵਤੁ|
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 ਗੁਰੋ, ਅਸ੍ਮਾਕਮਨਨੁਗਾਿਮਨਮ੍ ਏਕੰ ਤਾਨੰਾਮ੍ਨਾ ਭੂਤਾਨ੍ ਤਯ੍ਾਜਯਨ੍ਤੰ

ਵਯੰ ਦʼਸ਼਼੍ਟਵਨ੍ਤਃ, ਅਸ੍ਮਾਕਮਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ਗਾਿਮਤਾੱਚ ਤੰ ਨਯ੍ਸ਼਼ੇਧਾਮ|
ⅩⅩⅩⅨ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੀਸ਼ੁਰਵਦਤ੍ ਤੰ ਮਾ ਿਨਸ਼਼ੇਧਤ੍, ਯਤੋ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਨ੍ ਮੰਨਾਮ੍ਨਾ ਿਚਤੰ ਕਰ੍ੰਮ ਕਰੋਿਤ ਸ ਸਹਸਾ ਮਾਂ

ਿਨਨ੍ਿਦਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ|
ⅩⅬ ਤਥਾ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਿਵਪਕ੍ਸ਼਼ਤਾਂ ਨ ਕਰੋਿਤ ਸ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮੇਵ ਸਪਕ੍ਸ਼਼ਃ|
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|ੰ
ⅩⅬⅢ ਅਤਃ ਸਵ੍ਕਰੋ ਯਿਦ ਤਾਂ ਬਾਧਤੇ ਤਿਰ ਤੰ ਿਛਨ੍ਿਧ;
ⅩⅬⅣ ਯਸ੍ਮਾਤ੍ ਯਤ ਕੀਟਾ ਨ ਿਮਰ੍ਯਨ੍ਤੇ ਵਹ੍ਿਨਸ਼੍ਚ ਨ ਿਨਰ੍ੱਵਾਿਤ, ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਅਿਨਰ੍ੱਵਾਣਾਨਲਨਰਕੇ

ਕਰਦਯਵਸ੍ਤਵ ਗਮਨਾਤ੍ ਕਰਹੀਨਸਯ੍ ਸਵ੍ਰ੍ਗਪਰ੍ਵੇਸ਼ਸ੍ਤਵ ਕ੍ਸ਼਼ੇਮੰ|
ⅩⅬⅤ ਯਿਦ 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|
ⅩⅬⅦਸਵ੍ਨੇਤੰ ਯਿਦ ਤਾਂ ਬਾਧਤੇ ਤਿਰ ਤਦਪਯ੍ੁਤ੍ਪਾਟਯ, ਯਤੋ ਯਤ ਕੀਟਾ ਨ ਿਮਰ੍ਯਨ੍ਤੇ ਵਹ੍ਿਨਸ਼੍ਚ ਨ ਿਨਰ੍ੱਵਾਿਤ,
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ⅩⅬⅧ ਤਸ੍ਿਮਨ (ਅ)ਿਨਰ੍ੱਵਾਣਵਹ੍ਨੌ ਨਰਕੇ ਿਦਨੇਤਸਯ੍ ਤਵ ਿਨਕ੍ਸ਼਼ੇਪਾਦ੍ ਏਕਨੇਤਵਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰਰਾਜਯ੍ੇ
ਪਰ੍ਵੇਸ਼ਸ੍ਤਵ ਕ੍ਸ਼਼ੇਮੰ|

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
Ⅰਅਨਨ੍ਤਰੰ 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?
Ⅲ ਤਤਃ ਸ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵਾਦੀਤ੍, ਅਤ ਕਾਰ੍ੱਯੇ ਮੂਸਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਿਕਮਾਜ੍ਞਾਪਯਤ੍?
Ⅳ ਤ 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 ਏਕਾਙ੍ਗੌ|
Ⅸ ਅਤਃ ਕਾਰਣਾਦ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ ਯਦਯੋਜਯਤ੍ ਕੋਿਪ ਨਰਸ੍ਤੰਨ ਿਵਯੇਜਯੇਤ੍|
Ⅹ ਅਥ ਯੀਸ਼ੁ ਰ੍ਗʼਹੰ ਪਰ੍ਿਵਸ਼਼੍ਟਸ੍ਤਦਾ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਃ ਪੁਨਸ੍ਤਤ੍ਕਥਾਂ ਤੰ ਪਪਰ੍ੱਛੁਃ|
Ⅺਤਤਃ ਸੋਵਦਤ੍ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਯਿਦ ਸਵ੍ਭਾਰ੍ੱਯਾਂ ਤਯ੍ਕ੍ਤਵਾਨਯ੍ਾਮ੍ ਉਦਹਿਤ ਤਿਰ ਸ ਸਵ੍ਭਾਰ੍ੱਯਾਯਾਃ ਪਰ੍ਾਿਤਕੂਲਯ੍ੇਨ

ਵਯ੍ਿਭਚਾਰੀ ਭਵਿਤ|
Ⅻ ਕਾਿਚੰਨਾਰੀ 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|
ⅩⅤਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਹੰ ਯਥਾਰ੍ਥੰ ਵਚ੍ਿਮ, ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਿਸ਼ਸ਼ੁਵਦ੍ ਭੂਤਾ ਰਾਜਯ੍ਮੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਨ ਗʼਹ੍ਲੀਯਾਤ੍ ਸ ਕਦਾਿਪ

ਤਦਾਜਯ੍ੰ ਪਰ੍ਵੇਸ਼਼੍ਟੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ|
ⅩⅥ ਅਨਨਤਰੰ ਸ ਿਸ਼ਸ਼ੂਨਙ੍ਕੇ ਿਨਧਾਯ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਗਾਤੇਸ਼਼ੁ ਹਸ੍ਤੌ ਦੱਤਾਿਸ਼ਸ਼਼ੰ ਬਭਾਸ਼਼ੇ|
ⅩⅦਅਥ ਸ ਵਰ੍ਤ੍ਮਨਾ ਯਾਿਤ, ਏਤਿਰ ਜਨ ਏਕੋ ਧਾਵਨ੍ਆਗਤਯ੍ ਤਤ੍ਸੰਮੁਖੇ ਜਾਨੁਨੀ ਪਾਤਿਯਤਾ ਪʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍,

ਭੋਃ ਪਰਮਗੁਰੋ, ਅਨਨ੍ਤਾਯੁਃ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਯੇ ਮਯਾ ਿਕੰ ਕਰ੍ੱਤਵਯ੍ੰ?
ⅩⅧ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਰੁਵਾਚ, ਮਾਂ ਪਰਮੰ ਕੁਤੋ ਵਦਿਸ? ਿਵਨੇਸ਼ਵ੍ਰੰ ਕੋਿਪ ਪਰਮੋ ਨ ਭਵਿਤ|
ⅩⅨ ਪਰਸ੍ਤੀਂ ਨਾਿਭਗੱਛ; ਨਰੰ ਮਾ ਘਾਤਯ; ਸ੍ਤੇਯੰ ਮਾ ਕੁਰੁ; ਮʼਸ਼਼ਾਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ ਮਾ ਦੇਿਹ; ਿਹੰਸਾਞ੍ਚ ਮਾ ਕੁਰ;ੁ

ਿਪਤਰੌ ਸੰਮਨਯ੍ਸਵ੍; ਿਨਦੇਸ਼ਾ ਏਤੇ ਤਯਾ ਜ੍ਞਾਤਾਃ|
ⅩⅩ ਤਤਸ੍ਤਨ ਪਰ੍ਤਯ੍ੁਕ੍ਤ,ੰ ਹੇ ਗੁਰੋ ਬਾਲਯ੍ਕਾਲਾਦਹੰ ਸਰ੍ੱਵਾਨੇਤਾਨ੍ ਆਚਰਾਿਮ|
ⅩⅪ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤੰ ਿਵਲੋਕਯ੍ ਸ੍ਨੇਹੇਨ ਬਭਾਸ਼਼ੇ, ਤਵੈਕਸਯ੍ਾਭਾਵ ਆਸ੍ਤੇ; 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 ਸੁਕਰੰ|
ⅩⅩⅥ ਤਦਾ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾ ਅਤੀਵ ਿਵਸ੍ਿਮਤਾਃ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਪਰ੍ੋਚੁਃ, ਤਿਰ ਕਃ ਪਿਰਤਾਣੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ?
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ⅩⅩⅦਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਾਨ੍ ਿਵਲੋਕਯ੍ ਬਭਾਸ਼਼,ੇ ਤਨ੍ਨਰਸਯ੍ਾਸਾਧਯ੍ੰ ਿ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
ⅩⅩⅩਗʼਹਭਾਤʼਭਿਗਨੀਿਪਤʼਮਾਤʼਪਤ੍ਨੀਸਨ੍ਤਾਨਭੂਮੀਨਾਿਮਹ ਸ਼ਤਗੁਣਾਨ੍ ਪਰ੍ੇਤਯ੍ਾਨਨ੍ਤਾਯੁਸ਼੍ਚਨਪਰ੍ਾਪ੍ਨਿਤ

ਤਾਦʼਸ਼ਃ ਕੋਿਪ ਨਾਸ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅪ ਿਕਨ੍ਤਗਰ੍ੀਯਾ ਅਨੇਕੇ ਲੋਕਾਃ ਸ਼ੇਸ਼਼ਾਃ, ਸ਼ੇਸ਼਼ੀਯਾ ਅਨੇਕੇ ਲੋਕਾਸ਼੍ਚਾਗਰ੍ਾ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅫਅਥ ਿ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 ਸਮਰ੍ਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਤੇ; 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 ਕਰਣੀਯ?ੰ
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|

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

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

ⅩⅬⅠ ਅਥਾਨਯ੍ਦਸ਼ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾ ਇਮਾਂ ਕਥਾਂ ਸ਼ਤਾ ਯਾਕੂਬਯ੍ੋਹਨ੍ਭਯ੍ਾਂ ਚੁਕੁਪੁਃ|
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|
ⅩⅬⅦ ਸ ਨਾਸਰਤੀਯਸਯ੍ ਯੀਸ਼ੋਰਾਗਮਨਵਾਰ੍ੱਤਾਂ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ ਪਰ੍ੋਚੈ ਰਕ੍ਤੁਮਾਰੇਭੇ, ਹੇ ਯੀਸ਼ੋ ਦਾਯੂਦਃ ਸਨ੍ਤਾਨ ਮਾਂ

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

ਸਨ੍ਤਾਨ ਮਾਂ ਦਯਸਵ੍|
ⅩⅬⅨਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਃ ਸ੍ਿਥਤਾ ਤਮਾਹਾਤੁੰ ਸਮਾਿਦਦੇਸ਼, ਤਤੋ ਲੋਕਾਸ੍ਤਮਨ੍ਧਮਾਹੂਯ ਬਭਾਿਸ਼਼ਰੇ, ਹੇ ਨਰ, ਸ੍ਿਥਰੋ ਭਵ,

ਉੱਿਤਸ਼਼੍ਠ, ਸ ਤਾਮਾਹਯਿਤ|
Ⅼ ਤਦਾ ਸ ਉੱਤਰੀਯਵਸ੍ਤੰ ਿਨਕ੍ਿਸ਼਼ਪਯ੍ ਪਰ੍ੋੱਥਾਯ ਯੀਸ਼ੋਃ ਸਮੀਪੰ ਗਤਃ|
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ⅬⅠ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਮਵਦਤ੍ ਤਯਾ ਿਕੰ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯ੍ਤੇ? ਤੁਭਯ੍ਮਹੰ ਿਕੰ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਾਮੀ? ਤਦਾ ਸੋਨ੍ਧਸ੍ਤਮੁਵਾਚ, ਹੇ ਗੁਰੋ
ਮਦੀਯਾ ਦʼਸ਼਼੍ਿਟਰ੍ਭਵੇਤ੍|

ⅬⅡ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਮੁਵਾਚ ਯਾਿਹ ਤਵ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਸ੍ਤਾਂ ਸਵ੍ਸ੍ਥਮਕਾਰ੍ਸ਼਼ੀਤ੍, ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼਼ਣੰ ਸ ਦʼਸ਼਼੍ਿਟੰ ਪਰ੍ਾਪਯ੍
ਪਥਾ ਯੀਸ਼ੋਃ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਯਯ|ੌ

Ⅺ
Ⅰਅਨਨ੍ਤਰੰ ਤੇਸ਼਼ੁ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮਃ ਸਮੀਪਸ੍ਥਯੋ ਰ੍ਬੈਤ੍ਫਗੀਬੈਥਨੀਯਪੁਰਯੋਰਨ੍ਿਤਕਸ੍ਥੰ ਜੈਤੁਨਨਾਮਾਿਦਮਾਗਤੇਸ਼਼ੁ

ਯੀਸ਼ੁਃ ਪਰ੍ੇਸ਼਼ਣਕਾਲੇ ਦੌ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਿਵਦੰ ਵਾਕਯ੍ੰ ਜਗਾਦ,
Ⅱ ਯੁਵਾਮਮੁੰ ਸੰਮੁਖਸ੍ਥੰ ਗਰ੍ਾਮੰ ਯਾਤੰ, 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|
Ⅹ ਤਥਾਸ੍ਮਾਕਮੰ ਪੂਰ੍ੱਵਪੁਰੁਸ਼਼ਸਯ੍ ਦਾਯੂਦੋ ਯਦਾਜਯ੍ੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰਨਾਮ੍ਨਾਯਾਿਤ ਤਦਿਪ ਧਨਯ੍ੰ, ਸਰ੍ੱਵਸ੍ਮਾਦੁੱਛਾਯੇ

ਸਵ੍ਰ੍ਗੇ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਜਯੋ ਭਵੇਤ੍|
Ⅺ ਇੱਥੰ ਯੀਸ਼ੁ ਿਰਯ੍ਰੂਸ਼ਾਲਿਮ ਮਨ੍ਿਦਰੰ ਪਰ੍ਿਵਸ਼ਯ੍ ਚਤੁਰ੍ਿਦਕ੍ਸ੍ਥਾਿਨ ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ ਵਸ੍ਤੂਿਨ ਦʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍; ਅਥ

ਸਾਯੰਕਾਲ ਉਪਸ੍ਿਥਤੇ ਦਾਦਸ਼ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਸਿਹਤੋ ਬੈਥਿਨਯੰ ਜਗਾਮ|
Ⅻ ਅਪਰੇਹਿਨ 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,
ⅩⅣ ਅਦਯ੍ਾਰਭਯ੍ ਕੋਿਪ ਮਾਨਵਸ੍ਤੱਤਃ ਫਲੰ ਨ ਭੁਞ੍ਜੀਤ; ਇਮਾਂ ਕਥਾਂ ਤਸਯ੍ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਃ ਸ਼ੁਸ਼ਵਃੁ|
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|
ⅩⅧ ਇਮਾਂ ਵਾਣੀਂ ਸ਼ਤਾਧਯ੍ਾਪਕਾਃ ਪਰ੍ਧਾਨਯਾਜਕਾਸ਼੍ਚ ਤੰ ਯਥਾ ਨਾਸ਼ਿਯਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨੁਵਨ੍ਿਤ ਤਥ◌ੋेਪਾਯੰ

ਮʼਗਯਾਮਾਸੁਃ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਸਯ੍ੋਪਦੇਸ਼ਾਤ੍ ਸਰ੍ੱਵੇ ਲੋਕਾ ਿਵਸ੍ਮਯੰ ਗਤਾ ਅਤਸ੍ਤੇ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਿਬਭਯ੍ੁਃ|
ⅩⅨ ਅਥ ਸਾਯੰਸਮਯ ਉਪਸ੍ਿਥਤੇ ਯੀਸ਼ੁਰ੍ਨਗਰਾਦ੍ ਬਿਹਰਵਾਜ|
ⅩⅩ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਪਰ੍ਾਤਃਕਾਲੇ ਤੇ ਤੇਨ ਮਾਰ੍ਗੇਣ ਗੱਛਨ੍ਤਸ੍ਤਮੁਡੁਮ੍ਬਰਮਹੀਰੁਹੰ ਸਮੂਲੰ ਸ਼ੁਸ਼਼੍ਕੰ ਦਦʼਸ਼ੁਃ|
ⅩⅪ ਤਤਃ ਿਪਤਰਃ ਪੂਰ੍ੱਵਵਾਕਯ੍ੰ ਸ੍ਮਰਨ੍ ਯੀਸ਼ੁੰ ਬਭਾਸ਼਼ੰ, 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 ਘਿਟਸ਼਼ਯ੍ਤੇ, ਮਨਸਾ ਿਕਮਿਪ ਨ ਸਨ੍ਿਦਹਯ੍ ਚੇਿਦਦੰ ਿਵਸ਼ਵ੍ਸੇਤ੍ ਤਿਰ ਤਸਯ੍ ਵਾਕਯ੍ਾਨੁਸਾਰੇਣ ਤਦ੍
ਘਿਟਸ਼਼ਯ੍ਤੇ|
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ⅩⅩⅣ ਅਤੋ ਹੇਤੋਰਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਵਚ੍ਿਮ, ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਾਕਾਲੇ ਯਦਯ੍ਦਾਕਾਕਂ੍ਿਸ਼਼ਸ਼਼ਯ੍ਧਵ੍ੇ ਤੱਤਦਵਸ਼ਯ੍ੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਸਯ੍ਥ, ਇੱਥੰ
ਿਵਸ਼ਵ੍ਿਸਤ, ਤਤਃ ਪਰ੍ਾਪ੍ਸਯ੍ਥ|

ⅩⅩⅤ ਅਪਰਞ੍ਚ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਸੁ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਿਯਤੁੰ ਸਮੁੱਿਥਤੇਸ਼਼ੁ ਯਿਦ ਕੋਿਪ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਅਪਰਾਧੀ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ, ਤਿਰ ਤੰ
ਕ੍ਸ਼਼ਮਧਵ੍ੰ, ਤਥਾ ਕʼਤੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸਵ੍ਰ੍ਗਸ੍ਥਃ ਿਪਤਾਿਪ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮਾਗਾਿਂਮ ਕ੍ਸ਼਼ਿਮਸ਼਼ਯ੍ਤੇ|

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 ਕਰੋਿਸ਼਼? ਤਥੈਤਾਿਨ ਕਰ੍ੰਮਾਿਣ ਕਰ੍ੱਤਾਂ ਕੇਨਾਿਦਸ਼਼੍ਟੋਿਸ?
ⅩⅩⅨਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪਰ੍ਿਤਗਿਦਤਵਾਨ੍ ਅਹਮਿਪ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਏਕਕਥਾਂ ਪʼ◌ੱਛਾਿਮ, ਯਿਦ ਯੂਯੰ ਤਸਯ੍ਾ ਉੱਤਰੰ ਕੁਰੁਥ,

ਤਿਰ ਕਯਾਜ੍ਞਯਾਹੰ ਕਰ੍ੰਮਾਣਯ੍ੇਤਾਿਨ ਕਰੋਿਮ ਤਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਭਯ੍ੰ ਕਥਿਯਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ|
ⅩⅩⅩ ਯੋਹਨ ਮੱਜਨਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਾਤ੍ ਜਾਤੰ ਿਕੰ ਮਾਨਵਾਤ੍? ਤਨ੍ਮਹਯ੍ੰ ਕਥਯਤ|
ⅩⅩⅪ ਤੇ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਿਵਵੇਕ੍ਤੁੰ ਪਰ੍ਾਰੇਿਭਰੇ, ਤਦ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਾਦ੍ ਬਭੂਵੇਿਤ ਚੇਦ੍ ਵਦਾਮਸ੍ਤਿਰ ਕੁਤਸ੍ਤੰ ਨ ਪਰ੍ਤਯ੍ੈਤ?

ਕਥਮੇਤਾਂ ਕਥਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅫ ਮਾਨਵਾਦ੍ 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
Ⅰਅਨਨ੍ਤਰੰ 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|
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|
Ⅸਅਨੇਨਾਸੌ ਦਾਕ੍ਸ਼਼ਾਕ੍ਸ਼਼ੇਤਪਿਤਃ ਿਕੰ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਿਤ? ਸ ਏਤਯ੍ ਤਾਨ੍ ਕʼਸ਼਼ੀਵਲਾਨ੍ ਸੰਹਤਯ੍ ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼਼ੇਤਮ੍ ਅਨਯ੍ੇਸ਼਼ੁ

ਕʼਸ਼਼ੀਵਲੇਸ਼਼ੁ ਸਮਰ੍ਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
Ⅹਅਪਰਞ੍ਚ, "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 ਤਾਨੱੁਿਦਸ਼ਯ੍ 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|
ⅩⅣ ਤ ਆਗਤਯ੍ 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?
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ⅩⅤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਕਪਟੰ ਜ੍ਞਾਤਾ ਜਗਾਦ, ਕੁਤੋ ਮਾਂ ਪਰੀਕ੍ਸ਼਼ਧਵ੍?ੇ ਏਕੰ ਮੁਦਾਪਾਦੰ ਸਮਾਨੀਯ ਮਾਂ ਦਰ੍ਸ਼ਯਤ|
ⅩⅥ ਤਦਾ ਤੈਰੇਕਸ੍ਿਮਨ੍ ਮੁਦਾਪਾਦੇ ਸਮਾਨੀਤੇ ਸ ਤਾਨ੍ ਪਪਰ੍ੱਛ, ਅਤ ਿਲਿਖਤੰ ਨਾਮ ਮੂਰ੍ੱਿਤ ਰਾ ਕਸਯ੍? ਤੇ

ਪਰ੍ਤਯ੍ੂਚੁਃ, ਕੈਸਰਸਯ੍|
ⅩⅦ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਰਵਦਤ੍ ਤਿਰ ਕੈਸਰਸਯ੍ ਦਵਯ੍ਾਿਣ ਕੈਸਰਾਯ ਦੱਤ, ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਦਵਯ੍ਾਿਣ ਤੁ ਈਸ਼ਵ੍ਰਾਯ ਦੱਤ;

ਤਤਸ੍ਤੇ ਿਵਸ੍ਮਯੰ ਮੇਿਨਰੇ|
ⅩⅧ ਅਥ ਮʼਤਾਨਾਮੁੱਥਾਨੰ ਯੇ ਨ ਮਨਯ੍ਨ੍ਤੇ ਤੇ ਿਸਦੂਿਕਨ ਯੀਸ਼ੋਃ ਸਮੀਪਮਾਗਤਯ੍ ਤੰ ਪਪਰ੍ੱਛੁਃ;
ⅩⅨਹੇ 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 ਸਨ੍ਤ(ੋਅ)ਿਮਰ੍ਯਨ੍ਤ, ਸਰ੍ੱਵਸ਼ੇਸ਼਼ੇ ਸਾਿਪ ਸ੍ਤੀ

ਿਮਰ੍ਯਤੇ ਸ੍ਮ|
ⅩⅩⅢ ਅਥ 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?
ⅩⅩⅦ ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ ਜੀਵਤਾਂ ਪਰ੍ਭੁਃ ਿਕਨ੍ਤੁ ਮʼਤਾਨਾਂ ਪਰ੍ਭੁ ਰ੍ਨ ਭਵਿਤ, ਤਸ੍ਮਾੱਧੇਤੋ ਰਯ੍ੂਯੰ ਮਹਾਭਮੇਣ ਿਤਸ਼਼੍ਠਥ|
ⅩⅩⅧ ਏਤਿਰ ਏਕੋਧਯ੍ਾਪਕ ਏਤਯ੍ ਤੇਸ਼਼ਾਿਮੱਥੰ ਿਵਚਾਰੰ ਸ਼ੁਸ਼ਰ੍ਾਵ; ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਵਾਕਯ੍ਸਯ੍ ਸਦੁੱਤਰੰ ਦੱਤਵਾਨ੍

ਇਿਤ ਬੁਦ੍ੱਵਾ ਤੰ ਪʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍ ਸਰ੍ੱਵਾਸਾਮ੍ ਆਜ੍ਞਾਨਾਂ ਕਾ ਸ਼ਰ੍ੇਸ਼਼੍ਠਾ? ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ੁਵਾਚ,
ⅩⅩⅨ "ਹੇ ਇਸਰ੍ਾਯੇੱਲੋਕਾ ਅਵਧੱਤ, ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪਰ੍ਭੁਃ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰ ਏਕ ਏਵ,
ⅩⅩⅩ ਯੂਯੰ ਸਰ੍ੱਵਨ੍ਤਃਕਰਣੈਃ ਸਰ੍ੱਵਪਰ੍ਾਣੈਃ ਸਰ੍ੱਵਿਚੱਤੈਃ ਸਰ੍ੱਵਸ਼ਕ੍ਿਤਿਭਸ਼੍ਚ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਪਰ੍ਭੌ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰੇ

ਪਰ੍ੀਯਧਵ੍ੰ," ਇਤਯ੍ਾਜ੍ਞਾ ਸ਼ਰ੍ੇਸ਼਼੍ਠਾ|
ⅩⅩⅪ ਤਥਾ "ਸਵ੍ਪਰ੍ਿਤਵਾਿਸਿਨ ਸਵ੍ਵਤ੍ ਪਰ੍ੇਮ ਕੁਰੁਧਵ੍ੰ," ਏਸ਼਼ਾ ਯਾ ਿਦਤੀਯਾਜ੍ਞਾ ਸਾ ਤਾਦʼਸ਼ੀ; ਏਤਾਭਯ੍ਾਂ ਦਾਭਯ੍ਾਮ੍

ਆਜ੍ਞਾਭਯ੍ਾਮ੍ 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 ਉਪਿਦਸ਼ਨ੍ਯੀਸ਼ੁਿਰਮੰ 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;
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ⅩⅬ ਿਵਧਵਾਨਾਂ ਸਰ੍ੱਵਸਵ੍ੰ ਗਰ੍ਿਸਤਾ ਛਲਾਦ੍ ਦੀਰ੍ਘਕਾਲੰ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯਨ੍ਤੇ ਤੇਭਯ੍ ਉਪਾਧਯ੍ਾਯੇਭਯ੍ਃ ਸਾਵਧਾਨਾ ਭਵਤ;
ਤੇ(ਅ)ਿਧਕਤਰਾਨ੍ ਦਣ੍ਡਾਨ੍ ਪਰ੍ਾਪ੍ਸਯ੍ਨ੍ਿਤ|

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

ਭਾਣ੍ਡਾਗਾਰੇ(ਅ)ਸ੍ਿਮਨ ਧਨਾਿਨ ਿਨਃਕ੍ਿਸ਼਼ਪਨ੍ਿਤ ਸ੍ਮ ਤੇਭਯ੍ਃ ਸਰ੍ੱਵੇਭਯ੍ ਇਯੰ ਿਵਧਵਾ ਦਿਰਦਾਿਧਕਮ੍
ਿਨਃਕ੍ਿਸ਼਼ਪਿਤ ਸ੍ਮ|

ⅩⅬⅣਯਤਸ੍ਤੇ 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,
Ⅳ ਏਤਾ ਘਟਨਾਃ ਕਦਾ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ? ਤਥੈਤਤ੍ਸਰ੍ੱਵਾਸਾਂ ਿਸੱਧਯ੍ੁਪ ਮਸਯ੍ ਵਾ ਿਕੰ ਿਚਹ੍ਨੰ? ਤਦਸ੍ਮਭਯ੍ੰ

ਕਥਯਤੁ ਭਵਾਨ੍|
Ⅴ ਤਤੋ 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|
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 ਪਰ੍ਚਾਰਿਯਸ਼਼ਯ੍ਤ|ੇ
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 ਸਮਰ੍ਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਤੇ, ਤਥਾ ਪਤਯ੍ਾਿਨ ਮਾਤਾਿਪਤੋ
ਿਰਪਕ੍ਸ਼਼ਤਯਾ ਤੌ ਘਾਤਿਯਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ|

ⅩⅢ ਮਮ 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 ਵਜਤ|ੁ
ⅩⅦ ਤਦਾਨੀਂ ਗਰ੍ੱਭਵਤੀਨਾਂ ਸ੍ਤਨਯ੍ਦਾਤੀਣਾਞ੍ਚ ਯੋਿਸ਼਼ਤਾਂ ਦੁਰ੍ਗਿਤ ਰ੍ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
ⅩⅧ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਪਲਾਯਨੰ ਸ਼ੀਤਕਾਲੇ ਯਥਾ ਨ ਭਵਿਤ ਤਦਰ੍ਥੰ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯਧਵ੍ੰ|
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ⅩⅨ ਯਤਸ੍ਤਦਾ ਯਾਦʼਸ਼ੀ ਦੁਰ੍ਘਟਨਾ ਘਿਟਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਤਾਦʼਸ਼ੀ ਦੁਰ੍ਘਟਨਾ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸʼਸ਼਼੍ਟੇਃ ਪਰ੍ਥਮਮਾਰਭਯ੍ਾਦਯ੍
ਯਾਵਤ੍ ਕਦਾਿਪ ਨ ਜਾਤਾ ਨ ਜਿਨਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਚ|

ⅩⅩ ਅਪਰਞ੍ਚ 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|

ⅩⅫ ਯਤੋਨੇਕੇ ਿ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

ਸਮੀਕ੍ਿਸ਼਼ਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤੇ|
ⅩⅩⅦ ਅਨਯ੍ੱਚ ਸ ਿਨਜਦੂਤਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਹਤਯ੍ ਨਭੋਭੂਮਯ੍ੋਃ ਸੀਮਾਂ ਯਾਵਦ੍ ਜਗਤਸ਼੍ਚਤੁਰ੍ਿਦਗ੍ਭਯ੍ਃ

ਸਵ੍ਮਨਨੀਤਲੋਕਾਨ੍ ਸੰਗਰ੍ਹੀਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅧਉਡੁਮ੍ਬਰਤਰੋ ਰ੍ਦʼਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ਤੰ ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਧਵ੍ੰ ਯਦੋਡੁਮ੍ਬਰਸਯ੍ ਤਰੋ ਰ੍ਨਵੀਨਾਃ ਸ਼ਾਖਾ ਜਾਯਨ੍ਤੇ ਪੱਲਵਾਦੀਿਨ

ਚ ਰ੍ਿਨਗੱਛਨ੍ਿਤ, ਤਦਾ ਿਨਦਾਘਕਾਲਃ ਸਿਵਧੋ ਭਵਤੀਿਤ ਯੂਯੰ ਜ੍ਞਾਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨੁਥ|
ⅩⅩⅨ ਤਦਦ੍ ਏਤਾ ਘਟਨਾ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਸ ਕਾਲੋ ਦਾਰ੍ੱਯੁਪਸ੍ਿਥਤ ਇਿਤ ਜਾਨੀਤ|
ⅩⅩⅩ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਹੰ ਯਥਾਰ੍ਥੰ ਵਦਾਿਮ, ਆਧੁਿਨਕਲੋਕਾਨਾਂ ਗਮਨਾਤ੍ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਤਾਿਨ ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ ਘਿਟਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤ|ੇ
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|

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

ⅩⅩⅩⅥ ਸ 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◌ੁुਰੇ ਿਸ਼ਮੋਨਕੁਸ਼਼੍ਿਠਨ ਗʼਹੇ ਯੋਸ਼ੌ ਭੋਤ੍ਕੁਮੁਪਿਵਸ਼਼੍ਟੇ ਸਿਤ ਕਾਿਚਦ੍ ਯੋਿਸ਼਼ਤ੍

ਪਾਣ੍ਡਰਪਾਸ਼਼ਾਣਸਯ੍ ਸਮ੍ਪੁਟਕੇਨ ਮਹਾਰ੍ਘਯ੍ੋੱਤਮਤੈਲਮ੍ ਆਨੀਯ ਸਮ੍ਪੁਟਕੰ ਭੰਕ੍ਤਾ ਤਸਯ੍ੋੱਤਮਾਙ੍ਗੇ ਤੈਲਧਾਰਾਂ
ਪਾਤਯਾਞ੍ਚ ੇ|

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|
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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 ਤਥੈਵਾਕਰੋਿਦਯ,ੰ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਯਾਪਨਾਤ੍ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਸਮੇਤਯ੍ ਮਦਪੁਿਸ਼਼ ਤੈਲਮ੍ ਅਮਰ੍ੱਦਯਤ੍|
Ⅸਅਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਭਯ੍ੰ ਯਥਾਰ੍ਥੰ ਕਥਯਾਿਮ, ਜਗਤਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਯਤ ਯਤ ਸੁਸੰਵਾਦੋਯੰ ਪਰ੍ਚਾਰਿਯਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਤਤ ਤਤ ਯੋਿਸ਼਼ਤ

ਏਤਸਯ੍ਾਃ ਸ੍ਮਰਣਾਰ੍ਥੰ ਤਤ੍ਕʼਤਕਰ੍ੰਮੈਤਤ੍ ਪਰ੍ਚਾਰਿਯਸ਼਼ਯ੍ਤ|ੇ
Ⅹ ਤਤਃ 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|
Ⅻਅਨਨ੍ਤਰੰ ਿਕਣਸ਼ੂਨਯ੍ਪੂਪੋਤ੍ਸਵਸਯ੍ ਪਰ੍ਥਮ(ੇਅ)ਹਿਨ ਿਨਸ੍ਤਾਰੋਤ੍ਮਵਾਰ੍ਥੰ ਮੇਸ਼਼ਮਾਰਣਾਸਮਯੇ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਸ੍ਤੰ

ਪਪਰ੍ੱਛਃ ਕੁਤ ਗਤਾ ਵਯੰ ਿਨਸ੍ਤਾਰੋਤ੍ਸਵਸਯ੍ ਭੋਜਯ੍ਮਾਸਾਦਿਯਸ਼਼ਯ੍ਾਮਃ? ਿਕਿਮੱਛਿਤ ਭਵਾਨ੍?
ⅩⅢ ਤਦਾਨੀਂ ਸ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਦਯੰ ਪਰ੍ੇਰਯਨ੍ ਬਭਾਸ਼਼ੇ ਯੁਵਯੋਃ ਪੁਰਮਧਯ੍ੰ ਗਤਯੋਃ ਸਤੋ ਰਯ੍ੋ ਜਨਃ ਸਜਲਕੁਮ੍ਭੰ ਵਹਨ੍

ਯੁਵਾਂ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਤਸਯ੍ੈਵ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਯਾਤੰ;
ⅩⅣ ਸ ਯਤ੍ ਸਦਨੰ ਪਰ੍ਵੇਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਤਦ੍ਭਵਨਪਿਤੰ ਵਦਤ,ੰ ਗੁਰੁਰਾਹ ਯਤ ਸਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ੋਹੰ ਿਨਸ੍ਤਾਰੋਤ੍ਸਵੀਯੰ ਭੋਜਨੰ

ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ, ਸਾ ਭੋਜਨਸ਼ਾਲਾ ਕੁਤਾਸ੍ਿਤ?
ⅩⅤ ਤਤਃ ਸ ਪਿਰਸ਼਼੍ਕʼਤਾਂ ਸੁਸੱਿਜਤਾਂ ਬʼਹਤੀਚਞ੍ਚ ਯਾਂ ਸ਼ਾਲਾਂ ਦਰ੍ਸ਼ਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਤਸਯ੍ਾਮਸ੍ਮਦਰ੍ਥੰ

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

ਸਮਾਸਾਦਯੇਤਾਮ੍|
ⅩⅦ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਯੀਸ਼ੁਃ ਸਾਯੰਕਾਲੇ ਦਾਦਸ਼ਿਭਃ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ੈਃ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਜਗਾਮ;
ⅩⅧਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ੁ ਭੋਜਨਾਯ ਪਰ੍ੋਪਿਵਸ਼਼੍ਟੇਸ਼਼ੁ ਸ ਤਾਨੁਿਦਤਵਾਨ੍ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਹੰ ਯਥਾਰ੍ਥੰ ਵਯ੍ਾਹਰਾਿਮ,ਅਤਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮੇਕੋ

ਜਨ ਯੋ ਮਯਾ ਸਹ ਭੰੁਕ੍ਤੇ ਮਾਂ ਪਰਕੇਰੇਸ਼਼ੁ ਸਮਰ੍ਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਤ|ੇ
ⅩⅨਤਦਾਨੀਂ ਤੇ ਦੁਃਿਖਤਾਃ ਸਨ੍ਤ ਏਕੈਕਸ਼ਸ੍ਤੰ ਪਰ੍ਸ਼਼੍ਟਮੁਾਰਬ੍ਧਵਨ੍ਤਃ ਸ ਿਕਮਹੰ? ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਅਨਯ੍ ਏਕੋਿਭਦਧੇ

ਸ ਿਕਮਹੰ?
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|
ⅩⅫਅਪਰਞ੍ਚਤੇਸ਼਼ਾਂ ਭੋਜਨਸਮਯੇ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪੂਪੰ ਗʼਹੀਤੇਸ਼ਵ੍ਰਗੁਣਾਨ੍ਅਨੁਕੀਰ੍ਤਯ੍ਭਙ੍ਕ੍ਤਾ ਤੇਭਯ੍ੋ ਦੱਤਾ ਬਭਾਸ਼਼ੇ,

ਏਤਦ੍ ਗʼਹੀਤਾ ਭੁਞ੍ਜੀਧਵ੍ਮ੍ ਏਤਨ੍ਮਮ ਿਵਗਰ੍ਹਰੂਪੰ|
ⅩⅩⅢ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਸ ਕੰਸੰ ਗʼਹੀਤੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਗੁਣਾਨ੍ ਕੀਰ੍ੱਤਿਯਤਾ ਤੇਭਯ੍ੋ ਦਦੌ, ਤਤਸ੍ਤੇ ਸਰ੍ੱਵੇ ਪਪੁਃ|
ⅩⅩⅣ ਅਪਰੰ ਸ ਤਾਨਵਾਦੀਦ੍ ਬਹੂਨਾਂ ਿਨਿਮੱਤੰ ਪਾਿਤਤੰ ਮਮ ਨਵੀਨਿਨਯਮਰੂਪੰ ਸ਼ੋਿਣਤਮੇਤਤ੍|
ⅩⅩⅤਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਹੰ ਯਥਾਰ੍ਥੰ ਵਦਾਿਮ,ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ਰਾਜਯ੍ੇ 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|

ⅩⅩⅧ ਕਨ੍ਤੁ ਮਦੁੱਥਾਨੇ ਜਾਤੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮਗਰ੍ੇ(ਅ)ਹੰ ਗਾਲੀਲੰ ਵਿਜਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ|
ⅩⅩⅨ ਤਦਾ ਿਪਤਰਃ ਪਰ੍ਿਤਬਭਾਸ਼਼,ੇ ਯਦਯ੍ਿਪ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਪਰ੍ਤਯ੍ੂਹੋ ਭਵਿਤ ਤਥਾਿਪ ਮਮ ਨੈਵ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅩਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਰੁਕ੍ਤਾਵਾਨ੍ ਅਹੰ ਤੁਭਯ੍ੰ ਤਥਯ੍ੰ ਕਥਯਾਿਮ, ਕ੍ਸ਼਼ਣਾਦਾਯਾਮਦਯ੍ ਕੁੱਕੁਟਸਯ੍ ਿਦਤੀਯਵਾਰਰਵਣਾਤ੍

ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਤੰ ਵਾਰਤਯੰ ਮਾਮਪਹ੍ਨਸ਼਼ਯ੍ਸੇ|
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ⅩⅩⅪ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਗਾਢੰ ਵਯ੍ਾਹਰਦ੍ ਯਦਯ੍ਿਪ ਤਯਾ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਮਮ ਪਰ੍ਾਣੋ ਯਾਿਤ ਤਥਾਿਪ ਕਥਮਿਪ ਤਾਂ ਨਾਪਹ੍ਨਸ਼਼ਯ੍ੇ;
ਸਰ੍ੱਵੇ(ਅ)ਪੀਤਰੇ ਤਥੈਵ ਬਭਾਿਸ਼਼ਰੇ|

ⅩⅩⅫਅਪਰਞ੍ਚ 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 ਦੂਰੀਕੁਰੁ, ਿਕਨ੍ਤੁ

ਤਨ੍ ਮਮੇੱਛਾਤੋ ਨ ਤਵੇੱਛਾਤੋ ਭਵਤੁ|
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|
ⅩⅩⅩⅨ ਅਥ ਸ ਪੁਨਰ੍ਵਿਜਤਾ ਪੂਰ੍ੱਵਵਤ੍ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯਾਞ੍ਚ ੇ|
ⅩⅬ ਪਰਾਵʼਤਯ੍ਾਗਤਯ੍ ਪੁਨਰਿਪ ਤਾਨ੍ ਿਨਿਦਤਾਨ੍ ਦਦਰ੍ਸ਼ ਤਦਾ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਲੋਚਨਾਿਨ ਿਨਦਯਾ ਪੂਰ੍ਣਾਿਨ,

ਤਸ੍ਮਾੱਤਸ੍ਮੈ ਕਾ ਕਥਾ ਕਥਿਯਤਵਯ੍ਾ ਤ ਏਤਦ੍ ਬੋੱਧੁੰ ਨ ਸ਼ੇਕੁਃ|
ⅩⅬⅠਤਤਃਪਰੰ ਤʼਤੀਯਵਾਰੰ ਆਗਤਯ੍ ਤੇਭਯ੍ੋ (ਅ)ਕਥਯਦ੍ਇਦਾਨੀਮਿਪ ਸ਼ਿਯਤਾ ਿਵਸ਼ਰ੍ਾਮਯ੍ਥ? ਯਥੇਸ਼਼੍ਟੰ ਜਾਤ,ੰ

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|

ⅩⅬⅣਅਪਰਞ੍ਚਾਸੌ 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|
ⅩⅬⅧ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਾਨ੍ ਵਯ੍ਾਜਹਾਰ ਖਙ੍ਗਾਨ੍ ਲਗੁਡਾਸ਼ਂ੍ਚ ਗʼਹੀਤਾ ਮਾਂ ਿਕੰ ਚੌਰੰ ਧਰ੍ੱਤਾਂ ਸਮਾਯਾਤਾਃ?
ⅩⅬⅨ ਮਧਯ੍ੇਮਨ੍ਿਦਰੰ ਸਮੁਪਿਦਸ਼ਨ੍ ਪਰ੍ਤਯ੍ਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਸਹ ਸ੍ਿਥਤਵਾਨਤਹ,ੰ 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 ੇ|
ⅬⅢਅਪਰਞ੍ਚ ਯਸ੍ਿਮਨ੍ ਸ੍ਥਾਨੇ ਪਰ੍ਧਾਨਯਾਜਕਾ ਉਪਾਧਯ੍ਾਯਾਃ ਪਰ੍ਾਚੀਨਲੋਕਾਸ਼੍ਚ ਮਹਾਯਾਜਕੇਨ ਸਹ ਸਦਿਸ

ਸ੍ਿਥਤਾਸ੍ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸ੍ਥਾਨੇ ਮਹਾਯਾਜਕਸਯ੍ ਸਮੀਪੰ ਯੀਸ਼ੁੰ ਿਨਨਯ੍ੁਃ|
ⅬⅣ ਿਪਤਰੋ ਦੂਰੇ ਤਤ੍ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਇਤਾ ਮਹਾਯਾਜਕਸਯ੍ਾੱਟਾਿਲਕਾਂ ਪਰ੍ਿਵਸ਼ਯ੍ ਿਕਙ੍ਕਰੈਃ ਸਹੋਪਿਵਸ਼ਯ੍ ਵਹ੍ਿਨਤਾਪੰ

ਜਗਰ੍ਾਹ|
ⅬⅤ ਤਦਾਨੀਂ ਪਰ੍ਧਾਨਯਾਜਕਾ ਮਨ੍ਿਤਣਸ਼੍ਚ ਯੀਸ਼ੁੰ ਘਾਤਿਯਤੁੰ ਤਤ੍ਪਰ੍ਾਿਤਕੂਲਯ੍ੇਨ ਸਾਕ੍ਿਸ਼਼ਣੋ ਮʼਗਯਾਞ੍ਚਿ ਰੇ,

ਿਕਨ੍ਤੁ ਨ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਾਃ|
ⅬⅥ ਅਨੇਕੈਸ੍ਤਿਦਰੁੱਧੰ ਮʼਸ਼਼ਾਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੇ ਦੱਤੇਿਪ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਵਾਕਯ੍ਾਿਨ ਨ ਸਮਗੱਛਨ੍ਤ|
ⅬⅦ ਸਰ੍ੱਵਸ਼ੇਸ਼਼ੇ ਿਕਯਨ੍ਤ ਉੱਥਾਯ ਤਸਯ੍ ਪਰ੍ਾਿਤਕੂਲਯ੍ੇਨ ਮʼਸ਼਼ਾਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ ਦੱਤਾ ਕਥਯਾਮਾਸੁਃ,
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ⅬⅧ ਇਦੰ ਕਰਕʼਤਮਨ੍ਿਦਰੰ ਿਵਨਾਸ਼ਯ੍ ਿਦਨਤਯਮਧਯ੍ੇ ਪੁਨਰਪਰਮ੍ ਅਕਰਕʼਤੰ ਮਨ੍ਿਦਰੰ ਿਨਰ੍ੰਮਾਸਯ੍ਾਿਮ,
ਇਿਤ ਵਾਕਯ੍ਮ੍ ਅਸਯ੍ ਮੁਖਾਤ੍ ਸ਼ਤਮਸ੍ਮਾਿਭਿਰਿਤ|

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

ਿਕਮਪਯ੍ੁੱਤਰੰ ਿਕੰ ਨ ਦਾਸਯ੍ਿਸ?
ⅬⅪ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਿਕਮਪਯ੍ੁੱਤਰੰ ਨ ਦਤਾ ਮੌਨੀਭੂਯ ਤਸਯ੍ੌ; 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 ਿਪਤਰ(ੇਅ)◌ੱਟਾਿਲਕਾਧਃਕੋਸ਼਼੍ਠੇ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਮਹਾਯਾਜਕਸਯ੍ੈਕਾ ਦਾਸੀ ਸਮੇਤਯ੍
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 ਬੁੱਧਯ੍|ੇ ਤਦਾਨੀਂ ਿਪਤਰੇ

ਚਤਰੰ ਗਤਵਿਤ ਕ◌ੁे◌ੱਕੁਟੋ ਰੁਰਾਵ|
ⅬⅩⅨ ਅਥਾਨਯ੍ਾ ਦਾਸੀ ਿਪਤਰੰ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਸਮੀਪਸ੍ਥਾਨ੍ ਜਨਾਨ੍ ਜਗਾਦ ਅਯੰ ਤੇਸ਼਼ਾਮੇਕੋ ਜਨਃ|
ⅬⅩⅩਤਤਃ ਸ ਿਦਤੀਯਵਾਰਮ੍ਅਪਹ੍ਨੁਤਵਾਨ੍ 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|ੰ
ⅬⅩⅫ ਤਦਾਨੀਂ ਿ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|
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?ੇ
Ⅹ ਯਤਃ ਪਰ੍ਧਾਨਯਾਜਕਾ ਈਰ੍ਸ਼਼ਯ੍ਾਤ ਏਵ ਯੀਸ਼ੁੰ ਸਮਾਰ੍ਪਯੰਿਨਿਤ ਸ ਿਵਵੇਦ|
Ⅺ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਥਾ ਬਰੱਬਾਂ ਮੋਚਯਿਤ ਤਥਾ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਿਯਤੁੰ ਪਰ੍ਧਾਨਯਾਜਕਾ ਲੋਕਾਨ੍ ਪਰ੍ਵਰ੍ੱਤਯਾਮਾਸੁਃ|
Ⅻਅਥਪੀਲਾਤਃ ਪੁਨਃ ਪʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍ ਤਿਰ ਯੰ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨਾਂ ਰਾਜੇਿਤ ਵਦਥ ਤਸਯ੍ ਿਕੰ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ

ਿਕਿਮਸ਼਼ਯ੍ਤ?ੇ
ⅩⅢ ਤਦਾ ਤੇ ਪੁਨਰਿਪ ਪਰ੍ੋੱਚੈਃ ਪਰ੍ੋਚੁਸ੍ਤੰ ਕਸ਼ੇ ਵੇਧਯ|
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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|

ⅩⅥਅਨਨ੍ਤਰੰ ਸੈਨਯ੍ਗਣ(ੋ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 ਨਮਸ੍ਕਰ੍ੱਤਾਮਾਰੇਿਭਰੇ|
ⅩⅨ ਤਸਯ੍ੋੱਤਮਾਙ੍ਗੇ ਵੇਤਾਘਾਤੰ ਚਕਸ੍ਤਦ੍ਗਾਤੇ ਿਨਸ਼਼੍ਠੀਵਞ੍ਚ ਿਨਿਚਕ੍ਿਸ਼਼ਪੁਃ, ਤਥਾ ਤਸਯ੍ ਸੰਮੁਖੇ ਜਾਨੁਪਾਤੰ

ਪਰ੍ਣੋਮੁਃ
ⅩⅩਇੱਥਮੁਪਹਸਯ੍ ਧੂਮਰ੍ਵਰ੍ਣਵਸ੍ਤਮ੍ ਉੱਤਾਰ੍ੱਯ ਤਸਯ੍ ਵਸ੍ਤੰ ਤੰ ਪਰ੍ੱਯਧਾਪਯਨ੍ ਕਸ਼ੇ ਵੇੱਧੁੰ ਬਿਹਰ੍ਿਨਨਯ੍ੁਸ਼੍ਚ|
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 ਿਰਿਵਧਾਤੇ|
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,
ⅩⅩⅩ ਅਧੁਨਾਤ੍ਮਾਨਮ੍ 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|
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|
ⅩⅩⅩⅦ ਅਥ ਯੀਸ਼ੁਰੁੱਚੈਃ ਸਮਾਹੂਯ ਪਰ੍ਾਣਾਨ੍ ਜਹ|ੌ
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
ⅩⅬⅢ ਈਸ਼ਵ੍ਰਰਾਜਯ੍ਾਪੇਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਿਰਮਥੀਯਯੂਸ਼਼ਫਨਾਮਾ ਮਾਨਯ੍ਮਨ੍ਤੀ ਸਮੇਤਯ੍ ਪੀਲਾਤਸਿਵਧੰ ਿਨਰ੍ਭਯੋ ਗਤਾ

ਯੀਸ਼ੋਰ੍ਦੇਹੰ ਯਯਾਚ|ੇ
ⅩⅬⅣ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਇਦਾਨੀਂ ਮʼਤਃ ਪੀਲਾਤ ਇਤਯ੍ਸਮ੍ਭਵੰ ਮਤਾ ਸ਼ਤਸੇਨਾਪਿਤਮਾਹੂਯ ਸ ਕਦਾ ਮʼਤ ਇਿਤ ਪਪਰ੍ੱਛ|
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ⅩⅬⅤ ਸ਼ਤਸੇਮਨਾਪਿਤਮੁਖਾਤ੍ ਤੱਜ੍ਞਾਤਾ ਯੂਸ਼਼ਫੇ ਯੀਸ਼ੋਰ੍ਦੇਹੰ ਦਦੌ|
ⅩⅬⅥਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਸ ਸੂਕ੍ਸ਼਼੍ਮੰ ਵਾਸਃ ੀਤਾ ਯੀਸ਼ੋਃ ਕਾਯਮਵਰੋਹਯ੍ ਤੇਨ ਵਾਸਸਾ ਵੇਸ਼਼੍ਟਾਿਯਤਾ ਿਗਰੌ ਖਾਤਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨੇ

ਸ੍ਥਾਿਪਤਵਾਨ੍ ਪਾਸ਼਼ਾਣੰ ਲੋਠਿਯਤਾ ਦਾਿਰ ਿਨਦਧੇ|
ⅩⅬⅦ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਤ ਸੋਸ੍ਥਾਪਯ੍ਤ ਤਤ ਮਗ੍ਦਲੀਨੀ ਮਿਰਯਮ੍ ਯੋਿਸਮਾਤʼਮਿਰਯਮ੍ ਚ ਦਦʼਸ਼ਤʼ◌ਃ|

ⅩⅥ
Ⅰ ਅਥ ਿਵਸ਼ਰ੍ਾਮਵਾਰੇ ਗਤੇ ਮਗ੍ਦਲੀਨੀ ਮਿਰਯਮ੍ ਯਾਕੂਬਮਾਤਾ ਮਿਰਯਮ੍ ਸ਼ਾਲੋਮੀ ਚੇਮਾਸ੍ਤੰ ਮਰ੍ੱਦਿਯਤੁੰ

ਸੁਗਨ੍ਿਧਦਵਯ੍ਾਿਣ ੀਤਾ
Ⅱ ਸਪ੍ਤਾਹਪਰ੍ਥਮਿਦਨੇ(ਅ)ਿਤਪਰ੍ਤਯ੍ੂਸ਼਼ੇ ਸੂਰ੍ੱਯੋਦਯਕਾਲੇ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਮੁਪਗਤਾਃ|
Ⅲ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਦਾਰਪਾਸ਼਼ਾਣੋ(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|
Ⅵ ਸੋ(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|
Ⅸ ਅਪਰੰ ਯੀਸ਼ੁਃ ਸਪ੍ਤਾਹਪਰ੍ਥਮਿਦਨੇ ਪਰ੍ਤਯ੍ੂਸ਼਼ੇ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਦੁੱਥਾਯ ਯਸਯ੍ਾਃ ਸਪ੍ਤਭੂਤਾਸ੍ਤਯ੍ਾਿਜਤਾਸ੍ਤਸਯ੍ੈ

ਮਗ੍ਦਲੀਨੀਮਿਰਯਮੇ ਪਰ੍ਥਮੰ ਦਰ੍ਸ਼ਨੰ ਦਦੌ|
Ⅹ ਤਤਃ ਸਾ ਗਤਾ ਸ਼ੋਕਰੋਦਨਕʼਦ੍ਭਯ੍(ੋ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!
ⅩⅢ ਤਾਵਿਪ ਗਤਾਨਯ੍ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ੇਭਯ੍ਸ੍ਤਾਂ ਕਥਾਂ ਕਥਯਾਞ੍ਚ ਤੁਃ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਯੋਃ ਕਥਾਮਿਪ ਤੇ ਨ ਪਰ੍ਤਯ੍ਯਨ੍|
ⅩⅣ ਸ਼ੇਸ਼਼ਤ ਏਕਾਦਸ਼ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ੇਸ਼਼ੁ ਭੋਜਨਪਿਵਸ਼਼੍ਟੇਸ਼਼ੁ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤੇਭਯ੍ੋ ਦਰ੍ਸ਼ਨੰ ਦਦੌ ਤਥੋੱਥਾਨਾਤ੍ ਪਰੰ

ਤੱਦਰ੍ਸ਼ਨਪਰ੍ਾਪ੍ਤਲੋਕਾਨਾਂ ਕਥਾਯਾਮਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਕਰਣਾਤ੍ ਤੇਸ਼਼ਾਮਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਮਨਃਕਾਿਠਨਯ੍ਾਭਯ੍ਾਂ ਹੇਤੁਭਯ੍ਾਂ ਸ
ਤਾਸਂ੍ਤਰ੍ਿਜਤਵਾਨ੍|

ⅩⅤ ਅਥ ਤਾਨਾਚਖਯ੍ੌ ਯੂਯੰ ਸਰ੍ੱਵਜਗਦ੍ ਗਤਾ ਸਰ੍ੱਵਜਨਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਸੁਸੰਵਾਦੰ ਪਰ੍ਚਾਰਯਤ|
ⅩⅥ ਤਤ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਿਵਸ਼ਵ੍ਸਯ੍ ਮੱਿਜਤੋ ਭਵੇਤ੍ ਸ ਪਿਰਤਾਸਯ੍ਤੇ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੋ ਨ ਿਵਸ਼ਵ੍ਿਸਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਸ

ਦਣ੍ਡਿਯਸ਼਼ਯ੍ਤੇ|
ⅩⅦ ਿਕਞ੍ਚ ਯੇ ਪਰ੍ਤਯ੍ੇਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਤੈਰੀਦʼਗ੍ ਆਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯੰ ਕਰ੍ੰਮ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਿਯਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਤੇ ਮੰਨਾਮ੍ਨਾ ਭੂਤਾਨ੍

ਤਯ੍ਾਜਿਯਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਭਾਸ਼਼ਾ ਅਨਯ੍ਾਸ਼੍ਚ ਵਿਦਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ|
ⅩⅧਅਪਰੰ 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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ਲੂਕਿਲਿਖਤਃ ਸੁਸੰਵਾਦਃ
Ⅰਪਰ੍ਥਮਤੋ ਯੇ ਸਾਕ੍ਿਸ਼਼ਣੋ ਵਾਕਯ੍ਪਰ੍ਚਾਰਕਾਸ਼੍ਚਾਸਨ੍ ਤੇ(ਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਮਧਯ੍ੇ ਯਦਯ੍ਤ੍ ਸਪਰ੍ਮਾਣੰ ਵਾਕਯ੍ਮਰ੍ਪਯਨ੍ਿਤ

ਸ੍ਮ
Ⅱ ਤਦਨੁਸਾਰਤੋ(ਅ)ਨਯ੍ੇਿਪ ਬਹਵਸ੍ਤਦ੍ਵʼ◌ੱਤਾਨ੍ਤੰ ਰਚਿਯਤੁੰ ਪਰ੍ਵʼ◌ੱਤਾਃ|
Ⅲਅਤਏਵ ਹੇ ਮਹਾਮਿਹਮਿਥਯਿਫਲ੍ ਤੰ ਯਾ ਯਾਃ ਕਥਾ ਅਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਥਾਸ੍ਤਾਸਾਂ ਦʼਢਪਰ੍ਮਾਣਾਿਨ ਯਥਾ ਪਰ੍ਾਪ੍ਨਿਸ਼਼
Ⅳ ਤਦਰ੍ਥੰ ਪਰ੍ਥਮਮਾਰਭਯ੍ ਤਾਿਨ ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ ਜ੍ਞਾਤਾਹਮਿਪ ਅਨੁ ਮਾਤ੍ ਸਰ੍ੱਵਵʼ◌ੱਤਾਨ੍ਤਾਨ੍ ਤੁਭਯ੍ੰ ਲੇਿਖਤੁੰ

ਮਿਤਮਕਾਰ੍ਸ਼਼ਮ੍|
Ⅴ ਿਯਹੂਦਾਦੇਸ਼ੀਯਹੇਰੋਦ੍ਨਾਮਕੇ ਰਾਜਤੰ ਕੁਰ੍ੱਵਿਤ ਅਬੀਯਯਾਜਕਸਯ੍ ਪਰ੍ੱਯਾਯਾਿਧਕਾਰੀ ਿਸਖਿਰਯਨਾਮਕ ਏਕੋ

ਯਾਜਕੋ ਹਾਰੋਣਵੰਸ਼ੋਦ੍ਭਵਾ ਇਲੀਸ਼ੇਵਾਖਯ੍ਾ
Ⅵ ਤਸਯ੍ ਜਾਯਾ ਦਾਿਵਮੌ ਿਨਰ੍ਦੋਸ਼਼ੌ ਪਰ੍ਭੋਃ ਸਰ੍ੱਵਾਜ੍ਞਾ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਸ਼੍ਚ ਸੰਮਨਯ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਦʼਸ਼਼੍ਟੌ

ਧਾਰ੍ੰਿਮਕਾਵਾਸ੍ਤਾਮ੍|
Ⅶ ਤਯੋਃ ਸਨ੍ਤਾਨ ਏਕੋਿਪ ਨਾਸੀਤ੍, ਯਤ ਇਲੀਸ਼ੇਵਾ ਬਨ੍ਧਯ੍ਾ ਤੌ ਦਾਵੇਵ ਵʼ◌ੱਧਾਵਭਵਤਾਮ੍|
Ⅷ ਯਦਾ ਸਵ੍ਪਰ੍ੱਯਾਨੁ ਮੇਣ ਿਸਖਿਰਯ ਈਸ਼ਵ੍ਾਸਯ੍ ਸਮਕ੍ਸ਼਼ੰ ਯਾਜਕੀਯੰ ਕਰ੍ੰਮ ਕਰੋਿਤ
Ⅸ ਤਦਾ ਯਜ੍ਞਸਯ੍ ਿਦਨਪਿਰਪਾੱਯਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਮਨ੍ਿਦਰੇ ਪਰ੍ਵੇਸ਼ਕਾਲੇ ਧੂਪਜਵ੍ਾਲਨੰ ਕਰ੍ੰਮ ਤਸਯ੍

ਕਰਣੀਯਮਾਸੀਤ੍|
Ⅹ ਤੱਧੂਪਜਵ੍ਾਲਨਕਾਲੇ ਲੋਕਿਨਵਹੇ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਾਂ ਕਰ੍ਤੁੰ ਬਿਹਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ
Ⅺ ਸਿਤ ਿਸਖਿਰਯੋ ਯਸਯ੍ਾਂ ਵੇਦਯ੍ਾਂ ਧੂਪੰ ਜਵ੍ਾਲਯਿਤ ਤੱਦਕ੍ਿਸ਼਼ਣਪਾਰ੍ਸ਼ਵ੍ੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਦੂਤ ਏਕ ਉਪਸ੍ਿਥਤੋ

ਦਰ੍ਸ਼ਨੰ ਦਦੌ|
Ⅻ ਤੰ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਿਸਖਿਰਯ ਉਿਦਿਵਜੇ ਸ਼ਸ਼ਙ੍ਕੇ ਚ|
ⅩⅢ ਤਦਾ ਸ ਦੂਤਸ੍ਤੰ ਬਭਾਸ਼਼ੇ ਹੇ ਿਸਖਿਰਯ ਮਾ ਭੈਸ੍ਤਵ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਾ ਗਰ੍ਾਹਯ੍ਾ ਜਾਤਾ ਤਵ ਭਾਰ੍ੱਯਾ ਇਲੀਸ਼ੇਵਾ ਪੁਤੰ

ਪਰ੍ਸੋਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਤਸਯ੍ ਨਾਮ ਯ◌ੋਹेਨ੍ ਇਿਤ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਿਸ|
ⅩⅣ ਿਕਞ੍ਚ ਤੰ ਸਾਨਨ੍ਦਃ ਸਹਰ੍ਸ਼਼ਸ਼੍ਚ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਸ ਤਸਯ੍ ਜਨ੍ਮਿਨ ਬਹਵ ਆਨਨ੍ਿਦਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਚ|
ⅩⅤਯਤੋ ਹੇਤੋਃ ਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਗੋਚਰੇ ਮਹਾਨ੍ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਤਥਾ ਦਾਕ੍ਸ਼਼ਾਰਸੰ ਸੁਰਾਂ ਵਾ ਿਕਮਿਪ ਨ ਪਾਸਯ੍ਿਤ,

ਅਪਰੰ ਜਨ੍ਮਾਰਭਯ੍ ਪਿਵਤੇਣਾਤ੍ਮਨਾ ਪਿਰਪੂਰ੍ਣਃ
ⅩⅥ ਸਨ੍ ਇਸਰ੍ਾਯੇਲੰਸ਼ੀਯਾਨ੍ ਅਨੇਕਾਨ੍ ਪਰ੍ਭੋਃ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਮਾਰ੍ਗਮਾਨੇਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
ⅩⅦ ਸਨ੍ਤਾਨਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਿਪਤʼਣਾਂ ਮਨਾਿਂਸ ਧਰ੍ੰਮਜ੍ਞਾਨੰ ਪਰ੍ਤਯ੍ਨਾਜ੍ਞਾਗਰ੍ਾਿਹਣਸ਼੍ਚ ਪਰਾਵਰ੍ੱਤਿਯਤੁ,ੰ

ਪਰ੍ਭੋਃ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸੇਵਾਰ੍ਥਮ੍ ਏਕਾਂ ਸੱਿਜਤਜਾਿਤੰ ਿਵਧਾਤੁਞ੍ਚ ਸ ਏਿਲਯਰੂਪਾਤ੍ਮਸ਼ਕ੍ਿਤਪਰ੍ਾਪ੍ਤਸ੍ਤਸਯ੍ਾਗਰ੍ੇ
ਗਿਮਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

ⅩⅧ ਤਦਾ ਿਸਖਿਰਯੋ ਦੂਤਮਵਾਦੀਤ੍ ਕਥਮੇਤਦ੍ ਵੇਤ੍ਸਯ੍ਾਿਮ? ਯਤੋਹੰ ਵʼ◌ੱਧੋ ਮਮ ਭਾਰ੍ੱਯਾ ਚ ਵʼ◌ੱਧਾ|
ⅩⅨ ਤਤੋ ਦੂਤਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ੁਵਾਚ ਪਸ਼ਯ੍ੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਦਰ੍ੱਤੀ ਿਜਬਰ੍ਾਯੇਲ੍ਨਾਮਾ ਦੂਤੋਹੰ ਤਯਾ ਸਹ ਕਥਾਂ ਗਿਦਤੁੰ

ਤੁਭਯ੍ਿਮਮਾਂ ਸ਼ੁਭਵਾਰ੍ੱਤਾਂ ਦਾਤੁਞ੍ਚ ਪਰ੍ੇਿਸ਼਼ਤਃ|
ⅩⅩ ਿਕਨ੍ਤੁ ਮਦੀਯੰ ਵਾਕਯ੍ੰ ਕਾਲੇ ਫਿਲਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਤਤ੍ ਤਯਾ ਨ ਪਰ੍ਤੀਤਮ੍ ਅਤਃ ਕਾਰਣਾਦ੍ ਯਾਵਦੇਵ ਤਾਿਨ ਨ

ਸੇਤ੍ਸਯ੍ਨ੍ਿਤ ਤਾਵਤ੍ ਤੰ ਵਕ੍ਤੁੰਮਸ਼ਕ੍ਤੋ ਮੂਕੋ ਭਵ|
ⅩⅪ ਤਦਾਨੀਂ ਯੇ ਯੇ ਲੋਕਾਃ ਿਸਖਿਰਯਮਪੈਕ੍ਸ਼਼ਨ੍ਤ ਤੇ ਮਧਯ੍ੇਮਨ੍ਿਦਰੰ ਤਸਯ੍ ਬਹੁਿਵਲਮ੍ਬਾਦ੍ ਆਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯੰ

ਮੇਿਨਰੇ|
ⅩⅫ ਸ ਬਿਹਰਾਗਤੋ ਯਦਾ ਿਕਮਿਪ ਵਾਕਯ੍ੰ ਵਕ੍ਤੁਮਸ਼ਕ੍ਤਃ ਸਙ੍ਕੇਤੰ ਕʼਤਾ ਿਨਃਸ਼ਬ੍ਦਸ੍ਤਸਯ੍ੌ ਤਦਾ

ਮਧਯ੍ੇਮਨ੍ਿਦਰੰ ਕਸਯ੍ਿਚਦ੍ ਦਰ੍ਸ਼ਨੰ ਤੇਨ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਮ੍ ਇਿਤ ਸਰ੍ੱਵੇ ਬੁਬੁਿਧਰ|ੇ
ⅩⅩⅢ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਤਸਯ੍ ਸੇਵਨਪਰ੍ੱਯਾਯੇ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣੇ ਸਿਤ ਸ ਿਨਜਗੇਹੰ ਜਗਾਮ|
ⅩⅩⅣ ਕਿਤਪਯਿਦਨੇਸ਼਼ੁ ਗਤੇਸ਼਼ੁ ਤਸਯ੍ ਭਾਰ੍ੱਯਾ ਇਲੀਸ਼ੇਵਾ ਗਰ੍ੱਭਵਤੀ ਬਭੂਵ
ⅩⅩⅤਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਸਾ ਪਞ੍ਚਮਾਸਾਨ੍ ਸੰਗੋਪਯ੍ਾਕਥਯਤ੍ ਲੋਕਾਨਾਂ ਸਮਕ੍ਸ਼਼ੰ ਮਮਾਪਮਾਨੰ ਖਣ੍ਡਿਯਤੁੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰੋ ਮਿਯ

ਦʼਸ਼਼੍ਿਟੰ ਪਾਤਿਯਤਾ ਕਰ੍ੰਮੇਦʼਸ਼ੰ ਕʼਤਵਾਨ੍|
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ⅩⅩⅥ ਅਪਰਞ੍ਚ ਤਸਯ੍ਾ ਗਰ੍ੱਭਸਯ੍ ਸ਼਼ਸ਼਼੍ਠੇ ਮਾਸੇ ਜਾਤੇ ਗਾਲੀਲ੍ਪਰ੍ਦੇਸ਼ੀਯਨਾਸਰਤ੍ਪੁਰੇ
ⅩⅩⅦ ਦਾਯੂਦੋ ਵੰਸ਼ੀਯਾਯ ਯੂਸ਼਼ਫ੍ਨਾਮ੍ਨੇ ਪੁਰੁਸ਼਼ਾਯ ਯਾ ਮਿਰਯਮ੍ਨਾਮਕੁਮਾਰੀ ਵਾਗ੍ਦੱਤਾਸੀਤ੍ ਤਸਯ੍ਾਃ ਸਮੀਪੰ

ਿਜਬਰ੍ਾਯੇਲ੍ ਦੂਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰੇਣ ਪਰ੍ਿਹਤਃ|
ⅩⅩⅧ ਸ ਗਤਾ ਜਗਾਦ ਹੇ ਈਸ਼ਵ੍ਰਾਨੁਗʼਹੀਤਕਨਯ੍ੇ ਤਵ ਸ਼ੁਭੰ ਭੂਯਾਤ੍ ਪਰ੍ਭੁਃ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰਸ੍ਤਵ ਸਹਾਯੋਸ੍ਿਤ

ਨਾਰੀਣਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਤਮੇਵ ਧਨਯ੍ਾ|
ⅩⅩⅨ ਤਦਾਨੀਂ ਸਾ ਤੰ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਤਸਯ੍ ਵਾਕਯ੍ਤ ਉਿਦਜਯ੍ ਕੀਦʼਸ਼ੰ ਭਾਸ਼਼ਣਿਮਦਮ੍ ਇਿਤ ਮਨਸਾ ਿਚਨ੍ਤਯਾਮਾਸ|
ⅩⅩⅩ ਤਤੋ ਦੂਤ(ੋਅ)ਵਦਤ੍ ਹੇ ਮਿਰਯਮ੍ ਭਯੰ ਮਾਕਾਰ੍ਸ਼਼ੀਃ, ਤਿਯ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ਾਨੁਗਰ੍ਹੋਸ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅪ ਪਸ਼ਯ੍ ਤੰ ਗਰ੍ੱਭੰ ਧʼਤਾ ਪੁਤੰ ਪਰ੍ਸੋਸ਼਼ਯ੍ਸੇ ਤਸਯ੍ ਨਾਮ ਯੀਸ਼ੁਿਰਿਤ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਿਸ|
ⅩⅩⅫ ਸ ਮਹਾਨ੍ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਤਥਾ ਸਰ੍ੱਵੇਭਯ੍ਃ ਸ਼ਰ੍ੇਸ਼਼੍ਠਸਯ੍ ਪੁਤ ਇਿਤ ਖਯ੍ਾਸਯ੍ਿਤ; ਅਪਰੰ ਪਰ੍ਭੁਃ

ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰਸ੍ਤਸਯ੍ ਿਪਤੁਰ੍ਦਾਯੂਦਃ ਿਸੰਹਾਸਨੰ ਤਸ੍ਮੈ ਦਾਸਯ੍ਿਤ;
ⅩⅩⅩⅢ ਤਥਾ ਸ ਯਾਕੂਬੋ ਵੰਸ਼ੋਪਿਰ ਸਰ੍ੱਵਦਾ ਰਾਜਤੰ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਿਤ, ਤਸਯ੍ ਰਾਜਤਸਯ੍ਾਨ੍ਤੋ ਨ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅩⅣ ਤਦਾ ਮਿਰਯਮ੍ ਤੰ ਦੂਤੰ ਬਭਾਸ਼਼ੇ ਨਾਹੰ ਪੁਰੁਸ਼਼ਸਙ੍ਗੰ ਕਰੋਿਮ ਤਿਰ ਕਥਮੇਤਤ੍ ਸਮ੍ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ?
ⅩⅩⅩⅤ ਤਤੋ ਦੂਤ(ੋਅ)ਕਥਯਤ੍ ਪਿਵਤ ਆਤ੍ਮਾ ਤਾਮਾਸ਼ਰ੍ਾਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਤਥਾ ਸਰ੍ੱਵਸ਼ਰ੍ੇਸ਼਼੍ਠਸਯ੍ ਸ਼ਕ੍ਿਤਸ੍ਤਵੋਪਿਰ

ਛਾਯਾਂ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਤਤੋ ਹੇਤੋਸ੍ਤਵ ਗਰ੍ੱਭਾਦ੍ ਯਃ ਪਿਵਤਬਾਲਕੋ ਜਿਨਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਸ ਈਸ਼ਵ੍ਰਪੁਤ ਇਿਤ ਖਯ੍ਾਿਤੰ
ਪਰ੍ਾਪ੍ਸਯ੍ਿਤ|

ⅩⅩⅩⅥ ਅਪਰਞ੍ਚ ਪਸ਼ਯ੍ ਤਵ ਜ੍ਞਾਿਤਿਰਲੀਸ਼ੇਵਾ ਯਾਂ ਸਰ੍ੱਵੇ ਬਨ੍ਧਯ੍ਾਮਵਦਨ੍ ਇਦਾਨੀਂ ਸਾ ਵਾਰ੍ੱਧਕਯ੍ੇ
ਸਨ੍ਤਾਨਮੇਕੰ ਗਰ੍ੱਭੇ(ਅ)ਧਾਰਯਤ੍ ਤਸਯ੍ ਸ਼਼ਸ਼਼੍ਠਮਾਸੋਭੂਤ੍|

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

ਅਨਨਤਰੰ ਦੂਤਸ੍ਤਸਯ੍ਾਃ ਸਮੀਪਾਤ੍ ਪਰ੍ਤਸ੍ਥੇ|
ⅩⅩⅩⅨਅਥਕਿਤਪਯਿਦਨਾਤ੍ ਪਰੰ ਮਿਰਯਮ੍ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਪਰ੍ੱਵਤਮਯਪਰ੍ਦੇਸ਼ੀਯਿਯਹੂਦਾਯਾ ਨਗਰਮੇਕੰ ਸ਼ੀਘਰ੍ੰ ਗਤਾ
ⅩⅬ ਿਸਖਿਰਯਯਾਜਕਸਯ੍ ਗʼਹੰ ਪਰ੍ਿਵਸ਼ਯ੍ ਤਸਯ੍ ਜਾਯਾਮ੍ ਇਲੀਸ਼ੇਵਾਂ ਸਮ੍ਬੋਧਯ੍ਾਵਦਤ੍|
ⅩⅬⅠ ਤਤੋ ਮਿਰਯਮਃ ਸਮ੍ਬੋਧਨਵਾਕਯ੍ੇ ਇਲੀਸ਼ੇਵਾਯਾਃ ਕਰ੍ਣਯੋਃ ਪਰ੍ਿਵਸ਼਼੍ਟਮਾਤੇ ਸਿਤ ਤਸਯ੍ਾ ਗਰ੍ੱਭਸ੍ਥਬਾਲਕੋ

ਨਨਰ੍ੱਤ| ਤਤ ਇਲੀਸ਼ੇਵਾ ਪਿਵਤੇਣਾਤ੍ਮਨਾ ਪਿਰਪੂਰ੍ਣਾ ਸਤੀ
ⅩⅬⅡ ਪਰ੍ੋੱਚੈਰ੍ਗਿਦਤੁਮਾਰੇਭੇ, ਯੋਿਸ਼਼ਤਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਤਮੇਵ ਧਨਯ੍ਾ, ਤਵ ਗਰ੍ੱਭਸ੍ਥਃ ਿਸ਼ਸ਼ੁਸ਼੍ਚ ਧਨਯ੍ਃ|
ⅩⅬⅢ ਤੰ ਪਰ੍ਭੋਰ੍ਮਾਤਾ, ਮਮ ਿਨਵੇਸ਼ਨੇ ਤਯਾ ਚਰਣਾਵਰ੍ਿਪਤੌ, ਮਮਾਦਯ੍ ਸੌਭਾਗਯ੍ਮੇਤਤ੍|
ⅩⅬⅣ ਪਸ਼ਯ੍ ਤਵ ਵਾਕਯ੍ੇ ਮਮ ਕਰ੍ਣਯੋਃ ਪਰ੍ਿਵਸ਼਼੍ਟਮਾਤੇ ਸਿਤ ਮਮੋਦਰਸ੍ਥਃ ਿਸ਼ਸ਼ੁਰਾਨਨ੍ਦਾਨ੍ ਨਨਰ੍ੱਤ|
ⅩⅬⅤ ਯਾ ਸ੍ਤੀ ਵਯ੍ਸ਼ਵ੍ਸੀਤ੍ ਸਾ ਧਨਯ੍ਾ, ਯਤੋ ਹੇਤੋਸ੍ਤਾਂ ਪਰ੍ਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰੋਕ੍ਤੰ ਵਾਕਯ੍ੰ ਸਰ੍ੱਵੰ ਿਸੱਧੰ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
ⅩⅬⅥ ਤਦਾਨੀਂ ਮਿਰਯਮ੍ ਜਗਾਦ| ਧਨਯ੍ਵਾਦੰ ਪਰੇਸ਼ਸਯ੍ ਕਰੋਿਤ ਮਾਮਕੰ ਮਨਃ|
ⅩⅬⅦ ਮਮਾਤ੍ਮਾ ਤਾਰਕੇਸ਼ੇ ਚ ਸਮੁੱਲਾਸੰ ਪਰ੍ਗੱਛਿਤ|
ⅩⅬⅧ ਅਕਰੋਤ੍ ਸ ਪਰ੍ਭੁ ਰ੍ਦੁਸ਼਼੍ਿਟੰ ਸਵ੍ਦਾਸਯ੍ਾ ਦੁਰ੍ਗਿਤੰ ਪਰ੍ਿਤ| ਪਸ਼ਯ੍ਾਦਯ੍ਾਰਭਯ੍ ਮਾਂ ਧਨਯ੍ਾਂ ਵਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ

ਪੁਰੁਸ਼਼ਾਃ ਸਦਾ|
ⅩⅬⅨ ਯਃ ਸਰ੍ੱਵਸ਼ਕ੍ਿਤਮਾਨ੍ ਯਸਯ੍ ਨਾਮਾਿਪ ਚ ਪਿਵਤਕੰ| ਸ ਏਵ ਸੁਮਹਤ੍ਕਰ੍ੰਮ ਕʼਤਵਾਨ੍ ਮੰਿਨਿਮੱਤਕੰ|
Ⅼ ਯੇ ਿਬਭਯ੍ਿਤ ਜਨਾਸ੍ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸਨ੍ਤਾਨਪੰਕ੍ਿਤਸ਼਼ੁ| ਅਨੁਕਮ੍ਪਾ ਤਦੀਯਾ ਚ ਸਰ੍ੱਵਦੈਵ ਸੁਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ|
ⅬⅠ ਸਵ੍ਬਾਹੁਬਲਤਸ੍ਤੇਨ ਪਰ੍ਾਕਾਸ਼ਯ੍ਤ ਪਰਾ ਮਃ| ਮਨਃਕੁਮਨ੍ਤਣਾਸਾਰ੍ੱਧੰ ਿਵਕੀਰ੍ੱਯਨ੍ਤੇ(ਅ)ਿਭਮਾਿਨਨਃ|
ⅬⅡ ਿਸੰਹਾਸਨਗਤਾੱਲੋਕਾਨ੍ ਬਿਲਨਸ਼੍ਚਾਵਰੋਹਯ੍ ਸਃ| ਪਦੇਸ਼਼ੂੱਚੇਸ਼਼ੁ ਲੋਕਾਸਂ੍ਤੁ ਕ੍ਸ਼਼ੁਦਾਨ੍ ਸੰਸ੍ਥਾਪਯਤਯ੍ਿਪ|
ⅬⅢ ਕ੍ਸ਼਼ੁਿਧਤਾਨ੍ ਮਾਨਵਾਨ੍ ਦਵਯ੍ੈਰੁੱਤਮੈਃ ਪਿਰਤਰ੍ਪਯ੍ ਸਃ| ਸਕਲਾਨ੍ ਧਿਨਨ ਲੋਕਾਨ੍ ਿਵਸʼਜੇਦ੍

ਿਰਕ੍ਤਹਸ੍ਤਕਾਨ੍|
ⅬⅣ ਇਬਰ੍ਾਹੀਿਮ ਚ ਤਦੰਸ਼ੇ ਯਾ ਦਯਾਸ੍ਿਤ ਸਦੈਵ ਤਾ|ਂ ਸ੍ਮʼਤਾ ਪੁਰਾ ਿਪਤʼਣਾਂ ਨ ਯਥਾ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ ਪਰ੍ਿਤਸ਼ਤੰ|
ⅬⅤ ਇਸਰ੍ਾਯੇਲ੍ਸੇਵਕਸ੍ਤੇਨ ਤਥੋਪਿ ਯਤੇ ਸਵ੍ਯੰ||
ⅬⅥ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਮਿਰਯਮ੍ ਪਰ੍ਾਯੇਣ ਮਾਸਤਯਮ੍ ਇਲੀਸ਼ੇਵਯਾ ਸਹੋਿਸ਼਼ਤਾ ਵਯ੍ਾਘੁੱਯ ਿਨਜਿਨਵੇਸ਼ਨੰ ਯਯ|ੌ
ⅬⅦ ਤਦਨਨ੍ਤਰਮ੍ ਇਲੀਸ਼ੇਵਾਯਾਃ ਪਰ੍ਸਵਕਾਲ ਉਪਸ੍ਿਥਤੇ ਸਿਤ ਸਾ ਪੁਤੰ ਪਰ੍ਾਸੋਸ਼਼੍ਟ|
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ⅬⅧ ਤਤਃ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰਸ੍ਤਸਯ੍ਾਂ ਮਹਾਨੁਗਰ੍ਹੰ ਕʼਤਵਾਨ੍ ਏਤਤ੍ ਸ਼ਤਾ ਸਮੀਪਵਾਿਸਨਃ ਕੁਟਮੁ੍ਬਾਸ਼੍ਚਾਗਤਯ੍ ਤਯਾ
ਸਹ ਮੁਮੁਿਦਰ|ੇ

ⅬⅨ ਤਥਾਸ਼਼੍ਟਮੇ ਿਦਨੇ ਤੇ ਬਾਲਕਸਯ੍ ਤਚੰ ਛੇੱਤੁਮ੍ ਏਤਯ੍ ਤਸਯ੍ ਿਪਤʼਨਾਮਾਨੁਰੂਪੰ ਤੰਨਾਮ ਿਸਖਿਰਯ ਇਿਤ
ਕਰ੍ੱਤੁਮੀਸ਼਼ੁਃ|

ⅬⅩ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਸਯ੍ ਮਾਤਾਕਥਯਤ੍ ਤੰਨ, ਨਾਮਾਸਯ੍ ਯੋਹਨ੍ ਇਿਤ ਕਰ੍ੱਤਵਯ੍ਮ੍|
ⅬⅪ ਤਦਾ ਤੇ ਵਯ੍ਾਹਰਨ੍ ਤਵ ਵੰਸ਼ਮਧਯ੍ੇ ਨਾਮੇਦʼਸ਼ੰ ਕਸਯ੍ਾਿਪ ਨਾਸ੍ਿਤ|
ⅬⅫ ਤਤਃ ਪਰੰ ਤਸਯ੍ ਿਪਤਰੰ ਿਸਖਿਰਯੰ ਪਰ੍ਿਤ ਸਙ੍ਕੇਤਯ੍ ਪਪਰ੍ੱਛੁਃ ਿਸ਼ਸ਼ੋਃ ਿਕੰ ਨਾਮ ਕਾਿਰਸ਼਼ਯ੍ਤੇ?
ⅬⅩⅢ ਤਤਃ ਸ ਫਲਕਮੇਕੰ ਯਾਿਚਤਾ ਿਲਲੇਖ ਤਸਯ੍ ਨਾਮ ਯੋਹਨ੍ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ| ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸਰ੍ੱਵੇ ਆਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯੰ

ਮੇਿਨਰੇ|
ⅬⅩⅣਤਤ੍ਕ੍ਸ਼਼ਣੰ ਿਸਖਿਰਯਸਯ੍ ਿਜਹਾਜਾਡਯ੍ੇ(ਅ)ਪਗਤੇ ਸ ਮੁਖੰ ਵਯ੍ਾਦਾਯ ਸ੍ਪਸ਼਼੍ਟਵਰ੍ਣਮੁੱਚਾਰ੍ੱਯ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍

ਗੁਣਾਨੁਵਾਦੰ ਚਕਾਰ|
ⅬⅩⅤ ਤਸ੍ਮਾੱਚਤੁਰ੍ਿਦਕ੍ਸ੍ਥਾਃ ਸਮੀਪਵਾਿਸਲੋਕਾ ਭੀਤਾ ਏਵਮੇਤਾਃ ਸਰ੍ੱਵਾਃ ਕਥਾ ਿਯਹੂਦਾਯਾਃ

ਪਰ੍ੱਵਤਮਯਪਰ੍ਦੇਸ਼ਸਯ੍ ਸਰ੍ੱਵਤ ਪਰ੍ਚਾਿਰਤਾਃ|
ⅬⅩⅥ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸ਼ਰ੍ੋਤਾਰੋ ਮਨਃਸੁ ਸ੍ਥਾਪਿਯਤਾ ਕਥਯਾਮ੍ਬਭੂਵਃੁ ਕੀਦʼਸ਼ੋਯੰ ਬਾਲੋ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ? ਅਥ

ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰਸ੍ਤਸਯ੍ ਸਹਾਯੋਭੂਤ੍|
ⅬⅩⅦ ਤਦਾ ਯੋਹਨਃ ਿਪਤਾ ਿਸਖਿਰਯਃ ਪਿਵਤੇਣਾਤ੍ਮਨਾ ਪਿਰਪੂਰ੍ਣਃ ਸਨ੍ ਏਤਾਦʼਸ਼ੰ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਕਯ੍ੰ

ਕਥਯਾਮਾਸ|
ⅬⅩⅧ ਇਸਰ੍ਾਯੇਲਃ ਪਰ੍ਭੁ ਰਯ੍ਸ੍ਤੁ ਸ ਧਨਯ੍ਃ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰਃ| ਅਨੁਗʼਹਯ੍ ਿਨਜਾੱਲੋਕਾਨ੍ ਸ ਏਵ ਪਿਰਮੋਚਯੇਤ੍|
ⅬⅩⅨ ਿਵਪਕ੍ਸ਼਼ਜਨਹਸ੍ਤੇਭਯ੍ੋ ਯਥਾ ਮੋਚਯ੍ਾਮਹੇ ਵਯੰ| ਯਾਵੱਜੀਵਞ੍ਚ ਧਰ੍ੰਮੇਣ ਸਾਰਲਯ੍ੇਨ ਚ ਿਨਰ੍ਭਯਾਃ|
ⅬⅩⅩ ਸੇਵਾਮਹੈ ਤਮੇਵੈਕਮ੍ ਏਤਤ੍ਕਾਰਣਮੇਵ ਚ| ਸਵ੍ਕੀਯੰ ਸੁਪਿਵਤਞ੍ਚ ਸੰਸ੍ਮʼਤਯ੍ ਿਨਯਮੰ ਸਦਾ|
ⅬⅩⅪ ਕʼਪਯਾ ਪੁਰੁਸ਼਼ਾਨ੍ ਪੂਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਿਨਕਸ਼਼ਾਰ੍ਥਾੱਤੁ ਨਃ ਿਪਤੁਃ| ਇਬਰ੍ਾਹੀਮਃ ਸਮੀਪੇ ਯੰ ਸ਼ਪਥੰ ਕʼਤਵਾਨ੍ ਪੁਰਾ|
ⅬⅩⅫ ਤਮੇਵ ਸਫਲੰ ਕਰ੍ੱਤੰ ਤਥਾ ਸ਼ਤਗਣਸਯ੍ ਚ| ਰੁ̓ ◌ृਤੀਯਾਕਾਿਰਣਸ਼੍ਚੈਵ ਕਰੇਭਯ੍ੋ ਰਕ੍ਸ਼਼ਣਾਯ ਨਃ|
ⅬⅩⅩⅢ ਸʼਸ਼਼੍ਟੇਃ ਪਰ੍ਥਮਤਃ ਸਵ੍ੀਯੈਃ ਪਿਵਤੈ ਰ੍ਭਾਿਵਵਾਿਦਿਭਃ|
ⅬⅩⅩⅣ ਯਥੋਕ੍ਤਵਾਨ੍ ਤਥਾ ਸਵ੍ਸਯ੍ ਦਾਯੂਦਃ ਸੇਵਕਸਯ੍ ਤ|ੁ
ⅬⅩⅩⅤ ਵੰਸ਼ੇ ਤਾਤਾਰਮੇਕੰ ਸ ਸਮੁਤ੍ਪਾਿਦਤਵਾਨ੍ ਸਵ੍ਯਮ੍|
ⅬⅩⅩⅥ ਅਤੋ ਹੇ ਬਾਲਕ ਤਨ੍ਤੁ ਸਰ੍ੱਵੇਭਯ੍ਃ ਸ਼ਰ੍ੇਸ਼਼੍ਠ ਏਵ ਯਃ| ਤਸਯ੍ੈਵ ਭਾਿਵਵਾਦੀਿਤ ਪਰ੍ਿਵਖਯ੍ਾਤੋ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਸ|

ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਚਰਣਾਨ੍ ਕ੍ਸ਼਼ੇਮੇ ਮਾਰ੍ਗੇ ਚਾਲਿਯਤੁੰ ਸਦਾ| ਏਵੰ ਧਵ੍ਾਨ੍ਤ(ੇਅ)ਰ੍ਥਤੋ ਮʼਤਯ੍ੋਸ਼੍ਛਾਯਾਯਾਂ ਯੇ ਤੁ ਮਾਨਵਾਃ|
ⅬⅩⅩⅦ ਉਪਿਵਸ਼਼੍ਟਾਸ੍ਤੁ ਤਾਨੇਵ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਿਯਤੁਮੇਵ ਿਹ| ਕʼਤਾ ਮਹਾਨੁਕਮ੍ਪਾਂ ਿਹ ਯਾਮੇਵ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰਃ|
ⅬⅩⅩⅧਊਰ੍ਦ੍ੱਵਾਤ੍ ਸੂਰ੍ੱਯਮੁਦਾੱਯੈਵਾਸ੍ਮਭਯ੍ੰ ਪਰ੍ਾਦਾੱਤੁ ਦਰ੍ਸ਼ਨੰ| ਤਯਾਨੁਕਮ੍ਪਯਾ ਸਵ੍ਸਯ੍ ਲੋਕਾਨਾਂ ਪਾਪਮੋਚਨੇ|
ⅬⅩⅩⅨ ਪਿਰਤਾਣਸਯ੍ ਤੇਭਯ੍ੋ ਿਹ ਜ੍ਞਾਨਿਵਸ਼ਰ੍ਾਣਨਾਯ ਚ| ਪਰ੍ਭੋ ਰ੍ਮਾਰ੍ਗੰ ਪਿਰਸ਼਼੍ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਤਸਯ੍ਾਗਰ੍ਾਯੀ

ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਸ||
ⅬⅩⅩⅩ ਅਥ ਬਾਲਕਃ ਸ਼ਰੀਰੇਣ ਬੁੱਧਯ੍ਾ ਚ ਵਰ੍ੱਿਧਤੁਮਾਰੇਭੇ; ਅਪਰਞ੍ਚ ਸ ਇਸਰ੍ਾਯੇਲੋ ਵੰਸ਼ੀਯਲੋਕਾਨਾਂ ਸਮੀਪੇ

ਯਾਵੰਨ ਪਰ੍ਕਟੀਭੂਤਸ੍ਤਾਸ੍ਤਾਵਤ੍ ਪਰ੍ਾਨ੍ਤਰੇ ਨਯ੍ਵਸਤ੍|

Ⅱ
Ⅰ ਅਪਰਞ੍ਚ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਕਾਲੇ ਰਾਜਯ੍ਸਯ੍ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਲੋਕਾਨਾਂ ਨਾਮਾਿਨ ਲੇਖਿਯਤੁਮ੍ ਅਗਸ੍ਤਕੈਸਰ

ਆਜ੍ਞਾਪਯਾਮਾਸ|
Ⅱ ਤਦਨੁਸਾਰੇਣ ਕੁਰੀਿਣਯਨਾਮਿਨ ਸੁਿਰਯਾਦੇਸ਼ਸਯ੍ ਸ਼ਾਸਕੇ ਸਿਤ ਨਾਮਲੇਖਨੰ ਪਰ੍ਾਰੇਭੇ|
Ⅲ ਅਤੋ ਹੇਤੋ ਰ੍ਨਾਮ ਲੇਿਖਤੁੰ ਸਰ੍ੱਵੇ ਜਨਾਃ ਸਵ੍ੀਯੰ ਸਵ੍ੀਯੰ ਨਗਰੰ ਜਗ੍ਮੁਃ|
Ⅳ ਤਦਾਨੀਂ ਯੂਸ਼਼ਫ੍ ਨਾਮ ਲੇਿਖਤੁੰ ਵਾਗ੍ਦੱਤਯਾ ਸਵ੍ਭਾਰ੍ੱਯਯਾ ਗਰ੍ੱਭਵਤਯ੍ਾ ਮਿਰਯਮਾ ਸਹ ਸਵ੍ਯੰ ਦਾਯੂਦਃ

ਸਜਾਿਤਵੰਸ਼ ਇਿਤ ਕਾਰਣਾਦ੍ ਗਾਲੀਲ੍ਪਰ੍ਦੇਸ਼ਸਯ੍ ਨਾਸਰਤ੍ਨਗਰਾਦ੍
Ⅴ ਿਯਹੂਦਾਪਰ੍ਦੇਸ਼ਸਯ੍ ਬੈਤ੍ਲੇਹਮਾਖਯ੍ੰ ਦਾਯੂਦ੍ਨਗਰੰ ਜਗਾਮ|
Ⅵ ਅਨਯ੍ੱਚ ਤਤ ਸ੍ਥਾਨੇ ਤਯੋਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਤੋਃ ਸਤੋ ਰ੍ਮਿਰਯਮਃ ਪਰ੍ਸੂਿਤਕਾਲ ਉਪਸ੍ਿਥਤੇ
Ⅶ ਸਾ ਤੰ ਪਰ੍ਥਮਸੁਤੰ ਪਰ੍ਾਸੋਸ਼਼੍ਟ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਵਾਸਗʼਹੇ ਸ੍ਥਾਨਾਭਾਵਾਦ੍ ਬਾਲਕੰ ਵਸ੍ਤੇਣ ਵੇਸ਼਼੍ਟਿਯਤਾ

ਗੋਸ਼ਾਲਾਯਾਂ ਸ੍ਥਾਪਯਾਮਾਸ|
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Ⅷ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਯੇ ਿਕਯਨ੍ਤੋ ਮੇਸ਼਼ਪਾਲਕਾਃ ਸਵ੍ਮੇਸ਼਼ਵਜਰਕ੍ਸ਼਼ਾਯੈ ਤਤ੍ਪਰ੍ਦੇਸ਼ੇ ਸ੍ਿਥਤਾ ਰਜਨਯ੍ਾਂ ਪਰ੍ਾਨ੍ਤਰੇ
ਪਰ੍ਹਿਰਣਃ ਕਰ੍ੰਮ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਿਤ,

Ⅸਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸਮੀਪੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ਦੂਤਆਗਤਯ੍ੋਪਤਸ੍ਥੌ; ਤਦਾ ਚਤੁਸ਼਼੍ਪਾਰ੍ਸ਼ਵ੍ੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਤੇਜਸਃ ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਤਤਾਤ੍
ਤੇ(ਅ)ਿਤਸ਼ਸ਼ਙ੍ਿਕਰੇ|

Ⅹ ਤਦਾ ਸ ਦੂਤ ਉਵਾਚ ਮਾ ਭੈਸ਼਼੍ਟ ਪਸ਼ਯ੍ਤਾਦਯ੍ ਦਾਯੂਦਃ ਪੁਰੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮੰਿਨਿਮੱਤੰ ਤਾਤਾ ਪਰ੍ਭੁਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੋ(ਅ)ਜਿਨਸ਼਼੍ਟ,
Ⅺ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਲੋਕਾਨਾਂ ਮਹਾਨਨ੍ਦਜਨਕਮ੍ ਇਮੰ ਮਙ੍ਗਲਵʼ◌ੱਤਾਨ੍ਤੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਜ੍ਞਾਪਯਾਿਮ|
Ⅻਯੂਯੰ (ਤਤ੍ਸ੍ਥਾਨੰ ਗਤਾ) ਵਸ੍ਤਵੇਸ਼਼੍ਿਟਤੰ ਤੰ ਬਾਲਕੰ ਗੋਸ਼ਾਲਾਯਾਂ ਸ਼ਯਨੰ ਦਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਥ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਤੀਦੰ ਿਚਹ੍ਨੰ

ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
ⅩⅢਦੂਤ ਇਮਾਂ ਕਥਾਂ ਕਿਥਤਵਿਤ ਤਤਾਕਸ੍ਮਾਤ੍ ਸਵ੍ਰ੍ਗੀਯਾਃ ਪʼਤਨਾ ਆਗਤਯ੍ ਕਥਾਮ੍ ਇਮਾਂ ਕਥਿਯਤੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍

ਗੁਣਾਨਨਵਾਿਦਸ਼਼ੁਃ, ਯਥਾ,
ⅩⅣਸਰ੍ੱਵੋਰ੍ਦ੍ੱਵਸ੍ਥੈਰੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਮਿਹਮਾ ਸਮ੍ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਯ੍ਤਾ|ਂ ਸ਼ਾਨ੍ਿਤਰ੍ਭੂਯਾਤ੍ ਪʼਿਥਵਯ੍ਾਸ੍ਤੁ ਸਨ੍ਤੋਸ਼਼ਸ਼੍ਚ ਨਰਾਨ੍

ਪਰ੍ਿਤ||
ⅩⅤ ਤਤਃ ਪਰੰ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸੰਿਨਧੇ ਰ੍ਦੂਤਗਣੇ ਸਵ੍ਰ੍ਗੰ ਗਤੇ ਮੇਸ਼਼ਪਾਲਕਾਃ ਪਰਸ੍ਪਰਮ੍ ਅਵੇਚਨ੍ ਆਗੱਛਤ ਪਰ੍ਭੁਃ

ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰੋ ਯਾਂ ਘਟਨਾਂ ਜ੍ਞਾਿਪਤਵਾਨ੍ ਤਸਯ੍ਾ ਯਾਥਰਯ੍ੰ ਜ੍ਞਾਤੁੰ ਵਯਮਧੁਨਾ ਬੈਤ੍ਲੇਹਮ੍ਪੁਰੰ ਯਾਮਃ|
ⅩⅥ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਤੇ ਤੂਰ੍ਣੰ ਵਿਜਤਾ ਮਿਰਯਮੰ ਯੂਸ਼਼ਫੰ ਗੋਸ਼ਾਲਾਯਾਂ ਸ਼ਯਨੰ ਬਾਲਕਞ੍ਚ ਦਦʼਸ਼ੁਃ|
ⅩⅦ ਇੱਥੰ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਬਾਲਕਸਯ੍ਾਰ੍ਥੇ ਪਰ੍ੋਕ੍ਤਾਂ ਸਰ੍ੱਵਕਥਾਂ ਤੇ ਪਰ੍ਾਚਾਰਯਾਞ੍ਚਕਃ|
ⅩⅧ ਤਤੋ ਯੇ ਲੋਕਾ ਮੇਸ਼਼ਰਕ੍ਸ਼਼ਕਾਣਾਂ ਵਦਨੇਭਯ੍ਸ੍ਤਾਂ ਵਾਰ੍ੱਤਾਂ ਸ਼ੁਸ਼ਵਸੁ੍ਤੇ ਮਹਾਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯੰ ਮੇਿਨਰ|ੇ
ⅩⅨ ਿਕਨ੍ਤੁ ਮਿਰਯਮ੍ ਏਤਤ੍ਸਰ੍ੱਵਘਟਨਾਨਾਂ ਤਾਤ੍ਪਰ੍ੱਯੰ ਿਵਿਵਚਯ੍ ਮਨਿਸ ਸ੍ਥਾਪਯਾਮਾਸ|
ⅩⅩ ਤਤ੍ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਦੂਤਿਵਜ੍ਞਪ੍ਤਾਨੁਰੂਪੰ ਸ਼ਤਾ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਚ ਮੇਸ਼਼ਪਾਲਕਾ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਗੁਣਾਨੁਵਾਦੰ ਧਨਯ੍ਵਾਦਞ੍ਚ

ਕੁਰ੍ੱਵਾਣਾਃ ਪਰਾਵʼਤਯ੍ ਯਯੁਃ|
ⅩⅪ ਅਥ ਬਾਲਕਸਯ੍ ਤਕ੍ਛੇਦਨਕਾਲੇ(ਅ)ਸ਼਼੍ਟਮਿਦਵਸੇ ਸਮੁਪਸ੍ਿਥਤੇ ਤਸਯ੍ ਗਰ੍ੱਭਸ੍ਿਥਤੇਃ ਪੁਰ੍ੱਵੰ

ਸਵ੍ਰ੍ਗੀਯਦੂਤੋ ਯਥਾਜ੍ਞਾਪਯਤ੍ ਤਦਨੁਰੂਪੰ ਤੇ ਤੰਨਾਮਧੇਯੰ ਯੀਸ਼ੁਿਰਿਤ ਚਿ ਰੇ|
ⅩⅫ ਤਤਃ ਪਰੰ ਮੂਸਾਿਲਿਖਤਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਯਾ ਅਨੁਸਾਰੇਣ ਮਿਰਯਮਃ ਸ਼ੁਿਚਤਕਾਲ ਉਪਸ੍ਿਥਤੇ,
ⅩⅩⅢ "ਪਰ੍ਥਮਜਃ ਸਰ੍ੱਵਃ ਪੁਰੁਸ਼਼ਸਨ੍ਤਾਨਃ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰੇ ਸਮਰ੍ਪਯ੍ਤਾ,ਂ" ਇਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਯਾ
ⅩⅩⅣਯੀਸ਼ੁੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰੇ ਸਮਰ੍ਪਿਯਤੁਮ੍ ਸ਼ਾਸ੍ਤੀਯਿਵਧਯ੍ੁਕ੍ਤੰ ਕਪੋਤਦਯੰ ਪਾਰਾਵਤਸ਼ਾਵਕਦਯੰ ਵਾ ਬਿਲੰ ਦਾਤੁੰ ਤੇ

ਤੰ ਗʼਹੀਤਾ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮਮ੍ ਆਯਯੁਃ|
ⅩⅩⅤ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ਪੁਰਿਨਵਾਸੀ ਿਸ਼ਿਮਯੋਂਨਾਮਾ ਧਾਰ੍ੰਿਮਕ ਏਕ ਆਸੀਤ੍ ਸ ਇਸਰ੍ਾਯੇਲਃ ਸਾਨ੍ਤਨਾਮਪੇਕ੍ਸ਼਼ਯ੍

ਤਸ੍ਥੌ ਿਕਞ੍ਚ ਪਿਵਤ ਆਤ੍ਮਾ ਤਸ੍ਿਮੰਨਾਿਵਰ੍ਭੂਤਃ|
ⅩⅩⅥ ਅਪਰੰ ਪਰ੍ਭੁਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰੇਣਾਿਭਿਸ਼਼ਕ੍ਤੇ ਤਾਤਿਰ ਤਯਾ ਨ ਦʼਸ਼਼੍ਟੇ ਤੰ ਨ ਮਿਰਸ਼਼ਯ੍ਸੀਿਤ ਵਾਕਯ੍ੰ ਪਿਵਤੇਣ

ਆਤ੍ਮਨਾ ਤਸ੍ਮ ਪਰ੍ਾਕਥਯ੍ਤ|
ⅩⅩⅦ ਅਪਰਞ੍ਚ ਯਦਾ ਯੀਸ਼ੋਃ ਿਪਤਾ ਮਾਤਾ ਚ ਤਦਰ੍ਥੰ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਨੁਰੂਪੰ ਕਰ੍ੰਮ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਤੰ ਮਨ੍ਿਦਰਮ੍

ਆਿਨਨਯ੍ਤੁਸ੍ਤਦਾ
ⅩⅩⅧ ਿਸ਼ਿਮਯੋਨ੍ ਆਤ੍ਮਨ ਆਕਰ੍ਸ਼਼ਣੇਨ ਮਨ੍ਿਦਰਮਾਗਤਯ੍ ਤੰ ੋਡੇ ਿਨਧਾਯ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਧਨਯ੍ਵਾਦੰ ਕʼਤਾ

ਕਥਯਾਮਾਸ, ਯਥਾ,
ⅩⅩⅨ ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ ਤਵ ਦਾਸੋਯੰ ਿਨਜਵਾਕਯ੍ਾਨੁਸਾਰਤਃ| ਇਦਾਨੀਨ੍ਤੁ ਸਕਲਯ੍ਾਣੋ ਭਵਤਾ ਸੰਿਵਸʼਜਯ੍ਤਾਮ੍|
ⅩⅩⅩ ਯਤਃ ਸਕਲਦੇਸ਼ਸਯ੍ ਦੀਪ੍ਤਯੇ ਦੀਪ੍ਿਤਰੂਪਕੰ|
ⅩⅩⅪ ਇਸਰ੍ਾਯੇਲੀਯਲੋਕਸਯ੍ ਮਹਾਗੌਰਵਰੂਪਕੰ|
ⅩⅩⅫ ਯੰ ਤਾਯਕੰ ਜਨਾਨਾਨ੍ਤੁ ਸੰਮੁਖੇ ਤਮਜੀਜਨਃ| ਸਏਵ ਿਵਦਯ੍ਤੇ(ਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਧਰ੍ਵੰ ਨਯਨਨਗੋਚਰ|ੇ|
ⅩⅩⅩⅢ ਤਦਾਨੀਂ ਤੇਨਕ੍ਤਾ ਏਤਾਃ ਸਕਲਾਃ ਕਥਾਃ ਸ਼ਤਾ ਤਸਯ੍ ਮਾਤਾ ਯੂਸ਼਼ਫ੍ ਚ ਿਵਸ੍ਮਯੰ ਮੇਨਾਤੇ|
ⅩⅩⅩⅣਤਤਃ ਪਰੰ ਿਸ਼ਿਮਯੋਨ੍ ਤੇਭਯ੍ਆਿਸ਼ਸ਼਼ੰ ਦੱਤਾ ਤਨ੍ਮਾਤਰੰ ਮਿਰਯਮਮ੍ਉਵਾਚ, ਪਸ਼ਯ੍ਇਸਰ੍ਾਯੇਲੋ ਵੰਸ਼ਮਧਯ੍ੇ

ਬਹੂਨਾਂ ਪਾਤਨਾਯੋੱਥਾਪਨਾਯ ਚ ਤਥਾ ਿਵਰੋਧਪਾਤੰ ਭਿਵਤੁ,ੰ ਬਹੂਨਾਂ ਗੁਪ੍ਤਮਨਗਤਾਨਾਂ ਪਰ੍ਕਟੀਕਰਣਾਯ ਬਾਲਕੋਯੰ
ਿਨਯੁਕ੍ਤੋਸ੍ਿਤ|

ⅩⅩⅩⅤ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤਵਾਿਪ ਪਰ੍ਾਣਾਃ ਸ਼ੂਲੇਨ ਵਯ੍ਤ੍ਸਯ੍ਨ੍ਤੇ|
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ⅩⅩⅩⅥ ਅਪਰਞ੍ਚ ਆਸ਼ੇਰਸਯ੍ ਵੰਸ਼ੀਯਿਫਨੂਯੇਲੋ ਦੁਿਹਤਾ ਹੰਨਾਖਯ੍ਾ ਅਿਤਜਰਤੀ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਨਯ੍ੇਕਾ ਯਾ
ਿਵਵਾਹਾਤ੍ ਪਰੰ ਸਪ੍ਤ ਵਤ੍ਸਰਾਨ੍ ਪਤਯ੍ਾ ਸਹ ਨਯ੍ਵਸਤ੍ ਤਤੋ ਿਵਧਵਾ ਭੂਤਾ ਚਤੁਰਸ਼ੀਿਤਵਰ੍ਸ਼਼ਵਯਃਪਰ੍ੱਯਨਤੰ

ⅩⅩⅩⅦ ਮਨ੍ਿਦਰੇ ਸ੍ਿਥਤਾ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਪਵਾਸੈਰ੍ਿਦਵਾਿਨਸ਼ਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਮ੍ ਅਸੇਵਤ ਸਾਿਪ ਸ੍ਤੀ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਮਯੇ
ਮਨ੍ਿਦਰਮਾਗਤਯ੍

ⅩⅩⅩⅧ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਧਨਯ੍ਵਾਦੰ ਚਕਾਰ, ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ਪੁਰਵਾਿਸਨ ਯਾਵਨ੍ਤੋ ਲੋਕਾ ਮੁਕ੍ਿਤਮਪੇਕ੍ਸ਼਼ਯ੍
ਸ੍ਿਥਤਾਸ੍ਤਾਨ੍ ਯੀਸ਼ੋਰ੍ਵʼ◌ੱਤਾਨ੍ਤੰ ਜ੍ਞਾਪਯਾਮਾਸ|

ⅩⅩⅩⅨਇੱਥੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਨੁਸਾਰੇਣ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ੁ ਕਰ੍ੰਮਸੁ ਕʼਤੇਸ਼਼ੁ ਤੌ ਪੁਨਸ਼੍ਚਗਾਲੀਲੋ ਨਾਸਰਤ੍ਨਾਮਕੰ
ਿਨਜਨਗਰੰ ਪਰ੍ਤਸ੍ਥਾਤੇ|

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

ⅩⅬⅠ ਤਸਯ੍ ਿਪਤਾ ਮਾਤਾ ਚ ਪਰ੍ਿਤਵਰ੍ਸ਼਼ੰ ਿਨਸ੍ਤਾਰੋਤ੍ਸਵਸਮਯੇ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮਮ੍ ਅਗੱਛਤਾਮ੍|
ⅩⅬⅡ ਅਪਰਞ੍ਚ ਯੀਸ਼ੌ ਦਾਦਸ਼ਵਰ੍ਸ਼਼ਵਯਸ੍ਕੇ ਸਿਤ ਤੌ ਪਰ੍ੱਵਸਮਯਸਯ੍ ਰੀਤਯ੍ਨੁਸਾਰੇਣ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮੰ ਗਤਾ
ⅩⅬⅢ ਪਾਰ੍ੱਵਣੰ ਸਮ੍ਪਾਦਯ੍ ਪੁਨਰਿਪ ਵਯ੍ਾਘੁੱਯ ਯਾਤਃ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੀਸ਼ੁਰ੍ਬਾਲਕੋ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਿਮ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ| ਯੂਸ਼਼ਫ੍

ਤਨ੍ਮਾਤਾ ਚ ਤਦ੍ ਅਿਵਿਦਤਾ
ⅩⅬⅣ ਸ ਸਙ੍ਿਗਿਭਃ ਸਹ ਿਵਦਯ੍ਤ ਏਤੱਚ ਬੁਦ੍ੱਵਾ ਿਦਨੈਕਗਮਯ੍ਮਾਰ੍ਗੰ ਜਗ੍ਮਤੁਃ| ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ਼ੇਸ਼਼ੇ

ਜ੍ਞਾਿਤਬਨ੍ਧੂਨਾਂ ਸਮੀਪੇ ਮʼਗਿਯਤਾ ਤਦੁੱਦ◌ੇेਸ਼ਮਪਰ੍ਾਪਯ੍
ⅩⅬⅤ ਤੌ ਪੁਨਰਿਪ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮਮ੍ ਪਰਾਵʼਤਯ੍ਾਗਤਯ੍ ਤੰ ਮʼਗਯਾਞ੍ਚ ਤੁਃ|
ⅩⅬⅥਅਥ ਿਦਨਤਯਾਤ੍ ਪਰੰ ਪਣ੍ਿਡਤਾਨਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਕਥਾਃ ਸ਼ʼਣਨ੍ ਤੱਤੰ ਪʼ◌ੱਛੰਸ਼੍ਚ ਮਨ੍ਿਦਰੇ ਸਮੁਪਿਵਸ਼਼੍ਟਃ

ਸ ਤਾਭਯ੍ਾਂ ਦʼਸ਼਼੍ਟਃ|
ⅩⅬⅦ ਤਦਾ ਤਸਯ੍ ਬੁੱਧਯ੍ਾ ਪਰ੍ਤਯ੍ੁੱਤਰੈਸ਼੍ਚ ਸਰ੍ੱਵੇ ਸ਼ਰ੍ੋਤਾਰੋ ਿਵਸ੍ਮਯਮਾਪਦਯ੍ਨ੍ਤੇ|
ⅩⅬⅧਤਾਦʼਸ਼ੰ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਤਸਯ੍ਜਨਕੋ ਜਨਨੀ ਚਚਮੱਚ ਤੁਃ ਿਕਞ੍ਚ ਤਸਯ੍ਮਾਤਾ ਤਮਵਦਤ੍, ਹੇ ਪੁਤ, ਕਥਮਾਵਾਂ

ਪਰ੍ਤੀੱਥੰ ਸਮਾਚਰਸ੍ਤਮ੍? ਪਸ਼ਯ੍ ਤਵ ਿਪਤਾਹਞ੍ਚ ਸ਼ੋਕਾਕੁਲੌ ਸਨ੍ਤੌ ਤਾਮਿਨੱਛਾਵਃ ਸ੍ਮ|
ⅩⅬⅨ ਤਤਃ ਸੋਵਦਤ੍ ਕੁਤੋ ਮਾਮ੍ ਅਨੱੈਛਤੰ? ਿਪਤੁਰ੍ਗʼਹੇ ਮਯਾ ਸ੍ਥਾਤਵਯ੍ਮ੍ ਏਤਤ੍ ਿਕੰ ਯੁਵਾਭਯ੍ਾਂ ਨ ਜ੍ਞਾਯਤੇ?
Ⅼ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੌ ਤਸਯ੍ੈਤਦਾਕਯ੍ਸਯ੍ ਤਾਤ੍ਪਰ੍ੱਯੰ ਬੋੱਧੁੰ ਨਾਸ਼ਕ੍ਨੁਤਾ|ਂ
ⅬⅠ ਤਤਃ ਪਰੰ ਸ ਤਾਭਯ੍ਾਂ ਸਹ ਨਾਸਰਤੰ ਗਤਾ ਤਯੋਰਸ਼ੀਭੂਤਸ੍ਤਸ੍ਥੌ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸਰ੍ੱਵਾ ਏਤਾਃ ਕਥਾਸ੍ਤਸਯ੍ ਮਾਤਾ

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

Ⅲ
Ⅰ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਿਤਿਬਿਰਯਕੈਸਰਸਯ੍ ਰਾਜਤਸਯ੍ ਪਞ੍ਚਦਸ਼ੇ ਵਤ੍ਸਰੇ ਸਿਤ ਯਦਾ ਪਨ੍ਤੀਯਪੀਲਾਤੋ

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

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

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

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

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

Ⅵਈਸ਼ਵ੍ਰੇਣ ਕʼਤੰ ਤਾਣੰ ਦਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਸਰ੍ੱਵਮਾਨਵਾਃ| ਇਤਯ੍ੇਤਤ੍ ਪਰ੍ਾਨ੍ਤਰੇ ਵਾਕਯ੍ੰ ਵਦਤਃ ਕਸਯ੍ਿਚਦ੍ ਰਵਃ||
Ⅶ ਯੇ ਯੇ ਲੋਕਾ ਮੱਜਨਾਰ੍ਥੰ ਬਿਹਰਾਯਯੁਸ੍ਤਾਨ੍ ਸੋਵਦਤ੍ ਰੇ ਰੇ ਸਰ੍ਪਵੰਸ਼ਾ ਆਗਾਿਮਨਃ ਕੋਪਾਤ੍ ਪਲਾਿਯਤੁੰ

ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਕਸ਼੍ਚੇਤਯਾਮਾਸ?
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Ⅷਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਇਬਰ੍ਾਹੀਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਿਪਤਾ ਕਥਾਮੀਦʼਸ਼ੀਂ ਮਨਿਭ ਰ੍ਨ ਕਥਿਯਤਾ ਯੂਯੰ ਮਨਃਪਿਰਵਰ੍ੱਤਨਯੋਗਯ੍ੰ
ਫਲੰ ਫਲਤ; ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਹੰ ਯਥਾਰ੍ਥੰ ਵਦਾਿਮ ਪਾਸ਼਼ਾਣੇਭਯ੍ ਏਤੇਭਯ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰ ਇਬਰ੍ਾਹੀਮਃ ਸਨ੍ਤਾਨਤ੍ਪਾਦਨੇ ਸਮਰ੍ਥਃ|

Ⅸਅਪਰਞ੍ਚ ਤਰੁਮੂਲੇ(ਅ)ਧੁਨਾਿਪ ਪਰਸ਼ੁਃ ਸੰਲਗ੍ਨਸ੍ਿਤ ਯਸ੍ਤਰੁਰੁੱਤਮੰ ਫਲੰ ਨ ਫਲਿਤ ਸ ਿਛਦਯ੍ਤ(ੇਅ)ਗ੍ਨੌ
ਿਨਕ੍ਿਸ਼਼ਪਯ੍ਤੇ ਚ|

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

ਿਵਦਯ੍ਤੇ ਸੋਿਪ ਤਥੈਵ ਕਰੋਤੁ|
Ⅻ ਤਤਃ ਪਰੰ ਕਰਸਞ੍ਚਾਿਯਨ ਮੱਜਨਾਰ੍ਥਮ੍ ਆਗਤਯ੍ ਪਪਰ੍ੱਛੁਃ ਹੇ ਗੁਰੋ ਿਕੰ ਕਰ੍ੱਤਵਯ੍ਮਸ੍ਮਾਿਭਃ?
ⅩⅢ ਤਤਃ ਸੋਕਥਯਤ੍ ਿਨਰੂਿਪਤਾਦਿਧਕੰ ਨ ਗʼਹ੍ਿਲਤ|
ⅩⅣ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਸੇਨਾਗਣ ਏਤਯ੍ ਪਪਰ੍ੱਛ ਿਕਮਸ੍ਮਾਿਭ ਰਾ ਕਰ੍ੱਤਵਯ੍ਮ੍? ਤਤਃ ਸੋਿਭਦਧੇ ਕਸਯ੍ ਕਾਮਿਪ ਹਾਿਨੰ

ਮਾ ਕਾਰ੍ਸ਼਼੍ਟ ਤਥਾ ਮʼਸ਼਼ਾਪਵਾਦੰ ਮਾ ਕੁਰੁਤ ਿਨਜਵੇਤਨੇਨ ਚ ਸਨ੍ਤੁਸ਼਼ਯ੍ ਿਤਸ਼਼੍ਠਤ|
ⅩⅤ ਅਪਰਞ੍ਚ ਲੋਕਾ ਅਪੇਕ੍ਸ਼਼ਯਾ ਸ੍ਿਥਤਾ ਸਰ੍ੱਵੇਪੀਿਤ ਮਨਿਭ ਿਰਤਰ੍ਕਯਾਞ੍ਚਕਃ, ਯੋਹਨਯਮ੍

ਅਿਭਿਸ਼਼ਕ੍ਤਸ੍ਤਾਤਾ ਨ ਵੇਿਤ?
ⅩⅥਤਦਾ ਯੋਹਨ੍ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਵਯ੍ਾਜਹਾਰ, ਜਲੇ(ਅ)ਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਮੱਜਯਾਿਮ ਸਤਯ੍ੰ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਸਯ੍ ਪਾਦੁਕਾਬਨ੍ਧਨੰ

ਮੋਚਿਯਤੁਮਿਪ ਨ ਯੋਗਯ੍ੋਸ੍ਿਮ ਤਾਦʼਸ਼ ਏਕੋ ਮੱਤੋ ਗੁਰੁਤਰਃ ਪੁਮਾਨ੍ ਏਿਤ, ਸ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਵਹ੍ਿਨਰੂਪੇ ਪਿਵਤਆਤ੍ਮਿਨ
ਮੱਜਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

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

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

ਕੁਕਰ੍ੰਮਾਿਣ ਕʼਤਵਾਨ੍ ਤਦਿਧ ਚ
ⅩⅩ ਯੋਹਨਾ ਿਤਰਸ੍ਕʼਤੋ ਭੂਤਾ ਕਾਰਾਗਾਰੇ ਤਸਯ੍ ਬਨ੍ਧਨਾਦ੍ ਅਪਰਮਿਪ ਕੁਕਰ੍ੰਮ ਚਕਾਰ|
ⅩⅪ ਇਤਃ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਯਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਮਯੇ ਸਰ੍ੱਵੇ ਯੋਹਨਾ ਮੱਿਜਤਾਸ੍ਤਦਾਨੀਂ ਯੀਸ਼ੁਰਪਯ੍ਾਗਤਯ੍ ਮੱਿਜਤਃ|
ⅩⅫ ਤਦਨਨ੍ਤਰੰ ਤੇਨ ਪਰ੍ਾਰ੍ਿਥਤੇ ਮੇਘਦਾਰੰ ਮੁਕ੍ਤੰ ਤਸ੍ਮਾੱਚ ਪਿਵਤ ਆਤ੍ਮਾ ਮੂਰ੍ੱਿਤਮਾਨ੍ ਭੂਤਾ ਕਪੋਤਵਤ੍

ਤਦੁਪਰ੍ੱਯਵਰੁਰੋਹ; ਤਦਾ ਤੰ ਮਮ ਿਪਰ੍ਯਃ ਪੁਤਸ੍ਤਿਯ ਮਮ ਪਰਮਃ ਸਨ੍ਤੋਸ਼਼ ਇਤਯ੍ਾਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਬਭੂਵ|
ⅩⅩⅢ ਤਦਾਨੀਂ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪਰ੍ਾਯੇਣ ਿਤੰਸ਼ਦਰ੍ਸ਼਼ਵਯਸ੍ਕ ਆਸੀਤ੍| ਲੌਿਕਕਜ੍ਞਾਨੇ ਤੁ ਸ ਯੂਸ਼਼ਫਃ ਪੁਤਃ,
ⅩⅩⅣਯੂਸ਼਼ਫ੍ ਏਲੇਃ ਪੁਤਃ, ਏਿਲਰ੍ਮੱਤਤਃ ਪੁਤਃ, ਮੱਤਤ੍ ਲੇਵੇਃ ਪੁਤਃ, ਲੇਿਵ ਰ੍ਮਲ੍ਕੇਃ ਪੁਤਃ, ਮਲ੍ਿਕਰਯ੍ਾਨੰਸਯ੍

ਪੁਤਃ; ਯਾਨੰ ਯੂਸ਼਼ਫਃ ਪੁਤਃ|
ⅩⅩⅤ ਯੂਸ਼਼ਫ੍ ਮੱਤਿਥਯਸਯ੍ ਪੁਤਃ, ਮੱਤਿਥਯ ਆਮੋਸਃ ਪੁਤਃ, ਆਮੋਸ੍ ਨਹੂਮਃ ਪੁਤਃ, ਨਹੂਮ੍ ਇਸ਼਼੍ਲੇਃ ਪੁਤਃ

ਇਸ਼਼੍ਿਲਰ੍ਨਗੇਃ ਪੁਤਃ|
ⅩⅩⅥ ਨਿਗਰ੍ਮਾਟਃ ਪੁਤਃ, ਮਾਟ੍ ਮੱਤਿਥਯਸਯ੍ ਪੁਤਃ, ਮੱਤਿਥਯਃ ਿਸ਼ਿਮਯੇਃ ਪੁਤਃ, ਿਸ਼ਿਮਿਯਰਯ੍ੂਸ਼਼ਫਃ ਪੁਤਃ,

ਯੂਸ਼਼ਫ੍ ਿਯਹੂਦਾਃ ਪੁਤਃ|
ⅩⅩⅦ ਿਯਹੂਦਾ ਯੋਹਾਨਾਃ ਪੁਤਃ, ਯੋਹਾਨਾ ਰੀਸ਼਼ਾਃ ਪੁਤਃ, ਰੀਸ਼਼ਾਃ ਿਸਰੁੱਬਾਿਬਲਃ ਪੁਤਃ, ਿਸਰੁੱਬਾਿਬਲ੍

ਸ਼ਲ੍ਤੀਯੇਲਃ ਪੁਤਃ, ਸ਼ਲ੍ਤੀਯੇਲ੍ ਨੇਰੇਃ ਪੁਤਃ|
ⅩⅩⅧ ਨੇਿਰਰ੍ਮਲ੍ਕੇਃ ਪੁਤਃ, ਮਲ੍ਿਕਃ ਅਦਯ੍ਃ ਪੁਤਃ, ਅੱਦੀ ਕੋਸ਼਼ਮਃ ਪੁਤਃ, ਕੋਸ਼਼ਮ੍ ਇਲ੍ਮੋਦਦਃ ਪੁਤਃ,

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

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

ਯਾਨਨ੍ ਇਲੀਯਾਕੀਮਃ ਪੁਤਃ|
ⅩⅩⅪਇਿਲਯਾਕੀਮ੍ਃ ਿਮਲੇਯਾਃ ਪੁਤਃ, ਿਮਲੇਯਾ ਮੈਨਨਃ ਪੁਤਃ, ਮੈਨਨ੍ ਮੱਤੱਤਸਯ੍ ਪੁਤਃ, ਮੱਤੱਤੋ ਨਾਥਨਃ ਪੁਤਃ,

ਨਾਥਨ੍ ਦਾਯੂਦਃ ਪੁਤਃ|
ⅩⅩⅫਦਾਯੂਦ੍ ਿਯਸ਼ਯਃ ਪੁਤਃ, ਿਯਸ਼ਯ ਓਬੇਦਃ ਪੁਤ, ਓਬੇਦ੍ ਬੋਯਸਃ ਪੁਤਃ, ਬੋਯਸ੍ ਸਲ੍ਮੋਨਃ ਪੁਤਃ, ਸਲ੍ਮੋਨ੍

ਨਹਸ਼ੋਨਃ ਪੁਤਃ|
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ⅩⅩⅩⅢ ਨਹਸ਼ੋਨ੍ ਅੰਮੀਨਾਦਬਃ ਪੁਤਃ, ਅੰਮੀਨਾਦਬ੍ ਅਰਾਮਃ ਪੁਤਃ, ਅਰਾਮ੍ ਿਹਸ਼਼ਰ੍ੋਣਃ ਪੁਤਃ, ਿਹਸ਼਼ਰ੍ੋਣ੍ ਪੇਰਸਃ
ਪੁਤਃ, ਪੇਰਸ੍ ਿਯਹੂਦਾਃ ਪੁਤਃ|

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

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

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

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

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

Ⅳ
Ⅰ ਤਤਃ ਪਰੰ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪਿਵਤੇਣਾਤ੍ਮਨਾ ਪੂਰ੍ਣਃ ਸਨ੍ ਯਰ੍ੱਦਨਨਦਯ੍ਾਃ ਪਰਾਵʼਤਯ੍ਾਤ੍ਮਨਾ ਪਰ੍ਾਨ੍ਤਰੰ ਨੀਤਃ ਸਨ੍

ਚਤਾਿਰੰਸ਼ੱਿਦਨਾਿਨ ਯਾਵਤ੍ ਸ਼ੈਤਾਨਾ ਪਰੀਕ੍ਿਸ਼਼ਤੋ(ਅ)ਭੂਤ੍,
Ⅱ ਿਕਞ੍ਚ ਤਾਿਨ ਸਰ੍ੱਵਿਦਨਾਿਨ ਭੋਜਨੰ ਿਵਨਾ ਸ੍ਿਥਤਤਾਤ੍ ਕਾਲੇ ਪੂਰ੍ਣੇ ਸ ਕ੍ਸ਼਼ੁਿਧਤਵਾਨ੍|
Ⅲ ਤਤਃ ਸ਼ੈਤਾਨਾਗਤਯ੍ ਤਮਵਦਤ੍ ਤੰ ਚੇਦੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਪੁਤਸ੍ਤਿਰ ਪਰ੍ਸ੍ਤਰਾਨੇਤਾਨ੍ ਆਜ੍ਞਯਾ ਪੂਪਾਨ੍ ਕੁਰ|ੁ
Ⅳ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਰੁਵਾਚ, ਿਲਿਪਰੀਦʼਸ਼ੀ ਿਵਦਯ੍ਤੇ ਮਨੁਜਃ ਕੇਵਲੇਨ ਪੂਪੇਨ ਨ ਜੀਵਿਤ ਿਕਨ੍ਤੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍

ਸਰ੍ੱਵਾਿਭਰਾਜ੍ਞਾਿਭ ਰ੍ਜੀਵਿਤ|
Ⅴ ਤਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ੍ ਤਮੁੱਚੰ ਪਰ੍ੱਵਤੰ ਨੀਤਾ ਿਨਿਮਸ਼਼ੈਕਮਧਯ੍ੇ ਜਗਤਃ ਸਰ੍ੱਵਰਾਜਯ੍ਾਿਨ ਦਰ੍ਿਸ਼ਤਵਾਨ੍|
Ⅵ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਤਮਵਾਦੀਤ੍ ਸਰ੍ੱਵਮ੍ ਏਤਦ੍ ਿਵਭਵੰ ਪਰ੍ਤਾਪਞ੍ਚ ਤੁਭਯ੍ੰ ਦਾਸਯ੍ਾਿਮ ਤਨ੍ ਮਿਯ ਸਮਰ੍ਿਪਤਮਾਸ੍ਤੇ ਯੰ

ਪਰ੍ਿਤ ਮਮੇੱਛਾ ਜਾਯਤੇ ਤਸ੍ਮੈ ਦਾਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨਿਮ,
Ⅶ ਤੰ ਚੇਨ੍ਮਾਂ ਭਜਸੇ ਤਿਰ ਸਰ੍ੱਵਮੇਤਤ੍ ਤਵੈਵ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
Ⅷ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤੰ ਪਰ੍ਤਯ੍ੁਕ੍ਤਵਾਨ੍ ਦੂਰੀ ਭਵ ਸ਼ੈਤਾਨ੍ ਿਲਿਪਰਾਸ੍ਤੇ, ਿਨਜੰ ਪਰ੍ਭੰੁ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰੰ ਭਜਸਵ੍ ਕੇਵਲੰ ਤਮੇਵ

ਸੇਵਸਵ੍ ਚ|
Ⅸ ਅਥ ਸ਼ੈਤਾਨ੍ ਤੰ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮੰ ਨੀਤਾ ਮਨ੍ਿਦਰਸਯ੍ ਚੂਡਾਯਾ ਉਪਿਰ ਸਮੁਪਵੇਸ਼ਯ੍ ਜਗਾਦ ਤੰ ਚੇਦੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍

ਪੁਤਸ੍ਤਿਰ ਸ੍ਥਾਨਾਿਦਤੋ ਲਮ੍ਿਫਤਾਧਃ
Ⅹ ਪਤ ਯਤੋ ਿਲਿਪਰਾਸ੍ਤ,ੇ ਆਜ੍ਞਾਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਸਵ੍ੀਯਾਨ੍ ਦੂਤਾਨ੍ ਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰਃ|
Ⅺ ਰਕ੍ਿਸ਼਼ਤੁੰ ਸਰ੍ੱਵਮਾਰ੍ਗੇ ਤਾਂ ਤੇਨ ਤੱਚਰਣੇ ਯਥਾ| ਨ ਲਗੇਤ੍ ਪਰ੍ਸ੍ਤਰਾਘਾਤਸ੍ਤਾਂ ਧਿਰਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਤੇ ਤਥਾ|
Ⅻ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਨਾ ਪਰ੍ਤਯ੍ੁਕ੍ਤਮ੍ ਇਦਮਪਯ੍ੁਕ੍ਤਮਸ੍ਿਤ ਤੰ ਸਵ੍ਪਰ੍ਭੰੁ ਪਰੇਸ਼ੰ ਮਾ ਪਰੀਕ੍ਸ਼਼ਸਵ੍|
ⅩⅢ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਸ਼ੈਤਾਨ੍ ਸਰ੍ੱਵਪਰੀਕ੍ਸ਼਼ਾਂ ਸਮਾਪਯ੍ ਕ੍ਸ਼਼ਣਾੱਤੰ ਤਯ੍ਕ੍ਤਾ ਯਯੌ|
ⅩⅣ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਰਾਤ੍ਮਪਰ੍ਭਾਵਾਤ੍ ਪੁਨਰ੍ਗਾਲੀਲ੍ਪਰ੍ਦੇਸ਼ੰ ਗਤਸ੍ਤਦਾ ਤਤ੍ਸੁਖਯ੍ਾਿਤਸ਼੍ਚਤੁਰ੍ਿਦਸ਼ੰ ਵਯ੍ਾਨਸ਼|ੇ
ⅩⅤ ਸ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਭਜਨਗʼਹੇਸ਼਼ੁ ਉਪਿਦਸ਼ਯ੍ ਸਰ੍ੱਵੈਃ ਪਰ੍ਸ਼ੰਿਸਤੋ ਬਭੂਵ|
ⅩⅥਅਥ ਸ ਸਵ੍ਪਾਲਨਸ੍ਥਾਨੰ ਨਾਸਰਤ੍ਪੁਰਮੇਤਯ੍ ਿਵਸ਼ਰ੍ਾਮਵਾਰੇ ਸਵ੍ਾਚਾਰਾਦ੍ ਭਜਨਗੇਹੰ ਪਰ੍ਿਵਸ਼ਯ੍ ਪਿਠਤੁਮੁੱਤਸ੍ਥੌ|
ⅩⅦ ਤਤੋ ਿਯਸ਼ਿਯਯਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਨਃ ਪੁਸ੍ਤਕੇ ਤਸਯ੍ ਕਰਦੱਤੇ ਸਿਤ ਸ ਤਤ੍ ਪੁਸ੍ਤਕੰ ਿਵਸ੍ਤਾਰ੍ੱਯ ਯਤ

ਵਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਮਾਣਾਿਨ ਵਚਨਾਿਨ ਸਨ੍ਿਤ ਤਤ੍ ਸ੍ਥਾਨੰ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ ਪਪਾਠ|
ⅩⅧ ਆਤ੍ਮਾ ਤੁ ਪਰਮੇਸ਼ਸਯ੍ ਮਦੀਯੋਪਿਰ ਿਵਦਯ੍ਤੇ| ਦਿਰਦੇਸ਼਼ੁ ਸੁਸੰਵਾਦੰ ਵਕ੍ਤੁੰ ਮਾਂ ਸੋਿਭਿਸ਼਼ਕ੍ਤਵਾਨ੍|

ਭਗ੍ਨਾਨ੍ਤਃ ਕਰਣਾੱਲੋਕਾਨ੍ ਸੁਸਵ੍ਸ੍ਥਾਨ੍ ਕਰ੍ੱਤੁਮੇਵ ਚ| ਬਨ੍ਦੀਕʼਤੇਸ਼਼ੁ ਲੋਕੇਸ਼਼ੁ ਮੁਕ੍ਤੇ ਰ੍ਘੋਸ਼਼ਿਯਤੁੰ ਵਚਃ| ਨੇਤਾਿਣ
ਦਾਤੁਮਨ੍ਧੇਭਯ੍ਸ੍ਤਾਤੁੰ ਬੱਧਜਨਾਨਿਪ|

ⅩⅨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੁਗਰ੍ਹੇ ਕਾਲੰ ਪਰ੍ਚਾਰਿਯਤੁਮੇਵ ਚ| ਸਰ੍ੱਵੈਤਤ੍ਕਰਣਾਰ੍ਥਾਯ ਮਾਮੇਵ ਪਰ੍ਿਹਣੋਿਤ ਸਃ||
ⅩⅩ ਤਤਃ ਪੁਸ੍ਤਕੰ ਬਦ੍ੱਵਾ ਪਿਰਚਾਰਕਸਯ੍ ਹਸ੍ਤੇ ਸਮਰ੍ਪਯ੍ ਚਾਸਨੇ ਸਮੁਪਿਵਸ਼਼੍ਟਃ, ਤਤੋ ਭਜਨਗʼਹੇ ਯਾਵਨ੍ਤੋ

ਲੋਕਾ ਆਸਨ੍ ਤੇ ਸਰ੍ੱਵੇ(ਅ)ਨਨਯ੍ਦʼਸ਼਼੍ਟਯ੍ਾ ਤੰ ਿਵਲੁਲੋਿਕਰੇ|
ⅩⅪਅਨਨ੍ਤਰਮ੍ ਅਦਯ੍ੈਤਾਿਨ ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ ਿਲਿਖਤਵਚਨਾਿਨ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਮਧਯ੍ੇ ਿਸੱਧਾਿਨ ਸ ਇਮਾਂ ਕਥਾਂ ਤੇਭਯ੍ਃ

ਕਥਿਯਤੁਮਾਰੇਭੇ|
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ⅩⅫ ਤਤਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਅਨਰਜਯ੍ਨ੍ਤ, ਿਕਞ੍ਚ ਤਸਯ੍ ਮੁਖਾਿੰਨਰ੍ਗਤਾਿਭਰਨੁਗਰ੍ਹਸਯ੍
ਕਥਾਿਭਸ਼੍ਚਮਤ੍ਕʼਤਯ੍ ਕਥਯਾਮਾਸੁਃ ਿਕਮਯੰ ਯੂਸ਼਼ਫਃ ਪੁਤੋ ਨ?

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

ⅩⅩⅣ ਪੁਨਃ ਸੋਵਾਦੀਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਹੰ ਯਥਾਰ੍ਥੰ ਵਦਾਿਮ, ਕੋਿਪ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਦੀ ਸਵ੍ਦੇਸ਼ੇ ਸਤ੍ਕਾਰੰ ਨ ਪਰ੍ਾਪ੍ਨਿਤ|
ⅩⅩⅤ ਅਪਰਞ੍ਚ ਯਥਾਰ੍ਥੰ ਵਚ੍ਿਮ, ਏਿਲਯਸਯ੍ ਜੀਵਨਕਾਲੇ ਯਦਾ ਸਾਰ੍ੱਧਿਤਤਯਵਰ੍ਸ਼਼ਾਿਣ ਯਾਵਤ੍

ਜਲਦਪਰ੍ਿਤਬਨ੍ਧਾਤ੍ ਸਰ੍ੱਵਸ੍ਿਮਨ੍ ਦੇਸ਼ੇ ਮਹਾਦੁਰ੍ਿਭਕ੍ਸ਼਼ਮ੍ ਅਜਿਨਸ਼਼੍ਟ ਤਦਾਨੀਮ੍ ਇਸਰ੍ਾਯੇਲੋ ਦੇਸ਼ਸਯ੍ ਮਧਯ੍ੇ ਬਹਯ੍ੋ
ਿਵਧਵਾ ਆਸਨ੍,

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

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

ⅩⅩⅧ ਇਮਾਂ ਕਥਾਂ ਸ਼ਤਾ ਭਜਨਗੇਹਸ੍ਿਥਤਾ ਲੋਕਾਃ ਸ ੋਧਮ੍ ਉੱਥਾਯ
ⅩⅩⅨਨਗਰਾੱਤੰ ਬਿਹਸ਼਼੍ਕʼਤਯ੍ਯਸਯ੍ ਿਸ਼ਖਿਰਣਉਪਿਰ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਨਗਰੰ ਸ੍ਥਾਿਪਤਮਾਸ੍ਤੇ ਤਸ੍ਮਾਿੰਨਕ੍ਸ਼਼ੇਪ੍ਤੁੰ ਤਸਯ੍

ਿਸ਼ਖਰੰ ਤੰ ਿਨਨਯ੍ੁਃ
ⅩⅩⅩ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਮਧਯ੍ਾਦਪਸʼਤਯ੍ ਸ੍ਥਾਨਾਨ੍ਤਰੰ ਜਗਾਮ|
ⅩⅩⅪ ਤਤਃ ਪਰੰ ਯੀਸ਼ੁਰ੍ਗਾਲੀਲ੍ਪਰ੍ਦੇਸ਼ੀਯਕਫਰ੍ਨਾਹੂਮ੍ਨਗਰ ਉਪਸ੍ਥਾਯ ਿਵਸ਼ਰ੍ਾਮਵਾਰੇ ਲੋਕਾਨੁਪਦੇਸ਼਼੍ਟਮੁ੍

ਆਰਬ੍ਧਵਾਨ੍|
ⅩⅩⅫ ਤਦੁਪਦੇਸ਼ਾਤ੍ ਸਰ੍ੱਵੇ ਚਮੱਚਕ ਰਯ੍ਤਸ੍ਤਸਯ੍ ਕਥਾ ਗੁਰੁਤਰਾ ਆਸਨ੍|
ⅩⅩⅩⅢ ਤਦਾਨੀਂ ਤਦ੍ਭਜਨਗੇਹਸ੍ਿਥਤੋ(ਅ)ਮੇਧਯ੍ਭੂਤਗਰ੍ਸ੍ਤ ਏਕੋ ਜਨ ਉੱਚੈਃ ਕਥਯਾਮਾਸ,
ⅩⅩⅩⅣ ਹੇ ਨਾਸਰਤੀਯਯੀਸ਼ੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਨ੍ ਤਯ੍ਜ, ਤਯਾ ਸਹਾਸ੍ਮਾਕੰ ਕਃ ਸਮ੍ਬਨ੍ਧਃ? ਿਕਮਸ੍ਮਾਨ੍

ਿਵਨਾਸ਼ਿਯਤੁਮਾਯਾਿਸ? ਤਮੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਪਿਵਤੋ ਜਨ ਏਤਦਹੰ ਜਾਨਾਿਮ|
ⅩⅩⅩⅤ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤੰ ਤਰ੍ਜਿਯਤਾਵਦਤ੍ ਮੌਨੀ ਭਵ ਇਤੋ ਬਿਹਰ੍ਭਵ; ਤਤਃ ਸੋਮੇਧਯ੍ਭੂਤਸ੍ਤੰ ਮਧਯ੍ਸ੍ਥਾਨੇ

ਪਾਤਿਯਤਾ ਿਕਞ੍ਿਚਦਪਯ੍ਿਹੰਿਸਤਾ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਬਿਹਰ੍ਗਤਵਾਨ੍|
ⅩⅩⅩⅥ ਤਤਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਲੋਕਾਸ਼੍ਚਮਤ੍ਕʼਤਯ੍ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਵਕ੍ਤੁਮਾਰੇਿਭਰੇ ਕੋਯੰ ਚਮਤ੍ਕਾਰਃ| ਏਸ਼਼ ਪਰ੍ਭਾਵੇਣ

ਪਰਾ ਮੇਣ ਚਾਮੇਧਯ੍ਭੂਤਾਨ੍ ਆਜ੍ਞਾਪਯਿਤ ਤੇਨੈਵ ਤੇ ਬਿਹਰ੍ਗੱਛਨ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅩⅦ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਚਤੁਰ੍ਿਦਕ੍ਸ੍ਥਦੇਸ਼ਾਨ੍ ਤਸਯ੍ ਸੁਖਯ੍ਾਿਤਰਯ੍ਾਪ੍ਨਤ੍|
ⅩⅩⅩⅧ ਤਦਨਨ੍ਤਰੰ ਸ ਭਜਨਗੇਹਾਦ੍ ਬਿਹਰਾਗਤਯ੍ ਿਸ਼ਮੋਨ ਿਨਵੇਸ਼ਨੰ ਪਰ੍ਿਵਵੇਸ਼ ਤਦਾ ਤਸਯ੍

ਸ਼ਵ੍ਸ਼ਰ੍ਜਵ੍ਰੇਣਾਤਯ੍ਨ੍ਤੰ ਪੀਿਡਤਾਸੀਤ੍ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਸ੍ਤਦਰ੍ਥੰ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਵਨਯੰ ਚਕਃ|
ⅩⅩⅩⅨ ਤਤਃ ਸ ਤਸਯ੍ਾਃ ਸਮੀਪੇ ਸ੍ਿਥਤਾ ਜਵ੍ਰੰ ਤਰ੍ਜਯਾਮਾਸ ਤੇਨੈਵ ਤਾਂ ਜਵ੍ਰ(ੋਅ)ਤਯ੍ਾਕ੍ਸ਼਼ੀਤ੍ ਤਤਃ ਸਾ

ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼਼ਣਮ੍ ਉੱਥਾਯ ਤਾਨ੍ ਿਸਸ਼਼ੇਵੇ|
ⅩⅬ ਅਥ ਸੂਰ੍ੱਯਾਸ੍ਤਕਾਲੇ ਸਵ੍ੇਸ਼਼ਾਂ ਯੇ ਯੇ ਜਨਾ ਨਾਨਾਰੋਗੈਃ ਪੀਿਡਤਾ ਆਸਨ੍ ਲੋਕਾਸ੍ਤਾਨ੍ ਯੀਸ਼ੋਃ ਸਮੀਪਮ੍

ਆਿਨਨਯ੍ੁਃ, ਤਦਾ ਸ ਏਕੈਕਸਯ੍ ਗਾਤੇ ਕਰਮਰ੍ਪਿਯਤਾ ਤਾਨਰੋਗਾਨ੍ ਚਕਾਰ|
ⅩⅬⅠ ਤਤੋ ਭੂਤਾ ਬਹੁਭਯ੍ੋ ਿਨਰ੍ਗਤਯ੍ ਚੀਤ੍ਸ਼ਬ੍ਦੰ ਕʼਤਾ ਚ ਬਭਾਿਸ਼਼ਰੇ ਤਮੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਪੁਤੋ(ਅ)ਿਭਿਸ਼਼ਕ੍ਤਤਾਤਾ;

ਿਕਨ੍ਤੁ ਸੋਿਭਿਸ਼਼ਕ੍ਤਤਾਤੇਿਤ ਤੇ ਿਵਿਵਦੁਰੇਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਕਾਰਣਾਤ੍ ਤਾਨ੍ ਤਰ੍ਜਿਯਤਾ ਤਦਕ੍ਤੁੰ ਿਨਿਸ਼਼ਸ਼਼ੇਧ|
ⅩⅬⅡ ਅਪਰਞ੍ਚ ਪਰ੍ਭਾਤੇ ਸਿਤ ਸ ਿਵਜਨਸ੍ਥਾਨੰ ਪਰ੍ਤਸ੍ਥੇ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਜਨਾਸ੍ਤਮਿਨੱਛਨ੍ਤਸ੍ਤੰਿਨਕਟੰ ਗਤਾ

ਸ੍ਥਾਨਾਨ੍ਤਰਗਮਨਾਰ੍ਥੰ ਤਮਨਰੁਨ੍ਧਨ੍|
ⅩⅬⅢ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਤਾਨ੍ ਜਗਾਦ, ਈਸ਼ਵ੍ਰੀਯਰਾਜਯ੍ਸਯ੍ ਸੁਸੰਵਾਦੰ ਪਰ੍ਚਾਰਿਯਤੁਮ੍ ਅਨਯ੍ਾਿਨ ਪੁਰਾਣਯ੍ਿਪ ਮਯਾ

ਯਾਤਵਯ੍ਾਿਨ ਯਤਸ੍ਤਦਰ੍ਥਮੇਵ ਪਰ੍ੇਿਰਤੋਹੰ|
ⅩⅬⅣ ਅਥ ਗਾਲੀਲੋ ਭਜਨਗੇਹੇਸ਼਼ੁ ਸ ਉਪਿਦਦੇਸ਼|

Ⅴ
Ⅰ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਯੀਸ਼ੁਰੇਕਦਾ ਿਗਨੇਸ਼਼ਰਥ੍ਦਸਯ੍ ਤੀਰ ਉੱਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ, ਤਦਾ ਲੋਕਾ ਈਸ਼ਵ੍ਰੀਯਕਥਾਂ ਸ਼ਰ੍ੋਤੁੰ ਤਦੁਪਿਰ

ਪਰ੍ਪਿਤਤਾਃ|
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Ⅱ ਤਦਾਨੀਂ ਸ ਹ੍ਦਸਯ੍ ਤੀਰਸਮੀਪੇ ਨੌਦਯੰ ਦਦਰ੍ਸ਼ ਿਕਞ੍ਚ ਮਤ੍ਸਯ੍ੋਪਜੀਿਵਨ ਨਾਵੰ ਿਵਹਾਯ ਜਾਲੰ
ਪਰ੍ਕ੍ਸ਼਼ਾਲਯਨ੍ਿਤ|

Ⅲ ਤਤਸ੍ਤਯੋਰ੍ਦਯੋ ਰ੍ਮਧਯ੍ੇ ਿਸ਼ਮੋਨ ਨਾਵਮਾਰੁਹਯ੍ ਤੀਰਾਤ੍ ਿਕਞ੍ਿਚੱਦੂਰੰ ਯਾਤੁੰ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਵਨਯੰ ਕʼਤਾ
ਨੌਕਾਯਾਮੁਪਿਵਸ਼ਯ੍ ਲੋਕਾਨ੍ ਪਰ੍ੋਪਿਦਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍|

Ⅳਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਤੰ ਪਰ੍ਸ੍ਤਾਵੰ ਸਮਾਪਯ੍ਸ ਿਸ਼ਮੋਨੰ ਵਯ੍ਾਜਹਾਰ,ਗਭੀਰੰ ਜਲੰਗਤਾ ਮਤ੍ਸਯ੍ਾਨ੍ਧਰ੍ੱਤੁੰ ਜਾਲੰ ਿਨਕ੍ਿਸ਼਼ਪ|
Ⅴ ਤਤਃ ਿਸ਼ਮੋਨ ਬਭਾਸ਼਼,ੇ ਹੇ ਗੁਰੋ ਯਦਯ੍ਿਪ ਵਯੰ ਕʼਤ੍ਸ੍ਨਾਂ ਯਾਿਮਨੀਂ ਪਿਰਸ਼ਰ੍ਮਯ੍ ਮਤ੍ਸਯ੍ੈਕਮਿਪ ਨ

ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਾਸ੍ਤਥਾਿਪ ਭਵਤੋ ਿਨਦੇਸ਼ਤੋ ਜਾਲੰ ਕ੍ਿਸ਼਼ਪਾਮਃ|
Ⅵ ਅਥ ਜਾਲੇ ਕ੍ਿਸ਼਼ਪ੍ਤੇ ਬਹੁਮਤ੍ਸਯ੍ਪਤਨਾਦ੍ ਆਨਾਯਃ ਪਰ੍ੱਿਛੰਨਃ|
Ⅶ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਉਪਕਰ੍ੱਤੁਮ੍ ਅਨਯ੍ਨੌਸ੍ਥਾਨ੍ ਸਙ੍ਿਗਨ ਆਯਾਤੁਮ੍ ਇਙ੍ਿਗਤੇਨ ਸਮਾਹਯਨ੍ ਤਤਸ੍ਤ ਆਗਤਯ੍

ਮਤ੍ਸਯ੍ੈ ਰ੍ਨੌਦਯੰ ਪਰ੍ਪੂਰਯਾਮਾਸੁ ਰਯ੍ੈ ਰ੍ਨੌਦਯੰ ਪਰ੍ਮਗ੍ਨਮ੍|
Ⅷਤਦਾ ਿਸ਼ਮੋਨ੍ਿਪਤਰਸ੍ਤਦ੍ ਿਵਲੋਕਯ੍ ਯੀਸ਼ੋਸ਼੍ਚਰਣਯੋਃ ਪਿਤਤਾ, ਹੇ ਪਰ੍ਭੋਹੰ ਪਾਪੀ ਨਰੋ ਮਮ ਿਨਕਟਾਦ੍ ਭਵਾਨ੍

ਯਾਤੁ, ਇਿਤ ਕਿਥਤਵਾਨ੍|
Ⅸ ਯਤੋ ਜਾਲੇ ਪਿਤਤਾਨਾਂ ਮਤ੍ਸਯ੍ਾਨਾਂ ਯੂਥਾਤ੍ ਿਸ਼ਮੋਨ੍ ਤਤ੍ਸਙ੍ਿਗਨਸ਼੍ਚ ਚਮਤ੍ਕʼਤਵਨ੍ਤਃ; ਿਸ਼ਮੋਨਃ

ਸਹਕਾਿਰਣੌ ਿਸਵਦੇਃ ਪੁਤੌ ਯਾਕੂਬ੍ ਯੋਹਨ੍ ਚੇਮੌ ਤਾਦʼਸ਼ੌ ਬਭੂਵਤੁਃ|
Ⅹ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਃ ਿਸ਼ਮੋਨੰ ਜਗਾਦ ਮਾ ਭੈਸ਼਼ੀਰਦਯ੍ਾਰਭਯ੍ ਤੰ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਧਰੋ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਸ|
Ⅺ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਸਰ੍ੱਵਾਸੁ ਨੌਸੁ ਤੀਰਮ੍ ਆਨੀਤਾਸੁ ਤੇ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਪਿਰਤਯ੍ਜਯ੍ ਤਸਯ੍ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ਗਾਿਮਨ ਬਭੂਵਃੁ|
Ⅻ ਤਤਃ ਪਰੰ ਯੀਸ਼ੌ ਕਸ੍ਿਮੰਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਪੁਰੇ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਜਨ ਏਕਃ ਸਰ੍ੱਵਾਙ੍ਗਕੁਸ਼਼੍ਠਸ੍ਤੰ ਿਵਲੋਕਯ੍ ਤਸਯ੍ ਸਮੀਪੇ

ਨਯ੍ੁਬ੍ਜਃ ਪਿਤਤਾ ਸਿਵਨਯੰ ਵਕ੍ਤੁਮਾਰੇਭੇ, ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ ਯਿਦ ਭਵਾਿਨੱਛਿਤ ਤਿਰ ਮਾਂ ਪਿਰਸ਼਼੍ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ|
ⅩⅢ ਤਦਾਨੀਂ ਸ ਪਾਿਣੰ ਪਰ੍ਸਾਰ੍ੱਯ ਤਦਙ੍ਗੰ ਸ੍ਪʼਸ਼ਨ੍ ਬਭਾਸ਼਼ੇ ਤੰ ਪਿਰਸ਼਼੍ਿ ਯਸਵ੍ੇਿਤ ਮਮੇੱਛਾਸ੍ਿਤ ਤਤਸ੍ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼਼ਣੰ ਸ

ਕੁਸ਼਼੍ਠਾਤ੍ ਮੁਕ੍ਤਃ|
ⅩⅣ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਸ ਤਮਾਜ੍ਞਾਪਯਾਮਾਸ ਕਥਾਿਮਮਾਂ ਕਸ੍ਮੈਿਚਦ੍ ਅਕਥਿਯਤਾ ਯਾਜਕਸਯ੍ ਸਮੀਪਞ੍ਚ ਗਤਾ ਸਵ੍ੰ

ਦਰ੍ਸ਼ਯ, ਲੋਕੇਭਯ੍ੋ ਿਨਜਪਿਰਸ਼਼੍ਕʼਤਤਸਯ੍ ਪਰ੍ਮਾਣਦਾਨਾਯ ਮੂਸਾਜ੍ਞਾਨੁਸਾਰੇਣ ਦਵਯ੍ਮੁਤ੍ਮʼਜਸਵ੍ ਚ|
ⅩⅤ ਤਥਾਿਪ ਯੀਸ਼ੋਃ ਸੁਖਯ੍ਾਿਤ ਰ੍ਬਹੁ ਵਯ੍ਾਪ੍ਤੁਮਾਰੇਭੇ ਿਕਞ੍ਚ ਤਸਯ੍ ਕਥਾਂ ਸ਼ਰ੍ੋਤੁੰ ਸਵ੍ੀਯਰੋਗੇਭਯ੍ੋ ਮੋਕ੍ਤੁਞ੍ਚ ਲੋਕਾ

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

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

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

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

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

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

ⅩⅫ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਇੱਥੰ ਿਚਨ੍ਤਨੰ ਿਵਿਦਤਾ ਤੇਭਯ੍ੋਕਥਯਦ੍ ਯੂਯੰ ਮਨਿਭਃ ਕੁਤੋ ਿਵਤਰ੍ਕਯਥ?
ⅩⅩⅢ ਤਵ ਪਾਪਕ੍ਸ਼਼ਮਾ ਜਾਤਾ ਯਦਾ ਤਮੁੱਥਾਯ ਵਜ ਏਤਯੋ ਰ੍ਮਧਯ੍ੇ ਕਾ ਕਥਾ ਸੁਕਥਯ੍ਾ?
ⅩⅩⅣ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪʼਿਥਵਯ੍ਾਂ ਪਾਪੰ ਕ੍ਸ਼਼ਨ੍ਤੁੰ ਮਾਨਵਸੁਤਸਯ੍ ਸਾਮਰ੍ਥਯ੍ਮਸ੍ਤੀਿਤ ਯਥਾ ਯੂਯੰ ਜ੍ਞਾਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨੁਥ

ਤਦਰ੍ਥੰ (ਸ ਤੰ ਪਕ੍ਸ਼਼ਾਘਾਿਤਨੰ ਜਗਾਦ) ਉੱਿਤਸ਼਼੍ਠ ਸਵ੍ਸ਼ੱਯਾਂ ਗʼਹੀਤਾ ਗʼਹੰ ਯਾਹੀਿਤ ਤਾਮਾਿਦਸ਼ਾਿਮ|
ⅩⅩⅤ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸ ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼਼ਣਮ੍ ਉੱਥਾਯ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ ਿਨਜਸ਼ਯਨੀਯੰ ਗʼਹੀਤਾ ਈਸ਼ਵ੍ਰੰ ਧਨਯ੍ੰ ਵਦਨ੍

ਿਨਜਿਨਵੇਸ਼ਨੰ ਯਯ|ੌ
ⅩⅩⅥ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸਰ੍ੱਵੇ ਿਵਸ੍ਮਯ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਾ ਮਨਃਸੁ ਭੀਤਾਸ਼੍ਚ ਵਯਮਦਯ੍ਾਸਮ੍ਭਵਕਾਰ੍ੱਯਾਣਯ੍ਦਰ੍ਸ਼ਾਮ

ਇਤਯ੍ੁਕ੍ਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰੰ ਧਨਯ੍ੰ ਪਰ੍ੋਿਦਤਾਃ|
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ⅩⅩⅦ ਤਤਃ ਪਰੰ ਬਿਹਰ੍ਗੱਛਨ੍ ਕਰਸਞ੍ਚਯਸ੍ਥਾਨੇ ਲੇਿਵਨਾਮਾਨੰ ਕਰਸਞ੍ਚਾਯਕੰ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਮਿਭਦਧੇ
ਮਮ ਪਸ਼੍ਚਾਦੇਿਹ|

ⅩⅩⅧ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸ ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼਼ਣਾਤ੍ ਸਰ੍ੱਵੰ ਪਿਰਤਯ੍ਜਯ੍ ਤਸਯ੍ ਪਸ਼੍ਚਾਿਦਯਾਯ|
ⅩⅩⅨ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਲੇਿਵ ਰ੍ਿਨਜਗʼਹੇ ਤਦਰ੍ਥੰ ਮਹਾਭੋਜਯ੍ੰ ਚਕਾਰ, ਤਦਾ ਤੈਃ ਸਹਾਨੇਕੇ

ਕਰਸਞ੍ਚਾਿਯਨਸ੍ਤਦਨਯ੍ਲੋਕਾਸ਼੍ਚ ਭੋਕ੍ਤੁਮੁਪਿਵਿਵਸ਼ੁਃ|
ⅩⅩⅩਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਕਾਰਣਾਤ੍ ਚਣ੍ਡਾਲਾਨਾਂ ਪਾਿਪਲੋਕਾਨਾਞ੍ਚ ਸਙ੍ਗੇ ਯੂਯੰ ਕੁਤੋ ਭੰਗ੍ਧਵ੍ੇ ਿਪਵਥ ਚੇਿਤ ਕਥਾਂ ਕਥਿਯਤਾ

ਿਫਰੂਿਸ਼ਨ(ਅ)ਧਯ੍ਾਪਕਾਸ਼੍ਚ ਤਸਯ੍ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ੈਃ ਸਹ ਵਾਗਯ੍ੁੱਧੰ ਕਰ੍ੱਤੁਮਾਰੇਿਭਰੇ|
ⅩⅩⅪ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਾਨ੍ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵੋਚਦ੍ ਅਰੋਗਲੋਕਾਨਾਂ ਿਚਿਕਤ੍ਸਕੇਨ ਪਰ੍ਯੋਜਨੰ ਨਾਸ੍ਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ

ਸਰੋਗਾਣਾਮੇਵ|
ⅩⅩⅫ ਅਹੰ ਧਾਰ੍ੰਿਮਕਾਨ੍ ਆਹਾਤੁੰ ਨਾਗਤੋਸ੍ਿਮ ਿਕਨ੍ਤੁ ਮਨਃ ਪਰਾਵਰ੍ੱਤਿਯਤੁੰ ਪਾਿਪਨ ਏਵ|
ⅩⅩⅩⅢ ਤਤਸ੍ਤੇ ਪਰ੍ੋਚੁਃ, ਯੋਹਨਃ ਿਫਰੂਿਸ਼ਨਾਞ੍ਚ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾ ਵਾਰੰਵਾਰਮ੍ ਉਪਵਸਨ੍ਿਤ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯਨ੍ਤੇ ਚ ਿਕਨ੍ਤੁ

ਤਵ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਃ ਕੁਤੋ ਭੁਞ੍ਜਤੇ ਿਪਵਨ੍ਿਤ ਚ?
ⅩⅩⅩⅣ ਤਦਾ ਸ ਤਾਨਾਚਖਯ੍ੌ ਵਰੇ ਸਙ੍ਗੇ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਵਰਸਯ੍ ਸਿਖਗਣੰ ਿਕਮੁਪਵਾਸਿਯਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨੁਥ?
ⅩⅩⅩⅤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਦਾ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਿਨਕਟਾਦ੍ ਵਰੋ ਨੇਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਤਦਾ ਤੇ ਸਮੁਪਵਤ੍ਸਯ੍ਨ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅩⅥ ਸੋਪਰਮਿਪ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ਤੰ ਕਥਯਾਮ੍ਬਭੂਵ ਪੁਰਾਤਨਵਸ੍ਤੇ ਕੋਿਪ ਨੁਤਨਵਸ੍ਤੰ ਨ ਸੀਵਯ੍ਿਤ ਯਤਸ੍ਤੇਨ

ਸੇਵਨੇਨ ਜੀਰ੍ਣਵਸ੍ਤੰ ਿਛਦਯ੍ਤੇ, ਨੂਤਨਪੁਰਾਤਨਵਸ੍ਤਯੋ ਰ੍ਮੇਲਞ੍ਚ ਨ ਭਵਿਤ|
ⅩⅩⅩⅦ ਪੁਰਾਤਨਯ੍ਾਂ ਕੁਤਾਂ ਕੋਿਪ ਨੁਤਨੰ ਦਾਕ੍ਸ਼਼ਾਰਸੰ ਨ ਿਨਦਧਾਿਤ, ਯਤੋ ਨਵੀਨਦਾਕ੍ਸ਼਼ਾਰਸਸਯ੍ ਤੇਜਸਾ

ਪੁਰਾਤਨੀ ਕੁਤੂ ਿਰਦੀਰ੍ੱਯਤੇ ਤਤੋ ਦਾਕ੍ਸ਼਼ਾਰਸਃ ਪਤਿਤ ਕੁਤੂਸ਼੍ਚ ਨਸ਼ਯ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅩⅧ ਤਤੋ ਹੇਤੋ ਰ੍ਨੂਤਨਯ੍ਾਂ ਕੁਤਾਂ ਨਵੀਨਦਾਕ੍ਸ਼਼ਾਰਸਃ ਿਨਧਾਤਵਯ੍ਸ੍ਤੇਨਭਯਸਯ੍ ਰਕ੍ਸ਼਼ਾ ਭਵਿਤ|
ⅩⅩⅩⅨਅਪਰਞ੍ਚਪੁਰਾਤਨੰ ਦਾਕ੍ਸ਼਼ਾਰਸੰ ਪੀਤਾ ਕੋਿਪ ਨੂਤਨੰ ਨ ਵਾਞ੍ਛਿਤ,ਯਤਃ ਸ ਵਕ੍ਿਤ ਨੂਤਨਾਤ੍ ਪੁਰਾਤਨਮ੍

ਪਰ੍ਸ਼ਸ੍ਤਮ੍|

Ⅵ
Ⅰ ਅਚਰਞ੍ਚ ਪਰ੍ੱਵਣੋ ਿਦਤੀਯਿਦਨਾਤ੍ ਪਰੰ ਪਰ੍ਥਮਿਵਸ਼ਰ੍ਾਮਵਾਰੇ ਸ਼ਸਯ੍ਕ੍ਸ਼਼ੇਤੇਣ ਯੀਸ਼ੋਰ੍ਗਮਨਕਾਲੇ ਤਸਯ੍

ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਃ ਕਿਣਸ਼ੰ ਿਛੱਤਾ ਕਰੇਸ਼਼ੁ ਮਰ੍ੱਦਿਯਤਾ ਖਾਿਦਤੁਮਾਰੇਿਭਰ|ੇ
Ⅱ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਿਕਯਨ੍ਤਃ ਿਫਰੂਿਸ਼ਨਸ੍ਤਾਨਵਦਨ੍ ਿਵਸ਼ਰ੍ਾਮਵਾਰੇ ਯਤ੍ ਕਰ੍ੰਮ ਨ ਕਰ੍ੱਤਵਯ੍ੰ ਤਤ੍ ਕੁਤਃ ਕੁਰੁਥ?
Ⅲ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ੁਵਾਚ ਦਾਯੂਦ੍ ਤਸਯ੍ ਸਙ੍ਿਗਨਸ਼੍ਚ ਕ੍ਸ਼਼ੁਧਾਰ੍ੱਤਾਃ ਿਕੰ ਚਕਃ ਸ ਕਥਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਮਨ੍ਿਦਰੰ

ਪਰ੍ਿਵਸ਼ਯ੍
Ⅳ ਯੇ ਦਰ੍ਸ਼ਨੀਯਾਃ ਪੂਪਾ ਯਾਜਕਾਨ੍ ਿਵਨਾਨਯ੍ਸਯ੍ ਕਸਯ੍ਾਪਯ੍ਭੋਜਨੀਯਾਸ੍ਤਾਨਾਨੀਯ ਸਵ੍ਯੰ ਬੁਭਜੇ

ਸਙ੍ਿਗਭਯ੍ੋਿਪ ਦਦੌ ਤਤ੍ ਿਕੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਕਦਾਿਪ ਨਾਪਾਿਠ?
Ⅴ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਸ ਤਾਨਵਦਤ੍ ਮਨੁਜਸੁਤੋ ਿਵਸ਼ਰ੍ਾਮਵਾਰਸਯ੍ਾਿਪ ਪਰ੍ਭੁ ਰ੍ਭਵਿਤ|
Ⅵ ਅਨਨ੍ਤਰਮ੍ ਅਨਯ੍ਿਵਸ਼ਰ੍ਾਮਵਾਰੇ ਸ ਭਜਨਗੇਹੰ ਪਰ੍ਿਵਸ਼ਯ੍ ਸਮੁਪਿਦਸ਼ਿਤ| ਤਦਾ ਤਤ੍ਸ੍ਥਾਨੇ

ਸ਼ੁਸ਼਼੍ਕਦਕ੍ਿਸ਼਼ਣਕਰ ਏਕਃ ਪੁਮਾਨ੍ ਉਪਤਸ੍ਿਥਵਾਨ੍|
Ⅶ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਅਧਯ੍ਾਪਕਾਃ ਿਫਰੂਿਸ਼ਨਸ਼੍ਚ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਦੋਸ਼਼ਮਾਰੋਪਿਯਤੁੰ ਸ ਿਵਸ਼ਰ੍ਾਮਵਾਰੇ ਤਸਯ੍ ਸਵ੍ਾਸ੍ਥਯ੍ੰ ਕਰੋਿਤ

ਨਵੇਿਤ ਪਰ੍ਤੀਕ੍ਿਸ਼਼ਤੁਮਾਰੇਿਭਰੇ|
Ⅷ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਿਚਨ੍ਤਾਂ ਿਵਿਦਤਾ ਤੰ ਸ਼ੁਸ਼਼੍ਕਕਰੰ ਪੁਮਾਸਂੰ ਪਰ੍ੋਵਾਚ, ਤਮੁੱਥਾਯ ਮਧਯ੍ਸ੍ਥਾਨੇ ਿਤਸ਼਼੍ਠ|
Ⅸ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਉੱਿਥਤਵਿਤ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਾਨ੍ ਵਯ੍ਾਜਹਾਰ, ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਇਮਾਂ ਕਥਾਂ ਪʼ◌ੱਛਾਿਮ, ਿਵਸ਼ਰ੍ਾਮਵਾਰੇ

ਿਹਤਮ੍ ਅਿਹਤੰ ਵਾ, ਪਰ੍ਾਣਰਕ੍ਸ਼਼ਣੰ ਪਰ੍ਾਣਨਾਸ਼ਨੰ ਵਾ, ਏਤੇਸ਼਼ਾਂ ਿਕੰ ਕਰ੍ੰਮਕਰਣੀਯਮ੍?
Ⅹ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਚਤੁਰ੍ਿਦਕ੍ਸ਼਼ੁ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਿਵਲੋਕਯ੍ ਤੰ ਮਾਨਵੰ ਬਭਾਸ਼਼ੇ, ਿਨਜਕਰੰ ਪਰ੍ਸਾਰਯ; ਤਤਸ੍ਤੇਨ ਤਥਾ ਕʼਤ

ਇਤਰਕਰਵਤ੍ ਤਸਯ੍ ਹਸ੍ਤਃ ਸਵ੍ਸ੍ਥੋਭਵਤ੍|
Ⅺ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤੇ ਪਰ੍ਚਣ੍ਡਕੋਪਾਿਨਤਾ ਯੀਸ਼ੁੰ ਿਕੰ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤੀਿਤ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਪਰ੍ਮਨ੍ਿਤਤਾਃ|
Ⅻ ਤਤਃ ਪਰੰ ਸ ਪਰ੍ੱਵਤਮਾਰੁਹਯ੍ੇਸ਼ਵ੍ਰਮੁੱਿਦਸ਼ਯ੍ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯਮਾਨਃ ਕʼਤ੍ਸ੍ਨਾਂ ਰਾਿਤੰ ਯਾਿਪਤਵਾਨ੍|
ⅩⅢ ਅਥ ਿਦਨੇ ਸਿਤ ਸ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਨ੍ ਆਹੂਤਵਾਨ੍ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਮਧਯ੍ੇ
ⅩⅣ ਿਪਤਰਨਾਮ੍ਨਾ ਖਯ੍ਾਤਃ ਿਸ਼ਮੋਨ੍ ਤਸਯ੍ ਭਾਤਾ ਆਨ੍ਿਦਯਸ਼੍ਚ ਯਾਕੂਬ੍ ਯੋਹਨ੍ ਚ ਿਫਿਲਪ੍ ਬਰ੍ਥਲਮਯਸ਼੍ਚ
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ⅩⅤ ਮਿਥਃ ਥੋਮਾ ਆਲ੍ਫੀਯਸਯ੍ ਪੁਤੋ ਯਾਕੂਬ੍ ਜਵ੍ਲਨ੍ਤਨਾਮ੍ਨਾ ਖਯ੍ਾਤਃ ਿਸ਼ਮੋਨ੍
ⅩⅥ ਚ ਯਾਕੂਬੋ ਭਾਤਾ ਿਯਹੂਦਾਸ਼੍ਚ ਤੰ ਯਃ ਪਰਕਰੇਸ਼਼ੁ ਸਮਰ੍ਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਸ ਈਸ਼਼੍ਕਰੀਯੋਤੀਯਿਯਹੂਦਾਸ਼੍ਚੈਤਾਨ੍

ਦਾਦਸ਼ ਜਨਾਨ੍ ਮਨਨੀਤਾਨ੍ ਕʼਤਾ ਸ ਜਗਰ੍ਾਹ ਤਥਾ ਪਰ੍ੇਿਰਤ ਇਿਤ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਨਾਮ ਚਕਾਰ|
ⅩⅦ ਤਤਃ ਪਰੰ ਸ ਤੈਃ ਸਹ ਪਰ੍ੱਵਤਾਦਵਰੁਹਯ੍ ਉਪਤਯ੍ਕਾਯਾਂ ਤਸ੍ਥੌ ਤਤਸ੍ਤਸਯ੍ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਸਙ੍ਘੋ

ਿਯਹੂਦਾਦੇਸ਼ਾਦ੍ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮਸ਼੍ਚ ਸੋਰਃ ਸੀਦੋਨਸ਼੍ਚ ਜਲਧੇ ਰੋਧਸੋ ਜਨਿਨਹਾਸ਼੍ਚ ਏਤਯ੍ ਤਸਯ੍ ਕਥਾਸ਼ਰ੍ਵਣਾਰ੍ਥੰ
ਰੋਗਮੁਕ੍ਤਯ੍ਰ੍ਥਞ੍ਚ ਤਸਯ੍ ਸਮੀਪੇ ਤਸ੍ਥੁਃ|

ⅩⅧ ਅਮੇਧਯ੍ਭੂਤਗਰ੍ਸ੍ਤਾਸ਼੍ਚ ਤੰਿਨਕਟਮਾਗਤਯ੍ ਸਵ੍ਾਸ੍ਥਯ੍ੰ ਪਰ੍ਾਪੁਃ|
ⅩⅨ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਸਵ੍ਾਸ੍ਥਯ੍ਕਰਣਪਰ੍ਭਾਵਸਯ੍ ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਤਤਾਤ੍ ਸਰ੍ੱਵੇ ਲੋਕਾ ਏਤਯ੍ ਤੰ ਸ੍ਪਰ੍ਸ਼਼੍ਟੁੰ ਯੇਿਤਰ|ੇ
ⅩⅩ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਸ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਦʼਸ਼਼੍ਿਟੰ ਕੁਤਾ ਜਗਾਦ, ਹੇ ਦਿਰਦਾ ਯੂਯੰ ਧਨਯ੍ਾ ਯਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰੀਯੇ ਰਾਜਯ੍ੇ

ਵੋ(ਅ)ਿਧਕਾਰੋਸ੍ਿਤ|
ⅩⅪ ਹੇ ਅਧੁਨਾ ਕ੍ਸ਼਼ੁਿਧਤਲੋਕਾ ਯੂਯੰ ਧਨਯ੍ਾ ਯਤੋ ਯੂਯੰ ਤਰ੍ਪ੍ਸਯ੍ਥ; ਹੇ ਇਹ ਰੋਿਦਨ ਜਨਾ ਯੂਯੰ ਧਨਯ੍ਾ ਯਤੋ

ਯੂਯੰ ਹਿਸਸ਼਼ਯ੍ਥ|
ⅩⅫ ਯਦਾ ਲੋਕਾ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਸੂਨ ਰ੍ਨਾਮਹੇਤੋ ਰਯ੍ੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਰੁʼ◌ृਤੀਿਯਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤੇ ਪʼਥਕ੍ ਕʼਤਾ ਿਨਨ੍ਿਦਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ,

ਅਧਮਾਿਨਵ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਸਵ੍ਸਮੀਪਾਦ੍ ਦੂਰੀਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਚ ਤਦਾ ਯੂਯੰ ਧਨਯ੍ਾਃ|
ⅩⅩⅢ ਸਵ੍ਰ੍ਗੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਯਥੇਸ਼਼੍ਟੰ ਫਲੰ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ, ਏਤਦਰ੍ਥੰ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਦਨੇ ਪਰ੍ੋੱਲਸਤ ਆਨਨ੍ਦੇਨ ਨʼਤਯ੍ਤ

ਚ, ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਪੂਰ੍ੱਵਪੁਰੁਸ਼਼ਾਸ਼੍ਚ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਨਃ ਪਰ੍ਿਤ ਤਥੈਵ ਵਯ੍ਵਾਹਰਨ੍|
ⅩⅩⅣ ਿਕਨ੍ਤੁ ਹਾ ਹਾ ਧਨਵਨ੍ਤੋ ਯੂਯੰ ਸੁਖੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਨੁਤ| ਹਨ੍ਤ ਪਿਰਤʼਪ੍ਤਾ ਯੂਯੰ ਕ੍ਸ਼਼ੁਿਧਤਾ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਥ;
ⅩⅩⅤ ਇਹ ਹਸਨ੍ਤੋ ਯੂਯੰ ਵਤ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਸ਼ੋਿਚਤਵਯ੍ੰ ਰੋਿਦਤਵਯ੍ਞ੍ਚ|
ⅩⅩⅥ ਸਰ੍ੱਵੈਲਾਕੈ ਰਯ੍ੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸੁਖਯ੍ਾਤੌ ਕʼਤਾਯਾਂ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਦੁਰ੍ਗਿਤ ਰ੍ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਪੂਰ੍ੱਵਪੁਰੁਸ਼਼ਾ

ਮʼਸ਼਼ਾਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਨਃ ਪਰ੍ਿਤ ਤਦਤ੍ ਕʼਤਵਨ੍ਤਃ|
ⅩⅩⅦ ਹੇ ਸ਼ਰ੍ੋਤਾਰੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਭਯ੍ਮਹੰ ਕਥਯਾਿਮ, ਯੂਯੰ ਸ਼ਤਸ਼਼ੁ ਪਰ੍ੀਯਧਵ੍ੰ ਯੇ ਚ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਿਦਸ਼਼ਨ੍ਿਤ ਤੇਸ਼਼ਾਮਿਪ ਿਹਤੰ

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

ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯਧਵ੍ੰ|
ⅩⅩⅨਯਿਦ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਤਵ ਕਪੋਲੇ ਚਪੇਟਾਘਾਤੰ ਕਰੋਿਤ ਤਿਰ ਤੰ ਪਰ੍ਿਤ ਕਪੋਲਮ੍ ਅਨਯ੍ੰ ਪਰਾਵਰ੍ੱਤਯ੍ ਸੰਮੁਖੀਕੁਰੁ

ਪੁਨਸ਼੍ਚ ਯਿਦ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਤਵ ਗਾਤੀਯਵਸ੍ਤੰ ਹਰਿਤ ਤਿਰ ਤੰ ਪਿਰਧੇਯਵਸ੍ਤਮ੍ ਅਿਪ ਗਰ੍ਹੀਤੁੰ ਮਾ ਵਾਰਯ|
ⅩⅩⅩ ਯਸ੍ਤਾਂ ਯਾਚਤੇ ਤਸ੍ਮੈ ਦੇਿਹ, ਯਸ਼੍ਚ ਤਵ ਸਮ੍ਪੱਿਤੰ ਹਰਿਤ ਤੰ ਮਾ ਯਾਚਸਵ੍|
ⅩⅩⅪ ਪਰੇਭਯ੍ਃ ਸਵ੍ਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਯਥਾਚਰਣਮ੍ ਅਪੇਕ੍ਸ਼਼ਧਵ੍ੇ ਪਰਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਯੂਯਮਿਪ ਤਥਾਚਰਤ|
ⅩⅩⅫ ਯੇ ਜਨਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਸੁ ਪਰ੍ੀਯਨ੍ਤੇ ਕੇਵਲੰ ਤੇਸ਼਼ੁ ਪਰ੍ੀਯਮਾਣੇਸ਼਼ੁ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਿਕੰ ਫਲੰ? ਪਾਿਪਲੋਕਾ ਅਿਪ ਸਵ੍ੇਸ਼਼ੁ

ਪਰ੍ੀਯਮਾਣੇਸ਼਼ੁ ਪਰ੍ੀਯਨ੍ਤੇ|
ⅩⅩⅩⅢ ਯਿਦ ਿਹਤਕਾਿਰਣ ਏਵ ਿਹਤੰ ਕੁਰੁਥ ਤਿਰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਿਕੰ ਫਲੰ? ਪਾਿਪਲੋਕਾ ਅਿਪ ਤਥਾ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅩⅣਯੇਭਯ੍ ਰੁʼਣਪਿਰਸ਼ੋਧਸਯ੍ ਪਰ੍ਾਪ੍ਿਤਪਰ੍ਤਯ੍ਾਸ਼ਾਸ੍ਤੇ ਕੇਵਲੰ ਤੇਸ਼਼ੁ ਰੁ̓ ਣੇ ਸਮਰ੍ਿਪਤੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਿਕੰ ਫਲੰ? ਪੁਨਃ

ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਯ੍ਾਸ਼ਯਾ ਪਾਪੀਲੋਕਾ ਅਿਪ ਪਾਿਪਜਨੇਸ਼਼ੁ ਰੁ̓ ਣਮ੍ ਅਰ੍ਪਯਨ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅩⅤ ਅਤੋ ਯੂਯੰ ਿਰਪੁਸ਼਼ਵ੍ਿਪ ਪਰ੍ੀਯਧਵ੍ੰ, ਪਰਿਹਤੰ ਕੁਰੁਤ ਚ; ਪੁਨਃ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਯ੍ਾਸ਼ਾਂ ਤਯ੍ਕ੍ਤਾ ਰੁʼਣਮਰ੍ਪਯਤ, ਤਥਾ

ਕʼਤੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਮਹਾਫਲੰ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ, ਯੂਯਞ੍ਚ ਸਰ੍ੱਵਪਰ੍ਧਾਨਸਯ੍ ਸਨ੍ਤਾਨਾ ਇਿਤ ਖਯ੍ਾਿਤੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਸਯ੍ਥ, ਯਤੋ
ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਿਪਤਾ ਕʼਤਘ੍ਨਾਨਾਂ ਦੁਰਟੱਤਾਨਾਞ੍ਚ ਿਹਤਮਾਚਰਿਤ|

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

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

ⅩⅩⅩⅧ ਦਾਨਾਿਨਦੱਤ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਯੂਯੰ ਦਾਨਾਿਨ ਪਰ੍ਾਪ੍ਸਯ੍ਥ, ਵਰਞ੍ਚ ਲੋਕਾਃ ਪਿਰਮਾਣਪਾਤੰ ਪਰ੍ਦਲੱਯ
ਸਞ੍ਚਾਲਯ੍ਪਰ੍ੋਞ੍ਚਾਲਯ੍ਪਿਰਪੂਰ੍ੱਯ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ੋਡੇਸ਼਼ੁ ਸਮਰ੍ਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ; ਯੂਯੰ ਯੇਨ ਪਿਰਮਾਣੇਨ ਪਿਰਮਾਥ ਤੇਨੈਵ
ਪਿਰਮਾਣੇਨ ਯੁਸ਼਼੍ਮਤ੍ਕʼਤੇ ਪਿਰਮਾਸਯ੍ਤੇ|
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ⅩⅩⅩⅨ ਅਥ ਸ ਤੇਭਯ੍ੋ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ਤਕਥਾਮਕਥਯਤ੍, ਅਨ੍ਧੋ ਜਨਃ ਿਕਮਨ੍ਧੰ ਪਨ੍ਥਾਨੰ ਦਰ੍ਸ਼ਿਯਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ?
ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਉਭਾਵਿਪ ਿਕੰ ਗਰ੍ੱਤੇ ਨ ਪਿਤਸ਼਼ਯ੍ਤਃ?

ⅩⅬ ਗੁਰੋਃ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ੋ ਨ ਸ਼ਰ੍ੇਸ਼਼੍ਠਃ ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ੇ ਿਸੱਧੇ ਸਿਤ ਸ ਗੁਰੁਤੁਲਯ੍ੋ ਭਿਵਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ|
ⅩⅬⅠਅਪਰਞ੍ਚ ਤੰ ਸਵ੍ਚਕ੍ਸ਼਼◌ੁुਿਸ਼਼ ਨਾਸਾਮ੍ਅਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਤਵ ਭਾਤੁਸ਼੍ਚਕ੍ਸ਼਼ੁਿਸ਼਼ ਯੱਤʼਣਮਸ੍ਿਤ ਤਦੇਵ ਕੁਤਃ ਪਸ਼ਯ੍ਿਮ?
ⅩⅬⅡਸਵ੍ਚਕ੍ਸ਼਼ੁਿਸ਼਼ ਯਾ ਨਾਸਾ ਿਵਦਯ੍ਤੇ ਤਾਮ੍ ਅਜ੍ਞਾਤਾ, ਭਾਤਸ੍ਤਵ ਨੇਤਾਤ੍ ਤʼਣੰ ਬਿਹਃ ਕਰੋਮੀਿਤ ਵਾਕਯ੍ੰ ਭਾਤਰੰ

ਕਥੰ ਵਕ੍ਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨਿਸ਼਼? ਹੇ ਕਪਿਟਨ੍ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਸਵ੍ਨਯਨਾਤ੍ ਨਾਸਾਂ ਬਿਹਃ ਕੁਰੁ ਤਤੋ ਭਾਤੁਸ਼੍ਚਕ੍ਸ਼਼ੁਸ਼਼ਸ੍ਤʼਣੰ ਬਿਹਃ ਕਰ੍ੱਤੁੰ
ਸੁਦʼਸ਼਼੍ਿਟੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਸਯ੍ਿਸ|

ⅩⅬⅢ ਅਨਯ੍ਞ੍ਚ ਉੱਤਮਸ੍ਤਰੁਃ ਕਦਾਿਪ ਫਲਮਨੱੁਤਮੰ ਨ ਫਲਿਤ, ਅਨੁੱਤਮਤਰੁਸ਼੍ਚ ਫਲਮੁੱਤਮੰ ਨ ਫਲਿਤ
ਕਾਰਣਾਦਤਃ ਫਲੈਸ੍ਤਰਵੋ ਜ੍ਞਾਯਨ੍ਤੇ|

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

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

ⅩⅬⅥ ਅਪਰਞ੍ਚ ਮਮਾਜ੍ਞਾਨੁਰੂਪੰ ਨਾਚਿਰਤਾ ਕੁਤੋ ਮਾਂ ਪਰ੍ਭੋ ਪਰ੍ਭੋ ਇਿਤ ਵਦਥ?
ⅩⅬⅦਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਨ੍ ਮਮ ਿਨਕਟਮ੍ਆਗਤਯ੍ ਮਮ ਕਥਾ ਿਨਸ਼ਮਯ੍ ਤਦਨੁਰੂਪੰ ਕਰ੍ੰਮ ਕਰੋਿਤ ਸ ਕਸਯ੍ ਸਦʼਸ਼ੋ

ਭਵਿਤ ਤਦਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਜ੍ਞਾ◌ाਪਯਾਿਮ|
ⅩⅬⅧਯੋ ਜਨਗਭੀਰੰ ਖਿਨਤਾ ਪਾਸ਼਼ਾਣਸ੍ਥਲੇ ਿਭੱਿਤੰ ਿਨਰ੍ੰਮਾਯ ਸਵ੍ਗʼਹੰ ਰਚਯਿਤ ਤੇਨ ਸਹ ਤਸਯ੍ੋਪਮਾ ਭਵਿਤ;

ਯਤ ਆਪ੍ਲਾਿਵਜਲਮੇਤਯ੍ ਤਸਯ੍ ਮੂਲੇ ਵੇਗੇਨ ਵਹਦਿਪ ਤਦ੍ਗੇਹੰ ਲਾਡਿਯਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ ਯਤਸ੍ਤਸਯ੍ ਿਭੱਿਤਃ
ਪਾਸ਼਼ਾਣੋਪਿਰ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ|

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

Ⅶ
Ⅰ ਤਤਃ ਪਰੰ ਸ ਲੋਕਾਨਾਂ ਕਰ੍ਣਗੋਚਰੇ ਤਾਨ੍ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਉਪਦੇਸ਼ਾਨ੍ ਸਮਾਪਯ੍ ਯਦਾ ਕਫਰ੍ਨਾਹੂਮ੍ਪੁਰੰ ਪਰ੍ਿਵਸ਼ਿਤ
Ⅱ ਤਦਾ ਸ਼ਤਸੇਨਾਪਤੇਃ ਿਪਰ੍ਯਦਾਸ ਏਕੋ ਮʼਤਕਲ੍ਪਃ ਪੀਿਡਤ ਆਸੀਤ੍|
Ⅲ ਅਤਃ ਸੇਨਾਪਿਤ ਰਯ੍ੀਸ਼ੋ ਰਾਰ੍ੱਤਾਂ ਿਨਸ਼ਮਯ੍ ਦਾਸਸਯ੍ਾਰੋਗਯ੍ਕਰਣਾਯ ਤਸਯ੍ਾਗਮਨਾਰ੍ਥੰ ਿਵਨਯਕਰਣਾਯ

ਿਯਹੂਦੀਯਾਨ੍ ਿਕਯਤਃ ਪਰ੍ਾਚਃ ਪਰ੍ੇਸ਼਼ਯਾਮਾਸ|
Ⅳ ਤੇ ਯੀਸ਼ੋਰਨ੍ਿਤਕੰ ਗਤਾ ਿਵਨਯਾਿਤਸ਼ਯੰ ਵਕ੍ਤੁਮਾਰੇਿਭਰੇ, ਸ ਸੇਨਾਪਿਤ ਰ੍ਭਵਤੋਨੁਗਰ੍ਹੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤੁਮ੍ ਅਰਿਤ|
Ⅴ ਯਤਃ ਸੋਸ੍ਮੱਜਾਤੀਯੇਸ਼਼ੁ ਲੋਕੇਸ਼਼ੁ ਪਰ੍ੀਯਤੇ ਤਥਾਸ੍ਮਤ੍ਕʼਤੇ ਭਜਨਗੇਹੰ ਿਨਰ੍ੰਿਮਤਵਾਨ੍|
Ⅵ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤੈਃ ਸਹ ਗਤਾ ਿਨਵੇਸ਼ਨਸਯ੍ ਸਮੀਪੰ ਪਰ੍ਾਪ, ਤਦਾ ਸ ਸ਼ਤਸੇਨਾਪਿਤ ਰਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਮਾਣਵਾਕਯ੍ੰ

ਤੰ ਵਕ੍ਤੁੰ ਬਨ੍ਧੂਨ੍ ਪਰ੍ਾਿਹਣੋਤ੍| ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ ਸਵ੍ਯੰ ਸ਼ਰ੍ਮੋ ਨ ਕਰ੍ੱਤਵਯ੍ੋ ਯਦ੍ ਭਵਤਾ ਮਦ੍ਗੇਹਮਧਯ੍ੇ ਪਾਦਾਰ੍ਪਣੰ ਿ ਯੇਤ
ਤਦਪਯ੍ਹੰ ਨਾਰਾਿਮ,

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

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

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

Ⅹ ਤਤਸ੍ਤੇ ਪਰ੍ੇਿਸ਼਼ਤਾ ਗʼਹੰ ਗਤਾ ਤੰ ਪੀਿਡਤੰ ਦਾਸੰ ਸਵ੍ਸ੍ਥੰ ਦਦʼਸ਼ੁਃ|
Ⅺ ਪਰੇ(ਅ)ਹਿਨ ਸ ਨਾਯੀਨਾਖਯ੍ੰ ਨਗਰੰ ਜਗਾਮ ਤਸਯ੍ਾਨੇਕੇ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾ ਅਨਯ੍ੇ ਚ ਲੋਕਾਸ੍ਤੇਨ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਯਯੁਃ|
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Ⅻ ਤੇਸ਼਼ੁ ਤੰਨਗਰਸਯ੍ ਦਾਰਸੰਿਨਿਧੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤੇਸ਼਼ੁ ਿਕਯਨ੍ਤੋ ਲੋਕਾ ਏਕੰ ਮʼਤਮਨੁਜੰ ਵਹਨ੍ਤੋ ਨਗਰਸਯ੍
ਬਿਹਰਯ੍ਾਨ੍ਿਤ, ਸ ਤਨ੍ਮਾਤੁਰੇਕਪੁਤਸ੍ਤਨ੍ਮਾਤਾ ਚ ਿਵਧਵਾ; ਤਯਾ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਤੰਨਗਰੀਯਾ ਬਹਵੋ ਲੋਕਾ ਆਸਨ੍|

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

ⅩⅣ ਤਦਾ ਸ ਉਵਾਚ ਹੇ ਯੁਵਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ ਤਮੁੱਿਤਸ਼਼੍ਠ, ਤਾਮਹਮ੍ ਆਜ੍ਞਾਪਯਾਿਮ|
ⅩⅤ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸ ਮʼਤੋ ਜਨਸ੍ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼਼ਣਮੁੱਥਾਯ ਕਥਾਂ ਪਰ੍ਕਿਥਤਃ; ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਸਯ੍ ਮਾਤਿਰ ਤੰ ਸਮਰ੍ਪਯਾਮਾਸ|
ⅩⅥ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸਰ੍ੱਵੇ ਲੋਕਾਃ ਸ਼ਸ਼ਙ੍ਿਕਰੇ; ਏਕੋ ਮਹਾਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਦੀ ਮਧਯ੍ੇ(ਅ)ਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਸਮੁਦੈਤ੍, ਈਸ਼ਵ੍ਰਸ਼੍ਚ

ਸਵ੍ਲੋਕਾਨਨਗʼਹ੍ਲਾਤ੍ ਕਥਾਿਮਮਾਂ ਕਥਿਯਤਾ ਈਸ਼ਵ੍ਰੰ ਧਨਯ੍ੰ ਜਗਦੁਃ|
ⅩⅦ ਤਤਃ ਪਰੰ ਸਮਸ੍ਤੰ ਿਯਹੂਦਾਦੇਸ਼ੰ ਤਸਯ੍ ਚਤੁਰ੍ਿਦਕ੍ਸ੍ਥਦੇਸ਼ਞ੍ਚ ਤਸਯ੍ੈਤਤ੍ਕੀਰ੍ੱਿਤ ਰਯ੍ਾਨਸ਼ੇ|
ⅩⅧ ਤਤਃ ਪਰੰ ਯੋਹਨਃ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ੇਸ਼਼ੁ ਤੰ ਤਦ੍ਵʼ◌ੱਤਾਨ੍ਤੰ ਜ੍ਞਾਿਪਤਵਤ੍ਸੁ
ⅩⅨ ਸ ਸਵ੍ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਣਾਂ ਦੌ ਜਨਾਵਾਹੂਯ ਯੀਸ਼ੁੰ ਪਰ੍ਿਤ ਵਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਮਾਣੰ ਵਾਕਯ੍ੰ ਵਕ੍ਤੁੰ ਪਰ੍ੇਸ਼਼ਯਾਮਾਸ, ਯਸਯ੍ਾਗਮਨਮ੍

ਅਪੇਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ ਿਤਸ਼਼੍ਠਾਮੋ ਵਯੰ ਿਕੰ ਸ ਏਵ ਜਨਸ੍ਤੰ? ਿਕੰ ਵਯਮਨਯ੍ਮਪੇਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ ਸ੍ਥਾਸਯ੍ਾਮਃ?
ⅩⅩ ਪਸ਼੍ਚਾੱਤੌ ਮਾਨਵੌ ਗਤਾ ਕਥਯਾਮਾਸਤੁਃ, ਯਸਯ੍ਾਗਮਨਮ੍ ਅਪੇਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ ਿਤਸ਼਼੍ਠਾਮੋ ਵਯੰ, ਿਕੰ ਸਏਵ ਜਨਸ੍ਤੰ?

ਿਕੰ ਵਯਮਨਯ੍ਮਪੇਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ ਸ੍ਥਾਸਯ੍ਾਮਃ? ਕਥਾਿਮਮਾਂ ਤੁਭਯ੍ੰ ਕਥਿਯਤੁੰ ਯੋਹਨ੍ ਮੱਜਕ ਆਵਾਂ ਪਰ੍ੇਿਸ਼਼ਤਵਾਨ੍|
ⅩⅪ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਦਣ੍ਡੇ ਯੀਸ਼ੂਰੋਿਗਣੋ ਮਹਾਵਯ੍ਾਿਧਮਤੋ ਦੁਸ਼਼੍ਟਭੂਤਗਰ੍ਸ੍ਤਾਸ਼ਂ੍ਚ ਬਹੂਨ੍ ਸਵ੍ਸ੍ਥਾਨ੍ ਕʼਤਾ,

ਅਨੇਕਾਨ੍ਧੇਭਯ੍ਸ਼੍ਚਕ੍ਸ਼਼ੁੰਿਸ਼਼ ਦੱਤਾ ਪਰ੍ਤਯ੍ੁਵਾਚ,
ⅩⅫ ਯੁਵਾਂ ਵਜਤਮ੍ ਅਨ੍ਧਾ ਨੇਤਾਿਣ ਖਞ੍ਜਾਸ਼੍ਚਰਣਾਿਨ ਚ ਪਰ੍ਾਪ੍ਨੁਵਨ੍ਿਤ, ਕੁਸ਼਼੍ਿਠਨਃ ਪਿਰਸ਼਼੍ਿ ਯਨ੍ਤ,ੇ

ਬਿਧਰਾਃ ਸ਼ਰ੍ਵਣਾਿਨ ਮʼਤਾਸ਼੍ਚ ਜੀਵਨਾਿਨ ਪਰ੍ਾਪ੍ਨੁਵਨ੍ਿਤ, ਦਿਰਦਾਣਾਂ ਸਮੀਪੇਸ਼਼ੁ ਸੁਸੰਵਾਦਃ ਪਰ੍ਚਾਰ੍ੱਯਤ,ੇ ਯੰ ਪਰ੍ਿਤ
ਿਵਘ੍ਨਸਵ੍ਰੂਪੋਹੰ ਨ ਭਵਾਿਮ ਸ ਧਨਯ੍ਃ,

ⅩⅩⅢ ਏਤਾਿਨ ਯਾਿਨ ਪਸ਼ਯ੍ਥਃ ਸ਼ʼਣੁਥਸ਼੍ਚ ਤਾਿਨ ਯੋਹਨੰ ਜ੍ਞਾਪਯਤਮ੍|
ⅩⅩⅣ ਤਯੋ ਰ੍ਦੂਤਯੋ ਰ੍ਗਤਯੋਃ ਸਤੋ ਰਯ੍ੋਹਿਨ ਸ ਲੋਕਾਨ੍ ਵਕ੍ਤੁਮੁਪਚ ਮੇ, ਯੂਯੰ ਮਧਯ੍ੇਪਰ੍ਾਨ੍ਤਰੰ ਿਕੰ ਦਸ਼਼੍ਟੁੰ

ਿਨਰਗਮਤ? ਿਕੰ ਵਾਯੁਨਾ ਕਮ੍ਿਪਤੰ ਨਡੰ?
ⅩⅩⅤ ਯੂਯੰ ਿਕੰ ਦਸ਼਼੍ਟੁੰ ਿਨਰਗਮਤ? ਿਕੰ ਸੂਕ੍ਸ਼਼੍ਮਵਸ੍ਤਪਿਰਧਾਿਯਨੰ ਕਮਿਪ ਨਰ?ੰ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੇ

ਸੂਕ੍ਸ਼਼੍ਮਮʼਦੁਵਸ੍ਤਾਿਣ ਪਿਰਦਧਿਤ ਸੂੱਤਮਾਿਨ ਦਵਯ੍ਾਿਣ ਭੁਞ੍ਜਤੇ ਚ ਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀਸ਼਼ੁ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅥ ਤਿਰ ਯੂਯੰ ਿਕੰ ਦਸ਼਼੍ਟੁੰ ਿਨਰਗਮਤ? ਿਕਮੇਕੰ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਨੰ? ਤਦੇਵ ਸਤਯ੍ੰ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਪੁਮਾਨ੍

ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਨਿਪ ਸ਼ਰ੍ੇਸ਼਼੍ਠ ਇਤਯ੍ਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਵਦਾਿਮ;
ⅩⅩⅦ ਪਸ਼ਯ੍ ਸਵ੍ਕੀਯਦੂਤਨ੍ਤੁ ਤਵਾਗਰ੍ ਪਰ੍ੇਸ਼਼ਯਾਮਯ੍ਹੰ| ਗਤਾ ਤਦੀਯਮਾਰ੍ਗਨ੍ਤੁ ਸ ਿਹ ਪਿਰਸ਼਼੍ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

ਯਦਰ੍ਥੇ ਿਲਿਪਿਰਯਮ੍ ਆਸ੍ਤੇ ਸ ਏਵ ਯੋਹਨ੍|
ⅩⅩⅧ ਅਤੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਹੰ ਵਦਾਿਮ ਸ੍ਿਤਯਾ ਗਰ੍ੱਭਜਾਤਾਨਾਂ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਨਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਯੋਹਨ ਮੱਜਕਾਤ੍ ਸ਼ਰ੍ੇਸ਼਼੍ਠਃ

ਕੋਿਪ ਨਾਸ੍ਿਤ, ਤਤਾਿਪ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਰਾਜਯ੍ੇ ਯਃ ਸਰ੍ੱਵਸ੍ਮਾਤ੍ ਕ੍ਸ਼਼ੁਦਃ ਸ ਯੋਹਨਿਪ ਸ਼ਰ੍ੇਸ਼਼੍ਠਃ|
ⅩⅩⅨ ਅਪਰਞ੍ਚ ਸਰ੍ੱਵੇ ਲੋਕਾਃ ਕਰਮਞ੍ਚਾਿਯਨਸ਼੍ਚ ਤਸਯ੍ ਵਾਕਯ੍ਾਿਨ ਸ਼ਤਾ ਯੋਹਨਾ ਮੱਜਨੇਨ ਮੱਿਜਤਾਃ

ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰੰ ਿਨਰ੍ਦੋਸ਼਼ੰ ਮੇਿਨਰੇ|
ⅩⅩⅩ ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਫਰੂਿਸ਼ਨ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਪਕਾਸ਼੍ਚ ਤੇਨ ਨ ਮੱਿਜਤਾਃ ਸਵ੍ਾਨ੍ ਪਰ੍ਤੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ੋਪਦੇਸ਼ੰ ਿਨਸ਼਼੍ਫਲਮ੍ਅਕੁਰ੍ੱਵਨ੍|
ⅩⅩⅪ ਅਥ ਪਰ੍ਭੁਃ ਕਥਯਾਮਾਸ, ਇਦਾਨੀਨ੍ਤਨਜਨਾਨ੍ ਕੇਨਪਮਾਿਮ? ਤੇ ਕਸਯ੍ ਸਦʼਸ਼ਾਃ?
ⅩⅩⅫਯੇ ਬਾਲਕਾ ਿਵਪਣਯ੍ਾਮ੍ ਉਪਿਵਸ਼ਯ੍ ਪਰਸ੍ਪਰਮ੍ਆਹੂਯ ਵਾਕਯ੍ਿਮਦੰ ਵਦਨ੍ਿਤ, ਵਯੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਿਨਕਟੇ

ਵੰਸ਼ੀਰਵਾਿਦਸ਼਼੍ਮ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੂਯੰ ਨਾਨਰ੍ੱਿਤਸ਼਼੍ਟ, ਵਯੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਿਨਕਟ ਅਰੋਿਦਸ਼਼੍ਮ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੁਯੰ ਨ ਵਯ੍ਲਿਪਸ਼਼੍ਟ,
ਬਾਲਕੈਰੇਤਾਦʼਸ਼ੈਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਉਪਮਾ ਭਵਿਤ|

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

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

ⅩⅩⅩⅤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਜ੍ਞਾਿਨਨ ਜ੍ਞਾਨੰ ਿਨਰ੍ਦੋਸ਼਼ੰ ਿਵਦੁਃ|
ⅩⅩⅩⅥ ਪਸ਼੍ਚਾਦੇਕਃ ਿਫਰੂਸ਼ੀ ਯੀਸ਼ੁੰ ਭੋਜਨਾਯ ਨਯ੍ਮਨ੍ਤਯਤ੍ ਤਤਃ ਸ ਤਸਯ੍ ਗʼਹੰ ਗਤਾ ਭੋਕ੍ਤੁਮੁਪਿਵਸ਼਼੍ਟਃ|
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ⅩⅩⅩⅦ ਏਤਿਰ ਤਤ੍ਿਫਰੂਿਸ਼ਨ ਗʼਹੇ ਯੀਸ਼ੁ ਰ੍ਭੇਕ੍ਤੁਮ੍ ਉਪਾਵੇਕ੍ਸ਼਼ੀਤ੍ ਤੱਛਤਾ ਤੰਨਗਰਵਾਿਸਨੀ ਕਾਿਪ ਦੁਸ਼਼੍ਟਾ
ਨਾਰੀ ਪਾਣ੍ਡਰਪਰ੍ਸ੍ਤਰਸਯ੍ ਸਮ੍ਪੁਟਕੇ ਸੁਗਨ੍ਿਧਤੈਲਮ੍ ਆਨੀਯ

ⅩⅩⅩⅧ ਤਸਯ੍ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਪਾਦਯੋਃ ਸੰਿਨਧੌ ਤਸਯ੍ੌ ਰੁਦਤੀ ਚ ਨੇਤਾਮ੍ਬੁਿਭਸ੍ਤਸਯ੍ ਚਰਣੌ ਪਰ੍ਕ੍ਸ਼਼ਾਲਯ੍
ਿਨਜਕਚੈਰਮਾਰ੍ਕ੍ਸ਼਼ੀਤ੍, ਤਤਸ੍ਤਸਯ੍ ਚਰਣੌ ਚੁਮ੍ਿਬਤਾ ਤੇਨ ਸੁਗਨ੍ਿਧਤੈਲੇਨ ਮਮਰ੍ਦ|

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

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

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

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

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

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

ⅩⅬⅤ ਤੰ ਮਾਂ ਨਾਚੁਮ੍ਬੀਃ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੋਿਸ਼਼ਦੇਸ਼਼ਾ ਸਵ੍ੀਯਾਗਮਨਾਦਾਰਭਯ੍ ਮਦੀਯਪਾਦੌ ਚੁਮ੍ਿਬਤੁੰ ਨ ਵਯ੍ਰੰਸ੍ਤ|
ⅩⅬⅥ ਤਞ੍ਚ ਮਦੀਯੋੱਤਮਾਙ੍ਗੇ ਿਕਞ੍ਿਚਦਿਪ ਤੈਲੰ ਨਾਮਰ੍ਦੀਃ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੋਿਸ਼਼ਦੇਸ਼਼ਾ ਮਮ ਚਰਣੌ

ਸੁਗਨ੍ਿਧਤੈਲੇਨਾਮਰ੍ੱਦੀਤ੍|
ⅩⅬⅦ ਅਤਸ੍ਤਾਂ ਵਯ੍ਾਹਰਾਿਮ, ਏਤਸਯ੍ਾ ਬਹੁ ਪਾਪਮਕ੍ਸ਼਼ਮਯ੍ਤ ਤਤੋ ਬਹੁ ਪਰ੍ੀਯਤੇ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਸਯ੍ਾਲ੍ਪਪਾਪੰ

ਕ੍ਸ਼਼ਮਯ੍ਤੇ ਸੋਲ੍ਪੰ ਪਰ੍ੀਯਤੇ|
ⅩⅬⅧ ਤਤਃ ਪਰੰ ਸ ਤਾਂ ਬਭਾਸ਼਼ੇ, ਤਦੀਯੰ ਪਾਪਮਕ੍ਸ਼਼ਮਯ੍ਤ|
ⅩⅬⅨ ਤਦਾ ਤੇਨ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਯੇ ਭੋਕ੍ਤੁਮ੍ ਉਪਿਵਿਵਸ਼ੁਸ੍ਤੇ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਵਕ੍ਤੁਮਾਰੇਿਭਰੇ, ਅਯੰ ਪਾਪੰ ਕ੍ਸ਼਼ਮਤੇ ਕ ਏਸ਼਼ਃ?
Ⅼ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਤਾਂ ਨਾਰੀਂ ਜਗਾਦ, ਤਵ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਸ੍ਤਾਂ ਪਰ੍ੱਯਤਾਸ੍ਤ ਤੰ ਕ੍ਸ਼਼ੇਮੇਣ ਵਜ|

Ⅷ
Ⅰਅਪਰਞ੍ਚ ਯੀਸ਼ੁ ਰ੍ਦਾਦਸ਼ਿਭਃ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ੈਃ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਨਾਨਾਨਗਰੇਸ਼਼ੁ ਨਾਨਾਗਰ੍ਾਮੇਸ਼਼ੁ ਚ ਗੱਛਨ੍ ਇਸ਼ਵ੍ਰੀਯਰਾਜਤਸਯ੍

ਸੁਸੰਵਾਦੰ ਪਰ੍ਚਾਰਿਯਤੁੰ ਪਰ੍ਾਰੇਭੇ|
Ⅱਤਦਾ ਯਸਯ੍ਾਃ ਸਪ੍ਤ ਭੂਤਾ ਿਨਰਗੱਛਨ੍ ਸਾ ਮਗ੍ਦਲੀਨੀਿਤ ਿਵਖਯ੍ਾਤਾ ਮਿਰਯਮ੍ ਹੇਰੋਦਾਜਸਯ੍ ਗʼਹਾਿਧਪਤੇਃ

ਹੋਸ਼਼ੇ ਰ੍ਭਾਰ੍ੱਯਾ ਯੋਹਨਾ ਸ਼ੂਸ਼ਾਨਾ
Ⅲ ਪਰ੍ਭʼਤਯੋ ਯਾ ਬਹਯ੍ਃ ਸ੍ਿਤਯਃ ਦੁਸ਼਼੍ਟਭੂਤੇਭਯ੍ੋ ਰੋਗੇਭਯ੍ਸ਼੍ਚ ਮੁਕ੍ਤਾਃ ਸਤਯ੍ੋ ਿਨਜਿਵਭੂਤੀ ਰਯ੍ਿਯਤਾ

ਤਮਸੇਵਨ੍ਤ, ਤਾਃ ਸਰ੍ੱਵਾਸ੍ਤੇਨ ਸਾਰ੍ੱਧਮ੍ ਆਸਨ੍|
Ⅳ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਨਾਨਾਨਗਰੇਭਯ੍ੋ ਬਹਵੋ ਲੋਕਾ ਆਗਤਯ੍ ਤਸਯ੍ ਸਮੀਪੇ(ਅ)ਿਮਲਨ੍, ਤਦਾ ਸ ਤੇਭਯ੍ ਏਕਾਂ

ਦʼਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ਤਕਥਾਂ ਕਥਯਾਮਾਸ| ਏਕਃ ਕʼਸ਼਼ੀਬਲੋ ਬੀਜਾਿਨ ਵਪ੍ਤੁੰ ਬਿਹਰ੍ਜਗਾਮ,
Ⅴ ਤਤੋ ਵਪਨਕਾਲੇ ਕਿਤਪਯਾਿਨ ਬੀਜਾਿਨ ਮਾਰ੍ਗਪਾਰ੍ਸ਼ਵ੍ੇ ਪੇਤੁਃ, ਤਤਸ੍ਤਾਿਨ ਪਦਤਲੈ ਰ੍ਦਿਲਤਾਿਨ ਪਕ੍ਿਸ਼਼ਿਭ

ਰ੍ਭਕ੍ਿਸ਼਼ਤਾਿਨ ਚ|
Ⅵ ਕਿਤਪਯਾਿਨ ਬੀਜਾਿਨ ਪਾਸ਼਼ਾਣਸ੍ਥਲੇ ਪਿਤਤਾਿਨ ਯਦਯ੍ਿਪ ਤਾਨਯ੍ਙ੍ਕੁਿਰਤਾਿਨ ਤਥਾਿਪ ਰਸਾਭਾਵਾਤ੍

ਸ਼ੁਸ਼ੁਸ਼਼ੁਃ|
Ⅶ ਕਿਤਪਯਾਿਨ ਬੀਜਾਿਨ ਕਣ੍ਟਿਕਵਨਮਧਯ੍ੇ ਪਿਤਤਾਿਨ ਤਤਃ ਕਣ੍ਟਿਕਵਨਾਿਨ ਸੰਵʼ◌ੱਧਯ੍ ਤਾਿਨ ਜਗਰ੍ਸੁਃ|
Ⅷ ਤਦਨਯ੍ਾਿਨ ਕਿਤਪਯਬੀਜਾਿਨ ਚ ਭੂਮਯ੍ਾਮੁੱਤਮਾਯਾਂ ਪੇਤੁਸ੍ਤਤਸ੍ਤਾਨਯ੍ਙ੍ਕੁਰਿਯਤਾ ਸ਼ਤਗੁਣਾਿਨ ਫਲਾਿਨ

ਫੇਲੁਃ| ਸ ਇਮਾ ਕਥਾਂ ਕਥਿਯਤਾ ਪਰ੍ੋੱਚੈਃ ਪਰ੍ੋਵਾਚ, ਯਸਯ੍ ਸ਼ਰ੍ੋਤੁੰ ਸ਼ਰ੍ੋਤੇ ਸ੍ਤਃ ਸ ਸ਼ʼਣੋਤ|ੁ
Ⅸ ਤਤਃ ਪਰੰ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਸ੍ਤੰ ਪਪਰ੍ੱਛੁਰਸਯ੍ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ਤਸਯ੍ ਿਕੰ ਤਾਤ੍ਪਰ੍ੱਯੰ?
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Ⅹਤਤਃ ਸ ਵਯ੍ਾਜਹਾਰ, ਈਸ਼ਵ੍ਰੀਯਰਾਜਯ੍ਸਯ੍ਗੁਹਯ੍ਾਿਨ ਜ੍ਞਾਤੁੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਭਯ੍ਮਿਧਕਾਰੋ ਦੀਯਤੇ ਿਕਨ੍ਤਨਯ੍ੇ ਯਥਾ
ਦʼਸ਼਼੍ਟਾਿਪ ਨ ਪਸ਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਸ਼ਤਾਿਪ ਮ ਬੁਧਯ੍ਨ੍ਤੇ ਚ ਤਦਰ੍ਥੰ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਪੁਰਸ੍ਤਾਤ੍ ਤਾਃ ਸਰ੍ੱਵਾਃ ਕਥਾ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ਤੇਨ
ਕਥਯ੍ਨ੍ਤੇ|

Ⅺ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ਤਸਯ੍ਾਸਯ੍ਾਿਭਪਰ੍ਾਯਃ, ਈਸ਼ਵ੍ਰੀਯਕਥਾ ਬੀਜਸਵ੍ਰੂਪਾ|
Ⅻਯੇ ਕਥਾਮਾਤੰ ਸ਼ʼਣਨ੍ਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਿਵਸ਼ਵ੍ਸਯ੍ਯਥਾ ਪਿਰਤਾਣੰ ਨ ਪਰ੍ਾਪ੍ਨੁਵਨ੍ਿਤ ਤਦਾਸ਼ਯੇਨ ਸ਼ੈਤਾਨੇਤਯ੍

ਹʼਦਯਾਤʼ ਤਾਂ ਕਥਾਮ੍ ਅਪਹਰਿਤ ਤ ਏਵ ਮਾਰ੍ਗਪਾਰ੍ਸ਼ਵ੍ਸ੍ਥਭੂਿਮਸਵ੍ਰੂਪਾਃ|
ⅩⅢ ਯੇ ਕਥੰ ਸ਼ਤਾ ਸਾਨਨ੍ਦੰ ਗʼਹ੍ਲਨ੍ਿਤ ਿਕਨ੍ਤਬੱਧਮੂਲਤਾਤ੍ ਸਵ੍ਲ੍ਪਕਾਲਮਾਤੰ ਪਰ੍ਤੀਤਯ੍ ਪਰੀਕ੍ਸ਼਼ਾਕਾਲੇ

ਭਸ਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਤਏਵ ਪਾਸ਼਼ਾਣਭੂਿਮਸਵ੍ਰੂਪਾਃ|
ⅩⅣ ਯੇ ਕਥਾਂ ਸ਼ਤਾ ਯਾਨ੍ਿਤ ਿਵਸ਼਼ਯਿਚਨ੍ਤਾਯਾਂ ਧਨਲੋਭੇਨ ਏ◌ेਿਹਕਸੁਖੇ ਚ ਮੱਜਨ੍ਤ ਉਪਯੁਕ੍ਤਫਲਾਿਨ ਨ

ਫਲਨ੍ਿਤ ਤ ਏਵੋਪ੍ਤਬੀਜਕਣ੍ਟਿਕਭੂਸਵ੍ਰੂਪਾਃ|
ⅩⅤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੇ ਸ਼ਤਾ ਸਰਲੈਃ ਸ਼ੁੱਧੈਸ਼੍ਚਾਨ੍ਤਃਕਰਣੈਃ ਕਥਾਂ ਗʼਹ੍ਲਨ੍ਿਤ ਧੈਰ੍ੱਯਮ੍ ਅਵਲਮ੍ਬਯ੍

ਫਲਾਨਯ੍ੁਤ੍ਪਾਦਯਨ੍ਿਤ ਚ ਤ ਏਵੋੱਤਮਮʼਤ੍ਸਵ੍ਰੂਪਾਃ|
ⅩⅥ ਅਪਰਞ੍ਚ ਪਰ੍ਦੀਪੰ ਪਰ੍ਜਵ੍ਾਲਯ੍ ਕੋਿਪ ਪਾਤੇਣ ਨਾੱਛਾਦਯਿਤ ਤਥਾ ਖਟਾਧੋਿਪ ਨ ਸ੍ਥਾਪਯਿਤ, ਿਕਨ੍ਤੁ

ਦੀਪਾਧਾਰੋਪਰ੍ੱਯੇਵ ਸ੍ਥਾਪਯਿਤ, ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਪਰ੍ਵੇਸ਼ਕਾ ਦੀਪ੍ਿਤੰ ਪਸ਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ|
ⅩⅦ ਯੰਨ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਿਯਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਤਾਦʼਗ੍ ਅਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਤੰ ਵਸ੍ਤੁ ਿਕਮਿਪ ਨਾਸ੍ਿਤ ਯੱਚ ਨ ਸੁਵਯ੍ਕ੍ਤੰ ਪਰ੍ਚਾਰਿਯਸ਼਼ਯ੍ਤੇ

ਤਾਦʼਗ੍ ਗʼਪ੍ਤੰ ਵਸ੍ਤੁ ਿਕਮਿਪ ਨਾਸ੍ਿਤ|
ⅩⅧ ਅਤੋ ਯੂਯੰ ਕੇਨ ਪਰ੍ਕਾਰੇਣ ਸ਼ʼਣੁਥ ਤਤ ਸਾਵਧਾਨਾ ਭਵਤ, ਯਸਯ੍ ਸਮੀਪੇ ਬਰ੍ੱਧਤੇ ਤਸ੍ਮੈ ਪੁਨਰ੍ਦਾਸਯ੍ਤੇ

ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਸਯ੍ਾਸ਼ਰ੍ਯੇ ਨ ਬਰ੍ੱਧਤੇ ਤਸਯ੍ ਯਦਯ੍ਦਸ੍ਿਤ ਤਦਿਪ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਨੇਸ਼਼ਯ੍ਤੇ|
ⅩⅨ ਅਪਰਞ੍ਚ ਯੀਸ਼ੋ ਰ੍ਮਾਤਾ ਭਾਤਰਸ਼੍ਚ ਤਸਯ੍ ਸਮੀਪੰ ਿਜਗਿਮਸ਼਼ਵਃ
ⅩⅩ ਿਕਨ੍ਤੁ ਜਨਤਾਸਮ੍ਬਾਧਾਤ੍ ਤਤ੍ਸੰਿਨਿਧੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤੁੰ ਨ ਸ਼ੇਕੁਃ| ਤਤ੍ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਤਵ ਮਾਤਾ ਭਾਤਰਸ਼੍ਚ ਤਾਂ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍

ਿਚਕੀਰ੍ਸ਼਼ਨ੍ਤੋ ਬਿਹਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਨਤੀਿਤ ਵਾਰ੍ੱਤਾਯਾਂ ਤਸ੍ਮੈ ਕਿਥਤਾਯਾਂ
ⅩⅪ ਸ ਪਰ੍ਤਯ੍ੁਵਾਚ; ਯੇ ਜਨਾ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਕਥਾਂ ਸ਼ਤਾ ਤਦਨੁਰੂਪਮਾਚਰਨ੍ਿਤ ਤਏਵ ਮਮ ਮਾਤਾ ਭਾਤਰਸ਼੍ਚ|
ⅩⅫ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਏਕਦਾ ਯੀਸ਼ੁਃ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ੈਃ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਨਾਵਮਾਰੁਹਯ੍ ਜਗਾਦ, ਆਯਾਤ ਵਯੰ ਹਦਸਯ੍ ਪਾਰੰ ਯਾਮਃ,

ਤਤਸ੍ਤੇ ਜਗ੍ਮੁਃ|
ⅩⅩⅢ ਤੇਸ਼਼ੁ ਨੌਕਾਂ ਵਾਹਯਤ੍ਸੁ ਸ ਿਨਦਦੌ;
ⅩⅩⅣ ਅਥਾਕਸ੍ਮਾਤ੍ ਪਰ੍ਬਲਝਞ੍ਭ੍ਸ਼ਗਮਾਦ੍ ਹਦੇ ਨੌਕਾਯਾਂ ਤਰਙ੍ਗੈਰਾੱਛੰਨਾਯਾਂ ਿਵਪਤ੍ ਤਾਨ੍ ਜਗਰ੍ਾਸ| ਤਸ੍ਮਾਦ੍

ਯੀਸ਼ੋਰਨ੍ਿਤਕੰ ਗਤਾ ਹੇ ਗੁਰੋ ਹੇ ਗੁਰੋ ਪਰ੍ਾਣਾ ਨ ਯਾਨ੍ਤੀਿਤ ਗਿਦਤਾ ਤੰ ਜਾਗਰਯਾਮ੍ਬਭੂਵਃੁ| ਤਦਾ ਸ ਉੱਥਾਯ ਵਾਯੁੰ
ਤਰਙ੍ਗਾਸ਼ਂ੍ਚ ਤਰ੍ਜਯਾਮਾਸ ਤਸ੍ਮਾਦੁਭੌ ਿਨਵʼਤਯ੍ ਸ੍ਿਥਰੌ ਬਭੂਵਤੁਃ|

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

ⅩⅩⅥ ਤਤਃ ਪਰੰ ਗਾਲੀਲ੍ਪਰ੍ਦੇਸ਼ਸਯ੍ ਸੰਮੁਖਸ੍ਥਿਗਦੇਰੀਯਪਰ੍ਦੇਸ਼ੇ ਨੌਕਾਯਾਂ ਲਗਨ੍ਤਯ੍ਾਂ ਤਟ(ੇਅ)ਵਰੋਹਮਾਵਾਦ੍
ⅩⅩⅦਬਹੁਿਤਥਕਾਲੰ ਭੂਤਗਰ੍ਸ੍ਤ ਏਕੋ ਮਾਨੁਸ਼਼ਃ ਪੁਰਾਦਾਗਤਯ੍ ਤੰ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾੱਚਕਾਰ| ਸ ਮਨੁਸ਼਼ੋ ਵਾਸੋ ਨ ਪਿਰਦਧਤ੍

ਗʼਹੇ ਚ ਨ ਵਸਨ੍ ਕੇਵਲੰ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਮ੍ ਅਧਯ੍ੁਵਾਸ|
ⅩⅩⅧ ਸ ਯੀਸ਼ੁੰ ਦʼਸ਼਼੍ਟੈਵ ਚੀੱਛਬ੍ਦੰ ਚਕਾਰ ਤਸਯ੍ ਸੰਮੁਖੇ ਪਿਤਤਾ ਪਰ੍ੋੱਚੈਰ੍ਜਗਾਦ ਚ, ਹੇ ਸਰ੍ੱਵਪਰ੍ਧਾਨੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍

ਪੁਤ, ਮਯਾ ਸਹ ਤਵ ਕਃ ਸਮ੍ਬਨ੍ਧਃ? ਤਿਯ ਿਵਨਯੰ ਕਰੋਿਮ ਮਾਂ ਮਾ ਯਾਤਯ|
ⅩⅩⅨ ਯਤਃ ਸ ਤੰ ਮਾਨੁਸ਼਼ੰ ਤਯ੍ਕ੍ਤਾ ਯਾਤੁਮ੍ ਅਮੇਧਯ੍ਭੂਤਮ੍ ਆਿਦਦੇਸ਼; ਸ ਭੂਤਸ੍ਤੰ ਮਾਨੁਸ਼਼ਮ੍ ਅਸਕʼਦ੍ ਦਧਾਰ

ਤਸ੍ਮਾੱਲੋਕਾਃ ਸ਼ʼਙ੍ਖਲੇਨ ਿਨਗਡੇਨ ਚ ਬਬਨ੍ਧੁਃ; ਸ ਤਦ੍ ਭੰਕ੍ਤਾ ਭੂਤਵਸ਼ਤਾਤ੍ ਮਧਯ੍ੇਪਰ੍ਾਨ੍ਤਰੰ ਯਯ|ੌ
ⅩⅩⅩ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤੰ ਪਪਰ੍ੱਛ ਤਵ ਿਕੰਨਾਮ? ਸ ਉਵਾਚ, ਮਮ ਨਾਮ ਬਾਿਹਨ ਯਤੋ ਬਹਵੋ

ਭੂਤਾਸ੍ਤਮਾਿਸ਼ਿਸ਼ਰ੍ਯੁਃ|
ⅩⅩⅪ ਅਥ ਭੂਤਾ ਿਵਨਯੇਨ ਜਗਦੁਃ, ਗਭੀਰੰ ਗਰ੍ੱਤੰ ਗਨ੍ਤੁੰ ਮਾਜ੍ਞਾਪਯਾਸ੍ਮਾਨ੍|
ⅩⅩⅫ ਤਦਾ ਪਰ੍ੱਵਤੋਪਿਰ ਵਰਾਹਵਜਸ਼੍ਚਰਿਤ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਭੂਤਾ ਿਵਨਯੇਨ ਪਰ੍ੋਚੁਃ, ਅਮੁੰ ਵਰਾਹਵਜਮ੍ਆਸ਼ਰ੍ਿਯਤੁਮ੍

ਅਸ੍ਮਾਨ੍ ਅਨੁਜਾਨੀਿਹ; ਤਤਃ ਸੋਨੁਜਜ੍ਞੌ|
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ⅩⅩⅩⅢ ਤਤਃ ਪਰੰ ਭੂਤਾਸ੍ਤੰ ਮਾਨੁਸ਼਼ੰ ਿਵਹਾਯ ਵਰਾਹਵਜਮ੍ ਆਿਸ਼ਿਸ਼ਰ੍ਯੁਃ ਵਰਾਹਵਜਾਸ਼੍ਚ ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼਼ਣਾਤ੍ ਕਟਕੇਨ
ਧਾਵਨ੍ਤੋ ਹਦੇ ਪਰ੍ਾਣਾਨ੍ ਿਵਜʼਹੁਃ|

ⅩⅩⅩⅣ ਤਦ੍ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਸ਼ੂਕਰਰਕ੍ਸ਼਼ਕਾਃ ਪਲਾਯਮਾਨਾ ਨਗਰੰ ਗਰ੍ਾਮਞ੍ਚ ਗਤਾ ਤਤ੍ਸਰ੍ੱਵਵʼ◌ੱਤਾਨ੍ਤੰ
ਕਥਯਾਮਾਸੁਃ|

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

ⅩⅩⅩⅥ ਯੇ ਲੋਕਾਸ੍ਤਸਯ੍ ਭੂਤਗਰ੍ਸ੍ਤਸਯ੍ ਸਵ੍ਾਸ੍ਥਯ੍ਕਰਣੰ ਦਦʼਸ਼ੁਸ੍ਤੇ ਤੇਭਯ੍ਃ ਸਰ੍ੱਵਵʼ◌ੱਤਾਨ੍ਤੰ ਕਥਯਾਮਾਸੁਃ|
ⅩⅩⅩⅦ ਤਦਨਨ੍ਤਰੰ ਤਸਯ੍ ਿਗਦੇਰੀਯਪਰ੍ਦੇਸ਼ਸਯ੍ ਚਤੁਰ੍ਿਦਕ੍ਸ੍ਥਾ ਬਹਵੋ ਜਨਾ ਅਿਤਤਸ੍ਤਾ ਿਵਨਯੇਨ ਤੰ

ਜਗਦੁਃ, ਭਵਾਨ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਿਨਕਟਾਦ੍ ਵਜਤੁ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸ ਨਾਵਮਾਰੁਹਯ੍ ਤਤੋ ਵਯ੍ਾਘੁਟਯ੍ ਜਗਾਮ|
ⅩⅩⅩⅧ ਤਦਾਨੀਂ ਤਯ੍ਕ੍ਤਭੂਤਮਨੁਜਸ੍ਤੇਨ ਸਹ ਸ੍ਥਾਤੁੰ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯਾਞ੍ਚ ੇ
ⅩⅩⅩⅨ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਦਰ੍ਥਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਃ ਕੀਦʼਙ੍ਮਹਾਕਰ੍ੰਮ ਕʼਤਵਾਨ੍ ਇਿਤ ਿਨਵੇਸ਼ਨੰ ਗਤਾ ਿਵਜ੍ਞਾਪਯ, ਯੀਸ਼ੁਃ

ਕਥਾਮੇਤਾਂ ਕਥਿਯਤਾ ਤੰ ਿਵਸਸਰ੍ਜ| ਤਤਃ ਸ ਵਿਜਤਾ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਦਰ੍ਥੰ ਯਨ੍ਮਹਾਕਰ੍ੰਮ ਚਕਾਰ ਤਤ੍ ਪੁਰਸਯ੍ ਸਰ੍ੱਵਤ
ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਿਯਤੁੰ ਪਰ੍ਾਰੇਭੇ|

ⅩⅬ ਅਥ ਯੀਸ਼ੌ ਪਰਾਵʼਤਯ੍ਾਗਤੇ ਲੋਕਾਸ੍ਤੰ ਆਦਰੇਣ ਜਗʼਹੁ ਰਯ੍ਸ੍ਮਾੱਤੇ ਸਰ੍ੱਵੇ ਤਮਪੇਕ੍ਸ਼਼ਾਞ੍ਚਿ ਰੇ|
ⅩⅬⅠ ਤਦਨਨ੍ਤਰੰ ਯਾਯੀਰ੍ਨਾਮ੍ਨ ਭਜਨਗੇਹਸਯ੍ੈਕੋਿਧਪ ਆਗਤਯ੍ ਯੀਸ਼ੋਸ਼੍ਚਰਣਯੋਃ ਪਿਤਤਾ

ਸਵ੍ਿਨਵੇਸ਼ਨਾਗਮਨਾਰ੍ਥੰ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਵਨਯੰ ਚਕਾਰ,
ⅩⅬⅡਯਤਸ੍ਤਸਯ੍ਦਾਦਸ਼ਵਰ੍ਸ਼਼ਵਯਸ੍ਕਾ ਕਨਯ੍ੈਕਾਸੀਤ੍ ਸਾ ਮʼਤਕਲ੍ਪਾਭਵਤ੍| ਤਤਸ੍ਤਸਯ੍ਗਮਨਕਾਲੇ ਮਾਰ੍ਗੇ

ਲੋਕਾਨਾਂ ਮਹਾਨ੍ ਸਮਾਗਮੋ ਬਭੂਵ|
ⅩⅬⅢ ਦਾਦਸ਼ਵਰ੍ਸ਼਼ਾਿਣ ਪਰ੍ਦਰਰੋਗਗਰ੍ਸ੍ਤਾ ਨਾਨਾ ਵੈਦਯ੍ੈਸ਼੍ਿਚਿਕਤ੍ਿਸਤਾ ਸਰ੍ੱਵਸਵ੍ੰ ਵਯ੍ਿਯਤਾਿਪ ਸਵ੍ਾਸ੍ਥਯ੍ੰ ਨ

ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਾ ਯਾ ਯੋਿਸ਼਼ਤ੍ ਸਾ ਯੀਸ਼ੋਃ ਪਸ਼੍ਚਾਦਾਗਤਯ੍ ਤਸਯ੍ ਵਸ੍ਤਗਰ੍ਨ੍ਿਥੰ ਪਸ੍ਪਰ੍ਸ਼|
ⅩⅬⅣ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼਼ਣਾਤ੍ ਤਸਯ੍ਾ ਰਕ੍ਤਸਰ੍ਾਵੋ ਰੁੱਧਃ|
ⅩⅬⅤ ਤਦਾਨੀਂ ਯੀਸ਼ੁਰਵਦਤ੍ ਕੇਨਾਹੰ ਸ੍ਪʼਸ਼਼੍ਟਃ? ਤਤ(ੋਅ)ਨੇਕੈਰਨਙ੍ਗੀਕʼਤੇ ਿਪਤਰਸ੍ਤਸਯ੍

ਸਙ੍ਿਗਨਸ਼੍ਚਾਵਦਨ੍, ਹੇ ਗੁਰੋ ਲੋਕਾ ਿਨਕਟਸ੍ਥਾਃ ਸਨ੍ਤਸ੍ਤਵ ਦੇਹੇ ਘਰ੍ਸ਼਼ਯਨ੍ਿਤ, ਤਥਾਿਪ ਕੇਨਾਹੰ ਸ੍ਪʼਸ਼਼੍ਟਇਿਤ
ਭਵਾਨ੍ ਕੁਤਃ ਪʼ◌ੱਛਿਤ?

ⅩⅬⅥਯੀਸ਼ੁਃ ਕਥਯਾਮਾਸ, ਕੇਨਾਪਯ੍ਹੰ ਸ੍ਪʼਸ਼਼੍ਟੋ, ਯਤੋ ਮੱਤਃ ਸ਼ਕ੍ਿਤ ਰ੍ਿਨਰ੍ਗਤੇਿਤ ਮਯਾ ਿਨਸ਼੍ਿਚਤਮਜ੍ਞਾਿਯ|
ⅩⅬⅦ ਤਦਾ ਸਾ ਨਾਰੀ ਸਵ੍ਯੰ ਨ ਗੁਪ੍ਤੇਿਤ ਿਵਿਦਤਾ ਕਮ੍ਪਮਾਨਾ ਸਤੀ ਤਸਯ੍ ਸੰਮੁਖੇ ਪਪਾਤ; ਯੇਨ ਿਨਿਮੱਤੇਨ ਤੰ

ਪਸ੍ਪਰ੍ਸ਼ ਸ੍ਪਰ੍ਸ਼ਮਾਤਾੱਚ ਯੇਨ ਪਰ੍ਕਾਰੇਣ ਸਵ੍ਸ੍ਥਾਭਵਤ੍ ਤਤ੍ ਸਰ੍ੱਵੰ ਤਸਯ੍ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਦਾਚਖਯ੍|ੌ
ⅩⅬⅧ ਤਤਃ ਸ ਤਾਂ ਜਗਾਦ ਹੇ ਕਨਯ੍ੇ ਸੁਸ੍ਿਥਰਾ ਭਵ, ਤਵ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਸ੍ਤਾਂ ਸਵ੍ਸ੍ਥਾਮ੍ ਅਕਾਰ੍ਸ਼਼ੀਤ੍ ਤੰ ਕ੍ਸ਼਼ੇਮੇਣ

ਯਾਿਹ|
ⅩⅬⅨਯੀਸ਼ੋਰੇਤਦਾਕਯ੍ਵਦਨਕਾਲੇ ਤਸਯ੍ਾਿਧਪਤੇ ਰ੍ਿਨਵੇਸ਼ਨਾਤ੍ ਕਸ਼੍ਿਚੱਲੋਕ ਆਗਤਯ੍ ਤੰ ਬਭਾਸ਼਼ੇ, ਤਵ ਕਨਯ੍ਾ

ਮʼਤਾ ਗੁਰੁੰ ਮਾ ਕ੍ਿਲਸ਼ਾਨ|
Ⅼ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਦਾਕਰ੍ਣਯ੍ਾਿਧਪਿਤੰ ਵਯ੍ਾਜਹਾਰ, ਮਾ ਭੈਸ਼਼ੀਃ ਕੇਵਲੰ ਿਵਸ਼ਵ੍ਿਸਿਹ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸਾ ਜੀਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
ⅬⅠ ਅਥ ਤਸਯ੍ ਿਨਵੇਸ਼ਨੇ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤੇ ਸ ਿਪਤਰੰ ਯੋਹਨੰ ਯਾਕੂਬਞ੍ਚ ਕਨਯ੍ਾਯਾ ਮਾਤਰੰ ਿਪਤਰਞ੍ਚ ਿਵਨਾ, ਅਨਯ੍ੰ

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

ਿਨਦਾਿਤ|
ⅬⅢ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸਾ ਿਨਸ਼੍ਿਚਤੰ ਮʼਤੇਿਤ ਜ੍ਞਾਤਾ ਤੇ ਤਮੁਪਜਹਸੁਃ|
ⅬⅣ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਸ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਬਿਹਃ ਕʼਤਾ ਕਨਯ੍ਾਯਾਃ ਕਰੌ ਧʼਤਾਜੁਹੁਵੇ, ਹੇ ਕਨਯ੍ੇ ਤਮੁੱਿਤਸ਼਼੍ਠ,
ⅬⅤ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤਸਯ੍ਾਃ ਪਰ੍ਾਣੇਸ਼਼ੁ ਪੁਨਰਾਗਤੇਸ਼਼ੁ ਸਾ ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼਼ਣਾਦ੍ ਉੱਤਸਯ੍ੌ| ਤਦਾਨੀਂ ਤਸਯ੍ੈ ਿਕਞ੍ਿਚਦ੍ ਭਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ

ਦਾਤੁਮ੍ ਆਿਦਦੇਸ਼|
ⅬⅥ ਤਤਸ੍ਤਸਯ੍ਾਃ ਿਪਤਰੌ ਿਵਸ੍ਮਯੰ ਗਤੌ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਤਾਵਾਿਦਦੇਸ਼ ਘਟਨਾਯਾ ਏਤਸਯ੍ਾਃ ਕਥਾਂ ਕਸ੍ਮੈਿਚਦਿਪ

ਮਾ ਕਥਯਤ|ੰ
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Ⅸ
Ⅰ ਤਤਃ ਪਰੰ ਸ ਦਾਦਸ਼ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਨਾਹੂਯ ਭੂਤਾਨ੍ ਤਯ੍ਾਜਿਯਤੁੰ ਰੋਗਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤਕਰ੍ੱਤੁਞ੍ਚ ਤੇਭਯ੍ਃ

ਸ਼ਕ੍ਿਤਮਾਿਧਪਤਯ੍ਞ੍ਚ ਦਦ|ੌ
Ⅱ ਅਪਰਞ੍ਚ ਈਸ਼ਵ੍ਰੀਯਰਾਜਯ੍ਸਯ੍ ਸੁਸੰਵਾਦੰ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਿਯਤੁਮ੍ ਰੋਿਗਣਾਮਾਰੋਗਯ੍ੰ ਕਰ੍ੱਤੁਞ੍ਚ ਪਰ੍ੇਰਣਕਾਲੇ ਤਾਨ੍

ਜਗਾਦ|
Ⅲ ਯਾਤਾਰ੍ਥੰ ਯਸ਼਼੍ਿਟ ਰਸ੍ਤਪੁਟਕੰ ਭਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ ਮੁਦਾ ਿਦਤੀਯਵਸ੍ਤਮ੍, ਏਸ਼਼ਾਂ ਿਕਮਿਪ ਮਾ ਗʼਹ੍ਲੀਤ|
Ⅳ ਯੂਯਞ੍ਚ ਯੰਿਨਵੇਸ਼ਨੰ ਪਰ੍ਿਵਸ਼ਥ ਨਗਰਤਯ੍ਾਗਪਰ੍ੱਯਨਤੰ ਤੰਿਨਵੇਸ਼ਨੇ ਿਤਸ਼਼੍ਠਤ|
Ⅴ ਤਤ ਯਿਦ ਕਸਯ੍ਿਚਤ੍ ਪੁਰਸਯ੍ ਲੋਕਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮਾਿਤਥਯ੍ੰ ਨ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਿਤ ਤਿਰ ਤਸ੍ਮਾਨੰਗਰਾਦ੍ ਗਮਨਕਾਲੇ

ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਿਵਰੁੱਧੰ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਾਰ੍ਥੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਪਦਧੂਲੀਃ ਸਮ੍ਪਾਤਯਤ|
Ⅵਅਥ ਤੇ ਪਰ੍ਸ੍ਥਾਯ ਸਰ੍ੱਵਤ ਸੁਸੰਵਾਦੰ ਪਰ੍ਚਾਰਿਯਤੁੰ ਪੀਿਡਤਾਨ੍ ਸਵ੍ਸ੍ਥਾਨ੍ ਕਰ੍ੱਤੁਞ੍ਚ ਗਰ੍ਾਮੇਸ਼਼ੁ ਭਿਮਤੁੰ ਪਰ੍ਾਰੇਿਭਰ|ੇ
Ⅶ ਏਤਿਰ ਹੇਰੋਦ੍ ਰਾਜਾ ਯੀਸ਼ੋਃ ਸਰ੍ੱਵਕਰ੍ੰਮਣਾਂ ਵਾਰ੍ੱਤਾਂ ਸ਼ਤਾ ਭʼਸ਼ਮੁਿਦਿਵਜੇ
Ⅷ ਯਤਃ ਕੇਿਚਦੂਚੁਰਯ੍ੋਹਨ੍ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਦੁਦਿਤਸ਼਼੍ਠਤ੍| ਕੇਿਚਦੂਚੁਃ, ਏਿਲਯੋ ਦਰ੍ਸ਼ਨੰ ਦੱਤਵਾਨ੍; ਏਵਮਨਯ੍ਲੋਕਾ

ਊਚੁਃ ਪੂਰ੍ੱਵੀਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਦੀ ਸਮੁੱਿਥਤਃ|
Ⅸ ਿਕਨ੍ਤੁ ਹੇਰੋਦੁਵਾਚ ਯੋਹਨਃ ਿਸ਼ਰ(ੋਅ)ਹਮਿਛਨਦਮ੍ ਇਦਾਨੀਂ ਯਸਯ੍ੇਦʼ◌ੱਕਰ੍ੰਮਣਾਂ ਵਾਰ੍ੱਤਾਂ ਪਰ੍ਾਪ੍ਨਿਮ ਸ

ਕਃ? ਅਥ ਸ ਤੰ ਦਸ਼਼੍ਟਮੁ੍ ਐੱਛਤ੍|
Ⅹਅਨਨ੍ਤਰੰ ਪਰ੍ੇਿਰਤਾਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਗਤਯ੍ ਯਾਿਨ ਯਾਿਨ ਕਰ੍ੰਮਾਿਣ ਚਕਸ੍ਤਾਿਨ ਯੀਸ਼ਵੇ ਕਥਯਾਮਾਸੁਃ ਤਤਃ ਸ ਤਾਨ੍

ਬੈਤ੍ਸੈਦਾਨਾਮਕਨਗਰਸਯ੍ ਿਵਜਨੰ ਸ੍ਥਾਨੰ ਨੀਤਾ ਗੁਪ੍ਤੰ ਜਗਾਮ|
Ⅺ ਪਸ਼੍ਚਾਲ੍ ਲੋਕਾਸ੍ਤਦ੍ ਿਵਿਦਤਾ ਤਸਯ੍ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਯਯੁਃ; ਤਤਃ ਸ ਤਾਨ੍ ਨਯਨ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੀਯਰਾਜਯ੍ਸਯ੍

ਪਰ੍ਸਙ੍ਗਮੁਕ੍ਤਵਾਨ੍, ਯੇਸ਼਼ਾਂ ਿਚਿਕਤ੍ਸਯਾ ਪਰ੍ਯੋਜਨਮ੍ ਆਸੀਤ੍ ਤਾਨ੍ ਸਵ੍ਸ੍ਥਾਨ੍ ਚਕਾਰ ਚ|
Ⅻ ਅਪਰਞ੍ਚ ਿਦਵਾਵਸੰਨੇ ਸਿਤ ਦਾਦਸ਼ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾ ਯੀਸ਼ੋਰਨ੍ਿਤਕਮ੍ ਏਤਯ੍ ਕਥਯਾਮਾਸੁਃ, ਵਯਮਤ

ਪਰ੍ਾਨ੍ਤਰਸ੍ਥਾਨੇ ਿਤਸ਼਼੍ਠਾਮਃ, ਤਤੋ ਨਗਰਾਿਣ ਗਰ੍ਾਮਾਿਣ ਗਤਾ ਵਾਸਸ੍ਥਾਨਾਿਨ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ ਭਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਦਵਯ੍ਾਿਣ ੇਤੁੰ
ਜਨਿਨਵਹੰ ਭਵਾਨ੍ ਿਵਸʼਜਤੁ|

ⅩⅢ ਤਦਾ ਸ ਉਵਾਚ, ਯੂਯਮੇਵ ਤਾਨ੍ ਭੇਜਯਧਵ੍ੰ; ਤਤਸ੍ਤੇ ਪਰ੍ੋਚੁਰਸ੍ਮਾਕੰ ਿਨਕਟੇ ਕੇਵਲੰ ਪਞ੍ਚ ਪੂਪਾ ਦੌ ਮਤ੍ਸਯ੍ੌ
ਚ ਿਵਦਯ੍ਨ੍ਤ,ੇ ਅਤਏਵ ਸ੍ਥਾਨਾਨ੍ਤਰਮ੍ ਇਤਾ ਿਨਿਮੱਤਮੇਤੇਸ਼਼ਾਂ ਭਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਦਵਯ੍ੇਸ਼਼ੁ ਨ ੀਤੇਸ਼਼ੁ ਨ ਭਵਿਤ|

ⅩⅣ ਤਤ ਪਰ੍ਾਯੇਣ ਪਞ੍ਚਸਹਸਰ੍ਾਿਣ ਪੁਰੁਸ਼਼ਾ ਆਸਨ੍|
ⅩⅤ ਤਦਾ ਸ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਨ੍ ਜਗਾਦ ਪਞ੍ਚਾਸ਼ਤ੍ ਪਞ੍ਚਾਸ਼ੱਜਨੈਃ ਪੰਕ੍ਤੀਕʼਤਯ੍ ਤਾਨੁਪਵੇਸ਼ਯਤ, ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤੇ

ਤਦਨੁਸਾਰੇਣ ਸਰ੍ੱਵਲੋਕਾਨੁਪਵੇਸ਼ਯਾਪਾਸੁਃ|
ⅩⅥਤਤਃ ਸ ਤਾਨ੍ ਪਞ੍ਚਪੂਪਾਨ੍ ਮੀਨਦਯਞ੍ਚਗʼਹੀਤਾ ਸਵ੍ਰ੍ਗੰ ਿਵਲੋਕਯ੍ੇਸ਼ਵ੍ਰਗੁਣਾਨ੍ ਕੀਰ੍ੱਤਯਾਞ੍ਚ ੇ ਭਙ੍ਕ੍ਤਾ

ਚ ਲੋਕੇਭਯ੍ਃ ਪਿਰਵੇਸ਼਼ਣਾਰ੍ਥੰ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ੇਸ਼਼ੁ ਸਮਰ੍ਪਯਾਮ੍ਬਭੂਵ|
ⅩⅦ ਤਤਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਭੁਕ੍ਤਾ ਤʼਪ੍ਿਤੰ ਗਤਾ ਅਵਿਸ਼ਸ਼਼੍ਟਾਨਾਞ੍ਚ ਦਾਦਸ਼ ਡੱਲਕਾਨ੍ ਸੰਜਗʼਹੁਃ|
ⅩⅧ ਅਥੈਕਦਾ ਿਨਰ੍ਜਨੇ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ੈਃ ਸਹ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਾਕਾਲੇ ਤਾਨ੍ ਪਪਰ੍ੱਛ, ਲੋਕਾ ਮਾਂ ਕੰ ਵਦਨ੍ਿਤ?
ⅩⅨ ਤਤਸ੍ਤੇ ਪਰ੍ਾਚੁਃ, ਤਾਂ ਯੋਹਨ੍ਮੱਜਕੰ ਵਦਨ੍ਿਤ; ਕੇਿਚਤ੍ ਤਾਮ੍ ਏਿਲਯੰ ਵਦਨ੍ਿਤ, ਪੂਰ੍ੱਵਕਾਿਲਕਃ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍

ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਦੀ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਦ੍ ਉਦਿਤਸ਼਼੍ਠਦ੍ ਇਤਯ੍ਿਪ ਕੇਿਚਦ੍ ਵਦਨ੍ਿਤ|
ⅩⅩ ਤਦਾ ਸ ਉਵਾਚ, ਯੂਯੰ ਮਾਂ ਕੰ ਵਦਥ? ਤਤਃ ਿਪਤਰ ਉਕ੍ਤਵਾਨ੍ ਤਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਾਿਭਿਸ਼਼ਕ੍ਤਃ ਪੁਰੁਸ਼਼ਃ|
ⅩⅪ ਤਦਾ ਸ ਤਾਨ੍ ਦʼਢਮਾਿਦਦੇਸ਼, ਕਥਾਮੇਤਾਂ ਕਸ੍ਮੈਿਚਦਿਪ ਮਾ ਕਥਯਤ|
ⅩⅫ ਸ ਪੁਨਰੁਵਾਚ, ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਪੁਤੇਣ ਵਹੁਯਾਤਨਾ ਭੋਕ੍ਤਵਯ੍ਾਃ ਪਰ੍ਾਚੀਨਲੋਕੈਃ ਪਰ੍ਧਾਨਯਾਜਕੈਰਧਯ੍ਾਪਕੈਸ਼੍ਚ

ਸੋਵਜ੍ਞਾਯ ਹਨ੍ਤਵਯ੍ਃ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤʼਤੀਯਿਦਵਸੇ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਤ੍ ਤੇਨੱਥਾਤਵਯ੍ਮ੍|
ⅩⅩⅢ ਅਪਰੰ ਸ ਸਰ੍ੱਵਾਨੁਵਾਚ, ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਯਿਦ ਮਮ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਗਨ੍ਤੁੰ ਵਾਞ੍ਛਿਤ ਤਿਰ ਸ ਸਵ੍ੰ ਦਾਮਯ੍ਤ,ੁ ਿਦਨੇ

ਿਦਨੇ ਕਸ਼ੰ ਗʼਹੀਤਾ ਚ ਮਮ ਪਸ਼੍ਚਾਦਾਗੱਛਤ|ੁ
ⅩⅩⅣ ਯਤੋ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਸਵ੍ਪਰ੍ਾਣਾਨ੍ ਿਰਰਕ੍ਿਸ਼਼ਸ਼਼ਿਤ ਸ ਤਾਨ੍ ਹਾਰਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ, ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਨ੍ ਮਦਰ੍ਥੰ ਪਰ੍ਾਣਾਨ੍

ਹਾਰਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਸ ਤਾਨ੍ ਰਕ੍ਿਸ਼਼ਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅤ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਯਿਦ ਸਰ੍ੱਵੰ ਜਗਤ੍ ਪਰ੍ਾਪ੍ਨਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸਵ੍ਪਰ੍ਾਣਾਨ੍ ਹਾਰਯਿਤ ਸਵ੍ਯੰ ਿਵਨਸ਼ਯ੍ਿਤ ਚ ਤਿਰ ਤਸਯ੍

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

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

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

ⅩⅩⅨ ਅਥ ਤਸਯ੍ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਕਾਲੇ ਤਸਯ੍ ਮੁਖਾਕʼਿਤਰਨਯ੍ਰੂਪਾ ਜਾਤਾ, ਤਦੀਯੰ ਵਸ੍ਤਮੁੱਜਵ੍ਲਸ਼ੁਕ੍ਲੰ ਜਾਤ|ੰ
ⅩⅩⅩ ਅਪਰਞ੍ਚ ਮੂਸਾ ਏਿਲਯਸ਼੍ਚੋਭੌ ਤੇਜਿਸਵ੍ਨੌ ਦʼਸ਼਼੍ਟੌ
ⅩⅩⅪ ਤੌ ਤੇਨ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ਪੁਰੇ ਯੋ ਮʼਤਯ੍ੁਃ ਸਾਿਧਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਤਦੀਯਾਂ ਕਥਾਂ ਤੇਨ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਕਥਿਯਤੁਮ੍ ਆਰੇਭਾਤੇ|
ⅩⅩⅫ ਤਦਾ ਿਪਤਰਾਦਯਃ ਸਵ੍ਸਯ੍ ਸਙ੍ਿਗਨ ਿਨਦਯਾਕʼਸ਼਼੍ਟਾ ਆਸਨ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ ਜਾਗਿਰਤਾ ਤਸਯ੍ ਤੇਜਸ੍ਤੇਨ

ਸਾਰ੍ੱਧਮ੍ ਉੱਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ਤੌ ਜਨੌ ਚ ਦਦʼਸ਼ੁਃ|
ⅩⅩⅩⅢਅਥ ਤਯੋਰੁਭਯੋ ਰ੍ਗਮਨਕਾਲੇ ਿਪਤਰੋ ਯੀਸ਼ੁੰ ਬਭਾਸ਼਼ੇ, ਹੇ ਗੁਰ(ੋਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਸ੍ਥਾਨੇ(ਅ)ਸ੍ਿਮਨ੍ ਸ੍ਿਥਿਤਃ

ਸ਼ੁਭਾ, ਤਤ ਏਕਾ ਤਦਰ੍ਥਾ, ਏਕਾ ਮੂਸਾਰ੍ਥਾ, ਏਕਾ ਏਿਲਯਾਰ੍ਥਾ, ਇਿਤ ਿਤਸਰ੍ਃ ਕੁਟਯ੍ੋਸ੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਿਨਰ੍ੰਮੀਯਨ੍ਤਾ,ਂ
ਇਮਾਂ ਕਥਾਂ ਸ ਨ ਿਵਿਵਚਯ੍ ਕਥਯਾਮਾਸ|

ⅩⅩⅩⅣ ਅਪਰਞ੍ਚ ਤਦਾਕਯ੍ਵਦਨਕਾਲੇ ਪਯੋਦ ਏਕ ਆਗਤਯ੍ ਤੇਸ਼਼ਾਮੁਪਿਰ ਛਾਯਾਂ ਚਕਾਰ, ਤਤਸ੍ਤਨ੍ਮਧਯ੍ੇ
ਤਯੋਃ ਪਰ੍ਵੇਸ਼ਾਤ੍ ਤੇ ਸ਼ਸ਼ਙ੍ਿਕਰੇ|

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

ⅩⅩⅩⅥ ਇਿਤ ਸ਼ਬ੍ਦੇ ਜਾਤੇ ਤੇ ਯੀਸ਼ੁਮੇਕਾਿਕਨੰ ਦਦʼਸ਼ੁਃ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੇ ਤਦਾਨੀਂ ਤਸਯ੍ ਦਰ੍ਸ਼ਨਸਯ੍ ਵਾਚਮੇਕਾਮਿਪ
ਨਕ੍ਤਾ ਮਨਃਸੁ ਸ੍ਥਾਪਯਾਮਾਸੁਃ|

ⅩⅩⅩⅦ ਪਰ(ੇਅ)ਹਿਨ ਤੇਸ਼਼ੁ ਤਸ੍ਮਾੱਛੈਲਾਦ੍ ਅਵਰੂਢੇਸ਼਼ੁ ਤੰ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਬਹਵੋ ਲੋਕਾ ਆਜਗ੍ਮੁਃ|
ⅩⅩⅩⅧ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਮਧਯ੍ਾਦ੍ ਏਕੋ ਜਨ ਉੱਚੈਰੁਵਾਚ, ਹੇ ਗੁਰੋ ਅਹੰ ਿਵਨਯੰ ਕਰੋਿਮ ਮਮ ਪੁਤੰ ਪਰ੍ਿਤ ਕʼਪਾਦʼਸ਼਼੍ਿਟੰ

ਕਰੋਤੁ, ਮਮ ਸ ਏਵੈਕਃ ਪੁਤਃ|
ⅩⅩⅩⅨ ਭੂਤੇਨ ਧʼਤਃ ਸਨ੍ ਸੰ ਪਰ੍ਸਭੰ ਚੀੱਛਬ੍ਦੰ ਕਰੋਿਤ ਤਨ੍ਮੁਖਾਤ੍ ਫੇਣਾ ਿਨਰ੍ਗੱਛਨ੍ਿਤ ਚ, ਭੂਤ ਇੱਥੰ ਿਵਦਾਰ੍ੱਯ

ਕ੍ਿਲਸ਼਼੍ਟਾ ਪਰ੍ਾਯਸ਼ਸ੍ਤੰ ਨ ਤਯ੍ਜਿਤ|
ⅩⅬ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤੰ ਭੂਤੰ ਤਯ੍ਾਜਿਯਤੁੰ ਤਵ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਸਮੀਪੇ ਨਯ੍ਵੇਦਯੰ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੇ ਨ ਸ਼ੇਕੁਃ|
ⅩⅬⅠਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਰਵਾਦੀਤ੍, ਰੇਆਿਵਸ਼ਵ੍ਾਿਸਨ੍ ਿਵਪਥਗਾਿਮਨ੍ ਵੰਸ਼ ਕਿਤਕਾਲਾਨ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਸਹ ਸ੍ਥਾਸਯ੍ਾਮਯ੍ਹੰ

ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਆਚਰਣਾਿਨ ਚ ਸਿਹਸ਼਼ਯ੍?ੇ ਤਵ ਪੁਤਿਮਹਾਨਯ|
ⅩⅬⅡ ਤਤਸ੍ਤਸ੍ਿਮੰਨਾਗਤਮਾਤੇ ਭੂਤਸ੍ਤੰ ਭੂਮੌ ਪਾਤਿਯਤਾ ਿਵਦਦਾਰ; ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਮਮੇਧਯ੍ੰ ਭੂਤੰ ਤਰ੍ਜਿਯਤਾ

ਬਾਲਕੰ ਸਵ੍ਸ੍ਥੰ ਕʼਤਾ ਤਸਯ੍ ਿਪਤਿਰ ਸਮਰ੍ਪਯਾਮਾਸ|
ⅩⅬⅢ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਮਹਾਸ਼ਕ੍ਿਤਮ੍ ਇਮਾਂ ਿਵਲੋਕਯ੍ ਸਰ੍ੱਵੇ ਚਮੱਚਕਃ; ਇੱਥੰ ਯੀਸ਼ੋਃ ਸਰ੍ੱਵਾਿਭਃ ਿ ਯਾਿਭਃ

ਸਰ੍ੱਵੈਰ੍ਲੋਕੈਰਾਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯੇ ਮਨਯ੍ਮਾਨੇ ਸਿਤ ਸ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਨ੍ ਬਭਾਸ਼਼ੇ,
ⅩⅬⅣ ਕਥੇਯੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਕਰ੍ਣੇਸ਼਼ੁ ਪਰ੍ਿਵਸ਼ਤੁ, ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਪੁਤੋ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਾਣਾਂ ਕਰੇਸ਼਼ੁ ਸਮਰ੍ਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਤੇ|
ⅩⅬⅤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੇ ਤਾਂ ਕਥਾਂ ਨ ਬੁਬੁਿਧਰ,ੇ ਸ੍ਪਸ਼਼੍ਟਤਾਭਾਵਾਤ੍ ਤਸਯ੍ਾ ਅਿਭਪਰ੍ਾਯਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਬੋਧਗਮਯ੍ੋ ਨ ਬਭੂਵ; ਤਸਯ੍ਾ

ਆਸ਼ਯਃ ਕ ਇਤਯ੍ਿਪ ਤੇ ਭਯਾਤ੍ ਪਰ੍ਸ਼਼੍ਟੁੰ ਨ ਸ਼ੇਕੁਃ|
ⅩⅬⅥ ਤਦਨਨ੍ਤਰੰ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਕਃ ਸ਼ਰ੍ੇਸ਼਼੍ਠਃ ਕਥਾਮੇਤਾਂ ਗʼਹੀਤਾ ਤੇ ਿਮਥੋ ਿਵਵਾਦੰ ਚਕਃ|
ⅩⅬⅦ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਮਨਿਭਪਰ੍ਾਯੰ ਿਵਿਦਤਾ ਬਾਲਕਮੇਕੰ ਗʼਹੀਤਾ ਸਵ੍ਸਯ੍ ਿਨਕਟੇ ਸ੍ਥਾਪਿਯਤਾ ਤਾਨ੍ ਜਗਾਦ,
ⅩⅬⅧਯੋ ਜਨ ਮਮ ਨਾਮ੍ਨਾਸਯ੍ ਬਾਲਾਸਯ੍ਾਿਤਥਯ੍ੰ ਿਵਦਧਾਿਤ ਸ ਮਮਾਿਤਥਯ੍ੰ ਿਵਦਧਾਿਤ, ਯਸ਼੍ਚ ਮਮਾਿਤਥਯ੍ੰ

ਿਵਦਧਾਿਤ ਸ ਮਮ ਪਰ੍ੇਰਕਸਯ੍ਾਿਤਥਯ੍ੰ ਿਵਦਧਾਿਤ, ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਮਧਯ੍ੇਯਃ ਸਵ੍ੰ ਸਰ੍ੱਵਸ੍ਮਾਤ੍ ਕ੍ਸ਼਼ੁਦੰ ਜਾਨੀਤੇ ਸ ਏਵ
ਸ਼ਰ੍ੇਸ਼਼੍ਠ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

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

Ⅼ ਤੰ ਮਾ ਿਨਸ਼਼ੇਧਤ, ਯਤੋ ਯੋ ਜਨਸ੍ਮਾਕੰ ਨ ਿਵਪਕ੍ਸ਼਼ਃ ਸ ਏਵਾਸ੍ਮਾਕੰ ਸਪਕ੍ਸ਼਼ੋ ਭਵਿਤ|
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ⅬⅠ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਤਸਯ੍ਾਰੋਹਣਸਮਯ ਉਪਸ੍ਿਥਤੇ ਸ ਸ੍ਿਥਰਚੇਤਾ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮੰ ਪਰ੍ਿਤ ਯਾਤਾਂ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਿਨਸ਼੍ਿਚਤਯ੍ਾਗਰ੍ੇ
ਦੂਤਾਨ੍ ਪਰ੍ੇਸ਼਼ਯਾਮਾਸ|

ⅬⅡ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤੇ ਗਤਾ ਤਸਯ੍ ਪਰ੍ਯੋਜਨੀਯਦਵਯ੍ਾਿਣ ਸੰਗਰ੍ਹੀਤੁੰ ਸ਼ੋਿਮਰੋਣੀਯਾਨਾਂ ਗਰ੍ਾਮੰ ਪਰ੍ਿਵਿਵਸ਼ੁਃ|
ⅬⅢ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮੰ ਨਗਰੰ ਯਾਿਤ ਤਤੋ ਹੇਤੋ ਰ੍ਲੋਕਾਸ੍ਤਸਯ੍ਾਿਤਥਯ੍ੰ ਨ ਚਕਃ|
ⅬⅣਅਤਏਵ ਯਾਕੂਬਯ੍ੋਹਨੌ ਤਸਯ੍ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ੌ ਤਦ੍ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਜਗਦਤੁਃ, ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ ਏਿਲਯੋ ਯਥਾ ਚਕਾਰ ਤਥਾ ਵਯਮਿਪ

ਿਕੰ ਗਗਣਾਦ੍ ਆਗਨ੍ਤੁਮ੍ ਏਤਾਨ੍ ਭਸ੍ਮੀਕਰ੍ੱਤੁਞ੍ਚ ਵਹ੍ਿਨਮਾਜ੍ਞਾਪਯਾਮਃ? ਭਵਾਨ੍ ਿਕਿਮੱਛਿਤ?
ⅬⅤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਮੁਖੰ ਪਰਾਵਰ੍ਤਯ੍ ਤਾਨ੍ ਤਰ੍ਜਿਯਤਾ ਗਿਦਤਵਾਨ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਮਨਭਾਵਃ ਕਃ, ਇਿਤ ਯੂਯੰ ਨ

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

ਤੇ ਯਯੁਃ|
ⅬⅦ ਤਦਨਨ੍ਤਰੰ ਪਿਥ ਗਮਨਕਾਲੇ ਜਨ ਏਕਸ੍ਤੰ ਬਭਾਸ਼਼,ੇ ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ ਭਵਾਨ੍ ਯਤ ਯਾਿਤ ਭਵਤਾ ਸਹਾਹਮਿਪ ਤਤ

ਯਾਸਯ੍ਾਿਮ|
ⅬⅧ ਤਦਾਨੀਂ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਮੁਵਾਚ, ਗੋਮਾਯੂਨਾਂ ਗਰ੍ੱਤਾ ਆਸਤੇ, ਿਵਹਾਯਸੀਯਿਵਹਗਾ◌ाਨਾਂ ਨੀਡਾਿਨ ਚ ਸਨ੍ਿਤ,

ਿਕਨ੍ਤੁ ਮਾਨਵਤਨਯਸਯ੍ ਿਸ਼ਰਃ ਸ੍ਥਾਪਿਯਤੁੰ ਸ੍ਥਾਨੰ ਨਾਸ੍ਿਤ|
ⅬⅨ ਤਤਃ ਪਰੰ ਸ ਇਤਰਜਨੰ ਜਗਾਦ, ਤੰ ਮਮ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਏਿਹ; ਤਤਃ ਸ ਉਵਾਚ, ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਿਪਤਰੰ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨੇ

ਸ੍ਥਾਪਿਯਤੁੰ ਮਾਮਾਿਦਸ਼ਤ|ੁ
ⅬⅩਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਰੁਵਾਚ, ਮʼਤਾ ਮʼਤਾਨ੍ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨੇ ਸ੍ਥਾਪਯਨ੍ਤੁ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੰ ਗਤੇਸ਼ਵ੍ਰੀਯਰਾਜਯ੍ਸਯ੍ ਕਥਾਂ ਪਰ੍ਚਾਰਯ|
ⅬⅪ ਤਤੋਨਯ੍ਃ ਕਥਯਾਮਾਸ, ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ ਮਯਾਿਪ ਭਵਤਃ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਗੰਸਯ੍ਤੇ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਮਮ ਿਨਵੇਸ਼ਨਸਯ੍

ਪਿਰਜਨਾਨਾਮ੍ ਅਨੁਮਿਤੰ ਗਰ੍ਹੀਤੁਮ੍ ਅਹਮਾਿਦਸ਼ਯ੍ੈ ਭਵਤਾ|
ⅬⅫਤਦਾਨੀਂ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤੰ ਪਰ੍ੋਕ੍ਤਵਾਨ੍, ਯੋ ਜਨ ਲਾਙ੍ਗਲੇ ਕਰਮਰ੍ਪਿਯਤਾ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਪਸ਼ਯ੍ਿਤ ਸਈਸ਼ਵ੍ਰੀਯਰਾਜਯ੍ੰ

ਨਾਰਿਤ|

Ⅹ
Ⅰ ਤਤਃ ਪਰੰ ਪਰ੍ਭੁਰਪਰਾਨ੍ ਸਪ੍ਤਿਤਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਨ੍ ਿਨਯੁਜਯ੍ ਸਵ੍ਯੰ ਯਾਿਨ ਨਗਰਾਿਣ ਯਾਿਨ ਸ੍ਥਾਨਾਿਨ ਚ

ਗਿਮਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਤਾਿਨ ਨਗਰਾਿਣ ਤਾਿਨ ਸ੍ਥਾਨਾਿਨ ਚ ਪਰ੍ਿਤ ਦੌ ਦੌ ਜਨੌ ਪਰ੍ਿਹਤਵਾਨ੍|
Ⅱ ਤੇਭਯ੍ਃ ਕਥਯਾਮਾਸ ਚ ਸ਼ਸਯ੍ਾਿਨ ਬਹੂਨੀਿਤ ਸਤਯ੍ੰ ਿਕਨ੍ਤੁ ਛੇਦਕਾ ਅਲ੍ਪੇ; ਤਸ੍ਮਾੱਧੇਤੋਃ ਸ਼ਸਯ੍ਕ੍ਸ਼਼ੇਤੇ

ਛੇਦਕਾਨ੍ ਅਪਰਾਨਿਪ ਪਰ੍ੇਸ਼਼ਿਯਤੁੰ ਕ੍ਸ਼਼ੇਤਸਵ੍ਾਿਮਨੰ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯਧਵ੍ੰ|
Ⅲ ਯੂਯੰ ਯਾਤ, ਪਸ਼ਯ੍ਤ, ਵʼਕਾਣਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਮੇਸ਼਼ਸ਼ਾਵਕਾਿਨਵ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਹਣੋਿਮ|
Ⅳ ਯੂਯੰ ਕ੍ਸ਼਼ੁਦੰ ਮਹਦ੍ ਵਾ ਵਸਨਸਮ੍ਪੁਟਕੰ ਪਾਦੁਕਾਸ਼੍ਚ ਮਾ ਗʼਹ੍ਲੀਤ, ਮਾਰ੍ਗਮਧਯ੍ੇ ਕਮਿਪ ਮਾ ਨਮਤ ਚ|
Ⅴ ਅਪਰਞ੍ਚ ਯੂਯੰ ਯਦ੍ ਯਤ੍ ਿਨਵੇਸ਼ਨੰ ਪਰ੍ਿਵਸ਼ਥ ਤਤ ਿਨਵੇਸ਼ਨਸਯ੍ਾਸਯ੍ ਮਙ੍ਗਲੰ ਭੂਯਾਿਦਿਤ ਵਾਕਯ੍ੰ ਪਰ੍ਥਮੰ

ਵਦਤ|
Ⅵ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਨਵੇਸ਼ਨੇ ਯਿਦ ਮਙ੍ਗਲਪਾਤੰ ਸ੍ਥਾਸਯ੍ਿਤ ਤਿਰ ਤਨ੍ਮਙ੍ਗਲੰ ਤਸਯ੍ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ, ਨਚੇਤ੍

ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਪਰਾਵਰ੍ੱਿਤਸ਼਼ਯ੍ਤੇ|
Ⅶ ਅਪਰਞ੍ਚ ਤੇ ਯਤ੍ਿਕਞ੍ਿਚਦ੍ ਦਾਸਯ੍ਨ੍ਿਤ ਤਦੇਵ ਭੁਕ੍ਤਾ ਪੀਤਾ ਤਸ੍ਿਮੰਿਨਵੇਸ਼ਨੇ ਸ੍ਥਾਸਯ੍ਥ; ਯਤਃ

ਕਰ੍ੰਮਕਾਰੀ ਜਨ ਭʼਿਤਮ੍ ਅਰਿਤ; ਗʼਹਾਦ੍ ਗʼਹੰ ਮਾ ਯਾਸਯ੍ਥ|
Ⅷ ਅਨਯ੍ੱਚ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਸੁ ਿਕਮਿਪ ਨਗਰੰ ਪਰ੍ਿਵਸ਼਼੍ਟੇਸ਼਼ੁ ਲੋਕਾ ਯਿਦ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਆਿਤਥਯ੍ੰ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ, ਤਿਰ

ਯਤ੍ ਖਾਦਯ੍ਮ੍ ਉਪਸ੍ਥਾਸਯ੍ਨ੍ਿਤ ਤਦੇਵ ਖਾਿਦਸ਼਼ਯ੍ਥ|
Ⅸ ਤੰਨਗਰਸ੍ਥਾਨ੍ ਰੋਿਗਣਃ ਸਵ੍ਸ੍ਥਾਨ੍ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਥ, ਈਸ਼ਵ੍ਰੀਯੰ ਰਾਜਯ੍ੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਅਨ੍ਿਤਕਮ੍ ਆਗਮਤ੍

ਕਥਾਮੇਤਾਞ੍ਚ ਪਰ੍ਚਾਰਿਯਸ਼਼ਯ੍ਥ|
Ⅹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਕਮਿਪ ਪੁਰੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਸੁ ਪਰ੍ਿਵਸ਼਼੍ਟੇਸ਼਼ੁ ਲੋਕਾ ਯਿਦ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ਆਿਤਥਯ੍ੰ ਨ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ, ਤਿਰ ਤਸਯ੍

ਨਗਰਸਯ੍ ਪਨ੍ਥਾਨੰ ਗਤਾ ਕਥਾਮੇਤਾਂ ਵਿਦਸ਼਼ਯ੍ਥ,
Ⅺ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਨਗਰੀਯਾ ਯਾ ਧੂਲਯ੍ੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਸੁ ਸਮਲਗਨ੍ ਤਾ ਅਿਪ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਪਰ੍ਾਿਤਕੂਲਯ੍ੇਨ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਾਰ੍ਥੰ

ਸਮ੍ਪਾਤਯਾਮਃ; ਤਥਾਪੀਸ਼ਵ੍ਰਰਾਜਯ੍ੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸਮੀਪਮ੍ ਆਗਤਮ੍ ਇਿਤ ਿਨਸ਼੍ਿਚਤੰ ਜਾਨੀਤ|
Ⅻ ਅਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਭਯ੍ੰ ਯਥਾਰ੍ਥੰ ਕਥਯਾਿਮ, ਿਵਚਾਰਿਦਨੇ ਤਸਯ੍ ਨਗਰਸਯ੍ ਦਸ਼ਾਤਃ ਿਸਦੋਮੋ ਦਸ਼ਾ ਸਹਯ੍ਾ

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

ⅩⅣ ਅਤੋ ਿਵਚਾਰਿਦਵਸੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਦਸ਼ਾਤਃ ਸੋਰਸੀਦੋਂਿਨਵਾਿਸਨਾਂ ਦਸ਼ਾ ਸਹਯ੍ਾ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
ⅩⅤ ਹੇ ਕਫਰ੍ਨਾਹੂਮ੍, ਤੰ ਸਵ੍ਰ੍ਗੰ ਯਾਵਦ੍ ਉਂਨਤਾ ਿਕਨ੍ਤੁ ਨਰਕੰ ਯਾਵਤ੍ ਨਯ੍ਗ੍ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਸ|
ⅩⅥਯੋ ਜਨ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਵਾਕਯ੍ੰ ਗʼਹ੍ਲਾਿਤ ਸ ਮਮੈਵ ਵਾਕਯ੍ੰ ਗʼਹ੍ਲਾਿਤ; ਿਕਞ੍ਚ ਯੋ ਜਨ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਅਵਜ੍ਞਾਂ

ਕਰੋਿਤ ਸ ਮਮੈਵਾਵਜ੍ਞਾਂ ਕਰੋਿਤ; ਯੋ ਜਨ ਮਮਾਵਜ੍ਞਾਂ ਕਰੋਿਤ ਚ ਸ ਮਤ੍ਪਰ੍ੇਰਕਸਯ੍ੈਵਾਵਜ੍ਞਾਂ ਕਰੋਿਤ|
ⅩⅦ ਅਥ ਤੇ ਸਪ੍ਤਿਤਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾ ਆਨਨ੍ਦੇਨ ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਗਤਯ੍ ਕਥਯਾਮਾਸੁਃ, ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ ਭਵਤੋ ਨਾਮ੍ਨਾ ਭੂਤਾ

ਅਪਯ੍ਸ੍ਮਾਕੰ ਵਸ਼ੀਭਵਨ੍ਿਤ|
ⅩⅧ ਤਦਾਨੀਂ ਸ ਤਾਨ੍ ਜਗਾਦ, ਿਵਦਯ੍ੁਤਿਮਵ ਸਵ੍ਰ੍ਗਾਤ੍ ਪਤਨ੍ਤੰ ਸ਼ੈਤਾਨਮ੍ ਅਦਰ੍ਸ਼ਮ੍|
ⅩⅨ ਪਸ਼ਯ੍ਤ ਸਰ੍ਪਾਨ੍ ਵʼਸ਼੍ਿਚਕਾਨ੍ ਿਰਪੋਃ ਸਰ੍ੱਵਪਰਾ ਮਾਸ਼ਂ੍ਚ ਪਦਤਲੈ ਰ੍ਦਲਿਯਤੁੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਭਯ੍ੰ ਸ਼ਕ੍ਿਤੰ

ਦਦਾਿਮ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਕਾਿਪ ਹਾਿਨ ਰ੍ਨ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
ⅩⅩ ਭੂਤਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਵਸ਼ੀਭਵਨ੍ਿਤ, ਏਤੰਿਨਿਮੱਤਤ੍ ਮਾ ਸਮੁੱਲਸਤ, ਸਵ੍ਰ੍ਗੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਨਾਮਾਿਨ ਿਲਿਖਤਾਿਨ

ਸਨ੍ਤੀਿਤ ਿਨਿਮੱਤੰ ਸਮੁੱਲਸਤ|
ⅩⅪ ਤਦ੍ਘਿਟਕਾਯਾਂ ਯੀਸ਼ੁ ਰ੍ਮਨਿਸ ਜਾਤਾਹ੍ਲਾਦਃ ਕਥਯਾਮਾਸ ਹੇ ਸਵ੍ਰ੍ਗਪʼਿਥਵਯ੍ੋਰੇਕਾਿਧਪਤੇ ਿਪਤਸ੍ਤੰ

ਜ੍ਞਾਨਵਤਾਂ ਿਵਦੁਸ਼਼ਾਞ੍ਚ ਲੋਕਾਨਾਂ ਪੁਰਸ੍ਤਾਤ੍ ਸਰ੍ੱਵਮੇਤਦ੍ ਅਪਰ੍ਕਾਸ਼ਯ੍ ਬਾਲਕਾਨਾਂ ਪੁਰਸ੍ਤਾਤ੍ ਪਰ੍ਾਕਾਸ਼ਯ
ਏਤਸ੍ਮਾੱਧੇਤੋਸ੍ਤਾਂ ਧਨਯ੍ੰ ਵਦਾਿਮ, ਹੇ ਿਪਤਿਰੱਥੰ ਭਵਤੁ ਯਦ੍ ਏਤਦੇਵ ਤਵ ਗੋਚਰ ਉੱਤਮਮ੍|

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

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

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

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

ⅩⅩⅥ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ੁਵਾਚ, ਅਤਾਰ੍ਥੇ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਯਾਂ ਿਕੰ ਿਲਿਖਤਮਸ੍ਿਤ? ਤੰ ਕੀਦʼਕ੍ ਪਠਿਸ?
ⅩⅩⅦ ਤਤਃ ਸੋਵਦਤ੍, ਤੰ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ਤਃਕਰਣੈਃ ਸਰ੍ੱਵਪਰ੍ਾਣੈਃ ਸਰ੍ੱਵਸ਼ਕ੍ਿਤਿਭਃ ਸਰ੍ੱਵਿਚੱਤੈਸ਼੍ਚ ਪਰ੍ਭੌ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰੇ

ਪਰ੍ੇਮ ਕੁਰ,ੁ ਸਮੀਪਵਾਿਸਿਨ ਸਵ੍ਵਤ੍ ਪਰ੍ੇਮ ਕੁਰੁ ਚ|
ⅩⅩⅧ ਤਦਾ ਸ ਕਥਯਾਮਾਸ, ਤੰ ਯਥਾਰ੍ਥੰ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵੋਚਃ, ਇੱਥਮ੍ ਆਚਰ ਤੇਨੈਵ ਜੀਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਸ|
ⅩⅩⅨ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਜਨਃ ਸਵ੍ੰ ਿਨਰ੍ੱਦੋਸ਼਼ੰ ਜ੍ਞਾਪਿਯਤੁੰ ਯੀਸ਼ੁੰ ਪਪਰ੍ੱਛ, ਮਮ ਸਮੀਪਵਾਸੀ ਕਃ? ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ੁਵਾਚ,
ⅩⅩⅩ ਏਕੋ ਜਨ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ਪੁਰਾਦ੍ ਿਯਰੀਹੋਪੁਰੰ ਯਾਿਤ, ਏਤਿਰ ਦਸਯ੍ੂਨਾਂ ਕਰੇਸ਼਼ੁ ਪਿਤਤੇ ਤੇ ਤਸਯ੍ ਵਸ੍ਤਾਿਦਕੰ

ਹʼਤਵਨ੍ਤਃ ਤਮਾਹਤਯ੍ ਮʼਤਪਰ੍ਾਯੰ ਕʼਤਾ ਤਯ੍ਕ੍ਤਾ ਯਯੁਃ|
ⅩⅩⅪ ਅਕਸ੍ਮਾਦ੍ ਏਕੋ ਯਾਜਕਸ੍ਤੇਨ ਮਾਰ੍ਗੇਣ ਗੱਛਨ੍ ਤੰ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਮਾਰ੍ਗਾਨਯ੍ਪਾਰ੍ਸ਼ਵ੍ੇਨ ਜਗਾਮ|
ⅩⅩⅫ ਇੱਥਮ੍ ਏਕੋ ਲੇਵੀਯਸ੍ਤਤ੍ਸ੍ਥਾਨੰ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ ਤਸਯ੍ਾਨ੍ਿਤਕੰ ਗਤਾ ਤੰ ਿਵਲੋਕਯ੍ਾਨਯ੍ੇਨ ਪਾਰ੍ਸ਼ਵ੍ੇਨ ਜਗਾਮ|
ⅩⅩⅩⅢ ਿਕਨ੍ਤੇਕਃ ਸ਼ੋਿਮਰੋਣੀਯੋ ਗੱਛਨ੍ ਤਤ੍ਸ੍ਥਾਨੰ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ ਤੰ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾਦਯਤ|
ⅩⅩⅩⅣਤਸਯ੍ਾਨ੍ਿਤਕੰ ਗਤਾ ਤਸਯ੍ ਕ੍ਸ਼਼ਤੇਸ਼਼ੁ ਤੈਲੰ ਦਾਕ੍ਸ਼਼ਾਰਸਞ੍ਚ ਪਰ੍ਕ੍ਿਸ਼਼ਪਯ੍ ਕ੍ਸ਼਼ਤਾਿਨ ਬੱਧਵ੍ਾ ਿਨਜਵਾਹਨਪਿਰ

ਤਮੁਪਵੇਸ਼ਯ੍ ਪਰ੍ਵਾਸੀਯਗʼਹਮ੍ ਆਨੀਯ ਤੰ ਿਸਸ਼਼ੇਵੇ|
ⅩⅩⅩⅤ ਪਰਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਦਵਸੇ ਿਨਜਗਮਨਕਾਲੇ ਦੌ ਮੁਦਾਪਾਦੌ ਤਦ੍ਗʼਹਸਵ੍ਾਿਮਨੇ ਦੱਤਾਵਦਤ੍ ਜਨਮੇਨੰ ਸੇਵਸਵ੍ ਤਤ

ਯ(ੋਅ)ਿਧਕੋ ਵਯ੍ਯੋ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਤਮਹੰ ਪੁਨਰਾਗਮਨਕਾਲੇ ਪਿਰਸ਼ੋਤ੍ਸਯ੍ਾਿਮ|
ⅩⅩⅩⅥ ਏਸ਼਼ਾਂ ਤਯਾਣਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਤਸਯ੍ ਦਸਯ੍ੁਹਸ੍ਤਪਿਤਤਸਯ੍ ਜਨਸਯ੍ ਸਮੀਪਵਾਸੀ ਕਃ? ਤਯਾ ਿਕੰ ਬੁਧਯ੍ਤੇ?
ⅩⅩⅩⅦ ਤਤਃ ਸ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਪਕਃ ਕਥਯਾਮਾਸ ਯਸ੍ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਦਯਾਂ ਚਕਾਰ| ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਃ ਕਥਯਾਮਾਸ ਤਮਿਪ

ਗਤਾ ਤਥਾਚਰ|
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ⅩⅩⅩⅧਤਤਃ ਪਰੰ ਤੇ ਗੱਛਨ੍ਤ ਏਕੰ ਗਰ੍ਾਮੰ ਪਰ੍ਿਵਿਵਸ਼ੁਃ; ਤਦਾ ਮਰ੍ਥਾਨਾਮਾ ਸ੍ਤੀ ਸਵ੍ਗʼਹੇ ਤਸਯ੍ਾਿਤਥਯ੍ੰ ਚਕਾਰ|
ⅩⅩⅩⅨ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਮਿਰਯਮ੍ ਨਾਮਧੇਯਾ ਤਸਯ੍ਾ ਭਿਗਨੀ ਯੀਸ਼ੋਃ ਪਦਸਮੀਪ ਉਵਿਵਸ਼ਯ੍ ਤਸਯ੍ੋਪਦੇਸ਼ਕਥਾਂ

ਸ਼ਰ੍ੋਤੁਮਾਰੇਭੇ|
ⅩⅬ ਿਕਨ੍ਤੁ ਮਰ੍ਥਾ ਨਾਨਾਪਿਰਚਰ੍ੱਯਾਯਾਂ ਵਯ੍ਗਰ੍ਾ ਬਭੂਵ ਤਸ੍ਮਾੱਧੇਤੋਸ੍ਤਸਯ੍ ਸਮੀਪਮਾਗਤਯ੍ ਬਭਾਸ਼਼;ੇ ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ

ਮਮ ਭਿਗਨੀ ਕੇਵਲੰ ਮਮੋਪਿਰ ਸਰ੍ੱਵਕਰ੍ੰਮਣਾਂ ਭਾਰਮ੍ ਅਰ੍ਿਪਤਵਤੀ ਤਤ ਭਵਤਾ ਿਕਞ੍ਿਚਦਿਪ ਨ ਮਨ ਿਨਧੀਯਤੇ
ਿਕਮ੍? ਮਮ ਸਾਹਾੱਯੰ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਭਵਾਨ੍ ਤਾਮਾਿਦਸ਼ਤ|ੁ

ⅩⅬⅠ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ੁਵਾਚ ਹੇ ਮਰ੍ਥੇ ਹੇ ਮਰ੍ਥੇ, ਤੰ ਨਾਨਾਕਾਰ੍ੱਯੇਸ਼਼ੁ ਿਚਨ੍ਿਤਤਵਤੀ ਵਯ੍ਗਰ੍ਾ ਚਾਿਸ,
ⅩⅬⅡ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪਰ੍ਯੋਜਨੀਯਮ੍ ਏਕਮਾਤਮ੍ ਆਸ੍ਤੇ| ਅਪਰਞ੍ਚ ਯਮੁੱਤਮੰ ਭਾਗੰ ਕੋਿਪ ਹਰ੍ੱਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ ਸਏਵ

ਮਿਰਯਮਾ ਵʼਤਃ|

Ⅺ
Ⅰ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਸ ਕਸ੍ਿਮੰਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਸ੍ਥਾਨੇ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯਤ ਤਤ੍ਸਮਾਪ੍ਤੌ ਸਤਯ੍ਾਂ ਤਸਯ੍ੈਕਃ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਸ੍ਤੰ ਜਗਾਦ ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ

ਯੋਹਨ੍ ਯਥਾ ਸਵ੍ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਨ੍ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਿਯਤੁਮ੍ ਉਪਿਦਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍ ਤਥਾ ਭਵਾਨਪਯ੍ਸ੍ਮਾਨ੍ ਉਪਿਦਸ਼ਤੁ|
Ⅱ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸ ਕਥਯਾਮਾਸ, ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਕਾਲੇ ਯੂਯਮ੍ ਇੱਥੰ ਕਥਯਧਵ੍,ੰ ਹੇ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਸਵ੍ਰ੍ਗਸ੍ਥਿਪਤਸ੍ਤਵ ਨਾਮ

ਪੂਜਯ੍ੰ ਭਵਤੁ; ਤਵ ਰਾਜਤੰ ਭਵਤੁ; ਸਵ੍ਰ੍ਗੇ ਯਥਾ ਤਥਾ ਪʼਿਥਵਯ੍ਾਮਿਪ ਤਵੇੱਛਯਾ ਸਰ੍ੱਵੰ ਭਵਤੁ|
Ⅲ ਪਰ੍ਤਯ੍ਹਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪਰ੍ਯੋਜਨੀਯੰ ਭੋਜਯ੍ੰ ਦੇਿਹ|
Ⅳਯਥਾ ਵਯੰ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਅਪਰਾਿਧਨਃ ਕ੍ਸ਼਼ਮਾਮਹੇ ਤਥਾ ਤਮਿਪ ਪਾਪਾਨਯ੍ਸ੍ਮਾਕੰ ਕ੍ਸ਼਼ਮਸਵ੍| ਅਸ੍ਮਾਨ੍ ਪਰੀਕ੍ਸ਼਼ਾਂ

ਮਾਨਯ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪਾਪਾਤ੍ਮਨ ਰਕ੍ਸ਼਼|
Ⅴ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਸੋਪਰਮਿਪ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਯਿਦ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਕਸਯ੍ਿਚਦ੍ ਬਨ੍ਧੁਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਿਨਸ਼ੀਥੇ ਚ ਤਸਯ੍ ਸਮੀਪੰ

ਸ ਗਤਾ ਵਦਿਤ,
Ⅵਹੇ ਬਨ੍ਧੋ ਪਿਥਕ ਏਕੋ ਬਨ੍ਧੁ ਰ੍ਮਮ ਿਨਵੇਸ਼ਨਮ੍ਆਯਾਤਃ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਸਯ੍ਾਿਤਥਯ੍ੰ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਮਮਾਨ੍ਿਤਕੇ ਿਕਮਿਪ

ਨਾਸ੍ਿਤ, ਅਤਏਵ ਪੂਪਤਯੰ ਮਹਯ੍ਮ੍ ਰੁ̓ ਣੰ ਦੇਿਹ;
Ⅶ ਤਦਾ ਸ ਯਿਦ ਗʼਹਮਧਯ੍ਾਤ੍ ਪਰ੍ਿਤਵਦਿਤ ਮਾਂ ਮਾ ਕ੍ਿਲਸ਼ਾਨ, ਇਦਾਨੀਂ ਦਾਰੰ ਰੁੱਧੰ ਸ਼ਯਨੇ ਮਯਾ ਸਹ

ਬਾਲਕਾਸ਼੍ਚ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ਿਤ ਤੁਭਯ੍ੰ ਦਾਤੁਮ੍ ਉੱਥਾਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨਿਮ,
Ⅷ ਤਿਰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਹੰ ਵਦਾਿਮ, ਸ ਯਿਦ ਿਮਤਤਯਾ ਤਸ੍ਮੈ ਿਕਮਿਪ ਦਾਤੁੰ ਨੱਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਤਥਾਿਪ ਵਾਰੰ ਵਾਰੰ

ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਾਤ ਉੱਥਾਿਪਤਃ ਸਨ੍ ਯਸ੍ਿਮਨ੍ ਤਸਯ੍ ਪਰ੍ਯੋਜਨੰ ਤਦੇਵ ਦਾਸਯ੍ਿਤ|
Ⅸ ਅਤਃ ਕਾਰਣਾਤ੍ ਕਥਯਾਿਮ, ਯਾਚਧਵ੍ੰ ਤਤੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਭਯ੍ੰ ਦਾਸਯ੍ਤੇ, ਮʼਗਯਧਵ੍ੰ ਤਤ ਉੱਦੇਸ਼ੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਸਯ੍ਥ, ਦਾਰਮ੍

ਆਹਤ ਤਤੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਭਯ੍ੰ ਦਾਰੰ ਮੋਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਤ|ੇ
Ⅹ ਯੋ ਯਾਚਤੇ ਸ ਪਰ੍ਾਪ੍ਨਿਤ, ਯੋ ਮʼਗਯਤੇ ਸ ਏਵੋੱਦੇਸ਼ੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਨਿਤ, ਯੋ ਦਾਰਮ੍ ਆਹਨ੍ਿਤ ਤਦਰ੍ਥੰ ਦਾਰੰ ਮੋਚਯ੍ਤੇ|
Ⅺ ਪੁਤੇਣ ਪੂਪੇ ਯਾਿਚਤੇ ਤਸ੍ਮੈ ਪਾਸ਼਼ਾਣੰ ਦਦਾਿਤ ਵਾ ਮਤ੍ਸਯ੍ੇ ਯਾਿਚਤੇ ਤਸ੍ਮੈ ਸਰ੍ਪੰ ਦਦਾਿਤ
Ⅻ ਵਾ ਅਣ੍ਡੇ ਯਾਿਚਤੇ ਤਸ੍ਮੈ ਵʼਸ਼੍ਿਚਕੰ ਦਦਾਿਤ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਮਧਯ੍ੇ ਕ ਏਤਾਦʼਸ਼ਃ ਿਪਤਾਸ੍ਤੇ?
ⅩⅢ ਤਸ੍ਮਾਦੇਵ ਯੂਯਮਭਦਾ ਅਿਪ ਯਿਦ ਸਵ੍ਸਵ੍ਬਾਲਕੇਭਯ੍ ਉੱਤਮਾਿਨ ਦਵਯ੍ਾਿਣ ਦਾਤੁੰ ਜਾਨੀਥ ਤਰਯ੍ਸ੍ਮਾਕੰ

ਸਵ੍ਰ੍ਗਸ੍ਥਃ ਿਪਤਾ ਿਨਜਯਾਚਕੇਭਯ੍ਃ ਿਕੰ ਪਿਵਤਮ੍ ਆਤ੍ਮਾਨੰ ਨ ਦਾਸਯ੍ਿਤ?
ⅩⅣ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਯੀਸ਼ੁਨਾ ਕਸ੍ਮਾੱਿਚਦ੍ ਏਕਸ੍ਿਮਨ੍ ਮੂਕਭੂਤੇ ਤਯ੍ਾਿਜਤੇ ਸਿਤ ਸ ਭੂਤਤਯ੍ਕ੍ਤੋ ਮਾਨੁਸ਼਼ੋ ਵਾਕਯ੍ੰ

ਵਕ੍ਤੁਮ੍ ਆਰੇਭੇ; ਤਤੋ ਲੋਕਾਃ ਸਕਲਾ ਆਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯੰ ਮੇਿਨਰ|ੇ
ⅩⅤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਕੇਿਚਦੂਚੁ ਰ੍ਜਨਯੰ ਬਾਲਿਸਬੂਬਾ ਅਰ੍ਥਾਦ੍ ਭੂਤਰਾਜੇਨ ਭੂਤਾਨ੍ ਤਯ੍ਾਜਯਿਤ|
ⅩⅥ ਤੰ ਪਰੀਕ੍ਿਸ਼਼ਤੁੰ ਕੇਿਚਦ੍ ਆਕਾਸ਼ੀਯਮ੍ ਏਕੰ ਿਚਹ੍ਨੰ ਦਰ੍ਸ਼ਿਯਤੁੰ ਤੰ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯਾਞ੍ਚਿ ਰੇ|
ⅩⅦ ਤਦਾ ਸ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਮਨਃਕਲ੍ਪਨਾਂ ਜ੍ਞਾਤਾ ਕਥਯਾਮਾਸ, ਕਸਯ੍ਿਚਦ੍ ਰਾਜਯ੍ਸਯ੍ ਲੋਕਾ ਯਿਦ ਪਰਸ੍ਪਰੰ

ਿਵਰੁਨ੍ਧਨ੍ਿਤ ਤਿਰ ਤਦ੍ ਰਾਜਯ੍ਮ੍ ਨਸ਼ਯ੍ਿਤ; ਕੇਿਚਦ੍ ਗʼਹਸ੍ਥਾ ਯਿਦ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਿਵਰੁਨ੍ਧਨ੍ਿਤ ਤਿਰ ਤੇਿਪ
ਨਸ਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ|

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

ⅩⅨ ਯਦਯ੍ਹੰ ਬਾਲਿਸਬੂਬਾ ਭੂਤਾਨ੍ ਤਯ੍ਾਜਯਾਿਮ ਤਿਰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸਨ੍ਤਾਨਾਃ ਕੇਨ ਤਯ੍ਾਜਯਨ੍ਿਤ? ਤਸ੍ਮਾਤ੍
ਤਏਵ ਕਥਾਯਾ ਏਤਸਯ੍ਾ ਿਵਚਾਰਿਯਤਾਰੋ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ|
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ⅩⅩ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਦਯ੍ਹਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਪਰਾ ਮੇਣ ਭੂਤਾਨ੍ ਤਯ੍ਾਜਯਾਿਮ ਤਿਰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਿਨਕਟਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍
ਰਾਜਯ੍ਮਵਸ਼ਯ੍ਮ੍ ਉਪਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ|

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

ⅩⅫ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਅਿਧਕਬਲਃ ਕਸ਼੍ਿਚਦਾਗਤਯ੍ ਯਿਦ ਤੰ ਜਯਿਤ ਤਿਰ ਯੇਸ਼਼ੁ ਸ਼ਸ੍ਤਾਸ੍ਤੇਸ਼਼ੁ ਤਸਯ੍ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸ
ਆਸੀਤ੍ ਤਾਿਨ ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ ਹʼਤਾ ਤਸਯ੍ ਦਵਯ੍ਾਿਣ ਗʼਹ੍ਲਾਿਤ|

ⅩⅩⅢ ਅਤਃ ਕਾਰਣਾਦ੍ ਯੋ ਮਮ ਸਪਕ੍ਸ਼਼ੋ ਨ ਸ ਿਵਪਕ੍ਸ਼਼ਃ, ਯੋ ਮਯਾ ਸਹ ਨ ਸੰਗʼਹ੍ਲਾਿਤ ਸ ਿਵਿਕਰਿਤ|
ⅩⅩⅣਅਪਰਞ੍ਚ ਅਮੇਧਯ੍ਭੂਤੋ ਮਾਨੁਸ਼਼ਸਯ੍ਾਨ੍ਤਰ੍ਿਨਰ੍ਗਤਯ੍ ਸ਼ੁਸ਼਼੍ਕਸ੍ਥਾਨੇ ਭਾਨ੍ਤਾ ਿਵਸ਼ਰ੍ਾਮੰ ਮʼਗਯਤੇ ਿਕਨ੍ਤੁ

ਨ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ ਵਦਿਤ ਮਮ ਯਸ੍ਮਾਦ੍ ਗʼਹਾਦ੍ ਆਗਤੋਹੰ ਪੁਨਸ੍ਤਦ੍ ਗʼਹੰ ਪਰਾਵʼਤਯ੍ ਯਾਿਮ|
ⅩⅩⅤ ਤਤੋ ਗਤਾ ਤਦ੍ ਗʼਹੰ ਮਾਰ੍ਿਜਤੰ ਸ਼ੋਿਭਤਞ੍ਚ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ
ⅩⅩⅥ ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼਼ਣਮ੍ ਅਪਗਤਯ੍ ਸਵ੍ਸ੍ਮਾਦਿਪ ਦੁਰ੍ੰਮਤੀਨ੍ ਅਪਰਾਨ੍ ਸਪ੍ਤਭੂਤਾਨ੍ ਸਹਾਨਯਿਤ ਤੇ ਚ ਤਦ੍ਗʼਹੰ

ਪਿਵਸ਼ਯ੍ ਿਨਵਸਨ੍ਿਤ| ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤਸਯ੍ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਸਯ੍ ਪਰ੍ਥਮਦਸ਼ਾਤਃ ਸ਼ੇਸ਼਼ਦਸ਼ਾ ਦੁਃਖਤਰਾ ਭਵਿਤ|
ⅩⅩⅦ ਅਸਯ੍ਾਃ ਕਥਾਯਾਃ ਕਥਨਕਾਲੇ ਜਨਤਾਮਧਯ੍ਸ੍ਥਾ ਕਾਿਚੰਨਾਰੀ ਤਮੁੱਚੈਃਸਵ੍ਰੰ ਪਰ੍ੋਵਾਚ, ਯਾ ਯੋਿਸ਼਼ਤ੍ ਤਾਂ

ਗਰ੍ੱਭੇ(ਅ)ਧਾਰਯਤ੍ ਸ੍ਤਨਯ੍ਮਪਾਯਯੱਚ ਸੈਵ ਧਨਯ੍ਾ|
ⅩⅩⅧ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸੋਕਥਯਤ੍ ਯੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਕਥਾਂ ਸ਼ਤਾ ਤਦਨੁਰੂਪਮ੍ ਆਚਰਨ੍ਿਤ ਤਏਵ ਧਨਯ੍ਾਃ|
ⅩⅩⅨ ਤਤਃ ਪਰੰ ਤਸਯ੍ਾਨ੍ਿਤਕੇ ਬਹੁਲੋਕਾਨਾਂ ਸਮਾਗਮੇ ਜਾਤੇ ਸ ਵਕ੍ਤੁਮਾਰੇਭੇ, ਆਧੁਿਨਕਾ ਦੁਸ਼਼੍ਟਲੋਕਾਸ਼੍ਿਚਹ੍ਨੰ

ਦਸ਼਼੍ਟਿੁਮੱਛਨ੍ਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੂਨਸ੍ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਨਸ਼੍ਿਚਹ੍ਨੰ ਿਵਨਾਨਯ੍ਤ੍ ਿਕਞ੍ਿਚੱਿਚਹ੍ਨੰ ਤਾਨ੍ ਨ ਦਰ੍ਸ਼ਿਯਸ਼਼ਯ੍ਤੇ|
ⅩⅩⅩ ਯੂਨਸ੍ ਤੁ ਯਥਾ ਨੀਿਨਵੀਯਲੋਕਾਨਾਂ ਸਮੀਪੇ ਿਚਹ੍ਨਰੂਪੋਭਵਤ੍ ਤਥਾ ਿਵਦਯ੍ਮਾਨਲੋਕਾਨਾਮ੍ ਏਸ਼਼ਾਂ ਸਮੀਪੇ

ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਪੁਤੋਿਪ ਿਚਹ੍ਨਰੂਪੋ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅪ ਿਵਚਾਰਸਮਯੇ ਇਦਾਨੀਨ੍ਤਨਲੋਕਾਨਾਂ ਪਰ੍ਾਿਤਕੂਲਯ੍ੇਨ ਦਕ੍ਿਸ਼਼ਣਦੇਸ਼ੀਯਾ ਰਾਜ੍ਞੀ ਪਰ੍ੋੱਥਾਯ ਤਾਨ੍ ਦੋਿਸ਼਼ਣਃ

ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਿਤ, ਯਤਃ ਸਾ ਰਾਜ੍ਞੀ ਸੁਲੇਮਾਨ ਉਪਦੇਸ਼ਕਥਾਂ ਸ਼ਰ੍ੋਤੁੰ ਪʼਿਥਵਯ੍ਾਃ ਸੀਮਾਤ ਆਗੱਛਤ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪਸ਼ਯ੍ਤ
ਸੁਲੇਮਾਨਿਪ ਗੁਰੁਤਰ ਏਕੋ ਜਨ(ਅ)ਸ੍ਿਮਨ੍ ਸ੍ਥਾਨੇ ਿਵਦਯ੍ਤ|ੇ

ⅩⅩⅫਅਪਰਞ੍ਚ ਿਵਚਾਰਸਮਯੇ ਨੀਿਨਵੀਯਲੋਕਾ ਅਿਪ ਵਰ੍ੱਤਮਾਨਕਾਿਲਕਾਨਾਂ ਲੋਕਾਨਾਂ ਵੈਪਰੀਤਯ੍ੇਨ ਪਰ੍ੋੱਥਾਯ
ਤਾਨ੍ ਦੋਿਸ਼਼ਣਃ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ, ਯਤੋ ਹੇਤੋਸ੍ਤੇ ਯੂਨਸੋ ਵਾਕਯ੍ਾਤ੍ ਿਚੱਤਾਿਨ ਪਿਰਵਰ੍ੱਤਯਾਮਾਸੁਃ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪਸ਼ਯ੍ਤ
ਯੂਨਸੋਿਤਗੁਰੁਤਰ ਏਕੋ ਜਨ(ਅ)ਸ੍ਿਮਨ੍ ਸ੍ਥਾਨੇ ਿਵਦਯ੍ਤੇ|

ⅩⅩⅩⅢਪਰ੍ਦੀਪੰ ਪਰ੍ਜਵ੍ਾਲਯ੍ ਦੋਣਸਯ੍ਾਧਃ ਕੁਤਾਿਪ ਗੁਪ੍ਤਸ੍ਥਾਨੇ ਵਾ ਕੋਿਪ ਨ ਸ੍ਥਾਪਯਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਗʼਹਪਰ੍ਵੇਿਸ਼ਭਯ੍ੋ
ਦੀਪ੍ਿਤੰ ਦਾਤੰ ਦੀਪਾਧਾਰੋਪਰ੍ੱਯੇਵ ਸ੍ਥਾਪਯਿਤ|

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

ⅩⅩⅩⅤ ਅਸ੍ਮਾਤ੍ ਕਾਰਣਾਤ੍ ਤਵਾਨ੍ਤਃਸ੍ਥੰ ਜਯ੍ੋਿਤ ਰਯ੍ਥਾਨ੍ਧਕਾਰਮਯੰ ਨ ਭਵਿਤ ਤਦਰ੍ਥੇ ਸਾਵਧਾਨ ਭਵ|
ⅩⅩⅩⅥ ਯਤਃ ਸ਼ਰੀਰਸਯ੍ ਕੁਤਾਪਯ੍ੰਸ਼ੇ ਸਾਨ੍ਧਕਾਰੇ ਨ ਜਾਤੇ ਸਰ੍ੱਵੰ ਯਿਦ ਦੀਪ੍ਿਤਮਤ੍ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਤਿਰ ਤੁਭਯ੍ੰ

ਦੀਪ੍ਿਤਦਾਿਯਪਰ੍ੋੱਜਵ੍ਲਨ੍ ਪਰ੍ਦੀਪ ਇਵ ਤਵ ਸਵਰਸ਼ਰੀਰੰ ਦੀਪ੍ਿਤਮਦ੍ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅩⅦ ਏਤਤ੍ਕਥਾਯਾਃ ਕਥਨਕਾਲੇ ਿਫਰੁਸ਼ਯ੍ੇਕੋ ਭੇਜਨਾਯ ਤੰ ਿਨਮਨ੍ਤਯਾਮਾਸ, ਤਤਃ ਸ ਗਤਾ ਭੋਕ੍ਤੁਮ੍

ਉਪਿਵਵੇਸ਼|
ⅩⅩⅩⅧ ਿਕਨ੍ਤੁ ਭੋਜਨਾਤ੍ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਨਾਮਾਙ੍ਕ੍ਸ਼਼ੀਤ੍ ਏਤਦ੍ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਸ ਿਫਰੁਸ਼ਯ੍ਾਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯੰ ਮੇਨੇ|
ⅩⅩⅩⅨਤਦਾ ਪਰ੍ਭੁਸ੍ਤੰ ਪਰ੍ੋਵਾਚਯੂਯੰ ਿਫਰੂਿਸ਼ਲੋਕਾਃ ਪਾਨਪਾਤਾਣਾਂ ਭੋਜਨਪਾਤਾਣਾਞ੍ਚਬਿਹਃ ਪਿਰਸ਼਼੍ਕੁਰੁਥ ਿਕਨ੍ਤੁ

ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮਨ੍ਤ ਰ੍ਦੌਰਾਤ੍ਮਯ੍ੈ ਰ੍ਦੁਸ਼਼੍ਿ ਯਾਿਭਸ਼੍ਚ ਪਿਰਪੂਰ੍ਣੰ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ|
ⅩⅬ ਹੇ ਸਰ੍ੱਵੇ ਿਨਰ੍ਬੋਧਾ ਯੋ ਬਿਹਃ ਸਸਰ੍ਜ ਸ ਏਵ ਿਕਮਨ੍ਤ ਰ੍ਨ ਸਸਰ੍ਜ?
ⅩⅬⅠ ਤਤ ਏਵ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਰਨ੍ਤਃਕਰਣੰ (ਈਸ਼ਵ੍ਰਾਯ) ਿਨਵੇਦਯ੍ਤਾਂ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਕʼਤੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ ਸ਼ੁਿਚਤਾਂ

ਯਾਸਯ੍ਨ੍ਿਤ|
ⅩⅬⅡ ਿਕਨ੍ਤੁ ਹਨ੍ਤ ਿਫਰੂਿਸ਼ਗਣਾ ਯੂਯੰ ਨਯ੍ਾਯਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੇ ਪਰ੍ੇਮ ਚ ਪਿਰਤਯ੍ਜਯ੍ ਪੋਿਦਨਾਯਾ ਅਰੁਦਾਦੀਨਾਂ

ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਸ਼ਾਕਾਨਾਞ੍ਚ ਦਸ਼ਮਾਸ਼ਂਾਨ੍ ਦੱਥ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪਰ੍ਥਮੰ ਪਾਲਿਯਤਾ ਸ਼ੇਸ਼਼ਸਯ੍ਾਲਙ੍ਘਨੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਉਿਚਤਮਾਸੀਤ੍|
ⅩⅬⅢ ਹਾ ਹਾ ਿਫਰੂਿਸ਼ਨ ਯੂਯੰ ਭਜਨਗੇਹੇ ਪਰ੍ੋੱਚਾਸਨੇ ਆਪਣੇਸ਼਼ੁ ਚ ਨਮਸ੍ਕਾਰੇਸ਼਼ੁ ਪਰ੍ੀਯਧਵ੍ੇ|
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ⅩⅬⅣ ਵਤ ਕਪਿਟਨ(ਅ)ਧਯ੍ਾਪਕਾਃ ਿਫਰੂਿਸ਼ਨਸ਼੍ਚ ਲੋਕਾਯਤ੍ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਮ੍ ਅਨੁਪਲਭਯ੍ ਤਦੁਪਿਰ ਗੱਛਨ੍ਿਤ
ਯੂਯਮ੍ ਤਾਦʼਗਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਤਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਵਾਦ੍ ਭਵਥ|

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

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

ⅩⅬⅦ ਹਨ੍ਤ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਪੂਰ੍ੱਵਪੁਰੁਸ਼਼ਾ ਯਾਨ੍ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਨ(ਅ)ਵਿਧਸ਼਼ੁਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਿਨ ਯੂਯੰ ਿਨਰ੍ੰਮਾਥ|
ⅩⅬⅧ ਤੇਨੈਵ ਯੂਯੰ ਸਵ੍ਪੂਰ੍ੱਵਪੁਰੁਸ਼਼ਾਣਾਂ ਕਰ੍ੰਮਾਿਣ ਸੰਮਨਯ੍ਧਵ੍ੇ ਤਦੇਵ ਸਪਰ੍ਮਾਣੰ ਕੁਰੁਥ ਚ, ਯਤਸ੍ਤੇ ਤਾਨਵਿਧਸ਼਼ੁਃ

ਯੂਯੰ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਿਨ ਿਨਰ੍ੰਮਾਥ|
ⅩⅬⅨ ਅਤਏਵ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸ਼ਾਸ੍ਤੇ ਪਰ੍ੋਕ੍ਤਮਸ੍ਿਤ ਤੇਸ਼਼ਾਮਨ੍ਿਤਕੇ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਨਃ ਪਰ੍ੇਿਰਤਾਸ਼ਂ੍ਚ ਪਰ੍ੇਸ਼਼ਿਯਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ

ਤਤਸ੍ਤੇ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਕਾਸ਼ਂ੍ਚਨ ਹਿਨਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਕਾਸ਼ਂ੍ਚਨ ਤਾਡਸ਼੍ਿਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ|
Ⅼ ਏਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਕਾਰਣਾਤ੍ ਹਾਿਬਲਃ ਸ਼ੋਿਣਤਪਾਤਮਾਰਭਯ੍ ਮਨ੍ਿਦਰਯਜ੍ਞਵੇਦਯ੍ੋ ਰ੍ਮਧਯ੍ੇ ਹਤਸਯ੍ ਿਸਖਿਰਯਸਯ੍

ਰਕ੍ਤਪਾਤਪਰ੍ੱਯਨ੍ਤੰ
ⅬⅠਜਗਤਃ ਸʼਸ਼਼੍ਿਟਮਾਰਭਯ੍ ਪʼਿਥਵਯ੍ਾਂ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਨਾਂ ਯਿਤਰਕ੍ਤਪਾਤਾ ਜਾਤਾਸ੍ਤਤੀਨਾਮ੍ ਅਪਰਾਧਦਣ੍ਡਾ

ਏਸ਼਼ਾਂ ਵਰ੍ੱਤਮਾਨਲੋਕਾਨਾਂ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ,ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਹੰ ਿਨਸ਼੍ਿਚਤੰ ਵਦਾਿਮ ਸਰ੍ੱਵੇ ਦਣ੍ਡਾ ਵੰਸ਼ਸਯ੍ਾਸਯ੍ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ|
ⅬⅡ ਹਾ ਹਾ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਪਕਾ ਯੂਯੰ ਜ੍ਞਾਨਸਯ੍ ਕੁਞ੍ਿਚਕਾਂ ਹʼਤਾ ਸਵ੍ਯੰ ਨ ਪਰ੍ਿਵਸ਼਼੍ਟਾ ਯੇ ਪਰ੍ਵੇਸ਼਼੍ਟਞੁ੍ਚ

ਪਰ੍ਯਾਿਸਨਸ੍ਤਾਨਿਪ ਪਰ੍ਵੇਸ਼਼੍ਟੁੰ ਵਾਿਰਤਵਨ੍ਤਃ|
ⅬⅢ ਇੱਥੰ ਕਥਾਕਥਨਾਦ੍ ਅਧਯ੍ਾਪਕਾਃ ਿਫਰੂਿਸ਼ਨਸ਼੍ਚ ਸਤਰ੍ਕਾਃ
ⅬⅣ ਸਨ੍ਤਸ੍ਤਮਪਵਿਦਤੁੰ ਤਸਯ੍ ਕਥਾਯਾ ਦੋਸ਼਼ੰ ਧਰ੍ੱਤਿਮੱਛਨ੍ਤੋ ਨਾਨਾਖਯ੍ਾਨਕਥਨਾਯ ਤੰ ਪਰ੍ਵਰ੍ੱਤਿਯਤੁੰ

ਕੋਪਿਯਤੁਞ੍ਚ ਪਰ੍ਾਰੇਿਭਰੇ|

Ⅻ
Ⅰਤਦਾਨੀਂ ਲੋਕਾਃ ਸਹਸਰ੍ੰ ਸਹਸਰ੍ਮ੍ਆਗਤਯ੍ ਸਮੁਪਸ੍ਿਥਤਾਸ੍ਤਤ ਏਕੈਕੋ (ਅ)ਨਯ੍ੇਸ਼਼ਾਮੁਪਿਰ ਪਿਤਤੁਮ੍ ਉਪਚ ਮੇ;

ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਃ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਨ੍ ਬਭਾਸ਼਼ੇ, ਯੂਯੰ ਿਫਰੂਿਸ਼ਨਾਂ ਿਕਣਰੂਪਕਾਪਟਯ੍ੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼਼ੇਣ ਸਾਵਧਾਨਾਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਤ|
Ⅱਯਤੋ ਯੰਨ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਿਯਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਤਦਾੱਛੰਨੰ ਵਸ੍ਤੁ ਿਕਮਿਪ ਨਾਸ੍ਿਤ; ਤਥਾ ਯੰਨ ਜ੍ਞਾਸਯ੍ਤੇ ਤਦ੍ਗੁਪ੍ਤੰ ਵਸ੍ਤੁ ਿਕਮਿਪ

ਨਾਸ੍ਿਤ|
Ⅲ ਅਨ੍ਧਕਾਰੇ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨਤੋ ਯਾਃ ਕਥਾ ਅਕਥਯਤ ਤਾਃ ਸਰ੍ੱਵਾਃ ਕਥਾ ਦੀਪ੍ਤੌ ਸ਼ਰ੍ੋਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤੇ ਿਨਰ੍ਜਨੇ ਕਰ੍ਣੇ ਚ

ਯਦਕਥਯਤ ਗʼਹਪʼਸ਼਼੍ਠਾਤ੍ ਤਤ੍ ਪਰ੍ਚਾਰਿਯਸ਼਼ਯ੍ਤੇ|
Ⅳ ਹੇ ਬਨ੍ਧਵੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਹੰ ਵਦਾਿਮ, ਯੇ ਸ਼ਰੀਰਸਯ੍ ਨਾਸ਼ੰ ਿਵਨਾ ਿਕਮਪਯ੍ਪਰੰ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕਵਨ੍ਿਤ ਤੇਭਯ੍ੋ ਮਾ

ਭੈਸ਼਼੍ਟ|
Ⅴ ਤਿਰ ਕਸ੍ਮਾਦ੍ ਭੇਤਵਯ੍ਮ੍ ਇਤਯ੍ਹੰ ਵਦਾਿਮ, ਯਃ ਸ਼ਰੀਰੰ ਨਾਸ਼ਿਯਤਾ ਨਰਕੰ ਿਨਕ੍ਸ਼਼ੇਪ੍ਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ ਤਸ੍ਮਾਦੇਵ

ਭਯੰ ਕੁਰੁਤ, ਪੁਨਰਿਪ ਵਦਾਿਮ ਤਸ੍ਮਾਦੇਵ ਭਯੰ ਕੁਰੁਤ|
Ⅵ ਪਞ੍ਚ ਚਟਕਪਕ੍ਿਸ਼਼ਣਃ ਿਕੰ ਦਾਭਯ੍ਾਂ ਤਾਮਰ੍ਖਣ੍ਡਾਭਯ੍ਾਂ ਨ ਿਵ ੀਯਨ੍ਤੇ? ਤਥਾਪੀਸ਼ਵ੍ਰਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਏਕਮਿਪ ਨ

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

ਬਹੁਮੂਲਯ੍ਾਃ|
Ⅷ ਅਪਰੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਭਯ੍ੰ ਕਥਯਾਿਮ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਨ੍ ਮਾਨੁਸ਼਼ਾਣਾਂ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਨ੍ ਮਾਂ ਸਵ੍ੀਕਰੋਿਤ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਪੁਤ

ਈਸ਼ਵ੍ਰਦੂਤਾਨਾਂ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ ਤੰ ਸਵ੍ੀਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
Ⅸ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਨ੍ਮਾਨੁਸ਼਼ਾਣਾਂ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਨ੍ਮਾਮ੍ ਅਸਵ੍ੀਕਰੋਿਤ ਤਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਦੂਤਾਨਾਂ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਦ੍ ਅਹਮ੍

ਅਸਵ੍ੀਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ|
Ⅹਅਨਯ੍ੱਚ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਨ੍ ਮਨੁਜਸੁਤਸਯ੍ ਿਨਨ੍ਦਾਭਾਵੇਨ ਕਾਞ੍ਿਚਤ੍ ਕਥਾਂ ਕਥਯਿਤ ਤਸਯ੍ ਤਤ੍ਪਾਪਸਯ੍ ਮੋਚਨੰ

ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਿਦ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਪਿਵਤਮ੍ਆਤ੍ਮਾਨੰ ਿਨਨ੍ਦਿਤ ਤਿਰ ਤਸਯ੍ ਤਤ੍ਪਾਪਸਯ੍ਮੋਚਨੰ ਨ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
Ⅺਯਦਾ ਲੋਕਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਭਜਨਗੇਹੰ ਿਵਚਾਰਕਰ੍ਤʼਰਾਜਯ੍ਕਰ੍ਤʼਣਾਂ ਸੰਮੁਖਞ੍ਚ ਨੇਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਤਦਾ ਕੇਨ ਪਰ੍ਕਾਰੇਣ

ਿਕਮੁੱਤਰੰ ਵਿਦਸ਼਼ਯ੍ਥ ਿਕੰ ਕਥਿਯਸ਼਼ਯ੍ਥ ਚੇਤਯ੍ਤ ਮਾ ਿਚਨ੍ਤਯਤ;
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Ⅻਯਤੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਰਯ੍ਦ੍ ਯਦ੍ ਵਕ੍ਤਵਯ੍ੰ ਤਤ੍ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਮਯਏਵ ਪਿਵਤਆਤ੍ਮਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
ⅩⅢ ਤਤਃ ਪਰੰ ਜਨਤਾਮਧਯ੍ਸ੍ਥਃ ਕਸ਼੍ਿਚੱਜਨਸ੍ਤੰ ਜਗਾਦ ਹੇ ਗੁਰੋ ਮਯਾ ਸਹ ਪੈਤʼਕੰ ਧਨੰ ਿਵਭਕ੍ਤੁੰ ਮਮ

ਭਾਤਰਮਾਜ੍ਞਾਪਯਤੁ ਭਵਾਨ੍|
ⅩⅣ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਤਮਵਦਤ੍ ਹੇ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ ਯੁਵਯੋ ਿਰਚਾਰੰ ਿਵਭਾਗਞ੍ਚ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਮਾਂ ਕੋ ਿਨਯੁਕ੍ਤਵਾਨ੍?
ⅩⅤ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਸ ਲੋਕਾਨਵਦਤ੍ ਲੋਭੇ ਸਾਵਧਾਨਾਃ ਸਤਰ੍ਕਾਸ਼੍ਚ ਿਤਸ਼਼੍ਠਤ, ਯਤੋ ਬਹੁਸਮ੍ਪੱਿਤਪਰ੍ਾਪ੍ਤਯ੍ਾ

ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਸਯ੍ਾਯੁ ਰ੍ਨ ਭਵਿਤ|
ⅩⅥ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ਤਕਥਾਮੁੱਥਾਪਯ੍ ਕਥਯਾਮਾਸ, ਏਕਸਯ੍ ਧਿਨਨ ਭੂਮੌ ਬਹੂਿਨ ਸ਼ਸਯ੍ਾਿਨ ਜਾਤਾਿਨ|
ⅩⅦ ਤਤਃ ਸ ਮਨਸਾ ਿਚਨ੍ਤਿਯਤਾ ਕਥਯਾਮ੍ਬਭੂਵ ਮਮੈਤਾਿਨ ਸਮੁਤ੍ਪੰਨਾਿਨ ਦਵਯ੍ਾਿਣ ਸ੍ਥਾਪਿਯਤੁੰ ਸ੍ਥਾਨੰ

ਨਾਸ੍ਿਤ ਿਕੰ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ?
ⅩⅧ ਤਤੋਵਦਦ੍ ਇੱਥੰ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ, ਮਮ ਸਰ੍ੱਵਭਾਣ੍ਡਾਗਾਰਾਿਣ ਭਙ੍ਕ੍ਤਾ ਬʼਹਦ੍ਭਾਣ੍ਡਾਗਾਰਾਿਣ ਿਨਰ੍ੰਮਾਯ

ਤਨ੍ਮਧਯ੍ੇ ਸਰ੍ੱਵਫਲਾਿਨ ਦਵਯ੍ਾਿਣ ਚ ਸ੍ਥਾਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ|
ⅩⅨ ਅਪਰੰ ਿਨਜਮਨ ਵਿਦਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ, ਹੇ ਮਨ ਬਹੁਵਤ੍ਸਰਾਰ੍ਥੰ ਨਾਨਾਦਵਯ੍ਾਿਣ ਸਞ੍ਿਚਤਾਿਨ ਸਨ੍ਿਤ ਿਵਸ਼ਰ੍ਾਮੰ

ਕੁਰੁ ਭੁਕ੍ਤਾ ਪੀਤਾ ਕੌਤੁਕਞ੍ਚ ਕੁਰ|ੁ ਿਕਨ੍ਤੀਸ਼ਵ੍ਰਸ੍ਤਮ੍ ਅਵਦਤ੍,
ⅩⅩਰੇ ਿਨਰ੍ਬੋਧ ਅਦਯ੍ ਰਾਤੌ ਤਵ ਪਰ੍ਾਣਾਸ੍ਤੱਤੋ ਨੇਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤੇ ਤਤ ਏਤਾਿਨ ਯਾਿਨ ਦਵਯ੍ਾਿਣ ਤਯਾਸਾਿਦਤਾਿਨ ਤਾਿਨ

ਕਸਯ੍ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ?
ⅩⅪ ਅਤਏਵ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸਮੀਪੇ ਧਨਸਞ੍ਚਯਮਕʼਤਾ ਕੇਵਲੰ ਸਵ੍ਿਨਕਟੇ ਸਞ੍ਚਯੰ ਕਰੋਿਤ ਸੋਿਪ

ਤਾਦʼਸ਼ਃ|
ⅩⅫ ਅਥ ਸ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ੇਭਯ੍ਃ ਕਥਯਾਮਾਸ, ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਹੰ ਵਦਾਿਮ, ਿਕੰ ਖਾਿਦਸ਼਼ਯ੍ਾਮਃ? ਿਕੰ ਪਿਰਧਾਸਯ੍ਾਮਃ?

ਇਤਯ੍ੁਕ੍ਤਾ ਜੀਵਨਸਯ੍ ਸ਼ਰੀਰਸਯ੍ ਚਾਰ੍ਥੰ ਿਚਨ੍ਤਾਂ ਮਾ ਕਾਰ੍ਸ਼਼੍ਟ|
ⅩⅩⅢ ਭਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਾੱਜੀਵਨੰ ਭੂਸ਼਼ਣਾੱਛਰੀਰਞ੍ਚ ਸ਼ਰ੍ੇਸ਼਼੍ਠੰ ਭਵਿਤ|
ⅩⅩⅣਕਾਕਪਕ੍ਿਸ਼਼ਣਾਂ ਕਾਰ੍ੱਯੰ ਿਵਚਾਰਯਤ, ਤੇ ਨ ਵਪਨ੍ਿਤ ਸ਼ਸਯ੍ਾਿਨ ਚਨ ਿਛਨ੍ਦਨ੍ਿਤ, ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਭਾਣ੍ਡਾਗਾਰਾਿਣ

ਨ ਸਨ੍ਿਤ ਕੋਸ਼਼ਾਸ਼੍ਚ ਨ ਸਨ੍ਿਤ, ਤਥਾਪੀਸ਼ਵ੍ਰਸ੍ਤੇਭਯ੍ੋ ਭਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਾਿਣ ਦਦਾਿਤ, ਯੂਯੰ ਪਕ੍ਿਸ਼਼ਭਯ੍ਃ ਸ਼ਰ੍ੇਸ਼਼੍ਠਤਰਾ ਨ ਿਕੰ?
ⅩⅩⅤ ਅਪਰਞ੍ਚ ਭਾਵਿਯਤਾ ਿਨਜਾਯੁਸ਼਼ਃ ਕ੍ਸ਼਼ਣਮਾਤੰ ਵਰ੍ੱਧਿਯਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ, ਏਤਾਦʼਸ਼ੋ ਲਾਕੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਮਧਯ੍ੇ

ਕੋਸ੍ਿਤ?
ⅩⅩⅥ ਅਤਏਵ ਕ੍ਸ਼਼ੁਦੰ ਕਾਰ੍ੱਯੰ ਸਾਧਿਯਤੁਮ੍ ਅਸਮਰ੍ਥਾ ਯੂਯਮ੍ ਅਨਯ੍ਸ੍ਿਮਨ੍ ਕਾਰ੍ੱਯੇ ਕੁਤੋ ਭਾਵਯਥ?
ⅩⅩⅦਅਨਯ੍ੱਚ ਕਾਮ੍ਿਪਲਪੁਸ਼਼੍ਪੰ ਕਥੰ ਵਰ੍ੱਧਤੇ ਤਦਾਿਪ ਿਵਚਾਰਯਤ, ਤਤ੍ ਕਞ੍ਚਨ ਸ਼ਰ੍ਮੰ ਨ ਕਰੋਿਤ ਤਨ੍ਤੂੰਸ਼੍ਚ ਨ

ਜਨਯਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੁਸ਼਼੍ਮਭਯ੍ੰ ਯਥਾਰ੍ਥੰ ਕਥਯਾਿਮ ਸੁਲੇਮਾਨ੍ ਬਹੈਸ਼ਵ੍ਰ੍ੱਯਾਿਨਤੋਿਪ ਪੁਸ਼਼੍ਪਸਯ੍ਾਸਯ੍ ਸਦʼਸ਼ੋ ਿਵਭੂਿਸ਼਼ਤੋ
ਨਾਸੀਤ੍|

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

ⅩⅩⅨ ਅਤਏਵ ਿਕੰ ਖਾਿਦਸ਼਼ਯ੍ਾਮਃ? ਿਕੰ ਪਿਰਧਾਸਯ੍ਾਮਃ? ਏਤਦਰ੍ਥੰ ਮਾ ਚੇਸ਼਼੍ਟਧਵ੍ੰ ਮਾ ਸੰਿਦਗ੍ਧਵ੍ਞ੍ਚ|
ⅩⅩⅩਜਗਤੋ ਦੇਵਾਰ੍ੱਚਕਾ ਏਤਾਿਨ ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ ਚੇਸ਼਼੍ਟਨਤੇ; ਏਸ਼਼ੁ ਵਸ੍ਤੁਸ਼਼ੁ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਪਰ੍ਯੋਜਨਮਾਸ੍ਤੇ ਇਿਤ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ

ਿਪਤਾ ਜਾਨਾਿਤ|
ⅩⅩⅪ ਅਤਏਵੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਰਾਜਯ੍ਾਰ੍ਥੰ ਸਚੇਸ਼਼੍ਟਾ ਭਵਤ ਤਥਾ ਕʼਤੇ ਸਰ੍ੱਵਾਣਯ੍ੇਤਾਿਨ ਦਵਯ੍ਾਿਣ ਯੁਸ਼਼੍ਮਭਯ੍ੰ

ਪਰ੍ਦਾਿਯਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤੇ|
ⅩⅩⅫ ਹੇ ਕ੍ਸ਼਼ੁਦਮੇਸ਼਼ਵਜ ਯੂਯੰ ਮਾ ਭੈਸ਼਼੍ਟ ਯੁਸ਼਼੍ਮਭਯ੍ੰ ਰਾਜਯ੍ੰ ਦਾਤੁੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਿਪਤੁਃ ਸੰਮਿਤਰਸ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅩⅢ ਅਤਏਵ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਯਾ ਯਾ ਸਮ੍ਪੱਿਤਰਸ੍ਿਤ ਤਾਂ ਤਾਂ ਿਵ ੀਯ ਿਵਤਰਤ, ਯਤ੍ ਸ੍ਥਾਨੰ ਚੌਰਾ ਨਾਗੱਛਨ੍ਿਤ,

ਕੀਟਾਸ਼੍ਚ ਨ ਕ੍ਸ਼਼ਾਯਯਨ੍ਿਤ ਤਾਦʼਸ਼ੇ ਸਵ੍ਰ੍ਗੇ ਿਨਜਾਰ੍ਥਮ੍ ਅਜਰੇ ਸਮ੍ਪੁਟਕੇ (ਅ)ਕ੍ਸ਼਼ਯੰ ਧਨੰ ਸਞ੍ਿਚਨੁਤ ਚ;
ⅩⅩⅩⅣ ਯਤੋ ਯਤ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਧਨੰ ਵਰ੍ੱਤਤੇ ਤਤੇਵ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਮਨਃ|
ⅩⅩⅩⅤ ਅਪਰਞ੍ਚ ਯੂਯੰ ਪਰ੍ਦੀਪੰ ਜਵ੍ਾਲਿਯਤਾ ਬੱਧਕਟਯਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਤ;
ⅩⅩⅩⅥ ਪਰ੍ਭੁ ਿਰਵਾਹਾਦਾਗਤਯ੍ ਯਦੈਵ ਦਾਰਮਾਹਨ੍ਿਤ ਤਦੈਵ ਦਾਰੰ ਮੋਚਿਯਤੁੰ ਯਥਾ ਭʼਤਯ੍ਾ ਅਪੇਕ੍ਸ਼਼ਯ੍

ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ਿਤ ਤਥਾ ਯੂਯਮਿਪ ਿਤਸ਼਼੍ਠਤ|
ⅩⅩⅩⅦ ਯਤਃ ਪਰ੍ਭੁਰਾਗਤਯ੍ ਯਾਨ੍ ਦਾਸਾਨ੍ ਸਚੇਤਨਾਨ੍ ਿਤਸ਼਼੍ਠਤੋ ਦਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਤਏਵ ਧਨਯ੍ਾਃ; ਅਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍

ਯਥਾਰ੍ਥੰ ਵਦਾਿਮ ਪਰ੍ਭੁਸ੍ਤਾਨ੍ ਭੋਜਨਾਰ੍ਥਮ੍ ਉਪਵੇਸ਼ਯ੍ ਸਵ੍ਯੰ ਬੱਧਕਿਟਃ ਸਮੀਪਮੇਤਯ੍ ਪਿਰਵੇਸ਼਼ਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
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ⅩⅩⅩⅧ ਯਿਦ ਿਦਤੀਯੇ ਤʼਤੀਯੇ ਵਾ ਪਰ੍ਹਰੇ ਸਮਾਗਤਯ੍ ਤਥੈਵ ਪਸ਼ਯ੍ਿਤ, ਤਿਰ ਤਏਵ ਦਾਸਾ ਧਨਯ੍ਾਃ|
ⅩⅩⅩⅨ ਅਪਰਞ੍ਚ ਕਸ੍ਿਮਨ੍ ਕ੍ਸ਼਼ਣੇ ਚੌਰਾ ਆਗਿਮਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਇਿਤ ਯਿਦ ਗʼਹਪਿਤ ਰ੍ਜ੍ਞਾਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ

ਤਦਾਵਸ਼ਯ੍ੰ ਜਾਗਰ੍ਨ੍ ਿਨਜਗʼਹੇ ਸਨ੍ਿਧੰ ਕਰ੍ੱਤਿਯਤੁੰ ਵਾਰਯਿਤ ਯੂਯਮੇਤਦ੍ ਿਵੱਤ|
ⅩⅬਅਤਏਵਯੂਯਮਿਪ ਸੱਜਮਾਨਾਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਤਯਤੋ ਯਸ੍ਿਮਨ੍ਕ੍ਸ਼਼ਣੇ ਤੰ ਨਾਪਰ੍ੇਕ੍ਸ਼਼ਧਵ੍ੇ ਤਸ੍ਿਮੰਨੇਵ ਕ੍ਸ਼਼ਣੇ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਪੁਤ

ਆਗਿਮਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
ⅩⅬⅠਤਦਾ ਿਪਤਰਃ ਪਪਰ੍ੱਛ, ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ ਭਵਾਨ੍ ਿਕਮਸ੍ਮਾਨ੍ ਉੱਿਦਸ਼ਯ੍ ਿਕੰ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਉੱਿਦਸ਼ਯ੍ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ਤਕਥਾਿਮਮਾਂ

ਵਦਿਤ?
ⅩⅬⅡ ਤਤਃ ਪਰ੍ਭੁਃ ਪਰ੍ੋਵਾਚ, ਪਰ੍ਭੁਃ ਸਮੁਿਚਤਕਾਲੇ ਿਨਜਪਿਰਵਾਰਾਰ੍ਥੰ ਭੋਜਯ੍ਪਿਰਵੇਸ਼਼ਣਾਯ ਯੰ ਤਤ੍ਪਦੇ

ਿਨਯੋਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਤਾਦʼਸ਼ੋ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਯ੍ੋ ਬੋੱਧਾ ਕਰ੍ੰਮਾਧੀਸ਼ਃ ਕੋਸ੍ਿਤ?
ⅩⅬⅢ ਪਰ੍ਭੁਰਾਗਤਯ੍ ਯਮ੍ ਏਤਾਦʼਸ਼ੇ ਕਰ੍ੰਮਿਣ ਪਰ੍ਵʼ◌ੱਤੰ ਦਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਸਏਵ ਦਾਸੋ ਧਨਯ੍ਃ|
ⅩⅬⅣ ਅਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਯਥਾਰ੍ਥੰ ਵਦਾਿਮ ਸ ਤੰ ਿਨਜਸਰ੍ੱਵਸਵ੍ਸਯ੍ਾਿਧਪਿਤੰ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
ⅩⅬⅤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪਰ੍ਭੁਿਰਲਮ੍ਬੇਨਾਗਿਮਸ਼਼ਯ੍ਿਤ, ਇਿਤ ਿਵਿਚਨ੍ਤਯ੍ ਸ ਦਾਸੋ ਯਿਦ ਤਦਨਯ੍ਦਾਸੀਦਾਸਾਨ੍ ਪਰ੍ਹਰ੍ੱਤੁਮ੍

ਭੋਕ੍ਤੁੰ ਪਾਤੁੰ ਮਿਦਤੁਞ੍ਚ ਪਰ੍ਾਰਭਤੇ,
ⅩⅬⅥਤਿਰਯਦਾ ਪਰ੍ਭੰੁ ਨਾਪੇਕ੍ਿਸ਼਼ਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਯਸ੍ਿਮਨ੍ਕ੍ਸ਼਼ਣੇ ਸੋ(ਅ)ਚੇਤਨਸ਼੍ਚਸ੍ਥਾਸਯ੍ਿਤ ਤਸ੍ਿਮੰਨੇਵ ਕ੍ਸ਼਼ਣੇ ਤਸਯ੍

ਪਰ੍ਭੁਰਾਗਤਯ੍ ਤੰ ਪਦਭਸ਼਼੍ਟੰ ਕʼਤਾ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਹੀਨੈਃ ਸਹ ਤਸਯ੍ ਅੰਸ਼ੰ ਿਨਰੂਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
ⅩⅬⅦ ਯੋ ਦਾਸਃ ਪਰ੍ਭੇ◌ाਰਾਜ੍ਞਾਂ ਜ੍ਞਾਤਾਿਪ ਸੱਿਜਤੋ ਨ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਤਦਾਜ੍ਞਾਨੁਸਾਰੇਣ ਚ ਕਾਰ੍ੱਯੰ ਨ ਕਰੋਿਤ

ਸੋਨੇਕਾਨ੍ ਪਰ੍ਹਾਰਾਨ੍ ਪਰ੍ਾਪ੍ਸਯ੍ਿਤ;
ⅩⅬⅧ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੋ ਜਨ(ਅ)ਜ੍ਞਾਤਾ ਪਰ੍ਹਾਰਾਰੰ ਕਰ੍ੰਮ ਕਰੋਿਤ ਸੋਲ੍ਪਪਰ੍ਹਾਰਾਨ੍ ਪਰ੍ਾਪ੍ਸਯ੍ਿਤ| ਯਤੋ ਯਸ੍ਮੈ

ਬਾਹੁਲਯ੍ੇਨ ਦੱਤੰ ਤਸ੍ਮਾਦੇਵ ਬਾਹੁਲਯ੍ੇਨ ਗਰ੍ਹੀਸ਼਼ਯ੍ਤੇ, ਮਾਨੁਸ਼਼ਾ ਯਸਯ੍ ਿਨਕਟੇ ਬਹੁ ਸਮਰ੍ਪਯਨ੍ਿਤ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਬਹੁ
ਯਾਚਨ੍ਤੇ|

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

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

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

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

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

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

ⅬⅤ ਅਪਰੰ ਦਕ੍ਿਸ਼਼ਣਤੋ ਵਾਯੌ ਵਾਿਤ ਸਿਤ ਵਦਥ ਿਨਦਾਘੋ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਤਤਃ ਸੋਿਪ ਜਾਯਤੇ|
ⅬⅥ ਰੇ ਰੇ ਕਪਿਟਨ ਆਕਾਸ਼ਸਯ੍ ਭੂਮਯ੍ਾਸ਼੍ਚ ਲਕ੍ਸ਼਼ਣੰ ਬੋੱਧੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨੁਥ,
ⅬⅦ ਿਕਨ੍ਤੁ ਕਾਲਸਯ੍ਾਸਯ੍ ਲਕ੍ਸ਼਼ਣੰ ਕੁਤੋ ਬੋੱਧੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨੁਥ? ਯੂਯਞ੍ਚ ਸਵ੍ਯੰ ਕੁਤੋ ਨ ਨਯ੍ਾਸ਼਼ਯ੍ੰ ਿਵਚਾਰਯਥ?
ⅬⅧ ਅਪਰਞ੍ਚ ਿਵਵਾਿਦਨਾ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਿਵਚਾਰਿਯਤੁਃ ਸਮੀਪੰ ਗੱਛਨ੍ ਪਿਥ ਤਸ੍ਮਾਦੁੱਧਾਰੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤੁੰ ਯਤਸਵ੍ ਨਚੇਤ੍

ਸ ਤਾਂ ਧʼਤਾ ਿਵਚਾਰਿਯਤੁਃ ਸਮੀਪੰ ਨਯਿਤ| ਿਵਚਾਰਿਯਤਾ ਯਿਦ ਤਾਂ ਪਰ੍ਹਰ੍ੱਤੁਃ ਸਮੀਪੰ ਸਮਰ੍ਪਯਿਤ ਪਰ੍ਹਰ੍ੱਤਾ ਤਾਂ
ਕਾਰਾਯਾਂ ਬਧ੍ਨਾਿਤ

ⅬⅨ ਤਿਰ ਤਾਮਹੰ ਵਦਾਿਮ ਤਯਾ ਿਨਃਸ਼ੇਸ਼਼ੰ ਕਪਰ੍ਦਕੇਸ਼਼ੁ ਨ ਪਿਰਸ਼ੋਿਧਤੇਸ਼਼ੁ ਤੰ ਤਤੋ ਮੁਕ੍ਿਤੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਿਸ|

ⅩⅢ
Ⅰ ਅਪਰਞ੍ਚ ਪੀਲਾਤੋ ਯੇਸ਼਼ਾਂ ਗਾਲੀਲੀਯਾਨਾਂ ਰਕ੍ਤਾਿਨ ਬਲੀਨਾਂ ਰਕ੍ਤੈਃ ਸਹਾਿਮਸ਼ਰ੍ਯਤ੍ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਗਾਲੀਲੀਯਾਨਾਂ

ਵʼ◌ੱਤਾਨ੍ਤੰ ਕਿਤਪਯਜਨਾ ਉਪਸ੍ਥਾਪਯ੍ ਯੀਸ਼ਵੇ ਕਥਯਾਮਾਸੁਃ|
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Ⅱ ਤਤਃ ਸ ਪਰ੍ਤਯ੍ੁਵਾਚ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਲੋਕਾਨਾਮ੍ ਏਤਾਦʼਸ਼ੀ ਦੁਰ੍ਗਿਤ ਰ੍ਘਿਟਤਾ ਤਤ੍ਕਾਰਣਾਦ੍ ਯੂਯੰ ਿਕਮਨਯ੍ੇਭਯ੍ੋ
ਗਾਲੀਲੀਯੇਭਯ੍ੋਪਯ੍ਿਧਕਪਾਿਪਨਸ੍ਤਾਨ੍ ਬੋਧਧਵ੍ੇ?

Ⅲ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਹੰ ਵਦਾਿਮ ਤਥਾ ਨ ਿਕਨ੍ਤੁ ਮਨਃਸੁ ਨ ਪਰਾਵਰ੍ੱਿਤਤੇਸ਼਼ੁ ਯੂਯਮਿਪ ਤਥਾ ਨੰਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਥ|
Ⅳ ਅਪਰਞ੍ਚ ਸ਼ੀਲੋਹਨਾਮ੍ਨ ਉੱਚਗʼਹਸਯ੍ ਪਤਨਾਦ੍ ਯ(ੇਅ)ਸ਼਼੍ਟਾਦਸ਼ਜਨਾ ਮʼਤਾਸ੍ਤੇ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਿਮ

ਿਨਵਾਿਸਸਰ੍ੱਵਲੋਕੇਭਯ੍ੋ(ਅ)ਿਧਕਾਪਰਾਿਧਨਃ ਿਕੰ ਯੂਯਿਮਤਯ੍ੰ ਬੋਧਧਵ੍ੇ?
Ⅴ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਹੰ ਵਦਾਿਮ ਤਥਾ ਨ ਿਕਨ੍ਤੁ ਮਨਃਸੁ ਨ ਪਿਰਵਰ੍ੱਿਤਤੇਸ਼਼ੁ ਯੂਯਮਿਪ ਤਥਾ ਨੰਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਥ|
Ⅵ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਸ ਇਮਾਂ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ਤਕਥਾਮਕਥਯਦ੍ ਏਕੋ ਜਨ ਦਾਕ੍ਸ਼਼ਾਕ੍ਸ਼਼ੇਤਮਧਯ੍ ਏਕਮੁਡੁਮ੍ਬਰਵʼਕ੍ਸ਼਼ੰ

ਰੋਿਪਤਵਾਨ੍| ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਸ ਆਗਤਯ੍ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਫਲਾਿਨ ਗਵੇਸ਼਼ਯਾਮਾਸ,
Ⅶ ਿਕਨ੍ਤੁ ਫਲਾਪਰ੍ਾਪ੍ਤੇਃ ਕਾਰਣਾਦ੍ ਉਦਯ੍ਾਨਕਾਰੰ ਭʼਤਯ੍ੰ ਜਗਾਦ, ਪਸ਼ਯ੍ ਵਤ੍ਸਰਤਯੰ ਯਾਵਦਾਗਤਯ੍

ਏਤਸ੍ਿਮੰਨੁਡੁਮ੍ਬਰਤਰੌ ਕ੍ਸ਼਼ਲਾਨਯ੍ਿਨੱਛਾਿਮ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਨੈਕਮਿਪ ਪਰ੍ਪ੍ਨਿਮ ਤਰੁਰਯੰ ਕੁਤੋ ਵʼਥਾ ਸ੍ਥਾਨੰ ਵਯ੍ਾਪਯ੍
ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ? ਏਨੰ ਿਛਨ੍ਿਧ|

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

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

ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ ਯਾ ਦੁਰ੍ੱਬਲਾ ਸ੍ਤੀ,
Ⅻ ਤਾਂ ਤਤੋਪਸ੍ਿਥਤਾਂ ਿਵਲੋਕਯ੍ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਾਮਾਹੂਯ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਹੇ ਨਾਿਰ ਤਵ ਦੌਰ੍ੱਬਲਯ੍ਾਤ੍ ਤੰ ਮੁਕ੍ਤਾ ਭਵ|
ⅩⅢ ਤਤਃ ਪਰੰ ਤਸਯ੍ਾ ਗਾਤੇ ਹਸ੍ਤਾਰ੍ਪਣਮਾਤਾਤ੍ ਸਾ ਰੁ̓ ਜੁਰ੍ਭੂਤੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਧਨਯ੍ਵਾਦੰ ਕਰ੍ੱਤੁਮਾਰੇਭੇ|
ⅩⅣ ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਵਸ਼ਰ੍ਾਮਵਾਰੇ ਯੀਸ਼ੁਨਾ ਤਸਯ੍ਾਃ ਸਵ੍ਾਸ੍ਥਯ੍ਕਰਣਾਦ੍ ਭਜਨਗੇਹਸਯ੍ਾਿਧਪਿਤਃ ਪਰ੍ਕੁਪਯ੍ ਲੋਕਾਨ੍

ਉਵਾਚ, ਸ਼਼ਟ੍ਸੁ ਿਦਨੇਸ਼਼ੁ ਲੋਕੈਃ ਕਰ੍ੰਮ ਕਰ੍ੱਤਵਯ੍ੰ ਤਸ੍ਮਾੱਧੇਤੋਃ ਸਵ੍ਾਸ੍ਥਯ੍ਾਰ੍ਥੰ ਤੇਸ਼਼ੁ ਿਦਨੇਸ਼਼ੁ ਆਗੱਛਤ, ਿਵਸ਼ਰ੍ਾਮਵਾਰੇ
ਮਾਗੱਛਤ|

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

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

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

ⅩⅧ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਸੋਵਦਦ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਰਾਜਯ੍ੰ ਕਸਯ੍ ਸਦʼਸ਼?ੰ ਕੇਨ ਤਦੁਪਮਾਸਯ੍ਾਿਮ?
ⅩⅨ ਯਤ੍ ਸਰ੍ਸ਼਼ਪਬੀਜੰ ਗʼਹੀਤਾ ਕਸ਼੍ਿਚੱਜਨ ਉਦਯ੍ਾਨ ਉਪ੍ਤਵਾਨ੍ ਤਦ੍ ਬੀਜਮਙ੍ਕੁਿਰਤੰ ਸਤ੍

ਮਹਾਵʼਕ੍ਸ਼਼(ੋਅ)ਜਾਯਤ, ਤਤਸ੍ਤਸਯ੍ ਸ਼ਾਖਾਸੁ ਿਵਹਾਯਸੀਯਿਵਹਗਾ ਆਗਤਯ੍ ਨਯ੍ੂਸ਼਼ੁਃ, ਤਦਾਜਯ੍ੰ ਤਾਦʼਸ਼ੇਨ
ਸਰ੍ਸ਼਼ਪਬੀਜੇਨ ਤੁਲਯ੍|ੰ

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

ⅩⅪ ਤਤਃ ਮੇਣ ਤਤ੍ ਸਰ੍ੱਵਗੋਧੂਮਚੂਰ੍ਣੰ ਵਯ੍ਾਪ੍ਨਿਤ, ਤਸਯ੍ ਿਕਣਸਯ੍ ਤੁਲਯ੍ਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਰਾਜਯ੍ੰ|
ⅩⅫ ਤਤਃ ਸ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ਨਗਰੰ ਪਰ੍ਿਤ ਯਾਤਾਂ ਕʼਤਾ ਨਗਰੇ ਨਗਰੇ ਗਰ੍ਾਮੇ ਗਰ੍ਾਮੇ ਸਮੁਪਿਦਸ਼ਨ੍ ਜਗਾਮ|
ⅩⅩⅢ ਤਦਾ ਕਸ਼੍ਿਚੱਜਨਸ੍ਤੰ ਪਪਰ੍ੱਛ, ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ ਿਕੰ ਕੇਵਲਮ੍ ਅਲ੍ਪੇ ਲੋਕਾਃ ਪਿਰਤਾਸਯ੍ਨ੍ਤੇ?
ⅩⅩⅣ ਤਤਃ ਸ ਲੋਕਾਨ੍ ਉਵਾਚ, ਸੰਕੀਰ੍ਣਦਾਰੇਣ ਪਰ੍ਵੇਸ਼਼੍ਟੁੰ ਯਤਘਵ੍,ੰ ਯਤੋਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਵਦਾਿਮ, ਬਹਵਃ ਪਰ੍ਵੇਸ਼਼੍ਟੁੰ

ਚੇਸ਼਼੍ਿਟਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤੇ ਿਕਨ੍ਤੁ ਨ ਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅤ ਗʼਹਪਿਤਨੱਥਾਯ ਦਾਰੇ ਰੁੱਧੇ ਸਿਤ ਯਿਦ ਯੂਯੰ ਬਿਹਃ ਸ੍ਿਥਤਾ ਦਾਰਮਾਹਤਯ੍ ਵਦਥ, ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ

ਅਸ੍ਮਤ੍ਕਾਰਣਾਦ੍ ਦਾਰੰ ਮੋਚਯਤੁ, ਤਤਃ ਸ ਇਿਤ ਪਰ੍ਿਤਵਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਿਤ, ਯੂਯੰ ਕੁਤਤਯ੍ਾ ਲੋਕਾ ਇਤਯ੍ਹੰ ਨ ਜਾਨਾਿਮ|
ⅩⅩⅥ ਤਦਾ ਯੂਯੰ ਵਿਦਸ਼਼ਯ੍ਥ, ਤਵ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਦ੍ ਵਯੰ ਭੇ◌ाਜਨੰ ਪਾਨਞ੍ਚ ਕʼਤਵਨ੍ਤਃ, ਤਞ੍ਚਾਸ੍ਮਾਕੰ ਨਗਰਸਯ੍

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

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

ⅩⅩⅨ ਅਪਰਞ੍ਚ ਪੂਰ੍ੱਵਪਸ਼੍ਿਚਮਦਕ੍ਿਸ਼਼ਣੋੱਤਰਿਦਗ੍ਭਯ੍ੋ ਲੋਕਾ ਆਗਤਯ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਰਾਜਯ੍ੇ ਿਨਵਤ੍ਸਯ੍ਨ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅩ ਪਸ਼ਯ੍ਤੇੱਥੰ ਸ਼ੇਸ਼਼ੀਯਾ ਲੋਕਾ ਅਗਰ੍ਾ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ, ਅਗਰ੍ੀਯਾ ਲੋਕਾਸ਼੍ਚ ਸ਼ੇਸ਼਼ਾ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅪ ਅਪਰਞ੍ਚ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਦਨੇ ਿਕਯਨ੍ਤਃ ਿਫਰੂਿਸ਼ਨ ਆਗਤਯ੍ ਯੀਸ਼ੁੰ ਪਰ੍ੋਚੁਃ, ਬਿਹਰ੍ਗੱਛ, ਸ੍ਥਾਨਾਦਸ੍ਮਾਤ੍

ਪਰ੍ਸ੍ਥਾਨੰ ਕੁਰ,ੁ ਹੇਰੋਦ੍ ਤਾਂ ਿਜਘਾਸਂਿਤ|
ⅩⅩⅫ ਤਤਃ ਸ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵੋਚਤ੍ ਪਸ਼ਯ੍ਤਾਦਯ੍ ਸ਼ਵ੍ਸ਼੍ਚ ਭੂਤਾਨ੍ ਿਵਹਾਪਯ੍ ਰੋਿਗਣੋ(ਅ)ਰੋਿਗਣਃ ਕʼਤਾ ਤʼਤੀਯੇਹ੍ਿਨ

ਸੇਤ੍ਸਯ੍ਾਿਮ, ਕਥਾਮੇਤਾਂ ਯੂਯਿਮਤਾ ਤੰ ਭੂਿਰਮਾਯੰ ਵਦਤ|
ⅩⅩⅩⅢ ਤਤਾਪਯ੍ਦਯ੍ ਸ਼ਵ੍ਃ ਪਰਸ਼ਵ੍ਸ਼੍ਚ ਮਯਾ ਗਮਨਾਗਮਨੇ ਕਰ੍ੱਤਵਯ੍,ੇ ਯਤੋ ਹੇਤੋ ਿਰਯ੍ਰੂਸ਼ਾਲਮੋ ਬਿਹਃ ਕੁਤਾਿਪ

ਕੋਿਪ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਦੀ ਨ ਘਾਿਨਸ਼਼ਯ੍ਤ|ੇ
ⅩⅩⅩⅣ ਹੇ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ ਹੇ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ ਤੰ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਨ ਹੰਿਸ ਤਵਾਨ੍ਿਤਕੇ ਪਰ੍ੇਿਰਤਾਨ੍ ਪਰ੍ਸ੍ਤਰੈਰ੍ਮਾਰਯਿਸ

ਚ, ਯਥਾ ਕੁੱਕੁਟੀ ਿਨਜਪਕ੍ਸ਼਼ਾਧਃ ਸਵ੍ਸ਼ਾਵਕਾਨ੍ ਸੰਗʼਹ੍ਲਾਿਤ, ਤਥਾਹਮਿਪ ਤਵ ਿਸ਼ਸ਼ੂਨ੍ ਸੰਗਰ੍ਹੀਤੁੰ ਕਿਤਵਾਰਾਨ੍ ਐੱਛੰ
ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੰ ਨੈੱਛਃ|

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

ⅩⅣ
Ⅰ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਿਵਸ਼ਰ੍ਾਮਵਾਰੇ ਯੀਸ਼ੌ ਪਰ੍ਧਾਨਸਯ੍ ਿਫਰੂਿਸ਼ਨ ਗʼਹੇ ਭੋਕ੍ਤੁੰ ਗਤਵਿਤ ਤੇ ਤੰ ਵੀਕ੍ਿਸ਼਼ਤੁਮ੍ ਆਰੇਿਭਰੇ|
Ⅱ ਤਦਾ ਜਲੋਦਰੀ ਤਸਯ੍ ਸੰਮੁਖੇ ਸ੍ਿਥਤਃ|
Ⅲਤਤਃ ਸ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਪਕਾਨ੍ ਿਫਰੂਿਸ਼ਨਸ਼੍ਚ ਪਪਰ੍ੱਛ, ਿਵਸ਼ਰ੍ਾਮਵਾਰੇ ਸਵ੍ਾਸ੍ਥਯ੍ੰ ਕਰ੍ੱਤਵਯ੍ੰ ਨ ਵਾ? ਤਤਸ੍ਤੇ ਿਕਮਿਪ

ਨ ਪਰ੍ਤਯ੍ੂਚੁਃ|
Ⅳ ਤਦਾ ਸ ਤੰ ਰੋਿਗਣੰ ਸਵ੍ਸ੍ਥੰ ਕʼਤਾ ਿਵਸਸਰ੍ਜ;
Ⅴ ਤਾਨੁਵਾਚ ਚ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਕਸਯ੍ਿਚਦ੍ ਗਰ੍ੱਦਭੋ ਵʼਸ਼਼ਭੋ ਵਾ ਚੇਦ੍ ਗਰ੍ੱਤੇ ਪਤਿਤ ਤਿਰ ਿਵਸ਼ਰ੍ਾਮਵਾਰੇ ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼਼ਣੰ ਸ

ਿਕੰ ਤੰ ਨੱਥਾਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ?
Ⅵ ਤਤਸ੍ਤੇ ਕਥਾਯਾ ਏਤਸਯ੍ਾਃ ਿਕਮਿਪ ਪਰ੍ਿਤਵਕ੍ਤੁੰ ਨ ਸ਼ੇਕੁਃ|
Ⅶ ਅਪਰਞ੍ਚ ਪਰ੍ਧਾਨਸ੍ਥਾਨਮਨਨੀਤਤਕਰਣੰ ਿਵਲੋਕਯ੍ ਸ ਿਨਮਨ੍ਿਤਤਾਨ੍ ਏਤਦੁਪਦੇਸ਼ਕਥਾਂ ਜਗਾਦ,
Ⅷ ਤੰ ਿਵਵਾਹਾਿਦਭੋਜਯ੍ੇਸ਼਼ੁ ਿਨਮਨ੍ਿਤਤਃ ਸਨ੍ ਪਰ੍ਧਾਨਸ੍ਥਾਨੇ ਮੋਪਾਵੇਕ੍ਸ਼਼ੀਃ| ਤੱਤੋ ਗੌਰਵਾਿਨਤਿਨਮਨ੍ਿਤਤਜਨ

ਆਯਾਤੇ
Ⅸ ਿਨਮਨ੍ਤਿਯਤਾਗਤਯ੍ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਾਯੈਤਸ੍ਮੈ ਸ੍ਥਾਨੰ ਦੇਹੀਿਤ ਵਾਕਯ੍ੰ ਚੇਦ੍ ਵਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਤਿਰ ਤੰ ਸਙ੍ਕੁਿਚਤੋ ਭੂਤਾ

ਸ੍ਥਾਨ ਇਤਰਸ੍ਿਮਨ੍ ਉਪਵੇਸ਼਼੍ਟਮੁ੍ ਉਦਯ੍ੰਸਯ੍ਿਸ|
Ⅹ ਅਸ੍ਮਾਤ੍ ਕਾਰਣਾਦੇਵ ਤੰ ਿਨਮਨ੍ਿਤਤੋ ਗਤਾ(ਅ)ਪਰ੍ਧਾਨਸ੍ਥਾਨ ਉਪਿਵਸ਼, ਤਤੋ ਿਨਮਨ੍ਤਿਯਤਾਗਤਯ੍

ਵਿਦਸ਼਼ਯ੍ਿਤ, ਹੇ ਬਨ੍ਧੋ ਪਰ੍ੋੱਚਸ੍ਥਾਨੰ ਗਤੋਪਿਵਸ਼, ਤਥਾ ਸਿਤ ਭੋਜਨਪਿਵਸ਼਼੍ਟਾਨਾਂ ਸਕਲਾਨਾਂ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ ਤੰ ਮਾਨਯ੍ੋ
ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਸ|

Ⅺ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਸਵ੍ਮੁੰਨਮਯਿਤ ਸ ਨਮਿਯਸ਼਼ਯ੍ਤ,ੇ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਸਵ੍ੰ ਨਮਯਿਤ ਸ ਉਂਨਮਿਯਸ਼਼ਯ੍ਤ|ੇ
Ⅻ ਤਦਾ ਸ ਿਨਮਨ੍ਤਿਯਤਾਰੰ ਜਨਮਿਪ ਜਗਾਦ, ਮਧਯ੍ਾਹ੍ਨੇ ਰਾਤੌ ਵਾ ਭੋਜਯ੍ੇ ਕʼਤੇ ਿਨਜਬਨ੍ਧੁਗਣੋ ਵਾ

ਭਾਤʼ◌ृਗਣੋ ਵਾ ਜ੍ਞਾਿਤਗਣੋ ਵਾ ਧਿਨਗਣੋ ਵਾ ਸਮੀਪਵਾਿਸਗਣੋ ਵਾ ਏਤਾਨ੍ ਨ ਿਨਮਨ੍ਤਯ, ਤਥਾ ਕʼਤੇ ਚੇਤ੍ ਤੇ
ਤਾਂ ਿਨਮਨ੍ਤਿਯਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ, ਤਿਰ ਪਿਰਸ਼ੋਧੋ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

ⅩⅢ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਦਾ ਭੇਜਯ੍ੰ ਕਰੋਿਸ਼਼ ਤਦਾ ਦਿਰਦਸ਼ੁਸ਼਼੍ਕਕਰਖਞ੍ਜਾਨ੍ਧਾਨ੍ ਿਨਮਨ੍ਤਯ,
ⅩⅣ ਤਤ ਆਿਸ਼ਸ਼਼ੰ ਲਪ੍ਸਯ੍ਸੇ, ਤੇਸ਼਼ੁ ਪਿਰਸ਼ੋਧੰ ਕਰ੍ੱਤੁਮਸ਼ਕ੍ਨੁਵਤ੍ਸੁ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾੱਧਾਰ੍ੰਿਮਕਾਨਾਮੁੱਥਾਨਕਾਲੇ ਤੰ ਫਲਾਂ

ਲਪ੍ਸਯ੍ਸੇ|



Luke ⅩⅣ:ⅩⅤ 96 Luke ⅩⅤ:Ⅳ

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

ⅩⅥ ਤਤਃ ਸ ਉਵਾਚ, ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਜਨ ਰਾਤੌ ਭੇ◌ाਜਯ੍ੰ ਕʼਤਾ ਬਹੂਨ੍ ਿਨਮਨ੍ਤਯਾਮਾਸ|
ⅩⅦ ਤਤੋ ਭੋਜਨਸਮਯੇ ਿਨਮਨ੍ਿਤਤਲੋਕਾਨ੍ ਆਹਾਤੁੰ ਦਾਸਦਾਰਾ ਕਥਯਾਮਾਸ, ਖਦਯ੍ਦਵਯ੍ਾਿਣ ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ

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

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

ⅩⅩ ਅਪਰਃ ਕਥਯਾਮਾਸ, ਵਯ੍ੂਢਵਾਨਹੰ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਕਾਰਣਾਦ੍ ਯਾਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨਿਮ|
ⅩⅪ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਸ ਦਾਸੋ ਗਤਾ ਿਨਜਪਰ੍ਭੋਃ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ ਸਰ੍ੱਵਵʼ◌ੱਤਾਨ੍ਤੰ ਿਨਵੇਦਯਾਮਾਸ, ਤਤੋਸੌ ਗʼਹਪਿਤਃ

ਕੁਿਪਤਾ ਸਵ੍ਦਾਸੰ ਵਯ੍ਾਜਹਾਰ, ਤੰ ਸਤਰੰ ਨਗਰਸਯ੍ ਸੰਿਨਵੇਸ਼ਾਨ੍ ਮਾਰ੍ਗਾਸ਼ਂ੍ਚ ਗਤਾ ਦਿਰਦਸ਼ੁਸ਼਼੍ਕਕਰਖਞ੍ਜਾਨ੍ਧਾਨ੍
ਅਤਾਨਯ|

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

ਲੋਕਾਨਾਗਨ੍ਤੁੰ ਪਰ੍ਵਰ੍ੱਤਯ|
ⅩⅩⅣਅਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਭਯ੍ੰ ਕਥਯਾਿਮ, ਪੂਰ੍ੱਵਿਨਮਨ੍ਿਤਤਾਨਮੇਕੋਿਪ ਮਮਾਸਯ੍ ਰਾਿਤਭੋਜਯ੍ਸਯ੍ਾਸਵ੍ਾਦੰ ਨ ਪਰ੍ਾਪ੍ਸਯ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅤ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਬਹੁਸ਼਼ੁ ਲੋਕੇਸ਼਼ੁ ਯੀਸ਼ੋਃ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਵਿਜਤੇਸ਼਼ੁ ਸਤ੍ਸੁ ਸ ਵਯ੍ਾਘੁਟਯ੍ ਤੇਭਯ੍ਃ ਕਥਯਾਮਾਸ,
ⅩⅩⅥ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਨ੍ ਮਮ ਸਮੀਪਮ੍ ਆਗਤਯ੍ ਸਵ੍ਸਯ੍ ਮਾਤਾ ਿਪਤਾ ਪਤ੍ਨੀ ਸਨ੍ਤਾਨਾ ਭਾਤਰੋ ਭਿਗਮਯ੍ੋ

ਿਨਜਪਰ੍ਾਣਾਸ਼੍ਚ, ਏਤੇਭਯ੍ਃ ਸਰ੍ੱਵੇਭਯ੍ੋ ਮੱਯਿਧਕੰ ਪਰ੍ੇਮ ਨ ਕਰੋਿਤ, ਸ ਮਮ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ੋ ਭਿਵਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅦ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਸਵ੍ੀਯੰ ਕਸ਼ੰ ਵਹਨ੍ ਮਮ ਪਸ਼੍ਚਾਨੰ ਗੱਛਿਤ, ਸੋਿਪ ਮਮ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ੋ ਭਿਵਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅧ ਦੁਰ੍ਗਿਨਰ੍ੰਮਾਣੇ ਕਿਤਵਯ੍ਯੋ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ, ਤਥਾ ਤਸਯ੍ ਸਮਾਪ੍ਿਤਕਰਣਾਰ੍ਥੰ ਸਮ੍ਪੱਿਤਰਸ੍ਿਤ ਨ ਵਾ,

ਪਰ੍ਥਮਮੁਪਿਵਸ਼ਯ੍ ਏਤੰਨ ਗਣਯਿਤ, ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਮਧਯ੍ ਏਤਾਦʼਸ਼ਃ ਕੋਸ੍ਿਤ?
ⅩⅩⅨ ਨਚੇਦ੍ ਿਭੱਿਤੰ ਕʼਤਾ ਸ਼ੇਸ਼਼ੇ ਯਿਦ ਸਮਾਪਿਯਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਿਤ,
ⅩⅩⅩ ਤਿਰ ਮਾਨੁਸ਼਼ੋਯੰ ਿਨਚੇਤੁਮ੍ ਆਰਭਤ ਸਮਾਪਿਯਤੁੰ ਨਾਸ਼ਕ੍ਨਤ੍, ਇਿਤ ਵਯ੍ਾਹʼਤਯ੍ ਸਰ੍ੱਵੇ

ਤਮੁਪਹਿਸਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅪ ਅਪਰਞ੍ਚ ਿਭੰਨਭੂਪਿਤਨਾ ਸਹ ਯੁੱਧੰ ਕਰ੍ੱਤੁਮ੍ ਉਦਯ੍ਮਯ੍ ਦਸ਼ਸਹਸਰ੍ਾਿਣ ਸੈਨਯ੍ਾਿਨ ਗʼਹੀਤਾ

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

ⅩⅩⅫ ਯਿਦ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ ਤਿਰ ਿਰਪਾਵਿਤਦੂਰੇ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਸਿਤ ਿਨਜਦੂਤੰ ਪਰ੍ੇਸ਼਼ਯ੍ ਸਨ੍ਿਧੰ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯੇਤ|
ⅩⅩⅩⅢ ਤਦਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਮਧਯ੍ੇ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਨ੍ ਮਦਰ੍ਥੰ ਸਰ੍ੱਵਸਵ੍ੰ ਹਾਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ ਸ ਮਮ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ੋ ਭਿਵਤੁੰ ਨ

ਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅩⅣ ਲਵਣਮ੍ ਉੱਤਮਮ੍ ਇਿਤ ਸਤਯ੍ੰ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਿਦ ਲਵਣਸਯ੍ ਲਵਣਤਮ੍ ਅਪਗੱਛਿਤ ਤਿਰ ਤਤ੍ ਕਥੰ

ਸਵ੍ਾਦੁਯੁਕ੍ਤੰ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ?
ⅩⅩⅩⅤ ਤਦ ਭੂਮਯ੍ਰ੍ਥਮ੍ ਆਲਵਾਲਰਾਸ਼ਯ੍ਰ੍ਥਮਿਪ ਭਦੰ ਨ ਭਵਿਤ; ਲੋਕਾਸ੍ਤਦ੍ ਬਿਹਃ ਕ੍ਿਸ਼਼ਪਨ੍ਿਤ| ਯਸਯ੍

ਸ਼ਰ੍ੋਤੁੰ ਸ਼ਰ੍ੋਤੇ ਸ੍ਤਃ ਸ ਸ਼ʼਣੋਤੁ|

ⅩⅤ
Ⅰ ਤਦਾ ਕਰਸਞ੍ਚਾਿਯਨਃ ਪਾਿਪਨਸ਼੍ਚ ਲੋਕਾ ਉਪਦੇਸ਼੍ਕਥਾਂ ਸ਼ਰ੍ੋਤੁੰ ਯੀਸ਼ੋਃ ਸਮੀਪਮ੍ ਆਗੱਛਨ੍|
Ⅱ ਤਤਃ ਿਫਰੂਿਸ਼ਨ ਉਪਾਧਯ੍ਾਯਾਸ਼੍ਚ ਿਵਵਦਮਾਨਾਃ ਕਥਯਾਮਾਸੁਃ ਏਸ਼਼ ਮਾਨੁਸ਼਼ਃ ਪਾਿਪਿਭਃ ਸਹ ਪਰ੍ਣਯੰ ਕʼਤਾ

ਤੈਃ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਭੰੁਕ੍ਤੇ|
Ⅲ ਤਦਾ ਸ ਤੇਭਯ੍ ਇਮਾਂ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ਤਕਥਾਂ ਕਿਥਤਵਾਨ੍,
Ⅳ ਕਸਯ੍ਿਚਤ੍ ਸ਼ਤਮੇਸ਼਼ੇਸ਼਼ੁ ਿਤਸ਼਼੍ਠਤ੍ਮੁ ਤੇਸ਼਼ਾਮੇਕੰ ਸ ਯਿਦ ਹਾਰਯਿਤ ਤਿਰ ਮਧਯ੍ੇਪਰ੍ਾਨ੍ਤਰਮ੍ ਏਕੋਨਸ਼ਤਮੇਸ਼਼ਾਨ੍

ਿਵਹਾਯ ਹਾਿਰਤਮੇਸ਼਼ਸਯ੍ ਉੱਦੇਸ਼ਪਰ੍ਾਪ੍ਿਤਪਰ੍ੱਯਨਤੰ ਨ ਗਵੇਸ਼਼ਯਿਤ, ਏਤਾਦʼਸ਼ੋ ਲੋਕੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਮਧਯ੍ੇ ਕ ਆਸ੍ਤੇ?
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Ⅴ ਤਸਯ੍ੋੱਦੇਸ਼ੰ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ ਹʼਸ਼਼੍ਟਮਨਾਸ੍ਤੰ ਸ੍ਕਨ੍ਧੇ ਿਨਧਾਯ ਸਵ੍ਸ੍ਥਾਨਮ੍ ਆਨੀਯ ਬਨ੍ਧੁਬਾਨ੍ਧਵਸਮੀਪਵਾਿਸਨ
ਆਹੂਯ ਵਕ੍ਿਤ,

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

ਤਾਦʼਸ਼ੈਕੋਨਸ਼ਤਧਾਰ੍ੰਿਮਕਕਾਰਣਾਦ੍ ਯ ਆਨਨ੍ਦਸ੍ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਏਕਸਯ੍ ਮਨਃਪਿਰਵਰ੍ੱਿਤਨਃ ਪਾਿਪਨਃ ਕਾਰਣਾਤ੍
ਸਵ੍ਰ੍ਗੇ (ਅ)ਿਧਕਾਨਨ੍ਦੋ ਜਾਯਤੇ|

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

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

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

Ⅺ ਅਪਰਞ੍ਚ ਸ ਕਥਯਾਮਾਸ, ਕਸਯ੍ਿਚਦ੍ ਦੌ ਪੁਤਾਵਾਸ੍ਤਾ,ਂ
Ⅻ ਤਯੋਃ ਕਿਨਸ਼਼੍ਠਃ ਪੁਤਃ ਿਪਤੇ ਕਥਯਾਮਾਸ, ਹੇ ਿਪਤਸ੍ਤਵ ਸਮ੍ਪੱਤਯ੍ਾ ਯਮੰਸ਼ੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਸਯ੍ਾਮਯ੍ਹੰ ਿਵਭਜਯ੍ ਤੰ

ਦੇਿਹ, ਤਤਃ ਿਪਤਾ ਿਨਜਾਂ ਸਮ੍ਪੱਿਤੰ ਿਵਭਜਯ੍ ਤਾਭਯ੍ਾਂ ਦਦੌ|
ⅩⅢਕਿਤਪਯਾਤ੍ ਕਾਲਾਤ੍ ਪਰੰ ਸ ਕਿਨਸ਼਼੍ਠਪੁਤਃ ਸਮਸ੍ਤੰ ਧਨੰ ਸੰਗʼਹਯ੍ ਦੂਰਦੇਸ਼ੰ ਗਤਾ ਦੁਸ਼਼੍ਟਾਚਰਣੇਨ ਸਰ੍ੱਵਾਂ

ਸਮ੍ਪੱਿਤੰ ਨਾਸ਼ਯਾਮਾਸ|
ⅩⅣ ਤਸਯ੍ ਸਰ੍ੱਵਧਨੇ ਵਯ੍ਯੰ ਗਤੇ ਤੱਦੇਸ਼ੇ ਮਹਾਦੁਰ੍ਿਭਕ੍ਸ਼਼ੰ ਬਭੂਵ, ਤਤਸ੍ਤਸਯ੍ ਦੈਨਯ੍ਦਸ਼ਾ ਭਿਵਤੁਮ੍ ਆਰੇਭੇ|
ⅩⅤ ਤਤਃ ਪਰੰ ਸ ਗਤਾ ਤੱਦੇਸ਼ੀਯੰ ਗʼਹਸ੍ਥਮੇਕਮ੍ ਆਸ਼ਰ੍ਯਤ; ਤਤਃ ਸਤੰ ਸ਼ੂਕਰਵਜੰ ਚਾਰਿਯਤੁੰ ਪਰ੍ਾਨ੍ਤਰੰ

ਪਰ੍ੇਸ਼਼ਯਾਮਾਸ|
ⅩⅥ ਕੇਨਾਿਪ ਤਸ੍ਮੈ ਭਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਾਦਾਨਾਤ੍ ਸ ਸ਼ੂਕਰਫਲਵਲ੍ਕਲੇਨ ਿਪਿਚਣ੍ਡਪੂਰਣਾਂ ਵਵਾਞ੍ਛ|
ⅩⅦਸ਼ੇਸ਼਼ੇ ਸ ਮਨਿਸ ਚੇਤਨਾਂ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ ਕਥਯਾਮਾਸ, ਹਾ ਮਮ ਿਪਤੁਃ ਸਮੀਪੇ ਕਿਤ ਕਿਤ ਵੇਤਨਭੁਜੋ ਦਾਸਾ ਯਥੇਸ਼਼੍ਟੰ

ਤਤੋਿਧਕਞ੍ਚ ਭਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਨੁਵਨ੍ਿਤ ਿਕਨ੍ਤਹੰ ਕ੍ਸ਼਼ੁਧਾ ਮੁਮੂਰ੍ਸ਼਼ੁਃ|
ⅩⅧ ਅਹਮੁੱਥਾਯ ਿਪਤੁਃ ਸਮੀਪੰ ਗਤਾ ਕਥਾਮੇਤਾਂ ਵਿਦਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ, ਹੇ ਿਪਤਰ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਤਵ ਚ ਿਵਰੁੱਧੰ

ਪਾਪਮਕਰਵਮ੍
ⅩⅨ ਤਵ ਪੁਤਇਿਤ ਿਵਖਯ੍ਾਤੋ ਭਿਵਤੁੰ ਨ ਯੋਗਯ੍ੋਸ੍ਿਮ ਚ, ਮਾਂ ਤਵ ਵੈਤਿਨਕੰ ਦਾਸੰ ਕʼਤਾ ਸ੍ਥਾਪਯ|
ⅩⅩਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਸ ਉੱਥਾਯ ਿਪਤੁਃ ਸਮੀਪੰ ਜਗਾਮ; ਤਤਸ੍ਤਸਯ੍ ਿਪਤਾਿਤਦੂਰੇ ਤੰ ਿਨਰੀਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ ਦਯਾਞ੍ਚ ੇ, ਧਾਿਵਤਾ

ਤਸਯ੍ ਕਣ੍ਠੰ ਗʼਹੀਤਾ ਤੰ ਚੁਚੁਮ੍ਬ ਚ|
ⅩⅪ ਤਦਾ ਪੁਤ ਉਵਾਚ, ਹੇ ਿਪਤਰ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਤਵ ਚ ਿਵਰੁੱਧੰ ਪਾਪਮਕਰਵੰ, ਤਵ ਪੁਤਇਿਤ ਿਵਖਯ੍ਾਤੋ ਭਿਵਤੁੰ ਨ

ਯੋਗਯ੍ੋਸ੍ਿਮ ਚ|
ⅩⅫ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਸਯ੍ ਿਪਤਾ ਿਨਜਦਾਸਾਨ੍ ਆਿਦਦੇਸ਼, ਸਰ੍ੱਵੋੱਤਮਵਸ੍ਤਾਣਯ੍ਾਨੀਯ ਪਿਰਧਾਪਯਤੈਨੰ ਹਸ੍ਤੇ

ਚਾਙ੍ਗੁਰੀਯਕਮ੍ ਅਰ੍ਪਯਤ ਪਾਦਯੋਸ਼੍ਚੋਪਾਨਹੌ ਸਮਰ੍ਪਯਤ;
ⅩⅩⅢ ਪੁਸ਼਼੍ਟੰ ਗੋਵਤ੍ਸਮ੍ ਆਨੀਯ ਮਾਰਯਤ ਚ ਤੰ ਭੁਕ੍ਤਾ ਵਯਮ੍ ਆਨਨ੍ਦਾਮ|
ⅩⅩⅣ ਯਤੋ ਮਮ ਪੁਤੋਯਮ੍ ਅਿਮਰ੍ਯਤ ਪੁਨਰਜੀਵੀਦ੍ ਹਾਿਰਤਸ਼੍ਚ ਲਬ੍ਧੋਭੂਤ੍ ਤਤਸ੍ਤ ਆਨਨ੍ਿਦਤੁਮ੍ ਆਰੇਿਭਰੇ|
ⅩⅩⅤ ਤਤ੍ਕਾਲੇ ਤਸਯ੍ ਜਯ੍ੇਸ਼਼੍ਠਃ ਪੁਤਃ ਕ੍ਸ਼਼ੇਤ ਆਸੀਤ੍| ਅਥ ਸ ਿਨਵੇਸ਼ਨਸਯ੍ ਿਨਕਟੰ ਆਗੱਛਨ੍ ਨʼਤਯ੍ਾਨਾਂ

ਵਾਦਯ੍ਾਨਾਞ੍ਚ ਸ਼ਬ੍ਦੰ ਸ਼ਤਾ
ⅩⅩⅥ ਦਾਸਾਨਾਮ੍ ਏਕਮ੍ ਆਹੂਯ ਪਪਰ੍ੱਛ, ਿਕੰ ਕਾਰਣਮਸਯ੍?
ⅩⅩⅦ ਤਤਃ ਸੋਵਾਦੀਤ੍, ਤਵ ਭਾਤਾਗਮਤ੍, ਤਵ ਤਾਤਸ਼੍ਚ ਤੰ ਸੁਸ਼ਰੀਰੰ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ ਪੁਸ਼਼੍ਟੰ ਗੋਵਤ੍ਸੰ ਮਾਿਰਤਵਾਨ੍|
ⅩⅩⅧਤਤਃ ਸ ਪਰ੍ਕੁਪਯ੍ ਿਨਵੇਸ਼ਨਾਨ੍ਤਃ ਪਰ੍ਵੇਸ਼਼੍ਟੁੰ ਨ ਸੰਮੇਨੇ; ਤਤਸ੍ਤਸਯ੍ ਿਪਤਾ ਬਿਹਰਾਗਤਯ੍ ਤੰ ਸਾਧਯਾਮਾਸ|
ⅩⅩⅨ ਤਤਃ ਸ ਿਪਤਰੰ ਪਰ੍ਤਯ੍ੁਵਾਚ, ਪਸ਼ਯ੍ ਤਵ ਕਾਞ੍ਿਚਦਪਯ੍ਾਜ੍ਞਾਂ ਨ ਿਵਲੰਘਯ੍ ਬਹੂਨ੍ ਵਤ੍ਸਰਾਨ੍ ਅਹੰ ਤਾਂ

ਸੇਵੇ ਤਥਾਿਪ ਿਮਤੈਃ ਸਾਰ੍ੱਧਮ੍ ਉਤ੍ਸਵੰ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਕਦਾਿਪ ਛਾਗਮੇਕਮਿਪ ਮਹਯ੍ੰ ਨਾਦਦਾਃ;
ⅩⅩⅩ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਵ ਯਃ ਪੁਤੋ ਵੇਸ਼ਯ੍ਾਗਮਨਾਿਦਿਭਸ੍ਤਵ ਸਮ੍ਪੱਿਤਮ੍ ਅਪਵਯ੍ਿਯਤਵਾਨ੍ ਤਸ੍ਿਮੰਨਾਗਤਮਾਤੇ

ਤਸਯ੍ੈਵ ਿਨਿਮੱਤੰ ਪੁਸ਼਼੍ਟੰ ਗੋਵਤ੍ਸੰ ਮਾਿਰਤਵਾਨ੍|
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ⅩⅩⅪ ਤਦਾ ਤਸਯ੍ ਿਪਤਾਵੋਚਤ੍, ਹੇ ਪੁਤ ਤੰ ਸਰ੍ੱਵਦਾ ਮਯਾ ਸਹਾਿਸ ਤਸ੍ਮਾਨ੍ ਮਮ ਯਦਯ੍ਦਾਸ੍ਤੇ ਤਤ੍ਸਰ੍ੱਵੰ ਤਵ|
ⅩⅩⅫ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਵਾਯੰ ਭਾਤਾ ਮʼਤਃ ਪੁਨਰਜੀਵੀਦ੍ ਹਾਿਰਤਸ਼੍ਚ ਭੂਤਾ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤੋਭੂਤ੍, ਏਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਕਾਰਣਾਦ੍

ਉਤ੍ਸਵਾਨਨ੍ਦੌ ਕਰ੍ੱਤੁਮ੍ ਉਿਚਤਮਸ੍ਮਾਕਮ੍|

ⅩⅥ
Ⅰ ਅਪਰਞ੍ਚ ਯੀਸ਼ੁਃ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ੇਭਯ੍ੋਨਯ੍ਾਮੇਕਾਂ ਕਥਾਂ ਕਥਯਾਮਾਸ ਕਸਯ੍ਿਚਦ੍ ਧਨਵਤੋ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਸਯ੍

ਗʼਹਕਾਰ੍ੱਯਾਧੀਸ਼ੇ ਸਮ੍ਪੱਤੇਰਪਵਯ੍ਯ(ੇਅ)ਪਵਾਿਦਤੇ ਸਿਤ
Ⅱ ਤਸਯ੍ ਪਰ੍ਭੁਸ੍ਤਮ੍ਆਹੂਯ ਜਗਾਦ, ਤਿਯ ਯਾਿਮਮਾਂ ਕਥਾਂ ਸ਼ʼਣੋਿਮ ਸਾ ਕੀਦʼਸ਼ੀ? ਤੰ ਗʼਹਕਾਰ੍ੱਯਾਧੀਸ਼ਕਰ੍ੰਮਣੋ

ਗਣਨਾਂ ਦਰ੍ਸ਼ਯ ਗʼਹਕਾਰ੍ੱਯਾਧੀਸ਼ਪਦੇ ਤੰ ਨ ਸ੍ਥਾਸਯ੍ਿਸ|
Ⅲਤਦਾ ਸ ਗʼਹਕਾਰ੍ੱਯਾਧੀਸ਼ੋ ਮਨਸਾ ਿਚਨ੍ਤਯਾਮਾਸ, ਪਰ੍ਭੁ ਰਯ੍ਿਦ ਮਾਂ ਗʼਹਕਾਰ੍ੱਯਾਧੀਸ਼ਪਦਾਦ੍ ਭੰਸ਼ਯਿਤ ਤਿਰ

ਿਕੰ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ੇ(ਅ)ਹੰ? ਮʼਦੰ ਖਿਨਤੁੰ ਮਮ ਸ਼ਕ੍ਿਤ ਰ੍ਨਾਸ੍ਿਤ ਿਭਕ੍ਿਸ਼਼ਤੁਞ੍ਚ ਲੱਿਜਸ਼਼ਯ੍ੇ(ਅ)ਹੰ|
Ⅳ ਅਤਏਵ ਮਿਯ ਗʼਹਕਾਰ੍ੱਯਾਧੀਸ਼ਪਦਾਤ੍ ਚਯ੍ੁਤੇ ਸਿਤ ਯਥਾ ਲੋਕਾ ਮਹਯ੍ਮ੍ ਆਸ਼ਰ੍ਯੰ ਦਾਸਯ੍ਨ੍ਿਤ ਤਦਰ੍ਥੰ

ਯਤ੍ਕਰ੍ੰਮ ਮਯਾ ਕਰਣੀਯੰ ਤਨ੍ ਿਨਰ੍ਣੀਯਤ|ੇ
Ⅴ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਸ ਸਵ੍ਪਰ੍ਭੋਰੇਕੈਕਮ੍ ਅਧਮਰ੍ਣਮ੍ ਆਹੂਯ ਪਰ੍ਥਮੰ ਪਪਰ੍ੱਛ, ਤੱਤੋ ਮੇ ਪਰ੍ਭੁਣਾ ਕਿਤ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ਮ੍?
Ⅵਤਤਃ ਸ ਉਵਾਚ, ਏਕਸ਼ਤਾਢਕਤੈਲਾਿਨ; ਤਦਾ ਗʼਹਕਾਰ੍ੱਯਾਧੀਸ਼ਃ ਪਰ੍ੋਵਾਚ, ਤਵ ਪਤਮਾਨੀਯ ਸ਼ੀਘਰ੍ਮੁਪਿਵਸ਼ਯ੍

ਤਤ ਪਞ੍ਚਾਸ਼ਤੰ ਿਲਖ|
Ⅶ ਪਸ਼੍ਚਾਦਨਯ੍ਮੇਕੰ ਪਪਰ੍ੱਛ, ਤੱਤੋ ਮੇ ਪਰ੍ਭੁਣਾ ਕਿਤ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ਮ੍? ਤਤਃ ਸੋਵਾਦੀਦ੍ ਏਕਸ਼ਤਾਢਕਗੋਧੂਮਾਃ; ਤਦਾ ਸ

ਕਥਯਾਮਾਸ, ਤਵ ਪਤਮਾਨੀਯ ਅਸ਼ੀਿਤੰ ਿਲਖ|
Ⅷ ਤੇਨੈਵ ਪਰ੍ਭੁਸ੍ਤਮਯਥਾਰ੍ਥਕʼਤਮ੍ ਅਧੀਸ਼ੰ ਤਦ੍ਬੁੱਿਧਨੈਪੁਣਯ੍ਾਤ੍ ਪਰ੍ਸ਼ਸ਼ੰਸ; ਇੱਥੰ ਦੀਪ੍ਿਤਰੂਪਸਨ੍ਤਾਨੇਭਯ੍

ਏਤਤ੍ਸੰਸਾਰਸਯ੍ ਸਨ੍ਤਾਨਾ ਵਰ੍ੱਤਮਾਨਕਾਲੇ(ਅ)ਿਧਕਬੁੱਿਧਮਨ੍ਤੋ ਭਵਨ੍ਿਤ|
Ⅸਅਤੋ ਵਦਾਿਮ ਯੂਯਮਪਯ੍ਯਥਾਰ੍ਥੇਨ ਧਨੇਨ ਿਮਤਾਿਣ ਲਭਧਵ੍ੰ ਤਤੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਸੁ ਪਦਭਸ਼਼੍ਟੇਸ਼਼ਵ੍ਿਪ ਤਾਿਨ ਿਚਰਕਾਲਮ੍

ਆਸ਼ਰ੍ਯੰ ਦਾਸਯ੍ਨ੍ਿਤ|
Ⅹਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਕ੍ਸ਼਼ੁਦੇ ਕਾਰ੍ੱਯੇ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਯ੍ੋ ਭਵਿਤ ਸ ਮਹਿਤ ਕਾਰ੍ੱਯੇਿਪ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਯ੍ੋ ਭਵਿਤ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍

ਕ੍ਸ਼਼ੁਦੇ ਕਾਰ੍ੱਯ(ੇਅ)ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਯ੍ੋ ਭਵਿਤ ਸ ਮਹਿਤ ਕਾਰ੍ੱਯੇਪਯ੍ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਯ੍ੋ ਭਵਿਤ|
Ⅺ ਅਤਏਵ ਅਯਥਾਰ੍ਥੇਨ ਧਨੇਨ ਯਿਦ ਯੂਯਮਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਯ੍ਾ ਜਾਤਾਸ੍ਤਿਰ ਸਤਯ੍ੰ ਧਨੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਕਰੇਸ਼਼ੁ ਕਃ

ਸਮਰ੍ਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ?
Ⅻ ਯਿਦ ਚ ਪਰਧਨੇਨ ਯੂਯਮ੍ ਅਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਯ੍ਾ ਭਵਥ ਤਿਰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸਵ੍ਕੀਯਧਨੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਭਯ੍ੰ ਕੋ ਦਾਸਯ੍ਿਤ?
ⅩⅢ ਕੋਿਪ ਦਾਸ ਉਭੌ ਪਰ੍ਭੂ ਸੇਿਵਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ, ਯਤ ਏਕਸ੍ਿਮਨ੍ ਪਰ੍ੀਯਮਾਣੋ(ਅ)ਨਯ੍ਸ੍ਿਮੰਨਪਰ੍ੀਯਤੇ ਯਦਾ ਏਕੰ

ਜਨੰ ਸਮਾਦʼਤਯ੍ ਤਦਨਯ੍ੰ ਤੁੱਛੀਕਰੋਿਤ ਤਦਦ੍ ਯੂਯਮਿਪ ਧਨੇਸ਼ਵ੍ਰੌ ਸੇਿਵਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨੁਥ|
ⅩⅣ ਤਦੈਤਾਃ ਸਰ੍ੱਵਾਃ ਕਥਾਃ ਸ਼ਤਾ ਲੋਿਭਿਫਰੂਿਸ਼ਨਸ੍ਤਮੁਪਜਹਸੁਃ|
ⅩⅤ ਤਤਃ ਸ ਉਵਾਚ, ਯੂਯੰ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਾਣਾਂ ਿਨਕਟੇ ਸਵ੍ਾਨ੍ ਿਨਰ੍ਦੋਸ਼਼ਾਨ੍ ਦਰ੍ਸ਼ਯਥ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍

ਅਨ੍ਤਃਕਰਣਾਨੀਸ਼ਵ੍ਰੋ ਜਾਨਾਿਤ, ਯਤ੍ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਾਣਾਮ੍ ਅਿਤ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਯ੍ੰ ਤਦ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਘʼਣਯ੍ੰ|
ⅩⅥ ਯੋਹਨ ਆਗਮਨਪਰ੍ੱਯਨਤੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸਮੀਪੇ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਨਾਂ ਲੇਖਨਾਿਨ ਚਾਸਨ੍ ਤਤਃ

ਪਰ੍ਭʼਿਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰਰਾਜਯ੍ਸਯ੍ ਸੁਸੰਵਾਦਃ ਪਰ੍ਚਰਿਤ, ਏਕੈਕੋ ਲੋਕਸ੍ਤਨ੍ਮਧਯ੍ੰ ਯਤ੍ਨੇਨ ਪਰ੍ਿਵਸ਼ਿਤ ਚ|
ⅩⅦਵਰੰ ਨਭਸਃ ਪʼਿਥਵਯ੍ਾਸ਼੍ਚ ਲੋਪੋ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਤਥਾਿਪ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਯਾ ਏਕਿਬਨ੍ਦੋਰਿਪ ਲੋਪੋ ਨ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
ⅩⅧ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਸਵ੍ੀਯਾਂ ਭਾਰ੍ੱਯਾਂ ਿਵਹਾਯ ਸ੍ਿਤਯਮਨਯ੍ਾਂ ਿਵਵਹਿਤ ਸ ਪਰਦਾਰਾਨ੍ ਗੱਛਿਤ, ਯਸ਼੍ਚ ਤਾ

ਤਯ੍ਕ੍ਤਾਂ ਨਾਰੀਂ ਿਵਵਹਿਤ ਸੋਿਪ ਪਰਦਾਰਾਨ ਗੱਛਿਤ|
ⅩⅨ ਏਕੋ ਧਨੀ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਃ ਸ਼ੁਕ੍ਲਾਿਨ ਸੂਕ੍ਸ਼਼੍ਮਾਿਣ ਵਸ੍ਤਾਿਣ ਪਰ੍ੱਯਦਧਾਤ੍ ਪਰ੍ਿਤਿਦਨੰ

ਪਿਰਤੋਸ਼਼ਰੂਪੇਣਾਭੰੁਕ੍ਤਾਿਪਵੱਚ|
ⅩⅩ ਸਰ੍ੱਵਾਙ੍ਗੇ ਕ੍ਸ਼਼ਤਯੁਕ੍ਤ ਇਿਲਯਾਸਰਨਾਮਾ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਦਿਰਦਸ੍ਤਸਯ੍ ਧਨਵਤੋ ਭੋਜਨਪਾਤਾਤ੍ ਪਿਤਤਮ੍

ਉੱਿਛਸ਼਼੍ਟੰ ਭੋਕ੍ਤੁੰ ਵਾਞ੍ਛਨ੍ ਤਸਯ੍ ਦਾਰੇ ਪਿਤਤਾਿਤਸ਼਼੍ਠਤ੍;
ⅩⅪ ਅਥ ਸ਼ਵ੍ਾਨ ਆਗਤਯ੍ ਤਸਯ੍ ਕ੍ਸ਼਼ਤਾਨਯ੍ਿਲਹਨ੍|
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ⅩⅫ ਿਕਯਤ੍ਕਾਲਾਤ੍ਪਰੰ ਸ ਦਿਰਦਃ ਪਰ੍ਾਣਾਨ੍ ਜਹੌ; ਤਤਃ ਸਵ੍ਰ੍ਗੀਯਦੂਤਾਸ੍ਤੰ ਨੀਤਾ ਇਬਰ੍ਾਹੀਮਃ ੋਡ
ਉਪਵੇਸ਼ਯਾਮਾਸੁਃ|

ⅩⅩⅢਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਸ ਧਨਵਾਨਿਪ ਮਮਾਰ, ਤੰ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨੇ ਸ੍ਥਾਪਯਾਮਾਸੁਸ਼੍ਚ; ਿਕਨ੍ਤੁ ਪਰਲੋਕੇ ਸ ਵੇਦਨਾਕੁਲਃ ਸਨ੍
ਊਰ੍ੱਧਵ੍ਾਂ ਿਨਰੀਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ ਬਹੁਦੂਰਾਦ੍ ਇਬਰ੍ਾਹੀਮੰ ਤਤ੍ ੋਡ ਇਿਲਯਾਸਰਞ੍ਚ ਿਵਲੋਕਯ੍ ਰੁਵੰਨੁਵਾਚ;

ⅩⅩⅣ ਹੇ ਿਪਤਰ੍ ਇਬਰ੍ਾਹੀਮ੍ ਅਨੁਗʼਹਯ੍ ਅਙ੍ਗੁਲਯ੍ਗਰ੍ਭਾਗੰ ਜਲੇ ਮੱਜਿਯਤਾ ਮਮ ਿਜਹਾਂ ਸ਼ੀਤਲਾਂ ਕਰ੍ੱਤੁਮ੍
ਇਿਲਯਾਸਰੰ ਪਰ੍ੇਰਯ, ਯਤੋ ਵਹ੍ਿਨਿਸ਼ਖਾਤੋਹੰ ਵਯ੍ਿਥਤੋਸ੍ਿਮ|

ⅩⅩⅤ ਤਦਾ ਇਬਰ੍ਾਹੀਮ੍ ਬਭਾਸ਼਼,ੇ ਹੇ ਪੁਤ ਤੰ ਜੀਵਨ੍ ਸਮ੍ਪਦੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਵਾਨ੍ ਇਿਲਯਾਸਰਸ੍ਤੁ ਿਵਪਦੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਵਾਨ੍
ਏਤਤ੍ ਸ੍ਮਰ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਸਮ੍ਪਰ੍ਿਤ ਤਸਯ੍ ਸੁਖੰ ਤਵ ਚ ਦੁਃਖੰ ਭਵਿਤ|

ⅩⅩⅥ ਅਪਰਮਿਪ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕਞ੍ਚ ਸ੍ਥਾਨਯੋ ਰ੍ਮਧਯ੍ੇ ਮਹਿਦੱਛੇਦੋ(ਅ)ਸ੍ਿਤ ਤਤ ਏਤਤ੍ਸ੍ਥਾਨਸਯ੍
ਲੋਕਾਸ੍ਤਤ੍ ਸ੍ਥਾਨੰ ਯਾਤੁੰ ਯਦਾ ਤਤ੍ਸ੍ਥਾਨਸਯ੍ ਲੋਕਾ ਏਤਤ੍ ਸ੍ਥਾਨਮਾਯਾਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨੁਵਨ੍ਿਤ|

ⅩⅩⅦ ਤਦਾ ਸ ਉਕ੍ਤਵਾਨ੍, ਹੇ ਿਪਤਸ੍ਤਿਰ ਤਾਂ ਿਨਵੇਦਯਾਿਮ ਮਮ ਿਪਤੁ ਰ੍ਗੇਹੇ ਯੇ ਮਮ ਪਞ੍ਚ ਭਾਤਰਃ ਸਨ੍ਿਤ
ⅩⅩⅧ ਤੇ ਯਥੈਤਦ੍ ਯਾਤਨਾਸ੍ਥਾਨੰ ਨਾਯਾਸਯ੍ਨ੍ਿਤ ਤਥਾ ਮਨ੍ਤਣਾਂ ਦਾਤੁੰ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸਮੀਪਮ੍ ਇਿਲਯਾਸਰੰ ਪਰ੍ੇਰਯ|
ⅩⅩⅨ ਤਤ ਇਬਰ੍ਾਹੀਮ੍ ਉਵਾਚ, ਮੂਸਾਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਨਾਞ੍ਚ ਪੁਸ੍ਤਕਾਿਨ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਿਨਕਟੇ ਸਨ੍ਿਤ ਤੇ ਤਦਚਨਾਿਨ

ਮਨਯ੍ਨ੍ਤਾ|ਂ
ⅩⅩⅩਤਦਾ ਸ ਿਨਵੇਦਯਾਮਾਸ, ਹੇ ਿਪਤਰ੍ ਇਬਰ੍ਾਹੀਮ੍ ਨ ਤਥਾ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਿਦ ਮʼਤਲੋਕਾਨਾਂ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸਮੀਪੰ

ਯਾਿਤ ਤਿਰ ਤੇ ਮਨਾਿਂਸ ਵਯ੍ਾਘੋਟਿਯਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅪਤਤਇਬਰ੍ਾਹੀਮ੍ ਜਗਾਦ, ਤੇ ਯਿਦ ਮੂਸਾਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਨਾਞ੍ਚ ਵਚਨਾਿਨ ਨ ਮਨਯ੍ਨ੍ਤੇ ਤਿਰ ਮʼਤਲੋਕਾਨਾਂ

ਕਸ੍ਿਮੰਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਉੱਿਥਤੇਿਪ ਤੇ ਤਸਯ੍ ਮਨ੍ਤਣਾਂ ਨ ਮੰਸਯ੍ਨ੍ਤ|ੇ

ⅩⅦ
Ⅰ ਇਤਃ ਪਰੰ ਯੀਸ਼ੁਃ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਨ੍ ਉਵਾਚ, ਿਵਘ੍ਨੈਰਵਸ਼ਯ੍ਮ੍ ਆਗਨ੍ਤਵਯ੍ੰ ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਵਘ੍ਨਾ ਯੇਨ ਘਿਟਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤੇ

ਤਸਯ੍ ਦੁਰ੍ਗਿਤ ਰ੍ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
Ⅱ ਏਤੇਸ਼਼ਾਂ ਕ੍ਸ਼਼ੁਦਪਰ੍ਾਿਣਨਾਮ੍ ਏਕਸਯ੍ਾਿਪ ਿਵਘ੍ਨਜਨਨਾਤ੍ ਕਣ੍ਠਬੱਧਪੇਸ਼਼ਣੀਕਸਯ੍ ਤਸਯ੍ ਸਾਗਰਾਗਾਧਜਲੇ

ਮੱਜਨੰ ਭਦ|ੰ
Ⅲਯੂਯੰ ਸਵ੍ੇਸ਼਼ੁ ਸਾਵਧਾਨਾਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਤ; ਤਵ ਭਾਤਾ ਯਿਦ ਤਵ ਿਕਞ੍ਿਚਦ੍ ਅਪਰਾਧਯ੍ਿਤ ਤਿਰ ਤੰ ਤਰ੍ਜਯ, ਤੇਨ ਯਿਦ

ਮਨਃ ਪਿਰਵਰ੍ੱਤਯਿਤ ਤਿਰ ਤੰ ਕ੍ਸ਼਼ਮਸਵ੍|
Ⅳ ਪੁਨਰੇਕਿਦਨਮਧਯ੍ੇ ਯਿਦ ਸ ਤਵ ਸਪ੍ਤਕʼਤੋ(ਅ)ਪਰਾਧਯ੍ਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸਪ੍ਤਕʼਤ ਆਗਤਯ੍ ਮਨਃ

ਪਿਰਵਰ੍ਤਯ੍ ਮਯਾਪਰਾੱਧਮ੍ ਇਿਤ ਵਦਿਤ ਤਿਰ ਤੰ ਕ੍ਸ਼਼ਮਸਵ੍|
Ⅴ ਤਦਾ ਪਰ੍ੇਿਰਤਾਃ ਪਰ੍ਭੁਮ੍ ਅਵਦਨ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੰ ਵਰ੍ੱਧਯ|
Ⅵ ਪਰ੍ਭੁਰੁਵਾਚ, ਯਿਦ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸਰ੍ਸ਼਼ਪੈਕਪਰ੍ਮਾਣੋ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੋਸ੍ਿਤ ਤਿਰ ਤੰ ਸਮੂਲਮੁਤ੍ਪਾਿਟਤੋ ਭੂਤਾ ਸਮੁਦੇ ਰੋਿਪਤੋ

ਭਵ ਕਥਾਯਾਮ੍ ਏਤਸਯ੍ਾਮ੍ ਏਤਦੁਡੁਮ੍ਬਰਾਯ ਕਿਥਤਾਯਾਂ ਸ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮਾਜ੍ਞਾਵਹੋ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
Ⅶਅਪਰੰ ਸਵ੍ਦਾਸੇ ਹਲੰ ਵਾਹਿਯਤਾ ਵਾ ਪਸ਼ੂਨ੍ ਚਾਰਿਯਤਾ ਕ੍ਸ਼਼ੇਤਾਦ੍ਆਗਤੇ ਸਿਤ ਤੰ ਵਦਿਤ, ਏਿਹ ਭੋਕ੍ਤੁਮੁਪਿਵਸ਼,

ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਏਤਾਦʼਸ਼ਃ ਕੋਸ੍ਿਤ?
Ⅷ ਵਰਞ੍ਚ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਮਮ ਖਾਦਯ੍ਮਾਸਾਦਯ੍ ਯਾਵਦ੍ ਭੁਞ੍ਜੇ ਿਪਵਾਿਮ ਚ ਤਾਵਦ੍ ਬੱਧਕਿਟਃ ਪਿਰਚਰ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍

ਤਮਿਪ ਭੋਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਸੇ ਪਾਸਯ੍ਿਸ ਚ ਕਥਾਮੀਦʼਸ਼ੀਂ ਿਕੰ ਨ ਵਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਿਤ?
Ⅸ ਤੇਨ ਦਾਸੇਨ ਪਰ੍ਭੋਰਾਜ੍ਞਾਨੁਰੂਪੇ ਕਰ੍ੰਮਿਣ ਕʼਤੇ ਪਰ੍ਭੁਃ ਿਕੰ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਬਾਿਧਤੋ ਜਾਤਃ? ਨੱੇਥੰ ਬੁਧਯ੍ਤੇ ਮਯਾ|
Ⅹ ਇੱਥੰ ਿਨਰੂਿਪਤੇਸ਼਼ੁ ਸਰ੍ੱਵਕਰ੍ੰਮਸੁ ਕʼਤੇਸ਼਼ੁ ਸਤ੍ਮੁ ਯੂਯਮਪੀਦੰ ਵਾਕਯ੍ੰ ਵਦਥ, ਵਯਮ੍ ਅਨੁਪਕਾਿਰਣੋ ਦਾਸਾ

ਅਸ੍ਮਾਿਭਰਯ੍ਦਯ੍ਤ੍ਕਰ੍ੱਤਵਯ੍ੰ ਤਨ੍ਮਾਤਮੇਵ ਕʼਤ|ੰ
Ⅺ ਸ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਿਮ ਯਾਤਾਂ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ ਸ਼ੋਿਮਰੋਣ੍ਗਾਲੀਲ੍ਪਰ੍ਦੇਸ਼ਮਧਯ੍ੇਨ ਗੱਛਿਤ,
Ⅻ ਏਤਿਰ ਕੁਤਿਚਦ੍ ਗਰ੍ਾਮੇ ਪਰ੍ਵੇਸ਼ਮਾਤੇ ਦਸ਼ਕੁਸ਼਼੍ਿਠਨਸ੍ਤੰ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ ਕʼਤਾ
ⅩⅢ ਦੂਰੇ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨਤ ਉੱਚੈ ਰਕ੍ਤੁਮਾਰੇਿਭਰੇ, ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ ਯੀਸ਼ੋ ਦਯਸਵ੍ਾਸ੍ਮਾਨ੍|
ⅩⅣ ਤਤਃ ਸ ਤਾਨ੍ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਜਗਾਦ, ਯੂਯੰ ਯਾਜਕਾਨਾਂ ਸਮੀਪੇ ਸਵ੍ਾਨ੍ ਦਰ੍ਸ਼ਯਤ, ਤਤਸ੍ਤੇ ਗੱਛਨ੍ਤੋ ਰੋਗਾਤ੍

ਪਿਰਸ਼਼੍ਕʼਤਾਃ|
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ⅩⅤ ਤਦਾ ਤੇਸ਼਼ਾਮੇਕਃ ਸਵ੍ੰ ਸਵ੍ਸ੍ਥੰ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਪਰ੍ੋੱਚੈਰੀਸ਼ਵ੍ਰੰ ਧਨਯ੍ੰ ਵਦਨ੍ ਵਯ੍ਾਘੁਟਯ੍ਾਯਾਤੋ ਯੀਸ਼ੋ ਰ੍ਗੁਣਾਨਨੁਵਦਨ੍
ਤੱਚਰਣਾਧੋਭੂਮੌ ਪਪਾਤ;

ⅩⅥ ਸ ਚਾਸੀਤ੍ ਸ਼ੋਿਮਰੋਣੀ|
ⅩⅦ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਰਵਦਤ੍, ਦਸ਼ਜਨਾਃ ਿਕੰ ਨ ਪਿਰਸ਼਼੍ਕʼਤਾਃ? ਤਹਯ੍ਨਯ੍ੇ ਨਵਜਨਾਃ ਕੁਤ?
ⅩⅧ ਈਸ਼ਵ੍ਰੰ ਧਨਯ੍ੰ ਵਦਨ੍ਤਮ੍ ਏਨੰ ਿਵਦੇਿਸ਼ਨੰ ਿਵਨਾ ਕੋਪਯ੍ਨਯ੍ੋ ਨ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ਤ|
ⅩⅨ ਤਦਾ ਸ ਤਮੁਵਾਚ, ਤਮੁੱਥਾਯ ਯਾਿਹ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਸ੍ਤੇ ਤਾਂ ਸਵ੍ਸ੍ਥੰ ਕʼਤਵਾਨ੍|
ⅩⅩ ਅਥ ਕਦੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਰਾਜਤੰ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਤੀਿਤ ਿਫਰੂਿਸ਼ਿਭਃ ਪʼਸ਼਼੍ਟੇ ਸ ਪਰ੍ਤਯ੍ੁਵਾਚ, ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਰਾਜਤਮ੍

ਐਸ਼ਵ੍ਰ੍ੱਯਦਰ੍ਸ਼ਨੇਨ ਨ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
ⅩⅪ ਅਤ ਏਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਪਸ਼ਯ੍ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਵਾ ਪਸ਼ਯ੍, ਇਿਤ ਵਾਕਯ੍ੰ ਲੋਕਾ ਵਕ੍ਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ, ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍

ਰਾਜਤੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਅਨ੍ਤਰੇਵਾਸ੍ਤ|ੇ
ⅩⅫ ਤਤਃ ਸ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਨ੍ ਜਗਾਦ, ਯਦਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਮਨੁਜਸੁਤਸਯ੍ ਿਦਨਮੇਕੰ ਦਸ਼਼੍ਟਮੁ੍ ਵਾਞ੍ਿਛਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਿਕਨ੍ਤੁ

ਨ ਦਰ੍ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਤੇ, ਈਦʼ◌ੱਕਾਲ ਆਯਾਿਤ|
ⅩⅩⅢਤਦਾਤ ਪਸ਼ਯ੍ ਵਾ ਤਤ ਪਸ਼ਯ੍ੇਿਤ ਵਾਕਯ੍ੰ ਲੋਕਾ ਵਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਮਾ ਯਾਤ, ਮਾਨੁਗੱਛਤ

ਚ|
ⅩⅩⅣ ਯਤਸ੍ਤਿਡਦ੍ ਯਥਾਕਾਸ਼ੈਕਿਦਸ਼ਯ੍ੁਿਦਯ ਤਦਨਯ੍ਾਮਿਪ ਿਦਸ਼ੰ ਵਯ੍ਾਪਯ੍ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਤੇ ਤਦਤ੍ ਿਨਜਿਦਨੇ

ਮਨੁਜਸੂਨੁਃ ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਤੇ|
ⅩⅩⅤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਤ੍ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਤੇਨਾਨੇਕਾਿਨ ਦੁਃਖਾਿਨ ਭੋਕ੍ਤਵਯ੍ਾਨਯ੍ੇਤਦਰ੍ੱਤਮਾਨਲੋਕੈਸ਼੍ਚ ਸੋ(ਅ)ਵਜ੍ਞਾਤਵਯ੍ਃ|
ⅩⅩⅥ ਨਹਸਯ੍ ਿਵਦਯ੍ਮਾਨਕਾਲੇ ਯਥਾਭਵਤ੍ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਸੂਨਃ ਕਾਲੇਿਪ ਤਥਾ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅦਯਾਵਤ੍ਕਾਲੰ ਨਹੋ ਮਹਾਪੋਤੰ ਨਾਰੋਹਦ੍ਆਪ੍ਲਾਿਵਵਾਰ੍ੱਯੇਤਯ੍ ਸਰ੍ੱਵੰ ਨਾਨਾਸ਼ਯੱਚ ਤਾਵਤ੍ਕਾਲੰ ਯਥਾ ਲੋਕਾ

ਅਭੁਞ੍ਜਤਾਿਪਵਨ੍ ਵਯ੍ਵਹਨ੍ ਵਯ੍ਵਾਹਯੰਸ਼੍ਚ;
ⅩⅩⅧ ਇੱਥੰ ਲੋਟੋ ਵਰ੍ੱਤਮਾਨਕਾਲੇਿਪ ਯਥਾ ਲੋਕਾ ਭੋਜਨਪਾਨ ਯਿਵ ਯਰੋਪਣਗʼਹਿਨਰ੍ੰਮਾਣਕਰ੍ੰਮਸੁ

ਪਰ੍ਾਵਰ੍ੱਤਨ੍ਤ,
ⅩⅩⅨ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਦਾ ਲੋਟ੍ ਿਸਦੋਮੋ ਿਨਰ੍ਜਗਾਮ ਤਦਾ ਨਭਸਃ ਸਗਨ੍ਧਕਾਗ੍ਿਨਵʼਸ਼਼੍ਿਟ ਰ੍ਭੂਤਾ ਸਰ੍ੱਵੰ

ਵਯ੍ਨਾਸ਼ਯਤ੍
ⅩⅩⅩ ਤਦਨ੍ ਮਾਨਵਪੁਤਪਰ੍ਕਾਸ਼ਿਦਨੇਿਪ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅪ ਤਦਾ ਯਿਦ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਗʼਹੋਪਿਰ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਤਿਰ ਸ ਗʼਹਮਧਯ੍ਾਤ੍ ਿਕਮਿਪ ਦਵਯ੍ਮਾਨੇਤੁਮ੍ ਅਵਰੁਹਯ੍

ਨੈਤੁ; ਯਸ਼੍ਚ ਕ੍ਸ਼਼ੇਤੇ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਸੋਿਪ ਵਯ੍ਾਘੁਟਯ੍ ਨਾਯਾਤੁ|
ⅩⅩⅫ ਲੋਟਃ ਪਤ੍ਨੀਂ ਸ੍ਮਰਤ|
ⅩⅩⅩⅢ ਯਃ ਪਰ੍ਾਣਾਨ੍ ਰਕ੍ਿਸ਼਼ਤੁੰ ਚੇਸ਼਼੍ਿਟਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਸ ਪਰ੍ਾਣਾਨ੍ ਹਾਰਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਯਸ੍ਤੁ ਪਰ੍ਾਣਾਨ੍ ਹਾਰਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਸਏਵ

ਪਰ੍ਾਣਾਨ੍ ਰਕ੍ਿਸ਼਼ਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅩⅣ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਹੰ ਵਚ੍ਿਮ ਤਸਯ੍ਾਂ ਰਾਤੌ ਸ਼ੱਯੈਕਗਤਯੋ ਰ੍ਲੋਕਯੋਰੇਕੋ ਧਾਿਰਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਪਰਸ੍ਤਯ੍ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਤੇ|
ⅩⅩⅩⅤ ਸ੍ਿਤਯੌ ਯੁਗਪਤ੍ ਪੇਸ਼਼ਣੀਂ ਵਯ੍ਾਵਰ੍ੱਤਿਯਸ਼਼ਯ੍ਤਸ੍ਤਯੋਰੇਕਾ ਧਾਿਰਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਪਰਾਤਯ੍ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਤੇ|
ⅩⅩⅩⅥ ਪੁਰੁਸ਼਼ੌ ਕ੍ਸ਼਼ੇਤੇ ਸ੍ਥਾਸਯ੍ਤਸ੍ਤਯੋਰੇਕੋ ਧਾਿਰਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਪਰਸ੍ਤਯ੍ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਤੇ|
ⅩⅩⅩⅦ ਤਦਾ ਤੇ ਪਪਰ੍ੱਛੁਃ, ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ ਕੁਤੇੱਥੰ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ? ਤਤਃ ਸ ਉਵਾਚ, ਯਤ ਸ਼ਵਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਤਤ ਗʼਧਰ੍ਾ

ਿਮਲਨ੍ਿਤ|

ⅩⅧ
Ⅰ ਅਪਰਞ੍ਚ ਲੋਕੈਰਕ੍ਲਾਨ੍ਤੈ ਰ੍ਿਨਰਨ੍ਤਰੰ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਿਯਤਵਯ੍ਮ੍ ਇਤਯ੍ਾਸ਼ਯੇਨ ਯੀਸ਼ੁਨਾ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ਤ ਏਕਃ

ਕਿਥਤਃ|
Ⅱ ਕੁਤਿਚੰਨਗਰੇ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਪਰ੍ਾਿਡਵਾਕ ਆਸੀਤ੍ ਸ ਈਸ਼ਵ੍ਰਾਨੰਾਿਬਭੇਤ੍ ਮਾਨੁਸ਼਼ਾਸ਼ਂ੍ਚ ਨਾਮਨਯ੍ਤ|
Ⅲ ਅਥ ਤਤ੍ਪੁਰਵਾਿਸਨੀ ਕਾਿਚਿਦਧਵਾ ਤਤ੍ਸਮੀਪਮੇਤਯ੍ ਿਵਵਾਿਦਨਾ ਸਹ ਮਮ ਿਵਵਾਦੰ ਪਿਰਸ਼਼੍ਕੁਰ੍ੱਿਵਿਤ

ਿਨਵੇਦਯਾਮਾਸ|
Ⅳ ਤਤਃ ਸ ਪਰ੍ਾਿਡਵਾਕਃ ਿਕਯੱਿਦਨਾਿਨ ਨ ਤਦਙ੍ਗੀਕʼਤਵਾਨ੍ ਪਸ਼੍ਚਾੱਿਚੱਤੇ ਿਚਨ੍ਤਯਾਮਾਸ, ਯਦਯ੍ਪੀਸ਼ਵ੍ਰਾਨੰ

ਿਬਭੇਿਮ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਾਨਿਪ ਨ ਮਨਯ੍ੇ
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Ⅴ ਤਥਾਪਯ੍ੇਸ਼਼ਾ ਿਵਧਵਾ ਮਾਂ ਕ੍ਿਲਸ਼੍ਨਾਿਤ ਤਸ੍ਮਾਦਸਯ੍ਾ ਿਵਵਾਦੰ ਪਿਰਸ਼਼੍ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ ਨਚੇਤ੍ ਸਾ ਸਦਾਗਤਯ੍ ਮਾਂ
ਵਯ੍ਗਰ੍ੰ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

Ⅵ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਪਰ੍ਭੁਰਵਦਦ੍ ਅਸਾਵਨਯ੍ਾਯਪਰ੍ਾਿਡਵਾਕੋ ਯਦਾਹ ਤਤ ਮਨ ਿਨਧਧਵ੍ੰ|
Ⅶ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਯੇ (ਅ)ਿਭਰੁਿਚਤਲੋਕਾ ਿਦਵਾਿਨਸ਼ੰ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯਨ੍ਤੇ ਸ ਬਹੁਿਦਨਾਿਨ ਿਵਲਮ੍ਬਯ੍ਾਿਪ ਤੇਸ਼਼ਾਂ

ਿਵਵਾਦਾਨ੍ ਿਕੰ ਨ ਪਿਰਸ਼਼੍ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਿਤ?
Ⅷ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਹੰ ਵਦਾਿਮ ਤਰਯਾ ਪਿਰਸ਼਼੍ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਿਤ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਦਾ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਪੁਤ ਆਗਿਮਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਤਦਾ

ਪʼਿਥਵਯ੍ਾਂ ਿਕਮੀਦʼਸ਼ੰ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਸਯ੍ਿਤ?
Ⅸ ਯੇ ਸਵ੍ਾਨ੍ ਧਾਰ੍ੰਿਮਕਾਨ੍ ਜ੍ਞਾਤਾ ਪਰਾਨ੍ ਤੁੱਛੀਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਿਤ ਏਤਾਦʼਗ੍ਭਯ੍ਃ, ਿਕਯਦ੍ਭਯ੍ ਇਮੰ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ਤੰ

ਕਥਯਾਮਾਸ|
Ⅹ ਏਕਃ ਿਫਰੂਸ਼ਯ੍ਪਰਃ ਕਰਸਞ੍ਚਾਯੀ ਦਾਿਵਮੌ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਿਯਤੁੰ ਮਨ੍ਿਦਰੰ ਗਤ|ੌ
Ⅺ ਤਤ(ੋਅ)ਸੌ ਿਫਰੂਸ਼ਯ੍ੇਕਪਾਰ੍ਸ਼ਵ੍ੇ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ ਹੇ ਈਸ਼ਵ੍ਰ ਅਹਮਨਯ੍ਲੋਕਵਤ੍ ਲੋਠਿਯਤਾਨਯ੍ਾਯੀ ਪਾਰਦਾਿਰਕਸ਼੍ਚ

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

ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯਾਮਾਸ|
ⅩⅢ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਕਰਸਞ੍ਚਾਿਯ ਦੂਰੇ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ ਸਵ੍ਰ੍ਗੰ ਦਸ਼਼੍ਟੁੰ ਨੇੱਛਨ੍ ਵਕ੍ਸ਼਼ਿਸ ਕਰਾਘਾਤੰ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ ਹੇ ਈਸ਼ਵ੍ਰ

ਪਾਿਪਸ਼਼੍ਠੰ ਮਾਂ ਦਯਸਵ੍, ਇੱਥੰ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯਾਮਾਸ|
ⅩⅣਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਹੰ ਵਦਾਿਮ, ਤਯੋਰ੍ਦਯੋ ਰ੍ਮਧਯ੍ੇ ਕੇਵਲਃ ਕਰਸਞ੍ਚਾਯੀ ਪੁਣਯ੍ਵੱਤੇਨ ਗਿਣਤੋ ਿਨਜਗʼਹੰ ਜਗਾਮ,

ਯਤੋ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਸਵ੍ਮੁੰਨਮਯਿਤ ਸ ਨਾਮਿਯਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਸਵ੍ੰ ਨਮਯਿਤ ਸ ਉਂਨਮਿਯਸ਼਼ਯ੍ਤ|ੇ
ⅩⅤ ਅਥ ਿਸ਼ਸ਼ੂਨਾਂ ਗਾਤਸ੍ਪਰ੍ਸ਼ਾਰ੍ਥੰ ਲੋਕਾਸ੍ਤਾਨ੍ ਤਸਯ੍ ਸਮੀਪਮਾਿਨਨਯ੍ੁਃ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਸ੍ਤਦ੍ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾਨੇਤʼਨ੍

ਤਰ੍ਜਯਾਮਾਸੁਃ,
ⅩⅥ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਾਨਾਹੂਯ ਜਗਾਦ, ਮੰਿਨਕਟਮ੍ ਆਗਨ੍ਤੁੰ ਿਸ਼ਸ਼ੂਨ੍ ਅਨੁਜਾਨੀਧਵ੍ੰ ਤਾਸ਼ਂ੍ਚ ਮਾ ਵਾਰਯਤ; ਯਤ

ਈਸ਼ਵ੍ਰਰਾਜਯ੍ਾਿਧਕਾਿਰਣ ਏਸ਼਼ਾਂ ਸਦʼਸ਼ਾਃ|
ⅩⅦਅਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਯਥਾਰ੍ਥੰ ਵਦਾਿਮ, ਯੋ ਜਨਃ ਿਸ਼ਸ਼ੋਃ ਸਦʼਸ਼ੋ ਭੂਤਾ ਈਸ਼ਵ੍ਰਰਾਜਯ੍ੰ ਨ ਗʼਹ੍ਲਾਿਤ ਸ ਕੇਨਾਿਪ

ਪਰ੍ਕਾਰੇਣ ਤਤ੍ ਪਰ੍ਵੇਸ਼਼੍ਟੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ|
ⅩⅧ ਅਪਰਮ੍ ਏਕੋਿਧਪਿਤਸ੍ਤੰ ਪਪਰ੍ੱਛ, ਹੇ ਪਰਮਗੁਰ,ੋ ਅਨਨ੍ਤਾਯੁਸ਼਼ਃ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਯੇ ਮਯਾ ਿਕੰ ਕਰ੍ੱਤਵਯ੍ੰ?
ⅩⅨ ਯੀਸ਼ੁਰੁਵਾਚ, ਮਾਂ ਕੁਤਃ ਪਰਮੰ ਵਦਿਸ? ਈਸ਼ਵ੍ਰੰ ਿਵਨਾ ਕੋਿਪ ਪਰਮੋ ਨ ਭਵਿਤ|
ⅩⅩਪਰਦਾਰਾਨ੍ ਮਾ ਗੱਛ, ਨਰੰ ਮਾ ਜਿਹ, ਮਾ ਚੋਰਯ, ਿਮਥਯ੍ਾਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ ਮਾ ਦੇਿਹ, ਮਾਤਰੰ ਿਪਤਰਞ੍ਚ ਸੰਮਨਯ੍ਸਵ੍,

ਏਤਾ ਯਾ ਆਜ੍ਞਾਃ ਸਨ੍ਿਤ ਤਾਸ੍ਤੰ ਜਾਨਾਿਸ|
ⅩⅪ ਤਦਾ ਸ ਉਵਾਚ, ਬਾਲਯ੍ਕਾਲਾਤ੍ ਸਰ੍ੱਵਾ ਏਤਾ ਆਚਰਾਿਮ|
ⅩⅫ ਇਿਤ ਕਥਾਂ ਸ਼ਤਾ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਮਵਦਤ੍, ਤਥਾਿਪ ਤਵੈਕੰ ਕਰ੍ੰਮ ਨਯ੍ੂਨਮਾਸ੍ਤੇ, ਿਨਜੰ ਸਰ੍ੱਵਸਵ੍ੰ ਿਵ ੀਯ

ਦਿਰਦੇਭਯ੍ੋ ਿਵਤਰ, ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸਵ੍ਰ੍ਗੇ ਧਨੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਸਯ੍ਿਸ; ਤਤ ਆਗਤਯ੍ ਮਮਾਨੁਗਾਮੀ ਭਵ|
ⅩⅩⅢ ਿਕਨ੍ਤੇਤਾਂ ਕਥਾਂ ਸ਼ਤਾ ਸੋਿਧਪਿਤਃ ਸ਼ੁਸ਼ੋਚ, ਯਤਸ੍ਤਸਯ੍ ਬਹੁਧਨਮਾਸੀਤ੍|
ⅩⅩⅣ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਮਿਤਸ਼ੋਕਾਿਨਤੰ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਜਗਾਦ, ਧਨਵਤਾਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਰਾਜਯ੍ਪਰ੍ਵੇਸ਼ਃ ਕੀਦʼਗ੍ ਦੁਸ਼਼੍ਕਰਃ|
ⅩⅩⅤ ਈਸ਼ਵ੍ਰਰਾਜਯ੍ੇ ਧਿਨਨਃ ਪਰ੍ਵੇਸ਼ਾਤ੍ ਸੂਚੇਸ਼੍ਿਛਦੇਣ ਮਹਾਙ੍ਗਸਯ੍ ਗਮਨਾਗਮਨੇ ਸੁਕਰੇ|
ⅩⅩⅥ ਸ਼ਰ੍ੋਤਾਰਃ ਪਪਰ੍ੱਛੁਸ੍ਤਿਰ ਕੇਨ ਪਿਰਤਾਣੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਸਯ੍ਤੇ?
ⅩⅩⅦ ਸ ਉਕ੍ਤਵਾਨ੍, ਯਨ੍ ਮਾਨੁਸ਼਼ੇਣਾਸ਼ਕਯ੍ੰ ਤਦ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੇਣ ਸ਼ਕਯ੍|ੰ
ⅩⅩⅧ ਤਦਾ ਿਪਤਰ ਉਵਾਚ, ਪਸ਼ਯ੍ ਵਯੰ ਸਰ੍ੱਵਸਵ੍ੰ ਪਿਰਤਯ੍ਜਯ੍ ਤਵ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ਗਾਿਮਨ(ਅ)ਭਵਾਮ|
ⅩⅩⅨ ਤਤਃ ਸ ਉਵਾਚ, ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਹੰ ਯਥਾਰ੍ਥੰ ਵਦਾਿਮ, ਈਸ਼ਵ੍ਰਰਾਜਯ੍ਾਰ੍ਥੰ ਗʼਹੰ ਿਪਤਰੌ ਭਾਤʼਗਣੰ ਜਾਯਾਂ

ਸਨ੍ਤਾਨਾਸ਼ਂ੍ਚ ਤਯ੍ਕ੍ਤਵਾ
ⅩⅩⅩ ਇਹ ਕਾਲੇ ਤਤੋ(ਅ)ਿਧਕੰ ਪਰਕਾਲੇ (ਅ)ਨਨ੍ਤਾਯੁਸ਼੍ਚ ਨ ਪਰ੍ਾਪ੍ਸਯ੍ਿਤ ਲੋਕ ਈਦʼਸ਼ਃ ਕੋਿਪ ਨਾਸ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅪ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਸ ਦਾਦਸ਼ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਨਾਹੂਯ ਬਭਾਸ਼਼,ੇ ਪਸ਼ਯ੍ਤ ਵਯੰ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ਨਗਰੰ ਯਾਮਃ, ਤਸ੍ਮਾਤ੍

ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਪੁਤੇ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਿਭਰੁਕ੍ਤੰ ਯਦਸ੍ਿਤ ਤਦਨੁਰੂਪੰ ਤੰ ਪਰ੍ਿਤ ਘਿਟਸ਼਼ਯ੍ਤ;ੇ
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ⅩⅩⅫ ਵਸ੍ਤੁਤਸ੍ਤੁ ਸੋ(ਅ)ਨਯ੍ਦੇਸ਼ੀਯਾਨਾਂ ਹਸ੍ਤੇਸ਼਼ੁ ਸਮਰ੍ਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਤ,ੇ ਤੇ ਤਮੁਪਹਿਸਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ,
ਅਨਯ੍ਾਯਮਾਚਿਰਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਤਦਪੁਿਸ਼਼ ਿਨਸ਼਼੍ਠੀਵੰ ਿਨਕ੍ਸ਼਼ੇਪ੍ਸਯ੍ਨ੍ਿਤ, ਕਸ਼ਾਿਭਃ ਪਰ੍ਹʼਤਯ੍ ਤੰ ਹਿਨਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ
ਚ,

ⅩⅩⅩⅢ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤʼਤੀਯਿਦਨੇ ਸ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਦ੍ ਉੱਥਾਸਯ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅩⅣ ਏਤਸਯ੍ਾਃ ਕਥਾਯਾ ਅਿਭਪਰ੍ਾਯੰ ਿਕਞ੍ਿਚਦਿਪ ਤੇ ਬੋੱਧੁੰ ਨ ਸ਼ੇਕੁਃ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਿਨਕਟ(ੇਅ)ਸ੍ਪਸ਼਼੍ਟਤਵਾਤ੍

ਤਸਯ੍ੈਤਾਸਾਂ ਕਥਾਨਾਮ੍ ਆਸ਼ਯੰ ਤੇ ਜ੍ਞਾਤੁੰ ਨ ਸ਼ੇਕੁਸ਼੍ਚ|
ⅩⅩⅩⅤ ਅਥ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਯਰੀਹੋਃ ਪੁਰਸਯ੍ਾਨ੍ਿਤਕੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤੇ ਕਸ਼੍ਿਚਦਨ੍ਧਃ ਪਥਃ ਪਾਰ੍ਸ਼ਵ੍ ਉਪਿਵਸ਼ਯ੍ ਿਭਕ੍ਸ਼਼ਾਮ੍

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

ਸਨ੍ਤਾਨ ਮਾਂ ਦਯਸਵ੍|
ⅩⅬ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਃ ਸ੍ਥਿਗਤੋ ਭੂਤਾ ਸਵ੍ਾਨ੍ਿਤਕੇ ਤਮਾਨੇਤੁਮ੍ ਆਿਦਦੇਸ਼|
ⅩⅬⅠ ਤਤਃ ਸ ਤਸਯ੍ਾਨ੍ਿਤਕਮ੍ ਆਗਮਤ੍, ਤਦਾ ਸ ਤੰ ਪਪਰ੍ੱਛ, ਤੰ ਿਕਿਮੱਛਿਸ? ਤਦਰ੍ਥਮਹੰ ਿਕੰ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ? ਸ

ਉਕ੍ਤਵਾਨ੍, ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ(ਅ)ਹੰ ਦਸ਼਼੍ਟੁੰ ਲਭੈ|
ⅩⅬⅡ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਰੁਵਾਚ, ਦʼਸ਼਼੍ਿਟਸ਼ਕ੍ਿਤੰ ਗʼਹਾਣ ਤਵ ਪਰ੍ਤਯ੍ਯਸ੍ਤਾਂ ਸਵ੍ਸ੍ਥੰ ਕʼਤਵਾਨ੍|
ⅩⅬⅢ ਤਤਸ੍ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼਼ਣਾਤ੍ ਤਸਯ੍ ਚਕ੍ਸ਼਼ੁਸ਼਼ੀ ਪਰ੍ਸੰਨੇ; ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸ ਈਸ਼ਵ੍ਰੰ ਧਨਯ੍ੰ ਵਦਨ੍ ਤਤ੍ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਯਯ,ੌ

ਤਦਾਲੋਕਯ੍ ਸਰ੍ੱਵੇ ਲੋਕਾ ਈਸ਼ਵ੍ਰੰ ਪਰ੍ਸ਼ੰਿਸਤੁਮ੍ ਆਰੇਿਭਰੇ|

ⅩⅨ
Ⅰ ਯਦਾ ਯੀਸ਼ੁ ਿਰਯ੍ਰੀਹੋਪੁਰੰ ਪਰ੍ਿਵਸ਼ਯ੍ ਤਨ੍ਮਧਯ੍ੇਨ ਗੱਛੰਸ੍ਤਦਾ
Ⅱ ਸੱਕੇਯਨਾਮਾ ਕਰਸਞ੍ਚਾਿਯਨਾਂ ਪਰ੍ਧਾਨ ਧਨਵਾਨੇਕੋ
Ⅲ ਯੀਸ਼ੁਃ ਕੀਦʼਿਗਿਤ ਦਸ਼਼੍ਟੁੰ ਚੇਸ਼਼੍ਿਟਤਵਾਨ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ ਖਰ੍ੱਵਤਾੱਲੋਕਸੰਘਮਧਯ੍ੇ ਤੱਦਰ੍ਸ਼ਨਮਪਰ੍ਾਪਯ੍
Ⅳ ਯੇਨ ਪਥਾ ਸ ਯਾਸਯ੍ਿਤ ਤਤ੍ਪਥੇ(ਅ)ਗਰ੍ੇ ਧਾਿਵਤਾ ਤੰ ਦਸ਼਼੍ਟਮੁ੍ ਉਡੁਮ੍ਬਰਤਰੁਮਾਰੁਰੋਹ|
Ⅴਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਤ੍ਸ੍ਥਾਨਮ੍ਇਤਾ ਊਰ੍ੱਧਵ੍ੰ ਿਵਲੋਕਯ੍ ਤੰ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾਵਾਦੀਤ੍, ਹੇ ਸੱਕੇਯ ਤੰ ਸ਼ੀਘਰ੍ਮਵਰੋਹ ਮਯਾਦਯ੍

ਤਦ੍ਗੇਹੇ ਵਸ੍ਤਵਯ੍|ੰ
Ⅵ ਤਤਃ ਸ ਸ਼ੀਘਰ੍ਮਵਰੁਹਯ੍ ਸਾਹ੍ਲਾਦੰ ਤੰ ਜਗਰ੍ਾਹ|
Ⅶ ਤਦ੍ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਸਰ੍ੱਵੇ ਿਵਵਦਮਾਨਾ ਵਕ੍ਤੁਮਾਰੇਿਭਰੇ, ਸੋਿਤਿਥਤੇਨ ਦੁਸ਼਼੍ਟਲੋਕਗʼਹੰ ਗੱਛਿਤ|
Ⅷ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸੱਕੇਯੋ ਦਣ੍ਡਾਯਮਾਨ ਵਕ੍ਤੁਮਾਰੇਭੇ, ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ ਪਸ਼ਯ੍ ਮਮ ਯਾ ਸਮ੍ਪੱਿਤਰਸ੍ਿਤ ਤਦਰ੍ੱਧੰ ਦਿਰਦੇਭਯ੍ੋ

ਦਦੇ, ਅਪਰਮ੍ ਅਨਯ੍ਾਯੰ ਕʼਤਾ ਕਸ੍ਮਾਦਿਪ ਯਿਦ ਕਦਾਿਪ ਿਕਞ੍ਿਚਤ੍ ਮਯਾ ਗʼਹੀਤੰ ਤਿਰ ਤੱਚਤੁਰ੍ਗੁਣੰ ਦਦਾਿਮ|
Ⅸ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਮੁਕ੍ਤਵਾਨ੍ ਅਯਮਿਪ ਇਬਰ੍ਾਹੀਮਃ ਸਨ੍ਤਾਨ(ਅ)ਤਃ ਕਾਰਣਾਦ੍ ਅਦਯ੍ਾਸਯ੍ ਗʼਹੇ

ਤਾਣਮੁਪਸ੍ਿਥਤੰ|
Ⅹ ਯਦ੍ ਹਾਿਰਤੰ ਤਤ੍ ਮʼਗਿਯਤੁੰ ਰਕ੍ਿਸ਼਼ਤੁਞ੍ਚ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਪੁਤ ਆਗਤਵਾਨ੍|
Ⅺ ਅਥ ਸ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮਃ ਸਮੀਪ ਉਪਾਿਤਸ਼਼੍ਠਦ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਰਾਜਤਸਯ੍ਾਨੁਸ਼਼੍ਠਾਨੰ ਤਦੈਵ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਤੀਿਤ

ਲੋਕੈਰਨਭੂਯਤ, ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸ ਸ਼ਰ੍ੋਤʼਭਯ੍ਃ ਪੁਨਰ੍ਦʼਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ਤਕਥਾਮ੍ ਉੱਥਾਪਯ੍ ਕਥਯਾਮਾਸ|
Ⅻ ਕੋਿਪ ਮਹਾੱਲੋਕੋ ਿਨਜਾਰ੍ਥੰ ਰਾਜਤਪਦੰ ਗʼਹੀਤਾ ਪੁਨਰਾਗਨ੍ਤੁੰ ਦੂਰਦੇਸ਼ੰ ਜਗਾਮ|
ⅩⅢ ਯਾਤਾਕਾਲੇ ਿਨਜਾਨ੍ ਦਸ਼ਦਾਸਾਨ੍ ਆਹੂਯ ਦਸ਼ਸਵ੍ਰ੍ਣਮੁਦਾ ਦੱਤਾ ਮਮਾਗਮਨਪਰ੍ੱਯਨ੍ਤੰ ਵਾਿਣਜਯ੍ੰ

ਕੁਰੁਤੇਤਯ੍ਾਿਦਦੇਸ਼|
ⅩⅣ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਸਯ੍ ਪਰ੍ਜਾਸ੍ਤਮਵਜ੍ਞਾਯ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਮੇਨਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕਮੁਪਿਰ ਰਾਜਤੰ ਨ ਕਾਰਿਯਵਯ੍ਾਮ ਇਮਾਂ

ਵਾਰ੍ੱਤਾਂ ਤੰਿਨਕਟੇ ਪਰ੍ੇਰਯਾਮਾਸੁਃ|
ⅩⅤ ਅਥ ਸ ਰਾਜਤਪਦੰ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ਾਗਤਵਾਨ੍ ਏਕੈਕੋ ਜਨ ਬਾਿਣਜਯ੍ੇਨ ਿਕੰ ਲਬ੍ਧਵਾਨ੍ ਇਿਤ ਜ੍ਞਾਤੁੰ ਯੇਸ਼਼ੁ ਦਾਸੇਸ਼਼ੁ

ਮੁਦਾ ਅਰ੍ਪਯਤ੍ ਤਾਨ੍ ਆਹੂਯਾਨੇਤੁਮ੍ ਆਿਦਦੇਸ਼|
ⅩⅥ ਤਦਾ ਪਰ੍ਥਮ ਆਗਤਯ੍ ਕਿਥਤਵਾਨ੍, ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ ਤਵ ਤਯੈਕਯਾ ਮੁਦਯਾ ਦਸ਼ਮੁਦਾ ਲਬ੍ਧਾਃ|
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ⅩⅦ ਤਤਃ ਸ ਉਵਾਚ ਤਮੁੱਤਮੋ ਦਾਸਃ ਸਵ੍ਲ੍ਪੇਨ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਯ੍ੋ ਜਾਤ ਇਤਃ ਕਾਰਣਾਤ੍ ਤੰ ਦਸ਼ਨਗਰਾਣਾਮ੍ ਅਿਧਪੋ
ਭਵ|

ⅩⅧ ਿਦਤੀਯ ਆਗਤਯ੍ ਕਿਥਤਵਾਨ੍, ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ ਤਵੈਕਯਾ ਮੁਦਯਾ ਪਞ੍ਚਮੁਦਾ ਲਬ੍ਧਾਃ|
ⅩⅨ ਤਤਃ ਸ ਉਵਾਚ, ਤੰ ਪਞ੍ਚਾਨਾਂ ਨਗਰਾਣਾਮਿਧਪਿਤ ਰ੍ਭਵ|
ⅩⅩ ਤਤੋਨਯ੍ ਆਗਤਯ੍ ਕਥਯਾਮਾਸ, ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ ਪਸ਼ਯ੍ ਤਵ ਯਾ ਮੁਦਾ ਅਹੰ ਵਸ੍ਤੇ ਬੱਧਵ੍ਾਸ੍ਥਾਪਯੰ ਸੇਯ|ੰ
ⅩⅪ ਤੰ ਕʼਪਣੋ ਯੰਨਾਸ੍ਥਾਪਯਸ੍ਤਦਿਪ ਗʼਹ੍ਲਾਿਸ, ਯੰਨਾਵਪਸ੍ਤਦੇਵ ਚ ਿਛਨਤ੍ਿਸ ਤਤੋਹੰ ਤੱਤੋ ਭੀਤਃ|
ⅩⅫ ਤਦਾ ਸ ਜਗਾਦ, ਰੇ ਦੁਸ਼਼੍ਟਦਾਸ ਤਵ ਵਾਕਯ੍ੇਨ ਤਾਂ ਦੋਿਸ਼਼ਣੰ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ, ਯਦਹੰ ਨਾਸ੍ਥਾਪਯੰ ਤਦੇਵ

ਗʼਹ੍ਲਾਿਮ, ਯਦਹੰ ਨਾਵਪਞ੍ਚ ਤਦੇਵ ਿਛਨਦ੍ਿਮ, ਏਤਾਦʼਸ਼ਃ ਕʼਪਣੋਹਿਮਿਤ ਯਿਦ ਤੰ ਜਾਨਾਿਸ,
ⅩⅩⅢ ਤਿਰ ਮਮ ਮੁਦਾ ਬਿਣਜਾਂ ਿਨਕਟੇ ਕੁਤੋ ਨਾਸ੍ਥਾਪਯਃ? ਤਯਾ ਕʼਤੇ(ਅ)ਹਮ੍ ਆਗਤਯ੍ ਕੁਸੀਦੇਨ ਸਾਰ੍ੱਧੰ

ਿਨਜਮੁਦਾ ਅਪਰ੍ਾਪ੍ਸਯ੍ਮ੍|
ⅩⅩⅣ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਸ ਸਮੀਪਸ੍ਥਾਨ੍ ਜਨਾਨ੍ ਆਜ੍ਞਾਪਯਤ੍ ਅਸ੍ਮਾਤ੍ ਮੁਦਾ ਆਨੀਯ ਯਸਯ੍ ਦਸ਼ਮੁਦਾਃ ਸਨ੍ਿਤ

ਤਸ੍ਮੈ ਦੱਤ|
ⅩⅩⅤ ਤੇ ਪਰ੍ੋਚੁਃ ਪਰ੍ਭੋ(ਅ)ਸਯ੍ ਦਸ਼ਮੁਦਾਃ ਸਨ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅥ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਹੰ ਵਦਾਿਮ ਯਸਯ੍ਾਸ਼ਰ੍ਯੇ ਵੱਧਤੇ (ਅ)ਿਧਕੰ ਤਸ੍ਮੈ ਦਾਿਯਸ਼਼ਯ੍ਤ,ੇ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਸਯ੍ਾਸ਼ਰ੍ਯੇ ਨ ਵਰ੍ੱਧਤੇ

ਤਸਯ੍ ਯਦਯ੍ਦਸ੍ਿਤ ਤਦਿਪ ਤਸ੍ਮਾਨ੍ ਨਾਿਯਸ਼਼ਯ੍ਤ|ੇ
ⅩⅩⅦ ਿਕਨ੍ਤੁ ਮਮਾਿਧਪਿਤਤਸਯ੍ ਵਸ਼ਤੇ ਸ੍ਥਾਤੁਮ੍ ਅਸੰਮਨਯ੍ਮਾਨਾ ਯੇ ਮਮ ਿਰਪਵਸ੍ਤਾਨਾਨੀਯ ਮਮ ਸਮਕ੍ਸ਼਼ੰ

ਸੰਹਰਤ|
ⅩⅩⅧ ਇਤਯ੍ੁਪਦੇਸ਼ਕਥਾਂ ਕਥਿਯਤਾ ਸੋਗਰ੍ਗਃ ਸਨ੍ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮਪੁਰੰ ਯਯ|ੌ
ⅩⅩⅨ ਤਤੋ ਬੈਤ੍ਫਗੀਬੈਥਨੀਯਾਗਰ੍ਾਮਯੋਃ ਸਮੀਪੇ ਜੈਤੁਨਾਦੇਰਨ੍ਿਤਕਮ੍ ਇਤਾ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਦਯਮ੍ ਇਤਯ੍ੁਕ੍ਤਾ

ਪਰ੍ੇਸ਼਼ਯਾਮਾਸ,
ⅩⅩⅩ ਯੁਵਾਮਮੁੰ ਸੰਮੁਖਸ੍ਥਗਰ੍ਾਮੰ ਪਰ੍ਿਵਸ਼ਯ੍ੈਵ ਯੰ ਕੋਿਪ ਮਾਨੁਸ਼਼ਃ ਕਦਾਿਪ ਨਾਰੋਹਤ੍ ਤੰ ਗਰ੍ੱਦਭਸ਼ਾਵਕੰ ਬੱਧੰ

ਦਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਥਸ੍ਤੰ ਮੋਚਿਯਤਾਨਯਤੰ|
ⅩⅩⅪ ਤਤ ਕੁਤੋ ਮੋਚਯਥਃ? ਇਿਤ ਚੇਤ੍ ਕੋਿਪ ਵਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਤਿਰ ਵਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਥਃ ਪਰ੍ਭੇ◌ाਰਤ ਪਰ੍ਯੋਜਨਮ੍ ਆਸ੍ਤੇ|
ⅩⅩⅫ ਤਦਾ ਤੌ ਪਰ੍ਿਰਤੌ ਗਤਾ ਤਤ੍ਕਥਾ◌ाਨੁਸਾਰੇਣ ਸਰ੍ੱਵੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤੌ|
ⅩⅩⅩⅢ ਗਰ੍ਦਭਸ਼ਾਵਕਮੋਚਨਕਾਲੇ ਤਤਾਿਮਨ ਊਚੁਃ, ਗਰ੍ਦਭਸ਼ਾਵਕੰ ਕੁਤੋ ਮੋਚਯਥਃ?
ⅩⅩⅩⅣ ਤਾਵਚੂਤੁਃ ਪਰ੍ਭੋਰਤ ਪਰ੍ਯੋਜਨਮ੍ ਆਸ੍ਤੇ|
ⅩⅩⅩⅤ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਤੌ ਤੰ ਗਰ੍ਦਭਸ਼ਾਵਕੰ ਯੀਸ਼ੋਰਨ੍ਿਤਕਮਾਨੀਯ ਤਤ੍ਪʼਸ਼਼੍ਠੇ ਿਨਜਵਸਨਾਿਨ ਪਾਤਿਯਤਾ ਤਦੁਪਿਰ

ਯੀਸ਼ੁਮਾਰੋਹਯਾਮਾਸਤੁਃ|
ⅩⅩⅩⅥ ਅਥ ਯਾਤਾਕਾਲੇ ਲੋਕਾਃ ਪਿਥ ਸਵ੍ਵਸ੍ਤਾਿਣ ਪਾਤਿਯਤੁਮ੍ ਆਰੇਿਭਰੇ|
ⅩⅩⅩⅦ ਅਪਰੰ ਜੈਤੁਨਾਦੇਰੁਪਤਯ੍ਕਾਮ੍ ਇਤਾ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਸੰਘਃ ਪੂਰ੍ੱਵਦʼਸ਼਼੍ਟਾਿਨ ਮਹਾਕਰ੍ੰਮਾਿਣ ਸ੍ਮʼਤਾ,
ⅩⅩⅩⅧ ਯੋ ਰਾਜਾ ਪਰ੍ਭੋ ਰ੍ਨਾਮ੍ਨਾਯਾਿਤ ਸ ਧਨਯ੍ਃ ਸਵ੍ਰ੍ਗੇ ਕੁਸ਼ਲੰ ਸਰ੍ੱਵੋੱਚੇ ਜਯਧਵ੍ਿਨ ਰ੍ਭਵਤ,ੁ ਕਥਾਮੇਤਾਂ

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

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

ਕਥਿਯਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ|
ⅩⅬⅠ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਤਤ੍ਪੁਰਾਨ੍ਿਤਕਮੇਤਯ੍ ਤਦਵਲੋਕਯ੍ ਸਾਸ਼ਪਾਤੰ ਜਗਾਦ,
ⅩⅬⅡ ਹਾ ਹਾ ਚੇਤ੍ ਤਮਗਰ੍ੇ(ਅ)ਜ੍ਞਾਸਯ੍ਥਾਃ, ਤਵਾਸ੍ਿਮੰਨੇਵ ਿਦਨੇ ਵਾ ਯਿਦ ਸਵ੍ਮਙ੍ਗਲਮ੍ ਉਪਾਲਪ੍ਸਯ੍ਥਾਃ,

ਤਰਯ੍ੁੱਤਮਮ੍ ਅਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਤ੍, ਿਕਨ੍ਤੁ ਕ੍ਸ਼਼ਣੇਸ੍ਿਮਨ੍ ਤੱਤਵ ਦʼਸ਼਼੍ਟੇਰਗੋਚਰਮ੍ ਭਵਿਤ|
ⅩⅬⅢ ਤੰ ਸਵ੍ਤਾਣਕਾਲੇ ਨ ਮਨ ਨਯ੍ਧੱਥਾ ਇਿਤ ਹੇਤੋ ਰਯ੍ਤ੍ਕਾਲੇ ਤਵ ਿਰਪਵਸ੍ਤਾਂ ਚਤੁਰ੍ਿਦਕ੍ਸ਼਼ੁ ਪਰ੍ਾਚੀਰੇਣ

ਵੇਸ਼਼੍ਟਿਯਤਾ ਰੋਤ੍ਸਯ੍ਨ੍ਿਤ
ⅩⅬⅣ ਬਾਲਕੈਃ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਭੂਿਮਸਾਤ੍ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਚ ਤਨ੍ਮਧਯ੍ੇ ਪਾਸ਼਼ਾਣੈਕੋਿਪ ਪਾਸ਼਼ਾਣੋਪਿਰ ਨ ਸ੍ਥਾਸਯ੍ਿਤ ਚ,

ਕਾਲ ਈਦʼਸ਼ ਉਪਸ੍ਥਾਸਯ੍ਿਤ|
ⅩⅬⅤ ਅਥ ਮਧਯ੍ੇਮਨ੍ਿਦਰੰ ਪਰ੍ਿਵਸ਼ਯ੍ ਤਤਤਯ੍ਾਨ੍ ਿਯਿਵ ਿਯਣੋ ਬਿਹਸ਼਼੍ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍
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ⅩⅬⅥ ਅਵਦਤ੍ ਮਦ੍ਗʼਹੰ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਾਗʼਹਿਮਿਤ ਿਲਿਪਰਾਸ੍ਤੇ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੂਯੰ ਤਦੇਵ ਚੈਰਾਣਾਂ ਗਹਰੰ ਕੁਰੁਥ|
ⅩⅬⅦ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਸ ਪਰ੍ਤਯ੍ਹੰ ਮਧਯ੍ੇਮਨ੍ਿਦਰਮ੍ ਉਪਿਦਦੇਸ਼; ਤਤਃ ਪਰ੍ਧਾਨਯਾਜਕਾ ਅਧਯ੍ਾਪਕਾਃ ਪਰ੍ਾਚੀਨਾਸ਼੍ਚ

ਤੰ ਨਾਸ਼ਿਯਤੁੰ ਿਚਚੇਸ਼਼੍ਿਟਰੇ;
ⅩⅬⅧ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਦੁਪਦੇਸ਼ੇ ਸਰ੍ੱਵੇ ਲੋਕਾ ਿਨਿਵਸ਼਼੍ਟਿਚੱਤਾਃ ਸ੍ਿਥਤਾਸ੍ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤੇ ਤਤ੍ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਨਾਵਕਾਸ਼ੰ ਪਰ੍ਾਪੁਃ|

ⅩⅩ
Ⅰ ਅਥੈਕਦਾ ਯੀਸ਼ੁ ਰ੍ਮਿਨਦਰੇ ਸੁਸੰਵਾਦੰ ਪਰ੍ਚਾਰਯਨ੍ ਲੋਕਾਨੁਪਿਦਸ਼ਿਤ, ਏਤਿਰ ਪਰ੍ਧਾਨਯਾਜਕਾ ਅਧਯ੍ਾਪਕਾਃ

ਪਰ੍ਾਞ੍ਚਸ਼੍ਚ ਤੰਿਨਕਟਮਾਗਤਯ੍ ਪਪਰ੍ੱਛੁਃ
Ⅱ ਕਯਾਜ੍ਞਯਾ ਤੰ ਕਰ੍ੰਮਾਣਯ੍ੇਤਾਿਨ ਕਰੋਿਸ਼਼? ਕੋ ਵਾ ਤਾਮਾਜ੍ਞਾਪਯਤ੍? ਤਦਸ੍ਮਾਨ੍ ਵਦ|
Ⅲ ਸ ਪਰ੍ਤਯ੍ੁਵਾਚ, ਤਿਰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਿਪ ਕਥਾਮੇਕਾਂ ਪʼ◌ੱਛਾਿਮ ਤਸਯ੍ੋੱਤਰੰ ਵਦਤ|
Ⅳ ਯੋਹਨ ਮੱਜਨਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਮਾਨੁਸ਼਼ਾਣਾਂ ਵਾਜ੍ਞਾਤੋ ਜਾਤ?ੰ
Ⅴ ਤਤਸ੍ਤੇ ਿਮਥੋ ਿਵਿਵਚਯ੍ ਜਗਦੁਃ, ਯਦੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਵਦਾਮਸ੍ਤਿਰ ਤੰ ਕੁਤੋ ਨ ਪਰ੍ਤਯ੍ੈਤ ਸ ਇਿਤ ਵਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
Ⅵ ਯਿਦ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਸਯ੍ੇਿਤ ਵਦਾਮਸ੍ਤਿਰ ਸਰ੍ੱਵੇ ਲੋਕਾ ਅਸ੍ਮਾਨ੍ ਪਾਸ਼਼ਾਣੈ ਰਿਨਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਯਤੋ ਯੋਹਨ੍

ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਦੀਿਤ ਸਰ੍ੱਵੇ ਦʼਢੰ ਜਾਨਨ੍ਿਤ|
Ⅶ ਅਤਏਵ ਤੇ ਪਰ੍ਤਯ੍ੂਚੁਃ ਕਸਯ੍ਾਜ੍ਞਯਾ ਜਾਤਮ੍ ਇਿਤ ਵਕ੍ਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨੁਮਃ|
Ⅷ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਰਵਦਤ੍ ਤਿਰ ਕਯਾਜ੍ਞਯਾ ਕਰ੍ੰਮਾਣਯ੍ੇਤਾਿਤ ਕਰੋਮੀਿਤ ਚ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਨ ਵਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ|
Ⅸਅਥ ਲੋਕਾਨਾਂ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ ਸ ਇਮਾਂ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ਤਕਥਾਂ ਵਕ੍ਤੁਮਾਰੇਭੇ, ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਦਾਕ੍ਸ਼਼ਾਕ੍ਸ਼਼ੇਤੰ ਕʼਤਾ ਤਤ੍ ਕ੍ਸ਼਼ੇਤੰ

ਕʼਸ਼਼ੀਵਲਾਨਾਂ ਹਸ੍ਤੇਸ਼਼ੁ ਸਮਰ੍ਪਯ੍ ਬਹੁਕਾਲਾਰ੍ਥੰ ਦੂਰਦੇਸ਼ੰ ਜਗਾਮ|
Ⅹ ਅਥ ਫਲਕਾਲੇ ਫਲਾਿਨ ਗਰ੍ਹੀਤੁ ਕʼਸ਼਼ੀਵਲਾਨਾਂ ਸਮੀਪੇ ਦਾਸੰ ਪਰ੍ਾਿਹਣੋਤ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ ਕʼਸ਼਼ੀਵਲਾਸ੍ਤੰ ਪਰ੍ਹʼਤਯ੍

ਿਰਕ੍ਤਹਸ੍ਤੰ ਿਵਸਸਰ੍ਜੁਃ|
Ⅺਤਤਃ ਸੋਿਧਪਿਤਃ ਪੁਨਰਨਯ੍ੰ ਦਾਸੰ ਪਰ੍ੇਸ਼਼ਯਾਮਾਸ, ਤੇ ਤਮਿਪ ਪਰ੍ਹʼਤਯ੍ ਕੁਵਯ੍ਵਹʼਤਯ੍ ਿਰਕ੍ਤਹਸ੍ਤੰ ਿਵਸਸʼਜੁਃ|
Ⅻ ਤਤਃ ਸ ਤʼਤੀਯਵਾਰਮ੍ ਅਨਯ੍ੰ ਪਰ੍ਾਿਹਣੋਤ੍ ਤੇ ਤਮਿਪ ਕ੍ਸ਼਼ਤਾਙ੍ਗੰ ਕʼਤਾ ਬਿਹ ਰ੍ਿਨਿਚਕ੍ਿਸ਼਼ਪੁਃ|
ⅩⅢ ਤਦਾ ਕ੍ਸ਼਼ੇਤਪਿਤ ਿਰਚਾਰਯਾਮਾਸ, ਮਮੇਦਾਨੀਂ ਿਕੰ ਕਰ੍ੱਤਵਯ੍ੰ? ਮਮ ਿਪਰ੍ਯੇ ਪੁਤੇ ਪਰ੍ਿਹਤੇ ਤੇ ਤਮਵਸ਼ਯ੍ੰ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ

ਸਮਾਦਿਰਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤ|ੇ
ⅩⅣ ਿਕਨ੍ਤੁ ਕʼਸ਼਼ੀਵਲਾਸ੍ਤੰ ਿਨਰੀਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਿਵਿਵਚਯ੍ ਪਰ੍ੋਚੁਃ, ਅਯਮੁੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ ਆਗੱਛਤੈਨੰ

ਹਨ੍ਮਸ੍ਤਤੋਿਧਕਾਰੋਸ੍ਮਾਕੰ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
ⅩⅤ ਤਤਸ੍ਤੇ ਤੰ ਕ੍ਸ਼਼ੇਤਾਦ੍ ਬਿਹ ਰ੍ਿਨਪਾਤਯ੍ ਜਘ੍ਨੁਸ੍ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸ ਕ੍ਸ਼਼ੇਤਪਿਤਸ੍ਤਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਿਕੰ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਿਤ?
ⅩⅥ ਸ ਆਗਤਯ੍ ਤਾਨ੍ ਕʼਸ਼਼ੀਵਲਾਨ੍ ਹਤਾ ਪਰੇਸ਼਼ਾਂ ਹਸ੍ਤੇਸ਼਼ੁ ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼਼ੇਤੰ ਸਮਰ੍ਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ; ਇਿਤ ਕਥਾਂ ਸ਼ਤਾ ਤੇ

(ਅ)ਵਦਨ੍ ਏਤਾਦʼਸ਼ੀ ਘਟਨਾ ਨ ਭਵਤੁ|
ⅩⅦ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਾਨਵਲੋਕਯ੍ ਜਗਾਦ, ਤਿਰ, ਸ੍ਥਪਤਯਃ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਗਰ੍ਾਵਾਣੰ ਯਨ੍ਤੁ ਤੁੱਛਕੰ|

ਪਰ੍ਧਾਨਪਰ੍ਸ੍ਤਰਃ ਕੋਣੇ ਸ ਏਵ ਿਹ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ| ਏਤਸਯ੍ ਸ਼ਾਸ੍ਤੀਯਵਚਨਸਯ੍ ਿਕੰ ਤਾਤ੍ਪਰ੍ੱਯੰ?
ⅩⅧ ਅਪਰੰ ਤਤ੍ਪਾਸ਼਼ਾਣੋਪਿਰ ਯਃ ਪਿਤਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਸ ਭੰਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਸਯ੍ੋਪਿਰ ਸ ਪਾਸ਼਼ਾਣਃ ਪਿਤਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਸ

ਤੇਨ ਧੂਿਲਵਚ੍ ਚੂਰ੍ਣੀਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
ⅩⅨ ਸੋਸ੍ਮਾਕੰ ਿਵਰੁੱਧੰ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ਤਿਮਮੰ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਇਿਤ ਜ੍ਞਾਤਾ ਪਰ੍ਧਾਨਯਾਜਕਾ ਅਧਯ੍ਾਪਕਾਸ਼੍ਚ ਤਦੈਵ ਤੰ

ਧਰ੍ਤੁੰ ਵਵਾਞ੍ਛੁਃ ਿਕਨ੍ਤੁ ਲੋਕੇਭਯ੍ੋ ਿਬਭਯ੍ੁਃ|
ⅩⅩ ਅਤਏਵ ਤੰ ਪਰ੍ਿਤ ਸਤਰ੍ਕਾਃ ਸਨ੍ਤਃ ਕਥੰ ਤਦਾਕਯ੍ਦੋਸ਼਼ੰ ਧʼਤਾ ਤੰ ਦੇਸ਼ਾਿਧਪਸਯ੍ ਸਾਧੁਵੇਸ਼ਧਾਿਰਣਸ਼੍ਚਰਾਨ੍

ਤਸਯ੍ ਸਮੀਪੇ ਪਰ੍ੇਸ਼਼ਯਾਮਾਸੁਃ|
ⅩⅪ ਤਦਾ ਤੇ ਤੰ ਪਪਰ੍ੱਛੁਃ, ਹੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਭਵਾਨ੍ ਯਥਾਰ੍ਥੰ ਕਥਯਨ੍ ਉਪਿਦਸ਼ਿਤ, ਕਮਪਯ੍ਨਪੇਕ੍ਸ਼਼ਯ੍

ਸਤਯ੍ਤੇਨੈਸ਼ਵ੍ਰੰ ਮਾਰ੍ਗਮੁਪਿਦਸ਼ਿਤ, ਵਯਮੇਤੱਜਾਨੀਮਃ|
ⅩⅫ ਕੈਸਰਰਾਜਾਯ ਕਰੋਸ੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਦੇਯੋ ਨ ਵਾ?
ⅩⅩⅢ ਸ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਵਞ੍ਚਨੰ ਜ੍ਞਾਤਾਵਦਤ੍ ਕੁਤੋ ਮਾਂ ਪਰੀਕ੍ਸ਼਼ਧਵ੍ੇ? ਮਾਂ ਮੁਦਾਮੇਕੰ ਦਰ੍ਸ਼ਯਤ|
ⅩⅩⅣ ਇਹ ਿਲਿਖਤਾ ਮੂਰ੍ਿਤਿਰਯੰ ਨਾਮ ਚ ਕਸਯ੍? ਤੇ(ਅ)ਵਦਨ੍ ਕੈਸਰਸਯ੍|
ⅩⅩⅤ ਤਦਾ ਸ ਉਵਾਚ, ਤਿਰ ਕੈਸਰਸਯ੍ ਦਵਯ੍ੰ ਕੈਸਰਾਯ ਦੱਤ; ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਤੁ ਦਵਯ੍ਮੀਸ਼ਵ੍ਰਾਯ ਦੱਤ|
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ⅩⅩⅥ ਤਸ੍ਮਾੱਲੋਕਾਨਾਂ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ ਤਤ੍ਕਥਾਯਾਃ ਕਮਿਪ ਦੋਸ਼਼ੰ ਧਰ੍ਤੁਮਪਰ੍ਾਪਯ੍ ਤੇ ਤਸਯ੍ੋੱਤਰਾਦ੍ ਆਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯੰ
ਮਨਯ੍ਮਾਨਾ ਮੌਿਨਨਸ੍ਤਸ੍ਥੁਃ|

ⅩⅩⅦ ਅਪਰਞ੍ਚ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਦੁੱਥਾਨਾਨਙ੍ਗੀਕਾਿਰਣਾਂ ਿਸਦੂਿਕਨਾਂ ਿਕਯਨ੍ਤੋ ਜਨਾ ਆਗਤਯ੍ ਤੰ ਪਪਰ੍ੱਛੁਃ,
ⅩⅩⅧ ਹੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਸ਼ਾਸ੍ਤੇ ਮੂਸਾ ਅਸ੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਤੀਿਤ ਿਲਲੇਖ ਯਸਯ੍ ਭਾਤਾ ਭਾਰ੍ੱਯਾਯਾਂ ਸਤਯ੍ਾਂ ਿਨਃਸਨ੍ਤਾਨ

ਿਮਰ੍ਯਤੇ ਸ ਤੱਜਾਯਾਂ ਿਵਵਹਯ੍ ਤਦੰਸ਼ਮ੍ ਉਤ੍ਪਾਦਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅨ ਤਥਾਚ ਕੇਿਚਤ੍ ਸਪ੍ਤ ਭਾਤਰ ਆਸਨ੍ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਜਯ੍ੇਸ਼਼੍ਠ ਭਾਤਾ ਿਵਵਹਯ੍ ਿਨਰਪਤਯ੍ਃ ਪਰ੍ਾਣਾਨ੍ ਜਹ|ੌ
ⅩⅩⅩ ਅਥ ਿਦਤੀਯਸ੍ਤਸਯ੍ ਜਾਯਾਂ ਿਵਵਹਯ੍ ਿਨਰਪਤਯ੍ਃ ਸਨ੍ ਮਮਾਰ| ਤʼਤੀਯਸ਼੍ਚ ਤਾਮੇਵ ਵਯ੍ੁਵਾਹ;
ⅩⅩⅪ ਇੱਥੰ ਸਪ੍ਤ ਭਾਤਰਸ੍ਤਾਮੇਵ ਿਵਵਹਯ੍ ਿਨਰਪਤਯ੍ਾਃ ਸਨ੍ਤੋ ਮਮਃ|
ⅩⅩⅫ ਸ਼ੇਸ਼਼ੇ ਸਾ ਸ੍ਤੀ ਚ ਮਮਾਰ|
ⅩⅩⅩⅢ ਅਤਏਵ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਦੁੱਥਾਨਕਾਲੇ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸਪ੍ਤਜਨਾਨਾਂ ਕਸਯ੍ ਸਾ ਭਾਰ੍ੱਯਾ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ? ਯਤਃ ਸਾ ਤੇਸ਼਼ਾਂ

ਸਪ੍ਤਾਨਾਮੇਵ ਭਾਰ੍ੱਯਾਸੀਤ੍|
ⅩⅩⅩⅣ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ੁਵਾਚ, ਏਤਸਯ੍ ਜਗਤੋ ਲੋਕਾ ਿਵਵਹਨ੍ਿਤ ਵਾਗ੍ਦੱਤਾਸ਼੍ਚ ਭਵਨ੍ਿਤ
ⅩⅩⅩⅤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੇ ਤੱਜਗਤ੍ਪਰ੍ਾਪ੍ਿਤਯੋਗਯ੍ਤੇਨਗਿਣਤਾਂ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾੱਚੋੱਥਾਸਯ੍ਨ੍ਿਤ ਤੇ ਨ ਿਵਵਹਨ੍ਿਤ

ਵਾਗ੍ਦੱਤਾਸ਼੍ਚ ਨ ਭਵਨ੍ਿਤ,
ⅩⅩⅩⅥ ਤੇ ਪੁਨ ਰ੍ਨ ਿਮਰ੍ਯਨ੍ਤੇ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਦੁੱਥਾਿਪਤਾਃ ਸਨ੍ਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸਨ੍ਤਾਨਾਃ ਸਵ੍ਰ੍ਗੀਯਦੂਤਾਨਾਂ

ਸਦʼਸ਼ਾਸ਼੍ਚ ਭਵਨ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅩⅦ ਅਿਧਕਨ੍ਤੁ ਮੂਸਾਃ ਸ੍ਤਮ੍ਬੋਪਾਖਯ੍ਾਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰ ਈਬਰ੍ਾਹੀਮ ਈਸ਼ਵ੍ਰ ਇਸਹ੍ਾਕ ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ ਯਾਕੂਬਸ਼੍ਚੇਸ਼ਵ੍ਰ

ਇਤਯ੍ੁਕ੍ਤਾ ਮʼਤਾਨਾਂ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਦ੍ ਉੱਥਾਨਸਯ੍ ਪਰ੍ਮਾਣੰ ਿਲਲੇਖ|
ⅩⅩⅩⅧ ਅਤਏਵ ਯ ਈਸ਼ਵ੍ਰਃ ਸ ਮʼਤਾਨਾਂ ਪਰ੍ਭੁ ਰ੍ਨ ਿਕਨ੍ਤੁ ਜੀਵਤਾਮੇਵ ਪਰ੍ਭੁਃ, ਤੰਿਨਕਟੇ ਸਰ੍ੱਵੇ ਜੀਵਨ੍ਤਃ

ਸਨ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅩⅨ ਇਿਤ ਸ਼ਤਾ ਿਕਯਨ੍ਤੋਧਯ੍ਾਪਕਾ ਊਚੁਃ, ਹੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਭਵਾਨ੍ ਭਦੰ ਪਰ੍ਤਯ੍ੁਕ੍ਤਵਾਨ੍|
ⅩⅬ ਇਤਃ ਪਰੰ ਤੰ ਿਕਮਿਪ ਪਰ੍ਸ਼਼੍ਟੰ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਪਰ੍ਗਲ੍ਭਤਾ ਨਾਭੂਤ੍|
ⅩⅬⅠ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਸ ਤਾਨ੍ ਉਵਾਚ, ਯਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਃ ਸ ਦਾਯੂਦਃ ਸਨ੍ਤਾਨ ਏਤਾਂ ਕਥਾਂ ਲੋਕਾਃ ਕਥੰ ਕਥਯਨ੍ਿਤ?
ⅩⅬⅡਯਤਃ ਮਮ ਪਰ੍ਭੁਿਮਦੰ ਵਾਕਯ੍ਮਵਦਤ੍ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰਃ| ਤਵ ਸ਼ਤਨਹੰ ਯਾਵਤ੍ ਪਾਦਪੀਠੰ ਕਰੋਿਮ ਨ| ਤਾਵਤ੍ ਕਾਲੰ

ਮਦੀਯੇ ਤੰ ਦਕ੍ਸ਼਼ਪਾਰ੍ਸ਼ਵ੍ ਉਪਾਿਵਸ਼|
ⅩⅬⅢ ਇਿਤ ਕਥਾਂ ਦਾਯੂਦ੍ ਸਵ੍ਯੰ ਗੀਤਗਰ੍ਨ੍ਥੇ(ਅ)ਵਦਤ੍|
ⅩⅬⅣ ਅਤਏਵ ਯਿਦ ਦਾਯੂਦ੍ ਤੰ ਪਰ੍ਭੰੁ ਵਦਿਤ, ਤਿਰ ਸ ਕਥੰ ਤਸਯ੍ ਸਨ੍ਤਾਨ ਭਵਿਤ?
ⅩⅬⅤ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਯੀਸ਼ੁਃ ਸਰ੍ੱਵਜਨਾਨਾਂ ਕਰ੍ਣਗੋਚਰੇ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਨੁਵਾਚ,
ⅩⅬⅥ ਯ(ੇਅ)ਧਯ੍ਾਪਕਾ ਦੀਰ੍ਘਪਿਰੱਛਦੰ ਪਿਰਧਾਯ ਭਮਨ੍ਿਤ, ਹੱਟਾਪਣਯੋ ਰ੍ਨਮਸ੍ਕਾਰੇ ਭਜਨਗੇਹਸਯ੍

ਪਰ੍ੋੱਚਾਸਨੇ ਭੋਜਨਗʼਹਸਯ੍ ਪਰ੍ਧਾਨਸ੍ਥਾਨੇ ਚ ਪਰ੍ੀਯਨ੍ਤੇ
ⅩⅬⅦ ਿਵਧਵਾਨਾਂ ਸਰ੍ੱਵਸਵ੍ੰ ਗਰ੍ਿਸਤਾ ਛਲੇਨ ਦੀਰ੍ਘਕਾਲੰ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯਨ੍ਤੇ ਚ ਤੇਸ਼਼ੁ ਸਾਵਧਾਨਾ ਭਵਤ,

ਤੇਸ਼਼ਾਮੁਗਰ੍ਦਣ੍ਡੋ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

ⅩⅪ
Ⅰ ਅਥ ਧਿਨਲੋਕਾ ਭਾਣ੍ਡਾਗਾਰੇ ਧਨੰ ਿਨਕ੍ਿਸ਼਼ਪਨ੍ਿਤ ਸ ਤਦੇਵ ਪਸ਼ਯ੍ਿਤ,
Ⅱ ਏਤਿਰ ਕਾਿਚੱਦੀਨਾ ਿਵਧਵਾ ਪਣਦਯੰ ਿਨਕ੍ਿਸ਼਼ਪਿਤ ਤਦ੍ ਦਦਰ੍ਸ਼|
Ⅲ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਰੁਵਾਚ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਹੰ ਯਥਾਰ੍ਥੰ ਵਦਾਿਮ, ਦਿਰਦੇਯੰ ਿਵਧਵਾ ਸਰ੍ੱਵੇਭਯ੍ੋਿਧਕੰ ਨਯ੍ਕ੍ਸ਼਼ੇਪ੍ਸੀਤ੍,
Ⅳਯਤੋਨਯ੍ੇ ਸਵ੍ਪਰ੍ਾਜਯ੍ਧਨੇਭਯ੍ਈਸ਼ਵ੍ਰਾਯ ਿਕਞ੍ਿਚਤ੍ ਨਯ੍ਕ੍ਸ਼਼ੇਪ੍ਸੁਃ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਦਿਰਦੇਯੰ ਿਵਧਵਾ ਿਦਨਯਾਪਨਾਰ੍ਥੰ

ਸਵ੍ਸਯ੍ ਯਤ੍ ਿਕਞ੍ਿਚਤ੍ ਸ੍ਿਥਤੰ ਤਤ੍ ਸਰ੍ੱਵੰ ਨਯ੍ਕ੍ਸ਼਼ੇਪ੍ਸੀਤ੍|
Ⅴ ਅਪਰਞ੍ਚ ਉੱਤਮਪਰ੍ਸ੍ਤਰੈਰੁਤ੍ਸʼਸ਼਼੍ਟਵਯ੍ੈਸ਼੍ਚ ਮਨ੍ਿਦਰੰ ਸੁਸ਼ੋਭਤੇਤਰਾਂ ਕੈਸ਼੍ਿਚਿਦਤਯ੍ੁਕ੍ਤੇ ਸ ਪਰ੍ਤਯ੍ੁਵਾਚ
Ⅵ ਯੂਯੰ ਯਿਦਦੰ ਿਨਚਯਨੰ ਪਸ਼ਯ੍ਥ, ਅਸਯ੍ ਪਾਸ਼਼ਾਣੈਕੋਪਯ੍ਨਯ੍ਪਾਸ਼਼ਾਣੋਪਿਰ ਨ ਸ੍ਥਾਸਯ੍ਿਤ, ਸਰ੍ੱਵੇ

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

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

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

Ⅹ ਅਪਰਞ੍ਚ ਕਥਯਾਮਾਸ, ਤਦਾ ਦੇਸ਼ਸਯ੍ ਿਵਪਕ੍ਸ਼਼ਤੇਨ ਦੇਸ਼ੋ ਰਾਜਯ੍ਸਯ੍ ਿਵਪਕ੍ਸ਼਼ਤੇਨ ਰਾਜਯ੍ਮ੍ ਉੱਥਾਸਯ੍ਿਤ,
Ⅺ ਨਾਨਾਸ੍ਥਾਨੇਸ਼਼ੁ ਮਹਾਭੂਕਮ੍ਪੋ ਦੁਰ੍ਿਭਕ੍ਸ਼਼ੰ ਮਾਰੀ ਚ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ, ਤਥਾ ਵਯ੍ੋਮਮਣ੍ਡਲਸਯ੍

ਭਯਙ੍ਕਰਦਰ੍ਸ਼ਨਾਨਯ੍ਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯਲਕ੍ਸ਼਼ਣਾਿਨ ਚ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਿਯਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤੇ|
Ⅻ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸਰ੍ੱਵਾਸਾਮੇਤਾਸਾਂ ਘਟਨਾਨਾਂ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਲੋਕਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਧʼਤਾ ਤਾਡਿਯਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ, ਭਜਨਾਲਯੇ

ਕਾਰਾਯਾਞ੍ਚ ਸਮਰ੍ਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਮਮ ਨਾਮਕਾਰਣਾਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਭੂਪਾਨਾਂ ਸ਼ਾਸਕਾਨਾਞ੍ਚ ਸੰਮੁਖੰ ਨੇਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਚ|
ⅩⅢ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਾਰ੍ਥਮ੍ ਏਤਾਿਨ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਘਿਟਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤੇ|
ⅩⅣ ਤਦਾ ਿਕਮੁੱਤਰੰ ਵਕ੍ਤਵਯ੍ਮ੍ ਏਤਤ੍ ਨ ਿਚਨ੍ਤਿਯਸ਼਼ਯ੍ਾਮ ਇਿਤ ਮਨਃਸੁ ਿਨਸ਼੍ਿਚਤਨੁਤ|
ⅩⅤ ਿਵਪਕ੍ਸ਼਼ਾ ਯਸ੍ਮਾਤ੍ ਿਕਮਪਯ੍ੁੱਤਰਮ੍ ਆਪੱਿਤਞ੍ਚ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਤਾਦʼਸ਼ੰ ਵਾਕ੍ਪਟਤੰੁ ਜ੍ਞਾਨਞ੍ਚ

ਯੁਸ਼਼੍ਮਭਯ੍ੰ ਦਾਸਯ੍ਾਿਮ|
ⅩⅥ ਿਕਞ੍ਚ ਯੂਯੰ ਿਪਤਾ ਮਾਤਾ ਭਾਤਾ ਬਨ੍ਧੁਨਾ ਜ੍ਞਾਤਯ੍ਾ ਕੁਟਮੁ੍ਬੇਨ ਚ ਪਰਕਰੇਸ਼਼ੁ ਸਮਰ੍ਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਧਵ੍ੇ; ਤਤਸ੍ਤੇ

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

ਇਤਯ੍ਵਗਿਮਸ਼਼ਯ੍ਥ|
ⅩⅪਤਦਾ ਿਯਹੂਦਾਦੇਸ਼ਸ੍ਥਾ ਲੋਕਾਃ ਪਰ੍ੱਵਤੰ ਪਲਾਯਨ੍ਤਾ,ਂ ਯੇ ਚ ਨਗਰੇ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ਿਤ ਤੇ ਦੇਸ਼ਾਨ੍ਤਰੰ ਪਲਾਯਨ੍ਤਾ,

ਯੇ ਚ ਗਰ੍ਾਮੇ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ਿਤ ਤੇ ਨਗਰੰ ਨ ਪਰ੍ਿਵਸ਼ਨ੍ਤੁ,
ⅩⅫ ਯਤਸ੍ਤਦਾ ਸਮੁਿਚਤਦਣ੍ਡਨਾਯ ਧਰ੍ੰਮਪੁਸ੍ਤਕੇ ਯਾਿਨ ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ ਿਲਿਖਤਾਿਨ ਤਾਿਨ ਸਫਲਾਿਨ

ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅢ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਾ ਯਾਸ੍ਤਦਾ ਗਰ੍ਭਵਤਯ੍ਃ ਸ੍ਤਨਯ੍ਦਾਵਯ੍ਸ਼੍ਚ ਤਾਮਾਂ ਦੁਰ੍ਗਿਤ ਰ੍ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ, ਯਤ

ਏਤਾੱਲੋਕਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਕੋਪੋ ਦੇਸ਼ੇ ਚ ਿਵਸ਼਼ਮਦੁਰ੍ਗਿਤ ਰ੍ਘਿਟਸ਼਼ਯ੍ਤ|ੇ
ⅩⅩⅣ ਵਸ੍ਤੁਤਸ੍ਤੁ ਤੇ ਖਙ੍ਗਧਾਰਪਿਰੱਵਙ੍ਗੰ ਲਪ੍ਸਯ੍ਨ੍ਤੇ ਬੱਧਾਃ ਸਨ੍ਤਃ ਸਰ੍ੱਵਦੇਸ਼ੇਸ਼਼ੁ ਨਾਿਯਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤੇ ਚ

ਿਕਞ੍ਚਾਨਯ੍ਦੇਸ਼ੀਯਾਨਾਂ ਸਮਯੋਪਸ੍ਿਥਿਤਪਰ੍ੱਯਨ੍ਤੰ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ਪੁਰੰ ਤੈਃ ਪਦਤਲੈ ਰ੍ਦਲਿਯਸ਼਼ਯ੍ਤੇ|
ⅩⅩⅤ ਸੂਰ੍ੱਯਚਨ੍ਦਨਕ੍ਸ਼਼ਤੇਸ਼਼ੁ ਲਕ੍ਸ਼਼ਣਾਿਦ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ, ਭੁਿਵ ਸਰ੍ੱਵਦੇਸ਼ੀਯਾਨਾਂ ਦੁਃਖੰ ਿਚਨ੍ਤਾ ਚ ਿਸਨ੍ਧੌ

ਵੀਚੀਨਾਂ ਤਰ੍ਜਨੰ ਗਰ੍ਜਨਞ੍ਚ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅥ ਭੂਭੌ ਭਾਿਵਘਟਨਾਂ ਿਚਨ੍ਤਿਯਤਾ ਮਨੁਜਾ ਿਭਯਾਮʼਤਕਲ੍ਪਾ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ, ਯਤੋ ਵਯ੍ੋਮਮਣ੍ਡਲੇ ਤੇਜਿਸਵ੍ਨ

ਦੋਲਾਯਮਾਨਾ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅦ ਤਦਾ ਪਰਾ ਮੇਣਾ ਮਹਾਤੇਜਸਾ ਚ ਮੇਘਾਰੂਢੰ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਪੁਤਮ੍ ਆਯਾਨ੍ਤੰ ਦਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅧ ਿਕਨ੍ਤੇਤਾਸਾਂ ਘਟਨਾਨਾਮਾਰਮ੍ਭੇ ਸਿਤ ਯੂਯੰ ਮਸ੍ਤਕਾਨਯ੍ੁੱਤੋਲਯ੍ ਊਰ੍ਦਧਵ੍ੰ ਦਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਥ, ਯਤੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ

ਮੁਕ੍ਤੇਃ ਕਾਲਃ ਸਿਵਧੋ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅨ ਤਤਸ੍ਤੇਨੈਤਦʼਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ਤਕਥਾ ਕਿਥਤਾ, ਪਸ਼ਯ੍ਤ ਉਡੁਮ੍ਬਰਾਿਦਵʼਕ੍ਸ਼਼ਾਣਾਂ
ⅩⅩⅩ ਨਵੀਨਪਤਾਿਣ ਜਾਤਾਨੀਿਤ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਿਨਦਾਵਕਾਲ ਉਪਸ੍ਿਥਤ ਇਿਤ ਯਥਾ ਯੂਯੰ ਜ੍ਞਾਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨੁਥ,
ⅩⅩⅪਤਥਾ ਸਰ੍ੱਵਾਸਾਮਾਸਾਂ ਘਟਨਾਨਾਮ੍ਆਰਮ੍ਭੇ ਦʼਸ਼਼੍ਟੇ ਸਤੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ਰਾਜਤੰ ਿਨਕਟਮ੍ਇਤਯ੍ਿਪਜ੍ਞਾਸਯ੍ਥ|
ⅩⅩⅫ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਹੰ ਯਥਾਰ੍ਥੰ ਵਦਾਿਮ, ਿਵਦਯ੍ਮਾਨਲੋਕਾਨਾਮੇਸ਼਼ਾਂ ਗਮਨਾਤ੍ ਪੂਰ੍ੱਵਮ੍ ਏਤਾਿਨ ਘਿਟਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤੇ|
ⅩⅩⅩⅢ ਨਭੋਭੁਵੋਰ੍ਲੋਪੋ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਮਮ ਵਾਕ੍ ਤੁ ਕਦਾਿਪ ਲੁਪ੍ਤਾ ਨ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅩⅣ ਅਤਏਵ ਿਵਸ਼਼ਮਾਸ਼ਨੇਨ ਪਾਨੇਨ ਚ ਸਾਮਂਾਿਰਕਿਚਨ੍ਤਾਿਭਸ਼੍ਚ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਿਚੱਤੇਸ਼਼ੁ ਮੱਤੇਸ਼਼ੁ ਤੱਿਦਨਮ੍

ਅਕਸ੍ਮਾਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਯਥਾ ਨਪਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਤਦਰ੍ਥੰ ਸਵ੍ੇਸ਼਼ੁ ਸਾਵਧਾਨਾਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਤ|
ⅩⅩⅩⅤ ਪʼਿਥਵੀਸ੍ਥਸਰ੍ੱਵਲੋਕਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਤੱਿਦਨਮ੍ ਉਨ੍ਮਾਥ ਇਵ ਉਪਸ੍ਥਾਸਯ੍ਿਤ|
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ⅩⅩⅩⅥ ਯਥਾ ਯੂਯਮ੍ ਏਤਦ੍ਭਾਿਵਘਟਨਾ ਉੱਤਰ੍ੱਤੁੰ ਮਨੁਜਸੁਤਸਯ੍ ਸੰਮੁਖੇ ਸੰਸ੍ਥਾਤੁਞ੍ਚ ਯੋਗਯ੍ਾ ਭਵਥ
ਕਾਰਣਾਦਸ੍ਮਾਤ੍ ਸਾਵਧਾਨਾਃ ਸਨ੍ਤੋ ਿਨਰਨ੍ਤਰੰ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯਧਵ੍ੰ|

ⅩⅩⅩⅦ ਅਪਰਞ੍ਚ ਸ ਿਦਵਾ ਮਨ੍ਿਦਰ ਉਪਿਦਸ਼ਯ੍ ਰਾਚੈ ਜੈਤੁਨਾਿਦੰ ਗਤਾਿਤਸ਼਼੍ਠਤ੍|
ⅩⅩⅩⅧ ਤਤਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ੂਸ਼਼ੇ ਲਾਕਾਸ੍ਤਤ੍ਕਥਾਂ ਸ਼ਰ੍ੋਤੁੰ ਮਨ੍ਿਦਰੇ ਤਦਨ੍ਿਤਕਮ੍ ਆਗੱਛਨ੍|

ⅩⅫ
Ⅰ ਅਪਰਞ੍ਚ ਿਕਣਸ਼ੂਨਯ੍ਪੂਪੋਤ੍ਸਵਸਯ੍ ਕਾਲ ਉਪਸ੍ਿਥਤੇ
Ⅱ ਪਰ੍ਧਾਨਯਾਜਕਾ ਅਧਯ੍ਾਯਕਾਸ਼੍ਚ ਯਥਾ ਤੰ ਹਨ੍ਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨੁਵਨ੍ਿਤ ਤਥੋਪਾਯਾਮ੍ ਅਚੇਸ਼਼੍ਟਨ੍ਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਲੋਕੇਭਯ੍ੋ

ਿਬਭਯ੍ੁਃ|
Ⅲ ਏਤਸ੍ਿਤਨ੍ ਸਮਯੇ ਦਾਦਸ਼ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ੇਸ਼਼ੁ ਗਿਣਤ ਈਸ਼਼੍ਕਿਰਯੋਤੀਯਰੂਿਢਮਾਨ੍ ਯੋ ਿਯਹੂਦਾਸ੍ਤਸਯ੍ਾਨ੍ਤਃਕਰਣੰ

ਸ਼ੈਤਾਨਾਿਸ਼ਰ੍ਤਤਾਤ੍
Ⅳ ਸ ਗਤਾ ਯਥਾ ਯੀਸ਼ੁੰ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਕਰੇਸ਼਼ੁ ਸਮਰ੍ਪਿਯਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ ਤਥਾ ਮਨ੍ਤਣਾਂ ਪਰ੍ਧਾਨਯਾਜਕੈਃ ਸੇਨਾਪਿਤਿਭਸ਼੍ਚ

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

ਚੇਸ਼਼੍ਿਟਤੁਮਾਰੇਭੇ|
Ⅶਅਥ ਿਕਣਸ਼ੂਨਯ੍ਪੂਪੋਤ੍ਮਵਿਦਨੇ, ਅਰ੍ਥਾਤ੍ ਯਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਦਨੇ ਿਨਸ੍ਤਾਰੋਤ੍ਸਵਸਯ੍ ਮੇਸ਼਼ੋ ਹਨ੍ਤਵਯ੍ਸ੍ਤਸ੍ਿਮਨ੍

ਿਦਨੇ
Ⅷ ਯੀਸ਼ੁਃ ਿਪਤਰੰ ਯੋਹਨਞ੍ਚਾਹੂਯ ਜਗਾਦ, ਯੁਵਾਂ ਗਤਾਸ੍ਮਾਕੰ ਭੋਜਨਾਰ੍ਥੰ ਿਨਸ੍ਤਾਰੋਤ੍ਸਵਸਯ੍

ਦਵਯ੍ਾਣਯ੍ਾਸਾਦਯਤੰ|
Ⅸ ਤਦਾ ਤੌ ਪਪਰ੍ੱਛਤੁਃ ਕੁਚਾਸਾਦਯਾਵੋ ਭਵਤਃ ਕੇੱਛਾ?
Ⅹ ਤਦਾ ਸੋਵਾਦੀਤ੍, ਨਗਰੇ ਪਰ੍ਿਵਸ਼਼੍ਟੇ ਕਸ਼੍ਿਚੱਜਲਕੁਮ੍ਭਮਾਦਾਯ ਯੁਵਾਂ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਸ ਯੰਿਨਵੇਸ਼ਨੰ

ਪਰ੍ਿਵਸ਼ਿਤ ਯੁਵਾਮਿਪ ਤੰਿਨਵੇਸ਼ਨੰ ਤਤ੍ਪਸ਼੍ਚਾਿਦਤਾ ਿਨਵੇਸ਼ਨਪਿਤਮ੍ ਇਿਤ ਵਾਕਯ੍ੰ ਵਦਤ,ੰ
Ⅺ ਯਤਾਹੰ ਿਨਸ੍ਤਾਰੋਤ੍ਸਵਸਯ੍ ਭੋਜਯ੍ੰ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ੈਃ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਭੋਕ੍ਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨਿਮ ਸਾਿਤਿਥਸ਼ਾਲਾ◌ा ਕੁਤ? ਕਥਾਿਮਮਾਂ

ਪਰ੍ਭੁਸ੍ਤਾਂ ਪʼ◌ੱਛਿਤ|
Ⅻ ਤਤਃ ਸ ਜਨ ਿਦਤੀਯਪਰ੍ਕੋਸ਼਼੍ਠੀਯਮ੍ ਏਕੰ ਸ਼ਸ੍ਤੰ ਕੋਸ਼਼੍ਠੰ ਦਰ੍ਸ਼ਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਤਤ ਭੋਜਯ੍ਮਾਸਾਦਯਤੰ|
ⅩⅢ ਤਤਸ੍ਤੌ ਗਤਾ ਤਦਾਕਯ੍ਾਨੁਸਾਰੇਣ ਸਰ੍ੱਵੰ ਦʼਸ਼਼੍ਦਾ ਤਤ ਿਨਸ੍ਤਾਰੋਤ੍ਸਵੀਯੰ ਭੋਜਯ੍ਮਾਸਾਦਯਾਮਾਸਤੁਃ|
ⅩⅣ ਅਥ ਕਾਲ ਉਪਸ੍ਿਥਤੇ ਯੀਸ਼ੁ ਰ੍ਦਾਦਸ਼ਿਭਃ ਪਰ੍ੇਿਰਤੈਃ ਸਹ ਭੋਕ੍ਤੁਮੁਪਿਵਸ਼ਯ੍ ਕਿਥਤਵਾਨ੍
ⅩⅤ ਮਮ ਦੁਃਖਭੋਗਾਤ੍ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਯੁਭਾਿਭਃ ਸਹ ਿਨਸ੍ਤਾਰੋਤ੍ਸਵਸਯ੍ੈਤਸਯ੍ ਭੋਜਯ੍ੰ ਭੋਕ੍ਤੁੰ ਮਯਾਿਤਵਾਞ੍ਛਾ ਕʼਤਾ|
ⅩⅥ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਵਦਾਿਮ, ਯਾਵਤ੍ਕਾਲਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਰਾਜਯ੍ੇ ਭੋਜਨੰ ਨ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ੇ ਤਾਵਤ੍ਕਾਲਮ੍ ਇਦੰ ਨ ਭੋਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੇ|
ⅩⅦ ਤਦਾ ਸ ਪਾਨਪਾਤਮਾਦਾਯ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਗੁਣਾਨ੍ ਕੀਰ੍ੱਤਿਯਤਾ ਤੇਭਯ੍ੋ ਦਤਾਵਦਤ੍, ਇਦੰ ਗʼਹ੍ਲੀਤ ਯੂਯੰ

ਿਵਭਜਯ੍ ਿਪਵਤ|
ⅩⅧ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਵਦਾਿਮ ਯਾਵਤ੍ਕਾਲਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਰਾਜਤਸਯ੍ ਸੰਸ੍ਥਾਪਨੰ ਨ ਭਵਿਤ ਤਾਵਦ੍ ਦਾਕ੍ਸ਼਼ਾਫਲਰਸੰ ਨ

ਪਾਸਯ੍ਾਿਮ|
ⅩⅨ ਤਤਃ ਪੂਪੰ ਗʼਹੀਤਾ ਈਸ਼ਵ੍ਰਗੁਣਾਨ੍ ਕੀਰ੍ੱਤਿਯਤਾ ਭਙ੍ਕ੍ਤਾ ਤੇਭਯ੍ੋ ਦਤਾਵਦਤ੍, ਯੁਸ਼਼੍ਮਦਰ੍ਥੰ ਸਮਰ੍ਿਪਤੰ

ਯਨ੍ਮਮ ਵਪੁਸ੍ਤਿਦਦੰ, ਏਤਤ੍ ਕਰ੍ੰਮ ਮਮ ਸ੍ਮਰਣਾਰ੍ਥੰ ਕੁਰੁਧਵ੍ੰ|
ⅩⅩ ਅਥ ਭੋਜਨਾਨ੍ਤੇ ਤਾਦʼਸ਼ੰ ਪਾਤੰ ਗʼਹੀਤਾਵਦਤ੍, ਯੁਸ਼਼੍ਮਤ੍ਕʼਤੇ ਪਾਿਤਤੰ ਯਨ੍ਮਮ ਰਕ੍ਤੰ ਤੇਨ

ਿਨਰ੍ਣੀਤਨਵਿਨਯਮਰੂਪੰ ਪਾਨਪਾਤਿਮਦੰ|
ⅩⅪ ਪਸ਼ਯ੍ਤ ਯੋ ਮਾਂ ਪਰਕਰੇਸ਼਼ੁ ਸਮਰ੍ਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਸ ਮਯਾ ਸਹ ਭੋਜਨਾਸਨ ਉਪਿਵਸ਼ਿਤ|
ⅩⅫ ਯਥਾ ਿਨਰੂਿਪਤਮਾਸ੍ਤੇ ਤਦਨੁਸਾਰੇਣਾ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਪੁ◌ुਤਸਯ੍ ਗਿਤ ਰ੍ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਸ੍ਤੰ ਪਰਕਰੇਸ਼਼ੁ

ਸਮਰ੍ਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਤਸਯ੍ ਸਨ੍ਤਾਪੋ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅢ ਤਦਾ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਕੋ ਜਨ ਏਤਤ੍ ਕਰ੍ੰਮ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਤਤ੍ ਤੇ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਪਰ੍ਸ਼਼੍ਟਮੁਾਰੇਿਭਰ|ੇ
ⅩⅩⅣ ਅਪਰੰ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਕੋ ਜਨਃ ਸ਼ਰ੍ੇਸ਼਼੍ਠਤੇਨ ਗਣਿਯਸ਼਼ਯ੍ਤ,ੇ ਅਤਾਰ੍ਥੇ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਿਵਵਾਦੋਭਵਤ੍|
ⅩⅩⅤ ਅਸ੍ਮਾਤ੍ ਕਾਰਣਾਤ੍ ਸੋਵਦਤ੍, ਅਨਯ੍ਦੇਸ਼ੀਯਾਨਾਂ ਰਾਜਾਨਃ ਪਰ੍ਜਾਨਾਮੁਪਿਰ ਪਰ੍ਭੁਤੰ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਿਤ

ਦਾਰੁਣਸ਼ਾਸਨੰ ਕʼਤਾਿਪ ਤੇ ਭੂਪਿਤਤੇਨ ਿਵਖਯ੍ਾਤਾ ਭਵਨ੍ਿਤ ਚ|
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ⅩⅩⅥ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਤਥਾ ਨ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ, ਯੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸ਼ਰ੍ੇਸ਼਼੍ਠ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਸ ਕਿਨਸ਼਼੍ਠਵਦ੍ ਭਵਤੁ, ਯਸ਼੍ਚ
ਮੁਖਯ੍ੋ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਸ ਸੇਵਕਵਦ੍ਭਵਤੁ|

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

ⅩⅩⅧ ਅਪਰਞ੍ਚ ਯੁਯੰ ਮਮ ਪਰੀਕ੍ਸ਼਼ਾਕਾਲੇ ਪਰ੍ਥਮਮਾਰਭਯ੍ ਮਯਾ ਸਹ ਸ੍ਿਥਤਾ
ⅩⅩⅨ ਏਤਤ੍ਕਾਰਣਾਤ੍ ਿਪਤਾ ਯਥਾ ਮਦਰ੍ਥੰ ਰਾਜਯ੍ਮੇਕੰ ਿਨਰੂਿਪਤੰ ਤਥਾਹਮਿਪ ਯੁਸ਼਼੍ਮਦਰ੍ਥੰ ਰਾਜਯ੍ੰ

ਿਨਰੂਪਯਾਿਮ|
ⅩⅩⅩ ਤਸ੍ਮਾਨ੍ ਮਮ ਰਾਜਯ੍ੇ ਭੋਜਨਾਸਨੇ ਚ ਭੋਜਨਪਾਨੇ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਧਵ੍ੇ ਿਸੰਹਾਸਨੇਸ਼਼ੂਪਿਵਸ਼ਯ੍ ਚੇਸਰ੍ਾਯੇਲੀਯਾਨਾਂ

ਦਾਦਸ਼ਵੰਸ਼ਾਨਾਂ ਿਵਚਾਰੰ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਧਵ੍ੇ|
ⅩⅩⅪ ਅਪਰੰ ਪਰ੍ਭੁਰੁਵਾਚ, ਹੇ ਿਸ਼ਮੋਨ੍ ਪਸ਼ਯ੍ ਿਤਤਉਨਾ ਧਾਨਯ੍ਾਨੀਵ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਸ਼ੈਤਾਨ੍ ਚਾਲਿਯਤੁਮ੍ ਐੱਛਤ੍,
ⅩⅩⅫ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਵ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਸਯ੍ ਲੋਪੋ ਯਥਾ ਨ ਭਵਿਤ ਏਤਤ੍ ਤਦਰ੍ਥੰ ਪਰ੍ਾਰ੍ਿਥਤੰ ਮਯਾ, ਤਨ੍ਮਨਿਸ ਪਿਰਵਰ੍ੱਿਤਤੇ

ਚ ਭਾਤʼਣਾਂ ਮਨਾਿਂਸ ਸ੍ਿਥਰੀਕੁਰੁ|
ⅩⅩⅩⅢ ਤਦਾ ਸੋਵਦਤ੍, ਹੇ ਪਰ੍ਭੋਹੰ ਤਯਾ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਕਾਰਾਂ ਮʼਿਤਞ੍ਚ ਯਾਤੁੰ ਮੱਿਜਤੋਸ੍ਿਮ|
ⅩⅩⅩⅣ ਤਤਃ ਸ ਉਵਾਚ, ਹੇ ਿਪਤਰ ਤਾਂ ਵਦਾਿਮ, ਅਦਯ੍ ਕੁੱਕੁਟਰਵਾਤ੍ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਤੰ ਮਤ੍ਪਿਰਚਯੰ ਵਾਰਤਯਮ੍

ਅਪਹੋਸ਼਼ਯ੍ਸੇ|
ⅩⅩⅩⅤਅਪਰੰ ਸ ਪਪਰ੍ੱਛ,ਯਦਾ ਮੁਦਾਸਮ੍ਪੁਟੰ ਖਾਦਯ੍ਪਾਤੰ ਪਾਦੁਕਾਞ੍ਚ ਿਵਨਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਾਿਹਣਵੰ ਤਦਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ

ਕਸਯ੍ਾਿਪ ਨਯ੍ੂਨਤਾਸੀਤ੍? ਤੇ ਪਰ੍ੋਚੁਃ ਕਸਯ੍ਾਿਪ ਨ|
ⅩⅩⅩⅥ ਤਦਾ ਸੋਵਦਤ੍ ਿਕਨ੍ਿਤਦਾਨੀਂ ਮੁਦਾਸਮ੍ਪੁਟੰ ਖਾਦਯ੍ਪਾਤੰ ਵਾ ਯਸਯ੍ਾਸ੍ਿਤ ਤੇਨ ਤਦ੍ਗਰ੍ਹੀਤਵਯ੍ੰ, ਯਸਯ੍

ਚ ਕʼਪਾਣੋ◌े ਨਾਸ੍ਿਤ ਤੇਨ ਸਵ੍ਵਸ੍ਤੰ ਿਵ ੀਯ ਸ ੇਤਵਯ੍ਃ|
ⅩⅩⅩⅦਯਤੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਹੰ ਵਦਾਿਮ, ਅਪਰਾਿਧਜਨੈਃ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਗਿਣਤਃ ਸ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ| ਇਦੰ ਯੱਛਾਸ੍ਤੀਯੰ ਵਚਨੰ

ਿਲਿਖਤਮਸ੍ਿਤ ਤਨ੍ਮਿਯ ਫਿਲਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਯਤੋ ਮਮ ਸਮ੍ਬਨ੍ਧੀਯੰ ਸਰ੍ੱਵੰ ਸੇਤ੍ਸਯ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅩⅧ ਤਦਾ ਤੇ ਪਰ੍ੋਚੁਃ ਪਰ੍ਭੋ ਪਸ਼ਯ੍ ਇਮੌ ਕʼਪਾਣੌ| ਤਤਃ ਸੋਵਦਦ੍ ਏਤੌ ਯਥੇਸ਼਼੍ਟੌ|
ⅩⅩⅩⅨ ਅਥ ਸ ਤਸ੍ਮਾਦਿਹ ਰ੍ਗਤਾ ਸਵ੍ਾਚਾਰਾਨੁਸਾਰੇਣ ਜੈਤੁਨਨਾਮਾਿਦੰ ਜਗਾਮ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਸ਼੍ਚ ਤਤ੍ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍

ਯਯੁਃ|
ⅩⅬ ਤਤੋਪਸ੍ਥਾਯ ਸ ਤਾਨੁਵਾਚ, ਯਥਾ ਪਰੀਕ੍ਸ਼਼ਾਯਾਂ ਨ ਪਤਥ ਤਦਰ੍ਥੰ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯਧਵ੍ੰ|
ⅩⅬⅠ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਸ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਏਕਸ਼ਰਕ੍ਸ਼਼ੇਪਾਦ੍ ਬਿਹ ਰ੍ਗਤਾ ਜਾਨੁਨੀ ਪਾਤਿਯਤਾ ਏਤਤ੍ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯਾਞ੍ਚ ੇ,
ⅩⅬⅡ ਹੇ ਿਪਤ ਰਯ੍ਿਦ ਭਵਾਨ੍ ਸੰਮਨਯ੍ਤੇ ਤਿਰ ਕੰਸਮੇਨੰ ਮਮਾਨ੍ਿਤਕਾਦ੍ ਦੂਰਯ ਿਕਨ੍ਤੁ ਮਿਦੱਛਾਨੁਰੂਪੰ ਨ

ਤਿਦੱਛਾਨੁਰੂਪੰ ਭਵਤੁ|
ⅩⅬⅢ ਤਦਾ ਤਸ੍ਮੈ ਸ਼ਕ੍ਿਤੰ ਦਾਤੁੰ ਸਵ੍ਰ੍ਗੀਯਦੂਤੋ ਦਰ੍ਸ਼ਨੰ ਦਦੌ|
ⅩⅬⅣ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਸੋਤਯ੍ਨ੍ਤੰ ਯਾਤਨਯਾ ਵਯ੍ਾਕੁਲੋ ਭੂਤਾ ਪੁਨਰ੍ਦʼਢੰ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯਾਞ੍ਚ ੇ, ਤਸ੍ਮਾਦ੍

ਬʼਹੱਛੋਿਣਤਿਬਨ੍ਦਵ ਇਵ ਤਸਯ੍ ਸਵ੍ੇਦਿਬਨ੍ਦਵਃ ਪʼਿਥਵਯ੍ਾਂ ਪਿਤਤੁਮਾਰੇਿਭਰੇ|
ⅩⅬⅤ ਅਥ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਾਤ ਉੱਥਾਯ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਣਾਂ ਸਮੀਪਮੇਤਯ੍ ਤਾਨ੍ ਮਨਦੁਃਿਖਨ ਿਨਿਦਤਾਨ੍ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾਵਦਤ੍
ⅩⅬⅥ ਕੁਤੋ ਿਨਦਾਥ? ਪਰੀਕ੍ਸ਼਼ਾਯਾਮ੍ ਅਪਤਨਾਰ੍ਥੰ ਪਰ੍ਰ੍ਥਯਧਵ੍ੰ|
ⅩⅬⅦ ਏਤਤ੍ਕਥਾਯਾਃ ਕਥਨਕਾਲੇ ਦਾਦਸ਼ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਣਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਗਿਣਤੋ ਿਯਹੂਦਾਨਾਮਾ ਜਨਤਾਸਿਹਤਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਮ੍

ਅਗਰ੍ੇ ਚਿਲਤਾ ਯੀਸ਼ੋਸ਼੍ਚੁਮ੍ਬਨਾਰ੍ਥੰ ਤਦਨ੍ਿਤਕਮ੍ ਆਯਯੌ|
ⅩⅬⅧ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਰੁਵਾਚ, ਹੇ ਿਯਹੂਦਾ ਿਕੰ ਚੁਮ੍ਬਨੇਨ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਪੁਤੰ ਪਰਕਰੇਸ਼਼ੁ ਸਮਰ੍ਪਯਿਸ?
ⅩⅬⅨ ਤਦਾ ਯਦਯ੍ਦ੍ ਘਿਟਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਤਦਨੁਮਾਯ ਸਙ੍ਿਗਿਭਰੁਕ੍ਤੰ, ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ ਵਯੰ ਿਕ ਖਙ੍ਗੇਨ ਘਾਤਿਯਸ਼਼ਯ੍ਾਮਃ?
Ⅼ ਤਤ ਏਕਃ ਕਰਵਾਲੇਨਾਹਤਯ੍ ਪਰ੍ਧਾਨਯਾਜਕਸਯ੍ ਦਾਸਸਯ੍ ਦਕ੍ਿਸ਼਼ਣੰ ਕਰ੍ਣੰ ਿਚੱਛੇਦ|
ⅬⅠ ਅਧੂਨਾ ਿਨਵਰ੍ੱਤਸਵ੍ ਇਤਯ੍ੁਕ੍ਤਾ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਸਯ੍ ਸ਼ਿਤੰ ਸ੍ਪʼਸ਼਼੍ਟਾ ਸਵ੍ਸਯ੍ੰ ਚਕਾਰ|
ⅬⅡ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਯੀਸ਼ੁਃ ਸਮੀਪਸ੍ਥਾਨ੍ ਪਰ੍ਧਾਨਯਾਜਕਾਨ੍ ਮਨ੍ਿਦਰਸਯ੍ ਸੇਨਾਪਤੀਨ੍ ਪਰ੍ਾਚੀਨਾਸ਼ਂ੍ਚ ਜਗਾਦ, ਯੂਯੰ

ਕʼਪਾਣਾਨ੍ ਯਸ਼਼੍ਟੀਂਸ਼੍ਚ ਗʼਹੀਤਾ ਮਾਂ ਿਕੰ ਚੋਰੰ ਧਰ੍ੱਤੁਮਾਯਾਤਾਃ?
ⅬⅢ ਯਦਾਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਸਹ ਪਰ੍ਿਤਿਦਨੰ ਮਨ੍ਿਦਰੇ(ਅ)ਿਤਸ਼਼੍ਠੰ ਤਦਾ ਮਾਂ ਧਰ੍ੱਤੰ ਨ ਪਰ੍ਵʼ◌ੱਤਾਃ, ਿਕਨ੍ਿਤਦਾਨੀਂ

ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸਮਯੋਨ੍ਧਕਾਰਸਯ੍ ਚਾਿਧਪਤਯ੍ਮਸ੍ਿਤ|
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ⅬⅣ ਅਥ ਤੇ ਤੰ ਧʼਤਾ ਮਹਾਯਾਜਕਸਯ੍ ਿਨਵੇਸ਼ਨੰ ਿਨਨਯ੍ੁਃ| ਤਤਃ ਿਪਤਰੋ ਦੂਰੇ ਦੂਰੇ ਪਸ਼੍ਚਾਿਦਤਾ
ⅬⅤ ਬʼਹਤ੍ਕੋਸ਼਼੍ਠਸਯ੍ ਮਧਯ੍ੇ ਯਤਾਗ੍ਿਨੰ ਜਵ੍ਾਲਿਯਤਾ ਲੋਕਾਃ ਸਮੇਤਯ੍ੋਪਿਵਸ਼਼੍ਟਾਸ੍ਤਤ ਤੈਃ ਸਾਰ੍ੱਧਮ੍ ਉਪਿਵਵੇਸ਼|
ⅬⅥ ਅਥ ਵਹ੍ਿਨਸੰਿਨਧੌ ਸਮੁਪਵੇਸ਼ਕਾਲੇ ਕਾਿਚੱਦਾਸੀ ਮਨ ਿਨਿਵਸ਼ਯ੍ ਤੰ ਿਨਰੀਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਾਵਦਤ੍ ਪੁਮਾਨਯੰ ਤਸਯ੍

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

ਨਰ ਨਾਹਮਸ੍ਿਮ|
ⅬⅨ ਤਤਃ ਸਾਰ੍ੱਧਦਣ੍ਡਦਯਾਤ੍ ਪਰੰ ਪੁਨਰਨਯ੍ੋ ਜਨ ਿਨਸ਼੍ਿਚਤਯ੍ ਬਭਾਸ਼਼,ੇ ਏਸ਼਼ ਤਸਯ੍ ਸਙ੍ਗੀਿਤ ਸਤਯ੍ੰ ਯਤੋਯੰ

ਗਾਲੀਲੀਯੋ ਲੋਕਃ|
ⅬⅩ ਤਦਾ ਿਪਤਰ ਉਵਾਚ ਹੇ ਨਰ ਤੰ ਯਦ੍ ਵਦਿਮ ਤਦਹੰ ਬੋੱਧੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨਿਮ, ਇਿਤ ਵਾਕਯ੍ੇ ਕਿਥਤਮਾਤੇ ਕੁੱਕੁਟੋ

ਰੁਰਾਵ|
ⅬⅪਤਦਾ ਪਰ੍ਭੁਣਾ ਵਯ੍ਾਧੁਟਯ੍ ਿਪਤਰੇ ਿਨਰੀਕ੍ਿਸ਼਼ਤੇ ਕʼਕਵਾਕੁਰਵਾਤ੍ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਮਾਂ ਿਤਰਪਹ੍ਨਸ਼਼ਯ੍ਸੇ ਇਿਤ ਪੂਰ੍ੱਵੋਕ੍ਤੰ

ਤਸਯ੍ ਵਾਕਯ੍ੰ ਿਪਤਰਃ ਸ੍ਮʼਤਾ
ⅬⅫ ਬਿਹਰ੍ਗਤਾ ਮਹਾਖੇਦੇਨ ਚ ਨ੍ਦ|
ⅬⅩⅢ ਤਦਾ ਯੈ ਰਯ੍ੀਸ਼ੁਰ੍ਧʼਤਸ੍ਤੇ ਤਮੁਪਹਸਯ੍ ਪਰ੍ਹਰ੍ੱਤੁਮਾਰੇਿਭਰੇ|
ⅬⅩⅣ ਵਸ੍ਤੇਣ ਤਸਯ੍ ਦʼਸ਼ੌ ਬੱਧਵ੍ਾ ਕਪੋਲੇ ਚਪੇਟਾਘਾਤੰ ਕʼਤਾ ਪਪਰ੍ੱਛੁਃ, ਕਸ੍ਤੇ ਕਪੋਲੇ ਚਪੇਟਾਘਾਤੰ ਕʼਤਵਾਨ?

ਗਣਿਯਤਾ ਤਦ੍ ਵਦ|
ⅬⅩⅤ ਤਦਨਯ੍ਤ੍ ਤਿਦਰੁੱਧੰ ਬਹੁਿਨਨ੍ਦਾਵਾਕਯ੍ੰ ਵਕ੍ਤੁਮਾਰੇਿਭਰ|ੇ
ⅬⅩⅥ ਅਥ ਪਰ੍ਭਾਤੇ ਸਿਤ ਲੋਕਪਰ੍ਾਞ੍ਚਃ ਪਰ੍ਧਾਨਯਾਜਕਾ ਅਧਯ੍ਾਪਕਾਸ਼੍ਚ ਸਭਾਂ ਕʼਤਾ ਮਧਯ੍ੇਸਭੰ ਯੀਸ਼ੁਮਾਨੀਯ

ਪਪਰ੍ੱਛੁਃ, ਤਮ੍ ਅਿਭਿਸ਼਼ਕਤੋਿਸ ਨ ਵਾਸ੍ਮਾਨ੍ ਵਦ|
ⅬⅩⅦ ਸ ਪਰ੍ਤਯ੍ੁਵਾਚ, ਮਯਾ ਤਸ੍ਿਮੰਨੁਕ੍ਤੇ(ਅ)ਿਪ ਯੂਯੰ ਨ ਿਵਸ਼ਵ੍ਿਸਸ਼਼ਯ੍ਥ|
ⅬⅩⅧ ਕਸ੍ਿਮੰਸ਼੍ਿਚਦਾਕਯ੍ੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪʼਸ਼਼੍ਟੇ(ਅ)ਿਪ ਮਾਂ ਨ ਤਦੁੱਤਰੰ ਵਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਥ ਨ ਮਾਂ ਤਯ੍ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਥ ਚ|
ⅬⅩⅨ ਿਕਨ੍ਿਤਤਃ ਪਰੰ ਮਨੁਜਸੁਤਃ ਸਰ੍ੱਵਸ਼ਕ੍ਿਤਮਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਦਕ੍ਿਸ਼਼ਣੇ ਪਾਰ੍ਸ਼ਵ੍ੇ ਸਮੁਪਵੇਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
ⅬⅩⅩ ਤਤਸ੍ਤੇ ਪਪਰ੍ੱਛੁਃ, ਰ੍ਿਤਹ ਤਮੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਪੁਤਃ? ਸ ਕਥਯਾਮਾਸ, ਯੂਯੰ ਯਥਾਰ੍ਥੰ ਵਦਥ ਸ ਏਵਾਹ|ੰ
ⅬⅩⅪ ਤਦਾ ਤੇ ਸਰ੍ੱਵੇ ਕਥਯਾਮਾਸੁਃ, ਰ੍ਿਤਹ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍(ੇਅ)ਨ੍ਸਸ੍ਿਮਨ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਿਕੰ ਪਰ੍ਯੋਜਨੰ? ਅਸਯ੍

ਸਵ੍ਮੁਖਾਦੇਵ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਮ੍|

ⅩⅩⅢ
Ⅰ ਤਤਃ ਸਭਾਸ੍ਥਾਃ ਸਰ੍ੱਵਲੋਕਾ ਉੱਥਾਯ ਤੰ ਪੀਲਾਤਸੰਮੁਖੰ ਨੀਤਾਪਰ੍ੋਦਯ੍ ਵਕ੍ਤੁਮਾਰੇਿਭਰੇ,
Ⅱਸਵ੍ਮਿਭਿਸ਼਼ਕ੍ਤੰ ਰਾਜਾਨੰ ਵਦਨ੍ਤੰ ਕੈਮਰਰਾਜਾਯ ਕਰਦਾਨੰ ਿਨਸ਼਼ੇਧਨ੍ਤੰ ਰਾਜਯ੍ਿਵਪਰ੍ੱਯਯੰ ਕੁਰ੍ੱਤੁੰ ਪਰ੍ਵਰ੍ੱਤਮਾਨਮ੍

ਏਨ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਾ ਵਯ|ੰ
Ⅲ ਤਦਾ ਪੀਲਾਤਸ੍ਤੰ ਪʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍ ਤੰ ਿਕੰ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨਾਂ ਰਾਜਾ? ਸ ਪਰ੍ਤਯ੍ੁਵਾਚ ਤੰ ਸਤਯ੍ਮੁਕ੍ਤਵਾਨ੍|
Ⅳ ਤਦਾ ਪੀਲਾਤਃ ਪਰ੍ਧਾਨਯਾਜਕਾਿਦਲੋਕਾਨ੍ ਜਗਾਦ੍, ਅਹਮੇਤਸਯ੍ ਕਮਪਯ੍ਪਰਾਧੰ ਨਾਪ੍ਤਵਾਨ੍|
Ⅴ ਤਤਸ੍ਤੇ ਪੁਨਃ ਸਾਹਿਮਨ ਭੂਤਾਵਦਨ੍, ਏਸ਼਼ ਗਾਲੀਲ ਏਤਤ੍ਸ੍ਥਾਨਪਰ੍ੱਯਨ੍ਤੇ ਸਰ੍ੱਵਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਯਹੂਦਾਦੇਸ਼ੇ

ਸਰ੍ੱਵਾੱਲੋਕਾਨੁਪਿਦਸ਼ਯ੍ ਕੁਪਰ੍ਵʼ◌ੱਿਤੰ ਗਰ੍ਾਹੀਤਵਾਨ੍|
Ⅵ ਤਦਾ ਪੀਲਾਤੋ ਗਾਲੀਲਪਰ੍ਦੇਸ਼ਸਯ੍ ਨਾਮ ਸ਼ਤਾ ਪਪਰ੍ੱਛ, ਿਕਮਯੰ ਗਾਲੀਲੀਯੋ ਲੋਕਃ?
Ⅶ ਤਤਃ ਸ ਗਾਲੀਲ੍ਪਰ੍ਦੇਸ਼ੀਯਹੇਰੋਦਾਜਸਯ੍ ਤਦਾ ਸ੍ਿਥਤੇਸ੍ਤਸਯ੍ ਸਮੀਪੇ ਯੀਸ਼ੁੰ ਪਰ੍ੇਸ਼਼ਯਾਮਾਸ|
Ⅷ ਤਦਾ ਹੇਰੋਦ੍ ਯੀਸ਼ੁੰ ਿਵਲੋਕਯ੍ ਸਨ੍ਤੁਤੋਸ਼,਼ ਯਤਃ ਸ ਤਸਯ੍ ਬਹੁਵʼ◌ੱਤਾਨ੍ਤਸ਼ਰ੍ਵਣਾਤ੍ ਤਸਯ੍

ਿਕਿਞ◌ਚ्ਦਾਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯਕਰ੍ੰਮ ਪਸ਼ਯ੍ਿਤ ਇਤਯ੍ਾਸ਼ਾਂ ਕʼਤਾ ਬਹੁਕਾਲਮਾਰਭਯ੍ ਤੰ ਦਸ਼਼੍ਟੁੰ ਪਰ੍ਯਾਸੰ ਕʼਤਵਾਨ੍|
Ⅸ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤੰ ਬਹੁਕਥਾਃ ਪਪਰ੍ੱਛ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਤਸਯ੍ ਕਸਯ੍ਾਿਪ ਵਾਕਯ੍ਸਯ੍ ਪਰ੍ਤਯ੍ੁੱਤਰੰ ਨਵਾਚ|
Ⅹ ਅਥ ਪਰ੍ਧਾਨਯਾਜਕਾ ਅਧਯ੍ਾਪਕਾਸ਼੍ਚ ਪਰ੍ੋੱਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ਤਃ ਸਾਹਸੇਨ ਤਮਪਵਿਦਤੁੰ ਪਰ੍ਾਰੇਿਭਰ|ੇ
Ⅺ ਹੇਰੋਦ੍ ਤਸਯ੍ ਸੇਨਾਗਣਸ਼੍ਚ ਤਮਵਜ੍ਞਾਯ ਉਪਹਾਸਤੇਨ ਰਾਜਵਸ੍ਤੰ ਪਿਰਧਾਪਯ੍ ਪੁਨਃ ਪੀਲਾਤੰ ਪਰ੍ਿਤ ਤੰ

ਪਰ੍ਾਿਹਣੋਤ੍|
Ⅻ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਹੇਰੋਦ੍ਪੀਲਾਤਯੋਃ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਵੈਰਭਾਵ ਆਸੀਤ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੱਿਦਨੇ ਦਯੋ ਰ੍ਮੇਲਨੰ ਜਾਤਮ੍|
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ⅩⅢ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਪੀਲਾਤਃ ਪਰ੍ਧਾਨਯਾਜਕਾਨ੍ ਸ਼ਾਸਕਾਨ੍ ਲੋਕਾਸ਼ਂ੍ਚ ਯੁਗਪਦਾਹੂਯ ਬਭਾਸ਼਼,ੇ
ⅩⅣ ਰਾਜਯ੍ਿਵਪਰ੍ੱਯਯਕਾਰਕੋਯਮ੍ ਇਤਯ੍ੁਕ੍ਤਾ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਮੇਨੰ ਮਮ ਿਨਕਟਮਾਨੈਸ਼਼੍ਟ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪਸ਼ਯ੍ਤ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ

ਸਮਕ੍ਸ਼਼ਮ੍ ਅਸਯ੍ ਿਵਚਾਰੰ ਕʼਤਾਿਪ ਪਰ੍ੋਕ੍ਤਾਪਵਾਦਾਨੁਰੂਪੇਣਾਸਯ੍ ਕੋਪਯ੍ਪਰਾਧਃ ਸਪਰ੍ਮਾਣੋ ਨ ਜਾਤਃ,
ⅩⅤ ਯੂਯਞ੍ਚ ਹੇਰੋਦਃ ਸੰਿਨਧੌ ਪਰ੍ੇਿਸ਼਼ਤਾ ਮਯਾ ਤਤਾਸਯ੍ ਕੋਪਯ੍ਪਰਾਧਸ੍ਤੇਨਾਿਪ ਨ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਃ| ਪਸ਼ਯ੍ਤਾਨੇਨ

ਵਧਹ◌ੇेਤੁਕੰ ਿਕਮਿਪ ਨਾਪਰਾੱਧੰ|
ⅩⅥ ਤਸ੍ਮਾਦੇਨੰ ਤਾਡਿਯਤਾ ਿਵਹਾਸਯ੍ਾਿਮ|
ⅩⅦ ਤਤੋਤ੍ਸਵੇ ਤੇਸ਼਼ਾਮੇਕੋ ਮੋਚਿਯਤਵਯ੍ਃ|
ⅩⅧ ਇਿਤ ਹੇਤੋਸ੍ਤੇ ਪਰ੍ੋੱਚੈਰੇਕਦਾ ਪਰ੍ੋਚੁਃ, ਏਨੰ ਦੂਰੀਕʼਤਯ੍ ਬਰੱਬਾਨਾਮਾਨੰ ਮੋਚਯ|
ⅩⅨ ਸ ਬਰੱਬਾ ਨਗਰ ਉਪਪ੍ਲਵਵਧਾਪਰਾਧਾਭਯ੍ਾਂ ਕਾਰਾਯਾਂ ਬੱਧ ਆਸੀਤ੍|
ⅩⅩ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪੀਲਾਤੋ ਯੀਸ਼ੁੰ ਮੋਚਿਯਤੁੰ ਵਾਞ੍ਛਨ੍ ਪੁਨਸ੍ਤਾਨੁਵਾਚ|
ⅩⅪ ਤਥਾਪਯ੍ੇਨੰ ਕਸ਼ੇ ਵਯ੍ਧ ਕਸ਼ੇ ਵਯ੍ਧੇਿਤ ਵਦਨ੍ਤਸ੍ਤੇ ਰੁਰੁਵਃੁ|
ⅩⅫ ਤਤਃ ਸ ਤʼਤੀਯਵਾਰੰ ਜਗਾਦ ਕੁਤਃ? ਸ ਿਕੰ ਕਰ੍ੰਮ ਕʼਤਵਾਨ੍? ਨਾਹਮਸਯ੍ ਕਮਿਪ ਵਧਾਪਰਾਧੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਃ

ਕੇਵਲੰ ਤਾਡਿਯਤਾਮੁੰ ਤਯ੍ਜਾਿਮ|
ⅩⅩⅢ ਤਥਾਿਪ ਤੇ ਪੁਨਰੇਨੰ ਕਸ਼ੇ ਵਯ੍ਧ ਇਤਯ੍ੁਕ੍ਤਾ ਪਰ੍ੋੱਚੈਰ੍ਦʼਢੰ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯਾਞ੍ਚਿ ਰੇ;
ⅩⅩⅣ ਤਤਃ ਪਰ੍ਧਾਨਯਾਜਕਾਦੀਨਾਂ ਕਲਰਵੇ ਪਰ੍ਬਲੇ ਸਿਤ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਾਰੂਪੰ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਪੀਲਾਤ ਆਿਦਦੇਸ਼|
ⅩⅩⅤ ਰਾਜਦੋਹਵਧਯੋਰਪਰਾਧੇਨ ਕਾਰਾਸ੍ਥੰ ਯੰ ਜਨੰ ਤੇ ਯਯਾਿਚਰੇ ਤੰ ਮੋਚਿਯਤਾ ਯੀਸ਼ੁੰ ਤੇਸ਼਼ਾਿਮੱਛਾਯਾਂ

ਸਮਾਰ੍ਪਯਤ੍|
ⅩⅩⅥ ਅਥ ਤੇ ਯੀਸ਼ੁੰ ਗʼਹੀਤਾ ਯਾਨ੍ਿਤ, ਏਤਿਰ ਗਰ੍ਾਮਾਦਾਗਤੰ ਿਸ਼ਮੋਨਨਾਮਾਨੰ ਕੁਰੀਣੀਯੰ ਜਨੰ ਧʼਤਾ ਯੀਸ਼ੋਃ

ਪਸ਼੍ਚਾਨੇੰਤੁੰ ਤਸਯ੍ ਸ੍ਕਨ੍ਧੇ ਕਸ਼ਮਰ੍ਪਯਾਮਾਸੁਃ|
ⅩⅩⅦ ਤਤੋ ਲੋ◌ाਕਾਰਣਯ੍ਮਧਯ੍ੇ ਬਹੁਸ੍ਿਤਯੋ ਰੁਦਤਯ੍ੋ ਿਵਲਪਨ੍ਤਯ੍ਸ਼੍ਚ ਯੀਸ਼ੋਃ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਯਯੁਃ|
ⅩⅩⅧ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਵਯ੍ਾਘੁਟਯ੍ ਤਾ ਉਵਾਚ, ਹੇ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮੋ ਨਾਰ੍ੱਯੋ ਯੁਯੰ ਮਦਰ੍ਥੰ ਨ ਰੁਿਦਤਾ ਸਵ੍ਾਰ੍ਥੰ

ਸਵ੍ਾਪਤਯ੍ਾਰ੍ਥਞ੍ਚ ਰੁਿਦਿਤ;
ⅩⅩⅨਪਸ਼ਯ੍ਤ ਯਃ ਕਦਾਿਪ ਗਰ੍ਭਵਤਯ੍ੋ ਨਾਭਵਨ੍ ਸ੍ਤਨਯ੍ਞ੍ਚ ਨਾਪਾਯਯਨ੍ ਤਾਦʼਸ਼ੀ ਰਨ੍ਧਯ੍ਾ ਯਦਾ ਧਨਯ੍ਾ

ਵਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਸ ਕਾਲ ਆਯਾਿਤ|
ⅩⅩⅩਤਦਾ ਹੇ ਸ਼ੈਲਾ ਅਸ੍ਮਾਕਮੁਪਿਰ ਪਤਤ, ਹੇ ਉਪਸ਼ੈਲਾ ਅਸ੍ਮਾਨਾੱਛਾਦਯਤ ਕਥਾਮੀਦʼਸ਼ੀਂ ਲੋਕਾ ਵਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅪ ਯਤਃ ਸਤੇਜਿਸ ਸ਼ਾਿਖਿਨ ਚੇਦੇਤਦ੍ ਘਟਤੇ ਤਿਰ ਸ਼ੁਸ਼਼੍ਕਸ਼ਾਿਖਿਨ ਿਕੰ ਨ ਘਿਟਸ਼਼ਯ੍ਤੇ?
ⅩⅩⅫ ਤਦਾ ਤੇ ਹਨ੍ਤੁੰ ਦਾਵਪਰਾਿਧਨੌ ਤੇਨ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਿਨਨਯ੍ੁਃ|
ⅩⅩⅩⅢ ਅਪਰੰ ਿਸ਼ਰਃਕਪਾਲਨਾਮਕਸ੍ਥਾਨੰ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ ਤੰ ਕਸ਼ੇ ਿਵਿਵਧੁਃ; ਤੱਦਯੋਰਪਰਾਿਧਨਰੇਕੰ ਤਸਯ੍ ਦਕ੍ਿਸ਼਼ਣੋ

ਤਦਨਯ੍ੰ ਵਾਮੇ ਕਸ਼ੇ ਿਵਿਵਧੁਃ|
ⅩⅩⅩⅣਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਰਕਥਯਤ੍, ਹੇ ਿਪਤਰੇਤਾਨ੍ ਕ੍ਸ਼਼ਮਸਵ੍ ਯਤ ਏਤੇ ਯਤ੍ ਕਰ੍ੰਮ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਿਤ ਤਨ੍ਨ ਿਵਦੁਃ; ਪਸ਼੍ਚਾੱਤੇ

ਗੁਿਟਕਾਪਾਤੰ ਕʼਤਾ ਤਸਯ੍ ਵਸ੍ਤਾਿਣ ਿਵਭਜਯ੍ ਜਗʼਹੁਃ|
ⅩⅩⅩⅤ ਤਤ ਲੋਕਸੰਘਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ ਦਦਰ੍ਸ਼; ਤੇ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸ਼ਾਸਕਾਸ਼੍ਚ ਤਮੁਪਹਸਯ੍ ਜਗਦੁਃ, ਏਸ਼਼ ਇਤਰਾਨ੍

ਰਕ੍ਿਸ਼਼ਤਵਾਨ੍ ਯਦੀਸ਼ਵ੍ਰੇਣਾਿਭਰੁਿਚਤੋ (ਅ)ਿਭਿਸ਼਼ਕ੍ਤਸ੍ਤਾਤਾ ਭਵਿਤ ਤਿਰ ਸਵ੍ਮਧੁਨਾ ਰਕ੍ਸ਼਼ਤ|ੁ
ⅩⅩⅩⅥ ਤਦਨਯ੍ਃ ਸੇਨਾਗਣਾ ਏਤਯ੍ ਤਸ੍ਮੈ ਅਮ੍ਲਰਸੰ ਦਤਾ ਪਿਰਹਸਯ੍ ਪਰ੍ੋਵਾਚ,
ⅩⅩⅩⅦ ਚੇੱਤੰ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨਾਂ ਰਾਜਾਿਸ ਤਿਰ ਸਵ੍ੰ ਰਕ੍ਸ਼਼|
ⅩⅩⅩⅧ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨਾਂ ਰਾਜੇਿਤ ਵਾਕਯ੍ੰ ਯੂਨਾਨੀਯਰੋਮੀਯੇਬਰ੍ੀਯਾਕ੍ਸ਼਼ਰੈ ਰ੍ਿਲਿਖਤੰ ਤੱਿਛਰਸ

ਊਰ੍ੱਧਵ੍(ੇਅ)ਸ੍ਥਾਪਯ੍ਤ|
ⅩⅩⅩⅨ ਤਦੋਭਯਪਾਰ੍ਸ਼ਵ੍ਯੋ ਿਰੱਧੌ ਯਾਵਪਰਾਿਧਨੌ ਤਯੋਰੇਕਸ੍ਤੰ ਿਵਿਨਨ੍ਦਯ੍ ਬਭਾਸ਼਼,ੇ ਚੇੱਤਮ੍ ਅਿਭਿਸ਼਼ਕ੍ਤੋਿਸ ਤਿਰ

ਸਵ੍ਮਾਵਾਞ੍ਚ ਰਕ੍ਸ਼|਼
ⅩⅬ ਿਕਨ੍ਤਨਯ੍ਸ੍ਤੰ ਤਰ੍ਜਿਯਤਾਵਦਤ੍, ਈਸ਼ਵ੍ਰਾੱਤਵ ਿਕਞ੍ਿਚਦਿਪ ਭਯੰ ਨਾਸ੍ਿਤ ਿਕੰ? ਤਮਿਪ ਸਮਾਨਦਣ੍ਡੋਿਸ,
ⅩⅬⅠ ਯੋਗਯ੍ਪਾਤੇ ਆਵਾਂ ਸਵ੍ਸਵ੍ਕਰ੍ੰਮਣਾਂ ਸਮੁਿਚਤਫਲੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਨੁਵਃ ਿਕਨ੍ਤਨੇਨ ਿਕਮਿਪ ਨਾਪਰਾੱਧ|ੰ
ⅩⅬⅡ ਅਥ ਸ ਯੀਸ਼ੁੰ ਜਗਾਦ ਹੇ ਪਰ੍ਭੇ ਭਵਾਨ੍ ਸਵ੍ਰਾਜਯ੍ਪਰ੍ਵੇਸ਼ਕਾਲੇ ਮਾਂ ਸ੍ਮਰਤ|ੁ



Luke ⅩⅩⅢ:ⅩⅬⅢ 111 Luke ⅩⅩⅣ:ⅩⅦ

ⅩⅬⅢ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਃ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਤਾਂ ਯਥਾਰ੍ਥੰ ਵਦਾਿਮ ਤਮਦਯ੍ੈਵ ਮਯਾ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਪਰਲੋਕਸਯ੍ ਸੁਖਸ੍ਥਾਨੰ
ਪਰ੍ਾਪ੍ਸਯ੍ਿਸ|

ⅩⅬⅣ ਅਪਰਞ੍ਚ ਿਦਤੀਯਯਾਮਾਤ੍ ਤʼਤੀਯਯਾਮਪਰ੍ੱਯਨ੍ਤੰ ਰਵੇਸ੍ਤੇਜਸੋਨ੍ਤਿਰਤਤਾਤ੍
ਸਰ੍ੱਵਦੇਸ਼ੋ(ਅ)ਨ੍ਧਕਾਰੇਣਾਵʼਤੋ

ⅩⅬⅤ ਮਨ੍ਿਦਰਸਯ੍ ਯਵਿਨਕਾ ਚ ਿਛਦਯ੍ਮਾਨਾ ਿਦਧਾ ਬਭੂਵ|
ⅩⅬⅥ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਰੁੱਚੈਰੁਵਾਚ, ਹੇ ਿਪਤ ਰ੍ਮਮਾਤ੍ਮਾਨੰ ਤਵ ਕਰੇ ਸਮਰ੍ਪਯੇ, ਇਤਯ੍ੁਕ੍ਤਾ ਸ ਪਰ੍ਾਣਾਨ੍ ਜਹੌ|
ⅩⅬⅦ ਤਦੈਤਾ ਘਟਨਾ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਸ਼ਤਸੇਨਾਪਿਤਰੀਸ਼ਵ੍ਰੰ ਧਨਯ੍ਮੁਕ੍ਤਾ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਅਯੰ ਿਨਤਾਨ੍ਤੰ ਸਾਧੁਮਨੁਸ਼਼ਯ੍

ਆਸੀਤ੍|
ⅩⅬⅧਅਥ ਯਾਵਨ੍ਤੋ ਲੋਕਾ ਦਸ਼਼੍ਟਮੁ੍ ਆਗਤਾਸ੍ਤੇ ਤਾ ਘਟਨਾ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਵਕ੍ਸ਼਼ਃਸੁ ਕਰਾਘਾਤੰ ਕʼਤਾ ਵਯ੍ਾਚੁਟਯ੍

ਗਤਾਃ|
ⅩⅬⅨਯੀਸ਼ੋ ਰ੍ਜ੍ਞਾਤਯੋ ਯਾ ਯਾ ਯੋਿਸ਼਼ਤਸ਼੍ਚ ਗਾਲੀਲਸ੍ਤੇਨ ਸਾਰ੍ੱਧਮਾਯਾਤਾਸ੍ਤਾ ਅਿਪ ਦੂਰੇ ਸ੍ਿਥਤਾ ਤਤ੍ ਸਰ੍ੱਵੰ

ਦਦʼਸ਼ੁਃ|
Ⅼ ਤਦਾ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨਾਂ ਮਨ੍ਤਣਾਂ ਿ ਯਾਞ੍ਚਾਸੰਮਨਯ੍ਮਾਨ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਰਾਜਤਮ੍ ਅਪੇਕ੍ਸ਼਼ਮਾਣੋ
ⅬⅠ ਿਯਹੂਿਦਦੇਸ਼ੀਯੋ (ਅ)ਿਰਮਥੀਯਨਗਰੀਯੋ ਯੂਸ਼਼ਫ੍ਨਾਮਾ ਮਨ੍ਤੀ ਭਦੋ ਧਾਰ੍ੰਿਮਕਸ਼੍ਚ ਪੁਮਾਨ੍
ⅬⅡ ਪੀਲਾਤਾਨ੍ਿਤਕੰ ਗਤਾ ਯੀਸ਼ੋ ਰ੍ਦੇਹੰ ਯਯਾਚੇ|
ⅬⅢਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਵਪੁਰਵਰੋਹਯ੍ ਵਾਸਸਾ ਸੰਵੇਸ਼਼੍ਟਯ੍ ਯਤ ਕੋਿਪ ਮਾਨੁਸ਼਼ੋ ਨਾਸ੍ਥਾਪਯ੍ਤ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸ਼ੈਲੇ ਸਵ੍ਾਤੇ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨੇ

ਤਦਸ੍ਥਾਪਯਤ੍|
ⅬⅣ ਤੱਿਦਨਮਾਯੋਜਨੀਯੰ ਿਦਨੰ ਿਵਸ਼ਰ੍ਾਮਵਾਰਸ਼੍ਚ ਸਮੀਪਃ|
ⅬⅤਅਪਰੰ ਯੀਸ਼ੁਨਾ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਗਾਲੀਲ ਆਗਤਾ ਯੋਿਸ਼਼ਤਃ ਪਸ਼੍ਚਾਿਦਤਾ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨੇ ਤਤ ਯਥਾ ਵਪੁਃ ਸ੍ਥਾਿਪਤੰ ਤੱਚ

ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ
ⅬⅥ ਵਯ੍ਾਘੁਟਯ੍ ਸੁਗਨ੍ਿਧਦਵਯ੍ਤੈਲਾਿਨ ਕʼਤਾ ਿਵਿਧਵਦ੍ ਿਵਸ਼ਰ੍ਾਮਵਾਰੇ ਿਵਸ਼ਰ੍ਾਮੰ ਚਕਃ|

ⅩⅩⅣ
Ⅰ ਅਥ ਸਪ੍ਤਾਹਪਰ੍ਥਮਿਦਨੇ(ਅ)ਿਤਪਰ੍ਤਯ੍ੂਸ਼਼ੇ ਤਾ ਯੋਿਸ਼਼ਤਃ ਸਮ੍ਪਾਿਦਤੰ ਸੁਗਨ੍ਿਧਦਵਯ੍ੰ ਗʼਹੀਤਾ ਤਦਨਯ੍ਾਿਭਃ

ਿਕਯਤੀਿਭਃ ਸ੍ਤੀਿਭਃ ਸਹ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨੰ ਯਯੁਃ|
Ⅱ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਦਾਰਾਤ੍ ਪਾਸ਼਼ਾਣਮਪਸਾਿਰਤੰ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ
Ⅲ ਤਾਃ ਪਰ੍ਿਵਸ਼ਯ੍ ਪਰ੍ਭੋ ਰ੍ਦੇਹਮਪਰ੍ਾਪਯ੍
Ⅳ ਵਯ੍ਾਕੁਲਾ ਭਵਨ੍ਿਤ ਏਤਿਰ ਤੇਜੋਮਯਵਸ੍ਤਾਿਨਤੌ ਦੌ ਪੁਰੁਸ਼਼ੌ ਤਾਸਾਂ ਸਮੀਪੇ ਸਮੁਪਸ੍ਿਥਤੌ
Ⅴ ਤਸ੍ਮਾੱਤਾਃ ਸ਼ਙ੍ਕਾਯੁਕ੍ਤਾ ਭੂਮਾਵਧੋਮੁਖਯ੍ਸਯ੍ਸ੍ਥੁਃ| ਤਦਾ ਤੌ ਤਾ ਊਚਤੁ ਰ੍ਮʼਤਾਨਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਜੀਵਨ੍ਤੰ ਕੁਤੋ

ਮʼਗਯਥ?
Ⅵ ਸੋਤ ਨਾਸ੍ਿਤ ਸ ਉਦਸ੍ਥਾਤ੍|
Ⅶ ਪਾਿਪਨਾਂ ਕਰੇਸ਼਼ੁ ਸਮਰ੍ਿਪਤੇਨ ਕਸ਼ੇ ਹਤੇਨ ਚ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਪੁਤੇਣ ਤʼਤੀਯਿਦਵਸੇ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਦੁੱਥਾਤਵਯ੍ਮ੍ ਇਿਤ

ਕਥਾਂ ਸ ਗਲੀਿਲ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਭਯ੍ੰ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਤਾਂ ਸ੍ਮਰਤ|
Ⅷ ਤਦਾ ਤਸਯ੍ ਸਾ ਕਥਾ ਤਾਸਾਂ ਮਨਃਸੁ ਜਾਤਾ|
Ⅸ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਦ੍ ਗਤਾ ਤਾ ਏਕਾਦਸ਼ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਿਦਭਯ੍ਃ ਸਰ੍ੱਵੇਭਯ੍ਸ੍ਤਾਂ ਵਾਰ੍ੱਤਾਂ ਕਥਯਾਮਾਸੁਃ|
Ⅹ ਮਗ੍ਦਲੀਨੀਮਿਰਯਮ੍, ਯੋਹਨਾ, ਯਾਕੂਬੋ ਮਾਤਾ ਮਿਰਯਮ੍ ਤਦਨਯ੍ਾਃ ਸਙ੍ਿਗਨਯ੍ੋ ਯੋਿਸ਼਼ਤਸ਼੍ਚ ਪਰ੍ੇਿਰਤੇਭਯ੍

ਏਤਾਃ ਸਰ੍ੱਵਾ ਵਾਰ੍ੱਤਾਃ ਕਥਯਾਮਾਸੁਃ
Ⅺ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਾਸਾਂ ਕਥਾਮ੍ ਅਨਰ੍ਥਕਾਖਯ੍ਾਨਮਾਤੰ ਬੁੱਧਵ੍ਾ ਕੋਿਪ ਨ ਪਰ੍ਤਯ੍ੈਤ੍|
Ⅻ ਤਦਾ ਿਪਤਰ ਉੱਥਾਯ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਨ੍ਿਤਕੰ ਦਧਾਵ, ਤਤ ਚ ਪਰ੍ਹੋ ਭੂਤਾ ਪਾਰ੍ਸ਼ਵ੍ੈਕਸ੍ਥਾਿਪਤੰ ਕੇਵਲੰ ਵਸ੍ਤੰ ਦਦਰ੍ਸ਼;

ਤਸ੍ਮਾਦਾਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯੰ ਮਨਯ੍ਮਾਨ ਯਦਘਟਤ ਤਨ੍ਮਨਿਸ ਿਵਚਾਰਯਨ੍ ਪਰ੍ਤਸ੍ਥੇ|
ⅩⅢ ਤਸ੍ਿਮੰਨੇਵ ਿਦਨੇ ਦੌ ਿਸ਼ੱਯੌ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮਸ਼੍ਚਤੁਸ਼਼੍ ੋਸ਼ਾਨ੍ਤਿਰਤਮ੍ ਇਮੰਾਯੁਗਰ੍ਾਮੰ ਗੱਛਨ੍ਤੌ
ⅩⅣ ਤਾਸਾਂ ਘਟਨਾਨਾਂ ਕਥਾਮਕਥਯਤਾਂ
ⅩⅤ ਤਯੋਰਾਲਾਪਿਵਚਾਰਯੋਃ ਕਾਲੇ ਯੀਸ਼ੁਰਾਗਤਯ੍ ਤਾਭਯ੍ਾਂ ਸਹ ਜਗਾਮ
ⅩⅥ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਥਾ ਤੌ ਤੰ ਨ ਪਿਰਿਚਨੁਤਸ੍ਤਦਰ੍ਥੰ ਤਯੋ ਰ੍ਦʼਸ਼਼੍ਿਟਃ ਸੰਰੁੱਧਾ|
ⅩⅦ ਸ ਤੌ ਪʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍ ਯੁਵਾਂ ਿਵਸ਼਼ੱਣੌ ਿਕੰ ਿਵਚਾਰਯਨ੍ਤੌ ਗੱਛਥਃ?
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ⅩⅧ ਤਤਸ੍ਤਯੋਃ ਕ੍ਿਲਯਪਾਨਾਮਾ ਪਰ੍ਤਯ੍ੁਵਾਚ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮਪੁਰੇ(ਅ)ਧੁਨਾ ਯਾਨਯ੍ਘਟਨ੍ਤ ਤੰ ਕੇਵਲਿਵਦੇਸ਼ੀ
ਿਕੰ ਤਦ੍ਵʼ◌ੱਤਾਨ੍ਤੰ ਨ ਜਾਨਾਿਸ?

ⅩⅨ ਸ ਪਪਰ੍ੱਛ ਕਾ ਘਟਨਾਃ? ਤਦਾ ਤੌ ਵਕ੍ਤੁਮਾਰੇਭਾਤੇ ਯੀਸ਼ੁਨਾਮਾ ਯੋ ਨਾਸਰਤੀਯੋ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਦੀ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍
ਮਾਨੁਸ਼਼ਾਣਾਞ੍ਚ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ ਵਾਕਯ੍ੇ ਕਰ੍ੰਮਿਣ ਚ ਸ਼ਕ੍ਿਤਮਾਨਾਸੀਤ੍

ⅩⅩ ਤਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪਰ੍ਧਾਨਯਾਜਕਾ ਿਵਚਾਰਕਾਸ਼੍ਚ ਕੇਨਾਿਪ ਪਰ੍ਕਾਰੇਣ ਕਸ਼ੇ ਿਵੱਧਵ੍ਾ ਤਸਯ੍ ਪਰ੍ਾਣਾਨਨਾਸ਼ਯਨ੍
ਤਦੀਯਾ ਘਟਨਾਃ;

ⅩⅪ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯ ਇਸਰ੍ਾਯੇਲੀਯਲੋਕਾਨ੍ ਉੱਧਾਰਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਸ ਏਵਾਯਮ੍ ਇਤਯ੍ਾਸ਼ਾਸ੍ਮਾਿਭਃ ਕʼਤਾ| ਤਦਯ੍ਥਾ
ਤਥਾਸ੍ਤੁ ਤਸਯ੍ਾ ਘਟਨਾਯਾ ਅਦਯ੍ ਿਦਨਤਯੰ ਗਤੰ|

ⅩⅫ ਅਿਧਕਨ੍ਤਸ੍ਮਾਕੰ ਸਙ੍ਿਗਨੀਨਾਂ ਿਕਯਤ੍ਸ੍ਤੀਣਾਂ ਮੁਖੇਭਯ੍ੋ(ਅ)ਸਮ੍ਭਵਵਾਕਯ੍ਿਮਦੰ ਸ਼ਤੰ;
ⅩⅩⅢ ਤਾਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ੂਸ਼਼ੇ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨੰ ਗਤਾ ਤਤ ਤਸਯ੍ ਦੇਹਮ੍ ਅਪਰ੍ਾਪਯ੍ ਵਯ੍ਾਘੁਟਯ੍ੇਤਾ ਪਰ੍ੋਕ੍ਤਵਤਯ੍ਃ ਸਵ੍ਰ੍ਗੀਸਦੂਤੌ

ਦʼਸ਼਼੍ਟਾਵਸ੍ਮਾਿਭਸ੍ਤੌ ਚਾਵਾਿਦਸ਼਼੍ਟਾਂ ਸ ਜੀਿਵਤਵਾਨ੍|
ⅩⅩⅣ ਤਤੋਸ੍ਮਾਕੰ ਕੈਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਮਗਮਯ੍ਤ ਤੇ(ਅ)ਿਪ ਸ੍ਤੀਣਾਂ ਵਾਕਯ੍ਾਨੁਰੂਪੰ ਦʼਸ਼਼੍ਟਵਨ੍ਤਃ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੰ

ਨਾਪਸ਼ਯ੍ਨ੍|
ⅩⅩⅤ ਤਦਾ ਸ ਤਾਵਵੁਾਚ, ਹੇ ਅਬੋਧੌ ਹੇ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਿਭਰੁਕ੍ਤਵਾਕਯ੍ੰ ਪਰ੍ਤਯ੍ੇਤੁੰ ਿਵਲਮ੍ਬਮਾਨੌ;
ⅩⅩⅥ ਏਤਤ੍ਸਰ੍ੱਵਦੁਃਖੰ ਭੁਕ੍ਤਾ ਸਵ੍ਭੂਿਤਪਰ੍ਾਪ੍ਿਤਃ ਿਕੰ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਨ ਨਯ੍ਾੱਯਾ?
ⅩⅩⅦ ਤਤਃ ਸ ਮੂਸਾਗਰ੍ਨ੍ਥਮਾਰਭਯ੍ ਸਰ੍ੱਵਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਨਾਂ ਸਰ੍ੱਵਸ਼ਾਸ੍ਤੇ ਸਵ੍ਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਲਿਖਤਾਖਯ੍ਾਨਾਿਭਪਰ੍ਾਯੰ

ਬੋਧਯਾਮਾਸ|
ⅩⅩⅧ ਅਥ ਗਮਯ੍ਗਰ੍ਾਮਾਭਯ੍ਰ੍ਣੰ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ ਤੇਨਾਗਰ੍ੇ ਗਮਨਲਕ੍ਸ਼਼ਣੇ ਦਰ੍ਿਸ਼ਤੇ
ⅩⅩⅨ ਤੌ ਸਾਧਿਯਤਾਵਦਤਾਂ ਸਹਾਵਾਭਯ੍ਾਂ ਿਤਸ਼਼੍ਠ ਿਦਨੇ ਗਤੇ ਸਿਤ ਰਾਿਤਰਭੂਤ੍; ਤਤਃ ਸ ਤਾਭਯ੍ਾਂ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਸ੍ਥਾਤੁੰ

ਗʼਹੰ ਯਯ|ੌ
ⅩⅩⅩ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ਭੋਜਨਪਵੇਸ਼ਕਾਲੇ ਸ ਪੂਪੰ ਗʼਹੀਤਾ ਈਸ਼ਵ੍ਰਗੁਣਾਨ੍ ਜਗਾਦ ਤਞ੍ਚ ਭੰਕ੍ਤਾ ਤਾਭਯ੍ਾਂ ਦਦੌ|
ⅩⅩⅪ ਤਦਾ ਤਯੋ ਰ੍ਦʼਸ਼਼੍ਟੌ ਪਰ੍ਸੰਨਾਯਾਂ ਤੰ ਪਰ੍ਤਯ੍ਿਭਜ੍ਞਤੁਃ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਤਯੋਃ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਦਨ੍ਤਰ੍ਦਧੇ|
ⅩⅩⅫ ਤਤਸ੍ਤੌ ਿਮਥੋਿਭਧਾਤੁਮ੍ ਆਰਬ੍ਧਵਨ੍ਤੌ ਗਮਨਕਾਲੇ ਯਦਾ ਕਥਾਮਕਥਯਤ੍ ਸ਼ਾਸ੍ਤਾਰ੍ਥਞ੍ਚਬੋਧਯਤ੍

ਤਦਾਵਯੋ ਰ੍ਬੁੱਿਧਃ ਿਕੰ ਨ ਪਰ੍ਾਜਵ੍ਲਤ੍?
ⅩⅩⅩⅢ ਤੌ ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼਼ਣਾਦੁੱਥਾਯ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮਪੁਰੰ ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਯਯਤੁਃ, ਤਤ੍ਸ੍ਥਾਨੇ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਣਾਮ੍ ਏਕਾਦਸ਼ਾਨਾਂ

ਸਙ੍ਿਗਨਾਞ੍ਚ ਦਰ੍ਸ਼ਨੰ ਜਾਤ|ੰ
ⅩⅩⅩⅣ ਤੇ ਪਰ੍ੋਚੁਃ ਪਰ੍ਭੁਰੁਦਿਤਸ਼਼੍ਠਦ੍ ਇਿਤ ਸਤਯ੍ੰ ਿਸ਼ਮੋਨੇ ਦਰ੍ਸ਼ਨਮਦਾੱਚ|
ⅩⅩⅩⅤਤਤਃ ਪਥਃ ਸਰ੍ੱਵਘਟਨਾਯਾਃ ਪੂਪਭਞ੍ਜਨੇਨ ਤਤ੍ਪਿਰਚਯਸਯ੍ ਚ ਸਰ੍ੱਵਵʼ◌ੱਤਾਨ੍ਤੰ ਤੌ ਵਕ੍ਤੁਮਾਰੇਭਾਤੇ|
ⅩⅩⅩⅥ ਇੱਥੰ ਤੇ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਵਦਨ੍ਿਤ ਤਤ੍ਕਾਲੇ ਯੀਸ਼ੁਃ ਸਵ੍ਯੰ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਮਧਯ੍ ਪਰ੍ੋੱਥਯ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਕਲਯ੍ਾਣੰ ਭੂਯਾਦ੍

ਇਤਯ੍ੁਵਾਚ,
ⅩⅩⅩⅦ ਿਕਨ੍ਤੁ ਭੂਤੰ ਪਸ਼ਯ੍ਾਮ ਇਤਯ੍ਨੁਮਾਯ ਤੇ ਸਮੁਿਦਿਵਿਜਰੇ ਤੇਸ਼਼ੁਸ਼੍ਚ|
ⅩⅩⅩⅧ ਸ ਉਵਾਚ, ਕੁਤੋ ਦੁਃਿਖਤਾ ਭਵਥ? ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਮਨਃਸੁ ਸਨ੍ਦੇਹ ਉਦੇਿਤ ਚ ਕੁਤਃ?
ⅩⅩⅩⅨ ਏਸ਼਼ੋਹੰ, ਮਮ ਕਰੌ ਪਸ਼ਯ੍ਤ ਵਰੰ ਸ੍ਪʼਸ਼਼੍ਟਾ ਪਸ਼ਯ੍ਤ, ਮਮ ਯਾਦʼਸ਼ਾਿਨ ਪਸ਼ਯ੍ਥ ਤਾਦʼਸ਼ਾਿਨ ਭੂਤਸਯ੍

ਮਾਸਂਾਸ੍ਥੀਿਨ ਨ ਸਨ੍ਿਤ|
ⅩⅬ ਇਤਯ੍ੁਕ੍ਤਾ ਸ ਹਸ੍ਤਪਾਦਾਨ੍ ਦਰ੍ਸ਼ਯਾਮਾਸ|
ⅩⅬⅠ ਤੇ(ਅ)ਸਮ੍ਭਵੰ ਜ੍ਞਾਤਾ ਸਾਨਨ੍ਦਾ ਨ ਪਰ੍ਤਯ੍ਯਨ੍| ਤਤਃ ਸ ਤਾਨ੍ ਪਪਰ੍ੱਛ, ਅਤ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸਮੀਪੇ ਖਾਦਯ੍ੰ

ਿਕਞ੍ਿਚਦਸ੍ਿਤ?
ⅩⅬⅡ ਤਤਸ੍ਤੇ ਿਕਯੱਦਗ੍ਧਮਤ੍ਸਯ੍ੰ ਮਧੁ ਚ ਦਦੁਃ
ⅩⅬⅢ ਸ ਤਦਾਦਾਯ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਦ੍ ਬੁਭੁਜੇ
ⅩⅬⅣਕਥਯਾਮਾਸ ਚ ਮੂਸਾਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਯਾਂ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਨਾਂ ਗਰ੍ਨ੍ਥੇਸ਼਼ੁ ਗੀਤਪੁਸ੍ਤਕੇ ਚ ਮਿਯ ਯਾਿਨ ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ

ਵਚਨਾਿਨ ਿਲਿਖਤਾਿਨ ਤਦਨੁਰੂਪਾਿਣ ਘਿਟਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਸ੍ਿਥਤਾਹੰ ਯਦੇਤਦਾਕਯ੍ਮ੍ ਅਵਦੰ
ਤਿਦਦਾਨੀਂ ਪਰ੍ਤਯ੍ਕ੍ਸ਼਼ਮਭੂਤ੍|

ⅩⅬⅤ ਅਥ ਤੇਭਯ੍ਃ ਸ਼ਾਸ੍ਤਬੋਧਾਿਧਕਾਰੰ ਦਤਾਵਦਤ੍,
ⅩⅬⅥ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨੱੇਥੰ ਮʼਿਤਯਾਤਨਾ ਭੋਕ੍ਤਵਯ੍ਾ ਤʼਤੀਯਿਦਨੇ ਚ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਦੁੱਥਾਤਵਯ੍ਞ੍ਚੇਿਤ ਿਲਿਪਰਸ੍ਿਤ;
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ⅩⅬⅦ ਤੰਨਾਮ੍ਨਾ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮਮਾਰਭਯ੍ ਸਰ੍ੱਵਦੇਸ਼ੇ ਮਨਃਪਰਾਵਰ੍ੱਤਨਸਯ੍ ਪਾਪਮੋਚਨਸਯ੍ ਚ ਸੁਸੰਵਾਦਃ
ਪਰ੍ਚਾਰਿਯਤਵਯ੍ਃ,

ⅩⅬⅧ ਏਸ਼਼ੁ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ੁ ਯੂਯੰ ਸਾਕ੍ਿਸ਼਼ਣਃ|
ⅩⅬⅨ ਅਪਰਞ੍ਚ ਪਸ਼ਯ੍ਤ ਿਪਤਾ ਯਤ੍ ਪਰ੍ਿਤਜ੍ਞਾਤੰ ਤਤ੍ ਪਰ੍ੇਸ਼਼ਿਯਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ, ਅਤਏਵ ਯਾਵਤ੍ਕਾਲੰ ਯੂਯੰ ਸਵ੍ਰ੍ਗੀਯਾਂ

ਸ਼ਕ੍ਿਤੰ ਨ ਪਰ੍ਾਪ੍ਸਯ੍ਥ ਤਾਵਤ੍ਕਾਲੰ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ਨਗਰੇ ਿਤਸ਼਼੍ਠਤ|
Ⅼ ਅਥ ਸ ਤਾਨ੍ ਬੈਥਨੀਯਾਪਰ੍ੱਯਨ੍ਤੰ ਨੀਤਾ ਹਸ੍ਤਾਵੁੱਤੋਲਯ੍ ਆਿਸ਼ਸ਼਼ ਵਕ੍ਤੁਮਾਰੇਭੇ
ⅬⅠ ਆਿਸ਼ਸ਼਼ੰ ਵਦੰਨੇਵ ਚ ਤੇਭਯ੍ਃ ਪʼਥਗ੍ ਭੂਤਾ ਸਵ੍ਰ੍ਗਾਯ ਨੀਤੋ(ਅ)ਭਵਤ੍|
ⅬⅡ ਤਦਾ ਤੇ ਤੰ ਭਜਮਾਨਾ ਮਹਾਨਨ੍ਦੇਨ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮੰ ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਜਗ੍ਮੁਃ|
ⅬⅢ ਤਤੋ ਿਨਰਨ੍ਤਰੰ ਮਨ੍ਿਦਰੇ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਾਂ ਧਨਯ੍ਵਾਦਞ੍ਚ ਕਰ੍ੱਤਮ੍ ਆਰੇਿਭਰੇ| ਇਿਤ||
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ਯੋਹਨਿਲਿਖਤਃ ਸੁਸੰਵਾਦਃ
Ⅰ ਆਦੌ ਵਾਦ ਆਸੀਤ੍ ਸ ਚ ਵਾਦ ਈਸ਼ਵ੍ਰੇਣ ਸਾਰ੍ਧਮਾਸੀਤ੍ ਸ ਵਾਦਃ ਸਵ੍ਯਮੀਸ਼ਵ੍ਰ ਏਵ|
Ⅱ ਸ ਆਦਾਵੀਸ਼ਵ੍ਰੇਣ ਸਹਾਸੀਤ੍|
Ⅲ ਤੇਨ ਸਰ੍ੱਵੰ ਵਸ੍ਤੁ ਸਸʼਜੇ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ੁ ਸʼਸ਼਼੍ਟਵਸ੍ਤੁਸ਼਼ੁ ਿਕਮਿਪ ਵਸ੍ਤੁ ਤੇਨਾਸʼਸ਼਼੍ਟੰ ਨਾਸ੍ਿਤ|
Ⅳ ਸ ਜੀਵਨਸਯ੍ਾਕਾਰਃ, ਤੱਚ ਜੀਵਨੰ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਾਣਾਂ ਜਯ੍ੋਿਤਃ
Ⅴ ਤੱਜਯ੍ੋਿਤਰਨ੍ਧਕਾਰੇ ਪਰ੍ਚਕਾਸ਼ੇ ਿਕਨ੍ਤਨ੍ਧਕਾਰਸ੍ਤੰਨ ਜਗਰ੍ਾਹ|
Ⅵ ਯੋਹਨ੍ ਨਾਮਕ ਏਕੋ ਮਨੁਜ ਈਸ਼ਵ੍ਰੇਣ ਪਰ੍ੇਸ਼਼ਯਾਞ੍ਚ ੇ|
Ⅶ ਤਦਾਰਾ ਯਥਾ ਸਰ੍ੱਵੇ ਿਵਸ਼ਵ੍ਸਨ੍ਿਤ ਤਦਰ੍ਥੰ ਸ ਤੱਜਯ੍ੋਿਤਿਸ਼਼ ਪਰ੍ਮਾਣੰ ਦਾਤੁੰ ਸਾਕ੍ਿਸ਼਼ਸਵ੍ਰੂਪੋ ਭੂਤਾਗਮਤ੍,
Ⅷ ਸ ਸਵ੍ਯੰ ਤੱਜਯ੍ੋਿਤ ਰ੍ਨ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੱਜਯ੍ੋਿਤਿਸ਼਼ ਪਰ੍ਮਾਣੰ ਦਾਤੁਮਾਗਮਤ੍|
Ⅸ ਜਗਤਯ੍ਾਗਤਯ੍ ਯਃ ਸਰ੍ੱਵਮਨੁਜੇਭਯ੍ੋ ਦੀਪ੍ਿਤੰ ਦਦਾਿਤ ਤਦੇਵ ਸਤਯ੍ਜਯ੍ੋਿਤਃ|
Ⅹ ਸ ਯੱਜਗਦਸʼਜਤ੍ ਤਨ੍ਮਦਯ੍ ਏਵ ਸ ਆਸੀਤ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ ਜਗਤੋ ਲੋਕਾਸ੍ਤੰ ਨਾਜਾਨਨ੍|
Ⅺ ਿਨਜਾਿਧਕਾਰੰ ਸ ਆਗੱਛਤ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪਰ੍ਜਾਸ੍ਤੰ ਨਾਗʼਹ੍ਲਨ੍|
Ⅻ ਤਥਾਿਪ ਯੇ ਯੇ ਤਮਗʼਹ੍ਲਨ੍ ਅਰ੍ਥਾਤ੍ ਤਸਯ੍ ਨਾਮ੍ਿਨ ਵਯ੍ਸ਼ਵ੍ਸਨ੍ ਤੇਭਯ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਪੁਤਾ ਭਿਵਤੁਮ੍

ਅਿਧਕਾਰਮ੍ ਅਦਦਾਤ੍|
ⅩⅢ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਜਿਨਃ ਸ਼ੋਿਣਤਾਨੰ ਸ਼ਾਰੀਿਰਕਾਿਭਲਾਸ਼਼ਾਨੰ ਮਾਨਵਾਨਾਿਮੱਛਾਤੋ ਨ ਿਕਨ੍ਤੀਸ਼ਵ੍ਰਾਦਭਵਤ੍|
ⅩⅣਸ ਵਾਦੋ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਰੂਪੇਣਾਵਤੀਰ੍ੱਯ ਸਤਯ੍ਤਾਨੁਗਰ੍ਹਾਭਯ੍ਾਂ ਪਿਰਪੂਰ੍ਣਃ ਸਨ੍ ਸਾਰ੍ਧਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਨਯ੍ਵਸਤ੍

ਤਤਃ ਿਪਤੁਰਿਦਤੀਯਪੁਤਸਯ੍ ਯੋਗਯ੍ੋ ਯੋ ਮਿਹਮਾ ਤੰ ਮਿਹਮਾਨੰ ਤਸਯ੍ਾਪਸ਼ਯ੍ਾਮ|
ⅩⅤ ਤਤੋ ਯੋਹਨਿਪ ਪਰ੍ਚਾਰ੍ੱਯ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਿਮਦੰ ਦੱਤਵਾਨ੍ ਯੋ ਮਮ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ਆਗਿਮਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਸ ਮੱਤੋ ਗੁਰੁਤਰਃ; ਯਤੋ

ਮਤ੍ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਸ ਿਵਦਯ੍ਮਾਨ ਆਸੀਤ੍; ਯਦਰ੍ਥਮ੍ ਅਹੰ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਿਮਦਮ੍ ਅਦਾਂ ਸ ਏਸ਼਼ਃ|
ⅩⅥ ਅਪਰਞ੍ਚ ਤਸਯ੍ ਪੂਰ੍ਣਤਾਯਾ ਵਯੰ ਸਰ੍ੱਵੇ ਮਸ਼ਃ ਮਸ਼ੋਨੁਗਰ੍ਹੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਾਃ|
ⅩⅦ ਮੂਸਾਦਾਰਾ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾ ਦੱਤਾ ਿਕਨ੍ਤਨੁਗਰ੍ਹਃ ਸਤਯ੍ਤਞ੍ਚ ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਦਾਰਾ ਸਮੁਪਾਿਤਸ਼਼੍ਠਤਾ|ਂ
ⅩⅧ ਕੋਿਪ ਮਨੁਜ ਈਸ਼ਵ੍ਰੰ ਕਦਾਿਪ ਨਾਪਸ਼ਯ੍ਤ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਪਤੁਃ ੋਡਸ੍ਥੋ(ਅ)ਿਦਤੀਯਃ ਪੁਤਸ੍ਤੰ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਯਤ੍|
ⅩⅨ ਤੰ ਕਃ? ਇਿਤ ਵਾਕਯ੍ੰ ਪਰ੍ੇਸ਼਼੍ਟੁੰ ਯਦਾ ਿਯਹੂਦੀਯਲੋਕਾ ਯਾਜਕਾਨ੍ ਲੇਿਵਲੋਕਾਸ਼ਂ੍ਚ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮੋ ਯੋਹਨਃ ਸਮੀਪੇ

ਪਰ੍ੇਸ਼਼ਯਾਮਾਸੁਃ,
ⅩⅩ ਤਦਾ ਸ ਸਵ੍ੀਕʼਤਵਾਨ੍ ਨਾਪਹ੍ਨੂਤਵਾਨ੍ ਨਾਹਮ੍ ਅਿਭਿਸ਼਼ਕ੍ਤ ਇਤਯ੍ਙ੍ਗੀਕʼਤਵਾਨ੍|
ⅩⅪ ਤਦਾ ਤੇ(ਅ)ਪʼ◌ੱਛਨ੍ ਤਿਰ ਕੋ ਭਵਾਨ੍? ਿਕੰ ਏਿਲਯਃ? ਸੋਵਦਤ੍ ਨ; ਤਤਸ੍ਤੇ(ਅ)ਪʼ◌ੱਛਨ੍ ਤਿਰ ਭਵਾਨ੍ ਸ

ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਦੀ? ਸੋਵਦਤ੍ ਨਾਹੰ ਸਃ|
ⅩⅫ ਤਦਾ ਤੇ(ਅ)ਪʼ◌ੱਛਨ੍ ਤਿਰ ਭਵਾਨ੍ ਕਃ? ਵਯੰ ਗਤਾ ਪਰ੍ੇਰਕਾਨ੍ ਤਿਯ ਿਕੰ ਵਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਾਮਃ? ਸਵ੍ਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਕੰ

ਵਦਿਸ?
ⅩⅩⅢ ਤਦਾ ਸੋਵਦਤ੍| ਪਰਮੇਸ਼ਸਯ੍ ਪਨ੍ਥਾਨੰ ਪਿਰਸ਼਼੍ਕੁਰੁਤ ਸਰ੍ੱਵਤਃ| ਇਤੀਦੰ ਪਰ੍ਾਨ੍ਤਰੇ ਵਾਕਯ੍ੰ ਵਦਤਃ

ਕਸਯ੍ਿਚਦਵਃ| ਕਥਾਿਮਮਾਂ ਯਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਯਸ਼ਿਯਯੋ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਦੀ ਿਲਿਖਤਵਾਨ੍ ਸੋਹਮ੍|
ⅩⅩⅣ ਯੇ ਪਰ੍ੇਿਸ਼਼ਤਾਸ੍ਤੇ ਿਫਰੂਿਸ਼ਲੋਕਾਃ|
ⅩⅩⅤ ਤਦਾ ਤੇ(ਅ)ਪʼ◌ੱਛਨ੍ ਯਿਦ ਨਾਿਭਿਸ਼਼ਕ੍ਤੋਿਸ ਏਿਲਯੋਿਸ ਨ ਸ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਦਯ੍ਿਪ ਨਾਿਸ ਚ, ਤਿਰ ਲੋਕਾਨ੍

ਮੱਜਯਿਸ ਕੁਤਃ?
ⅩⅩⅥ ਤਤੋ ਯੋਹਨ੍ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵੋਚਤ੍, ਤੋਯੇ(ਅ)ਹੰ ਮੱਜਯਾਮੀਿਤ ਸਤਯ੍ੰ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੰ ਯੂਯੰ ਨ ਜਾਨੀਥ ਤਾਦʼਸ਼ ਏਕੋ ਜਨ

ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਮਧਯ੍ ਉਪਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ|
ⅩⅩⅦਸ ਮਤ੍ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਆਗਤੋਿਪ ਮਤ੍ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਵਰ੍ੱਤਮਾਨ ਆਸੀਤ੍ ਤਸਯ੍ ਪਾਦੁਕਾਬਨ੍ਧਨੰ ਮੋਚਿਯਤੁਮਿਪ ਨਾਹੰ

ਯੋਗਯ੍ੋਸ੍ਿਮ|
ⅩⅩⅧਯਰ੍ੱਦਨਨਦਯ੍ਾਃ ਪਾਰਸ੍ਥਬੈਥਬਾਰਾਯਾਂ ਯਸ੍ਿਮਨ੍ਸ੍ਥਾਨੇ ਯੋਹਨਮੱਜਯਤ੍ ਤਸ੍ਿਮਨ ਸ੍ਥਾਨੇ ਸਰ੍ੱਵਮੇਤਦ੍

ਅਘਟਤ|
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ⅩⅩⅨ ਪਰੇ(ਅ)ਹਿਨ ਯੋਹਨ੍ ਸਵ੍ਿਨਕਟਮਾਗੱਛਨ੍ਤੰ ਿਯਸ਼ੁੰ ਿਵਲੋਕਯ੍ ਪਰ੍ਾਵੋਚਤ੍ ਜਗਤਃ ਪਾਪਮੋਚਕਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍
ਮੇਸ਼਼ਸ਼ਾਵਕੰ ਪਸ਼ਯ੍ਤ|

ⅩⅩⅩ ਯੋ ਮਮ ਪਸ਼੍ਚਾਦਾਗਿਮਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਸ ਮੱਤੋ ਗੁਰੁਤਰਃ, ਯਤੋ ਹੇਤੋਰ੍ਮਤ੍ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਸ(ੋਅ)ਵਰ੍ੱਤਤ ਯਸ੍ਿਮੰਨਹੰ
ਕਥਾਿਮਮਾਂ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਸ ਏਵਾਯ|ੰ

ⅩⅩⅪਅਪਰੰ ਨਾਹਮੇਨੰ ਪਰ੍ਤਯ੍ਿਭਜ੍ਞਾਤਵਾਨ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ ਇਸਰ੍ਾਯੇੱਲੋਕਾ ਏਨੰ ਯਥਾ ਪਿਰਿਚਨਨ੍ਿਤ ਤਦਿਭਪਰ੍ਾਯੇਣਾਹੰ
ਜਲੇ ਮੱਜਿਯਤੁਮਾਗੱਛਮ੍|

ⅩⅩⅫ ਪੁਨਸ਼੍ਚ ਯੋਹਨਪਰਮੇਕੰ ਪਰ੍ਮਾਣੰ ਦਤਾ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਿਵਹਾਯਸਃ ਕਪੋਤਵਦ੍ ਅਵਤਰਨ੍ਤਮਾਤ੍ਮਾਨਮ੍
ਅਸਯ੍ੋਪਰ੍ੱਯਵਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ਤੰ ਚ ਦʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨਹਮ੍|

ⅩⅩⅩⅢ ਨਾਹਮੇਨੰ ਪਰ੍ਤਯ੍ਿਭਜ੍ਞਾਤਵਾਨ੍ ਇਿਤ ਸਤਯ੍ੰ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੋ ਜਲੇ ਮੱਜਿਯਤੁੰ ਮਾਂ ਪਰ੍ੈਰਯਤ੍ ਸ ਏਵੇਮਾਂ
ਕਥਾਮਕਥਯਤ੍ ਯਸਯ੍ੋਪਰ੍ੱਯਾਤ੍ਮਾਨਮ੍ ਅਵਤਰਨ੍ਤਮ੍ ਅਵਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ਤਞ੍ਚ ਦਕ੍ਸ਼਼ਯਿਸ ਸਏਵ ਪਿਵਤੇ ਆਤ੍ਮਿਨ
ਮੱਜਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

ⅩⅩⅩⅣ ਅਵਸ੍ਤੰਿਨਰੀਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਾਯਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਤਨਯ ਇਿਤ ਪਰ੍ਮਾਣੰ ਦਦਾਿਮ|
ⅩⅩⅩⅤ ਪਰ(ੇਅ)ਹਿਨ ਯੋਹਨ੍ ਦਾਭਯ੍ਾਂ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਭਯ੍ਾਂ ਸਾਰ੍ੱਧੇਂ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍
ⅩⅩⅩⅥ ਿਯਸ਼ੁੰ ਗੱਛਨ੍ਤੰ ਿਵਲੋਕਯ੍ ਗਿਦਤਵਾਨ੍, ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਮੇਸ਼਼ਸ਼ਾਵਕੰ ਪਸ਼ਯ੍ਤ|ੰ
ⅩⅩⅩⅦ ਇਮਾਂ ਕਥਾਂ ਸ਼ਤਾ ਦੌ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ੌ ਯੀਸ਼ੋਃ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਈਯਤੁਃ|
ⅩⅩⅩⅧ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪਰਾਵʼਤਯ੍ ਤੌ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਆਗੱਛਨ੍ਤੌ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਪʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍ ਯੁਵਾਂ ਿਕੰ ਗਵੇਸ਼ਯਥਃ?

ਤਾਵਪʼ◌ੱਛਤਾਂ ਹੇ ਰੱਿਬ ਅਰ੍ਥਾਤ੍ ਹੇ ਗੁਰੋ ਭਵਾਨ੍ ਕੁਤ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ?
ⅩⅩⅩⅨ ਤਤਃ ਸੋਵਾਿਦਤ੍ ਏਤਯ੍ ਪਸ਼ਯ੍ਤ|ੰ ਤਤੋ ਿਦਵਸਸਯ੍ ਤʼਤੀਯਪਰ੍ਹਰਸਯ੍ ਗਤਤਾਤ੍ ਤੌ ਤੱਿਦਨੰ ਤਸਯ੍

ਸਙ੍ਗੇ(ਅ)ਸ੍ਥਾਤਾ|ਂ
ⅩⅬ ਯੌ ਦੌ ਯੋਹਨ ਵਾਕਯ੍ੰ ਸ਼ਤਾ ਿਯਸ਼ੋਃ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਆਗਮਤਾਂ ਤਯੋਃ ਿਸ਼ਮੋਨ੍ਿਪਤਰਸਯ੍ ਭਾਤਾ ਆਨ੍ਿਦਯਃ
ⅩⅬⅠ ਸ ਇਤਾ ਪਰ੍ਥਮੰ ਿਨਜਸੋਦਰੰ ਿਸ਼ਮੋਨੰ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ਪਰ੍ਾਪਯ੍ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਵਯੰ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਮ੍ ਅਰ੍ਥਾਤ੍

ਅਿਭਿਸ਼਼ਕ੍ਤਪੁਰੁਸ਼਼ੰ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ਕʼਤਵਨ੍ਤਃ|
ⅩⅬⅡਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਸ ਤੰ ਿਯਸ਼ੋਃ ਸਮੀਪਮ੍ਆਨਯਤ੍| ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤੰ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾਵਦਤ੍ ਤੰ ਯੂਨਸਃ ਪੁਤਃ ਿਸ਼ਮੋਨ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ

ਤੰਨਾਮਧੇਯੰ ਕੈਫਾਃ ਵਾ ਿਪਤਰਃ ਅਰ੍ਥਾਤ੍ ਪਰ੍ਸ੍ਤਰੋ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
ⅩⅬⅢ ਪਰ(ੇਅ)ਹਿਨ ਯੀਸ਼ੌ ਗਾਲੀਲੰ ਗਨ੍ਤੁੰ ਿਨਸ਼੍ਿਚਤਚੇਤਿਸ ਸਿਤ ਿਫਿਲਪਨਾਮਾਨੰ ਜਨੰ

ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ਪਰ੍ਾਪਯ੍ਾਵੋਚਤ੍ ਮਮ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਆਗੱਛ|
ⅩⅬⅣ ਬੈਤ੍ਸੈਦਾਨਾਮ੍ਿਨ ਯਸ੍ਿਮਨ੍ ਗਰ੍ਾਮੇ ਿਪਤਰਾਨ੍ਿਦਯਯੋਰਾਸ ਆਸੀਤ੍ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਗਰ੍ਾਮੇ ਤਸਯ੍ ਿਫਿਲਪਸਯ੍

ਵਸਿਤਰਾਸੀਤ੍|
ⅩⅬⅤਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਿਫਿਲਪੋ ਿਨਥਨੇਲੰ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ਪਰ੍ਾਪਯ੍ਾਵਦਤ੍ ਮੂਸਾ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾ ਗਰ੍ਨ੍ਥੇ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਨਾਂ ਗਰ੍ਨ੍ਥੇਸ਼਼ੁ

ਚ ਯਸਯ੍ਾਖਯ੍ਾਨੰ ਿਲਿਖਤਮਾਸ੍ਤੇ ਤੰ ਯੂਸ਼਼ਫਃ ਪੁਤੰ ਨਾਸਰਤੀਯੰ ਯੀਸ਼ੁੰ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਦ੍ ਅਕਾਰ੍ਸ਼਼੍ਮ ਵਯੰ|
ⅩⅬⅥ ਤਦਾ ਿਨਥਨੇਲ੍ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਨਾਸਰੰਨਗਰਾਤ ਿਕੰ ਕਸ਼੍ਿਚਦੁੱਤਮ ਉਤ੍ਪਨ੍ਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ? ਤਤਃ ਿਫਿਲਪੋ

(ਅ)ਵੋਚਤ੍ ਏਤਯ੍ ਪਸ਼ਯ੍|
ⅩⅬⅦਅਪਰਞ੍ਚਯੀਸ਼ੁਃ ਸਵ੍ਸਯ੍ ਸਮੀਪੰ ਤਮ੍ਆਗੱਛਨ੍ਤੰ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਵਯ੍ਾਹʼਤਵਾਨ੍, ਪਸ਼ਯ੍ਾਯੰ ਿਨਸ਼਼੍ਕਪਟਃ ਸਤਯ੍

ਇਸਰ੍ਾਯੇੱਲੋਕਃ|
ⅩⅬⅧ ਤਤਃ ਸੋਵਦਦ੍, ਭਵਾਨ੍ ਮਾਂ ਕਥੰ ਪਰ੍ਤਯ੍ਿਭਜਾਨਾਿਤ? ਯੀਸ਼ੁਰਵਾਦੀਤ੍ ਿਫਿਲਪਸਯ੍ ਆਹਾਨਾਤ੍ ਪੂਰ੍ੱਵੰ

ਯਦਾ ਤਮੁਡੁਮ੍ਬਰਸਯ੍ ਤਰੋਰ੍ਮੂਲੇ(ਅ)ਸ੍ਥਾਸ੍ਤਦਾ ਤਾਮਦਰ੍ਸ਼ਮ੍|
ⅩⅬⅨ ਿਨਥਨੇਲ੍ ਅਚਕਥਤ੍, ਹੇ ਗੁਰੋ ਭਵਾਨ੍ ਿਨਤਾਨ੍ਤਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਪੁਤੋਿਸ, ਭਵਾਨ੍ ਇਸਰ੍ਾਯੇਲੰਸ਼ਸਯ੍ ਰਾਜਾ|
Ⅼ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁ ਰਯ੍ਾਹਰਤ੍, ਤਾਮੁਡੁਮ੍ਬਰਸਯ੍ ਪਾਦਪਸਯ੍ ਮੂਲੇ ਦʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨਾਹੰ ਮਮੈਤਸ੍ਮਾਦਾਕਯ੍ਾਤ੍ ਿਕੰ ਤੰ

ਵਯ੍ਸ਼ਵ੍ਸੀਃ? ਏਤਸ੍ਮਾਦਪਯ੍ਾਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯਾਿਣ ਕਾਰ੍ੱਯਾਿਣ ਦਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਿਸ|
ⅬⅠ ਅਨਯ੍ੱਚਾਵਾਦੀਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਹੰ ਯਥਾਰ੍ਥੰ ਵਦਾਿਮ, ਇਤਃ ਪਰੰ ਮੋਿਚਤੇ ਮੇਘਦਾਰੇ ਤਸ੍ਮਾਨ੍ਮਨੁਜਸੂਨੁਨਾ

ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਦੂਤਗਣਮ੍ ਅਵਰੋਹਨ੍ਤਮਾਰੋਹਨ੍ਤਞ੍ਚ ਦਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਥ|
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Ⅱ
Ⅰ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਤਤੀਯਿਦਵਸੇ ਗਾਲੀਲ੍ ਪਰ੍ਦੇਿਸ਼ਯੇ ਕਾਨੰਾਨਾਮ੍ਿਨ ਨਗਰੇ ਿਵਵਾਹ ਆਸੀਤ੍ ਤਤ ਚ ਯੀਸ਼ੋਰ੍ਮਾਤਾ

ਿਤਸ਼਼੍ਠਤ੍|
Ⅱ ਤਸ੍ਮੈ ਿਵਵਾਹਾਯ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਸਯ੍ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਸ਼੍ਚ ਿਨਮਨ੍ਿਤਤਾ ਆਸਨ੍|
Ⅲ ਤਦਨਨ੍ਤਰੰ ਦਾਕ੍ਸ਼਼ਾਰਸਸਯ੍ ਨਯ੍ੂਨਤਾਦ੍ ਯੀਸ਼ੋਰ੍ਮਾਤਾ ਤਮਵਦਤ੍ ਏਤੇਸ਼਼ਾਂ ਦਾਕ੍ਸ਼਼ਾਰਸੋ ਨਾਸ੍ਿਤ|
Ⅳ ਤਦਾ ਸ ਤਾਮਵੋਚਤ੍ ਹੇ ਨਾਿਰ ਮਯਾ ਸਹ ਤਵ ਿਕੰ ਕਾਰ੍ੱਯੰ? ਮਮ ਸਮਯ ਇਦਾਨੀਂ ਨਪਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ|
Ⅴ ਤਤਸ੍ਤਸਯ੍ ਮਾਤਾ ਦਾਸਾਨਵੋਚਦ੍ ਅਯੰ ਯਦ੍ ਵਦਿਤ ਤਦੇਵ ਕੁਰੁਤ|
Ⅵ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸ੍ਥਾਨੇ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨਾਂ ਸ਼ੁਿਚਤਕਰਣਵਯ੍ਵਹਾਰਾਨੁਸਾਰੇਣਾਢਕੈਕਜਲਧਰਾਿਣ ਪਾਸ਼਼ਾਣਮਯਾਿਨ

ਸ਼਼ਡ੍ਵʼਹਤ੍ਪਾਤਾਿਣਆਸਨ੍|
Ⅶ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਾਨ੍ ਸਰ੍ੱਵਕਲਸ਼ਾਨ੍ ਜਲੈਃ ਪੂਰਿਯਤੁੰ ਤਾਨਾਜ੍ਞਾਪਯਤ੍, ਤਤਸ੍ਤੇ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਕੁਮ੍ਭਾਨਾਕਰ੍ਣੰ

ਜਲੈਃ ਪਰ੍ੱਯਪੂਰਯਨ੍|
Ⅷ ਅਥ ਤੇਭਯ੍ਃ ਿਕਞ੍ਿਚਦੁੱਤਾਰ੍ੱਯ ਭੋਜਯ੍ਾਿਧਪਾਤੇਃਸਮੀਪੰ ਨੇਤੁੰ ਸ ਤਾਨਾਿਦਸ਼ਤ੍, ਤੇ ਤਦਨਯਨ੍|
Ⅸ ਅਪਰਞ੍ਚ ਤੱਜਲੰ ਕਥੰ ਦਾਕ੍ਸ਼਼ਾਰਸ(ੋਅ)ਭਵਤ੍ ਤੱਜਲਵਾਹਕਾਦਾਸਾ ਜ੍ਞਾਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਤਾਃ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਦ੍ਭੋਜਯ੍ਾਿਧਪੋ

ਜ੍ਞਾਤੁੰ ਨਾਸ਼ਕ੍ਨਤ੍ ਤਦਵਿਲਹਯ੍ ਵਰੰ ਸੰਮ੍ਬੋਦਯ੍ਾਵਦਤ,
Ⅹ ਲੋਕਾਃ ਪਰ੍ਥਮੰ ਉੱਤਮਦਾਕ੍ਸ਼਼ਾਰਸੰ ਦਦਿਤ ਤਸ਼਼ੁ ਯਥੇਸ਼਼੍ਟੰ ਿਪਤਵਤ੍ਸੁ ਤਸ੍ਮਾ ਿਕਞ੍ਿਚਦਨੁੱਤਮਞ੍ਚ ਦਦਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ

ਤਿਮਦਾਨੀਂ ਯਾਵਤ੍ ਉੱਤਮਦਾਕ੍ਸ਼਼ਾਰਸੰ ਸ੍ਥਾਪਯਿਸ|
Ⅺ ਇੱਥੰ ਯੀਸ਼ੁਰ੍ਗਾਲੀਲਪਰ੍ਦੇਸ਼ੇ ਆਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯਕਾਰ੍ੰਮ ਪਰ੍ਾਰਮ੍ਭ ਿਨਜਮਿਹਮਾਨੰ ਪਰ੍ਾਕਾਸ਼ਯਤ੍ ਤਤਃ

ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਸ੍ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਵਯ੍ਸ਼ਵ੍ਸਨ੍|
Ⅻ ਤਤਃ ਪਰਮ੍ ਸ ਿਨਜਮਾਤਭਾਤਸ੍ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ੈਃ ਸਾਰ੍ੱਧ੍ਂ ਕਫਰ੍ਨਾਹੂਮਮ੍ ਆਗਮਤ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਤ ਬਹੂਿਦਨਾਿਨ

ਆਿਤਸ਼਼੍ਠਤ੍|
ⅩⅢ ਤਦਨਨ੍ਤਰੰ ਿਯਹੂਿਦਯਾਨਾਂ ਿਨਸ੍ਤਾਰੋਤ੍ਸਵੇ ਿਨਕਟਮਾਗਤੇ ਯੀਸ਼ੁ ਿਰਯ੍ਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ ਨਗਰਮ੍ ਆਗੱਛਤ੍|
ⅩⅣ ਤਤੋ ਮਨ੍ਿਦਰਸਯ੍ ਮਧਯ੍ੇ ਗੋਮੇਸ਼਼ਪਾਰਾਵਤਿਵ ਿਯਣੋ ਵਾਿਣਜਕ੍ਸ਼਼੍ਚੋਪਿਵਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ ਿਵਲੋਕਯ੍
ⅩⅤ ਰੱਜੁਿਭਃ ਕਸ਼ਾਂ ਿਨਰ੍ੰਮਾਯ ਸਰ੍ੱਵਗੋਮੇਸ਼਼ਾਿਦਿਭਃ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਤਾਨ੍ ਮਨ੍ਿਦਰਾਦ੍ ਦੂਰੀਕʼਤਵਾਨ੍|
ⅩⅥ ਵਿਣਜਾਂ ਮੁਦਾਿਦ ਿਵਕੀਰ੍ੱਯ ਆਸਨਾਿਨ ਨਯ੍ੂਬ੍ਜੀਕʼਤਯ੍ ਪਾਰਾਵਤਿਵ ਿਯਭਯ੍ੋ(ਅ)ਕਥਯਦ੍ ਅਸ੍ਮਾਤ੍

ਸ੍ਥਾਨਾਤ੍ ਸਰਾਣਯ੍ੇਤਾਿਨ ਨਯਤ, ਮਮ ਿਪਤੁਗʼਹੰ ਵਾਿਣਜਯ੍ਗʼਹੰ ਮਾ ਕਾਰ੍ਸ਼਼੍ਟ|
ⅩⅦ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤਨ੍ਮਨ੍ਿਦਰਾਰ੍ਥ ਉਦਯ੍ੋਗੋ ਯਸ੍ਤੁ ਸ ਗਰ੍ਸਤੀਵ ਮਾਮ੍| ਇਮਾਂ ਸ਼ਾਸ੍ਤੀਯਿਲਿਪੰ

ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਃਸਮਸ੍ਮਰਨ੍|
ⅩⅧਤਤਃ ਪਰਮ੍ ਿਯਹੂਦੀਯਲੋਕਾ ਯੀਿਸ਼਼ਮਵਦਨ੍ ਤਵਿਮਦʼਸ਼ਕਰ੍ੰਮਕਰਣਾਤ੍ ਿਕੰ ਿਚਹ੍ਨਮਸ੍ਮਾਨ੍ ਦਰ੍ਸ਼ਯਿਸ?
ⅩⅨ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਾਨਵੋਚਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਰੇ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਮਨ੍ਿਦਰੇ ਨਾਿਸ਼ਤੇ ਿਦਨਤਯਮਧਯ੍ੇ(ਅ)ਹੰ ਤਦ੍

ਉੱਥਾਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ|
ⅩⅩ ਤਦਾ ਿਯਹੂਿਦਯਾ ਵਯ੍ਾਹਾਰ੍ਸ਼਼ੁਃ, ਏਤਸਯ੍ ਮਨ੍ਿਦਰਸ ਿਨਰ੍ੰਮਾਣੇਨ ਸ਼਼ਟ੍ਚਤਾਿਰੰਸ਼ਦ੍ ਵਤ੍ਸਰਾ ਗਤਾਃ, ਤੰ ਿਕੰ

ਿਦਨਤਯਮਧਯ੍ੇ ਤਦ੍ ਉੱਥਾਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਸ?
ⅩⅪ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਿਨਜਦੇਹਰੂਪਮਨ੍ਿਦਰੇ ਕਥਾਿਮਮਾਂ ਕਿਥਤਵਾਨ੍|
ⅩⅫ ਸ ਯਦੇਤਾਦʼਸ਼ੰ ਗਿਦਤਵਾਨ੍ ਤੱਿਛਸ਼਼ਯ੍ਾਃ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਤ੍ ਤਦੀਯੋੱਥਾਨੇ ਸਿਤ ਸ੍ਮʼਤਾ ਧਰ੍ੰਮਗਰ੍ਨ੍ਥੇ

ਯੀਸ਼ੁਨਕ੍ਤਕਥਾਯਾਂ ਚ ਵਯ੍ਸ਼ਵ੍ਿਸਸ਼਼ੁਃ|
ⅩⅩⅢ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਿਨਸ੍ਤਾਰੋਤ੍ਸਵਸਯ੍ ਭੋਜਯ੍ਸਮਯੇ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ ਨਗਰੇ ਤਤ੍ਕਤਾਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯਕਰ੍ੰਮਾਿਣ ਿਵਲੋਕਯ੍

ਬਹੁਿਭਸ੍ਤਸਯ੍ ਨਾਮਿਨ ਿਵਸ਼ਵ੍ਿਸਤ|ੰ
ⅩⅩⅣ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਕਰੇਸ਼਼ੁ ਸਵ੍ੰ ਨ ਸਮਰ੍ਪਯਤ੍, ਯਤਃ ਸ ਸਰ੍ੱਵਾਨਵੈਤ੍|
ⅩⅩⅤ ਸ ਮਾਨਵੇਸ਼਼ੁ ਕਸਯ੍ਿਚਤ੍ ਪਰ੍ਮਾਣੰ ਨਾਪੇਕ੍ਸ਼਼ਤ ਯਤੋ ਮਨੁਜਾਨਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਯਦਯ੍ਦਸ੍ਿਤ ਤੱਤਤ੍ ਸੋਜਾਨਾਤ੍|

Ⅲ
Ⅰ ਿਨਕਿਦਮਨਾਮਾ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨਾਮ੍ ਅਿਧਪਿਤਃ ਿਫਰੂਸ਼ੀ ਕ੍ਸ਼਼ਣਦਾਯਾਂ



John Ⅲ:Ⅱ 117 John Ⅲ:ⅩⅩⅧ

Ⅱ ਯੀਸ਼ੌਰਭਯ੍ਰ੍ਣਮ੍ ਆਵਜਯ੍ ਵਯ੍ਾਹਾਰ੍ਸ਼਼ੀਤ੍, ਹੇ ਗੁਰੋ ਭਵਾਨ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਾਦ੍ ਆਗਤ੍ ਏਕ ਉਪਦੇਸ਼਼੍ਟਾ, ਏਤਦ੍
ਅਸ੍ਮਾਿਭਰ੍ਜ੍ਞਾਯਤੇ; ਯਤੋ ਭਵਤਾ ਯਾਨਯ੍ਾਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯਕਰ੍ੰਮਾਿਣ ਿ ਯਨ੍ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸਾਹਾੱਯੰ ਿਵਨਾ ਕੇਨਾਿਪ
ਤੱਤਤ੍ਕਰ੍ੰਮਾਿਣ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕਯ੍ਨ੍ਤ|ੇ

Ⅲ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਰੁੱਤਰੰ ਦੱਤਵਾਨ੍ ਤਵਾਹੰ ਯਥਾਰ੍ਥਤਰੰ ਵਯ੍ਾਹਰਾਿਮ ਪੁਨਰ੍ਜਨ੍ਮਿਨ ਨ ਸਿਤ ਕੋਿਪ ਮਾਨਵ
ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਰਾਜਯ੍ੰ ਦਸ਼਼੍ਟੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ|

Ⅳ ਤਤੋ ਿਨਕਦੀਮਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵੋਚਤ੍ ਮਨੁਜੋ ਵʼ◌ੱਧੋ ਭੂਤਾ ਕਥੰ ਜਿਨਸ਼਼ਯ੍ਤੇ? ਸ ਿਕੰ ਪੁਨ ਰ੍ਮਾਤʼਰ੍ਜਠਰੰ ਪਰ੍ਿਵਸ਼ਯ੍
ਜਿਨਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ?

Ⅴ ਯੀਸ਼ੁਰਵਾਦੀਦ੍ ਯਥਾਰ੍ਥਤਰਮ੍ ਅਹੰ ਕਥਯਾਿਮ ਮਨੁਜੇ ਤੋਯਾਤ੍ਮਭਯ੍ਾਂ ਪੁਨ ਰ੍ਨ ਜਾਤੇ ਸ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਰਾਜਯ੍ੰ
ਪਰ੍ਵੇਸ਼਼੍ਟੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ|

Ⅵ ਮਾਸਂਾਦ੍ ਯਤ੍ ਜਾਯਤੇ ਤਨ੍ ਮਾਸਂਮੇਵ ਤਥਾਤ੍ਮਨ ਯੋ ਜਾਯਤੇ ਸ ਆਤ੍ਮੈਵ|
Ⅶ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਪੁਨ ਰ੍ਜਿਨਤਵਯ੍ੰ ਮਮੈਤਸਯ੍ਾਂ ਕਥਾਯਾਮ੍ ਆਸ਼੍ਚਰਯ੍ੰ ਮਾ ਮੰਸ੍ਥਾਃ|
Ⅷਸਦਾਗਿਤਰਯ੍ਾਂ ਿਦਸ਼ਿਮੱਛਿਤ ਤਸਯ੍ਾਮੇਵ ਿਦਿਸ਼ ਵਾਿਤ, ਤੰ ਤਸਯ੍ ਸਵ੍ਨੰ ਸ਼ੁਣੋਿਸ਼਼ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਕੁਤ ਆਯਾਿਤ ਕੁਤ

ਯਾਿਤ ਵਾ ਿਕਮਿਪ ਨ ਜਾਨਾਿਸ ਤਦਾਦ੍ ਆਤ੍ਮਨਃ ਸਕਾਸ਼ਾਤ੍ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਮਨੁਜਾਨਾਂ ਜਨ੍ਮ ਭਵਿਤ|
Ⅸ ਤਦਾ ਿਨਕਦੀਮਃ ਪʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍ ਏਤਤ੍ ਕਥੰ ਭਿਵਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ?
Ⅹ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ਕ੍ਤਵਾਨ੍ ਤਿਮਸਰ੍ਾਯੇਲੋ ਗੁਰੁਰ੍ਭੂਤਾਿਪ ਿਕਮੇਤਾਂ ਕਥਾਂ ਨ ਵੇਤ੍ਿਸ?
Ⅺ ਤੁਭਯ੍ੰ ਯਥਾਰ੍ਥੰ ਕਥਯਾਿਮ, ਵਯੰ ਯਦ੍ ਿਵਦ੍ਮਸ੍ਤਦ੍ ਵਚ੍ਮਃ ਯੰ ਚ ਪਸ਼ਯ੍ਾਮਸ੍ਤਸਯ੍ੈਵ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ ਦਦ੍ਮਃ

ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਰਸ੍ਮਾਕੰ ਸਾਕ੍ਿਸ਼਼ਤੰ ਨ ਗʼਹਯ੍ਤੇ|
Ⅻ ਏਤਸਯ੍ ਸੰਸਾਰਸਯ੍ ਕਥਾਯਾਂ ਕਿਥਤਾਯਾਂ ਯਿਦ ਯੂਯੰ ਨ ਿਵਸ਼ਵ੍ਿਸਥ ਤਿਰ ਸਵ੍ਰ੍ਗੀਯਾਯਾਂ ਕਥਾਯਾਂ ਕਥੰ

ਿਵਸ਼ਵ੍ਿਸਸ਼਼ਯ੍ਥ?
ⅩⅢ ਯਃ ਸਵ੍ਰ੍ਗ(ੇਅ)ਸ੍ਿਤ ਯੰ ਚ ਸਵ੍ਰ੍ਗਾਦ੍ ਅਵਾਰੋਹਤ੍ ਤੰ ਮਾਨਵਤਨਯੰ ਿਵਨਾ ਕੋਿਪ ਸਵ੍ਰ੍ਗੰ ਨਾਰੋਹਤ੍|
ⅩⅣ ਅਪਰਞ੍ਚ ਮੂਸਾ ਯਥਾ ਪਰ੍ਾਨ੍ਤਰੇ ਸਰ੍ਪੰ ਪਰ੍ੋੱਥਾਿਪਤਵਾਨ੍ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਪੁਤੋ(ਅ)ਿਪ ਤਥੈਵੋੱਥਾਿਪਤਵਯ੍ਃ;
ⅩⅤ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਵਸ਼ਵ੍ਿਸਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਸੋ(ਅ)ਿਵਨਾਸ਼ਯ੍ਃ ਸਨ੍ ਅਨਨ੍ਤਾਯੁਃ ਪਰ੍ਾਪ੍ਸਯ੍ਿਤ|
ⅩⅥਈਸ਼ਵ੍ਰ ਇੱਥੰ ਜਗਦਦਯਤ ਯਤ੍ ਸਵ੍ਮਿਦਤੀਯੰ ਤਨਯੰ ਪਰ੍ਾਦਦਾਤ੍ ਤਤੋ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਵਸ਼ਵ੍ਿਸਸ਼਼ਯ੍ਿਤ

ਸੋ(ਅ)ਿਵਨਾਸ਼ਯ੍ਃ ਸਨ੍ ਅਨਨ੍ਤਾਯੁਃ ਪਰ੍ਾਪ੍ਸਯ੍ਿਤ|
ⅩⅦ ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ ਜਗਤੋ ਲੋਕਾਨ੍ ਦਣ੍ਡਿਯਤੁੰ ਸਵ੍ਪੁਤੰ ਨ ਪਰ੍ੇਸ਼਼ਯ੍ ਤਾਨ੍ ਪਿਰਤਾਤੁੰ ਪਰ੍ੇਿਸ਼਼ਤਵਾਨ੍|
ⅩⅧ ਅਤਏਵ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਵਸ਼ਵ੍ਿਸਿਤ ਸ ਦਣ੍ਡਾਰੋ ਨ ਭਵਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਨ

ਿਵਸ਼ਵ੍ਿਸਿਤ ਸ ਇਦਾਨੀਮੇਵ ਦਣ੍ਡਾਰੋ ਭਵਿਤ,ਯਤਃ ਸ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ਾਿਦਤੀਯਪੁਤਸਯ੍ ਨਾਮਿਨ ਪਰ੍ਤਯ੍ਯੰ ਨ ਕਰੋਿਤ|
ⅩⅨ ਜਗਤੋ ਮਧਯ੍ੇ ਜਯ੍ੋਿਤਃ ਪਰ੍ਾਕਾਸ਼ਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਾਣਾਂ ਕਰ੍ੰਮਣਾਂ ਦʼਸ਼਼੍ਟਤਾਤ੍ ਤੇ ਜਯ੍ੋਿਤਸ਼਼ੋਿਪ ਿਤਿਮਰੇ

ਪਰ੍ੀਯਨ੍ਤੇ ਏਤਦੇਵ ਦਣ੍ਡਸਯ੍ ਕਾਰਣਾਂ ਭਵਿਤ|
ⅩⅩ ਯਃ ਕੁਕਰ੍ੰਮ ਕਰੋਿਤ ਤਸਯ੍ਾਚਾਰਸਯ੍ ਦʼਸ਼਼੍ਟਤਾਤ੍ ਸ ਜਯ੍ੋਿਤਰʼਤੀਿਯਤਾ ਤੰਿਨਕਟੰ ਨਾਯਾਿਤ;
ⅩⅪ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਃ ਸਤ੍ਕਰ੍ੰਮ ਕਰੋਿਤ ਤਸਯ੍ ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ ਕਰ੍ੰਮਾਣੀਸ਼ਵ੍ਰੇਣ ਕʼਤਾਨੀਿਤ ਸਥਾ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਤੇ ਤਦਿਭਪਰ੍ਾਯੇਣ

ਸ ਜਯ੍ੋਿਤਸ਼਼ਃ ਸੰਿਨਿਧਮ੍ ਆਯਾਿਤ|
ⅩⅫ ਤਤਃ ਪਰਮ੍ ਯੀਸ਼ੁਃ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ੈਃ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਿਯਹੂਦੀਯਦੇਸ਼ੰ ਗਤਾ ਤਤ ਸ੍ਿਥਤਾ ਮੱਜਿਯਤੁਮ੍ ਆਰਭਤ|
ⅩⅩⅢ ਤਦਾ ਸ਼ਾਲਮ੍ ਨਗਰਸਯ੍ ਸਮੀਪਸ੍ਥਾਿਯਿਨ ਐਨਨ੍ ਗਰ੍ਾਮੇ ਬਹੁਤਰਤੋਯਸ੍ਿਥਤੇਸ੍ਤਤ ਯੋਹਨ੍ ਅਮੱਜਯਤ੍

ਤਥਾ ਚ ਲੋਕਾ ਆਗਤਯ੍ ਤੇਨ ਮੱਿਜਤਾ ਅਭਵਨ੍|
ⅩⅩⅣ ਤਦਾ ਯੋਹਨ੍ ਕਾਰਾਯਾਂ ਨ ਬੱਧਃ|
ⅩⅩⅤ ਅਪਰਞ੍ਚ ਸ਼ਾਚਕਰ੍ੰਮਿਣ ਯੋਹਾਨਃ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ੈਃ ਸਹ ਿਯਹੂਦੀਯਲੋਕਾਨਾਂ ਿਵਵਾਦੇ ਜਾਤ,ੇ ਤੇ ਯੋਹਨਃ ਸੰੰਿਨਿਧੰ

ਗਤਾਕਥਯਨ੍,
ⅩⅩⅥਹੇ ਗੁਰੋ ਯਰ੍ੱਦਨਨਦਯ੍ਾਃ ਪਾਰੇ ਭਵਤਾ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਯਆਸੀਤ੍ਯਸ੍ਿਮੰਸ਼੍ਚ ਭਵਾਨ੍ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ ਪਰ੍ਦਦਾਤ੍ ਪਸ਼ਯ੍ਤੁ

ਸੋਿਪ ਮੱਜਯਿਤ ਸਰ੍ੱਵੇ ਤਸਯ੍ ਸਮੀਪੰ ਯਾਨ੍ਿਤ ਚ|
ⅩⅩⅦ ਤਦਾ ਯੋਹਨ੍ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵੋਚਦ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੇਣ ਨ ਦੱਤੇ ਕੋਿਪ ਮਨੁਜਃ ਿਕਮਿਪ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ|
ⅩⅩⅧਅਹੰ ਅਿਭਿਸ਼਼ਕ੍ਤੋ ਨ ਭਵਾਿਮ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਦਗਰ੍ੇ ਪਰ੍ੇਿਸ਼਼ਤੋਸ੍ਿਮ ਯਾਿਮਮਾਂ ਕਥਾਂ ਕਿਥਤਵਾਨਾਹੰ ਤਤ ਯੂਯੰ ਸਰ੍ੱਵੇ

ਸਾਕ੍ਿਸ਼਼ਣਃ ਸ੍ਥ|
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ⅩⅩⅨ ਯੋ ਜਨਃ ਕਨਯ੍ਾਂ ਲਭਤੇ ਸ ਏਵ ਵਰਃ ਿਕਨ੍ਤੁ ਵਰਸਯ੍ ਸੰਿਨਧੌ ਦਣ੍ਡਾਯਮਾਨੰ ਤਸਯ੍ ਯਨ੍ਿਮਤੰ ਤੇਨ
ਵਰਸਯ੍ ਸ਼ਬ੍ਦੇ ਸ਼ਤ(ੇਅ)ਤੀਵਾਹ੍ਲਾਦਯ੍ਤੇ ਮਮਾਿਪ ਤਦਦ੍ ਆਨਨ੍ਦਿਸੱਿਧਰ੍ਜਾਤਾ|

ⅩⅩⅩ ਤੇਨ ਮਸ਼ੋ ਵਰ੍ੱਿਧਤਵਯ੍ੰ ਿਕਨ੍ਤੁ ਮਯਾ ਹ੍ਿਸਤਵਯ੍|ੰ
ⅩⅩⅪ ਯ ਊਰ੍ਧਵ੍ਾਦਾਗੱਛਤ੍ ਸ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਮੁਖਯ੍ੋ ਯਸ਼੍ਚ ਸੰਸਾਰਾਦ੍ ਉਦਪਦਯ੍ਤ ਸ ਸਾਸਂਾਿਰਕਃ ਸੰਸਾਰੀਯਾਂ

ਕਥਾਞ੍ਚ ਕਥਯਿਤ ਯਸ੍ਤੁ ਸਵ੍ਰ੍ਗਾਦਾਗੱਛਤ੍ ਸ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਮੁਖਯ੍ਃ|
ⅩⅩⅫ ਸ ਯਦਪਸ਼ਯ੍ਦਸ਼ʼਣੋੱਚ ਤਸ੍ਿਮੰਨੇਵ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ ਦਦਾਿਤ ਤਥਾਿਪ ਪਰ੍ਾਯਸ਼ਃ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਤਸਯ੍ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ ਨ

ਗʼਹ੍ਲਾਿਤ;
ⅩⅩⅩⅢ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੋ ਗʼਹ੍ਲਾਿਤ ਸ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸਤਯ੍ਵਾਿਦਤੰ ਮੁਦਾਙ੍ਿਗਤੰ ਕਰੋਿਤ|
ⅩⅩⅩⅣ ਈਸ਼ਵ੍ਰੇਣ ਯਃ ਪਰ੍ੇਿਰਤਃ ਸਏਵ ਈਸ਼ਵ੍ਰੀਯਕਥਾਂ ਕਥਯਿਤ ਯਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰ ਆਤ੍ਮਾਨੰ ਤਸ੍ਮੈ ਅਪਿਰਿਮਤਮ੍

ਅਦਦਾਤ੍|
ⅩⅩⅩⅤ ਿਪਤਾ ਪੁਤੇ ਸ੍ਨੇਹੰ ਕʼਤਾ ਤਸਯ੍ ਹਸ੍ਤੇ ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ ਸਮਰ੍ਿਪਤਵਾਨ੍|
ⅩⅩⅩⅥ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਪੁਤੇ ਿਵਸ਼ਵ੍ਿਸਿਤ ਸ ਏਵਾਨਨ੍ਤਮ੍ ਪਰਮਾਯੁਃ ਪਰ੍ਾਪ੍ਨਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਪੁਤੇ ਨ

ਿਵਸ਼ਵ੍ਿਸਿਤ ਸ ਪਰਮਾਯੁਸ਼਼ੋ ਦਰ੍ਸ਼ਨੰ ਨ ਪਰ੍ਾਪ੍ਨਿਤ ਿਕਨ੍ਤੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਕੋਪਭਾਜਨੰ ਭੂਤਾ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ|

Ⅳ
Ⅰ ਯੀਸ਼ੁਃ ਸਵ੍ਯੰ ਨਾਮੱਜਯਤ੍ ਕੇਵਲੰ ਤਸਯ੍ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾ ਅਮੱਜਯਤ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੋਹਨ(ਅ)ਿਧਕਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਨ੍ ਸ ਕਰੋਿਤ

ਮੱਜਯਿਤ ਚ,
Ⅱ ਿਫਰੂਿਸ਼ਨ ਇਮਾਂ ਵਾਰ੍ੱਤਾਮਸ਼ʼਣਨ੍ ਇਿਤ ਪਰ੍ਭੁਰਵਗਤਯ੍
Ⅲ ਿਯਹੂਦੀਯਦੇਸ਼ੰ ਿਵਹਾਯ ਪੁਨ ਰ੍ਗਾਲੀਲਮ੍ ਆਗਤ੍|
Ⅳ ਤਤਃ ਸ਼ੋਿਮਰੋਣਪਰ੍ਦੇਸ਼ਸਯ੍ ਮਦਯ੍ੇਨ ਤੇਨ ਗਨ੍ਤਵਯ੍ੇ ਸਿਤ
Ⅴ ਯਾਕੂਬ੍ ਿਨਜਪੁਤਾਯ ਯੂਸ਼਼ਫੇ ਯਾਂ ਭੂਿਮਮ੍ ਅਦਦਾਤ੍ ਤਤ੍ਸਮੀਪਸ੍ਥਾਿਯ ਸ਼ੋਿਮਰੋਣਪਰ੍ਦੇਸ਼ਸਯ੍ ਸੁਖਾਰ੍ ਨਾਮ੍ਨਾ

ਿਵਖਯ੍ਾਤਸਯ੍ ਨਗਰਸਯ੍ ਸੰਿਨਧਾਵਪੁਾਸ੍ਥਾਤ੍|
Ⅵ ਤਤ ਯਾਕੂਬਃ ਪਰ੍ਿਹਰਾਸੀਤ੍; ਤਦਾ ਿਦਤੀਯਯਾਮਵੇਲਾਯਾਂ ਜਾਤਾਯਾਂ ਸ ਮਾਰ੍ਗੇ ਸ਼ਰ੍ਮਾਪੰਨਸ੍ਤਸਯ੍ ਪਰ੍ਹੇਃ ਪਾਰ੍ਸ਼ਵ੍ੇ

ਉਪਾਿਵਸ਼ਤ੍|
Ⅶ ਏਤਿਰ ਕਾਿਚਤ੍ ਸ਼ੋਿਮਰੋਣੀਯਾ ਯੋਿਸ਼਼ਤ੍ ਤੋਯੋੱਤੋਲਨਾਰ੍ਥਮ੍ ਤਤਾਗਮਤ੍
Ⅷ ਤਦਾ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਃ ਖਾਦਯ੍ਦਵਯ੍ਾਿਣ ੇਤੁੰ ਨਗਰਮ੍ ਅਗੱਛਨ੍|
Ⅸਯੀਸ਼ੁਃ ਸ਼ੋਿਮਰੋਣੀਯਾਂ ਤਾਂ ਯੋਿਸ਼਼ਤਮ੍ ਵਯ੍ਾਹਾਰ੍ਸ਼਼ੀਤ੍ ਮਹਯ੍ੰ ਿਕਞ੍ਿਚਤ੍ ਪਾਨੀਯੰ ਪਾਤੁੰ ਦੇਿਹ| ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ਼ੋਿਮਰੋਣੀਯੈਃ

ਸਾਕੰ ਿਯਹੂਦੀਯਲੋਕਾ ਨ ਵਯ੍ਵਾਹਰਨ੍ਤਸ੍ਮਾੱਧੇਤੋਃ ਸਾਕਥਯਤ੍ਸ਼ੋਿਮਰੋਣੀਯਾ ਯੋਿਸ਼਼ਤਦਹੰ ਤੰ ਿਯਹੂਦੀਯੋਿਸ ਕਥੰ ਮੱਤਃ
ਪਾਨੀਯੰ ਪਾਤੁਮ੍ ਇੱਛਿਸ?

Ⅹ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਰਵਦਦ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਯੱਦਾਨੰ ਤਤ੍ਕੀਦʼਕ੍ ਪਾਨੀਯੰ ਪਾਤੁੰ ਮਹਯ੍ੰ ਦੇਿਹ ਯ ਇੱਥੰ ਤਾਂ ਯਾਚਤੇ ਸ ਵਾ ਕ
ਇਿਤ ਚੇਦਜ੍ਞਾਸਯ੍ਥਾਸ੍ਤਿਰ ਤਮਯਾਿਚਸ਼਼ਯ੍ਥਾਃ ਸ ਚ ਤੁਭਯ੍ਮਮʼਤੰ ਤੋਯਮਦਾਸਯ੍ਤ੍|

Ⅺ ਤਦਾ ਸਾ ਸੀਮਨ੍ਿਤਨੀ ਭਾਿਸ਼਼ਤਵਿਤ, ਹੇ ਮਹੇੱਛ ਪਰ੍ਿਹਰ੍ਗਮ੍ਭੀਰੋ ਭਵਤੋ ਨੀਰੋੱਤੋਲਨਪਾਤੰ ਨਾਸ੍ਤੀ ਚ ਤਸ੍ਮਾਤ੍
ਤਦਮʼਤੰ ਕੀਲਾਲੰ ਕੁਤਃ ਪਰ੍ਾਪ੍ਸਯ੍ਿਸ?

Ⅻ ਯੋਸ੍ਮਭਯ੍ਮ੍ ਇਮਮਨ੍ਧੂੰ ਦਦੌ, ਯਸਯ੍ ਚ ਪਿਰਜਨਾ ਗੋਮੇਸ਼਼ਾਦਯਸ਼੍ਚ ਸਰ੍ੱਵੇ(ਅ)ਸਯ੍ ਪਰ੍ਹੇਃ ਪਾਨੀਯੰ
ਪਪੁਰੇਤਾਦʼਸ਼ੋ ਯੋਸ੍ਮਾਕੰ ਪੂਰ੍ੱਵਪੁਰੁਸ਼਼ੋ ਯਾਕੂਬ੍ ਤਸ੍ਮਾਦਿਪ ਭਵਾਨ੍ ਮਹਾਨ੍ ਿਕੰ?

ⅩⅢ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਰਕਥਯਦ੍ ਇਦੰ ਪਾਨੀਯੰ ਸਃ ਿਪਵਿਤ ਸ ਪੁਨਸ੍ਤʼਸ਼਼ਾਰ੍ੱਤੋ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ,
ⅩⅣ ਿਕਨ੍ਤੁ ਮਯਾ ਦੱਤੰ ਪਾਨੀਯੰ ਯਃ ਿਪਵਿਤ ਸ ਪੁਨਃ ਕਦਾਿਪ ਤʼਸ਼਼ਾਰ੍ੱਤੋ ਨ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ| ਮਯਾ ਦੱਤਮ੍ ਇਦੰ

ਤੋਯੰ ਤਸਯ੍ਾਨ੍ਤਃ ਪਰ੍ਸਰ੍ਵਣਰੂਪੰ ਭੂਤਾ ਅਨਨ੍ਤਾਯੁਰਯ੍ਾਵਤ੍ ਸਰ੍ੋਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
ⅩⅤਤਦਾ ਸਾ ਵਿਨਤਾਕਥਯਤ੍ ਹੇ ਮਹੇੱਛ ਤਿਰ ਮਮ ਪੁਨਃ ਪੀਪਾਸਾ ਯਥਾ ਨ ਜਾਯਤੇ ਤੋਯੋੱਤੋਲਨਾਯ ਯਥਾਤਾਗਮਨੰ

ਨ ਭਵਿਤ ਚ ਤਦਰ੍ਥੰ ਮਹਯ੍ੰ ਤੱਤੋਯੰ ਦੇਹੀ|
ⅩⅥ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੂਰਵਦਦਯ੍ਾਿਹ ਤਵ ਪਿਤਮਾਹੂਯ ਸ੍ਥਾਨੇ(ਅ)ਤਾਗੱਛ|
ⅩⅦ ਸਾ ਵਾਮਾਵਦਤ੍ ਮਮ ਪਿਤਰ੍ਨਾਸ੍ਿਤ| ਯੀਸ਼ੁਰਵਦਤ੍ ਮਮ ਪਿਤਰ੍ਨਾਸ੍ਤੀਿਤ ਵਾਕਯ੍ੰ ਭਦਮਵੋਚਃ|
ⅩⅧ ਯਤਸ੍ਤਵ ਪਞ੍ਚ ਪਤਯੋਭਵਨ੍ ਅਧੁਨਾ ਤੁ ਤਯਾ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਯਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਸ ਤਵ ਭਰ੍ੱਤਾ ਨ ਵਾਕਯ੍ਿਮਦੰ

ਸਤਯ੍ਮਵਾਿਦਃ|
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ⅩⅨ ਤਦਾ ਸਾ ਮਿਹਲਾ ਗਿਦਤਵਿਤ ਹੇ ਮਹੇੱਛ ਭਵਾਨ੍ ਏਕੋ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਦੀਿਤ ਬੁੱਧੰ ਮਯਾ|
ⅩⅩ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਿਪਤʼਲੋਕਾ ਏਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਸ਼ਲੋੱਚਯੇ(ਅ)ਭਜਨ੍ਤ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਭਵਦ੍ਿਭਰੁਚਯ੍ਤੇ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ ਨਗਰੇ

ਭਜਨਯੋਗਯ੍ੰ ਸ੍ਥਾਨਮਾਸ੍ਤ|ੇ
ⅩⅪਯੀਸ਼ੁਰਵੋਚਤ੍ ਹੇ ਯੋਿਸ਼਼ਤ੍ ਮਮ ਵਾਕਯ੍ੇ ਿਵਸ਼ਵ੍ਿਸਿਹ ਯਦਾ ਯੂਯੰ ਕੇਵਲਸ਼ੈਲੇ(ਅ)ਸ੍ਿਮਨ੍ ਵਾ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ ਨਗਰੇ

ਿਪਤੁਰ੍ਭਜਨੰ ਨ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਧਵ੍ੇ ਕਾਲ ਏਤਾਦʼਸ਼ ਆਯਾਿਤ|
ⅩⅫ ਯੂਯੰ ਯੰ ਭਜਧਵ੍ੇ ਤੰ ਨ ਜਾਨੀਥ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਵਯੰ ਯੰ ਭਜਾਮਹੇ ਤੰ ਜਾਨੀਮਹ,ੇ ਯਤੋ ਿਯਹੂਦੀਯਲੋਕਾਨਾਂ ਮਧਯ੍ਾਤ੍

ਪਿਰਤਾਣੰ ਜਾਯਤੇ|
ⅩⅩⅢ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਦਾ ਸਤਯ੍ਭਕ੍ਤਾ ਆਤ੍ਮਨਾ ਸਤਯ੍ਰੂਪੇਣ ਚ ਿਪਤੁਰ੍ਭਜਨੰ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤੇ ਸਮਯ ਏਤਾਦʼਸ਼

ਆਯਾਿਤ, ਵਰਮ੍ ਇਦਾਨੀਮਿਪ ਿਵਦਯ੍ਤੇ ; ਯਤ ਏਤਾਦʼਸ਼ੋ ਭਤ੍ਕਾਨ੍ ਿਪਤਾ ਚੇਸ਼਼੍ਟਤ|ੇ
ⅩⅩⅣ ਈਸ਼ਵ੍ਰ ਆਤ੍ਮਾ; ਤਤਸ੍ਤਸਯ੍ ਯੇ ਭਕ੍ਤਾਸ੍ਤੈਃ ਸ ਆਤ੍ਮਨਾ ਸਤਯ੍ਰੂਪੇਣ ਚ ਭਜਨੀਯਃ|
ⅩⅩⅤਤਦਾ ਸਾ ਮਿਹਲਾਵਾਦੀਤ੍ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਨਾਮ੍ਨਾ ਿਵਖਯ੍ਾਤੋ(ਅ)ਿਭਿਸ਼਼ਕ੍ਤਃ ਪੁਰੁਸ਼਼ ਆਗਿਮਸ਼਼ਯ੍ਤੀਿਤ ਜਾਨਾਿਮ ਸ

ਚ ਸਰ੍ੱਵਾਃ ਕਥਾ ਅਸ੍ਮਾਨ੍ ਜ੍ਞਾਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅥ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਰਵਦਤ੍ ਤਯਾ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਕਥਨੰ ਕਰੋਿਮ ਯ(ੋਅ)ਹਮ੍ ਅਹਮੇਵ ਸ ਪੁਰੁਸ਼਼ਃ|
ⅩⅩⅦ ਏਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਮਯੇ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾ ਆਗਤਯ੍ ਤਥਾ ਸ੍ਿਤਯਾ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਤਸਯ੍ ਕਥੋਪਕਥਨੇ ਮਹਾਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯਮ੍

ਅਮਨਯ੍ਨ੍ਤ ਤਥਾਿਪ ਭਵਾਨ੍ ਿਕਿਮੱਛਿਤ? ਯਦਾ ਿਕਮਰ੍ਥਮ੍ ਏਤਯਾ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਕਥਾਂ ਕਥਯਿਤ? ਇਿਤ ਕੋਿਪ
ਨਾਪʼ◌ੱਛਤ੍|

ⅩⅩⅧ ਤਤਃ ਪਰੰ ਸਾ ਨਾਰੀ ਕਲਸ਼ੰ ਸ੍ਥਾਪਿਯਤਾ ਨਗਰਮਧਯ੍ੰ ਗਤਾ ਲੋਕੇਭਯ੍ੋਕਥਾਯਦ੍
ⅩⅩⅨ ਅਹੰ ਯਦਯ੍ਤ੍ ਕਰ੍ੰਮਾਕਰਵੰ ਤਤ੍ਸਰ੍ੱਵੰ ਮਹਯ੍ਮਕਥਯਦ੍ ਏਤਾਦʼਸ਼ੰ ਮਾਨਵਮੇਕਮ੍ ਆਗਤਯ੍ ਪਸ਼ਯ੍ਤ ਰੁ

ਿਕਮ੍ ਅਿਭਿਸ਼਼ਕ੍ਤੋ ਨ ਭਵਿਤ ?
ⅩⅩⅩ ਤਤਸ੍ਤੇ ਨਗਰਾਦ੍ ਬਿਹਰਾਗਤਯ੍ ਤਾਤਸਯ੍ ਸਮੀਪਮ੍ ਆਯਨ੍|
ⅩⅩⅪ ਏਤਿਰ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਃ ਸਾਧਿਯਤਾ ਤੰ ਵਯ੍ਾਹਾਰ੍ਸ਼਼ੁਃ ਹੇ ਗੁਰੋ ਭਵਾਨ੍ ਿਕਞ੍ਿਚਦ੍ ਭੂਕ੍ਤਾ|ਂ
ⅩⅩⅫ ਤਤਃ ਸੋਵਦਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਰਯ੍ੰਨ ਜ੍ਞਾਯਤੇ ਤਾਦʼਸ਼ੰ ਭਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ ਮਮਾਸ੍ਤ|ੇ
ⅩⅩⅩⅢ ਤਦਾ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਃ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਪਰ੍ਸ਼਼੍ਟਮੁ੍ ਆਰਮ੍ਭਨ੍ਤ, ਿਕਮਸ੍ਮੈ ਕੋਿਪ ਿਕਮਿਪ ਭਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਮਾਨੀਯ ਦੱਤਵਾਨ੍?
ⅩⅩⅩⅣ ਯੀਸ਼ੁਰਵੋਚਤ੍ ਮਤ੍ਪਰ੍ੇਰਕਸਯ੍ਾਿਭਮਤਾਨੁਰੂਪਕਰਣੰ ਤਸਯ੍ੈਵ ਕਰ੍ੰਮਿਸੱਿਧਕਾਰਣਞ੍ਚ ਮਮ ਭਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ|
ⅩⅩⅩⅤ ਮਾਸਚਤੁਸ਼਼੍ਟਯੇ ਜਾਤੇ ਸ਼ਸਯ੍ਕਰ੍ੱਤਨਸਮਯੋ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਤੀਿਤ ਵਾਕਯ੍ੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਿਕੰ ਨਦਯ੍ਤੇ?

ਿਕਨ੍ਤਹੰ ਵਦਾਿਮ, ਿਸ਼ਰ ਉੱਤੋਲਯ੍ ਕ੍ਸ਼਼ੇਤਾਿਣ ਪਰ੍ਿਤ ਿਨਰੀਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ ਪਸ਼ਯ੍ਤ, ਇਦਾਨੀਂ ਕਰ੍ੱਤਨਯੋਗਯ੍ਾਿਨ
ਸ਼ੁਕ੍ਲਵਰ੍ਣਾਨਯ੍ਭਵਨ੍|

ⅩⅩⅩⅥ ਯਸ਼੍ਿਛਨੱਿਤ ਸ ਵੇਤਨੰ ਲਭਤੇ ਅਨਨ੍ਤਾਯੁਃਸਵ੍ਰੂਪੰ ਸ਼ਸਯ੍ੰ ਸ ਗʼਹ੍ਲਾਿਤ ਚ, ਤੇਨੈਵ ਵਪ੍ਤਾ ਛੇੱਤਾ ਚ
ਯੁਗਪਦ੍ ਆਨਨ੍ਦਤਃ|

ⅩⅩⅩⅦ ਇੱਥੰ ਸਿਤ ਵਪਤਯ੍ੇਕਸ਼੍ਿਛਨਤਯ੍ਨਯ੍ ਇਿਤ ਵਚਨੰ ਿਸੱਧਯ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅩⅧ ਯਤ ਯੂਯੰ ਨ ਪਰ੍ੱਯਸ਼ਰ੍ਾਮਯ੍ਤ ਤਾਦʼਸ਼ੰ ਸ਼ਸਯ੍ੰ ਛੇੱਤੁੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ੈਰਯਮ੍ ਅਨਯ੍ੇ ਜਨਾਃਪਰ੍ੱਯਸ਼ਰ੍ਾਮਯ੍ਨ੍

ਯੂਯੰ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸ਼ਰ੍ਗਸਯ੍ ਫਲਮ੍ ਅਲਭਧਵ੍ਮ੍|
ⅩⅩⅩⅨ ਯਸ੍ਿਮਨ੍ ਕਾਲੇ ਯਦਯ੍ਤ੍ ਕਰ੍ੰਮਾਕਾਰ੍ਸ਼਼ੰ ਤਤ੍ਸਰ੍ੱਵੰ ਸ ਮਹਯ੍ਮ੍ ਅਕਥਯਤ੍ ਤਸਯ੍ਾ ਵਿਨਤਾਯਾ ਇਦੰ

ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਵਾਕਯ੍ੰ ਸ਼ਤਾ ਤੰਨਗਰਿਨਵਾਿਸਨ ਬਹਵਃ ਸ਼ੋਿਮਰੋਣੀਯਲੋਕਾ ਵਯ੍ਸ਼ਵ੍ਸਨ੍|
ⅩⅬ ਤਥਾ ਚ ਤਸਯ੍ਾਨ੍ਿਤਕੇ ਸਮੁਪਸ੍ਥਾਯ ਸਵ੍ੇਸ਼਼ਾਂ ਸੰਿਨਧੌ ਕਿਤਿਚਦ੍ ਿਦਨਾਿਨ ਸ੍ਥਾਤੁੰ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਵਨਯਮ੍

ਅਕੁਰ੍ੱਵਾਨ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸ ਿਦਨਦਯੰ ਤਤ੍ਸ੍ਥਾਨੇ ਨਯ੍ਵਸ਼਼੍ਟਤ੍
ⅩⅬⅠ ਤਤਸ੍ਤਸਯ੍ੋਪਦੇਸ਼ੇਨ ਬਹਵੋ(ਅ)ਪਰੇ ਿਵਸ਼ਵ੍ਸਯ੍
ⅩⅬⅡ ਤਾਂ ਯੋਸ਼਼ਾਮਵਦਨ੍ ਕੇਵਲੰ ਤਵ ਵਾਕਯ੍ੇਨ ਪਰ੍ਤੀਮ ਇਿਤ ਨ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਜਗਤੋ(ਅ)ਿਭਿਸ਼਼ਕ੍ਤਸ੍ਤਾਤੇਿਤ ਤਸਯ੍

ਕਥਾਂ ਸ਼ਤਾ ਵਯੰ ਸਵ੍ਯਮੇਵਾਜ੍ਞਾਸਮਿਹ|
ⅩⅬⅢ ਸਵ੍ਦੇਸ਼ੇ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਕ੍ਤੁਃ ਸਤ੍ਕਾਰੋ ਨਾਸ੍ਤੀਿਤ ਯਦਯ੍ਿਪ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪਰ੍ਮਾਣੰ ਦਤਾਕਥਯਤ੍
ⅩⅬⅣ ਤਥਾਿਪ ਿਦਵਸਦਯਾਤ੍ ਪਰੰ ਸ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸ੍ਥਾਨਾਦ੍ ਗਾਲੀਲੰ ਗਤਵਾਨ੍|
ⅩⅬⅤ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਯੇ ਗਾਲੀਲੀ ਿਲਯਲੋਕਾ ਉਤ੍ਸਵੇ ਗਤਾ ਉਤ੍ਸਵਸਮਯੇ ਿਯਰੂਸ਼ਲਮ੍ ਨਗਰੇ ਤਸਯ੍ ਸਰ੍ੱਵਾਃ

ਿ ਯਾ ਅਪਸ਼ਯ੍ਨ੍ ਤੇ ਗਾਲੀਲਮ੍ ਆਗਤੰ ਤਮ੍ ਆਗʼਹ੍ਲਨ੍|
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ⅩⅬⅥ ਤਤਃ ਪਰਮ੍ ਯੀਸ਼ੁ ਰਯ੍ਸ੍ਿਮਨ੍ ਕਾਨੰਾਨਗਰੇ ਜਲੰ ਦਾਕ੍ਸ਼਼ਾਰਸਮ੍ ਆਕਰੋਤ੍ ਤਤ੍ ਸ੍ਥਾਨੰ ਪੁਨਰਗਾਤ੍|
ਤਸ੍ਿਮੰਨੇਵ ਸਮਯੇ ਕਸਯ੍ਿਚਦ੍ ਰਾਜਸਭਾਸ੍ਤਾਰਸਯ੍ ਪੁਤਃ ਕਫਰ੍ਨਾਹੂਮਪੁਰੀ ਰੋਗਗਰ੍ਸ੍ਤ ਆਸੀਤ੍|

ⅩⅬⅦ ਸ ਯੇਹੂਦੀਯਦੇਸ਼ਾਦ੍ ਯੀਸ਼ੋ ਰ੍ਗਾਲੀਲਾਗਮਨਵਾਰ੍ੱਤਾਂ ਿਨਸ਼ਮਯ੍ ਤਸਯ੍ ਸਮੀਪੰ ਗਤਾ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯ੍
ਵਯ੍ਾਹʼਤਵਾਨ੍ ਮਮ ਪੁਤਸਯ੍ ਪਰ੍ਾਯੇਣ ਕਾਲ ਆਸੰਨਃ ਭਵਾਨ੍ ਆਗਤਯ੍ ਤੰ ਸਵ੍ਸ੍ਥੰ ਕਰੋਤੁ|

ⅩⅬⅧ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਰਕਥਯਦ੍ ਆਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯੰ ਕਰ੍ੰਮ ਿਚਤੰ ਿਚਹ੍ਨੰ ਚ ਨ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਯੂਯੰ ਨ ਪਰ੍ਤਯ੍ੇਸ਼਼ਯ੍ਥ|
ⅩⅬⅨ ਤਤਃ ਸ ਸਭਾਸਦਵਦਤ੍ ਹੇ ਮਹੇੱਛ ਮਮ ਪੁਤੇ ਨ ਮʼਤੇ ਭਵਾਨਾਗੱਛਤ|ੁ
Ⅼ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਮਵਦਦ੍ ਗੱਛ ਤਵ ਪੁਤੋ(ਅ)ਜੀਵੀਤ੍ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਨਕ੍ਤਵਾਕਯ੍ੇ ਸ ਿਵਸ਼ਵ੍ਸਯ੍ ਗਤਵਾਨ੍|
ⅬⅠ ਗਮਨਕਾਲੇ ਮਾਰ੍ਗਮਧਯ੍ੇ ਦਾਸਾਸ੍ਤੰ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ਪਰ੍ਾਪਯ੍ਾਵਦਨ੍ ਭਵਤਃ ਪੁਤੋ(ਅ)ਜੀਵੀਤ੍|
ⅬⅡ ਤਤਃ ਕੰ ਕਾਲਮਾਰਭਯ੍ ਰੋਗਪਰ੍ਤੀਕਾਰਾਰਮ੍ਭੋ ਜਾਤਾ ਇਿਤ ਪʼਸ਼਼੍ਟੇ ਤੈਰੁਕ੍ਤੰ ਹਯ੍ਃ

ਸਾਰ੍ੱਧਦਣ੍ਡਦਯਾਿਧਕਿਦਤੀਯਯਾਮੇ ਤਸਯ੍ ਜਵ੍ਰਤਯ੍ਾਗੋ(ਅ)ਭਵਤ੍|
ⅬⅢ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਕ੍ਸ਼਼ਣੇ ਪਰ੍ੋਕ੍ਤਵਾਨ੍ ਤਵ ਪੁਤੋ(ਅ)ਜੀਵੀਤ੍ ਿਪਤਾ ਤਦ੍ਬੁੱਧਵ੍ਾ ਸਪਿਰਵਾਰੋ ਵਯ੍ਸ਼ਵ੍ਸੀਤ੍|
ⅬⅣ ਿਯਹੂਦੀਯਦੇਸ਼ਾਦ੍ ਆਗਤਯ੍ ਗਾਲੀਿਲ ਯੀਸ਼ੁਰੇਤਦ੍ ਿਦਤੀਯਮ੍ ਆਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯਕਰ੍ੰਮਾਕਰੋਤ੍|

Ⅴ
Ⅰ ਤਤਃ ਪਰੰ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨਾਮ੍ ਉਤ੍ਸਵ ਉਪਸ੍ਿਥਤੇ ਯੀਸ਼ੁ ਿਰਯ੍ਰੂਸ਼ਾਲਮੰ ਗਤਵਾਨ੍|
Ⅱ ਤਸ੍ਿਮੰਨਗਰੇ ਮੇਸ਼਼ਨਾਮ੍ਨ ਦਾਰਸਯ੍ ਸਮੀਪੇ ਇਬਰ੍ੀਯਭਾਸ਼਼ਯਾ ਬੈਥੇਸ੍ਦਾ ਨਾਮ੍ਨਾ ਿਪਸ਼਼੍ਕਿਰਣੀ

ਪਞ੍ਚਘੱਟਯੁਕ੍ਤਾਸੀਤ੍|
Ⅲ ਤਸਯ੍ਾਸ੍ਤੇਸ਼਼ੁ ਘੱਟੇਸ਼਼ੁ ਿਕਲਾਲਕਮ੍ਪਨਮ੍ ਅਪੇਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ ਅਨ੍ਧਖਞ੍ਚਸ਼ੁਸ਼਼੍ਕਾਙ੍ਗਾਦਯੋ ਬਹਵੋ ਰੋਿਗਣਃ

ਪਤਨ੍ਤਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ਿਤ ਸ੍ਮ|
Ⅳ ਯਤੋ ਿਵਸ਼ੇਸ਼਼ਕਾਲੇ ਤਸਯ੍ ਸਰਸੋ ਵਾਿਰ ਸਵ੍ਰ੍ਗੀਯਦੂਤ ਏਤਯ੍ਾਕਮ੍ਪਯਤ੍ ਤਤ੍ਕੀਲਾਲਕਮ੍ਪਨਾਤ੍ ਪਰੰ ਯਃ

ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਰੋਗੀ ਪਰ੍ਥਮੰ ਪਾਨੀਯਮਵਾਰੋਹਤ੍ ਸ ਏਵ ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼਼ਣਾਦ੍ ਰੋਗਮੁਕ੍ਤ(ੋਅ)ਭਵਤ੍|
Ⅴ ਤਦਾਸ਼਼੍ਟਾਿਤੰਸ਼ਦਰ੍ਸ਼਼ਾਿਣ ਯਾਵਦ੍ ਰੋਗਗਰ੍ਸ੍ਤ ਏਕਜਨਸ੍ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸ੍ਥਾਨੇ ਸ੍ਿਥਤਵਾਨ੍|
Ⅵ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤੰ ਸ਼ਿਯਤੰ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਬਹੁਕਾਿਲਕਰੋਗੀਿਤ ਜ੍ਞਾਤਾ ਵਯ੍ਾਹʼਤਵਾਨ੍ ਤੰ ਿਕੰ ਸਵ੍ਸ੍ਥੋ ਬੁਭੂਸ਼਼ਿਸ?
Ⅶ ਤਤੋ ਰੋਗੀ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਹੇ ਮਹੇੱਛ ਯਦਾ ਕੀਲਾਲੰ ਕਮ੍ਪਤੇ ਤਦਾ ਮਾਂ ਪੁਸ਼਼੍ਕਿਰਣੀਮ੍ ਅਵਰੋਹਿਯਤੁੰ ਮਮ ਕੋਿਪ

ਨਾਸ੍ਿਤ, ਤਸ੍ਮਾਨ੍ ਮਮ ਗਮਨਕਾਲੇ ਕਸ਼੍ਿਚਦਨਯ੍ੋ(ਅ)ਗਰ੍ੋ ਗਤਾ ਅਵਰੋਹਿਤ|
Ⅷ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਰਕਥਯਦ੍ ਉੱਿਤਸ਼਼੍ਠ, ਤਵ ਸ਼ੱਯਾਮੁੱਤੋਲਯ੍ ਗʼਹੀਤਾ ਯਾਿਹ|
Ⅸ ਸ ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼਼ਣਾਤ੍ ਸਵ੍ਸ੍ਥੋ ਭੂਤਾ ਸ਼ੱਯਾਮੁੱਤੋਲਯ੍ਾਦਾਯ ਗਤਵਾਨ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੱਿਦਨੰ ਿਵਸ਼ਰ੍ਾਮਵਾਰਃ|
Ⅹ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਿਯਹੂਦੀਯਾਃ ਸਵ੍ਸ੍ਥੰ ਨਰੰ ਵਯ੍ਾਹਰਨ੍ ਅਦਯ੍ ਿਵਸ਼ਰ੍ਾਮਵਾਰੇ ਸ਼ਯਨੀਯਮਾਦਾਯ ਨ ਯਾਤਵਯ੍ਮ੍|
Ⅺ ਤਤਃ ਸ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵੋਚਦ੍ ਯੋ ਮਾਂ ਸਵ੍ਸ੍ਥਮ੍ ਅਕਾਰ੍ਸ਼਼ੀਤ੍ ਸ਼ਯਨੀਯਮ੍ ਉੱਤੋਲਯ੍ਾਦਾਯ ਯਾਤੁੰ ਮਾਂ ਸ ਏਵਾਿਦਸ਼ਤ੍|
Ⅻ ਤਦਾ ਤੇ(ਅ)ਪʼ◌ੱਛਨ੍ ਸ਼ਯਨੀਯਮ੍ ਉੱਤੋਲਯ੍ਾਦਾਯ ਯਾਤੁੰ ਯ ਆਜ੍ਞਾਪਯਤ੍ ਸ ਕਃ?
ⅩⅢ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਕ ਇਿਤ ਸਵ੍ਸ੍ਥੀਭੂਤੋ ਨਾਜਾਨਾਦ੍ ਯਤਸ੍ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸ੍ਥਾਨੇ ਜਨਤਾਸੱਤਾਦ੍ ਯੀਸ਼ੁਃ ਸ੍ਥਾਨਾਨ੍ਤਰਮ੍

ਆਗਮਤ੍|
ⅩⅣਤਤਃ ਪਰੰ ਯੇਸ਼ੁ ਰ੍ਮਨ੍ਿਦਰੇ ਤੰ ਨਰੰ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ਪਰ੍ਾਪਯ੍ਾਕਥਯਤ੍ ਪਸ਼ਯ੍ੇਦਾਨੀਮ੍ ਅਨਾਮਯੋ ਜਾਤੋਿਸ ਯਥਾਿਧਕਾ

ਦੁਰ੍ਦਸ਼ਾ ਨ ਘਟਤੇ ਤੱਧੇਤੋਃ ਪਾਪੰ ਕਰ੍ੰਮ ਪੁਨਰ੍ਮਾਕਾਰ੍ਸ਼਼ੀਃ|
ⅩⅤ ਤਤਃ ਸ ਗਤਾ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨ੍ ਅਵਦਦ੍ ਯੀਸ਼ੁ ਰ੍ਮਾਮ੍ ਅਰੋਿਗਣਮ੍ ਅਕਾਰ੍ਸ਼਼ੀਤ੍|
ⅩⅥ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁ ਿਰਸ਼ਰ੍ਾਮਵਾਰੇ ਕਰ੍ੰਮੇਦʼਸ਼ੰ ਕʼਤਵਾਨ੍ ਇਿਤ ਹੇਤੋ ਿਰਯ੍ਹੂਦੀਯਾਸ੍ਤੰ ਤਾਡਿਯਤਾ ਹਨ੍ਤੁਮ੍

ਅਚੇਸ਼਼੍ਟਨ੍ਤ|
ⅩⅦ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਾਨਾਖਯ੍ਤ੍ ਮਮ ਿਪਤਾ ਯਤ੍ ਕਾਰ੍ੱਯੰ ਕਰੋਿਤ ਤਦਨੁਰੂਪਮ੍ ਅਹਮਿਪ ਕਰੋਿਤ|
ⅩⅧ ਤਤੋ ਿਯਹੂਦੀਯਾਸ੍ਤੰ ਹਨ੍ਤੁੰ ਪੁਨਰਯਤਨ੍ਤ ਯਤੋ ਿਵਸ਼ਰ੍ਾਮਵਾਰੰ ਨਾਮਨਯ੍ਤ ਤਦੇਵ ਕੇਵਲੰ ਨ ਅਿਧਕਨ੍ਤੁ

ਈਸ਼ਵ੍ਰੰ ਸਵ੍ਿਪਤਰੰ ਪਰ੍ੋਚਯ੍ ਸਵ੍ਮਪੀਸ਼ਵ੍ਰਤੁਲਯ੍ੰ ਕʼਤਵਾਨ੍|
ⅩⅨ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਯੀਸ਼ੁਰਵਦਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਹੰ ਯਥਾਰ੍ਥਤਰੰ ਵਦਾਿਮ ਪੁਤਃ ਿਪਤਰੰ ਯਦਯ੍ਤ੍ ਕਰ੍ੰਮ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਤੰ

ਪਸ਼ਯ੍ਿਤ ਤਦਿਤਿਰਕ੍ਤੰ ਸਵ੍ੇੱਛਾਤਃ ਿਕਮਿਪ ਕਰ੍ੰਮ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ| ਿਪਤਾ ਯਤ੍ ਕਰੋਿਤ ਪੁਤੋਿਪ ਤਦੇਵ ਕਰੋਿਤ|
ⅩⅩ ਿਪਤਾ ਪੁਤੇ ਸ੍ਨੇਹੰ ਕਰੋਿਤ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸਵ੍ਯੰ ਯਦਯ੍ਤ੍ ਕਰ੍ੰਮ ਕਰੋਿਤ ਤਤ੍ਸਰ੍ੱਵੰ ਪੁਤੰ ਦਰ੍ਸ਼ਯਿਤ ; ਯਥਾ ਚ

ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਆਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯਜ੍ਞਾਨੰ ਜਿਨਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਤਦਰ੍ਥਮ੍ ਇਤੋਿਪ ਮਹਾਕਰ੍ੰਮ ਤੰ ਦਰ੍ਸ਼ਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
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ⅩⅪ ਵਸ੍ਤੁਤਸ੍ਤੁ ਿਪਤਾ ਯਥਾ ਪਰ੍ਿਮਤਾਨ੍ ਉੱਥਾਪਯ੍ ਸਿਜਵਾਨ੍ ਕਰੋਿਤ ਤਦਤ੍ ਪੁਤੋਿਪ ਯੰ ਯੰ ਇੱਛਿਤ ਤੰ ਤੰ ਸਜੀਵੰ
ਕਰੋਿਤ|

ⅩⅫ ਸਰ੍ੱਵੇ ਿਪਤਰੰ ਯਥਾ ਸਤ੍ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਿਤ ਤਥਾ ਪੁਤਮਿਪ ਸਤ੍ਕਾਰਿਯਤੁੰ ਿਪਤਾ ਸਵ੍ਯੰ ਕਸਯ੍ਾਿਪ ਿਵਚਾਰਮਕʼਤਾ
ਸਰ੍ੱਵਿਵਚਾਰਾਣਾਂ ਭਾਰੰ ਪੁਤੇ ਸਮਰ੍ਿਪਤਵਾਨ੍|

ⅩⅩⅢ ਯਃ ਪੁਤੰ ਸਤ੍ ਕਰੋਿਤ ਸ ਤਸਯ੍ ਪਰ੍ੇਰਕਮਿਪ ਸਤ੍ ਕਰੋਿਤ|
ⅩⅩⅣ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਾਹੰ ਯਥਾਰ੍ਥਤਰੰ ਵਦਾਿਮ ਯੋ ਜਨ ਮਮ ਵਾਕਯ੍ੰ ਸ਼ਤਾ ਮਤ੍ਪਰ੍ੇਰਕੇ ਿਵਸ਼ਵ੍ਿਸਿਤ ਸੋਨਨ੍ਤਾਯੁਃ

ਪਰ੍ਾਪ੍ਨਿਤ ਕਦਾਿਪ ਦਣ੍ਡਬਾਜਨੰ ਨ ਭਵਿਤ ਿਨਧਨਾਦੁੱਥਾਯ ਪਰਮਾਯੁਃ ਪਰ੍ਾਪ੍ਨਿਤ|
ⅩⅩⅤਅਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਿਤਯਥਾਰ੍ਥੰ ਵਦਾਿਮ ਯਦਾ ਮʼਤਾ ਈਸ਼ਵ੍ਰਪੁਤਸਯ੍ ਿਨਨਾਦੰ ਸ਼ਰ੍ੋਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਯੇ ਚ ਸ਼ਰ੍ੋਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਤੇ

ਸਜੀਵਾ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਸਮਯ ਏਤਾਦʼਸ਼ ਆਯਾਿਤ ਵਰਮ੍ ਇਦਾਨੀਮਪਯ੍ੁਪਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ|
ⅩⅩⅥ ਿਪਤਾ ਯਥਾ ਸਵ੍ਯਞ੍ਜੀਵੀ ਤਥਾ ਪੁਤਾਯ ਸਵ੍ਯਞ੍ਜੀਿਵਤਾਿਧਕਾਰੰ ਦੱਤਵਾਨ੍|
ⅩⅩⅦ ਸ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਪੁਤਃ ਏਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਕਾਰਣਾਤ੍ ਿਪਤਾ ਦਣ੍ਡਕਰਣਾਿਧਕਾਰਮਿਪ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਮਰ੍ਿਪਤਵਾਨ੍|
ⅩⅩⅧ ਏਤਦਰ੍ਥੇ ਯੂਯਮ੍ ਆਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯੰ ਨ ਮਨਯ੍ਧਵ੍ੰ ਯਤੋ ਯਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਮਯੇ ਤਸਯ੍ ਿਨਨਾਦੰ ਸ਼ਤਾ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਸ੍ਥਾਃ

ਸਰ੍ੱਵੇ ਬਿਹਰਾਗਿਮਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਸਮਯ ਏਤਾਦʼਸ਼ ਉਪਸ੍ਥਾਸਯ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅨ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਯੇ ਸਤ੍ਕਰ੍ੰਮਾਿਣ ਕʼਤਵਨ੍ਤਸ੍ਤ ਉੱਥਾਯ ਆਯੁਃ ਪਰ੍ਾਪ੍ਸਯ੍ਨ੍ਿਤ ਯੇ ਚ ਕੁਕਰ੍ਮਾਿਣ

ਕʼਤਵਨ੍ਤਸ੍ਤ ਉੱਥਾਯ ਦਣ੍ਡੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਸਯ੍ਨ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅩਅਹੰ ਸਵ੍ਯੰ ਿਕਮਿਪ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨਿਮ ਯਥਾ ਸ਼ੁਣੋਿਮ ਤਥਾ ਿਵਚਾਰਯਾਿਮ ਮਮ ਿਵਚਾਰਞ੍ਚ ਨਯ੍ਾੱਯਃ ਯਤੋਹੰ

ਸਵ੍ੀਯਾਭੀਸ਼਼੍ਟੰ ਨੇਿਹਤਾ ਮਤ੍ਪਰ੍ੇਰਿਯਤੁਃ ਿਪਤੁਿਰਸ਼਼੍ਟਮ੍ ਈਹੇ|
ⅩⅩⅪ ਯਿਦ ਸਵ੍ਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਵ੍ਯੰ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ ਦਦਾਿਮ ਤਿਰ ਤਤ੍ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਮ੍ ਆਗਰ੍ਾਹਯ੍ੰ ਭਵਿਤ ;
ⅩⅩⅫ ਿਕਨ੍ਤੁ ਮਦਰ੍ਥੇ(ਅ)ਪਰੋ ਜਨਃ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ ਦਦਾਿਤ ਮਦਰ੍ਥੇ ਤਸਯ੍ ਯਤ੍ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ ਤਤ੍ ਸਤਯ੍ਮ੍

ਏਤਦਪਯ੍ਹੰ ਜਾਨਾਿਮ|
ⅩⅩⅩⅢ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ ਰਯ੍ੋਹਨੰ ਪਰ੍ਿਤ ਲੋਕੇਸ਼਼ੁ ਪਰ੍ੇਿਰਤੇਸ਼਼ੁ ਸ ਸਤਯ੍ਕਥਾਯਾਂ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਮਦਦਾਤ੍|
ⅩⅩⅩⅣ ਮਾਨੁਸ਼਼ਾਦਹੰ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ ਨਪੇਕ੍ਸ਼਼ੇ ਤਥਾਿਪ ਯੂਯੰ ਯਥਾ ਪਿਰਤਯਧਵ੍ੇ ਤਦਰ੍ਥਮ੍ ਇਦੰ ਵਾਕਯ੍ੰ ਵਦਾਿਮ|
ⅩⅩⅩⅤ ਯੋਹਨ੍ ਦੇਦੀਪਯ੍ਮਾਨ ਦੀਪ ਇਵ ਤੇਜਸਵ੍ੀ ਸ੍ਿਥਤਵਾਨ੍ ਯੂਯਮ੍ ਅਲ੍ਪਕਾਲੰ ਤਸਯ੍ ਦੀਪ੍ਤਯ੍ਾਨਨ੍ਿਦਤੁੰ

ਸਮਮਨਯ੍ਧਵ੍ੰ|
ⅩⅩⅩⅥ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਤ੍ਪਰ੍ਮਾਣਾਦਿਪ ਮਮ ਗੁਰੁਤਰੰ ਪਰ੍ਮਾਣੰ ਿਵਦਯ੍ਤੇ ਿਪਤਾ ਮਾਂ ਪਰ੍ੇਸ਼਼ਯ੍ ਯਦਯ੍ਤ੍ ਕਰ੍ੰਮ ਸਮਾਪਿਯਤੁੰ

ਸ਼ਕ੍ੱਿਤਮਦਦਾਤ੍ ਮਯਾ ਕʼਤੰ ਤੱਤਤ੍ ਕਰ੍ੰਮ ਮਦਰ੍ਥੇ ਪਰ੍ਮਾਣੰ ਦਦਾਿਤ|
ⅩⅩⅩⅦਯਃ ਿਪਤਾ ਮਾਂ ਪਰ੍ੇਿਰਤਵਾਨ੍ ਮੋਿਪ ਮਦਰ੍ਥੇ ਪਰ੍ਮਾਣੰ ਦਦਾਿਤ| ਤਸਯ੍ ਵਾਕਯ੍ੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਕਦਾਿਪ ਨ ਸ਼ਤੰ

ਤਸਯ੍ ਰੂਪਞ੍ਚ ਨ ਦʼਸ਼਼੍ਟੰ
ⅩⅩⅩⅧ ਤਸਯ੍ ਵਾਕਯ੍ਞ੍ਚ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਅਨ੍ਤਃ ਕਦਾਿਪ ਸ੍ਥਾਨੰ ਨਾਪ੍ਨਿਤ ਯਤਃ ਸ ਯੰ ਪਰ੍ੇਿਸ਼਼ਤਵਾਨ੍ ਯੂਯੰ

ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਨ ਿਵਸ਼ਵ੍ਿਸਥ|
ⅩⅩⅩⅨ ਧਰ੍ੰਮਪੁਸ੍ਤਕਾਿਨ ਯੂਯਮ੍ ਆਲੋਚਯਧਵ੍ੰ ਤੈ ਰਾਕਯ੍ੈਰਨਨ੍ਤਾਯੁਃ ਪਰ੍ਾਪ੍ਸਯ੍ਾਮ ਇਿਤ ਯੂਯੰ ਬੁਧਯ੍ਧਵ੍ੇ

ਤੱਧਰ੍ੰਮਪੁਸ੍ਤਕਾਿਨ ਮਦਰ੍ਥੇ ਪਰ੍ਮਾਣੰ ਦਦਿਤ|
ⅩⅬ ਤਥਾਿਪ ਯੂਯੰ ਪਰਮਾਯੁਃਪਰ੍ਾਪ੍ਤਯੇ ਮਮ ਸੰਿਨਿਧਮ੍ ਨ ਿਜਗਿਮਸ਼਼ਥ|
ⅩⅬⅠ ਅਹੰ ਮਾਨੁਸ਼਼ੇਭਯ੍ਃ ਸਤ੍ਕਾਰੰ ਨ ਗʼਹ੍ਲਾਿਮ|
ⅩⅬⅡ ਅਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਜਾਨਾਿਮ; ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮਨ੍ਤਰ ਈਸ਼ਵ੍ਰਪਰ੍ੇਮ ਨਾਸ੍ਿਤ|
ⅩⅬⅢ ਅਹੰ ਿਨਜਿਪਤੁ ਰ੍ਨਾਮ੍ਨਾਗਤੋਸ੍ਿਮ ਤਥਾਿਪ ਮਾਂ ਨ ਗʼਹ੍ਲੀਥ ਿਕਨ੍ਤੁ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਯਿਦ ਸਵ੍ਨਾਮ੍ਨਾ

ਸਮਾਗਿਮਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਤਿਰ ਤੰ ਗਰ੍ਹੀਸ਼਼ਯ੍ਥ|
ⅩⅬⅣਯੂਯਮ੍ਈਸ਼ਵ੍ਰਾਤ੍ ਸਤ੍ਕਾਰੰ ਨ ਿਚਸ਼਼੍ਟਤਾ ਕੇਵਲੰ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਸਤ੍ਕਾਰਮ੍ ਚੇਦ੍ਆਦਧ੍ੱਵੇ ਤਿਰ ਕਥੰ ਿਵਸ਼ਵ੍ਿਸਤੁੰ

ਸ਼ਕ੍ਨੁਥ?
ⅩⅬⅤ ਪੁਤੁਃ ਸਮੀਪੇ(ਅ)ਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਅਪਵਿਦਸ਼਼ਯ੍ਾਮੀਿਤ ਮਾ ਿਚਨ੍ਤਯਤ ਯਸ੍ਿਮਨ੍ , ਯਸ੍ਿਮਨ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ

ਿਵਸ਼ਵ੍ਸਃ ਸਏਵ ਮੂਸਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਅਪਵਦਿਤ|
ⅩⅬⅥ ਯਿਦ ਯੂਯੰ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਵਯ੍ਸ਼ਵ੍ਿਸਸ਼਼ਯ੍ਤ ਤਿਰ ਮੱਯਿਪ ਵਯ੍ਸ਼ਵ੍ਿਸਸ਼਼ਯ੍ਤ, ਯਤ੍ ਸ ਮਿਯ ਿਲਿਖਤਵਾਨ੍|
ⅩⅬⅦ ਤਤੋ ਯਿਦ ਤੇਨ ਿਲਿਖਤਵਾਿਨ ਨ ਪਰ੍ਿਤਥ ਤਿਰ ਮਮ ਵਾਕਯ੍ਾਿਨ ਕਥੰ ਪਰ੍ਤਯ੍ੇਸ਼਼ਯ੍ਥ?
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Ⅵ
Ⅰ ਤਤਃ ਪਰੰ ਯੀਸ਼ੁ ਰ੍ਗਾਲੀਲ੍ ਪਰ੍ਦੇਸ਼ੀਯਸਯ੍ ਿਤਿਵਿਰਯਾਨਾਮ੍ਨਃ ਿਸਨ੍ਧੋਃ ਪਾਰੰ ਗਤਵਾਨ੍|
Ⅱ ਤਤੋ ਵਯ੍ਾਿਧਮੱਲੋਕਸਵ੍ਾਸ੍ਥਯ੍ਕਰਣਰੂਪਾਿਣ ਤਸਯ੍ਾਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯਾਿਣ ਕਰ੍ੰਮਾਿਣ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਬਹਵੋ ਜਨਾਸ੍ਤਤ੍ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍

ਅਗੱਛਨ੍|
Ⅲ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪਰ੍ੱਵਤਮਾਰੁਹਯ੍ ਤਤ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ੈਃ ਸਾਕਮ੍|
Ⅳ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਮਯ ਿਨਸ੍ਤਾਰੋਤ੍ਸਵਨਾਮ੍ਿਨ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨਾਮ ਉਤ੍ਸਵ ਉਪਸ੍ਿਥਤੇ
Ⅴ ਯੀਸ਼ੁ ਰ੍ਨੇਤੇ ਉੱਤੋਲਯ੍ ਬਹੁਲੋਕਾਨ੍ ਸਵ੍ਸਮੀਪਾਗਤਾਨ੍ ਿਵਲੋਕਯ੍ ਿਫਿਲਪੰ ਪʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍ ਏਤੇਸ਼਼ਾਂ ਭੋਜਨਾਯ

ਭੋਜਦਵਯ੍ਾਿਣ ਵਯੰ ਕੁਤ ੇਤੁੰ ਸ਼ਕਮਃ?
Ⅵ ਵਾਕਯ੍ਿਮਦੰ ਤਸਯ੍ ਪਰੀਕ੍ਸ਼਼ਾਰ੍ਥਮ੍ ਅਵਾਦੀਤ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਤ੍ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਤਤ੍ ਸਵ੍ਯਮ੍ ਅਜਾਨਾਤ੍|
Ⅶ ਿਫਿਲਪਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵੋਚਤ੍ ਏਤੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਏਕੈਕੋ ਯਦਯ੍ਲ੍ਪਮ੍ ਅਲ੍ਪੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਨਿਤ ਤਿਰ ਮੁਦਾਪਾਦਿਦਸ਼ਤੇਨ ੀਤਪੂਪਾ

ਅਿਪ ਨਯ੍ੂਨਾ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ|
Ⅷ ਿਸ਼ਮੋਨ੍ ਿਪਤਰਸਯ੍ ਭਾਤਾ ਆਨ੍ਿਦਯਾਖਯ੍ਃ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਣਾਮੇਕੋ ਵਯ੍ਾਹʼਤਵਾਨ੍
Ⅸ ਅਤ ਕਸਯ੍ਿਚਦ੍ ਬਾਲਕਸਯ੍ ਸਮੀਪੇ ਪਞ੍ਚ ਯਾਵਪੂਪਾਃ ਕ੍ਸ਼਼ੁਦਮਤ੍ਸਯ੍ਦਯਞ੍ਚ ਸਨ੍ਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਲੋਕਾਨਾਂ

ਏਤਾਵਾਤਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਤੈਃ ਿਕੰ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ?
Ⅹ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਯੀਸ਼ੁਰਵਦਤ੍ ਲੋਕਾਨੁਪਵੇਸ਼ਯਤ ਤਤ ਬਹੁਯਵਸਸੱਤਾਤ੍ ਪਞ੍ਚਸਹਸ੍ਤੇਭਯ੍ੋ ਨਯ੍ੂਨਾ ਅਿਧਕਾ ਵਾ

ਪੁਰੁਸ਼਼ਾ ਭੂਮਯ੍ਾਮ੍ ਉਪਾਿਵਸ਼ਨ੍|
Ⅺ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਾਨ੍ ਪੂਪਾਨਾਦਾਯ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਗੁਣਾਨ੍ ਕੀਰ੍ੱਤਿਯਤਾ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ੇਸ਼਼ੁ ਸਮਾਰ੍ਪਯਤ੍ ਤਤਸ੍ਤੇ ਤੇਭਯ੍

ਉਪਿਵਸ਼਼੍ਟਲੋਕੇਭਯ੍ਃ ਪੂਪਾਨ੍ ਯਥੇਸ਼਼੍ਟਮਤ੍ਸਯ੍ਞ੍ਚ ਪਰ੍ਾਦੁਃ|
Ⅻ ਤੇਸ਼਼ੁ ਤʼਪ੍ਤੇਸ਼਼ੁ ਸ ਤਾਨਵੋਚਦ੍ ਏਤੇਸ਼਼ਾਂ ਿਕਞ੍ਿਚਦਿਪ ਯਥਾ ਨਾਪਚੀਯਤੇ ਤਥਾ ਸਰ੍ੱਵਾਣਯ੍ਵਿਸ਼ਸ਼਼੍ਟਾਿਨ

ਸੰਗʼਹ੍ਲੀਤ|
ⅩⅢ ਤਤਃ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਭੋਜਨਾਤ੍ ਪਰੰ ਤੇ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਪਞ੍ਚਾਨਾਂ ਯਾਵਪੂਪਾਨਾਂ ਅਵਿਸ਼ਸ਼਼੍ਟਾਨਯ੍ਿਖਲਾਿਨ ਸੰਗʼਹਯ੍

ਦਾਦਸ਼ਡੱਲਕਾਨ੍ ਅਪੂਰਯਨ੍|
ⅩⅣ ਅਪਰੰ ਯੀਸ਼ੋਰੇਤਾਦʼਸ਼ੀਮ੍ ਆਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯਿ ਯਾਂ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਲੋਕਾ ਿਮਥੋ ਵਕ੍ਤੁਮਾਰੇਿਭਰੇ ਜਗਿਤ ਯਸਯ੍ਾਗਮਨੰ

ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਸ ਏਵਾਯਮ੍ ਅਵਸ਼ਯ੍ੰ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਕ੍ੱਤਾ|
ⅩⅤ ਅਤਏਵ ਲੋਕਾ ਆਗਤਯ੍ ਤਮਾ ਮਯ੍ ਰਾਜਾਨੰ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਈਦʼਸ਼ੰ ਮਾਨਸੰ ਿਵਜ੍ਞਾਯ

ਪੁਨਸ਼੍ਚ ਪਰ੍ੱਵਤਮ੍ ਏਕਾਕੀ ਗਤਵਾਨ੍|
ⅩⅥਸਾਯੰਕਾਲ ਉਪਸ੍ਿਥਤੇ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾ ਜਲਿਧਤਟੰ ਵਿਜਤਾ ਨਾਵਮਾਰੁਹਯ੍ ਨਗਰਿਦਿਸ਼ ਿਸਨ੍ਧੌ ਵਾਹਿਯਤਾਗਮਨ੍|
ⅩⅦ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਮਯੇ ਿਤਿਮਰ ਉਪਾਿਤਸ਼਼੍ਠਤ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੀਸ਼਼ੁਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸਮੀਪੰ ਨਾਗੱਛਤ੍|
ⅩⅧ ਤਦਾ ਪਰ੍ਬਲਪਵਨਵਹਨਾਤ੍ ਸਾਗਰੇ ਮਹਾਤਰਙ੍ਗੋ ਭਿਵਤੁਮ੍ ਆਰੇਭੇ|
ⅩⅨਤਤਸ੍ਤੇ ਵਾਹਿਯਤਾ ਿਦਤਾਨ੍ ੋਸ਼ਾਨ੍ ਗਤਾਃ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਯੀਸ਼ੁੰ ਜਲਧੇਰੁਪਿਰ ਪਦ੍ਭਯ੍ਾਂ ਵਜਨ੍ਤੰ ਨੌਕਾਨ੍ਿਤਕਮ੍

ਆਗੱਛਨ੍ਤੰ ਿਵਲੋਕਯ੍ ਤਾਸਯੁਕ੍ਤਾ ਅਭਵਨ੍
ⅩⅩ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਤਾਨੁਕ੍ੱਤਵਾਨ੍ ਅਯਮਹੰ ਮਾ ਭੈਸ਼਼੍ਟ|
ⅩⅪ ਤਦਾ ਤੇ ਤੰ ਸਵ੍ੈਰੰ ਨਾਿਵ ਗʼਹੀਤਵਨ੍ਤਃ ਤਦਾ ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼਼ਣਾਦ੍ ਉੱਿਦਸ਼਼੍ਟਸ੍ਥਾਨੇ ਨੌਰੁਪਾਸ੍ਥਾਤ੍|
ⅩⅫ ਯਯਾ ਨਾਵਾ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾ ਅਗੱਛਨ੍ ਤਦਨਯ੍ਾ ਕਾਿਪ ਨੌਕਾ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸ੍ਥਾਨੇ ਨਾਸੀਤ੍ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਃ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ੈਃ

ਸਾਕੰ ਨਾਗਮਤ੍ ਕੇਵਲਾਃ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾ ਅਗਮਨ੍ ਏਤਤ੍ ਪਾਰਸ੍ਥਾ ਲੋਕਾ ਜ੍ਞਾਤਵਨ੍ਤਃ|
ⅩⅩⅢ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਤਃ ਪਰੰ ਪਰ੍ਭੁ ਰਯ੍ਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਗੁਣਾਨ੍ ਅਨੁਕੀਰ੍ੱਤਯ੍ ਲੋਕਾਨ੍ ਪੂਪਾਨ੍ ਅਭੋਜਯਤ੍

ਤਤ੍ਸ੍ਥਾਨਸਯ੍ ਸਮੀਪਸ੍ਥਿਤਿਵਿਰਯਾਯਾ ਅਪਰਾਸ੍ਤਰਣਯ ਆਗਮਨ੍|
ⅩⅩⅣਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਤ ਨਾਸ੍ਿਤ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾ ਅਿਪ ਤਤ ਨਾ ਸਨ੍ਿਤ ਲੋਕਾ ਇਿਤ ਿਵਜ੍ਞਾਯ ਯੀਸ਼ੁੰ ਗਵੇਸ਼਼ਿਯਤੁੰ ਤਰਿਣਿਭਃ

ਕਫਰ੍ਨਾਹੂਮ੍ ਪੁਰੰ ਗਤਾਃ|
ⅩⅩⅤ ਤਤਸ੍ਤੇ ਸਿਰਤ੍ਪਤੇਃ ਪਾਰੇ ਤੰ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ ਪਰ੍ਾਵੋਚਨ੍ ਹੇ ਗੁਰੋ ਭਵਾਨ੍ ਅਤ ਸ੍ਥਾਨੇ ਕਦਾਗਮਤ੍?
ⅩⅩⅥ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਾਨ੍ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵਾਦੀਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਹੰ ਯਥਾਰ੍ਥਤਰੰ ਵਦਾਿਮ ਆਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯਕਰ੍ੰਮਦਰ੍ਸ਼ਨਾੱਧੇਤੋ ਰ੍ਨ

ਿਕਨ੍ਤੁ ਪੂਪਭੋਜਨਾਤ੍ ਤੇਨ ਤʼਪ੍ਤਤਾਞ੍ਚ ਮਾਂ ਗਵੇਸ਼਼ਯਥ|
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ⅩⅩⅦ ਕ੍ਸ਼਼ਯਣੀਯਭਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਾਰ੍ਥੰ ਮਾ ਸ਼ਰ੍ਾਿਮਸ਼਼੍ਟ ਿਕਨ੍ਤਨ੍ਤਾਯੁਰ੍ਭਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਾਰ੍ਥੰ ਸ਼ਰ੍ਾਮਯ੍ਤ, ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤਾਦʼਸ਼ੰ
ਭਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ ਮਨੁਜਪੁਤੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਭਯ੍ੰ ਦਾਸਯ੍ਿਤ; ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਤਾਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰਃ ਪਰ੍ਮਾਣੰ ਪਰ੍ਾਦਾਤ੍|

ⅩⅩⅧ ਤਦਾ ਤੇ(ਅ)ਪʼ◌ੱਛਨ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਾਿਭਮਤੰ ਕਰ੍ੰਮ ਕਰ੍ੱਤੁਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਿਭਃ ਿਕੰ ਕਰ੍ੱਤਵਯ੍?ੰ
ⅩⅩⅨ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਰਵਦਦ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ ਯੰ ਪਰ੍ੈਰਯਤ੍ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਵਸ਼ਵ੍ਸਨਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਾਿਭਮਤੰ ਕਰ੍ੰਮ|
ⅩⅩⅩ ਤਦਾ ਤੇ ਵਯ੍ਾਹਰਨ੍ ਭਵਤਾ ਿਕੰ ਲਕ੍ਸ਼਼ਣੰ ਦਰ੍ਿਸ਼ਤੰ ਯੱਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਭਵਿਤ ਿਵਸ਼ਵ੍ਿਸਸ਼਼ਯ੍ਾਮਃ? ਤਯਾ ਿਕੰ ਕਰ੍ੰਮ

ਕʼਤ?ੰ
ⅩⅩⅪ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪੂਰ੍ੱਵਪੁਰੁਸ਼਼ਾ ਮਹਾਪਰ੍ਾਨ੍ਤਰੇ ਮਾਨੰਾਂ ਭੋਕ੍ੱਤੁੰ ਪਰ੍ਾਪੁਃ ਯਥਾ ਿਲਿਪਰਾਸ੍ਤ|ੇ ਸਵ੍ਰ੍ਗੀਯਾਿਣ ਤੁ

ਭਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਾਿਣ ਪਰ੍ਦਦੌ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰਃ|
ⅩⅩⅫ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਰਵਦਦ੍ ਅਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਿਤਯਥਾਰ੍ਥੰ ਵਦਾਿਮ ਮੂਸਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਭਯ੍ੰ ਸਵ੍ਰ੍ਗੀਯੰ ਭਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ ਨਾਦਾਤ੍

ਿਕਨ੍ਤੁ ਮਮ ਿਪਤਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਭਯ੍ੰ ਸਵ੍ਰ੍ਗੀਯੰ ਪਰਮੰ ਭਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ ਦਦਾਿਤ|
ⅩⅩⅩⅢ ਯਃ ਸਵ੍ਰ੍ਗਾਦਵਰੁਹਯ੍ ਜਗਤੇ ਜੀਵਨੰ ਦਦਾਿਤ ਸ ਈਸ਼ਵ੍ਰਦੱਤਭਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਰੂਪਃ|
ⅩⅩⅩⅣ ਤਦਾ ਤੇ ਪਰ੍ਾਵੋਚਨ੍ ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ ਭਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਿਮਦੰ ਿਨਤਯ੍ਮਸ੍ਮਭਯ੍ੰ ਦਦਾਤੁ|
ⅩⅩⅩⅤ ਯੀਸ਼ੁਰਵਦਦ੍ ਅਹਮੇਵ ਜੀਵਨਰੂਪੰ ਭਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ ਯੋ ਜਨ ਮਮ ਸੰਿਨਿਧਮ੍ ਆਗੱਛਿਤ ਸ ਜਾਤੁ ਕ੍ਸ਼਼ੁਧਾਰ੍ੱਤੋ ਨ

ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ, ਤਥਾ ਯੋ ਜਨ ਮਾਂ ਪਰ੍ਤਯ੍ੇਿਤ ਸ ਜਾਤੁ ਤʼਸ਼਼ਾਰ੍ੱਤੋ ਨ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅩⅥ ਮਾਂ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾਿਪ ਯੂਯੰ ਨ ਿਵਸ਼ਵ੍ਿਸਥ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਹਮ੍ ਇਤਯ੍ਵੋਚੰ|
ⅩⅩⅩⅦ ਿਪਤਾ ਮਹਯ੍ੰ ਯਾਵਤੋ ਲੋਕਾਨਦਦਾਤ੍ ਤੇ ਸਰ੍ੱਵ ਏਵ ਮਮਾਨ੍ਿਤਕਮ੍ਆਗਿਮਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚੱਚ ਮਮ

ਸੰਿਨਿਧਮ੍ ਆਯਾਸਯ੍ਿਤ ਤੰ ਕੇਨਾਿਪ ਪਰ੍ਕਾਰੇਣ ਨ ਦੂਰੀਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ|
ⅩⅩⅩⅧ ਿਨਜਾਿਭਮਤੰ ਸਾਧਿਯਤੁੰ ਨ ਿਹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪਰ੍ੇਰਿਯਤੁਰਿਭਮਤੰ ਸਾਧਿਯਤੁੰ ਸਵ੍ਰ੍ਗਾਦ੍ ਆਗਤੋਸ੍ਿਮ|
ⅩⅩⅩⅨ ਸ ਯਾਨ੍ ਯਾਨ੍ ਲੋਕਾਨ੍ ਮਹਯ੍ਮਦਦਾਤ੍ ਤੇਸ਼਼ਾਮੇਕਮਿਪ ਨ ਹਾਰਿਯਤਾ ਸ਼ੇਸ਼਼ਿਦਨੇ ਸਰ੍ੱਵਾਨਹਮ੍

ਉੱਥਾਪਯਾਿਮ ਇਦੰ ਮਤ੍ਪਰ੍ੇਰਿਯਤੁਃ ਿਪਤੁਰਿਭਮਤ|ੰ
ⅩⅬ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਨ੍ ਮਾਨਵਸੁਤੰ ਿਵਲੋਕਯ੍ ਿਵਸ਼ਵ੍ਿਸਿਤ ਸ ਸ਼ੇਸ਼਼ਿਦਨੇ ਮਯੋੱਥਾਿਪਤਃ ਸਨ੍ ਅਨਨ੍ਤਾਯੁਃ ਪਰ੍ਾਪ੍ਸਯ੍ਿਤ

ਇਿਤ ਮਤ੍ਪਰ੍ੇਰਕਸਯ੍ਾਿਭਮਤ|ੰ
ⅩⅬⅠ ਤਦਾ ਸਵ੍ਰ੍ਗਾਦ੍ ਯਦ੍ ਭਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਮ੍ ਅਵਾਰੋਹਤ੍ ਤਦ੍ ਭਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਮ੍ ਅਹਮੇਵ ਿਯਹੂਦੀਯਲੋਕਾਸ੍ਤਸਯ੍ੈਤਦ੍ ਵਾਕਯ੍ੇ

ਿਵਵਦਮਾਨਾ ਵਕ੍ੱਤੁਮਾਰੇਿਭਰੇ
ⅩⅬⅡ ਯੂਸ਼਼ਫਃ ਪੁਤੋ ਯੀਸ਼ੁ ਰਯ੍ਸਯ੍ ਮਾਤਾਿਪਤਰੌ ਵਯੰ ਜਾਨੀਮ ਏਸ਼਼ ਿਕੰ ਸਏਵ ਨ? ਤਿਰ ਸਵ੍ਰ੍ਗਾਦ੍ ਅਵਾਰੋਹਮ੍

ਇਿਤ ਵਾਕਯ੍ੰ ਕਥੰ ਵਕ੍ੱਿਤ?
ⅩⅬⅢ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਾਨ੍ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵਦਤ੍ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਮਾ ਿਵਵਦਧਵ੍ੰ
ⅩⅬⅣ ਮਤ੍ਪਰ੍ੇਰਕੇਣ ਿਪਤਾ ਨਾਕʼਸ਼਼੍ਟਃ ਕੋਿਪ ਜਨ ਮਮਾਨ੍ਿਤਕਮ੍ ਆਯਾਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ ਿਕਨ੍ਤਾਗਤੰ ਜਨੰ

ਚਰਮੇ(ਅ)ਹ੍ਿਨ ਪਰ੍ੋੱਥਾਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ|
ⅩⅬⅤ ਤੇ ਸਰ੍ੱਵ ਈਸ਼ਵ੍ਰੇਣ ਿਸ਼ਕ੍ਿਸ਼਼ਤਾ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਨਾਂ ਗਰ੍ਨ੍ਥੇਸ਼਼ੁ ਿਲਿਪਿਰੱਥਮਾਸ੍ਤੇ ਅਤੋ ਯਃ

ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਿਪਤੁਃ ਸਕਾਸ਼ਾਤ੍ ਸ਼ਤਾ ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਤੇ ਸ ਏਵ ਮਮ ਸਮੀਪਮ੍ ਆਗਿਮਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
ⅩⅬⅥ ਯ ਈਸ਼ਵ੍ਰਾਦ੍ ਅਜਾਯਤ ਤੰ ਿਵਨਾ ਕੋਿਪ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ੋ ਜਨਕੰ ਨਾਦਰ੍ਸ਼ਤ੍ ਕੇਵਲਃ ਸਏਵ ਤਾਤਮ੍ ਅਦਾਕ੍ਸ਼਼ੀਤ੍|
ⅩⅬⅦ ਅਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਯਥਾਰ੍ਥਤਰੰ ਵਦਾਿਮ ਯੋ ਜਨ ਮਿਯ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੰ ਕਰੋਿਤ ਸੋਨਨ੍ਤਾਯੁਃ ਪਰ੍ਾਪ੍ਨਿਤ|
ⅩⅬⅧ ਅਹਮੇਵ ਤੱਜੀਵਨਭਕ੍ਸ਼਼ਯ੍|ੰ
ⅩⅬⅨ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਪੂਰ੍ੱਵਪੁਰੁਸ਼਼ਾ ਮਹਾਪਰ੍ਾਨ੍ਤਰੇ ਮੰਨਾਭਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ ਭੂਕ੍ੱਤਾਿਪ ਮʼਤਾਃ
Ⅼ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਦ੍ਭਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ ਸਵ੍ਰ੍ਗਾਦਾਗੱਛਤ੍ ਤਦ੍ ਯਿਦ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਭੁਙ੍ਕ੍ੱਤੇ ਤਿਰ ਸ ਨ ਿਮਰ੍ਯਤੇ|
ⅬⅠ ਯੱਜੀਵਨਭਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ ਸਵ੍ਰ੍ਗਾਦਾਗੱਛਤ੍ ਸੋਹਮੇਵ ਇਦੰ ਭਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ ਯੋ ਜਨ ਭੁਙ੍ਕ੍ੱਤੇ ਸ ਿਨਤਯ੍ਜੀਵੀ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

ਪੁਨਸ਼੍ਚ ਜਗਤੋ ਜੀਵਨਾਰ੍ਥਮਹੰ ਯਤ੍ ਸਵ੍ਕੀਯਿਪਿਸ਼ਤੰ ਦਾਸਯ੍ਾਿਮ ਤਦੇਵ ਮਯਾ ਿਵਤਿਰਤੰ ਭਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਮ੍|
ⅬⅡ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਿਯਹੂਦੀਯਾਃ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਿਵਵਦਮਾਨਾ ਵਕ੍ੱਤੁਮਾਰੇਿਭਰੇ ਏਸ਼਼ ਭੋਜਨਾਰ੍ਥੰ ਸਵ੍ੀਯੰ ਪਲਲੰ ਕਥਮ੍

ਅਸ੍ਮਭਯ੍ੰ ਦਾਸਯ੍ਿਤ?
ⅬⅢਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਾਨ੍ਆਵੋਚਦ੍ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਹੰ ਯਥਾਰ੍ਥਤਰੰ ਵਦਾਿਮ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਪੁਤਸਯ੍ਾਿਮਸ਼਼ੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਨ ਭੁਕ੍ੱਤੇ

ਤਸਯ੍ ਰੁਿਧਰੇ ਚ ਨ ਪੀਤੇ ਜੀਵਨੇਨ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸਮ੍ਬਨ੍ਧੋ ਨਾਸ੍ਿਤ|
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ⅬⅣ ਯੋ ਮਮਾਿਮਸ਼਼ੰ ਸਵ੍ਾਦਿਤ ਮਮ ਸੁਿਧਰਞ੍ਚ ਿਪਵਿਤ ਸੋਨਨ੍ਤਾਯੁਃ ਪਰ੍ਾਪ੍ਨਿਤ ਤਤਃ ਸ਼ੇਸ਼਼ੇ(ਅ)ਹ੍ਿਨ ਤਮਹਮ੍
ਉੱਥਾਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ|

ⅬⅤ ਯਤੋ ਮਦੀਯਮਾਿਮਸ਼਼ੰ ਪਰਮੰ ਭਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ ਤਥਾ ਮਦੀਯੰ ਸ਼ੋਿਣਤੰ ਪਰਮੰ ਪੇਯੰ|
ⅬⅥ ਯੋ ਜਨ ਮਦੀਯੰ ਪਲਲੰ ਸਵ੍ਾਦਿਤ ਮਦੀਯੰ ਰੁਿਧਰਞ੍ਚ ਿਪਵਿਤ ਸ ਮਿਯ ਵਸਿਤ ਤਸ੍ਿਮੰਨਹਞ੍ਚ ਵਸਾਿਮ|
ⅬⅦ ਮਤ੍ਪਰ੍ੇਰਿਯਤਾ ਜੀਵਤਾ ਤਾਤੇਨ ਯਥਾਹੰ ਜੀਵਾਿਮ ਤਦਦ੍ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਨ੍ ਮਾਮੱਿਤ ਸੋਿਪ ਮਯਾ ਜੀਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
ⅬⅧਯਦ੍ਭਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ ਸਵ੍ਰ੍ਗਾਦਾਗੱਛਤ੍ ਤਿਦਦੰ ਯਨ੍ਮਾਨੰਾਂ ਸਵ੍ਾਿਦਤਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਿਪਤਰੋ(ਅ)ਿਮਰ੍ਯਨ੍ਤ ਤਾਦʼਸ਼ਮ੍ਇਦੰ

ਭਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ ਨ ਭਵਿਤ ਇਦੰ ਭਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ ਯੋ ਭਕ੍ਸ਼਼ਿਤ ਸ ਿਨਤਯ੍ੰ ਜੀਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
ⅬⅨ ਯਦਾ ਕਫਰ੍ਨਾਹੂਮ੍ ਪੁਰ੍ੱਯਾਂ ਭਜਨਗੇਹੇ ਉਪਾਿਦਸ਼ਤ੍ ਤਦਾ ਕਥਾ ਏਤਾ ਅਕਥਯਤ੍|
ⅬⅩ ਤਦੇੱਥੰ ਸ਼ਤਾ ਤਸਯ੍ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਣਾਮ੍ ਅਨੇਕੇ ਪਰਸ੍ਪਰਮ੍ ਅਕਥਯਨ੍ ਇਦੰ ਗਾਢੰ ਵਾਕਯ੍ੰ ਵਾਕਯ੍ਮੀਦʼਸ਼ੰ ਕਃ

ਸ਼ਰ੍ੋਤੁੰ ਸ਼ਕਯਾਤ੍?
ⅬⅪ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੀਸ਼ੁਃ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਣਾਮ੍ ਇੱਥੰ ਿਵਵਾਦੰ ਸਵ੍ਿਚੱਤੇ ਿਵਜ੍ਞਾਯ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਇਦੰ ਵਾਕਯ੍ੰ ਿਕੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ

ਿਵਘ੍ਨੰ ਜਨਯਿਤ?
ⅬⅫ ਯਿਦ ਮਨੁਜਸੁਤੰ ਪੂਰ੍ੱਵਵਾਸਸ੍ਥਾਨਮ੍ ਊਰ੍ਦ੍ੱਵੰ ਗੱਛਨ੍ਤੰ ਪਸ਼ਯ੍ਥ ਤਿਰ ਿਕੰ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ?
ⅬⅩⅢ ਆਤ੍ਮੈਵ ਜੀਵਨਦਾਯਕਃ ਵਪੁ ਰ੍ਿਨਸ਼਼੍ਫਲੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਭਯ੍ਮਹੰ ਯਾਿਨ ਵਚਾਿਂਸ ਕਥਯਾਿਮ ਤਾਨਯ੍ਾਤ੍ਮਾ

ਜੀਵਨਞ੍ਚ|
ⅬⅩⅣ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਮਧਯ੍ੇ ਕੇਚਨ ਅਿਵਸ਼ਵ੍ਾਿਸਨਃ ਸਨ੍ਿਤ ਕੇ ਕੇ ਨ ਿਵਸ਼ਵ੍ਸਨ੍ਿਤ ਕੋ ਵਾ ਤੰ ਪਰਕਰੇਸ਼਼ੁ

ਸਮਰ੍ਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਤਾਨ੍ ਯੀਸ਼ੁਰਾਪਰ੍ਥਮਾਦ੍ ਵੇੱਿਤ|
ⅬⅩⅤ ਅਪਰਮਿਪ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਅਸ੍ਮਾਤ੍ ਕਾਰਣਾਦ੍ ਅਕਥਯੰ ਿਪਤੁਃ ਸਕਾਸ਼ਾਤ੍ ਸ਼ਕ੍ੱਿਤਮਪਰ੍ਾਪਯ੍ ਕੋਿਪ

ਮਮਾਨ੍ਿਤਕਮ੍ ਆਗਨ੍ਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ|
ⅬⅩⅥ ਤਤ੍ਕਾਲੇ(ਅ)ਨੇਕੇ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾ ਵਯ੍ਾਘੁਟਯ੍ ਤੇਨ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਪੁਨ ਰ੍ਨਾਗੱਛਨ੍|
ⅬⅩⅦ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁ ਰ੍ਦਾਦਸ਼ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਨ੍ ਉਕ੍ੱਤਵਾਨ੍ ਯੂਯਮਿਪ ਿਕੰ ਯਾਸਯ੍ਥ?
ⅬⅩⅧ ਤਤਃ ਿਸ਼ਮੋਨ੍ ਿਪਤਰਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵੋਚਤ੍ ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ ਕਸਯ੍ਾਭਯ੍ਰ੍ਣੰ ਗਿਮਸ਼਼ਯ੍ਾਮਃ?
ⅬⅩⅨਅਨਨ੍ਤਜੀਵਨਦਾਿਯਨਯ੍ੋ ਯਾਃ ਕਥਾਸ੍ਤਾਸ੍ਤਵੈਵ| ਭਵਾਨ੍ ਅਮਰੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ਾਿਭਿਸ਼਼ਕ੍ੱਤਪੁਤ ਇਿਤ ਿਵਸ਼ਵ੍ਸਯ੍

ਿਨਸ਼੍ਿਚਤੰ ਜਾਨੀਮਃ|
ⅬⅩⅩ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਰਵਦਤ੍ ਿਕਮਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਦਾਦਸ਼ਜਨਾਨ੍ ਮਨਨੀਤਾਨ੍ ਨ ਕʼਤਵਾਨ੍? ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ

ਮਧਯ੍ੇਿਪ ਕਸ਼੍ਿਚਦੇਕੋ ਿਵਘ੍ਨਕਾਰੀ ਿਵਦਯ੍ਤੇ|
ⅬⅩⅪਇਮਾਂ ਕਥੰ ਸ ਿਸ਼ਮੋਨਃ ਪੁਤਮ੍ ਈਸ਼਼੍ਕਰੀਯੋਤੀਯੰ ਿਯਹੂਦਾਮ੍ ਉੱਿਦਸ਼ਯ੍ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਯਤੋ ਦਾਦਸ਼ਾਨਾਂ ਮਧਯ੍ੇ

ਗਿਣਤਃ ਸ ਤੰ ਪਰਕਰੇਸ਼਼ੁ ਸਮਰ੍ਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

Ⅶ
Ⅰ ਤਤਃ ਪਰੰ ਿਯਹੂਦੀਯਲੋਕਾਸ੍ਤੰ ਹਨ੍ਤੁੰ ਸਮੈਹਨ੍ਤ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਯੀਸ਼ੁ ਿਰਯ੍ਹੂਦਾਪਰ੍ਦੇਸ਼ੇ ਪਰ੍ੱਯਿਟਤੁੰ ਨੇੱਛਨ੍ ਗਾਲੀਲ੍

ਪਰ੍ਦੇਸ਼ੇ ਪਰ੍ੱਯਿਟਤੁੰ ਪਰ੍ਾਰਭਤ|
Ⅱ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਮਯੇ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨਾਂ ਦੂਸ਼਼ਯ੍ਵਾਸਨਾਮੋਤ੍ਸਵ ਉਪਸ੍ਿਥਤੇ
Ⅲ ਤਸਯ੍ ਭਾਤਰਸ੍ਤਮ੍ ਅਵਦਨ੍ ਯਾਿਨ ਕਰ੍ੰਮਾਿਣ ਤਯਾ ਿ ਯਨ੍ਤੇ ਤਾਿਨ ਯਥਾ ਤਵ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਃ ਪਸ਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ

ਤਦਰ੍ਥੰ ਤਿਮਤਃ ਸ੍ਥਾਨਾਦ੍ ਿਯਹੂਦੀਯਦੇਸ਼ੰ ਵਜ|
Ⅳ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਸਵ੍ਯੰ ਪਰ੍ਿਚਕਾਿਸ਼ਸ਼਼ਿਤ ਸ ਕਦਾਿਪ ਗੁਪ੍ਤੰ ਕਰ੍ੰਮ ਨ ਕਰੋਿਤ ਯਦੀਦʼਸ਼ੰ ਕਰ੍ੰਮ ਕਰੋਿਸ਼਼ ਤਿਰ

ਜਗਿਤ ਿਨਜੰ ਪਿਰਚਾਯਯ|
Ⅴ ਯਤਸ੍ਤਸਯ੍ ਭਾਤਰੋਿਪ ਤੰ ਨ ਿਵਸ਼ਵ੍ਸਨ੍ਿਤ|
Ⅵ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਾਨ੍ ਅਵੋਚਤ੍ ਮਮ ਸਮਯ ਇਦਾਨੀਂ ਨਪਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸਮਯਃ ਸਤਤਮ੍

ਉਪਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ|
Ⅶ ਜਗਤੋ ਲੋਕਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਰੁ̓ ਤੀਿਯਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕਵਨ੍ਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਮਾਮੇਵ ਰੁʼਤੀਯਨ੍ਤੇ ਯਤਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਕਰ੍ਮਾਿਣ

ਦੁਸ਼਼੍ਟਾਿਨ ਤਤ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਿਮਦਮ੍ ਅਹੰ ਦਦਾਿਮ|
Ⅷ ਅਤਏਵ ਯੂਯਮ੍ ਉਤ੍ਸਵੇ(ਅ)ਸ੍ਿਮਨ੍ ਯਾਤ ਨਾਹਮ੍ ਇਦਾਨੀਮ੍ ਅਸ੍ਿਮੰਨੁਤ੍ਸਵੇ ਯਾਿਮ ਯਤੋ ਮਮ ਸਮਯ

ਇਦਾਨੀਂ ਨ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਃ|



John Ⅶ:Ⅸ 125 John Ⅶ:ⅩⅩⅩⅥ

Ⅸ ਇਿਤ ਵਾਕਯ੍ਮ੍ ਉਕ੍ੱਤਾ ਸ ਗਾਲੀਿਲ ਸ੍ਿਥਤਵਾਨ੍
Ⅹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਸਯ੍ ਭਾਤʼਸ਼਼ੁ ਤਤ ਪਰ੍ਸ੍ਿਥਤੇਸ਼਼ੁ ਸਤ੍ਸੁ ਸੋ(ਅ)ਪਰ੍ਕਟ ਉਤ੍ਸਵਮ੍ ਅਗੱਛਤ੍|
Ⅺ ਅਨਨ੍ਤਰਮ੍ ਉਤ੍ਸਵਮ੍ ਉਪਸ੍ਿਥਤਾ ਿਯਹੂਦੀਯਾਸ੍ਤੰ ਮʼਗਿਯਤਾਪʼ◌ੱਛਨ੍ ਸ ਕੁਤ?
Ⅻਤਤੋ ਲੋਕਾਨਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਨਾਨਾਿਵਧਾ ਿਵਵਾਦਾ ਭਿਵਤੁਮ੍ਆਰਬ੍ਧਵਨ੍ਤਃ| ਕੇਿਚਦ੍ ਅਵੋਚਨ੍ ਸ ਉੱਤਮਃ

ਪੁਰੁਸ਼਼ਃ ਕੇਿਚਦ੍ ਅਵੋਚਨ੍ ਨ ਤਥਾ ਵਰੰ ਲੋਕਾਨਾਂ ਭਮੰ ਜਨਯਿਤ|
ⅩⅢ ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨਾਂ ਭਯਾਤ੍ ਕੋਿਪ ਤਸਯ੍ ਪਕ੍ਸ਼਼ੇ ਸ੍ਪਸ਼਼੍ਟੰ ਨਾਕਥਯਤ੍|
ⅩⅣ ਤਤਃ ਪਰਮ੍ ਉਤ੍ਸਵਸਯ੍ ਮਧਯ੍ਸਮਯੇ ਯੀਸ਼ੁ ਰ੍ਮਨ੍ਿਦਰੰ ਗਤਾ ਸਮੁਪਿਦਸ਼ਿਤ ਸ੍ਮ|
ⅩⅤਤਤੋ ਿਯਹੂਦੀਯਾ ਲੋਕਾ ਆਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯੰ ਜ੍ਞਾਤਾਕਥਯਨ੍ ਏਸ਼਼ਾ ਮਾਨੁਸ਼਼ੋ ਨਾਧੀਤਯ੍ਾ ਕਥਮ੍ ਏਤਾਦʼਸ਼ੋ ਿਵਦਾਨਭੂਤ੍?
ⅩⅥ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵੋਚਦ੍ ਉਪਦੇਸ਼ੋਯੰ ਨ ਮਮ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੋ ਮਾਂ ਪਰ੍ੇਿਸ਼਼ਤਵਾਨ੍ ਤਸਯ੍|
ⅩⅦ ਯੋ ਜਨ ਿਨਦੇਸ਼ੰ ਤਸਯ੍ ਗਰ੍ਹੀਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਮਮੋਪਦੇਸ਼ੋ ਮੱਤੋ ਭਵਿਤ ਿਕਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਾਦ੍ ਭਵਿਤ ਸ ਗਨਸ੍ਤੱਜ੍ਞਾਤੁੰ

ਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
ⅩⅧਯੋ ਜਨਃ ਸਵ੍ਤਃ ਕਥਯਿਤ ਸ ਸਵ੍ੀਯੰ ਗੌਰਵਮ੍ਈਹਤੇ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਃ ਪਰ੍ੇਰਿਯਤੁ ਰ੍ਗੌਰਵਮ੍ਈਹਤੇ ਸ ਸਤਯ੍ਵਾਦੀ

ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਕੋਪਯ੍ਧਰ੍ੰਮੋ ਨਾਸ੍ਿਤ|
ⅩⅨਮੂਸਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਭਯ੍ੰ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਗਰ੍ਨ੍ਥੰ ਿਕੰ ਨਾਦਦਾਤ੍? ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਕੋਿਪ ਤਾਂ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਂ ਨ ਸਮਾਚਰਿਤ|

ਮਾਂ ਹਨ੍ਤੁੰ ਕੁਤੋ ਯਤਧਵ੍ੇ?
ⅩⅩ ਤਦਾ ਲੋਕਾ ਅਵਦਨ੍ ਤੰ ਭੂਤਗਰ੍ਸ੍ਤਸ੍ਤਾਂ ਹਨ੍ਤੁੰ ਕੋ ਯਤਤੇ?
ⅩⅪ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਰਵੋਚਦ੍ ਏਕੰ ਕਰ੍ੰਮ ਮਯਾਕਾਿਰ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਯੂਯੰ ਸਰ੍ੱਵ ਮਹਾਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯੰ ਮਨਯ੍ਧਵ੍ੇ|
ⅩⅫ ਮੂਸਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਭਯ੍ੰ ਤਕ੍ਛੇਦਿਵਿਧੰ ਪਰ੍ਦਦੌ ਸ ਮੂਸਾਤੋ ਨ ਜਾਤਃ ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਪਤʼਪੁਰੁਸ਼਼ੇਭਯ੍ੋ ਜਾਤਃ ਤੇਨ

ਿਵਸ਼ਰ੍ਾਮਵਾਰੇ(ਅ)ਿਪ ਮਾਨੁਸ਼਼ਾਣਾਂ ਤਕ੍ਛੇਦੰ ਕੁਰੁਥ|
ⅩⅩⅢ ਅਤਏਵ ਿਵਸ਼ਰ੍ਾਮਵਾਰੇ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਾਣਾਂ ਤਕ੍ਛੇਦੇ ਕʼਤੇ ਯਿਦ ਮੂਸਾਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਮਙ੍ਗਨੰ ਨ ਭਵਿਤ ਤਿਰ ਮਯਾ

ਿਵਸ਼ਰ੍ਾਮਵਾਰੇ ਮਾਨੁਸ਼਼ਃ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਰੂਪੇਣ ਸਵ੍ਸ੍ਥ(ੋਅ)ਕਾਿਰ ਤਤ੍ਕਾਰਣਾਦ੍ ਯੂਯੰ ਿਕੰ ਮਹਯ੍ੰ ਕੁਪਯ੍ਥ?
ⅩⅩⅣ ਸਪਕ੍ਸ਼਼ਪਾਤੰ ਿਵਚਾਰਮਕʼਤਾ ਨਯ੍ਾੱਯੰ ਿਵਚਾਰੰ ਕੁਰੁਤ|
ⅩⅩⅤ ਤਦਾ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ ਿਨਵਾਿਸਨਃ ਕਿਤਪਯਜਨਾ ਅਕਥਯਨ੍ ਇਮੇ ਯੰ ਹਨ੍ਤੁੰ ਚੇਸ਼਼੍ਟਨ੍ਤੇ ਸ ਏਵਾਯੰ ਿਕੰ ਨ?
ⅩⅩⅥ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪਸ਼ਯ੍ਤ ਿਨਰ੍ਭਯਃ ਸਨ੍ ਕਥਾਂ ਕਥਯਿਤ ਤਥਾਿਪ ਿਕਮਿਪ ਅ ਵਦਨ੍ਤਯ੍ੇਤੇ ਅਯਮੇਵਾਿਭਿਸ਼਼ਕ੍ੱਤੋ

ਭਵਤੀਿਤ ਿਨਸ਼੍ਿਚਤੰ ਿਕਮਿਧਪਤਯੋ ਜਾਨਨ੍ਿਤ?
ⅩⅩⅦ ਮਨੁਜੋਯੰ ਕਸ੍ਮਾਦਾਗਮਦ੍ ਇਿਤ ਵਯੰ ਜਾਨਮਃ ਿਕਨ੍ਤਿਭਿਸ਼਼ਕ੍ੱਤ ਆਗਤੇ ਸ ਕਸ੍ਮਾਦਾਗਤਵਾਨ੍ ਇਿਤ

ਕੋਿਪ ਜ੍ਞਾਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅧ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁ ਰ੍ਮਧਯ੍ੇਮਨ੍ਿਦਰਮ੍ ਉਪਿਦਸ਼ਨ੍ ਉੱਚੈਃਕਾਰਮ੍ ਉਕ੍ੱਤਵਾਨ੍ ਯੂਯੰ ਿਕੰ ਮਾਂ ਜਾਨੀਥ?

ਕਸ੍ਮਾੱਚਾਗਤੋਸ੍ਿਮ ਤਦਿਪ ਿਕੰ ਜਾਨੀਥ? ਨਾਹੰ ਸਵ੍ਤ ਆਗਤੋਸ੍ਿਮ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਃ ਸਤਯ੍ਵਾਦੀ ਸਏਵ ਮਾਂ ਪਰ੍ੇਿਸ਼਼ਤਵਾਨ੍
ਯੂਯੰ ਤੰ ਨ ਜਾਨੀਥ|

ⅩⅩⅨ ਤਮਹੰ ਜਾਨੇ ਤੇਨਾਹੰ ਪਰ੍ੇਿਰਤ ਅਗਤੋਸ੍ਿਮ|
ⅩⅩⅩਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਿਯਹੂਦੀਯਾਸ੍ਤੰ ਧਰ੍ੱਤੁਮ੍ ਉਦਯ੍ਤਾਸ੍ਤਥਾਿਪ ਕੋਿਪ ਤਸਯ੍ਗਾਤੇ ਹਸ੍ਤੰ ਨਾਰ੍ਪਯਦ੍ਯਤੋ ਹੇਤੋਸ੍ਤਦਾ

ਤਸਯ੍ ਸਮਯੋ ਨਪਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ|
ⅩⅩⅪ ਿਕਨ੍ਤੁ ਬਹਵੋ ਲੋਕਾਸ੍ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਵਸ਼ਵ੍ਸਯ੍ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ਤੋ(ਅ)ਿਭਿਸ਼਼ਕ੍ੱਤਪੁਰੁਸ਼਼ ਆਗਤਯ੍ ਮਾਨੁਸ਼਼ਸਯ੍ਾਸਯ੍

ਿ ਯਾਭਯ੍ਃ ਿਕਮ੍ ਅਿਧਕਾ ਆਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯਾਃ ਿ ਯਾਃ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਿਤ?
ⅩⅩⅫਤਤਃ ਪਰੰ ਲੋਕਾਸ੍ਤਸ੍ਿਮਨ੍ਇੱਥੰ ਿਵਵਦਨ੍ਤੇ ਿਫਰੂਿਸ਼ਨਃ ਪਰ੍ਧਾਨਯਾਜਕਾਞ੍ਚੇਿਤ ਸ਼ਤਵਨ੍ਤਸ੍ਤੰ ਧʼਤਾ ਨੇਤੁੰ

ਪਦਾਿਤਗਣੰ ਪਰ੍ੇਸ਼਼ਯਾਮਾਸੁਃ|
ⅩⅩⅩⅢ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਰਵਦਦ੍ ਅਹਮ੍ ਅਲ੍ਪਿਦਨਾਿਨ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਸ੍ਿਥਤਾ ਮਤ੍ਪਰ੍ੇਰਿਯਤੁਃ ਸਮੀਪੰ

ਯਾਸਯ੍ਾਿਮ|
ⅩⅩⅩⅣ ਮਾਂ ਮʼਗਿਯਸ਼਼ਯ੍ਧਵ੍ੇ ਿਕਨ੍ਤੂੱਦੇਸ਼ੰ ਨ ਲਪ੍ਸਯ੍ਧਵ੍ੇ ਰਤ ਸ੍ਥਾਸਯ੍ਾਿਮ ਤਤ ਯੂਯੰ ਗਨ੍ਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਥ|
ⅩⅩⅩⅤ ਤਦਾ ਿਯਹੂਦੀਯਾਃ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਵਕ੍ੱਤੁਮਾਰੇਿਭਰੇ ਅਸਯ੍ੋੱਦੇਸ਼ੰ ਨ ਪਰ੍ਾਪ੍ਸਯ੍ਾਮ ਏਤਾਦʼਸ਼ੰ ਿਕੰ ਸ੍ਥਾਨੰ

ਯਾਸਯ੍ਿਤ? ਿਭੰਨਦੇਸ਼ੇ ਿਵਕੀਰ੍ਣਾਨਾਂ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨਾਂ ਸੰਿਨਿਧਮ੍ ਏਸ਼਼ ਗਤਾ ਤਾਨ੍ ਉਪਦੇਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਿਕੰ?
ⅩⅩⅩⅥ ਨ ਚੇਤ੍ ਮਾਂ ਗਵੇਸ਼਼ਿਯਸ਼਼ਯ੍ਥ ਿਕਨ੍ਤੂੱਦੇਸ਼ੰ ਨ ਪਰ੍ਾਪ੍ਸਯ੍ਥ ਏਸ਼਼ ਕੋਦʼਸ਼ੰ ਵਾਕਯ੍ਿਮਦੰ ਵਦਿਤ?
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ⅩⅩⅩⅦ ਅਨਨ੍ਤਰਮ੍ ਉਤ੍ਸਵਸਯ੍ ਚਰਮੇ(ਅ)ਹਿਨ ਅਰ੍ਥਾਤ੍ ਪਰ੍ਧਾਨਿਦਨੇ ਯੀਸ਼ੁਰੁੱਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ ਉੱਚੈਃਕਾਰਮ੍
ਆਹਯਨ੍ ਉਿਦਤਵਾਨ੍ ਯਿਦ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਤʼਸ਼਼ਾਰ੍ੱਤੋ ਭਵਿਤ ਤਿਰ ਮਮਾਨ੍ਿਤਕਮ੍ ਆਗਤਯ੍ ਿਪਵਤੁ|

ⅩⅩⅩⅧ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਨ੍ਮਿਯ ਿਵਸ਼ਵ੍ਿਸਿਤ ਧਰ੍ੰਮਗਰ੍ਨ੍ਥਸਯ੍ ਵਚਨਾਨੁਸਾਰੇਣ
ਤਸਯ੍ਾਭਯ੍ਨ੍ਤਰਤੋ(ਅ)ਮʼਤਤੋਯਸਯ੍ ਸਰ੍ੋਤਾਿਂਸ ਿਨਰ੍ਗਿਮਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ|

ⅩⅩⅩⅨਯੇ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਵਸ਼ਵ੍ਸਨ੍ਿਤ ਤਆਤ੍ਮਾਨੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਸਯ੍ਨ੍ਤੀਤਯ੍ਰ੍ਥੇ ਸਇਦੰ ਵਾਕਯ੍ੰ ਵਯ੍ਾਹʼਤਵਾਨ੍ ਏਤਤ੍ਕਾਲੰ
ਯਾਵਦ੍ ਯੀਸ਼ੁ ਿਰਭਵੰ ਨ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਸ੍ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਪਿਵਤ ਆਤ੍ਮਾ ਨਾਦੀਯਤ|

ⅩⅬ ਏਤਾਂ ਵਾਣੀਂ ਸ਼ਤਾ ਬਹਵੋ ਲੋਕਾ ਅਵਦਨ੍ ਅਯਮੇਵ ਿਨਸ਼੍ਿਚਤੰ ਸ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਦੀ|
ⅩⅬⅠ ਕੇਿਚਦ੍ ਅਕਥਯਨ੍ ਏਸ਼਼ਏਵ ਸੋਿਭਿਸ਼਼ਕ੍ੱਤਃ ਿਕਨ੍ਤੁ ਕੇਿਚਦ੍ ਅਵਦਨ੍ ਸੋਿਭਿਸ਼਼ਕ੍ੱਤਃ ਿਕੰ ਗਾਲੀਲ੍ ਪਰ੍ਦੇਸ਼ੇ

ਜਿਨਸ਼਼ਯ੍ਤੇ?
ⅩⅬⅡ ਸੋਿਭਿਸ਼਼ਕ੍ੱਤੋ ਦਾਯੂਦੋ ਵੰਸ਼ੇ ਦਾਯੂਦੋ ਜਨ੍ਮਸ੍ਥਾਨੇ ਬੈਤ੍ਲੇਹਿਮ ਪੱਤਨੇ ਜਿਨਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਧਰ੍ੰਮਗਰ੍ਨ੍ਥੇ ਿਕਿਮੱਥੰ

ਿਲਿਖਤੰ ਨਾਸ੍ਿਤ?
ⅩⅬⅢ ਇੱਥੰ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਲੋਕਾਨਾਂ ਿਭੰਨਵਾਕਯ੍ਤਾ ਜਾਤਾ|
ⅩⅬⅣ ਕਿਤਪਯਲੋਕਾਸ੍ਤੰ ਧਰ੍ੱਤੁਮ੍ ਐੱਛਨ੍ ਤਥਾਿਪ ਤਦਪੁਿਸ਼਼ ਕੋਿਪ ਹਸ੍ਤੰ ਨਾਰ੍ਪਯਤ੍|
ⅩⅬⅤ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਪਾਦਾਿਤਗਣੇ ਪਰ੍ਧਾਨਯਾਜਕਾਨਾਂ ਿਫਰੂਿਸ਼ਨਾਞ੍ਚ ਸਮੀਪਮਾਗਤਵਿਤ ਤੇ ਤਾਨ੍ ਅਪʼ◌ੱਛਨ੍ ਕੁਤੋ

ਹੇਤੋਸ੍ਤੰ ਨਾਨਯਤ?
ⅩⅬⅥ ਤਦਾ ਪਦਾਤਯਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵਦਨ੍ ਸ ਮਾਨਵ ਇਵ ਕੋਿਪ ਕਦਾਿਪ ਨਪਾਿਦਸ਼ਤ੍|
ⅩⅬⅦ ਤਤਃ ਿਫਰੂਿਸ਼ਨਃ ਪਰ੍ਾਵੋਚਨ੍ ਯੂਯਮਿਪ ਿਕਮਭਾਿਮਸ਼਼੍ਟ?
ⅩⅬⅧ ਅਿਧਪਤੀਨਾਂ ਿਫਰੂਿਸ਼ਨਾਞ੍ਚ ਕੋਿਪ ਿਕੰ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਵਯ੍ਸ਼ਵ੍ਸੀਤ੍?
ⅩⅬⅨ ਯੇ ਸ਼ਾਸ੍ਤੰ ਨ ਜਾਨਨ੍ਿਤ ਤ ਇਮ(ੇਅ)ਧਮਲੋਕਾਏਵ ਸ਼ਾਪਗਰ੍ਸ੍ਤਾਃ|
Ⅼ ਤਦਾ ਿਨਕਦੀਮਨਾਮਾ ਤੇਸ਼਼ਾਮੇਕੋ ਯਃ ਕ੍ਸ਼਼ਣਦਾਯਾਂ ਯੀਸ਼ੋਃ ਸੰਿਨਿਧਮ੍ ਅਗਾਤ੍ ਸ ਉਕ੍ੱਤਵਾਨ੍
ⅬⅠ ਤਸਯ੍ ਵਾਕਯ੍ੇ ਨ ਸ਼ਤੇ ਕਰ੍ੰਮਿਣ ਚ ਨ ਿਵਿਦਤੇ (ਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾ ਿਕੰ ਕਞ੍ਚਨ ਮਨੁਜੰ ਦੋਸ਼਼ੀਕਰੋਿਤ?
ⅬⅡ ਤਤਸ੍ਤੇ ਵਯ੍ਾਹਰਨ੍ ਤਮਿਪ ਿਕੰ ਗਾਲੀਲੀਯਲੋਕਃ? ਿਵਿਵਚਯ੍ ਪਸ਼ਯ੍ ਗਲੀਿਲ ਕੋਿਪ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਦੀ

ਨਤ੍ਪਦਯ੍ਤ|ੇ
ⅬⅢ ਤਤਃ ਪਰੰ ਸਰ੍ੱਵੇ ਸਵ੍ੰ ਸਵ੍ੰ ਗʼਹੰ ਗਤਾਃ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੀਸ਼ੁ ਰ੍ਜੈਤੁਨਨਾਮਾਨੰ ਿਸ਼ਲੋੱਚਯੰ ਗਤਵਾਨ੍|

Ⅷ
Ⅰ ਪਰ੍ਤਯ੍ੂਸ਼਼ੇ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪਨਰ੍ਮਨ੍ਿਦਰਮ੍ ਆਗੱਛਤ੍
Ⅱ ਤਤਃ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ੁ ਲੋਕੇਸ਼਼ੁ ਤਸਯ੍ ਸਮੀਪ ਆਗਤੇਸ਼਼ੁ ਸ ਉਪਿਵਸ਼ਯ੍ ਤਾਨ੍ ਉਪਦੇਸ਼਼੍ਟਮੁ੍ ਆਰਭਤ|
Ⅲ ਤਦਾ ਅਧਯ੍ਾਪਕਾਃ ਿਫਰੂਿਸ਼ਨਞ੍ਚ ਵਯ੍ਿਭਚਾਰਕਰ੍ੰਮਿਣ ਧʼਤੰ ਸ੍ਿਤਯਮੇਕਾਮ੍ ਆਿਨਯ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਮਧਯ੍ੇ

ਸ੍ਥਾਪਿਯਤਾ ਵਯ੍ਾਹਰਨ੍
Ⅳ ਹੇ ਗੁਰੋ ਯੋਿਸ਼਼ਤਮ੍ ਇਮਾਂ ਵਯ੍ਿਭਚਾਰਕਰ੍ੰਮ ਕੁਰ੍ੱਵਾਣਾਂ ਲੋਕਾ ਧʼਤਵਨ੍ਤਃ|
Ⅴ ਏਤਾਦʼਸ਼ਲੋਕਾਃ ਪਾਸ਼਼ਾਣਾਘਾਤੇਨ ਹਨ੍ਤਵਯ੍ਾ ਇਿਤ ਿਵਿਧਰ੍ਮੂਸਾਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਗਰ੍ਨ੍ਥੇ ਿਲਿਖਤੋਸ੍ਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ

ਭਵਾਨ੍ ਿਕਮਾਿਦਸ਼ਿਤ?
Ⅵ ਤੇ ਤਮਪਵਿਦਤੁੰ ਪਰੀਕ੍ਸ਼਼ਾਿਭਪਰ੍ਾਯੇਣ ਵਾਕਯ੍ਿਮਦਮ੍ ਅਪʼ◌ੱਛਨ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਪਰ੍ਹੀਭੂਯ ਭੂਮਾਵਙ੍ਗਲਯ੍ਾ

ਲੇਿਖਤੁਮ੍ ਆਰਭਤ|
Ⅶ ਤਤਸ੍ਤੈਃ ਪੁਨਃ ਪੁਨਃ ਪʼਸ਼਼੍ਟ ਉੱਥਾਯ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਮਧਯ੍ੇ ਯੋ ਜਨ ਿਨਰਪਰਾਧੀ ਸਏਵ ਪਰ੍ਥਮਮ੍

ਏਨਾਂ ਪਾਸ਼਼ਾਣੇਨਾਹਨ੍ਤ|ੁ
Ⅷ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਸ ਪੁਨਸ਼੍ਚ ਪਰ੍ਹੀਭੂਯ ਭੂਮੌ ਲੇਿਖਤੁਮ੍ ਆਰਭਤ|
Ⅸਤਾਂ ਕਥੰ ਸ਼ਤਾ ਤੇ ਸਵ੍ਸਵ੍ਮਨਿਸ ਪਰ੍ਬੋਧੰ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ ਜਯ੍ੇਸ਼਼੍ਠਾਨੁ ਮੰ ਏਕੈਕਸ਼ਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਬਿਹਰਗੱਛਨ੍ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਰੇਕਾਕੀ

ਤਯਕ੍ੱਤੋਭਵਤ੍ ਮਧਯ੍ਸ੍ਥਾਨੇ ਦਣ੍ਡਾਯਮਾਨਾ ਸਾ ਯੋਸ਼਼ਾ ਚ ਸ੍ਿਥਤਾ|
Ⅹ ਤਤ੍ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਯੀਸ਼ੁਰੁੱਥਾਯ ਤਾਂ ਵਿਨਤਾਂ ਿਵਨਾ ਕਮਪਯ੍ਪਰੰ ਨ ਿਵਲੋਕਯ੍ ਪʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍ ਹੇ ਵਾਮੇ ਤਵਾਪਵਾਦਕਾਃ

ਕੁਤ? ਕੋਿਪ ਤਾਂ ਿਕੰ ਨ ਦਣ੍ਡਯਿਤ?
Ⅺ ਸਾਵਦਤ੍ ਹੇ ਮਹੇੱਛ ਕੋਿਪ ਨ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਰਵੋਚਤ੍ ਨਾਹਮਿਪ ਦਣ੍ਡਯਾਿਮ ਯਾਿਹ ਪੁਨਃ ਪਾਪੰ ਮਾਕਾਰ੍ਸ਼਼ੀਃ|
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Ⅻ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪੁਨਰਿਪ ਲੋਕੇਭਯ੍ ਇੱਥੰ ਕਥਿਯਤੁਮ੍ ਆਰਭਤ ਜਗਤੋਹੰ ਜਯ੍ੋਿਤਃਸਵ੍ਰੂਪੋ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਨ੍
ਮਤ੍ਪਸ਼੍ਚਾਦ ਗੱਛਿਤ ਸ ਿਤਿਮਰੇ ਨ ਭਿਮਤਾ ਜੀਵਨਰੂਪਾਂ ਦੀਪ੍ਿਤੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਸਯ੍ਿਤ|

ⅩⅢਤਤਃ ਿਫਰੂਿਸ਼ਨ(ਅ)ਵਾਿਦਸ਼਼ੁਸ੍ਤੰ ਸਵ੍ਾਰ੍ਥੇ ਸਵ੍ਯੰ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ ਦਦਾਿਸ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤਵ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ ਗਰ੍ਾਹਯ੍ੰ ਨ ਭਵਿਤ|
ⅩⅣ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ੁਿਦਤਵਾਨ੍ ਯਦਯ੍ਿਪ ਸਵ੍ਾਰ੍ਥੇ(ਅ)ਹੰ ਸਵ੍ਯੰ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ ਦਦਾਿਮ ਤਥਾਿਪ ਮਤ੍ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ

ਗਰ੍ਾਹਯ੍ੰ ਯਸ੍ਮਾਦ੍ ਅਹੰ ਕੁਤ ਆਗਤੋਸ੍ਿਮ ਕਵ੍ ਯਾਿਮ ਚ ਤਦਹੰ ਜਾਨਾਿਮ ਿਕਨ੍ਤੁ ਕੁਤ ਆਗਤੋਸ੍ਿਮ ਕੁਤ ਗੱਛਾਿਮ ਚ
ਤਦ੍ ਯੂਯੰ ਨ ਜਾਨੀਥ|

ⅩⅤ ਯੂਯੰ ਲੌਿਕਕੰ ਿਵਚਾਰਯਥ ਨਾਹੰ ਿਕਮਿਪ ਿਵਚਾਰਯਾਿਮ|
ⅩⅥ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਿਦ ਿਵਚਾਰਯਾਿਮ ਤਿਰ ਮਮ ਿਵਚਾਰੋ ਗਰ੍ਹੀਤਵਯ੍ੋ ਯਤੋਹਮ੍ ਏਕਾਕੀ ਨਾਸ੍ਿਮ ਪਰ੍ੇਰਿਯਤਾ ਿਪਤਾ

ਮਯਾ ਸਹ ਿਵਦਯ੍ਤੇ|
ⅩⅦ ਦਯੋ ਰ੍ਜਨਯੋਃ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ ਗਰ੍ਹਣੀਯੰ ਭਵਤੀਿਤ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਗਰ੍ਨ੍ਥੇ ਿਲਿਖਤਮਸ੍ਿਤ|
ⅩⅧਅਹੰ ਸਵ੍ਾਰ੍ਥੇ ਸਵ੍ਯੰ ਸਾਕ੍ਿਸ਼਼ਤੰ ਦਦਾਿਮ ਯਸ਼੍ਚ ਮਮ ਤਾਤੋ ਮਾਂ ਪਰ੍ੇਿਰਤਵਾਨ੍ ਸੋਿਪ ਮਦਰ੍ਥੇ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ ਦਦਾਿਤ|
ⅩⅨ ਤਦਾ ਤੇ(ਅ)ਪʼ◌ੱਛਨ੍ ਤਵ ਤਾਤਃ ਕੁਤ? ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵਾਦੀਦ੍ ਯੂਯੰ ਮਾਂ ਨ ਜਾਨੀਥ ਮਤ੍ਿਪਤਰਞ੍ਚ ਨ

ਜਾਨੀਥ ਯਿਦ ਮਾਮ੍ ਅਕ੍ਸ਼਼ਾਸਯ੍ਤ ਤਿਰ ਮਮ ਤਾਤਮਪਯ੍ਕ੍ਸ਼਼ਾਸਯ੍ਤ|
ⅩⅩਯੀਸ਼ੁ ਰ੍ਮਨ੍ਿਦਰ ਉਪਿਦਸ਼ਯ੍ ਭਣ੍ਡਾਗਾਰੇ ਕਥਾ ਏਤਾ ਅਕਥਯਤ੍ ਤਥਾਿਪ ਤੰ ਪਰ੍ਿਤ ਕੋਿਪ ਕਰੰ ਨਦਤੋਲਯਤ੍|
ⅩⅪ ਤਤਃ ਪਰੰ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪੁਨਰੁਿਦਤਵਾਨ੍ ਅਧੁਨਾਹੰ ਗੱਛਾਿਮ ਯੂਯੰ ਮਾਂ ਗਵੇਸ਼਼ਿਯਸ਼਼ਯ੍ਥ ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਨਜੈਃ ਪਾਪੈ

ਰ੍ਮਿਰਸ਼਼ਯ੍ਥ ਯਤ੍ ਸ੍ਥਾਨਮ੍ ਅਹੰ ਯਾਸਯ੍ਾਿਮ ਤਤ੍ ਸ੍ਥਾਨਮ੍ ਯੂਯੰ ਯਾਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਥ|
ⅩⅫ ਤਦਾ ਿਯਹੂਦੀਯਾਃ ਪਰ੍ਾਵੋਚਨ੍ ਿਕਮਯਮ੍ ਆਤ੍ਮਘਾਤੰ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਿਤ? ਯਤੋ ਯਤ੍ ਸ੍ਥਾਨਮ੍ ਅਹੰ ਯਾਸਯ੍ਾਿਮ

ਤਤ੍ ਸ੍ਥਾਨਮ੍ ਯੂਯੰ ਯਾਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਥ ਇਿਤ ਵਾਕਯ੍ੰ ਬਰ੍ਵੀਿਤ|
ⅩⅩⅢ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤੇਭਯ੍ਃ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਯੂਯਮ੍ ਅਧਃਸ੍ਥਾਨੀਯਾ ਲੋਕਾ ਅਹਮ੍ ਊਰ੍ਦ੍ੱਵਸ੍ਥਾਨੀਯਃ ਯੂਯਮ੍

ਏਤੱਜਗਤ੍ਸਮ੍ਬਨ੍ਧੀਯਾ ਅਹਮ੍ ਏਤੱਜਗਤ੍ਸਮ੍ਬਨ੍ਧੀਯੋ ਨ|
ⅩⅩⅣ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਯੂਯੰ ਿਨਜੈਃ ਪਾਪੈ ਰ੍ਮਿਰਸ਼਼ਯ੍ਥ ਯਤੋਹੰ ਸ ਪੁਮਾਨ੍ ਇਿਤ ਯਿਦ ਨ ਿਵਸ਼ਵ੍ਿਸਥ ਤਿਰ

ਿਨਜੈਃ ਪਾਪੈ ਰ੍ਮਿਰਸ਼਼ਯ੍ਥ|
ⅩⅩⅤਤਦਾ ਤੇ (ਅ)ਪʼ◌ੱਛਨ੍ ਕਸ੍ਤੰ? ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਃ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸੰਿਨਧੌ ਯਸਯ੍ ਪਰ੍ਸ੍ਤਾਵਮ੍ਆ ਪਰ੍ਥਮਾਤ੍

ਕਰੋਿਮ ਸਏਵ ਪੁਰੁਸ਼਼ੋਹ|ੰ
ⅩⅩⅥ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਸੁ ਮਯਾ ਬਹੁਵਾਕਯ੍ੰ ਵਕ੍ੱਤਵਯ੍ੰ ਿਵਚਾਰਿਯਤਵਯ੍ਞ੍ਚ ਿਕਨ੍ਤੁ ਮਤ੍ਪਰ੍ੇਰਿਯਤਾ ਸਤਯ੍ਵਾਦੀ ਤਸਯ੍

ਸਮੀਪੇ ਯਦਹੰ ਸ਼ਤਵਾਨ੍ ਤਦੇਵ ਜਗਤੇ ਕਥਯਾਿਮ|
ⅩⅩⅦ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਜਨਕੇ ਵਾਕਯ੍ਿਮਦੰ ਪਰ੍ੋਕ੍ੱਤਵਾਨ੍ ਇਿਤ ਤੇ ਨਾਬੁਧਯ੍ਨ੍ਤ|
ⅩⅩⅧ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਰਕਥਯਦ੍ ਯਦਾ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਪੁਤਮ੍ ਊਰ੍ਦ੍ੱਵ ਉੱਥਾਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਥ ਤਦਾਹੰ ਸ ਪੁਮਾਨ੍ ਕੇਵਲਃ ਸਵ੍ਯੰ

ਿਕਮਿਪ ਕਰ੍ੰਮ ਨ ਕਰੋਿਮ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਾਤੋ ਯਥਾ ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯਿਤ ਤਦਨੁਸਾਰੇਣ ਵਾਕਯ੍ਿਮਦੰ ਵਦਾਮੀਿਤ ਚ ਯੂਯੰ ਜ੍ਞਾਤੁੰ
ਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਥ|

ⅩⅩⅨ ਮਤ੍ਪਰ੍ੇਰਿਯਤਾ ਿਪਤਾ ਮਾਮ੍ ਏਕਾਿਕਨੰ ਨ ਤਯ੍ਜਿਤ ਸ ਮਯਾ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਯਤੋਹੰ ਤਦਿਭਮਤੰ ਕਰ੍ੰਮ
ਸਦਾ ਕਰੋਿਮ|

ⅩⅩⅩ ਤਦਾ ਤਸਯ੍ੈਤਾਿਨ ਵਾਕਯ੍ਾਿਨ ਸ਼ਤਾ ਬਹੁਵਸ੍ਤਾਸ੍ਿਮਨ੍ ਵਯ੍ਸ਼ਵ੍ਸਨ੍|
ⅩⅩⅪ ਯੇ ਿਯਹੂਦੀਯਾ ਵਯ੍ਸ਼ਵ੍ਸਨ੍ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤੇਭਯ੍ੋ(ਅ)ਕਥਯਤ੍
ⅩⅩⅫਮਮ ਵਾਕਯ੍ੇ ਯਿਦ ਯੂਯਮ੍ਆਸ੍ਥਾਂ ਕੁਰੁਥ ਤਿਰ ਮਮ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾ ਭੂਤਾ ਸਤਯ੍ਤੰ ਜ੍ਞਾਸਯ੍ਥ ਤਤਃ ਸਤਯ੍ਤਯਾ

ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਮੋਕ੍ਸ਼਼ੋ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅩⅢ ਤਦਾ ਤੇ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵਾਿਦਸ਼਼ੁਃ ਵਯਮ੍ ਇਬਰ੍ਾਹੀਮੋ ਵੰਸ਼ਃ ਕਦਾਿਪ ਕਸਯ੍ਾਿਪ ਦਾਸਾ ਨ ਜਾਤਾਸ੍ਤਿਰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ

ਮੁਕ੍ੱਿਤ ਰ੍ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਤੀਿਤ ਵਾਕਯ੍ੰ ਕਥੰ ਬਰ੍ਵੀਿਸ਼?਼
ⅩⅩⅩⅣ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵਦਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਹੰ ਯਥਾਰ੍ਥਤਰੰ ਵਦਾਿਮ ਯਃ ਪਾਪੰ ਕਰੋਿਤ ਸ ਪਾਪਸਯ੍ ਦਾਸਃ|
ⅩⅩⅩⅤ ਦਾਸਸ਼੍ਚ ਿਨਰਨ੍ਤਰੰ ਿਨਵੇਸ਼ਨੇ ਨ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪੁਤੋ ਿਨਰਨ੍ਤਰੰ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ|
ⅩⅩⅩⅥ ਅਤਃ ਪੁਤੋ ਯਿਦ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਮੋਚਯਿਤ ਤਿਰ ਿਨਤਾਨ੍ਤਮੇਵ ਮੁਕ੍ੱਤਾ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਥ|
ⅩⅩⅩⅦ ਯੁਯਮ੍ ਇਬਰ੍ਾਹੀਮੋ ਵੰਸ਼ ਇਤਯ੍ਹੰ ਜਾਨਾਿਮ ਿਕਨ੍ਤੁ ਮਮ ਕਥਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਅਨ੍ਤਃਕਰਣੇਸ਼਼ੁ ਸ੍ਥਾਨੰ ਨ

ਪਰ੍ਾਪ੍ਨੁਵਨ੍ਿਤ ਤਸ੍ਮਾੱਧੇਤੋ ਰ੍ਮਾਂ ਹਨ੍ਤੁਮ੍ ਈਹਧਵ੍|ੇ
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ⅩⅩⅩⅧ ਅਹੰ ਸਵ੍ਿਪਤੁਃ ਸਮੀਪੇ ਯਦਪਸ਼ਯ੍ੰ ਤਦੇਵ ਕਥਯਾਿਮ ਤਥਾ ਯੂਯਮਿਪ ਸਵ੍ਿਪਤੁਃ ਸਮੀਪੇ ਯਦਪਸ਼ਯ੍ਤ
ਤਦੇਵ ਕੁਰੁਧਵ੍ੇ|

ⅩⅩⅩⅨ ਤਦਾ ਤੇ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵੋਚਨ੍ ਇਬਰ੍ਾਹੀਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਿਪਤਾ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਰਕਥਯਦ੍ ਯਿਦ ਯੂਯਮ੍ ਇਬਰ੍ਾਹੀਮਃ
ਸਨ੍ਤਾਨਾ ਅਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਤ ਤਿਰ ਇਬਰ੍ਾਹੀਮ ਆਚਾਰਣਵਦ੍ ਆਚਿਰਸ਼਼ਯ੍ਤ|

ⅩⅬ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਮੁਖਾਤ੍ ਸਤਯ੍ੰ ਵਾਕਯ੍ੰ ਸ਼ਤਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਜ੍ਞਾਪਯਾਿਮ ਯੋਹੰ ਤੰ ਮਾਂ ਹਨ੍ਤੁੰ ਚੇਸ਼਼੍ਟਧਵ੍ੇ ਇਬਰ੍ਾਹੀਮ੍
ਏਤਾਦʼਸ਼ੰ ਕਰ੍ੰਮ ਨ ਚਕਾਰ|

ⅩⅬⅠ ਯੂਯੰ ਸਵ੍ਸਵ੍ਿਪਤੁਃ ਕਰ੍ੰਮਾਿਣ ਕੁਰੁਥ ਤਦਾ ਤੈਰੁਕ੍ੱਤੰ ਨ ਵਯੰ ਜਾਰਜਾਤਾ ਅਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਏਕਏਵ ਿਪਤਾਸ੍ਿਤ ਸ
ਏਵੇਸ਼ਵ੍ਰਃ

ⅩⅬⅡ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਨਾ ਕਿਥਤਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ ਯਿਦ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਤਾਤੋਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਤ੍ ਤਿਰ ਯੂਯੰ ਮਿਯ ਪਰ੍ੇਮਾਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਤ ਯਤੋਹਮ੍
ਈਸ਼ਵ੍ਰਾਿੰਨਰ੍ਗਤਯ੍ਾਗਤੋਸ੍ਿਮ ਸਵ੍ਤੋ ਨਾਗਤੋਹੰ ਸ ਮਾਂ ਪਰ੍ਾਿਹਣੋਤ੍|

ⅩⅬⅢ ਯੂਯੰ ਮਮ ਵਾਕਯ੍ਿਮਦੰ ਨ ਬੁਧਯ੍ਧਵ੍ੇ ਕੁਤਃ? ਯਤੋ ਯੂਯੰ ਮਮੋਪਦੇਸ਼ੰ ਸੋਢੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨੁਥ|
ⅩⅬⅣ ਯੂਯੰ ਸ਼ੈਤਾਨ੍ ਿਪਤੁਃ ਸਨ੍ਤਾਨਾ ਏਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਿਪਤੁਰਿਭਲਾਸ਼਼ੰ ਪੂਰਯਥ ਸ ਆ ਪਰ੍ਥਮਾਤ੍ ਨਰਘਾਤੀ

ਤਦਨ੍ਤਃ ਸਤਯ੍ਤਸਯ੍ ਲੇਸ਼ੋਿਪ ਨਾਸ੍ਿਤ ਕਾਰਣਾਦਤਃ ਸ ਸਤਯ੍ਤਾਯਾਂ ਨਾਿਤਸ਼਼੍ਠਤ੍ ਸ ਯਦਾ ਮʼਸ਼਼ਾ ਕਥਯਿਤ ਤਦਾ
ਿਨਜਸਵ੍ਭਾਵਾਨੁਸਾਰੇਣੈਵ ਕਥਯਿਤ ਯਤੋ ਸ ਮʼਸ਼਼ਾਭਾਸ਼਼ੀ ਮʼਸ਼਼ੋਤ੍ਪਾਦਕਸ਼੍ਚ|

ⅩⅬⅤ ਅਹੰ ਤਥਯ੍ਵਾਕਯ੍ੰ ਵਦਾਿਮ ਕਾਰਣਾਦਸ੍ਮਾਦ੍ ਯੂਯੰ ਮਾਂ ਨ ਪਰ੍ਤੀਥ|
ⅩⅬⅥਮਿਯ ਪਾਪਮਸ੍ਤੀਿਤ ਪਰ੍ਮਾਣੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਕੋ ਦਾਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ? ਯਦਯ੍ਹੰ ਤਥਯ੍ਵਾਕਯ੍ੰ ਵਦਾਿਮ ਤਿਰ ਕੁਤੋ ਮਾਂ

ਨ ਪਰ੍ਿਤਥ?
ⅩⅬⅦ ਯਃ ਕਸ਼੍ਚਨ ਈਸ਼ਵ੍ਰੀਯੋ ਲੋਕਃ ਸ ਈਸ਼ਵ੍ਰੀਯਕਥਾਯਾਂ ਮਨ ਿਨਧੱਤੇ ਯੂਯਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੀਯਲੋਕਾ ਨ ਭਵਥ

ਤੰਿਨਦਾਨਾਤ੍ ਤਤ ਨ ਮਨਾਿਂਸ ਿਨਧਦ|ੇ
ⅩⅬⅧਤਦਾ ਿਯਹੂਦੀਯਾਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵਾਿਦਸ਼਼ੁਃ ਤਮੇਕਃ ਸ਼ੋਿਮਰੋਣੀਯੋ ਭੂਤਗਰ੍ਸ੍ਤਸ਼੍ਚਵਯੰ ਿਕਿਮਦੰ ਭਦੰ ਨਾਵਾਿਦਸ਼਼੍ਮ?
ⅩⅬⅨਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵਾਦੀਤ੍ ਨਾਹੰ ਭੂਤਗਰ੍ਸ੍ਤਃ ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਨਜਤਾਤੰ ਸੰਮਨਯ੍ੇ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ਯੂਯੰ ਮਾਮ੍ਅਪਮਨਯ੍ਧਵ੍ੇ|
Ⅼ ਅਹੰ ਸਵ੍ਸੁਖਯ੍ਾਿਤੰ ਨ ਚੇਸ਼਼੍ਟੇ ਿਕਨ੍ਤੁ ਚੇਸ਼਼੍ਿਟਤਾ ਿਵਚਾਰਿਯਤਾ ਚਾਪਰ ਏਕ ਆਸ੍ਤੇ|
ⅬⅠ ਅਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਭਯ੍ਮ੍ ਅਤੀਵ ਯਥਾਰ੍ਥੰ ਕਥਯਾਿਮ ਯੋ ਨਰੋ ਮਦੀਯੰ ਵਾਚੰ ਮਨਯ੍ਤੇ ਸ ਕਦਾਚਨ ਿਨਧਨੰ ਨ

ਦਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
ⅬⅡ ਿਯਹੂਦੀਯਾਸ੍ਤਮਵਦਨ੍ ਤੰ ਭੂਤਗਰ੍ਸ੍ਤ ਇਤੀਦਾਨੀਮ੍ ਅਵੈਸ਼਼੍ਮ| ਇਬਰ੍ਾਹੀਮ੍ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਨਞ੍ਚ ਸਰ੍ੱਵੇ

ਮʼਤਾਃ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੰ ਭਾਸ਼਼ਸੇ ਯੋ ਨਰੋ ਮਮ ਭਾਰਤੀਂ ਗʼਹ੍ਲਾਿਤ ਸ ਜਾਤੁ ਿਨਧਾਨਾਸਵ੍ਾਦੰ ਨ ਲਪ੍ਸਯ੍ਤ|ੇ
ⅬⅢ ਤਿਰ ਤੰ ਿਕਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪੂਰ੍ੱਵਪੁਰੁਸ਼਼ਾਦ੍ ਇਬਰ੍ਾਹੀਮੋਿਪ ਮਹਾਨ੍? ਯਸ੍ਮਾਤ੍ ਸੋਿਪ ਮʼਤਃ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਨਿਪ

ਮʼਤਾਃ ਤੰ ਸਵ੍ੰ ਕੰ ਪੁਮਾਸਂੰ ਮਨੁਸ਼਼ੇ?
ⅬⅣ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵੋਚਦ੍ ਯਦਯ੍ਹੰ ਸਵ੍ੰ ਸਵ੍ਯੰ ਸੰਮਨਯ੍ੇ ਤਿਰ ਮਮ ਤਤ੍ ਸੰਮਨਨੰ ਿਕਮਿਪ ਨ ਿਕਨ੍ਤੁ ਮਮ ਤਾਤੋ ਯੰ

ਯੂਯੰ ਸਵ੍ੀਯਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੰ ਭਾਸ਼਼ਧਵ੍ੇ ਸਏਵ ਮਾਂ ਸੰਮਨੁਤੇ|
ⅬⅤ ਯੂਯੰ ਤੰ ਨਾਵਗੱਛਥ ਿਕਨ੍ਤਹੰ ਤਮਵਗੱਛਾਿਮ ਤੰ ਨਾਵਗੱਛਾਮੀਿਤ ਵਾਕਯ੍ੰ ਯਿਦ ਵਦਾਿਮ ਤਿਰ ਯੂਯਿਮਵ

ਮʼਸ਼਼ਾਭਾਸ਼਼ੀ ਭਵਾਿਮ ਿਕਨ੍ਤਹੰ ਤਮਵਗੱਛਾਿਮ ਤਦਾਕ੍ਸ਼਼ਾਮਿਪ ਗʼਹ੍ਲਾਿਮ|
ⅬⅥ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਪੂਰ੍ੱਵਪੁਰੁਸ਼਼ ਇਬਰ੍ਾਹੀਮ੍ ਮਮ ਸਮਯੰ ਦਸ਼਼੍ਟਮੁ੍ ਅਤੀਵਾਵਾਞ੍ਛਤ੍ ਤੰਿਨਰੀਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਾਨਨ੍ਦੱਚ|
ⅬⅦ ਤਦਾ ਿਯਹੂਦੀਯਾ ਅਪʼ◌ੱਛਨ੍ ਤਵ ਵਯਃ ਪਞ੍ਚਾਸ਼ਦਤ੍ਸਰਾ ਨ ਤੰ ਿਕਮ੍ ਇਬਰ੍ਾਹੀਮਮ੍ ਅਦਾਕ੍ਸ਼਼ੀਃ?
ⅬⅧ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵਾਦੀਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਹੰ ਯਥਾਰ੍ਥਤਰੰ ਵਦਾਿਮ ਇਬਰ੍ਾਹੀਮੋ ਜਨ੍ਮਨਃ ਪੂਰ੍ੱਵਕਾਲਮਾਰਭਯ੍ਾਹੰ

ਿਵਦਯ੍|ੇ
ⅬⅨ ਤਦਾ ਤੇ ਪਾਸ਼਼ਾਣਾਨ੍ ਉੱਤੋਲਯ੍ ਤਮਾਹਨ੍ਤੁਮ੍ ਉਦਯੱਛਨ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੀਸ਼ੁ ਰ੍ਗੁਪ੍ਤੋ ਮਨ੍ਿਤਰਾਦ੍ ਬਿਹਰ੍ਗਤਯ੍

ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਮਧਯ੍ੇਨ ਪਰ੍ਸ੍ਿਥਤਵਾਨ੍|

Ⅸ
Ⅰ ਤਤਃ ਪਰੰ ਯੀਸ਼ੁਰ੍ਗੱਛਨ੍ ਮਾਰ੍ਗਮਧਯ੍ੇ ਜਨ੍ਮਾਨ੍ਧੰ ਨਰਮ੍ ਅਪਸ਼ਯ੍ਤ੍|
Ⅱ ਤਤਃ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਸ੍ਤਮ੍ ਅਪʼ◌ੱਛਨ੍ ਹੇ ਗੁਰੋ ਨਰੋਯੰ ਸਵ੍ਪਾਪੇਨ ਵਾ ਸਵ੍ਿਪਤਾਃ ਪਾਪੇਨਾਨ੍ਧੋ(ਅ)ਜਾਯਤ?
Ⅲਤਤਃ ਸ ਪਰ੍ਤਯ੍ੁਿਦਤਵਾਨ੍ ਏਤਸਯ੍ ਵਾਸਯ੍ ਿਪਤੋਃ ਪਾਪਾਦ੍ ਏਤਾਦʼਸ਼ੋਭੂਦ ਇਿਤ ਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤਨੇਨ ਯਥੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍

ਕਰ੍ੰਮ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਯ੍ਤੇ ਤੱਧੇਤੋਰੇਵ|
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Ⅳ ਿਦਨੇ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਮਤ੍ਪਰ੍ੇਰਿਯਤੁਃ ਕਰ੍ੰਮ ਮਯਾ ਕਰ੍ੱਤਵਯ੍ੰ ਯਦਾ ਿਕਮਿਪ ਕਰ੍ੰਮ ਨ ਿ ਯਤੇ ਤਾਦʼਸ਼ੀ
ਿਨਸ਼ਾਗੱਛਿਤ|

Ⅴ ਅਹੰ ਯਾਵਤ੍ਕਾਲੰ ਜਗਿਤ ਿਤਸ਼਼੍ਠਾਿਮ ਤਾਵਤ੍ਕਾਲੰ ਜਗਤੋ ਜਯ੍ੋਿਤਃਸਵ੍ਰੂਪੋਸ੍ਿਮ|
Ⅵ ਇਤਯ੍ੁਕ੍ੱਤਾ ਭੂਮੌ ਿਨਸ਼਼੍ਠੀਵੰ ਿਨਕ੍ਿਸ਼਼ਪਯ੍ ਤੇਨ ਪਙ੍ਕੰ ਕʼਤਵਾਨ੍
Ⅶ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਤਤ੍ਪਙ੍ਕੇਨ ਤਸਯ੍ਾਨ੍ਧਸਯ੍ ਨੇਤੇ ਪਰ੍ਿਲਪਯ੍ ਤਿਮਤਯ੍ਾਿਦਸ਼ਤ੍ ਗਤਾ ਿਸ਼ਲੋਹੇ (ਅ)ਰ੍ਥਾਤ੍

ਪਰ੍ੇਿਰਤਨਾਮ੍ਿਨ ਸਰਿਸ ਸ੍ਨਾਿਹ| ਤਤੋਨ੍ਧੋ ਗਤਾ ਤਤਾਸ੍ਨਾਤ੍ ਤਤਃ ਪਰ੍ੰਨਚਕ੍ਸ਼਼ੁ ਰ੍ਭੂਤਾ ਵਯ੍ਾਘੁਟਯ੍ਾਗਾਤ੍|
Ⅷ ਅਪਰਞ੍ਚ ਸਮੀਪਵਾਿਸਨ ਲੋਕਾ ਯੇ ਚ ਤੰ ਪੂਰ੍ੱਵਮਨ੍ਧਮ੍ ਅਪਸ਼ਯ੍ਨ੍ ਤੇ ਬਕ੍ੱਤੁਮ੍ ਆਰਭਨ੍ਤ ਯੋਨ੍ਧਲੋਕੋ

ਵਰ੍ਤ੍ਮਨਯ੍ੁਪਿਵਸ਼ਯ੍ਾਿਭਕ੍ਸ਼਼ਤ ਸ ਏਵਾਯੰ ਜਨਃ ਿਕੰ ਨ ਭਵਿਤ?
Ⅸ ਕੇਿਚਦਵਦਨ੍ ਸ ਏਵ ਕੇਿਚਦਵੋਚਨ੍ ਤਾਦʼਸ਼ੋ ਭਵਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਸਵ੍ਯਮਬਰ੍ਵੀਤ੍ ਸ ਏਵਾਹੰ ਭਵਾਿਮ|
Ⅹ ਅਤਏਵ ਤੇ (ਅ)ਪʼ◌ੱਛਨ੍ ਤੰ ਕਥੰ ਦʼਸ਼਼੍ਿਟੰ ਪਾਪ੍ਤਵਾਨ੍?
Ⅺ ਤਤਃ ਸੋਵਦਦ੍ ਯੀਸ਼ਨਾਮਕ ਏਕੋ ਜਨ ਮਮ ਨਯਨੇ ਪਙ੍ਕੇਨ ਪਰ੍ਿਲਪਯ੍ ਇਤਯ੍ਾਜ੍ਞਾਪਯਤ੍ ਿਸ਼ਲੋਹਕਾਸਾਰੰ

ਗਤਾ ਤਤ ਸ੍ਨਾਿਹ| ਤਤਸ੍ਤਤ ਗਤਾ ਮਿਯ ਸ੍ਨਾਤੇ ਦʼਸ਼਼੍ਿਟਮਹੰ ਲਬ੍ਧਵਾਨ੍|
Ⅻ ਤਦਾ ਤੇ (ਅ)ਵਦਨ੍ ਸ ਪੁਮਾਨ੍ ਕੁਤ? ਤੇਨਕ੍ੱਤੰ ਨਾਹੰ ਜਾਨਾਿਮ|
ⅩⅢ ਅਪਰੰ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਪੂਰ੍ੱਵਾਨ੍ਧੇ ਜਨੇ ਿਫਰੂਿਸ਼ਨਾਂ ਿਨਕਟਮ੍ ਆਨੀਤੇ ਸਿਤ ਿਫਰੂਿਸ਼ਨਿਪ ਤਮਪʼ◌ੱਛਨ੍ ਕਥੰ

ਦʼਸ਼਼੍ਿਟੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤੋਿਸ?
ⅩⅣ ਤਤਃ ਸ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਸ ਪਙ੍ਕੇਨ ਮਮ ਨੇਤੇ (ਅ)ਿਲਮ੍ਪਤ੍ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਸ੍ਨਾਤਾ ਦʼਸ਼਼੍ਿਟਮਲਭੇ|
ⅩⅤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੀਸ਼ੁ ਿਰਸ਼ਰ੍ਾਮਵਾਰੇ ਕਰ੍ੱਦਮੰ ਕʼਤਾ ਤਸਯ੍ ਨਯਨੇ ਪਰ੍ਸੰਨੇ(ਅ)ਕਰੋਦ੍ ਇਿਤਕਾਰਣਾਤ੍

ਕਿਤਪਯਿਫਰੂਿਸ਼ਨ(ਅ)ਵਦਨ੍
ⅩⅥਸ ਪੁਮਾਨ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਾਨੰ ਯਤਃ ਸ ਿਵਸ਼ਰ੍ਾਮਵਾਰੰ ਨ ਮਨਯ੍ਤੇ| ਤਤੋਨਯ੍ੇ ਕੇਿਚਤ੍ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵਦਨ੍ ਪਾਪੀ ਪੁਮਾਨ੍ ਿਕਮ੍

ਏਤਾਦʼਸ਼ਮ੍ ਆਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯੰ ਕਰ੍ੰਮ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ?
ⅩⅦਇੱਥੰ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਿਭੰਨਵਾਕਯ੍ਤਮ੍ ਅਭਵਤ੍| ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਤੇ ਪੁਨਰਿਪ ਤੰ ਪੂਰ੍ੱਵਾਨ੍ਧੰ ਮਾਨੁਸ਼਼ਮ੍ ਅਪਰ੍ਾਕ੍ਸ਼਼ੁਃ

ਯੋ ਜਨਸ੍ਤਵ ਚਕ੍ਸ਼਼ੁਸ਼਼ੀ ਪਰ੍ਸੰਨੇ ਕʼਤਵਾਨ੍ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਤੰ ਿਕੰ ਵਦਿਸ? ਸ ਉਕ੍ੱਤਵਾਨ੍ ਸ ਭਿਵਸ਼ਦਾਦੀ|
ⅩⅧਸ ਦʼਸ਼਼੍ਿਟਮ੍ਆਪ੍ਤਵਾਨ੍ ਇਿਤ ਿਯਹੂਦੀਯਾਸ੍ਤਸਯ੍ ਦʼਸ਼਼੍ਿਟੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਸਯ੍ ਜਨਸਯ੍ ਿਪਤੋ ਰ੍ਮੁਖਾਦ੍ ਅਸ਼ਤਾ

ਨ ਪਰ੍ਤਯ੍ਯਨ੍|
ⅩⅨ ਅਤਏਵ ਤੇ ਤਾਵਪʼ◌ੱਛਨ੍ ਯੁਵਯੋ ਰਯ੍ੰ ਪੁਤੰ ਜਨ੍ਮਾਨ੍ਧੰ ਵਦਥਃ ਸ ਿਕਮਯੰ? ਤਰੀਦਾਨੀਂ ਕਥੰ ਦਸ਼਼੍ਟੁੰ

ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ?
ⅩⅩ ਤਤਸ੍ਤਸਯ੍ ਿਪਤਰੌ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵੋਚਤਾਮ੍ ਅਯਮ੍ ਆਵਯੋਃ ਪੁਤ ਆ ਜਨੇਰਨ੍ਧਸ਼੍ਚ ਤਦਪਯ੍ਾਵਾਂ ਜਾਨੀਵਃ
ⅩⅪ ਿਕਨ੍ਤਧੁਨਾ ਕਥੰ ਦʼਸ਼਼੍ਿਟੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਵਾਨ੍ ਤਦਾਵਾਂ ਨ੍ ਜਾਨੀਵਃ ਕੋਸਯ੍ ਚਕ੍ਸ਼਼ੁਸ਼਼ੀ ਪਰ੍ਸੰਨੇ ਕʼਤਵਾਨ੍ ਤਦਿਪ ਨ

ਜਾਨੀਵ ਏਸ਼਼ ਵਯਃਪਰ੍ਾਪ੍ਤ ਏਨੰ ਪʼ◌ੱਛਤ ਸਵ੍ਕਥਾਂ ਸਵ੍ਯੰ ਵਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
ⅩⅫ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨਾਂ ਭਯਾਤ੍ ਤਸਯ੍ ਿਪਤਰੌ ਵਾਕਯ੍ਿਮਦਮ੍ ਅਵਦਤਾਂ ਯਤਃ ਕੋਿਪ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ੋ ਯਿਦ ਯੀਸ਼ੁਮ੍

ਅਿਭਿਸ਼਼ਕ੍ਤੰ ਵਦਿਤ ਤਿਰ ਸ ਭਜਨਗʼਹਾਦ੍ ਦੂਰੀਕਾਿਰਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਿਯਹੂਦੀਯਾ ਇਿਤ ਮਨ੍ਤਣਾਮ੍ ਅਕੁਰ੍ੱਵਨ੍
ⅩⅩⅢ ਅਤਸ੍ਤਸਯ੍ ਿਪਤਰੌ ਵਯ੍ਾਹਰਤਾਮ੍ ਏਸ਼਼ ਵਯਃਪਰ੍ਾਪ੍ਤ ਏਨੰ ਪʼ◌ੱਛਤ|
ⅩⅩⅣ ਤਦਾ ਤੇ ਪੁਨਸ਼੍ਚ ਤੰ ਪੂਰ੍ੱਵਾਨ੍ਧਮ੍ ਆਹੂਯ ਵਯ੍ਾਹਰਨ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਗੁਣਾਨ੍ ਵਦ ਏਸ਼਼ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਃ ਪਾਪੀਿਤ

ਵਯੰ ਜਾਨੀਮਃ|
ⅩⅩⅤ ਤਦਾ ਸ ਉਕ੍ੱਤਵਾਨ੍ ਸ ਪਾਪੀ ਨ ਵੇਿਤ ਨਾਹੰ ਜਾਨੇ ਪੂਰਾਮਨ੍ਧ ਆਸਮਹਮ੍ ਅਧੁਨਾ ਪਸ਼ਯ੍ਾਮੀਿਤ ਮਾਤੰ

ਜਾਨਾਿਮ|
ⅩⅩⅥ ਤੇ ਪੁਨਰਪʼ◌ੱਛਨ੍ ਸ ਤਾਂ ਪਰ੍ਿਤ ਿਕਮਕਰੋਤ੍? ਕਥੰ ਨੇਤੇ ਪਰ੍ਸੰਨੇ (ਅ)ਕਰੋਤ੍?
ⅩⅩⅦ ਤਤਃ ਸੋਵਾਦੀਦ੍ ਏਕਕʼਤੋਕਥਯੰ ਯੂਯੰ ਨ ਸ਼ʼਣੁਥ ਤਿਰ ਕੁਤਃ ਪੁਨਃ ਸ਼ਰ੍ੋਤੁਮ੍ ਇੱਛਥ? ਯੂਯਮਿਪ ਿਕੰ ਤਸਯ੍

ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾ ਭਿਵਤੁਮ੍ ਇੱਛਥ?
ⅩⅩⅧ ਤਦਾ ਤੇ ਤੰ ਿਤਰਸ੍ਕʼਤਯ੍ ਵਯ੍ਾਹਰਨ੍ ਤੰ ਤਸਯ੍ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ੋ ਵਯੰ ਮੂਸਾਃ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਃ|
ⅩⅩⅨ ਮੂਸਾਵਕ੍ਤੇਣੇਸ਼ਵ੍ਰੋ ਜਗਾਦ ਤੱਜਾਨੀਮਃ ਿਕਨ੍ਤੇਸ਼਼ ਕੁਤਤਯ੍ਲੋਕ ਇਿਤ ਨ ਜਾਨੀਮਃ|
ⅩⅩⅩ ਸੋਵਦਦ੍ ਏਸ਼਼ ਮਮ ਲੋਚਨੇ ਪਰ੍ਸੰਨੇ (ਅ)ਕਰੋਤ੍ ਤਥਾਿਪ ਕੁਤਤਯ੍ਲੋਕ ਇਿਤ ਯੂਯੰ ਨ ਜਾਨੀਥ ਏਤਦ੍

ਆਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯੰ ਭਵਿਤ|
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ⅩⅩⅪ ਈਸ਼ਵ੍ਰਃ ਪਾਿਪਨਾਂ ਕਥਾਂ ਨ ਸ਼ʼਣੋਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੋ ਜਨਸ੍ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਭਕ੍ਿਤੰ ਕʼਤਾ ਤਿਦਸ਼਼੍ਟਿ ਯਾਂ ਕਰੋਿਤ
ਤਸਯ੍ੈਵ ਕਥਾਂ ਸ਼ʼਣੋਿਤ ਏਤਦ੍ ਵਯੰ ਜਾਨੀਮਃ|

ⅩⅩⅫ ਕੋਿਪ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ੋ ਜਨ੍ਮਾਨ੍ਧਾਯ ਚਕ੍ਸ਼਼ੁਸ਼਼ੀ ਅਦਦਾਤ੍ ਜਗਦਾਰਮ੍ਭਾਦ੍ ਏਤਾਦʼਸ਼ੀਂ ਕਥਾਂ ਕੋਿਪ ਕਦਾਿਪ
ਨਾਸ਼ʼਣੋਤ੍|

ⅩⅩⅩⅢ ਅਸ੍ਮਾਦ੍ ਏਸ਼਼ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ੋ ਯਦੀਸ਼ਵ੍ਰਾਨੰਾਜਾਯਤ ਤਿਰ ਿਕਞ੍ਿਚਦਪੀਦʼਸ਼ੰ ਕਰ੍ੰਮ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਨਾਸ਼ਕ੍ਨਤ੍|
ⅩⅩⅩⅣ ਤੇ ਵਯ੍ਾਹਰਨ੍ ਤੰ ਪਾਪਾਦ੍ ਅਜਾਯਥਾਃ ਿਕਮਸ੍ਮਾਨ੍ ਤੰ ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯਿਸ? ਪਸ਼੍ਚਾੱਤੇ ਤੰ ਬਿਹਰਕੁਰ੍ੱਵਨ੍|
ⅩⅩⅩⅤ ਤਦਨਨ੍ਤਰੰ ਿਯਹੂਦੀਯੈਃ ਸ ਬਿਹਰਿ ਯਤ ਯੀਸ਼ੁਿਰਿਤ ਵਾਰ੍ੱਤਾਂ ਸ਼ਤਾ ਤੰ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ ਪʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍

ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਪੁਤੇ ਤੰ ਿਵਸ਼ਵ੍ਿਸਿਸ਼?਼
ⅩⅩⅩⅥ ਤਦਾ ਸ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵੋਚਤ੍ ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ ਸ ਕੋ ਯਤ੍ ਤਸ੍ਿਮੰਨਹੰ ਿਵਸ਼ਵ੍ਿਸਿਮ?
ⅩⅩⅩⅦ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਃ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਤੰ ਤੰ ਦʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍ ਤਯਾ ਸਾਕੰ ਯਃ ਕਥੰ ਕਥਯਿਤ ਸਏਵ ਸਃ|
ⅩⅩⅩⅧ ਤਦਾ ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ ਿਵਸ਼ਵ੍ਿਸਮੀਤਯ੍ੁਕ੍ਤਾ ਸ ਤੰ ਪਰ੍ਣਾਮਤ੍|
ⅩⅩⅩⅨ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਯੀਸ਼ੁਃ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਨਯਨਹੀਨਾ ਨਯਨਾਿਨ ਪਰ੍ਾਪ੍ਨੁਵਨ੍ਿਤ ਨਯਨਵਨ੍ਤਸ਼੍ਚਾਨ੍ਧਾ

ਭਵਨ੍ਤੀਤਯ੍ਿਭਪਰ੍ਾਯੇਣ ਜਗਦਾਹਮ੍ ਆਗੱਛਮ੍|
ⅩⅬ ਏਤਤ੍ ਸ਼ਤਾ ਿਨਕਟਸ੍ਥਾਃ ਕਿਤਪਯਾਃ ਿਫਰੂਿਸ਼ਨ ਵਯ੍ਾਹਰਨ੍ ਵਯਮਿਪ ਿਕਮਨ੍ਧਾਃ?
ⅩⅬⅠ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਰਵਾਦੀਦ੍ ਯਦਯ੍ਨ੍ਧਾ ਅਭਵਤ ਤਿਰ ਪਾਪਾਿਨ ਨਾਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪਸ਼ਯ੍ਾਮੀਿਤ

ਵਾਕਯ੍ਵਦਨਾਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਪਾਪਾਿਨ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ਿਤ|

Ⅹ
Ⅰਅਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਿਤਯਥਾਰ੍ਥੰ ਵਦਾਿਮ, ਯੋ ਜਨ ਦਾਰੇਣ ਨ ਪਰ੍ਿਵਸ਼ਯ੍ ਕੇਨਾਪਯ੍ਨਯ੍ੇਨ ਮੇਸ਼਼ਗʼਹੰ ਪਰ੍ਿਵਸ਼ਿਤ ਸ ਏਵ

ਸ੍ਤੇਨ ਦਸਯ੍ੁਸ਼੍ਚ|
Ⅱ ਯੋ ਦਾਰੇਣ ਪਰ੍ਿਵਸ਼ਿਤ ਸ ਏਵ ਮੇਸ਼਼ਪਾਲਕਃ|
Ⅲ ਦੌਵਾਿਰਕਸ੍ਤਸ੍ਮੈ ਦਾਰੰ ਮੋਚਯਿਤ ਮੇਸ਼਼ਗਣਸ਼੍ਚ ਤਸਯ੍ ਵਾਕਯ੍ੰ ਸ਼ʼਣੋਿਤ ਸ ਿਨਜਾਨ੍ ਮੇਸ਼਼ਾਨ੍ ਸਵ੍ਸਵ੍ਨਾਮ੍ਨਾਹੂਯ

ਬਿਹਃ ਕʼਤਾ ਨਯਿਤ|
Ⅳਤਥਾ ਿਨਜਾਨ੍ ਮੇਸ਼਼ਾਨ੍ ਬਿਹਃ ਕʼਤਾ ਸਵ੍ਯੰ ਤੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਅਗਰ੍ੇ ਗੱਛਿਤ, ਤਤੋ ਮੇਸ਼਼ਾਸ੍ਤਸਯ੍ ਸ਼ਬ੍ਦੰ ਬੁਧਯ੍ਨ੍ਤੇ, ਤਸ੍ਮਾਤ੍

ਤਸਯ੍ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਵਜਨ੍ਿਤ|
Ⅴ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪਰਸਯ੍ ਸ਼ਬ੍ਦੰ ਨ ਬੁਧਯ੍ਨ੍ਤੇ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤਸਯ੍ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਵਿਜਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਵਰੰ ਤਸਯ੍ ਸਮੀਪਾਤ੍

ਪਲਾਿਯਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤ|ੇ
Ⅵ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤੇਭਯ੍ ਇਮਾਂ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ਤਕਥਾਮ੍ ਅਕਥਯਤ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੇਨ ਕਿਥਤਕਥਾਯਾਸ੍ਤਾਤ੍ਪਰ੍ੱਯੰ ਤੇ

ਨਾਬੁਧਯ੍ਨ੍ਤ|
Ⅶ ਅਤੋ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪੁਨਰਕਥਯਤ੍, ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਾਹੰ ਯਥਾਰ੍ਥਤਰੰ ਵਯ੍ਾਹਰਾਿਮ, ਮੇਸ਼਼ਗʼਹਸਯ੍ ਦਾਰਮ੍ ਅਹਮੇਵ|
Ⅷ ਮਯਾ ਨ ਪਰ੍ਿਵਸ਼ਯ੍ ਯ ਆਗੱਛਨ੍ ਤੇ ਸ੍ਤੇਨਾ ਦਸਯ੍ਵਸ਼੍ਚ ਿਕਨ੍ਤੁ ਮੇਸ਼਼ਾਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਕਥਾ ਨਾਸ਼ʼਣਨ੍|
Ⅸ ਅਹਮੇਵ ਦਾਰਸਵ੍ਰੂਪਃ, ਮਯਾ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਤ ਪਰ੍ਿਵਸ਼ਿਤ ਸ ਰਕ੍ਸ਼਼ਾਂ ਪਰ੍ਾਪ੍ਸਯ੍ਿਤ ਤਥਾ ਬਿਹਰਨ੍ਤਸ਼੍ਚ

ਗਮਨਾਗਮਨੇ ਕʼਤਾ ਚਰਣਸ੍ਥਾਨੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਸਯ੍ਿਤ|
Ⅹਯੋ ਜਨਸ੍ਤੇਨਃ ਸ ਕੇਵਲੰ ਸ੍ਤੈਨਯ੍ਬਧਿਵਨਾਸ਼ਾਨ੍ ਕਰ੍ੱਤੁਮੇਵ ਸਮਾਯਾਿਤ ਿਕਨ੍ਤਹਮ੍ਆਯੁ ਰ੍ਦਾਤੁਮ੍ ਅਰ੍ਥਾਤ੍

ਬਾਹੂਲਯ੍ੇਨ ਤਦੇਵ ਦਾਤੁਮ੍ ਆਗੱਛਮ੍|
Ⅺ ਅਹਮੇਵ ਸਤਯ੍ਮੇਸ਼਼ਪਾਲਕੋ ਯਸ੍ਤੁ ਸਤਯ੍ੋ ਮੇਸ਼਼ਪਾਲਕਃ ਸ ਮੇਸ਼਼ਾਰ੍ਥੰ ਪਰ੍ਾਣਤਯ੍ਾਗੰ ਕਰੋਿਤ;
Ⅻ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੋ ਜਨ ਮੇਸ਼਼ਪਾਲਕੋ ਨ, ਅਰ੍ਥਾਦ੍ ਯਸਯ੍ ਮੇਸ਼਼ਾ ਿਨਜਾ ਨ ਭਵਨ੍ਿਤ, ਯ ਏਤਾਦʼਸ਼ੋ ਵੈਤਿਨਕਃ ਸ

ਵʼਕਮ੍ ਆਗੱਛਨ੍ਤੰ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਮੇਜਵਜੰ ਿਵਹਾਯ ਪਲਾਯਤੇ, ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਵʼਕਸ੍ਤੰ ਵਜੰ ਧʼਤਾ ਿਵਿਕਰਿਤ|
ⅩⅢ ਵੈਤਿਨਕਃ ਪਲਾਯਤੇ ਯਤਃ ਸ ਵੇਤਨਾਰ੍ਥੀ ਮੇਸ਼਼ਾਰ੍ਥੰ ਨ ਿਚਨ੍ਤਯਿਤ|
ⅩⅣ ਅਹਮੇਵ ਸਤਯ੍ੋ ਮੇਸ਼਼ਪਾਲਕਃ, ਿਪਤਾ ਮਾਂ ਯਥਾ ਜਾਨਾਿਤ, ਅਹਞ੍ਚ ਯਥਾ ਿਪਤਰੰ ਜਾਨਾਿਮ,
ⅩⅤ ਤਥਾ ਿਨਜਾਨ੍ ਮੇਸ਼਼ਾਨਿਪ ਜਾਨਾਿਮ, ਮੇਸ਼਼ਾਸ਼੍ਚ ਮਾਂ ਜਾਨਾਨ੍ਿਤ, ਅਹਞ੍ਚ ਮੇਸ਼਼ਾਰ੍ਥੰ ਪਰ੍ਾਣਤਯ੍ਾਗੰ ਕਰੋਿਮ|
ⅩⅥ ਅਪਰਞ੍ਚ ਏਤਦ੍ ਗʼਹੀਯ ਮੇਸ਼਼ੇਭਯ੍ੋ ਿਭੰਨਾ ਅਿਪ ਮੇਸ਼਼ਾ ਮਮ ਸਨ੍ਿਤ ਤੇ ਸਕਲਾ ਆਨਿਯਤਵਯ੍ਾਃ; ਤੇ ਮਮ

ਸ਼ਬ੍ਦੰ ਸ਼ਰ੍ੋਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਤਤ ਏਕੋ ਵਜ ਏਕੋ ਰਕ੍ਸ਼਼ਕੋ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
ⅩⅦ ਪਰ੍ਾਣਾਨਹੰ ਤਯ੍ਕ੍ਤਾ ਪੁਨਃ ਪਰ੍ਾਣਾਨ੍ ਗਰ੍ਹੀਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ, ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਿਪਤਾ ਮਿਯ ਸ੍ਨੇਹੰ ਕਰੋਿਤ|
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ⅩⅧ ਕਸ਼੍ਿਚੱਜਨ ਮਮ ਪਰ੍ਾਣਾਨ੍ ਹਨ੍ਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸਵ੍ਯੰ ਤਾਨ੍ ਸਮਰ੍ਪਯਾਿਮ ਤਾਨ੍ ਸਮਰ੍ਪਿਯਤੁੰ
ਪੁਨਰ੍ਗਰ੍ਹੀਤੁਞ੍ਚ ਮਮ ਸ਼ਕ੍ਿਤਰਾਸ੍ਤੇ ਭਾਰਿਮਮੰ ਸਵ੍ਿਪਤੁਃ ਸਕਾਸ਼ਾਤ੍ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤੋਹਮ੍|

ⅩⅨ ਅਸ੍ਮਾਦੁਪਦੇਸ਼ਾਤ੍ ਪੁਨਸ਼੍ਚ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਿਭੰਨਵਾਕਯ੍ਤਾ ਜਾਤਾ|
ⅩⅩ ਤਤੋ ਬਹਵੋ ਵਯ੍ਾਹਰਨ੍ ਏਸ਼਼ ਭੂਤਗਰ੍ਸ੍ਤ ਉਨ੍ਮੱਤਸ਼੍ਚ, ਕੁਤ ਏਤਸਯ੍ ਕਥਾਂ ਸ਼ʼਣੁਥ?
ⅩⅪ ਕੇਿਚਦ੍ ਅਵਦਨ੍ ਏਤਸਯ੍ ਕਥਾ ਭੂਤਗਰ੍ਸ੍ਤਸਯ੍ ਕਥਾਵੰਨ ਭਵਨ੍ਿਤ, ਭੂਤਃ ਿਕਮ੍ ਅਨ੍ਧਾਯ ਚਕ੍ਸ਼਼ੁਸ਼਼ੀ ਦਾਤੁੰ

ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ?
ⅩⅫ ਸ਼ੀਤਕਾਲੇ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਿਮ ਮਨ੍ਿਦਰੋਤ੍ਸਰ੍ਗਪਰ੍ੱਵਣਯ੍ੁਪਸ੍ਿਥਤੇ
ⅩⅩⅢ ਯੀਸ਼ੁਃ ਸੁਲੇਮਾਨ ਿਨਃਸਾਰੇਣ ਗਮਨਾਗਮਨੇ ਕਰੋਿਤ,
ⅩⅩⅣ ਏਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਮਯੇ ਿਯਹੂਦੀਯਾਸ੍ਤੰ ਵੇਸ਼਼੍ਟਿਯਤਾ ਵਯ੍ਾਹਰਨ੍ ਕਿਤ ਕਾਲਾਨ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਿਵਿਚਿਕਤ੍ਸਾਂ

ਸ੍ਥਾਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ? ਯਦਯ੍ਿਭਿਸ਼਼ਕ੍ਤੋ ਭਵਿਤ ਤਿਰ ਤਤ੍ ਸ੍ਪਸ਼਼੍ਟੰ ਵਦ|
ⅩⅩⅤ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵਦਦ੍ ਅਹਮ੍ ਅਚਕਥੰ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੂਯੰ ਨ ਪਰ੍ਤੀਥ, ਿਨਜਿਪਤੁ ਰ੍ਨਾਮ੍ਨਾ ਯਾਂ ਯਾਂ ਿ ਯਾਂ

ਕਰੋਿਮ ਸਾ ਿ ਯੈਵ ਮਮ ਸਾਕ੍ਿਸ਼਼ਸਵ੍ਰੂਪਾ|
ⅩⅩⅥ ਿਕਨ੍ਤਹੰ ਪੂਰ੍ੱਵਮਕਥਯੰ ਯੂਯੰ ਮਮ ਮੇਸ਼਼ਾ ਨ ਭਵਥ, ਕਾਰਣਾਦਸ੍ਮਾਨ੍ ਨ ਿਵਸ਼ਵ੍ਿਸਥ|
ⅩⅩⅦ ਮਮ ਮੇਸ਼਼ਾ ਮਮ ਸ਼ਬ੍ਦੰ ਸ਼ʼਣਨ੍ਿਤ ਤਾਨਹੰ ਜਾਨਾਿਮ ਤੇ ਚ ਮਮ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਗੱਛਨ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅧ ਅਹੰ ਤੇਭਯ੍ੋ(ਅ)ਨਨ੍ਤਾਯੁ ਰ੍ਦਦਾਿਮ, ਤੇ ਕਦਾਿਪ ਨ ਨੰਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਕੋਿਪ ਮਮ ਕਰਾਤ੍ ਤਾਨ੍ ਹਰ੍ੱਤੁੰ ਨ

ਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅨ ਯੋ ਮਮ ਿਪਤਾ ਤਾਨ੍ ਮਹਯ੍ੰ ਦੱਤਵਾਨ੍ ਸ ਸਰ੍ੱਵਸ੍ਮਾਤ੍ ਮਹਾਨ੍, ਕੋਿਪ ਮਮ ਿਪਤੁਃ ਕਰਾਤ੍ ਤਾਨ੍ ਹਰ੍ੱਤੁੰ ਨ

ਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅩ ਅਹੰ ਿਪਤਾ ਚ ਦਯੋਰੇਕਤਮ੍|
ⅩⅩⅪ ਤਤੋ ਿਯਹੂਦੀਯਾਃ ਪੁਨਰਿਪ ਤੰ ਹਨ੍ਤੁੰ ਪਾਸ਼਼ਾਣਾਨ੍ ਉਦਤੋਲਯਨ੍|
ⅩⅩⅫਯੀਸ਼ੁਃ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਿਪਤੁਃ ਸਕਾਸ਼ਾਦ੍ ਬਹੂਨਯ੍ੁੱਤਮਕਰ੍ੰਮਾਿਣ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਪਰ੍ਾਕਾਸ਼ਯੰ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਕਸਯ੍ ਕਰ੍ੰਮਣਃ

ਕਾਰਣਾਨ੍ ਮਾਂ ਪਾਸ਼਼ਾਣੈਰਾਹਨ੍ਤੁਮ੍ ਉਦਯ੍ਤਾਃ ਸ੍ਥ?
ⅩⅩⅩⅢ ਿਯਹੂਦੀਯਾਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵਦਨ੍ ਪਰ੍ਸ਼ਸ੍ਤਕਰ੍ੰਮਹੇਤੋ ਰ੍ਨ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੰ ਮਾਨੁਸ਼਼ਃ ਸਵ੍ਮੀਸ਼ਵ੍ਰਮ੍ ਉਕ੍ਤੇਸ਼ਵ੍ਰੰ ਿਨਨ੍ਦਿਸ

ਕਾਰਣਾਦਸ੍ਮਾਤ੍ ਤਾਂ ਪਾਸ਼਼ਾਣੈਰਨ੍ਮਃ|
ⅩⅩⅩⅣਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ੁਕ੍ਤਵਾਨ੍ ਮਯਾ ਕਿਥਤੰ ਯੂਯਮ੍ਈਸ਼ਵ੍ਰਾ ਏਤਦਚਨੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸ਼ਾਸ੍ਤੇ ਿਲਿਖਤੰ ਨਾਸ੍ਿਤ

ਿਕੰ?
ⅩⅩⅩⅤ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਯੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਉੱਦੇਸ਼ੇ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਕਥਾ ਕਿਥਤਾ ਤੇ ਯਦੀਸ਼ਵ੍ਰਗਣਾ ਉਚਯ੍ਨ੍ਤੇ

ਧਰ੍ੰਮਗਰ੍ਨ੍ਥਸਯ੍ਾਪਯ੍ਨਯ੍ਥਾ ਭਿਵਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕਯ੍,ੰ
ⅩⅩⅩⅥ ਤਰਯ੍ਾਹਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਪੁਤ ਇਿਤ ਵਾਕਯ੍ਸਯ੍ ਕਥਨਾਤ੍ ਯੂਯੰ ਿਪਤਾਿਭਿਸ਼਼ਕ੍ਤੰ ਜਗਿਤ ਪਰ੍ੇਿਰਤਞ੍ਚ

ਪੁਮਾਸਂੰ ਕਥਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਿਨਨ੍ਦਕੰ ਵਾਦਯ?
ⅩⅩⅩⅦ ਯਦਯ੍ਹੰ ਿਪਤੁਃ ਕਰ੍ੰਮ ਨ ਕਰੋਿਮ ਤਿਰ ਮਾਂ ਨ ਪਰ੍ਤੀਤ;
ⅩⅩⅩⅧ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਿਦ ਕਰੋਿਮ ਤਿਰ ਮਿਯ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ਯੇ ਨ ਕʼਤੇ(ਅ)ਿਪ ਕਾਰ੍ੱਯੇ ਪਰ੍ਤਯ੍ਯਃ ਿ ਯਤਾ,ਂ

ਤਤੋ ਮਿਯ ਿਪਤਾਸ੍ਤੀਿਤ ਿਪਤਰ੍ੱਯਹਮ੍ ਅਸ੍ਮੀਿਤ ਚ ਕ੍ਸ਼਼ਾਤਾ ਿਵਸ਼ਵ੍ਿਸਸ਼਼ਯ੍ਥ|
ⅩⅩⅩⅨ ਤਦਾ ਤੇ ਪੁਨਰਿਪ ਤੰ ਧਰ੍ੱਤੁਮ੍ ਅਚੇਸ਼਼੍ਟਨ੍ਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਕਰੇਭਯ੍ੋ ਿਨਸ੍ਤੀਰ੍ੱਯ
ⅩⅬ ਪੁਨ ਰਯ੍ਰ੍ੱਦਨ੍ ਅਦਯ੍ਾਸ੍ਤਟੇ ਯਤ ਪੁਰ੍ੱਵੰ ਯੋਹਨ੍ ਅਮੱਜਯਤ੍ ਤਤਾਗਤਯ੍ ਨਯ੍ਵਸਤ੍|
ⅩⅬⅠ ਤਤੋ ਬਹਵੋ ਲੋਕਾਸ੍ਤਤ੍ਸਮੀਪਮ੍ ਆਗਤਯ੍ ਵਯ੍ਾਹਰਨ੍ ਯੋਹਨ੍ ਿਕਮਪਯ੍ਾਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯੰ ਕਰ੍ੰਮ ਨਾਕਰੋਤ੍

ਿਕਨ੍ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ੇ ਯਾ ਯਃ ਕਥਾ ਅਕਥਯਤ੍ ਤਾਃ ਸਰ੍ੱਵਾਃ ਸਤਯ੍ਾਃ;
ⅩⅬⅡ ਤਤ ਚ ਬਹਵੋ ਲੋਕਾਸ੍ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਵਯ੍ਸ਼ਵ੍ਸਨ੍|

Ⅺ
Ⅰ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਮਿਰਯਮ੍ ਤਸਯ੍ਾ ਭਿਗਨੀ ਮਰ੍ਥਾ ਚ ਯਸ੍ਿਮਨ੍ ਵੈਥਨੀਯਾਗਰ੍ਾਮੇ ਵਸਤਸ੍ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਗਰ੍ਾਮੇ

ਇਿਲਯਾਸਰ੍ ਨਾਮਾ ਪੀਿਡਤ ਏਕ ਆਸੀਤ੍|
Ⅱ ਯਾ ਮਿਰਯਮ੍ ਪਰ੍ਭੰੁ ਸੁਗਨ੍ਿਧਤੇਲੈਨ ਮਰ੍ੱਦਿਯਤਾ ਸਵ੍ਕੇਸ਼ੈਸ੍ਤਸਯ੍ ਚਰਣੌ ਸਮਮਾਰ੍ਜਤ੍ ਤਸਯ੍ਾ ਭਾਤਾ ਸ

ਇਿਲਯਾਸਰ੍ ਰੋਗੀ|
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Ⅲ ਅਪਰਞ੍ਚ ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ ਭਵਾਨ੍ ਯਸ੍ਿਮਨ੍ ਪਰ੍ੀਯਤੇ ਸ ਏਵ ਪੀਿਡਤੋਸ੍ਤੀਿਤ ਕਥਾਂ ਕਥਿਯਤਾ ਤਸਯ੍ ਭਿਗਨਯ੍ੌ
ਪਰ੍ੇਿਸ਼਼ਤਵਤਯ੍ੌ|

Ⅳਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਿਰਮਾਂ ਵਾਰ੍ੱਤਾਂ ਸ਼ਤਾਕਥਯਤ ਪੀਡੇਯੰ ਮਰਣਾਰ੍ਥੰ ਨ ਿਕਨ੍ਤੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਮਿਹਮਾਰ੍ਥਮ੍ਈਸ਼ਵ੍ਰਪੁਤਸਯ੍
ਮਿਹਮਪਰ੍ਕਾਸ਼ਾਰ੍ਥਞ੍ਚ ਜਾਤਾ|

Ⅴ ਯੀਸ਼ੁ ਰਯ੍ਦਯ੍ਿਪਮਰ੍ਥਾਯਾਂ ਤਦ੍ਭਿਗਨਯ੍ਾਮ੍ ਇਿਲਯਾਸਿਰ ਚਾਪਰ੍ੀਯਤ,
Ⅵ ਤਥਾਿਪ ਇਿਲਯਾਸਰਃ ਪੀਡਾਯਾਃ ਕਥੰ ਸ਼ਤਾ ਯਤ ਆਸੀਤ੍ ਤਤੈਵ ਿਦਨਦਯਮਿਤਸ਼਼੍ਠਤ੍|
Ⅶ ਤਤਃ ਪਰਮ੍ ਸ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਨਕਥਯਦ੍ ਵਯੰ ਪੁਨ ਿਰਯ੍ਹੂਦੀਯਪਰ੍ਦੇਸ਼ੰ ਯਾਮਃ|
Ⅷ ਤਤਸ੍ਤੇ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵਦਨ੍, ਹੇ ਗੁਰੋ ਸਵ੍ਲ੍ਪਿਦਨਾਿਨ ਗਤਾਿਨ ਿਯਹੂਦੀਯਾਸ੍ਤਾਂ ਪਾਸ਼਼ਾਣੈ ਰਨ੍ਤੁਮ੍

ਉਦਯ੍ਤਾਸ੍ਤਥਾਿਪ ਿਕੰ ਪੁਨਸ੍ਤਤ ਯਾਸਯ੍ਿਸ?
Ⅸ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵਦਤ੍, ਏਕਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਦਨੇ ਿਕੰ ਦਾਦਸ਼ਘਿਟਕਾ ਨ ਭਵਨ੍ਿਤ? ਕੋਿਪ ਿਦਵਾ ਗੱਛਨ੍ ਨ ਸ੍ਖਲਿਤ

ਯਤਃ ਸ ਏਤੱਜਗਤੋ ਦੀਪ੍ਿਤੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਨਿਤ|
Ⅹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਰਾਤੌ ਗੱਛਨ੍ ਸ੍ਖਲਿਤ ਯਤੋ ਹੇਤੋਸ੍ਤਤ ਦੀਪ੍ਿਤ ਰ੍ਨਾਸ੍ਿਤ|
Ⅺ ਇਮਾਂ ਕਥਾਂ ਕਥਿਯਤਾ ਸ ਤਾਨਵਦਦ੍, ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਬਨ੍ਧੁਃ ਇਿਲਯਾਸਰ੍ ਿਨਿਦਤੋਭੂਦ੍ ਇਦਾਨੀਂ ਤੰ ਿਨਦਾਤੋ

ਜਾਗਰਿਯਤੁੰ ਗੱਛਾਿਮ|
Ⅻ ਯੀਸ਼ੁ ਰ੍ਮʼਤੌ ਕਥਾਿਮਮਾਂ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਵਸ਼ਰ੍ਾਮਾਰ੍ਥੰ ਿਨਦਾਯਾਂ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਇਿਤ ਜ੍ਞਾਤਾ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾ

ਅਕਥਯਨ੍,
ⅩⅢ ਹੇ ਗੁਰੋ ਸ ਯਿਦ ਿਨਦਾਿਤ ਤਿਰ ਭਦਮੇਵ|
ⅩⅣ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਃ ਸ੍ਪਸ਼਼੍ਟੰ ਤਾਨ੍ ਵਯ੍ਾਹਰਤ੍, ਇਿਲਯਾਸਰ੍ ਅਿਮਰ੍ਯਤ;
ⅩⅤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੂਯੰ ਯਥਾ ਪਰ੍ਤੀਥ ਤਦਰ੍ਥਮਹੰ ਤਤ ਨ ਸ੍ਿਥਤਵਾਨ੍ ਇਤਯ੍ਸ੍ਮਾਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮੰਿਨਿਮੱਤਮ੍ਆਹ੍ਲਾਿਦਤੋਹੰ,

ਤਥਾਿਪ ਤਸਯ੍ ਸਮੀਪੇ ਯਾਮ|
ⅩⅥ ਤਦਾ ਥੋਮਾ ਯੰ ਿਦਦੁਮੰ ਵਦਨ੍ਿਤ ਸ ਸਙ੍ਿਗਨਃ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਨ੍ ਅਵਦਦ੍ ਵਯਮਿਪ ਗਤਾ ਤੇਨ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਿਮਰ੍ਯਾਮਹ|ੈ
ⅩⅦਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਤੋਪਸ੍ਥਾਯਇਿਲਯਾਸਰਃ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨੇ ਸ੍ਥਾਪਨਾਤ੍ ਚਤਾਿਰ ਿਦਨਾਿਨਗਤਾਨੀਿਤ ਵਾਰ੍ੱਤਾਂ ਸ਼ਤਵਾਨ੍|
ⅩⅧ ਵੈਥਨੀਯਾ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮਃ ਸਮੀਪਸ੍ਥਾ ੋਸ਼ੈਕਮਾਤਾਨ੍ਤਿਰਤਾ;
ⅩⅨ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਬਹਵੋ ਿਯਹੂਦੀਯਾ ਮਰ੍ਥਾਂ ਮਿਰਯਮਞ੍ਚ ਭਯ੍ਾਤʼਸ਼ੋਕਾਪੰਨਾਂ ਸਾਨ੍ਤਿਯਤੁੰ ਤਯੋਃ ਸਮੀਪਮ੍

ਆਗੱਛਨ੍|
ⅩⅩ ਮਰ੍ਥਾ ਯੀਸ਼ੋਰਾਗਮਨਵਾਰ੍ਤਾਂ ਸ਼ਤੈਵ ਤੰ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਦ੍ ਅਕਰੋਤ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ ਮਿਰਯਮ੍ ਗੇਹ ਉਪਿਵਸ਼ਯ੍ ਸ੍ਿਥਤਾ|
ⅩⅪ ਤਦਾ ਮਰ੍ਥਾ ਯੀਸ਼ੁਮਵਾਦਤ੍, ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ ਯਿਦ ਭਵਾਨ੍ ਅਤਾਸ੍ਥਾਸਯ੍ਤ੍ ਤਿਰ ਮਮ ਭਾਤਾ ਨਾਮਿਰਸ਼਼ਯ੍ਤ੍|
ⅩⅫ ਿਕਨ੍ਿਤਦਾਨੀਮਿਪ ਯਦ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੇ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਿਯਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸ੍ਤਦ੍ ਦਾਸਯ੍ਤੀਿਤ ਜਾਨੇ(ਅ)ਹੰ|
ⅩⅩⅢ ਯੀਸ਼ੁਰਵਾਦੀਤ੍ ਤਵ ਭਾਤਾ ਸਮੁੱਥਾਸਯ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅣ ਮਰ੍ਥਾ ਵਯ੍ਾਹਰਤ੍ ਸ਼ੇਸ਼਼ਿਦਵਸੇ ਸ ਉੱਥਾਨਸਮਯੇ ਪਰ੍ੋੱਥਾਸਯ੍ਤੀਿਤ ਜਾਨੇ(ਅ)ਹ|ੰ
ⅩⅩⅤ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਃ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਅਹਮੇਵ ਉੱਥਾਪਿਯਤਾ ਜੀਵਿਯਤਾ ਚ ਯਃ ਕਸ਼੍ਚਨ ਮਿਯ ਿਵਸ਼ਵ੍ਿਸਿਤ ਸ ਮʼਤਾਿਪ

ਜੀਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ;
ⅩⅩⅥਯਃ ਕਸ਼੍ਚਨ ਚ ਜੀਵਨ੍ ਮਿਯ ਿਵਸ਼ਵ੍ਿਸਿਤ ਸ ਕਦਾਿਪ ਨ ਮਿਰਸ਼਼ਯ੍ਿਤ, ਅਸਯ੍ਾਂ ਕਥਾਯਾਂ ਿਕੰ ਿਵਸ਼ਵ੍ਿਸਿਸ਼?਼
ⅩⅩⅦ ਸਾਵਦਤ੍ ਪਰ੍ਭੋ ਯਸਯ੍ਾਵਤਰਣਾਪੇਕ੍ਸ਼਼ਾਸ੍ਿਤ ਭਵਾਨ੍ ਸਏਵਾਿਭਿਸ਼਼ਕ੍ੱਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰਪੁਤ ਇਿਤ ਿਵਸ਼ਵ੍ਿਸਿਮ|
ⅩⅩⅧ ਇਿਤ ਕਥਾਂ ਕਥਿਯਤਾ ਸਾ ਗਤਾ ਸਵ੍ਾਂ ਭਿਗਨੀਂ ਮਿਰਯਮੰ ਗੁਪ੍ਤਮਾਹੂਯ ਵਯ੍ਾਹਰਤ੍ ਗੁਰੁਰੁਪਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ

ਤਾਮਾਹੂਯਿਤ ਚ|
ⅩⅩⅨ ਕਥਾਿਮਮਾਂ ਸ਼ਤਾ ਸਾ ਤੂਰ੍ਣਮ੍ ਉੱਥਾਯ ਤਸਯ੍ ਸਮੀਪਮ੍ ਅਗੱਛਤ੍|
ⅩⅩⅩ ਯੀਸ਼ੁ ਰ੍ਗਰ੍ਾਮਮਧਯ੍ੰ ਨ ਪਰ੍ਿਵਸ਼ਯ੍ ਯਤ ਮਰ੍ਥਾ ਤੰ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਦ੍ ਅਕਰੋਤ੍ ਤਤ ਸ੍ਿਥਤਵਾਨ੍|
ⅩⅩⅪਯੇ ਿਯਹੂਦੀਯਾ ਮਿਰਯਮਾ ਸਾਕੰ ਗʼਹੇ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ਤਸ੍ਤਾਮ੍ ਅਸਾਨ੍ਤਯਨ ਤੇ ਤਾਂ ਕ੍ਿਸ਼਼ਪਰ੍ਮ੍ ਉੱਥਾਯ ਗੱਛਨ੍ਿਤੰ

ਿਵਲੋਕਯ੍ ਵਯ੍ਾਹਰਨ੍, ਸ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨੇ ਰੋਿਦਤੁੰ ਯਾਿਤ, ਇਤਯ੍ੁਕ੍ਤਾ ਤੇ ਤਸਯ੍ਾਃ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਅਗੱਛਨ੍|
ⅩⅩⅫਯਤ ਯੀਸ਼ੁਰਿਤਸ਼਼੍ਠਤ੍ ਤਤ ਮਿਰਯਮ੍ ਉਪਸ੍ਥਾਯ ਤੰ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਤਸਯ੍ ਚਰਣਯੋਃ ਪਿਤਤਾ ਵਯ੍ਾਹਰਤ੍ ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ

ਯਿਦ ਭਵਾਨ੍ ਅਤਾਸ੍ਥਾਸਯ੍ਤ੍ ਤਿਰ ਮਮ ਭਾਤਾ ਨਾਮਿਰਸ਼਼ਯ੍ਤ੍|
ⅩⅩⅩⅢ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਾਂ ਤਸਯ੍ਾਃ ਸਙ੍ਿਗਨ ਿਯਹੂਦੀਯਾਸ਼ਂ੍ਚ ਰੁਦਤੋ ਿਵਲੋਕਯ੍ ਸ਼ੋਕਾਰ੍ੱਤਃ ਸਨ੍ ਦੀਰ੍ਘੰ ਿਨਸ਼ਵ੍ਸਯ੍

ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਤੰ ਕੁਤਾਸ੍ਥਾਪਯਤ?
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ⅩⅩⅩⅣ ਤੇ ਵਯ੍ਾਹਰਨ੍, ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ ਭਵਾਨ੍ ਆਗਤਯ੍ ਪਸ਼ਯ੍ਤ|ੁ
ⅩⅩⅩⅤ ਯੀਸ਼ੁਨਾ ਨ੍ਿਦਤੰ|
ⅩⅩⅩⅥ ਅਤਏਵ ਿਯਹੂਦੀਯਾ ਅਵਦਨ੍, ਪਸ਼ਯ੍ਤਾਯੰ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਕਦʼਗ੍ ਅਿਪਰ੍ਯਤ|
ⅩⅩⅩⅦਤੇਸ਼਼ਾਂ ਕੇਿਚਦ੍ਅਵਦਨ੍ਯੋਨ੍ਧਾਯਚਕ੍ਸ਼਼ੁਸ਼਼ੀ ਦੱਤਵਾਨ੍ ਸ ਿਕਮ੍ਅਸਯ੍ਮʼਤਯ੍ੁੰ ਿਨਵਾਰਿਯਤੁੰ ਨਾਸ਼ਕ੍ਨਤ੍?
ⅩⅩⅩⅧ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪੁਨਰਨ੍ਤਰ੍ਦੀਰ੍ਘੰ ਿਨਸ਼ਵ੍ਸਯ੍ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਨ੍ਿਤਕਮ੍ ਅਗੱਛਤ੍| ਤਤ੍ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਮ੍ ਏਕੰ ਗਹਰੰ

ਤਨ੍ਮੁਖੇ ਪਾਸ਼਼ਾਣ ਏਕ ਆਸੀਤ੍|
ⅩⅩⅩⅨਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਰਵਦਦ੍ ਏਨੰ ਪਾਸ਼਼ਾਣਮ੍ਅਪਸਾਰਯਤ, ਤਤਃ ਪਰ੍ਮੀਤਸਯ੍ ਭਿਗਨੀ ਮਰ੍ਥਾਵਦਤ੍ ਪਰ੍ਭੋ,ਅਧੁਨਾ

ਤਤ ਦੁਰ੍ਗਨ੍ਧੋ ਜਾਤਃ, ਯਤੋਦਯ੍ ਚਤਾਿਰ ਿਦਨਾਿਨ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨੇ ਸ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ|
ⅩⅬ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਰਵਾਦੀਤ੍, ਯਿਦ ਿਵਸ਼ਵ੍ਿਸਿਸ਼਼ ਤਰੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਮਿਹਮਪਰ੍ਕਾਸ਼ੰ ਦਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਿਸ ਕਥਾਿਮਮਾਂ ਿਕੰ ਤੁਭਯ੍ੰ

ਨਾਕਥਯੰ?
ⅩⅬⅠ ਤਦਾ ਮʼਤਸਯ੍ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਤ੍ ਪਾਸ਼਼ਾਣੋ(ਅ)ਪਸਾਿਰਤੇ ਯੀਸ਼ੁਰੂਰ੍ਦ੍ੱਵੰ ਪਸ਼ਯ੍ਨ੍ ਅਕਥਯਤ੍, ਹੇ ਿਪਤ ਰ੍ਮਮ

ਨੇਵੇਸਨਮ੍ ਅਸ਼ʼਣੋਃ ਕਾਰਣਾਦਸ੍ਮਾਤ੍ ਤਾਂ ਧਨਯ੍ੰ ਵਦਾਿਮ|
ⅩⅬⅡ ਤੰ ਸਤਤੰ ਸ਼ʼਣੋਿਸ਼਼ ਤਦਪਯ੍ਹੰ ਜਾਨਾਿਮ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੰ ਮਾਂ ਯਤ੍ ਪਰ੍ੈਰਯਸ੍ਤਦ੍ ਯਥਾਸ੍ਿਮਨ੍ ਸ੍ਥਾਨੇ ਸ੍ਿਥਤਾ ਲੋਕਾ

ਿਵਸ਼ਵ੍ਸਨ੍ਿਤ ਤਦਰ੍ਥਮ੍ ਇਦੰ ਵਾਕਯ੍ੰ ਵਦਾਿਮ|
ⅩⅬⅢ ਇਮਾਂ ਕਥਾਂ ਕਥਿਯਤਾ ਸ ਪਰ੍ੋੱਚੈਰਾਹਯਤ੍, ਹੇ ਇਿਲਯਾਸਰ੍ ਬਿਹਰਾਗੱਛ|
ⅩⅬⅣ ਤਤਃ ਸ ਪਰ੍ਮੀਤਃ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਵਸ੍ਤੈ ਰ੍ਬੱਧਹਸ੍ਤਪਾਦੋ ਗਾਤਮਾਰ੍ਜਨਵਾਸਸਾ ਬੱਧਮੁਖਸ਼੍ਚ ਬਿਹਰਾਗੱਛਤ੍|

ਯੀਸ਼ੁਰੁਿਦਤਵਾਨ੍ ਬਨ੍ਧਨਾਿਨ ਮੋਚਿਯਤਾ ਤਯ੍ਜਤੈਨੰ|
ⅩⅬⅤ ਮਿਰਯਮਃ ਸਮੀਪਮ੍ ਆਗਤਾ ਯੇ ਿਯਹੂਦੀਯਲੋਕਾਸ੍ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੋਰੇਤਤ੍ ਕਰ੍ੰਮਾਪਸ਼ਯ੍ਨ੍ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਬਹਵੋ

ਵਯ੍ਸ਼ਵ੍ਸਨ੍,
ⅩⅬⅥ ਿਕਨ੍ਤੁ ਕੇਿਚਦਨਯ੍ੇ ਿਫਰੂਿਸ਼ਨਾਂ ਸਮੀਪੰ ਗਤਾ ਯੀਸ਼ੋਰੇਤਸਯ੍ ਕਰ੍ੰਮਣੋ ਵਾਰ੍ੱਤਾਮ੍ ਅਵਦਨ੍|
ⅩⅬⅦ ਤਤਃ ਪਰੰ ਪਰ੍ਧਾਨਯਾਜਕਾਃ ਿਫਰੂਿਸ਼ਨਾਸ਼੍ਚ ਸਭਾਂ ਕʼਤਾ ਵਯ੍ਾਹਰਨ੍ ਵਯੰ ਿਕੰ ਕੁਰ੍ੰਮਃ? ਏਸ਼਼ ਮਾਨਵੋ

ਬਹੂਨਯ੍ਾਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯਕਰ੍ੰਮਾਿਣ ਕਰੋਿਤ|
ⅩⅬⅧ ਯਦੀਦʼਸ਼ੰ ਕਰ੍ੰਮ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਨ ਵਾਰਯਾਮਸ੍ਤਿਰ ਸਰ੍ੱਵੇ ਲੋਕਾਸ੍ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਵਸ਼ਵ੍ਿਸਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ

ਰੋਿਮਲੋਕਾਸ਼੍ਚਾਗਤਯ੍ਾਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਅਨਯਾ ਰਾਜਧਾਨਯ੍ਾ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਰਾਜਯ੍ਮ੍ ਆਛੇਤ੍ਸਯ੍ਨ੍ਿਤ|
ⅩⅬⅨ ਤਦਾ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਿਕਯਫਾਨਾਮਾ ਯਸ੍ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਵਤ੍ਸਰੇ ਮਹਾਯਾਜਕਪਦੇ ਨਯ੍ਯੁਜਯ੍ਤ ਸ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵਦਦ੍ ਯੂਯੰ

ਿਕਮਿਪ ਨ ਜਾਨੀਥ;
Ⅼਸਮਗਰ੍ਦੇਸ਼ਸਯ੍ ਿਵਨਾਸ਼ਤੋਿਪ ਸਰ੍ੱਵਲੋਕਾਰ੍ਥਮ੍ ਏਕਸਯ੍ਜਨਸਯ੍ਮਰਣਮ੍ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਮਙ੍ਗਲਹੇਤੁਕਮ੍ ਏਤਸਯ੍

ਿਵਵੇਚਨਾਮਿਪ ਨ ਕੁਰੁਥ|
ⅬⅠ ਏਤਾਂ ਕਥਾਂ ਸ ਿਨਜਬੁੱਧਯ੍ਾ ਵਯ੍ਾਹਰਦ੍ ਇਿਤ ਨ,
ⅬⅡ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੀਸ਼ੂਸ੍ਤੱਦੇਸ਼ੀਯਾਨਾਂ ਕਾਰਣਾਤ੍ ਪਰ੍ਾਣਾਨ੍ ਤਯ੍ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਿਤ, ਿਦਿਸ਼ ਿਦਿਸ਼ ਿਵਕੀਰ੍ਣਾਨ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍

ਸਨ੍ਤਾਨਾਨ੍ ਸੰਗʼਹਯ੍ੈਕਜਾਿਤੰ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਚ, ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਵਤ੍ਸਰੇ ਿਕਯਫਾ ਮਹਾਯਾਜਕਤਪਦੇ ਿਨਯੁਕ੍ਤਃ ਸਨ੍ਇਦੰ
ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਕਯ੍ੰ ਕਿਥਤਵਾਨ੍|

ⅬⅢ ਤੱਿਦਨਮਾਰਭਯ੍ ਤੇ ਕਥੰ ਤੰ ਹਨ੍ਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨੁਵਨ੍ਤੀਿਤ ਮਨ੍ਤਣਾਂ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਪਰ੍ਾਰੇਿਭਰੇ|
ⅬⅣ ਅਤਏਵ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਯੀਸ਼ੁਃ ਸਪਰ੍ਕਾਸ਼ੰ ਗਮਨਾਗਮਨੇ ਅਕʼਤਾ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਗਤਾ ਪਰ੍ਾਨ੍ਤਰਸਯ੍

ਸਮੀਪਸ੍ਥਾਿਯਪਰ੍ਦੇਸ਼ਸਯ੍ੇਫਾਿਯਮ੍ ਨਾਮ੍ਿਨ ਨਗਰੇ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ੈਃ ਸਾਕੰ ਕਾਲੰ ਯਾਪਿਯਤੁੰ ਪਰ੍ਾਰੇਭੇ|
ⅬⅤ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨਾਂ ਿਨਸ੍ਤਾਰੋਤ੍ਸਵੇ ਿਨਕਟਵਰ੍ੱਿਤਿਨ ਸਿਤ ਤਦੁਤ੍ਸਵਾਤ੍ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਸਵ੍ਾਨ੍ ਸ਼ੁਚੀਨ੍ ਕਰ੍ੱਤੁੰ

ਬਹਵੋ ਜਨਾ ਗਰ੍ਾਮੇਭਯ੍ੋ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ ਨਗਰਮ੍ ਆਗੱਛਨ੍,
ⅬⅥ ਯੀਸ਼ੋਰਨੇਸ਼਼ਣੰ ਕʼਤਾ ਮਨ੍ਿਦਰੇ ਦਣ੍ਡਾਯਮਾਨਾਃ ਸਨ੍ਤਃ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਵਯ੍ਾਹਰਨ੍, ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਕੀਦʼਸ਼ੋ ਬੋਧੋ

ਜਾਯਤੇ? ਸ ਿਕਮ੍ ਉਤ੍ਸਵ(ੇਅ)ਸ੍ਿਮਨ੍ ਅਤਾਗਿਮਸ਼਼ਯ੍ਿਤ?
ⅬⅦ ਸ ਚ ਕੁਤਾਸ੍ਿਤ ਯਦਯ੍ੇਤਤ੍ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਵੇੱਿਤ ਤਿਰ ਦਰ੍ਸ਼ਯਤੁ ਪਰ੍ਧਾਨਯਾਜਕਾਃ ਿਫਰੂਿਸ਼ਨਸ਼੍ਚ ਤੰ ਧਰ੍ੱਤੁੰ

ਪੂਰ੍ੱਵਮ੍ ਇਮਾਮ੍ ਆਜ੍ਞਾਂ ਪਰ੍ਾਚਾਰਯਨ੍|
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Ⅻ
Ⅰ ਿਨਸ੍ਤਾਰੋਤ੍ਸਵਾਤ੍ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਿਦਨਸ਼਼ਟ੍ਕੇ ਸ੍ਿਥਤੇ ਯੀਸ਼ੁ ਰਯ੍ੰ ਪਰ੍ਮੀਤਮ੍ ਇਿਲਯਾਸਰੰ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਦ੍ ਉਦਸ੍ਥਾਪਰਤ੍

ਤਸਯ੍ ਿਨਵਾਸਸ੍ਥਾਨੰ ਬੈਥਿਨਯਾਗਰ੍ਾਮਮ੍ ਆਗੱਛਤ੍|
Ⅱ ਤਤ ਤਦਰ੍ਥੰ ਰਜਨਯ੍ਾਂ ਭੋਜਯ੍ੇ ਕʼਤੇ ਮਰ੍ਥਾ ਪਰ੍ੱਯਵੇਸ਼਼ਯਦ੍ ਇਿਲਯਾਸਰ੍ ਚ ਤਸਯ੍ ਸਙ੍ਿਗਿਭਃ ਸਾਰ੍ੱਧੰ

ਭੋਜਨਾਸਨ ਉਪਾਿਵਸ਼ਤ੍|
Ⅲ ਤਦਾ ਮਿਰਯਮ੍ ਅਰ੍ੱਧਸੇਟਕੰ ਬਹੁਮੂਲਯ੍ੰ ਜਟਾਮਾਸਂੀਯੰ ਤੈਲਮ੍ ਆਨੀਯ ਯੀਸ਼ੋਸ਼੍ਚਰਣਯੋ ਰ੍ਮਰ੍ੱਦਿਯਤਾ

ਿਨਜਕੇਸ਼ ਰ੍ਮਾਰ੍ਸ਼਼੍ਟਮੁ੍ ਆਰਭਤ; ਤਦਾ ਤੈਲਸਯ੍ ਪਿਰਮਲੇਨ ਗʼਹਮ੍ ਆਮੋਿਦਤਮ੍ ਅਭਵਤ੍|
Ⅳ ਯਃ ਿਸ਼ਮੋਨਃ ਪੁਤ ਿਰਸ਼਼੍ਕਿਰਯੋਤੀਯੋ ਿਯਹੂਦਾਨਾਮਾ ਯੀਸ਼ੁੰ ਪਰਕਰੇਸ਼਼ੁ ਸਮਰ੍ਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਸ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਸ੍ਤਦਾ

ਕਿਥਤਵਾਨ੍,
Ⅴ ਏਤੱਤੈਲੰ ਿਤਿਭਃ ਸ਼ਤੈ ਰ੍ਮੁਦਾਪਦੈ ਿਰ ੀਤੰ ਸਦ੍ ਦਿਰਦੇਭਯ੍ਃ ਕੁਤੋ ਨਾਦੀਯਤ?
Ⅵ ਸ ਦਿਰਦਲੋਕਾਰ੍ਥਮ੍ ਅਿਚਨ੍ਤਯਦ੍ ਇਿਤ ਨ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਚੌਰ ਏਵੰ ਤੰਿਨਕਟੇ ਮੁਦਾਸਮ੍ਪੁਟਕਸ੍ਿਥਤਯ੍ਾ

ਤਨ੍ਮਧਯ੍ੇ ਯਦਿਤਸ਼਼੍ਠਤ੍ ਤਦਪਾਹਰਤ੍ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਕਾਰਣਾਦ੍ ਇਮਾਂ ਕਥਾਮਕਥਯਤ੍|
Ⅶ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਰਕਥਯਦ੍ ਏਨਾਂ ਮਾ ਵਾਰਯ ਸਾ ਮਮ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਸ੍ਥਾਪਨਿਦਨਾਰ੍ਥੰ ਤਦਰਕ੍ਸ਼਼ਯਤ੍|
Ⅷ ਦਿਰਦਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸੰਿਨਧੌ ਸਰ੍ੱਵਦਾ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ਿਤ ਿਕਨ੍ਤਹੰ ਸਰ੍ੱਵਦਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸੰਿਨਧੌ ਨ ਿਤਸ਼਼੍ਠਾਿਮ|
Ⅸ ਤਤਃ ਪਰੰ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਤਾਸ੍ਤੀਿਤ ਵਾਰ੍ੱਤਾਂ ਸ਼ਤਾ ਬਹਵੋ ਿਯਹੂਦੀਯਾਸ੍ਤੰ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਦੁੱਥਾਿਪਤਮ੍ ਇਿਲਯਾਸਰਞ੍ਚ

ਦਸ਼਼੍ਟੁੰ ਤਤ੍ ਸ੍ਥਾਨਮ੍ ਆਗੱਛਨ|
Ⅹ ਤਦਾ ਪਰ੍ਧਾਨਯਾਜਕਾਸ੍ਤਮ੍ ਇਿਲਯਾਸਰਮਿਪ ਸੰਹਰ੍ੱਤੁਮ੍ ਅਮਨ੍ਤਯਨ੍ ;
Ⅺ ਯਤਸ੍ਤੇਨ ਬਹਵੋ ਿਯਹੂਦੀਯਾ ਗਤਾ ਯੀਸ਼ੌ ਵਯ੍ਸ਼ਵ੍ਸਨ੍|
Ⅻ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਯੀਸ਼ੁ ਿਰਯ੍ਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ ਨਗਰਮ੍ ਆਗੱਛਤੀਿਤ ਵਾਰ੍ੱਤਾਂ ਸ਼ਤਾ ਪਰ(ੇਅ)ਹਿਨ ਉਤ੍ਸਵਾਗਤਾ ਬਹਵੋ

ਲੋਕਾਃ
ⅩⅢ ਖਰ੍ੱਜੂਰਪਤਾਦਯ੍ਾਨੀਯ ਤੰ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਬਿਹਰਾਗਤਯ੍ ਜਯ ਜਯੇਿਤ ਵਾਚੰ ਪਰ੍ੋੱਚੈ ਰਕ੍ਤੁਮ੍ ਆਰਭਨ੍ਤ,

ਇਸਰ੍ਾਯੇਲੋ ਯੋ ਰਾਜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਨਾਮ੍ਨਾਗੱਛਿਤ ਸ ਧਨਯ੍ਃ|
ⅩⅣ ਤਦਾ "ਹੇ ਿਸਯੋਨਃ ਕਨਯ੍ੇ ਮਾ ਭੈਸ਼਼ੀਃ ਪਸ਼ਯ੍ਾਯੰ ਤਵ ਰਾਜਾ ਗਰ੍ੱਦਭਸ਼ਾਵਕਮ੍ ਆਰੁਹਯ੍ਾਗੱਛਿਤ"
ⅩⅤ ਇਿਤ ਸ਼ਾਸ੍ਤੀਯਵਚਨਾਨੁਸਾਰੇਣ ਯੀਸ਼ੁਰੇਕੰ ਯੁਵਗਰ੍ੱਦਭੰ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ ਤਦੁਪਰ੍ੱਯਾਰੋਹਤ੍|
ⅩⅥ ਅਸਯ੍ਾਃ ਘਟਨਾਯਾਸ੍ਤਾਤ੍ਪਰ੍ੱਯੰ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਃ ਪਰ੍ਥਮੰ ਨਾਬੁਧਯ੍ਨ੍ਤ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੀਸ਼ੌ ਮਿਹਮਾਨੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤੇ ਸਿਤ

ਵਾਕਯ੍ਿਮਦੰ ਤਸ੍ਿਮਨ ਅਕਥਯ੍ਤ ਲੋਕਾਸ਼੍ਚ ਤਮ੍ਪਰ੍ਤੀੱਥਮ੍ ਅਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ ਇਿਤ ਤੇ ਸ੍ਮʼਤਵਨ੍ਤਃ|
ⅩⅦ ਸ ਇਿਲਯਾਸਰੰ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਦ੍ ਆਗਨ੍ਤੁਮ੍ ਆਹਤਵਾਨ੍ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਞ੍ਚ ਉਦਸ੍ਥਾਪਯਦ੍ ਯੇ ਯੇ

ਲੋਕਾਸ੍ਤਤ੍ਕਰ੍ਮਯ੍ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਦ੍ ਅਪਸ਼ਯ੍ਨ੍ ਤੇ ਪਰ੍ਮਾਣੰ ਦਾਤੁਮ੍ ਆਰਭਨ੍ਤ|
ⅩⅧ ਸ ਏਤਾਦʼਸ਼ਮ੍ ਅਦ੍ਭੁਤੰ ਕਰ੍ੰਮਕਰੋਤ੍ ਤਸਯ੍ ਜਨਸ਼ਤੇ ਰ੍ਲੋਕਾਸ੍ਤੰ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ ਕਰ੍ੱਤੁਮ੍ ਆਗੱਛਨ੍|
ⅩⅨ ਤਤਃ ਿਫਰੂਿਸ਼ਨਃ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਵਕ੍ਤੁਮ੍ ਆਰਭਨ੍ਤ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸਰ੍ੱਵਾਸ਼੍ਚੇਸ਼਼੍ਟਾ ਵʼਥਾ ਜਾਤਾਃ, ਇਿਤ ਿਕੰ ਯੂਯੰ

ਨ ਬੁਧਯ੍ਧਵ੍ੇ? ਪਸ਼ਯ੍ਤ ਸਰ੍ੱਵੇ ਲੋਕਾਸ੍ਤਸਯ੍ ਪਸ਼੍ਚਾਦਰ੍ੱਿਤਨਭਵਨ੍|
ⅩⅩ ਭਜਨੰ ਕਰ੍ੱਤੁਮ੍ ਉਤ੍ਸਵਾਗਤਾਨਾਂ ਲੋਕਾਨਾਂ ਕਿਤਪਯਾ ਜਨਾ ਅਨਯ੍ਦੇਸ਼ੀਯਾ ਆਸਨ੍ ,
ⅩⅪ ਤੇ ਗਾਲੀਲੀਯਬੈਤ੍ਸੈਦਾਿਨਵਾਿਸਨਃ ਿਫਿਲਪਸਯ੍ ਸਮੀਪਮ੍ ਆਗਤਯ੍ ਵਯ੍ਾਹਰਨ੍ ਹੇ ਮਹੇੱਛ ਵਯੰ ਯੀਸ਼ੁੰ

ਦਸ਼਼੍ਟਮੁ੍ ਇੱਛਾਮਃ|
ⅩⅫ ਤਤਃ ਿਫਿਲਪੋ ਗਤਾ ਆਨ੍ਿਦਯਮ੍ ਅਵਦਤ੍ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਆਨ੍ਿਦਯਿਫਿਲਪੌ ਯੀਸ਼ਵੇ ਵਾਰ੍ੱਤਾਮ੍ ਅਕਥਯਤਾ|ਂ
ⅩⅩⅢ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ੁਿਦਤਵਾਨ੍ ਮਾਨਵਸੁਤਸਯ੍ ਮਿਹਮਪਰ੍ਾਪ੍ਿਤਸਮਯ ਉਪਸ੍ਿਥਤਃ|
ⅩⅩⅣ ਅਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਿਤਯਥਾਰ੍ਥੰ ਵਦਾਿਮ, ਧਾਨਯ੍ਬੀਜੰ ਮʼ◌ੱਿਤਕਾਯਾਂ ਪਿਤਤਾ ਯਿਦ ਨ ਮʼਯਤੇ ਤਰਯ੍ੇਕਾਕੀ

ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਿਦ ਮʼਯਤੇ ਤਿਰ ਬਹੁਗੁਣੰ ਫਲੰ ਫਲਿਤ|
ⅩⅩⅤ ਯੋ ਜਨੇ◌ा ਿਨਜਪਰ੍ਾਣਾਨ੍ ਿਪਰ੍ਯਾਨ੍ ਜਾਨਾਿਤ ਸ ਤਾਨ੍ ਹਾਰਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੇ◌ा ਜਨ ਇਹਲੋਕੇ

ਿਨਜਪਰ੍ਾਣਾਨ੍ ਅਿਪਰ੍ਯਾਨ੍ ਜਾਨਾਿਤ ਸੇ◌ाਨਨ੍ਤਾਯੁਃ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤੁੰ ਤਾਨ੍ ਰਕ੍ਿਸ਼਼ਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅥ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਯਿਦ ਮਮ ਸੇਵਕੋ ਭਿਵਤੁੰ ਵਾਞ੍ਛਿਤ ਤਿਰ ਸ ਮਮ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ਗਾਮੀ ਭਵਤੁ, ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਅਹੰ ਯਤ

ਿਤਸ਼਼੍ਠਾਿਮ ਮਮ ਸੇਵਕੇ◌ाਿਪ ਤਤ ਸ੍ਥਾਸਯ੍ਿਤ; ਯੋ ਜਨ ਮਾਂ ਸੇਵਤੇ ਮਮ ਿਪਤਾਿਪ ਤੰ ਸੰਮੰਸਯ੍ਤੇ|
ⅩⅩⅦਸਾਮ੍ਪਰ੍ਤੰ ਮਮ ਪਰ੍ਾਣਾ ਵਯ੍ਾਕੁਲਾ ਭਵਨ੍ਿਤ, ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਹੇ ਿਪਤਰ ਏਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸਮਯਾਨ੍ ਮਾਂ ਰਕ੍ਸ਼਼, ਇਤਯ੍ਹੰ

ਿਕੰ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਿਯਸ਼਼ਯ੍ੇ? ਿਕਨ੍ਤਹਮ੍ ਏਤਤ੍ਸਮਯਾਰ੍ਥਮ੍ ਅਵਤੀਰ੍ਣਵਾਨ੍|
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ⅩⅩⅧ ਹੇ ਿਪਤ: ਸਵ੍ਨਾਮ੍ਨ ਮਿਹਮਾਨੰ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਯ; ਤਨੈਵ ਸਵ੍ਨਾਮ੍ਨ ਮਿਹਮਾਨਮ੍ ਅਹੰ ਪਰ੍ਾਕਾਸ਼ਯੰ ਪੁਨਰਿਪ
ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਿਯਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ, ਏਸ਼਼ਾ ਗਗਣੀਯਾ ਵਾਣੀ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਮਯ(ੇਅ)ਜਾਯਤ|

ⅩⅩⅨ ਤਚ੍ਸ਼ਤਾ ਸਮੀਪਸ੍ਥਲੋਕਾਨਾਂ ਕੇਿਚਦ੍ ਅਵਦਨ੍ ਮੇਘ(ੋਅ)ਗਰ੍ਜੀਤ੍, ਕੇਿਚਦ੍ ਅਵਦਨ੍
ਸਵ੍ਰ੍ਗੀਯਦੂਤੋ(ਅ)ਨੇਨ ਸਹ ਕਥਾਮਚਕਥਤ੍|

ⅩⅩⅩ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵਾਦੀਤ੍, ਮਦਰ੍ਥੰ ਸ਼ਬ੍ਦੋਯੰ ਨਾਭੂਤ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਦਰ੍ਥਮੇਵਾਭੂਤ੍|
ⅩⅩⅪ ਅਧੁਨਾ ਜਗਤੋਸਯ੍ ਿਵਚਾਰ: ਸਮ੍ਪਤ੍ਸਯ੍ਤ,ੇ ਅਧੁਨਾਸਯ੍ ਜਗਤ: ਪਤੀ ਰਾਜਯ੍ਾਤ੍ ਚਯ੍ੋਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅫ ਯਦਯ੍ਈ ਪʼਿਥਵਯ੍ਾ ਊਰ੍ਦ੍ੱਵੇ ਪਰ੍ੋੱਥਾਿਪਤੋਸ੍ਿਮ ਤਿਰ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਮਾਨਵਾਨ੍ ਸਵ੍ਸਮੀਪਮ੍ ਆਕਰ੍ਿਸ਼਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ|
ⅩⅩⅩⅢ ਕਥੰ ਤਸਯ੍ ਮʼਿਤ ਰ੍ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ, ਏਤਦ੍ ਬੋਧਿਯਤੁੰ ਸ ਇਮਾਂ ਕਥਾਮ੍ ਅਕਥਯਤ੍|
ⅩⅩⅩⅣਤਦਾ ਲੋਕਾ ਅਕਥਯਨ੍ ਸੋਿਭਿਸ਼਼ਕ੍ਤਃ ਸਰ੍ੱਵਦਾ ਿਤਸ਼਼੍ਠਤੀਿਤ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਗਰ੍ਨ੍ਥੇ ਸ਼ਤਮ੍ਅਸ੍ਮਾਿਭਃ, ਤਿਰ

ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਪੁਤਃ ਪਰ੍ੋੱਥਾਿਪਤੋ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਤੀਿਤ ਵਾਕਯ੍ੰ ਕਥੰ ਵਦਿਸ? ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਪੁਤੋਯੰ ਕਃ?
ⅩⅩⅩⅤ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਰਕਥਾਯਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਸਾਰ੍ੱਧਮ੍ ਅਲ੍ਪਿਦਨਾਿਨ ਜਯ੍ੋਿਤਰਾਸ੍ਤ,ੇ ਯਥਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍

ਅਨ੍ਧਕਾਰੋ ਨਾੱਛਾਦਯਿਤ ਤਦਰ੍ਥੰ ਯਾਵਤ੍ਕਾਲੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਜਯ੍ੋਿਤਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਤਾਵਤ੍ਕਾਲੰ ਗੱਛਤ; ਯੋ
ਜਨ(ਅ)ਨ੍ਧਕਾਰੇ ਗੱਛਿਤ ਸ ਕੁਤ ਯਾਤੀਿਤ ਨ ਜਾਨਾਿਤ|

ⅩⅩⅩⅥ ਅਤਏਵ ਯਾਵਤ੍ਕਾਲੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਿਨਕਟੇ ਜਯ੍ੋਿਤਰਾਸ੍ਤੇ ਤਾਵਤ੍ਕਾਲੰ ਜਯ੍ੋਤੀਰੂਪਸਨ੍ਤਾਨਾ ਭਿਵਤੁੰ
ਜਯ੍ੋਿਤਿਸ਼਼ ਿਵਸ਼ਵ੍ਿਸਤ; ਇਮਾਂ ਕਥਾਂ ਕਥਿਯਤਾ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪਰ੍ਸ੍ਥਾਯ ਤੇਭਯ੍ਃ ਸਵ੍ੰ ਗੁਪ੍ਤਵਾਨ੍|

ⅩⅩⅩⅦ ਯਦਯ੍ਿਪ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸਮਕ੍ਸ਼਼ਮ੍ ਏਤਾਵਦਾਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯਕਰ੍ੰਮਾਿਣ ਕʼਤਵਾਨ੍ ਤਥਾਿਪ ਤੇ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਨ
ਵਯ੍ਸ਼ਵ੍ਸਨ੍|

ⅩⅩⅩⅧ ਅਤਏਵ ਕਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ੇਿਤ ਸੁਸੰਵਾਦੰ ਪਰੇਸ਼ਾਸ੍ਮਤ੍ ਪਰ੍ਚਾਿਰਤੰ? ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਸਯ੍ ਹਸ੍ਤਃ ਕਸਯ੍ ਚ
ਸੰਿਨਧੌ? ਿਯਸ਼ਿਯਯਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਨਾ ਯਦੇਤਦ੍ ਵਾਕਯ੍ਮੁਕ੍ਤੰ ਤਤ੍ ਸਫਲਮ੍ ਅਭਵਤ੍|

ⅩⅩⅩⅨ ਤੇ ਪਰ੍ਤਯ੍ੇਤੁੰ ਨਾਸ਼ਨ੍ਕੁਵਨ੍ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਯਸ਼ਿਯਯਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦ ਪੁਨਰਵਾਦੀਦ੍,
ⅩⅬਯਦਾ, "ਤੇ ਨਯਨੈ ਰ੍ਨ ਪਸ਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਬੁੱਿਧਿਭਸ਼੍ਚ ਨ ਬੁਧਯ੍ਨ੍ਤੇ ਤੈ ਰ੍ਮਨਃਸੁ ਪਿਰਵਰ੍ੱਿਤਤੇਸ਼਼ੁ ਚ ਤਾਨਹੰ ਯਥਾ

ਸਵ੍ਸ੍ਥਾਨ੍ ਨ ਕਰੋਿਮ ਤਥਾ ਸ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਲੋਚਨਾਨਯ੍ਨ੍ਧਾਿਨ ਕʼਤਾ ਤੇਸ਼਼ਾਮਨ੍ਤਃਕਰਣਾਿਨ ਗਾਢਾਿਨ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਿਤ| "
ⅩⅬⅠ ਿਯਸ਼ਿਯਯੋ ਯਦਾ ਯੀਸ਼ੋ ਰ੍ਮਿਹਮਾਨੰ ਿਵਲੋਕਯ੍ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਕਥਾਮਕਥਯਤ੍ ਤਦਾ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਕਯ੍ਮ੍ ਈਦʼਸ਼ੰ

ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਯਤ੍|
ⅩⅬⅡ ਤਥਾਪਯ੍ਿਧਪਿਤਨਾਂ ਬਹਵਸ੍ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਯਨ੍| ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਫਰੂਿਸ਼ਨਸ੍ਤਾਨ੍ ਭਜਨਗʼਹਾਦ੍

ਦੂਰੀਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਤੀਿਤ ਭਯਾਤ੍ ਤੇ ਤੰ ਨ ਸਵ੍ੀਕʼਤਵਨ੍ਤਃ|
ⅩⅬⅢ ਯਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਾਤੋ ਮਾਨਵਾਨਾਂ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਾਯਾਂ ਤੇ(ਅ)ਿਪਰ੍ਯਨ੍ਤ|
ⅩⅬⅣ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਰੁੱਚੈਃਕਾਰਮ੍ ਅਕਥਯਦ੍ ਯੋ ਜਨ ਮਿਯ ਿਵਸ਼ਵ੍ਿਸਿਤ ਸ ਕੇਵਲੇ ਮਿਯ ਿਵਸ਼ਵ੍ਿਸਤੀਿਤ ਨ, ਸ

ਮਤ੍ਪਰ੍ੇਰਕੇ(ਅ)ਿਪ ਿਵਸ਼ਵ੍ਿਸਿਤ|
ⅩⅬⅤ ਯੋ ਜਨ ਮਾਂ ਪਸ਼ਯ੍ਿਤ ਸ ਮਤ੍ਪਰ੍ੇਰਕਮਿਪ ਪਸ਼ਯ੍ਿਤ|
ⅩⅬⅥਯੋ ਜਨ ਮਾਂ ਪਰ੍ਤਯ੍ੇਿਤ ਸ ਯਥਾਨ੍ਧਕਾਰੇ ਨ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਤਦਰ੍ਥਮ੍ ਅਹੰ ਜਯ੍ੋਿਤਃਸਵ੍ਰੂਪੋ ਭੂਤਾ ਜਗਤਯ੍ਸ੍ਿਮਨ੍

ਅਵਤੀਰ੍ਣਵਾਨ੍|
ⅩⅬⅦਮਮ ਕਥਾਂ ਸ਼ਤਾ ਯਿਦ ਕਸ਼੍ਿਚਨ੍ ਨ ਿਵਸ਼ਵ੍ਿਸਿਤ ਤਿਰ ਤਮਹੰ ਦੋਿਸ਼਼ਣੰ ਨ ਕਰੋਿਮ, ਯਤੋ ਹੇਤੋ ਰ੍ਜਗਤੋ ਜਨਾਨਾਂ

ਦੋਸ਼਼ਾਨ੍ ਿਨਸ਼੍ਿਚਤਾਨ੍ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਨਾਗਤਯ੍ ਤਾਨ੍ ਪਿਰਚਾਤੁਮ੍ ਆਗਤੋਸ੍ਿਮ|
ⅩⅬⅧਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਨ੍ ਮਾਂ ਨ ਸ਼ਰ੍ੱਧਾਯ ਮਮ ਕਥੰ ਨ ਗʼਹ੍ਲਾਿਤ, ਅਨਯ੍ਸ੍ਤੰ ਦੋਿਸ਼਼ਣੰ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਵਸ੍ਤੁਤਸ੍ਤੁ ਯਾਂ

ਕਥਾਮਹਮ੍ ਅਚਕਥੰ ਸਾ ਕਥਾ ਚਰਮੇ(ਅ)ਿਨ ਤੰ ਦੋਿਸ਼਼ਣੰ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
ⅩⅬⅨ ਯਤੋ ਹੇਤੋਰਹੰ ਸਵ੍ਤਃ ਿਕਮਿਪ ਨ ਕਥਯਾਿਮ, ਿਕੰ ਿਕੰ ਮਯਾ ਕਥਿਯਤਵਯ੍ੰ ਿਕੰ ਸਮੁਪਦੇਸ਼਼੍ਟਵਯ੍ਞ੍ਚ ਇਿਤ

ਮਤ੍ਪਰ੍ੇਰਿਯਤਾ ਿਪਤਾ ਮਾਮਾਜ੍ਞਾਪਯਤ੍|
Ⅼ ਤਸਯ੍ ਸਾਜ੍ਞਾ ਅਨਨ੍ਤਾਯੁਿਰਤਯ੍ਹੰ ਜਾਨਾਿਮ, ਅਤਏਵਾਹੰ ਯਤ੍ ਕਥਯਾਿਮ ਤਤ੍ ਿਪਤਾ ਯਥਾਜ੍ਞਾਪਯਤ੍ ਤਥੈਵ

ਕਥਯਾਮਯ੍ਹਮ੍|
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ⅩⅢ
Ⅰ ਿਨਸ੍ਤਾਰੋਤ੍ਸਵਸਯ੍ ਿਕਞ੍ਿਚਤ੍ਕਾਲਾਤ੍ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਪʼਿਥਵਯ੍ਾਃ ਿਪਤੁਃ ਸਮੀਪਗਮਨਸਯ੍ ਸਮਯਃ ਸੰਿਨਕਰ੍ਸ਼਼ੋਭੂਦ੍

ਇਿਤ ਜ੍ਞਾਤਾ ਯੀਸ਼ੁਰਾਪਰ੍ਥਮਾਦ੍ ਯੇਸ਼਼ੁ ਜਗਤ੍ਪਰ੍ਵਾਿਸਸ਼਼ਵ੍ਾਤ੍ਮੀਯਲੋਕੇਸ਼਼ ਪਰ੍ੇਮ ਕਰੋਿਤ ਸ੍ਮ ਤੇਸ਼਼ੁ ਸ਼ੇਸ਼਼ੰ ਯਾਵਤ੍ ਪਰ੍ੇਮ
ਕʼਤਵਾਨ੍|

Ⅱ ਿਪਤਾ ਤਸਯ੍ ਹਸ੍ਤੇ ਸਰ੍ੱਵੰ ਸਮਰ੍ਿਪਤਵਾਨ੍ ਸਵ੍ਯਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸਮੀਪਾਦ੍ ਆਗੱਛਦ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸਮੀਪੰ
ਯਾਸਯ੍ਿਤ ਚ, ਸਰ੍ੱਵਾਣਯ੍ੇਤਾਿਨ ਜ੍ਞਾਤਾ ਰਜਨਯ੍ਾਂ ਭੋਜਨੇ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣੇ ਸਿਤ,

Ⅲ ਯਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ੍ ਤੰ ਪਰਹਸ੍ਤੇਸ਼਼ੁ ਸਮਰ੍ਪਿਯਤੁੰ ਿਸ਼ਮੋਨਃ ਪੁਤਸਯ੍ ਈਸ਼਼੍ਕਾਿਰਯੋਿਤਯਸਯ੍ ਿਯਹੂਦਾ ਅਨ੍ਤਃਕਰਣੇ
ਕੁਪਰ੍ਵʼ◌ੱਿਤੰ ਸਮਾਰ੍ਪਯਤ੍,

Ⅳ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁ ਰ੍ਭੋਜਨਾਸਨਾਦ੍ ਉੱਥਾਯ ਗਾਤਵਸ੍ਤੰ ਮੋਚਿਯਤਾ ਗਾਤਮਾਰ੍ਜਨਵਸ੍ਤੰ ਗʼਹੀਤਾ ਤੇਨ ਸਵ੍ਕਿਟਮ੍
ਅਬਧ੍ਨਾਤ੍,

Ⅴਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਏਕਪਾਤੇ ਜਲਮ੍ ਅਿਭਿਸ਼਼ਚਯ੍ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਣਾਂ ਪਾਦਾਨ੍ ਪਰ੍ਕ੍ਸ਼਼ਾਲਯ੍ ਤੇਨ ਕਿਟਬੱਧਗਾਤਮਾਰ੍ਜਨਵਾਸਸਾ
ਮਾਰ੍ਸ਼਼੍ਟੁੰ ਪਰ੍ਾਰਭਤ|

Ⅵ ਤਤਃ ਿਸ਼ਮੋਨ੍ਿਪਤਰਸਯ੍ ਸਮੀਪਮਾਗਤੇ ਸ ਉਕ੍ਤਵਾਨ੍ ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ ਭਵਾਨ੍ ਿਕੰ ਮਮ ਪਾਦੌ ਪਰ੍ਕ੍ਸ਼਼ਾਲਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ?
Ⅶ ਯੀਸ਼ੁਰੁਿਦਤਵਾਨ੍ ਅਹੰ ਯਤ੍ ਕਰੋਿਮ ਤਤ੍ ਸਮ੍ਪਰ੍ਿਤ ਨ ਜਾਨਾਿਸ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪਸ਼੍ਚਾਜ੍ ਜ੍ਞਾਸਯ੍ਿਸ|
Ⅷ ਤਤਃ ਿਪਤਰਃ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਭਵਾਨ੍ ਕਦਾਿਪ ਮਮ ਪਾਦੌ ਨ ਪਰ੍ਕ੍ਸ਼਼ਾਲਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ| ਯੀਸ਼ੁਰਕਥਯਦ੍ ਯਿਦ ਤਾਂ

ਨ ਪਰ੍ਕ੍ਸ਼਼ਾਲਯੇ ਤਿਰ ਮਿਯ ਤਵ ਕੋਪਯ੍ੰਸ਼ੋ ਨਾਸ੍ਿਤ|
Ⅸ ਤਦਾ ਿਸ਼ਮੋਨ੍ਿਪਤਰਃ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ ਤਿਰ ਕੇਵਲਪਾਦੌ ਨ, ਮਮ ਹਸ੍ਤੌ ਿਸ਼ਰਸ਼੍ਚ ਪਰ੍ਕ੍ਸ਼਼ਾਲਯਤੁ|
Ⅹ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਰਵਦਦ੍ ਯੋ ਜਨ ਧੌਤਸ੍ਤਸਯ੍ ਸਰ੍ੱਵਾਙ੍ਗਪਿਰਸ਼਼੍ਕʼਤਤਾਤ੍ ਪਾਦੌ ਿਵਨਾਨਯ੍ਾਙ੍ਗਸਯ੍

ਪਰ੍ਕ੍ਸ਼਼ਾਲਨਾਪੇਕ੍ਸ਼਼ਾ ਨਾਸ੍ਿਤ| ਯੂਯੰ ਪਿਰਸ਼਼੍ਕʼਤਾ ਇਿਤ ਸਤਯ੍ੰ ਿਕਨ੍ਤੁ ਨ ਸਰ੍ੱਵੇ,
Ⅺਯਤੋ ਯੋ ਜਨਸ੍ਤੰ ਪਰਕਰੇਸ਼਼ੁ ਸਮਰ੍ਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਤੰ ਸ ਜ੍ਞਾਤਵਾਨ; ਅਤਏਵ ਯੂਯੰ ਸਰ੍ੱਵੇ ਨ ਪਿਰਸ਼਼੍ਕʼਤਾ ਇਮਾਂ

ਕਥਾਂ ਕਿਥਤਵਾਨ੍|
Ⅻ ਇੱਥੰ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਪਾਦਾਨ੍ ਪਰ੍ਕ੍ਸ਼਼ਾਲਯ੍ ਵਸ੍ਤੰ ਪਿਰਧਾਯਾਸਨੇ ਸਮੁਪਿਵਸ਼ਯ੍ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਅਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍

ਪਰ੍ਿਤ ਿਕੰ ਕਰ੍ੰਮਾਕਾਰ੍ਸ਼਼ੰ ਜਾਨੀਥ?
ⅩⅢ ਯੂਯੰ ਮਾਂ ਗੁਰੁੰ ਪਰ੍ਭੁਞ੍ਚ ਵਦਥ ਤਤ੍ ਸਤਯ੍ਮੇਵ ਵਦਥ ਯਤੋਹੰ ਸਏਵ ਭਵਾਿਮ|
ⅩⅣ ਯਦਯ੍ਹੰ ਪਰ੍ਭੁ ਰ੍ਗੁਰੁਸ਼੍ਚ ਸਨ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਪਾਦਾਨ੍ ਪਰ੍ਕ੍ਸ਼਼ਾਿਲਤਵਾਨ੍ ਤਿਰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮਿਪ ਪਰਸ੍ਪਰੰ

ਪਾਦਪਰ੍ਕ੍ਸ਼਼ਾਲਨਮ੍ ਉਿਚਤਮ੍|
ⅩⅤ ਅਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਯਥਾ ਵਯ੍ਵਾਹਰੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਤਥਾ ਵਯ੍ਵਹਰ੍ੱਤੁਮ੍ ਏਕੰ ਪਨ੍ਥਾਨੰ ਦਰ੍ਿਸ਼ਤਵਾਨ੍|
ⅩⅥ ਅਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਿਤਯਥਾਰ੍ਥੰ ਵਦਾਿਮ, ਪਰ੍ਭੋ ਰ੍ਦਾਸੋ ਨ ਮਹਾਨ੍ ਪਰ੍ੇਰਕਾੱਚ ਪਰ੍ੇਿਰਤੋ ਨ ਮਹਾਨ੍|
ⅩⅦ ਇਮਾਂ ਕਥਾਂ ਿਵਿਦਤਾ ਯਿਦ ਤਦਨੁਸਾਰਤਃ ਕਰ੍ੰਮਾਿਣ ਕੁਰੁਥ ਤਿਰ ਯੂਯੰ ਧਨਯ੍ਾ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਥ|
ⅩⅧ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ੁ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਸੁ ਕਥਾਿਮਮਾਂ ਕਥਯਾਿਮ ਇਿਤ ਨ, ਯੇ ਮਮ ਮਨਨੀਤਾਸ੍ਤਾਨਹੰ ਜਾਨਾਿਮ, ਿਕਨ੍ਤੁ

ਮਮ ਭਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਾਿਣ ਯੋ ਭੁਙ੍ਕ੍ਤੇ ਮਤ੍ਪਰ੍ਾਣਪਰ੍ਾਿਤਕੂਲਯ੍ਤਃ| ਉੱਥਾਪਯਿਤ ਪਾਦਸਯ੍ ਮੂਲੰ ਸ ਏਸ਼਼ ਮਾਨਵਃ| ਯਦੇਤਦ੍
ਧਰ੍ੰਮਪੁਸ੍ਤਕਸਯ੍ ਵਚਨੰ ਤਦਨੁਸਾਰੇਣਾਵਸ਼ਯ੍ੰ ਘਿਟਸ਼਼ਯ੍ਤੇ|

ⅩⅨਅਹੰ ਸ ਜਨ ਇਤਯ੍ਤ ਯਥਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੋ ਜਾਯਤੇ ਤਦਰ੍ਥੰ ਏਤਾਦʼਸ਼ਘਟਨਾਤ੍ ਪੂਰ੍ੱਵਮ੍ ਅਹਿਮਦਾਨੀਂ
ਯੁਸ਼਼੍ਮਭਯ੍ਮਕਥਯਮ੍|

ⅩⅩ ਅਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਤੀਵ ਯਥਾਰ੍ਥੰ ਵਦਾਿਮ, ਮਯਾ ਪਰ੍ੇਿਰਤੰ ਜਨੰ ਯੋ ਗʼਹ੍ਲਾਿਤ ਸ ਮਾਮੇਵ ਗʼਹ੍ਲਾਿਤ ਯਸ਼੍ਚ ਮਾਂ
ਗʼਹ੍ਲਾਿਤ ਸ ਮਤ੍ਪਰ੍ੇਰਕੰ ਗʼਹ੍ਲਾਿਤ|

ⅩⅪ ਏਤਾਂ ਕਥਾਂ ਕਥਿਯਤਾ ਯੀਸ਼ੁ ਰ੍ਦੁਃਖੀ ਸਨ੍ ਪਰ੍ਮਾਣੰ ਦੱਤਾ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਅਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਿਤਯਥਾਰ੍ਥੰ ਵਦਾਿਮ
ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਏਕੋ ਜਨ ਮਾਂ ਪਰਕਰੇਸ਼਼ੁ ਸਮਰ੍ਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

ⅩⅫਤਤਃ ਸ ਕਮੁੱਿਦਸ਼ਯ੍ ਕਥਾਮੇਤਾਂ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਇਤਯ੍ਤ ਸਨ੍ਿਦਗ੍ਧਾਃ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਃ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਮੁਖਮਾਲੋਕਿਯਤੁੰ
ਪਰ੍ਾਰਭਨ੍ਤ|

ⅩⅩⅢ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਮਯੇ ਯੀਸ਼ੁ ਰਯ੍ਸ੍ਿਮਨ੍ ਅਪਰ੍ੀਯਤ ਸ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਸ੍ਤਸਯ੍ ਵਕ੍ਸ਼਼ਃਸ੍ਥਲਮ੍ ਅਵਾਲਮ੍ਬਤ|
ⅩⅩⅣ ਿਸ਼ਮੋਨ੍ਿਪਤਰਸ੍ਤੰ ਸਙ੍ਕੇਤੇਨਾਵਦਤ੍, ਅਯੰ ਕਮੁੱਿਦਸ਼ਯ੍ ਕਥਾਮੇਤਾਮ੍ ਕਥਯਤੀਿਤ ਪʼ◌ੱਛ|
ⅩⅩⅤ ਤਦਾ ਸ ਯੀਸ਼ੋ ਰਕ੍ਸ਼਼ਃਸ੍ਥਲਮ੍ ਅਵਲਮ੍ਬਯ੍ ਪʼਸ਼਼੍ਠਵਾਨ੍, ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ ਸ ਜਨਃ ਕਃ?
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ⅩⅩⅥਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵਦਦ੍ ਏਕਖਣ੍ਡੰ ਪੂਪੰ ਮੱਜਿਯਤਾ ਯਸ੍ਮੈ ਦਾਸਯ੍ਾਿਮ ਸਏਵ ਸਃ; ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਪੂਪਖਣ੍ਡਮੇਕੰ
ਮੱਜਿਯਤਾ ਿਸ਼ਮੋਨਃ ਪੁਤਾਯ ਈਸ਼਼੍ਕਿਰਯੋਤੀਯਾਯ ਿਯਹੂਦੈ ਦੱਤਵਾਨ੍|

ⅩⅩⅦ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਦੱਤੇ ਸਿਤ ਸ਼ੈਤਾਨ੍ ਤਮਾਸ਼ਰ੍ਯਤ੍; ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਮ੍ ਅਵਦਤ੍ ਤੰ ਯਤ੍ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਿਸ ਤਤ੍ ਕ੍ਿਸ਼਼ਪਰ੍ੰ
ਕੁਰੁ|

ⅩⅩⅧ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਯੇਨਾਸ਼ਯੇਨ ਤਾਂ ਕਥਾਮਕਥਾਯਤ੍ ਤਮ੍ ਉਪਿਵਸ਼਼੍ਟਲੋਕਾਨਾਂ ਕੋਿਪ ਨਾਬੁਧਯ੍ਤ;
ⅩⅩⅨ ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਯਹੂਦਾਃ ਸਮੀਪੇ ਮੁਦਾਸਮ੍ਪੁਟਕਸ੍ਿਥਤੇਃ ਕੇਿਚਦ੍ ਇੱਥਮ੍ ਅਬੁਧਯ੍ਨ੍ਤ ਪਾਰ੍ੱਵਣਾਸਾਦਨਾਰ੍ਥੰ

ਿਕਮਿਪ ਦਵਯ੍ੰ ੇਤੁੰ ਵਾ ਦਿਰਦੇਭਯ੍ਃ ਿਕਞ੍ਿਚਦ੍ ਿਵਤਿਰਤੁੰ ਕਿਥਤਵਾਨ੍|
ⅩⅩⅩ ਤਦਾ ਪੂਪਖਣ੍ਡਗਰ੍ਹਣਾਤ੍ ਪਰੰ ਸ ਤੂਰ੍ਣੰ ਬਿਹਰਗੱਛਤ੍; ਰਾਿਤਸ਼੍ਚ ਸਮੁਪਿਸਯ੍ਤਾ|
ⅩⅩⅪ ਿਯਹੂਦੇ ਬਿਹਰ੍ਗਤੇ ਯੀਸ਼ੁਰਕਥਯਦ੍ਇਦਾਨੀਂ ਮਾਨਵਸੁਤਸਯ੍ ਮਿਹਮਾ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਤੇ ਤੇਨੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ਾਿਪ ਮਿਹਮਾ

ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਤੇ|
ⅩⅩⅫ ਯਿਦ ਤੇਨੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਮਿਹਮਾ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਤੇ ਤਰੀਸ਼ਵ੍ਰੋਿਪ ਸਵ੍ੇਨ ਤਸਯ੍ ਮਿਹਮਾਨੰ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਤੂਰ੍ਣਮੇਵ

ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅩⅢਹੇ ਵਤ੍ਸਾ ਅਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਿਕਞ੍ਿਚਤ੍ਕਾਲਮਾਤਮ੍ਆਸੇ, ਤਤਃ ਪਰੰ ਮਾਂ ਮʼਗਿਯਸ਼਼ਯ੍ਧਵ੍ੇ ਿਕਨ੍ਤਹੰ

ਯਤ੍ਸ੍ਥਾਨੰ ਯਾਿਮ ਤਤ੍ਸ੍ਥਾਨੰ ਯੂਯੰ ਗਨ੍ਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਥ, ਯਾਿਮਮਾਂ ਕਥਾਂ ਿਯਹੂਦੀਯੇਭਯ੍ਃ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਤਥਾਧੁਨਾ
ਯੁਸ਼਼੍ਮਭਯ੍ਮਿਪ ਕਥਯਾਿਮ|

ⅩⅩⅩⅣਯੂਯੰ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਪਰ੍ੀਯਧਵ੍ਮ੍ ਅਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਸੁ ਯਥਾ ਪਰ੍ੀਯੇ ਯੂਯਮਿਪ ਪਰਸ੍ਪਰਮ੍ ਤਥੈਵ ਪਰ੍ੀਯਧਵ੍ੰ, ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍
ਇਮਾਂ ਨਵੀਨਾਮ੍ ਆਜ੍ਞਾਮ੍ ਆਿਦਸ਼ਾਿਮ|

ⅩⅩⅩⅤ ਤੇਨੈਵ ਯਿਦ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਪਰ੍ੀਯਧਵ੍ੇ ਤਿਰ ਲਕ੍ਸ਼਼ਣੇਨਾਨੇਨ ਯੂਯੰ ਮਮ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾ ਇਿਤ ਸਰ੍ੱਵੇ ਜ੍ਞਾਤੁੰ
ਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ|

ⅩⅩⅩⅥ ਿਸ਼ਮੋਨਿਪਤਰਃ ਪʼਸ਼਼੍ਠਵਾਨ੍ ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ ਭਵਾਨ੍ ਕੁਤ ਯਾਸਯ੍ਿਤ? ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵਦਤ੍, ਅਹੰ ਯਤ੍ਸ੍ਥਾਨੰ
ਯਾਿਮ ਤਤ੍ਸ੍ਥਾਨੰ ਸਾਮ੍ਪਰ੍ਤੰ ਮਮ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਗਨ੍ਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨਿਸ਼਼ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਗਿਮਸ਼਼ਯ੍ਿਸ|

ⅩⅩⅩⅦ ਤਦਾ ਿਪਤਰਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ੁਿਦਤਵਾਨ੍, ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ ਸਾਮ੍ਪਰ੍ਤੰ ਕੁਤੋ ਹੇਤੋਸ੍ਤਵ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਗਨ੍ਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨਿਮ?
ਤਦਰ੍ਥੰ ਪਰ੍ਾਣਾਨ੍ ਦਾਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨਿਮ|

ⅩⅩⅩⅧ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ੁਕ੍ਤਵਾਨ੍ ਮੰਿਨਿਮੱਤੰ ਿਕੰ ਪਰ੍ਾਣਾਨ੍ ਦਾਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨਿਸ਼਼? ਤਾਮਹੰ ਯਥਾਰ੍ਥੰ ਵਦਾਿਮ,
ਕੁੱਕੁਟਰਵਣਾਤ੍ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਤੰ ਿਤ ਰ੍ਮਾਮ੍ ਅਪਹ੍ਨਸ਼਼ਯ੍ਸੇ|

ⅩⅣ
Ⅰ ਮਨਦੁਃਿਖਨ ਮਾ ਭੂਤ; ਈਸ਼ਵ੍ਰੇ ਿਵਸ਼ਵ੍ਿਸਤ ਮਿਯ ਚ ਿਵਸ਼ਵ੍ਿਸਤ|
Ⅱਮਮ ਿਪਤੁ ਗʼਹੇ ਬਹੂਿਨ ਵਾਸਸ੍ਥਾਿਨ ਸਨ੍ਿਤ ਨ ਚੇਤ੍ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਅਜ੍ਞਾਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਦਰ੍ਥੰ ਸ੍ਥਾਨੰ

ਸੱਜਿਯਤੁੰ ਗੱਛਾਿਮ|
Ⅲ ਯਿਦ ਗਤਾਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮੰਿਨਿਮੱਤੰ ਸ੍ਥਾਨੰ ਸੱਜਯਾਿਮ ਤਿਰ ਪਨਰਾਗਤਯ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਸਵ੍ਸਮੀਪੰ ਨੇਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ, ਤਤੋ

ਯਤਾਹੰ ਿਤਸ਼਼੍ਠਾਿਮ ਤਤ ਯੂਯਮਿਪ ਸ੍ਥਾਸਯ੍ਥ|
Ⅳ ਅਹੰ ਯਤ੍ਸ੍ਥਾਨੰ ਬਰ੍ਜਾਿਮ ਤਤ੍ਸ੍ਥਾਨੰ ਯੂਯੰ ਜਾਨੀਥ ਤਸਯ੍ ਪਨ੍ਥਾਨਮਿਪ ਜਾਨੀਥ|
Ⅴ ਤਦਾ ਥੋਮਾ ਅਵਦਤ੍, ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ ਭਵਾਨ੍ ਕੁਤ ਯਾਿਤ ਤਦਯੰ ਨ ਜਾਨੀਮਃ, ਤਿਰ ਕਥੰ ਪਨ੍ਥਾਨੰ ਜ੍ਞਾਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨੁਮਃ?
Ⅵ ਯੀਸ਼ੁਰਕਥਯਦ੍ ਅਹਮੇਵ ਸਤਯ੍ਜੀਵਨਰੂਪਪਥੋ ਮਯਾ ਨ ਗਨ੍ਤਾ ਕੋਿਪ ਿਪਤੁਃ ਸਮੀਪੰ ਗਨ੍ਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ|
Ⅶ ਯਿਦ ਮਾਮ੍ ਅਜ੍ਞਾਸਯ੍ਤ ਤਿਰ ਮਮ ਿਪਤਰਮਪਯ੍ਜ੍ਞਾਸਯ੍ਤ ਿਕਨ੍ਤਧੁਨਾਤਸ੍ਤੰ ਜਾਨੀਥ ਪਸ਼ਯ੍ਥ ਚ|
Ⅷ ਤਦਾ ਿਫਿਲਪਃ ਕਿਥਤਵਾਨ੍, ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ ਿਪਤਰੰ ਦਰ੍ਸ਼ਯ ਤਸ੍ਮਾਦਸ੍ਮਾਕੰ ਯਥੇਸ਼਼੍ਟੰ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
Ⅸ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਵਾਦੀਤ੍, ਹੇ ਿਫਿਲਪ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਸਾਰ੍ੱਧਮ੍ ਏਤਾਵੱਿਦਨਾਿਨ ਸ੍ਿਥਤਮਿਪ ਮਾਂ ਿਕੰ ਨ

ਪਰ੍ਤਯ੍ਿਭਜਾਨਾਿਸ? ਯੋ ਜਨ ਮਾਮ੍ ਅਪਸ਼ਯ੍ਤ੍ ਸ ਿਪਤਰਮਪਯ੍ਪਸ਼ਯ੍ਤ੍ ਤਿਰ ਿਪਤਰਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਨ੍ ਦਰ੍ਸ਼ਯੇਿਤ ਕਥਾਂ
ਕਥੰ ਕਥਯਿਸ?

Ⅹ ਅਹੰ ਿਪਤਿਰ ਿਤਸ਼਼੍ਠਾਿਮ ਿਪਤਾ ਮਿਯ ਿਤਸ਼਼੍ਠਤੀਿਤ ਿਕੰ ਤੰ ਨ ਪਰ੍ਤਯ੍ਿਸ਼਼? ਅਹੰ ਯਦਾਕਯ੍ੰ ਵਦਾਿਮ ਤਤ੍ ਸਵ੍ਤੋ ਨ
ਵਦਾਿਮ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਃ ਿਪਤਾ ਮਿਯ ਿਵਰਾਜਤੇ ਸ ਏਵ ਸਰ੍ੱਵਕਰ੍ੰਮਾਿਣ ਕਰਾਿਤ|

Ⅺ ਅਤਏਵ ਿਪਤਰ੍ੱਯਹੰ ਿਤਸ਼਼੍ਠਾਿਮ ਿਪਤਾ ਚ ਮਿਯ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਮਮਾਸਯ੍ਾਂ ਕਥਾਯਾਂ ਪਰ੍ਤਯ੍ਯੰ ਕੁਰੁਤ, ਨ ਚੇਤ੍
ਕਰ੍ੰਮਹੇਤੋਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ਯੰ ਕੁਰੁਤ|
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Ⅻਅਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਿਤਯਥਾਰ੍ਥੰ ਵਦਾਿਮ, ਯੋ ਜਨ ਮਿਯ ਿਵਸ਼ਵ੍ਿਸਿਤ ਸੋਹਿਮਵ ਕਰ੍ੰਮਾਿਣ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਵਰੰ ਤਤੋਿਪ
ਮਹਾਕਰ੍ੰਮਾਿਣ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਯਤੋ ਹੇਤੋਰਹੰ ਿਪਤੁਃ ਸਮੀਪੰ ਗੱਛਾਿਮ|

ⅩⅢ ਯਥਾ ਪੁਤੇਣ ਿਪਤੁ ਰ੍ਮਿਹਮਾ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਤੇ ਤਦਰ੍ਥੰ ਮਮ ਨਾਮ ਪਰ੍ੋਚਯ੍ ਯਤ੍ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਿਯਸ਼਼ਯ੍ਧਵ੍ੇ ਤਤ੍ ਸਫਲੰ
ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ|

ⅩⅣ ਯਿਦ ਮਮ ਨਾਮ੍ਨਾ ਯਤ੍ ਿਕਞ੍ਿਚਦ੍ ਯਾਚਧਵ੍ੇ ਤਿਰ ਤਦਹੰ ਸਾਧਿਯਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ|
ⅩⅤ ਯਿਦ ਮਿਯ ਪਰ੍ੀਯਧਵ੍ੇ ਤਿਰ ਮਮਾਜ੍ਞਾਃ ਸਮਾਚਰਤ|
ⅩⅥ ਤਤੋ ਮਯਾ ਿਪਤੁਃ ਸਮੀਪੇ ਪਰ੍ਾਰ੍ਿਥਤੇ ਿਪਤਾ ਿਨਰਨ੍ਤਰੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਸ੍ਥਾਤੁਮ੍ ਇਤਰਮੇਕੰ ਸਹਾਯਮ੍

ਅਰ੍ਥਾਤ੍ ਸਤਯ੍ਮਯਮ੍ ਆਤ੍ਮਾਨੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਿਨਕਟੰ ਪਰ੍ੇਸ਼਼ਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
ⅩⅦ ਏਤੱਜਗਤੋ ਲੋਕਾਸ੍ਤੰ ਗਰ੍ਹੀਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨੁਵਨ੍ਿਤ ਯਤਸ੍ਤੇ ਤੰ ਨਾਪਸ਼ਯ੍ਨ੍ ਨਾਜਨੰਸ਼੍ਚ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੂਯੰ ਜਾਨੀਥ

ਯਤੋ ਹੇਤੋਃ ਸ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮਨ੍ਤ ਰ੍ਿਨਵਸਿਤ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਮਧਯ੍ੇ ਸ੍ਥਾਸਯ੍ਿਤ ਚ|
ⅩⅧ ਅਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਅਨਾਥਾਨ੍ ਕʼਤਾ ਨ ਯਾਸਯ੍ਾਿਮ ਪੁਨਰਿਪ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸਮੀਪਮ੍ ਆਗਿਮਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ|
ⅩⅨ ਿਕਯਤ੍ਕਾਲਰਤ੍ ਪਰਮ੍ ਅਸਯ੍ ਜਗਤੋ ਲੋਕਾ ਮਾਂ ਪੁਨ ਰ੍ਨ ਦਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੂਯੰ ਦਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਥ;ਅਹੰ

ਜੀਿਵਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਕਾਰਣਾਦ੍ ਯੂਯਮਿਪ ਜੀਿਵਸ਼਼ਯ੍ਥ|
ⅩⅩ ਿਪਤਰ੍ੱਯਹਮਸ੍ਿਮ ਮਿਯ ਚ ਯੂਯੰ ਸ੍ਥ, ਤਥਾਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਸਵ੍ਸ੍ਿਮ ਤਦਿਪ ਤਦਾ ਜ੍ਞਾਸਯ੍ਥ|
ⅩⅪ ਯੋ ਜਨ ਮਮਾਜ੍ਞਾ ਗʼਹੀਤਾ ਤਾ ਆਚਰਿਤ ਸਏਵ ਮਿਯ ਪਰ੍ੀਯਤੇ; ਯੋ ਜਨਸ਼੍ਚ ਮਿਯ ਪਰ੍ੀਯਤੇ ਸਏਵ ਮਮ

ਿਪਤੁਃ ਿਪਰ੍ਯਪਾਤੰ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ, ਤਥਾਹਮਿਪ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਪਰ੍ੀਤਾ ਤਸ੍ਮੈ ਸਵ੍ੰ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਿਯਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ|
ⅩⅫ ਤਦਾ ਈਸ਼਼੍ਕਿਰਯੋਤੀਯਾਦ੍ ਅਨਯ੍ੋ ਿਯਹੂਦਾਸ੍ਤਮਵਦਤ੍, ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ ਭਵਾਨ੍ ਜਗਤੋ ਲੋਕਾਨਾਂ ਸੰਿਨਧੌ ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਤੋ

ਨ ਭੂਤਾਸ੍ਮਾਕੰ ਸੰਿਨਧੌ ਕੁਤਃ ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਤੋ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ?
ⅩⅩⅢ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ੁਿਦਤਵਾਨ੍, ਯੋ ਜਨ ਮਿਯ ਪਰ੍ੀਯਤੇ ਸ ਮਮਾਜ੍ਞਾ ਅਿਪ ਗʼਹ੍ਲਾਿਤ, ਤੇਨ ਮਮ ਿਪਤਾਿਪ

ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਪਰ੍ੇਸ਼਼ਯ੍ਤ,ੇ ਆਵਾਞ੍ਚ ਤੰਿਨਕਟਮਾਗਤਯ੍ ਤੇਨ ਸਹ ਿਨਵਤ੍ਸਯ੍ਾਵਃ|
ⅩⅩⅣ ਯੋ ਜਨ ਮਿਯ ਨ ਪਰ੍ੀਯਤੇ ਸ ਮਮ ਕਥਾ ਅਿਪ ਨ ਗʼਹ੍ਲਾਿਤ ਪੁਨਸ਼੍ਚ ਯਾਿਮਮਾਂ ਕਥਾਂ ਯੂਯੰ ਸ਼ʼਣੁਥ ਸਾ

ਕਥਾ ਕੇਵਲਸਯ੍ ਮਮ ਨ ਿਕਨ੍ਤੁ ਮਮ ਪਰ੍ੇਰਕੋ ਯਃ ਿਪਤਾ ਤਸਯ੍ਾਿਪ ਕਥਾ|
ⅩⅩⅤ ਇਦਾਨੀਂ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਿਨਕਟੇ ਿਵਦਯ੍ਮਾਨਹਮ੍ ਏਤਾਃ ਸਕਲਾਃ ਕਥਾਃ ਕਥਯਾਿਮ|
ⅩⅩⅥ ਿਕਨ੍ਿਤਤਃ ਪਰੰ ਿਪਤਾ ਯਃ ਸਹਾਯ(ੋਅ)ਰ੍ਥਾਤ੍ ਪਿਵਤ ਆਤ੍ਮਾ ਮਮ ਨਾਮ੍ਿਨ ਪਰ੍ੇਰਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਸ ਸਰ੍ੱਵੰ

ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਿਯਤਾ ਮਯੋਕ੍ਤਾਃ ਸਮਸ੍ਤਾਃ ਕਥਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਸ੍ਮਾਰਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅦ ਅਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਿਨਕਟੇ ਸ਼ਾਨ੍ਿਤੰ ਸ੍ਥਾਪਿਯਤਾ ਯਾਿਮ, ਿਨਜਾਂ ਸ਼ਾਨ੍ਿਤੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਭਯ੍ੰ ਦਦਾਿਮ, ਜਗਤੋ ਲੋਕਾ

ਯਥਾ ਦਦਾਿਤ ਤਥਾਹੰ ਨ ਦਦਾਿਮ; ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਅਨ੍ਤਃਕਰਣਾਿਨ ਦੁਃਿਖਤਾਿਨ ਭੀਤਾਿਨ ਚ ਨ ਭਵਨ੍ਤੁ|
ⅩⅩⅧਅਹੰ ਗਤਾ ਪੁਨਰਿਪ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸਮੀਪਮ੍ਆਗਿਮਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ ਮਯੋਕ੍ਤੰ ਵਾਕਯ੍ਿਮਦੰ ਯੂਯਮ੍ ਅਸ਼ਰ੍ੌਸ਼਼੍ਟ; ਯਿਦ

ਮੱਯਪਰ੍ੇਸ਼਼ਯ੍ਧਵ੍ੰ ਤਰਯ੍ਹੰ ਿਪਤੁਃ ਸਮੀਪੰ ਗੱਛਾਿਮ ਮਮਾਸਯ੍ਾਂ ਕਥਾਯਾਂ ਯੂਯਮ੍ ਅਹ੍ਲਾਿਦਸ਼਼ਯ੍ਧਵ੍ੰ ਯਤੋ ਮਮ ਿਪਤਾ ਮੱਤੋਿਪ
ਮਹਾਨ੍|

ⅩⅩⅨ ਤਸਯ੍ਾ ਘਟਨਾਯਾਃ ਸਮਯੇ ਯਥਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸ਼ਰ੍ੱਧਾ ਜਾਯਤੇ ਤਦਰ੍ਥਮ੍ ਅਹੰ ਤਸਯ੍ਾ ਘਟਨਾਯਾਃ ਪੂਰ੍ੱਵਮ੍
ਇਦਾਨੀਂ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਏਤਾਂ ਵਾਰ੍ੱਤਾਂ ਵਦਾਿਮ|

ⅩⅩⅩ ਇਤਃ ਪਰੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਸਹ ਮਮ ਬਹਵ ਆਲਾਪਾ ਨ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਯਤਃ ਕਾਰਣਾਦ੍ ਏਤਸਯ੍ ਜਗਤਃ
ਪਿਤਰਾਗੱਛਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਮਯਾ ਸਹ ਤਸਯ੍ ਕੋਿਪ ਸਮ੍ਬਨ੍ਧੋ ਨਾਸ੍ਿਤ|

ⅩⅩⅪ ਅਹੰ ਿਪਤਿਰ ਪਰ੍ੇਮ ਕਰੋਿਮ ਤਥਾ ਿਪਤੁ ਿਰਿਧਵਤ੍ ਕਰ੍ੰਮਾਿਣ ਕਰੋਮੀਿਤ ਯੇਨ ਜਗਤੋ ਲੋਕਾ ਜਾਨਨ੍ਿਤ
ਤਦਰ੍ਥਮ੍ ਉੱਿਤਸ਼਼੍ਠਤ ਵਯੰ ਸ੍ਥਾਨਾਦਸ੍ਮਾਦ੍ ਗੱਛਾਮ|

ⅩⅤ
Ⅰ ਅਹੰ ਸਤਯ੍ਦਾਕ੍ਸ਼਼ਾਲਤਾਸਵ੍ਰੂਪੋ ਮਮ ਿਪਤਾ ਤੂਦਯ੍ਾਨਪਿਰਚਾਰਕਸਵ੍ਰੂਪਞ੍ਚ|
Ⅱਮਮ ਯਾਸੁ ਸ਼ਾਖਾਸੁ ਫਲਾਿਨ ਨ ਭਵਨ੍ਿਤ ਤਾਃ ਸ ਿਛਨੱਿਤ ਤਥਾ ਫਲਵਤਯ੍ਃ ਸ਼ਾਖਾ ਯਥਾਿਧਕਫਲਾਿਨ ਫਲਨ੍ਿਤ

ਤਦਰ੍ਥੰ ਤਾਃ ਪਿਰਸ਼਼੍ਕਰੋਿਤ|
Ⅲ ਇਦਾਨੀਂ ਮਯੋਕ੍ਤੋਪਦੇਸ਼ੇਨ ਯੂਯੰ ਪਿਰਸ਼਼੍ਕʼਤਾਃ|
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Ⅳ ਅਤਃ ਕਾਰਣਾਤ੍ ਮਿਯ ਿਤਸ਼਼੍ਠਤ ਤੇਨਾਹਮਿਪ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਸੁ ਿਤਸ਼਼੍ਠਾਿਮ, ਯਤੋ ਹੇਤੋ ਰ੍ਦਾਕ੍ਸ਼਼ਾਲਤਾਯਾਮ੍
ਅਸੰਲਗ੍ਨਾ ਸ਼ਾਖਾ ਯਥਾ ਫਲਵਤੀ ਭਿਵਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ ਤਥਾ ਯੂਯਮਿਪ ਮੱਯਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ਤਃ ਫਲਵਨ੍ਤੋ ਭਿਵਤੁੰ ਨ
ਸ਼ਕ੍ਨੁਥ|

Ⅴ ਅਹੰ ਦਾਕ੍ਸ਼਼ਾਲਤਾਸਵ੍ਰੂਪੋ ਯੂਯਞ੍ਚ ਸ਼ਾਖਾਸਵ੍ਰੂਪੋਃ; ਯੋ ਜਨ ਮਿਯ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਯਤ ਚਾਹੰ ਿਤਸ਼਼੍ਠਾਿਮ, ਸ
ਪਰ੍ਚੂਰਫਲੈਃ ਫਲਵਾਨ੍ ਭਵਿਤ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਮਾਂ ਿਵਨਾ ਯੂਯੰ ਿਕਮਿਪ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨੁਥ|

Ⅵ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਨ੍ ਮਿਯ ਨ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਸ ਸ਼ੁਸ਼਼੍ਕਸ਼ਾਖੇਵ ਬਿਹ ਰ੍ਿਨਕ੍ਿਸ਼਼ਪਯ੍ਤੇ ਲੋਕਾਸ਼੍ਚ ਤਾ ਆਹʼਤਯ੍ ਵਹ੍ਨੌ
ਿਨਕ੍ਿਸ਼਼ਪਯ੍ ਦਾਹਯਨ੍ਿਤ|

Ⅶਯਿਦ ਯੂਯੰ ਮਿਯ ਿਤਸ਼਼੍ਠਥ ਮਮ ਕਥਾ ਚ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਸੁ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਤਿਰ ਯਦ੍ ਵਾਞ੍ਿਛਤਾ ਯਾਿਚਸ਼਼ਯ੍ਧਵ੍ੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ
ਤਦੇਵ ਸਫਲੰ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

Ⅷਯਿਦਯੂਯੰ ਪਰ੍ਚੂਰਫਲਵਨ੍ਤੋ ਭਵਥ ਤਿਰ ਤਦਾਰਾ ਮਮ ਿਪਤੁ ਰ੍ਮਿਹਮਾ ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਤਥਾ ਯੂਯੰ ਮਮ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾ
ਇਿਤ ਪਿਰਕ੍ਸ਼਼ਾਿਯਸ਼਼ਯ੍ਧਵ੍|ੇ

Ⅸ ਿਪਤਾ ਯਥਾ ਮਿਯ ਪਰ੍ੀਤਵਾਨ੍ ਅਹਮਿਪ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਸੁ ਤਥਾ ਪਰ੍ੀਤਵਾਨ੍ ਅਤੋ ਹੇਤੋ ਰਯ੍ੂਯੰ ਿਨਰਨ੍ਤਰੰ ਮਮ
ਪਰ੍ੇਮਪਾਤਾਿਣ ਭੂਤਾ ਿਤਸ਼਼੍ਠਤ|

Ⅹ ਅਹੰ ਯਥਾ ਿਪਤੁਰਾਜ੍ਞਾ ਗʼਹੀਤਾ ਤਸਯ੍ ਪਰ੍ੇਮਭਾਜਨੰ ਿਤਸ਼਼੍ਠਾਿਮ ਤਥੈਵ ਯੂਯਮਿਪ ਯਿਦ ਮਮਾਜ੍ਞਾ ਗੁਹ੍ਲੀਥ
ਤਿਰ ਮਮ ਪਰ੍ੇਮਭਾਜਨਾਿਨ ਸ੍ਥਾਸਯ੍ਥ|

Ⅺ ਯੁਸ਼਼੍ਮੰਿਨਿਮੱਤੰ ਮਮ ਯ ਆਹ੍ਲਾਦਃ ਸ ਯਥਾ ਿਚਰੰ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਆਨਨ੍ਦਸ਼੍ਚ ਯਥਾ ਪੂਰ੍ੱਯਤੇ
ਤਦਰ੍ਥੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਭਯ੍ਮ੍ ਏਤਾਃ ਕਥਾ ਅਤਕਥਮ੍|

Ⅻ ਅਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਸੁ ਯਥਾ ਪਰ੍ੀਯੇ ਯੂਯਮਿਪ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਤਥਾ ਪਰ੍ੀਯਧਵ੍ਮ੍ ਏਸ਼਼ਾ ਮਮਾਜ੍ਞਾ|
ⅩⅢ ਿਮਤਾਣਾਂ ਕਾਰਣਾਤ੍ ਸਵ੍ਪਰ੍ਾਣਦਾਨਪਰ੍ੱਯਨ੍ਤੰ ਯਤ੍ ਪਰ੍ੇਮ ਤਸ੍ਮਾਨ੍ ਮਹਾਪਰ੍ੇਮ ਕਸਯ੍ਾਿਪ ਨਾਸ੍ਿਤ|
ⅩⅣ ਅਹੰ ਯਦਯ੍ਦ੍ ਆਿਦਸ਼ਾਿਮ ਤੱਤਦੇਵ ਯਿਦ ਯੂਯਮ੍ ਆਚਰਤ ਤਿਰ ਯੂਯਮੇਵ ਮਮ ਿਮਤਾਿਣ|
ⅩⅤਅਦਯ੍ਾਰਭਯ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਦਾਸਾਨ੍ ਨ ਵਿਦਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ ਯਤ੍ ਪਰ੍ਭੁ ਰਯ੍ਤ੍ ਕਰੋਿਤ ਦਾਸਸ੍ਤਦ੍ ਨ ਜਾਨਾਿਤ; ਿਕਨ੍ਤੁ

ਿਪਤੁਃ ਸਮੀਪੇ ਯਦਯ੍ਦ੍ਅਸ਼ʼਣਵੰ ਤਤ੍ ਸਰ੍ੱਵੰ ਯੂਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਅਜ੍ਞਾਪਯਮ੍ ਤਤ੍ਕਾਰਣਾਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਿਮਤਾਿਣ ਪਰ੍ੋਕ੍ਤਵਾਨ੍|
ⅩⅥਯੂਯੰ ਮਾਂ ਰੋਿਚਤਵਨ੍ਤਇਿਤ ਨ, ਿਕਨ੍ਤਹਮੇਵ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਰੋਿਚਤਵਾਨ੍ ਯੂਯੰ ਗਤਾ ਯਥਾ ਫਲਾਨਯ੍ੁਤ੍ਪਾਦਯਥ

ਤਾਿਨ ਫਲਾਿਨ ਚਾਕ੍ਸ਼਼ਯਾਿਣ ਭਵਨ੍ਿਤ, ਤਦਰ੍ਥੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਨਯ੍ਜੁਨਜੰ ਤਸ੍ਮਾਨ੍ ਮਮ ਨਾਮ ਪਰ੍ੋਚਯ੍ ਿਪਤਰੰ ਯਤ੍
ਿਕਞ੍ਿਚਦ੍ ਯਾਿਚਸ਼਼ਯ੍ਧਵ੍ੇ ਤਦੇਵ ਸ ਯੁਸ਼਼੍ਮਭਯ੍ੰ ਦਾਸਯ੍ਿਤ|

ⅩⅦ ਯੂਯੰ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਪਰ੍ੀਯਧਵ੍ਮ੍ ਅਹਮ੍ ਇਤਯ੍ਾਜ੍ਞਾਪਯਾਿਮ|
ⅩⅧ ਜਗਤੋ ਲੋਕੈ ਰਯ੍ੁਸ਼਼੍ਮਾਸੁ ਰੁ̓ ਤੀਿਯਤੇਸ਼਼ੁ ਤੇ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਮਾਮੇਵਾਰ੍ੱਤੀਯਨ੍ਤ ਇਿਤ ਯੂਯੰ ਜਾਨੀਥ|
ⅩⅨਯਿਦ ਯੂਯੰ ਜਗਤੋ ਲੋਕਾ ਅਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਤ ਤਿਰ ਜਗਤੋ ਲੋਕਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਆਤ੍ਮੀਯਾਨ੍ ਬੁੱਧਵ੍ਾਪਰ੍ੇਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤ; ਿਕਨ੍ਤੁ

ਯੂਯੰ ਜਗਤੋ ਲੋਕਾ ਨ ਭਵਥ, ਅਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਅਸ੍ਮਾੱਜਗਤੋ(ਅ)ਰੋਚਯਮ੍ ਏਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਕਾਰਣਾੱਜਗਤੋ ਲੋਕਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍
ਰੁʼਤੀਯਨ੍ਤੇ|

ⅩⅩ ਦਾਸਃ ਪਰ੍ਭੋ ਰ੍ਮਹਾਨ੍ ਨ ਭਵਿਤ ਮਮੈਤਤ੍ ਪੂਰ੍ੱਵੀਯੰ ਵਾਕਯ੍ੰ ਸ੍ਮਰਤ; ਤੇ ਯਿਦ ਮਾਮੇਵਾਤਾਡਯਨ੍ ਤਿਰ
ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਿਪ ਤਾਡਿਯਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ, ਯਿਦ ਮਮ ਵਾਕਯ੍ੰ ਗʼਹ੍ਲਨ੍ਿਤ ਤਿਰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮਿਪ ਵਾਕਯ੍ੰ ਗਰ੍ਹੀਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ|

ⅩⅪ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੇ ਮਮ ਨਾਮਕਾਰਣਾਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਤਾਦʼਸ਼ੰ ਵਯ੍ਵਹਿਰਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਯਤੋ ਯੋ ਮਾਂ ਪਰ੍ੇਿਰਤਵਾਨ੍ ਤੰ ਤੇ
ਨ ਜਾਨਨ੍ਿਤ|

ⅩⅫ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸੰਿਨਿਧਮ੍ ਆਗਤਯ੍ ਯਦਯ੍ਹੰ ਨਾਕਥਿਯਸ਼਼ਯ੍ੰ ਤਿਰ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਪਾਪੰ ਨਾਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਤ੍ ਿਕਨ੍ਤਧੁਨਾ ਤੇਸ਼਼ਾਂ
ਪਾਪਮਾੱਛਾਦਿਯਤੁਮ੍ ਉਪਾਯੋ ਨਾਸ੍ਿਤ|

ⅩⅩⅢ ਯੋ ਜਨ ਮਾਮ੍ ਰੁ̓ ਤੀਯਤੇ ਸ ਮਮ ਿਪਤਰਮਿਪ ਰੁ̓ ਤੀਯਤ|ੇ
ⅩⅩⅣਯਾਦʼਸ਼ਾਿਨ ਕਰ੍ੰਮਾਿਣ ਕੇਨਾਿਪ ਕਦਾਿਪ ਨਾਿ ਯਨ੍ਤ ਤਾਦʼਸ਼ਾਿਨ ਕਰ੍ੰਮਾਿਣ ਯਿਦ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਦ੍ ਅਹੰ

ਨਾਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ੰ ਤਿਰ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਪਾਪੰ ਨਾਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਤ੍ ਿਕਨ੍ਤਧੁਨਾ ਤੇ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾਿਪ ਮਾਂ ਮਮ ਿਪਤਰਞ੍ਚਾਰ੍ੱਤੀਯਨ੍ਤ|
ⅩⅩⅤ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤੇ(ਅ)ਕਾਰਣੰ ਮਾਮ੍ ਰੁʼਤੀਯਨ੍ਤੇ ਯਦੇਤਦ੍ ਵਚਨੰ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸ਼ਾਸ੍ਤੇ ਿਲਿਖਤਮਾਸ੍ਤੇ ਤਤ੍ ਸਫਲਮ੍

ਅਭਵਤ੍|
ⅩⅩⅥ ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਪਤੁ ਰ੍ਿਨਰ੍ਗਤੰ ਯੰ ਸਹਾਯਮਰ੍ਥਾਤ੍ ਸਤਯ੍ਮਯਮ੍ਆਤ੍ਮਾਨੰ ਿਪਤੁਃ ਸਮੀਪਾਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸਮੀਪੇ

ਪਰ੍ੇਸ਼਼ਿਯਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ ਸ ਆਗਤਯ੍ ਮਿਯ ਪਰ੍ਮਾਣੰ ਦਾਸਯ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅦ ਯੂਯੰ ਪਰ੍ਥਮਮਾਰਭਯ੍ ਮਯਾ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਿਤਸ਼਼੍ਠਥ ਤਸ੍ਮਾੱਧੇਤੋ ਰਯ੍ੂਯਮਿਪ ਪਰ੍ਮਾਣੰ ਦਾਸਯ੍ਥ|
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ⅩⅥ
Ⅰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਯਥਾ ਵਾਧਾ ਨ ਜਾਯਤੇ ਤਦਰ੍ਥੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਏਤਾਿਨ ਸਰ੍ੱਵਵਾਕਯ੍ਾਿਨ ਵਯ੍ਾਹਰੰ|
Ⅱ ਲੋਕਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਭਜਨਗʼਹੇਭਯ੍ੋ ਦੂਰੀਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਤਥਾ ਯਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਮਯੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਹਤਾ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਤੁਸ਼਼੍ਿਟ

ਜਨਕੰ ਕਰ੍ੰਮਾਕੁਰ੍ੰਮ ਇਿਤ ਮੰਸਯ੍ਨ੍ਤੇ ਸ ਸਮਯ ਆਗੱਛਨ੍ਿਤ|
Ⅲ ਤੇ ਿਪਤਰੰ ਮਾਞ੍ਚ ਨ ਜਾਨਨ੍ਿਤ, ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਤੀਦʼਸ਼ਮ੍ ਆਚਿਰਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ|
Ⅳਅਤੋ ਹੇਤਾਃ ਸਮਯੇ ਸਮੁਪਸ੍ਿਥਤੇ ਯਥਾ ਮਮ ਕਥਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਮਨਃਸੁਃ ਸਮੁਪਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਤਦਰ੍ਥੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਭਯ੍ਮ੍

ਏਤਾਂ ਕਥਾਂ ਕਥਯਾਿਮ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਸਾਰ੍ੱਧਮ੍ ਅਹੰ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ ਪਰ੍ਥਮੰ ਤਾਂ ਯੁਸ਼਼੍ਮਭਯ੍ੰ ਨਾਕਥਯ|ੰ
Ⅴ ਸਾਮ੍ਪਰ੍ਤੰ ਸਵ੍ਸਯ੍ ਪਰ੍ੇਰਿਯਤੁਃ ਸਮੀਪੰ ਗੱਛਾਿਮ ਤਥਾਿਪ ਤੰ ◌ੱਕ ਗੱਛਿਸ ਕਥਾਮੇਤਾਂ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਕੋਿਪ ਮਾਂ ਨ

ਪʼ◌ੱਛਿਤ|
Ⅵ ਿਕਨ੍ਤੁ ਮਯੋਕ੍ਤਾਿਭਰਾਿਭਃ ਕਥਾਿਭ ਰਯ੍ੂਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਅਨ੍ਤਃਕਰਣਾਿਨ ਦੁਃਖੇਨ ਪੂਰ੍ਣਾਨਯ੍ਭਵਨ੍|
Ⅶ ਤਥਾਪਯ੍ਹੰ ਯਥਾਰ੍ਥੰ ਕਥਯਾਿਮ ਮਮ ਗਮਨੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਿਹਤਾਰ੍ਥਮੇਵ, ਯਤੋ ਹੇਤੋ ਰ੍ਗਮਨੇ ਨ ਕʼਤੇ ਸਹਾਯੋ

ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸਮੀਪੰ ਨਾਗਿਮਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਿਦ ਗੱਛਾਿਮ ਤਿਰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸਮੀਪੇ ਤੰ ਪਰ੍ੇਸ਼਼ਿਯਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ|
Ⅷ ਤਤਃ ਸ ਆਗਤਯ੍ ਪਾਪਪੁਣਯ੍ਦਣ੍ਡੇਸ਼਼ੁ ਜਗਤੋ ਲੋਕਾਨਾਂ ਪਰ੍ਬੋਧੰ ਜਨਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
Ⅸ ਤੇ ਮਿਯ ਨ ਿਵਸ਼ਵ੍ਸਨ੍ਿਤ ਤਸ੍ਮਾੱਧੇਤੋਃ ਪਾਪਪਰ੍ਬੋਧੰ ਜਨਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
Ⅹ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਅਦʼਸ਼ਯ੍ਃ ਸੰਨਹੰ ਿਪਤੁਃ ਸਮੀਪੰ ਗੱਛਾਿਮ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਪੁਣਯ੍ੇ ਪਰ੍ਬੋਧੰ ਜਨਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
Ⅺ ਏਤੱਜਗਤੋ(ਅ)ਿਧਪਿਤ ਰ੍ਦਣ੍ਡਾਜ੍ਞਾਂ ਪਰ੍ਾਪ੍ਨਿਤ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਦਣ੍ਡੇ ਪਰ੍ਬੋਧੰ ਜਨਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
Ⅻ ਯੁਸ਼਼੍ਮਭਯ੍ੰ ਕਥਿਯਤੁੰ ਮਮਾਨੇਕਾਃ ਕਥਾ ਆਸਤੇ, ਤਾਃ ਕਥਾ ਇਦਾਨੀਂ ਯੂਯੰ ਸੋਢੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨੁਥ;
ⅩⅢ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸਤਯ੍ਮਯ ਆਤ੍ਮਾ ਯਦਾ ਸਮਾਗਿਮਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਤਦਾ ਸਰ੍ੱਵੰ ਸਤਯ੍ੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਨੇਸ਼਼ਯ੍ਿਤ, ਸ ਸਵ੍ਤਃ

ਿਕਮਿਪ ਨ ਵਿਦਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੱਛੋਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਤਦੇਵ ਕਥਿਯਤਾ ਭਾਿਵਕਾਰ੍ੱਯੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਜ੍ਞਾਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
ⅩⅣ ਮਮ ਮਿਹਮਾਨੰ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਯਤੋ ਮਦੀਯਾਂ ਕਥਾਂ ਗʼਹੀਤਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਬੋਧਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
ⅩⅤ ਿਪਤੁ ਰਯ੍ਦਯ੍ਦ੍ਆਸ੍ਤੇ ਤਤ੍ ਸਰ੍ੱਵੰ ਮਮ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਕਾਰਣਾਦ੍ਅਵਾਿਦਸ਼਼ੰ ਸ ਮਦੀਯਾਂ ਕਥਾਂ ਗʼਹੀਤਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍

ਬੋਧਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
ⅩⅥ ਿਕਯਤ੍ਕਾਲਾਤ੍ ਪਰੰ ਯੂਯੰ ਮਾਂ ਦਸ਼਼੍ਟੁੰ ਨ ਲਪ੍ਸਯ੍ਧਵ੍ੇ ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਕਯਤ੍ਕਾਲਾਤ੍ ਪਰੰ ਪੁਨ ਰ੍ਦਸ਼਼੍ਟੁੰ ਲਪ੍ਸਯ੍ਧਵ੍ੇ

ਯਤੋਹੰ ਿਪਤੁਃ ਸਮੀਪੰ ਗੱਛਾਿਮ|
ⅩⅦ ਤਤਃ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਣਾਂ ਿਕਯਨ੍ਤੋ ਜਨਾਃ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਵਿਦਤੁਮ੍ ਆਰਭਨ੍ਤ, ਿਕਯਤ੍ਕਾਲਾਤ੍ ਪਰੰ ਮਾਂ ਦਸ਼਼੍ਟੁੰ ਨ

ਲਪ੍ਸਯ੍ਧਵ੍ੇ ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਕਯਤ੍ਕਾਲਾਤ੍ ਪਰੰ ਪੁਨ ਰ੍ਦਸ਼਼੍ਟੁੰ ਲਪ੍ਸਯ੍ਧਵ੍ੇ ਯਤੋਹੰ ਿਪਤੁਃ ਸਮੀਪੰ ਗੱਛਾਿਮ, ਇਿਤ ਯਦ੍
ਵਾਕਯ੍ਮ੍ ਅਯੰ ਵਦਿਤ ਤਤ੍ ਿਕੰ?

ⅩⅧ ਤਤਃ ਿਕਯਤ੍ਕਾਲਾਤ੍ ਪਰਮ੍ ਇਿਤ ਤਸਯ੍ ਵਾਕਯ੍ੰ ਿਕੰ? ਤਸਯ੍ ਵਾਕਯ੍ਸਯ੍ਾਿਭਪਰ੍ਾਯੰ ਵਯੰ ਬੋੱਧੁੰ ਨ
ਸ਼ਕ੍ਨੁਮਸ੍ਤੈਿਰਿਤ

ⅩⅨ ਿਨਗਿਦਤੇ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਪਰ੍ਸ਼੍ਨੇੱਛਾਂ ਜ੍ਞਾਤਾ ਤੇਭਯ੍(ੋਅ)ਕਥਯਤ੍ ਿਕਯਤ੍ਕਾਲਾਤ੍ ਪਰੰ ਮਾਂ ਦਸ਼਼੍ਟੁੰ ਨ ਲਪ੍ਸਯ੍ਧਵ੍,ੇ
ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਕਯਤ੍ਕਾਲਾਤ੍ ਪਰੰ ਪੂਨ ਰ੍ਦਸ਼਼੍ਟੁੰ ਲਪ੍ਸਯ੍ਧਵ੍,ੇ ਯਾਿਮਮਾਂ ਕਥਾਮਕਥਯੰ ਤਸਯ੍ਾ ਅਿਭਪਰ੍ਾਯੰ ਿਕੰ ਯੂਯੰ
ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਮʼਗਯਧਵ੍ੇ?

ⅩⅩ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਹਮ੍ ਅਿਤਯਥਾਰ੍ਥੰ ਵਦਾਿਮ ਯੂਯੰ ਨ੍ਿਦਸ਼਼ਯ੍ਥ ਿਵਲਿਪਸ਼਼ਯ੍ਥ ਚ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਜਗਤੋ ਲੋਕਾ
ਆਨਨ੍ਿਦਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ; ਯੂਯੰ ਸ਼ੋਕਾਕੁਲਾ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਥ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ਼ੋਕਾਤ੍ ਪਰੰ ਆਨਨ੍ਦਯੁਕ੍ਤਾ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਥ|

ⅩⅪ ਪਰ੍ਸਵਕਾਲ ਉਪਸ੍ਿਥਤੇ ਨਾਰੀ ਯਥਾ ਪਰ੍ਸਵਵੇਦਨਯਾ ਵਯ੍ਾਕੁਲਾ ਭਵਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪੁਤੇ ਭੂਿਮਸ਼਼੍ਠੇ ਸਿਤ
ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ੈਕੋ ਜਨ੍ਮਨਾ ਨਰਲੋਕੇ ਪਰ੍ਿਵਸ਼਼੍ਟ ਇਤਯ੍ਾਨਨ੍ਦਾਤ੍ ਤਸਯ੍ਾਸ੍ਤਤ੍ਸਰ੍ੱਵੰ ਦੁਃਖੰ ਮਨਿਸ ਨ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ,

ⅩⅫ ਤਥਾ ਯੂਯਮਿਪ ਸਾਮ੍ਪਰ੍ਤੰ ਸ਼ੋਕਾਕੁਲਾ ਭਵਥ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪੁਨਰਿਪ ਯੁਸ਼਼੍ਮਭਯ੍ੰ ਦਰ੍ਸ਼ਨੰ ਦਾਸਯ੍ਾਿਮ ਤੇਨ
ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਅਨ੍ਤਃਕਰਣਾਿਨ ਸਾਨਨ੍ਦਾਿਨ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ, ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਤਮ੍ ਆਨਨ੍ਦਞ੍ਚ ਕੋਿਪ ਹਰ੍ੱਤੁੰ ਨ
ਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

ⅩⅩⅢ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਦਵਸੇ ਕਾਮਿਪ ਕਥਾਂ ਮਾਂ ਨ ਪਰ੍ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਥ| ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਹਮ੍ ਅਿਤਯਥਾਰ੍ਥੰ ਵਦਾਿਮ, ਮਮ ਨਾਮ੍ਨਾ
ਯਤ੍ ਿਕਞ੍ਿਚਦ੍ ਿਪਤਰੰ ਯਾਿਚਸ਼਼ਯ੍ਧਵ੍ੇ ਤਦੇਵ ਸ ਦਾਸਯ੍ਿਤ|

ⅩⅩⅣਪੂਰ੍ੱਵੇ ਮਮ ਨਾਮ੍ਨਾ ਿਕਮਿਪ ਨਾਯਾਚਧਵ੍ੰ, ਯਾਚਧਵ੍ੰ ਤਤਃ ਪਰ੍ਾਪ੍ਸਯ੍ਥ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਾਨਨ੍ਦੋ
ਜਿਨਸ਼਼ਯ੍ਤੇ|
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ⅩⅩⅤ ਉਪਮਾਕਥਾਿਭਃ ਸਰ੍ੱਵਾਣਯ੍ੇਤਾਿਨ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਜ੍ਞਾਿਪਤਵਾਨ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਮਯੇ ਉਪਮਯਾ ਨਕ੍ਤਾ
ਿਪਤੁਃ ਕਥਾਂ ਸ੍ਪਸ਼਼੍ਟੰ ਜ੍ਞਾਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ ਸਮਯ ਏਤਾਦʼਸ਼ ਆਗੱਛਿਤ|

ⅩⅩⅥ ਤਦਾ ਮਮ ਨਾਮ੍ਨਾ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਿਯਸ਼਼ਯ੍ਧਵ੍ੇ (ਅ)ਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮੰਿਨਿਮੱਤੰ ਿਪਤਰੰ ਿਵਨੇਸ਼਼ਯ੍ੇ ਕਥਾਿਮਮਾਂ ਨ ਵਦਾਿਮ;
ⅩⅩⅦ ਯਤੋ ਯੂਯੰ ਮਿਯ ਪਰ੍ੇਮ ਕੁਰੁਥ, ਤਥਾਹਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸਮੀਪਾਦ੍ ਆਗਤਵਾਨ੍ ਇਤਯ੍ਿਪ ਪਰ੍ਤੀਥ, ਤਸ੍ਮਾਦ੍

ਕਾਰਣਾਤ੍ ਕਾਰਣਾਤ੍ ਿਪਤਾ ਸਵ੍ਯੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਸੁ ਪਰ੍ੀਯਤੇ|
ⅩⅩⅧ ਿਪਤੁਃ ਸਮੀਪਾੱਜਜਦ੍ ਆਗਤੋਸ੍ਿਮ ਜਗਤ੍ ਪਿਰਤਯ੍ਜਯ੍ ਚ ਪੁਨਰਿਪ ਿਪਤੁਃ ਸਮੀਪੰ ਗੱਛਾਿਮ|
ⅩⅩⅨ ਤਦਾ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾ ਅਵਦਨ੍, ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ ਭਵਾਨ੍ ਉਪਮਯਾ ਨਕ੍ਤਾਧੁਨਾ ਸ੍ਪਸ਼਼੍ਟੰ ਵਦਿਤ|
ⅩⅩⅩਭਵਾਨ੍ ਸਰ੍ੱਵਜ੍ਞਃ ਕੇਨਿਚਤ੍ ਪʼਸ਼਼੍ਟੋ ਭਿਵਤੁਮਿਪ ਭਵਤਃ ਪਰ੍ਯੋਜਨੰ ਨਾਸ੍ਤੀਤਯ੍ਧੁਨਾਸ੍ਮਾਕੰ ਸ੍ਿਥਰਜ੍ਞਾਨੰ

ਜਾਤੰ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਭਵਾਨ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸਮੀਪਾਦ੍ ਆਗਤਵਾਨ੍ ਇਤਯ੍ਤ ਵਯੰ ਿਵਸ਼ਵ੍ਿਸਮਃ|
ⅩⅩⅪ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵਾਦੀਦ੍ ਇਦਾਨੀਂ ਿਕੰ ਯੂਯੰ ਿਵਸ਼ਵ੍ਿਸਥ?
ⅩⅩⅫ ਪਸ਼ਯ੍ਤ ਸਰ੍ੱਵੇ ਯੂਯੰ ਿਵਕੀਰ੍ਣਾਃ ਸਨ੍ਤੋ ਮਾਮ੍ ਏਕਾਿਕਨੰ ਪੀਰਤਯ੍ਜਯ੍ ਸਵ੍ੰ ਸਵ੍ੰ ਸ੍ਥਾਨੰ ਗਿਮਸ਼਼ਯ੍ਥ,

ਏਤਾਦʼਸ਼ਃ ਸਮਯਆਗੱਛਿਤ ਵਰੰ ਪਰ੍ਾਯੇਣੋਪਸ੍ਿਥਤਵਾਨ੍; ਤਥਾਪਯ੍ਹੰ ਨੈਕਾਕੀ ਭਵਾਿਮ ਯਤਃ ਿਪਤਾ ਮਯਾ ਸਾਰ੍ੱਧਮ੍
ਆਸ੍ਤੇ|

ⅩⅩⅩⅢ ਯਥਾ ਮਯਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸ਼ਾਨ੍ਿਤ ਰ੍ਜਾਯਤੇ ਤਦਰ੍ਥਮ੍ ਏਤਾਃ ਕਥਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਭਯ੍ਮ੍ ਅਚਕਥ;ੰ ਅਸ੍ਿਮਨ੍
ਜਗਿਤ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਕ੍ਲੇਸ਼ੋ ਘਿਟਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਿਕਨ੍ਤਕ੍ਸ਼਼ੋਭਾ ਭਵਤ ਯਤੋ ਮਯਾ ਜਗੱਿਜਤੰ|

ⅩⅦ
Ⅰ ਤਤਃ ਪਰੰ ਯੀਸ਼ੁਰੇਤਾਃ ਕਥਾਃ ਕਥਿਯਤਾ ਸਵ੍ਰ੍ਗੰ ਿਵਲੋਕਯ੍ੈਤਤ੍ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯਤ੍, ਹੇ ਿਪਤਃ ਸਮਯ ਉਪਸ੍ਿਥਤਵਾਨ੍;

ਯਥਾ ਤਵ ਪੁਤਸ੍ਤਵ ਮਿਹਮਾਨੰ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਯਿਤ ਤਦਰ੍ਥੰ ਤੰ ਿਨਜਪੁਤਸਯ੍ ਮਿਹਮਾਨੰ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਯ|
Ⅱਤੰ ਯੋੱਲੋਕਾਨ੍ ਤਸਯ੍ਹਸ੍ਤੇ ਸਮਰ੍ਿਪਤਵਾਨ੍ ਸਯਥਾ ਤੇਭਯ੍ੋ(ਅ)ਨਨ੍ਤਾਯੁ ਰ੍ਦਦਾਿਤ ਤਦਰ੍ਥੰ ਤੰ ਪਰ੍ਾਿਣਮਾਤਾਣਾਮ੍

ਅਿਧਪਿਤਤਭਾਰੰ ਤਸ੍ਮੈ ਦੱਤਵਾਨ੍|
Ⅲ ਯਸ੍ਤਮ੍ ਅਿਦਤੀਯਃ ਸਤਯ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸ੍ਤਯਾ ਪਰ੍ੇਿਰਤਸ਼੍ਚ ਯੀਸ਼ੁਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟ ਏਤਯੋਰੁਭਯੋਃ ਪਿਰਚਯੇ

ਪਰ੍ਾਪ੍ਤੇ(ਅ)ਨਨ੍ਤਾਯੁ ਰ੍ਭਵਿਤ|
Ⅳ ਤੰ ਯਸਯ੍ ਕਰ੍ੰਮਣੋ ਭਾਰੰ ਮਹਯ੍ੰ ਦੱਤਵਾਨ੍, ਤਤ੍ ਸਮ੍ਪੰਨੰ ਕʼਤਾ ਜਗਤਯ੍ਸ੍ਿਮਨ੍ ਤਵ ਮਿਹਮਾਨੰ ਪਰ੍ਾਕਾਸ਼ਯੰ|
Ⅴ ਅਤਏਵ ਹੇ ਿਪਤ ਰ੍ਜਗਤਯ੍ਿਵਦਯ੍ਮਾਨੇ ਤਯਾ ਸਹ ਿਤਸ਼਼੍ਠਤੋ ਮਮ ਯੋ ਮਿਹਮਾਸੀਤ੍ ਸਮ੍ਪਰ੍ਿਤ ਤਵ ਸਮੀਪੇ ਮਾਂ

ਤੰ ਮਿਹਮਾਨੰ ਪਰ੍ਾਪਯ|
Ⅵ ਅਨਯ੍ੱਚ ਤਮ੍ ਏਤੱਜਗਤੋ ਯਾੱਲੋਕਾਨ੍ ਮਹਯ੍ਮ੍ ਅਦਦਾ ਅਹੰ ਤੇਭਯ੍ਸ੍ਤਵ ਨਾਮ੍ਨਸ੍ਤੱਤਜ੍ਞਾਨਮ੍ ਅਦਦਾ,ਂ ਤੇ

ਤਵੈਵਾਸਨ੍, ਤੰ ਤਾਨ੍ ਮਹਯ੍ਮਦਦਾਃ, ਤਸ੍ਮਾੱਤੇ ਤਵੋਪਦੇਸ਼ਮ੍ ਅਗʼਹ੍ਲਨ੍|
Ⅶ ਤੰ ਮਹਯ੍ੰ ਯਤ੍ ਿਕਞ੍ਿਚਦ੍ ਅਦਦਾਸ੍ਤਤ੍ਸਰ੍ੱਵੰ ਤੱਤੋ ਜਾਯਤੇ ਇਤਯ੍ਧੁਨਾਜਾਨਨ੍|
Ⅷਮਹਯ੍ੰ ਯਮੁਪਦੇਸ਼ਮ੍ ਅਦਦਾ ਅਹਮਿਪ ਤੇਭਯ੍ਸ੍ਤਮੁਪਦੇਸ਼ਮ੍ ਅਦਦਾਂ ਤੇਿਪ ਤਮਗʼਹ੍ਲਨ੍ ਤੱਤੋਹੰ ਿਨਰ੍ਗਤਯ੍

ਤਯਾ ਪਰ੍ੇਿਰਤੋਭਵਮ੍ ਅਤ ਚ ਵਯ੍ਸ਼ਵ੍ਸਨ੍|
Ⅸ ਤੇਸ਼਼ਾਮੇਵ ਿਨਿਮੱਤੰ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯ(ੇਅ)ਹੰ ਜਗਤੋ ਲੋਕਿਨਿਮੱਤੰ ਨ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯੇ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਾੱਲੋਕਾਨ੍ ਮਹਯ੍ਮ੍

ਅਦਦਾਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਮੇਵ ਿਨਿਮੱਤੰ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯ(ੇਅ)ਹੰ ਯਤਸ੍ਤੇ ਤਵੈਵਾਸਤੇ|
Ⅹ ਯੇ ਮਮ ਤੇ ਤਵ ਯੇ ਚ ਤਵ ਤੇ ਮਮ ਤਥਾ ਤੈ ਰ੍ਮਮ ਮਿਹਮਾ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਯ੍ਤੇ|
Ⅺ ਸਾਮ੍ਪਰ੍ਤਮ੍ ਅਸ੍ਿਮਨ੍ ਜਗਿਤ ਮਮਾਵਸ੍ਿਥਤੇਃ ਸ਼ੇਸ਼਼ਮ੍ ਅਭਵਤ੍ ਅਹੰ ਤਵ ਸਮੀਪੰ ਗੱਛਾਿਮ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੇ ਜਗਿਤ

ਸ੍ਥਾਸਯ੍ਨ੍ਿਤ; ਹੇ ਪਿਵਤ ਿਪਤਰਾਵਯੋ ਰਯ੍ਥੈਕਤਮਾਸ੍ਤੇ ਤਥਾ ਤੇਸ਼਼ਾਮਪਯ੍ੇਕਤੰ ਭਵਿਤ ਤਦਰ੍ਥੰ ਯਾੱਲੋਕਾਨ੍ ਮਹਯ੍ਮ੍
ਅਦਦਾਸ੍ਤਾਨ੍ ਸਵ੍ਨਾਮ੍ਨਾ ਰਕ੍ਸ਼਼|

Ⅻ ਯਾਵਨ੍ਿਤ ਿਦਨਾਿਨ ਜਗਤਯ੍ਸ੍ਿਮਨ੍ ਤੈਃ ਸਹਾਹਮਾਸੰ ਤਾਵਨ੍ਿਤ ਿਦਨਾਿਨ ਤਾਨ੍ ਤਵ ਨਾਮ੍ਨਾਹੰ
ਰਕ੍ਿਸ਼਼ਤਵਾਨ੍; ਯਾੱਲੋਕਾਨ੍ ਮਹਯ੍ਮ੍ਅਦਦਾਸ੍ਤਾਨ੍ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਅਹਮਰਕ੍ਸ਼਼ੰ, ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਕੇਵਲੰ ਿਵਨਾਸ਼ਪਾਤੰ ਹਾਿਰਤੰ
ਤੇਨ ਧਰ੍ੰਮਪੁਸ੍ਤਕਸਯ੍ ਵਚਨੰ ਪਰ੍ਤਯ੍ਕ੍ਸ਼਼ੰ ਭਵਿਤ|

ⅩⅢ ਿਕਨ੍ਤਧੁਨਾ ਤਵ ਸੰਿਨਿਧੰ ਗੱਛਾਿਮ ਮਯਾ ਯਥਾ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਾਨਨ੍ਦੋ ਭਵਿਤ ਤਦਰ੍ਥਮਹੰ ਜਗਿਤ
ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ ਏਤਾਃ ਕਥਾ ਅਕਥਯਮ੍|

ⅩⅣ ਤਵੋਪਦੇਸ਼ੰ ਤੇਭਯ੍ੋ(ਅ)ਦਦਾਂ ਜਗਤਾ ਸਹ ਯਥਾ ਮਮ ਸਮ੍ਬਨ੍ਧੋ ਨਾਸ੍ਿਤ ਤਥਾ ਜਜਤਾ ਸਹ ਤੇਸ਼਼ਾਮਿਪ
ਸਮ੍ਬਨ੍ਧਾਭਾਵਾਜ੍ ਜਗਤੋ ਲੋਕਾਸ੍ਤਾਨ੍ ਰੁ̓ ਤੀਯਨ੍ਤੇ|
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ⅩⅤ ਤੰ ਜਗਤਸ੍ਤਾਨ੍ ਗʼਹਾਣੇਿਤ ਨ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯੇ ਿਕਨ੍ਤਸ਼ੁਭਾਦ੍ ਰਕ੍ਸ਼਼ੇਿਤ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯੇਹਮ੍|
ⅩⅥ ਅਹੰ ਯਥਾ ਜਗਤ੍ਸਮ੍ਬਨ੍ਧੀਯੋ ਨ ਭਵਾਿਮ ਤਥਾ ਤੇਿਪ ਜਗਤ੍ਸਮ੍ਬਨ੍ਧੀਯਾ ਨ ਭਵਨ੍ਿਤ|
ⅩⅦ ਤਵ ਸਤਯ੍ਕਥਯਾ ਤਾਨ੍ ਪਿਵਤੀਕੁਰੁ ਤਵ ਵਾਕਯ੍ਮੇਵ ਸਤਯ੍|ੰ
ⅩⅧ ਤੰ ਯਥਾ ਮਾਂ ਜਗਿਤ ਪਰ੍ੈਰਯਸ੍ਤਥਾਹਮਿਪ ਤਾਨ੍ ਜਗਿਤ ਪਰ੍ੈਰਯੰ|
ⅩⅨ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਿਹਤਾਰ੍ਥੰ ਯਥਾਹੰ ਸਵ੍ੰ ਪਿਵਤੀਕਰੋਿਮ ਤਥਾ ਸਤਯ੍ਕਥਯਾ ਤੇਿਪ ਪਿਵਤੀਭਵਨ੍ਤੁ|
ⅩⅩ ਕੇਵਲੰ ਏਤੇਸ਼਼ਾਮਰ੍ਥੇ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯ(ੇਅ)ਹਮ੍ ਇਿਤ ਨ ਿਕਨ੍ਤੇਤੇਸ਼਼ਾਮੁਪਦੇਸ਼ੇਨ ਯੇ ਜਨਾ ਮਿਯ ਿਵਸ਼ਵ੍ਿਸਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ

ਤੇਸ਼਼ਾਮਪਯ੍ਰ੍ਥੇ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥੇਯ(ੇਅ)ਹਮ੍|
ⅩⅪਹੇ ਿਪਤਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਏਕਤੰ ਭਵਤੁ ਤਵ ਯਥਾ ਮਿਯ ਮਮ ਚ ਯਥਾ ਤੱਯੇਕਤੰ ਤਥਾ ਤੇਸ਼਼ਾਮਪਯ੍ਾਵਯੋਰੇਕਤੰ

ਭਵਤੁ ਤੇਨ ਤੰ ਮਾਂ ਪਰ੍ੇਿਰਤਵਾਨ੍ ਇਿਤ ਜਗਤੋ ਲੋਕਾਃ ਪਰ੍ਿਤਯਨ੍ਤ|ੁ
ⅩⅫ ਯਥਾਵਯੋਰੇਕਤੰ ਤਥਾ ਤੇਸ਼਼ਾਮਪਯ੍ੇਕਤੰ ਭਵਤੁ ਤੇਸ਼਼ਵ੍ਹੰ ਮਿਯ ਚ ਤਮ੍ ਇੱਥੰ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮੇਕਤੰ ਭਵਤੁ, ਤੰ

ਪਰ੍ੇਿਰਤਵਾਨ੍ ਤੰ ਮਿਯ ਯਥਾ ਪਰ੍ੀਯਸੇ ਚ ਤਥਾ ਤੇਸ਼਼ਵ੍ਿਪ ਪਰ੍ੀਤਵਾਨ੍ ਏਤਦਯ੍ਥਾ ਜਗਤੋ ਲੋਕਾ ਜਾਨਨ੍ਿਤ
ⅩⅩⅢ ਤਦਰ੍ਥੰ ਤੰ ਯੰ ਮਿਹਮਾਨੰ ਮਹਯ੍ਮ੍ ਅਦਦਾਸ੍ਤੰ ਮਿਹਮਾਨਮ੍ ਅਹਮਿਪ ਤੇਭਯ੍ੋ ਦੱਤਵਾਨ੍|
ⅩⅩⅣਹੇ ਿਪਤ ਰ੍ਜਗਤੋ ਿਨਰ੍ੰਮਾਣਾਤ੍ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਮਿਯ ਸ੍ਨੇਹੰ ਕʼਤਾ ਯੰ ਮਿਹਮਾਨੰ ਦੱਤਵਾਨ੍ ਮਮ ਤੰ ਮਿਹਮਾਨੰ ਯਥਾ ਤੇ

ਪਸ਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਤਦਰ੍ਥੰ ਯਾੱਲੋਕਾਨ੍ ਮਹਯ੍ੰ ਦੱਤਵਾਨ੍ ਅਹੰ ਯਤ ਿਤਸ਼਼੍ਠਾਿਮ ਤੇਿਪ ਯਥਾ ਤਤ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ਿਤ ਮਮੈਸ਼਼ਾ ਵਾਞ੍ਛਾ|
ⅩⅩⅤ ਹੇ ਯਥਾਰ੍ਿਥਕ ਿਪਤ ਰ੍ਜਗਤੋ ਲੋਕੈਸ੍ਤੱਯਜ੍ਞਾਤੇਿਪ ਤਾਮਹੰ ਜਾਨੇ ਤੰ ਮਾਂ ਪਰ੍ੇਿਰਤਵਾਨ੍ ਇਤੀਮੇ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾ

ਜਾਨਨ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅥ ਯਥਾਹੰ ਤੇਸ਼਼ੁ ਿਤਸ਼਼੍ਠਾਿਮ ਤਥਾ ਮਿਯ ਯੇਨ ਪਰ੍ੇਮ੍ਨਾ ਪਰ੍ੇਮਾਕਰੋਸ੍ਤਤ੍ ਤੇਸ਼਼ੁ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਤਦਰ੍ਥੰ ਤਵ ਨਾਮਾਹੰ

ਤਾਨ੍ ਜ੍ਞਾਿਪਤਵਾਨ੍ ਪੁਨਰਿਪ ਜ੍ਞਾਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ|

ⅩⅧ
Ⅰ ਤਾਃ ਕਥਾਃ ਕਥਿਯਤਾ ਯੀਸ਼ੁਃ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਨਾਦਾਯ ਿਕਦੋਂਨਾਮਕੰ ਸਰ੍ੋਤ ਉੱਤੀਰ੍ੱਯ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ੈਃ ਸਹ ਤਤਤਯ੍ੋਦਯ੍ਾਨੰ

ਪਰ੍ਾਿਵਸ਼ਤ੍|
Ⅱ ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਘਾਿਤਿਯਹੂਦਾਸ੍ਤਤ੍ ਸ੍ਥਾਨੰ ਪਿਰਚੀਯਤੇ ਯਤੋ ਯੀਸ਼ੁਃ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ੈਃ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਕਦਾਿਚਤ੍ ਤਤ੍ ਸ੍ਥਾਨਮ੍

ਅਗੱਛਤ੍|
Ⅲ ਤਦਾ ਸ ਿਯਹੂਦਾਃ ਸੈਨਯ੍ਗਣੰ ਪਰ੍ਧਾਨਯਾਜਕਾਨਾਂ ਿਫਰੂਿਸ਼ਨਾਞ੍ਚ ਪਦਾਿਤਗਣਞ੍ਚ ਗʼਹੀਤਾ ਪਰ੍ਦੀਪਾਨ੍

ਉਲ੍ਕਾਨ੍ ਅਸ੍ਤਾਿਣ ਚਾਦਾਯ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸ੍ਥਾਨ ਉਪਸ੍ਿਥਤਵਾਨ੍|
Ⅳ ਸਵ੍ੰ ਪਰ੍ਿਤ ਯਦ੍ ਘਿਟਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਤਜ੍ ਜ੍ਞਾਤਾ ਯੀਸ਼ੁਰਗਰ੍ੇਸਰਃ ਸਨ੍ ਤਾਨਪʼ◌ੱਛਤ੍ ਕੰ ਗਵੇਸ਼਼ਯਥ?
Ⅴ ਤੇ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵਦਨ੍, ਨਾਸਰਤੀਯੰ ਯੀਸ਼ੁੰ; ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਰਵਾਦੀਦ੍ ਅਹਮੇਵ ਸਃ; ਤੈਃ ਸਹ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਘਾਤੀ

ਿਯਹੂਦਾਸ਼੍ਚਾਿਤਸ਼਼੍ਠਤ੍|
Ⅵ ਤਦਾਹਮੇਵ ਸ ਤਸਯ੍ੈਤਾਂ ਕਥਾਂ ਸ਼ਤੈਵ ਤੇ ਪਸ਼੍ਚਾਦੇਤਯ੍ ਭੂਮੌ ਪਿਤਤਾਃ|
Ⅶ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪੁਨਰਿਪ ਪʼਸ਼਼੍ਠਵਾਨ੍ ਕੰ ਗਵੇਸ਼਼ਯਥ? ਤਤਸ੍ਤੇ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵਦਨ੍ ਨਾਸਰਤੀਯੰ ਯੀਸ਼ੁੰ|
Ⅷ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ੁਿਦਤਵਾਨ੍ ਅਹਮੇਵ ਸ ਇਮਾਂ ਕਥਾਮਚਕਥਮ੍; ਯਿਦ ਮਾਮਿਨੱਛਥ ਤਰੀਮਾਨ੍ ਗਨ੍ਤੁੰ ਮਾ

ਵਾਰਯਤ|
Ⅸ ਇੱਥੰ ਭੂਤੇ ਮਹਯ੍ੰ ਯਾੱਲੋਕਾਨ੍ ਅਦਦਾਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਏਕਮਿਪ ਨਾਹਾਰਯਮ੍ ਇਮਾਂ ਯਾਂ ਕਥਾਂ ਸ ਸਵ੍ਯਮਕਥਯਤ੍ ਸਾ

ਕਥਾ ਸਫਲਾ ਜਾਤਾ|
Ⅹ ਤਦਾ ਿਸ਼ਮੋਨ੍ਿਪਤਰਸਯ੍ ਿਨਕਟੇ ਖਙ੍ਗਲ੍ਸ੍ਿਥਤੇਃ ਸ ਤੰ ਿਨਸ਼਼੍ਕੋਸ਼਼ੰ ਕʼਤਾ ਮਹਾਯਾਜਕਸਯ੍ ਮਾਲ੍ਖਨਾਮਾਨੰ

ਦਾਸਮ੍ ਆਹਤਯ੍ ਤਸਯ੍ ਦਕ੍ਿਸ਼਼ਣਕਰ੍ਣੰ ਿਛੰਨਵਾਨ੍|
Ⅺ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਃ ਿਪਤਰਮ੍ ਅਵਦਤ੍, ਖਙ੍ਗੰ ਕੋਸ਼਼ੇ ਸ੍ਥਾਪਯ ਮਮ ਿਪਤਾ ਮਹਯ੍ੰ ਪਾਤੁੰ ਯੰ ਕੰਸਮ੍ ਅਦਦਾਤ੍ ਤੇਨਾਹੰ

ਿਕੰ ਨ ਪਾਸਯ੍ਾਿਮ?
Ⅻ ਤਦਾ ਸੈਨਯ੍ਗਣਃ ਸੇਨਾਪਿਤ ਿਰਯ੍ਹੂਦੀਯਾਨਾਂ ਪਦਾਤਯਸ਼੍ਚ ਯੀਸ਼ੁੰ ਘʼਤਾ ਬੱਧਵ੍ਾ ਹਾਨੰਨਾਮ੍ਨਃ ਿਕਯਫਾਃ

ਸ਼ਵ੍ਸ਼ੁਰਸਯ੍ ਸਮੀਪੰ ਪਰ੍ਥਮਮ੍ ਅਨਯਨ੍|
ⅩⅢ ਸ ਿਕਯਫਾਸ੍ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਵਤ੍ਸਰੇ ਮਹਾਯਾਜਤਪਦੇ ਿਨਯੁਕ੍ਤਃ
ⅩⅣ ਸਨ੍ ਸਾਧਾਰਣਲੋਕਾਨਾਂ ਮਙ੍ਗਲਾਰ੍ਥਮ੍ ਏਕਜਨਸਯ੍ ਮਰਣਮੁਿਚਤਮ੍ ਇਿਤ ਿਯਹੂਦੀਯੈਃ ਸਾਰ੍ੱਧਮ੍

ਅਮਨ੍ਤਯਤ੍|
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ⅩⅤ ਤਦਾ ਿਸ਼ਮੋਨ੍ਿਪਤਰ(ੋਅ)ਨਯ੍ੈਕਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਸ਼੍ਚ ਯੀਸ਼ੋਃ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਅਗੱਛਤਾਂ ਤਸਯ੍ਾਨਯ੍ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਸਯ੍
ਮਹਾਯਾਜਕੇਨ ਪਿਰਿਚਤਤਾਤ੍ ਸ ਯੀਸ਼ੁਨਾ ਸਹ ਮਹਾਯਾਜਕਸਯ੍ਾੱਟਾਿਲਕਾਂ ਪਰ੍ਾਿਵਸ਼ਤ੍|

ⅩⅥ ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਪਤਰੋ ਬਿਹਰ੍ਦਾਰਸਯ੍ ਸਮੀਪੇ(ਅ)ਿਤਸ਼਼੍ਠਦ੍ ਅਤਏਵ ਮਹਾਯਾਜਕੇਨ ਪਿਰਿਚਤਃ ਸ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਃ
ਪੁਨਰ੍ਬਿਹਰ੍ਗਤਾ ਦੌਵਾਿਯਕਾਯੈ ਕਥਿਯਤਾ ਿਪਤਰਮ੍ ਅਭਯ੍ਨ੍ਤਰਮ੍ ਆਨਯਤ੍|

ⅩⅦ ਤਦਾ ਸ ਦਾਰਰਕ੍ਿਸ਼਼ਕਾ ਿਪਤਰਮ੍ ਅਵਦਤ੍ ਤੰ ਿਕੰ ਨ ਤਸਯ੍ ਮਾਨਵਸਯ੍ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਃ? ਤਤਃ ਸੋਵਦਦ੍ ਅਹੰ ਨ
ਭਵਾਿਮ|

ⅩⅧ ਤਤਃ ਪਰੰ ਯਤ੍ਸ੍ਥਾਨੇ ਦਾਸਾਃ ਪਦਾਤਯਸ਼੍ਚ ਸ਼ੀਤਹੇਤੋਰਙ੍ਗਾਰੈ ਰਹ੍ਿਨੰ ਪਰ੍ਜਵ੍ਾਲਯ੍ ਤਾਪੰ
ਸੇਿਵਤਵਨ੍ਤਸ੍ਤਤ੍ਸ੍ਥਾਨੇ ਿਪਤਰਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ ਤੈਃ ਸਹ ਵਹ੍ਿਨਤਾਪੰ ਸੇਿਵਤੁਮ੍ ਆਰਭਤ|

ⅩⅨ ਤਦਾ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ੇਸ਼਼ੂਪਦੇਸ਼ੇ ਚ ਮਹਾਯਾਜਕੇਨ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪʼਸ਼਼੍ਟਃ
ⅩⅩਸਨ੍ ਪਰ੍ਤਯ੍ੁਕ੍ਤਵਾਨ੍ ਸਰ੍ੱਵਲੋਕਾਨਾਂ ਸਮਕ੍ਸ਼਼ੰ ਕਥਾਮਕਥਯੰ ਗੁਪ੍ਤੰ ਕਾਮਿਪ ਕਥਾਂ ਨ ਕਥਿਯਤਾ ਯਤ੍ ਸ੍ਥਾਨੰ

ਿਯਹੂਦੀਯਾਃ ਸਤਤੰ ਗੱਛਨ੍ਿਤ ਤਤ ਭਜਨਗੇਹੇ ਮਨ੍ਿਦਰੇ ਚਾਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯ|ੰ
ⅩⅪਮੱਤਃ ਕੁਤਃ ਪʼ◌ੱਛਿਸ? ਯੇ ਜਨਾ ਮਦੁਪਦੇਸ਼ਮ੍ ਅਸ਼ʼਣਨ੍ ਤਾਨੇਵ ਪʼ◌ੱਛ ਯਦਯ੍ਦ੍ ਅਵਦੰ ਤੇ ਤਤ੍ ਜਾਿਨਨ੍ਤ|
ⅩⅫ ਤਦੇੱਥੰ ਪਰ੍ਤਯ੍ੁਿਦਤਤਾਤ੍ ਿਨਕਟਸ੍ਥਪਦਾਿਤ ਰਯ੍ੀਸ਼ੁੰ ਚਪੇਟੇਨਾਹਤਯ੍ ਵਯ੍ਾਹਰਤ੍ ਮਹਾਯਾਜਕਮ੍ ਏਵੰ

ਪਰ੍ਿਤਵਦਿਸ?
ⅩⅩⅢ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪਰ੍ਿਤਗਿਦਤਵਾਨ੍ ਯਦਯ੍ਯਥਾਰ੍ਥਮ੍ ਅਚਕਥੰ ਤਿਰ ਤਸਯ੍ਾਯਥਾਰ੍ਥਸਯ੍ ਪਰ੍ਮਾਣੰ ਦੇਿਹ,

ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਿਦ ਯਥਾਰ੍ਥੰ ਤਿਰ ਕੁਤੋ ਹੇਤੋ ਰ੍ਮਾਮ੍ ਅਤਾਡਯਃ?
ⅩⅩⅣ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਹਾਨਨ੍ ਸਬਨ੍ਧਨੰ ਤੰ ਿਕਯਫਾਮਹਾਯਾਜਕਸਯ੍ ਸਮੀਪੰ ਪਰ੍ੈਸ਼਼ਯਤ੍|
ⅩⅩⅤ ਿਸ਼ਮੋਨ੍ਿਪਤਰਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ ਵਹ੍ਿਨਤਾਪੰ ਸੇਵਤ,ੇ ਏਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਮਯੇ ਿਕਯਨ੍ਤਸ੍ਤਮ੍ ਅਪʼ◌ੱਛਨ੍ ਤੰ ਿਕਮ੍

ਏਤਸਯ੍ ਜਨਸਯ੍ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ੋ ਨ? ਤਤਃ ਸੋਪਹ੍ਨੁਤਯ੍ਾਬਰ੍ਵੀਦ੍ ਅਹੰ ਨ ਭਵਾਿਮ|
ⅩⅩⅥ ਤਦਾ ਮਹਾਯਾਜਕਸਯ੍ ਯਸਯ੍ ਦਾਸਸਯ੍ ਿਪਤਰਃ ਕਰ੍ਣਮੱਿਛਨਤ੍ ਤਸਯ੍ ਕੁਟਮੁ੍ਬਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ੁਿਦਤਵਾਨ੍

ਉਦਯ੍ਾਨੇ ਤੇਨ ਸਹ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ਤੰ ਤਾਂ ਿਕੰ ਨਾਪਸ਼ਯ੍?ੰ
ⅩⅩⅦ ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਪਤਰਃ ਪੁਨਰਪਹ੍ਨੁਤਯ੍ ਕਿਥਤਵਾਨ੍; ਤਦਾਨੀਂ ਕੁੱਕੁਟੋ(ਅ)ਰੌਤ੍|
ⅩⅩⅧ ਤਦਨਨ੍ਤਰੰ ਪਰ੍ਤਯ੍ੂਸ਼਼ੇ ਤੇ ਿਕਯਫਾਗʼਹਾਦ੍ ਅਿਧਪਤੇ ਰ੍ਗʼਹੰ ਯੀਸ਼ੁਮ੍ ਅਨਯਨ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਸ੍ਿਮਨ੍

ਅਸ਼ੁਿਚਤੇ ਜਾਤੇ ਤੈ ਰ੍ਿਨਸ੍ਤਾਰੋਤ੍ਸਵੇ ਨ ਭੋਕ੍ਤਵਯ੍ੰ, ਤਸਯ੍ ਭਯਾਦ੍ ਿਯਹੂਦੀਯਾਸ੍ਤਦ੍ਗʼਹੰ ਨਾਿਵਸ਼ਨ੍|
ⅩⅩⅨ ਅਪਰੰ ਪੀਲਾਤੋ ਬਿਹਰਾਗਤਯ੍ ਤਾਨ੍ ਪʼਸ਼਼੍ਠਵਾਨ੍ ਏਤਸਯ੍ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਸਯ੍ ਕੰ ਦੋਸ਼਼ੰ ਵਦਥ?
ⅩⅩⅩ ਤਦਾ ਤੇ ਪੇਤਯ੍ਵਦਨ੍ ਦੁਸ਼਼੍ਕਰ੍ੰਮਕਾਿਰਿਣ ਨ ਸਿਤ ਭਵਤਃ ਸਮੀਪੇ ਨੈਨੰ ਸਮਾਰ੍ਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਾਮਃ|
ⅩⅩⅪ ਤਤਃ ਪੀਲਾਤੋ(ਅ)ਵਦਦ੍ ਯੂਯਮੇਨੰ ਗʼਹੀਤਾ ਸਵ੍ੇਸ਼਼ਾਂ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਯਾ ਿਵਚਾਰਯਤ| ਤਦਾ ਿਯਹੂਦੀਯਾਃ

ਪਰ੍ਤਯ੍ਵਦਨ੍ ਕਸਯ੍ਾਿਪ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਸਯ੍ ਪਰ੍ਾਣਦਣ੍ਡੰ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਨਾਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਅਿਧਕਾਰੋ(ਅ)ਸ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅫ ਏਵੰ ਸਿਤ ਯੀਸ਼ੁਃ ਸਵ੍ਸਯ੍ ਮʼਤਯ੍ੌ ਯਾਂ ਕਥਾਂ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਸਾ ਸਫਲਾਭਵਤ੍|
ⅩⅩⅩⅢ ਤਦਨਨ੍ਤਰੰ ਪੀਲਾਤਃ ਪੁਨਰਿਪ ਤਦ੍ ਰਾਜਗʼਹੰ ਗਤਾ ਯੀਸ਼ੁਮਾਹੂਯ ਪʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍ ਤੰ ਿਕੰ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨਾਂ

ਰਾਜਾ?
ⅩⅩⅩⅣ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵਦਤ੍ ਤਮ੍ ਏਤਾਂ ਕਥਾਂ ਸਵ੍ਤਃ ਕਥਯਿਸ ਿਕਮਨਯ੍ਃ ਕਸ਼੍ਿਚਨ੍ ਮਿਯ ਕਿਥਤਵਾਨ੍?
ⅩⅩⅩⅤ ਪੀਲਾਤੋ(ਅ)ਵਦਦ੍ ਅਹੰ ਿਕੰ ਿਯਹੂਦੀਯਃ? ਤਵ ਸਵ੍ਦੇਸ਼ੀਯਾ ਿਵਸ਼ੇਸ਼਼ਤਃ ਪਰ੍ਧਾਨਯਾਜਕਾ ਮਮ ਿਨਕਟੇ ਤਾਂ

ਸਮਾਰ੍ਪਯਨ, ਤੰ ਿਕੰ ਕʼਤਵਾਨ੍?
ⅩⅩⅩⅥ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵਦਤ੍ ਮਮ ਰਾਜਯ੍ਮ੍ ਏਤੱਜਗਤ੍ਸਮ੍ਬਨ੍ਧੀਯੰ ਨ ਭਵਿਤ ਯਿਦ ਮਮ ਰਾਜਯ੍ੰ

ਜਗਤ੍ਸਮ੍ਬਨ੍ਧੀਯਮ੍ ਅਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਤ੍ ਤਿਰ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨਾਂ ਹਸ੍ਤੇਸ਼਼ੁ ਯਥਾ ਸਮਰ੍ਿਪਤੋ ਨਾਭਵੰ ਤਦਰ੍ਥੰ ਮਮ ਸੇਵਕਾ
ਅਯੋਤ੍ਸਯ੍ਨ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ ਮਮ ਰਾਜਯ੍ਮ੍ ਐਿਹਕੰ ਨ|

ⅩⅩⅩⅦ ਤਦਾ ਪੀਲਾਤਃ ਕਿਥਤਵਾਨ੍, ਤਿਰ ਤੰ ਰਾਜਾ ਭਵਿਸ? ਯੀਸ਼ੁਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ੁਕ੍ਤਵਾਨ੍ ਤੰ ਸਤਯ੍ੰ ਕਥਯਿਸ,
ਰਾਜਾਹੰ ਭਵਾਿਮ; ਸਤਯ੍ਤਾਯਾਂ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ ਦਾਤੁੰ ਜਿਨੰ ਗʼਹੀਤਾ ਜਗਤਯ੍ਸ੍ਿਮਨ੍ ਅਵਤੀਰ੍ਣਵਾਨ੍, ਤਸ੍ਮਾਤ੍
ਸਤਯ੍ਧਰ੍ੰਮਪਕ੍ਸ਼਼ਪਾਿਤਨ ਮਮ ਕਥਾਂ ਸ਼ʼਣਨ੍ਿਤ|

ⅩⅩⅩⅧ ਤਦਾ ਸਤਯ੍ੰ ਿਕੰ? ਏਤਾਂ ਕਥਾਂ ਪਸ਼਼੍ਟਾ ਪੀਲਾਤਃ ਪੁਨਰਿਪ ਬਿਹਰ੍ਗਤਾ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨ੍ ਅਭਾਸ਼਼ਤ, ਅਹੰ
ਤਸਯ੍ ਕਮਪਯ੍ਪਰਾਧੰ ਨ ਪਰ੍ਾਪ੍ਨਿਮ|

ⅩⅩⅩⅨ ਿਨਸ੍ਤਾਰੋਤ੍ਸਵਸਮਯੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਰਿਭਰੁਿਚਤ ਏਕੋ ਜਨ ਮਯਾ ਮੋਚਿਯਤਵਯ੍ ਏਸ਼਼ਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ
ਰੀਿਤਰਸ੍ਿਤ, ਅਤਏਵ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਿਨਕਟੇ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨਾਂ ਰਾਜਾਨੰ ਿਕੰ ਮੋਚਯਾਿਮ, ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਇੱਛਾ ਕਾ?
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ⅩⅬ ਤਦਾ ਤੇ ਸਰ੍ੱਵੇ ਰੁਵਨ੍ਤੋ ਵਯ੍ਾਹਰਨ੍ ਏਨੰ ਮਾਨੁਸ਼਼ੰ ਨਿਹ ਬਰੱਬਾਂ ਮੋਚਯ| ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਬਰੱਬਾ ਦਸਯ੍ੁਰਾਸੀਤ੍|

ⅩⅨ
Ⅰ ਪੀਲਾਤੋ ਯੀਸ਼ੁਮ੍ ਆਨੀਯ ਕਸ਼ਯਾ ਪਰ੍ਾਹਾਰਯਤ੍|
Ⅱ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਸੇਨਾਗਣਃ ਕਣ੍ਟਕਿਨਰ੍ੰਿਮਤੰ ਮੁਕੁਟੰ ਤਸਯ੍ ਮਸ੍ਤਕੇ ਸਮਰ੍ਪਯ੍ ਵਾਰ੍ੱਤਾਕੀਵਰ੍ਣੰ ਰਾਜਪਿਰੱਛਦੰ

ਪਿਰਧਾਪਯ੍,
Ⅲ ਹੇ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨਾਂ ਰਾਜਨ੍ ਨਮਸ੍ਕਾਰ ਇਤਯ੍ੁਕ੍ਤਾ ਤੰ ਚਪੇਟੇਨਾਹਨ੍ਤੁਮ੍ ਆਰਭਤ|
Ⅳਤਦਾ ਪੀਲਾਤਃ ਪੁਨਰਿਪ ਬਿਹਰ੍ਗਤਾ ਲੋਕਾਨ੍ ਅਵਦਤ੍, ਅਸਯ੍ ਕਮਪਯ੍ਪਰਾਧੰ ਨ ਲਭੇ(ਅ)ਹ,ੰ ਪਸ਼ਯ੍ਤ ਤਦ੍

ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਜ੍ਞਾਪਿਯਤੁੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸੰਿਨਧੌ ਬਿਹਰੇਨਮ੍ ਆਨਯਾਿਮ|
Ⅴਤਤਃ ਪਰੰ ਯੀਸ਼ੁਃ ਕਣ੍ਟਕਮੁਕੁਟਵਾਨ੍ ਵਾਰ੍ੱਤਾਕੀਵਰ੍ਣਵਸਨਵਾਸ਼ਂ੍ਚ ਬਿਹਰਾਗੱਛਤ੍| ਤਤਃ ਪੀਲਾਤ ਉਕ੍ਤਵਾਨ੍

ਏਨੰ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ੰ ਪਸ਼ਯ੍ਤ|
Ⅵ ਤਦਾ ਪਰ੍ਧਾਨਯਾਜਕਾਃ ਪਦਾਤਯਸ਼੍ਚ ਤੰ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ, ਏਨੰ ਕਸ਼ੇ ਿਵਧ, ਏਨੰ ਕਸ਼ੇ ਿਵਧ, ਇਤਯ੍ੁਕ੍ਤਾ ਰਿਵਤੁੰ

ਆਰਭਨ੍ਤ| ਤਤਃ ਪੀਲਾਤਃ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਯੂਯੰ ਸਵ੍ਯਮ੍ ਏਨੰ ਨੀਤਾ ਕਸ਼ੇ ਿਵਧਤ, ਅਹਮ੍ ਏਤਸਯ੍ ਕਮਪਯ੍ਪਰਾਧੰ
ਨ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਵਾਨ੍|

Ⅶ ਿਯਹੂਦੀਯਾਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵਦਨ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਯਾ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਸ੍ਤੇ ਤਦਨੁਸਾਰੇਣਾਸਯ੍ ਪਰ੍ਾਣਹਨਨਮ੍ ਉਿਚਤੰ ਯਤੋਯੰ
ਸਵ੍ਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਪੁਤਮਵਦਤ੍|

Ⅷ ਪੀਲਾਤ ਇਮਾਂ ਕਥਾਂ ਸ਼ਤਾ ਮਹਾਤਾਸਯੁਕ੍ਤਃ
Ⅸ ਸਨ੍ ਪੁਨਰਿਪ ਰਾਜਗʼਹ ਆਗਤਯ੍ ਯੀਸ਼ੁੰ ਪʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍ ਤੰ ਕੁਤਤਯ੍ੋ ਲੋਕਃ? ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੀਸ਼ਸ੍ਤਸਯ੍ ਿਕਮਿਪ

ਪਰ੍ਤਯ੍ੁੱਤਰੰ ਨਾਵਦਤ੍|
Ⅹ ੧॰ ਤਤਃ ਪੀਲਾਤ੍ ਕਿਥਤਵਾਨ ਤੰ ਿਕੰ ਮਯਾ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਨ ਸੰਲਿਪਸ਼਼ਯ੍ਿਸ ? ਤਾਂ ਕਸ਼ੇ ਵੇਿਧਤੁੰ ਵਾ ਮੋਚਿਯਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਿਤ

ਰ੍ਮਮਾਸ੍ਤੇ ਇਿਤ ਿਕੰ ਤੰ ਨ ਜਾਨਾਿਸ ? ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵਦਦ੍ਈਸ਼ਵ੍ਰੇਣਾਦŸा◌ਂ ਮਮੋਪਿਰ ਤਵ ਿਕਮਪਯ੍ਿਧਪਿਤਤੰ
ਨ ਿਵਦਯ੍ਤੇ, ਤਥਾਿਪ ਯੋ ਜਨ ਮਾਂ ਤਵ ਹਸ੍ਤੇ ਸਮਾਰ੍ਪਯਤ੍ ਤਸਯ੍ ਮਹਾਪਾਤਕੰ ਜਾਤਮ੍|

Ⅺ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵਦਦ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੇਣਾਦੱਤੰ ਮਮੋਪਿਰ ਤਵ ਿਕਮਪਯ੍ਿਧਪਿਤਤੰ ਨ ਿਵਦਯ੍ਤੇ, ਤਥਾਿਪ ਯੋ ਜਨ ਮਾਂ
ਤਵ ਹਸ੍ਤੇ ਸਮਾਰ੍ਪਯਤ੍ ਤਸਯ੍ ਮਹਾਪਾਤਕੰ ਜਾਤਮ੍|

Ⅻ ਤਦਾਰਭਯ੍ ਪੀਲਾਤਸ੍ਤੰ ਮੋਚਿਯਤੁੰ ਚੇਸ਼਼੍ਿਟਤਵਾਨ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਯਹੂਦੀਯਾ ਰੁਵਨ੍ਤੋ ਵਯ੍ਾਹਰਨ੍ ਯਦੀਮੰ ਮਾਨਵੰ
ਤਯ੍ਜਿਸ ਤਿਰ ਤੰ ਕੈਸਰਸਯ੍ ਿਮਤੰ ਨ ਭਵਿਸ, ਯੋ ਜਨਃ ਸਵ੍ੰ ਰਾਜਾਨੰ ਵਕ੍ਿਤ ਸਏਵ ਕੈਮਰਸਯ੍ ਿਵਰੁੱਧਾਂ ਕਥਾਂ ਕਥਯਿਤ|

ⅩⅢ ਏਤਾਂ ਕਥਾਂ ਸ਼ਤਾ ਪੀਲਾਤੋ ਯੀਸ਼ੁੰ ਬਿਹਰਾਨੀਯ ਿਨਸ੍ਤਾਰੋਤ੍ਸਵਸਯ੍ ਆਸਾਦਨਿਦਨਸਯ੍ ਿਦਤੀਯਪਰ੍ਹਰਾਤ੍
ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਪਰ੍ਸ੍ਤਰਬਨ੍ਧਨਨਾਮ੍ਿਨ ਸ੍ਥਾਨੇ (ਅ)ਰ੍ਥਾਤ੍ ਇਬਰ੍ੀਯਭਾਸ਼਼ਯਾ ਯਦ੍ ਗੱਿਬਥਾ ਕਥਯ੍ਤੇ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸ੍ਥਾਨੇ
ਿਵਚਾਰਾਸਨ ਉਪਾਿਵਸ਼ਤ੍|

ⅩⅣ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਪੀਲਾਤੋ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨ੍ ਅਵਦਤ੍, ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਰਾਜਾਨੰ ਪਸ਼ਯ੍ਤ|
ⅩⅤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਏਨੰ ਦੂਰੀਕੁਰੁ, ਏਨੰ ਦੂਰੀਕੁਰੁ, ਏਨੰ ਕਸ਼ੇ ਿਵਧ, ਇਿਤ ਕਥਾਂ ਕਥਿਯਤਾ ਤੇ ਰਿਵਤੁਮ੍ਆਰਭਨ੍ਤ; ਤਦਾ

ਪੀਲਾਤਃ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਰਾਜਾਨੰ ਿਕੰ ਕਸ਼ੇ ਵੇਿਧਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ? ਪਰ੍ਧਾਨਯਾਜਕਾ ਉੱਤਰਮ੍ ਅਵਦਨ੍ ਕੈਸਰੰ ਿਵਨਾ
ਕੋਿਪ ਰਾਜਾਸ੍ਮਾਕੰ ਨਾਸ੍ਿਤ|

ⅩⅥ ਤਤਃ ਪੀਲਾਤੋ ਯੀਸ਼ੁੰ ਕਸ਼ੇ ਵੇਿਧਤੁੰ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਹਸ੍ਤੇਸ਼਼ੁ ਸਮਾਰ੍ਪਯਤ੍, ਤਤਸ੍ਤੇ ਤੰ ਧʼਤਾ ਨੀਤਵਨ੍ਤਃ|
ⅩⅦ ਤਤਃ ਪਰੰ ਯੀਸ਼ੁਃ ਕਸ਼ੰ ਵਹਨ੍ ਿਸ਼ਰਃਕਪਾਲਮ੍ ਅਰ੍ਥਾਦ੍ ਯਦ੍ ਇਬਰ੍ੀਯਭਾਸ਼਼ਯਾ ਗੁਲ੍ਗਲ੍ਤਾਂ ਵਦਨ੍ਿਤ

ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸ੍ਥਾਨ ਉਪਸ੍ਿਥਤਃ|
ⅩⅧ ਤਤਸ੍ਤੇ ਮਧਯ੍ਸ੍ਥਾਨੇ ਤੰ ਤਸਯ੍ੋਭਯਪਾਰ੍ਸ਼ਵ੍ੇ ਦਾਵਪਰੌ ਕਸ਼(ੇਅ)ਿਵਧਨ੍|
ⅩⅨ ਅਪਰਮ੍ ਏਸ਼਼ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨਾਂ ਰਾਜਾ ਨਾਸਰਤੀਯਯੀਸ਼ੁਃ, ਇਿਤ ਿਵਜ੍ਞਾਪਨੰ ਿਲਿਖਤਾ ਪੀਲਾਤਸ੍ਤਸਯ੍

ਕਸ਼ੋਪਿਰ ਸਮਯੋਜਯਤ੍|
ⅩⅩ ਸਾ ਿਲਿਪਃ ਇਬਰ੍ੀਯਯੂਨਾਨੀਯਰੋਮੀਯਭਾਸ਼਼ਾਿਭ ਰ੍ਿਲਿਖਤਾ; ਯੀਸ਼ੋਃ ਕਸ਼ਵੇਧਨਸ੍ਥਾਨੰ ਨਗਰਸਯ੍ ਸਮੀਪੰ,

ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਬਹਵੋ ਿਯਹੂਦੀਯਾਸ੍ਤਾਂ ਪਿਠਤੁਮ੍ ਆਰਭਨ੍ਤ|
ⅩⅪ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨਾਂ ਪਰ੍ਧਾਨਯਾਜਕਾਃ ਪੀਲਾਤਿਮਿਤ ਨਯ੍ਵੇਦਯਨ੍ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨਾਂ ਰਾਜੇਿਤ ਵਾਕਯ੍ੰ ਨ ਿਕਨ੍ਤੁ ਏਸ਼਼

ਸਵ੍ੰ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨਾਂ ਰਾਜਾਨਮ੍ ਅਵਦਦ੍ ਇੱਥੰ ਿਲਖਤੁ|
ⅩⅫ ਤਤਃ ਪੀਲਾਤ ਉੱਤਰੰ ਦੱਤਵਾਨ੍ ਯੱਲੇਖਨੀਯੰ ਤੱਿਲਿਖਤਵਾਨ੍|
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ⅩⅩⅢਇੱਥੰ ਸੇਨਾਗਣੋ ਯੀਸ਼ੁੰ ਕਸ਼ੇ ਿਵਿਧਤਾ ਤਸਯ੍ਪਿਰਧੇਯਵਸ੍ਤੰ ਚਤੁਰੋ ਭਾਗਾਨ੍ ਕʼਤਾ ਏਕੈਕਸੇਨਾ ਏਕੈਕਭਾਗਮ੍
ਅਗʼਹ੍ਲਤ੍ ਤਸਯ੍ੋੱਤਰੀਯਵਸ੍ਤਞ੍ਚਾਗʼਹ੍ਲਤ੍| ਿਕਨ੍ਤੂੱਤਰੀਯਵਸ੍ਤੰ ਸੂਿਚਸੇਵਨੰ ਿਵਨਾ ਸਰ੍ੱਵਮ੍ ਊਤੰ|

ⅩⅩⅣ ਤਸ੍ਮਾੱਤੇ ਵਯ੍ਾਹਰਨ੍ ਏਤਤ੍ ਕਃ ਪਰ੍ਾਪ੍ਸਯ੍ਿਤ? ਤੰਨ ਖਣ੍ਡਿਯਤਾ ਤਤ ਗੁਿਟਕਾਪਾਤੰ ਕਰਵਾਮ|
ਿਵਭਜਨ੍ਤੇ(ਅ)ਧਰੀਯੰ ਮੇ ਵਸਨੰ ਤੇ ਪਰਸ੍ਪਰ|ੰ ਮਮੋੱਤਰੀਯਵਸ੍ਤਾਰ੍ਥੰ ਗੁਿਟਕਾਂ ਪਾਤਯਨ੍ਿਤ ਚ| ਇਿਤ ਯਦਾਕਯ੍ੰ
ਧਰ੍ੰਮਪੁਸ੍ਤਕੇ ਿਲਿਖਤਮਾਸ੍ਤੇ ਤਤ੍ ਸੇਨਾਗਣੇਨੇੱਥੰ ਵਯ੍ਵਹਰਣਾਤ੍ ਿਸੱਧਮਭਵਤ੍|

ⅩⅩⅤ ਤਦਾਨੀਂ ਯੀਸ਼ੋ ਰ੍ਮਾਤਾ ਮਾਤੁ ਰ੍ਭਿਗਨੀ ਚ ਯਾ ਕ੍ਿਲਯਪਾ ਭਾਰ੍ੱਯਾ ਮਿਰਯਮ੍ ਮਗ੍ਦਲੀਨੀ ਮਿਰਯਮ੍ ਚ
ਏਤਾਸ੍ਤਸਯ੍ ਕਸ਼ਸਯ੍ ਸੰਿਨਧੌ ਸਮਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍|

ⅩⅩⅥਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਃ ਸਵ੍ਮਾਤਰੰ ਿਪਰ੍ਯਤਮਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਞ੍ਚ ਸਮੀਪੇ ਦਣ੍ਡਾਯਮਾਨੌ ਿਵਲੋਕਯ੍ ਮਾਤਰਮ੍ਅਵਦਤ੍, ਹੇ ਯੋਿਸ਼਼ਦ੍
ਏਨੰ ਤਵ ਪੁਤੰ ਪਸ਼ਯ੍,

ⅩⅩⅦ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤਵਦਤ੍, ਏਨਾਂ ਤਵ ਮਾਤਰੰ ਪਸ਼ਯ੍| ਤਤਃ ਸ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਸ੍ਤਦ੍ਘਿਟਕਾਯਾਂ ਤਾਂ ਿਨਜਗʼਹੰ ਨੀਤਵਾਨ੍|
ⅩⅩⅧਅਨਨ੍ਤਰੰ ਸਰ੍ੱਵੰ ਕਰ੍ੰਮਾਧੁਨਾ ਸਮ੍ਪੰਨਮਭੂਤ੍ ਯੀਸ਼ੁਿਰਿਤ ਜ੍ਞਾਤਾ ਧਰ੍ੰਮਪੁਸ੍ਤਕਸਯ੍ ਵਚਨੰ ਯਥਾ ਿਸੱਧੰ

ਭਵਿਤ ਤਦਰ੍ਥਮ੍ ਅਕਥਯਤ੍ ਮਮ ਿਪਪਾਸਾ ਜਾਤਾ|
ⅩⅩⅨ ਤਤਸ੍ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸ੍ਥਾਨੇ ਅਮ੍ਲਰਸੇਨ ਪੂਰ੍ਣਪਾਤਸ੍ਿਥਤਯ੍ਾ ਤੇ ਸ੍ਪਞ੍ਜਮੇਕੰ ਤਦਮ੍ਲਰਸੇਨਾਰ੍ਦੀਕʼਤਯ੍

ਏਸੋਬ੍ਨਲੇ ਤਦ੍ ਯੋਜਿਯਤਾ ਤਸਯ੍ ਮੁਖਸਯ੍ ਸੰਿਨਧਾਵਸ੍ਥਾਪਯਨ੍|
ⅩⅩⅩ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਰਮ੍ਲਰਸੰ ਗʼਹੀਤਾ ਸਰ੍ੱਵੰ ਿਸੱਧਮ੍ ਇਿਤ ਕਥਾਂ ਕਥਿਯਤਾ ਮਸ੍ਤਕੰ ਨਮਯਨ੍ ਪਰ੍ਾਣਾਨ੍

ਪਰ੍ੱਯਤਯ੍ਜਤ੍|
ⅩⅩⅪ ਤਿਦਨਮ੍ ਆਸਾਦਨਿਦਨੰ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਪਰ(ੇਅ)ਹਿਨ ਿਵਸ਼ਰ੍ਾਮਵਾਰੇ ਦੇਹਾ ਯਥਾ ਕਸ਼ੋਪਿਰ ਨ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ਿਤ,

ਯਤਃ ਸ ਿਵਸ਼ਰ੍ਾਮਵਾਰੋ ਮਹਾਿਦਨਮਾਸੀਤ੍, ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਿਯਹੂਦੀਯਾਃ ਪੀਲਾਤਿਨਕਟੰ ਗਤਾ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਪਾਦਭਞ੍ਜਨਸਯ੍
ਸ੍ਥਾਨਾਨ੍ਤਰਨਯਨਸਯ੍ ਚਾਨੁਮਿਤੰ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯਨ੍ਤ|

ⅩⅩⅫ ਅਤਃ ਸੇਨਾ ਆਗਤਯ੍ ਯੀਸ਼ੁਨਾ ਸਹ ਕਸ਼ੇ ਹਤਯੋਃ ਪਰ੍ਥਮਿਦਤੀਯਚੋਰਯੋਃ ਪਾਦਾਨ੍ ਅਭਞ੍ਜਨ੍;
ⅩⅩⅩⅢ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੀਸ਼ੋਃ ਸੰਿਨਿਧੰ ਗਤਾ ਸ ਮʼਤ ਇਿਤ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਤਸਯ੍ ਪਾਦੌ ਨਾਭਞ੍ਜਨ੍|
ⅩⅩⅩⅣ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਏਕੋ ਯੋੱਧਾ ਸ਼ੂਲਾਘਾਤੇਨ ਤਸਯ੍ ਕੁਕ੍ਿਸ਼਼ਮ੍ ਅਿਵਧਤ੍ ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼਼ਣਾਤ੍ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਰਕ੍ਤੰ ਜਲਞ੍ਚ

ਿਨਰਗੱਛਤ੍|
ⅩⅩⅩⅤਯੋ ਜਨ(ਅ)ਸਯ੍ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ ਦਦਾਿਤ ਸ ਸਵ੍ਯੰ ਦʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍ ਤਸਯ੍ੇਦੰ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ ਸਤਯ੍ੰ ਤਸਯ੍ ਕਥਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ

ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੰ ਜਨਿਯਤੁੰ ਯੋਗਯ੍ਾ ਤਤ੍ ਸ ਜਾਨਾਿਤ|
ⅩⅩⅩⅥ ਤਸਯ੍ੈਕਮ੍ ਅਸ੍ਧਯ੍ਿਪ ਨ ਭੰਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਤੇ,
ⅩⅩⅩⅦਤਦਦ੍ਅਨਯ੍ਸ਼ਾਸ੍ਤੇਿਪ ਿਲਖਯ੍ਤੇ, ਯਥਾ, "ਦʼਸ਼਼੍ਿਟਪਾਤੰ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਤੇ(ਅ)ਿਵਧਨ੍ ਯਨ੍ਤੁ ਤਮ੍ਪਰ੍ਿਤ|

"
ⅩⅩⅩⅧ ਅਿਰਮਥੀਯਨਗਰਸਯ੍ ਯੂਸ਼਼ਫ੍ਨਾਮਾ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ ਏਕ ਆਸੀਤ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਯਹੂਦੀਯੇਭਯ੍ੋ ਭਯਾਤ੍ ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਤੋ

ਨ ਭਵਿਤ; ਸ ਯੀਸ਼ੋ ਰ੍ਦੇਹੰ ਨੇਤੁੰ ਪੀਲਾਤਸਯ੍ਾਨੁਮਿਤੰ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯਤ, ਤਤਃ ਪੀਲਾਤੇਨਾਨੁਮਤੇ ਸਿਤ ਸ ਗਤਾ ਯੀਸ਼ੋ
ਰ੍ਦੇਹਮ੍ ਅਨਯਤ੍|

ⅩⅩⅩⅨ ਅਪਰੰ ਯੋ ਿਨਕਦੀਮੋ ਰਾਤੌ ਯੀਸ਼ੋਃ ਸਮੀਪਮ੍ ਅਗੱਛਤ੍ ਸੋਿਪ ਗਨ੍ਧਰਸੇਨ ਿਮਿਸ਼ਰ੍ਤੰ ਪਰ੍ਾਯੇਣ
ਪਞ੍ਚਾਸ਼ਤ੍ਸੇਟਕਮਗੁਰੁੰ ਗʼਹੀਤਾਗੱਛਤ੍|

ⅩⅬ ਤਤਸ੍ਤੇ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨਾਂ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨੇ ਸ੍ਥਾਪਨਰੀਤਯ੍ਨੁਸਾਰੇਣ ਤਤ੍ਸੁਗਨ੍ਿਧਦਵਯ੍ੇਣ ਸਿਹਤੰ ਤਸਯ੍ ਦੇਹੰ
ਵਸ੍ਤੇਣਾਵੇਸ਼਼੍ਟਯਨ੍|

ⅩⅬⅠ ਅਪਰਞ੍ਚ ਯਤ ਸ੍ਥਾਨੇ ਤੰ ਕਸ਼(ੇਅ)ਿਵਧਨ੍ ਤਸਯ੍ ਿਨਕਟਸ੍ਥੋਦਯ੍ਾਨੇ ਯਤ ਿਕਮਿਪ ਮʼਤਦੇਹੰ ਕਦਾਿਪ
ਨਾਸ੍ਥਾਪਯ੍ਤ ਤਾਦʼਸ਼ਮ੍ ਏਕੰ ਨੂਤਨੰ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਮ੍ ਆਸੀਤ੍|

ⅩⅬⅡ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨਾਮ੍ ਆਸਾਦਨਿਦਨਾਗਮਨਾਤ੍ ਤੇ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਮੀਪਸ੍ਥਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨੇ ਯੀਸ਼ੁਮ੍ ਅਸ਼ਾਯਯਨ੍|

ⅩⅩ
Ⅰ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਸਪ੍ਤਾਹਸਯ੍ ਪਰ੍ਥਮਿਦਨੇ (ਅ)ਿਤਪਰ੍ਤਯ੍ੂਸ਼਼ੇ (ਅ)ਨ੍ਧਕਾਰੇ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਮਗ੍ਦਲੀਨੀ ਮਿਰਯਮ੍ ਤਸਯ੍

ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਸਯ੍ ਿਨਕਟੰ ਗਤਾ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਸਯ੍ ਮੁਖਾਤ੍ ਪਰ੍ਸ੍ਤਰਮਪਸਾਿਰਤਮ੍ ਅਪਸ਼ਯ੍ਤ੍|
Ⅱ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਧਾਿਵਤਾ ਿਸ਼ਮੋਨ੍ਿਪਤਰਾਯ ਯੀਸ਼ੋਃ ਿਪਰ੍ਯਤਮਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਯ ਚੇਦਮ੍ ਅਕਥਯਤ੍, ਲੋਕਾਃ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਤ੍ ਪਰ੍ਭੰੁ

ਨੀਤਾ ਕੁਤਾਸ੍ਥਾਪਯਨ੍ ਤਦ੍ ਵਕ੍ਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨਿਮ|
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Ⅲ ਅਤਃ ਿਪਤਰਃ ਸੋਨਯ੍ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਸ਼੍ਚ ਬਿਰ ਰ੍ਭੁਤਾ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਸ੍ਥਾਨੰ ਗਨ੍ਤੁਮ੍ ਆਰਭੇਤਾ|ਂ
Ⅳ ਉਭਯੋਰ੍ਧਾਵਤੋਃ ਸੋਨਯ੍ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਃ ਿਪਤਰੰ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਤਯ੍ਕ੍ਤਾ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਸ੍ਥਾਨ ਉਪਸ੍ਿਥਤਵਾਨ੍|
Ⅴ ਤਦਾ ਪਰ੍ਹੀਭੂਯ ਸ੍ਥਾਿਪਤਵਸ੍ਤਾਿਣ ਦʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ ਨ ਪਰ੍ਾਿਵਸ਼ਤ੍|
Ⅵ ਅਪਰੰ ਿਸ਼ਮੋਨ੍ਿਪਤਰ ਆਗਤਯ੍ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਸ੍ਥਾਨੰ ਪਰ੍ਿਵਸ਼ਯ੍
Ⅶ ਸ੍ਥਾਿਪਤਵਸ੍ਤਾਿਣ ਮਸ੍ਤਕਸਯ੍ ਵਸ੍ਤਞ੍ਚ ਪʼਥਕ੍ ਸ੍ਥਾਨਾਨ੍ਤਰੇ ਸ੍ਥਾਿਪਤੰ ਦʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍|
Ⅷ ਤਤਃ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਸ੍ਥਾਨੰ ਪੂਰ੍ੱਵਮ੍ ਆਗਤੋ ਯੋਨਯ੍ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਃ ਸੋਿਪ ਪਰ੍ਿਵਸ਼ਯ੍ ਤਾਦʼਸ਼ੰ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਵਯ੍ਸ਼ਵ੍ਸੀਤ੍|
Ⅸ ਯਤਃ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਤ੍ ਸ ਉੱਥਾਪਿਯਤਵਯ੍ ਏਤਸਯ੍ ਧਰ੍ੰਮਪੁਸ੍ਤਕਵਚਨਸਯ੍ ਭਾਵੰ ਤੇ ਤਦਾ ਵੋੱਧੁੰ ਨਾਸ਼ਨ੍ਕੁਵਨ੍|
Ⅹ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਤੌ ਦੌ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ੌ ਸਵ੍ੰ ਸਵ੍ੰ ਗʼਹੰ ਪਰਾਵʼਤਯ੍ਾਗੱਛਤਾਮ੍|
Ⅺ ਤਤਃ ਪਰੰ ਮਿਰਯਮ੍ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਦਾਰਸਯ੍ ਬਿਹਃ ਸ੍ਿਥਤਾ ਰੋਿਦਤੁਮ੍ ਆਰਭਤ ਤਤੋ ਰੁਦਤੀ ਪਰ੍ਹੀਭੂਯ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨੰ

ਿਵਲੋਕਯ੍
Ⅻਯੀਸ਼ੋਃ ਸ਼ਯਨਸ੍ਥਾਨਸਯ੍ ਿਸ਼ਰਃਸ੍ਥਾਨੇ ਪਦਤਲੇ ਚ ਦਯੋ ਰ੍ਿਦਸ਼ੋ ਦੌ ਸਵ੍ਰ੍ਗੀਯਦੂਤਾਵਪੁਿਵਸ਼਼੍ਟੌ ਸਮਪਸ਼ਯ੍ਤ੍|
ⅩⅢਤੌ ਪʼਸ਼਼੍ਟਵਨ੍ਤੌ ਹੇ ਨਾਿਰ ਕੁਤੋ ਰੋਿਦਿਸ਼?਼ ਸਾਵਦਤ੍ ਲੋਕਾ ਮਮ ਪਰ੍ਭੰੁ ਨੀਤਾ ਕੁਤਾਸ੍ਥਾਪਯਨ੍ਇਿਤ ਨ ਜਾਨਾਿਮ|
ⅩⅣ ਇਤਯ੍ੁਕ੍ਤਾ ਮੁਖੰ ਪਰਾਵʼਤਯ੍ ਯੀਸ਼ੁੰ ਦਣ੍ਡਾਯਮਾਨਮ੍ ਅਪਸ਼ਯ੍ਤ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਯੀਸ਼ੁਿਰਿਤ ਸਾ ਜ੍ਞਾਤੁੰ

ਨਾਸ਼ਕ੍ਨਤ੍|
ⅩⅤ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਾਮ੍ ਅਪʼ◌ੱਛਤ੍ ਹੇ ਨਾਿਰ ਕੁਤੋ ਰੋਿਦਿਸ਼?਼ ਕੰ ਵਾ ਮʼਗਯਸੇ? ਤਤਃ ਸਾ ਤਮ੍ ਉਦਯ੍ਾਨਸੇਵਕੰ

ਜ੍ਞਾਤਾ ਵਯ੍ਾਹਰਤ੍, ਹੇ ਮਹੇੱਛ ਤੰ ਯਦੀਤਃ ਸ੍ਥਾਨਾਤ੍ ਤੰ ਨੀਤਵਾਨ੍ ਤਿਰ ਕੁਤਾਸ੍ਥਾਪਯਸ੍ਤਦ੍ ਵਦ ਤਤ੍ਸ੍ਥਾਨਾਤ੍ ਤਮ੍
ਆਨਯਾਿਮ|

ⅩⅥ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਾਮ੍ ਅਵਦਤ੍ ਹੇ ਮਿਰਯਮ੍| ਤਤਃ ਸਾ ਪਰਾਵʼਤਯ੍ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵਦਤ੍ ਹੇ ਰੱਬੂਨੀ ਅਰ੍ਥਾਤ੍ ਹੇ ਗੁਰੋ|
ⅩⅦ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਰਵਦਤ੍ ਮਾਂ ਮਾ ਧਰ, ਇਦਾਨੀਂ ਿਪਤੁਃ ਸਮੀਪੇ ਊਰ੍ੱਧਵ੍ਗਮਨੰ ਨ ਕਰੋਿਮ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੋ ਮਮ

ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਞ੍ਚ ਿਪਤਾ ਮਮ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਞ੍ਚੇਸ਼ਵ੍ਰਸ੍ਤਸਯ੍ ਿਨਕਟ ਊਰ੍ੱਧਵ੍ਗਮਨੰ ਕਰ੍ੱਤੁਮ੍ ਉਦਯ੍ਤੋਸ੍ਿਮ, ਇਮਾਂ ਕਥਾਂ ਤੰ
ਗਤਾ ਮਮ ਭਾਤʼਗਣੰ ਜ੍ਞਾਪਯ|

ⅩⅧ ਤਤੋ ਮਗ੍ਦਲੀਨੀਮਿਰਯਮ੍ ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼਼ਣਾਦ੍ ਗਤਾ ਪਰ੍ਭੁਸ੍ਤਸਯ੍ੈ ਦਰ੍ਸ਼ਨੰ ਦੱਤਾ ਕਥਾ ਏਤਾ ਅਕਥਯਦ੍ ਇਿਤ
ਵਾਰ੍ੱਤਾਂ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ੇਭਯ੍ੋ(ਅ)ਕਥਯਤ੍|

ⅩⅨ ਤਤਃ ਪਰੰ ਸਪ੍ਤਾਹਸਯ੍ ਪਰ੍ਥਮਿਦਨਸਯ੍ ਸਨ੍ਧਯ੍ਾਸਮਯੇ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾ ਏਕਤ ਿਮਿਲਤਾ ਿਯਹੂਦੀਯੇਭਯ੍ੋ ਿਭਯਾ
ਦਾਰਰੁੱਧਮ੍ ਅਕੁਰ੍ੱਵਨ੍, ਏਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਕਾਲੇ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਮਧਯ੍ਸ੍ਥਾਨੇ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ ਅਕਥਯਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਕਲਯ੍ਾਣੰ
ਭੂਯਾਤ੍|

ⅩⅩ ਇਤਯ੍ੁਕ੍ਤਾ ਿਨਜਹਸ੍ਤੰ ਕੁਕ੍ਿਸ਼਼ਞ੍ਚ ਦਰ੍ਿਸ਼ਤਵਾਨ੍, ਤਤਃ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਃ ਪਰ੍ਭੰੁ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਹʼਸ਼਼੍ਟਾ ਅਭਵਨ੍|
ⅩⅪਯੀਸ਼ੁਃ ਪੁਨਰਵਦਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਕਲਯ੍ਾਣੰ ਭੂਯਾਤ੍ ਿਪਤਾ ਯਥਾ ਮਾਂ ਪਰ੍ੈਸ਼਼ਯਤ੍ ਤਥਾਹਮਿਪ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ੇਸ਼਼ਯਾਿਮ|
ⅩⅫ ਇਤਯ੍ੁਕ੍ਤਾ ਸ ਤੇਸ਼਼ਾਮੁਪਿਰ ਦੀਰ੍ਘਪਰ੍ਸ਼ਵ੍ਾਸੰ ਦੱਤਾ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਪਿਵਤਮ੍ ਆਤ੍ਮਾਨੰ ਗʼਹ੍ਲੀਤ|
ⅩⅩⅢ ਯੂਯੰ ਯੇਸ਼਼ਾਂ ਪਾਪਾਿਨ ਮੋਚਿਯਸ਼਼ਯ੍ਥ ਤੇ ਮੋਚਿਯਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤੇ ਯੇਸ਼਼ਾਞ੍ਚ ਪਾਪਾਿਤ ਨ ਮੋਚਿਯਸ਼਼ਯ੍ਥ ਤੇ ਨ

ਮੋਚਿਯਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤੇ|
ⅩⅩⅣ ਦਾਦਸ਼ਮਧਯ੍ੇ ਗਿਣਤੋ ਯਮਜੋ ਥੋਮਾਨਾਮਾ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ੋ ਯੀਸ਼ੋਰਾਗਮਨਕਾਲੈ ਤੈਃ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਨਾਸੀਤ੍|
ⅩⅩⅤਅਤੋ ਵਯੰ ਪਰ੍ਭੂਮ੍ ਅਪਸ਼ਯ੍ਾਮੇਿਤ ਵਾਕਯ੍ੇ(ਅ)ਨਯ੍ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ੈਰੁਕ੍ਤੇ ਸੋਵਦਤ੍, ਤਸਯ੍ ਹਸ੍ਤਯੋ ਰ੍ਲੌਹਕੀਲਕਾਨਾਂ

ਿਚਹ੍ਨੰ ਨ ਿਵਲੋਕਯ੍ ਤੱਿਚਹ੍ਨਮ੍ ਅਙ੍ਗੁਲਯ੍ਾ ਨ ਸ੍ਪʼਸ਼਼੍ਟਾ ਤਸਯ੍ ਕੁਕ੍ਸ਼਼ੌ ਹਸ੍ਤੰ ਨਾਰੋਪਯ੍ ਚਾਹੰ ਨ ਿਵਸ਼ਵ੍ਿਸਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ|
ⅩⅩⅥ ਅਪਰਮ੍ ਅਸ਼਼੍ਟਮੇ(ਅ)ਹ੍ਿਨ ਗਤੇ ਸਿਤ ਥੋਮਾਸਿਹਤਃ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਗਣ ਏਕਤ ਿਮਿਲਤਾ ਦਾਰੰ ਰੁੱਧਵ੍ਾਭਯ੍ਨ੍ਤਰ

ਆਸੀਤ੍, ਏਤਿਰ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਮਧਯ੍ਸ੍ਥਾਨੇ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ ਅਕਥਯਤ੍, ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਕੁਸ਼ਲੰ ਭੂਯਾਤ੍|
ⅩⅩⅦ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਥਾਮੈ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਤਮ੍ ਅਙ੍ਗੁਲੀਮ੍ ਅਤਾਰ੍ਪਿਯਤਾ ਮਮ ਕਰੌ ਪਸ਼ਯ੍ ਕਰੰ ਪਰ੍ਸਾਰ੍ੱਯ ਮਮ

ਕੁਕ੍ਸ਼਼ਾਵਰ੍ਪਯ ਨਾਿਵਸ਼ਵ੍ਸਯ੍|
ⅩⅩⅧ ਤਦਾ ਥੋਮਾ ਅਵਦਤ੍, ਹੇ ਮਮ ਪਰ੍ਭੋ ਹੇ ਮਦੀਸ਼ਵ੍ਰ|
ⅩⅩⅨ ਯੀਸ਼ੁਰਕਥਯਤ੍, ਹੇ ਥੋਮਾ ਮਾਂ ਿਨਰੀਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ ਿਵਸ਼ਵ੍ਿਸਿਸ਼਼ ਯੇ ਨ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਿਵਸ਼ਵ੍ਸਨ੍ਿਤ ਤਏਵ ਧਨਯ੍ਾਃ|
ⅩⅩⅩ ਏਤਦਨਯ੍ਾਿਨ ਪੁਸ੍ਤਕੇ(ਅ)ਸ੍ਿਮਨ੍ ਅਿਲਿਖਤਾਿਨ ਬਹੂਨਯ੍ਾਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯਕਰ੍ੰਮਾਿਣ ਯੀਸ਼ੁਃ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਣਾਂ

ਪੁਰਸ੍ਤਾਦ੍ ਅਕਰੋਤ੍|
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ⅩⅩⅪ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੀਸ਼ੁਰੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ਾਿਭਿਸ਼਼ਕ੍ਤਃ ਸੁਤ ਏਵੇਿਤ ਯਥਾ ਯੂਯੰ ਿਵਸ਼ਵ੍ਿਸਥ ਿਵਸ਼ਵ੍ਸਯ੍ ਚ ਤਸਯ੍ ਨਾਮ੍ਨਾ
ਪਰਮਾਯੁਃ ਪਰ੍ਾਪ੍ਨੁਥ ਤਦਰ੍ਥਮ੍ ਏਤਾਿਨ ਸਰ੍ੱਵਾਣਯ੍ਿਲਖਯ੍ਨ੍ਤ|

ⅩⅪ
Ⅰ ਤਤਃ ਪਰੰ ਿਤਿਬਿਰਯਾਜਲਧੇਸ੍ਤਟੇ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪੁਨਰਿਪ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ੇਭਯ੍ੋ ਦਰ੍ਸ਼ਨੰ ਦੱਤਵਾਨ੍

ਦਰ੍ਸ਼ਨਸਯ੍ਾਖਯ੍ਾਨਿਮਦਮ੍|
Ⅱ ਿਸ਼ਮੋਨ੍ਿਪਤਰਃ ਯਮਜਥੋਮਾ ਗਾਲੀਲੀਯਕਾਨੰਾਨਗਰਿਨਵਾਸੀ ਿਨਥਨੇਲ੍ ਿਸਵਦੇਃ ਪੁਤਾਵਨਯ੍ੌ ਦੌ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ੌ

ਚੈਤੇਸ਼਼ਵ੍ੇਕਤ ਿਮਿਲਤੇਸ਼਼ੁ ਿਸ਼ਮੋਨ੍ਿਪਤਰੋ(ਅ)ਕਥਯਤ੍ ਮਤ੍ਸਯ੍ਾਨ੍ ਧਰ੍ਤੁੰ ਯਾਿਮ|
Ⅲ ਤਤਸ੍ਤੇ ਵਯ੍ਾਹਰਨ੍ ਤਿਰ ਵਯਮਿਪ ਤਯਾ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਯਾਮਃ ਤਦਾ ਤੇ ਬਿਹਰ੍ਗਤਾਃ ਸਨ੍ਤਃ ਕ੍ਿਸ਼਼ਪਰ੍ੰ ਨਾਵਮ੍

ਆਰੋਹਨ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਸਯ੍ਾਂ ਰਜਨਯ੍ਾਮ੍ ਏਕਮਿਪ ਨ ਪਰ੍ਾਪ੍ਨੁਵਨ੍|
Ⅳ ਪਰ੍ਭਾਤੇ ਸਿਤ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਟੇ ਸ੍ਿਥਤਵਾਨ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਯੀਸ਼ੁਿਰਿਤ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾ ਜ੍ਞਾਤੁੰ ਨਾਸ਼ਕ੍ਨੁਵਨ੍|
Ⅴ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਰਪʼ◌ੱਛਤ੍, ਹੇ ਵਤ੍ਸਾ ਸੰਿਨਧੌ ਿਕਞ੍ਿਚਤ੍ ਖਾਦਯ੍ਦਵਯ੍ਮ੍ਆਸ੍ਤੇ? ਤ(ੇਅ)ਵਦਨ੍ ਿਕਮਿਪ ਨਾਸ੍ਿਤ|
Ⅵ ਤਦਾ ਸ(ੋਅ)ਵਦਤ੍ ਨੌਕਾਯਾ ਦਕ੍ਿਸ਼਼ਣਪਾਰ੍ਸ਼ਵ੍ੇ ਜਾਲੰ ਿਨਕ੍ਿਸ਼਼ਪਤ ਤਤੋ ਲਪ੍ਸਯ੍ਧਵ੍,ੇ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤੈ ਰ੍ਿਨਕ੍ਿਸ਼਼ਪ੍ਤੇ

ਜਾਲੇ ਮਤ੍ਸਯ੍ਾ ਏਤਾਵਨ੍ਤ(ੋਅ)ਪਤਨ੍ ਯੇਨ ਤੇ ਜਾਲਮਾਕʼਸ਼਼ਯ੍ ਨੱਤੋਲਿਯਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਤਾਃ|
Ⅶਤਸ੍ਮਾਦ੍ਯੀਸ਼ੋਃ ਿਪਰ੍ਯਤਮਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਃ ਿਪਤਰਾਯਾਕਥਯਤ੍ ਏਸ਼਼ ਪਰ੍ਭੁ ਰ੍ਭਵੇਤ੍, ਏਸ਼਼ ਪਰ੍ਭੁਿਰਿਤ ਵਾਚੰ ਸ਼ਤੈਵ ਿਸ਼ਮੋਨ੍

ਨਗ੍ਨਤਾਹੇਤੋ ਰ੍ਮਤ੍ਸਯ੍ਧਾਿਰਣ ਉੱਤਰੀਯਵਸ੍ਤੰ ਪਿਰਧਾਯ ਹਦੰ ਪਰ੍ਤਯ੍ੁਦਲਮ੍ਫਯਤ੍|
Ⅷਅਪਰੇ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾ ਮਤ੍ਸਯ੍ੈਃ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਜਾਲਮ੍ ਆਕਰ੍ਸ਼਼ਨ੍ਤਃ ਕ੍ਸ਼਼ੁਦਨੌਕਾਂ ਵਾਹਿਯਤਾ ਕੂਲਮਾਨਯਨ੍ ਤੇ ਕੂਲਾਦ੍

ਅਿਤਦੂਰੇ ਨਾਸਨ੍ ਿਦਸ਼ਤਹਸ੍ਤੇਭਯ੍ੋ ਦੂਰ ਆਸਨ੍ ਇਤਯ੍ਨੁਮੀਯਤੇ|
Ⅸ ਤੀਰੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤੈਸ੍ਤੈਸ੍ਤਤ ਪਰ੍ਜਵ੍ਿਲਤਾਗ੍ਿਨਸ੍ਤਦੁਪਿਰ ਮਤ੍ਸਯ੍ਾਃ ਪੂਪਾਸ਼੍ਚ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾਃ|
Ⅹ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਰਕਥਯਦ੍ ਯਾਨ੍ ਮਤ੍ਸਯ੍ਾਨ੍ ਅਧਰਤ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਕਿਤਪਯਾਨ੍ ਆਨਯਤ|
Ⅺ ਅਤਃ ਿਸ਼ਮੋਨ੍ਿਪਤਰਃ ਪਰਾਵʼਤਯ੍ ਗਤਾ ਬʼਹਦ੍ਿਭਸ੍ਿਤਪਞ੍ਚਾਸ਼ਦਿਧਕਸ਼ਤਮਤ੍ਸਯ੍ੈਃ ਪਿਰਪੂਰ੍ਣੰ ਤੱਜਾਲਮ੍

ਆਕʼਸ਼਼ਯ੍ੋਦਤੋਲਯਤ੍ ਿਕਨ੍ਤੇਤਾਵਦ੍ਿਭ ਰ੍ਮਤ੍ਸਯ੍ੈਰਿਪ ਜਾਲੰ ਨਾਿਛਦਯ੍ਤ|
Ⅻਅਨਨ੍ਤਰੰ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਾਨ੍ ਅਵਾਦੀਤ੍ ਯੂਯਮਾਗਤਯ੍ ਭੰੁਗ੍ਧਵ੍ੰ; ਤਦਾ ਸਏਵ ਪਰ੍ਭੁਿਰਿਤ ਜ੍ਞਾਤਤਾਤ੍ ਤੰ ਕਃ? ਇਿਤ

ਪਰ੍ਸ਼਼੍ਟੁੰ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਣਾਂ ਕਸਯ੍ਾਿਪ ਪਰ੍ਗਲ੍ਭਤਾ ਨਾਭਵਤ੍|
ⅩⅢ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਰਾਗਤਯ੍ ਪੂਪਾਨ੍ ਮਤ੍ਸਯ੍ਾਸ਼ਂ੍ਚ ਗʼਹੀਤਾ ਤੇਭਯ੍ਃ ਪਰ੍ੱਯਵੇਸ਼਼ਯਤ੍|
ⅩⅣ ਇੱਥੰ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਦੁੱਥਾਨਾਤ੍ ਪਰੰ ਯੀਸ਼ੁਃ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ੇਭਯ੍ਸ੍ਤʼਤੀਯਵਾਰੰ ਦਰ੍ਸ਼ਨੰ ਦੱਤਵਾਨ੍|
ⅩⅤ ਭੋਜਨੇ ਸਮਾਪ੍ਤੇ ਸਿਤ ਯੀਸ਼ੁਃ ਿਸ਼ਮੋਨ੍ਿਪਤਰੰ ਪʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍, ਹੇ ਯੂਨਸਃ ਪੁਤ ਿਸ਼ਮੋਨ੍ ਤੰ ਿਕਮ੍ ਏਤੇਭਯ੍ੋਿਧਕੰ

ਮਿਯ ਪਰ੍ੀਯਸੇ? ਤਤਃ ਸ ਉਿਦਤਵਾਨ੍ ਸਤਯ੍ੰ ਪਰ੍ਭੋ ਤਿਯ ਪਰ੍ੀਯ(ੇਅ)ਹੰ ਤਦ੍ ਭਵਾਨ੍ ਜਾਨਾਿਤ; ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਰਕਥਯਤ੍
ਤਿਰ ਮਮ ਮੇਸ਼਼ਸ਼ਾਵਕਗਣੰ ਪਾਲਯ|

ⅩⅥ ਤਤਃ ਸ ਿਦਤੀਯਵਾਰੰ ਪʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍ ਹੇ ਯੂਨਸਃ ਪੁਤ ਿਸ਼ਮੋਨ੍ ਤੰ ਿਕੰ ਮਿਯ ਪਰ੍ੀਯਸੇ? ਤਤਃ ਸ ਉਕ੍ਤਵਾਨ੍
ਸਤਯ੍ੰ ਪਰ੍ਭੋ ਤਿਯ ਪਰ੍ੀਯੇ(ਅ)ਹੰ ਤਦ੍ ਭਵਾਨ੍ ਜਾਨਾਿਤ; ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਰਕਥਯਤ ਤਿਰ ਮਮ ਮੇਸ਼਼ਗਣੰ ਪਾਲਯ|

ⅩⅦ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਸ ਤʼਤੀਯਵਾਰੰ ਪʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍, ਹੇ ਯੂਨਸਃ ਪੁਤ ਿਸ਼ਮੋਨ੍ ਤੰ ਿਕੰ ਮਿਯ ਪਰ੍ੀਯਸੇ? ਏਤਦਾਕਯ੍ੰ
ਤʼਤੀਯਵਾਰੰ ਪʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਿਪਤਰੋ ਦੁਃਿਖਤੋ ਭੂਤਾ(ਅ)ਕਥਯਤ੍ ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ ਭਵਤਃ ਿਕਮਪਯ੍ਗੋਚਰੰ ਨਾਸ੍ਿਤ
ਤੱਯਹੰ ਪਰ੍ੀਯੇ ਤਦ੍ ਭਵਾਨ੍ ਜਾਨਾਿਤ; ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਰਵਦਤ੍ ਤਿਰ ਮਮ ਮੇਸ਼਼ਗਣੰ ਪਾਲਯ|

ⅩⅧ ਅਹੰ ਤੁਭਯ੍ੰ ਯਥਾਰ੍ਥੰ ਕਥਯਾਿਮ ਯੌਵਨਕਾਲੇ ਸਵ੍ਯੰ ਬੱਧਕਿਟ ਰਯ੍ਤੇੱਛਾ ਤਤ ਯਾਤਵਾਨ੍ ਿਕਨ੍ਿਤਤਃ ਪਰੰ
ਵʼ◌ੱਧੇ ਵਯਿਸ ਹਸ੍ਤੰ ਿਵਸ੍ਤਾਰਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਸ, ਅਨਯ੍ਜਨਸ੍ਤਾਂ ਬੱਧਵ੍ਾ ਯਤ ਗਨ੍ਤੁੰ ਤਵੇੱਛਾ ਨ ਭਵਿਤ ਤਾਂ ਧʼਤਾ ਤਤ
ਨੇਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

ⅩⅨ ਫਲਤਃ ਕੀਦʼਸ਼ੇਨ ਮਰਣੇਨ ਸ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਮਿਹਮਾਨੰ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਤਦ੍ ਬੋਧਿਯਤੁੰ ਸ ਇਿਤ ਵਾਕਯ੍ੰ
ਪਰ੍ੋਕ੍ਤਵਾਨ੍| ਇਤਯ੍ੁਕ੍ਤੇ ਸਿਤ ਸ ਤਮਵੋਚਤ੍ ਮਮ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਆਗੱਛ|

ⅩⅩਯੋ ਜਨ ਰਾਿਤਕਾਲੇ ਯੀਸ਼ੋ ਰਕ੍ਸ਼਼ੋ(ਅ)ਵਲਮ੍ਬਯ੍, ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ ਕੋ ਭਵਨ੍ਤੰ ਪਰਕਰੇਸ਼਼ੁ ਸਮਰ੍ਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਤੀਿਤ ਵਾਕਯ੍ੰ
ਪʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍, ਤੰ ਯੀਸ਼ੋਃ ਿਪਰ੍ਯਤਮਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ੰ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਆਗੱਛਨ੍ਤੰ

ⅩⅪ ਿਪਤਰੋ ਮੁਖੰ ਪਰਾਵਰ੍ੱਤਯ੍ ਿਵਲੋਕਯ੍ ਯੀਸ਼ੁੰ ਪʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍, ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ ਏਤਸਯ੍ ਮਾਨਵਸਯ੍ ਕੀਦʼਸ਼ੀ ਗਿਤ
ਰ੍ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ?
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ⅩⅫ ਸ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵਦਤ੍, ਮਮ ਪੁਨਰਾਗਮਨਪਰ੍ੱਯਨ੍ਤੰ ਯਿਦ ਤੰ ਸ੍ਥਾਪਿਯਤੁਮ੍ ਇੱਛਾਿਮ ਤਤ ਤਵ ਿਕੰ? ਤੰ ਮਮ
ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਆਗੱਛ|

ⅩⅩⅢ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ੋ ਨ ਮਿਰਸ਼਼ਯ੍ਤੀਿਤ ਭਾਤʼਗਣਮਧਯ੍ੇ ਿਕੰਵਦਨ੍ਤੀ ਜਾਤਾ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਨ ਮਿਰਸ਼਼ਯ੍ਤੀਿਤ
ਵਾਕਯ੍ੰ ਯੀਸ਼ੁ ਰ੍ਨਾਵਦਤ੍ ਕੇਵਲੰ ਮਮ ਪੁਨਰਾਗਮਨਪਰ੍ੱਯਨ੍ਤੰ ਯਿਦ ਤੰ ਸ੍ਥਾਪਿਯਤੁਮ੍ ਇੱਛਾਿਮ ਤਤ ਤਵ ਿਕੰ? ਇਿਤ
ਵਾਕਯ੍ਮ੍ ਉਕ੍ਤਵਾਨ੍|

ⅩⅩⅣਯੋ ਜਨ ਏਤਾਿਨ ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ ਿਲਿਖਤਵਾਨ੍ ਅਤ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਞ੍ਚ ਦੱਤਵਾਨ੍ ਸਏਵ ਸ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਃ, ਤਸਯ੍ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ
ਪਰ੍ਮਾਣਿਮਿਤ ਵਯੰ ਜਾਨੀਮਃ|

ⅩⅩⅤਯੀਸ਼ੁਰੇਤੇਭਯ੍(ੋਅ)ਪਰਾਣਯ੍ਿਪ ਬਹੂਿਨ ਕਰ੍ੰਮਾਿਣ ਕʼਤਵਾਨ੍ ਤਾਿਨ ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ ਯਦਯ੍ੇਕੈਕੰ ਕʼਤਾ ਿਲਖਯ੍ਨ੍ਤੇ
ਤਿਰ ਗਰ੍ਨ੍ਥਾ ਏਤਾਵਨ੍ਤੋ ਭਵਨ੍ਿਤ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਧਾਰਣੇ ਪʼਿਥਵਯ੍ਾਂ ਸ੍ਥਾਨੰ ਨ ਭਵਿਤ| ਇਿਤ||
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ਪਰ੍ੇਿਰਤਾਨਾਂ ਕਰ੍ੰਮਣਾਮਾਖਯ੍ਾਨੰ
Ⅰ ਹੇ ਿਥਯਿਫਲ, ਯੀਸ਼ੁਃ ਸਵ੍ਮਨਨੀਤਾਨ੍ ਪਰ੍ੇਿਰਤਾਨ੍ ਪਿਵਤੇਣਾਤ੍ਮਨਾ ਸਮਾਿਦਸ਼ਯ੍ ਯਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਦਨੇ ਸਵ੍ਰ੍ਗਮਾਰੋਹਤ੍

ਯਾਂ ਯਾਂ ਿ ਯਾਮਕਰੋਤ੍ ਯਦਯ੍ਦ੍ ਉਪਾਿਦਸ਼ੱਚ ਤਾਿਨ ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਮਯਾ ਿਲਿਖਤਾਿਨ|
Ⅱ ਸ ਸਵ੍ਿਨਧਨਦੁਃਖਭੋਗਾਤ੍ ਪਰਮ੍ ਅਨੇਕਪਰ੍ਤਯ੍ਯਕ੍ਸ਼਼ਪਰ੍ਮਾਣੌਃ ਸਵ੍ੰ ਸਜੀਵੰ ਦਰ੍ਸ਼ਿਯਤਾ
Ⅲ ਚਤਾਿਰੰਸ਼ੱਿਦਨਾਿਨ ਯਾਵਤ੍ ਤੇਭਯ੍ਃ ਪਰ੍ੇਿਰਤੇਭਯ੍ੋ ਦਰ੍ਸ਼ਨੰ ਦੱਤੇਸ਼ਵ੍ਰੀਯਰਾਜਯ੍ਸਯ੍ ਵਰ੍ਣਨਮ ਅਕਰੋਤ੍|
Ⅳ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸਭਾਂ ਕʼਤਾ ਇਤਯ੍ਾਜ੍ਞਾਪਯਤ੍, ਯੂਯੰ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮੋ(ਅ)ਨਯ੍ਤ ਗਮਨਮਕʼਤਾ ਯਸ੍ਿਤਨ੍

ਿਪਤਾਙ੍ਗੀਕʼਤੇ ਮਮ ਵਦਨਾਤ੍ ਕਥਾ ਅਸ਼ʼਣੁਤ ਤਤ੍ਪਰ੍ਾਪ੍ਿਤਮ੍ ਅਪੇਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ ਿਤਸ਼਼੍ਠਤ|
Ⅴ ਯੋਹਨ੍ ਜਲੇ ਮੱਿਜਤਾਵਾਨ੍ ਿਕਨ੍ਤਲ੍ਪਿਦਨਮਧਯ੍ੇ ਯੂਯੰ ਪਿਵਤ ਆਤ੍ਮਿਨ ਮੱਿਜਤਾ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਥ|
Ⅵ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਤੇ ਸਰ੍ੱਵੇ ਿਮਿਲਤਾ ਤਮ੍ ਅਪʼ◌ੱਛਨ੍ ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ ਭਵਾਨ੍ ਿਕਿਮਦਾਨੀਂ ਪੁਨਰਿਪ ਰਾਜਯ੍ਮ੍

ਇਸਰ੍ਾਯੇਲੀਯਲੋਕਾਨਾਂ ਕਰੇਸ਼਼ੁ ਸਮਰ੍ਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ?
Ⅶ ਤਤਃ ਸੋਵਦਤ੍ ਯਾਨ੍ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਕਾਲਾਨ੍ ਸਮਯਾਸ਼ਂ੍ਚ ਿਪਤਾ ਸਵ੍ਵਸ਼ੇ(ਅ)ਸ੍ਥਾਪਯਤ੍ ਤਾਨ੍ ਜ੍ਞਾਤਂʼ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍

ਅਿਧਕਾਰੋ ਨ ਜਾਯਤ|ੇ
Ⅷ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਸੁ ਪਿਵਤਸਯ੍ਾਤ੍ਮਨ ਆਿਵਰ੍ਭਾਵੇ ਸਿਤ ਯੂਯੰ ਸ਼ਕ੍ਿਤੰ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਿਮ

ਸਮਸ੍ਤਿਯਹੂਦਾਸ਼ੋਿਮਰੋਣਦੇਸ਼ਯੋਃ ਪʼਿਥਵਯ੍ਾਃ ਸੀਮਾਂ ਯਾਵਦ੍ ਯਾਵਨ੍ਤੋ ਦੇਸ਼ਾਸ੍ਤੇਸ਼਼ੁ ਯਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ੁ ਚ ਮਿਯ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ
ਦਾਸਯ੍ਥ|

Ⅸ ਇਿਤ ਵਾਕਯ੍ਮੁਕ੍ਤਾ ਸ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸਮਕ੍ਸ਼਼ੰ ਸਵ੍ਰ੍ਗੰ ਨੀਤੋ(ਅ)ਭਵਤ੍, ਤਤੋ ਮੇਘਮਾਰੁਹਯ੍ ਤੇਸ਼਼ਾਂ
ਦʼਸ਼਼੍ਟੇਰਗੋਚਰ(ੋਅ)ਭਵਤ੍|

Ⅹ ਯਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਮਯੇ ਤੇ ਿਵਹਾਯਸੰ ਪਰ੍ਤਯ੍ਨਨਯ੍ਦʼਸ਼਼੍ਟਯ੍ਾ ਤਸਯ੍ ਤਾਦʼਸ਼ਮ੍ ਊਰ੍ਦ੍ੱਵਗਮਨਮ੍ ਅਪਸ਼ਯ੍ਨ੍
ਤਸ੍ਿਮੰਨੇਵ ਸਮਯੇ ਸ਼ੁਕ੍ਲਵਸ੍ਤੌ ਦੌ ਜਨੌ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸੰਿਨਧੌ ਦਣ੍ਡਾਯਮਾਨੌ ਕਿਥਤਵਨ੍ਤੌ,

Ⅺ ਹੇ ਗਾਲੀਲੀਯਲੋਕਾ ਯੂਯੰ ਿਕਮਰ੍ਥੰ ਗਗਣੰ ਪਰ੍ਿਤ ਿਨਰੀਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ ਦਣ੍ਡਾਯਮਾਨਾਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਥ? ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ
ਸਮੀਪਾਤ੍ ਸਵ੍ਰ੍ਗੰ ਨੀਤੋ ਯੋ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤੰ ਯੂਯੰ ਯਥਾ ਸਵ੍ਰ੍ਗਮ੍ ਆਰੋਹਨ੍ਤਮ੍ ਅਦਰ੍ਸ਼ਮ੍ ਤਥਾ ਸ ਪੁਨਸ਼੍ਚਾਗਿਮਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

Ⅻ ਤਤਃ ਪਰੰ ਤੇ ਜੈਤੁਨਨਾਮ੍ਨਃ ਪਰ੍ੱਵਤਾਦ੍ ਿਵਸ਼ਰ੍ਾਮਵਾਰਸਯ੍ ਪਥਃ ਪਿਰਮਾਣਮ੍ ਅਰ੍ਥਾਤ੍ ਪਰ੍ਾਯੇਣਾਰ੍ੱਧ ੋਸ਼ੰ
ਦੁਰਸ੍ਥੰ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ਨਗਰੰ ਪਰਾਵʼਤਯ੍ਾਗੱਛਨ੍|

ⅩⅢ ਨਗਰੰ ਪਰ੍ਿਵਸ਼ਯ੍ ਿਪਤਰੋ ਯਾਕੂਬ੍ ਯੋਹਨ੍ ਆਨ੍ਿਦਯਃ ਿਫਿਲਪਃ ਥੋਮਾ ਬਰ੍ਥਜਮਯੋ ਮਿਥਰਾਲ੍ਫੀਯਪੁਤੋ
ਯਾਕੂਬ੍ ਉਦਯ੍ੋਗਾ◌ी ਿਸ਼ਮੋਨ੍ ਯਾਕੂਬੋ ਭਾਤਾ ਿਯਹੂਦਾ ਏਤੇ ਸਰ੍ੱਵੇ ਯਤ ਸ੍ਥਾਨੇ ਪਰ੍ਵਸਨ੍ਿਤ ਤਸ੍ਿਮਨ੍
ਉਪਿਰਤਨਪਰ੍ਕੋਸ਼਼੍ਠੇ ਪਰ੍ਾਿਵਸ਼ਨ੍|

ⅩⅣ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਇਮੇ ਿਕਯਤਯ੍ਃ ਸ੍ਿਤਯਸ਼੍ਚ ਯੀਸ਼ੋ ਰ੍ਮਾਤਾ ਮਿਰਯਮ੍ ਤਸਯ੍ ਭਾਤਰਸ਼੍ਚੈਤੇ ਸਰ੍ੱਵ ਏਕਿਚੱਤੀਭੂਤ
ਸਤਤੰ ਿਵਨਯੇਨ ਿਵਨਯੇਨ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯਨ੍ਤ|

ⅩⅤ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਮਯੇ ਤਤ ਸ੍ਥਾਨੇ ਸਾਕਲਯ੍ੇਨ ਿਵੰਸ਼ਤਯ੍ਿਧਕਸ਼ਤੰ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾ ਆਸਨ੍| ਤਤਃ ਿਪਤਰਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਮਧਯ੍ੇ
ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ ਉਕ੍ਤਵਾਨ੍

ⅩⅥਹੇ ਭਾਤʼਗਣਯੀਸ਼ੁਧਾਿਰਣਾਂ ਲੋਕਾਨਾਂ ਪਥਦਰ੍ਸ਼ਕੋ ਯੋ ਿਯਹੂਦਾਸ੍ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਦਾਯੂਦਾ ਪਿਵਤਆਤ੍ਮਾ ਯਾਂ ਕਥਾਂ
ਕਥਯਾਮਾਸ ਤਸਯ੍ਾਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ਕ੍ਸ਼਼ੀਭਵਨਸਯ੍ਾਵਸ਼ਯ੍ਕਤਮ੍ ਆਸੀਤ੍|

ⅩⅦ ਸ ਜਨ(ਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਮਧਯ੍ਵਰ੍ੱਤੀ ਸਨ੍ ਅਸਯ੍ਾਃ ਸੇਵਾਯਾ ਅੰਸ਼ਮ੍ ਅਲਭਤ|
ⅩⅧਤਦਨਨ੍ਤਰੰ ਕੁਕਰ੍ੰਮਣਾ ਲਬ੍ਧੰ ਯਨ੍ਮੂਲਯ੍ੰ ਤੇਨ ਕ੍ਸ਼਼ੇਤਮੇਕੰ ੀਤਮ੍ ਅਪਰੰ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ਅਧੋਮੁਖੇ ਭʼਮੌ ਪਿਤਤੇ

ਸਿਤ ਤਸਯ੍ੋਦਰਸਯ੍ ਿਵਦੀਰ੍ਣਤਾਤ੍ ਸਰ੍ੱਵਾ ਨਾਡਯ੍ੋ ਿਨਰਗੱਛਨ੍|
ⅩⅨ ਏਤਾਂ ਕਥਾਂ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ਿਨਵਾਿਸਨਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਲੋਕਾ ਿਵਦਾਨ੍ਿਤ; ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਿਨਜਭਾਸ਼਼ਯਾ ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼਼ੇਤਞ੍ਚ

ਹਕਲ੍ਦਾਮਾ, ਅਰ੍ਥਾਤ੍ ਰਕ੍ਤਕ੍ਸ਼਼ੇਤਿਮਿਤ ਿਵਖਯ੍ਾਤਮਾਸ੍ਤ|ੇ
ⅩⅩਅਨਯ੍ੱਚ, ਿਨਕੇਤਨੰ ਤਦੀਯਨ੍ਤੁ ਸ਼ੁਨਯ੍ਮੇਵ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ| ਤਸਯ੍ ਦੂਸ਼਼ਯ੍ੇ ਿਨਵਾਸਾਰ੍ਥੰ ਕੋਿਪ ਸ੍ਥਾਸਯ੍ਿਤ ਨੈਵ

ਿਹ| ਅਨਯ੍ ਏਵ ਜਨਸ੍ਤਸਯ੍ ਪਦੰ ਸੰਪਰ੍ਾਪ੍ਸਯ੍ਿਤ ਧਵ|ੰ ਇੱਥੰ ਗੀਤਪੁਸ੍ਤਕੇ ਿਲਿਖਤਮਾਸ੍ਤ|ੇ
ⅩⅪਅਤੋ ਯੋਹਨ ਮੱਜਨਮ੍ਆਰਭਯ੍ਾਸ੍ਮਾਕੰ ਸਮੀਪਾਤ੍ ਪਰ੍ਭੋ ਰਯ੍ੀਸ਼ੋਃ ਸਵ੍ਰ੍ਗਾਰੋਹਣਿਦਨੰ ਯਾਵਤ੍ ਸੋਸ੍ਮਾਕੰ ਮਧਯ੍ੇ

ਯਾਵਨ੍ਿਤ ਿਦਨਾਿਨ ਯਾਿਪਤਵਾਨ੍
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ⅩⅫ ਤਾਵਨ੍ਿਤ ਿਦਨਾਿਨ ਯੇ ਮਾਨਵਾ ਅਸ੍ਮਾਿਭਃ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ਿਤ ਤੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਏਕੇਨ ਜਨੇਨਾਸ੍ਮਾਿਭਃ ਸਾਰ੍ੱਧੰ
ਯੀਸ਼ੋਰੁੱਥਾਨੇ ਸਾਕ੍ਿਸ਼਼ਣਾ ਭਿਵਤਵਯ੍|ੰ

ⅩⅩⅢ ਅਤੋ ਯਸਯ੍ ਰੂਿਢ ਰਯ੍ੁਸ਼਼੍ਟੋ ਯੰ ਬਰ੍ਸ਼ੱਬੇਤਯ੍ੁਕ੍ਤਾਹੂਯਨ੍ਿਤ ਸ ਯੂਸ਼਼ਫ੍ ਮਤਿਥਸ਼੍ਚ ਦਾਵੇਤੌ ਪʼਥਕ੍ ਕʼਤਾ ਤ
ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸੰਿਨਧੌ ਪਰ੍ਾਰ੍ੱਯ ਕਿਥਤਵਨ੍ਤਃ,

ⅩⅩⅣ ਹੇ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ਤਰ੍ੱਯਾਿਮਨ੍ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰ, ਿਯਹੂਦਾਃ ਸੇਵਨਪਰ੍ੇਿਰਤਤਪਦਚਯ੍ੁਤਃ
ⅩⅩⅤ ਸਨ੍ ਿਨਜਸ੍ਥਾਨਮ੍ ਅਗੱਛਤ੍, ਤਤ੍ਪਦੰ ਲਬ੍ਧੁਮ੍ ਏਨਯੋ ਰ੍ਜਨਯੋ ਰ੍ਮਧਯ੍ੇ ਭਵਤਾ

ਕੋ(ਅ)ਿਭਰੁਿਚਤਸ੍ਤਦਸ੍ਮਾਨ੍ ਦਰ੍ਸ਼ਯ੍ਤਾ|ਂ
ⅩⅩⅥ ਤਤੋ ਗੁਿਟਕਾਪਾਟੇ ਕʼਤੇ ਮਤਿਥਰ੍ਿਨਰਚੀਯਤ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸੋਨਯ੍ੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਏਕਾਦਸ਼ਾਨਾਂ ਪਰ੍ਿਰਤਾਨਾਂ ਮਧਯ੍ੇ

ਗਿਣਤੋਭਵਤ੍|

Ⅱ
Ⅰ ਅਪਰਞ੍ਚ ਿਨਸ੍ਤਾਰੋਤ੍ਸਵਾਤ੍ ਪਰੰ ਪਞ੍ਚਾਸ਼ੱਤਮੇ ਿਦਨੇ ਸਮੁਪਸ੍ਿਥਤੇ ਸਿਤ ਤੇ ਸਰ੍ੱਵੇ ਏਕਾਿਚੱਤੀਭੂਯ ਸ੍ਥਾਨ

ਏਕਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਮਿਲਤਾ ਆਸਨ੍|
Ⅱ ਏਤਸ੍ਿਮੰਨੇਵ ਸਮਯ(ੇਅ)ਕਸ੍ਮਾਦ੍ ਆਕਾਸ਼ਾਤ੍ ਪਰ੍ਚਣ੍ਡਾਤਯ੍ੁਗਰ੍ਵਾਯੋਃ ਸ਼ਬ੍ਦਵਦ੍ ਏਕਃ ਸ਼ਬ੍ਦ ਆਗਤਯ੍

ਯਸ੍ਿਮਨ੍ ਗʼਹੇ ਤ ਉਪਾਿਵਸ਼ਨ੍ ਤਦ੍ ਗʼਹੰ ਸਮਸ੍ਤੰ ਵਯ੍ਾਪ੍ਨਤ੍|
Ⅲਤਤਃ ਪਰੰ ਵਹ੍ਿਨਿਸ਼ਖਾਸਵ੍ਰੂਪਾ ਿਜਹਾਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ਕ੍ਸ਼਼ੀਭੂਯ ਿਵਭਕ੍ਤਾਃ ਸਤਯ੍ਃ ਪਰ੍ਿਤਜਨਰ੍ੱਧਵ੍ੇ ਸ੍ਥਿਗਤਾ ਅਭੂਵਨ੍|
Ⅳ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸਰ੍ੱਵੇ ਪਿਵਤੇਣਾਤ੍ਮਨਾ ਪਿਰਪੂਰ੍ਣਾਃ ਸਨ੍ਤ ਆਤ੍ਮਾ ਯਥਾ ਵਾਿਚਤਵਾਨ੍

ਤਦਨੁਸਾਰੇਣਾਨਯ੍ਦੇਸ਼ੀਯਾਨਾਂ ਭਾਸ਼਼ਾ ਉਕ੍ਤਵਨ੍ਤਃ|
Ⅴ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਮਯੇ ਪʼਿਥਵੀਸ੍ਥਸਰ੍ੱਵਦੇਸ਼ੇਭਯ੍ੋ ਿਯਹੂਦੀਯਮਤਾਵਲਮ੍ਿਬਨ ਭਕ੍ਤਲੋਕਾ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਿਮ ਪਰ੍ਾਵਸਨ੍;
Ⅵਤਸਯ੍ਾਃ ਕਥਾਯਾਃ ਿਕੰਵਦਨ੍ਤਯ੍ਾ ਜਾਤਤਾਤ੍ ਸਰ੍ੱਵੇ ਲੋਕਾ ਿਮਿਲਤਾ ਿਨਜਿਨਜਭਾਸ਼਼ਯਾ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਣਾਂ ਕਥਾਕਥਨੰ

ਸ਼ਤਾ ਸਮੁਿਦਗ੍ਨਾ ਅਭਵਨ੍|
Ⅶ ਸਰ੍ੱਵਏਵ ਿਵਸ੍ਮਯਾਪੰਨਾ ਆਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯਾਿਨਤਾਸ਼੍ਚ ਸਨ੍ਤਃ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਉਕ੍ਤਵਨ੍ਤਃ ਪਸ਼ਯ੍ਤ ਯੇ ਕਥਾਂ

ਕਥਯਨ੍ਿਤ ਤੇ ਸਰ੍ੱਵੇ ਗਾਲੀਲੀਯਲੋਕਾਃ ਿਕੰ ਨ ਭਵਨ੍ਿਤ?
Ⅷ ਤਿਰ ਵਯੰ ਪਰ੍ਤਯ੍ੇਕਸ਼ਃ ਸਵ੍ਸਵ੍ਜਨ੍ਮਦੇਸ਼ੀਯਭਾਸ਼਼ਾਿਭਃ ਕਥਾ ਏਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸ਼ʼਣੁਮਃ ਿਕਿਮਦੰ?
Ⅸ ਪਾਰ੍ਥੀ-ਮਾਦੀ-ਅਰਾਮ੍ਨਹਰਿਯਮ੍ਦੇਸ਼ਿਨਵਾਿਸਮਨ ਿਯਹੂਦਾ-ਕੱਪਦਿਕਯਾ-ਪਨ੍ਤ-ਆਿਸ਼ਯਾ-
Ⅹ ਫਿਗਯਾ-ਪਮ੍ਫੁਿਲਯਾ-ਿਮਸਰਿਨਵਾਿਸਨਃ ਕੁਰੀਣੀਿਨਕਟਵਰ੍ੱਿਤਲੂਬੀਯਪਰ੍ਦੇਸ਼ਿਨਵਾਿਸਨ ਰੋਮਨਗਰਾਦ੍

ਆਗਤਾ ਿਯਹੂਦੀਯਲੋਕਾ ਿਯਹੂਦੀਯਮਤਗਰ੍ਾਿਹਣਃ ੀਤੀਯਾ ਅਰਾਬੀਯਾਦਯੋ ਲੋਕਾਸ਼੍ਚ ਯੇ ਵਯਮ੍
Ⅺ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਿਨਜਿਨਜਭਾਸ਼਼ਾਿਭਰੇਤੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੀਯਮਹਾਕਰ੍ੰਮਵਯ੍ਾਖਯ੍ਾਨੰ ਸ਼ʼਣੁਮਃ|
Ⅻ ਇੱਥੰ ਤੇ ਸਰ੍ੱਵਏਵ ਿਵਸ੍ਮਯਾਪੰਨਾਃ ਸਨ੍ਿਦਗ੍ਧਿਚੱਤਾਃ ਸਨ੍ਤਃ ਪਰਸ੍ਪਰਮੂਚੁਃ, ਅਸਯ੍ ਕੋ ਭਾਵਃ?
ⅩⅢ ਅਪਰੇ ਕੇਿਚਤ੍ ਪਿਰਹਸਯ੍ ਕਿਥਤਵਨ੍ਤ ਏਤੇ ਨਵੀਨਦਾਕ੍ਸ਼਼ਾਰਸੇਨ ਮੱਤਾ ਅਭਵਨ੍|
ⅩⅣ ਤਦਾ ਿਪਤਰ ਏਕਾਦਸ਼ਿਭ ਰ੍ਜਨੈਃ ਸਾਕੰ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ ਤਾੱਲੋਕਾਨ੍ ਉੱਚੈਃਕਾਰਮ੍ ਅਵਦਤ੍, ਹੇ ਿਯਹੂਦੀਯਾ ਹੇ

ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ਿਨਵਾਿਸਨਃ ਸਰ੍ੱਵ,ੇ ਅਵਧਾਨੰ ਕʼਤਾ ਮਦੀਯਵਾਕਯ੍ੰ ਬੁਧਯ੍ਧਵ੍ੰ|
ⅩⅤਇਦਾਨੀਮ੍ ਏਕਯਾਮਾਦ੍ ਅਿਧਕਾ ਵੇਲਾ ਨਾਸ੍ਿਤ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਯੂਯੰ ਯਦ੍ ਅਨੁਮਾਥ ਮਾਨਵਾ ਇਮੇ ਮਦਯ੍ਪਾਨੇਨ

ਮੱਤਾਸ੍ਤੰਨ|
ⅩⅥ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੋਯੇਲ੍ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਕ੍ਤੈਤਦਾਕਯ੍ਮੁਕ੍ਤੰ ਯਥਾ,
ⅩⅦ ਈਸ਼ਵ੍ਰਃ ਕਥਯਾਮਾਸ ਯੁਗਾਨ੍ਤਸਮਯੇ ਤਹਮ੍| ਵਰ੍ਿਸ਼਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ ਸਵ੍ਮਾਤ੍ਮਾਨੰ ਸਰ੍ੱਵਪਰ੍ਾਣਯ੍ੁਪਿਰ ਧਵਮ੍|

ਭਾਿਵਵਾਕਯ੍ੰ ਵਿਦਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਕਨਯ੍ਾਃ ਪੁਤਾਸ਼੍ਚ ਵਸ੍ਤੁਤਃ| ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਦੇਸ਼ਞ੍ਚ ਪਰ੍ਾਪ੍ਸਯ੍ਨ੍ਿਤ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਯੁਵਮਾਨਵਾਃ|
ਤਥਾ ਪਰ੍ਾਚੀਨਲੋਕਾਸ੍ਤੁ ਸਵ੍ਪ੍ਨਾਨ੍ ਦਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਿਨਸ਼੍ਿਚਤੰ|

ⅩⅧ ਵਰ੍ਿਸ਼਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ ਤਦਾਤ੍ਮਾਨੰ ਦਾਸਦਾਸੀਜਨਿਪਿਰ| ਤੇਨੈਵ ਭਾਿਵਵਾਕਯ੍ੰ ਤੇ ਵਿਦਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਿਹ ਸਰ੍ੱਵਸ਼ਃ|
ⅩⅨ ਊਰ੍ੱਧਵ੍ਸ੍ਥੇ ਗਗਣੇ ਚੈਵ ਨੀਚਸ੍ਥੇ ਪʼਿਥਵੀਤਲੇ| ਸ਼ੋਿਣਤਾਿਨ ਬʼਹਦ੍ਭਾਨੂਨ੍ ਘਨਧੂਮਾਿਦਕਾਿਨ ਚ|

ਿਚਹ੍ਨਾਿਨ ਦਰ੍ਸ਼ਿਯਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ ਮਹਾਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯਿ ਯਾਸ੍ਤਥਾ|
ⅩⅩ ਮਹਾਭਯਾਨਕਸਯ੍ੈਵ ਤੱਿਦਨਸਯ੍ ਪਰੇਿਸ਼ਤੁਃ| ਪੁਰਾਗਮਾਦ੍ ਰਿਵਃ ਕʼਸ਼਼੍ਣੋ ਰਕ੍ਤਸ਼੍ਚਨ੍ਦੋ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਤਃ|
ⅩⅪ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਃ ਪਰਮੇਸ਼ਸਯ੍ ਨਾਮ੍ਿਨ ਸਮ੍ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਿਯਸ਼਼ਯ੍ਤ|ੇ ਸਏਵ ਮਨੁਜੋ ਨੂਨੰ ਪਿਰਤਾਤੋ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ||
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ⅩⅫ ਅਤੋ ਹੇ ਇਸਰ੍ਾਯੇਲੰਸ਼ੀਯਲੋਕਾਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਕਥਾਯਾਮੇਤਸਯ੍ਾਮ੍ ਮਨ ਿਨਧੱਧਵ੍ੰ ਨਾਸਰਤੀਯੋ ਯੀਸ਼ੁਰੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍
ਮਨਨੀਤਃ ਪੁਮਾਨ੍ ਏਤਦ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸ੍ਤਤ੍ਕʼਤੈਰਾਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯਾਦ੍ਭੁਤਕਰ੍ੰਮਿਭ ਰ੍ਲਕ੍ਸ਼਼ਣੈਸ਼੍ਚ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਦੇਵ
ਪਰ੍ਿਤਪਾਿਦਤਵਾਨ੍ ਇਿਤ ਯੂਯੰ ਜਾਨੀਥ|

ⅩⅩⅢਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਯੀਸ਼ੌ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਪੂਰ੍ੱਵਿਨਸ਼੍ਿਚਤਮਨ੍ਤਣਾਿਨਰੂਪਣਾਨੁਸਾਰੇਣ ਮʼਤਯ੍ੌ ਸਮਰ੍ਿਪਤੇ ਸਿਤ ਯੂਯੰ ਤੰ
ਧʼਤਾ ਦੁਸ਼਼੍ਟਲੋਕਾਨਾਂ ਹਸ੍ਤੈਃ ਕਸ਼ੇ ਿਵਿਧਤਾਹਤ|

ⅩⅩⅣ ਿਕਨ੍ਤੀਸ਼ਵ੍ਰਸ੍ਤੰ ਿਨਧਨਸਯ੍ ਬਨ੍ਧਨਾਨ੍ਮੋਚਿਯਤਾ ਉਦਸ੍ਥਾਪਯਤ੍ ਯਤਃ ਸ ਮʼਤਯ੍ੁਨਾ
ਬੱਧਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਤੀਿਤ ਨ ਸਮ੍ਭਵਿਤ|

ⅩⅩⅤ ਏਤਸ੍ਿਤਨ੍ ਦਾਯੂਦਿਪ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਯਥਾ, ਸਰ੍ੱਵਦਾ ਮਮ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾੱਤੰ ਸ੍ਥਾਪਯ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰੰ| ਸ੍ਿਥਤੇ
ਮੱਦਕ੍ਿਸ਼਼ਣੇ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸ੍ਖਿਲਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ ਤਹੰ ਨਿਹ|

ⅩⅩⅥ ਆਨਨ੍ਿਦਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਤੱਧੇਤੋ ਰ੍ਮਾਮਕੀਨੰ ਮਨਸ੍ਤੁ ਵੈ| ਆਹ੍ਲਾਿਦਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਿਜਹਾਿਪ ਮਦੀਯਾ ਤੁ ਤਥੈਵ ਚ|
ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਸ਼ਯਾ ਸ਼ਰੀਰਨ੍ਤੁ ਮਦੀਯੰ ਵੈਸ਼ਿਯਸ਼਼ਯ੍ਤੇ|

ⅩⅩⅦਪਰਲੋਕੇ ਯਤੋ ਹੇਤੋਸ੍ਤੰ ਮਾਂ ਨੈਵ ਿਹ ਤਯ੍ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਿਸ| ਸਵ੍ਕੀਯੰ ਪੁਣਯ੍ਵਨ੍ਤੰ ਤੰ ਕ੍ਸ਼਼ਿਯਤੁੰ ਨੈਵ ਦਾਸਯ੍ਿਸ| ਏਵੰ
ਜੀਵਨਮਾਰ੍ਗੰ ਤੰ ਮਾਮੇਵ ਦਰ੍ਸ਼ਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਸ|

ⅩⅩⅧ ਸਵ੍ਸੰਮੁਖੇ ਯ ਆਨਨ੍ਦੋ ਦਕ੍ਿਸ਼਼ਣੇ ਸਵ੍ਸਯ੍ ਯਤ੍ ਸੁਖ|ੰ ਅਨਨ੍ਤੰ ਤੇਨ ਮਾਂ ਪੂਰ੍ਣੰ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਿਸ ਨ ਸੰਸ਼ਯਃ||
ⅩⅩⅨ ਹੇ ਭਾਤਰੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਤਸਯ੍ ਪੂਰ੍ੱਵਪੁਰੁਸ਼਼ਸਯ੍ ਦਾਯੂਦਃ ਕਥਾਂ ਸ੍ਪਸ਼਼੍ਟੰ ਕਥਿਯਤੁੰ ਮਾਮ੍ ਅਨੁਮਨਯ੍ਧਵ੍ੰ, ਸ

ਪਰ੍ਾਣਾਨ੍ ਤਯ੍ਕ੍ਤਾ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨੇ ਸ੍ਥਾਿਪਤੋਭਵਦ੍ ਅਦਯ੍ਾਿਪ ਤਤ੍ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਸੰਿਨਧੌ ਿਵਦਯ੍ਤੇ|
ⅩⅩⅩ ਫਲਤੋ ਲੌਿਕਕਭਾਵੇਨ ਦਾਯੂਦੋ ਵੰਸ਼ੇ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੰ ਜਨ੍ਮ ਗਰ੍ਾਹਿਯਤਾ ਤਸਯ੍ੈਵ ਿਸੰਹਾਸਨੇ ਸਮੁਵੇਸ਼਼੍ਟੁੰ

ਤਮੁੱਥਾਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰਃ ਸ਼ਪਥੰ ਕੁਤਾ ਦਾਯੂਦਃ ਸਮੀਪ ਇਮਮ੍ ਅਙ੍ਗੀਕਾਰੰ ਕʼਤਵਾਨ੍,
ⅩⅩⅪ ਇਿਤ ਜ੍ਞਾਤਾ ਦਾਯੂਦ੍ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਦੀ ਸਨ੍ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਤ੍ਕਾਲੀਯਜ੍ਞਾਨੇਨ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੋੱਥਾਨੇ ਕਥਾਿਮਮਾਂ

ਕਥਯਾਮਾਸ ਯਥਾ ਤਸਯ੍ਾਤ੍ਮਾ ਪਰਲੋਕੇ ਨ ਤਯ੍ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਤਸਯ੍ ਸ਼ਰੀਰਞ੍ਚ ਨ ਕ੍ਸ਼਼ੇਸ਼਼ਯ੍ਿਤ;
ⅩⅩⅫ ਅਤਃ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰ ਏਨੰ ਯੀਸ਼ੁੰ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਦ੍ ਉਦਸ੍ਥਾਪਯਤ੍ ਤਤ ਵਯੰ ਸਰ੍ੱਵੇ ਸਾਕ੍ਿਸ਼਼ਣ ਆਸ੍ਮਹ|ੇ
ⅩⅩⅩⅢ ਸ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਦਕ੍ਿਸ਼਼ਣਕਰੇਣੋਂਨਿਤੰ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ ਪਿਵਤ ਆਤ੍ਿਮਨ ਿਪਤਾ ਯਮਙ੍ਗੀਕਾਰੰ ਕʼਤਵਾਨ੍ ਤਸਯ੍

ਫਲੰ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ ਯਤ੍ ਪਸ਼ਯ੍ਥ ਸ਼ʼਣੁਥ ਚ ਤਦਵਰ੍ਸ਼਼ਤ੍|
ⅩⅩⅩⅣ ਯਤੋ ਦਾਯੂਦ੍ ਸਵ੍ਰ੍ਗੰ ਨਾਰੁਰੋਹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸਵ੍ਯਮ੍ ਇਮਾਂ ਕਥਾਮ੍ ਅਕਥਯਦ੍ ਯਥਾ, ਮਮ ਪਰ੍ਭੁਿਮਦੰ

ਵਾਕਯ੍ਮਵਦਤ੍ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰਃ|
ⅩⅩⅩⅤ ਤਵ ਸ਼ਤਨਹੰ ਯਾਵਤ੍ ਪਾਦਪੀਠੰ ਕਰੋਿਮ ਨ| ਤਾਵਤ੍ ਕਾਲੰ ਮਦੀਯੇ ਤੰ ਦਕ੍ਸ਼਼ਵਾਰ੍ਸ਼ਵ੍ ਉਪਾਿਵਸ਼|
ⅩⅩⅩⅥ ਅਤੋ ਯੰ ਯੀਸ਼ੁੰ ਯੂਯੰ ਕਸ਼(ੇਅ)ਹਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰਸ੍ਤੰ ਪਰ੍ਭੁਤਾਿਭਿਸ਼਼ਕ੍ਤਤਪਦੇ ਨਯ੍ਯੁੰਕ੍ਤੇਿਤ ਇਸਰ੍ਾਯੇਲੀਯਾ

ਲੋਕਾ ਿਨਸ਼੍ਿਚਤੰ ਜਾਨਨ੍ਤ|ੁ
ⅩⅩⅩⅦ ਏਤਾਦʼਸ਼ੀਂ ਕਥਾਂ ਸ਼ਤਾ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਹʼਦਯਾਨਾਂ ਿਵਦੀਰ੍ਣਤਾਤ੍ ਤੇ ਿਪਤਰਾਯ ਤਦਨਯ੍ਪਰ੍ੇਿਰਤੇਭਯ੍ਸ਼੍ਚ

ਕਿਥਤਵਨ੍ਤਃ, ਹੇ ਭਾਤʼਗਣ ਵਯੰ ਿਕੰ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਾਮਃ?
ⅩⅩⅩⅧ ਤਤਃ ਿਪਤਰਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵਦਦ੍ ਯੂਯੰ ਸਰ੍ੱਵੇ ਸਵ੍ੰ ਸਵ੍ੰ ਮਨਃ ਪਿਰਵਰ੍ੱਤਯਧਵ੍ੰ ਤਥਾ ਪਾਪਮੋਚਨਾਰ੍ਥੰ

ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਨਾਮ੍ਨਾ ਮੱਿਜਤਾਸ਼੍ਚ ਭਵਤ, ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਦਾਨਰੂਪੰ ਪਿਰਤਮ੍ ਆਤ੍ਮਾਨੰ ਲਪ੍ਸਯ੍ਥ|
ⅩⅩⅩⅨ ਯਤੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਤ੍ਸਨ੍ਤਾਨਾਨਾਞ੍ਚ ਦੂਰਸ੍ਥਸਰ੍ੱਵਲੋਕਾਨਾਞ੍ਚ ਿਨਿਮੱਤਮ੍ ਅਰ੍ਥਾਦ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ

ਪਰ੍ਭੁਃ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰੋ ਯਾਵਤੋ ਲਾਕਾਨ੍ ਆਹਾਸਯ੍ਿਤ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਿਨਿਮੱਤਮ੍ ਅਯਮਙ੍ਗੀਕਾਰ ਆਸ੍ਤੇ|
ⅩⅬ ਏਤਦਨਯ੍ਾਿਭ ਰ੍ਬਹੁਕਥਾਿਭਃ ਪਰ੍ਮਾਣੰ ਦਤਾਕਥਯਤ੍ ਏਤੇਭਯ੍ੋ ਿਵਪਥਗਾਿਮਭਯ੍ੋ ਵਰ੍ੱਤਮਾਨਲੋਕੇਭਯ੍ਃ ਸਵ੍ਾਨ੍

ਰਕ੍ਸ਼਼ਤ|
ⅩⅬⅠ ਤਤਃ ਪਰੰ ਯੇ ਸਾਨਨ੍ਦਾਸ੍ਤਾਂ ਕਥਾਮ੍ ਅਗʼਹ੍ਲਨ੍ ਤੇ ਮੱਿਜਤਾ ਅਭਵਨ੍| ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਦਵਸੇ ਪਰ੍ਾਯੇਣ ਤੀਿਣ

ਸਹਸਰ੍ਾਿਣ ਲੋਕਾਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸਪਕ੍ਸ਼਼ਾਃ ਸਨ੍ਤਃ
ⅩⅬⅡ ਪਰ੍ੇਿਰਤਾਨਾਮ੍ ਉਪਦੇਸ਼ੇ ਸਙ੍ਗਤੌ ਪੂਪਭਞ੍ਜਨੇ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਾਸੁ ਚ ਮਨਃਸੰਯੋਗੰ ਕʼਤਾਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍|
ⅩⅬⅢ ਪਰ੍ੇਿਰਤੈ ਰ੍ਨਾਨਾਪਰ੍ਕਾਰਲਕ੍ਸ਼਼ਣੇਸ਼਼ੁ ਮਹਾਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯਕਰ੍ਮਮਸੁ ਚ ਦਰ੍ਿਸ਼ਤੇਸ਼਼ੁ ਸਰ੍ੱਵਲੋਕਾਨਾਂ ਭਯਮੁਪਸ੍ਿਥਤੰ|
ⅩⅬⅣ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਕਾਿਰਣਃ ਸਰ੍ੱਵ ਚ ਸਹ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨਤਃ| ਸਵ੍ੇਸ਼਼ਾਂ ਸਰ੍ੱਵਾਃ ਸਮ੍ਪੱਤੀਃ ਸਾਧਾਰਣਯ੍ੇਨ

ਸ੍ਥਾਪਿਯਤਾਭੁਞ੍ਜਤ|
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ⅩⅬⅤ ਫਲਤੋ ਗʼਹਾਿਣ ਦਵਯ੍ਾਿਣ ਚ ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ ਿਵ ੀਯ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਸਵ੍ਸਵ੍ਪਰ੍ਯੋਜਨਾਨੁਸਾਰੇਣ ਿਵਭਜਯ੍
ਸਰ੍ੱਵੇਭਯ੍(ੋਅ)ਦਦਨ੍|

ⅩⅬⅥਸਰ੍ੱਵ ਏਕਿਚੱਤੀਭੂਯ ਿਦਨੇ ਿਦਨੇ ਮਨ੍ਿਦਰੇ ਸਨ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਮਾਨਾ ਗʼਹੇ ਗʼਹੇ ਚ ਪੂਪਾਨਭਞ੍ਜਨ੍ਤਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍
ਧਨਯ੍ਵਾਦੰ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਤੋ ਲੋਕੈਃ ਸਮਾਦʼਤਾਃ ਪਰਮਾਨਨ੍ਦੇਨ ਸਰਲਾਨ੍ਤਃਕਰਣੇਨ ਭੋਜਨੰ ਪਾਨਞ੍ਚਕੁਰ੍ੱਵਨ੍|

ⅩⅬⅦ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰੋ ਿਦਨੇ ਿਦਨੇ ਪਿਰਤਾਣਭਾਜਨੈ ਰ੍ਮਣ੍ਡਲੀਮ੍ ਅਵਰ੍ੱਧਯਤ੍|

Ⅲ
Ⅰ ਤʼਤੀਯਯਾਮਵੇਲਾਯਾਂ ਸਤਯ੍ਾਂ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਾਯਾਃ ਸਮਯੇ ਿਪਤਰਯੋਹਨੌ ਸਮ੍ਭੂਯ ਮਨ੍ਿਦਰੰ ਗੱਛਤਃ|
Ⅱ ਤਸ੍ਿਮੰਨੇਵ ਸਮਯੇ ਮਨ੍ਿਦਰਪਰ੍ਵੇਸ਼ਕਾਨਾਂ ਸਮੀਪੇ ਿਭਕ੍ਸ਼਼ਾਰਣਾਰ੍ਥੰ ਯੰ ਜਨ੍ਮਖਞ੍ਜਮਾਨੁਸ਼਼ੰ ਲੋਕਾ ਮਨ੍ਿਦਰਸਯ੍

ਸੁਨ੍ਦਰਨਾਮ੍ਿਨ ਦਾਰੇ ਪਰ੍ਿਤਿਦਨਮ੍ ਅਸ੍ਥਾਪਯਨ੍ ਤੰ ਵਹਨ੍ਤਸ੍ਤਦਾਰੰ ਆਨਯਨ੍|
Ⅲ ਤਦਾ ਿਪਤਰਯੋਹਨੌ ਮਨ੍ਿਤਰੰ ਪਰ੍ਵੇਸ਼਼੍ਟਮੁ੍ ਉਦਯ੍ਤੌ ਿਵਲੋਕਯ੍ ਸ ਖਞ੍ਜਸ੍ਤੌ ਿਕਞ੍ਿਚਦ੍ ਿਭਕ੍ਿਸ਼਼ਤਵਾਨ੍|
Ⅳ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਯੋਹਨਾ ਸਿਹਤਃ ਿਪਤਰਸ੍ਤਮ੍ ਅਨਨਯ੍ਦʼਸ਼਼੍ਟਯ੍ਾ ਿਨਰੀਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ ਪਰ੍ੋਕ੍ਤਵਾਨ੍ ਆਵਾਂ ਪਰ੍ਿਤ ਦʼਸ਼਼੍ਿਟੰ

ਕੁਰ|ੁ
Ⅴ ਤਤਃ ਸ ਿਕਞ੍ਿਚਤ੍ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਯ੍ਾਸ਼ਯਾ ਤੌ ਪਰ੍ਿਤ ਦʼਸ਼਼੍ਿਟੰ ਕʼਤਵਾਨ੍|
Ⅵ ਤਦਾ ਿਪਤਰੋ ਗਿਦਤਵਾਨ੍ ਮਮ ਿਨਕਟੇ ਸਵ੍ਰ੍ਣਰੂਪਯ੍ਾਿਦ ਿਕਮਿਪ ਨਾਸ੍ਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਦਾਸ੍ਤੇ ਤਦ੍ ਦਦਾਿਮ

ਨਾਸਰਤੀਯਸਯ੍ ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਨਾਮ੍ਨਾ ਤਮੁੱਥਾਯ ਗਮਨਾਗਮਨੇ ਕੁਰੁ|
Ⅶ ਤਤਃ ਪਰੰ ਸ ਤਸਯ੍ ਦਕ੍ਿਸ਼਼ਣਕਰੰ ਧʼਤਾ ਤਮ੍ ਉਦਤੋਲਯਤ੍; ਤੇਨ ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼਼ਣਾਤ੍ ਤਸਯ੍ ਜਨਸਯ੍

ਪਾਦਗੁਲ੍ਫਯੋਃ ਸਬਲਤਾਤ੍ ਸ ਉੱਲਮ੍ਫਯ੍ ਪਰ੍ੋੱਥਾਯ ਗਮਨਾਗਮਨੇ (ਅ)ਕਰੋਤ੍|
Ⅷ ਤਤੋ ਗਮਨਾਗਮਨੇ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ ਉੱਲਮ੍ਫਨ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੰ ਧਨਯ੍ੰ ਵਦਨ੍ ਤਾਭਯ੍ਾਂ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਮਨ੍ਿਦਰੰ ਪਰ੍ਾਿਵਸ਼ਤ੍|
Ⅸ ਤਤਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਲੋਕਾਸ੍ਤੰ ਗਮਨਾਗਮਨੇ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਤਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੰ ਧਨਯ੍ੰ ਵਦਨ੍ਤਞ੍ਚ ਿਵਲੋਕਯ੍
Ⅹਮਨ੍ਿਦਰਸਯ੍ ਸੁਨ੍ਦਰੇ ਦਾਰੇ ਯ ਉਪਿਵਸ਼ਯ੍ ਿਭਕ੍ਿਸ਼਼ਤਵਾਨ੍ ਸਏਵਾਯਮ੍ਇਿਤ ਜ੍ਞਾਤਾ ਤੰ ਪਰ੍ਿਤ ਤਯਾ ਘਟਨਯਾ

ਚਮਤ੍ਕʼਤਾ ਿਵਸ੍ਮਯਾਪੰਨਾਸ਼੍ਚਾਭਵਨ੍|
Ⅺ ਯਃ ਖਞ੍ਜਃ ਸਵ੍ਸ੍ਥੋਭਵਤ੍ ਤੇਨ ਿਪਤਰਯੋਹਨਃ ਕਰਯੋਰ੍ਧ੍ਟਤਯੋਃ ਸਤੋਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਲੋਕਾ ਸੰਿਨਿਧਮ੍ ਆਗੱਛਨ੍|
Ⅻ ਤਦ੍ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਿਪਤਰਸ੍ਤੇਭਯ੍ੋ(ਅ)ਕਥਯਤ੍, ਹੇ ਇਸਰ੍ਾਯੇਲੀਯਲੋਕਾ ਯੂਯੰ ਕੁਤੋ (ਅ)ਨੇਨਾਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯੰ ਮਨਯ੍ਧਵ੍?ੇ

ਆਵਾਂ ਿਨਜਸ਼ਕ੍ਤਯ੍ਾ ਯਦਾ ਿਨਜਪੁਣਯ੍ੇਨ ਖਞ੍ਜਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਮੇਨੰ ਗਿਮਤਵਨ੍ਤਾਿਵਿਤ ਿਚਨ੍ਤਿਯਤਾ ਆਵਾਂ ਪਰ੍ਿਤ
ਕੁਤੋ(ਅ)ਨਨਯ੍ਦʼਸ਼਼੍ਿਟੰ ਕੁਰੁਥ?

ⅩⅢ ਯੰ ਯੀਸ਼ੁੰ ਯੂਯੰ ਪਰਕਰੇਸ਼਼ੁ ਸਮਾਰ੍ਪਯਤ ਤਤੋ ਯੰ ਪੀਲਾਤੋ ਮੋਚਿਯਤੁਮ੍ ਏ◌ै◌ੱਛਤ੍ ਤਥਾਿਪ ਯੂਯੰ ਤਸਯ੍
ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਨ੍ ਨਾਙ੍ਗੀਕʼਤਵਨ੍ਤਇਬਰ੍ਾਹੀਮਇਸਹ੍ਾਕੋ ਯਾਕੂਬਸ਼੍ਚੇਸ਼ਵ੍ਰੋ(ਅ)ਰ੍ਥਾਦ੍ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪੂਰ੍ੱਵਪੁਰੁਸ਼਼ਾਣਾਮ੍ਈਸ਼ਵ੍ਰਃ
ਸਵ੍ਪੁਤਸਯ੍ ਤਸਯ੍ ਯੀਸ਼ੋ ਰ੍ਮਿਹਮਾਨੰ ਪਰ੍ਾਕਾਸ਼ਯਤ੍|

ⅩⅣ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੂਯੰ ਤੰ ਪਿਵਤੰ ਧਾਰ੍ੰਿਮਕੰ ਪੁਮਾਸਂੰ ਨਾਙ੍ਗੀਕʼਤਯ੍ ਹਤਯ੍ਾਕਾਿਰਣਮੇਕੰ ਸਵ੍ੇਭਯ੍ੋ ਦਾਤੁਮ੍ ਅਯਾਚਧਵ੍ੰ|
ⅩⅤ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਤੰ ਜੀਵਨਸਯ੍ਾਿਧਪਿਤਮ੍ ਅਹਤ ਿਕਨ੍ਤੀਸ਼ਵ੍ਰਃ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਤ੍ ਤਮ੍ ਉਦਸ੍ਥਾਪਯਤ ਤਤ ਵਯੰ

ਸਾਕ੍ਿਸ਼਼ਣ ਆਸ੍ਮਹ|ੇ
ⅩⅥ ਇਮੰ ਯੰ ਮਾਨੁਸ਼਼ੰ ਯੂਯੰ ਪਸ਼ਯ੍ਥ ਪਿਰਿਚਨੁਥ ਚ ਸ ਤਸਯ੍ ਨਾਮ੍ਿਨ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਕਰਣਾਤ੍ ਚਲਨਸ਼ਕ੍ਿਤੰ

ਲਬ੍ਧਵਾਨ੍ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਤਸਯ੍ਯੋ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਃ ਸ ਤੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਰੂਪੇਣ ਸਵ੍ਸ੍ਥਮ੍ਅਕਾਰ੍ਸ਼਼ੀਤ੍|
ⅩⅦ ਹੇ ਭਾਤਰੋ ਯੂਯੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਅਿਧਪਤਯਸ਼੍ਚ ਅਜ੍ਞਾਤਾ ਕਰ੍ੰਮਾਣਯ੍ੇਤਾਿਨ ਕʼਤਵਨ੍ਤ ਇਦਾਨੀਂ ਮਮੈਸ਼਼ ਬੋਧੋ

ਜਾਯਤ|ੇ
ⅩⅧ ਿਕਨ੍ਤੀਸ਼ਵ੍ਰਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਦੁਃਖਭੋਗੇ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਨਾਂ ਮੁਖੇਭਯ੍ੋ ਯਾਂ ਯਾਂ ਕਥਾਂ ਪੂਰ੍ੱਵਮਕਥਯਤ੍ ਤਾਃ ਕਥਾ

ਇੱਥੰ ਿਸੱਧਾ ਅਕਰੋਤ੍|
ⅩⅨ ਅਤਃ ਸਵ੍ੇਸ਼਼ਾਂ ਪਾਪਮੋਚਨਾਰ੍ਥੰ ਖੇਦੰ ਕʼਤਾ ਮਨਾਿਂਸ ਪਿਰਵਰ੍ੱਤਯਧਵ੍ੰ, ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਾਤ੍ ਸਾਨ੍ਤਨਾਪਰ੍ਾਪ੍ਤੇਃ

ਸਮਯ ਉਪਸ੍ਥਾਸਯ੍ਿਤ;
ⅩⅩ ਪੁਨਸ਼੍ਚ ਪੂਰ੍ੱਵਕਾਲਮ੍ ਆਰਭਯ੍ ਪਰ੍ਚਾਿਰਤੋ ਯੋ ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਤਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਪਰ੍ੇਸ਼਼ਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
ⅩⅪ ਿਕਨ੍ਤੁ ਜਗਤਃ ਸʼਸ਼਼੍ਿਟਮਾਰਭਯ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ ਿਨਜਪਿਵਤਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਗਣੋਨ ਯਥਾ ਕਿਥਤਵਾਨ੍

ਤਦਨੁਸਾਰੇਣ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਕਾਰ੍ੱਯਾਣਾਂ ਿਸੱਿਧਪਰ੍ੱਯਨ੍ਤੰ ਤੇਨ ਸਵ੍ਰ੍ਗੇ ਵਾਸਃ ਕਰ੍ੱਤਵਯ੍ਃ|
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ⅩⅫ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਪਰ੍ਭੁਃ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਭਾਤʼਗਣਮਧਯ੍ਾਤ੍ ਮਤ੍ਸਦʼਸ਼ੰ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਕ੍ਤਾਰਮ੍
ਉਤ੍ਪਾਦਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ, ਤਤਃ ਸ ਯਤ੍ ਿਕਞ੍ਿਚਤ੍ ਕਥਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਤਤ ਯੂਯੰ ਮਨਾਿਂਸ ਿਨਧੱਧਵ੍ੰ|

ⅩⅩⅢ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਪਰ੍ਾਣੀ ਤਸਯ੍ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਨਃ ਕਥਾਂ ਨ ਗਰ੍ਹੀਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਸ ਿਨਜਲੋਕਾਨਾਂ ਮਧਯ੍ਾਦ੍
ਉੱਛੇਤ੍ਸਯ੍ਤੇ," ਇਮਾਂ ਕਥਾਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪੂਰ੍ੱਵਪੁਰੁਸ਼਼ੇਭਯ੍ਃ ਕੇਵਲੋ ਮੂਸਾਃ ਕਥਯਾਮਾਸ ਇਿਤ ਨਿਹ,

ⅩⅩⅣ ਿਸ਼ਮੂਯੇਲ੍ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਨਮ੍ ਆਰਭਯ੍ ਯਾਵਨ੍ਤੋ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਕਯ੍ਮ੍ ਅਕਥਯਨ੍ ਤੇ ਸਰ੍ੱਵਏਵ
ਸਮਯਸਯ੍ੈਤਸਯ੍ ਕਥਾਮ੍ ਅਕਥਯਨ੍|

ⅩⅩⅤਯੂਯਮਿਪ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਨਾਂ ਸਨ੍ਤਾਨਾਃ, "ਤਵ ਵੰਸ਼ੋਦ੍ਭਵਪੁੰਸਾ ਸਰ੍ੱਵਦੇਸ਼ੀਯਾ ਲੋਕਾਆਿਸ਼ਸ਼਼ੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਾ
ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ", ਇਬਰ੍ਾਹੀਮੇ ਕਥਾਮੇਤਾਂ ਕਥਿਯਤਾ ਈਸ਼ਵ੍ਰੋਸ੍ਮਾਕੰ ਪੂਰ੍ੱਵਪੁਰੁਸ਼਼ੈਃ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਯੰ ਿਨਯਮੰ ਸ੍ਿਥਰੀਕʼਤਵਾਨ੍
ਤਸਯ੍ ਿਨਯਮਸਯ੍ਾਿਧਕਾਿਰਣੋਿਪ ਯੂਯੰ ਭਵਥ|

ⅩⅩⅥ ਅਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ ਿਨਜਪੁਤੰ ਯੀਸ਼ੁਮ੍ ਉੱਥਾਪਯ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਸਵ੍ਸਵ੍ਪਾਪਾਤ੍ ਪਰਾਵਰ੍ੱਤਯ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਭਯ੍ਮ੍
ਆਿਸ਼ਸ਼਼ੰ ਦਾਤੁੰ ਪਰ੍ਥਮਤਸ੍ਤੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਿਨਕਟੰ ਪਰ੍ੇਿਸ਼਼ਤਵਾਨ੍|

Ⅳ
Ⅰ ਯਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਮਯੇ ਿਪਤਰਯੋਹਨੌ ਲੋਕਾਨ੍ ਉਪਿਦਸ਼ਤਸ੍ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਮਯੇ ਯਾਜਕਾ ਮਨ੍ਿਦਰਸਯ੍ ਸੇਨਾਪਤਯਃ

ਿਸਦੂਕੀਗਣਸ਼੍ਚ
Ⅱ ਤਯੋਰ੍ ਉਪਦੇਸ਼ਕਰਣੇ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ੋੱਥਾਨਮ੍ ਉਪਲਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਮʼਤਾਨਾਮ੍ ਉੱਥਾਨਪਰ੍ਸ੍ਤਾਵੇ ਚ ਵਯ੍ਗਰ੍ਾਃ

ਸਨ੍ਤਸ੍ਤਾਵਪੁਾਗਮਨ੍|
Ⅲ ਤੌ ਧʼਤਾ ਿਦਨਾਵਸਾਨਕਾਰਣਾਤ੍ ਪਰਿਦਨਪਰ੍ੱਯਨਨ੍ਤੰ ਰੁੱਧਵ੍ਾ ਸ੍ਥਾਿਪਤਵਨ੍ਤਃ|
Ⅳ ਤਥਾਿਪ ਯੇ ਲੋਕਾਸ੍ਤਯੋਰੁਪਦੇਸ਼ਮ੍ ਅਸ਼ʼਣਨ੍ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਪਰ੍ਾਯੇਣ ਪਞ੍ਚਸਹਸਰ੍ਾਿਣ ਜਨਾ ਵਯ੍ਸ਼ਵ੍ਸਨ੍|
Ⅴ ਪਰ(ੇਅ)ਹਿਨ ਅਿਧਪਤਯਃ ਪਰ੍ਾਚੀਨਾ ਅਧਯ੍ਾਪਕਾਸ਼੍ਚ ਹਾਨਨਨਾਮਾ ਮਹਾਯਾਜਕਃ
Ⅵ ਿਕਯਫਾ ਯੋਹਨ੍ ਿਸਕਨ੍ਦਰ ਇਤਯ੍ਾਦਯੋ ਮਹਾਯਾਜਕਸਯ੍ ਜ੍ਞਾਤਯਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ਨਗਰੇ ਿਮਿਲਤਾਃ|
Ⅶ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਪਰ੍ੇਿਰਤੌ ਮਧਯ੍ੇ ਸ੍ਥਾਪਿਯਤਾਪʼ◌ੱਛਨ੍ ਯੁਵਾਂ ਕਯਾ ਸ਼ਕ੍ਤਯਾ ਵਾ ਕੇਨ ਨਾਮ੍ਨਾ ਕਰ੍ੰਮਾਣਯ੍ੇਤਾਿਨ

ਕੁਰੁਥਃ?
Ⅷ ਤਦਾ ਿਪਤਰਃ ਪਿਵਤੇਣਾਤ੍ਮਨਾ ਪਿਰਪੂਰ੍ਣਃ ਸਨ੍ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵਾਦੀਤ੍, ਹੇ ਲੋਕਾਨਾਮ੍ ਅਿਧਪਿਤਗਣ ਹੇ

ਇਸਰ੍ਾਯੇਲੀਯਪਰ੍ਾਚੀਨਾਃ,
Ⅸ ਏਤਸਯ੍ ਦੁਰ੍ੱਬਲਮਾਨੁਸ਼਼ਸਯ੍ ਿਹਤੰ ਯਤ੍ ਕਰ੍ੰਮਾਿ ਯਤ, ਅਰ੍ਥਾਤ੍, ਸ ਯੇਨ ਪਰ੍ਕਾਰੇਣ ਸਵ੍ਸ੍ਥੋਭਵਤ੍ ਤੱਚੇਦ੍

ਅਦਯ੍ਾਵਾਂ ਪʼ◌ੱਛਥ,
Ⅹ ਤਿਰ ਸਰ੍ੱਵ ਇਸਰ੍ਾਯੇ◌ਲेੀਯਲੋਕਾ ਯੂਯੰ ਜਾਨੀਤ ਨਾਸਰਤੀਯੋ ਯੋ ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਃ ਕਸ਼ੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਰਿਵਧਯ੍ਤ

ਯਸ਼੍ਚੇਸ਼ਵ੍ਰੇਣ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਦ੍ ਉੱਥਾਿਪਤਃ, ਤਸਯ੍ ਨਾਮ੍ਨਾ ਜਨਯੰ ਸਵ੍ਸ੍ਥਃ ਸਨ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸੰਮੁਖੇ ਪਰ੍ੋੱਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ|
Ⅺ ਿਨਚੇਤʼਿਭ ਰਯ੍ੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਰਯੰ ਯਃ ਪਰ੍ਸ੍ਤਰੋ(ਅ)ਵਜ੍ਞਾਤੋ(ਅ)ਭਵਤ੍ ਸ ਪਰ੍ਧਾਨਕੋਣਸਯ੍ ਪਰ੍ਸ੍ਤਰੋ(ਅ)ਭਵਤ੍|
Ⅻ ਤਦ੍ਿਭੰਨਾਦਪਰਾਤ੍ ਕਸ੍ਮਾਦਿਪ ਪਿਰਤਾਣੰ ਭਿਵਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ, ਯੇਨ ਤਾਣੰ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ੇਤ ਭੂਮਣ੍ਡਲਸਯ੍ਲੋਕਾਨਾਂ

ਮਧਯ੍ੇ ਤਾਦʼਸ਼ੰ ਿਕਮਿਪ ਨਾਮ ਨਾਸ੍ਿਤ|
ⅩⅢ ਤਦਾ ਿਪਤਰਯੋਹਨਰੇਤਾਦʼਸ਼ੀਮ੍ ਅਕ੍ਸ਼਼ੇਭਤਾਂ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਤਾਵਿਵਦਾਸਂੌ ਨੀਚਲੋਕਾਿਵਿਤ ਬੁੱਧਵ੍ਾ ਆਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯਮ੍

ਅਮਨਯ੍ਨ੍ਤ ਤੌ ਚ ਯੀਸ਼ੋਃ ਸਙ੍ਿਗਨੌ ਜਾਤਾਿਵਿਤ ਜ੍ਞਾਤੁਮ੍ ਅਸ਼ਕ੍ਨੁਵਨ੍|
ⅩⅣ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਾਭਯ੍ਾਂ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਤੰ ਸਵ੍ਸ੍ਥਮਾਨੁਸ਼਼ੰ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ਤੰ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਤੇ ਕਾਮਪਯ੍ਪਰਾਮ੍ਆਪੱਿਤੰ ਕਰ੍ੱਤੰ ਨਾਸ਼ਕ੍ਨੁਨ੍|
ⅩⅤ ਤਦਾ ਤੇ ਸਭਾਤਃ ਸ੍ਥਾਨਾਨ੍ਤਰੰ ਗਨ੍ਤੁੰ ਤਾਨ੍ ਆਜ੍ਞਾਪਯ੍ ਸਵ੍ਯੰ ਪਰਸ੍ਪਰਮ੍ ਇਿਤ ਮਨ੍ਤਣਾਮਕੁਰ੍ੱਵਨ੍
ⅩⅥ ਤੌ ਮਾਨਵੌ ਪਰ੍ਿਤ ਿਕੰ ਕਰ੍ੱਤਵਯ੍ੰ? ਤਾਵੇਕੰ ਪਰ੍ਿਸੱਧਮ੍ ਆਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯੰ ਕਰ੍ੰਮ ਕʼਤਵਨ੍ਤੌ ਤਦ੍

ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ਿਨਵਾਿਸਨਾਂ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਲੋਕਾਨਾਂ ਸਮੀਪੇ ਪਰ੍ਾਕਾਸ਼ਤ ਤੱਚ ਵਯਮਪਹ੍ਨਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨੁਮਃ|
ⅩⅦ ਿਕਨ੍ਤੁ ਲੋਕਾਨਾਂ ਮਧਯ੍ਮ੍ ਏਤਦ੍ ਯਥਾ ਨ ਵਯ੍ਾਪ੍ਨਿਤ ਤਦਰ੍ਥੰ ਤੌ ਭਯੰ ਪਰ੍ਦਰ੍ਸ਼ਯ੍ ਤੇਨ ਨਾਮ੍ਨਾ ਕਮਿਪ

ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ੰ ਨਪਿਦਸ਼ਤਮ੍ ਇਿਤ ਦʼਢੰ ਿਨਸ਼਼ੇਧਾਮਃ|
ⅩⅧਤਤਸ੍ਤੇ ਪਰ੍ੇਿਰਤਾਵਾਹੂਯ ਏਤਦਾਜ੍ਞਾਪਯਨ੍ਇਤਃ ਪਰੰ ਯੀਸ਼ੋ ਰ੍ਨਾਮ੍ਨਾ ਕਦਾਿਪ ਕਾਮਿਪ ਕਥਾਂ ਮਾ ਕਥਯਤੰ

ਿਕਮਿਪ ਨਪਿਦਸ਼ਞ੍ਚ|
ⅩⅨ ਤਤਃ ਿਪਤਰਯੋਹਨੌ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵਦਤਾਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ਾਜ੍ਞਾਗਰ੍ਹਣੰ ਵਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਆਜ੍ਞਾਗਰ੍ਹਣਮ੍ ਏਤਯੋ

ਰ੍ਮਧਯ੍ੇ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਗੋਚਰੇ ਿਕੰ ਿਵਿਹਤੰ? ਯੂਯੰ ਤਸਯ੍ ਿਵਵੇਚਨਾਂ ਕੁਰੁਤ|
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ⅩⅩ ਵਯੰ ਯਦ੍ ਅਪਸ਼ਯ੍ਾਮ ਯਦਸ਼ʼਣੁਮ ਚ ਤੰਨ ਪਰ੍ਚਾਰਿਯਸ਼਼ਯ੍ਾਮ ਏਤਤ੍ ਕਦਾਿਪ ਭਿਵਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ|
ⅩⅪ ਯਦਘਟਤ ਤਦ੍ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਸਰ੍ੱਵੇ ਲੋਕਾ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਗੁਣਾਨ੍ ਅਨਵਦਨ੍ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਲੋਕਭਯਾਤ੍ ਤੌ ਦਣ੍ਡਿਯਤੁੰ

ਕਮਪਯ੍ੁਪਾਯੰ ਨ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ ਤੇ ਪੁਨਰਿਪ ਤਰ੍ਜਿਯਤਾ ਤਾਵਤਯ੍ਜਨ੍|
ⅩⅫ ਯਸਯ੍ ਮਾਨੁਸ਼਼ਸਯ੍ੈਤਤ੍ ਸਵ੍ਾਸ੍ਥਯ੍ਕਰਣਮ੍ ਆਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯੰ ਕਰ੍ੰਮਾਿ ਯਤ ਤਸਯ੍ ਵਯਸ਼੍ਚਤਾਿਰੰਸ਼ਦਤ੍ਸਰਾ

ਵਯ੍ਤੀਤਾਃ|
ⅩⅩⅢ ਤਤਃ ਪਰੰ ਤੌ ਿਵਸʼਸ਼਼੍ਟੌ ਸਨ੍ਤੌ ਸਵ੍ਸਙ੍ਿਗਨਾਂ ਸੰਿਨਿਧੰ ਗਤਾ ਪਰ੍ਧਾਨਯਾਜਕੈਃ ਪਰ੍ਾਚੀਨਲੋਕੈਸ਼੍ਚ ਪਰ੍ੋਕ੍ਤਾਃ

ਸਰ੍ੱਵਾਃ ਕਥਾ ਜ੍ਞਾਿਪਤਵਨ੍ਤ|ੌ
ⅩⅩⅣਤੱਛਤਾ ਸਰ੍ੱਵ ਏਕਿਚੱਤੀਭੂਯਈਸ਼ਵ੍ਰਮੁੱਿਦਸ਼ਯ੍ ਪਰ੍ੋੱਚੈਰੇਤਤ੍ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯਨ੍ਤ, ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ ਗਗਣਪʼਿਥਵੀਪਯੋਧੀਨਾਂ

ਤੇਸ਼਼ੁ ਚ ਯਦਯ੍ਦ੍ ਆਸ੍ਤੇ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸਰ੍ਸ਼਼੍ਟੇਸ਼ਵ੍ਰਸ੍ਤੰ|
ⅩⅩⅤ ਤੰ ਿਨਜਸੇਵਕੇਨ ਦਾਯੂਦਾ ਵਾਕਯ੍ਿਮਦਮ੍ ਉਵਿਚਥ, ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਾ ਅਨਯ੍ਦੇਸ਼ੀਯਾਃ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਿਤ ਕਲਹੰ ਕੁਤਃ|

ਲੋਕਾਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਿਕਮਰ੍ਥੰ ਵਾ ਿਚਨ੍ਤਾਂ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਿਤ ਿਨਸ਼਼੍ਫਲਾ|ਂ
ⅩⅩⅥ ਪਰਮੇਸ਼ਸਯ੍ ਤੇਨੈਵਾਿਭਿਸ਼਼ਕ੍ਤਸਯ੍ ਜਨਸਯ੍ ਚ| ਿਵਰੁੱਧਮਿਭਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ਿਤ ਪʼਿਥਵਯ੍ਾਃ ਪਤਯਃ ਕੁਤਃ||
ⅩⅩⅦ ਫਲਤਸ੍ਤਵ ਹਸ੍ਤੇਨ ਮਨ੍ਤਣਯਾ ਚ ਪੂਰ੍ੱਵ ਯਦਯ੍ਤ੍ ਸ੍ਿਥਰੀਕʼਤੰ ਤਦ੍ ਯਥਾ ਿਸੱਧੰ ਭਵਿਤ ਤਦਰ੍ਥੰ ਤੰ

ਯਮ੍ ਅਿਥਿਸ਼਼ਕ੍ਤਵਾਨ੍ ਸ ਏਵ ਪਿਵਤੋ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਸਯ੍ ਪਰ੍ਾਿਤਕੂਲਯ੍ੇਨ ਹੇਰੋਦ੍ ਪਨ੍ਤੀਯਪੀਲਾਤੋ
ⅩⅩⅧ (ਅ)ਨਯ੍ਦੇਸ਼ੀਯਲੋਕਾ ਇਸਰ੍ਾਯੇੱਲੋਕਾਸ਼੍ਚ ਸਰ੍ੱਵ ਏਤੇ ਸਭਾਯਾਮ੍ ਅਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍|
ⅩⅩⅨ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰ ਅਧੁਨਾ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਤਰ੍ਜਨੰ ਗਰ੍ਜਨਞ੍ਚ ਸ਼ʼਣੁ;
ⅩⅩⅩ ਤਥਾ ਸਵ੍ਾਸ੍ਥਯ੍ਕਰਣਕਰ੍ੰਮਣਾ ਤਵ ਬਾਹੁਬਲਪਰ੍ਕਾਸ਼ਪੂਰ੍ੱਵਕੰ ਤਵ ਸੇਵਕਾਨ੍ ਿਨਰ੍ਭਯੇਨ ਤਵ ਵਾਕਯ੍ੰ

ਪਰ੍ਚਾਰਿਯਤੁੰ ਤਵ ਪਿਵਤਪੁਤਸਯ੍ ਯੀਸ਼ੋ ਰ੍ਨਾਮ੍ਨਾ ਆਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯਾਣਯ੍ਸਮ੍ਭਵਾਿਨ ਚ ਕਰ੍ੰਮਾਿਣ ਕਰ੍ੱਤੁਞ੍ਚਾਜ੍ਞਾਪਯ|
ⅩⅩⅪ ਇੱਥੰ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਯਾ ਯਤ ਸ੍ਥਾਨੇ ਤੇ ਸਭਾਯਾਮ੍ ਆਸਨ੍ ਤਤ੍ ਸ੍ਥਾਨੰ ਪਰ੍ਾਕਮ੍ਪਤ; ਤਤਃ ਸਰ੍ੱਵੇ

ਪਿਵਤੇਣਾਤ੍ਮਨਾ ਪਿਰਪੂਰ੍ਣਾਃ ਸਨ੍ਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਕਥਾਮ੍ ਅਕ੍ਸ਼਼ੋਭੇਣ ਪਰ੍ਾਚਾਰਯਨ੍|
ⅩⅩⅫ ਅਪਰਞ੍ਚ ਪਰ੍ਤਯ੍ਯਕਾਿਰਲੋਕਸਮੂਹਾ ਏਕਮਨਸ ਏਕਿਚੱਤੀਭੂਯ ਸ੍ਿਥਤਾਃ| ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਕੇਿਪ ਿਨਜਸਮ੍ਪੱਿਤੰ

ਸਵ੍ੀਯਾਂ ਨਾਜਾਨਨ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸਰ੍ੱਵਾਃ ਸਮ੍ਪੱਤਯ੍ਃ ਸਾਧਾਰਣਯ੍ੇਨ ਸ੍ਿਥਤਾਃ|
ⅩⅩⅩⅢ ਅਨਯ੍ੱਚ ਪਰ੍ੇਿਰਤਾ ਮਹਾਸ਼ਕ੍ਿਤਪਰ੍ਕਾਸ਼ਪੂਰ੍ੱਵਕੰ ਪਰ੍ਭੋ ਰਯ੍ੀਸ਼ੋਰੁੱਥਾਨੇ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਮ੍ ਅਦਦੁਃ, ਤੇਸ਼਼ੁ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ੁ

ਮਹਾਨੁਗਰ੍ਹੋ(ਅ)ਭਵੱਚ|
ⅩⅩⅩⅣਤੇਸ਼਼ਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਕਸਯ੍ਾਿਪ ਦਵਯ੍ਨਯ੍ੂਨਤਾ ਨਾਭਵਦ੍ ਯਤਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਗʼਹਭੂਮਯ੍ਾਦਯ੍ਾ ਯਾਃ ਸਮ੍ਪੱਤਯਆਸਨ੍

ਤਾ ਿਵ ੀਯ
ⅩⅩⅩⅤ ਤਨ੍ਮੂਲਯ੍ਮਾਨੀਯ ਪਰ੍ੇਿਰਤਾਨਾਂ ਚਰਣੇਸ਼਼ੁ ਤੈਃ ਸ੍ਥਾਿਪਤ;ੰ ਤਤਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ੇਕਸ਼ਃ ਪਰ੍ਯੋਜਨਾਨੁਸਾਰੇਣ

ਦੱਤਮਭਵਤ੍|
ⅩⅩⅩⅥ ਿਵਸ਼ੇਸ਼਼ਤਃ ਕੁਪਰ੍ੋਪਦੀਪੀਯੋ ਯੋਿਸਨਾਮਕੋ ਲੇਿਵਵੰਸ਼ਜਾਤ ਏਕੋ ਜਨ ਭੂਮਯ੍ਿਧਕਾਰੀ, ਯੰ ਪਰ੍ੇਿਰਤਾ ਬਰ੍ਣੱਬਾ

ਅਰ੍ਥਾਤ੍ ਸਾਨ੍ਤਨਾਦਾਯਕ ਇਤਯ੍ੁਕ੍ਤਾ ਸਮਾਹੂਯਨ੍,
ⅩⅩⅩⅦ ਸ ਜਨ ਿਨਜਭੂਿਮੰ ਿਵ ੀਯ ਤਨ੍ਮੂਲਯ੍ਮਾਨੀਯ ਪਰ੍ੇਿਰਤਾਨਾਂ ਚਰਣੇਸ਼਼ੁ ਸ੍ਥਾਿਪਤਵਾਨ੍|

Ⅴ
Ⅰ ਤਦਾ ਅਨਾਿਨਯਨਾਮਕ ਏਕੋ ਜਨ ਯਸਯ੍ ਭਾਰ੍ੱਯਾਯਾ ਨਾਮ ਸਫੀਰਾ ਸ ਸਵ੍ਾਿਧਕਾਰੰ ਿਵ ੀਯ
Ⅱ ਸਵ੍ਭਾਰ੍ੱਯਾਂ ਜ੍ਞਾਪਿਯਤਾ ਤਨ੍ਮੂਲਯ੍ਸਯ੍ੈਕਾਸ਼ਂੰ ਸਙ੍ਗੋਪਯ੍ ਸ੍ਥਾਪਿਯਤਾ ਤਦਨਯ੍ਾਸ਼ਂਮਾਤਮਾਨੀਯ ਪਰ੍ੇਿਰਤਾਨਾਂ

ਚਰਣੇਸ਼਼ੁ ਸਮਰ੍ਿਪਤਵਾਨ੍|
Ⅲ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਿਪਤਰੋਕਥਯਤ੍ ਹੇ ਅਨਾਿਨਯ ਭੂਮੇ ਰ੍ਮੂਲਯ੍ੰ ਿਕਞ੍ਿਚਤ੍ ਸਙ੍ਗੋਪਯ੍ ਸ੍ਥਾਪਿਯਤੁੰ ਪਿਵਤਸਯ੍ਾਤ੍ਮਨਃ

ਸੰਿਨਧੌ ਮʼਸ਼਼ਾਵਾਕਯ੍ੰ ਕਥਿਯਤੁਞ੍ਚ ਸ਼ੈਤਾਨ੍ ਕੁਤਸ੍ਤਵਾਨ੍ਤਃਕਰਣੇ ਪਰ੍ਵʼ◌ੱਿਤਮਜਨਯਤ੍?
Ⅳ ਸਾ ਭੂਿਮ ਰਯ੍ਦਾ ਤਵ ਹਸ੍ਤਗਤਾ ਤਦਾ ਿਕੰ ਤਵ ਸਵ੍ੀਯਾ ਨਾਸੀਤ੍? ਤਿਰ ਸਵ੍ਾਨ੍ਤਃਕਰਣੇ ਕੁਤ ਏਤਾਦʼਸ਼ੀ

ਕੁਕਲ੍ਪਨਾ ਤਯਾ ਕʼਤਾ? ਤੰ ਕੇਵਲਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਸਯ੍ ਿਨਕਟੇ ਮʼਸ਼਼ਾਵਾਕਯ੍ੰ ਨਾਵਾਦੀਃ ਿਕਨ੍ਤੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਿਨਕਟੇ(ਅ)ਿਪ|
Ⅴ ਏਤਾਂ ਕਥਾਂ ਸ਼ਤੈਵ ਸੋ(ਅ)ਨਾਿਨਯੋ ਭੂਮੌ ਪਤਨ੍ ਪਰ੍ਾਣਾਨ੍ ਅਤਯ੍ਜਤ੍, ਤਦ੍ਵʼ◌ੱਤਾਨ੍ਤੰ ਯਾਵਨ੍ਤੋ ਲੋਕਾ ਅਸ਼ʼਣਨ੍

ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਮਹਾਭਯਮ੍ ਅਜਾਯਤ੍|
Ⅵ ਤਦਾ ਯੁਵਲੋਕਾਸ੍ਤੰ ਵਸ੍ਤੇਣਾੱਛਾਦਯ੍ ਬਿਹ ਰ੍ਨੀਤਾ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨੇ(ਅ)ਸ੍ਥਾਪਯਨ੍|
Ⅶ ਤਤਃ ਪਰ੍ਹਰੈਕਾਨਨ੍ਤਰੰ ਿਕੰ ਵʼ◌ੱਤੰ ਤੰਨਾਵਗਤਯ੍ ਤਸਯ੍ ਭਾਰ੍ੱਯਾਿਪ ਤਤ ਸਮੁਪਸ੍ਿਥਤਾ|
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Ⅷ ਤਤਃ ਿਪਤਰਸ੍ਤਾਮ੍ ਅਪʼ◌ੱਛਤ੍, ਯੁਵਾਭਯ੍ਾਮ੍ ਏਤਾਵਨ੍ਮੁਦਾਭਯ੍ੋ ਭੂਿਮ ਿਰ ੀਤਾ ਨ ਵਾ? ਏਤਤੰ ਵਦ; ਤਦਾ
ਸਾ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵਾਦੀਤ੍ ਸਤਯ੍ਮ੍ ਏਤਾਵਦ੍ਭਯ੍ੋ ਮੁਦਾਭਯ੍ ਏਵ|

Ⅸ ਤਤਃ ਿਪਤਰੋਕਥਯਤ੍ ਯੁਵਾਂ ਕਥੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ਾਤ੍ਮਾਨੰ ਪਰੀਕ੍ਿਸ਼਼ਤੁਮ੍ ਏਕਮਨ੍ਤਣਾਵਭਵਤਾ?ਂ ਪਸ਼ਯ੍ ਯੇ ਤਵ
ਪਿਤੰ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨੇ ਸ੍ਥਾਿਪਤਵਨ੍ਤਸ੍ਤੇ ਦਾਰਸਯ੍ ਸਮੀਪੇ ਸਮੁਪਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ਿਤ ਤਾਮਿਪ ਬਿਹਰ੍ਨੇਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ|

Ⅹ ਤਤਃ ਸਾਿਪ ਤਸਯ੍ ਚਰਣਸੰਿਨਧੌ ਪਿਤਤਾ ਪਰ੍ਾਣਾਨ੍ ਅਤਯ੍ਾਕ੍ਸ਼਼ੀਤ੍| ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਤੇ ਯੁਵਾਨ(ਅ)ਭਯ੍ਨ੍ਤਰਮ੍
ਆਗਤਯ੍ ਤਾਮਿਪ ਮʼਤਾਂ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਬਿਹ ਰ੍ਨੀਤਾ ਤਸਯ੍ਾਃ ਪਤਯ੍ੁਃ ਪਾਰ੍ਸ਼ਵ੍ੇ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨੇ ਸ੍ਥਾਿਪਤਵਨ੍ਤਃ|

Ⅺ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਮਣ੍ਡਲਯ੍ਾਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਲੋਕਾ ਅਨਯ੍ਲੋਕਾਸ਼੍ਚ ਤਾਂ ਵਾਰ੍ੱਤਾਂ ਸ਼ਤਾ ਸਾਧਵ੍ਸੰ ਗਤਾਃ|
Ⅻ ਤਤਃ ਪਰੰ ਪਰ੍ੇਿਰਤਾਨਾਂ ਹਸ੍ਤੈ ਰ੍ਲੋਕਾਨਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਬਹਾਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯਾਣਯ੍ਦ੍ਭੁਤਾਿਨ ਕਰ੍ੰਮਾਣਯ੍ਿ ਯਨ੍ਤ; ਤਦਾ

ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਃ ਸਰ੍ੱਵ ਏਕਿਚੱਤੀਭੂਯ ਸੁਲੇਮਾਨ (ਅ)ਿਲਨ੍ਦੇ ਸਮ੍ਭੂਯਾਸਨ੍|
ⅩⅢ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸਙ੍ਘਾਨ੍ਤਰ੍ਗੋ ਭਿਵਤੁੰ ਕੋਿਪ ਪਰ੍ਗਲ੍ਭਤਾਂ ਨਾਗਮਤ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ ਲੋਕਾਸ੍ਤਾਨ੍ ਸਮਾਿਦਯਨ੍ਤ|
ⅩⅣ ਸ੍ਿਤਯਃ ਪੁਰੁਸ਼਼ਾਸ਼੍ਚ ਬਹਵੋ ਲੋਕਾ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਯ੍ ਪਰ੍ਭੰੁ ਸ਼ਰਣਮਾਪੰਨਾਃ|
ⅩⅤ ਿਪਤਰਸਯ੍ ਗਮਨਾਗਮਨਾਭਯ੍ਾਂ ਕੇਨਾਿਪ ਪਰ੍ਕਾਰੇਣ ਤਸਯ੍ ਛਾਯਾ ਕਸ੍ਿਮੰਸ਼੍ਿਚੱਜਨੇ ਲਿਗਸ਼਼ਯ੍ਤੀਤਯ੍ਾਸ਼ਯਾ

ਲੋਕਾ ਰੋਿਗਣਃ ਿਸ਼ਿਵਕਯਾ ਖਟਯਾ ਚਾਨੀਯ ਪਿਥ ਪਿਥ ਸ੍ਥਾਿਪਤਵਨ੍ਤਃ|
ⅩⅥ ਚਤੁਰ੍ਿਦਕ੍ਸ੍ਥਨਗਰੇਭਯ੍ੋ ਬਹਵੋ ਲੋਕਾਃ ਸਮ੍ਭੂਯ ਰੋਿਗਣ(ੋਅ)ਪਿਵਤਭੁਤਗਰ੍ਸ੍ਤਾਸ਼ਂ੍ਚ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮਮ੍

ਆਨਯਨ੍ ਤਤਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਸਵ੍ਸ੍ਥਾ ਅਿ ਯਨ੍ਤ|
ⅩⅦ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਮਹਾਯਾਜਕਃ ਿਸਦੂਿਕਨਾਂ ਮਤਗਰ੍ਾਿਹਣਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸਹਚਰਾਸ਼੍ਚ
ⅩⅧ ਮਹਾ ੋਧਾਨ੍ਿਤਤਾਃ ਸਨ੍ਤਃ ਪਰ੍ੇਿਰਤਾਨ੍ ਧʼਤਾ ਨੀਚਲੋਕਾਨਾਂ ਕਾਰਾਯਾਂ ਬੱਧਵ੍ਾ ਸ੍ਥਾਿਪਤਵਨ੍ਤਃ|
ⅩⅨ ਿਕਨ੍ਤੁ ਰਾਤੌ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਦੂਤਃ ਕਾਰਾਯਾ ਦਾਰੰ ਮੋਚਿਯਤਾ ਤਾਨ੍ ਬਿਹਰਾਨੀਯਾਕਥਯਤ੍,
ⅩⅩ ਯੂਯੰ ਗਤਾ ਮਨ੍ਿਦਰੇ ਦਣ੍ਡਾਯਮਾਨਾਃ ਸਨ੍ਤੋ ਲੋਕਾਨ੍ ਪਰ੍ਤੀਮਾਂ ਜੀਵਨਦਾਿਯਕਾਂ ਸਰ੍ੱਵਾਂ ਕਥਾਂ ਪਰ੍ਚਾਰਯਤ|
ⅩⅪਇਿਤ ਸ਼ਤਾ ਤੇ ਪਰ੍ਤਯ੍ੂਸ਼਼ੇ ਮਨ੍ਿਦਰ ਉਪਸ੍ਥਾਯ ਉਪਿਦਸ਼਼੍ਟਵਨ੍ਤਃ| ਤਦਾ ਸਹਚਰਗਣੇਨ ਸਿਹਤੋ ਮਹਾਯਾਜਕ

ਆਗਤਯ੍ ਮਨ੍ਿਤਗਣਮ੍ ਇਸਰ੍ਾਯੇਲੰਸ਼ਸਯ੍ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਰਾਜਸਭਾਸਦਃ ਸਭਾਸ੍ਥਾਨ੍ ਕʼਤਾ ਕਾਰਾਯਾਸ੍ਤਾਨ੍ ਆਪਿਯਤੁੰ
ਪਦਾਿਤਗਣੰ ਪਰ੍ੇਿਰਤਵਾਨ੍|

ⅩⅫ ਤਤਸ੍ਤੇ ਗਤਾ ਕਾਰਾਯਾਂ ਤਾਨ੍ ਅਪਰ੍ਾਪਯ੍ ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਗਤਯ੍ ਇਿਤ ਵਾਰ੍ੱਤਾਮ੍ ਅਵਾਿਦਸ਼਼ੁਃ,
ⅩⅩⅢ ਵਯੰ ਤਤ ਗਤਾ ਿਨਰ੍ੱਿਵਘ੍ਨੰ ਕਾਰਾਯਾ ਦਾਰੰ ਰੁੱਧੰ ਰਕ੍ਸ਼਼ਕਾਸ਼ਂ੍ਚ ਦਾਰਸਯ੍ ਬਿਹਰ੍ਦਣ੍ਡਾਯਮਾਨਾਨ੍

ਅਦਰ੍ਸ਼ਾਮ ਏਵ ਿਕਨ੍ਤੁ ਦਾਰੰ ਮੋਚਿਯਤਾ ਤਨ੍ਮਧਯ੍ੇ ਕਮਿਪ ਦਸ਼਼੍ਟੁੰ ਨ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਾਃ|
ⅩⅩⅣ ਏਤਾਂ ਕਥਾਂ ਸ਼ਤਾ ਮਹਾਯਾਜਕੋ ਮਨ੍ਿਦਰਸਯ੍ ਸੇਨਾਪਿਤਃ ਪਰ੍ਧਾਨਯਾਜਕਾਸ਼੍ਚ, ਇਤ ਪਰੰ ਿਕਮਪਰੰ

ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਤੀਿਤ ਿਚਨ੍ਤਿਯਤਾ ਸਨ੍ਿਦਗ੍ਧਿਚੱਤਾ ਅਭਵਨ੍|
ⅩⅩⅤ ਏਤਸ੍ਿਮੰਨੇਵ ਸਮਯੇ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਜਨ ਆਗਤਯ੍ ਵਾਰ੍ੱਤਾਮੇਤਾਮ੍ ਅਵਦਤ੍ ਪਸ਼ਯ੍ਤ ਯੂਯੰ ਯਾਨ੍ ਮਾਨਵਾਨ੍

ਕਾਰਾਯਾਮ੍ ਅਸ੍ਥਾਪਯਤ ਤੇ ਮਨ੍ਿਦਰੇ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ਤੋ ਲੋਕਾਨ੍ ਉਪਿਦਸ਼ਨ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅥ ਤਦਾ ਮਨ੍ਿਦਰਸਯ੍ ਸੇਨਾਪਿਤਃ ਪਦਾਤਯਸ਼੍ਚ ਤਤ ਗਤਾ ਚੇੱਲੋਕਾਃ ਪਾਸ਼਼ਾਣਾਨ੍ ਿਨਕ੍ਿਸ਼਼ਪਯ੍ਾਸ੍ਮਾਨ੍

ਮਾਰਯਨ੍ਤੀਿਤ ਿਭਯਾ ਿਵਨਤਯ੍ਾਚਾਰੰ ਤਾਨ੍ ਆਨਯਨ੍|
ⅩⅩⅦ ਤੇ ਮਹਾਸਭਾਯਾ ਮਧਯ੍ੇ ਤਾਨ੍ ਅਸ੍ਥਾਪਯਨ੍ ਤਤਃ ਪਰੰ ਮਹਾਯਾਜਕਸ੍ਤਾਨ੍ ਅਪʼ◌ੱਛਤ੍,
ⅩⅩⅧਅਨੇਨ ਨਾਮ੍ਨਾ ਸਮੁਪਦੇਸ਼਼੍ਟੁੰ ਵਯੰ ਿਕੰ ਦʼਢੰ ਨ ਨਯ੍ਸ਼਼ੇਧਾਮ? ਤਥਾਿਪ ਪਸ਼ਯ੍ਤ ਯੂਯੰ ਸਵ੍ੇਸ਼਼ਾਂ ਤੇਨਪਦੇਸ਼ੇਨੇ

ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮੰ ਪਿਰਪੂਰ੍ਣੰ ਕʼਤਾ ਤਸਯ੍ ਜਨਸਯ੍ ਰਕ੍ਤਪਾਤਜਿਨਤਾਪਰਾਧਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਨੇਤੁੰ ਚੇਸ਼਼੍ਟਧਵ੍|ੇ
ⅩⅩⅨ ਤਤਃ ਿਪਤਰੋਨਯ੍ਪਰ੍ੇਿਰਤਾਸ਼੍ਚ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵਦਨ੍ ਮਾਨੁਸ਼਼ਸਯ੍ਾਜ੍ਞਾਗਰ੍ਹਣਾਦ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ਾਜ੍ਞਾਗਰ੍ਹਣਮ੍

ਅਸ੍ਮਾਕਮੁਿਚਤਮ੍|
ⅩⅩⅩ ਯੰ ਯੀਸ਼ੁੰ ਯੂਯੰ ਕਸ਼ੇ ਵੇਿਧਤਾਹਤ ਤਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪੈਤʼਕ ਈਸ਼ਵ੍ਰ ਉੱਥਾਪਯ੍
ⅩⅩⅪ ਇਸਰ੍ਾਯੇਲੰਸ਼ਾਨਾਂ ਮਨਃਪਿਰਵਰ੍ੱਤਨੰ ਪਾਪਕ੍ਸ਼਼ਮਾਞ੍ਚ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਰਾਜਾਨੰ ਪਿਰਤਾਤਾਰਞ੍ਚ ਕʼਤਾ

ਸਵ੍ਦਕ੍ਿਸ਼਼ਣਪਾਰ੍ਸ਼ਵ੍ੇ ਤਸਯ੍ਾਨੰਿਤਮ੍ ਅਕਰੋਤ੍|
ⅩⅩⅫ ਏਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਵਯਮਿਪ ਸਾਕ੍ਿਸ਼਼ਣ ਆਸ੍ਮਹ,ੇ ਤਤ੍ ਕੇਵਲੰ ਨਿਹ, ਈਸ਼ਵ੍ਰ ਆਜ੍ਞਾਗਰ੍ਾਿਹਭਯ੍ੋ ਯੰ ਪਿਵਤਮ੍

ਆਤ੍ਮਨੰ ਦੱਤਵਾਨ੍ ਸੋਿਪ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਸ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅩⅢ ਏਤਦਾਕਯ੍ੇ ਸ਼ਤੇ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਹʼਦਯਾਿਨ ਿਵੱਧਾਨਯ੍ਭਵਨ੍ ਤਤਸ੍ਤੇ ਤਾਨ੍ ਹਨ੍ਤੁੰ ਮਨ੍ਿਤਤਵਨ੍ਤਃ|
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ⅩⅩⅩⅣ ਏਤਸ੍ਿਮੰਨੇਵ ਸਮਯੇ ਤਤ੍ਸਭਾਸ੍ਥਾਨਾਂ ਸਰ੍ੱਵਲੋਕਾਨਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਸੁਖਯ੍ਾਤੋ ਗਿਮਲੀਯੇਲ੍ਨਾਮਕ ਏਕੋ ਜਨ
ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਪਕਃ ਿਫਰੂਿਸ਼ਲੋਕ ਉੱਥਾਯ ਪਰ੍ੇਿਰਤਾਨ੍ ਕ੍ਸ਼਼ਣਾਰ੍ਥੰ ਸ੍ਥਾਨਾਨ੍ਤਰੰ ਗਨ੍ਤੁਮ੍ ਆਿਦਸ਼ਯ੍ ਕਿਥਤਵਾਨ੍,

ⅩⅩⅩⅤਹੇ ਇਸਰ੍ਾਯੇਲੰਸ਼ੀਯਾਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਯੂਯਮ੍ ਏਤਾਨ੍ ਮਾਨੁਸ਼਼ਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਯਤ੍ ਕਰ੍ੱਤੁਮ੍ ਉਦਯ੍ਤਾਸ੍ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਾਵਧਾਨਾ
ਭਵਤ|

ⅩⅩⅩⅥ ਇਤਃ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਥੂਦਾਨਾਮੈਕੋ ਜਨ ਉਪਸ੍ਥਾਯ ਸਵ੍ੰ ਕਮਿਪ ਮਹਾਪੁਰੁਸ਼਼ਮ੍ ਅਵਦਤ੍, ਤਤਃ ਪਰ੍ਾਯੇਣ
ਚਤੁਃਸ਼ਤਲੋਕਾਸ੍ਤਸਯ੍ ਮਤਗਰ੍ਾਿਹਣੋਭਵਨ੍ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਸ ਹਤੋਭਵਤ੍ ਤਸਯ੍ਾਜ੍ਞਾਗਰ੍ਾਿਹਣੋ ਯਾਵਨ੍ਤੋ ਲੋਕਾਸ੍ਤੇ ਸਰ੍ੱਵੇ
ਿਵਰ੍ਕੀਰ੍ਣਾਃ ਸਨ੍ਤੋ (ਅ)ਕʼਤਕਾਰ੍ੱਯਾ ਅਭਵਨ੍|

ⅩⅩⅩⅦ ਤਸ੍ਮਾੱਜਨਾਤ੍ ਪਰੰ ਨਾਮਲੇਖਨਸਮਯੇ ਗਾਲੀਲੀਯਿਯਹੂਦਾਨਾਮੈਕੋ ਜਨ ਉਪਸ੍ਥਾਯ ਬਹੂੱਲੋਕਾਨ੍ ਸਵ੍ਮਤੰ
ਗਰ੍ਾਹੀਤਵਾਨ੍ ਤਤਃ ਸੋਿਪ ਵਯ੍ਨਸ਼ਯ੍ਤ੍ ਤਸਯ੍ਾਜ੍ਞਾਗਰ੍ਾਿਹਣੋ ਯਾਵਨ੍ਤੋ ਲੋਕਾ ਆਸਨ੍ ਤੇ ਸਰ੍ੱਵੇ ਿਵਕੀਰ੍ਣਾ ਅਭਵਨ੍|

ⅩⅩⅩⅧ ਅਧੁਨਾ ਵਦਾਿਮ, ਯੂਯਮ੍ ਏਤਾਨ੍ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਿਕਮਿਪ ਨ ਕʼਤਾ ਕ੍ਸ਼਼ਾਨ੍ਤਾ ਭਵਤ, ਯਤ ਏਸ਼਼
ਸਙ੍ਕਲ੍ਪ ਏਤਤ੍ ਕਰ੍ੰਮ ਚ ਯਿਦ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਾਦਭਵਤ੍ ਤਿਰ ਿਵਫਲੰ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

ⅩⅩⅩⅨ ਯਦੀਸ਼ਵ੍ਰਾਦਭਵਤ੍ ਤਿਰ ਯੂਯੰ ਤਸਯ੍ਾਨਯ੍ਥਾ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਥ, ਵਰਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਰੋਧਕਾ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਥ|
ⅩⅬ ਤਦਾ ਤਸਯ੍ ਮਨ੍ਤਣਾਂ ਸਵ੍ੀਕʼਤਯ੍ ਤੇ ਪਰ੍ੇਿਰਤਾਨ੍ ਆਹੂਯ ਪਰ੍ਹʼਤਯ੍ ਯੀਸ਼ੋ ਰ੍ਨਾਮ੍ਨਾ ਕਾਮਿਪ ਕਥਾਂ ਕਥਿਯਤੁੰ

ਿਨਿਸ਼਼ਧਯ੍ ਵਯ੍ਸਰ੍ਜਨ੍|
ⅩⅬⅠ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਸਯ੍ ਨਾਮਾਰ੍ਥੰ ਵਯੰ ਲੱਜਾਭੋਗਸਯ੍ ਯੋਗਯ੍ਤੇਨ ਗਿਣਤਾ ਇਤਯ੍ਤ ਤੇ ਸਾਨਨ੍ਦਾਃ ਸਨ੍ਤਃ

ਸਭਾਸ੍ਥਾਨਾਂ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਦ੍ ਅਗੱਛਨ੍|
ⅩⅬⅡ ਤਤਃ ਪਰੰ ਪਰ੍ਿਤਿਦਨੰ ਮਨ੍ਿਦਰੇ ਗʼਹੇ ਗʼਹੇ ਚਾਿਵਸ਼ਰ੍ਾਮਮ੍ ਉਪਿਦਸ਼ਯ੍ ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਸੁਸੰਵਾਦੰ

ਪਰ੍ਚਾਿਰਤਵਨ੍ਤਃ|

Ⅵ
Ⅰਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਮਯੇ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਣਾਂ ਬਾਹੁਲਯ੍ਾਤ੍ ਪਰ੍ਾਤਯ੍ਿਹਕਦਾਨਸਯ੍ ਿਵਸ਼ਰ੍ਾਣਨੈ ਰ੍ਿਭੰਨਦੇਸ਼ੀਯਾਨਾਂ ਿਵਧਵਾਸ੍ਤੀਗਣ

ਉਪੇਕ੍ਿਸ਼਼ਤੇ ਸਿਤ ਇਬਰ੍ੀਯਲੋਕੈਃ ਸਹਾਨਯ੍ਦੇਸ਼ੀਯਾਨਾਂ ਿਵਵਾਦ ਉਪਾਿਤਸ਼਼੍ਠਤ੍|
Ⅱ ਤਦਾ ਦਾਦਸ਼ਪਰ੍ੇਿਰਤਾਃ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਨ੍ ਸੰਗʼਹਯ੍ਾਕਥਯਨ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਕਥਾਪਰ੍ਚਾਰੰ ਪਿਰਤਯ੍ਜਯ੍

ਭੋਜਨਗਵੇਸ਼਼ਣਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਉਿਚਤੰ ਨਿਹ|
Ⅲ ਅਤੋ ਹੇ ਭਾਤʼਗਣ ਵਯਮ੍ ਏਤਤ੍ਕਰ੍ੰਮਣੋ ਭਾਰੰ ਯੇਭਯ੍ੋ ਦਾਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨੁਮ ਏਤਾਦʼਸ਼ਾਨ੍ ਸੁਖਯ੍ਾਤਯ੍ਾਪੰਨਾਨ੍

ਪਿਵਤੇਣਾਤ੍ਮਨਾ ਜ੍ਞਾਨੇਨ ਚ ਪੂਰ੍ਣਾਨ੍ ਸੱਪਰ੍ਜਨਾਨ੍ ਯੂਯੰ ਸਵ੍ੇਸ਼਼ਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਮਨਨੀਤਾਨ੍ ਕੁਰੁਤ,
Ⅳ ਿਕਨ੍ਤੁ ਵਯੰ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਾਯਾਂ ਕਥਾਪਰ੍ਚਾਰਕਰ੍ੰਮਿਣ ਚ ਿਨਤਯ੍ਪਰ੍ਵʼ◌ੱਤਾਃ ਸ੍ਥਾਸਯ੍ਾਮਃ|
Ⅴ ਏਤਸਯ੍ਾਂ ਕਥਾਯਾਂ ਸਰ੍ੱਵੇ ਲੋਕਾਃ ਸਨ੍ਤੁਸ਼਼੍ਟਾਃ ਸਨ੍ਤਃ ਸਵ੍ੇਸ਼਼ਾਂ ਮਧਯ੍ਾਤ੍ ਸ੍ਿਤਫਾਨਃ ਿਫਿਲਪਃ ਪਰ੍ਖਰੋ ਿਨਕਾਨਰ੍

ਤੀਮਨ੍ ਪਰ੍ੰਿਮਣਾ ਿਯਹੂਿਦਮਤਗਰ੍ਾਹੀ-ਆਨ੍ਿਤਯਿਖਯਾਨਗਰੀਯੋ ਿਨਕਲਾ ਏਤਾਨ੍ ਪਰਮਭਕ੍ਤਾਨ੍ ਪਿਵਤੇਣਾਤ੍ਮਨਾ
ਪਿਰਪੂਰ੍ਣਾਨ੍ ਸਪ੍ਤ ਜਨਾਨ੍

Ⅵ ਪਰ੍ੇਿਰਤਾਨਾਂ ਸਮਕ੍ਸ਼਼ਮ੍ ਆਨਯਨ੍, ਤਤਸ੍ਤੇ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਾਂ ਕʼਤਾ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਿਸ਼ਰਃਸੁ ਹਸ੍ਤਾਨ੍ ਆਰ੍ਪਯਨ੍|
Ⅶ ਅਪਰਞ੍ਚ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਕਥਾ ਦੇਸ਼ੰ ਵਯ੍ਾਪ੍ਨਤ੍ ਿਵਸ਼ੇਸ਼਼ਤੋ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਿਮ ਨਗਰੇ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਣਾਂ ਸੰਖਯ੍ਾ

ਪਰ੍ਭੂਤਰੂਪੇਣਾਵਰ੍ੱਧਤ ਯਾਜਕਾਨਾਂ ਮਧਯ੍ੇਿਪ ਬਹਵਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਮਤਗਰ੍ਾਿਹਣੋ(ਅ)ਭਵਨ੍|
Ⅷਸ੍ਿਤਫਾਨ◌े ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੇਨ ਪਰਾ ਮੇਣ ਚ ਪਿਰਪੂਰ੍ਣਃ ਸਨ੍ ਲੋਕਾਨਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਬਹੁਿਵਧਮ੍ਅਦ੍ਭੁਤਮ੍ਆਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯੰ

ਕਰ੍ੰਮਾਕਰੋਤ੍|
Ⅸ ਤੇਨ ਿਲਬਰ੍ੱਿਤਨੀਯਨਾਮ੍ਨਾ ਿਵਖਯ੍ਾਤਸਙ੍ਘਸਯ੍ ਕਿਤਪਯਜਨਾਃ ਕੁਰੀਣੀਯਿਸਕਨ੍ਦਰੀਯ-

ਿਕਿਲਕੀਯਾਸ਼ੀਯਾਦੇਸ਼ੀਯਾਃ ਿਕਯਨ੍ਤੋ ਜਨਾਸ਼੍ਚੋੱਥਾਯ ਸ੍ਿਤਫਾਨੇਨ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਵਯ੍ਵਦਨ੍ਤ|
Ⅹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ੍ਿਤਫਾਨ ਜ੍ਞਾਨੇਨ ਪਿਵਤੇਣਾਤ੍ਮਨਾ ਚ ਈਦʼਸ਼ੀਂ ਕਥਾਂ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਯਸਯ੍ਾਸ੍ਤੇ ਆਪੱਿਤੰ ਕਰ੍ੱਤੁੰ

ਨਾਸ਼ਕ੍ਨੁਵਨ੍|
Ⅺ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਤੈ ਰ੍ਲੋਿਭਤਾਃ ਕਿਤਪਯਜਨਾਃ ਕਥਾਮੇਨਾਮ੍ ਅਕਥਯਨ੍, ਵਯੰ ਤਸਯ੍ ਮੁਖਤੋ ਮੂਸਾ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਚ

ਿਨਨ੍ਦਾਵਾਕਯ੍ਮ੍ ਅਸ਼ਰ੍ੌਸ਼਼੍ਮ|
Ⅻਤੇ ਲੋਕਾਨਾਂ ਲੋਕਪਰ੍ਾਚੀਨਾਨਾਮ੍ ਅਧਯ੍ਾਪਕਾਨਾਞ੍ਚ ਪਰ੍ਵʼ◌ੱਿਤੰ ਜਨਿਯਤਾ ਸ੍ਿਤਫਾਨਸਯ੍ ਸੰਿਨਿਧਮ੍ਆਗਤਯ੍

ਤੰ ਧʼਤਾ ਮਹਾਸਭਾਮਧਯ੍ਮ੍ ਆਨਯਨ੍|
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ⅩⅢ ਤਦਨਨ੍ਤਰੰ ਕਿਤਪਯਜਨੇਸ਼਼ੁ ਿਮਥਯ੍ਾਸਾਕ੍ਿਸ਼਼ਸ਼਼ੁ ਸਮਾਨੀਤੇਸ਼਼ੁ ਤੇ(ਅ)ਕਥਯਨ੍ ਏਸ਼਼ ਜਨ
ਏਤਤ੍ਪੁਣਯ੍ਸ੍ਥਾਨਵਯ੍ਵਸ੍ਥਯੋ ਰ੍ਿਨਨ੍ਦਾਤਃ ਕਦਾਿਪ ਨ ਿਨਵਰ੍ੱਤਤੇ|

ⅩⅣ ਫਲਤੋ ਨਾਸਰਤੀਯਯੀਸ਼ੁਃ ਸ੍ਥਾਨਮੇਤਦ੍ ਉੱਿਛੰਨੰ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਮੂਸਾਸਮਰ੍ਿਪਤਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਵਯ੍ਵਹਰਣਮ੍
ਅਨਯ੍ਰੂਪੰ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਤਸਯ੍ੈਤਾਦʼਸ਼ੀਂ ਕਥਾਂ ਵਯਮ੍ ਅਸ਼ʼਣੁਮ|

ⅩⅤਤਦਾ ਮਹਾਸਭਾਸ੍ਥਾਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਤੰ ਪਰ੍ਿਤ ਸ੍ਿਥਰਾਂ ਦʼਸ਼਼੍ਿਟੰ ਕʼਤਾ ਸਵ੍ਰ੍ਗਦੂਤਮੁਖਸਦʼਸ਼ੰ ਤਸਯ੍ ਮੁਖਮ੍ ਅਪਸ਼ਯ੍ਨ੍|

Ⅶ
Ⅰ ਤਤਃ ਪਰੰ ਮਹਾਯਾਜਕਃ ਪʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍, ਏਸ਼਼ਾ ਕਥਾਂ ਿਕੰ ਸਤਯ੍ਾ?
Ⅱ ਤਤਃ ਸ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵਦਤ੍, ਹੇ ਿਪਤਰੋ ਹੇ ਭਾਤਰਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਲਾਕਾ ਮਨਾਿਂਸ ਿਨਧੱਧਵ੍ੰ| ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪੂਰ੍ੱਵਪੁਰੁਸ਼਼ ਇਬਰ੍ਾਹੀਮ੍

ਹਾਰਣ੍ਨਗਰੇ ਵਾਸਕਰਣਾਤ੍ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਯਦਾ ਅਰਾਮ੍-ਨਹਰਿਯਮਦੇਸ਼ੇ ਆਸੀਤ੍ ਤਦਾ ਤੇਜੋਮਯ ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ ਦਰ੍ਸ਼ਨੰ ਦਤਾ
Ⅲ ਤਮਵਦਤ੍ ਤੰ ਸਵ੍ਦੇਸ਼ਜ੍ਞਾਿਤਿਮਤਾਿਣ ਪਿਰਤਯ੍ਜਯ੍ ਯੰ ਦੇਸ਼ਮਹੰ ਦਰ੍ਸ਼ਿਯਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ ਤੰ ਦੇਸ਼ੰ ਵਜ|
Ⅳ ਅਤਃ ਸ ਕਸ੍ਦੀਯਦੇਸ਼ੰ ਿਵਹਾਯ ਹਾਰਣ੍ਨਗਰੇ ਨਯ੍ਵਸਤ੍, ਤਦਨਨ੍ਤਰੰ ਤਸਯ੍ ਿਪਤਿਰ ਮʼਤੇ ਯਤ ਦੇਸ਼ੇ ਯੂਯੰ

ਿਨਵਸਥ ਸ ਏਨੰ ਦੇਸ਼ਮਾਗੱਛਤ੍|
Ⅴ ਿਕਨ੍ਤੀਸ਼ਵ੍ਰਸ੍ਤਸ੍ਮੈ ਕਮਪਯ੍ਿਧਕਾਰਮ੍ ਅਰ੍ਥਾਦ੍ ਏਕਪਦਪਿਰਿਮਤਾਂ ਭੂਿਮਮਿਪ ਨਾਦਦਾਤ੍; ਤਦਾ

ਤਸਯ੍ ਕੋਿਪ ਸਨ੍ਤਾਨ ਨਾਸੀਤ੍ ਤਥਾਿਪ ਸਨ੍ਤਾਨੈਃ ਸਾਰ੍ੱਧਮ੍ ਏਤਸਯ੍ ਦੇਸ਼ਸਯ੍ਾਿਧਕਾਰੀ ਤੰ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਸੀਿਤ
ਤਮ੍ਪਰ੍ਤਯ੍ਙ੍ਗੀਕʼਤਵਾਨ੍|

Ⅵ ਈਸ਼ਵ੍ਰ ਇੱਥਮ੍ ਅਪਰਮਿਪ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਤਵ ਸਨ੍ਤਾਨਾਃ ਪਰਦੇਸ਼ੇ ਿਨਵਤ੍ਸਯ੍ਨ੍ਿਤ
ਤਤਸ੍ਤੱਦੇਸ਼ੀਯਲੋਕਾਸ਼੍ਚਤੁਃਸ਼ਤਵਤ੍ਸਰਾਨ੍ ਯਾਵਤ੍ ਤਾਨ੍ ਦਾਸਤੇ ਸ੍ਥਾਪਿਯਤਾ ਤਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਕੁਵਯ੍ਵਹਾਰੰ
ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ|

Ⅶ ਅਪਰਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰ ਏਨਾਂ ਕਥਾਮਿਪ ਕਿਥਤਵਾਨ੍, ਯੇ ਲੋਕਾਸ੍ਤਾਨ੍ ਦਾਸਤੇ ਸ੍ਥਾਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਤਾੱਲੋਕਾਨ੍ ਅਹੰ
ਦਣ੍ਡਿਯਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ, ਤਤਃ ਪਰੰ ਤੇ ਬਿਹਰ੍ਗਤਾਃ ਸਨ੍ਤੋ ਮਾਮ੍ ਅਤ ਸ੍ਥਾਨੇ ਸੇਿਵਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤੇ|

Ⅷ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਸ ਤਸ੍ਮੈ ਤਕ੍ਛੇਦਸਯ੍ ਿਨਯਮੰ ਦੱਤਵਾਨ੍, ਅਤ ਇਸਹ੍ਾਕਨਾਮ੍ਿਨ ਇਬਰ੍ਾਹੀਮ ਏਕਪੁਤੇ ਜਾਤ,ੇ
ਅਸ਼਼੍ਟਮਿਦਨੇ ਤਸਯ੍ ਤਕ੍ਛੇਦਮ੍ ਅਕਰੋਤ੍| ਤਸਯ੍ ਇਸਹ੍ਾਕਃ ਪੁਤੋ ਯਾਕੂਬ੍, ਤਤਸ੍ਤਸਯ੍ ਯਾਕੂਬੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਦਾਦਸ਼
ਪੂਰ੍ੱਵਪੁਰੁਸ਼਼ਾ ਅਜਾਯਨ੍ਤ|

Ⅸ ਤੇ ਪੂਰ੍ੱਵਪੁਰੁਸ਼਼ਾ ਈਰ੍ਸ਼਼ਯ੍ਯਾ ਪਿਰਪੂਰ੍ਣਾ ਿਮਸਰਦੇਸ਼ੰ ਪਰ੍ੇਸ਼਼ਿਯਤੁੰ ਯੂਸ਼਼ਫੰ ਵਯ੍ ੀਣਨ੍|
Ⅹ ਿਕਨ੍ਤੀਸ਼ਵ੍ਰਸ੍ਤਸਯ੍ ਸਹਾਯੋ ਭੂਤਾ ਸਰ੍ੱਵਸਯ੍ਾ ਦੁਰ੍ਗਤੇ ਰਕ੍ਿਸ਼਼ਤਾ ਤਸ੍ਮੈ ਬੁੱਿਧੰ ਦੱਤਾ ਿਮਸਰਦੇਸ਼ਸਯ੍ ਰਾਜ੍ਞਃ

ਿਫਰੌਣਃ ਿਪਰ੍ਯਪਾਤੰ ਕʼਤਵਾਨ੍ ਤਤੋ ਰਾਜਾ ਿਮਸਰਦੇਸ਼ਸਯ੍ ਸਵ੍ੀਯਸਰ੍ੱਵਪਿਰਵਾਰਸਯ੍ ਚ ਸ਼ਾਸਨਪਦੰ ਤਸ੍ਮੈ ਦੱਤਵਾਨ੍|
Ⅺ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਮਯੇ ਿਮਸਰ-ਿਕਨਾਨਦੇਸ਼ਯੋ ਰ੍ਦੁਰ੍ਿਭਕ੍ਸ਼਼ਹੇਤੋਰਿਤਕ੍ਿਲਸ਼਼੍ਟਤਾਤ੍ ਨਃ ਪੂਰ੍ੱਵਪੁਰੁਸ਼਼ਾ

ਭਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਦਵਯ੍ੰ ਨਾਲਭਨ੍ਤ|
Ⅻ ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਮਸਰਦੇਸ਼ੇ ਸ਼ਸਯ੍ਾਿਨ ਸਨ੍ਿਤ,ਯਾਕੂਬ੍ਇਮਾਂ ਵਾਰ੍ੱਤਾਂ ਸ਼ਤਾ ਪਰ੍ਥਮਮ੍ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪੂਰ੍ੱਵਪੁਰੁਸ਼਼ਾਨ੍ ਿਮਸਰੰ

ਪਰ੍ੇਿਸ਼਼ਤਵਾਨ੍|
ⅩⅢ ਤਤੋ ਿਦਤੀਯਵਾਰਗਮਨੇ ਯੂਸ਼਼ਫ੍ ਸਵ੍ਭਾਤʼਿਭਃ ਪਿਰਿਚਤੋ(ਅ)ਭਵਤ੍; ਯੂਸ਼਼ਫੋ ਭਾਤਰਃ ਿਫਰੌਣ੍ ਰਾਜੇਨ

ਪਿਰਿਚਤਾ ਅਭਵਨ੍|
ⅩⅣ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਯੂਸ਼਼ਫ੍ ਭਾਤʼਗਣੰ ਪਰ੍ੇਸ਼਼ਯ੍ ਿਨਜਿਪਤਰੰ ਯਾਕੂਬੰ ਿਨਜਾਨ੍ ਪਞ੍ਚਾਿਧਕਸਪ੍ਤਿਤਸੰਖਯ੍ਕਾਨ੍

ਜ੍ਞਾਿਤਜਨਾਸ਼ਂ੍ਚ ਸਮਾਹੂਤਵਾਨ੍|
ⅩⅤ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਯਾਕੂਬ੍ ਿਮਸਰਦੇਸ਼ੰ ਗਤਾ ਸਵ੍ਯਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪੂਰ੍ੱਵਪੁਰੁਸ਼਼ਾਸ਼੍ਚ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸ੍ਥਾਨੇ(ਅ)ਿਮਰ੍ਯਨ੍ਤ|
ⅩⅥ ਤਤਸ੍ਤੇ ਿਸ਼ਿਖਮੰ ਨੀਤਾ ਯਤ੍ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਮ੍ ਇਬਰ੍ਾਹੀਮ੍ ਮੁਦਾਦਤਾ ਿਸ਼ਿਖਮਃ ਿਪਤੁ ਰਮੋਰਃ ਪੁਤੇਭਯ੍ਃ ੀਤਵਾਨ੍

ਤਤ੍ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨੇ ਸ੍ਥਾਪਯਾਞ੍ਚਿ ਰੇ|
ⅩⅦ ਤਤਃ ਪਰਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰ ਇਬਰ੍ਾਹੀਮਃ ਸੰਿਨਧੌ ਸ਼ਪਥੰ ਕʼਤਾ ਯਾਂ ਪਰ੍ਿਤਜ੍ਞਾਂ ਕʼਤਵਾਨ੍ ਤਸਯ੍ਾਃ ਪਰ੍ਿਤਜ੍ਞਾਯਾਃ

ਫਲਨਸਮਯੇ ਿਨਕਟੇ ਸਿਤ ਇਸਰ੍ਾਯੇੱਲੋਕਾ ਿਸਮਰਦੇਸ਼ੇ ਵਰ੍ੱਧਮਾਨਾ ਬਹੁਸੰਖਯ੍ਾ ਅਭਵਨ੍|
ⅩⅧ ਸ਼ੇਸ਼਼ੇ ਯੂਸ਼਼ਫੰ ਯੋ ਨ ਪਿਰਿਚਨਿਤ ਤਾਦʼਸ਼ ਏਕੋ ਨਰਪਿਤਰੁਪਸ੍ਥਾਯ
ⅩⅨ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਜ੍ਞਾਿਤਿਭਃ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਧੂਰ੍ੱਤਤਾਂ ਿਵਧਾਯ ਪੂਰ੍ੱਵਪੁਰੁਸ਼਼ਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਕੁਵਯ੍ਵਹਰਣਪੂਰ੍ੱਵਕੰ ਤੇਸ਼਼ਾਂ

ਵੰਸ਼ਨਾਸ਼ਨਾਯ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਨਵਜਾਤਾਨ੍ ਿਸ਼ਸ਼ੂਨ੍ ਬਿਹ ਰ੍ਿਨਰਕ੍ਸ਼਼ੇਪਯਤ੍|
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ⅩⅩ ਏਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਮਯੇ ਮੂਸਾ ਜਜ੍ਞੇ, ਸ ਤੁ ਪਰਮਸੁਨ੍ਦਰੋ(ਅ)ਭਵਤ੍ ਤਥਾ ਿਪਤʼਗʼਹੇ ਮਾਸਤਯਪਰ੍ੱਯਨ੍ਤੰ
ਪਾਿਲਤੋ(ਅ)ਭਵਤ੍|

ⅩⅪ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਬਿਹਰ੍ਿਨਕ੍ਿਸ਼਼ਪ੍ਤੇ ਸਿਤ ਿਫਰੌਣਰਾਜਸਯ੍ ਕਨਯ੍ਾ ਤਮ੍ ਉੱਤੋਲਯ੍ ਨੀਤਾ ਦੱਤਕਪੁਤੰ ਕʼਤਾ
ਪਾਿਲਤਵਤੀ|

ⅩⅫ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸ ਮੂਸਾ ਿਮਸਰਦੇਸ਼ੀਯਾਯਾਃ ਸਰ੍ੱਵਿਵਦਯ੍ਾਯਾਃ ਪਾਰਦʼਸ਼਼ਵ੍ਾ ਸਨ੍ ਵਾਕਯ੍ੇ ਿ ਯਾਯਾਞ੍ਚ
ਸ਼ਕ੍ਿਤਮਾਨ੍ ਅਭਵਤ੍|

ⅩⅩⅢ ਸ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਚਤਾਿਰੰਸ਼ਦਤ੍ਸਰਵਯਸ੍ਕੋ ਭੂਤਾ ਇਸਰ੍ਾਯੇਲੀਯਵੰਸ਼ਿਨਜਭਾਤʼਨ੍ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ ਕਰ੍ਤੁੰ ਮਿਤੰ ਚ ੇ|
ⅩⅩⅣ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਜਨਮੇਕੰ ਿਹੰਿਸਤੰ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਤਸਯ੍ ਸਪਕ੍ਸ਼਼ਃ ਸਨ੍ ਿਹੰਿਸਤਜਨਮ੍ ਉਪਕʼਤਯ੍ ਿਮਸਰੀਯਜਨੰ ਜਘਾਨ|
ⅩⅩⅤ ਤਸਯ੍ ਹਸ੍ਤੇਨੇਸ਼ਵ੍ਰਸ੍ਤਾਨ੍ ਉੱਧਿਰਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਤਸਯ੍ ਭਾਤʼਗਣ ਇਿਤ ਜ੍ਞਾਸਯ੍ਿਤ ਸ ਇਤਯ੍ਨੁਮਾਨੰ ਚਕਾਰ,

ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੇ ਨ ਬੁਬੁਿਧਰੇ|
ⅩⅩⅥਤਤ੍ਪਰੇ (ਅ)ਹਿਨ ਤੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਉਭਯੋ ਰ੍ਜਨਯੋ ਰਾੱਕਲਹ ਉਪਸ੍ਿਥਤੇ ਸਿਤ ਮੂਸਾਃ ਸਮੀਪੰ ਗਤਾ ਤਯੋ ਰ੍ਮੇਲਨੰ

ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਮਿਤੰ ਕʼਤਾ ਕਥਯਾਮਾਸ, ਹੇ ਮਹਾਸ਼ਯੌ ਯੁਵਾਂ ਭਾਤਰੌ ਪਰਸ੍ਪਰਮ੍ ਅਨਯ੍ਾਯੰ ਕੁਤਃ ਕੁਰੁਥਃ?
ⅩⅩⅦਤਤਃ ਸਮੀਪਵਾਿਸਨੰ ਪਰ੍ਿਤ ਯੋ ਜਨ(ਅ)ਨਯ੍ਾਯੰ ਚਕਾਰ ਸ ਤੰ ਦੂਰੀਕʼਤਯ੍ ਕਥਯਾਮਾਸ, ਅਸ੍ਮਾਕਮੁਪਿਰ

ਸ਼ਾਸ੍ਤʼਤਿਵਚਾਰਿਯਤʼਤਪਦਯੋਃ ਕਸ੍ਤਾਂ ਿਨਯੁਕ੍ਤਵਾਨ੍?
ⅩⅩⅧ ਹਯ੍ੋ ਯਥਾ ਿਮਸਰੀਯੰ ਹਤਵਾਨ੍ ਤਥਾ ਿਕੰ ਮਾਮਿਪ ਹਿਨਸ਼਼ਯ੍ਿਸ?
ⅩⅩⅨਤਦਾ ਮੂਸਾ ਏਤਾਦʼਸ਼ੀਂ ਕਥਾਂ ਸ਼ਤਾ ਪਲਾਯਨੰ ਚ ੇ, ਤਤੋ ਿਮਿਦਯਨਦੇਸ਼ੰ ਗਤਾ ਪਰ੍ਵਾਸੀ ਸਨ੍ ਤਸ੍ਥ,ੌ ਤਤਸ੍ਤਤ

ਦੌ ਪੁਤੌ ਜਜ੍ਞਾਤੇ|
ⅩⅩⅩ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਚਤਾਿਰੰਸ਼ਦਤ੍ਸਰੇਸ਼਼ੁ ਗਤੇਸ਼਼ੁ ਸੀਨਯਪਰ੍ੱਵਤਸਯ੍ ਪਰ੍ਾਨ੍ਤਰੇ ਪਰ੍ਜਵ੍ਿਲਤਸ੍ਤਮ੍ਬਸਯ੍

ਵਹ੍ਿਨਿਸ਼ਖਾਯਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰਦੂਤਸ੍ਤਸ੍ਮੈ ਦਰ੍ਸ਼ਨੰ ਦਦੌ|
ⅩⅩⅪ ਮੂਸਾਸ੍ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਦਰ੍ਸ਼ਨੇ ਿਵਸ੍ਮਯੰ ਮਤਾ ਿਵਸ਼ੇਸ਼਼ੰ ਜ੍ਞਾਤੁੰ ਿਨਕਟੰ ਗੱਛਿਤ,
ⅩⅩⅫ ਏਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਮਯ,ੇ ਅਹੰ ਤਵ ਪੂਰ੍ੱਵਪੁਰੁਸ਼਼ਾਣਾਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ(ਅ)ਰ੍ਥਾਦ੍ ਇਬਰ੍ਾਹੀਮ ਈਸ਼ਵ੍ਰ ਇਸਹ੍ਾਕ ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ

ਯਾਕੂਬ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸ਼੍ਚ, ਮੂਸਾਮੁੱਿਦਸ਼ਯ੍ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ੈਤਾਦʼਸ਼ੀ ਿਵਹਾਯਸੀਯਾ ਵਾਣੀ ਬਭੂਵ, ਤਤਃ ਸ ਕਮ੍ਪਾਿਨਤਃ ਸਨ੍
ਪੁਨ ਰ੍ਿਨਰੀਕ੍ਿਸ਼਼ਤੁੰ ਪਰ੍ਗਲ੍ਭੋ ਨ ਬਭੂਵ|

ⅩⅩⅩⅢ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰਸ੍ਤੰ ਜਗਾਦ, ਤਵ ਪਾਦਯੋਃ ਪਾਦੁਕੇ ਮੋਚਯ ਯਤ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਸ ਸਾ ਪਿਵਤਭੂਿਮਃ|
ⅩⅩⅩⅣ ਅਹੰ ਿਮਸਰਦੇਸ਼ਸ੍ਥਾਨਾਂ ਿਨਜਲੋਕਾਨਾਂ ਦੁਰ੍ੱਦਸ਼ਾਂ ਿਨਤਾਨ੍ਤਮ੍ ਅਪਸ਼ਯ੍ੰ, ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਕਾਤਰ੍ੱਯੋਕ੍ਿਤਞ੍ਚ

ਸ਼ਤਵਾਨ੍ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤਾਨ੍ ਉੱਧਰ੍ੱਤੁਮ੍ ਅਵਰੁਹਯ੍ਾਗਮਮ੍; ਇਦਾਨੀਮ੍ ਆਗੱਛ ਿਮਸਰਦੇਸ਼ੰ ਤਾਂ ਪਰ੍ੇਸ਼਼ਯਾਿਮ|
ⅩⅩⅩⅤ ਕਸ੍ਤਾਂ ਸ਼ਾਸ੍ਤʼਤਿਵਚਾਰਿਯਤʼਤਪਦਯੋ ਰ੍ਿਨਯੁਕ੍ਤਵਾਨ੍, ਇਿਤ ਵਾਕਯ੍ਮੁਕ੍ਤਾ ਤੈ ਰਯ੍ੋ ਮੂਸਾ

ਅਵਜ੍ਞਾਤਸ੍ਤਮੇਵ ਈਸ਼ਵ੍ਰਃ ਸ੍ਤਮ੍ਬਮਧਯ੍ੇ ਦਰ੍ਸ਼ਨਦਾਤਾ ਤੇਨ ਦੂਤੇਨ ਸ਼ਾਸ੍ਤਾਰੰ ਮੁਕ੍ਿਤਦਾਤਾਰਞ੍ਚ ਕʼਤਾ
ਪਰ੍ੇਸ਼਼ਯਾਮਾਸ|

ⅩⅩⅩⅥ ਸ ਚ ਿਮਸਰਦੇਸ਼ੇ ਸੂਫ੍ਨਾਮ੍ਿਨ ਸਮੁਦੇ ਚ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਚਤਾਿਰੰਸ਼ਦਤ੍ਸਰਾਨ੍ ਯਾਵਤ੍ ਮਹਾਪਰ੍ਾਨ੍ਤਰੇ
ਨਾਨਾਪਰ੍ਕਾਰਾਣਯ੍ਦ੍ਭੁਤਾਿਨ ਕਰ੍ੰਮਾਿਣ ਲਕ੍ਸ਼਼ਣਾਿਨ ਚ ਦਰ੍ਸ਼ਿਯਤਾ ਤਾਨ੍ ਬਿਹਃ ਕʼਤਾ ਸਮਾਿਨਨਾਯ|

ⅩⅩⅩⅦ ਪਰ੍ਭੁਃ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਭਾਤʼਗਣਸਯ੍ ਮਧਯ੍ੇ ਮਾਦʼਸ਼ਮ੍ ਏਕੰ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਕ੍ਤਾਰਮ੍
ਉਤ੍ਪਾਦਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਤਸਯ੍ ਕਥਾਯਾਂ ਯੂਯੰ ਮਨ ਿਨਧਾਸਯ੍ਥ, ਯੋ ਜਨ ਇਸਰ੍ਾਯੇਲਃ ਸਨ੍ਤਾਨੇਭਯ੍ ਏਨਾਂ ਕਥਾਂ
ਕਥਯਾਮਾਸ ਸ ਏਸ਼਼ ਮੂਸਾਃ|

ⅩⅩⅩⅧਮਹਾਪਰ੍ਾਨ੍ਤਰਸ੍ਥਮਣ੍ਡਲੀਮਧਯ੍(ੇਅ)ਿਪ ਸ ਏਵ ਸੀਨਯਪਰ੍ੱਵਤੋਪਿਰ ਤੇਨ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਸੰਲਾਿਪਨ ਦੂਤਸਯ੍
ਚਾਸ੍ਮਤ੍ਿਪਤʼਗਣਸਯ੍ ਮਧਯ੍ਸ੍ਥਃ ਸਨ੍ ਅਸ੍ਮਭਯ੍ੰ ਦਾਤਵਯ੍ਿਨ ਜੀਵਨਦਾਯਕਾਿਨ ਵਾਕਯ੍ਾਿਨ ਲੇਭੇ|

ⅩⅩⅩⅨ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪੂਰ੍ੱਵਪੁਰੁਸ਼਼ਾਸ੍ਤਮ੍ ਅਮਾਨਯ੍ੰ ਕਤਾ ਸਵ੍ੇਭਯ੍ੋ ਦੂਰੀਕʼਤਯ੍ ਿਮਸਰਦੇਸ਼ੰ ਪਰਾਵʼਤਯ੍ ਗਨ੍ਤੁੰ
ਮਨਿਭਰਿਭਲਸ਼਼ਯ੍ ਹਾਰੋਣੰ ਜਗਦੁਃ,

ⅩⅬ ਅਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਅਗਰ੍(ੇਅ)ਗਰ੍ੇ ਗਨ੍ਤੁ◌ਮु੍ ਅਸ੍ਮਦਰ੍ਥੰ ਦੇਵਗਣੰ ਿਨਰ੍ੰਮਾਿਹ ਯਤੋ ਯੋ ਮੂਸਾ ਅਸ੍ਮਾਨ੍
ਿਮਸਰਦੇਸ਼ਾਦ੍ ਬਿਹਃ ਕʼਤਾਨੀਤਵਾਨ੍ ਤਸਯ੍ ਿਕੰ ਜਾਤੰ ਤਦਸ੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਨ ਜ੍ਞਾਯਤੇ|

ⅩⅬⅠ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਮਯੇ ਤੇ ਗੋਵਤ੍ਸਾਕʼਿਤੰ ਪਰ੍ਿਤਮਾਂ ਿਨਰ੍ੰਮਾਯ ਤਾਮੁੱਿਦਸ਼ਯ੍ ਨੈਵੇਦਯ੍ਮੁਤ੍ਮʼਜਯ੍
ਸਵ੍ਹਸ੍ਤਕʼਤਵਸ੍ਤੁਨਾ ਆਨਨ੍ਿਦਤਵਨ੍ਤਃ|
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ⅩⅬⅡ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਪਰ੍ਿਤ ਿਵਮੁਖਃ ਸਨ੍ ਆਕਾਸ਼ਸ੍ਥੰ ਜਯ੍ੋਿਤਰ੍ਗਣੰ ਪੂਜਿਯਤੁੰ ਤੇਭਯ੍ੋ(ਅ)ਨੁਮਿਤੰ ਦਦੌ,
ਯਾਦʼਸ਼ੰ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਨਾਂ ਗਰ੍ਨ੍ਥੇਸ਼਼ੁ ਿਲਿਖਤਮਾਸ੍ਤ,ੇ ਯਥਾ, ਇਸਰ੍ਾਯੇਲੀਯਵੰਸ਼ਾ ਰੇ ਚਤਾਿਰੰਸ਼ਤ੍ਸਮਾਨ੍ ਪੁਰਾ| ਮਹਿਤ
ਪਰ੍ਾਨ੍ਤਰੇ ਸੰਸ੍ਥਾ ਯੂਯਨ੍ਤੁ ਯਾਿਨ ਚ| ਬਿਲਹੋਮਾਿਦਕਰ੍ੰਮਾਿਣ ਕʼਤਵਨ੍ਤਸ੍ਤੁ ਤਾਿਨ ਿਕੰ| ਮਾਂ ਸਮੁੱਿਦਸ਼ਯ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ
ਪਰ੍ਕʼਤਾਨੀਿਤ ਨੈਵ ਚ|

ⅩⅬⅢ ਿਕਨ੍ਤੁ ਵੋ ਮੋਲਕਾਖਯ੍ਸਯ੍ ਦੇਵਸਯ੍ ਦੂਸ਼਼ਯ੍ਮੇਵ ਚ| ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਿਰਮ੍ਫਨਾਖਯ੍ਾਯਾ ਦੇਵਤਾਯਾਸ਼੍ਚ ਤਾਰਕਾ|
ਏਤਯੋਰੁਭਯੋ ਰ੍ਮੂਰ੍ਤੀ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਪਿਰਪੂਿਜਤ|ੇ ਅਤੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਸਂ੍ਤੁ ਬਾਬੇਲਃ ਪਾਰੰ ਨੇਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ ਿਨਸ਼੍ਿਚਤੰ|

ⅩⅬⅣ ਅਪਰਞ੍ਚ ਯੰਿਨਦਰ੍ਸ਼ਨਮ੍ ਅਪਸ਼ਯ੍ਸ੍ਤਦਨੁਸਾਰੇਣ ਦੂਸ਼਼ਯ੍ੰ ਿਨਰ੍ੰਮਾਿਹ ਯਸ੍ਿਮਨ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ ਮੂਸਾਮ੍
ਏਤਦਾਕਯ੍ੰ ਬਭਾਸ਼਼ੇ ਤਤ੍ ਤਸਯ੍ ਿਨਰੂਿਪਤੰ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਸਵ੍ਰੂਪੰ ਦੂਸ਼਼ਯ੍ਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪੂਰ੍ੱਵਪੁਰੁਸ਼਼ੈਃ ਸਹ ਪਰ੍ਾਨ੍ਤਰੇ ਤਸ੍ਥ|ੌ

ⅩⅬⅤ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਿਯਹੋਸ਼ੂਯੇਨ ਸਿਹਤੈਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਵੰਸ਼ਜਾਤੈਰਸ੍ਮਤ੍ਪੂਰ੍ੱਵਪੁਰੁਸ਼਼ੈਃ ਸਵ੍ੇਸ਼਼ਾਂ ਸੰਮੁਖਾਦ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੇਣ
ਦੂਰੀਕʼਤਾਨਾਮ੍ ਅਨਯ੍ਦੇਸ਼ੀਯਾਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਿਧਕʼਿਤਕਾਲੇ ਸਮਾਨੀਤੰ ਤਦ੍ ਦੂਸ਼਼ਯ੍ੰ ਦਾਯੂਦੋਿਧਕਾਰੰ ਯਾਵਤ੍ ਤਤ
ਸ੍ਥਾਨ ਆਸੀਤ੍|

ⅩⅬⅥ ਸ ਦਾਯੂਦ੍ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ਾਨੁਗਰ੍ਹੰ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ ਯਾਕੂਬ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਾਰ੍ਥਮ੍ ਏਕੰ ਦੂਸ਼਼ਯ੍ੰ ਿਨਰ੍ੰਮਾਤੁੰ ਵਵਾਞ੍ਛ;
ⅩⅬⅦ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸੁਲੇਮਾਨ੍ ਤਦਰ੍ਥੰ ਮਨ੍ਿਦਰਮ੍ ਏਕੰ ਿਨਰ੍ੰਿਮਤਵਾਨ੍|
ⅩⅬⅧਤਥਾਿਪ ਯਃ ਸਰ੍ੱਵੋਪਿਰਸ੍ਥਃ ਸ ਕਸ੍ਿਮੰਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਹਸ੍ਤਕʼਤੇ ਮਨ੍ਿਦਰੇ ਿਨਵਸਤੀਿਤ ਨਿਹ, ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਦੀ

ਕਥਾਮੇਤਾਂ ਕਥਯਿਤ, ਯਥਾ,
ⅩⅬⅨ ਪਰੇਸ਼ੋ ਵਦਿਤ ਸਵ੍ਰ੍ਗੋ ਰਾਜਿਸੰਹਾਸਨੰ ਮਮ| ਮਦੀਯੰ ਪਾਦਪੀਠਞ੍ਚ ਪʼਿਥਵੀ ਭਵਿਤ ਧਵੰ| ਤਿਰ ਯੂਯੰ ਕʼਤੇ

ਮੇ ਿਕੰ ਪਰ੍ਿਨਰ੍ੰਮਾਸਯ੍ਥ ਮਨ੍ਿਦਰ|ੰ ਿਵਸ਼ਰ੍ਾਮਾਯ ਮਦੀਯੰ ਵਾ ਸ੍ਥਾਨੰ ਿਕੰ ਿਵਦਯ੍ਤੇ ਿਤਹ|
Ⅼ ਸਰ੍ੱਵਾਣਯ੍ੇਤਾਿਨ ਵਸ੍ਤੂਿਨ ਿਕੰ ਮੇ ਹਸ੍ਤਕʼਤਾਿਨ ਨ||
ⅬⅠ ਹੇ ਅਨਾਜ੍ਞਾਗਰ੍ਾਹਕਾ ਅਨ੍ਤਃਕਰਣੇ ਸ਼ਰ੍ਵਣੇ ਚਾਪਿਵਤਲੋਕਾਃ ਯੂਯਮ੍ ਅਨਵਰਤੰ ਪਿਵਤਸਯ੍ਾਤ੍ਮਨਃ

ਪਰ੍ਾਿਤਕੂਲਯ੍ਮ੍ ਆਚਰਥ, ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਪੂਰ੍ੱਵਪੁਰੁਸ਼਼ਾ ਯਾਦʼਸ਼ਾ ਯੂਯਮਿਪ ਤਾਦʼਸ਼ਾਃ|
ⅬⅡਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਪੂਰ੍ੱਵਪੁਰੁਸ਼਼ਾਃ ਕੰ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਨੰ ਨਾਤਾਡਯਨ੍? ਯੇ ਤਸਯ੍ ਧਾਰ੍ੰਿਮਕਸਯ੍ ਜਨਸਯ੍ਾਗਮਨਕਥਾਂ

ਕਿਥਤਵਨ੍ਤਸ੍ਤਾਨ੍ ਅਘ੍ਨਨ੍ ਯੂਯਮ੍ ਅਧੂਨਾ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਘਾਿਤਨ ਭੂਤਾ ਤੰ ਧਾਰ੍ੰਿਮਕੰ ਜਨਮ੍ ਅਹਤ|
ⅬⅢ ਯੂਯੰ ਸਵ੍ਰ੍ਗੀਯਦੂਤਗਣੇਨ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਂ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ਾਿਪ ਤਾਂ ਨਾਚਰਥ|
ⅬⅣ ਇਮਾਂ ਕਥਾਂ ਸ਼ਤਾ ਤੇ ਮਨਃਸੁ ਿਬੱਧਾਃ ਸਨ੍ਤਸ੍ਤੰ ਪਰ੍ਿਤ ਦਨ੍ਤਘਰ੍ਸ਼਼ਣਮ੍ ਅਕੁਰ੍ੱਵਨ੍|
ⅬⅤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ੍ਿਤਫਾਨਃ ਪਿਵਤੇਣਾਤ੍ਮਨਾ ਪੂਰ੍ਣੋ ਭੂਤਾ ਗਗਣੰ ਪਰ੍ਿਤ ਸ੍ਿਥਰਦʼਸ਼਼੍ਿਟੰ ਕʼਤਾ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਦਕ੍ਿਸ਼਼ਣੇ

ਦਣ੍ਡਾਯਮਾਨੰ ਯੀਸ਼ੁਞ੍ਚ ਿਵਲੋਕਯ੍ ਕਿਥਤਵਾਨ੍;
ⅬⅥ ਪਸ਼ਯ੍,ਮੇਘਦਾਰੰ ਮੁਕ੍ਤਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਦਕ੍ਿਸ਼਼ਣੇ ਸ੍ਿਥਤੰ ਮਾਨਵਸੁਤਞ੍ਚ ਪਸ਼ਯ੍ਾਿਮ|
ⅬⅦ ਤਦਾ ਤੇ ਪਰ੍ੋੱਚੈਃ ਸ਼ਬ੍ਦੰ ਕʼਤਾ ਕਰ੍ਣੇਸ਼਼ਵ੍ਙ੍ਗੁਲੀ ਰ੍ਿਨਧਾਯ ਏਕਿਚੱਤੀਭੂਯ ਤਮ੍ ਆ ਮਨ੍|
ⅬⅧਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਤੰ ਨਗਰਾਦ੍ ਬਿਹਃ ਕʼਤਾ ਪਰ੍ਸ੍ਤਰੈਰਾਘ੍ਨਨ੍ ਸਾਕ੍ਿਸ਼਼ਣੋ ਲਾਕਾਃ ਸ਼ੌਲਨਾਮ੍ਨਯੂਨਸ਼੍ਚਰਣਸੰਿਨਧੌ

ਿਨਜਵਸ੍ਤਾਿਣ ਸ੍ਥਾਿਪਤਵਨ੍ਤਃ|
ⅬⅨ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ ਯੀਸ਼ੇ ਮਦੀਯਮਾਤ੍ਮਾਨੰ ਗʼਹਾਣ ਸ੍ਿਤਫਾਨਸਯ੍ੇਿਤ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਵਾਕਯ੍ਵਦਨਸਮਯੇ ਤੇ ਤੰ

ਪਰ੍ਸ੍ਤਰੈਰਾਘ੍ਨਨ੍|
ⅬⅩ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸ ਜਾਨੁਨੀ ਪਾਤਿਯਤਾ ਪਰ੍ੋੱਚੈਃ ਸ਼ਬ੍ਦੰ ਕʼਤਾ, ਹੇ ਪਰ੍ਭੇ ਪਾਪਮੇਤਦ੍ ਏਤੇਸ਼਼ੁ ਮਾ ਸ੍ਥਾਪਯ, ਇਤਯ੍ੁਕ੍ਤਾ

ਮਹਾਿਨਦਾਂ ਪਰ੍ਾਪ੍ਨਤ੍|

Ⅷ
Ⅰ ਤਸਯ੍ ਹਤਯ੍ਾਕਰਣੰ ਸ਼ੌਲੋਿਪ ਸਮਮਨਯ੍ਤ| ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਮਯੇ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ਨਗਰਸ੍ਥਾਂ ਮਣ੍ਡਲੀਂ ਪਰ੍ਿਤ

ਮਹਾਤਾਡਨਾਯਾਂ ਜਾਤਾਯਾਂ ਪਰ੍ੇਿਰਤਲੋਕਾਨ੍ ਿਹਤਾ ਸਰ੍ੱਵੇ(ਅ)ਪਰੇ ਿਯਹੂਦਾਸ਼ੋਿਮਰੋਣਦੇਸ਼ਯੋ ਰ੍ਨਾਨਾਸ੍ਥਾਨੇ ਿਵਕੀਰ੍ਣਾਃ
ਸਨ੍ਤੋ ਗਤਾਃ|

Ⅱ ਅਨਯ੍ੱਚ ਭਕ੍ਤਲੋਕਾਸ੍ਤੰ ਸ੍ਿਤਫਾਨੰ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨੇ ਸ੍ਥਾਪਿਯਤਾ ਬਹੁ ਵਯ੍ਲਪਨ੍|
Ⅲ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ਼ੌਲੋ ਗʼਹੇ ਗʼਹੇ ਭਿਮਤਾ ਸ੍ਿਤਯਃ ਪੁਰੁਸ਼਼ਾਸ਼ਂ੍ਚ ਧʼਤਾ ਕਾਰਾਯਾਂ ਬੱਧਵ੍ਾ ਮਣ੍ਡਲਯ੍ਾ ਮਹੋਤ੍ਪਾਤੰ ਕʼਤਵਾਨ੍|
Ⅳ ਅਨਯ੍ੱਚ ਯੇ ਿਵਕੀਰ੍ਣਾ ਅਭਵਨ੍ ਤੇ ਸਰ੍ੱਵਤ ਭਿਮਤਾ ਸੁਸੰਵਾਦੰ ਪਰ੍ਾਚਾਰਯਨ੍|
Ⅴ ਤਦਾ ਿਫਿਲਪਃ ਸ਼ੋਿਮਰੋਣ੍ਨਗਰੰ ਗਤਾ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਾਖਯ੍ਾਨੰ ਪਰ੍ਾਚਾਰਯਤ੍;
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Ⅵ ਤਤ(ੋਅ)ਸ਼ੁਿਚ-ਭʼਤਗਰ੍ਸ੍ਤਲੋਕੇਭਯ੍ੋ ਭੂਤਾਸ਼੍ਚੀਤ੍ਕʼਤਯ੍ਾਗੱਛਨ੍ ਤਥਾ ਬਹਵਃ ਪਕ੍ਸ਼਼ਾਘਾਿਤਨਃ ਖਞ੍ਜਾ
ਲੋਕਾਸ਼੍ਚ ਸਵ੍ਸ੍ਥਾ ਅਭਵਨ੍|

Ⅶਤਸ੍ਮਾਤ੍ਲਾਕਾਈਦʼਸ਼ੰ ਤਸਯ੍ਾਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯੰ ਕਰ੍ੰਮ ਿਵਲੋਕਯ੍ ਿਨਸ਼ਮਯ੍ਚਸਰ੍ੱਵ ਏਕਿਚੱਤੀਭੂਯ ਤੇਨਕ੍ਤਾਖਯ੍ਾਨੇ
ਮਨਾਿਂਸ ਨਯ੍ਦਧੁਃ|

Ⅷ ਤਸ੍ਿਮੰਨਗਰੇ ਮਹਾਨਨ੍ਦਸ਼੍ਚਾਭਵਤ੍|
Ⅸਤਤਃ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਤਸ੍ਿਮੰਨਗਰੇ ਿਸ਼ਮੋਂਨਾਮਾ ਕਸ਼੍ਿਚੱਜਨ ਬਹੀ ਰ੍ਮਾਯਾਿ ਯਾਃ ਕʼਤਾ ਸਵ੍ੰ ਕਞ੍ਚਨ ਮਹਾਪੁਰੁਸ਼਼ੰ ਪਰ੍ੋਚਯ੍

ਸ਼ੋਿਮਰੋਣੀਯਾਨਾਂ ਮੋਹੰ ਜਨਯਾਮਾਸ|
Ⅹ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸ ਮਾਨੁਸ਼਼ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਮਹਾਸ਼ਕ੍ਿਤਸਵ੍ਰੂਪ ਇਤਯ੍ੁਕ੍ਤਾ ਬਾਲਵʼ◌ੱਧਵਿਨਤਾਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਲਾਕਾਸ੍ਤਸ੍ਿਮਨ੍

ਮਨਾਿਂਸ ਨਯ੍ਦਧੁਃ|
Ⅺ ਸ ਬਹੁਕਾਲਾਨ੍ ਮਾਯਾਿਵਿ ਯਯਾ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਅਤੀਵ ਮੋਹਯਾਞ੍ਚਕਾਰ, ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤੇ ਤੰ ਮੇਿਨਰ|ੇ
Ⅻ ਿਕਨ੍ਤੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਰਾਜਯ੍ਸਯ੍ ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਨਾਮ੍ਨਸ਼੍ਚਾਖਯ੍ਾਨਪਰ੍ਚਾਿਰਣਃ ਿਫਿਲਪਸਯ੍ ਕਥਾਯਾਂ

ਿਵਸ਼ਵ੍ਸਯ੍ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸ੍ਤੀਪੁਰੁਸ਼਼ੋਭਯਲੋਕਾ ਮੱਿਜਤਾ ਅਭਵਨ੍|
ⅩⅢ ਸ਼ੇਸ਼਼ੇ ਸ ਿਸ਼ਮੋਨਿਪ ਸਵ੍ਯੰ ਪਰ੍ਤਯ੍ੈਤ੍ ਤਤੋ ਮੱਿਜਤਃ ਸਨ੍ ਿਫਿਲਪੇਨ ਕʼਤਾਮ੍ ਆਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯਿ ਯਾਂ ਲਕ੍ਸ਼਼ਣਞ੍ਚ

ਿਵਲੋਕਯ੍ਾਸਮ੍ਭਵੰ ਮਨਯ੍ਮਾਨਸ੍ਤੇਨ ਸਹ ਸ੍ਿਥਤਵਾਨ੍|
ⅩⅣਇੱਥੰ ਸ਼ੋਿਮਰੋਣ੍ਦੇਸ਼ੀਯਲੋਕਾ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ਕਥਾਮ੍ਅਗʼਹ੍ਲਨ੍ਇਿਤ ਵਾਰ੍ੱਤਾਂ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ਨਗਰਸ੍ਥਪਰ੍ੇਿਰਤਾਃ

ਪਰ੍ਾਪਯ੍ ਿਪਤਰੰ ਯੋਹਨਞ੍ਚ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਿਨਕਟੇ ਪਰ੍ੇਿਸ਼਼ਤਵਨ੍ਤਃ|
ⅩⅤ ਤਤਸ੍ਤੌ ਤਤ੍ ਸ੍ਥਾਨਮ੍ ਉਪਸ੍ਥਾਯ ਲੋਕਾ ਯਥਾ ਪਿਵਤਮ੍ ਆਤ੍ਮਾਨੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਨੁਵਨ੍ਿਤ ਤਦਰ੍ਥੰ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯੇਤਾ|ਂ
ⅩⅥ ਯਤਸ੍ਤੇ ਪੁਰਾ ਕੇਵਲਪਰ੍ਭੁਯੀਸ਼ੋ ਰ੍ਨਾਮ੍ਨਾ ਮੱਿਜਤਮਾਤਾ ਅਭਵਨ੍, ਨ ਤੁ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਕਮਿਪ ਪਰ੍ਿਤ

ਪਿਵਤਸਯ੍ਾਤ੍ਮਨ ਆਿਵਰ੍ਭਾਵੋ ਜਾਤਃ|
ⅩⅦ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪਰ੍ੇਿਰਤਾਭਯ੍ਾਂ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਗਾਤੇਸ਼਼ੁ ਕਰੇਸ਼਼ਵ੍ਰ੍ਿਪਤੇਸ਼਼ੁ ਸਤ੍ਸੁ ਤੇ ਪਿਵਤਮ੍ ਆਤ੍ਮਾਨਮ੍ ਪਰ੍ਾਪ੍ਨੁਵਨ੍|
ⅩⅧ ਇੱਥੰ ਲੋਕਾਨਾਂ ਗਾਤੇਸ਼਼ੁ ਪਰ੍ੇਿਰਤਯੋਃ ਕਰਾਰ੍ਪਣੇਨ ਤਾਨ੍ ਪਿਵਤਮ੍ ਆਤ੍ਮਾਨੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਾਨ੍ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਸ ਿਸ਼ਮੋਨ੍

ਤਯੋਃ ਸਮੀਪੇ ਮੁਦਾ ਆਨੀਯ ਕਿਥਤਵਾਨ੍;
ⅩⅨ ਅਹੰ ਯਸਯ੍ ਗਾਤੇ ਹਸ੍ਤਮ੍ ਅਰ੍ਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ ਤਸਯ੍ਾਿਪ ਯਥੇੱਥੰ ਪਿਵਤਾਤ੍ਮਪਰ੍ਾਪ੍ਿਤ ਰ੍ਭਵਿਤ ਤਾਦʼਸ਼ੀਂ

ਸ਼ਕ੍ਿਤੰ ਮਹਯ੍ੰ ਦੱਤੰ|
ⅩⅩ ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਪਤਰਸ੍ਤੰ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵਦਤ੍ ਤਵ ਮੁਦਾਸ੍ਤਯਾ ਿਵਨਸ਼ਯ੍ਨ੍ਤੁ ਯਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਦਾਨੰ ਮੁਦਾਿਭਃ ੀਯਤੇ

ਤਿਮੱਥੰ ਬੁੱਧਵਾਨ੍;
ⅩⅪ ਈਸ਼ਵ੍ਰਾਯ ਤਾਵਨ੍ਤਃਕਰਣੰ ਸਰਲੰ ਨਿਹ, ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਅਤ ਤਵਾਸ਼ਂ(ੋਅ)ਿਧਕਾਰਸ਼੍ਚ ਕੋਿਪ ਨਾਸ੍ਿਤ|
ⅩⅫ ਅਤ ਏਤਤ੍ਪਾਪਹੇਤੋਃ ਖੇਦਾਿਨਤਃ ਸਨ੍ ਕੇਨਾਿਪ ਪਰ੍ਕਾਰੇਣ ਤਵ ਮਨਸ ਏਤਸਯ੍ਾਃ ਕੁਕਲ੍ਪਨਾਯਾਃ ਕ੍ਸ਼਼ਮਾ

ਭਵਿਤ, ਏਤਦਰ੍ਥਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੇ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਾਂ ਕੁਰ;ੁ
ⅩⅩⅢ ਯਤਸ੍ਤੰ ਿਤਕ੍ਤਿਪੱਤੇ ਪਾਪਸਯ੍ ਬਨ੍ਧਨੇ ਚ ਯਦਿਸ ਤਨ੍ਮਯਾ ਬੁੱਧਮ੍|
ⅩⅩⅣ ਤਦਾ ਿਸ਼ਮੋਨ੍ ਅਕਥਯਤ੍ ਤਿਰ ਯੁਵਾਭਯ੍ਾਮੁਿਦਤਾ ਕਥਾ ਮਿਯ ਯਥਾ ਨ ਫਲਿਤ ਤਦਰ੍ਥੰ ਯੁਵਾਂ ਮੰਿਨਿਮੱਤੰ

ਪਰ੍ਭੌ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਾਂ ਕੁਰੁਤੰ|
ⅩⅩⅤ ਅਨੇਨ ਪਰ੍ਕਾਰੇਣ ਤੌ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ ਦੱਤਾ ਪਰ੍ਭੋਃ ਕਥਾਂ ਪਰ੍ਚਾਰਯਨ੍ਤੌ ਸ਼ੋਿਮਰੋਣੀਯਾਨਾਮ੍ ਅਨੇਕਗਰ੍ਾਮੇਸ਼਼ੁ

ਸੁਸੰਵਾਦਞ੍ਚ ਪਰ੍ਚਾਰਯਨ੍ਤੌ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ਨਗਰੰ ਪਰਾਵʼਤਯ੍ ਗਤ|ੌ
ⅩⅩⅥ ਤਤਃ ਪਰਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਦੂਤਃ ਿਫਿਲਪਮ੍ ਇਤਯ੍ਾਿਦਸ਼ਤ੍, ਤਮੁੱਥਾਯ ਦਕ੍ਿਸ਼਼ਣਸਯ੍ਾਂ ਿਦਿਸ਼ ਯੋ ਮਾਰ੍ਗੋ

ਪਰ੍ਾਨ੍ਤਰਸਯ੍ ਮਧਯ੍ੇਨ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮੋ (ਅ)ਸਾਨਗਰੰ ਯਾਿਤ ਤੰ ਮਾਰ੍ਗੰ ਗੱਛ|
ⅩⅩⅦ ਤਤਃ ਸ ਉੱਥਾਯ ਗਤਵਾਨ੍; ਤਦਾ ਕਨ੍ਦਾਕੀਨਾਮ੍ਨਃ ਕੂਸ਼੍ਲੋਕਾਨਾਂ ਰਾਜ੍ਞਯ੍ਾਃ ਸਰ੍ੱਵਸਮ੍ਪੱਤੇਰਧੀਸ਼ਃ

ਕੂਸ਼ਦੇਸ਼ੀਯ ਏਕਃ ਸ਼਼ਣ੍ਡੋ ਭਜਨਾਰ੍ਥੰ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ਨਗਰਮ੍ ਆਗਤਯ੍
ⅩⅩⅧ ਪੁਨਰਿਪ ਰਥਮਾਰੁਹਯ੍ ਿਯਸ਼ਿਯਯਨਾਮ੍ਨ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਨ ਗਰ੍ਨ੍ਥੰ ਪਠਨ੍ ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਗੱਛਿਤ|
ⅩⅩⅨ ਏਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਮਯੇ ਆਤ੍ਮਾ ਿਫਿਲਪਮ੍ ਅਵਦਤ੍, ਤਮ੍ ਰਥਸਯ੍ ਸਮੀਪੰ ਗਤਾ ਤੇਨ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਿਮਲ|
ⅩⅩⅩਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸ ਧਾਵਨ੍ ਤਸਯ੍ ਸੰਿਨਧਾਵਪੁਸ੍ਥਾਯ ਤੇਨ ਪਠਯ੍ਮਾਨੰ ਿਯਸ਼ਿਯਯਥਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਨ ਵਾਕਯ੍ੰ ਸ਼ਤਾ

ਪʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍ ਯਤ੍ ਪਠਿਸ ਤਤ੍ ਿਕੰ ਬੁਧਯ੍ਸੇ?



Acts Ⅷ:ⅩⅩⅪ 161 Acts Ⅸ:ⅩⅢ

ⅩⅩⅪ ਤਤਃ ਸ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਕੇਨਿਚੰਨ ਬੋਿਧਤੋਹੰ ਕਥੰ ਬੁਧਯ੍ੇਯ? ਤਤਃ ਸ ਿਫਿਲਪੰ ਰਥਮਾਰੋਢੁੰ ਸਵ੍ੇਨ ਸਾਰ੍ੱਧਮ੍
ਉਪਵੇਸ਼਼੍ਟਞੁ੍ਚ ਨਯ੍ਵੇਦਯਤ੍|

ⅩⅩⅫ ਸ ਸ਼ਾਸ੍ਤਸਯ੍ੇਤਦਾਕਯ੍ੰ ਪਿਠਤਵਾਨ੍ ਯਥਾ, ਸਮਾਨੀਯਤ ਘਾਤਾਯ ਸ ਯਥਾ ਮੇਸ਼਼ਸ਼ਾਵਕਃ|
ਲੋਮੱਛੇਦਕਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾੱਚ ਮੇਸ਼਼ਸ਼੍ਚ ਨੀਰਵੋ ਯਥਾ| ਆਬਧਯ੍ ਵਦਨੰ ਸਵ੍ੀਯੰ ਤਥਾ ਸ ਸਮਿਤਸ਼਼੍ਠਤ|

ⅩⅩⅩⅢ ਅਨਯ੍ਾਯੇਨ ਿਵਚਾਰੇਣ ਸ ਉੱਿਛੰਨ (ਅ)ਭਵਤ੍ ਤਦਾ| ਤਤ੍ਕਾਲੀਨਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਾਨ੍ ਕੋ ਜਨ ਵਰ੍ਣਿਯਤੁੰ
ਕ੍ਸ਼਼ਮਃ| ਯਤੋ ਜੀਵੰਨʼਣਾਂ ਦੇਸ਼ਾਤ੍ ਸ ਉੱਿਛੰਨ (ਅ)ਭਵਤ੍ ਧਵ|ੰ

ⅩⅩⅩⅣ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਸ ਿਫਿਲਪਮ੍ ਅਵਦਤ੍ ਿਨਵੇਦਯਾਿਮ, ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਦੀ ਯਾਿਮਮਾਂ ਕਥਾਂ ਕਥਯਾਮਾਸ ਸ ਿਕੰ
ਸਵ੍ਸ੍ਿਮਨ੍ ਵਾ ਕਸ੍ਿਮੰਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਅਨਯ੍ਸ੍ਿਮਨ੍?

ⅩⅩⅩⅤ ਤਤਃ ਿਫਿਲਪਸ੍ਤਤ੍ਪਰ੍ਕਰਣਮ੍ ਆਰਭਯ੍ ਯੀਸ਼ੋਰੁਪਾਖਯ੍ਾਨੰ ਤਸਯ੍ਾਗਰ੍ੇ ਪਰ੍ਾਸ੍ਤੌਤ੍|
ⅩⅩⅩⅥਇੱਥੰ ਮਾਰ੍ਗੇਣ ਗੱਛਨ੍ਤੌ ਜਲਾਸ਼ਯਸਯ੍ ਸਮੀਪ ਉਪਸ੍ਿਥਤ;ੌ ਤਦਾ ਕ੍ਲੀਬ(ੋਅ)ਵਾਦੀਤ੍ ਪਸ਼ਯ੍ਾਤ ਸ੍ਥਾਨੇ

ਜਲਮਾਸ੍ਤੇ ਮਮ ਮੱਜਨੇ ਕਾ ਬਾਧਾ?
ⅩⅩⅩⅦ ਤਤਃ ਿਫਿਲਪ ਉੱਤਰੰ ਵਯ੍ਾਹਰਤ੍ ਸਵ੍ਾਨ੍ਤਃਕਰਣੇਨ ਸਾਕੰ ਯਿਦ ਪਰ੍ਤਯ੍ੇਿਸ਼਼ ਤਿਰ ਬਾਧਾ ਨਾਸ੍ਿਤ| ਤਤਃ ਸ

ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਪੁਤ ਇਤਯ੍ਹੰ ਪਰ੍ਤਯ੍ੇਿਮ|
ⅩⅩⅩⅧ ਤਦਾ ਰਥੰ ਸ੍ਥਿਗਤੰ ਕਰ੍ੱਤੁਮ੍ ਆਿਦਸ਼਼੍ਟੇ ਿਫਿਲਪਕ੍ਲੀਬੌ ਦੌ ਜਲਮ੍ ਅਵਾਰੁਹਤਾ;ਂ ਤਦਾ ਿਫਿਲਪਸ੍ਤਮ੍

ਮੱਜਯਾਮਾਸ|
ⅩⅩⅩⅨ ਤਤ੍ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਜਲਮਧਯ੍ਾਦ੍ ਉੱਿਥਤਯੋਃ ਸਤੋਃ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ਾਤ੍ਮਾ ਿਫਿਲਪੰ ਹʼਤਾ ਨੀਤਵਾਨ੍, ਤਸ੍ਮਾਤ੍

ਕ੍ਲੀਬਃ ਪੁਨਸ੍ਤੰ ਨ ਦʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍ ਤਥਾਿਪ ਹʼਸ਼਼੍ਟਿਚੱਤਃ ਸਨ੍ ਸਵ੍ਮਾਰ੍ਗੇਣ ਗਤਵਾਨ੍|
ⅩⅬ ਿਫਿਲਪਸ਼੍ਚਾਸ੍ਦੋਦ੍ਨਗਰਮ੍ ਉਪਸ੍ਥਾਯ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਕੈਸਿਰਯਾਨਗਰ ਉਪਸ੍ਿਥਿਤਕਾਲਪਰ੍ੱਯਨਤੰ

ਸਰ੍ੱਵਸ੍ਿਮੰਨਗਰੇ ਸੁਸੰਵਾਦੰ ਪਰ੍ਚਾਰਯਨ੍ ਗਤਵਾਨ੍|

Ⅸ
Ⅰ ਤਤ੍ਕਾਲਪਰ੍ੱਯਨਤੰ ਸ਼ੌਲਃ ਪਰ੍ਭੋਃ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਣਾਂ ਪਰ੍ਾਿਤਕੂਲਯ੍ੇਨ ਤਾਡਨਾਬਧਯੋਃ ਕਥਾਂ ਿਨਃਸਾਰਯਨ੍

ਮਹਾਯਾਜਕਸਯ੍ ਸੰਿਨਿਧੰ ਗਤਾ
Ⅱ ਸ੍ਿਤਯੰ ਪੁਰੁਸ਼਼ਞ੍ਚ ਤਨ੍ਮਤਗਰ੍ਾਿਹਣੰ ਯੰ ਕਞ੍ਿਚਤ੍ ਪਸ਼ਯ੍ਿਤ ਤਾਨ੍ ਧʼਤਾ ਬੱਧਵ੍ਾ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮਮ੍

ਆਨਯਤੀਤਯ੍ਾਸ਼ਯੇਨ ਦੰਮੇਸ਼਼ਕ੍ਨਗਰੀਯੰ ਧਰ੍ੰਮਸਮਾਜਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਪਤੰ ਯਾਿਚਤਵਾਨ੍|
Ⅲਗੱਛਨ੍ ਤੁ ਦੰਮੇਸ਼਼ਕ੍ਨਗਰਿਨਕਟਉਪਸ੍ਿਥਤਵਾਨ੍; ਤਤੋ(ਅ)ਕਸ੍ਮਾਦ੍ਆਕਾਸ਼ਾਤ੍ ਤਸਯ੍ਚਤੁਰ੍ਿਦਕ੍ਸ਼਼ੁ ਤੇਜਸਃ

ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਨਾਤ੍ ਸ ਭੂਮਾਵਪਤਤ੍|
Ⅳ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਹੇ ਸ਼ੌਲ ਹੇ ਸ਼ੌਲ ਕੁਤੋ ਮਾਂ ਤਾਡਯਿਸ? ਸਵ੍ੰ ਪਰ੍ਿਤ ਪਰ੍ੋਕ੍ਤਮ੍ ਏਤੰ ਸ਼ਬ੍ਦੰ ਸ਼ਤਾ
Ⅴਸ ਪʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍, ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ ਭਵਾਨ੍ ਕਃ? ਤਦਾ ਪਰ੍ਭੁਰਕਥਯਤ੍ ਯੰ ਯੀਸ਼ੁੰ ਤੰ ਤਾਡਯਿਸ ਸ ਏਵਾਹ;ੰ ਕਣ੍ਟਕਸਯ੍ ਮੁਖੇ

ਪਦਾਘਾਤਕਰਣੰ ਤਵ ਕਸ਼਼੍ਟਮ੍|
Ⅵ ਤਦਾ ਕਮ੍ਪਮਾਨ ਿਵਸ੍ਮਯਾਪੰਨਸ਼੍ਚ ਸੋਵਦਤ੍ ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ ਮਯਾ ਿਕੰ ਕਰ੍ੱਤਵਯ੍ੰ? ਭਵਤ ਇੱਛਾ ਕਾ? ਤਤਃ

ਪਰ੍ਭੁਰਾਜ੍ਞਾਪਯਦ੍ ਉੱਥਾਯ ਨਗਰੰ ਗੱਛ ਤਤ ਤਯਾ ਯਤ੍ ਕਰ੍ੱਤਵਯ੍ੰ ਤਦ੍ ਵਿਦਸ਼਼ਯ੍ਤ|ੇ
Ⅶ ਤਸਯ੍ ਸਙ੍ਿਗਨ ਲੋਕਾ ਅਿਪ ਤੰ ਸ਼ਬ੍ਦੰ ਸ਼ਤਵਨ੍ਤਃ ਿਕਨ੍ਤੁ ਕਮਿਪ ਨ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਸ੍ਤਬ੍ਧਾਃ ਸਨ੍ਤਃ

ਸ੍ਿਥਤਵਨ੍ਤਃ|
Ⅷ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਸ਼ੌਲੋ ਭੂਿਮਤ ਉੱਥਾਯ ਚਕ੍ਸ਼਼ੁਸ਼਼ੀ ਉਨ੍ਮੀਲਯ੍ ਕਮਿਪ ਨ ਦʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍| ਤਦਾ ਲੋਕਾਸ੍ਤਸਯ੍ ਹਸ੍ਤੌ

ਧʼਤਾ ਦੰਮੇਸ਼਼ਕ੍ਨਗਰਮ੍ ਆਨਯਨ੍|
Ⅸ ਤਤਃ ਸ ਿਦਨਤਯੰ ਯਾਵਦ੍ ਅਨ੍ਧੋ ਭੂਤਾ ਨ ਭੁਕ੍ਤਵਾਨ੍ ਪੀਤਵਾਸ਼ਂ੍ਚ|
Ⅹ ਤਦਨਨ੍ਤਰੰ ਪਰ੍ਭੁਸ੍ਤੱਦੰਮੇਸ਼਼ਕ੍ਨਗਰਵਾਿਸਨ ਏਕਸ੍ਮੈ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਯ ਦਰ੍ਸ਼ਨੰ ਦਤਾ ਆਹੂਤਵਾਨ੍ ਹੇ ਅਨਿਨਯ|

ਤਤਃ ਸ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵਾਦੀਤ੍, ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ ਪਸ਼ਯ੍ ਸ਼ʼਣੋਿਮ|
Ⅺ ਤਦਾ ਪਰ੍ਭੁਸ੍ਤਮਾਜ੍ਞਾਪਯਤ੍ ਤਮੁੱਥਾਯ ਸਰਲਨਾਮਾਨੰ ਮਾਰ੍ਗੰ ਗਤਾ ਿਯਹੂਦਾਿਨਵੇਸ਼ਨੇ ਤਾਰ੍ਸ਼਼ਨਗਰੀਯੰ

ਸ਼ੌਲਨਾਮਾਨੰ ਜਨੰ ਗਵੇਸ਼਼ਯਨ੍ ਪʼ◌ੱਛ;
Ⅻ ਪਸ਼ਯ੍ ਸ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯਤੇ, ਤਥਾ ਅਨਿਨਯਨਾਮਕ ਏਕੋ ਜਨਸ੍ਤਸਯ੍ ਸਮੀਪਮ੍ ਆਗਤਯ੍ ਤਸਯ੍ ਗਾਤੇ

ਹਸ੍ਤਾਰ੍ਪਣੰ ਕʼਤਾ ਦʼਸ਼਼੍ਿਟੰ ਦਦਾਤੀੱਥੰ ਸਵ੍ਪ੍ਨੇ ਦʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍|
ⅩⅢ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਅਨਿਨਯਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵਦਤ੍ ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਿਮ ਪਿਵਤਲੋਕਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਸ(ੋਅ)ਨੇਕਿਹੰਸਾਂ ਕʼਤਵਾਨ੍;
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ⅩⅣ ਅਤ ਸ੍ਥਾਨੇ ਚ ਯੇ ਲੋਕਾਸ੍ਤਵ ਨਾਮ੍ਿਨ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯਨ੍ਿਤ ਤਾਨਿਪ ਬੱਧੁੰ ਸ ਪਰ੍ਧਾਨਯਾਜਕੇਭਯ੍ਃ ਸ਼ਕ੍ਿਤੰ
ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਵਾਨ੍, ਇਮਾਂ ਕਥਾਮ੍ ਅਹਮ੍ ਅਨੇਕੇਸ਼਼ਾਂ ਮੁਖੇਭਯ੍ਃ ਸ਼ਤਵਾਨ੍|

ⅩⅤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪਰ੍ਭੁਰਕਥਯਤ੍, ਯਾਿਹ ਿਭੰਨਦੇਸ਼ੀਯਲੋਕਾਨਾਂ ਭੂਪਤੀਨਾਮ੍ ਇਸਰ੍ਾਯੇੱਲੋਕਾਨਾਞ੍ਚ ਿਨਕਟੇ ਮਮ ਨਾਮ
ਪਰ੍ਚਾਰਿਯਤੁੰ ਸ ਜਨ ਮਮ ਮਨਨੀਤਪਾਤਮਾਸ੍ਤੇ|

ⅩⅥ ਮਮ ਨਾਮਿਨਿਮੱਤਞ੍ਚ ਤੇਨ ਿਕਯਾਨ੍ ਮਹਾਨ੍ ਕ੍ਲੇਸ਼ੋ ਭੋਕ੍ਤਵਯ੍ ਏਤਤ੍ ਤੰ ਦਰ੍ਸ਼ਿਯਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ|
ⅩⅦ ਤਤੋ (ਅ)ਨਿਨਯੋ ਗਤਾ ਗʼਹੰ ਪਰ੍ਿਵਸ਼ਯ੍ ਤਸਯ੍ ਗਾਤੇ ਹਸ੍ਤਾਰ੍ਪਰ੍ਣੰ ਕʼਤਾ ਕਿਥਤਵਾਨ੍, ਹੇ ਭਾਤਃ ਸ਼ੌਲ ਤੰ

ਯਥਾ ਦʼਸ਼਼੍ਿਟੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਨਿਸ਼਼ ਪਿਵਤੇਣਾਤ੍ਮਨਾ ਪਿਰਪੂਰ੍ਣੋ ਭਵਿਸ ਚ, ਤਦਰ੍ਥੰ ਤਵਾਗਮਨਕਾਲੇ ਯਃ ਪਰ੍ਭੁਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤੁਭਯ੍ੰ
ਦਰ੍ਸ਼ਨਮ੍ ਅਦਦਾਤ੍ ਸ ਮਾਂ ਪਰ੍ੇਿਸ਼਼ਤਵਾਨ੍|

ⅩⅧਇਤਯ੍ੁਕ੍ਤਮਾਤੇ ਤਸਯ੍ ਚਕ੍ਸ਼਼ੁਰ੍ਭਯ੍ਾਮ੍ ਮੀਨਸ਼ਲ੍ਕਵਦ੍ ਵਸ੍ਤੁਿਨ ਿਨਰ੍ਗਤੇ ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼਼ਣਾਤ੍ ਸ ਪਰ੍ਸੰਨਚਕ੍ਸ਼਼ੁ
ਰ੍ਭੂਤਾ ਪਰ੍ੋੱਥਾਯ ਮੱਿਜਤੋ(ਅ)ਭਵਤ੍ ਭੁਕ੍ਤਾ ਪੀਤਾ ਸਬਲੋਭਵੱਚ|

ⅩⅨ ਤਤਃ ਪਰੰ ਸ਼ੌਲਃ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ੈਃ ਸਹ ਕਿਤਪਯਿਦਵਸਾਨ੍ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਦੰਮੇਸ਼਼ਕਨਗਰੇ ਸ੍ਿਥਤਾ(ਅ)ਿਵਲਮ੍ਬੰ
ⅩⅩ ਸਰ੍ੱਵਭਜਨਭਵਨਾਿਨ ਗਤਾ ਯੀਸ਼ੁਰੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਪੁਤ ਇਮਾਂ ਕਥਾਂ ਪਰ੍ਾਚਾਰਯਤ੍|
ⅩⅪ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸਰ੍ੱਵੇ ਸ਼ਰ੍ੋਤਾਰਸ਼੍ਚਮਤ੍ਕʼਤਯ੍ ਕਿਥਤਵਨ੍ਤੋ ਯੋ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ਨਗਰ ਏਤੰਨਾਮ੍ਨਾ

ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਿਯਤʼਲੋਕਾਨ੍ ਿਵਨਾਿਸ਼ਤਵਾਨ੍ ਏਵਮ੍ ਏਤਾਦʼਸ਼ਲੋਕਾਨ੍ ਬੱਧਵ੍ਾ ਪਰ੍ਧਾਨਯਾਜਕਿਨਕਟੰ ਨਯਤੀਤਯ੍ਾਸ਼ਯਾ
ਏਤਤ੍ਸ੍ਥਾਨਮਪਯ੍ਾਗੱਛਤ੍ ਸਏਵ ਿਕਮਯੰ ਨ ਭਵਿਤ?

ⅩⅫ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ਼ੌਲਃ ਮਸ਼ ਉਤ੍ਸਾਹਵਾਨ੍ ਭੂਤਾ ਯੀਸ਼ੁਰੀਸ਼ਵ੍ਰੇਣਾਿਭਿਸ਼਼ਕ੍ਤੋ ਜਨ ਏਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਪਰ੍ਮਾਣੰ ਦਤਾ ਦੰਮੇਸ਼਼ਕ੍-
ਿਨਵਾਿਸਿਯਹੂਦੀਯਲੋਕਾਨ੍ ਿਨਰੁੱਤਰਾਨ੍ ਅਕਰੋਤ੍|

ⅩⅩⅢ ਇੱਥੰ ਬਹੁਿਤਥੇ ਕਾਲੇ ਗਤੇ ਿਯਹੂਦੀਯਲੋਕਾਸ੍ਤੰ ਹਨ੍ਤੁੰ ਮਨ੍ਤਯਾਮਾਸੁਃ
ⅩⅩⅣ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ਼ੌਲਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਮੇਤਸਯ੍ਾ ਮਨ੍ਤਣਾਯਾ ਵਾਰ੍ੱਤਾਂ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਵਾਨ੍| ਤੇ ਤੰ ਹਨ੍ਤੁੰ ਤੁ ਿਦਵਾਿਨਸ਼ੰ ਗੁਪ੍ਤਾਃ ਸਨ੍ਤੋ

ਨਗਰਸਯ੍ ਦਾਰ(ੇਅ)ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍;
ⅩⅩⅤ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਸ੍ਤੰ ਨੀਤਾ ਰਾਤੌ ਿਪਟਕੇ ਿਨਧਾਯ ਪਰ੍ਾਚੀਰੇਣਾਵਾਰੋਹਯਨ੍|
ⅩⅩⅥ ਤਤਃ ਪਰੰ ਸ਼ੌਲੋ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮੰ ਗਤਾ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਗਣੇਨ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਸ੍ਥਾਤੁਮ੍ ਐਹਤ੍, ਿਕਨ੍ਤੁ ਸਰ੍ੱਵੇ

ਤਸ੍ਮਾਦਿਬਭਯੁਃ ਸ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ ਇਿਤ ਚ ਨ ਪਰ੍ਤਯ੍ਯਨ੍|
ⅩⅩⅦ ਏਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਬਰ੍ਣੱਬਾਸ੍ਤੰ ਗʼਹੀਤਾ ਪਰ੍ੇਿਰਤਾਨਾਂ ਸਮੀਪਮਾਨੀਯ ਮਾਰ੍ਗਮਧਯ੍ੇ ਪਰ੍ਭੁਃ ਕਥੰ ਤਸ੍ਮੈ ਦਰ੍ਸ਼ਨੰ

ਦੱਤਵਾਨ੍ ਯਾਃ ਕਥਾਸ਼੍ਚ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਸ ਚ ਯਥਾਕ੍ਸ਼਼ੋਭਃ ਸਨ੍ ਦੰਮੇਸ਼਼ਕ੍ਨਗਰੇ ਯੀਸ਼ੋ ਰ੍ਨਾਮ ਪਰ੍ਾਚਾਰਯਤ੍ ਏਤਾਨ੍
ਸਰ੍ੱਵਵʼ◌ੱਤਾਨ੍ਤਾਨ੍ ਤਾਨ੍ ਜ੍ਞਾਿਪਤਵਾਨ੍|

ⅩⅩⅧ ਤਤਃ ਸ਼ੌਲਸ੍ਤੈਃ ਸਹ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਿਮ ਕਾਲੰ ਯਾਪਯਨ੍ ਿਨਰ੍ਭਯੰ ਪਰ੍ਭੋ ਰਯ੍ੀਸ਼ੋ ਰ੍ਨਾਮ ਪਰ੍ਾਚਾਰਯਤ੍|
ⅩⅩⅨ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਅਨਯ੍ਦੇਸ਼ੀਯਲੋਕੈਃ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਿਵਵਾਦਸਯ੍ੋਪਸ੍ਿਥਤਤਾਤ੍ ਤੇ ਤੰ ਹਨ੍ਤੁਮ੍ ਅਚੇਸ਼਼੍ਟਨ੍ਤ|
ⅩⅩⅩ ਿਕਨ੍ਤੁ ਭਾਤʼਗਣਸ੍ਤੱਜ੍ਞਾਤਾ ਤੰ ਕੈਸਿਰਯਾਨਗਰੰ ਨੀਤਾ ਤਾਰ੍ਸ਼਼ਨਗਰੰ ਪਰ੍ੇਿਸ਼਼ਤਵਾਨ੍|
ⅩⅩⅪ ਇੱਥੰ ਸਿਤ ਿਯਹੂਿਦਯਾਗਾਲੀਲ੍ਸ਼ੋਿਮਰੋਣਦੇਸ਼ੀਯਾਃ ਸਰ੍ੱਵਾ ਮਣ੍ਡਲਯ੍ੋ ਿਵਸ਼ਰ੍ਾਮੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਾਸ੍ਤਤਸ੍ਤਾਸਾਂ

ਿਨਸ਼਼੍ਠਾਭਵਤ੍ ਪਰ੍ਭੋ ਰ੍ਿਭਯਾ ਪਿਵਤਸਯ੍ਾਤ੍ਮਨਃ ਸਾਨ੍ਤਨਯਾ ਚ ਕਾਲੰ ਕ੍ਸ਼਼ੇਪਿਯਤਾ ਬਹੁਸੰਖਯ੍ਾ ਅਭਵਨ੍|
ⅩⅩⅫਤਤਃ ਪਰੰ ਿਪਤਰਃ ਸ੍ਥਾਨੇ ਸ੍ਥਾਨੇ ਭਿਮਤਾ ਸ਼ੇਸ਼਼ੇ ਲੋਦ੍ਨਗਰਿਨਵਾਿਸਪਿਵਤਲੋਕਾਨਾਂ ਸਮੀਪੇ ਸ੍ਿਥਤਵਾਨ੍|
ⅩⅩⅩⅢਤਦਾ ਤਤ ਪਕ੍ਸ਼਼ਾਘਾਤਵਯ੍ਾਿਧਨਾਸ਼਼੍ਟੌ ਵਤ੍ਸਰਾਨ੍ ਸ਼ੱਯਾਗਤਮ੍ਐਨੇਯਨਾਮਾਨੰ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ੰ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਤ੍ ਪਰ੍ਾਪਯ੍

ਤਮਵਦਤ੍,
ⅩⅩⅩⅣ ਹੇ ਐਨੇਯ ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਤਾਂ ਸਵ੍ਸ੍ਥਮ੍ ਅਕਾਰ੍ਸ਼਼ੀਤ੍, ਤਮੁੱਥਾਯ ਸਵ੍ਸ਼ੱਯਾਂ ਿਨਕ੍ਿਸ਼਼ਪ, ਇਤਯ੍ੁਕ੍ਤਮਾਤੇ ਸ

ਉਦਿਤਸ਼਼੍ਠਤ੍|
ⅩⅩⅩⅤ ਏਤਾਦʼਸ਼ੰ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਲੋਦ੍ਸ਼ਾਰੋਣਿਨਵਾਿਸਨ ਲੋਕਾਃ ਪਰ੍ਭੰੁ ਪਰ੍ਿਤ ਪਰਾਵਰ੍ੱਤਨ੍ਤ|
ⅩⅩⅩⅥ ਅਪਰਞ੍ਚ ਿਭਕ੍ਸ਼਼ਾਦਾਨਾਿਦਸ਼਼ੁ ਨਾਨਿ ਯਾਸੁ ਿਨਤਯ੍ੰ ਪਰ੍ਵʼ◌ੱਤਾ ਯਾ ਯਾਫੋਨਗਰਿਨਵਾਿਸਨੀ

ਟਾਿਬਥਾਨਾਮਾ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾ ਯਾਂ ਦਰ੍ੱਕਾਂ ਅਰ੍ਥਾਦ੍ ਹਿਰਣੀਮਯੁਕ੍ਤਾ ਆਹਯਨ੍ ਸਾ ਨਾਰੀ
ⅩⅩⅩⅦ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਮਯੇ ਰੁਗ੍ਨਾ ਸਤੀ ਪਰ੍ਾਣਾਨ੍ ਅਤਯ੍ਜਤ੍, ਤਤੋ ਲੋਕਾਸ੍ਤਾਂ ਪਰ੍ਕ੍ਸ਼਼ਾਲਯ੍ੋਪਿਰਸ੍ਥਪਰ੍ਕੋਸ਼਼੍ਠੇ

ਸ਼ਾਯਿਯਤਾਸ੍ਥਾਪਯਨ੍|
ⅩⅩⅩⅧ ਲੋਦ੍ਨਗਰੰ ਯਾਫੋਨਗਰਸਯ੍ ਸਮੀਪਸ੍ਥੰ ਤਸ੍ਮਾੱਤਤ ਿਪਤਰ ਆਸ੍ਤੇ, ਇਿਤ ਵਾਰ੍ੱਤਾਂ ਸ਼ਤਾ ਤੂਰ੍ਣੰ

ਤਸਯ੍ਾਗਮਨਾਰ੍ਥੰ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਵਨਯਮੁਕ੍ਤਾ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਗਣੋ ਦੌ ਮਨੁਜੌ ਪਰ੍ੇਿਸ਼਼ਤਵਾਨ੍|
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ⅩⅩⅩⅨ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਿਪਤਰ ਉੱਥਾਯ ਤਾਭਯ੍ਾਂ ਸਾਰ੍ੱਧਮ੍ ਆਗੱਛਤ੍, ਤਤ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਉਪਸ੍ਿਥਤ ਉਪਿਰਸ੍ਥਪਰ੍ਕੋਸ਼਼੍ਠੰ
ਸਮਾਨੀਤੇ ਚ ਿਵਧਵਾਃ ਸਵ੍ਾਿਭਃ ਸਹ ਸ੍ਿਥਿਤਕਾਲੇ ਦਰ੍ੱਕਯਾ ਕʼਤਾਿਨ ਯਾਨਯ੍ੁੱਤਰੀਯਾਿਣ ਪਿਰਧੇਯਾਿਨ ਚ ਤਾਿਨ
ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ ਤੰ ਦਰ੍ਸ਼ਿਯਤਾ ਰੁਦਤਯ੍ਸ਼੍ਚਤਸʼਸ਼਼ੁ ਿਦਕ੍ਸ਼਼ਵ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍|

ⅩⅬ ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਪਤਰਸ੍ਤਾਃ ਸਰ੍ੱਵਾ ਬਿਹਃ ਕʼਤਾ ਜਾਨੁਨੀ ਪਾਤਿਯਤਾ ਪਰ੍ਾਰ੍ਿਥਤਵਾਨ੍; ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਸ਼ਵੰ ਪਰ੍ਿਤ ਦʼਸ਼਼੍ਿਟੰ
ਕʼਤਾ ਕਿਥਤਵਾਨ੍, ਹੇ ਟਾਬੀਥੇ ਤਮੁੱਿਤਸ਼਼੍ਠ, ਇਿਤ ਵਾਕਯ੍ ਉਕ੍ਤੇ ਸਾ ਸ੍ਤੀ ਚਕ੍ਸ਼਼ੁਸ਼਼ੀ ਪਰ੍ੋਨ੍ਮੀਲਯ੍ ਿਪਤਰਮ੍
ਅਵਲੋਕਯ੍ੋੱਥਾਯੋਪਾਿਵਸ਼ਤ੍|

ⅩⅬⅠ ਤਤਃ ਿਪਤਰਸ੍ਤਸਯ੍ਾਃ ਕਰੌ ਧʼਤਾ ਉੱਤੋਲਯ੍ ਪਿਵਤਲੋਕਾਨ੍ ਿਵਧਵਾਸ਼੍ਚਾਹੂਯ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਿਨਕਟੇ ਸਜੀਵਾਂ ਤਾਂ
ਸਮਾਰ੍ਪਯਤ੍|

ⅩⅬⅡ ਏਸ਼਼ਾ ਕਥਾ ਸਮਸ੍ਤਯਾਫੋਨਗਰੰ ਵਯ੍ਾਪ੍ਤਾ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਅਨੇਕੇ ਲੋਕਾਃ ਪਰ੍ਭੌ ਵਯ੍ਸ਼ਵ੍ਸਨ੍|
ⅩⅬⅢ ਅਪਰਞ੍ਚ ਿਪਤਰਸ੍ਤਦਯ੍ਾਫੋਨਗਰੀਯਸਯ੍ ਕਸਯ੍ਿਚਤ੍ ਿਸ਼ਮੋਂਨਾਮ੍ਨਸ਼੍ਚਰ੍ੰਮਕਾਰਸਯ੍ ਗʼਹੇ

ਬਹੁਿਦਨਾਿਨ ਨਯ੍ਵਸਤ੍|

Ⅹ
Ⅰ ਕੈਸਿਰਯਾਨਗਰ ਇਤਾਿਲਯਾਖਯ੍ਸੈਨਯ੍ਾਨ੍ਤਰ੍ਗਤਃ ਕਰ੍ਣੀਿਲਯਨਾਮਾ ਸੇਨਾਪਿਤਰਾਸੀਤ੍
Ⅱ ਸ ਸਪਿਰਵਾਰੋ ਭਕ੍ਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰਪਰਾਯਣਸ਼੍ਚਾਸੀਤ੍; ਲੋਕੇਭਯ੍ੋ ਬਹੂਿਨ ਦਾਨਾਦੀਿਨ ਦਤਾ ਿਨਰਨ੍ਤਰਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੇ

ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯਾਞ੍ਚ ੇ|
Ⅲ ਏਕਦਾ ਤʼਤੀਯਪਰ੍ਹਰਵੇਲਾਯਾਂ ਸ ਦʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ੈਕੋ ਦੂਤਃ ਸਪਰ੍ਕਾਸ਼ੰ ਤਤ੍ਸਮੀਪਮ੍ ਆਗਤਯ੍

ਕਿਥਤਵਾਨ੍, ਹੇ ਕਰ੍ਣੀਿਲਯ|
Ⅳ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਤੰ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਭੀਤੋ(ਅ)ਕਥਯਤ੍, ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ ਿਕੰ? ਤਦਾ ਤਮਵਦਤ੍ ਤਵ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਾ ਦਾਨਾਿਦ ਚ

ਸਾਕ੍ਿਸ਼਼ਸਵ੍ਰੂਪੰ ਭੂਤੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਗੋਚਰਮਭਵਤ੍|
Ⅴ ਇਦਾਨੀਂ ਯਾਫੋਨਗਰੰ ਪਰ੍ਿਤ ਲੋਕਾਨ੍ ਪਰ੍ੇਸ਼਼ਯ੍ ਸਮੁਦਤੀਰੇ ਿਸ਼ਮੋਂਨਾਮ੍ਨਸ਼੍ਚਰ੍ੰਮਕਾਰਸਯ੍ ਗʼਹੇ ਪਰ੍ਵਾਸਕਾਰੀ

ਿਪਤਰਨਾਮ੍ਨਾ ਿਵਖਯ੍ਾਤੋ ਯਃ ਿਸ਼ਮੋਨ੍ ਤਮ੍ ਆਹਾਯਯ;
Ⅵ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤਯਾ ਯਦਯ੍ਤ੍ ਕਰ੍ੱਤਵਯ੍ੰ ਤੱਤਤ੍ ਸ ਵਿਦਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
Ⅶ ਇਤਯ੍ੁਪਿਦਸ਼ਯ੍ ਦੂਤੇ ਪਰ੍ਸ੍ਿਥਤੇ ਸਿਤ ਕਰ੍ਣੀਿਲਯਃ ਸਵ੍ਗʼਹਸ੍ਥਾਨਾਂ ਦਾਸਾਨਾਂ ਦੌ ਜਨੌ ਿਨਤਯ੍ੰ ਸਵ੍ਸਙ੍ਿਗਨਾਂ

ਸੈਨਯ੍ਾਨਾਮ੍ ਏਕਾਂ ਭਕ੍ਤਸੇਨਾਞ੍ਚਾਹੂਯ
Ⅷ ਸਕਲਮੇਤੰ ਵʼ◌ੱਤਾਨ੍ਤੰ ਿਵਜ੍ਞਾਪਯ੍ ਯਾਫੋਨਗਰੰ ਤਾਨ੍ ਪਰ੍ਾਿਹਣੋਤ੍|
Ⅸਪਰਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਦਨੇ ਤੇ ਯਾਤਾਂ ਕʼਤਾ ਯਦਾ ਨਗਰਸਯ੍ਸਮੀਪਉਪਾਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍, ਤਦਾ ਿਪਤਰੋ ਿਦਤੀਯਪਰ੍ਹਰਵੇਲਾਯਾਂ

ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਿਯਤੁੰ ਗʼਹਪʼਸ਼਼੍ਠਮ੍ ਆਰੋਹਤ੍|
Ⅹ ਏਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਮਯੇ ਕ੍ਸ਼਼ੁਧਾਰ੍ੱਤਃ ਸਨ੍ ਿਕਞ੍ਿਚਦ੍ ਭੋਕ੍ਤੁਮ੍ ਐੱਛਤ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਅੰਨਾਸਾਦਨਸਮਯੇ ਸ

ਮੂਰ੍ੱਿਛਤਃ ਸੰਨਪਤਤ੍|
Ⅺ ਤਤੋ ਮੇਘਦਾਰੰ ਮੁਕ੍ਤੰ ਚਤੁਰ੍ਿਭਃ ਕੋਣੈ ਰ੍ਲਮ੍ਿਬਤੰ ਬʼਹਦਸ੍ਤਿਮਵ ਿਕਞ੍ਚਨ ਭਾਜਨਮ੍ਆਕਾਸ਼ਾਤ੍ ਪʼਿਥਵੀਮ੍

ਅਵਾਰੋਹਤੀਿਤ ਦʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍|
Ⅻ ਤਨ੍ਮਧਯ੍ੇ ਨਾਨਪਰ੍ਕਾਰਾ ਗਰ੍ਾਮਯ੍ਵਨਯ੍ਪਸ਼ਵਃ ਖੇਚਰੋਰੋਗਾਿਮਪਰ੍ਭʼਤਯੋ ਜਨ੍ਤਵਸ਼੍ਚਾਸਨ੍|
ⅩⅢ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਹੇ ਿਪਤਰ ਉੱਥਾਯ ਹਤਾ ਭੰੁਕ੍ਸ਼਼ਵ੍ ਤਮ੍ਪਰ੍ਤੀਯੰ ਗਗਣੀਯਾ ਵਾਣੀ ਜਾਤਾ|
ⅩⅣ ਤਦਾ ਿਪਤਰਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵਦਤ੍, ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ ਈਦʼਸ਼ੰ ਮਾ ਭਵਤੁ, ਅਹਮ੍ ਏਤਤ੍ ਕਾਲੰ ਯਾਵਤ੍ ਿਨਿਸ਼਼ੱਧਮ੍ ਅਸ਼ੁਿਚ ਵਾ

ਦਵਯ੍ੰ ਿਕਞ੍ਿਚਦਿਪ ਨ ਭੁਕ੍ਤਵਾਨ੍|
ⅩⅤ ਤਤਃ ਪੁਨਰਿਪ ਤਾਦʼਸ਼ੀ ਿਵਹਯਸੀਯਾ ਵਾਣੀ ਜਾਤਾ ਯਦ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਃ ਸ਼ੁਿਚ ਕʼਤਵਾਨ੍ ਤਤ੍ ਤੰ ਿਨਿਸ਼਼ੱਧੰ ਨ

ਜਾਨੀਿਹ|
ⅩⅥ ਇੱਥੰ ਿਤਃ ਸਿਤ ਤਤ੍ ਪਾਤੰ ਪੁਨਰਾਕʼਸ਼਼੍ਟੰ ਆਕਾਸ਼ਮ੍ ਅਗੱਛਤ੍|
ⅩⅦ ਤਤਃ ਪਰੰ ਯਦ੍ ਦਰ੍ਸ਼ਨੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਵਾਨ੍ ਤਸਯ੍ ਕੋ ਭਾਵ ਇਤਯ੍ਤ ਿਪਤਰੋ ਮਨਸਾ ਸਨ੍ਦੇਗ੍ਿਧ, ਏਤਸ੍ਿਮਨ੍

ਸਮਯੇ ਕਰ੍ਣੀਿਲਯਸਯ੍ ਤੇ ਪਰ੍ੇਿਸ਼਼ਤਾ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਾ ਦਾਰਸਯ੍ ਸੰਿਨਧਾਵਪੁਸ੍ਥਾਯ,
ⅩⅧ ਿਸ਼ਮੋਨ ਗʼਹਮਿਨੱਛਨ੍ਤਃ ਸਮ੍ਪʼਛਯ੍ਾਹੂਯ ਕਿਥਤਵਨ੍ਤਃ ਿਪਤਰਨਾਮ੍ਨਾ ਿਵਖਯ੍ਾਤੋ ਯਃ ਿਸ਼ਮੋਨ੍ ਸ

ਿਕਮਤ ਪਰ੍ਵਸਿਤ?
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ⅩⅨ ਯਦਾ ਿਪਤਰਸ੍ਤੱਦਰ੍ਸ਼ਨਸਯ੍ ਭਾਵੰ ਮਨਸਾਨ੍ਦੋਲਯਿਤ ਤਦਾਤ੍ਮਾ ਤਮਵਦਤ੍, ਪਸ਼ਯ੍ ਤਯੋ ਜਨਾਸ੍ਤਾਂ
ਮʼਗਯਨ੍ਤੇ|

ⅩⅩ ਤਮ੍ ਉੱਥਾਯਾਵਰੁਹਯ੍ ਿਨਃਸਨ੍ਦੇਹੰ ਤੈਃ ਸਹ ਗੱਛ ਮਯੈਵ ਤੇ ਪਰ੍ੇਿਸ਼਼ਤਾਃ|
ⅩⅪ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਿਪਤਰ(ੋਅ)ਵਰੁਹਯ੍ ਕਰ੍ਣੀਿਲਯਪਰ੍ੇਿਰਤਲੋਕਾਨਾਂ ਿਨਕਟਮਾਗਤਯ੍ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਪਸ਼ਯ੍ਤ ਯੂਯੰ ਯੰ

ਮʼਗਯਧਵ੍ੇ ਸ ਜਨਹੰ, ਯੂਯੰ ਿਕੰਿਨਿਮੱਤਮ੍ ਆਗਤਾਃ?
ⅩⅫਤਤਸ੍ਤੇ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵਦਨ੍ਕਰ੍ਣੀਿਲਯਨਾਮਾ ਸ਼ੁੱਧਸੱਤਈਸ਼ਵ੍ਰਪਰਾਯਣੋ ਿਯਹੂਦੀਯਦੇਸ਼ਸ੍ਥਾਨਾਂ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਸੰਿਨਧੌ

ਸੁਖਯ੍ਾਤਯ੍ਾਪੰਨ ਏਕਃ ਸੇਨਾਪਿਤ ਰ੍ਿਨਜਗʼਹੰ ਤਾਮਾਹੂਯ ਨੇਤੁੰ ਤੱਤਃ ਕਥਾ ਸ਼ਰ੍ੋਤੁਞ੍ਚ ਪਿਵਤਦੂਤੇਨ ਸਮਾਿਦਸ਼਼੍ਟਃ|
ⅩⅩⅢ ਤਦਾ ਿਪਤਰਸ੍ਤਾਨਭਯ੍ਨ੍ਤਰੰ ਨੀਤਾ ਤੇਸ਼਼ਾਮਾਿਤਥਯ੍ੰ ਕʼਤਵਾਨ੍, ਪਰ(ੇਅ)ਹਿਨ ਤੈਃ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਯਾਤਾਮਕਰੋਤ੍,

ਯਾਫੋਿਨਵਾਿਸਨਾਂ ਭਾਤʼਣਾਂ ਿਕਯਨ੍ਤੋ ਜਨਾਸ਼੍ਚ ਤੇਨ ਸਹ ਗਤਾਃ|
ⅩⅩⅣ ਪਰਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਦਵਸੇ ਕੈਸਿਰਯਾਨਗਰਮਧਯ੍ਪਰ੍ਵੇਸ਼ਸਮਯੇ ਕਰ੍ਣੀਿਲਯੋ ਜ੍ਞਾਿਤਬਨ੍ਧੂਨ੍ ਆਹੂਯਾਨੀਯ

ਤਾਨ੍ ਅਪੇਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ ਸ੍ਿਥਤਃ|
ⅩⅩⅤ ਿਪਤਰੇ ਗʼਹ ਉਪਸ੍ਿਥਤੇ ਕਰ੍ਣੀਿਲਯਸ੍ਤੰ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ਕʼਤਯ੍ ਚਰਣਯੋਃ ਪਿਤਤਾ ਪਰ੍ਾਣਮਤ੍|
ⅩⅩⅥ ਿਪਤਰਸ੍ਤਮੁੱਥਾਪਯ੍ ਕਿਥਤਵਾਨ੍, ਉੱਿਤਸ਼਼੍ਠਾਹਮਿਪ ਮਾਨੁਸ਼਼ਃ|
ⅩⅩⅦ ਤਦਾ ਕਰ੍ਣੀਿਲਯੇਨ ਸਾਕਮ੍ ਆਲਪਨ੍ ਗʼਹੰ ਪਰ੍ਾਿਵਸ਼ਤ੍ ਤਨ੍ਮਧਯ੍ੇ ਚ ਬਹੁਲੋਕਾਨਾਂ ਸਮਾਗਮੰ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ

ਤਾਨ੍ ਅਵਦਤ੍,
ⅩⅩⅧ ਅਨਯ੍ਜਾਤੀਯਲੋਕੈਃ ਮਹਾਲਪਨੰ ਵਾ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਗʼਹਮਧਯ੍ੇ ਪਰ੍ਵੇਸ਼ਨੰ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨਾਂ ਿਨਿਸ਼਼ੱਧਮ੍ ਅਸ੍ਤੀਿਤ

ਯੂਯਮ੍ ਅਵਗੱਛਥ; ਿਕਨ੍ਤੁ ਕਮਿਪ ਮਾਨੁਸ਼਼ਮ੍ ਅਵਯ੍ਵਹਾਰ੍ੱਯਮ੍ ਅਸ਼ੁਿਚੰ ਵਾ ਜ੍ਞਾਤੁੰ ਮਮ ਨਿਚਤਮ੍ ਇਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰੋ
ਮਾਂ ਜ੍ਞਾਿਪਤਵਾਨ੍|

ⅩⅩⅨ ਇਿਤ ਹੇਤੋਰਾਹਾਨਸ਼ਰ੍ਵਣਮਾਤਾਤ੍ ਕਾਞ੍ਚਨਾਪੱਿਤਮ੍ ਅਕʼਤਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸਮੀਪਮ੍ ਆਗਤੋਸ੍ਿਮ; ਪʼ◌ੱਛਾਿਮ
ਯੂਯੰ ਿਕੰਿਨਿਮੱਤੰ ਮਾਮ੍ ਆਹੂਯਤ?

ⅩⅩⅩ ਤਦਾ ਕਰ੍ਣੀਿਲਯਃ ਕਿਥਤਵਾਨ੍, ਅਦਯ੍ ਚਤਾਿਰ ਿਦਨਾਿਨ ਜਾਤਾਿਨ ਏਤਾਵਦੇਲਾਂ ਯਾਵਦ੍ ਅਹਮ੍
ਅਨਾਹਾਰ ਆਸਨ੍ ਤਤਸ੍ਤʼਤੀਯਪਰ੍ਹਰੇ ਸਿਤ ਗʼਹੇ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਸਮਯੇ ਤੇਜੋਮਯਵਸ੍ਤਭʼਦ੍ ਏਕੋ ਜਨ ਮਮ ਸਮਕ੍ਸ਼਼ੰ
ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ ਏਤਾਂ ਕਥਾਮ੍ ਅਕਥਯਤ੍,

ⅩⅩⅪ ਹੇ ਕਰ੍ਣੀਿਲਯ ਤਦੀਯਾ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਾ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਕਰ੍ਣਗੋਚਰੀਭੂਤਾ ਤਵ ਦਾਨਾਿਦ ਚ ਸਾਕ੍ਿਸ਼਼ਸਵ੍ਰੂਪੰ ਭੂਤਾ
ਤਸਯ੍ ਦʼਸ਼਼੍ਿਟਗੋਚਰਮਭਵਤ੍|

ⅩⅩⅫ ਅਤੋ ਯਾਫੋਨਗਰੰ ਪਰ੍ਿਤ ਲੋਕਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਹਤਯ੍ ਤਤ ਸਮੁਦਤੀਰੇ ਿਸ਼ਮੋਂਨਾਮ੍ਨਃ ਕਸਯ੍ਿਚੱਚਰ੍ੰਮਕਾਰਸਯ੍ ਗʼਹੇ
ਪਰ੍ਵਾਸਕਾਰੀ ਿਪਤਰਨਾਮ੍ਨਾ ਿਵਖਯ੍ਾਤੋ ਯਃ ਿਸ਼ਮੋਨ੍ ਤਮਾਹ◌ੂाਯਯ; ਤਤਃ ਸ ਆਗਤਯ੍ ਤਾਮ੍ ਉਪਦੇਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

ⅩⅩⅩⅢ ਇਿਤ ਕਾਰਣਾਤ੍ ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼਼ਣਾਤ੍ ਤਵ ਿਨਕਟੇ ਲੋਕਾਨ੍ ਪਰ੍ੇਿਸ਼਼ਤਵਾਨ੍, ਤਮਾਗਤਵਾਨ੍ ਇਿਤ ਭਦੰ ਕʼਤਵਾਨ੍|
ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ ਯਾਨਯ੍ਾਖਯ੍ਾਨਾਿਨ ਕਥਿਯਤੁਮ੍ ਆਿਦਸ਼ਤ੍ ਤਾਿਨ ਸ਼ਰ੍ੋਤੁੰ ਵਯੰ ਸਰ੍ੱਵੇ ਸਾਮ੍ਪਰ੍ਤਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਦ੍
ਉਪਸ੍ਿਥਤਾਃ ਸ੍ਮਃ|

ⅩⅩⅩⅣ ਤਦਾ ਿਪਤਰ ਇਮਾਂ ਕਥਾਂ ਕਥਿਯਤੁਮ੍ ਆਰਬ੍ਧਵਾਨ੍, ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਾਣਾਮ੍ ਅਪਕ੍ਸ਼਼ਪਾਤੀ ਸਨ੍
ⅩⅩⅩⅤ ਯਸਯ੍ ਕਸਯ੍ਿਚਦ੍ ਦੇਸ਼ਸਯ੍ ਯੋ ਲੋਕਾਸ੍ਤਸ੍ਮਾਦ੍ਭੀਤਾ ਸਤ੍ਕਰ੍ੰਮ ਕਰੋਿਤ ਸ ਤਸਯ੍ ਗਰ੍ਾਹਯ੍ੋ ਭਵਿਤ,

ਏਤਸਯ੍ ਿਨਸ਼੍ਚਯਮ੍ ਉਪਲਬ੍ਧਵਾਨਹਮ੍|
ⅩⅩⅩⅥ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਪਰ੍ਭੁ ਰਯ੍ੋ ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਤੇਨ ਈਸ਼ਵ੍ਰ ਇਸਰ੍ਾਯੇਲੰਸ਼ਾਨਾਂ ਿਨਕਟੇ ਸੁਸੰਵਾਦੰ ਪਰ੍ੇਸ਼਼ਯ੍ ਸੰਮੇਲਨਸਯ੍

ਯੰ ਸੰਵਾਦੰ ਪਰ੍ਾਚਾਰਯਤ੍ ਤੰ ਸੰਵਾਦੰ ਯੂਯੰ ਸ਼ਤਵਨ੍ਤਃ|
ⅩⅩⅩⅦ ਯਤੋ ਯੋਹਨਾ ਮੱਜਨੇ ਪਰ੍ਚਾਿਰਤੇ ਸਿਤ ਸ ਗਾਲੀਲਦੇਸ਼ਮਾਰਭਯ੍ ਸਮਸ੍ਤਿਯਹੂਦੀਯਦੇਸ਼ੰ ਵਯ੍ਾਪ੍ਨਤ੍;
ⅩⅩⅩⅧ ਫਲਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰੇਣ ਪਿਵਤੇਣਾਤ੍ਮਨਾ ਸ਼ਕ੍ਤਯ੍ਾ ਚਾਿਭਿਸ਼਼ਕ੍ਤੋ ਨਾਸਰਤੀਯਯੀਸ਼ੁਃ ਸ੍ਥਾਨੇ ਸ੍ਥਾਨੇ ਭਮਨ੍

ਸੁਿ ਯਾਂ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ ਸ਼ੈਤਾਨਾ ਕ੍ਿਲਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ ਸਰ੍ੱਵਲੋਕਾਨ੍ ਸਵ੍ਸ੍ਥਾਨ੍ ਅਕਰੋਤ੍, ਯਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸ੍ਤਸਯ੍ ਸਹਾਯ ਆਸੀਤ੍;
ⅩⅩⅩⅨ ਵਯਞ੍ਚ ਿਯਹੂਦੀਯਦੇਸ਼ੇ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ਨਗਰੇ ਚ ਤੇਨ ਕʼਤਾਨਾਂ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਕਰ੍ੰਮਣਾਂ ਸਾਕ੍ਿਸ਼਼ਣੋ ਭਵਾਮਃ|

ਲੋਕਾਸ੍ਤੰ ਕਸ਼ੇ ਿਵੱਧਵ੍ਾ ਹਤਵਨ੍ਤਃ,
ⅩⅬ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤʼਤੀਯਿਦਵਸੇ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸ੍ਤਮੁੱਥਾਪਯ੍ ਸਪਰ੍ਕਾਸ਼ਮ੍ ਅਦਰ੍ਸ਼ਯਤ੍|
ⅩⅬⅠਸਰ੍ੱਵਲੋਕਾਨਾਂ ਿਨਕਟ ਇਿਤ ਨ ਿਹ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਦੁੱਿਥਤੇ ਸਿਤ ਤੇਨ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਭੋਜਨੰ ਪਾਨਞ੍ਚ

ਕʼਤਵਨ੍ਤ ਏਤਾਦʼਸ਼ਾ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਮਨਨੀਤਾਃ ਸਾਕ੍ਿਸ਼਼ਣੋ ਯੇ ਵਯਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਿਨਕਟੇ ਤਮਦਰ੍ਸ਼ਯਤ੍|
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ⅩⅬⅡ ਜੀਿਵਤਮʼਤੋਭਯਲੋਕਾਨਾਂ ਿਵਚਾਰੰ ਕਰ੍ੱਤੁਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ ਯੰ ਿਨਯੁਕ੍ਤਵਾਨ੍ ਸ ਏਵ ਸ ਜਨਃ, ਇਮਾਂ ਕਥਾਂ
ਪਰ੍ਚਾਰਿਯਤੁੰ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਪਰ੍ਮਾਣੰ ਦਾਤੁਞ੍ਚ ਸੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਨ੍ ਆਜ੍ਞਾਪਯਤ੍|

ⅩⅬⅢ ਯਸ੍ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਵਸ਼ਵ੍ਿਸਿਤ ਸ ਤਸਯ੍ ਨਾਮ੍ਨਾ ਪਾਪਾਨ੍ਮੁਕ੍ਤੋ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਰ੍ੱਵੇ
ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਨਿਪ ਏਤਾਦʼਸ਼ੰ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ ਦਦਿਤ|

ⅩⅬⅣ ਿਪਤਰਸਯ੍ੈਤਤ੍ਕਥਾਕਥਨਕਾਲੇ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਸ਼ਰ੍ੋਤʼਣਾਮੁਪਿਰ ਪਿਵਤ ਆਤ੍ਮਾਵਾਰੋਹਤ੍|
ⅩⅬⅤ ਤਤਃ ਿਪਤਰੇਣ ਸਾਰ੍ੱਧਮ੍ ਆਗਤਾਸ੍ਤਕ੍ਛੇਿਦਨ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਿਸਨ ਲੋਕਾ ਅਨਯ੍ਦੇਸ਼ੀਯੇਭਯ੍ਃ ਪਿਵਤ ਆਤ੍ਮਿਨ

ਦੱਤੇ ਸਿਤ
ⅩⅬⅥ ਤੇ ਨਾਨਾਜਾਤੀਯਭਾਸ਼਼ਾਿਭਃ ਕਥਾਂ ਕਥਯਨ੍ਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰੰ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਨ੍ਿਤ, ਇਿਤ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਸ਼ਤਾ ਚ ਿਵਸ੍ਮਯਮ੍

ਆਪਦਯ੍ਨ੍ਤ|
ⅩⅬⅦਤਦਾ ਿਪਤਰਃ ਕਿਥਤਵਾਨ੍, ਵਯਿਮਵ ਯੇ ਪਿਵਤਮ੍ਆਤ੍ਮਾਨੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਾਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਜਲਮੱਜਨੰ ਿਕੰ ਕੋਿਪ ਿਨਸ਼਼ੇੱਧੁੰ

ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ?
ⅩⅬⅧ ਤਤਃ ਪਰ੍ਭੋ ਰ੍ਨਾਮ੍ਨਾ ਮੱਿਜਤਾ ਭਵਤੇਿਤ ਤਾਨਾਜ੍ਞਾਪਯਤ੍| ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਤੇ ਸਵ੍ੈਃ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਕਿਤਪਯਿਦਨਾਿਨ

ਸ੍ਥਾਤੁੰ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯਨ੍ਤ|

Ⅺ
Ⅰ ਇੱਥੰ ਿਭੰਨਦੇਸ਼ੀਯਲੋਕਾ ਅਪੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਵਾਕਯ੍ਮ੍ ਅਗʼਹ੍ਲਨ੍ ਇਮਾਂ ਵਾਰ੍ੱਤਾਂ ਿਯਹੂਦੀਯਦੇਸ਼ਸ੍ਥਪਰ੍ੇਿਰਤਾ

ਭਾਤʼਗਣਸ਼੍ਚ ਸ਼ਤਵਨ੍ਤਃ|
Ⅱ ਤਤਃ ਿਪਤਰੇ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ਨਗਰੰ ਗਤਵਿਤ ਤਕ੍ਛੇਿਦਨ ਲੋਕਾਸ੍ਤੇਨ ਸਹ ਿਵਵਦਮਾਨਾ ਅਵਦਨ੍,
Ⅲ ਤਮ੍ ਅਤਕ੍ਛੇਿਦਲੋਕਾਨਾਂ ਗʼਹੰ ਗਤਾ ਤੈਃ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਭੁਕ੍ਤਵਾਨ੍|
Ⅳ ਤਤਃ ਿਪਤਰ ਆਿਦਤਃ ਮਸ਼ਸ੍ਤਤ੍ਕਾਰ੍ੱਯਸਯ੍ ਸਰ੍ੱਵਵʼ◌ੱਤਾਨ੍ਤਮਾਖਯ੍ਾਤੁਮ੍ ਆਰਬ੍ਧਵਾਨ੍|
Ⅴਯਾਫੋਨਗਰ ਏਕਦਾਹੰ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯਮਾਨ ਮੂਰ੍ੱਿਛਤਃ ਸਨ੍ਦਰ੍ਸ਼ਨੇਨਚਤੁਰ੍ਸ਼਼ੁ ਕੋਣੇਸ਼਼ੁ ਲਮ੍ਬਨਮਾਨੰ ਵʼਹਦਸ੍ਤਿਮਵ

ਪਾਤਮੇਕਮ੍ ਆਕਾਸ਼ਦਵਰੁਹਯ੍ ਮੰਿਨਕਟਮ੍ ਆਗੱਛਦ੍ ਅਪਸ਼ਯ੍ਮ੍|
Ⅵ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਤਦ੍ ਅਨਨਯ੍ਦʼਸ਼਼੍ਟਯ੍ਾ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਿਵਿਵਚਯ੍ ਤਸਯ੍ ਮਧਯ੍ੇ ਨਾਨਾਪਰ੍ਕਾਰਾਨ੍ ਗਰ੍ਾਮਯ੍ਵਨਯ੍ਪਸ਼ੂਨ੍

ਉਰੋਗਾਿਮਖੇਚਰਾਸ਼ਂ੍ਚ ਦʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍;
Ⅶ ਹੇ ਿਪਤਰ ਤਮੁੱਥਾਯ ਗਤਾ ਭੰੁਕ੍ਸ਼਼ਵ੍ ਮਾਂ ਸਮ੍ਬੋਧਯ੍ ਕਥਯਨ੍ਤੰ ਸ਼ਬ੍ਦਮੇਕੰ ਸ਼ਤਵਾਸ਼ਂ੍ਚ|
Ⅷਤਤੋਹੰ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵਦ,ੰ ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ ਨੱੇਥੰ ਭਵਤੁ,ਯਤਃ ਿਕਞ੍ਚਨ ਿਨਿਸ਼਼ੱਧਮ੍ਅਸ਼ੁਿਚ ਦਵਯ੍ੰ ਵਾ ਮਮ ਮੁਖਮਧਯ੍ੰ ਕਦਾਿਪ

ਨ ਪਰ੍ਾਿਵਸ਼ਤ੍|
Ⅸ ਅਪਰਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ ਯਤ੍ ਸ਼ੁਿਚ ਕʼਤਵਾਨ੍ ਤੰਿਨਿਸ਼਼ੱਧੰ ਨ ਜਾਨੀਿਹ ਿਦ ਰ੍ਮਾਮ੍ਪਰ੍ਤੀਦʼਸ਼ੀ ਿਵਹਾਯਸੀਯਾ ਵਾਣੀ

ਜਾਤਾ|
Ⅹ ਿਤਿਰੱਥੰ ਸਿਤ ਤਤ੍ ਸਰ੍ੱਵੰ ਪੁਨਰਾਕਾਸ਼ਮ੍ ਆਕʼਸ਼਼੍ਟੰ|
Ⅺ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਕੈਸਿਰਯਾਨਗਰਾਤ੍ ਤਯੋ ਜਨਾ ਮੰਿਨਕਟੰ ਪਰ੍ੇਿਸ਼਼ਤਾ ਯਤ ਿਨਵੇਸ਼ਨੇ ਸ੍ਿਥਤੋਹੰ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਮਯੇ

ਤਤੋਪਾਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍|
Ⅻ ਤਦਾ ਿਨਃਸਨ੍ਦੇਹੰ ਤੈਃ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਯਾਤੁਮ੍ ਆਤ੍ਮਾ ਮਾਮਾਿਦਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍; ਤਤਃ ਪਰੰ ਮਯਾ ਸਹੈਤੇਸ਼਼ੁ ਸ਼਼ਡ੍ਭਾਤʼਸ਼਼ੁ

ਗਤੇਸ਼਼ੁ ਵਯੰ ਤਸਯ੍ ਮਨੁਜਸਯ੍ ਗʼਹੰ ਪਰ੍ਾਿਵਸ਼ਾਮ|
ⅩⅢ ਸੋਸ੍ਮਾਕੰ ਿਨਕਟੇ ਕਥਾਮੇਤਾਮ੍ ਅਕਥਯਤ੍ ਏਕਦਾ ਦੂਤ ਏਕਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ਕ੍ਸ਼਼ੀਭੂਯ ਮਮ ਗʼਹਮਧਯ੍ੇ ਿਤਸ਼਼੍ਟਨ੍

ਮਾਿਮਤਯ੍ਾਜ੍ਞਾਿਪਤਵਾਨ੍, ਯਾਫੋਨਗਰੰ ਪਰ੍ਿਤ ਲੋਕਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਹਤਯ੍ ਿਪਤਰਨਾਮ੍ਨਾ ਿਵਖਯ੍ਾਤੰ ਿਸ਼ਮੋਨਮ੍ ਆਹੂਯਯ;
ⅩⅣ ਤਤਸ੍ਤਵ ਤਦੀਯਪਿਰਵਾਰਾਣਾਞ੍ਚ ਯੇਨ ਪਿਰਤਾਣੰ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਤਤ੍ ਸ ਉਪਦੇਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
ⅩⅤਅਹੰ ਤਾਂ ਕਥਾਮੁੱਥਾਪਯ੍ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਤੇਨ ਪਰ੍ਥਮਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਉਪਿਰ ਯਥਾ ਪਿਵਤਆਤ੍ਮਾਵਰੂਢਵਾਨ੍ ਤਥਾ

ਤੇਸ਼਼ਾਮਪਯ੍ੁਪਿਰ ਸਮਵਰੂਢਵਾਨ੍|
ⅩⅥ ਤੇਨ ਯੋਹਨ੍ ਜਲੇ ਮੱਿਜਤਵਾਨ੍ ਇਿਤ ਸਤਯ੍ੰ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੂਯੰ ਪਿਵਤ ਆਤ੍ਮਿਨ ਮੱਿਜਤਾ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਥ, ਇਿਤ

ਯਦਾਕਯ੍ੰ ਪਰ੍ਭੁਰੁਿਦਤਵਾਨ੍ ਤਤ੍ ਤਦਾ ਮਯਾ ਸ੍ਮʼਤਮ੍|
ⅩⅦ ਅਤਃ ਪਰ੍ਭਾ ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇ ਪਰ੍ਤਯ੍ਯਕਾਿਰਣੋ ਯੇ ਵਯਮ੍ ਅਸ੍ਮਭਯ੍ਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ ਯਦ੍ ਦੱਤਵਾਨ੍ ਤਤ੍ ਤੇਭਯ੍ੋ

ਲੋਕੇਭਯ੍ੋਿਪ ਦੱਤਵਾਨ੍ ਤਤਃ ਕੋਹੰ? ਿਕਮਹਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੰ ਵਾਰਿਯਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨਿਮ?
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ⅩⅧ ਕਥਾਮੇਤਾਂ ਸ਼ਵਾ ਤੇ ਕ੍ਸ਼਼ਾਨ੍ਤਾ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਗੁਣਾਨ੍ ਅਨੁਕੀਰ੍ੱਤਯ੍ ਕਿਥਤਵਨ੍ਤਃ, ਤਿਰ
ਪਰਮਾਯੁਃਪਰ੍ਾਪ੍ਿਤਿਨਿਮੱਤਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੋਨਯ੍ਦੇਸ਼ੀਯਲੋਕੇਭਯ੍ੋਿਪ ਮਨਃਪਿਰਵਰ੍ੱਤਨਰੂਪੰ ਦਾਨਮ੍ ਅਦਾਤ੍|

ⅩⅨ ਸ੍ਿਤਫਾਨੰ ਪਰ੍ਿਤ ਉਪਦਵੇ ਘਿਟਤੇ ਯੇ ਿਵਕੀਰ੍ਣਾ ਅਭਵਨ੍ ਤੈ ਫੈਨੀਕੀਕੁਪਰ੍ਾਨ੍ਿਤਯਿਖਯਾਸੁ ਭਿਮਤਾ
ਕੇਵਲਿਯਹੂਦੀਯਲੋਕਾਨ੍ ਿਵਨਾ ਕਸਯ੍ਾਪਯ੍ਨਯ੍ਸਯ੍ ਸਮੀਪ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਕਥਾਂ ਨ ਪਰ੍ਾਚਾਰਯਨ੍|

ⅩⅩ ਅਪਰੰ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਕੁਪਰ੍ੀਯਾਃ ਕੁਰੀਨੀਯਾਸ਼੍ਚ ਿਕਯਨ੍ਤੋ ਜਨਾ ਆਨ੍ਿਤਯਿਖਯਾਨਗਰੰ ਗਤਾ ਯੂਨਾਨੀਯਲੋਕਾਨਾਂ
ਸਮੀਪੇਿਪ ਪਰ੍ਭੋਰਯ੍ੀਸ਼ੋਃ ਕਥਾਂ ਪਰ੍ਾਚਾਰਯਨ੍|

ⅩⅪ ਪਰ੍ਭੋਃ ਕਰਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸਹਾਯ ਆਸੀਤ੍ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਅਨੇਕੇ ਲੋਕਾ ਿਵਸ਼ਵ੍ਸਯ੍ ਪਰ੍ਭੰੁ ਪਰ੍ਿਤ ਪਰਾਵਰ੍ੱਤਨ੍ਤ|
ⅩⅫ ਇਿਤ ਵਾਰ੍ੱਤਾਯਾਂ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮਸ੍ਥਮਣ੍ਡਲੀਯਲੋਕਾਨਾਂ ਕਰ੍ਣਗੋਚਰੀਭੂਤਾਯਾਮ੍ ਆਨ੍ਿਤਯਿਖਯਾਨਗਰੰ

ਗਨ੍ਤੁ ਤੇ ਬਰ੍ਣੱਬਾਂ ਪਰ੍ੈਰਯਨ੍|
ⅩⅩⅢ ਤਤੋ ਬਰ੍ਣੱਬਾਸ੍ਤਤ ਉਪਸ੍ਿਥਤਃ ਸਨ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ਾਨੁਗਰ੍ਹਸਯ੍ ਫਲੰ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਸਾਨਨ੍ਦੋ ਜਾਤਃ,
ⅩⅩⅣ ਸ ਸਵ੍ਯੰ ਸਾਧੁ ਿਰਸ਼ਵ੍ਾਸੇਨ ਪਿਵਤੇਣਾਤ੍ਮਨਾ ਚ ਪਿਰਪੂਰ੍ਣਃ ਸਨ੍ ਗਨਿਨਸ਼਼੍ਟਯਾ ਪਰ੍ਭਾਵਾਸ੍ਥਾਂ ਕਰ੍ੱਤੁੰ

ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਉਪਿਦਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍ ਤੇਨ ਪਰ੍ਭੋਃ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾ ਅਨੇਕੇ ਬਭੂਵਃੁ|
ⅩⅩⅤ ਸ਼ੇਸ਼਼ੇ ਸ਼ੌਲੰ ਮʼਗਿਯਤੁੰ ਬਰ੍ਣੱਬਾਸ੍ਤਾਰ੍ਸ਼਼ਨਗਰੰ ਪਰ੍ਸ੍ਿਥਤਵਾਨ੍| ਤਤ ਤਸਯ੍ੋੱਦੇਸ਼ੰ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ ਤਮ੍

ਆਨ੍ਿਤਯਿਖਯਾਨਗਰਮ੍ ਆਨਯਤ੍;
ⅩⅩⅥ ਤਤਸ੍ਤੌ ਮਣ੍ਡਲੀਸ੍ਥਲੋਕੈਃ ਸਭਾਂ ਕʼਤਾ ਸੰਵਤ੍ਸਰਮੇਕੰ ਯਾਵਦ੍ ਬਹੁਲੋਕਾਨ੍ ਉਪਾਿਦਸ਼ਤਾ;ਂ ਤਸ੍ਿਮਨ੍

ਆਨ੍ਿਤਯਿਖਯਾਨਗਰੇ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਃ ਪਰ੍ਥਮੰ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੀਯਨਾਮ੍ਨਾ ਿਵਖਯ੍ਾਤਾ ਅਭਵਨ੍|
ⅩⅩⅦ ਤਤਃ ਪਰੰ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਗਣੇ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ ਆਨ੍ਿਤਯਿਖਯਾਨਗਰਮ੍ ਆਗਤੇ ਸਿਤ
ⅩⅩⅧ ਆਗਾਬਨਾਮਾ ਤੇਸ਼਼ਾਮੇਕ ਉੱਥਾਯ ਆਤ੍ਮਨਃ ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯਾ ਸਰ੍ੱਵਦੇਸ਼ੇ ਦੁਰ੍ਿਭਕ੍ਸ਼਼ੰ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਤੀਿਤ

ਜ੍ਞਾਿਪਤਵਾਨ੍; ਤਤਃ ਕ੍ਲੌਿਦਯਕੈਸਰਸਯ੍ਾਿਧਕਾਰੇ ਸਿਤ ਤਤ੍ ਪਰ੍ਤਯ੍ਕ੍ਸ਼਼ਮ੍ ਅਭਵਤ੍|
ⅩⅩⅨ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾ ਏਕੈਕਸ਼ਃ ਸਵ੍ਸਵ੍ਸ਼ਕ੍ਤਯ੍ਨੁਸਾਰਤੋ ਿਯਹੂਦੀਯਦੇਸ਼ਿਨਵਾਿਸਨਾਂ ਭਤʼਣਾਂ ਿਦਨਯਾਪਨਾਰ੍ਥੰ

ਧਨੰ ਪਰ੍ੇਸ਼਼ਿਯਤੁੰ ਿਨਸ਼੍ਿਚਤਯ੍
ⅩⅩⅩ ਬਰ੍ਣੱਬਾਸ਼ੌਲਯੋ ਰ੍ਦਾਰਾ ਪਰ੍ਾਚੀਨਲੋਕਾਨਾਂ ਸਮੀਪੰ ਤਤ੍ ਪਰ੍ੇਿਸ਼਼ਤਵਨ੍ਤਃ|

Ⅻ
Ⅰ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਮਯੇ ਹੇਰੋਦ੍ ਰਾਜੋ ਮਣ੍ਡਲਯ੍ਾਃ ਿਕਯੱਜਨੇਭਯ੍ੋ ਦੁਃਖੰ ਦਾਤੁੰ ਪਰ੍ਾਰਭਤ੍|
Ⅱ ਿਵਸ਼ੇਸ਼਼ਤੋ ਯੋਹਨਃ ਸੋਦਰੰ ਯਾਕੂਬੰ ਕਰਵਾਲਾਘਾਤੇਨ੍ ਹਤਵਾਨ੍|
Ⅲ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਿਯਹੂਦੀਯਾਃ ਸਨ੍ਤੁਸ਼਼੍ਟਾ ਅਭਵਨ੍ ਇਿਤ ਿਵਜ੍ਞਾਯ ਸ ਿਪਤਰਮਿਪ ਧਰ੍ੱਤੁੰ ਗਤਵਾਨ੍|
Ⅳ ਤਦਾ ਿਕਣਸ਼ੂਨਯ੍ਪੂਪੋਤ੍ਸਵਸਮਯ ਉਪਾਿਤਸ਼਼੍ਟਤ੍; ਅਤ ਉਤ੍ਸਵੇ ਗਤੇ ਸਿਤ ਲੋਕਾਨਾਂ ਸਮਕ੍ਸ਼਼ੰ ਤੰ

ਬਿਹਰਾਨੇੱਯਾਮੀਿਤ ਮਨਿਸ ਸ੍ਿਥਰੀਕʼਤਯ੍ ਸ ਤੰ ਧਾਰਿਯਤਾ ਰਕ੍ਸ਼਼੍ਣਾਰ੍ਥਮ੍ ਯੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਏਕੈਕਸੰਘੇ ਚਤਾਰੋ ਜਨਾਃ
ਸਨ੍ਿਤ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਚਤੁਰ੍ਣਾਂ ਰਕ੍ਸ਼਼ਕਸੰਘਾਨਾਂ ਸਮੀਪੇ ਤੰ ਸਮਰ੍ਪਯ੍ ਕਾਰਾਯਾਂ ਸ੍ਥਾਿਪਤਵਾਨ੍|

Ⅴ ਿਕਨ੍ਤੁੰ ਿਪਤਰਸਯ੍ ਕਾਰਾਸ੍ਿਥਿਤਕਾਰਣਾਤ੍ ਮਣ੍ਡਲਯ੍ਾ ਲੋਕਾ ਅਿਵਸ਼ਰ੍ਾਮਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸਮੀਪੇ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯਨ੍ਤ|
Ⅵ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਹੇਰੋਿਦ ਤੰ ਬਿਹਰਾਨਾਿਯਤੁੰ ਉਦਯ੍ਤੇ ਸਿਤ ਤਸਯ੍ਾਂ ਰਾਤੌ ਿਪਤਰੋ ਰਕ੍ਸ਼਼ਕਦਯਮਧਯ੍ਸ੍ਥਾਨੇ

ਸ਼ʼਙ੍ਖਲਦਯੇਨ ਬੱਧਵ੍ਃ ਸਨ੍ ਿਨਿਦਤ ਆਸੀਤ੍, ਦੌਵਾਿਰਕਾਸ਼੍ਚ ਕਾਰਾਯਾਃ ਸੰਮੁਖੇ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨਤੋ ਦਾਰਮ੍ ਅਰਕ੍ਿਸ਼਼ਸ਼਼ੁਃ|
Ⅶ ਏਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਮਯੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਦੂਤੇ ਸਮੁਪਸ੍ਿਥਤੇ ਕਾਰਾ ਦੀਪ੍ਿਤਮਤੀ ਜਾਤਾ; ਤਤਃ ਸ ਦੂਤਃ ਿਪਤਰਸਯ੍

ਕੁਕ੍ਸ਼਼ਾਵਾਵਾਤੰ ਕʼਤਾ ਤੰ ਜਾਗਰਿਯਤਾ ਭਾਿਸ਼਼ਤਵਾਨ੍ ਤੂਰ੍ਣਮੁੱਿਤਸ਼਼੍ਠ; ਤਤਸ੍ਤਸਯ੍ ਹਸ੍ਤਸ੍ਥਸ਼ʼਙ੍ਖਲਦਯੰ ਗਲਤ੍
ਪਿਤਤੰ|

Ⅷਸ ਦੂਤਸ੍ਤਮਵਦਤ੍, ਬੱਧਕਿਟਃ ਸਨ੍ ਪਾਦਯੋਃ ਪਾਦੁਕੇ ਅਰ੍ਪਯ; ਤੇਨ ਤਥਾ ਕʼਤੇ ਸਿਤ ਦੂਤਸ੍ਤਮ੍ ਉਕ੍ਤਵਾਨ੍
ਗਾਤੀਯਵਸ੍ਤੰ ਗਾਤੇ ਿਨਧਾਯ ਮਮ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਏਿਹ|

Ⅸ ਤਤਃ ਿਪਤਰਸ੍ਤਸਯ੍ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਵਜਨ ਬਿਹਰਗੱਛਤ੍, ਿਕਨ੍ਤੁ ਦੂਤੇਨ ਕਰ੍ੰਮੈਤਤ੍ ਕʼਤਿਮਿਤ ਸਤਯ੍ਮਜ੍ਞਾਤਾ
ਸਵ੍ਪ੍ਨਦਰ੍ਸ਼ਨੰ ਜ੍ਞਾਤਵਾਨ੍|

Ⅹ ਇੱਥੰ ਤੌ ਪਰ੍ਥਮਾਂ ਿਦਤੀਯਾਞ੍ਚ ਕਾਰਾਂ ਲਙ੍ਿਘਤਾ ਯੇਨ ਲੌਹਿਨਰ੍ੰਿਮਤਦਾਰੇਣ ਨਗਰੰ ਗਮਯ੍ਤੇ ਤਤ੍ਸਮੀਪੰ
ਪਰ੍ਾਪ੍ਨੁਤਾ;ਂ ਤਤਸ੍ਤਸਯ੍ ਕਵਾਟੰ ਸਵ੍ਯੰ ਮੁਕ੍ਤਮਭਵਤ੍ ਤਤਸ੍ਤੌ ਤਤ੍ਸ੍ਥਾਨਾਦ੍ ਬਿਹ ਰ੍ਭੂਤਾ ਮਾਰ੍ਗੈਕਸਯ੍ ਸੀਮਾਂ ਯਾਵਦ੍
ਗਤੌ; ਤਤੋ(ਅ)ਕਸ੍ਮਾਤ੍ ਸ ਦੂਤਃ ਿਪਤਰੰ ਤਯ੍ਕ੍ਤਵਾਨ੍|
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Ⅺ ਤਦਾ ਸ ਚੇਤਨਾਂ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਿਨਜਦੂਤੰ ਪਰ੍ਿਹਤਯ੍ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰੋ ਹੇਰੋਦੋ ਹਸ੍ਤਾਦ੍ ਿਯਹੂਦੀਯਲੋਕਾਨਾਂ
ਸਰ੍ੱਵਾਸ਼ਾਯਾਸ਼੍ਚ ਮਾਂ ਸਮੁੱਧʼਤਵਾਨ੍ ਇਤਯ੍ਹੰ ਿਨਸ਼੍ਚਯੰ ਜ੍ਞਾਤਵਾਨ੍|

Ⅻ ਸ ਿਵਿਵਚਯ੍ ਮਾਰ੍ਕਨਾਮਰ੍ਾ ਿਵਖਯ੍ਾਤਸਯ੍ ਯੋਹਨ ਮਾਤੁ ਰ੍ਮਿਰਯਮੋ ਯਸ੍ਿਮਨ੍ ਗʼਹੇ ਬਹਵਃ ਸਮ੍ਭੂਯ
ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯਨ੍ਤ ਤੰਿਨਵੇਸ਼ਨੰ ਗਤਃ|

ⅩⅢ ਿਪਤਰੇਣ ਬਿਹਰ੍ਦਾਰ ਆਹਤੇ ਸਿਤ ਰੋਦਾਨਾਮਾ ਬਾਿਲਕਾ ਦਸ਼਼੍ਟੁੰ ਗਤਾ|
ⅩⅣ ਤਤਃ ਿਪਤਰਸਯ੍ ਸਵ੍ਰੰ ਸ਼ਵਾ ਸਾ ਹਰ੍ਸ਼਼ਯੁਕ੍ਤਾ ਸਤੀ ਦਾਰੰ ਨ ਮੋਚਿਯਤਾ ਿਪਤਰੋ ਦਾਰੇ ਿਤਸ਼਼੍ਠਤੀਿਤ ਵਾਰ੍ੱਤਾਂ

ਵਕ੍ਤੁਮ੍ ਅਭਯ੍ਨ੍ਤਰੰ ਧਾਿਵਤਾ ਗਤਵਤੀ|
ⅩⅤ ਤੇ ਪਰ੍ਾਵੋਚਨ੍ ਤਮੁਨ੍ਮੱਤਾ ਜਾਤਾਿਸ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸਾ ਮੁਹੁਰ੍ਮੁਹੁਰੁਕ੍ਤਵਤੀ ਸਤਯ੍ਮੇਵੈਤਤ੍|
ⅩⅥ ਤਦਾ ਤੇ ਕਿਥਤਵਨ੍ਤਸ੍ਤਿਰ ਤਸਯ੍ ਦੂਤੋ ਭਵੇਤ੍|
ⅩⅦ ਿਪਤਰੋ ਦਾਰਮਾਹਤਵਾਨ੍ ਏਤਸ੍ਿਮੰਨਨ੍ਤਰੇ ਦਾਰੰ ਮੋਚਿਯਤਾ ਿਪਤਰੰ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਿਵਸ੍ਮਯੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਾਃ|
ⅩⅧ ਤਤਃ ਿਪਤਰੋ ਿਨਃਸ਼ਬ੍ਦੰ ਸ੍ਥਾਤੁੰ ਤਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਹਸ੍ਤੇਨ ਸਙ੍ਕੇਤੰ ਕʼਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰੋ ਯੇਨ ਪਰ੍ਕਾਰੇਣ ਤੰ

ਕਾਰਾਯਾ ਉੱਧʼਤਯ੍ਾਨੀਤਵਾਨ੍ ਤਸਯ੍ ਵʼ◌ੱਤਾਨ੍ਤੰ ਤਾਨਜ੍ਞਾਪਯਤ੍, ਯੂਯੰ ਗਤਾ ਯਾਕੁਬੰ ਭਾਤʼਗਣਞ੍ਚ ਵਾਰ੍ੱਤਾਮੇਤਾਂ
ਵਦਤੇਤਯ੍ੁਕ੍ਤਾ ਸ੍ਥਾਨਾਨ੍ਤਰੰ ਪਰ੍ਸ੍ਿਥਤਵਾਨ੍|

ⅩⅨ ਪਰ੍ਭਾਤੇ ਸਿਤ ਿਪਤਰਃ ਕਵ੍ ਗਤ ਇਤਯ੍ਤ ਰਕ੍ਸ਼਼ਕਾਣਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਮਹਾਨ੍ ਕਲਹੋ ਜਾਤਃ|
ⅩⅩ ਹੇਰੋਦ੍ ਬਹੁ ਮʼਗਿਯਤਾ ਤਸਯ੍ੋੱਦੇਸ਼ੇ ਨ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤੇ ਸਿਤ ਰਕ੍ਸ਼਼ਕਾਨ੍ ਸੰਪʼ◌ੱਛਯ੍ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਪਰ੍ਾਣਾਨ੍ ਹਨ੍ਤੁਮ੍

ਆਿਦਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍|
ⅩⅪ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਸ ਿਯਹੂਦੀਯਪਰ੍ਦੇਸ਼ਾਤ੍ ਕੈਸਿਰਯਾਨਗਰੰ ਗਤਾ ਤਤਾਵਾਿਤਸ਼਼੍ਠਤ੍|
ⅩⅫ ਸੋਰਸੀਦੋਨਦੇਸ਼ਯੋ ਰ੍ਲੋਕੇਭਯ੍ੋ ਹੇਰੋਿਦ ਯੁਯੁਤ੍ਸੌ ਸਿਤ ਤੇ ਸਰ੍ੱਵ ਏਕਮਨ੍ਤਣਾਃ ਸਨ੍ਤਸ੍ਤਸਯ੍ ਸਮੀਪ

ਉਪਸ੍ਥਾਯਲਾਸ੍ਤਨਾਮਾਨੰ ਤਸਯ੍ ਵਸ੍ਤਗʼਹਾਧੀਸ਼ੰ ਸਹਾਯੰ ਕʼਤਾ ਹੇਰੋਦਾ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਸਨ੍ਿਧੰ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯਨ੍ਤਯਤਸ੍ਤਸਯ੍
ਰਾਜ੍ਞੋ ਦੇਸ਼ੇਨ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਦੇਸ਼ੀਯਾਨਾਂ ਭਰਣਮ੍ ਅਭਵਤ੍ਂ

ⅩⅩⅢ ਅਤਃ ਕੁਤਿਚਨ੍ ਿਨਰੁਿਪਤਿਦਨੇ ਹੇਰੋਦ੍ ਰਾਜਕੀਯੰ ਪਿਰੱਛਦੰ ਪਿਰਧਾਯ ਿਸੰਹਾਸਨੇ ਸਮੁਪਿਵਸ਼ਯ੍ ਤਾਨ੍
ਪਰ੍ਿਤ ਕਥਾਮ੍ ਉਕ੍ਤਵਾਨ੍|

ⅩⅩⅣ ਤਤੋ ਲੋਕਾ ਉੱਚੈਃਕਾਰੰ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵਦਨ੍, ਏਸ਼਼ ਮਨੁਜਰਵੋ ਨ ਿਹ, ਈਸ਼ਵ੍ਰੀਯਰਵਃ|
ⅩⅩⅤ ਤਦਾ ਹੇਰੋਦ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸੰਮਾਨੰ ਨਾਕਰੋਤ੍; ਤਸ੍ਮਾੱਧੇਤੋਃ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਦੂਤੋ ਹਠਾਤ੍ ਤੰ ਪਰ੍ਾਹਰਤ੍ ਤੇਨੈਵ

ਸ ਕੀਟੈਃ ਕ੍ਸ਼਼ੀਣਃ ਸਨ੍ ਪਰ੍ਾਣਾਨ੍ ਅਜਹਾਤ੍| ਿਕਨ੍ਤੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਕਥਾ ਦੇਸ਼ੰ ਵਯ੍ਾਪਯ੍ ਪਰ੍ਬਲਾਭਵਤ੍| ਤਤਃ ਪਰੰ
ਬਰ੍ਣੱਬਾਸ਼ੌਲੌ ਯਸਯ੍ ਕਰ੍ੰਮਣੋ ਭਾਰੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਨੁਤਾਂ ਤਾਭਯ੍ਾਂ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਮ੍ਪਾਿਦਤੇ ਸਿਤ ਮਾਰ੍ਕਨਾਮ੍ਨਾ ਿਵਖਯ੍ਾਤੋ ਯੋ
ਯੋਹਨ੍ ਤੰ ਸਙ੍ਿਗਨੰ ਕʼਤਾ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ਨਗਰਾਤ੍ ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਗਤੌ|

ⅩⅢ
Ⅰ ਅਪਰਞ੍ਚ ਬਰ੍ਣੱਬਾਃ, ਿਸ਼ਮੋਨ੍ ਯੰ ਿਨਗਰ੍ੰ ਵਦਨ੍ਿਤ, ਕੁਰੀਨੀਯਲੂਿਕਯੋ ਹੇਰੋਦਾ ਰਾਜ੍ਞਾ

ਸਹ ਕʼਤਿਵਦਯ੍ਾ◌ाਭਯ੍ਾਸੋ ਿਮਨਹੇਮ੍, ਸ਼ੌਲਸ਼੍ਚੈਤੇ ਯੇ ਿਕਯਨ੍ਤੋ ਜਨਾ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਨ
ਉਪਦੇਸ਼਼੍ਟਾਰਸ਼੍ਚਾਨ੍ਿਤਯਿਖਯਾਨਗਰਸ੍ਥਮਣ੍ਡਲਯ੍ਾਮ੍ ਆਸਨ੍,

Ⅱ ਤੇ ਯਦੋਪਵਾਸੰ ਕʼਤੇਸ਼ਵ੍ਰਮ੍ ਅਸੇਵਨ੍ਤ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਮਯੇ ਪਿਵਤ ਆਤ੍ਮਾ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਅਹੰ ਯਸ੍ਿਮਨ੍ ਕਰ੍ੰਮਿਣ
ਬਰ੍ਣੱਬਾਸ਼ੈਲੌ ਿਨਯੁਕ੍ਤਵਾਨ੍ ਤਤ੍ਕਰ੍ੰਮ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਤੌ ਪʼਥਕ੍ ਕੁਰੁਤ|

Ⅲ ਤਤਸ੍ਤੈਰੁਪਵਾਸਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਯੋਃ ਕʼਤਯੋਃ ਸਤੋਸ੍ਤੇ ਤਯੋ ਰ੍ਗਾਤਯੋ ਰਸ੍ਤਾਰ੍ਪਣੰ ਕʼਤਾ ਤੌ ਵਯ੍ਸʼਜਨ੍|
Ⅳ ਤਤਃ ਪਰੰ ਤੌ ਪਿਵਤੇਣਾਤ੍ਮਨਾ ਪਰ੍ੇਿਰਤੌ ਸਨ੍ਤੌ ਿਸਲੂਿਕਯਾਨਗਰਮ੍ ਉਪਸ੍ਥਾਯ ਸਮੁਦਪਥੇਨ ਕੁਪਰ੍ੋਪਦੀਪਮ੍

ਅਗੱਛਤਾ|ਂ
Ⅴ ਤਤਃ ਸਾਲਾਮੀਨਗਰਮ੍ ਉਪਸ੍ਥਾਯ ਤਤ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨਾਂ ਭਜਨਭਵਨਾਿਨ ਗਤੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਕਥਾਂ ਪਰ੍ਾਚਾਰਯਤਾ;ਂ

ਯੋਹਨਿਪ ਤਤ੍ਸਹਚਰ(ੋਅ)ਭਵਤ੍|
Ⅵ ਇੱਥੰ ਤੇ ਤਸਯ੍ੋਪਦੀਪਸਯ੍ ਸਰ੍ੱਵਤ ਭਮਨ੍ਤਃ ਪਾਫਨਗਰਮ੍ ਉਪਸ੍ਿਥਤਾਃ; ਤਤ ਸੁਿਵਵੇਚਕੇਨ

ਸਰ੍ਿਜਯਪੌਲਨਾਮ੍ਨਾ ਤੱਦੇਸ਼ਾਿਧਪਿਤਨਾ ਸਹ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਨ ਵੇਸ਼ਧਾਰੀ ਬਰਯ੍ੀਸ਼ੁਨਾਮਾ ਯੋ ਮਾਯਾਵੀ ਿਯਹੂਦੀ
ਆਸੀਤ੍ ਤੰ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਵਤਃ|

Ⅶ ਤੱਦੇਸ਼ਾਿਧਪ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਕਥਾਂ ਸ਼ਰ੍ੋਤੁੰ ਵਾਞ੍ਛਨ੍ ਪੌਲਬਰ੍ਣੱਬੌ ਨਯ੍ਮਨ੍ਤਯਤ੍|
Ⅷ ਿਕਨ੍ਿਤਲੁਮਾ ਯੰ ਮਾਯਾਿਵਨੰ ਵਦਨ੍ਿਤ ਸ ਦੇਸ਼ਾਿਧਪਿਤੰ ਧਰ੍ੰਮਮਾਰ੍ਗਾਦ੍ ਬਿਹਰ੍ਭੂਤੰ ਕਰ੍ੱਤੁਮ੍ ਅਯਤਤ|
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Ⅸ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸ਼ੋਲੋ(ਅ)ਰ੍ਥਾਤ੍ ਪੌਲਃ ਪਿਵਤੇਣਾਤ੍ਮਨਾ ਪਿਰਪੂਰ੍ਣਃ ਸਨ੍ ਤੰ ਮਾਯਾਿਵਨੰ ਪਰ੍ਤਯ੍ਨਨਯ੍ਦʼਸ਼਼੍ਿਟੰ
ਕʼਤਾਕਥਯਤ੍,

Ⅹ ਹੇ ਨਰਿਕਨ੍ ਧਰ੍ੰਮਦੇਿਸ਼਼ਨ੍ ਕੌਿਟਲਯ੍ਦੁਸ਼਼੍ਕਰ੍ੰਮਪਿਰਪੂਰ੍ਣ, ਤੰ ਿਕੰ ਪਰ੍ਭੋਃ ਸਤਯ੍ਪਥਸਯ੍ ਿਵਪਰ੍ੱਯਯਕਰਣਾਤ੍
ਕਦਾਿਪ ਨ ਿਨਵਰ੍ੱਿਤਸ਼਼ਯ੍ਸੇ?

Ⅺ ਅਧੁਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰਸ੍ਤਵ ਸਮੁਿਚਤੰ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਤੇਨ ਕਿਤਪਯਿਦਨਾਿਨ ਤਮ੍ ਅਨ੍ਧਃ ਸਨ੍ ਸੂਰ੍ੱਯਮਿਪ ਨ
ਦਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਿਸ| ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼਼ਣਾਦ੍ ਰਾਿਤਵਦ੍ ਅਨ੍ਧਕਾਰਸ੍ਤਸਯ੍ ਦʼਸ਼਼੍ਿਟਮ੍ ਆੱਛਾਿਦਤਵਾਨ੍; ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤਸਯ੍ ਹਸ੍ਤੰ ਧਰ੍ੱਤੁੰ
ਸ ਲੋਕਮਿਨੱਛਨ੍ ਇਤਸ੍ਤਤੋ ਭਮਣੰ ਕʼਤਵਾਨ੍|

Ⅻ ਏਨਾਂ ਘਟਨਾਂ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਸ ਦੇਸ਼ਾਿਧਪਿਤਃ ਪਰ੍ਭੂਪਦੇਸ਼ਾਦ੍ ਿਵਸ੍ਿਮਤਯ੍ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੰ ਕʼਤਵਾਨ੍|
ⅩⅢ ਤਦਨਨ੍ਤਰੰ ਪੌਲਸ੍ਤਤ੍ਸਙ੍ਿਗਨੌ ਚ ਪਾਫਨਗਰਾਤ੍ ਪਰ੍ੋਤੰ ਚਾਲਿਯਤਾ ਪਮ੍ਫੁਿਲਯਾਦੇਸ਼ਸਯ੍ ਪਰ੍ਗੀਨਗਰਮ੍

ਅਗੱਛਨ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੋਹਨ੍ ਤਯੋਃ ਸਮੀਪਾਦ੍ ਏਤਯ੍ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮੰ ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਗੱਛਤ੍|
ⅩⅣਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਤੌ ਪਰ੍ਗੀਤੋ ਯਾਤਾਂ ਕʼਤਾ ਿਪਿਸਿਦਯਾਦੇਸ਼ਸਯ੍ਆਨ੍ਿਤਯਿਖਯਾਨਗਰਮ੍ਉਪਸ੍ਥਾਯ ਿਵਸ਼ਰ੍ਾਮਵਾਰੇ

ਭਜਨਭਵਨੰ ਪਰ੍ਿਵਸ਼ਯ੍ ਸਮੁਪਾਿਵਸ਼ਤਾ|ਂ
ⅩⅤ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਕਯ੍ਯੋਃ ਪਿਠਤਯੋਃ ਸਤੋ ਰੇ ਭਾਤਰੌ ਲੋਕਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਯੁਵਯੋਃ ਕਾਿਚਦ੍ ਉਪਦੇਸ਼ਕਥਾ

ਯਦਯ੍ਸ੍ਿਤ ਤਿਰ ਤਾਂ ਵਦਤੰ ਤੌ ਪਰ੍ਿਤ ਤਸਯ੍ ਭਜਨਭਵਨਸਯ੍ਾਿਧਪਤਯਃ ਕਥਾਮ੍ ਏਤਾਂ ਕਥਿਯਤਾ ਪਰ੍ੈਸ਼਼ਯਨ੍|
ⅩⅥਅਤਃ ਪੌਲ ਉੱਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ ਹਸ੍ਤੇਨ ਸਙ੍ਕੇਤੰ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਹੇ ਇਸਰ੍ਾਯੇਲੀਯਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਾ ਈਸ਼ਵ੍ਰਪਰਾਯਣਾਃ

ਸਰ੍ੱਵੇ ਲੋਕਾ ਯੂਯਮ੍ ਅਵਧੱਧ|ੰ
ⅩⅦ ਏਤੇਸ਼਼ਾਿਮਸਰ੍ਾਯੇੱਲੋਕਾਨਾਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰ(ੋਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਪੂਰ੍ੱਵਪਰੁਸ਼਼ਾਨ੍ ਮਨਨੀਤਾਨ੍ ਕਤਾ ਗʼਹੀਤਵਾਨ੍ ਤਤੋ ਿਮਸਿਰ

ਦੇਸ਼ੇ ਪਰ੍ਵਸਨਕਾਲੇ ਤੇਸ਼਼ਾਮੁੰਨਿਤੰ ਕʼਤਾ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸਵ੍ੀਯਬਾਹੁਬਲੇਨ ਤਾਨ੍ ਬਿਹਃ ਕʼਤਾ ਸਮਾਨਯਤ੍|
ⅩⅧ ਚਤਾਿਰੰਸ਼ਦਤ੍ਸਰਾਨ੍ ਯਾਵੱਚ ਮਹਾਪਰ੍ਾਨ੍ਤਰੇ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਭਰਣੰ ਕʼਤਾ
ⅩⅨ ਿਕਨਾਨ੍ਦੇਸ਼ਾਨ੍ਤਰ੍ੱਵਰ੍ੱਤੀਿਣ ਸਪ੍ਤਰਾਜਯ੍ਾਿਨ ਨਾਸ਼ਿਯਤਾ ਗੁਿਟਕਾਪਾਤੇਨ ਤੇਸ਼਼ੁ ਸਰ੍ੱਵਦੇਸ਼ੇਸ਼਼ੁ

ਤੇਭਯ੍(ੋਅ)ਿਧਕਾਰੰ ਦੱਤਵਾਨ੍|
ⅩⅩ ਪਞ੍ਚਾਸ਼ਦਿਧਕਚਤੁਃਸ਼ਤੇਸ਼਼ੁ ਵਤ੍ਸਰੇਸ਼਼ੁ ਗਤੇਸ਼਼ੁ ਚ ਿਸ਼ਮੂਯੇਲ੍ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਪਰ੍ੱਯਨ੍ਤੰ ਤੇਸ਼਼ਾਮੁਪਿਰ

ਿਵਚਾਰਿਯਤʼਨ੍ ਿਨਯੁਕ੍ਤਵਾਨ੍|
ⅩⅪ ਤੈਸ਼੍ਚ ਰਾਜ੍ਿਞ ਪਰ੍ਾਰ੍ਿਥਤੇ, ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ ਿਬਨਯ੍ਾਮੀਨ ਵੰਸ਼ਜਾਤਸਯ੍ ਕੀਸ਼ਃ ਪੁਤੰ ਸ਼ੌਲੰ ਚਤਾਿਰੰਸ਼ਦਰ੍ਸ਼਼ਪਰ੍ੱਯਨ੍ਤੰ

ਤੇਸ਼਼ਾਮੁਪਿਰ ਰਾਜਾਨੰ ਕʼਤਵਾਨ੍|
ⅩⅫ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਤੰ ਪਦਚਯ੍ੁਤੰ ਕʼਤਾ ਯੋ ਮਿਦਸ਼਼੍ਟਿ ਯਾਃ ਸਰ੍ੱਵਾਃ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਤਾਦʼਸ਼ੰ ਮਮ ਮਨਿਭਮਤਮ੍ ਏਕੰ

ਜਨੰ ਿਯਸ਼ਯਃ ਪੁਤੰ ਦਾਯੂਦੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਵਾਨ੍ ਇਦੰ ਪਰ੍ਮਾਣੰ ਯਸ੍ਿਮਨ੍ ਦਾਯੂਿਦ ਸ ਦੱਤਵਾਨ੍ ਤੰ ਦਾਯੂਦੰ ਤੇਸ਼਼ਾਮੁਪਿਰ ਰਾਜਤੰ
ਕਰ੍ੱਤੁਮ੍ ਉਤ੍ਪਾਿਦਤਵਾਨ|

ⅩⅩⅢ ਤਸਯ੍ ਸਵ੍ਪਰ੍ਿਤਸ਼ਤਸਯ੍ ਵਾਕਯ੍ਸਯ੍ਾਨੁਸਾਰੇਣ ਇਸਰ੍ਾਯੇੱਲੋਕਾਨਾਂ ਿਨਿਮੱਤੰ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਾਣਾਂ ਵੰਸ਼ਾਦ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰ
ਏਕੰ ਯੀਸ਼ੁੰ (ਤਾਤਾਰਮ੍) ਉਦਪਾਦਯਤ੍|

ⅩⅩⅣ ਤਸਯ੍ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਨਾਤ੍ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਯੋਹਨ੍ ਇਸਰ੍ਾਯੇੱਲੋਕਾਨਾਂ ਸੰਿਨਧੌ ਮਨਃਪਰਾਵਰ੍ੱਤਨਰੂਪੰ ਮੱਜਨੰ ਪਰ੍ਾਚਾਰਯਤ੍|
ⅩⅩⅤਯਸਯ੍ਚਕਰ੍ੰਮਣੋ◌े ਭਾਰੰ ਪਰ੍ਪ੍ਤਵਾਨ੍ਯੋਹਨ੍ ਤਨ੍ ਿਨਸ਼਼੍ਪਾਦਯਨ੍ਏਤਾਂ ਕਥਾਂ ਕਿਥਤਵਾਨ੍,ਯੂਯੰ ਮਾਂ ਕੰ ਜਨੰ

ਜਾਨੀਥ? ਅਹਮ੍ ਅਿਭਿਸ਼਼ਕ੍ਤਤਾਤਾ ਨਿਹ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਪਸ਼ਯ੍ਤ ਯਸਯ੍ ਪਾਦਯੋਃ ਪਾਦੁਕਯੋ ਰ੍ਬਨ੍ਧਨੇ ਮੋਚਿਯਤੁਮਿਪ
ਯੋਗਯ੍ੋ ਨ ਭਵਾਿਮ ਤਾਦʼਸ਼ ਏਕੋ ਜਨ ਮਮ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਉਪਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ|

ⅩⅩⅥ ਹੇ ਇਬਰ੍ਾਹੀਮੋ ਵੰਸ਼ਜਾਤਾ ਭਾਤਰੋ ਹੇ ਈਸ਼ਵ੍ਰਭੀਤਾਃ ਸਰ੍ੱਵਲੋਕਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਪਿਰਤਾਣਸਯ੍ ਕਥੈਸ਼਼ਾ
ਪਰ੍ੇਿਰਤਾ|

ⅩⅩⅦ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ਿਨਵਾਿਸਨਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਅਿਧਪਤਯਸ਼੍ਚ ਤਸਯ੍ ਯੀਸ਼ੋਃ ਪਿਰਚਯੰ ਨ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ ਪਰ੍ਿਤਿਵਸ਼ਰ੍ਾਮਵਾਰੰ
ਪਠਯ੍ਮਾਨਾਨਾਂ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਕਥਾਨਾਮ੍ ਅਿਭਪਰ੍ਾਯਮ੍ ਅਬੁੱਧਵ੍ਾ ਚ ਤਸਯ੍ ਵਧੇਨ ਤਾਃ ਕਥਾਃ ਸਫਲਾ ਅਕੁਰ੍ੱਵਨ੍|

ⅩⅩⅧ ਪਰ੍ਾਣਹਨਨਸਯ੍ ਕਮਿਪ ਹੇਤੁਮ੍ ਅਪਰ੍ਾਪਯ੍ਾਿਪ ਪੀਲਾਤਸਯ੍ ਿਨਕਟੇ ਤਸਯ੍ ਵਧੰ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯਨ੍ਤ|
ⅩⅩⅨ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਯਾਃ ਕਥਾ ਿਲਿਖਤਾਃ ਸਨ੍ਿਤ ਤਦਨੁਸਾਰੇਣ ਕਰ੍ੰਮ ਸਮ੍ਪਾਦਯ੍ ਤੰ ਕਸ਼ਾਦ੍ ਅਵਤਾਰ੍ੱਯ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨੇ

ਸ਼ਾਿਯਤਵਨ੍ਤਃ|
ⅩⅩⅩ ਿਕਨ੍ਤੀਸ਼ਵ੍ਰਃ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਤ੍ ਤਮੁਦਸ੍ਥਾਪਯਤ੍,
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ⅩⅩⅪ ਪੁਨਸ਼੍ਚ ਗਾਲੀਲਪਰ੍ਦੇਸ਼ਾਦ੍ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮਨਗਰੰ ਤੇਨ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਯੇ ਲੋਕਾ ਆਗੱਛਨ੍ ਸ ਬਹੁਿਦਨਾਿਨ ਤੇਭਯ੍ੋ
ਦਰ੍ਸ਼ਨੰ ਦੱਤਵਾਨ੍, ਅਤਸ੍ਤ ਇਦਾਨੀਂ ਲੋਕਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਤਸਯ੍ ਸਾਕ੍ਿਸ਼਼ਣਃ ਸਨ੍ਿਤ|

ⅩⅩⅫਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪੂਰ੍ੱਵਪੁਰੁਸ਼਼ਾਣਾਂ ਸਮਕ੍ਸ਼਼ਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ ਯਸ੍ਿਮਨ੍ ਪਰ੍ਿਤਜ੍ਞਾਤਵਾਨ੍ ਯਥਾ, ਤੰ ਮੇ ਪੁਤੋਿਸ ਚਾਦਯ੍ ਤਾਂ
ਸਮੁੱਥਾਿਪਤਵਾਨਹਮ੍|

ⅩⅩⅩⅢ ਇਦੰ ਯਦਚਨੰ ਿਦਤੀਯਗੀਤੇ ਿਲਿਖਤਮਾਸ੍ਤੇ ਤਦ੍ ਯੀਸ਼ੋਰੁੱਥਾਨੇਨ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸਨ੍ਤਾਨਾ ਯੇ ਵਯਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ
ਸੰਿਨਧੌ ਤੇਨ ਪਰ੍ਤਯ੍ਕ੍ਸ਼਼ੀ ਕʼਤੰ, ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਇਮੰ ਸੁਸੰਵਾਦੰ ਜ੍ਞਾਪਯਾਿਮ|

ⅩⅩⅩⅣ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰੇਣ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਦ੍ ਉੱਥਾਿਪਤੰ ਤਦੀਯੰ ਸ਼ਰੀਰੰ ਕਦਾਿਪ ਨ ਕ੍ਸ਼਼ੇਸ਼਼ਯ੍ਤ,ੇ ਏਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸ ਸਵ੍ਯੰ
ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਯਥਾ ਦਾਯੂਦੰ ਪਰ੍ਿਤ ਪਰ੍ਿਤਜ੍ਞਾਤੋ ਯੋ ਵਰਸ੍ਤਮਹੰ ਤੁਭਯ੍ੰ ਦਾਸਯ੍ਾਿਮ|

ⅩⅩⅩⅤ ਏਤਦਨਯ੍ਸ੍ਿਮਨ੍ ਗੀਤੇ(ਅ)ਿਪ ਕਿਥਤਵਾਨ੍| ਸਵ੍ਕੀਯੰ ਪੁਣਯ੍ਵਨ੍ਤੰ ਤੰ ਕ੍ਸ਼਼ਿਯਤੁੰ ਨ ਚ ਦਾਸਯ੍ਿਸ|
ⅩⅩⅩⅥ ਦਾਯੂਦਾ ਈਸ਼ਵ੍ਰਾਿਭਮਤਸੇਵਾਯੈ ਿਨਜਾਯੁਿਸ਼਼ ਵਯ੍ਿਯਤੇ ਸਿਤ ਸ ਮਹਾਿਨਦਾਂ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ ਿਨਜੈਃ ਪੂਰ੍ੱਵਪੁਰੁਸ਼਼ੈਃ

ਸਹ ਿਮਿਲਤਃ ਸਨ੍ ਅਕ੍ਸ਼਼ੀਯਤ;
ⅩⅩⅩⅦ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਮੀਸ਼ਵ੍ਰਃ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਦ੍ ਉਦਸ੍ਥਾਪਯਤ੍ ਸ ਨਾਕ੍ਸ਼਼ੀਯਤ|
ⅩⅩⅩⅧ ਅਤੋ ਹੇ ਭਾਤਰਃ, ਅਨੇਨ ਜਨੇਨ ਪਾਪਮੋਚਨੰ ਭਵਤੀਿਤ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਪਰ੍ਚਾਿਰਤਮ੍ ਆਸ੍ਤੇ|
ⅩⅩⅩⅨ ਫਲਤੋ ਮੂਸਾਵਯ੍ਵਸ੍ਥਯਾ ਯੂਯੰ ਯੇਭਯ੍ੋ ਦੋਸ਼਼ੇਭਯ੍ੋ ਮੁਕ੍ਤਾ ਭਿਵਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਥ ਤੇਭਯ੍ਃ ਸਰ੍ੱਵਦੋਸ਼਼ੇਭਯ੍

ਏਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਜਨੇ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਿਸਨਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਮੁਕ੍ਤਾ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤੀਿਤ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਜ੍ਞਾਯਤਾ|ਂ
ⅩⅬ ਅਪਰਞ੍ਚ| ਅਵਜ੍ਞਾਕਾਿਰਣੋ ਲੋਕਾਸ਼੍ਚਕ੍ਸ਼਼ੁਰੁਨ੍ਮੀਲਯ੍ ਪਸ਼ਯ੍ਤ| ਤਥੈਵਾਸਮ੍ਭਵੰ ਜ੍ਞਾਤਾ ਸਯ੍ਾਤ ਯੂਯੰ

ਿਵਲੱਿਜਤਾਃ| ਯਤੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਸੁ ਿਤਸ਼਼੍ਠਤ੍ਸੁ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ੇ ਕਰ੍ੰਮ ਤਾਦʼਸ਼ੰ| ਯੇਨੈਵ ਤਸਯ੍ ਵʼ◌ੱਤਾਨ੍ਤੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਭਯ੍ੰ
ਕਿਥਤੇ(ਅ)ਿਪ ਿਹ| ਯੂਯੰ ਨ ਤਨ੍ਤੁ ਵʼ◌ੱਤਾਨ੍ਤੰ ਪਰ੍ਤਯ੍ੇਸ਼਼ਯ੍ਥ ਕਦਾਚਨ||

ⅩⅬⅠ ਯੇਯੰ ਕਥਾ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਨਾਂ ਗਰ੍ਨ੍ਥੇਸ਼਼ੁ ਿਲਿਖਤਾਸ੍ਤੇ ਸਾਵਧਾਨਾ ਭਵਤ ਸ ਕਥਾ ਯਥਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਨ
ਘਟਤੇ|

ⅩⅬⅡ ਿਯਹੂਦੀਯਭਜਨਭਵਨਾਨ੍ ਿਨਰ੍ਗਤਯੋਸ੍ਤਯੋ ਰ੍ਿਭੰਨਦੇਸ਼ੀਯੈ ਰਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਮਾਣਾ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਾ ਕʼਤਾ, ਆਗਾਿਮਿਨ
ਿਵਸ਼ਰ੍ਾਮਵਾਰੇ(ਅ)ਿਪ ਕਥੇਯਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਪਰ੍ਚਾਿਰਤਾ ਭਵਿਤਿਤ|

ⅩⅬⅢ ਸਭਾਯਾ ਭਙ੍ਗੇ ਸਿਤ ਬਹਵੋ ਿਯਹੂਦੀਯਲੋਕਾ ਿਯਹੂਦੀਯਮਤਗਰ੍ਾਿਹਣੋ ਭਕ੍ਤਲੋਕਾਸ਼੍ਚ ਬਰ੍ਣੱਬਾਪੌਲਯੋਃ
ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਆਗੱਛਨ੍, ਤੇਨ ਤੌ ਤੈਃ ਸਹ ਨਾਨਾਕਥਾਃ ਕਥਿਯਤੇਸ਼ਵ੍ਰਾਨੁਗਰ੍ਹਾਸ਼ਰ੍ਯੇ ਸ੍ਥਾਤੁੰ ਤਾਨ੍ ਪਰ੍ਾਵਰ੍ੱਤਯਤਾ|ਂ

ⅩⅬⅣ ਪਰਿਵਸ਼ਰ੍ਾਮਵਾਰੇ ਨਗਰਸਯ੍ ਪਰ੍ਾਯੇਣ ਸਰ੍ੱਵੇ ਲਾਕਾ ਈਸ਼ਵ੍ਰੀਯਾਂ ਕਥਾਂ ਸ਼ਰ੍ੋਤੁੰ ਿਮਿਲਤਾਃ,
ⅩⅬⅤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਯਹੂਦੀਯਲੋਕਾ ਜਨਿਨਵਹੰ ਿਵਲੋਕਯ੍ ਈਰ੍ਸ਼਼ਯ੍ਯਾ ਪਿਰਪੂਰ੍ਣਾਃ ਸਨ੍ਤੋ

ਿਵਪਰੀਤਕਥਾਕਥਨੇਨੇਸ਼ਵ੍ਰਿਨਨ੍ਦਯਾ ਚ ਪੌਲੇਨਕ੍ਤਾਂ ਕਥਾਂ ਖਣ੍ਡਿਯਤੁੰ ਚੇਸ਼਼੍ਿਟਤਵਨ੍ਤਃ|
ⅩⅬⅥ ਤਤਃ ਪੌ◌ਲैਬਰ੍ਣੱਬਾਵਕ੍ਸ਼਼ੋਭੌ ਕਿਥਤਵਨ੍ਤੌ ਪਰ੍ਥਮੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸੰਿਨਧਾਵੀਸ਼ਵ੍ਰੀਯਕਥਾਯਾਃ ਪਰ੍ਚਾਰਣਮ੍

ਉਿਚਤਮਾਸੀਤ੍ ਿਕਨ੍ਤੁੰ ਤਦਗਰ੍ਾਹਯ੍ਤਕਰਣੇਨ ਯੂਯੰ ਸਵ੍ਾਨ੍ ਅਨਨ੍ਤਾਯੁਸ਼਼ੋ(ਅ)ਯੋਗਯ੍ਾਨ੍ ਦਰ੍ਸ਼ਯਥ, ਏਤਤ੍ਕਾਰਣਾਦ੍
ਵਯਮ੍ ਅਨਯ੍ਦੇਸ਼ੀਯਲੋਕਾਨਾਂ ਸਮੀਪੰ ਗੱਛਾਮਃ|

ⅩⅬⅦ ਪਰ੍ਭੁਰਸ੍ਮਾਨ੍ ਇੱਥਮ੍ ਆਿਦਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍ ਯਥਾ, ਯਾਵੱਚ ਜਗਤਃ ਸੀਮਾਂ ਲੋਕਾਨਾਂ ਤਾਣਕਾਰਣਾਤ੍|
ਮਯਾਨਯ੍ਦੇਸ਼ਮਧਯ੍ੇ ਤੰ ਸ੍ਥਾਿਪਤੋ ਭੂਃ ਪਰ੍ਦੀਪਵਤ੍||

ⅩⅬⅧਤਦਾ ਕਥਾਮੀਦʼਸ਼ੀਂ ਸ਼ਤਾ ਿਭੰਨਦੇਸ਼ੀਯਾ ਆਹ੍ਲਾਿਦਤਾਃ ਸਨ੍ਤਃ ਪਰ੍ਭੋਃ ਕਥਾਂ ਧਨਯ੍ਾਂ ਧਨਯ੍ਾਮ੍ ਅਵਦਨ੍,
ਯਾਵਨ੍ਤੋ ਲੋਕਾਸ਼੍ਚ ਪਰਮਾਯੁਃ ਪਰ੍ਾਪ੍ਿਤਿਨਿਮੱਤੰ ਿਨਰੂਿਪਤਾ ਆਸਨ੍ ਤੇ◌े ਵਯ੍ਸ਼ਵ੍ਸਨ੍|

ⅩⅬⅨ ਇੱਥੰ ਪਰ੍ਭੋਃ ਕਥਾ ਸਰ੍ੱਵੇਦੇਸ਼ੰ ਵਯ੍ਾਪ੍ਨਤ੍|
Ⅼ ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਯਹੂਦੀਯਾ ਨਗਰਸਯ੍ ਪਰ੍ਧਾਨਪੁਰੁਸ਼਼ਾਨ੍ ਸੰਮਾਨਯ੍ਾਃ ਕਿਥਪਯਾ ਭਕ੍ਤਾ ਯੋਿਸ਼਼ਤਸ਼੍ਚ ਕੁਪਰ੍ਵʼ◌ੱਿਤੰ

ਗਰ੍ਾਹਿਯਤਾ ਪੌਲਬਰ੍ਣੱਬੌ ਤਾਡਿਯਤਾ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਪਰ੍ਦੇਸ਼ਾਦ੍ ਦੂਰੀਕʼਤਵਨ੍ਤਃ|
ⅬⅠ ਅਤਃ ਕਾਰਣਾਤ੍ ਤੌ ਿਨਜਪਦਧੂਲੀਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਪਰ੍ਾਿਤਕੂਲਯ੍ੇਨ ਪਾਤਿਯਤੇ◌ਕेਿਨਯੰ ਨਗਰੰ ਗਤੌ|
ⅬⅡ ਤਤਃ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਗਣ ਆਨਨ੍ਦੇਨ ਪਿਵਤੇਣਾਤ੍ਮਨਾ ਚ ਪਿਰਪੂਰ੍ਣੋਭਵਤ੍|

ⅩⅣ
Ⅰ ਤੌ ਦੌ ਜਨੌ ਯੁਗਪਦ੍ ਇਕਿਨਯਨਗਰਸ੍ਥਿਯਹੂਦੀਯਾਨਾਂ ਭਜਨਭਵਨੰ ਗਤਾ ਯਥਾ ਬਹਵੋ ਿਯਹੂਦੀਯਾ

ਅਨਯ੍ਦੇ◌ਸ਼ेੀਯਲੋਕਾਸ਼੍ਚ ਵਯ੍ਸ਼ਵ੍ਸਨ੍ ਤਾਦʼਸ਼ੀਂ ਕਥਾਂ ਕਿਥਤਵਨ੍ਤੌ|
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Ⅱ ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਹੀਨਾ ਿਯਹੂਦੀਯਾ ਅਨਯ੍ਦੇਸ਼ੀਯਲੋਕਾਨ੍ ਕੁਪਰ੍ਵʼ◌ੱਿਤੰ ਗਰ੍ਾਹਿਯਤਾ ਭਾਤʼਗਣੰ ਪਰ੍ਿਤ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਵੈਰੰ
ਜਿਨਤਵਨ੍ਤਃ|

Ⅲ ਅਤਃ ਸਵ੍ਾਨੁਗਰ੍ਹਕਥਾਯਾਃ ਪਰ੍ਮਾਣੰ ਦਤਾ ਤਯੋ ਰਸ੍ਤੈ ਰ੍ਬਹੁਲਕ੍ਸ਼਼ਣਮ੍ ਅਦ੍ਭੁਤਕਰ੍ੰਮ ਚ ਪਰ੍ਾਕਾਸ਼ਯਦ੍ ਯਃ
ਪਰ੍ਭੁਸ੍ਤਸਯ੍ ਕਥਾ ਅਕ੍ਸ਼਼ੋਭੇਨ ਪਰ੍ਚਾਰ੍ੱਯ ਤੌ ਤਤ ਬਹੁਿਦਨਾਿਨ ਸਮਵਾਿਤਸ਼਼੍ਠੇਤਾ|ਂ

Ⅳ ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਕਯਨ੍ਤੋ ਲੋਕਾ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨਾਂ ਸਪਕ੍ਸ਼਼ਾਃ ਿਕਯਨ੍ਤੋ ਲੋਕਾਃ ਪਰ੍ੇਿਰਤਾਨਾਂ ਸਪਕ੍ਸ਼਼ਾ ਜਾਤਾਃ, ਅਤੋ
ਨਾਗਿਰਕਜਨਿਨਵਹਮਧਯ੍ੇ ਿਭੰਨਵਾਕਯ੍ਤਮ੍ ਅਭਵਤ੍|

Ⅴ ਅਨਯ੍ਦੇਸ਼ੀਯਾ ਿਯਹੂਦੀਯਾਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਅਿਧਪਤਯਸ਼੍ਚ ਦੌਰਾਤ੍ਮਯ੍ੰ ਕੁਤਾ ਤੌ ਪਰ੍ਸ੍ਤਰੈਰਾਹਨ੍ਤੁਮ੍ ਉਦਯ੍ਤਾਃ|
Ⅵ ਤੌ ਤਦਾਰ੍ੱਤਾਂ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ ਪਲਾਿਯਤਾ ਲੁਕਾਯਿਨਯਾਦੇਸ਼ਸਯ੍ਾਨ੍ਤਰ੍ੱਵਰ੍ੱਿਤਲੁਸ੍ਤਾਦਰ੍ੱਬੋ
Ⅶ ਤਤ੍ਸਮੀਪਸ੍ਥਦੇਸ਼ਞ੍ਚ ਗਤਾ ਤਤ ਸੁਸੰਵਾਦੰ ਪਰ੍ਚਾਰਯਤਾ|ਂ
Ⅷਤਤੋਭਯਪਾਦਯੋਸ਼੍ਚਲਨਸ਼ਕ੍ਿਤਹੀਨ ਜਨ੍ਮਾਰਭਯ੍ ਖਞ੍ਜਃ ਕਦਾਿਪ ਗਮਨੰ ਨਾਕਰੋਤ੍ ਏਤਾਦʼਸ਼ ਏਕੋ ਮਾਨੁਸ਼਼ੋ

ਲੁਸ੍ਤਾਨਗਰ ਉਪਿਵਸ਼ਯ੍ ਪੌਲਸਯ੍ ਕਥਾਂ ਸ਼ਤਵਾਨ੍|
Ⅸ ਏਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਮਯੇ ਪੌਲਸ੍ਤਮ੍ਪਰ੍ਿਤ ਦʼਸ਼਼੍ਿਟੰ ਕʼਤਾ ਤਸਯ੍ ਸਵ੍ਾਸ੍ਥਯ੍ੇ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੰ ਿਵਿਦਤਾ ਪਰ੍ੋੱਚੈਃ ਕਿਥਤਵਾਨ੍
Ⅹ ਪਦ੍ਭਯ੍ਾਮੁੱਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ ਰੁʼਜੁ ਰ੍ਭਵ| ਤਤਃ ਸ ਉੱਲਮ੍ਫੰ ਕʼਤਾ ਗਮਨਾਗਮਨੇ ਕੁਤਵਾਨ੍|
Ⅺ ਤਦਾ ਲੋਕਾਃ ਪੌਲਸਯ੍ ਤਤ੍ ਕਾਰ੍ੱਯੰ ਿਵਲੋਕਯ੍ ਲੁਕਾਯਨੀਯਭਾਸ਼਼ਯਾ ਪਰ੍ੋੱਚੈਃ ਕਥਾਮੇਤਾਂ ਕਿਥਤਵਨ੍ਤਃ, ਦੇਵਾ

ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਰੂਪੰ ਧʼਤਾਸ੍ਮਾਕੰ ਸਮੀਪਮ੍ ਅਵਾਰੋਹਨ੍|
Ⅻ ਤੇ ਬਰ੍ਣੱਬਾਂ ਯੂਿਪਤਰਮ੍ ਅਵਦਨ੍ ਪੌਲਸ਼੍ਚ ਮੁਖਯ੍ੋ ਵਕ੍ਤਾ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤੰ ਮਰ੍ਕੁਿਰਯਮ੍ ਅਵਦਨ੍|
ⅩⅢ ਤਸਯ੍ ਨਗਰਸਯ੍ ਸੰਮੁਖੇ ਸ੍ਥਾਿਪਤਸਯ੍ ਯੂਿਪਤਰਿਵਗਰ੍ਹਸਯ੍ ਯਾਜਕੋ ਵʼਸ਼਼ਾਨ੍ ਪੁਸ਼਼੍ਪਮਾਲਾਸ਼੍ਚ

ਦਾਰਸਮੀਪਮ੍ ਆਨੀਯ ਲੋਕੈਃ ਸਰ੍ੱਧੰ ਤਾਵੁੱਿਦਸ਼ਯ੍ ਸਮੁਤ੍ਸʼਜਯ੍ ਦਾਤੁਮ੍ ਉਦਯ੍ਤਃ|
ⅩⅣ ਤਦਾਰ੍ੱਤਾਂ ਸ਼ਤਾ ਬਰ੍ਣੱਬਾਪੌਲੌ ਸਵ੍ੀਯਵਸ੍ਤਾਿਣ ਿਛਤਾ ਲੋਕਾਨਾਂ ਮਧਯ੍ੰ ਵੇਗੇਨ ਪਰ੍ਿਵਸ਼ਯ੍ ਪਰ੍ੋੱਚੈਃ ਕਿਥਤਵਨ੍ਤੌ,
ⅩⅤ ਹੇ ਮਹੇੱਛਾਃ ਕੁਤ ਏਤਾਦʼਸ਼ੰ ਕਰ੍ੰਮ ਕੁਰੁਥ? ਆਵਾਮਿਪ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਦʼਸ਼ੌ ਸੁਖਦੁਃਖਭੋਿਗਨੌ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ੌ, ਯੁਯਮ੍

ਏਤਾਃ ਸਰ੍ੱਵਾ ਵʼਥਾਕਲ੍ਪਨਾਃ ਪਿਰਤਯ੍ਜਯ੍ਯਥਾਗਗਣਵਸੁਨ੍ਧਰਾਜਲਿਨਧੀਨਾਂ ਤਨ੍ਮਧਯ੍ਸ੍ਥਾਨਾਂ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਞ੍ਚ
ਸਰ੍ਸ਼਼੍ਟਾਰਮਮਰਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੰ ਪਰ੍ਿਤ ਪਰਾਵਰ੍ੱਤਧਵ੍ੇ ਤਦਰ੍ਥਮ੍ ਆਵਾਂ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸੰਿਨਧੌ ਸੁਸੰਵਾਦੰ ਪਰ੍ਚਾਰਯਾਵਃ|

ⅩⅥ ਸ ਈਸ਼ਵ੍ਰਃ ਪੂਰ੍ੱਵਕਾਲੇ ਸਰ੍ੱਵਦੇਸ਼ੀਯਲੋਕਾਨ੍ ਸਵ੍ਸਵ੍ਮਾਰ੍ਗੇ ਚਿਲਤੁਮਨੁਮਿਤੰ ਦੱਤਵਾਨ੍,
ⅩⅦ ਤਥਾਿਪ ਆਕਾਸ਼ਾਤ੍ ਤੋਯਵਰ੍ਸ਼਼ਣੇਨ ਨਾਨਾਪਰ੍ਕਾਰਸ਼ਸਯ੍ੋਤ੍ਪਤਯ੍ਾ ਚ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਿਹਤੈਸ਼਼ੀ ਸਨ੍

ਭਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੈਰਾਨਨਦੇਨ ਚ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਅਨ੍ਤਃਕਰਣਾਿਨ ਤਰ੍ਪਯਨ੍ ਤਾਿਨ ਦਾਨਾਿਨ ਿਨਜਸਾਕ੍ਿਸ਼਼ਸਵ੍ਰੂਪਾਿਣ
ਸ੍ਥਿਪਤਵਾਨ੍|

ⅩⅧ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਾਦʼਸ਼ਾਯਾਂ ਕਥਾਯਾਂ ਕਿਥਤਾਯਾਮਿਪ ਤਯੋਃ ਸਮੀਪ ਉਤ੍ਸਰ੍ਜਨਾਤ੍ ਲੋਕਿਨਵਹੰ ਪਰ੍ਾਯੇਣ
ਿਨਵਰ੍ੱਤਿਯਤੁੰ ਨਾਸ਼ਕ੍ਨੁਤਾਮ੍|

ⅩⅨ ਆਨ੍ਿਤਯਿਖਯਾ-ਇਕਿਨਯਨਗਰਾਭਯ੍ਾਂ ਕਿਤਪਯਿਯਹੂਦੀਯਲੋਕਾ ਆਗਤਯ੍ ਲੋਕਾਨ੍ ਪਰ੍ਾਵਰ੍ੱਤਯਨ੍ਤ
ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤੈ ਪੌਲੰ ਪਰ੍ਸ੍ਤਰੈਰਾਘ੍ਨਨ੍ ਤੇਨ ਸ ਮʼਤ ਇਿਤ ਿਵਜ੍ਞਾਯ ਨਗਰਸਯ੍ ਬਿਹਸ੍ਤਮ੍ ਆਕʼਸ਼਼ਯ੍ ਨੀਤਵਨ੍ਤਃ|

ⅩⅩ ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਗਣੇ ਤਸਯ੍ ਚਤੁਰ੍ਿਦਿਸ਼ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਸਿਤ ਸ ਸਵ੍ਯਮ੍ ਉੱਥਾਯ ਪੁਨਰਿਪ ਨਗਰਮਧਯ੍ੰ ਪਰ੍ਾਿਵਸ਼ਤ੍
ਤਤ੍ਪਰੇ(ਅ)ਹਿਨ ਬਰ੍ਣੱਬਾਸਿਹਤੋ ਦਰ੍ੱਬੀਨਗਰੰ ਗਤਵਾਨ੍|

ⅩⅪ ਤਤ ਸੁਸੰਵਾਦੰ ਪਰ੍ਚਾਰ੍ੱਯ ਬਹੁਲੋਕਾਨ੍ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਨ੍ ਕʼਤਾ ਤੌ ਲੁਸ੍ਤਾਮ੍ ਇਕਿਨਯਮ੍ ਆਨ੍ਿਤਯਿਖਯਾਞ੍ਚ
ਪਰਾਵʼਤਯ੍ ਗਤੌ|

ⅩⅫ ਬਹੁਦੁਃਖਾਿਨ ਭੁਕ੍ਤਾਪੀਸ਼ਵ੍ਰਰਾਜਯ੍ੰ ਪਰ੍ਵੇਸ਼਼੍ਟਵਯ੍ਮ੍ ਇਿਤ ਕਾਰਣਾਦ੍ ਧਰ੍ੰਮਮਾਰ੍ਗੇ ਸ੍ਥਾਤੁੰ ਿਵਨਯੰ ਕʼਤਾ
ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਗਣਸਯ੍ ਮਨਃਸ੍ਥੈਰ੍ੱਯਮ੍ ਅਕੁਰੁਤਾ|ਂ

ⅩⅩⅢ ਮਣ੍ਡਲੀਨਾਂ ਪਰ੍ਾਚੀਨਵਰ੍ਗਾਨ੍ ਿਨਯੁਜਯ੍ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਪਵਾਸੌ ਕʼਤਾ ਯਤ੍ਪਰ੍ਭੌ ਤੇ ਵਯ੍ਸ਼ਵ੍ਸਨ੍ ਤਸਯ੍ ਹਸ੍ਤੇ
ਤਾਨ੍ ਸਮਰ੍ਪਯ੍

ⅩⅩⅣ ਿਪਿਸਿਦਯਾਮਧਯ੍ੇਨ ਪਾਮ੍ਫੁਿਲਯਾਦੇਸ਼ੰ ਗਤਵਨ੍ਤੌ|
ⅩⅩⅤ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਪਰ੍ਗਾਨਗਰੰ ਗਤਾ ਸੁਸੰਵਾਦੰ ਪਰ੍ਚਾਰ੍ੱਯ ਅੱਤਾਿਲਯਾਨਗਰੰ ਪਰ੍ਸ੍ਿਥਤਵਨ੍ਤੌ|
ⅩⅩⅥ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸਮੁਦਪਥੇਨ ਗਤਾ ਤਾਭਯ੍ਾਂ ਯਤ੍ ਕਰ੍ੰਮ ਸਮ੍ਪੰਨੰ ਤਤ੍ਕਰ੍ੰਮ ਸਾਧਿਯਤੁੰ ਯੰਨਗਰੇ

ਦਯਾਲੋਰੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਹਸ੍ਤੇ ਸਮਰ੍ਿਪਤੌ ਜਾਤੌ ਤਦ੍ ਆਨ੍ਿਤਯਿਖਯਾਨਗਰੰ ਗਤਵਨ੍ਤਾ|
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ⅩⅩⅦ ਤਤੋਪਸ੍ਥਾਯ ਤੰਨਗਰਸ੍ਥਮਣ੍ਡਲੀਂ ਸੰਗʼਹਯ੍ ਸਵ੍ਾਭਯ੍ਾਮ ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ ਯਦਯ੍ਤ੍ ਕਰ੍ੰਮਕਰੋਤ੍ ਤਥਾ
ਯੇਨ ਪਰ੍ਕਾਰੇਣ ਿਭੰਨਦੇਸ਼ੀਯਲੋਕਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਰੂਪਦਾਰਮ੍ ਅਮੋਚਯਦ੍ ਏਤਾਨ੍ ਸਰ੍ੱਵਵʼ◌ੱਤਾਨ੍ਤਾਨ੍ ਤਾਨ੍
ਜ੍ਞਾਿਪਤਵਨ੍ਤੌ|

ⅩⅩⅧ ਤਤਸ੍ਤੌ ਿਸ਼ਰ੍ੱਯੈਃ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਤਤ ਬਹੁਿਦਨਾਿਨ ਨਯ੍ਵਸਤਾਮ੍|

ⅩⅤ
Ⅰ ਿਯਹੂਦਾਦੇਸ਼ਾਤ੍ ਿਕਯਨ੍ਤੋ ਜਨਾ ਆਗਤਯ੍ ਭਾਤʼਗਣਿਮੱਥੰ ਿਸ਼ਕ੍ਿਸ਼਼ਤਵਨ੍ਤੋ ਮੂਸਾਵਯ੍ਵਸ੍ਥਯਾ ਯਿਦ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ

ਤਕ੍ਛੇਦੋ ਨ ਭਵਿਤ ਤਿਰ ਯੂਯੰ ਪਿਰਤਾਣੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਥ|
Ⅱ ਪੌਲਬਰ੍ਣੱਬੌ ਤੈਃ ਸਹ ਬਹੂਨ੍ ਿਵਚਾਰਾਨ੍ ਿਵਵਾਦਾਸ਼ਂ੍ਚ ਕʼਤਵਨ੍ਤੌ, ਤਤੋ ਮਣ੍ਡਲੀਯਨਕਾ ਏਤਸਯ੍ਾਃ

ਕਥਾਯਾਸ੍ਤੱਤੰ ਜ੍ਞਾਤੁੰ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ਨਗਰਸ੍ਥਾਨ੍ ਪਰ੍ੇਿਰਤਾਨ੍ ਪਰ੍ਾਚੀਨਾਸ਼ਂ੍ਚ ਪਰ੍ਿਤ ਪੌਲਬਰ੍ਣੱਬਾਪਰ੍ਭʼਤੀਨ੍
ਕਿਤਪਯਜਨਾਨ੍ ਪਰ੍ੇਸ਼਼ਿਯਤੁੰ ਿਨਸ਼੍ਚਯੰ ਕʼਤਵਨ੍ਤਃ|

Ⅲ ਤੇ ਮਣ੍ਡਲਯ੍ਾ ਪਰ੍ੇਿਰਤਾਃ ਸਨ੍ਤਃ ਫੈਣੀਕੀਸ਼ੋਿਮਰੋਨ੍ਦੇਸ਼ਾਭਯ੍ਾਂ ਗਤਾ ਿਭੰਨਦੇਸ਼ੀਯਾਨਾਂ ਮਨਃਪਿਰਵਰ੍ੱਤਨਸਯ੍
ਵਾਰ੍ੱਤਯਾ ਭਾਤʼਣਾਂ ਪਰਮਾਹ੍ਲਾਦਮ੍ ਅਜਨਯਨ੍|

Ⅳ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮਯ੍ੁਪਸ੍ਥਾਯ ਪਰ੍ੇਿਰਤਗਣੇਨ ਲੋਕਪਰ੍ਾਚੀਨਗਣੇਨ ਸਮਾਜੇਨ ਚ ਸਮੁਪਗʼਹੀਤਾਃ ਸਨ੍ਤਃ ਸਵ੍ੈਰੀਸ਼ਵ੍ਰੋ
ਯਾਿਨ ਕਰ੍ੰਮਾਿਣ ਕʼਤਵਾਨ੍ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸਰ੍ੱਵਵʼ◌ੱਤਾਨ੍ਤਾਨ੍ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸਮਕ੍ਸ਼਼ਮ੍ ਅਕਥਯਨ੍|

Ⅴ ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਿਸਨਃ ਿਕਯਨ੍ਤਃ ਿਫਰੂਿਸ਼ਮਤਗਰ੍ਾਿਹਣੋ ਲੋਕਾ ਉੱਥਾਯ ਕਥਾਮੇਤਾਂ ਕਿਥਤਵਨ੍ਤੋ ਿਭੰਨਦੇਸ਼ੀਯਾਨਾਂ
ਤਕ੍ਛੇਦੰ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਮੂਸਾਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਂ ਪਾਲਿਯਤੁਞ੍ਚ ਸਮਾਦੇਸ਼਼੍ਟਵਯ੍ਮ੍|

Ⅵ ਤਤਃ ਪਰ੍ੇਿਰਤਾ ਲੋਕਪਰ੍ਾਚੀਨਾਸ਼੍ਚ ਤਸਯ੍ ਿਵਵੇਚਨਾਂ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਸਭਾਯਾਂ ਸ੍ਿਥਤਵਨ੍ਤਃ|
Ⅶਬਹੁਿਵਚਾਰੇਸ਼਼ੁ ਜਾਤਸ਼਼ੁ ਿਪਤਰ ਉੱਥਾਯ ਕਿਥਤਵਾਨ੍, ਹੇ ਭਾਤਰੋ ਯਥਾ ਿਭੰਨਦੇਸ਼ੀਯਲੋਕਾ ਮਮ ਮੁਖਾਤ੍ ਸੁਸੰਵਾਦੰ

ਸ਼ਤਾ ਿਵਸ਼ਵ੍ਸਨ੍ਿਤ ਤਦਰ੍ਥੰ ਬਹੁਿਦਨਾਤ੍ ਪੂਰ੍ੱਵਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੋਸ੍ਮਾਕੰ ਮਧਯ੍ੇ ਮਾਂ ਵʼਤਾ ਿਨਯੁਕ੍ਤਵਾਨ੍|
Ⅷ ਅਨ੍ਤਰ੍ੱਯਾਮੀਸ਼ਵ੍ਰੋ ਯਥਾਸ੍ਮਭਯ੍ੰ ਤਥਾ ਿਭੰਨਦੇਸ਼ੀਯੇਭਯ੍ਃ ਪਿਵਤਮਾਤ੍ਮਾਨੰ ਪਰ੍ਦਾਯ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੇਨ ਤੇਸ਼਼ਾਮ੍

ਅਨ੍ਤਃਕਰਣਾਿਨ ਪਿਵਤਾਿਣ ਕʼਤਾ
Ⅸ ਤੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕਞ੍ਚ ਮਧਯ੍ੇ ਿਕਮਿਪ ਿਵਸ਼ੇਸ਼਼ੰ ਨ ਸ੍ਥਾਪਿਯਤਾ ਤਾਨਿਧ ਸਵ੍ਯੰ ਪਰ੍ਮਾਣੰ ਦੱਤਵਾਨ੍ ਇਿਤ ਯੂਯੰ

ਜਾਨੀਥ|
Ⅹਅਤਏਵਾਸ੍ਮਾਕੰ ਪੂਰ੍ੱਵਪੁਰੁਸ਼਼ਾ ਵਯਞ੍ਚ ਸਵ੍ਯੰ ਯਦਯ੍ੁਗਸਯ੍ ਭਾਰੰ ਸੋਢੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਤਾਃ ਸਮ੍ਪਰ੍ਿਤ ਤੰ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਗਣਸਯ੍

ਸ੍ਕਨ੍ਧੇਸ਼਼ੁ ਨਯ੍ਿਸਤੁੰ ਕੁਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਪਰੀਕ੍ਸ਼਼ਾਂ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਥ?
Ⅺ ਪਰ੍ਭੋ ਰਯ੍ੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ਾਨੁਗਰ੍ਹੇਣ ਤੇ ਯਥਾ ਵਯਮਿਪ ਤਥਾ ਪਿਰਤਾਣੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤੁਮ੍ ਆਸ਼ਾਂ ਕੁਰ੍ੰਮਃ|
Ⅻ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਬਰ੍ਣੱਬਾਪੌਲਾਭਯ੍ਾਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ ਿਭੰਨਦੇਸ਼ੀਯਾਨਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਯਦਯ੍ਦ੍ ਆਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯਮ੍ ਅਦ੍ਭੁਤਞ੍ਚ

ਕਰ੍ੰਮ ਕʼਤਵਾਨ੍ ਤਦ੍ਵʼ◌ੱਤਾਨ੍ਤੰ ਤੌ ਸਵ੍ਮੁਖਾਭਯ੍ਾਮ੍ ਅਵਰ੍ਣਯਤਾਂ ਸਭਾਸ੍ਥਾਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਨੀਰਵਾਃ ਸਨ੍ਤਃ ਸ਼ਤਵਨ੍ਤਃ|
ⅩⅢ ਤਯੋਃ ਕਥਾਯਾਂ ਸਮਾਪ੍ਤਾਯਾਂ ਸਤਯ੍ਾਂ ਯਾਕੂਬ੍ ਕਥਿਯਤੁਮ੍ ਆਰਬ੍ਧਵਾਨ੍
ⅩⅣਹੇ ਭਾਤਰੋ ਮਮ ਕਥਾਯਾਮ੍ ਮਨ ਿਨਧੱਤ|ਈਸ਼ਵ੍ਰਃ ਸਵ੍ਨਾਮਾਰ੍ਥੰ ਿਭੰਨਦੇਸ਼ੀਯਲੋਕਾਨਾਮ੍ ਮਧਯ੍ਾਦ੍ ਏਕੰ ਲੋਕਸੰਘੰ

ਗਰ੍ਹੀਤੁੰ ਮਿਤੰ ਕʼਤਾ ਯੇਨ ਪਰ੍ਕਾਰੇਣ ਪਰ੍ਥਮੰ ਤਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਕʼਪਾਵਲੇਕਨੰ ਕʼਤਵਾਨ੍ ਤੰ ਿਸ਼ਮੋਨ੍ ਵਰ੍ਿਣਤਵਾਨ੍|
ⅩⅤ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਿਭਰੁਕ੍ਤਾਿਨ ਯਾਿਨ ਵਾਕਯ੍ਾਿਨ ਤੈਃ ਸਾਰ੍ੱਧਮ੍ ਏਤਸਯ੍ੈਕਯ੍ੰ ਭਵਿਤ ਯਥਾ ਿਲਿਖਤਮਾਸ੍ਤ|ੇ
ⅩⅥ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਕਰ੍ੰਮਣਾਂ ਯਸ੍ਤੁ ਸਾਧਕਃ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰਃ| ਸ ਏਵੇਦੰ ਵਦੇਦਾਕਯ੍ੰ ਸ਼ੇਸ਼਼ਾਃ ਸਕਲਮਾਨਵਾਃ|

ਿਭੰਨਦੇਸ਼ੀਯਲੋਕਾਸ਼੍ਚ ਯਾਵਨ੍ਤੋ ਮਮ ਨਾਮਤਃ| ਭਵਨ੍ਿਤ ਿਹ ਸੁਿਵਖਯ੍ਾਤਾਸ੍ਤੇ ਯਥਾ ਪਰਮੇਿਸ਼ਤੁਃ|
ⅩⅦ ਤਤੰ ਸਮਯ੍ਕ੍ ਸਮੀਹਨ੍ਤੇ ਤੰਿਨਿਮੱਤਮਹੰ ਿਕਲ| ਪਰਾਵʼਤਯ੍ ਸਮਾਗਤਯ੍ ਦਾਯੂਦਃ ਪਿਤਤੰ ਪੁਨਃ|

ਦੂਸ਼਼ਯ੍ਮੁੱਥਾਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ ਤਦੀਯੰ ਸਰ੍ੱਵਵਸ੍ਤੁ ਚ| ਪਿਤਤੰ ਪੁਨਰੁਥਾਪਯ੍ ਸੱਜਿਯਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ ਸਰ੍ੱਵਥਾ||
ⅩⅧ ਆ ਪਰ੍ਥਮਾਦ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਃ ਸਵ੍ੀਯਾਿਨ ਸਰ੍ੱਵਕਰ੍ੰਮਾਿਣ ਜਾਨਾਿਤ|
ⅩⅨਅਤਏਵ ਮਮ ਿਨਵੇਦਨਿਮਦੰ ਿਭੰਨਦੇਸ਼ੀਯਲੋਕਾਨਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਯੇ ਜਨਾ ਈਸ਼ਵ੍ਰੰ ਪਰ੍ਿਤ ਪਰਾਵਰ੍ੱਤਨ੍ਤ ਤੇਸ਼਼ਾਮੁਪਿਰ

ਅਨਯ੍ੰ ਕਮਿਪ ਭਾਰੰ ਨ ਨਯ੍ਸਯ੍
ⅩⅩ ਦੇਵਤਾਪਰ੍ਸਾਦਾਸ਼ੁਿਚਭਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ ਵਯ੍ਿਭਚਾਰਕਰ੍ੰਮ ਕਣ੍ਠਸਮ੍ਪੀਡਨਮਾਿਰਤਪਰ੍ਾਿਣਭਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ ਰਕ੍ਤਭਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਞ੍ਚ

ਏਤਾਿਨ ਪਿਰਤਯ੍ਕ੍ਤੁੰ ਿਲਖਾਮਃ|
ⅩⅪ ਯਤਃ ਪੂਰ੍ੱਵਕਾਲਤੋ ਮੂਸਾਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਪਰ੍ਚਾਿਰਣੋ ਲੋਕਾ ਨਗਰੇ ਨਗਰੇ ਸਨ੍ਿਤ ਪਰ੍ਿਤਿਵਸ਼ਰ੍ਾਮਵਾਰਞ੍ਚ

ਭਜਨਭਵਨੇ ਤਸਯ੍ਾਃ ਪਾਠ ਭਵਿਤ|
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ⅩⅫ ਤਤਃ ਪਰੰ ਪਰ੍ੇਿਰਤਗਣੋ ਲੋਕਪਰ੍ਾਚੀਨਗਣਃ ਸਰ੍ੱਵਾ ਮਣ੍ਡਲੀ ਚ ਸਵ੍ੇਸ਼਼ਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਬਰ੍ਸ਼ੱਬਾ ਨਾਮ੍ਨਾ ਿਵਖਯ੍ਾਤੋ
ਮਨਨੀਤੌ ਕʼਤਾ ਪੌਲਬਰ੍ਣੱਬਾਭਯ੍ਾਂ ਸਾਰ੍ੱਧਮ੍ ਆਨ੍ਿਤਯਿਖਯਾਨਗਰੰ ਪਰ੍ਿਤ ਪਰ੍ੇਸ਼਼ਣਮ੍ ਉਿਚਤੰ ਬੁੱਧਵ੍ਾ ਤਾਭਯ੍ਾਂ ਪਤੰ
ਪਰ੍ੈਸ਼਼ਯਨ੍|

ⅩⅩⅢ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਪਤੇ ਿਲਿਖਤਿਮੰਦ, ਆਨ੍ਿਤਯਿਖਯਾ-ਸੁਿਰਯਾ-ਿਕਿਲਿਕਯਾਦੇਸ਼ਸ੍ਥਿਭੰਨਦੇਸ਼ੀਯਭਾਤʼਗਣਾਯ
ਪਰ੍ੇਿਰਤਗਣਸਯ੍ ਲੋਕਪਰ੍ਾਚੀਨਗਣਸਯ੍ ਭਾਤʼਗਣਸਯ੍ ਚ ਨਮਸ੍ਕਾਰਃ|

ⅩⅩⅣ ਿਵਸ਼ੇਸ਼਼ਤੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਆਜ੍ਞਾਮ੍ ਅਪਰ੍ਾਪਯ੍ਾਿਪ ਿਕਯਨ੍ਤੋ ਜਨਾ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਮਧਯ੍ਾਦ੍ ਗਤਾ ਤਕ੍ਛੇਦੋ
ਮੂਸਾਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾ ਚ ਪਾਲਿਯਤਵਯ੍ਾਿਵਿਤ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਿਯਤਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਮਨਸਾਮਸ੍ਥੈਰ੍ੱਯੰ ਕʼਤਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍
ਸਸਨ੍ਦੇਹਾਨ੍ ਅਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ ਏਤਾਂ ਕਥਾਂ ਵਯਮ੍ ਅਸ਼ʼਨ੍ਮ|

ⅩⅩⅤ ਤਤ੍ਕਾਰਣਾਦ੍ ਵਯਮ੍ ਏਕਮਨ੍ਤਣਾਃ ਸਨ੍ਤਃ ਸਭਾਯਾਂ ਸ੍ਿਥਤਾ ਪਰ੍ਭੋ ਰਯ੍ੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਨਾਮਿਨਿਮੱਤੰ
ਮʼਤਯ੍ੁਮੁਖਗਤਾਭਯ੍ਾਮਸ੍ਮਾਕੰ

ⅩⅩⅥ ਿਪਰ੍ਯਬਰ੍ਣੱਬਾਪੌਲਾਭਯ੍ਾਂ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਮਨਨੀਤਲੋਕਾਨਾਂ ਕੇਸ਼਼ਾਞ੍ਿਚਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸੰਿਨਧੌ ਪਰ੍ੇਸ਼਼ਣਮ੍ ਉਿਚਤੰ
ਬੁੱਧਵਨ੍ਤਃ|

ⅩⅩⅦ ਅਤੋ ਿਯਹੂਦਾਸੀਲੌ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਪਰ੍ੇਿਸ਼਼ਤਵਨ੍ਤਃ, ਏਤਯੋ ਰ੍ਮੁਖਾਭਯ੍ਾਂ ਸਰ੍ੱਵਾਂ ਕਥਾਂ ਜ੍ਞਾਸਯ੍ਥ|
ⅩⅩⅧ ਦੇਵਤਾਪਰ੍ਸਾਦਭਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ ਰਕ੍ਤਭਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ ਗਲਪੀਡਨਮਾਿਰਤਪਰ੍ਾਿਣਭਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ ਵਯ੍ਿਭਚਾਰਕਰ੍ੰਮ ਚੇਮਾਿਨ

ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਸ੍ਤਯ੍ਾਜਯ੍ਾਿਨ; ਏਤਤ੍ਪਰ੍ਯੋਜਨੀਯਾਜ੍ਞਾਵਯ੍ਿਤਰੇਕੇਨ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਉਪਿਰ ਭਾਰਮਨਯ੍ੰ ਨ
ਨਯ੍ਿਸਤੁੰ ਪਿਵਤਸਯ੍ਾਤ੍ਮਨ(ਅ)ਸ੍ਮਾਕਞ੍ਚ ਉਿਚਤਜ੍ਞਾਨਮ੍ ਅਭਵਤ੍|

ⅩⅩⅨਅਤਏਵ ਤੇਭਯ੍ਃ ਸਰ੍ੱਵੇਭਯ੍ਃ ਸਵ੍ੇਸ਼਼ੁ ਰਕ੍ਿਸ਼਼ਤੇਸ਼਼ੁ ਯੂਯੰ ਭਦੰ ਕਰ੍ੰਮ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਥ| ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਮਙ੍ਗਲੰ ਭੂਯਾਤ੍|
ⅩⅩⅩ ਤ◌ੇे ਿਵਸʼਸ਼਼੍ਟਾਃ ਸਨ੍ਤ ਆਨ੍ਿਤਯਿਖਯਾਨਗਰ ਉਪਸ੍ਥਾਯ ਲੋਕਿਨਵਹੰ ਸੰਗʼਹਯ੍ ਪਤਮ੍ ਅਦਦਨ੍|
ⅩⅩⅪ ਤਤਸ੍ਤੇ ਤਤ੍ਪਤੰ ਪਿਠਤਾ ਸਾਨ੍ਤਨਾਂ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ ਸਾਨਨ੍ਦਾ ਅਭਵਨ੍|
ⅩⅩⅫ ਿਯਹੂਦਾਸੀਲੌ ਚ ਸਵ੍ਯੰ ਪਰ੍ਚਾਰਕੌ ਭੂਤਾ ਭਾਤʼਗਣੰ ਨਾਨਪਿਦਸ਼ਯ੍ ਤਾਨ੍ ਸੁਸ੍ਿਥਰਾਨ੍ ਅਕੁਰੁਤਾਮ੍|
ⅩⅩⅩⅢ ਇੱਥੰ ਤੌ ਤਤ ਤੈਃ ਸਾਕੰ ਕਿਤਪਯਿਦਨਾਿਨ ਯਾਪਿਯਤਾ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਪਰ੍ੇਿਰਤਾਨਾਂ ਸਮੀਪੇ ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਗਮਨਾਰ੍ਥੰ

ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸੰਿਨਧੇਃ ਕਲਯ੍ਾਣੇਨ ਿਵਸʼਸ਼਼੍ਟਾਵਭਵਤਾ|ਂ
ⅩⅩⅩⅣ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸੀਲਸ੍ਤਤ ਸ੍ਥਾਤੁੰ ਵਾਞ੍ਿਛਤਵਾਨ੍|
ⅩⅩⅩⅤ ਅਪਰੰ ਪੌਲਬਰ੍ਣੱਬੌ ਬਹਵਃ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਸ਼੍ਚ ਲੋਕਾਨ੍ ਉਪਿਦਸ਼ਯ੍ ਪਰ੍ਭੋਃ ਸੁਸੰਵਾਦੰ ਪਰ੍ਚਾਰਯਨ੍ਤ

ਆਨ੍ਿਤਯਿਖਯਾਯਾਂ ਕਾਲੰ ਯਾਿਪਤਵਨ੍ਤਃ|
ⅩⅩⅩⅥ ਕਿਤਪਯਿਦਨੇਸ਼਼ੁ ਗਤੇਸ਼਼ੁ ਪੌਲੋ ਬਰ੍ਣੱਬਾਮ੍ ਅਵਦਤ੍ ਆਗੱਛਾਵਾਂ ਯੇਸ਼਼ੁ ਨਗਰੇਸ਼਼ਵ੍ੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸੁਸੰਵਾਦੰ

ਪਰ੍ਚਾਿਰਤਵਨ੍ਤੌ ਤਾਿਨ ਸਰ੍ੱਵਨਗਰਾਿਣ ਪੁਨਰ੍ਗਤਾ ਭਾਤਰਃ ਕੀਦʼਸ਼ਾਃ ਸਨ੍ਤੀਿਤ ਦਸ਼਼੍ਟੁੰ ਤਾਨ੍ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ ਕੁਰ੍ੱਵਃ|
ⅩⅩⅩⅦ ਤੇਨ ਮਾਰ੍ਕਨਾਮ੍ਨਾ ਿਵਖਯ੍ਾਤੰ ਯੋਹਨੰ ਸਙ੍ਿਗਨੰ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਬਰ੍ਣੱਬਾ ਮਿਤਮਕਰੋਤ੍,
ⅩⅩⅩⅧ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਤਾਭਯ੍ਾਂ ਸਹ ਕਾਰ੍ੱਯਾਰ੍ਥੰ ਨ ਗਤਾ ਪਾਮ੍ਫੂਿਲਯਾਦੇਸ਼ੇ ਤੌ ਤਯ੍ਕ੍ਤਵਾਨ੍ ਤਤ੍ਕਾਰਣਾਤ੍

ਪੌਲਸ੍ਤੰ ਸਙ੍ਿਗਨੰ ਕਰ੍ੱਤੁਮ੍ ਅਨੁਿਚਤੰ ਜ੍ਞਾਤਵਾਨ੍|
ⅩⅩⅩⅨਇੱਥੰ ਤਯੋਰਿਤਸ਼ਯਿਵਰੋਧਸਯ੍ੋਪਸ੍ਿਥਤਤਾਤ੍ ਤੌ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਪʼਥਗਭਵਤਾਂ ਤਤੋ ਬਰ੍ਣੱਬਾ ਮਾਰ੍ਕੰ ਗʼਹੀਤਾ

ਪੋਤੇਨ ਕੁਪਰ੍ੋਪਦੀਪੰ ਗਤਵਾਨ੍;
ⅩⅬ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪੌਲਃ ਸੀਲੰ ਮਨਨੀਤੰ ਕʼਤਾ ਭਾਤʼਿਭਰੀਸ਼ਵ੍ਰਾਨੁਗਰ੍ਹੇ ਸਮਰ੍ਿਪਤਃ ਸਨ੍ ਪਰ੍ਸ੍ਥਾਯ
ⅩⅬⅠ ਸੁਿਰਯਾਿਕਿਲਿਕਯਾਦੇਸ਼ਾਭਯ੍ਾਂ ਮਣ੍ਡਲੀਃ ਸ੍ਿਥਰੀਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ ਅਗੱਛਤ੍|

ⅩⅥ
Ⅰ ਪੌਲੋ ਦਰ੍ੱਬੀਲੁਸ੍ਤਾਨਗਰਯੋਰੁਪਸ੍ਿਥਤੋਭਵਤ੍ ਤਤ ਤੀਮਿਥਯਨਾਮਾ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ ਏਕ ਆਸੀਤ੍; ਸ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਿਸਨਯ੍ਾ

ਿਯਹੂਦੀਯਾਯਾ ਯੋਿਸ਼਼ਤੋ ਗਰ੍ੱਭਜਾਤਃ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਸਯ੍ ਿਪਤਾਨਯ੍ਦੇਸ਼ੀਯਲੋਕਃ|
Ⅱ ਸ ਜਨ ਲੁਸ੍ਤਾ-ਇਕਿਨਯਨਗਰਸ੍ਥਾਨਾਂ ਭਾਤʼਣਾਂ ਸਮੀਪੇਿਪ ਸੁਖਯ੍ਾਿਤਮਾਨ੍ ਆਸੀਤ੍|
Ⅲ ਪੌਲਸ੍ਤੰ ਸਵ੍ਸਙ੍ਿਗਨੰ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਮਿਤੰ ਕʼਤਾ ਤੰ ਗʼਹੀਤਾ ਤੱਦੇਸ਼ਿਨਵਾਿਸਨਾਂ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨਾਮ੍ ਅਨੁਰੋਧਾਤ੍ ਤਸਯ੍

ਤਕ੍ਛੇਦੰ ਕʼਤਵਾਨ੍ ਯਤਸ੍ਤਸਯ੍ ਿਪਤਾ ਿਭੰਨਦੇਸ਼ੀਯਲੋਕ ਇਿਤ ਸਰ੍ੱਵੈਰਜ੍ਞਾਯਤ|
Ⅳ ਤਤਃ ਪਰੰ ਤੇ ਨਗਰੇ ਨਗਰੇ ਭਿਮਤਾ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮਸ੍ਥੈਃ ਪਰ੍ੇਿਰਤੈ ਰ੍ਲੋਕਪਰ੍ਾਚੀਨੈਸ਼੍ਚ ਿਨਰੂਿਪਤੰ ਯਦ੍

ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਪਤੰ ਤਦਨੁਸਾਰੇਣਾਚਿਰਤੁੰ ਲੋਕੇਭਯ੍ਸ੍ਤਦ੍ ਦੱਤਵਨ੍ਤਃ|
Ⅴ ਤੇਨੈਵ ਸਰ੍ੱਵੇ ਧਰ੍ੰਮਸਮਾਜਾਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਧਰ੍ੰਮੇ ਸੁਸ੍ਿਥਰਾਃ ਸਨ੍ਤਃ ਪਰ੍ਿਤਿਦਨੰ ਵਰ੍ੱਿਧਤਾ ਅਭਵਨ੍|
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Ⅵ ਤੇਸ਼਼ੁ ਫਿਗਯਾਗਾਲਾਿਤਯਾਦੇਸ਼ਮਧਯ੍ੇਨ ਗਤੇਸ਼਼ੁ ਸਤ੍ਸੁ ਪਿਵਤ ਆਤ੍ਮਾ ਤਾਨ੍ ਆਿਸ਼ਯਾਦੇਸ਼ੇ ਕਥਾਂ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਿਯਤੁੰ
ਪਰ੍ਿਤਿਸ਼਼ੱਧਵਾਨ੍|

Ⅶ ਤਥਾ ਮੁਿਸਯਾਦੇਸ਼ ਉਪਸ੍ਥਾਯ ਿਬਥੁਿਨਯਾਂ ਗਨ੍ਤੁੰ ਤੈਰੁਦਯ੍ੋਗੇ ਕʼਤੇ ਆਤ੍ਮਾ ਤਾਨ੍ ਨਾਨਮਨਯ੍ਤ|
Ⅷ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤੇ ਮੁਿਸਯਾਦੇਸ਼ੰ ਪਿਰਤਯ੍ਜਯ੍ ਤੋਯਾਨਗਰੰ ਗਤਾ ਸਮੁਪਸ੍ਿਥਤਾਃ|
Ⅸ ਰਾਤੌ ਪੌਲਃ ਸਵ੍ਪ੍ਨੇ ਦʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍ ਏਕੋ ਮਾਿਕਦਿਨਯਲੋਕਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ ਿਵਨਯੰ ਕʼਤਾ ਤਸ੍ਮੈ ਕਥਯਿਤ,

ਮਾਿਕਦਿਨਯਾਦੇਸ਼ਮ੍ ਆਗਤਯ੍ਾਸ੍ਮਾਨ੍ ਉਪਕੁਰ੍ੱਿਵਿਤ|
Ⅹ ਤਸਯ੍ੇੱਥੰ ਸਵ੍ਪ੍ਨਦਰ੍ਸ਼ਨਾਤ੍ ਪਰ੍ਭੁਸ੍ਤੱਦੇਸ਼ੀਯਲੋਕਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਸੁਸੰਵਾਦੰ ਪਰ੍ਚਾਰਿਯਤੁਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਨ੍ ਆਹੂਯਤੀਿਤ

ਿਨਸ਼੍ਿਚਤੰ ਬੁੱਧਵ੍ਾ ਵਯੰ ਤੂਰ੍ਣੰ ਮਾਿਕਦਿਨਯਾਦੇਸ਼ੰ ਗਨ੍ਤੁਮ੍ ਉਦਯ੍ੋਗਮ੍ ਅਕੁਰ੍ੰਮ|
Ⅺ ਤਤਃ ਪਰੰ ਵਯੰ ਤੋਯਾਨਗਰਾਦ੍ ਪਰ੍ਸ੍ਥਾਯ ਰੁ̓ ਜੁਮਾਰ੍ਗੇਣ ਸਾਮਥਰ੍ਾਿਕਯੋਪਦੀਪੇਨ ਗਤਾ ਪਰ(ੇਅ)ਹਿਨ

ਿਨਯਾਪਿਲਨਗਰ ਉਪਸ੍ਿਥਤਾਃ|
Ⅻ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਗਤਾ ਮਾਿਕਦਿਨਯਾਨ੍ਤਰ੍ੱਵਰ੍ੱਿਤ ਰੋਮੀਯਵਸਿਤਸ੍ਥਾਨੰ ਯਤ੍ ਿਫਿਲਪੀਨਾਮਪਰ੍ਧਾਨਨਗਰੰ

ਤਤੋਪਸ੍ਥਾਯ ਕਿਤਪਯਿਦਨਾਿਨ ਤਤ ਸ੍ਿਥਤਵਨ੍ਤਃ|
ⅩⅢ ਿਵਸ਼ਰ੍ਾਮਵਾਰੇ ਨਗਰਾਦ੍ ਬਿਹ ਰ੍ਗਤਾ ਨਦੀਤਟੇ ਯਤ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਾਚਾਰਆਸੀਤ੍ ਤਤੋਪਿਵਸ਼ਯ੍ਸਮਾਗਤਾ ਨਾਰੀਃ

ਪਰ੍ਿਤ ਕਥਾਂ ਪਰ੍ਾਚਾਰਯਾਮ|
ⅩⅣਤਤਃ ਥੁਯਾਤੀਰਾਨਗਰੀਯਾ ਧੂਸ਼਼ਰਾਮ੍ਬਰਿਵ ਾਿਯਣੀ ਲੁਿਦਯਾਨਾਿਮਕਾ ਯਾ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸੇਿਵਕਾ ਯੋਿਸ਼਼ਤ੍ ਸ਼ਰ੍ੋਤੀਣਾਂ

ਮਧਯ੍ ਆਸੀਤ੍ ਤਯਾ ਪੌਲੋਕ੍ਤਵਾਕਯ੍ਾਿਨ ਯਦ੍ ਗʼਹਯ੍ਨ੍ਤੇ ਤਦਰ੍ਥੰ ਪਰ੍ਭੁਸ੍ਤਸਯ੍ਾ ਮਨਦਾਰੰ ਮੁਕ੍ਤਵਾਨ੍|
ⅩⅤ ਅਤਃ ਸਾ ਯੋਿਸ਼਼ਤ੍ ਸਪਿਰਵਾਰਾ ਮੱਿਜਤਾ ਸਤੀ ਿਵਨਯੰ ਕʼਤਾ ਕਿਥਤਵਤੀ, ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਿਵਚਾਰਾਦ੍ ਯਿਦ ਪਰ੍ਭੌ

ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਿਸਨੀ ਜਾਤਾਹੰ ਤਿਰ ਮਮ ਗʼਹਮ੍ ਆਗਤਯ੍ ਿਤਸ਼਼੍ਠਤ| ਇੱਥੰ ਸਾ ਯਤ੍ਨੇਨਾਸ੍ਮਾਨ੍ ਅਸ੍ਥਾਪਯਤ੍|
ⅩⅥ ਯਸਯ੍ਾ ਗਣਨਯਾ ਤਦਿਧਪਤੀਨਾਂ ਬਹੁਧਨਪਾਰ੍ਜਨੰ ਜਾਤੰ ਤਾਦʼਸ਼ੀ ਗਣਕਭੂਤਗਰ੍ਸ੍ਤਾ ਕਾਚਨ ਦਾਸੀ

ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਾਸ੍ਥਾਨਗਮਨਕਾਲ ਆਗਤਯ੍ਾਸ੍ਮਾਨ੍ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ ਕʼਤਵਤੀ|
ⅩⅦ ਸਾਸ੍ਮਾਕੰ ਪੌਲਸਯ੍ ਚ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਏਤਯ੍ ਪਰ੍ੋੱਚੈਃ ਕਥਾਿਮਮਾਂ ਕਿਥਤਵਤੀ, ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਾ ਏਤੇ

ਸਰ੍ੱਵੋਪਿਰਸ੍ਥਸਯ੍ੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸੇਵਕਾਃ ਸਨ੍ਤ(ੋਅ)ਸ੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਪਿਰਤਾਣਸਯ੍ ਮਾਰ੍ਗੰ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਯਨ੍ਿਤ|
ⅩⅧ ਸਾ ਕਨਯ੍ਾ ਬਹੁਿਦਨਾਿਨ ਤਾਦʼਸ਼ਮ੍ ਅਕਰੋਤ੍ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਪੌਲੋ ਦੁਃਿਖਤਃ ਸਨ੍ ਮੁਖੰ ਪਰਾਵਰ੍ਤਯ੍ ਤੰ

ਭੂਤਮਵਦਦ੍, ਅਹੰ ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਨਾਮ੍ਨਾ ਤਾਮਾਜ੍ਞਾਪਯਾਿਮ ਤਮਸਯ੍ਾ ਬਿਹਰ੍ਗੱਛ; ਤੇਨੈਵ ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼਼ਣਾਤ੍ ਸ
ਭੂਤਸ੍ਤਸਯ੍ਾ ਬਿਹਰ੍ਗਤਃ|

ⅩⅨ ਤਤਃ ਸਵ੍ੇਸ਼਼ਾਂ ਲਾਭਸਯ੍ ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਸ਼ਾ ਿਵਫਲਾ ਜਾਤੇਿਤ ਿਵਲੋਕਯ੍ ਤਸਯ੍ਾਃ ਪਰ੍ਭਵਃ ਪੌਲੰ ਸੀਲਞ੍ਚ ਧʼਤਾਕʼਸ਼਼ਯ੍
ਿਵਚਾਰਸ੍ਥਾਨੇ(ਅ)ਿਧਪਤੀਨਾਂ ਸਮੀਪਮ੍ ਆਨਯਨ੍|

ⅩⅩ ਤਤਃ ਸ਼ਾਸਕਾਨਾਂ ਿਨਕਟੰ ਨੀਤਾ ਰੋਿਮਲੋਕਾ ਵਯਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਯਦ੍ ਵਯ੍ਵਹਰਣੰ ਗਰ੍ਹੀਤੁਮ੍ ਆਚਿਰਤੁਞ੍ਚ
ਿਨਿਸ਼਼ੱਧੰ,

ⅩⅪ ਇਮੇ ਿਯਹੂਦੀਯਲੋਕਾਃ ਸਨ੍ਤੋਿਪ ਤਦੇਵ ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਿਯਤਾ ਨਗਰੇ(ਅ)ਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਅਤੀਵ ਕਲਹੰ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਿਤ,
ⅩⅫ ਇਿਤ ਕਿਥਤੇ ਸਿਤ ਲੋਕਿਨਵਹਸ੍ਤਯੋਃ ਪਰ੍ਾਿਤਕੂਲਯ੍ੇਨਦਿਤਸ਼਼੍ਠਤ੍ ਤਥਾ ਸ਼ਾਸਕਾਸ੍ਤਯੋ ਰਸ੍ਤਾਿਣ ਿਛਤਾ

ਵੇਤਾਘਾਤੰ ਕਰ੍ੱਤੁਮ੍ ਆਜ੍ਞਾਪਯਨ੍|
ⅩⅩⅢ ਅਪਰੰ ਤੇ ਤੌ ਬਹੁ ਪਰ੍ਹਾਰ੍ੱਯ ਤਮੇਤੌ ਕਾਰਾਂ ਨੀਤਾ ਸਾਵਧਾਨੰ ਰਕ੍ਸ਼਼ਯੇਿਤ ਕਾਰਾਰਕ੍ਸ਼਼ਕਮ੍ ਆਿਦਸ਼ਨ੍|
ⅩⅩⅣਇੱਥਮ੍ਆਜ੍ਞਾਂ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ ਸ ਤਾਵਭਯ੍ਨ੍ਤਰਸ੍ਥਕਾਰਾਂ ਨੀਤਾ ਪਾਦੇਸ਼਼ੁ ਪਾਦਪਾਸ਼ੀਿਭ ਰ੍ਬੱਧਵ੍ਾ ਸ੍ਥਾਿਪਤਾਵਾਨ੍|
ⅩⅩⅤ ਅਥ ਿਨਸ਼ੀਥਸਮਯੇ ਪੌਲਸੀਲਾਵੀਸ਼ਵ੍ਰਮੁੱਿਦਸ਼ਯ੍ ਪਰ੍ਾਥਨਾਂ ਗਾਨਞ੍ਚ ਕʼਤਵਨ੍ਤੌ, ਕਾਰਾਸ੍ਿਥਤਾ ਲੋਕਾਸ਼੍ਚ

ਤਦਸ਼ʼਣਨ੍
ⅩⅩⅥ ਤਦਾਕਸ੍ਮਾਤ੍ ਮਹਾਨ੍ ਭੂਿਮਕਮ੍ਪੋ(ਅ)ਭਵਤ੍ ਤੇਨ ਿਭੱਿਤਮੂਲੇਨ ਸਹ ਕਾਰਾ ਕਮ੍ਿਪਤਾਭੂਤ੍ ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼਼ਣਾਤ੍

ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ ਦਾਰਾਿਣ ਮੁਕ੍ਤਾਿਨ ਜਾਤਾਿਨ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਬਨ੍ਧਨਾਿਨ ਚ ਮੁਕ੍ਤਾਿਨ|
ⅩⅩⅦ ਅਤਏਵ ਕਾਰਾਰਕ੍ਸ਼਼ਕੋ ਿਨਦਾਤੋ ਜਾਗਿਰਤਾ ਕਾਰਾਯਾ ਦਾਰਾਿਣ ਮੁਕ੍ਤਾਿਨ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਬਨ੍ਿਦਲੋਕਾਃ

ਪਲਾਿਯਤਾ ਇਤਯ੍ਨੁਮਾਯ ਕੋਸ਼਼ਾਤ੍ ਖਙ੍ਗੰ ਬਿਹਃ ਕʼਤਾਤ੍ਮਘਾਤੰ ਕਰ੍ੱਤੁਮ੍ ਉਦਯ੍ਤਃ|
ⅩⅩⅧ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪੌਲਃ ਪਰ੍ੋੱਚੈਸ੍ਤਮਾਹੂਯ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਪਸ਼ਯ੍ ਵਯੰ ਸਰ੍ੱਵੇ(ਅ)ਤਾਸ੍ਮਹੇ, ਤੰ ਿਨਜਪਰ੍ਾਣਿਹੰਸਾਂ

ਮਾਕਾਰ੍ਸ਼਼ੀਃ|
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ⅩⅩⅨ ਤਦਾ ਪਰ੍ਦੀਪਮ੍ ਆਨੇਤੁਮ੍ ਉਕ੍ਤਾ ਸ ਕਮ੍ਪਮਾਨਃ ਸਨ੍ ਉੱਲਮ੍ਪਯ੍ਾਭਯ੍ਨ੍ਤਰਮ੍ ਆਗਤਯ੍ ਪੌਲਸੀਲਯੋਃ
ਪਾਦੇਸ਼਼ੁ ਪਿਤਤਵਾਨ੍|

ⅩⅩⅩ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਸ ਤੌ ਬਿਹਰਾਨੀਯ ਪʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍ ਹੇ ਮਹੇੱਛੌ ਪਿਰਤਾਣੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤੁੰ ਮਯਾ ਿਕੰ ਕਰ੍ੱਤਵਯ੍ੰ?
ⅩⅩⅪਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਤੌ ਸਵ੍ਗʼਹਮਾਨੀਯ ਤਯੋਃ ਸੰਮੁਖੇ ਖਾਦਯ੍ਦਵਯ੍ਾਿਣ ਸ੍ਥਾਿਪਤਵਾਨ੍ ਤਥਾ ਸ ਸਵ੍ਯੰ ਤਦੀਯਾਃ ਸਰ੍ੱਵੇ

ਪਿਰਵਾਰਾਸ਼੍ਚੇਸ਼ਵ੍ਰੇ ਿਵਸ਼ਵ੍ਸਨ੍ਤਃ ਸਾਨਨ੍ਿਦਤਾ ਅਭਵਨ੍|
ⅩⅩⅫ ਤਸ੍ਮੈ ਤਸਯ੍ ਗʼਹਸ੍ਿਥਤਸਰ੍ੱਵਲੋਕੇਭਯ੍ਸ਼੍ਚ ਪਰ੍ਭੋਃ ਕਥਾਂ ਕਿਥਤਵਨ੍ਤੌ|
ⅩⅩⅩⅢ ਤਥਾ ਰਾਤੇਸ੍ਤਸ੍ਿਮੰਨੇਵ ਦਣ੍ਡੇ ਸ ਤੌ ਗʼਹੀਤਾ ਤਯੋਃ ਪਰ੍ਹਾਰਾਣਾਂ ਕ੍ਸ਼਼ਤਾਿਨ ਪਰ੍ਕ੍ਸ਼਼ਾਿਲਤਵਾਨ੍ ਤਤਃ ਸ

ਸਵ੍ਯੰ ਤਸਯ੍ ਸਰ੍ੱਵੇ ਪਿਰਜਨਾਸ਼੍ਚ ਮੱਿਜਤਾ ਅਭਵਨ੍|
ⅩⅩⅩⅣ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਤੌ ਸਵ੍ਗʼਹਮਾਨੀਯ ਤਯੋਃ ਸੰਮੁਖੇ ਖਾਦਯ੍ਦਵਯ੍ਾਿਣ ਸ੍ਥਾਿਪਤਵਾਨ੍ ਤਥਾ ਸ ਸਵ੍ਯੰ ਤਦੀਯਾਃ

ਸਰ੍ੱਵੇ ਪਿਰਵਾਰਾਸ਼੍ਚੇਸ਼ਵ੍ਰੇ ਿਵਸ਼ਵ੍ਸਨ੍ਤਃ ਸਾਨਨ੍ਿਦਤਾ ਅਭਵਨ੍|
ⅩⅩⅩⅤ ਿਦਨ ਉਪਸ੍ਿਥਤੇ ਤੌ ਲੋਕੌ ਮੋਚਯੇਿਤ ਕਥਾਂ ਕਥਿਯਤੁੰ ਸ਼ਾਸਕਾਃ ਪਦਾਿਤਗਣੰ ਪਰ੍ੇਿਸ਼਼ਤਵਨ੍ਤਃ|
ⅩⅩⅩⅥ ਤਤਃ ਕਾਰਾਰਕ੍ਸ਼਼ਕਃ ਪੌਲਾਯ ਤਾਂ ਵਾਰ੍ੱਤਾਂ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਯੁਵਾਂ ਤਯ੍ਾਜਿਯਤੁੰ ਸ਼ਾਸਕਾ ਲੋਕਾਨ ਪਰ੍ੇਿਸ਼਼ਤਵਨ੍ਤ

ਇਦਾਨੀਂ ਯੁਵਾਂ ਬਿਹ ਰ੍ਭੂਤਾ ਕੁਸ਼ਲੇਨ ਪਰ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠੇਤਾ|ਂ
ⅩⅩⅩⅦ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪੌਲਸ੍ਤਾਨ੍ ਅਵਦਤ੍ ਰੋਿਮਲੋਕਯੋਰਾਵਯੋਃ ਕਮਿਪ ਦੋਸ਼਼ਮ੍ ਨ ਿਨਸ਼੍ਿਚਤਯ੍ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਸਮਕ੍ਸ਼਼ਮ੍

ਆਵਾਂ ਕਸ਼ਯਾ ਤਾਡਿਯਤਾ ਕਾਰਾਯਾਂ ਬੱਧਵਨ੍ਤ ਇਦਾਨੀਂ ਿਕਮਾਵਾਂ ਗੁਪ੍ਤੰ ਿਵਸ੍ਤਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ? ਤੰਨ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ,
ਸਵ੍ਯਮਾਗਤਯ੍ਾਵਾਂ ਬਿਹਃ ਕʼਤਾ ਨਯਨ੍ਤ|ੁ

ⅩⅩⅩⅧ ਤਦਾ ਪਦਾਿਤਿਭਃ ਸ਼ਾਸਕੇਭਯ੍ ਏਤਦਾਰ੍ੱਤਾਯਾਂ ਕਿਥਤਾਯਾਂ ਤੌ ਰੋਿਮਲੋਕਾਿਵਿਤ ਕਥਾਂ ਸ਼ਤਾ ਤੇ ਭੀਤਾਃ
ⅩⅩⅩⅨ ਸਨ੍ਤਸ੍ਤਯੋਃ ਸੰਿਨਿਧਮਾਗਤਯ੍ ਿਵਨਯਮ੍ ਅਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ ਅਪਰੰ ਬਿਹਃ ਕʼਤਾ ਨਗਰਾਤ੍ ਪਰ੍ਸ੍ਥਾਤੁੰ

ਪਰ੍ਾਰ੍ਿਥਤਵਨ੍ਤਃ|
ⅩⅬ ਤਤਸ੍ਤੌ ਕਾਰਾਯਾ ਿਨਰ੍ਗਤਯ੍ ਲੁਿਦਯਾਯਾ ਗʼਹੰ ਗਤਵਨ੍ਤੌ ਤਤ ਭਾਤʼਗਣੰ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ਕʼਤਯ੍ ਤਾਨ੍

ਸਾਨ੍ਤਿਯਤਾ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸ੍ਥਾਨਾਤ੍ ਪਰ੍ਸ੍ਿਥਤੌ|

ⅩⅦ
Ⅰ ਪੌਲਸੀਲੌ ਆਮ੍ਿਫਪਲਯ੍ਾਪੱਲੋਿਨਯਾਨਗਰਾਭਯ੍ਾਂ ਗਤਾ ਯਤ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨਾਂ ਭਜਨਭਵਨਮੇਕਮ੍ ਆਸ੍ਤੇ ਤਤ

ਿਥਸ਼਼ਲਨੀਕੀਨਗਰ ਉਪਸ੍ਿਥਤੌ|
Ⅱ ਤਦਾ ਪੌਲਃ ਸਵ੍ਾਚਾਰਾਨੁਸਾਰੇਣ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸਮੀਪੰ ਗਤਾ ਿਵਸ਼ਰ੍ਾਮਵਾਰਤਯੇ ਤੈਃ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਧਰ੍ੰਮਪੁਸ੍ਤਕੀਯਕਥਾਯਾ

ਿਵਚਾਰੰ ਕʼਤਵਾਨ੍|
Ⅲ ਫਲਤਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਦੁਃਖਭੋਗਃ ਕਰ੍ੱਤਵਯ੍ਃ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਦੁੱਥਾਨਞ੍ਚ ਕਰ੍ੱਤਵਯ੍ੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸੰਿਨਧੌ ਯਸਯ੍ ਯੀਸ਼ੋਃ

ਪਰ੍ਸ੍ਤਾਵੰ ਕਰੋਿਮ ਸ ਈਸ਼ਵ੍ਰੇਣਾਿਭਿਸ਼਼ਕ੍ਤਃ ਸ ਏਤਾਃ ਕਥਾਃ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਯ੍ ਪਰ੍ਮਾਣੰ ਦਤਾ ਸ੍ਿਥਰੀਕʼਤਵਾਨ੍|
Ⅳ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਕਿਤਪਯਜਨਾ ਅਨਯ੍ਦੇਸ਼ੀਯਾ ਬਹਵੋ ਭਕ੍ਤਲੋਕਾ ਬਹਯ੍ਃ ਪਰ੍ਧਾਨਨਾਰ੍ੱਯਸ਼੍ਚ ਿਵਸ਼ਵ੍ਸਯ੍

ਪੌਲਸੀਲਯੋਃ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ਗਾਿਮਨ ਜਾਤਾਃ|
Ⅴ ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਹੀਨਾ ਿਯਹੂਦੀਯਲੋਕਾ ਈਰ੍ਸ਼਼ਯ੍ਯਾ ਪਿਰਪੂਰ੍ਣਾਃ ਸਨ੍ਤੋ ਹਟਟ੍ਸਯ੍ ਕਿਤਨਯਲਮ੍ਪਟਲੋਕਾਨ੍

ਸਙ੍ਿਗਨਃ ਕʼਤਾ ਜਨਤਯਾ ਨਗਰਮਧਯ੍ੇ ਮਹਾਕਲਹੰ ਕʼਤਾ ਯਾਸੋਨ ਗʼਹਮ੍ ਆ ਮਯ੍ ਪਰ੍ੇਿਰਤਾਨ੍ ਧʼਤਾ
ਲੋਕਿਨਵਹਸਯ੍ ਸਮੀਪਮ੍ ਆਨੇਤੁੰ ਚੇਸ਼਼੍ਿਟਤਵਨ੍ਤਃ|

Ⅵ ਤੇਸ਼਼ਾਮੁੱਦੇਸ਼ਮ੍ ਅਪਰ੍ਾਪਯ੍ ਚ ਯਾਸੋਨੰ ਕਿਤਪਯਾਨ੍ ਭਾਤਂʼਸ਼੍ਚ ਧʼਤਾ ਨਗਰਾਿਧਪਤੀਨਾਂ ਿਨਕਟਮਾਨੀਯ ਪਰ੍ੋੱਚੈਃ
ਕਿਥਤਵਨ੍ਤੋ ਯੇ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਾ ਜਗਦੁਦਾਿਟਤਵਨ੍ਤਸ੍ਤੇ (ਅ)ਤਾਪਯ੍ੁਪਸ੍ਿਥਤਾਃ ਸਨ੍ਿਤ,

Ⅶ ਏਸ਼਼ ਯਾਸੋਨ੍ ਆਿਤਥਯ੍ੰ ਕʼਤਾ ਤਾਨ੍ ਗʼਹੀਤਵਾਨ੍| ਯੀਸ਼ੁਨਾਮਕ ਏਕੋ ਰਾਜਸ੍ਤੀਿਤ ਕਥਯਨ੍ਤਸ੍ਤੇ
ਕੈਸਰਸਯ੍ਾਜ੍ਞਾਿਵਰੁੱਧੰ ਕਰ੍ੰਮ ਕੁਰ੍ੱਵਿਤ|

Ⅷ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਕਥਾਿਮਮਾਂ ਸ਼ਤਾ ਲੋਕਿਨਵਹੋ ਨਗਰਾਿਧਪਤਯਸ਼੍ਚ ਸਮੁਿਦਗ੍ਨਾ ਅਭਵਨ੍|
Ⅸ ਤਦਾ ਯਾਸੋਨਸ੍ਤਦਨਯ੍ੇਸ਼਼ਾਞ੍ਚ ਧਨਦਣ੍ਡੰ ਗʼਹੀਤਾ ਤਾਨ੍ ਪਿਰਤਯ੍ਕ੍ਤਵਨ੍ਤਃ|
Ⅹ ਤਤਃ ਪਰੰ ਭਾਤʼਗਣੋ ਰਜਨਯ੍ਾਂ ਪੌਲਸੀਲੌ ਸ਼ੀਘਰ੍ੰ ਿਬਰਯਾਨਗਰੰ ਪਰ੍ੇਿਸ਼਼ਤਵਾਨ੍ ਤੌ ਤਤੋਪਸ੍ਥਾਯ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨਾਂ

ਭਜਨਭਵਨੰ ਗਤਵਨ੍ਤੌ|
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Ⅺਤਤਸ੍ਥਾ ਲੋਕਾਃ ਿਥਸ਼਼ਲਨੀਕੀਸ੍ਥਲੋਕੇਭਯ੍ੋ ਮਹਾਤ੍ਮਾਨਆਸਨ੍ਯਤਇੱਥੰ ਭਵਿਤ ਨ ਵੇਿਤ ਜ੍ਞਾਤੁੰ ਿਦਨੇ ਿਦਨੇ
ਧਰ੍ੰਮਗਰ੍ਨ੍ਥਸਯ੍ਾਲੋਚਨਾਂ ਕʼਤਾ ਸਵ੍ੈਰੰ ਕਥਾਮ੍ ਅਗʼਹ੍ਲਨ੍|

Ⅻ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਅਨੇਕੇ ਿਯਹੂਦੀਯਾ ਅਨਯ੍ਦੇਸ਼ੀਯਾਨਾਂ ਮਾਨਯ੍ਾ ਸ੍ਿਤਯਃ ਪੁਰੁਸ਼਼ਾਸ਼੍ਚਾਨੇਕੇ ਵਯ੍ਸ਼ਵ੍ਸਨ੍|
ⅩⅢ ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਬਰਯਾਨਗਰੇ ਪੌਲੇਨੇਸ਼ਵ੍ਰੀਯਾ ਕਥਾ ਪਰ੍ਚਾਰ੍ੱਯਤ ਇਿਤ ਿਥਸ਼਼ਲਨੀਕੀਸ੍ਥਾ ਿਯਹੂਦੀਯਾ ਜ੍ਞਾਤਾ

ਤਤ੍ਸ੍ਥਾਨਮਪਯ੍ਾਗਤਯ੍ ਲੋਕਾਨਾਂ ਕੁਪਰ੍ਵʼ◌ੱਿਤਮ੍ ਅਜਨਯਨ੍|
ⅩⅣ ਅਤਏਵ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸ੍ਥਾਨਾਤ੍ ਸਮੁਦੇਣ ਯਾਨ੍ਤੀਿਤ ਦਰ੍ਸ਼ਿਯਤਾ ਭਾਤਰਃ ਕ੍ਿਸ਼਼ਪਰ੍ੰ ਪੌਲੰ ਪਰ੍ਾਿਹਣਨ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ

ਸੀਲਤੀਮਿਥਯੌ ਤਤ ਸ੍ਿਥਤਵਨ੍ਤੌ|
ⅩⅤ ਤਤਃ ਪਰੰ ਪੌਲਸਯ੍ ਮਾਰ੍ਗਦਰ੍ਸ਼ਕਾਸ੍ਤਮ੍ ਆਥੀਨੀਨਗਰ ਉਪਸ੍ਥਾਪਯਨ੍ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਯੁਵਾਂ ਤੂਰ੍ਣਮ੍ ਏਤਤ੍

ਸ੍ਥਾਨੰ ਆਗਿਮਸ਼਼ਯ੍ਥਃ ਸੀਲਤੀਮਿਥਯੌ ਪਰ੍ਤੀਮਾਮ੍ ਆਜ੍ਞਾਂ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ ਤੇ ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਗਤਾਃ|
ⅩⅥ ਪੌਲ ਆਥੀਨੀਨਗਰੇ ਤਾਵਪੇਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ ਤੰਨਗਰੰ ਪਰ੍ਿਤਮਾਿਭਃ ਪਿਰਪੂਰ੍ਣੰ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਸਨ੍ਤਪ੍ਤਹʼਦਯੋ

(ਅ)ਭਵਤ੍|
ⅩⅦ ਤਤਃ ਸ ਭਜਨਭਵਨੇ ਯਾਨ੍ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨ੍ ਭਕ੍ਤਲੋਕਾਸ਼ਂ੍ਚ ਹੱਟੇ ਚ ਯਾਨ੍ ਅਪਸ਼ਯ੍ਤ੍ ਤੈਃ ਸਹ ਪਰ੍ਿਤਿਦਨੰ

ਿਵਚਾਿਰਤਵਾਨ੍|
ⅩⅧ ਿਕਨ੍ਿਤਿਪਕੂਰੀਯਮਤਗਰ੍ਿਹਣਃ ਸ੍ਤੋਿਯਕੀਯਮਤਗਰ੍ਾਿਹਣਸ਼੍ਚ ਿਕਯਨ੍ਤੋ ਜਨਾਸ੍ਤੇਨ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਵਯ੍ਵਦਨ੍ਤ|

ਤਤ ਕੇਿਚਦ੍ ਅਕਥਯਨ੍ ਏਸ਼਼ ਵਾਚਾਲਃ ਿਕੰ ਵਕ੍ਤੁਮ੍ ਇੱਛਿਤ? ਅਪਰੇ ਕੇਿਚਦ੍ ਏਸ਼਼ ਜਨਃ ਕੇਸ਼਼ਾਞ੍ਿਚਦ੍
ਿਵਦੇਸ਼ੀਯਦੇਵਾਨਾਂ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਇਤਯ੍ਨੁਮੀਯਤੇ ਯਤਃ ਸ ਯੀਸ਼ੁਮ੍ ਉੱਿਥਿਤਞ੍ਚ ਪਰ੍ਚਾਰਯਤ੍|

ⅩⅨ ਤੇ ਤਮ੍ ਅਰੇਯਪਾਗਨਾਮ ਿਵਚਾਰਸ੍ਥਾਨਮ੍ ਆਨੀਯ ਪਰ੍ਾਵੋਚਨ੍ ਇਦੰ ਯੰਨਵੀਨੰ ਮਤੰ ਤੰ ਪਰ੍ਾਚੀਕਸ਼ ਇਦੰ
ਕੀਦʼਸ਼ੰ ਏਤਦ੍ ਅਸ੍ਮਾਨ੍ ਸ਼ਰ੍ਾਵਯ;

ⅩⅩਯਾਿਮਮਾਮ੍ ਅਸਮ੍ਭਵਕਥਾਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਕਰ੍ਣਗੋਚਰੀਕʼਤਵਾਨ੍ ਅਸਯ੍ਾ ਭਾਵਾਰ੍ਥਃ ਕ ਇਿਤ ਵਯੰ ਜ੍ਞਾਤੁਮ੍
ਇੱਛਾਮਃ|

ⅩⅪਤਦਾਥੀਨੀਿਨਵਾਿਸਨਸ੍ਤੰਨਗਰਪਰ੍ਵਾਿਸਨਸ਼੍ਚ ਕੇਵਲੰ ਕਸਯ੍ਾਸ਼੍ਚਨਨਵੀਨਕਥਾਯਾਃ ਸ਼ਰ੍ਵਣੇਨ ਪਰ੍ਚਾਰਣੇਨ
ਚ ਕਾਲਮ੍ ਅਯਾਪਯਨ੍|

ⅩⅫ ਪੌਲੋ(ਅ)ਰੇਯਪਾਗਸਯ੍ ਮਧਯ੍ੇ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ ਏਤਾਂ ਕਥਾਂ ਪਰ੍ਚਾਿਰਤਵਾਨ੍, ਹੇ ਆਥੀਨੀਯਲੋਕਾ ਯੂਯੰ ਸਰ੍ੱਵਥਾ
ਦੇਵਪੂਜਾਯਾਮ੍ ਆਸਕ੍ਤਾ ਇਤਯ੍ਹ ਪਰ੍ਤਯ੍ਕ੍ਸ਼਼ੰ ਪਸ਼ਯ੍ਾਿਮ|

ⅩⅩⅢ ਯਤਃ ਪਰ੍ੱਯਟਨਕਾਲੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਪੂਜਨੀਯਾਿਨ ਪਸ਼ਯ੍ਨ੍ ‘ਅਿਵਜ੍ਞਾਤੇਸ਼ਵ੍ਰਾਯ’ ਏਤੱਿਲਿਪਯੁਕ੍ਤਾਂ
ਯਜ੍ਞਵੇਦੀਮੇਕਾਂ ਦʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍; ਅਤੋ ਨ ਿਵਿਦਤਾ ਯੰ ਪੂਜਯਧਵ੍ੇ ਤਸਯ੍ੈਵ ਤਤੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਪਰ੍ਚਾਰਯਾਿਮ|

ⅩⅩⅣ ਜਗਤੋ ਜਗਤ੍ਸ੍ਥਾਨਾਂ ਸਰ੍ੱਵਵਸ੍ਤੂਨਾਞ੍ਚ ਸਰ੍ਸ਼਼੍ਟਾ ਯ ਈਸ਼ਵ੍ਰਃ ਸ ਸਵ੍ਰ੍ਗਪʼਿਥਵਯ੍ੋਰੇਕਾਿਧਪਿਤਃ ਸਨ੍
ਕਰਿਨਰ੍ੰਿਮਤਮਨ੍ਿਦਰੇਸ਼਼ੁ ਨ ਿਨਵਸਿਤ;

ⅩⅩⅤ ਸ ਏਵ ਸਰ੍ੱਵੇਭਯ੍ੋ ਜੀਵਨੰ ਪਰ੍ਾਣਾਨ੍ ਸਰ੍ੱਵਸਾਮਗਰ੍ੀਸ਼੍ਚ ਪਰ੍ਦਦਾਿਤ; ਅਤਏਵ ਸ ਕਸਯ੍ਾਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਸਾਮਗ੍ਯਰ੍ਾ
ਅਭਾਵਹੇਤੋ ਰ੍ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਾਣਾਂ ਹਸ੍ਤੈਃ ਸੇਿਵਤੋ ਭਵਤੀਿਤ ਨ|

ⅩⅩⅥ ਸ ਭੂਮਣ੍ਡਲੇ ਿਨਵਾਸਾਰ੍ਥਮ੍ ਏਕਸ੍ਮਾਤ੍ ਸ਼ੋਿਣਤਾਤ੍ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਾਨ੍ ਸʼਸ਼਼੍ਟਾ ਤੇਸ਼਼ਾਂ
ਪੂਰ੍ੱਵਿਨਰੂਿਪਤਸਮਯੰ ਵਸਿਤਸੀਮਾਞ੍ਚ ਿਨਰਿਚਨਤ੍;

ⅩⅩⅦ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਲੋਕੈਃ ਕੇਨਾਿਪ ਪਰ੍ਕਾਰੇਣ ਮʼਗਿਯਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਤਤੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤੁੰ ਤਸਯ੍ ਗਵੇਸ਼਼ਣੰ ਕਰਣੀਯਮ੍|
ⅩⅩⅧ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਕਸ੍ਮਾੱਿਚਦਿਪ ਦੂਰੇ ਿਤਸ਼਼੍ਠਤੀਿਤ ਨਿਹ, ਵਯੰ ਤੇਨ

ਿਨਸ਼ਵ੍ਸਨਪਰ੍ਸ਼ਵ੍ਸਨਗਮਨਾਗਮਨਪਰ੍ਾਣਧਾਰਣਾਿਨ ਕੁਰ੍ੰਮਃ, ਪੁ◌ਨुਸ਼੍ਚ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮੇਵ ਕਿਤਪਯਾਃ ਕਵਯਃ
ਕਥਯਨ੍ਿਤ ‘ਤਸਯ੍ ਵੰਸ਼ਾ ਵਯੰ ਸ੍ਮੋ ਿਹ’ ਇਿਤ|

ⅩⅩⅨ ਅਤਏਵ ਯਿਦ ਵਯਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਵੰਸ਼ਾ ਭਵਾਮਸ੍ਤਿਰ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ੈ ਿਰਦਯ੍ਯਾ ਕੌਸ਼ਲੇਨ ਚ ਤਕ੍ਿਸ਼਼ਤੰ ਸਵ੍ਰ੍ਣੰ
ਰੂਪਯ੍ੰ ਦʼਸ਼਼ਦ੍ ਵੈਤੇਸ਼਼ਾਮੀਸ਼ਵ੍ਰਤਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਨ ਜ੍ਞਾਤਵਯ੍|ੰ

ⅩⅩⅩ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਪੂਰ੍ੱਵੀਯਲੋਕਾਨਾਮ੍ ਅਜ੍ਞਾਨਤਾਂ ਪਰ੍ਤੀਸ਼ਵ੍ਰੋ ਯਦਯ੍ਿਪ ਨਾਵਾਧੱਤ ਤਥਾਪੀਦਾਨੀਂ ਸਰ੍ੱਵਤ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍
ਮਨਃ ਪਿਰਵਰ੍ੱਤਿਯਤੁਮ੍ ਆਜ੍ਞਾਪਯਿਤ,

ⅩⅩⅪ ਯਤਃ ਸਵ੍ਿਨਯੁਕ੍ਤੇਨ ਪੁਰੁਸ਼਼ੇਣ ਯਦਾ ਸ ਪʼਿਥਵੀਸ੍ਥਾਨਾਂ ਸਰ੍ੱਵਲੋਕਾਨਾਂ ਿਵਚਾਰੰ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਤੱਿਦਨੰ
ਨਯ੍ਰੂਪਯਤ੍; ਤਸਯ੍ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨੱਥਾਪਨੇਨ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਰ੍ੱਵੇਭਯ੍ਃ ਪਰ੍ਮਾਣੰ ਪਰ੍ਾਦਾਤ੍|

ⅩⅩⅫ ਤਦਾ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਦ੍ ਉੱਥਾਨਸਯ੍ ਕਥਾਂ ਸ਼ਤਾ ਕੇਿਚਦ੍ ਉਪਾਹਮਨ੍, ਕੇਿਚਦਵਦਨ੍ ਏਨਾਂ ਕਥਾਂ ਪੁਨਰਿਪ ਤੱਤਃ
ਸ਼ਰ੍ੋਸ਼਼ਯ੍ਾਮਃ|
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ⅩⅩⅩⅢ ਤਤਃ ਪੌਲਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸਮੀਪਾਤ੍ ਪਰ੍ਸ੍ਿਥ◌ाਤਵਾਨ੍|
ⅩⅩⅩⅣ ਤਥਾਿਪ ਕੇਿਚੱਲੋਕਾਸ੍ਤੇਨ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਿਮਿਲਤਾ ਵਯ੍ਸ਼ਵ੍ਸਨ੍ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਮਧਯ੍ੇ (ਅ)ਰੇਯਪਾਗੀਯਿਦਯਨੁਿਸਯੋ

ਦਾਮਾਰੀਨਾਮਾ ਕਾਿਚੰਨਾਰੀ ਿਕਯਨ੍ਤੋ ਨਰਾਸ਼੍ਚਾਸਨ੍|

ⅩⅧ
Ⅰ ਤਦ੍ਘਟਨਾਤਃ ਪਰੰ ਪੌਲ ਆਥੀਨੀਨਗਰਾਦ੍ ਯਾਤਾਂ ਕʼਤਾ ਕਿਰਨ੍ਥਨਗਰਮ੍ ਆਗੱਛਤ੍|
Ⅱ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਮਯੇ ਕ੍ਲੌਿਦਯਃ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨ੍ ਰੋਮਾਨਗਰੰ ਿਵਹਾਯ ਗਨ੍ਤੁਮ੍ ਆਜ੍ਞਾਪਯਤ੍, ਤਸ੍ਮਾਤ੍

ਿਪਰ੍ਸ੍ਿਕੱਲਾਨਾਮ੍ਨਾ ਜਾਯਯਾ ਸਾਰ੍ੱਧਮ੍ ਇਤਾਿਲਯਾਦੇਸ਼ਾਤ੍ ਿਕਞ੍ਿਚਤ੍ਪੂਰ੍ੱਵਮ੍ ਆਗਮਤ੍ ਯਃ ਪਨ੍ਤਦੇਸ਼ੇ ਜਾਤ
ਆੱਿਕਲਨਾਮਾ ਿਯਹੂਦੀਯਲੋਕਃ ਪੌਲਸ੍ਤੰ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ ਤਯੋਃ ਸਮੀਪਿਮਤਵਾਨ੍|

Ⅲ ਤੌ ਦੂਸ਼਼ਯ੍ਿਨਰ੍ੰਮਾਣਜੀਿਵਨੌ, ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਪਰਸ੍ਪਰਮ੍ ਏਕਵʼ◌ੱਿਤਕਤਾਤ੍ ਸ ਤਾਭਯ੍ਾਂ ਸਹ ਉਿਸ਼਼ਤਾ ਤਤ੍
ਕਰ੍ੰਮਾਕਰੋਤ੍|

Ⅳ ਪੌਲਃ ਪਰ੍ਿਤਿਵਸ਼ਰ੍ਾਮਵਾਰੰ ਭਜਨਭਵਨੰ ਗਤਾ ਿਵਚਾਰੰ ਕʼਤਾ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨ੍ ਅਨਯ੍ਦੇਸ਼ੀਯਾਸ਼ਂ੍ਚ ਪਰ੍ਵʼ◌ੱਿਤੰ
ਗਰ੍ਾਿਹਤਵਾਨ੍|

Ⅴ ਸੀਲਤੀਮਿਥਯਯੋ ਰ੍ਮਾਿਕਦਿਨਯਾਦੇਸ਼ਾਤ੍ ਸਮੇਤਯੋਃ ਸਤੋਃ ਪੌਲ ਉੱਤਪ੍ਤਮਨਾ ਭੂਤਾ ਯੀਸ਼ੁਰੀਸ਼ਵ੍ਰੇਣਾਿਭਿਸ਼਼ਕ੍ਤੋ
ਭਵਤੀਿਤ ਪਰ੍ਮਾਣੰ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨਾਂ ਸਮੀਪੇ ਪਰ੍ਾਦਾਤ੍|

Ⅵ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੇ (ਅ)ਤੀਵ ਿਵਰੋਧੰ ਿਵਧਾਯ ਪਾਸ਼਼ਣ੍ਡੀਯਕਥਾਂ ਕਿਥਤਵਨ੍ਤਸ੍ਤਤਃ ਪੌਲੋ ਵਸ੍ਤੰ ਧੁਨਨ੍ ਏਤਾਂ
ਕਥਾਂ ਕਿਥਤਵਾਨ੍, ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸ਼ੋਿਣਤਪਾਤਾਪਰਾਧੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਤਯ੍ੇਵ ਭਵਤੁ, ਤੇਨਾਹੰ ਿਨਰਪਰਾਧੋ (ਅ)ਦਯ੍ਾਰਭਯ੍
ਿਭੰਨਦੇਸ਼ੀਯਾਨਾਂ ਸਮੀਪੰ ਯਾਿਮ|

Ⅶ ਸ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਪਰ੍ਸ੍ਥਾਯ ਭਜਨਭਵਨਸਮੀਪਸ੍ਥਸਯ੍ ਯੁਸ੍ਤਨਾਮ੍ਨ ਈਸ਼ਵ੍ਰਭਕ੍ਤਸਯ੍ ਿਭੰਨਦੇਸ਼ੀਯਸਯ੍
ਿਨਵੇਸ਼ਨੰ ਪਰ੍ਾਿਵਸ਼ਤ੍|

Ⅷ ਤਤਃ ੀਸ਼਼੍ਪਨਾਮਾ ਭਜਨਭਵਨਾਿਧਪਿਤਃ ਸਪਿਰਵਾਰਃ ਪਰ੍ਭੌ ਵਯ੍ਸ਼ਵ੍ਸੀਤ੍, ਕਿਰਨ੍ਥਨਗਰੀਯਾ ਬਹਵੋ
ਲੋਕਾਸ਼੍ਚ ਸਮਾਕਰ੍ਣਯ੍ ਿਵਸ਼ਵ੍ਸਯ੍ ਮੱਿਜਤਾ ਅਭਵਨ੍|

Ⅸ ਕ੍ਸ਼਼ਣਦਾਯਾਂ ਪਰ੍ਭੁਃ ਪੌਲੰ ਦਰ੍ਸ਼ਨੰ ਦਤਾ ਭਾਿਸ਼਼ਤਵਾਨ੍, ਮਾ ਭੈਸ਼਼ੀਃ, ਮਾ ਿਨਰਸੀਃ ਕਥਾਂ ਪਰ੍ਚਾਰਯ|
Ⅹ ਅਹੰ ਤਯਾ ਸਾਰ੍ੱਧਮ੍ ਆਸ ਿਹੰਸਾਰ੍ਥੰ ਕੋਿਪ ਤਾਂ ਸ੍ਪਰ੍ਸ਼਼੍ਟੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਨਗਰ(ੇਅ)ਸ੍ਿਮਨ੍ ਮਦੀਯਾ ਲੋਕਾ

ਬਹਵ ਆਸਤੇ|
Ⅺ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਪੌਲਸ੍ਤੰਨਗਰੇ ਪਰ੍ਾਯੇਣ ਸਾਰ੍ੱਧਵਤ੍ਸਰਪਰ੍ੱਯਨ੍ਤੰ ਸੰਸ੍ਥਾਯੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਕਥਾਮ੍ ਉਪਾਿਦਸ਼ਤ੍|
Ⅻਗਾੱਿਲਯਨਾਮਾ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਆਖਾਯਾਦੇਸ਼ਸਯ੍ ਪਰ੍ਾਿਡਵਾਕਃ ਸਮਭਵਤ੍, ਤਤੋ ਿਯਹੂਦੀਯਾ ਏਕਵਾਕਯ੍ਾਃ ਸਨ੍ਤਃ

ਪੌਲਮ੍ ਆ ਮਯ੍ ਿਵਚਾਰਸ੍ਥਾਨੰ ਨੀਤਾ
ⅩⅢ ਮਾਨੁਸ਼਼ ਏਸ਼਼ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਯ ਿਵਰੁੱਧਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਭਜਨੰ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਲੋਕਾਨ੍ ਕੁਪਰ੍ਵʼ◌ੱਿਤੰ ਗਰ੍ਾਹਯਤੀਿਤ

ਿਨਵੇਿਦਤਵਨ੍ਤਃ|
ⅩⅣ ਤਤਃ ਪੌਲੇ ਪਰ੍ਤਯ੍ੁੱਤਰੰ ਦਾਤੁਮ੍ ਉਦਯ੍ਤੇ ਸਿਤ ਗਾੱਿਲਯਾ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨ੍ ਵਯ੍ਾਹਰਤ੍, ਯਿਦ

ਕਸਯ੍ਿਚਦ੍ ਅਨਯ੍ਾਯਸਯ੍ ਵਾਿਤਸ਼ਯਦੁਸ਼਼੍ਟਤਾਚਰਣਸਯ੍ ਿਵਚਾਰ(ੋਅ)ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਤ੍ ਤਿਰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਕਥਾ ਮਯਾ
ਸਹਨੀਯਾਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਤ੍|

ⅩⅤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਿਦ ਕੇਵਲੰ ਕਥਾਯਾ ਵਾ ਨਾਮ੍ਨ ਵਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਯਾ ਿਵਵਾਦੋ ਭਵਿਤ ਤਿਰ ਤਸਯ੍
ਿਵਚਾਰਮਹੰ ਨ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ, ਯੂਯੰ ਤਸਯ੍ ਮੀਮਾਸਂਾਂ ਕੁਰੁਤ|

ⅩⅥ ਤਤਃ ਸ ਤਾਨ੍ ਿਵਚਾਰਸ੍ਥਾਨਾਦ੍ ਦੂਰੀਕʼਤਵਾਨ੍|
ⅩⅦਤਦਾ ਿਭੰਨਦੇਸ਼ੀਯਾਃ ਸੋਸ੍ਿਥਿਨਨਾਮਾਨੰ ਭਜਨਭਵਨਸਯ੍ ਪਰ੍ਧਾਨਾਿਧਪਿਤੰ ਧʼਤਾ ਿਵਚਾਰਸ੍ਥਾਨਸਯ੍ ਸੰਮੁਖੇ

ਪਰ੍ਾਹਰਨ੍ ਤਥਾਿਪ ਗਾੱਿਲਯਾ ਤੇਸ਼਼ੁ ਸਰ੍ੱਵਕਰ੍ੰਮਸੁ ਨ ਮਨ ਨਯ੍ਦਧਾਤ੍|
ⅩⅧ ਪੌਲਸ੍ਤਤ ਪੁਨਰ੍ਬਹੁਿਦਨਾਿਨ ਨਯ੍ਵਸਤ੍, ਤਤੋ ਭਾਤʼਗਣਾਦ੍ ਿਵਸਰ੍ਜਨੰ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ ਿਕਞ੍ਚਨਵਤਿਨਿਮੱਤੰ

ਿਕੰਿ ਯਾਨਗਰੇ ਿਸ਼ਰੋ ਮੁਣ੍ਡਿਯਤਾ ਿਪਰ੍ਸ੍ਿਕੱਲਾੱਿਕਲਾਭਯ੍ਾਂ ਸਿਹਤੋ ਜਲਪਥੇਨ ਸੁਿਰਯਾਦੇਸ਼ੰ ਗਤਵਾਨ੍|
ⅩⅨ ਤਤ ਇਿਫਸ਼਼ਨਗਰ ਉਪਸ੍ਥਾਯ ਤਤ ਤੌ ਿਵਸʼਜਯ੍ ਸਵ੍ਯੰ ਭਜਨਭਨੰ ਪਰ੍ਿਵਸ਼ਯ੍ ਿਯਹੂਦੀਯੈਃ ਸਹ

ਿਵਚਾਿਰਤਵਾਨ੍|
ⅩⅩ ਤੇ ਸਵ੍ੈਃ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਪੁਨਃ ਕਿਤਪਯਿਦਨਾਿਨ ਸ੍ਥਾਤੁੰ ਤੰ ਵਯ੍ਨਯਨ੍, ਸ ਤਦਨੁਰਰੀਕʼਤਯ੍ ਕਥਾਮੇਤਾਂ ਕਿਥਤਵਾਨ੍,
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ⅩⅪ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਿਮ ਆਗਾਮਯ੍ੁਤ੍ਸਵਪਾਲਨਾਰ੍ਥੰ ਮਯਾ ਗਮਨੀਯੰ; ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੇੱਛਾਯਾਂ ਜਾਤਾਯਾਂ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ
ਸਮੀਪੰ ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਗਿਮਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ| ਤਤਃ ਪਰੰ ਸ ਤੈ ਿਰਸʼਸ਼਼੍ਟਃ ਸਨ੍ ਜਲਪਥੇਨ ਇਿਫਸ਼਼ਨਗਰਾਤ੍ ਪਰ੍ਸ੍ਿਥਤਵਾਨ੍|

ⅩⅫ ਤਤਃ ਕੈਸਿਰਯਾਮ੍ ਉਪਸ੍ਿਥਤਃ ਸਨ੍ ਨਗਰੰ ਗਤਾ ਸਮਾਜੰ ਨਮਸ੍ਕʼਤਯ੍ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਆਨ੍ਿਤਯਿਖਯਾਨਗਰੰ
ਪਰ੍ਸ੍ਿਥਤਵਾਨ੍|

ⅩⅩⅢਤਤ ਿਕਯਤ੍ਕਾਲੰ ਯਾਪਿਯਤਾ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਪਰ੍ਸ੍ਥਾਯ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਣਾਂ ਮਨਾਿਂਸ ਸੁਸ੍ਿਥਰਾਿਣ ਕʼਤਾ ਮਸ਼ੋ
ਗਲਾਿਤਯਾਫਿਗਯਾਦੇਸ਼ਯੋ ਰ੍ਭਿਮਤਾ ਗਤਵਾਨ੍|

ⅩⅩⅣ ਤਸ੍ਿਮੰਨੇਵ ਸਮਯੇ ਿਸਕਨ੍ਦਿਰਯਾਨਗਰੇ ਜਾਤ ਆਪੱਲੋਨਾਮਾ ਸ਼ਾਸ੍ਤਿਵਤ੍ ਸੁਵਕ੍ਤਾ ਿਯਹੂਦੀਯ ਏਕੋ ਜਨ
ਇਿਫਸ਼਼ਨਗਰਮ੍ ਆਗਤਵਾਨ੍|

ⅩⅩⅤ ਸ ਿਸ਼ਕ੍ਿਸ਼਼ਤਪਰ੍ਭੁਮਾਰ੍ਗੋ ਮਨਸੋਦਯ੍ੋਗੀ ਚ ਸਨ੍ ਯੋਹਨ ਮੱਜਨਮਾਤੰ ਜ੍ਞਾਤਾ ਯਥਾਰ੍ਥਤਯਾ ਪਰ੍ਭੋਃ ਕਥਾਂ
ਕਥਯਨ੍ ਸਮੁਪਾਿਦਸ਼ਤ੍|

ⅩⅩⅥਏਸ਼਼ ਜਨ ਿਨਰ੍ਭਯਤੇਨ ਭਜਨਭਵਨੇ ਕਥਿਯਤੁਮ੍ਆਰਬ੍ਧਵਾਨ੍, ਤਤਃ ਿਪਰ੍ਸ੍ਿਕੱਲਾੱਿਕਲੌ ਤਸਯ੍ੋਪਦੇਸ਼ਕਥਾਂ
ਿਨਸ਼ਮਯ੍ ਤੰ ਸਵ੍ਯੋਃ ਸਮੀਪਮ੍ ਆਨੀਯ ਸ਼ੁੱਧਰੂਪੇਣੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਕਥਾਮ੍ ਅਬੋਧਯਤਾਮ੍|

ⅩⅩⅦ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਸ ਆਖਾਯਾਦੇਸ਼ੰ ਗਨ੍ਤੁੰ ਮਿਤੰ ਕʼਤਵਾਨ੍, ਤਦਾ ਤਤਤਯ੍ਃ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਗਣੋ ਯਥਾ ਤੰ ਗʼਹ੍ਲਾਿਤ
ਤਦਰ੍ਥੰ ਭਾਤʼਗਣੇਨ ਸਮਾਸ਼ਵ੍ਸਯ੍ ਪਤੇ ਿਲਿਖਤੇ ਸਿਤ, ਆਪੱਲਾਸ੍ਤਤੋਪਸ੍ਿਥਤਃ ਸਨ੍ ਅਨੁਗਰ੍ਹੇਣ ਪਰ੍ਤਯ੍ਿਯਨਾਂ
ਬਹੂਪਕਾਰਾਨ੍ ਅਕਰੋਤ੍,

ⅩⅩⅧ ਫਲਤੋ ਯੀਸ਼ੁਰਿਭਿਸ਼਼ਕ੍ਤਸ੍ਤਾਤੇਿਤ ਸ਼ਾਸ੍ਤਪਰ੍ਮਾਣੰ ਦਤਾ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਰੂਪੇਣ ਪਰ੍ਿਤਪੰਨੰ ਕʼਤਾ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨ੍
ਿਨਰੁੱਤਰਾਨ੍ ਕʼਤਵਾਨ੍|

ⅩⅨ
Ⅰ ਕਿਰਨ੍ਥਨਗਰ ਆਪੱਲਸਃ ਸ੍ਿਥਿਤਕਾਲੇ ਪੌਲ ਉੱਤਰਪਰ੍ਦੇਸ਼ੈਰਾਗੱਛਨ੍ ਇਿਫਸ਼਼ਨਗਰਮ੍ ਉਪਸ੍ਿਥਤਵਾਨ੍| ਤਤ

ਕਿਤਪਯਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਨ੍ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਤ੍ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ ਤਾਨ੍ ਅਪʼ◌ੱਛਤ੍,
Ⅱਯੂਯੰ ਿਵਸ਼ਵ੍ਸਯ੍ ਪਿਵਤਮਾਤ੍ਮਾਨੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਾ ਨ ਵਾ? ਤਤਸ੍ਤੇ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵਦਨ੍ਪਿਵਤਆਤ੍ਮਾ ਦੀਯਤੇ ਇਤਯ੍ਸ੍ਮਾਿਭਃ

ਸ਼ਤਮਿਪ ਨਿਹ|
Ⅲ ਤਦਾ ਸਾ(ਅ)ਵਦਤ੍ ਤਿਰ ਯੂਯੰ ਕੇਨ ਮੱਿਜਤਾ ਅਭਵਤ? ਤ(ੇਅ)ਕਥਯਨ੍ ਯੋਹਨ ਮੱਜਨੇਨ|
Ⅳ ਤਦਾ ਪੌਲ ਉਕ੍ਤਵਾਨ੍ ਇਤਃ ਪਰੰ ਯ ਉਪਸ੍ਥਾਸਯ੍ਿਤ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਅਰ੍ਥਤ ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇ

ਿਵਸ਼ਵ੍ਿਸਤਵਯ੍ਿਮਤਯ੍ੁਕ੍ਤਾ ਯੋਹਨ੍ ਮਨਃਪਿਰਵਰ੍ੱਤਨਸੂਚਕੇਨ ਮੱਜਨੇਨ ਜਲੇ ਲੋਕਾਨ੍ ਅਮੱਜਯਤ੍|
Ⅴ ਤਾਦʼਸ਼ੀਂ ਕਥਾਂ ਸ਼ਤਾ ਤੇ ਪਰ੍ਭੋ ਰਯ੍ੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਨਾਮ੍ਨਾ ਮੱਿਜਤਾ ਅਭਵਨ੍|
Ⅵਤਤਃ ਪੌਲੇਨ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਗਾਤੇਸ਼਼ੁ ਕਰ(ੇਅ)ਰ੍ਿਪਤੇ ਤੇਸ਼਼ਾਮੁਪਿਰ ਪਿਵਤਆਤ੍ਮਾਵਰੂਢਵਾਨ੍, ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤੇ ਨਾਨਾਦੇਸ਼ੀਯਾ

ਭਾਸ਼਼ਾ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਤ੍ਕਥਾਸ਼੍ਚ ਕਿਥਤਵਨ੍ਤਃ|
Ⅶ ਤੇ ਪਰ੍ਾਯੇਣ ਦਾਦਸ਼ਜਨਾ ਆਸਨ੍|
Ⅷ ਪੌਲੋ ਭਜਨਭਵਨੰ ਗਤਾ ਪਰ੍ਾਯੇਣ ਮਾਸਤਯਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਰਾਜਯ੍ਸਯ੍ ਿਵਚਾਰੰ ਕʼਤਾ ਲੋਕਾਨ੍ ਪਰ੍ਵਰ੍ਤਯ੍

ਸਾਹਸੇਨ ਕਥਾਮਕਥਯਤ੍|
Ⅸ ਿਕਨ੍ਤੁ ਕਿਠਨਾਨ੍ਤਃਕਰਣਤਾਤ੍ ਿਕਯਨ੍ਤੋ ਜਨਾ ਨ ਿਵਸ਼ਵ੍ਸਯ੍ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਸਮਕ੍ਸ਼਼ਮ੍ ਏਤਤ੍ਪਥਸਯ੍ ਿਨਨ੍ਦਾਂ

ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਪਰ੍ਵʼ◌ੱਤਾਃ, ਅਤਃ ਪੌਲਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸਮੀਪਾਤ੍ ਪਰ੍ਸ੍ਥਾਯ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਗਣੰ ਪʼਥੱਕʼਤਾ ਪਰ੍ਤਯ੍ਹੰ ਤੁਰਾਨੰਨਾਮ੍ਨਃ
ਕਸਯ੍ਿਚਤ੍ ਜਨਸਯ੍ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾਯਾਂ ਿਵਚਾਰੰ ਕʼਤਵਾਨ੍|

Ⅹ ਇੱਥੰ ਵਤ੍ਸਰਦਯੰ ਗਤੰ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਆਿਸ਼ਯਾਦੇਸ਼ਿਨਵਾਿਸਨਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਿਯਹੂਦੀਯਾ ਅਨਯ੍ਦੇਸ਼ੀਯਲੋਕਾਸ਼੍ਚ ਪਰ੍ਭੋ
ਰਯ੍ੀਸ਼ੋਃ ਕਥਾਮ੍ ਅਸ਼ਰ੍ੌਸ਼਼ਨ੍|

Ⅺ ਪੌਲੇਨ ਚ ਈਸ਼ਵ੍ਰ ਏਤਾਦʼਸ਼ਾਨਯ੍ਦ੍ਭੁਤਾਿਨ ਕਰ੍ੰਮਾਿਣ ਕʼਤਵਾਨ੍
Ⅻ ਯਤ੍ ਪਿਰਧੇਯੇ ਗਾਤਮਾਰ੍ਜਨਵਸ੍ਤੇ ਵਾ ਤਸਯ੍ ਦੇਹਾਤ੍ ਪੀਿਡਤਲੋਕਾਨਾਮ੍ ਸਮੀਪਮ੍ ਆਨੀਤੇ ਤੇ ਿਨਰਾਮਯਾ

ਜਾਤਾ ਅਪਿਵਤਾ ਭੂਤਾਸ਼੍ਚ ਤੇਭਯ੍ੋ ਬਿਹਰ੍ਗਤਵਨ੍ਤਃ|
ⅩⅢ ਤਦਾ ਦੇਸ਼ਾਟਨਕਾਿਰਣਃ ਿਕਯਨ੍ਤੋ ਿਯਹੂਦੀਯਾ ਭੂਤਾਪਸਾਿਰਣੋ ਭੂਤਗਰ੍ਸ੍ਤਨਕਾਨਾਂ ਸੰਿਨਧੌ ਪਰ੍ਭੇ ਰਯ੍ੀਸ਼ੋ

ਰ੍ਨਾਮ ਜਪ੍ਤਾ ਵਾਕਯ੍ਿਮਦਮ੍ ਅਵਦਨ੍, ਯਸਯ੍ ਕਥਾਂ ਪੌਲਃ ਪਰ੍ਚਾਰਯਿਤ ਤਸਯ੍ ਯੀਸ਼ੋ ਰ੍ਨਾਮ੍ਨਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍
ਆਜ੍ਞਾਪਯਾਮਃ|

ⅩⅣ ਸ੍ਿਕਵਨਾਮ੍ਨ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨਾਂ ਪਰ੍ਧਾਨਯਾਜਕਸਯ੍ ਸਪ੍ਤਿਭਃ ਪੁੱਤੈਸ੍ਤਥਾ ਕʼਤੇ ਸਿਤ
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ⅩⅤ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਅਪਿਵਤੋ ਭੂਤਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ੁਿਦਤਵਾਨ੍, ਯੀਸ਼ੁੰ ਜਾਨਾਿਮ ਪੌਲਞ੍ਚ ਪਿਰਿਚਨਿਮ ਿਕਨ੍ਤੁ ਕੇ ਯੂਯ?ੰ
ⅩⅥ ਇਤਯ੍ੁਕ੍ਤਾ ਸੋਪਿਵਤਭੂਤਗਰ੍ਸ੍ਤੋ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ੋ ਲਮ੍ਫੰ ਕʼਤਾ ਤੇਸ਼਼ਾਮੁਪਿਰ ਪਿਤਤਾ ਬਲੇਨ ਤਾਨ੍ ਿਜਤਵਾਨ੍,

ਤਸ੍ਮਾੱਤੇ ਨਗ੍ਨਾਃ ਕ੍ਸ਼਼ਤਾਙ੍ਗਾਸ਼੍ਚ ਸਨ੍ਤਸ੍ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਗੇਹਾਤ੍ ਪਲਾਯਨ੍ਤ|
ⅩⅦ ਸਾ ਵਾਗ੍ ਇਿਫਸ਼਼ਨਗਰਿਨਵਾਿਸਨਸੰ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨਾਂ ਿਭੰਨਦੇਸ਼ੀਯਾਨਾਂ ਲੋਕਾਨਾਞ੍ਚ

ਸ਼ਰ੍ਵੋਗੋਚਰੀਭੂਤਾ; ਤਤਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਭਯੰ ਗਤਾਃ ਪਰ੍ਭੋ ਰਯ੍ੀਸ਼ੋ ਰ੍ਨਾਮ੍ਨ ਯਸ਼ੋ (ਅ)ਵਰ੍ੱਧਤ|
ⅩⅧ ਯੇਸ਼਼ਾਮਨੇਕੇਸ਼਼ਾਂ ਲੋਕਾਨਾਂ ਪਰ੍ਤੀਿਤਰਜਾਯਤ ਤ ਆਗਤਯ੍ ਸਵ੍ੈਃ ਕʼਤਾਃ ਿ ਯਾਃ

ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਰੂਪੇਣਾਙ੍ਗੀਕʼਤਵਨ੍ਤਃ|
ⅩⅨ ਬਹਵੋ ਮਾਯਾਕਰ੍ੰਮਕਾਿਰਣਃ ਸਵ੍ਸਵ੍ਗਰ੍ਨ੍ਥਾਨ੍ ਆਨੀਯ ਰਾਸ਼ੀਕʼਤਯ੍ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਸਮਕ੍ਸ਼਼ਮ੍ ਅਦਾਹਯਨ੍, ਤਤੋ

ਗਣਨਾਂ ਕʼਤਾਬੁਧਯ੍ਨ੍ਤ ਪਞ੍ਚਾਯੁਤਰੂਪਯ੍ਮੁਦਾਮੂਲਯ੍ਪੁਸ੍ਤਕਾਿਨ ਦਗ੍ਧਾਿਨ|
ⅩⅩ ਇੱਥੰ ਪਰ੍ਭੋਃ ਕਥਾ ਸਰ੍ੱਵਦੇਸ਼ੰ ਵਯ੍ਾਪਯ੍ ਪਰ੍ਬਲਾ ਜਾਤਾ|
ⅩⅪਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਵ੍ੇਤੇਸ਼਼ੁ ਕਰ੍ੰਮਸੁ ਸਮ੍ਪੰਨੇਸ਼਼ੁ ਸਤ੍ਸੁ ਪੌਲੋ ਮਾਿਕਦਿਨਯਾਖਾਯਾਦੇਸ਼ਾਭਯ੍ਾਂ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮੰ ਗਨ੍ਤੁੰ ਮਿਤੰ ਕʼਤਾ

ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਤਤ੍ਸ੍ਥਾਨੰ ਯਾਤਾਯਾਂ ਕʼਤਾਯਾਂ ਸਤਯ੍ਾਂ ਮਯਾ ਰੋਮਾਨਗਰੰ ਦਸ਼਼੍ਟਵਯ੍ੰ|
ⅩⅫ ਸਵ੍ਾਨੁਗਤਲੋਕਾਨਾਂ ਤੀਮਿਥਯੇਰਾਸ੍ਤੌ ਦੌ ਜਨੌ ਮਾਿਕਦਿਨਯਾਦੇਸ਼ੰ ਪਰ੍ਿਤ ਪਰ੍ਿਹਤਯ੍ ਸਵ੍ਯਮ੍ ਆਿਸ਼ਯਾਦੇਸ਼ੇ

ਕਿਤਪਯਿਦਨਾਿਨ ਸ੍ਿਥਤਵਾਨ੍|
ⅩⅩⅢ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਮਯੇ ਮਤੇ(ਅ)ਸ੍ਿਮਨ੍ ਕਲਹੋ ਜਾਤਃ|
ⅩⅩⅣ ਤਤ੍ਕਾਰਣਿਮਦ,ੰ ਅਰ੍ੱਿਤਮੀਦੇਵਯ੍ਾ ਰੂਪਯ੍ਮਨ੍ਿਦਰਿਨਰ੍ੰਮਾਣੇਨ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਿਸ਼ਲ੍ਿਪਨਾਂ ਯਥੇਸ਼਼੍ਟਲਾਭਮ੍

ਅਜਨਯਤ੍ ਯੋ ਦੀਮੀਿਤਯਨਾਮਾ ਨਾਡੀਨ੍ਧਮਃ
ⅩⅩⅤ ਸ ਤਾਨ੍ ਤਤ੍ਕਰ੍ੰਮਜੀਿਵਨਃ ਸਰ੍ੱਵਲੋਕਾਸ਼ਂ੍ਚ ਸਮਾਹੂਯ ਭਾਿਸ਼਼ਤਵਾਨ੍ ਹੇ ਮਹੇੱਛਾ ਏਤੇਨ

ਮਨ੍ਿਦਰਿਨਰ੍ੰਮਾਣੇਨਾਸ੍ਮਾਕੰ ਜੀਿਵਕਾ ਭਵਿਤ, ਏਤਦ੍ ਯੂਯੰ ਿਵੱਥ;
ⅩⅩⅥ ਿਕਨ੍ਤੁ ਹਸ੍ਤਿਨਰ੍ੰਿਮਤੇਸ਼ਵ੍ਰਾ ਈਸ਼ਵ੍ਰਾ ਨਿਹ ਪੌਲਨਾਮ੍ਨਾ ਕੇਨਿਚੱਜਨੇਨ ਕਥਾਿਮਮਾਂ ਵਯ੍ਾਹʼਤਯ੍

ਕੇਵਲੇਿਫਸ਼਼ਨਗਰੇ ਨਿਹ ਪਰ੍ਾਯੇਣ ਸਰ੍ੱਵਸ੍ਿਮਨ੍ ਆਿਸ਼ਯਾਦੇਸ਼ੇ ਪਰ੍ਵʼ◌ੱਿਤੰ ਗਰ੍ਾਹਿਯਤਾ ਬਹੁਲੋਕਾਨਾਂ ਸ਼ੇਮੁਸ਼਼ੀ
ਪਰਾਵਰ੍ੱਿਤਤਾ, ਏਤਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਦʼਸ਼ਯ੍ਤੇ ਸ਼ਯਤੇ ਚ|

ⅩⅩⅦ ਤੇਨਾਸ੍ਮਾਕੰ ਵਾਿਣਜਯ੍ਸਯ੍ ਸਰ੍ੱਵਥਾ ਹਾਨੇਃ ਸਮ੍ਭਵਨੰ ਕੇਵਲਿਮਿਤ ਨਿਹ, ਆਿਸ਼ਯਾਦੇਸ਼ਸ੍ਥੈ ਰਾ
ਸਰ੍ੱਵਜਗਤ੍ਸ੍ਥੈ ਰ੍ਲੋਕੈਃ ਪੂਜਯ੍ਾ ਯਾਰ੍ਿਤਮੀ ਮਹਾਦੇਵੀ ਤਸਯ੍ਾ ਮਨ੍ਿਦਰਸਯ੍ਾਵਜ੍ਞਾਨਸਯ੍ ਤਸਯ੍ਾ ਐਸ਼ਵ੍ਰ੍ੱਯਸਯ੍
ਨਾਸ਼ਸਯ੍ ਚ ਸਮ੍ਭਾਵਨਾ ਿਵਦਯ੍ਤੇ◌|े

ⅩⅩⅧ ਏਤਾਦʼਸ਼ੀਂ ਕਥਾਂ ਸ਼ਤਾ ਤੇ ਮਹਾ ੋਧਾਿਨਤਾਃ ਸਨ੍ਤ ਉੱਚੈਃਕਾਰੰ ਕਿਥਤਵਨ੍ਤ ਇਿਫਸ਼਼ੀਯਾਨਾਮ੍ ਅਰ੍ੱਿਤਮੀ
ਦੇਵੀ ਮਹਤੀ ਭਵਿਤ|

ⅩⅩⅨ ਤਤਃ ਸਰ੍ੱਵਨਗਰੰ ਕਲਹੇਨ ਪਿਰਪੂਰ੍ਣਮਭਵਤ੍, ਤਤਃ ਪਰੰ ਤੇ ਮਾਿਕਦਨੀਯਗਾਯਾਿਰਸ੍ਤਾਰ੍ਖਨਾਮਾਨੌ
ਪੌਲਸਯ੍ ਦੌ ਸਹਚਰੌ ਧʼਤੈਕਿਚੱਤਾ ਰਙ੍ਗਭੂਿਮੰ ਜਵੇਨ ਧਾਿਵਤਵਨ੍ਤਃ|

ⅩⅩⅩ ਤਤਃ ਪੌਲੋ ਲੋਕਾਨਾਂ ਸੰਿਨਿਧੰ ਯਾਤੁਮ੍ ਉਦਯ੍ਤਵਾਨ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਗਣਸ੍ਤੰ ਵਾਿਰਤਵਾਨ੍|
ⅩⅩⅪ ਪੌਲਸਯ੍ਤ੍ਮੀਯਾ ਆਿਸ਼ਯਾਦੇਸ਼ਸ੍ਥਾਃ ਕਿਤਪਯਾਃ ਪਰ੍ਧਾਨਲੋਕਾਸ੍ਤਸਯ੍ ਸਮੀਪੰ ਨਰਮੇਕੰ ਪਰ੍ੇਸ਼਼ਯ੍ ਤੰ

ਰਙ੍ਗਭੂਿਮੰ ਮਾਗਾ ਇਿਤ ਨਯ੍ਵੇਦਯਨ੍|
ⅩⅩⅫ ਤਤੋ ਨਾਨਾਲੋਕਾਨਾਂ ਨਾਨਾਕਥਾਕਥਨਾਤ੍ ਸਭਾ ਵਯ੍ਾਕੁਲਾ ਜਾਤਾ ਿਕੰ ਕਾਰਣਾਦ੍ ਏਤਾਵਤੀ ਜਨਤਾਭਵਤ੍

ਏਤਦ੍ ਅਿਧਕੈ ਰ੍ਲੋਕੈ ਰ੍ਨਾਜ੍ਞਾਿਯ|
ⅩⅩⅩⅢ ਤਤਃ ਪਰੰ ਜਨਤਾਮਧਯ੍ਾਦ੍ ਿਯਹੂਦੀਯੈਰ੍ਬਿਹਸ਼਼੍ਕʼਤਃ ਿਸਕਨ੍ਦਰੋ ਹਸ੍ਤੇਨ ਸਙ੍ਕੇਤੰ ਕʼਤਾ ਲੋਕੇਭਯ੍

ਉੱਤਰੰ ਦਾਤੁਮੁਦਯ੍ਤਵਾਨ੍,
ⅩⅩⅩⅣ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਿਯਹੂਦੀਯਲੋਕ ਇਿਤ ਿਨਸ਼੍ਿਚਤੇ ਸਿਤ ਇਿਫਸ਼਼ੀਯਾਨਾਮ੍ ਅਰ੍ੱਿਤਮੀ ਦੇਵੀ ਮਹਤੀਿਤ ਵਾਕਯ੍ੰ

ਪਰ੍ਾਯੇਣ ਪਞ੍ਚ ਦਣ੍ਡਾਨ੍ ਯਾਵਦ੍ ਏਕਸਵ੍ਰੇਣ ਲੋਕਿਨਵਹੈਃ ਪਰ੍ੋਕ੍ਤ|ੰ
ⅩⅩⅩⅤ ਤਤੋ ਨਗਰਾਿਧਪਿਤਸ੍ਤਾਨ੍ ਸ੍ਿਥਰਾਨ੍ ਕʼਤਾ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਹੇ ਇਿਫਸ਼਼ਾਯਾਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਲੋਕਾ ਆਕਰ੍ਣਯਤ,

ਅਰ੍ਿਤਮੀਮਹਾਦੇਵਯ੍ਾ ਮਹਾਦੇਵਾਤ੍ ਪਿਤਤਾਯਾਸ੍ਤਤ੍ਪਰ੍ਿਤਮਾਯਾਸ਼੍ਚ ਪੂਜਨਮ ਇਿਫਸ਼਼ਨਗਰਸ੍ਥਾਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਲੋਕਾਃ
ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਿਤ, ਏਤਤ੍ ਕੇ ਨ ਜਾਨਨ੍ਿਤ?

ⅩⅩⅩⅥ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਏਤਤ੍ਪਰ੍ਿਤਕੂਲੰ ਕੇਿਪ ਕਥਿਯਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨੁਵਨ੍ਿਤ, ਇਿਤ ਜ੍ਞਾਤਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਸੁਸ੍ਿਥਰਤੇਨ
ਸ੍ਥਾਤਵਯ੍ਮ੍ ਅਿਵਿਵਚਯ੍ ਿਕਮਿਪ ਕਰ੍ੰਮ ਨ ਕਰ੍ੱਤਵਯ੍ਞ੍ਚ|
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ⅩⅩⅩⅦ ਯਾਨ੍ ਏਤਾਨ੍ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਾਨ੍ ਯੂਯਮਤ ਸਮਾਨਯਤ ਤੇ ਮਨ੍ਿਦਰਦਵਯ੍ਾਪਹਾਰਕਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਦੇਵਯ੍ਾ
ਿਨਨ੍ਦਕਾਸ਼੍ਚ ਨ ਭਵਨ੍ਿਤ|

ⅩⅩⅩⅧ ਯਿਦ ਕਞ੍ਚਨ ਪਰ੍ਿਤ ਦੀਮੀਿਤਯਸਯ੍ ਤਸਯ੍ ਸਹਾਯਾਨਾਞ੍ਚ ਕਾਿਚਦ੍ ਆਪੱਿਤ ਿਰਦਯ੍ਤੇ ਤਿਰ
ਪਰ੍ਿਤਿਨਿਧਲੋਕਾ ਿਵਚਾਰਸ੍ਥਾਨਞ੍ਚ ਸਨ੍ਿਤ, ਤੇ ਤਤ੍ ਸ੍ਥਾਨੰ ਗਤਾ ਉੱਤਰਪਰ੍ਤਯ੍ੁੱਤਰੇ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਤ|ੁ

ⅩⅩⅩⅨ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਕਾਿਚਦਪਰਾ ਕਥਾ ਯਿਦ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਤਿਰ ਿਨਯਿਮਤਾਯਾਂ ਸਭਾਯਾਂ ਤਸਯ੍ਾ ਿਨਸ਼਼੍ਪੱਿਤ
ਰ੍ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

ⅩⅬ ਿਕਨ੍ਤੇਤਸਯ੍ ਿਵਰੋਧਸਯ੍ੋੱਤਰੰ ਯੇਨ ਦਾਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨੁਮ੍ ਏਤਾਦʼਸ਼ਸਯ੍ ਕਸਯ੍ਿਚਤ੍ ਕਾਰਣਸਯ੍ਾਭਾਵਾਦ੍
ਅਦਯ੍ਤਨਘਟਨਾਹੇਤੋ ਰਾਜਦੋਿਹਣਾਿਮਵਾਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਅਿਭਯੋਗੋ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਤੀਿਤ ਸ਼ਙ੍ਕਾ ਿਵਦਯ੍ਤੇ|

ⅩⅬⅠ ਇਿਤ ਕਥਿਯਤਾ ਸ ਸਭਾਸ੍ਥਲੋਕਾਨ੍ ਿਵਸʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍|

ⅩⅩ
Ⅰਇੱਥੰ ਕਲਹੇ ਿਨਵʼ◌ੱਤੇ ਸਿਤ ਪੌਲਃ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਗਣਮ੍ਆਹੂਯ ਿਵਸਰ੍ਜਨੰ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ ਮਾਿਕਦਿਨਯਾਦੇਸ਼ੰ ਪਰ੍ਸ੍ਿਥਤਵਾਨ੍|
Ⅱ ਤੇਨ ਸ੍ਥਾਨੇਨ ਗੱਛਨ੍ ਤੱਦੇਸ਼ੀਯਾਨ੍ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਨ੍ ਬਹੂਪਿਦਸ਼ਯ੍ ਯੂਨਾਨੀਯਦੇਸ਼ਮ੍ ਉਪਸ੍ਿਥਤਵਾਨ੍|
Ⅲ ਤਤ ਮਾਸਤਯੰ ਸ੍ਿਥਤਾ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸੁਿਰਯਾਦੇਸ਼ੰ ਯਾਤੁਮ੍ ਉਦਯ੍ਤਃ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਯਹੂਦੀਯਾਸ੍ਤੰ ਹਨ੍ਤੁੰ ਗੁਪ੍ਤਾ

ਅਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸ ਪੁਨਰਿਪ ਮਾਿਕਦਿਨਯਾਮਾਰ੍ਗੇਣ ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਗਨ੍ਤੁੰ ਮਿਤੰ ਕʼਤਵਾਨ੍|
Ⅳ ਿਬਰਯਾਨਗਰੀਯਸੋਪਾਤਃ ਿਥਸ਼਼ਲਨੀਕੀਯਾਿਰਸ੍ਤਾਰ੍ਖਿਸਕੁਨ੍ਦੌ ਦਰ੍ੱਬੋਨਗਰੀਯਗਾਯਤੀਮਿਥਯੌ

ਆਿਸ਼ਯਾਦੇਸ਼ੀਯਤੁਿਖਕਤਿਫਮੌ ਚ ਤੇਨ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਆਿਸ਼ਯਾਦੇਸ਼ੰ ਯਾਵਦ੍ ਗਤਵਨ੍ਤਃ|
Ⅴ ਏਤੇ ਸਰ੍ੱਵੇ (ਅ)ਗਰ੍ਸਰਾਃ ਸਨ੍ਤੋ (ਅ)ਸ੍ਮਾਨ੍ ਅਪੇਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ ਤੋਯਾਨਗਰੇ ਸ੍ਿਥਤਵਨ੍ਤਃ|
Ⅵ ਿਕਣਸ਼ੂਨਯ੍ਪੂਪੋਤ੍ਸਵਿਦਨੇ ਚ ਗਤੇ ਸਿਤ ਵਯੰ ਿਫਿਲਪੀਨਗਰਾਤ੍ ਤੋਯਪਥੇਨ ਗਤਾ ਪਞ੍ਚਿਭ

ਰ੍ਿਦਨੈਸ੍ਤੋਯਾਨਗਰਮ੍ ਉਪਸ੍ਥਾਯ ਤਤ ਸਪ੍ਤਿਦਨਾਨਯ੍ਵਾਿਤਸ਼਼੍ਠਾਮ|
Ⅶਸਪ੍ਤਾਹਸਯ੍ ਪਰ੍ਥਮਿਦਨੇ ਪੂਪਾਨ੍ ਭੰਕ੍ਤੁ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ੇਸ਼਼ੁ ਿਮਿਲਤੇਸ਼਼ੁ ਪੌਲਃ ਪਰਿਦਨੇ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਪਰ੍ਸ੍ਥਾਤੁਮ੍ ਉਦਯ੍ਤਃ

ਸਨ੍ ਤਦਹ੍ਿਨ ਪਰ੍ਾਯੇਣ ਕ੍ਸ਼਼ਪਾਯਾ ਯਾਮਦਯੰ ਯਾਵਤ੍ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ੇਭਯ੍ੋ ਧਰ੍ੰਮਕਥਾਮ੍ ਅਕਥਯਤ੍|
Ⅷ ਉਪਿਰਸ੍ਥੇ ਯਸ੍ਿਮਨ੍ ਪਰ੍ਕੋਸ਼਼੍ਠੇ ਸਭਾਂ ਕʼਤਾਸਨ੍ ਤਤ ਬਹਵਃ ਪਰ੍ਦੀਪਾਃ ਪਰ੍ਾਜਵ੍ਲਨ੍|
Ⅸ ਉਤੁਖਨਾਮਾ ਕਸ਼੍ਚਨ ਯੁਵਾ ਚ ਵਾਤਾਯਨ ਉਪਿਵਸ਼ਨ੍ ਘੋਰਤਰਿਨਦਾਗਰ੍ਸ੍ਤੋ (ਅ)ਭੂਤ੍ ਤਦਾ ਪੌਲੇਨ

ਬਹੁਕ੍ਸ਼਼ਣੰ ਕਥਾਯਾਂ ਪਰ੍ਚਾਿਰਤਾਯਾਂ ਿਨਦਾਮਗ੍ਨਃ ਸ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ਉਪਿਰਸ੍ਥਤʼਤੀਯਪਰ੍ਕੋਸ਼਼੍ਠਾਦ੍ਅਪਤਤ੍, ਤਤੋ ਲੋਕਾਸ੍ਤੰ
ਮʼਤਕਲ੍ਪੰ ਧʼਤੋਦਤੋਲਯਨ੍|

Ⅹ ਤਤਃ ਪੌਲੋ(ਅ)ਵਰੁਹਯ੍ ਤਸਯ੍ ਗਾਤੇ ਪਿਤਤਾ ਤੰ ੋਡੇ ਿਨਧਾਯ ਕਿਥਤਵਾਨ੍, ਯੂਯੰ ਵਯ੍ਾਕੁਲਾ ਮਾ ਭੂਤ ਨਾਯੰ
ਪਰ੍ਾਣੈ ਿਰਯੁਕ੍ਤਃ|

Ⅺ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਸ ਪੁਨਸ਼੍ਚੋਪਿਰ ਗਤਾ ਪੂਪਾਨ੍ ਭੰਕ੍ਤਾ ਪਰ੍ਭਾਤੰ ਯਾਵਤ੍ ਕਥੋਪਕਥਨੇ ਕʼਤਾ ਪਰ੍ਸ੍ਿਥਤਵਾਨ੍|
Ⅻ ਤੇ ਚ ਤੰ ਜੀਵਨ੍ਤੰ ਯੁਵਾਨੰ ਗʼਹੀਤਾ ਗਤਾ ਪਰਮਾਪਯ੍ਾਿਯਤਾ ਜਾਤਾਃ|
ⅩⅢ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਵਯੰ ਪੋਤੇਨਾਗਰ੍ਸਰਾ ਭੂਤਾਸ੍ਮਨਗਰਮ੍ ਉੱਤੀਰ੍ੱਯ ਪੌਲੰ ਗਰ੍ਹੀਤੁੰ ਮਿਤਮ੍ ਅਕੁਰ੍ੰਮ ਯਤਃ ਸ ਤਤ

ਪਦ੍ਭਯ੍ਾਂ ਵਿਜਤੁੰ ਮਿਤੰ ਕʼਤੇਿਤ ਿਨਰੂਿਪਤਵਾਨ੍|
ⅩⅣ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤਤਾਸ੍ਮਾਿਭਃ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਮਿਲਤੇ ਸਿਤ ਵਯੰ ਤੰ ਨੀਤਾ ਿਮਤੁਲੀਨਯ੍ੁਪਦੀਪੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਵਨ੍ਤਃ|
ⅩⅤ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਪੋਤੰ ਮੋਚਿਯਤਾ ਪਰ(ੇਅ)ਹਿਨ ਖੀਯੋਪਦੀਪਸਯ੍ ਸੰਮੁਖੰ ਲਬ੍ਧਵਨ੍ਤਸ੍ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਏਕੇਨਾਹ੍ਨਾ

ਸਾਮੋਪਦੀਪੰ ਗਤਾ ਪੋਤੰ ਲਾਗਿਯਤਾ ਤੋਗੁੱਿਲਯੇ ਸ੍ਿਥਤਾ ਪਰਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਦਵਸੇ◌े ਿਮਲੀਤਨਗਰਮ੍ ਉਪਾਿਤਸ਼਼੍ਠਾਮ|
ⅩⅥ ਯਤਃ ਪੌਲ ਆਿਸ਼ਯਾਦੇਸ਼ੇ ਕਾਲੰ ਯਾਪਿਯਤੁਮ੍ ਨਾਿਭਲਸ਼਼ਨ੍ ਇਿਫਸ਼਼ਨਗਰੰ ਤਯ੍ਕ੍ਤਾ ਯਾਤੁੰ ਮਨ੍ਤਣਾਂ

ਸ੍ਿਥਰੀਕʼਤਵਾਨ੍; ਯਸ੍ਮਾਦ੍ ਯਿਦ ਸਾਧਯ੍ੰ ਭਵਿਤ ਤਿਰ ਿਨਸ੍ਤਾਰੋਤ੍ਸਵਸਯ੍ ਪਞ੍ਚਾਸ਼ੱਤਮਿਦਨੇ ਸ
ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮਯ੍ੁਪਸ੍ਥਾਤੁੰ ਮਿਤੰ ਕʼਤਵਾਨ੍|

ⅩⅦ ਪੌਲੋ ਿਮਲੀਤਾਦ੍ ਇਿਫਸ਼਼ੰ ਪਰ੍ਿਤ ਲੋਕੰ ਪਰ੍ਿਹਤਯ੍ ਸਮਾਜਸਯ੍ ਪਰ੍ਾਚੀਨਾਨ੍ ਆਹੂਯਾਨੀਤਵਾਨ੍|
ⅩⅧ ਤੇਸ਼਼ੁ ਤਸਯ੍ ਸਮੀਪਮ੍ ਉਪਸ੍ਿਥਤੇਸ਼਼ੁ ਸ ਤੇਭਯ੍ ਇਮਾਂ ਕਥਾਂ ਕਿਥਤਵਾਨ੍, ਅਹਮ੍ ਆਿਸ਼ਯਾਦੇਸ਼ੇ

ਪਰ੍ਥਮਾਗਮਨਮ੍ਆਰਭਯ੍ਾਦਯ੍ਯਾਵਦ੍ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸੰਿਨਧੌ ਸ੍ਿਥਤਾ ਸਰ੍ੱਵਸਮਯੇ ਯਥਾਚਿਰਤਵਾਨ੍ ਤਦ੍ਯੂਯੰ ਜਾਨੀਥ;
ⅩⅨਫਲਤਃ ਸਰ੍ੱਵਥਾ ਨਮਰ੍ਮਨਾਃ ਸਨ੍ ਬਹੁਸ਼ਪਾਤੇਨ ਿਯਹੁਦੀਯਾਨਾਮ੍ ਕੁਮਨ੍ਤਣਾਜਾਤਨਾਨਾਪਰੀਕ੍ਸ਼਼ਾਿਭਃ ਪਰ੍ਭੋਃ

ਸੇਵਾਮਕਰਵੰ|
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ⅩⅩ ਕਾਮਿਪ ਿਹਤਕਥਾ◌ा◌ਂ ਨ ਗੋਪਾਿਯਤਵਾਨ੍ ਤਾਂ ਪਰ੍ਚਾਰ੍ੱਯ ਸਪਰ੍ਕਾਸ਼ੰ ਗʼਹੇ ਗʼਹੇ ਸਮੁਪਿਦਸ਼ਯ੍ੇਸ਼ਵ੍ਰੰ ਪਰ੍ਿਤ
ਮਨਃ ਪਰਾਵਰ੍ੱਤਨੀਯੰ ਪਰ੍ਭੌ ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇ ਿਵਸ਼ਵ੍ਸਨੀਯੰ

ⅩⅪ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨਾਮ੍ ਅਨਯ੍ਦੇਸ਼ੀਯਲੋਕਾਨਾਞ੍ਚ ਸਮੀਪ ਏਤਾਦʼਸ਼ੰ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ ਦਦਾਿਮ|
ⅩⅫ ਪਸ਼ਯ੍ਤ ਸਾਮ੍ਪਰ੍ਤਮ੍ ਆਤ੍ਮਨਾਕʼਸ਼਼੍ਟਃ ਸਨ੍ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ਨਗਰੇ ਯਾਤਾਂ ਕਰੋਿਮ, ਤਤ ਮਾਮ੍ਪਰ੍ਿਤ ਯਦਯ੍ਦ੍

ਘਿਟਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਤਾਨਯ੍ਹੰ ਨ ਜਾਨਾਿਮ;
ⅩⅩⅢ ਿਕਨ੍ਤੁ ਮਯਾ ਬਨ੍ਧਨੰ ਕ੍ਲੇਸ਼ਸ਼੍ਚ ਭੋਕ੍ਤਵਯ੍ ਇਿਤ ਪਿਵਤ ਆਤ੍ਮਾ ਨਗਰੇ ਨਗਰੇ ਪਰ੍ਮਾਣੰ ਦਦਾਿਤ|
ⅩⅩⅣ ਤਥਾਿਪ ਤੰ ਕ੍ਲੇਸ਼ਮਹੰ ਤʼਣਾਯ ਨ ਮਨਯ੍;ੇ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ਾਨੁਗਰ੍ਹਿਵਸ਼਼ਯਕਸਯ੍ ਸੁਸੰਵਾਦਸਯ੍ ਪਰ੍ਮਾਣੰ

ਦਾਤੁੰ, ਪਰ੍ਭੋ ਰਯ੍ੀਸ਼ੋਃ ਸਕਾਸ਼ਾਦ ਯਸਯ੍ਾਃ ਸੇਵਾਯਾਃ ਭਾਰੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਨਵੰ ਤਾਂ ਸੇਵਾਂ ਸਾਧਿਯਤੁੰ ਸਾਨਨ੍ਦੰ ਸਵ੍ਮਾਰ੍ਗੰ
ਸਮਾਪਿਯਤੁ◌ਞु੍ਚ ਿਨਜਪਰ੍ਾਣਾਨਿਪ ਿਪਰ੍ਯਾਨ੍ ਨ ਮਨਯ੍ੇ|

ⅩⅩⅤ ਅਧੁਨਾ ਪਸ਼ਯ੍ਤ ਯੇਸ਼਼ਾਂ ਸਮੀਪੇ(ਅ)ਹਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੀਯਰਾਜਯ੍ਸਯ੍ ਸੁਸੰਵਾਦੰ ਪਰ੍ਚਾਰ੍ੱਯ ਭਮਣੰ ਕʼਤਵਾਨ੍
ਏਤਾਦʼਸ਼ਾ ਯੂਯੰ ਮਮ ਵਦਨੰ ਪੁਨ ਰ੍ਦਸ਼਼੍ਟੁੰ ਨ ਪਰ੍ਾਪ੍ਸਯ੍ਥ ਏਤਦਪਯ੍ਹੰ ਜਾਨਾਿਮ|

ⅩⅩⅥ ਯੁਸ਼਼੍ਮਭਯ੍ਮ੍ ਅਹਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਆਦੇਸ਼ਾਨ੍ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਿਯਤੁੰ ਨ ਨਯ੍ਵਰ੍ੱਤੇ|
ⅩⅩⅦਅਹੰ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਲੋਕਾਨਾਂ ਰਕ੍ਤਪਾਤਦੋਸ਼਼ਾਦ੍ ਯੰਿਨਰ੍ਦੋਸ਼਼ ਆਸੇ ਤਸਯ੍ਾਦਯ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਸਾਕ੍ਿਸ਼਼ਣਃ ਕਰੋਿਮ|
ⅩⅩⅧ ਯੂਯੰ ਸਵ੍ੇਸ਼਼ੁ ਤਥਾ ਯਸਯ੍ ਵਜਸਯ੍ਾਧਯ੍ਕ੍ਸ਼਼ਨ੍ ਆਤ੍ਮਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਿਵਧਾਯ ਨਯ੍ਯੁਙ੍ਕ੍ਤ ਤਤ੍ਸਰ੍ੱਵਸ੍ਿਮਨ੍

ਸਾਵਧਾਨਾ ਭਵਤ, ਯ ਸਮਾਜਞ੍ਚ ਪਰ੍ਭੁ ਰ੍ਿਨਜਰਕ੍ਤਮੂਲਯ੍ੇਨ ੀਤਵਾਨ ਤਮ੍ ਅਵਤ,
ⅩⅩⅨ ਯਤੋ ਮਯਾ ਗਮਨੇ ਕʼਤਏਵ ਦੁਰ੍ਜਯਾ ਵʼਕਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਮਧਯ੍ੰ ਪਰ੍ਿਵਸ਼ਯ੍ ਵਜੰ ਪਰ੍ਿਤ ਿਨਰ੍ਦਯਤਾਮ੍

ਆਚਿਰਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ,
ⅩⅩⅩ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮੇਵ ਮਧਯ੍ਾਦਿਪ ਲੋਕਾ ਉੱਥਾਯ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਗਣਮ੍ ਅਪਹਨ੍ਤੁੰ ਿਵਪਰੀਤਮ੍ ਉਪਦੇਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤੀਤਯ੍ਹੰ

ਜਾਨਾਿਮ|
ⅩⅩⅪ ਇਿਤ ਹੇਤੋ ਰਯ੍ੂਯੰ ਸਚੈਤਨਯ੍ਾਃ ਸਨ੍ਤਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਟਤ, ਅਹਞ੍ਚ ਸਾਸ਼ਪਾਤਃ ਸਨ੍ ਵਤ੍ਸਰਤਯੰ ਯਾਵਦ੍

ਿਦਵਾਿਨਸ਼ੰ ਪਰ੍ਿਤਜਨੰ ਬੋਧਿਯਤੁੰ ਨ ਨਯ੍ਵਰ੍ੱਤੇ ਤਦਿਪ ਸ੍ਮਰਤ|
ⅩⅩⅫ ਇਦਾਨੀਂ ਹੇ ਭਾਤਰੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਿਨਸ਼਼੍ਠਾਂ ਜਨਿਯਤੁੰ ਪਿਵਤੀਕʼਤਲੋਕਾਨਾਂ ਮਧਯ੍ੇ(ਅ)ਿਧਕਾਰਞ੍ਚ ਦਾਤੁੰ

ਸਮਰ੍ਥੋ ਯ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸ੍ਤਸਯ੍ਾਨੁਗਰ੍ਹਸਯ੍ ਯੋ ਵਾਦਸ਼੍ਚ ਤਯੋਰੁਭਯੋ ਰਯ੍ੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਸਮਾਰ੍ਪਯਮ੍|
ⅩⅩⅩⅢ ਕਸਯ੍ਾਿਪ ਸਵ੍ਰ੍ਣੰ ਰੂਪਯ੍ੰ ਵਸ੍ਤੰ ਵਾ ਪਰ੍ਿਤ ਮਯਾ ਲੋਭੋ ਨ ਕʼਤਃ|
ⅩⅩⅩⅣ ਿਕਨ੍ਤੁ ਮਮ ਮਤ੍ਸਹਚਰਲੋਕਾਨਾਞ੍ਚਾਵਸ਼ਯ੍ਕਵਯ੍ਯਾਯ ਮਦੀਯਿਮਦੰ ਕਰਦਯਮ੍ ਅਸ਼ਰ੍ਾਮਯ੍ਦ੍ ਏਤਦ੍

ਯੂਯੰ ਜਾਨੀਥ|
ⅩⅩⅩⅤ ਅਨੇਨ ਪਰ੍ਕਾਰੇਣ ਗਰ੍ਹਣਦ੍ ਦਾਨੰ ਭਦਿਮਿਤ ਯਦਾਕਯ੍ੰ ਪਰ੍ਭੁ ਰਯ੍ੀਸ਼ੁਃ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਤਤ੍ ਸ੍ਮਰ੍ੱਤੁੰ

ਦਿਰਦਲੋਕਾਨਾਮੁਪਕਾਰਾਰ੍ਥੰ ਸ਼ਰ੍ਮੰ ਕਰ੍ੱਤੁਞ੍ਚ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਉਿਚਤਮ੍ ਏਤਤ੍ਸਰ੍ੱਵੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਹਮ੍ ਉਪਿਦਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍|
ⅩⅩⅩⅥ ਏਤਾਂ ਕਥਾਂ ਕਥਿਯਤਾ ਸ ਜਾਨੁਨੀ ਪਾਤਿਯਤਾ ਸਰੈਃ ਸਹ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯਤ|
ⅩⅩⅩⅦ ਤੇਨ ਤੇ ਨ੍ਦਨ੍ਤਃ
ⅩⅩⅩⅧ ਪੁਨ ਰ੍ਮਮ ਮੁਖੰ ਨ ਦਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਥ ਿਵਸ਼ੇਸ਼਼ਤ ਏਸ਼਼ਾ ਯਾ ਕਥਾ ਤੇਨਾਕਿਥ ਤਤ੍ਕਾਰਣਾਤ੍ ਸ਼ੋਕੰ ਿਵਲਾਪਞ੍ਚ

ਕʼਤਾ ਕਣ੍ਠੰ ਧʼਤਾ ਚੁਮ੍ਿਬਤਵਨ੍ਤਃ| ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਤੇ ਤੰ ਪੋਤੰ ਨੀਤਵਨ੍ਤਃ|

ⅩⅪ
Ⅰ ਤੈ ਿਰਸʼਸ਼਼੍ਟਾਃ ਸਨ੍ਤੋ ਵਯੰ ਪੋਤੰ ਬਾਹਿਯਤਾ ਰੁʼਜੁਮਾਰ੍ਗੇਣ ਕੋਸ਼਼ਮ੍ ਉਪਦੀਪਮ੍ ਆਗਤਯ੍ ਪਰੇ(ਅ)ਹਿਨ

ਰੋਿਦਯੋਪਦੀਪਮ੍ ਆਗੱਛਾਮ ਤਤਸ੍ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਪਾਤਾਰਾਯਾਮ੍ ਉਪਾਿਤਸ਼਼੍ਠਾਮ|
Ⅱ ਤਤ ਫੈਨੀਿਕਯਾਦੇਸ਼ਗਾਿਮਨਮ੍ ਪੋਤਮੇਕੰ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ ਤਮਾਰੁਹਯ੍ ਗਤਵਨ੍ਤਃ|
Ⅲ ਕੁਪਰ੍ੋਪਦੀਪੰ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਤੰ ਸਵਯ੍ਿਦਿਸ਼ ਸ੍ਥਾਪਿਯਤਾ ਸੁਿਰਯਾਦੇਸ਼ੰ ਗਤਾ ਪੋਤਸ੍ਥਦਵਯ੍ਾਣਯ੍ਵਰੋਹਿਯਤੁੰ

ਸੋਰਨਗਰੇ ਲਾਿਗਤਵਨ੍ਤਃ|
Ⅳ ਤਤ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਗਣਸਯ੍ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ਕਰਣਾਯ ਵਯੰ ਤਤ ਸਪ੍ਤਿਦਨਾਿਨ ਸ੍ਿਥਤਵਨ੍ਤਃ ਪਸ਼੍ਚਾੱਤੇ ਪਿਵਤੇਣਾਤ੍ਮਨਾ

ਪੌਲੰ ਵਯ੍ਾਹਰਨ੍ ਤੰ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ਨਗਰੰ ਮਾ ਗਮਃ|
Ⅴ ਤਤਸ੍ਤੇਸ਼਼ੁ ਸਪ੍ਤਸੁ ਿਦਨੇਸ਼਼ੁ ਯਾਿਪਤੇਸ਼਼ੁ ਸਤ੍ਸੁ ਵਯੰ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸ੍ਥਾਨਾਤ੍ ਿਨਜਵਰ੍ਤ੍ਮਨਾ ਗਤਵਨ੍ਤਃ, ਤਸ੍ਮਾਤ੍

ਤੇ ਸਬਾਲਵʼ◌ੱਧਵਿਨਤਾ ਅਸ੍ਮਾਿਭਃ ਸਹ ਨਗਰਸਯ੍ ਪਿਰਸਰਪਰ੍ੱਯਨ੍ਤਮ੍ ਆਗਤਾਃ ਪਸ਼੍ਚਾਦਯੰ ਜਲਿਧਤਟੇ
ਜਾਨੁਪਾਤੰ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯਾਮਿਹ|
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Ⅵ ਤਤਃ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਿਵਸʼਸ਼਼੍ਟਾਃ ਸਨ੍ਤੋ ਵਯੰ ਪੋਤੰ ਗਤਾਸ੍ਤੇ ਤੁ ਸਵ੍ਸਵ੍ਗʼਹੰ ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਗਤਵਨ੍ਤਃ|
Ⅶ ਵਯੰ ਸੋਰਨਗਰਾਤ੍ ਨਾਵਾ ਪਰ੍ਸ੍ਥਾਯ ਤਿਲਮਾਿਯਨਗਰਮ੍ ਉਪਾਿਤਸ਼਼੍ਠਾਮ ਤਤਾਸ੍ਮਾਕੰ

ਸਮੁਦੀਯਮਾਰ੍ਗਸਯ੍ਾਨ੍ਤੋ(ਅ)ਭਵਤ੍ ਤਤ ਭਾਤʼਗਣੰ ਨਮਸ੍ਕʼਤਯ੍ ਿਦਨਮੇਕੰ ਤੈਃ ਸਾਰ੍ੱਧਮ੍ ਉਸ਼਼ਤਵਨ੍ਤਃ|
Ⅷ ਪਰੇ (ਅ)ਹਿਨ ਪੌਲਸ੍ਤਸਯ੍ ਸਙ੍ਿਗਨ ਵਯਞ੍ਚ ਪਰ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਮਾਨਾਃ ਕੈਸਿਰਯਾਨਗਰਮ੍ ਆਗਤਯ੍

ਸੁਸੰਵਾਦਪਰ੍ਚਾਰਕਾਨਾਂ ਸਪ੍ਤਜਨਾਨਾਂ ਿਫਿਲਪਨਾਮ੍ਨ ਏਕਸਯ੍ ਗʼਹੰ ਪਰ੍ਿਵਸ਼ਯ੍ਾਵਿਤਸ਼਼੍ਠਾਮ|
Ⅸ ਤਸਯ੍ ਚਤਸਰ੍ੋ ਦੁਿਹਤਰੋ(ਅ)ਨੂਢਾ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਨਯ੍ ਆਸਨ੍|
Ⅹ ਤਤਾਸ੍ਮਾਸੁ ਬਹੁਿਦਨਾਿਨ ਪਰ੍ੋਿਸ਼਼ਤੇਸ਼਼ੁ ਿਯਹੂਦੀਯਦੇਸ਼ਾਦ੍ ਆਗਤਯ੍ਾਗਾਬਨਾਮਾ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਦੀ

ਸਮੁਪਸ੍ਿਥਤਵਾਨ੍|
Ⅺ ਸੋਸ੍ਮਾਕੰ ਸਮੀਪਮੇਤਯ੍ ਪੌਲਸਯ੍ ਕਿਟਬਨ੍ਧਨੰ ਗʼਹੀਤਾ ਿਨਜਹਸ੍ਤਾਪਾਦਾਨ੍ ਬੱਧਵ੍ਾ ਭਾਿਸ਼਼ਤਵਾਨ੍ ਯਸਯ੍ੇਦੰ

ਕਿਟਬਨ੍ਧਨੰ ਤੰ ਿਯਹੂਦੀਯਲੋਕਾ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮਨਗਰ ਇੱਥੰ ਬੱਧਵ੍ਾ ਿਭੰਨਦੇਸ਼ੀਯਾਨਾਂ ਕਰੇਸ਼਼ੁ ਸਮਰ੍ਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤੀਿਤ
ਵਾਕਯ੍ੰ ਪਿਵਤ ਆਤ੍ਮਾ ਕਥਯਿਤ|

Ⅻ ਏਤਾਦʼਸ਼ੀਂ ਕਥਾਂ ਸ਼ਤਾ ਵਯੰ ਤੰਨਗਰਵਾਿਸਨ ਭਾਤਰਸ਼੍ਚ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮੰ ਨ ਯਾਤੁੰ ਪੌਲੰ ਵਯ੍ਨਯਾਮਿਹ;
ⅩⅢ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਵਾਦੀਤ੍, ਯੂਯੰ ਿਕੰ ਕੁਰੁਥ? ਿਕੰ ਨ੍ਦਨੇਨ ਮਮਾਨ੍ਤਃਕਰਣੰ ਿਵਦੀਰ੍ਣੰ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਥ? ਪਰ੍ਭੋ

ਰਯ੍ੀਸ਼ੋ ਰ੍ਨਾਮ੍ਨ ਿਨਿਮੱਤੰ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਿਮ ਬੱਧੋ ਭਿਵਤੁੰ ਕੇਵਲ ਤੰਨ ਪਰ੍ਾਣਾਨ੍ ਦਾਤੁਮਿਪ ਸਸੱਜੋਸ੍ਿਮ|
ⅩⅣ ਤੇਨਾਸ੍ਮਾਕੰ ਕਥਾਯਾਮ੍ ਅਗʼਹੀਤਾਯਾਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਯਥੇੱਛਾ ਤਥੈਵ ਭਵਿਤਤਯ੍ੁਕ੍ਤਾ ਵਯੰ ਿਨਰਸਯ੍ਾਮ|
ⅩⅤ ਪਰ(ੇਅ)ਹਿਨ ਪਾਥੇਯਦਵਯ੍ਾਿਣ ਗʼਹੀਤਾ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮੰ ਪਰ੍ਿਤ ਯਾਤਾਮ੍ ਅਕੁਰ੍ੰਮ|
ⅩⅥ ਤਤਃ ਕੈਸਿਰਯਾਨਗਰਿਨਵਾਿਸਨਃ ਕਿਤਪਯਾਃ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾ ਅਸ੍ਮਾਿਭਃ ਸਾਰ੍ੱਧਮ੍ ਇਤਾ ਕʼਪਰ੍ੀਯੇਨ

ਮ੍ਨਾਸੰਨਾਮ੍ਨਾ ਯੇਨ ਪਰ੍ਾਚੀਨਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ੇਨ ਸਾਰ੍ੱਧਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਿਭ ਰਸ੍ਤਵਯ੍ੰ ਤਸਯ੍ ਸਮੀਪਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਨ੍ ਨੀਤਵਨ੍ਤਃ|
ⅩⅦ ਅਸ੍ਮਾਸੁ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮਯ੍ੁਪਸ੍ਿਥਤੇਸ਼਼ੁ ਤਤਸ੍ਥਭਾਤʼਗਣੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਨ੍ ਆਹ੍ਲਾਦੇਨ ਗʼਹੀਤਵਾਨ੍|
ⅩⅧ ਪਰਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਦਵਸੇ ਪੌਲੇ(ਅ)ਸ੍ਮਾਿਭਃ ਸਹ ਯਾਕੂਬੋ ਗʼਹੰ ਪਰ੍ਿਵਸ਼਼੍ਟੇ ਲੋਕਪਰ੍ਾਚੀਨਾਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਤਤ ਪਿਰਸ਼਼ਿਦ

ਸੰਸ੍ਿਥਤਾਃ|
ⅩⅨਅਨਨ੍ਤਰੰ ਸ ਤਾਨ੍ ਨਤਾ ਸਵ੍ੀਯਪਰ੍ਚਾਰਣੇਨ ਿਭੰਨਦੇਸ਼ੀਯਾਨ੍ ਪਰ੍ਤੀਸ਼ਵ੍ਰੋ ਯਾਿਨ ਕਰ੍ੰਮਾਿਣ ਸਾਿਧਤਵਾਨ੍ ਤਦੀਯਾਂ

ਕਥਾਮ੍ ਅਨੁ ਮਾਤ੍ ਕਿਥਤਵਾਨ੍|
ⅩⅩਇਿਤ ਸ਼ਤਾ ਤੇ ਪਰ੍ਭੰੁ ਧਨਯ੍ੰ ਪਰ੍ੋਚਯ੍ ਵਾਕਯ੍ਿਮਦਮ੍ ਅਭਾਸ਼਼ਨ੍ਤ, ਹੇ ਭਾਤ ਿਰਯ੍ਹੂਦੀਯਾਨਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਬਹੁਸਹਸਰ੍ਾਿਣ

ਲੋਕਾ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਿਸਨ ਆਸਤੇ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੇ ਸਰ੍ੱਵੇ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਮਤਾਚਾਿਰਣ ਏਤਤ੍ ਪਰ੍ਤਯ੍ਕ੍ਸ਼਼ੰ ਪਸ਼ਯ੍ਿਸ|
ⅩⅪ ਿਸ਼ਸ਼ੂਨਾਂ ਤਕ੍ਛੇਦਨਾਦਯ੍ਾਚਰਣੰ ਪਰ੍ਿਤਿਸ਼਼ਧਯ੍ ਤੰ ਿਭੰਨਦੇਸ਼ਿਨਵਾਿਸਨ ਿਯਹੂਦੀਯਲੋਕਾਨ੍ ਮੂਸਾਵਾਕਯ੍ਮ੍

ਅਸ਼ਰ੍ੱਧਾਤੁਮ੍ ਉਪਿਦਸ਼ਸੀਿਤ ਤੈਃ ਸ਼ਤਮਸ੍ਿਤ|
ⅩⅫ ਤਮਤਾਗਤੋਸੀਿਤ ਵਾਰ੍ੱਤਾਂ ਸਮਾਕਰ੍ਣਯ੍ ਜਨਿਨਵਹੋ ਿਮਿਲਤਾਵਸ਼ਯ੍ਮੇਵਾਗਿਮਸ਼਼ਯ੍ਿਤ; ਅਤਏਵ ਿਕੰ

ਕਰਣੀਯਮ੍? ਅਤ ਵਯੰ ਮਨ੍ਤਿਯਤਾ ਸਮੁਪਾਯੰ ਤਾਂ ਵਦਾਮਸ੍ਤੰ ਤਮਾਚਰ|
ⅩⅩⅢ ਵਤੰ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਕʼਤਸਙ੍ਕਲ੍ਪਾ ਯ(ੇਅ)ਸ੍ਮਾਕਂ ਚਤਾਰੋ ਮਾਨਵਾਃ ਸਨ੍ਿਤ
ⅩⅩⅣ ਤਾਨ੍ ਗʼਹੀਤਾ ਤੈਃ ਸਿਹਤਃ ਸਵ੍ੰ ਸ਼ੁਿਚੰ ਕੁਰੁ ਤਥਾ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਿਸ਼ਰੋਮੁਣ੍ਡਨੇ ਯੋ ਵਯ੍ਯੋ ਭਵਿਤ ਤੰ ਤੰ ਦੇਿਹ| ਤਥਾ

ਕʼਤੇ ਤਦੀਯਾਚਾਰੇ ਯਾ ਜਨਸ਼ਿਤ ਰ੍ਜਾਯਤੇ ਸਾਲੀਕਾ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੰ ਿਵਿਧੰ ਪਾਲਯਨ੍ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਨੁਸਾਰੇਣੇਵਾਚਰਸੀਿਤ
ਤੇ ਭੋਤ੍ਸਨ੍ਤੇ|

ⅩⅩⅤ ਿਭੰਨਦੇਸ਼ੀਯਾਨਾਂ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਿਸਲੋਕਾਨਾਂ ਿਨਕਟੇ ਵਯੰ ਪਤੰ ਿਲਿਖਤੇੱਥੰ ਸ੍ਿਥਰੀਕʼਤਵਨ੍ਤਃ, ਦੇਵਪਰ੍ਸਾਦਭੋਜਨੰ
ਰਕ੍ਤੰ ਗਲਪੀਡਨਮਾਿਰਤਪਰ੍ਾਿਣਭੋਜਨੰ ਵਯ੍ਿਭਚਾਰਸ਼੍ਚੈਤੇਭਯ੍ਃ ਸਵ੍ਰਕ੍ਸ਼਼ਣਵਯ੍ਿਤਰੇਕੇਣ ਤੇਸ਼਼ਾਮਨਯ੍ਿਵਿਧਪਾਲਨੰ
ਕਰਣੀਯੰ ਨ|

ⅩⅩⅥਤਤਃ ਪੌਲਸ੍ਤਾਨ੍ ਮਾਨੁਸ਼਼ਾਨਾਦਾਯ ਪਰਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਦਵਸੇ ਤੈਃ ਸਹ ਸ਼ੁਿਚ ਰ੍ਭੂਤਾ ਮਨ੍ਿਦਰੰ ਗਤਾ ਸ਼ੌਚਕਰ੍ੰਮਣੋ
ਿਦਨੇਸ਼਼ੁ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣੇਸ਼਼ੁ ਤੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਏਕੈਕਾਰ੍ਥੰ ਨੈਵੇਦਯ੍ਾਦਯ੍ੁਤ੍ਸਰ੍ਗੋ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਤੀਿਤ ਜ੍ਞਾਿਪਤਵਾਨ੍|

ⅩⅩⅦ ਤੇਸ਼਼ੁ ਸਪ੍ਤਸੁ ਿਦਨੇਸ਼਼ੁ ਸਮਾਪ੍ਤਕਲ੍ਪੇਸ਼਼ੁ ਆਿਸ਼ਯਾਦੇਸ਼ਿਨਵਾਿਸਨ ਿਯਹੂਦੀਯਾਸ੍ਤੰ ਮਧਯ੍ੇਮਨ੍ਿਦਰੰ
ਿਵਲੋਕਯ੍ ਜਨਿਨਵਹਸਯ੍ ਮਨਃਸੁ ਕੁਪਰ੍ਵʼ◌ੱਿਤੰ ਜਨਿਯਤਾ ਤੰ ਧʼਤਾ

ⅩⅩⅧਪਰ੍ੋੱਚੈਃ ਪਰ੍ਾਵੋਚਨ੍, ਹੇ ਇਸਰ੍ਾਯੇੱਲੋਕਾਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਸਾਹਾੱਯੰ ਕੁਰੁਤ|ਯੋ ਮਨੁਜ ਏਤੇਸ਼਼ਾਂ ਲੋਕਾਨਾਂ ਮੂਸਾਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਯਾ
ਏਤਸਯ੍ ਸ੍ਥਾਨਸਯ੍ਾਿਪ ਿਵਪਰੀਤੰ ਸਰ੍ੱਵਤ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯਿਤ ਸ ਏਸ਼਼ਃ; ਿਵਸ਼ੇਸ਼਼ਤਃ ਸ ਿਭੰਨਦੇਸ਼ੀਯਲੋਕਾਨ੍
ਮਨ੍ਿਦਰਮ੍ ਆਨੀਯ ਪਿਵਤਸ੍ਥਾਨਮੇਤਦ੍ ਅਪਿਵਤਮਕਰੋਤ੍|
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ⅩⅩⅨ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਤੇ ਮਧਯ੍ੇਨਗਰਮ੍ ਇਿਫਸ਼਼ਨਗਰੀਯੰ ਤਿਫਮੰ ਪੌਲੇਨ ਸਿਹਤੰ ਦʼਸ਼਼੍ਟਵਨ੍ਤ ਏਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਪੌਲਸ੍ਤੰ
ਮਨ੍ਿਦਰਮਧਯ੍ਮ੍ ਆਨਯਦ੍ ਇਤਯ੍ਨਿਮਮਤ|

ⅩⅩⅩ ਅਤਏਵ ਸਰ੍ੱਵਸ੍ਿਮਨ੍ ਨਗਰੇ ਕਲਹੋਤ੍ਪੰਨਤਾਤ੍ ਧਾਵਨ੍ਤੋ ਲੋਕਾ ਆਗਤਯ੍ ਪੌਲੰ ਧʼਤਾ ਮਨ੍ਿਦਰਸਯ੍
ਬਿਹਰਾਕʼਸ਼਼ਯ੍ਾਨਯਨ੍ ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼਼ਣਾਦ੍ ਦਾਰਾਿਣ ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ ਚ ਰੁੱਧਾਿਨ|

ⅩⅩⅪ ਤੇਸ਼਼ੁ ਤੰ ਹਨ੍ਤੁਮੁਦਯ੍ਤੇ◌ਸ਼े਼ੁ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ਨਗਰੇ ਮਹਾਨੁਪਦਵੋ ਜਾਤ ਇਿਤ ਵਾਰ੍ੱਤਾਯਾਂ ਸਹਸਰ੍ਸੇਨਾਪਤੇਃ
ਕਰ੍ਣਗੋਚਰੀਭੂਤਾਯਾਂ ਸਤਯ੍ਾਂ ਸ ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼਼ਣਾਤ੍ ਸੈਨਯ੍ਾਿਨ ਸੇਨਾਪਿਤਗਣਞ੍ਚ ਗʼਹੀਤਾ ਜਵੇਨਾਗਤਵਾਨ੍|

ⅩⅩⅫ ਤਤੋ ਲੋਕਾਃ ਸੇਨਾਗਣੇਨ ਸਹ ਸਹਸਰ੍ਸੇਨਾਪਿਤਮ੍ ਆਗੱਛਨ੍ਤੰ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਪੌਲਤਾਡਨਾਤੋ ਨਯ੍ਵਰ੍ੱਤਨ੍ਤ|
ⅩⅩⅩⅢਸ ਸਹਸਰ੍ਸੇਨਾਪਿਤਃ ਸੰਿਨਧਾਵਾਗਮਯ੍ ਪੌਲੰ ਧʼਤਾ ਸ਼ʼਙ੍ਖਲਦਯੇਨ ਬੱਧਮ੍ ਆਿਦਸ਼ਯ੍ ਤਾਨ੍ ਪʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍

ਏਸ਼਼ ਕਃ? ਿਕੰ ਕਰ੍ੰਮ ਚਾਯੰ ਕʼਤਵਾਨ੍?
ⅩⅩⅩⅣ ਤਤੋ ਜਨਸਮੂਹਸਯ੍ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਏਕਪਰ੍ਕਾਰੰ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਅਨਯ੍ਪਰ੍ਕਾਰੰ ਵਾਕਯ੍ਮ੍ ਅਰੌਤ੍ ਸ ਤਤ ਸਤਯ੍ੰ

ਜ੍ਞਾਤੁਮ੍ ਕਲਹਕਾਰਣਾਦ੍ ਅਸ਼ਕ੍ਤਃ ਸਨ੍ ਤੰ ਦੁਰ੍ਗੰ ਨੇਤੁਮ੍ ਆਜ੍ਞਾਪਯਤ੍|
ⅩⅩⅩⅤ ਤੇਸ਼਼ੁ ਸੋਪਾਨਸਯ੍ੋਪਿਰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤੇਸ਼਼ੁ ਲੋਕਾਨਾਂ ਸਾਹਸਕਾਰਣਾਤ੍ ਸੇਨਾਗਣਃ ਪੌਲਮੁੱਤੋਲਯ੍ ਨੀਤਵਾਨ੍|
ⅩⅩⅩⅥ ਤਤਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਲੋਕਾਃ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ਗਾਿਮਨਃ ਸਨ੍ਤ ਏਨੰ ਦੁਰੀਕੁਰੁਤੇਿਤ ਵਾਕਯ੍ਮ੍ ਉੱਚੈਰਵਦਨ੍|
ⅩⅩⅩⅦ ਪੌਲਸਯ੍ ਦੁਰ੍ਗਾਨਯਨਸਮਯੇ ਸ ਤਸ੍ਮੈ ਸਹਸਰ੍ਸੇਨਾਪਤਯੇ ਕਿਥਤਵਾਨ੍, ਭਵਤਃ ਪੁਰਸ੍ਤਾਤ੍ ਕਥਾਂ

ਕਥਿਯਤੁੰ ਿਕਮ੍ ਅਨੁਮਨਯ੍ਤੇ? ਸ ਤਮਪʼ◌ੱਛਤ੍ ਤੰ ਿਕੰ ਯੂਨਾਨੀਯਾਂ ਭਾਸ਼਼ਾਂ ਜਾਨਾਿਸ?
ⅩⅩⅩⅧ ਯੋ ਿਮਸਰੀਯੋ ਜਨਃ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਿਵਰੋਧੰ ਕʼਤਾ ਚਤਾਿਰ ਸਹਸਰ੍ਾਿਣ ਘਾਤਕਾਨ੍ ਸਙ੍ਿਗਨਃ ਕʼਤਾ ਿਵਿਪਨੰ

ਗਤਵਾਨ੍ ਤੰ ਿਕੰ ਸਏਵ ਨ ਭਵਿਸ?
ⅩⅩⅩⅨ ਤਦਾ ਪੌਲੋ(ਅ)ਕਥਯਤ੍ ਅਹੰ ਿਕਿਲਿਕਯਾਦੇਸ਼ਸਯ੍ ਤਾਰ੍ਸ਼਼ਨਗਰੀਯੋ ਿਯਹੂਦੀਯ,ੋ ਨਾਹੰ

ਸਾਮਾਨਯ੍ਨਗਰੀਯੋ ਮਾਨਵਃ; ਅਤਏਵ ਿਵਨਯੇ(ਅ)ਹੰ ਲਾਕਾਨਾਂ ਸਮਕ੍ਸ਼਼ੰ ਕਥਾਂ ਕਥਿਯਤੁੰ ਮਾਮਨੁਜਾਨੀਸ਼਼ਵ੍|
ⅩⅬਤੇਨਾਨੁਜ੍ਞਾਤਃ ਪੌਲਃ ਸੋਪਾਨਪਿਰ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ ਹਸ੍ਤੇਨੇਙ੍ਿਗਤੰ ਕʼਤਵਾਨ੍, ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸਰ੍ੱਵੇ ਸੁਸ੍ਿਥਰਾ ਅਭਵਨ੍|

ਤਦਾ ਪੌਲ ਇਬਰ੍ੀਯਭਾਸ਼਼ਯਾ ਕਥਿਯਤੁਮ੍ ਆਰਭਤ,

ⅩⅫ
Ⅰ ਹੇ ਿਪਤʼਗਣਾ ਹੇ ਭਾਤʼਗਣਾਃ, ਇਦਾਨੀਂ ਮਮ ਿਨਵੇਦਨੇ ਸਮਵਧੱਤ|
Ⅱ ਤਦਾ ਸ ਇਬਰ੍ੀਯਭਾਸ਼਼ਯਾ ਕਥਾਂ ਕਥਯਤੀਿਤ ਸ਼ਤਾ ਸਰ੍ੱਵੇ ਲੋਕਾ ਅਤੀਵ ਿਨਃਸ਼ਬ੍ਦਾ ਸਨ੍ਤ(ੋਅ)ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍|
Ⅲ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਸੋ(ਅ)ਕਥਯਦ੍ ਅਹੰ ਿਯਹੂਦੀਯ ਇਿਤ ਿਨਸ਼੍ਚਯਃ ਿਕਿਲਿਕਯਾਦੇਸ਼ਸਯ੍ ਤਾਰ੍ਸ਼਼ਨਗਰੰ

ਮਮ ਜਨ੍ਮਭੂਿਮਃ,ਏਤੰਨਗਰੀਯਸਯ੍ ਗਿਮਲੀਯੇਲਨਾਮ੍ਨ(ਅ)ਧਯ੍ਾਪਕਸਯ੍ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ੋ ਭੂਤਾ ਪੂਰ੍ੱਵਪੁਰੁਸ਼਼ਾਣਾਂ
ਿਵਿਧਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਨੁਸਾਰੇਣ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਰੂਪੇਣ ਿਸ਼ਕ੍ਿਸ਼਼ਤੋ(ਅ)ਭਵਮ੍ ਇਦਾਨੀਨ੍ਤਨਾ ਯੂਯੰ ਯਾਦʼਸ਼ਾ ਭਵਥ
ਤਾਦʼਸ਼ੋ(ਅ)ਹਮਪੀਸ਼ਵ੍ਰਸੇਵਾਯਾਮ੍ ਉਦਯ੍ੋਗੀ ਜਾਤਃ|

Ⅳ ਮਤਮੇਤਦ੍ ਿਦਸ਼਼੍ਟਾ ਤਦ੍ਗਰ੍ਾਿਹਨਾਰੀਪੁਰੁਸ਼਼ਾਨ੍ ਕਾਰਾਯਾਂ ਬੱਧਵ੍ਾ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਪਰ੍ਾਣਨਾਸ਼ਪਰ੍ੱਯਨ੍ਤਾਂ ਿਵਪਕ੍ਸ਼਼ਤਾਮ੍
ਅਕਰਵਮ੍|

Ⅴਮਹਾਯਾਜਕਃ ਸਭਾਸਦਃ ਪਰ੍ਾਚੀਨਲੋਕਾਸ਼੍ਚ ਮਮੈਤਸਯ੍ਾਃ ਕਥਾਯਾਃ ਪਰ੍ਮਾਣੰ ਦਾਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨੁਵਨ੍ਿਤ, ਯਸ੍ਮਾਤ੍ ਤੇਸ਼਼ਾਂ
ਸਮੀਪਾਦ੍ ਦੰਮੇਸ਼਼ਕਨਗਰਿਨਵਾਿਸਭਾਤʼਗਣਾਰ੍ਥਮ੍ ਆਜ੍ਞਾਪਤਾਿਣ ਗʼਹੀਤਾ ਯੇ ਤਤ ਸ੍ਿਥਤਾਸ੍ਤਾਨ੍ ਦਣ੍ਡਿਯਤੁੰ
ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮਮ੍ ਆਨਯਨਾਰ੍ਥੰ ਦੰਮੇਸ਼਼ਕਨਗਰੰ ਗਤੋਸ੍ਿਮ|

Ⅵ ਿਕਨ੍ਤੁ ਗੱਛਨ੍ ਤੰਨਗਰਸਯ੍ ਸਮੀਪੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਵਾਨ੍ ਤਦਾ ਿਦਤੀਯਪਰ੍ਹਰਵੇਲਾਯਾਂ ਸਤਯ੍ਾਮ੍ ਅਕਸ੍ਮਾਦ੍
ਗਗਣਾਿੰਨਰ੍ਗਤਯ੍ ਮਹਤੀ ਦੀਪ੍ਿਤ ਰ੍ਮਮ ਚਤੁਰ੍ਿਦਿਸ਼ ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਤਵਤੀ|

Ⅶ ਤਤੋ ਮਿਯ ਭੂਮ◌ੌै ਪਿਤਤੇ ਸਿਤ, ਹੇ ਸ਼ੌਲ ਹੇ ਸ਼ੌਲ ਕੁਤੋ ਮਾਂ ਤਾਡਯਿਸ? ਮਾਮ੍ਪਰ੍ਿਤ ਭਾਿਸ਼਼ਤ ਏਤਾਦʼਸ਼ ਏਕੋ
ਰਵੋਿਪ ਮਯਾ ਸ਼ਤਃ|

Ⅷ ਤਦਾਹੰ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵਦੰ, ਹੇ ਪਰ੍ਭੇ ਕੋ ਭਵਾਨ੍? ਤਤਃ ਸੋ(ਅ)ਵਾਦੀਤ੍ ਯੰ ਤੰ ਤਾਡਯਿਸ ਸ ਨਾਸਰਤੀਯੋ ਯੀਸ਼ੁਰਹ|ੰ
Ⅸ ਮਮ ਸਙ੍ਿਗਨ ਲੋਕਾਸ੍ਤਾਂ ਦੀਪ੍ਿਤੰ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਿਭਯੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਾਃ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਮਾਮ੍ਪਰ੍ਤਯ੍ੁਿਦਤੰ ਤਦਾਕਯ੍ੰ ਤੇ◌े

ਨਾਬੁਧਯ੍ਨ੍ਤ|
Ⅹ ਤਤਃ ਪਰੰ ਪʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨਹ,ੰ ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ ਮਯਾ ਿਕੰ ਕਰ੍ੱਤਵਯ੍?ੰ ਤਤਃ ਪਰ੍ਭੁਰਕਥਯਤ੍, ਉੱਥਾਯ ਦੰਮੇਸ਼਼ਕਨਗਰੰ ਯਾਿਹ

ਤਯਾ ਯਦਯ੍ਤ੍ ਕਰ੍ੱਤਵਯ੍ੰ ਿਨਰੂਿਪਤਮਾਸ੍ਤੇ ਤਤ੍ ਤਤ ਤੰ ਜ੍ਞਾਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਸੇ|
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Ⅺ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਤਸਯ੍ਾਃ ਖਰਤਰਦੀਪ੍ਤੇਃ ਕਾਰਣਾਤ੍ ਿਕਮਿਪ ਨ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਸਙ੍ਿਗਗਣੇਨ ਧʼਤਹਸ੍ਤਃ ਸਨ੍
ਦੰਮੇਸ਼਼ਕਨਗਰੰ ਵਿਜਤਵਾਨ੍|

Ⅻ ਤੰਨਗਰਿਨਵਾਿਸਨਾਂ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨਾਂ ਮਾਨਯ੍ੋ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਨੁਸਾਰੇਣ ਭਕ੍ਤਸ਼੍ਚ ਹਨਾਨੀਯਨਾਮਾ
ਮਾਨਵ ਏਕੋ

ⅩⅢਮਮਸੰਿਨਿਧਮ੍ ਏਤਯ੍ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ਅਕਥਯਤ੍, ਹੇ ਭਾਤਃ ਸ਼ੌਲ ਸੁਦʼਸ਼਼੍ਿਟ ਰ੍ਭਵ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ਦਣ੍ਡੇ(ਅ)ਹੰ ਸਮਯ੍ਕ੍
ਤੰ ਦʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍|

ⅩⅣਤਤਃ ਸ ਮਹਯ੍ੰ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਯਥਾ ਤਮ੍ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ਾਿਭਪਰ੍ਾਯੰ ਵੇਤ੍ਿਸ ਤਸਯ੍ ਸ਼ੁੱਧਸੱਤਜਨਸਯ੍ ਦਰ੍ਸ਼ਨੰ ਪਰ੍ਾਪਯ੍
ਤਸਯ੍ ਸ਼ਰ੍ੀਮੁਖਸਯ੍ ਵਾਕਯ੍ੰ ਸ਼ʼਣੋਿਸ਼਼ ਤੰਿਨਿਮੱਤਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪੂਰ੍ੱਵਪੁਰੁਸ਼਼ਾਣਾਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸ੍ਤਾਂ ਮਨਨੀਤੰ ਕʼਤਵਾਨੰ|

ⅩⅤ ਯਤੋ ਯਦਯ੍ਦ੍ ਅਦਾਕ੍ਸ਼਼ੀਰਸ਼ਰ੍ੌਸ਼਼ੀਸ਼੍ਚ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਮਾਨਵਾਨਾਂ ਸਮੀਪੇ ਤੰ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ੀ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਸ|
ⅩⅥ ਅਤਏਵ ਕੁਤੋ ਿਵਲਮ੍ਬਸੇ? ਪਰ੍ਭੋ ਰ੍ਨਾਮ੍ਨਾ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯ੍ ਿਨਜਪਾਪਪਰ੍ਕ੍ਸ਼਼ਾਲਨਾਰ੍ਥੰ ਮੱਜਨਾਯ ਸਮੁੱਿਤਸ਼਼੍ਠ|
ⅩⅦ ਤਤਃ ਪਰੰ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ਨਗਰੰ ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਗਤਯ੍ ਮਨ੍ਿਦਰ(ੇਅ)ਹਮ੍ ਏਕਦਾ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯ,ੇ ਤਸ੍ਿਮਨ੍

ਸਮਯੇ(ਅ)ਹਮ੍ ਅਿਭਭੂਤਃ ਸਨ੍ ਪਰ੍ਭੰੂ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ ਪਸ਼ਯ੍ਨ੍,
ⅩⅧ ਤੰ ਤਰਯਾ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮਃ ਪਰ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਸਵ੍ ਯਤੋ ਲੋਕਾਮਿਯ ਤਵ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ ਨ ਗਰ੍ਹੀਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ, ਮਾਮ੍ਪਰ੍ਤਯ੍ੁਿਦਤੰ

ਤਸਯ੍ੇਦੰ ਵਾਕਯ੍ਮ੍ ਅਸ਼ਰ੍ੌਸ਼਼ਮ੍|
ⅩⅨ ਤਤੋਹੰ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵਾਿਦਸ਼਼ਮ੍ ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ ਪਰ੍ਿਤਭਜਨਭਵਨੰ ਤਿਯ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਿਸਨ ਲੋਕਾਨ੍ ਬੱਧਵ੍ਾ ਪਰ੍ਹʼਤਵਾਨ੍,
ⅩⅩ ਤਥਾ ਤਵ ਸਾਕ੍ਿਸ਼਼ਣਃ ਸ੍ਿਤਫਾਨਸਯ੍ ਰਕ੍ਤਪਾਤਨਸਮਯੇ ਤਸਯ੍ ਿਵਨਾਸ਼ੰ ਸੰਮਨਯ੍ ਸੰਿਨਧੌ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍

ਹਨ੍ਤʼਲੋਕਾਨਾਂ ਵਾਸਾਿਂਸ ਰਕ੍ਿਸ਼਼ਤਵਾਨ੍, ਏਤਤ੍ ਤੇ ਿਵਦੁਃ|
ⅩⅪ ਤਤਃ ਸੋ(ਅ)ਕਥਯਤ੍ ਪਰ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਸਵ੍ ਤਾਂ ਦੂਰਸ੍ਥਿਭੰਨਦੇਸ਼ੀਯਾਨਾਂ ਸਮੀਪੰ ਪਰ੍ੇਸ਼਼ਿਯਸ਼਼ਯ੍|ੇ
ⅩⅫ ਤਦਾ ਲੋਕਾ ਏਤਾਵਤ੍ਪਰ੍ੱਯਨ੍ਤਾਂ ਤਦੀਯਾਂ ਕਥਾਂ ਸ਼ਤਾ ਪਰ੍ੋੱਚੈਰਕਥਯਨ੍, ਏਨੰ ਭੂਮਣ੍ਡਲਾਦ੍ ਦੂਰੀਕੁਰੁਤ,

ਏਤਾਦʼਸ਼ਜਨਸਯ੍ ਜੀਵਨੰ ਨਿਚਤਮ੍|
ⅩⅩⅢ ਇਤਯ੍ੁੱਚੈਃ ਕਥਿਯਤਾ ਵਸਨਾਿਨ ਪਿਰਤਯ੍ਜਯ੍ ਗਗਣੰ ਪਰ੍ਿਤ ਧੂਲੀਰਕ੍ਿਸ਼਼ਪਨ੍
ⅩⅩⅣ ਤਤਃ ਸਹਸਰ੍ਸੇਨਾਪਿਤਃ ਪੌਲੰ ਦੁਰ੍ਗਾਭਯ੍ਨ੍ਤਰ ਨੇਤੁੰ ਸਮਾਿਦਸ਼ਤ੍| ਏਤਸਯ੍ ਪਰ੍ਿਤਕੂਲਾਃ ਸਨ੍ਤੋ ਲੋਕਾਃ

ਿਕੰਿਨਿਮੱਤਮ੍ ਏਤਾਵਦੁੱਚੈਃਸਵ੍ਰਮ੍ ਅਕੁਰ੍ੱਵਨ੍, ਏਤਦ੍ ਵੇੱਤੁੰ ਤੰ ਕਸ਼ਯਾ ਪਰ੍ਹʼਤਯ੍ ਤਸਯ੍ ਪਰੀਕ੍ਸ਼਼ਾਂ ਕਰ੍ੱਤੁਮਾਿਦਸ਼ਤ੍|
ⅩⅩⅤ ਪਦਾਤਯਸ਼੍ਚਰ੍ੰਮਿਨਰ੍ੰਿਮਤਰੱਜੁਿਭਸ੍ਤਸਯ੍ ਬਨ੍ਧਨੰ ਕਰ੍ੱਤੁਮੁਦਯ੍ਤਾਸ੍ਤਾਸ੍ਤਦਾਨੀਂ ਪੌਲਃ ਸੰਮੁਖਸ੍ਿਥਤੰ

ਸ਼ਤਸੇਨਾਪਿਤਮ੍ ਉਕ੍ਤਵਾਨ੍ ਦਣ੍ਡਾਜ੍ਞਾਯਾਮ੍ ਅਪਰ੍ਾਪ੍ਤਾਯਾਂ ਿਕੰ ਰੋਿਮਲੋਕੰ ਪਰ੍ਹਰ੍ੱਤੁੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਅਿਧਕਾਰੋਸ੍ਿਤ?
ⅩⅩⅥਏਨਾਂ ਕਥਾਂ ਸ਼ਤਾ ਸ ਸਹਸਰ੍ਸੇਨਾਪਤੇਃ ਸੰਿਨਿਧੰ ਗਤਾ ਤਾਂ ਵਾਰ੍ੱਤਾਮਵਦਤ੍ ਸ ਰੋਿਮਲੋਕ ਏਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸਾਵਧਾਨਃ

ਸਨ੍ ਕਰ੍ੰਮ ਕੁਰ|ੁ
ⅩⅩⅦ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸਹਸਰ੍ਸੇਨਾਪਿਤ ਰ੍ਗਤਾ ਤਮਪਰ੍ਾਕ੍ਸ਼਼ੀਤ੍ ਤੰ ਿਕੰ ਰੋਿਮਲੋਕਃ? ਇਿਤ ਮਾਂ ਬਿਹ| ਸ(ੋਅ)ਕਥਯਤ੍

ਸਤਯ੍ਮ੍|
ⅩⅩⅧ ਤਤਃ ਸਹਸਰ੍ਸੇਨਾਪਿਤਃ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਬਹੁਦਿਵਣੰ ਦੱਤਾਹੰ ਤਤ੍ ਪੌਰਸਖਯ੍ੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਵਾਨ੍; ਿਕਨ੍ਤੁ ਪੌਲਃ

ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਅਹੰ ਜਨੁਨਾ ਤਤ੍ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤ(ੋਅ)ਸ੍ਿਮ|
ⅩⅩⅨ ਇੱਥੰ ਸਿਤ ਯੇ ਪਰ੍ਹਾਰੇਣ ਤੰ ਪਰੀਕ੍ਿਸ਼਼ਤੁੰ ਸਮੁਦਯ੍ਤਾ ਆਸਨ੍ ਤੇ ਤਸਯ੍ ਸਮੀਪਾਤ੍ ਪਰ੍ਾਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ਤ;

ਸਹਸਰ੍ਸੇਨਾਪਿਤਸ੍ਤੰ ਰੋਿਮਲੋਕੰ ਿਵਜ੍ਞਾਯ ਸਵ੍ਯੰ ਯਤ੍ ਤਸਯ੍ ਬਨ੍ਧਨਮ੍ ਅਕਾਰ੍ਸ਼਼ੀਤ੍ ਤਤ੍ਕਾਰਣਾਦ੍ ਅਿਬਭੇਤ੍|
ⅩⅩⅩ ਿਯਹੂਦੀਯਲੋਕਾਃ ਪੌਲੰ ਕੁਤ(ੋਅ)ਪਵਦਨ੍ਤੇ ਤਸਯ੍ ਵʼ◌ੱਤਾਨ੍ਤੰ ਜ੍ਞਾਤੁੰ ਵਾਞ੍ਛਨ੍ ਸਹਸਰ੍ਸੇਨਾਪਿਤਃ

ਪਰੇ(ਅ)ਹਿਨ ਪੌਲੰ ਬਨ੍ਧਨਾਤ੍ ਮੋਚਿਯਤਾ ਪਰ੍ਧਾਨਯਾਜਕਾਨ੍ ਮਹਾਸਭਾਯਾਃ ਸਰ੍ੱਵਲੋਕਾਸ਼੍ਚ ਸਮੁਪਸ੍ਥਾਤੁਮ੍
ਆਿਦਸ਼ਯ੍ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸੰਿਨਧੌ ਪੌਲਮ੍ ਅਵਰੋਹਯ੍ ਸ੍ਥਾਿਪਤਵਾਨ੍|

ⅩⅩⅢ
Ⅰ ਸਭਾਸਦ੍ਲੋਕਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਪੌਲੋ(ਅ)ਨਨਯ੍ਦʼਸ਼਼੍ਟਯ੍ਾ ਪਸ਼ਯ੍ਨ੍ ਅਕਥਯਤ੍, ਹੇ ਭਾਤʼਗਣਾ ਅਦਯ੍ ਯਾਵਤ੍ ਸਰਲੇਨ

ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ਤਃਕਰਣੇਨੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਦ੍ ਆਚਰਾਿਮ|
Ⅱ ਅਨੇਨ ਹਨਾਨੀਯਨਾਮਾ ਮਹਾਯਾਜਕਸ੍ਤੰ ਕਪੋਲੇ ਚਪੇਟੇਨਾਹਨ੍ਤੁੰ ਸਮੀਪਸ੍ਥਲੋਕਾਨ੍ ਆਿਦਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍|
Ⅲਤਦਾ ਪੌਲਸ੍ਤਮਵਦਤ੍, ਹੇ ਬਿਹਸ਼਼੍ਪਿਰਸ਼਼੍ਕʼਤ, ਈਸ਼ਵ੍ਰਸ੍ਤਾਂ ਪਰ੍ਹਰ੍ੱਤੁਮ੍ ਉਦਯ੍ਤੋਸ੍ਿਤ, ਯਤੋ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਨੁਸਾਰੇਣ

ਿਵਚਾਰਿਯਤੁਮ੍ ਉਪਿਵਸ਼ਯ੍ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਂ ਲਙ੍ਿਘਤਾ ਮਾਂ ਪਰ੍ਹਰ੍ੱਤੁਮ੍ ਆਜ੍ਞਾਪਯਿਸ|
Ⅳ ਤਤੋ ਿਨਕਟਸ੍ਥਾ ਲੋਕਾ ਅਕਥਯਨ੍, ਤੰ ਿਕਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਮਹਾਯਾਜਕੰ ਿਨਨ੍ਦਿਸ?
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Ⅴ ਤਤਃ ਪੌਲਃ ਪਰ੍ਿਤਭਾਿਸ਼਼ਤਵਾਨ੍ ਹੇ ਭਾਤʼਗਣ ਮਹਾਯਾਜਕ ਏਸ਼਼ ਇਿਤ ਨ ਬੁੱਧੰ ਮਯਾ ਤਦਨਯ੍ੱਚ ਸਵ੍ਲੋਕਾਨਾਮ੍
ਅਿਧਪਿਤੰ ਪਰ੍ਿਤ ਦੁਰ੍ੱਵਾਕਯ੍ੰ ਮਾ ਕਥਯ, ਏਤਾਦʼਸ਼ੀ ਿਲਿਪਰਸ੍ਿਤ|

Ⅵ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਪੌਲਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਅਰ੍ੱਧੰ ਿਸਦੂਿਕਲੋਕਾ ਅਰ੍ੱਧੰ ਿਫਰੂਿਸ਼ਲੋਕਾ ਇਿਤ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਪਰ੍ੋੱਚੈਃ ਸਭਾਸ੍ਥਲੋਕਾਨ੍
ਅਵਦਤ੍ ਹੇ ਭਾਤʼਗਣ ਅਹੰ ਿਫਰੂਿਸ਼ਮਤਾਵਲਮ੍ਬੀ ਿਫਰੂਿਸ਼ਨਃ ਸਤ੍ਨਾਨਸ਼੍ਚ, ਮʼਤਲੋਕਾਨਾਮ੍ ਉੱਥਾਨੇ
ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਸ਼ਾਕਰਣਾਦ੍ ਅਹਮਪਵਾਿਦਤੋਸ੍ਿਮ|

Ⅶ ਇਿਤ ਕਥਾਯਾਂ ਕਿਥਤਾਯਾਂ ਿਫਰੂਿਸ਼ਿਸਦੂਿਕਨਃ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਿਭੰਨਵਾਕਯ੍ਤਾਤ੍ ਸਭਾਯਾ ਮਧਯ੍ੇ ਦੌ ਸੰਘੌ ਜਾਤ|ੌ
Ⅷਯਤਃ ਿਸਦੂਿਕਲੋਕਾ ਉੱਥਾਨੰ ਸਵ੍ਰ੍ਗੀਯਦੂਤਾਆਤ੍ਮਾਨਸ਼੍ਚਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਏਤੇਸ਼਼ਾਂ ਕਮਿਪ ਨ ਮਨਯ੍ਨ੍ਤ,ੇ ਿਕਨ੍ਤੁ

ਿਫਰੂਿਸ਼ਨਃ ਸਰ੍ੱਵਮ੍ ਅਙ੍ਗੀਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਿਤ|
Ⅸ ਤਤਃ ਪਰਸ੍ਪਰਮ੍ ਅਿਤਸ਼ਯਕੋਲਾਹਲੇ ਸਮੁਪਸ੍ਿਥਤੇ ਿਫਰੂਿਸ਼ਨਾਂ ਪਕ੍ਸ਼਼ੀਯਾਃ ਸਭਾਸ੍ਥਾ ਅਧਯ੍ਾਪਕਾਃ

ਪਰ੍ਿਤਪਕ੍ਸ਼਼ਾ ਉੱਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ਤੋ (ਅ)ਕਥਯਨ੍, ਏਤਸਯ੍ ਮਾਨਵਸਯ੍ ਕਮਿਪ ਦੋਸ਼਼ੰ ਨ ਪਸ਼ਯ੍ਾਮਃ; ਯਿਦ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ਆਤ੍ਮਾ
ਵਾ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਦੂਤ ਏਨੰ ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਿਦਸ਼ਤ੍ ਤਿਰ ਵਯਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਪਰ੍ਾਿਤਕੂਲਯ੍ੇਨ ਨ ਯੋਤ੍ਸਯ੍ਾਮਃ|

Ⅹ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਅਤੀਵ ਿਭੰਨਵਾਕਯ੍ਤੇ ਸਿਤ ਤੇ ਪੌਲੰ ਖਣ੍ਡੰ ਖਣ੍ਡੰ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤੀਤਯ੍ਾਸ਼ਙ੍ਕਯਾ ਸਹਸਰ੍ਸੇਨਾਪਿਤਃ
ਸੇਨਾਗਣੰ ਤਤ੍ਸ੍ਥਾਨੰ ਯਾਤੁੰ ਸਭਾਤੋ ਬਲਾਤ੍ ਪੌਲੰ ਧʼਤਾ ਦੁਰ੍ਗੰ ਨੇਤਞ੍ਚਾਜ੍ਞਾਪਯਤ੍|

Ⅺ ਰਾਤੋ ਪਰ੍ਭੁਸ੍ਤਸਯ੍ ਸਮੀਪੇ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਹੇ ਪੌਲ ਿਨਰ੍ਭਯੋ ਭਵ ਯਥਾ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ਨਗਰੇ ਮਿਯ
ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ ਦੱਤਵਾਨ੍ ਤਥਾ ਰੋਮਾਨਗਰੇਿਪ ਤਯਾ ਦਾਤਵਯ੍ਮ੍|

Ⅻ ਿਦਨੇ ਸਮੁਪਸ੍ਿਥਤੇ ਸਿਤ ਿਕਯਨ੍ਤੋ ਿਯਹੂਦੀਯਲੋਕਾ ਏਕਮਨ੍ਤਣਾਃ ਸਨ੍ਤਃ ਪੌਲੰ ਨ ਹਤਾ ਭੋਜਨਪਾਨੇ
ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਾਮ ਇਿਤ ਸ਼ਪਥੇਨ ਸਵ੍ਾਨ੍ ਅਬਧ੍ਨਨ੍|

ⅩⅢ ਚਤਾਿਰੰਸ਼ੱਜਨੇਭਯ੍ੋ(ਅ)ਿਧਕਾ ਲੋਕਾ ਇਿਤ ਪਣਮ੍ ਅਕੁਰ੍ੱਵਨ੍|
ⅩⅣਤੇ ਮਹਾਯਾਜਕਾਨਾਂ ਪਰ੍ਾਚੀਨਲੋਕਾਨਾਞ੍ਚ ਸਮੀਪੰ ਗਤਾ ਕਥਯਨ੍, ਵਯੰ ਪੌਲੰ ਨ ਹਤਾ ਿਕਮਿਪ ਨ ਭੋਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਾਮਹੇ

ਦʼਢੇਨਾਨੇਨ ਸ਼ਪਥੇਨ ਬੱਧਵ੍ਾ ਅਭਵਾਮ|
ⅩⅤ ਅਤਏਵ ਸਾਮ੍ਪਰ੍ਤੰ ਸਭਾਸਦ੍ਲੋਕੈਃ ਸਹ ਵਯੰ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਕਞ੍ਿਚਦ੍ ਿਵਸ਼ੇਸ਼਼ਿਵਚਾਰੰ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਾਮਸ੍ਤਦਰ੍ਥੰ

ਭਵਾਨ੍ ਸ਼ਵ੍ੋ (ਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਸਮੀਪੰ ਤਮ੍ ਆਨਯਿਤਿਤ ਸਹਸਰ੍ਸੇਨਾਪਤਯੇ ਿਨਵੇਦਨੰ ਕੁਰੁਤ ਤੇਨ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸਮੀਪੰ
ਉਪਸ੍ਿਥਤੇਃ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਵਯੰ ਤੰ ਹਨ੍ਤੁ ਸੱਿਜਸ਼਼ਯ੍ਾਮ|

ⅩⅥ ਤਦਾ ਪੌਲਸਯ੍ ਭਾਿਗਨੇਯਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਿਮਿਤ ਮਨ੍ਤਣਾਂ ਿਵਜ੍ਞਾਯ ਦੁਰ੍ਗੰ ਗਤਾ ਤਾਂ ਵਾਰ੍ੱਤਾਂ ਪੌਲਮ੍ ਉਕ੍ਤਵਾਨ੍|
ⅩⅦ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਪੌਲ ਏਕੰ ਸ਼ਤਸੇਨਾਪਿਤਮ੍ਆਹੂਯ ਵਾਕਯ੍ਿਮਦਮ੍ ਭਾਿਸ਼਼ਤਵਾਨ੍ ਸਹਸਰ੍ਸੇਨਾਪਤੇਃ ਸਮੀਪ(ੇਅ)ਸਯ੍

ਯੁਵਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਸਯ੍ ਿਕਞ੍ਿਚੰਿਨਵੇਦਨਮ੍ ਆਸ੍ਤੇ, ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤਤ੍ਸਿਵਧਮ੍ ਏਨੰ ਨਯ|
ⅩⅧ ਤਤਃ ਸ ਤਮਾਦਾਯ ਸਹਸਰ੍ਸੇਨਾਪਤੇਃ ਸਮੀਪਮ੍ ਉਪਸ੍ਥਾਯ ਕਿਥਤਵਾਨ੍, ਭਵਤਃ ਸਮੀਪੇ(ਅ)ਸਯ੍ ਿਕਮਿਪ

ਿਨਵੇਦਨਮਾਸ੍ਤੇ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਬਨ੍ਿਦਃ ਪੌਲੋ ਮਾਮਾਹੂਯ ਭਵਤਃ ਸਮੀਪਮ੍ ਏਨਮ੍ ਆਨੇਤੁੰ ਪਰ੍ਾਰ੍ਿਥਤਵਾਨ੍|
ⅩⅨ ਤਦਾ ਸਹਸਰ੍ਸੇਨਾਪਿਤਸ੍ਤਸਯ੍ ਹਸ੍ਤੰ ਧʼਤਾ ਿਨਰ੍ਜਨਸ੍ਥਾਨੰ ਨੀਤਾ ਪʼਸ਼਼੍ਠਵਾਨ੍ ਤਵ ਿਕੰ ਿਨਵੇਦਨੰ? ਤਤ੍

ਕਥਯ|
ⅩⅩ ਤਤਃ ਸੋਕਥਯਤ੍, ਿਯਹੂਦੀਯਲਾਕਾਃ ਪੌਲੇ ਕਮਿਪ ਿਵਸ਼ੇਸ਼਼ਿਵਚਾਰੰ ਛਲੰ ਕʼਤਾ ਤੰ ਸਭਾਂ ਨੇਤੁੰ ਭਵਤਃ ਸਮੀਪੇ

ਿਨਵੇਦਿਯਤੁੰ ਅਮਨ੍ਤਯਨ੍|
ⅩⅪ ਿਕਨ੍ਤੁ ਮਵਤਾ ਤੰਨ ਸਵ੍ੀਕਰ੍ੱਤਵਯ੍ੰ ਯਤਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਮਧਯ੍ੇਵਰ੍ੱਿਤਨਸ਼੍ਚਤਾਿਰੰਸ਼ੱਜਨੇਭਯ੍ੋ (ਅ)ਿਧਕਲੋਕਾ

ਏਕਮਨ੍ਤਣਾ ਭੂਤਾ ਪੌਲੰ ਨ ਹਤਾ ਭੋਜਨੰ ਪਾਨਞ੍ਚ ਨ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਾਮ ਇਿਤ ਸ਼ਪਥੇਨ ਬੱਧਾਃ ਸਨ੍ਤੋ ਘਾਤਕਾ ਇਵ
ਸੱਿਜਤਾ ਇਦਾਨੀਂ ਕੇਵਲੰ ਭਵਤੋ (ਅ)ਨੁਮਿਤਮ੍ ਅਪੇਕ੍ਸ਼਼ਨ੍ਤੇ|

ⅩⅫ ਯਾਿਮਮਾਂ ਕਥਾਂ ਤੰ ਿਨਵੇਿਦਤਵਾਨ੍ ਤਾਂ ਕਸ੍ਮੈਿਚਦਿਪ ਮਾ ਕਥਯੇਤਯ੍ੁਕ੍ਤਾ ਸਹਸਰ੍ਸੇਨਾਪਿਤਸ੍ਤੰ ਯੁਵਾਨੰ
ਿਵਸʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍|

ⅩⅩⅢਅਨਨ੍ਤਰੰ ਸਹਸਰ੍ਸੇਨਾਪਿਤ ਰ੍ਦੌ ਸ਼ਤਸੇਨਾਪਤੀ ਆਹੂਯੇਦਮ੍ਆਿਦਸ਼ਤ੍, ਯੁਵਾਂ ਰਾਤੌ ਪਰ੍ਹਰੈਕਾਵਿਸ਼ਸ਼਼੍ਟਾਯਾਂ
ਸਤਯ੍ਾਂ ਕੈਸਿਰਯਾਨਗਰੰ ਯਾਤੁੰ ਪਦਾਿਤਸੈਨਯ੍ਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਤੇ ਘੋਟਕਾਰੋਿਹਸੈਨਯ੍ਾਨਾਂ ਸਪ੍ਤਿਤੰ ਸ਼ਕ੍ਿਤਧਾਿਰਸੈਨਯ੍ਾਨਾਂ
ਦੇ ਸ਼ਤੇ ਚ ਜਨਾਨ੍ ਸੱਿਜਤਾਨ੍ ਕੁਰੁਤੰ|

ⅩⅩⅣ ਪੌਲਮ੍ ਆਰੋਹਿਯਤੁੰ ਫੀਿਲਕ੍ਸ਼਼ਾਿਧਪਤੇਃ ਸਮੀਪੰ ਿਨਰ੍ੱਿਵਘ੍ਨੰ ਨੇਤੁਞ੍ਚ ਵਾਹਨਾਿਨ ਸਮੁਪਸ੍ਥਾਪਯਤ|ੰ
ⅩⅩⅤ ਅਪਰੰ ਸ ਪਤੰ ਿਲਿਖਤਾ ਦੱਤਵਾਨ੍ ਤੱਿਲਿਖਤਮੇਤਤ੍,
ⅩⅩⅥ ਮਹਾਮਿਹਮਸ਼ਰ੍ੀਯੁਕ੍ਤਫੀਿਲਕ੍ਸ਼਼ਾਿਧਪਤਯੇ ਕ੍ਲੌਿਦਯਲੁਿਸ਼਼ਯਸਯ੍ ਨਮਸ੍ਕਾਰਃ|
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ⅩⅩⅦ ਿਯਹੂਦੀਯਲੋਕਾਃ ਪੂਰ੍ੱਵਮ੍ ਏਨੰ ਮਾਨਵੰ ਧʼਤਾ ਸਵ੍ਹਸ੍ਤੈ ਰਨ੍ਤੁਮ੍ ਉਦਯ੍ਤਾ ਏਤਸ੍ਿਮੰਨਨ੍ਤਰੇ ਸਸੈਨਯ੍ੋਹੰ
ਤਤੋਪਸ੍ਥਾਯ ਏਸ਼਼ ਜਨ ਰੋਮੀਯ ਇਿਤ ਿਵਜ੍ਞਾਯ ਤੰ ਰਕ੍ਿਸ਼਼ਤਵਾਨ੍|

ⅩⅩⅧ ਿਕੰਿਨਿਮੱਤੰ ਤੇ ਤਮਪਵਦਨ੍ਤੇ ਤੱਜ੍ਞਾਤੁੰ ਤੇਸ਼਼ਾ ਸਭਾਂ ਤਮਾਨਾਿਯਤਵਾਨ੍|
ⅩⅩⅨ ਤਤਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਯਾ ਿਵਰੁੱਧਯਾ ਕਯਾਚਨ ਕਥਯਾ ਸ(ੋਅ)ਪਵਾਿਦਤੋ(ਅ)ਭਵਤ੍, ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ

ਸ਼ʼਙ੍ਖਲਬਨ੍ਧਨਾਰੋ ਵਾ ਪਰ੍ਾਣਨਾਸ਼ਾਰੋ ਭਵਤੀਦʼਸ਼ਃ ਕੋਪਯ੍ਪਰਾਧੋ ਮਯਾਸਯ੍ ਨ ਦʼਸ਼਼੍ਟਃ|
ⅩⅩⅩ ਤਥਾਿਪ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਸਯ੍ਾਸਯ੍ ਵਧਾਰ੍ਥੰ ਿਯਹੂਦੀਯਾ ਘਾਤਕਾਇਵ ਸੱਿਜਤਾ ਏਤਾਂ ਵਾਰ੍ੱਤਾਂ ਸ਼ਤਾ ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼਼ਣਾਤ੍

ਤਵ ਸਮੀਪਮੇਨੰ ਪਰ੍ੇਿਸ਼਼ਤਵਾਨ੍ ਅਸਯ੍ਾਪਵਾਦਕਾਸ਼ਂ੍ਚ ਤਵ ਸਮੀਪੰ ਗਤਾਪਵਿਦਤੁਮ੍ ਆਜ੍ਞਾਪਯਮ੍| ਭਵਤਃ ਕੁਸ਼ਲੰ
ਭੂਯਾਤ੍|

ⅩⅩⅪ ਸੈਨਯ੍ਗਣ ਆਜ੍ਞਾਨੁਸਾਰੇਣ ਪੌਲੰ ਗʼਹੀਤਾ ਤਸਯ੍ਾਂ ਰਜਨਯ੍ਾਮ੍ ਆਨ੍ਿਤਪਾਿਤਨਗਰਮ੍ ਆਨਯਤ੍|
ⅩⅩⅫ ਪਰ(ੇਅ)ਹਿਨ ਤੇਨ ਸਹ ਯਾਤੁੰ ਘੋਟਕਾਰੂਢਸੈਨਯ੍ਗਣੰ ਸ੍ਥਾਪਿਯਤਾ ਪਰਾਵʼਤਯ੍ ਦੁਰ੍ਗੰ ਗਤਵਾਨ੍|
ⅩⅩⅩⅢ ਤਤਃ ਪਰੇ ਘੋਟਕਾਰੋਿਹਸੈਨਯ੍ਗਣਃ ਕੈਸਿਰਯਾਨਗਰਮ੍ ਉਪਸ੍ਥਾਯ ਤਤ੍ਪਤਮ੍ ਅਿਧਪਤੇਃ ਕਰੇ

ਸਮਰ੍ਪਯ੍ ਤਸਯ੍ ਸਮੀਪੇ ਪੌਲਮ੍ ਉਪਸ੍ਥਾਿਪਤਵਾਨ੍|
ⅩⅩⅩⅣ ਤਦਾਿਧਪਿਤਸ੍ਤਤ੍ਪਤੰ ਪਿਠਤਾ ਪʼਸ਼਼੍ਠਵਾਨ੍ ਏਸ਼਼ ਿਕਮ੍ਪਰ੍ਦੇਸ਼ੀਯੋ ਜਨਃ? ਸ ਿਕਿਲਿਕਯਾਪਰ੍ਦੇਸ਼ੀਯ ਏਕੋ

ਜਨ ਇਿਤ ਜ੍ਞਾਤਾ ਕਿਥਤਵਾਨ੍,
ⅩⅩⅩⅤ ਤਵਾਪਵਾਦਕਗਣ ਆਗਤੇ ਤਵ ਕਥਾਂ ਸ਼ਰ੍ੋਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ| ਹੇਰੋਦਾਜਗʼਹੇ ਤੰ ਸ੍ਥਾਪਿਯਤੁਮ੍ ਆਿਦਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍|

ⅩⅩⅣ
Ⅰ ਪਞ੍ਚਭਯ੍ੋ ਿਦਨੇਭਯ੍ਃ ਪਰੰ ਹਨਾਨੀਯਨਾਮਾ ਮਹਾਯਾਜਕੋ(ਅ)ਿਧਪਤੇਃ ਸਮਕ੍ਸ਼਼ੰ ਪੌਲਸਯ੍ ਪਰ੍ਾਿਤਕੂਲਯ੍ੇਨ

ਿਨਵੇਦਿਯਤੁੰ ਤਰ੍ਤੁੱਲਨਾਮਾਨੰ ਕਞ੍ਚਨ ਵਕ੍ਤਾਰੰ ਪਰ੍ਾਚੀਨਜਨਾਸ਼ਂ੍ਚ ਸਙ੍ਿਗਨਃ ਕʼਤਾ ਕੈਸਿਰਯਾਨਗਰਮ੍ਆਗੱਛਤ੍|
Ⅱਤਤਃ ਪੌਲੇ ਸਮਾਨੀਤੇ ਸਿਤ ਤਰ੍ਤੁੱਲਸ੍ਤਸਯ੍ਾਪਵਾਦਕਥਾਂ ਕਥਿਯਤੁਮ੍ਆਰਭਤ ਹੇ ਮਹਾਮਿਹਮਫੀਿਲਕ੍ਸ਼਼ ਭਵਤੋ

ਵਯਮ੍ ਅਿਤਿਨਰ੍ੱਿਵਘ੍ਨੰ ਕਾਲੰ ਯਾਪਯਾਮੋ ਭਵਤਃ ਪਿਰਣਾਮਦਰ੍ਿਸ਼ਤਯਾ ਏਤੱਦੇਸ਼ੀਯਾਨਾਂ ਬਹੂਿਨ ਮਙ੍ਗਲਾਿਨ
ਘਿਟਤਾਿਨ,

Ⅲ ਇਿਤ ਹੇਤੋ ਰਯਮਿਤਕʼਤਜ੍ਞਾਃ ਸਨ੍ਤਃ ਸਰ੍ੱਵਤ ਸਰ੍ੱਵਦਾ ਭਵਤੋ ਗੁਣਾਨ੍ ਗਾਯਮਃ|
Ⅳ ਿਕਨ੍ਤੁ ਬਹੁਿਭਃ ਕਥਾਿਭ ਰ੍ਭਵਨ੍ਤੰ ਯੇਨ ਨ ਿਵਰਞ੍ਜਯਾਿਮ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਿਵਨਯੇ ਭਵਾਨ੍ ਬਨੁਕਮ੍ਪਯ੍

ਮਦਲ੍ਪਕਥਾਂ ਸ਼ʼਣੋਤੁ|
Ⅴ ਏਸ਼਼ ਮਹਾਮਾਰੀਸਵ੍ਰੂਪੋ ਨਾਸਰਤੀਯਮਤਗਰ੍ਾਿਹਸੰਘਾਤਸਯ੍ ਮੁਖਯ੍ੋ ਭੂਤਾ ਸਰ੍ੱਵਦੇਸ਼ੇਸ਼਼ੁ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨਾਂ

ਰਾਜਦੋਹਾਚਰਣਪਰ੍ਵʼ◌ੱਿਤੰ ਜਨਯਤੀਤਯ੍ਸ੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਿਨਸ਼੍ਿਚਤੰ|
Ⅵ ਸ ਮਨ੍ਿਦਰਮਿਪ ਅਸ਼ੁਿਚ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਚੇਸ਼਼੍ਿਟਤਵਾਨ੍; ਇਿਤ ਕਾਰਣਾਦ੍ ਵਯਮ੍ ਏਨੰ ਧʼਤਾ ਸਵ੍ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਨੁਸਾਰੇਣ

ਿਵਚਾਰਿਯਤੁੰ ਪਰ੍ਾਵਰ੍ੱਤਾਮਿਹ;
Ⅶ ਿਕਨ੍ਤੁ ਲੁਿਸ਼਼ਯਃ ਸਹਸਰ੍ਸੇਨਾਪਿਤਰਾਗਤਯ੍ ਬਲਾਦ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਕਰੇਭਯ੍ ਏਨੰ ਗʼਹੀਤਾ
Ⅷ ਏਤਸਯ੍ਾਪਵਾਦਕਾਨ੍ ਭਵਤਃ ਸਮੀਪਮ੍ ਆਗਨ੍ਤੁਮ੍ ਆਜ੍ਞਾਪਯਤ੍| ਵਯੰ ਯਸ੍ਿਮਨ੍ ਤਮਪਵਾਦਾਮੋ ਭਵਤਾ

ਪਦਪਵਾਦਕਥਾਯਾਂ ਿਵਚਾਿਰਤਾਯਾਂ ਸਤਯ੍ਾਂ ਸਰ੍ੱਵੰ ਵʼ◌ੱਤਾਨ੍ਤੰ ਵੇਿਦਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਤੇ|
Ⅸ ਤਤੋ ਿਯਹੂਦੀਯਾ ਅਿਪ ਸਵ੍ੀਕʼਤਯ੍ ਕਿਥਤਵਨ੍ਤ ਏਸ਼਼ਾ ਕਥਾ ਪਰ੍ਮਾਣਮ੍|
Ⅹ ਅਿਧਪਤੌ ਕਥਾਂ ਕਥਿਯਤੁੰ ਪੌਲੰ ਪਰ੍ਤੀਙ੍ਿਗਤੰ ਕʼਤਵਿਤ ਸ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਭਵਾਨ੍ ਬਹੂਨ੍ ਵਤ੍ਸਰਾਨ੍ ਯਾਵਦ੍

ਏਤੱਦੇਸ਼ਸਯ੍ ਸ਼ਾਸਨੰ ਕਰੋਤੀਿਤ ਿਵਜ੍ਞਾਯ ਪਰ੍ਤਯ੍ੁੱਤਰੰ ਦਾਤੁਮ੍ ਅਕ੍ਸ਼਼ੋਭੋ(ਅ)ਭਵਮ੍|
Ⅺ ਅਦਯ੍ ਕੇਵਲੰ ਦਾਦਸ਼ ਿਦਨਾਿਨ ਯਾਤਾਿਨ, ਅਹਮ੍ ਆਰਾਧਨਾਂ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮਨਗਰੰ ਗਤਵਾਨ੍ ਏਸ਼਼ਾ

ਕਥਾ ਭਵਤਾ ਜ੍ਞਾਤੁੰ ਸ਼ਕਯ੍ਤੇ;
Ⅻ ਿਕਨ੍ਿਤਭੇ ਮਾਂ ਮਧਯ੍ੇਮਨ੍ਿਦਰੰ ਕੇਨਾਿਪ ਸਹ ਿਵਤਣ੍ਡਾਂ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਤੰ ਕੁਤਾਿਪ ਭਜਨਭਵਨੇ ਨਗਰੇ ਵਾ ਲੋਕਾਨ੍

ਕੁਪਰ੍ਵʼ◌ੱਿਤੰ ਜਨਯਨ੍ਤੁੰ ਨ ਦʼਸ਼਼੍ਟਵਨ੍ਤਃ|
ⅩⅢ ਇਦਾਨੀਂ ਯਸ੍ਿਮਨ੍ ਯਸ੍ਿਮਨ੍ ਮਾਮ੍ ਅਪਵਦਨ੍ਤੇ ਤਸਯ੍ ਿਕਮਿਪ ਪਰ੍ਮਾਣੰ ਦਾਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨੁਵਨ੍ਿਤ|
ⅩⅣ ਿਕਨ੍ਤੁ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਕਯ੍ਗਰ੍ਨ੍ਥੇ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਗਰ੍ਨ੍ਥੇ ਚ ਯਾ ਯਾ ਕਥਾ ਿਲਿਖਤਾਸ੍ਤੇ ਤਾਸੁ ਸਰ੍ੱਵਾਸੁ ਿਵਸ਼ਵ੍ਸਯ੍

ਯਨ੍ਮਤਮ੍ ਇਮੇ ਿਵਧਰ੍ੰਮੰ ਜਾਨਨ੍ਿਤ ਤਨ੍ਮਤਾਨੁਸਾਰੇਣਾਹੰ ਿਨਜਿਪਤʼਪੁਰੁਸ਼਼ਾਣਾਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਮ੍ ਆਰਾਧਯਾਮੀਤਯ੍ਹੰ
ਭਵਤਃ ਸਮਕ੍ਸ਼਼ਮ੍ ਅਙ੍ਗੀਕਰੋਿਮ|
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ⅩⅤ ਧਾਰ੍ੰਿਮਕਾਣਾਮ੍ ਅਧਾਰ੍ੰਿਮਕਾਣਾਞ੍ਚ ਪਰ੍ਮੀਤਲੋਕਾਨਾਮੇਵੋੱਥਾਨੰ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਤੀਿਤ ਕਥਾਿਮਮੇ ਸਵ੍ੀਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਿਤ
ਤਥਾਹਮਿਪ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੇ ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਸ਼ਾਂ ਕਰੋਿਮ;

ⅩⅥ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਮਾਨਵਾਨਾਞ੍ਚ ਸਮੀਪੇ ਯਥਾ ਿਨਰ੍ਦੋਸ਼਼ੋ ਭਵਾਿਮ ਤਦਰ੍ਥੰ ਸਤਤੰ ਯਤ੍ਨਵਾਨ੍ ਅਸ੍ਿਮ|
ⅩⅦ ਬਹੁਸ਼਼ੁ ਵਤ੍ਸਰੇਸ਼਼ੁ ਗਤੇਸ਼਼ੁ ਸਵ੍ਦੇਸ਼ੀਯਲੋਕਾਨਾਂ ਿਨਿਮੱਤੰ ਦਾਨੀਯਦਵਯ੍ਾਿਣ ਨੈਵੇਦਯ੍ਾਿਨ ਚ ਸਮਾਦਾਯ

ਪੁਨਰਾਗਮਨੰ ਕʼਤਵਾਨ੍|
ⅩⅧ ਤਤੋਹੰ ਸ਼ੁਿਚ ਰ੍ਭੂਤਾ ਲੋਕਾਨਾਂ ਸਮਾਗਮੰ ਕਲਹੰ ਵਾ ਨ ਕਾਿਰਤਵਾਨ੍ ਤਥਾਪਯ੍ਾਿਸ਼ਯਾਦੇਸ਼ੀਯਾਃ ਿਕਯਨ੍ਤੋ

ਿਯਹੁਦੀਯਲੋਕਾ ਮਧਯ੍ੇਮਨ੍ਿਦਰੰ ਮਾਂ ਧʼਤਵਨ੍ਤਃ|
ⅩⅨ ਮਮੋਪਿਰ ਯਿਦ ਕਾਿਚਦਪਵਾਦਕਥਾਸ੍ਿਤ ਤਿਰ ਭਵਤਃ ਸਮੀਪਮ੍ ਉਪਸ੍ਥਾਯ ਤੇਸ਼਼ਾਮੇਵ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਦਾਨਮ੍

ਉਿਚਤਮ੍|
ⅩⅩ ਨਚੇਤ੍ ਪੂਰ੍ੱਵੇ ਮਹਾਸਭਾਸ੍ਥਾਨਾਂ ਲੋਕਾਨਾਂ ਸੰਿਨਧੌ ਮਮ ਦਣ੍ਡਾਯਮਾਨਤਸਮਯੇ, ਅਹਮਦਯ੍ ਮʼਤਾਨਾਮੁੱਥਾਨੇ

ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ ਿਰਚਾਿਰਤੋਸ੍ਿਮ,
ⅩⅪ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਿਤਸ਼਼੍ਠੰਨਹੰ ਯਾਿਮਮਾਂ ਕਥਾਮੁੱਚੈਃ ਸਵ੍ਰੇਣ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਤਦਨਯ੍ੋ ਮਮ ਕੋਿਪ ਦੋਸ਼਼ੋ(ਅ)ਲਭਯ੍ਤ ਨ

ਵੇਿਤ ਵਰਮ੍ ਏਤੇ ਸਮੁਪਸ੍ਿਥਤਲੋਕਾ ਵਦਨ੍ਤ|ੁ
ⅩⅫ ਤਦਾ ਫੀਿਲਕ੍ਸ਼਼ ਏਤਾਂ ਕਥਾਂ ਸ਼ਤਾ ਤਨ੍ਮਤਸਯ੍ ਿਵਸ਼ੇਸ਼਼ਵʼ◌ੱਤਾਨ੍ਤੰ ਿਵਜ੍ਞਾਤੁੰ ਿਵਚਾਰੰ ਸ੍ਥਿਗਤੰ ਕʼਤਾ

ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਲੁਿਸ਼਼ਯੇ ਸਹਸਰ੍ਸੇਨਾਪਤੌ ਸਮਾਯਾਤੇ ਸਿਤ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਿਵਚਾਰਮ੍ ਅਹੰ ਿਨਸ਼਼੍ਪਾਦਿਯਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ|
ⅩⅩⅢ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਬਨ੍ਧਨੰ ਿਵਨਾ ਪੌਲੰ ਰਕ੍ਿਸ਼਼ਤੁੰ ਤਸਯ੍ ਸੇਵਨਾਯ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ਕਰਣਾਯ ਵਾ

ਤਦੀਯਾਤ੍ਮੀਯਬਨ੍ਧੁਜਨਾਨ੍ ਨ ਵਾਰਿਯਤੁਞ੍ਚ ਸ਼ਮਸੇਨਾਪਿਤਮ੍ ਆਿਦਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍|
ⅩⅩⅣ ਅਲ੍ਪਿਦਨਾਤ੍ ਪਰੰ ਫੀਿਲਕ੍ਸ਼਼ੋ(ਅ)ਿਧਪਿਤ ਰ੍ਦਿਸ਼਼ੱਲਾਨਾਮ੍ਨਾ ਿਯਹੂਦੀਯਯਾ ਸਵ੍ਭਾਰ੍ੱਯਯਾ ਸਹਾਗਤਯ੍

ਪੌਲਮਾਹੂਯ ਤਸਯ੍ ਮੁਖਾਤ੍ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਧਰ੍ੰਮਸਯ੍ ਵʼ◌ੱਤਾਨ੍ਤਮ੍ ਅਸ਼ਰ੍ੌਸ਼਼ੀਤ੍|
ⅩⅩⅤ ਪੌਲੇਨ ਨਯ੍ਾਯਸਯ੍ ਪਿਰਿਮਤਭੋਗਸਯ੍ ਚਰਮਿਵਚਾਰਸਯ੍ ਚ ਕਥਾਯਾਂ ਕਿਥਤਾਯਾਂ ਸਤਯ੍ਾਂ ਫੀਿਲਕ੍ਸ਼਼ਃ

ਕਮ੍ਪਮਾਨਃ ਸਨ੍ ਵਯ੍ਾਹਰਦ੍ ਇਦਾਨੀਂ ਯਾਿਹ, ਅਹਮ੍ ਅਵਕਾਸ਼ੰ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ ਤਾਮ੍ ਆਹੂਸਯ੍ਾਿਮ|
ⅩⅩⅥ ਮੁਕ੍ਿਤਪਰ੍ਪ੍ਤਯ੍ਰ੍ਥੰ ਪੌਲੇਨ ਮਹਯ੍ੰ ਮੁਦਾਦਾਸਯ੍ਨ੍ਤੇ ਇਿਤ ਪਤਯ੍ਾਸ਼ਾਂ ਕʼਤਾ ਸ ਪੁਨਃ ਪੁਨਸ੍ਤਮਾਹੂਯ ਤੇਨ

ਸਾਕੰ ਕਥੋਪਕਥਨੰ ਕʼਤਵਾਨ੍|
ⅩⅩⅦ ਿਕਨ੍ਤੁ ਵਤ੍ਸਰਦਯਾਤ੍ ਪਰੰ ਪਰ੍ਿਕਯਫੀਸ਼਼੍ਟ ਫਾਿਲਕ੍ਸ਼਼ਸਯ੍ ਪਦੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤੇ ਸਿਤ ਫੀਿਲਕ੍ਸ਼਼ੋ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨ੍

ਸਨ੍ਤੁਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ ਿਚਕੀਰ੍ਸ਼਼ਨ੍ ਪੌਲੰ ਬੱਧੰ ਸੰਸ੍ਥਾਪਯ੍ ਗਤਵਾਨ੍|

ⅩⅩⅤ
Ⅰ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਫੀਸ਼਼੍ਟੋ ਿਨਜਰਾਜਯ੍ਮ੍ ਆਗਤਯ੍ ਿਦਨਤਯਾਤ੍ ਪਰੰ ਕੈਸਿਰਯਾਤੋ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ਨਗਰਮ੍ ਆਗਮਤ੍|
Ⅱ ਤਦਾ ਮਹਾਯਾਜਕੋ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨਾਂ ਪਰ੍ਧਾਨਲੋਕਾਸ਼੍ਚ ਤਸਯ੍ ਸਮਕ੍ਸ਼਼ੰ ਪੌਲਮ੍ ਅਪਾਵਦਨ੍ਤ|
Ⅲ ਭਵਾਨ੍ ਤੰ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮਮ੍ ਆਨੇਤੁਮ੍ ਆਜ੍ਞਾਪਯਿਤਿਤ ਿਵਨੀਯ ਤੇ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਅਨੁਗਰ੍ਹੰ ਵਾਞ੍ਿਛਤਵਨ੍ਤਃ|
Ⅳ ਯਤਃ ਪਿਥਮਧਯ੍ੇ ਗੋਪਨੇਨ ਪੌਲੰ ਹਨ੍ਤੁੰ ਤੈ ਰ੍ਘਾਤਕਾ ਿਨਯੁਕ੍ਤਾਃ| ਫੀਸ਼਼੍ਟ ਉੱਤਰੰ ਦੱਤਵਾਨ੍ ਪੌਲਃ

ਕੈਸਿਰਯਾਯਾਂ ਸ੍ਥਾਸਯ੍ਿਤ ਪੁਨਰਲ੍ਪਿਦਨਾਤ੍ ਪਰਮ੍ ਅਹੰ ਤਤ ਯਾਸਯ੍ਾਿਮ|
Ⅴ ਤਤਸ੍ਤਸਯ੍ ਮਾਨੁਸ਼਼ਸਯ੍ ਯਿਦ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਅਪਰਾਧਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਤਿਰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਯੇ ਸ਼ਕ੍ਨੁਵਨ੍ਿਤ ਤੇ ਮਯਾ ਸਹ

ਤਤ ਗਤਾ ਤਮਪਵਦਨ੍ਤੁ ਸ ਏਤਾਂ ਕਥਾਂ ਕਿਥਤਵਾਨ੍|
Ⅵ ਦਸ਼ਿਦਵਸੇਭਯ੍ੋ(ਅ)ਿਧਕੰ ਿਵਲਮ੍ਬਯ੍ ਫੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਕੈਸਿਰਯਾਨਗਰੰ ਗਤਾ ਪਰਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਦਵਸੇ

ਿਵਚਾਰਾਸਨ ਉਪਿਦਸ਼ਯ੍ ਪੌਲਮ੍ ਆਨੇਤੁਮ੍ ਆਜ੍ਞਾਪਯਤ੍|
Ⅶਪੌਲੇ ਸਮੁਪਸ੍ਿਥਤੇ ਸਿਤ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ਨਗਰਾਦ੍ ਆਗਤਾ ਿਯਹੂਦੀਯਲੋਕਾਸ੍ਤੰ ਚਤੁਰ੍ਿਦਿਸ਼ ਸੰਵੇਸ਼਼੍ਟਯ੍ ਤਸਯ੍

ਿਵਰੁੱਧੰ ਬਹੂਨ੍ ਮਹਾਦੋਸ਼਼ਾਨ੍ ਉੱਥਾਿਪਤਵਨ੍ਤਃ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਿਕਮਿਪ ਪਰ੍ਮਾਣੰ ਦਾਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨੁਵਨ੍ਤਃ|
Ⅷ ਤਤਃ ਪੌਲਃ ਸਵ੍ਸ੍ਿਮਨ੍ ਉੱਤਰਿਮਦਮ੍ ਉਿਦਤਵਾਨ੍, ਿਯਹੂਦੀਯਾਨਾਂ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਯਾ ਮਨ੍ਿਦਰਸਯ੍ ਕੈਸਰਸਯ੍

ਵਾ ਪਰ੍ਿਤਕੂਲੰ ਿਕਮਿਪ ਕਰ੍ੰਮ ਨਾਹੰ ਕʼਤਵਾਨ੍|
Ⅸ ਿਕਨ੍ਤੁ ਫੀਸ਼਼੍ਟੋ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨ੍ ਸਨ੍ਤੁਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ ਕਰ੍ੱਤੁਮ੍ ਅਿਭਲਸ਼਼ਨ੍ ਪੌਲਮ੍ ਅਭਾਸ਼਼ਤ ਤੰ ਿਕੰ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮੰ

ਗਤਾਸ੍ਿਮਨ੍ ਅਿਭਯੋਗੇ ਮਮ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਦ੍ ਿਵਚਾਿਰਤੋ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਸ?
Ⅹ ਤਤਃ ਪੌਲ ਉੱਤਰੰ ਪਰ੍ੋਕ੍ਤਵਾਨ੍, ਯਤ ਮਮ ਿਵਚਾਰੋ ਭਿਵਤੁੰ ਯੋਗਯ੍ਃ ਕੈਸਰਸਯ੍ ਤਤ ਿਵਚਾਰਾਸਨ ਏਵ

ਸਮੁਪਸ੍ਿਥਤੋਸ੍ਿਮ; ਅਹੰ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨਾਂ ਕਾਮਿਪ ਹਾਿਨੰ ਨਾਕਾਰ੍ਸ਼਼ਮ੍ ਇਿਤ ਭਵਾਨ੍ ਯਥਾਰ੍ਥਤੋ ਿਵਜਾਨਾਿਤ|
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Ⅺ ਕਞ੍ਿਚਦਪਰਾਧੰ ਿਕਞ੍ਚਨ ਵਧਾਰੰ ਕਰ੍ੰਮ ਵਾ ਯਦਯ੍ਹਮ੍ ਅਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ੰ ਤਿਰ ਪਰ੍ਾਣਹਨਨਦਣ੍ਡਮਿਪ ਭੋਕ੍ਤੁਮ੍
ਉਦਯ੍ਤੋ(ਅ)ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍,ੰ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੇ ਮਮ ਸਮਪਵਾਦੰ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਿਤ ਸ ਯਿਦ ਕਲ੍ਿਪਤਮਾਤੋ ਭਵਿਤ ਤਿਰ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਕਰੇਸ਼਼ੁ ਮਾਂ
ਸਮਰ੍ਪਿਯਤੁੰ ਕਸਯ੍ਾਪਯ੍ਿਧਕਾਰੋ ਨਾਸ੍ਿਤ, ਕੈਸਰਸਯ੍ ਿਨਕਟੇ ਮਮ ਿਵਚਾਰੋ ਭਵਤੁ|

Ⅻ ਤਦਾ ਫੀਸ਼਼੍ਟੋ ਮਨ੍ਿਤਿਭਃ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਸੰਮਨ੍ਤਯ੍ ਪੌਲਾਯ ਕਿਥਤਵਾਨ੍, ਕੈਸਰਸਯ੍ ਿਨਕਟੇ ਿਕੰ ਤਵ ਿਵਚਾਰੋ
ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ? ਕੈਸਰਸਯ੍ ਸਮੀਪੰ ਗਿਮਸ਼਼ਯ੍ਿਸ|

ⅩⅢ ਿਕਯੱਿਦਨੇਭਯ੍ਃ ਪਰਮ੍ ਆਿਗਰ੍ੱਪਰਾਜਾ ਬਰ੍ਣੀਕੀ ਚ ਫੀਸ਼਼੍ਟੰ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਕੈਸਿਰਯਾਨਗਰਮ੍
ਆਗਤਵਨ੍ਤੌ|

ⅩⅣ ਤਦਾ ਤੌ ਬਹੁਿਦਨਾਿਨ ਤਤ ਸ੍ਿਥਤੌ ਤਤਃ ਫੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਤੰ ਰਾਜਾਨੰ ਪੌਲਸਯ੍ ਕਥਾਂ ਿਵਜ੍ਞਾਪਯ੍ ਕਥਿਯਤੁਮ੍
ਆਰਭਤ ਪੌਲਨਾਮਾਨਮ੍ ਏਕੰ ਬਨ੍ਿਦ ਫੀਿਲਕ੍ਸ਼਼ੋ ਬੱਧੰ ਸੰਸ੍ਥਾਪਯ੍ ਗਤਵਾਨ੍|

ⅩⅤ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਿਮ ਮਮ ਸ੍ਿਥਿਤਕਾਲੇ ਮਹਾਯਾਜਕੋ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨਾਂ ਪਰ੍ਾਚੀਨਲੋਕਾਸ਼੍ਚ ਤਮ੍ ਅਪੋਦਯ੍ ਤਮ੍ਪਰ੍ਿਤ
ਦਣ੍ਡਾਜ੍ਞਾਂ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯਨ੍ਤ|

ⅩⅥ ਤਤੋਹਮ੍ ਇਤਯ੍ੁੱਤਰਮ੍ ਅਵਦੰ ਯਾਵਦ੍ ਅਪੋਿਦਤੋ ਜਨਃ ਸਵ੍ਾਪਵਾਦਕਾਨ੍ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ ਕʼਤਾ ਸਵ੍ਸ੍ਿਮਨ੍
ਯ(ੋਅ)ਪਰਾਧ ਆਰੋਿਪਤਸ੍ਤਸਯ੍ ਪਰ੍ਤਯ੍ੁੱਤਰੰ ਦਾਤੁੰ ਸੁਯੋਗੰ ਨ ਪਰ੍ਾਪ੍ਨਿਤ, ਤਾਵਤ੍ਕਾਲੰ ਕਸਯ੍ਾਿਪ ਮਾਨੁਸ਼਼ਸਯ੍
ਪਰ੍ਾਣਨਾਸ਼ਾਜ੍ਞਾਪਨੰ ਰੋਿਮਲੋਕਾਨਾਂ ਰੀਿਤ ਰ੍ਨਿਹ|

ⅩⅦ ਤਤਸ੍ਤੇਸ਼਼ਵ੍ਤਾਗਤੇਸ਼਼ੁ ਪਰਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਦਵਸੇ(ਅ)ਹਮ੍ ਅਿਵਲਮ੍ਬੰ ਿਵਚਾਰਾਸਨ ਉਪਿਵਸ਼ਯ੍ ਤੰ ਮਾਨੁਸ਼਼ਮ੍
ਆਨੇਤੁਮ੍ ਆਜ੍ਞਾਪਯਮ੍|

ⅩⅧ ਤਦਨਨ੍ਤਰੰ ਤਸਯ੍ਾਪਵਾਦਕਾ ਉਪਸ੍ਥਾਯ ਯਾਦʼਸ਼ਮ੍ ਅਹੰ ਿਚਨ੍ਿਤਤਵਾਨ੍ ਤਾਦʼਸ਼ੰ ਕਞ੍ਚਨ ਮਹਾਪਵਾਦੰ
ਨੱਥਾਪਯ੍

ⅩⅨ ਸਵ੍ੇਸ਼਼ਾਂ ਮਤੇ ਤਥਾ ਪੌਲੋ ਯੰ ਸਜੀਵੰ ਵਦਿਤ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਯੀਸ਼ੁਨਾਮਿਨ ਮʼਤਜਨੇ ਚ ਤਸਯ੍ ਿਵਰੁੱਧੰ ਕਿਥਤਵਨ੍ਤਃ|
ⅩⅩ ਤਤੋਹੰ ਤਾਦʼਿਗਵ੍ਚਾਰੇ ਸੰਸ਼ਯਾਨਃ ਸਨ੍ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਤੰ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮੰ ਗਤਾ ਿਕੰ ਤਤ ਿਵਚਾਿਰਤੋ ਭਿਵਤੁਮ੍

ਇੱਛਿਸ?
ⅩⅪਤਦਾ ਪੌਲੋ ਮਹਾਰਾਜਸਯ੍ ਿਨਕਟੇ ਿਵਚਾਿਰਤੋ ਭਿਵਤੁੰ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯਤ, ਤਸ੍ਮਾਦ੍ਯਾਵਤ੍ਕਾਲੰ ਤੰ ਕੈਸਰਸਯ੍ਸਮੀਪੰ

ਪਰ੍ੇਸ਼਼ਿਯਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨਿਮ ਤਾਵਤ੍ਕਾਲੰ ਤਮਤ ਸ੍ਥਾਪਿਯਤੁਮ੍ ਆਿਦਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍|
ⅩⅫਤਤਆਿਗਰ੍ੱਪਃ ਫੀਸ਼਼੍ਟਮ੍ ਉਕ੍ਤਵਾਨ੍,ਅਹਮਿਪ ਤਸਯ੍ ਮਾਨੁਸ਼਼ਸਯ੍ ਕਥਾਂ ਸ਼ਰ੍ੋਤੁਮ੍ ਅਿਭਲਸ਼਼ਾਿਮ| ਤਦਾ ਫੀਸ਼਼੍ਟੋ

ਵਯ੍ਾਹਰਤ੍ ਸ਼ਵ੍ਸ੍ਤਦੀਯਾਂ ਕਥਾਂ ਤੰ ਸ਼ਰ੍ੋਸ਼਼ਯ੍ਿਸ|
ⅩⅩⅢ ਪਰਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਦਵਸੇ ਆਿਗਰ੍ੱਪੋ ਬਰ੍ਣੀਕੀ ਚ ਮਹਾਸਮਾਗਮੰ ਕʼਤਾ ਪਰ੍ਧਾਨਵਾਿਹਨੀਪਿਤਿਭ

ਰ੍ਨਗਰਸ੍ਥਪਰ੍ਧਾਨਲੋਕੈਸ਼੍ਚ ਸਹ ਿਮਿਲਤਾ ਰਾਜਗʼਹਮਾਗਤਯ੍ ਸਮੁਪਸ੍ਿਥਤੌ ਤਦਾ ਫੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ਾਜ੍ਞਯਾ ਪੌਲ
ਆਨੀਤੋ(ਅ)ਭਵਤ੍|

ⅩⅩⅣ ਤਦਾ ਫੀਸ਼਼੍ਟਃ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਹੇ ਰਾਜਨ੍ ਆਿਗਰ੍ੱਪ ਹੇ ਉਪਸ੍ਿਥਤਾਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਲੋਕਾ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ਨਗਰੇ
ਿਯਹੂਦੀਯਲੋਕਸਮੂਹੋ ਯਸ੍ਿਮਨ੍ ਮਾਨੁਸ਼਼ੇ ਮਮ ਸਮੀਪੇ ਿਨਵੇਦਨੰ ਕʼਤਾ ਪਰ੍ੋੱਚੈਃ ਕਥਾਿਮਮਾਂ ਕਿਥਤਵਾਨ੍
ਪੁਨਰਲ੍ਪਕਾਲਮਿਪ ਤਸਯ੍ ਜੀਵਨੰ ਨਿਚਤੰ ਤਮੇਤੰ ਮਾਨੁਸ਼਼ੰ ਪਸ਼ਯ੍ਤ|

ⅩⅩⅤ ਿਕਨ੍ਤੇਸ਼਼ ਜਨਃ ਪਰ੍ਾਣਨਾਸ਼ਰੰ ਿਕਮਿਪ ਕਰ੍ੰਮ ਨ ਕʼਤਵਾਨ੍ ਇਤਯ੍ਜਾਨਾਂ ਤਥਾਿਪ ਸ ਮਹਾਰਾਜਸਯ੍ ਸੰਿਨਧੌ
ਿਵਚਾਿਰਤੋ ਭਿਵਤੁੰ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯਤ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤਸਯ੍ ਸਮੀਪੰ ਤੰ ਪਰ੍ੇਸ਼਼ਿਯਤੁੰ ਮਿਤਮਕਰਵਮ੍|

ⅩⅩⅥ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ਼ਰ੍ੀਯੁਕ੍ਤਸਯ੍ ਸਮੀਪਮ੍ ਏਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਕੰ ਲੇਖਨੀਯਮ੍ ਇਤਯ੍ਸਯ੍ ਕਸਯ੍ਿਚਨ੍ ਿਨਰ੍ਣਯਸਯ੍ ਨ
ਜਾਤਤਾਦ੍ ਏਤਸਯ੍ ਿਵਚਾਰੇ ਸਿਤ ਯਥਾਹੰ ਲੇਿਖਤੁੰ ਿਕਞ੍ਚਨ ਿਨਸ਼੍ਿਚਤੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਨਿਮ ਤਦਰ੍ਥੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸਮਕ੍ਸ਼਼ੰ
ਿਵਸ਼ੇਸ਼਼ਤੋ ਹੇ ਆਿਗਰ੍ੱਪਰਾਜ ਭਵਤਃ ਸਮਕ੍ਸ਼਼ਮ੍ ਏਤਮ੍ ਆਨਯ|ੇ

ⅩⅩⅦ ਯਤੋ ਬਨ੍ਿਦਪਰ੍ੇਸ਼਼ਣਸਮਯੇ ਤਸਯ੍ਾਿਭਯੋਗਸਯ੍ ਿਕਞ੍ਿਚਦਲੇਖਨਮ੍ ਅਹਮ੍ ਅਯੁਕ੍ਤੰ ਜਾਨਾਿਮ|

ⅩⅩⅥ
Ⅰ ਤਤ ਆਿਗਰ੍ੱਪਃ ਪੌਲਮ੍ ਅਵਾਦੀਤ੍, ਿਨਜਾਂ ਕਥਾਂ ਕਥਿਯਤੁੰ ਤੁਭਯ੍ਮ੍ ਅਨੁਮਿਤ ਰ੍ਦੀਯਤੇ| ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਪੌਲਃ ਕਰੰ

ਪਰ੍ਸਾਰ੍ੱਯ ਸਵ੍ਸ੍ਿਮਨ੍ ਉੱਤਰਮ੍ ਅਵਾਦੀਤ੍|
Ⅱ ਹੇ ਆਿਗਰ੍ੱਪਰਾਜ ਯਤ੍ਕਾਰਣਾਦਹੰ ਿਯਹੂਦੀਯੈਰਪਵਾਿਦਤੋ (ਅ)ਭਵੰ ਤਸਯ੍ ਵʼ◌ੱਤਾਨ੍ਤਮ੍ ਅਦਯ੍ ਭਵਤਃ

ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਨ੍ ਿਨਵੇਦਿਯਤੁਮਨੁਮਤੋਹਮ੍ ਇਦੰ ਸਵ੍ੀਯੰ ਪਰਮੰ ਭਾਗਯ੍ੰ ਮਨਯ੍ੇ;
Ⅲ ਯਤੋ ਿਯਹੂਦੀਯਲੋਕਾਨਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਯਾ ਯਾ ਰੀਿਤਃ ਸੂਕ੍ਸ਼਼੍ਮਿਵਚਾਰਾਸ਼੍ਚ ਸਨ੍ਿਤ ਤੇਸ਼਼ੁ ਭਵਾਨ੍ ਿਵਜ੍ਞਤਮਃ;

ਅਤਏਵ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯੇ ਧੈਰ੍ੱਯਮਵਲਮ੍ਬਯ੍ ਮਮ ਿਨਵੇਦਨੰ ਸ਼ʼਣੋਤ|ੁ
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Ⅳ ਅਹੰ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ਨਗਰੇ ਸਵ੍ਦੇਸ਼ੀਯਲੋਕਾਨਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ ਆ ਯੌਵਨਕਾਲਾਦ੍ ਯਦਪਮ੍ ਆਚਿਰਤਵਾਨ੍
ਤਦ੍ ਿਯਹੂਦੀਯਲੋਕਾਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਿਵਦਨ੍ਿਤ|

Ⅴ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਸਰ੍ੱਵੇਭਯ੍ਃ ਸ਼ੁੱਧਤਮੰ ਯਤ੍ ਿਫਰੂਸ਼ੀਯਮਤੰ ਤਦਵਲਮ੍ਬੀ ਭੂਤਾਹੰ ਕਾਲੰ ਯਾਿਪਤਵਾਨ੍ ਯੇ ਜਨਾ ਆ
ਬਾਲਯ੍ਕਾਲਾਨ੍ ਮਾਂ ਜਾਨਾਨ੍ਿਤ ਤੇ ਏਤਾਦʼਸ਼ੰ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ ਯਿਦ ਦਦਾਿਤ ਤਿਰ ਦਾਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨੁਵਨ੍ਿਤ|

Ⅵ ਿਕਨ੍ਤੁ ਹੇ ਆਿਗਰ੍ੱਪਰਾਜ ਈਸ਼ਵ੍ਰ(ੋਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਪੂਰ੍ੱਵਪੁਰੁਸ਼਼ਾਣਾਂ ਿਨਕਟੇ ਯਦ੍ ਅਙ੍ਗੀਕʼਤਵਾਨ੍ ਤਸਯ੍
ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਸ਼ਾਹੇਤੋਰਹਮ੍ ਇਦਾਨੀਂ ਿਵਚਾਰਸ੍ਥਾਨੇ ਦਣ੍ਡਾਯਮਾਨਸ੍ਿਮ|

Ⅶ ਤਸਯ੍ਾਙ੍ਗੀਕਾਰਸਯ੍ ਫਲੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤੁਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਦਾਦਸ਼ਵੰਸ਼ਾ ਿਦਵਾਿਨਸ਼ੰ ਮਹਾਯਤ੍ਨਾਦ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸੇਵਨੰ ਕʼਤਾ
ਯਾਂ ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਸ਼ਾਂ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਿਤ ਤਸਯ੍ਾਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਸ਼ਾਯਾ ਹੇਤੋਰਹੰ ਿਯਹੂਦੀਯੈਰਪਵਾਿਦਤੋ(ਅ)ਭਵਮ੍|

Ⅷ ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ ਮʼਤਾਨ੍ ਉੱਥਾਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਤੀਿਤ ਵਾਕਯ੍ੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਿਨਕਟ(ੇਅ)ਸਮ੍ਭਵੰ ਕੁਤੋ ਭਵੇਤ੍?
Ⅸ ਨਾਸਰਤੀਯਯੀਸ਼ੋ ਰ੍ਨਾਮ੍ਨ ਿਵਰੁੱਧੰ ਨਾਨਾਪਰ੍ਕਾਰਪਰ੍ਿਤਕੂਲਾਚਰਣਮ੍ ਉਿਚਤਮ੍ ਇਤਯ੍ਹੰ ਮਨਿਸ ਯਥਾਰ੍ਥੰ

ਿਵਜ੍ਞਾਯ
Ⅹ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮਨਗਰੇ ਤਦਕਰਵੰ ਫਲਤਃ ਪਰ੍ਧਾਨਯਾਜਕਸਯ੍ ਿਨਕਟਾਤ੍ ਕ੍ਸ਼਼ਮਤਾਂ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ ਬਹੂਨ੍ ਪਿਵਤਲੋਕਾਨ੍

ਕਾਰਾਯਾਂ ਬੱਧਵਾਨ੍ ਿਵਸ਼ੇਸ਼਼ਤਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਹਨਨਸਮਯੇ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਿਵਰੁੱਧਾਂ ਿਨਜਾਂ ਸੰਮਿਤੰ ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਤਵਾਨ੍|
Ⅺਵਾਰੰ ਵਾਰੰ ਭਜਨਭਵਨੇਸ਼਼ੁ ਤੇਭਯ੍ੋ ਦਣ੍ਡੰ ਪਰ੍ਦੱਤਵਾਨ੍ ਬਲਾਤ੍ ਤੰ ਧਰ੍ੰਮੰ ਿਨਨ੍ਦਿਯਤਵਾਸ਼ਂ੍ਚ ਪੁਨਸ਼੍ਚ ਤਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ

ਮਹਾ ੋਧਾਦ੍ ਉਨ੍ਮੱਤਃ ਸਨ੍ ਿਵਦੇਸ਼ੀਯਨਗਰਾਿਣ ਯਾਵਤ੍ ਤਾਨ੍ ਤਾਿਡਤਵਾਨ੍|
Ⅻ ਇੱਥੰ ਪਰ੍ਧਾਨਯਾਜਕਸਯ੍ ਸਮੀਪਾਤ੍ ਸ਼ਕ੍ਿਤਮ੍ ਆਜ੍ਞਾਪਤਞ੍ਚ ਲਬ੍ਧਵ੍ਾ ਦੰਮੇਸ਼਼ਕ੍ਨਗਰੰ ਗਤਵਾਨ੍|
ⅩⅢ ਤਦਾਹੰ ਹੇ ਰਾਜਨ੍ ਮਾਰ੍ਗਮਧਯ੍ੇ ਮਧਯ੍ਾਹ੍ਨਕਾਲੇ ਮਮ ਮਦੀਯਸਙ੍ਿਗਨਾਂ ਲੋਕਾਨਾਞ੍ਚ ਚਤਸʼਸ਼਼ੁ ਿਦਕ੍ਸ਼਼ੁ

ਗਗਣਾਤ੍ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਮਾਨਾਂ ਭਾਸ੍ਕਰਤੋਿਪ ਤੇਜਸਵ੍ਤੀਂ ਦੀਪ੍ਿਤੰ ਦʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍|
ⅩⅣ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਅਸ੍ਮਾਸੁ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ੁ ਭੂਮੌ ਪਿਤਤੇਸ਼਼ੁ ਸਤ੍ਸੁ ਹੇ ਸ਼ੌਲ ਹੈ ਸ਼ੌਲ ਕੁਤੋ ਮਾਂ ਤਾਡਯਿਸ? ਕਣ੍ਟਕਾਨਾਂ ਮੁਖੇ

ਪਾਦਾਹਨਨੰ ਤਵ ਦੁਃਸਾਧਯ੍ਮ੍ ਇਬਰ੍ੀਯਭਾਸ਼਼ਯਾ ਗਿਦਤ ਏਤਾਦʼਸ਼ ਏਕਃ ਸ਼ਬ੍ਦੋ ਮਯਾ ਸ਼ਤਃ|
ⅩⅤ ਤਦਾਹੰ ਪʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍ ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ ਕੋ ਭਵਾਨ੍? ਤਤਃ ਸ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਯੰ ਯੀਸ਼ੁੰ ਤੰ ਤਾਡਯਿਸ ਸੋਹ,ੰ
ⅩⅥ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸਮੁੱਿਤਸ਼਼੍ਠ ਤੰ ਯਦ੍ ਦʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍ ਇਤਃ ਪੁਨਞ੍ਚ ਯਦਯ੍ਤ੍ ਤਾਂ ਦਰ੍ਸ਼ਿਯਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ

ਕਾਰ੍ੱਯਾਣਾਂ ਤਾਂ ਸਾਕ੍ਿਸ਼਼ਣੰ ਮਮ ਸੇਵਕਞ੍ਚ ਕਰ੍ੱਤੁਮ੍ ਦਰ੍ਸ਼ਨਮ੍ ਅਦਾਮ੍|
ⅩⅦ ਿਵਸ਼ੇਸ਼਼ਤੋ ਿਯਹੂਦੀਯਲੋਕੇਭਯ੍ੋ ਿਭੰਨਜਾਤੀਯੇਭਯ੍ਸ਼੍ਚ ਤਾਂ ਮਨਨੀਤੰ ਕʼਤਾ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਯਥਾ ਪਾਪਮੋਚਨੰ ਭਵਿਤ
ⅩⅧਯਥਾ ਤੇ ਮਿਯ ਿਵਸ਼ਵ੍ਸਯ੍ ਪਿਵਤੀਕʼਤਾਨਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਭਾਗੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਨੁਵਨ੍ਿਤ ਤਦਿਭਪਰ੍ਾਯੇਣ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਜ੍ਞਾਨਚਕ੍ਸ਼਼ੂੰਿਸ਼਼

ਪਰ੍ਸੰਨਾਿਨ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਤਥਾਨ੍ਧਕਾਰਾਦ੍ ਦੀਪ੍ਿਤੰ ਪਰ੍ਿਤ ਸ਼ੈਤਾਨਾਿਧਕਾਰਾੱਚ ਈਸ਼ਵ੍ਰੰ ਪਰ੍ਿਤ ਮਤੀਃ ਪਰਾਵਰ੍ੱਤਿਯਤੁੰ ਤੇਸ਼਼ਾਂ
ਸਮੀਪੰ ਤਾਂ ਪਰ੍ੇਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ|

ⅩⅨ ਹੇ ਆਿਗਰ੍ੱਪਰਾਜ ਏਤਾਦʼਸ਼ੰ ਸਵ੍ਰ੍ਗੀਯਪਰ੍ਤਯ੍ਾਦੇਸ਼ੰ ਅਗਰ੍ਾਹਯ੍ਮ੍ ਅਕʼਤਾਹੰ
ⅩⅩ ਪਰ੍ਥਮਤੋ ਦੰਮੇਸ਼਼ਕ੍ਨਗਰੇ ਤਤੋ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਿਮ ਸਰ੍ੱਵਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਯਹੂਦੀਯਦੇਸ਼ੇ ਅਨਯ੍ੇਸ਼਼ੁ ਦੇਸ਼ੇਸ਼਼ੁ ਚ ਯੇ◌ेਨ ਲੋਕਾ

ਮਿਤੰ ਪਰਾਵਰ੍ੱਤਯ੍ਈਸ਼ਵ੍ਰੰ ਪਰ੍ਿਤ ਪਰਾਵਰ੍ੱਤਯਨ੍ਤੇ, ਮਨਃਪਰਾਵਰ੍ੱਤਨਯੋਗਯ੍ਾਿਨ ਕਰ੍ੰਮਾਿਣ ਚਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਿਤ ਤਾਦʼਸ਼ਮ੍
ਉਪਦੇਸ਼ੰ ਪਰ੍ਚਾਿਰਤਵਾਨ੍|

ⅩⅪ ਏਤਤ੍ਕਾਰਣਾਦ੍ ਿਯਹੂਦੀਯਾ ਮਧਯ੍ੇਮਨ੍ਿਦਰੰ ਮਾਂ ਧʼਤਾ ਹਨ੍ਤੁਮ੍ ਉਦਯ੍ਤਾਃ|
ⅩⅫ ਤਥਾਿਪ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੋ ਦੁਃਖੰ ਭੁਕ੍ਤਾ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਦ੍ ਉੱਥਾਯ ਿਨਜਦੇਸ਼ੀਯਾਨਾਂ ਿਭੰਨਦੇਸ਼ੀਯਾਨਾਞ੍ਚ

ਸਮੀਪੇ ਦੀਪ੍ਿਤੰ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ
ⅩⅩⅢ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਗਣੋ ਮੂਸਾਸ਼੍ਚ ਭਾਿਵਕਾਰ੍ੱਯਸਯ੍ ਯਿਦਦੰ ਪਰ੍ਮਾਣਮ੍ ਅਦਦੁਰੇਤਦ੍ ਿਵਨਾਨਯ੍ਾਂ ਕਥਾਂ ਨ

ਕਥਿਯਤਾ ਈਸ਼ਵ੍ਰਾਦ੍ ਅਨੁਗਰ੍ਹੰ ਲਬ੍ਧਵ੍ਾ ਮਹਤਾਂ ਕ੍ਸ਼਼ੁਦਾਣਾਞ੍ਚ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਸਮੀਪੇ ਪਰ੍ਮਾਣੰ ਦੱਤਾਦਯ੍ ਯਾਵਤ੍ ਿਤਸ਼਼੍ਠਾਿਮ|
ⅩⅩⅣਤਸਯ੍ਮਾਂ ਕਥਾਂ ਿਨਸ਼ਮਯ੍ ਫੀਸ਼਼੍ਟ ਉੱਚੈਃ ਸਵ੍ਰੇਣ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਹੇ ਪੌਲ ਤਮ੍ ਉਨ੍ਮੱਤੋਿਸ ਬਹੁਿਵਦਯ੍ਾਭਯ੍ਾਸੇਨ

ਤੰ ਹਤਜ੍ਞਾਨ ਜਾਤਃ|
ⅩⅩⅤਸ ਉਕ੍ਤਵਾਨ੍ ਹੇ ਮਹਾਮਿਹਮ ਫੀਸ਼਼੍ਟ ਨਾਹਮ੍ ਉਨ੍ਮੱਤਃ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸਤਯ੍ੰ ਿਵਵੇਚਨੀਯਞ੍ਚ ਵਾਕਯ੍ੰ ਪਰ੍ਸ੍ਤੌਿਮ|
ⅩⅩⅥ ਯਸਯ੍ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਦ੍ ਅਕ੍ਸ਼਼ੋਭਃ ਸਨ੍ ਕਥਾਂ ਕਥਯਾਿਮ ਸ ਰਾਜਾ ਤਦ੍ਵʼ◌ੱਤਾਨ੍ਤੰ ਜਾਨਾਿਤ ਤਸਯ੍ ਸਮੀਪੇ

ਿਕਮਿਪ ਗੁਪ੍ਤੰ ਨੇਿਤ ਮਯਾ ਿਨਸ਼੍ਿਚਤੰ ਬੁਧਯ੍ਤੇ ਯਤਸ੍ਤਦ੍ ਿਵਜਨੇ ਨ ਕʼਤੰ|
ⅩⅩⅦਹੇ ਆਿਗਰ੍ੱਪਰਾਜ ਭਵਾਨ੍ ਿਕੰ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਗਣੋਕ੍ਤਾਿਨ ਵਾਕਯ੍ਾਿਨ ਪਰ੍ਤਯ੍ੇਿਤ? ਭਵਾਨ੍ ਪਰ੍ਤਯ੍ੇਿਤ ਤਦਹੰ

ਜਾਨਾਿਮ|
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ⅩⅩⅧ ਤਤ ਆਿਗਰ੍ੱਪਃ ਪੌਲਮ੍ ਅਿਭਿਹਤਵਾਨ੍ ਤੰ ਪਰ੍ਵʼ◌ੱਿਤੰ ਜਨਿਯਤਾ ਪਰ੍ਾਯੇਣ ਮਾਮਿਪ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੀਯੰ ਕਰੋਿਸ਼਼|
ⅩⅩⅨ ਤਤਃ ਸੋ(ਅ)ਵਾਦੀਤ੍ ਭਵਾਨ੍ ਯੇ ਯੇ ਲੋਕਾਸ਼੍ਚ ਮਮ ਕਥਾਮ੍ ਅਦਯ੍ ਸ਼ʼਣਨ੍ਿਤ ਪਰ੍ਾਯੇਣ ਇਿਤ ਨਿਹ

ਿਕਨ੍ਤੇਤਤ੍ ਸ਼ʼਙ੍ਖਲਬਨ੍ਧਨੰ ਿਵਨਾ ਸਰ੍ੱਵਥਾ ਤੇ ਸਰ੍ੱਵੇ ਮਾਦʼਸ਼ਾ ਭਵਨ੍ਿਤਤੀਸ਼ਵ੍ਸਯ੍ ਸਮੀਪੇ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯ(ੇਅ)ਹਮ੍|
ⅩⅩⅩਏਤਸਯ੍ਾਂ ਕਥਾਯਾਂ ਕਿਥਤਾਯਾਂ ਸ ਰਾਜਾ ਸ(ੋਅ)ਿਧਪਿਤ ਰ੍ਬਰ੍ਣੀਕੀ ਸਭਾਸ੍ਥਾ ਲੋਕਾਸ਼੍ਚ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਉੱਥਾਯ
ⅩⅩⅪ ਗੋਪਨੇ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਿਵਿਵਚਯ੍ ਕਿਥਤਵਨ੍ਤ ਏਸ਼਼ ਜਨ ਬਨ੍ਧਨਾਰੰ ਪਰ੍ਾਣਹਨਨਾਰੰ ਵਾ ਿਕਮਿਪ ਕਰ੍ੰਮ

ਨਾਕਰੋਤ੍|
ⅩⅩⅫ ਤਤ ਆਿਗਰ੍ੱਪਃ ਫੀਸ਼਼੍ਟਮ੍ ਅਵਦਤ੍, ਯਦਯ੍ੇਸ਼਼ ਮਾਨੁਸ਼਼ਃ ਕੈਸਰਸਯ੍ ਿਨਕਟੇ ਿਵਚਾਿਰਤੋ ਭਿਵਤੁੰ ਨ

ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਿਯਸ਼਼ਯ੍ਤ੍ ਤਿਰ ਮੁਕ੍ਤੋ ਭਿਵਤੁਮ੍ ਅਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਤ੍|

ⅩⅩⅦ
Ⅰ ਜਲਪਥੇਨਾਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਇਤੋਿਲਯਾਦੇਸ਼ੰ ਪਰ੍ਿਤ ਯਾਤਾਯਾਂ ਿਨਸ਼੍ਿਚਤਾਯਾਂ ਸਤਯ੍ਾਂ ਤੇ ਯੂਿਲਯਨਾਮ੍ਨ ਮਹਾਰਾਜਸਯ੍

ਸੰਘਾਤਾਨ੍ਤਰ੍ਗਤਸਯ੍ ਸੇਨਾਪਤੇਃ ਸਮੀਪੇ ਪੌਲੰ ਤਦਨਯ੍ਾਨ੍ ਕਿਤਨਯਜਨਾਸ਼ਂ੍ਚ ਸਮਾਰ੍ਪਯਨ੍|
Ⅱ ਵਯਮ੍ ਆਦਾਮੁੱਤੀਯੰ ਪੋਤਮੇਕਮ੍ ਆਰੁਹਯ੍ ਆਿਸ਼ਯਾਦੇਸ਼ਸਯ੍ ਤਟਸਮੀਪੇਨ ਯਾਤੁੰ ਮਿਤੰ ਕʼਤਾ ਲਙ੍ਗਰਮ੍

ਉੱਥਾਪਯ੍ ਪੋਤਮ੍ ਅਮੋਚਯਾਮ; ਮਾਿਕਦਿਨਯਾਦੇਸ਼ਸ੍ਥਿਥਸ਼਼ਲਨੀਕੀਿਨਵਾਸਯ੍ਾਿਰਸ੍ਤਾਰ੍ਖਨਾਮਾ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍
ਜਨ(ਅ)ਸ੍ਮਾਿਭਃ ਸਾਰ੍ੱਧਮ੍ ਆਸੀਤ੍|

Ⅲ ਪਰਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਦਵਸੇ (ਅ)ਸ੍ਮਾਿਭਃ ਸੀਦੋਂਨਗਰੇ ਪੋਤੇ ਲਾਿਗਤੇ ਤਤ ਯੂਿਲਯਃ ਸੇਨਾਪਿਤਃ ਪੌਲੰ ਪਰ੍ਿਤ ਸੌਜਨਯ੍ੰ
ਪਰ੍ਦਰ੍ਥਯ੍ ਸਾਨ੍ਤਨਾਰ੍ਥੰ ਬਨ੍ਧੁਬਾਨ੍ਧਵਾਨ੍ ਉਪਯਾਤੁਮ੍ ਅਨੁਜਜ੍ਞੌ|

Ⅳ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਪੋਤੇ ਮੋਿਚਤੇ ਸਿਤ ਸੰਮੁਖਵਾਯੋਃ ਸਮ੍ਭਵਾਦ੍ ਵਯੰ ਕੁਪਰ੍ੋਪਦੀਪਸਯ੍ ਤੀਰਸਮੀਪੇਨ ਗਤਵਨ੍ਤਃ|
Ⅴ ਿਕਿਲਿਕਯਾਯਾਃ ਪਾਮ੍ਫੂਿਲਯਾਯਾਸ਼੍ਚ ਸਮੁਦਸਯ੍ ਪਾਰੰ ਗਤਾ ਲੂਿਕਯਾਦੇਸ਼ਾਨ੍ਤਰ੍ਗਤੰ ਮੁਰਾਨਗਰਮ੍

ਉਪਾਿਤਸ਼਼੍ਠਾਮ|
Ⅵਤਤ੍ਸ੍ਥਾਨਾਦ੍ਇਤਾਿਲਯਾਦੇਸ਼ੰ ਗੱਛਿਤ ਯਃ ਿਸਕਨ੍ਦਿਰਯਾਨਗਰਸਯ੍ਪੋਤਸ੍ਤੰ ਤਤ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ਸ਼ਤਸੇਨਾਪਿਤਸ੍ਤੰ

ਪੋਤਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਨ੍ ਆਰੋਹਯਤ੍|
Ⅶ ਤਤਃ ਪਰੰ ਬਹੂਿਨ ਿਦਨਾਿਨ ਸ਼ਨੈਃ ਸ਼ਨੈਃ ਰ੍ਗਤਾ ਕ੍ਨੀਦਪਾਰ੍ਸ਼ਵ੍ੋਪਸ੍ਥ੍ਿਤ◌◌ेਃ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਪਰ੍ਿਤਕੂਲੇਨ ਪਵਨੇਨ

ਵਯੰ ਸਲ੍ਮੋਨਯ੍ਾਃ ਸੰਮੁਖਮ੍ ਉਪਸ੍ਥਾਯ ੀਤਯ੍ੁਪਦੀਪਸਯ੍ ਤੀਰਸਮੀਪੇਨ ਗਤਵਨ੍ਤਃ|
Ⅷ ਕਸ਼਼੍ਟੇਨ ਤਮੁੱਤੀਰ੍ੱਯ ਲਾਸੇਯਾਨਗਰਸਯ੍ਾਧਃ ਸੁਨ੍ਦਰਨਾਮਕੰ ਖਾਤਮ੍ ਉਪਾਿਤਸ਼਼੍ਠਾਮ|
Ⅸ ਇੱਥੰ ਬਹੁਿਤਥਃ ਕਾਲੋ ਯਾਿਪਤ ਉਪਵਾਸਿਦਨਞ੍ਚਾਤੀਤੰ, ਤਤ੍ਕਾਰਣਾਤ੍ ਨੌਵਰ੍ਤ੍ਮਿਨ ਭਯਙ੍ਕਰੇ ਸਿਤ ਪੌਲੋ

ਿਵਨਯੇਨ ਕਿਥਤਵਾਨ੍,
Ⅹਹੇ ਮਹੇੱਛਾ ਅਹੰ ਿਨਸ਼੍ਚਯੰ ਜਾਨਾਿਮ ਯਾਤਾਯਾਮਸਯ੍ਾਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਕ੍ਲੇਸ਼ਾ ਬਹੂਨਾਮਪਚਯਾਸ਼੍ਚ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ,

ਤੇ ਕੇਵਲੰ ਪੋਤਸਾਮਗਰ੍ਯ੍ੋਿਰਿਤ ਨਿਹ, ਿਕਨ੍ਤਸ੍ਮਾਕੰ ਪਰ੍ਾਣਾਨਾਮਿਪ|
Ⅺ ਤਦਾ ਸ਼ਤਸੇਨਾਪਿਤਃ ਪੌ◌ैਲੋेਕ੍ਤਵਾਕਯ੍ਤੋਿਪ ਕਰ੍ਣਧਾਰਸਯ੍ ਪੋਤਵਿਣਜਸ਼੍ਚ ਵਾਕਯ੍ੰ ਬਹੁਮੰਸ੍ਤ|
Ⅻ ਤਤ੍ ਖਾਤੰ ਸ਼ੀਤਕਾਲੇ ਵਾਸਾਰਸ੍ਥਾਨੰ ਨ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਅਵਾਚੀਪਰ੍ਤੀਚੋਰ੍ਿਦਸ਼ੋਃ ੀਤਯ੍ਾਃ ਫੈਨੀਿਕਯਖਾਤੰ ਯਾਤੁੰ

ਯਿਦ ਸ਼ਕ੍ਨੁਵਨ੍ਤਸ੍ਤਿਰ ਤਤ ਸ਼ੀਤਕਾਲੰ ਯਾਪਿਯਤੁੰ ਪਰ੍ਾਯੇਣ ਸਰ੍ੱਵੇ ਮਨ੍ਤਯਾਮਾਸੁਃ|
ⅩⅢ ਤਤਃ ਪਰੰ ਦਕ੍ਿਸ਼਼ਣਵਾਯੁ ਰ੍ਮਨ੍ਦੰ ਵਹਤੀਿਤ ਿਵਲੋਕਯ੍ ਿਨਜਾਿਭਪਰ੍ਾਯਸਯ੍ ਿਸੱਧੇਃ ਸੁਯੋਗੋ ਭਵਤੀਿਤ ਬੁੱਧਵ੍ਾ

ਪੋਤੰ ਮੋਚਿਯਤਾ ੀਤਯ੍ੁਪਦੀਪਸਯ੍ ਤੀਰਸਮੀਪੇਨ ਚਿਲਤਵਨ੍ਤਃ|
ⅩⅣ ਿਕਨ੍ਤਲ੍ਪਕ੍ਸ਼਼ਣਾਤ੍ ਪਰਮੇਵ ਉਰਕ੍ਲੁਦੋਂਨਾਮਾ ਪਰ੍ਿਤਕੂਲਃ ਪਰ੍ਚਣ੍ਡੋ ਵਾਯੁ ਰਹਨ੍ ਪੋਤੇ(ਅ)ਲਗੀਤ੍
ⅩⅤ ਤਸਯ੍ਾਿਭਮੁਖੰ ਗਨ੍ਤੁਮ੍ ਪੋਤਸਯ੍ਾਸ਼ਕ੍ਤਤਾਦ੍ ਵਯੰ ਵਾਯੁਨਾ ਸਵ੍ਯੰ ਨੀਤਾਃ|
ⅩⅥ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਕ੍ਲੌਦੀਨਾਮ੍ਨ ਉਪਦੀਪਸਯ੍ ਕੂਲਸਮੀਪੇਨ ਪੋਤੰ ਗਮਿਯਤਾ ਬਹੁਨਾ ਕਸ਼਼੍ਟੇਨ ਕ੍ਸ਼਼ੁਦਨਾਵਮ੍

ਅਰਕ੍ਸ਼਼ਾਮ|
ⅩⅦ ਤੇ ਤਾਮਾਰੁਹਯ੍ ਰੱਜ੍ਚਾ ਪੋਤਸਯ੍ਾਧੋਭਾਗਮ੍ ਅਬਧ੍ਨਨ੍ ਤਦਨਨ੍ਤਰੰ ਚੇਤ੍ ਪੋਤੋ ਸੈਕਤੇ ਲਗਤੀਿਤ ਭਯਾਦ੍

ਵਾਤਵਸਨਾਨਯ੍ਮੋਚਯਨ੍ ਤਤਃ ਪੋਤੋ ਵਾਯੁਨਾ ਚਾਿਲਤਃ|
ⅩⅧ ਿਕਨ੍ਤੁ ਮਸ਼ੋ ਵਾਯੋਃ ਪਰ੍ਬਲਤਾਤ੍ ਪੋਤੋ ਦੋਲਾਯਮਾਨ(ਅ)ਭਵਤ੍ ਪਰਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਦਵਸੇ ਪੋਤਸ੍ਥਾਿਨ

ਕਿਤਪਯਾਿਨ ਦਵਯ੍ਾਿਣ ਤੋਯੇ ਿਨਕ੍ਿਸ਼਼ਪ੍ਤਾਿਨ|
ⅩⅨ ਤʼਤੀਯਿਦਵਸੇ ਵਯੰ ਸਵ੍ਹਸ੍ਤੈਃ ਪੋਤਸੱਜਨਦਵਯ੍ਾਿਣ ਿਨਕ੍ਿਸ਼਼ਪ੍ਤਵਨ੍ਤਃ|
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ⅩⅩ ਤਤੋ ਬਹੁਿਦਨਾਿਨ ਯਾਵਤ੍ ਸੂਰ੍ੱਯਨਕ੍ਸ਼਼ਤਾਦੀਿਨ ਸਮਾੱਛੰਨਾਿਨ ਤਤੋ (ਅ)ਤੀਵ ਵਾਤਯ੍ਾਗਮਾਦ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ
ਪਰ੍ਾਣਰਕ੍ਸ਼਼ਾਯਾਃ ਕਾਿਪ ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਸ਼ਾ ਨਾਿਤਸ਼਼੍ਠਤ੍|

ⅩⅪ ਬਹੁਿਦਨੇਸ਼਼ੁ ਲੋਕੈਰਨਾਹਾਰੇਣ ਯਾਿਪਤੇਸ਼਼ੁ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਤ੍ ਪੌਲਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ ਅਕਥਯਤ੍, ਹੇ ਮਹੇੱਛਾਃ
ੀਤਯ੍ੁਪਦੀਪਾਤ੍ ਪੋਤੰ ਨ ਮੋਚਿਯਤੁਮ੍ ਅਹੰ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਯਦ੍ ਅਵਦੰ ਤਦ੍ਗਰ੍ਹਣੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਉਿਚਤਮ੍ ਆਸੀਤ੍ ਤਥਾ

ਕʼਤੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਏਸ਼਼ਾ ਿਵਪਦ੍ ਏਸ਼਼ੋ(ਅ)ਪਚਯਸ਼੍ਚ ਨਾਘਿਟਸ਼਼ਯ੍ੇਤਾਮ੍|
ⅩⅫ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸਾਮ੍ਪਰ੍ਤੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਿਵਨੀਯ ਬਰ੍ਵੀਮਯ੍ਹੰ, ਯੂਯੰ ਨ ਕ੍ਸ਼਼ੁਭਯ੍ਤ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਏਕਸਯ੍ਾਿਪ ਪਰ੍ਾਿਣਨ

ਹਾਿਨ ਰ੍ਨ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ, ਕੇਵਲਸਯ੍ ਪੋਤਸਯ੍ ਹਾਿਨ ਰ੍ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅢਯਤੋ ਯਸਯ੍ੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਲੋਕੋ(ਅ)ਹੰ ਯਞ੍ਚਾਹੰ ਪਿਰਚਰਾਿਮ ਤਦੀਯ ਏਕੋ ਦੂਤੋ ਹਯ੍ੋ ਰਾਤੌ ਮਮਾਨ੍ਿਤਕੇ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍

ਕਿਥਤਵਾਨ੍,
ⅩⅩⅣ ਹੇ ਪੌਲ ਮਾ ਭੈਸ਼਼ੀਃ ਕੈਸਰਸਯ੍ ਸੰਮੁਖੇ ਤਯੋਪਸ੍ਥਾਤਵਯ੍ੰ; ਤਵੈਤਾਨ੍ ਸਙ੍ਿਗਨ ਲੋਕਾਨ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸ੍ਤੁਭਯ੍ੰ

ਦੱਤਵਾਨ੍|
ⅩⅩⅤ ਅਤਏਵ ਹੇ ਮਹੇੱਛਾ ਯੂਯੰ ਸ੍ਿਥਰਮਨਸੋ ਭਵਤ ਮਹਯ੍ੰ ਯਾ ਕਥਾਕਿਥ ਸਾਵਸ਼ਯ੍ੰ ਘਿਟਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਮਮੈਤਾਦʼਸ਼ੀ

ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸ ਈਸ਼ਵ੍ਰੇ ਿਵਦਯ੍ਤੇ,
ⅩⅩⅥ ਿਕਨ੍ਤੁ ਕਸਯ੍ਿਚਦ੍ ਉਪਦੀਪਸਯ੍ੋਪਿਰ ਪਿਤਤਵਯ੍ਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਿਭਃ|
ⅩⅩⅦ ਤਤਃ ਪਰਮ੍ ਆਿਦਯਾਸਮੁਦੇ ਪੋਤਸ੍ਤਥੈਵ ਦੋਲਾਯਮਾਨਃ ਸਨ੍ ਇਤਸ੍ਤਤੋ ਗੱਛਨ੍ ਚਤੁਰ੍ਦਸ਼ਿਦਵਸਸਯ੍

ਰਾਤੇ ਰ੍ਿਦਤੀਯਪਰ੍ਹਰਸਮਯੇ ਕਸਯ੍ਿਚਤ੍ ਸ੍ਥਲਸਯ੍ ਸਮੀਪਮੁਪਿਤਸ਼਼੍ਠਤੀਿਤ ਪੋਤੀਯਲੋਕਾ ਅਨਮਨਯ੍ਨ੍ਤ|
ⅩⅩⅧ ਤਤਸ੍ਤੇ ਜਲੰ ਪਿਰਮਾਯ ਤਤ ਿਵੰਸ਼ਿਤ ਰਯ੍ਾਮਾ ਜਲਾਨੀਿਤ ਜ੍ਞਾਤਵਨ੍ਤਃ| ਿਕਞ੍ਿਚੱਦੂਰੰ ਗਤਾ ਪੁਨਰਿਪ

ਜਲੰ ਪਿਰਿਮਤਵਨ੍ਤਃ| ਤਤ ਪਞ੍ਚਦਸ਼ ਵਯ੍ਾਮਾ ਜਲਾਿਨ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ
ⅩⅩⅨਚੇਤ੍ ਪਾਸ਼਼ਾਣੇ ਲਗਤੀਿਤ ਭਯਾਤ੍ ਪੋਤਸਯ੍ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ਭਾਗਤਸ਼੍ਚਤੁਰੋ ਲਙ੍ਗਰਾਨ੍ ਿਨਕ੍ਿਸ਼਼ਪਯ੍ ਿਦਵਾਕਰਮ੍

ਅਪੇਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ ਸਰ੍ੱਵੇ ਸ੍ਿਥਤਵਨ੍ਤਃ|
ⅩⅩⅩ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪੋਤੀਯਲੋਕਾਃ ਪੋਤਾਗਰ੍ਭਾਗੇ ਲਙ੍ਗਰਿਨਕ੍ਸ਼਼ੇਪੰ ਛਲੰ ਕʼਤਾ ਜਲਧੌ ਕ੍ਸ਼਼ੁਦਨਾਵਮ੍ ਅਵਰੋਹਯ੍

ਪਲਾਿਯਤੁਮ੍ ਅਚੇਸ਼਼੍ਟਨ੍ਤ|
ⅩⅩⅪ ਤਤਃ ਪੌਲਃ ਸੇਨਾਪਤਯੇ ਸੈਨਯ੍ਗਣਾਯ ਚ ਕਿਥਤਵਾਨ੍, ਏਤੇ ਯਿਦ ਪੋਤਮਧਯ੍ੇ ਨ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ਿਤ ਤਿਰ

ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਰਕ੍ਸ਼਼ਣੰ ਨ ਸ਼ਕਯ੍ੰ|
ⅩⅩⅫ ਤਦਾ ਸੇਨਾਗਣੋ ਰੱਜੂਨ੍ ਿਛਤਾ ਨਾਵੰ ਜਲੇ ਪਿਤਤੁਮ੍ ਅਦਦਾਤ੍|
ⅩⅩⅩⅢ ਪਰ੍ਭਾਤਸਮਯੇ ਪੌਲਃ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਜਨਾਨ੍ ਭੋਜਨਾਰ੍ਥੰ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯ੍ ਵਯ੍ਾਹਰਤ੍, ਅਦਯ੍ ਚਤੁਰ੍ਦਸ਼ਿਦਨਾਿਨ

ਯਾਵਦ੍ ਯੂਯਮ੍ ਅਪੇਕ੍ਸ਼਼ਮਾਨਾ ਅਨਾਹਾਰਾਃ ਕਾਲਮ੍ ਅਯਾਪਯਤ ਿਕਮਿਪ ਨਾਭੰੁਗ੍ਧੰ|
ⅩⅩⅩⅣ ਅਤੋ ਿਵਨਯੇ◌(ेਅ)ਹੰ ਭਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ ਭੁਜਯ੍ਤਾਂ ਤਤੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਮਙ੍ਗਲੰ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ, ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ

ਕਸਯ੍ਿਚੱਜਨਸਯ੍ ਿਸ਼ਰਸਃ ਕੇਸ਼ੈਕੋਿਪ ਨ ਨੰਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅩⅤ ਇਿਤ ਵਯ੍ਾਹʼਤਯ੍ ਪੌਲੰ ਪੂਪੰ ਗʼਹੀਤੇਸ਼ਵ੍ਰੰ ਧਨਯ੍ੰ ਭਾਸ਼਼ਮਾਣਸ੍ਤੰ ਭੰਕ੍ਤਾ ਭੋਕ੍ਤੁਮ੍ ਆਰਬ੍ਧਵਾਨ੍|
ⅩⅩⅩⅥ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਸਰ੍ੱਵੇ ਚ ਸੁਸ੍ਿਥਰਾਃ ਸਨ੍ਤਃ ਖਾਦਯ੍ਾਿਨ ਪਰ੍ਪਯ੍ਗʼਹ੍ਲਨ੍|
ⅩⅩⅩⅦ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪੋਤੇ ਸ਼਼ਟ੍ਸਪ੍ਤਤਯ੍ਿਧਕਸ਼ਤਦਯਲੋਕਾ ਆਸਨ੍|
ⅩⅩⅩⅧ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ੁ ਲੋਕੇਸ਼਼ੁ ਯਥੇਸ਼਼੍ਟੰ ਭੁਕ੍ਤਵਤ੍ਸੁ ਪੋਤਸ੍ਥਨ੍ ਗੋਧੂਮਾਨ੍ ਜਲਧੌ ਿਨਕ੍ਿਸ਼਼ਪਯ੍ ਤੈਃ ਪੋਤਸਯ੍ ਭਾਰੋ

ਲਘੂਕʼਤਃ|
ⅩⅩⅩⅨ ਿਦਨੇ ਜਾਤ(ੇਅ)ਿਪ ਸ ਕੋ ਦੇਸ਼ ਇਿਤ ਤਦਾ ਨ ਪਰ੍ੱਯਚੀਯਤ; ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਤ ਸਮਤਟਮ੍ ਏਕੰ ਖਾਤੰ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ

ਯਿਦ ਸ਼ਕ੍ਨੁਮਸ੍ਤਿਰ ਵਯੰ ਤਸਯ੍ਾਭਯ੍ਨ੍ਤਰੰ ਪੋਤੰ ਗਮਯਾਮ ਇਿਤ ਮਿਤੰ ਕʼਤਾ ਤੇ ਲਙ੍ਗਰਾਨ੍ ਿਛੱਤਾ ਜਲਧੌ
ਤਯ੍ਕ੍ਤਵਨ੍ਤਃ|

ⅩⅬ ਤਥਾ ਕਰ੍ਣਬਨ੍ਧਨੰ ਮੋਚਿਯਤਾ ਪਰ੍ਧਾਨੰ ਵਾਤਵਸਨਮ੍ ਉੱਤੋਲਯ੍ ਤੀਰਸਮੀਪੰ ਗਤਵਨ੍ਤਃ|
ⅩⅬⅠ ਿਕਨ੍ਤੁ ਦਯੋਃ ਸਮੁਦਯੋਃ ਸਙ੍ਗਮਸ੍ਥਾਨੇ ਸੈਕਤੋਪਿਰ ਪੋਤੇ ਿਨਕ੍ਿਸ਼਼ਪ੍ਤੇ (ਅ)ਗਰ੍ਭਾਗੇ ਬਾਿਧਤੇ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ਭਾਗੇ

ਪਰ੍ਬਲਤਰਙ੍ਗ(ੋਅ)ਲਗਤ੍ ਤੇਨ ਪੋਤੋ ਭਗ੍ਨਃ|
ⅩⅬⅡ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਬਨ੍ਦਯਸ਼੍ਚੇਦ੍ ਬਾਹੁਿਭਸ੍ਤਰਨ੍ਤਃ ਪਲਾਯਨ੍ਤੇ ਇਤਯ੍ਾਸ਼ਙ੍ਕਯਾ ਸੇਨਾਗਣਸ੍ਤਾਨ੍ ਹਨ੍ਤੁਮ੍

ਅਮਨ੍ਤਯਤ੍;
ⅩⅬⅢ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ਼ਤਸੇਨਾਪਿਤਃ ਪੌਲੰ ਰਕ੍ਿਸ਼਼ਤੁੰ ਪਰ੍ਯਤ੍ਨੰ ਕʼਤਾ ਤਾਨ੍ ਤੱਚੇਸ਼਼੍ਟਾਯਾ ਿਨਵਰ੍ਤਯ੍ ਇਤਯ੍ਾਿਦਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍,

ਯੇ ਬਾਹੁਤਰਣੰ ਜਾਨਨ੍ਿਤ ਤੇ(ਅ)ਗਰ੍ੇ ਪਰ੍ੋੱਲਮ੍ਪਯ੍ ਸਮੁਦੇ ਪਿਤਤਾ ਬਾਹੁਿਭਸ੍ਤੀਰ੍ੱਤਾ ਕੂਲੰ ਯਾਨ੍ਤੁ|
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ⅩⅬⅣਅਪਰਮ੍ ਅਵਿਸ਼ਸ਼਼੍ਟਾ ਜਨਾਃ ਕਾਸ਼਼੍ਠੰ ਪੋਤੀਯੰ ਦਵਯ੍ੰ ਵਾ ਯੇਨ ਯਤ੍ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ਤੇ ਤਦਵਲਮ੍ਬਯ੍ ਯਾਨ੍ਤ;ੁ ਇੱਥੰ
ਸਰ੍ੱਵੇ ਭੂਿਮੰ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ ਪਰ੍ਾਣੈ ਰ੍ਜੀਿਵਤਾਃ|

ⅩⅩⅧ
Ⅰ ਇੱਥੰ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ੁ ਰਕ੍ਸ਼਼ਾਂ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤੇਸ਼਼ੁ ਤਤਤਯ੍ੋਪਦੀਪਸਯ੍ ਨਾਮ ਿਮਲੀਤੇਿਤ ਤੇ ਜ੍ਞਾਤਵਨ੍ਤਃ|
Ⅱ ਅਸਭਯ੍ਲੋਕਾ ਯਥੇਸ਼਼੍ਟਮ੍ ਅਨੁਕਮ੍ਪਾਂ ਕʼਤਾ ਵਰ੍ੱਤਮਾਨਵʼਸ਼਼੍ਟੇਃ ਸ਼ੀਤਾੱਚ ਵਹ੍ਿਨੰ ਪਰ੍ੱਜਵ੍ਾਲਯ੍ਾਸ੍ਮਾਕਮ੍

ਆਿਤਥਯ੍ਮ੍ ਅਕੁਰ੍ੱਵਨ੍|
Ⅲ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪੌਲ ਇਨ੍ਧਨਾਿਨ ਸੰਗʼਹਯ੍ ਯਦਾ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਅਗਰ੍ੌ ਿਨਰਕ੍ਿਸ਼਼ਪਤ੍, ਤਦਾ ਵਹ੍ਨੇਃ ਪਰ੍ਤਾਪਾਤ੍ ਏਕਃ

ਕʼਸ਼਼੍ਣਸਰ੍ਪੋ ਿਨਰ੍ਗਤਯ੍ ਤਸਯ੍ ਹਸ੍ਤੇ ਦਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍|
Ⅳ ਤੇ(ਅ)ਸਭਯ੍ਲੋਕਾਸ੍ਤਸਯ੍ ਹਸ੍ਤੇ ਸਰ੍ਪਮ੍ ਅਵਲਮ੍ਬਮਾਨੰ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਪਰਸ੍ਪਰਮ੍ ਉਕ੍ਤਵਨ੍ਤ ਏਸ਼਼

ਜਨ(ਅ)ਵਸ਼ਯ੍ੰ ਨਰਹਾ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ, ਯਤੋ ਯਦਯ੍ਿਪ ਜਲਧੇ ਰਕ੍ਸ਼਼ਾਂ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਵਾਨ੍ ਤਥਾਿਪ ਪਰ੍ਿਤਫਲਦਾਯਕ ਏਨੰ
ਜੀਿਵਤੁੰ ਨ ਦਦਾਿਤ|

Ⅴ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਹਸ੍ਤੰ ਿਵਧੁਨਨ੍ ਤੰ ਸਰ੍ਪਮ੍ ਅਗ੍ਿਨਮਧਯ੍ੇ ਿਨਕ੍ਿਸ਼਼ਪਯ੍ ਕਾਮਿਪ ਪੀਡਾਂ ਨਾਪ੍ਤਵਾਨ੍|
Ⅵਤਤੋ ਿਵਸ਼਼ਜਵ੍ਾਲਯਾ ਏਤਸਯ੍ ਸ਼ਰੀਰੰ ਸ੍ਫੀਤੰ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਯਦਾ ਹਠਾਦਯੰ ਪਰ੍ਾਣਾਨ੍ ਤਯ੍ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਤੀਿਤ ਿਨਸ਼੍ਿਚਤਯ੍

ਲੋਕਾ ਬਹੁਕ੍ਸ਼਼ਣਾਿਨ ਯਾਵਤ੍ ਤਦ੍ ਦਸ਼਼੍ਟੁੰ ਸ੍ਿਥਤਵਨ੍ਤਃ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਸਯ੍ ਕਸਯ੍ਾਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਿਵਪਦੋ(ਅ)ਘਟਨਾਤ੍ ਤੇ
ਤਿਦਪਰੀਤੰ ਿਵਜ੍ਞਾਯ ਭਾਿਸ਼਼ਤਵਨ੍ਤ ਏਸ਼਼ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਦੇਵੋ ਭਵੇਤ੍|

Ⅶ ਪੁਬ੍ਿਲਯਨਾਮਾ ਜਨ ਏਕਸ੍ਤਸਯ੍ੋਪਦੀਪਸਯ੍ਾਿਧਪਿਤਰਾਸੀਤ੍ ਤਤ ਤਸਯ੍ ਭੂਮਯ੍ਾਿਦ ਚ ਸ੍ਿਥਤੰ| ਸ
ਜਨ(ਅ)ਸ੍ਮਾਨ੍ ਿਨਜਗʼਹੰ ਨੀਤਾ ਸੌਜਨਯ੍ੰ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਯ੍ ਿਦਨਤਯੰ ਯਾਵਦ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਆਿਤਥਯ੍ਮ੍ ਅਕਰੋਤ੍|

Ⅷਤਦਾ ਤਸਯ੍ ਪੁਬ੍ਿਲਯਸਯ੍ ਿਪਤਾ ਜਵ੍ਰਾਿਤਸਾਰੇਣ ਪੀਡਯ੍ਮਾਨਃ ਸਨ੍ ਸ਼ੱਯਾਯਾਮ੍ਆਸੀਤ੍; ਤਤਃ ਪੌਲਸ੍ਤਸਯ੍
ਸਮੀਪੰ ਗਤਾ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਾਂ ਕʼਤਾ ਤਸਯ੍ ਗਾਤੇ ਹਸ੍ਤੰ ਸਮਰ੍ਪਯ੍ ਤੰ ਸਵ੍ਸ੍ਥੰ ਕʼਤਵਾਨ੍|

Ⅸ ਇੱਥੰ ਭੂਤੇ ਤਦੀਪਿਨਵਾਿਸਨ ਇਤਰੇਿਪ ਰੋਿਗਲੋਕਾ ਆਗਤਯ੍ ਿਨਰਾਮਯਾ ਅਭਵਨ੍|
Ⅹ ਤਸ੍ਮਾੱਤ(ੇਅ)ਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਅਤੀਵ ਸਤ੍ਕਾਰੰ ਕʼਤਵਨ੍ਤਃ, ਿਵਸ਼ੇਸ਼਼ਤਃ ਪਰ੍ਸ੍ਥਾਨਸਮਯੇ ਪਰ੍ਯੋਜਨੀਯਾਿਨ

ਨਾਨਦਵਯ੍ਾਿਣ ਦੱਤਵਨ੍ਤਃ|
Ⅺ ਇੱਥੰ ਤਤ ਿਤਸ਼਼ੁ ਮਾਸੇਸ਼਼ੁ ਗਤੇਸ਼਼ੁ ਯਸਯ੍ ਿਚਹ੍ਨੰ ਿਦਯਸ੍ਕੂਰੀ ਤਾਦʼਸ਼ ਏਕਃ ਿਸਕਨ੍ਦਰੀਯਨਗਰਸਯ੍ ਪੋਤਃ

ਸ਼ੀਤਕਾਲੰ ਯਾਪਯਨ੍ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਉਪਦੀਪੇ (ਅ)ਿਤਸ਼਼੍ਠਤ੍ ਤਮੇਵ ਪੋਤੰ ਵਯਮ੍ ਆਰੁਹਯ੍ ਯਾਤਾਮ੍ ਅਕੁਰ੍ੰਮ|
Ⅻ ਤਤਃ ਪਰ੍ਥਮਤਃ ਸੁਰਾਕੂਸਨਗਰਮ੍ ਉਪਸ੍ਥਾਯ ਤਤ ਤੀਿਣ ਿਦਨਾਿਨ ਸ੍ਿਥਤਵਨ੍ਤਃ|
ⅩⅢ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਆਵʼਤਯ੍ ਰੀਿਗਯਨਗਰਮ੍ ਉਪਸ੍ਿਥਤਾਃ ਿਦਨੈਕਸ੍ਮਾਤ੍ ਪਰੰ ਦਕ੍ਿਸ਼਼ਣਵਯੌ ਸਾਨੁਕੂਲਯ੍ੇ ਸਿਤ

ਪਰਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਦਵਸੇ ਪਿਤਯਲੀਨਗਰਮ੍ ਉਪਾਿਤਸ਼਼੍ਠਾਮ|
ⅩⅣ ਤਤੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਸੁ ਤਤਤਯ੍ੰ ਭਾਤʼਗਣੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤੇਸ਼਼ੁ ਤੇ ਸਵ੍ੈਃ ਸਾਰ੍ੱਧਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਨ੍ ਸਪ੍ਤ ਿਦਨਾਿਨ ਸ੍ਥਾਪਿਯਤੁਮ੍

ਅਯਤਨ੍ਤ, ਇੱਥੰ ਵਯੰ ਰੋਮਾਨਗਰਮ੍ ਪਰ੍ਤਯ੍ਗੱਛਾਮ|
ⅩⅤ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤਤਤਯ੍ਾਃ ਭਾਤਰੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਆਗਮਨਵਾਰ੍ੱਤਾਂ ਸ਼ਤਾ ਆੱਿਪਯਫਰੰ ਿਤਸ਼਼੍ਟਾਵਰ੍ਣੀਞ੍ਚ ਯਾਵਦ੍

ਅਗਰ੍ੇਸਰਾਃ ਸਨ੍ਤੋਸ੍ਮਾਨ੍ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ ਕਰ੍ੱਤੁਮ੍ ਆਗਮਨ੍; ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਦਰ੍ਸ਼ਨਾਤ੍ ਪੌਲ ਈਸ਼ਵ੍ਰੰ ਧਨਯ੍ੰ ਵਦਨ੍ ਆਸ਼ਵ੍ਾਸਮ੍
ਆਪ੍ਤਵਾਨ੍|

ⅩⅥ ਅਸ੍ਮਾਸੁ ਰੋਮਾਨਗਰੰ ਗਤੇਸ਼਼ੁ ਸ਼ਤਸੇਨਾਪਿਤਃ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਬਨ੍ਦੀਨ੍ ਪਰ੍ਧਾਨਸੇਨਾਪਤੇਃ ਸਮੀਪੇ ਸਮਾਰ੍ਪਯਤ੍
ਿਕਨ੍ਤੁ ਪੌਲਾਯ ਸਵ੍ਰਕ੍ਸ਼਼ਕਪਦਾਿਤਨਾ ਸਹ ਪʼਥਗ੍ ਵਸ੍ਤੁਮ੍ ਅਨੁਮਿਤੰ ਦੱਤਵਾਨ੍|

ⅩⅦ ਿਦਨਤਯਾਤ੍ ਪਰੰ ਪੌਲਸ੍ਤੱਦੇਸ਼ਸ੍ਥਾਨ੍ ਪਰ੍ਧਾਨਿਯਹੂਿਦਨ ਆਹੂਤਵਾਨ੍ ਤਤਸ੍ਤੇਸ਼਼ੁ ਸਮੁਪਸ੍ਿਥਤੇਸ਼਼ੁ ਸ
ਕਿਥਤਵਾਨ੍, ਹੇ ਭਾਤʼਗਣ ਿਨਜਲੋਕਾਨਾਂ ਪੂਰ੍ੱਵਪੁਰੁਸ਼਼ਾਣਾਂ ਵਾ ਰੀਤੇ ਿਰਪਰੀਤੰ ਿਕਞ੍ਚਨ ਕਰ੍ੰਮਾਹੰ ਨਾਕਰਵੰ ਤਥਾਿਪ
ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮਿਨਵਾਿਸਨ ਲੋਕਾ ਮਾਂ ਬਨ੍ਿਦੰ ਕʼਤਾ ਰੋਿਮਲੋਕਾਨਾਂ ਹਸ੍ਤੇਸ਼਼ੁ ਸਮਰ੍ਿਪਤਵਨ੍ਤਃ|

ⅩⅧ ਰੋਿਮਲੋਕਾ ਿਵਚਾਰ੍ੱਯ ਮਮ ਪਰ੍ਾਣਹਨਨਾਰੰ ਿਕਮਿਪ ਕਾਰਣੰ ਨ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ ਮਾਂ ਮੋਚਿਯਤੁਮ੍ ਐੱਛਨ੍;
ⅩⅨ ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਯਹੂਿਦਲੋਕਾਨਾਮ੍ ਆਪੱਤਯ੍ਾ ਮਯਾ ਕੈਸਰਰਾਜਸਯ੍ ਸਮੀਪੇ ਿਵਚਾਰਸਯ੍ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਾ ਕਰ੍ੱਤਵਯ੍ਾ

ਜਾਤਾ ਨਚੇਤ੍ ਿਨਜਦੇਸ਼ੀਯਲੋਕਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਮਮ ਕੋਪਯ੍ਿਭਯੋਗੋ ਨਾਸ੍ਿਤ|
ⅩⅩ ਏਤਤ੍ਕਾਰਣਾਦ੍ ਅਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਦਸ਼਼੍ਟੁੰ ਸੰਲਿਪਤੁਞ੍ਚਾਹੂਯਮ੍ ਇਸਰ੍ਾਯੇਲਸ਼ੀਯਾਨਾਂ ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਸ਼ਾਹੇਤੋਹਮ੍ ਏਤੇਨ

ਸ਼ੁਙ੍ਖਲੇਨ ਬੱਧ(ੋਅ)ਭਵਮ੍|
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ⅩⅪ ਤਦਾ ਤੇ ਤਮ੍ ਅਵਾਿਦਸ਼਼ੁਃ, ਿਯਹੂਦੀਯਦੇਸ਼ਾਦ੍ ਵਯੰ ਤਾਮਿਧ ਿਕਮਿਪ ਪਤੰ ਨ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਾ ਯੇ ਭਾਤਰਃ
ਸਮਾਯਾਤਾਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਕੋਿਪ ਤਵ ਕਾਮਿਪ ਵਾਰ੍ੱਤਾਂ ਨਾਵਦਤ੍ ਅਭਦਮਿਪ ਨਾਕਥਯੱਚ|

ⅩⅫ ਤਵ ਮਤੰ ਿਕਿਮਿਤ ਵਯੰ ਤੱਤਃ ਸ਼ਰ੍ੋਤੁਿਮੱਛਾਮਃ| ਯਦ੍ ਇਦੰ ਨਵੀਨੰ ਮਤਮੁੱਿਥਤੰ ਤਤ੍ ਸਰ੍ੱਵਤ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਿਨਕਟੇ
ਿਨਨ੍ਿਦਤੰ ਜਾਤਮ ਇਿਤ ਵਯੰ ਜਾਨੀਮਃ|

ⅩⅩⅢ ਤੈਸ੍ਤਦਰ੍ਥਮ੍ ਏਕਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਦਨੇ ਿਨਰੂਿਪਤੇ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਦਨੇ ਬਹਵ ਏਕਤ ਿਮਿਲਤਾ ਪੌਲਸਯ੍ ਵਾਸਗʼਹਮ੍
ਆਗੱਛਨ੍ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਪੌਲ ਆ ਪਰ੍ਾਤਃਕਾਲਾਤ੍ ਸਨ੍ਧਯ੍ਾਕਾਲੰ ਯਾਵਨ੍ ਮੂਸਾਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਗਰ੍ਨ੍ਥਾਦ੍ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਨਾਂ
ਗਰ੍ਨ੍ਥੇਭਯ੍ਸ਼੍ਚ ਯੀਸ਼ੋਃ ਕਥਾਮ੍ ਉੱਥਾਪਯ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਰਾਜਯ੍ੇ ਪਰ੍ਮਾਣੰ ਦਤਾ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਪਰ੍ਵʼ◌ੱਿਤੰ ਜਨਿਯਤੁੰ ਚੇਸ਼਼੍ਿਟਤਵਾਨ੍|

ⅩⅩⅣ ਕੇਿਚੱਤੁ ਤਸਯ੍ ਕਥਾਂ ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਯਨ੍ ਕੇਿਚੱਤੁ ਨ ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਯਨ੍;
ⅩⅩⅤ ਏਤਤ੍ਕਾਰਣਾਤ੍ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਪਰਸ੍ਪਰਮ੍ ਅਨੈਕਯ੍ਾਤ੍ ਸਰ੍ੱਵੇ ਚਿਲਤਵਨ੍ਤਃ; ਤਥਾਿਪ ਪੌਲ ਏਤਾਂ ਕਥਾਮੇਕਾਂ

ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਪਿਵਤ ਆਤ੍ਮਾ ਿਯਸ਼ਿਯਯਸਯ੍ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਕ੍ਤੁ ਰਦਨਾਦ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਿਪਤʼਪੁਰੁਸ਼਼ੇਭਯ੍ ਏਤਾਂ ਕਥਾਂ ਭਦੰ
ਕਥਯਾਮਾਸ, ਯਥਾ,

ⅩⅩⅥ "ਉਪਗਤਯ੍ ਜਨਾਨੇਤਾਨ੍ ਤੰ ਭਾਸ਼਼ਸਵ੍ ਵਚਸ੍ਿਤਦੰ| ਕਰ੍ਣੈਃ ਸ਼ਰ੍ੋਸ਼਼ਯ੍ਥ ਯੂਯੰ ਿਹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੂਯੰ ਨ ਭੋਤ੍ਸਯ੍ਥ|
ਨੇਤੈ ਰ੍ਦਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਥ ਯੂਯਞ੍ਚ ਜ੍ਞਾਤੁੰ ਯੂਯੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਥ|

ⅩⅩⅦਤੇ ਮਾਨੁਸ਼਼ਾ ਯਥਾ ਨੇਤੈਃ ਪਿਰਪਸ਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਨੈਵ ਿਹ|ਕਰ੍ਣੈਃ ਰਯ੍ਥਾ ਨ ਸ਼ʼਣਨ੍ਿਤ ਬੁਧਯ੍ਨ੍ਤੇ ਨ ਚ ਮਾਨਸੈਃ|
ਵਯ੍ਾਵਰ੍ੱਤਯਤ੍ਸੁ ਿਚੱਤਾਿਨ ਕਾਲੇ ਕੁਤਾਿਪ ਤੇਸ਼਼ੁ ਵ|ੈ ਮੱਤਸ੍ਤੇ ਮਨੁਜਾਃ ਸਵ੍ਸ੍ਥਾ ਯਥਾ ਨੈਵ ਭਵਨ੍ਿਤ ਚ| ਤਥਾ ਤੇਸ਼਼ਾਂ
ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਾਣਾਂ ਸਨ੍ਿਤ ਸ੍ਥੂਲਾ ਿਹ ਬੁੱਧਯਃ| ਬਿਧਰੀਭੂਤਕਰ੍ਣਾਸ਼੍ਚ ਜਾਤਾਸ਼੍ਚ ਮੁਿਦਤਾ ਦʼਸ਼ਃ||

ⅩⅩⅧ ਅਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰਾਦ੍ ਯਤ੍ ਪਿਰਤਾਣੰ ਤਸਯ੍ ਵਾਰ੍ੱਤਾ ਿਭੰਨਦੇਸ਼ੀਯਾਨਾਂ ਸਮੀਪੰ ਪਰ੍ੇਿਸ਼਼ਤਾ ਤਏਵ ਤਾਂ
ਗਰ੍ਹੀਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤੀਿਤ ਯੂਯੰ ਜਾਨੀਤ|

ⅩⅩⅨ ਏਤਾਦʼਸ਼ਯ੍ਾਂ ਕਥਾਯਾਂ ਕਿਥਤਾਯਾਂ ਸਤਯ੍ਾਂ ਿਯਹੂਿਦਨਃ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਬਹੁਿਵਚਾਰੰ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਤੋ ਗਤਵਨ੍ਤਃ|
ⅩⅩⅩ ਇੱਥੰ ਪੌਲਃ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣੰ ਵਤ੍ਸਰਦਯੰ ਯਾਵਦ੍ ਭਾਟਕੀਯੇ ਵਾਸਗʼਹੇ ਵਸਨ੍ ਯੇ ਲੋਕਾਸ੍ਤਸਯ੍ ਸੰਿਨਿਧਮ੍

ਆਗੱਛਨ੍ਿਤ ਤਾਨ੍ ਸਰ੍ੱਵਾਨੇਵ ਪਿਰਗʼਹ੍ਲਨ੍,
ⅩⅩⅪ ਿਨਿਰਘ੍ਨਮ੍ ਅਿਤਸ਼ਯਿਨਃਕ੍ਸ਼਼ੋਭਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੀਯਰਾਜਤਸਯ੍ ਕਥਾਂ ਪਰ੍ਚਾਰਯਨ੍ ਪਰ੍ਭੌ ਯੀਸ਼ੌ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇ ਕਥਾਃ

ਸਮੁਪਾਿਦਸ਼ਤ੍| ਇਿਤ||
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ਰੋਿਮਣਃ ਪਤੰ
Ⅰ ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ ਿਨਜਪੁਤਮਿਧ ਯੰ ਸੁਸੰਵਾਦੰ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਿਭ ਰ੍ਧਰ੍ੰਮਗਰ੍ਨ੍ਥੇ ਪਰ੍ਿਤਸ਼ਤਵਾਨ੍ ਤੰ ਸੁਸੰਵਾਦੰ ਪਰ੍ਚਾਰਿਯਤੁੰ

ਪʼਥੱਕʼਤ ਆਹੂਤਃ ਪਰ੍ੇਿਰਤਸ਼੍ਚ ਪਰ੍ਭੋ ਰਯ੍ੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਸੇਵਕੋ ਯਃ ਪੌਲਃ
Ⅱ ਸ ਰੋਮਾਨਗਰਸ੍ਥਾਨ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਿਪਰ੍ਯਾਨ੍ ਆਹੂਤਾਸ਼ਂ੍ਚ ਪਿਵਤਲੋਕਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਪਤੰ ਿਲਖਿਤ|
Ⅲ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਸ ਪਰ੍ਭੁ ਰਯ੍ੀਸ਼ੁਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਃ ਸ਼ਾਰੀਿਰਕਸਮ੍ਬਨ੍ਧੇਨ ਦਾਯੂਦੋ ਵੰਸ਼ੋਦ੍ਭਵਃ
Ⅳ ਪਿਵਤਸਯ੍ਾਤ੍ਮਨਃ ਸਮ੍ਬਨ੍ਧੇਨ ਚੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਪਰ੍ਭਾਵਵਾਨ੍ ਪੁਤ ਇਿਤ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਤ੍ ਤਸਯ੍ੋੱਥਾਨੇਨ ਪਰ੍ਿਤਪੰਨੰ|
Ⅴਅਪਰੰ ਯੇਸ਼਼ਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਯੀਸ਼ੁਨਾ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਯੂਯਮਪਯ੍ਾਹੂਤਾਸ੍ਤੇ (ਅ)ਨਯ੍ਦੇਸ਼ੀਯਲੋਕਾਸ੍ਤਸਯ੍ ਨਾਮ੍ਿਨ ਿਵਸ਼ਵ੍ਸਯ੍

ਿਨਦੇਸ਼ਗਰ੍ਾਿਹਣੋ ਯਥਾ ਭਵਨ੍ਿਤ
Ⅵ ਤਦਿਭਪਰ੍ਾਯੇਣ ਵਯੰ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਅਨੁਗਰ੍ਹੰ ਪਰ੍ੇਿਰਤਤਪਦਞ੍ਚ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਾਃ|
Ⅶ ਤਾਤੇਨਾਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੇਣ ਪਰ੍ਭੁਣਾ ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਚ ਯੁਸ਼਼੍ਮਭਯ੍ਮ੍ ਅਨੁਗਰ੍ਹਃ ਸ਼ਾਨ੍ਿਤਸ਼੍ਚ ਪਰ੍ਦੀਯੇਤਾ|ਂ
Ⅷ ਪਰ੍ਥਮਤਃ ਸਰ੍ੱਵਸ੍ਿਮਨ੍ ਜਗਿਤ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਸਯ੍ ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਤਤਾਦ੍ ਅਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਿਨਿਮੱਤੰ

ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਨਾਮ ਗʼਹ੍ਲਨ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਧਨਯ੍ਵਾਦੰ ਕਰੋਿਮ|
Ⅸ ਅਪਰਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਪਰ੍ਸਾਦਾਦ੍ ਬਹੁਕਾਲਾਤ੍ ਪਰੰ ਸਾਮ੍ਪਰ੍ਤੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸਮੀਪੰ ਯਾਤੁੰ ਕਥਮਿਪ ਯਤ੍ ਸੁਯੋਗੰ

ਪਰ੍ਾਪ੍ਨਿਮ, ਏਤਦਰ੍ਥੰ ਿਨਰਨ੍ਤਰੰ ਨਾਮਾਨਯ੍ੁੱਚਾਰਯਨ੍ ਿਨਜਾਸੁ ਸਰ੍ੱਵਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਾਸੁ ਸਰ੍ੱਵਦਾ ਿਨਵੇਦਯਾਿਮ,
Ⅹ ਏਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਯਮਹੰ ਤਤ੍ਪੁਤੀਯਸੁਸੰਵਾਦਪਰ੍ਚਾਰਣੇਨ ਮਨਸਾ ਪਿਰਚਰਾਿਮ ਸ ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ ਮਮ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ੀ ਿਵਦਯ੍ਤੇ|
Ⅺ ਯਤੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਮਮ ਚ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੇਨ ਵਯਮ੍ ਉਭਯੇ ਯਥਾ ਸ਼ਾਨ੍ਿਤਯੁਕ੍ਤਾ ਭਵਾਮ ਇਿਤ ਕਾਰਣਾਦ੍
Ⅻ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸ੍ਥੈਰ੍ੱਯਕਰਣਾਰ੍ਥੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਭਯ੍ੰ ਿਕਞ੍ਿਚਤ੍ਪਰਮਾਰ੍ਥਦਾਨਦਾਨਾਯ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ ਕਰ੍ੱਤੁੰ

ਮਦੀਯਾ ਵਾਞ੍ਛਾ|
ⅩⅢਹੇ ਭਾਤʼਗਣ ਿਭੰਨਦੇਸ਼ੀਯਲੋਕਾਨਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਯਦਤ੍ ਤਦਦ੍ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਮਧਯ੍ੇਿਪ ਯਥਾ ਫਲੰ ਭੁਞ੍ਜੇ ਤਦਿਭਪਰ੍ਾਯੇਣ

ਮੁਹੁਰ੍ਮੁਹੁ ਰਯ੍ੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸਮੀਪੰ ਗਨ੍ਤੁਮ੍ ਉਦਯ੍ਤੋ(ਅ)ਹੰ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਾਵਦ੍ ਅਦਯ੍ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਗਮਨੇ ਮਮ ਿਵਘ੍ਨ ਜਾਤ
ਇਿਤ ਯੂਯੰ ਯਦ੍ ਅਜ੍ਞਾਤਾਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਥ ਤਦਹਮ੍ ਉਿਚਤੰ ਨ ਬੁਧਯ੍|ੇ

ⅩⅣ ਅਹੰ ਸਭਯ੍ਾਸਭਯ੍ਾਨਾਂ ਿਵਦਦਿਵਦਤਾਞ੍ਚ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਰੁ̓ ਣੀ ਿਵਦਯ੍|ੇ
ⅩⅤ ਅਤਏਵ ਰੋਮਾਿਨਵਾਿਸਨਾਂ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸਮੀਪੇ(ਅ)ਿਪ ਯਥਾਸ਼ਕ੍ਿਤ ਸੁਸੰਵਾਦੰ ਪਰ੍ਚਾਰਿਯਤੁਮ੍ ਅਹਮ੍

ਉਦਯ੍ਤੋਸ੍ਿਮ|
ⅩⅥ ਯਤਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਸੁਸੰਵਾਦੋ ਮਮ ਲੱਜਾਸ੍ਪਦੰ ਨਿਹ ਸ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸ਼ਕ੍ਿਤਸਵ੍ਰੂਪਃ ਸਨ੍ ਆ ਿਯਹੂਦੀਯੇਭਯ੍ੋ

(ਅ)ਨਯ੍ਜਾਤੀਯਾਨ੍ ਯਾਵਤ੍ ਸਰ੍ੱਵਜਾਤੀਯਾਨਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਤਤ ਿਵਸ਼ਵ੍ਿਸਿਤ ਤਸਯ੍ੈਵ ਤਾਣੰ ਜਨਯਿਤ|
ⅩⅦ ਯਤਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ਯਸਯ੍ ਸਮਪਿਰਮਾਣਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਦੱਤੰ ਪੁਣਯ੍ੰ ਤਤ੍ਸੁਸੰਵਾਦੇ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਤੇ| ਤਦਿਧ ਧਰ੍ੰਮਪੁਸ੍ਤਕੇਿਪ

ਿਲਿਖਤਿਮਦੰ "ਪੁਣਯ੍ਵਾਨ੍ ਜਨ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੇਨ ਜੀਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ"|
ⅩⅧਅਤਏਵ ਯੇ ਮਾਨਵਾਃ ਪਾਪਕਰ੍ੰਮਣਾ ਸਤਯ੍ਤਾਂ ਰੁਨ੍ਧਨ੍ਿਤ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸਰ੍ੱਵਸਯ੍ ਦੁਰਾਚਰਣਸਯ੍ਾਧਰ੍ੰਮਸਯ੍ ਚ

ਿਵਰੁੱਧੰ ਸਵ੍ਰ੍ਗਾਦ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਕੋਪਃ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਤੇ|
ⅩⅨਯਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰਮਿਧ ਯਦਯ੍ਦ੍ ਜ੍ਞੇਯੰ ਤਦ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਃ ਸਵ੍ਯੰ ਤਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਤਵਾਨ੍ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਅਗੋਚਰੰ

ਨਿਹ|
ⅩⅩ ਫਲਤਸ੍ਤਸਯ੍ਾਨਨ੍ਤਸ਼ਕ੍ਤੀਸ਼ਵ੍ਰਤਾਦੀਨਯ੍ਦʼਸ਼ਯ੍ਾਨਯ੍ਿਪ ਸʼਸ਼਼੍ਿਟਕਾਲਮ੍ ਆਰਭਯ੍ ਕਰ੍ੰਮਸੁ

ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਮਾਨਾਿਨ ਦʼਸ਼ਯ੍ਨ੍ਤੇ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਦੋਸ਼਼ਪਰ੍ਕ੍ਸ਼਼ਾਲਨਸਯ੍ ਪਨ੍ਥਾ ਨਾਸ੍ਿਤ|
ⅩⅪ ਅਪਰਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੰ ਜ੍ਞਾਤਾਿਪ ਤੇ ਤਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਜ੍ਞਾਨੇਨ ਨਾਿਦਯਨ੍ਤ ਕʼਤਜ੍ਞਾ ਵਾ ਨ ਜਾਤਾਃ; ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤੇਸ਼਼ਾਂ

ਸਰ੍ੱਵੇ ਤਰ੍ਕਾ ਿਵਫਲੀਭੂਤਾਃ, ਅਪਰਞ੍ਚ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਿਵਵੇਕਸ਼ੂਨਯ੍ਾਿਨ ਮਨਾਿਂਸ ਿਤਿਮਰੇ ਮਗ੍ਨਾਿਨ|
ⅩⅫ ਤੇ ਸਵ੍ਾਨ੍ ਜ੍ਞਾਿਨਨ ਜ੍ਞਾਤਾ ਜ੍ਞਾਨਹੀਨਾ ਅਭਵਨ੍
ⅩⅩⅢਅਨਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ਗੌਰਵੰ ਿਵਹਾਯਨਸ਼ਵ੍ਰਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਪਸ਼ੁਪਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੁਰੋਗਾਿਮਪਰ੍ਭʼਤੇਰਾਕʼਿਤਿਵਿਸ਼ਸ਼਼੍ਟਪਰ੍ਿਤਮਾਸ੍ਤੈਰਾਿਸ਼ਰ੍ਤਾਃ|
ⅩⅩⅣ ਇੱਥੰ ਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸਤਯ੍ਤਾਂ ਿਵਹਾਯ ਮʼਸ਼਼ਾਮਤਮ੍ ਆਿਸ਼ਰ੍ਤਵਨ੍ਤਃ ਸੱਿਚਦਾਨਨ੍ਦੰ ਸʼਸ਼਼੍ਿਟਕਰ੍ੱਤਾਰੰ

ਤਯ੍ਕ੍ਤਾ ਸʼਸ਼਼੍ਟਵਸ੍ਤੁਨਃ ਪੂਜਾਂ ਸੇਵਾਞ੍ਚ ਕʼਤਵਨ੍ਤਃ;
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ⅩⅩⅤ ਇਿਤ ਹੇਤੋਰੀਸ਼ਵ੍ਰਸ੍ਤਾਨ੍ ਕੁਿ ਯਾਯਾਂ ਸਮਰ੍ਪਯ੍ ਿਨਜਿਨਜਕੁਿਚਨ੍ਤਾਿਭਲਾਸ਼਼ਾਭਯ੍ਾਂ ਸਵ੍ੰ ਸਵ੍ੰ ਸ਼ਰੀਰੰ
ਪਰਸ੍ਪਰਮ੍ ਅਪਮਾਿਨਤੰ ਕਰ੍ੱਤੁਮ੍ ਅਦਦਾਤ੍|

ⅩⅩⅥ ਈਸ਼ਵ੍ਰੇਣ ਤੇਸ਼਼ੁ ਕਵ੍ਿਭਲਾਸ਼਼ੇ ਸਮਰ੍ਿਪਤੇਸ਼਼ੁ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਯੋਿਸ਼਼ਤਃ ਸਵ੍ਾਭਾਿਵਕਾਚਰਣਮ੍ ਅਪਹਾਯ ਿਵਪਰੀਤਕʼਤਯ੍ੇ
ਪਰ੍ਾਵਰ੍ੱਤਨ੍ਤ;

ⅩⅩⅦ ਤਥਾ ਪੁਰੁਸ਼਼ਾ ਅਿਪ ਸਵ੍ਾਭਾਿਵਕਯੋਿਸ਼਼ਤ੍ਸਙ੍ਗਮੰ ਿਵਹਾਯ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਕਾਮਕʼਸ਼ਾਨੁਨਾ ਦਗ੍ਧਾਃ ਸਨ੍ਤਃ
ਪੁਮਾਸਂਃ ਪੁੰਿਭਃ ਸਾਕੰ ਕੁਕʼਤਯ੍ੇ ਸਮਾਸਜਯ੍ ਿਨਜਿਨਜਭਾਨ੍ਤੇਃ ਸਮੁਿਚਤੰ ਫਲਮ੍ ਅਲਭਨ੍ਤ|

ⅩⅩⅧ ਤੇ ਸਵ੍ੇਸ਼਼ਾਂ ਮਨਃਸਵ੍ੀਸ਼ਵ੍ਰਾਯ ਸ੍ਥਾਨੰ ਦਾਤੁਮ੍ ਅਿਨੱਛੁਕਾਸ੍ਤਤੋ ਹੇਤੋਰੀਸ਼ਵ੍ਰਸ੍ਤਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਦੁਸ਼਼੍ਟਮਨਸ੍ਕਤਮ੍
ਅਿਵਿਹਤਿ ਯਤਞ੍ਚ ਦੱਤਵਾਨ੍|

ⅩⅩⅨ ਅਤਏਵ ਤੇ ਸਰ੍ੱਵੇ (ਅ)ਨਯ੍ਾਯੋ ਵਯ੍ਿਭਚਾਰੋ ਦੁਸ਼਼੍ਟਤੰ ਲੋਭੋ ਿਜਘਾਸਂਾ ਈਰ੍ਸ਼਼ਯ੍ਾ ਵਧੋ ਿਵਵਾਦਸ਼੍ਚਾਤੁਰੀ
ਕੁਮਿਤਿਰਤਯ੍ਾਿਦਿਭ ਰ੍ਦੁਸ਼਼੍ਕਰ੍ੰਮਿਭਃ ਪਿਰਪੂਰ੍ਣਾਃ ਸਨ੍ਤਃ

ⅩⅩⅩ ਕਰ੍ਣੇਜਪਾ ਅਪਵਾਿਦਨ ਈਸ਼ਵ੍ਰਦੇਸ਼਼ਕਾ ਿਹੰਸਕਾ ਅਹਙ੍ਕਾਿਰਣ ਆਤ੍ਮਸ਼੍ਲਾਿਘਨਃ ਕੁਕਰ੍ੰਮੋਤ੍ਪਾਦਕਾਃ
ਿਪਤੋਰਾਜ੍ਞਾਲਙ੍ਘਕਾ

ⅩⅩⅪ ਅਿਵਚਾਰਕਾ ਿਨਯਮਲਙ੍ਿਘਨਃ ਸ੍ਨੇਹਰਿਹਤਾ ਅਿਤਦੇਿਸ਼਼ਣੋ ਿਨਰ੍ਦਯਾਸ਼੍ਚ ਜਾਤਾਃ|
ⅩⅩⅫ ਯੇ ਜਨਾ ਏਤਾਦʼਸ਼ੰ ਕਰ੍ੰਮ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਿਤ ਤਏਵ ਮʼਿਤਯੋਗਯ੍ਾ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਿਵਚਾਰਮੀਦʼਸ਼ੰ ਜ੍ਞਾਤਾਿਪ ਤ

ਏਤਾਦʼਸ਼ੰ ਕਰ੍ੰਮ ਸਵ੍ਯੰ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਿਤ ਕੇਵਲਿਮਿਤ ਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਾਦʼਸ਼ਕਰ੍ੰਮਕਾਿਰਸ਼਼ੁ ਲੋਕੇਸ਼਼ਵ੍ਿਪ ਪਰ੍ੀਯਨ੍ਤੇ|

Ⅱ
Ⅰ ਹੇ ਪਰਦੂਸ਼਼ਕ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ ਯਃ ਕਸ਼੍ਚਨ ਤੰ ਭਵਿਸ ਤਵੋੱਤਰਦਾਨਾਯ ਪਨ੍ਥਾ ਨਾਸ੍ਿਤ ਯਤੋ ਯਸ੍ਮਾਤ੍ ਕਰ੍ੰਮਣਃ

ਪਰਸ੍ਤਯਾ ਦੂਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤਮਿਪ ਦੂਸ਼਼ਯ੍ਸ,ੇ ਯਤਸ੍ਤੰ ਦੂਸ਼਼ਯੰਨਿਪ ਤੰ ਤਦਦ੍ ਆਚਰਿਸ|
Ⅱ ਿਕਨ੍ਤੇਤਾਦʼਗਾਚਾਿਰਭਯ੍ੋ ਯੰ ਦਣ੍ਡਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ ਿਨਸ਼੍ਿਚਨਿਤ ਸ ਯਥਾਰ੍ਥ ਇਿਤ ਵਯੰ ਜਾਨੀਮਃ|
Ⅲ ਅਤਏਵ ਹੇ ਮਾਨੁਸ਼਼ ਤੰ ਯਾਦʼਗਾਚਾਿਰਣੋ ਦੂਸ਼਼ਯਿਸ ਸਵ੍ਯੰ ਯਿਦ ਤਾਦʼਗਾਚਰਿਸ ਤਿਰ ਤਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਦਣ੍ਡਾਤ੍

ਪਲਾਿਯਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਸੀਿਤ ਿਕੰ ਬੁਧਯ੍ਸੇ?
Ⅳ ਅਪਰੰ ਤਵ ਮਨਸਃ ਪਿਰਵਰ੍ੱਤਨੰ ਕਰ੍ੱਤੁਮ੍ ਇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ਾਨੁਗਰ੍ਹੋ ਭਵਿਤ ਤੰਨ ਬੁੱਧਵ੍ਾ ਤੰ ਿਕੰ

ਤਦੀਯਾਨੁਗਰ੍ਹਕ੍ਸ਼਼ਮਾਿਚਰਸਿਹਸ਼਼੍ਣੁਤਿਨਿਧੰ ਤੁੱਛੀਕਰੋਿਸ਼਼?
Ⅴਤਥਾ ਸਵ੍ਾਨ੍ਤਃਕਰਣਸਯ੍ਕਠਰਤਾਤ੍ ਖੇਦਰਾਿਹਤਯ੍ਾੱਚੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਨਯ੍ਾੱਯਿਵਚਾਰਪਰ੍ਕਾਸ਼ਨਸਯ੍ ੋਧਸਯ੍ਚ ਿਦਨੰ

ਯਾਵਤ੍ ਿਕੰ ਸਵ੍ਾਰ੍ਥੰ ਕੋਪੰ ਸਞ੍ਿਚਨਿਸ਼਼?
Ⅵ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਏਕੈਕਮਨੁਜਾਯ ਤਤ੍ਕਰ੍ੰਮਾਨੁਸਾਰੇਣ ਪਰ੍ਿਤਫਲੰ ਦਾਸਯ੍ਿਤ;
Ⅶ ਵਸ੍ਤੁਤਸ੍ਤੁ ਯੇ ਜਨਾ ਧੈਰ੍ੱਯੰ ਧʼਤਾ ਸਤ੍ਕਰ੍ੰਮ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਤੋ ਮਿਹਮਾ ਸਤ੍ਕਾਰੋ(ਅ)ਮਰਤਞ੍ਚੈਤਾਿਨ ਮʼਗਯਨ੍ਤੇ

ਤੇਭਯ੍(ੋਅ)ਨਨ੍ਤਾਯੁ ਰ੍ਦਾਸਯ੍ਿਤ|
Ⅷ ਅਪਰੰ ਯੇ ਜਨਾਃ ਸਤਯ੍ਧਰ੍ੰਮਮ੍ ਅਗʼਹੀਤਾ ਿਵਪਰੀਤਧਰ੍ੰਮਮ੍ ਗʼਹ੍ਲਨ੍ਿਤ ਤਾਦʼਸ਼ਾ ਿਵਰੋਿਧਜਨਾਃ ਕੋਪੰ
ੋਧਞ੍ਚ ਭੋਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤੇ|

Ⅸ ਆ ਿਯਹੂਿਦਨ(ਅ)ਨਯ੍ਦੇਿਸ਼ਨਃ ਪਰ੍ੱਯਨ੍ਤੰ ਯਾਵਨ੍ਤਃ ਕੁਕਰ੍ੰਮਕਾਿਰਣਃ ਪਰ੍ਾਿਣਨਃ ਸਨ੍ਿਤ ਤੇ ਸਰ੍ੱਵੇ ਦੁਃਖੰ
ਯਾਤਨਾਞ੍ਚ ਗਿਮਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ;

Ⅹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਆ ਿਯਹੂਿਦਨ ਿਭੰਨਦੇਿਸ਼ਪਰ੍ੱਯਨ੍ਤਾ ਯਾਵਨ੍ਤਃ ਸਤ੍ਕਰ੍ੰਮਕਾਿਰਣੋ ਲੋਕਾਃ ਸਨ੍ਿਤ ਤਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਮਿਹਮਾ
ਸਤ੍ਕਾਰਃ ਸ਼ਾਨ੍ਿਤਸ਼੍ਚ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ|

Ⅺ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਿਵਚਾਰੇ ਪਕ੍ਸ਼਼ਪਾਤੋ ਨਾਸ੍ਿਤ|
Ⅻ ਅਲਬ੍ਧਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਸ਼ਾਸ੍ਤੈ ਰਯ੍ੈਃ ਪਾਪਾਿਨ ਕʼਤਾਿਨ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਸ਼ਾਸ੍ਤਾਲਬ੍ਧਤਾਨੁਰੂਪਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਿਵਨਾਸ਼ੋ

ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ; ਿਕਨ੍ਤੁ ਲਬ੍ਧਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਸ਼ਾਸ੍ਤਾ ਯੇ ਪਾਪਾਨਯ੍ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਨੁਸਾਰਾਦੇਵ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਿਵਚਾਰੋ
ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

ⅩⅢ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਸ਼ਰ੍ੋਤਾਰ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸਮੀਪੇ ਿਨਸ਼਼੍ਪਾਪਾ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤੀਿਤ ਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਚਾਿਰਣ ਏਵ
ਸਪੁਣਯ੍ਾ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ|

ⅩⅣ ਯਤੋ (ਅ)ਲਬ੍ਧਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਸ਼ਾਸ੍ਤਾ ਿਭੰਨਦੇਸ਼ੀਯਲੋਕਾ ਯਿਦ ਸਵ੍ਭਾਵਤੋ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਨੁਰੂਪਾਨ੍ ਆਚਾਰਾਨ੍
ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਿਤ ਤਰਯ੍ਲਬ੍ਧਸ਼ਾਸ੍ਤਾਃ ਸਨ੍ਤ(ੋਅ)ਿਪ ਤੇ ਸਵ੍ੇਸ਼਼ਾਂ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਸ਼ਾਸ੍ਤਿਮਵ ਸਵ੍ਯਮੇਵ ਭਵਨ੍ਿਤ|
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ⅩⅤ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਮਨਿਸ ਸਾਕ੍ਿਸ਼਼ਸਵ੍ਰੂਪੇ ਸਿਤ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਿਵਤਰ੍ਕੇਸ਼਼ੁ ਚ ਕਦਾ ਤਾਨ੍ ਦੋਿਸ਼਼ਣਃ ਕਦਾ ਵਾ ਿਨਰ੍ਦੋਸ਼਼ਾਨ੍ ਕʼਤਵਤ੍ਸੁ
ਤੇ ਸਵ੍ਾਨ੍ਤਰ੍ਿਲਿਖਤਸਯ੍ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਸ਼ਾਸ੍ਤਸਯ੍ ਪਰ੍ਮਾਣੰ ਸਵ੍ਯਮੇਵ ਦਦਿਤ|

ⅩⅥ ਯਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਦਨੇ ਮਯਾ ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਤਸਯ੍ ਸੁਸੰਵਾਦਸਯ੍ਾਨੁਸਾਰਾਦ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਮਾਨੁਸ਼਼ਾਣਾਮ੍
ਅਨ੍ਤਃਕਰਣਾਨਾਂ ਗੂਢਾਿਭਪਰ੍ਾਯਾਨ੍ ਧʼਤਾ ਿਵਚਾਰਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਵਚਾਰਿਦਨੇ ਤਤ੍ ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਤੇ|

ⅩⅦ ਪਸ਼ਯ੍ ਤੰ ਸਵ੍ਯੰ ਿਯਹੂਦੀਿਤ ਿਵਖਯ੍ਾਤੋ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥੋਪਿਰ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੰ ਕਰੋਿਸ਼਼,
ⅩⅧ ਈਸ਼ਵ੍ਰਮੁੱਿਦਸ਼ਯ੍ ਸਵ੍ੰ ਸ਼੍ਲਾਘਸੇ, ਤਥਾ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਯਾ ਿਸ਼ਕ੍ਿਸ਼਼ਤੋ ਭੂਤਾ ਤਸਯ੍ਾਿਭਮਤੰ ਜਾਨਾਿਸ, ਸਰ੍ੱਵਾਸਾਂ

ਕਥਾਨਾਂ ਸਾਰੰ ਿਵਿਵੰਕ੍ਸ਼਼,ੇ
ⅩⅨ ਅਪਰੰ ਜ੍ਞਾਨਸਯ੍ ਸਤਯ੍ਤਾਯਾਸ਼੍ਚਾਕਰਸਵ੍ਰੂਪੰ ਸ਼ਾਸ੍ਤੰ ਮਮ ਸਮੀਪੇ ਿਵਦਯ੍ਤ ਅਤੋ (ਅ)ਨ੍ਧਲੋਕਾਨਾਂ

ਮਾਰ੍ਗਦਰ੍ਸ਼ਿਯਤਾ
ⅩⅩ ਿਤਿਮਰਸ੍ਿਥਤਲੋਕਾਨਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਦੀਪ੍ਿਤਸਵ੍ਰੂਪੋ(ਅ)ਜ੍ਞਾਨਲੋਕੇਭਯ੍ੋ ਜ੍ਞਾਨਦਾਤਾ ਿਸ਼ਸ਼ੂਨਾਂ

ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਿਯਤਾਹਮੇਵੇਿਤ ਮਨਯ੍ਸ|ੇ
ⅩⅪ ਪਰਾਨ੍ ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯਨ੍ ਸਵ੍ਯੰ ਸਵ੍ੰ ਿਕੰ ਨ ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯਿਸ? ਵਸ੍ਤੁਤਸ਼੍ਚੌਰ੍ੱਯਿਨਸ਼਼ੇਧਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਂ ਪਰ੍ਚਾਰਯਨ੍ ਤੰ ਿਕੰ

ਸਵ੍ਯਮੇਵ ਚੋਰਯਿਸ?
ⅩⅫ ਤਥਾ ਪਰਦਾਰਗਮਨੰ ਪਰ੍ਿਤਸ਼਼ੇਧਨ੍ ਸਵ੍ਯੰ ਿਕੰ ਪਰਦਾਰਾਨ੍ ਗੱਛਿਸ? ਤਥਾ ਤੰ ਸਵ੍ਯੰ ਪਰ੍ਿਤਮਾਦੇਸ਼਼ੀ ਸਨ੍ ਿਕੰ

ਮਨ੍ਿਦਰਸਯ੍ ਦਵਯ੍ਾਿਣ ਹਰਿਸ?
ⅩⅩⅢ ਯਸ੍ਤੰ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਂ ਸ਼੍ਲਾਘਸੇ ਸ ਤੰ ਿਕੰ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਮ੍ ਅਵਮਤਯ੍ ਨੇਸ਼ਵ੍ਰੰ ਸੰਮਨਯ੍ਸੇ?
ⅩⅩⅣ ਸ਼ਾਸ੍ਤੇ ਯਥਾ ਿਲਖਿਤ "ਿਭੰਨਦੇਿਸ਼ਨਾਂ ਸਮੀਪੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਦੋਸ਼਼ਾਦ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਨਾਮ੍ਨ ਿਨਨ੍ਦਾ ਭਵਿਤ| "
ⅩⅩⅤ ਯਿਦ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਂ ਪਾਲਯਿਸ ਤਿਰ ਤਵ ਤਕ੍ਛੇਦਿ ਯਾ ਸਫਲਾ ਭਵਿਤ; ਯਿਤ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਂ ਲਙ੍ਘਸੇ ਤਿਰ

ਤਵ ਤਕ੍ਛੇਦੋ(ਅ)ਤਕ੍ਛੇਦੋ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅥਯਤੋ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਸ਼ਾਸ੍ਤਾਿਦਸ਼਼੍ਟਧਰ੍ੰਮਕਰ੍ੰਮਾਚਾਰੀ ਪੁਮਾਨ੍ ਅਤਕ੍ਛੇਦੀ ਸੰਨਿਪ ਿਕੰ ਤਕ੍ਛੇਿਦਨਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਨ

ਗਣਿਯਸ਼਼ਯ੍ਤੇ?
ⅩⅩⅦ ਿਕਨ੍ਤੁ ਲਬ੍ਧਸ਼ਾਸ੍ਤਸ਼੍ਿਛੰਨਤਕ੍ ਚ ਤੰ ਯਿਦ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਲਙ੍ਘਨੰ ਕਰੋਿਸ਼਼ ਤਿਰ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਪਾਲਕਾਃ

ਸਵ੍ਾਭਾਿਵਕਾੱਿਛੰਨਤਚੋ ਲੋਕਾਸ੍ਤਾਂ ਿਕੰ ਨ ਦੂਸ਼਼ਿਯਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ?
ⅩⅩⅧ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਯੋ ਬਾਹਯ੍ੇ ਿਯਹੂਦੀ ਸ ਿਯਹੂਦੀ ਨਿਹ ਤਥਾਙ੍ਗਸਯ੍ ਯਸ੍ਤਕ੍ਛੇਦਃ ਸ ਤਕ੍ਛੇਦੋ ਨਿਹ;
ⅩⅩⅨ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੋ ਜਨ ਆਨ੍ਤਿਰਕੋ ਿਯਹੂਦੀ ਸ ਏਵ ਿਯਹੂਦੀ ਅਪਰਞ੍ਚ ਕੇਵਲਿਲਿਖਤਯਾ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਯਾ ਨ

ਿਕਨ੍ਤੁ ਮਾਨਿਸਕੋ ਯਸ੍ਤਕ੍ਛੇਦੋ ਯਸਯ੍ ਚ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਾ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ੇਭਯ੍ੋ ਨ ਭੂਤਾ ਈਸ਼ਵ੍ਰਾਦ੍ ਭਵਿਤ ਸ ਏਵ ਤਕ੍ਛੇਦਃ|

Ⅲ
Ⅰ ਅਪਰਞ੍ਚ ਿਯਹੂਿਦਨਃ ਿਕੰ ਸ਼ਰ੍ੇਸ਼਼੍ਠਤੰ? ਤਥਾ ਤਕ੍ਛੇਦਸਯ੍ ਵਾ ਿਕੰ ਫਲੰ?
Ⅱ ਸਰ੍ੱਵਥਾ ਬਹੂਿਨ ਫਲਾਿਨ ਸਨ੍ਿਤ, ਿਵਸ਼ੇਸ਼਼ਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸ਼ਾਸ੍ਤੰ ਤੇਭਯ੍(ੋਅ)ਦੀਯਤ|
Ⅲ ਕੈਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਅਿਵਸ਼ਵ੍ਸਨੇ ਕʼਤੇ ਤੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਅਿਵਸ਼ਵ੍ਸਨਾਤ੍ ਿਕਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਯ੍ਤਾਯਾ ਹਾਿਨਰੁਤ੍ਪਤ੍ਸਯ੍ਤੇ?
Ⅳ ਕੇਨਾਿਪ ਪਰ੍ਕਾਰੇਣ ਨਿਹ| ਯਦਯ੍ਿਪ ਸਰ੍ੱਵੇ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਾ ਿਮਥਯ੍ਾਵਾਿਦਨਸ੍ਤਥਾਪੀਸ਼ਵ੍ਰਃ ਸਤਯ੍ਵਾਦੀ| ਸ਼ਾਸ੍ਤੇ

ਯਥਾ ਿਲਿਖਤਮਾਸ੍ਤ,ੇ ਅਤਸ੍ਤਨ੍ਤੁ ਸਵ੍ਵਾਕਯ੍ੇਨ ਿਨਰ੍ੱਦੋਸ਼਼ੋ ਿਹ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਸ| ਿਵਚਾਰੇ ਚੈਵ ਿਨਸ਼਼੍ਪਾਪੋ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਸ ਨ
ਸੰਸ਼ਯਃ|

Ⅴ ਅਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਅਨਯ੍ਾਯੇਨ ਯਦੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਨਯ੍ਾਯਃ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਤੇ ਤਿਰ ਿਕੰ ਵਿਦਸ਼਼ਯ੍ਾਮਃ? ਅਹੰ ਮਾਨੁਸ਼਼ਾਣਾਂ
ਕਥਾਿਮਵ ਕਥਾਂ ਕਥਯਾਿਮ, ਈਸ਼ਵ੍ਰਃ ਸਮੁਿਚਤੰ ਦਣ੍ਡੰ ਦੱਤਾ ਿਕਮ੍ ਅਨਯ੍ਾਯੀ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ?

Ⅵ ਇੱਥੰ ਨ ਭਵਤੁ, ਤਥਾ ਸਤੀਸ਼ਵ੍ਰਃ ਕਥੰ ਜਗਤੋ ਿਵਚਾਰਿਯਤਾ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ?
Ⅶ ਮਮ ਿਮਥਯ੍ਾਵਾਕਯ੍ਵਦਨਾਦ੍ ਯਦੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸਤਯ੍ਤੇਨ ਤਸਯ੍ ਮਿਹਮਾ ਵਰ੍ੱਧਤੇ ਤਿਰ ਕਸ੍ਮਾਦਹੰ

ਿਵਚਾਰੇ(ਅ)ਪਰਾਿਧਤੇਨ ਗਣਯ੍ੋ ਭਵਾਿਮ?
Ⅷ ਮਙ੍ਗਲਾਰ੍ਥੰ ਪਾਪਮਿਪ ਕਰਣੀਯਿਮਿਤ ਵਾਕਯ੍ੰ ਤਯਾ ਕੁਤੋ ਨਚਯ੍ਤੇ? ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੈਰੁਚਯ੍ਤੇ ਤੇ ਿਨਤਾਨ੍ਤੰ

ਦਣ੍ਡਸਯ੍ ਪਾਤਾਿਣ ਭਵਨ੍ਿਤ; ਤਥਾਿਪ ਤਦਾਕਯ੍ਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਿਭਰਪਯ੍ੁਚਯ੍ਤ ਇਤਯ੍ਸ੍ਮਾਕੰ ਗ੍ਲਾਿਨੰ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਤਃ
ਿਕਯਨ੍ਤੋ ਲੋਕਾ ਵਦਨ੍ਿਤ|

Ⅸ ਅਨਯ੍ਲੋਕੇਭਯ੍ੋ ਵਯੰ ਿਕੰ ਸ਼ਰ੍ੇਸ਼਼੍ਠਾਃ? ਕਦਾਚਨ ਨਿਹ ਯਤੋ ਿਯਹੂਿਦਨ (ਅ)ਨਯ੍ਦੇਿਸ਼ਨਸ਼੍ਚ ਸਰ੍ੱਵਏਵ
ਪਾਪਸਯ੍ਾਯੱਤਾ ਇਤਯ੍ਸਯ੍ ਪਰ੍ਮਾਣੰ ਵਯੰ ਪੂਰ੍ੱਵਮ੍ ਅਦਦਾਮ|
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Ⅹ ਿਲਿਪ ਰਯ੍ਥਾਸ੍ਤ,ੇ ਨੈਕੋਿਪ ਧਾਰ੍ੰਿਮਕੋ ਜਨਃ|
Ⅺ ਤਥਾ ਜ੍ਞਾਨੀਸ਼ਵ੍ਰਜ੍ਞਾਨੀ ਮਾਨਵਃ ਕੋਿਪ ਨਾਸ੍ਿਤ ਿਹ|
Ⅻ ਿਵਮਾਰ੍ਗਗਾਿਮਨਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਸਰ੍ੱਵੇ ਦੁਸ਼਼੍ਕਰ੍ੰਮਕਾਿਰਣਃ| ਏਕੋ ਜਨਿਪ ਨ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸਾਧੁਕਰ੍ੰਮ ਕਰੋਿਤ ਚ|
ⅩⅢ ਤਥਾ ਤੇਸ਼਼ਾਨ੍ਤੁ ਵੈ ਕਣ੍ਠਾ ਅਨਾਵʼਤਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਵਤ੍| ਸ੍ਤੁਿਤਵਾਦੰ ਪਰ੍ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਿਤ ਿਜਹਾਿਭਸ੍ਤੇ ਤੁ ਕੇਵਲੰ|

ਤੇਸ਼਼ਾਮੋਸ਼਼੍ਠਸਯ੍ ਿਨਮ੍ਨੇ ਤੁ ਿਵਸ਼਼ੰ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਸਰ੍ੱਪਵਤ੍|
ⅩⅣ ਮੁਖੰ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਿਹ ਸ਼ਾਪੇਨ ਕਪਟੇਨ ਚ ਪੂਰ੍ੱਯਤੇ|
ⅩⅤ ਰਕ੍ਤਪਾਤਾਯ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਤੁ ਪਦਾਿਨ ਕ੍ਿਸ਼਼ਪਰ੍ਗਾਿਨ ਚ|
ⅩⅥ ਪਿਥ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਾਣਾਂ ਨਾਸ਼ਃ ਕ੍ਲੇਸ਼ਸ਼੍ਚ ਕੇਵਲਃ|
ⅩⅦ ਤੇ ਜਨਾ ਨਿਹ ਜਾਨਨ੍ਿਤ ਪਨ੍ਥਾਨੰ ਸੁਖਦਾਿਯਨੰ|
ⅩⅧ ਪਰਮੇਸ਼ਾਦ੍ ਭਯੰ ਯੱਤਤ੍ ਤੱਚਕ੍ਸ਼਼ੁਸ਼਼ੋਰਗੋਚਰੰ|
ⅩⅨ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਯਾਂ ਯਦਯ੍ੱਿਲਖਿਤ ਤਦ੍ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਧੀਨਾਨ੍ ਲੋਕਾਨ੍ ਉੱਿਦਸ਼ਯ੍ ਿਲਖਤੀਿਤ ਵਯੰ ਜਾਨੀਮਃ| ਤਤੋ

ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਮਾਤੋ ਿਨਰੁੱਤਰਃ ਸਨ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਦ੍ ਅਪਰਾਧੀ ਭਵਿਤ|
ⅩⅩ ਅਤਏਵ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਨੁਰੂਪੈਃ ਕਰ੍ੰਮਿਭਃ ਕਸ਼੍ਿਚਦਿਪ ਪਰ੍ਾਣੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ ਸਪੁਣਯ੍ੀਕʼਤੋ ਭਿਵਤੁੰ ਨ

ਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਯਤੋ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਯਾ ਪਾਪਜ੍ਞਾਨਮਾਤੰ ਜਾਯਤ|ੇ
ⅩⅪ ਿਕਨ੍ਤੁ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਯਾਃ ਪʼਥਗ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੇਣ ਦੇਯੰ ਯਤ੍ ਪੁਣਯ੍ੰ ਤਦ੍ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਯਾ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਗਣਸਯ੍ ਚ

ਵਚਨੈਃ ਪਰ੍ਮਾਣੀਕʼਤੰ ਸਦ੍ ਇਦਾਨੀਂ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਤੇ|
ⅩⅫ ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਕਰਣਾਦ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੇਣ ਦੱਤੰ ਤਤ੍ ਪੁਣਯ੍ੰ ਸਕਲੇਸ਼਼ੁ ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਤੰ ਸਤ੍ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਿਸਨਃ

ਪਰ੍ਿਤ ਵਰ੍ੱਤਤ|ੇ
ⅩⅩⅢ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਕੋਿਪ ਪਰ੍ਭੇਦੋ ਨਾਸ੍ਿਤ, ਯਤਃ ਸਰ੍ੱਵਏਵ ਪਾਿਪਨ ਈਸ਼ਵ੍ਰੀਯਤੇਜੋਹੀਨਾਸ਼੍ਚ ਜਾਤਾਃ|
ⅩⅩⅣ ਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ਾਨੁਗਰ੍ਹਾਦ੍ ਮੂਲਯ੍ੰ ਿਵਨਾ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਕʼਤੇਨ ਪਿਰਤਾਣੇਨ ਸਪੁਣਯ੍ੀਕʼਤਾ ਭਵਨ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅤਯਸ੍ਮਾਤ੍ ਸਵ੍ਸ਼ੋਿਣਤੇਨ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਾਤ੍ ਪਾਪਨਾਸ਼ਕੋ ਬਲੀ ਭਿਵਤੁੰ ਸ ਏਵ ਪੂਰ੍ੱਵਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੇਣ ਿਨਸ਼੍ਿਚਤਃ, ਇੱਥਮ੍

ਈਸ਼ਵ੍ਰੀਯਸਿਹਸ਼਼੍ਣੁਤਾਤ੍ ਪੁਰਾਕʼਤਪਾਪਾਨਾਂ ਮਾਰ੍ੱਜਨਕਰਣੇ ਸਵ੍ੀਯਯਾਥਾਰ੍ਥਯ੍ੰ ਤੇਨ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਯ੍ਤ,ੇ
ⅩⅩⅥ ਵਰ੍ੱਤਮਾਨਕਾਲੀਯਮਿਪ ਸਵ੍ਯਾਥਾਰ੍ਥਯ੍ੰ ਤੇਨ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਯ੍ਤ,ੇ ਅਪਰੰ ਯੀਸ਼ੌ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਿਸਨੰ ਸਪੁਣਯ੍ੀਕੁਰ੍ੱਵੰਨਿਪ

ਸ ਯਾਥਾਰ੍ਿਥਕਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ|
ⅩⅩⅦ ਤਿਰ ਕੁਤਾਤ੍ਮਸ਼੍ਲਾਘਾ? ਸਾ ਦੂਰੀਕʼਤਾ; ਕਯਾ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਯਾ? ਿਕੰ ਿ ਯਾਰੂਪਵਯ੍ਵਸ੍ਥਯਾ? ਇੱਥੰ ਨਿਹ

ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਤ੍ ਕੇਵਲਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਰੂਪਯਾ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਯੈਵ ਭਵਿਤ|
ⅩⅩⅧ ਅਤਏਵ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਨੁਰੂਪਾਃ ਿ ਯਾ ਿਵਨਾ ਕੇਵਲੇਨ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੇਨ ਮਾਨਵਃ ਸਪੁਣਯ੍ੀਕʼਤੋ ਭਿਵਤੁੰ

ਸ਼ਕ੍ਨਤੀਤਯ੍ਸਯ੍ ਰਾੱਧਾਨ੍ਤੰ ਦਰ੍ਸ਼ਯਾਮਃ|
ⅩⅩⅨਸ ਿਕੰ ਕੇਵਲਿਯਹੂਿਦਨਾਮ੍ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ ਭਵਿਤ? ਿਭੰਨਦੇਿਸ਼ਨਾਮ੍ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ ਨ ਭਵਿਤ? ਿਭੰਨਦੇਿਸ਼ਨਾਮਿਪ ਭਵਿਤ;
ⅩⅩⅩ ਯਸ੍ਮਾਦ੍ ਏਕ ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਾਤ੍ ਤਕ੍ਛੇਿਦਨ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੇਨਾਤਕ੍ਛੇਿਦਨਸ਼੍ਚ ਸਪੁਣਯ੍ੀਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅪ ਤਿਰ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੇਨ ਵਯੰ ਿਕੰ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਂ ਲੁਮ੍ਪਾਮ? ਇੱਥੰ ਨ ਭਵਤੁ ਵਯੰ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਂ ਸੰਸ੍ਥਾਪਯਾਮ ਏਵ|

Ⅳ
Ⅰ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪੂਰ੍ੱਵਪੁਰੁਸ਼਼ ਇਬਰ੍ਾਹੀਮ੍ ਕਾਿਯਕਿ ਯਯਾ ਿਕੰ ਲਬ੍ਧਵਾਨ੍ ਏਤਦਿਧ ਿਕੰ ਵਿਦਸ਼਼ਯ੍ਾਮਃ?
Ⅱ ਸ ਯਿਦ ਿਨਜਿ ਯਾਭਯ੍ਃ ਸਪੁਣਯ੍ੋ ਭਵੇਤ੍ ਤਿਰ ਤਸਯ੍ਾਤ੍ਮਸ਼੍ਲਾਘਾਂ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਪਨ੍ਥਾ ਭਵੇਿਦਿਤ ਸਤਯ੍ੰ,

ਿਕਨ੍ਤੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸਮੀਪੇ ਨਿਹ|
Ⅲ ਸ਼ਾਸ੍ਤੇ ਿਕੰ ਿਲਖਿਤ? ਇਬਰ੍ਾਹੀਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੇ ਿਵਸ਼ਵ੍ਸਨਾਤ੍ ਸ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਸ੍ਤਸ੍ਮੈ ਪੁਣਯ੍ਾਰ੍ਥੰ ਗਿਣਤੋ ਬਭੂਵ|
Ⅳ ਕਰ੍ੰਮਕਾਿਰਣੋ ਯਦ੍ ਵੇਤਨੰ ਤਦ੍ ਅਨੁਗਰ੍ਹਸਯ੍ ਫਲੰ ਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੇਨਪਾਰ੍ਿਜਤੰ ਮਨ੍ਤਵਯ੍ਮ੍|
Ⅴ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਃ ਪਾਿਪਨੰ ਸਪੁਣਯ੍ੀਕਰੋਿਤ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਿਸਨਃ ਕਰ੍ੰਮਹੀਨਸਯ੍ ਜਨਸਯ੍ ਯੋ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਃ ਸ

ਪੁਣਯ੍ਾਰ੍ਥੰ ਗਣਯ੍ੋ ਭਵਿਤ|
Ⅵ ਅਪਰੰ ਯੰ ਿ ਯਾਹੀਨਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਃ ਸਪੁਣਯ੍ੀਕਰੋਿਤ ਤਸਯ੍ ਧਨਯ੍ਵਾਦੰ ਦਾਯੂਦ੍ ਵਰ੍ਣਯਾਮਾਸ, ਯਥਾ,
Ⅶ ਸ ਧਨਯ੍ੋ(ਅ)ਘਾਿਨ ਮʼਸ਼਼੍ਟਾਿਨ ਯਸਯ੍ਾਗਾਸਂਯ੍ਾਵʼਤਾਿਨ ਚ|
Ⅷ ਸ ਚ ਧਨਯ੍ਃ ਪਰੇਸ਼ੇਨ ਪਾਪੰ ਯਸਯ੍ ਨ ਗਣਯ੍ਤ|ੇ
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Ⅸਏਸ਼਼ ਧਨਯ੍ਵਾਦਸ੍ਤਕ੍ਛੇਿਦਨਮ੍ ਅਤਕ੍ਛੇਿਦਨੰ ਵਾ ਕੰ ਪਰ੍ਿਤ ਭਵਿਤ? ਇਬਰ੍ਾਹੀਮੋ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਃ ਪੁਣਯ੍ਾਰ੍ਥੰ ਗਿਣਤ
ਇਿਤ ਵਯੰ ਵਦਾਮਃ|

Ⅹ ਸ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਸ੍ਤਸਯ੍ ਤਕ੍ਛੇਿਦਤਾਵਸ੍ਥਾਯਾਂ ਿਕਮ੍ ਅਤਕ੍ਛੇਿਦਤਾਵਸ੍ਥਾਯਾਂ ਕਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਮਯੇ ਪੁਣਯ੍ਿਮਵ
ਗਿਣਤਃ? ਤਕ੍ਛੇਿਦਤਾਵਸ੍ਥਾਯਾਂ ਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤਤਕ੍ਛੇਿਦਤਾਵਸ੍ਥਾਯਾ|ਂ

Ⅺ ਅਪਰਞ੍ਚ ਸ ਯਤ੍ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਅਤਕ੍ਛੇਿਦਨਾਂ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਿਸਨਾਮ੍ ਆਿਦਪੁਰੁਸ਼਼ੋ ਭਵੇਤ੍, ਤੇ ਚ ਪੁਣਯ੍ਵੱਤੇਨ
ਗਣਯ੍ੇਰਨ੍;

Ⅻ ਯੇ ਚ ਲੋਕਾਃ ਕੇਵਲੰ ਿਛੰਨਤਚੋ ਨ ਸਨ੍ਤੋ (ਅ)ਸ੍ਮਤ੍ਪੂਰ੍ੱਵਪੁਰੁਸ਼਼ ਇਬਰ੍ਾਹੀਮ੍ ਅਿਛੰਨਤਕ੍ ਸਨ੍ ਯੇਨ
ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਮਾਰ੍ਗੇਣ ਗਤਵਾਨ੍ ਤੇਨੈਵ ਤਸਯ੍ ਪਾਦਿਚਹ੍ਨੇਨ ਗੱਛਨ੍ਿਤ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਤਕ੍ਛੇਿਦਨਾਮਪਯ੍ਾਿਦਪੁਰੁਸ਼਼ੋ ਭਵੇਤ੍
ਤਦਰ੍ਥਮ੍ ਅਤਕ੍ਛੇਿਦਨ ਮਾਨਵਸਯ੍ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਾਤ੍ ਪੁਣਯ੍ਮ੍ ਉਤ੍ਪਦਯ੍ਤ ਇਿਤ ਪਰ੍ਮਾਣਸਵ੍ਰੂਪੰ ਤਕ੍ਛੇਦਿਚਹ੍ਨੰ ਸ
ਪਰ੍ਾਪ੍ਨਤ੍|

ⅩⅢ ਇਬਰ੍ਾਹੀਮ੍ ਜਗਤੋ(ਅ)ਿਧਕਾਰੀ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਯੈਸ਼਼ਾ ਪਰ੍ਿਤਜ੍ਞਾ ਤੰ ਤਸਯ੍ ਵੰਸ਼ਞ੍ਚ ਪਰ੍ਿਤ ਪੂਰ੍ੱਵਮ੍ ਅਿ ਯਤ
ਸਾ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਮੂਿਲਕਾ ਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਜਨਯ੍ਪੁਣਯ੍ਮੂਿਲਕਾ|

ⅩⅣ ਯਤੋ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਵਲਮ੍ਿਬਨ ਯਦਯ੍ਿਧਕਾਿਰਣੋ ਭਵਨ੍ਿਤ ਤਿਰ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੋ ਿਵਫਲੋ ਜਾਯਤੇ ਸਾ ਪਰ੍ਿਤਜ੍ਞਾਿਪ
ਲੁਪ੍ਤੈਵ|

ⅩⅤ ਅਿਧਕਨ੍ਤੁ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾ ਕੋਪੰ ਜਨਯਿਤ ਯਤੋ (ਅ)ਿਵਦਯ੍ਮਾਨਾਯਾਂ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਯਾਮ੍ ਆਜ੍ਞਾਲਙ੍ਘਨੰ ਨ
ਸਮ੍ਭਵਿਤ|

ⅩⅥ ਅਤਏਵ ਸਾ ਪਰ੍ਿਤਜ੍ਞਾ ਯਦ੍ ਅਨੁਗਰ੍ਹਸਯ੍ ਫਲੰ ਭਵੇਤ੍ ਤਦਰ੍ਥੰ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਮੂਿਲਕਾ ਯਤਸ੍ਤਥਾਤੇ
ਤਦੰਸ਼ਸਮੁਦਾਯੰ ਪਰ੍ਿਤ ਅਰ੍ਥਤੋ ਯੇ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਯਾ ਤਦੰਸ਼ਸਮ੍ਭਵਾਃ ਕੇਵਲੰ ਤਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯ
ਇਬਰ੍ਾਹੀਮੀਯਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੇਨ ਤਤ੍ਸਮ੍ਭਵਾਸ੍ਤਾਨਿਪ ਪਰ੍ਿਤ ਸਾ ਪਰ੍ਿਤਜ੍ਞਾ ਸ੍ਥਾਸ੍ਨੁਰ੍ਭਵਿਤ|

ⅩⅦ ਯੋ ਿਨਰ੍ਜੀਵਾਨ੍ ਸਜੀਵਾਨ੍ ਅਿਵਦਯ੍ਮਾਨਾਿਨ ਵਸ੍ਤੂਿਨ ਚ ਿਵਦਯ੍ਮਾਨਾਿਨ ਕਰੋਿਤ ਇਬਰ੍ਾਹੀਮੋ
ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਭੂਮੇਸ੍ਤਸਯ੍ੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ ਸੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਆਿਦਪੁਰੁਸ਼਼ ਆਸ੍ਤੇ, ਯਥਾ ਿਲਿਖਤੰ ਿਵਦਯ੍ਤੇ,
ਅਹੰ ਤਾਂ ਬਹੁਜਾਤੀਨਾਮ੍ ਆਿਦਪੁਰੁਸ਼਼ੰ ਕʼਤਾ ਿਨਯੁਕ੍ਤਵਾਨ੍|

ⅩⅧ ਤਦੀਯਸ੍ਤਾਦʼਸ਼ੋ ਵੰਸ਼ੋ ਜਿਨਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਯਿਦਦੰ ਵਾਕਯ੍ੰ ਪਰ੍ਿਤਸ਼ਤੰ ਤਦਨੁਸਾਰਾਦ੍ ਇਬਰ੍ਾਹੀਮ੍
ਬਹੁਦੇਸ਼ੀਯਲੋਕਾਨਾਮ੍ ਆਿਦਪੁਰੁਸ਼਼ੋ ਯਦ੍ ਭਵਿਤ ਤਦਰ੍ਥੰ ਸੋ(ਅ)ਨਪੇਕ੍ਿਸ਼਼ਤਵਯ੍ਮਪਯ੍ਪੇਕ੍ਸ਼਼ਮਾਣੋ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੰ
ਕʼਤਵਾਨ੍|

ⅩⅨ ਅਪਰਞ੍ਚ ਕ੍ਸ਼਼ੀਣਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੋ ਨ ਭੂਤਾ ਸ਼ਤਵਤ੍ਸਰਵਯਸ੍ਕਤਾਤ੍ ਸਵ੍ਸ਼ਰੀਰਸਯ੍ ਜਰਾਂ ਸਾਰਾਨਾਮ੍ਨਃ
ਸਵ੍ਭਾਰ੍ੱਯਾਯਾ ਰਜੋਿਨਵʼ◌ੱਿਤਞ੍ਚ ਤʼਣਾਯ ਨ ਮੇਨੇ|

ⅩⅩ ਅਪਰਮ੍ ਅਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਾਦ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਪਰ੍ਿਤਜ੍ਞਾਵਚਨੇ ਕਮਿਪ ਸੰਸ਼ਯੰ ਨ ਚਕਾਰ;
ⅩⅪ ਿਕਨ੍ਤੀਸ਼ਵ੍ਰੇਣ ਯਤ੍ ਪਰ੍ਿਤਸ਼ਤੰ ਤਤ੍ ਸਾਧਿਯਤੁੰ ਸ਼ਕਯ੍ਤ ਇਿਤ ਿਨਸ਼੍ਿਚਤੰ ਿਵਜ੍ਞਾਯ ਦʼਢਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਃ ਸਨ੍

ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਮਿਹਮਾਨੰ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਯਾਞ੍ਚਕਾਰ|
ⅩⅫ ਇਿਤ ਹੇਤੋਸ੍ਤਸਯ੍ ਸ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਸ੍ਤਦੀਯਪੁਣਯ੍ਿਮਵ ਗਣਯਾਞ੍ਚ ੇ|
ⅩⅩⅢ ਪੁਣਯ੍ਿਮਵਾਗਣਯ੍ਤ ਤਤ੍ ਕੇਵਲਸਯ੍ ਤਸਯ੍ ਿਨਿਮੱਤੰ ਿਲਿਖਤੰ ਨਿਹ, ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਿਨਿਮੱਤਮਿਪ,
ⅩⅩⅣ ਯਤੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਪਾਪਨਾਸ਼ਾਰ੍ਥੰ ਸਮਰ੍ਿਪਤੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਪੁਣਯ੍ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਯ੍ਰ੍ਥਞ੍ਚੋੱਥਾਿਪਤੋ(ਅ)ਭਵਤ੍

ਯ(ੋਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਪਰ੍ਭੁ ਰਯ੍ੀਸ਼ੁਸ੍ਤਸਯ੍ੋੱਥਾਪਿਯਤਰੀਸ਼ਵ੍ਰੇ
ⅩⅩⅤ ਯਿਦ ਵਯੰ ਿਵਸ਼ਵ੍ਸਾਮਸ੍ਤਰਯ੍ਸ੍ਮਾਕਮਿਪ ਸਏਵ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਃ ਪੁਣਯ੍ਿਮਵ ਗਣਿਯਸ਼਼ਯ੍ਤੇ|

Ⅴ
Ⅰ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੇਨ ਸਪੁਣਯ੍ੀਕʼਤਾ ਵਯਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੇਣ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਪਰ੍ਭੁਣਾਸ੍ਮਾਕੰ ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਮੇਲਨੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਾਃ|
Ⅱ ਅਪਰੰ ਵਯੰ ਯਸ੍ਿਮਨ੍ ਅਨੁਗਰ੍ਹਾਸ਼ਰ੍ਯੇ ਿਤਸ਼਼੍ਠਾਮਸ੍ਤਨ੍ਮਧਯ੍ੰ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਮਾਰ੍ਗੇਣ ਤੇਨੈਵਾਨੀਤਾ ਵਯਮ੍

ਈਸ਼ਵ੍ਰੀਯਿਵਭਵਪਰ੍ਾਪ੍ਿਤਪਰ੍ਤਯ੍ਾਸ਼ਯਾ ਸਮਾਨਨ੍ਦਾਮਃ|
Ⅲ ਤਤ੍ ਕੇਵਲੰ ਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਕ੍ਲੇਸ਼ਭੋਗੇ(ਅ)ਪਯ੍ਾਨਨ੍ਦਾਮੋ ਯਤਃ ਕ੍ਲੇਸ਼ਾ◌ाਦ੍ ਧੈਰ੍ੱਯੰ ਜਾਯਤ ਇਿਤ ਵਯੰ

ਜਾਨੀਮਃ,
Ⅳ ਧੈਰ੍ੱਯਾੱਚ ਪਰੀਕ੍ਿਸ਼਼ਤਤੰ ਜਾਯਤ,ੇ ਪਰੀਕ੍ਿਸ਼਼ਤਤਾਤ੍ ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਸ਼ਾ ਜਾਯਤ,ੇ
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Ⅴ ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਸ਼ਾਤੋ ਵੀਿਡਤਤੰ ਨ ਜਾਯਤ,ੇ ਯਸ੍ਮਾਦ੍ ਅਸ੍ਮਭਯ੍ੰ ਦੱਤੇਨ ਪਿਵਤੇਣਾਤ੍ਮਨਾਸ੍ਮਾਕਮ੍
ਅਨ੍ਤਃਕਰਣਾਨੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਪਰ੍ੇਮਵਾਿਰਣਾ ਿਸਕ੍ਤਾਿਨ|

Ⅵ ਅਸ੍ਮਾਸੁ ਿਨਰੁਪਾਯੇਸ਼਼ੁ ਸਤ੍ਸੁ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟ ਉਪਯੁਕ੍ਤੇ ਸਮਯੇ ਪਾਿਪਨਾਂ ਿਨਿਮੱਤੰ ਸਵ੍ੀਯਾਨ੍ ਪਰ੍ਣਾਨ੍ ਅਤਯ੍ਜਤ੍|
Ⅶ ਿਹਤਕਾਿਰਣੋ ਜਨਸਯ੍ ਕʼਤੇ ਕੋਿਪ ਪਰ੍ਣਾਨ੍ ਤਯ੍ਕ੍ਤੁੰ ਸਾਹਸੰ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਧਾਰ੍ੰਿਮਕਸਯ੍ ਕʼਤੇ

ਪਰ੍ਾਯੇਣ ਕੋਿਪ ਪਰ੍ਾਣਾਨ੍ ਨ ਤਯ੍ਜਿਤ|
Ⅷ ਿਕਨ੍ਤਸ੍ਮਾਸੁ ਪਾਿਪਸ਼਼ੁ ਸਤ੍ਸਵ੍ਿਪ ਿਨਿਮੱਤਮਸ੍ਮਾਕੰ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਃ ਸਵ੍ਪਰ੍ਾਣਾਨ੍ ਤਯ੍ਕ੍ਤਵਾਨ੍, ਤਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰੋਸ੍ਮਾਨ੍

ਪਰ੍ਿਤ ਿਨਜੰ ਪਰਮਪਰ੍ੇਮਾਣੰ ਦਰ੍ਿਸ਼ਤਵਾਨ੍|
Ⅸ ਅਤਏਵ ਤਸਯ੍ ਰਕ੍ਤਪਾਤੇਨ ਸਪੁਣਯ੍ੀਕʼਤਾ ਵਯੰ ਿਨਤਾਨ੍ਤੰ ਤੇਨ ਕੋਪਾਦ੍ ਉੱਧਾਿਰਸ਼਼ਯ੍ਾਮਹੇ|
Ⅹਫਲਤੋ ਵਯੰ ਯਦਾ ਿਰਪਵਆਸ੍ਮ ਤਦੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਪੁਤਸਯ੍ ਮਰਣੇਨ ਤੇਨ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਯਦਯ੍ਸ੍ਮਾਕੰ ਮੇਲਨੰ ਜਾਤੰ ਤਿਰ

ਮੇਲਨਪਰ੍ਾਪ੍ਤਾਃ ਸਨ੍ਤ(ੋਅ)ਵਸ਼ਯ੍ੰ ਤਸਯ੍ ਜੀਵਨੇਨ ਰਕ੍ਸ਼਼ਾਂ ਲਪ੍ਸਯ੍ਾਮਹੇ|
Ⅺ ਤਤ੍ ਕੇਵਲੰ ਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੇਨ ਮੇਲਨਮ੍ ਅਲਭਾਮਿਹ ਤੇਨਾਸ੍ਮਾਕੰ ਪਰ੍ਭੁਣਾ ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਸਾਮ੍ਪਰ੍ਤਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੇ

ਸਮਾਨਨ੍ਦਾਮਸ਼੍ਚ|
Ⅻ ਤਥਾ ਸਿਤ, ਏਕੇਨ ਮਾਨੁਸ਼਼ੇਣ ਪਾਪੰ ਪਾਪੇਨ ਚ ਮਰਣੰ ਜਗਤੀਂ ਪਰ੍ਾਿਵਸ਼ਤ੍ ਅਪਰੰ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਪਾਿਪਤਾਤ੍ ਸਰ੍ੱਵੇ

ਮਾਨੁਸ਼਼ਾ ਮʼਤੇ ਰ੍ਿਨਘ੍ਨਾ ਅਭਵਤ੍|
ⅩⅢ ਯਤੋ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਦਾਨਸਮਯੰ ਯਾਵਤ੍ ਜਗਿਤ ਪਾਪਮ੍ ਆਸੀਤ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਤ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾ ਨ ਿਵਦਯ੍ਤੇ ਤਤ

ਪਾਪਸਯ੍ਾਿਪ ਗਣਨਾ ਨ ਿਵਦਯ੍ਤੇ|
ⅩⅣ ਤਥਾਪਯ੍ਾਦਮਾ ਯਾਦʼਸ਼ੰ ਪਾਪੰ ਕʼਤੰ ਤਾਦʼਸ਼ੰ ਪਾਪੰ ਯੈ ਰ੍ਨਾਕਾਿਰ ਆਦਮਮ੍ ਆਰਭਯ੍ ਮੂਸਾਂ ਯਾਵਤ੍

ਤੇਸ਼਼ਾਮਪਯ੍ੁਪਿਰ ਮʼਤਯ੍ੂ ਰਾਜਤਮ੍ ਅਕਰੋਤ੍ ਸ ਆਦਮ੍ ਭਾਵਯ੍ਾਦਮੋ ਿਨਦਰ੍ਸ਼ਨਮੇਵਾਸ੍ਤੇ|
ⅩⅤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪਾਪਕਰ੍ੰਮਣੋ ਯਾਦʼਸ਼ੋ ਭਾਵਸ੍ਤਾਦʼਗ੍ਦਾਨਕਰ੍ੰਮਣੋ ਭਾਵੋ ਨ ਭਵਿਤ ਯਤ ਏਕਸਯ੍ਜਨਸਯ੍ਾਪਰਾਧੇਨ

ਯਿਦ ਬਹੂਨਾਂ ਮਰਣਮ੍ ਅਘਟਤ ਤਥਾਪੀਸ਼ਵ੍ਰਾਨੁਗਰ੍ਹਸ੍ਤਦਨੁਗਰ੍ਹਮੂਲਕੰ ਦਾਨਞ੍ਚੈਕੇਨ ਜਨੇਨਾਰ੍ਥਾਦ੍ ਯੀਸ਼ੁਨਾ
ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਬਹੁਸ਼਼ੁ ਬਾਹੁਲਯ੍ਾਿਤਬਾਹੁਲਯ੍ੇਨ ਫਲਿਤ|

ⅩⅥ ਅਪਰਮ੍ ਏਕਸਯ੍ ਜਨਸਯ੍ ਪਾਪਕਰ੍ੰਮ ਯਾਦʼਕ੍ ਫਲਯੁਕ੍ਤੰ ਦਾਨਕਰ੍ੰਮ ਤਾਦʼਕ੍ ਨ ਭਵਿਤ ਯਤੋ
ਿਵਚਾਰਕਰ੍ੰਮੈਕੰ ਪਾਪਮ੍ ਆਰਭਯ੍ ਦਣ੍ਡਜਨਕੰ ਬਭੂਵ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਦਾਨਕਰ੍ੰਮ ਬਹੁਪਾਪਾਨਯ੍ਾਰਭਯ੍ ਪੁਣਯ੍ਜਨਕੰ
ਬਭੂਵ|

ⅩⅦਯਤ ਏਕਸਯ੍ ਜਨਸਯ੍ ਪਾਪਕਰ੍ੰਮਤਸ੍ਤੇਨੈਕੇਨ ਯਿਦ ਮਰਣਸਯ੍ ਰਾਜਤੰ ਜਾਤੰ ਤਿਰ ਯੇ ਜਨਾ ਅਨੁਗਰ੍ਹਸਯ੍
ਬਾਹੁਲਯ੍ੰ ਪੁਣਯ੍ਦਾਨਞ੍ਚ ਪਰ੍ਾਪ੍ਨੁਵਨ੍ਿਤ ਤ ਏਕੇਨ ਜਨੇਨ, ਅਰ੍ਥਾਤ੍ ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨ, ਜੀਵਨੇ ਰਾਜਤਮ੍ ਅਵਸ਼ਯ੍ੰ
ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ|

ⅩⅧ ਏਕੋ(ਅ)ਪਰਾਧੋ ਯਦਤ੍ ਸਰ੍ੱਵਮਾਨਵਾਨਾਂ ਦਣ੍ਡਗਾਮੀ ਮਾਰ੍ਗੋ (ਅ)ਭਵਤ੍ ਤਦਦ੍ ਏਕੰ ਪੁਣਯ੍ਦਾਨੰ
ਸਰ੍ੱਵਮਾਨਵਾਨਾਂ ਜੀਵਨਯੁਕ੍ਤਪੁਣਯ੍ਗਾਮੀ ਮਾਰ੍ਗ ਏਵ|

ⅩⅨ ਅਪਰਮ੍ ਏਕਸਯ੍ ਜਨਸਯ੍ਾਜ੍ਞਾਲਙ੍ਘਨਾਦ੍ ਯਥਾ ਬਹਵੋ (ਅ)ਪਰਾਿਧਨ ਜਾਤਾਸ੍ਤਦਦ੍
ਏਕਸਯ੍ਾਜ੍ਞਾਚਰਣਾਦ੍ ਬਹਵਃ ਸਪੁਣਯ੍ੀਕʼਤਾ ਭਵਨ੍ਿਤ|

ⅩⅩ ਅਿਧਕਨ੍ਤੁ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਗਮਨਾਦ੍ ਅਪਰਾਧਸਯ੍ ਬਾਹੁਲਯ੍ੰ ਜਾਤੰ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਤ ਪਾਪਸਯ੍ ਬਾਹੁਲਯ੍ੰ ਤਤੈਵ
ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਅਨੁਗਰ੍ਹਸਯ੍ ਬਾਹੁਲਯ੍ਮ੍ ਅਭਵਤ੍|

ⅩⅪ ਤੇਨ ਮʼਤਯ੍ੁਨਾ ਯਦਤ੍ ਪਾਪਸਯ੍ ਰਾਜਤਮ੍ ਅਭਵਤ੍ ਤਦਦ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ
ਪਰ੍ਭੁਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਦਾਰਾਨਨ੍ਤਜੀਵਨਦਾਿਯਪੁਣਯ੍ੇਨਾਨੁਗਰ੍ਹਸਯ੍ ਰਾਜਤੰ ਭਵਿਤ|

Ⅵ
Ⅰ ਪਰ੍ਭੂਤਰੂਪੇਣ ਯਦ੍ ਅਨੁਗਰ੍ਹਃ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਤੇ ਤਦਰ੍ਥੰ ਪਾਪੇ ਿਤਸ਼਼੍ਠਾਮ ਇਿਤ ਵਾਕਯ੍ੰ ਿਕੰ ਵਯੰ ਵਿਦਸ਼਼ਯ੍ਾਮਃ? ਤੰਨ

ਭਵਤੁ|
Ⅱ ਪਾਪੰ ਪਰ੍ਿਤ ਮʼਤਾ ਵਯੰ ਪੁਨਸ੍ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਕਥਮ੍ ਜੀਿਵਸ਼਼ਯ੍ਾਮਃ?
Ⅲ ਵਯੰ ਯਾਵਨ੍ਤੋ ਲੋਕਾ ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇ ਮੱਿਜਤਾ ਅਭਵਾਮ ਤਾਵਨ੍ਤ ਏਵ ਤਸਯ੍ ਮਰਣੇ ਮੱਿਜਤਾ ਇਿਤ ਿਕੰ ਯੂਯੰ ਨ

ਜਾਨੀਥ?
Ⅳ ਤਤੋ ਯਥਾ ਿਪਤੁਃ ਪਰਾ ਮੇਣ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਤ੍ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟ ਉੱਥਾਿਪਤਸ੍ਤਥਾ ਵਯਮਿਪ ਯਤ੍ ਨੂਤਨਜੀਿਵਨ

ਇਵਾਚਰਾਮਸ੍ਤਦਰ੍ਥੰ ਮੱਜਨੇਨ ਤੇਨ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਮʼਤਯ੍ੁਰੂਪੇ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨੇ ਸੰਸ੍ਥਾਿਪਤਾਃ|
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Ⅴਅਪਰੰ ਵਯੰ ਯਿਦ ਤੇਨ ਸੰਯੁਕ੍ਤਾਃ ਸਨ੍ਤਃ ਸ ਇਵ ਮਰਣਭਾਿਗਨ ਜਾਤਾਸ੍ਤਿਰ ਸ ਇਵੋੱਥਾਨਭਾਿਗਨ(ਅ)ਿਪ
ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਾਮਃ|

Ⅵ ਵਯੰ ਯਤ੍ ਪਾਪਸਯ੍ ਦਾਸਾਃ ਪੁਨ ਰ੍ਨ ਭਵਾਮਸ੍ਤਦਰ੍ਥਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪਾਪਰੂਪਸ਼ਰੀਰਸਯ੍ ਿਵਨਾਸ਼ਾਰ੍ਥਮ੍
ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪੁਰਾਤਨਪੁਰੁਸ਼਼ਸ੍ਤੇਨ ਸਾਕੰ ਕਸ਼(ੇਅ)ਹਨਯ੍ਤੇਿਤ ਵਯੰ ਜਾਨੀਮਃ|

Ⅶ ਯੋ ਹਤਃ ਸ ਪਾਪਾਤ੍ ਮੁਕ੍ਤ ਏਵ|
Ⅷ ਅਤਏਵ ਯਿਦ ਵਯੰ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਸਾਰ੍ੱਧਮ੍ ਅਹਨਯ੍ਾਮਿਹ ਤਿਰ ਪੁਨਰਿਪ ਤੇਨ ਸਿਹਤਾ ਜੀਿਵਸ਼਼ਯ੍ਾਮ

ਇਤਯ੍ਤਾਸ੍ਮਾਕੰ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੋ ਿਵਦਯ੍ਤੇ|
Ⅸ ਯਤਃ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਦ੍ ਉੱਥਾਿਪਤਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੋ ਪੁਨ ਰ੍ਨ ਿਮਰ੍ਯਤ ਇਿਤ ਵਯੰ ਜਾਨੀਮਃ| ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਕੋਪਯ੍ਿਧਕਾਰੋ

ਮʼਤਯ੍ੋ ਰ੍ਨਾਸ੍ਿਤ|
Ⅹਅਪਰਞ੍ਚ ਸਯਦ੍ਅਿਮਰ੍ਯਤ ਤੇਨੈਕਦਾ ਪਾਪਮ੍ ਉੱਿਦਸ਼ਯ੍ਾਿਮਰ੍ਯਤ, ਯੱਚ ਜੀਵਿਤ ਤੇਨੇਸ਼ਵ੍ਰਮ੍ ਉੱਿਦਸ਼ਯ੍ ਜੀਵਿਤ;
Ⅺ ਤਦਦ੍ ਯੂਯਮਿਪ ਸਵ੍ਾਨ੍ ਪਾਪਮ੍ ਉੱਿਦਸ਼ਯ੍ ਮʼਤਾਨ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪਰ੍ਭੁਣਾ ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨੇਸ਼ਵ੍ਰਮ੍ ਉੱਿਦਸ਼ਯ੍ ਜੀਵਨ੍ਤੋ

ਜਾਨੀਤ|
Ⅻ ਅਪਰਞ੍ਚ ਕੁਤ੍ਿਸਤਾਿਭਲਾਸ਼਼ਾ◌ाਨ੍ ਪੂਰਿਯਤੁੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਮਰ੍ਤਯ੍ਦੇਹੇਸ਼਼ੁ ਪਾਪਮ੍ ਆਿਧਪਤਯ੍ੰ ਨ ਕਰੋਤੁ|
ⅩⅢ ਅਪਰੰ ਸਵ੍ੰ ਸਵ੍ਮ੍ ਅਙ੍ਗਮ੍ ਅਧਰ੍ੰਮਸਯ੍ਾਸ੍ਤੰ ਕʼਤਾ ਪਾਪਸੇਵਾਯਾਂ ਨ ਸਮਰ੍ਪਯਤ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਦ੍

ਉੱਿਥਤਾਿਨਵ ਸਵ੍ਾਨ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੇ ਸਮਰ੍ਪਯਤ ਸਵ੍ਾਨਯ੍ਙ੍ਗਾਿਨ ਚ ਧਰ੍ੰਮਾਸ੍ਤਸਵ੍ਰੂਪਾਣੀਸ਼ਵ੍ਰਮ੍ ਉੱਿਦਸ਼ਯ੍ ਸਮਰ੍ਪਯਤ|
ⅩⅣ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਉਪਿਰ ਪਾਪਸਯ੍ਾਿਧਪਤਯ੍ੰ ਪੁਨ ਰ੍ਨ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ, ਯਸ੍ਮਾਦ੍ ਯੂਯੰ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਯਾ ਅਨਾਯੱਤਾ

ਅਨੁਗਰ੍ਹਸਯ੍ ਚਾਯੱਤਾ ਅਭਵਤ|
ⅩⅤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਵਯੰ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਯਾ ਅਨਾਯੱਤਾ ਅਨੁਗਰ੍ਹਸਯ੍ ਚਾਯੱਤਾ ਅਭਵਾਮ, ਇਿਤ ਕਾਰਣਾਤ੍ ਿਕੰ ਪਾਪੰ

ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਾਮਃ? ਤੰਨ ਭਵਤੁ|
ⅩⅥ ਯਤੋ ਮʼਿਤਜਨਕੰ ਪਾਪੰ ਪੁਣਯ੍ਜਨਕੰ ਿਨਦੇਸ਼ਾਚਰਣਞ੍ਚੈਤਯੋਰ੍ਦਯੋ ਰਯ੍ਸ੍ਿਮਨ੍ ਆਜ੍ਞਾਪਾਲਨਾਰ੍ਥੰ

ਭʼਤਯ੍ਾਿਨਵ ਸਵ੍ਾਨ੍ ਸਮਰ੍ਪਯਥ, ਤਸਯ੍ੈਵ ਭʼਤਯ੍ਾ ਭਵਥ, ਏਤਤ੍ ਿਕੰ ਯੂਯੰ ਨ ਜਾਨੀਥ?
ⅩⅦ ਅਪਰਞ੍ਚ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਯੂਯੰ ਪਾਪਸਯ੍ ਭʼਤਯ੍ਾ ਆਸ੍ਤੇਿਤ ਸਤਯ੍ੰ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਸਯ੍ਾਂ ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਾਰੂਪਾਯਾਂ ਮੂਸ਼਼ਾਯਾਂ

ਿਨਕ੍ਿਸ਼਼ਪ੍ਤਾ ਅਭਵਤ ਤਸਯ੍ਾ ਆਕʼਿਤੰ ਮਨਿਭ ਰ੍ਲਬ੍ਧਵਨ੍ਤ ਇਿਤ ਕਾਰਣਾਦ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਧਨਯ੍ਵਾਦੋ ਭਵਤੁ|
ⅩⅧ ਇੱਥੰ ਯੂਯੰ ਪਾਪਸੇਵਾਤੋ ਮੁਕ੍ਤਾਃ ਸਨ੍ਤੋ ਧਰ੍ੰਮਸਯ੍ ਭʼਤਯ੍ਾ ਜਾਤਾਃ|
ⅩⅨ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸ਼ਾਰੀਿਰਕਯ੍ਾ ਦੁਰ੍ੱਬਲਤਾਯਾ ਹੇਤੋ ਰ੍ਮਾਨਵਵਦ੍ ਅਹਮ੍ ਏਤਦ੍ ਬਰ੍ਵੀਿਮ; ਪੁਨਃ

ਪੁਨਰਧਰ੍ੰਮਕਰਣਾਰ੍ਥੰ ਯਦਤ੍ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਪਾਪਾਮੇਧਯ੍ਯੋ ਰ੍ਭʼਤਯ੍ਤੇ ਿਨਜਾਙ੍ਗਾਿਨ ਸਮਾਰ੍ਪਯਤ ਤਦਦ੍ ਇਦਾਨੀਂ
ਸਾਧੁਕਰ੍ੰਮਕਰਣਾਰ੍ਥੰ ਧਰ੍ੰਮਸਯ੍ ਭʼਤਯ੍ਤੇ ਿਨਜਾਙ੍ਗਾਿਨ ਸਮਰ੍ਪਯਤ|

ⅩⅩ ਯਦਾ ਯੂਯੰ ਪਾਪਸਯ੍ ਭʼਤਯ੍ਾ ਆਸ੍ਤ ਤਦਾ ਧਰ੍ੰਮਸਯ੍ ਨਾਯੱਤਾ ਆਸ੍ਤ|
ⅩⅪ ਤਿਰ ਯਾਿਨ ਕਰ੍ੰਮਾਿਣ ਯੂਯਮ੍ ਇਦਾਨੀਂ ਲੱਜਾਜਨਕਾਿਨ ਬੁਧਯ੍ਧਵ੍ੇ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਤੈ ਰਯ੍ੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਕੋ ਲਾਭ ਆਸੀਤ੍?

ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਕਰ੍ੰਮਣਾਂ ਫਲੰ ਮਰਣਮੇਵ|
ⅩⅫ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸਾਮ੍ਪਰ੍ਤੰ ਯੂਯੰ ਪਾਪਸੇਵਾਤੋ ਮੁਕ੍ਤਾਃ ਸਨ੍ਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਭʼਤਯ੍ਾ(ਅ)ਭਵਤ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ

ਪਿਵਤਤਰੂਪੰ ਲਭਯ੍ਮ੍ ਅਨਨ੍ਤਜੀਵਨਰੂਪਞ੍ਚ ਫਲਮ੍ ਆਸ੍ਤੇ|
ⅩⅩⅢ ਯਤਃ ਪਾਪਸਯ੍ ਵੇਤਨੰ ਮਰਣੰ ਿਕਨ੍ਤਸ੍ਮਾਕੰ ਪਰ੍ਭੁਣਾ ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨਾਨਨ੍ਤਜੀਵਨਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਦੱਤੰ

ਪਾਿਰਤੋਿਸ਼਼ਕਮ੍ ਆਸ੍ਤੇ|

Ⅶ
Ⅰ ਹੇ ਭਾਤʼਗਣ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਿਵਦਃ ਪਰ੍ਿਤ ਮਮੇਦੰ ਿਨਵੇਦਨੰ| ਿਵਿਧਃ ਕੇਵਲੰ ਯਾਵੱਜੀਵੰ ਮਾਨਵੋਪਰ੍ੱਯਿਧਪਿਤਤੰ

ਕਰੋਤੀਿਤ ਯੂਯੰ ਿਕੰ ਨ ਜਾਨੀਥ?
Ⅱ ਯਾਵਤ੍ਕਾਲੰ ਪਿਤ ਰ੍ਜੀਵਿਤ ਤਾਵਤ੍ਕਾਲਮ੍ ਊਢਾ ਭਾਰ੍ੱਯਾ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਯਾ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਬੱਧਾ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ

ਯਿਦ ਪਿਤ ਰ੍ਿਮਰ੍ਯਤੇ ਤਿਰ ਸਾ ਨਾਰੀ ਪਤਯ੍ੁ ਰਯ੍ਵਸ੍ਥਾਤੋ ਮੁਚਯ੍ਤੇ|
Ⅲ ਏਤਤ੍ਕਾਰਣਾਤ੍ ਪਤਯ੍ੁਰ੍ਜੀਵਨਕਾਲੇ ਨਾਰੀ ਯਦਯ੍ਨਯ੍ੰ ਪੁਰੁਸ਼਼ੰ ਿਵਵਹਿਤ ਤਿਰ ਸਾ ਵਯ੍ਿਭਚਾਿਰਣੀ ਭਵਿਤ

ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਿਦ ਸ ਪਿਤ ਰ੍ਿਮਰ੍ਯਤੇ ਤਿਰ ਸਾ ਤਸਯ੍ਾ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਯਾ ਮੁਕ੍ਤਾ ਸਤੀ ਪੁਰੁਸ਼਼ਾਨ੍ਤਰੇਣ ਵਯ੍ੂਢਾਿਪ
ਵਯ੍ਿਭਚਾਿਰਣੀ ਨ ਭਵਿਤ|
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Ⅳ ਹੇ ਮਮ ਭਾਤʼਗਣ, ਈਸ਼ਵ੍ਰਿਨਿਮੱਤੰ ਯਦਸ੍ਮਾਕੰ ਫਲੰ ਜਾਯਤੇ ਤਦਰ੍ਥੰ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਦ੍ ਉੱਥਾਿਪਤੇਨ ਪੁਰੁਸ਼਼ੇਣ ਸਹ
ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਿਵਵਾਹੋ ਯਦ੍ ਭਵੇਤ੍ ਤਦਰ੍ਥੰ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਸ਼ਰੀਰੇਣ ਯੂਯੰ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਂ ਪਰ੍ਿਤ ਮʼਤਵਨ੍ਤਃ|

Ⅴ ਯਤੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਸ਼ਾਰੀਿਰਕਾਚਰਣਸਮਯੇ ਮਰਣਿਨਿਮੱਤੰ ਫਲਮ੍ ਉਤ੍ਪਾਦਿਯਤੁੰ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਯਾ ਦੂਿਸ਼਼ਤਃ
ਪਾਪਾਿਭਲਾਸ਼਼(ੋਅ)ਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਅਙ੍ਗੇਸ਼਼ੁ ਜੀਵਨ੍ ਆਸੀਤ੍|

Ⅵ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਦਾ ਯਸਯ੍ਾ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਯਾ ਵਸ਼ੇ ਆਸ੍ਮਿਹ ਸਾਮ੍ਪਰ੍ਤੰ ਤਾਂ ਪਰ੍ਿਤ ਮʼਤਤਾਦ੍ ਵਯੰ ਤਸਯ੍ਾ ਅਧੀਨਤਾਤ੍
ਮੁਕ੍ਤਾ ਇਿਤ ਹੇਤੋਰੀਸ਼ਵ੍ਰੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਿਭਃ ਪੁਰਾਤਨਿਲਿਖਤਾਨੁਸਾਰਾਤ੍ ਨ ਸੇਿਵਤਵਯ੍ਃ ਿਕਨ੍ਤੁ ਨਵੀਨਸਵ੍ਭਾਵੇਨੈਵ
ਸੇਿਵਤਵਯ੍ਃ

Ⅶ ਤਿਰ ਵਯੰ ਿਕੰ ਬਮਃ? ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾ ਿਕੰ ਪਾਪਜਿਨਕਾ ਭਵਿਤ? ਨੇੱਥੰ ਭਵਤੁ| ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਮ੍ ਅਿਵਦਯ੍ਮਾਨਾਯਾਂ
ਪਾਪੰ ਿਕਮ੍ ਇਤਯ੍ਹੰ ਨਾਵੇਦੰ; ਿਕਞ੍ਚ ਲੋਭੰ ਮਾ ਕਾਰ੍ਸ਼਼ੀਿਰਿਤ ਚੇਦ੍ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਗਰ੍ਨ੍ਥੇ ਿਲਿਖਤੰ ਨਾਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਤ੍ ਤਿਰ
ਲੋਭਃ ਿਕਮ੍ਭੂਤਸ੍ਤਦਹੰ ਨਾਜ੍ਞਾਸਯ੍ੰ|

Ⅷ ਿਕਨ੍ਤੁ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਯਾ ਪਾਪੰ ਿਛਦੰ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ਾਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਅਨ੍ਤਃ ਸਰ੍ੱਵਿਵਧੰ ਕੁਤ੍ਿਸਤਾਿਭਲਾਸ਼਼ਮ੍ ਅਜਨਯਤ੍;
ਯਤੋ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਯਾਮ੍ ਅਿਵਦਯ੍ਮਾਨਾਯਾਂ ਪਾਪੰ ਮʼਤ|ੰ

Ⅸ ਅਪਰੰ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਯਾਮ੍ ਅਿਵਦਯ੍ਮਾਨਾਯਾਮ੍ ਅਹਮ੍ ਅਜੀਵੰ ਤਤਃ ਪਰਮ੍ ਆਜ੍ਞਾਯਾਮ੍
ਉਪਸ੍ਿਥਤਾਯਾਮ੍ ਪਾਪਮ੍ ਅਜੀਵਤ੍ ਤਦਾਹਮ੍ ਅਿਮਰ੍ਯ|ੇ

Ⅹ ਇੱਥੰ ਸਿਤ ਜੀਵਨਿਨਿਮੱਤਾ ਯਾਜ੍ਞਾ ਸਾ ਮਮ ਮʼਤਯ੍ੁਜਿਨਕਾਭਵਤ੍|
Ⅺ ਯਤਃ ਪਾਪੰ ਿਛਦੰ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ ਵਯ੍ਵਸ੍ਿਥਤਾਦੇਸ਼ੇਨ ਮਾਂ ਵਞ੍ਚਿਯਤਾ ਤੇਨ ਮਾਮ੍ ਅਹਨ੍|
Ⅻ ਅਤਏਵ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾ ਪਿਵਤਾ, ਆਦੇਸ਼ਸ਼੍ਚ ਪਿਵਤੋ ਨਯ੍ਾੱਯੋ ਿਹਤਕਾਰੀ ਚ ਭਵਿਤ|
ⅩⅢਤਿਰ ਯਤ੍ ਸਵ੍ਯੰ ਿਹਤਕʼਤ੍ ਤਤ੍ ਿਕੰ ਮਮ ਮʼਤਯ੍ੁਜਨਕਮ੍ਅਭਵਤ੍? ਨੇੱਥੰ ਭਵਤੁ; ਿਕਨ੍ਤੁ ਪਾਪੰ ਯਤ੍ ਪਾਤਕਿਮਵ

ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਤੇ ਤਥਾ ਿਨਦੇਸ਼ੇਨ ਪਾਪੰ ਯਦਤੀਵ ਪਾਤਕਿਮਵ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਤੇ ਤਦਰ੍ਥੰ ਿਹਤੋਪਾਯੇਨ ਮਮ ਮਰਣਮ੍ ਅਜਨਯਤ੍|
ⅩⅣ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਤ੍ਮਬੋਿਧਕੇਿਤ ਵਯੰ ਜਾਨੀਮਃ ਿਕਨ੍ਤਹੰ ਸ਼ਾਰੀਰਤਾਚਾਰੀ ਪਾਪਸਯ੍ ੀਤਿਕਙ੍ਕਰੋ ਿਵਦਯ੍|ੇ
ⅩⅤ ਯਤੋ ਯਤ੍ ਕਰ੍ੰਮ ਕਰੋਿਮ ਤਤ੍ ਮਮ ਮਨ(ਅ)ਿਭਮਤੰ ਨਿਹ; ਅਪਰੰ ਯਨ੍ ਮਮ ਮਨ(ਅ)ਿਭਮਤੰ ਤੰਨ ਕਰੋਿਮ

ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਦ੍ ਰੁ̓ ਤੀਯੇ ਤਤ੍ ਕਰੋਿਮ|
ⅩⅥ ਤਥਾਤੇ ਯਨ੍ ਮਮਾਨਿਭਮਤੰ ਤਦ੍ ਯਿਦ ਕਰੋਿਮ ਤਿਰ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾ ਸੂੱਤਮੇਿਤ ਸਵ੍ੀਕਰੋਿਮ|
ⅩⅦ ਅਤਏਵ ਸਮ੍ਪਰ੍ਿਤ ਤਤ੍ ਕਰ੍ੰਮ ਮਯਾ ਿ ਯਤ ਇਿਤ ਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਮਮ ਸ਼ਰੀਰਸ੍ਥੇਨ ਪਾਪੇਨੈਵ ਿ ਯਤੇ|
ⅩⅧ ਯਤੋ ਮਿਯ, ਅਰ੍ਥਤੋ ਮਮ ਸ਼ਰੀਰ,ੇ ਿਕਮਪਯ੍ੁੱਤਮੰ ਨ ਵਸਿਤ, ਏਤਦ੍ ਅਹੰ ਜਾਨਾਿਮ; ਮਮੇੱਛੁਕਤਾਯਾਂ

ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ਤਯ੍ਾਮਪਯ੍ਹਮ੍ ਉੱਤਮਕਰ੍ੰਮਸਾਧਨੇ ਸਮਰ੍ਥੋ ਨ ਭਵਾਿਮ|
ⅩⅨ ਯਤੋ ਯਾਮੁੱਤਮਾਂ ਿ ਯਾਂ ਕਰ੍ੱਤੁਮਹੰ ਵਾਞ੍ਛਾਿਮ ਤਾਂ ਨ ਕਰੋਿਮ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਤ੍ ਕੁਤ੍ਿਸਤੰ ਕਰ੍ੰਮ ਕਰ੍ੱਤੁਮ੍

ਅਿਨੱਛੁਕੋ(ਅ)ਸ੍ਿਮ ਤਦੇਵ ਕਰੋਿਮ|
ⅩⅩ ਅਤਏਵ ਯਦਯ੍ਤ੍ ਕਰ੍ੰਮ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਮਮੇੱਛਾ ਨ ਭਵਿਤ ਤਦ੍ ਯਿਦ ਕਰੋਿਮ ਤਿਰ ਤਤ੍ ਮਯਾ ਨ ਿ ਯਤੇ,

ਮਮਾਨ੍ਤਰਰ੍ੱਿਤਨਾ ਪਾਪੇਨੈਵ ਿ ਯਤੇ|
ⅩⅪ ਭਦੰ ਕਰ੍ੱਤੁਮ੍ ਇੱਛੁਕੰ ਮਾਂ ਯੋ (ਅ)ਭਦੰ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਪਰ੍ਵਰ੍ੱਤਯਿਤ ਤਾਦʼਸ਼ੰ ਸਵ੍ਭਾਵਮੇਕੰ ਮਿਯ ਪਸ਼ਯ੍ਾਿਮ|
ⅩⅫ ਅਹਮ੍ ਆਨ੍ਤਿਰਕਪੁਰੁਸ਼਼ੇਣੇਸ਼ਵ੍ਰਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਯਾਂ ਸਨ੍ਤੁਸ਼਼੍ਟ ਆਸ;ੇ
ⅩⅩⅢ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਿਦਪਰੀਤੰ ਯੁਧਯ੍ਨ੍ਤੰ ਤਦਨਯ੍ਮੇਕੰ ਸਵ੍ਭਾਵੰ ਮਦੀਯਾਙ੍ਗਸ੍ਿਥਤੰ ਪਰ੍ਪਸ਼ਯ੍ਾਿਮ, ਸ

ਮਦੀਯਾਙ੍ਗਸ੍ਿਥਤਪਾਪਸਵ੍ਭਾਵਸਯ੍ਾਯੱਤੰ ਮਾਂ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਚੇਸ਼਼੍ਟਤ|ੇ
ⅩⅩⅣ ਹਾ ਹਾ ਯ(ੋਅ)ਹੰ ਦੁਰ੍ਭਾਗਯ੍ੋ ਮਨੁਜਸ੍ਤੰ ਮਾਮ੍ ਏਤਸ੍ਮਾਨ੍ ਮʼਤਾੱਛਰੀਰਾਤ੍ ਕੋ ਿਨਸ੍ਤਾਰਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ?
ⅩⅩⅤ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪਰ੍ਭੁਣਾ ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਿਨਸ੍ਤਾਰਿਯਤਾਰਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੰ ਧਨਯ੍ੰ ਵਦਾਿਮ| ਅਤਏਵ ਸ਼ਰੀਰੇਣ

ਪਾਪਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਯਾ ਮਨਸਾ ਤੁ ਈਸ਼ਵ੍ਰਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਯਾਃ ਸੇਵਨੰ ਕਰੋਿਮ|

Ⅷ
Ⅰਯੇ ਜਨਾਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੰ ਯੀਸ਼ੁਮ੍ ਆਿਸ਼ਰ੍ਤਯ੍ ਸ਼ਾਰੀਿਰਕੰ ਨਾਚਰਨ੍ਤ ਆਤ੍ਿਮਕਮਾਚਰਨ੍ਿਤ ਤੇ(ਅ)ਧੁਨਾ ਦਣ੍ਡਾਰਾ ਨ

ਭਵਨ੍ਿਤ|
Ⅱ ਜੀਵਨਦਾਯਕਸਯ੍ਾਤ੍ਮਨ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਯੀਸ਼ੁਨਾ ਪਾਪਮਰਣਯੋ ਰਯ੍ਵਸ੍ਥਾਤੋ ਮਾਮਮੋਚਯਤ੍|
Ⅲ ਯਸ੍ਮਾੱਛਾਰੀਰਸਯ੍ ਦੁਰ੍ੱਬਲਤਾਦ੍ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਯਾ ਯਤ੍ ਕਰ੍ੰਮਾਸਾਧਯ੍ਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ ਿਨਜਪੁਤੰ ਪਾਿਪਸ਼ਰੀਰਰੂਪੰ

ਪਾਪਨਾਸ਼ਕਬਿਲਰੂਪਞ੍ਚ ਪਰ੍ੇਸ਼਼ਯ੍ ਤਸਯ੍ ਸ਼ਰੀਰੇ ਪਾਪਸਯ੍ ਦਣ੍ਡੰ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ ਤਤ੍ਕਰ੍ੰਮ ਸਾਿਧਤਵਾਨ੍|
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Ⅳ ਤਤਃ ਸ਼ਾਰੀਿਰਕੰ ਨਾਚਿਰਤਾਸ੍ਮਾਿਭਰਾਤ੍ਿਮਕਮ੍ ਆਚਰਦ੍ਿਭਰਯ੍ਵਸ੍ਥਾਗਰ੍ਨ੍ਥੇ ਿਨਰ੍ੱਿਦਸ਼਼੍ਟਾਿਨ
ਪੁਣਯ੍ਕਰ੍ੰਮਾਿਣ ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ ਸਾਧਯ੍ਨ੍ਤ|ੇ

Ⅴ ਯੇ ਸ਼ਾਰੀਿਰਕਾਚਾਿਰਣਸ੍ਤੇ ਸ਼ਾਰੀਿਰਕਾਨ੍ ਿਵਸ਼਼ਯਾਨ੍ ਭਾਵਯਨ੍ਿਤ ਯੇ ਚਾਤ੍ਿਮਕਾਚਾਿਰਣਸ੍ਤੇ ਆਤ੍ਮਨ
ਿਵਸ਼਼ਯਾਨ੍ ਭਾਵਯਨ੍ਿਤ|

Ⅵ ਸ਼ਾਰੀਿਰਕਭਾਵਸਯ੍ ਫਲੰ ਮʼਤਯ੍ੁਃ ਿਕਞ੍ਚਾਤ੍ਿਮਕਭਾਵਸਯ੍ ਫਲੇ ਜੀਵਨੰ ਸ਼ਾਨ੍ਿਤਸ਼੍ਚ|
Ⅶਯਤਃ ਸ਼ਾਰੀਿਰਕਭਾਵ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਿਵਰੁੱਧਃ ਸ਼ਤਤਾਭਾਵ ਏਵ ਸ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਯਾ ਅਧੀਨ ਨ ਭਵਿਤ

ਭਿਵਤੁਞ੍ਚ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ|
Ⅷ ਏਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸ਼ਾਰੀਿਰਕਾਚਾਿਰਸ਼਼ੁ ਤੋਸ਼਼੍ਟਮੁ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੇਣ ਨ ਸ਼ਕਯ੍|ੰ
Ⅸ ਿਕਨ੍ਤੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ਾਤ੍ਮਾ ਯਿਦ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਮਧਯ੍ੇ ਵਸਿਤ ਤਿਰ ਯੂਯੰ ਸ਼ਾਰੀਿਰਕਾਚਾਿਰਣੋ ਨ ਸਨ੍ਤ

ਆਤ੍ਿਮਕਾਚਾਿਰਣੋ ਭਵਥਃ| ਯਸ੍ਿਮਨ੍ ਤੁ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ਾਤ੍ਮਾ ਨ ਿਵਦਯ੍ਤੇ ਸ ਤਤ੍ਸਮ੍ਭਵੋ ਨਿਹ|
Ⅹ ਯਿਦ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਅਿਧਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਤਿਰ ਪਾਪਮ੍ ਉੱਿਦਸ਼ਯ੍ ਸ਼ਰੀਰੰ ਮʼਤੰ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪੁਣਯ੍ਮੁੱਿਦਸ਼ਯ੍ਾਤ੍ਮਾ

ਜੀਵਿਤ|
Ⅺ ਮʼਤਗਣਾਦ੍ ਯੀਸ਼ੁ ਰਯ੍ੇਨੱਥਾਿਪਤਸ੍ਤਸਯ੍ਾਤ੍ਮਾ ਯਿਦ ਯੁਸ਼਼੍ਮਨ੍ਮਧਯ੍ੇ ਵਸਿਤ ਤਿਰ ਮʼਤਗਣਾਤ੍ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍

ਸ ਉੱਥਾਪਿਯਤਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਨ੍ਮਧਯ੍ਵਾਿਸਨਾ ਸਵ੍ਕੀਯਾਤ੍ਮਨਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਮʼਤਦੇਹਾਨਿਪ ਪੁਨ ਰ੍ਜੀਵਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
Ⅻਹੇ ਭਾਤʼਗਣ ਸ਼ਰੀਰਸਯ੍ ਵਯਮਧਮਰ੍ਣਾ ਨ ਭਵਾਮ(ੋਅ)ਤਃ ਸ਼ਾਰੀਿਰਕਾਚਾਰੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਨ ਕਰ੍ੱਤਵਯ੍ਃ|
ⅩⅢ ਯਿਦ ਯੂਯੰ ਸ਼ਰੀਿਰਕਾਚਾਿਰਣੋ ਭਵੇਤ ਤਿਰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਮਰ੍ੱਤਵਯ੍ਮੇਵ ਿਕਨ੍ਤਾਤ੍ਮਨਾ ਯਿਦ

ਸ਼ਰੀਰਕਰ੍ੰਮਾਿਣ ਘਾਤਯੇਤ ਤਿਰ ਜੀਿਵਸ਼਼ਯ੍ਥ|
ⅩⅣ ਯਤੋ ਯਾਵਨ੍ਤੋ ਲੋਕਾ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ਾਤ੍ਮਨਾਕʼਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤੇ ਤੇ ਸਰ੍ੱਵ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸਨ੍ਤਾਨਾ ਭਵਨ੍ਿਤ|
ⅩⅤ ਯੂਯੰ ਪੁਨਰਿਪ ਭਯਜਨਕੰ ਦਾਸਯ੍ਭਾਵੰ ਨ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਾਃ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੇਨ ਭਾਵੇਨੇਸ਼ਵ੍ਰੰ ਿਪਤਃ ਿਪਤਿਰਿਤ ਪਰ੍ੋਚਯ੍

ਸਮ੍ਬੋਧਯਥ ਤਾਦʼਸ਼ੰ ਦੱਤਕਪੁਤਤਭਾਵਮ੍ ਪਰ੍ਾਪ੍ਨੁਤ|
ⅩⅥ ਅਪਰਞ੍ਚ ਵਯਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸਨ੍ਤਾਨਾ ਏਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਪਿਵਤ ਆਤ੍ਮਾ ਸਵ੍ਯਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਆਤ੍ਮਾਿਭਃ

ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਪਰ੍ਮਾਣੰ ਦਦਾਿਤ|
ⅩⅦ ਅਤਏਵ ਵਯੰ ਯਿਦ ਸਨ੍ਤਾਨਾਸ੍ਤਰਯ੍ਿਧਕਾਿਰਣਃ, ਅਰ੍ਥਾਦ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸਵ੍ੱਤਾਿਧਕਾਿਰਣਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨ

ਸਹਾਿਧਕਾਿਰਣਸ਼੍ਚ ਭਵਾਮਃ; ਅਪਰੰ ਤੇਨ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਯਿਦ ਦੁਃਖਭਾਿਗਨ ਭਵਾਮਸ੍ਤਿਰ ਤਸਯ੍ ਿਵਭਵਸਯ੍ਾਿਪ ਭਾਿਗਨ
ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਾਮਃ|

ⅩⅧ ਿਕਨ੍ਤਸ੍ਮਾਸੁ ਯੋ ਭਾਵੀਿਵਭਵਃ ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਤਸਯ੍ ਸਮੀਪੇ ਵਰ੍ੱਤਮਾਨਕਾਲੀਨੰ ਦੁਃਖਮਹੰ ਤʼਣਾਯ
ਮਨਯ੍ੇ|

ⅩⅨ ਯਤਃ ਪਰ੍ਾਿਣਗਣ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸਨ੍ਤਾਨਾਨਾਂ ਿਵਭਵਪਰ੍ਾਪ੍ਿਤਮ੍ ਆਕਾਙ੍ਕ੍ਸ਼਼ਨ੍ ਿਨਤਾਨ੍ਤਮ੍ ਅਪੇਕ੍ਸ਼਼ਤੇ|
ⅩⅩ ਅਪਰਞ੍ਚ ਪਰ੍ਾਿਣਗਣਃ ਸਵ੍ੈਰਮ੍ ਅਲੀਕਤਾਯਾ ਵਸ਼ੀਕʼਤੋ ਨਾਭਵਤ੍
ⅩⅪ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪਰ੍ਾਿਣਗਣੋ(ਅ)ਿਪ ਨਸ਼ਵ੍ਰਤਾਧੀਨਤਾਤ੍ ਮੁਕ੍ਤਃ ਸਨ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸਨ੍ਤਾਨਾਨਾਂ ਪਰਮਮੁਕ੍ਿਤੰ

ਪਰ੍ਾਪ੍ਸਯ੍ਤੀਤਯ੍ਿਭਪਰ੍ਾਯੇਣ ਵਸ਼ੀਕਰ੍ਤਾ ਵਸ਼ੀਚ ੇ|
ⅩⅫਅਪਰਞ੍ਚ ਪਰ੍ਸੂਯਮਾਨਾਵਦ੍ ਵਯ੍ਿਥਤਃ ਸਨ੍ ਇਦਾਨੀਂ ਯਾਵਤ੍ ਕʼਤ੍ਸ੍ਨਃ ਪਰ੍ਾਿਣਗਣਆਰ੍ੱਤਸਵ੍ਰੰ ਕਰੋਤੀਿਤ

ਵਯੰ ਜਾਨੀਮਃ|
ⅩⅩⅢ ਕੇਵਲਃ ਸ ਇਿਤ ਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪਰ੍ਥਮਜਾਤਫਲਸਵ੍ਰੂਪਮ੍ ਆਤ੍ਮਾਨੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਾ ਵਯਮਿਪ

ਦੱਤਕਪੁਤਤਪਦਪਰ੍ਾਪ੍ਿਤਮ੍ ਅਰ੍ਥਾਤ੍ ਸ਼ਰੀਰਸਯ੍ ਮੁਕ੍ਿਤੰ ਪਰ੍ਤੀਕ੍ਸ਼਼ਮਾਣਾਸ੍ਤਦਦ੍ ਅਨ੍ਤਰਾਰ੍ੱਤਰਾਵੰ ਕੁਰ੍ੰਮਃ|
ⅩⅩⅣਵਯੰ ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਸ਼ਯਾ ਤਾਣਮ੍ ਅਲਭਾਮਿਹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪਰ੍ਤਯ੍ਕ੍ਸ਼਼ਵਸ੍ਤੁਨ ਯਾ ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਸ਼ਾ ਸਾ ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਸ਼ਾ ਨਿਹ, ਯਤੋ

ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ੋ ਯਤ੍ ਸਮੀਕ੍ਸ਼਼ਤੇ ਤਸਯ੍ ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਸ਼ਾਂ ਕੁਤਃ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਿਤ?
ⅩⅩⅤ ਯਦ੍ ਅਪਰ੍ਤਯ੍ਕ੍ਸ਼਼ੰ ਤਸਯ੍ ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਸ਼ਾਂ ਯਿਦ ਵਯੰ ਕੁਰ੍ੱਵੀਮਿਹ ਤਿਰ ਧੈਰ੍ੱਯਮ੍ ਅਵਲਮ੍ਬਯ੍ ਪਰ੍ਤੀਕ੍ਸ਼਼ਾਮਹੇ|
ⅩⅩⅥ ਤਤ ਆਤ੍ਮਾਿਪ ਸਵ੍ਯਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਦੁਰ੍ੱਬਲਤਾਯਾਃ ਸਹਾਯਤੰ ਕਰੋਿਤ; ਯਤਃ ਿਕੰ ਪਰ੍ਾਰ੍ਿਥਤਵਯ੍ੰ ਤਦ੍ ਬੋੱਧੁੰ

ਵਯੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨੁਮਃ, ਿਕਨ੍ਤਸ੍ਪਸ਼਼੍ਟੈਰਾਰ੍ੱਤਰਾਵੈਰਾਤ੍ਮਾ ਸਵ੍ਯਮ੍ ਅਸ੍ਮੰਿਨਿਮੱਤੰ ਿਨਵੇਦਯਿਤ|
ⅩⅩⅦ ਅਪਰਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਾਿਭਮਤਰੂਪੇਣ ਪਿਵਤਲੋਕਾਨਾਂ ਕʼਤੇ ਿਨਵੇਦਯਿਤ ਯ ਆਤ੍ਮਾ

ਤਸਯ੍ਾਿਭਪਰ੍ਾਯੋ(ਅ)ਨ੍ਤਰ੍ੱਯਾਿਮਨਾ ਜ੍ਞਾਯਤੇ|
ⅩⅩⅧ ਅਪਰਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੀਯਿਨਰੂਪਣਾਨੁਸਾਰੇਣਾਹੂਤਾਃ ਸਨ੍ਤੋ ਯੇ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਪਰ੍ੀਯਨ੍ਤੇ ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ ਿਮਿਲਤਾ ਤੇਸ਼਼ਾਂ

ਮਙ੍ਗਲੰ ਸਾਧਯਨ੍ਿਤ, ਏਤਦ੍ ਵਯੰ ਜਾਨੀਮਃ|
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ⅩⅩⅨ ਯਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ ਬਹੁਭਾਤʼਣਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਸਵ੍ਪੁਤੰ ਜਯ੍ੇਸ਼਼੍ਠੰ ਕਰ੍ੱਤੁਮ੍ ਇੱਛਨ੍ ਯਾਨ੍ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਲਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੀਕʼਤਵਾਨ੍ ਤਾਨ੍
ਤਸਯ੍ ਪਰ੍ਿਤਮੂਰ੍ਤਯ੍ਾਃ ਸਾਦʼਸ਼ਯ੍ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਯ੍ਰ੍ਥੰ ਨਯ੍ਯੁੰਕ੍ਤ|

ⅩⅩⅩ ਅਪਰਞ੍ਚ ਤੇਨ ਯੇ ਿਨਯੁਕ੍ਤਾਸ੍ਤ ਆਹੂਤਾ ਅਿਪ ਯੇ ਚ ਤੇਨਾਹੂਤਾਸ੍ਤੇ ਸਪੁਣਯ੍ੀਕʼਤਾਃ, ਯੇ ਚ ਤੇਨ
ਸਪੁਣਯ੍ੀਕʼਤਾਸ੍ਤੇ ਿਵਭਵਯੁਕ੍ਤਾਃ|

ⅩⅩⅪ ਇਤਯ੍ਤ ਵਯੰ ਿਕੰ ਬਮਃ? ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ ਯਦਯ੍ਸ੍ਮਾਕੰ ਸਪਕ੍ਸ਼਼ੋ ਭਵਿਤ ਤਿਰ ਕੋ ਿਵਪਕ੍ਸ਼਼(ੋਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ?
ⅩⅩⅫ ਆਤ੍ਮਪੁਤੰ ਨ ਰਕ੍ਿਸ਼਼ਤਾ ਯ(ੋਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਕʼਤੇ ਤੰ ਪਰ੍ਦੱਤਵਾਨ੍ ਸ ਿਕੰ ਤੇਨ ਸਹਾਸ੍ਮਭਯ੍ਮ੍

ਅਨਯ੍ਾਿਨ ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ ਨ ਦਾਸਯ੍ਿਤ?
ⅩⅩⅩⅢ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ਾਿਭਰੁਿਚਤੇਸ਼਼ੁ ਕੇਨ ਦੋਸ਼਼ ਆਰੋਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਤ?ੇ ਯ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸ੍ਤਾਨ੍ ਪੁਣਯ੍ਵਤ ਇਵ ਗਣਯਿਤ ਿਕੰ

ਤੇਨ?
ⅩⅩⅩⅣਅਪਰੰ ਤੇਭਯ੍ੋ ਦਣ੍ਡਦਾਨਾਜ੍ਞਾ ਵਾ ਕੇਨ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਤੇ? ਯੋ(ਅ)ਸ੍ਮੰਿਨਿਮੱਤੰ ਪਰ੍ਾਣਾਨ੍ ਤਯ੍ਕ੍ਤਵਾਨ੍ ਕੇਵਲੰ

ਤੰਨ ਿਕਨ੍ਤੁ ਮʼਤਗਣਮਧਯ੍ਾਦ੍ ਉੱਿਥਤਵਾਨ੍, ਅਿਪ ਚੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਦਕ੍ਿਸ਼਼ਣੇ ਪਾਰ੍ਸ਼ਵ੍ੇ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ ਅਦਯ੍ਾਪਯ੍ਸ੍ਮਾਕੰ
ਿਨਿਮੱਤੰ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਤ ਏਵਮ੍ਭੂਤੋ ਯਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਃ ਿਕੰ ਤੇਨ?

ⅩⅩⅩⅤ ਅਸ੍ਮਾਿਭਃ ਸਹ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਪਰ੍ੇਮਿਵੱਛੇਦੰ ਜਨਿਯਤੁੰ ਕਃ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ? ਕ੍ਲੇਸ਼ੋ ਵਯ੍ਸਨੰ ਵਾ ਤਾਡਨਾ ਵਾ
ਦੁਰ੍ਿਭਕ੍ਸ਼਼ੰ ਵਾ ਵਸ੍ਤਹੀਨਤੰ ਵਾ ਪਰ੍ਾਣਸੰਸ਼ਯੋ ਵਾ ਖਙ੍ਗੋ ਵਾ ਿਕਮੇਤਾਿਨ ਸ਼ਕ੍ਨੁਵਨ੍ਿਤ?

ⅩⅩⅩⅥ ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਲਿਖਤਮ੍ ਆਸ੍ਤ,ੇ ਯਥਾ, ਵਯੰ ਤਵ ਿਨਿਮੱਤੰ ਸ੍ਮੋ ਮʼਤਯ੍ੁਵਕ੍ਤੇ(ਅ)ਿਖਲੰ ਿਦਨੰ| ਬਿਲਰ੍ਦੇਯੋ
ਯਥਾ ਮੇਸ਼਼ੋ ਵਯੰ ਗਣਯ੍ਾਮਹੇ ਤਥਾ|

ⅩⅩⅩⅦ ਅਪਰੰ ਯ(ੋਅ)ਸ੍ਮਾਸੁ ਪਰ੍ੀਯਤੇ ਤੇਨੈਤਾਸੁ ਿਵਪਤ੍ਸੁ ਵਯੰ ਸਮਯ੍ਗ੍ ਿਵਜਯਾਮਹੇ|
ⅩⅩⅩⅧਯਤੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਪਰ੍ਭੁਨਾ ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ਯਤ੍ਪਰ੍ੇਮ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਿਵੱਛੇਦੰ ਜਨਿਯਤੁੰ ਮʼਤਯ੍ੁ

ਰ੍ਜੀਵਨੰ ਵਾ ਿਦਵਯ੍ਦੂਤਾ ਵਾ ਬਲਵਨ੍ਤੋ ਮੁਖਯ੍ਦੂਤਾ ਵਾ ਵਰ੍ੱਤਮਾਨ ਵਾ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ ਕਾਲੋ ਵਾ ਉੱਚਪਦੰ ਵਾ ਨੀਚਪਦੰ
ਵਾਪਰੰ ਿਕਮਿਪ ਸʼਸ਼਼੍ਟਵਸ੍ਤੁ

ⅩⅩⅩⅨ ਵੈਤੇਸ਼਼ਾਂ ਕੇਨਾਿਪ ਨ ਸ਼ਕਯ੍ਿਮਤਯ੍ਸ੍ਿਮਨ੍ ਦʼਢਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੋ ਮਮਾਸ੍ਤ|ੇ

Ⅸ
Ⅰ ਅਹੰ ਕਾਞ੍ਿਚਦ੍ ਕਲ੍ਿਪਤਾਂ ਕਥਾਂ ਨ ਕਥਯਾਿਮ, ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ ਸਤਯ੍ਮੇਵ ਬਰ੍ਵੀਿਮ ਪਿਵਤਸਯ੍ਾਤ੍ਮਨਃ

ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਨ੍ ਮਦੀਯੰ ਮਨ ਏਤਤ੍ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ ਦਦਾਿਤ|
Ⅱ ਮਮਾਨ੍ਤਰਿਤਸ਼ਯਦੁਃਖੰ ਿਨਰਨ੍ਤਰੰ ਖੇਦਸ਼੍ਚ
Ⅲ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਅਹੰ ਸਵ੍ਜਾਤੀਯਭਾਤʼਣਾਂ ਿਨਿਮੱਤਾਤ੍ ਸਵ੍ਯੰ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਾੱਛਾਪਾ ਾਨ੍ਤੋ ਭਿਵਤੁਮ੍ ਐੱਛਮ੍|
Ⅳਯਤਸ੍ਤਇਸਰ੍ਾਯੇਲਸਯ੍ ਵੰਸ਼ਾ ਅਿਪ ਚ ਦੱਤਕਪੁਤਤੰ ਤੇਜੋ ਿਨਯਮੋ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਦਾਨੰ ਮਨ੍ਿਦਰੇ ਭਜਨੰ ਪਰ੍ਿਤਜ੍ਞਾਃ

ਿਪਤʼਪੁਰੁਸ਼਼ਗਣਸ਼੍ਚੈਤੇਸ਼਼ੁ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ੁ ਤੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਅਿਧਕਾਰ(ੋਅ)ਸ੍ਿਤ|
Ⅴ ਤਤ੍ ਕੇਵਲੰ ਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸਰ੍ੱਵਾਧਯ੍ਕ੍ਸ਼਼ਃ ਸਰ੍ੱਵਦਾ ਸੱਿਚਦਾਨਨ੍ਦ ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ ਯਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਃ ਸੋ(ਅ)ਿਪ

ਸ਼ਾਰੀਿਰਕਸਮ੍ਬਨ੍ਧੇਨ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਵੰਸ਼ਸਮ੍ਭਵਃ|
Ⅵ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਵਾਕਯ੍ੰ ਿਵਫਲੰ ਜਾਤਮ੍ ਇਿਤ ਨਿਹ ਯਤ੍ਕਾਰਣਾਦ੍ ਇਸਰ੍ਾਯੇਲੋ ਵੰਸ਼ੇ ਯੇ ਜਾਤਾਸ੍ਤੇ ਸਰ੍ੱਵੇ ਵਸ੍ਤੁਤ

ਇਸਰ੍ਾਯੇਲੀਯਾ ਨ ਭਵਨ੍ਿਤ|
Ⅶ ਅਪਰਮ੍ ਇਬਰ੍ਾਹੀਮੋ ਵੰਸ਼ੇ ਜਾਤਾ ਅਿਪ ਸਰ੍ੱਵੇ ਤਸਯ੍ੈਵ ਸਨ੍ਤਾਨਾ ਨ ਭਵਨ੍ਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਇਸਹ੍ਾਕੋ ਨਾਮ੍ਨਾ ਤਵ

ਵੰਸ਼ੋ ਿਵਖਯ੍ਾਤੋ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
Ⅷਅਰ੍ਥਾਤ੍ ਸ਼ਾਰੀਿਰਕਸੰਸਰ੍ਗਾਤ੍ ਜਾਤਾਃ ਸਨ੍ਤਾਨਾ ਯਾਵਨ੍ਤਸ੍ਤਾਵਨ੍ਤ ਏਵੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸਨ੍ਤਾਨਾ ਨ ਭਵਨ੍ਿਤ

ਿਕਨ੍ਤੁ ਪਰ੍ਿਤਸ਼ਰ੍ਵਣਾਦ੍ ਯੇ ਜਾਯਨ੍ਤੇ ਤਏਵੇਸ਼ਵ੍ਰਵੰਸ਼ੋ ਗਣਯ੍ਤੇ|
Ⅸ ਯਤਸ੍ਤਤ੍ਪਰ੍ਿਤਸ਼ਤੇ ਰਾਕਯ੍ਮੇਤਤ੍, ਏਤਾਦʼਸ਼ੇ ਸਮਯੇ (ਅ)ਹੰ ਪੁਨਰਾਗਿਮਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ ਤਤ੍ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਸਾਰਾਯਾਃ ਪੁਤ

ਏਕੋ ਜਿਨਸ਼਼ਯ੍ਤ|ੇ
Ⅹ ਅਪਰਮਿਪ ਵਦਾਿਮ ਸਵ੍ਮਨ(ਅ)ਿਭਲਾਸ਼਼ਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰੇਣ ਯੰਿਨਰੂਿਪਤੰ ਤਤ੍ ਕਰ੍ੰਮਤੋ ਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤਾਹਿਯਤੁ

ਰ੍ਜਾਤਮੇਤਦ੍ ਯਥਾ ਿਸੱਧਯ੍ਿਤ
Ⅺ ਤਦਰ੍ਥੰ ਿਰਬ੍ਕਾਨਾਿਮਕਯਾ ਯੋਿਸ਼਼ਤਾ ਜਨੈਕਸ੍ਮਾਦ੍ ਅਰ੍ਥਾਦ੍ ਅਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਇਸਹ੍ਾਕਃ ਪੂਰ੍ੱਵਪੁਰੁਸ਼਼ਾਦ੍ ਗਰ੍ਭੇ

ਧʼਤੇ ਤਸਯ੍ਾਃ ਸਨ੍ਤਾਨਯੋਃ ਪਰ੍ਸਵਾਤ੍ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਿਕਞ੍ਚ ਤਯੋਃ ਸ਼ੁਭਾਸ਼ੁਭਕਰ੍ੰਮਣਃ ਕਰਣਾਤ੍ ਪੂਰ੍ੱਵੰ
Ⅻ ਤਾਂ ਪਰ੍ਤੀਦੰ ਵਾਕਯ੍ਮ੍ ਉਕ੍ਤੰ, ਜਯ੍ੇਸ਼਼੍ਠਃ ਕਿਨਸ਼਼੍ਠੰ ਸੇਿਵਸ਼਼ਯ੍ਤ,ੇ



Romans Ⅸ:ⅩⅢ 203 Romans Ⅹ:Ⅴ

ⅩⅢ ਯਥਾ ਿਲਿਖਤਮ੍ ਆਸ੍ਤੇ, ਤਥਾਪਯ੍ੇਸ਼਼ਾਿਵ ਨ ਪਰ੍ੀਤਾ ਯਾਕੂਿਬ ਪਰ੍ੀਤਵਾਨ੍ ਅਹੰ|
ⅩⅣ ਤਿਰ ਵਯੰ ਿਕੰ ਬਮਃ? ਈਸ਼ਵ੍ਰਃ ਿਕਮ੍ ਅਨਯ੍ਾਯਕਾਰੀ? ਤਥਾ ਨ ਭਵਤੁ|
ⅩⅤ ਯਤਃ ਸ ਸਵ੍ਯੰ ਮੂਸਾਮ੍ ਅਵਦਤ੍; ਅਹੰ ਯਸ੍ਿਮਨ੍ ਅਨੁਗਰ੍ਹੰ ਿਚਕੀਰ੍ਸ਼਼ਾਿਮ ਤਮੇਵਾਨੁਗʼਹ੍ਲਾਿਮ, ਯਞ੍ਚ

ਦਿਯਤੁਮ੍ ਇੱਛਾਿਮ ਤਮੇਵ ਦਯੇ|
ⅩⅥ ਅਤਏਵੇੱਛਤਾ ਯਤਮਾਨੇਨ ਵਾ ਮਾਨਵੇਨ ਤੰਨ ਸਾਧਯ੍ਤੇ ਦਯਾਕਾਿਰਣੇਸ਼ਵ੍ਰੇਣੈਵ ਸਾਧਯ੍ਤੇ|
ⅩⅦ ਿਫਰੌਿਣ ਸ਼ਾਸ੍ਤੇ ਿਲਖਿਤ, ਅਹੰ ਤੱਦਾਰਾ ਮਤ੍ਪਰਾ ਮੰ ਦਰ੍ਸ਼ਿਯਤੁੰ ਸਰ੍ੱਵਪʼਿਥਵਯ੍ਾਂ ਿਨਜਨਾਮ

ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਿਯਤੁਞ੍ਚ ਤਾਂ ਸ੍ਥਾਿਪਤਵਾਨ੍|
ⅩⅧਅਤਃ ਸ ਯਮ੍ਅਨੁਗਰ੍ਹੀਤੁਮ੍ ਇੱਛਿਤ ਤਮੇਵਾਨੁਗʼਹ੍ਲਾਿਤ, ਯਞ੍ਚ ਿਨਗਰ੍ਹੀਤੁਮ੍ ਇੱਛਿਤ ਤੰ ਿਨਗʼਹ੍ਲਾਿਤ|
ⅩⅨ ਯਿਦ ਵਦਿਸ ਤਿਰ ਸ ਦੋਸ਼਼ੰ ਕੁਤੋ ਗʼਹ੍ਲਾਿਤ? ਤਦੀਯੇੱਛਾਯਾਃ ਪਰ੍ਿਤਬਨ੍ਧਕਤੰ ਕਰ੍ੱਤੰ ਕਸਯ੍ ਸਾਮਰ੍ਥਯ੍ੰ

ਿਵਦਯ੍ਤੇ?
ⅩⅩ ਹੇ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਪਰ੍ਿਤਪਕ੍ਸ਼਼ ਮਰ੍ਤਯ੍ ਤੰ ਕਃ? ਏਤਾਦʼਸ਼ੰ ਮਾਂ ਕੁਤਃ ਸʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍? ਇਿਤ ਕਥਾਂ ਸʼਸ਼਼੍ਟਵਸ੍ਤੁ

ਸਰ੍ਸ਼਼੍ਟੇ ਿਕੰ ਕਥਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ?
ⅩⅪ ਏਕਸ੍ਮਾਨ੍ ਮʼਤ੍ਿਪਣ੍ਡਾਦ੍ ਉਤ੍ਕʼਸ਼਼੍ਟਾਪਕʼਸ਼਼੍ਟੌ ਿਦਿਵਧੌ ਕਲਸ਼ੌ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਿਕੰ ਕੁਲਾਲਸਯ੍ ਸਾਮਰ੍ਥਯ੍ੰ

ਨਾਸ੍ਿਤ?
ⅩⅫਈਸ਼ਵ੍ਰਃ ਕੋਪੰ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਿਯਤੁੰ ਿਨਜਸ਼ਕ੍ਿਤੰ ਜ੍ਞਾਪਿਯਤੁਞ੍ਚੇੱਛਨ੍ਯਿਦ ਿਵਨਾਸ਼ਸਯ੍ਯੋਗਯ੍ਾਿਨ ੋਧਭਾਜਨਾਿਨ

ਪਰ੍ਿਤ ਬਹੁਕਾਲੰ ਦੀਰ੍ਘਸਿਹਸ਼਼੍ਣੁਤਾਮ੍ ਆਸ਼ਰ੍ਯਿਤ;
ⅩⅩⅢ ਅਪਰਞ੍ਚ ਿਵਭਵਪਰ੍ਾਪ੍ਤਯ੍ਰ੍ਥੰ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਿਨਯੁਕ੍ਤਾਨਯ੍ਨੁਗਰ੍ਹਪਾਤਾਿਣ ਪਰ੍ਿਤ ਿਨਜਿਵਭਵਸਯ੍ ਬਾਹੁਲਯ੍ੰ

ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਿਯਤੁੰ ਕੇਵਲਿਯਹੂਿਦਨਾਂ ਨਿਹ ਿਭੰਨਦੇਿਸ਼ਨਾਮਿਪ ਮਧਯ੍ਾਦ੍
ⅩⅩⅣ ਅਸ੍ਮਾਿਨਵ ਤਾਨਯ੍ਾਹਯਿਤ ਤਤ ਤਵ ਿਕੰ?
ⅩⅩⅤ ਹੋਸ਼ੇਯਗਰ੍ਨ੍ਥੇ ਯਥਾ ਿਲਿਖਤਮ੍ ਆਸ੍ਤੇ, ਯੋ ਲੋਕੋ ਮਮ ਨਾਸੀਤ੍ ਤੰ ਵਿਦਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ ਮਦੀਯਕੰ| ਯਾ ਜਾਿਤ

ਰ੍ਮੇ(ਅ)ਿਪਰ੍ਯਾ ਚਾਸੀਤ੍ ਤਾਂ ਵਿਦਸ਼਼ਯ੍ਾਮਯ੍ਹੰ ਿਪਰ੍ਯਾ|ਂ
ⅩⅩⅥ ਯੂਯੰ ਮਦੀਯਲੋਕਾ ਨ ਯਤੇਿਤ ਵਾਕਯ੍ਮੌਚਯ੍ਤ| ਅਮਰੇਸ਼ਸਯ੍ ਸਨ੍ਤਾਨਾ ਇਿਤ ਖਯ੍ਾਸਯ੍ਨ੍ਿਤ ਤਤ ਤ|ੇ
ⅩⅩⅦ ਇਸਰ੍ਾਯੇਲੀਯਲੋਕੇਸ਼਼ੁ ਿਯਸ਼ਾਿਯਯੋ(ਅ)ਿਪ ਵਾਚਮੇਤਾਂ ਪਰ੍ਾਚਾਰਯਤ੍, ਇਸਰ੍ਾਯੇਲੀਯਵੰਸ਼ਾਨਾਂ ਯਾ ਸੰਖਯ੍ਾ ਸਾ

ਤੁ ਿਨਸ਼੍ਿਚਤੰ| ਸਮੁਦਿਸਕਤਾਸੰਖਯ੍ਾਸਮਾਨਾ ਯਿਦ ਜਾਯਤੇ| ਤਥਾਿਪ ਕੇਵਲੰ ਲੋਕੈਰਲ੍ਪੈਸ੍ਤਾਣੰ ਵਿਜਸ਼਼ਯ੍ਤੇ|
ⅩⅩⅧ ਯਤੋ ਨਯ੍ਾਯੇਨ ਸਵ੍ੰ ਕਰ੍ੰਮ ਪਰੇਸ਼ਃ ਸਾਧਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ| ਦੇਸ਼ੇ ਸਏਵ ਸੰਕ੍ਸ਼਼ੇਪਾਿੰਨਜੰ ਕਰ੍ੰਮ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅨ ਿਯਸ਼ਾਿਯਯ(ੋਅ)ਪਰਮਿਪ ਕਥਯਾਮਾਸ, ਸੈਨਯ੍ਾਧਯ੍ਕ੍ਸ਼਼ਪਰੇਸ਼ੇਨ ਚੇਤ੍ ਿਕਞ੍ਿਚੰਨਦਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਤ| ਤਦਾ ਵਯੰ

ਿਸਦੋਮੇਵਾਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਾਮ ਿਵਿਨਸ਼੍ਿਚਤ|ੰ ਯਦਾ ਵਯਮ੍ ਅਮੋਰਾਯਾ ਅਗਿਮਸ਼਼ਯ੍ਾਮ ਤੁਲਯ੍ਤਾ|ਂ
ⅩⅩⅩ ਤਿਰ ਵਯੰ ਿਕੰ ਵਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਾਮਃ? ਇਤਰਦੇਸ਼ੀਯਾ ਲੋਕਾ ਅਿਪ ਪੁਣਯ੍ਾਰ੍ਥਮ੍ ਅਯਤਮਾਨਾ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੇਨ ਪੁਣਯ੍ਮ੍

ਅਲਭਨ੍ਤ;
ⅩⅩⅪ ਿਕਨ੍ਿਤਸਰ੍ਾਯੇੱਲੋਕਾ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਪਾਲਨੇਨ ਪੁਣਯ੍ਾਰ੍ਥੰ ਯਤਮਾਨਾਸ੍ਤਨ੍ ਨਾਲਭਨ੍ਤ|
ⅩⅩⅫ ਤਸਯ੍ ਿਕੰ ਕਾਰਣ?ੰ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੇਨ ਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਯਾਃ ਿ ਯਯਾ ਚੇਸ਼਼੍ਿਟਤਾ ਤਸ੍ਿਮਨ੍

ਸ੍ਖਲਨਜਨਕੇ ਪਾਸ਼਼ਾਣੇ ਪਾਦਸ੍ਖਲਨੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਾਃ|
ⅩⅩⅩⅢ ਿਲਿਖਤੰ ਯਾਦʼਸ਼ਮ੍ ਆਸ੍ਤੇ, ਪਸ਼ਯ੍ ਪਾਦਸ੍ਖਲਾਰ੍ਥੰ ਿਹ ਸੀਯੋਿਨ ਪਰ੍ਸ੍ਤਰਨ੍ਤਥਾ| ਬਾਧਾਕਾਰਞ੍ਚ

ਪਾਸ਼਼ਾਣੰ ਪਿਰਸ੍ਥਾਿਪਤਵਾਨਹਮ੍| ਿਵਸ਼ਵ੍ਿਸਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਯਸ੍ਤਤ ਸ ਜਨ ਨ ਤਿਪਸ਼਼ਯ੍ਤੇ|

Ⅹ
Ⅰ ਹੇ ਭਾਤਰ ਇਸਰ੍ਾਯੇਲੀਯਲੋਕਾ ਯਤ੍ ਪਿਰਤਾਣੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਨੁਵਨ੍ਿਤ ਤਦਹੰ ਮਨਸਾਿਭਲਸ਼਼ਨ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸਮੀਪੇ

ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯੇ|
Ⅱ ਯਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰੇ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਚੇਸ਼਼੍ਟਾ ਿਵਦਯ੍ਤ ਇਤਯ੍ਤਾਹੰ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਸ੍ਿਮ; ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸਾ ਚੇਸ਼਼੍ਟਾ ਸਜ੍ਞਾਨਾ ਨਿਹ,
Ⅲ ਯਤਸ੍ਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰਦੱਤੰ ਪੁਣਯ੍ਮ੍ ਅਿਵਜ੍ਞਾਯ ਸਵ੍ਕʼਤਪੁਣਯ੍ੰ ਸ੍ਥਾਪਿਯਤੁਮ੍ ਚੇਸ਼਼੍ਟਮਾਨਾ ਈਸ਼ਵ੍ਰਦੱਤਸਯ੍

ਪੁਣਯ੍ਸਯ੍ ਿਨਘ੍ਨਤੰ ਨ ਸਵ੍ੀਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਿਤ|
Ⅳ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟ ਏਕੈਕਿਵਸ਼ਵ੍ਾਿਸਜਨਾਯ ਪੁਣਯ੍ੰ ਦਾਤੁੰ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਯਾਃ ਫਲਸਵ੍ਰੂਪੋ ਭਵਿਤ|
Ⅴ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਪਾਲਨੇਨ ਯਤ੍ ਪੁਣਯ੍ੰ ਤਤ੍ ਮੂਸਾ ਵਰ੍ਣਯਾਮਾਸ, ਯਥਾ, ਯੋ ਜਨਸ੍ਤਾਂ ਪਾਲਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਸ ਤੱਦਾਰਾ

ਜੀਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
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Ⅵ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪਰ੍ਤਯ੍ਯੇਨ ਯਤ੍ ਪੁਣਯ੍ੰ ਤਦ੍ ਏਤਾਦʼਸ਼ੰ ਵਾਕਯ੍ੰ ਵਦਿਤ, ਕਃ ਸਵ੍ਰ੍ਗਮ੍ ਆਰੁਹਯ੍ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਮ੍
ਅਵਰੋਹਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ?

Ⅶ ਕੋ ਵਾ ਪਰ੍ੇਤਲੋਕਮ੍ ਅਵਰੁਹਯ੍ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੰ ਮʼਤਗਣਮਧਯ੍ਾਦ੍ਆਨੇਸ਼਼ਯ੍ਤੀਿਤ ਵਾਕ੍ ਮਨਿਸ ਤਯਾ ਨ ਗਿਦਤਵਯ੍ਾ|
Ⅷ ਤਿਰ ਿਕੰ ਬਰ੍ਵੀਿਤ? ਤਦ੍ ਵਾਕਯ੍ੰ ਤਵ ਸਮੀਪਸ੍ਥਮ੍ ਅਰ੍ਥਾਤ੍ ਤਵ ਵਦਨੇ ਮਨਿਸ ਚਾਸ੍ਤੇ, ਤੱਚ ਵਾਕਯ੍ਮ੍

ਅਸ੍ਮਾਿਭਃ ਪਰ੍ਚਾਰ੍ੱਯਮਾਣੰ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਸਯ੍ ਵਾਕਯ੍ਮੇਵ|
Ⅸ ਵਸ੍ਤੁਤਃ ਪਰ੍ਭੰੁ ਯੀਸ਼ੁੰ ਯਿਦ ਵਦਨੇਨ ਸਵ੍ੀਕਰੋਿਸ਼਼, ਤਥੇਸ਼ਵ੍ਰਸ੍ਤੰ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਦ੍ ਉਦਸ੍ਥਾਪਯਦ੍ ਇਿਤ

ਯਦਯ੍ਨ੍ਤਃਕਰਣੇਨ ਿਵਸ਼ਵ੍ਿਸਿਸ਼਼ ਤਿਰ ਪਿਰਤਾਣੰ ਲਪ੍ਸਯ੍ਸ|ੇ
Ⅹ ਯਸ੍ਮਾਤ੍ ਪੁਣਯ੍ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਯ੍ਰ੍ਥਮ੍ ਅਨ੍ਤਃਕਰਣੇਨ ਿਵਸ਼ਵ੍ਿਸਤਵਯ੍ੰ ਪਿਰਤਾਣਾਰ੍ਥਞ੍ਚ ਵਦਨੇਨ ਸਵ੍ੀਕਰ੍ੱਤਵਯ੍ੰ|
Ⅺ ਸ਼ਾਸ੍ਤੇ ਯਾਦʼਸ਼ੰ ਿਲਖਿਤ ਿਵਸ਼ਵ੍ਿਸਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਯਸ੍ਤਤ ਸ ਜਨ ਨ ਤਿਪਸ਼਼ਯ੍ਤੇ|
Ⅻ ਇਤਯ੍ਤ ਿਯਹੂਿਦਿਨ ਤਦਨਯ੍ਲੋਕੇ ਚ ਕੋਿਪ ਿਵਸ਼ੇਸ਼਼ੋ ਨਾਸ੍ਿਤ ਯਸ੍ਮਾਦ੍ ਯਃ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਅਿਦਤੀਯਃ ਪਰ੍ਭੁਃ

ਸ ਿਨਜਯਾਚਕਾਨ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਵਦਾਨਯ੍ੋ ਭਵਿਤ|
ⅩⅢਯਤਃ, ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਪਰਮੇਸ਼ਸਯ੍ ਨਾਮ੍ਨਾ ਿਹ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਿਯਸ਼਼ਯ੍ਤ|ੇ ਸ ਏਵ ਮਨੁਜੋ ਨੂਨੰ ਪਿਰਤਾਤੋ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
ⅩⅣ ਯੰ ਯੇ ਜਨਾ ਨ ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਯਨ੍ ਤੇ ਤਮੁੱਿਦਸ਼ਯ੍ ਕਥੰ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਿਯਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤੇ? ਯੇ ਵਾ ਯਸਯ੍ਾਖਯ੍ਾਨੰ ਕਦਾਿਪ ਨ

ਸ਼ਤਵਨ੍ਤਸ੍ਤੇ ਤੰ ਕਥੰ ਪਰ੍ਤਯ੍ੇਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ? ਅਪਰੰ ਯਿਦ ਪਰ੍ਚਾਰਿਯਤਾਰੋ ਨ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ਿਤ ਤਦਾ ਕਥੰ ਤੇ ਸ਼ਰ੍ੋਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ?
ⅩⅤ ਯਿਦ ਵਾ ਪਰ੍ੇਿਰਤਾ ਨ ਭਵਨ੍ਿਤ ਤਦਾ ਕਥੰ ਪਰ੍ਚਾਰਿਯਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ? ਯਾਦʼਸ਼ੰ ਿਲਿਖਤਮ੍ ਆਸ੍ਤੇ, ਯਥਾ,

ਮਾਙ੍ਗਿਲਕੰ ਸੁਸੰਵਾਦੰ ਦਦਤਯ੍ਾਨੀਯ ਯੇ ਨਰਾਃ| ਪਰ੍ਚਾਰਯਨ੍ਿਤ ਸ਼ਾਨ੍ਤੇਸ਼੍ਚ ਸੁਸੰਵਾਦੰ ਜਨਾਸ੍ਤੁ ਯੇ| ਤੇਸ਼਼ਾਂ
ਚਰਣਪਦ੍ਮਾਿਨ ਕੀਦʼਕ੍ ਸ਼ੋਭਾਿਨਤਾਿਨ ਿਹ|

ⅩⅥ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੇ ਸਰ੍ੱਵੇ ਤੰ ਸੁਸੰਵਾਦੰ ਨਗʼਹੀਤਵਨ੍ਤਃ| ਿਯਸ਼ਾਿਯਯੋ ਯਥਾ ਿਲਿਖਤਵਾਨ੍|ਅਸ੍ਮਤ੍ਪਰ੍ਚਾਿਰਤੇ ਵਾਕਯ੍ੇ
ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਮਕਰੋੱਿਧ ਕਃ|

ⅩⅦ ਅਤਏਵ ਸ਼ਰ੍ਵਣਾਦ੍ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸ ਐਸ਼ਵ੍ਰਵਾਕਯ੍ਪਰ੍ਚਾਰਾਤ੍ ਸ਼ਰ੍ਵਣਞ੍ਚ ਭਵਿਤ|
ⅩⅧ ਤਰਯ੍ਹੰ ਬਰ੍ਵੀਿਮ ਤੈਃ ਿਕੰ ਨਾਸ਼ਰ੍ਾਿਵ? ਅਵਸ਼ਯ੍ਮ੍ ਅਸ਼ਰ੍ਾਿਵ, ਯਸ੍ਮਾਤ੍ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸ਼ਬ੍ਦੋ ਮਹੀਂ ਵਯ੍ਾਪ੍ਨਦ੍

ਵਾਕਯ੍ਞ੍ਚ ਿਨਿਖਲੰ ਜਗਤ੍|
ⅩⅨ ਅਪਰਮਿਪ ਵਦਾਿਮ, ਇਸਰ੍ਾਯੇਲੀਯਲੋਕਾਃ ਿਕਮ੍ ਏਤਾਂ ਕਥਾਂ ਨ ਬੁਧਯ੍ਨ੍ਤੇ? ਪਰ੍ਥਮਤੋ ਮੂਸਾ ਇਦੰ ਵਾਕਯ੍ੰ

ਪਰ੍ੋਵਾਚ, ਅਹਮੁੱਤਾਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ੇ ਤਾਨ੍ ਅਗਣਯ੍ਮਾਨਵੈਰਿਪ| ਕ੍ਲੇਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ ਜਾਿਤਮ੍ ਏਤਾਞ੍ਚ ਪਰ੍ੋਨ੍ਮੱਤਿਭੰਨਜਾਿਤਿਭਃ|
ⅩⅩਅਪਰਞ੍ਚ ਿਯਸ਼ਾਿਯਯੋ(ਅ)ਿਤਸ਼ਯਾਕ੍ਸ਼਼ੋਭੇਣ ਕਥਯਾਮਾਸ, ਯਥਾ, ਅਿਧ ਮਾਂ ਯੈਸ੍ਤੁ ਨਾਚੇਸ਼਼੍ਿਟ ਸਮ੍ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਸ੍ਤੈ

ਰ੍ਜਨੈਰਹ|ੰ ਅਿਧ ਮਾਂ ਯੈ ਰ੍ਨ ਸਮ੍ਪʼਸ਼਼੍ਟੰ ਿਵਜ੍ਞਾਤਸ੍ਤੈ ਰ੍ਜਨੈਰਹ|ੰ|
ⅩⅪ ਿਕਨ੍ਿਤਸਰ੍ਾਯੇਲੀਯਲੋਕਾਨ੍ ਅਿਧ ਕਥਯਾਞ੍ਚਕਾਰ, ਯੈਰਾਜ੍ਞਾਲਙ੍ਿਘਿਭ ਰ੍ਲੋਕੈ ਿਰਰੁੱਧੰ ਵਾਕਯ੍ਮੁਚਯ੍ਤੇ|

ਤਾਨ੍ ਪਰ੍ਤਯ੍ੇਵ ਿਦਨੰ ਕʼਤ੍ਸ੍ਨੰ ਹਸ੍ਤੌ ਿਵਸ੍ਤਾਰਯਾਮਯ੍ਹੰ||

Ⅺ
Ⅰ ਈਸ਼ਵ੍ਰੇਣ ਸਵ੍ੀਕੀਯਲੋਕਾ ਅਪਸਾਿਰਤਾ ਅਹੰ ਿਕਮ੍ ਈਦʼਸ਼ੰ ਵਾਕਯ੍ੰ ਬਰ੍ਵੀਿਮ? ਤੰਨ ਭਵਤੁ ਯਤੋ(ਅ)ਹਮਿਪ

ਿਬਨਯ੍ਾਮੀਨਗੋਤੀਯ ਇਬਰ੍ਾਹੀਮਵੰਸ਼ੀਯ ਇਸਰ੍ਾਯੇਲੀਯਲੋਕੋ(ਅ)ਸ੍ਿਮ|
Ⅱ ਈਸ਼ਵ੍ਰੇਣ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਯੇ ਪਰ੍ਦʼਸ਼਼੍ਟਾਸ੍ਤੇ ਸਵ੍ਕੀਯਲੋਕਾ ਅਪਸਾਿਰਤਾ ਇਿਤ ਨਿਹ| ਅਪਰਮ੍ ਏਿਲਯੋਪਾਖਯ੍ਾਨੇ ਸ਼ਾਸ੍ਤੇ

ਯੱਿਲਿਖਤਮ੍ ਆਸ੍ਤੇ ਤਦ੍ ਯੂਯੰ ਿਕੰ ਨ ਜਾਨੀਥ?
Ⅲਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰ ਲੋਕਾਸ੍ਤਦੀਯਾਃ ਸਰ੍ੱਵਾ ਯਜ੍ਞਵੇਦੀਰਭਞ੍ਜਨ੍ ਤਥਾ ਤਵ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਨਃ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਅਘ੍ਨਨ੍

ਕੇਵਲਏਕੋ(ਅ)ਹਮ੍ਅਵਿਸ਼ਸ਼਼੍ਟਆਸੇ ਤੇ ਮਮਾਿਪ ਪਰ੍ਾਣਾਨ੍ਨਾਸ਼ਿਯਤੁੰ ਚੇਸ਼਼੍ਟਨਤੇ, ਏਤਾਂ ਕਥਾਮ੍ਇਸਰ੍ਾਯੇਲੀਯਲੋਕਾਨਾਂ
ਿਵਰੁੱਧਮ੍ ਏਿਲਯ ਈਸ਼ਵ੍ਰਾਯ ਿਨਵੇਦਯਾਮਾਸ|

Ⅳਤਤਸ੍ਤੰ ਪਰ੍ਤੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ੋੱਤਰੰ ਿਕੰ ਜਾਤ?ੰ ਬਾਲ੍ਨਾਮ੍ਨ ਦੇਵਸਯ੍ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ ਯੈ ਰ੍ਜਾਨੂਿਨ ਨ ਪਾਿਤਤਾਿਨ ਤਾਦʼਸ਼ਾਃ
ਸਪ੍ਤ ਸਹਸਰ੍ਾਿਣ ਲੋਕਾ ਅਵਸ਼ੇਿਸ਼਼ਤਾ ਮਯਾ|

Ⅴ ਤਦਦ੍ ਏਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਵਰ੍ੱਤਮਾਨਕਾਲੇ(ਅ)ਿਪ ਅਨੁਗਰ੍ਹੇਣਾਿਭਰੁਿਚਤਾਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਅਵਿਸ਼ਸ਼਼੍ਟਾਃ ਕਿਤਪਯਾ ਲੋਕਾਃ
ਸਨ੍ਿਤ|

Ⅵ ਅਤਏਵ ਤਦ੍ ਯਦਯ੍ਨੁਗਰ੍ਹੇਣ ਭਵਿਤ ਤਿਰ ਿ ਯਯਾ ਨ ਭਵਿਤ ਨ ਚੇਦ੍ ਅਨੁਗਰ੍ਹੋ(ਅ)ਨਨੁਗਰ੍ਹ ਏਵ, ਯਿਦ
ਵਾ ਿ ਯਯਾ ਭਵਿਤ ਤਰਯ੍ਨੁਗਰ੍ਹੇਣ ਨ ਭਵਿਤ ਨ ਚੇਤ੍ ਿ ਯਾ ਿ ਯੈਵ ਨ ਭਵਿਤ|
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Ⅶ ਤਿਰ ਿਕੰ? ਇਸਰ੍ਾਯੇਲੀਯਲੋਕਾ ਯਦ੍ ਅਮʼਗਯਨ੍ਤ ਤੰਨ ਪਰ੍ਾਪੁਃ| ਿਕਨ੍ਤਿਭਰੁਿਚਤਲੋਕਾਸ੍ਤਤ੍ ਪਰ੍ਾਪੁਸ੍ਤਦਨਯ੍ੇ
ਸਰ੍ੱਵ ਅਨ੍ਧੀਭੂਤਾਃ|

Ⅷਯਥਾ ਿਲਿਖਤਮ੍ਆਸ੍ਤੇ, ਘੋਰਿਨਦਾਲੁਤਾਭਾਵੰ ਦʼਸ਼਼੍ਿਟਹੀਨੇ ਚ ਲੋਚਨੇ| ਕਰ੍ਣੌ ਸ਼ਿਤਿਵਹੀਨੌ ਚ ਪਰ੍ਦਦੌ ਤੇਭਯ੍
ਈਸ਼ਵ੍ਰਃ||

Ⅸ ਏਤੇਸ੍ਿਮਨ੍ ਦਾਯੂਦਿਪ ਿਲਿਖਤਵਾਨ੍ ਯਥਾ, ਅਤੋ ਭੁਕ੍ਤਯ੍ਾਸਨੰ ਤੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਉਨ੍ਮਾਥਵਦ੍ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ| ਵਾ
ਵੰਸ਼ਯਨ੍ਤਵਦ੍ ਬਾਧਾ ਦਣ੍ਡਵਦ੍ ਵਾ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ||

Ⅹ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਤਥਾਨ੍ਧਾਸ੍ਤੇ ਨੇਤੈਃ ਪਸ਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਨ ਯਥਾ| ਵੇਪਥੁਃ ਕਿਟਦੇਸ਼ਸਯ੍ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਿਨਤਯ੍ੰ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ||
Ⅺ ਪਤਨਾਰ੍ਥੰ ਤੇ ਸ੍ਖਿਲਤਵਨ੍ਤ ਇਿਤ ਵਾਚੰ ਿਕਮਹੰ ਵਦਾਿਮ? ਤੰਨ ਭਵਤੁ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਾਨ੍ ਉਦਯ੍ੋਿਗਨਃ ਕਰ੍ੱਤੁੰ

ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਪਤਨਾਦ੍ ਇਤਰਦੇਸ਼ੀਯਲੋਕੈਃ ਪਿਰਤਾਣੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤੰ|
Ⅻ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਪਤਨੰ ਯਿਦ ਜਗਤੋ ਲੋਕਾਨਾਂ ਲਾਭਜਨਕਮ੍ ਅਭਵਤ੍ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਹਾਸੋ(ਅ)ਿਪ ਯਿਦ ਿਭੰਨਦੇਿਸ਼ਨਾਂ

ਲਾਭਜਨਕੋ(ਅ)ਭਵਤ੍ ਤਿਰ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਵʼ◌ੱਿਧਃ ਕਿਤ ਲਾਭਜਿਨਕਾ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ?
ⅩⅢਅਤੋ ਹੇ ਅਨਯ੍ਦੇਿਸ਼ਨ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਸਮ੍ਬੋਧਯ੍ ਕਥਯਾਿਮ ਿਨਜਾਨਾਂ ਜ੍ਞਾਿਤਬਨ੍ਧੂਨਾਂ ਮਨਃਸੂਦਯ੍ੋਗੰ ਜਨਯਨ੍

ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਿਕਯਤਾਂ ਲੋਕਾਨਾਂ ਯਥਾ ਪਿਰਤਾਣੰ ਸਾਧਯਾਿਮ
ⅩⅣ ਤੰਿਨਿਮੱਤਮ੍ ਅਨਯ੍ਦੇਿਸ਼ਨਾਂ ਿਨਕਟੇ ਪਰ੍ੇਿਰਤਃ ਸਨ੍ ਅਹੰ ਸਵ੍ਪਦਸਯ੍ ਮਿਹਮਾਨੰ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਯਾਿਮ|
ⅩⅤ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਿਨਗਰ੍ਹੇਣ ਯਦੀਸ਼ਵ੍ਰੇਣ ਸਹ ਜਗਤੋ ਜਨਾਨਾਂ ਮੇਲਨੰ ਜਾਤੰ ਤਿਰ ਤੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਅਨੁਗʼਹੀਤਤੰ ਮʼਤਦੇਹੇ ਯਥਾ

ਜੀਵਨਲਾਭਸ੍ਤਦਤ੍ ਿਕੰ ਨ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ?
ⅩⅥ ਅਪਰੰ ਪਰ੍ਥਮਜਾਤੰ ਫਲੰ ਯਿਦ ਪਿਵਤੰ ਭਵਿਤ ਤਿਰ ਸਰ੍ੱਵਮੇਵ ਫਲੰ ਪਿਵਤੰ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ; ਤਥਾ ਮੂਲੰ ਯਿਦ

ਪਿਵਤੰ ਭਵਿਤ ਤਿਰ ਸ਼ਾਖਾ ਅਿਪ ਤਥੈਵ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ|
ⅩⅦ ਿਕਯਤੀਨਾਂ ਸ਼ਾਖਾਨਾਂ ਛੇਦਨੇ ਕʼਤੇ ਤੰ ਵਨਯ੍ਿਜਤਵʼਕ੍ਸ਼਼ਸਯ੍ ਸ਼ਾਖਾ ਭੂਤਾ ਯਿਦ ਤੱਛਾਖਾਨਾਂ ਸ੍ਥਾਨੇ ਰੋਿਪਤਾ

ਸਿਤ ਿਜਤਵʼਕ੍ਸ਼਼ੀਯਮੂਲਸਯ੍ ਰਸੰ ਭੰੁਕ੍ਸ਼਼ੇ,
ⅩⅧ ਤਿਰ ਤਾਸਾਂ ਿਭੰਨਸ਼ਾਖਾਨਾਂ ਿਵਰੁੱਧੰ ਮਾਂ ਗਰ੍ੱਵੀਃ; ਯਿਦ ਗਰ੍ੱਵਿਸ ਤਿਰ ਤੰ ਮੂਲੰ ਯੰਨ ਧਾਰਯਿਸ ਿਕਨ੍ਤੁ

ਮੂਲੰ ਤਾਂ ਧਾਰਯਤੀਿਤ ਸੰਸ੍ਮਰ|
ⅩⅨ ਅਪਰਞ੍ਚ ਯਿਦ ਵਦਿਸ ਮਾਂ ਰੋਪਿਯਤੁੰ ਤਾਃ ਸ਼ਾਖਾ ਿਵਭੰਨਾ ਅਭਵਨ੍;
ⅩⅩ ਭਦਮ੍, ਅਪਰ੍ਤਯ੍ਯਕਾਰਣਾਤ੍ ਤੇ ਿਵਿਭੰਨਾ ਜਾਤਾਸ੍ਤਥਾ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਕਾਰਣਾਤ੍ ਤੰ ਰੋਿਪਤੋ ਜਾਤਸ੍ਤਸ੍ਮਾਦ੍

ਅਹਙ੍ਕਾਰਮ੍ ਅਕʼਤਾ ਸਸਾਧਵ੍ਸੋ ਭਵ|
ⅩⅪ ਯਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ ਯਿਦ ਸਵ੍ਾਭਾਿਵਕੀਃ ਸ਼ਾਖਾ ਨ ਰਕ੍ਸ਼਼ਿਤ ਤਿਰ ਸਾਵਧਾਨ ਭਵ ਚੇਤ੍ ਤਾਮਿਪ ਨ ਸ੍ਥਾਪਯਿਤ|
ⅩⅫਇਤਯ੍ਤੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਯਾਦʼਸ਼ੀ ਕʼਪਾ ਤਾਦʼਸ਼ੰ ਭਯਾਨਕਤਮਿਪ ਤਯਾ ਦʼਸ਼ਯ੍ਤਾ;ਂ ਯੇ ਪਿਤਤਾਸ੍ਤਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਤਸਯ੍

ਭਯਾਨਕਤੰ ਦʼਸ਼ਯ੍ਤਾ,ਂ ਤਞ੍ਚ ਯਿਦ ਤਤ੍ਕʼਪਾਿਸ਼ਰ੍ਤਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਸ ਤਿਰ ਤਾਂ ਪਰ੍ਿਤ ਕʼਪਾ ਦਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਤੇ; ਨ ਚੇਤ੍ ਤਮਿਪ
ਤਦਤ੍ ਿਛੰਨ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਸ|

ⅩⅩⅢ ਅਪਰਞ੍ਚ ਤੇ ਯਦਯ੍ਪਰ੍ਤਯ੍ਯੇ ਨ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ਿਤ ਤਿਰ ਪੁਨਰਿਪ ਰੋਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤੇ ਯਸ੍ਮਾਤ੍ ਤਾਨ੍ ਪੁਨਰਿਪ
ਰੋਪਿਯਤੁਮ੍ ਇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸ਼ਕ੍ਿਤਰਾਸ੍ਤ|ੇ

ⅩⅩⅣ ਵਨਯ੍ਿਜਤਵʼਕ੍ਸ਼਼ਸਯ੍ ਸ਼ਾਖਾ ਸਨ੍ ਤੰ ਯਿਦ ਤਤਸ਼੍ਿਛੰਨ ਰੀਿਤਵਯ੍ਤਯ੍ਯੇਨੱਤਮਿਜਤਵʼਕ੍ਸ਼਼ੇ
ਰੋ◌ेਿेਪਤੋ(ਅ)ਭਵਸ੍ਤਿਰ ਤਸਯ੍ ਵʼਕ੍ਸ਼਼ਸਯ੍ ਸਵ੍ੀਯਾ ਯਾਃ ਸ਼ਾਖਾਸ੍ਤਾਃ ਿਕੰ ਪੁਨਃ ਸਵ੍ਵʼਕ੍ਸ਼਼ੇ ਸੰਲਿਗਤੁੰ ਨ
ਸ਼ਕ੍ਨੁਵਨ੍ਿਤ?

ⅩⅩⅤ ਹੇ ਭਾਤਰੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਆਤ੍ਮਾਿਭਮਾਨ ਯੰਨ ਜਾਯਤੇ ਤਦਰ੍ਥੰ ਮਮੇਦʼਸ਼ੀ ਵਾਞ੍ਛਾ ਭਵਿਤ ਯੂਯੰ
ਏਤੰਿਨਗੂਢਤੱਤਮ੍ ਅਜਾਨਨ੍ਤੋ ਯੰਨ ਿਤਸ਼਼੍ਠਥ; ਵਸ੍ਤੁਤੋ ਯਾਵਤ੍ਕਾਲੰ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਰੂਪੇਣ ਿਭੰਨਦੇਿਸ਼ਨਾਂ ਸੰਗਰ੍ਹੋ ਨ
ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਤਾਵਤ੍ਕਾਲਮ੍ ਅੰਸ਼ਤੇਨ ਇਸਰ੍ਾਯੇਲੀਯਲੋਕਾਨਾਮ੍ ਅਨ੍ਧਤਾ ਸ੍ਥਾਸਯ੍ਿਤ;

ⅩⅩⅥ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਤੇ ਸਰ੍ੱਵੇ ਪਿਰਤਾਸਯ੍ਨ੍ਤੇ; ਏਤਾਦʼਸ਼ੰ ਿਲਿਖਤਮਪਯ੍ਾਸ੍ਤ,ੇ ਆਗਿਮਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਸੀਯੋਨਾਦ੍ ਏਕੋ
ਯਸ੍ਤਾਣਦਾਯਕਃ| ਅਧਰ੍ੰਮੰ ਯਾਕੁਬੋ ਵੰਸ਼ਾਤ੍ ਸ ਤੁ ਦੂਰੀਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

ⅩⅩⅦ ਤਥਾ ਦੂਰੀਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਪਾਪਾਨਯ੍ਹੰ ਯਦਾ| ਤਦਾ ਤੈਰੇਵ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਮੇ ਿਨਯਮੋ(ਅ)ਯੰ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅧਸੁਸੰਵਾਦਾਤ੍ ਤੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਿਵਪਕ੍ਸ਼਼ਾ ਅਭਵਨ੍ ਿਕਨ੍ਤਿਭਰੁਿਚਤਤਾਤ੍ ਤੇ ਿਪਤʼਲੋਕਾਨਾਂ ਕʼਤੇ ਿਪਰ੍ਯਪਾਤਾਿਣ

ਭਵਨ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅨ ਯਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਦਾਨਾਦ੍ ਆਹਾਨਾਞ੍ਚ ਪਸ਼੍ਚਾੱਤਾਪੋ ਨ ਭਵਿਤ|
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ⅩⅩⅩਅਤਏਵਪੂਰ੍ੱਵਮ੍ਈਸ਼ਵ੍ਰ(ੇਅ)ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਿਸਨਃ ਸਨ੍ਤ(ੋਅ)ਿਪ ਯੂਯੰ ਯਦਤ੍ ਸਮ੍ਪਰ੍ਿਤ ਤੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਅਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਕਾਰਣਾਦ੍
ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਕʼਪਾਪਾਤਾਿਣ ਜਾਤਾਸ੍ਤਦਦ੍

ⅩⅩⅪਇਦਾਨੀਂ ਤੇ(ਅ)ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਿਸਨਃ ਸਨ੍ਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਲਬ੍ਧਕʼਪਾਕਾਰਣਾਤ੍ ਤੈਰਿਪ ਕʼਪਾ ਲਪ੍ਸਯ੍ਤ|ੇ
ⅩⅩⅫ ਈਸ਼ਵ੍ਰਃ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਕʼਪਾਂ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਿਯਤੁੰ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਅਿਵਸ਼ਵ੍ਾਿਸਤੇਨ ਗਣਯਿਤ|
ⅩⅩⅩⅢਅਹੋ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਜ੍ਞਾਨਬੁੱਿਧਰੂਪਯੋ ਰ੍ਧਨਯੋਃ ਕੀਦʼਕ੍ ਪਰ੍ਾਚੁਰ੍ੱਯੰ| ਤਸਯ੍ ਰਾਜਸ਼ਾਸਨਸਯ੍ ਤੱਤੰ ਕੀਦʼਗ੍

ਅਪਰ੍ਾਪਯ੍|ੰ ਤਸਯ੍ ਮਾਰ੍ਗਾਸ਼੍ਚ ਕੀਦʼਗ੍ ਅਨੁਪਲਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਾਃ|
ⅩⅩⅩⅣ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸਙ੍ਕਲ੍ਪੰ ਕੋ ਜ੍ਞਾਤਵਾਨ੍? ਤਸਯ੍ ਮਨ੍ਤੀ ਵਾ ਕੋ(ਅ)ਭਵਤ੍?
ⅩⅩⅩⅤ ਕੋ ਵਾ ਤਸਯ੍ੋਪਕਾਰੀ ਭʼਤਾ ਤਤ੍ਕʼਤੇ ਤੇਨ ਪਰ੍ਤਯ੍ੁਪਕਰ੍ੱਤਵਯ੍ਃ?
ⅩⅩⅩⅥ ਯਤੋ ਵਸ੍ਤੁਮਾਤਮੇਵ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤੇਨ ਤਸ੍ਮੈ ਚਾਭਵਤ੍ ਤਦੀਯੋ ਮਿਹਮਾ ਸਰ੍ੱਵਦਾ ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਤੋ ਭਵਤੁ| ਇਿਤ|

Ⅻ
Ⅰ ਹੇ ਭਾਤਰ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਕʼਪਯਾਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਿਵਨਯੇ ਯੂਯੰ ਸਵ੍ੰ ਸਵ੍ੰ ਸ਼ਰੀਰੰ ਸਜੀਵੰ ਪਿਵਤੰ ਗਰ੍ਾਹਯ੍ੰ ਬਿਲਮ੍

ਈਸ਼ਵ੍ਰਮੁੱਿਦਸ਼ਯ੍ ਸਮੁਤ੍ਸʼਜਤ, ਏਸ਼਼ਾ ਸੇਵਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਯੋਗਯ੍ਾ|
Ⅱ ਅਪਰੰ ਯੂਯੰ ਸਾਸਂਾਿਰਕਾ ਇਵ ਮਾਚਰਤ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਸਵ੍ੰ ਸਵ੍ੰ ਸਵ੍ਭਾਵੰ ਪਰਾਵਰ੍ਤਯ੍ ਨੂਤਨਾਚਾਿਰਣੋ ਭਵਤ, ਤਤ

ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਿਨਦੇਸ਼ਃ ਕੀਦʼਗ੍ ਉੱਤਮੋ ਗਰ੍ਹਣੀਯਃ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਸ਼੍ਚੇਿਤ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਰਨੁਭਾਿਵਸ਼਼ਯ੍ਤੇ|
Ⅲ ਕਸ਼੍ਿਚਦਿਪ ਜਨ ਯੋਗਯ੍ਤਾਦਿਧਕੰ ਸਵ੍ੰ ਨ ਮਨਯ੍ਤਾਂ ਿਕਨ੍ਤੁ ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ ਯਸ੍ਮੈ ਪਰ੍ਤਯ੍ਯਸਯ੍ ਯਤ੍ਪਿਰਮਾਣਮ੍

ਅਦਦਾਤ੍ ਸ ਤਦਨੁਸਾਰਤੋ ਯੋਗਯ੍ਰੂਪੰ ਸਵ੍ੰ ਮਨੁਤਾਮ੍, ਈਸ਼ਵ੍ਰਾਦ੍ ਅਨੁਗਰ੍ਹੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਃ ਸਨ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਏਕੈਕੰ ਜਨਮ੍
ਇਤਯ੍ਾਜ੍ਞਾਪਯਾਿਮ|

Ⅳਯਤੋ ਯਦਦਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਏਕਸ੍ਿਮਨ੍ ਸ਼ਰੀਰੇ ਬਹੂਨਯ੍ਙ੍ਗਾਿਨ ਸਨ੍ਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਮਙ੍ਗਾਨਾਂ ਕਾਰ੍ੱਯੰ ਸਮਾਨੰ
ਨਿਹ;

Ⅴ ਤਦਦਸ੍ਮਾਕੰ ਬਹੁਤੇ(ਅ)ਿਪ ਸਰ੍ੱਵੇ ਵਯੰ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇ ਏਕਸ਼ਰੀਰਾਃ ਪਰਸ੍ਪਰਮ੍ ਅਙ੍ਗਪਰ੍ਤਯ੍ਙ੍ਗਤੇਨ ਭਵਾਮਃ|
Ⅵ ਅਸ੍ਮਾਦ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਾਨੁਗਰ੍ਹੇਣ ਿਵਸ਼ੇਸ਼਼ੰ ਿਵਸ਼ੇਸ਼਼ੰ ਦਾਨਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਸੁ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤੇਸ਼਼ੁ ਸਤ੍ਸੁ ਕੋਿਪ ਯਿਦ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਕਯ੍ੰ

ਵਦਿਤ ਤਿਰ ਪਰ੍ਤਯ੍ਯਸਯ੍ ਪਿਰਮਾਣਾਨੁਸਾਰਤਃ ਸ ਤਦ੍ ਵਦਤ;ੁ
Ⅶਯਦਾ ਯਿਦ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਸੇਵਨਕਾਰੀ ਭਵਿਤ ਤਿਰ ਸ ਤਤ੍ਸੇਵਨੰ ਕਰੋਤੁ; ਅਥਵਾ ਯਿਦ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ਅਧਯ੍ਾਪਿਯਤਾ

ਭਵਿਤ ਤਿਰ ਸੋ(ਅ)ਧਯ੍ਾਪਯਤੁ;
Ⅷ ਤਥਾ ਯ ਉਪਦੇਸ਼਼੍ਟਾ ਭਵਿਤ ਸ ਉਪਿਦਸ਼ਤੁ ਯਸ਼੍ਚ ਦਾਤਾ ਸ ਸਰਲਤਯਾ ਦਦਾਤੁ ਯਸ੍ਤਿਧਪਿਤਃ ਸ

ਯਤ੍ਨੇਨਾਿਧਪਿਤਤੰ ਕਰੋਤੁ ਯਸ਼੍ਚ ਦਯਾਲੁਃ ਸ ਹʼਸ਼਼੍ਟਮਨਸਾ ਦਯਤਾਮ੍|
Ⅸ ਅਪਰਞ੍ਚ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਪਰ੍ੇਮ ਕਾਪਟਯ੍ਵਰ੍ਿਜਤੰ ਭਵਤੁ ਯਦ੍ ਅਭਦੰ ਤਦ੍ ਰੁʼਤੀਯਧਵ੍ੰ ਯੱਚ ਭਦੰ ਤਸ੍ਿਮਨ੍

ਅਨੁਰਜਯ੍ਧਵ੍ਮ੍|
Ⅹ ਅਪਰੰ ਭਾਤʼਤਪਰ੍ੇਮ੍ਨਾ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਪਰ੍ੀਯਧਵ੍ੰ ਸਮਾਦਰਾਦ੍ ਏਕੋ(ਅ)ਪਰਜਨੰ ਸ਼ਰ੍ੇਸ਼਼੍ਠੰ ਜਾਨੀਧਵ੍ਮ੍|
Ⅺ ਤਥਾ ਕਾਰ੍ੱਯੇ ਿਨਰਾਲਸਯ੍ਾ ਮਨਿਸ ਚ ਸੋਦਯ੍ੋਗਾਃ ਸਨ੍ਤਃ ਪਰ੍ਭੰੁ ਸੇਵਧਵ੍ਮ੍|
Ⅻ ਅਪਰੰ ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਸ਼ਾਯਾਮ੍ ਆਨਨ੍ਿਦਤਾ ਦੁਃਖਸਮਯੇ ਚ ਧੈਰ੍ੱਯਯੁਕ੍ਤਾ ਭਵਤ; ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਾਯਾਂ ਸਤਤੰ ਪਰ੍ਵਰ੍ੱਤਧਵ੍ੰ|
ⅩⅢ ਪਿਵਤਾਣਾਂ ਦੀਨਤਾਂ ਦੂਰੀਕੁਰੁਧਵ੍ਮ੍ ਅਿਤਿਥਸੇਵਾਯਾਮ੍ ਅਨੁਰਜਯ੍ਧਵ੍ਮ੍|
ⅩⅣ ਯੇ ਜਨਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਤਾਡਯਨ੍ਿਤ ਤਾਨ੍ ਆਿਸ਼ਸ਼਼ੰ ਵਦਤ ਸ਼ਾਪਮ੍ ਅਦੱਤਾ ਦੱਧਵ੍ਮਾਿਸ਼ਸ਼਼ਮ੍|
ⅩⅤ ਯੇ ਜਨਾ ਆਨਨ੍ਦਨ੍ਿਤ ਤੈਃ ਸਾਰ੍ੱਧਮ੍ ਆਨਨ੍ਦਤ ਯੇ ਚ ਰੁਦਨ੍ਿਤ ਤੈਃ ਸਹ ਰੁਿਦਤ|
ⅩⅥ ਅਪਰਞ੍ਚ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਮਨਸਾਂ ਪਰਸ੍ਪਰਮ੍ ਏਕੋਭਾਵੋ ਭਵਤੁ; ਅਪਰਮ੍ ਉੱਚਪਦਮ੍ ਅਨਾਕਾਙ੍ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍

ਨੀਚਲੋਕੈਃ ਸਹਾਿਪ ਮਾਰ੍ਦਵਮ੍ ਆਚਰਤ; ਸਵ੍ਾਨ੍ ਜ੍ਞਾਿਨਨ ਨ ਮਨਯ੍ਧਵ੍ੰ|
ⅩⅦ ਪਰਸ੍ਮਾਦ੍ ਅਪਕਾਰੰ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ਾਿਪ ਪਰੰ ਨਾਪਕੁਰੁਤ| ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਦʼਸ਼਼੍ਿਟਤੋ ਯਤ੍ ਕਰ੍ੰਮੋੱਤਮੰ ਤਦੇਵ ਕੁਰੁਤ|
ⅩⅧ ਯਿਦ ਭਿਵਤੁੰ ਸ਼ਕਯ੍ਤੇ ਤਿਰ ਯਥਾਸ਼ਕ੍ਿਤ ਸਰ੍ੱਵਲੋਕੈਃ ਸਹ ਿਨਰ੍ੱਿਵਰੋਧੇਨ ਕਾਲੰ ਯਾਪਯਤ|
ⅩⅨਹੇ ਿਪਰ੍ਯਬਨ੍ਧਵਃ, ਕਸ੍ਮੈਿਚਦ੍ ਅਪਕਾਰਸਯ੍ ਸਮੁਿਚਤੰ ਦਣ੍ਡੰ ਸਵ੍ਯੰ ਨ ਦੱਧਵ੍ੰ, ਿਕਨ੍ਤੀਸ਼ਵ੍ਰੀਯ ੋਧਾਯ ਸ੍ਥਾਨੰ

ਦੱਤ ਯਤੋ ਿਲਿਖਤਮਾਸ੍ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰਃ ਕਥਯਿਤ, ਦਾਨੰ ਫਲਸਯ੍ ਮਤ੍ਕਰ੍ੰਮ ਸੂਿਚਤੰ ਪਰ੍ਦਦਾਮਯ੍ਹੰ|
ⅩⅩ ਇਿਤਕਾਰਣਾਦ੍ ਿਰਪੁ ਰਯ੍ਿਦ ਕ੍ਸ਼਼ੁਧਾਰ੍ੱਤਸ੍ਤੇ ਤਿਰ ਤੰ ਤੰ ਪਰ੍ਭੋਜਯ| ਤਥਾ ਯਿਦ ਤʼਸ਼਼ਾਰ੍ੱਤਃ ਸਯ੍ਾਤ੍ ਤਿਰ ਤੰ

ਪਿਰਪਾਯਯ| ਤੇਨ ਤੰ ਮਸ੍ਤਕੇ ਤਸਯ੍ ਜਵ੍ਲਦਗ੍ਿਨੰ ਿਨਧਾਸਯ੍ਿਸ|
ⅩⅪ ਕੁਿ ਯਯਾ ਪਰਾਿਜਤਾ ਨ ਸਨ੍ਤ ਉੱਤਮਿ ਯਯਾ ਕੁਿ ਯਾਂ ਪਰਾਜਯਤ|
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ⅩⅢ
Ⅰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਏਕੈਕਜਨਃ ਸ਼ਾਸਨਪਦਸਯ੍ ਿਨਘ੍ਨ ਭਵਤੁ ਯਤੋ ਯਾਿਨ ਸ਼ਾਸਨਪਦਾਿਨ ਸਨ੍ਿਤ ਤਾਿਨ

ਸਰ੍ੱਵਾਣੀਸ਼ਵ੍ਰੇਣ ਸ੍ਥਾਿਪਤਾਿਨ; ਈਸ਼ਵ੍ਰੰ ਿਵਨਾ ਪਦਸ੍ਥਾਪਨੰ ਨ ਭਵਿਤ|
Ⅱ ਇਿਤ ਹੇਤੋਃ ਸ਼ਾਸਨਪਦਸਯ੍ ਯਤ੍ ਪਰ੍ਾਿਤਕੂਲਯ੍ੰ ਤਦ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੀਯਿਨਰੂਪਣਸਯ੍ ਪਰ੍ਾਿਤਕੂਲਯ੍ਮੇਵ; ਅਪਰੰ ਯੇ

ਪਰ੍ਾਿਤਕੂਲਯ੍ਮ੍ ਆਚਰਨ੍ਿਤ ਤੇ ਸਵ੍ੇਸ਼਼ਾਂ ਸਮੁਿਚਤੰ ਦਣ੍ਡੰ ਸਵ੍ਯਮੇਵ ਘਟਯਨ੍ਤੇ|
Ⅲਸ਼ਾਸ੍ਤਾ ਸਦਾਚਾਿਰਣਾਂ ਭਯਪਰ੍ਦੋ ਨਿਹ ਦੁਰਾਚਾਿਰਣਾਮੇਵ ਭਯਪਰ੍ਦੋ ਭਵਿਤ; ਤੰ ਿਕੰ ਤਸ੍ਮਾਨ੍ ਿਨਰ੍ਭਯੋ ਭਿਵਤੁਮ੍

ਇੱਛਿਸ? ਤਿਰ ਸਤ੍ਕਰ੍ੰਮਾਚਰ, ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਯਸ਼ੋ ਲਪ੍ਸਯ੍ਸ,ੇ
Ⅳ ਯਤਸ੍ਤਵ ਸਦਾਚਰਣਾਯ ਸ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਭʼਤਯ੍ੋ(ਅ)ਸ੍ਿਤ| ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਿਦ ਕੁਕਰ੍ੰਮਾਚਰਿਸ ਤਿਰ ਤੰ ਸ਼ਙ੍ਕਸਵ੍

ਯਤਃ ਸ ਿਨਰਰ੍ਥਕੰ ਖਙ੍ਗੰ ਨ ਧਾਰਯਿਤ; ਕੁਕਰ੍ੰਮਾਚਾਿਰਣੰ ਸਮੁਿਚਤੰ ਦਣ੍ਡਿਯਤੁਮ੍ ਸ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਦਣ੍ਡਦਭʼਤਯ੍
ਏਵ|

Ⅴ ਅਤਏਵ ਕੇਵਲਦਣ੍ਡਭਯਾਨੰਿਹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸਦਸਦ੍ਬੋਧਾਦਿਪ ਤਸਯ੍ ਵਸ਼ਯ੍ੇਨ ਭਿਵਤਵਯ੍ੰ|
Ⅵਏਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਰਾਜਕਰਦਾਨਮਪਯ੍ੁਿਚਤੰ ਯਸ੍ਮਾਦ੍ ਯੇ ਕਰੰ ਗʼਹ੍ਲਨ੍ਿਤ ਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਿਕਙ੍ਕਰਾ ਭੂਤਾ

ਸਤਤਮ੍ ਏਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਕਰ੍ੰਮਿਣ ਿਨਿਵਸ਼਼੍ਟਾਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ਿਤ|
Ⅶ ਅਸ੍ਮਾਤ੍ ਕਰਗਰ੍ਾਿਹਣੇ ਕਰੰ ਦੱਤ, ਤਥਾ ਸ਼ੁਲ੍ਕਗਰ੍ਾਿਹਣੇ ਸ਼ੁਲ੍ਕੰ ਦੱਤ, ਅਪਰੰ ਯਸ੍ਮਾਦ੍ ਭੇਤਵਯ੍ੰ ਤਸ੍ਮਾਦ੍

ਿਬਭੀਤ, ਯਸ਼੍ਚ ਸਮਾਦਰਣੀਯਸ੍ਤੰ ਸਮਾਿਦਯਧਵ੍ਮ੍; ਇੱਥੰ ਯਸਯ੍ ਯਤ੍ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ੰ ਤਤ੍ ਤਸ੍ਮੈ ਦੱਤ|
Ⅷ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਪਰ੍ੇਮ ਿਵਨਾ (ਅ)ਨਯ੍ਤ੍ ਿਕਮਿਪ ਦੇਯਮ੍ ਰੁ̓ ਣੰ ਨ ਭਵਤੁ, ਯਤੋ ਯਃ ਪਰਸ੍ਿਮਨ੍ ਪਰ੍ੇਮ

ਕਰੋਿਤ ਤੇਨ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾ ਿਸਧਯ੍ਿਤ|
Ⅸਵਸ੍ਤੁਤਃ ਪਰਦਾਰਾਨ੍ ਮਾ ਗੱਛ, ਨਰਹਤਯ੍ਾਂ ਮਾ ਕਾਰ੍ਸ਼਼ੀਃ, ਚੈਰ੍ੱਯੰ ਮਾ ਕਾਰ੍ਸ਼਼ੀਃ, ਿਮਥਯ੍ਾਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ ਮਾ ਦੇਿਹ,

ਲੋਭੰ ਮਾ ਕਾਰ੍ਸ਼਼ੀਃ, ਏਤਾਃ ਸਰ੍ੱਵਾਆਜ੍ਞਾ ਏਤਾਭਯ੍ੋ ਿਭੰਨਾ ਯਾ ਕਾਿਚਦ੍ਆਜ੍ਞਾਸ੍ਿਤ ਸਾਿਪ ਸਵ੍ਸਮੀਪਵਾਿਸਿਨ ਸਵ੍ਵਤ੍
ਪਰ੍ੇਮ ਕੁਰ੍ੱਿਵਤਯ੍ਨੇਨ ਵਚਨੇਨ ਵੇਿਦਤਾ|

Ⅹ ਯਤਃ ਪਰ੍ੇਮ ਸਮੀਪਵਾਿਸਨ(ਅ)ਸ਼ੁਭੰ ਨ ਜਨਯਿਤ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਪਰ੍ੇਮ੍ਨਾ ਸਰ੍ੱਵਾ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾ ਪਾਲਯ੍ਤੇ|
Ⅺ ਪਰ੍ਤਯ੍ਯੀਭਵਨਕਾਲੇ(ਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਪਿਰਤਾਣਸਯ੍ ਸਾਮੀਪਯ੍ਾਦ੍ ਇਦਾਨੀਂ ਤਸਯ੍ ਸਾਮੀਪਯ੍ਮ੍ ਅਵਯ੍ਵਿਹਤ;ੰ

ਅਤਃ ਸਮਯੰ ਿਵਿਵਚਯ੍ਾਸ੍ਮਾਿਭਃ ਸਾਮ੍ਪਰ੍ਤਮ੍ ਅਵਸ਼ਯ੍ਮੇਵ ਿਨਦਾਤੋ ਜਾਗਰ੍ੱਤਵਯ੍ੰ|
Ⅻ ਬਹੁਤਰਾ ਯਾਿਮਨੀ ਗਤਾ ਪਰ੍ਭਾਤੰ ਸੰਿਨਿਧੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤੰ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤਾਮਸੀਯਾਃ ਿ ਯਾਃ ਪਿਰਤਯ੍ਜਯ੍ਾਸ੍ਮਾਿਭ

ਰਾਸਰੀਯਾ ਸੱਜਾ ਪਿਰਧਾਤਵਯ੍ਾ|
ⅩⅢਅਤੋ ਹੇਤੋ ਰਯੰ ਿਦਵਾ ਿਵਿਹਤੰ ਸਦਾਚਰਣਮ੍ਆਚਿਰਸ਼਼ਯ੍ਾਮਃ| ਰਙ੍ਗਰਸੋ ਮੱਤਤੰ ਲਮ੍ਪਟਤੰ ਕਾਮੁਕਤੰ ਿਵਵਾਦ

ਈਰ੍ਸ਼਼ਯ੍ਾ ਚੈਤਾਿਨ ਪਿਰਤਯ੍ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਾਮਃ|
ⅩⅣ ਯੂਯੰ ਪਰ੍ਭੁਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਰੂਪੰ ਪਿਰੱਛਦੰ ਪਿਰਧੱਧਵ੍ੰ ਸੁਖਾਿਭਲਾਸ਼਼ਪੂਰਣਾਯ ਸ਼ਾਰੀਿਰਕਾਚਰਣੰ ਮਾਚਰਤ|

ⅩⅣ
Ⅰ ਯੋ ਜਨ(ਅ)ਦʼਢਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਸ੍ਤੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸਙ੍ਿਗਨੰ ਕੁਰੁਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸਨ੍ਦੇਹਿਵਚਾਰਾਰ੍ਥੰ ਨਿਹ|
Ⅱ ਯਤੋ ਿਨਿਸ਼਼ੱਧੰ ਿਕਮਿਪ ਖਾਦਯ੍ਦਵਯ੍ੰ ਨਾਸ੍ਿਤ, ਕਸਯ੍ਿਚੱਜਨਸਯ੍ ਪਰ੍ਤਯ੍ਯ ਏਤਾਦʼਸ਼ੋ ਿਵਦਯ੍ਤੇ

ਿਕਨ੍ਤਦʼਢਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਃ ਕਸ਼੍ਿਚਦਪਰੋ ਜਨਃ ਕੇਵਲੰ ਸ਼ਾਕੰ ਭੁਙ੍ਕ੍ਤ|ੰ
Ⅲ ਤਿਰ ਯੋ ਜਨਃ ਸਾਧਾਰਣੰ ਦਵਯ੍ੰ ਭੁਙ੍ਕ੍ਤੇ ਸ ਿਵਸ਼ੇਸ਼਼ਦਵਯ੍ਭੋਕ੍ਤਾਰੰ ਨਾਵਜਾਨੀਯਾਤ੍ ਤਥਾ

ਿਵਸ਼ੇਸ਼਼ਦਵਯ੍ਭੋਕ੍ਤਾਿਪ ਸਾਧਾਰਣਦਵਯ੍ਭੋਕ੍ਤਾਰੰ ਦੋਿਸ਼਼ਣੰ ਨ ਕੁਰ੍ੱਯਾਤ੍, ਯਸ੍ਮਾਦ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸ੍ਤਮ੍ ਅਗʼਹ੍ਲਾਤ੍|
Ⅳ ਹੇ ਪਰਦਾਸਸਯ੍ ਦੂਸ਼਼ਿਯਤਸ੍ਤੰ ਕਃ? ਿਨਜਪਰ੍ਭੋਃ ਸਮੀਪੇ ਤੇਨ ਪਦਸ੍ਥੇਨ ਪਦਚਯ੍ੁਤੇਨ ਵਾ ਭਿਵਤਵਯ੍ੰ ਸ ਚ

ਪਦਸ੍ਥ ਏਵ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਯਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸ੍ਤੰ ਪਦਸ੍ਥੰ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ|
Ⅴਅਪਰਞ੍ਚ ਕਸ਼੍ਿਚੱਜਨ ਿਦਨਾਦ੍ ਿਦਨੰ ਿਵਸ਼ੇਸ਼਼ੰ ਮਨਯ੍ਤੇ ਕਸ਼੍ਿਚੱਤੁ◌ु ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ ਿਦਨਾਿਨ ਸਮਾਨਾਿਨ ਮਨਯ੍ਤ,ੇ

ਏਕੈਕੋ ਜਨਃ ਸਵ੍ੀਯਮਨਿਸ ਿਵਿਵਚਯ੍ ਿਨਸ਼੍ਿਚਨਤੁ|
Ⅵ ਯੋ ਜਨਃ ਿਕਞ੍ਚਨ ਿਦਨੰ ਿਵਸ਼ੇਸ਼਼ੰ ਮਨਯ੍ਤੇ ਸ ਪਰ੍ਭੁਭਕ੍ਤਯ੍ਾ ਤਨ੍ ਮਨਯ੍ਤ,ੇ ਯਸ਼੍ਚ ਜਨਃ ਿਕਮਿਪ ਿਦਨੰ

ਿਵਸ਼ੇਸ਼਼ੰ ਨ ਮਨਯ੍ਤੇ ਸੋ(ਅ)ਿਪ ਪਰ੍ਭੁਭਕ੍ਤਯ੍ਾ ਤੰਨ ਮਨਯ੍ਤ;ੇ ਅਪਰਞ੍ਚ ਯਃ ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ ਭਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਦਵਯ੍ਾਿਣ ਭੁਙ੍ਕ੍ਤੇ
ਸ ਪਰ੍ਭੁਭਕ੍ਤਯਾ ਤਾਿਨ ਭੁਙ੍ਕ੍ਤੇ ਯਤਃ ਸ ਈਸ਼ਵ੍ਰੰ ਧਨਯ੍ੰ ਵਕ੍ਿਤ, ਯਸ਼੍ਚ ਨ ਭੁਙ੍ਕ੍ਤੇ ਸੋ(ਅ)ਿਪ ਪਰ੍ਭੁਭਕ੍ਤਯ੍ੈਵ ਨ
ਭੁਞ੍ਜਾਨ ਈਸ਼ਵ੍ਰੰ ਧਨਯ੍ੰ ਬਤੇ|

Ⅶ ਅਪਰਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਿਨਜਿਨਿਮੱਤੰ ਪਰ੍ਾਣਾਨ੍ ਧਾਰਯਿਤ ਿਨਜਿਨਿਮੱਤੰ ਿਮਰ੍ਯਤੇ ਵਾ ਤੰਨ;
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Ⅷ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਿਦ ਵਯੰ ਪਰ੍ਾਣਾਨ੍ ਧਾਰਯਾਮਸ੍ਤਿਰ ਪਰ੍ਭੁਿਨਿਮੱਤੰ ਧਾਰਯਾਮਃ, ਯਿਦ ਚ ਪਰ੍ਾਣਾਨ੍
ਤਯ੍ਜਾਮਸ੍ਤਰਯ੍ਿਪ ਪਰ੍ਭੁਿਨਿਮੱਤੰ ਤਯ੍ਜਾਮਃ, ਅਤਏਵ ਜੀਵਨੇ ਮਰਣੇ ਵਾ ਵਯੰ ਪਰ੍ਭੋਰੇਵਾਸ੍ਮਹੇ|

Ⅸ ਯਤੋ ਜੀਵਨ੍ਤੋ ਮʼਤਾਸ਼੍ਚੇਤਯ੍ੁਭਯੇਸ਼਼ਾਂ ਲੋਕਾਨਾਂ ਪਰ੍ਭੁਤਪਰ੍ਾਪ੍ਤਯ੍ਰ੍ਥੰ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੋ ਮʼਤ ਉੱਿਥਤਃ ਪੁਨਰ੍ਜੀਿਵਤਸ਼੍ਚ|
Ⅹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੰ ਿਨਜੰ ਭਾਤਰੰ ਕੁਤੋ ਦੂਸ਼਼ਯਿਸ? ਤਥਾ ਤੰ ਿਨਜੰ ਭਾਤਰੰ ਕੁਤਸ੍ਤੁੱਛੰ ਜਾਨਾਿਸ? ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍

ਿਵਚਾਰਿਸੰਹਾਸਨਸਯ੍ ਸੰਮੁਖੇ ਸਰ੍ੱਵੈਰਸ੍ਮਾਿਭਰੁਪਸ੍ਥਾਤਵਯ੍ੰ;
Ⅺ ਯਾਦʼਸ਼ੰ ਿਲਿਖਤਮ੍ ਆਸ੍ਤੇ, ਪਰੇਸ਼ਃ ਸ਼ਪਥੰ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ ਵਾਕਯ੍ਮੇਤਤ੍ ਪੁਰਾਵਦਤ੍| ਸਰ੍ੱਵੋ ਜਨਃ ਸਮੀਪੇ ਮੇ

ਜਾਨੁਪਾਤੰ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਿਤ| ਿਜਹੈਕੈਕਾ ਤਥੇਸ਼ਸਯ੍ ਿਨਘ੍ਨਤੰ ਸਵ੍ੀਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
Ⅻ ਅਤਏਵ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਮੀਪੇ(ਅ)ਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਏਕੈਕਜਨੇਨ ਿਨਜਾ ਕਥਾ ਕਥਿਯਤਵਯ੍ਾ|
ⅩⅢ ਇੱਥੰ ਸਿਤ ਵਯਮ੍ ਅਦਯ੍ਾਰਭਯ੍ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਨ ਦੂਸ਼਼ਯਨ੍ਤਃ ਸਵ੍ਭਾਤੁ ਿਰਘ੍ਨ ਵਯ੍ਾਘਾਤੋ ਵਾ ਯੰਨ ਜਾਯੇਤ

ਤਾਦʼਸ਼ੀਮੀਹਾਂ ਕੁਰ੍ੰਮਹ|ੇ
ⅩⅣ ਿਕਮਿਪ ਵਸ੍ਤੁ ਸਵ੍ਭਾਵਤੋ ਨਾਸ਼ੁਿਚ ਭਵਤੀਤਯ੍ਹੰ ਜਾਨੇ ਤਥਾ ਪਰ੍ਭੁਨਾ ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨਾਿਪ ਿਨਸ਼੍ਿਚਤੰ ਜਾਨੇ,

ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੋ ਜਨ ਯਦ੍ ਦਵਯ੍ਮ੍ ਅਪਿਵਤੰ ਜਾਨੀਤੇ ਤਸਯ੍ ਕʼਤੇ ਤਦ੍ ਅਪਿਵਤਮ੍ ਆਸ੍ਤੇ|
ⅩⅤਅਤਏਵ ਤਵ ਭਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਦਵਯ੍ੇਣ ਤਵ ਭਾਤਾ ਸ਼ੋਕਾਿਨਤੋ ਭਵਿਤ ਤਿਰ ਤੰ ਭਾਤਰੰ ਪਰ੍ਿਤ ਪਰ੍ੇਮ੍ਨਾ ਨਾਚਰਿਸ| ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੋ

ਯਸਯ੍ ਕʼਤੇ ਸਵ੍ਪਰ੍ਾਣਾਨ੍ ਵਯ੍ਿਯਤਵਾਨ੍ ਤੰ ਿਨਜੇਨ ਭਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਦਵਯ੍ੇਣ ਤੰ ਨ ਨਾਸ਼ਯ|
ⅩⅥ ਅਪਰੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਉੱਤਮੰ ਕਰ੍ੰਮ ਿਨਨ੍ਿਦਤੰ ਨ ਭਵਤੁ|
ⅩⅦ ਭਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ ਪੇਯਞ੍ਚੇਸ਼ਵ੍ਰਰਾਜਯ੍ਸਯ੍ ਸਾਰੋ ਨਿਹ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਪੁਣਯ੍ੰ ਸ਼ਾਨ੍ਿਤਸ਼੍ਚ ਪਿਵਤੇਣਾਤ੍ਮਨਾ ਜਾਤ

ਆਨਨ੍ਦਸ਼੍ਚ|
ⅩⅧ ਏਤੈ ਰਯ੍ੋ ਜਨਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੰ ਸੇਵਤ,ੇ ਸ ਏਵੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਤੁਸ਼਼੍ਿਟਕਰੋ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ੈਸ਼੍ਚ ਸੁਖਯ੍ਾਤਃ|
ⅩⅨ ਅਤਏਵ ਯੇਨਾਸ੍ਮਾਕੰ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਪਰਸ੍ਪਰਮ੍ ਐਕਯ੍ੰ ਿਨਸ਼਼੍ਠਾ ਚ ਜਾਯਤੇ ਤਦੇਵਾਸ੍ਮਾਿਭ ਰਯ੍ਿਤਤਵਯ੍|ੰ
ⅩⅩ ਭਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਾਰ੍ਥਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਕਰ੍ੰਮਣੋ ਹਾਿਨੰ ਮਾ ਜਨਯਤ; ਸਰ੍ੱਵੰ ਵਸ੍ਤੁ ਪਿਵਤਿਮਿਤ ਸਤਯ੍ੰ ਤਥਾਿਪ ਯੋ ਜਨ

ਯਦ੍ ਭੁਕ੍ਤਾ ਿਵਘ੍ਨੰ ਲਭਤੇ ਤਦਰ੍ਥੰ ਤਦ੍ ਭਦੰ ਨਿਹ|
ⅩⅪ ਤਵ ਮਾਸਂਭਕ੍ਸ਼਼ਣਸੁਰਾਪਾਨਾਿਦਿਭਃ ਿ ਯਾਿਭ ਰਯ੍ਿਦ ਤਵ ਭਾਤੁਃ ਪਾਦਸ੍ਖਲਨੰ ਿਵਘ੍ਨ ਵਾ ਚਾਞ੍ਚਲਯ੍ੰ

ਵਾ ਜਾਯਤੇ ਤਿਰ ਤਦ੍ਭੋਜਨਪਾਨਯੋਸ੍ਤਯ੍ਾਗੋ ਭਦਃ|
ⅩⅫਯਿਦ ਤਵ ਪਰ੍ਤਯ੍ਯਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਤਰੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਗੋਚਰੇ ਸਵ੍ਾਨ੍ਤਰੇ ਤੰ ਗੋਪਯ; ਯੋ ਜਨਃ ਸਵ੍ਮਤੇਨ ਸਵ੍ੰ ਦੋਿਸ਼਼ਣੰ ਨ

ਕਰੋਿਤ ਸ ਏਵ ਧਨਯ੍ਃ|
ⅩⅩⅢ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਸੰਸ਼ੱਯ ਭੁਙ੍ਕ੍ਤੇ(ਅ)ਰ੍ਥਾਤ੍ ਨ ਪਰ੍ਤੀਤਯ੍ ਭੁਙ੍ਕ੍ਤੇ, ਸ ਏਵਾਵਸ਼ਯ੍ੰ ਦਣ੍ਡਾਰੋ

ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ, ਯਤੋ ਯਤ੍ ਪਰ੍ਤਯ੍ਯਜੰ ਨਿਹ ਤਦੇਵ ਪਾਪਮਯੰ ਭਵਿਤ|

ⅩⅤ
Ⅰ ਬਲਵਦ੍ਿਭਰਸ੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਦੁਰ੍ੱਬਲਾਨਾਂ ਦੌਰ੍ੱਬਲਯ੍ੰ ਸੋਢਵਯ੍ੰ ਨ ਚ ਸਵ੍ੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਇਸ਼਼੍ਟਾਚਾਰ ਆਚਿਰਤਵਯ੍ਃ|
Ⅱ ਅਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਏਕੈਕੋ ਜਨਃ ਸਵ੍ਸਮੀਪਵਾਿਸਨ ਿਹਤਾਰ੍ਥੰ ਿਨਸ਼਼੍ਠਾਰ੍ਥਞ੍ਚ ਤਸਯ੍ੈਵੇਸ਼਼੍ਟਾਚਾਰਮ੍ ਆਚਰਤੁ|
Ⅲ ਯਤਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੋ(ਅ)ਿਪ ਿਨਜੇਸ਼਼੍ਟਾਚਾਰੰ ਨਾਚਿਰਤਵਾਨ੍, ਯਥਾ ਿਲਿਖਤਮ੍ ਆਸ੍ਤੇ, ਤੰਿਨਨ੍ਦਕਗਣਸਯ੍ੈਵ

ਿਨਨ੍ਦਾਿਭ ਰ੍ਿਨਨ੍ਿਦਤ(ੋਅ)ਸ੍ਮਯ੍ਹੰ|
Ⅳਅਪਰਞ੍ਚ ਵਯੰ ਯਤ੍ ਸਿਹਸ਼਼੍ਣੁਤਾਸਾਨ੍ਤਨਯੋ ਰ੍ਜਨਕੇਨ ਸ਼ਾਸ੍ਤੇਣ ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਸ਼ਾਂ ਲਭੇਮਿਹ ਤੰਿਨਿਮੱਤੰ ਪੂਰ੍ੱਵਕਾਲੇ

ਿਲਿਖਤਾਿਨ ਸਰ੍ੱਵਵਚਨਾਨਯ੍ਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਉਪਦੇਸ਼ਾਰ੍ਥਮੇਵ ਿਲਿਲਿਖਰ|ੇ
Ⅴ ਸਿਹਸ਼਼੍ਣੁਤਾਸਾਨ੍ਤਨਯੋਰਾਕਰੋ ਯ ਈਸ਼ਵ੍ਰਃ ਸ ਏਵੰ ਕਰੋਤੁ ਯਤ੍ ਪਰ੍ਭੁ ਰਯ੍ੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟ ਇਵ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍

ਏਕਜਨ(ਅ)ਨਯ੍ਜਨੇਨ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਮਨਸ ਐਕਯ੍ਮ੍ ਆਚਰੇਤ੍;
Ⅵਯੂਯਞ੍ਚ ਸਰ੍ੱਵ ਏਕਿਚੱਤਾ ਭੂਤਾ ਮੁਖੈਕੇਨੇਵਾਸ੍ਮਤ੍ਪਰ੍ਭੁਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਿਪਤੁਰੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਗੁਣਾਨ੍ ਕੀਰ੍ੱਤਯੇਤ|
Ⅶ ਅਪਰਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਮਿਹਮ੍ਨਃ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਾਰ੍ਥੰ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੋ ਯਥਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਤਯ੍ਗʼਹ੍ਲਾਤ੍ ਤਥਾ

ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮਪਯ੍ੇਕੋ ਜਨ(ਅ)ਨਯ੍ਜਨੰ ਪਰ੍ਿਤਗʼਹ੍ਲਾਤ|ੁ
Ⅷ ਯਥਾ ਿਲਿਖਤਮ੍ ਆਸ੍ਤੇ, ਅਤੋ(ਅ)ਹੰ ਸੰਮੁਖੇ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ ਿਭੰਨਦੇਸ਼ਿਨਵਾਿਸਨਾ|ਂ ਸ੍ਤੁਵੰਸ੍ਤਾਂ ਪਿਰਗਾਸਯ੍ਾਿਮ

ਤਵ ਨਾਮ੍ਿਨ ਪਰੇਸ਼ਵ੍ਰ||
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Ⅸ ਤਸਯ੍ ਦਯਾਲੁਤਾੱਚ ਿਭੰਨਜਾਤੀਯਾ ਯਦ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਗੁਣਾਨ੍ ਕੀਰ੍ੱਤਯੇਯੁਸ੍ਤਦਰ੍ਥੰ ਯੀਸ਼ੁਃ
ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਤਕ੍ਛੇਦਿਨਯਮਸਯ੍ ਿਨਘ੍ਨ(ਅ)ਭਵਦ੍ ਇਤਯ੍ਹੰ ਵਦਾਿਮ| ਯਥਾ ਿਲਿਖਤਮ੍ ਆਸ੍ਤੇ, ਅਤੋ(ਅ)ਹੰ
ਸੰਮੁਖੇ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ ਿਭੰਨਦੇਸ਼ਿਨਵਾਿਸਨਾ|ਂ ਸ੍ਤੁਵੰਸ੍ਤਾਂ ਪਿਰਗਾਸਯ੍ਾਿਮ ਤਵ ਨਾਮ੍ਿਨ ਪਰੇਸ਼ਵ੍ਰ||

Ⅹ ਅਪਰਮਿਪ ਿਲਿਖਤਮ੍ ਆਸ੍ਤੇ, ਹੇ ਅਨਯ੍ਜਾਤਯੋ ਯੂਯੰ ਸਮੰ ਨਨ੍ਦਤ ਤੱਜਨੈਃ|
Ⅺ ਪੁਨਸ਼੍ਚ ਿਲਿਖਤਮ੍ ਆਸ੍ਤੇ, ਹੇ ਸਰ੍ੱਵਦੇਿਸ਼ਨ ਯੂਯੰ ਧਨਯ੍ੰ ਬਤ ਪਰੇਸ਼ਵ੍ਰੰ| ਹੇ ਤਦੀਯਨਰਾ ਯੂਯੰ ਕੁਰੁਧਵ੍ੰ

ਤਤ੍ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਨੰ||
Ⅻ ਅਪਰ ਯੀਸ਼ਾਿਯਯੋ(ਅ)ਿਪ ਿਲਲੇਖ, ਯੀਸ਼ਯਸਯ੍ ਤੁ ਯਤ੍ ਮੂਲੰ ਤਤ੍ ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਤਦਾ|

ਸਰ੍ੱਵਜਾਤੀਯਨʼਣਾਞ੍ਚ ਸ਼ਾਸਕਃ ਸਮੁਦੇਸ਼਼ਯ੍ਿਤ| ਤਤਾਨਯ੍ਦੇਿਸ਼ਲੋਕੈਸ਼੍ਚ ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਸ਼ਾ ਪਰ੍ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਤੇ||
ⅩⅢ ਅਤਏਵ ਯੂਯੰ ਪਿਵਤਸਯ੍ਾਤ੍ਮਨਃ ਪਰ੍ਭਾਵਾਦ੍ ਯਤ੍ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਾਂ ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਸ਼ਾਂ ਲਪ੍ਸਯ੍ਧਵ੍ੇ ਤਦਰ੍ਥੰ

ਤਤ੍ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਸ਼ਾਜਨਕ ਈਸ਼ਵ੍ਰਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ਯੇਨ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਸ਼ਾਨ੍ਤਯ੍ਾਨਨ੍ਦਾਭਯ੍ਾਂ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਾਨ੍ ਕਰੋਤੁ|
ⅩⅣ ਹੇ ਭਾਤਰੋ ਯੂਯੰ ਸਦ੍ਭਾਵਯੁਕ੍ਤਾਃ ਸਰ੍ੱਵਪਰ੍ਕਾਰੇਣ ਜ੍ਞਾਨੇਨ ਚ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਾਃ ਪਰਸ੍ਪਰੋਪਦੇਸ਼ੇ ਚ ਤਤ੍ਪਰਾ

ਇਤਯ੍ਹੰ ਿਨਸ਼੍ਿਚਤੰ ਜਾਨਾਿਮ,
ⅩⅤ ਤਥਾਪਯ੍ਹੰ ਯਤ੍ ਪਰ੍ਗਲ੍ਭਤਰੋ ਭਵਨ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਬੋਧਯਾਿਮ ਤਸਯ੍ੈਕੰ ਕਾਰਣਿਮਦੰ|
ⅩⅥ ਿਭੰਨਜਾਤੀਯਾਃ ਪਿਵਤੇਣਾਤ੍ਮਨਾ ਪਾਿਵਤਨੈਵੇਦਯ੍ਰੂਪਾ ਭੂਤਾ ਯਦ੍ ਗਰ੍ਾਹਯ੍ਾ ਭਵੇਯੁਸ੍ਤੰਿਨਿਮੱਤਮਹਮ੍

ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸੁਸੰਵਾਦੰ ਪਰ੍ਚਾਰਿਯਤੁੰ ਿਭੰਨਜਾਤੀਯਾਨਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਸੇਵਕਤੰ ਦਾਨੰ ਈਸ਼ਵ੍ਰਾਤ੍
ਲਬ੍ਧਵਾਨਸ੍ਿਮ|

ⅩⅦ ਈਸ਼ਵ੍ਰੰ ਪਰ੍ਿਤ ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਮਮ ਸ਼੍ਲਾਘਾਕਰਣਸਯ੍ ਕਾਰਣਮ੍ ਆਸ੍ਤੇ|
ⅩⅧ ਿਭੰਨਦੇਿਸ਼ਨ ਆਜ੍ਞਾਗਰ੍ਾਿਹਣਃ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੋ ਵਾਕਯ੍ੇਨ ਿ ਯਯਾ ਚ,

ਆਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯਲਕ੍ਸ਼਼ਣੈਸ਼੍ਿਚਤਿ ਯਾਿਭਃ ਪਿਵਤਸਯ੍ਾਤ੍ਮਨਃ ਪਰ੍ਭਾਵੇਨ ਚ ਯਾਿਨ ਕਰ੍ੰਮਾਿਣ ਮਯਾ ਸਾਿਧਤਵਾਨ੍,
ⅩⅨ ਕੇਵਲੰ ਤਾਨਯ੍ੇਵ ਿਵਨਾਨਯ੍ਸਯ੍ ਕਸਯ੍ਿਚਤ੍ ਕਰ੍ੰਮਣੋ ਵਰ੍ਣਨਾਂ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਪਰ੍ਗਲ੍ਭੋ ਨ ਭਵਾਿਮ| ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਆ

ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ ਇੱਲੂਿਰਕੰ ਯਾਵਤ੍ ਸਰ੍ੱਵਤ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਸੁਸੰਵਾਦੰ ਪਰ੍ਾਚਾਰਯ|ੰ
ⅩⅩ ਅਨਯ੍ੇਨ ਿਨਿਚਤਾਯਾਂ ਿਭੱਤਾਵਹੰ ਯੰਨ ਿਨਿਚਨਿਮ ਤੰਿਨਿਮੱਤੰ ਯਤ ਯਤ ਸ੍ਥਾਨੇ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਨਾਮ ਕਦਾਿਪ

ਕੇਨਾਿਪ ਨ ਜ੍ਞਾਿਪਤੰ ਤਤ ਤਤ ਸੁਸੰਵਾਦੰ ਪਰ੍ਚਾਰਿਯਤੁਮ੍ ਅਹੰ ਯਤ|ੇ
ⅩⅪ ਯਾਦʼਸ਼ੰ ਿਲਿਖਤਮ੍ ਆਸ੍ਤੇ, ਯੈ ਰਾਰ੍ੱਤਾ ਤਸਯ੍ ਨ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਾ ਦਰ੍ਸ਼ਨੰ ਤੈਸ੍ਤੁ ਲਪ੍ਸਯ੍ਤ|ੇ ਯੈਸ਼੍ਚ ਨੈਵ ਸ਼ਤੰ

ਿਕਞ੍ਿਚਤ੍ ਬੋੱਧੁੰ ਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਤੇ ਜਨਾਃ||
ⅩⅫ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਤ੍ਸਮੀਪਗਮਨਾਦ੍ ਅਹੰ ਮੁਹੁਰ੍ਮੁਹੁ ਰ੍ਿਨਵਾਿਰਤੋ(ਅ)ਭਵ|ੰ
ⅩⅩⅢ ਿਕਨ੍ਿਤਦਾਨੀਮ੍ ਅਤ ਪਰ੍ਦੇਸ਼ੇਸ਼਼ੁ ਮਯਾ ਨ ਗਤੰ ਸ੍ਥਾਨੰ ਿਕਮਿਪ ਨਾਵਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਤ੍ਸਮੀਪੰ ਗਨ੍ਤੁੰ

ਬਹੁਵਤ੍ਸਰਾਨਾਰਭਯ੍ ਮਾਮਕੀਨਾਕਾਙ੍ਕ੍ਸ਼਼ਾ ਚ ਿਵਦਯ੍ਤ ਇਿਤ ਹੇਤੋਃ
ⅩⅩⅣ ਸ੍ਪਾਿਨਯਾਦੇਸ਼ਗਮਨਕਾਲੇ(ਅ)ਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਨ੍ਮਧਯ੍ੇਨ ਗੱਛਨ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਆਲੋਿਕਸ਼਼ਯ੍ੇ, ਤਤਃ ਪਰੰ

ਯੁਸ਼਼੍ਮਤ੍ਸਮ੍ਭਾਸ਼਼ਣੇਨ ਤʼਪ੍ਿਤੰ ਪਿਰਲਭਯ੍ ਤੱਦੇਸ਼ਗਮਨਾਰ੍ਥੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ ਿਰਸਰ੍ਜਿਯਸ਼਼ਯ੍ੇ, ਈਦʼਸ਼ੀ ਮਦੀਯਾ
ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਸ਼ਾ ਿਵਦਯ੍ਤੇ|

ⅩⅩⅤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸਾਮ੍ਪਰ੍ਤੰ ਪਿਵਤਲੋਕਾਨਾਂ ਸੇਵਨਾਯ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ਨਗਰੰ ਵਜਾਿਮ|
ⅩⅩⅥ ਯਤੋ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮਸ੍ਥਪਿਵਤਲੋਕਾਨਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਯੇ ਦਿਰਦਾ ਅਰ੍ਥਿਵਸ਼ਰ੍ਾਣਨੇਨ ਤਾਨੁਪਕਰ੍ੱਤੁੰ

ਮਾਿਕਦਿਨਯਾਦੇਸ਼ੀਯਾ ਆਖਾਯਾਦੇਸ਼ੀਯਾਸ਼੍ਚ ਲੋਕਾ ਐੱਛਨ੍|
ⅩⅩⅦ ਏਸ਼਼ਾ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸਿਦੱਛਾ ਯਤਸ੍ਤੇ ਤੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਰੁʼਿਣਨਃ ਸਨ੍ਿਤ ਯਤੋ ਹੇਤੋ ਰ੍ਿਭੰਨਜਾਤੀਯਾ ਯੇਸ਼਼ਾਂ

ਪਰਮਾਰ੍ਥਸਯ੍ਾਿਂਸ਼ਨ ਜਾਤਾ ਐਿਹਕਿਵਸ਼਼ਯੇ ਤੇਸ਼਼ਾਮੁਪਕਾਰਸ੍ਤੈਃ ਕਰ੍ੱਤਵਯ੍ਃ|
ⅩⅩⅧ ਅਤੋ ਮਯਾ ਤਤ੍ ਕਰ੍ੰਮ ਸਾਧਿਯਤਾ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਫਲੇ ਤੇਭਯ੍ਃ ਸਮਰ੍ਿਪਤੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਨ੍ਮਧਯ੍ੇਨ ਸ੍ਪਾਿਨਯਾਦੇਸ਼ੋ

ਗਿਮਸ਼਼ਯ੍ਤੇ|
ⅩⅩⅨ ਯੁਸ਼਼੍ਮਤ੍ਸਮੀਪੇ ਮਮਾਗਮਨਸਮਯੇ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਸੁਸੰਵਾਦਸਯ੍ ਪੂਰ੍ਣਵਰੇਣ ਸਮ੍ਬਿਲਤਃ ਸਨ੍ ਅਹਮ੍

ਆਗਿਮਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ ਇਿਤ ਮਯਾ ਜ੍ਞਾਯਤੇ|
ⅩⅩⅩ ਹੇ ਭਾਤʼਗਣ ਪਰ੍ਭੋ ਰਯ੍ੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਨਾਮ੍ਨਾ ਪਿਵਤਸਯ੍ਾਤ੍ਮਾਨਃ ਪਰ੍ੇਮ੍ਨਾ ਚ ਿਵਨਯੇ(ਅ)ਹੰ
ⅩⅩⅪ ਿਯਹੂਦਾਦੇਸ਼ਸ੍ਥਾਨਾਮ੍ ਅਿਵਸ਼ਵ੍ਾਿਸਲੋਕਾਨਾਂ ਕਰੇਭਯ੍ੋ ਯਦਹੰ ਰਕ੍ਸ਼਼ਾਂ ਲਭੇਯ ਮਦੀਯੈਤੇਨ ਸੇਵਨਕਰ੍ੰਮਣਾ

ਚ ਯਦ੍ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮਸ੍ਥਾਃ ਪਿਵਤਲੋਕਾਸ੍ਤੁਸ਼਼ਯ੍ੇਯੁਃ,
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ⅩⅩⅫਤਦਰ੍ਥੰ ਯੂਯੰ ਮਤ੍ਕʼਤਈਸ਼ਵ੍ਰਾਯ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯਮਾਣਾ ਯਤਧਵ੍ੰ ਤੇਨਾਹਮ੍ਈਸ਼ਵ੍ਰੇੱਛਯਾ ਸਾਨਨ੍ਦੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਤ੍ਸਮੀਪੰ
ਗਤਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਸਿਹਤਃ ਪਰ੍ਾਣਾਨ੍ ਆਪਯ੍ਾਿਯਤੁੰ ਪਾਰਿਯਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ|

ⅩⅩⅩⅢ ਸ਼ਾਨ੍ਿਤਦਾਯਕ ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਸਙ੍ਗੀ ਭੂਯਾਤ੍| ਇਿਤ|

ⅩⅥ
Ⅰ ਿਕੰ ੀਯਾਨਗਰੀਯਧਰ੍ੰਮਸਮਾਜਸਯ੍ ਪਿਰਚਾਿਰਕਾ ਯਾ ਫੈਬੀਨਾਿਮਕਾਸ੍ਮਾਕੰ ਧਰ੍ੰਮਭਿਗਨੀ ਤਸਯ੍ਾਃ

ਕʼਤੇ(ਅ)ਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਿਨਵੇਦਯਾਿਮ,
Ⅱ ਯੂਯੰ ਤਾਂ ਪਰ੍ਭੁਮਾਿਸ਼ਰ੍ਤਾਂ ਿਵਜ੍ਞਾਯ ਤਸਯ੍ਾ ਆਿਤਥਯ੍ੰ ਪਿਵਤਲੋਕਾਰੰ ਕੁਰੁਧਵ੍ੰ, ਯੁਸ਼਼੍ਮੱਤਸ੍ਤਸਯ੍ਾ ਯ ਉਪਕਾਰੋ

ਭਿਵਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ ਤੰ ਕੁਰੁਧਵ੍ੰ, ਯਸ੍ਮਾਤ੍ ਤਯਾ ਬਹੂਨਾਂ ਮਮ ਚੋਪਕਾਰਃ ਕʼਤਃ|
Ⅲ ਅਪਰਞ੍ਚ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਯੀਸ਼ੋਃ ਕਰ੍ੰਮਿਣ ਮਮ ਸਹਕਾਿਰਣੌ ਮਮ ਪਰ੍ਾਣਰਕ੍ਸ਼਼ਾਰ੍ਥਞ੍ਚ ਸਵ੍ਪਰ੍ਾਣਾਨ੍

ਪਣੀਕʼਤਵਨ੍ਤੌ ਯੌ ਿਪਰ੍ਸ਼਼੍ਿਕੱਲਾੱਿਕਲੌ ਤੌ ਮਮ ਨਮਸ੍ਕਾਰੰ ਜ੍ਞਾਪਯਧਵ੍ੰ|
Ⅳ ਤਾਭਯ੍ਾਮ੍ ਉਪਕਾਰਾਪ੍ਿਤਃ ਕੇਵਲੰ ਮਯਾ ਸਵ੍ੀਕਰ੍ੱਤਵਯ੍ੇਿਤ ਨਿਹ ਿਭੰਨਦੇਸ਼ੀਯੈਃ ਸਰ੍ੱਵਧਰ੍ੰਮਸਮਾਜੈਰਿਪ|
Ⅴ ਅਪਰਞ੍ਚ ਤਯੋ ਰ੍ਗʼਹੇ ਸ੍ਿਥਤਾਨ੍ ਧਰ੍ੰਮਸਮਾਜਲੋਕਾਨ੍ ਮਮ ਨਮਸ੍ਕਾਰੰ ਜ੍ਞਾਪਯਧਵ੍ੰ| ਤਦਤ੍ ਆਿਸ਼ਯਾਦੇਸ਼ੇ

ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਪਕ੍ਸ਼਼ੇ ਪਰ੍ਥਮਜਾਤਫਲਸਵ੍ਰੂਪੋ ਯ ਇਪੇਿਨਤਨਾਮਾ ਮਮ ਿਪਰ੍ਯਬਨ੍ਧੁਸ੍ਤਮਿਪ ਮਮ ਨਮਸ੍ਕਾਰੰ ਜ੍ਞਾਪਯਧਵ੍ੰ|
Ⅵ ਅਪਰੰ ਬਹੁਸ਼ਰ੍ਮੇਣਾਸ੍ਮਾਨ੍ ਅਸੇਵਤ ਯਾ ਮਿਰਯਮ੍ ਤਾਮਿਪ ਨਮਸ੍ਕਾਰੰ ਜ੍ਞਾਪਯਧਵ੍|ੰ
Ⅶ ਅਪਰਞ੍ਚ ਪਰ੍ੇਿਰਤੇਸ਼਼ੁ ਖਯ੍ਾਤਕੀਰ੍ੱਤੀ ਮਦਗਰ੍ੇ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਾਿਸ਼ਰ੍ਤੌ ਮਮ ਸਵ੍ਜਾਤੀਯੌ ਸਹਬਨ੍ਿਦਨੌ ਚ

ਯਾਵਾਨ੍ਦਨੀਕਯੂਿਨਯੌ ਤੌ ਮਮ ਨਮਸ੍ਕਾਰੰ ਜ੍ਞਾਪਯਧਵ੍|ੰ
Ⅷ ਤਥਾ ਪਰ੍ਭੌ ਮਤ੍ਿਪਰ੍ਯਤਮਮ੍ ਆਮ੍ਪ੍ਿਲਯਮਿਪ ਮਮ ਨਮਸ੍ਕਾਰੰ ਜ੍ਞਾਪਯਧਵ੍ੰ|
Ⅸਅਪਰੰ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸੇਵਾਯਾਂ ਮਮ ਸਹਕਾਿਰਣਮ੍ ਊਰ੍ੱਬਾਣੰ ਮਮ ਿਪਰ੍ਯਤਮੰ ਸ੍ਤਾਖੁਞ੍ਚ ਮਮ ਨਮਸ੍ਕਾਰੰ ਜ੍ਞਾਪਯਧਵ੍ੰ|
Ⅹ ਅਪਰੰ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਪਰੀਕ੍ਿਸ਼਼ਤਮ੍ ਆਿਪੱਿਲੰ ਮਮ ਨਮਸ੍ਕਾਰੰ ਵਦਤ, ਆਿਰਸ਼਼੍ਟਬੂਲਸਯ੍ ਪਿਰਜਨਾਸ਼ਂ੍ਚ ਮਮ

ਨਮਸ੍ਕਾਰੰ ਜ੍ਞਾਪਯਧਵ੍ੰ|
Ⅺ ਅਪਰੰ ਮਮ ਜ੍ਞਾਿਤੰ ਹੇਰੋਿਦਯੋਨੰ ਮਮ ਨਮਸ੍ਕਾਰੰ ਵਦਤ, ਤਥਾ ਨਾਰ੍ਿਕਸਸਯ੍ ਪਿਰਵਾਰਾਣਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਯੇ

ਪਰ੍ਭੁਮਾਿਸ਼ਰ੍ਤਾਸ੍ਤਾਨ੍ ਮਮ ਨਮਸ੍ਕਾਰੰ ਵਦਤ|
Ⅻ ਅਪਰੰ ਪਰ੍ਭੋਃ ਸੇਵਾਯਾਂ ਪਿਰਸ਼ਰ੍ਮਕਾਿਰਣਯ੍ੌ ਤਫੇਨਾਤਫੋਸ਼਼ੇ ਮਮ ਨਮਸ੍ਕਾਰੰ ਵਦਤ, ਤਥਾ ਪਰ੍ਭੋਃ ਸੇਵਾਯਾਮ੍

ਅਤਯ੍ਨ੍ਤੰ ਪਿਰਸ਼ਰ੍ਮਕਾਿਰਣੀ ਯਾ ਿਪਰ੍ਯਾ ਪਰ੍ਿਸ਼਼ਸ੍ਤਾਂ ਨਮਸ੍ਕਾਰੰ ਜ੍ਞਾਪਯਧਵ੍ੰ|
ⅩⅢ ਅਪਰੰ ਪਰ੍ਭੋਰਿਭਰੁਿਚਤੰ ਰੂਫੰ ਮਮ ਧਰ੍ੰਮਮਾਤਾ ਯਾ ਤਸਯ੍ ਮਾਤਾ ਤਾਮਿਪ ਨਮਸ੍ਕਾਰੰ ਵਦਤ|
ⅩⅣਅਪਰਮ੍ਅਸੁੰਕʼਤੰ ਫ੍ਿਲਗੋਨੰ ਹਰ੍ੰਮੰ ਪਾਤਬੰ ਹਰ੍ੰਿਮਮ੍ ਏਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸਙ੍ਿਗਭਾਤʼਗਣਞ੍ਚਨਮਸ੍ਕਾਰੰ ਜ੍ਞਾਪਯਧਵ੍ੰ|
ⅩⅤਅਪਰੰ ਿਫਲਲਗੋ ਯੂਿਲਯਾ ਨੀਿਰਯਸ੍ਤਸਯ੍ ਭਿਗਨਯ੍ਲੁਮ੍ਪਾ ਚੈਤਾਨ੍ ਏਤੈਃ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਯਾਵਨ੍ਤਃ ਪਿਵਤਲੋਕਾ

ਆਸਤੇ ਤਾਨਿਪ ਨਮਸ੍ਕਾਰੰ ਜ੍ਞਾਪਯਧਵ੍|ੰ
ⅩⅥ ਯੂਯੰ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਪਿਵਤਚੁਮ੍ਬਨੇਨ ਨਮਸ੍ਕੁਰੁਧਵ੍ੰ| ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਧਰ੍ੰਮਸਮਾਜਗਣੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਨਮਸ੍ਕੁਰੁਤੇ|
ⅩⅦ ਹੇ ਭਾਤਰੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਿਵਨਯੇ(ਅ)ਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ ਰਯ੍ਾ ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਾ ਲਬ੍ਧਾ ਤਾਮ੍ ਅਿਤ ਮਯ੍ ਯੇ ਿਵੱਛੇਦਾਨ੍

ਿਵਘ੍ਨਾਸ਼ਂ੍ਚ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਿਤ ਤਾਨ੍ ਿਨਸ਼੍ਿਚਨੁਤ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸਙ੍ਗੰ ਵਰ੍ਜਯਤ ਚ|
ⅩⅧ ਯਤਸ੍ਤਾਦʼਸ਼ਾ ਲੋਕਾ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪਰ੍ਭੋ ਰਯ੍ੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਦਾਸਾ ਇਿਤ ਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸਵ੍ੋਦਰਸਯ੍ੈਵ ਦਾਸਾਃ;

ਅਪਰੰ ਪਰ੍ਣਯਵਚਨੈ ਰ੍ਮਧੁਰਵਾਕਯ੍ੈਸ਼੍ਚ ਸਰਲਲੋਕਾਨਾਂ ਮਨਾਿਂਸ ਮੋਹਯਨ੍ਿਤ|
ⅩⅨਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ਆਜ੍ਞਾਗਰ੍ਾਿਹਤੰ ਸਰ੍ੱਵਤ ਸਰ੍ੱਵੈ ਰ੍ਜ੍ਞਾਤੰ ਤਤ(ੋਅ)ਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਸੁ ਸਾਨਨ੍ਦ(ੋਅ)ਭਵੰ ਤਥਾਿਪ ਯੂਯੰ

ਯਤ੍ ਸਤ੍ਜ੍ਞਾਨੇਨ ਜ੍ਞਾਿਨਨਃ ਕੁਜ੍ਞਾਨੇ◌े ਚਾਤਤ੍ਪਰਾ ਭਵੇਤੇਿਤ ਮਮਾਿਭਲਾਸ਼਼ਃ|
ⅩⅩ ਅਿਧਕਨ੍ਤੁ ਸ਼ਾਨ੍ਿਤਦਾਯਕ ਈਸ਼ਵ੍ਰਃ ਸ਼ੈਤਾਨਮ੍ ਅਿਵਲਮ੍ਬੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਪਦਾਨਾਮ੍ ਅਧੋ ਮਰ੍ੱਿਦਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪਰ੍ਭੁ ਰਯ੍ੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਸੁ ਪਰ੍ਸਾਦੰ ਿ ਯਾਤ੍| ਇਿਤ|
ⅩⅪ ਮਮ ਸਹਕਾਰੀ ਤੀਮਿਥਯੋ ਮਮ ਜ੍ਞਾਤਯੋ ਲੂਿਕਯੋ ਯਾਸੋਨ੍ ਸੋਿਸਪਾਤਸ਼੍ਚੇਮੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਨਮਸ੍ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਤੇ|
ⅩⅫ ਅਪਰਮ੍ ਏਤਤ੍ਪਤਲੇਖਕਸ੍ਤਰ੍ੱਿਤਯਨਾਮਾਹਮਿਪ ਪਰ੍ਭੋ ਰ੍ਨਾਮ੍ਨਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਨਮਸ੍ਕਰੋਿਮ|
ⅩⅩⅢ ਤਥਾ ਕʼਤ੍ਸ੍ਨਧਰ੍ੰਮਸਮਾਜਸਯ੍ ਮਮ ਚਾਿਤਥਯ੍ਕਾਰੀ ਗਾਯੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਨਮਸ੍ਕਰੋਿਤ| ਅਪਰਮ੍

ਏਤੰਨਗਰਸਯ੍ ਧਨਰਕ੍ਸ਼਼ਕ ਇਰਾਸ੍ਤਃ ◌ੱਕਾਰ੍ੱਤਨਾਮਕਸ਼੍ਚੈਕੋ ਭਾਤਾ ਤਾਵਿਪ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਨਮਸ੍ਕੁਰੁਤਃ|
ⅩⅩⅣ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪਰ੍ਭੁ ਰਯ੍ੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਸੁ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ੁ ਪਰ੍ਸਾਦੰ ਿ ਯਾਤ੍| ਇਿਤ|
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ⅩⅩⅤ ਪੂਰ੍ੱਵਕਾਿਲਕਯੁਗੇਸ਼਼ੁ ਪਰ੍ੱਛੰਨਾ ਯਾ ਮਨ੍ਤਣਾਧੁਨਾ ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਤਾ ਭੂਤਾ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਿਲਿਖਤਗਰ੍ਨ੍ਥਗਣਸਯ੍
ਪਰ੍ਮਾਣਾਦ੍ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੇਨ ਗਰ੍ਹਣਾਰ੍ਥੰ ਸਦਾਤਨਸਯ੍ੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ਾਜ੍ਞਯਾ ਸਰ੍ੱਵਦੇਸ਼ੀਯਲੋਕਾਨ੍ ਜ੍ਞਾਪਯ੍ਤੇ,

ⅩⅩⅥ ਤਸਯ੍ਾ ਮਨ੍ਤਣਾਯਾ ਜ੍ਞਾਨੰ ਲਬ੍ਧਵ੍ਾ ਮਯਾ ਯਃ ਸੁਸੰਵਾਦੋ ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਮਿਧ ਪਰ੍ਚਾਰ੍ੱਯਤੇ, ਤਦਨੁਸਾਰਾਦ੍
ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਧਰ੍ੰਮੇ ਸੁਸ੍ਿਥਰਾਨ੍ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਸਮਰ੍ਥੋ ਯ(ੋਅ)ਿਦਤੀਯਃ

ⅩⅩⅦ ਸਰ੍ੱਵਜ੍ਞ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸ੍ਤਸਯ੍ ਧਨਯ੍ਵਾਦੋ ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਸਨ੍ਤਤੰ ਭੂਯਾਤ੍| ਇਿਤ|
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੧ ਕਿਰਨ੍ਿਥਨਃ ਪਤੰ
Ⅰ ਯਾਵਨ੍ਤਃ ਪਿਵਤਾ ਲੋਕਾਃ ਸਵ੍ੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕਞ੍ਚ ਵਸਿਤਸ੍ਥਾਨੇਸ਼਼ਵ੍ਸ੍ਮਾਕੰ ਪਰ੍ਭੋ ਰਯ੍ੀਸ਼ੋਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍

ਨਾਮ੍ਨਾ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯਨ੍ਤੇ ਤੈਃ ਸਹਾਹੂਤਾਨਾਂ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਯੀਸ਼ੁਨਾ ਪਿਵਤੀਕʼਤਾਨਾਂ ਲੋਕਾਨਾਂ ਯ ਈਸ਼ਵ੍ਰੀਯਧਰ੍ੰਮਸਮਾਜਃ
ਕਿਰਨ੍ਥਨਗਰੇ ਿਵਦਯ੍ਤੇ

Ⅱ ਤੰ ਪਰ੍ਤੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ੇੱਛਯਾਹੂਤੋ ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਪਰ੍ੇਿਰਤਃ ਪੌਲਃ ਸੋਸ੍ਿਥਿਨਨਾਮਾ ਭਾਤਾ ਚ ਪਤੰ ਿਲਖਿਤ|
Ⅲ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਿਪਤੇਸ਼ਵ੍ਰੇਣ ਪਰ੍ਭੁਨਾ ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਚ ਪਰ੍ਸਾਦਃ ਸ਼ਾਨ੍ਿਤਸ਼੍ਚ ਯੁਸ਼਼੍ਮਭਯ੍ੰ ਦੀਯਤਾ|ਂ
Ⅳ ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਪਰ੍ਸਾਦੰ ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਤਵਾਨ੍, ਤਸ੍ਮਾਦਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮੰਿਨਿਮੱਤੰ ਸਰ੍ੱਵਦਾ

ਮਦੀਯੇਸ਼ਵ੍ਰੰ ਧਨਯ੍ੰ ਵਦਾਿਮ|
Ⅴ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਮ੍ਬਨ੍ਧੀਯੰ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਮਧਯ੍ੇ ਯੇਨ ਪਰ੍ਕਾਰੇਣ ਸਪਰ੍ਮਾਣਮ੍ ਅਭਵਤ੍
Ⅵ ਤੇਨ ਯੂਯੰ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਾਤ੍ ਸਰ੍ੱਵਿਵਧਵਕ੍ਤʼਤਾਜ੍ਞਾਨਾਦੀਿਨ ਸਰ੍ੱਵਧਨਾਿਨ ਲਬ੍ਧਵਨ੍ਤਃ|
Ⅶ ਤਤ(ੋਅ)ਸ੍ਮਤ੍ਪਰ੍ਭੋ ਰਯ੍ੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਪੁਨਰਾਗਮਨੰ ਪਰ੍ਤੀਕ੍ਸ਼਼ਮਾਣਾਨਾਂ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਕਸਯ੍ਾਿਪ ਵਰਸਯ੍ਾਭਾਵੋ

ਨ ਭਵਿਤ|
Ⅷ ਅਪਰਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪਰ੍ਭੋ ਰਯ੍ੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਿਦਵਸੇ ਯੂਯੰ ਯੰਿਨਰ੍ੱਦੋਸ਼਼ਾ ਭਵੇਤ ਤਦਰ੍ਥੰ ਸਏਵ ਯਾਵਦਨ੍ਤੰ

ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਸੁਸ੍ਿਥਰਾਨ੍ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
Ⅸ ਯ ਈਸ਼ਵ੍ਰਃ ਸਵ੍ਪੁਤਸਯ੍ਾਸ੍ਮਤ੍ਪਰ੍ਭੋ ਰਯ੍ੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ਾਿਂਸ਼ਨਃ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਆਹੂਤਵਾਨ੍ ਸ ਿਵਸ਼ਵ੍ਸਨੀਯਃ|
Ⅹ ਹੇ ਭਾਤਰਃ, ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪਰ੍ਭੁਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਨਾਮ੍ਨਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਿਵਨਯੇ(ਅ)ਹੰ ਸਰ੍ੱਵੈ ਰਯ੍ੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਰੇਕਰੂਪਾਿਣ

ਵਾਕਯ੍ਾਿਨ ਕਥਯ੍ਨ੍ਤਾਂ ਯੁਸ਼਼੍ਮਨ੍ਮਧਯ੍ੇ ਿਭੰਨਸਙ੍ਘਾਤਾ ਨ ਭਵਨ੍ਤੁ ਮਨਿਵਚਾਰਯੋਰੈਕਯ੍ੇਨ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਿਸੱਧਤੰ ਭਵਤੁ|
Ⅺ ਹੇ ਮਮ ਭਾਤਰੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਨ੍ਮਧਯ੍ੇ ਿਵਵਾਦਾ ਜਾਤਾ ਇਿਤ ਵਾਰ੍ੱਤਾਮਹੰ ਕ੍ਲੋੱਯਾਃ ਪਿਰਜਨੈ ਰ੍ਜ੍ਞਾਿਪਤਃ|
Ⅻ ਮਮਾਿਭਪਰ੍ੇਤਿਮਦੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਵਦਿਤ ਪੌਲਸਯ੍ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍(ੋਅ)ਹਮ੍ ਆਪੱਲੋਃ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ੋ(ਅ)ਹੰ

ਕੈਫਾਃ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍(ੋਅ)ਹੰ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ੋ(ਅ)ਹਿਮਿਤ ਚ|
ⅩⅢ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਿਕੰ ਿਵਭੇਦਃ ਕʼਤਃ? ਪੌਲਃ ਿਕੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਤ੍ਕʼਤੇ ਕਸ਼ੇ ਹਤਃ? ਪੌਲਸਯ੍ ਨਾਮ੍ਨਾ ਵਾ ਯੂਯੰ ਿਕੰ

ਮੱਿਜਤਾਃ?
ⅩⅣ ਿ ਸ਼਼੍ਪਗਾਯੌ ਿਵਨਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਮਧਯ੍(ੇਅ)ਨਯ੍ਃ ਕੋ(ਅ)ਿਪ ਮਯਾ ਨ ਮੱਿਜਤ ਇਿਤ ਹੇਤੋਰਹਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੰ ਧਨਯ੍ੰ

ਵਦਾਿਮ|
ⅩⅤ ਏਤੇਨ ਮਮ ਨਾਮ੍ਨਾ ਮਾਨਵਾ ਮਯਾ ਮੱਿਜਤਾ ਇਿਤ ਵਕ੍ਤੁੰ ਕੇਨਾਿਪ ਨ ਸ਼ਕਯ੍ਤੇ|
ⅩⅥਅਪਰੰ ਸ੍ਿਤਫਾਨਸਯ੍ ਪਿਰਜਨਾ ਮਯਾ ਮੱਿਜਤਾਸ੍ਤਦਨਯ੍ਃ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਯਨ੍ਮਯਾ ਮੱਿਜਤਸ੍ਤਦਹੰ ਨ ਵੇਦ੍ਿਮ|
ⅩⅦਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨਾਹੰ ਮੱਜਨਾਰ੍ਥੰ ਨ ਪਰ੍ੇਿਰਤਃ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸੁਸੰਵਾਦਸਯ੍ ਪਰ੍ਚਾਰਾਰ੍ਥਮੇਵ; ਸੋ(ਅ)ਿਪ ਵਾਕ੍ਪਟਤੁਯਾ ਮਯਾ

ਨ ਪਰ੍ਚਾਿਰਤਵਯ੍ਃ, ਯਤਸ੍ਤਥਾ ਪਰ੍ਚਾਿਰਤੇ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਕਸ਼ੇ ਮʼਤਯ੍ੁਃ ਫਲਹੀਨ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
ⅩⅧ ਯਤੋ ਹੇਤੋ ਰਯ੍ੇ ਿਵਨਸ਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਤੇ ਤਾਂ ਕਸ਼ਸਯ੍ ਵਾਰ੍ੱਤਾਂ ਪਰ੍ਲਾਪਿਮਵ ਮਨਯ੍ਨ੍ਤੇ ਿਕਞ੍ਚ ਪਿਰਤਾਣੰ

ਲਭਮਾਨੇਸ਼਼ਵ੍ਸ੍ਮਾਸੁ ਸਾ ਈਸ਼ਵ੍ਰੀਯਸ਼ਕ੍ਿਤਸਵ੍ਰੂਪਾ|
ⅩⅨਤਸ੍ਮਾਿਦੱਥੰ ਿਲਿਖਤਮਾਸ੍ਤ,ੇ ਜ੍ਞਾਨਵਤਾਨ੍ਤੁ ਯਤ੍ ਜ੍ਞਾਨੰ ਤਨ੍ਮਯਾ ਨਾਸ਼ਿਯਸ਼਼ਯ੍ਤੇ| ਿਵਲੋਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਤਦਦ੍

ਬੁੱਿਧ ਰ੍ਬੱਿਧਮਤਾਂ ਮਯਾ||
ⅩⅩਜ੍ਞਾਨੀ ਕੁਤ? ਸ਼ਾਸ੍ਤੀ ਵਾ ਕੁਤ? ਇਹਲੋਕਸਯ੍ ਿਵਚਾਰਤਤ੍ਪਰੋ ਵਾ ਕੁਤ? ਇਹਲੋਕਸਯ੍ਜ੍ਞਾਨੰ ਿਕਮੀਸ਼ਵ੍ਰੇਣ

ਮੋਹੀਕʼਤੰ ਨਿਹ?
ⅩⅪ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਜ੍ਞਾਨਾਦ੍ ਇਹਲੋਕਸਯ੍ ਮਾਨਵਾਃ ਸਵ੍ਜ੍ਞਾਨੇਨੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਤੱਤਬੋਧੰ ਨ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਵਨ੍ਤਸ੍ਤਸ੍ਮਾਦ੍

ਈਸ਼ਵ੍ਰਃ ਪਰ੍ਚਾਰਰੂਿਪਣਾ ਪਰ੍ਲਾਪੇਨ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਿਸਨਃ ਪਿਰਤਾਤੁੰ ਰੋਿਚਤਵਾਨ੍|
ⅩⅫ ਿਯਹੂਦੀਯਲੋਕਾ ਲਕ੍ਸ਼਼ਣਾਿਨ ਿਦਦʼਕ੍ਸ਼਼ਨ੍ਿਤ ਿਭੰਨਦੇਸ਼ੀਯਲੋਕਾਸ੍ਤੁ ਿਵਦਯ੍ਾਂ ਮʼਗਯਨ੍ਤੇ,
ⅩⅩⅢਵਯਞ੍ਚਕਸ਼ੇ ਹਤੰ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੰ ਪਰ੍ਚਾਰਯਾਮਃ| ਤਸਯ੍ ਪਰ੍ਚਾਰੋ ਿਯਹੂਦੀਯੈ ਿਰਘ੍ਨਇਵ ਿਭੰਨਦੇਸ਼ੀਯੈਸ਼੍ਚ ਪਰ੍ਲਾਪ

ਇਵ ਮਨਯ੍ਤ,ੇ
ⅩⅩⅣ ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨਾਂ ਿਭੰਨਦੇਸ਼ੀਯਾਨਾਞ੍ਚ ਮਧਯ੍ੇ ਯੇ ਆਹੂਤਾਸ੍ਤੇਸ਼਼ੁ ਸ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟ

ਈਸ਼ਵ੍ਰੀਯਸ਼ਕ੍ਿਤਿਰਵੇਸ਼ਵ੍ਰੀਯਜ੍ਞਾਨਿਮਵ ਚ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਤੇ|
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ⅩⅩⅤ ਯਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰੇ ਯਃ ਪਰ੍ਲਾਪ ਆਰੋਪਯ੍ਤੇ ਸ ਮਾਨਵਾਿਤਿਰਕ੍ਤੰ ਜ੍ਞਾਨਮੇਵ ਯੱਚ ਦੌਰ੍ੱਬਲਯ੍ਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰ
ਆਰੋਪਯ੍ਤੇ ਤਤ੍ ਮਾਨਵਾਿਤਿਰਕ੍ਤੰ ਬਲਮੇਵ|

ⅩⅩⅥ ਹੇ ਭਾਤਰਃ, ਆਹੂਤਯੁਸ਼਼੍ਮਦ੍ਗਣੋ ਯਸ਼਼੍ਮਾਿਭਰਾਲੋਕਯ੍ਤਾਂ ਤਨ੍ਮਧਯ੍ੇ ਸਾਸਂਾਿਰਕਜ੍ਞਾਨੇਨ ਜ੍ਞਾਨਵਨ੍ਤਃ
ਪਰਾ ਿਮਣੋ ਵਾ ਕੁਲੀਨਾ ਵਾ ਬਹਵੋ ਨ ਿਵਦਯ੍ਨ੍ਤੇ|

ⅩⅩⅦਯਤਈਸ਼ਵ੍ਰੋ ਜ੍ਞਾਨਵਤਸ੍ਤਪਿਯਤੁੰ ਮੂਰ੍ਖਲੋਕਾਨ੍ ਰੋਿਚਤਵਾਨ੍ ਬਲਾਿਨ ਚ ਤਪਿਯਤੁਮ੍ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ ਦੁਰ੍ੱਬਲਾਨ੍
ਰੋਿਚਤਵਾਨ੍|

ⅩⅩⅧ ਤਥਾ ਵਰ੍ੱਤਮਾਨਲੋਕਾਨ੍ ਸੰਸ੍ਿਥਿਤਭਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ ਕਰ੍ੱਤੁਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ ਜਗਤੋ(ਅ)ਪਕʼਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ ਹੇਯਾਨ੍
ਅਵਰ੍ੱਤਮਾਨਾਸ਼ਂ੍ਚਾਿਭਰੋਿਚਤਵਾਨ੍|

ⅩⅩⅨ ਤਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ ਕੇਨਾਪਯ੍ਾਤ੍ਮਸ਼੍ਲਾਘਾ ਨ ਕਰ੍ੱਤਵਯ੍ਾ|
ⅩⅩⅩਯੂਯਞ੍ਚ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇ ਯੀਸ਼ੌ ਸੰਸ੍ਿਥਿਤੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਵਨ੍ਤਃ ਸ ਈਸ਼ਵ੍ਰਾਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਜ੍ਞਾਨੰ ਪੁਣਯ੍ੰ ਪਿਵਤਤੰ

ਮੁਕ੍ਿਤਸ਼੍ਚ ਜਾਤਾ|
ⅩⅩⅪ ਅਤਏਵ ਯਦਦ੍ ਿਲਿਖਤਮਾਸ੍ਤੇ ਤਦਤ੍, ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਸ਼੍ਲਾਘਮਾਨਃ ਸਯ੍ਾਤ੍ ਸ਼੍ਲਾਘਤਾਂ ਪਰ੍ਭੁਨਾ ਸ ਿਹ|

Ⅱ
Ⅰ ਹੇ ਭਾਤਰੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਤ੍ਸਮੀਪੇ ਮਮਾਗਮਨਕਾਲੇ(ਅ)ਹੰ ਵਕ੍ਤʼਤਾਯਾ ਿਵਦਯ੍ਾਯਾ ਵਾ ਨੈਪੁਣਯ੍ੇਨੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ

ਪਰ੍ਚਾਿਰਤਵਾਨ੍ ਤੰਨਿਹ;
Ⅱ ਯਤੋ ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੰ ਤਸਯ੍ ਕਸ਼ੇ ਹਤਤਞ੍ਚ ਿਵਨਾ ਨਾਨਯ੍ਤ੍ ਿਕਮਿਪ ਯੁਸ਼਼੍ਮਨ੍ਮਧਯ੍ੇ ਜ੍ਞਾਪਿਯਤੁੰ ਿਵਿਹਤੰ

ਬੁੱਧਵਾਨ੍|
Ⅲ ਅਪਰਞ੍ਚਾਤੀਵ ਦੌਰ੍ੱਬਲਯ੍ਭੀਿਤਕਮ੍ਪਯੁਕ੍ਤੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਸਾਰ੍ੱਧਮਾਸੰ|
Ⅳ ਅਪਰੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੋ ਯਤ੍ ਮਾਨੁਿਸ਼਼ਕਜ੍ਞਾਨਸਯ੍ ਫਲੰ ਨ ਭਵੇਤ੍ ਿਕਨ੍ਤੀਸ਼ਵ੍ਰੀਯਸ਼ਕ੍ਤੇਃ ਫਲੰ ਭਵੇਤ੍,
Ⅴ ਤਦਰ੍ਥੰ ਮਮ ਵਕ੍ਤʼਤਾ ਮਦੀਯਪਰ੍ਚਾਰਸ਼੍ਚ ਮਾਨੁਿਸ਼਼ਕਜ੍ਞਾਨਸਯ੍ ਮਧੁਰਵਾਕਯ੍ਸਮ੍ਬਿਲਤੌ ਨਾਸ੍ਤਾਂ

ਿਕਨ੍ਤਾਤ੍ਮਨਃ ਸ਼ਕ੍ਤੇਸ਼੍ਚ ਪਰ੍ਮਾਣਯੁਕ੍ਤਾਵਾਸ੍ਤਾ|ਂ
Ⅵ ਵਯੰ ਜ੍ਞਾਨੰ ਭਾਸ਼਼ਾਮਹੇ ਤੱਚ ਿਸੱਧਲੋਕੈ ਰ੍ਜ੍ਞਾਨਿਮਵ ਮਨਯ੍ਤ,ੇ ਤਿਦਹਲੋਕਸਯ੍ ਜ੍ਞਾਨੰ ਨਿਹ, ਇਹਲੋਕਸਯ੍

ਨਸ਼ਵ੍ਰਾਣਾਮ੍ ਅਿਧਪਤੀਨਾਂ ਵਾ ਜ੍ਞਾਨੰ ਨਿਹ;
Ⅶ ਿਕਨ੍ਤੁ ਕਾਲਾਵਸ੍ਥਾਯਾਃ ਪੂਰ੍ੱਵਸ੍ਮਾਦ੍ ਯਤ੍ ਜ੍ਞਾਨਮ੍ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਿਵਭਵਾਰ੍ਥਮ੍ਈਸ਼ਵ੍ਰੇਣ ਿਨਸ਼੍ਿਚਤਯ੍ ਪਰ੍ੱਛੰਨੰ

ਤੰਿਨਗੂਢਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੀਯਜ੍ਞਾਨੰ ਪਰ੍ਭਾਸ਼਼ਾਮਹ|ੇ
Ⅷ ਇਹਲੋਕਸਯ੍ਾਿਧਪਤੀਨਾਂ ਕੇਨਾਿਪ ਤਤ੍ ਜ੍ਞਾਨੰ ਨ ਲਬ੍ਧੰ, ਲਬ੍ਧੇ ਸਿਤ ਤੇ ਪਰ੍ਭਾਵਿਵਿਸ਼ਸ਼਼੍ਟੰ ਪਰ੍ਭੰੁ ਕਸ਼ੇ

ਨਾਹਿਨਸ਼਼ਯ੍ਨ੍|
Ⅸ ਤਦੱਿਲਿਖਤਮਾਸ੍ਤੇ, ਨੇਤੇਣ ◌ੱਕਾਿਪ ਨ ਦʼਸ਼਼੍ਟੰ ਕਰ੍ਣੇਨਾਿਪ ਚ ਨ ਸ਼ਤ|ੰ ਮਨਮਧਯ੍ੇ ਤੁ ਕਸਯ੍ਾਿਪ ਨ ਪਰ੍ਿਵਸ਼਼੍ਟੰ

ਕਦਾਿਪ ਯਤ੍| ਈਸ਼ਵ੍ਰੇ ਪਰ੍ੀਯਮਾਣਾਨਾਂ ਕʼਤੇ ਤਤ੍ ਤੇਨ ਸਞ੍ਿਚਤੰ|
Ⅹ ਅਪਰਮੀਸ਼ਵ੍ਰਃ ਸਵ੍ਾਤ੍ਮਨਾ ਤਦਸ੍ਮਾਕੰ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ ਪਰ੍ਾਕਾਸ਼ਯਤ੍; ਯਤ ਆਤ੍ਮਾ ਸਰ੍ੱਵਮੇਵਾਨੁਸਨ੍ਧੱਤੇ ਤੇਨ

ਚੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਮਰ੍ੰਮਤੱਤਮਿਪ ਬੁਧਯ੍ਤੇ|
Ⅺਮਨੁਜਸਯ੍ਾਨ੍ਤਃਸ੍ਥਮਾਤ੍ਮਾਨੰ ਿਵਨਾ ਕੇਨ ਮਨੁਜੇਨ ਤਸਯ੍ ਮਨੁਜਸਯ੍ ਤੱਤੰ ਬੁਧਯ੍ਤੇ? ਤਦਦੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ਾਤ੍ਮਾਨੰ

ਿਵਨਾ ਕੇਨਾਪੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਤੱਤੰ ਨ ਬੁਧਯ੍ਤੇ|
Ⅻ ਵਯਞ੍ਚੇਹਲੋਕਸਯ੍ਾਤ੍ਮਾਨੰ ਲਬ੍ਧਵਨ੍ਤਸ੍ਤੰਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ੈਵਾਤ੍ਮਾਨੰ ਲਬ੍ਧਵਨ੍ਤਃ, ਤਤੋ

ਹੇਤੋਰੀਸ਼ਵ੍ਰੇਣ ਸਵ੍ਪਰ੍ਸਾਦਾਦ੍ ਅਸ੍ਮਭਯ੍ੰ ਯਦ੍ ਯਦ੍ ਦੱਤੰ ਤਤ੍ਸਰ੍ੱਵਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਜ੍ਞਾਤੁੰ ਸ਼ਕਯ੍ਤੇ|
ⅩⅢਤੱਚਾਸ੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਮਾਨੁਿਸ਼਼ਕਜ੍ਞਾਨਸਯ੍ ਵਾਕਯ੍ਾਿਨ ਿਸ਼ਕ੍ਿਸ਼਼ਤਾ ਕਥਯ੍ਤਇਿਤ ਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤਾਤ੍ਮਤੋ ਵਾਕਯ੍ਾਿਨ

ਿਸ਼ਕ੍ਿਸ਼਼ਤਾਤ੍ਿਮਕੈ ਰਾਕਯ੍ੈਰਾਤ੍ਿਮਕੰ ਭਾਵੰ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਯਦ੍ਿਭਃ ਕਥਯ੍ਤ|ੇ
ⅩⅣਪਰ੍ਾਣੀ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੀਯਾਤ੍ਮਨਃ ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਾਂ ਨ ਗʼਹ੍ਲਾਿਤ ਯਤਆਤ੍ਿਮਕਿਵਚਾਰੇਣ ਸਾ ਿਵਚਾਰ੍ੱਯੇਿਤ ਹੇਤੋਃ

ਸ ਤਾਂ ਪਰ੍ਲਾਪਿਮਵ ਮਨਯ੍ਤੇ ਬੋੱਧੁਞ੍ਚ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ|
ⅩⅤ ਆਤ੍ਿਮਕੋ ਮਾਨਵਃ ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ ਿਵਚਾਰਯਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸਵ੍ਯੰ ਕੇਨਾਿਪ ਨ ਿਵਚਾਰ੍ੱਯਤੇ|
ⅩⅥ ਯਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਮਨ ਜ੍ਞਾਤਾ ਤਮੁਪਦੇਸ਼਼੍ਟੁੰ ਕਃ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ? ਿਕਨ੍ਤੁ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਮਨ(ਅ)ਸ੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਲਬ੍ਧ|ੰ
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Ⅲ
Ⅰ ਹੇ ਭਾਤਰਃ, ਅਹਮਾਤ੍ਿਮਕੈਿਰਵ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਸਮੰ ਸਮ੍ਭਾਿਸ਼਼ਤੁੰ ਨਾਸ਼ਕ੍ਨਵੰ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ਼ਾਰੀਿਰਕਾਚਾਿਰਿਭਃ

ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਧਰ੍ੰਮੇ ਿਸ਼ਸ਼ੁਤੁਲਯ੍ੈਸ਼੍ਚ ਜਨੈਿਰਵ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਸਹ ਸਮਭਾਸ਼਼|ੇ
Ⅱ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਕਿਠਨਭਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ ਨ ਭੋਜਯਨ੍ ਦੁਗ੍ਧਮ੍ ਅਪਾਯਯੰ ਯਤੋ ਯੂਯੰ ਭਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ ਗਰ੍ਹੀਤੁੰ ਤਦਾ ਨਾਸ਼ਕ੍ਨੁਤ

ਇਦਾਨੀਮਿਪ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨੁਥ, ਯਤੋ ਹੇਤੋਰਧੁਨਾਿਪ ਸ਼ਾਰੀਿਰਕਾਚਾਿਰਣ ਆਧਵ੍ੇ|
Ⅲਯੁਸ਼਼੍ਮਨ੍ਮਧਯ੍ੇ ਮਾਤ੍ਸਰ੍ੱਯਿਵਵਾਦਭੇਦਾ ਭਵਨ੍ਿਤ ਤਤਃ ਿਕੰ ਸ਼ਾਰੀਿਰਕਾਚਾਿਰਣੋ ਨਾਧਵ੍ੇ ਮਾਨੁਿਸ਼਼ਕਮਾਰ੍ਗੇਣ ਚ

ਨ ਚਰਥ?
Ⅳ ਪੌਲਸਯ੍ਾਹਿਮਤਯ੍ਾਪੱਲੋਰਹਿਮਿਤ ਵਾ ਯਦਾਕਯ੍ੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਕੈਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਕੈਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਕਥਯ੍ਤੇ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਯੂਯੰ

ਸ਼ਾਰੀਿਰਕਾਚਾਿਰਣ ਨ ਭਵਥ?
Ⅴ ਪੌਲਃ ਕਃ? ਆਪੱਲੋ ਰਾ ਕਃ? ਤੌ ਪਿਰਚਾਰਕਮਾਤੌ ਤਯੋਰੇਕੈਕਸ੍ਮੈ ਚ ਪਰ੍ਭੁ ਰਯ੍ਾਦʼਕ੍ ਫਲਮਦਦਾਤ੍ ਤਦਤ੍

ਤਯੋਰ੍ਦਾਰਾ ਯੂਯੰ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਿਸਨ ਜਾਤਾਃ|
Ⅵ ਅਹੰ ਰੋਿਪਤਵਾਨ੍ ਆਪੱਲੋਸ਼੍ਚ ਿਨਿਸ਼਼ਕ੍ਤਵਾਨ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸ਼੍ਚਾਵਰ੍ੱਧਯਤ੍|
Ⅶ ਅਤੋ ਰੋਪਿਯਤʼਸੇਕ੍ਤਾਰਾਵਸਾਰੌ ਵਰ੍ੱਧਿਯਤੇਸ਼ਵ੍ਰ ਏਵ ਸਾਰਃ|
Ⅷ ਰੋਪਿਯਤʼਸੇਕ੍ਤਾਰੌ ਚ ਸਮੌ ਤਯੋਰੇਕੈਕਸ਼੍ਚ ਸਵ੍ਸ਼ਰ੍ਮਯੋਗਯ੍ੰ ਸਵ੍ਵੇਤਨੰ ਲਪ੍ਸਯ੍ਤੇ|
Ⅸ ਆਵਾਮੀਸ਼ਵ੍ਰੇਣ ਸਹ ਕਰ੍ੰਮਕਾਿਰਣੌ, ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਯਤ੍ ਕ੍ਸ਼਼ੇਤਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਯਾ ਿਨਰ੍ੰਿਮਿਤਃ ਸਾ ਯੂਯਮੇਵ|
Ⅹਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਪਰ੍ਸਾਦਾਤ੍ ਮਯਾ ਯਤ੍ ਪਦੰ ਲਬ੍ਧੰ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਜ੍ਞਾਿਨਨਾ ਗʼਹਕਾਿਰਣੇਵ ਮਯਾ ਿਭੱਿਤਮੂਲੰ ਸ੍ਥਾਿਪਤੰ

ਤਦੁਪਿਰ ਚਾਨਯ੍ੇਨ ਿਨਚੀਯਤੇ| ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੇਨ ਯੰਿਨਚੀਯਤੇ ਤਤ੍ ਤੇਨ ਿਵਿਵਚਯ੍ਤਾ|ਂ
Ⅺ ਯਤੋ ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਰੂਪੰ ਯਦ੍ ਿਭੱਿਤਮੂਲੰ ਸ੍ਥਾਿਪਤੰ ਤਦਨਯ੍ਤ੍ ਿਕਮਿਪ ਿਭੱਿਤਮੂਲੰ ਸ੍ਥਾਪਿਯਤੁੰ ਕੇਨਾਿਪ ਨ

ਸ਼ਕਯ੍ਤ|ੇ
Ⅻ ਏਤਦ੍ਿਭੱਿਤਮੂਲਸਯ੍ੋਪਿਰ ਯਿਦ ਕੇਿਚਤ੍ ਸਵ੍ਰ੍ਣਰੂਪਯ੍ਮਿਣਕਾਸ਼਼੍ਠਤʼਣਨਲਾਨ੍ ਿਨਿਚਨਨ੍ਿਤ,
ⅩⅢ ਤਰਯ੍ੇਕੈਕਸਯ੍ ਕਰ੍ੰਮ ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਯਤਃ ਸ ਿਦਵਸਸ੍ਤਤ੍ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ| ਯਤੋ ਹਤੋਸ੍ਤਨ ਿਦਵਸੇਨ

ਵਹ੍ਿਨਮਯੇਨਦੇਤਵਯ੍ੰ ਤਤ ਏਕੈਕਸਯ੍ ਕਰ੍ੰਮ ਕੀਦʼਸ਼ਮੇਤਸਯ੍ ਪਰੀਕ੍ਸ਼਼ਾ ਬਹ੍ਿਨਨਾ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
ⅩⅣ ਯਸਯ੍ ਿਨਚਯਨਰੂਪੰ ਕਰ੍ੰਮ ਸ੍ਥਾਸ੍ਨੁ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਸ ਵੇਤਨੰ ਲਪ੍ਸਯ੍ਤੇ|
ⅩⅤ ਯਸਯ੍ ਚ ਕਰ੍ੰਮ ਧਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਤਸਯ੍ ਕ੍ਸ਼਼ਿਤ ਰ੍ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਵਹ੍ਨੇ ਰ੍ਿਨਰ੍ਗਤਜਨ ਇਵ ਸ ਸਵ੍ਯੰ

ਪਿਰਤਾਣੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਸਯ੍ਿਤ|
ⅩⅥ ਯੂਯਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਮਨ੍ਿਦਰੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਨ੍ਮਧਯ੍ੇ ਚੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ਾਤ੍ਮਾ ਿਨਵਸਤੀਿਤ ਿਕੰ ਨ ਜਾਨੀਥ?
ⅩⅦ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਮਨ੍ਿਦਰੰ ਯੇਨ ਿਵਨਾਸ਼ਯ੍ਤੇ ਸੋ(ਅ)ਪੀਸ਼ਵ੍ਰੇਣ ਿਵਨਾਸ਼ਿਯਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਯਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਮਨ੍ਿਦਰੰ

ਪਿਵਤਮੇਵ ਯੂਯੰ ਤੁ ਤਨ੍ਮਨ੍ਿਦਰਮ੍ ਆਧਵ੍ੇ|
ⅩⅧ ਕੋਿਪ ਸਵ੍ੰ ਨ ਵਞ੍ਚਯਤਾ|ਂ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਕਸ਼੍ਚਨ ਚੇਿਦਹਲੋਕਸਯ੍ ਜ੍ਞਾਨੇਨ ਜ੍ਞਾਨਵਾਨਹਿਮਿਤ ਬੁਧਯ੍ਤੇ ਤਿਰ

ਸ ਯਤ੍ ਜ੍ਞਾਨੀ ਭਵੇਤ੍ ਤਦਰ੍ਥੰ ਮੂਢੋ ਭਵਤੁ|
ⅩⅨਯਸ੍ਮਾਿਦਹਲੋਕਸਯ੍ਜ੍ਞਾਨਮ੍ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ ਮੂਢਤਮੇਵ| ਏਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਲਿਖਤਮਪਯ੍ਾਸ੍ਤ,ੇ ਤੀਕ੍ਸ਼਼੍ਣਾ

ਯਾ ਜ੍ਞਾਿਨਨਾਂ ਬੁੱਿਧਸ੍ਤਯਾ ਤਾਨ੍ ਧਰਤੀਸ਼ਵ੍ਰਃ|
ⅩⅩ ਪੁਨਸ਼੍ਚ| ਜ੍ਞਾਿਨਨਾਂ ਕਲ੍ਪਨਾ ਵੇੱਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ੋ ਿਨਰਰ੍ਥਕਾਃ|
ⅩⅪ ਅਤਏਵ ਕੋ(ਅ)ਿਪ ਮਨੁਜੈਰਾਤ੍ਮਾਨੰ ਨ ਸ਼੍ਲਾਘਤਾਂ ਯਤਃ ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮੇਵ,
ⅩⅫ ਪੌਲ ਵਾ ਆਪੱਲੋ ਰਾ ਕੈਫਾ ਵਾ ਜਗਦ੍ ਵਾ ਜੀਵਨੰ ਵਾ ਮਰਣੰ ਵਾ ਵਰ੍ੱਤਮਾਨੰ ਵਾ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾ ਸਰ੍ੱਵਾਣਯ੍ੇਵ

ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ,
ⅩⅩⅢ ਯੂਯਞ੍ਚ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍, ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸ਼੍ਚੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍|

Ⅳ
Ⅰ ਲੋਕਾ ਅਸ੍ਮਾਨ੍ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਪਿਰਚਾਰਕਾਨ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਿਨਗੂਠਵਾਕਯ੍ਧਨਸਯ੍ਾਧਯ੍ਕ੍ਸ਼਼ਾਸ਼ਂ੍ਚ ਮਨਯ੍ਨ੍ਤਾ|ਂ
Ⅱ ਿਕਞ੍ਚ ਧਨਾਧਯ੍ਕ੍ਸ਼਼ੇਣ ਿਵਸ਼ਵ੍ਸਨੀਯੇਨ ਭਿਵਤਵਯ੍ਮੇਤਦੇਵ ਲੋਕੈ ਰਯ੍ਾਚਯ੍ਤੇ|
Ⅲ ਅਤੋ ਿਵਚਾਰਯਦ੍ਿਭ ਰਯ੍ੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਰਨਯ੍ੈਃ ਕੈਸ਼੍ਿਚਨ੍ ਮਨੁਜੈ ਰਾ ਮਮ ਪਰੀਕ੍ਸ਼਼ਣੰ ਮਯਾਤੀਵ ਲਘੁ ਮਨਯ੍ਤੇ

(ਅ)ਹਮਪਯ੍ਾਤ੍ਮਾਨੰ ਨ ਿਵਚਾਰਯਾਿਮ|
Ⅳ ਮਯਾ ਿਕਮਪਯ੍ਪਰਾੱਧਿਮਤਯ੍ਹੰ ਨ ਵੇਦ੍ਿਮ ਿਕਨ੍ਤੇਤੇਨ ਮਮ ਿਨਰਪਰਾਧਤੰ ਨ ਿਨਸ਼੍ਚੀਯਤੇ ਪਰ੍ਭੁਰੇਵ ਮਮ

ਿਵਚਾਰਿਯਤਾਸ੍ਿਤ|



1 Corinthians Ⅳ:Ⅴ 215 1 Corinthians Ⅴ:Ⅴ

Ⅴ ਅਤ ਉਪਯੁਕ੍ਤਸਮਯਾਤ੍ ਪੂਰ੍ੱਵਮ੍ ਅਰ੍ਥਤਃ ਪਰ੍ਭੋਰਾਗਮਨਾਤ੍ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ ਿਰਚਾਰੋ ਨ ਿ ਯਤਾ|ਂ
ਪਰ੍ਭੁਰਾਗਤਯ੍ ਿਤਿਮਰੇਣ ਪਰ੍ੱਛੰਨਾਿਨ ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ ਦੀਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਮਨਸਾਂ ਮਨ੍ਤਣਾਸ਼੍ਚ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਤਸ੍ਿਮਨ੍
ਸਮਯ ਈਸ਼ਵ੍ਰਾਦ੍ ਏਕੈਕਸਯ੍ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਾ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

Ⅵ ਹੇ ਭਾਤਰਃ ਸਰ੍ੱਵਾਣਯ੍ੇਤਾਿਨ ਮਯਾਤ੍ਮਾਨਮ੍ ਆਪੱਲਵਞ੍ਚੋੱਿਦਸ਼ਯ੍ ਕਿਥਤਾਿਨ ਤਸਯ੍ੈਤਤ੍ ਕਾਰਣੰ ਯੁਯੰ
ਯਥਾ ਸ਼ਾਸ੍ਤੀਯਿਵਿਧਮਿਤ ਮਯ੍ ਮਾਨਵਮ੍ ਅਤੀਵ ਨਾਦਿਰਸ਼਼ਯ੍ਧ੍ਬ ਈੱਥਞ੍ਚੈਕੇਨ ਵੈਪਰੀਤਯ੍ਾਦ੍ ਅਪਰੇਣ ਨ
ਸ਼੍ਲਾਿਘਸ਼਼ਯ੍ਧ੍ਬ ਏਤਾਦʼਸ਼ੀਂ ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਾਮਾਵਯੋਰ੍ਦʼਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ਤਾਤ੍ ਲਪ੍ਸਯ੍ਧਵ੍|ੇ

Ⅶਅਪਰਾਤ੍ ਕਸ੍ਤਾਂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼਼ਯਿਤ? ਤੁਭਯ੍ੰ ਯੰਨ ਦੱਤ ਤਾਦʼਸ਼ੰ ਿਕੰ ਧਾਰਯਿਸ? ਅਦੱਤੇਨੇਵ ਦੱਤੇਨ ਵਸ੍ਤੁਨਾ ਕੁਤਃ
ਸ਼੍ਲਾਘਸੇ?

Ⅷ ਇਦਾਨੀਮੇਵ ਯੂਯੰ ਿਕੰ ਤʼਪ੍ਤਾ ਲਬ੍ਧਧਨਾ ਵਾ? ਅਸ੍ਮਾਸਵ੍ਿਵਦਯ੍ਮਾਨੇਸ਼਼ੁ ਯੂਯੰ ਿਕੰ ਰਾਜਤਪਦੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਾਃ?
ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਰਾਜਤੰ ਮਯਾਿਭਲਿਸ਼਼ਤੰ ਯਤਸ੍ਤੇਨ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਸਹ ਵਯਮਿਪ ਰਾਜਯ੍ਾਿਂਸ਼ਨ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਾਮਃ|

Ⅸ ਪਰ੍ੇਿਰਤਾ ਵਯੰ ਸ਼ੇਸ਼਼ਾ ਹਨ੍ਤਵਯ੍ਾਸ਼੍ਚੇਵੇਸ਼ਵ੍ਰੇਣ ਿਨਦਰ੍ਿਸ਼ਤਾਃ| ਯਤੋ ਵਯੰ ਸਰ੍ੱਵਲੋਕਾਨਾਮ੍ ਅਰ੍ਥਤਃ
ਸਵ੍ਰ੍ਗੀਯਦੂਤਾਨਾਂ ਮਾਨਵਾਨਾਞ੍ਚ ਕੌਤੁਕਾਸ੍ਪਦਾਿਨ ਜਾਤਾਃ|

Ⅹ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਕʼਤੇ ਵਯੰ ਮੂਢਾਃ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੂਯੰ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਜ੍ਞਾਿਨਨਃ, ਵਯੰ ਦੁਰ੍ੱਬਲਾ ਯੂਯਞ੍ਚ ਸਬਲਾਃ, ਯੂਯੰ
ਸੰਮਾਿਨਤਾ ਵਯਞ੍ਚਾਪਮਾਿਨਤਾਃ|

Ⅺ ਵਯਮਦਯ੍ਾਿਪ ਕ੍ਸ਼਼ੁਧਾਰ੍ੱਤਾਸ੍ਤʼਸ਼਼੍ਣਾਰ੍ੱਤਾ ਵਸ੍ਤਹੀਨਾਸ੍ਤਾਿਡਤਾ ਆਸ਼ਰ੍ਮਰਿਹਤਾਸ਼੍ਚ ਸਨ੍ਤਃ
Ⅻ ਕਰ੍ੰਮਿਣ ਸਵ੍ਕਰਾਨ੍ ਵਯ੍ਾਪਾਰਯਨ੍ਤਸ਼੍ਚ ਦੁਃਖੈਃ ਕਾਲੰ ਯਾਪਯਾਮਃ| ਗਿਰਤੈਰਸ੍ਮਾਿਭਰਾਸ਼ੀਃ ਕਥਯ੍ਤੇ

ਦੂਰੀਕʼਤੈਃ ਸਹਯ੍ਤੇ ਿਨਨ੍ਿਦਤੈਃ ਪਰ੍ਸਾਦਯ੍ਤ|ੇ
ⅩⅢ ਵਯਮਦਯ੍ਾਿਪ ਜਗਤਃ ਸੰਮਾਰ੍ਜਨੀਯੋਗਯ੍ਾ ਅਵਕਰਾ ਇਵ ਸਰ੍ੱਵੈ ਰ੍ਮਨਯ੍ਾਮਹੇ|
ⅩⅣ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਤਪਿਯਤੁਮਹਮੇਤਾਿਨ ਿਲਖਾਮੀਿਤ ਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਪਰ੍ਯਾਤ੍ਮਜਾਿਨਵ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਬੋਧਯਾਿਮ|
ⅩⅤ ਯਤਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਧਰ੍ੰਮੇ ਯਦਯ੍ਿਪ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਦਸ਼ਸਹਸਰ੍ਾਿਣ ਿਵਨੇਤਾਰੋ ਭਵਨ੍ਿਤ ਤਥਾਿਪ ਬਹਵੋ ਜਨਕਾ ਨ

ਭਵਨ੍ਿਤ ਯਤੋ(ਅ)ਹਮੇਵ ਸੁਸੰਵਾਦੇਨ ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਅਜਨਯੰ|
ⅩⅥ ਅਤੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਿਵਨਯ(ੇਅ)ਹੰ ਯੂਯੰ ਮਦਨੁਗਾਿਮਨ ਭਵਤ|
ⅩⅦ ਇਤਯ੍ਰ੍ਥੰ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ੁ ਧਰ੍ੰਮਸਮਾਜੇਸ਼਼ੁ ਸਰ੍ੱਵਤ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਧਰ੍ੰਮਯੋਗਯ੍ਾ ਯੇ ਿਵਧਯੋ ਮਯੋਪਿਦਸ਼ਯ੍ਨ੍ਤੇ ਤਾਨ੍ ਯੋ

ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਸ੍ਮਾਰਿਯਸ਼਼ਯ੍ਤਯ੍ੇਵਮ੍ਭੂਤੰ ਪਰ੍ਭੋਃ ਕʼਤੇ ਿਪਰ੍ਯੰ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਿਸਨਞ੍ਚ ਮਦੀਯਤਨਯੰ ਤੀਮਿਥਯੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸਮੀਪੰ
ਪਰ੍ੇਿਸ਼਼ਤਵਾਨਹੰ|

ⅩⅧ ਅਪਰਮਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸਮੀਪੰ ਨ ਗਿਮਸ਼਼ਯ੍ਾਮੀਿਤ ਬੁੱਧਵ੍ਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਿਕਯਨ੍ਤੋ ਲੋਕਾ ਗਰ੍ੱਵਨ੍ਿਤ|
ⅩⅨ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਿਦ ਪਰ੍ਭੇਿਰੱਛਾ ਭਵਿਤ ਤਰਯ੍ਹਮਿਵਲਮ੍ਬੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਤ੍ਸਮੀਪਮੁਪਸ੍ਥਾਯ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਦਰ੍ਪਧ੍ਮਾਤਾਨਾਂ

ਲੋਕਾਨਾਂ ਵਾਚੰ ਜ੍ਞਾਸਯ੍ਾਮੀਿਤ ਨਿਹ ਸਾਮਰ੍ਥਯ੍ਮੇਵ ਜ੍ਞਾਸਯ੍ਾਿਮ|
ⅩⅩ ਯਸ੍ਮਾਦੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਰਾਜਤੰ ਵਾਗਯ੍ੁਕ੍ਤੰ ਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸਾਮਰ੍ਥਯ੍ਯੁਕ੍ਤੰ|
ⅩⅪ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਕਾ ਵਾਞ੍ਛਾ? ਯੁਸ਼਼੍ਮਤ੍ਸਮੀਪੇ ਮਯਾ ਿਕੰ ਦਣ੍ਡਪਾਿਣਨਾ ਗਨ੍ਤਵਯ੍ਮੁਤ ਪਰ੍ੇਮਨਮਰ੍ਤਾਤ੍ਮਯੁਕ੍ਤੇਨ

ਵਾ?

Ⅴ
Ⅰਅਪਰੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਮਧਯ੍ੇ ਵਯ੍ਿਭਚਾਰੋ ਿਵਦਯ੍ਤੇ ਸ ਚ ਵਯ੍ਿਭਚਾਰਸ੍ਤਾਦʼਸ਼ੋ ਯਦ੍ ਦੇਵਪੂਜਕਾਨਾਂ ਮਧਯ੍(ੇਅ)ਿਪ

ਤੱਤੁਲਯ੍ੋ ਨ ਿਵਦਯ੍ਤੇ ਫਲਤੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮੇਕੋ ਜਨ ਿਵਮਾਤʼਗਮਨੰ ਕʼਰੁਤ ਇਿਤ ਵਾਰ੍ੱਤਾ ਸਰ੍ੱਵਤ ਵਯ੍ਾਪ੍ਤਾ|
Ⅱ ਤਥਾਚ ਯੂਯੰ ਦਰ੍ਪਧ੍ਮਾਤਾ ਆਧ੍ਬੇ, ਤਤ੍ ਕਰ੍ੰਮ ਯੇਨ ਕʼਤੰ ਸ ਯਥਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਨ੍ਮਧਯ੍ਾਦ੍ ਦੂਰੀਿ ਯਤੇ ਤਥਾ ਸ਼ੋਕੋ

ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਨ ਿ ਯਤੇ ਿਕਮ੍ ਏਤਤ੍?
Ⅲ ਅਿਵਦਯ੍ਮਾਨੇ ਮਦੀਯਸ਼ਰੀਰੇ ਮਮਾਤ੍ਮਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਨ੍ਮਧਯ੍ੇ ਿਵਦਯ੍ਤੇ ਅਤੋ(ਅ)ਹੰ ਿਵਦਯ੍ਮਾਨ ਇਵ

ਤਤ੍ਕਰ੍ੰਮਕਾਿਰਣੋ ਿਵਚਾਰੰ ਿਨਸ਼੍ਿਚਤਵਾਨ੍,
Ⅳ ਅਸ੍ਮਤ੍ਪਰ੍ਭੋ ਰਯ੍ੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਨਾਮ੍ਨਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਮਦੀਯਾਤ੍ਮਨਸ਼੍ਚ ਿਮਲਨੇ ਜਾਤੇ (ਅ)ਸ੍ਮਤ੍ਪਰ੍ਭੋ

ਰਯ੍ੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਸ਼ਕ੍ਤੇਃ ਸਾਹਾੱਯੇਨ
Ⅴ ਸ ਨਰਃ ਸ਼ਰੀਰਨਾਸ਼ਾਰ੍ਥਮਸ੍ਮਾਿਭਃ ਸ਼ਯਤਾਨ ਹਸ੍ਤੇ ਸਮਰ੍ਪਿਯਤਵਯ੍ਸ੍ਤਤੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਪਰ੍ਭੋ ਰਯ੍ੀਸ਼ੋ

ਰ੍ਿਦਵਸੇ ਤਸਯ੍ਾਤ੍ਮਾ ਰਕ੍ਸ਼਼ਾਂ ਗਨ੍ਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
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Ⅵ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਦਰ੍ਪੋ ਨ ਭਦਾਯ ਯੂਯੰ ਿਕਮੇਤੰਨ ਜਾਨੀਥ, ਯਥਾ, ਿਵਕਾਰਃ ਕʼਤ੍ਸ੍ਨਸ਼ਕ੍ਤੂਨਾਂ ਸਵ੍ਲ੍ਪਿਕਣੇਨ
ਜਾਯਤ|ੇ

Ⅶਯੂਯੰ ਯਤ੍ ਨਵੀਨਸ਼ਕ੍ਤੁਸਵ੍ਰੂਪਾ ਭਵੇਤ ਤਦਰ੍ਥੰ ਪੁਰਾਤਨੰ ਿਕਣਮ੍ ਅਵਮਾਰ੍ੱਜਤ ਯਤੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਿਕਣਸ਼ੂਨਯ੍ੈ
ਰ੍ਭਿਵਤਵਯ੍ੰ| ਅਪਰਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਿਨਸ੍ਤਾਰੋਤ੍ਸਵੀਯਮੇਸ਼਼ਸ਼ਾਵਕੋ ਯਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਃ ਸੋ(ਅ)ਸ੍ਮਦਰ੍ਥੰ ਬਲੀਕʼਤੋ
(ਅ)ਭਵਤ੍|

Ⅷ ਅਤਃ ਪੁਰਾਤਨਿਕਣੇਨਾਰ੍ਥਤੋ ਦੁਸ਼਼੍ਟਤਾਿਜਘਾਸਂਾਰੂਪੇਣ ਿਕਣੇਨ ਤੰਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸਾਰਲਯ੍ਸਤਯ੍ਤਰੂਪਯਾ
ਿਕਣਸ਼ੂਨਯ੍ਤਯਾਸ੍ਮਾਿਭਰੁਤ੍ਸਵਃ ਕਰ੍ੱਤਵਯ੍ਃ|

Ⅸ ਵਯ੍ਾਿਭਚਾਿਰਣਾਂ ਸੰਸਰ੍ਗੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ ਿਰਹਾਤਵਯ੍ ਇਿਤ ਮਯਾ ਪਤੇ ਿਲਿਖਤੰ|
Ⅹ ਿਕਨ੍ਤੈਿਹਕਲੋਕਾਨਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਯੇ ਵਯ੍ਿਭਚਾਿਰਣੋ ਲੋਿਭਨ ਉਪਦਾਿਵਣੋ ਦੇਵਪੂਜਕਾ ਵਾ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸੰਸਰ੍ਗਃ ਸਰ੍ੱਵਥਾ

ਿਵਹਾਤਵਯ੍ ਇਿਤ ਨਿਹ, ਿਵਹਾਤਵਯ੍ੇ ਸਿਤ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਜਗਤੋ ਿਨਰ੍ਗਨ੍ਤਵਯ੍ਮੇਵ|
Ⅺ ਿਕਨ੍ਤੁ ਭਾਤʼਤੇਨ ਿਵਖਯ੍ਾਤਃ ਕਸ਼੍ਿਚੱਜਨ ਯਿਦ ਵਯ੍ਿਭਚਾਰੀ ਲੋਭੀ ਦੇਵਪੂਜਕੋ ਿਨਨ੍ਦਕੋ ਮਦਯ੍ਪ ਉਪਦਾਵੀ

ਵਾ ਭਵੇਤ੍ ਤਿਰ ਤਾਦʼਸ਼ੇਨ ਮਾਨਵੇਨ ਸਹ ਭੋਜਨਪਾਨੇ(ਅ)ਿਪ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਨ ਕਰ੍ੱਤਵਯ੍ੇ ਇਤਯ੍ਧੁਨਾ ਮਯਾ ਿਲਿਖਤੰ|
Ⅻ ਸਮਾਜਬਿਹਃਸ੍ਿਥਤਾਨਾਂ ਲੋਕਾਨਾਂ ਿਵਚਾਰਕਰਣੇ ਮਮ ਕੋ(ਅ)ਿਧਕਾਰਃ? ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਦਨ੍ਤਰ੍ਗਤਾਨਾਂ

ਿਵਚਾਰਣੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਿਕੰ ਨ ਕਰ੍ੱਤਵਯ੍ੰ ਭਵੇਤ੍?
ⅩⅢਬਿਹਃਸ੍ਥਾਨਾਂ ਤੁ ਿਵਚਾਰ ਈਸ਼ਵ੍ਰੇਣ ਕਾਿਰਸ਼਼ਯ੍ਤੇ| ਅਤੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਸ ਪਾਤਕੀ ਸਵ੍ਮਧਯ੍ਾਦ੍ ਬਿਹਸ਼਼੍ਿ ਯਤਾ|ਂ

Ⅵ
Ⅰਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮੇਕਸਯ੍ ਜਨਸਯ੍ਾਪਰੇਣ ਸਹ ਿਵਵਾਦੇ ਜਾਤੇ ਸ ਪਿਵਤਲੋਕੈ ਿਰਚਾਰਮਕਾਰਯਨ੍ ਿਕਮ੍ਅਧਾਰ੍ੰਿਮਕਲੋਕੈ

ਿਰਚਾਰਿਯਤੁੰ ਪਰ੍ੋਤ੍ਸਹਤ?ੇ
Ⅱਜਗਤ(ੋਅ)ਿਪ ਿਵਚਾਰਣੰ ਪਿਵਤਲੋਕੈਃ ਕਾਿਰਸ਼਼ਯ੍ਤ ਏਤਦ੍ ਯੂਯੰ ਿਕੰ ਨ ਜਾਨੀਥ? ਅਤੋ ਜਗਦ੍ ਯਿਦ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ

ਿਰਚਾਰਿਯਤਵਯ੍ੰ ਤਿਰ ਕ੍ਸ਼਼ੁਦਤਮਿਵਚਾਰੇਸ਼਼ੁ ਯੂਯੰ ਿਕਮਸਮਰ੍ਥਾਃ?
Ⅲਦੂਤਾ ਅਪਯ੍ਸ੍ਮਾਿਭ ਿਰਚਾਰਿਯਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤ ਇਿਤ ਿਕੰ ਨ ਜਾਨੀਥ? ਅਤ ਐਿਹਕਿਵਸ਼਼ਯਾਃ ਿਕਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਨ

ਿਵਚਾਰਿਯਤਵਯ੍ਾ ਭਵੇਯੁਃ?
Ⅳ ਐਿਹਕਿਵਸ਼਼ਯਸਯ੍ ਿਵਚਾਰੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਕਰ੍ੱਤਵਯ੍ੇ ਯੇ ਲੋਕਾਃ ਸਿਮਤੌ ਕ੍ਸ਼਼ੁਦਤਮਾਸ੍ਤ ਏਵ ਿਨਯੁਜਯ੍ਨ੍ਤਾ|ਂ
Ⅴਅਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਤਪਿਯਤੁਿਮੱਛਨ੍ ਵਦਾਿਮ ਯʼਸ਼਼੍ਮਨ੍ਮਧਯ੍ੇ ਿਕਮੇਕੋ(ਅ)ਿਪ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਸ੍ਤਾਦʼਗ੍ ਬੁੱਿਧਮਾਨੰਿਹ ਯੋ

ਭਾਤʼਿਵਵਾਦਿਵਚਾਰਣੇ ਸਮਰ੍ਥਃ ਸਯ੍ਾਤ੍?
Ⅵ ਿਕਞ੍ਚੈਕੋ ਭਾਤਾ ਭਾਤਾਨਯ੍ੇਨ ਿਕਮਿਵਸ਼ਵ੍ਾਿਸਨਾਂ ਿਵਚਾਰਕਾਣਾਂ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਦ੍ ਿਵਵਦਤੇ? ਯਸ਼਼੍ਮਨ੍ਮਧਯ੍ੇ ਿਵਵਾਦਾ

ਿਵਦਯ੍ਨ੍ਤ ਏਤਦਿਪ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਦੋਸ਼਼ਃ|
Ⅶ ਯੂਯੰ ਕੁਤ(ੋਅ)ਨਯ੍ਾਯਸਹਨੰ ਕ੍ਸ਼਼ਿਤਸਹਨੰ ਵਾ ਸ਼ਰ੍ੇਯੋ ਨ ਮਨਯ੍ਧਵ੍?ੇ
Ⅷ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੂਯਮਿਪ ਭਾਤʼਨੇਵ ਪਰ੍ਤਯ੍ਨਯ੍ਾਯੰ ਕ੍ਸ਼਼ਿਤਞ੍ਚ ਕੁਰੁਥ ਿਕਮੇਤਤ੍?
Ⅸ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਰਾਜਯ੍ੇ(ਅ)ਨਯ੍ਾਯਕਾਿਰਣਾਂ ਲੋਕਾਨਾਮਿਧਕਾਰੋ ਨਾਸ੍ਤਯ੍ੇਤਦ੍ ਯੂਯੰ ਿਕੰ ਨ ਜਾਨੀਥ? ਮਾ

ਵਞ੍ਚਯ੍ਧਵ੍ੰ, ਯੇ ਵਯ੍ਿਭਚਾਿਰਣੋ ਦੇਵਾਰ੍ੱਿਚਨਃ ਪਾਰਦਾਿਰਕਾਃ ਸ੍ਤੀਵਦਾਚਾਿਰਣਃ ਪੁੰਮੈਥੁਨਕਾਿਰਣਸ੍ਤਸ੍ਕਰਾ
Ⅹ ਲੋਿਭਨ ਮਦਯ੍ਪਾ ਿਨਨ੍ਦਕਾ ਉਪਦਾਿਵਣੋ ਵਾ ਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਰਾਜਯ੍ਭਾਿਗਨ ਨ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ|
Ⅺਯੂਯਞ੍ਚੈਵੰਿਵਧਾ ਲੋਕਾ ਆਸ੍ਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪਰ੍ਭੋ ਰਯ੍ੀਸ਼ੋ ਰ੍ਨਾਮ੍ਨਾਸ੍ਮਦੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ਾਤ੍ਮਨਾ ਚ ਯੂਯੰ ਪਰ੍ਕ੍ਸ਼਼ਾਿਲਤਾਃ

ਪਾਿਵਤਾਃ ਸਪੁਣਯ੍ੀਕʼਤਾਸ਼੍ਚ|
Ⅻ ਮਦਰ੍ਥੰ ਸਰ੍ੱਵੰ ਦਵਯ੍ਮ੍ ਅਪਰ੍ਿਤਿਸ਼਼ੱਧੰ ਿਕਨ੍ਤੁ ਨ ਸਰ੍ੱਵੰ ਿਹਤਜਨਕੰ| ਮਦਰ੍ਥੰ ਸਰ੍ੱਵਮਪਰ੍ਿਤਿਸ਼਼ੱਧੰ ਤਥਾਪਯ੍ਹੰ

ਕਸਯ੍ਾਿਪ ਦਵਯ੍ਸਯ੍ ਵਸ਼ੀਕʼਤੋ ਨ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ|
ⅩⅢ ਉਦਰਾਯ ਭਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਾਿਣ ਭਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੇਭਯ੍ਸ਼੍ਚੋਦਰੰ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਭਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੋਦਰੇ ਈਸ਼ਵ੍ਰੇਣ ਨਾਸ਼ਿਯਸ਼਼ਯ੍ੇਤੇ; ਅਪਰੰ ਦੇਹੋ

ਨ ਵਯ੍ਿਭਚਾਰਾਯ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪਰ੍ਭਵੇ ਪਰ੍ਭੁਸ਼੍ਚ ਦੇਹਾਯ|
ⅩⅣ ਯਸ਼੍ਚੇਸ਼ਵ੍ਰਃ ਪਰ੍ਭੁਮੁੱਥਾਿਪਤਵਾਨ੍ ਸ ਸਵ੍ਸ਼ਕ੍ਤਯ੍ਾਸ੍ਮਾਨਪਯ੍ੁੱਥਾਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
ⅩⅤ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਯਾਿਨ ਸ਼ਰੀਰਾਿਣ ਤਾਿਨ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ਾਙ੍ਗਾਨੀਿਤ ਿਕੰ ਯੂਯੰ ਨ ਜਾਨੀਥ? ਅਤਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍

ਯਾਨਯ੍ਙ੍ਗਾਿਨ ਤਾਿਨ ਮਯਾਪਹʼਤਯ੍ ਵੇਸ਼ਯ੍ਾਯਾ ਅਙ੍ਗਾਿਨ ਿਕੰ ਕਾਿਰਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤ?ੇ ਤੰਨ ਭਵਤੁ|
ⅩⅥ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਵੇਸ਼ਯ੍ਾਯਾਮ੍ ਆਸਜਯ੍ਤੇ ਸ ਤਯਾ ਸਹੈਕਦੇਹੋ ਭਵਿਤ ਿਕੰ ਯੂਯਮੇਤੰਨ ਜਾਨੀਥ? ਯਤੋ

ਿਲਿਖਤਮਾਸ੍ਤ,ੇ ਯਥਾ, ਤੌ ਦੌ ਜਨਾਵੇਕਾਙ੍ਗੌ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਤਃ|
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ⅩⅦ ਮਾਨਵਾ ਯਾਨਯ੍ਨਯ੍ਾਿਨ ਕਲੁਸ਼਼ਾਿਣ ਕੁਰ੍ੱਵਤੇ ਤਾਿਨ ਵਪੁ ਰ੍ਨ ਸਮਾਿਵਸ਼ਨ੍ਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਵਯ੍ਿਭਚਾਿਰਣਾ
ਸਵ੍ਿਵਗਰ੍ਹਸਯ੍ ਿਵਰੁੱਧੰ ਕਲ੍ਮਸ਼਼ੰ ਿ ਯਤੇ|

ⅩⅧ ਮਾਨਵਾ ਯਾਨਯ੍ਨਯ੍ਾਿਨ ਕਲੁਸ਼਼ਾਿਣ ਕੁਰ੍ੱਵਤੇ ਤਾਿਨ ਵਪੁ ਰ੍ਨ ਸਮਾਿਵਸ਼ਨ੍ਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਵਯ੍ਿਭਚਾਿਰਣਾ
ਸਵ੍ਿਵਗਰ੍ਹਸਯ੍ ਿਵਰੁੱਧੰ ਕਲ੍ਮਸ਼਼ੰ ਿ ਯਤੇ|

ⅩⅨ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਯਾਿਨ ਵਪੂੰਿਸ ਤਾਿਨ ਯੁਸ਼਼੍ਮਦਨ੍ਤਃਸ੍ਿਥਤਸਯ੍ੇਸ਼ਵ੍ਰਾੱਲਬ੍ਧਸਯ੍ ਪਿਵਤਸਯ੍ਾਤ੍ਮਨ ਮਨ੍ਿਦਰਾਿਣ
ਯੂਯਞ੍ਚ ਸਵ੍ੇਸ਼਼ਾਂ ਸਵ੍ਾਿਮਨ ਨਾਧਵ੍ੇ ਿਕਮੇਤਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਨ ਜ੍ਞਾਯਤੇ?

ⅩⅩ ਯੂਯੰ ਮੂਲਯ੍ੇਨ ੀਤਾ ਅਤੋ ਵਪੁਰ੍ਮਨਭਯ੍ਾਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਪੂਜਯ੍ਤਾਂ ਯਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰ ਏਵ ਤਯੋਃ ਸਵ੍ਾਮੀ|

Ⅶ
Ⅰ ਅਪਰਞ੍ਚ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਮਾਂ ਪਰ੍ਿਤ ਯਤ੍ ਪਤਮਲੇਿਖ ਤਸਯ੍ੋੱਤਰਮੇਤਤ੍, ਯੋਿਸ਼਼ਤ(ੋਅ)ਸ੍ਪਰ੍ਸ਼ਨੰ ਮਨੁਜਸਯ੍ ਵਰ;ੰ
Ⅱ ਿਕਨ੍ਤੁ ਵਯ੍ਿਭਚਾਰਭਯਾਦ੍ ਏਕੈਕਸਯ੍ ਪੁੰਸਃ ਸਵ੍ਕੀਯਭਾਰ੍ੱਯਾ ਭਵਤੁ ਤਦਦ੍ ਏਕੈਕਸਯ੍ਾ ਯੋਿਸ਼਼ਤੋ (ਅ)ਿਪ

ਸਵ੍ਕੀਯਭਰ੍ੱਤਾ ਭਵਤੁ|
Ⅲ ਭਾਰ੍ੱਯਾਯੈ ਭਰ੍ਤਾ ਯਦਯ੍ਦ੍ ਿਵਤਰਣੀਯੰ ਤਦ੍ ਿਵਤੀਰ੍ੱਯਤਾਂ ਤਦਦ੍ ਭਰ੍ਤੇ(ਅ)ਿਪ ਭਾਰ੍ੱਯਯਾ ਿਵਤਰਣੀਯੰ

ਿਵਤੀਰ੍ੱਯਤਾ|ਂ
Ⅳ ਭਾਰ੍ੱਯਾਯਾਃ ਸਵ੍ਦੇਹੇ ਸਵ੍ਤੰ ਨਾਸ੍ਿਤ ਭਰ੍ੱਤੁਰੇਵ, ਤਦਦ੍ ਭਰ੍ੱਤੁਰਿਪ ਸਵ੍ਦੇਹੇ ਸਵ੍ਤੰ ਨਾਸ੍ਿਤ ਭਾਰ੍ੱਯਾਯਾ ਏਵ|
Ⅴ ਉਪੋਸ਼਼ਣਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਯੋਃ ਸੇਵਨਾਰ੍ਥਮ੍ ਏਕਮਨ੍ਤਣਾਨਾਂ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਿਕਯਤ੍ਕਾਲੰ ਯਾਵਦ੍ ਯਾ ਪʼਥਕ੍ਸ੍ਿਥਿਤ

ਰ੍ਭਵਿਤ ਤਦਨਯ੍ੋ ਿਵੱਛੇਦੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਨ੍ਮਧਯ੍ੇ ਨ ਭਵਤੁ, ਤਤਃ ਪਰਮ੍ ਇਨ੍ਿਦਯਾਣਾਮ੍ ਅਧੈਰ੍ੱਯਾਤ੍ ਸ਼ਯਤਾਨ੍ ਯਦ੍
ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪਰੀਕ੍ਸ਼਼ਾਂ ਨ ਨਯੇਤ੍ ਤਦਰ੍ਥੰ ਪੁਨਰੇਕਤ ਿਮਲਤ|

Ⅵ ਏਤਦ੍ ਆਦੇਸ਼ਤੋ ਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤਨੁਜ੍ਞਾਤ ਏਵ ਮਯਾ ਕਥਯ੍ਤੇ,
Ⅶਯਤੋ ਮਮਾਵਸ੍ਥੇਵ ਸਰ੍ੱਵਮਾਨਵਾਨਾਮਵਸ੍ਥਾ ਭਵਿਤਿਤ ਮਮ ਵਾਞ੍ਛਾ ਿਕਨ੍ਤੀਸ਼ਵ੍ਰਾਦ੍ ਏਕੇਨੈਕੋ ਵਰ(ੋਅ)ਨਯ੍ੇਨ

ਚਾਨਯ੍ੋ ਵਰ ਇੱਥਮੇਕੈਕੇਨ ਸਵ੍ਕੀਯਵਰੋ ਲਬ੍ਧਃ|
Ⅷ ਅਪਰਮ੍ ਅਕʼਤਿਵਵਾਹਾਨ੍ ਿਵਧਵਾਸ਼੍ਚ ਪਰ੍ਿਤ ਮਮੈਤੰਿਨਵੇਦਨੰ ਮਮੇਵ ਤੇਸ਼਼ਾਮਵਸ੍ਿਥਿਤ ਰ੍ਭਦਾ;
Ⅸ ਿਕਞ੍ਚ ਯਿਦ ਤੈਿਰਨ੍ਿਦਯਾਿਣ ਿਨਯਨ੍ਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕਯ੍ਨ੍ਤੇ ਤਿਰ ਿਵਵਾਹਃ ਿ ਯਤਾਂ ਯਤਃ ਕਾਮਦਹਨਾਦ੍ ਵਯ੍ੂਢਤੰ

ਭਦੰ|
Ⅹ ਯੇ ਚ ਕʼਤਿਵਵਾਹਾਸ੍ਤੇ ਮਯਾ ਨਿਹ ਪਰ੍ਭੁਨੈਵੈਤਦ੍ ਆਜ੍ਞਾਪਯ੍ਨ੍ਤੇ|
Ⅺ ਭਾਰ੍ੱਯਾ ਭਰ੍ੱਤʼਤਃ ਪʼਥਕ੍ ਨ ਭਵਤੁ| ਯਿਦ ਵਾ ਪʼਥਗ੍ਭੂਤਾ ਸਯ੍ਾਤ੍ ਤਿਰ ਿਨਿਰਵਾਹਾ ਿਤਸ਼਼੍ਠਤੁ ਸਵ੍ੀਯਪਿਤਨਾ

ਵਾ ਸਨ੍ਦਧਾਤੁ ਭਰ੍ੱਤਾਿਪ ਭਾਰ੍ੱਯਾਂ ਨ ਤਯ੍ਜਤੁ|
Ⅻ ਇਤਰਾਨ੍ ਜਨਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਪਰ੍ਭੁ ਰ੍ਨ ਬਰ੍ਵੀਿਤ ਿਕਨ੍ਤਹੰ ਬਰ੍ਵੀਿਮ; ਕਸਯ੍ਿਚਦ੍ ਭਾਤੁਰਯ੍ੋਿਸ਼਼ਦ੍ ਅਿਵਸ਼ਵ੍ਾਿਸਨੀ

ਸਤਯ੍ਿਪ ਯਿਦ ਤੇਨ ਸਹਵਾਸੇ ਤੁਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਤਿਰ ਸਾ ਤੇਨ ਨ ਤਯ੍ਜਯ੍ਤਾ|ਂ
ⅩⅢ ਤਦਤ੍ ਕਸਯ੍ਾਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਯੋਿਸ਼਼ਤਃ ਪਿਤਰਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੀ ਸੰਨਿਪ ਯਿਦ ਤਯਾ ਸਹਵਾਸੇ ਤੁਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਤਿਰ ਸ ਤਯਾ ਨ

ਤਯ੍ਜਯ੍ਤਾ|ਂ
ⅩⅣਯਤੋ(ਅ)ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੀ ਭਰ੍ੱਤਾ ਭਾਰ੍ੱਯਯਾ ਪਿਵਤੀਭੂਤਃ, ਤਦਦਿਵਸ਼ਵ੍ਾਿਸਨੀ ਭਾਰ੍ੱਯਾ ਭਰ੍ਤਾ ਪਿਵਤੀਭੂਤਾ; ਨਚੇਦ੍

ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮਪਤਯ੍ਾਨਯ੍ਸ਼ੁਚੀਨਯ੍ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ ਿਕਨ੍ਤਧੁਨਾ ਤਾਿਨ ਪਿਵਤਾਿਣ ਸਨ੍ਿਤ|
ⅩⅤ ਅਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੀ ਜਨ ਯਿਦ ਵਾ ਪʼਥਗ੍ ਭਵਿਤ ਤਿਰ ਪʼਥਗ੍ ਭਵਤੁ; ਏਤੇਨ ਭਾਤਾ ਭਿਗਨੀ ਵਾ ਨ ਿਨਬਧਯ੍ਤੇ

ਤਥਾਿਪ ਵਯਮੀਸ਼ਵ੍ਰੇਣ ਸ਼ਾਨ੍ਤਯੇ ਸਮਾਹੂਤਾਃ|
ⅩⅥ ਹੇ ਨਾਿਰ ਤਵ ਭਰ੍ੱਤੁਃ ਪਿਰਤਾਣੰ ਤੱਤੋ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਨ ਵੇਿਤ ਤਯਾ ਿਕੰ ਜ੍ਞਾਯਤੇ? ਹੇ ਨਰ ਤਵ ਜਾਯਾਯਾਃ

ਪਿਰਤਾਣੰ ਤੱਤੇ◌ा ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਨ ਵੇਿਤ ਤਯਾ ਿਕੰ ਜ੍ਞਾਯਤੇ?
ⅩⅦ ਏਕੈਕੋ ਜਨਃ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰਾੱਲਬ੍ਧੰ ਯਦ੍ ਭਜਤੇ ਯਸਯ੍ਾਞ੍ਚਾਵਸ੍ਥਾਯਾਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੇਣਾਹਾਿਯ

ਤਦਨੁਸਾਰੇਣੈਵਾਚਰਤੁ ਤਦਹੰ ਸਰ੍ੱਵਸਮਾਜਸ੍ਥਾਨ੍ ਆਿਦਸ਼ਾਿਮ|
ⅩⅧ ਿਛੰਨਤਗ੍ ਭʼਤਾ ਯਆਹੂਤਃ ਸ ਪਰ੍ਕʼਸ਼਼੍ਟਤਕ੍ ਨ ਭਵਤੁ, ਤਦਦ੍ ਅਿਛੰਨਤਗ੍ ਭੂਤਾ ਯਆਹੂਤਃ ਸ ਿਛੰਨਤਕ੍

ਨ ਭਵਤੁ|
ⅩⅨ ਤਕ੍ਛੇਦਃ ਸਾਰੋ ਨਿਹ ਤਦਦਤਕ੍ਛੇਦੋ(ਅ)ਿਪ ਸਾਰੋ ਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ਾਜ੍ਞਾਨਾਂ ਪਾਲਨਮੇਵ|
ⅩⅩ ਯੋ ਜਨ ਯਸਯ੍ਾਮਵਸ੍ਥਾਯਾਮਾਹਾਿਯ ਸ ਤਸਯ੍ਾਮੇਵਾਵਿਤਸ਼਼੍ਠਤਾ|ਂ



1 Corinthians Ⅶ:ⅩⅪ 218 1 Corinthians Ⅷ:Ⅳ

ⅩⅪਦਾਸਃ ਸਨ੍ ਤੰ ਿਕਮਾਹੂਤ(ੋਅ)ਿਸ? ਤਨ੍ਮਾ ਿਚਨ੍ਤਯ, ਤਥਾਚ ਯਿਦ ਸਵ੍ਤਨ੍ਤੋ ਭਿਵਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨੁਯਾਸ੍ਤਿਰ ਤਦੇਵ
ਵʼਣੁ|

ⅩⅫ ਯਤਃ ਪਰ੍ਭੁਨਾਹੂਤੋ ਯੋ ਦਾਸਃ ਸ ਪਰ੍ਭੋ ਰ੍ਮੋਿਚਤਜਨਃ| ਤਦਦ੍ ਤੇਨਾਹੂਤਃ ਸਵ੍ਤਨ੍ਤੋ ਜਨ(ਅ)ਿਪ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍
ਦਾਸ ਏਵ|

ⅩⅩⅢ ਯੂਯੰ ਮੂਲਯ੍ੇਨ ੀਤਾ ਅਤੋ ਹੇਤੋ ਰ੍ਮਾਨਵਾਨਾਂ ਦਾਸਾ ਮਾ ਭਵਤ|
ⅩⅩⅣ ਹੇ ਭਾਤਰੋ ਯਸਯ੍ਾਮਵਸ੍ਥਾਯਾਂ ਯਸਯ੍ਾਹਾਨਮਭਵਤ੍ ਤਯਾ ਸ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ ਿਤਸ਼਼੍ਠਤੁ|
ⅩⅩⅤ ਅਪਰਮ੍ ਅਕʼਤਿਵਵਾਹਾਨ੍ ਜਨਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਪਰ੍ਭੋਃ ਕੋ(ਅ)ਪਯ੍ਾਦੇਸ਼ੋ ਮਯਾ ਨ ਲਬ੍ਧਃ ਿਕਨ੍ਤੁ

ਪਰ੍ਭੋਰਨੁਕਮ੍ਪਯਾ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਯ੍ੋ ਭੂਤ(ੋਅ)ਹੰ ਯਦ੍ ਭਦੰ ਮਨਯ੍ੇ ਤਦ੍ ਵਦਾਿਮ|
ⅩⅩⅥ ਵਰ੍ੱਤਮਾਨਾਤ੍ ਕ੍ਲੇਸ਼ਸਮਯਾਤ੍ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਸਯ੍ਾਨੂਢਤੰ ਭਦਿਮਿਤ ਮਯਾ ਬੁਧਯ੍ਤੇ|
ⅩⅩⅦ ਤੰ ਿਕੰ ਯੋਿਸ਼਼ਿਤ ਿਨਬੱਧ(ੋਅ)ਿਸ ਤਿਰ ਮੋਚਨੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤੁੰ ਮਾ ਯਤਸਵ੍| ਿਕੰ ਵਾ ਯੋਿਸ਼਼ਤੋ ਮੁਕ੍ਤ(ੋਅ)ਿਸ? ਤਿਰ

ਜਾਯਾਂ ਮਾ ਗਵੇਸ਼਼ਯ|
ⅩⅩⅧ ਿਵਵਾਹੰ ਕੁਰ੍ੱਵਤਾ ਤਯਾ ਿਕਮਿਪ ਨਾਪਾਰਾਧਯ੍ਤੇ ਤਦਦ੍ ਵਯ੍ੂਹਯ੍ਮਾਨਯਾ ਯੁਵਤਯ੍ਾਿਪ ਿਕਮਿਪ

ਨਾਪਰਾਧਯ੍ਤੇ ਤਥਾਚ ਤਾਦʼਸ਼ੌ ਦੌ ਜਨੌ ਸ਼ਾਰੀਿਰਕੰ ਕ੍ਲੇਸ਼ੰ ਲਪ੍ਸਯ੍ੇਤੇ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਮਮ ਕਰੁਣਾ ਿਵਦਯ੍ਤੇ|
ⅩⅩⅨ ਹੇ ਭਾਤਰੋ(ਅ)ਹਿਮਦੰ ਬਰ੍ਵੀਿਮ, ਇਤਃ ਪਰੰ ਸਮਯ(ੋਅ)ਤੀਵ ਸੰਕ੍ਿਸ਼਼ਪ੍ਤਃ,
ⅩⅩⅩ ਅਤਃ ਕʼਤਦਾਰੈਰਕʼਤਦਾਰੈਿਰਵ ਰੁਦਦ੍ਿਭਸ਼੍ਚਾਰੁਦਦ੍ਿਭਿਰਵ ਸਾਨਨ੍ਦੈਸ਼੍ਚ ਿਨਰਾਨਨ੍ਦੈਿਰਵ
ੇਤʼਿਭਸ਼੍ਚਾਭਾਿਗਿਭਿਰਵਾਚਿਰਤਵਯ੍ੰ

ⅩⅩⅪ ਯੇ ਚ ਸੰਸਾਰੇ ਚਰਨ੍ਿਤ ਤੈ ਰ੍ਨਾਿਤਚਿਰਤਵਯ੍ੰ ਯਤ ਇਹਲੇ◌ाਕਸਯ੍ ਕੌਤੁਕੋ ਿਵਚਲਿਤ|
ⅩⅩⅫ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੂਯੰ ਯੰਿਨਸ਼੍ਿਚਨ੍ਤਾ ਭਵੇਤੇਿਤ ਮਮ ਵਾਞ੍ਛਾ| ਅਕʼਤਿਵਵਾਹੋ ਜਨ ਯਥਾ ਪਰ੍ਭੰੁ ਪਿਰਤੋਸ਼਼ਯੇਤ੍ ਤਥਾ

ਪਰ੍ਭੰੁ ਿਚਨ੍ਤਯਿਤ,
ⅩⅩⅩⅢ ਿਕਨ੍ਤੁ ਕʼਤਿਵਵਾਹੋ ਜਨ ਯਥਾ ਭਾਰ੍ੱਯਾਂ ਪਿਰਤੋਸ਼਼ਯੇਤ੍ ਤਥਾ ਸੰਸਾਰੰ ਿਚਨ੍ਤਯਿਤ|
ⅩⅩⅩⅣ ਤਦਦ੍ ਊਢਯੋਿਸ਼਼ਤੋ (ਅ)ਨੂਢਾ ਿਵਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਤੇ| ਯਾਨੂਢਾ ਸਾ ਯਥਾ ਕਾਯਮਨਸੋਃ ਪਿਵਤਾ ਭਵੇਤ੍ ਤਥਾ ਪਰ੍ਭੰੁ

ਿਚਨ੍ਤਯਿਤ ਯਾ ਚੋਢਾ ਸਾ ਯਥਾ ਭਰ੍ੱਤਾਰੰ ਪਿਰਤੋਸ਼਼ਯੇਤ੍ ਤਥਾ ਸੰਸਾਰੰ ਿਚਨ੍ਤਯਿਤ|
ⅩⅩⅩⅤਅਹੰ ਯਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਮʼਗਬਨ੍ਿਧਨਯ੍ਾ ਪਿਰਕ੍ਿਸ਼਼ਪੇਯੰ ਤਦਰ੍ਥੰ ਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੂਯੰ ਯਦਿਨਨ੍ਿਦਤਾ ਭੂਤਾ

ਪਰ੍ਭੋਃ ਸੇਵਨੇ(ਅ)ਬਾਧਮ੍ ਆਸਕ੍ਤਾ ਭਵੇਤ ਤਦਰ੍ਥਮੇਤਾਿਨ ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਿਹਤਾਯ ਮਯਾ ਕਥਯ੍ਨ੍ਤੇ|
ⅩⅩⅩⅥ ਕਸਯ੍ਿਚਤ੍ ਕਨਯ੍ਾਯਾਂ ਯੌਵਨਪਰ੍ਾਪ੍ਤਾਯਾਂ ਯਿਦ ਸ ਤਸਯ੍ਾ ਅਨੂਢਤੰ ਿਨਨ੍ਦਨੀਯੰ ਿਵਵਾਹਸ਼੍ਚ

ਸਾਧਿਯਤਵਯ੍ ਇਿਤ ਮਨਯ੍ਤੇ ਤਿਰ ਯਥਾਿਭਲਾਸ਼਼ੰ ਕਰੋਤੁ, ਏਤੇਨ ਿਕਮਿਪ ਨਾਪਰਾਤ੍ਸਯ੍ਿਤ ਿਵਵਾਹਃ ਿ ਯਤਾ|ਂ
ⅩⅩⅩⅦ ਿਕਨ੍ਤੁ ਦੁਃਖੇਨਾਕ੍ਿਲਸ਼਼੍ਟਃ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਿਪਤਾ ਯਿਦ ਸ੍ਿਥਰਮਨਗਤਃ ਸਵ੍ਮਨ(ਅ)ਿਭਲਾਸ਼਼ਸਾਧਨੇ

ਸਮਰ੍ਥਸ਼੍ਚ ਸਯ੍ਾਤ੍ ਮਮ ਕਨਯ੍ਾ ਮਯਾ ਰਕ੍ਿਸ਼਼ਤਵਯ੍ੇਿਤ ਮਨਿਸ ਿਨਸ਼੍ਿਚਨਿਤ ਚ ਤਿਰ ਸ ਭਦੰ ਕਰ੍ੰਮ ਕਰੋਿਤ|
ⅩⅩⅩⅧ ਅਤੋ ਯੋ ਿਵਵਾਹੰ ਕਰੋਿਤ ਸ ਭਦੰ ਕਰ੍ੰਮ ਕਰੋਿਤ ਯਸ਼੍ਚ ਿਵਵਾਹੰ ਨ ਕਰੋਿਤ ਸ ਭਦਤਰੰ ਕਰ੍ੰਮ ਕਰੋਿਤ|
ⅩⅩⅩⅨਯਾਵਤ੍ਕਾਲੰ ਪਿਤ ਰ੍ਜੀਵਿਤ ਤਾਵਦ੍ ਭਾਰ੍ੱਯਾ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਯਾ ਿਨਬੱਧਾ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪਤਯ੍ੌ ਮਹਾਿਨਦਾਂ

ਗਤੇ ਸਾ ਮੁਕ੍ਤੀਭੂਯ ਯਮਿਭਲਸ਼਼ਿਤ ਤੇਨ ਸਹ ਤਸਯ੍ਾ ਿਵਵਾਹੋ ਭਿਵਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ, ਿਕਨ੍ਤੇਤਤ੍ ਕੇਵਲੰ ਪਰ੍ਭੁਭਕ੍ਤਾਨਾਂ
ਮਧਯ੍ੇ|

ⅩⅬ ਤਥਾਚ ਸਾ ਯਿਦ ਿਨਸ਼਼੍ਪਿਤਕਾ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਤਿਰ ਤਸਯ੍ਾਃ ਕ੍ਸ਼਼ੇਮੰ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਤੀਿਤ ਮਮ ਭਾਵਃ| ਅਪਰਮ੍
ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ਾਤ੍ਮਾ ਮਮਾਪਯ੍ਨ੍ਤ ਿਰਦਯ੍ਤ ਇਿਤ ਮਯਾ ਬੁਧਯ੍ਤੇ|

Ⅷ
Ⅰ ਦੇਵਪਰ੍ਸਾਦੇ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਜ੍ਞਾਨਮਾਸ੍ਤੇ ਤਦਯੰ ਿਵਦ੍ਮਃ| ਤਥਾਿਪ ਜ੍ਞਾਨੰ ਗਰ੍ੱਵੰ ਜਨਯਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ

ਪਰ੍ੇਮਤੋ ਿਨਸ਼਼੍ਠਾ ਜਾਯਤ|ੇ
Ⅱ ਅਤਃ ਕਸ਼੍ਚਨ ਯਿਦ ਮਨਯ੍ਤੇ ਮਮ ਜ੍ਞਾਨਮਾਸ੍ਤ ਇਿਤ ਤਿਰ ਤੇਨ ਯਾਦʼਸ਼ੰ ਜ੍ਞਾਨੰ ਚੇਸ਼਼੍ਿਟਤਵਯ੍ੰ ਤਾਦʼਸ਼ੰ

ਿਕਮਿਪ ਜ੍ਞਾਨਮਦਯ੍ਾਿਪ ਨ ਲਬ੍ਧੰ|
Ⅲ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯ ਈਸ਼ਵ੍ਰੇ ਪਰ੍ੀਯਤੇ ਸ ਈਸ਼ਵ੍ਰੇਣਾਿਪ ਜ੍ਞਾਯਤੇ|
Ⅳ ਦੇਵਤਾਬਿਲਪਰ੍ਸਾਦਭਕ੍ਸ਼਼ਣੇ ਵਯਿਮਦੰ ਿਵਦ੍ਮੋ ਯਤ੍ ਜਗਨ੍ਮਧਯ੍ੇ ਕੋ(ਅ)ਿਪ ਦੇਵੋ ਨ ਿਵਦਯ੍ਤੇ, ਏਕਸ਼੍ਚੇਸ਼ਵ੍ਰੋ

ਿਦਤੀਯੋ ਨਾਸ੍ਤੀਿਤ|
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Ⅴਸਵ੍ਰ੍ਗੇ ਪʼਿਥਵਯ੍ਾਂ ਵਾ ਯਦਯ੍ਿਪ ਕੇਸ਼਼ੁਿਚਦ੍ਈਸ਼ਵ੍ਰ ਇਿਤ ਨਾਮਾਰੋਪਯ੍ਤੇ ਤਾਦʼਸ਼ਾਸ਼੍ਚ ਬਹਵਈਸ਼ਵ੍ਰਾ ਬਹਵਸ਼੍ਚ
ਪਰ੍ਭਵੋ ਿਵਦਯ੍ਨ੍ਤੇ

Ⅵ ਤਥਾਪਯ੍ਸ੍ਮਾਕਮਿਦਤੀਯ ਈਸ਼ਵ੍ਰਃ ਸ ਿਪਤਾ ਯਸ੍ਮਾਤ੍ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਯਦਰ੍ਥਞ੍ਚਾਸ੍ਮਾਕੰ ਸʼਸ਼਼੍ਿਟ ਰ੍ਜਾਤਾ,
ਅਸ੍ਮਾਕਞ੍ਚਾਿਦਤੀਯਃ ਪਰ੍ਭੁਃ ਸ ਯੀਸ਼ੁਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੋ ਯੇਨ ਸਰ੍ੱਵਵਸ੍ਤੂਨਾਂ ਯੇਨਾਸ੍ਮਾਕਮਿਪ ਸʼਸ਼਼੍ਿਟਃ ਕʼਤਾ|

Ⅶਅਿਧਕਨ੍ਤੁ ਜ੍ਞਾਨੰ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਨਾਸ੍ਿਤ ਯਤਃ ਕੇਿਚਦਦਯ੍ਾਿਪ ਦੇਵਤਾਂ ਸੰਮਨਯ੍ ਦੇਵਪਰ੍ਸਾਦਿਮਵ ਤਦ੍ ਭਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ
ਭੁਞ੍ਜਤੇ ਤੇਨ ਦੁਰ੍ੱਬਲਤਯਾ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸਵ੍ਾਨ੍ਤਾਿਨ ਮਲੀਮਸਾਿਨ ਭਵਨ੍ਿਤ|

Ⅷ ਿਕਨ੍ਤੁ ਭਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਦਵਯ੍ਾਦ੍ ਵਯਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੇਣ ਗਰ੍ਾਹਯ੍ਾ ਭਵਾਮਸ੍ਤੰਨਿਹ ਯਤੋ ਭੁਙ੍ਕ੍ਤਾ ਵਯਮੁਤ੍ਕʼਸ਼਼੍ਟਾ ਨ
ਭਵਾਮਸ੍ਤਦਦਭੁਙ੍ਕ੍ਤਾਪਯ੍ਪਕʼਸ਼਼੍ਟਾ ਨ ਭਵਾਮਃ|

Ⅸ ਅਤੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਯਾ ਕ੍ਸ਼਼ਮਤਾ ਸਾ ਦੁਰ੍ੱਬਲਾਨਾਮ੍ ਉਨ੍ਮਾਥਸਵ੍ਰੂਪਾ ਯੰਨ ਭਵੇਤ੍ ਤਦਰ੍ਥੰ ਸਾਵਧਾਨਾ ਭਵਤ|
Ⅹ ਯਤੋ ਜ੍ਞਾਨਿਵਿਸ਼ਸ਼਼੍ਟਸ੍ਤੰ ਯਿਦ ਦੇਵਾਲਯੇ ਉਪਿਵਸ਼਼੍ਟਃ ਕੇਨਾਿਪ ਦʼਸ਼ਯ੍ਸੇ ਤਿਰ ਤਸਯ੍ ਦੁਰ੍ੱਬਲਸਯ੍ ਮਨਿਸ

ਿਕੰ ਪਰ੍ਸਾਦਭਕ੍ਸ਼਼ਣ ਉਤ੍ਸਾਹੋ ਨ ਜਿਨਸ਼਼ਯ੍ਤ?ੇ
Ⅺ ਤਥਾ ਸਿਤ ਯਸਯ੍ ਕʼਤੇ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੋ ਮਮਾਰ ਤਵ ਸ ਦੁਰ੍ੱਬਲੋ ਭਾਤਾ ਤਵ ਜ੍ਞਾਨਾਤ੍ ਿਕੰ ਨ ਿਵਨੰਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਿਤ?
Ⅻਇਤਯ੍ਨੇਨ ਪਰ੍ਕਾਰੇਣ ਭਾਤʼਣਾਂ ਿਵਰੁੱਧਮ੍ਅਪਰਾਧਯ੍ਦ੍ਿਭਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਦੁਰ੍ੱਬਲਾਿਨ ਮਨਾਿਂਸ ਵਯ੍ਾਘਾਤਯਦ੍ਿਭਸ਼੍ਚ

ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਵੈਪਰੀਤਯ੍ੇਨਾਪਰਾਧਯ੍ਤ|ੇ
ⅩⅢਅਤੋ ਹੇਤੋਃ ਿਪਿਸ਼ਤਾਸ਼ਨੰ ਯਿਦ ਮਮ ਭਾਤੁ ਿਰਘ੍ਨਸਵ੍ਰੂਪੰ ਭਵੇਤ੍ ਤਰਯ੍ਹੰ ਯਤ੍ ਸਵ੍ਭਾਤੁ ਿਰਘ੍ਨਜਨਕੋ ਨ ਭਵੇਯੰ

ਤਦਰ੍ਥੰ ਯਾਵੱਜੀਵਨੰ ਿਪਿਸ਼ਤੰ ਨ ਭੋਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੇ|

Ⅸ
Ⅰ ਅਹੰ ਿਕਮ੍ ਏਕਃ ਪਰ੍ੇਿਰਤੋ ਨਾਸ੍ਿਮ? ਿਕਮਹੰ ਸਵ੍ਤਨ੍ਤੋ ਨਾਸ੍ਿਮ? ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪਰ੍ਭੁ ਰਯ੍ੀਸ਼ੁਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਃ ਿਕੰ ਮਯਾ

ਨਾਦਰ੍ਿਸ਼? ਯੂਯਮਿਪ ਿਕੰ ਪਰ੍ਭੁਨਾ ਮਦੀਯਸ਼ਰ੍ਮਫਲਸਵ੍ਰੂਪਾ ਨ ਭਵਥ?
Ⅱਅਨਯ੍ਲੋਕਾਨਾਂ ਕʼਤੇ ਯਦਯ੍ਪਯ੍ਹੰ ਪਰ੍ੇਿਰਤੋ ਨ ਭਵੇਯੰ ਤਥਾਚ ਯੁਸ਼਼੍ਮਤ੍ਕʼਤੇ ਪਰ੍ੇਿਰਤ(ੋਅ)ਸ੍ਿਮ ਯਤਃ ਪਰ੍ਭੁਨਾ ਮਮ

ਪਰ੍ੇਿਰਤਤਪਦਸਯ੍ ਮੁਦਾਸਵ੍ਰੂਪਾ ਯੂਯਮੇਵਾਧਵ੍|ੇ
Ⅲ ਯੇ ਲੋਕਾ ਮਿਯ ਦੋਸ਼਼ਮਾਰੋਪਯਨ੍ਿਤ ਤਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਮਮ ਪਰ੍ਤਯ੍ੁੱਤਰਮੇਤਤ੍|
Ⅳ ਭੋਜਨਪਾਨਯੋਃ ਿਕਮਸ੍ਮਾਕੰ ਕ੍ਸ਼਼ਮਤਾ ਨਾਸ੍ਿਤ?
Ⅴ ਅਨਯ੍ੇ ਪਰ੍ੇਿਰਤਾਃ ਪਰ੍ਭੋ ਰ੍ਭਾਤਰੌ ਕੈਫਾਸ਼੍ਚ ਯਤ੍ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਿਤ ਤਦਤ੍ ਕਾਞ੍ਿਚਤ੍ ਧਰ੍ੰਮਭਿਗਨੀਂ ਵਯ੍ੂਹਯ੍ ਤਯਾ

ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਪਰ੍ੱਯਿਟਤੁੰ ਵਯੰ ਿਕੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨੁਮਃ?
Ⅵ ਸਾਸਂਾਿਰਕਸ਼ਰ੍ਮਸਯ੍ ਪਿਰਤਯ੍ਾਗਾਤ੍ ਿਕੰ ਕੇਵਲਮਹੰ ਬਰ੍ਣੱਬਾਸ਼੍ਚ ਿਨਵਾਿਰਤ?ੌ
Ⅶ ਿਨਜਧਨਵਯ੍ਯੇਨ ਕਃ ਸੰਗਰ੍ਾਮੰ ਕਰੋਿਤ? ਕੋ ਵਾ ਦਾਕ੍ਸ਼਼ਾਕ੍ਸ਼਼ੇਤੰ ਕʼਤਾ ਤਤ੍ਫਲਾਿਨ ਨ ਭੁਙ੍ਕ੍ਤੇ? ਕੋ ਵਾ ਪਸ਼ੁਵਜੰ

ਪਾਲਯਨ੍ ਤਤ੍ਪਯੋ ਨ ਿਪਵਿਤ?
Ⅷ ਿਕਮਹੰ ਕੇਵਲਾਂ ਮਾਨੁਿਸ਼਼ਕਾਂ ਵਾਚੰ ਵਦਾਿਮ? ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਯਾਂ ਿਕਮੇਤਾਦʼਸ਼ੰ ਵਚਨੰ ਨ ਿਵਦਯ੍ਤੇ?
Ⅸ ਮੂਸਾਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਗਰ੍ਨ੍ਥੇ ਿਲਿਖਤਮਾਸ੍ਤ,ੇ ਤੰ ਸ਼ਸਯ੍ਮਰ੍ੱਦਕਵʼਸ਼਼ਸਯ੍ਾਸਯ੍ੰ ਨ ਭੰਤ੍ਸਯ੍ਸੀਿਤ| ਈਸ਼ਵ੍ਰੇਣ

ਬਲੀਵਰ੍ੱਦਾਨਾਮੇਵ ਿਚਨ੍ਤਾ ਿਕੰ ਿ ਯਤੇ?
Ⅹ ਿਕੰ ਵਾ ਸਰ੍ੱਵਥਾਸ੍ਮਾਕੰ ਕʼਤੇ ਤਦਚਨੰ ਤੇਨਕ੍ਤੰ? ਅਸ੍ਮਾਕਮੇਵ ਕʼਤੇ ਤੱਿਲਿਖਤ|ੰ ਯਃ ਕ੍ਸ਼਼ੇਤੰ ਕਰ੍ਸ਼਼ਿਤ ਤੇਨ

ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਸ਼ਾਯੁਕ੍ਤੇਨ ਕਰ੍ਸ਼਼੍ਟਵਯ੍ੰ, ਯਸ਼੍ਚ ਸ਼ਸਯ੍ਾਿਨ ਮਰ੍ੱਦਯਿਤ ਤੇਨ ਲਾਭਪਰ੍ਤਯ੍ਾਸ਼ਾਯੁਕ੍ਤੇਨ ਮਰ੍ੱਿਦਤਵਯ੍ੰ|
Ⅺਯੁਸ਼਼੍ਮਤ੍ਕʼਤ(ੇਅ)ਸ੍ਮਾਿਭਃ ਪਾਰਿਤਕਾਿਣ ਬੀਜਾਿਨ ਰੋਿਪਤਾਿਨ,ਅਤੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮੈਿਹਕਫਲਾਨਾਂ ਵਯਮ੍ਅੰਿਸ਼ਨ

ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਾਮਃ ਿਕਮੇਤਤ੍ ਮਹਤ੍ ਕਰ੍ੰਮ?
Ⅻ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਸੁ ਯ(ੋਅ)ਿਧਕਾਰਸ੍ਤਸਯ੍ ਭਾਿਗਨ ਯਦਯ੍ਨਯ੍ੇ ਭਵੇਯੁਸ੍ਤਰਯ੍ਸ੍ਮਾਿਭਸ੍ਤਤੋ(ਅ)ਿਧਕੰ ਿਕੰ ਤਸਯ੍

ਭਾਿਗਿਭ ਰ੍ਨ ਭਿਵਤਵਯ੍?ੰ ਅਿਧਕਨ੍ਤੁ ਵਯੰ ਤੇਨਾਿਧਕਾਰੇਣ ਨ ਵਯ੍ਵਹʼਤਵਨ੍ਤਃ ਿਕਨ੍ਤੁ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੀਯਸੁਸੰਵਾਦਸਯ੍
ਕੋ(ਅ)ਿਪ ਵਯ੍ਾਘਾਤੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਿਭਰਯ੍ੰਨ ਜਾਯੇਤ ਤਦਰ੍ਥੰ ਸਰ੍ੱਵੰ ਸਹਾਮਹ|ੇ

ⅩⅢਅਪਰੰ ਯੇ ਪਿਵਤਵਸ੍ਤੂਨਾਂ ਪਿਰਚਰ੍ੱਯਾਂ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਿਤ ਤੇ ਪਿਵਤਵਸ੍ਤੁਤੋ ਭਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਾਿਣ ਲਭਨ੍ਤੇ, ਯੇ ਚ ਵੇਦਯ੍ਾਃ
ਪਿਰਚਰ੍ੱਯਾਂ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਿਤ ਤੇ ਵੇਿਦਸ੍ਥਵਸ੍ਤੂਨਾਮ੍ ਅੰਿਸ਼ਨ ਭਵਨ੍ਤਯ੍ੇਤਦ੍ ਯੂਯੰ ਿਕੰ ਨ ਿਵਦ?

ⅩⅣ ਤਦਦ੍ ਯੇ ਸੁਸੰਵਾਦੰ ਘੋਸ਼਼ਯਨ੍ਿਤ ਤੈਃ ਸੁਸੰਵਾਦੇਨ ਜੀਿਵਤਵਯ੍ਿਮਿਤ ਪਰ੍ਭੁਨਾਿਦਸ਼਼੍ਟੰ|
ⅩⅤ ਅਹਮੇਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਿਕਮਿਪ ਨਾਿਸ਼ਰ੍ਤਵਾਨ੍ ਮਾਂ ਪਰ੍ਿਤ ਤਦਨੁਸਾਰਾਤ੍ ਆਚਿਰਤਵਯ੍ਿਮਤਯ੍ਾਸ਼ਯੇਨਾਿਪ

ਪਤਿਮਦੰ ਮਯਾ ਨ ਿਲਖਯ੍ਤੇ ਯਤਃ ਕੇਨਾਿਪ ਜਨੇਨ ਮਮ ਯਸ਼ਸੋ ਮੁਧਾਕਰਣਾਤ੍ ਮਮ ਮਰਣੰ ਵਰੰ|
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ⅩⅥ ਸੁਸੰਵਾਦਘੇਸ਼਼ਣਾਤ੍ ਮਮ ਯਸ਼ੋ ਨ ਜਾਯਤੇ ਯਤਸ੍ਤਦ੍ਘੋਸ਼਼ਣੰ ਮਮਾਵਸ਼ਯ੍ਕੰ ਯਦਯ੍ਹੰ ਸੁਸੰਵਾਦੰ ਨ ਘੋਸ਼਼ਯੇਯੰ
ਤਿਰ ਮਾਂ ਿਧਕ੍|

ⅩⅦ ਇੱਛੁਕੇਨ ਤਤ੍ ਕੁਰ੍ੱਵਤਾ ਮਯਾ ਫਲੰ ਲਪ੍ਸਯ੍ਤੇ ਿਕਨ੍ਤਿਨੱਛੁਕੇ(ਅ)ਿਪ ਮਿਯ ਤਤ੍ਕਰ੍ੰਮਣੋ
ਭਾਰੋ(ਅ)ਰ੍ਿਪਤੋ(ਅ)ਸ੍ਿਤ|

ⅩⅧ ਏਤੇਨ ਮਯਾ ਲਭਯ੍ੰ ਫਲੰ ਿਕੰ? ਸੁਸੰਵਾਦੇਨ ਮਮ ਯ(ੋਅ)ਿਧਕਾਰ ਆਸ੍ਤੇ ਤੰ ਯਦਭਦਭਾਵੇਨ ਨਾਚਰੇਯੰ
ਤਦਰ੍ਥੰ ਸੁਸੰਵਾਦਘੋਸ਼਼ਣਸਮਯੇ ਤਸਯ੍ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੀਯਸੁਸੰਵਾਦਸਯ੍ ਿਨਰਯ੍ਯੀਕਰਣਮੇਵ ਮਮ ਫਲੰ|

ⅩⅨ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਅਨਾਯੱਤੋ(ਅ)ਹੰ ਯਦ੍ ਭੂਿਰਸ਼ੋ ਲੋਕਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤਪਦਯ੍ੇ ਤਦਰ੍ਥੰ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਦਾਸਤਮਙ੍ਗੀਕʼਤਵਾਨ੍|
ⅩⅩ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨ੍ ਯਤ੍ ਪਰ੍ਿਤਪਦਯ੍ੇ ਤਦਰ੍ਥੰ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨਾਂ ਕʼਤੇ ਿਯਹੂਦੀਯਇਵਾਭਵੰ| ਯੇ ਚ

ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਯੱਤਾਸ੍ਤਾਨ੍ ਯਤ੍ ਪਰ੍ਿਤਪਦਯ੍ੇ ਤਦਰ੍ਥੰ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਨਾਯੱਤੋ ਯੋ(ਅ)ਹੰ ਸੋ(ਅ)ਹੰ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਯੱਤਾਨਾਂ
ਕʼਤੇ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਯੱਤਇਵਾਭਵੰ|

ⅩⅪ ਯੇ ਚਾਲਬ੍ਧਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਸ੍ਤਾਨ੍ ਯਤ੍ ਪਰ੍ਿਤਪਦਯ੍ੇ ਤਦਰ੍ਥਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਦ੍ ਅਲਬ੍ਧਵਯ੍ਵਸ੍ਥੋ ਨ
ਭੂਤਾ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਲਬ੍ਧਵਯ੍ਵਸ੍ਥੋ ਯੋ(ਅ)ਹੰ ਸੋ(ਅ)ਹਮ੍ ਅਲਬ੍ਧਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਨਾਂ ਕʼਤੇ(ਅ)ਲਬ੍ਧਵਯ੍ਵਸ੍ਥ ਇਵਾਭਵੰ|

ⅩⅫ ਦੁਰ੍ੱਬਲਾਨ੍ ਯਤ੍ ਪਰ੍ਿਤਪਦਯ੍ੇ ਤਦਰ੍ਥਮਹੰ ਦੁਰ੍ੱਬਲਾਨਾਂ ਕʼਤੇ ਦੁਰ੍ੱਬਲਇਵਾਭਵੰ| ਇੱਥੰ ਕੇਨਾਿਪ ਪਰ੍ਕਾਰੇਣ
ਕਿਤਪਯਾ ਲੋਕਾ ਯਨ੍ਮਯਾ ਪਿਰਤਾਣੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਨੁਯੁਸ੍ਤਦਰ੍ਥੰ ਯੋ ਯਾਦʼਸ਼ਆਸੀਤ੍ ਤਸਯ੍ਕʼਤੇ (ਅ)ਹੰ ਤਾਦʼਸ਼ਇਵਾਭਵ|ੰ

ⅩⅩⅢ ਇਦʼਸ਼ ਆਚਾਰਃ ਸੁਸੰਵਾਦਾਰ੍ਥੰ ਮਯਾ ਿ ਯਤੇ ਯਤੋ(ਅ)ਹੰ ਤਸਯ੍ ਫਲਾਨਾਂ ਸਹਭਾਗੀ ਭਿਵਤੁਿਮੱਛਾਿਮ|
ⅩⅩⅣ ਪਣਯ੍ਲਾਭਾਰ੍ਥੰ ਯੇ ਧਾਵਨ੍ਿਤ ਧਾਵਤਾਂ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਕੇਵਲ ਏਕਃ ਪਣਯ੍ੰ ਲਭਤੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਿਕਮੇਤੰਨ

ਜ੍ਞਾਯਤੇ? ਅਤੋ ਯੂਯੰ ਯਥਾ ਪਣਯ੍ੰ ਲਪ੍ਸਯ੍ਧਵ੍ੇ ਤਥੈਵ ਧਾਵਤ|
ⅩⅩⅤਮੱਲਾ ਅਿਪ ਸਰ੍ੱਵਭੋਗੇ ਪਿਰਿਮਤਭੋਿਗਨਭਵਨ੍ਿਤ ਤੇ ਤੁ ਮ੍ਲਾਨਾਂ ਸਰ੍ਜੰ ਿਲਪ੍ਸਨ੍ਤੇ ਿਕਨ੍ਤੁ ਵਯਮ੍ਅਮ੍ਲਾਨਾਂ

ਿਲਪ੍ਸਾਮਹ|ੇ
ⅩⅩⅥ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਅਹਮਿਪ ਧਾਵਾਿਮ ਿਕਨ੍ਤੁ ਲਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਮਨੱੁਿਦਸ਼ਯ੍ ਧਾਵਾਿਮ ਤੰਨਿਹ| ਅਹੰ ਮੱਲਇਵ ਯੁਧਯ੍ਾਿਮ ਚ

ਿਕਨ੍ਤੁ ਛਾਯਾਮਾਘਾਤਯੰਿਨਵ ਯੁਧਯ੍ਾਿਮ ਤੰਨਿਹ|
ⅩⅩⅦ ਇਤਰਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਸੁਸੰਵਾਦੰ ਘੋਸ਼਼ਿਯਤਾਹੰ ਯਤ੍ ਸਵ੍ਯਮਗਰ੍ਾਹਯ੍ੋ ਨ ਭਵਾਿਮ ਤਦਰ੍ਥੰ ਦੇਹਮ੍ ਆਹਨ੍ਿਮ

ਵਸ਼ੀਕੁਰ੍ੱਵੇ ਚ|

Ⅹ
Ⅰ ਹੇ ਭਾਤਰਃ, ਅਸ੍ਮਤ੍ਿਪਤʼਪੁਰੁਸ਼਼ਾਨਿਧ ਯੂਯੰ ਯਦਜ੍ਞਾਤਾ ਨ ਿਤਸ਼਼੍ਠਤੇਿਤ ਮਮ ਵਾਞ੍ਛਾ, ਤੇ ਸਰ੍ੱਵੇ

ਮੇਘਾਧਃਸ੍ਿਥਤਾ ਬਭੂਵਃੁ ਸਰ੍ੱਵੇ ਸਮੁਦਮਧਯ੍ੇਨ ਵਵਜੁਃ,
Ⅱ ਸਰ੍ੱਵੇ ਮੂਸਾਮੁੱਿਦਸ਼ਯ੍ ਮੇਘਸਮੁਦਯੋ ਰ੍ਮੱਿਜਤਾ ਬਭੂਵਃੁ
Ⅲ ਸਰ੍ੱਵ ਏਕਮ੍ ਆਤ੍ਿਮਕੰ ਭਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ ਬੁਭੁਿਜਰ ਏਕਮ੍ ਆਤ੍ਿਮਕੰ ਪੇਯੰ ਪਪੁਸ਼੍ਚ
Ⅳ ਯਤਸ੍ਤ(ੇਅ)ਨੁਚਰਤ ਆਤ੍ਿਮਕਾਦ੍ ਅਚਲਾਤ੍ ਲਬ੍ਧੰ ਤੋਯੰ ਪਪੁਃ ਸੋ(ਅ)ਚਲਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਏਵ|
Ⅴ ਤਥਾ ਸਤਯ੍ਿਪ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਮਧਯ੍ੇ(ਅ)ਿਧਕੇਸ਼਼ੁ ਲੋਕੇਸ਼਼ਵ੍ੀਸ਼ਵ੍ਰੋ ਨ ਸਨ੍ਤੁਤੋਸ਼਼ੇਿਤ ਹੇਤੋਸ੍ਤੇ ਪਰ੍ਨ੍ਤਰੇ ਿਨਪਾਿਤਤਾਃ|
Ⅵ ਏਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਤੇ (ਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਿਨਦਰ੍ਸ਼ਨਸਵ੍ਰੂਪਾ ਬਭੂਵਃੁ; ਅਤਸ੍ਤੇ ਯਥਾ ਕੁਤ੍ਿਸਤਾਿਭਲਾਿਸ਼਼ਣੋ

ਬਭੂਵਰੁਸ੍ਮਾਿਭਸ੍ਤਥਾ ਕੁਤ੍ਿਸਤਾਿਭਲਾਿਸ਼਼ਿਭ ਰ੍ਨ ਭਿਵਤਵਯ੍|ੰ
Ⅶ ਿਲਿਖਤਮਾਸ੍ਤ,ੇ ਲੋਕਾ ਭੋਕ੍ਤੁੰ ਪਾਤੁਞ੍ਚੋਪਿਵਿਵਸ਼ੁਸ੍ਤਤਃ ੀਿਡਤੁਮੁੱਿਥਤਾ ਇਤਯਨੇਨ ਪਰ੍ਕਾਰੇਣ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਕੈਸ਼੍ਿਚਦ੍

ਯਦਦ੍ ਦੇਵਪੂਜਾ ਕʼਤਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਸ੍ਤਦਤ੍ ਨ ਿ ਯਤਾ|ਂ
Ⅷ ਅਪਰੰ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਕੈਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਯਦਦ੍ ਵਯ੍ਿਭਚਾਰਃ ਕʼਤਸ੍ਤੇਨ ਚੈਕਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਦਨੇ ਤਯੋਿਵੰਸ਼ਿਤਸਹਸਰ੍ਾਿਣ ਲੋਕਾ

ਿਨਪਾਿਤਤਾਸ੍ਤਦਦ੍ ਅਸ੍ਮਾਿਭ ਰਯ੍ਿਭਚਾਰੋ ਨ ਕਰ੍ੱਤਵਯ੍ਃ|
Ⅸ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਕੇਿਚਦ੍ ਯਦਤ੍ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੰ ਪਰੀਕ੍ਿਸ਼਼ਤਵਨ੍ਤਸ੍ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਭੁਜਙ੍ਗੈ ਰ੍ਨਸ਼਼੍ਟਾਸ਼੍ਚ ਤਦਦ੍ ਅਸ੍ਮਾਿਭਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੋ

ਨ ਪਰੀਕ੍ਿਸ਼਼ਤਵਯ੍ਃ|
Ⅹ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਕੇਿਚਦ੍ ਯਥਾ ਵਾੱਕਲਹੰ ਕʼਤਵਨ੍ਤਸ੍ਤਤ੍ਕਾਰਣਾਤ੍ ਹਨ੍ਤਾ ਿਵਨਾਿਸ਼ਤਾਸ਼੍ਚ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਸ੍ਤਦਦ੍ ਵਾੱਕਲਹੋ

ਨ ਿ ਯਤਾ|ਂ
Ⅺ ਤਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਯਾਨਯ੍ੇਤਾਿਨ ਜਘਿਟਰੇ ਤਾਨਯ੍ਸ੍ਮਾਕੰ ਿਨਦਰ੍ਸ਼ਨਾਿਨ ਜਗਤਃ ਸ਼ੇਸ਼਼ਯੁਗੇ ਵਰ੍ੱਤਮਾਨਾਨਾਮ੍

ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਾਰ੍ਥੰ ਿਲਿਖਤਾਿਨ ਚ ਬਭੂਵਃੁ|
Ⅻ ਅਤਏਵ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਸੁਸ੍ਿਥਰੰਮਨਯ੍ਃ ਸ ਯੰਨ ਪਤੇਤ੍ ਤਤ ਸਾਵਧਾਨ ਭਵਤੁ|



1 Corinthians Ⅹ:ⅩⅢ 221 1 Corinthians Ⅺ:Ⅳ

ⅩⅢ ਮਾਨੁਿਸ਼਼ਕਪਰੀਕ੍ਸ਼਼ਾਿਤਿਰਕ੍ਤਾ ਕਾਿਪ ਪਰੀਕ੍ਸ਼਼ਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਨਾ ਾਮਤ੍, ਈਸ਼ਵ੍ਰਸ਼੍ਚ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਯ੍ਃ
ਸੋ(ਅ)ਿਤਸ਼ਕ੍ਤਯ੍ਾਂ ਪਰੀਕ੍ਸ਼਼ਾਯਾਂ ਪਤਨਾਤ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਰਕ੍ਿਸ਼਼ਸ਼਼ਯ੍ਿਤ, ਪਰੀਕ੍ਸ਼਼ਾ ਚ ਯਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਸੋਢੁੰ ਸ਼ਕਯ੍ਤੇ
ਤਦਰ੍ਥੰ ਤਯਾ ਸਹ ਿਨਸ੍ਤਾਰਸਯ੍ ਪਨ੍ਥਾਨੰ ਿਨਰੂਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

ⅩⅣ ਹੇ ਿਪਰ੍ਯਭਾਤਰਃ, ਦੇਵਪੂਜਾਤੋ ਦੂਰਮ੍ ਅਪਸਰਤ|
ⅩⅤ ਅਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਿਵਜ੍ਞਾਨ੍ ਮਤਾ ਪਰ੍ਭਾਸ਼਼ੇ ਮਯਾ ਯਤ੍ ਕਥਯ੍ਤੇ ਤਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ ਿਰਿਵਚਯ੍ਤਾ|ਂ
ⅩⅥਯਦ੍ ਧਨਯ੍ਵਾਦਪਾਤਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਧਨਯ੍ੰ ਗਦਯ੍ਤੇ ਤਤ੍ ਿਕੰ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਸ਼ੋਿਣਤਸਯ੍ ਸਹਭਾਿਗਤੰ ਨਿਹ?

ਯਸ਼੍ਚ ਪੂਪੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਭਜਯ੍ਤੇ ਸ ਿਕੰ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਵਪੁਸ਼਼ਃ ਸਹਭਾਿਗਤੰ ਨਿਹ?
ⅩⅦ ਵਯੰ ਬਹਵਃ ਸਨ੍ਤੋ(ਅ)ਪਯ੍ੇਕਪੂਪਸਵ੍ਰੂਪਾ ਏਕਵਪੁਃਸਵ੍ਰੂਪਾਸ਼੍ਚ ਭਵਾਮਃ, ਯਤੋ ਵਯੰ ਸਰ੍ੱਵ ਏਕਪੂਪਸਯ੍

ਸਹਭਾਿਗਨਃ|
ⅩⅧ ਯੂਯੰ ਸ਼ਾਰੀਿਰਕਮ੍ ਇਸਰ੍ਾਯੇਲੀਯਵੰਸ਼ੰ ਿਨਰੀਕ੍ਸ਼਼ਧਵ੍ੰ| ਯੇ ਬਲੀਨਾਂ ਮਾਸਂਾਿਨ ਭੁਞ੍ਜਤੇ ਤੇ ਿਕੰ ਯਜ੍ਞਵੇਦਯ੍ਾਃ

ਸਹਭਾਿਗਨ ਨ ਭਵਨ੍ਿਤ?
ⅩⅨ ਇਤਯ੍ਨੇਨ ਮਯਾ ਿਕੰ ਕਥਯ੍ਤ?ੇ ਦੇਵਤਾ ਵਾਸ੍ਤਿਵਕੀ ਦੇਵਤਾਯੈ ਬਿਲਦਾਨੰ ਵਾ ਵਾਸ੍ਤਿਵਕੰ ਿਕੰ ਭਵੇਤ੍?
ⅩⅩ ਤੰਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਭੰਨਜਾਿਤਿਭ ਰਯ੍ੇ ਬਲਯੋ ਦੀਯਨ੍ਤੇ ਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰਾਯ ਤੰਨਿਹ ਭੂਤੇਭਯ੍ਏਵ ਦੀਯਨ੍ਤੇ ਤਸ੍ਮਾਦ੍

ਯੂਯੰ ਯਦ੍ ਭੂਤਾਨਾਂ ਸਹਭਾਿਗਨ ਭਵਥੇਤਯ੍ਹੰ ਨਾਿਭਲਸ਼਼ਾਿਮ|
ⅩⅪਪਰ੍ਭੋਃ ਕੰਸੇਨ ਭੂਤਾਨਾਮਿਪ ਕੰਸੇਨ ਪਾਨੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਰਸਾਧਯ੍;ੰ ਯੂਯੰ ਪਰ੍ਭੋ ਰ੍ਭੋਜਯ੍ਸਯ੍ ਭੂਤਾਨਾਮਿਪ ਭੋਜਯ੍ਸਯ੍

ਸਹਭਾਿਗਨ ਭਿਵਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨੁਥ|
ⅩⅫ ਵਯੰ ਿਕੰ ਪਰ੍ਭੰੁ ਸ੍ਪਰ੍ੱਿਧਸ਼਼ਯ੍ਾਮਹੇ? ਵਯੰ ਿਕੰ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਬਲਵਨ੍ਤਃ?
ⅩⅩⅢ ਮਾਂ ਪਰ੍ਿਤ ਸਰ੍ੱਵੰ ਕਰ੍ੰਮਾਪਰ੍ਿਤਿਸ਼਼ੱਧੰ ਿਕਨ੍ਤੁ ਨ ਸਰ੍ੱਵੰ ਿਹਤਜਨਕੰ ਸਰ੍ੱਵਮ੍ ਅਪਰ੍ਿਤਿਸ਼਼ੱਧੰ ਿਕਨ੍ਤੁ ਨ ਸਰ੍ੱਵੰ

ਿਨਸ਼਼੍ਠਾਜਨਕੰ|
ⅩⅩⅣ ਆਤ੍ਮਿਹਤਃ ਕੇਨਾਿਪ ਨ ਚੇਸ਼਼੍ਿਟਤਵਯ੍ਃ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸਰ੍ੱਵੈਃ ਪਰਿਹਤਸ਼੍ਚੇਸ਼਼੍ਿਟਤਵਯ੍ਃ|
ⅩⅩⅤ ਆਪਣੇ ਯਤ੍ ੱਯੰ ਤਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਸੰਵੇਦਸਯ੍ਾਰ੍ਥੰ ਿਕਮਿਪ ਨ ਪʼਸ਼਼੍ਟਾ ਭੁਜਯ੍ਤਾਂ
ⅩⅩⅥ ਯਤਃ ਪʼਿਥਵੀ ਤਨ੍ਮਧਯ੍ਸ੍ਥਞ੍ਚ ਸਰ੍ੱਵੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍|
ⅩⅩⅦ ਅਪਰਮ੍ ਅਿਵਸ਼ਵ੍ਾਿਸਲੋਕਾਨਾਂ ਕੇਨਿਚਤ੍ ਿਨਮਨ੍ਿਤਤਾ ਯੂਯੰ ਯਿਦ ਤਤ ਿਜਗਿਮਸ਼਼ਥ ਤਿਰ ਤੇਨ ਯਦ੍ ਯਦ੍

ਉਪਸ੍ਥਾਪਯ੍ਤੇ ਤਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਸੰਵੇਦਸਯ੍ਾਰ੍ਥੰ ਿਕਮਿਪ ਨ ਪʼਸ਼਼੍ਟਾ ਭੁਜਯ੍ਤਾ|ਂ
ⅩⅩⅧ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਤ ਯਿਦ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਵਦੇਤ੍ ਭਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਮੇਤਦ੍ ਦੇਵਤਾਯਾਃ ਪਰ੍ਸਾਦ ਇਿਤ ਤਿਰ ਤਸਯ੍

ਜ੍ਞਾਪਿਯਤੁਰਨੁਰੋਧਾਤ੍ ਸੰਵੇਦਸਯ੍ਾਰ੍ਥਞ੍ਚ ਤਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਨ ਭੋਕ੍ਤਵਯ੍ੰ| ਪʼਿਥਵੀ ਤਨ੍ਮਧਯ੍ਸ੍ਥਞ੍ਚ ਸਰ੍ੱਵੰ
ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍,

ⅩⅩⅨ ਸਤਯ੍ਮੇਤਤ੍, ਿਕਨ੍ਤੁ ਮਯਾ ਯਃ ਸੰਵੇਦੋ ਿਨਰ੍ੱਿਦਸ਼ਯ੍ਤੇ ਸ ਤਵ ਨਿਹ ਪਰਸਯ੍ੈਵ|
ⅩⅩⅩ ਅਨੁਗਰ੍ਹਪਾਤੇਣ ਮਯਾ ਧਨਯ੍ਵਾਦੰ ਕʼਤਾ ਯਦ੍ ਭੁਜਯ੍ਤੇ ਤਤ੍ਕਾਰਣਾਦ੍ ਅਹੰ ਕੁਤੋ ਿਨਨ੍ਿਦਸ਼਼ਯ੍?ੇ
ⅩⅩⅪ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਭੋਜਨੰ ਪਾਨਮ੍ ਅਨਯ੍ਦਾ ਕਰ੍ੰਮ ਕੁਰ੍ੱਵਦ੍ਿਭ ਰਯ੍ੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਸਰ੍ੱਵਮੇਵੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਮਿਹਮ੍ਨਃ

ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਾਰ੍ਥੰ ਿ ਯਤਾ|ਂ
ⅩⅩⅫ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨਾਂ ਿਭੰਨਜਾਤੀਯਾਨਾਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸਮਾਜਸਯ੍ ਵਾ ਿਵਘ੍ਨਜਨਕੈ ਰਯ੍ੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਨ

ਭਿਵਤਵਯ੍ੰ|
ⅩⅩⅩⅢ ਅਹਮਪਯ੍ਾਤ੍ਮਿਹਤਮ੍ ਅਚੇਸ਼਼੍ਟਮਾਨ ਬਹੂਨਾਂ ਪਿਰਤਾਣਾਰ੍ਥੰ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਿਹਤੰ ਚੇਸ਼਼੍ਟਮਾਨਃ ਸਰ੍ੱਵਿਵਸ਼਼ਯੇ

ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਤੁਸ਼਼੍ਿਟਕਰੋ ਭਵਾਮੀਤਯ੍ਨੇਨਾਹੰ ਯਦਤ੍ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ਾਨੁਗਾਮੀ ਤਦਦ੍ ਯੂਯੰ ਮਮਾਨੁਗਾਿਮਨ ਭਵਤ|

Ⅺ
Ⅰਹੇ ਭਾਤਰਃ, ਯੂਯੰ ਸਰ੍ੱਵਸ੍ਿਮਨ੍ ਕਾਰ੍ੱਯੇ ਮਾਂ ਸ੍ਮਰਥ ਮਯਾ ਚ ਯਾਦʼਗੁਪਿਦਸ਼਼੍ਟਾਸ੍ਤਾਦʼਗਾਚਰਥੈਤਤ੍ਕਾਰਣਾਤ੍

ਮਯਾ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਨੀਯਾ ਆਧ੍ਬੇ|
Ⅱ ਤਥਾਿਪ ਮਮੈਸ਼਼ਾ ਵਾਞ੍ਛਾ ਯਦ੍ ਯੂਯਿਮਦਮ੍ ਅਵਗਤਾ ਭਵਥ,
Ⅲ ਏਕੈਕਸਯ੍ ਪੁਰੁਸ਼਼ਸਯ੍ੋੱਤਮਾਙ੍ਗਸਵ੍ਰੂਪਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਃ, ਯੋਿਸ਼਼ਤਸ਼੍ਚੋੱਤਮਾਙ੍ਗਸਵ੍ਰੂਪਃ ਪੁਮਾਨ੍, ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍

ਚੋੱਤਮਾਙ੍ਗਸਵ੍ਰੂਪ ਈਸ਼ਵ੍ਰਃ|
Ⅳ ਅਪਰਮ੍ ਆੱਛਾਿਦਤੋੱਤਮਾਙ੍ਗੇਨ ਯੇਨ ਪੁੰਸਾ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਾ ਿ ਯਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰੀਯਵਾਣੀ ਕਥਯ੍ਤੇ ਵਾ ਤੇਨ

ਸਵ੍ੀਯੋੱਤਮਾਙ੍ਗਮ੍ ਅਵਜ੍ਞਾਯਤੇ|
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Ⅴ ਅਨਾੱਛਾਿਦਤੋੱਤਮਾਙ੍ਗਯਾ ਯਯਾ ਯੋਿਸ਼਼ਤਾ ਚ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਾ ਿ ਯਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰੀਯਵਾਣੀ ਕਥਯ੍ਤੇ ਵਾ ਤਯਾਿਪ
ਸਵ੍ੀਯੋੱਤਮਾਙ੍ਗਮ੍ ਅਵਜ੍ਞਾਯਤੇ ਯਤਃ ਸਾ ਮੁਣ੍ਿਡਤਿਸ਼ਰਃਸਦʼਸ਼ਾ|

Ⅵਅਨਾੱਛਾਿਦਤਮਸ੍ਤਕਾ ਯਾ ਯੋਿਸ਼਼ਤ੍ ਤਸਯ੍ਾਃ ਿਸ਼ਰਃ ਮੁਣ੍ਡਨੀਯਮੇਵ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੋਿਸ਼਼ਤਃ ਕੇਸ਼ੱਛੇਦਨੰ ਿਸ਼ਰੋਮੁਣ੍ਡਨੰ
ਵਾ ਯਿਦ ਲੱਜਾਜਨਕੰ ਭਵੇਤ੍ ਤਿਰ ਤਯਾ ਸਵ੍ਿਸ਼ਰ ਆੱਛਾਦਯ੍ਤਾ|ਂ

Ⅶ ਪੁਮਾਨ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਪਰ੍ਿਤਮੂਰ੍ੱਿਤਃ ਪਰ੍ਿਤਤੇਜਃਸਵ੍ਰੂਪਸ਼੍ਚ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤੇਨ ਿਸ਼ਰੋ ਨਾੱਛਾਦਨੀਯੰ ਿਕਨ੍ਤੁ
ਸੀਮਨ੍ਿਤਨੀ ਪੁੰਸਃ ਪਰ੍ਿਤਿਬਮ੍ਬਸਵ੍ਰੂਪਾ|

Ⅷ ਯਤੋ ਯੋਸ਼਼ਾਤਃ ਪੁਮਾਨ੍ ਨਦਪਾਿਦ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪੁੰਸੋ ਯੋਿਸ਼਼ਦ੍ ਉਦਪਾਿਦ|
Ⅸ ਅਿਧਕਨ੍ਤੁ ਯੋਿਸ਼਼ਤਃ ਕʼਤੇ ਪੁੰਸਃ ਸʼਸ਼਼੍ਿਟ ਰ੍ਨ ਬਭੂਵ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪੁੰਸਃ ਕʼਤੇ ਯੋਿਸ਼਼ਤਃ ਸʼਸ਼਼੍ਿਟ ਰ੍ਬਭੂਵ|
Ⅹ ਇਿਤ ਹੇਤੋ ਰ੍ਦੂਤਾਨਾਮ੍ ਆਦਰਾਦ੍ ਯੋਿਸ਼਼ਤਾ ਿਸ਼ਰਸਯ੍ਧੀਨਤਾਸੂਚਕਮ੍ ਆਵਰਣੰ ਧਰ੍ੱਤਵਯ੍ੰ|
Ⅺ ਤਥਾਿਪ ਪਰ੍ਭੋ ਿਰਿਧਨਾ ਪੁਮਾਸਂੰ ਿਵਨਾ ਯੋਿਸ਼਼ੰਨ ਜਾਯਤੇ ਯੋਿਸ਼਼ਤਞ੍ਚ ਿਵਨਾ ਪੁਮਾਨ੍ ਨ ਜਾਯਤੇ|
Ⅻਯਤੋ ਯਥਾ ਪੁੰਸੋ ਯੋਿਸ਼਼ਦ੍ ਉਦਪਾਿਦ ਤਥਾ ਯੋਿਸ਼਼ਤਃ ਪੁਮਾਨ੍ ਜਾਯਤ,ੇ ਸਰ੍ੱਵਵਸ੍ਤੂਿਨ ਚੇਸ਼ਵ੍ਰਾਦ੍ ਉਤ੍ਪਦਯ੍ਨ੍ਤ|ੇ
ⅩⅢ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਰੇਵੈਤਦ੍ ਿਵਿਵਚਯ੍ਤਾ,ਂ ਅਨਾਵʼਤਯਾ ਯੋਿਸ਼਼ਤਾ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨੰ ਿਕੰ ਸੁਦʼਸ਼ਯ੍ੰ ਭਵੇਤ੍?
ⅩⅣ ਪੁਰੁਸ਼਼ਸਯ੍ ਦੀਰ੍ਘਕੇਸ਼ਤੰ ਤਸਯ੍ ਲੱਜਾਜਨਕੰ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੋਿਸ਼਼ਤੋ ਦੀਰ੍ਘਕੇਸ਼ਤੰ ਤਸਯ੍ਾ ਗੌਰਵਜਨਕੰ
ⅩⅤ ਯਤ ਆੱਛਾਦਨਾਯ ਤਸਯ੍ੈ ਕੇਸ਼ਾ ਦੱਤਾ ਇਿਤ ਿਕੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਸਵ੍ਭਾਵਤੋ ਨ ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਤੇ?
ⅩⅥ ਅਤ ਯਿਦ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਿਵਵਿਦਤੁਮ੍ ਇੱਛੇਤ੍ ਤਰਯ੍ਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੀਯਸਿਮਤੀਨਾਞ੍ਚ ਤਾਦʼਸ਼ੀ ਰੀਿਤ ਰ੍ਨ

ਿਵਦਯ੍ਤੇ|
ⅩⅦ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਨ ਭਦਾਯ ਿਕਨ੍ਤੁ ਕੁਤ੍ਿਸਤਾਯ ਸਮਾਗਮਯ੍ਤੇ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਏਤਾਿਨ ਭਾਸ਼਼ਮਾਣੇਨ ਮਯਾ ਯੂਯੰ ਨ

ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਨੀਯਾਃ|
ⅩⅧ ਪਰ੍ਥਮਤਃ ਸਿਮਤੌ ਸਮਾਗਤਾਨਾਂ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਮਧਯ੍ੇ ਭੇਦਾਃ ਸਨ੍ਤੀਿਤ ਵਾਰ੍ੱਤਾ ਮਯਾ ਸ਼ਯਤੇ ਤਨ੍ਮਧਯ੍ੇ

ਿਕਞ੍ਿਚਤ੍ ਸਤਯ੍ੰ ਮਨਯ੍ਤੇ ਚ|
ⅩⅨ ਯਤੋ ਹੇਤੋ ਰਯ੍ੁਸ਼਼੍ਮਨ੍ਮਧਯ੍ੇ ਯੇ ਪਰੀਕ੍ਿਸ਼਼ਤਾਸ੍ਤੇ ਯਤ੍ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਯ੍ਨ੍ਤੇ ਤਦਰ੍ਥੰ ਭੇਦੈ ਰ੍ਭਿਵਤਵਯ੍ਮੇਵ|
ⅩⅩ ਏਕਤ ਸਮਾਗਤੈ ਰਯ੍ੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਪਰ੍ਭਾਵੰ ਭੇ◌ाਜਯ੍ੰ ਭੁਜਯ੍ਤ ਇਿਤ ਨਿਹ;
ⅩⅪ ਯਤੋ ਭੋਜਨਕਾਲੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮੇਕੈਕੇਨ ਸਵ੍ਕੀਯੰ ਭਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ ਤੂਰ੍ਣੰ ਗਰ੍ਸਯ੍ਤੇ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਏਕੋ ਜਨ

ਬੁਭੁਕ੍ਿਸ਼਼ਤਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ, ਅਨਯ੍ਸ਼੍ਚ ਪਿਰਤʼਪ੍ਤੋ ਭਵਿਤ|
ⅩⅫ ਭੋਜਨਪਾਨਾਰ੍ਥੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਿਕੰ ਵੇਸ਼੍ਮਾਿਨ ਨ ਸਨ੍ਿਤ? ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ ਰਾ ਿਕਮ੍ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸਿਮਿਤੰ ਤੁੱਛੀਕʼਤਯ੍

ਦੀਨਾ ਲੋਕਾ ਅਵਜ੍ਞਾਯਨ੍ਤ?ੇ ਇਤਯ੍ਨੇਨ ਮਯਾ ਿਕੰ ਵਕ੍ਤਵਯ੍?ੰ ਯੂਯੰ ਿਕੰ ਮਯਾ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਨੀਯਾਃ? ਏਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਯੂਯੰ
ਨ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਨੀਯਾਃ|

ⅩⅩⅢ ਪਰ੍ਭੁਤੋ ਯ ਉਪਦੇਸ਼ੋ ਮਯਾ ਲਬ੍ਧੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਸੁ ਸਮਰ੍ਿਪਤਸ਼੍ਚ ਸ ਏਸ਼਼ਃ|
ⅩⅩⅣਪਰਕਰਸਮਰ੍ਪਣਕ੍ਸ਼਼ਪਾਯਾਂ ਪਰ੍ਭੁ ਰਯ੍ੀਸ਼ੁਃ ਪੂਪਮਾਦਾਯੇਸ਼ਵ੍ਰੰ ਧਨਯ੍ੰ ਵਯ੍ਾਹʼਤਯ੍ ਤੰ ਭਙ੍ਕ੍ਤਾ ਭਾਿਸ਼਼ਤਵਾਨ੍

ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਰੇਤਦ੍ ਗʼਹਯ੍ਤਾਂ ਭੁਜਯ੍ਤਾਞ੍ਚ ਤਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਤ੍ਕʼਤੇ ਭਗ੍ਨੰ ਮਮ ਸ਼ਰੀਰ;ੰ ਮਮ ਸ੍ਮਰਣਾਰ੍ਥੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਰੇਤਤ੍
ਿ ਯਤਾ|ਂ

ⅩⅩⅤ ਪੁਨਸ਼੍ਚ ਭੇਜਨਾਤ੍ ਪਰੰ ਤਥੈਵ ਕੰਸਮ੍ ਆਦਾਯ ਤੇਨਕ੍ਤੰ ਕੰਸੋ(ਅ)ਯੰ ਮਮ ਸ਼ੋਿਣਤੇਨ ਸ੍ਥਾਿਪਤੋ
ਨੂਤਨਿਨਯਮਃ; ਯਿਤਵਾਰੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਰੇਤਤ੍ ਪੀਯਤੇ ਤਿਤਵਾਰੰ ਮਮ ਸ੍ਮਰਣਾਰ੍ਥੰ ਪੀਯਤਾ|ਂ

ⅩⅩⅥਯਿਤਵਾਰੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਰੇਸ਼਼ ਪੂਪੋ ਭੁਜਯ੍ਤੇ ਭਾਜਨੇਨਾਨੇਨ ਪੀਯਤੇ ਚ ਤਿਤਵਾਰੰ ਪਰ੍ਭੋਰਾਗਮਨੰ ਯਾਵਤ੍ ਤਸਯ੍
ਮʼਤਯ੍ੁਃ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਯ੍ਤ|ੇ

ⅩⅩⅦ ਅਪਰਞ੍ਚ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਅਯੋਗਯ੍ਤੇਨ ਪਰ੍ਭੋਿਰਮੰ ਪੂਪਮ੍ ਅਸ਼੍ਨਾਿਤ ਤਸਯ੍ਾਨੇਨ ਭਾਜਨੇਨ ਿਪਵਿਤ ਚ
ਸ ਪਰ੍ਭੋਃ ਕਾਯਰੁਿਧਰਯੋ ਰ੍ਦਣ੍ਡਦਾਯੀ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

ⅩⅩⅧ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਮਾਨਵੇਨਾਗਰ੍ ਆਤ੍ਮਾਨ ਪਰੀਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਏਸ਼਼ ਪੂਪੋ ਭੁਜਯ੍ਤਾਂ ਕੰਸੇਨਾਨੇਨ ਚ ਪੀਯਤਾ|ਂ
ⅩⅩⅨ ਯੇਨ ਚਾਨਰਤੇਨ ਭੁਜਯ੍ਤੇ ਪੀਯਤੇ ਚ ਪਰ੍ਭੋਃ ਕਾਯਮ੍ ਅਿਵਮʼਸ਼ਤਾ ਤੇਨ ਦਣ੍ਡਪਰ੍ਾਪ੍ਤਯੇ ਭੁਜਯ੍ਤੇ ਪੀਯਤੇ

ਚ|
ⅩⅩⅩ ਏਤਤ੍ਕਾਰਣਾਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਭੂਿਰਸ਼ੋ ਲੋਕਾ ਦੁਰ੍ੱਬਲਾ ਰੋਿਗਣਸ਼੍ਚ ਸਨ੍ਿਤ ਬਹਵਸ਼੍ਚ ਮਹਾਿਨਦਾਂ ਗਤਾਃ|
ⅩⅩⅪ ਅਸ੍ਮਾਿਭ ਰਯ੍ਦਯ੍ਾਤ੍ਮਿਵਚਾਰ(ੋਅ)ਕਾਿਰਸ਼਼ਯ੍ਤ ਤਿਰ ਦਣ੍ਡੋ ਨਾਲਪ੍ਸਯ੍ਤ;
ⅩⅩⅫ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਦਾਸ੍ਮਾਕੰ ਿਵਚਾਰੋ ਭਵਿਤ ਤਦਾ ਵਯੰ ਜਗਤੋ ਜਨੈਃ ਸਮੰ ਯਦ੍ ਦਣ੍ਡੰ ਨ ਲਭਾਮਹੇ ਤਦਰ੍ਥੰ

ਪਰ੍ਭੁਨਾ ਸ਼ਾਸ੍ਿਤੰ ਭੰੁਜ੍ਮਹੇ|
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ⅩⅩⅩⅢ ਹੇ ਮਮ ਭਾਤਰਃ, ਭੋਜਨਾਰ੍ਥੰ ਿਮਿਲਤਾਨਾਂ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਏਕੇਨੇਤਰੋ(ਅ)ਨੁਗʼਹਯ੍ਤਾ|ਂ
ⅩⅩⅩⅣ ਯਸ਼੍ਚ ਬੁਭੁਕ੍ਿਸ਼਼ਤਃ ਸ ਸਵ੍ਗʼਹੇ ਭੁਙ੍ਕ੍ਤਾ|ਂ ਦਣ੍ਡਪਰ੍ਾਪ੍ਤਯੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਨ ਸਮਾਗਮਯ੍ਤਾ|ਂ ਏਤਦ੍ਿਭੰਨੰ

ਯਦ੍ ਆਦੇਸ਼਼੍ਟਵਯ੍ੰ ਤਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਤ੍ਸਮੀਪਾਗਮਨਕਾਲੇ ਮਯਾਦੇਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਤੇ|

Ⅻ
Ⅰ ਹੇ ਭਾਤਰਃ, ਯੂਯੰ ਯਦ੍ ਆਤ੍ਿਮਕਾਨ੍ ਦਾਯਾਨ੍ ਅਨਵਗਤਾਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਥ ਤਦਹੰ ਨਾਿਭਲਸ਼਼ਾਿਮ|
Ⅱ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਿਭੰਨਜਾਤੀਯਾ ਯੂਯੰ ਯਦਦ੍ ਿਵਨੀਤਾਸ੍ਤਦਦ੍ ਅਵਾਕ੍ਪਰ੍ਿਤਮਾਨਾਮ੍ ਅਨੁਗਾਿਮਨ ਆਧ੍ਬਮ੍ ਇਿਤ

ਜਾਨੀਥ|
Ⅲ ਇਿਤ ਹੇਤੋਰਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਭਯ੍ੰ ਿਨਵੇਦਯਾਿਮ, ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ਾਤ੍ਮਨਾ ਭਾਸ਼਼ਮਾਣਃ ਕੋ(ਅ)ਿਪ ਯੀਸ਼ੁੰ ਸ਼ਪ੍ਤ ਇਿਤ ਨ

ਵਯ੍ਾਹਰਿਤ, ਪੁਨਸ਼੍ਚ ਪਿਵਤੇਣਾਤ੍ਮਨਾ ਿਵਨੀਤੰ ਿਵਨਾਨਯ੍ਃ ਕੋ(ਅ)ਿਪ ਯੀਸ਼ੁੰ ਪਰ੍ਭੁਿਰਿਤ ਵਯ੍ਾਹਰ੍ੱਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ|
Ⅳ ਦਾਯਾ ਬਹੁਿਵਧਾਃ ਿਕਨ੍ਤੇਕ ਆਤ੍ਮਾ
Ⅴ ਪਿਰਚਰ੍ੱਯਾਸ਼੍ਚ ਬਹੁਿਵਧਾਃ ਿਕਨ੍ਤੇਕਃ ਪਰ੍ਭੁਃ|
Ⅵ ਸਾਧਨਾਿਨ ਬਹੁਿਵਧਾਿਨ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ੁ ਸਰ੍ੱਵਸਾਧਕ ਈਸ਼ਵ੍ਰ ਏਕਃ|
Ⅶ ਏਕੈਕਸ੍ਮੈ ਤਸਯ੍ਾਤ੍ਮਨ ਦਰ੍ਸ਼ਨੰ ਪਰਿਹਤਾਰ੍ਥੰ ਦੀਯਤੇ|
Ⅷ ਏਕਸ੍ਮੈ ਤੇਨਾਤ੍ਮਨਾ ਜ੍ਞਾਨਵਾਕਯ੍ੰ ਦੀਯਤੇ, ਅਨਯ੍ਸ੍ਮੈ ਤੇਨੈਵਾਤ੍ਮਨਾਿਦਸ਼਼੍ਟੰ ਿਵਦਯ੍ਾਵਾਕਯ੍ਮ੍,
Ⅸ ਅਨਯ੍ਸ੍ਮੈ ਤੇਨੈਵਾਤ੍ਮਨਾ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਃ, ਅਨਯ੍ਸ੍ਮੈ ਤੇਨੈਵਾਤ੍ਮਨਾ ਸਵ੍ਾਸ੍ਥਯ੍ਦਾਨਸ਼ਕ੍ਿਤਃ,
Ⅹ ਅਨਯ੍ਸ੍ਮੈ ਦੁਃਸਾਧਯ੍ਸਾਧਨਸ਼ਕ੍ਿਤਰਨਯ੍ਸ੍ਮੈ ਚੇਸ਼ਵ੍ਰੀਯਾਦੇਸ਼ਃ, ਅਨਯ੍ਸ੍ਮੈ ਚਾਿਤਮਾਨੁਿਸ਼਼ਕਸਯ੍ਾਦੇਸ਼ਸਯ੍

ਿਵਚਾਰਸਾਮਰ੍ਥਯ੍ਮ੍, ਅਨਯ੍ਸ੍ਮੈ ਪਰਭਾਸ਼਼ਾਭਾਸ਼਼ਣਸ਼ਕ੍ਿਤਰਨਯ੍ਸ੍ਮੈ ਚ ਭਾਸ਼਼ਾਰ੍ਥਭਾਸ਼਼ਣਸਾਮਰਯ੍ੰ ਦੀਯਤੇ|
Ⅺ ਏਕੇਨਾਿਦਤੀਯੇਨਾਤ੍ਮਨਾ ਯਥਾਿਭਲਾਸ਼਼ਮ੍ ਏਕੈਕਸ੍ਮੈ ਜਨਾਯੈਕੈਕੰ ਦਾਨੰ ਿਵਤਰਤਾ ਤਾਿਨ ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ

ਸਾਧਯ੍ਨ੍ਤੇ|
Ⅻ ਦੇਹ ਏਕਃ ਸੰਨਿਪ ਯਦਦ੍ ਬਹਙ੍ਗਯੁਕ੍ਤੋ ਭਵਿਤ, ਤਸਯ੍ੈਕਸਯ੍ ਵਪੁਸ਼਼ੋ (ਅ)ਙ੍ਗਾਨਾਂ ਬਹੁਤੇਨ ਯਦਦ੍ ਏਕੰ

ਵਪੁ ਰ੍ਭਵਿਤ, ਤਦਤ੍ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਃ|
ⅩⅢ ਯਤੋ ਹੇਤੋ ਿਰਯ੍ਹੂਿਦਿਭੰਨਜਾਤੀਯਦਾਸਸਵ੍ਤਨ੍ਤਾ ਵਯੰ ਸਰ੍ੱਵੇ ਮੱਜਨੇਨੈਕੇਨਾਤ੍ਮਨੈਕਦੇਹੀਕʼਤਾਃ ਸਰ੍ੱਵੇ

ਚੈਕਾਤ੍ਮਭੁਕ੍ਤਾ ਅਭਵਾਮ|
ⅩⅣ ਏਕੇਨਾਙ੍ਗੇਨ ਵਪੁ ਰ੍ਨ ਭਵਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਬਹੁਿਭਃ|
ⅩⅤ ਤਤ ਚਰਣੰ ਯਿਦ ਵਦੇਤ੍ ਨਾਹੰ ਹਸ੍ਤਸ੍ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸ਼ਰੀਰਸਯ੍ ਭਾਗੋ ਨਾਸ੍ਮੀਿਤ ਤਰਯ੍ਨੇਨ ਸ਼ਰੀਰਾਤ੍ ਤਸਯ੍

ਿਵਯੋਗੋ ਨ ਭਵਿਤ|
ⅩⅥਸ਼ਰ੍ੋਤੰ ਵਾ ਯਿਦ ਵਦੇਤ੍ ਨਾਹੰ ਨਯਨੰ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸ਼ਰੀਰਸਯ੍ਾਸ਼ਂੋ ਨਾਸ੍ਮੀਿਤ ਤਰਯ੍ਨੇਨ ਸ਼ਰੀਰਾਤ੍ ਤਸਯ੍ ਿਵਯੋਗੋ

ਨ ਭਵਿਤ|
ⅩⅦਕʼਤ੍ਸ੍ਨੰ ਸ਼ਰੀਰੰ ਯਿਦ ਦਰ੍ਸ਼ਨੇਨ੍ਿਦਯੰ ਭਵੇਤ੍ ਤਿਰ ਸ਼ਰ੍ਵਣੇਨ੍ਿਦਯੰ ਕੁਤ ਸ੍ਥਾਸਯ੍ਿਤ? ਤਤ੍ ਕʼਤ੍ਸ੍ਨੰ ਯਿਦ

ਵਾ ਸ਼ਰ੍ਵਣੇਨ੍ਿਦਯੰ ਭਵੇਤ੍ ਤਿਰ ਘਰ੍ਣੇਨ੍ਿਦਯੰ ਕੁਤ ਸ੍ਥਾਸਯ੍ਿਤ?
ⅩⅧ ਿਕਨ੍ਿਤਦਾਨੀਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੇਣ ਯਥਾਿਭਲਿਸ਼਼ਤੰ ਤਥੈਵਾਙ੍ਗਪਰ੍ਤਯ੍ਙ੍ਗਾਨਾਮ੍ ਏਕੈਕੰ ਸ਼ਰੀਰੇ ਸ੍ਥਾਿਪਤ|ੰ
ⅩⅨ ਤਤ੍ ਕʼਤ੍ਸ੍ਨੰ ਯਦਯ੍ੇਕਾਙ੍ਗਰੂਿਪ ਭਵੇਤ੍ ਤਿਰ ਸ਼ਰੀਰੇ ਕੁਤ ਸ੍ਥਾਸਯ੍ਿਤ?
ⅩⅩ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਅਙ੍ਗਾਿਨ ਬਹੂਿਨ ਸਨ੍ਿਤ ਸ਼ਰੀਰੰ ਤੇਕਮੇਵ|
ⅩⅪ ਅਤਏਵ ਤਯਾ ਮਮ ਪਰ੍ਯੋਜਨੰ ਨਾਸ੍ਤੀਿਤ ਵਾਚੰ ਪਾਿਣੰ ਵਿਦਤੁੰ ਨਯਨੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ, ਤਥਾ ਯੁਵਾਭਯ੍ਾਂ ਮਮ

ਪਰ੍ਯੋਜਨੰ ਨਾਸ੍ਤੀਿਤ ਮੂਰ੍ੱਧਾ ਚਰਣੌ ਵਿਦਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤਃ;
ⅩⅫ ਵਸ੍ਤੁਤਸ੍ਤੁ ਿਵਗਰ੍ਹਸਯ੍ ਯਾਨਯ੍ਙ੍ਗਾਨਯ੍ਸ੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਦੁਰ੍ੱਬਲਾਿਨ ਬੁਧਯ੍ਨ੍ਤੇ ਤਾਨਯ੍ੇਵ ਸਪਰ੍ਯੋਜਨਾਿਨ

ਸਨ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅢ ਯਾਿਨ ਚ ਸ਼ਰੀਰਮਧਯ੍(ੇਅ)ਵਮਨਯ੍ਾਿਨ ਬੁਧਯ੍ਤੇ ਤਾਨਯ੍ਸ੍ਮਾਿਭਰਿਧਕੰ ਸ਼ੋਭਯ੍ਨ੍ਤ|ੇ ਯਾਿਨ ਚ

ਕੁਦʼਸ਼ਯ੍ਾਿਨ ਤਾਿਨ ਸੁਦʼਸ਼ਯ੍ਤਰਾਿਣ ਿ ਯਨ੍ਤੇ
ⅩⅩⅣ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਾਿਨ ਸਵ੍ਯੰ ਸੁਦʼਸ਼ਯ੍ਾਿਨ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸ਼ੋਭਨਮ੍ ਿਨਸ਼਼੍ਪਰ੍ਯੋਜਨੰ|
ⅩⅩⅤ ਸ਼ਰੀਰਮਧਯ੍ੇ ਯਦ੍ ਭੇਦੋ ਨ ਭਵੇਤ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸਰ੍ੱਵਾਣਯ੍ਙ੍ਗਾਿਨ ਯਦ੍ ਐਕਯ੍ਭਾਵੇਨ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਿਹਤੰ

ਿਚਨ੍ਤਯਨ੍ਿਤ ਤਦਰ੍ਥਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੇਣਾਪਰ੍ਧਾਨਮ੍ ਆਦਰਣੀਯੰ ਕʼਤਾ ਸ਼ਰੀਰੰ ਿਵਰਿਚਤੰ|



1 Corinthians Ⅻ:ⅩⅩⅥ 224 1 Corinthians ⅩⅣ:Ⅴ

ⅩⅩⅥ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਏਕਸਯ੍ਾਙ੍ਗਸਯ੍ ਪੀਡਾਯਾਂ ਜਾਤਾਯਾਂ ਸਰ੍ੱਵਾਣਯ੍ਙ੍ਗਾਿਨ ਤੇਨ ਸਹ ਪੀਡਯ੍ਨ੍ਤ,ੇ ਏਕਸਯ੍
ਸਮਾਦਰੇ ਜਾਤੇ ਚ ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ ਤੇਨ ਸਹ ਸੰਹʼਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ|

ⅩⅩⅦ ਯੂਯਞ੍ਚ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਸ਼ਰੀਰੰ, ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਏਕੈਕਸ਼੍ਚ ਤਸਯ੍ੈਕੈਕਮ੍ ਅਙ੍ਗ|ੰ
ⅩⅩⅧ ਕੇਿਚਤ੍ ਕੇਿਚਤ੍ ਸਿਮਤਾਵੀਸ਼ਵ੍ਰੇਣ ਪਰ੍ਥਮਤਃ ਪਰ੍ੇਿਰਤਾ ਿਦਤੀਯਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰੀਯਾਦੇਸ਼ਵਕ੍ਤਾਰਸ੍ਤʼਤੀਯਤ

ਉਪਦੇਸ਼਼੍ਟਾਰੋ ਿਨਯੁਕ੍ਤਾਃ, ਤਤਃ ਪਰੰ ਕੇਭਯ੍ੋ(ਅ)ਿਪ ਿਚਤਕਾਰ੍ੱਯਸਾਧਨਸਾਮਰ੍ਥਯ੍ਮ੍
ਅਨਾਮਯਕਰਣਸ਼ਕ੍ਿਤਰੁਪਕʼਤੌ ਲੋਕਸ਼ਾਸਨੇ ਵਾ ਨੈਪੁਣਯ੍ੰ ਨਾਨਾਭਾਸ਼਼ਾਭਾਸ਼਼ਣਸਾਮਰ੍ਥਯ੍ੰ ਵਾ ਤੇਨ ਵਯ੍ਤਾਿਰ|

ⅩⅩⅨ ਸਰ੍ੱਵੇ ਿਕੰ ਪਰ੍ੇਿਰਤਾਃ? ਸਰ੍ੱਵੇ ਿਕਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੀਯਾਦੇਸ਼ਵਕ੍ਤਾਰਃ? ਸਰ੍ੱਵੇ ਿਕਮ੍ ਉਪਦੇਸ਼਼੍ਟਾਰਃ? ਸਰ੍ੱਵੇ ਿਕੰ
ਿਚਤਕਾਰ੍ੱਯਸਾਧਕਾਃ?

ⅩⅩⅩ ਸਰ੍ੱਵੇ ਿਕਮ੍ ਅਨਾਮਯਕਰਣਸ਼ਕ੍ਿਤਯੁਕ੍ਤਾਃ? ਸਰ੍ੱਵੇ ਿਕੰ ਪਰਭਾਸ਼਼ਾਵਾਿਦਨਃ? ਸਰ੍ੱਵੇ ਵਾ ਿਕੰ
ਪਰਭਾਸ਼਼ਾਰ੍ਥਪਰ੍ਕਾਸ਼ਕਾਃ?

ⅩⅩⅪ ਯੂਯੰ ਸ਼ਰ੍ੇਸ਼਼੍ਠਦਾਯਾਨ੍ ਲਬ੍ਧੁੰ ਯਤਧਵ੍|ੰ ਅਨੇਨ ਯੂਯੰ ਮਯਾ ਸਰ੍ੱਵੋੱਤਮਮਾਰ੍ਗੰ ਦਰ੍ਸ਼ਿਯਤਵਯ੍ਾਃ|

ⅩⅢ
Ⅰ ਮਰ੍ਤਯ੍ਸਵ੍ਰ੍ਗੀਯਾਣਾਂ ਭਾਸ਼਼ਾ ਭਾਸ਼਼ਮਾਣੋ(ਅ)ਹੰ ਯਿਦ ਪਰ੍ੇਮਹੀਨ ਭਵੇਯੰ ਤਿਰ ਵਾਦਕਤਾਲਸਵ੍ਰੂਪੋ

ਿਨਨਾਦਕਾਿਰਭੇਰੀਸਵ੍ਰੂਪਸ਼੍ਚ ਭਵਾਿਮ|
Ⅱ ਅਪਰਞ੍ਚ ਯਦਯ੍ਹਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੀਯਾਦੇਸ਼ਾਢਯ੍ਃ ਸਯ੍ਾਂ ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ ਗੁਪ੍ਤਵਾਕਯ੍ਾਿਨ ਸਰ੍ੱਵਿਵਦਯ੍ਾਞ੍ਚ ਜਾਨੀਯਾਂ

ਪੂਰ੍ਣਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਃ ਸਨ੍ ਸ਼ੈਲਾਨ੍ ਸ੍ਥਾਨਾਨ੍ਤਰੀਕਰ੍ੱਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨੁਯਾਞ੍ਚ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਿਦ ਪਰ੍ੇਮਹੀਨ ਭਵੇਯੰ ਤਰਯ੍ਗਣਨੀਯ
ਏਵ ਭਵਾਿਮ|

Ⅲ ਅਪਰੰ ਯਦਯ੍ਹਮ੍ ਅੰਨਦਾਨੇਨ ਸਰ੍ੱਵਸਵ੍ੰ ਤਯ੍ਜੇਯੰ ਦਾਹਨਾਯ ਸਵ੍ਸ਼ਰੀਰੰ ਸਮਰ੍ਪਯੇਯਞ੍ਚ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਿਦ
ਪਰ੍ੇਮਹੀਨ ਭਵੇਯੰ ਤਿਰ ਤਤ੍ਸਰ੍ੱਵੰ ਮਦਰ੍ਥੰ ਿਨਸ਼਼੍ਫਲੰ ਭਵਿਤ|

Ⅳ ਪਰ੍ੇਮ ਿਚਰਸਿਹਸ਼਼੍ਣੁ ਿਹਤੈਿਸ਼਼ ਚ, ਪਰ੍ੇਮ ਿਨਰ੍ਦੇਸ਼਼ਮ੍ ਅਸ਼ਠੰ ਿਨਰ੍ਗਰ੍ੱਵਞ੍ਚ|
Ⅴ ਅਪਰੰ ਤਤ੍ ਕੁਤ੍ਿਸਤੰ ਨਾਚਰਿਤ, ਆਤ੍ਮਚੇਸ਼਼੍ਟਾਂ ਨ ਕੁਰੁਤੇ ਸਹਸਾ ਨ ਕਧਯ੍ਿਤ ਪਰਾਿਨਸ਼਼੍ਟੰ ਨ ਿਚਨ੍ਤਯਿਤ,
Ⅵ ਅਧਰ੍ੰਮੇ ਨ ਤੁਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਸਤਯ੍ ਏਵ ਸਨ੍ਤੁਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
Ⅶ ਤਤ੍ ਸਰ੍ੱਵੰ ਿਤਿਤਕ੍ਸ਼਼ਤੇ ਸਰ੍ੱਵਤ ਿਵਸ਼ਵ੍ਿਸਿਤ ਸਰ੍ੱਵਤ ਭਦੰ ਪਰ੍ਤੀਕ੍ਸ਼਼ਤੇ ਸਰ੍ੱਵੰ ਸਹਤੇ ਚ|
Ⅷ ਪਰ੍ੇਮ੍ਨ ਲੋਪਃ ਕਦਾਿਪ ਨ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ, ਈਸ਼ਵ੍ਰੀਯਾਦੇਸ਼ਕਥਨੰ ਲੋਪ੍ਸਯ੍ਤੇ ਪਰਭਾਸ਼਼ਾਭਾਸ਼਼ਣੰ ਿਨਵਰ੍ੱਿਤਸ਼਼ਯ੍ਤੇ

ਜ੍ਞਾਨਮਿਪ ਲੋਪੰ ਯਾਸਯ੍ਿਤ|
Ⅸ ਯਤ(ੋਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਜ੍ਞਾਨੰ ਖਣ੍ਡਮਾਤਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੀਯਾਦੇਸ਼ਕਥਨਮਿਪ ਖਣ੍ਡਮਾਤੰ|
Ⅹ ਿਕਨ੍ਤਸ੍ਮਾਸੁ ਿਸੱਧਤਾਂ ਗਤੇਸ਼਼ੁ ਤਾਿਨ ਖਣ੍ਡਮਾਤਾਿਣ ਲੋਪੰ ਯਾਸਯ੍ਨ੍ਤ|ੇ
Ⅺਬਾਲਯ੍ਕਾਲੇ(ਅ)ਹੰ ਬਾਲ ਇਵਾਭਾਸ਼਼ੇ ਬਾਲ ਇਵਾਿਚਨ੍ਤਯਞ੍ਚ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੌਵਨੇ ਜਾਤੇ ਤਤ੍ਸਰ੍ੱਵੰ ਬਾਲਯ੍ਾਚਰਣੰ

ਪਿਰਤਯ੍ਕ੍ਤਵਾਨ੍|
Ⅻ ਇਦਾਨੀਮ੍ ਅਭਮਧਯ੍ੇਨਾਸ੍ਪਸ਼਼੍ਟੰ ਦਰ੍ਸ਼ਨਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਲਭਯ੍ਤੇ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਦਾ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ ਦਰ੍ਸ਼ਨੰ

ਲਪ੍ਸਯ੍ਤ|ੇ ਅਧੁਨਾ ਮਮ ਜ੍ਞਾਨਮ੍ ਅਲ੍ਿਪਸ਼਼੍ਠੰ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਦਾਹੰ ਯਥਾਵਗਮਯ੍ਸ੍ਤਥੈਵਾਵਗਤੋ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ|
ⅩⅢ ਇਦਾਨੀਂ ਪਰ੍ਤਯ੍ਯਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਸ਼ਾ ਪਰ੍ੇਮ ਚ ਤੀਣਯ੍ੇਤਾਿਨ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ਿਤ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਚ ਪਰ੍ੇਮ ਸ਼ਰ੍ੇਸ਼਼੍ਠੰ|

ⅩⅣ
Ⅰ ਯੂਯੰ ਪਰ੍ੇਮਾਚਰਣੇ ਪਰ੍ਯਤਧਵ੍ਮ੍ ਆਤ੍ਿਮਕਾਨ੍ ਦਾਯਾਨਿਪ ਿਵਸ਼ੇਸ਼਼ਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰੀਯਾਦੇਸ਼ਕਥਨਸਾਮਰ੍ਥਯ੍ੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤੁੰ

ਚੇਸ਼਼੍ਟਧਵ੍|ੰ
Ⅱ ਯੋ ਜਨਃ ਪਰਭਾਸ਼਼ਾਂ ਭਾਸ਼਼ਤੇ ਸ ਮਾਨੁਸ਼਼ਾਨ੍ ਨ ਸਮ੍ਭਾਸ਼਼ਤੇ ਿਕਨ੍ਤੀਸ਼ਵ੍ਰਮੇਵ ਯਤਃ ਕੇਨਾਿਪ ਿਕਮਿਪ ਨ ਬੁਧਯ੍ਤੇ

ਸ ਚਾਤ੍ਮਨਾ ਿਨਗੂਢਵਾਕਯ੍ਾਿਨ ਕਥਯਿਤ;
Ⅲ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੋ ਜਨ ਈਸ਼ਵ੍ਰੀਯਾਦੇਸ਼ੰ ਕਥਯਿਤ ਸ ਪਰੇਸ਼਼ਾਂ ਿਨਸ਼਼੍ਠਾਯੈ ਿਹਤੋਪਦੇਸ਼ਾਯ ਸਾਨ੍ਤਨਾਯੈ ਚ ਭਾਸ਼਼ਤੇ|
Ⅳ ਪਰਭਾਸ਼਼ਾਵਾਦਯ੍ਾਤ੍ਮਨ ਏਵ ਿਨਸ਼਼੍ਠਾਂ ਜਨਯਿਤ ਿਕਨ੍ਤੀਸ਼ਵ੍ਰੀਯਾਦੇਸ਼ਵਾਦੀ ਸਿਮਤੇ ਰ੍ਿਨਸ਼਼੍ਠਾਂ ਜਨਯਿਤ|
Ⅴ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਪਰਭਾਸ਼਼ਾਭਾਸ਼਼ਣਮ੍ ਇੱਛਾਮਯ੍ਹੰ ਿਕਨ੍ਤੀਸ਼ਵ੍ਰੀਯਾਦੇਸ਼ਕਥਨਮ੍ ਅਿਧਕਮਪੀੱਛਾਿਮ| ਯਤਃ

ਸਿਮਤੇ ਰ੍ਿਨਸ਼਼੍ਠਾਯੈ ਯੇਨ ਸਵ੍ਵਾਕਯ੍ਾਨਾਮ੍ ਅਰ੍ਥੋ ਨ ਿ ਯਤੇ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਪਰਭਾਸ਼਼ਾਵਾਿਦਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰੀਯਾਦੇਸ਼ਵਾਦੀ
ਸ਼ਰ੍ੇਯਾਨ੍|
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Ⅵ ਹੇ ਭਾਤਰਃ, ਇਦਾਨੀਂ ਮਯਾ ਯਿਦ ਯੁਸ਼਼੍ਮਤ੍ਸਮੀਪੰ ਗਮਯ੍ਤੇ ਤਰੀਸ਼ਵ੍ਰੀਯਦਰ੍ਸ਼ਨਸਯ੍ ਜ੍ਞਾਨਸਯ੍
ਵੇਸ਼ਵ੍ਰੀਯਾਦੇਸ਼ਸਯ੍ ਵਾ ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਾਯਾ ਵਾ ਵਾਕਯ੍ਾਿਨ ਨ ਭਾਿਸ਼਼ਤਾ ਪਰਭਾਸ਼਼ਾਂ ਭਾਸ਼਼ਮਾਣੇਨ ਮਯਾ ਯੂਯੰ
ਿਕਮੁਪਕਾਿਰਸ਼਼ਯ੍ਧਵ੍ੇ?

Ⅶ ਅਪਰੰ ਵੰਸ਼ੀਵੱਲਕਯ੍ਾਿਦਸ਼਼ੁ ਿਨਸ਼਼੍ਪਰ੍ਾਿਣਸ਼਼ੁ ਵਾਦਯ੍ਯਨ੍ਤੇਸ਼਼ੁ ਵਾਿਦਤੇਸ਼਼ੁ ਯਿਦ ◌ੱਕਣਾ ਨ ਿਵਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤੇ ਤਿਰ
ਿਕੰ ਵਾਦਯ੍ੰ ਿਕੰ ਵਾ ਗਾਨੰ ਭਵਿਤ ਤਤ੍ ਕੇਨ ਬੋੱਧੁੰ ਸ਼ਕਯ੍ਤੇ?

Ⅷ ਅਪਰੰ ਰਣਤੂਰ੍ੱਯਾ ਿਨਸਵ੍ਣੋ ਯਦਯ੍ਵਯ੍ਕ੍ਤੋ ਭਵੇਤ੍ ਤਿਰ ਯੁੱਧਾਯ ਕਃ ਸੱਿਜਸ਼਼ਯ੍ਤੇ?
Ⅸ ਤਦਤ੍ ਿਜਹਾਿਭ ਰਯ੍ਿਦ ਸੁਗਮਯ੍ਾ ਵਾਕ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਨ ਗਦਯ੍ੇਤ ਤਿਰ ਯਦ੍ ਗਦਯ੍ਤੇ ਤਤ੍ ਕੇਨ ਭੋਤ੍ਸਯ੍ਤੇ?

ਵਸ੍ਤੁਤੋ ਯੂਯੰ ਿਦਗਾਲਾਿਪਨ ਇਵ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਥ|
Ⅹ ਜਗਿਤ ਕਿਤਪਰ੍ਕਾਰਾ ਉਕ੍ਤਯੋ ਿਵਦਯ੍ਨ੍ਤੇ? ਤਾਸਾਮੇਕਾਿਪ ਿਨਰਰ੍ਿਥਕਾ ਨਿਹ;
Ⅺ ਿਕਨ੍ਤੂਕ੍ਤੇਰਰ੍ਥੋ ਯਿਦ ਮਯਾ ਨ ਬੁਧਯ੍ਤੇ ਤਰਯ੍ਹੰ ਵਕ੍ਤਾ ਮ੍ਲੇੱਛ ਇਵ ਮੰਸਯ੍ੇ ਵਕ੍ਤਾਿਪ ਮਯਾ ਮ੍ਲੇੱਛ ਇਵ

ਮੰਸਯ੍ਤੇ|
Ⅻ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਆਤ੍ਿਮਕਦਾਯਿਲਪ੍ਸਵੋ ਯੂਯੰ ਸਿਮਤੇ ਰ੍ਿਨਸ਼਼੍ਠਾਰ੍ਥੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਬਹੁਵਰਾ ਭਿਵਤੁੰ ਯਤਧਵ੍ੰ,
ⅩⅢ ਅਤਏਵ ਪਰਭਾਸ਼਼ਾਵਾਦੀ ਯਦ੍ ਅਰ੍ਥਕਰੋ(ਅ)ਿਪ ਭਵੇਤ੍ ਤਤ੍ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯਤਾ|ਂ
ⅩⅣਯਦਯ੍ਹੰ ਪਰਭਾਸ਼਼ਯਾ ਪਰ੍ਰ੍ਥਨਾਂ ਕੁਰ੍ੱਯਾਂ ਤਿਰ ਮਦੀਯ ਆਤ੍ਮਾ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯਤੇ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਮਮ ਬੁੱਿਧ ਰ੍ਿਨਸ਼਼੍ਫਲਾ

ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ|
ⅩⅤ ਇਤਯ੍ਨੇਨ ਿਕੰ ਕਰਣੀਯ?ੰ ਅਹਮ੍ ਆਤ੍ਮਨਾ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਿਯਸ਼਼ਯ੍ੇ ਬੁੱਧਯ੍ਾਿਪ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਿਯਸ਼਼ਯ੍ੇ; ਅਪਰੰ ਆਤ੍ਮਨਾ

ਗਾਸਯ੍ਾਿਮ ਬੁੱਧਯ੍ਾਿਪ ਗਾਸਯ੍ਾਿਮ|
ⅩⅥ ਤੰ ਯਦਾਤ੍ਮਨਾ ਧਨਯ੍ਵਾਦੰ ਕਰੋਿਸ਼਼ ਤਦਾ ਯਦ੍ ਵਦਿਸ ਤਦ੍ ਯਿਦ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ੇਨੇਵੋਪਸ੍ਿਥਤੇਨ ਜਨੇਨ ਨ ਬੁੱਧਯ੍ਤੇ

ਤਿਰ ਤਵ ਧਨਯ੍ਵਾਦਸਯ੍ਾਨ੍ਤੇ ਤਥਾਸ੍ਿਤਿਤ ਤੇਨ ਵਕ੍ਤੰ ਕਥੰ ਸ਼ਕਯ੍ਤੇ?
ⅩⅦ ਤੰ ਸਮਯ੍ਗ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੰ ਧਨਯ੍ੰ ਵਦਸੀਿਤ ਸਤਯ੍ੰ ਤਥਾਿਪ ਤਤ ਪਰਸਯ੍ ਿਨਸ਼਼੍ਠਾ ਨ ਭਵਿਤ|
ⅩⅧ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸਰ੍ੱਵੇਭਯ੍ੋ(ਅ)ਹੰ ਪਰਭਾਸ਼਼ਾਭਾਸ਼਼ਣੇ ਸਮਰ੍ਥ(ੋਅ)ਸ੍ਮੀਿਤ ਕਾਰਣਾਦ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੰ ਧਨਯ੍ੰ ਵਦਾਿਮ;
ⅩⅨ ਤਥਾਿਪ ਸਿਮਤੌ ਪਰੋਪਦੇਸ਼ਾਰ੍ਥੰ ਮਯਾ ਕਿਥਤਾਿਨ ਪਞ੍ਚ ਵਾਕਯ੍ਾਿਨ ਵਰੰ ਨ ਚ ਲਕ੍ਸ਼਼ੰ ਪਰਭਾਸ਼਼ੀਯਾਿਨ

ਵਾਕਯ੍ਾਿਨ|
ⅩⅩ ਹੇ ਭਾਤਰਃ,ਯੂਯੰ ਬੁੱਧਯ੍ਾ ਬਾਲਕਾਇਵ ਮਾ ਭੂਤ ਪਰਨ੍ਤੁ ਦੁਸ਼਼੍ਟਤਯਾ ਿਸ਼ਸ਼ਵਇਵ ਭੂਤਾ ਬੁੱਧਯ੍ਾ ਿਸੱਧਾ ਭਵਤ|
ⅩⅪਸ਼ਾਸ੍ਤਇਦੰ ਿਲਿਖਤਮਾਸ੍ਤ,ੇ ਯਥਾ, ਇਤਯ੍ਵੋਚਤ੍ ਪਰੇਸ਼(ੋਅ)ਹਮ੍ਆਭਾਿਸ਼਼ਸ਼਼ਯ੍ ਇਮਾਨ੍ ਜਨਾਨ੍| ਭਾਸ਼਼ਾਿਭਃ

ਪਰਕੀਯਾਿਭ ਰਕ੍ਤੈਸ਼੍ਚ ਪਰਦੇਿਸ਼ਿਭਃ| ਤਥਾ ਮਯਾ ਕʼਤੇ(ਅ)ਪੀਮੇ ਨ ਗਰ੍ਹੀਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਮਦਚਃ||
ⅩⅫ ਅਤਏਵ ਤਤ੍ ਪਰਭਾਸ਼਼ਾਭਾਸ਼਼ਣੰ ਅਿਵਸ਼੍ਚਾਿਸਨਃ ਪਰ੍ਿਤ ਿਚਹ੍ਨਰੂਪੰ ਭਵਿਤ ਨ ਚ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਿਸਨਃ ਪਰ੍ਿਤ;

ਿਕਨ੍ਤੀਸ਼ਵ੍ਰੀਯਾਦੇਸ਼ਕਥਨੰ ਨਾਿਵਸ਼ਵ੍ਾਿਸਨਃ ਪਰ੍ਿਤ ਤਦ੍ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਿਸਨਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ੇਵ|
ⅩⅩⅢ ਸਿਮਿਤਭੁਕ੍ਤੇਸ਼਼ੁ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ੁ ਏਕਸ੍ਿਮਨ੍ ਸ੍ਥਾਨੇ ਿਮਿਲਤਾ ਪਰਭਾਸ਼਼ਾਂ ਭਾਸ਼਼ਮਾਣੇਸ਼਼ੁ ਯਿਦ

ਜ੍ਞਾਨਾਕਾਙ੍ਕ੍ਿਸ਼਼ਣੋ(ਅ)ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਿਸਨ ਵਾ ਤਤਾਗੱਛੇਯੁਸ੍ਤਿਰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਉਨ੍ਮੱਤਾਨ੍ ਿਕੰ ਨ ਵਿਦਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ?
ⅩⅩⅣ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਵ੍ੀਸ਼ਵ੍ਰੀਯਾਦੇਸ਼ੰ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਯਤ੍ਸੁ ਯਦਯ੍ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੀ ਜ੍ਞਾਨਾਕਾਙ੍ਕ੍ਸ਼਼ੀ ਵਾ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਤਤਾਗੱਛਿਤ

ਤਿਰ ਸਰ੍ੱਵੈਰੇਵ ਤਸਯ੍ ਪਾਪਜ੍ਞਾਨੰ ਪਰੀਕ੍ਸ਼਼ਾ ਚ ਜਾਯਤ,ੇ
ⅩⅩⅤ ਤਤਸ੍ਤਸਯ੍ਾਨ੍ਤਃਕਰਣਸਯ੍ ਗੁਪ੍ਤਕਲ੍ਪਨਾਸੁ ਵਯ੍ਕ੍ਤੀਭੂਤਾਸੁ ਸੋ(ਅ)ਧੋਮੁਖਃ ਪਤਨ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਮਾਰਾਧਯ੍

ਯੁਸ਼਼੍ਮਨ੍ਮਧਯ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ ਿਵਦਯ੍ਤੇ ਇਿਤ ਸਤਯ੍ੰ ਕਥਾਮੇਤਾਂ ਕਥਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅥ ਹੇ ਭਾਤਰਃ, ਸੰਿਮਿਲਤਾਨਾਂ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਏਕੇਨ ਗੀਤਮ੍ ਅਨਯ੍ੇਨਪਦੇਸ਼(ੋਅ)ਨਯ੍ੇਨ ਪਰਭਾਸ਼਼ਾਨਯ੍ੇਨ

ਐਸ਼ਵ੍ਿਰਕਦਰ੍ਸ਼ਨਮ੍ ਅਨਯ੍ੇਨਾਰ੍ਥਬੋਧਕੰ ਵਾਕਯ੍ੰ ਲਭਯ੍ਤੇ ਿਕਮੇਤਤ੍? ਸਰ੍ੱਵਮੇਵ ਪਰਿਨਸ਼਼੍ਠਾਰ੍ਥੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ
ਿ ਯਤਾ|ਂ

ⅩⅩⅦ ਯਿਦ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਭਾਸ਼਼ਾਨ੍ਤਰੰ ਿਵਵਕ੍ਸ਼਼ਿਤ ਤਰਯ੍ੇਕਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਦਨੇ ਿਦਜਨੇਨ ਿਤਜਨੇਨ ਵਾ ਪਰਭਾ◌ाਸ਼਼ਾ
ਕਥਯ੍ਤਾਂ ਤਦਿਧਕੈਰ੍ਨ ਕਥਯ੍ਤਾਂ ਤੈਰਿਪ ਪਰ੍ੱਯਾਯਾਨੁਸਾਰਾਤ੍ ਕਥਯ੍ਤਾ,ਂ ਏਕੇਨ ਚ ਤਦਰ੍ਥੋ ਬੋਧਯ੍ਤਾ|ਂ

ⅩⅩⅧ ਿਕਨ੍ਤਰ੍ਥਾਿਭਧਾਯਕਃ ਕੋ(ਅ)ਿਪ ਯਿਦ ਨ ਿਵਦਯ੍ਤੇ ਤਿਰ ਸ ਸਿਮਤੌ ਵਾਚੰਯਮਃ ਸ੍ਿਥਤੇਸ਼ਵ੍ਰਾਯਾਤ੍ਮਨੇ
ਚ ਕਥਾਂ ਕਥਯਤ|ੁ

ⅩⅩⅨ ਅਪਰੰ ਦੌ ਤਯੋ ਵੇਸ਼ਵ੍ਰੀਯਾਦੇਸ਼ਵਕ੍ਤਾਰਃ ਸਵ੍ੰ ਸਵ੍ਮਾਦੇਸ਼ੰ ਕਥਯਨ੍ਤੁ ਤਦਨਯ੍ੇ ਚ ਤੰ ਿਵਚਾਰਯਨ੍ਤੁ|
ⅩⅩⅩ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਤਾਪਰੇਣ ਕੇਨਿਚਤ੍ ਜਨੇਨੇਸ਼ਵ੍ਰੀਯਾਦੇਸ਼ੇ ਲਬ੍ਧੇ ਪਰ੍ਥਮੇਨ ਕਥਨਾਤ੍ ਿਨਵਰ੍ੱਿਤਤਵਯ੍ੰ|



1 Corinthians ⅩⅣ:ⅩⅩⅪ 226 1 Corinthians ⅩⅤ:ⅩⅥ

ⅩⅩⅪ ਸਰ੍ੱਵੇ ਯਤ੍ ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਾਂ ਸਾਨ੍ਤਨਾਞ੍ਚ ਲਭਨ੍ਤੇ ਤਦਰ੍ਥੰ ਯੂਯੰ ਸਰ੍ੱਵੇ ਪਰ੍ੱਯਾਯੇਣੇਸ਼ਵ੍ਰੀਯਾਦੇਸ਼ੰ ਕਥਿਯਤੁੰ
ਸ਼ਕ੍ਨੁਥ|

ⅩⅩⅫ ਈਸ਼ਵ੍ਰੀਯਾਦੇਸ਼ਵਕ੍ਤʼਣਾਂ ਮਨਾਿਂਸ ਤੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਅਧੀਨਾਿਨ ਭਵਨ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅩⅢ ਯਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰਃ ਕੁਸ਼ਾਸਨਜਨਕੋ ਨਿਹ ਸੁਸ਼ਾਸਨਜਨਕ ਏਵੇਿਤ ਪਿਵਤਲੋਕਾਨਾਂ ਸਰ੍ੱਵਸਿਮਿਤਸ਼਼ੁ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਤੇ|
ⅩⅩⅩⅣਅਪਰਞ੍ਚ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਵਿਨਤਾਃ ਸਿਮਿਤਸ਼਼ੁ ਤੂਸ਼਼੍ਣੀਮ੍ਭੂਤਾਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ਤੁ ਯਤਃ ਸ਼ਾਸ੍ਤਿਲਿਖਤੇਨ ਿਵਿਧਨਾ

ਤਾਃ ਕਥਾਪਰ੍ਚਾਰਣਾਤ੍ ਿਨਵਾਿਰਤਾਸ੍ਤਾਿਭ ਰ੍ਿਨਘਰ੍ਾਿਭ ਰ੍ਭਿਵਤਵਯ੍ੰ|
ⅩⅩⅩⅤ ਅਤਸ੍ਤਾ ਯਿਦ ਿਕਮਿਪ ਿਜਜ੍ਞਾਸਨ੍ਤੇ ਤਿਰ ਗੇਹੇਸ਼਼ੁ ਪਤੀਨ੍ ਪʼ◌ੱਛਨ੍ਤੁ ਯਤਃ ਸਿਮਿਤਮਧਯ੍ੇ ਯੋਿਸ਼਼ਤਾਂ

ਕਥਾਕਥਨੰ ਿਨਨ੍ਦਨੀਯੰ|
ⅩⅩⅩⅥ ਐਸ਼ਵ੍ਰੰ ਵਚਃ ਿਕੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮੱਤੋ ਿਨਰਗਮਤ? ਕੇਵਲੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਵਾ ਤਤ੍ ਿਕਮ੍ ਉਪਾਗਤੰ?
ⅩⅩⅩⅦਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ਆਤ੍ਮਾਨਮ੍ਈਸ਼ਵ੍ਰੀਯਾਦੇਸ਼ਵਕ੍ਤਾਰਮ੍ਆਤ੍ਮਨਾਿਵਸ਼਼੍ਟੰ ਵਾ ਮਨਯ੍ਤੇ ਸ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ

ਮਯਾ ਯਦ੍ ਯਤ੍ ਿਲਖਯ੍ਤੇ ਤਤ੍ਪਰ੍ਭੁਨਾਜ੍ਞਾਿਪਤਮ੍ ਈਤਯ੍ੁਰਰੀ ਕਰੋਤੁ|
ⅩⅩⅩⅧ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਅਜ੍ਞੋ ਭਵਿਤ ਸੋ(ਅ)ਜ੍ਞ ਏਵ ਿਤਸ਼਼੍ਠਤ|ੁ
ⅩⅩⅩⅨ ਅਤਏਵ ਹੇ ਭਾਤਰਃ, ਯੂਯਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੀਯਾਦੇਸ਼ਕਥਨਸਾਮਰ੍ਥਯ੍ੰ ਲਬ੍ਧੁੰ ਯਤਧਵ੍ੰ ਪਰਭਾਸ਼਼ਾਭਾਸ਼਼ਣਮਿਪ

ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਨ ਿਨਵਾਰ੍ੱਯਤਾ|ਂ
ⅩⅬ ਸਰ੍ੱਵਕਰ੍ੰਮਾਿਣ ਚ ਿਵਧਯ੍ਨੁਸਾਰਤਃ ਸੁਪਿਰਪਾਟਯ੍ਾ ਿ ਯਨ੍ਤਾ|ਂ

ⅩⅤ
Ⅰ ਹੇ ਭਾਤਰਃ, ਯਃ ਸੁਸੰਵਾਦੋ ਮਯਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਤ੍ਸਮੀਪੇ ਿਨਵੇਿਦਤੋ ਯੂਯਞ੍ਚ ਯੰ ਗʼਹੀਤਵਨ੍ਤ ਆਿਸ਼ਰ੍ਤਵਨ੍ਤਸ਼੍ਚ ਤੰ

ਪੁਨ ਰਯ੍ੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਿਵਜ੍ਞਾਪਯਾਿਮ|
Ⅱ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੋ ਯਿਦ ਿਵਤਥੋ ਨ ਭਵੇਤ੍ ਤਿਰ ਸੁਸੰਵਾਦਯੁਕ੍ਤਾਿਨ ਮਮ ਵਾਕਯ੍ਾਿਨ ਸ੍ਮਰਤਾਂ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਤੇਨ

ਸੁਸੰਵਾਦੇਨ ਪਿਰਤਾਣੰ ਜਾਯਤ|ੇ
Ⅲ ਯਤੋ(ਅ)ਹੰ ਯਦ੍ ਯਤ੍ ਜ੍ਞਾਿਪਤਸ੍ਤਦਨੁਸਾਰਾਤ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਸੁ ਮੁਖਯ੍ਾਂ ਯਾਂ ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਾਂ ਸਮਾਰ੍ਪਯੰ ਸੇਯੰ,

ਸ਼ਾਸ੍ਤਾਨੁਸਾਰਾਤ੍ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਪਾਪਮੋਚਨਾਰ੍ਥੰ ਪਰ੍ਾਣਾਨ੍ ਤਯ੍ਕ੍ਤਵਾਨ੍,
Ⅳ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨੇ ਸ੍ਥਾਿਪਤਸ਼੍ਚ ਤʼਤੀਯਿਦਨੇ ਸ਼ਾਸ੍ਤਾਨੁਸਾਰਾਤ੍ ਪੁਨਰੁੱਥਾਿਪਤਃ|
Ⅴ ਸ ਚਾਗਰ੍ੇ ਕੈਫੈ ਤਤਃ ਪਰੰ ਦਾਦਸ਼ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ੇਭਯ੍ੋ ਦਰ੍ਸ਼ਨੰ ਦੱਤਵਾਨ੍|
Ⅵਤਤਃ ਪਰੰ ਪਞ੍ਚਸ਼ਤਾਿਧਕਸੰਖਯ੍ਕੇਭਯ੍ੋ ਭਾਤʼਭਯ੍ੋ ਯੁਗਪਦ੍ ਦਰ੍ਸ਼ਨੰ ਦੱਤਵਾਨ੍ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਕੇਿਚਤ੍ ਮਹਾਿਨਦਾਂ ਗਤਾ

ਬਹੁਤਰਾਸ਼੍ਚਾਦਯ੍ਾਿਪ ਵਰ੍ੱਤਨ੍ਤੇ|
Ⅶ ਤਦਨਨ੍ਤਰੰ ਯਾਕੂਬਾਯ ਤਤ੍ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਸਰ੍ੱਵੇਭਯ੍ਃ ਪਰ੍ੇਿਰਤੇਭਯ੍ੋ ਦਰ੍ਸ਼ਨੰ ਦੱਤਵਾਨ੍|
Ⅷ ਸਰ੍ੱਵਸ਼ੇਸ਼਼ੇ(ਅ)ਕਾਲਜਾਤਤੁਲਯ੍ੋ ਯ(ੋਅ)ਹੰ, ਸੋ(ਅ)ਹਮਿਪ ਤਸਯ੍ ਦਰ੍ਸ਼ਨੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਵਾਨ੍|
Ⅸ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸਿਮਿਤੰ ਪਰ੍ਿਤ ਦੌਰਾਤ੍ਮਯ੍ਾਚਰਣਾਦ੍ ਅਹੰ ਪਰ੍ੇਿਰਤਨਾਮ ਧਰ੍ੱਤੁਮ੍ ਅਯੋਗਯ੍ਸ੍ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਪਰ੍ੇਿਰਤਾਨਾਂ

ਮਧਯ੍ੇ ਕ੍ਸ਼਼ੁਦਤਮਸ਼੍ਚਾਸ੍ਿਮ|
Ⅹ ਯਾਦʼਸ਼ੋ(ਅ)ਸ੍ਿਮ ਤਾਦʼਸ਼ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ਾਨੁਗਰ੍ਹੇਣੈਵਾਸ੍ਿਮ; ਅਪਰੰ ਮਾਂ ਪਰ੍ਿਤ ਤਸਯ੍ਾਨੁਗਰ੍ਹੋ ਿਨਸ਼਼੍ਫਲੋ

ਨਾਭਵਤ੍, ਅਨਯ੍ੇਭਯ੍ਃ ਸਰ੍ੱਵੇਭਯ੍ੋ ਮਯਾਿਧਕਃ ਸ਼ਰ੍ਮਃ ਕʼਤਃ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਮਯਾ ਕʼਤਸ੍ਤੰਨਿਹ
ਮਤ੍ਸਹਕਾਿਰਣੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ਾਨੁਗਰ੍ਹੇਣੈਵ|

Ⅺ ਅਤਏਵ ਮਯਾ ਭਵੇਤ੍ ਤੈ ਰਾ ਭਵੇਤ੍ ਅਸ੍ਮਾਿਭਸ੍ਤਾਦʼਸ਼ੀ ਵਾਰ੍ੱਤਾ ਘੋਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਸੈਵ ਚ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ ਿਰਸ਼ਵ੍ਾਸੇਨ
ਗʼਹੀਤਾ|

Ⅻ ਮʼਤਯ੍ੁਦਸ਼ਾਤਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟ ਉੱਥਾਿਪਤ ਇਿਤ ਵਾਰ੍ੱਤਾ ਯਿਦ ਤਮਿਧ ਘੋਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਤਿਰ ਮʼਤਲੋਕਾਨਾਮ੍ ਉੱਿਥਿਤ
ਰ੍ਨਾਸ੍ਤੀਿਤ ਵਾਗ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਮਧਯ੍ੇ ਕੈਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਕੁਤਃ ਕਥਯ੍ਤੇ?

ⅩⅢ ਮʼਤਾਨਾਮ੍ ਉੱਿਥਿਤ ਰਯ੍ਿਦ ਨ ਭਵੇਤ੍ ਤਿਰ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੋ(ਅ)ਿਪ ਨੱਥਾਿਪਤਃ
ⅩⅣ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸ਼੍ਚ ਯਦਯ੍ਨੱੁਥਾਿਪਤਃ ਸਯ੍ਾਤ੍ ਤਰਯ੍ਸ੍ਮਾਕੰ ਘੋਸ਼਼ਣੰ ਿਵਤਥੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੋ(ਅ)ਿਪ ਿਵਤਥਃ|
ⅩⅤ ਵਯਞ੍ਚੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਮʼਸ਼਼ਾਸਾਕ੍ਿਸ਼਼ਣੋ ਭਵਾਮਃ, ਯਤਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟ ਸ੍ਤੇਨੱਥਾਿਪਤਃ ਇਿਤ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਮ੍

ਅਸ੍ਮਾਿਭਰੀਸ਼ਵ੍ਰਮਿਧ ਦੱਤੰ ਿਕਨ੍ਤੁ ਮʼਤਾਨਾਮੁੱਿਥਿਤ ਰਯ੍ਿਦ ਨ ਭਵੇਤ੍ ਤਿਰ ਸ ਤੇਨ ਨੱਥਾਿਪਤਃ|
ⅩⅥ ਯਤੋ ਮʼਤਾਨਾਮੁੱਿਥਿਤ ਰਯ੍ਿਤ ਨ ਭਵੇਤ੍ ਤਿਰ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੋ(ਅ)ਪਯ੍ੁੱਥਾਿਪਤਤੰ ਨ ਗਤਃ|



1 Corinthians ⅩⅤ:ⅩⅦ 227 1 Corinthians ⅩⅤ:ⅩⅬⅠ

ⅩⅦ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਯਦਯ੍ਨੁੱਥਾਿਪਤਃ ਸਯ੍ਾਤ੍ ਤਿਰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੋ ਿਵਤਥਃ, ਯੂਯਮ੍ ਅਦਯ੍ਾਿਪ ਸਵ੍ਪਾਪੇਸ਼਼ੁ
ਮਗ੍ਨਾਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਥ|

ⅩⅧ ਅਪਰੰ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਾਿਸ਼ਰ੍ਤਾ ਯੇ ਮਾਨਵਾ ਮਹਾਿਨਦਾਂ ਗਤਾਸ੍ਤ(ੇਅ)ਿਪ ਨਾਸ਼ੰ ਗਤਾਃ|
ⅩⅨ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੋ ਯਿਦ ਕੇਵਲਿਮਹਲੋਕੇ (ਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਸ਼ਾਭੂਿਮਃ ਸਯ੍ਾਤ੍ ਤਿਰ ਸਰ੍ੱਵਮਰ੍ਤਯ੍ੇਭਯ੍ੋ ਵਯਮੇਵ

ਦੁਰ੍ਭਾਗਯ੍ਾਃ|
ⅩⅩ ਇਦਾਨੀਂ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੋ ਮʼਤਯ੍ੁਦਸ਼ਾਤ ਉੱਥਾਿਪਤੋ ਮਹਾਿਨਦਾਗਤਾਨਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਪਰ੍ਥਮਫਲਸਵ੍ਰੂਪੋ ਜਾਤਸ਼੍ਚ|
ⅩⅪ ਯਤੋ ਯਦਤ੍ ਮਾਨੁਸ਼਼ਦਾਰਾ ਮʼਤਯ੍ੁਃ ਪਰ੍ਾਦੁਰ੍ਭੂਤਸ੍ਤਦਤ੍ ਮਾਨੁਸ਼਼ਦਾਰਾ ਮʼਤਾਨਾਂ ਪੁਨਰੁੱਿਥਿਤਰਿਪ ਪਰ੍ਦੁਰ੍ਭੂਤਾ|
ⅩⅫ ਆਦਮਾ ਯਥਾ ਸਰ੍ੱਵੇ ਮਰਣਾਧੀਨਾ ਜਾਤਾਸ੍ਤਥਾ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਸਰ੍ੱਵੇ ਜੀਵਿਯਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤੇ|
ⅩⅩⅢ ਿਕਨ੍ਤੇਕੈਕੇਨ ਜਨੇਨ ਿਨਜੇ ਿਨਜੇ ਪਰ੍ੱਯਾਯ ਉੱਥਾਤਵਯ੍ੰ ਪਰ੍ਥਮਤਃ ਪਰ੍ਥਮਜਾਤਫਲਸਵ੍ਰੂਪੇਨ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨ,

ਿਦਤੀਯਤਸ੍ਤਸਯ੍ਾਗਮਨਸਮਯੇ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਲੋਕੈਃ|
ⅩⅩⅣ ਤਤਃ ਪਰਮ੍ ਅਨ੍ਤੋ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਤਦਾਨੀਂ ਸ ਸਰ੍ੱਵੰ ਸ਼ਾਸਨਮ੍ ਅਿਧਪਿਤਤੰ ਪਰਾ ਮਞ੍ਚ ਲੁਪ੍ਤਾ

ਸਵ੍ਿਪਤਰੀਸ਼ਵ੍ਰੇ ਰਾਜਤੰ ਸਮਰ੍ਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅤਯਤਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਿਰਪਵਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਯਾਵਤ੍ ਤੇਨ ਸਵ੍ਪਾਦਯੋਰਧੋ ਨ ਿਨਪਾਤਿਯਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤੇ ਤਾਵਤ੍ ਤੇਨੈਵ ਰਾਜਤੰ

ਕਰ੍ੱਤਵਯ੍ੰ|
ⅩⅩⅥ ਤੇਨ ਿਵਜੇਤਵਯ੍ੋ ਯਃ ਸ਼ੇਸ਼਼ਿਰਪੁਃ ਸ ਮʼਤਯ੍ੁਰੇਵ|
ⅩⅩⅦ ਿਲਿਖਤਮਾਸ੍ਤੇ ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ ਤਸਯ੍ ਪਾਦਯੋ ਰਸ਼ੀਕʼਤਾਿਨ| ਿਕਨ੍ਤੁ ਸਰ੍ੱਵਾਣਯ੍ੇਵ ਤਸਯ੍

ਵਸ਼ੀਕʼਤਾਨੀਤਯ੍ੁਕ੍ਤੇ ਸਿਤ ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ ਯੇਨ ਤਸਯ੍ ਵਸ਼ੀਕʼਤਾਿਨ ਸ ਸਵ੍ਯੰ ਤਸਯ੍ ਵਸ਼ੀਭੂਤੋ ਨ ਜਾਤ ਇਿਤ
ਵਯ੍ਕ੍ਤੰ|

ⅩⅩⅧ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ੁ ਤਸਯ੍ ਵਸ਼ੀਭੂਤੇਸ਼਼ੁ ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ ਯੇਨ ਪੁਤਸਯ੍ ਵਸ਼ੀਕʼਤਾਿਨ ਸਵ੍ਯੰ ਪੁਤੋ(ਅ)ਿਪ ਤਸਯ੍ ਵਸ਼ੀਭੂਤੋ
ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਤਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰਃ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ੁ ਸਰ੍ੱਵ ਏਵ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

ⅩⅩⅨ ਅਪਰੰ ਪਰੇਤਲੋਕਾਨਾਂ ਿਵਿਨਮਯੇਨ ਯੇ ਮੱਜਯ੍ਨ੍ਤੇ ਤੈਃ ਿਕੰ ਲਪ੍ਸਯ੍ਤ?ੇ ਯੇਸ਼਼ਾਂ ਪਰੇਤਲੋਕਾਨਾਮ੍ ਉੱਿਥਿਤਃ
ਕੇਨਾਿਪ ਪਰ੍ਕਾਰੇਣ ਨ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਿਵਿਨਮਯੇਨ ਕੁਤੋ ਮੱਜਨਮਿਪ ਤੈਰਙ੍ਗੀਿ ਯਤੇ?

ⅩⅩⅩ ਵਯਮਿਪ ਕੁਤਃ ਪਰ੍ਿਤਦਣ੍ਡੰ ਪਰ੍ਾਣਭੀਿਤਮ੍ ਅਙ੍ਗੀਕੁਰ੍ੰਮਹ?ੇ
ⅩⅩⅪ ਅਸ੍ਮਤ੍ਪਰ੍ਭੁਨਾ ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਯੁਸ਼਼੍ਮੱਤੋ ਮਮ ਯਾ ਸ਼੍ਲਾਘਾਸ੍ਤੇ ਤਸਯ੍ਾਃ ਸ਼ਪਥੰ ਕʼਤਾ ਕਥਯਾਿਮ ਿਦਨੇ

ਿਦਨੇ(ਅ)ਹੰ ਮʼਤਯ੍ੁੰ ਗੱਛਾਿਮ|
ⅩⅩⅫ ਇਿਫਸ਼਼ਨਗਰੇ ਵਨਯ੍ਪਸ਼ੁਿਭਃ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਯਿਦ ਲੌਿਕਕਭਾਵਾਤ੍ ਮਯਾ ਯੁੱਧੰ ਕʼਤੰ ਤਿਰ ਤੇਨ ਮਮ ਕੋ ਲਾਭਃ?

ਮʼਤਾਨਾਮ੍ ਉੱਿਥਿਤ ਰਯ੍ਿਦ ਨ ਭਵੇਤ੍ ਤਿਰ, ਕੁਰ੍ੰਮੋ ਭੋਜਨਪਾਨੇ(ਅ)ਦਯ੍ ਸ਼ਵ੍ਸ੍ਤੁ ਮʼਤਯ੍ੁ ਰ੍ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅩⅢ ਇਤਯ੍ਨੇਨ ਧਰ੍ੰਮਾਤ੍ ਮਾ ਭੰਸ਼ਧਵ੍ੰ| ਕੁਸੰਸਰ੍ਗੇਣ ਲੋਕਾਨਾਂ ਸਦਾਚਾਰੋ ਿਵਨਸ਼ਯ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅩⅣਯੂਯੰ ਯਥੋਿਚਤੰ ਸਚੈਤਨਯ੍ਾਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਤ, ਪਾਪੰ ਮਾ ਕੁਰੁਧਵ੍ੰ, ਯਤੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਮਧਯ੍ਈਸ਼ਵ੍ਰੀਯਜ੍ਞਾਨਹੀਨਾਃ

ਕੇ(ਅ)ਿਪ ਿਵਦਯ੍ਨ੍ਤੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਤਪਾਯੈ ਮਯੇਦੰ ਗਦਯ੍ਤ|ੇ
ⅩⅩⅩⅤ ਅਪਰੰ ਮʼਤਲੋਕਾਃ ਕਥਮ੍ ਉੱਥਾਸਯ੍ਨ੍ਿਤ? ਕੀਦʼਸ਼ੰ ਵਾ ਸ਼ਰੀਰੰ ਲਬ੍ਧਵ੍ਾ ਪੁਨਰੇਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤੀਿਤ ਵਾਕਯ੍ੰ

ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਪਰ੍ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅩⅥ ਹੇ ਅਜ੍ਞ ਤਯਾ ਯਦ੍ ਬੀਜਮ੍ ਉਪਯ੍ਤੇ ਤਦ੍ ਯਿਦ ਨ ਿਮਰ੍ਯੇਤ ਤਿਰ ਨ ਜੀਵਿਯਸ਼਼ਯ੍ਤੇ|
ⅩⅩⅩⅦਯਯਾ ਮੂਰ੍ੱਤਯ੍ਾ ਿਨਰ੍ਗਨ੍ਤਵਯ੍ੰ ਸਾ ਤਯਾ ਨਪਯ੍ਤੇ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ਼ੁਸ਼਼੍ਕੰ ਬੀਜਮੇਵ; ਤੱਚਗੋਧੂਮਾਦੀਨਾਂ ਿਕਮਿਪ

ਬੀਜੰ ਭਿਵਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ|
ⅩⅩⅩⅧ ਈਸ਼ਵ੍ਰੇਣੇਵ ਯਥਾਿਭਲਾਸ਼਼ੰ ਤਸ੍ਮੈ ਮੂਰ੍ੱਿਤ ਰ੍ਦੀਯਤ,ੇ ਏਕੈਕਸ੍ਮੈ ਬੀਜਾਯ ਸਵ੍ਾ ਸਵ੍ਾ ਮੂਰ੍ੱਿਤਰੇਵ ਦੀਯਤੇ|
ⅩⅩⅩⅨ ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ ਪਲਲਾਿਨ ਨੈਕਿਵਧਾਿਨ ਸਨ੍ਿਤ, ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਪਸ਼ੁਪਕ੍ਿਸ਼਼ਮਤ੍ਸਯ੍ਾਦੀਨਾਂ ਿਭੰਨਰੂਪਾਿਣ

ਪਲਲਾਿਨ ਸਨ੍ਿਤ|
ⅩⅬ ਅਪਰੰ ਸਵ੍ਰ੍ਗੀਯਾ ਮੂਰ੍ੱਤਯਃ ਪਾਰ੍ਿਥਵਾ ਮੂਰ੍ੱਤਯਸ਼੍ਚ ਿਵਦਯ੍ਨ੍ਤੇ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸਵ੍ਰ੍ਗੀਯਾਨਾਮ੍ ਏਕਰੂਪੰ ਤੇਜਃ

ਪਾਰ੍ਿਥਵਾਨਾਞ੍ਚ ਤਦਨਯ੍ਰੂਪੰ ਤੇਜੋ(ਅ)ਸ੍ਿਤ|
ⅩⅬⅠ ਸੂਰ੍ੱਯਸਯ੍ ਤੇਜ ਏਕਿਵਧੰ ਚਨ੍ਦਸਯ੍ ਤੇਜਸ੍ਤਦਨਯ੍ਿਵਧੰ ਤਾਰਾਣਾਞ੍ਚ ਤੇਜ(ੋਅ)ਨਯ੍ਿਵਧੰ, ਤਾਰਾਣਾਂ

ਮਧਯ੍ੇ(ਅ)ਿਪ ਤੇਜਸਸ੍ਤਾਰਤਮਯ੍ੰ ਿਵਦਯ੍ਤੇ|
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ⅩⅬⅡ ਤਤ ਿਲਿਖਤਮਾਸ੍ਤੇ ਯਥਾ, ‘ਆਿਦਪੁਰੁਸ਼਼ ਆਦਮ੍ ਜੀਵਤ੍ਪਰ੍ਾਣੀ ਬਭੂਵ,’ ਿਕਨ੍ਤਨ੍ਿਤਮ ਆਦਮ੍ (ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੋ)
ਜੀਵਨਦਾਯਕ ਆਤ੍ਮਾ ਬਭੂਵ|

ⅩⅬⅢ ਯਦ੍ ਉਪਯ੍ਤੇ ਤਤ੍ ਤੁੱਛੰ ਯੱਚੋੱਥਾਸਯ੍ਿਤ ਤਦ੍ ਗੌਰਵਾਿਨਤੰ; ਯਦ੍ ਉਪਯ੍ਤੇ ਤੰਿਨਰ੍ੱਬਲੰ ਯੱਚੋੱਥਾਸਯ੍ਿਤ ਤਤ੍
ਸ਼ਕ੍ਿਤਯੁਕ੍ਤੰ|

ⅩⅬⅣ ਯਤ੍ ਸ਼ਰੀਰਮ੍ ਉਪਯ੍ਤੇ ਤਤ੍ ਪਰ੍ਾਣਾਨਾਂ ਸਦ੍ਮ, ਯੱਚ ਸ਼ਰੀਰਮ੍ ਉੱਥਾਸਯ੍ਿਤ ਤਦ੍ ਆਤ੍ਮਨਃ ਸਦ੍ਮ|
ਪਰ੍ਾਣਸਦ੍ਮਸਵ੍ਰੂਪੰ ਸ਼ਰੀਰੰ ਿਵਦਯ੍ਤੇ, ਆਤ੍ਮਸਦ੍ਮਸਵ੍ਰੂਪਮਿਪ ਸ਼ਰੀਰੰ ਿਵਦਯ੍ਤੇ|

ⅩⅬⅤ ਤਤ ਿਲਿਖਤਮਾਸ੍ਤੇ ਯਥਾ, ਆਿਦਪੁਰੁਸ਼਼ ਆਦਮ੍ ਜੀਵਤ੍ਪਰ੍ਾਣੀ ਬਭੂਵ, ਿਕਨ੍ਤਨ੍ਿਤਮ ਆਦਮ੍ (ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੋ)
ਜੀਵਨਦਾਯਕ ਆਤ੍ਮਾ ਬਭੂਵ|

ⅩⅬⅥ ਆਤ੍ਮਸਦ੍ਮ ਨ ਪਰ੍ਥਮੰ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪਰ੍ਾਣਸਦ੍ਮੈਵ ਤਤ੍ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਆਤ੍ਮਸਦ੍ਮ|
ⅩⅬⅦ ਆਦਯ੍ਃ ਪੁਰੁਸ਼਼ੇ ਮʼਦ ਉਤ੍ਪੰਨਤਾਤ੍ ਮʼਣ੍ਮਯੋ ਿਦਤੀਯਸ਼੍ਚ ਪੁਰੁਸ਼਼ਃ ਸਵ੍ਰ੍ਗਾਦ੍ ਆਗਤਃ ਪਰ੍ਭੁਃ|
ⅩⅬⅧ ਮʼਣ੍ਮਯੋ ਯਾਦʼਸ਼ ਆਸੀਤ੍ ਮʼਣ੍ਮਯਾਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਤਾਦʼਸ਼ਾ ਭਵਨ੍ਿਤ ਸਵ੍ਰ੍ਗੀਯਸ਼੍ਚ ਯਾਦʼਸ਼(ੋਅ)ਸ੍ਿਤ

ਸਵ੍ਰ੍ਗੀਯਾਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਤਾਦʼਸ਼ਾ ਭਵਨ੍ਿਤ|
ⅩⅬⅨ ਮʼਣ੍ਮਯਸਯ੍ ਰੂਪੰ ਯਦਦ੍ ਅਸ੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਧਾਿਰਤੰ ਤਦਤ੍ ਸਵ੍ਰ੍ਗੀਯਸਯ੍ ਰੂਪਮਿਪ ਧਾਰਿਯਸ਼਼ਯ੍ਤੇ|
Ⅼ ਹੇ ਭਾਤਰਃ, ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਵਯ੍ਾਹਰਾਿਮ, ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਰਾਜਯ੍ੇ ਰਕ੍ਤਮਾਸਂਯੋਰਿਧਕਾਰੋ ਭਿਵਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ,

ਅਕ੍ਸ਼਼ਯਤੇ ਚ ਕ੍ਸ਼਼ਯਸਯ੍ਾਿਧਕਾਰੋ ਨ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
ⅬⅠ ਪਸ਼ਯ੍ਤਾਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਭਯ੍ੰ ਿਨਗੂਢਾਂ ਕਥਾਂ ਿਨਵੇਦਯਾਿਮ|
ⅬⅡ ਸਰ੍ੱਵੈਰਸ੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਮਹਾਿਨਦਾ ਨ ਗਿਮਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਿਕਨ੍ਤਨ੍ਿਤਮਿਦਨੇ ਤੂਰ੍ੱਯਾਂ ਵਾਿਦਤਾਯਾਮ੍ ਏਕਸ੍ਿਮਨ੍

ਿਵਪਲੇ ਿਨਿਮਸ਼਼ੈਕਮਧਯ੍ੇ ਸਰ੍ੱਵੈ ਰੂਪਾਨ੍ਤਰੰ ਗਿਮਸ਼਼ਯ੍ਤ,ੇ ਯਤਸ੍ਤੂਰੀ ਵਾਿਦਸ਼਼ਯ੍ਤ,ੇ ਮʼਤਲੋਕਾਸ਼੍ਚਾਕ੍ਸ਼਼ਯੀਭੂਤਾ
ਉੱਥਾਸਯ੍ਨ੍ਿਤ ਵਯਞ੍ਚ ਰੂਪਾਨ੍ਤਰੰ ਗਿਮਸ਼਼ਯ੍ਾਮਃ|

ⅬⅢ ਯਤਃ ਕ੍ਸ਼਼ਯਣੀਯੇਨੈਤੇਨ ਸ਼ਰੀਰੇਣਾਕ੍ਸ਼਼ਯਤੰ ਪਿਰਿਹਤਵਯ੍ੰ, ਮਰਣਾਧੀਨੇਨੈਤੇਨ ਦੇਹੇਨ ਚਾਮਰਤੰ
ਪਿਰਿਹਤਵਯ੍ੰ|

ⅬⅣ ਏਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਕ੍ਸ਼਼ਯਣੀਯੇ ਸ਼ਰੀਰੇ (ਅ)ਕ੍ਸ਼਼ਯਤੰ ਗਤੇ, ਏਤਸ੍ਮਨ੍ ਮਰਣਾਧੀਨੇ ਦੇਹੇ ਚਾਮਰਤੰ ਗਤੇ ਸ਼ਾਸ੍ਤੇ
ਿਲਿਖਤੰ ਵਚਨਿਮਦੰ ਸੇਤ੍ਸਯ੍ਿਤ, ਯਥਾ, ਜਯੇਨ ਗਰ੍ਸਯ੍ਤੇ ਮʼਤਯ੍ੁਃ|

ⅬⅤ ਮʼਤਯ੍ੋ ਤੇ ਕਣ੍ਟਕੰ ਕੁਤ ਪਰਲੋਕ ਜਯਃ ◌ੱਕ ਤੇ||
ⅬⅥ ਮʼਤਯ੍ੋਃ ਕਣ੍ਟਕੰ ਪਾਪਮੇਵ ਪਾਪਸਯ੍ ਚ ਬਲੰ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾ|
ⅬⅦਈਸ਼ਵ੍ਰਸ਼੍ਚ ਧਨਯ੍ੋ ਭਵਤੁ ਯਤਃ ਸੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਪਰ੍ਭੁਨਾ ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨਾਸ੍ਮਾਨ੍ ਜਯਯੁਕ੍ਤਾਨ੍ ਿਵਧਾਪਯਿਤ|
ⅬⅧ ਅਤੋ ਹੇ ਮਮ ਿਪਰ੍ਯਭਾਤਰਃ; ਯੂਯੰ ਸੁਸ੍ਿਥਰਾ ਿਨਸ਼੍ਚਲਾਸ਼੍ਚ ਭਵਤ ਪਰ੍ਭੋਃ ਸੇਵਾਯਾਂ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਪਿਰਸ਼ਰ੍ਮੋ

ਿਨਸ਼਼੍ਫਲੋ ਨ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਤੀਿਤ ਜ੍ਞਾਤਾ ਪਰ੍ਭੋਃ ਕਾਰ੍ੱਯੇ ਸਦਾ ਤਤ੍ਪਰਾ ਭਵਤ|

ⅩⅥ
Ⅰ ਪਿਵਤਲੋਕਾਨਾਂ ਕʼਤੇ ਯ(ੋਅ)ਰ੍ਥਸੰਗਰ੍ਹਸ੍ਤਮਿਧ ਗਾਲਾਤੀਯਦੇਸ਼ਸਯ੍ ਸਮਾਜਾ ਮਯਾ ਯਦ੍ ਆਿਦਸ਼਼੍ਟਾਸ੍ਤਦ੍

ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਰਿਪ ਿ ਯਤਾ|ਂ
Ⅱ ਮਮਾਗਮਨਕਾਲੇ ਯਦ੍ ਅਰ੍ਥਸੰਗਰ੍ਹੋ ਨ ਭਵੇਤ੍ ਤੰਿਨਿਮੱਤੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮੇਕੈਕੇਨ ਸਵ੍ਸਮ੍ਪਦਾਨੁਸਾਰਾਤ੍ ਸਞ੍ਚਯੰ

ਕʼਤਾ ਸਪ੍ਤਾਹਸਯ੍ ਪਰ੍ਥਮਿਦਵਸੇ ਸਵ੍ਸਮੀਪੇ ਿਕਞ੍ਿਚਤ੍ ਿਨਕ੍ਿਸ਼਼ਪਯ੍ਤਾ|ਂ
Ⅲ ਤਤੋ ਮਮਾਗਮਨਸਮਯੇ ਯੂਯੰ ਯਾਨੇਵ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਯ੍ਾ ਇਿਤ ਵੇਿਦਸ਼਼ਯ੍ਥ ਤੇਭਯ੍ੋ(ਅ)ਹੰ ਪਤਾਿਣ ਦੱਤਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ

ਤੱਦਾਨਸਯ੍ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮੰ ਨਯਨਾਰ੍ਥੰ ਤਾਨ੍ ਪਰ੍ੇਸ਼਼ਿਯਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ|
Ⅳ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਿਦ ਤਤ ਮਮਾਿਪ ਗਮਨਮ੍ ਉਿਚਤੰ ਭਵੇਤ੍ ਤਿਰ ਤੇ ਮਯਾ ਸਹ ਯਾਸਯ੍ਨ੍ਿਤ|
Ⅴ ਸਾਮ੍ਪਰ੍ਤੰ ਮਾਿਕਦਿਨਯਾਦੇਸ਼ਮਹੰ ਪਰ੍ੱਯਟਾਿਮ ਤੰ ਪਰ੍ੱਯਟਯ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਤ੍ਸਮੀਪਮ੍ ਆਗਿਮਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ|
Ⅵਅਨਨ੍ਤਰੰ ਿਕੰ ਜਾਨਾਿਮ ਯੁਸ਼਼੍ਮਤ੍ਸੰਿਨਿਧਮ੍ ਅਵਸ੍ਥਾਸਯ੍ੇ ਸ਼ੀਤਕਾਲਮਿਪ ਯਾਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ ਚ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਮਮ

ਯਤ੍ ਸ੍ਥਾਨੰ ਗਨ੍ਤਵਯ੍ੰ ਤਤੈਵ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਰਹੰ ਪਰ੍ੇਰਿਯਤਵਯ੍ਃ|
Ⅶ ਯਤੋ(ਅ)ਹੰ ਯਾਤਾਕਾਲੇ ਕ੍ਸ਼਼ਣਮਾਤੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਦਸ਼਼੍ਟੁੰ ਨੇੱਛਾਿਮ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪਰ੍ਭੁ ਰਯ੍ਦਯ੍ਨੁਜਾਨੀਯਾਤ੍ ਤਿਰ

ਿਕਞ੍ਿਚਦ੍ ਦੀਰ੍ਘਕਾਲੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਤ੍ਸਮੀਪੇ ਪਰ੍ਵਸ੍ਤੁਮ੍ ਇੱਛਾਿਮ|
Ⅷ ਤਥਾਿਪ ਿਨਸ੍ਤਾਰੋਤ੍ਸਵਾਤ੍ ਪਰੰ ਪਞ੍ਚਾਸ਼ੱਤਮਿਦਨੰ ਯਾਵਦ੍ ਇਿਫਸ਼਼ਪੁਰ੍ੱਯਾਂ ਸ੍ਥਾਸਯ੍ਾਿਮ|
Ⅸ ਯਸ੍ਮਾਦ੍ ਅਤ ਕਾਰ੍ੱਯਸਾਧਨਾਰ੍ਥੰ ਮਮਾਨ੍ਿਤਕੇ ਬʼਹਦ੍ ਦਾਰੰ ਮੁਕ੍ਤੰ ਬਹਵੋ ਿਵਪਕ੍ਸ਼਼ਾ ਅਿਪ ਿਵਦਯ੍ਨ੍ਤੇ|
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Ⅹ ਿਤਮਿਥ ਰਯ੍ਿਦ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸਮੀਪਮ੍ ਆਗੱਛੇਤ੍ ਤਿਰ ਯੇਨ ਿਨਰ੍ਭਯੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਨ੍ਮਧਯ੍ੇ ਵਰ੍ੱਤੇਤ ਤਤ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ
ਰ੍ਮਨ ਿਨਧੀਯਤਾਂ ਯਸ੍ਮਾਦ੍ ਅਹੰ ਯਾਦʼਕ੍ ਸੋ(ਅ)ਿਪ ਤਾਦʼਕ੍ ਪਰ੍ਭੋਃ ਕਰ੍ੰਮਣੇ ਯਤਤ|ੇ

Ⅺ ਕੋ(ਅ)ਿਪ ਤੰ ਪਰ੍ਤਯ੍ਨਾਦਰੰ ਨ ਕਰੋਤੁ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਮਮਾਨ੍ਿਤਕੰ ਯਦ੍ਆਗਨ੍ਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨੁਯਾਤ੍ ਤਦਰ੍ਥੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ
ਸਕੁਸ਼ਲੰ ਪਰ੍ੇਸ਼਼ਯ੍ਤਾ|ਂ ਭਾਤʼਿਭਃ ਸਾਰ੍ੱਧਮਹੰ ਤੰ ਪਰ੍ਤੀਕ੍ਸ਼਼|ੇ

Ⅻ ਆਪੱਲੰੁ ਭਾਤਰਮਧਯ੍ਹੰ ਿਨਵੇਦਯਾਿਮ ਭਾਤʼਿਭਃ ਸਾਕੰ ਸ(ੋਅ)ਿਪ ਯਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸਮੀਪੰ ਵਜੇਤ੍ ਤਦਰ੍ਥੰ
ਮਯਾ ਸ ਪੁਨਃ ਪੁਨਰਯ੍ਾਿਚਤਃ ਿਕਨ੍ਿਤਦਾਨੀਂ ਗਮਨੰ ਸਰ੍ੱਵਥਾ ਤਸ੍ਮੈ ਨਾਰੋਚਤ, ਇਤਃਪਰੰ ਸੁਸਮਯੰ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ ਸ
ਗਿਮਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

ⅩⅢ ਯੂਯੰ ਜਾਗʼਤ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੇ ਸੁਸ੍ਿਥਰਾ ਭਵਤ ਪੌਰੁਸ਼਼ੰ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਯਤ ਬਲਵਨ੍ਤੋ ਭਵਤ|
ⅩⅣ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ ਕਰ੍ੰਮਾਿਣ ਪਰ੍ੇਮ੍ਨਾ ਿਨਸ਼਼੍ਪਾਦਯ੍ਨ੍ਤਾ|ਂ
ⅩⅤ ਹੇ ਭਾਤਰਃ, ਅਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਇਦਮ੍ ਅਿਭਯਾਚੇ ਸ੍ਿਤਫਾਨਸਯ੍ ਪਿਰਜਨਾ ਆਖਾਯਾਦੇਸ਼ਸਯ੍

ਪਰ੍ਥਮਜਾਤਫਲਸਵ੍ਰੂਪਾਃ, ਪਿਵਤਲੋਕਾਨਾਂ ਪਿਰਚਰ੍ੱਯਾਯੈ ਚ ਤ ਆਤ੍ਮਨ ਨਯ੍ਵੇਦਯਨ੍ ਇਿਤ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਜ੍ਞਾਯਤ|ੇ
ⅩⅥ ਅਤੋ ਯੂਯਮਿਪ ਤਾਦʼਸ਼ਲੋਕਾਨਾਮ੍ ਅਸ੍ਮਤ੍ਸਹਾਯਾਨਾਂ ਸ਼ਰ੍ਮਕਾਿਰਣਾਞ੍ਚ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਵਸ਼ਯ੍ਾ ਭਵਤ|
ⅩⅦ ਸ੍ਿਤਫਾਨਃ ਫਰ੍ੱਤੂਨਾਤ ਆਖਾਿਯਕਸ਼੍ਚ ਯਦ੍ ਅਤਾਗਮਨ੍ ਤੇਨਾਹਮ੍ ਆਨਨ੍ਦਾਿਮ ਯਤੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਰਯ੍ਤ੍

ਨਯ੍ੂਿਨਤੰ ਤਤ੍ ਤੈਃ ਸਮ੍ਪੂਿਰਤੰ|
ⅩⅧ ਤੈ ਰਯ੍ੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਮਮ ਚ ਮਨਾਸਂਯ੍ਾਪਯ੍ਾਿਯਤਾਿਨ| ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤਾਦʼਸ਼ਾ ਲੋਕਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਸੰਮਨ੍ਤਵਯ੍ਾਃ|
ⅩⅨਯੁਸ਼਼੍ਮਭਯ੍ਮ੍ਆਿਸ਼ਯਾਦੇਸ਼ਸ੍ਥਸਮਾਜਾਨਾਂ ਨਮਸ੍ਕʼਿਤਮ੍ਆੱਿਕਲਿਪਰ੍ਸ੍ਿਕੱਲਯੋਸ੍ਤਨ੍ਮਣ੍ਡਪਸ੍ਥਸਿਮਤੇਸ਼੍ਚ

ਬਹੁਨਮਸ੍ਕʼਿਤੰ ਪਰ੍ਜਾਨੀਤ|
ⅩⅩ ਸਰ੍ੱਵੇ ਭਾਤਰੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਨਮਸ੍ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਤੇ| ਯੂਯੰ ਪਿਵਤਚੁਮ੍ਬਨੇਨ ਿਮਥੋ ਨਮਤ|
ⅩⅪ ਪੌਲੋ(ਅ)ਹੰ ਸਵ੍ਕਰਿਲਿਖਤੰ ਨਮਸ੍ਕʼਿਤੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਵੇਦਯ|ੇ
ⅩⅫ ਯਿਦ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇ ਨ ਪਰ੍ੀਯਤੇ ਤਿਰ ਸ ਸ਼ਾਪਗਰ੍ਸ੍ਤੋ ਭਵੇਤ੍ ਪਰ੍ਭੁਰਾਯਾਿਤ|
ⅩⅩⅢ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪਰ੍ਭੋ ਰਯ੍ੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ਾਨੁਗਰ੍ਹੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਭੂਯਾਤ੍|
ⅩⅩⅣ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੰ ਯੀਸ਼ੁਮ੍ ਆਿਸ਼ਰ੍ਤਾਨ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਮਮ ਪਰ੍ੇਮ ਿਤਸ਼਼੍ਠਤ|ੁ ਇਿਤ||
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੨ ਕਿਰਨ੍ਿਥਨਃ ਪਤੰ
Ⅰ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ੇੱਛਯਾ ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਪਰ੍ੇਿਰਤਃ ਪੌਲਸ੍ਿਤਮਿਥਰ੍ਭਾਤਾ ਚ ਦਾਵੇਤੌ ਕਿਰਨ੍ਥਨਗਰਸ੍ਥਾਯੈ

ਈਸ਼ਵ੍ਰੀਯਸਿਮਤਯ ਆਖਾਯਾਦੇਸ਼ਸ੍ਥੇਭਯ੍ਃ ਸਰ੍ੱਵੇਭਯ੍ਃ ਪਿਵਤਲੋਕੇਭਯ੍ਸ਼੍ਚ ਪਤੰ ਿਲਖਤਃ|
Ⅱ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਤਾਤਸਯ੍ੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਪਰ੍ਭੋਰਯ੍ੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਚਾਨੁਗਰ੍ਹਃ ਸ਼ਾਨ੍ਿਤਸ਼੍ਚ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਸੁ ਵਰ੍ੱਤਤਾ|ਂ
Ⅲ ਕʼਪਾਲੁਃ ਿਪਤਾ ਸਰ੍ੱਵਸਾਨ੍ਤਨਾਕਾਰੀਸ਼ਵ੍ਰਸ਼੍ਚ ਯ(ੋਅ)ਸ੍ਮਤ੍ਪਰ੍ਭੋਰਯ੍ੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਤਾਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰਃ ਸ ਧਨਯ੍ੋ

ਭਵਤੁ|
Ⅳਯਤੋ ਵਯਮ੍ਈਸ਼ਵ੍ਰਾਤ੍ ਸਾਨ੍ਤਨਾਂ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ ਤਯਾ ਸਾਨ੍ਤਨਯਾ ਯਤ੍ ਸਰ੍ੱਵਿਵਧਕ੍ਿਲਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ ਲੋਕਾਨ੍ ਸਾਨ੍ਤਿਯਤੁੰ

ਸ਼ਕ੍ਨੁਯਾਮ ਤਦਰ੍ਥੰ ਸੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਸਰ੍ੱਵਕ੍ਲੇਸ਼ਸਮਯੇ(ਅ)ਸ੍ਮਾਨ੍ ਸਾਨ੍ਤਯਿਤ|
Ⅴ ਯਤਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਕ੍ਲੇਸ਼ਾ ਯਦਦ੍ ਬਾਹੁਲਯ੍ੇਨਾਸ੍ਮਾਸੁ ਵਰ੍ੱਤਨ੍ਤੇ ਤਦਦ੍ ਵਯੰ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਬਹੁਸਾਨ੍ਤਨਾਢਯ੍ਾ

ਅਿਪ ਭਵਾਮਃ|
Ⅵ ਵਯੰ ਯਿਦ ਕ੍ਿਲਸ਼ਯ੍ਾਮਹੇ ਤਿਰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸਾਨ੍ਤਨਾਪਿਰਤਾਣਯੋਃ ਕʼਤੇ ਕ੍ਿਲਸ਼ਯ੍ਾਮਹੇ ਯਤੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਿਭ

ਰਯ੍ਾਦʼਸ਼ਾਿਨ ਦੁਃਖਾਿਨ ਸਹਯ੍ਨ੍ਤੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਤਾਦʼਸ਼ਦੁਃਖਾਨਾਂ ਸਹਨੇਨ ਤੌ ਸਾਧਿਯਸ਼਼ਯ੍ੇਤੇ ਇਤਯ੍ਸ੍ਿਮਨ੍
ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਿਧ ਮਮ ਦʼਢਾ ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਸ਼ਾ ਭਵਿਤ|

Ⅶ ਯਿਦ ਵਾ ਵਯੰ ਸਾਨ੍ਤਨਾਂ ਲਭਾਮਹੇ ਤਿਰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸਾਨ੍ਤਨਾਪਿਰਤਾਣਯੋਃ ਕʼਤੇ ਤਾਮਿਪ ਲਭਾਮਹੇ| ਯਤੋ
ਯੂਯੰ ਯਾਦʼਗ੍ ਦੁਃਖਾਨਾਂ ਭਾਿਗਨ(ਅ)ਭਵਤ ਤਾਦʼਕ੍ ਸਾਨ੍ਤਨਾਯਾ ਅਿਪ ਭਾਿਗਨ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਥੇਿਤ ਵਯੰ ਜਾਨੀਮਃ|

Ⅷ ਹੇ ਭਾਤਰਃ, ਆਿਸ਼ਯਾਦੇਸ਼ੇ ਯਃ ਕ੍ਲੇਸ਼ੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਨ੍ ਆ ਾਮਯ੍ਤ੍ ਤੰ ਯੂਯੰ ਯਦ੍ ਅਨਵਗਤਾਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਤ
ਤਨ੍ਮਯਾ ਭਦੰ ਨ ਮਨਯ੍ਤ|ੇ ਤੇਨਾਿਤਸ਼ਕ੍ਿਤਕ੍ਲੇਸ਼ੇਨ ਵਯਮਤੀਵ ਪੀਿਡਤਾਸ੍ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਜੀਵਨਰਕ੍ਸ਼਼ਣੇ ਿਨਰੁਪਾਯਾ
ਜਾਤਾਸ਼੍ਚ,

Ⅸਅਤੋ ਵਯੰ ਸਵ੍ੇਸ਼਼ੁ ਨ ਿਵਸ਼ਵ੍ਸਯ੍ ਮʼਤਲੋਕਾਨਾਮ੍ ਉੱਥਾਪਿਯਤਰੀਸ਼ਵ੍ਰੇ ਯਦ੍ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੰ ਕੁਰ੍ੰਮਸ੍ਤਦਰ੍ਥਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਿਭਃ
ਪਰ੍ਾਣਦਣ੍ਡੋ ਭੋਕ੍ਤਵਯ੍ ਇਿਤ ਸਵ੍ਮਨਿਸ ਿਨਸ਼੍ਿਚਤੰ|

Ⅹ ਏਤਾਦʼਸ਼ਭਯਙ੍ਕਰਾਤ੍ ਮʼਤਯ੍ੋ ਰਯ੍ੋ (ਅ)ਸ੍ਮਾਨ੍ ਅਤਾਯਤੇਦਾਨੀਮਿਪ ਤਾਯਤੇ ਸ ਇਤਃ ਪਰਮਪਯ੍ਸ੍ਮਾਨ੍
ਤਾਸਯ੍ਤੇ (ਅ)ਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਏਤਾਦʼਸ਼ੀ ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਸ਼ਾ ਿਵਦਯ੍ਤੇ|

Ⅺ ਏਤਦਰ੍ਥਮਸ੍ਮਤ੍ਕʼਤੇ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਯਾ ਵਯੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਰੁਪਕਰ੍ੱਤਵਯ੍ਾਸ੍ਤਥਾ ਕʼਤੇ ਬਹੁਿਭ ਰਯ੍ਾਿਚਤੋ
ਯ(ੋਅ)ਨੁਗਰ੍ਹੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਸੁ ਵਰ੍ੱਿਤਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਤਤ੍ਕʼਤੇ ਬਹੁਿਭਰੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਧਨਯ੍ਵਾਦੋ(ਅ)ਿਪ ਕਾਿਰਸ਼਼ਯ੍ਤੇ|

Ⅻ ਅਪਰਞ੍ਚ ਸੰਸਾਰਮਧਯ੍ੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼਼ਤੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਨ੍ਮਧਯ੍ੇ ਵਯੰ ਸਾਸਂਾਿਰਕਯ੍ਾ ਿਧਯਾ ਨਿਹ
ਿਕਨ੍ਤੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ਾਨੁਗਰ੍ਹੇਣਾਕੁਿਟਲਤਾਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੀਯਸਾਰਲਯ੍ਞ੍ਚਾਚਿਰਤਵਨ੍ਤ(ੋਅ)ਤਾਸ੍ਮਾਕੰ ਮਨ ਯਤ੍ ਪਰ੍ਮਾਣੰ
ਦਦਾਿਤ ਤੇਨ ਵਯੰ ਸ਼੍ਲਾਘਾਮਹ|ੇ

ⅩⅢ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ ਰਯ੍ਦ੍ ਯਤ੍ ਪਠਯ੍ਤੇ ਗʼਹਯ੍ਤੇ ਚ ਤਦਨਯ੍ਤ੍ ਿਕਮਿਪ ਯੁਸ਼਼੍ਮਭਯ੍ਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਨ ਿਲਖਯ੍ਤੇ
ਤੱਚਾਨ੍ਤੰ ਯਾਵਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਗਰ੍ਹੀਸ਼਼ਯ੍ਤ ਇਤਯ੍ਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਆਸ਼ਾ|

ⅩⅣ ਯੂਯਿਮਤਃ ਪੂਰ੍ੱਵਮਪਯ੍ਸ੍ਮਾਨ੍ ਅੰਸ਼ਤੋ ਗʼਹੀਤਵਨ੍ਤਃ, ਯਤਃ ਪਰ੍ਭੋ ਰਯ੍ੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਿਦਨੇ ਯਦਦ੍
ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਸਵ੍ਸ੍ਮਾਕੰ ਸ਼੍ਲਾਘਾ ਤਦਦ੍ ਅਸ੍ਮਾਸੁ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮਿਪ ਸ਼੍ਲਾਘਾ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

ⅩⅤਅਪਰੰ ਯੂਯੰ ਯਦ੍ ਿਦਤੀਯੰ ਵਰੰ ਲਭਧਵ੍ੇ ਤਦਰ੍ਥਿਮਤਃ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਤਯਾ ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਸ਼ਯਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਤ੍ਸਮੀਪੰ ਗਿਮਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ
ⅩⅥ ਯੁਸ਼਼੍ਮੱਦੇਸ਼ੇਨ ਮਾਿਕਦਿਨਯਾਦੇਸ਼ੰ ਵਿਜਤਾ ਪੁਨਸ੍ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਮਾਿਕਦਿਨਯਾਦੇਸ਼ਾਤ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਤ੍ਸਮੀਪਮ੍ ਏਤਯ੍

ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ ਿਰਯ੍ਹੂਦਾਦੇਸ਼ੰ ਪਰ੍ੇਸ਼਼ਿਯਸ਼਼ਯ੍ੇ ਚੇਿਤ ਮਮ ਵਾਞ੍ਛਾਸੀਤ੍|
ⅩⅦ ਏਤਾਦʼਸ਼ੀ ਮਨ੍ਤਣਾ ਮਯਾ ਿਕੰ ਚਾਞ੍ਚਲਯ੍ੇਨ ਕʼਤਾ? ਯਦ੍ ਯਦ੍ ਅਹੰ ਮਨ੍ਤਯੇ ਤਤ੍ ਿਕੰ ਿਵਸ਼਼ਿਯਲੋਕਇਵ

ਮਨ੍ਤਯਾਣ ਆਦੌ ਸਵ੍ੀਕʼਤਯ੍ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਅਸਵ੍ੀਕੁਰ੍ੱਵ?ੇ
ⅩⅧ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਮਯਾ ਕਿਥਤਾਿਨ ਵਾਕਯ੍ਾਨਯ੍ਗਰ੍ੇ ਸਵ੍ੀਕʼਤਾਿਨ ਸ਼ੇਸ਼਼ੇ(ਅ)ਸਵ੍ੀਕʼਤਾਿਨ ਨਾਭਵਨ੍

ਏਤੇਨੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਿਵਸ਼ਵ੍ਸ੍ਤਤਾ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਤੇ|
ⅩⅨ ਮਯਾ ਿਸਲਾਨੇਨ ਿਤਮਿਥਨਾ ਚੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਪੁਤੋ ਯੋ ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਨ੍ਮਧਯ੍ੇ ਘੋਿਸ਼਼ਤਃ ਸ ਤੇਨ ਸਵ੍ੀਕʼਤਃ

ਪੁਨਰਸਵ੍ੀਕʼਤਸ਼੍ਚ ਤੰਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਤਸਯ੍ ਸਵ੍ੀਕਾਰਸਵ੍ਰੂਪਏਵ|
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ⅩⅩ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਮਿਹਮਾ ਯਦ੍ ਅਸ੍ਮਾਿਭਃ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ੇਤ ਤਦਰ੍ਥਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੇਣ ਯਦ੍ ਯਤ੍ ਪਰ੍ਿਤਜ੍ਞਾਤੰ ਤਤ੍ਸਰ੍ੱਵੰ
ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਸਵ੍ੀਕʼਤੰ ਸਤਯ੍ੀਭੂਤਞ੍ਚ|

ⅩⅪ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਅਸ੍ਮਾਸ਼ਂ੍ਚਾਿਭਿਸ਼਼ਚਯ੍ ਯਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇ ਸ੍ਥਾਸ੍ਨੂਨ੍ ਕਰੋਿਤ ਸ ਈਸ਼ਵ੍ਰ ਏਵ|
ⅩⅫ ਸ ਚਾਸ੍ਮਾਨ੍ ਮੁਦਾਙ੍ਿਕਤਾਨ੍ ਅਕਾਰ੍ਸ਼਼ੀਤ੍ ਸਤਯ੍ਾਙ੍ਕਾਰਸਯ੍ ਪਣਖਰੂਪਮ੍ ਆਤ੍ਮਾਨੰ ਅਸ੍ਮਾਕਮ੍

ਅਨ੍ਤਃਕਰਣੇਸ਼਼ੁ ਿਨਰਕ੍ਿਸ਼਼ਪੱਚ|
ⅩⅩⅢ ਅਪਰੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਸੁ ਕਰੁਣਾਂ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ ਅਹਮ੍ ਏਤਾਵਤ੍ਕਾਲੰ ਯਾਵਤ੍ ਕਿਰਨ੍ਥਨਗਰੰ ਨ ਗਤਵਾਨ੍ ਇਿਤ

ਸਤਯ੍ਮੇਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੰ ਸਾਕ੍ਿਸ਼਼ਣੰ ਕʼਤਾ ਮਯਾ ਸਵ੍ਪਰ੍ਾਣਾਨਾਂ ਸ਼ਪਥਃ ਿ ਯਤੇ|
ⅩⅩⅣਵਯੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਸਯ੍ ਿਨਯਨ੍ਤਾਰੋ ਨ ਭਵਾਮਃ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ਆਨਨ੍ਦਸਯ੍ ਸਹਾਯਾ ਭਵਾਮਃ,

ਯਸ੍ਮਾਦ੍ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸ੍ਿਥਿਤ ਰ੍ਭਵਿਤ|

Ⅱ
Ⅰ ਅਪਰਞ੍ਚਾਹੰ ਪੁਨਃ ਸ਼ੋਕਾਯ ਯੁਸ਼਼੍ਮਤ੍ਸੰਿਨਿਧੰ ਨ ਗਿਮਸ਼਼ਯ੍ਾਮੀਿਤ ਮਨਿਸ ਿਨਰਚੈਸ਼਼|ੰ
Ⅱਯਸ੍ਮਾਦ੍ਅਹੰ ਯਿਦਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਸ਼ੋਕਯੁਕ੍ਤਾਨ੍ ਕਰੋਿਮ ਤਿਰ ਮਯਾ ਯਃ ਸ਼ੋਕਯੁਕ੍ਤੀਕʼਤਸ੍ਤੰ ਿਵਨਾ ਕੇਨਾਪਰੇਣਾਹੰ

ਹਰ੍ਸ਼਼ਿਯਸ਼਼ਯ੍ੇ?
Ⅲ ਮਮ ਯੋ ਹਰ੍ਸ਼਼ਃ ਸ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਹਰ੍ਸ਼਼ ਏਵੇਿਤ ਿਨਸ਼੍ਿਚਤੰ ਮਯਾਬੋਿਧ; ਅਤਏਵ ਯੈਰਹੰ

ਹਰ੍ਸ਼਼ਿਯਤਵਯ੍ਸ੍ਤੈ ਰ੍ਮਦੁਪਸ੍ਿਥਿਤਸਮਯੇ ਯਨ੍ਮਮ ਸ਼ੋਕੋ ਨ ਜਾਯੇਤ ਤਦਰ੍ਥਮੇਵ ਯੁਸ਼਼੍ਮਭਯ੍ਮ੍ ਏਤਾਦʼਸ਼ੰ ਪਤੰ ਮਯਾ
ਿਲਿਖਤੰ|

Ⅳ ਵਸ੍ਤੁਤਸ੍ਤੁ ਬਹੁਕ੍ਲੇਸ਼ਸਯ੍ ਮਨਃਪੀਡਾਯਾਸ਼੍ਚ ਸਮਯ(ੇਅ)ਹੰ ਬਹਸ਼ਪਾਤੇਨ ਪਤਮੇਕੰ ਿਲਿਖਤਵਾਨ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ
ਸ਼ੋਕਾਰ੍ਥੰ ਤੰਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਸੁ ਮਦੀਯਪਰ੍ੇਮਬਾਹੁਲਯ੍ਸਯ੍ ਜ੍ਞਾਪਨਾਰ੍ਥੰ|

Ⅴ ਯੇਨਾਹੰ ਸ਼ੋਕਯੁਕ੍ਤੀਕʼਤਸ੍ਤੇਨ ਕੇਵਲਮਹੰ ਸ਼ੋਕਯੁਕ੍ਤੀਕʼਤਸ੍ਤੰਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤੰਸ਼ਤੋ ਯੂਯੰ ਸਰ੍ੱਵ(ੇਅ)ਿਪ
ਯਤੋ(ਅ)ਹਮਤ ਕਸ੍ਿਮੰਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਦੋਸ਼਼ਮਾਰੋਪਿਯਤੁੰ ਨੇੱਛਾਿਮ|

Ⅵ ਬਹੂਨਾਂ ਯਤ੍ ਤਰ੍ੱਜਨੰ ਤੇਨ ਜਨੇਨਾਲਮ੍ਿਭ ਤਤ੍ ਤਦਰ੍ਥੰ ਪਰ੍ਚੁਰੰ|
Ⅶ ਅਤਃ ਸ ਦੁਃਖਸਾਗਰੇ ਯੰਨ ਿਨਮੱਜਿਤ ਤਦਰ੍ਥੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਸ ਕ੍ਸ਼਼ਨ੍ਤਵਯ੍ਃ ਸਾਨ੍ਤਿਯਤਵਯ੍ਸ਼੍ਚ|
Ⅷ ਇਿਤ ਹੇਤੋਃ ਪਰ੍ਰ੍ਥਯ(ੇਅ)ਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਸ੍ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਦਯਾ ਿ ਯਤਾ|ਂ
Ⅸ ਯੂਯੰ ਸਰ੍ੱਵਕਰ੍ੰਮਿਣ ਮਮਾਦੇਸ਼ੰ ਗʼਹ੍ਲੀਥ ਨ ਵੇਿਤ ਪਰੀਕ੍ਿਸ਼਼ਤੁਮ੍ ਅਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਿਲਿਖਤਵਾਨ੍|
Ⅹ ਯਸਯ੍ ਯੋ ਦੋਸ਼਼ੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਕ੍ਸ਼਼ਮਯ੍ਤੇ ਤਸਯ੍ ਸ ਦੋਸ਼਼ੋ ਮਯਾਿਪ ਕ੍ਸ਼਼ਮਯ੍ਤੇ ਯਸ਼੍ਚ ਦੋਸ਼਼ੋ ਮਯਾ ਕ੍ਸ਼਼ਮਯ੍ਤੇ ਸ

ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਕʼਤੇ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ ਕ੍ਸ਼਼ਮਯ੍ਤੇ|
Ⅺ ਸ਼ਯਤਾਨਃ ਕਲ੍ਪਨਾਸ੍ਮਾਿਭਰਜ੍ਞਾਤਾ ਨਿਹ, ਅਤੋ ਵਯੰ ਯਤ੍ ਤੇਨ ਨ ਵਞ੍ਚਯ੍ਾਮਹੇ ਤਦਰ੍ਥਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਿਭਃ

ਸਾਵਧਾਨੈ ਰ੍ਭਿਵਤਵਯ੍|ੰ
Ⅻ ਅਪਰਞ੍ਚ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਸੁਸੰਵਾਦਘੋਸ਼਼ਣਾਰ੍ਥੰ ਮਿਯ ਤੋਯਾਨਗਰਮਾਗਤੇ ਪਰ੍ਭੋਃ ਕਰ੍ੰਮਣੇ ਚ ਮਦਰ੍ਥੰ ਦਾਰੇ

ਮੁਕ੍ਤੇ
ⅩⅢ ਸਤਯ੍ਿਪ ਸਵ੍ਭਾਤੁਸ੍ਤੀਤਸਯ੍ਾਿਵਦਯ੍ਮਾਨਤਾਤ੍ ਮਦੀਯਾਤ੍ਮਨਃ ਕਾਿਪ ਸ਼ਾਨ੍ਿਤ ਰ੍ਨ ਬਭੂਵ, ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਅਹੰ

ਤਾਨ੍ ਿਵਸਰ੍ੱਜਨੰ ਯਾਿਚਤਾ ਮਾਿਕਦਿਨਯਾਦੇਸ਼ੰ ਗਨ੍ਤੁੰ ਪਰ੍ਸ੍ਥਾਨਮ੍ ਅਕਰਵ|ੰ
ⅩⅣ ਯ ਈਸ਼ਵ੍ਰਃ ਸਰ੍ੱਵਦਾ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨਾਸ੍ਮਾਨ੍ ਜਿਯਨਃ ਕਰੋਿਤ ਸਰ੍ੱਵਤ ਚਾਸ੍ਮਾਿਭਸ੍ਤਦੀਯਜ੍ਞਾਨਸਯ੍ ਗਨ੍ਧੰ

ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਯਿਤ ਸ ਧਨਯ੍ਃ|
ⅩⅤ ਯਸ੍ਮਾਦ੍ ਯੇ ਤਾਣੰ ਲਪ੍ਸਯ੍ਨ੍ਤੇ ਯੇ ਚ ਿਵਨਾਸ਼ੰ ਗਿਮਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਤਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਵਯਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੇਣ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍

ਸੌਗਨ੍ਧਯ੍ੰ ਭਵਾਮਃ|
ⅩⅥ ਵਯਮ੍ ਏਕੇਸ਼਼ਾਂ ਮʼਤਯ੍ਵੇ ਮʼਤਯ੍ੁਗਨ੍ਧਾ ਅਪਰੇਸ਼਼ਾਞ੍ਚ ਜੀਵਨਾਯ ਜੀਵਨਗਨ੍ਧਾ ਭਵਾਮਃ,

ਿਕਨ੍ਤੇਤਾਦʼਸ਼ਕਰ੍ੰਮਸਾਧਨੇ ਕਃ ਸਮਰ੍ਥੋ(ਅ)ਸ੍ਿਤ?
ⅩⅦਅਨਯ੍ੇ ਬਹਵੋ ਲੋਕਾ ਯਦਦ੍ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਵਾਕਯ੍ੰ ਮʼਸ਼਼ਾਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯਾ ਿਮਸ਼ਰ੍ਯਨ੍ਿਤ ਵਯੰ ਤਦਤ੍ ਤੰਨ ਿਮਸ਼ਰ੍ਯਨ੍ਤਃ

ਸਰਲਭਾਵੇਨੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਦ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ਾਦੇਸ਼ਾਤ੍ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਕਥਾਂ ਭਾਸ਼਼ਾਮਹੇ|

Ⅲ
Ⅰ ਵਯੰ ਿਕਮ੍ ਆਤ੍ਮਪਰ੍ਸ਼ੰਸਨੰ ਪੁਨਰਾਰਭਾਮਹ?ੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਯੁਸ਼਼੍ਮੱਤੋ ਵਾ ਪਰੇਸ਼਼ਾਂ ਕੇਸ਼਼ਾਞ੍ਿਚਦ੍

ਇਵਾਸ੍ਮਾਕਮਿਪ ਿਕੰ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਾਪਤੇਸ਼਼ੁ ਪਰ੍ਯੋਜਨਮ੍ ਆਸ੍ਤੇ?
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Ⅱਯੂਯਮੇਵਾਸ੍ਮਾਕੰ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਾਪਤੰ ਤੱਚਾਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਅਨ੍ਤਃਕਰਣੇਸ਼਼ੁ ਿਲਿਖਤੰ ਸਰ੍ੱਵਮਾਨਵੈਸ਼੍ਚ ਜ੍ਞੇਯੰ ਪਠਨੀਯਞ੍ਚ|
Ⅲਯਤੋ (ਅ)ਸ੍ਮਾਿਭਃ ਸੇਿਵਤੰ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ਪਤੰ ਯੂਯਪੇਵ, ਤੱਚ ਨਮਸਯ੍ਾ ਿਕਨ੍ਤਮਰਸਯ੍ੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ਾਤ੍ਮਨਾ ਿਲਿਖਤੰ

ਪਾਸ਼਼ਾਣਪਤੇਸ਼਼ੁ ਤੰਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਵਯ੍ਮਯੇਸ਼਼ੁ ਹʼਤ੍ਪਤੇਸ਼਼ੁ ਿਲਿਖਤਿਮਿਤ ਸੁਸ੍ਪਸ਼਼੍ਟੰ|
Ⅳ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨੇਸ਼ਵ੍ਰੰ ਪਰ੍ਤਯ੍ਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਈਦʼਸ਼ੋ ਦʼਢਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੋ ਿਵਦਯ੍ਤੇ;
Ⅴ ਵਯੰ ਿਨਜਗੁਣੇਨ ਿਕਮਿਪ ਕਲ੍ਪਿਯਤੁੰ ਸਮਰ੍ਥਾ ਇਿਤ ਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤੀਸ਼ਵ੍ਰਾਦਸ੍ਮਾਕੰ ਸਾਮਰ੍ਥਯ੍ੰ ਜਾਯਤ|ੇ
Ⅵ ਤੇਨ ਵਯੰ ਨੂਤਨਿਨਯਮਸਯ੍ਾਰ੍ਥਤੋ (ਅ)ਕ੍ਸ਼਼ਰਸੰਸ੍ਥਾਨਸਯ੍ ਤੰਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤਾਤ੍ਮਨ ਏਵ ਸੇਵਨਸਾਮਰ੍ਥਯ੍ੰ

ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਾਃ| ਅਕ੍ਸ਼਼ਰਸੰਸ੍ਥਾਨੰ ਮʼਤਯ੍ੁਜਨਕੰ ਿਕਨ੍ਤਾਤ੍ਮਾ ਜੀਵਨਦਾਯਕਃ|
Ⅶ ਅਕ੍ਸ਼਼ਰੈ ਿਰਿਲਿਖਤਪਾਸ਼਼ਾਣਰੂਿਪਣੀ ਯਾ ਮʼਤਯ੍ੋਃ ਸੇਵਾ ਸਾ ਯਦੀਦʼਕ੍ ਤੇਜਿਸਵ੍ਨੀ ਜਾਤਾ

ਯੱਤਸਯ੍ਾਿਚਰਸ੍ਥਾਿਯਨਸ੍ਤੇਜਸਃ ਕਾਰਣਾਤ੍ ਮੂਸਸੋ ਮੁਖਮ੍ ਇਸਰ੍ਾਯੇਲੀਯਲੋਕੈਃ ਸੰਦਸ਼਼੍ਟੁੰ ਨਾਸ਼ਕਯ੍ਤ,
Ⅷ ਤਰਯ੍ਾਤ੍ਮਨਃ ਸੇਵਾ ਿਕੰ ਤਤ(ੋਅ)ਿਪ ਬਹੁਤੇਜਿਸਵ੍ਨੀ ਨ ਭਵੇਤ੍?
Ⅸ ਦਣ੍ਡਜਿਨਕਾ ਸੇਵਾ ਯਿਦ ਤੇਜੋਯੁਕ੍ਤਾ ਭਵੇਤ੍ ਤਿਰ ਪੁਣਯ੍ਜਿਨਕਾ ਸੇਵਾ ਤਤ(ੋਅ)ਿਧਕੰ ਬਹੁਤੇਜੋਯੁਕ੍ਤਾ

ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
Ⅹ ਉਭਯੋਸ੍ਤੁਲਨਾਯਾਂ ਕʼਤਾਯਾਮ੍ ਏਕਸਯ੍ਾਸ੍ਤੇਜੋ ਿਦਤੀਯਾਯਾਃ ਪਰ੍ਖਰਤਰੇਣ ਤੇਜਸਾ ਹੀਨਤੇਜੋ ਭਵਿਤ|
Ⅺ ਯਸ੍ਮਾਦ੍ ਯਤ੍ ਲੋਪਨੀਯੰ ਤਦ੍ ਯਿਦ ਤੇਜੋਯੁਕ੍ਤੰ ਭਵੇਤ੍ ਤਿਰ ਯਤ੍ ਿਚਰਸ੍ਥਾਿਯ ਤਦ੍ ਬਹੁਤਰਤੇਜੋਯੁਕ੍ਤਮੇਵ

ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
Ⅻ ਈਦʼਸ਼ੀਂ ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਸ਼ਾਂ ਲਬ੍ਧਵ੍ਾ ਵਯੰ ਮਹਤੀਂ ਪਰ੍ਗਲ੍ਭਤਾਂ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਯਾਮਃ|
ⅩⅢ ਇਸਰ੍ਾਯੇਲੀਯਲੋਕਾ ਯਤ੍ ਤਸਯ੍ ਲੋਪਨੀਯਸਯ੍ ਤੇਜਸਃ ਸ਼ੇਸ਼਼ੰ ਨ ਿਵਲੋਕਯੇਯੁਸ੍ਤਦਰ੍ਥੰ ਮੂਸਾ ਯਾਦʼਗ੍

ਆਵਰਣੇਨ ਸਵ੍ਮੁਖਮ੍ ਆੱਛਾਦਯਤ੍ ਵਯੰ ਤਾਦʼਕ੍ ਨ ਕੁਰ੍ੰਮਃ|
ⅩⅣ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਮਨਾਿਂਸ ਕਿਠਨੀਭੂਤਾਿਨ ਯਤਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਪਠਨਸਮਯੇ ਸ ਪੁਰਾਤਨ ਿਨਯਮਸ੍ਤੇਨਾਵਰਣੇਨਾਦਯ੍ਾਿਪ

ਪਰ੍ੱਛੰਨਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ|
ⅩⅤ ਤੱਚ ਨ ਦੂਰੀਭਵਿਤ ਯਤਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨੈਵ ਤਤ੍ ਲੁਪਯ੍ਤੇ| ਮੂਸਸਃ ਸ਼ਾਸ੍ਤਸਯ੍ ਪਾਠਸਮਯੇ(ਅ)ਦਯ੍ਾਿਪ ਤੇਸ਼਼ਾਂ

ਮਨਾਿਂਸ ਤੇਨਾਵਰਣੇਨ ਪਰ੍ੱਛਾਦਯ੍ਨ੍ਤੇ|
ⅩⅥ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪਰ੍ਭੰੁ ਪਰ੍ਿਤ ਮਨਿਸ ਪਰਾਵʼ◌ੱਤੇ ਤਦ੍ ਆਵਰਣੰ ਦੂਰੀਕਾਿਰਸ਼਼ਯ੍ਤੇ|
ⅩⅦ ਯਃ ਪਰ੍ਭੁਃ ਸ ਏਵ ਸ ਆਤ੍ਮਾ ਯਤ ਚ ਪਰ੍ਭੋਰਾਤ੍ਮਾ ਤਤੈਵ ਮੁਕ੍ਿਤਃ|
ⅩⅧ ਵਯਞ੍ਚ ਸਰ੍ੱਵੇ(ਅ)ਨਾੱਛਾਿਦਤੇਨਾਸਯ੍ੇਨ ਪਰ੍ਭੋਸ੍ਤੇਜਸਃ ਪਰ੍ਿਤਿਬਮ੍ਬੰ ਗʼਹ੍ਲਨ੍ਤ ਆਤ੍ਮਸਵ੍ਰੂਪੇਣ ਪਰ੍ਭੁਨਾ

ਰੂਪਾਨ੍ਤਰੀਕʼਤਾ ਵਰ੍ੱਧਮਾਨਤੇਜੋਯੁਕ੍ਤਾਂ ਤਾਮੇਵ ਪਰ੍ਿਤਮੂਰ੍ੱਿਤੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਨੁਮਃ|

Ⅳ
Ⅰ ਅਪਰਞ੍ਚ ਵਯੰ ਕਰੁਣਾਭਾਜੋ ਭੂਤਾ ਯਦ੍ ਏਤਤ੍ ਪਿਰਚਾਰਕਪਦਮ੍ ਅਲਭਾਮਿਹ ਨਾਤ ਕ੍ਲਾਮਯ੍ਾਮਃ,
Ⅱ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਪਾਯੁਕ੍ਤਾਿਨ ਪਰ੍ੱਛੰਨਕਰ੍ੰਮਾਿਣ ਿਵਹਾਯ ਕੁਿਟਲਤਾਚਰਣਮਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰੀਯਵਾਕਯ੍ੰ

ਿਮਥਯ੍ਾਵਾਕਯ੍ੈਰਿਮਸ਼ਰ੍ਯਨ੍ਤਃ ਸਤਯ੍ਧਰ੍ੰਮਸਯ੍ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਨੇਨੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ ਸਰ੍ੱਵਮਾਨਵਾਨਾਂ ਸੰਵੇਦਗੋਚਰੇ
ਸਵ੍ਾਨ੍ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਨੀਯਾਨ੍ ਦਰ੍ਸ਼ਯਾਮਃ|

Ⅲ ਅਸ੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਘੋਿਸ਼਼ਤਃ ਸੁਸੰਵਾਦੋ ਯਿਦ ਪਰ੍ੱਛੰਨਃ; ਸਯ੍ਾਤ੍ ਤਿਰ ਯੇ ਿਵਨੰਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਤੇਸ਼਼ਾਮੇਵ ਦʼਸ਼਼੍ਿਟਤਃ ਸ
ਪਰ੍ੱਛੰਨਃ;

Ⅳ ਯਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਪਰ੍ਿਤਮੂਰ੍ੱਿਤ ਰਯ੍ਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਤਸਯ੍ ਤੇਜਸਃ ਸੁਸੰਵਾਦਸਯ੍ ਪਰ੍ਭਾ ਯਤ੍ ਤਾਨ੍ ਨ ਦੀਪਯੇਤ੍
ਤਦਰ੍ਥਮ੍ ਇਹ ਲੋਕਸਯ੍ ਦੇਵੋ(ਅ)ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਿਸਨਾਂ ਜ੍ਞਾਨਨਯਨਮ੍ ਅਨ੍ਧੀਕʼਤਵਾਨ੍ ਏਤਸਯ੍ੋਦਾਹਰਣੰ ਤੇ ਭਵਨ੍ਿਤ|

Ⅴ ਵਯੰ ਸਵ੍ਾਨ੍ ਘੋਸ਼਼ਯਾਮ ਇਿਤ ਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੰ ਯੀਸ਼ੁੰ ਪਰ੍ਭੁਮੇਵਾਸ੍ਮਾਸ਼ਂ੍ਚ ਯੀਸ਼ੋਃ ਕʼਤੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ
ਪਿਰਚਾਰਕਾਨ੍ ਘੋਸ਼਼ਯਾਮਃ|

Ⅵ ਯ ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ ਮਧਯ੍ੇਿਤਿਮਰੰ ਪਰ੍ਭਾਂ ਦੀਪਨਾਯਾਿਦਸ਼ਤ੍ ਸ ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ਾਸਯ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੀਯਤੇਜਸੋ ਜ੍ਞਾਨਪਰ੍ਭਾਯਾ
ਉਦਯਾਰ੍ਥਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਅਨ੍ਤਃਕਰਣੇਸ਼਼ੁ ਦੀਿਪਤਵਾਨ੍|

Ⅶ ਅਪਰੰ ਤਦ੍ ਧਨਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਮʼਣ੍ਮਯੇਸ਼਼ੁ ਭਾਜਨੇਸ਼਼ੁ ਧਾਰ੍ੱਯਤੇ ਯਤਃ ਸਾਦ੍ਭੁਤਾ ਸ਼ਕ੍ਿਤ ਰ੍ਨਾਸ੍ਮਾਕੰ
ਿਕਨ੍ਤੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ੈਵੇਿਤ ਜ੍ਞਾਤਵਯ੍ੰ|

Ⅷਵਯੰ ਪਦੇ ਪਦੇ ਪੀਡਯ੍ਾਮਹੇ ਿਕਨ੍ਤੁ ਨਾਵਸੀਦਾਮਃ, ਵਯੰ ਵਯ੍ਾਕੁਲਾਃ ਸਨ੍ਤ(ੋਅ)ਿਪ ਿਨਰੁਪਾਯਾ ਨ ਭਵਾਮਃ;
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Ⅸ ਵਯੰ ਪਰ੍ਦਾਵਯ੍ਮਾਨਾ ਅਿਪ ਨ ਕ੍ਲਾਮਯ੍ਾਮਃ, ਿਨਪਾਿਤਤਾ ਅਿਪ ਨ ਿਵਨਸ਼ਯ੍ਾਮਃ|
Ⅹਅਸ੍ਮਾਕੰ ਸ਼ਰੀਰੇ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਜੀਵਨੰ ਯਤ੍ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ੇਤ ਤਦਰ੍ਥੰ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸ਼ਰੀਰੇ ਯੀਸ਼ੋ ਰ੍ਮਰਣਮਿਪ ਧਾਰਯਾਮਃ|
Ⅺ ਯੀਸ਼ੋ ਰ੍ਜੀਵਨੰ ਯਦ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਮਰ੍ੱਤਯ੍ਦੇਹੇ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ੇਤ ਤਦਰ੍ਥੰ ਜੀਵਨ੍ਤੋ ਵਯੰ ਯੀਸ਼ੋਃ ਕʼਤੇ ਿਨਤਯ੍ੰ ਮʼਤਯ੍ੌ

ਸਮਰ੍ਪਯ੍ਾਮਹੇ|
Ⅻ ਇੱਥੰ ਵਯੰ ਮʼਤਯ੍ਾ ਾਨ੍ਤਾ ਯੂਯਞ੍ਚ ਜੀਵਨਾ ਾਨ੍ਤਾਃ|
ⅩⅢ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਕਾਰਣਾਦੇਵ ਸਮਭਾਿਸ਼਼ ਮਯਾ ਵਚਃ| ਇਿਤ ਯਥਾ ਸ਼ਾਸ੍ਤੇ ਿਲਿਖਤੰ ਤਥੈਵਾਸ੍ਮਾਿਭਰਿਪ

ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਜਨਕਮ੍ ਆਤ੍ਮਾਨੰ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਃ ਿ ਯਤੇ ਤਸ੍ਮਾੱਚ ਵਚਾਿਂਸ ਭਾਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤੇ|
ⅩⅣ ਪਰ੍ਭੁ ਰਯ੍ੀਸ਼ੁ ਰਯ੍ੇਨੱਥਾਿਪਤਃ ਸ ਯੀਸ਼ੁਨਾਸ੍ਮਾਨਪਯ੍ੁੱਥਾਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਸਵ੍ਸਮੀਪ

ਉਪਸ੍ਥਾਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਚ, ਵਯਮ੍ ਏਤਤ੍ ਜਾਨੀਮਃ|
ⅩⅤ ਅਤਏਵ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਿਹਤਾਯ ਸਰ੍ੱਵਮੇਵ ਭਵਿਤ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਬਹੂਨਾਂ ਪਰ੍ਚੁਰਾਨੁ◌ुਗਰ੍ਹਪਰ੍ਾਪ੍ਤੇ ਰ੍ਬਹੁਲੋਕਾਨਾਂ

ਧਨਯ੍ਵਾਦੇਨੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਮਿਹਮਾ ਸਮਯ੍ਕ੍ ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਤੇ|
ⅩⅥਤਤੋ ਹੇਤੋ ਰਯੰ ਨ ਕ੍ਲਾਮਯ੍ਾਮਃ ਿਕਨ੍ਤੁ ਬਾਹਯ੍ਪੁਰੁਸ਼਼ੋ ਯਦਯ੍ਿਪ ਕ੍ਸ਼਼ੀਯਤੇ ਤਥਾਪਯ੍ਾਨ੍ਤਿਰਕਃ ਪੁਰੁਸ਼਼ੋ ਿਦਨੇ

ਿਦਨੇ ਨੂਤਨਾਯਤੇ|
ⅩⅦ ਕ੍ਸ਼਼ਣਮਾਤਸ੍ਥਾਿਯ ਯਦੇਤਤ੍ ਲਿਘਸ਼਼੍ਠੰ ਦੁਃਖੰ ਤਦ੍ ਅਿਤਬਾਹੁਲਯ੍ੇਨਾਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਅਨਨ੍ਤਕਾਲਸ੍ਥਾਿਯ

ਗਿਰਸ਼਼੍ਠਸੁਖੰ ਸਾਧਯਿਤ,
ⅩⅧਯਤੋ ਵਯੰ ਪਰ੍ਤਯ੍ਕ੍ਸ਼਼ਾਨ੍ ਿਵਸ਼਼ਯਾਨ੍ਅਨੱੁਿਦਸ਼ਯ੍ਾਪਰ੍ਤਯ੍ਕ੍ਸ਼਼ਾਨ੍ ਉੱਿਦਸ਼ਾਮਃ|ਯਤੋ ਹੇਤੋਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ਕ੍ਸ਼਼ਿਵਸ਼਼ਯਾਃ

ਕ੍ਸ਼਼ਣਮਾਤਸ੍ਥਾਿਯਨਃ ਿਕਨ੍ਤਪਰ੍ਤਯ੍ਕ੍ਸ਼਼ਾ ਅਨਨ੍ਤਕਾਲਸ੍ਥਾਿਯਨਃ|

Ⅴ
Ⅰਅਪਰਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਏਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਪਾਰ੍ਿਥਵੇ ਦੂਸ਼਼ਯ੍ਰੂਪੇ ਵੇਸ਼੍ਮਿਨ ਜੀਰ੍ਣੇ ਸਤੀਸ਼ਵ੍ਰੇਣ ਿਨਰ੍ੰਿਮਤਮ੍ ਅਕਰਕʼਤਮ੍

ਅਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਅਨਨ੍ਤਕਾਲਸ੍ਥਾਿਯ ਵੇਸ਼੍ਮੈਕੰ ਸਵ੍ਰ੍ਗੇ ਿਵਦਯ੍ਤ ਇਿਤ ਵਯੰ ਜਾਨੀਮਃ|
Ⅱ ਯਤੋ ਹੇਤੋਰੇਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਵੇਸ਼੍ਮਿਨ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ਤੋ ਵਯੰ ਤੰ ਸਵ੍ਰ੍ਗੀਯੰ ਵਾਸੰ ਪਿਰਧਾਤੁਮ੍ ਆਕਾਙ੍ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਮਾਣਾ

ਿਨਃਸ਼ਵ੍ਸਾਮਃ|
Ⅲ ਤਥਾਪੀਦਾਨੀਮਿਪ ਵਯੰ ਤੇਨ ਨ ਨਗ੍ਨਾਃ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪਿਰਿਹਤਵਸਨਾ ਮਨਯ੍ਾਮਹੇ|
Ⅳਏਤਸ੍ਿਮਨ੍ਦੂਸ਼਼ਯ੍ੇ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨਤੋ ਵਯੰ ਕ੍ਿਲਸ਼ਯ੍ਮਾਨਾ ਿਨਃਸ਼ਵ੍ਸਾਮਃ,ਯਤੋ ਵਯੰ ਵਾਸੰ ਤਯ੍ਕ੍ਤੁਮ੍ਇੱਛਾਮਸ੍ਤੰਨਿਹ

ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੰ ਿਦਤੀਯੰ ਵਾਸੰ ਪਿਰਧਾਤੁਮ੍ ਇੱਛਾਮਃ, ਯਤਸ੍ਤਥਾ ਕʼਤੇ ਜੀਵਨੇਨ ਮਰ੍ਤਯ੍ੰ ਗਰ੍ਿਸਸ਼਼ਯ੍ਤ|ੇ
Ⅴ ਏਤਦਰ੍ਥੰ ਵਯੰ ਯੇਨ ਸʼਸ਼਼੍ਟਾਃ ਸ ਈਸ਼ਵ੍ਰ ਏਵ ਸ ਚਾਸ੍ਮਭਯ੍ੰ ਸਤਯ੍ਙ੍ਕਾਰਸਯ੍ ਪਣਸਵ੍ਰੂਪਮ੍ ਆਤ੍ਮਾਨੰ

ਦੱਤਵਾਨ੍|
Ⅵ ਅਤਏਵ ਵਯੰ ਸਰ੍ੱਵਦੋਤ੍ਸੁਕਾ ਭਵਾਮਃ ਿਕਞ੍ਚ ਸ਼ਰੀਰੇ ਯਾਵਦ੍ ਅਸ੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਨਯ੍ੁਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਤਾਵਤ੍ ਪਰ੍ਭੁਤੋ ਦੂਰੇ

ਪਰ੍ੋਸ਼਼ਯ੍ਤ ਇਿਤ ਜਾਨੀਮਃ,
Ⅶ ਯਤੋ ਵਯੰ ਦʼਸ਼਼੍ਿਟਮਾਰ੍ਗੇ ਨ ਚਰਾਮਃ ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਮਾਰ੍ਗੇ|
Ⅷ ਅਪਰਞ੍ਚ ਸ਼ਰੀਰਾਦ੍ ਦੂਰੇ ਪਰ੍ਵਸ੍ਤੁੰ ਪਰ੍ਭੋਃ ਸੰਿਨਧੌ ਿਨਵਸ੍ਤੁਞ੍ਚਾਕਾਙ੍ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਮਾਣਾ ਉਤ੍ਸੁਕਾ ਭਵਾਮਃ|
Ⅸ ਤਸ੍ਮਾਦੇਵ ਕਾਰਣਾਦ੍ ਵਯੰ ਤਸਯ੍ ਸੰਿਨਧੌ ਿਨਵਸਨ੍ਤਸ੍ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਦੂਰੇ ਪਰ੍ਵਸਨ੍ਤੋ ਵਾ ਤਸ੍ਮੈ ਰੋਿਚਤੁੰ ਯਤਾਮਹ|ੇ
Ⅹਯਸ੍ਮਾਤ੍ ਸ਼ਰੀਰਾਵਸ੍ਥਾਯਾਮ੍ ਏਕੈਕੇਨ ਕʼਤਾਨਾਂ ਕਰ੍ੰਮਣਾਂ ਸ਼ੁਭਾਸ਼ੁਭਫਲਪਰ੍ਾਪ੍ਤਯੇ ਸਰ੍ੱਵੈਸ੍ਮਾਿਭਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍

ਿਵਚਾਰਾਸਨਸੰਮੁਖ ਉਪਸ੍ਥਾਤਵਯ੍ੰ|
Ⅺ ਅਤਏਵ ਪਰ੍ਭੋ ਰ੍ਭਯਾਨਕਤੰ ਿਵਜ੍ਞਾਯ ਵਯੰ ਮਨੁਜਾਨ੍ ਅਨੁਨਯਾਮਃ ਿਕਞ੍ਚੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਗੋਚਰੇ ਸਪਰ੍ਕਾਸ਼ਾ

ਭਵਾਮਃ, ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸੰਵੇਦਗੋਚਰ(ੇਅ)ਿਪ ਸਪਰ੍ਕਾਸ਼ਾ ਭਵਾਮ ਇਤਯ੍ਾਸ਼ੰਸਾਮਹ|ੇ
Ⅻ ਅਨੇਨ ਵਯੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸੰਿਨਧੌ ਪੁਨਃ ਸਵ੍ਾਨ੍ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਾਮ ਇਿਤ ਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੇ ਮਨ ਿਵਨਾ ਮੁਖੈਃ ਸ਼੍ਲਾਘਨ੍ਤੇ

ਤੇਭਯ੍ਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ੁੱਤਰਦਾਨਾਯ ਯੂਯੰ ਯਥਾਸ੍ਮਾਿਭਃ ਸ਼੍ਲਾਿਘਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨੁਥ ਤਾਦʼਸ਼ਮ੍ ਉਪਾਯੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਭਯ੍ੰ ਿਵਤਰਾਮਃ|
ⅩⅢ ਯਿਦ ਵਯੰ ਹਤਜ੍ਞਾਨਾ ਭਵਾਮਸ੍ਤਿਰ ਤਦ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਾਰ੍ਥਕੰ ਯਿਦ ਚ ਸਜ੍ਞਾਨਾ ਭਵਾਮਸ੍ਤਿਰ ਤਦ੍

ਯੁਸ਼਼੍ਮਦਰ੍ਥਕੰ|
ⅩⅣ ਵਯੰ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਪਰ੍ੇਮ੍ਨਾ ਸਮਾਕʼਸ਼਼ਯ੍ਾਮਹੇ ਯਤਃ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਿਵਿਨਮਯੇਨ ਯਦਯ੍ੇਕੋ ਜਨ(ਅ)ਿਮਰ੍ਯਤ ਤਿਰ ਤੇ

ਸਰ੍ੱਵੇ ਮʼਤਾ ਇਤਯ੍ਾਸ੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਬੁਧਯ੍ਤ|ੇ
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ⅩⅤ ਅਪਰਞ੍ਚ ਯੇ ਜੀਵਨ੍ਿਤ ਤੇ ਯਤ੍ ਸਵ੍ਾਰ੍ਥੰ ਨ ਜੀਵਨ੍ਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਕʼਤੇ ਯੋ ਜਨ ਮʼਤਃ ਪੁਨਰੁੱਥਾਿਪਤਸ਼੍ਚ
ਤਮੁੱਿਦਸ਼ਯ੍ ਯਤ੍ ਜੀਵਨ੍ਿਤ ਤਦਰ੍ਥਮੇਵ ਸ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਕʼਤੇ ਮʼਤਵਾਨ੍|

ⅩⅥ ਅਤੋ ਹੇਤੋਿਰਤਃ ਪਰੰ ਕੋ(ਅ)ਪਯ੍ਸ੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਜਾਿਤਤੋ ਨ ਪਰ੍ਿਤਜ੍ਞਾਤਵਯ੍ਃ| ਯਦਯ੍ਿਪ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੋ
ਜਾਿਤਤ(ੋਅ)ਸ੍ਮਾਿਭਃ ਪਰ੍ਿਤਜ੍ਞਾਤਸ੍ਤਥਾਪੀਦਾਨੀਂ ਜਾਿਤਤਃ ਪੁਨ ਰ੍ਨ ਪਰ੍ਿਤਜ੍ਞਾਯਤੇ|

ⅩⅦ ਕੇਨਿਚਤ੍ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟ ਆਿਸ਼ਰ੍ਤੇ ਨੂਤਨਾ ਸʼਸ਼਼੍ਿਟ ਰ੍ਭਵਿਤ ਪੁਰਾਤਨਾਿਨ ਲੁਪਯ੍ਨ੍ਤੇ ਪਸ਼ਯ੍ ਿਨਿਖਲਾਿਨ
ਨਵੀਨਾਿਨ ਭਵਨ੍ਿਤ|

ⅩⅧ ਸਰ੍ੱਵਞ੍ਚੈਤਦ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਕਰ੍ੰਮ ਯਤੋ ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਸ ਏਵਾਸ੍ਮਾਨ੍ ਸਵ੍ੇਨ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਸੰਿਹਤਵਾਨ੍
ਸਨ੍ਧਾਨਸਮ੍ਬਨ੍ਧੀਯਾਂ ਪਿਰਚਰ੍ੱਯਾਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਸੁ ਸਮਰ੍ਿਪਤਵਾਸ਼ਂ੍ਚ|

ⅩⅨ ਯਤਃ ਈਸ਼ਵ੍ਰਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਮ੍ ਅਿਧਸ਼਼੍ਠਾਯ ਜਗਤੋ ਜਨਾਨਾਮ੍ ਆਗਾਿਂਸ ਤੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਰੁʼਣਿਮਵ ਨ ਗਣਯਨ੍ ਸਵ੍ੇਨ
ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਤਾਨ੍ ਸੰਿਹਤਵਾਨ੍ ਸਨ੍ਿਧਵਾਰ੍ੱਤਾਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਸੁ ਸਮਰ੍ਿਪਤਵਾਸ਼ਂ੍ਚ|

ⅩⅩ ਅਤੋ ਵਯੰ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਿਵਿਨਮਯੇਨ ਦੌਤਯ੍ੰ ਕਰ੍ੰਮ ਸਮ੍ਪਾਦਯਾਮਹੇ, ਈਸ਼ਵ੍ਰਸ਼੍ਚਾਸ੍ਮਾਿਭ ਰਯ੍ੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍
ਯਾਯਾਚਯ੍ਤੇ ਤਤਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਿਵਿਨਮਯੇਨ ਵਯੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯਾਮਹੇ ਯੂਯਮੀਸ਼ਵ੍ਰੇਣ ਸਨ੍ਧੱਤ|

ⅩⅪ ਯਤੋ ਵਯੰ ਤੇਨ ਯਦ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੀਯਪੁਣਯ੍ੰ ਭਵਾਮਸ੍ਤਦਰ੍ਥੰ ਪਾਪੇਨ ਸਹ ਯਸਯ੍ ਜ੍ਞਾਤੇਯੰ ਨਾਸੀਤ੍ ਸ ਏਵ
ਤੇਨਾਸ੍ਮਾਕੰ ਿਵਿਨਮਯੇਨ ਪਾਪਃ ਕʼਤਃ|

Ⅵ
Ⅰ ਤਸਯ੍ ਸਹਾਯਾ ਵਯੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯਾਮਹੇ, ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ਾਨੁਗਰ੍ਹੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਵʼਥਾ ਨ ਗʼਹਯ੍ਤਾ|ਂ
Ⅱ ਤੇਨਕ੍ਤਮੇਤਤ੍, ਸੰਸ਼ਰ੍ੋਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ ਸ਼ੁਭੇ ਕਾਲੇ ਤਦੀਯਾਂ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਾਮ੍ ਅਹੰ| ਉਪਕਾਰੰ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ ਪਿਰਤਾਣਿਦਨੇ

ਤਵ| ਪਸ਼ਯ੍ਤਾਯੰ ਸ਼ੁਭਕਾਲਃ ਪਸ਼ਯ੍ਤੇਦੰ ਤਾਣਿਦਨੰ|
Ⅲ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪਿਰਚਰ੍ੱਯਾ ਯੰਿਨਸ਼਼੍ਕਲਙ੍ਕਾ ਭਵੇਤ੍ ਤਦਰ੍ਥੰ ਵਯੰ ਕੁਤਾਿਪ ਿਵਘ੍ਨੰ ਨ ਜਨਯਾਮਃ,
Ⅳ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪਰ੍ਚੁਰਸਿਹਸ਼਼੍ਣੁਤਾ ਕ੍ਲੇਸ਼ੋ ਦੈਨਯ੍ੰ ਿਵਪਤ੍ ਤਾਡਨਾ ਕਾਰਾਬਨ੍ਧਨੰ ਿਨਵਾਸਹੀਨਤੰ ਪਿਰਸ਼ਰ੍ਮੋ ਜਾਗਰਣਮ੍

ਉਪਵਸਨੰ
Ⅴ ਿਨਰ੍ੰਮਲਤੰ ਜ੍ਞਾਨੰ ਮʼਦੁਸ਼ੀਲਤਾ ਿਹਤੈਿਸ਼਼ਤਾ
Ⅵ ਪਿਵਤ ਆਤ੍ਮਾ ਿਨਸ਼਼੍ਕਪਟੰ ਪਰ੍ੇਮ ਸਤਯ੍ਾਲਾਪ ਈਸ਼ਵ੍ਰੀਯਸ਼ਕ੍ਿਤ
Ⅶ ਰ੍ਦਕ੍ਿਸ਼਼ਣਵਾਮਾਭਯ੍ਾਂ ਕਰਾਭਯ੍ਾਂ ਧਰ੍ੰਮਾਸ੍ਤਧਾਰਣੰ
Ⅷਮਾਨਾਪਮਾਨਯੋਰਖਯ੍ਾਿਤਸੁਖਯ੍ਾਤਯ੍ੋ ਰ੍ਭਾਿਗਤਮ੍ ਏਤੈਃ ਸਰ੍ੱਵੈਰੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਯ੍ਾਨ੍ ਪਿਰਚਾਰਕਾਨ੍ ਸਵ੍ਾਨ੍

ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਯਾਮਃ|
Ⅸ ਭਮਕਸਮਾ ਵਯੰ ਸਤਯ੍ਵਾਿਦਨ ਭਵਾਮਃ, ਅਪਿਰਿਚਤਸਮਾ ਵਯੰ ਸੁਪਿਰਿਚਤਾ ਭਵਾਮਃ, ਮʼਤਕਲ੍ਪਾ ਵਯੰ

ਜੀਵਾਮਃ, ਦਣ੍ਡਯ੍ਮਾਨਾ ਵਯੰ ਨ ਹਨਯ੍ਾਮਹ,ੇ
Ⅹ ਸ਼ੋਕਯੁਕ੍ਤਾਸ਼੍ਚ ਵਯੰ ਸਦਾਨਨ੍ਦਾਮਃ, ਦਿਰਦਾ ਵਯੰ ਬਹੂਨ੍ ਧਿਨਨਃ ਕੁਰ੍ੰਮਃ, ਅਿਕਞ੍ਚਨਾਸ਼੍ਚ ਵਯੰ ਸਰ੍ੱਵੰ

ਧਾਰਯਾਮਃ|
Ⅺ ਹੇ ਕਿਰਨ੍ਿਥਨਃ, ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਪਰ੍ਿਤ ਮਮਾਸਯ੍ੰ ਮੁਕ੍ਤੰ ਮਮਾਨ੍ਤਃਕਰਣਾਞ੍ਚ ਿਵਕਿਸਤੰ|
Ⅻ ਯੂਯੰ ਮਮਾਨ੍ਤਰੇ ਨ ਸਙ੍ਕੋਿਚਤਾਃ ਿਕਞ੍ਚ ਯੂਯਮੇਵ ਸਙ੍ਕੋਿਚਤਿਚੱਤਾਃ|
ⅩⅢ ਿਕਨ੍ਤੁ ਮਹਯ੍ੰ ਨਯ੍ਾੱਯਫਲਦਾਨਾਰ੍ਥੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਰਿਪ ਿਵਕਿਸਤੈ ਰ੍ਭਿਵਤਵਯ੍ਮ੍ਇਤਯ੍ਹੰ ਿਨਜਬਾਲਕਾਿਨਵ

ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਵਦਾਿਮ|
ⅩⅣ ਅਪਰਮ੍ ਅਪਰ੍ਤਯ੍ਿਯਿਭਃ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਯੂਯਮ੍ ਏਕਯੁਗੇ ਬੱਧਾ ਮਾ ਭੂਤ, ਯਸ੍ਮਾਦ੍ ਧਰ੍ੰਮਾਧਰ੍ੰਮਯੋਃ ਕਃ

ਸਮ੍ਬਨ੍ਧ(ੋਅ)ਸ੍ਿਤ? ਿਤਿਮਰੇਣ ਸਰ੍ੱਧੰ ਪਰ੍ਭਾਯਾ ਵਾ ਕਾ ਤੁਲਨਾਸ੍ਿਤ?
ⅩⅤ ਿਬਲੀਯਾਲਦੇਵੇਨ ਸਾਕੰ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਵਾ ਕਾ ਸਨ੍ਿਧਃ? ਅਿਵਸ਼ਵ੍ਾਿਸਨਾ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਵਾ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਿਸਲੋਕਸਯ੍ਾਸ਼ਂਃ ਕਃ?
ⅩⅥ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਮਨ੍ਿਦਰੇਣ ਸਹ ਵਾ ਦੇਵਪਰ੍ਿਤਮਾਨਾਂ ਕਾ ਤੁਲਨਾ? ਅਮਰਸਯ੍ੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਮਨ੍ਿਦਰੰ ਯੂਯਮੇਵ|

ਈਸ਼ਵ੍ਰੇਣ ਤਦੁਕ੍ਤੰ ਯਥਾ, ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਮਧਯ੍ੇ(ਅ)ਹੰ ਸਵ੍ਾਵਾਸੰ ਿਨਧਾਸਯ੍ਾਿਮ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਚ ਯਾਤਾਯਾਤੰ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ ਤੇਸ਼਼ਾਮ੍
ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ ਤੇ ਚ ਮੱਲੋਕਾ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ|

ⅩⅦ ਅਤੋ ਹੇਤੋਃ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰਃ ਕਥਯਿਤ ਯੂਯੰ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਮਧਯ੍ਾਦ੍ ਬਿਹਰ੍ਭੂਯ ਪʼਥਗ੍ ਭਵਤ, ਿਕਮਪਯ੍ਮੇਧਯ੍ੰ ਨ
ਸ੍ਪʼਸ਼ਤ; ਤੇਨਾਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਗਰ੍ਹੀਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ,
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ⅩⅧ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਿਪਤਾ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ ਚ, ਯੂਯਞ੍ਚ ਮਮ ਕਨਯ੍ਾਪੁਤਾ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਥੇਿਤ ਸਰ੍ੱਵਸ਼ਕ੍ਿਤਮਤਾ
ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰੇਣੋਕ੍ਤੰ|

Ⅶ
Ⅰ ਅਤਏਵ ਹੇ ਿਪਰ੍ਯਤਮਾਃ, ਏਤਾਦʼਸ਼ੀਃ ਪਰ੍ਿਤਜ੍ਞਾਃ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤੈਰਸ੍ਮਾਿਭਃ ਸ਼ਰੀਰਾਤ੍ਮਨਃ ਸਰ੍ੱਵਮਾਿਲਨਯ੍ਮ੍

ਅਪਮʼਜਯ੍ੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਭਕ੍ਤਯ੍ਾ ਪਿਵਤਾਚਾਰਃ ਸਾਧਯ੍ਤਾ|ਂ
Ⅱ ਯੂਯਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਨ੍ ਗʼਹ੍ਲੀਤ| ਅਸ੍ਮਾਿਭਃ ਕਸਯ੍ਾਪਯ੍ਨਯ੍ਾਯੋ ਨ ਕʼਤਃ ਕੋ(ਅ)ਿਪ ਨ ਵਞ੍ਿਚਤਃ|
Ⅲ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਦੋਿਸ਼਼ਣਃ ਕਰ੍ੱਤਮਹੰ ਵਾਕਯ੍ਮੇਤਦ੍ ਵਦਾਮੀਿਤ ਨਿਹ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਸਹ ਜੀਵਨਾਯ ਮਰਣਾਯ ਵਾ ਵਯੰ

ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਸਵ੍ਾਨ੍ਤਃਕਰਣੈ ਰ੍ਧਾਰਯਾਮ ਇਿਤ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਮਯੋਕ੍ਤ|ੰ
Ⅳ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਮਮ ਮਹੇਤ੍ਸਾਹੋ ਜਾਯਤੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਅਧਯ੍ਹੰ ਬਹੁ ਸ਼੍ਲਾਘੇ ਚ ਤੇਨ ਸਰ੍ੱਵਕ੍ਲੇਸ਼ਸਮਯੇ(ਅ)ਹੰ

ਸਾਨ੍ਤਨਯਾ ਪੂਰ੍ਣੋ ਹਰ੍ਸ਼਼ੇਣ ਪਰ੍ਫੁੱਿਲਤਸ਼੍ਚ ਭਵਾਿਮ|
Ⅴਅਸ੍ਮਾਸੁ ਮਾਿਕਦਿਨਯਾਦੇਸ਼ਮ੍ ਆਗਤੇਸ਼਼ਵ੍ਸ੍ਮਾਕੰ ਸ਼ਰੀਰਸਯ੍ ਕਾਿਚਦਿਪ ਸ਼ਾਨ੍ਿਤ ਰ੍ਨਾਭਵਤ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸਰ੍ੱਵਤੋ

ਬਿਹ ਿਰਰੋਧੇਨਾਨ੍ਤਸ਼੍ਚ ਭੀਤਯ੍ਾ ਵਯਮ੍ ਅਪੀਡਯ੍ਾਮਿਹ|
Ⅵ ਿਕਨ੍ਤੁ ਨਮਰ੍ਾਣਾਂ ਸਾਨ੍ਤਿਯਤਾ ਯ ਈਸ਼ਵ੍ਰਃ ਸ ਤੀਤਸਯ੍ਾਗਮਨੇਨਾਸ੍ਮਾਨ੍ ਅਸਾਨ੍ਤਯਤ੍|
Ⅶ ਕੇਵਲੰ ਤਸਯ੍ਾਗਮਨੇਨ ਤੰਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੁਸ਼਼੍ਮੱਤੋ ਜਾਤਯਾ ਤਸਯ੍ ਸਾਨ੍ਤਨਯਾਿਪ, ਯਤੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਸੁ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ

ਹਾਰ੍ੱਦਿਵਲਾਪਾਸਕ੍ਤਤੇਸ਼਼ਵ੍ਸ੍ਮਾਕੰ ਸਮੀਪੇ ਵਰ੍ਿਣਤੇਸ਼਼ੁ ਮਮ ਮਹਾਨਨ੍ਦੋ ਜਾਤਃ|
Ⅷ ਅਹੰ ਪਤੇਣ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਸ਼ੋਕਯੁਕ੍ਤਾਨ੍ ਕʼਤਵਾਨ੍ ਇਤਯ੍ਸ੍ਮਾਦ੍ ਅਨਤਪਯ੍ੇ ਿਕਨ੍ਤਧੁਨਾ ਨਾਨੁਤਪਯ੍ੇ| ਤੇਨ

ਪਤੇਣ ਯੂਯੰ ਕ੍ਸ਼਼ਣਮਾਤੰ ਸ਼ੋਕਯੁਕ੍ਤੀਭੂਤਾ ਇਿਤ ਮਯਾ ਦʼਸ਼ਯ੍ਤ|ੇ
Ⅸਇਤਯ੍ਸ੍ਿਮਨ੍ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸ਼ੋਕੇਨਾਹੰ ਹʼਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ ਤੰਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਮਨਃਪਿਰਵਰ੍ੱਤਨਾਯਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸ਼ੋਕੋ(ਅ)ਭਵਦ੍

ਇਤਯ੍ਨੇਨ ਹʼਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ ਯਤੋ(ਅ)ਸ੍ਮੱਤੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਕਾਿਪ ਹਾਿਨ ਰਯ੍ੰਨ ਭਵੇਤ੍ ਤਦਰ੍ਥੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ਈਸ਼ਵ੍ਰੀਯਃ ਸ਼ੋ◌ਕੋे
ਜਾਤਃ|

Ⅹ ਸ ਈਸ਼ਵ੍ਰੀਯਃ ਸ਼ੋਕਃ ਪਿਰਤਾਣਜਨਕੰ ਿਨਰਨੁਤਾਪੰ ਮਨਃਪਿਰਵਰ੍ੱਤਨੰ ਸਾਧਯਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸਾਸਂਾਿਰਕਃ ਸ਼ੋਕੋ
ਮʼਤਯ੍ੁੰ ਸਾਧਯਿਤ|

Ⅺ ਪਸ਼ਯ੍ਤ ਤੇਨੇਸ਼ਵ੍ਰੀਯੇਣ ਸ਼ੋਕੇਨ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਿਕੰ ਨ ਸਾਿਧਤ?ੰ ਯਤ੍ਨ ਦੋਸ਼਼ਪਰ੍ਕ੍ਸ਼਼ਾਲਨਮ੍ ਅਸਨ੍ਤੁਸ਼਼੍ਟਤੰ ਹਾਰ੍ੱਦਮ੍
ਆਸਕ੍ਤਤੰ ਫਲਦਾਨਞ੍ਚੈਤਾਿਨ ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ| ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਕਰ੍ੰਮਿਣ ਯੂਯੰ ਿਨਰ੍ੰਮਲਾ ਇਿਤ ਪਰ੍ਮਾਣੰ ਸਰ੍ੱਵੇਣ ਪਰ੍ਕਾਰੇਣ
ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਦੱਤੰ|

Ⅻ ਯੇਨਾਪਰਾੱਧੰ ਤਸਯ੍ ਕʼਤੇ ਿਕੰਵਾ ਯਸਯ੍ਾਪਰਾੱਧੰ ਤਸਯ੍ ਕʼਤੇ ਮਯਾ ਪਤਮ੍ ਅਲੇਿਖ ਤੰਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤੁ
ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਧਯ੍ਸ੍ਮਾਕੰ ਯਤ੍ਨ ਯਦ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਤ੍ਸਮੀਪੇ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ੇਤ ਤਦਰ੍ਥਮੇਵ|

ⅩⅢ ਉਕ੍ਤਕਾਰਣਾਦ੍ ਵਯੰ ਸਾਨ੍ਤਨਾਂ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਾਃ; ਤਾਞ੍ਚ ਸਾਨ੍ਤਨਾਂ ਿਵਨਾਵਰੋ
ਮਹਾਹ੍ਲਾਦਸ੍ਤੀਤਸਯ੍ਾਹ੍ਲਾਦਾਦਸ੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਲਬ੍ਧਃ, ਯਤਸ੍ਤਸਯ੍ਾਤ੍ਮਾ ਸਰ੍ੱਵੈ ਰਯ੍ੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਸ੍ਤʼਪ੍ਤਃ|

ⅩⅣ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਤਸਯ੍ ਸਮੀਪੇ(ਅ)ਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਰਯ੍ਦ੍ ਅਸ਼੍ਲਾਘੇ ਤੇਨ ਨਾਲੱਜੇ ਿਕਨ੍ਤੁ ਵਯੰ ਯਦਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ
ਸਤਯ੍ਭਾਵੇਨ ਸਕਲਮ੍ ਅਭਾਸ਼਼ਾਮਿਹ ਤਦਤ੍ ਤੀਤਸਯ੍ ਸਮੀਪੇ(ਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਸ਼੍ਲਾਘਨਮਿਪ ਸਤਯ੍ੰ ਜਾਤ|ੰ

ⅩⅤ ਯੂਯੰ ਕੀਦʼਕ੍ ਤਸਯ੍ਾਜ੍ਞਾ ਅਪਾਲਯਤ ਭਯਕਮ੍ਪਾਭਯ੍ਾਂ ਤੰ ਗʼਹੀਤਵਨ੍ਤਸ਼੍ਚੈਤਸਯ੍ ਸ੍ਮਰਣਾਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਸੁ
ਤਸਯ੍ ਸ੍ਨੇਹੋ ਬਾਹੁਲਯ੍ੇਨ ਵਰ੍ੱਤਤ|ੇ

ⅩⅥ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਸਵ੍ਹੰ ਸਰ੍ੱਵਮਾਸ਼ੰਸੇ, ਇਤਯ੍ਸ੍ਿਮਨ੍ ਮਮਾਹ੍ਲਾਦੋ ਜਾਯਤ|ੇ

Ⅷ
Ⅰ ਹੇ ਭਾਤਰਃ, ਮਾਿਕਦਿਨਯਾਦੇਸ਼ਸ੍ਥਾਸੁ ਸਿਮਿਤਸ਼਼ੁ ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਤੋ ਯ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ਾਨੁਗਰ੍ਹਸ੍ਤਮਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍

ਜ੍ਞਾਪਯਾਿਮ|
Ⅱ ਵਸ੍ਤੁਤੋ ਬਹੁਕ੍ਲੇਸ਼ਪਰੀਕ੍ਸ਼਼ਾਸਮਯੇ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਮਹਾਨਨ੍ਦੋ(ਅ)ਤੀਵਦੀਨਤਾ ਚ ਵਦਾਨਯ੍ਤਾਯਾਃ ਪਰ੍ਚੁਰਫਲਮ੍

ਅਫਲਯਤਾ|ਂ
Ⅲ ਤੇ ਸਵ੍ੇੱਛਯਾ ਯਥਾਸ਼ਕ੍ਿਤ ਿਕਞ੍ਚਾਿਤਸ਼ਕ੍ਿਤ ਦਾਨ ਉਦਯ੍ੁਕ੍ਤਾ ਅਭਵਨ੍ ਇਿਤ ਮਯਾ ਪਰ੍ਮਾਣੀਿ ਯਤੇ|
Ⅳ ਵਯਞ੍ਚ ਯਤ੍ ਪਿਵਤਲੋਕੇਭਯ੍ਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਦਾਨਮ੍ ਉਪਕਾਰਾਰ੍ਥਕਮ੍ ਅੰਸ਼ਨਞ੍ਚ ਗʼਹ੍ਲਾਮਸ੍ਤਦ੍

ਬਹੁਨੁਨਯੇਨਾਸ੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਾਰ੍ਿਥਤਵਨ੍ਤਃ|



2 Corinthians Ⅷ:Ⅴ 236 2 Corinthians Ⅸ:Ⅲ

Ⅴ ਵਯੰ ਯਾਦʼਕ੍ ਪਰ੍ਤਯ੍ੈ਼ਕ੍ਸ਼਼ਾਮਿਹ ਤਾਦʼਗ੍ ਅਕʼਤਾ ਤੇ(ਅ)ਗਰ੍ੇ ਪਰ੍ਭਵੇ ਤਤਃ ਪਰਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ੇੱਛਯਾਸ੍ਮਭਯ੍ਮਿਪ
ਸਵ੍ਾਨ੍ ਨਯ੍ਵੇਦਯਨ੍|

Ⅵਅਤੋ ਹੇਤੋਸ੍ਤੰ ਯਥਾਰਬ੍ਧਵਾਨ੍ ਤਥੈਵ ਕਿਰਨ੍ਿਥਨਾਂ ਮਧਯ੍ੇ(ਅ)ਿਪ ਤਦ੍ ਦਾਨਗਰ੍ਹਣੰ ਸਾਧਯੇਿਤ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਅਿਧ
ਵਯੰ ਤੀਤੰ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯਾਮਿਹ|

Ⅶ ਅਤੋ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੋ ਵਾਕ੍ਪਟਤੁਾ ਜ੍ਞਾਨੰ ਸਰ੍ੱਵੋਤ੍ਸਾਹੋ (ਅ)ਸ੍ਮਾਸੁ ਪਰ੍ੇਮ ਚੈਤੈ ਰ੍ਗੁਣੈ ਰਯ੍ੂਯੰ ਯਥਾਪਰਾਨ੍ ਅਿਤਸ਼ੇਧਵ੍ੇ
ਤਥੈਵੈਤੇਨ ਗੁਣੇਨਾਪਯ੍ਿਤਸ਼ੇਧਵ੍ੰ|

Ⅷ ਏਤਦ੍ ਅਹਮ੍ ਆਜ੍ਞਯਾ ਕਥਯਾਮੀਿਤ ਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤਨਯ੍ੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਉਤ੍ਸਾਹਕਾਰਣਾਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮਿਪ ਪਰ੍ੇਮ੍ਨਃ
ਸਾਰਲਯ੍ੰ ਪਰੀਕ੍ਿਸ਼਼ਤੁਿਮੱਛਤਾ ਮਯੈਤਤ੍ ਕਥਯ੍ਤ|ੇ

Ⅸਯੂਯਞ੍ਚਾਸ੍ਮਤ੍ਪਰ੍ਭੋ ਰਯ੍ੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ਾਨੁਗਰ੍ਹੰ ਜਾਨੀਥ ਯਤਸ੍ਤਸਯ੍ ਿਨਰ੍ਧਨਤੇਨ ਯੂਯੰ ਯਦ੍ ਧਿਨਨ ਭਵਥ
ਤਦਰ੍ਥੰ ਸ ਧਨੀ ਸੰਨਿਪ ਯੁਸ਼਼੍ਮਤ੍ਕʼਤੇ ਿਨਰ੍ਧਨ(ਅ)ਭਵਤ੍|

Ⅹ ਏਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਅਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਸਵ੍ਿਵਚਾਰੰ ਜ੍ਞਾਪਯਾਿਮ| ਗਤੰ ਸੰਵਤ੍ਸਰਮ੍ ਆਰਭਯ੍ ਯੂਯੰ ਕੇਵਲੰ ਕਰ੍ੰਮ ਕਰ੍ੱਤੰ
ਤੰਨਿਹ ਿਕਨ੍ਿਤੱਛੁਕਤਾਂ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਿਯਤੁਮਪਯ੍ੁਪਾ ਾਭਯ੍ਧਵ੍ੰ ਤਤੋ ਹੇਤੋ ਰਯ੍ੁਸ਼਼੍ਮਤ੍ਕʼਤੇ ਮਮ ਮਨ੍ਤਣਾ ਭਦਾ|

Ⅺ ਅਤੋ (ਅ)ਧੁਨਾ ਤਤ੍ਕਰ੍ੰਮਸਾਧਨੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਿ ਯਤਾਂ ਤੇਨ ਯਦਦ੍ ਇੱਛੁਕਤਾਯਾਮ੍ ਉਤ੍ਸਾਹਸ੍ਤਦਦ੍
ਏਕੈਕਸਯ੍ ਸਮ੍ਪਦਨੁਸਾਰੇਣ ਕਰ੍ੰਮਸਾਧਨਮ੍ ਅਿਪ ਜਿਨਸ਼਼ਯ੍ਤੇ|

Ⅻ ਯਸ੍ਿਮਨ੍ ਇੱਛੁਕਤਾ ਿਵਦਯ੍ਤੇ ਤੇਨ ਯੰਨ ਧਾਰ੍ੱਯਤੇ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸ(ੋਅ)ਨੁਗʼਹਯ੍ਤ ਇਿਤ ਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਦ੍
ਧਾਰ੍ੱਯਤੇ ਤਸ੍ਮਾਦੇਵ|

ⅩⅢ ਯਤ ਇਤਰੇਸ਼਼ਾਂ ਿਵਰਾਮੇਣ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਞ੍ਚ ਕ੍ਲੇਸ਼ੇਨ ਭਿਵਤਵਯ੍ੰ ਤੰਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸਮਤਯੈਵ|
ⅩⅣ ਵਰ੍ੱਤਮਾਨਸਮਯੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਧਨਾਿਧਕਯ੍ੇਨ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਧਨਨਯ੍ੂਨਤਾ ਪੂਰਿਯਤਵਯ੍ਾ ਤਸ੍ਮਾਤ੍

ਤੇਸ਼਼ਾਮਪਯ੍ਾਿਧਕਯ੍ੇਨ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਨਯ੍ੂਨਤਾ ਪੂਰਿਯਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਤੇਨ ਸਮਤਾ ਜਿਨਸ਼਼ਯ੍ਤੇ|
ⅩⅤ ਤਦੇਵ ਸ਼ਾਸ੍ਤੇ(ਅ)ਿਪ ਿਲਿਖਤਮ੍ ਆਸ੍ਤੇ ਯਥਾ, ਯੇਨਾਿਧਕੰ ਸੰਗʼਹੀਤੰ ਤਸਯ੍ਾਿਧਕੰ ਨਾਭਵਤ੍ ਯੇਨ ਚਾਲ੍ਪੰ

ਸੰਗʼਹੀਤੰ ਤਸਯ੍ਾਲ੍ਪੰ ਨਾਭਵਤ੍|
ⅩⅥ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਿਹਤਾਯ ਤੀਤਸਯ੍ ਮਨਿਸ ਯ ਈਸ਼ਵ੍ਰ ਇਮਮ੍ ਉਦਯ੍ੋਗੰ ਜਿਨਤਵਾਨ੍ ਸ ਧਨਯ੍ੋ ਭਵਤੁ|
ⅩⅦ ਤੀਤੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਾਂ ਗʼਹੀਤਵਾਨ੍ ਿਕਞ੍ਚ ਸਵ੍ਯਮ੍ ਉਦਯ੍ੁਕ੍ਤਃ ਸਨ੍ ਸਵ੍ੇੱਛਯਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਤ੍ਸਮੀਪੰ

ਗਤਵਾਨ੍|
ⅩⅧ ਤੇਨ ਸਹ ਯ(ੋਅ)ਪਰ ਏਕੋ ਭਾਤਾਸ੍ਮਾਿਭਃ ਪਰ੍ੇਿਸ਼਼ਤਃ ਸੁਸੰਵਾਦਾਤ੍ ਤਸਯ੍ ਸੁਖਯ੍ਾਤਯ੍ਾ ਸਰ੍ੱਵਾਃ ਸਿਮਤਯੋ

ਵਯ੍ਾਪ੍ਤਾਃ|
ⅩⅨ ਪਰ੍ਭੋ ਰ੍ਗੌਰਵਾਯ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਇੱਛੁਕਤਾਯੈ ਚ ਸ ਸਿਮਿਤਿਭਰੇਤਸਯ੍ੈ ਦਾਨਸੇਵਾਯੈ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਸਙ੍ਿਗਤੇ

ਨਯ੍ਯੋਜਯ੍ਤ|
ⅩⅩਯਤੋ ਯਾ ਮਹੋਪਾਯਨਸੇਵਾਸ੍ਮਾਿਭ ਿਰਧੀਯਤੇ ਤਾਮਿਧ ਵਯੰ ਯਤ੍ ਕੇਨਾਿਪ ਨ ਿਨਨ੍ਦਯ੍ਾਮਹੇ ਤਦਰ੍ਥੰ ਯਤਾਮਹ|ੇ
ⅩⅪ ਯਤਃ ਕੇਵਲੰ ਪਰ੍ਭੋਃ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ ਤੰਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਮਾਨਵਾਨਾਮਿਪ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ ਸਦਾਚਾਰੰ ਕਰ੍ੱਤੁਮ੍ ਆਲੋਚਾਮਹੇ|
ⅩⅫਤਾਭਯ੍ਾਂ ਸਹਾਪਰ ਏਕੋ ਯੋ ਭਾਤਾਸ੍ਮਾਿਭਃ ਪਰ੍ੇਿਸ਼਼ਤਃ ਸੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਬਹੁਿਵਸ਼਼ਯੇਸ਼਼ੁ ਬਹਵਾਰਾਨ੍ ਪਰੀਕ੍ਿਸ਼਼ਤ

ਉਦਯ੍ੋਗੀਵ ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਤਸ਼੍ਚ ਿਕਨ੍ਤਧੁਨਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਸੁ ਦʼਢਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਾਤ੍ ਤਸਯ੍ੋਤ੍ਸਾਹੋ ਬਹੁ ਵਵʼਧ|ੇ
ⅩⅩⅢਯਿਦ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਤੀਤਸਯ੍ ਤੱਤੰ ਿਜਜ੍ਞਾਸਤੇ ਤਿਰ ਸ ਮਮ ਸਹਭਾਗੀ ਯੁਸ਼਼੍ਮਨ੍ਮਧਯ੍ੇ ਸਹਕਾਰੀ ਚ, ਅਪਰਯੋ

ਰ੍ਭਾਤੋਸ੍ਤੱਤੰ ਵਾ ਯਿਦ ਿਜਜ੍ਞਾਸਤੇ ਤਿਰ ਤੌ ਸਿਮਤੀਨਾਂ ਦੂਤੌ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਪਰ੍ਿਤਿਬਮ੍ਬੌ ਚੇਿਤ ਤੇਨ ਜ੍ਞਾਯਤਾ|ਂ
ⅩⅩⅣ ਅਤੋ ਹੇਤੋਃ ਸਿਮਤੀਨਾਂ ਸਮਕ੍ਸ਼਼ੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਤ੍ਪਰ੍ੇਮ੍ਨ(ਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਸ਼੍ਲਾਘਾਯਾਸ਼੍ਚ ਪਰ੍ਾਮਾਣਯ੍ੰ ਤਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ

ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਿਯਤਵਯ੍|ੰ

Ⅸ
Ⅰ ਪਿਵਤਲੋਕਾਨਾਮ੍ ਉਪਕਾਰਾਰ੍ਥਕਸੇਵਾਮਿਧ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਮਮ ਿਲਖਨੰ ਿਨਸ਼਼੍ਪਰ੍ਯੋਜਨੰ|
Ⅱ ਯਤ ਆਖਾਯਾਦੇਸ਼ਸ੍ਥਾ ਲੋਕਾ ਗਤਵਰ੍ਸ਼਼ਮ੍ ਆਰਭਯ੍ ਤਤ੍ਕਾਰ੍ੱਯ ਉਦਯ੍ਤਾਃ ਸਨ੍ਤੀਿਤ ਵਾਕਯ੍ੇਨਾਹੰ

ਮਾਿਕਦਨੀਯਲੋਕਾਨਾਂ ਸਮੀਪੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਯਾਮ੍ ਇੱਛੁਕਤਾਮਿਧ ਸ਼੍ਲਾਘੇ ਤਾਮ੍ ਅਵਗਤ(ੋਅ)ਸ੍ਿਮ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਤਸ੍ਮਾਦ੍
ਉਤ੍ਸਾਹਾੱਚਾਪਰੇਸ਼਼ਾਂ ਬਹੂਨਾਮ੍ ਉਦਯ੍ੋਗੋ ਜਾਤਃ|

Ⅲ ਿਕਞ੍ਚੈਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਅਧਯ੍ਸ੍ਮਾਕੰ ਸ਼੍ਲਾਘਾ ਯਦ੍ ਅਤਥਯ੍ਾ ਨ ਭਵੇਤ੍ ਯੂਯਞ੍ਚ ਮਮ ਵਾਕਯ੍ਾਨੁਸਾਰਾਦ੍
ਯਦ੍ ਉਦਯ੍ਤਾਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠੇਤ ਤਦਰ੍ਥਮੇਵ ਤੇ ਭਾਤਰੋ ਮਯਾ ਪਰ੍ੇਿਸ਼਼ਤਾਃ|



2 Corinthians Ⅸ:Ⅳ 237 2 Corinthians Ⅹ:Ⅹ

Ⅳ ਯਸ੍ਮਾਤ੍ ਮਯਾ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਕੈਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਮਾਿਕਦਨੀਯਭਾਤʼਿਭਰਾਗਤਯ੍ ਯੂਯਮਨੁਦਯ੍ਤਾ ਇਿਤ ਯਿਦ ਦʼਸ਼ਯ੍ਤੇ
ਤਿਰ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਦʼਢਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਾਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਲੱਜਾ ਜਿਨਸ਼਼ਯ੍ਤ ਇਤਯ੍ਸ੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਨ ਵਕ੍ਤਵਯ੍ੰ ਿਕਨ੍ਤਸ੍ਮਾਕਮੇਵ ਲੱਜਾ
ਜਿਨਸ਼਼ਯ੍ਤੇ|

Ⅴ ਅਤਃ ਪਰ੍ਾਕ੍ ਪਰ੍ਿਤਜ੍ਞਾਤੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਦਾਨੰ ਯਤ੍ ਸਞ੍ਿਚਤੰ ਭਵੇਤ੍ ਤੱਚ ਯਦ੍ ਗਰ੍ਾਹਕਤਾਯਾਃ ਫਲਮ੍ ਅਭੂਤਾ
ਦਾਨਸ਼ੀਲਤਾਯਾ ਏਵ ਫਲੰ ਭਵੇਤ੍ ਤਦਰ੍ਥੰ ਮਮਾਗਰ੍ੇ ਗਮਨਾਯ ਤਤ੍ਸਞ੍ਚਯਨਾਯ ਚ ਤਾਨ੍ ਭਾਤʼਨ੍ ਆਦੇਸ਼਼੍ਟਮੁਹੰ
ਪਰ੍ਯੋਜਨਮ੍ ਅਮਨਯ੍ੇ|

Ⅵਅਪਰਮਿਪ ਵਯ੍ਾਹਰਾਿਮ ਕੇਨਿਚਤ੍ਕ੍ਸ਼਼ੁਦਭਾਵੇਨ ਬੀਜੇਸ਼਼ੂਪ੍ਤੇਸ਼਼ੁ ਸਵ੍ਲ੍ਪਾਿਨ ਸ਼ਸਯ੍ਾਿਨ ਕਰ੍ੱਿਤਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤ,ੇ ਿਕਞ੍ਚ
ਕੇਨਿਚਦ੍ ਬਹੁਦਭਵੇਨ ਬੀਜੇਸ਼਼ੂਪ੍ਤੇਸ਼਼ੁ ਬਹੂਿਨ ਸ਼ਸਯ੍ਾਿਨ ਕਰ੍ੱਿਤਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤ|ੇ

Ⅶ ਏਕੈਕੇਨ ਸਵ੍ਮਨਿਸ ਯਥਾ ਿਨਸ਼੍ਚੀਯਤੇ ਤਥੈਵ ਦੀਯਤਾਂ ਕੇਨਾਿਪ ਕਾਤਰੇਣ ਭੀਤੇਨ ਵਾ ਨ ਦੀਯਤਾਂ ਯਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ
ਹʼਸ਼਼੍ਟਮਾਨਸੇ ਦਾਤਿਰ ਪਰ੍ੀਯਤੇ|

Ⅷਅਪਰਮ੍ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਸਰ੍ੱਵਿਵਧੰ ਬਹੁਪਰ੍ਦੰ ਪਰ੍ਸਾਦੰ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਿਯਤੁਮ੍ ਅਰਿਤ ਤੇਨ ਯੂਯੰ ਸਰ੍ੱਵਿਵਸ਼਼ਯੇ
ਯਥੇਸ਼਼੍ਟੰ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ ਸਰ੍ੱਵੇਣ ਸਤ੍ਕਰ੍ੰਮਣਾ ਬਹੁਫਲਵਨ੍ਤੋ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਥ|

Ⅸ ਏਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਲਿਖਤਮਾਸ੍ਤ,ੇ ਯਥਾ, ਵਯ੍ਯਤੇ ਸ ਜਨ ਰਾਯੰ ਦੁਰ੍ਗਤੇਭਯ੍ੋ ਦਦਾਿਤ ਚ| ਿਨਤਯ੍ਸ੍ਥਾਯੀ ਚ
ਤੱਧਰ੍ੰਮਃ

Ⅹਬੀਜੰ ਭੇਜਨੀਯਮ੍ਅੰਨਞ੍ਚ ਵਪ੍ਤੇ ਯੇਨ ਿਵਸ਼ਰ੍ਾਣਯ੍ਤੇ ਸ ਯੁਸ਼਼੍ਮਭਯ੍ਮ੍ਅਿਪ ਬੀਜੰ ਿਵਸ਼ਰ੍ਾਣਯ੍ ਬਹੁਲੀਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਿਤ
ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਧਰ੍ੰਮਫਲਾਿਨ ਵਰ੍ੱਧਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਚ|

Ⅺ ਤੇਨ ਸਰ੍ੱਵਿਵਸ਼਼ਯੇ ਸਧਨੀਭੂਤੈ ਰਯ੍ੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਸਰ੍ੱਵਿਵਸ਼਼ਯੇ ਦਾਨਸ਼ੀਲਤਾਯਾਂ ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਤਾਯਾਮ੍
ਅਸ੍ਮਾਿਭਰੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਧਨਯ੍ਵਾਦਃ ਸਾਧਿਯਸ਼਼ਯ੍ਤੇ|

Ⅻ ਏਤਯੋਪਕਾਰਸੇਵਯਾ ਪਿਵਤਲੋਕਾਨਾਮ੍ ਅਰ੍ਥਾਭਾਵਸਯ੍ ਪਰ੍ਤੀਕਾਰੋ ਜਾਯਤ ਇਿਤ ਕੇਵਲੰ ਨਿਹ
ਿਕਨ੍ਤੀਸ਼੍ਚਰਸਯ੍ ਧਨਯ੍ਵਾਦੋ(ਅ)ਿਪ ਬਾਹੁਲਯ੍ੇਨਤ੍ਪਾਦਯ੍ਤੇ|

ⅩⅢ ਯਤ ਏਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਉਪਕਾਰਕਰਣਾਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਪਰੀਕ੍ਿਸ਼਼ਤਤੰ ਬੁੱਧਵ੍ਾ ਬਹੁਿਭਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸੁਸੰਵਾਦਾਙ੍ਗੀਕਰਣੇ
ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਆਜ੍ਞਾਗਰ੍ਾਿਹਤਾਤ੍ ਤਦ੍ਭਾਿਗਤੇ ਚ ਤਾਨ੍ ਅਪਰਾਸ਼ਂ੍ਚ ਪਰ੍ਿਤ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਦਾਤʼਤਾਦ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍
ਧਨਯ੍ਵਾਦਃ ਕਾਿਰਸ਼਼ਯ੍ਤੇ,

ⅩⅣ ਯੁਸ਼਼੍ਮਦਰ੍ਥੰ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਾਂ ਕʼਤਾ ਚ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਸਵ੍ੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਗਿਰਸ਼਼੍ਠਾਨੁਗਰ੍ਹਾਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਸੁ ਤੈਃ ਪਰ੍ੇਮ ਕਾਿਰਸ਼਼ਯ੍ਤੇ|
ⅩⅤ ਅਪਰਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ਾਿਨਰ੍ੱਵਚਨੀਯਦਾਨਾਤ੍ ਸ ਧਨਯ੍ੋ ਭੂਯਾਤ੍|

Ⅹ
Ⅰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਤ੍ਪਰ੍ਤਯ੍ਕ੍ਸ਼਼ੇ ਨਮਰ੍ਃ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪਰੋਕ੍ਸ਼਼ੇ ਪਰ੍ਗਲ੍ਭਃ ਪੌਲੋ(ਅ)ਹੰ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਕ੍ਸ਼਼ਾਨ੍ਤਯ੍ਾ ਿਵਨੀਤਯ੍ਾ ਚ

ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯ|ੇ
Ⅱ ਮਮ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨੀਯਿਮਦੰ ਵਯੰ ਯੈਃ ਸ਼ਾਰੀਿਰਕਾਚਾਿਰਣੋ ਮਨਯ੍ਾਮਹੇ ਤਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਯਾਂ ਪਰ੍ਗਲ੍ਭਤਾਂ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਿਯਤੁੰ

ਿਨਸ਼੍ਿਚਨਿਮ ਸਾ ਪਰ੍ਗਲ੍ਭਤਾ ਸਮਾਗਤੇਨ ਮਯਾਚਿਰਤਵਯ੍ਾ ਨ ਭਵਤੁ|
Ⅲ ਯਤਃ ਸ਼ਰੀਰੇ ਚਰਨ੍ਤ(ੋਅ)ਿਪ ਵਯੰ ਸ਼ਾਰੀਿਰਕੰ ਯੁੱਧੰ ਨ ਕੁਰ੍ੰਮਃ|
Ⅳ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਯੁੱਧਾਸ੍ਤਾਿਣ ਚ ਨ ਸ਼ਾਰੀਿਰਕਾਿਨ ਿਕਨ੍ਤੀਸ਼ਵ੍ਰੇਣ ਦੁਰ੍ਗਭਞ੍ਜਨਾਯ ਪਰ੍ਬਲਾਿਨ ਭਵਨ੍ਿਤ,
Ⅴ ਤੈਸ਼੍ਚ ਵਯੰ ਿਵਤਰ੍ਕਾਨ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੀਯਤੱਤਜ੍ਞਾਨਸਯ੍ ਪਰ੍ਿਤਬਨ੍ਿਧਕਾਂ ਸਰ੍ੱਵਾਂ ਿਚੱਤਸਮੁੰਨਿਤਞ੍ਚ ਿਨਪਾਤਯਾਮਃ

ਸਰ੍ੱਵਸਙ੍ਕਲ੍ਪਞ੍ਚ ਬਨ੍ਿਦਨੰ ਕʼਤਾ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ਾਜ੍ਞਾਗਰ੍ਾਿਹਣੰ ਕੁਰ੍ੰਮਃ,
Ⅵਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ਆਜ੍ਞਾਗਰ੍ਾਿਹਤੇ ਿਸੱਧੇ ਸਿਤ ਸਰ੍ੱਵਸਯ੍ਾਜ੍ਞਾਲਙ੍ਘਨਸਯ੍ ਪਰ੍ਤੀਕਾਰੰ ਕਰ੍ੱਤੁਮ੍ ਉਦਯ੍ਤਾਆਸ੍ਮਹੇ

ਚ|
Ⅶ ਯਦ੍ ਦʼਸ਼਼੍ਿਟਗੋਚਰੰ ਤਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਦʼਸ਼ਯ੍ਤਾ|ਂ ਅਹੰ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਲੋਕ ਇਿਤ ਸਵ੍ਮਨਿਸ ਯੇਨ ਿਵਜ੍ਞਾਯਤੇ

ਸ ਯਥਾ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਭਵਿਤ ਵਯਮ੍ ਅਿਪ ਤਥਾ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਭਵਾਮ ਇਿਤ ਪੁਨਿਰਿਵਚਯ੍ ਤੇਨ ਬੁਧਯ੍ਤਾ|ਂ
Ⅷ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਿਨਪਾਤਾਯ ਤੰਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਨਸ਼਼੍ਠਾਯੈ ਪਰ੍ਭੁਨਾ ਦੱਤੰ ਯਦਸ੍ਮਾਕੰ ਸਾਮਰ੍ਥਯ੍ੰ ਤੇਨ ਯਦਯ੍ਿਪ

ਿਕਞ੍ਿਚਦ੍ ਅਿਧਕੰ ਸ਼੍ਲਾਘੇ ਤਥਾਿਪ ਤਸ੍ਮਾਨੰ ਤਿਪਸ਼਼ਯ੍ੇ|
Ⅸ ਅਹੰ ਪਤੈ ਰਯ੍ੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਤਾਸਯਾਿਮ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਰੇਤੰਨ ਮਨਯ੍ਤਾ|ਂ
Ⅹ ਤਸਯ੍ ਪਤਾਿਣ ਗੁਰੁਤਰਾਿਣ ਪਰ੍ਬਲਾਿਨ ਚ ਭਵਨ੍ਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਸਯ੍ ਸ਼ਾਰੀਰਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ਕਾਰੋ ਦੁਰ੍ੱਬਲ

ਆਲਾਪਸ਼੍ਚ ਤੁੱਛਨੀਯ ਇਿਤ ਕੈਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਉਚਯ੍ਤੇ|
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Ⅺ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪਰੋਕ੍ਸ਼਼ੇ ਪਤੈ ਰ੍ਭਾਸ਼਼ਮਾਣਾ ਵਯੰ ਯਾਦʼਸ਼ਾਃ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਾਮਹੇ ਪਰ੍ਤਯ੍ਕ੍ਸ਼਼ੇ ਕਰ੍ੰਮ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਤ(ੋਅ)ਿਪ ਤਾਦʼਸ਼ਾ
ਏਵ ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਮਹੇ ਤਤ੍ ਤਾਦʼਸ਼ੇਨ ਵਾਚਾਲੇਨ ਜ੍ਞਾਯਤਾ|ਂ

Ⅻ ਸਵ੍ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਕਾਨਾਂ ਕੇਸ਼਼ਾਞ੍ਿਚਨ੍ਮਧਯ੍ੇ ਸਵ੍ਾਨ੍ ਗਣਿਯਤੁੰ ਤੈਃ ਸਵ੍ਾਨ੍ ਉਪਮਾਤੁੰ ਵਾ ਵਯੰ ਪਰ੍ਗਲ੍ਭਾ ਨ ਭਵਾਮਃ,
ਯਤਸ੍ਤੇ ਸਵ੍ਪਿਰਮਾਣੇਨ ਸਵ੍ਾਨ੍ ਪਿਰਿਮਮਤੇ ਸਵ੍ੈਸ਼੍ਚ ਸਵ੍ਾਨ੍ ਉਪਿਮਭਤੇ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਿਨਰ੍ੱਬੋਧਾ ਭਵਨ੍ਿਤ ਚ|

ⅩⅢ ਵਯਮ੍ ਅਪਿਰਿਮਤੇਨ ਨ ਸ਼੍ਲਾਿਘਸ਼਼ਯ੍ਾਮਹੇ ਿਕਨ੍ਤੀਸ਼ਵ੍ਰੇਣ ਸਵ੍ਰੱਜਵ੍ਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮੱਦੇਸ਼ਗਾਿਮ ਯਤ੍ ਪਿਰਮਾਣਮ੍
ਅਸ੍ਮਦਰ੍ਥੰ ਿਨਰੂਿਪਤੰ ਤੇਨੈਵ ਸ਼੍ਲਾਿਘਸ਼਼ਯ੍ਾਮਹੇ|

ⅩⅣਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਦੇਸ਼(ੋਅ)ਸ੍ਮਾਿਭਰਗਨ੍ਤਵਯ੍ਸ੍ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਵਯੰ ਸਵ੍ਸੀਮਾਮ੍ ਉੱਲਙ੍ਘਾਮਹੇ ਤੰਨਿਹ ਯਤਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍
ਸੁਸੰਵਾਦੇਨਾਪਰੇਸ਼਼ਾਂ ਪਰ੍ਾਗ੍ ਵਯਮੇਵ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਵਨ੍ਤਃ|

ⅩⅤ ਵਯੰ ਸਵ੍ਸੀਮਾਮ੍ ਉੱਲਙ੍ਘਯ੍ ਪਰਕ੍ਸ਼਼ੇਤੇਣ ਸ਼੍ਲਾਘਾਮਹੇ ਤੰਨਿਹ, ਿਕਞ੍ਚ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੇ ਵʼ◌ੱਿਧੰ ਗਤੇ
ਯੁਸ਼਼੍ਮੱਦੇਸ਼ੇ(ਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਸੀਮਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਰ੍ਦੀਰ੍ਘੰ ਿਵਸ੍ਤਾਰਿਯਸ਼਼ਯ੍ਤੇ,

ⅩⅥ ਤੇਨ ਵਯੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਪਸ਼੍ਿਚਮਿਦਕ੍ਸ੍ਥੇਸ਼਼ੁ ਸ੍ਥਾਨੇਸ਼਼ੁ ਸੁਸੰਵਾਦੰ ਘੋਸ਼਼ਿਯਸ਼਼ਯ੍ਾਮਃ, ਇੱਥੰ ਪਰਸੀਮਾਯਾਂ ਪਰੇਣ
ਯਤ੍ ਪਿਰਸ਼਼੍ਕʼਤੰ ਤੇਨ ਨ ਸ਼੍ਲਾਿਘਸ਼਼ਯ੍ਾਮਹ|ੇ

ⅩⅦ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਸ਼੍ਲਾਘਮਾਨਃ ਸਯ੍ਾਤ੍ ਸ਼੍ਲਾਘਤਾਂ ਪਰ੍ਭੁਨਾ ਸ ਿਹ|
ⅩⅧ ਸਵ੍ੇਨ ਯਃ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਯ੍ਤੇ ਸ ਪਰੀਕ੍ਿਸ਼਼ਤੋ ਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪਰ੍ਭੁਨਾ ਯਃ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਯ੍ਤੇ ਸ ਏਵ ਪਰੀਕ੍ਿਸ਼਼ਤਃ|

Ⅺ
Ⅰ ਯੂਯੰ ਮਮਾਜ੍ਞਾਨਤਾਂ ਕ੍ਸ਼਼ਣੰ ਯਾਵਤ੍ ਸੋਢੁਮ੍ ਅਰਥ, ਅਤਃ ਸਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਸਹਯ੍ਤਾ|ਂ
Ⅱ ਈਸ਼ਵ੍ਰੇ ਮਮਾਸਕ੍ਤਤਾਦ੍ ਅਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਿਧ ਤਪੇ ਯਸ੍ਮਾਤ੍ ਸਤੀਂ ਕਨਯ੍ਾਿਮਵ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਏਕਸ੍ਿਮਨ੍

ਵਰ(ੇਅ)ਰ੍ਥਤਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇ ਸਮਰ੍ਪਿਯਤੁਮ੍ ਅਹੰ ਵਾਗ੍ਦਾਨਮ੍ ਅਕਾਰ੍ਸ਼਼ੰ|
Ⅲ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸਰ੍ਪੇਣ ਸਵ੍ਖਲਤਯਾ ਯਦਦ੍ ਹਵਾ ਵਞ੍ਚਯਾਞ੍ਚਕੇ ਤਦਤ੍ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੰ ਪਰ੍ਿਤ ਸਤੀਤਾਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਭੰਸ਼ਃ

ਸਮ੍ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਤੀਿਤ ਿਬਭੇਿਮ|
Ⅳਅਸ੍ਮਾਿਭਰਨਾਖਯ੍ਾਿਪਤੋ(ਅ)ਪਰਃ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ਯੀਸ਼ੁ ਰਯ੍ਿਦ ਕੇਨਿਚਦ੍ਆਗਨ੍ਤੁਕੇਨਾਖਯ੍ਾਪਯ੍ਤੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ

ਪਰ੍ਾਗਲਬ੍ਧ ਆਤ੍ਮਾ ਵਾ ਯਿਦ ਲਭਯ੍ਤੇ ਪਰ੍ਾਗਗʼਹੀਤਃ ਸੁਸੰਵਾਦੋ ਵਾ ਯਿਦ ਗʼਹਯ੍ਤੇ ਤਿਰ ਮਨਯ੍ੇ ਯੂਯੰ ਸਮਯ੍ਕ੍
ਸਿਹਸ਼਼ਯ੍ਧਵ੍ੇ|

Ⅴ ਿਕਨ੍ਤੁ ਮੁਖਯ੍ੇਭਯ੍ਃ ਪਰ੍ੇਿਰਤੇਭਯ੍ੋ(ਅ)ਹੰ ਕੇਨਿਚਤ੍ ਪਰ੍ਕਾਰੇਣ ਨਯ੍ੂਨ ਨਾਸ੍ਮੀਿਤ ਬੁਧਯ੍|ੇ
Ⅵ ਮਮ ਵਾਕ੍ਪਟਤੁਾਯਾ ਨਯ੍ੂਨਤੇ ਸਤਯ੍ਿਪ ਜ੍ਞਾਨਸਯ੍ ਨਯ੍ੂਨਤੰ ਨਾਸ੍ਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸਰ੍ੱਵਿਵਸ਼਼ਯੇ ਵਯੰ

ਯੁਸ਼਼੍ਮਦ੍ਗੋਚਰੇ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਾਮਹ|ੇ
Ⅶ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਉਂਨਤਯ੍ੈ ਮਯਾ ਨਮਰ੍ਤਾਂ ਸਵ੍ੀਕʼਤਯ੍ੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸੁਸੰਵਾਦੋ ਿਵਨਾ ਵੇਤਨੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਮਧਯ੍ੇ ਯਦ੍

ਅਘੋਸ਼਼ਯ੍ਤ ਤੇਨ ਮਯਾ ਿਕੰ ਪਾਪਮ੍ ਅਕਾਿਰ?
Ⅷ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸੇਵਨਾਯਾਹਮ੍ ਅਨਯ੍ਸਿਮਿਤਭਯ੍ੋ ਭʼਿਤ ਗʼਹ੍ਲਨ੍ ਧਨਮਪਹʼਤਵਾਨ੍,
Ⅸ ਯਦਾ ਚ ਯੁਸ਼਼੍ਮਨ੍ਮਧਯ੍ੇ(ਅ)ਵ(ਅ)ਰ੍ੱਤੇ ਤਦਾ ਮਮਾਰ੍ਥਾਭਾਵੇ ਜਾਤੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਕੋ(ਅ)ਿਪ ਮਯਾ ਨ ਪੀਿਡਤਃ;

ਯਤੋ ਮਮ ਸੋ(ਅ)ਰ੍ਥਾਭਾਵੋ ਮਾਿਕਦਿਨਯਾਦੇਸ਼ਾਦ੍ ਆਗਤੈ ਭਾਤʼਿਭ ਨਯ੍ਵਾਰ੍ੱਯਤ, ਇੱਥਮਹੰ ◌ੱਕਾਿਪ ਿਵਸ਼਼ਯੇ ਯਥਾ
ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਸੁ ਭਾਰੋ ਨ ਭਵਾਿਮ ਤਥਾ ਮਯਾਤ੍ਮਰਕ੍ਸ਼਼ਾ ਕʼਤਾ ਕਰ੍ੱਤਵਯ੍ਾ ਚ|

Ⅹਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਸਤਯ੍ਤਾ ਯਿਦ ਮਿਯ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਤਿਰ ਮਮੈਸ਼਼ਾ ਸ਼੍ਲਾਘਾ ਿਨਿਖਲਾਖਾਯਾਦੇਸ਼ੇ ਕੇਨਾਿਪ ਨ ਰੋਤ੍ਸਯ੍ਤੇ|
Ⅺ ਏਤਸਯ੍ ਕਾਰਣੰ ਿਕੰ? ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਸੁ ਮਮ ਪਰ੍ੇਮ ਨਾਸ੍ਤਯ੍ੇਤਤ੍ ਿਕੰ ਤਤ੍ਕਾਰਣ?ੰ ਤਦ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ ਵੇੱਿਤ|
Ⅻਯੇ ਿਛਦਮਿਨਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਤੇ ਯਤ੍ ਿਕਮਿਪ ਿਛਦੰ ਨ ਲਭਨ੍ਤੇ ਤਦਰ੍ਥਮੇਵ ਤਤ੍ ਕਰ੍ੰਮ ਮਯਾ ਿ ਯਤੇ ਕਾਿਰਸ਼਼ਯ੍ਤੇ

ਚ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤੇ ਯੇਨ ਸ਼੍ਲਾਘਨ੍ਤੇ ਤੇਨਾਸ੍ਮਾਕੰ ਸਮਾਨਾ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ|
ⅩⅢ ਤਾਦʼਸ਼ਾ ਭਾਕ੍ਤਪਰ੍ੇਿਰਤਾਃ ਪਰ੍ਵਞ੍ਚਕਾਃ ਕਾਰਵੋ ਭੂਤਾ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਪਰ੍ੇਿਰਤਾਨਾਂ ਵੇਸ਼ੰ ਧਾਰਯਨ੍ਿਤ|
ⅩⅣ ਤੱਚਾਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯੰ ਨਿਹ; ਯਤਃ ਸਵ੍ਯੰ ਸ਼ਯਤਾਨਿਪ ਤੇਜਿਸਵ੍ਦੂਤਸਯ੍ ਵੇਸ਼ੰ ਧਾਰਯਿਤ,
ⅩⅤ ਤਤਸ੍ਤਸਯ੍ ਪਿਰਚਾਰਕਾ ਅਿਪ ਧਰ੍ੰਮਪਿਰਚਾਰਕਾਣਾਂ ਵੇਸ਼ੰ ਧਾਰਯਨ੍ਤੀਤਯ੍ਦ੍ਭੁਤੰ ਨਿਹ; ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੇਸ਼਼ਾਂ

ਕਰ੍ੰਮਾਿਣ ਯਾਦʼਸ਼ਾਿਨ ਫਲਾਨਯ੍ਿਪ ਤਾਦʼਸ਼ਾਿਨ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ|
ⅩⅥ ਅਹੰ ਪੁਨ ਰਦਾਿਮ ਕੋ(ਅ)ਿਪ ਮਾਂ ਿਨਰ੍ੱਬੋਧੰ ਨ ਮਨਯ੍ਤਾਂ ਿਕਞ੍ਚ ਯਦਯ੍ਿਪ ਿਨਰ੍ੱਬੋਧੋ ਭਵੇਯੰ ਤਥਾਿਪ ਯੂਯੰ

ਿਨਰ੍ੱਬੋਧਿਮਵ ਮਾਮਨੁਗʼਹਯ੍ ਕ੍ਸ਼਼ਣੈਕੰ ਯਾਵਤ੍ ਮਮਾਤ੍ਮਸ਼੍ਲਾਘਾਮ੍ ਅਨੁਜਾਨੀਤ|
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ⅩⅦ ਏਤਸਯ੍ਾਃ ਸ਼੍ਲਾਘਾਯਾ ਿਨਿਮੱਤੰ ਮਯਾ ਯਤ੍ ਕਿਥਤਵਯ੍ੰ ਤਤ੍ ਪਰ੍ਭੁਨਾਿਦਸ਼਼੍ਟੇਨੇਵ ਕਥਯ੍ਤੇ ਤੰਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤੁ
ਿਨਰ੍ੱਬੋਧੇਨੇਵ|

ⅩⅧ ਅਪਰੇ ਬਹਵਃ ਸ਼ਾਰੀਿਰਕਸ਼੍ਲਾਘਾਂ ਕੁਰ੍ੱਵਤੇ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਅਹਮਿਪ ਸ਼੍ਲਾਿਘਸ਼਼ਯ੍ੇ|
ⅩⅨ ਬੁੱਿਧਮਨ੍ਤੋ ਯੂਯੰ ਸੁਖੇਨ ਿਨਰ੍ੱਬੋਧਾਨਾਮ੍ ਆਚਾਰੰ ਸਹਧਵ੍ੇ|
ⅩⅩ ਕੋ(ਅ)ਿਪ ਯਿਦ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਦਾਸਾਨ੍ ਕਰੋਿਤ ਯਿਦ ਵਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸਰ੍ੱਵਸਵ੍ੰ ਗਰ੍ਸਿਤ ਯਿਦ ਵਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਹਰਿਤ

ਯਿਦ ਵਾਤ੍ਮਾਿਭਮਾਨੀ ਭਵਿਤ ਯਿਦ ਵਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਕਪੋਲਮ੍ ਆਹਨ੍ਿਤ ਤਿਰ ਤਦਿਪ ਯੂਯੰ ਸਹਧਵ੍ੇ|
ⅩⅪ ਦੌਰ੍ੱਬਲਯ੍ਾਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਰਵਮਾਿਨਤਾ ਇਵ ਵਯੰ ਭਾਸ਼਼ਾਮਹ,ੇ ਿਕਨ੍ਤਪਰਸਯ੍ ਕਸਯ੍ਿਚਦ੍ ਯੇਨ ਪਰ੍ਗਲ੍ਭਤਾ

ਜਾਯਤੇ ਤੇਨ ਮਮਾਿਪ ਪਰ੍ਗਲ੍ਭਤਾ ਜਾਯਤ ਇਿਤ ਿਨਰ੍ੱਬੋਧੇਨੇਵ ਮਯਾ ਵਕ੍ਤਵਯ੍ੰ|
ⅩⅫਤੇ ਿਕਮ੍ ਇਿਬਰ੍ਲੋਕਾਃ? ਅਹਮਪੀਬਰ੍ੀ| ਤੇ ਿਕਮ੍ ਇਸਰ੍ਾਯੇਲੀਯਾਃ? ਅਹਮਪੀਸਰ੍ਾਯੇਲੀਯਃ| ਤੇ ਿਕਮ੍ ਇਬਰ੍ਾਹੀਮੋ

ਵੰਸ਼ਾਃ? ਅਹਮਪੀਬਰ੍ਾਹੀਮੋ ਵੰਸ਼ਃ|
ⅩⅩⅢ ਤੇ ਿਕੰ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਪਿਰਚਾਰਕਾਃ? ਅਹੰ ਤੇਭਯ੍ੋ(ਅ)ਿਪ ਤਸਯ੍ ਮਹਾਪਿਰਚਾਰਕਃ; ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਨਰ੍ੱਬੋਧ ਇਵ

ਭਾਸ਼਼ੇ, ਤੇਭਯ੍(ੋਅ)ਪਯ੍ਹੰ ਬਹੁਪਿਰਸ਼ਰ੍ਮੇ ਬਹੁਪਰ੍ਹਾਰੇ ਬਹੁਵਾਰੰ ਕਾਰਾਯਾਂ ਬਹੁਵਾਰੰ ਪਰ੍ਾਣਨਾਸ਼ਸੰਸ਼ਯੇ ਚ ਪਿਤਤਵਾਨ੍|
ⅩⅩⅣ ਿਯਹੂਦੀਯੈਰਹੰ ਪਞ੍ਚਕʼਤ ਊਨਚਤਾਿਰੰਸ਼ਤ੍ਪਰ੍ਹਾਰੈਰਾਹਤਸ੍ਿਤਰੇਤਾਘਾਤਮ੍ ਏਕਕʼਤਃ ਪਰ੍ਸ੍ਤਰਾਘਾਤਞ੍ਚ

ਪਰ੍ਪ੍ਤਵਾਨ੍|
ⅩⅩⅤ ਵਾਰਤਯੰ ਪੋਤਭਞ੍ਜਨੇਨ ਕ੍ਿਲਸ਼਼੍ਟੋ(ਅ)ਹਮ੍ ਅਗਾਧਸਿਲਲੇ ਿਦਨਮੇਕੰ ਰਾਿਤਮੇਕਾਞ੍ਚ ਯਾਿਪਤਵਾਨ੍|
ⅩⅩⅥ ਬਹੁਵਾਰੰ ਯਾਤਾਿਭ ਰ੍ਨਦੀਨਾਂ ਸਙ੍ਕਟੈ ਰ੍ਦਸਯ੍ੂਨਾਂ ਸਙ੍ਕਟੈਃ ਸਵ੍ਜਾਤੀਯਾਨਾਂ ਸਙ੍ਕਟੈ ਰ੍ਿਭੰਨਜਾਤੀਯਾਨਾਂ

ਸਙ੍ਕਟੈ ਰ੍ਨਗਰਸਯ੍ ਸਙ੍ਕਟੈ ਰ੍ਮਰੁਭੂਮੇਃ ਸਙ੍ਕਟੈ ਸਾਗਰਸਯ੍ ਸਙ੍ਕਟੈ ਰ੍ਭਾਕ੍ਤਭਾਤʼਣਾਂ ਸਙ੍ਕਟੈਸ਼੍ਚ
ⅩⅩⅦ ਪਿਰਸ਼ਰ੍ਮਕ੍ਲੇਸ਼ਾਭਯ੍ਾਂ ਵਾਰੰ ਵਾਰੰ ਜਾਗਰਣੇਨ ਕ੍ਸ਼਼ੁਧਾਤʼਸ਼਼੍ਣਾਭਯ੍ਾਂ ਬਹੁਵਾਰੰ ਿਨਰਾਹਾਰੇਣ

ਸ਼ੀਤਨਗ੍ਨਤਾਭਯ੍ਾਞ੍ਚਾਹੰ ਕਾਲੰ ਯਾਿਪਤਵਾਨ੍|
ⅩⅩⅧ ਤਾਦʼਸ਼ੰ ਨੈਿਮੱਿਤਕੰ ਦੁਃਖੰ ਿਵਨਾਹੰ ਪਰ੍ਿਤਿਦਨਮ੍ਆਕੁਲੋ ਭਵਾਿਮ ਸਰ੍ੱਵਾਸਾਂ ਸਿਮਤੀਨਾਂ ਿਚਨ੍ਤਾ ਚ ਮਿਯ

ਵਰ੍ੱਤਤੇ|
ⅩⅩⅨ ਯੇਨਾਹੰ ਨ ਦੁਰ੍ੱਬਲੀਭਵਾਿਮ ਤਾਦʼਸ਼ੰ ਦੌਰ੍ੱਬਲਯ੍ੰ ਕਃ ਪਾਪ੍ਨਿਤ?
ⅩⅩⅩ ਯਿਦ ਮਯਾ ਸ਼੍ਲਾਿਘਤਵਯ੍ੰ ਤਿਰ ਸਵ੍ਦੁਰ੍ੱਬਲਤਾਮਿਧ ਸ਼੍ਲਾਿਘਸ਼਼ਯ੍ੇ|
ⅩⅩⅪਮਯਾ ਮʼਸ਼਼ਾਵਾਕਯ੍ੰ ਨ ਕਥਯ੍ਤਇਿਤ ਿਨਤਯ੍ੰ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਨੀਯ(ੋਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਪਰ੍ਭੋ ਰਯ੍ੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਤਾਤਈਸ਼ਵ੍ਰੋ

ਜਾਨਾਿਤ|
ⅩⅩⅫ ਦੰਮੇਸ਼਼ਕਨਗਰੇ(ਅ)ਿਰਤਾਰਾਜਸਯ੍ ਕਾਰ੍ੱਯਾਧਯ੍ਕ੍ਸ਼਼ੋ ਮਾਂ ਧਰ੍ੱਤੁਮ੍ ਇੱਛਨ੍ ਯਦਾ ਸੈਨਯ੍ੈਸ੍ਤਦ੍

ਦੰਮੇਸ਼਼ਕਨਗਰਮ੍ ਅਰਕ੍ਸ਼਼ਯਤ੍
ⅩⅩⅩⅢ ਤਦਾਹੰ ਲੋਕੈਃ ਿਪਟਕਮਧਯ੍ੇ ਪਰ੍ਾਚੀਰਗਵਾਕ੍ਸ਼਼ੇਣਾਵਰੋਿਹਤਸ੍ਤਸਯ੍ ਕਰਾਤ੍ ਤਾਣੰ ਪਰ੍ਾਪ|ੰ

Ⅻ
Ⅰ ਆਤ੍ਮਸ਼੍ਲਾਘਾ ਮਮਾਨੁਪਯੁਕ੍ਤਾ ਿਕਨ੍ਤਹੰ ਪਰ੍ਭੋ ਰ੍ਦਰ੍ਸ਼ਨਾਦੇਸ਼ਾਨਾਮ੍ ਆਖਯ੍ਾਨੰ ਕਥਿਯਤੁੰ ਪਰ੍ਵਰ੍ੱਤੇ|
Ⅱ ਇਤਸ਼੍ਚਤੁਰ੍ਦਸ਼ਵਤ੍ਸਰੇਭਯ੍ਃ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਮਯਾ ਪਿਰਿਚਤ ਏਕੋ ਜਨਸ੍ਤʼਤੀਯੰ ਸਵ੍ਰ੍ਗਮਨੀਯਤ, ਸ ਸਸ਼ਰੀਰੇਣ

ਿਨਃਸ਼ਰੀਰੇਣ ਵਾ ਤਤ੍ ਸ੍ਥਾਨਮਨੀਯਤ ਤਦਹੰ ਨ ਜਾਨਾਿਮ ਿਕਨ੍ਤੀਸ਼ਵ੍ਰੋ ਜਾਨਾਿਤ|
Ⅲ ਸ ਮਾਨਵਃ ਸਵ੍ਰ੍ਗੰ ਨੀਤਃ ਸਨ੍ ਅਕਥਯ੍ਾਿਨ ਮਰ੍ੱਤਯ੍ਵਾਗਤੀਤਾਿਨ ਚ ਵਾਕਯ੍ਾਿਨ ਸ਼ਤਵਾਨ੍|
Ⅳ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਦਾਨੀਂ ਸ ਸਸ਼ਰੀਰੋ ਿਨਃਸ਼ਰੀਰੋ ਵਾਸੀਤ੍ ਤਨ੍ਮਯਾ ਨ ਜ੍ਞਾਯਤੇ ਤਦ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੇਣੈਵ ਜ੍ਞਾਯਤੇ|
Ⅴ ਤਮਧਯ੍ਹੰ ਸ਼੍ਲਾਿਘਸ਼਼ਯ੍ੇ ਮਾਮਿਧ ਨਾਨਯ੍ੇਨ ਕੇਨਿਚਦ੍ ਿਵਸ਼਼ਯੇਣ ਸ਼੍ਲਾਿਘਸ਼਼ਯ੍ੇ ਕੇਵਲੰ ਸਵ੍ਦੌਰ੍ੱਬਲਯ੍ੇਨ

ਸ਼੍ਲਾਿਘਸ਼਼ਯ੍ੇ|
Ⅵ ਯਦਯ੍ਹਮ੍ ਆਤ੍ਮਸ਼੍ਲਾਘਾਂ ਕਰ੍ੱਤੁਮ੍ ਇੱਛੇਯੰ ਤਥਾਿਪ ਿਨਰ੍ੱਬੋਧ ਇਵ ਨ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ ਯਤਃ ਸਤਯ੍ਮੇਵ

ਕਥਿਯਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਲੋਕਾ ਮਾਂ ਯਾਦʼਸ਼ੰ ਪਸ਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਮਮ ਵਾਕਯ੍ੰ ਸ਼ਤਾ ਵਾ ਯਾਦʼਸ਼ੰ ਮਾਂ ਮਨਯ੍ਤੇ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸ਼ਰ੍ੇਸ਼਼੍ਠੰ
ਮਾਂ ਯੰਨ ਗਣਯਨ੍ਿਤ ਤਦਰ੍ਥਮਹੰ ਤਤੋ ਿਵਰੰਸਯ੍ਾਿਮ|

Ⅶ ਅਪਰਮ੍ ਉਤ੍ਕʼਸ਼਼੍ਟਦਰ੍ਸ਼ਨਪਰ੍ਾਪ੍ਿਤਤੋ ਯਦਹਮ੍ ਆਤ੍ਮਾਿਭਮਾਨੀ ਨ ਭਵਾਿਮ ਤਦਰ੍ਥੰ ਸ਼ਰੀਰਵੇਧਕਮ੍ ਏਕੰ
ਸ਼ੂਲੰ ਮਹਯ੍ਮ੍ ਅਦਾਿਯ ਤਤ੍ ਮਦੀਯਾਤ੍ਮਾਿਭਮਾਨਿਨਵਾਰਣਾਰ੍ਥੰ ਮਮ ਤਾਡਿਯਤਾ ਸ਼ਯਤਾਨ ਦੂਤਃ|

Ⅷ ਮੱਤਸ੍ਤਸਯ੍ ਪਰ੍ਸ੍ਥਾਨੰ ਯਾਿਚਤੁਮਹੰ ਿਤਸ੍ਤਮਿਧ ਪਰ੍ਭੁਮੁੱਿਦਸ਼ਯ੍ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਾਂ ਕʼਤਵਾਨ੍|
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Ⅸ ਤਤਃ ਸ ਮਾਮੁਕ੍ਤਵਾਨ੍ ਮਮਾਨੁਗਰ੍ਹਸ੍ਤਵ ਸਰ੍ੱਵਸਾਧਕਃ, ਯਤੋ ਦੌਰ੍ੱਬਲਯ੍ਾਤ੍ ਮਮ ਸ਼ਕ੍ਿਤਃ ਪੂਰ੍ਣਤਾਂ
ਗੱਛਤੀਿਤ| ਅਤਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਸ਼ਕ੍ਿਤ ਰਯ੍ਨ੍ਮਾਮ੍ ਆਸ਼ਰ੍ਯਿਤ ਤਦਰ੍ਥੰ ਸਵ੍ਦੌਰ੍ੱਬਲਯ੍ੇਨ ਮਮ ਸ਼੍ਲਾਘਨੰ ਸੁਖਦ|ੰ

Ⅹ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਹੇਤੋ ਰ੍ਦੌਰ੍ੱਬਲਯ੍ਿਨਨ੍ਦਾਦਿਰਦਤਾਿਵਪਕ੍ਸ਼਼ਤਾਕਸ਼਼੍ਟਾਿਦਸ਼਼ੁ ਸਨ੍ਤੁਸ਼਼ਯ੍ਾਮਯ੍ਹ|ੰ ਯਦਾਹੰ
ਦੁਰ੍ੱਬਲੋ(ਅ)ਸ੍ਿਮ ਤਦੈਵ ਸਬਲੋ ਭਵਾਿਮ|

Ⅺ ਏਤੇਨਾਤ੍ਮਸ਼੍ਲਾਘਨੇਨਾਹੰ ਿਨਰ੍ੱਬੋਧ ਇਵਾਭਵੰ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੂਯੰ ਤਸਯ੍ ਕਾਰਣੰ ਯਤੋ ਮਮ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਰੇਵ
ਕਰ੍ੱਤਵਯ੍ਾਸੀਤ੍| ਯਦਯ੍ਪਯ੍ਮ੍ ਅਗਣਯ੍ੋ ਭਵੇਯੰ ਤਥਾਿਪ ਮੁਖਯ੍ਤਮੇਭਯ੍ਃ ਪਰ੍ੇਿਰਤੇਭਯ੍ਃ ਕੇਨਾਿਪ ਪਰ੍ਕਾਰੇਣ ਨਾਹੰ
ਨਯ੍ੂਨ(ਅ)ਸ੍ਿਮ|

Ⅻ ਸਰ੍ੱਵਥਾਦ੍ਭੁਤਿ ਯਾਸ਼ਕ੍ਿਤਲਕ੍ਸ਼਼ਣੈਃ ਪਰ੍ੇਿਰਤਸਯ੍ ਿਚਹ੍ਨਾਿਨ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਮਧਯ੍ੇ ਸਧੈਰ੍ੱਯੰ ਮਯਾ
ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਤਾਿਨ|

ⅩⅢ ਮਮ ਪਾਲਨਾਰ੍ਥੰ ਯੂਯੰ ਮਯਾ ਭਾਰਾ ਾਨ੍ਤਾ ਨਾਭਵਤੈਤਦ੍ ਏਕੰ ਨਯ੍ੂਨਤੰ ਿਵਨਾਪਰਾਭਯ੍ਃ ਸਿਮਿਤਭਯ੍ੋ
ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਿਕੰ ਨਯ੍ੂਨਤੰ ਜਾਤ?ੰ ਅਨੇਨ ਮਮ ਦੋਸ਼਼ੰ ਕ੍ਸ਼਼ਮਧਵ੍ੰ|

ⅩⅣ ਪਸ਼ਯ੍ਤ ਤʼਤੀਯਵਾਰੰ ਯੁ◌ਸ਼ु਼੍ਮਤ੍ਸਮੀਪੰ ਗਨ੍ਤੁਮੁਦਯ੍ਤੋ(ਅ)ਸ੍ਿਮ ਤਤਾਪਯ੍ਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਭਾਰਾ ਾਨ੍ਤਾਨ੍
ਨ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ| ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸਮ੍ਪੱਿਤਮਹੰ ਨ ਮʼਗਯੇ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨੇਵ, ਯਤਃ ਿਪਤੋਃ ਕʼਤੇ ਸਨ੍ਤਾਨਾਨਾਂ
ਧਨਸਞ੍ਚਯੋ(ਅ)ਨੁਪਯੁਕ੍ਤਃ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸਨ੍ਤਾਨਾਨਾਂ ਕʼਤੇ ਿਪਤੋ ਰ੍ਧਨਸਞ੍ਚਯ ਉਪਯੁਕ੍ਤਃ|

ⅩⅤ ਅਪਰਞ੍ਚ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਸੁ ਬਹੁ ਪਰ੍ੀਯਮਾਣੋ(ਅ)ਪਯ੍ਹੰ ਯਿਦ ਯੁਸ਼਼੍ਮੱਤੋ(ਅ)ਲ੍ਪੰ ਪਰ੍ਮ ਲਭੇ ਤਥਾਿਪ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ
ਪਰ੍ਾਣਰਕ੍ਸ਼਼ਾਰ੍ਥੰ ਸਾਨਨ੍ਦੰ ਬਹੁ ਵਯ੍ਯੰ ਸਰ੍ੱਵਵਯ੍ਯਞ੍ਚ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ|

ⅩⅥ ਯੂਯੰ ਮਯਾ ਿਕਞ੍ਿਚਦਿਪ ਨ ਭਾਰਾ ਾਨ੍ਤਾ ਇਿਤ ਸਤਯ੍,ੰ ਿਕਨ੍ਤਹੰ ਧੂਰ੍ੱਤਃ ਸਨ੍ ਛਲੇਨ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍
ਵਞ੍ਿਚਤਵਾਨ੍ ਏਤਤ੍ ਿਕੰ ਕੇਨਿਚਦ੍ ਵਕ੍ਤਵਯ੍?ੰ

ⅩⅦ ਯੁਸ਼਼੍ਮਤ੍ਸਮੀਪੰ ਮਯਾ ਯੇ ਲੋਕਾਃ ਪਰ੍ਿਹਤਾਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਮੇਕੇਨ ਿਕੰ ਮਮ ਕੋ(ਅ)ਪਯ੍ਰ੍ਥਲਾਭੋ ਜਾਤਃ?
ⅩⅧ ਅਹੰ ਤੀਤੰ ਿਵਨੀਯ ਤੇਨ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਭਾਤਰਮੇਕੰ ਪਰ੍ੇਿਸ਼਼ਤਵਾਨ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮੱਤਸ੍ਤੀਤੇਨ ਿਕਮ੍ ਅਰ੍ਥੋ ਲਬ੍ਧਃ?

ਏਕਸ੍ਿਮਨ੍ ਭਾਵ ਏਕਸਯ੍ ਪਦਿਚਹ੍ਨੇਸ਼਼ੁ ਚਾਵਾਂ ਿਕੰ ਨ ਚਿਰਤਵਨ੍ਤੌ?
ⅩⅨਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸਮੀਪੇ ਵਯੰ ਪੁਨ ਰ੍ਦੋਸ਼਼ਕ੍ਸ਼਼ਾਲਨਕਥਾਂ ਕਥਯਾਮ ਇਿਤ ਿਕੰ ਬੁਧਯ੍ਧਵ੍ੇ? ਹੇ ਿਪਰ੍ਯਤਮਾਃ, ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ

ਿਨਸ਼਼੍ਠਾਰ੍ਥੰ ਵਯਮੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸਮਕ੍ਸ਼਼ੰ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਸਰ੍ੱਵਾਣਯ੍ੇਤਾਿਨ ਕਥਯਾਮਃ|
ⅩⅩ ਅਹੰ ਯਦਾਗਿਮਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ, ਤਦਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਯਾਦʼਸ਼ਾਨ੍ ਦਸ਼਼੍ਟੁੰ ਨੱੇਛਾਿਮ ਤਾਦʼਸ਼ਾਨ੍ ਦਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ, ਯੂਯਮਿਪ

ਮਾਂ ਯਾਦʼਸ਼ੰ ਦਸ਼਼੍ਟੁੰ ਨੱੇਛਥ ਤਾਦʼਸ਼ੰ ਦਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਥ, ਯੁਸ਼਼੍ਮਨ੍ਮਧਯ੍ੇ ਿਵਵਾਦ ਈਰ੍ਸ਼਼ਯ੍ਾ ੋਧੋ ਿਵਪਕ੍ਸ਼਼ਤਾ ਪਰਾਪਵਾਦਃ
ਕਰ੍ਣੇਜਪਨੰ ਦਰ੍ਪਃ ਕਲਹਸ਼੍ਚੈਤੇ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ;

ⅩⅪ ਤੇਨਾਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਤ੍ਸਮੀਪੰ ਪੁਨਰਾਗਤਯ੍ ਮਦੀਯੇਸ਼ਵ੍ਰੇਣ ਨਮਿਯਸ਼਼ਯ੍ੇ, ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਕʼਤਪਾਪਾਨ੍ ਲੋਕਾਨ੍
ਸਵ੍ੀਯਾਸ਼ੁਿਚਤਾਵੇਸ਼ਯ੍ਾਗਮਨਲਮ੍ਪਟਤਾਚਰਣਾਦ੍ਅਨੁਤਾਪਮ੍ਅਕʼਤਵਨ੍ਤੋ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਚ ਤਾਨਿਧ ਮਮਸ਼ੋਕੋ ਜਿਨਸ਼਼ਯ੍ਤ
ਇਿਤ ਿਬਭੇਿਮ|

ⅩⅢ
Ⅰ ਏਤੱਤʼਤੀਯਵਾਰਮ੍ ਅਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਤ੍ਸਮੀਪੰ ਗੱਛਾਿਮ ਤੇਨ ਸਰ੍ੱਵਾ ਕਥਾ ਦਯੋਸ੍ਤਯਾਣਾਂ ਵਾ ਸਾਕ੍ਿਸ਼਼ਣਾਂ ਮੁਖੇਨ

ਿਨਸ਼੍ਚੇਸ਼਼ਯ੍ਤ|ੇ
Ⅱ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਯੇ ਕʼਤਪਾਪਾਸ੍ਤੇਭਯ੍ੋ(ਅ)ਨਯ੍ੇਭਯ੍ਸ਼੍ਚ ਸਰ੍ੱਵੇਭਯ੍ੋ ਮਯਾ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਕਿਥਤ,ੰ ਪੁਨਰਿਪ

ਿਵਦਯ੍ਮਾਨੇਨੇਵੇਦਾਨੀਮ੍ ਅਿਵਦਯ੍ਮਾਨੇਨ ਮਯਾ ਕਥਯ੍ਤ,ੇ ਯਦਾ ਪੁਨਰਾਗਿਮਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ ਤਦਾਹੰ ਨ ਕ੍ਸ਼਼ਿਮਸ਼਼ਯ੍ੇ|
Ⅲ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੋ ਮਯਾ ਕਥਾਂ ਕਥਯਤਯ੍ੇਤਸਯ੍ ਪਰ੍ਮਾਣੰ ਯੂਯੰ ਮʼਗਯਧਵ੍ੇ, ਸ ਤੁ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਦੁਰ੍ੱਬਲੋ ਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤੁ

ਸਬਲ ਏਵ|
Ⅳਯਦਯ੍ਿਪ ਸ ਦੁਰ੍ੱਬਲਤਯਾ ਕਸ਼ਆਰੋਪਯ੍ਤ ਤਥਾਪੀਸ਼ਵ੍ਰੀਯਸ਼ਕ੍ਤਯਾ ਜੀਵਿਤ; ਵਯਮਿਪ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਦੁਰ੍ੱਬਲਾ

ਭਵਾਮਃ, ਤਥਾਿਪ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਤਯੇਸ਼ਵ੍ਰੀਯਸ਼ਕ੍ਤਯ੍ਾ ਤੇਨ ਸਹ ਜੀਿਵਸ਼਼ਯ੍ਾਮਃ|
Ⅴ ਅਤੋ ਯੂਯੰ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਯੁਕ੍ਤਾ ਆਧਵ੍ੇ ਨ ਵੇਿਤ ਜ੍ਞਾਤੁਮਾਤ੍ਮਪਰੀਕ੍ਸ਼਼ਾਂ ਕੁਰੁਧਵ੍ੰ ਸਵ੍ਾਨੇਵਾਨੁਸਨ੍ਧੱਤ| ਯੀਸ਼ੁਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੋ

ਯੁਸ਼਼੍ਮਨ੍ਮਧਯ੍ੇ ਿਵਦਯ੍ਤੇ ਸਵ੍ਾਨਿਧ ਤਤ੍ ਿਕੰ ਨ ਪਰ੍ਿਤਜਾਨੀਥ? ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਅਿਵਦਯ੍ਮਾਨੇ ਯੂਯੰ ਿਨਸ਼਼੍ਪਰ੍ਮਾਣਾ ਭਵਥ|
Ⅵ ਿਕਨ੍ਤੁ ਵਯੰ ਿਨਸ਼਼੍ਪਰ੍ਮਾਣਾ ਨ ਭਵਾਮ ਇਿਤ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਭੋਤ੍ਸਯ੍ਤੇ ਤਤ ਮਮ ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਸ਼ਾ ਜਾਯਤ|ੇ
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Ⅶ ਯੂਯੰ ਿਕਮਿਪ ਕੁਤ੍ਿਸਤੰ ਕਰ੍ੰਮ ਯੰਨ ਕੁਰੁਥ ਤਦਹਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਮੁੱਿਦਸ਼ਯ੍ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯੇ| ਵਯੰ ਯਤ੍ ਪਰ੍ਾਮਾਿਣਕਾ ਇਵ
ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਾਮਹੇ ਤਦਰ੍ਥੰ ਤਤ੍ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯਾਮਹ ਇਿਤ ਨਿਹ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੂਯੰ ਯਤ੍ ਸਦਾਚਾਰੰ ਕੁਰੁਥ ਵਯਞ੍ਚ ਿਨਸ਼਼੍ਪਰ੍ਮਾਣਾ
ਇਵ ਭਵਾਮਸ੍ਤਦਰ੍ਥੰ|

Ⅷ ਯਤਃ ਸਤਯ੍ਤਾਯਾ ਿਵਪਕ੍ਸ਼਼ਤਾਂ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਵਯੰ ਨ ਸਮਰ੍ਥਾਃ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸਤਯ੍ਤਾਯਾਃ ਸਾਹਾੱਯੰ ਕਰ੍ੱਤੁਮੇਵ|
Ⅸ ਵਯੰ ਯਦਾ ਦੁਰ੍ੱਬਲਾ ਭਵਾਮਸ੍ਤਦਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਸਬਲਾਨ੍ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾਨਨ੍ਦਾਮੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਿਸੱਧਤੰ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯਾਮਹੇ

ਚ|
Ⅹਅਤੋ ਹੇਤੋਃ ਪਰ੍ਭੁ ਰਯ੍ੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਿਵਨਾਸ਼ਾਯ ਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਨਸ਼਼੍ਠਾਯੈ ਯਤ੍ ਸਾਮਰ੍ਥਯ੍ਮ੍ ਅਸ੍ਮਭਯ੍ੰ ਦੱਤਵਾਨ੍ ਤੇਨ

ਯਦ੍ ਉਪਸ੍ਿਥਿਤਕਾਲੇ ਕਾਿਠਨਯ੍ੰ ਮਯਾਚਿਰਤਵਯ੍ੰ ਨ ਭਵੇਤ੍ ਤਦਰ੍ਥਮ੍ ਅਨੁਪਸ੍ਿਥਤੇਨ ਮਯਾ ਸਰ੍ੱਵਾਣਯ੍ੇਤਾਿਨ
ਿਲਖਯ੍ਨ੍ਤੇ|

Ⅺ ਹੇ ਭਾਤਰਃ, ਸ਼ੇਸ਼਼ੇ ਵਦਾਿਮ ਯੂਯਮ੍ ਆਨਨ੍ਦਤ ਿਸੱਧਾ ਭਵਤ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਪਰ੍ਬੋਧਯਤ, ਏਕਮਨਸੋ ਭਵਤ
ਪਰ੍ਣਯਭਾਵਮ੍ ਆਚਰਤ| ਪਰ੍ੇਮਸ਼ਾਨ੍ਤਯ੍ੋਰਾਕਰ ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸਹਾਯੋ ਭੂਯਾਤ੍|

Ⅻ ਯੂਯੰ ਪਿਵਤਚੁਮ੍ਬਨੇਨ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਨਮਸ੍ਕੁਰੁਧਵ੍|ੰ
ⅩⅢ ਪਿਵਤਲੋਕਾਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਨਮਨ੍ਿਤ|
ⅩⅣ ਪਰ੍ਭੋ ਰਯ੍ੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ਾਨੁਗਰ੍ਹ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਪਰ੍ੇਮ ਪਿਵਤਸਯ੍ਾਤ੍ਮਨ ਭਾਿਗਤਞ੍ਚ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ

ਭੂਯਾਤ੍| ਤਥਾਸ੍ਤ|ੁ
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ਗਾਲਾਿਤਨਃ ਪਤੰ
Ⅰਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ੇਭਯ੍ੋ ਨਿਹ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ੈਰਿਪ ਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਮʼਤਗਣਮਧਯ੍ਾਤ੍ ਤਸਯ੍ੋੱਥਾਪਿਯਤਾ ਿਪਤੇਸ਼ਵ੍ਰੇਣ

ਚ ਪਰ੍ੇਿਰਤੋ ਯ(ੋਅ)ਹੰ ਪੌਲਃ ਸੋ(ਅ)ਹੰ
Ⅱ ਮਤ੍ਸਹਵਰ੍ੱਿਤਨ ਭਾਤਰਸ਼੍ਚ ਵਯੰ ਗਾਲਾਤੀਯਦੇਸ਼ਸ੍ਥਾਃ ਸਿਮਤੀਃ ਪਰ੍ਿਤ ਪਤੰ ਿਲਖਾਮਃ|
Ⅲ ਿਪਤੇਸ਼ਵ੍ਰੇਣਾਸ੍ਮਾਕਂ ਪਰ੍ਭੁਨਾ ਯੀਸ਼ੁਨਾ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਚ ਯੁਸ਼਼੍ਮਭਯ੍ਮ੍ ਅਨੁਗਰ੍ਹਃ ਸ਼ਾਨ੍ਿਤਸ਼੍ਚ ਦੀਯਤਾ|ਂ
Ⅳ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਤਾਤੇਸ਼ਵ੍ਰੇਸਯ੍ੇੱਛਾਨੁਸਾਰੇਣ ਵਰ੍ੱਤਮਾਨਾਤ੍ ਕੁਤ੍ਿਸਤਸੰਸਾਰਾਦ੍ ਅਸ੍ਮਾਨ੍ ਿਨਸ੍ਤਾਰਿਯਤੁੰ ਯੋ
Ⅴ ਯੀਸ਼ੁਰਸ੍ਮਾਕੰ ਪਾਪਹੇਤੋਰਾਤ੍ਮੋਤ੍ਸਰ੍ਗੰ ਕʼਤਵਾਨ੍ ਸ ਸਰ੍ੱਵਦਾ ਧਨਯ੍ੋ ਭੂਯਾਤ੍| ਤਥਾਸ੍ਤ|ੁ
Ⅵ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ਾਨੁਗਰ੍ਹੇਣ ਯੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਆਹੂਤਵਾਨ੍ ਤਸ੍ਮਾਿੰਨਵʼਤਯ੍ ਯੂਯਮ੍ ਅਿਤਤੂਰ੍ਣਮ੍ ਅਨਯ੍ੰ ਸੁਸੰਵਾਦਮ੍

ਅਨਵਰ੍ੱਤਤ ਤਤਾਹੰ ਿਵਸ੍ਮਯੰ ਮਨਯ੍|ੇ
Ⅶ ਸੋ(ਅ)ਨਯ੍ਸੁਸੰਵਾਦਃ ਸੁਸੰਵਾਦੋ ਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਕੇਿਚਤ੍ ਮਾਨਵਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਚਞ੍ਚਲੀਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਿਤ

ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੀਯਸੁਸੰਵਾਦਸਯ੍ ਿਵਪਰ੍ੱਯਯੰ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਚੇਸ਼਼੍ਟਨ੍ਤੇ ਚ|
Ⅷ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸੰਿਨਧੌ ਯਃ ਸੁਸੰਵਾਦ(ੋਅ)ਸ੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਘੋਿਸ਼਼ਤਸ੍ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਅਨਯ੍ਃ ਸੁਸੰਵਾਦੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ

ਸਵ੍ਰ੍ਗੀਯਦੂਤਾਨਾਂ ਵਾ ਮਧਯ੍ੇ ਕੇਨਿਚਦ੍ ਯਿਦ ਘੋਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਤਿਰ ਸ ਸ਼ਪ੍ਤੋ ਭਵਤੁ|
Ⅸਪੂਰ੍ੱਵੰ ਯਦਦ੍ ਅਕਥਯਾਮ, ਇਦਾਨੀਮਹੰ ਪੁਨਸ੍ਤਦਤ੍ ਕਥਯਾਿਮ ਯੂਯੰ ਯੰ ਸੁਸੰਵਾਦੰ ਗʼਹੀਤਵਨ੍ਤਸ੍ਤਸ੍ਮਾਦ੍

ਅਨਯ੍ੋ ਯੇਨ ਕੇਨਿਚਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਤ੍ਸੰਿਨਧੌ ਘੋਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਸ ਸ਼ਪ੍ਤੋ ਭਵਤੁ|
Ⅹ ਸਾਮ੍ਪਰ੍ਤੰ ਕਮਹਮ੍ ਅਨੁਨਯਾਿਮ? ਈਸ਼ਵ੍ਰੰ ਿਕੰਵਾ ਮਾਨਵਾਨ੍? ਅਹੰ ਿਕੰ ਮਾਨੁਸ਼਼ੇਭਯ੍ੋ ਰੋਿਚਤੁੰ ਯਤੇ? ਯਦਯ੍ਹਮ੍

ਇਦਾਨੀਮਿਪ ਮਾਨੁਸ਼਼ੇਭਯ੍ੋ ਰੁਰੁਿਚਸ਼਼ੇਯ ਤਿਰ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਪਿਰਚਾਰਕੋ ਨ ਭਵਾਿਮ|
Ⅺ ਹੇ ਭਾਤਰਃ, ਮਯਾ ਯਃ ਸੁਸੰਵਾਦੋ ਘੋਿਸ਼਼ਤਃ ਸ ਮਾਨੁਸ਼਼ਾਨੰ ਲਬ੍ਧਸ੍ਤਦਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਜ੍ਞਾਪਯਾਿਮ|
Ⅻ ਅਹੰ ਕਸ੍ਮਾੱਿਚਤ੍ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਾਤ੍ ਤੰ ਨ ਗʼਹੀਤਵਾਨ੍ ਨ ਵਾ ਿਸ਼ਕ੍ਿਸ਼਼ਤਵਾਨ੍ ਕੇਵਲੰ ਯੀਸ਼ੋਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍

ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਨਾਦੇਵ|
ⅩⅢ ਪੁਰਾ ਿਯਹੂਿਦਮਤਾਚਾਰੀ ਯਦਾਹਮ੍ ਆਸੰ ਤਦਾ ਯਾਦʼਸ਼ਮ੍ ਆਚਰਣਮ੍ ਅਕਰਵਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸਿਮਿਤੰ

ਪਰ੍ਤਯ੍ਤੀਵੋਪਦਵੰ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ ਯਾਦʼਕ੍ ਤਾਂ ਵਯ੍ਨਾਸ਼ਯੰ ਤਦਵਸ਼ਯ੍ੰ ਸ਼ਤੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ|
ⅩⅣ ਅਪਰਞ੍ਚ ਪੂਰ੍ੱਵਪੁਰੁਸ਼਼ਪਰਮ੍ਪਰਾਗਤੇਸ਼਼ੁ ਵਾਕਯ੍ੇਸ਼਼ਵ੍ਨਯ੍ਾਪੇਕ੍ਸ਼਼ਾਤੀਵਾਸਕ੍ਤਃ ਸਨ੍ ਅਹੰ ਿਯਹੂਿਦਧਰ੍ੰਮਤੇ

ਮਮ ਸਮਵਯਸ੍ਕਾਨ੍ ਬਹੂਨ੍ ਸਵ੍ਜਾਤੀਯਾਨ੍ ਅਤਯ੍ਸ਼ਿਯ|
ⅩⅤ ਿਕਞ੍ਚ ਯ ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ ਮਾਤʼਗਰ੍ਭਸ੍ਥੰ ਮਾਂ ਪʼਥਕ੍ ਕʼਤਾ ਸਵ੍ੀਯਾਨੁਗਰ੍ਹੇਣਾਹੂਤਵਾਨ੍
ⅩⅥ ਸ ਯਦਾ ਮਿਯ ਸਵ੍ਪੁਤੰ ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਤੁੰ ਿਭੰਨਦੇਸ਼ੀਯਾਨਾਂ ਸਮੀਪੇ ਭਯਾ ਤੰ ਘੋਸ਼਼ਿਯਤੁਞ੍ਚਾਭਯ੍ਲਸ਼਼ਤ੍ ਤਦਾਹੰ
ਵਯ੍ਸ਼ੋਿਣਤਾਭਯ੍ਾਂ ਸਹ ਨ ਮਨ੍ਤਿਯਤਾ

ⅩⅦ ਪੂਰ੍ੱਵਿਨਯੁਕ੍ਤਾਨਾਂ ਪਰ੍ੇਿਰਤਾਨਾਂ ਸਮੀਪੰ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮੰ ਨ ਗਤਾਰਵਦੇਸ਼ੰ ਗਤਵਾਨ੍ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਤਤ੍ਸ੍ਥਾਨਾਦ੍
ਦੰਮੇਸ਼਼ਕਨਗਰੰ ਪਰਾਵʼਤਯ੍ਾਗਤਵਾਨ੍|

ⅩⅧ ਤਤਃ ਪਰੰ ਵਰ੍ਸ਼਼ਤਯੇ ਵਯ੍ਤੀਤੇ(ਅ)ਹੰ ਿਪਤਰੰ ਸਮ੍ਭਾਿਸ਼਼ਤੁੰ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮੰ ਗਤਾ ਪਞ੍ਚਦਸ਼ਿਦਨਾਿਨ ਤੇਨ
ਸਾਰ੍ੱਧਮ੍ ਅਿਤਸ਼਼੍ਠੰ|

ⅩⅨ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੰ ਪਰ੍ਭੋ ਰ੍ਭਾਤਰੰ ਯਾਕੂਬਞ੍ਚ ਿਵਨਾ ਪਰ੍ੇਿਰਤਾਨਾਂ ਨਾਨਯ੍ੰ ਕਮਪਯ੍ਪਸ਼ਯ੍ੰ|
ⅩⅩ ਯਾਨਯ੍ੇਤਾਿਨ ਵਾਕਯ੍ਾਿਨ ਮਯਾ ਿਲਖਯ੍ਨ੍ਤੇ ਤਾਨਯ੍ਨʼਤਾਿਨ ਨ ਸਨ੍ਿਤ ਤਦ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ ਜਾਨਾਿਤ|
ⅩⅪ ਤਤਃ ਪਰਮ੍ ਅਹੰ ਸੁਿਰਯਾਂ ਿਕਿਲਿਕਯਾਞ੍ਚ ਦੇਸ਼ੌ ਗਤਵਾਨ੍|
ⅩⅫ ਤਦਾਨੀਂ ਿਯਹੂਦਾਦੇਸ਼ਸ੍ਥਾਨਾਂ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਸਿਮਤੀਨਾਂ ਲੋਕਾਃ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ ਮਮ ਪਿਰਚਯਮਪਰ੍ਾਪਯ੍ ਕੇਵਲੰ

ਜਨਸ਼ਿਤਿਮਮਾਂ ਲਬ੍ਧਵਨ੍ਤਃ,
ⅩⅩⅢ ਯੋ ਜਨਃ ਪੂਰ੍ੱਵਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਤਯ੍ੁਪਦਵਮਕਰੋਤ੍ ਸ ਤਦਾ ਯੰ ਧਰ੍ੰਮਮਨਾਸ਼ਯਤ੍ ਤਮੇਵੇਦਾਨੀਂ

ਪਰ੍ਚਾਰਯਤੀਿਤ|
ⅩⅩⅣ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤੇ ਮਾਮਧੀਸ਼ਵ੍ਰੰ ਧਨਯ੍ਮਵਦਨ੍|
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Ⅱ
Ⅰ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਚਤੁਰ੍ਦਸ਼ਸੁ ਵਤ੍ਸਰੇਸ਼਼ੁ ਗਤੇਸ਼਼ਵ੍ਹੰ ਬਰ੍ਣੱਬਾ ਸਹ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮਨਗਰੰ ਪੁਨਰਗੱਛੰ, ਤਦਾਨ ਤੀਤਮਿਪ

ਸਵ੍ਸਙ੍ਿਗਨਮ੍ ਅਕਰਵ|ੰ
Ⅱ ਤਤ੍ਕਾਲੇ(ਅ)ਹਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਦਰ੍ਸ਼ਨਾਦ੍ ਯਾਤਾਮ੍ ਅਕਰਵੰ ਮਯਾ ਯਃ ਪਿਰਸ਼ਰ੍ਮ(ੋਅ)ਕਾਿਰ ਕਾਿਰਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਵਾ ਸ

ਯੰਿਨਸ਼਼੍ਫਲੋ ਨ ਭਵੇਤ੍ ਤਦਰ੍ਥੰ ਿਭੰਨਜਾਤੀਯਾਨਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਮਯਾ ਘੋਸ਼਼ਯ੍ਮਾਣਃ ਸੁਸੰਵਾਦਸ੍ਤਤਤਯ੍ੇਭਯ੍ੋ ਲੋਕੇਭਯ੍ੋ
ਿਵਸ਼ੇਸ਼਼ਤੋ ਮਾਨਯ੍ੇਭਯ੍ੋ ਨਰੇਭਯ੍ੋ ਮਯਾ ਨਯ੍ਵੇਦਯ੍ਤ|

Ⅲ ਤਤੋ ਮਮ ਸਹਚਰਸ੍ਤੀਤੋ ਯਦਯ੍ਿਪ ਯੂਨਾਨੀਯ ਆਸੀਤ੍ ਤਥਾਿਪ ਤਸਯ੍ ਤਕ੍ਛੇਦੋ(ਅ)ਪਯ੍ਾਵਸ਼ਯ੍ਕੋ ਨ ਬਭੂਵ|
Ⅳਯਤਸ਼੍ਛਲੇਨਾਗਤਾ ਅਸ੍ਮਾਨ੍ ਦਾਸਾਨ੍ ਕਰ੍ੱਤੁਮ੍ਇੱਛਵਃ ਕਿਤਪਯਾ ਭਾਕ੍ਤਭਾਤਰਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਯੀਸ਼ੁਨਾਸ੍ਮਭਯ੍ੰ

ਦੱਤੰ ਸਵ੍ਾਤਨ੍ਤਯ੍ਮ੍ ਅਨੁਸਨ੍ਧਾਤੁੰ ਚਾਰਾ ਇਵ ਸਮਾਜੰ ਪਰ੍ਾਿਵਸ਼ਨ੍|
Ⅴ ਅਤਃ ਪਰ੍ਕʼਤੇ ਸੁਸੰਵਾਦੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਅਿਧਕਾਰੋ ਯਤ੍ ਿਤਸ਼਼੍ਠੇਤ੍ ਤਦਰ੍ਥੰ ਵਯੰ ਦਣ੍ਡੈਕਮਿਪ ਯਾਵਦ੍

ਆਜ੍ਞਾਗਰ੍ਹਣੇਨ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਵਸ਼ਯ੍ਾ ਨਾਭਵਾਮ|
Ⅵਪਰਨ੍ਤੁ ਯੇ ਲੋਕਾ ਮਾਨਯ੍ਾਸ੍ਤੇ ਯੇ ਕੇਿਚਦ੍ ਭਵੇਯੁਸ੍ਤਾਨਹੰ ਨ ਗਣਯਾਿਮ ਯਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰਃ ਕਸਯ੍ਾਿਪ ਮਾਨਵਸਯ੍

ਪਕ੍ਸ਼਼ਪਾਤੰ ਨ ਕਰੋਿਤ, ਯੇ ਚ ਮਾਨਯ੍ਾਸ੍ਤੇ ਮਾਂ ਿਕਮਿਪ ਨਵੀਨੰ ਨਾਜ੍ਞਾਪਯਨ੍|
Ⅶ ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਛੰਨਤਚਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਸੁਸੰਵਾਦਪਰ੍ਚਾਰਣਸਯ੍ ਭਾਰਃ ਿਪਤਿਰ ਯਥਾ ਸਮਰ੍ਿਪਤਸ੍ਤਥੈਵਾੱਿਛੰਨਤਚਾਂ ਮਧਯ੍ੇ

ਸੁਸੰਵਾਦਪਰ੍ਚਾਰਣਸਯ੍ ਭਾਰੋ ਮਿਯ ਸਮਰ੍ਿਪਤ ਇਿਤ ਤੈ ਰ੍ਬੁਬੁਧ|ੇ
Ⅷ ਯਤਸ਼੍ਿਛੰਨਤਚਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਪਰ੍ੇਿਰਤਤਕਰ੍ੰਮਣੇ ਯਸਯ੍ ਯਾ ਸ਼ਕ੍ਿਤਃ ਿਪਤਰਮਾਿਸ਼ਰ੍ਤਵਤੀ ਤਸਯ੍ੈਵ ਸਾ ਸ਼ਕ੍ਿਤ

ਰ੍ਿਭੰਨਜਾਤੀਯਾਨਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਤਸ੍ਮੈ ਕਰ੍ੰਮਣੇ ਮਾਮਪਯ੍ਾਿਸ਼ਰ੍ਤਵਤੀ|
Ⅸ ਅਤੋ ਮਹਯ੍ੰ ਦੱਤਮ੍ ਅਨੁਗਰ੍ਹੰ ਪਰ੍ਿਤਜ੍ਞਾਯ ਸ੍ਤਮ੍ਭਾ ਇਵ ਗਿਣਤਾ ਯੇ ਯਾਕੂਬ੍ ਕੈਫਾ ਯੋਹਨ੍ ਚੈਤੇ

ਸਹਾਯਤਾਸੂਚਕੰ ਦਕ੍ਿਸ਼਼ਣਹਸ੍ਤਗਰ੍ਹੰਣ ਿਵਧਾਯ ਮਾਂ ਬਰ੍ਣੱਬਾਞ੍ਚ ਜਗਦੁਃ, ਯੁਵਾਂ ਿਭੰਨਜਾਤੀਯਾਨਾਂ ਸੰਿਨਿਧੰ ਗੱਛਤੰ
ਵਯੰ ਿਛੰਨਤਚਾ ਸੰਿਨਿਧੰ ਗੱਛਾਮਃ,

Ⅹ ਕੇਵਲੰ ਦਿਰਦਾ ਯੁਵਾਭਯ੍ਾਂ ਸ੍ਮਰਣੀਯਾ ਇਿਤ| ਅਤਸ੍ਤਦੇਵ ਕਰ੍ੱਤੁਮ੍ ਅਹੰ ਯਤੇ ਸ੍ਮ|
Ⅺ ਅਪਰਮ੍ ਆਨ੍ਿਤਯਿਖਯਾਨਗਰੰ ਿਪਤਰ ਆਗਤ(ੇਅ)ਹੰ ਤਸਯ੍ ਦੋਿਸ਼਼ਤਾਤ੍ ਸਮਕ੍ਸ਼਼ੰ ਤਮ੍ ਅਭਰ੍ਤ੍ਸਯ|ੰ
Ⅻ ਯਤਃ ਸ ਪੂਰ੍ੱਵਮ੍ ਅਨਯ੍ਜਾਤੀਯੈਃ ਸਾਰ੍ੱਧਮ੍ ਆਹਾਰਮਕਰੋਤ੍ ਤਤਃ ਪਰੰ ਯਾਕੂਬਃ ਸਮੀਪਾਤ੍

ਕਿਤਪਯਜਨੇਸ਼਼ਵ੍ਾਗਤੇਸ਼਼ੁ ਸ ਿਛੰਨਤਙ੍ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ੇਭਯ੍ੋ ਭਯੇਨ ਿਨਵʼਤਯ੍ ਪʼਥਗ੍ ਅਭਵਤ੍|
ⅩⅢ ਤਤ(ੋਅ)ਪਰੇ ਸਰ੍ੱਵੇ ਿਯਹੂਿਦਨ(ਅ)ਿਪ ਤੇਨ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਕਪਟਾਚਾਰਮ੍ ਅਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ ਬਰ੍ਣੱਬਾ ਅਿਪ ਤੇਸ਼਼ਾਂ

ਕਾਪਟਯ੍ੇਨ ਿਵਪਥਗਾਮਯ੍ਭਵਤ੍|
ⅩⅣਤਤਸ੍ਤੇ ਪਰ੍ਕʼਤਸੁਸੰਵਾਦਰੂਪੇ ਸਰਲਪਥੇ ਨ ਚਰਨ੍ਤੀਿਤ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾਹੰ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ ਿਪਤਰਮ੍ ਉਕ੍ਤਵਾਨ੍

ਤੰ ਿਯਹੂਦੀ ਸਨ੍ਯਿਦ ਿਯਹੂਿਦਮਤੰ ਿਵਹਾਯ ਿਭੰਨਜਾਤੀਯਇਵਾਚਰਿਸ ਤਿਰ ਿਯਹੂਿਦਮਤਾਚਰਣਾਯ ਿਭੰਨਜਾਤੀਯਾਨ੍
ਕੁਤਃ ਪਰ੍ਵਰ੍ੱਤਯਿਸ?

ⅩⅤ ਆਵਾਂ ਜਨ੍ਮਨਾ ਿਯਹੂਿਦਨੌ ਭਵਾਵੋ ਿਭੰਨਜਾਤੀਯੌ ਪਾਿਪਨੌ ਨ ਭਵਾਵਃ
ⅩⅥ ਿਕਨ੍ਤੁ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਪਾਲਨੇਨਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਃ ਸਪੁਣਯ੍ੋ ਨ ਭਵਿਤ ਕੇਵਲੰ ਯੀਸ਼ੌ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇ ਯੋ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਸ੍ਤੇਨੈਵ ਸਪੁਣਯ੍ੋ

ਭਵਤੀਿਤ ਬੁੱਧਵ੍ਾਵਾਮਿਪ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਪਾਲਨੰ ਿਵਨਾ ਕੇਵਲੰ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੇਨ ਪੁਣਯ੍ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਯੇ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇ ਯੀਸ਼ੌ ਵਯ੍ਸ਼ਵ੍ਿਸਵ
ਯਤੋ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਪਾਲਨੇਨ ਕੋ(ਅ)ਿਪ ਮਾਨਵਃ ਪੁਣਯ੍ੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ|

ⅩⅦ ਪਰਨ੍ਤੁ ਯੀਸ਼ੁਨਾ ਪੁਣਯ੍ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਯੇ ਯਤਮਾਨਾਵਪਯ੍ਾਵਾਂ ਯਿਦ ਪਾਿਪਨੌ ਭਵਾਵਸ੍ਤਿਰ ਿਕੰ ਵਕ੍ਤਵਯ੍ੰ?
ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਃ ਪਾਪਸਯ੍ ਪਿਰਚਾਰਕ ਇਿਤ? ਤੰਨ ਭਵਤੁ|

ⅩⅧ ਮਯਾ ਯਦ੍ ਭਗ੍ਨੰ ਤਦ੍ ਯਿਦ ਮਯਾ ਪੁਨਰ੍ਿਨਰ੍ੰਮੀਯਤੇ ਤਿਰ ਮਯੈਵਾਤ੍ਮਦੋਸ਼਼ਃ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਯ੍ਤ|ੇ
ⅩⅨ ਅਹੰ ਯਦ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਾਯ ਜੀਵਾਿਮ ਤਦਰ੍ਥੰ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਯਾ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਯੈ ਅਿਮਰ੍ਯੇ|
ⅩⅩ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਕਸ਼ੇ ਹਤ(ੋਅ)ਸ੍ਿਮ ਤਥਾਿਪ ਜੀਵਾਿਮ ਿਕਨ੍ਤਹੰ ਜੀਵਾਮੀਿਤ ਨਿਹ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟ ਏਵ ਮਦਨ੍ਤ

ਰ੍ਜੀਵਿਤ| ਸਾਮ੍ਪਰ੍ਤੰ ਸਸ਼ਰੀਰੇਣ ਮਯਾ ਯੱਜੀਿਵਤੰ ਧਾਰ੍ੱਯਤੇ ਤਤ੍ ਮਮ ਦਯਾਕਾਿਰਿਣ ਮਦਰ੍ਥੰ ਸਵ੍ੀਯਪਰ੍ਾਣਤਯ੍ਾਿਗਿਨ
ਚੇਸ਼ਵ੍ਰਪੁਤੇ ਿਵਸ਼ਵ੍ਸਤਾ ਮਯਾ ਧਾਰ੍ੱਯਤ|ੇ

ⅩⅪ ਅਹਮੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ਾਨੁਗਰ੍ਹੰ ਨਾਵਜਾਨਾਿਮ ਯਸ੍ਮਾਦ੍ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਯਾ ਯਿਦ ਪੁਣਯ੍ੰ ਭਵਿਤ ਤਿਰ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੋ
ਿਨਰਰ੍ਥਕਮਿਮਰ੍ਯਤ|
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Ⅲ
Ⅰ ਹੇ ਿਨਰ੍ੱਬੋਧਾ ਗਾਲਾਿਤਲੋਕਾਃ, ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਮਧਯ੍ੇ ਕਸ਼ੇ ਹਤ ਇਵ ਯੀਸ਼ੁਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸਮਕ੍ਸ਼਼ੰ ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਤ

ਆਸੀਤ੍ ਅਤੋ ਯੂਯੰ ਯਥਾ ਸਤਯ੍ੰ ਵਾਕਯ੍ੰ ਨ ਗʼਹ੍ਲੀਥ ਤਥਾ ਕੇਨਾਮੁਹਯ੍ਤ?
Ⅱ ਅਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮੱਤਃ ਕਥਾਮੇਕਾਂ ਿਜਜ੍ਞਾਸੇ ਯੂਯਮ੍ ਆਤ੍ਮਾਨੰ ਕੇਨਾਲਭਧਵ੍ੰ? ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਪਾਲਨੇਨ ਿਕੰ ਵਾ

ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਵਾਕਯ੍ਸਯ੍ ਸ਼ਰ੍ਵਣੇਨ?
Ⅲ ਯੂਯੰ ਿਕਮ੍ ਈਦʼਗ੍ ਅਬੋਧਾ ਯਦ੍ ਆਤ੍ਮਨਾ ਕਰ੍ੰਮਾਰਭਯ੍ ਸ਼ਰੀਰੇਣ ਤਤ੍ ਸਾਧਿਯਤੁੰ ਯਤਧਵ੍?ੇ
Ⅳ ਤਿਰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਗੁਰੁਤਰੋ ਦੁਃਖਭੋਗਃ ਿਕੰ ਿਨਸ਼਼੍ਫਲੋ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ? ਕੁਫਲਯੁਕ੍ਤੋ ਵਾ ਿਕੰ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ?
Ⅴ ਯੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਭਯ੍ਮ੍ ਆਤ੍ਮਾਨੰ ਦੱਤਵਾਨ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਨ੍ਮਧਯ੍ ਆਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯਾਿਣ ਕਰ੍ੰਮਾਿਣ ਚ ਸਾਿਧਤਵਾਨ੍ ਸ ਿਕੰ

ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਪਾਲਨੇਨ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਵਾਕਯ੍ਸਯ੍ ਸ਼ਰ੍ਵਣੇਨ ਵਾ ਤਤ੍ ਕʼਤਵਾਨ੍?
Ⅵ ਿਲਿਖਤਮਾਸ੍ਤ,ੇ ਇਬਰ੍ਾਹੀਮ ਈਸ਼ਵ੍ਰੇ ਵਯ੍ਸ਼ਵ੍ਸੀਤ੍ ਸ ਚ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਸ੍ਤਸ੍ਮੈ ਪੁਣਯ੍ਾਰ੍ਥੰ ਗਿਣਤੋ ਬਭੂਵ,
Ⅶ ਅਤੋ ਯੇ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਾਿਸ਼ਰ੍ਤਾਸ੍ਤ ਏਵੇਬਰ੍ਾਹੀਮਃ ਸਨ੍ਤਾਨਾ ਇਿਤ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਜ੍ਞਾਯਤਾ|ਂ
Ⅷਈਸ਼ਵ੍ਰੋ ਿਭੰਨਜਾਤੀਯਾਨ੍ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੇਨ ਸਪੁਣਯ੍ੀਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਤੀਿਤ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਜ੍ਞਾਤਾ ਸ਼ਾਸ੍ਤਦਾਤਾ ਪੂਰ੍ੱਵਮ੍ਇਬਰ੍ਾਹੀਮੰ

ਸੁਸੰਵਾਦੰ ਸ਼ਰ੍ਾਵਯਨ ਜਗਾਦ, ਤੱਤੋ ਿਭੰਨਜਾਤੀਯਾਃ ਸਰ੍ੱਵ ਆਿਸ਼ਸ਼਼ੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਸਯ੍ਨ੍ਤੀਿਤ|
Ⅸ ਅਤੋ ਯੇ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਾਿਸ਼ਰ੍ਤਾਸ੍ਤੇ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਿਸਨੇਬਰ੍ਾਹੀਮਾ ਸਾਰ੍ੱਧਮ੍ ਆਿਸ਼ਸ਼਼ੰ ਲਭਨ੍ਤੇ|
Ⅹ ਯਾਵਨ੍ਤੋ ਲੋਕਾ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਯਾਃ ਕਰ੍ੰਮਣਯ੍ਾਸ਼ਰ੍ਯਨ੍ਿਤ ਤੇ ਸਰ੍ੱਵੇ ਸ਼ਾਪਾਧੀਨਾ ਭਵਨ੍ਿਤ ਯਤੋ ਿਲਿਖਤਮਾਸ੍ਤ,ੇ

ਯਥਾ, "ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਏਤਸਯ੍ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਗਰ੍ਨ੍ਥਸਯ੍ ਸਰ੍ੱਵਵਾਕਯ੍ਾਿਨ ਿਨਸ਼੍ਿਚਦੰ ਨ ਪਾਲਯਿਤ ਸ ਸ਼ਪ੍ਤ ਇਿਤ|
"

Ⅺ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ ਕੋ(ਅ)ਿਪ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਯਾ ਸਪੁਣਯ੍ੋ ਨ ਭਵਿਤ ਤਦ ਵਯ੍ਕ੍ਤੰ ਯਤਃ "ਪੁਣਯ੍ਵਾਨ੍ ਮਾਨਵੋ
ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੇਨ ਜੀਿਵਸ਼਼ਯ੍ਤੀਿਤ" ਸ਼ਾਸ੍ਤੀਯੰ ਵਚਃ|

Ⅻ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾ ਤੁ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਸਮ੍ਬਨ੍ਿਧਨੀ ਨ ਭਵਿਤ ਿਕਨ੍ਤੇਤਾਿਨ ਯਃ ਪਾਲਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਸ ਏਵ ਤੈ
ਰ੍ਜੀਿਵਸ਼਼ਯ੍ਤੀਿਤਿਨਯਮਸਮ੍ਬਨ੍ਿਧਨੀ|

ⅩⅢ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਨ੍ ਪਿਰ ੀਯ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਯਾਃ ਸ਼ਾਪਾਤ੍ ਮੋਿਚਤਵਾਨ੍ ਯਤ(ੋਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਿਵਿਨਮਯੇਨ ਸ ਸਵ੍ਯੰ
ਸ਼ਾਪਾਸ੍ਪਦਮਭਵਤ੍ ਤਦਿਧ ਿਲਿਖਤਮਾਸ੍ਤੇ, ਯਥਾ, "ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਤਰਾਵੁੱਲਮ੍ਬਯ੍ਤੇ ਸੋ(ਅ)ਿਭਸ਼ਪ੍ਤ ਇਿਤ| "

ⅩⅣਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਯੀਸ਼ੁਨੇਵਾਹੀਮਆਸ਼ੀ ਰ੍ਿਭੰਨਜਾਤੀਯਲੋਕੇਸ਼਼ੁ ਵਰ੍ੱਤਤੇ ਤੇਨ ਵਯੰ ਪਰ੍ਿਤਜ੍ਞਾਤਮ੍ਆਤ੍ਮਾਨੰ
ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੇਨ ਲਬ੍ਧੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨੁਮਃ|

ⅩⅤ ਹੇ ਭਾਤʼਗਣ ਮਾਨੁਸ਼਼ਾਣਾਂ ਰੀਤਯ੍ਨੁਸਾਰੇਣਾਹੰ ਕਥਯਾਿਮ ਕੇਨਿਚਤ੍ ਮਾਨਵੇਨ ਯੋ ਿਨਯਮੋ ਿਨਰਚਾਿਯ ਤਸਯ੍
ਿਵਕʼਿਤ ਰ੍ਵʼ◌ੱਿਧ ਰਾ ਕੇਨਾਿਪ ਨ ਿ ਯਤੇ|

ⅩⅥ ਪਰਨ੍ਿਤਬਰ੍ਾਹੀਮੇ ਤਸਯ੍ ਸਨ੍ਤਾਨਾਯ ਚ ਪਰ੍ਿਤਜ੍ਞਾਃ ਪਰ੍ਿਤ ਸ਼ੁਸ਼ਿਵਰੇ ਤਤ ਸਨ੍ਤਾਨਸ਼ਬ੍ਦੰ ਬਹੁਵਚਨਾਨ੍ਤਮ੍
ਅਭੂਤਾ ਤਵ ਸਨ੍ਤਾਨਾਯੇਤਯ੍ੇਕਵਚਨਾਨ੍ਤੰ ਬਭੂਵ ਸ ਚ ਸਨ੍ਤਾਨਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟ ਏਵ|

ⅩⅦ ਅਤਏਵਾਹੰ ਵਦਾਿਮ, ਈਸ਼ਵ੍ਰੇਣ ਯੋ ਿਨਯਮਃ ਪੁਰਾ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਮਿਧ ਿਨਰਚਾਿਯ ਤਤਃ ਪਰੰ
ਿਤੰਸ਼ਦਿਧਕਚਤੁਃਸ਼ਤਵਤ੍ਸਰੇਸ਼਼ੁ ਗਤੇਸ਼਼ੁ ਸ੍ਥਾਿਪਤਾ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾ ਤੰ ਿਨਯਮੰ ਿਨਰਰ੍ਥਕੀਕʼਤਯ੍ ਤਦੀਯਪਰ੍ਿਤਜ੍ਞਾ
ਲੋਪ੍ਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ|

ⅩⅧ ਯਸ੍ਮਾਤ੍ ਸਮ੍ਪਦਿਧਕਾਰੋ ਯਿਦ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਯਾ ਭਵਿਤ ਤਿਰ ਪਰ੍ਿਤਜ੍ਞਯਾ ਨ ਭਵਿਤ ਿਕਨ੍ਤੀਸ਼ਵ੍ਰਃ
ਪਰ੍ਿਤਜ੍ਞਯਾ ਤਦਿਧਕਾਿਰਤਮ੍ ਇਬਰ੍ਾਹੀਮੇ (ਅ)ਦਦਾਤ੍|

ⅩⅨ ਤਿਰ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾ ਿਕਮ੍ਭੂਤਾ? ਪਰ੍ਿਤਜ੍ਞਾ ਯਸ੍ਮੈ ਪਰ੍ਿਤਸ਼ਤਾ ਤਸਯ੍ ਸਨ੍ਤਾਨਸਯ੍ਾਗਮਨੰ ਯਾਵਦ੍
ਵਯ੍ਿਭਚਾਰਿਨਵਾਰਣਾਰ੍ਥੰ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਿਪ ਦੱਤਾ, ਸਾ ਚ ਦੂਤੈਰਾਜ੍ਞਾਿਪਤਾ ਮਧਯ੍ਸ੍ਥਸਯ੍ ਕਰੇ ਸਮਰ੍ਿਪਤਾ ਚ|

ⅩⅩ ਨੈਕਸਯ੍ ਮਧਯ੍ਸ੍ਥੋ ਿਵਦਯ੍ਤੇ ਿਕਨ੍ਤੀਸ਼ਵ੍ਰ ਏਕ ਏਵ|
ⅩⅪ ਤਿਰ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾ ਿਕਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਪਰ੍ਿਤਜ੍ਞਾਨਾਂ ਿਵਰੁੱਧਾ? ਤੰਨ ਭਵਤੁ| ਯਸ੍ਮਾਦ੍ ਯਿਦ ਸਾ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾ

ਜੀਵਨਦਾਨੇਸਮਰ੍ਥਾਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਤ੍ ਤਿਰ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਯੈਵ ਪੁਣਯ੍ਲਾਭੋ(ਅ)ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਤ੍|
ⅩⅫ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇ ਯੋ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਸ੍ਤਤ੍ਸਮ੍ਬਨ੍ਿਧਯਾਃ ਪਰ੍ਿਤਜ੍ਞਾਯਾਃ ਫਲੰ ਯਦ੍ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਿਸਲੋਕੇਭਯ੍ੋ ਦੀਯਤੇ

ਤਦਰ੍ਥੰ ਸ਼ਾਸ੍ਤਦਾਤਾ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਪਾਪਾਧੀਨਾਨ੍ ਗਣਯਿਤ|
ⅩⅩⅢ ਅਤਏਵ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਸਯ੍ਾਨਾਗਤਸਮਯੇ ਵਯੰ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਧੀਨਾਃ ਸਨ੍ਤੋ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਸਯ੍ੋਦਯੰ ਯਾਵਦ੍ ਰੁੱਧਾ

ਇਵਾਰਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਾਮਹੇ|
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ⅩⅩⅣ ਇੱਥੰ ਵਯੰ ਯਦ੍ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੇਨ ਸਪੁਣਯ੍ੀਭਵਾਮਸ੍ਤਦਰ੍ਥੰ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਸਮੀਪਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਨ੍ ਨੇਤੁੰ
ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਗਰ੍ਥੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਿਵਨੇਤਾ ਬਭੂਵ|

ⅩⅩⅤ ਿਕਨ੍ਤਧੁਨਾਗਤੇ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੇ ਵਯੰ ਤਸਯ੍ ਿਵਨੇਤੁਰਨਧੀਨਾ ਅਭਵਾਮ|
ⅩⅩⅥ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇ ਯੀਸ਼ੌ ਿਵਸ਼ਵ੍ਸਨਾਤ੍ ਸਰ੍ੱਵੇ ਯੂਯਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸਨ੍ਤਾਨਾ ਜਾਤਾਃ|
ⅩⅩⅦ ਯੂਯੰ ਯਾਵਨ੍ਤੋ ਲੋਕਾਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇ ਮੱਿਜਤਾ ਅਭਵਤ ਸਰ੍ੱਵੇ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੰ ਪਿਰਿਹਤਵਨ੍ਤਃ|
ⅩⅩⅧ ਅਤੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਨ੍ਮਧਯ੍ੇ ਿਯਹੂਿਦਯੂਨਾਿਨਨ ਰ੍ਦਾਸਸਵ੍ਤਨ੍ਤਯੋ ਰਯ੍ੋਸ਼਼ਾਪੁਰੁਸ਼਼ਯੋਸ਼੍ਚ ਕੋ(ਅ)ਿਪ ਿਵਸ਼ੇਸ਼਼ੋ

ਨਾਸ੍ਿਤ; ਸਰ੍ੱਵੇ ਯੂਯੰ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇ ਯੀਸ਼ਾਵੇਕ ਏਵ|
ⅩⅩⅨ ਿਕਞ੍ਚ ਯੂਯੰ ਯਿਦ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਭਵਥ ਤਿਰ ਸੁਤਰਾਮ੍ ਇਬਰ੍ਾਹੀਮਃ ਸਨ੍ਤਾਨਾਃ ਪਰ੍ਿਤਜ੍ਞਯਾ

ਸਮ੍ਪਦਿਧਕਾਿਰਣਸ਼੍ਚਾਧਵ੍ੇ|

Ⅳ
Ⅰ ਅਹੰ ਵਦਾਿਮ ਸਮ੍ਪਦਿਧਕਾਰੀ ਯਾਵਦ੍ ਬਾਲਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਤਾਵਤ੍ ਸਰ੍ੱਵਸਵ੍ਸਯ੍ਾਿਧਪਿਤਃ ਸੰਨਿਪ ਸ ਦਾਸਾਤ੍

ਕੇਨਾਿਪ ਿਵਸ਼਼ਯੇਣ ਨ ਿਵਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਤੇ
Ⅱ ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਪਤਾ ਿਨਰੂਿਪਤੰ ਸਮਯੰ ਯਾਵਤ੍ ਪਾਲਕਾਨਾਂ ਧਨਾਧਯ੍ਕ੍ਸ਼਼ਾਣਾਞ੍ਚ ਿਨਘ੍ਨਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ|
Ⅲ ਤਦਦ੍ ਵਯਮਿਪ ਬਾਲਯ੍ਕਾਲੇ ਦਾਸਾ ਇਵ ਸੰਸਾਰਸਯ੍ਾਕ੍ਸ਼਼ਰਮਾਲਾਯਾ ਅਧੀਨਾ ਆਸ੍ਮਹੇ|
Ⅳ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਸਮਯੇ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਤਾਂ ਗਤਵਿਤ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਧੀਨਾਨਾਂ ਮੋਚਨਾਰ੍ਥਮ੍
Ⅴ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪੁਤਤਪਰ੍ਾਪ੍ਤਯ੍ਰ੍ਥਞ੍ਚੇਸ਼ਵ੍ਰਃ ਸ੍ਿਤਯਾ ਜਾਤੰ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਯਾ ਅਿਧਨੀਭੂਤਞ੍ਚ ਸਵ੍ਪੁਤੰ ਪਰ੍ੇਿਸ਼਼ਤਵਾਨ੍|
Ⅵ ਯੂਯੰ ਸਨ੍ਤਾਨਾ ਅਭਵਤ ਤਤ੍ਕਾਰਣਾਦ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਃ ਸਵ੍ਪੁਤਸਯ੍ਾਤ੍ਮਾਨਾਂ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਅਨ੍ਤਃਕਰਣਾਿਨ

ਪਰ੍ਿਹਤਵਾਨ੍ ਸ ਚਾਤ੍ਮਾ ਿਪਤਃ ਿਪਤਿਰਤਯ੍ਾਹਾਨੰ ਕਾਰਯਿਤ|
Ⅶ ਅਤ ਇਦਾਨੀਂ ਯੂਯੰ ਨ ਦਾਸਾਃ ਿਕਨ੍ਤੁਃ ਸਨ੍ਤਾਨਾ ਏਵ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸਨ੍ਤਾਨਤਾੱਚ

ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨੇਸ਼ਵ੍ਰੀਯਸਮ੍ਪਦਿਧਕਾਿਰਣੋ(ਅ)ਪਯ੍ਾਧਵ੍ੇ|
Ⅷ ਅਪਰਞ੍ਚ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਯੂਯਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੰ ਨ ਜ੍ਞਾਤਾ ਯੇ ਸਵ੍ਭਾਵਤੋ(ਅ)ਨੀਸ਼ਵ੍ਰਾਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਦਾਸਤੇ(ਅ)ਿਤਸ਼਼੍ਠਤ|
Ⅸਇਦਾਨੀਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੰ ਜ੍ਞਾਤਾ ਯਿਦ ਵੇਸ਼ਵ੍ਰੇਣ ਜ੍ਞਾਤਾ ਯੂਯੰ ਕਥੰ ਪੁਨਸ੍ਤਾਿਨ ਿਵਫਲਾਿਨ ਤੁੱਛਾਿਨ ਚਾਕ੍ਸ਼਼ਰਾਿਣ

ਪਰ੍ਿਤ ਪਰਾਵਰ੍ੱਿਤਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨੁਥ? ਯੂਯੰ ਿਕੰ ਪੁਨਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਦਾਸਾ ਭਿਵਤੁਿਮੱਛਥ?
Ⅹ ਯੂਯੰ ਿਦਵਸਾਨ੍ ਮਾਸਾਨ੍ ਿਤਥੀਨ੍ ਸੰਵਤ੍ਸਰਾਸ਼ਂ੍ਚ ਸੰਮਨਯ੍ਧਵ੍ੇ|
Ⅺ ਯੁਸ਼਼੍ਮਦਰ੍ਥੰ ਮਯਾ ਯਃ ਪਿਰਸ਼ਰ੍ਮੋ(ਅ)ਕਾਿਰ ਸ ਿਵਫਲੋ ਜਾਤ ਇਿਤ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਧਯ੍ਹੰ ਿਬਭੇਿਮ|
Ⅻ ਹੇ ਭਾਤਰਃ, ਅਹੰ ਯਾਦʼਸ਼ੋ(ਅ)ਸ੍ਿਮ ਯੂਯਮਿਪ ਤਾਦʼਸ਼ਾ ਭਵਤੇਿਤ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯੇ ਯਤੋ(ਅ)ਹਮਿਪ

ਯੁਸ਼਼੍ਮੱਤੁਲਯ੍ੋ(ਅ)ਭਵੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਮਮ ਿਕਮਿਪ ਨਾਪਰਾੱਧ|ੰ
ⅩⅢ ਪੂਰ੍ੱਵਮਹੰ ਕਲੇਵਰਸਯ੍ ਦੌਰ੍ੱਬਲਯ੍ੇਨ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਸੁਸੰਵਾਦਮ੍ ਅਜ੍ਞਾਪਯਿਮਿਤ ਯੂਯੰ ਜਾਨੀਥ|
ⅩⅣ ਤਦਾਨੀਂ ਮਮ ਪਰੀਕ੍ਸ਼਼ਕੰ ਸ਼ਾਰੀਰਕ੍ਲੇਸ਼ੰ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਯੂਯੰ ਮਾਮ੍ ਅਵਜ੍ਞਾਯ ਰੁʼਤੀਿਯਤਵਨ੍ਤਸ੍ਤੰਨਿਹ

ਿਕਨ੍ਤੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਦੂਤਿਮਵ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟ ਯੀਸ਼ੁਿਮਵ ਵਾ ਮਾਂ ਗʼਹੀਤਵਨ੍ਤਃ|
ⅩⅤਅਤਸ੍ਤਦਾਨੀਂ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਯਾ ਧਨਯ੍ਤਾਭਵਤ੍ ਸਾ ◌ੱਕ ਗਤਾ? ਤਦਾਨੀਂ ਯੂਯੰ ਯਿਦ ਸਵ੍ੇਸ਼਼ਾਂ ਨਯਨਾਨਯ੍ੁਤ੍ਪਾਟਯ੍

ਮਹਯ੍ੰ ਦਾਤੁਮ੍ ਅਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਤ ਤਿਰ ਤਦਪਯ੍ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਤੇਿਤ ਪਰ੍ਮਾਣਮ੍ ਅਹੰ ਦਦਾਿਮ|
ⅩⅥ ਸਾਮ੍ਪਰ੍ਤਮਹੰ ਸਤਯ੍ਵਾਿਦਤਾਤ੍ ਿਕੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਿਰਪੁ ਰ੍ਜਾਤੋ(ਅ)ਸ੍ਿਮ?
ⅩⅦ ਤੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਤ੍ਕʼਤੇ ਸ੍ਪਰ੍ੱਧਨ੍ਤੇ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸਾ ਸ੍ਪਰ੍ੱਧਾ ਕੁਤ੍ਿਸਤਾ ਯਤੋ ਯੂਯੰ ਤਾਨਿਧ ਯਤ੍ ਸ੍ਪਰ੍ੱਧਧਵ੍ੰ ਤਦਰ੍ਥੰ

ਤੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪʼਥਕ੍ ਕਰ੍ੱਤੁਮ੍ ਇੱਛਨ੍ਿਤ|
ⅩⅧ ਕੇਵਲੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਤ੍ਸਮੀਪੇ ਮਮੋਪਸ੍ਿਥਿਤਸਮਯੇ ਤੰਨਿਹ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਸਰ੍ੱਵਦੈਵ ਭਦਮਿਧ ਸ੍ਪਰ੍ੱਧਨੰ ਭਦ|ੰ
ⅩⅨ ਹੇ ਮਮ ਬਾਲਕਾਃ, ਯੁਸ਼਼੍ਮਦਨ੍ਤ ਰਯ੍ਾਵਤ੍ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੋ ਮੂਰ੍ਿਤਮਾਨ੍ ਨ ਭਵਿਤ ਤਾਵਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਤ੍ਕਾਰਣਾਤ੍ ਪੁਨਃ

ਪਰ੍ਸਵਵੇਦਨੇਵ ਮਮ ਵੇਦਨਾ ਜਾਯਤੇ|
ⅩⅩ ਅਹਿਮਦਾਨੀਂ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸੰਿਨਿਧੰ ਗਤਾ ਸਵ੍ਰਾਨ੍ਤਰੇਣ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਸਮ੍ਭਾਿਸ਼਼ਤੁੰ ਕਾਮਯੇ ਯਤੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਿਧ

ਵਯ੍ਾਕੁਲੋ(ਅ)ਸ੍ਿਮ|
ⅩⅪ ਹੇ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਧੀਨਤਾਕਾਙ੍ਕ੍ਿਸ਼਼ਣਃ ਯੂਯੰ ਿਕੰ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਯਾ ਵਚਨੰ ਨ ਗʼਹ੍ਲੀਥ?
ⅩⅫਤਨ੍ਮਾਂ ਵਦਤ| ਿਲਿਖਤਮਾਸ੍ਤ,ੇ ਇਬਰ੍ਾਹੀਮੋ ਦੌ ਪੁਤਾਵਾਸਾਤੇ ਤਯੋਰੇਕੋ ਦਾਸਯ੍ਾਂ ਿਦਤੀਯਸ਼੍ਚ ਪਤ੍ਨਯ੍ਾਂ ਜਾਤਃ|
ⅩⅩⅢ ਤਯੋ ਰਯ੍ੋ ਦਾਸਯ੍ਾਂ ਜਾਤਃ ਸ ਸ਼ਾਰੀਿਰਕਿਨਯਮੇਨ ਜਜ੍ਞੇ ਯਸ਼੍ਚ ਪਤ੍ਨਯ੍ਾਂ ਜਾਤਃ ਸ ਪਰ੍ਿਤਜ੍ਞਯਾ ਜਜ੍ਞੇ|
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ⅩⅩⅣ ਇਦਮਾਖਯ੍ਾਨੰ ਦʼਸ਼਼੍ਟਨ੍ਤਸਵ੍ਰੂਪੰ| ਤੇ ਦੇ ਯੋਿਸ਼਼ਤਾਵੀਸ਼ਵ੍ਰੀਯਸਨ੍ਧੀ ਤਯੋਰੇਕਾ ਸੀਨਯਪਰ੍ੱਵਤਾਦ੍ ਉਤ੍ਪੰਨਾ
ਦਾਸਜਨਿਯਤੀ ਚ ਸਾ ਤੁ ਹਾਿਜਰਾ|

ⅩⅩⅤ ਯਸ੍ਮਾਦ੍ ਹਾਿਜਰਾਸ਼ਬ੍ਦੇਨਾਰਵਦੇਸ਼ਸ੍ਥਸੀਨਯਪਰ੍ੱਵਤੋ ਬੋਧਯ੍ਤੇ, ਸਾ ਚ ਵਰ੍ੱਤਮਾਨਾਯਾ
ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ਪੁਰ੍ੱਯਾਃ ਸਦʼਸ਼ੀ| ਯਤਃ ਸਵ੍ਬਾਲੈਃ ਸਿਹਤਾ ਸਾ ਦਾਸਤ ਆਸ੍ਤੇ|

ⅩⅩⅥ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸਵ੍ਰ੍ਗੀਯਾ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ਪੁਰੀ ਪਤ੍ਨੀ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਮਾਤਾ ਚਾਸ੍ਤ|ੇ
ⅩⅩⅦ ਯਾਦʼਸ਼ੰ ਿਲਿਖਤਮ੍ ਆਸ੍ਤੇ, "ਵਨ੍ਧਯ੍ੇ ਸਨ੍ਤਾਨਹੀਨੇ ਤੰ ਸਵ੍ਰੰ ਜਯਜਯੰ ਕੁਰ|ੁ ਅਪਰ੍ਸੂਤੇ ਤਯੋੱਲਾਸੋ

ਜਯਾਸ਼ਬ੍ਦਸ਼੍ਚ ਗੀਯਤਾ|ਂ ਯਤ ਏਵ ਸਨਾਥਾਯਾ ਯੋਿਸ਼਼ਤਃ ਸਨ੍ਤਤੇ ਰ੍ਗਣਾਤ੍| ਅਨਾਥਾ ਯਾ ਭਵੇਂਨਾਰੀ ਤਦਪਤਯ੍ਾਿਨ
ਭੂਿਰਸ਼ਃ|| "

ⅩⅩⅧ ਹੇ ਭਾਤʼਗਣ, ਇਮਹ੍ਾਕ੍ ਇਵ ਵਯੰ ਪਰ੍ਿਤਜ੍ਞਯਾ ਜਾਤਾਃ ਸਨ੍ਤਾਨਾਃ|
ⅩⅩⅨ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਦਾਨੀਂ ਸ਼ਾਰੀਿਰਕਿਨਯਮੇਨ ਜਾਤਃ ਪੁਤੋ ਯਦਦ੍ ਆਤ੍ਿਮਕਿਨਯਮੇਨ ਜਾਤੰ ਪੁਤਮ੍ ਉਪਾਦਵਤ੍

ਤਥਾਧੁਨਾਿਪ|
ⅩⅩⅩ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ਼ਾਸ੍ਤੇ ਿਕੰ ਿਲਿਖਤੰ? "ਤਮ੍ ਇਮਾਂ ਦਾਸੀਂ ਤਸਯ੍ਾਃ ਪੁਤਞ੍ਚਾਪਸਾਰਯ ਯਤ ਏਸ਼਼ ਦਾਸੀਪੁਤਃ

ਪਤ੍ਨੀਪੁਤੇਣ ਸਮੰ ਨੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ ਭਿਵੱਯਤੀਿਤ| "
ⅩⅩⅪ ਅਤਏਵ ਹੇ ਭਾਤਰਃ, ਵਯੰ ਦਾਸਯ੍ਾਃ ਸਨ੍ਤਾਨਾ ਨ ਭੂਤਾ ਪਾਤ੍ਨਯ੍ਾਃ ਸਨ੍ਤਾਨਾ ਭਵਾਮਃ|

Ⅴ
Ⅰ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੋ(ਅ)ਸ੍ਮਭਯ੍ੰ ਯਤ੍ ਸਵ੍ਾਤਨ੍ਤਯ੍ੰ ਦੱਤਵਾਨ੍ ਯੂਯੰ ਤਤ ਸ੍ਿਥਰਾਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਤ ਦਾਸਤਯੁਗੇਨ ਪੁਨ ਰ੍ਨ

ਿਨਬਧਯ੍ਧਵ੍|ੰ
Ⅱ ਪਸ਼ਯ੍ਤਾਹੰ ਪੌਲੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਵਦਾਿਮ ਯਿਦ ਿਛੰਨਤਚੋ ਭਵਥ ਤਿਰ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਿਕਮਿਪ ਨਪਕਾਿਰਸ਼਼ਯ੍ਧਵ੍ੇ|
Ⅲਅਪਰੰ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਿਛੰਨਤਗ੍ ਭਵਿਤ ਸ ਕʼਤ੍ਸ੍ਨਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਯਾਃ ਪਾਲਨਮ੍ਈਸ਼ਵ੍ਰਾਯ ਧਾਰਯਤੀਿਤ ਪਰ੍ਮਾਣੰ

ਦਦਾਿਮ|
Ⅳਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਯਾਵਨ੍ਤੋ ਲੋਕਾ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਯਾ ਸਪੁਣਯ੍ੀਭਿਵਤੁੰ ਚੇਸ਼਼੍ਟਨ੍ਤੇ ਤੇ ਸਰ੍ੱਵੇ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਾਦ੍ ਭਸ਼਼੍ਟਾ ਅਨੁਗਰ੍ਹਾਤ੍

ਪਿਤਤਾਸ਼੍ਚ|
Ⅴ ਯਤੋ ਵਯਮ੍ ਆਤ੍ਮਨਾ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਾਤ੍ ਪੁਣਯ੍ਲਾਭਾਸ਼ਾਿਸੱਧੰ ਪਰ੍ਤੀਕ੍ਸ਼਼ਾਮਹ|ੇ
Ⅵ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇ ਯੀਸ਼ੌ ਤਕ੍ਛੇਦਾਤਕ੍ਛੇਦਯੋਃ ਿਕਮਿਪ ਗੁਣੰ ਨਾਸ੍ਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪਰ੍ੇਮ੍ਨਾ ਸਫਲੋ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸ ਏਵ ਗੁਣਯੁਕ੍ਤਃ|
Ⅶ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਯੂਯੰ ਸੁਨ੍ਦਰਮ੍ ਅਧਾਵਤ ਿਕਨ੍ਿਤਦਾਨੀਂ ਕੇਨ ਬਾਧਾਂ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ ਸਤਯ੍ਤਾਂ ਨ ਗʼਹ੍ਲੀਥ?
Ⅷ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸਾ ਮਿਤ ਰਯ੍ੁਸ਼਼੍ਮਦਾਹਾਨਕਾਿਰਣ ਈਸ਼ਵ੍ਰਾਨੰ ਜਾਤਾ|
Ⅸ ਿਵਕਾਰਃ ਕʼਤ੍ਸ੍ਨਸ਼ਕ੍ਤੂਨਾਂ ਸਵ੍ਲ੍ਪਿਕਣੇਨ ਜਸਯਤ|ੇ
Ⅹਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਮਿਤ ਿਰਕਾਰੰ ਨ ਗਿਮਸ਼਼ਯ੍ਤੀਤਯ੍ਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਿਧ ਪਰ੍ਭੁਨਾਸ਼ੰਸੇ; ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਿਵਚਾਰਲਯਿਤ

ਸ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਭਵੇਤ੍ ਸਮੁਿਚਤੰ ਦਣ੍ਡੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਸਯ੍ਿਤ|
Ⅺ ਪਰਨ੍ਤੁ ਹੇ ਭਾਤਰਃ, ਯਦਯ੍ਹਮ੍ ਇਦਾਨੀਮ੍ ਅਿਪ ਤਕ੍ਛੇਦੰ ਪਰ੍ਚਾਰਯੇਯੰ ਤਿਰ ਕੁਤ ਉਪਦਵੰ ਭੁਞ੍ਿਜਯ?

ਤਤ੍ਕʼਤੇ ਕਸ਼ੰ ਿਨਰ੍ੱਬਾਧਮ੍ ਅਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਤ੍|
Ⅻ ਯੇ ਜਨਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਚਾਞ੍ਚਲਯ੍ੰ ਜਨਯਨ੍ਿਤ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਛੇਦਨਮੇਵ ਮਯਾਿਭਲਸ਼਼ਯ੍ਤੇ|
ⅩⅢਹੇ ਭਾਤਰਃ, ਯੂਯੰ ਸਵ੍ਾਤਨ੍ਤਯ੍ਾਰ੍ਥਮ੍ਆਹੂਤਾਆਧਵ੍ੇ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਤ੍ਸਵ੍ਾਤਨ੍ਤਯ੍ਦਾਰੇਣ ਸ਼ਾਰੀਿਰਕਭਾਵੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍

ਨ ਪਰ੍ਿਵਸ਼ਤੁ| ਯੂਯੰ ਪਰ੍ੇਮ੍ਨਾ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਪਿਰਚਰ੍ੱਯਾਂ ਕੁਰੁਧਵ੍ੰ|
ⅩⅣਯਸ੍ਮਾਤ੍ ਤੰ ਸਮੀਪਵਾਿਸਿਨ ਸਵ੍ਵਤ੍ ਪਰ੍ੇਮ ਕੁਰ੍ੱਯਾ ਇਤਯ੍ੇਕਾਜ੍ਞਾ ਕʼਤ੍ਸ੍ਨਾਯਾ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਯਾਃ ਸਾਰਸੰਗਰ੍ਹਃ|
ⅩⅤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੂਯੰ ਯਿਦ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਦੰਦਸ਼ਯ੍ਧਵ੍ੇ (ਅ)ਸ਼ਾਸ਼ਯ੍ਧਵ੍ੇ ਚ ਤਿਰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਏਕੋ(ਅ)ਨਯ੍ੇਨ ਯੰਨ ਗਰ੍ਸਯ੍ਤੇ

ਤਤ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਸਾਵਧਾਨੈ ਰ੍ਭਿਵਤਵਯ੍ੰ|
ⅩⅥ ਅਹੰ ਬਰ੍ਵੀਿਮ ਯੂਯਮ੍ ਆਤ੍ਿਮਕਾਚਾਰੰ ਕੁਰੁਤ ਸ਼ਾਰੀਿਰਕਾਿਭਲਾਸ਼਼ੰ ਮਾ ਪੂਰਯਤ|
ⅩⅦ ਯਤਃ ਸ਼ਾਰੀਿਰਕਾਿਭਲਾਸ਼਼ ਆਤ੍ਮਨ ਿਵਪਰੀਤਃ, ਆਤ੍ਿਮਕਾਿਭਲਾਸ਼਼ਸ਼੍ਚ ਸ਼ਰੀਰਸਯ੍ ਿਵਪਰੀਤਃ,

ਅਨਯੋਰੁਭਯੋਃ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਿਵਰੋਧੋ ਿਵਦਯ੍ਤੇ ਤੇਨ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ ਰਯ੍ਦ੍ ਅਿਭਲਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਤੰਨ ਕਰ੍ੱਤਵਯ੍ੰ|
ⅩⅧ ਯੂਯੰ ਯਦਯ੍ਾਤ੍ਮਨਾ ਿਵਨੀਯਧਵ੍ੇ ਤਿਰ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਯਾ ਅਧੀਨਾ ਨ ਭਵਥ|
ⅩⅨ ਅਪਰੰ ਪਰਦਾਰਗਮਨੰ ਵੇਸ਼ਯ੍ਾਗਮਨਮ੍ ਅਸ਼ੁਿਚਤਾ ਕਾਮੁਕਤਾ ਪਰ੍ਿਤਮਾਪੂਜਨਮ੍
ⅩⅩ ਇਨ੍ਦਜਾਲੰ ਸ਼ਤਤੰ ਿਵਵਾਦ(ੋਅ)ਨ੍ਤਰ੍ਜਵ੍ਲਨੰ ੋਧਃ ਕਲਹੋ(ਅ)ਨੈਕਯ੍ੰ
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ⅩⅪ ਪਾਰ੍ਥਕਯ੍ਮ੍ ਈਰ੍ਸ਼਼ਯ੍ਾ ਵਧੋ ਮੱਤਤੰ ਲਮ੍ਪਟਤਿਮਤਯ੍ਾਦੀਿਨ ਸ੍ਪਸ਼਼੍ਟਤੇਨ ਸ਼ਾਰੀਿਰਕਭਾਵਸਯ੍ ਕਰ੍ੰਮਾਿਣ
ਸਨ੍ਿਤ| ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਯਦਤ੍ ਮਯਾ ਕਿਥਤੰ ਤਦਤ੍ ਪੁਨਰਿਪ ਕਥਯ੍ਤੇ ਯੇ ਜਨਾ ਏਤਾਦʼਸ਼ਾਿਨ ਕਰ੍ੰਮਾਣਯ੍ਾਚਰਨ੍ਿਤ
ਤੈਰੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਰਾਜਯ੍ੇ(ਅ)ਿਧਕਾਰਃ ਕਦਾਚ ਨ ਲਪ੍ਸਯ੍ਤ|ੇ

ⅩⅫ ਿਕਞ੍ਚ ਪਰ੍ੇਮਾਨਨ੍ਦਃ ਸ਼ਾਨ੍ਿਤਸ਼੍ਿਚਰਸਿਹਸ਼਼੍ਣੁਤਾ ਿਹਤੈਿਸ਼਼ਤਾ ਭਦਤੰ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਯ੍ਤਾ ਿਤਿਤਕ੍ਸ਼਼ਾ
ⅩⅩⅢ ਪਿਰਿਮਤਭੋਿਜਤਿਮਤਯ੍ਾਦੀਨਯ੍ਾਤ੍ਮਨਃ ਫਲਾਿਨ ਸਨ੍ਿਤ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਿਵਰੁੱਧਾ ਕਾਿਪ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾ ਨਿਹ|
ⅩⅩⅣ ਯੇ ਤੁ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਲੋਕਾਸ੍ਤੇ ਿਰਪੁਿਭਰਿਭਲਾਸ਼਼ੈਸ਼੍ਚ ਸਿਹਤੰ ਸ਼ਾਰੀਿਰਕਭਾਵੰ ਕਸ਼ੇ ਿਨਹਤਵਨ੍ਤਃ|
ⅩⅩⅤ ਯਿਦ ਵਯਮ੍ ਆਤ੍ਮਨਾ ਜੀਵਾਮਸ੍ਤਰਯ੍ਾਤ੍ਿਮਕਾਚਾਰੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਿਭਃ ਕਰ੍ੱਤਵਯ੍ਃ,
ⅩⅩⅥ ਦਰ੍ਪਃ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਿਨਰ੍ਭਰ੍ਤ੍ਸਨੰ ਦੇਸ਼਼ਸ਼੍ਚਾਸ੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਨ ਕਰ੍ੱਤਵਯ੍ਾਿਨ|

Ⅵ
Ⅰ ਹੇ ਭਾਤਰਃ, ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਯਿਦ ਕਸ੍ਿਮੰਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਪਾਪੇ ਪਤਿਤ ਤਰਯ੍ਾਤ੍ਿਮਕਭਾਵਯੁਕ੍ਤੈ

ਰਯ੍ੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਸ੍ਿਤਿਤਕ੍ਸ਼਼ਾਭਾਵੰ ਿਵਧਾਯ ਸ ਪੁਨਰੁੱਥਾਪਯ੍ਤਾਂ ਯੂਯਮਿਪ ਯਥਾ ਤਾਦʼਕ੍ਪਰੀਕ੍ਸ਼਼ਾਯਾਂ ਨ ਪਤਥ
ਤਥਾ ਸਾਵਧਾਨਾ ਭਵਤ|

Ⅱ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਏਕੈਕੋ ਜਨਃ ਪਰਸਯ੍ ਭਾਰੰ ਵਹਤਨੇਨ ਪਰ੍ਕਾਰੇਣ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਿਵਿਧੰ ਪਾਲਯਤ|
Ⅲ ਯਿਦ ਕਸ਼੍ਚਨ ਕ੍ਸ਼਼ੁਦਃ ਸਨ੍ ਸਵ੍ੰ ਮਹਾਨ੍ਤੰ ਮਨਯ੍ਤੇ ਤਿਰ ਤਸਯ੍ਾਤ੍ਮਵਞ੍ਚਨਾ ਜਾਯਤੇ|
Ⅳ ਅਤ ਏਕੈਕੇਨ ਜਨੇਨ ਸਵ੍ਕੀਯਕਰ੍ੰਮਣਃ ਪਰੀਕ੍ਸ਼਼ਾ ਿ ਯਤਾਂ ਤੇਨ ਪਰੰ ਨਾਲੋਕਯ੍ ਕੇਵਲਮ੍ ਆਤ੍ਮਾਲੋਕਨਾਤ੍

ਤਸਯ੍ ਸ਼੍ਲਘਾ ਸਮ੍ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
Ⅴ ਯਤ ਏਕੈਕੋ◌े ਜਨਃ ਸਵ੍ਕੀਯੰ ਭਾਰੰ ਵਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
Ⅵ ਯੋ ਜਨ ਧਰ੍ੰਮੋਪਦੇਸ਼ੰ ਲਭਤੇ ਸ ਉਪਦੇਸ਼਼੍ਟਾਰੰ ਸਵ੍ੀਯਸਰ੍ੱਵਸਮ੍ਪੱਤੇ ਰ੍ਭਾਿਗਨੰ ਕਰੋਤੁ|
Ⅶ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਭਾਨ੍ਿਤ ਰ੍ਨ ਭਵਤੁ, ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ ਨਪਹਿਸਤਵਯ੍ਃ, ਯੇਨ ਯਦ੍ ਬੀਜਮ੍ ਉਪਯ੍ਤੇ ਤੇਨ ਤੱਜਾਤੰ ਸ਼ਸਯ੍ੰ

ਕਰ੍ੱਿਤਸ਼਼ਯ੍ਤੇ|
Ⅷ ਸਵ੍ਸ਼ਰੀਰਾਰ੍ਥੰ ਯੇਨ ਬੀਜਮ੍ ਉਪਯ੍ਤੇ ਤੇਨ ਸ਼ਰੀਰਾਦ੍ ਿਵਨਾਸ਼ਰੂਪੰ ਸ਼ਸਯ੍ੰ ਲਪ੍ਸਯ੍ਤੇ ਿਕਨ੍ਤਾਤ੍ਮਨਃ ਕʼਤੇ

ਯੇਨ ਬੀਜਮ੍ ਉਪਯ੍ਤੇ ਤੇਨਾਤ੍ਮਤੋ(ਅ)ਨਨ੍ਤਜੀਿਵਤਰੂਪੰ ਸ਼ਸਯ੍ੰ ਲਪ੍ਸਯ੍ਤ|ੇ
Ⅸਸਤ੍ਕਰ੍ੰਮਕਰਣੇ(ਅ)ਸ੍ਮਾਿਭਰਸ਼ਰ੍ਾਨ੍ਤੈ ਰ੍ਭਿਵਤਵਯ੍ੰ ਯਤ(ੋਅ)ਕ੍ਲਾਨ੍ਤੌਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਦ੍ਿਭਰਸ੍ਮਾਿਭਰੁਪਯੁਕ੍ਤਸਮਯੇ

ਤਤ੍ ਫਲਾਿਨ ਲਪ੍ਸਯ੍ਨ੍ਤੇ|
Ⅹ ਅਤੋ ਯਾਵਤ੍ ਸਮਯਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਤਾਵਤ੍ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਿਵਸ਼ੇਸ਼਼ਤੋ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਵੇਸ਼੍ਮਵਾਿਸਨਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ਸ੍ਮਾਿਭ

ਿਰਤਾਚਾਰਃ ਕਰ੍ੱਤਵਯ੍ਃ|
Ⅺ ਹੇ ਭਾਤਰਃ, ਅਹੰ ਸਵ੍ਹਸ੍ਤੇਨ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਿਕਯਦ੍ਵʼਹਤ੍ ਪਤੰ ਿਲਿਖਤਵਾਨ੍ ਤਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਦʼਸ਼ਯ੍ਤਾ|ਂ
Ⅻਯੇ ਸ਼ਾਰੀਿਰਕਿਵਸ਼਼ਯੇ ਸੁਦʼਸ਼ਯ੍ਾ ਭਿਵਤੁਿਮੱਛਨ੍ਿਤ ਤੇ ਯਤ੍ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਕਸ਼ਸਯ੍ ਕਾਰਣਾਦੁਪਦਵਸਯ੍ ਭਾਿਗਨ

ਨ ਭਵਨ੍ਿਤ ਕੇਵਲੰ ਤਦਰ੍ਥੰ ਤਕ੍ਛੇਦੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਵਰ੍ੱਤਯਨ੍ਿਤ|
ⅩⅢ ਤੇ ਤਕ੍ਛੇਦਗਰ੍ਾਿਹਣੋ(ਅ)ਿਪ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਂ ਨ ਪਾਲਯਨ੍ਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੁਸ਼਼੍ਮੱਛਰੀਰਾਤ੍ ਸ਼੍ਲਾਘਾਲਾਭਾਰ੍ਥੰ

ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਤਕ੍ਛੇਦਮ੍ ਇੱਛਨ੍ਿਤ|
ⅩⅣ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੇਨਾਹੰ ਸੰਸਾਰਾਯ ਹਤਃ ਸੰਸਾਰੋ(ਅ)ਿਪ ਮਹਯ੍ੰ ਹਤਸ੍ਤਦਸ੍ਮਤ੍ਪਰ੍ਭੋ ਰਯ੍ੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਕਸ਼ੰ

ਿਵਨਾਨਯ੍ਤ ਕੁਤਾਿਪ ਮਮ ਸ਼੍ਲਾਘਨੰ ਕਦਾਿਪ ਨ ਭਵਤੁ|
ⅩⅤ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇ ਯੀਸ਼ੌ ਤਕ੍ਛੇਦਾਤਕ੍ਛੇਦਯੋਃ ਿਕਮਿਪ ਗੁਣੰ ਨਾਸ੍ਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਨਵੀਨਾ ਸʼਸ਼਼੍ਿਟਰੇਵ ਗੁਣਯੁਕ੍ਤਾ|
ⅩⅥ ਅਪਰੰ ਯਾਵਨ੍ਤੋ ਲੋਕਾ ਏਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਮਾਰ੍ਗੇ ਚਰਨ੍ਿਤ ਤੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੀਯਸਯ੍ ਕʼਤ੍ਸ੍ਨਸਯ੍ੇਸਰ੍ਾਯੇਲਸ਼੍ਚ

ਸ਼ਾਨ੍ਿਤ ਰ੍ਦਯਾਲਾਭਸ਼੍ਚ ਭੂਯਾਤ੍|
ⅩⅦ ਇਤਃ ਪਰੰ ਕੋ(ਅ)ਿਪ ਮਾਂ ਨ ਕ੍ਿਲਸ਼੍ਨਾਤੁ ਯਸ੍ਮਾਦ੍ ਅਹੰ ਸਵ੍ਗਾਤੇ ਪਰ੍ਭੋ ਰਯ੍ੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਿਚਹ੍ਨਾਿਨ

ਧਾਰਯੇ|
ⅩⅧ ਹੇ ਭਾਤਰਃ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪਰ੍ਭੋ ਰਯ੍ੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਪਰ੍ਸਾਦੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਆਤ੍ਮਿਨ ਸ੍ਥੇਯਾਤ੍| ਤਥਾਸ੍ਤੁ|
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ਇਿਫਿਸ਼਼ਣਃ ਪਤੰ
Ⅰ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ੇੱਛਯਾ ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਪਰ੍ੇਿਰਤਃ ਪੌਲ ਇਿਫਸ਼਼ਨਗਰਸ੍ਥਾਨ੍ ਪਿਵਤਾਨ੍ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਯੀਸ਼ੌ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਿਸਨ

ਲੋਕਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਪਤੰ ਿਲਖਿਤ|
Ⅱ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਤਾਤਸਯ੍ੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਪਰ੍ਭੋ ਰਯ੍ੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਚਾਨੁਗਰ੍ਹਃ ਸ਼ਾਨ੍ਿਤਸ਼੍ਚ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਸੁ ਵਰ੍ੱਤਤਾ|ਂ
Ⅲ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪਰ੍ਭੋ ਰਯ੍ੀਸ਼ੋਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਤਾਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ ਧਨਯ੍ੋ ਭਵਤੁ; ਯਤਃ ਸ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨਾਸ੍ਮਭਯ੍ੰ ਸਰ੍ੱਵਮ੍

ਆਧਯ੍ਾਤ੍ਿਮਕੰ ਸਵ੍ਰ੍ਗੀਯਵਰੰ ਦੱਤਵਾਨ੍|
Ⅳ ਵਯੰ ਯਤ੍ ਤਸਯ੍ ਸਮਕ੍ਸ਼਼ੰ ਪਰ੍ੇਮ੍ਨਾ ਪਿਵਤਾ ਿਨਸ਼਼੍ਕਲਙ੍ਕਾਸ਼੍ਚ ਭਵਾਮਸ੍ਤਦਰ੍ਥੰ ਸ ਜਗਤਃ ਸʼਸ਼਼੍ਟੇ ਪੂਰ੍ੱਵੰ

ਤੇਨਾਸ੍ਮਾਨ੍ ਅਿਭਰੋਿਚਤਵਾਨ੍, ਿਨਜਾਿਭਲਿਸ਼਼ਤਾਨੁਰੋਧਾੱਚ
Ⅴ ਯੀਸ਼ੁਨਾ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਸਵ੍ਸਯ੍ ਿਨਿਮੱਤੰ ਪੁਤਤਪਦ(ੇਅ)ਸ੍ਮਾਨ੍ ਸਵ੍ਕੀਯਾਨੁਗਰ੍ਹਸਯ੍ ਮਹੱਤਸਯ੍ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਾਰ੍ਥੰ ਪੂਰ੍ੱਵੰ

ਿਨਯੁਕ੍ਤਵਾਨ੍|
Ⅵ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਅਨੁਗਰ੍ਹਾਤ੍ ਸ ਯੇਨ ਿਪਰ੍ਯਤਮੇਨ ਪੁਤੇਣਾਸ੍ਮਾਨ੍ ਅਨੁਗʼਹੀਤਵਾਨ੍,
Ⅶ ਵਯੰ ਤਸਯ੍ ਸ਼ੋਿਣਤੇਨ ਮੁਕ੍ਿਤਮ੍ ਅਰ੍ਥਤਃ ਪਾਪਕ੍ਸ਼਼ਮਾਂ ਲਬ੍ਧਵਨ੍ਤਃ|
Ⅷਤਸਯ੍ਯਈਦʼਸ਼ੋ(ਅ)ਨੁਗਰ੍ਹਿਨਿਧਸ੍ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸ(ੋਅ)ਸ੍ਮਭਯ੍ੰ ਸਰ੍ੱਵਿਵਧੰ ਜ੍ਞਾਨੰ ਬੁੱਿਧਞ੍ਚ ਬਾਹੁਲਯ੍ਰੂਪੇਣ

ਿਵਤਿਰਤਵਾਨ੍|
Ⅸ ਸਵ੍ਰ੍ਗਪʼਿਥਵਯ੍ੋ ਰਯ੍ਦਯ੍ਦ੍ ਿਵਦਯ੍ਤੇ ਤਤ੍ਸਰ੍ੱਵੰ ਸ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇ ਸੰਗਰ੍ਹੀਸ਼਼ਯ੍ਤੀਿਤ ਿਹਤੈਿਸ਼਼ਣਾ
Ⅹ ਤੇਨ ਕʼਤੋ ਯੋ ਮਨਰਥਃ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਤਾਂ ਗਤਵਤ੍ਸੁ ਸਮਯੇਸ਼਼ੁ ਸਾਧਿਯਤਵਯ੍ਸ੍ਤਮਿਧ ਸ ਸਵ੍ਕੀਯਾਿਭਲਾਸ਼਼ਸਯ੍

ਿਨਗੂਢੰ ਭਾਵਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਨ੍ ਜ੍ਞਾਿਪਤਵਾਨ੍|
Ⅺ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਿਸਨ ਯੇ ਵਯਮ੍ ਅਸ੍ਮੱਤੋ ਯਤ੍ ਤਸਯ੍ ਮਿਹਮ੍ਨਃ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਾ ਜਾਯਤ,ੇ
Ⅻ ਤਦਰ੍ਥੰ ਯਃ ਸਵ੍ਕੀਯੇੱਛਾਯਾਃ ਮਨ੍ਤਣਾਤਃ ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ ਸਾਧਯਿਤ ਤਸਯ੍ ਮਨਰਥਾਦ੍ ਵਯੰ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਪੂਰ੍ੱਵੰ

ਿਨਰੂਿਪਤਾਃ ਸਨ੍ਤ(ੋਅ)ਿਧਕਾਿਰਣੋ ਜਾਤਾਃ|
ⅩⅢ ਯੂਯਮਿਪ ਸਤਯ੍ੰ ਵਾਕਯ੍ਮ੍ ਅਰ੍ਥਤੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਤ੍ਪਿਰਤਾਣਸਯ੍ ਸੁਸੰਵਾਦੰ ਿਨਸ਼ਮਯ੍ ਤਸ੍ਿਮੰਨੇਵ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇ

ਿਵਸ਼ਵ੍ਿਸਤਵਨ੍ਤਃ ਪਰ੍ਿਤਜ੍ਞਾਤੇਨ ਪਿਵਤੇਣਾਤ੍ਮਨਾ ਮੁਦਯੇਵਾਙ੍ਿਕਤਾਸ਼੍ਚ|
ⅩⅣ ਯਤਸ੍ਤਸਯ੍ ਮਿਹਮ੍ਨਃ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਾਯ ਤੇਨ ੀਤਾਨਾਂ ਲੋਕਾਨਾਂ ਮੁਕ੍ਿਤ ਰਯ੍ਾਵੰਨ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਤਾਵਤ੍ ਸ

ਆਤ੍ਮਾਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਅਿਧਕਾਿਰਤਸਯ੍ ਸਤਯ੍ਙ੍ਕਾਰਸਯ੍ ਪਣਸਵ੍ਰੂਪੋ ਭਵਿਤ|
ⅩⅤ ਪਰ੍ਭੌ ਯੀਸ਼ੌ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਃ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ੁ ਪਿਵਤਲੋਕੇਸ਼਼ੁ ਪਰ੍ੇਮ ਚਾਸ੍ਤ ਇਿਤ ਵਾਰ੍ੱਤਾਂ ਸ਼ਤਾਹਮਿਪ
ⅩⅥਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਿਧ ਿਨਰਨ੍ਤਰਮ੍ਈਸ਼ਵ੍ਰੰ ਧਨਯ੍ੰ ਵਦਨ੍ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਾਸਮਯੇ ਚ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਸ੍ਮਰਨ੍ ਵਰਿਮਮੰ ਯਾਚਾਿਮ|
ⅩⅦ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪਰ੍ਭੋ ਰਯ੍ੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਤਾਤੋ ਯਃ ਪਰ੍ਭਾਵਾਕਰ ਈਸ਼ਵ੍ਰਃ ਸ ਸਵ੍ਕੀਯਤੱਤਜ੍ਞਾਨਾਯ ਯੁਸ਼਼੍ਮਭਯ੍ੰ

ਜ੍ਞਾਨਜਨਕਮ੍ ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਤਵਾਕਯ੍ਬੋਧਕਞ੍ਚਾਤ੍ਮਾਨੰ ਦੇਯਾਤ੍|
ⅩⅧ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਜ੍ਞਾਨਚਕ੍ਸ਼਼ੂੰਿਸ਼਼ ਚ ਦੀਪ੍ਿਤਯੁਕ੍ਤਾਿਨ ਕʼਤਾ ਤਸਯ੍ਾਹਾਨੰ ਕੀਦʼਸ਼ਯ੍ਾ ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਸ਼ਯਾ ਸਮ੍ਬਿਲਤੰ

ਪਿਵਤਲੋਕਾਨਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਤੇਨ ਦੱਤ(ੋਅ)ਿਧਕਾਰਃ ਕੀਦʼਸ਼ਃ ਪਰ੍ਭਾਵਿਨਿਧ ਿਰਸ਼ਵ੍ਾਿਸਸ਼਼ੁ ਚਾਸ੍ਮਾਸੁ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਮਾਨਸਯ੍
ⅩⅨ ਤਦੀਯਮਹਾਪਰਾ ਮਸਯ੍ ਮਹਤੰ ਕੀਦʼਗ੍ ਅਨੁਪਮੰ ਤਤ੍ ਸਰ੍ੱਵੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਜ੍ਞਾਪਯਤੁ|
ⅩⅩ ਯਤਃ ਸ ਯਸਯ੍ਾਃ ਸ਼ਕ੍ਤੇਃ ਪਰ੍ਬਲਤਾਂ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਯਨ੍ ਮʼਤਗਣਮਧਯ੍ਾਤ੍ ਤਮ੍ ਉੱਥਾਿਪਤਵਾਨ੍,
ⅩⅪ ਅਿਧਪਿਤਤਪਦੰ ਸ਼ਾਸਨਪਦੰ ਪਰਾ ਮੋ ਰਾਜਤਞ੍ਚੇਿਤਨਾਮਾਿਨ ਯਾਵਨ੍ਿਤ ਪਦਾਨੀਹ ਲੋਕੇ ਪਰਲੋਕੇ ਚ

ਿਵਦਯ੍ਨ੍ਤੇ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਊਰ੍ੱਧਵ੍ੇ ਸਵ੍ਰ੍ਗੇ ਿਨਜਦਕ੍ਿਸ਼਼ਣਪਾਰ੍ਸ਼ਵ੍ੇ ਤਮ੍ ਉਪਵੇਿਸ਼ਤਵਾਨ੍,
ⅩⅫ ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ ਤਸਯ੍ ਚਰਣਯੋਰਧੋ ਿਨਿਹਤਵਾਨ੍ ਯਾ ਸਿਮਿਤਸ੍ਤਸਯ੍ ਸ਼ਰੀਰੰ ਸਰ੍ੱਵਤ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਪੂਰਿਯਤੁਃ

ਪੂਰਕਞ੍ਚ ਭਵਿਤ ਤੰ ਤਸਯ੍ਾ ਮੂਰ੍ੱਧਾਨੰ ਕʼਤਾ
ⅩⅩⅢ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਉਪਰ੍ੱਯੁਪਿਰ ਿਨਯੁਕ੍ਤਵਾਸ਼ਂ੍ਚ ਸੈਵ ਸ਼ਕ੍ਿਤਰਸ੍ਮਾਸਵ੍ਿਪ ਤੇਨ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਯ੍ਤ|ੇ

Ⅱ
Ⅰ ਪੁਰਾ ਯੂਯਮ੍ ਅਪਰਾਧੈਃ ਪਾਪੈਸ਼੍ਚ ਮʼਤਾਃ ਸਨ੍ਤਸ੍ਤਾਨਯ੍ਾਚਰਨ੍ਤ ਇਹਲੋਕਸਯ੍

ਸੰਸਾਰਾਨੁਸਾਰੇਣਾਕਾਸ਼ਰਾਜਯ੍ਸਯ੍ਾਿਧਪਿਤਮ੍
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Ⅱ ਅਰ੍ਥਤਃ ਸਾਮ੍ਪਰ੍ਤਮ੍ ਆਜ੍ਞਾਲਙ੍ਿਘਵੰਸ਼ੇਸ਼਼ੁ ਕਰ੍ੰਮਕਾਿਰਣਮ੍ ਆਤ੍ਮਾਨਮ੍ ਅਨਵਜਤ|
Ⅲ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਸਰ੍ੱਵੇ ਵਯਮਿਪ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਸ਼ਰੀਰਸਯ੍ ਮਨਸ੍ਕਾਮਨਾਯਾਞ੍ਚੇਹਾਂ ਸਾਧਯਨ੍ਤਃ

ਸਵ੍ਸ਼ਰੀਰਸਯ੍ਾਿਭਲਾਸ਼਼ਾਨ੍ ਆਚਰਾਮ ਸਰ੍ੱਵੇ(ਅ)ਨਯ੍ ਇਵ ਚ ਸਵ੍ਭਾਵਤਃ ੋਧਭਜਨਾਨਯ੍ਭਵਾਮ|
Ⅳ ਿਕਨ੍ਤੁ ਕਰੁਣਾਿਨਿਧਰੀਸ਼ਵ੍ਰੋ ਯੇਨ ਮਹਾਪਰ੍ੇਮ੍ਨਾਸ੍ਮਾਨ੍ ਦਿਯਤਵਾਨ੍
Ⅴ ਤਸਯ੍ ਸਵ੍ਪਰ੍ੇਮ੍ਨ ਬਾਹੁਲਯ੍ਾਦ੍ ਅਪਰਾਧੈ ਰ੍ਮʼਤਾਨਪਯ੍ਸ੍ਮਾਨ੍ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਸਹ ਜੀਿਵਤਵਾਨ੍ ਯਤੋ(ਅ)ਨੁਗਰ੍ਹਾਦ੍

ਯੂਯੰ ਪਿਰਤਾਣੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਾਃ|
Ⅵ ਸ ਚ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਯੀਸ਼ੁਨਾਸ੍ਮਾਨ੍ ਤੇਨ ਸਾਰ੍ੱਧਮ੍ ਉੱਥਾਿਪਤਵਾਨ੍ ਸਵ੍ਰ੍ਗ ਉਪਵੇਿਸ਼ਤਵਾਸ਼ਂ੍ਚ|
Ⅶ ਇੱਥੰ ਸ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਯੀਸ਼ੁਨਾਸ੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਸਵ੍ਿਹਤੈਿਸ਼਼ਤਯਾ ਭਾਿਵਯੁਗੇਸ਼਼ੁ ਸਵ੍ਕੀਯਾਨੁਗਰ੍ਹਸਯ੍ਾਨੁਪਮੰ ਿਨਿਧੰ

ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਿਯਤੁਮ੍ ਇੱਛਿਤ|
Ⅷ ਯੂਯਮ੍ ਅਨੁਗਰ੍ਹਾਦ੍ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੇਨ ਪਿਰਤਾਣੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਾਃ, ਤੱਚ ਯੁਸ਼਼੍ਮਨ੍ਮੂਲਕੰ ਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ੈਵ ਦਾਨੰ,
Ⅸ ਤਤ੍ ਕਰ੍ੰਮਣਾਂ ਫਲਮ੍ ਅਿਪ ਨਿਹ, ਅਤਃ ਕੇਨਾਿਪ ਨ ਸ਼੍ਲਾਿਘਤਵਯ੍|ੰ
Ⅹ ਯਤੋ ਵਯੰ ਤਸਯ੍ ਕਾਰ੍ੱਯੰ ਪਰ੍ਾਗ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੇਣ ਿਨਰੂਿਪਤਾਿਭਃ ਸਤ੍ਿ ਯਾਿਭਃ ਕਾਲਯਾਪਨਾਯ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇ ਯੀਸ਼ੌ ਤੇਨ

ਮʼਸ਼਼੍ਟਾਸ਼੍ਚ|
Ⅺ ਪੁਰਾ ਜਨ੍ਮਨਾ ਿਭੰਨਜਾਤੀਯਾ ਹਸ੍ਤਕʼਤੰ ਤਕ੍ਛੇਦੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤੈ ਰ੍ਲੋਕੈਸ਼੍ਚਾੱਿਛੰਨਤਚ ਇਿਤਨਾਮ੍ਨਾ ਖਯ੍ਾਤਾ ਯੇ

ਯੂਯੰ ਤੈ ਰਯ੍ੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਿਰਦੰ ਸ੍ਮਰ੍ੱਤਵਯ੍ੰ
Ⅻ ਯਤ੍ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਮਯੇ ਯੂਯੰ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਾਦ੍ ਿਭੰਨਾ ਇਸਰ੍ਾਯੇਲਲੋਕਾਨਾਂ ਸਹਵਾਸਾਦ੍ ਦੂਰਸ੍ਥਾਃ

ਪਰ੍ਿਤਜ੍ਞਾਸਮ੍ਬਿਲਤਿਨਯਮਾਨਾਂ ਬਿਹਃ ਸ੍ਿਥਤਾਃ ਸਨ੍ਤੋ ਿਨਰਾਸ਼ਾ ਿਨਰੀਸ਼ਵ੍ਰਾਸ਼੍ਚ ਜਗਤਯ੍ਾਧਵ੍ਮ੍ ਇਿਤ|
ⅩⅢ ਿਕਨ੍ਤਧੁਨਾ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇ ਯੀਸ਼ਾਵਾਸ਼ਰ੍ਯੰ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ ਪੁਰਾ ਦੂਰਵਰ੍ੱਿਤਨ ਯੂਯੰ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਸ਼ੋਿਣਤੇਨ

ਿਨਕਟਵਰ੍ੱਿਤਨ(ਅ)ਭਵਤ|
ⅩⅣ ਯਤਃ ਸ ਏਵਾਸ੍ਮਾਕੰ ਸਨ੍ਿਧਃ ਸ ਦਯਮ੍ ਏਕੀਕʼਤਵਾਨ੍ ਸ਼ਤਤਾਰੂਿਪਣੀਂ ਮਧਯ੍ਵਰ੍ੱਿਤਨੀਂ ਪਰ੍ਭੇਦਕਿਭੱਿਤੰ

ਭਗ੍ਨਵਾਨ੍ ਦਣ੍ਡਾਜ੍ਞਾਯੁਕ੍ਤੰ ਿਵਿਧਸ਼ਾਸ੍ਤੰ ਸਵ੍ਸ਼ਰੀਰੇਣ ਲੁਪ੍ਤਵਾਸ਼ਂ੍ਚ|
ⅩⅤ ਯਤਃ ਸ ਸਨ੍ਿਧੰ ਿਵਧਾਯ ਤੌ ਦੌ ਸਵ੍ਸ੍ਿਮਨ੍ ਏਕੰ ਨੁਤਨੰ ਮਾਨਵੰ ਕਰ੍ੱਤੁੰ
ⅩⅥਸਵ੍ਕੀਯਕਸ਼ੇ ਸ਼ਤਤਾਂ ਿਨਹਤਯ੍ਤੇਨੈਵੈਕਸ੍ਿਮਨ੍ਸ਼ਰੀਰੇ ਤਯੋ ਰ੍ਦਯੋਰੀਸ਼ਵ੍ਰੇਣ ਸਨ੍ਿਧੰ ਕਾਰਿਯਤੁੰ ਿਨਸ਼੍ਚਤਵਾਨ੍|
ⅩⅦ ਸ ਚਾਗਤਯ੍ ਦੂਰਵਰ੍ੱਿਤਨ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਿਨਕਟਵਰ੍ੱਿਤਨ (ਅ)ਸ੍ਮਾਸ਼ਂ੍ਚ ਸਨ੍ਧੇ ਰ੍ਮਙ੍ਗਲਵਾਰ੍ੱਤਾਂ

ਜ੍ਞਾਿਪਤਵਾਨ੍|
ⅩⅧ ਯਤਸ੍ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਉਭਯਪਕ੍ਸ਼਼ੀਯਾ ਵਯਮ੍ ਏਕੇਨਾਤ੍ਮਨਾ ਿਪਤੁਃ ਸਮੀਪੰ ਗਮਨਾਯ ਸਾਮਰ੍ਥਯ੍ੰ

ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਵਨ੍ਤਃ|
ⅩⅨ ਅਤ ਇਦਾਨੀਂ ਯੂਯਮ੍ ਅਸਮ੍ਪਰ੍ਕੀਯਾ ਿਵਦੇਿਸ਼ਨਸ਼੍ਚ ਨ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨਤਃ ਪਿਵਤਲੋਕੈਃ ਸਹਵਾਿਸਨ

ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਵੇਸ਼੍ਮਵਾਿਸਨਸ਼੍ਚਾਧਵ੍ੇ|
ⅩⅩ ਅਪਰੰ ਪਰ੍ੇਿਰਤਾ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਨਸ਼੍ਚ ਯਤ ਿਭੱਿਤਮੂਲਸਵ੍ਰੂਪਾਸ੍ਤਤ ਯੂਯੰ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਮੂਲੇ ਿਨਚੀਯਧਵ੍ੇ ਤਤ ਚ

ਸਵ੍ਯੰ ਯੀਸ਼ੁਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਃ ਪਰ੍ਧਾਨਃ ਕੋਣਸ੍ਥਪਰ੍ਸ੍ਤਰਃ|
ⅩⅪ ਤੇਨ ਕʼਤ੍ਸ੍ਨਾ ਿਨਰ੍ੰਿਮਿਤਃ ਸੰਗਰ੍ਥਯ੍ਮਾਨਾ ਪਰ੍ਭੋਃ ਪਿਵਤੰ ਮਨ੍ਿਦਰੰ ਭਿਵਤੁੰ ਵਰ੍ੱਧਤ|ੇ
ⅩⅫ ਯੂਯਮਿਪ ਤਤ ਸੰਗਰ੍ਥਯ੍ਮਾਨਾ ਆਤ੍ਮਨੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਵਾਸਸ੍ਥਾਨੰ ਭਵਥ|

Ⅲ
Ⅰ ਅਤੋ ਹੇਤੋ ਰ੍ਿਭੰਨਜਾਤੀਯਾਨਾਂ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਿਨਿਮੱਤੰ ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਬਨ੍ਦੀ ਯਃ ਸ(ੋਅ)ਹੰ ਪੌਲੋ ਬਰ੍ਵੀਿਮ|
Ⅱ ਯੁਸ਼਼੍ਮਦਰ੍ਥਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੇਣ ਮਹਯ੍ੰ ਦੱਤਸਯ੍ ਵਰਸਯ੍ ਿਨਯਮਃ ਕੀਦʼਸ਼ਸ੍ਤਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਰਸ਼ਰ੍ਾਵੀਿਤ ਮਨਯ੍|ੇ
Ⅲ ਅਰ੍ਥਤਃ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਮਯਾ ਸੰਕ੍ਸ਼਼ੇਪੇਣ ਯਥਾ ਿਲਿਖਤੰ ਤਥਾਹੰ ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਤਵਾਕਯ੍ੇਨੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਿਨਗੂਢੰ ਭਾਵੰ

ਜ੍ਞਾਿਪਤੋ(ਅ)ਭਵ|ੰ
Ⅳ ਅਤੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਸ੍ਤਤ੍ ਪਿਠਤਾ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਮਿਧ ਤਸ੍ਿਮੰਿਨਗੂਢੇ ਭਾਵੇ ਮਮ ਜ੍ਞਾਨੰ ਕੀਦʼਸ਼ੰ ਤਦ੍ ਭੋਤ੍ਸਯ੍ਤੇ|
Ⅴ ਪੂਰ੍ੱਵਯੁਗੇਸ਼਼ੁ ਮਾਨਵਸਨ੍ਤਾਨਾਸ੍ਤੰ ਜ੍ਞਾਿਪਤਾ ਨਾਸਨ੍ ਿਕਨ੍ਤਧੁਨਾ ਸ ਭਾਵਸ੍ਤਸਯ੍ ਪਿਵਤਾਨ੍ ਪਰ੍ੇਿਰਤਾਨ੍

ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਨਸ਼੍ਚ ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਤ੍ਮਨਾ ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਤ(ੋਅ)ਭਵਤ੍;
Ⅵ ਅਰ੍ਥਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸ਼ਕ੍ਤੇਃ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਾਤ੍ ਤਸਯ੍ਾਨੁਗਰ੍ਹੇਣ ਯੋ ਵਰੋ ਮਹਯ੍ਮ੍ ਅਦਾਿਯ ਤੇਨਾਹੰ ਯਸਯ੍

ਸੁਸੰਵਾਦਸਯ੍ ਪਿਰਚਾਰਕੋ(ਅ)ਭਵ,ੰ
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Ⅶ ਤਦਾਰਾ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਿਭੰਨਜਾਤੀਯਾ ਅਨਯ੍ੈਃ ਸਾਰ੍ੱਧਮ੍ ਏਕਾਿਧਕਾਰਾ ਏਕਸ਼ਰੀਰਾ ਏਕਸਯ੍ਾਃ ਪਰ੍ਿਤਜ੍ਞਾਯਾ
ਅੰਿਸ਼ਨਸ਼੍ਚ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤੀਿਤ|

Ⅷ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਪਿਵਤਲੋਕਾਨਾਂ ਕ੍ਸ਼਼ੁਦਤਮਾਯ ਮਹਯ੍ੰ ਵਰੋ(ਅ)ਯਮ੍ ਅਦਾਿਯ ਯਦ੍ ਿਭੰਨਜਾਤੀਯਾਨਾਂ ਮਧਯ੍ੇ
ਬੋਧਾਗਯਸਯ੍ ਗੁਣਿਨਧੇਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਮਙ੍ਗਲਵਾਰ੍ੱਤਾਂ ਪਰ੍ਚਾਰਯਾਿਮ,

Ⅸਕਾਲਾਵਸ੍ਥਾਤਃ ਪੂਰ੍ੱਵਸ੍ਮਾੱਚ ਯੋ ਿਨਗੂਢਭਾਵਈਸ਼ਵ੍ਰੇ ਗੁਪ੍ਤਆਸੀਤ੍ ਤਦੀਯਿਨਯਮੰ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਜ੍ਞਾਪਯਾਿਮ|
Ⅹ ਯਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਨਾਨਾਰੂਪੰ ਜ੍ਞਾਨੰ ਯਤ੍ ਸਾਮ੍ਪਰ੍ਤੰ ਸਿਮਤਯ੍ਾ ਸਵ੍ਰ੍ਗੇ ਪਰ੍ਾਧਾਨਯ੍ਪਰਾ ਮਯੁਕ੍ਤਾਨਾਂ ਦੂਤਾਨਾਂ

ਿਨਕਟੇ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਯ੍ਤੇ ਤਦਰ੍ਥੰ ਸ ਯੀਸ਼ੁਨਾ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ ਸʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍|
Ⅺ ਯਤੋ ਵਯੰ ਯਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਵਸ਼ਵ੍ਸਯ੍ ਦʼਢਭਕ੍ਤਯ੍ਾ ਿਨਰ੍ਭਯਤਾਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸਮਾਗਮੇ ਸਾਮਰ੍ਥਯ੍ਞ੍ਚ
Ⅻ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਵਨ੍ਤਸ੍ਤਮਸ੍ਮਾਕੰ ਪਰ੍ਭੰੁ ਯੀਸ਼ੁੰ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਮਿਧ ਸ ਕਾਲਾਵਸ੍ਥਾਯਾਃ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਤੰ ਮਨਰਥੰ ਕʼਤਵਾਨ੍|
ⅩⅢ ਅਤੋ(ਅ)ਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮੰਿਨਿਮੱਤੰ ਦੁਃਖਭੋਗੇਨ ਕ੍ਲਾਨ੍ਿਤੰ ਯੰਨ ਗੱਛਾਮੀਿਤ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯੇ ਯਤਸ੍ਤਦੇਵ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ

ਗੌਰਵ|ੰ
ⅩⅣ ਅਤੋ ਹੇਤੋਃ ਸਵ੍ਰ੍ਗਪʼਿਥਵਯ੍ੋਃ ਸ੍ਿਥਤਃ ਕʼਤ੍ਸ੍ਨ ਵੰਸ਼ੋ ਯਸਯ੍ ਨਾਮ੍ਨਾ ਿਵਖਯ੍ਾਤਸ੍ਤਮ੍
ⅩⅤ ਅਸ੍ਮਤ੍ਪਰ੍ਭੋ ਰਯ੍ੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਿਪਤਰਮੁੱਿਦਸ਼ਯ੍ਾਹੰ ਜਾਨੁਨੀ ਪਾਤਿਯਤਾ ਤਸਯ੍ ਪਰ੍ਭਾਵਿਨਿਧਤੋ ਵਰਿਮਮੰ

ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯ|ੇ
ⅩⅥ ਤਸਯ੍ਾਤ੍ਮਨਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਆਨ੍ਤਿਰਕਪੁਰੁਸ਼਼ਸਯ੍ ਸ਼ਕ੍ਤੇ ਰ੍ਵʼ◌ੱਿਧਃ ਿ ਯਤਾ|ਂ
ⅩⅦ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਤੁ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੇਨ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਹʼਦਯੇਸ਼਼ੁ ਿਨਵਸਤ|ੁ ਪਰ੍ੇਮਿਣ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਬੱਧਮੂਲਤੰ ਸੁਸ੍ਿਥਰਤਞ੍ਚ ਭਵਤੁ|
ⅩⅧ ਇੱਥੰ ਪਰ੍ਸ੍ਥਤਾਯਾ ਦੀਰ੍ਘਤਾਯਾ ਗਭੀਰਤਾਯਾ ਉੱਚਤਾਯਾਸ਼੍ਚ ਬੋਧਾਯ ਸਰ੍ੱਵੈਃ ਪਿਵਤਲੋਕੈਃ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ੰ

ਸਾਮਰ੍ਥਯ੍ੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਲਭਯ੍ਤਾ,ਂ
ⅩⅨਜ੍ਞਾਨਾਿਤਿਰਕ੍ਤੰ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਪਰ੍ੇਮ ਜ੍ਞਾਯਤਾਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਵʼ◌ੱਿਧਪਰ੍ੱਯਨ੍ਤੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਵʼ◌ੱਿਧ

ਰ੍ਭਵਤੁ ਚ|
ⅩⅩ ਅਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਅਨ੍ਤਰੇ ਯਾ ਸ਼ਕ੍ਿਤਃ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਤੇ ਤਯਾ ਸਰ੍ੱਵਾਿਤਿਰਕ੍ਤੰ ਕਰ੍ੰਮ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਾਂ

ਕਲ੍ਪਨਾਞ੍ਚਾਿਤ ਿਮਤੁੰ ਯਃ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ
ⅩⅪ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਯੀਸ਼ੁਨਾ ਸਿਮਤੇ ਰ੍ਮਧਯ੍ੇ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ੁ ਯੁਗੇਸ਼਼ੁ ਤਸਯ੍ ਧਨਯ੍ਵਾਦੋ ਭਵਤੁ| ਇਿਤ|

Ⅳ
Ⅰ ਅਤੋ ਬਨ੍ਿਦਰਹੰ ਪਰ੍ਭੋ ਰ੍ਨਾਮ੍ਨਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਿਵਨਯੇ ਯੂਯੰ ਯੇਨਾਹਾਨੇਨਾਹੂਤਾਸ੍ਤਦੁਪਯੁਕ੍ਤਰੂਪੇਣ
Ⅱ ਸਰ੍ੱਵਥਾ ਨਮਰ੍ਤਾਂ ਮʼਦੁਤਾਂ ਿਤਿਤਕ੍ਸ਼਼ਾਂ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਪਰ੍ਮ੍ਨਾ ਸਿਹਸ਼਼੍ਣੁਤਾਞ੍ਚਾਚਰਤ|
Ⅲ ਪਰ੍ਣਯਬਨ੍ਧਨੇਨ ਚਾਤ੍ਮਨ ਏ◌ैਕਯ੍ੰ ਰਕ੍ਿਸ਼਼ਤੁੰ ਯਤਧਵ੍|ੰ
Ⅳ ਯੂਯਮ੍ ਏਕਸ਼ਰੀਰਾ ਏਕਾਤ੍ਮਾਨਸ਼੍ਚ ਤਦਦ੍ ਆਹਾਨੇਨ ਯੂਯਮ੍ ਏਕਪਰ੍ਤਯ੍ਾਸ਼ਾਪਰ੍ਾਪ੍ਤਯੇ ਸਮਾਹੂਤਾਃ|
Ⅴ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਏਕਃ ਪਰ੍ਭੁਰੇਕੋ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸ ਏਕੰ ਮੱਜਨੰ, ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਤਾਤਃ
Ⅵ ਸਰ੍ੱਵੋਪਿਰਸ੍ਥਃ ਸਰ੍ੱਵਵਯ੍ਾਪੀ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਮਧਯ੍ਵਰ੍ੱਤੀ ਚੈਕ ਈਸ਼ਵ੍ਰ ਆਸ੍ਤੇ|
Ⅶ ਿਕਨ੍ਤੁ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਦਾਨਪਿਰਮਾਣਾਨੁਸਾਰਾਦ੍ ਅਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਏਕੈਕਸ੍ਮੈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼਼ੋ ਵਰ(ੋਅ)ਦਾਿਯ|
Ⅷ ਯਥਾ ਿਲਿਖਤਮ੍ ਆਸ੍ਤੇ, "ਊਰ੍ੱਧਵ੍ਮ੍ ਆਰੁਹਯ੍ ਜੇਤʼਨ੍ ਸ ਿਵਿਜਤਯ੍ ਬਨ੍ਿਦਨ(ਅ)ਕਰੋਤ੍| ਤਤਃ ਸ

ਮਨੁਜੇਭਯ੍(ੋਅ)ਿਪ ਸਵ੍ੀਯਾਨ੍ ਵਯ੍ਸ਼ਰ੍ਾਣਯਦ੍ ਵਰਾਨ੍|| "
Ⅸ ਊਰ੍ੱਧਵ੍ਮ੍ ਆਰੁਹਯ੍ੇਿਤਵਾਕਯ੍ਸਯ੍ਾਯਮਰ੍ਥਃ ਸ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਪʼਿਥਵੀਰੂਪੰ ਸਰ੍ੱਵਾਧਃਸ੍ਿਥਤੰ ਸ੍ਥਾਨਮ੍

ਅਵਤੀਰ੍ਣਵਾਨ੍;
Ⅹ ਯਸ਼੍ਚਾਵਤੀਰ੍ਣਵਾਨ੍ ਸ ਏਵ ਸਵ੍ਰ੍ਗਾਣਾਮ੍ ਉਪਰ੍ੱਯੁਪਰ੍ੱਯਾਰੂਢਵਾਨ੍ ਯਤਃ ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ ਤੇਨ ਪੂਰਿਯਤਵਯ੍ਾਿਨ|
Ⅺ ਸ ਏਵ ਚ ਕਾਸ਼ਂ੍ਚਨ ਪਰ੍ੇਿਰਤਾਨ੍ ਅਪਰਾਨ੍ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਨ(ਅ)ਪਰਾਨ੍ ਸੁਸੰਵਾਦਪਰ੍ਚਾਰਕਾਨ੍ ਅਪਰਾਨ੍

ਪਾਲਕਾਨ੍ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਸ਼ਂ੍ਚ ਿਨਯੁਕ੍ਤਵਾਨ੍|
Ⅻ ਯਾਵਦ੍ ਵਯੰ ਸਰ੍ੱਵੇ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਸਯ੍ੇਸ਼ਵ੍ਰਪੁਤਿਵਸ਼਼ਯਕਸਯ੍ ਤੱਤਜ੍ਞਾਨਸਯ੍ ਚੈਕਯ੍ੰ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣੰ

ਪੁਰੁਸ਼਼ਰ੍ਥਞ੍ਚਾਰ੍ਥਤਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਪਿਰਮਾਣਸਯ੍ ਸਮੰ ਪਿਰਮਾਣੰ ਨ ਪਰ੍ਾਪ੍ਨੁਮਸ੍ਤਾਵਤ੍
ⅩⅢ ਸ ਪਿਰਚਰ੍ੱਯਾਕਰ੍ੰਮਸਾਧਨਾਯ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਸ਼ਰੀਰਸਯ੍ ਿਨਸ਼਼੍ਠਾਯੈ ਚ ਪਿਵਤਲੋਕਾਨਾਂ

ਿਸੱਧਤਾਯਾਸ੍ਤਾਦʼਸ਼ਮ੍ ਉਪਾਯੰ ਿਨਸ਼੍ਿਚਤਵਾਨ੍|
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ⅩⅣ ਅਤਏਵ ਮਾਨੁਸ਼਼ਾਣਾਂ ਚਾਤੁਰੀਤੋ ਭਮਕਧੂਰ੍ੱਤਤਾਯਾਸ਼੍ਛਲਾੱਚ ਜਾਤੇਨ ਸਰ੍ੱਵੇਣ ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਾਵਾਯੁਨਾ ਵਯੰ ਯਦ੍
ਬਾਲਕਾ ਇਵ ਦੋਲਾਯਮਾਨਾ ਨ ਭਾਮਯ੍ਾਮ ਇਤਯ੍ਸ੍ਮਾਿਭ ਰਯ੍ਿਤਤਵਯ੍,ੰ

ⅩⅤ ਪਰ੍ੇਮ੍ਨਾ ਸਤਯ੍ਤਾਮ੍ ਆਚਰਦ੍ਿਭਃ ਸਰ੍ੱਵਿਵਸ਼਼ਯੇ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਮ੍ ਉੱਿਦਸ਼ਯ੍ ਵਰ੍ੱਿਧਤਵਯ੍ਞ੍ਚ, ਯਤਃ ਸ ਮੂਰ੍ੱਧਾ,
ⅩⅥ ਤਸ੍ਮਾੱਚੈਕੈਕਸਯ੍ਾਙ੍ਗਸਯ੍ ਸਵ੍ਸਵ੍ਪਿਰਮਾਣਾਨੁਸਾਰੇਣ ਸਾਹਾੱਯਕਰਣਾਦ੍ ਉਪਕਾਰਕੈਃ ਸਰ੍ੱਵੈਃ ਸਨ੍ਿਧਿਭਃ

ਕʼਤ੍ਸ੍ਨਸਯ੍ ਸ਼ਰੀਰਸਯ੍ ਸੰਯੋਗੇ ਸੰਿਮਲਨੇ ਚ ਜਾਤੇ ਪਰ੍ੇਮ੍ਨਾ ਿਨਸ਼਼੍ਠਾਂ ਲਭਮਾਨੰ ਕʼਤ੍ਸ੍ਨੰ ਸ਼ਰੀਰੰ ਵʼ◌ੱਿਧੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਨਿਤ|
ⅩⅦ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਅਹੰ ਪਰ੍ਭੁਨੇਦੰ ਬਰ੍ਵੀਮਯ੍ਾਿਦਸ਼ਾਿਮ ਚ, ਅਨਯ੍ੇ ਿਭੰਨਜਾਤੀਯਾ ਇਵ ਯੂਯੰ ਪੂਨ ਰ੍ਮਾਚਰਤ|
ⅩⅧ ਯਤਸ੍ਤੇ ਸਵ੍ਮਨਮਾਯਾਮ੍ ਆਚਰਨ੍ਤਯ੍ਾਨ੍ਤਿਰਕਾਜ੍ਞਾਨਾਤ੍ ਮਾਨਿਸਕਕਾਿਠਨਯ੍ਾੱਚ ਿਤਿਮਰਾਵʼਤਬੁੱਧਯ

ਈਸ਼ਵ੍ਰੀਯਜੀਵਨਸਯ੍ ਬਗੀਰ੍ਭੂਤਾਸ਼੍ਚ ਭਵਨ੍ਿਤ,
ⅩⅨਸਵ੍ਾਨ੍ ਚੈਤਨਯ੍ਸ਼ੂਨਯ੍ਾਨ੍ਕʼਤਾ ਚ ਲੋਭੇਨ ਸਰ੍ੱਵਿਵਧਾਸ਼ੌਚਾਚਰਣਾਯਲਮ੍ਪਟਤਾਯਾਂ ਸਵ੍ਾਨ੍ ਸਮਰ੍ਿਪਤਵਨ੍ਤਃ|
ⅩⅩ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੂਯੰ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੰ ਨ ਤਾਦʼਸ਼ੰ ਪਿਰਿਚਤਵਨ੍ਤਃ,
ⅩⅪਯਤੋ ਯੂਯੰ ਤੰ ਸ਼ਤਵਨ੍ਤੋ ਯਾ ਸਤਯ੍ਾ ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਾ ਯੀਸ਼ੁਤੋ ਲਭਯ੍ਾ ਤਦਨੁਸਾਰਾਤ੍ ਤਦੀਯੋਪਦੇਸ਼ੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਵਨ੍ਤਸ਼੍ਚੇਿਤ

ਮਨਯ੍ੇ|
ⅩⅫ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਪੂਰ੍ੱਵਕਾਿਲਕਾਚਾਰਕਾਰੀ ਯਃ ਪੁਰਾਤਨਪੁਰੁਸ਼਼ੋ ਮਾਯਾਿਭਲਾਸ਼਼ੈ ਰ੍ਨਸ਼ਯ੍ਿਤ ਤੰ ਤਯ੍ਕ੍ਤਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ

ਰ੍ਮਾਨਿਸਕਭਾਵੋ ਨੂਤਨੀਕਰ੍ੱਤਵਯ੍ਃ,
ⅩⅩⅢ ਯੋ ਨਵਪੁਰੁਸ਼਼ ਈਸ਼ਵ੍ਰਾਨੁਰੂਪੇਣ ਪੁਣਯ੍ੇਨ ਸਤਯ੍ਤਾਸਿਹਤੇਨ
ⅩⅩⅣ ਧਾਰ੍ੰਿਮਕਤੇਨ ਚ ਸʼਸ਼਼੍ਟਃ ਸ ਏਵ ਪਿਰਧਾਤਵਯ੍ਸ਼੍ਚ|
ⅩⅩⅤ ਅਤੋ ਯੂਯੰ ਸਰ੍ੱਵੇ ਿਮਥਯ੍ਾਕਥਨੰ ਪਿਰਤਯ੍ਜਯ੍ ਸਮੀਪਵਾਿਸਿਭਃ ਸਹ ਸਤਯ੍ਾਲਾਪੰ ਕੁਰੁਤ ਯਤੋ ਵਯੰ

ਪਰਸ੍ਪਰਮ੍ ਅਙ੍ਗਪਰ੍ਤਯ੍ਙ੍ਗਾ ਭਵਾਮਃ|
ⅩⅩⅥ ਅਪਰੰ ੋਧੇ ਜਾਤੇ ਪਾਪੰ ਮਾ ਕੁਰੁਧਵ੍ਮ੍, ਅਸ਼ਾਨ੍ਤੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਰੋਸ਼਼ੇਸੂਰ੍ੱਯੋ(ਅ)ਸ੍ਤੰ ਨ ਗੱਛਤੁ|
ⅩⅩⅦ ਅਪਰੰ ਸ਼ਯਤਾਨੇ ਸ੍ਥਾਨੰ ਮਾ ਦੱਤ|
ⅩⅩⅧ ਚੋਰਃ ਪੁਨਸ਼੍ਚੈਰ੍ੱਯੰ ਨ ਕਰੋਤੁ ਿਕਨ੍ਤੁ ਦੀਨਾਯ ਦਾਨੇ ਸਾਮਰ੍ਥਯ੍ੰ ਯੱਜਾਯਤੇ ਤਦਰ੍ਥੰ ਸਵ੍ਕਰਾਭਯ੍ਾਂ

ਸਦ੍ਵʼ◌ੱਤਯ੍ਾ ਪਿਰਸ਼ਰ੍ਮੰ ਕਰੋਤੁ|
ⅩⅩⅨ ਅਪਰੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਵਦਨੇਭਯ੍ਃ ਕੋ(ਅ)ਿਪ ਕਦਾਲਾਪੋ ਨ ਿਨਰ੍ਗੱਛਤੁ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੇਨ ਸ਼ਰ੍ੋਤੁਰੁਪਕਾਰੋ ਜਾਯਤੇ

ਤਾਦʼਸ਼ਃ ਪਰ੍ਯੋਜਨੀਯਿਨਸ਼਼੍ਠਾਯੈ ਫਲਦਾਯਕ ਆਲਾਪੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਭਵਤੁ|
ⅩⅩⅩ ਅਪਰਞ੍ਚ ਯੂਯੰ ਮੁਕ੍ਿਤਿਦਨਪਰ੍ੱਯਨ੍ਤਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਯੇਨ ਪਿਵਤੇਣਾਤ੍ਮਨਾ ਮੁਦਯਾਙ੍ਿਕਤਾ ਅਭਵਤ ਤੰ

ਸ਼ੋਕਾਿਨਤੰ ਮਾ ਕੁਰੁਤ|
ⅩⅩⅪ ਅਪਰੰ ਕਟਵੁਾਕਯ੍ੰ ਰੋਸ਼਼ਃ ਕੋਸ਼਼ਃ ਕਲਹੋ ਿਨਨ੍ਦਾ ਸਰ੍ੱਵਿਵਧਦੇਸ਼਼ਸ਼੍ਚੈਤਾਿਨ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਮਧਯ੍ਾਦ੍

ਦੂਰੀਭਵਨ੍ਤੁ|
ⅩⅩⅫਯੂਯੰ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਿਹਤੈਿਸ਼਼ਣਃ ਕੋਮਲਾਨ੍ਤਃਕਰਣਾਸ਼੍ਚ ਭਵਤ|ਅਪਰਮ੍ਈਸ਼ਵ੍ਰਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਯਦਦ੍ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ

ਦੋਸ਼਼ਾਨ੍ ਕ੍ਸ਼਼ਿਮਤਵਾਨ੍ ਤਦਦ੍ ਯੂਯਮਿਪ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਕ੍ਸ਼਼ਮਧਵ੍ੰ|

Ⅴ
Ⅰ ਅਤੋ ਯੂਯੰ ਿਪਰ੍ਯਬਾਲਕਾ ਇਵੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ਾਨੁਕਾਿਰਣੋ ਭਵਤ,
Ⅱਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟ ਇਵ ਪਰ੍ੇਮਾਚਾਰੰ ਕੁਰੁਤ ਚ, ਯਤਃ ਸੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਸੁ ਪਰ੍ੇਮ ਕʼਤਵਾਨ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਿਵਿਨਮਯੇਨ ਚਾਤ੍ਮਿਨਵੇਦਨੰ

ਕʼਤਾ ਗਰ੍ਾਹਯ੍ਸੁਗਨ੍ਧਾਰ੍ਥਕਮ੍ ਉਪਹਾਰੰ ਬਿਲਞ੍ਚੇਸ਼ਵ੍ਰਾਚ ਦੱਤਵਾਨ੍|
Ⅲ ਿਕਨ੍ਤੁ ਵੇਸ਼ਯ੍ਾਗਮਨੰ ਸਰ੍ੱਵਿਵਧਾਸ਼ੌਚਿ ਯਾ ਲੋਭਸ਼੍ਚੈਤੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਉੱਚਾਰਣਮਿਪ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਮਧਯ੍ੇ ਨ ਭਵਤੁ,

ਏਤਦੇਵ ਪਿਵਤਲੋਕਾਨਾਮ੍ ਉਿਚਤੰ|
Ⅳ ਅਪਰੰ ਕੁਤ੍ਿਸਤਾਲਾਪਃ ਪਰ੍ਲਾਪਃ ਸ਼੍ਲੇਸ਼਼ੋਕ੍ਿਤਸ਼੍ਚ ਨ ਭਵਤੁ ਯਤ ਏਤਾਨਯ੍ਨੁਿਚਤਾਿਨ ਿਕਨ੍ਤੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍

ਧਨਯ੍ਵਾਦੋ ਭਵਤੁ|
Ⅴ ਵੇਸ਼ਯ੍ਾਗਾਮਯ੍ਸ਼ੌਚਾਚਾਰੀ ਦੇਵਪੂਜਕ ਇਵ ਗਣਯ੍ੋ ਲੋਭੀ ਚੈਤੇਸ਼਼ਾਂ ਕੋਿਸ਼਼ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਰਾਜਯ੍ੇ(ਅ)ਰ੍ਥਤ

ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਰਾਜਯ੍ੇ ਕਮਪਯ੍ਿਧਕਾਰੰ ਨ ਪਰ੍ਾਪ੍ਸਯ੍ਤੀਿਤ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਸਮਯ੍ਕ੍ ਜ੍ਞਾਯਤਾ|ਂ
Ⅵ ਅਨਰ੍ਥਕਵਾਕਯ੍ੇਨ ਕੋ(ਅ)ਿਪ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਨ ਵਞ੍ਚਯਤੁ ਯਤਸ੍ਤਾਦʼਗਾਚਾਰਹੇਤੋਰਨਾਜ੍ਞਾਗਰ੍ਾਿਹਸ਼਼ੁ

ਲੋਕੇਸ਼਼ਵ੍ੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਕੋਪੋ ਵਰ੍ੱਤਤੇ|
Ⅶ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਯੂਯੰ ਤੈਃ ਸਹਭਾਿਗਨ ਨ ਭਵਤ|
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Ⅷ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਯੂਯਮ੍ ਅਨ੍ਧਕਾਰਸਵ੍ਰੂਪਾ ਆਧਵ੍ੰ ਿਕਨ੍ਿਤਦਾਨੀਂ ਪਰ੍ਭੁਨਾ ਦੀਪ੍ਿਤਸਵ੍ਰੂਪਾ ਭਵਥ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਦੀਪ੍ਤੇਃ
ਸਨ੍ਤਾਨਾ ਇਵ ਸਮਾਚਰਤ|

Ⅸ ਦੀਪ੍ਤੇ ਰਯ੍ਤ੍ ਫਲੰ ਤਤ੍ ਸਰ੍ੱਵਿਵਧਿਹਤੈਿਸ਼਼ਤਾਯਾਂ ਧਰ੍ੰਮੇ ਸਤਯ੍ਾਲਾਪੇ ਚ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਤੇ|
Ⅹ ਪਰ੍ਭਵੇ ਯਦ੍ ਰੋਚਤੇ ਤਤ੍ ਪਰੀਕ੍ਸ਼਼ਧਵ੍ੰ|
Ⅺ ਯੂਯੰ ਿਤਿਮਰਸਯ੍ ਿਵਫਲਕਰ੍ੰਮਣਾਮ੍ ਅੰਿਸ਼ਨ ਨ ਭੂਤਾ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਦੋਿਸ਼਼ਤੰ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਯਤ|
Ⅻ ਯਤਸ੍ਤੇ ਲੋਕਾ ਰਹਿਮ ਯਦ੍ ਯਦ੍ ਆਚਰਨ੍ਿਤ ਤਦੁੱਚਾਰਣਮ੍ ਅਿਪ ਲੱਜਾਜਨਕੰ|
ⅩⅢ ਯਤੋ ਦੀਪ੍ਤਯ੍ਾ ਯਦ੍ ਯਤ੍ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਯ੍ਤੇ ਤਤ੍ ਤਯਾ ਚਕਾਸਯ੍ਤੇ ਯੱਚ ਚਕਾਸ੍ਿਤ ਤਦ੍ ਦੀਪ੍ਿਤਸਵ੍ਰੂਪੰ ਭਵਿਤ|
ⅩⅣ ਏਤਤ੍ਕਾਰਣਾਦ੍ ਉਕ੍ਤਮ੍ ਆਸ੍ਤੇ, "ਹੇ ਿਨਿਦਤ ਪਰ੍ਬੁਧਯ੍ਸਵ੍ ਮʼਤੇਭਯ੍ਸ਼੍ਚੋੱਿਥਿਤੰ ਕੁਰ|ੁ ਤਤ੍ਕʼਤੇ ਸੂਰ੍ੱਯਵਤ੍

ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਃ ਸਵ੍ਯੰ ਤਾਂ ਦਯ੍ੋਤਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ| "
ⅩⅤ ਅਤਃ ਸਾਵਧਾਨਾ ਭਵਤ, ਅਜ੍ਞਾਨਾ ਇਵ ਮਾਚਰਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਜ੍ਞਾਿਨਨ ਇਵ ਸਤਰ੍ਕਮ੍ ਆਚਰਤ|
ⅩⅥ ਸਮਯੰ ਬਹੁਮੂਲਯ੍ੰ ਗਣਯਧਵ੍ੰ ਯਤਃ ਕਾਲਾ ਅਭਦਾਃ|
ⅩⅦ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਯੂਯਮ੍ ਅਜ੍ਞਾਨਾ ਨ ਭਵਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪਰ੍ਭੋਰਿਭਮਤੰ ਿਕੰ ਤਦਵਗਤਾ ਭਵਤ|
ⅩⅧ ਸਰ੍ੱਵਨਾਸ਼ਜਨਕੇਨ ਸੁਰਾਪਾਨੇਨ ਮੱਤਾ ਮਾ ਭਵਤ ਿਕਨ੍ਤਾਤ੍ਮਨਾ ਪੂਰ੍ੱਯਧਵ੍ੰ|
ⅩⅨ ਅਪਰੰ ਗੀਤੈ ਰ੍ਗਾਨੈਃ ਪਾਰਮਾਰ੍ਿਥਕਕੀਰ੍ੱਤਨੈਸ਼੍ਚ ਪਰਸ੍ਪਰਮ੍ ਆਲਪਨ੍ਤੋ ਮਨਸਾ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਪਰ੍ਭੁਮ੍

ਉੱਿਦਸ਼ਯ੍ ਗਾਯਤ ਵਾਦਯਤ ਚ|
ⅩⅩ ਸਰ੍ੱਵਦਾ ਸਰ੍ੱਵਿਵਸ਼਼ਯੇ(ਅ)ਸ੍ਮਤ੍ਪਰ੍ਭੋ ਯੀਸ਼ੋਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਨਾਮ੍ਨਾ ਤਾਤਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੰ ਧਨਯ੍ੰ ਵਦਤ|
ⅩⅪ ਯੂਯਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਾਦ੍ ਭੀਤਾਃ ਸਨ੍ਤ ਅਨਯ੍(ੇਅ)ਪਰੇਸ਼਼ਾਂ ਵਸ਼ੀਭੂਤਾ ਭਵਤ|
ⅩⅫ ਹੇ ਯੋਿਸ਼਼ਤਃ, ਯੂਯੰ ਯਥਾ ਪਰ੍ਭੋਸ੍ਤਥਾ ਸਵ੍ਸਵ੍ਸਵ੍ਾਿਮਨ ਵਸ਼ਙ੍ਗਤਾ ਭਵਤ|
ⅩⅩⅢ ਯਤਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੋ ਯਦਤ੍ ਸਿਮਤੇ ਰ੍ਮੂਰ੍ੱਧਾ ਸ਼ਰੀਰਸਯ੍ ਤਾਤਾ ਚ ਭਵਿਤ ਤਦਤ੍ ਸਵ੍ਾਮੀ ਯੋਿਸ਼਼ਤੋ ਮੂਰ੍ੱਧਾ|
ⅩⅩⅣ ਅਤਃ ਸਿਮਿਤ ਰਯ੍ਦਤ੍ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਵਸ਼ੀਭੂਤਾ ਤਦਦ੍ ਯੋਿਸ਼਼ਦ੍ਿਭਰਿਪ ਸਵ੍ਸਵ੍ਸਵ੍ਾਿਮਨ ਵਸ਼ਤਾ ਸਵ੍ੀਕਰ੍ੱਤਵਯ੍ਾ|
ⅩⅩⅤ ਅਪਰਞ੍ਚ ਹੇ ਪੁਰੁਸ਼਼ਾਃ, ਯੂਯੰ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟ ਇਵ ਸਵ੍ਸਵ੍ਯੋਿਸ਼਼ਤ੍ਸੁ ਪਰ੍ੀਯਧਵ੍ੰ|
ⅩⅩⅥ ਸ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੋ(ਅ)ਿਪ ਸਿਮਤੌ ਪਰ੍ੀਤਵਾਨ੍ ਤਸਯ੍ਾਃ ਕʼਤੇ ਚ ਸਵ੍ਪਰ੍ਾਣਾਨ੍ ਤਯ੍ਕ੍ਤਵਾਨ੍ ਯਤਃ ਸ ਵਾਕਯ੍ੇ

ਜਲਮੱਜਨੇਨ ਤਾਂ ਪਿਰਸ਼਼੍ਕʼਤਯ੍ ਪਾਵਿਯਤੁਮ੍
ⅩⅩⅦ ਅਪਰੰ ਿਤਲਕਵਲਯ੍ਾਿਦਿਵਹੀਨਾਂ ਪਿਵਤਾਂ ਿਨਸ਼਼੍ਕਲਙ੍ਕਾਞ੍ਚ ਤਾਂ ਸਿਮਿਤੰ ਤੇਜਿਸਵ੍ਨੀਂ ਕʼਤਾ ਸਵ੍ਹਸ੍ਤੇ

ਸਮਰ੍ਪਿਯਤੁਞ੍ਚਾਿਭਲਿਸ਼਼ਤਵਾਨ੍|
ⅩⅩⅧ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸਵ੍ਤਨੁਵਤ੍ ਸਵ੍ਯੋਿਸ਼਼ਿਤ ਪਰ੍ੇਮਕਰਣੰ ਪੁਰੁਸ਼਼ਸਯ੍ੋਿਚਤੰ, ਯੇਨ ਸਵ੍ਯੋਿਸ਼਼ਿਤ ਪਰ੍ੇਮ ਿ ਯਤੇ ਤੇਨਾਤ੍ਮਪਰ੍ੇਮ

ਿ ਯਤੇ|
ⅩⅩⅨ ਕੋ(ਅ)ਿਪ ਕਦਾਿਪ ਨ ਸਵ੍ਕੀਯਾਂ ਤਨੁਮ੍ ਰੁ̓ ਤੀਿਯਤਵਾਨ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸਰ੍ੱਵੇ ਤਾਂ ਿਵਭਿਤ ਪੁਸ਼਼੍ਣਨ੍ਿਤ ਚ|

ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੋ(ਅ)ਿਪ ਸਿਮਿਤੰ ਪਰ੍ਿਤ ਤਦੇਵ ਕਰੋਿਤ,
ⅩⅩⅩ ਯਤੋ ਵਯੰ ਤਸਯ੍ ਸ਼ਰੀਰਸਯ੍ਾਙ੍ਗਾਿਨ ਮਾਸਂਾਸ੍ਥੀਿਨ ਚ ਭਵਾਮਃ|
ⅩⅩⅪ ਏਤਦਰ੍ਥੰ ਮਾਨਵਃ ਸਵ੍ਮਾਤਾਿਪਤਰੋ◌ै ਪਿਰਤਯ੍ਜਯ੍ ਸਵ੍ਭਾਰ੍ੱਯਾਯਾਮ੍ ਆਸੰਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਤੌ ਦੌ ਜਨਾਵੇਕਾਙ੍ਗੌ

ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਤਃ|
ⅩⅩⅫ ਏਤੰਿਨਗੂਢਵਾਕਯ੍ੰ ਗੁਰੁਤਰੰ ਮਯਾ ਚ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਿਮਤੀ ਅਿਧ ਤਦ੍ ਉਚਯ੍ਤ|ੇ
ⅩⅩⅩⅢਅਤਏਵ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਏਕੈਕੋ ਜਨਆਤ੍ਮਵਤ੍ ਸਵ੍ਯੋਿਸ਼਼ਿਤ ਪਰ੍ੀਯਤਾਂ ਭਾਰ੍ੱਯਾਿਪ ਸਵ੍ਾਿਮਨੰ ਸਮਾਦਰ੍ੱਤੁੰ ਯਤਤਾ|ਂ

Ⅵ
Ⅰ ਹੇ ਬਾਲਕਾਃ, ਯੂਯੰ ਪਰ੍ਭੁਮ੍ ਉੱਿਦਸ਼ਯ੍ ਿਪਤੋਰਾਜ੍ਞਾਗਰ੍ਾਿਹਣੋ ਭਵਤ ਯਤਸ੍ਤਤ੍ ਨਯ੍ਾੱਯ|ੰ
Ⅱ ਤੰ ਿਨਜਿਪਤਰੰ ਮਾਤਰਞ੍ਚ ਸੰਮਨਯ੍ਸਵ੍ੇਿਤ ਯੋ ਿਵਿਧਃ ਸ ਪਰ੍ਿਤਜ੍ਞਾਯੁਕ੍ਤਃ ਪਰ੍ਥਮੋ ਿਵਿਧਃ
Ⅲ ਫਲਤਸ੍ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤਵ ਕਲਯ੍ਾਣੰ ਦੇਸ਼ੇ ਚ ਦੀਰ੍ਘਕਾਲਮ੍ ਆਯੁ ਰ੍ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਤੀਿਤ|
Ⅳ ਅਪਰੰ ਹੇ ਿਪਤਰਃ, ਯੂਯੰ ਸਵ੍ਬਾਲਕਾਨ੍ ਮਾ ਰੋਸ਼਼ਯਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪਰ੍ਭੋ ਿਰਨੀਤਯ੍ਾਦੇਸ਼ਾਭਯ੍ਾਂ ਤਾਨ੍ ਿਵਨਯਤ|
Ⅴ ਹੇ ਦਾਸਾਃ, ਯੂਯੰ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਮ੍ ਉੱਿਦਸ਼ਯ੍ ਸਭਯਾਃ ਕਮ੍ਪਾਿਨਤਾਸ਼੍ਚ ਭੂਤਾ ਸਰਲਾਨ੍ਤਃਕਰਣੈਰੈਿਹਕਪਰ੍ਭੂਨਾਮ੍

ਆਜ੍ਞਾਗਰ੍ਾਿਹਣੋ ਭਵਤ|
Ⅵ ਦʼਸ਼਼੍ਿਟਗੋਚਰੀਯਪਿਰਚਰ੍ੱਯਯਾ ਮਾਨੁਸ਼਼ੇਭਯ੍ੋ ਰੋਿਚਤੁੰ ਮਾ ਯਤਧਵ੍ੰ ਿਕਨ੍ਤੁ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਦਾਸਾ ਇਵ

ਿਨਿਵਸ਼਼੍ਟਮਨਿਭਰੀਸ਼੍ਚਰਸਯ੍ੇੱਛਾਂ ਸਾਧਯਤ|
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Ⅶ ਮਾਨਵਾਨ੍ ਅਨੱੁਿਦਸ਼ਯ੍ ਪਰ੍ਭੁਮੇਵੋੱਿਦਸ਼ਯ੍ ਸਦ੍ਭਾਵੇਨ ਦਾਸਯ੍ਕਰ੍ੰਮ ਕੁਰੁਧਵ੍ੰ|
Ⅷ ਦਾਸਮੁਕ੍ਤਯੋ ਰਯ੍ੇਨ ਯਤ੍ ਸਤ੍ਕਰ੍ੰਮ ਿ ਯਤੇ ਤੇਨ ਤਸਯ੍ ਫਲੰ ਪਰ੍ਭੁਤੋ ਲਪ੍ਸਯ੍ਤ ਇਿਤ ਜਾਨੀਤ ਚ|
Ⅸ ਅਪਰੰ ਹੇ ਪਰ੍ਭਵਃ, ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਭਰ੍ਤ੍ਸਨੰ ਿਵਹਾਯ ਤਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਨਯ੍ਾੱਯਾਚਰਣੰ ਿ ਯਤਾਂ ਯਸ਼੍ਚ ਕਸਯ੍ਾਿਪ

ਪਕ੍ਸ਼਼ਪਾਤੰ ਨ ਕਰੋਿਤ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮਿਪ ਤਾਦʼਸ਼ ਏਕਃ ਪਰ੍ਭੁਃ ਸਵ੍ਰ੍ਗੇ ਿਵਦਯ੍ਤ ਇਿਤ ਜ੍ਞਾਯਤਾ|ਂ
Ⅹ ਅਿਧਕਨ੍ਤੁ ਹੇ ਭਾਤਰਃ, ਯੂਯੰ ਪਰ੍ਭੁਨਾ ਤਸਯ੍ ਿਵ ਮਯੁਕ੍ਤਸ਼ਕ੍ਤਯ੍ਾ ਚ ਬਲਵਨ੍ਤੋ ਭਵਤ|
Ⅺ ਯੂਯੰ ਯਤ੍ ਸ਼ਯਤਾਨਸ਼੍ਛਲਾਿਨ ਿਨਵਾਰਿਯਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨੁਥ ਤਦਰ੍ਥਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੀਯਸੁਸੱਜਾਂ ਪਿਰਧੱਧਵ੍|ੰ
Ⅻਯਤਃ ਕੇਵਲੰ ਰਕ੍ਤਮਾਸਂਾਭਯ੍ਾਮ੍ਇਿਤਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਕਰ੍ਤʼਤਪਰਾ ਮਯੁਕ੍ਤੈਸ੍ਿਤਿਮਰਰਾਜਯ੍ਸਯ੍ੇਹਲੋਕਸਯ੍ਾਿਧਪਿਤਿਭਃ

ਸਵ੍ਰ੍ਗੋਦ੍ਭਵੈ ਰ੍ਦੁਸ਼਼੍ਟਾਤ੍ਮਿਭਰੇਵ ਸਾਰ੍ੱਧਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਿਭ ਰਯ੍ੁੱਧੰ ਿ ਯਤੇ|
ⅩⅢਅਤੋ ਹੇਤੋ ਰਯ੍ੂਯੰ ਯਯਾ ਸੰਕ◌ੁेਲੇ ਿਦਨੇ(ਅ)ਵਸ੍ਥਾਤੁੰ ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ ਪਰਾਿਜਤਯ੍ ਦʼਢਾਃ ਸ੍ਥਾਤੁਞ੍ਚ ਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਥ

ਤਾਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੀਯਸੁਸੱਜਾਂ ਗʼਹ੍ਲੀਤ|
ⅩⅣ ਵਸ੍ਤੁਤਸ੍ਤੁ ਸਤਯ੍ਤੇਨ ਸ਼ʼਙ੍ਖਲੇਨ ਕਿਟੰ ਬੱਧਵ੍ਾ ਪੁਣਯ੍ੇਨ ਵਰ੍ੰਮਣਾ ਵਕ੍ਸ਼਼ ਆੱਛਾਦਯ੍
ⅩⅤ ਸ਼ਾਨ੍ਤੇਃ ਸੁਵਾਰ੍ੱਤਯਾ ਜਾਤਮ੍ ਉਤ੍ਸਾਹੰ ਪਾਦੁਕਾਯੁਗਲੰ ਪਦੇ ਸਮਰ੍ਪਯ੍ ਿਤਸ਼਼੍ਠਤ|
ⅩⅥਯੇਨ ਚ ਦੁਸ਼਼੍ਟਾਤ੍ਮਨ(ਅ)ਗ੍ਿਨਬਾਣਾਨ੍ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਿਨਰ੍ੱਵਾਪਿਯਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਥ ਤਾਦʼਸ਼ੰ ਸਰ੍ੱਵਾੱਛਾਦਕੰ ਫਲਕੰ

ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੰ ਧਾਰਯਤ|
ⅩⅦ ਿਸ਼ਰਸ੍ਤੰ ਪਿਰਤਾਣਮ੍ ਆਤ੍ਮਨਃ ਖਙ੍ਗਞ੍ਚੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਵਾਕਯ੍ੰ ਧਾਰਯਤ|
ⅩⅧ ਸਰ੍ੱਵਸਮਯੇ ਸਰ੍ੱਵਯਾਚਨੇਨ ਸਰ੍ੱਵਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨੇਨ ਚਾਤ੍ਮਨਾ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਾਂ ਕੁਰੁਧਵ੍ੰ ਤਦਰ੍ਥੰ ਦʼਢਾਕਾਙ੍ਕ੍ਸ਼਼ਯਾ

ਜਾਗਰ੍ਤਃ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਪਿਵਤਲੋਕਾਨਾਂ ਕʼਤੇ ਸਦਾ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਾਂ ਕੁਰੁਧਵ੍ੰ|
ⅩⅨ ਅਹਞ੍ਚ ਯਸਯ੍ ਸੁਸੰਵਾਦਸਯ੍ ਸ਼ʼਙ੍ਖਲਬੱਧਃ ਪਰ੍ਚਾਰਕਦੂਤੋ(ਅ)ਸ੍ਿਮ ਤਮ੍ ਉਪਯੁਕ੍ਤੇਨਤ੍ਸਾਹੇਨ

ਪਰ੍ਚਾਰਿਯਤੁੰ ਯਥਾ ਸ਼ਕ੍ਨੁਯਾਂ
ⅩⅩ ਤਥਾ ਿਨਰ੍ਭਯੇਨ ਸਵ੍ਰੇਣੋਤ੍ਸਾਹੇਨ ਚ ਸੁਸੰਵਾਦਸਯ੍ ਿਨਗੂਢਵਾਕਯ੍ਪਰ੍ਚਾਰਾਯ ਵਕ੍ਤʼ◌ाਤਾ ਯਤ੍ ਮਹਯ੍ੰ

ਦੀਯਤੇ ਤਦਰ੍ਥੰ ਮਮਾਿਪ ਕʼਤੇ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਾਂ ਕੁਰੁਧਵ੍ੰ|
ⅩⅪ ਅਪਰੰ ਮਮ ਯਾਵਸ੍ਥਾਸ੍ਿਤ ਯੱਚ ਮਯਾ ਿ ਯਤੇ ਤਤ੍ ਸਰ੍ੱਵੰ ਯਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਜ੍ਞਾਯਤੇ ਤਦਰ੍ਥੰ ਪਰ੍ਭੁਨਾ

ਿਪਰ੍ਯਭਾਤਾ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਯ੍ਃ ਪਿਰਚਾਰਕਸ਼੍ਚ ਤੁਿਖਕੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਤਤ੍ ਜ੍ਞਾਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
ⅩⅫ ਯੂਯੰ ਯਦ੍ ਅਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਅਵਸ੍ਥਾਂ ਜਾਨੀਥ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਮਨਾਿਂਸ ਚ ਯਤ੍ ਸਾਨ੍ਤਨਾਂ ਲਭਨ੍ਤੇ ਤਦਰ੍ਥਮੇਵਾਹੰ

ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸੰਿਨਿਧੰ ਤੰ ਪਰ੍ੇਿਸ਼਼ਤਵਾਨ|
ⅩⅩⅢਅਪਰਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਃ ਪਰ੍ਭੁ ਰਯ੍ੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸ਼੍ਚ ਸਰ੍ੱਵੇਭਯ੍ੋ ਭਾਤʼਭਯ੍ਃ ਸ਼ਾਨ੍ਿਤੰ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਸਿਹਤੰ ਪਰ੍ੇਮ ਚ ਦੇਯਾਤ੍|
ⅩⅩⅣ ਯੇ ਕੇਿਚਤ੍ ਪਰ੍ਭੌ ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇ(ਅ)ਕ੍ਸ਼਼ਯੰ ਪਰ੍ੇਮ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਿਤ ਤਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਪਰ੍ਸਾਦੋ ਭੂਯਾਤ੍| ਤਥਾਸ੍ਤ|ੁ
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ਿਫਿਲਿਪਨਃ ਪਤੰ
Ⅰ ਪੌਲਤੀਮਿਥਨਾਮਾਨੌ ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਦਾਸੌ ਿਫਿਲਿਪਨਗਰਸ੍ਥਾਨ੍ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਯੀਸ਼ੋਃ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਪਿਵਤਲੋਕਾਨ੍

ਸਿਮਤੇਰਧਯ੍ਕ੍ਸ਼਼ਾਨ੍ ਪਿਰਚਾਰਕਾਸ਼ਂ੍ਚ ਪਰ੍ਿਤ ਪਤੰ ਿਲਖਤਃ|
Ⅱ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਤਾਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰਃ ਪਰ੍ਭੁ ਰਯ੍ੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸ਼੍ਚ ਯੁਸ਼਼੍ਮਭਯ੍ੰ ਪਰ੍ਸਾਦਸਯ੍ ਸ਼ਾਨ੍ਤੇਸ਼੍ਚ ਭੋਗੰ ਦੇਯਾਸ੍ਤਾ|ਂ
Ⅲ ਅਹੰ ਿਨਰਨ੍ਤਰੰ ਿਨਜਸਰ੍ੱਵਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਾਸੁ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਕʼਤੇ ਸਾਨਨ੍ਦੰ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਾਂ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍
Ⅳ ਯਿਤ ਵਾਰਾਨ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸ੍ਮਰਾਿਮ ਤਿਤ ਵਾਰਾਨ੍ ਆ ਪਰ੍ਥਮਾਦ੍ ਅਦਯ੍ ਯਾਵਦ੍
Ⅴ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸੁਸੰਵਾਦਭਾਿਗਤਕਾਰਣਾਦ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੰ ਧਨਯ੍ੰ ਵਦਾਿਮ|
Ⅵਯੁਸ਼਼੍ਮਨ੍ਮਧਯ੍ੇ ਯੇਨੱਤਮੰ ਕਰ੍ੰਮ ਕਰ੍ੱਤੁਮ੍ ਆਰਮ੍ਿਭ ਤੇਨੈਵ ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਿਦਨੰ ਯਾਵਤ੍ ਤਤ੍ ਸਾਧਿਯਸ਼਼ਯ੍ਤ

ਇਤਯ੍ਸ੍ਿਮਨ੍ ਦʼਢਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੋ ਮਮਾਸ੍ਤ|ੇ
Ⅶ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਅਿਧ ਮਮ ਤਾਦʼਸ਼ੋ ਭਾਵੋ ਯਥਾਰ੍ਥੋ ਯਤੋ(ਅ)ਹੰ ਕਾਰਾਵਸ੍ਥਾਯਾਂ ਪਰ੍ਤਯ੍ੁੱਤਰਕਰਣੇ

ਸੁਸੰਵਾਦਸਯ੍ ਪਰ੍ਾਮਾਣਯ੍ਕਰਣੇ ਚ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਮਯਾ ਸਾਰ੍ੱਧਮ੍ ਏਕਾਨੁਗਰ੍ਹਸਯ੍ ਭਾਿਗਨ ਮਤਾ ਸਵ੍ਹʼਦਯੇ
ਧਾਰਯਾਿਮ|

Ⅷਅਪਰਮ੍ ਅਹੰ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਯੀਸ਼ੋਃ ਸ੍ਨੇਹਵਤ੍ ਸ੍ਨੇਹੇਨ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਕੀਦʼਸ਼ੰ ਕਾਙ੍ਕ੍ਸ਼਼ਾਿਮ ਤਦਧੀਸ਼ਵ੍ਰੋ ਮਮ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ੀ
ਿਵਦਯ੍ਤੇ|

Ⅸ ਮਯਾ ਯਤ੍ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯ੍ਤੇ ਤਦ੍ ਇਦੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਪਰ੍ੇਮ ਿਨਤਯ੍ੰ ਵʼ◌ੱਿਧੰ ਗਤਾ
Ⅹ ਜ੍ਞਾਨਸਯ੍ ਿਵਿਸ਼ਸ਼਼੍ਟਾਨਾਂ ਪਰੀਕ੍ਿਸ਼਼ਕਾਯਾਸ਼੍ਚ ਸਰ੍ੱਵਿਵਧਬੁੱਧੇ ਰ੍ਬਾਹੁਲਯ੍ੰ ਫਲਤੁ,
Ⅺ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਿਦਨੰ ਯਾਵਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸਾਰਲਯ੍ੰ ਿਨਿਰਘ੍ਨਤਞ੍ਚ ਭਵਤੁ, ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਗੌਰਵਾਯ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਾਯੈ ਚ

ਯੀਸ਼ੁਨਾ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਪੁਣਯ੍ਫਲਾਨਾਂ ਪੂਰ੍ਣਤਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਭਯ੍ੰ ਦੀਯਤਾਮ੍ ਇਿਤ|
Ⅻ ਹੇ ਭਾਤਰਃ, ਮਾਂ ਪਰ੍ਿਤ ਯਦ੍ ਯਦ੍ ਘਿਟਤੰ ਤੇਨ ਸੁਸੰਵਾਦਪਰ੍ਚਾਰਸਯ੍ ਬਾਧਾ ਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਵʼ◌ੱਿਧਰੇਵ ਜਾਤਾ

ਤਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਜ੍ਞਾਪਿਯਤੁੰ ਕਾਮਯੇ(ਅ)ਹੰ|
ⅩⅢ ਅਪਰਮ੍ ਅਹੰ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਕʼਤੇ ਬੱਧ(ੋਅ)ਸ੍ਮੀਿਤ ਰਾਜਪੁਰ੍ੱਯਾਮ੍ ਅਨਯ੍ਸ੍ਥਾਨੇਸ਼਼ੁ ਚ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਿਨਕਟੇ

ਸੁਸ੍ਪਸ਼਼੍ਟਮ੍ ਅਭਵਤ੍,
ⅩⅣਪਰ੍ਭੁਸਮ੍ਬਨ੍ਧੀਯਾ ਅਨੇਕੇ ਭਾਤਰਸ਼੍ਚ ਮਮ ਬਨ੍ਧਨਾਦ੍ ਆਸ਼ਵ੍ਾਸੰ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ ਵਰ੍ੱਧਮਾਨੇਨਤ੍ਸਾਹੇਨ ਿਨਃਕ੍ਸ਼਼ੋਭੰ

ਕਥਾਂ ਪਰ੍ਚਾਰਯਨ੍ਿਤ|
ⅩⅤ ਕੇਿਚਦ੍ ਦੇਸ਼਼ਾਦ੍ ਿਵਰੋਧਾੱਚਾਪਰੇ ਕੇਿਚੱਚ ਸਦ੍ਭਾਵਾਤ੍ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੰ ਘੋਸ਼਼ਯਨ੍ਿਤ;
ⅩⅥ ਯੇ ਿਵਰੋਧਾਤ੍ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੰ ਘੋਸ਼਼ਯਨ੍ਿਤ ਤੇ ਪਿਵਤਭਾਵਾਤ੍ ਤੰਨ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਤੋ ਮਮ ਬਨ੍ਧਨਾਿਨ

ਬਹੁਤਰਕ੍ਲੋਸ਼ਦਾਯੀਿਨ ਕਰ੍ੱਤੁਮ੍ ਇੱਛਨ੍ਿਤ|
ⅩⅦ ਯੇ ਚ ਪਰ੍ੇਮ੍ਨਾ ਘੋਸ਼਼ਯਨ੍ਿਤ ਤੇ ਸੁਸੰਵਾਦਸਯ੍ ਪਰ੍ਾਮਾਣਯ੍ਕਰਣੇ(ਅ)ਹੰ ਿਨਯੁਕ੍ਤ(ੋਅ)ਸ੍ਮੀਿਤ ਜ੍ਞਾਤਾ ਤਤ੍

ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਿਤ|
ⅩⅧ ਿਕੰ ਬਹੁਨਾ? ਕਾਪਟਯ੍ਾਤ੍ ਸਰਲਭਾਵਾਦ੍ ਵਾ ਭਵੇਤ੍, ਯੇਨ ਕੇਨਿਚਤ੍ ਪਰ੍ਕਾਰੇਣ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਘੋਸ਼਼ਣਾ

ਭਵਤੀਤਯ੍ਸ੍ਿਮਨ੍ ਅਹਮ੍ ਆਨਨ੍ਦਾਮਯ੍ਾਨਨ੍ਿਦਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ ਚ|
ⅩⅨ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਯਾ ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ਾਤ੍ਮਨਸ਼੍ਚੋਪਕਾਰੇਣ ਤਤ੍ ਮੰਿਨਸ੍ਤਾਰਜਨਕੰ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਤੀਿਤ

ਜਾਨਾਿਮ|
ⅩⅩ ਤਤ ਚ ਮਮਾਕਾਙ੍ਕ੍ਸ਼਼ਾ ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਸ਼ਾ ਚ ਿਸੱਿਧੰ ਗਿਮਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਫਲਤੋ(ਅ)ਹੰ ਕੇਨਾਿਪ ਪਰ੍ਕਾਰੇਣ ਨ ਲੱਿਜਸ਼਼ਯ੍ੇ

ਿਕਨ੍ਤੁ ਗਤੇ ਸਰ੍ੱਵਸ੍ਿਮਨ੍ ਕਾਲੇ ਯਦਤ੍ ਤਦਦ੍ ਇਦਾਨੀਮਿਪ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣੋਤ੍ਸਾਹਦਾਰਾ ਮਮ ਸ਼ਰੀਰੇਣ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍
ਮਿਹਮਾ ਜੀਵਨੇ ਮਰਣੇ ਵਾ ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਤੇ|

ⅩⅪ ਯਤੋ ਮਮ ਜੀਵਨੰ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਾਯ ਮਰਣਞ੍ਚ ਲਾਭਾਯ|
ⅩⅫ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਿਦ ਸ਼ਰੀਰੇ ਮਯਾ ਜੀਿਵਤਵਯ੍ੰ ਤਿਰ ਤਤ੍ ਕਰ੍ੰਮਫਲੰ ਫਿਲਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਿਕੰ ਵਿਰਤਵਯ੍ੰ

ਤਨ੍ਮਯਾ ਨ ਜ੍ਞਾਯਤੇ|
ⅩⅩⅢ ਦਾਭਯ੍ਾਮ੍ ਅਹੰ ਸਮ੍ਪੀਡਯ੍ੇ, ਦੇਹਵਾਸਤਯ੍ਜਨਾਯ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਸਹਵਾਸਾਯ ਚ ਮਮਾਿਭਲਾਸ਼਼ੋ ਭਵਿਤ

ਯਤਸ੍ਤਤ੍ ਸਰ੍ੱਵੋੱਤਮ|ੰ
ⅩⅩⅣ ਿਕਨ੍ਤੁ ਦੇਹੇ ਮਮਾਵਸ੍ਿਥਤਯ੍ਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਅਿਧਕਪਰ੍ਯੋਜਨੰ|
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ⅩⅩⅤ ਅਹਮ੍ ਅਵਸ੍ਥਾਸਯ੍ੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਸਰ੍ੱਵੈਃ ਸਾਰ੍ੱਧਮ੍ ਅਵਸ੍ਿਥਿਤੰ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ੇ ਚ ਤਯਾ ਚ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ
ਵʼ◌ੱਧਯ੍ਾਨਨ੍ਦੌ ਜਿਨਸ਼਼ਯ੍ੇਤੇ ਤਦਹੰ ਿਨਸ਼੍ਿਚਤੰ ਜਾਨਾਿਮ|

ⅩⅩⅥ ਤੇਨ ਚ ਮੱਤ(ੋਅ)ਰ੍ਥਤੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਤ੍ਸਮੀਪੇ ਮਮ ਪੁਨਰੁਪਸ੍ਿਥਤਤਾਤ੍ ਯੂਯੰ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਯੀਸ਼ੁਨਾ ਬਹੁਤਰਮ੍
ਆਹ੍ਲਾਦੰ ਲਪ੍ਸਯ੍ਧਵ੍|ੇ

ⅩⅩⅦ ਯੂਯੰ ਸਾਵਧਾਨਾ ਭੂਤਾ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਸੁਸੰਵਾਦਸਯ੍ੋਪਯੁਕ੍ਤਮ੍ ਆਚਾਰੰ ਕੁਰੁਧਵ੍ੰ ਯਤ(ੋਅ)ਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍
ਉਪਾਗਤਯ੍ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ ਿਕੰ ਵਾ ਦੂਰੇ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਯਾਂ ਵਾਰ੍ੱਤਾਂ ਸ਼ਰ੍ੋਤੁਮ੍ ਇੱਛਾਿਮ ਸੇਯੰ ਯੂਯਮ੍
ਏਕਾਤ੍ਮਾਨਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਥ, ਏਕਮਨਸਾ ਸੁਸੰਵਾਦਸਮ੍ਬਨ੍ਧੀਯਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਸਯ੍ ਪਕ੍ਸ਼਼ੇ ਯਤਧਵ੍ੇ, ਿਵਪਕ੍ਸ਼਼ੈਸ਼੍ਚ ਕੇਨਾਿਪ
ਪਰ੍ਕਾਰੇਣ ਨ ਵਯ੍ਾਕੁਲੀਿ ਯਧਵ੍ ਇਿਤ|

ⅩⅩⅧ ਤਤ੍ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਿਵਨਾਸ਼ਸਯ੍ ਲਕ੍ਸ਼਼ਣੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਞ੍ਚੇਸ਼ਵ੍ਰਦੱਤੰ ਪਿਰਤਾਣਸਯ੍ ਲਕ੍ਸ਼਼ਣੰ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅨਯਤੋ ਯੇਨ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇ ਕੇਵਲਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਃ ਿ ਯਤੇ ਤੰਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਸਯ੍ ਕʼਤੇ ਕ੍ਲੇਸ਼ੋ(ਅ)ਿਪ ਸਹਯ੍ਤੇ

ਤਾਦʼਸ਼ੋ ਵਰਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ਾਨੁਰੋਧਾਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਪਰ੍ਾਿਪ,
ⅩⅩⅩਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਮਮ ਯਾਦʼਸ਼ੰ ਯੁੱਧੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਰਦਰ੍ਿਸ਼ ਸਾਮ੍ਪਰ੍ਤੰ ਸ਼ਯਤੇ ਚ ਤਾਦʼਸ਼ੰ ਯੁੱਧੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਅਿਪ ਭਵਿਤ|

Ⅱ
Ⅰ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਾਦ੍ ਯਿਦ ਿਕਮਿਪ ਸਾਨ੍ਤਨੰ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਪਰ੍ੇਮਜਾਤੋ ਹਰ੍ਸ਼਼ਃ ਿਕਞ੍ਿਚਦ੍ ਆਤ੍ਮਨਃ ਸਮਭਾਿਗਤੰ ਕਾਿਚਦ੍

ਅਨੁਕਮ੍ਪਾ ਕʼਪਾ ਵਾ ਜਾਯਤੇ ਤਿਰ ਯੂਯੰ ਮਮਾਹ੍ਲਾਦੰ ਪੂਰਯਨ੍ਤ
Ⅱ ਏਕਭਾਵਾ ਏਕਪਰ੍ੇਮਾਣ ਏਕਮਨਸ ਏਕਚੇਸ਼਼੍ਟਾਸ਼੍ਚ ਭਵਤ|
Ⅲ ਿਵਰੋਧਾਦ੍ ਦਰ੍ਪਾਦ੍ ਵਾ ਿਕਮਿਪ ਮਾ ਕੁਰੁਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਨਮਰ੍ਤਯਾ ਸਵ੍ੇਭਯ੍ੋ(ਅ)ਪਰਾਨ੍ ਿਵਿਸ਼ਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ ਮਨਯ੍ਧਵ੍|ੰ
Ⅳ ਕੇਵਲਮ੍ ਆਤ੍ਮਿਹਤਾਯ ਨ ਚੇਸ਼਼੍ਟਮਾਨਾਃ ਪਰਿਹਤਾਯਾਿਪ ਚੇਸ਼਼੍ਟਧਵ੍|ੰ
Ⅴ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਯੀਸ਼ੋ ਰਯ੍ਾਦʼਸ਼ਃ ਸਵ੍ਭਾਵੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਅਿਪ ਤਾਦʼਸ਼ੋ ਭਵਤੁ|
Ⅵ ਸ ਈਸ਼ਵ੍ਰਰੂਪੀ ਸਨ੍ ਸਵ੍ਕੀਯਾਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਤੁਲਯ੍ਤਾਂ ਸ਼੍ਲਾਘਾਸ੍ਪਦੰ ਨਾਮਨਯ੍ਤ,
Ⅶ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸਵ੍ੰ ਸ਼ੂਨਯ੍ੰ ਕʼਤਾ ਦਾਸਰੂਪੀ ਬਭੂਵ ਨਰਾਕʼਿਤੰ ਲੇਭੇ ਚ|
Ⅷ ਇੱਥੰ ਨਰਮੂਰ੍ੱਿਤਮ੍ ਆਿਸ਼ਰ੍ਤਯ੍ ਨਮਰ੍ਤਾਂ ਸਵ੍ੀਕʼਤਯ੍ ਮʼਤਯ੍ੋਰਰ੍ਥਤਃ ਕਸ਼ੀਯਮʼਤਯ੍ੋਰੇਵ ਭੋਗਾਯਾਜ੍ਞਾਗਰ੍ਾਹੀ

ਬਭੂਵ|
Ⅸ ਤਤ੍ਕਾਰਣਾਦ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰ(ੋਅ)ਿਪ ਤੰ ਸਰ੍ੱਵੋਂਨਤੰ ਚਕਾਰ ਯੱਚ ਨਾਮ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਨਾਮ੍ਨਾਂ ਸ਼ਰ੍ੇਸ਼਼੍ਠੰ ਤਦੇਵ ਤਸ੍ਮੈ ਦਦੌ,
Ⅹ ਤਤਸ੍ਤਸ੍ਮੈ ਯੀਸ਼ੁਨਾਮ੍ਨੇ ਸਵ੍ਰ੍ਗਮਰ੍ਤਯ੍ਪਾਤਾਲਸ੍ਿਥਤੈਃ ਸਰ੍ੱਵੈ ਰ੍ਜਾਨੁਪਾਤਃ ਕਰ੍ੱਤਵਯ੍ਃ,
Ⅺ ਤਾਤਸ੍ਥੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਮਿਹਮ੍ਨੇ ਚ ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਃ ਪਰ੍ਭੁਿਰਿਤ ਿਜਹਾਿਭਃ ਸਵ੍ੀਕਰ੍ੱਤਵਯ੍|ੰ
Ⅻ ਅਤੋ ਹੇ ਿਪਰ੍ਯਤਮਾਃ, ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ ਰਯ੍ਦਤ੍ ਸਰ੍ੱਵਦਾ ਿ ਯਤੇ ਤਦਤ੍ ਕੇਵਲੇ ਮਮੋਪਸ੍ਿਥਿਤਕਾਲੇ ਤੰਨਿਹ

ਿਕਨ੍ਿਤਦਾਨੀਮ੍ ਅਨੁਪਸ੍ਿਥਤੇ(ਅ)ਿਪ ਮਿਯ ਬਹੁਤਰਯਤ੍ਨੇਨਾਜ੍ਞਾਂ ਗʼਹੀਤਾ ਭਯਕਮ੍ਪਾਭਯ੍ਾਂ ਸਵ੍ਸਵ੍ਪਿਰਤਾਣੰ
ਸਾਧਯ੍ਤਾ|ਂ

ⅩⅢ ਯਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰ ਏਵ ਸਵ੍ਕੀਯਾਨੁਰੋਧਾਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਨ੍ਮਧਯ੍ੇ ਮਨਸ੍ਕਾਮਨਾਂ ਕਰ੍ੰਮਿਸੱਿਧਞ੍ਚ ਿਵਦਧਾਿਤ|
ⅩⅣ ਯੂਯੰ ਕਲਹਿਵਵਾਦਿਰਜਤਮ੍ ਆਚਾਰੰ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਤੋ(ਅ)ਿਨਨ੍ਦਨੀਯਾ ਅਕੁਿਟਲਾ
ⅩⅤਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਿਨਸ਼਼੍ਕਲਙ੍ਕਾਸ਼੍ਚ ਸਨ੍ਤਾਨਾਇਵ ਵ ਭਾਵਾਨਾਂ ਕੁਿਟਲਾਚਾਿਰਣਾਞ੍ਚ ਲੋਕਾਨਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਿਤਸ਼਼੍ਠਤ,
ⅩⅥਯਤਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਯੂਯੰ ਜੀਵਨਵਾਕਯ੍ੰ ਧਾਰਯਨ੍ਤੋ ਜਗਤੋ ਦੀਪਕਾ ਇਵ ਦੀਪਯ੍ਧਵ੍ੇ| ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਸ੍ਤਥਾ ਕʼਤੇ

ਮਮ ਯਤ੍ਨਃ ਪਿਰਸ਼ਰ੍ਮੋ ਵਾ ਨ ਿਨਸ਼਼੍ਫਲੋ ਜਾਤ ਇਤਯ੍ਹੰ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਿਦਨੇ ਸ਼੍ਲਾਘਾਂ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ|
ⅩⅦ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਾਰ੍ਥਕਾਯ ਬਿਲਦਾਨਾਯ ਸੇਵਨਾਯ ਚ ਯਦਯ੍ਪਯ੍ਹੰ ਿਨਵੇਿਦਤਵਯ੍ੋ ਭਵੇਯੰ ਤਥਾਿਪ

ਤੇਨਾਨਨ੍ਦਾਿਮ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਆਨਨ੍ਦਸਯ੍ਾਸ਼ਂੀ ਭਵਾਿਮ ਚ|
ⅩⅧ ਤਦਦ੍ ਯੂਯਮਪਯ੍ਾਨਨ੍ਦਤ ਮਦੀਯਾਨਨ੍ਦਸਯ੍ਾਿਂਸ਼ਨ ਭਵਤ ਚ|
ⅩⅨ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਅਵਸ੍ਥਾਮ੍ ਅਵਗਤਯ੍ਾਹਮਿਪ ਯਤ੍ ਸਾਨ੍ਤਨਾਂ ਪਰ੍ਾਪ੍ਨੁਯਾਂ ਤਦਰ੍ਥੰ ਤੀਮਿਥਯੰ ਤਰਯਾ

ਯੁਸ਼਼੍ਮਤ੍ਸਮੀਪੰ ਪਰ੍ੇਸ਼਼ਿਯਸ਼਼ਯ੍ਾਮੀਿਤ ਪਰ੍ਭੌ ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਸ਼ਾਂ ਕੁਰ੍ੱਵੇ|
ⅩⅩ ਯਃ ਸਤਯ੍ਰੂਪੇਣ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਿਹਤੰ ਿਚਨ੍ਤਯਿਤ ਤਾਦʼਸ਼ ਏਕਭਾਵਸ੍ਤਸ੍ਮਾਦਨਯ੍ਃ ਕੋ(ਅ)ਿਪ ਮਮ ਸੰਿਨਧੌ

ਨਾਸ੍ਿਤ|
ⅩⅪ ਯਤੋ(ਅ)ਪਰੇ ਸਰ੍ੱਵੇ ਯੀਸ਼ੋਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਿਵਸ਼਼ਯਾਨ੍ ਨ ਿਚਨ੍ਤਯਨ੍ਤ ਆਤ੍ਮਿਵਸ਼਼ਯਾਨ੍ ਿਚਨ੍ਤਯਨ੍ਿਤ|
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ⅩⅫ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਸਯ੍ ਪਰੀਕ੍ਿਸ਼਼ਤਤੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਜ੍ਞਾਯਤੇ ਯਤਃ ਪੁਤੋ ਯਾਦʼਕ੍ ਿਪਤੁਃ ਸਹਕਾਰੀ ਭਵਿਤ ਤਥੈਵ
ਸੁਸੰਵਾਦਸਯ੍ ਪਿਰਚਰ੍ੱਯਾਯਾਂ ਸ ਮਮ ਸਹਕਾਰੀ ਜਾਤਃ|

ⅩⅩⅢ ਅਤਏਵ ਮਮ ਭਾਿਵਦਸ਼ਾਂ ਜ੍ਞਾਤਾ ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼਼ਣਾਤ੍ ਤਮੇਵ ਪਰ੍ੇਸ਼਼ਿਯਤੁੰ ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਸ਼ਾਂ ਕੁਰ੍ੱਵੇ
ⅩⅩⅣ ਸਵ੍ਯਮ੍ ਅਹਮਿਪ ਤੂਰ੍ਣੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਤ੍ਸਮੀਪੰ ਗਿਮਸ਼਼ਯ੍ਾਮੀਤਯ੍ਾਸ਼ਾਂ ਪਰ੍ਭੁਨਾ ਕੁਰ੍ੱਵੇ|
ⅩⅩⅤ ਅਪਰੰ ਯ ਇਪਾਫਦੀਤੋ ਮਮ ਭਾਤਾ ਕਰ੍ੰਮਯੁੱਧਾਭਯ੍ਾਂ ਮਮ ਸਹਾਯਸ਼੍ਚ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਦੂਤੋ ਮਦੀਯੋਪਕਾਰਾਯ

ਪਰ੍ਿਤਿਨਿਧਸ਼੍ਚਾਸ੍ਿਤ ਯੁਸ਼਼੍ਮਤ੍ਸਮੀਪੇ ਤਸਯ੍ ਪਰ੍ੇਸ਼਼ਣਮ੍ ਆਵਸ਼ਯ੍ਕਮ੍ ਅਮਨਯ੍ੇ|
ⅩⅩⅥ ਯਤਃ ਸ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਅਕਾਙ੍ਕ੍ਸ਼਼ਤ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਸ੍ਤਸਯ੍ ਰੋਗਸਯ੍ ਵਾਰ੍ੱਤਾਸ਼ਰ੍ਾਵੀਿਤ ਬੁੱਧਵ੍ਾ

ਪਰ੍ੱਯਸ਼ੋਚੱਚ|
ⅩⅩⅦ ਸ ਪੀਡਯਾ ਮʼਤਕਲ੍ਪ(ੋਅ)ਭਵਿਦਿਤ ਸਤਯ੍ੰ ਿਕਨ੍ਤੀਸ਼ਵ੍ਰਸ੍ਤੰ ਦਿਯਤਵਾਨ੍ ਮਮ ਚ ਦੁਃਖਾਤ੍ ਪਰੰ

ਪੁਨਰ੍ਦੁਃਖੰ ਯੰਨ ਭਵੇਤ੍ ਤਦਰ੍ਥੰ ਕੇਵਲੰ ਤੰ ਨ ਦਿਯਤਾ ਮਾਮਿਪ ਦਿਯਤਵਾਨ੍|
ⅩⅩⅧ ਅਤਏਵ ਯੂਯੰ ਤੰ ਿਵਲੋਕਯ੍ ਯਤ੍ ਪੁਨਰਾਨਨ੍ਦੇਤ ਮਮਾਿਪ ਦੁਃਖਸਯ੍ ਹਾਸੋ ਯਦ੍ ਭਵੇਤ੍ ਤਦਰ੍ਥਮ੍ ਅਹੰ

ਤਰਯਾ ਤਮ੍ ਅਪਰ੍ੇਸ਼਼ਯੰ|
ⅩⅩⅨ ਅਤੋ ਯੂਯੰ ਪਰ੍ਭੋਃ ਕʼਤੇ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣੇਨਾਨਨ੍ਦੇਨ ਤੰ ਗʼਹ੍ਲੀਤ ਤਾਦʼਸ਼ਾਨ੍ ਲੋਕਾਸ਼ਂ੍ਚਾਦਰਣੀਯਾਨ੍ ਮਨਯ੍ਧਵ੍|ੰ
ⅩⅩⅩ ਯਤੋ ਮਮ ਸੇਵਨੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਤਿਟੰ ਪੂਰਿਯਤੁੰ ਸ ਪਰ੍ਾਣਾਨ੍ ਪਣੀਕʼਤਯ੍ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਕਾਰ੍ੱਯਾਰ੍ਥੰ

ਮʼਤਪਰ੍ਾਯੇ(ਅ)ਭਵਤ੍|

Ⅲ
Ⅰ ਹੇ ਭਾਤਰਃ, ਸ਼ੇਸ਼਼ੇ ਵਦਾਿਮ ਯੂਯੰ ਪਰ੍ਭਾਵਾਨਨ੍ਦਤ| ਪੁਨਃ ਪੁਨਰੇਕਸਯ੍ ਵਚੋ ਲੇਖਨੰ ਮਮ ਕ੍ਲੇਸ਼ਦੰ ਨਿਹ

ਯੁਸ਼਼੍ਮਦਰ੍ਥਞ੍ਚ ਭਮਨਾਸ਼ਕੰ ਭਵਿਤ|
Ⅱ ਯੂਯੰ ਕੁੱਕੁਰੇਭਯ੍ਃ ਸਾਵਧਾਨਾ ਭਵਤ ਦੁਸ਼਼੍ਕਰ੍ੰਮਕਾਿਰਭਯ੍ਃ ਸਾਵਧਾਨਾ ਭਵਤ ਿਛੰਨਮੂਲੇਭਯ੍ੋ ਲੋਕੇਭਯ੍ਸ਼੍ਚ

ਸਾਵਧਾਨਾ ਭਵਤ|
Ⅲ ਵਯਮੇਵ ਿਛੰਨਤਚੋ ਲੋਕਾ ਯਤੋ ਵਯਮ੍ ਆਤ੍ਮਨੇਸ਼ਵ੍ਰੰ ਸੇਵਾਮਹੇ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਯੀਸ਼ੁਨਾ ਸ਼੍ਲਾਘਾਮਹੇ ਸ਼ਰੀਰੇਣ ਚ

ਪਰ੍ਗਲ੍ਭਤਾਂ ਨ ਕੁਰ੍ੱਵਾਮਹੇ|
Ⅳ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ਼ਰੀਰੇ ਮਮ ਪਰ੍ਗਲ੍ਭਤਾਯਾਃ ਕਾਰਣੰ ਿਵਦਯ੍ਤੇ, ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਯਿਦ ਸ਼ਰੀਰੇਣ ਪਰ੍ਗਲ੍ਭਤਾਂ ਿਚਕੀਰ੍ਸ਼਼ਿਤ

ਤਿਰ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਅਿਪ ਮਮ ਪਰ੍ਗਲ੍ਭਤਾਯਾ ਗੁਰੁਤਰੰ ਕਾਰਣੰ ਿਵਦਯ੍ਤੇ|
Ⅴ ਯਤੋ(ਅ)ਹਮ੍ ਅਸ਼਼੍ਟਮਿਦਵਸੇ ਤਕ੍ਛੇਦਪਰ੍ਾਪ੍ਤ ਇਸਰ੍ਾਯੇਲੰਸ਼ੀਯੋ ਿਬਨਯ੍ਾਮੀਨਗੋਸ਼਼੍ਠੀਯ ਇਿਬਰ੍ਕੁਲਜਾਤ

ਇਿਬਰ੍ਯੋ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਚਰਣੇ ਿਫਰੂਸ਼ੀ
Ⅵ ਧਰ੍ੰਮੋਤ੍ਸਾਹਕਾਰਣਾਤ੍ ਸਿਮਤੇਰੁਪਦਵਕਾਰੀ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਤੋ ਲਭਯ੍ੇ ਪੁਣਯ੍ੇ ਚਾਿਨਨ੍ਦਨੀਯਃ|
Ⅶ ਿਕਨ੍ਤੁ ਮਮ ਯਦਯ੍ਤ੍ ਲਭਯ੍ਮ੍ ਆਸੀਤ੍ ਤਤ੍ ਸਰ੍ੱਵਮ੍ ਅਹੰ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ਾਨੁਰੋਧਾਤ੍ ਕ੍ਸ਼਼ਿਤਮ੍ ਅਮਨਯ੍ੇ|
Ⅷ ਿਕਞ੍ਚਾਧੁਨਾਪਯ੍ਹੰ ਮਤ੍ਪਰ੍ਭੋਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਯੀਸ਼ੋ ਰ੍ਜ੍ਞਾਨਸਯ੍ੋਤ੍ਕʼਸ਼਼੍ਟਤਾਂ ਬੁੱਧਵ੍ਾ ਤਤ੍ ਸਰ੍ੱਵੰ ਕ੍ਸ਼਼ਿਤੰ ਮਨਯ੍ੇ|
Ⅸ ਯਤੋ ਹੇਤੋਰਹੰ ਯਤ੍ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੰ ਲਭੇਯ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਤੋ ਜਾਤੰ ਸਵ੍ਕੀਯਪੁਣਯ੍ਞ੍ਚ ਨ ਧਾਰਯਨ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇ

ਿਵਸ਼ਵ੍ਸਨਾਤ੍ ਲਭਯ੍ੰ ਯਤ੍ ਪੁਣਯ੍ਮ੍ਈਸ਼ਵ੍ਰੇਣ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੰ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਦੀਯਤੇ ਤਦੇਵ ਧਾਰਯਨ੍ਯਤ੍ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇ ਿਵਦਯ੍ੇਯ ਤਦਰ੍ਥੰ
ਤਸਯ੍ਾਨੁਰੋਧਾਤ੍ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਕ੍ਸ਼਼ਿਤੰ ਸਵ੍ੀਕʼਤਯ੍ ਤਾਿਨ ਸਰ੍ੱਵਾਣਯ੍ਵਕਰਾਿਨਵ ਮਨਯ੍ੇ|

Ⅹ ਯਤੋ ਹੇਤੋਰਹੰ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੰ ਤਸਯ੍ ਪੁਨਰੁੱਿਥਤੇ ਰ੍ਗੁਣੰ ਤਸਯ੍ ਦੁਃਖਾਨਾਂ ਭਾਿਗਤਞ੍ਚ ਜ੍ਞਾਤਾ ਤਸਯ੍
ਮʼਤਯ੍ੋਰਾਕʼਿਤਞ੍ਚ ਗʼਹੀਤਾ

Ⅺ ਯੇਨ ਕੇਨਿਚਤ੍ ਪਰ੍ਕਾਰੇਣ ਮʼਤਾਨਾਂ ਪੁਨਰੁੱਿਥਿਤੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤੁੰ ਯਤੇ|
Ⅻਮਯਾ ਤਤ੍ ਸਰ੍ੱਵਮ੍ ਅਧੁਨਾ ਪਰ੍ਾਿਪ ਿਸੱਧਤਾ ਵਾਲਮ੍ਿਭ ਤੰਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਦਰ੍ਥਮ੍ਅਹੰ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਧਾਿਰਤਸ੍ਤਦ੍

ਧਾਰਿਯਤੁੰ ਧਾਵਾਿਮ|
ⅩⅢਹੇ ਭਾਤਰਃ, ਮਯਾ ਤਦ੍ ਧਾਿਰਤਮ੍ ਇਿਤ ਨ ਮਨਯ੍ਤੇ ਿਕਨ੍ਤੇਤਦੈਕਮਾਤੰ ਵਦਾਿਮ ਯਾਿਨ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਸ੍ਿਥਤਾਿਨ

ਤਾਿਨ ਿਵਸ੍ਮʼਤਯ੍ਾਹਮ੍ ਅਗਰ੍ਸ੍ਿਥਤਾਨਯ੍ੁੱਿਦਸ਼ਯ੍
ⅩⅣ ਪੂਰ੍ਣਯਤ੍ਨੇਨ ਲਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ ਪਰ੍ਿਤ ਧਾਵਨ੍ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਯੀਸ਼ੁਨਰ੍ੱਧਵ੍ਾਤ੍ ਮਾਮ੍ ਆਹਯਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰਾਤ੍ ਜੇਤʼਪਣੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤੁੰ

ਚੇਸ਼਼੍ਟ|ੇ
ⅩⅤ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਮਧਯ੍ੇ ਯੇ ਿਸੱਧਾਸ੍ਤੈਃ ਸਰ੍ੱਵੈਸ੍ਤਦੇਵ ਭਾਵਯ੍ਤਾ,ਂ ਯਿਦ ਚ ਕਞ੍ਚਨ ਿਵਸ਼਼ਯਮ੍ ਅਿਧ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍

ਅਪਰੋ ਭਾਵੋ ਭਵਿਤ ਤਰੀਸ਼ਵ੍ਰਸ੍ਤਮਿਪ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਪਰ੍ਿਤ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
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ⅩⅥ ਿਕਨ੍ਤੁ ਵਯੰ ਯਦਯ੍ਦ੍ਅਵਗਤਾਆਸ੍ਮਸ੍ਤਤਾਸ੍ਮਾਿਭਰੇਕੋ ਿਵਿਧਰਾਚਿਰਤਵਯ੍ ਏਕਭਾਵੈ ਰ੍ਭਿਵਤਵਯ੍ਞ੍ਚ|
ⅩⅦ ਹੇ ਭਾਤਰਃ, ਯੂਯੰ ਮਮਾਨੁਗਾਿਮਨ ਭਵਤ ਵਯਞ੍ਚ ਯਾਦʼਗਾਚਰਣਸਯ੍ ਿਨਦਰ੍ਸ਼ਨਸਵ੍ਰੂਪਾ

ਭਵਾਮਸ੍ਤਾਦʼਗਾਚਾਿਰਣੋ ਲੋਕਾਨ੍ ਆਲੋਕਯਧਵ੍ੰ|
ⅩⅧਯਤੋ(ਅ)ਨੇਕੇ ਿਵਪਥੇ ਚਰਨ੍ਿਤ ਤੇ ਚ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਕਸ਼ਸਯ੍ ਸ਼ਤਵ ਇਿਤ ਪੁਰਾ ਮਯਾ ਪੁਨਃ ਪੁਨਃ ਕਿਥਤਮ੍

ਅਧੁਨਾਿਪ ਰੁਦਤਾ ਮਯਾ ਕਥਯ੍ਤ|ੇ
ⅩⅨ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸ਼ੇਸ਼਼ਦਸ਼ਾ ਸਰ੍ੱਵਨਾਸ਼ ਉਦਰਸ਼੍ਚੇਸ਼ਵ੍ਰੋ ਲੱਜਾ ਚ ਸ਼੍ਲਾਘਾ ਪʼਿਥਵਯ੍ਾਞ੍ਚ ਲਗ੍ਨੰ ਮਨਃ|
ⅩⅩ ਿਕਨ੍ਤਸ੍ਮਾਕੰ ਜਨਪਦਃ ਸਵ੍ਰ੍ਗੇ ਿਵਦਯ੍ਤੇ ਤਸ੍ਮਾੱਚਾਗਿਮਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤੰ ਤਾਤਾਰੰ ਪਰ੍ਭੰੁ ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੰ ਵਯੰ

ਪਰ੍ਤੀਕ੍ਸ਼਼ਾਮਹੇ|
ⅩⅪ ਸ ਚ ਯਯਾ ਸ਼ਕ੍ਤਯ੍ਾ ਸਰ੍ੱਵਾਣਯ੍ੇਵ ਸਵ੍ਸਯ੍ ਵਸ਼ੀਕਰ੍ੱਤੁੰ ਪਾਰਯਿਤ ਤਯਾਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਅਧਮੰ ਸ਼ਰੀਰੰ

ਰੂਪਾਨ੍ਤਰੀਕʼਤਯ੍ ਸਵ੍ਕੀਯਤੇਜੋਮਯਸ਼ਰੀਰਸਯ੍ ਸਮਾਕਾਰੰ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

Ⅳ
Ⅰ ਹੇ ਮਦੀਯਾਨਨ੍ਦਮੁਕੁਟਸਵ੍ਰੂਪਾਃ ਿਪਰ੍ਯਤਮਾ ਅਭੀਸ਼਼੍ਟਤਮਾ ਭਾਤਰਃ, ਹੇ ਮਮ ਸ੍ਨੇਹਪਾਤਾਃ, ਯੂਯਮ੍ ਇੱਥੰ ਪਭੌ

ਸ੍ਿਥਰਾਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਤ|
Ⅱ ਹੇ ਇਵਿਦਯੇ ਹੇ ਸੁਨ੍ਤੁਿਖ ਯੁਵਾਂ ਪਰ੍ਭੌ ਏਕਭਾਵੇ ਭਵਤਮ੍ ਏਤਦ੍ ਅਹੰ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯੇ|
Ⅲ ਹੇ ਮਮ ਸਤਯ੍ ਸਹਕਾਿਰਨ੍ ਤਾਮਿਪ ਿਵਨੀਯ ਵਦਾਿਮ ਏਤਯੋਰੁਪਕਾਰਸ੍ਤਯਾ ਿ ਯਤਾਂ ਯਤਸ੍ਤੇ

ਕ੍ਲੀਿਮਨਾਿਦਿਭਃ ਸਹਕਾਿਰਿਭਃ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਸੁਸੰਵਾਦਪਰ੍ਚਾਰਣਾਯ ਮਮ ਸਾਹਾੱਯਾਰ੍ਥੰ ਪਿਰਸ਼ਰ੍ਮਮ੍ ਅਕੁਰ੍ੱਵਤਾਂ ਤੇਸ਼਼ਾਂ
ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਨਾਮਾਿਨ ਚ ਜੀਵਨਪੁਸ੍ਤਕੇ ਿਲਿਖਤਾਿਨ ਿਵਦਯ੍ਨ੍ਤੇ|

Ⅳ ਯੂਯੰ ਪਰ੍ਭੌ ਸਰ੍ੱਵਦਾਨਨ੍ਦਤ| ਪੁਨ ਰਦਾਿਮ ਯੂਯਮ੍ ਆਨਨ੍ਦਤ|
Ⅴ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਿਵਨੀਤਤੰ ਸਰ੍ੱਵਮਾਨਵੈ ਰ੍ਜ੍ਞਾਯਤਾ,ਂ ਪਰ੍ਭੁਃ ਸੰਿਨਧੌ ਿਵਦਯ੍ਤੇ|
Ⅵ ਯੂਯੰ ਿਕਮਿਪ ਨ ਿਚਨ੍ਤਯਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਧਨਯ੍ਵਾਦਯੁਕ੍ਤਾਭਯ੍ਾਂ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਾਯਾਞ੍ਚਾਭਯ੍ਾਂ ਸਰ੍ੱਵਿਵਸ਼਼ਯੇ

ਸਵ੍ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨੀਯਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਾਯ ਿਨਵੇਦਯਤ|
Ⅶ ਤਥਾ ਕʼਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰੀਯਾ ਯਾ ਸ਼ਾਨ੍ਿਤਃ ਸਰ੍ੱਵਾਂ ਬੁੱਿਧਮ੍ ਅਿਤਸ਼ੇਤੇ ਸਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਿਚੱਤਾਿਨ ਮਨਾਿਂਸ ਚ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇ

ਯੀਸ਼ੌ ਰਕ੍ਿਸ਼਼ਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
Ⅷ ਹੇ ਭਾਤਰਃ, ਸ਼ੇਸ਼਼ੇ ਵਦਾਿਮ ਯਦਯ੍ਤ੍ ਸਤਯ੍ਮ੍ ਆਦਰਣੀਯੰ ਨਯ੍ਾੱਯੰ ਸਾਧੁ ਿਪਰ੍ਯੰ ਸੁਖਯ੍ਾਤਮ੍ ਅਨਯ੍ੇਣ ਯੇਨ

ਕੇਨਿਚਤ੍ ਪਰ੍ਕਾਰੇਣ ਵਾ ਗੁਣਯੁਕ੍ਤੰ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਨੀਯੰ ਵਾ ਭਵਿਤ ਤਤੈਵ ਮਨਾਿਂਸ ਿਨਧਧਵ੍ੰ|
Ⅸਯੂਯੰ ਮਾਂ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਸ਼ਤਾ ਚ ਯਦਯ੍ਤ੍ ਿਸ਼ਕ੍ਿਸ਼਼ਤਵਨ੍ਤੋ ਗʼਹੀਤਵਨ੍ਤਸ਼੍ਚ ਤਦੇਵਾਚਰਤ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸ਼ਾਨ੍ਿਤਦਾਯਕ

ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਸ੍ਥਾਸਯ੍ਿਤ|
Ⅹ ਮਮੋਪਕਾਰਾਯ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਯਾ ਿਚਨ੍ਤਾ ਪੂਰ੍ੱਵਮ੍ ਆਸੀਤ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ ਕਰ੍ੰਮਦਾਰੰ ਨ ਪਰ੍ਾਪ੍ਨਤ੍ ਇਦਾਨੀਂ ਸਾ

ਪੁਨਰਫਲਤ੍ ਇਤਯ੍ਸ੍ਿਮਨ੍ ਪਰ੍ਭੌ ਮਮ ਪਰਮਾਹ੍ਲਾਦ(ੋਅ)ਜਾਯਤ|
Ⅺਅਹੰ ਯਦ੍ ਦੈਨਯ੍ਕਾਰਣਾਦ੍ ਇਦੰ ਵਦਾਿਮ ਤੰਨਿਹ ਯਤੋ ਮਮ ਯਾ ਕਾਿਚਦ੍ ਅਵਸ੍ਥਾ ਭਵੇਤ੍ ਤਸਯ੍ਾਂ ਸਨ੍ਤੋਸ਼਼੍ਟਮੁ੍

ਅਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯੰ|
Ⅻ ਦਿਰਦਤਾਂ ਭੋਕ੍ਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨਿਮ ਧਨਾਢਯ੍ਤਾਮ੍ ਅਿਪ ਭੋਕ੍ਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨਿਮ ਸਰ੍ੱਵਥਾ ਸਰ੍ੱਵਿਵਸ਼਼ਯੇਸ਼਼ੁ ਿਵਨੀਤੋ(ਅ)ਹੰ

ਪਰ੍ਚੁਰਤਾਂ ਕ੍ਸ਼਼ੁਧਾਞ੍ਚ ਧਨੰ ਦੈਨਯ੍ਞ੍ਚਾਵਗਤੋ(ਅ)ਸ੍ਿਮ|
ⅩⅢ ਮਮ ਸ਼ਕ੍ਿਤਦਾਯਕੇਨ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਸਰ੍ੱਵਮੇਵ ਮਯਾ ਸ਼ਕਯ੍ੰ ਭਵਿਤ|
ⅩⅣ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਦੈਨਯ੍ਿਨਵਾਰਣਾਯ ਮਾਮ੍ ਉਪਕʼਤਯ੍ ਸਤ੍ਕਰ੍ੰਮਾਕਾਿਰ|
ⅩⅤ ਹੇ ਿਫਿਲਪੀਯਲੋਕਾਃ, ਸੁਸੰਵਾਦਸਯ੍ੋਦਯਕਾਲੇ ਯਦਾਹੰ ਮਾਿਕਦਿਨਯਾਦੇਸ਼ਾਤ੍ ਪਰ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠੇ ਤਦਾ ਕੇਵਲਾਨ੍

ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਿਵਨਾਪਰਯਾ ਕਯਾਿਪ ਸਿਮਤਯ੍ਾ ਸਹ ਦਾਨਾਦਾਨਯੋ ਰ੍ਮਮ ਕੋ(ਅ)ਿਪ ਸਮ੍ਬਨ੍ਧੋ ਨਾਸੀਦ੍ਇਿਤ ਯੂਯਮਿਪ
ਜਾਨੀਥ|

ⅩⅥ ਯਤੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਮਮ ਪਰ੍ਯੋਜਨਾਯ ਿਥਸ਼਼ਲਨੀਕੀਨਗਰਮਿਪ ਮਾਂ ਪਰ੍ਿਤ ਪੁਨਃ ਪੁਨਰ੍ਦਾਨੰ ਪਰ੍ੇਿਸ਼਼ਤ|ੰ
ⅩⅦ ਅਹੰ ਯਦ੍ ਦਾਨੰ ਮʼਗਯੇ ਤੰਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਲਾਭਵਰ੍ੱਧਕੰ ਫਲੰ ਮʼਗਯੇ|
ⅩⅧ ਿਕਨ੍ਤੁ ਮਮ ਕਸਯ੍ਾਪਯ੍ਭਾਵੋ ਨਾਸ੍ਿਤ ਸਰ੍ੱਵੰ ਪਰ੍ਚੁਰਮ੍ ਆਸ੍ਤੇ ਯਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਗਰ੍ਾਹਯ੍ੰ ਤੁਸ਼਼੍ਿਟਜਨਕੰ

ਸੁਗਨ੍ਿਧਨੈਵੇਦਯ੍ਸਵ੍ਰੂਪੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਦਾਨੰ ਇਪਾਫਿਦਤਾਦ੍ ਗʼਹੀਤਾਹੰ ਪਿਰਤʼਪ੍ਤੋ(ਅ)ਸ੍ਿਮ|
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ⅩⅨ ਮਮੇਸ਼ਵ੍ਰ(ੋਅ)ਿਪ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਯੀਸ਼ੁਨਾ ਸਵ੍ਕੀਯਿਵਭਵਿਨਿਧਤਃ ਪਰ੍ਯੋਜਨੀਯੰ ਸਰ੍ੱਵਿਵਸ਼਼ਯੰ ਪੂਰ੍ਣਰੂਪੰ
ਯੁਸ਼਼੍ਮਭਯ੍ੰ ਦੇਯਾਤ੍|

ⅩⅩ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਿਪਤੁਰੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਧਨਯ੍ਵਾਦੋ(ਅ)ਨਨ੍ਤਕਾਲੰ ਯਾਵਦ੍ ਭਵਤੁ| ਆਮੇਨ੍|
ⅩⅪ ਯੂਯੰ ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ੈਕੈਕੰ ਪਿਵਤਜਨੰ ਨਮਸ੍ਕੁਰੁਤ| ਮਮ ਸਙ੍ਿਗਭਾਤਰੋ ਯੂਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਨਮਸ੍ਕੁਰ੍ੱਵਤੇ|
ⅩⅫ ਸਰ੍ੱਵੇ ਪਿਵਤਲੋਕਾ ਿਵਸ਼ੇਸ਼਼ਤਃ ਕੈਸਰਸਯ੍ ਪਿਰਜਨਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਨਮਸ੍ਕੁਰ੍ੱਵਤੇ|
ⅩⅩⅢ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪਰ੍ਭੋ ਰਯ੍ੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਪਰ੍ਸਾਦਃ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਭੂਯਾਤ੍| ਆਮੇਨ੍|
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ਕਲਿਸਨਃ ਪਤੰ
Ⅰ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ੇੱਛਯਾ ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਪਰ੍ੇਿਰਤਃ ਪੌਲਸ੍ਤੀਮਿਥਯੋ ਭਾਤਾ ਚ ਕਲਸੀਨਗਰਸ੍ਥਾਨ੍ ਪਿਵਤਾਨ੍

ਿਵਸ਼ਵ੍ਸ੍ਤਾਨ੍ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਾਿਸ਼ਰ੍ਤਭਾਤʼਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਪਤੰ ਿਲਖਤਃ|
Ⅱ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਤਾਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰਃ ਪਰ੍ਭੁ ਰਯ੍ੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸ਼੍ਚ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਪਰ੍ਸਾਦੰ ਸ਼ਾਨ੍ਿਤਞ੍ਚ ਿ ਯਾਸ੍ਤਾ|ਂ
Ⅲ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇ ਯੀਸ਼ੌ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਸਯ੍ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਪਿਵਤਲੋਕਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਪਰ੍ੇਮ੍ਨਸ਼੍ਚ ਵਾਰ੍ੱਤਾਂ ਸ਼ਤਾ
Ⅳ ਵਯੰ ਸਦਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਦਰ੍ਥੰ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਾਂ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਤਃ ਸਵ੍ਰ੍ਗੇ ਿਨਿਹਤਾਯਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਭਾਿਵਸਮ੍ਪਦਃ ਕਾਰਣਾਤ੍

ਸਵ੍ਕੀਯਪਰ੍ਭੋ ਰਯ੍ੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਤਾਤਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੰ ਧਨਯ੍ੰ ਵਦਾਮਃ|
Ⅴ ਯੂਯੰ ਤਸਯ੍ਾ ਭਾਿਵਸਮ੍ਪਦੋ ਵਾਰ੍ੱਤਾਂ ਯਯਾ ਸੁਸੰਵਾਦਰੂਿਪਣਯ੍ਾ ਸਤਯ੍ਵਾਣਯ੍ਾ ਜ੍ਞਾਿਪਤਾਃ
Ⅵ ਸਾ ਯਦਤ੍ ਕʼਸ੍ਨੰ ਜਗਦ੍ ਅਿਭਗੱਛਿਤ ਤਦਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਅਪਯ੍ਭਯ੍ਗਮਤ੍, ਯੂਯਞ੍ਚ ਯਦ੍ ਿਦਨਮ੍

ਆਰਭਯ੍ੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ਾਨੁਗਰ੍ਹਸਯ੍ ਵਾਰ੍ੱਤਾਂ ਸ਼ਤਾ ਸਤਯ੍ਰੂਪੇਣ ਜ੍ਞਾਤਵਨ੍ਤਸ੍ਤਦਾਰਭਯ੍ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਮਧਯ੍ੇ(ਅ)ਿਪ ਫਲਿਤ
ਵਰ੍ੱਧਤੇ ਚ|

Ⅶ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਿਪਰ੍ਯਃ ਸਹਦਾਸੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਕʼਤੇ ਚ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਿਵਸ਼ਵ੍ਸ੍ਤਪਿਰਚਾਰਕੋ ਯ ਇਪਫਾਸ੍ਤਦ੍ ਵਾਕਯ੍ੰ
Ⅷ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਆਿਦਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍ ਸ ਏਵਾਸ੍ਮਾਨ੍ ਆਤ੍ਮਨਾ ਜਿਨਤੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਪਰ੍ੇਮ ਜ੍ਞਾਿਪਤਵਾਨ੍|
Ⅸਵਯੰ ਯਦ੍ ਿਦਨਮ੍ਆਰਭਯ੍ ਤਾਂ ਵਾਰ੍ੱਤਾਂ ਸ਼ਤਵਨ੍ਤਸ੍ਤਦਾਰਭਯ੍ ਿਨਰਨ੍ਤਰੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਕʼਤੇ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਾਂ ਕੁਰ੍ੰਮਃ

ਫਲਤੋ ਯੂਯੰ ਯਤ੍ ਪੂਰ੍ਣਾਭਯ੍ਾਮ੍ ਆਤ੍ਿਮਕਜ੍ਞਾਨਵੁੱਿਧਭਯ੍ਾਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ਾਿਭਤਮੰ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਰੂਪੇਣਾਵਗੱਛੇਤ,
Ⅹ ਪਰ੍ਭੋ ਰਯ੍ੋਗਯ੍ੰ ਸਰ੍ੱਵਥਾ ਸਨ੍ਤੋਸ਼਼ਜਨਕਞ੍ਚਾਚਾਰੰ ਕੁਰ੍ੱਯਾਤਾਰ੍ਥਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰਜ੍ਞਾਨੇ ਵਰ੍ੱਧਮਾਨਾਃ

ਸਰ੍ੱਵਸਤ੍ਕਰ੍ੰਮਰੂਪੰ ਫਲੰ ਫਲੇਤ,
Ⅺ ਯਥਾ ਚੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਮਿਹਮਯੁਕ੍ਤਯਾ ਸ਼ਕ੍ਤਯ੍ਾ ਸਾਨਨ੍ਦੇਨ ਪੂਰ੍ਣਾਂ ਸਿਹਸ਼਼੍ਣੁਤਾਂ ਿਤਿਤਕ੍ਸ਼਼ਾਞ੍ਚਾਚਿਰਤੁੰ

ਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਥ ਤਾਦʼਸ਼ੇਨ ਪੂਰ੍ਣਬਲੇਨ ਯਦ੍ ਬਲਵਨ੍ਤੋ ਭਵੇਤ,
Ⅻ ਯਸ਼੍ਚ ਿਪਤਾ ਤੇਜੋਵਾਿਸਨਾਂ ਪਿਵਤਲੋਕਾਨਾਮ੍ ਅਿਧਕਾਰਸਯ੍ਾਿਂਸ਼ਤਾਯਾਸ੍ਮਾਨ੍ ਯੋਗਯ੍ਾਨ੍ ਕʼਤਵਾਨ੍ ਤੰ ਯਦ੍

ਧਨਯ੍ੰ ਵਦੇਤ ਵਰਮ੍ ਏਨੰ ਯਾਚਾਮਹ|ੇ
ⅩⅢ ਯਤਃ ਸੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਨ੍ ਿਤਿਮਰਸਯ੍ ਕਰ੍ੱਤʼਤਾਦ੍ ਉੱਧʼਤਯ੍ ਸਵ੍ਕੀਯਸਯ੍ ਿਪਰ੍ਯਪੁਤਸਯ੍ ਰਾਜਯ੍ੇ ਸ੍ਥਾਿਪਤਵਾਨ੍|
ⅩⅣ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਪੁਤਾਦ੍ ਵਯੰ ਪਿਰਤਾਣਮ੍ ਅਰ੍ਥਤਃ ਪਾਪਮੋਚਨੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਵਨ੍ਤਃ|
ⅩⅤ ਸ ਚਾਦʼਸ਼ਯ੍ਸਯ੍ੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਪਰ੍ਿਤਮੂਰ੍ਿਤਃ ਕʼਤ੍ਸ੍ਨਾਯਾਃ ਸʼਸ਼਼੍ਟੇਰਾਿਦਕਰ੍ੱਤਾ ਚ|
ⅩⅥ ਯਤਃ ਸਰ੍ੱਵਮੇਵ ਤੇਨ ਸਸʼਜੇ ਿਸੰਹਾਸਨਰਾਜਤਪਰਾ ਮਾਦੀਿਨ ਸਵ੍ਰ੍ਗਮਰ੍ੱਤਯ੍ਸ੍ਿਥਤਾਿਨ

ਦʼਸ਼ਯ੍ਾਦʼਸ਼ਯ੍ਾਿਨ ਵਸ੍ਤੂਿਨ ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ ਤੇਨੈਵ ਤਸ੍ਮੈ ਚ ਸਸʼਿਜਰੇ|
ⅩⅦ ਸ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਆਿਦਃ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਸ੍ਿਥਿਤਕਾਰਕਸ਼੍ਚ|
ⅩⅧ ਸ ਏਵ ਸਿਮਿਤਰੂਪਾਯਾਸ੍ਤਨ ਰ੍ਮੂਰ੍ੱਧਾ ਿਕਞ੍ਚ ਸਰ੍ੱਵਿਵਸ਼਼ਯੇ ਸ ਯਦ੍ ਅਿਗਰ੍ਯੋ ਭਵੇਤ੍ ਤਦਰ੍ਥੰ ਸ ਏਵ

ਮʼਤਾਨਾਂ ਮਧਯ੍ਾਤ੍ ਪਰ੍ਥਮਤ ਉੱਿਥਤੋ(ਅ)ਗਰ੍ਸ਼੍ਚ|
ⅩⅨ ਯਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਕʼਤ੍ਸ੍ਨੰ ਪੂਰ੍ਣਤੰ ਤਮੇਵਾਵਾਸਿਯਤੁੰ
ⅩⅩ ਕਸ਼ੇ ਪਾਿਤਤੇਨ ਤਸਯ੍ ਰਕ੍ਤੇਨ ਸਨ੍ਿਧੰ ਿਵਧਾਯ ਤੇਨੈਵ ਸਵ੍ਰ੍ਗਮਰ੍ੱਤਯ੍ਸ੍ਿਥਤਾਿਨ ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ ਸਵ੍ੇਨ ਸਹ

ਸਨ੍ਧਾਪਿਯਤੁਞ੍ਚੇਸ਼ਵ੍ਰੇਣਾਿਭਲੇਸ਼਼ੇ|
ⅩⅪ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਦੂਰਸ੍ਥਾ ਦੁਸ਼਼੍ਿ ਯਾਰਤਮਨਸ੍ਕਤਾਤ੍ ਤਸਯ੍ ਿਰਪਵਸ਼੍ਚਾਸ੍ਤ ਯੇ ਯੂਯੰ ਤਾਨ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਅਿਪ ਸ

ਇਦਾਨੀਂ ਤਸਯ੍ ਮਾਸਂਲਸ਼ਰੀਰੇ ਮਰਣੇਨ ਸਵ੍ੇਨ ਸਹ ਸਨ੍ਧਾਿਪਤਵਾਨ੍|
ⅩⅫ ਯਤਃ ਸ ਸਵ੍ਸੰਮੁਖੇ ਪਿਵਤਾਨ੍ ਿਨਸ਼਼੍ਕਲਙ੍ਕਾਨ੍ ਅਿਨਨ੍ਦਨੀਯਾਸ਼ਂ੍ਚ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਸ੍ਥਾਪਿਯਤੁਮ੍ ਇੱਛਿਤ|
ⅩⅩⅢ ਿਕਨ੍ਤੇਤਦਰ੍ਥੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਬੱਧਮੂਲੈਃ ਸੁਸ੍ਿਥਰੈਸ਼੍ਚ ਭਿਵਤਵਯ੍ਮ੍, ਆਕਾਸ਼ਮਣ੍ਡਲਸਯ੍ਾਧਃਸ੍ਿਥਤਾਨਾਂ

ਸਰ੍ੱਵਲੋਕਾਨਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਚ ਘੁਸ਼਼ਯ੍ਮਾਣੋ ਯਃ ਸੁਸੰਵਾਦੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਰਸ਼ਰ੍ਾਿਵ ਤੱਜਾਤਾਯਾਂ ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਸ਼ਾਯਾਂ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਰਚਲੈ
ਰ੍ਭਿਵਤਵਯ੍ੰ|
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ⅩⅩⅣ ਤਸਯ੍ ਸੁਸੰਵਾਦਸਯ੍ੈਕਃ ਪਿਰਚਾਰਕੋ ਯੋ(ਅ)ਹੰ ਪੌਲਃ ਸ(ੋਅ)ਹਮ੍ ਇਦਾਨੀਮ੍ ਆਨਨ੍ਦੇਨ ਯੁਸ਼਼੍ਮਦਰ੍ਥੰ
ਦੁਃਖਾਿਨ ਸਹੇ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਕ੍ਲੇਸ਼ਭੋਗਸਯ੍ ਯੋਂਸ਼ੋ(ਅ)ਪੂਰ੍ਣਸ੍ਤਮੇਵ ਤਸਯ੍ ਤਨਃ ਸਿਮਤੇਃ ਕʼਤੇ ਸਵ੍ਸ਼ਰੀਰੇ ਪੂਰਯਾਿਮ
ਚ|

ⅩⅩⅤ ਯਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਮਨ੍ਤਣਯਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਦਰ੍ਥਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੀਯਵਾਕਯ੍ਸਯ੍ ਪਰ੍ਚਾਰਸਯ੍ ਭਾਰੋ ਮਿਯ
ਸਮਿਪਤਸ੍ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਅਹੰ ਤਸਯ੍ਾਃ ਸਿਮਤੇਃ ਪਿਰਚਾਰਕੋ(ਅ)ਭਵ|ੰ

ⅩⅩⅥ ਤਤ੍ ਿਨਗੂਢੰ ਵਾਕਯ੍ੰ ਪੂਰ੍ੱਵਯੁਗੇਸ਼਼ੁ ਪੂਰ੍ੱਵਪੁਰੁਸ਼਼ੇਭਯ੍ਃ ਪਰ੍ੱਛੰਨਮ੍ ਆਸੀਤ੍ ਿਕਨ੍ਿਤਦਾਨੀਂ ਤਸਯ੍
ਪਿਵਤਲੋਕਾਨਾਂ ਸੰਿਨਧੌ ਤੇਨ ਪਰ੍ਾਕਾਸ਼ਯ੍ਤ|

ⅩⅩⅦ ਯਤੋ ਿਭੰਨਜਾਤੀਯਾਨਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਤਤ੍ ਿਨਗੂਢਵਾਕਯ੍ੰ ਕੀਦʼ◌ੱਗੌਰਵਿਨਿਧਸਮ੍ਬਿਲਤੰ ਤਤ੍ ਪਿਵਤਲੋਕਾਨ੍
ਜ੍ਞਾਪਿਯਤੁਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰ(ੋਅ)ਭਯ੍ਲਸ਼਼ਤ੍| ਯੁਸ਼਼੍ਮਨ੍ਮਧਯ੍ਵਰ੍ੱਤੀ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟ ਏਵ ਸ ਿਨਿਧ ਰ੍ਗੈਰਵਾਸ਼ਾਭੂਿਮਸ਼੍ਚ|

ⅩⅩⅧ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਵਯੰ ਤਮੇਵ ਘੋਸ਼਼ਯਨ੍ਤੋ ਯਦ੍ ਏਕੈਕੰ ਮਾਨਵੰ ਿਸੱਧੀਭੂਤੰ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇ ਸ੍ਥਾਪਯੇਮ ਤਦਰ੍ਥਮੇਕੈਕੰ
ਮਾਨਵੰ ਪਰ੍ਬੋਧਯਾਮਃ ਪੂਰ੍ਣਜ੍ਞਾਨੇਨ ਚੈਕੈਕੰ ਮਾਨਵੰ ਉਪਿਦਸ਼ਾਮਃ|

ⅩⅩⅨ ਏਤਦਰ੍ਥੰ ਤਸਯ੍ ਯਾ ਸ਼ਕ੍ਿਤਃ ਪਰ੍ਬਲਰੂਪੇਣ ਮਮ ਮਧਯ੍ੇ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਤੇ ਤਯਾਹੰ ਯਤਮਾਨਃ ਸ਼ਰ੍ਾਭਯ੍ਾਿਮ|

Ⅱ
Ⅰਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਲਾਯਿਦਕੇਯਾਸ੍ਥਭਾਤʼਣਾਞ੍ਚ ਕʼਤੇ ਯਾਵਨ੍ਤੋ ਭਾਤਰਸ਼੍ਚ ਮਮ ਸ਼ਾਰੀਿਰਕਮੁਖੰ ਨ ਦʼਸ਼਼੍ਟਵਨ੍ਤਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਂ

ਕʼਤੇ ਮਮ ਿਕਯਾਨ੍ ਯਤ੍ਨ ਭਵਿਤ ਤਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਜ੍ਞਾਪਿਯਤੁਮ੍ ਇੱਛਾਿਮ|
Ⅱ ਫਲਤਃ ਪੂਰ੍ਣਬੁੱਿਧਰੂਪਧਨਭੋਗਾਯ ਪਰ੍ੇਮ੍ਨਾ ਸੰਯੁਕ੍ਤਾਨਾਂ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਮਨਾਿਂਸ ਯਤ੍ ਿਪਤੁਰੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਚ

ਿਨਗੂਢਵਾਕਯ੍ਸਯ੍ ਜ੍ਞਾਨਾਰ੍ਥੰ ਸਾਨ੍ਤਨਾਂ ਪਰ੍ਾਪ੍ਨੁਯੁਿਰਤਯ੍ਰ੍ਥਮਹੰ ਯਤ|ੇ
Ⅲ ਯਤੋ ਿਵਦਯ੍ਾਜ੍ਞਾਨਯੋਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਿਨਧਯਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇ ਗੁਪ੍ਤਾਃ ਸਨ੍ਿਤ|
Ⅳ ਕੋ(ਅ)ਿਪ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਿਵਨਯਵਾਕਯ੍ੇਨ ਯੰਨ ਵਞ੍ਚਯੇਤ੍ ਤਦਰ੍ਥਮ੍ ਏਤਾਿਨ ਮਯਾ ਕਥਯ੍ਨ੍ਤੇ|
Ⅴਯੁਸ਼਼੍ਮਤ੍ਸੰਿਨਧੌ ਮਮ ਸ਼ਰੀਰੇ(ਅ)ਵਰ੍ੱਤਮਾਨੇ(ਅ)ਿਪ ਮਮਾਤ੍ਮਾ ਵਰ੍ੱਤਤੇ ਤੇਨ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸੁਰੀਿਤੰ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੇ

ਸ੍ਿਥਰਤਞ੍ਚ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾਹਮ੍ ਆਨਨ੍ਦਾਿਮ|
Ⅵ ਅਤੋ ਯੂਯੰ ਪਰ੍ਭੰੁ ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੰ ਯਾਦʼਗ੍ ਗʼਹੀਤਵਨ੍ਤਸ੍ਤਾਦʼਕ੍ ਤਮ੍ ਅਨੁਚਰਤ|
Ⅶ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਬੱਧਮੂਲਾਃ ਸ੍ਥਾਿਪਤਾਸ਼੍ਚ ਭਵਤ ਯਾ ਚ ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਲਬ੍ਧਾ ਤਦਨੁਸਾਰਾਦ੍ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੇ

ਸੁਸ੍ਿਥਰਾਃ ਸਨ੍ਤਸ੍ਤੇਨੈਵ ਿਨਤਯ੍ੰ ਧਨਯ੍ਵਾਦੰ ਕੁਰੁਤ|
Ⅷ ਸਾਵਧਾਨਾ ਭਵਤ ਮਾਨੁਿਸ਼਼ਕਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਾਤ ਇਹਲੋਕਸਯ੍ ਵਰ੍ਣਮਾਲਾਤਸ਼੍ਚੋਤ੍ਪੰਨਾ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਿਵਪਕ੍ਸ਼਼ਾ ਯਾ

ਦਰ੍ਸ਼ਨਿਵਦਯ੍ਾ ਿਮਥਯ੍ਾਪਰ੍ਤਾਰਣਾ ਚ ਤਯਾ ਕੋ(ਅ)ਿਪ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਕ੍ਸ਼਼ਿਤੰ ਨ ਜਨਯਤ|ੁ
Ⅸ ਯਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਕʼਤ੍ਸ੍ਨਾ ਪੂਰ੍ਣਤਾ ਮੂਰ੍ੱਿਤਮਤੀ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇ ਵਸਿਤ|
Ⅹ ਯੂਯਞ੍ਚ ਤੇਨ ਪੂਰ੍ਣਾ ਭਵਥ ਯਤਃ ਸ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਰਾਜਤਕਰ੍ੱਤʼਤਪਦਾਨਾਂ ਮੂਰ੍ੱਧਾਸ੍ਿਤ,
Ⅺ ਤੇਨ ਚ ਯੂਯਮ੍ ਅਹਸ੍ਤਕʼਤਤਕ੍ਛੇਦੇਨਾਰ੍ਥਤੋ ਯੇਨ ਸ਼ਾਰੀਰਪਾਪਾਨਾਂ ਿਵਗਰ੍ਸਤਯ੍ਜਯ੍ਤੇ ਤੇਨ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍

ਤਕ੍ਛੇਦੇਨ ਿਛੰਨਤਚੋ ਜਾਤਾ
Ⅻ ਮੱਜਨੇ ਚ ਤੇਨ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਾਃ ਪੁਨ ਰ੍ਮʼਤਾਨਾਂ ਮਧਯ੍ਾਤ੍ ਤਸਯ੍ੋੱਥਾਪਿਯਤੁਰੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸ਼ਕ੍ਤੇਃ

ਫਲੰ ਯੋ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਸ੍ਤਦਾਰਾ ਤਸ੍ਿਮੰਨੇਵ ਮੱਜਨੇ ਤੇਨ ਸਾਰ੍ੱਧਮ੍ ਉੱਥਾਿਪਤਾ ਅਭਵਤ|
ⅩⅢ ਸ ਚ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਅਪਰਾਧੈਃ ਸ਼ਾਰੀਿਰਕਾਤਕ੍ਛੇਦੇਨ ਚ ਮʼਤਾਨ੍ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਤੇਨ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਜੀਿਵਤਵਾਨ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ

ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਅਪਰਾਧਾਨ੍ ਕ੍ਸ਼਼ਿਮਤਵਾਨ੍,
ⅩⅣਯੱਚ ਦਣ੍ਡਾਜ੍ਞਾਰੂਪੰ ਰੁʼਣਪਤਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਿਵਰੁੱਧਮ੍ਆਸੀਤ੍ ਤਤ੍ ਪਰ੍ਮਾਰ੍ੱਿਜਤਵਾਨ੍ ਸ਼ਲਾਕਾਿਭਃ ਕਸ਼ੇ ਬੱਧਵ੍ਾ

ਦੂਰੀਕʼਤਵਾਸ਼ਂ੍ਚ|
ⅩⅤ ਿਕਞ੍ਚ ਤੇਨ ਰਾਜਤਕਰ੍ੱਤʼਤਪਦਾਿਨ ਿਨਸ੍ਤੇਜਾਿਂਸ ਕʼਤਾ ਪਰਾਿਜਤਾਨ੍ ਿਰਪੂਿਨਵ ਪਰ੍ਗਲ੍ਭਤਯਾ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ

ਦʼਸ਼਼੍ਿਟਗੋਚਰੇ ਹੇਿਪਤਵਾਨ੍|
ⅩⅥ ਅਤੋ ਹੇਤੋਃ ਖਾਦਯ੍ਾਖਾਦਯ੍ੇ ਪੇਯਾਪੇਯੇ ਉਤ੍ਸਵਃ ਪਰ੍ਿਤਪਦ੍ ਿਵਸ਼ਰ੍ਾਮਵਾਰਸ਼੍ਚੈਤੇਸ਼਼ੁ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ੁ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ

ਨਯ੍ਾਯਾਿਧਪਿਤਰੂਪੰ ਕਮਿਪ ਮਾ ਗʼਹ੍ਲੀਤ|
ⅩⅦ ਯਤ ਏਤਾਿਨ ਛਾਯਾਸਵ੍ਰੂਪਾਿਣ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸਤਯ੍ਾ ਮੂਰ੍ੱਿਤਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਃ|
ⅩⅧਅਪਰਞ੍ਚਨਮਰ੍ਤਾ ਸਵ੍ਰ੍ਗਦੂਤਾਨਾਂ ਸੇਵਾ ਚੈਤਾਦʼਸ਼ਮ੍ਇਸ਼਼੍ਟਕਰ੍ੰਮਾਚਰਨ੍ਯਃਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਪਰੋਕ੍ਸ਼਼ਿਵਸ਼਼ਯਾਨ੍

ਪਰ੍ਿਵਸ਼ਿਤ ਸਵ੍ਕੀਯਸ਼ਾਰੀਿਰਕਭਾਵੇਨ ਚ ਮੁਧਾ ਗਰ੍ੱਿਵਤਃ ਸਨ੍
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ⅩⅨ ਸਨ੍ਿਧਿਭਃ ਿਸ਼ਰਾਿਭਸ਼੍ਚੋਪਕʼਤੰ ਸੰਯੁਕ੍ਤਞ੍ਚ ਕʼਤ੍ਸ੍ਨੰ ਸ਼ਰੀਰੰ ਯਸ੍ਮਾਤ੍ ਮੂਰ੍ੱਧਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰੀਯਵʼ◌ੱਿਧੰ
ਪਰ੍ਾਪ੍ਨਿਤ ਤੰ ਮੂਰ੍ੱਧਾਨੰ ਨ ਧਾਰਯਿਤ ਤੇਨ ਮਾਨਵੇਨ ਯੁਸ਼਼੍ਮੱਤਃ ਫਲਾਪਹਰਣੰ ਨਾਨੁਜਾਨੀਤ|

ⅩⅩਯਿਦ ਯੂਯੰ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਸੰਸਾਰਸਯ੍ ਵਰ੍ਣਮਾਲਾਯੈ ਮʼਤਾ ਅਭਵਤ ਤਿਰ ਯ◌ੈै ਰ੍ਦਵਯ੍ੈ ਰ੍ਭੋਗੇਨ ਕ੍ਸ਼਼ਯੰ
ਗਨ੍ਤਵਯ੍ੰ

ⅩⅪ ਤਾਿਨ ਮਾ ਸ੍ਪʼਸ਼ ਮਾ ਭੰੁਕ੍ਸ਼਼ਵ੍ ਮਾ ਗʼਹਾਣੇਿਤ ਮਾਨਵੈਰਾਿਦਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ ਿਸ਼ਕ੍ਿਸ਼਼ਤਾਸ਼ਂ੍ਚ ਿਵਧੀਨ੍
ⅩⅫ ਆਚਰਨ੍ਤੋ ਯੂਯੰ ਕੁਤਃ ਸੰਸਾਰੇ ਜੀਵਨ੍ਤ ਇਵ ਭਵਥ?
ⅩⅩⅢ ਤੇ ਿਵਧਯਃ ਸਵ੍ੇੱਛਾਭਕ੍ਤਯ੍ਾ ਨਮਰ੍ਤਯਾ ਸ਼ਰੀਰਕ੍ਲੇਸ਼ਨੇਨ ਚ ਜ੍ਞਾਨਿਵਿਧਵਤ੍ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਨ੍ਤੇ ਤਥਾਿਪ

ਤੇ(ਅ)ਗਣਯ੍ਾਃ ਸ਼ਾਰੀਿਰਕਭਾਵਵਰ੍ੱਧਕਾਸ਼੍ਚ ਸਨ੍ਿਤ|

Ⅲ
Ⅰਯਿਦ ਯੂਯੰ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਸਾਰ੍ੱਧਮ੍ ਉੱਥਾਿਪਤਾ ਅਭਵਤ ਤਿਰ ਯਸ੍ਿਮਨ੍ ਸ੍ਥਾਨੇ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਦਕ੍ਿਸ਼਼ਣਪਾਰ੍ਸ਼ਵ੍ੇ

ਉਪਿਵਸ਼਼੍ਟ ਆਸ੍ਤੇ ਤਸਯ੍ੋਰ੍ੱਧਵ੍ਸ੍ਥਾਨਸਯ੍ ਿਵਸ਼਼ਯਾਨ੍ ਚੇਸ਼਼੍ਟਧਵ੍|ੰ
Ⅱ ਪਾਰ੍ਿਥਵਿਵਸ਼਼ਯੇਸ਼਼ੁ ਨ ਯਤਮਾਨਾ ਊਰ੍ੱਧਵ੍ਸ੍ਥਿਵਸ਼਼ਯੇਸ਼਼ੁ ਯਤਧਵ੍ੰ|
Ⅲ ਯਤੋ ਯੂਯੰ ਮʼਤਵਨ੍ਤੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਜੀਿਵਤਞ੍ਚ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਸਾਰ੍ੱਧਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੇ ਗੁਪ੍ਤਮ੍ ਅਸ੍ਿਤ|
Ⅳ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਜੀਵਨਸਵ੍ਰੂਪਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੋ ਯਦਾ ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਤਦਾ ਤੇਨ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਯੂਯਮਿਪ ਿਵਭਵੇਨ ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਧਵ੍ੇ|
Ⅴ ਅਤੋ ਵੇਸ਼ਯ੍ਾਗਮਨਮ੍ ਅਸ਼ੁਿਚਿ ਯਾ ਰਾਗਃ ਕੁਤ੍ਿਸਤਾਿਭਲਾਸ਼਼ੋ ਦੇਵਪੂਜਾਤੁਲਯ੍ੋ ਲੋਭਸ਼੍ਚੈਤਾਿਨ

ਰ੍ਪਾि◌ਥਵਪੁਰੁਸ਼਼ਸਯ੍ਾਙ੍ਗਾਿਨ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਿਨਹਨਯ੍ਨ੍ਤਾ|ਂ
Ⅵ ਯਤ ਏਤੇਭਯ੍ਃ ਕਰ੍ੰਮਭਯ੍ ਆਜ੍ਞਾਲਙ੍ਿਘਨ ਲੋਕਾਨ੍ ਪਰ੍ਤੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ੋਧੋ ਵਰ੍ੱਤਤ|ੇ
Ⅶ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਯਦਾ ਯੂਯੰ ਤਾਨਯ੍ੁਪਾਜੀਵਤ ਤਦਾ ਯੂਯਮਿਪ ਤਾਨਯ੍ੇਵਾਚਰਤ;
Ⅷ ਿਕਨ੍ਿਤਦਾਨੀਂ ੋਧੋ ਰੋਸ਼਼ੋ ਿਜਿਹੰਿਸਸ਼਼ਾ ਦੁਰ੍ਮੁਖਤਾ ਵਦਨਿਨਰ੍ਗਤਕਦਾਲਪਸ਼੍ਚੈਤਾਿਨ ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ ਦੂਰੀਕੁਰੁਧਵ੍|ੰ
Ⅸ ਯੂਯੰ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਮʼਸ਼਼ਾਕਥਾਂ ਨ ਵਦਤ ਯਤੋ ਯੂਯੰ ਸਵ੍ਕਰ੍ੰਮਸਿਹਤੰ ਪੁਰਾਤਨਪੁਰੁਸ਼਼ੰ ਤਯ੍ਕ੍ਤਵਨ੍ਤਃ
Ⅹ ਸਵ੍ਸਰ੍ਸ਼਼੍ਟਃੁ ਪਰ੍ਿਤਮੂਰ੍ਤਯ੍ਾ ਤੱਤਜ੍ਞਾਨਾਯ ਨੂਤਨੀਕʼਤੰ ਨਵੀਨਪੁਰੁਸ਼਼ੰ ਪਿਰਿਹਤਵਨ੍ਤਸ਼੍ਚ|
Ⅺ ਤੇਨ ਚ ਿਯਹੂਿਦਿਭੰਨਜਾਤੀਯਯੋਸ਼੍ਿਛੰਨਤਗੱਿਛੰਨਤਚੋ ਰ੍ਮ੍ਲੇੱਛਸ੍ਕੁਥੀਯਯੋ ਰ੍ਦਾਸਮੁਕ੍ਤਯੋਸ਼੍ਚ ਕੋ(ਅ)ਿਪ

ਿਵਸ਼ੇਸ਼਼ੋ ਨਾਸ੍ਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ੁ ਸਰ੍ੱਵਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟ ਏਵਾਸ੍ਤੇ|
Ⅻ ਅਤਏਵ ਯੂਯਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਮਨਿਭਲਿਸ਼਼ਤਾਃ ਪਿਵਤਾਃ ਿਪਰ੍ਯਾਸ਼੍ਚ ਲੋਕਾ ਇਵ ਸ੍ਨੇਹਯੁਕ੍ਤਾਮ੍ ਅਨੁਕਮ੍ਪਾਂ

ਿਹਤੈਿਸ਼਼ਤਾਂ ਨਮਰ੍ਤਾਂ ਿਤਿਤਕ੍ਸ਼਼ਾਂ ਸਿਹਸ਼਼੍ਣੁਤਾਞ੍ਚ ਪਿਰਧੱਧਵ੍|ੰ
ⅩⅢ ਯੂਯਮ੍ ਏਕੈਕਸਯ੍ਾਚਰਣੰ ਸਹਧਵ੍ੰ ਯੇਨ ਚ ਯਸਯ੍ ਿਕਮਪਯ੍ਪਰਾਧਯ੍ਤੇ ਤਸਯ੍ ਤੰ ਦੋਸ਼਼ੰ ਸ ਕ੍ਸ਼਼ਮਤਾ,ਂ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੋ

ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਦੋਸ਼਼ਾਨ੍ ਯਦਦ੍ ਕ੍ਸ਼਼ਿਮਤਵਾਨ੍ ਯੂਯਮਿਪ ਤਦਤ੍ ਕੁਰੁਧਵ੍ੰ|
ⅩⅣ ਿਵਸ਼ੇਸ਼਼ਤਃ ਿਸੱਿਧਜਨਕੇਨ ਪਰ੍ੇਮਬਨ੍ਧਨੇਨ ਬੱਧਾ ਭਵਤ|
ⅩⅤ ਯਸਯ੍ਾਃ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਯੇ ਯੂਯਮ੍ ਏਕਸ੍ਿਮਨ੍ ਸ਼ਰੀਰੇ ਸਮਾਹੂਤਾ ਅਭਵਤ ਸੇਸ਼ਵ੍ਰੀਯਾ ਸ਼ਾਨ੍ਿਤ ਰਯ੍ੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ

ਮਨਾਸਂਯ੍ਿਧਿਤਸ਼਼੍ਠਤੁ ਯੂਯਞ੍ਚ ਕʼਤਜ੍ਞਾ ਭਵਤ|
ⅩⅥ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਵਾਕਯ੍ੰ ਸਰ੍ੱਵਿਵਧਜ੍ਞਾਨਾਯ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਰੂਪੇਣ ਯੁਸ਼਼੍ਮਦਨ੍ਤਰੇ ਿਨਵਮਤੁ, ਯੂਯਞ੍ਚ ਗੀਤੈ

ਰ੍ਗਾਨੈਃ ਪਾਰਮਾਰ੍ਿਥਕਸਙ੍ਕੀਰ੍ੱਤਨੈਸ਼੍ਚ ਪਰਸ੍ਪਰਮ੍ਆਿਦਸ਼ਤ ਪਰ੍ਬੋਧਯਤ ਚ, ਅਨੁਗʼਹੀਤਤਾਤ੍ ਪਰ੍ਭੁਮ੍ ਉੱਿਦਸ਼ਯ੍
ਸਵ੍ਮਨਿਭ ਰ੍ਗਾਯਤ ਚ|

ⅩⅦਵਾਚਾ ਕਰ੍ੰਮਣਾ ਵਾ ਯਦ੍ ਯਤ੍ ਕੁਰੁਤ ਤਤ੍ ਸਰ੍ੱਵੰ ਪਰ੍ਭੋ ਰਯ੍ੀਸ਼ੋ ਰ੍ਨਾਮ੍ਨਾ ਕੁਰੁਤ ਤੇਨ ਿਪਤਰਮ੍ਈਸ਼ਵ੍ਰੰ ਧਨਯ੍ੰ
ਵਦਤ ਚ|

ⅩⅧ ਹੇ ਯੋਿਸ਼਼ਤਃ, ਯੂਯੰ ਸਵ੍ਾਿਮਨਾਂ ਵਸ਼ਯ੍ਾ ਭਵਤ ਯਤਸ੍ਤਦੇਵ ਪਰ੍ਭਵੇ ਰੋਚਤੇ|
ⅩⅨ ਹੇ ਸਵ੍ਾਿਮਨਃ, ਯੂਯੰ ਭਾਰ੍ੱਯਾਸੁ ਪਰ੍ੀਯਧਵ੍ੰ ਤਾਃ ਪਰ੍ਿਤ ਪਰੁਸ਼਼ਾਲਾਪੰ ਮਾ ਕੁਰੁਧਵ੍|ੰ
ⅩⅩ ਹੇ ਬਾਲਾਃ, ਯੂਯੰ ਸਰ੍ੱਵਿਵਸ਼਼ਯੇ ਿਪਤੋਰਾਜ੍ਞਾਗਰ੍ਾਿਹਣੋ ਭਵਤ ਯਤਸ੍ਤਦੇਵ ਪਰ੍ਭੋਃ ਸਨ੍ਤੋਸ਼਼ਜਨਕੰ|
ⅩⅪ ਹੇ ਿਪਤਰਃ, ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸਨ੍ਤਾਨਾ ਯਤ੍ ਕਾਤਰਾ ਨ ਭਵੇਯੁਸ੍ਤਦਰ੍ਥੰ ਤਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਮਾ ਰੋਸ਼਼ਯਤ|
ⅩⅫ ਹੇ ਦਾਸਾਃ, ਯੂਯੰ ਸਰ੍ੱਵਿਵਸ਼਼ਯ ਐਿਹਕਪਰ੍ਭੂਨਾਮ੍ ਆਜ੍ਞਾਗਰ੍ਾਿਹਣੋ ਭਵਤ ਦʼਸ਼਼੍ਿਟਗੋਚਰੀਯਸੇਵਯਾ

ਮਾਨਵੇਭਯ੍ੋ ਰੋਿਚਤੁੰ ਮਾ ਯਤਧਵ੍ੰ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸਰਲਾਨ੍ਤਃਕਰਣੈਃ ਪਰ੍ਭੋ ਰ੍ਭਾ◌ीਤਯ੍ਾ ਕਾਰ੍ੱਯੰ ਕੁਰੁਧਵ੍ੰ|
ⅩⅩⅢ ਯੱਚ ਕੁਰੁਧਵ੍ੇ ਤਤ੍ ਮਾਨੁਸ਼਼ਮਨੁੱਿਦਸ਼ਯ੍ ਪਰ੍ਭੁਮ੍ ਉੱਿਦਸ਼ਯ੍ ਪਰ੍ਫੁੱਲਮਨਸਾ ਕੁਰੁਧਵ੍ੰ,
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ⅩⅩⅣ ਯਤੋ ਵਯੰ ਪਰ੍ਭੁਤਃ ਸਵ੍ਰ੍ਗਾਿਧਕਾਰਰੂਪੰ ਫਲੰ ਲਪ੍ਸਯ੍ਾਮਹ ਇਿਤ ਯੂਯੰ ਜਾਨੀਥ ਯਸ੍ਮਾਦ੍ ਯੂਯੰ ਪਰ੍ਭੋਃ
ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਦਾਸਾ ਭਵਥ|

ⅩⅩⅤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਅਨੁਿਚਤੰ ਕਰ੍ੰਮ ਕਰੋਿਤ ਸ ਤਸਯ੍ਾਨੁਿਚਤਕਰ੍ੰਮਣਃ ਫਲੰ ਲਪ੍ਸਯ੍ਤੇ ਤਤ ਕੋ(ਅ)ਿਪ
ਪਕ੍ਸ਼਼ਪਾਤੋ ਨ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

Ⅳ
Ⅰ ਅਪਰਞ੍ਚ ਹੇ ਅਿਧਪਤਯਃ, ਯੂਯੰ ਦਾਸਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਨਯ੍ਾੱਯੰ ਯਥਾਰ੍ਥਞ੍ਚਾਚਰਣੰ ਕੁਰੁਧਵ੍ੰ

ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮਪਯ੍ੇਕੋ(ਅ)ਿਧਪਿਤਃ ਸਵ੍ਰ੍ਗੇ ਿਵਦਯ੍ਤ ਇਿਤ ਜਾਨੀਤ|
Ⅱ ਯੂਯੰ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਾਯਾਂ ਿਨਤਯ੍ੰ ਪਰ੍ਵਰ੍ੱਤਧਵ੍ੰ ਧਨਯ੍ਵਾਦੰ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਤਸ੍ਤਤ ਪਰ੍ਬੁੱਧਾਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਤ ਚ|
Ⅲ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਾਕਾਲੇ ਮਮਾਿਪ ਕʼਤੇ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਾਂ ਕੁਰੁਧਵ੍ੰ,
Ⅳ ਫਲਤਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਯੰਿਨਗੂਢਵਾਕਯ੍ਕਾਰਣਾਦ੍ ਅਹੰ ਬੱਧ(ੋਅ)ਭਵੰ ਤਤ੍ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਾਯੇਸ਼ਵ੍ਰੋ ਯਤ੍ ਮਦਰ੍ਥੰ

ਵਾਗ੍ਦਾਰੰ ਕੁਰ੍ੱਯਾਤ੍, ਅਹਞ੍ਚ ਯਥੋਿਚਤੰ ਤਤ੍ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਿਯਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨੁਯਾਮ੍ ਏਤਤ੍ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯਧਵ੍|ੰ
Ⅴ ਯੂਯੰ ਸਮਯੰ ਬਹੁਮੂਲਯ੍ੰ ਜ੍ਞਾਤਾ ਬਿਹਃਸ੍ਥਾਨ੍ ਲੋਕਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਜ੍ਞਾਨਾਚਾਰੰ ਕੁਰੁਧਵ੍ੰ|
Ⅵ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਆਲਾਪਃ ਸਰ੍ੱਵਦਾਨੁਗਰ੍ਹਸੂਚਕੋ ਲਵਣੇਨ ਸੁਸਵ੍ਾਦੁਸ਼੍ਚ ਭਵਤੁ ਯਸ੍ਮੈ ਯਦੁੱਤਰੰ ਦਾਤਵਯ੍ੰ ਤਦ੍

ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਰਵਗਮਯ੍ਤਾ|ਂ
Ⅶ ਮਮ ਯਾ ਦਸ਼ਾਕ੍ਿਤ ਤਾਂ ਤੁਿਖਕਨਾਮਾ ਪਰ੍ਭੌ ਿਪਰ੍ਯੋ ਮਮ ਭਾਤਾ ਿਵਸ਼ਵ੍ਸਨੀਯਃ ਪਿਰਚਾਰਕਃ ਸਹਦਾਸਸ਼੍ਚ

ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਜ੍ਞਾਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
Ⅷ ਸ ਯਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਦਸ਼ਾਂ ਜਾਨੀਯਾਤ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਮਨਾਿਂਸ ਸਾਨ੍ਤਯੇੱਚ ਤਦਰ੍ਥਮੇਵਾਹੰ
Ⅸ ਤਮ੍ ਓਨੀਿਸ਼਼ਮਨਾਮਾਨਞ੍ਚ ਯੁਸ਼਼੍ਮੱਦੇਸ਼ੀਯੰ ਿਵਸ਼ਵ੍ਸ੍ਤੰ ਿਪਰ੍ਯਞ੍ਚ ਭਾਤਰੰ ਪਰ੍ੇਿਸ਼਼ਤਵਾਨ੍ ਤੌ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਅਤਤਯ੍ਾਂ

ਸਰ੍ੱਵਵਾਰ੍ੱਤਾਂ ਜ੍ਞਾਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਤਃ|
Ⅹ ਆਿਰਸ਼਼੍ਟਾਰ੍ਖਨਾਮਾ ਮਮ ਸਹਬਨ੍ਦੀ ਬਰ੍ਣੱਬਾ ਭਾਿਗਨੇਯੋ ਮਾਰ੍ਕੋ ਯੁਸ਼਼੍ਟਨਾਮ੍ਨਾ ਿਵਖਯ੍ਾਤੋ ਯੀਸ਼ੁਸ਼੍ਚੈਤੇ

ਿਛੰਨਤਚੋ ਭਾਤਰੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਨਮਸ੍ਕਾਰੰ ਜ੍ਞਾਪਯਨ੍ਿਤ, ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਮਾਰ੍ਕਮਿਧ ਯੂਯੰ ਪੂਰ੍ੱਵਮ੍ ਆਜ੍ਞਾਿਪਤਾਃ ਸ
ਯਿਦ ਯੁਸ਼਼੍ਮਤ੍ਸਮੀਪਮ੍ ਉਪਿਤਸ਼਼੍ਠੇਤ੍ ਤਿਰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਗʼਹਯ੍ਤਾ|ਂ

Ⅺ ਕੇਵਲਮੇਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰਰਾਜਯ੍ੇ ਮਮ ਸਾਨ੍ਤਨਾਜਨਕਾਃ ਸਹਕਾਿਰਣ(ੋਅ)ਭਵਨ੍|
Ⅻ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਦਾਸੋ ਯੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮੱਦੇਸ਼ੀਯ ਇਪਫਾਃ ਸ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਨਮਸ੍ਕਾਰੰ ਜ੍ਞਾਪਯਿਤ ਯੂਯਞ੍ਚੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍

ਸਰ੍ੱਵਸ੍ਿਮਨ੍ ਮਨ(ਅ)ਿਭਲਾਸ਼਼ੇ ਯਤ੍ ਿਸੱਧਾਃ ਪੂਰ੍ਣਾਸ਼੍ਚ ਭਵੇਤ ਤਦਰ੍ਥੰ ਸ ਿਨਤਯ੍ੰ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਯਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਕʼਤੇ
ਯਤਤੇ|

ⅩⅢ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਲਾਯਿਦਕੇਯਾਸ੍ਿਥਤਾਨਾਂ ਿਹਯਰਾਪਿਲਸ੍ਿਥਤਾਨਾਞ੍ਚ ਭਾਤʼਣਾਂ ਿਹਤਾਯ ਸੋ(ਅ)ਤੀਵ ਚੇਸ਼਼੍ਟਤ
ਇਤਯ੍ਸ੍ਿਮਨ੍ ਅਹੰ ਤਸਯ੍ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ੀ ਭਵਾਿਮ|

ⅩⅣ ਲੂਕਨਾਮਾ ਿਪਰ੍ਯਸ਼੍ਿਚਿਕਤ੍ਸਕੋ ਦੀਮਾਸ਼੍ਚ ਯੁਸ਼਼੍ਮਭਯ੍ੰ ਨਮਸ੍ਕੁਰ੍ੱਵਾਤ|ੇ
ⅩⅤ ਯੂਯੰ ਲਾਯਿਦਕੇਯਾਸ੍ਥਾਨ੍ ਭਾਤʼਨ੍ ਨੁਮ੍ਫਾਂ ਤਦ੍ਗʼਹਸ੍ਿਥਤਾਂ ਸਿਮਿਤਞ੍ਚ ਮਮ ਨਮਸ੍ਕਾਰੰ ਜ੍ਞਾਪਯਤ|
ⅩⅥ ਅਪਰੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਤ੍ਸੰਿਨਧੌ ਪਤਸਯ੍ਾਸਯ੍ ਪਾਠੇ ਕʼਤੇ ਲਾਯਿਦਕੇਯਾਸ੍ਥਸਿਮਤਾਵਿਪ ਤਸਯ੍ ਪਾਠ ਯਥਾ ਭਵੇਤ੍

ਲਾਯਿਦਕੇਯਾਞ੍ਚ ਯਤ੍ ਪਤੰ ਮਯਾ ਪਰ੍ਿਹਤੰ ਤਦ੍ ਯਥਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਰਿਪ ਪਠਯ੍ੇਤ ਤਥਾ ਚੇਸ਼਼੍ਟਧਵ੍|ੰ
ⅩⅦ ਅਪਰਮ੍ ਆਰ੍ਿਖੱਪੰ ਵਦਤ ਪਰ੍ਭੋ ਰਯ੍ਤ੍ ਪਿਰਚਰ੍ੱਯਾਪਦੰ ਤਯਾਪਰ੍ਾਿਪ ਤਤ੍ਸਾਧਨਾਯ ਸਾਵਧਾਨ ਭਵ|
ⅩⅧ ਅਹੰ ਪੌਲਃ ਸਵ੍ਹਸ੍ਤਾਕ੍ਸ਼਼ਰੇਣ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਨਮਸ੍ਕਾਰੰ ਜ੍ਞਾਪਯਾਿਮ ਯੂਯੰ ਮਮ ਬਨ੍ਧਨੰ ਸ੍ਮਰਤ| ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍

ਪਰ੍ਤਯ੍ਨੁਗਰ੍ਹੋ ਭੂਯਾਤ੍| ਆਮੇਨ|
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੧ ਿਥਸ਼਼ਲਨੀਿਕਨਃ ਪਤੰ
Ⅰ ਪੌਲਃ ਿਸਲਾਨਸ੍ਤੀਮਿਥਯਸ਼੍ਚ ਿਪਤੁਰੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਪਰ੍ਭੋ ਰਯ੍ੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਚਾਸ਼ਰ੍ਯੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਾ

ਿਥਸ਼਼ਲਨੀਕੀਯਸਿਮਿਤੰ ਪਰ੍ਿਤ ਪਤੰ ਿਲਖਨ੍ਿਤ| ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਤਾਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰਃ ਪਰ੍ਭੁ ਰਯ੍ੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸ਼੍ਚ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍
ਪਰ੍ਤਯ੍ਨੁਗਰ੍ਹੰ ਸ਼ਾਨ੍ਿਤਞ੍ਚ ਿ ਯਾਸ੍ਤਾ|ਂ

Ⅱ ਵਯੰ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਕʼਤੇ ਈਸ਼ਵ੍ਰੰ ਧਨਯ੍ੰ ਵਦਾਮਃ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਾਸਮਯੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਨਾਮੋੱਚਾਰਯਾਮਃ,
Ⅲ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਤਾਤਸਯ੍ੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ ਪਰ੍ਭੌ ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੇਨ ਯਤ੍ ਕਾਰ੍ੱਯੰ ਪਰ੍ੇਮ੍ਨਾ ਯਃ

ਪਿਰਸ਼ਰ੍ਮਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਸ਼ਯਾ ਚ ਯਾ ਿਤਿਤਕ੍ਸ਼਼ਾ ਜਾਯਤੇ
Ⅳ ਤਤ੍ ਸਰ੍ੱਵੰ ਿਨਰਨ੍ਤਰੰ ਸ੍ਮਰਾਮਸ਼੍ਚ| ਹੇ ਿਪਯਭਾਤਰਃ, ਯੂਯਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੇਣਾਿਭਰੁਿਚਤਾ ਲੋਕਾ ਇਿਤ ਵਯੰ

ਜਾਨੀਮਃ|
Ⅴ ਯਤੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਸੁਸੰਵਾਦਃ ਕੇਵਲਸ਼ਬ੍ਦੇਨ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਨ ਪਰ੍ਿਵਸ਼ਯ੍ ਸ਼ਕ੍ਤਯ੍ਾ ਪਿਵਤੇਣਾਤ੍ਮਨਾ ਮਹੋਤ੍ਸਾਹੇਨ

ਚ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਾਿਵਸ਼ਤ੍| ਵਯਨ੍ਤੁ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਕʼਤੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਨ੍ਮਧਯ੍ੇ ਕੀਦʼਸ਼ਾ ਅਭਵਾਮ ਤਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਜ੍ਞਾਯਤੇ|
Ⅵ ਯੂਯਮਿਪ ਬਹੁਕ੍ਲੇਸ਼ਭੋਗੇਨ ਪਿਵਤੇਣਾਤ੍ਮਨਾ ਦੱਤੇਨਾਨਨ੍ਦੇਨ ਚ ਵਾਕਯ੍ੰ ਗʼਹੀਤਾਸ੍ਮਾਕੰ

ਪਰ੍ਭੋਸ਼੍ਚਾਨੁਗਾਿਮਨ(ਅ)ਭਵਤ|
Ⅶ ਤੇਨ ਮਾਿਕਦਿਨਯਾਖਾਯਾਦੇਸ਼ਯੋ ਰਯ੍ਾਵਨ੍ਤੋ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਿਸਨ ਲੋਕਾਃ ਸਨ੍ਿਤ ਯੂਯੰ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ

ਿਨਦਰ੍ਸ਼ਨਸਵ੍ਰੂਪਾ ਜਾਤਾਃ|
Ⅷ ਯਤੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮੱਤਃ ਪਰ੍ਿਤਨਾਿਦਤਯਾ ਪਰ੍ਭੋ ਰਾਣਯ੍ਾ ਮਾਿਕਦਿਨਯਾਖਾਯਾਦੇਸ਼ੌ ਵਯ੍ਾਪ੍ਤੌ ਕੇਵਲਮੇਤੰਨਿਹ

ਿਕਨ੍ਤੀਸ਼ਵ੍ਰੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਯੋ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਸ੍ਤਸਯ੍ ਵਾਰ੍ੱਤਾ ਸਰ੍ੱਵਤਾਸ਼ਰ੍ਾਿਵ, ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤਤ ਵਾਕਯ੍ਕਥਨਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ
ਿਨਸ਼਼੍ਪਰ੍ਯੋਜਨੰ|

Ⅸਯਤੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਨ੍ਮਧਯ੍ੇ ਵਯੰ ਕੀਦʼਸ਼ੰ ਪਰ੍ਵੇਸ਼ੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਾ ਯੂਯਞ੍ਚ ਕਥੰ ਪਰ੍ਿਤਮਾ ਿਵਹਾਯੇਸ਼ਵ੍ਰੰ ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਵਰ੍ੱਤਧਵ੍ਮ੍ ਅਮਰੰ
ਸਤਯ੍ਮੀਸ਼ਵ੍ਰੰ ਸੇਿਵਤੁੰ

Ⅹ ਮʼਤਗਣਮਧਯ੍ਾੱਚ ਤੇਨੱਥਾਿਪਤਸਯ੍ ਪੁਤਸਯ੍ਾਰ੍ਥਤ ਆਗਾਿਮ ੋਧਾਦ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਿਨਸ੍ਤਾਰਿਯਤੁ ਰਯ੍ੀਸ਼ੋਃ
ਸਵ੍ਰ੍ਗਾਦ੍ ਆਗਮਨੰ ਪਰ੍ਤੀਕ੍ਿਸ਼਼ਤੁਮ੍ ਆਰਭਧਵ੍ਮ੍ ਏਤਤ੍ ਸਰ੍ੱਵੰ ਤੇ ਲੋਕਾਃ ਸਵ੍ਯਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਨ੍ ਜ੍ਞਾਪਯਨ੍ਿਤ|

Ⅱ
Ⅰ ਹੇ ਭਾਤਰਃ, ਯੁਸ਼਼੍ਮਨ੍ਮਧਯ੍ੇ (ਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਪਰ੍ਵੇਸ਼ੋ ਿਨਸ਼਼੍ਫਲੋ ਨ ਜਾਤ ਇਿਤ ਯੂਯੰ ਸਵ੍ਯੰ ਜਾਨੀਥ|
Ⅱ ਅਪਰੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ ਰਯ੍ਥਾਸ਼ਰ੍ਾਿਵ ਤਥਾ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਿਫਿਲਪੀਨਗਰੇ ਕ੍ਿਲਸ਼਼੍ਟਾ ਿਨਨ੍ਿਦਤਾਸ਼੍ਚ ਸਨ੍ਤੋ(ਅ)ਿਪ ਵਯਮ੍

ਈਸ਼ਵ੍ਰਾਦ੍ ਉਤ੍ਸਾਹੰ ਲਬ੍ਧਵ੍ਾ ਬਹੁਯਤ੍ਨੇਨ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸੁਸੰਵਾਦਮ੍ ਅਬੋਧਯਾਮ|
Ⅲ ਯਤੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਆਦੇਸ਼ੋ ਭਾਨ੍ਤੇਰਸ਼ੁਿਚਭਾਵਾਦ੍ ਵੋਤ੍ਪੰਨਃ ਪਰ੍ਵਞ੍ਚਨਾਯੁਕ੍ਤੋ ਵਾ ਨ ਭਵਿਤ|
Ⅳ ਿਕਨ੍ਤੀਸ਼ਵ੍ਰੇਣਾਸ੍ਮਾਨ੍ ਪਰੀਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ ਿਵਸ਼ਵ੍ਸਨੀਯਾਨ੍ ਮੱਤਾ ਚ ਯਦਤ੍ ਸੁਸੰਵਾਦੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਸੁ ਸਮਾਰ੍ਪਯ੍ਤ ਤਦਦ੍

ਵਯੰ ਮਾਨਵੇਭਯ੍ੋ ਨ ਰੁਰੋਿਚਸ਼਼ਮਾਣਾਃ ਿਕਨ੍ਤਸ੍ਮਦਨ੍ਤਃਕਰਣਾਨਾਂ ਪਰੀਕ੍ਸ਼਼ਕਾਯੇਸ਼ਵ੍ਰਾਯ ਰੁਰੋਿਚਸ਼਼ਮਾਣਾ ਭਾਸ਼਼ਾਮਹ|ੇ
Ⅴ ਵਯੰ ਕਦਾਿਪ ਸ੍ਤੁਿਤਵਾਿਦਨ ਨਾਭਵਾਮੇਿਤ ਯੂਯੰ ਜਾਨੀਥ ਕਦਾਿਪ ਛਲਵਸ੍ਤੇਣ ਲੋਭੰ ਨਾੱਛਾਦਯਾਮੇਤਯ੍ਸ੍ਿਮਨ੍

ਈਸ਼ਵ੍ਰਃ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ੀ ਿਵਦਯ੍ਤੇ|
Ⅵ ਵਯੰ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਪਰ੍ੇਿਰਤਾ ਇਵ ਗੌਰਵਾਿਨਤਾ ਭਿਵਤੁਮ੍ ਅਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਾਮ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੁਸ਼਼੍ਮੱਤਃ ਪਰਸ੍ਮਾਦ੍ ਵਾ

ਕਸ੍ਮਾਦਿਪ ਮਾਨਵਾਦ੍ ਗੌਰਵੰ ਨ ਿਲਪ੍ਸਮਾਨਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਨ੍ਮਧਯ੍ੇ ਮʼਦੁਭਾਵਾ ਭੂਤਾਵਰ੍ੱਤਾਮਿਹ|
Ⅶ ਯਥਾ ਕਾਿਚਨ੍ਮਾਤਾ ਸਵ੍ਕੀਯਿਸ਼ਸ਼ੂਨ੍ ਪਾਲਯਿਤ ਤਥਾ ਵਯਮਿਪ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਕਾਙ੍ਕ੍ਸ਼਼ਮਾਣਾ
Ⅷਯੁਸ਼਼੍ਮਭਯ੍ੰ ਕੇਵਲਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸੁਸੰਵਾਦੰ ਤੰਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸਵ੍ਕੀਯਪਰ੍ਾਣਾਨ੍ ਅਿਪ ਦਾਤੁੰ ਮਨਿਭਰਭਯ੍ਲਸ਼਼ਾਮ,

ਯਤੋ ਯੂਯਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਸ੍ਨੇਹਪਾਤਾਣਯ੍ਭਵਤ|
Ⅸ ਹੇ ਭਾਤਰਃ, ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਸ਼ਰ੍ਮਃ ਕ੍ਲੇ◌ेਸ਼ਸ਼੍ਚ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਸ੍ਮਰ੍ੱਯਤੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਕੋ(ਅ)ਿਪ ਯਦ੍ ਭਾਰਗਰ੍ਸ੍ਤੋ ਨ

ਭਵੇਤ੍ ਤਦਰ੍ਥੰ ਵਯੰ ਿਦਵਾਿਨਸ਼ੰ ਪਿਰਸ਼ਰ੍ਾਮਯ੍ਨ੍ਤੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਨ੍ਮਧਯ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸੁਸੰਵਾਦਮਘੋਸ਼਼ਯਾਮ|
Ⅹਅਪਰਞ੍ਚ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਿਸਨਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਵਯੰ ਕੀਦʼਕ੍ਪਿਵਤਤਯਥਾਰ੍ਥਤਿਨਰ੍ਦੋਸ਼਼ਤਾਚਾਿਰਣੋ(ਅ)ਭਵਾਮੇਤਯ੍ਸ੍ਿਮਨ੍

ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ ਯੂਯਞ੍ਚ ਸਾਕ੍ਿਸ਼਼ਣ ਆਧਵ੍ੇ|
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Ⅺ ਅਪਰਞ੍ਚ ਯਦਤ੍ ਿਪਤਾ ਸਵ੍ਬਾਲਕਾਨ੍ ਤਦਦ੍ ਵਯੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਏਕੈਕੰ ਜਨਮ੍ ਉਪਿਦਸ਼਼੍ਟਵਨ੍ਤਃ
ਸਾਨ੍ਿਤਤਵਨ੍ਤਸ਼੍ਚ,

Ⅻ ਯ ਈਸ਼ਵ੍ਰਃ ਸਵ੍ੀਯਰਾਜਯ੍ਾਯ ਿਵਭਵਾਯ ਚ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਆਹੂਤਵਾਨ੍ ਤਦੁਪਯੁਕ੍ਤਾਚਰਣਾਯ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍
ਪਰ੍ਵਰ੍ੱਿਤਤਵਨ੍ਤਸ਼੍ਚੇਿਤ ਯੂਯੰ ਜਾਨੀਥ|

ⅩⅢ ਯਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਮਯੇ ਯੂਯਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਮੁਖਾਦ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੇਣ ਪਰ੍ਿਤਸ਼ਤੰ ਵਾਕਯ੍ਮ੍ ਅਲਭਧਵ੍ੰ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਮਯੇ ਤਤ੍
ਮਾਨੁਸ਼਼ਾਣਾਂ ਵਾਕਯ੍ੰ ਨ ਮੱਤੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਵਾਕਯ੍ੰ ਮੱਤਾ ਗʼਹੀਤਵਨ੍ਤ ਇਿਤ ਕਾਰਣਾਦ੍ ਵਯੰ ਿਨਰਨ੍ਤਰਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੰ ਧਨਯ੍ੰ
ਵਦਾਮਃ, ਯਤਸ੍ਤਦ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਵਾਕਯ੍ਮ੍ ਇਿਤ ਸਤਯ੍ੰ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਿਸਨਾਂ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਮਧਯ੍ੇ ਤਸਯ੍ ਗੁਣਃ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਤੇ ਚ|

ⅩⅣ ਹੇ ਭਾਤਰਃ, ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਾਿਸ਼ਰ੍ਤਵਤਯ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਯਾਃ ਸਿਮਤਯ੍ੋ ਿਯਹੂਦਾਦੇਸ਼ੇ ਸਨ੍ਿਤ ਯੂਯੰ ਤਾਸਾਮ੍
ਅਨੁਕਾਿਰਣੋ(ਅ)ਭਵਤ, ਤਦ੍ਭੁਕ੍ਤਾ ਲੋਕਾਸ਼੍ਚ ਯਦਦ੍ ਿਯਹੂਿਦਲੋਕੇਭਯ੍ਸ੍ਤਦਦ੍ ਯੂਯਮਿਪ ਸਵ੍ਜਾਤੀਯਲੋਕੇਭਯ੍ੋ
ਦੁਃਖਮ੍ ਅਲਭਧਵ੍|ੰ

ⅩⅤ ਤੇ ਿਯਹੂਦੀਯਾਃ ਪਰ੍ਭੰੁ ਯੀਸ਼ੁੰ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਨਸ਼੍ਚ ਹਤਵਨ੍ਤੋ (ਅ)ਸ੍ਮਾਨ੍ ਦੂਰੀਕʼਤਵਨ੍ਤਸ਼੍ਚ, ਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰਾਯ
ਨ ਰੋਚਨ੍ਤੇ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਮਾਨਵਾਨਾਂ ਿਵਪਕ੍ਸ਼਼ਾ ਭਵਨ੍ਿਤ ਚ;

ⅩⅥਅਪਰੰ ਿਭੰਨਜਾਤੀਯਲੋਕਾਨਾਂ ਪਿਰਤਾਣਾਰ੍ਥੰ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਸੁਸੰਵਾਦਘੋਸ਼਼ਣਾਦ੍ ਅਸ੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤਸ਼਼ੇਧਨ੍ਿਤ ਚੇੱਥੰ
ਸਵ੍ੀਯਪਾਪਾਨਾਂ ਪਿਰਮਾਣਮ੍ ਉੱਤਰੋੱਤਰੰ ਪੂਰਯਨ੍ਿਤ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਅਨ੍ਤਕਾਰੀ ੋਧਸ੍ਤਾਨ੍ ਉਪ ਮਤੇ|

ⅩⅦ ਹੇ ਭਾਤਰਃ ਮਨਸਾ ਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਵਦਨੇਨ ਿਕਯਤ੍ਕਾਲੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮੱਤੋ (ਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਿਵੱਛੇਦੇ ਜਾਤੇ ਵਯੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ
ਮੁਖਾਿਨ ਦਸ਼਼੍ਟਮੁ੍ ਅਤਯ੍ਾਕਾਙ੍ਕ੍ਸ਼਼ਯਾ ਬਹੁ ਯਿਤਤਵਨ੍ਤਃ|

ⅩⅧ ਿਦਰੇਕਕʼਤੋ ਵਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਤ੍ਸਮੀਪਗਮਨਾਯਾਸ੍ਮਾਕੰ ਿਵਸ਼ੇਸ਼਼ਤਃ ਪੌਲਸਯ੍ ਮਮਾਿਭਲਾਸ਼਼ੋ(ਅ)ਭਵਤ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ
ਸ਼ਯਤਾਨ (ਅ)ਸ੍ਮਾਨ੍ ਿਨਵਾਿਰਤਵਾਨ੍|

ⅩⅨ ਯਤੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਕਾ ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਸ਼ਾ ਕੋ ਵਾਨਨ੍ਦਃ ਿਕੰ ਵਾ ਸ਼੍ਲਾਘਯ੍ਿਕਰੀਟੰ? ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪਰ੍ਭੋ
ਰਯ੍ੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ਾਗਮਨਕਾਲੇ ਤਤ੍ਸੰਮੁਖਸ੍ਥਾ ਯੂਯੰ ਿਕੰ ਤੰਨ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਥ?

ⅩⅩ ਯੂਯਮ੍ ਏਵਾਸ੍ਮਾਕੰ ਗੌਰਵਾਨਨ੍ਦਸਵ੍ਰੂਪਾ ਭਵਥ|

Ⅲ
Ⅰ ਅਤੋ(ਅ)ਹੰ ਯਦਾ ਸਨ੍ਦੇਹੰ ਪੁਨਃ ਸੋਢੁੰ ਨਾਸ਼ਕ੍ਨੁਵੰ ਤਦਾਨੀਮ੍ ਆਥੀਨੀਨਗਰ ਏਕਾਕੀ ਸ੍ਥਾਤੁੰ ਿਨਸ਼੍ਿਚਤਯ੍
Ⅱ ਸਵ੍ਭਾਤਰੰ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਸੁਸੰਵਾਦੇ ਸਹਕਾਿਰਣਞ੍ਚੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਪਿਰਚਾਰਕੰ ਤੀਮਿਥਯੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਤ੍ਸਮੀਪਮ੍ ਅਪਰ੍ੇਸ਼਼ਯ|ੰ
Ⅲ ਵਰ੍ੱਤਮਾਨੈਃ ਕ੍ਲੇਸ਼ੈਃ ਕਸਯ੍ਾਿਪ ਚਾਞ੍ਚਲਯ੍ੰ ਯਥਾ ਨ ਜਾਯਤੇ ਤਥਾ ਤੇ ਤਯਾ ਸ੍ਿਥਰੀਿ ਯਨ੍ਤਾਂ

ਸਵ੍ਕੀਯਧਰ੍ੰਮਮਿਧ ਸਮਾਸ਼ਵ੍ਾਸਯ੍ਨ੍ਤਾਞ੍ਚੇਿਤ ਤਮ੍ ਆਿਦਸ਼|ੰ
Ⅳ ਵਯਮੇਤਾਦʼਸ਼ੇ ਕ੍ਲੇ◌ਸ਼ेੇ ਿਨਯੁਕ੍ਤਾ ਆਸ੍ਮਹ ਇਿਤ ਯੂਯੰ ਸਵ੍ਯੰ ਜਾਨੀਥ, ਯਤੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਦੁਰ੍ਗਿਤ

ਰ੍ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਤੀਿਤ ਵਯੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸਮੀਪੇ ਸ੍ਿਥਿਤਕਾਲੇ(ਅ)ਿਪ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਅਬੋਧਯਾਮ, ਤਾਦʼਸ਼ਮੇਵ ਚਾਭਵਤ੍ ਤਦਿਪ
ਜਾਨੀਥ|

Ⅴ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਪਰੀਕ੍ਸ਼਼ਕੇਣ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਸੁ ਪਰੀਕ੍ਿਸ਼਼ਤੇਸ਼਼ਵ੍ਸ੍ਮਾਕੰ ਪਿਰਸ਼ਰ੍ਮੋ ਿਵਫਲੋ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਤੀਿਤ ਭਯੰ ਸੋਢੁੰ ਯਦਾਹੰ
ਨਾਸ਼ਕ੍ਨੁਵੰ ਤਦਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਸਯ੍ ਤੱਤਾਵਧਾਰਣਾਯ ਤਮ੍ ਅਪਰ੍ੇਸ਼਼ਯ|ੰ

Ⅵ ਿਕਨ੍ਤਧੁਨਾ ਤੀਮਿਥਯੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਤ੍ਸਮੀਪਾਦ੍ ਅਸ੍ਮਤ੍ਸੰਿਨਿਧਮ੍ ਆਗਤਯ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਪਰ੍ੇਮਣੀ
ਅਧਯ੍ਸ੍ਮਾਨ੍ ਸੁਵਾਰ੍ੱਤਾਂ ਜ੍ਞਾਿਪਤਵਾਨ੍ ਵਯਞ੍ਚ ਯਥਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਸ੍ਮਰਾਮਸ੍ਤਥਾ ਯੂਯਮਪਯ੍ਸ੍ਮਾਨ੍ ਸਰ੍ੱਵਦਾ
ਪਰ੍ਣਯੇਨ ਸ੍ਮਰਥ ਦਸ਼਼੍ਟਮੁ੍ ਆਕਾਙ੍ਕ੍ਸ਼਼ਧਵ੍ੇ ਚੇਿਤ ਕਿਥਤਵਾਨ੍|

Ⅶਹੇ ਭਾਤਰਃ, ਵਾਰ੍ੱਤਾਿਮਮਾਂ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਿਧ ਿਵਸ਼ੇਸ਼਼ਤੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਕ੍ਲੇਸ਼ਦੁਃਖਾਨਯ੍ਿਧਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਾਦ੍
ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਸਾਨ੍ਤਨਾਜਾਯਤ;

Ⅷ ਯਤੋ ਯੂਯੰ ਯਿਦ ਪਰ੍ਭਾਵਵਿਤਸ਼਼੍ਠਥ ਤਰਯ੍ਨੇਨ ਵਯਮ੍ ਅਧੁਨਾ ਜੀਵਾਮਃ|
Ⅸ ਵਯਞ੍ਚਾਸ੍ਮਦੀਯੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮੱਤੋ ਜਾਤੇਨ ਯੇਨਾਨਨ੍ਦੇਨ ਪਰ੍ਫੁੱਲਾ ਭਵਾਮਸ੍ਤਸਯ੍

ਕʼਤ੍ਸ੍ਨਸਯ੍ਾਨਨ੍ਦਸਯ੍ ਯੋਗਯ੍ਰੂਪੇਣੇਸ਼ਵ੍ਰੰ ਧਨਯ੍ੰ ਵਿਦਤੁੰ ਕਥੰ ਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਾਮਃ?
Ⅹ ਵਯੰ ਯੇਨ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਵਦਨਾਿਨ ਦਸ਼਼੍ਟੁੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੇ ਯਦ੍ ਅਿਸੱਧੰ ਿਵਦਯ੍ਤੇ ਤਤ੍ ਿਸੱਧੀਕਰ੍ੱਤੁਞ੍ਚ

ਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਾਮਸ੍ਤਾਦʼਸ਼ੰ ਵਰੰ ਿਦਵਾਿਨਸ਼ੰ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯਾਮਹ|ੇ
Ⅺਅਸ੍ਮਾਕੰ ਤਾਤੇਨੇਸ਼ਵ੍ਰੇਣ ਪਰ੍ਭੁਨਾ ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਚ ਯੁਸ਼਼੍ਮਤ੍ਸਮੀਪਗਮਨਾਯਾਸ੍ਮਾਕੰ ਪਨ੍ਥਾ ਸੁਗਮਃ ਿ ਯਤਾ|ਂ
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Ⅻ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਸਰ੍ੱਵਾਸ਼ਂ੍ਚ ਪਰ੍ਿਤ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਪਰ੍ੇਮ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਚਾਸ੍ਮਾਕੰ ਪਰ੍ੇਮ ਪਰ੍ਭੁਨਾ ਵਰ੍ੱਧਯ੍ਤਾਂ ਬਹੁਫਲੰ
ਿ ਯਤਾਞ੍ਚ|

ⅩⅢ ਅਪਰਮਸ੍ਮਾਕੰ ਪਰ੍ਭੁ ਰਯ੍ੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਃ ਸਵ੍ਕੀਯੈਃ ਸਰ੍ੱਵੈਃ ਪਿਵਤਲੋਕੈਃ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਯਦਾਗਿਮਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਤਦਾ ਯੂਯੰ
ਯਥਾਸ੍ਮਾਕੰ ਤਾਤਸਯ੍ੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸੰਮੁਖੇ ਪਿਵਤਤਯਾ ਿਨਰ੍ਦੋਸ਼਼ਾ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਥ ਤਥਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਮਨਾਿਂਸ ਸ੍ਿਥਰੀਿ ਯਨ੍ਤਾ|ਂ

Ⅳ
Ⅰਹੇ ਭਾਤਰਃ, ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਕੀਦʼਗ੍ਆਚਿਰਤਵਯ੍ੰ ਈਸ਼ਵ੍ਰਾਯ ਰੋਿਚਤਵਯ੍ਞ੍ਚ ਤਦਧਯ੍ਸ੍ਮੱਤੋ ਯਾ ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਾ ਲਬ੍ਧਾ

ਤਦਨੁਸਾਰਾਤ੍ ਪੁਨਰਿਤਸ਼ਯੰ ਯਤ੍ਨਃ ਿ ਯਤਾਿਮਿਤ ਵਯੰ ਪਰ੍ਭੁਯੀਸ਼ੁਨਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਿਵਨੀਯਾਿਦਸ਼ਾਮਃ|
Ⅱ ਯਤੋ ਵਯੰ ਪਰ੍ਭੁਯੀਸ਼ੁਨਾ ਕੀਦʼਸ਼ੀਰਾਜ੍ਞਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਸੁ ਸਮਰ੍ਿਪਤਵਨ੍ਤਸ੍ਤਦ੍ ਯੂਯੰ ਜਾਨੀਥ|
Ⅲ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ਾਯਮ੍ ਅਿਭਲਾਸ਼਼ੋ ਯਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਪਿਵਤਤਾ ਭਵੇਤ੍, ਯੂਯੰ ਵਯ੍ਿਭਚਾਰਾਦ੍ ਦੂਰੇ ਿਤਸ਼਼੍ਠਤ|
Ⅳ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਏਕੈਕੋ ਜਨਃ ਸਵ੍ਕੀਯੰ ਪਰ੍ਾਣਾਧਾਰੰ ਪਿਵਤੰ ਮਾਨਯ੍ਞ੍ਚ ਰਕ੍ਸ਼਼ਤ,ੁ
Ⅴ ਯੇ ਚ ਿਭੰਨਜਾਤੀਯਾ ਲੋਕਾ ਈਸ਼ਵ੍ਰੰ ਨ ਜਾਨਨ੍ਿਤ ਤ ਇਵ ਤਤ੍ ਕਾਮਾਿਭਲਾਸ਼਼ਸਯ੍ਾਧੀਨੰ ਨ ਕਰੋਤੁ|
Ⅵ ਏਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਵਸ਼਼ਯੇ ਕੋ(ਅ)ਪਯ੍ਤਯ੍ਾਚਾਰੀ ਭੂਤਾ ਸਵ੍ਭਾਤਰੰ ਨ ਵਞ੍ਚਯਤੁ ਯਤ(ੋਅ)ਸ੍ਮਾਿਭਃ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਯਥੋਕ੍ਤੰ

ਪਰ੍ਮਾਣੀਕʼਤਞ੍ਚ ਤਥੈਵ ਪਰ੍ਭੁਰੇਤਾਦʼਸ਼ਾਨਾਂ ਕਰ੍ੰਮਣਾਂ ਸਮੁਿਚਤੰ ਫਲੰ ਦਾਸਯ੍ਿਤ|
Ⅶ ਯਸ੍ਮਾਦ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰ(ੋਅ)ਸ੍ਮਾਨ੍ ਅਸ਼ੁਿਚਤਾਯੈ ਨਾਹੂਤਵਾਨ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪਿਵਤਤਾਯੈਵਾਹੂਤਵਾਨ੍|
Ⅷਅਤੋ ਹੇਤੋ ਰਯ੍ਃ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਵਾਕਯ੍ਮੇਤੰਨ ਗʼਹ੍ਲਾਿਤ ਸ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਮ੍ ਅਵਜਾਨਾਤੀਿਤ ਨਿਹ ਯੇਨ ਸਵ੍ਕੀਯਾਤ੍ਮਾ

ਯੁਸ਼਼੍ਮਦਨ੍ਤਰੇ ਸਮਰ੍ਿਪਤਸ੍ਤਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਮ੍ ਏਵਾਵਜਾਨਾਿਤ|
Ⅸ ਭਾਤʼਸ਼਼ੁ ਪਰ੍ੇਮਕਰਣਮਿਧ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਮਮ ਿਲਖਨੰ ਿਨਸ਼਼੍ਪਰ੍ਯੋਜਨੰ ਯਤੋ ਯੂਯੰ ਪਰਸ੍ਪਰੰ

ਪਰ੍ੇਮਕਰਣਾਯੇਸ਼ਵ੍ਰਿਸ਼ਕ੍ਿਸ਼਼ਤਾ ਲੋਕਾ ਆਧਵ੍ੇ|
Ⅹ ਕʼਤ੍ਸ੍ਨੇ ਮਾਿਕਦਿਨਯਾਦੇਸ਼ੇ ਚ ਯਾਵਨ੍ਤੋ ਭਾਤਰਃ ਸਨ੍ਿਤ ਤਾਨ੍ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਸ੍ਤਤ੍ ਪਰ੍ੇਮ

ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਯ੍ਤੇ ਤਥਾਿਪ ਹੇ ਭਾਤਰਃ, ਵਯੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਿਵਨਯਾਮਹੇ ਯੂਯੰ ਪੁਨ ਰ੍ਬਹੁਤਰੰ ਪਰ੍ੇਮ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਯਤ|
Ⅺ ਅਪਰੰ ਯੇ ਬਿਹਃਸ੍ਿਥਤਾਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਦʼਸ਼਼੍ਿਟਗੋਚਰੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਆਚਰਣੰ ਯਤ੍ ਮਨਰਮਯ੍ੰ ਭਵੇਤ੍ ਕਸਯ੍ਾਿਪ

ਵਸ੍ਤੁਨਸ਼੍ਚਾਭਾਵੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਯੰਨ ਭਵੇਤ੍,
Ⅻ ਏਤਦਰ੍ਥੰ ਯੂਯਮ੍ ਅਸ੍ਮੱਤੋ ਯਾਦʼਸ਼ਮ੍ ਆਦੇਸ਼ੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਵਨ੍ਤਸ੍ਤਾਦʼਸ਼ੰ ਿਨਿਰਰੋਧਾਚਾਰੰ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਸਵ੍ਸਵ੍ਕਰ੍ੰਮਿਣ

ਮਨਾਿਂਮ ਿਨਧਾਤੁੰ ਿਨਜਕਰੈਸ਼੍ਚ ਕਾਰ੍ੱਯੰ ਸਾਧਿਯਤੁੰ ਯਤਧਵ੍ੰ|
ⅩⅢਹੇ ਭਾਤਰਃ ਿਨਰਾਸ਼ਾ ਅਨਯ੍ੇ ਲੋਕਾ ਇਵਯੂਯੰ ਯੰਨ ਸ਼ੋਚੇਧਵ੍ੰ ਤਦਰ੍ਥੰ ਮਹਾਿਨਦਾਗਤਾਨ੍ ਲੋਕਾਨਿਧਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍

ਅਜ੍ਞਾਨਤਾ ਮਯਾ ਨਾਿਭਲਸ਼਼ਯ੍ਤੇ|
ⅩⅣ ਯੀਸ਼ੁ ਰ੍ਮʼਤਵਾਨ੍ ਪੁਨਰੁਿਥਤਵਾਸ਼ਂ੍ਚੇਿਤ ਯਿਦ ਵਯੰ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਮਸ੍ਤਿਰ ਯੀਸ਼ੁਮ੍ ਆਿਸ਼ਰ੍ਤਾਨ੍

ਮਹਾਿਨਦਾਪਰ੍ਾਪ੍ਤਾਨ੍ ਲੋਕਾਨਪੀਸ਼ਵ੍ਰੋ(ਅ)ਵਸ਼ਯ੍ੰ ਤੇਨ ਸਾਰ੍ੱਧਮ੍ ਆਨੇਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
ⅩⅤ ਯਤੋ(ਅ)ਹੰ ਪਰ੍ਭੋ ਰਾਕਯ੍ੇਨ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਇਦੰ ਜ੍ਞਾਪਯਾਿਮ; ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਮਧਯ੍ੇ ਯੇ ਜਨਾਃ ਪਰ੍ਭੋਰਾਗਮਨੰ ਯਾਵਤ੍

ਜੀਵਨ੍ਤੋ(ਅ)ਵਸ਼ੇਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤੇ ਤੇ ਮਹਾਿਨਿਦਤਾਨਾਮ੍ ਅਗਰ੍ਗਾਿਮਨਨ ਨ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ;
ⅩⅥ ਯਤਃ ਪਰ੍ਭੁਃ ਿਸੰਹਨਾਦੇਨ ਪਰ੍ਧਾਨਸਵ੍ਰ੍ਗਦੂਤਸਯ੍ੋੱਚੈਃ ਸ਼ਬ੍ਦੇਨੇਸ਼ਵ੍ਰੀਯਤੂਰੀਵਾਦਯ੍ੇਨ ਚ ਸਵ੍ਯੰ ਸਵ੍ਰ੍ਗਾਦ੍

ਅਵਰੋਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਤੇਨ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਾਿਸ਼ਰ੍ਤਾ ਮʼਤਲੋਕਾਃ ਪਰ੍ਥਮਮ੍ ਉੱਥਾਸਯ੍ਾਨ੍ਿਤ|
ⅩⅦ ਅਪਰਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਮਧਯ੍ੇ ਯੇ ਜੀਵਨ੍ਤੋ(ਅ)ਵਸ਼ੇਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤੇ ਤ ਆਕਾਸ਼ੇ ਪਰ੍ਭੋਃ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ਕਰਣਾਰ੍ਥੰ ਤੈਃ

ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਮੇਘਵਾਹਨੇਨ ਹਿਰਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤੇ; ਇੱਥਞ੍ਚ ਵਯੰ ਸਰ੍ੱਵਦਾ ਪਰ੍ਭੁਨਾ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਸ੍ਥਾਸਯ੍ਾਮਃ|
ⅩⅧ ਅਤੋ ਯੂਯਮ੍ ਏਤਾਿਭਃ ਕਥਾਿਭਃ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਸਾਨ੍ਤਯਤ|

Ⅴ
Ⅰ ਹੇ ਭਾਤਰਃ, ਕਾਲਾਨ੍ ਸਮਯਾਸ਼ਂ੍ਚਾਿਧ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਮਮ ਿਲਖਨੰ ਿਨਸ਼਼੍ਪਰ੍ਯੋਜਨੰ,
Ⅱ ਯਤੋ ਰਾਤੌ ਯਾਦʼਕ੍ ਤਸ੍ਕਰਸ੍ਤਾਦʼਕ੍ ਪਰ੍ਭੋ ਰ੍ਿਦਨਮ੍ ਉਪਸ੍ਥਾਸਯ੍ਤੀਿਤ ਯੂਯੰ ਸਵ੍ਯਮੇਵ ਸਮਯ੍ਗ੍ ਜਾਨੀਥ|
Ⅲ ਸ਼ਾਨ੍ਿਤ ਰ੍ਿਨਰ੍ੱਿਵਨ੍ਘਤਞ੍ਚ ਿਵਦਯ੍ਤ ਇਿਤ ਯਦਾ ਮਾਨਵਾ ਵਿਦਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਤਦਾ ਪਰ੍ਸਵਵੇਦਨਾ ਯਦਦ੍

ਗਰ੍ੱਿਭਨੀਮ੍ ਉਪਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਤਦਦ੍ ਅਕਸ੍ਮਾਦ੍ ਿਵਨਾਸ਼ਸ੍ਤਾਨ੍ ਉਪਸ੍ਥਾਸਯ੍ਿਤ ਤੈਰੁੱਧਾਰੋ ਨ ਲਪ੍ਸਯ੍ਤ|ੇ
Ⅳ ਿਕਨ੍ਤੁ ਹੇ ਭਾਤਰਃ, ਯੂਯਮ੍ ਅਨ੍ਧਕਾਰੇਣਾਵʼਤਾ ਨ ਭਵਥ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤੱਿਦਨੰ ਤਸ੍ਕਰ ਇਵ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਨ

ਪਰ੍ਾਪ੍ਸਯ੍ਿਤ|
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Ⅴਸਰ੍ੱਵੇ ਯੂਯੰ ਦੀਪ੍ਤੇਃ ਸਨ੍ਤਾਨਾ ਿਦਵਾਯਾਸ਼੍ਚ ਸਨ੍ਤਾਨਾ ਭਵਥ ਵਯੰ ਿਨਸ਼ਾਵੰਸ਼ਾਸ੍ਿਤਿਮਰਵੰਸ਼ਾ ਵਾ ਨ ਭਵਾਮਃ|
Ⅵ ਅਤੋ (ਅ)ਪਰੇ ਯਥਾ ਿਨਦਾਗਤਾਃ ਸਨ੍ਿਤ ਤਦਦ੍ ਅਸ੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਨ ਭਿਵਤਵਯ੍ੰ ਿਕਨ੍ਤੁ ਜਾਗਿਰਤਵਯ੍ੰ

ਸਚੇਤਨੈਸ਼੍ਚ ਭਿਵਤਵਯ੍ੰ|
Ⅶ ਯੇ ਿਨਦਾਨ੍ਿਤ ਤੇ ਿਨਸ਼ਾਯਾਮੇਵ ਿਨਦਾਨ੍ਿਤ ਤੇ ਚ ਮੱਤਾ ਭਵਨ੍ਿਤ ਤੇ ਰਜਨਯ੍ਾਮੇਵ ਮੱਤਾ ਭਵਨ੍ਿਤ|
Ⅷ ਿਕਨ੍ਤੁ ਵਯੰ ਿਦਵਸਸਯ੍ ਵੰਸ਼ਾ ਭਵਾਮਃ; ਅਤੋ (ਅ)ਸ੍ਮਾਿਭ ਰਕ੍ਸ਼਼ਿਸ ਪਰ੍ਤਯ੍ਯਪਰ੍ੇਮਰੂਪੰ ਕਵਚੰ ਿਸ਼ਰਿਸ ਚ

ਪਿਰਤਾਣਾਸ਼ਾਰੂਪੰ ਿਸ਼ਰਸ੍ਤੰ ਪਿਰਧਾਯ ਸਚੇਤਨੈ ਰ੍ਭਿਵਤਵਯ੍ੰ|
Ⅸ ਯਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰ(ੋਅ)ਸ੍ਮਾਨ੍ ੋਧੇ ਨ ਿਨਯੁਜਯ੍ਾਸ੍ਮਾਕੰ ਪਰ੍ਭੁਨਾ ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਪਿਰਤਾਣਸਯ੍ਾਿਧਕਾਰੇ

ਿਨਯ◌ੁुਕ੍ਤਵਾਨ੍,
Ⅹ ਜਾਗਰ੍ਤੋ ਿਨਦਾਗਤਾ ਵਾ ਵਯੰ ਯਤ੍ ਤੇਨ ਪਰ੍ਭੁਨਾ ਸਹ ਜੀਵਾਮਸ੍ਤਦਰ੍ਥੰ ਸੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਕʼਤੇ ਪਰ੍ਾਣਾਨ੍

ਤਯ੍ਕ੍ਤਵਾਨ੍|
Ⅺ ਅਤਏਵ ਯੂਯੰ ਯਦਤ੍ ਕੁਰੁਥ ਤਦਤ੍ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਸਾਨ੍ਤਯਤ ਸੁਸ੍ਿਥਰੀਕੁਰੁਧਵ੍ਞ੍ਚ|
Ⅻ ਹੇ ਭਾਤਰਃ, ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਮਧਯ੍ੇ ਯੇ ਜਨਾਃ ਪਿਰਸ਼ਰ੍ਮੰ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਿਤ ਪਰ੍ਭੋ ਰ੍ਨਾਮ੍ਨਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍

ਅਿਧਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ਤਯ੍ੁਪਿਦਸ਼ਨ੍ਿਤ ਚ ਤਾਨ੍ ਯੂਯੰ ਸੰਮਨਯ੍ਧਵ੍ੰ|
ⅩⅢਸਵ੍ਕਰ੍ੰਮਹੇਤੁਨਾ ਚ ਪਰ੍ੇਮ੍ਨਾ ਤਾਨ੍ ਅਤੀਵਾਦʼਯਧਵ੍ਿਮਿਤ ਮਮ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਾ, ਯੂਯੰ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਿਨਰ੍ੱਿਵਰੋਧਾ ਭਵਤ|
ⅩⅣ ਹੇ ਭਾਤਰਃ, ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਿਵਨਯਾਮਹੇ ਯੂਯਮ੍ ਅਿਵਿਹਤਾਚਾਿਰਣੋ ਲੋਕਾਨ੍ ਭਰ੍ਤ੍ਸਯਧਵ੍,ੰ ਕ੍ਸ਼਼ੁਦਮਨਸਃ

ਸਾਨ੍ਤਯਤ, ਦੁਰ੍ੱਬਲਾਨ੍ ਉਪਕੁਰੁਤ, ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਸਿਹਸ਼਼੍ਣਵੋ ਭਵਤ ਚ|
ⅩⅤਅਪਰੰ ਕਮਿਪ ਪਰ੍ਤਯ੍ਿਨਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਫਲਮ੍ ਅਿਨਸ਼਼੍ਟੰ ਕੇਨਾਿਪ ਯੰਨ ਿ ਯੇਤ ਤਦਰ੍ਥੰ ਸਾਵਧਾਨਾ ਭਵਤ, ਿਕਨ੍ਤੁ

ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਮਾਨਵਾਸ਼ਂ੍ਚ ਪਰ੍ਿਤ ਿਨਤਯ੍ੰ ਿਹਤਾਚਾਿਰਣੋ ਭਵਤ|
ⅩⅥ ਸਰ੍ੱਵਦਾਨਨ੍ਦਤ|
ⅩⅦ ਿਨਰਨ੍ਤਰੰ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਾਂ ਕੁਰੁਧਵ੍ੰ|
ⅩⅧ ਸਰ੍ੱਵਿਵਸ਼਼ਯੇ ਕʼਤਜ੍ਞਤਾਂ ਸਵ੍ੀਕੁਰੁਧਵ੍ੰ ਯਤ ਏਤਦੇਵ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਯੀਸ਼ੁਨਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਤਮ੍

ਈਸ਼ਵ੍ਰਾਿਭਮਤੰ|
ⅩⅨ ਪਿਵਤਮ੍ ਆਤ੍ਮਾਨੰ ਨ ਿਨਰ੍ੱਵਾਪਯਤ|
ⅩⅩ ਈਸ਼ਵ੍ਰੀਯਾਦੇਸ਼ੰ ਨਾਵਜਾਨੀਤ|
ⅩⅪ ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ ਪਰੀਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ ਯਦ੍ ਭਦੰ ਤਦੇਵ ਧਾਰਯਤ|
ⅩⅫ ਯਤ੍ ਿਕਮਿਪ ਪਾਪਰੂਪੰ ਭਵਿਤ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਦੂਰੰ ਿਤਸ਼਼੍ਠਤ|
ⅩⅩⅢ ਸ਼ਾਨ੍ਿਤਦਾਯਕ ਈਸ਼ਵ੍ਰਃ ਸਵ੍ਯੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਤੇਨ ਪਿਵਤਾਨ੍ ਕਰੋਤ,ੁ ਅਪਰਮ੍ ਅਸ੍ਮਤ੍ਪਰ੍ਭੋ

ਰਯ੍ੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ਾਗਮਨੰ ਯਾਵਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਆਤ੍ਮਾਨਃ ਪਰ੍ਾਣਾਃ ਸ਼ਰੀਰਾਿਣ ਚ ਿਨਿਖਲਾਿਨ ਿਨਰ੍ੱਦੋਸ਼਼ਤੇਨ
ਰਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤਾ|ਂ

ⅩⅩⅣ ਯੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਆਹਯਿਤ ਸ ਿਵਸ਼ਵ੍ਸਨੀਯ(ੋਅ)ਤਃ ਸ ਤਤ੍ ਸਾਧਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅤ ਹੇ ਭਾਤਰਃ, ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਕʼਤੇ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਾਂ ਕੁਰੁਧਵ੍ੰ|
ⅩⅩⅥ ਪਿਵਤਚੁਮ੍ਬਨੇਨ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਭਾਤʼਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਸਤ੍ਕੁਰੁਧਵ੍ੰ|
ⅩⅩⅦਪਤਿਮਦੰ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਪਿਵਤਾਣਾਂ ਭਾਤʼਣਾਂ ਸ਼ਿਤਗੋਚਰੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਪਠਯ੍ਤਾਿਮਿਤ ਪਰ੍ਭੋ ਰ੍ਨਾਮ੍ਨਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍

ਸ਼ਪਯਾਿਮ|
ⅩⅩⅧ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪਰ੍ਭੋ ਰਯ੍ੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ਾਨੁਗਰ੍ਤੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਸੁ ਭੂਯਾਤ੍| ਆਮੇਨ੍|
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੨ ਿਥਸ਼਼ਲਨੀਿਕਨਃ ਪਤੰ
Ⅰ ਪੌਲਃ ਿਸਲਾਨਸ੍ਤੀਮਿਥਯਸ਼੍ਚੇਿਤਨਾਮਾਨ ਵਯਮ੍ ਅਸ੍ਮਦੀਯਤਾਤਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੰ ਪਰ੍ਭੰੁ ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਞ੍ਚਾਿਸ਼ਰ੍ਤਾਂ

ਿਥਸ਼਼ਲਨੀਿਕਨਾਂ ਸਿਮਿਤੰ ਪਰ੍ਿਤ ਪਤੰ ਿਲਖਾਮਃ|
Ⅱ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਤਾਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰਃ ਪਰ੍ਭੁ ਰਯ੍ੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸ਼੍ਚ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਸਵ੍ਨੁਗਰ੍ਹੰ ਸ਼ਾਨ੍ਿਤਞ੍ਚ ਿ ਯਾਸ੍ਤਾ|ਂ
Ⅲਹੇ ਭਾਤਰਃ, ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਕʼਤੇ ਸਰ੍ੱਵਦਾ ਯਥਾਯੋਗਯ੍ਮ੍ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਧਨਯ੍ਵਾਦੋ (ਅ)ਸ੍ਮਾਿਭਃ ਕਰ੍ੱਤਵਯ੍ਃ, ਯਤੋ

ਹੇਤੋ ਰਯ੍ੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸ ਉੱਤਰੋੱਤਰੰ ਵਰ੍ੱਧਤੇ ਪਰਸ੍ਪਰਮ੍ ਏਕੈਕਸਯ੍ ਪਰ੍ੇਮ ਚ ਬਹੁਫਲੰ ਭਵਿਤ|
Ⅳਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ ਰਯ੍ਾਵਨ੍ਤ ਉਪਦਵਕ੍ਲੇਸ਼ਾਃ ਸਹਯ੍ਨ੍ਤੇ ਤੇਸ਼਼ੁ ਯਦ੍ ਧ◌ੇैਰ੍ੱਯੰ ਯਸ਼੍ਚ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਃ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਯ੍ਤੇ

ਤਤ੍ਕਾਰਣਾਦ੍ ਵਯਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੀਯਸਿਮਿਤਸ਼਼ੁ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਸ਼੍ਲਾਘਾਮਹ|ੇ
Ⅴਤੱਚੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਨਯ੍ਾਯਿਵਚਾਰਸਯ੍ ਪਰ੍ਮਾਣੰ ਭਵਿਤ ਯਤੋ ਯੂਯੰ ਯਸਯ੍ ਕʼਤੇ ਦੁਃਖੰ ਸਹਧਵ੍ੰ ਤਸਯ੍ੇਸ਼ਵ੍ਰੀਯਰਾਜਯ੍ਸਯ੍

ਯੋਗਯ੍ਾ ਭਵਥ|
Ⅵ ਯਤਃ ਸਵ੍ਕੀਯਸਵ੍ਰ੍ਗਦੂਤਾਨਾਂ ਬਲੈਃ ਸਿਹਤਸਯ੍ ਪਰ੍ਭੋ ਰਯ੍ੀਸ਼ੋਃ ਸਵ੍ਰ੍ਗਾਦ੍ ਆਗਮਨਕਾਲੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ

ਕ੍ਲੇਸ਼ਕੇਭਯ੍ਃ ਕ੍ਲੇਸ਼ੇਨ ਫਲਦਾਨੰ ਸਾਰ੍ੱਧਮਸ੍ਮਾਿਭਸ਼੍ਚ
Ⅶ ਕ੍ਿਲਸ਼ਯ੍ਮਾਨੇਭਯ੍ੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਭਯ੍ੰ ਸ਼ਾਨ੍ਿਤਦਾਨਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੇਣ ਨਯ੍ਾੱਯੰ ਭੋਤ੍ਸਯ੍ਤੇ;
Ⅷ ਤਦਾਨੀਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਾਨਿਭਜ੍ਞੇਭਯ੍ੋ (ਅ)ਸ੍ਮਤ੍ਪਰ੍ਭੋ ਰਯ੍ੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਸੁਸੰਵਾਦਾਗਰ੍ਾਹਕੇਭਯ੍ਸ਼੍ਚ ਲੋਕੇਭਯ੍ੋ

ਜਾਜਵ੍ਲਯ੍ਮਾਨੇਨ ਵਹ੍ਿਨਨਾ ਸਮੁਿਚਤੰ ਫਲੰ ਯੀਸ਼ੁਨਾ ਦਾਸਯ੍ਤੇ;
Ⅸ ਤੇ ਚ ਪਰ੍ਭੋ ਰਦਨਾਤ੍ ਪਰਾ ਮਯੁਕ੍ਤਿਵਭਵਾੱਚ ਸਦਾਤਨਿਵਨਾਸ਼ਰੂਪੰ ਦਣ੍ਡੰ ਲਪ੍ਸਯ੍ਨ੍ਤੇ,
Ⅹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਦਨੇ ਸਵ੍ਕੀਯਪਿਵਤਲੋਕੇਸ਼਼ੁ ਿਵਰਾਿਜਤੁੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਅਪਰਾਸ਼ਂ੍ਚ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਿਸਲੋਕਾਨ੍

ਿਵਸ੍ਮਾਪਿਯਤੁਞ੍ਚ ਸ ਆਗਿਮਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਯਤੋ (ਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਪਰ੍ਮਾਣੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ ਿਰਸ਼ਵ੍ਾਸ(ੋਅ)ਕਾਿਰ|
Ⅺ ਅਤੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਤਸਯ੍ਾਹਾਨਸਯ੍ ਯੋਗਯ੍ਾਨ੍ ਕਰੋਤੁ ਸੌਜਨਯ੍ਸਯ੍ ਸ਼ੁਭਫਲੰ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਸਯ੍

ਗੁਣਞ੍ਚ ਪਰਾ ਮੇਣ ਸਾਧਯਿਤਿਤ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਾਸ੍ਮਾਿਭਃ ਸਰ੍ੱਵਦਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮੰਿਨਿਮੱਤੰ ਿ ਯਤੇ,
Ⅻਯਤਸ੍ਤਥਾ ਸਤਯ੍ਸ੍ਮਾਕਮ੍ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ਪਰ੍ਭੋ ਰਯ੍ੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ਚਾਨੁਗਰ੍ਹਾਦ੍ਅਸ੍ਮਤ੍ਪਰ੍ਭੋ ਰਯ੍ੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍

ਨਾਮ੍ਨ ਗੌਰਵੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਸੁ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮਿਪ ਗੌਰਵੰ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਤੇ|

Ⅱ
Ⅰ ਹੇ ਭਾਤਰਃ, ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪਰ੍ਭੋ ਰਯ੍ੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ਾਗਮਨੰ ਤਸਯ੍ ਸਮੀਪੇ (ਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਸੰਸ੍ਿਥਿਤਞ੍ਚਾਿਧ ਵਯੰ

ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਇਦੰ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯਾਮਹੇ◌े,
Ⅱ ਪਰ੍ਭੇਸ੍ਤਦ੍ ਿਦਨੰ ਪਰ੍ਾਯੇਣੋਪਸ੍ਿਥਤਮ੍ ਇਿਤ ਯਿਦ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਆਤ੍ਮਨਾ ਵਾਚਾ ਵਾ ਪਤੇਣ ਵਾਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਆਦੇਸ਼ੰ

ਕਲ੍ਪਯਨ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਗਦਿਤ ਤਿਰ ਯੂਯੰ ਤੇਨ ਚਞ੍ਚਲਮਨਸ ਉਿਦਗ੍ਨਾਸ਼੍ਚ ਨ ਭਵਤ|
Ⅲ ਕੇਨਾਿਪ ਪਰ੍ਕਾਰੇਣ ਕੋ(ਅ)ਿਪ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਨ ਵਞ੍ਚਯਤੁ ਯਤਸ੍ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਿਦਨਾਤ੍ ਪੂਰ੍ੱਵੰ

ਧਰ੍ੰਮਲੋਪੇਨਪਸਯ੍ਾਤਵਯ੍ੰ,
Ⅳ ਯਸ਼੍ਚ ਜਨ ਿਵਪਕ੍ਸ਼਼ਤਾਂ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ ਸਰ੍ੱਵਸ੍ਮਾਦ੍ ਦੇਵਾਤ੍ ਪੂਜਨੀਯਵਸ੍ਤੁਸ਼੍ਚੋਂਨੰਸਯ੍ਤੇ ਸਵ੍ਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਿਮਵ

ਦਰ੍ਸ਼ਯਨ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਵਦ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਮਨ੍ਿਦਰ ਉਪਵੇਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਚ ਤੇਨ ਿਵਨਾਸ਼ਪਾਤੇਣ ਪਾਪਪੁਰੁਸ਼਼ੇਣੋਦੇਤਵਯ੍ੰ|
Ⅴ ਯਦਾਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸੰਿਨਧਾਵਾਸੰ ਤਦਾਨੀਮ੍ ਏਤਦ੍ ਅਕਥਯਿਮਿਤ ਯੂਯੰ ਿਕੰ ਨ ਸ੍ਮਰਥ?
Ⅵ ਸਾਮ੍ਪਰ੍ਤੰ ਸ ਯੇਨ ਿਨਵਾਰ੍ੱਯਤੇ ਤਦ੍ ਯੂਯੰ ਜਾਨੀਥ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਸਵ੍ਸਮਯੇ ਤੇਨਦੇਤਵਯ੍ੰ|
Ⅶ ਿਵਧਰ੍ੰਮਸਯ੍ ਿਨਗੂਢੋ ਗੁਣ ਇਦਾਨੀਮਿਪ ਫਲਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਸ੍ਤੰ ਿਨਵਾਰਯਿਤ ਸੋ(ਅ)ਦਯ੍ਾਿਪ ਦੂਰੀਕʼਤੋ

ਨਾਭਵਤ੍|
Ⅷ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਦੂਰੀਕʼਤੇ ਸ ਿਵਧਰ੍ੰਮਯ੍ੁਦੇਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪਰ੍ਭੁ ਰਯ੍ੀਸ਼ੁਃ ਸਵ੍ਮੁਖਪਵਨੇਨ ਤੰ ਿਵਧਵ੍ੰਸਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ

ਿਨਜੋਪਸ੍ਿਥਤੇਸ੍ਤੇਜਸਾ ਿਵਨਾਸ਼ਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਚ|
Ⅸ ਸ਼ਯਤਾਨਸਯ੍ ਸ਼ਕ੍ਿਤਪਰ੍ਕਾਸ਼ਨਾਦ੍ ਿਵਨਾਸ਼ਯ੍ਮਾਨਾਨਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਸਰ੍ੱਵਿਵਧਾਃ ਪਰਾ ਮਾ ਭਿਮਕਾ

ਆਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯਿ ਯਾ ਲਕ੍ਸ਼਼ਣਾਨਯ੍ਧਰ੍ੰਮਜਾਤਾ ਸਰ੍ੱਵਿਵਧਪਰ੍ਤਾਰਣਾ ਚ ਤਸਯ੍ੋਪਸ੍ਿਥਤੇਃ ਫਲੰ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ;
Ⅹ ਯਤੋ ਹੇਤੋਸ੍ਤੇ ਪਿਰਤਾਣਪਰ੍ਾਪ੍ਤਯੇ ਸਤਯ੍ਧਰ੍ੰਮਸਯ੍ਾਨੁਰਾਗੰ ਨ ਗʼਹੀਤਵਨ੍ਤਸ੍ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਕਾਰਣਾਦ੍
Ⅺ ਈਸ਼ਵ੍ਰੇਣ ਤਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਭਾਨ੍ਿਤਕਰਮਾਯਾਯਾਂ ਪਰ੍ੇਿਸ਼਼ਤਾਯਾਂ ਤੇ ਮʼਸ਼਼ਾਵਾਕਯ੍ੇ ਿਵਸ਼ਵ੍ਿਸਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ|
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Ⅻ ਯਤੋ ਯਾਵਨ੍ਤੋ ਮਾਨਵਾਃ ਸਤਯ੍ਧਰ੍ੰਮੇ ਨ ਿਵਸ਼ਵ੍ਸਯ੍ਾਧਰ੍ੰਮੇਣ ਤੁਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਤੈਃ ਸਰ੍ੱਵੈ ਰ੍ਦਣ੍ਡਭਾਜਨੈ
ਰ੍ਭਿਵਤਵਯ੍ੰ|

ⅩⅢ ਹੇ ਪਰ੍ਭੋਃ ਿਪਰ੍ਯਾ ਭਾਤਰਃ, ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਕʼਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਧਨਯ੍ਵਾਦੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਿਭਃ ਸਰ੍ੱਵਦਾ ਕਰ੍ੱਤਵਯ੍ੋ ਯਤ
ਈਸ਼ਵ੍ਰ ਆ ਪਰ੍ਥਮਾਦ੍ ਆਤ੍ਮਨਃ ਪਾਵਨੇਨ ਸਤਯ੍ਧਰ੍ੰਮੇ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੇਨ ਚ ਪਿਰਤਾਣਾਰ੍ਥੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਵਰੀਤਵਾਨ੍

ⅩⅣ ਤਦਰ੍ਥਞ੍ਚਾਸ੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਘੋਿਸ਼਼ਤੇਨ ਸੁਸੰਵਾਦੇਨ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਆਹੂਯਾਸ੍ਮਾਕੰ ਪਰ੍ਭੋ ਰਯ੍ੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍
ਤੇਜਸੋ(ਅ)ਿਧਕਾਿਰਣਃ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

ⅩⅤ ਅਤੋ ਹੇ ਭਾਤਰਃ ਯੂਯਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਵਾਕਯ੍ੈਃ ਪਤੈਸ਼੍ਚ ਯਾਂ ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਾਂ ਲਬ੍ਧਵਨ੍ਤਸ੍ਤਾਂ ਕʼਤ੍ਸ੍ਨਾਂ ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਾਂ
ਧਾਰਯਨ੍ਤਃ ਸੁਸ੍ਿਥਰਾ ਭਵਤ|

ⅩⅥ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪਰ੍ਭੁ ਰਯ੍ੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਤਾਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸ਼੍ਚਾਰ੍ਥਤੋ ਯੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਸੁ ਪਰ੍ੇਮ ਕʼਤਵਾਨ੍ ਿਨਤਯ੍ਾਞ੍ਚ
ਸਾਨ੍ਤਨਾਮ੍ ਅਨੁਗਰ੍ਹੇਣੋੱਤਮਪਰ੍ਤਯ੍ਾਸ਼ਾਞ੍ਚ ਯੁਸ਼਼੍ਮਭਯ੍ੰ ਦੱਤਵਾਨ੍

ⅩⅦ ਸ ਸਵ੍ਯੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਅਨ੍ਤਃਕਰਣਾਿਨ ਸਾਨ੍ਤਯਤੁ ਸਰ੍ੱਵਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਦਾਕਯ੍ੇ ਸਤ੍ਕਰ੍ੰਮਿਣ ਚ
ਸੁਸ੍ਿਥਰੀਕਰੋਤੁ ਚ|

Ⅲ
Ⅰ ਹੇ ਭਾਤਰਃ, ਸ਼ੇਸ਼਼ੇ ਵਦਾਿਮ, ਯੂਯਮ੍ ਅਸ੍ਮਭਯ੍ਿਮਦੰ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯਧਵ੍ੰ ਯਤ੍ ਪਰ੍ਭੋ ਰਾਕਯ੍ੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਮਧਯ੍ੇ ਯਥਾ

ਤਥੈਵਾਨਯ੍ਤਾਿਪ ਪਰ੍ਚਰੇਤ੍ ਮਾਨਯ੍ਞ੍ਚ ਭਵੇਤ੍;
Ⅱਯੱਚ ਵਯਮ੍ ਅਿਵਵੇਚਕੇਭਯ੍ੋ ਦੁਸ਼਼੍ਟੇਭਯ੍ਸ਼੍ਚ ਲੋਕੇਭਯ੍ੋ ਰਕ੍ਸ਼਼ਾਂ ਪਰ੍ਾਪ੍ਨੁਯਾਮ ਯਤਃ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੋ ਨ ਭਵਿਤ|
Ⅲ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪਰ੍ਭੁ ਿਰਸ਼ਵ੍ਾਸਯ੍ਃ ਸ ਏਵ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਸ੍ਿਥਰੀਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਦੁਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਕਰਾਦ੍ ਉੱਧਿਰਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਚ|
Ⅳ ਯੂਯਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਿਭ ਰਯ੍ਦ੍ ਆਿਦਸ਼ਯ੍ਧਵ੍ੇ ਤਤ੍ ਕੁਰੁਥ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਥ ਚੇਿਤ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਿਧ ਪਰ੍ਭੁਨਾਸ੍ਮਾਕੰ

ਜਾਯਤ|ੇ
Ⅴ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਪਰ੍ੇਮ੍ਿਨ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਸਿਹਸ਼਼੍ਣੁਤਾਯਾਞ੍ਚ ਪਰ੍ਭੁਃ ਸਵ੍ਯੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਅਨ੍ਤਃਕਰਣਾਿਨ ਿਵਨਯਤ|ੁ
Ⅵ ਹੇ ਭਾਤਰਃ, ਅਸ੍ਮਤ੍ਪਰ੍ਭੋ ਰਯ੍ੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਨਾਮ੍ਨਾ ਵਯੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਇਦਮ੍ ਆਿਦਸ਼ਾਮਃ, ਅਸ੍ਮੱਤੋ

ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ ਰਯ੍ਾ ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਲਮ੍ਿਭ ਤਾਂ ਿਵਹਾਯ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਭਾਤਾ ਯਦਯ੍ਿਵਿਹਤਾਚਾਰੰ ਕਰੋਿਤ ਤਿਰ ਯੂਯੰ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਪʼਥਗ੍
ਭਵਤ|

Ⅶ ਯਤੋ ਵਯੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਕਥਮ੍ ਅਨੁਕਰ੍ੱਤਵਯ੍ਾਸ੍ਤਦ੍ ਯੂਯੰ ਸਵ੍ਯੰ ਜਾਨੀਥ| ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਮਧਯ੍ੇ ਵਯਮ੍
ਅਿਵਿਹਤਾਚਾਿਰਣੋ ਨਾਭਵਾਮ,

Ⅷ ਿਵਨਾਮੂਲਯ੍ੰ ਕਸਯ੍ਾਪਯ੍ੰਨੰ ਨਾਭੰੁਜ੍ਮਿਹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਕੋ(ਅ)ਿਪ ਯਦ੍ ਅਸ੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਭਾਰਗਰ੍ਸ੍ਤੋ ਨ ਭਵੇਤ੍ ਤਦਰ੍ਥੰ
ਸ਼ਰ੍ਮੇਣ ਕ੍ਲੇਸ਼ੇਨ ਚ ਿਦਵਾਿਨਸ਼ੰ ਕਾਰ੍ੱਯਮ੍ ਅਕੁਰ੍ੰਮ|

Ⅸ ਅਤਾਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਅਿਧਕਾਰੋ ਨਾਸ੍ਤੀੱਥੰ ਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਅਨੁਕਰਣਾਯ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ਤੰ
ਦਰ੍ਸ਼ਿਯਤੁਮ੍ ਇੱਛਨ੍ਤਸ੍ਤਦ੍ ਅਕੁਰ੍ੰਮ|

Ⅹਯਤੋ ਯੇਨ ਕਾਰ੍ੱਯੰ ਨ ਿ ਯਤੇ ਤੇਨਾਹਾਰ(ੋਅ)ਿਪ ਨ ਿ ਯਤਾਿਮਿਤ ਵਯੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਤ੍ਸਮੀਪਉਪਸ੍ਿਥਿਤਕਾਲੇ(ਅ)ਿਪ
ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਆਿਦਸ਼ਾਮ|

Ⅺਯੁਸ਼਼੍ਮਨ੍ਮਧਯ੍ੇ (ਅ)ਿਵਿਹਤਾਚਾਿਰਣਃ ਕੇ(ਅ)ਿਪ ਜਨਾ ਿਵਦਯ੍ਨ੍ਤੇ ਤੇ ਚ ਕਾਰ੍ੱਯਮ੍ ਅਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਤਆਲਸਯ੍ਮ੍
ਆਚਰਨ੍ਤੀਤਯ੍ਸ੍ਮਾਿਭਃ ਸ਼ਯਤ|ੇ

Ⅻਤਾਦʼਸ਼ਾਨ੍ ਲੋਕਾਨ੍ ਅਸ੍ਮਤਪਰ੍ਭੋ ਰਯ੍ੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਨਾਮ੍ਨਾ ਵਯਮ੍ਇਦਮ੍ਆਿਦਸ਼ਾਮਆਜ੍ਞਾਪਯਾਮਸ਼੍ਚ,
ਤੇ ਸ਼ਾਨ੍ਤਭਾਵੇਨ ਕਾਰ੍ੱਯੰ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਤਃ ਸਵ੍ਕੀਯਮੰਨੰ ਭੁਞ੍ਜਤਾ|ਂ

ⅩⅢ ਅਪਰੰ ਹੇ ਭਾਤਰਃ, ਯੂਯੰ ਸਦਾਚਰਣੇ ਨ ਕ੍ਲਾਮਯ੍ਤ|
ⅩⅣਯਿਦ ਚ ਕਸ਼੍ਿਚਦੇਤਤ੍ਪਤੇ ਿਲਿਖਤਾਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕਮ੍ਆਜ੍ਞਾਂ ਨ ਗʼਹ੍ਲਾਿਤ ਤਿਰ ਯੂਯੰ ਤੰ ਮਾਨੁਸ਼਼ੰ ਲਕ੍ਸ਼਼ਯਤ

ਤਸਯ੍ ਸੰਸਰ੍ਗੰ ਤਯ੍ਜਤ ਚ ਤੇਨ ਸ ਤਿਪਸ਼਼ਯ੍ਤੇ|
ⅩⅤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੰ ਨ ਸ਼ਤੰ ਮਨਯ੍ਮਾਨਾ ਭਾਤਰਿਮਵ ਚੇਤਯਤ|
ⅩⅥ ਸ਼ਾਨ੍ਿਤਦਾਤਾ ਪਰ੍ਭੁਃ ਸਰ੍ੱਵਤ ਸਰ੍ੱਵਥਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਭਯ੍ੰ ਸ਼ਾਨ੍ਿਤੰ ਦੇਯਾਤ੍| ਪਰ੍ਭੁ ਰਯ੍ੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਸਙ੍ਗੀ

ਭੂਯਾਤ੍|
ⅩⅦ ਨਮਸ੍ਕਾਰ ਏਸ਼਼ ਪੌਲਸਯ੍ ਮਮ ਕਰੇਣ ਿਲਿਖਤੋ(ਅ)ਭੂਤ੍ ਸਰ੍ੱਵਸ੍ਿਮਨ੍ ਪਤ ਏਤਨ੍ਮਮ ਿਚਹ੍ਨਮ੍

ਏਤਾਦʼਸ਼ੈਰਕ੍ਸ਼਼ਰੈ ਰ੍ਮਯਾ ਿਲਖਯ੍ਤ|ੇ
ⅩⅧ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪਰ੍ਭੋ ਰਯ੍ੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ਾਨੁ◌ਗुਰ੍ਹਃ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ੁ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਸੁ ਭੂਯਾਤ੍| ਆਮੇਨ੍|



1 Timothy Ⅰ:Ⅰ 269 1 Timothy Ⅱ:Ⅴ

੧ ਤੀਮਿਥਯੰ ਪਤੰ
Ⅰ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਤਾਣਕਰ੍ੱਤੁਰੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ਾਸ੍ਮਾਕੰ ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਸ਼ਾਭੂਮੇਃ ਪਰ੍ਭੋ ਰਯ੍ੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਚਾਜ੍ਞਾਨੁਸਾਰਤੋ

ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਪਰ੍ੇਿਰਤਃ ਪੌਲਃ ਸਵ੍ਕੀਯੰ ਸਤਯ੍ੰ ਧਰ੍ੰਮਪੁਤੰ ਤੀਮਿਥਯੰ ਪਰ੍ਿਤ ਪਤੰ ਿਲਖਿਤ|
Ⅱ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਤਾਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਪਰ੍ਭੁ ਰਯ੍ੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸ਼੍ਚ ਤਿਯ ਅਨੁਗਰ੍ਹੰ ਦਯਾਂ ਸ਼ਾਨ੍ਿਤਞ੍ਚ ਕੁਰ੍ੱਯਾਸ੍ਤਾ|ਂ
Ⅲ ਮਾਿਕਦਿਨਯਾਦੇਸ਼ੇ ਮਮ ਗਮਨਕਾਲੇ ਤਮ੍ ਇਿਫਸ਼਼ਨਗਰੇ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ ਇਤਰਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਾ ਨ ਗਰ੍ਹੀਤਵਯ੍ਾ,

ਅਨਨ੍ਤੇਸ਼਼ੂਪਾਖਯ੍ਾਨੇਸ਼਼ੁ ਵੰਸ਼ਾਵਿਲਸ਼਼ੁ ਚ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਮਨ ਨ ਿਨਵੇਿਸ਼ਤਵਯ੍ਮ੍
Ⅳ ਇਿਤ ਕਾਸ਼ਂ੍ਿਚਤ੍ ਲੋਕਾਨ੍ ਯਦ੍ ਉਪਿਦਸ਼ੇਰੇਤਤ੍ ਮਯਾਿਦਸ਼਼੍ਟ(ੋਅ)ਭਵਃ, ਯਤਃ ਸਰ੍ੱਵੈਰੇਤੈ

ਿਰਸ਼ਵ੍ਾਸਯੁਕ੍ਤੇਸ਼ਵ੍ਰੀਯਿਨਸ਼਼੍ਠਾ ਨ ਜਾਯਤੇ ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਵਵਾਦੋ ਜਾਯਤੇ|
Ⅴ ਉਪਦੇਸ਼ਸਯ੍ ਤਿਭਪਰ੍ੇਤੰ ਫਲੰ ਿਨਰ੍ੰਮਲਾਨ੍ਤਃਕਰਣੇਨ ਸਤ੍ਸੰਵੇਦੇਨ ਿਨਸ਼਼੍ਕਪਟਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੇਨ ਚ ਯੁਕ੍ਤੰ ਪਰ੍ੇਮ|
Ⅵ ਕੇਿਚਤ੍ ਜਨਾਸ਼੍ਚ ਸਰ੍ੱਵਾਣਯ੍ੇਤਾਿਨ ਿਵਹਾਯ ਿਨਰਰ੍ਥਕਕਥਾਨਾਮ੍ ਅਨੁਗਮਨੇਨ ਿਵਪਥਗਾਿਮਨ(ਅ)ਭਵਨ੍,
Ⅶ ਯਦ੍ ਭਾਸ਼਼ਨ੍ਤੇ ਯੱਚ ਿਨਸ਼੍ਿਚਨਨ੍ਿਤ ਤੰਨ ਬੁਧਯ੍ਮਾਨਾ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥੋਪਦੇਸ਼਼੍ਟਾਰੋ ਭਿਵਤੁਮ੍ ਇੱਛਨ੍ਿਤ|
Ⅷ ਸਾ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾ ਯਿਦ ਯੋਗਯ੍ਰੂਪੇਣ ਗʼਹਯ੍ਤੇ ਤਰਯ੍ੁੱਤਮਾ ਭਵਤੀਿਤ ਵਯੰ ਜਾਨੀਮਃ|
Ⅸ ਅਪਰੰ ਸਾ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾ ਧਾਰ੍ੰਿਮਕਸਯ੍ ਿਵਰੁੱਧਾ ਨ ਭਵਿਤ ਿਕਨ੍ਤਧਾਰ੍ੰਿਮਕੋ (ਅ)ਵਾਧਯ੍ੋ ਦੁਸ਼਼੍ਟਃ ਪਾਿਪਸ਼਼੍ਠ

(ਅ)ਪਿਵਤੋ (ਅ)ਸ਼ੁਿਚਃ ਿਪਤʼਹਨ੍ਤਾ ਮਾਤʼਹਨ੍ਤਾ ਨਰਹਨ੍ਤਾ
Ⅹ ਵੇਸ਼ਯ੍ਾਗਾਮੀ ਪੁੰਮੈਥੁਨੀ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਿਵ ੇਤਾ ਿਮਥਯ੍ਾਵਾਦੀ ਿਮਥਯ੍ਾਸ਼ਪਥਕਾਰੀ ਚ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਮੇਤੇਸ਼਼ਾਂ ਿਵਰੁੱਧਾ,
Ⅺ ਤਥਾ ਸੱਿਚਦਾਨਨ੍ਦੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਯੋ ਿਵਭਵਯੁਕ੍ਤਃ ਸੁਸੰਵਾਦੋ ਮਿਯ ਸਮਰ੍ਿਪਤਸ੍ਤਦਨੁਯਾਿਯਿਹਤੋਪਦੇਸ਼ਸਯ੍

ਿਵਪਰੀਤੰ ਯਤ੍ ਿਕਞ੍ਿਚਦ੍ ਭਵਿਤ ਤਿਦਰੁੱਧਾ ਸਾ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥੇਿਤ ਤਦ੍ਗਰ੍ਾਿਹਣਾ ਜ੍ਞਾਤਵਯ੍ੰ|
Ⅻ ਮਹਯ੍ੰ ਸ਼ਕ੍ਿਤਦਾਤਾ ਯ(ੋਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਪਰ੍ਭੁਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਮਹੰ ਧਨਯ੍ੰ ਵਦਾਿਮ|
ⅩⅢ ਯਤਃ ਪੁਰਾ ਿਨਨ੍ਦਕ ਉਪਦਾਵੀ ਿਹੰਸਕਸ਼੍ਚ ਭੂਤਾਪਯ੍ਹੰ ਤੇਨ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਯ੍ੋ (ਅ)ਮਨਯ੍ੇ ਪਿਰਚਾਰਕਤੇ

ਨਯ੍ਯੁਜਯ੍ੇ ਚ| ਤਦ੍ ਅਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਾਚਰਣਮ੍ ਅਜ੍ਞਾਨੇਨ ਮਯਾ ਕʼਤਿਮਿਤ ਹੇਤੋਰਹੰ ਤੇਨਾਨੁਕਮ੍ਿਪਤੋ(ਅ)ਭਵ|ੰ
ⅩⅣ ਅਪਰੰ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇ ਯੀਸ਼ੌ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਪਰ੍ੇਮਭਯ੍ਾਂ ਸਿਹਤੋ(ਅ)ਸ੍ਮਤ੍ਪਰ੍ਭੋਰਨੁਗਰ੍ਹੋ (ਅ)ਤੀਵ ਪਰ੍ਚੁਰੋ(ਅ)ਭਤ੍|
ⅩⅤ ਪਾਿਪਨਃ ਪਿਰਤਾਤੁੰ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੋ ਯੀਸ਼ੁ ਰ੍ਜਗਿਤ ਸਮਵਤੀਰ੍ਣੋ(ਅ)ਭਵਤ੍, ਏਸ਼਼ਾ ਕਥਾ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਨੀਯਾ ਸਰ੍ੱਵੈ

ਗਰ੍ਹਣੀਯਾ ਚ|
ⅩⅥ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਪਾਿਪਨਾਂ ਮਧਯ੍ੇ(ਅ)ਹੰ ਪਰ੍ਥਮ ਆਸੰ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੇ ਮਾਨਵਾ ਅਨਨ੍ਤਜੀਵਨਪਰ੍ਾਪ੍ਤਯ੍ਰ੍ਥੰ ਤਸ੍ਿਮਨ੍

ਿਵਸ਼ਵ੍ਿਸਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ਤੇ ਮਿਯ ਪਰ੍ਥਮੇ ਯੀਸ਼ੁਨਾ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਸਵ੍ਕੀਯਾ ਕʼਤ੍ਸ੍ਨਾ ਿਚਰਸਿਹਸ਼਼੍ਣੁਤਾ ਯਤ੍
ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਯ੍ਤੇ ਤਦਰ੍ਥਮੇਵਾਹਮ੍ ਅਨੁਕਮ੍ਪਾਂ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਵਾਨ੍|

ⅩⅦ ਅਨਾਿਦਰਕ੍ਸ਼਼ਯੋ(ਅ)ਦʼਸ਼ਯ੍ੋ ਰਾਜਾ ਯ(ੋਅ)ਿਦਤੀਯਃ ਸਰ੍ੱਵਜ੍ਞ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸ੍ਤਸਯ੍ ਗੌਰਵੰ ਮਿਹਮਾ
ਚਾਨਨ੍ਤਕਾਲੰ ਯਾਵਦ੍ ਭੂਯਾਤ੍| ਆਮੇਨ੍|

ⅩⅧ ਹੇ ਪੁਤ ਤੀਮਿਥਯ ਤਿਯ ਯਾਿਨ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਕਯ੍ਾਿਨ ਪੁਰਾ ਕਿਥਤਾਿਨ ਤਦਨੁਸਾਰਾਦ੍ ਅਹਮ੍ ਏਨਮਾਦੇਸ਼ੰ
ਤਿਯ ਸਮਰ੍ਪਯਾਿਮ, ਤਸਯ੍ਾਿਭਪਰ੍ਾਯ(ੋਅ)ਯੰ ਯੱਤੰ ਤੈ ਰਾਕਯ੍ੈਰੁੱਤਮਯੁੱਧੰ ਕਰੋਿਸ਼਼

ⅩⅨ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੰ ਸਤ੍ਸੰਵੇਦਞ੍ਚ ਧਾਰਯਿਸ ਚ| ਅਨਯੋਃ ਪਿਰਤਯ੍ਾਗਾਤ੍ ਕੇਸ਼਼ਾਞ੍ਿਚਦ੍ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਤਰੀ ਭਗ੍ਨਾਭਵਤ੍|
ⅩⅩ ਹੁਿਮਨਾਯਿਸਕਨ੍ਦਰੌ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਯੌ ਦੌ ਜਨੌ, ਤੌ ਯਦ੍ ਧਰ੍ੰਮਿਨਨ੍ਦਾਂ ਪੁਨ ਰ੍ਨ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ੇਤੇ ਤਦਰ੍ਥੰ ਮਯਾ

ਸ਼ਯਤਾਨਸਯ੍ ਕਰੇ ਸਮਰ੍ਿਪਤੌ|

Ⅱ
Ⅰ ਮਮ ਪਰ੍ਥਮ ਆਦੇਸ਼ੋ(ਅ)ਯੰ, ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਾਿਵਨਯਿਨਵੇਦਨਧਨਯ੍ਵਾਦਾਃ ਕਰ੍ੱਤਵਯ੍ਾਃ,
Ⅱ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਮਾਨਵਾਨਾਂ ਕʼਤੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼਼ਤੋ ਵਯੰ ਯਤ੍ ਸ਼ਾਨ੍ਤਤੇਨ ਿਨਰ੍ੱਿਵਰੋਧਤੇਨ ਚੇਸ਼੍ਚਰਭਕ੍ਿਤੰ

ਿਵਨੀਤਤਞ੍ਚਾਚਰਨ੍ਤਃ ਕਾਲੰ ਯਾਪਯਾਮਸ੍ਤਦਰ੍ਥੰ ਨʼਪਤੀਨਾਮ੍ ਉੱਚਪਦਸ੍ਥਾਨਾਞ੍ਚ ਕʼਤੇ ਤੇ ਕਰ੍ੱਤਵਯ੍ਾਃ|
Ⅲ ਯਤੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਤਾਰਕਸਯ੍ੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ ਤਦੇਵੋੱਤਮੰ ਗਰ੍ਾਹਯ੍ਞ੍ਚ ਭਵਿਤ,
Ⅳ ਸ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਮਾਨਵਾਨਾਂ ਪਿਰਤਾਣੰ ਸਤਯ੍ਜ੍ਞਾਨਪਰ੍ਾਪ੍ਿਤਞ੍ਚੇੱਛਿਤ|
Ⅴ ਯਤ ਏਕੋ(ਅ)ਿਦਤੀਯ ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ ਿਵਦਯ੍ਤੇ ਿਕਞ੍ਚੇਸ਼ਵ੍ਰੇ ਮਾਨਵੇਸ਼਼ੁ ਚੈਕੋ (ਅ)ਿਦਤੀਯੋ ਮਧਯ੍ਸ੍ਥਃ
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Ⅵਸ ਨਰਾਵਤਾਰਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੋ ਯੀਸ਼ੁ ਿਰਦਯ੍ਤੇ ਯਃ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਮੁਕ੍ਤੇ ਰ੍ਮੂਲਯ੍ਮ੍ਆਤ੍ਮਦਾਨੰ ਕʼਤਵਾਨ੍| ਏਤੇਨ ਯੇਨ
ਪਰ੍ਮਾਣੇਨਪਯੁਕ੍ਤੇ ਸਮਯੇ ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਤਵਯ੍,ੰ

Ⅶ ਤਦ੍ਘੋਸ਼਼ਿਯਤਾ ਦੂਤੋ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੇ ਸਤਯ੍ਧਰ੍ੰਮੇ ਚ ਿਭੰਨਜਾਤੀਯਾਨਾਮ੍ ਉਪਦੇਸ਼ਕਸ਼੍ਚਾਹੰ ਨਯ੍ਯੂਜਯ੍,ੇ ਏਤਦਹੰ
ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਨਾਮ੍ਨਾ ਯਥਾਤਥਯ੍ੰ ਵਦਾਿਮ ਨਾਨʼਤੰ ਕਥਯਾਿਮ|

Ⅷਅਤੋ ਮਮਾਿਭਮਤਿਮਦੰ ਪੁਰੁਸ਼਼ੈਃ ੋਧਸਨ੍ਦੇਹੌ ਿਵਨਾ ਪਿਵਤਕਰਾਨ੍ ਉੱਤੋਲਯ੍ ਸਰ੍ੱਵਸ੍ਿਮਨ੍ ਸ੍ਥਾਨੇ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਾ
ਿ ਯਤਾ|ਂ

Ⅸਤਦਤ੍ ਨਾਰ੍ੱਯ(ੋਅ)ਿਪ ਸਲੱਜਾਃ ਸੰਯਤਮਨਸਸ਼੍ਚ ਸਤਯ੍ੋ ਯੋਗਯ੍ਮਾੱਛਾਦਨੰ ਪਿਰਦਧਤੁ ਿਕਞ੍ਚ ਕੇਸ਼ਸੰਸ੍ਕਾਰੈਃ
ਕਣਕਮੁਕ੍ਤਾਿਭ ਰ੍ਮਹਾਰ੍ਘਯ੍ਪਿਰੱਛਦੈਸ਼੍ਚਾਤ੍ਮਭੂਸ਼਼ਣੰ ਨ ਕੁਰ੍ੱਵਤਯ੍ਃ

Ⅹ ਸਵ੍ੀਕʼਤੇਸ਼ਵ੍ਰਭਕ੍ਤੀਨਾਂ ਯੋਿਸ਼਼ਤਾਂ ਯੋਗਯ੍ੈਃ ਸਤਯ੍ਰ੍ੰਮਿਭਃ ਸਵ੍ਭੂਸ਼਼ਣੰ ਕੁਰ੍ੱਵਤਾ|ਂ
Ⅺ ਨਾਰੀ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਿਵਨੀਤਤੇਨ ਿਨਿਰਰੋਧੰ ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਤਾ|ਂ
Ⅻ ਨਾਰ੍ੱਯਾਃ ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਾਦਾਨੰ ਪੁਰੁਸ਼਼ਾਯਾਜ੍ਞਾਦਾਨੰ ਵਾਹੰ ਨਾਨੁਜਾਨਾਿਮ ਤਯਾ ਿਨਰ੍ੱਿਵਰੋ◌ेਧਤਮ੍ ਆਚਿਰਤਵਯ੍|ੰ
ⅩⅢ ਯਤਃ ਪਰ੍ਥਮਮ੍ ਆਦਮਸ੍ਤਤਃ ਪਰੰ ਹਵਾਯਾਃ ਸʼਸ਼਼੍ਿਟ ਰ੍ਬਭੂਵ|
ⅩⅣ ਿਕਞ੍ਚਾਦਮ੍ ਭਾਨ੍ਿਤਯੁਕ੍ਤੋ ਨਾਭਵਤ੍ ਯੋਿਸ਼਼ਦੇਵ ਭਾਨ੍ਿਤਯੁਕ੍ਤਾ ਭੂਤਾਤਯ੍ਾਚਾਿਰਣੀ ਬਭੂਵ|
ⅩⅤ ਤਥਾਿਪ ਨਾਰੀਗਣੋ ਯਿਦ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੇ ਪਰ੍ੇਮ੍ਿਨ ਪਿਵਤਤਾਯਾਂ ਸੰਯਤਮਨਿਸ ਚ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ

ਤਰਯ੍ਪਤਯ੍ਪਰ੍ਸਵਵਰ੍ਤ੍ਮਨਾ ਪਿਰਤਾਣੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਸਯ੍ਿਤ|

Ⅲ
Ⅰ ਯਿਦ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਅਧਯ੍ਕ੍ਸ਼਼ਪਦਮ੍ ਆਕਾਙ੍ਕ੍ਸ਼਼ਤੇ ਤਿਰ ਸ ਉੱਤਮੰ ਕਰ੍ੰਮ ਿਲਪ੍ਸਤ ਇਿਤ ਸਤਯ੍|ੰ
Ⅱ ਅਤੋ(ਅ)ਧਯ੍ਕ੍ਸ਼਼ੇਣਾਿਨਨ੍ਿਦਤੇਨੈਕਸਯ੍ਾ ਯੋਿਸ਼਼ਤੋ ਭਰ੍ਤਾ ਪਿਰਿਮਤਭੋਗੇਨ ਸੰਯਤਮਨਸਾ

ਸਭਯ੍ੇਨਾਿਤਿਥਸੇਵਕੇਨ ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਣੇ ਿਨਪੁਣੇਨ
Ⅲ ਨ ਮਦਯ੍ਪੇਨ ਨ ਪਰ੍ਹਾਰਕੇਣ ਿਕਨ੍ਤੁ ਮʼਦੁਭਾਵੇਨ ਿਨਰ੍ੱਿਵਵਾਦੇਨ ਿਨਰ੍ਲੋਭੇਨ
Ⅳ ਸਵ੍ਪਿਰਵਾਰਾਣਾਮ੍ ਉੱਤਮਸ਼ਾਸਕੇਨ ਪੂਰ੍ਣਿਵਨੀਤਤਾਦ੍ ਵਸ਼ਯ੍ਾਨਾਂ ਸਨ੍ਤਾਨਾਨਾਂ ਿਨਯਨ੍ਤਾ ਚ ਭਿਵਤਵਯ੍ੰ|
Ⅴ ਯਤ ਆਤ੍ਮਪਿਰਵਾਰਾਨ੍ ਸ਼ਾਿਸਤੁੰ ਯੋ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ ਤੇਨੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸਿਮਤੇਸ੍ਤੱਤਾਵਧਾਰਣੰ ਕਥੰ ਕਾਿਰਸ਼਼ਯ੍ਤੇ?
Ⅵ ਅਪਰੰ ਸ ਗਰ੍ੱਿਵਤੋ ਭੂਤਾ ਯਤ੍ ਸ਼ਯਤਾਨ ਇਵ ਦਣ੍ਡਯੋਗਯ੍ੋ ਨ ਭਵੇਤ੍ ਤਦਰ੍ਥੰ ਤੇਨ ਨਵਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ੇਣ ਨ

ਭਿਵਤਵਯ੍|ੰ
Ⅶ ਯੱਚ ਿਨਨ੍ਦਾਯਾਂ ਸ਼ਯਤਾਨਸਯ੍ ਜਾਲੇ ਚ ਨ ਪਤੇਤ੍ ਤਦਰ੍ਥੰ ਤੇਨ ਬਿਹਃਸ੍ਥਲੋਕਾਨਾਮਿਪ ਮਧਯ੍ੇ

ਸੁਖਯ੍ਾਿਤਯੁਕ੍ਤੇਨ ਭਿਵਤਵਯ੍|ੰ
Ⅷ ਤਦਤ੍ ਪਿਰਚਾਰਕੈਰਿਪ ਿਵਨੀਤੈ ਰ੍ਿਦਿਵਧਵਾਕਯ੍ਰਿਹਤੈ ਰ੍ਬਹੁਮਦਯ੍ਪਾਨੇ (ਅ)ਨਾਸਕ੍ਤੈ ਰ੍ਿਨਰ੍ਲੋਭੈਸ਼੍ਚ

ਭਿਵਤਵਯ੍,ੰ
Ⅸ ਿਨਰ੍ੰਮਲਸੰਵੇਦੇਨ ਚ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਸਯ੍ ਿਨਗੂਢਵਾਕਯ੍ੰ ਧਾਿਤਵਯ੍ਞ੍ਚ|
Ⅹ ਅਗਰ੍ੇ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਪਰੀਕ੍ਸ਼਼ਾ ਿ ਯਤਾਂ ਤਤਃ ਪਰਮ੍ ਅਿਨਨ੍ਿਦਤਾ ਭੂਤਾ ਤੇ ਪਿਰਚਰ੍ੱਯਾਂ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਤ|ੁ
Ⅺ ਅਪਰੰ ਯੋਿਸ਼਼ਦ੍ਿਭਰਿਪ ਿਵਨੀਤਾਿਭਰਨਪਵਾਿਦਕਾਿਭਃ ਸਤਰ੍ਕਾਿਭਃ ਸਰ੍ੱਵਤ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਯ੍ਾਿਭਸ਼੍ਚ ਭਿਵਤਵਯ੍|ੰ
Ⅻ ਪਿਰਚਾਰਕਾ ਏਕੈਕਯੋਿਸ਼਼ਤੋ ਭਰ੍ੱਤਾਰੋ ਭਵੇਯੁਃ, ਿਨਜਸਨ੍ਤਾਨਾਨਾਂ ਪਿਰਜਨਾਨਾਞ੍ਚ ਸੁਸ਼ਾਸਨੰ ਕੁਰ੍ੱਯੁਸ਼੍ਚ|
ⅩⅢ ਯਤਃ ਸਾ ਪਿਰਚਰ੍ੱਯਾ ਯੈ ਰ੍ਭਦਰੂਪੇਣ ਸਾਧਯ੍ਤੇ ਤੇ ਸ਼ਰ੍ੇਸ਼਼੍ਠਪਦੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਨੁਵਨ੍ਿਤ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇ ਯੀਸ਼ੌ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੇਨ

ਮਹੋਤ੍ਸੁਕਾ ਭਵਨ੍ਿਤ ਚ|
ⅩⅣ ਤਾਂ ਪਰ੍ਤਯ੍ੇਤਤ੍ਪਤਲੇਖਨਸਮਯੇ ਸ਼ੀਘਰ੍ੰ ਤਤ੍ਸਮੀਪਗਮਨਸਯ੍ ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਸ਼ਾ ਮਮ ਿਵਦਯ੍ਤੇ|
ⅩⅤ ਯਿਦ ਵਾ ਿਵਲਮ੍ਬੇਯ ਤਰੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਗʼਹੇ (ਅ)ਰ੍ਥਤਃ ਸਤਯ੍ਧਰ੍ੰਮਸਯ੍ ਸ੍ਤਮ੍ਭਿਭੱਿਤਮੂਲਸਵ੍ਰੂਪਾਯਾਮ੍

ਅਮਰੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸਿਮਤੌ ਤਯਾ ਕੀਦʼਸ਼ ਆਚਾਰਃ ਕਰ੍ੱਤਵਯ੍ਸ੍ਤਤ੍ ਜ੍ਞਾਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਤ|ੇ
ⅩⅥ ਅਪਰੰ ਯਸਯ੍ ਮਹੱਤੰ ਸਰ੍ੱਵਸਵ੍ੀਕʼਤਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਭਕ੍ਤੇਸ੍ਤਤ੍ ਿਨਗੂਢਵਾਕਯ੍ਿਮਦਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ ਮਾਨਵਦੇਹੇ

ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਤ ਆਤ੍ਮਨਾ ਸਪੁਣਯ੍ੀਕʼਤੋ ਦੂਤੈਃ ਸਨ੍ਦʼਸ਼਼੍ਟਃ ਸਰ੍ੱਵਜਾਤੀਯਾਨਾਂ ਿਨਕਟੇ ਘੋਿਸ਼਼ਤੋ ਜਗਤੋ
ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਪਾਤੀਭੂਤਸ੍ਤੇਜਃਪਰ੍ਾਪ੍ਤਯੇ ਸਵ੍ਰ੍ਗੰ ਨੀਤਸ਼੍ਚੇਿਤ|

Ⅳ
Ⅰ ਪਿਵਤ ਆਤ੍ਮਾ ਸ੍ਪਸ਼਼੍ਟਮ੍ ਇਦੰ ਵਾਕਯ੍ੰ ਵਦਿਤ ਚਰਮਕਾਲੇ ਕਿਤਪਯਲੋਕਾ ਵਹ੍ਿਨਨਾਙ੍ਿਕਤਤਾਤ੍



1 Timothy Ⅳ:Ⅱ 271 1 Timothy Ⅴ:Ⅻ

Ⅱ ਕਠਰਮਨਸਾਂ ਕਾਪਟਯ੍ਾਦ੍ ਅਨʼਤਵਾਿਦਨਾਂ ਿਵਵਾਹਿਨਸ਼਼ੇਧਕਾਨਾਂ ਭਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਿਵਸ਼ੇਸ਼਼ਿਨਸ਼਼ੇਧਕਾਨਾਞ੍ਚ
Ⅲ ਭੂਤਸਵ੍ਰੂਪਾਣਾਂ ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਾਯਾਂ ਭਮਕਾਤ੍ਮਨਾਂ ਵਾਕਯ੍ੇਸ਼਼ੁ ਚ ਮਨਾਿਂਸ ਿਨਵੇਸ਼ਯ੍ ਧਰ੍ੰਮਾਦ੍ ਭੰਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤੇ| ਤਾਿਨ ਤੁ

ਭਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਾਿਣ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਿਸਨਾਂ ਸਵ੍ੀਕʼਤਸਤਯ੍ਧਰ੍ੰਮਾਣਾਞ੍ਚ ਧਨਯ੍ਵਾਦਸਿਹਤਾਯ ਭੋਗਾਯੇਸ਼ਵ੍ਰੇਣ ਸਸʼਿਜਰੇ|
Ⅳ ਯਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰੇਣ ਯਦਯ੍ਤ੍ ਸʼਸ਼਼੍ਟੰ ਤਤ੍ ਸਰ੍ੱਵਮ੍ ਉੱਤਮੰ ਯਿਦ ਚ ਧਨਯ੍ਵਾਦੇਨ ਭੁਜਯ੍ਤੇ ਤਿਰ ਤਸਯ੍ ਿਕਮਿਪ

ਨਾਗਰ੍ਾਹਯ੍ੰ ਭਵਿਤ,
Ⅴ ਯਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਵਾਕਯ੍ੇਨ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਯਾ ਚ ਤਤ੍ ਪਿਵਤੀਭਵਿਤ|
Ⅵ ਏਤਾਿਨ ਵਾਕਯ੍ਾਿਨ ਯਿਦ ਤੰ ਭਾਤʼਨ੍ ਜ੍ਞਾਪਯੇਸ੍ਤਿਰ ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ੋੱਤਮ੍ਃ ਪਿਰਚਾਰਕੋ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਸ ਯੋ

ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੋ ਿਹਤੋਪਦੇਸ਼ਸ਼੍ਚ ਤਯਾ ਗʼਹੀਤਸ੍ਤਦੀਯਵਾਕਯ੍ੈਰਾਪਯ੍ਾਿਯਸ਼਼ਯ੍ਸੇ ਚ|
Ⅶ ਯਾਨਯ੍ੁਪਾਖਯ੍ਾਨਾਿਨ ਦੁਰ੍ਭਾਵਾਿਨ ਵʼ◌ੱਧਯੋਿਸ਼਼ਤਾਮੇਵ ਯੋਗਯ੍ਾਿਨ ਚ ਤਾਿਨ ਤਯਾ ਿਵਸʼਜਯ੍ਨ੍ਤਾਮ੍

ਈਸ਼ਵ੍ਰਭਕ੍ਤਯੇ ਯਤ੍ਨਃ ਿ ਯਤਾਞ੍ਚ|
Ⅷ ਯਤਃ ਸ਼ਾਰੀਿਰਕੋ ਯਤ੍ਨਃ ਸਵ੍ਲ੍ਪਫਲਦੋ ਭਵਿਤ ਿਕਨ੍ਤੀਸ਼ਵ੍ਰਭਕ੍ਿਤਰੈਿਹਕਪਾਰਿਤਕਜੀਵਨਯੋਃ

ਪਰ੍ਿਤਜ੍ਞਾਯੁਕ੍ਤਾ ਸਤੀ ਸਰ੍ੱਵਤ ਫਲਦਾ ਭਵਿਤ|
Ⅸ ਵਾਕਯ੍ਮੇਤਦ੍ ਿਵਸ਼ਵ੍ਸਨੀਯੰ ਸਰ੍ੱਵੈ ਰ੍ਗਰ੍ਹਣੀਯਞ੍ਚ ਵਯਞ੍ਚ ਤਦਰ੍ਥਮੇਵ ਸ਼ਰ੍ਾਮਯ੍ਾਮੋ ਿਨਨ੍ਦਾਂ ਭੰੁਜ੍ਮਹੇ ਚ|
Ⅹ ਯਤੋ ਹੇਤੋਃ ਸਰ੍ੱਵਮਾਨਵਾਨਾਂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼਼ਤੋ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਿਸਨਾਂ ਤਾਤਾ ਯੋ(ਅ)ਮਰ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸ੍ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਵਯੰ ਿਵਸ਼ਵ੍ਸਾਮਃ|
Ⅺ ਤਮ੍ ਏਤਾਿਨ ਵਾਕਯ੍ਾਿਨ ਪਰ੍ਚਾਰਯ ਸਮੁਪਿਦਸ਼ ਚ|
Ⅻ ਅਲ੍ਪਵਯਸ਼਼੍ਕਤਾਤ੍ ਕੇਨਾਪਯ੍ਵਜ੍ਞੇਯੋ ਨ ਭਵ ਿਕਨ੍ਤਾਲਾਪੇਨਾਚਰਣੇਨ ਪਰ੍ੇਮ੍ਨਾ ਸਦਾਤ੍ਮਤੇਨ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੇਨ

ਸ਼ੁਿਚਤੇਨ ਚ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਿਸਨਾਮ੍ ਆਦਰ੍ਸ਼ੋ ਭਵ|
ⅩⅢ ਯਾਵੰਨਾਹਮ੍ ਆਗਿਮਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ ਤਾਵਤ੍ ਤ ਪਾਠੇ ਚੇਤਯਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ੇ ਚ ਮਨ ਿਨਧਤ੍ਸਵ੍|
ⅩⅣ ਪਰ੍ਾਚੀਨਗਣਹਸ੍ਤਾਰ੍ਪਣਸਿਹਤੇਨ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਕਯ੍ੇਨ ਯੱਦਾਨੰ ਤੁਭਯ੍ੰ ਿਵਸ਼ਰ੍ਾਿਣਤੰ ਤਵਾਨ੍ਤਃਸ੍ਥੇ ਤਸ੍ਿਮਨ੍

ਦਾਨੇ ਿਸ਼ਿਥਲਮਨਾ ਮਾ ਭਵ|
ⅩⅤ ਏਤੇਸ਼਼ੁ ਮਨ ਿਨਵੇਸ਼ਯ, ਏਤੇਸ਼਼ੁ ਵਰ੍ੱਤਸਵ੍, ਇੱਥਞ੍ਚ ਸਰ੍ੱਵਿਵਸ਼਼ਯੇ ਤਵ ਗੁਣਵʼ◌ੱਿਧਃ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਤਾ|ਂ
ⅩⅥ ਸਵ੍ਸ੍ਿਮਨ੍ ਉਪਦੇਸ਼ੇ ਚ ਸਾਵਧਾਨ ਭੂਤਾਵਿਤਸ਼਼੍ਠਸਵ੍ ਤਤ੍ ਕʼਤਾ ਤਯਾਤ੍ਮਪਿਰਤਾਣੰ ਸ਼ਰ੍ੋਤʼਣਾਞ੍ਚ ਪਿਰਤਾਣੰ

ਸਾਧਿਯਸ਼਼ਯ੍ਤੇ|

Ⅴ
Ⅰ ਤੰ ਪਰ੍ਾਚੀਨੰ ਨ ਭਰ੍ਤ੍ਸਯ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੰ ਿਪਤਰਿਮਵ ਯੂਨਸ਼੍ਚ ਭਾਤʼਿਨਵ
Ⅱ ਵʼ◌ੱਧਾਃ ਸ੍ਿਤਯਸ਼੍ਚ ਮਾਤʼਿਨਵ ਯੁਵਤੀਸ਼੍ਚ ਪੂਰ੍ਣਸ਼ੁਿਚਤੇਨ ਭਿਗਨੀਿਰਵ ਿਵਨਯਸਵ੍|
Ⅲ ਅਪਰੰ ਸਤਯ੍ਿਵਧਵਾਃ ਸੰਮਨਯ੍ਸਵ੍|
Ⅳ ਕਸਯ੍ਾਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਿਵਧਵਾਯਾ ਯਿਦ ਪੁਤਾਃ ਪੌਤਾ ਵਾ ਿਵਦਯ੍ਨ੍ਤੇ ਤਿਰ ਤੇ ਪਰ੍ਥਮਤਃ ਸਵ੍ੀਯਪਿਰਜਨਾਨ੍ ਸੇਿਵਤੁੰ

ਿਪਤੋਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ੁਪਕਰ੍ੱਤੁਞ੍ਚ ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਨ੍ਤਾਂ ਯਤਸ੍ਤਦੇਵੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਦ੍ ਉੱਤਮੰ ਗਰ੍ਾਹਯ੍ਞ੍ਚ ਕਰ੍ੰਮ|
Ⅴ ਅਪਰੰ ਯਾ ਨਾਰੀ ਸਤਯ੍ਿਵਧਵਾ ਨਾਥਹੀਨਾ ਚਾਸ੍ਿਤ ਸਾ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ਾਸ਼ਰ੍ਯੇ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ਤੀ ਿਦਵਾਿਨਸ਼ੰ

ਿਨਵੇਦਨਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਾਭਯ੍ਾਂ ਕਾਲੰ ਯਾਪਯਿਤ|
Ⅵ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਾ ਿਵਧਵਾ ਸੁਖਭੋਗਾਸਕ੍ਤਾ ਸਾ ਜੀਵਤਯ੍ਿਪ ਮʼਤਾ ਭਵਿਤ|
Ⅶ ਅਤਏਵ ਤਾ ਯਦ੍ ਅਿਨਨ੍ਿਦਤਾ ਭਵੇਯੂਸ੍ਤਦਰ੍ਥਮ੍ ਏਤਾਿਨ ਤਯਾ ਿਨਿਦਸ਼ਯ੍ਨ੍ਤਾ|ਂ
Ⅷਯਿਦ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਸਵ੍ਜਾਤੀਯਾਨ੍ ਲੋਕਾਨ੍ ਿਵਸ਼ੇਸ਼਼ਤਃ ਸਵ੍ੀਯਪਿਰਜਨਾਨ੍ ਨ ਪਾਲਯਿਤ ਤਿਰ ਸ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਾਦ੍ ਭਸ਼਼੍ਟੋ

(ਅ)ਪਯ੍ਧਮਸ਼੍ਚ ਭਵਿਤ|
Ⅸ ਿਵਧਵਾਵਰ੍ਗੇ ਯਸਯ੍ਾ ਗਣਨਾ ਭਵਿਤ ਤਯਾ ਸ਼਼ਸ਼਼੍ਿਟਵਤ੍ਸਰੇਭਯ੍ੋ ਨਯ੍ੂਨਵਯਸ੍ਕਯਾ ਨ ਭਿਵਤਵਯ੍;ੰ ਅਪਰੰ

ਪੂਰ੍ੱਵਮ੍ ਏਕਸਵ੍ਾਿਮਕਾ ਭੂਤਾ
Ⅹ ਸਾ ਯਤ੍ ਿਸ਼ਸ਼ੁਪੋਸ਼਼ਣੇਨਾਿਤਿਥਸੇਵਨੇਨ ਪਿਵਤਲੋਕਾਨਾਂ ਚਰਣਪਰ੍ਕ੍ਸ਼਼ਾਲਨੇਨ ਕ੍ਿਲਸ਼਼੍ਟਾਨਾਮ੍ ਉਪਕਾਰੇਣ

ਸਰ੍ੱਵਿਵਧਸਤ੍ਕਰ੍ੰਮਾਚਰਣੇਨ ਚ ਸਤ੍ਕਰ੍ੰਮਕਰਣਾਤ੍ ਸੁਖਯ੍ਾਿਤਪਰ੍ਾਪ੍ਤਾ ਭਵੇਤ੍ ਤਦਪਯ੍ਾਵਸ਼ਯ੍ਕੰ|
Ⅺ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੁਵਤੀ ਿਰਧਵਾ ਨ ਗʼਹਾਣ ਯਤਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਵੈਪਰੀਤਯ੍ੇਨ ਤਾਸਾਂ ਦਰ੍ਪੇ ਜਾਤੇ ਤਾ ਿਵਵਾਹਮ੍

ਇੱਛਨ੍ਿਤ|
Ⅻ ਤਸ੍ਮਾੱਚ ਪੂਰ੍ੱਵਧਰ੍ੰਮੰ ਪਿਰਤਯ੍ਜਯ੍ ਦਣ੍ਡਨੀਯਾ ਭਵਨ੍ਿਤ|
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ⅩⅢ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਤਾ ਗʼਹਾਦ੍ ਗʼਹੰ ਪਰ੍ੱਯਟਨ੍ਤਯ੍ ਆਲਸਯ੍ੰ ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਨ੍ਤੇ ਕੇਵਲਮਾਲਸਯ੍ੰ ਨਿਹ
ਿਕਨ੍ਤਨਰ੍ਥਕਾਲਾਪੰ ਪਰਾਿਧਕਾਰਚਰ੍ੱਚਾਞ੍ਚਾਿਪ ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਮਾਣਾ ਅਨੁਿਚਤਾਿਨ ਵਾਕਯ੍ਾਿਨ ਭਾਸ਼਼ਨ੍ਤੇ|

ⅩⅣ ਅਤੋ ਮਮੇੱਛੇਯੰ ਯੁਵਤਯ੍ੋ ਿਵਧਵਾ ਿਵਵਾਹੰ ਕੁਰ੍ੱਵਤਾਮ੍ ਅਪਤਯ੍ਵਤਯ੍ੋ ਭਵਨ੍ਤੁ ਗʼਹਕਰ੍ੰਮ ਕੁਰ੍ੱਵਤਾਞ੍ਚੇੱਥੰ
ਿਵਪਕ੍ਸ਼਼ਾਯ ਿਕਮਿਪ ਿਨਨ੍ਦਾਦਾਰੰ ਨ ਦਦਤ|ੁ

ⅩⅤ ਯਤ ਇਤਃ ਪੂਰ੍ੱਵਮ੍ ਅਿਪ ਕਾਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਸ਼ਯਤਾਨਸਯ੍ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ਗਾਿਮਨਯ੍ੋ ਜਾਤਾਃ|
ⅩⅥ ਅਪਰੰ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਿਸਨਯ੍ਾ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਿਸਨ ਵਾ ਕਸਯ੍ਾਿਪ ਪਿਰਵਾਰਾਣਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਯਿਦ ਿਵਧਵਾ ਿਵਦਯ੍ਨ੍ਤੇ ਤਿਰ ਸ

ਤਾਃ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲਯਤੁ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸਿਮਤੌ ਭਾਰੇ (ਅ)ਨਾਰੋਿਪਤੇ ਸਤਯ੍ਿਵਧਵਾਨਾਂ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲਨੰ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਤਯਾ ਸ਼ਕਯ੍ਤ|ੇ
ⅩⅦਯੇ ਪਰ੍ਾਞ੍ਚਃ ਸਿਮਿਤੰ ਸਮਯ੍ਗ੍ ਅਿਧਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ਿਤ ਿਵਸ਼ੇਸ਼਼ਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰਵਾਕਯ੍ੇਨਪਦੇਸ਼ੇਨ ਚ ਯੇ ਯਤ੍ਨੰ ਿਵਦਧਤੇ

ਤੇ ਿਦਗੁਣਸਯ੍ਾਦਰਸਯ੍ ਯੋਗਯ੍ਾ ਮਾਨਯ੍ਨ੍ਤਾ|ਂ
ⅩⅧ ਯਸ੍ਮਾਤ੍ ਸ਼ਾਸ੍ਤੇ ਿਲਿਖਤਿਮਦਮਾਸ੍ਤ,ੇ ਤੰ ਸ਼ਸਯ੍ਮਰ੍ੱਦਕਵʼਸ਼਼ਸਯ੍ਾਸਯ੍ੰ ਮਾ ਬਧਾਨੇਿਤ, ਅਪਰਮਿਪ

ਕਾਰ੍ੱਯਕʼਦ੍ ਵੇਤਨਸਯ੍ ਯੋਗਯ੍ੋ ਭਵਤੀਿਤ|
ⅩⅨ ਦੌ ਤੀਨ੍ ਵਾ ਸਾਕ੍ਿਸ਼਼ਣੋ ਿਵਨਾ ਕਸਯ੍ਾਿਚਤ੍ ਪਰ੍ਾਚੀਨਸਯ੍ ਿਵਰੁੱਧਮ੍ ਅਿਭਯੋਗਸ੍ਤਯਾ ਨ ਗʼਹਯ੍ਤਾ|ਂ
ⅩⅩ ਅਪਰੰ ਯੇ ਪਾਪਮਾਚਰਨ੍ਿਤ ਤਾਨ੍ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਸਮਕ੍ਸ਼਼ੰ ਭਰ੍ਤ੍ਸਯਸਵ੍ ਤੇਨਾਪਰੇਸ਼਼ਾਮਿਪ ਭੀਿਤ ਰ੍ਜਿਨਸ਼਼ਯ੍ਤੇ|
ⅩⅪ ਅਹਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਪਰ੍ਭੋ ਰਯ੍ੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਮਨਨੀਤਿਦਵਯ੍ਦੂਤਾਨਾਞ੍ਚ ਗੋਚਰੇ ਤਾਮ੍ ਇਦਮ੍

ਆਜ੍ਞਾਪਯਾਿਮ ਤੰ ਕਸਯ੍ਾਪਯ੍ਨੁਰੋਧੇਨ ਿਕਮਿਪ ਨ ਕੁਰ੍ੱਵਨ ਿਵਨਾਪਕ੍ਸ਼਼ਪਾਤਮ੍ ਏਤਾਨ ਿਵਧੀਨ੍ ਪਾਲਯ|
ⅩⅫ ਕਸਯ੍ਾਿਪ ਮੂਰ੍ੱਿਧ ਹਸ੍ਤਾਪਰ੍ਣੰ ਤਰਯਾ ਮਾਕਾਰ੍ਸ਼਼ੀਃ| ਪਰਪਾਪਾਨਾਞ੍ਚਾਸ਼ਂੀ ਮਾ ਭਵ| ਸਵ੍ੰ ਸ਼ੁਿਚੰ ਰਕ੍ਸ਼|਼
ⅩⅩⅢਅਪਰੰ ਤਵੋਦਰਪੀਡਾਯਾਃ ਪੁਨਃ ਪੁਨ ਦੁਰ੍ੱਬਲਤਾਯਾਸ਼੍ਚ ਿਨਿਮੱਤੰ ਕੇਵਲੰ ਤੋਯੰ ਨ ਿਪਵਨ੍ ਿਕਞ੍ਿਚਨ੍ ਮਦਯ੍ੰ

ਿਪਵ|
ⅩⅩⅣ ਕੇਸ਼਼ਾਞ੍ਿਚਤ੍ ਮਾਨਵਾਨਾਂ ਪਾਪਾਿਨ ਿਵਚਾਰਾਤ੍ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਕੇਸ਼਼ਾਞ੍ਿਚਤ੍ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਨ੍ਤੇ|
ⅩⅩⅤ ਤਥੈਵ ਸਤ੍ਕਰ੍ੰਮਾਣਯ੍ਿਪ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਨ੍ਤੇ ਤਦਨਯ੍ਥਾ ਸਿਤ ਪਰ੍ੱਛੰਨਾਿਨ ਸ੍ਥਾਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨੁਵਨ੍ਿਤ|

Ⅵ
Ⅰ ਯਾਵਨ੍ਤੋ ਲੋਕਾ ਯੁਗਧਾਿਰਣੋ ਦਾਸਾਃ ਸਨ੍ਿਤ ਤੇ ਸਵ੍ਸਵ੍ਸਵ੍ਾਿਮਨੰ ਪੂਰ੍ਣਸਮਾਦਰਯੋਗਯ੍ੰ ਮਨਯ੍ਨ੍ਤਾਂ ਨ ਚੇਦ੍

ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਨਾਮ੍ਨ ਉਪਦੇਸ਼ਸਯ੍ ਚ ਿਨਨ੍ਦਾ ਸਮ੍ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
Ⅱ ਯੇਸ਼਼ਾਞ੍ਚ ਸਵ੍ਾਿਮਨ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਿਸਨਃ ਭਵਨ੍ਿਤ ਤੈਸ੍ਤੇ ਭਾਤʼਤਾਤ੍ ਨਾਵਜ੍ਞੇਯਾਃ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੇ ਕਰ੍ੰਮਫਲਭੋਿਗਨ

ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਿਸਨਃ ਿਪਰ੍ਯਾਸ਼੍ਚ ਭਵਨ੍ਤੀਿਤ ਹੇਤੋਃ ਸੇਵਨੀਯਾ ਏਵ, ਤਮ੍ ਏਤਾਿਨ ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯ ਸਮੁਪਿਦਸ਼ ਚ|
Ⅲਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ਇਤਰਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਾਂ ਕਰੋਿਤ, ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪਰ੍ਭੋ ਰਯ੍ੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਿਹਤਵਾਕਯ੍ਾਨੀਸ਼ਵ੍ਰਭਕ੍ਤੇ ਰਯ੍ੋਗਯ੍ਾਂ

ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਾਞ੍ਚ ਨ ਸਵ੍ੀਕਰੋਿਤ
Ⅳ ਸ ਦਰ੍ਪਧ੍ਮਾਤਃ ਸਰ੍ੱਵਥਾ ਜ੍ਞਾਨਹੀਨਸ਼੍ਚ ਿਵਵਾਦੈ ਰਾਗਯ੍ੁੱਧੈਸ਼੍ਚ ਰੋਗਯੁਕ੍ਤਸ਼੍ਚ ਭਵਿਤ|
Ⅴਤਾਦʼਸ਼ਾਦ੍ ਭਾਵਾਦ੍ ਈਰ੍ਸ਼਼ਯ੍ਾਿਵਰੋਧਾਪਵਾਦਦੁਸ਼਼੍ਟਾਸੂਯਾ ਭਸ਼਼੍ਟਮਨਸਾਂ ਸਤਯ੍ਜ੍ਞਾਨਹੀਨਾਨਾਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਭਕ੍ਿਤੰ

ਲਾਭੋਪਾਯਮ੍ ਇਵ ਮਨਯ੍ਮਾਨਾਨਾਂ ਲੋਕਾਨਾਂ ਿਵਵਾਦਾਸ਼੍ਚ ਜਾਯਨ੍ਤੇ ਤਾਦʼਸ਼ੇਭਯ੍ੋ ਲੋਕੇਭਯ੍ਸ੍ਤੰ ਪʼਥਕ੍ ਿਤਸ਼਼੍ਠ|
Ⅵ ਸੰਯਤੇੱਛਯਾ ਯੁਕ੍ਤਾ ਯੇਸ਼ਵ੍ਰਭਕ੍ਿਤਃ ਸਾ ਮਹਾਲਾਭੋਪਾਯੋ ਭਵਤੀਿਤ ਸਤਯ੍|ੰ
Ⅶਏਤੱਜਗਤ੍ਪਰ੍ਵੇਸ਼ਨਕਾਲੇ(ਅ)ਸ੍ਮਾਿਭਃ ਿਕਮਿਪ ਨਾਨਾਿਯ ਤੱਤਯਜਨਕਾਲੇ(ਅ)ਿਪ ਿਕਮਿਪ ਨੇਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਤ

ਇਿਤ ਿਨਸ਼੍ਿਚਤੰ|
Ⅷ ਅਤਏਵ ਖਾਦਯ੍ਾਨਯ੍ਾੱਛਾਦਨਾਿਨ ਚ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ਾਸ੍ਮਾਿਭਃ ਸਨ੍ਤੁਸ਼਼੍ਟੈ ਰ੍ਭਿਵਤਵਯ੍|ੰ
Ⅸ ਯੇ ਤੁ ਧਿਨਨ ਭਿਵਤੁੰ ਚੇਸ਼਼੍ਟਨ੍ਤੇ ਤੇ ਪਰੀਕ੍ਸ਼਼ਾਯਾਮ੍ ਉਨ੍ਮਾਥੇ ਪਤਨ੍ਿਤ ਯੇ ਚਾਿਭਲਾਸ਼਼ਾ ਮਾਨਵਾਨ੍ ਿਵਨਾਸ਼ੇ

ਨਰਕੇ ਚ ਮੱਜਯਨ੍ਿਤ ਤਾਦʼਸ਼ੇਸ਼਼ਵ੍ਜ੍ਞਾਨਾਿਹਤਾਿਭਲਾਸ਼਼ੇਸ਼਼ਵ੍ਿਪ ਪਤਨ੍ਿਤ|
Ⅹ ਯਤੋ(ਅ)ਰ੍ਥਸ੍ਪʼਹਾ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਦੁਿਰਤਾਨਾਂ ਮੂਲੰ ਭਵਿਤ ਤਾਮਵਲਮ੍ਬਯ੍ ਕੇਿਚਦ੍ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਾਦ੍ ਅਭੰਸ਼ਨ੍ਤ

ਨਾਨਾਕ੍ਲੇਸ਼ੈਸ਼੍ਚ ਸਵ੍ਾਨ੍ ਅਿਵਧਯ੍ਨ੍|
Ⅺ ਹੇ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਲੋਕ ਤਮ੍ ਏਤੇਭਯ੍ਃ ਪਲਾੱਯ ਧਰ੍ੰਮ ਈਸ਼ਵ੍ਰਭਕ੍ਿਤ ਿਰਸ਼ਵ੍ਾਸਃ ਪਰ੍ੇਮ ਸਿਹਸ਼਼੍ਣੁਤਾ

ਕ੍ਸ਼਼ਾਨ੍ਿਤਸ਼੍ਚੈਤਾਨਯ੍ਾਚਰ|
Ⅻ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਰੂਪਮ੍ ਉੱਤਮਯੁੱਧੰ ਕੁਰ,ੁ ਅਨਨ੍ਤਜੀਵਨਮ੍ ਆਲਮ੍ਬਸਵ੍ ਯਤਸ੍ਤਦਰ੍ਥੰ ਤਮ੍ ਆਹੂਤੋ (ਅ)ਭਵਃ,

ਬਹੁਸਾਕ੍ਿਸ਼਼ਣਾਂ ਸਮਕ੍ਸ਼਼ਞ੍ਚੋੱਤਮਾਂ ਪਰ੍ਿਤਜ੍ਞਾਂ ਸਵ੍ੀਕʼਤਵਾਨ੍|
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ⅩⅢ ਅਪਰੰ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਜੀਵਿਯਤੁਰੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਦ੍ ਯਸ਼੍ਚ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੋ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪਨ੍ਤੀਯਪੀਲਾਤਸਯ੍ ਸਮਕ੍ਸ਼਼ਮ੍
ਉੱਤਮਾਂ ਪਰ੍ਿਤਜ੍ਞਾਂ ਸਵ੍ੀਕʼਤਵਾਨ੍ ਤਸਯ੍ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਦ੍ ਅਹੰ ਤਾਮ੍ ਇਦਮ੍ ਆਜ੍ਞਾਪਯਾਿਮ|

ⅩⅣ ਈਸ਼ਵ੍ਰੇਣ ਸਵ੍ਸਮਯੇ ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਤਵਯ੍ਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪਰ੍ਭੋ ਰਯ੍ੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ਾਗਮਨੰ ਯਾਵਤ੍ ਤਯਾ
ਿਨਸ਼਼੍ਕਲਙ੍ਕਤੇਨ ਿਨਰ੍ੱਦੋਸ਼਼ਤੇਨ ਚ ਿਵਧੀ ਰਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਤਾ|ਂ

ⅩⅤ ਸ ਈਸ਼ਵ੍ਰਃ ਸੱਿਚਦਾਨਨ੍ਦਃ, ਅਿਦਤੀਯਸਮਰ੍ਾਟ੍, ਰਾਜ੍ਞਾਂ ਰਾਜਾ, ਪਰ੍ਭੂਨਾਂ ਪਰ੍ਭੁਃ,
ⅩⅥ ਅਮਰਤਾਯਾ ਅਿਦਤੀਯ ਆਕਰਃ, ਅਗਮਯ੍ਤੇਜੋਿਨਵਾਸੀ, ਮਰ੍ੱਤਯ੍ਾਨਾਂ ਕੇਨਾਿਪ ਨ ਦʼਸ਼਼੍ਟਃ ਕੇਨਾਿਪ ਨ

ਦʼਸ਼ਯ੍ਸ਼੍ਚ| ਤਸਯ੍ ਗੌਰਵਪਰਾ ਮੌ ਸਦਾਤਨੌ ਭੂਯਾਸ੍ਤਾ|ਂ ਆਮੇਨ੍|
ⅩⅦ ਇਹਲੋਕੇ ਯੇ ਧਿਨਨਸ੍ਤੇ ਿਚੱਤਸਮੁੰਨਿਤੰ ਚਪਲੇ ਧਨੇ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਞ੍ਚ ਨ ਕੁਰ੍ੱਵਤਾਂ ਿਕਨ੍ਤੁ ਭੋਗਾਰ੍ਥਮ੍

ਅਸ੍ਮਭਯ੍ੰ ਪਰ੍ਚੁਰਤੇਨ ਸਰ੍ੱਵਦਾਤਾ
ⅩⅧ ਯ(ੋਅ)ਮਰ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸ੍ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਵਸ਼ਵ੍ਸਨ੍ਤੁ ਸਦਾਚਾਰੰ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਤੁ ਸਤ੍ਕਰ੍ੰਮਧਨੇਨ ਧਿਨਨ ਸੁਕਲਾ

ਦਾਤਾਰਸ਼੍ਚ ਭਵਨ੍ਤ,ੁ
ⅩⅨ ਯਥਾ ਚ ਸਤਯ੍ੰ ਜੀਵਨੰ ਪਾਪ੍ਨੁਯੁਸ੍ਤਥਾ ਪਾਰਿਤਕਾਮ੍ ਉੱਤਮਸਮ੍ਪਦੰ ਸਞ੍ਿਚਨਨ੍ਤੇਿਤ ਤਯਾਿਦਸ਼ਯ੍ਨ੍ਤਾ|ਂ
ⅩⅩਹੇ ਤੀਮਿਥਯ, ਤਮ੍ ਉਪਿਨਿਧੰ ਗੋਪਯ ਕਾਲ੍ਪਿਨਕਿਵਦਯ੍ਾਯਾ ਅਪਿਵਤੰ ਪਰ੍ਲਾਪੰ ਿਵਰੋਧੋਕ੍ਿਤਞ੍ਚ ਤਯ੍ਜ ਚ,
ⅩⅪਯਤਃ ਕਿਤਪਯਾ ਲੋਕਾਸ੍ਤਾਂ ਿਵਦਯ੍ਾਮਵਲਮ੍ਬਯ੍ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਾਦ੍ ਭਸ਼਼੍ਟਾ ਅਭਵਨ| ਪਰ੍ਸਾਦਸ੍ਤਵ ਸਹਾਯੋ ਭੂਯਾਤ੍|

ਆਮੇਨ੍|
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੨ ਤੀਮਿਥਯੰ ਪਤੰ
Ⅰਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਯੀਸ਼ੁਨਾ ਯਾ ਜੀਵਨਸਯ੍ ਪਰ੍ਿਤਜ੍ਞਾ ਤਾਮਧੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ੇੱਛਯਾ ਯੀਸ਼ੋਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ੈਕਃ ਪਰ੍ੇਿਰਤਃ ਪੌਲੋ(ਅ)ਹੰ

ਸਵ੍ਕੀਯੰ ਿਪਰ੍ਯੰ ਧਰ੍ੰਮਪੁਤੰ ਤੀਮਿਥਯੰ ਪਰ੍ਿਤ ਪਤੰ ਿਲਖਾਿਮ|
Ⅱ ਤਾਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰ(ੋਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਪਰ੍ਭੁ ਰਯ੍ੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸ਼੍ਚ ਤਿਯ ਪਰ੍ਸਾਦੰ ਦਯਾਂ ਸ਼ਾਨ੍ਿਤਞ੍ਚ ਿ ਯਾਸ੍ਤਾ|ਂ
Ⅲ ਅਹਮ੍ ਆ ਪੂਰ੍ੱਵਪੁਰੁਸ਼਼ਾਤ੍ ਯਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੰ ਪਿਵਤਮਨਸਾ ਸੇਵੇ ਤੰ ਧਨਯ੍ੰ ਵਦਨੰ ਕਥਯਾਿਮ, ਅਹਮ੍ ਅਹੋਰਾਤੰ

ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਾਸਮਯੇ ਤਾਂ ਿਨਰਨ੍ਤਰੰ ਸ੍ਮਰਾਿਮ|
Ⅳ ਯਸ਼੍ਚ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਃ ਪਰ੍ਥਮੇ ਲੋਯੀਨਾਿਮਕਾਯਾਂ ਤਵ ਮਾਤਾਮਹਯ੍ਾਮ੍ ਉਨੀਕੀਨਾਿਮਕਾਯਾਂ ਮਾਤਿਰ ਚਾਿਤਸ਼਼੍ਠਤ੍

ਤਵਾਨ੍ਤਰੇ(ਅ)ਿਪ ਿਤਸ਼਼੍ਠਤੀਿਤ ਮਨਯ੍ੇ
Ⅴ ਤਵ ਤੰ ਿਨਸ਼਼੍ਕਪਟੰ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੰ ਮਨਿਸ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ ਤਵਾਸ਼ਪਾਤੰ ਸ੍ਮਰਨ੍ ਯਥਾਨਨ੍ਦੇਨ ਪਰ੍ਫੱਲੋ ਭਵੇਯੰ ਤਦਰ੍ਥੰ ਤਵ

ਦਰ੍ਸ਼ਨਮ੍ ਆਕਾਙ੍ਕ੍ਸ਼਼ੇ|
Ⅵ ਅਤੋ ਹੇਤੋ ਰ੍ਮਮ ਹਸ੍ਤਾਰ੍ਪਣੇਨ ਲਬ੍ਧੋ ਯ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਵਰਸ੍ਤਿਯ ਿਵਦਯ੍ਤੇ ਤਮ੍ ਉੱਜਵ੍ਾਲਿਯਤੁੰ ਤਾਂ

ਸ੍ਮਾਰਯਾਿਮ|
Ⅶਯਤਈਸ਼ਵ੍ਰ(ੋਅ)ਸ੍ਮਭਯ੍ੰ ਭਯਜਨਕਮ੍ਆਤ੍ਮਾਨਮ੍ਅਦੱਤਾ ਸ਼ਕ੍ਿਤਪਰ੍ੇਮਸਤਰ੍ਕਤਾਨਾਮ੍ਆਕਰਮ੍ਆਤ੍ਮਾਨੰ

ਦੱਤਵਾਨ੍|
Ⅷ ਅਤਏਵਾਸ੍ਮਾਕੰ ਪਰ੍ਭੁਮਿਧ ਤਸਯ੍ ਵਨ੍ਿਦਦਾਸੰ ਮਾਮਿਧ ਚ ਪਰ੍ਮਾਣੰ ਦਾਤੁੰ ਨ ਤਪਸਵ੍ ਿਕਨ੍ਤੀਸ਼ਵ੍ਰੀਯਸ਼ਕ੍ਤਯ੍ਾ

ਸੁਸੰਵਾਦਸਯ੍ ਕʼਤੇ ਦੁਃਖਸਯ੍ ਸਹਭਾਗੀ ਭਵ|
Ⅸ ਸੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਨ੍ ਪਿਰਤਾਣਪਾਤਾਿਣ ਕʼਤਵਾਨ੍ ਪਿਵਤੇਣਾਹਾਨੇਨਾਹੂਤਵਾਸ਼ਂ੍ਚ; ਅਸ੍ਮਤ੍ਕਰ੍ੰਮਹੇਤੁਨੇਿਤ ਨਿਹ

ਸਵ੍ੀਯਿਨਰੂਪਾਣਸਯ੍ ਪਰ੍ਸਾਦਸਯ੍ ਚ ਕʼਤੇ ਤਤ੍ ਕʼਤਵਾਨ੍| ਸ ਪਰ੍ਸਾਦਃ ਸʼਸ਼਼੍ਟੇਃ ਪੂਰ੍ੱਵਕਾਲੇ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨ
ਯੀਸ਼ੁਨਾਸ੍ਮਭਯ੍ਮ੍ ਅਦਾਿਯ,

Ⅹ ਿਕਨ੍ਤਧੁਨਾਸ੍ਮਾਕੰ ਪਿਰਤਾਤੁ ਰਯ੍ੀਸ਼ੋਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ਾਗਮਨੇਨ ਪਰ੍ਾਕਾਸ਼ਤ| ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੋ ਮʼਤਯ੍ੁੰ ਪਰਾਿਜਤਵਾਨ੍
ਸੁਸੰਵਾਦੇਨ ਚ ਜੀਵਨਮ੍ ਅਮਰਤਾਞ੍ਚ ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਤਵਾਨ੍|

Ⅺ ਤਸਯ੍ ਘੋਸ਼਼ਿਯਤਾ ਦੂਤਸ਼੍ਚਾਨਯ੍ਜਾਤੀਯਾਨਾਂ ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਕਸ਼੍ਚਾਹੰ ਿਨਯੁਕ੍ਤੋ(ਅ)ਸ੍ਿਮ|
Ⅻ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਕਾਰਣਾਤ੍ ਮਮਾਯੰ ਕ੍ਲੇਸ਼ੋ ਭਵਿਤ ਤੇਨ ਮਮ ਲੱਜਾ ਨ ਜਾਯਤੇ ਯਤ(ੋਅ)ਹੰ ਯਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਵਸ਼ਵ੍ਿਸਤਵਾਨ੍

ਤਮਵਗਤੋ(ਅ)ਸ੍ਿਮ ਮਹਾਿਦਨੰ ਯਾਵਤ੍ ਮਮੋਪਿਨਧੇ ਰ੍ਗੋਪਨਸਯ੍ ਸ਼ਕ੍ਿਤਸ੍ਤਸਯ੍ ਿਵਦਯ੍ਤ ਇਿਤ ਿਨਸ਼੍ਿਚਤੰ
ਜਾਨਾਿਮ|

ⅩⅢ ਿਹਤਦਾਯਕਾਨਾਂ ਵਾਕਯ੍ਾਨਾਮ੍ ਆਦਰ੍ਸ਼ਰੂਪੇਣ ਮੱਤਃ ਸ਼ਤਾਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇ ਯੀਸ਼ੌ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਪਰ੍ੇਮ੍ਨਃ ਕਥਾ ਧਾਰਯ|
ⅩⅣ ਅਪਰਮ੍ ਅਸ੍ਮਦਨ੍ਤਰਾਿਸਨਾ ਪਿਵਤੇਣਾਤ੍ਮਨਾ ਤਾਮੁੱਤਮਾਮ੍ ਉਪਿਨਿਧੰ ਗੋਪਯ|
ⅩⅤ ਆਿਸ਼ਯਾਦੇਸ਼ੀਯਾਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਮਾਂ ਤਯ੍ਕ੍ਤਵਨ੍ਤ ਇਿਤ ਤੰ ਜਾਨਾਿਸ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਫੂਿਗੱਲੋ ਹਰ੍ੰਮਿਗਿਨਸ਼੍ਚ

ਿਵਦਯ੍ੇਤੇ|
ⅩⅥ ਪਰ੍ਭੁਰਨੀਿਸ਼਼ਫਰਸਯ੍ ਪਿਰਵਾਰਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਕʼਪਾਂ ਿਵਦਧਾਤੁ ਯਤਃ ਸ ਪੁਨਃ ਪੁਨ ਰ੍ਮਾਮ੍ ਆਪਯ੍ਾਿਯਤਵਾਨ੍
ⅩⅦਮਮ ਸ਼ʼਙ੍ਖਲੇਨ ਨ ਤਿਪਤਾ ਰੋਮਾਨਗਰੇ ਉਪਸ੍ਿਥਿਤਸਮਯੇ ਯਤ੍ਨੇਨ ਮਾਂ ਮʼਗਿਯਤਾ ਮਮੋੱਦੇਸ਼ੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਵਾਨ੍|
ⅩⅧ ਅਤੋ ਿਵਚਾਰਿਦਨੇ ਸ ਯਥਾ ਪਰ੍ਭੋਃ ਕʼਪਾਭਾਜਨੰ ਭਵੇਤ੍ ਤਾਦʼਸ਼ੰ ਵਰੰ ਪਰ੍ਭੁਸ੍ਤਸ੍ਮੈ ਦੇਯਾਤ੍|

ਇਿਫਸ਼਼ਨਗਰੇ(ਅ)ਿਪ ਸ ਕਿਤ ਪਰ੍ਕਾਰੈ ਰ੍ਮਾਮ੍ ਉਪਕʼਤਵਾਨ੍ ਤਤ੍ ਤੰ ਸਮਯ੍ਗ੍ ਵੇਤ੍ਿਸ|

Ⅱ
Ⅰ ਹੇ ਮਮ ਪੁਤ, ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਯੀਸ਼ੁਤੋ ਯੋ(ਅ)ਨੁਗਰ੍ਹਸ੍ਤਸਯ੍ ਬਲੇਨ ਤੰ ਬਲਵਾਨ੍ ਭਵ|
Ⅱ ਅਪਰੰ ਬਹੁਿਭਃ ਸਾਕ੍ਿਸ਼਼ਿਭਃ ਪਰ੍ਮਾਣੀਕʼਤਾਂ ਯਾਂ ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਾਂ ਸ਼ਤਵਾਨਿਸ ਤਾਂ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਯ੍ੇਸ਼਼ੁ ਪਰਸ੍ਮੈ ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਾਦਾਨੇ

ਿਨਪੁਣੇਸ਼਼ੁ ਚ ਲੋਕੇਸ਼਼ੁ ਸਮਰ੍ਪਯ|
Ⅲ ਤੰ ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ੋੱਤਮੋ ਯੋੱਧੇਵ ਕ੍ਲੇਸ਼ੰ ਸਹਸਵ੍|
Ⅳ ਯੋ ਯੁੱਧੰ ਕਰੋਿਤ ਸ ਸਾਸਂਾਿਰਕੇ ਵਯ੍ਾਪਾਰੇ ਮਗ੍ਨ ਨ ਭਵਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸਵ੍ਿਨਯੋਜਿਯਤੇ ਰੋਿਚਤੁੰ ਚੇਸ਼਼੍ਟਤ|ੇ
Ⅴ ਅਪਰੰ ਯੋ ਮੱਲੈ ਰਯ੍ੁਧਯ੍ਿਤ ਸ ਯਿਦ ਿਨਯਮਾਨੁਸਾਰੇਣ ਨ ਯੁੱਧਯ੍ਿਤ ਤਿਰ ਿਕਰੀਟੰ ਨ ਲਪ੍ਸਯ੍ਤੇ|
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Ⅵ ਅਪਰੰ ਯਃ ਕʼਸ਼਼ੀਵਲਃ ਕਰ੍ੰਮ ਕਰੋਿਤ ਤੇਨ ਪਰ੍ਥਮੇਨ ਫਲਭਾਿਗਨਾ ਭਿਵਤਵਯ੍|ੰ
Ⅶ ਮਯਾ ਯਦੁਚਯ੍ਤੇ ਤਤ੍ ਤਯਾ ਬੁਧਯ੍ਤਾਂ ਯਤਃ ਪਰ੍ਭੁਸ੍ਤੁਭਯ੍ੰ ਸਰ੍ੱਵਤ ਬੁੱਿਧੰ ਦਾਸਯ੍ਿਤ|
Ⅷ ਮਮ ਸੁਸੰਵਾਦਸਯ੍ ਵਚਨਾਨੁਸਾਰਾਦ੍ ਦਾਯੂਦੰਸ਼ੀਯੰ ਮʼਤਗਣਮਧਯ੍ਾਦ੍ ਉੱਥਾਿਪਤਞ੍ਚ ਯੀਸ਼ੁੰ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੰ ਸ੍ਮਰ|
Ⅸ ਤਤ੍ਸੁਸੰਵਾਦਕਾਰਣਾਦ੍ ਅਹੰ ਦੁਸ਼਼੍ਕਰ੍ੰਮੇਵ ਬਨ੍ਧਨਦਸ਼ਾਪਰ੍ੱਯਨ੍ਤੰ ਕ੍ਲੇਸ਼ੰ ਭੁਞ੍ਜੇ ਿਕਨ੍ਤੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਵਾਕਯ੍ਮ੍

ਅਬੱਧੰ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ|
Ⅹ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਯੀਸ਼ੁਨਾ ਯਦ੍ ਅਨਨ੍ਤਗੌਰਵਸਿਹਤੰ ਪਿਰਤਾਣੰ ਜਾਯਤੇ ਤਦਿਭਰੁਿਚਤੈ ਰ੍ਲੋਕੈਰਿਪ ਯਤ੍ ਲਭਯ੍ੇਤ

ਤਦਰ੍ਥਮਹੰ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਿਨਿਮੱਤੰ ਸਰ੍ੱਵਾਣਯ੍ੇਤਾਿਨ ਸਹ|ੇ
Ⅺਅਪਰਮ੍ ਏਸ਼਼ਾ ਭਾਰਤੀ ਸਤਯ੍ਾ ਯਿਦ ਵਯੰ ਤੇਨ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਿਮਰ੍ਯਾਮਹੇ ਤਿਰ ਤੇਨ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਜੀਿਵਵਯ੍ਾਮਃ, ਯਿਦ ਚ

ਕ੍ਲੇਸ਼ੰ ਸਹਾਮਹੇ ਤਿਰ ਤੇਨ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਰਾਜਤਮਿਪ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਾਮਹ|ੇ
Ⅻ ਯਿਦ ਵਯੰ ਤਮ੍ ਅਨਙ੍ਗੀਕੁਰ੍ੰਮਸ੍ਤਿਰ ਸੋ (ਅ)ਸ੍ਮਾਨਪਯ੍ਨਙ੍ਗੀਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
ⅩⅢ ਯਿਦ ਵਯੰ ਨ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਾਮਸ੍ਤਿਰ ਸ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਯ੍ਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਯਤਃ ਸਵ੍ਮ੍ ਅਪਹ੍ਨਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ|
ⅩⅣ ਤਮੇਤਾਿਨ ਸ੍ਮਾਰਯਨ੍ ਤੇ ਯਥਾ ਿਨਸ਼਼੍ਫਲੰ ਸ਼ਰ੍ੋਤʼਣਾਂ ਭੰਸ਼ਜਨਕੰ ਵਾਗਯ੍ੁੱਧੰ ਨ ਕੁਰ੍ੱਯਸ੍ਤਥਾ ਪਰ੍ਭੋਃ ਸਮਕ੍ਸ਼਼ੰ

ਦʼਢੰ ਿਵਨੀਯਾਿਦਸ਼|
ⅩⅤ ਅਪਰੰ ਤਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ ਸਵ੍ੰ ਪਰੀਕ੍ਿਸ਼਼ਤਮ੍ ਅਿਨਨ੍ਦਨੀਯਕਰ੍ੰਮਕਾਿਰਣਞ੍ਚ ਸਤਯ੍ਮਤਸਯ੍

ਵਾਕਯ੍ਾਨਾਂ ਸਿਦਭਜਨੇ ਿਨਪੁਣਞ੍ਚ ਦਰ੍ਸ਼ਿਯਤੁੰ ਯਤਸਵ੍|
ⅩⅥ ਿਕਨ੍ਤਪਿਵਤਾ ਅਨਰ੍ਥਕਕਥਾ ਦੂਰੀਕੁਰੁ ਯਤਸ੍ਤਦਾਲਮ੍ਿਬਨ ਉੱਤਰੋੱਤਰਮ੍ ਅਧਰ੍ੰਮੇ ਵਰ੍ੱਿਧਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤ,ੇ
ⅩⅦ ਤੇਸ਼਼ਾਞ੍ਚ ਵਾਕਯ੍ੰ ਗਿਲਤਕ੍ਸ਼਼ਤਵਤ੍ ਕ੍ਸ਼਼ਯਵਰ੍ੱਧਕੋ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਹੁਿਮਨਾਯਃ

ਿਫਲੀਤਸ਼੍ਚੇਿਤਨਾਮਾਨੌ ਦੌ ਜਨੌ ਸਤਯ੍ਮਤਾਦ੍ ਭਸ਼਼੍ਟੌ ਜਾਤ,ੌ
ⅩⅧ ਮʼਤਾਨਾਂ ਪੁਨਰੁੱਿਥਿਤ ਰਯ੍ਤੀਤੇਿਤ ਵਦਨ੍ਤੌ ਕੇਸ਼਼ਾਞ੍ਿਚਦ੍ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਮ੍ ਉਤ੍ਪਾਟਯਤਸ਼੍ਚ|
ⅩⅨ ਤਥਾਪੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਿਭੱਿਤਮੂਲਮ੍ ਅਚਲੰ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਤਸ੍ਿਮੰਸ਼੍ਚੇਯੰ ਿਲਿਪ ਰ੍ਮੁਦਾਙ੍ਿਕਤਾ ਿਵਦਯ੍ਤੇ| ਯਥਾ,

ਜਾਨਾਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਸ੍ਤੁ ਸਵ੍ਕੀਯਾਨ੍ ਸਰ੍ੱਵਮਾਨਵਾਨ੍| ਅਪਗੱਛੇਦ੍ ਅਧਰ੍ੰਮਾੱਚ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਨਾਮਕʼਤ੍||
ⅩⅩ ਿਕਨ੍ਤੁ ਬʼਹੰਿਨਕੇਤਨੇ ਕੇਵਲ ਸੁਵਰ੍ਣਮਯਾਿਨ ਰੌਪਯ੍ਮਯਾਿਣ ਚ ਭਾਜਨਾਿਨ ਿਵਦਯ੍ਨ੍ਤ ਇਿਤ ਤਿਰ

ਕਾਸ਼਼੍ਠਮਯਾਿਨ ਮʼਣ੍ਮਯਾਨਯ੍ਿਪ ਿਵਦਯ੍ਨ੍ਤੇ ਤੇਸ਼਼ਾਞ੍ਚ ਿਕਯਨ੍ਿਤ ਸੰਮਾਨਾਯ ਿਕਯਨ੍ਤਪਮਾਨਾਯ ਚ ਭਵਨ੍ਿਤ|
ⅩⅪ ਅਤੋ ਯਿਦ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਏਤਾਦʼਸ਼ੇਭਯ੍ਃ ਸਵ੍ੰ ਪਿਰਸ਼਼੍ਕਰੋਿਤ ਤਿਰ ਸ ਪਾਿਵਤੰ ਪਰ੍ਭੋਃ ਕਾਰ੍ੱਯਯੋਗਯ੍ੰ

ਸਰ੍ੱਵਸਤ੍ਕਾਰ੍ੱਯਾਯੋਪਯੁਕ੍ਤੰ ਸੰਮਾਨਾਰ੍ਥਕਞ੍ਚ ਭਾਜਨੰ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
ⅩⅫ ਯੌਵਨਾਵਸ੍ਥਾਯਾ ਅਿਭਲਾਸ਼਼ਾਸ੍ਤਯਾ ਪਿਰਤਯ੍ਜਯ੍ਨ੍ਤਾਂ ਧਰ੍ੰਮੋ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਃ ਪਰ੍ੇਮ ਯੇ ਚ ਸ਼ੁਿਚਮਨਿਭਃ ਪਰ੍ਭੁਮ੍

ਉੱਿਦਸ਼ਯ੍ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਾਂ ਕੁਰ੍ੱਵਤੇ ਤੈਃ ਸਾਰ੍ੱਧਮ੍ ਐਕਯ੍ਭਾਵਸ਼੍ਚੈਤੇਸ਼਼ੁ ਤਯਾ ਯਤ੍ਨ ਿਵਧੀਯਤਾ|ਂ
ⅩⅩⅢ ਅਪਰੰ ਤਮ੍ ਅਨਰ੍ਥਕਾਨ੍ ਅਜ੍ਞਾਨਾਸ਼ਂ੍ਚ ਪਰ੍ਸ਼੍ਨਾਨ੍ ਵਾਗਯ੍ੁੱਧੋਤ੍ਪਾਦਕਾਨ੍ ਜ੍ਞਾਤਾ ਦੂਰੀਕੁਰੁ|
ⅩⅩⅣ ਯਤਃ ਪਰ੍ਭੋ ਰ੍ਦਾਸੇਨ ਯੁੱਧਮ੍ ਅਕਰ੍ੱਤਵਯ੍ੰ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਸ਼ਾਨ੍ਤੇਨ ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਾਦਾਨੱੇਛੁਕੇਨ

ਸਿਹਸ਼਼੍ਣੁਨਾ ਚ ਭਿਵਤਵਯ੍,ੰ ਿਵਪਕ੍ਸ਼਼ਾਸ਼੍ਚ ਤੇਨ ਨਮਰ੍ਤੇਨ ਚੇਿਤਤਵਯ੍ਾਃ|
ⅩⅩⅤ ਤਥਾ ਕʼਤੇ ਯਦੀਸ਼ਵ੍ਰਃ ਸਤਯ੍ਮਤਸਯ੍ ਜ੍ਞਾਨਾਰ੍ਥੰ ਤੇਭਯ੍ੋ ਮਨਃਪਿਰਵਰ੍ੱਤਨਰੂਪੰ ਵਰੰ ਦਦਯ੍ਾਤ੍,
ⅩⅩⅥ ਤਿਰ ਤੇ ਯੇਨ ਸ਼ਯਤਾਨੇਨ ਿਨਜਾਿਭਲਾਸ਼਼ਸਾਧਨਾਯ ਧʼਤਾਸ੍ਤਸਯ੍ ਜਾਲਾਤ੍ ਚੇਤਨਾਂ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ੋੱਧਾਰੰ ਲਬ੍ਧੁੰ

ਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ|

Ⅲ
Ⅰ ਚਰਮਿਦਨੇਸ਼਼ੁ ਕ੍ਲੇਸ਼ਜਨਕਾਃ ਸਮਯਾ ਉਪਸ੍ਥਾਸਯ੍ਨ੍ਤੀਿਤ ਜਾਨੀਿਹ|
Ⅱ ਯਤਸ੍ਤਾਤ੍ਕਾਿਲਕਾ ਲੋਕਾ ਆਤ੍ਮਪਰ੍ੇਿਮਣੋ (ਅ)ਰ੍ਥਪਰ੍ੇਿਮਣ ਆਤ੍ਮਸ਼੍ਲਾਿਘਨ (ਅ)ਿਭਮਾਿਨਨ ਿਨਨ੍ਦਕਾਃ

ਿਪਤੋਰਨਾਜ੍ਞਾਗਰ੍ਾਿਹਣਃ ਕʼਤਘ੍ਨਾ ਅਪਿਵਤਾਃ
Ⅲ ਪਰ੍ੀਿਤਵਰ੍ਿਜਤਾ ਅਸਨ੍ਧੇਯਾ ਮʼਸ਼਼ਾਪਵਾਿਦਨ (ਅ)ਿਜਤੇਨ੍ਿਦਯਾਃ ਪਰ੍ਚਣ੍ਡਾ ਭਦਦੇਿਸ਼਼ਣੋ
Ⅳ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਘਾਤਕਾ ਦੁਃਸਾਹਿਸਨ ਦਰ੍ਪਧ੍ਮਾਤਾ ਈਸ਼ਵ੍ਰਾਪਰ੍ੇਿਮਣਃ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸੁਖਪਰ੍ੇਿਮਣੋ
Ⅴ ਭਕ੍ਤਵੇਸ਼ਾਃ ਿਕਨ੍ਤਸਵ੍ੀਕʼਤਭਕ੍ਿਤਗੁਣਾ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ; ਏਤਾਦʼਸ਼ਾਨਾਂ ਲੋਕਾਨਾਂ ਸੰਮਰ੍ਗੰ ਪਿਰਤਯ੍ਜ|
Ⅵ ਯਤੋ ਯੇ ਜਨਾਃ ਪਰ੍ੱਛੰਨੰ ਗੇਹਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਵਸ਼ਨ੍ਿਤ ਪਾਪੈ ਰ੍ਭਾਰਗਰ੍ਸ੍ਤਾ ਨਾਨਾਿਵਧਾਿਭਲਾਸ਼਼ੈਸ਼੍ਚਾਿਲਤਾ ਯਾਃ

ਕਾਿਮਨਯ੍ੋ
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Ⅶ ਿਨਤਯ੍ੰ ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਨ੍ਤੇ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸਤਯ੍ਮਤਸਯ੍ ਤੱਤਜ੍ਞਾਨੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤੁੰ ਕਦਾਿਚਤ੍ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨੁਵਨ੍ਿਤ ਤਾ ਦਾਸੀਵਦ੍
ਵਸ਼ੀਕੁਰ੍ੱਵਤੇ ਚ ਤੇ ਤਾਦʼਸ਼ਾ ਲੋਕਾਃ|

Ⅷ ਯਾਿੰਨ ਰਯ੍ਾਮ੍ਿਬਰ੍ਸ਼੍ਚ ਯਥਾ ਮੂਸਮੰ ਪਰ੍ਿਤ ਿਵਪਕ੍ਸ਼਼ਤਮ੍ ਅਕੁਰੁਤਾਂ ਤਥੈਵ ਭਸ਼਼੍ਟਮਨਸੋ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਿਵਸ਼਼ਯੇ
(ਅ)ਗਰ੍ਾਹਯ੍ਾਸ਼੍ਚੈਤੇ ਲੋਕਾ ਅਿਪ ਸਤਯ੍ਮਤੰ ਪਰ੍ਿਤ ਿਵਪਕ੍ਸ਼਼ਤਾਂ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਿਤ|

Ⅸ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੇ ਬਹੁਦੂਰਮ੍ ਅਗਰ੍ਸਰਾ ਨ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਯਤਸ੍ਤਯੋ ਰ੍ਮੂਢਤਾ ਯਦਤ੍ ਤਦਦ੍ ਏਤੇਸ਼਼ਾਮਿਪ ਮੂਢਤਾ
ਸਰ੍ੱਵਦʼਸ਼ਯ੍ਾ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

Ⅹ ਮਮੋਪਦੇਸ਼ਃ ਿਸ਼ਸ਼਼੍ਟਤਾਿਭਪਰ੍ਾਯੋ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੋ ਰ੍ਧਰ੍ੱਯੰ ਪਰ੍ੇਮ ਸਿਹਸ਼਼੍ਣੁਤੋਪਦਵਃ ਕ੍ਲੇਸ਼ਾ
Ⅺਆਨ੍ਿਤਯਿਖਯਾਯਾਮ੍ ਇਕਿਨਯੇ ਲੂਸ੍ਤਾਯਾਞ੍ਚ ਮਾਂ ਪਰ੍ਿਤ ਯਦਯ੍ਦ੍ ਅਘਟਤ ਯਾਸ਼ਂ੍ਚੋਪਦਵਾਨ੍ ਅਹਮ੍ ਅਸਹੇ

ਸਰ੍ੱਵਮੇਤਤ੍ ਤਮ੍ ਅਵਗਤੋ(ਅ)ਿਸ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਤ੍ਸਰ੍ੱਵਤਃ ਪਰ੍ਭੁ ਰ੍ਮਾਮ੍ ਉੱਧʼਤਵਾਨ੍|
Ⅻ ਪਰਨ੍ਤੁ ਯਾਵਨ੍ਤੋ ਲੋਕਾਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਯੀਸ਼ੁਨੇਸ਼ਵ੍ਰਭਕ੍ਿਤਮ੍ ਆਚਿਰਤੁਮ੍ ਇੱਛਨ੍ਿਤ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਉਪਦਵੋ

ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
ⅩⅢ ਅਪਰੰ ਪਾਿਪਸ਼਼੍ਠਾਃ ਖਲਾਸ਼੍ਚ ਲੋਕਾ ਭਾਮਯ੍ਨ੍ਤੋ ਭਮਯਨ੍ਤਸ਼੍ਚੋੱਤਰੋੱਤਰੰ ਦੁਸ਼਼੍ਟਤੇਨ ਵਰ੍ੱਿਧਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤ|ੇ
ⅩⅣ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੰ ਯਦ੍ ਯਦ੍ ਅਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਥਾਃ, ਯੱਚ ਤਿਯ ਸਮਰ੍ਿਪਤਮ੍ ਅਭੂਤ੍ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਅਵਿਤਸ਼਼੍ਠ, ਯਤਃ ਕਸ੍ਮਾਤ੍

ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਾਂ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤੋ(ਅ)ਿਸ ਤਦ੍ ਵੇਤ੍ਿਸ;
ⅩⅤ ਯਾਿਨ ਚ ਧਰ੍ੰਮਸ਼ਾਸ੍ਤਾਿਣ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇ ਯੀਸ਼ੌ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੇਨ ਪਿਰਤਾਣਪਰ੍ਾਪ੍ਤਯੇ ਤਾਂ ਜ੍ਞਾਿਨਨੰ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨੁਵਨ੍ਿਤ

ਤਾਿਨ ਤੰ ਸ਼ੈਸ਼ਵਕਾਲਾਦ੍ ਅਵਗਤ(ੋਅ)ਿਸ|
ⅩⅥ ਤਤ੍ ਸਰ੍ੱਵੰ ਸ਼ਾਸ੍ਤਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ਾਤ੍ਮਨਾ ਦੱਤੰ ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਾਯੈ ਦੋਸ਼਼ਬੋਧਾਯ ਸ਼ੋਧਨਾਯ ਧਰ੍ੰਮਿਵਨਯਾਯ ਚ

ਫਲਯੂਕ੍ਤੰ ਭਵਿਤ
ⅩⅦ ਤੇਨ ਚੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਲੋਕੋ ਿਨਪੁਣਃ ਸਰ੍ੱਵਸ੍ਮੈ ਸਤ੍ਕਰ੍ੰਮਣੇ ਸੁਸੱਜਸ਼੍ਚ ਭਵਿਤ|

Ⅳ
Ⅰ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਗੋਚਰੇ ਯਸ਼੍ਚ ਯੀਸ਼ੁਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਃ ਸਵ੍ੀਯਾਗਮਨਕਾਲੇ ਸਵ੍ਰਾਜਤੇਨ ਜੀਵਤਾਂ ਮʼਤਾਨਾਞ੍ਚ ਲੋਕਾਨਾਂ

ਿਵਚਾਰੰ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਤਸਯ੍ ਗੋਚਰੇ (ਅ)ਹੰ ਤਾਮ੍ ਇਦੰ ਦʼਢਮ੍ ਆਜ੍ਞਾਪਯਾਿਮ|
Ⅱ ਤੰ ਵਾਕਯ੍ੰ ਘੋਸ਼਼ਯ ਕਾਲੇ(ਅ)ਕਾਲੇ ਚੋਤ੍ਸੁਕੋ ਭਵ ਪੂਰ੍ਣਯਾ ਸਿਹਸ਼਼੍ਣੁਤਯਾ ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯਾ ਚ ਲੋਕਾਨ੍ ਪਰ੍ਬੋਧਯ

ਭਰ੍ਤ੍ਸਯ ਿਵਨਯਸਵ੍ ਚ|
Ⅲ ਯਤ ਏਤਾਦʼਸ਼ਃ ਸਮਯ ਆਯਾਿਤ ਯਸ੍ਿਮਨ੍ ਲੋਕਾ ਯਥਾਰ੍ਥਮ੍ ਉਪਦੇਸ਼ਮ੍ ਅਸਹਯ੍ਮਾਨਾਃ

ਕਰ੍ਣਕਣ੍ਡੂਯਨਿਵਿਸ਼ਸ਼਼੍ਟਾ ਭੂਤਾ ਿਨਜਾਿਭਲਾਸ਼਼ਾਤ੍ ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਕਾਨ੍ ਸੰਗਰ੍ਹੀਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ
Ⅳ ਸਤਯ੍ਮਤਾੱਚ ਸ਼ਰ੍ੋਤਾਿਣ ਿਨਵਰ੍ੱਤਯ੍ ਿਵਪਥਗਾਿਮਨ ਭੂਤੋਪਾਖਯ੍ਾਨੇਸ਼਼ੁ ਪਰ੍ਵਰ੍ੱਿਤਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤੇ;
Ⅴ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੰ ਸਰ੍ੱਵਿਵਸ਼਼ਯੇ ਪਰ੍ਬੁੱਧੋ ਭਵ ਦੁਃਖਭੋਗੰ ਸਵ੍ੀਕੁਰੁ ਸੁਸੰਵਾਦਪਰ੍ਚਾਰਕਸਯ੍ ਕਰ੍ੰਮ ਸਾਧਯ ਿਨਜਪਿਰਚਰ੍ੱਯਾਂ

ਪੂਰ੍ਣਤੇਨ ਕੁਰੁ ਚ|
Ⅵ ਮਮ ਪਰ੍ਾਣਾਨਾਮ੍ ਉਤ੍ਸਰ੍ਗੋ ਭਵਿਤ ਮਮ ਪਰ੍ਸ੍ਥਾਨਕਾਲਸ਼੍ਚੋਪਾਿਤਸ਼਼੍ਠਤ੍|
Ⅶ ਅਹਮ੍ ਉੱਤਮਯੁੱਧੰ ਕʼਤਵਾਨ੍ ਗਨ੍ਤਵਯ੍ਮਾਰ੍ਗਸਯ੍ਾਨ੍ਤੰ ਯਾਵਦ੍ ਧਾਿਵਤਵਾਨ੍ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਞ੍ਚ ਰਕ੍ਿਸ਼਼ਤਵਾਨ੍|
Ⅷ ਸ਼ੇਸ਼਼ੰ ਪੁਣਯ੍ਮੁਕੁਟੰ ਮਦਰ੍ਥੰ ਰਕ੍ਿਸ਼਼ਤੰ ਿਵਦਯ੍ਤੇ ਤੱਚ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਮਹਾਿਦਨੇ ਯਥਾਰ੍ਥਿਵਚਾਰਕੇਣ ਪਰ੍ਭੁਨਾ

ਮਹਯ੍ੰ ਦਾਿਯਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਕੇਵਲੰ ਮਹਯ੍ਮ੍ ਇਿਤ ਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਾਵਨ੍ਤੋ ਲੋਕਾਸ੍ਤਸਯ੍ਾਗਮਨਮ੍ਆਕਾਙ੍ਕ੍ਸ਼਼ਨ੍ਤੇ ਤੇਭਯ੍ਃ
ਸਰ੍ੱਵੇਭਯ੍ੋ (ਅ)ਿਪ ਦਾਿਯਸ਼਼ਯ੍ਤੇ|

Ⅸ ਤੰ ਤਰਯਾ ਮਤ੍ਸਮੀਪਮ੍ ਆਗਨ੍ਤੁੰ ਯਤਸਵ੍,
Ⅹਯਤੋ ਦੀਮਾ ਐਿਹਕਸੰਸਾਰਮ੍ਈਹਮਾਨ ਮਾਂ ਪਿਰਤਯ੍ਜਯ੍ ਿਥਸ਼਼ਲਨੀਕੀਂ ਗਤਵਾਨ੍ ਤਥਾ ੀਸ਼਼੍ਿਕ ਰ੍ਗਾਲਾਿਤਯਾਂ

ਗਤਵਾਨ੍ ਤੀਤਸ਼੍ਚ ਦਾਲ੍ਮਾਿਤਯਾਂ ਗਤਵਾਨ੍|
Ⅺ ਕੇਵਲੋ ਲੂਕੋ ਮਯਾ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਿਵਦਯ੍ਤ|ੇ ਤੰ ਮਾਰ੍ਕੰ ਸਙ੍ਿਗਨੰ ਕʼਤਾਗੱਛ ਯਤਃ ਸ ਪਿਰਚਰ੍ੱਯਯਾ ਮਮੋਪਕਾਰੀ

ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ,
Ⅻ ਤੁਿਖਕਞ੍ਚਾਹਮ੍ ਇਿਫਸ਼਼ਨਗਰੰ ਪਰ੍ੇਿਸ਼਼ਤਵਾਨ੍|
ⅩⅢ ਯਦ੍ ਆੱਛਾਦਨਵਸ੍ਤੰ ਤੋਯਾਨਗਰੇ ਕਾਰ੍ਪਸਯ੍ ਸੰਿਨਧੌ ਮਯਾ ਿਨਕ੍ਿਸ਼਼ਪ੍ਤੰ ਤਮਾਗਮਨਸਮਯੇ ਤਤ੍

ਪੁਸ੍ਤਕਾਿਨ ਚ ਿਵਸ਼ੇਸ਼਼ਤਸ਼੍ਚਰ੍ੰਮਗਰ੍ਨ੍ਥਾਨ੍ ਆਨਯ|
ⅩⅣ ਕਾਸਂਯ੍ਕਾਰਃ ਿਸਕਨ੍ਦਰੋ ਮਮ ਬਹਿਨਸ਼਼੍ਟੰ ਕʼਤਵਾਨ੍ ਪਰ੍ਭੁਸ੍ਤਸਯ੍ ਕਰ੍ੰਮਣਾਂ ਸਮੁਿਚਤਫਲੰ ਦਦਾਤੁ|
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ⅩⅤ ਤਮਿਪ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸਾਵਧਾਨਾਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠ ਯਤਃ ਸ(ੋਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਵਾਕਯ੍ਾਨਾਮ੍ ਅਤੀਵ ਿਵਪਕ੍ਸ਼਼ੋ ਜਾਤਃ|
ⅩⅥ ਮਮ ਪਰ੍ਥਮਪਰ੍ਤਯ੍ੁੱਤਰਸਮਯੇ ਕੋ(ਅ)ਿਪ ਮਮ ਸਹਾਯੋ ਨਾਭਵਤ੍ ਸਰ੍ੱਵੇ ਮਾਂ ਪਰ੍ੱਯਤਯ੍ਜਨ੍ ਤਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਤਸਯ੍

ਦੋਸ਼਼ਸਯ੍ ਗਣਨਾ ਨ ਭੂਯਾਤ੍;
ⅩⅦ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪਰ੍ਭੁ ਰ੍ਮਮ ਸਹਾਯੋ (ਅ)ਭਵਤ੍ ਯਥਾ ਚ ਮਯਾ ਘੋਸ਼਼ਣਾ ਸਾਧਯ੍ੇਤ ਿਭੰਨਜਾਤੀਯਾਸ਼੍ਚ ਸਰ੍ੱਵੇ ਸੁਸੰਵਾਦੰ

ਸ਼ʼਣੁਯੁਸ੍ਤਥਾ ਮਹਯ੍ੰ ਸ਼ਕ੍ਿਤਮ੍ ਅਦਦਾਤ੍ ਤਤੋ (ਅ)ਹੰ ਿਸੰਹਸਯ੍ ਮੁਖਾਦ੍ ਉੱਧʼਤਃ|
ⅩⅧ ਅਪਰੰ ਸਰ੍ੱਵਸ੍ਮਾਦ੍ ਦੁਸ਼਼੍ਕਰ੍ੰਮਤਃ ਪਰ੍ਭੁ ਰ੍ਮਾਮ੍ ਉੱਧਿਰਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਿਨਜਸਵ੍ਰ੍ਗੀਯਰਾਜਯ੍ੰ ਨੇਤੁੰ ਮਾਂ

ਤਾਰਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਚ| ਤਸਯ੍ ਧਨਯ੍ਵਾਦਃ ਸਦਾਕਾਲੰ ਭੂਯਾਤ੍| ਆਮੇਨ੍|
ⅩⅨ ਤੰ ਿਪਰ੍ਸ਼਼੍ਕਾਮ੍ ਆੱਿਕਲਮ੍ ਅਨੀਿਸ਼਼ਫਰਸਯ੍ ਪਿਰਜਨਾਸ਼ਂ੍ਚ ਨਮਸ੍ਕੁਰ|ੁ
ⅩⅩ ਇਰਾਸ੍ਤਃ ਕਿਰਨ੍ਥਨਗਰੇ (ਅ)ਿਤਸ਼਼੍ਠਤ੍ ਤਿਫਮਸ਼੍ਚ ਪੀਿਡਤਤਾਤ੍ ਿਮਲੀਤਨਗਰੇ ਮਯਾ ਵਯ੍ਹੀਯਤ|
ⅩⅪ ਤੰ ਹੇਮਨ੍ਤਕਾਲਾਤ੍ ਪੂਰ੍ੱਵਮ੍ ਆਗਨ੍ਤੁੰ ਯਤਸਵ੍| ਉਬੂਲਃ ਪੂਿਦ ਰ੍ਲੀਨਃ ਕ੍ਲੌਿਦਯਾ ਸਰ੍ੱਵੇ ਭਾਤਰਸ਼੍ਚ ਤਾਂ

ਨਮਸ੍ਕੁਰ੍ੱਵਤੇ|
ⅩⅫ ਪਰ੍ਭੁ ਰਯ੍ੀਸ਼ੁਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਤਵਾਤ੍ਮਨਾ ਸਹ ਭੂਯਾਤ੍| ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਸਵ੍ਨੁਗਰ੍ਹੋ ਭੂਯਾਤ੍| ਆਮੇਨ੍|
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ਤੀਤੰ ਪਤੰ
Ⅰਅਨਨ੍ਤਜੀਵਨਸਯ੍ਾਸ਼ਾਤੋ ਜਾਤਾਯਾ ਈਸ਼ਵ੍ਰਭਕ੍ਤੇ ਰਯ੍ੋਗਯ੍ਸਯ੍ ਸਤਯ੍ਮਤਸਯ੍ ਯਤ੍ ਤਤਜ੍ਞਾਨੰ ਯਸ਼੍ਚ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸ

ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ਾਿਭਰੁਿਚਤਲੋਕੈ ਰ੍ਲਭਯ੍ਤੇ ਤਦਰ੍ਥੰ
Ⅱਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਪਰ੍ੇਿਰਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਦਾਸਃ ਪੌਲੋ(ਅ)ਹੰ ਸਾਧਾਰਣਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਾਤ੍ ਮਮ ਪਰ੍ਕʼਤੰ ਧਰ੍ੰਮਪੁਤੰ ਤੀਤੰ ਪਰ੍ਿਤ

ਿਲਖਿਮ|
Ⅲ ਿਨਸ਼਼੍ਕਪਟ ਈਸ਼ਵ੍ਰ ਆਿਦਕਾਲਾਤ੍ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਤਤ੍ ਜੀਵਨੰ ਪਰ੍ਿਤਜ੍ਞਾਤਵਾਨ੍ ਸਵ੍ਿਨਰੂਿਪਤਸਮਯੇ ਚ ਘੋਸ਼਼ਣਯਾ ਤਤ੍

ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਤਵਾਨ੍|
Ⅳਮਮ ਤਾਤੁਰੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ਾਜ੍ਞਯਾ ਚ ਤਸਯ੍ਘੋਸ਼਼ਣੰ ਮਿਯ ਸਮਰ੍ਿਪਤਮ੍ ਅਭੂਤ੍| ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਤਾਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰਃ ਪਿਰਤਾਤਾ

ਪਰ੍ਭੁ ਰਯ੍ੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸ਼੍ਚ ਤੁਭਯ੍ਮ੍ ਅਨੁਗਰ੍ਹੰ ਦਯਾਂ ਸ਼ਾਨ੍ਿਤਞ੍ਚ ਿਵਤਰਤੁ|
Ⅴ ਤੰ ਯਦ੍ ਅਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਕਾਰ੍ੱਯਾਿਣ ਸਮ੍ਪੂਰਯੇ ਰ੍ਮਦੀਯਾਦੇਸ਼ਾੱਚ ਪਰ੍ਿਤਨਗਰੰ ਪਰ੍ਾਚੀਨਗਣਾਨ੍

ਿਨਯੋਜਯੇਸ੍ਤਦਰ੍ਥਮਹੰ ਤਾਂ ੀਤਯ੍ੁਪਦੀਪੇ ਸ੍ਥਾਪਿਯਤਾ ਗਤਵਾਨ੍|
Ⅵ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਯੋ ਨਰੋ (ਅ)ਿਨਨ੍ਿਦਤ ਏਕਸਯ੍ਾ ਯੋਿਸ਼਼ਤਃ ਸਵ੍ਾਮੀ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਿਸਨਾਮ੍ ਅਪਚਯਸਯ੍ਾਵਾਧਯ੍ਤਸਯ੍ ਵਾ

ਦੋਸ਼਼ੇਣਾਿਲਪ੍ਤਾਨਾਞ੍ਚ ਸਨ੍ਤਾਨਾਨਾਂ ਜਨਕੋ ਭਵਿਤ ਸ ਏਵ ਯੋਗਯ੍ਃ|
Ⅶ ਯਤੋ ਹੇਤੋਰਦਯ੍ਕ੍ਸ਼਼ੇਣੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਗʼਹਾਦਯ੍ਕ੍ਸ਼਼ੇਣੇਵਾਿਨਨ੍ਦਨੀਯੇਨ ਭਿਵਤਵਯ੍|ੰ ਤੇਨ ਸਵ੍ੇੱਛਾਚਾਿਰਣਾ ੋਿਧਨਾ

ਪਾਨਾਸਕ੍ਤੇਨ ਪਰ੍ਹਾਰਕੇਣ ਲੋਿਭਨਾ ਵਾ ਨ ਭਿਵਤਵਯ੍ੰ
Ⅷ ਿਕਨ੍ਤਿਤਿਥਸੇਵਕੇਨ ਸੱਲੋਕਾਨੁਰਾਿਗਣਾ ਿਵਨੀਤੇਨ ਨਯ੍ਾੱਯੇਨ ਧਾਰ੍ੰਿਮਕੇਣ ਿਜਤੇਨ੍ਿਦਯੇਣ ਚ ਭਿਵਤਵਯ੍,ੰ
Ⅸ ਉਪਦੇਸ਼ੇ ਚ ਿਵਸ਼ਵ੍ਸ੍ਤੰ ਵਾਕਯ੍ੰ ਤੇਨ ਧਾਿਰਤਵਯ੍ੰ ਯਤਃ ਸ ਯਦ੍ ਯਥਾਰ੍ਥੇਨਪਦੇਸ਼ੇਨ ਲੋਕਾਨ੍ ਿਵਨੇਤੁੰ

ਿਵਘ੍ਨਕਾਿਰਣਸ਼੍ਚ ਿਨਰੁੱਤਰਾਨ੍ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨੁਯਾਤ੍ ਤਦ੍ ਆਵਸ਼ਯ੍ਕੰ|
Ⅹਯਤਸ੍ਤੇ ਬਹਵੋ (ਅ)ਵਾਧਯ੍ਾ ਅਨਰ੍ਥਕਵਾਕਯ੍ਵਾਿਦਨਃ ਪਰ੍ਵਞ੍ਚਕਾਸ਼੍ਚ ਸਨ੍ਿਤ ਿਵਸ਼ੇਸ਼਼ਤਸ਼੍ਿਛੰਨਤਚਾਂ ਮਧਯ੍ੇ

ਕੇਿਚਤ੍ ਤਾਦʼਸ਼ਾ ਲੋਕਾਃ ਸਨ੍ਿਤ|
Ⅺ ਤੇਸ਼਼ਾਞ੍ਚ ਵਾਗਰ੍ੋਧ ਆਵਸ਼ਯ੍ਕੋ ਯਤਸ੍ਤੇ ਕੁਤ੍ਿਸਤਲਾਭਸਯ੍ਾਸ਼ਯਾਨੁਿਚਤਾਿਨ ਵਾਕਯ੍ਾਿਨ ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯਨ੍ਤੋ

ਿਨਿਖਲਪਿਰਵਾਰਾਣਾਂ ਸੁਮਿਤੰ ਨਾਸ਼ਯਨ੍ਿਤ|
Ⅻ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸਵ੍ਦੇਸ਼ੀਯ ਏਕੋ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਦੀ ਵਚਨਿਮਦਮੁਕ੍ਤਵਾਨ੍, ਯਥਾ, ੀਤੀਯਮਾਨਵਾਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਸਦਾ

ਕਾਪਟਯ੍ਵਾਿਦਨਃ| ਿਹੰਸਰ੍ਜਨ੍ਤੁਸਮਾਨਾਸ੍ਤੇ (ਅ)ਲਸਾਸ਼੍ਚੋਦਰਭਾਰਤਃ||
ⅩⅢ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਮੇਤਤ੍ ਤਥਯ੍,ੰ ਅਤੋ◌े ਹੇਤੋਸ੍ਤੰ ਤਾਨ੍ ਗਾਢੰ ਭਰ੍ਤ੍ਸਯ ਤੇ ਚ ਯਥਾ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੇ ਸਵ੍ਸ੍ਥਾ ਭਵੇਯੁ
ⅩⅣ ਿਰਯ੍ਹੂਦੀਯੋਪਾਖਯ੍ਾਨੇਸ਼਼ੁ ਸਤਯ੍ਮਤਭਸ਼਼੍ਟਾਨਾਂ ਮਾਨਵਾਨਾਮ੍ ਆਜ੍ਞਾਸੁ ਚ ਮਨਾਿਂਸ ਨ

ਿਨਵੇਸ਼ਯੇਯੁਸ੍ਤਥਾਿਦਸ਼|
ⅩⅤ ਸ਼ੁਚੀਨਾਂ ਕʼਤੇ ਸਰ੍ੱਵਾਣਯ੍ੇਵ ਸ਼ੁਚੀਿਨ ਭਵਨ੍ਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਕਲਙ੍ਿਕਤਾਨਾਮ੍ ਅਿਵਸ਼ਵ੍ਾਿਸਨਾਞ੍ਚ ਕʼਤੇ ਸ਼ੁਿਚ

ਿਕਮਿਪ ਨ ਭਵਿਤ ਯਤਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਬੁੱਧਯਃ ਸੰਵੇਦਾਸ਼੍ਚ ਕਲਙ੍ਿਕਤਾਃ ਸਨ੍ਿਤ|
ⅩⅥ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਜ੍ਞਾਨੰ ਤੇ ਪਰ੍ਿਤਜਾਨਨ੍ਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਕਰ੍ੰਮਿਭਸ੍ਤਦ੍ ਅਨਙ੍ਗੀਕੁਰ੍ੱਵਤੇ ਯਤਸ੍ਤੇ ਗਿਰਤਾ

ਅਨਾਜ੍ਞਾਗਰ੍ਾਿਹਣਃ ਸਰ੍ੱਵਸਤ੍ਕਰ੍ੰਮਣਸ਼੍ਚਾਯੋਗਯ੍ਾਃ ਸਨ੍ਿਤ|

Ⅱ
Ⅰ ਯਥਾਰ੍ਥਸਯ੍ੋਪਦੇਸ਼ਸਯ੍ ਵਾਕਯ੍ਾਿਨ ਤਯਾ ਕਥਯ੍ਨ੍ਤਾਂ
Ⅱ ਿਵਸ਼ੇਸ਼਼ਤਃ ਪਰ੍ਾਚੀਨਲੋਕਾ ਯਥਾ ਪਰ੍ਬੁੱਧਾ ਧੀਰਾ ਿਵਨੀਤਾ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੇ ਪਰ੍ੇਮ੍ਿਨ ਸਿਹਸ਼਼੍ਣੁਤਾਯਾਞ੍ਚ ਸਵ੍ਸ੍ਥਾ

ਭਵੇਯੁਸ੍ਤਦਤ੍
Ⅲ ਪਰ੍ਾਚੀਨਯੋਿਸ਼਼ਤ(ੋਅ)ਿਪ ਯਥਾ ਧਰ੍ੰਮਯੋਗਯ੍ਮ੍ ਆਚਾਰੰ ਕੁਰ੍ੱਯੁਃ ਪਰਿਨਨ੍ਦਕਾ ਬਹੁਮਦਯ੍ਪਾਨਸਯ੍

ਿਨਘ੍ਨਾਸ਼੍ਚ ਨ ਭਵੇਯੁਃ
Ⅳ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸੁਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਾਕਾਿਰਣਯ੍ਃ ਸਤਯ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਵਾਕਯ੍ੰ ਯਤ੍ ਨ ਿਨਨ੍ਦਯ੍ੇਤ ਤਦਰ੍ਥੰ ਯੁਵਤੀਃ ਸੁਸ਼ੀਲਤਾਮ੍

ਅਰ੍ਥਤਃ ਪਿਤਸ੍ਨੇਹਮ੍ ਅਪਤਯ੍ਸ੍ਨੇਹੰ
Ⅴ ਿਵਨੀਿਤੰ ਸ਼ੁਿਚਤੰ ਗʼਿਹਣੀਤੰ ਸੌਜਨਯ੍ੰ ਸਵ੍ਾਿਮਿਨਘ੍ਨਞ੍ਚਾਿਦਸ਼ੇਯੁਸ੍ਤਥਾ ਤਯਾ ਕਥਯ੍ਤਾ|ਂ
Ⅵ ਤਦਦ੍ ਯੂਨ(ਅ)ਿਪ ਿਵਨੀਤਯੇ ਪਰ੍ਬੋਧਯ|
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Ⅶ ਤਞ੍ਚ ਸਰ੍ੱਵਿਵਸ਼਼ਯੇ ਸਵ੍ੰ ਸਤ੍ਕਰ੍ੰਮਣਾਂ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ਤੰ ਦਰ੍ਸ਼ਯ ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਾਯਾਞ੍ਚਾਿਵਕʼਤਤੰ ਧੀਰਤਾਂ ਯਥਾਰ੍ਥੰ
Ⅷ ਿਨਰ੍ੱਦੋਸ਼਼ਞ੍ਚ ਵਾਕਯ੍ੰ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਯ ਤੇਨ ਿਵਪਕ੍ਸ਼਼ੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਅਪਵਾਦਸਯ੍ ਿਕਮਿਪ ਿਛਦੰ ਨ ਪਰ੍ਾਪਯ੍

ਤਿਪਸ਼਼ਯ੍ਤੇ|
Ⅸ ਦਾਸਾਸ਼੍ਚ ਯਤ੍ ਸਵ੍ਪਰ੍ਭੂਨਾਂ ਿਨਘ੍ਨਾਃ ਸਰ੍ੱਵਿਵਸ਼਼ਯੇ ਤੁਸ਼਼੍ਿਟਜਨਕਾਸ਼੍ਚ ਭਵੇਯੁਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ੁੱਤਰੰ ਨ ਕੁਰ੍ੱਯੁਃ
Ⅹ ਿਕਮਿਪ ਨਾਪਹਰੇਯੁਃ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪੂਰ੍ਣਾਂ ਸੁਿਵਸ਼ਵ੍ਸ੍ਤਤਾਂ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਯੇਯੁਿਰਿਤ ਤਾਨ੍ ਆਿਦਸ਼| ਯਤ

ਏਵਮ੍ਪਰ੍ਕਾਰੇਣਾਸ੍ਮਕੰ ਤਾਤੁਰੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਾ ਸਰ੍ੱਵਿਵਸ਼਼ਯੇ ਤੈ ਰ੍ਭੂਿਸ਼਼ਤਵਯ੍ਾ|
Ⅺ ਯਤੋ ਹੇਤੋਸ੍ਤਾਣਾਜਨਕ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ਾਨੁਗਰ੍ਹਃ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਮਾਨਵਾਨ੍ ਪਰ੍ਤਯ੍ੁਿਦਤਵਾਨ੍
Ⅻ ਸ ਚਾਸ੍ਮਾਨ੍ ਇਦੰ ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਯਦ੍ ਵਯਮ੍ ਅਧਰ੍ੰਮੰ ਸਾਸਂਾਿਰਕਾਿਭਲਾਸ਼਼ਾਸ਼ਂ੍ਚਾਨਙ੍ਗੀਕʼਤਯ੍ ਿਵਨੀਤਤੇਨ

ਨਯ੍ਾਯੇਨੇਸ਼ਵ੍ਰਭਕ੍ਤਯ੍ਾ ਚੇਹਲੋਕੇ ਆਯੁ ਰਯ੍ਾਪਯਾਮਃ,
ⅩⅢਪਰਮਸੁਖਸਯ੍ਾਸ਼ਾਮ੍ ਅਰ੍ਥਤੋ (ਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਮਹਤਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਤਾਣਕਰ੍ੱਤੁ ਰਯ੍ੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਪਰ੍ਭਾਵਸਯ੍ੋਦਯੰ

ਪਰ੍ਤੀਕ੍ਸ਼਼ਾਮਹੇ|
ⅩⅣ ਯਤਃ ਸ ਯਥਾਸ੍ਮਾਨ੍ ਸਰ੍ੱਵਸ੍ਮਾਦ੍ ਅਧਰ੍ੰਮਾਤ੍ ਮੋਚਿਯਤਾ ਿਨਜਾਿਧਕਾਰਸਵ੍ਰੂਪੰ ਸਤ੍ਕਰ੍ੰਮਸੂਤ੍ਸੁਕਮ੍ ਏਕੰ

ਪਰ੍ਜਾਵਰ੍ਗੰ ਪਾਵਯੇਤ੍ ਤਦਰ੍ਥਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਕʼਤੇ ਆਤ੍ਮਦਾਨੰ ਕʼਤਵਾਨ੍|
ⅩⅤ ਏਤਾਿਨ ਭਾਸ਼਼ਸਵ੍ ਪੂਰ੍ਣਸਾਮਰ੍ਥਯ੍ੇਨ ਚਾਿਦਸ਼ ਪਰ੍ਬੋਧਯ ਚ, ਕੋ(ਅ)ਿਪ ਤਾਂ ਨਾਵਮਨਯ੍ਤਾ|ਂ

Ⅲ
Ⅰ ਤੇ ਯਥਾ ਦੇਸ਼ਾਿਧਪਾਨਾਂ ਸ਼ਾਸਕਾਨਾਞ੍ਚ ਿਨਘ੍ਨਾ ਆਜ੍ਞਾਗਰ੍ਾਿਹਣ੍ਸ਼੍ਚ ਸਰ੍ੱਵਸ੍ਮੈ ਸਤ੍ਕਰ੍ੰਮਣੇ ਸੁਸੱਜਾਸ਼੍ਚ

ਭਵੇਯੁਃ
Ⅱ ਕਮਿਪ ਨ ਿਨਨ੍ਦੇਯੁ ਰ੍ਿਨੱਿਵਰੋਿਧਨਃ ਕ੍ਸ਼਼ਾਨ੍ਤਾਸ਼੍ਚ ਭਵੇਯੁਃ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਚ ਪੂਰ੍ਣੰ ਮʼਦੁਤੰ

ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਯੇਯੁਸ਼੍ਚੇਿਤ ਤਾਨ੍ ਆਿਦਸ਼|
Ⅲ ਯਤਃ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਵਯਮਿਪ ਿਨਰ੍ੱਬੋਧਾ ਅਨਾਜ੍ਞਾਗਰ੍ਾਿਹਣੋ ਭਾਨ੍ਤਾ ਨਾਨਾਿਭਲਾਸ਼਼ਾਣਾਂ ਸੁਖਾਨਾਞ੍ਚ ਦਾਸੇਯਾ

ਦੁਸ਼਼੍ਟਤੇਰ੍ਸ਼਼ਯ੍ਾਚਾਿਰਣੋ ਘʼਿਣਤਾਃ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਦੇਿਸ਼਼ਣਸ਼੍ਚਾਭਵਾਮਃ|
Ⅳ ਿਕਨ੍ਤਸ੍ਮਾਕੰ ਤਾਤੁਰੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਯਾ ਦਯਾ ਮਰ੍ੱਤਯ੍ਾਨਾਂ ਪਰ੍ਿਤ ਚ ਯਾ ਪਰ੍ੀਿਤਸ੍ਤਸਯ੍ਾਃ ਪਰ੍ਾਦੁਰ੍ਭਾਵੇ ਜਾਤੇ
Ⅴ ਵਯਮ੍ ਆਤ੍ਮਕʼਤੇਭਯ੍ੋ ਧਰ੍ੰਮਕਰ੍ੰਮਭਯ੍ਸ੍ਤੰਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਸਯ੍ ਕʼਪਾਤਃ ਪੁਨਰ੍ਜਨ੍ਮਰੂਪੇਣ ਪਰ੍ਕ੍ਸ਼਼ਾਲਨੇਨ

ਪਰ੍ਿਵਤਸਯ੍ਾਤ੍ਮਨ ਨੂਤਨੀਕਰਣੇਨ ਚ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਪਿਰਤਾਣਾਂ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਾਃ
Ⅵ ਸ ਚਾਸ੍ਮਾਕੰ ਤਾਤਾ ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨਾਸ੍ਮਦੁਪਿਰ ਤਮ੍ ਆਤ੍ਮਾਨੰ ਪਰ੍ਚੁਰਤੇਨ ਵʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍|
Ⅶ ਇੱਥੰ ਵਯੰ ਤਸਯ੍ਾਨੁਗਰ੍ਹੇਣ ਸਪੁਣਯ੍ੀਭੂਯ ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਸ਼ਯਾਨਨ੍ਤਜੀਵਨਸਯ੍ਾਿਧਕਾਿਰਣੋ ਜਾਤਾਃ|
Ⅷ ਵਾਕਯ੍ਮੇਤਦ੍ ਿਵਸ਼ਵ੍ਸਨੀਯਮ੍ ਅਤੋ ਹੇਤੋਰੀਸ਼ਵ੍ਰੇ ਯੇ ਿਵਸ਼ਵ੍ਿਸਤਵਨ੍ਤਸ੍ਤੇ ਯਥਾ

ਸਤ੍ਕਰ੍ੰਮਾਣਯ੍ਨੁਿਤਸ਼਼੍ਠੇਯੁਸ੍ਤਥਾ ਤਾਨ੍ ਦʼਢਮ੍ ਆਜ੍ਞਾਪਯੇਿਤ ਮਮਾਿਭਮਤੰ| ਤਾਨਯ੍ੇਵੋੱਤਮਾਿਨ ਮਾਨਵੇਭਯ੍ਃ
ਫਲਦਾਿਨ ਚ ਭਵਨ੍ਿਤ|

Ⅸ ਮੂਢੇਭਯ੍ਃ ਪਰ੍ਸ਼੍ਨਵੰਸ਼ਾਵਿਲਿਵਵਾਦੇਭਯ੍ੋ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਯਾ ਿਵਤਣ੍ਡਾਭਯ੍ਸ਼੍ਚ ਿਨਵਰ੍ੱਤਸਵ੍ ਯਤਸ੍ਤਾ ਿਨਸ਼਼੍ਫਲਾ
ਅਨਰ੍ਥਕਾਸ਼੍ਚ ਭਵਨ੍ਿਤ|

Ⅹ ਯੋ ਜਨ ਿਬਿਭਤ੍ਸੁਸ੍ਤਮ੍ ਏਕਵਾਰੰ ਿਦਰ੍ੱਵਾ ਪਰ੍ਬੋਧਯ੍ ਦੂਰੀਕੁਰੁ,
Ⅺ ਯਤਸ੍ਤਾਦʼਸ਼ੋ ਜਨ ਿਵਪਥਗਾਮੀ ਪਾਿਪਸ਼਼੍ਠ ਆਤ੍ਮਦੋਸ਼਼ਕਸ਼੍ਚ ਭਵਤੀਿਤ ਤਯਾ ਜ੍ਞਾਯਤਾ|ਂ
Ⅻ ਯਦਾਹਮ੍ ਆਰ੍ੱਿਤਮਾਂ ਤੁਿਖਕੰ ਵਾ ਤਵ ਸਮੀਪੰ ਪਰ੍ੇਸ਼਼ਿਯਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ ਤਦਾ ਤੰ ਨੀਕਪਲੌ ਮਮ ਸਮੀਪਮ੍ ਆਗਨ੍ਤੁੰ

ਯਤਸਵ੍ ਯਤਸ੍ਤਤੈਵਾਹੰ ਸ਼ੀਤਕਾਲੰ ਯਾਪਿਯਤੁੰ ਮਿਤਮ੍ ਅਕਾਰ੍ਸ਼਼ੰ|
ⅩⅢ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਪਕਃ ਸੀਨਾ ਆਪੱਲੁਸ਼੍ਚੈਤਯੋਃ ਕਸਯ੍ਾਪਯ੍ਭਾਵੋ ਯੰਨ ਭਵੇਤ੍ ਤਦਰ੍ਥੰ ਤੌ ਯਤ੍ਨੇਨ ਤਯਾ

ਿਵਸʼਜਯ੍ੇਤਾ|ਂ
ⅩⅣ ਅਪਰਮ੍ ਅਸ੍ਮਦੀਯਲੋਕਾ ਯੰਿਨਸ਼਼੍ਫਲਾ ਨ ਭਵੇਯੁਸ੍ਤਦਰ੍ਥੰ ਪਰ੍ਯੋਜਨੀਯੋਪਕਾਰਾਯਾ

ਸਤ੍ਕਰ੍ੰਮਾਣਯ੍ਨੁਸ਼਼੍ਠਾਤੁੰ ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਨ੍ਤਾ|ਂ
ⅩⅤ ਮਮ ਸਙ੍ਿਗਨਃ ਸੱਵੇ ਤਾਂ ਨਮਸ੍ਕੁਰ੍ੱਵਤੇ| ਯੇ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਾਦ੍ ਅਸ੍ਮਾਸੁ ਪਰ੍ੀਯਨ੍ਤੇ ਤਾਨ੍ ਨਮਸ੍ਕੁਰੁ; ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ੁ

ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਸਵ੍ਨੁਗਰ੍ਹੋ ਭੂਯਾਤ੍| ਆਮੇਨ੍|
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ਿਫਲੋਮੋਨੰ ਪਤੰ
Ⅰ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਯੀਸ਼ੋ ਰ੍ਬਨ੍ਿਦਦਾਸਃ ਪੌਲਸ੍ਤੀਿਥਯਨਾਮਾ ਭਾਤਾ ਚ ਿਪਰ੍ਯੰ ਸਹਕਾਿਰਣੰ ਿਫਲੀਮੋਨੰ
Ⅱ ਿਪਰ੍ਯਾਮ੍ ਆੱਿਪਯਾਂ ਸਹਸੇਨਾਮ੍ ਆਰ੍ਿਖੱਪੰ ਿਫਲੀਮੋਨਸਯ੍ ਗʼਹੇ ਸ੍ਿਥਤਾਂ ਸਿਮਿਤਞ੍ਚ ਪਰ੍ਿਤ ਪਤੰ ਿਲਖਤਃ|
Ⅲ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਤਾਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰਃ ਪਰ੍ਭੁ ਰਯ੍ੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸ਼੍ਚ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਸ਼ਾਨ੍ਿਤਮ੍ ਅਨੁਗਰ੍ਹਞ੍ਚ ਿ ਯਾਸ੍ਤਾ|ਂ
Ⅳ ਪਰ੍ਭੰੁ ਯੀਸ਼ੁੰ ਪਰ੍ਿਤ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਪਿਵਤਲੋਕਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਚ ਤਵ ਪਰ੍ੇਮਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਯੋ ਰ੍ਵʼ◌ੱਤਾਨ੍ਤੰ ਿਨਸ਼ਮਯ੍ਾਹੰ
Ⅴ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਾਸਮਯੇ ਤਵ ਨਾਮੋੱਚਾਰਯਨ੍ ਿਨਰਨ੍ਤਰੰ ਮਮੇਸ਼ਵ੍ਰੰ ਧਨਯ੍ੰ ਵਦਾਿਮ|
Ⅵ ਅਸ੍ਮਾਸੁ ਯਦਯ੍ਤ੍ ਸੌਜਨਯ੍ੰ ਿਵਦਯ੍ਤੇ ਤਤ੍ ਸਰ੍ੱਵੰ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੰ ਯੀਸ਼ੁੰ ਯਤ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਭਵਤੀਿਤ ਜ੍ਞਾਨਾਯ ਤਵ

ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਮੂਿਲਕਾ ਦਾਨਸ਼ੀਲਤਾ ਯਤ੍ ਸਫਲਾ ਭਵੇਤ੍ ਤਦਹਮ੍ ਇੱਛਾਿਮ|
Ⅶ ਹੇ ਭਾਤਃ, ਤਯਾ ਪਿਵਤਲੋਕਾਨਾਂ ਪਰ੍ਾਣ ਆਪਯ੍ਾਿਯਤਾ ਅਭਵਨ੍ ਏਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤਵ ਪਰ੍ੇਮ੍ਨਾਸ੍ਮਾਕੰ ਮਹਾਨ੍

ਆਨਨ੍ਦਃ ਸਾਨ੍ਤਨਾ ਚ ਜਾਤਃ|
Ⅷ ਤਯਾ ਯਤ੍ ਕਰ੍ੱਤਵਯ੍ੰ ਤਤ੍ ਤਾਮ੍ ਆਜ੍ਞਾਪਿਯਤੁੰ ਯਦਯ੍ਪਯ੍ਹੰ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨਾਤੀਵੋਤ੍ਸੁਕੋ ਭਵੇਯੰ ਤਥਾਿਪ ਵʼ◌ੱਧ
Ⅸ ਇਦਾਨੀਂ ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਬਨ੍ਿਦਦਾਸਸ਼੍ਚੈਵਮ੍ਭੂਤੋ ਯਃ ਪੌਲਃ ਸੋ(ਅ)ਹੰ ਤਾਂ ਿਵਨੇਤੁੰ ਵਰੰ ਮਨਯ੍ੇ|
Ⅹ ਅਤਃ ਸ਼ʼਙ੍ਖਲਬੱਧੋ(ਅ)ਹੰ ਯਮਜਨਯੰ ਤੰ ਮਦੀਯਤਨਯਮ੍ ਓਨੀਿਸ਼਼ਮਮ੍ ਅਿਧ ਤਾਂ ਿਵਨਯੇ|
Ⅺ ਸ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਤਵਾਨੁਪਕਾਰਕ ਆਸੀਤ੍ ਿਕਨ੍ਿਤਦਾਨੀਂ ਤਵ ਮਮ ਚੋਪਕਾਰੀ ਭਵਿਤ|
Ⅻ ਤਮੇਵਾਹੰ ਤਵ ਸਮੀਪੰ ਪਰ੍ੇਸ਼਼ਯਾਿਮ, ਅਤੋ ਮਦੀਯਪਰ੍ਾਣਸਵ੍ਰੂਪਃ ਸ ਤਯਾਨੁਗʼਹਯ੍ਤਾ|ਂ
ⅩⅢ ਸੁਸੰਵਾਦਸਯ੍ ਕʼਤੇ ਸ਼ʼਙ੍ਖਲਬੱਧੋ(ਅ)ਹੰ ਪਿਰਚਾਰਕਿਮਵ ਤੰ ਸਵ੍ਸੰਿਨਧੌ ਵਰ੍ੱਤਿਯਤੁਮ੍ ਐੱਛੰ|
ⅩⅣ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਵ ਸੌਜਨਯ੍ੰ ਯਦ੍ ਬਲੇਨ ਨ ਭੂਤਾ ਸਵ੍ੇੱਛਾਯਾਃ ਫਲੰ ਭਵੇਤ੍ ਤਦਰ੍ਥੰ ਤਵ ਸੰਮਿਤੰ ਿਵਨਾ ਿਕਮਿਪ

ਕਰ੍ੱਤਵਯ੍ੰ ਨਾਮਨਯ੍ੇ|
ⅩⅤ ਕੋ ਜਾਨਾਿਤ ਕ੍ਸ਼਼ਣਕਾਲਾਰ੍ਥੰ ਤੱਤਸ੍ਤਸਯ੍ ਿਵੱਛੇਦੋ(ਅ)ਭਵਦ੍ ਏਤਸਯ੍ਾਯਮ੍ ਅਿਭਪਰ੍ਾਯੋ ਯਤ੍ ਤਮ੍

ਅਨਨ੍ਤਕਾਲਾਰ੍ਥੰ ਤੰ ਲਪ੍ਸਯ੍ਸੇ
ⅩⅥ ਪੁਨ ਰ੍ਦਾਸਿਮਵ ਲਪ੍ਸਯ੍ਸੇ ਤੰਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਦਾਸਾਤ੍ ਸ਼ਰ੍ੇਸ਼਼੍ਠੰ ਮਮ ਿਪਰ੍ਯੰ ਤਵ ਚ ਸ਼ਾਰੀਿਰਕਸਮ੍ਬਨ੍ਧਾਤ੍

ਪਰ੍ਭੁਸਮ੍ਬਨ੍ਧਾੱਚ ਤਤੋ(ਅ)ਿਧਕੰ ਿਪਰ੍ਯੰ ਭਾਤਰਿਮਵ|
ⅩⅦ ਅਤੋ ਹੇਤੋ ਰਯ੍ਿਦ ਮਾਂ ਸਹਭਾਿਗਨੰ ਜਾਨਾਿਸ ਤਿਰ ਮਾਿਮਵ ਤਮਨੁਗʼਹਾਣ|
ⅩⅧ ਤੇਨ ਯਿਦ ਤਵ ਿਕਮਪਯ੍ਪਰਾੱਧੰ ਤੁਭਯ੍ੰ ਿਕਮਿਪ ਧਾਰ੍ੱਯਤੇ ਵਾ ਤਿਰ ਤਤ੍ ਮਮੇਿਤ ਿਵਿਦਤਾ ਗਣਯ|
ⅩⅨ ਅਹੰ ਤਤ੍ ਪਿਰਸ਼ੋਤ੍ਸਯ੍ਾਿਮ, ਏਤਤ੍ ਪੌਲੋ(ਅ)ਹੰ ਸਵ੍ਹਸ੍ਤੇਨ ਿਲਖਾਿਮ, ਯਤਸ੍ਤੰ ਸਵ੍ਪਰ੍ਾਣਾਨ੍ ਅਿਪ ਮਹਯ੍ੰ

ਧਾਰਯਿਸ ਤਦ੍ ਵਕ੍ਤੁੰ ਨੱੇਛਾਿਮ|
ⅩⅩ ਭੋ ਭਾਤਃ, ਪਰ੍ਭੋਃ ਕʼਤੇ ਮਮ ਵਾਞ੍ਛਾਂ ਪੂਰਯ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਕʼਤੇ ਮਮ ਪਰ੍ਾਣਾਨ੍ ਆਪਯ੍ਾਯਯ|
ⅩⅪਤਵਾਜ੍ਞਾਗਰ੍ਾਿਹਤੇ ਿਵਸ਼ਵ੍ਸਯ੍ ਮਯਾ ਏਤਤ੍ ਿਲਖਯ੍ਤੇ ਮਯਾ ਯਦੁਚਯ੍ਤੇ ਤਤ(ੋਅ)ਿਧਕੰ ਤਯਾ ਕਾਿਰਸ਼਼ਯ੍ਤ ਇਿਤ

ਜਾਨਾਿਮ|
ⅩⅫ ਤਤ੍ਕਰਣਸਮਯੇ ਮਦਰ੍ਥਮਿਪ ਵਾਸਗʼਹੰ ਤਯਾ ਸੱਜੀਿ ਯਤਾਂ ਯਤੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਾਨਾਂ ਫਲਰੂਪੋ ਵਰ

ਇਵਾਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਭਯ੍ੰ ਦਾਿਯਸ਼਼ਯ੍ੇ ਮਮੇਿਤ ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਸ਼ਾ ਜਾਯਤੇ|
ⅩⅩⅢ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਯੀਸ਼ਾਃ ਕʼਤੇ ਮਯਾ ਸਹ ਬਨ੍ਿਦਿਰਪਾਫਾ
ⅩⅩⅣ ਮਮ ਸਹਕਾਿਰਣੋ ਮਾਰ੍ਕ ਆਿਰਸ਼਼੍ਟਾਰ੍ਖੋ ਦੀਮਾ ਲੂਕਸ਼੍ਚ ਤਾਂ ਨਮਸ੍ਕਾਰੰ ਵੇਦਯਨ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅤ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪਰ੍ਭੋ ਰਯ੍ੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ਾਨੁਗਰ੍ਹੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਆਤ੍ਮਨਾ ਸਹ ਭੂਯਾਤ੍| ਆਮੇਨ੍|
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ਇਿਬਰ੍ਣਃ ਪਤੰ
Ⅰ ਪੁਰਾ ਯ ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਿਭਃ ਿਪਤʼਲੋਕੇਭਯ੍ੋ ਨਾਨਾਸਮਯੇ ਨਾਨਾਪਰ੍ਕਾਰੰ ਕਿਥਤਵਾਨ੍
Ⅱ ਸ ਏਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸ਼ੇਸ਼਼ਕਾਲੇ ਿਨਜਪੁਤੇਣਾਸ੍ਮਭਯ੍ੰ ਕਿਥਤਵਾਨ੍| ਸ ਤੰ ਪੁਤੰ ਸਰ੍ੱਵਾਿਧਕਾਿਰਣੰ ਕʼਤਵਾਨ੍ ਤੇਨੈਵ ਚ

ਸਰ੍ੱਵਜਗਨ੍ਿਤ ਸʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍|
Ⅲ ਸ ਪੁਤਸ੍ਤਸਯ੍ ਪਰ੍ਭਾਵਸਯ੍ ਪਰ੍ਿਤਿਬਮ੍ਬਸ੍ਤਸਯ੍ ਤੱਤਸਯ੍ ਮੂਰ੍ੱਿਤਸ਼੍ਚਾਸ੍ਿਤ ਸਵ੍ੀਯਸ਼ਕ੍ਿਤਵਾਕਯ੍ੇਨ ਸਰ੍ੱਵੰ ਧੱਤੇ

ਚ ਸਵ੍ਪਰ੍ਾਣੈਰਸ੍ਮਾਕੰ ਪਾਪਮਾਰ੍ੱਜਨੰ ਕʼਤਾ ਊਰ੍ੱਧਵ੍ਸ੍ਥਾਨੇ ਮਹਾਮਿਹਮ੍ਨ ਦਕ੍ਿਸ਼਼ਣਪਾਰ੍ਸ਼ਵ੍ੇ ਸਮੁਪਿਵਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍|
Ⅳ ਿਦਵਯ੍ਦੂਤਗਣਾਦ੍ ਯਥਾ ਸ ਿਵਿਸ਼ਸ਼਼੍ਟਨਾਮ੍ਨ (ਅ)ਿਧਕਾਰੀ ਜਾਤਸ੍ਤਥਾ ਤੇਭਯ੍(ੋਅ)ਿਪ ਸ਼ਰ੍ੇਸ਼਼੍ਠ ਜਾਤਃ|
Ⅴ ਯਤੋ ਦੂਤਾਨਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਕਦਾਿਚਦੀਸ਼ਵ੍ਰੇਣੇਦੰ ਕ ਉਕ੍ਤਃ? ਯਥਾ, "ਮਦੀਯਤਨਯੋ (ਅ)ਿਸ ਤਮ੍ ਅਦਯ੍ੈਵ ਜਿਨਤੋ

ਮਯਾ| " ਪੁਨਸ਼੍ਚ "ਅਹੰ ਤਸਯ੍ ਿਪਤਾ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ ਸ ਚ ਮਮ ਪੁਤੋ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ| "
Ⅵ ਅਪਰੰ ਜਗਿਤ ਸਵ੍ਕੀਯਾਿਦਤੀਯਪੁਤਸਯ੍ ਪੁਨਰਾਨਯਨਕਾਲੇ ਤੇਨਕ੍ਤੰ, ਯਥਾ, "ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸਕਲੈ ਰ੍ਦੂਤੈਰੇਸ਼਼

ਏਵ ਪਰ੍ਣਮਯ੍ਤਾ|ਂ "
Ⅶ ਦੂਤਾਨ੍ ਅਿਧ ਤੇਨੇਦਮ੍ ਉਕ੍ਤੰ, ਯਥਾ, "ਸ ਕਰੋਿਤ ਿਨਜਾਨ੍ ਦੂਤਾਨ੍ ਗਨ੍ਧਵਾਹਸਵ੍ਰੂਪਕਾਨ੍|

ਵਹ੍ਿਨਿਸ਼ਖਾਸਵ੍ਰੂਪਾਸ਼ਂ੍ਚ ਕਰੋਿਤ ਿਨਜਸੇਵਕਾਨ੍|| "
Ⅷ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪੁਤਮੁੱਿਦਸ਼ਯ੍ ਤੇਨਕ੍ਤੰ, ਯਥਾ, "ਹੇ ਈਸ਼ਵ੍ਰ ਸਦਾ ਸ੍ਥਾਿਯ ਤਵ ਿਸੰਹਾਸਨੰ ਭਵੇਤ੍| ਯਾਥਾਰ੍ਥਯ੍ਸਯ੍

ਭਵੇੱਦਣ੍ਡੋ ਰਾਜਦਣ੍ਡਸ੍ਤਦੀਯਕਃ|
Ⅸ ਪੁਣਯ੍ੇ ਪਰ੍ੇਮ ਕਰੋਿਸ਼਼ ਤੰ ਿਕਞ੍ਚਾਧਰ੍ੰਮਮ੍ ਰੁ̓ ਤੀਯਸ|ੇ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਯ ਈਸ਼ ਈਸ਼ਸ੍ਤੇ ਸ ਤੇ ਿਮਤਗਣਾਦਿਪ|

ਅਿਧਕਾਹ੍ਲਾਦਤੈਲੇਨ ਸੇਚਨੰ ਕʼਤਵਾਨ੍ ਤਵ|| "
Ⅹਪੁਨਸ਼੍ਚ, ਯਥਾ, "ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ ਪʼਿਥਵੀਮੂਲਮ੍ਆਦੌ ਸੰਸ੍ਥਾਿਪਤੰ ਤਯਾ| ਤਥਾ ਤਦੀਯਹਸ੍ਤੇਨ ਕʼਤੰ ਗਗਨਮਣ੍ਡਲੰ|
Ⅺ ਇਮੇ ਿਵਨੰਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਤਸ੍ਤਨ੍ਤੁ ਿਨਤਯ੍ਮੇਵਾਵਿਤਸ਼਼੍ਠਸੇ| ਇਦਨ੍ਤੁ ਸਕਲੰ ਿਵਸ਼ਵ੍ੰ ਸੰਜਿਰਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਵਸ੍ਤਵਤ੍|
Ⅻ ਸਙ੍ਕੋਿਚਤੰ ਤਯਾ ਤੱਤੁ ਵਸ੍ਤਵਤ੍ ਪਿਰਵਰ੍ਤ੍ਸਯ੍ਤੇ| ਤਨ੍ਤੁ ਿਨਤਯ੍ੰ ਸ ਏਵਾਸੀ ਰ੍ਿਨਰਨ੍ਤਾਸ੍ਤਵ ਵਤ੍ਸਰਾਃ||

"
ⅩⅢ ਅਪਰੰ ਦੂਤਾਨਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਕਃ ਕਦਾਿਚਦੀਸ਼ਵ੍ਰੇਣੇਦਮੁਕ੍ਤਃ? ਯਥਾ, "ਤਵਾਰੀਨ੍ ਪਾਦਪੀਠੰ ਤੇ ਯਾਵੰਨਿਹ

ਕਰੋਮਯ੍ਹੰ| ਮਮ ਦਕ੍ਿਸ਼਼ਣਿਦਗ੍ਭਾਗੇ ਤਾਵਤ੍ ਤੰ ਸਮੁਪਾਿਵਸ਼|| "
ⅩⅣਯੇ ਪਿਰਤਾਣਸਯ੍ਾਿਧਕਾਿਰਣੋ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਪਿਰਚਰ੍ੱਯਾਰ੍ਥੰ ਪਰ੍ੇਸ਼਼ਯ੍ਮਾਣਾਃ ਸੇਵਨਕਾਿਰਣਆਤ੍ਮਾਨਃ

ਿਕੰ ਤੇ ਸਰ੍ੱਵੇ ਦੂਤਾ ਨਿਹ?

Ⅱ
Ⅰ ਅਤੋ ਵਯੰ ਯਦ੍ ਭਮਸਰ੍ੋਤਸਾ ਨਾਪਨੀਯਾਮਹੇ ਤਦਰ੍ਥਮਸ੍ਮਾਿਭ ਰਯ੍ਦਯ੍ਦ੍ ਅਸ਼ਰ੍ਾਿਵ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਮਨਾਿਂਸ

ਿਨਧਾਤਵਯ੍ਾਿਨ|
Ⅱ ਯਤੋ ਹੇਤੋ ਦੂਤੈਃ ਕਿਥਤੰ ਵਾਕਯ੍ੰ ਯਦਯ੍ਮੋਘਮ੍ ਅਭਵਦ੍ ਯਿਦ ਚ ਤੱਲਙ੍ਘਨਕਾਿਰਣੇ ਤਸਯ੍ਾਗਰ੍ਾਹਕਾਯ ਚ

ਸਰ੍ੱਵਸ੍ਮੈ ਸਮੁਿਚਤੰ ਦਣ੍ਡਮ੍ ਅਦੀਯਤ,
Ⅲ ਤਰਯ੍ਸ੍ਮਾਿਭਸ੍ਤਾਦʼਸ਼ੰ ਮਹਾਪਿਰਤਾਣਮ੍ ਅਵਜ੍ਞਾਯ ਕਥੰ ਰਕ੍ਸ਼਼ਾ ਪਰ੍ਾਪ੍ਸਯ੍ਤ,ੇ ਯਤ੍ ਪਰ੍ਥਮਤਃ ਪਰ੍ਭੁਨਾ ਪਰ੍ੋਕ੍ਤੰ

ਤਤੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਨ੍ ਯਾਵਤ੍ ਤਸਯ੍ ਸ਼ਰ੍ੋਤʼਿਭਃ ਸ੍ਿਥਰੀਕʼਤੰ,
Ⅳਅਪਰੰ ਲਕ੍ਸ਼਼ਣੈਰਦ੍ਭੁਤਕਰ੍ੰਮਿਭ ਿਰਿਵਧਸ਼ਕ੍ਿਤਪਰ੍ਕਾਸ਼ੇਨ ਿਨਜੇੱਛਾਤਃ ਪਿਵਤਸਯ੍ਾਤ੍ਮਨ ਿਵਭਾਗੇਨ ਚ ਯਦ੍

ਈਸ਼ਵ੍ਰੇਣ ਪਰ੍ਮਾਣੀਕʼਤਮ੍ ਅਭੂਤ੍|
Ⅴ ਵਯੰ ਤੁ ਯਸਯ੍ ਭਾਿਵਰਾਜਯ੍ਸਯ੍ ਕਥਾਂ ਕਥਯਾਮਃ, ਤਤ੍ ਤੇਨ੍ ਿਦਵਯ੍ਦੂਤਾਨਾਮ੍ ਅਧੀਨੀਕʼਤਿਮਿਤ ਨਿਹ|
Ⅵ ਿਕਨ੍ਤੁ ਕੁਤਾਿਪ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਪਰ੍ਮਾਣਮ੍ਈਦʼਸ਼ੰ ਦੱਤਵਾਨ੍, ਯਥਾ, "ਿਕੰ ਵਸ੍ਤੁ ਮਾਨਵੋ ਯਤ੍ ਸ ਿਨਤਯ੍ੰ ਸੰਸ੍ਮਰ੍ੱਯਤੇ

ਤਯਾ| ਿਕੰ ਵਾ ਮਾਨਵਸਨ੍ਤਾਨ ਯਤ੍ ਸ ਆਲੋਚਯ੍ਤੇ ਤਯਾ|
Ⅶ ਿਦਵਯ੍ਦਤਗਣੇਭਯ੍ਃ ਸ ਿਕਞ੍ਿਚਨ੍ ਨਯ੍ੂਨਃ ਕʼਤਸ੍ਤਯਾ| ਤੇਜੋਗੌਰਵਰੂਪੇਣ ਿਕਰੀਟੇਨ ਿਵਭੂਿਸ਼਼ਤਃ| ਸʼਸ਼਼੍ਟੰ

ਯਤ੍ ਤੇ ਕਰਾਭਯ੍ਾਂ ਸ ਤਤ੍ਪਰ੍ਭੁਤੇ ਿਨਯੋਿਜਤਃ|
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Ⅷ ਚਰਣਾਧਸ਼੍ਚ ਤਸਯ੍ੈਵ ਤਯਾ ਸਰ੍ੱਵੰ ਵਸ਼ੀਕʼਤੰ|| " ਤੇਨ ਸਰ੍ੱਵੰ ਯਸਯ੍ ਵਸ਼ੀਕʼਤੰ ਤਸਯ੍ਾਵਸ਼ੀਭੂਤੰ ਿਕਮਿਪ
ਨਾਵਸ਼ੇਿਸ਼਼ਤੰ ਿਕਨ੍ਤਧੁਨਾਿਪ ਵਯੰ ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ ਤਸਯ੍ ਵਸ਼ੀਭੂਤਾਿਨ ਨ ਪਸ਼ਯ੍ਾਮਃ|

Ⅸ ਤਥਾਿਪ ਿਦਵਯ੍ਦੂਤਗਣੇਭਯ੍ੋ ਯਃ ਿਕਞ੍ਿਚਨ੍ ਨਯ੍ੂਨੀਕʼਤੋ(ਅ)ਭਵਤ੍ ਤੰ ਯੀਸ਼ੁੰ
ਮʼਤਯ੍ੁਭੋਗਹੇਤੋਸ੍ਤੇਜੋਗੌਰਵਰੂਪੇਣ ਿਕਰੀਟੇਨ ਿਵਭੂਿਸ਼਼ਤੰ ਪਸ਼ਯ੍ਾਮਃ, ਯਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ਾਨੁਗਰ੍ਹਾਤ੍ ਸ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ
ਕʼਤੇ ਮʼਤਯ੍ੁਮ੍ ਅਸਵ੍ਦਤ|

Ⅹ ਅਪਰਞ੍ਚ ਯਸ੍ਮੈ ਯੇਨ ਚ ਕʼਤ੍ਸ੍ਨੰ ਵਸ੍ਤੁ ਸʼਸ਼਼੍ਟੰ ਿਵਦਯ੍ਤੇ ਬਹੁਸਨ੍ਤਾਨਾਨਾਂ ਿਵਭਵਾਯਾਨਯਨਕਾਲੇ ਤੇਸ਼਼ਾਂ
ਪਿਰਤਾਣਾਗਰ੍ਸਰਸਯ੍ ਦੁਃਖਭੋਗੇਨ ਿਸੱਧੀਕਰਣਮਿਪ ਤਸਯ੍ੋਪਯੁਕ੍ਤਮ੍ ਅਭਵਤ੍|

Ⅺ ਯਤਃ ਪਾਵਕਃ ਪੂਯਮਾਨਾਸ਼੍ਚ ਸਰ੍ੱਵੇ ਏਕਸ੍ਮਾਦੇਵੋਤ੍ਪੰਨਾ ਭਵਨ੍ਿਤ, ਇਿਤ ਹੇਤੋਃ ਸ ਤਾਨ੍ ਭਾਤʼਨ੍ ਵਿਦਤੁੰ ਨ
ਲੱਜਤੇ|

Ⅻ ਤੇਨ ਸ ਉਕ੍ਤਵਾਨ੍, ਯਥਾ, "ਦਯ੍ੋਤਿਯਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ ਤੇ ਨਾਮ ਭਾਤʼਣਾਂ ਮਧਯ੍ਤੋ ਮਮ| ਪਰਨ੍ਤੁ ਸਿਮਤੇ ਰ੍ਮਧਯ੍ੇ
ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ੇ ਤੇ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਨੰ|| "

ⅩⅢਪੁਨਰਿਪ, ਯਥਾ, "ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਵਸ਼ਵ੍ਸਯ੍ ਸ੍ਥਾਤਾਹੰ| " ਪੁਨਰਿਪ, ਯਥਾ, "ਪਸ਼ਯ੍ਾਹਮ੍ ਅਪਤਯ੍ਾਿਨ ਚ ਦੱਤਾਿਨ
ਮਹਯ੍ਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਾਤ੍| "

ⅩⅣ ਤੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਅਪਤਯ੍ਾਨਾਂ ਰੁਿਧਰਪਲਲਿਵਿਸ਼ਸ਼਼੍ਟਤਾਤ੍ ਸ(ੋਅ)ਿਪ ਤਦਤ੍ ਤਿਦਿਸ਼ਸ਼਼੍ਟੋ(ਅ)ਭੂਤ੍
ਤਸਯ੍ਾਿਭਪਰ੍ਾਯੋ(ਅ)ਯੰ ਯਤ੍ ਸ ਮʼਤਯ੍ੁਬਲਾਿਧਕਾਿਰਣੰ ਸ਼ਯਤਾਨੰ ਮʼਤਯ੍ੁਨਾ ਬਲਹੀਨੰ ਕੁਰ੍ੱਯਾਤ੍

ⅩⅤ ਯੇ ਚ ਮʼਤਯ੍ੁਭਯਾਦ੍ ਯਾਵੱਜੀਵਨੰ ਦਾਸਤਸਯ੍ ਿਨਘ੍ਨਾ ਆਸਨ੍ ਤਾਨ੍ ਉੱਧਾਰਯੇਤ੍|
ⅩⅥ ਸ ਦੂਤਾਨਾਮ੍ ਉਪਕਾਰੀ ਨ ਭਵਿਤ ਿਕਨ੍ਿਤਬਰ੍ਾਹੀਮੋ ਵੰਸ਼ਸਯ੍ੈਵੋਪਕਾਰੀ ਭਵਤੀ|
ⅩⅦ ਅਤੋ ਹੇਤੋਃ ਸ ਯਥਾ ਕʼਪਾਵਾਨ੍ ਪਰ੍ਜਾਨਾਂ ਪਾਪਸ਼ੋਧਨਾਰ੍ਥਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੋੱਦੇਸ਼ਯ੍ਿਵਸ਼਼ਯੇ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਯ੍ੋ ਮਹਾਯਾਜਕੋ

ਭਵੇਤ੍ ਤਦਰ੍ਥੰ ਸਰ੍ੱਵਿਵਸ਼਼ਯੇ ਸਵ੍ਭਾਤʼਣਾਂ ਸਦʼਸ਼ੀਭਵਨੰ ਤਸਯ੍ੋਿਚਤਮ੍ ਆਸੀਤ੍|
ⅩⅧਯਤਃ ਸ ਸਵ੍ਯੰ ਪਰੀਕ੍ਸ਼਼ਾਂ ਗਤਾ ਯੰ ਦੁਃਖਭੋਗਮ੍ ਅਵਗਤਸ੍ਤੇਨ ਪਰੀਕ੍ਸ਼਼ਾ ਾਨ੍ਤਾਨ੍ ਉਪਕਰ੍ੱਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ|

Ⅲ
Ⅰ ਹੇ ਸਵ੍ਰ੍ਗੀਯਸਯ੍ਾਹਾਨਸਯ੍ ਸਹਭਾਿਗਨਃ ਪਿਵਤਭਾਤਰਃ, ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਧਰ੍ੰਮਪਰ੍ਿਤਜ੍ਞਾਯਾ ਦੂਤੋ(ਅ)ਗਰ੍ਸਰਸ਼੍ਚ

ਯੋ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਮ੍ ਆਲੋਚਧਵ੍ੰ|
Ⅱ ਮੂਸਾ ਯਦਤ੍ ਤਸਯ੍ ਸਰ੍ੱਵਪਿਰਵਾਰਮਧਯ੍ੇ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਯ੍ ਆਸੀਤ੍, ਤਦਤ੍ ਅਯਮਿਪ ਸਵ੍ਿਨਯੋਜਕਸਯ੍ ਸਮੀਪੇ

ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਯ੍ੋ ਭਵਿਤ|
Ⅲ ਪਿਰਵਾਰਾੱਚ ਯਦਤ੍ ਤਤ੍ਸ੍ਥਾਪਿਯਤੁਰਿਧਕੰ ਗੌਰਵੰ ਭਵਿਤ ਤਦਤ੍ ਮੂਸਸ(ੋਅ)ਯੰ ਬਹੁਤਰਗੌਰਵਸਯ੍ ਯੋਗਯ੍ੋ

ਭਵਿਤ|
Ⅳਏਕੈਕਸਯ੍ ਿਨਵੇਸ਼ਨਸਯ੍ਪਿਰਜਨਾਨਾਂ ਸ੍ਥਾਪਿਯਤਾ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਿਵਦਯ੍ਤੇ ਯਸ਼੍ਚ ਸਰ੍ੱਵਸ੍ਥਾਪਿਯਤਾ ਸਈਸ਼ਵ੍ਰ

ਏਵ|
Ⅴ ਮੂਸਾਸ਼੍ਚ ਵਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਮਾਣਾਨਾਂ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ੀ ਭʼਤਯ੍ ਇਵ ਤਸਯ੍ ਸਰ੍ੱਵਪਿਰਜਨਮਧਯ੍ੇ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਯ੍ੋ(ਅ)ਭਵਤ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ

ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਤਸਯ੍ ਪਿਰਜਨਾਨਾਮਧਯ੍ਕ੍ਸ਼਼ ਇਵ|
Ⅵ ਵਯੰ ਤੁ ਯਿਦ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਸਯ੍ੋਤ੍ਸਾਹੰ ਸ਼੍ਲਾਘਨਞ੍ਚ ਸ਼ੇਸ਼਼ੰ ਯਾਵਦ੍ ਧਾਰਯਾਮਸ੍ਤਿਰ ਤਸਯ੍ ਪਿਰਜਨਾ ਭਵਾਮਃ|
Ⅶ ਅਤੋ ਹੇਤੋਃ ਪਿਵਤੇਣਾਤ੍ਮਨਾ ਯਦਤ੍ ਕਿਥਤ,ੰ ਤਦਤ੍, "ਅਦਯ੍ ਯੂਯੰ ਕਥਾਂ ਤਸਯ੍ ਯਿਦ ਸੰਸ਼ਰ੍ੋਤੁਿਮੱਛਥ|
Ⅷਤਿਰ ਪੁਰਾ ਪਰੀਕ੍ਸ਼਼ਾਯਾ ਿਦਨੇ ਪਰ੍ਾਨ੍ਤਰਮਧਯ੍ਤਃ| ਮਦਾਜ੍ਞਾਿਨਗਰ੍ਹਸ੍ਥਾਨੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਸ੍ਤੁ ਕʼਤੰ ਯਥਾ| ਤਥਾ

ਮਾ ਕੁਰੁਤੇਦਾਨੀਂ ਕਿਠਨਾਿਨ ਮਨਾਿਂਸ ਵਃ|
Ⅸ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਿਪਤਰਸ੍ਤਤ ਮਤ੍ਪਰੀਕ੍ਸ਼਼ਾਮ੍ ਅਕੁਰ੍ੱਵਤ| ਕੁਰ੍ੱਵਦ੍ਿਭ ਰ੍ਮ(ੇਅ)ਨੁਸਨ੍ਧਾਨੰ ਤੈਰਦʼਸ਼ਯ੍ਨ੍ਤ

ਮਤ੍ਿ ਯਾਃ| ਚਤਾਿਰੰਸ਼ਤ੍ਸਮਾ ਯਾਵਤ੍ ਕੱਧਵ੍ਾਹਨ੍ਤੁ ਤਦਨਯੇ|
Ⅹ ਅਵਾਿਦਸ਼਼ਮ੍ ਇਮੇ ਲੋਕਾ ਭਾਨ੍ਤਾਨ੍ਤਃਕਰਣਾਃ ਸਦਾ| ਮਾਮਕੀਨਾਿਨ ਵਰ੍ਤ੍ਮਾਿਨ ਪਿਰਜਾਨਨ੍ਿਤ ਨ ਇਮ|ੇ
Ⅺ ਇਿਤ ਹੇਤੋਰਹੰ ਕੋਪਾਤ੍ ਸ਼ਪਥੰ ਕʼਤਵਾਨ੍ ਇਮ|ੰ ਪਰ੍ੇਵੇਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਜਨੈਰੇਤੈ ਰ੍ਨ ਿਵਸ਼ਰ੍ਾਮਸ੍ਥਲੰ ਮਮ|| "
Ⅻ ਹੇ ਭਾਤਰਃ ਸਾਵਧਾਨਾ ਭਵਤ, ਅਮਰੇਸ਼ਵ੍ਰਾਤ੍ ਿਨਵਰ੍ੱਤਕੋ ਯੋ(ਅ)ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਸ੍ਤਦਯ੍ੁਕ੍ਤੰ ਦੁਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ਤਃਕਰਣੰ

ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਕਸਯ੍ਾਿਪ ਨ ਭਵਤੁ|
ⅩⅢ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਾਵਦ੍ ਅਦਯ੍ਨਾਮਾ ਸਮਯੋ ਿਵਦਯ੍ਤੇ ਤਾਵਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਨ੍ਮਧਯ੍ੇ ਕੋ(ਅ)ਿਪ ਪਾਪਸਯ੍ ਵਞ੍ਚਨਯਾ ਯਤ੍

ਕਠਰੀਕʼਤੋ ਨ ਭਵੇਤ੍ ਤਦਰ੍ਥੰ ਪਰ੍ਿਤਿਦਨੰ ਪਰਸ੍ਪਰਮ੍ ਉਪਿਦਸ਼ਤ|
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ⅩⅣ ਯਤੋ ਵਯੰ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ਾਿਂਸ਼ਨ ਜਾਤਾਃ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪਰ੍ਥਮਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਸਯ੍ ਦʼਢਤਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਿਭਃ ਸ਼ੇਸ਼਼ੰ ਯਾਵਦ੍ ਅਮੋਘੰ
ਧਾਰਿਯਤਵਯ੍ੰ|

ⅩⅤਅਦਯ੍ ਯੂਯੰ ਕਥਾਂ ਤਸਯ੍ ਯਿਦ ਸੰਸ਼ਰ੍ੋਤੁਿਮੱਛਥ, ਤਰਯ੍ਾਜ੍ਞਾਲਙ੍ਘਨਸ੍ਥਾਨੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਸ੍ਤੁ ਕʼਤੰ ਯਥਾ, ਤਥਾ
ਮਾ ਕੁਰੁਤੇਦਾਨੀਂ ਕਿਠਨਾਿਨ ਮਨਾਿਂਸ ਵ ਇਿਤ ਤੇਨ ਯਦੁਕ੍ਤੰ,

ⅩⅥ ਤਦਨੁਸਾਰਾਦ੍ ਯੇ ਸ਼ਤਾ ਤਸਯ੍ ਕਥਾਂ ਨ ਗʼਹੀਤਵਨ੍ਤਸ੍ਤੇ ਕੇ? ਿਕੰ ਮੂਸਸਾ ਿਮਸਰਦੇਸ਼ਾਦ੍ ਆਗਤਾਃ ਸਰ੍ੱਵੇ
ਲੋਕਾ ਨਿਹ?

ⅩⅦ ਕੇਭਯ੍ੋ ਵਾ ਸ ਚਤਾਿਰੰਸ਼ਦਰ੍ਸ਼਼ਾਿਣ ਯਾਵਦ੍ ਅਕਧਯ੍ਤ੍? ਪਾਪੰ ਕੁਰ੍ੱਵਤਾਂ ਯੇਸ਼਼ਾਂ ਕੁਣਪਾਃ ਪਰ੍ਾਨ੍ਤਰੇ (ਅ)ਪਤਨ੍
ਿਕੰ ਤੇਭਯ੍ੋ ਨਿਹ?

ⅩⅧ ਪਰ੍ਵੇਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਜਨੈਰੇਤੈ ਰ੍ਨ ਿਵਸ਼ਰ੍ਾਮਸ੍ਥਲੰ ਮਮੇਿਤ ਸ਼ਪਥਃ ਕੇਸ਼਼ਾਂ ਿਵਰੁੱਧੰ ਤੇਨਾਕਾਿਰ? ਿਕਮ੍ ਅਿਵਸ਼ਵ੍ਾਿਸਨਾਂ
ਿਵਰੁੱਧੰ ਨਿਹ?

ⅩⅨ ਅਤਸ੍ਤੇ ਤਤ੍ ਸ੍ਥਾਨੰ ਪਰ੍ਵੇਸ਼਼੍ਟਮੁ੍ ਅਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਾਤ੍ ਨਾਸ਼ਕ੍ਨੁਵਨ੍ ਇਿਤ ਵਯੰ ਵੀਕ੍ਸ਼਼ਾਮਹੇ|

Ⅳ
Ⅰ ਅਪਰੰ ਤਿਦਸ਼ਰ੍ਾਮਪਰ੍ਾਪ੍ਤੇਃ ਪਰ੍ਿਤਜ੍ਞਾ ਯਿਦ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਤਰਯ੍ਸ੍ਮਾਕੰ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਚੇਤ੍ ਤਸਯ੍ਾਃ ਫਲੇਨ ਵਞ੍ਿਚਤੋ

ਭਵੇਤ੍ ਵਯਮ੍ ਏਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਿਬਭੀਮਃ|
Ⅱਯਤੋ (ਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਸਮੀਪੇ ਯਦਤ੍ ਤਦਤ੍ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸਮੀਪੇ(ਅ)ਿਪ ਸੁਸੰਵਾਦਃ ਪਰ੍ਚਾਿਰਤੋ (ਅ)ਭਵਤ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੈਃ ਸ਼ਤੰ

ਵਾਕਯ੍ੰ ਤਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਿਨਸ਼਼੍ਫਲਮ੍ ਅਭਵਤ੍, ਯਤਸ੍ਤੇ ਸ਼ਰ੍ੋਤਾਰੋ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੇਨ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਤੰਨਾਿਮਸ਼ਰ੍ਯਨ੍|
Ⅲਤਦ੍ ਿਵਸ਼ਰ੍ਾਮਸ੍ਥਾਨੰ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਿਸਿਭਰਸ੍ਮਾਿਭਃ ਪਰ੍ਿਵਸ਼ਯ੍ਤੇ ਯਤਸ੍ਤੇਨਕ੍ਤੰ, "ਅਹੰ ਕੋਪਾਤ੍ ਸ਼ਪਥੰ ਕʼਤਵਾਨ੍ ਇਮ,ੰ

ਪਰ੍ਵੇਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਜਨੈਰੇਤੈ ਰ੍ਨ ਿਵਸ਼ਰ੍ਾਮਸ੍ਥਲੰ ਮਮ| " ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਸਯ੍ ਕਰ੍ੰਮਾਿਣ ਜਗਤਃ ਸʼਸ਼਼੍ਿਟਕਾਲਾਤ੍ ਸਮਾਪ੍ਤਾਿਨ
ਸਨ੍ਿਤ|

Ⅳਯਤਃ ਕਸ੍ਿਮੰਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਸ੍ਥਾਨੇ ਸਪ੍ਤਮੰ ਿਦਨਮਿਧ ਤੇਨੇਦਮ੍ ਉਕ੍ਤੰ,ਯਥਾ, "ਈਸ਼ਵ੍ਰਃ ਸਪ੍ਤਮੇ ਿਦਨੇ ਸਵ੍ਕʼਤੇਭਯ੍ਃ
ਸਰ੍ੱਵਕਰ੍ੰਮਭਯ੍ੋ ਿਵਸ਼ਸ਼ਰ੍ਾਮ| "

Ⅴ ਿਕਨ੍ਤੇਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸ੍ਥਾਨੇ ਪੁਨਸ੍ਤੇਨਚਯ੍ਤੇ, ਯਥਾ, "ਪਰ੍ਵੇਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਜਨੈਰੇਤੈ ਰ੍ਨ ਿਵਸ਼ਰ੍ਾਮਸ੍ਥਲੰ ਮਮ| "
Ⅵ ਫਲਤਸ੍ਤਤ੍ ਸ੍ਥਾਨੰ ਕੈਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਪਰ੍ਵੇਸ਼਼੍ਟਵਯ੍ੰ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੇ ਪੁਰਾ ਸੁਸੰਵਾਦੰ ਸ਼ਤਵਨ੍ਤਸ੍ਤੈਰਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਾਤ੍ ਤੰਨ

ਪਰ੍ਿਵਸ਼਼੍ਟਮ੍,
Ⅶ ਇਿਤ ਹੇਤੋਃ ਸ ਪੁਨਰਦਯ੍ਨਾਮਕੰ ਿਦਨੰ ਿਨਰੂਪਯ੍ ਦੀਰ੍ਘਕਾਲੇ ਗਤ(ੇਅ)ਿਪ ਪੂਰ੍ੱਵੋਕ੍ਤਾਂ ਵਾਚੰ ਦਾਯੂਦਾ

ਕਥਯਿਤ, ਯਥਾ, "ਅਦਯ੍ ਯੂਯੰ ਕਥਾਂ ਤਸਯ੍ ਯਿਦ ਸੰਸ਼ਰ੍ੋਤੁਿਮੱਛਥ, ਤਿਰ ਮਾ ਕੁਰੁਤੇਦਾਨੀਂ ਕਿਠਨਾਿਨ ਮਨਾਿਂਸ ਵਃ| "
Ⅷ ਅਪਰੰ ਿਯਹੋਸ਼ੂਯੋ ਯਿਦ ਤਾਨ੍ ਵਯ੍ਸ਼ਰ੍ਾਮਿਯਸ਼਼ਯ੍ਤ੍ ਤਿਰ ਤਤਃ ਪਰਮ੍ ਅਪਰਸਯ੍ ਿਦਨਸਯ੍ ਵਾਗ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੇਣ

ਨਾਕਥਿਯਸ਼਼ਯ੍ਤ|
Ⅸ ਅਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਪਰ੍ਜਾਿਭਃ ਕਰ੍ੱਤਵਯ੍ ਏਕੋ ਿਵਸ਼ਰ੍ਾਮਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ|
Ⅹ ਅਪਰਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ ਯਦਤ੍ ਸਵ੍ਕʼਤਕਰ੍ੰਮਭਯ੍ੋ ਿਵਸ਼ਸ਼ਰ੍ਾਮ ਤਦਤ੍ ਤਸਯ੍ ਿਵਸ਼ਰ੍ਾਮਸ੍ਥਾਨੰ ਪਰ੍ਿਵਸ਼਼੍ਟੋ ਜਨ(ਅ)ਿਪ

ਸਵ੍ਕʼਤਕਰ੍ੰਮਭਯ੍ੋ ਿਵਸ਼ਰ੍ਾਮਯ੍ਿਤ|
Ⅺ ਅਤੋ ਵਯੰ ਤਦ੍ ਿਵਸ਼ਰ੍ਾਮਸ੍ਥਾਨੰ ਪਰ੍ਵੇਸ਼਼੍ਟੁੰ ਯਤਾਮਹ,ੈ ਤਦਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੋਦਾਹਰਣੇਨ ਕੋ(ਅ)ਿਪ ਨ ਪਤਤ|ੁ
Ⅻ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਵਾਦੋ(ਅ)ਮਰਃ ਪਰ੍ਭਾਵਿਵਿਸ਼ਸ਼਼੍ਟਸ਼੍ਚ ਸਰ੍ੱਵਸ੍ਮਾਦ੍ ਿਦਧਾਰਖਙ੍ਗਾਦਿਪ ਤੀਕ੍ਸ਼਼੍ਣਃ, ਅਪਰੰ

ਪਰ੍ਾਣਾਤ੍ਮਨ ਰ੍ਗਰ੍ਨ੍ਿਥਮੱਜਯੋਸ਼੍ਚ ਪਿਰਭੇਦਾਯ ਿਵੱਛੇਦਕਾਰੀ ਮਨਸਸ਼੍ਚ ਸਙ੍ਕਲ੍ਪਾਨਾਮ੍ ਅਿਭਪਰ੍ੇਤਾਨਾਞ੍ਚ
ਿਵਚਾਰਕਃ|

ⅩⅢਅਪਰੰ ਯਸਯ੍ ਸਮੀਪੇ ਸਵ੍ੀਯਾ ਸਵ੍ੀਯਾ ਕਥਾਸ੍ਮਾਿਭਃ ਕਥਿਯਤਵਯ੍ਾ ਤਸਯ੍ਾਗੋਚਰਃ ਕੋ(ਅ)ਿਪ ਪਰ੍ਾਣੀ ਨਾਸ੍ਿਤ
ਤਸਯ੍ ਦʼਸ਼਼੍ਟੌ ਸਰ੍ੱਵਮੇਵਾਨਾਵʼਤੰ ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਤਞ੍ਚਾਸ੍ਤੇ|

ⅩⅣ ਅਪਰੰ ਯ ਉੱਚਤਮੰ ਸਵ੍ਰ੍ਗੰ ਪਰ੍ਿਵਸ਼਼੍ਟ ਏਤਾਦʼਸ਼ ਏਕੋ ਵਯ੍ਕ੍ਿਤਰਰ੍ਥਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਪੁਤੋ ਯੀਸ਼ੁਰਸ੍ਮਾਕੰ
ਮਹਾਯਾਜਕੋ(ਅ)ਸ੍ਿਤ, ਅਤੋ ਹੇਤੋ ਰਯੰ ਧਰ੍ੰਮਪਰ੍ਿਤਜ੍ਞਾਂ ਦʼਢਮ੍ ਆਲਮ੍ਬਾਮਹ|ੈ

ⅩⅤ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਯੋ ਮਹਾਯਾਜਕੋ (ਅ)ਸ੍ਿਤ ਸ(ੋਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਦੁਃਖੈ ਰ੍ਦੁਃਿਖਤੋ ਭਿਵਤੁਮ੍ ਅਸ਼ਕ੍ਤੋ ਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪਾਪੰ
ਿਵਨਾ ਸਰ੍ੱਵਿਵਸ਼਼ਯੇ ਵਯਿਮਵ ਪਰੀਕ੍ਿਸ਼਼ਤਃ|

ⅩⅥ ਅਤਏਵ ਕʼਪਾਂ ਗਰ੍ਹੀਤੁੰ ਪਰ੍ਯੋਜਨੀਯੋਪਕਾਰਾਰ੍ਥਮ੍ ਅਨੁਗਰ੍ਹੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤੁਞ੍ਚ ਵਯਮ੍
ਉਤ੍ਸਾਹੇਨਾਨੁਗਰ੍ਹਿਸੰਹਾਸਨਸਯ੍ ਸਮੀਪੰ ਯਾਮਃ|
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Ⅴ
Ⅰ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਮਹਾਯਾਜਕੋ ਭਵਿਤ ਸ ਮਾਨਵਾਨਾਂ ਮਧਯ੍ਾਤ੍ ਨੀਤਃ ਸਨ੍ ਮਾਨਵਾਨਾਂ ਕʼਤ

ਈਸ਼ਵ੍ਰੋੱਦੇਸ਼ਯ੍ਿਵਸ਼਼ਯੇ(ਅ)ਰ੍ਥਤ ਉਪਹਾਰਾਣਾਂ ਪਾਪਾਰ੍ਥਕਬਲੀਨਾਞ੍ਚ ਦਾਨ ਿਨਯੁਜਯ੍ਤੇ|
Ⅱ ਸ ਚਾਜ੍ਞਾਨਾਂ ਭਾਨ੍ਤਾਨਾਞ੍ਚ ਲੋਕਾਨਾਂ ਦੁਃਖੇਨ ਦੁਃਖੀ ਭਿਵਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ, ਯਤੋ ਹੇਤੋਃ ਸ ਸਵ੍ਯਮਿਪ

ਦੌਰ੍ੱਬਲਯ੍ਵੇਸ਼਼੍ਿਟਤੋ ਭਵਿਤ|
Ⅲਏਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਕਾਰਣਾੱਚ ਯਦਤ੍ ਲੋਕਾਨਾਂ ਕʼਤੇ ਤਦਦ੍ਆਤ੍ਮਕʼਤੇ(ਅ)ਿਪ ਪਾਪਾਰ੍ਥਕਬਿਲਦਾਨੰ ਤੇਨ ਕਰ੍ੱਤਵਯ੍ੰ|
Ⅳ ਸ ਘੋੱਚਪਦਃ ਸਵ੍ੇੱਛਾਤਃ ਕੇਨਾਿਪ ਨ ਗʼਹਯ੍ਤੇ ਿਕਨ੍ਤੁ ਹਾਰੋਣ ਇਵ ਯ ਈਸ਼ਵ੍ਰੇਣਾਹੂਯਤੇ ਤੇਨੈਵ ਗʼਹਯ੍ਤੇ|
Ⅴ ਏਵਮ੍ਪਰ੍ਕਾਰੇਣ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੋ(ਅ)ਿਪ ਮਹਾਯਾਜਕਤੰ ਗਰ੍ਹੀਤੁੰ ਸਵ੍ੀਯਗੌਰਵੰ ਸਵ੍ਯੰ ਨ ਕʼਤਵਾਨ੍, ਿਕਨ੍ਤੁ

"ਮਦੀਯਤਨਯ(ੋਅ)ਿਸ ਤਮ੍ ਅਦਯ੍ੈਵ ਜਿਨਤੋ ਮਯੇਿਤ" ਵਾਚੰ ਯਸ੍ਤੰ ਭਾਿਸ਼਼ਤਵਾਨ੍ ਸ ਏਵ ਤਸਯ੍ ਗੌਰਵੰ ਕʼਤਵਾਨ੍|
Ⅵ ਤਦਦ੍ ਅਨਯ੍ਗੀਤ(ੇਅ)ਪੀਦਮੁਕ੍ਤੰ, ਤੰ ਮਲ੍ਕੀਸ਼਼ੇਦਕਃ ਸ਼ਰ੍ੇਣਯ੍ਾਂ ਯਾਜਕੋ(ਅ)ਿਸ ਸਦਾਤਨਃ|
Ⅶ ਸ ਚ ਦੇਹਵਾਸਕਾਲੇ ਬਹੁ ਨ੍ਦਨੇਨਾਸ਼ਪਾਤੇਨ ਚ ਮʼਤਯ੍ੁਤ ਉੱਧਰਣੇ ਸਮਰ੍ਥਸਯ੍ ਿਪਤੁਃ ਸਮੀਪੇ ਪੁਨਃ

ਪੁਨਿਰਨਿਤੰ ਪਰ੍ਰ੍ਥਨਾਞ੍ਚ ਕʼਤਾ ਤਤ੍ਫਲਰੂਿਪਣੀਂ ਸ਼ਙ੍ਕਾਤੋ ਰਕ੍ਸ਼਼ਾਂ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ ਚ
Ⅷ ਯਦਯ੍ਿਪ ਪੁਤੋ(ਅ)ਭਵਤ੍ ਤਥਾਿਪ ਯੈਰਕ੍ਿਲਸ਼ਯ੍ਤ ਤੈਰਾਜ੍ਞਾਗਰ੍ਹਣਮ੍ ਅਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਤ|
Ⅸ ਇੱਥੰ ਿਸੱਧੀਭੂਯ ਿਨਜਾਜ੍ਞਾਗਰ੍ਾਿਹਣਾਂ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਅਨਨ੍ਤਪਿਰਤਾਣਸਯ੍ ਕਾਰਣਸਵ੍ਰੂਪੋ (ਅ)ਭਵਤ੍|
Ⅹ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸ ਮਲ੍ਕੀਸ਼਼ੇਦਕਃ ਸ਼ਰ੍ੇਣੀਭੁਕ੍ਤੋ ਮਹਾਯਾਜਕ ਈਸ਼ਵ੍ਰੇਣਾਖਯ੍ਾਤਃ|
Ⅺ ਤਮਧਯ੍ਸ੍ਮਾਕੰ ਬਹੁਕਥਾਃ ਕਥਿਯਤਵਯ੍ਾਃ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਾਃ ਸ੍ਤਬ੍ਧਕਰ੍ਣੈ ਰਯ੍ੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਦੁਰ੍ਗਮਯ੍ਾਃ|
Ⅻਯਤੋ ਯੂਯੰ ਯਦਯ੍ਿਪ ਸਮਯਸਯ੍ ਦੀਰ੍ਘਤਾਤ੍ ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਕਾ ਭਿਵਤੁਮ੍ ਅਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਤ ਤਥਾਪੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਵਾਕਯ੍ਾਨਾਂ

ਯਾ ਪਰ੍ਥਮਾ ਵਰ੍ਣਮਾਲਾ ਤਾਮਿਧ ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਾਪਰ੍ਾਪ੍ਿਤ ਰਯ੍ੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਪੁਨਰਾਵਸ਼ਯ੍ਕਾ ਭਵਿਤ, ਤਥਾ ਕਿਠਨਦਵਯ੍ੇ ਨਿਹ
ਿਕਨ੍ਤੁ ਦੁਗ੍ਧੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਪਰ੍ਯੋਜਨਮ੍ ਆਸ੍ਤੇ|

ⅩⅢ ਯੋ ਦੁਗ੍ਧਪਾਯੀ ਸ ਿਸ਼ਸ਼ੁਰੇਵੇਿਤਕਾਰਣਾਤ੍ ਧਰ੍ੰਮਵਾਕਯ੍ੇ ਤਤ੍ਪਰੋ ਨਾਸ੍ਿਤ|
ⅩⅣ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸਦਸਿਦਚਾਰੇ ਯੇਸ਼਼ਾਂ ਚੇਤਾਿਂਸ ਵਯ੍ਵਹਾਰੇਣ ਿਸ਼ਕ੍ਿਸ਼਼ਤਾਿਨ ਤਾਦʼਸ਼ਾਨਾਂ ਿਸੱਧਲੋਕਾਨਾਂ ਕਠਰਦਵਯ੍ੇਸ਼਼ੁ

ਪਰ੍ਯੋਜਨਮਸ੍ਿਤ|

Ⅵ
Ⅰਵਯੰ ਮʼਿਤਜਨਕਕਰ੍ੰਮਭਯ੍ੋ ਮਨਃਪਰਾਵਰ੍ੱਤਨਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੇ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੋ ਮੱਜਨਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਣੰ ਹਸ੍ਤਾਰ੍ਪਣੰ ਮʼਤਲੋਕਾਨਾਮ੍

ਉੱਥਾਨਮ੍
Ⅱ ਅਨਨ੍ਤਕਾਲਸ੍ਥਾਿਯਿਵਚਾਰਾਜ੍ਞਾ ਚੈਤੈਃ ਪੁਨਰ੍ਿਭੱਿਤਮੂਲੰ ਨ ਸ੍ਥਾਪਯਨ੍ਤਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਿਵਸ਼਼ਯਕੰ ਪਰ੍ਥਮੋਪਦੇਸ਼ੰ

ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ਕʼਤਯ੍ ਿਸੱਿਧੰ ਯਾਵਦ੍ ਅਗਰ੍ਸਰਾ ਭਵਾਮ|
Ⅲ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ਾਨੁਮਤਯ੍ਾ ਚ ਤਦ੍ ਅਸ੍ਮਾਿਭਃ ਕਾਿਰਸ਼਼ਯ੍ਤੇ|
Ⅳ ਯ ਏਕਕʼਤੋ ਦੀਪ੍ਿਤਮਯਾ ਭੂਤਾ ਸਵ੍ਰ੍ਗੀਯਵਰਰਸਮ੍ ਆਸਵ੍ਿਦਤਵਨ੍ਤਃ ਪਿਵਤਸਯ੍ਾਤ੍ਮਨ(ਅ)◌ਂਿਸ਼ਨ ਜਾਤਾ
Ⅴ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸੁਵਾਕਯ੍ੰ ਭਾਿਵਕਾਲਸਯ੍ ਸ਼ਕ੍ਿਤਞ੍ਚਾਸਵ੍ਿਦਤਵਨ੍ਤਸ਼੍ਚ ਤੇ ਭਸ਼਼੍ਟਾ ਯਿਦ
Ⅵ ਸਵ੍ਮਨਿਭਰੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਪੁਤੰ ਪੁਨਃ ਕਸ਼ੇ ਘ੍ਨਨ੍ਿਤ ਲੱਜਾਸ੍ਪਦੰ ਕੁਰ੍ੱਵਤੇ ਚ ਤਿਰ ਮਨਃਪਰਾਵਰ੍ੱਤਨਾਯ

ਪੁਨਸ੍ਤਾਨ੍ ਨਵੀਨੀਕਰ੍ੱਤੁੰ ਕੋ(ਅ)ਿਪ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ|
Ⅶ ਯਤੋ ਯਾ ਭੂਿਮਃ ਸਵ੍ੋਪਿਰ ਭੂਯਃ ਪਿਤਤੰ ਵʼਸ਼਼੍ਿਟੰ ਿਪਵਤੀ ਤਤ੍ਫਲਾਿਧਕਾਿਰਣਾਂ ਿਨਿਮੱਤਮ੍ ਇਸ਼਼੍ਟਾਿਨ

ਸ਼ਾਕਾਦੀਨਯ੍ੁਤ੍ਪਾਦਯਿਤ ਸਾ ਈਸ਼ਵ੍ਰਾਦ੍ ਆਿਸ਼ਸ਼਼ੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਾ|
Ⅷ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਾ ਭੂਿਮ ਰ੍ਗੋਕ੍ਸ਼਼ੁਰਕਣ੍ਟਕਵʼਕ੍ਸ਼਼ਾਨ੍ ਉਤ੍ਪਾਦਯਿਤ ਸਾ ਨ ਗਰ੍ਾਹਯ੍ਾ ਸ਼ਾਪਾਰਾ ਚ ਸ਼ੇਸ਼਼ੇ ਤਸਯ੍ਾ ਦਾਹੋ

ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
Ⅸ ਹੇ ਿਪਰ੍ਯਤਮਾਃ, ਯਦਯ੍ਿਪ ਵਯਮ੍ ਏਤਾਦʼਸ਼ੰ ਵਾਕਯ੍ੰ ਭਾਸ਼਼ਾਮਹੇ ਤਥਾਿਪ ਯੂਯੰ ਤਤ ਉਤ੍ਕʼਸ਼਼੍ਟਾਃ

ਪਿਰਤਾਣਪਥਸਯ੍ ਪਿਥਕਾਸ਼੍ਚਾਧਵ੍ ਇਿਤ ਿਵਸ਼ਵ੍ਸਾਮਃ|
Ⅹ ਯਤੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਪਿਵਤਲੋਕਾਨਾਂ ਯ ਉਪਕਾਰੋ (ਅ)ਕਾਿਰ ਿ ਯਤੇ ਚ ਤੇਨੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਨਾਮ੍ਨੇ ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਤੰ ਪਰ੍ੇਮ

ਸ਼ਰ੍ਮਞ੍ਚ ਿਵਸ੍ਮਰ੍ੱਤੁਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ(ਅ)ਨਯ੍ਾਯਕਾਰੀ ਨ ਭਵਿਤ|
Ⅺ ਅਪਰੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਏਕੈਕੋ ਜਨ ਯਤ੍ ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਸ਼ਾਪੂਰਣਾਰ੍ਥੰ ਸ਼ੇਸ਼਼ੰ ਯਾਵਤ੍ ਤਮੇਵ ਯਤ੍ਨੰ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਯੇਿਦਤਯ੍ਹਮ੍

ਇੱਛਾਿਮ|
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Ⅻ ਅਤਃ ਿਸ਼ਿਥਲਾ ਨ ਭਵਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੇ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੇਨ ਸਿਹਸ਼਼੍ਣੁਤਯਾ ਚ ਪਰ੍ਿਤਜ੍ਞਾਨਾਂ ਫਲਾਿਧਕਾਿਰਣੋ
ਜਾਤਾਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਅਨੁਗਾਿਮਨ ਭਵਤ|

ⅩⅢ ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ ਯਦਾ ਇਬਰ੍ਾਹੀਮੇ ਪਰ੍ਤਯ੍ਜਾਨਾਤ੍ ਤਦਾ ਸ਼ਰ੍ੇਸ਼਼੍ਠਸਯ੍ ਕਸਯ੍ਾਪਯ੍ਪਰਸਯ੍ ਨਾਮ੍ਨਾ ਸ਼ਪਥੰ ਕਰ੍ੱਤੁੰ
ਨਾਸ਼ਕ੍ਨਤ੍, ਅਤੋ ਹੇਤੋਃ ਸਵ੍ਨਾਮ੍ਨਾ ਸ਼ਪਥੰ ਕʼਤਾ ਤੇਨਕ੍ਤੰ ਯਥਾ,

ⅩⅣ "ਸਤਯ੍ਮ੍ ਅਹੰ ਤਾਮ੍ ਆਿਸ਼ਸ਼਼ੰ ਗਿਦਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ ਤਵਾਨਯੰ ਵਰ੍ੱਧਿਯਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ ਚ| "
ⅩⅤ ਅਨੇਨ ਪਰ੍ਕਾਰੇਣ ਸ ਸਿਹਸ਼਼੍ਣੁਤਾਂ ਿਵਧਾਯ ਤਸਯ੍ਾਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਸ਼ਾਯਾਃ ਫਲੰ ਲਬ੍ਧਵਾਨ੍|
ⅩⅥਅਥ ਮਾਨਵਾਃ ਸ਼ਰ੍ੇਸ਼਼੍ਠਸਯ੍ ਕਸਯ੍ਿਚਤ੍ ਨਾਮ੍ਨਾ ਸ਼ਪਨ੍ਤੇ, ਸ਼ਪਥਸ਼੍ਚ ਪਰ੍ਮਾਣਾਰ੍ਥੰ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸਰ੍ੱਵਿਵਵਾਦਾਨ੍ਤਕੋ

ਭਵਿਤ|
ⅩⅦ ਇਤਯ੍ਸ੍ਿਮਨ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਃ ਪਰ੍ਿਤਜ੍ਞਾਯਾਃ ਫਲਾਿਧਕਾਿਰਣਃ ਸਵ੍ੀਯਮਨ੍ਤਣਾਯਾ ਅਮੋਘਤਾਂ ਬਾਹੁਲਯ੍ਤੋ

ਦਰ੍ਸ਼ਿਯਤੁਿਮੱਛਨ੍ ਸ਼ਪਥੇਨ ਸਵ੍ਪਰ੍ਿਤਜ੍ਞਾਂ ਸ੍ਿਥਰੀਕʼਤਵਾਨ੍|
ⅩⅧ ਅਤਏਵ ਯਸ੍ਿਮਨ੍ ਅਨʼਤਕਥਨਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਨ ਸਾਧਯ੍ੰ ਤਾਦʼਸ਼ੇਨਾਚਲੇਨ ਿਵਸ਼਼ਯਦਯੇਨ

ਸੰਮੁਖਸ੍ਥਰਕ੍ਸ਼਼ਾਸ੍ਥਲਸਯ੍ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਯੇ ਪਲਾਿਯਤਾਨਾਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਸੁਦʼਢਾ ਸਾਨ੍ਤਨਾ ਜਾਯਤ|ੇ
ⅩⅨ ਸਾ ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਸ਼ਾਸ੍ਮਾਕੰ ਮਨਨੌਕਾਯਾ ਅਚਲੋ ਲਙ੍ਗਰੋ ਭੂਤਾ ਿਵੱਛੇਦਕਵਸ੍ਤਸਯ੍ਾਭਯ੍ਨ੍ਤਰੰ ਪਰ੍ਿਵਸ਼਼੍ਟਾ|
ⅩⅩ ਤਤੈਵਾਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਅਗਰ੍ਸਰੋ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪਰ੍ਿਵਸ਼ਯ੍ ਮਲ੍ਕੀਸ਼਼ੇਦਕਃ ਸ਼ਰ੍ੇਣਯ੍ਾਂ ਿਨਤਯ੍ਸ੍ਥਾਯੀ ਯਾਜਕੋ(ਅ)ਭਵਤ੍|

Ⅶ
Ⅰ ਸ਼ਾਲਮਸਯ੍ ਰਾਜਾ ਸਰ੍ੱਵੋਪਿਰਸ੍ਥਸਯ੍ੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਯਾਜਕਸ਼੍ਚ ਸਨ੍ ਯੋ ਨʼਪਤੀਨਾਂ ਮਾਰਣਾਤ੍ ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਗਤਮ੍

ਇਬਰ੍ਾਹੀਮੰ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ਕʼਤਯ੍ਾਿਸ਼ਸ਼਼ੰ ਗਿਦਤਵਾਨ੍,
Ⅱ ਯਸ੍ਮੈ ਚੇਬਰ੍ਾਹੀਮ੍ ਸਰ੍ੱਵਦਵਯ੍ਾਣਾਂ ਦਸ਼ਮਾਸ਼ਂੰ ਦੱਤਵਾਨ੍ ਸ ਮਲ੍ਕੀਸ਼਼ੇਦਕ੍ ਸਵ੍ਨਾਮ੍ਨ(ਅ)ਰ੍ਥੇਨ ਪਰ੍ਥਮਤੋ

ਧਰ੍ੰਮਰਾਜਃ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਸ਼ਾਲਮਸਯ੍ ਰਾਜਾਰ੍ਥਤਃ ਸ਼ਾਨ੍ਿਤਰਾਜੋ ਭਵਿਤ|
Ⅲਅਪਰੰ ਤਸਯ੍ ਿਪਤਾ ਮਾਤਾ ਵੰਸ਼ਸਯ੍ ਿਨਰ੍ਣਯਆਯੁਸ਼਼ ਆਰਮ੍ਭੋ ਜੀਵਨਸਯ੍ ਸ਼ੇਸ਼਼ਸ਼੍ਚੈਤੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਅਭਾਵੋ ਭਵਿਤ,

ਇੱਥੰ ਸ ਈਸ਼ਵ੍ਰਪੁਤਸਯ੍ ਸਦʼਸ਼ੀਕʼਤਃ, ਸ ਤਨਨ੍ਤਕਾਲੰ ਯਾਵਦ੍ ਯਾਜਕਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ|
Ⅳਅਤਏਵਾਸ੍ਮਾਕੰ ਪੂਰ੍ੱਵਪੁਰੁਸ਼਼ ਇਬਰ੍ਾਹੀਮ੍ ਯਸ੍ਮੈ ਲੁਿਠਤਦਵਯ੍ਾਣਾਂ ਦਸ਼ਮਾਸ਼ਂੰ ਦੱਤਵਾਨ੍ ਸ ਕੀਦʼਕ੍ ਮਹਾਨ੍ ਤਦ੍

ਆਲੋਚਯਤ|
Ⅴ ਯਾਜਕਤਪਰ੍ਾਪ੍ਤਾ ਲੇਵੇਃ ਸਨ੍ਤਾਨਾ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਨੁਸਾਰੇਣ ਲੋਕੇਭਯ੍(ੋਅ)ਰ੍ਥਤ ਇਬਰ੍ਾਹੀਮੋ ਜਾਤੇਭਯ੍ਃ

ਸਵ੍ੀਯਭਾਤʼਭਯ੍ੋ ਦਸ਼ਮਾਸ਼ਂਗਰ੍ਹਣਸਯ੍ਾਦੇਸ਼ੰ ਲਬ੍ਧਵਨ੍ਤਃ|
Ⅵ ਿਕਨ੍ਤਸੌ ਯਦਯ੍ਿਪ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਵੰਸ਼ਾਤ੍ ਨਤ੍ਪੰਨਸ੍ਤਥਾਪੀਬਰ੍ਾਹੀਮੋ ਦਸ਼ਮਾਸ਼ਂੰ ਗʼਹੀਤਵਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤਜ੍ਞਾਨਾਮ੍

ਅਿਧਕਾਿਰਣਮ੍ ਆਿਸ਼ਸ਼਼ੰ ਗਿਦਤਵਾਸ਼ਂ੍ਚ|
Ⅶ ਅਪਰੰ ਯਃ ਸ਼ਰ੍ੇਯਾਨ੍ ਸ ਕ੍ਸ਼਼ੁਦਤਰਾਯਾਿਸ਼ਸ਼਼ੰ ਦਦਾਤੀਤਯ੍ਤ ਕੋ(ਅ)ਿਪ ਸਨ੍ਦੇਹੋ ਨਾਸ੍ਿਤ|
Ⅷ ਅਪਰਮ੍ ਇਦਾਨੀਂ ਯੇ ਦਸ਼ਮਾਸ਼ਂੰ ਗʼਹ੍ਲਨ੍ਿਤ ਤੇ ਮʼਤਯ੍ੋਰਧੀਨਾ ਮਾਨਵਾਃ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਦਾਨੀਂ ਯੋ ਗʼਹੀਤਵਾਨ੍

ਸ ਜੀਵਤੀਿਤਪਰ੍ਮਾਣਪਰ੍ਾਪ੍ਤਃ|
Ⅸ ਅਪਰੰ ਦਸ਼ਮਾਸ਼ਂਗਰ੍ਾਹੀ ਲੇਿਵਰਪੀਬਰ੍ਾਹੀਮ੍ਦਾਰਾ ਦਸ਼ਮਾਸ਼ਂੰ ਦੱਤਵਾਨ੍ ਏਤਦਿਪ ਕਥਿਯਤੁੰ ਸ਼ਕਯ੍ਤ|ੇ
Ⅹ ਯਤੋ ਯਦਾ ਮਲ੍ਕੀਸ਼਼ੇਦਕ੍ ਤਸਯ੍ ਿਪਤਰੰ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ ਕʼਤਵਾਨ੍ ਤਦਾਨੀਂ ਸ ਲੇਿਵਃ ਿਪਤੁਰੁਰਸਯ੍ਾਸੀਤ੍|
Ⅺ ਅਪਰੰ ਯਸਯ੍ ਸਮ੍ਬਨ੍ਧੇ ਲੋਕਾ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਂ ਲਬ੍ਧਵਨ੍ਤਸ੍ਤੇਨ ਲੇਵੀਯਯਾਜਕਵਰ੍ਗੇਣ ਯਿਦ ਿਸੱਿਧਃ

ਸਮਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਤ੍ ਤਿਰ ਹਾਰੋਣਸਯ੍ ਸ਼ਰ੍ੇਣਯ੍ਾ ਮਧਯ੍ਾਦ੍ ਯਾਜਕੰ ਨ ਿਨਰੂਪਯ੍ੇਸ਼ਵ੍ਰੇਣ ਮਲ੍ਕੀਸ਼਼ੇਦਕਃ ਸ਼ਰ੍ੇਣਯ੍ਾ ਮਧਯ੍ਾਦ੍
ਅਪਰਸਯ੍ੈਕਸਯ੍ ਯਾਜਕਸਯ੍ੋੱਥਾਪਨੰ ਕੁਤ ਆਵਸ਼ਯ੍ਕਮ੍ ਅਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਤ੍?

Ⅻ ਯਤੋ ਯਾਜਕਵਰ੍ਗਸਯ੍ ਿਵਿਨਮਯੇਨ ਸੁਤਰਾਂ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਯਾ ਅਿਪ ਿਵਿਨਮਯੋ ਜਾਯਤ|ੇ
ⅩⅢਅਪਰਞ੍ਚ ਤਦ੍ ਵਾਕਯ੍ੰ ਯਸਯ੍ੋੱਦੇਸ਼ਯ੍ੰ ਸੋ(ਅ)ਪਰੇਣ ਵੰਸ਼ੇਨ ਸੰਯੁਕ੍ਤਾ(ਅ)ਸ੍ਿਤ ਤਸਯ੍ ਵੰਸ਼ਸਯ੍ ਚ ਕੋ(ਅ)ਿਪ

ਕਦਾਿਪ ਵੇਦਯ੍ਾਃ ਕਰ੍ੰਮ ਨ ਕʼਤਵਾਨ੍|
ⅩⅣਵਸ੍ਤੁਤਸ੍ਤੁ ਯੰ ਵੰਸ਼ਮਿਧ ਮੂਸਾ ਯਾਜਕਤਸਯ੍ੈਕਾਂ ਕਥਾਮਿਪ ਨਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਯਹੂਦਾਵੰਸ਼(ੇਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ

ਪਰ੍ਭੁ ਰ੍ਜਨ੍ਮ ਗʼਹੀਤਵਾਨ੍ ਇਿਤ ਸੁਸ੍ਪਸ਼਼੍ਟ|ੰ
ⅩⅤ ਤਸਯ੍ ਸ੍ਪਸ਼਼੍ਟਤਰਮ੍ ਅਪਰੰ ਪਰ੍ਮਾਣਿਮਦੰ ਯਤ੍ ਮਲ੍ਕੀਸ਼਼ੇਦਕਃ ਸਾਦʼਸ਼ਯ੍ਵਤਾਪਰੇਣ ਤਾਦʼਸ਼ੇਨ

ਯਾਜਕੇਨਦੇਤਵਯ੍ੰ,
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ⅩⅥ ਯਸਯ੍ ਿਨਰੂਪਣੰ ਸ਼ਰੀਰਸਮ੍ਬਨ੍ਧੀਯਿਵਿਧਯੁਕ੍ਤਯਾ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਯਾ ਨ ਭਵਿਤ
ਿਕਨ੍ਤਕ੍ਸ਼਼ਯਜੀਵਨਯੁਕ੍ਤਯਾ ਸ਼ਕ੍ਤਯ੍ਾ ਭਵਿਤ|

ⅩⅦ ਯਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰ ਇਦੰ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ ਦੱਤਵਾਨ੍, ਯਥਾ, "ਤੰ ਮਕ੍ਲੀਸ਼਼ੇਦਕਃ ਸ਼ਰ੍ੇਣਯ੍ਾਂ ਯਾਜਕੋ(ਅ)ਿਸ ਸਦਾਤਨਃ| "
ⅩⅧਅਨੇਨਾਗਰ੍ਵਰ੍ੱਿਤਨ ਿਵਧੇ ਦੁਰ੍ੱਬਲਤਾਯਾ ਿਨਸ਼਼੍ਫਲਤਾਯਾਸ਼੍ਚ ਹੇਤੋਰਰ੍ਥਤੋ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਯਾ ਿਕਮਿਪ ਿਸੱਧੰ ਨ

ਜਾਤਿਮਿਤਹੇਤੋਸ੍ਤਸਯ੍ ਲੋਪੋ ਭਵਿਤ|
ⅩⅨ ਯਯਾ ਚ ਵਯਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਿਨਕਟਵਰ੍ੱਿਤਨ ਭਵਾਮ ਏਤਾਦʼਸ਼ੀ ਸ਼ਰ੍ੇਸ਼਼੍ਠਪਰ੍ਤਯ੍ਾਸ਼ਾ ਸੰਸ੍ਥਾਪਯ੍ਤੇ|
ⅩⅩ ਅਪਰੰ ਯੀਸ਼ੁਃ ਸ਼ਪਥੰ ਿਵਨਾ ਨ ਿਨਯੁਕ੍ਤਸ੍ਤਸ੍ਮਾਦਿਪ ਸ ਸ਼ਰ੍ੇਸ਼਼੍ਠਿਨਯਮਸਯ੍ ਮਧਯ੍ਸ੍ਥੋ ਜਾਤਃ|
ⅩⅪ ਯਤਸ੍ਤੇ ਸ਼ਪਥੰ ਿਵਨਾ ਯਾਜਕਾ ਜਾਤਾਃ ਿਕਨ੍ਤਸੌ ਸ਼ਪਥੇਨ ਜਾਤਃ ਯਤਃ ਸ ਇਦਮੁਕ੍ਤਃ, ਯਥਾ,
ⅩⅫ "ਪਰਮੇਸ਼ ਇਦੰ ਸ਼ੇਪੇ ਨ ਚ ਤਸ੍ਮਾਿੰਨਵਰ੍ਤ੍ਸਯ੍ਤ|ੇ ਤੰ ਮਲ੍ਕੀਸ਼਼ੇਦਕਃ ਸ਼ਰ੍ੇਣਯ੍ਾਂ ਯਾਜਕੋ(ਅ)ਿਸ ਸਦਾਤਨਃ| "
ⅩⅩⅢ ਤੇ ਚ ਬਹਵੋ ਯਾਜਕਾ ਅਭਵਨ੍ ਯਤਸ੍ਤੇ ਮʼਤਯ੍ੁਨਾ ਿਨਤਯ੍ਸ੍ਥਾਿਯਤਾਤ੍ ਿਨਵਾਿਰਤਾਃ,
ⅩⅩⅣ ਿਕਨ੍ਤਸਾਵਨਨ੍ਤਕਾਲੰ ਯਾਵਤ੍ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤਸਯ੍ ਯਾਜਕਤੰ ਨ ਪਿਰਵਰ੍ੱਤਨੀਯੰ|
ⅩⅩⅤ ਤਤੋ ਹੇਤੋ ਰਯ੍ੇ ਮਾਨਵਾਸ੍ਤੇਨੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸੰਿਨਿਧੰ ਗੱਛਨ੍ਿਤ ਤਾਨ੍ ਸ ਸ਼ੇਸ਼਼ੰ ਯਾਵਤ੍ ਪਿਰਤਾਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ

ਯਤਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਕʼਤੇ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਾਂ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਸ ਸਤਤੰ ਜੀਵਿਤ|
ⅩⅩⅥ ਅਪਰਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਤਾਦʼਸ਼ਮਹਾਯਾਜਕਸਯ੍ ਪਰ੍ਯੋਜਨਮਾਸੀਦ੍ ਯਃ ਪਿਵਤੋ (ਅ)ਿਹੰਸਕੋ ਿਨਸ਼਼੍ਕਲਙ੍ਕਃ

ਪਾਿਪਭਯ੍ੋ ਿਭੰਨਃ ਸਵ੍ਰ੍ਗਾਦਪਯ੍ੁੱਚੀਕʼਤਸ਼੍ਚ ਸਯ੍ਾਤ੍|
ⅩⅩⅦਅਪਰੰ ਮਹਾਯਾਜਕਾਨਾਂ ਯਥਾ ਤਥਾ ਤਸਯ੍ ਪਰ੍ਿਤਿਦਨੰ ਪਰ੍ਥਮੰ ਸਵ੍ਪਾਪਾਨਾਂ ਕʼਤੇ ਤਤਃ ਪਰੰ ਲੋਕਾਨਾਂ ਪਾਪਾਨਾਂ

ਕʼਤੇ ਬਿਲਦਾਨਸਯ੍ ਪਰ੍ਯੋਜਨੰ ਨਾਸ੍ਿਤ ਯਤ ਆਤ੍ਮਬਿਲਦਾਨੰ ਕʼਤਾ ਤਦ੍ ਏਕਕʼਤਸ੍ਤੇਨ ਸਮ੍ਪਾਿਦਤੰ|
ⅩⅩⅧਯਤੋ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਯਾ ਯੇ ਮਹਾਯਾਜਕਾ ਿਨਰੂਪਯ੍ਨ੍ਤੇ ਤੇ ਦੌਰ੍ੱਬਲਯ੍ਯੁਕ੍ਤਾ ਮਾਨਵਾਃ ਿਕਨ੍ਤੁ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਤਃ

ਪਰੰ ਸ਼ਪਥਯੁਕ੍ਤੇਨ ਵਾਕਯ੍ੇਨ ਯੋ ਮਹਾਯਾਜਕੋ ਿਨਰੂਿਪਤਃ ਸੋ (ਅ)ਨਨ੍ਤਕਾਲਾਰ੍ਥੰ ਿਸੱਧਃ ਪੁਤ ਏਵ|

Ⅷ
Ⅰ ਕਥਯ੍ਮਾਨਾਨਾਂ ਵਾਕਯ੍ਾਨਾਂ ਸਾਰ(ੋਅ)ਯਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਏਤਾਦʼਸ਼ ਏਕੋ ਮਹਾਯਾਜਕੋ(ਅ)ਸ੍ਿਤ ਯਃ ਸਵ੍ਰ੍ਗੇ

ਮਹਾਮਿਹਮ੍ਨਃ ਿਸੰਹਾਸਨਸਯ੍ ਦਕ੍ਿਸ਼਼ਣਪਾਰ੍ਸ਼ਵ੍ੋ ਸਮੁਪਿਵਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍
Ⅱ ਯੱਚ ਦੂਸ਼਼ਯ੍ੰ ਨ ਮਨੁਜੈਃ ਿਕਨ੍ਤੀਸ਼ਵ੍ਰੇਣ ਸ੍ਥਾਿਪਤੰ ਤਸਯ੍ ਸਤਯ੍ਦੂਸ਼਼ਯ੍ਸਯ੍ ਪਿਵਤਵਸ੍ਤੂਨਾਞ੍ਚ ਸੇਵਕਃ ਸ

ਭਵਿਤ|
Ⅲ ਯਤ ਏਕੈਕੋ ਮਹਾਯਾਜਕੋ ਨੈਵੇਦਯ੍ਾਨਾਂ ਬਲੀਨਾਞ੍ਚ ਦਾਨੇ ਿਨਯੁਜਯ੍ਤੇ, ਅਤੋ ਹੇਤੋਰੇਤਸਯ੍ਾਿਪ ਿਕਞ੍ਿਚਦ੍

ਉਤ੍ਸਰ੍ਜਨੀਯੰ ਿਵਦਯ੍ਤ ਇਤਯ੍ਾਵਸ਼ਯ੍ਕੰ|
Ⅳ ਿਕਞ੍ਚ ਸ ਯਿਦ ਪʼਿਥਵਯ੍ਾਮ੍ ਅਸ੍ਥਾਸਯ੍ਤ੍ ਤਿਰ ਯਾਜਕੋ ਨਾਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਤ੍, ਯਤੋ ਯੇ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਨੁਸਾਰਾਤ੍

ਨੈਵੇਦਯ੍ਾਿਨ ਦਦਤਯ੍ੇਤਾਦʼਸ਼ਾ ਯਾਜਕਾ ਿਵਦਯ੍ਨ੍ਤੇ|
Ⅴ ਤੇ ਤੁ ਸਵ੍ਰ੍ਗੀਯਵਸ੍ਤੂਨਾਂ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ਤੇਨ ਛਾਯਯਾ ਚ ਸੇਵਾਮਨੁਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ਿਤ ਯਤੋ ਮੂਸਿਸ ਦੂਸ਼਼ਯ੍ੰ ਸਾਧਿਯਤੁਮ੍

ਉਦਯ੍ਤੇ ਸਤੀਸ਼ਵ੍ਰਸ੍ਤਦੇਵ ਤਮਾਿਦਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍ ਫਲਤਃ ਸ ਤਮੁਕ੍ਤਵਾਨ੍, ਯਥਾ, "ਅਵਧੇਿਹ ਿਗਰੌ ਤਾਂ ਯਦਯ੍ੰਿਨਦਰ੍ਸ਼ਨੰ
ਦਰ੍ਿਸ਼ਤੰ ਤਦਤ੍ ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ ਤਯਾ ਿ ਯਨ੍ਤਾ|ਂ "

Ⅵ ਿਕਨ੍ਿਤਦਾਨੀਮ੍ ਅਸੌ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸ਼ਰ੍ੇਸ਼਼੍ਠੰ ਸੇਵਕਪਦੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਵਾਨ੍ ਯਤਃ ਸ ਸ਼ਰ੍ੇਸ਼਼੍ਠਪਰ੍ਿਤਜ੍ਞਾਿਭਃ ਸ੍ਥਾਿਪਤਸਯ੍
ਸ਼ਰ੍ੇਸ਼਼੍ਠਿਨਯਮਸਯ੍ ਮਧਯ੍ਸ੍ਥੋ(ਅ)ਭਵਤ੍|

Ⅶ ਸ ਪਰ੍ਥਮੋ ਿਨਯਮੋ ਯਿਦ ਿਨਰ੍ੱਦੋਸ਼਼ੋ(ਅ)ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਤ ਤਿਰ ਿਦਤੀਯਸਯ੍ ਿਨਯਮਸਯ੍ ਿਕਮਿਪ ਪਰ੍ਯੋਜਨੰ
ਨਾਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਤ੍|

Ⅷ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਦੋਸ਼਼ਮਾਰੋਪਯਨ੍ ਤੇਭਯ੍ਃ ਕਥਯਿਤ, ਯਥਾ, "ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰ ਇਦੰ ਭਾਸ਼਼ਤੇ ਪਸ਼ਯ੍ ਯਸ੍ਿਮਨ੍
ਸਮਯੇ(ਅ)ਹਮ੍ ਇਸਰ੍ਾਯੇਲਵੰਸ਼ੇਨ ਿਯਹੂਦਾਵੰਸ਼ੇਨ ਚ ਸਾਰ੍ੱਧਮ੍ ਏਕੰ ਨਵੀਨੰ ਿਨਯਮੰ ਸ੍ਿਥਰੀਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਾਮਯ੍ੇਤਾਦʼਸ਼ਃ
ਸਮਯ ਆਯਾਿਤ|

Ⅸਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰੋ(ਅ)ਪਰਮਿਪ ਕਥਯਿਤ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਪੂਰ੍ੱਵਪੁਰੁਸ਼਼ਾਣਾਂ ਿਮਸਰਦੇਸ਼ਾਦ੍ਆਨਯਨਾਰ੍ਥੰ ਯਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਦਨੇ(ਅ)ਹੰ
ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਕਰੰ ਧʼਤਾ ਤੈਃ ਸਹ ਿਨਯਮੰ ਸ੍ਿਥਰੀਕʼਤਵਾਨ੍ ਤੱਿਦਨਸਯ੍ ਿਨਯਮਾਨੁਸਾਰੇਣ ਨਿਹ ਯਤਸ੍ਤੈ ਰ੍ਮਮ ਿਨਯਮੇ
ਲਙ੍ਿਘਤੇ(ਅ)ਹੰ ਤਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਿਚਨ੍ਤਾਂ ਨਾਕਰਵੰ|
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Ⅹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰਃ ਕਥਯਿਤ ਤੱਿਦਨਾਤ੍ ਪਰਮਹੰ ਇਸਰ੍ਾਯੇਲਵੰਸ਼ੀਯੈਃ ਸਾਰ੍ੱਧਮ੍ ਇਮੰ ਿਨਯਮੰ
ਸ੍ਿਥਰੀਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ, ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਿਚੱਤੇ ਮਮ ਿਵਧੀਨ੍ ਸ੍ਥਾਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਹʼਤ੍ਪਤੇ ਚ ਤਾਨ੍ ਲੇਿਖਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ,
ਅਪਰਮਹੰ ਤੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ ਤੇ ਚ ਮਮ ਲੋਕਾ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ|

Ⅺ ਅਪਰੰ ਤੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰੰ ਜਾਨੀਹੀਿਤਵਾਕਯ੍ੇਨ ਤੇਸ਼਼ਾਮੇਕੈਕੋ ਜਨਃ ਸਵ੍ੰ ਸਵ੍ੰ ਸਮੀਪਵਾਿਸਨੰ ਭਾਤਰਞ੍ਚ ਪੁਨ ਰ੍ਨ
ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਯਤ ਆਕ੍ਸ਼਼ੁਦਾਤ੍ ਮਹਾਨ੍ਤੰ ਯਾਵਤ੍ ਸਰ੍ੱਵੇ ਮਾਂ ਜ੍ਞਾਸਯ੍ਨ੍ਿਤ|

Ⅻਯਤੋ ਹੇਤੋਰਹੰ ਤੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਅਧਰ੍ੰਮਾਨ੍ ਕ੍ਸ਼਼ਿਮਸ਼਼ਯ੍ੇ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਪਾਪਾਨਯ੍ਪਰਾਧਾਸ਼ਂ੍ਚ ਪੁਨਃ ਕਦਾਿਪ ਨ ਸ੍ਮਿਰਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ|
"

ⅩⅢਅਨੇਨ ਤੰ ਿਨਯਮੰ ਨੂਤਨੰ ਗਿਦਤਾ ਸ ਪਰ੍ਥਮੰ ਿਨਯਮੰ ਪੁਰਾਤਨੀਕʼਤਵਾਨ੍; ਯੱਚ ਪੁਰਾਤਨੰ ਜੀਰ੍ਣਾਞ੍ਚ ਜਾਤੰ
ਤਸਯ੍ ਲੋਪੋ ਿਨਕਟੋ (ਅ)ਭਵਤ੍|

Ⅸ
Ⅰ ਸ ਪਰ੍ਥਮੋ ਿਨਯਮ ਆਰਾਧਨਾਯਾ ਿਵਿਵਧਰੀਿਤਿਭਰੈਿਹਕਪਿਵਤਸ੍ਥਾਨੇਨ ਚ ਿਵਿਸ਼ਸ਼਼੍ਟ ਆਸੀਤ੍|
Ⅱ ਯਤੋ ਦੂਸ਼਼ਯ੍ਮੇਕੰ ਿਨਰਮੀਯਤ ਤਸਯ੍ ਪਰ੍ਥਮਕੋਸ਼਼੍ਠਸਯ੍ ਨਾਮ ਪਿਵਤਸ੍ਥਾਨਿਮਤਯ੍ਾਸੀਤ੍ ਤਤ ਦੀਪਵʼਕ੍ਸ਼਼ੋ

ਭੋਜਨਾਸਨੰ ਦਰ੍ਸ਼ਨੀਯਪੂਪਾਨਾਂ ਸ਼ਰ੍ੇਣੀ ਚਾਸੀਤ੍|
Ⅲਤਤ੍ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਿਦਤੀਯਾਯਾਸ੍ਿਤਰਸ਼਼੍ਕਿਰਣਯ੍ਾ ਅਭਯ੍ਨ੍ਤਰੇ (ਅ)ਿਤਪਿਵਤਸ੍ਥਾਨਿਮਿਤਨਾਮਕੰ ਕੋਸ਼਼੍ਠਮਾਸੀਤ੍,
Ⅳ ਤਤ ਚ ਸੁਵਰ੍ਣਮਯੋ ਧੂਪਾਧਾਰਃ ਪਿਰਤਃ ਸੁਵਰ੍ਣਮਣ੍ਿਡਤਾ ਿਨਯਮਮਞ੍ਜੂਸ਼਼ਾ ਚਾਸੀਤ੍ ਤਨ੍ਮਧਯ੍ੇ ਮਾਨੰਾਯਾਃ

ਸੁਵਰ੍ਣਘਟੋ ਹਾਰੋਣਸਯ੍ ਮਞ੍ਜਿਰਤਦਣ੍ਡਸ੍ਤਕ੍ਿਸ਼਼ਤੌ ਿਨਯਮਪਰ੍ਸ੍ਤਰੌ,
Ⅴ ਤਦੁਪਿਰ ਚ ਕਰੁਣਾਸਨੇ ਛਾਯਾਕਾਿਰਣੌ ਤੇਜੋਮਯੌ ਿਕਰੂਬਾਵਾਸ੍ਤਾਮ੍, ਏਤੇਸ਼਼ਾਂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼਼ਵʼ◌ੱਤਾਨ੍ਤਕਥਨਾਯ ਨਾਯੰ

ਸਮਯਃ|
Ⅵ ਏਤੇਸ਼਼ਵ੍ੀਦʼਕ੍ ਿਨਰ੍ੰਿਮਤੇਸ਼਼ੁ ਯਾਜਕਾ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸੇਵਾਮ੍ ਅਨੁਿਤਸ਼਼੍ਠਨਤੋ ਦੂਸ਼਼ਯ੍ਸਯ੍ ਪਰ੍ਥਮਕੋਸ਼਼੍ਠੰ ਿਨਤਯ੍ੰ

ਪਰ੍ਿਵਸ਼ਨ੍ਿਤ|
Ⅶ ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਦਤੀਯੰ ਕੋਸ਼਼੍ਠੰ ਪਰ੍ਿਤਵਰ੍ਸ਼਼ਮ੍ ਏਕਕʼਤ ਏਕਾਿਕਨਾ ਮਹਾਯਾਜਕੇਨ ਪਰ੍ਿਵਸ਼ਯ੍ਤੇ ਿਕਨ੍ਤਾਤ੍ਮਿਨਿਮੱਤੰ

ਲੋਕਾਨਾਮ੍ ਅਜ੍ਞਾਨਕʼਤਪਾਪਾਨਾਞ੍ਚ ਿਨਿਮੱਤਮ੍ ਉਤ੍ਸਰ੍ੱਜਨੀਯੰ ਰੁਿਧਰਮ੍ ਅਨਾਦਾਯ ਤੇਨ ਨ ਪਰ੍ਿਵਸ਼ਯ੍ਤੇ|
Ⅷ ਇਤਯ੍ਨੇਨ ਪਿਵਤ ਆਤ੍ਮਾ ਯਤ੍ ਜ੍ਞਾਪਯਿਤ ਤਿਦਦੰ ਤਤ੍ ਪਰ੍ਥਮੰ ਦੂਸ਼਼ਯ੍ੰ ਯਾਵਤ੍ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਤਾਵਤ੍

ਮਹਾਪਿਵਤਸ੍ਥਾਨਗਾਮੀ ਪਨ੍ਥਾ ਅਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਤਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ|
Ⅸ ਤੱਚ ਦੂਸ਼਼ਯ੍ੰ ਵਰ੍ੱਤਮਾਨਸਮਯਸਯ੍ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ਤਃ, ਯਤੋ ਹੇਤੋਃ ਸਾਮ੍ਪਰ੍ਤੰ ਸੰਸ਼ੋਧਨਕਾਲੰ ਯਾਵਦ੍ ਯੰਿਨਰੂਿਪਤੰ

ਤਦਨੁਸਾਰਾਤ੍ ਸੇਵਾਕਾਿਰਣੋ ਮਾਨਿਸਕਿਸੱਿਧਕਰਣ(ੇਅ)ਸਮਰ੍ਥਾਿਭਃ
Ⅹ ਕੇਵਲੰ ਖਾਦਯ੍ਪੇਯੇਸ਼਼ੁ ਿਵਿਵਧਮੱਜਨੇਸ਼਼ੁ ਚ ਸ਼ਾਰੀਿਰਕਰੀਿਤਿਭ ਰਯ੍ੁਕ੍ਤਾਿਨ ਨੈਵੇਦਯ੍ਾਿਨ ਬਿਲਦਾਨਾਿਨ ਚ

ਭਵਨ੍ਿਤ|
Ⅺ ਅਪਰੰ ਭਾਿਵਮਙ੍ਗਲਾਨਾਂ ਮਹਾਯਾਜਕਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟ ਉਪਸ੍ਥਾਯਾਹਸ੍ਤਿਨਰ੍ੰਿਮਤੇਨਾਰ੍ਥਤ ਏਤਤ੍ਸʼਸ਼਼੍ਟੇ

ਰ੍ਬਿਹਰ੍ਭੂਤੇਨ ਸ਼ਰ੍ੇਸ਼਼੍ਠੇਨ ਿਸੱਧੇਨ ਚ ਦੂਸ਼਼ਯ੍ੇਣ ਗਤਾ
Ⅻ ਛਾਗਾਨਾਂ ਗੋਵਤ੍ਸਾਨਾਂ ਵਾ ਰੁਿਧਰਮ੍ ਅਨਾਦਾਯ ਸਵ੍ੀਯਰੁਿਧਰਮ੍ ਆਦਾਯੈਕਕʼਤ ਏਵ ਮਹਾਪਿਵਤਸ੍ਥਾਨੰ

ਪਰ੍ਿਵਸ਼ਯ੍ਾਨਨ੍ਤਕਾਿਲਕਾਂ ਮੁਕ੍ਿਤੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਵਾਨ੍|
ⅩⅢ ਵʼਸ਼਼ਛਾਗਾਨਾਂ ਰੁਿਧਰੇਣ ਗਵੀਭਸ੍ਮਨਃ ਪਰ੍ਕ੍ਸ਼਼ੇਪੇਣ ਚ ਯਦਯ੍ਸ਼ੁਿਚਲੋਕਾਃ ਸ਼ਾਰੀਿਰਸ਼ੁਿਚਤਾਯ ਪੂਯਨ੍ਤੇ,
ⅩⅣ ਤਿਰ ਿਕੰ ਮਨਯ੍ਧਵ੍ੇ ਯਃ ਸਦਾਤਨੇਨਾਤ੍ਮਨਾ ਿਨਸ਼਼੍ਕਲਙ੍ਕਬਿਲਿਮਵ ਸਵ੍ਮੇਵੇਸ਼ਵ੍ਰਾਯ ਦੱਤਵਾਨ੍,

ਤਸਯ੍ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਰੁਿਧਰੇਣ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਮਨਾਸਂਯ੍ਮਰੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸੇਵਾਯੈ ਿਕੰ ਮʼਤਯ੍ੁਜਨਕੇਭਯ੍ਃ ਕਰ੍ੰਮਭਯ੍ੋ ਨ
ਪਿਵਤੀਕਾਿਰਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤੇ?

ⅩⅤਸ ਨੂਤਨਿਨਯਮਸਯ੍ ਮਧਯ੍ਸ੍ਥੋ(ਅ)ਭਵਤ੍ ਤਸਯ੍ਾਿਭਪਰ੍ਾਯ(ੋਅ)ਯੰ ਯਤ੍ ਪਰ੍ਥਮਿਨਯਮਲਙ੍ਘਨਰੂਪਪਾਪੇਭਯ੍ੋ
ਮʼਤਯ੍ੁਨਾ ਮੁਕ੍ਤੌ ਜਾਤਾਯਾਮ੍ ਆਹੂਤਲੋਕਾ ਅਨਨ੍ਤਕਾਲੀਯਸਮ੍ਪਦਃ ਪਰ੍ਿਤਜ੍ਞਾਫਲੰ ਲਭੇਰਨ੍|

ⅩⅥ ਯਤ ਿਨਯਮੋ ਭਵਿਤ ਤਤ ਿਨਯਮਸਾਧਕਸਯ੍ ਬਲੇ ਰ੍ਮʼਤਯ੍ੁਨਾ ਭਿਵਤਵਯ੍|ੰ
ⅩⅦਯਤੋ ਹਤੇਨ ਬਿਲਨਾ ਿਨਯਮਃ ਸ੍ਿਥਰੀਭਵਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਨਯਮਸਾਧਕੋ ਬਿਲ ਰਯ੍ਾਵਤ੍ ਜੀਵਿਤ ਤਾਵਤ੍ ਿਨਯਮੋ

ਿਨਰਰ੍ਥਕਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ|
ⅩⅧ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸ ਪੂਰ੍ੱਵਿਨਯਮੋ(ਅ)ਿਪ ਰੁਿਧਰਪਾਤੰ ਿਵਨਾ ਨ ਸਾਿਧਤਃ|
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ⅩⅨ ਫਲਤਃ ਸਰ੍ੱਵਲੋਕਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਨੁਸਾਰੇਣ ਸਰ੍ੱਵਾ ਆਜ੍ਞਾਃ ਕਥਿਯਤਾ ਮੂਸਾ ਜਲੇਨ
ਿਸਨ੍ਦੂਰਵਰ੍ਣਲੋਮ੍ਨਾ ਏਸ਼਼ੋਵਤʼਣੇਨ ਚ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਗੋਵਤ੍ਸਾਨਾਂ ਛਾਗਾਨਾਞ੍ਚ ਰੁਿਧਰੰ ਗʼਹੀਤਾ ਗਰ੍ਨ੍ਥੇ ਸਰ੍ੱਵਲੋਕੇਸ਼਼ੁ
ਚ ਪਰ੍ਕ੍ਿਸ਼਼ਪਯ੍ ਬਭਾਸ਼਼ੇ,

ⅩⅩ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਅਧੀਸ਼ਵ੍ਰੋ ਯੰ ਿਨਯਮੰ ਿਨਰੂਿਪਤਵਾਨ੍ ਤਸਯ੍ ਰੁਿਧਰਮੇਤਤ੍|
ⅩⅪ ਤਦਤ੍ ਸ ਦੂਸ਼਼ਯ੍(ੇਅ)ਿਪ ਸੇਵਾਰ੍ਥਕੇਸ਼਼ੁ ਸਰ੍ੱਵਪਾਤੇਸ਼਼ੁ ਚ ਰੁਿਧਰੰ ਪਰ੍ਕ੍ਿਸ਼਼ਪ੍ਤਵਾਨ੍|
ⅩⅫਅਪਰੰ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਨੁਸਾਰੇਣ ਪਰ੍ਾਯਸ਼ਃ ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ ਰੁਿਧਰੇਣ ਪਿਰਸ਼਼੍ਿ ਯਨ੍ਤੇ ਰੁਿਧਰਪਾਤੰ ਿਵਨਾ ਪਾਪਮੋਚਨੰ

ਨ ਭਵਿਤ ਚ|
ⅩⅩⅢ ਅਪਰੰ ਯਾਿਨ ਸਵ੍ਰ੍ਗੀਯਵਸ੍ਤੂਨਾਂ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ਤਾਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਏਤੈਃ ਪਾਵਨਮ੍ ਆਵਸ਼ਯ੍ਕਮ੍ ਆਸੀਤ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ

ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ ਸਵ੍ਰ੍ਗੀਯਵਸ੍ਤੂਨਾਮ੍ ਏਤੇਭਯ੍ਃ ਸ਼ਰ੍ੇਸ਼਼੍ਠੇ◌ै ਰ੍ਬਿਲਦਾਨੈਃ ਪਾਵਨਮਾਵਸ਼ਯ੍ਕੰ|
ⅩⅩⅣ ਯਤਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਃ ਸਤਯ੍ਪਿਵਤਸ੍ਥਾਨਸਯ੍ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ਤਰੂਪੰ ਹਸ੍ਤਕʼਤੰ ਪਿਵਤਸ੍ਥਾਨੰ ਨ ਪਰ੍ਿਵਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍

ਿਕਨ੍ਤਸ੍ਮੰਿਨਿਮੱਤਮ੍ ਇਦਾਨੀਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਦ੍ ਉਪਸ੍ਥਾਤੁੰ ਸਵ੍ਰ੍ਗਮੇਵ ਪਰ੍ਿਵਸ਼਼੍ਟਃ|
ⅩⅩⅤਯਥਾ ਚ ਮਹਾਯਾਜਕਃ ਪਰ੍ਿਤਵਰ੍ਸ਼਼ੰ ਪਰਸ਼ੋਿਣਤਮਾਦਾਯ ਮਹਾਪਿਵਤਸ੍ਥਾਨੰ ਪਰ੍ਿਵਸ਼ਿਤ ਤਥਾ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਪੁਨਃ

ਪੁਨਰਾਤ੍ਮੋਤ੍ਸਰ੍ਗੋ ਨ ਕਰ੍ੱਤਵਯ੍ਃ,
ⅩⅩⅥ ਕਰ੍ੱਤਵਯ੍ੇ ਸਿਤ ਜਗਤਃ ਸʼਸ਼਼੍ਿਟਕਾਲਮਾਰਭਯ੍ ਬਹੁਵਾਰੰ ਤਸਯ੍ ਮʼਤਯ੍ੁਭੋਗ ਆਵਸ਼ਯ੍ਕੋ(ਅ)ਭਵਤ੍;

ਿਕਨ੍ਿਤਦਾਨੀਂ ਸ ਆਤ੍ਮੋਤ੍ਸਰ੍ਗੇਣ ਪਾਪਨਾਸ਼ਾਰ੍ਥਮ੍ ਏਕਕʼਤੋ ਜਗਤਃ ਸ਼ੇਸ਼਼ਕਾਲੇ ਪਰ੍ਚਕਾਸ਼ੇ|
ⅩⅩⅦ ਅਪਰੰ ਯਥਾ ਮਾਨੁਸ਼਼ਸਯ੍ੈਕਕʼਤੋ ਮਰਣੰ ਤਤ੍ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਿਵਚਾਰੋ ਿਨਰੂਿਪਤੋ(ਅ)ਸ੍ਿਤ,
ⅩⅩⅧ ਤਦਤ੍ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੋ(ਅ)ਿਪ ਬਹੂਨਾਂ ਪਾਪਵਹਨਾਰ੍ਥੰ ਬਿਲਰੂਪੇਣੈਕਕʼਤ ਉਤ੍ਸਸʼਜੇ, ਅਪਰੰ ਿਦਤੀਯਵਾਰੰ

ਪਾਪਾਦ੍ ਿਭੰਨਃ ਸਨ੍ ਯੇ ਤੰ ਪਰ੍ਤੀਕ੍ਸ਼਼ਨ੍ਤੇ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਪਿਰਤਾਣਾਰ੍ਥੰ ਦਰ੍ਸ਼ਨੰ ਦਾਸਯ੍ਿਤ|

Ⅹ
Ⅰ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਮਙ੍ਗਲਾਨਾਂ ਛਾਯਾਸਵ੍ਰੂਪਾ ਨ ਚ ਵਸ੍ਤੂਨਾਂ ਮੂਰ੍ੱਿਤਸਵ੍ਰੂਪਾ ਤਤੋ ਹੇਤੋ ਰ੍ਿਨਤਯ੍ੰ

ਦੀਯਮਾਨੈਰੇਕਿਵਧੈ ਰਾਰ੍ਿਸ਼਼ਕਬਿਲਿਭਃ ਸ਼ਰਣਾਗਤਲੋਕਾਨ੍ ਿਸੱਧਾਨ੍ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਕਦਾਿਪ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ|
Ⅱ ਯਦਯ੍ਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਤ੍ ਤਿਰ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਬਲੀਨਾਂ ਦਾਨੰ ਿਕੰ ਨ ਨਯ੍ਵਰ੍ੱਿਤਸ਼਼ਯ੍ਤ? ਯਤਃ ਸੇਵਾਕਾਿਰਸ਼਼ਵ੍ੇਕਕʼਤਃ

ਪਿਵਤੀਭੂਤੇਸ਼਼ੁ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਕੋ(ਅ)ਿਪ ਪਾਪਬੋਧਃ ਪੁਨ ਰ੍ਨਾਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਤ੍|
Ⅲ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੈ ਰ੍ਬਿਲਦਾਨੈਃ ਪਰ੍ਿਤਵਤ੍ਸਰੰ ਪਾਪਾਨਾਂ ਸ੍ਮਾਰਣੰ ਜਾਯਤ|ੇ
Ⅳ ਯਤੋ ਵʼਸ਼਼ਾਣਾਂ ਛਾਗਾਨਾਂ ਵਾ ਰੁਿਧਰੇਣ ਪਾਪਮੋਚਨੰ ਨ ਸਮ੍ਭਵਿਤ|
Ⅴ ਏਤਤ੍ਕਾਰਣਾਤ੍ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਜਗਤ੍ ਪਰ੍ਿਵਸ਼ਯ੍ੇਦਮ੍ ਉਚਯ੍ਤੇ, ਯਥਾ, "ਨੇਸ਼਼੍ਟਾ ਬਿਲੰ ਨ ਨੈਵੇਦਯ੍ੰ ਦੇਹੋ ਮੇ

ਿਨਰ੍ੰਿਮਤਸ੍ਤਯਾ|
Ⅵ ਨ ਚ ਤੰ ਬਿਲਿਭ ਰਵਯ੍ੈਃ ਪਾਪਘ੍ਨੈ ਰਾ ਪਰ੍ਤੁਸ਼਼ਯ੍ਿਸ|
Ⅶ ਅਵਾਿਦਸ਼਼ੰ ਤਦੈਵਾਹੰ ਪਸ਼ਯ੍ ਕੁਰ੍ੱਵੇ ਸਮਾਗਮ|ੰ ਧਰ੍ੰਮਗਰ੍ਨ੍ਥਸਯ੍ ਸਰ੍ਗੇ ਮੇ ਿਵਦਯ੍ਤੇ ਿਲਿਖਤਾ ਕਥਾ| ਈਸ਼

ਮਨ(ਅ)ਿਭਲਾਸ਼਼ਸ੍ਤੇ ਮਯਾ ਸਮ੍ਪੂਰਿਯਸ਼਼ਯ੍ਤ|ੇ "
Ⅷ ਇਤਯ੍ਸ੍ਿਮਨ੍ ਪਰ੍ਥਮਤੋ ਯੇਸ਼਼ਾਂ ਦਾਨੰ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਨੁਸਾਰਾਦ੍ ਭਵਿਤ ਤਾਨਯ੍ਿਧ ਤੇਨੇਦਮੁਕ੍ਤੰ ਯਥਾ,

ਬਿਲਨੈਵੇਦਯ੍ਹਵਯ੍ਾਿਨ ਪਾਪਘ੍ਨਞ੍ਚੋਪਚਾਰਕੰ, ਨੇਮਾਿਨ ਵਾਞ੍ਛਿਸ ਤੰ ਿਹ ਨ ਚੈਤੇਸ਼਼ੁ ਪਰ੍ਤੁਸ਼਼ਯ੍ਸੀਿਤ|
Ⅸ ਤਤਃ ਪਰੰ ਤੇਨਕ੍ਤੰ ਯਥਾ, "ਪਸ਼ਯ੍ ਮਨ(ਅ)ਿਭਲਾਸ਼਼ੰ ਤੇ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਕੁਰ੍ੱਵੇ ਸਮਾਗਮੰ;" ਿਦਤੀਯਮ੍ ਏਤਦ੍ ਵਾਕਯ੍ੰ

ਸ੍ਿਥਰੀਕਰ੍ੱਤੁੰ ਸ ਪਰ੍ਥਮੰ ਲੁਮ੍ਪਿਤ|
Ⅹ ਤੇਨ ਮਨ(ਅ)ਿਭਲਾਸ਼਼ੇਣ ਚ ਵਯੰ ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ੈਕਕʼਤਃ ਸਵ੍ਸ਼ਰੀਰੋਤ੍ਸਰ੍ਗਾਤ੍ ਪਿਵਤੀਕʼਤਾ ਅਭਵਾਮ|
Ⅺਅਪਰਮ੍ ਏਕੈਕੋ ਯਾਜਕਃ ਪਰ੍ਿਤਿਦਨਮ੍ ਉਪਾਸਨਾਂ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ ਯੈਸ਼੍ਚ ਪਾਪਾਿਨ ਨਾਸ਼ਿਯਤੁੰ ਕਦਾਿਪ ਨ ਸ਼ਕਯ੍ਨ੍ਤੇ

ਤਾਦʼਸ਼ਾਨ੍ ਏਕਰੂਪਾਨ੍ ਬਲੀਨ੍ ਪੁਨਃ ਪੁਨਰੁਤ੍ਸʼਜਨ੍ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ|
Ⅻ ਿਕਨ੍ਤਸੌ ਪਾਪਨਾਸ਼ਕਮ੍ ਏਕੰ ਬਿਲੰ ਦਤਾਨਨ੍ਤਕਾਲਾਰ੍ਥਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਦਕ੍ਿਸ਼਼ਣ ਉਪਿਵਸ਼ਯ੍
ⅩⅢ ਯਾਵਤ੍ ਤਸਯ੍ ਸ਼ਤਵਸ੍ਤਸਯ੍ ਪਾਦਪੀਠੰ ਨ ਭਵਨ੍ਿਤ ਤਾਵਤ੍ ਪਰ੍ਤੀਕ੍ਸ਼਼ਮਾਣਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ|
ⅩⅣ ਯਤ ਏਕੇਨ ਬਿਲਦਾਨੇਨ ਸ(ੋਅ)ਨਨ੍ਤਕਾਲਾਰ੍ਥੰ ਪੂਯਮਾਨਾਨ੍ ਲੋਕਾਨ੍ ਸਾਿਧਤਵਾਨ੍|
ⅩⅤ ਏਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਪਿਵਤ ਆਤ੍ਮਾਪਯ੍ਸ੍ਮਾਕੰ ਪਕ੍ਸ਼਼ੇ ਪਰ੍ਮਾਣਯਿਤ
ⅩⅥ "ਯਤੋ ਹੇਤੋਸ੍ਤੱਿਦਨਾਤ੍ ਪਰਮ੍ ਅਹੰ ਤੈਃ ਸਾਰ੍ੱਧਮ੍ ਇਮੰ ਿਨਯਮੰ ਸ੍ਿਥਰੀਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਾਮੀਿਤ ਪਰ੍ਥਮਤ ਉਕ੍ਤਾ

ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰੇਣੇਦੰ ਕਿਥਤੰ, ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਿਚੱਤੇ ਮਮ ਿਵਧੀਨ੍ ਸ੍ਥਾਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਮਨਃਸੁ ਚ ਤਾਨ੍ ਲੇਿਖਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ ਚ,
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ⅩⅦ ਅਪਰਞ੍ਚ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਪਾਪਾਨਯ੍ਪਰਾਧਾਸ਼ਂ੍ਚ ਪੁਨਃ ਕਦਾਿਪ ਨ ਸ੍ਮਾਿਰਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ| "
ⅩⅧ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਤ ਪਾਪਮੋਚਨੰ ਭਵਿਤ ਤਤ ਪਾਪਾਰ੍ਥਕਬਿਲਦਾਨੰ ਪੁਨ ਰ੍ਨ ਭਵਿਤ|
ⅩⅨ ਅਤੋ ਹੇ ਭਾਤਰਃ, ਯੀਸ਼ੋ ਰੁਿਧਰੇਣ ਪਿਵਤਸ੍ਥਾਨਪਰ੍ਵੇਸ਼ਾਯਾਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਉਤ੍ਸਾਹੋ ਭਵਿਤ,
ⅩⅩ ਯਤਃ ਸੋ(ਅ)ਸ੍ਮਦਰ੍ਥੰ ਿਤਰਸ੍ਕਿਰਣਯ੍ਾਰ੍ਥਤਃ ਸਵ੍ਸ਼ਰੀਰੇਣ ਨਵੀਨੰ ਜੀਵਨਯੁਕ੍ਤਞ੍ਚੈਕੰ ਪਨ੍ਥਾਨੰ

ਿਨਰ੍ੰਿਮਤਵਾਨ੍,
ⅩⅪ ਅਪਰਞ੍ਚੇਸ਼ਵ੍ਰੀਯਪਿਰਵਾਰਸਯ੍ਾਧਯ੍ਕ੍ਸ਼਼ ਏਕੋ ਮਹਾਯਾਜਕੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਕਮਸ੍ਿਤ|
ⅩⅫਅਤੋ ਹੇਤੋਰਸ੍ਮਾਿਭਃ ਸਰਲਾਨ੍ਤਃਕਰਣੈ ਰ੍ਦʼਢਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੈਃ ਪਾਪਬੋਧਾਤ੍ ਪਰ੍ਕ੍ਸ਼਼ਾਿਲਤਮਨਿਭ ਰ੍ਿਨਰ੍ੰਮਲਜਲੇ

ਸ੍ਨਾਤਸ਼ਰੀਰੈਸ਼੍ਚੇਸ਼ਵ੍ਰਮ੍ ਉਪਾਗਤਯ੍ ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਸ਼ਾਯਾਃ ਪਰ੍ਿਤਜ੍ਞਾ ਿਨਸ਼੍ਚਲਾ ਧਾਰਿਯਤਵਯ੍ਾ|
ⅩⅩⅢ ਯਤੋ ਯਸ੍ਤਾਮ੍ ਅਙ੍ਗੀਕʼਤਵਾਨ੍ ਸ ਿਵਸ਼ਵ੍ਸਨੀਯਃ|
ⅩⅩⅣ ਅਪਰੰ ਪਰ੍ੇਮ੍ਿਨ ਸਤ੍ਿ ਯਾਸੁ ਚੈਕੈਕਸਯ੍ੋਤ੍ਸਾਹਵʼ◌ੱਧਯ੍ਰ੍ਥਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਿਭਃ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਮਨ੍ਤਿਯਤਵਯ੍ੰ|
ⅩⅩⅤ ਅਪਰੰ ਕਿਤਪਯਲੋਕਾ ਯਥਾ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਿਤ ਤਥਾਸ੍ਮਾਿਭਃ ਸਭਾਕਰਣੰ ਨ ਪਿਰਤਯ੍ਕ੍ਤਵਯ੍ੰ ਪਰਸ੍ਪਰਮ੍

ਉਪਦੇਸ਼਼੍ਟਵਯ੍ਞ੍ਚ ਯਤਸ੍ਤਤ੍ ਮਹਾਿਦਨਮ੍ ਉੱਤਰੋੱਤਰੰ ਿਨਕਟਵਰ੍ੱਿਤ ਭਵਤੀਿਤ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਦʼਸ਼ਯ੍ਤੇ|
ⅩⅩⅥ ਸਤਯ੍ਮਤਸਯ੍ ਜ੍ਞਾਨਪਰ੍ਾਪ੍ਤੇਃ ਪਰੰ ਯਿਦ ਵਯੰ ਸਵ੍ੰ ਛਯਾ ਪਾਪਾਚਾਰੰ ਕੁਰ੍ੰਮਸ੍ਤਿਰ ਪਾਪਾਨਾਂ ਕʼਤੇ

(ਅ)ਨਯ੍ਤ੍ ਿਕਮਿਪ ਬਿਲਦਾਨੰ ਨਾਵਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਤੇ
ⅩⅩⅦ ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਵਚਾਰਸਯ੍ ਭਯਾਨਕਾ ਪਰ੍ਤੀਕ੍ਸ਼਼ਾ ਿਰਪੁਨਾਸ਼ਕਾਨਲਸਯ੍ ਤਾਪਸ਼੍ਚਾਵਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਤੇ|
ⅩⅩⅧਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਮੂਸਸੋ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਮ੍ ਅਵਮਨਯ੍ਤੇ ਸ ਦਯਾਂ ਿਵਨਾ ਦਯੋਸ੍ਿਤਸʼਣਾਂ ਵਾ ਸਾਕ੍ਿਸ਼਼ਣਾਂ ਪਰ੍ਮਾਣੇਨ

ਹਨਯ੍ਤੇ,
ⅩⅩⅨ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਿਕੰ ਬੁਧਯ੍ਧਵ੍ੇ ਯੋ ਜਨ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਪੁਤਮ੍ ਅਵਜਾਨਾਿਤ ਯੇਨ ਚ ਪਿਵਤੀਕʼਤੋ

(ਅ)ਭਵਤ੍ ਤਤ੍ ਿਨਯਮਸਯ੍ ਰੁਿਧਰਮ੍ ਅਪਿਵਤੰ ਜਾਨਾਿਤ, ਅਨੁਗਰ੍ਹਕਰਮ੍ ਆਤ੍ਮਾਨਮ੍ ਅਪਮਨਯ੍ਤੇ ਚ, ਸ
ਿਕਯਨ੍ਮਹਾਘੋਰਤਰਦਣ੍ਡਸਯ੍ ਯੋਗਯ੍ੋ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ?

ⅩⅩⅩ ਯਤਃ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰਃ ਕਥਯਿਤ, "ਦਾਨੰ ਫਲਸਯ੍ ਮਤ੍ਕਰ੍ੰਮ ਸੂਿਚਤੰ ਪਰ੍ਦਦਾਮਯ੍ਹੰ| " ਪੁਨਰਿਪ, "ਤਦਾ
ਿਵਚਾਰਿਯਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤੇ ਪਰੇਸ਼ੇਨ ਿਨਜਾਃ ਪਰ੍ਜਾਃ| " ਇਦੰ ਯਃ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਤੰ ਵਯੰ ਜਾਨੀਮਃ|

ⅩⅩⅪ ਅਮਰੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਕਰਯੋਃ ਪਤਨੰ ਮਹਾਭਯਾਨਕੰ|
ⅩⅩⅫ ਹੇ ਭਾਤਰਃ, ਪੂਰ੍ੱਵਿਦਨਾਿਨ ਸ੍ਮਰਤ ਯਤਸ੍ਤਦਾਨੀਂ ਯੂਯੰ ਦੀਪ੍ਿਤੰ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ ਬਹੁਦੁਰ੍ਗਿਤਰੂਪੰ ਸੰਗਰ੍ਾਮੰ

ਸਹਮਾਨਾ ਏਕਤੋ ਿਨਨ੍ਦਾਕ੍ਲੇਸ਼ੈਃ ਕੌਤੁਕੀਕʼਤਾ ਅਭਵਤ,
ⅩⅩⅩⅢ ਅਨਯ੍ਤਸ਼੍ਚ ਤਦ੍ਭੋਿਗਨਾਂ ਸਮਾਿਂਸ਼ਨ (ਅ)ਭਵਤ|
ⅩⅩⅩⅣਯੂਯੰ ਮਮ ਬਨ੍ਧਨਸਯ੍ ਦੁਃਖੇਨ ਦੁਃਿਖਨ (ਅ)ਭਵਤ, ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਉੱਤਮਾ ਿਨਤਯ੍ਾ ਚ ਸਮ੍ਪੱਿਤਃ ਸਵ੍ਰ੍ਗੇ

ਿਵਦਯ੍ਤ ਇਿਤ ਜ੍ਞਾਤਾ ਸਾਨਨ੍ਦੰ ਸਰ੍ੱਵਸਵ੍ਸਯ੍ਾਪਹਰਣਮ੍ ਅਸਹਧਵ੍ਞ੍ਚ|
ⅩⅩⅩⅤ ਅਤਏਵ ਮਹਾਪੁਰਸ੍ਕਾਰਯੁਕ੍ਤੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਉਤ੍ਸਾਹੰ ਨ ਪਿਰਤਯ੍ਜਤ|
ⅩⅩⅩⅥ ਯਤੋ ਯੂਯੰ ਯੇਨੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ੇੱਛਾਂ ਪਾਲਿਯਤਾ ਪਰ੍ਿਤਜ੍ਞਾਯਾਃ ਫਲੰ ਲਭਧਵ੍ੰ ਤਦਰ੍ਥੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ

ਰ੍ਧੈਰ੍ੱਯਾਵਲਮ੍ਬਨੰ ਕਰ੍ੱਤਵਯ੍ੰ|
ⅩⅩⅩⅦ ਯੇਨਾਗਨ੍ਤਵਯ੍ੰ ਸ ਸਵ੍ਲ੍ਪਕਾਲਾਤ੍ ਪਰਮ੍ ਆਗਿਮਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਨ ਚ ਿਵਲਮ੍ਿਬਸ਼਼ਯ੍ਤ|ੇ
ⅩⅩⅩⅧ "ਪੁਣਯ੍ਵਾਨ੍ ਜਨ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੇਨ ਜੀਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਿਦ ਿਨਵਰ੍ੱਤਤੇ ਤਿਰ ਮਮ ਮਨਸ੍ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਨ ਤੋਸ਼਼ੰ

ਯਾਸਯ੍ਿਤ| "
ⅩⅩⅩⅨ ਿਕਨ੍ਤੁ ਵਯੰ ਿਵਨਾਸ਼ਜਿਨਕਾਂ ਧਰ੍ੰਮਾਤ੍ ਿਨਵʼ◌ੱਿਤੰ ਨ ਕੁਰ੍ੱਵਾਣਾ ਆਤ੍ਮਨਃ ਪਿਰਤਾਣਾਯ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੰ

ਕੁਰ੍ੱਵਾਮਹੇ◌|े

Ⅺ
Ⅰ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸ ਆਸ਼ੰਿਸਤਾਨਾਂ ਿਨਸ਼੍ਚਯਃ, ਅਦʼਸ਼ਯ੍ਾਨਾਂ ਿਵਸ਼਼ਯਾਣਾਂ ਦਰ੍ਸ਼ਨੰ ਭਵਿਤ|
Ⅱ ਤੇਨ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੇਨ ਪਰ੍ਾਞ੍ਚੋ ਲੋਕਾਃ ਪਰ੍ਾਮਾਣਯ੍ੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਵਨ੍ਤਃ|
Ⅲ ਅਪਰਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਵਾਕਯ੍ੇਨ ਜਗਨ੍ਤਯ੍ਸʼਜਯ੍ਨ੍ਤ, ਦʼਸ਼਼੍ਟਵਸ੍ਤੂਿਨ ਚ ਪਰ੍ਤਯ੍ਕ੍ਸ਼਼ਵਸ੍ਤੁਭਯ੍ੋ

ਨਦਪਦਯ੍ਨ੍ਤੈਤਦ੍ ਵਯੰ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੇਨ ਬੁਧਯ੍ਾਮਹ|ੇ
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Ⅳ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੇਨ ਹਾਿਬਲ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਮੁੱਿਦਸ਼ਯ੍ ਕਾਿਬਲਃ ਸ਼ਰ੍ੇਸ਼਼੍ਠੰ ਬਿਲਦਾਨੰ ਕʼਤਵਾਨ੍ ਤਸ੍ਮਾੱਚੇਸ਼ਵ੍ਰੇਣ ਤਸਯ੍
ਦਾਨਾਨਯ੍ਿਧ ਪਰ੍ਮਾਣੇ ਦੱਤੇ ਸ ਧਾਰ੍ੰਿਮਕ ਇਤਯ੍ਸਯ੍ ਪਰ੍ਮਾਣੰ ਲਬ੍ਧਵਾਨ੍ ਤੇਨ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੇਨ ਚ ਸ ਮʼਤਃ ਸਨ੍ ਅਦਯ੍ਾਿਪ
ਭਾਸ਼਼ਤੇ|

Ⅴ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੇਨ ਹਨਕ੍ ਯਥਾ ਮʼਤਯ੍ੁੰ ਨ ਪਸ਼ਯ੍ੇਤ੍ ਤਥਾ ਲੋਕਾਨ੍ਤਰੰ ਨੀਤਃ, ਤਸਯ੍ੋੱਦੇਸ਼ਸ਼੍ਚ ਕੇਨਾਿਪ ਨ ਪਰ੍ਾਿਪ ਯਤ
ਈਸ਼ਵ੍ਰਸ੍ਤੰ ਲੋਕਾਨ੍ਤਰੰ ਨੀਤਵਾਨ੍, ਤਤ੍ਪਰ੍ਮਾਣਿਮਦੰ ਤਸਯ੍ ਲੋਕਾਨ੍ਤਰੀਕਰਣਾਤ੍ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਸ ਈਸ਼ਵ੍ਰਾਯ ਰੋਿਚਤਵਾਨ੍
ਇਿਤ ਪਰ੍ਮਾਣੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਵਾਨ੍|

Ⅵ ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੰ ਿਵਨਾ ਕੋ(ਅ)ਪੀਸ਼ਵ੍ਰਾਯ ਰੋਿਚਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ ਯਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ(ਅ)ਸ੍ਿਤ ਸਵ੍ਾਨੇਿਸ਼਼ਲੋਕੇਭਯ੍ਃ
ਪੁਰਸ੍ਕਾਰੰ ਦਦਾਿਤ ਚੇਿਤਕਥਾਯਾਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸ਼ਰਣਾਗਤੈ ਿਰਸ਼ਵ੍ਿਸਤਵਯ੍ੰ|

Ⅶ ਅਪਰੰ ਤਦਾਨੀਂ ਯਾਨਯ੍ਦʼਸ਼ਯ੍ਾਨਯ੍ਾਸਨ੍ ਤਾਨੀਸ਼ਵ੍ਰੇਣਾਿਦਸ਼਼੍ਟਃ ਸਨ੍ ਨਹੋ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੇਨ ਭੀਤਾ ਸਵ੍ਪਿਰਜਨਾਨਾਂ
ਰਕ੍ਸ਼਼ਾਰ੍ਥੰ ਪੋਤੰ ਿਨਰ੍ੰਿਮਤਵਾਨ੍ ਤੇਨ ਚ ਜਗੱਜਨਾਨਾਂ ਦੋਸ਼਼ਾਨ੍ ਦਰ੍ਿਸ਼ਤਵਾਨ੍ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਾਤ੍ ਲਭਯ੍ਸਯ੍
ਪੁਣਯ੍ਸਯ੍ਾਿਧਕਾਰੀ ਬਭੂਵ ਚ|

Ⅷ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੇਨੇਬਰ੍ਾਹੀਮ੍ ਆਹੂਤਃ ਸਨ੍ ਆਜ੍ਞਾਂ ਗʼਹੀਤਾ ਯਸਯ੍ ਸ੍ਥਾਨਸਯ੍ਾਿਧਕਾਰਸ੍ਤੇਨ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਵਯ੍ਸ੍ਤਤ੍
ਸ੍ਥਾਨੰ ਪਰ੍ਸ੍ਿਥਤਵਾਨ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪਰ੍ਸ੍ਥਾਨਸਮਯੇ ◌ੱਕ ਯਾਮੀਿਤ ਨਾਜਾਨਾਤ੍|

Ⅸ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੇਨ ਸ ਪਰ੍ਿਤਜ੍ਞਾਤੇ ਦੇਸ਼ੇ ਪਰਦੇਸ਼ਵਤ੍ ਪਰ੍ਵਸਨ੍ ਤਸਯ੍ਾਃ ਪਰ੍ਿਤਜ੍ਞਾਯਾਃ ਸਮਾਨਾਿਂਸ਼ਭਯ੍ਾਮ੍ ਇਸਹ੍ਾਕਾ
ਯਾਕੂਬਾ ਚ ਸਹ ਦੂਸ਼਼ਯ੍ਵਾਸਯ੍ਭਵਤ੍|

Ⅹ ਯਸ੍ਮਾਤ੍ ਸ ਈਸ਼ਵ੍ਰੇਣ ਿਨਰ੍ੰਿਮਤੰ ਸ੍ਥਾਿਪਤਞ੍ਚ ਿਭੱਿਤਮੂਲਯੁਕ੍ਤੰ ਨਗਰੰ ਪਰ੍ਤਯ੍ੈਕ੍ਸ਼਼ਤ|
Ⅺ ਅਪਰਞ੍ਚ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੇਨ ਸਾਰਾ ਵਯੋਿਤ ਾਨ੍ਤਾ ਸਨ੍ਤਯ੍ਿਪ ਗਰ੍ਭਧਾਰਣਾਯ ਸ਼ਕ੍ਿਤੰ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ ਪੁਤਵਤਯ੍ਭਵਤ੍,

ਯਤਃ ਸਾ ਪਰ੍ਿਤਜ੍ਞਾਕਾਿਰਣੰ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਯ੍ਮ੍ ਅਮਨਯ੍ਤ|
Ⅻ ਤਤੋ ਹੇਤੋ ਰ੍ਮʼਤਕਲ੍ਪਾਦ੍ ਏਕਸ੍ਮਾਤ੍ ਜਨਾਦ੍ ਆਕਾਸ਼ੀਯਨਕ੍ਸ਼਼ਤਾਣੀਵ ਗਣਨਾਤੀਤਾਃ

ਸਮੁਦਤੀਰਸ੍ਥਿਸਕਤਾ ਇਵ ਚਾਸੰਖਯ੍ਾ ਲੋਕਾ ਉਤ੍ਪੇਿਦਰੇ|
ⅩⅢ ਏਤੇ ਸਰ੍ੱਵੇ ਪਰ੍ਿਤਜ੍ਞਾਯਾਃ ਫਲਾਨਯ੍ਪਰ੍ਾਪਯ੍ ਕੇਵਲੰ ਦੂਰਾਤ੍ ਤਾਿਨ ਿਨਰੀਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ ਵਨ੍ਿਦਤਾ ਚ, ਪʼਿਥਵਯ੍ਾਂ

ਵਯੰ ਿਵਦੇਿਸ਼ਨਃ ਪਰ੍ਵਾਿਸਨਸ਼੍ਚਾਸ੍ਮਹ ਇਿਤ ਸਵ੍ੀਕʼਤਯ੍ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੇਨ ਪਰ੍ਾਣਾਨ੍ ਤਤਯ੍ਜੁਃ|
ⅩⅣ ਯੇ ਤੁ ਜਨਾ ਇੱਥੰ ਕਥਯਨ੍ਿਤ ਤੈਃ ਪੈਤʼਕਦੇਸ਼ੋ (ਅ)ਸ੍ਮਾਿਭਰਿਨਸ਼਼ਯ੍ਤ ਇਿਤ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਯ੍ਤ|ੇ
ⅩⅤ ਤੇ ਯਸ੍ਮਾਦ੍ ਦੇਸ਼ਾਤ੍ ਿਨਰ੍ਗਤਾਸ੍ਤੰ ਯਦਯ੍ਸ੍ਮਿਰਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ ਤਿਰ ਪਰਾਵਰ੍ੱਤਨਾਯ ਸਮਯਮ੍ ਅਲਪ੍ਸਯ੍ਨ੍ਤ|
ⅩⅥ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੇ ਸਰ੍ੱਵੋਤ੍ਕʼਸ਼਼੍ਟਮ੍ ਅਰ੍ਥਤਃ ਸਵ੍ਰ੍ਗੀਯੰ ਦੇਸ਼ਮ੍ ਆਕਾਙ੍ਕ੍ਸ਼਼ਨ੍ਿਤ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸ੍ਤਾਨਿਧ ਨ

ਲੱਜਮਾਨਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰ ਇਿਤ ਨਾਮ ਗʼਹੀਤਵਾਨ੍ ਯਤਃ ਸ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਕʼਤੇ ਨਗਰਮੇਕੰ ਸੰਸ੍ਥਾਿਪਤਵਾਨ੍|
ⅩⅦ ਅਪਰਮ੍ ਇਬਰ੍ਾਹੀਮਃ ਪਰੀਕ੍ਸ਼਼ਾਯਾਂ ਜਾਤਾਯਾਂ ਸ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੇਨੇਸਹ੍ਾਕਮ੍ ਉਤ੍ਸਸਰ੍ਜ,
ⅩⅧ ਵਸ੍ਤੁਤ ਇਸਹ੍ਾਿਕ ਤਵ ਵੰਸ਼ੋ ਿਵਖਯ੍ਾਸਯ੍ਤ ਇਿਤ ਵਾਗ੍ ਯਮਿਧ ਕਿਥਤਾ ਤਮ੍ ਅਿਦਤੀਯੰ ਪੁਤੰ

ਪਰ੍ਿਤਜ੍ਞਾਪਰ੍ਾਪ੍ਤਃ ਸ ਉਤ੍ਸਸਰ੍ਜ|
ⅩⅨ ਯਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ ਮʼਤਾਨਪਯ੍ੁੱਥਾਪਿਯਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨਤੀਿਤ ਸ ਮੇਨੇ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸ ਉਪਮਾਰੂਪੰ ਤੰ ਲੇਭੇ|
ⅩⅩ ਅਪਰਮ੍ ਇਸਹ੍ਾਕ੍ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੇਨ ਯਾਕੂਬ੍ ਏਸ਼਼ਾਵੇ ਚ ਭਾਿਵਿਵਸ਼਼ਯਾਨਧਯ੍ਾਿਸ਼ਸ਼਼ੰ ਦਦੌ|
ⅩⅪ ਅਪਰੰ ਯਾਕੂਬ੍ ਮਰਣਕਾਲੇ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੇਨ ਯੂਸ਼਼ਫਃ ਪੁਤਯੋਰੇਕੈਕਸ੍ਮੈ ਜਨਾਯਾਿਸ਼ਸ਼਼ੰ ਦਦੌ ਯਸ਼਼੍ਟਯ੍ਾ ਅਗਰ੍ਭਾਗੇ

ਸਮਾਲਮ੍ਬਯ੍ ਪਰ੍ਣਨਾਮ ਚ|
ⅩⅫ ਅਪਰੰ ਯੂਸ਼਼ਫ੍ ਚਰਮਕਾਲੇ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੇਨੇਸਰ੍ਾਯੇਲੰਸ਼ੀਯਾਨਾਂ ਿਮਸਰਦੇਸ਼ਾਦ੍ ਬਿਹਰ੍ਗਮਨਸਯ੍ ਵਾਚੰ ਜਗਾਦ

ਿਨਜਾਸ੍ਥੀਿਨ ਚਾਿਧ ਸਮਾਿਦਦੇਸ਼|
ⅩⅩⅢ ਨਵਜਾਤੋ ਮੂਸਾਸ਼੍ਚ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਾਤ੍ ਤਾ◌ीਨ੍ ਮਾਸਾਨ੍ ਸਵ੍ਿਪਤʼਭਯ੍ਾਮ੍ ਅਗੋਪਯ੍ਤ ਯਤਸ੍ਤੌ ਸਵ੍ਿਸ਼ਸ਼ੁੰ

ਪਰਮਸੁਨ੍ਦਰੰ ਦʼਸ਼਼੍ਟਵਨ੍ਤੌ ਰਾਜਾਜ੍ਞਾਞ੍ਚ ਨ ਸ਼ਙ੍ਿਕਤਵਨ੍ਤੌ|
ⅩⅩⅣ ਅਪਰੰ ਵਯਃਪਰ੍ਾਪ੍ਤੋ ਮੂਸਾ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਾਤ੍ ਿਫਰੌਣੋ ਦੌਿਹਤ ਇਿਤ ਨਾਮ ਨਾਙ੍ਗੀਚਕਾਰ|
ⅩⅩⅤ ਯਤਃ ਸ ਕ੍ਸ਼਼ਿਣਕਾਤ੍ ਪਾਪਜਸੁਖਭੋਗਾਦ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਪਰ੍ਜਾਿਭਃ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਦੁਃਖਭੋਗੰ ਵਵੇ|
ⅩⅩⅥ ਤਥਾ ਿਮਸਰਦੇਸ਼ੀਯਿਨਿਧਭਯ੍ਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਿਨਿਮੱਤਾਂ ਿਨਨ੍ਦਾਂ ਮਹਤੀਂ ਸਮ੍ਪੱਿਤੰ ਮੇਨੇ ਯਤੋ ਹੇਤੋਃ ਸ

ਪੁਰਸ੍ਕਾਰਦਾਨਮ੍ ਅਪੈਕ੍ਸ਼਼ਤ|
ⅩⅩⅦ ਅਪਰੰ ਸ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੇਨ ਰਾਜ੍ਞਃ ੋਧਾਤ੍ ਨ ਭੀਤਾ ਿਮਸਰਦੇਸ਼ੰ ਪਿਰਤਤਯ੍ਾਜ, ਯਤਸ੍ਤੇਨਾਦʼਸ਼ਯ੍ੰ

ਵੀਕ੍ਸ਼਼ਮਾਣੇਨੇਵ ਧੈਰ੍ੱਯਮ੍ ਆਲਮ੍ਿਬ|
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ⅩⅩⅧ ਅਪਰੰ ਪਰ੍ਥਮਜਾਤਾਨਾਂ ਹਨ੍ਤਾ ਯਤ੍ ਸਵ੍ੀਯਲੋਕਾਨ੍ ਨ ਸ੍ਪʼਸ਼ੇਤ੍ ਤਦਰ੍ਥੰ ਸ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੇਨ
ਿਨਸ੍ਤਾਰਪਰ੍ੱਵੀਯਬਿਲੱਛੇਦਨੰ ਰੁਿਧਰਸੇਚਨਞ੍ਚਾਨੁਸ਼਼੍ਿਠਤਾਵਾਨ੍|

ⅩⅩⅨ ਅਪਰੰ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਾਤ੍ ਸ੍ਥਲੇਨੇਵ ਸੂਫ੍ਸਾਗਰੇਣ ਜਗ੍ਮੁਃ ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਮਸਰ੍ੀਯਲੋਕਾਸ੍ਤਤ੍ ਕਰ੍ੱਤੁਮ੍ ਉਪ ਮਯ੍
ਤੋਯੇਸ਼਼ੁ ਮਮੱਜੁਃ|

ⅩⅩⅩ ਅਪਰਞ੍ਚ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਾਤ੍ ਤੈਃ ਸਪ੍ਤਾਹੰ ਯਾਵਦ੍ ਿਯਰੀਹੋਃ ਪਰ੍ਾਚੀਰਸਯ੍ ਪਰ੍ਦਕ੍ਿਸ਼਼ਣੇ ਕʼਤੇ ਤਤ੍ ਿਨਪਪਾਤ|
ⅩⅩⅪ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਾਦ੍ ਰਾਹਬ੍ਨਾਿਮਕਾ ਵੇਸ਼ਯ੍ਾਿਪ ਪਰ੍ੀਤਯ੍ਾ ਚਾਰਾਨ੍ ਅਨੁਗʼਹਯ੍ਾਿਵਸ਼ਵ੍ਾਿਸਿਭਃ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਨ ਿਵਨਨਾਸ਼|
ⅩⅩⅫ ਅਿਧਕੰ ਿਕੰ ਕਥਿਯਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ? ਿਗਿਦਯੋਨ ਬਾਰਕਃ ਿਸ਼ਮ੍ਸ਼ੋਨ ਿਯਪ੍ਤਹੋ ਦਾਯੂਦ੍ ਿਸ਼ਮੂਯੇਲੋ

ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਨਸ਼੍ਚੈਤੇਸ਼਼ਾਂ ਵʼ◌ੱਤਾਨ੍ਤਕਥਨਾਯ ਮਮ ਸਮਯਾਭਾਵੋ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅩⅢ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਾਤ੍ ਤੇ ਰਾਜਯ੍ਾਿਨ ਵਸ਼ੀਕʼਤਵਨ੍ਤੋ ਧਰ੍ੰਮਕਰ੍ੰਮਾਿਣ ਸਾਿਧਤਵਨ੍ਤਃ ਪਰ੍ਿਤਜ੍ਞਾਨਾਂ ਫਲੰ

ਲਬ੍ਧਵਨ੍ਤਃ ਿਸੰਹਾਨਾਂ ਮੁਖਾਿਨ ਰੁੱਧਵਨ੍ਤੋ
ⅩⅩⅩⅣ ਵਹ੍ਨੇਰ੍ਦਾਹੰ ਿਨਰ੍ੱਵਾਿਪਤਵਨ੍ਤਃ ਖਙ੍ਗਧਾਰਾਦ੍ ਰਕ੍ਸ਼਼ਾਂ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਵਨ੍ਤੋ ਦੌਰ੍ੱਬਲਯ੍ੇ ਸਬਲੀਕʼਤਾ ਯੁੱਧੇ

ਪਰਾ ਿਮਣੋ ਜਾਤਾਃ ਪਰੇਸ਼਼ਾਂ ਸੈਨਯ੍ਾਿਨ ਦਵਿਯਤਵਨ੍ਤਸ਼੍ਚ|
ⅩⅩⅩⅤ ਯੋਿਸ਼਼ਤਃ ਪੁਨਰੁੱਥਾਨੇਨ ਮʼਤਾਨ੍ ਆਤ੍ਮਜਾਨ੍ ਲੇਿਭਰੇ◌,े ਅਪਰੇ ਚ ਸ਼ਰ੍ੇਸ਼਼੍ਠੱਥਾਨਸਯ੍ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤੇਰਾਸ਼ਯਾ

ਰਕ੍ਸ਼਼ਾਮ੍ ਅਗʼਹੀਤਾ ਤਾਡਨੇਨ ਮʼਤਵਨ੍ਤਃ|
ⅩⅩⅩⅥ ਅਪਰੇ ਿਤਰਸ੍ਕਾਰੈਃ ਕਸ਼ਾਿਭ ਰ੍ਬਨ੍ਧਨੈਃ ਕਾਰਯਾ ਚ ਪਰੀਕ੍ਿਸ਼਼ਤਾਃ|
ⅩⅩⅩⅦ ਬਹਵਸ਼੍ਚ ਪਰ੍ਸ੍ਤਰਾਘਾਤੈ ਰਤਾਃ ਕਰਪਤੈ ਰਾ ਿਵਦੀਰ੍ਣਾ ਯਨ੍ਤੈ ਰਾ ਕ੍ਿਲਸ਼਼੍ਟਾਃ ਖਙ੍ਗਧਾਰੈ ਰਾ

ਵਯ੍ਾਪਾਿਦਤਾਃ| ਤੇ ਮੇਸ਼਼ਾਣਾਂ ਛਾਗਾਨਾਂ ਵਾ ਚਰ੍ੰਮਾਿਣ ਪਿਰਧਾਯ ਦੀਨਾਃ ਪੀਿਡਤਾ ਦੁਃਖਾਰ੍ੱਤਾਸ਼੍ਚਾਭਾਮਯ੍ਨ੍|
ⅩⅩⅩⅧ ਸੰਸਾਰੋ ਯੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਅਯੋਗਯ੍ਸ੍ਤੇ ਿਨਰ੍ਜਨਸ੍ਥਾਨੇਸ਼਼ੁ ਪਰ੍ੱਵਤੇਸ਼਼ੁ ਗਹਰੇਸ਼਼ੁ ਪʼਿਥਵਯ੍ਾਸ਼੍ਿਛਦੇਸ਼਼ੁ ਚ

ਪਰ੍ੱਯਟਨ੍|
ⅩⅩⅩⅨ ਏਤੈਃ ਸਰ੍ੱਵੈ ਿਰਸ਼ਵ੍ਾਸਾਤ੍ ਪਰ੍ਮਾਣੰ ਪਰ੍ਾਿਪ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪਰ੍ਿਤਜ੍ਞਾਯਾਃ ਫਲੰ ਨ ਪਰ੍ਾਿਪ|
ⅩⅬ ਯਤਸ੍ਤੇ ਯਥਾਸ੍ਮਾਨ੍ ਿਵਨਾ ਿਸੱਧਾ ਨ ਭਵੇਯੁਸ੍ਤਥੈਵੇਸ਼ਵ੍ਰੇਣਾਸ੍ਮਾਕੰ ਕʼਤੇ ਸ਼ਰ੍ੇਸ਼਼੍ਠਤਰੰ ਿਕਮਿਪ ਿਨਰ੍ਿਦਿਦਸ਼ੇ|

Ⅻ
Ⅰ ਅਤੋ ਹੇਤੋਰੇਤਾਵਤ੍ਸਾਕ੍ਿਸ਼਼ਮੇਘੈ ਰੇਸ਼਼੍ਿਟਤਾਃ ਸਨ੍ਤੋ ਵਯਮਿਪ ਸਰ੍ੱਵਭਾਰਮ੍ ਆਸ਼ੁਬਾਧਕੰ ਪਾਪਞ੍ਚ

ਿਨਕ੍ਿਸ਼਼ਪਯ੍ਾਸ੍ਮਾਕੰ ਗਮਨਾਯ ਿਨਰੂਿਪਤੇ ਮਾਰ੍ਗੇ ਧੈਰ੍ੱਯੇਣ ਧਾਵਾਮ|
Ⅱ ਯਸ਼੍ਚਾਸ੍ਮਾਕੰ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਸਯ੍ਾਗਰ੍ੇਸਰਃ ਿਸੱਿਧਕਰ੍ੱਤਾ ਚਾਸ੍ਿਤ ਤੰ ਯੀਸ਼ੁੰ ਵੀਕ੍ਸ਼਼ਾਮਹੈ ਯਤਃ ਸ

ਸਵ੍ਸੰਮੁਖਸ੍ਿਥਤਾਨਨ੍ਦਸਯ੍ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਯ੍ਰ੍ਥਮ੍ ਅਪਮਾਨੰ ਤੁੱਛੀਕʼਤਯ੍ ਕਸ਼ਸਯ੍ ਯਾਤਨਾਂ ਸੋਢਵਾਨ੍
ਈਸ਼ਵ੍ਰੀਯਿਸੰਹਾਸਨਸਯ੍ ਦਕ੍ਿਸ਼਼ਣਪਾਰ੍ਸ਼ਵ੍ੇ ਸਮੁਪਿਵਸ਼਼੍ਟਵਾਸ਼ਂ੍ਚ|

Ⅲ ਯਃ ਪਾਿਪਿਭਃ ਸਵ੍ਿਵਰੁੱਧਮ੍ ਏਤਾਦʼਸ਼ੰ ਵੈਪਰੀਤਯ੍ੰ ਸੋਢਵਾਨ੍ ਤਮ੍ ਆਲੋਚਯਤ ਤੇਨ ਯੂਯੰ ਸਵ੍ਮਨਃਸੁ ਸ਼ਰ੍ਾਨ੍ਤਾਃ
ਕ੍ਲਾਨ੍ਤਾਸ਼੍ਚ ਨ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਥ|

Ⅳ ਯੂਯੰ ਪਾਪੇਨ ਸਹ ਯੁਧਯ੍ਨ੍ਤੋ(ਅ)ਦਯ੍ਾਿਪ ਸ਼ੋਿਣਤਵਯ੍ਯਪਰ੍ੱਯਨ੍ਤੰ ਪਰ੍ਿਤਰੋਧੰ ਨਾਕੁਰੁਤ|
Ⅴਤਥਾ ਚ ਪੁਤਾਨ੍ ਪਰ੍ਤੀਵ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਯ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਕ੍ਤਸ੍ਤੰ ਿਕੰ ਿਵਸ੍ਮʼਤਵਨ੍ਤਃ? "ਪਰੇਸ਼ੇਨ ਕʼਤਾਂ ਸ਼ਾਸ੍ਿਤੰ

ਹੇ ਮਤ੍ਪੁਤ ਨ ਤੁੱਛਯ| ਤੇਨ ਸੰਭਰ੍ਤ੍ਿਸਤਸ਼੍ਚਾਿਪ ਨੈਵ ਕ੍ਲਾਮਯ੍ ਕਦਾਚਨ|
Ⅵ ਪਰੇਸ਼ਃ ਪਰ੍ੀਯਤੇ ਯਸ੍ਿਮਨ੍ ਤਸ੍ਮੈ ਸ਼ਾਸ੍ਿਤੰ ਦਦਾਿਤ ਯਤ੍| ਯਨ੍ਤੁ ਪੁਤੰ ਸ ਗʼਹ੍ਲਾਿਤ ਤਮੇਵ ਪਰ੍ਹਰਤਯ੍ਿਪ| "
Ⅶਯਿਦ ਯੂਯੰ ਸ਼ਾਸ੍ਿਤੰ ਸਹਧਵ੍ੰ ਤਰੀਸ਼ਵ੍ਰਃ ਪੁਤੈਿਰਵ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਵਯ੍ਵਹਰਿਤ ਯਤਃ ਿਪਤਾ ਯਸ੍ਮੈ ਸ਼ਾਸ੍ਿਤੰ

ਨ ਦਦਾਿਤ ਤਾਦʼਸ਼ਃ ਪੁਤਃ ਕਃ?
Ⅷ ਸਰ੍ੱਵੇ ਯਸਯ੍ਾਃ ਸ਼ਾਸ੍ਤੇਰੰਿਸ਼ਨ ਭਵਨ੍ਿਤ ਸਾ ਯਿਦ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਨ ਭਵਿਤ ਤਿਰ ਯੂਯਮ੍ ਆਤ੍ਮਜਾ ਨ ਿਕਨ੍ਤੁ

ਜਾਰਜਾ ਆਧਵ੍ੇ|
Ⅸ ਅਪਰਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਸ਼ਾਰੀਿਰਕਜਨ੍ਮਦਾਤਾਰੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਸ਼ਾਸ੍ਿਤਕਾਿਰਣੋ(ਅ)ਭਵਨ੍ ਤੇ ਚਾਸ੍ਮਾਿਭਃ

ਸੰਮਾਿਨਤਾਸ੍ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਯ ਆਤ੍ਮਨਾਂ ਜਨਿਯਤਾ ਵਯੰ ਿਕੰ ਤਤ(ੋਅ)ਿਧਕੰ ਤਸਯ੍ ਵਸ਼ੀਭੂਯ ਨ ਜੀਿਵਸ਼਼ਯ੍ਾਮਃ?
Ⅹਤੇ ਤਲ੍ਪਿਦਨਾਿਨ ਯਾਵਤ੍ ਸਵ੍ਮਨ(ਅ)ਮਤਾਨੁਸਾਰੇਣ ਸ਼ਾਸ੍ਿਤੰ ਕʼਤਵਨ੍ਤਃ ਿਕਨ੍ਤੇਸ਼਼ੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਿਹਤਾਯ ਤਸਯ੍

ਪਿਵਤਤਾਯਾ ਅੰਿਸ਼ਤਾਯ ਚਾਸ੍ਮਾਨ੍ ਸ਼ਾਸ੍ਿਤ|
Ⅺ ਸ਼ਾਸ੍ਿਤਸ਼੍ਚ ਵਰ੍ੱਤਮਾਨਸਮਯੇ ਕੇਨਾਿਪ ਨਾਨਨ੍ਦਜਿਨਕਾ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ਼ੋਕਜਿਨਕੈਵ ਮਨਯ੍ਤੇ ਤਥਾਿਪ ਯੇ ਤਯਾ

ਿਵਨੀਯਨ੍ਤੇ ਤੇਭਯ੍ਃ ਸਾ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਸ਼ਾਨ੍ਿਤਯੁਕ੍ਤੰ ਧਰ੍ੰਮਫਲੰ ਦਦਾਿਤ|
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Ⅻ ਅਤਏਵ ਯੂਯੰ ਿਸ਼ਿਥਲਾਨ੍ ਹਸ੍ਤਾਨ੍ ਦੁਰ੍ੱਬਲਾਿਨ ਜਾਨੂਿਨ ਚ ਸਬਲਾਿਨ ਕੁਰੁਧਵ੍ੰ|
ⅩⅢ ਯਥਾ ਚ ਦੁਰ੍ੱਬਲਸਯ੍ ਸਨ੍ਿਧਸ੍ਥਾਨੰ ਨ ਭਜਯ੍ੇਤ ਸਵ੍ਸ੍ਥੰ ਿਤਸ਼਼੍ਠੇਤ੍ ਤਥਾ ਸਵ੍ਚਰਣਾਰ੍ਥੰ ਸਰਲੰ ਮਾਰ੍ਗੰ

ਿਨਰ੍ੰਮਾਤ|
ⅩⅣਅਪਰਞ੍ਚ ਸਰ੍ੱਵੈਃ ਸਾਰ੍ਥਮ੍ ਏ◌ेਕਯ੍ਭਾਵੰ ਯੱਚ ਿਵਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਦਰ੍ਸ਼ਨੰ ਕੇਨਾਿਪ ਨ ਲਪ੍ਸਯ੍ਤੇ ਤਤ੍

ਪਿਵਤਤੰ ਚੇਸ਼਼੍ਟਧਵ੍|ੰ
ⅩⅤਯਥਾ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ਾਨੁਗਰ੍ਹਾਤ੍ ਨ ਪਤੇਤ੍, ਯਥਾ ਚ ਿਤਕ੍ਤਤਾਯਾ ਮੂਲੰ ਪਰ੍ਰੁਹਯ੍ ਬਾਧਾਜਨਕੰ ਨ ਭਵੇਤ੍

ਤੇਨ ਚ ਬਹਵੋ(ਅ)ਪਿਵਤਾ ਨ ਭਵੇਯੁਃ,
ⅩⅥ ਯਥਾ ਚ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਲਮ੍ਪਟੋ ਵਾ ਏਕਕʼਤ ਆਹਾਰਾਰ੍ਥੰ ਸਵ੍ੀਯਜਯ੍ੇਸ਼਼੍ਠਾਿਧਕਾਰਿਵ ੇਤਾ ਯ ਏਸ਼਼ੌਸ੍ਤਦਦ੍

ਅਧਰ੍ੰਮਾਚਾਰੀ ਨ ਭਵੇਤ੍ ਤਥਾ ਸਾਵਧਾਨਾ ਭਵਤ|
ⅩⅦ ਯਤਃ ਸ ਏਸ਼਼ੌਃ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਆਸ਼ੀਰ੍ੱਵਾਦਾਿਧਕਾਰੀ ਭਿਵਤੁਮ੍ ਇੱਛੰਨਿਪ ਨਾਨੁਗʼਹੀਤ ਇਿਤ ਯੂਯੰ ਜਾਨੀਥ,

ਸ ਚਾਸ਼ਪਾਤੇਨ ਮਤਯ੍ਨ੍ਤਰੰ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯਮਾਨ(ਅ)ਿਪ ਤਦੁਪਾਯੰ ਨ ਲੇਭੇ|
ⅩⅧ ਅਪਰਞ੍ਚ ਸ੍ਪʼਸ਼ਯ੍ਃ ਪਰ੍ੱਵਤਃ ਪਰ੍ਜਵ੍ਿਲਤੋ ਵਹ੍ਿਨਃ ਕʼਸ਼਼੍ਣਾਵਰ੍ਣੋ ਮੇਘੋ (ਅ)ਨ੍ਧਕਾਰੋ ਝਞ੍ਭ੍ਸ਼

ਤੂਰੀਵਾਦਯ੍ੰ ਵਾਕਯ੍ਾਨਾਂ ਸ਼ਬ੍ਦਸ਼੍ਚ ਨੈਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸੰਿਨਧੌ ਯੂਯਮ੍ ਆਗਤਾਃ|
ⅩⅨ ਤੰ ਸ਼ਬ੍ਦੰ ਸ਼ਤਾ ਸ਼ਰ੍ੋਤਾਰਸ੍ਤਾਦʼਸ਼ੰ ਸਮ੍ਭਾਸ਼਼ਣੰ ਯਤ੍ ਪੁਨ ਰ੍ਨ ਜਾਯਤੇ ਤਤ੍ ਪਰ੍ਾਰ੍ਿਥਤਵਨ੍ਤਃ|
ⅩⅩ ਯਤਃ ਪਸ਼ੁਰਿਪ ਯਿਦ ਧਰਾਧਰੰ ਸ੍ਪʼਸ਼ਿਤ ਤਿਰ ਸ ਪਾਸ਼਼ਾਣਾਘਾਤੈ ਰਨ੍ਤਵਯ੍ ਇਤਯ੍ਾਦੇਸ਼ੰ ਸੋਢੁੰ ਤੇ

ਨਾਸ਼ਕ੍ਨੁਵਨ੍|
ⅩⅪ ਤੱਚ ਦਰ੍ਸ਼ਨਮ੍ ਏਵੰ ਭਯਾਨਕੰ ਯਤ੍ ਮੂਸਸੋਕ੍ਤੰ ਭੀਤਸ੍ਤਾਸਯੁਕ੍ਤਸ਼੍ਚਾਸ੍ਮੀਿਤ|
ⅩⅫ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸੀਯੋਨ੍ਪਰ੍ੱਵਤੋ (ਅ)ਮਰੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਨਗਰੰ ਸਵ੍ਰ੍ਗਸ੍ਥਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮਮ੍ ਅਯੁਤਾਿਨ ਿਦਵਯ੍ਦੂਤਾਃ
ⅩⅩⅢ ਸਵ੍ਰ੍ਗੇ ਿਲਿਖਤਾਨਾਂ ਪਰ੍ਥਮਜਾਤਾਨਾਮ੍ ਉਤ੍ਸਵਃ ਸਿਮਿਤਸ਼੍ਚ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਿਵਚਾਰਾਿਧਪਿਤਰੀਸ਼ਵ੍ਰਃ

ਿਸੱਧੀਕʼਤਧਾਰ੍ੰਿਮਕਾਨਾਮ੍ ਆਤ੍ਮਾਨ
ⅩⅩⅣ ਨੂਤਨਿਨਯਮਸਯ੍ ਮਧਯ੍ਸ੍ਥੋ ਯੀਸ਼ੁਃ, ਅਪਰੰ ਹਾਿਬਲੋ ਰਕ੍ਤਾਤ੍ ਸ਼ਰ੍ੇਯਃ ਪਰ੍ਚਾਰਕੰ ਪਰ੍ੋਕ੍ਸ਼਼ਣਸਯ੍

ਰਕ੍ਤਞ੍ਚੈਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸੰਿਨਧੌ ਯੂਯਮ੍ ਆਗਤਾਃ|
ⅩⅩⅤਸਾਵਧਾਨਾ ਭਵਤ ਤੰ ਵਕ੍ਤਾਰੰ ਨਾਵਜਾਨੀਤ ਯਤੋ ਹੇਤੋਃ ਪʼਿਥਵੀਸ੍ਿਥਤਃ ਸ ਵਕ੍ਤਾ ਯੈਰਵਜ੍ਞਾਤਸ੍ਤੈ ਰਯ੍ਿਦ

ਰਕ੍ਸ਼਼ਾ ਨਾਪਰ੍ਾਿਪ ਤਿਰ ਸਵ੍ਰ੍ਗੀਯਵਕ੍ਤੁਃ ਪਰਾਙ੍ਮੁਖੀਭੂਯਾਸ੍ਮਾਿਭਃ ਕਥੰ ਰਕ੍ਸ਼਼ਾ ਪਰ੍ਾਪ੍ਸਯ੍ਤ?ੇ
ⅩⅩⅥ ਤਦਾ ਤਸਯ੍ ਰਵਾਤ੍ ਪʼਿਥਵੀ ਕਮ੍ਿਪਤਾ ਿਕਨ੍ਿਤਦਾਨੀਂ ਤੇਨੇਦੰ ਪਰ੍ਿਤਜ੍ਞਾਤੰ ਯਥਾ, "ਅਹੰ ਪੁਨਰੇਕਕʼਤਃ

ਪʼਿਥਵੀਂ ਕਮ੍ਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ ਕੇਵਲੰ ਤੰਨਿਹ ਗਗਨਮਿਪ ਕਮ੍ਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ| "
ⅩⅩⅦ ਸ ਏਕਕʼਤਃ ਸ਼ਬ੍ਦੋ ਿਨਸ਼੍ਚਲਿਵਸ਼਼ਯਾਣਾਂ ਸ੍ਿਥਤਯੇ ਿਨਰ੍ੰਿਮਤਾਨਾਿਮਵ ਚਞ੍ਚਲਵਸ੍ਤੂਨਾਂ

ਸ੍ਥਾਨਾਨ੍ਤਰੀਕਰਣੰ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਯਿਤ|
ⅩⅩⅧ ਅਤਏਵ ਿਨਸ਼੍ਚਲਰਾਜਯ੍ਪਰ੍ਾਪ੍ਤੈਰਸ੍ਮਾਿਭਃ ਸੋ(ਅ)ਨੁਗਰ੍ਹ ਆਲਮ੍ਿਬਤਵਯ੍ੋ ਯੇਨ ਵਯੰ ਸਾਦਰੰ

ਸਭਯਞ੍ਚ ਤੁਸ਼਼੍ਿਟਜਨਕਰੂਪੇਣੇਸ਼ਵ੍ਰੰ ਸੇਿਵਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨੁਯਾਮ|
ⅩⅩⅨ ਯਤ(ੋਅ)ਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਃ ਸੰਹਾਰਕੋ ਵਹ੍ਿਨਃ|

ⅩⅢ
Ⅰ ਭਾਤʼਸ਼਼ੁ ਪਰ੍ੇਮ ਿਤਸ਼਼੍ਠਤੁ| ਅਿਤਿਥਸੇਵਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਨ ਿਵਸ੍ਮਰ੍ੱਯਤਾਂ
Ⅱ ਯਤਸ੍ਤਯਾ ਪਰ੍ੱਛੰਨਰੂਪੇਣ ਿਦਵਯ੍ਦੂਤਾਃ ਕੇਸ਼਼ਾਞ੍ਿਚਦ੍ ਅਿਤਥਯੋ(ਅ)ਭਵਨ੍|
Ⅲ ਬਨ੍ਿਦਨਃ ਸਹਬਨ੍ਿਦਿਭਿਰਵ ਦੁਃਿਖਨਸ਼੍ਚ ਦੇਹਵਾਿਸਿਭਿਰਵ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਸ੍ਮਰ੍ੱਯਨ੍ਤਾ|ਂ
Ⅳ ਿਵਵਾਹਃ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਸਮੀਪੇ ਸੰਮਾਿਨਤਵਯ੍ਸ੍ਤਦੀਯਸ਼ੱਯਾ ਚ ਸ਼ੁਿਚਃ ਿਕਨ੍ਤੁ ਵੇਸ਼ਯ੍ਾਗਾਿਮਨਃ

ਪਾਰਦਾਿਰਕਾਸ਼੍ਚੇਸ਼ਵ੍ਰੇਣ ਦਣ੍ਡਿਯਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤੇ|
Ⅴ ਯੂਯਮ੍ ਆਚਾਰੇ ਿਨਰ੍ਲੋਭਾ ਭਵਤ ਿਵਦਯ੍ਮਾਨਿਵਸ਼਼ਯੇ ਸਨ੍ਤੁਸ਼਼ਯ੍ਤ ਚ ਯਸ੍ਮਾਦ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰ ਏਵੇਦੰ ਕਿਥਤਵਾਨ੍,

ਯਥਾ, "ਤਾਂ ਨ ਤਯ੍ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ ਨ ਤਾਂ ਹਾਸਯ੍ਾਿਮ| "
Ⅵ ਅਤਏਵ ਵਯਮ੍ ਉਤ੍ਸਾਹੇਨੇਦੰ ਕਥਿਯਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨੁਮਃ, "ਮਤ੍ਪਕ੍ਸ਼਼ੇ ਪਰਮੇਸ਼(ੋਅ)ਸ੍ਿਤ ਨ ਭੇਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ ਕਦਾਚਨ|

ਯਸ੍ਮਾਤ੍ ਮਾਂ ਪਰ੍ਿਤ ਿਕੰ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਮਾਨਵਃ ਪਾਰਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|| "
Ⅶ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਯੇ ਨਾਯਕਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਭਯ੍ਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਵਾਕਯ੍ੰ ਕਿਥਤਵਨ੍ਤਸ੍ਤੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਸ੍ਮਰ੍ੱਯਨ੍ਤਾਂ ਤੇਸ਼਼ਾਮ੍

ਆਚਾਰਸਯ੍ ਪਿਰਣਾਮਮ੍ ਆਲੋਚਯ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੋ(ਅ)ਨੁਿ ਯਤਾ|ਂ
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Ⅷ ਯੀਸ਼ੁਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਃ ਸ਼ਵ੍ੋ(ਅ)ਦਯ੍ ਸਦਾ ਚ ਸ ਏਵਾਸ੍ਤੇ|
Ⅸ ਯੂਯੰ ਨਾਨਾਿਵਧਨੂਤਨਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਾਿਭ ਰ੍ਨ ਪਿਰਵਰ੍ੱਤਧਵ੍ੰ ਯਤੋ(ਅ)ਨੁਗਰ੍ਹੇਣਾਨ੍ਤਃਕਰਣਸਯ੍ ਸੁਸ੍ਿਥਰੀਭਵਨੰ

ਕ੍ਸ਼਼ੇਮੰ ਨ ਚ ਖਾਦਯ੍ਦਵਯ੍ੈਃ| ਯਤਸ੍ਤਦਾਚਾਿਰਣਸ੍ਤੈ ਰ੍ਨਪਕʼਤਾਃ|
Ⅹ ਯੇ ਦਸ਼਼ਯ੍ਸਯ੍ ਸੇਵਾਂ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਿਤ ਤੇ ਯਸਯ੍ਾ ਦਵਯ੍ਭੋਜਨਸਯ੍ਾਨਿਧਕਾਿਰਣਸ੍ਤਾਦʼਸ਼ੀ ਯਜ੍ਞਵੇਿਦਰਸ੍ਮਾਕਮ੍

ਆਸ੍ਤੇ|
Ⅺ ਯਤੋ ਯੇਸ਼਼ਾਂ ਪਸ਼ੂਨਾਂ ਸ਼ੋਿਣਤੰ ਪਾਪਨਾਸ਼ਾਯ ਮਹਾਯਾਜਕੇਨ ਮਹਾਪਿਵਤਸ੍ਥਾਨਸਯ੍ਾਭਯ੍ਨ੍ਤਰੰ ਨੀਯਤੇ ਤੇਸ਼਼ਾਂ

ਸ਼ਰੀਰਾਿਣ ਿਸ਼ਿਬਰਾਦ੍ ਬਿਹ ਰ੍ਦਹਯ੍ਨ੍ਤੇ|
Ⅻ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਯੀਸ਼ੁਰਿਪ ਯਤ੍ ਸਵ੍ਰੁਿਧਰੇਣ ਪਰ੍ਜਾਃ ਪਿਵਤੀਕੁਰ੍ੱਯਾਤ੍ ਤਦਰ੍ਥੰ ਨਗਰਦਾਰਸਯ੍ ਬਿਹ ਰ੍ਮʼਿਤੰ

ਭੁਕ੍ਤਵਾਨ੍|
ⅩⅢ ਅਤੋ ਹੇਤੋਰਸ੍ਮਾਿਭਰਿਪ ਤਸਯ੍ਾਪਮਾਨੰ ਸਹਮਾਨੈਃ ਿਸ਼ਿਬਰਾਦ੍ ਬਿਹਸ੍ਤਸਯ੍ ਸਮੀਪੰ ਗਨ੍ਤਵਯ੍|ੰ
ⅩⅣ ਯਤੋ (ਅ)ਤਾਸ੍ਮਾਕੰ ਸ੍ਥਾਿਯ ਨਗਰੰ ਨ ਿਵਦਯ੍ਤੇ ਿਕਨ੍ਤੁ ਭਾਿਵ ਨਗਰਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਿਭਰਿਨਸ਼਼ਯ੍ਤੇ|
ⅩⅤਅਤਏਵ ਯੀਸ਼ੁਨਾਸ੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਿਨਤਯ੍ੰ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਾਰੂਪੋ ਬਿਲਰਰ੍ਥਤਸ੍ਤਸਯ੍ ਨਾਮਾਙ੍ਗੀਕੁਰ੍ੱਵਤਾਮ੍ ਓਸ਼਼੍ਠਾਧਰਾਣਾਂ

ਫਲਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਾਯ ਦਾਤਵਯ੍ੰ|
ⅩⅥ ਅਪਰਞ੍ਚ ਪਰੋਪਕਾਰੋ ਦਾਨਞ੍ਚ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਨ ਿਵਸ੍ਮਰ੍ੱਯਤਾਂ ਯਤਸ੍ਤਾਦʼਸ਼ੰ ਬਿਲਦਾਨਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਾਯ

ਰੋਚਤੇ|
ⅩⅦ ਯੂਯੰ ਸਵ੍ਨਾਯਕਾਨਾਮ੍ ਆਜ੍ਞਾਗਰ੍ਾਿਹਣੋ ਵਸ਼ਯ੍ਾਸ਼੍ਚ ਭਵਤ ਯਤੋ ਯੈਰੁਪਿਨਿਧਃ ਪਰ੍ਿਤਦਾਤਵਯ੍ਸ੍ਤਾਦʼਸ਼ਾ

ਲੋਕਾ ਇਵ ਤੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਦੀਯਾਤ੍ਮਨਾਂ ਰਕ੍ਸ਼਼ਣਾਰ੍ਥੰ ਜਾਗਰ੍ਿਤ,ਅਤਸ੍ਤੇ ਯਥਾ ਸਾਨਨ੍ਦਾਸ੍ਤਤ੍ ਕੁਰ੍ੱਯੁ ਰ੍ਨ ਚ ਸਾਰ੍ੱਤਸਵ੍ਰਾ
ਅਤ ਯਤਧਵ੍ੰ ਯਤਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਆਰ੍ੱਤਸਵ੍ਰੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਇਸ਼਼੍ਟਜਨਕੋ ਨ ਭਵੇਤ੍|

ⅩⅧਅਪਰਞ੍ਚਯੂਯਮ੍ਅਸ੍ਮੰਿਨਿਮੱਿਤੰ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਾਂ ਕੁਰੁਤ ਯਤੋ ਵਯਮ੍ਉੱਤਮਮਨਿਵਿਸ਼ਸ਼਼੍ਟਾਃ ਸਰ੍ੱਵਤ ਸਦਾਚਾਰੰ
ਕਰ੍ੱਤੁਮ੍ ਇੱਛੁਕਾਸ਼੍ਚ ਭਵਾਮ ਇਿਤ ਿਨਸ਼੍ਿਚਤੰ ਜਾਨੀਮਃ|

ⅩⅨ ਿਵਸ਼ੇਸ਼਼ਤੋ(ਅ)ਹੰ ਯਥਾ ਤਰਯਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਭਯ੍ੰ ਪੁਨ ਰ੍ਦੀਯੇ ਤਦਰ੍ਥੰ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਾਯੈ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਅਿਧਕੰ ਿਵਨਯੇ|
ⅩⅩ ਅਨਨ੍ਤਿਨਯਮਸਯ੍ ਰੁਿਧਰੇਣ ਿਵਿਸ਼ਸ਼਼੍ਟੋ ਮਹਾਨ੍ ਮੇਸ਼਼ਪਾਲਕੋ ਯੇਨ ਮʼਤਗਣਮਧਯ੍ਾਤ੍ ਪੁਨਰਾਨਾਿਯ ਸ

ਸ਼ਾਨ੍ਿਤਦਾਯਕ ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ
ⅩⅪ ਿਨਜਾਿਭਮਤਸਾਧਨਾਯ ਸਰ੍ੱਵਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਤ੍ਕਰ੍ੰਮਿਣ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਿਸੱਧਾਨ੍ ਕਰੋਤ,ੁ ਤਸਯ੍ ਦʼਸ਼਼੍ਟੌ ਚ ਯਦਯ੍ਤ੍

ਤੁਸ਼਼੍ਿਟਜਨਕੰ ਤਦੇਵ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਮਧਯ੍ੇ ਯੀਸ਼ੁਨਾ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਸਾਧਯਤੁ| ਤਸ੍ਮੈ ਮਿਹਮਾ ਸਰ੍ੱਵਦਾ ਭੂਯਾਤ੍| ਆਮੇਨ੍|
ⅩⅫ ਹੇ ਭਾਤਰਃ, ਿਵਨਯੇ(ਅ)ਹੰ ਯੂਯਮ੍ ਇਦਮ੍ ਉਪਦੇਸ਼ਵਾਕਯ੍ੰ ਸਹਧਵ੍ੰ ਯਤੋ(ਅ)ਹੰ ਸੰਕ੍ਸ਼਼ੇਪੇਣ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ

ਿਲਿਖਤਵਾਨ੍|
ⅩⅩⅢ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਭਾਤਾ ਤੀਮਿਥਯੋ ਮੁਕ੍ਤ(ੋਅ)ਭਵਦ੍ ਇਿਤ ਜਾਨੀਤ, ਸ ਚ ਯਿਦ ਤਰਯਾ ਸਮਾਗੱਛਿਤ ਤਿਰ ਤੇਨ

ਸਾਰ੍ੱਧੰਮ੍ ਅਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ|
ⅩⅩⅣ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਨਾਯਕਾਨ੍ ਪਿਵਤਲੋਕਾਸ਼ਂ੍ਚ ਨਮਸ੍ਕੁਰੁਤ| ਅਪਰਮ੍ ਇਤਾਿਲਯਾਦੇਸ਼ੀਯਾਨਾਂ

ਨਮਸ੍ਕਾਰੰ ਜ੍ਞਾਸਯ੍ਥ|
ⅩⅩⅤ ਅਨੁਗਰ੍ਹੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਸਹਾਯੋ ਭੂਯਾਤ੍| ਆਮੇਨ੍|
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ਯਾਕੂਬਃ ਪਤੰ
Ⅰਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਪਰ੍ਭੋ ਰਯ੍ੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਚ ਦਾਸੋ ਯਾਕੂਬ੍ ਿਵਕੀਰ੍ਣੀਭੂਤਾਨ੍ ਦਾਦਸ਼ੰ ਵੰਸ਼ਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਨਮਸ੍ਕʼਤਯ੍ ਪਤੰ

ਿਲਖਿਤ|
Ⅱ ਹੇ ਮਮ ਭਾਤਰਃ, ਯੂਯੰ ਯਦਾ ਬਹੁਿਵਧਪਰੀਕ੍ਸ਼਼ਾਸ਼਼ੁ ਿਨਪਤਤ ਤਦਾ ਤਤ੍ ਪੂਰ੍ਣਾਨਨ੍ਦਸਯ੍ ਕਾਰਣੰ ਮਨਯ੍ਧਵ੍|ੰ
Ⅲ ਯਤੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਸਯ੍ ਪਰੀਕ੍ਿਸ਼਼ਤਤੇਨ ਧੈਰ੍ੱਯੰ ਸਮ੍ਪਾਦਯ੍ਤ ਇਿਤ ਜਾਨੀਥ|
Ⅳ ਤੱਚ ਧੈਰ੍ੱਯੰ ਿਸੱਧਫਲੰ ਭਵਤੁ ਤੇਨ ਯੂਯੰ ਿਸੱਧਾਃ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਾਸ਼੍ਚ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਥ ਕਸਯ੍ਾਿਪ ਗੁਣਸਯ੍ਾਭਾਵਸ਼੍ਚ

ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਨ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
Ⅴ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਕਸਯ੍ਾਿਪ ਜ੍ਞਾਨਾਭਾਵੋ ਯਿਦ ਭਵੇਤ੍ ਤਿਰ ਯ ਈਸ਼ਵ੍ਰਃ ਸਰਲਭਾਵੇਨ ਿਤਰਸ੍ਕਾਰਞ੍ਚ ਿਵਨਾ

ਸਰ੍ੱਵੇਭਯ੍ੋ ਦਦਾਿਤ ਤਤਃ ਸ ਯਾਚਤਾਂ ਤਤਸ੍ਤਸ੍ਮੈ ਦਾਿਯਸ਼਼ਯ੍ਤੇ|
Ⅵ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਿਨਃਸਨ੍ਦੇਹਃ ਸਨ੍ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੇਨ ਯਾਚਤਾਂ ਯਤਃ ਸਨ੍ਿਦਗ੍ਧੋ ਮਾਨਵੋ ਵਾਯੁਨਾ

ਚਾਿਲਤਸਯ੍ੋਤ੍ਪ੍ਲਵਮਾਨਸਯ੍ ਚ ਸਮੁਦਤਰਙ੍ਗਸਯ੍ ਸਦʼਸ਼ੋ ਭਵਿਤ|
Ⅶ ਤਾਦʼਸ਼ੋ ਮਾਨਵਃ ਪਰ੍ਭੋਃ ਿਕਞ੍ਿਚਤ੍ ਪਰ੍ਾਪ੍ਸਯ੍ਤੀਿਤ ਨ ਮਨਯ੍ਤਾ|ਂ
Ⅷ ਿਦਮਨਾ ਲੋਕਃ ਸਰ੍ੱਵਗਿਤਸ਼਼ੁ ਚਞ੍ਚਲੋ ਭਵਿਤ|
Ⅸ ਯੋ ਭਾਤਾ ਨਮਰ੍ਃ ਸ ਿਨਜੋਂਨਤਯ੍ਾ ਸ਼੍ਲਾਘਤਾ|ਂ
Ⅹ ਯਸ਼੍ਚ ਧਨਵਾਨ੍ ਸ ਿਨਜਨਮਰ੍ਤਯਾ ਸ਼੍ਲਾਘਤਾਯਂਤਃ ਸ ਤʼਣਪੁਸ਼਼੍ਪਵਤ੍ ਕ੍ਸ਼਼ਯੰ ਗਿਮਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
Ⅺ ਯਤਃ ਸਤਾਪੇਨ ਸੂਰ੍ੱਯੇਣੋਿਦਤਯ੍ ਤʼਣੰ ਸ਼ੋਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਤਤ੍ਪੁਸ਼਼੍ਪਞ੍ਚ ਭਸ਼ਯ੍ਿਤ ਤੇਨ ਤਸਯ੍ ਰੂਪਸਯ੍ ਸੌਨ੍ਦਰ੍ੱਯੰ

ਨਸ਼ਯ੍ਿਤ ਤਦਦ੍ ਧਿਨਲੋਕੋ(ਅ)ਿਪ ਸਵ੍ੀਯਮੂਢਤਯਾ ਮ੍ਲਾਸਯ੍ਿਤ|
Ⅻ ਯੋ ਜਨਃ ਪਰੀਕ੍ਸ਼਼ਾਂ ਸਹਤੇ ਸ ਏਵ ਧਨਯ੍ਃ, ਯਤਃ ਪਰੀਕ੍ਿਸ਼਼ਤਤੰ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ ਸ ਪਰ੍ਭੁਨਾ ਸਵ੍ਪਰ੍ੇਮਕਾਿਰਭਯ੍ਃ

ਪਰ੍ਿਤਜ੍ਞਾਤੰ ਜੀਵਨਮੁਕੁਟੰ ਲਪ੍ਸਯ੍ਤੇ|
ⅩⅢ ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ ਮਾਂ ਪਰੀਕ੍ਸ਼਼ਤ ਇਿਤ ਪਰੀਕ੍ਸ਼਼ਾਸਮਯੇ ਕੋ(ਅ)ਿਪ ਨ ਵਦਤੁ ਯਤਃ ਪਾਪਾਯੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਪਰੀਕ੍ਸ਼਼ਾ ਨ

ਭਵਿਤ ਸ ਚ ਕਮਿਪ ਨ ਪਰੀਕ੍ਸ਼਼ਤੇ|
ⅩⅣ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਸਵ੍ੀਯਮਨਵਾਞ੍ਛਯਾਕʼਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਲੋਭਯ੍ਤੇ ਚ ਤਸਯ੍ੈਵ ਪਰੀਕ੍ਸ਼਼ਾ ਭਵਿਤ|
ⅩⅤ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸਾ ਮਨਵਾਞ੍ਛਾ ਸਗਰ੍ਭਾ ਭੂਤਾ ਦੁਸ਼਼੍ਕʼਿਤੰ ਪਰ੍ਸੂਤੇ ਦੁਸ਼਼੍ਕʼਿਤਸ਼੍ਚ ਪਿਰਣਾਮੰ ਗਤਾ ਮʼਤਯ੍ੁੰ ਜਨਯਿਤ|
ⅩⅥ ਹੇ ਮਮ ਿਪਰ੍ਯਭਾਤਰਃ, ਯੂਯੰ ਨ ਭਾਮਯ੍ਤ|
ⅩⅦ ਯਤ੍ ਿਕਞ੍ਿਚਦ੍ ਉੱਤਮੰ ਦਾਨੰ ਪੂਰ੍ਣੋ ਵਰਸ਼੍ਚ ਤਤ੍ ਸਰ੍ੱਵਮ੍ ਊਰ੍ੱਧਵ੍ਾਦ੍ ਅਰ੍ਥਤੋ ਯਸ੍ਿਮਨ੍ ਦਸ਼ਾਨ੍ਤਰੰ

ਪਿਰਵਰ੍ੱਤਨਜਾਤੱਛਾਯਾ ਵਾ ਨਾਸ੍ਿਤ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਦੀਪ੍ਤਯ੍ਾਕਰਾਤ੍ ਿਪਤੁਰਵਰੋਹਿਤ|
ⅩⅧ ਤਸਯ੍ ਸʼਸ਼਼੍ਟਵਸ੍ਤੂਨਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਵਯੰ ਯਤ੍ ਪਰ੍ਥਮਫਲਸਵ੍ਰੂਪਾ ਭਵਾਮਸ੍ਤਦਰ੍ਥੰ ਸ ਸਵ੍ੇੱਛਾਤਃ ਸਤਯ੍ਮਤਸਯ੍

ਵਾਕਯ੍ੇਨਾਸ੍ਮਾਨ੍ ਜਨਯਾਮਾਸ|
ⅩⅨ ਅਤਏਵ ਹੇ ਮਮ ਿਪਰ੍ਯਭਾਤਰਃ, ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਏਕੈਕੋ ਜਨਃ ਸ਼ਰ੍ਵਣੇ ਤਿਰਤਃ ਕਥਨੇ ਧੀਰਃ ੋਧੇ(ਅ)ਿਪ ਧੀਰੋ

ਭਵਤੁ|
ⅩⅩ ਯਤੋ ਮਾਨਵਸਯ੍ ੋਧ ਈਸ਼ਵ੍ਰੀਯਧਰ੍ੰਮੰ ਨ ਸਾਧਯਿਤ|
ⅩⅪ ਅਤੋ ਹੇਤੋ ਰਯ੍ੂਯੰ ਸਰ੍ੱਵਾਮ੍ ਅਸ਼ੁਿਚਿ ਯਾਂ ਦੁਸ਼਼੍ਟਤਾਬਾਹੁਲਯ੍ਞ੍ਚ ਿਨਕ੍ਿਸ਼਼ਪਯ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਨ੍ਮਨਸਾਂ ਪਿਰਤਾਣੇ

ਸਮਰ੍ਥੰ ਰੋਿਪਤੰ ਵਾਕਯ੍ੰ ਨਮਰ੍ਭਾਵੇਨ ਗʼਹ੍ਲੀਤ|
ⅩⅫ ਅਪਰਞ੍ਚ ਯੂਯੰ ਕੇਵਲਮ੍ ਆਤ੍ਮਵਞ੍ਚਿਯਤਾਰੋ ਵਾਕਯ੍ਸਯ੍ ਸ਼ਰ੍ੋਤਾਰੋ ਨ ਭਵਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਵਾਕਯ੍ਸਯ੍

ਕਰ੍ੰਮਕਾਿਰਣੋ ਭਵਤ|
ⅩⅩⅢ ਯਤੋ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਵਾਕਯ੍ਸਯ੍ ਕਰ੍ੰਮਕਾਰੀ ਨ ਭੂਤਾ ਕੇਵਲੰ ਤਸਯ੍ ਸ਼ਰ੍ੋਤਾ ਭਵਿਤ ਸ ਦਰ੍ਪਣੇ

ਸਵ੍ੀਯਸ਼ਾਰੀਿਰਕਵਦਨੰ ਿਨਰੀਕ੍ਸ਼਼ਮਾਣਸਯ੍ ਮਨੁਜਸਯ੍ ਸਦʼਸ਼ਃ|
ⅩⅩⅣ ਆਤ੍ਮਾਕਾਰੇ ਦʼਸ਼਼੍ਟੇ ਸ ਪਰ੍ਸ੍ਥਾਯ ਕੀਦʼਸ਼ ਆਸੀਤ੍ ਤਤ੍ ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼਼ਣਾਦ੍ ਿਵਸ੍ਮਰਿਤ|
ⅩⅩⅤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਨਤਾ ਮੁਕ੍ਤੇਃ ਿਸੱਧਾਂ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਮ੍ ਆਲੋਕਯ੍ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਸ ਿਵਸ੍ਮʼਿਤਯੁਕ੍ਤਃ ਸ਼ਰ੍ੋਤਾ

ਨ ਭੂਤਾ ਕਰ੍ੰਮਕਰ੍ੱਤੈਵ ਸਨ੍ ਸਵ੍ਕਾਰ੍ੱਯੇ ਧਨਯ੍ੋ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅥਅਨਾਯੱਤਰਸਨਃ ਸਨ੍ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਸਵ੍ਮਨ ਵਞ੍ਚਿਯਤਾ ਸਵ੍ੰ ਭਕ੍ਤੰ ਮਨਯ੍ਤੇ ਤਸਯ੍ ਭਕ੍ਿਤ ਰ੍ਮੁਧਾ ਭਵਿਤ|
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ⅩⅩⅦ ਕ੍ਲੇਸ਼ਕਾਲੇ ਿਪਤʼਹੀਨਾਨਾਂ ਿਵਧਵਾਨਾਞ੍ਚ ਯਦ੍ ਅਵੇਕ੍ਸ਼਼ਣੰ ਸੰਸਾਰਾੱਚ ਿਨਸ਼਼੍ਕਲਙ੍ਕੇਨ ਯਦ੍
ਆਤ੍ਮਰਕ੍ਸ਼਼ਣੰ ਤਦੇਵ ਿਪਤੁਰੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ ਸ਼ੁਿਚ ਰ੍ਿਨਰ੍ੰਮਲਾ ਚ ਭਕ੍ਿਤਃ|

Ⅱ
Ⅰ ਹੇ ਮਮ ਭਾਤਰਃ, ਯੂਯਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਤੇਜਿਸਵ੍ਨਃ ਪਰ੍ਭੋ ਰਯ੍ੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਧਰ੍ੰਮੰ ਮੁਖਾਪੇਕ੍ਸ਼਼ਯਾ ਨ ਧਾਰਯਤ|
Ⅱ ਯਤੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸਭਾਯਾਂ ਸਵ੍ਰ੍ਣਾਙ੍ਗੁਰੀਯਕਯੁਕ੍ਤੇ ਭਾਿਜਸ਼਼੍ਣੁਪਿਰੱਛਦੇ ਪੁਰੁਸ਼਼ੇ ਪਰ੍ਿਵਸ਼਼੍ਟੇ ਮਿਲਨਵਸ੍ਤੇ

ਕਸ੍ਿਮੰਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਦਿਰਦ(ੇਅ)ਿਪ ਪਰ੍ਿਵਸ਼਼੍ਟੇ
Ⅲ ਯੂਯੰ ਯਿਦ ਤੰ ਭਾਿਜਸ਼਼੍ਣੁਪਿਰੱਛਦਵਸਾਨੰ ਜਨੰ ਿਨਰੀਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ ਵਦੇਤ ਭਵਾਨ੍ ਅਤੋੱਤਮਸ੍ਥਾਨ ਉਪਿਵਸ਼ਿਤਿਤ

ਿਕਞ੍ਚ ਤੰ ਦਿਰਦੰ ਯਿਦ ਵਦੇਤ ਤਮ੍ ਅਮੁਸ੍ਿਮਨ੍ ਸ੍ਥਾਨੇ ਿਤਸ਼਼੍ਠ ਯਦਾਤ ਮਮ ਪਾਦਪੀਠ ਉਪਿਵਸ਼ੇਿਤ,
Ⅳ ਤਿਰ ਮਨਃਸੁ ਿਵਸ਼ੇਸ਼਼ਯ੍ ਯੂਯੰ ਿਕੰ ਕੁਤਰ੍ਕੈਃ ਕੁਿਵਚਾਰਕਾ ਨ ਭਵਥ?
Ⅴ ਹੇ ਮਮ ਿਪਰ੍ਯਭਾਤਰਃ, ਸ਼ʼਣੁਤ, ਸੰਸਾਰੇ ਯੇ ਦਿਰਦਾਸ੍ਤਾਨ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੇਨ ਧਿਨਨਃ ਸਵ੍ਪਰ੍ੇਮਕਾਿਰਭਯ੍ਸ਼੍ਚ

ਪਰ੍ਿਤਸ਼ਤਸਯ੍ ਰਾਜਯ੍ਸਯ੍ਾਿਧਕਾਿਰਣਃ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਿਕੰ ਨ ਵਰੀਤਵਾਨ੍? ਿਕਨ੍ਤੁ ਦਿਰਦੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਰਵਜ੍ਞਾਯਤ|ੇ
Ⅵ ਧਨਵਨ੍ਤ ਏਵ ਿਕੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਨਪਦਵਨ੍ਿਤ ਬਲਾੱਚ ਿਵਚਾਰਾਸਨਾਨਾਂ ਸਮੀਪੰ ਨ ਨਯਨ੍ਿਤ?
Ⅶ ਯੁਸ਼਼੍ਮਦੁਪਿਰ ਪਿਰਕੀਰ੍ੱਿਤਤੰ ਪਰਮੰ ਨਾਮ ਿਕੰ ਤੈਰੇਵ ਨ ਿਨਨ੍ਦਯ੍ਤੇ?
Ⅷ ਿਕਞ੍ਚ ਤੰ ਸਵ੍ਸਮੀਪਵਾਿਸਿਨ ਸਵ੍ਾਤ੍ਮਵਤ੍ ਪਰ੍ੀਯਸਵ੍, ਏਤੱਛਾਸ੍ਤੀਯਵਚਨਾਨੁਸਾਰਤੋ ਯਿਦ ਯੂਯੰ

ਰਾਜਕੀਯਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਂ ਪਾਲਯਥ ਤਿਰ ਭਦੰ ਕੁਰੁਥ|
Ⅸ ਯਿਦ ਚ ਮੁਖਾਪੇਕ੍ਸ਼਼ਾਂ ਕੁਰੁਥ ਤਿਰ ਪਾਪਮ੍ ਆਚਰਥ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਯਾ ਚਾਜ੍ਞਾਲਙ੍ਿਘਨ ਇਵ ਦੂਸ਼਼ਯ੍ਧਵ੍|ੇ
Ⅹ ਯਤੋ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਕʼਤ੍ਸ੍ਨਾਂ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਂ ਪਾਲਯਿਤ ਸ ਯਦਯ੍ੇਕਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਵਧੌ ਸ੍ਖਲਿਤ ਤਿਰ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਮ੍

ਅਪਰਾਧੀ ਭਵਿਤ|
Ⅺਯਤੋ ਹੇਤੋਸ੍ਤੰ ਪਰਦਾਰਾਨ੍ ਮਾ ਗੱਛੇਿਤ ਯਃ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਸ ਏਵ ਨਰਹਤਯ੍ਾਂ ਮਾ ਕੁਰ੍ੱਯਾ ਇਤਯ੍ਿਪ ਕਿਥਤਵਾਨ੍

ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤੰ ਪਰਦਾਰਾਨ੍ ਨ ਗਤਾ ਯਿਦ ਨਰਹਤਯ੍ਾਂ ਕਰੋਿਸ਼਼ ਤਿਰ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਲਙ੍ਘੀ ਭਵਿਸ|
Ⅻ ਮੁਕ੍ਤੇ ਰਯ੍ਵਸ੍ਥਾਤੋ ਯੇਸ਼਼ਾਂ ਿਵਚਾਰੇਣ ਭਿਵਤਵਯ੍ੰ ਤਾਦʼਸ਼ਾ ਲੋਕਾ ਇਵ ਯੂਯੰ ਕਥਾਂ ਕਥਯਤ ਕਰ੍ੰਮ ਕੁਰੁਤ ਚ|
ⅩⅢ ਯੋ ਦਯਾਂ ਨਾਚਰਿਤ ਤਸਯ੍ ਿਵਚਾਰੋ ਿਨਰ੍ੱਦਯੇਨ ਕਾਿਰਸ਼਼ਯ੍ਤੇ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਦਯਾ ਿਵਚਾਰਮ੍ ਅਿਭਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
ⅩⅣਹੇ ਮਮ ਭਾਤਰਃ, ਮਮ ਪਰ੍ਤਯ੍ਯੋ(ਅ)ਸ੍ਤੀਿਤ ਯਃ ਕਥਯਿਤ ਤਸਯ੍ ਕਰ੍ੰਮਾਿਣ ਯਿਦ ਨ ਿਵਦਯ੍ਨ੍ਤ ਤਿਰ ਤੇਨ

ਿਕੰ ਫਲੰ? ਤੇਨ ਪਰ੍ਤਯ੍ਯੇਨ ਿਕੰ ਤਸਯ੍ ਪਿਰਤਾਣੰ ਭਿਵਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ?
ⅩⅤ ਕੇਸ਼਼ੁਿਚਦ੍ ਭਾਤʼਸ਼਼ੁ ਭਿਗਨੀਸ਼਼ੁ ਵਾ ਵਸਨਹੀਨੇਸ਼਼ੁ ਪਰ੍ਾਤਯ੍ਿਹਕਾਹਾਰਹੀਨੇਸ਼਼ੁ ਚ ਸਤ੍ਸੁ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਕੋ(ਅ)ਿਪ

ਤੇਭਯ੍ਃ ਸ਼ਰੀਰਾਰ੍ਥੰ ਪਰ੍ਯੋਜਨੀਯਾਿਨ ਦਵਯ੍ਾਿਣ ਨ ਦਤਾ ਯਿਦ ਤਾਨ੍ ਵਦੇਤ੍,
ⅩⅥ ਯੂਯੰ ਸਕੁਸ਼ਲੰ ਗਤੋਸ਼਼੍ਣਗਾਤਾ ਭਵਤ ਤʼਪਯ੍ਤ ਚੇਿਤ ਤਰਯ੍ੇਤੇਨ ਿਕੰ ਫਲੰ?
ⅩⅦ ਤਦਤ੍ ਪਰ੍ਤਯ੍ਯੋ ਯਿਦ ਕਰ੍ੰਮਿਭ ਰਯ੍ੁਕ੍ਤੋ ਨ ਭਵੇਤ੍ ਤਰਯ੍ੇਕਾਿਕਤਾਤ੍ ਮʼਤ ਏਵਾਸ੍ਤੇ|
ⅩⅧ ਿਕਞ੍ਚ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ਇਦੰ ਵਿਦਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਤਵ ਪਰ੍ਤਯ੍ਯੋ ਿਵਦਯ੍ਤੇ ਮਮ ਚ ਕਰ੍ੰਮਾਿਣ ਿਵਦਯ੍ਨ੍ਤੇ, ਤੰ ਕਰ੍ੰਮਹੀਨੰ

ਸਵ੍ਪਰ੍ਤਯ੍ਯੰ ਮਾਂ ਦਰ੍ਸ਼ਯ ਤਰਯ੍ਹਮਿਪ ਮਤ੍ਕਰ੍ੰਮਭਯ੍ਃ ਸਵ੍ਪਰ੍ਤਯ੍ਯੰ ਤਾਂ ਦਰ੍ਸ਼ਿਯਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ|
ⅩⅨ ਏਕ ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ (ਅ)ਸ੍ਤੀਿਤ ਤੰ ਪਰ੍ਤਯ੍ੇਿਸ਼|਼ ਭਦੰ ਕਰੋਿਸ਼਼| ਭੂਤਾ ਅਿਪ ਤਤ੍ ਪਰ੍ਿਤਯਨ੍ਿਤ ਕਮ੍ਪਨ੍ਤੇ ਚ|
ⅩⅩ ਿਕਨ੍ਤੁ ਹੇ ਿਨਰ੍ੱਬੋਧਮਾਨਵ, ਕਰ੍ੰਮਹੀਨਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ਯੋ ਮʼਤ ਏਵਾਸ੍ਤਯ੍ੇਤਦ੍ ਅਵਗਨ੍ਤੁੰ ਿਕਮ੍ ਇੱਛਿਸ?
ⅩⅪ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪੂਰ੍ੱਵਪੁਰੁਸ਼਼ੋ ਯ ਇਬਰ੍ਾਹੀਮ੍ ਸਵ੍ਪੁਤਮ੍ ਇਸਹ੍ਾਕੰ ਯਜ੍ਞਵੇਦਯ੍ਾਮ੍ ਉਤ੍ਸʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍ ਸ ਿਕੰ ਕਰ੍ੰਮਭਯ੍ੋ

ਨ ਸਪੁਣਯ੍ੀਕʼਤਃ?
ⅩⅫ ਪਰ੍ਤਯ੍ਯੇ ਤਸਯ੍ ਕਰ੍ੰਮਣਾਂ ਸਹਕਾਿਰਿਣ ਜਾਤੇ ਕਰ੍ੰਮਿਭਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ਯਃ ਿਸੱਧੋ (ਅ)ਭਵਤ੍ ਤਤ੍ ਿਕੰ ਪਸ਼ਯ੍ਿਸ?
ⅩⅩⅢ ਇੱਥਞ੍ਚੇਦੰ ਸ਼ਾਸ੍ਤੀਯਵਚਨੰ ਸਫਲਮ੍ ਅਭਵਤ੍, ਇਬਰ੍ਾਹੀਮ੍ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰੇ ਿਵਸ਼ਵ੍ਿਸਤਵਾਨ੍ ਤੱਚ ਤਸਯ੍

ਪੁਣਯ੍ਾਯਾਗਣਯ੍ਤ ਸ ਚੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਿਮਤ ਇਿਤ ਨਾਮ ਲਬ੍ਧਵਾਨ੍|
ⅩⅩⅣ ਪਸ਼ਯ੍ਤ ਮਾਨਵਃ ਕਰ੍ੰਮਭਯ੍ਃ ਸਪੁਣਯ੍ੀਿ ਯਤੇ ਨ ਚੈਕਾਿਕਨਾ ਪਰ੍ਤਯ੍ਯੇਨ|
ⅩⅩⅤ ਤਦਦ੍ ਯਾ ਰਾਹਬ੍ਨਾਿਮਕਾ ਵਾਰਾਙ੍ਗਨਾ ਚਾਰਾਨ੍ ਅਨੁਗʼਹਯ੍ਾਪਰੇਣ ਮਾਰ੍ਗੇਣ ਿਵਸਸਰ੍ਜ ਸਾਿਪ ਿਕੰ

ਕਰ੍ੰਮਭਯ੍ੋ ਨ ਸਪੁਣਯ੍ੀਕʼਤਾ?
ⅩⅩⅥ ਅਤਏਵਾਤ੍ਮਹੀਨ ਦੇਹੋ ਯਥਾ ਮʼਤੋ(ਅ)ਸ੍ਿਤ ਤਥੈਵ ਕਰ੍ੰਮਹੀਨਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ਯੋ(ਅ)ਿਪ ਮʼਤ(ੋਅ)ਸ੍ਿਤ|
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Ⅲ
Ⅰ ਹੇ ਮਮ ਭਾਤਰਃ, ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਕੈਰਸ੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਗੁਰੁਤਰਦਣ੍ਡੋ ਲਪ੍ਸਯ੍ਤ ਇਿਤ ਜ੍ਞਾਤਾ ਯੂਯਮ੍ ਅਨੇਕੇ ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਕਾ ਮਾ

ਭਵਤ|
Ⅱ ਯਤਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਵਯੰ ਬਹੁਿਵਸ਼਼ਯੇਸ਼਼ੁ ਸ੍ਖਲਾਮਃ, ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਵਾਕਯ੍ੇ ਨ ਸ੍ਖਲਿਤ ਸ ਿਸੱਧਪੁਰੁਸ਼਼ਃ ਕʼਤ੍ਸ੍ਨੰ

ਵਸ਼ੀਕਰ੍ੱਤੁੰ ਸਮਰ੍ਥਸ਼੍ਚਾਸ੍ਿਤ|
Ⅲ ਪਸ਼ਯ੍ਤ ਵਯਮ੍ ਅਸ਼ਵ੍ਾਨ੍ ਵਸ਼ੀਕਰ੍ੱਤੁੰ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਵਕ੍ਤੇਸ਼਼ੁ ਖਲੀਨਾਨ੍ ਿਨਧਾਯ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਕʼਤ੍ਸ੍ਨੰ ਸ਼ਰੀਰਮ੍

ਅਨੁਵਰ੍ੱਤਯਾਮਃ|
Ⅳ ਪਸ਼ਯ੍ਤ ਯੇ ਪੋਤਾ ਅਤੀਵ ਬʼਹਦਾਕਾਰਾਃ ਪਰ੍ਚਣ੍ਡਵਾਤੈਸ਼੍ਚ ਚਾਿਲਤਾਸ੍ਤ(ੇਅ)ਿਪ ਕਰ੍ਣਧਾਰਸਯ੍

ਮਨ(ਅ)ਿਭਮਤਾਦ੍ ਅਿਤਕ੍ਸ਼਼ੁਦੇਣ ਕਰ੍ਣੇਨ ਵਾਞ੍ਿਛਤੰ ਸ੍ਥਾਨੰ ਪਰ੍ਤਯ੍ਨੁਵਰ੍ੱਤਨ੍ਤੇ|
Ⅴ ਤਦਦ੍ ਰਸਨਾਿਪ ਕ੍ਸ਼਼ੁਦਤਰਾਙ੍ਗੰ ਸਨ੍ਤੀ ਦਰ੍ਪਵਾਕਯ੍ਾਿਨ ਭਾਸ਼਼ਤੇ| ਪਸ਼ਯ੍ ਕੀਦʼਙ੍ਮਹਾਰਣਯ੍ੰ ਦਹਯ੍ਤੇ

(ਅ)ਲ੍ਪੇਨ ਵਹ੍ਿਨਨਾ|
Ⅵ ਰਸਨਾਿਪ ਭਵੇਦ੍ ਵਹ੍ਿਨਰਧਰ੍ੰਮਰੂਪਿਪਸ਼਼੍ਟਪੇ| ਅਸ੍ਮਦਙ੍ਗੇਸ਼਼ੁ ਰਸਨਾ ਤਾਦʼਸ਼ੰ ਸਨ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਸਾ ਕʼਤ੍ਸ੍ਨੰ

ਦੇਹੰ ਕਲਙ੍ਕਯਿਤ ਸʼਸ਼਼੍ਿਟਰਥਸਯ੍ ਚ ੰ ਪਰ੍ਜਵ੍ਲਯਿਤ ਨਰਕਾਨਲੇਨ ਜਵ੍ਲਿਤ ਚ|
Ⅶ ਪਸ਼ੁਪਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੁਰੋਗਜਲਚਰਾਣਾਂ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਸਵ੍ਭਾਵੋ ਦਮਿਯਤੁੰ ਸ਼ਕਯ੍ਤੇ ਮਾਨੁਿਸ਼਼ਕਸਵ੍ਭਾਵੇਨ ਦਮਯਾਞ੍ਚ ੇ ਚ|
Ⅷ ਿਕਨ੍ਤੁ ਮਾਨਵਾਨਾਂ ਕੇਨਾਿਪ ਿਜਹਾ ਦਮਿਯਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕਯ੍ਤੇ ਸਾ ਨ ਿਨਵਾਰ੍ੱਯਮ੍ ਅਿਨਸ਼਼੍ਟੰ ਹਲਾਹਲਿਵਸ਼਼ੇਣ

ਪੂਰ੍ਣਾ ਚ|
Ⅸ ਤਯਾ ਵਯੰ ਿਪਤਰਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੰ ਧਨਯ੍ੰ ਵਦਾਮਃ, ਤਯਾ ਚੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸਾਦʼਸ਼ਯ੍ੇ ਸʼਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ ਮਾਨਵਾਨ੍ ਸ਼ਪਾਮਃ|
Ⅹ ਏਕਸ੍ਮਾਦ੍ ਵਦਨਾਦ੍ ਧਨਯ੍ਵਾਦਸ਼ਾਪੌ ਿਨਰ੍ਗੱਛਤਃ| ਹੇ ਮਮ ਭਾਤਰਃ, ਏਤਾਦʼਸ਼ੰ ਨ ਕਰ੍ੱਤਵਯ੍ੰ|
Ⅺ ਪਰ੍ਸਰ੍ਵਣਃ ਿਕਮ੍ ਏਕਸ੍ਮਾਤ੍ ਿਛਦਾਤ੍ ਿਮਸ਼਼੍ਟੰ ਿਤਕ੍ਤਞ੍ਚ ਤੋਯੰ ਿਨਰ੍ਗਮਯਿਤ?
Ⅻ ਹੇ ਮਮ ਭਾਤਰਃ, ਉਡੁਮ੍ਬਰਤਰੁਃ ਿਕੰ ਿਜਤਫਲਾਿਨ ਦਾਕ੍ਸ਼਼ਾਲਤਾ ਵਾ ਿਕਮ੍ ਉਡੁਮ੍ਬਰਫਲਾਿਨ ਫਿਲਤੁੰ

ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ? ਤਦਦ੍ ਏਕਃ ਪਰ੍ਸਰ੍ਵਣੋ ਲਵਣਿਮਸ਼਼੍ਟੇ ਤੋਯੇ ਿਨਰ੍ਗਮਿਯਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ|
ⅩⅢ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਮਧਯ੍ੇ ਜ੍ਞਾਨੀ ਸੁਬੋਧਸ਼੍ਚ ਕ ਆਸ੍ਤੇ? ਤਸਯ੍ ਕਰ੍ੰਮਾਿਣ ਜ੍ਞਾਨਮੂਲਕਮʼਦੁਤਾਯੁਕ੍ਤਾਨੀਿਤ

ਸਦਾਚਾਰਾਤ੍ ਸ ਪਰ੍ਮਾਣਯਤ|ੁ
ⅩⅣ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੁਸ਼਼੍ਮਦਨ੍ਤਃਕਰਣਮਧਯ੍ੇ ਯਿਦ ਿਤਕ੍ਤੇਰ੍ਸ਼਼ਯ੍ਾ ਿਵਵਾਦੇੱਛਾ ਚ ਿਵਦਯ੍ਤੇ ਤਿਰ ਸਤਯ੍ਮਤਸਯ੍ ਿਵਰੁੱਧੰ

ਨ ਸ਼੍ਲਾਘਧਵ੍ੰ ਨਚਾਨʼਤੰ ਕਥਯਤ|
ⅩⅤ ਤਾਦʼਸ਼ੰ ਜ੍ਞਾਨਮ੍ ਊਰ੍ੱਧਵ੍ਾਦ੍ ਆਗਤੰ ਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪਾਰ੍ਿਥਵੰ ਸ਼ਰੀਿਰ ਭੌਿਤਕਞ੍ਚ|
ⅩⅥ ਯਤੋ ਹੇਤੋਰੀਰ੍ਸ਼਼ਯ੍ਾ ਿਵਵਾਦੇੱਛਾ ਚ ਯਤ ਵੇਦਯ੍ੇਤੇ ਤਤੈਵ ਕਲਹਃ ਸਰ੍ੱਵੰ ਦੁਸ਼਼੍ਕʼਤਞ੍ਚ ਿਵਦਯ੍ਤੇ|
ⅩⅦ ਿਕਨ੍ਤੂਰ੍ੱਧਵ੍ਾਦ੍ ਆਗਤੰ ਯਤ੍ ਜ੍ਞਾਨੰ ਤਤ੍ ਪਰ੍ਥਮੰ ਸ਼ੁਿਚ ਤਤਃ ਪਰੰ ਸ਼ਾਨ੍ਤੰ ਕ੍ਸ਼਼ਾਨ੍ਤਮ੍ ਆਸ਼ੁਸਨ੍ਧੇਯੰ

ਦਯਾਿਦਸਤ੍ਫਲੈਃ ਪਿਰਪੂਰ੍ਣਮ੍ ਅਸਨ੍ਿਦਗ੍ਧੰ ਿਨਸ਼਼੍ਕਪਟਞ੍ਚ ਭਵਿਤ|
ⅩⅧ ਸ਼ਾਨ੍ਤਯ੍ਾਚਾਿਰਿਭਃ ਸ਼ਾਨ੍ਤਯ੍ਾ ਧਰ੍ੰਮਫਲੰ ਰੋਪਯ੍ਤੇ|

Ⅳ
Ⅰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਮਧਯ੍ੇ ਸਮਰਾ ਰਣਸ਼੍ਚ ਕੁਤ ਉਤ੍ਪਦਯ੍ਨ੍ਤੇ? ਯੁਸ਼਼੍ਮਦਙ੍ਗਿਸ਼ਿਬਰਾਿਸ਼ਰ੍ਤਾਭਯ੍ਃ ਸੁਖੇੱਛਾਭਯ੍ਃ ਿਕੰ

ਨਤ੍ਪਦਯ੍ਨ੍ਤੇ◌?े
Ⅱ ਯੂਯੰ ਵਾਞ੍ਛਥ ਿਕਨ੍ਤੁ ਨਾਪ੍ਨੁਥ, ਯੂਯੰ ਨਰਹਤਯ੍ਾਮ੍ ਈਰ੍ਸ਼਼ਯ੍ਾਞ੍ਚ ਕੁਰੁਥ ਿਕਨ੍ਤੁ ਕʼਤਾਰ੍ਥਾ ਭਿਵਤੁੰ ਨ

ਸ਼ਕ੍ਨੁਥ, ਯੂਯੰ ਯੁਧਯ੍ਥ ਰਣੰ ਕੁਰੁਥ ਚ ਿਕਨ੍ਤਪਰ੍ਾਪ੍ਤਾਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਥ, ਯਤੋ ਹੇਤੋਃ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਾਂ ਨ ਕੁਰੁਥ|
Ⅲ ਯੂਯੰ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯਧਵ੍ੇ ਿਕਨ੍ਤੁ ਨ ਲਭਧਵ੍ੇ ਯਤੋ ਹੇਤੋਃ ਸਵ੍ਸੁਖਭੋਗੇਸ਼਼ੁ ਵਯ੍ਯਾਰ੍ਥੰ ਕੁ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯਧਵ੍ੇ|
Ⅳ ਹੇ ਵਯ੍ਿਭਚਾਿਰਣੋ ਵਯ੍ਿਭਚਾਿਰਣਯ੍ਸ਼੍ਚ, ਸੰਸਾਰਸਯ੍ ਯਤ੍ ਮੈਤਯ੍ੰ ਤਦ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸ਼ਾਤਵਿਮਿਤ ਯੂਯੰ ਿਕੰ ਨ

ਜਾਨੀਥ? ਅਤ ਏਵ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਸੰਸਾਰਸਯ੍ ਿਮਤੰ ਭਿਵਤੁਮ੍ ਅਿਭਲਸ਼਼ਿਤ ਸ ਏਵੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸ਼ਤ ਰ੍ਭਵਿਤ|
Ⅴ ਯੂਯੰ ਿਕੰ ਮਨਯ੍ਧਵ੍?ੇ ਸ਼ਾਸ੍ਤਸਯ੍ ਵਾਕਯ੍ੰ ਿਕੰ ਫਲਹੀਨੰ ਭਵੇਤ੍? ਅਸ੍ਮਦਨ੍ਤਰਾਸੀ ਯ ਆਤ੍ਮਾ ਸ ਵਾ ਿਕਮ੍

ਈਰ੍ਸ਼਼ਯ੍ਾਰ੍ਥੰ ਪਰ੍ੇਮ ਕਰੋਿਤ?
Ⅵ ਤੰਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਪਰ੍ਤੁਲੰ ਵਰੰ ਿਵਤਰਿਤ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਉਕ੍ਤਮਾਸ੍ਤੇ ਯਥਾ, ਆਤ੍ਮਾਿਭਮਾਨਲੋਕਾਨਾਂ ਿਵਪਕ੍ਸ਼਼ੋ

ਭਵਤੀਸ਼ਵ੍ਰਃ| ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੇਨੈਵ ਨਮਰ੍ੇਭਯ੍ਃ ਪਰ੍ਸਾਦਾਦ੍ ਦੀਯਤੇ ਵਰਃ||
Ⅶ ਅਤਏਵ ਯੂਯਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਵਸ਼ਯ੍ਾ ਭਵਤ ਸ਼ਯਤਾਨੰ ਸੰਰੁਨ੍ਧ ਤੇਨ ਸ ਯੁਸ਼਼੍ਮੱਤਃ ਪਲਾਿਯਸ਼਼ਯ੍ਤੇ|
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Ⅷ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸਮੀਪਵਰ੍ੱਿਤਨ ਭਵਤ ਤੇਨ ਸ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸਮੀਪਵਰ੍ੱਤੀ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ| ਹੇ ਪਾਿਪਨਃ, ਯੂਯੰ
ਸਵ੍ਕਰਾਨ੍ ਪਿਰਸ਼਼੍ਕੁਰੁਧਵ੍ੰ| ਹੇ ਿਦਮਨਲੋਕਾਃ, ਯੂਯੰ ਸਵ੍ਾਨ੍ਤਃਕਰਣਾਿਨ ਸ਼ੁਚੀਿਨ ਕੁਰੁਧਵ੍ੰ|

Ⅸ ਯੂਯਮ੍ ਉਿਦਜਧਵ੍ੰ ਸ਼ੋਚਤ ਿਵਲਪਤ ਚ, ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਹਾਸਃ ਸ਼ੋਕਾਯ, ਆਨਨ੍ਦਸ਼੍ਚ ਕਾਤਰਤਾਯੈ ਪਿਰਵਰ੍ੱਤੇਤਾ|ਂ
Ⅹ ਪਰ੍ਭੋਃ ਸਮਕ੍ਸ਼਼ੰ ਨਮਰ੍ਾ ਭਵਤ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਉੱਚੀਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
Ⅺ ਹੇ ਭਾਤਰਃ, ਯੂਯੰ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਮਾ ਦੂਸ਼਼ਯਤ| ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਭਾਤਰੰ ਦੂਸ਼਼ਯਿਤ ਭਾਤੁ ਿਰਚਾਰਞ੍ਚ ਕਰੋਿਤ

ਸ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਂ ਦੂਸ਼਼ਯਿਤ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਯਾਸ਼੍ਚ ਿਵਚਾਰੰ ਕਰੋਿਤ| ਤੰ ਯਿਦ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਯਾ ਿਵਚਾਰੰ ਕਰੋਿਸ਼਼ ਤਿਰ
ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਪਾਲਿਯਤਾ ਨ ਭਵਿਸ ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਵਚਾਰਿਯਤਾ ਭਵਿਸ|

Ⅻ ਅਿਦਤੀਯੋ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਪਕੋ ਿਵਚਾਰਿਯਤਾ ਚ ਸ ਏਵਾਸ੍ਤੇ ਯੋ ਰਕ੍ਿਸ਼਼ਤੁੰ ਨਾਸ਼ਿਯਤੁਞ੍ਚ ਪਾਰਯਿਤ| ਿਕਨ੍ਤੁ
ਕਸ੍ਤੰ ਯਤ੍ ਪਰਸਯ੍ ਿਵਚਾਰੰ ਕਰੋਿਸ਼਼?

ⅩⅢ ਅਦਯ੍ ਸ਼ਵ੍ੋ ਵਾ ਵਯਮ੍ ਅਮੁਕਨਗਰੰ ਗਤਾ ਤਤ ਵਰ੍ਸ਼਼ਮੇਕੰ ਯਾਪਯਨ੍ਤੋ ਵਾਿਣਜਯ੍ੰ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਾਮਃ ਲਾਭੰ
ਪਰ੍ਾਪ੍ਸਯ੍ਾਮਸ਼੍ਚੇਿਤ ਕਥਾਂ ਭਾਸ਼਼ਮਾਣਾ ਯੂਯਮ੍ ਇਦਾਨੀਂ ਸ਼ʼਣੁਤ|

ⅩⅣ ਸ਼ਵ੍ਃ ਿਕੰ ਘਿਟਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਤਦ੍ ਯੂਯੰ ਨ ਜਾਨੀਥ ਯਤੋ ਜੀਵਨੰ ਵੋ ਭਵੇਤ੍ ਕੀਦʼਕ੍ ਤੱਤੁ ਬਾਸ਼਼੍ਪਸਵ੍ਰੂਪਕੰ, ਕ੍ਸ਼਼ਣਮਾਤੰ
ਭਵੇਦ੍ ਦʼਸ਼ਯ੍ੰ ਲੁਪਯ੍ਤੇ ਚ ਤਤਃ ਪਰੰ|

ⅩⅤ ਤਦਨੁਕ੍ਤਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਇਦੰ ਕਥਨੀਯੰ ਪਰ੍ਭੋਿਰੱਛਾਤੋ ਵਯੰ ਯਿਦ ਜੀਵਾਮਸ੍ਤਰਯ੍ੇਤਤ੍ ਕਰ੍ੰਮ ਤਤ੍ ਕਰ੍ੰਮ ਵਾ
ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਾਮ ਇਿਤ|

ⅩⅥ ਿਕਨ੍ਿਤਦਾਨੀਂ ਯੂਯੰ ਗਰ੍ੱਵਵਾਕਯ੍ੈਃ ਸ਼੍ਲਾਘਨੰ ਕੁਰੁਧਵ੍ੇ ਤਾਦʼਸ਼ੰ ਸਰ੍ੱਵੰ ਸ਼੍ਲਾਘਨੰ ਕੁਤ੍ਿਸਤਮੇਵ|
ⅩⅦ ਅਤੋ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਸਤ੍ਕਰ੍ੰਮ ਕਰ੍ੱਤੰ ਿਵਿਦਤਾ ਤੰਨ ਕਰੋਿਤ ਤਸਯ੍ ਪਾਪੰ ਜਾਯਤ|ੇ

Ⅴ
Ⅰ ਹੇ ਧਨਵਨ੍ਤਃ, ਯੂਯਮ੍ ਇਦਾਨੀਂ ਸ਼ʼਣੁਤ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਰਾਗਿਮਸ਼਼ਯ੍ਤ੍ਕ੍ਲੇਸ਼ਹੇਤੋਃ ਨ੍ਦਯ੍ਤਾਂ ਿਵਲਪਯ੍ਤਾਞ੍ਚ|
Ⅱ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਦਿਵਣੰ ਜੀਰ੍ਣੰ ਕੀਟਭੁਕ੍ਤਾਃ ਸੁਚੇਲਕਾਃ|
Ⅲ ਕਨਕੰ ਰਜਤਞ੍ਚਾਿਪ ਿਵਕʼਿਤੰ ਪਰ੍ਗਿਮਸ਼਼ਯ੍ਿਤ, ਤਤ੍ਕਲਙ੍ਕਸ਼੍ਚ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਪਾਪੰ ਪਰ੍ਮਾਣਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ,

ਹੁਤਾਸ਼ਵੱਚ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਿਪਿਸ਼ਤੰ ਖਾਦਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ| ਇੱਥਮ੍ ਅਨ੍ਿਤਮਘਸਰ੍ੇਸ਼਼ੁ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਸਞ੍ਿਚਤੰ ਧਨੰ|
Ⅳ ਪਸ਼ਯ੍ਤ ਯੈਃ ਕʼਸ਼਼ੀਵਲੈ ਰਯ੍ੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸ਼ਸਯ੍ਾਿਨ ਿਛੰਨਾਿਨ ਤੇਭਯ੍ੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ ਰਯ੍ਦ੍ ਵੇਤਨੰ ਿਛੰਨੰ ਤਦ੍ ਉੱਚੈ

ਰ੍ਧਵ੍ਿਨੰ ਕਰੋਿਤ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸ਼ਸਯ੍ੱਛੇਦਕਾਨਾਮ੍ ਆਰ੍ੱਤਰਾਵਃ ਸੇਨਾਪਤੇਃ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਕਰ੍ਣਕੁਹਰੰ ਪਰ੍ਿਵਸ਼਼੍ਟਃ|
Ⅴ ਯੂਯੰ ਪʼਿਥਵਯ੍ਾਂ ਸੁਖਭੋਗੰ ਕਾਮੁਕਤਾਞ੍ਚਾਿਰਤਵਨ੍ਤਃ, ਮਹਾਭੋਜਸਯ੍ ਿਦਨ ਇਵ ਿਨਜਾਨ੍ਤਃਕਰਣਾਿਨ

ਪਿਰਤਰ੍ਿਪਤਵਨ੍ਤਸ਼੍ਚ|
Ⅵਅਪਰਞ੍ਚ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਧਾਰ੍ੰਿਮਕਸਯ੍ ਦਣ੍ਡਾਜ੍ਞਾ ਹਤਯ੍ਾ ਚਾਕਾਿਰ ਤਥਾਿਪ ਸ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਨ ਪਰ੍ਿਤਰੁੱਧਵਾਨ੍|
Ⅶ ਹੇ ਭਾਤਰਃ, ਯੂਯੰ ਪਰ੍ਭੋਰਾਗਮਨੰ ਯਾਵਦ੍ ਧੈਰ੍ੱਯਮਾਲਮ੍ਬਧਵ੍ੰ| ਪਸ਼ਯ੍ਤ ਕʼਿਸ਼਼ਵਲੋ ਭੂਮੇ ਰ੍ਬਹੁਮੂਲਯ੍ੰ ਫਲੰ

ਪਰ੍ਤੀਕ੍ਸ਼਼ਮਾਣੋ ਯਾਵਤ੍ ਪਰ੍ਥਮਮ੍ ਅਨ੍ਿਤਮਞ੍ਚ ਵʼਸ਼਼੍ਿਟਜਲੰ ਨ ਪਰ੍ਾਪ੍ਨਿਤ ਤਾਵਦ੍ ਧੈਰ੍ੱਯਮ੍ ਆਲਮ੍ਬਤੇ|
Ⅷ ਯੂਯਮਿਪ ਧੈਰ੍ੱਯਮਾਲਮ੍ਬਯ੍ ਸਵ੍ਾਨ੍ਤਃਕਰਣਾਿਨ ਸ੍ਿਥਰੀਕੁਰੁਤ, ਯਤਃ ਪਰ੍ਭੋਰੁਪਸ੍ਿਥਿਤਃ

ਸਮੀਪਵਰ੍ੱਿਤਨਯ੍ਭਵਤ੍|
Ⅸ ਹੇ ਭਾਤਰਃ, ਯੂਯੰ ਯਦ੍ ਦਣ੍ਡਯ੍ਾ ਨ ਭਵੇਤ ਤਦਰ੍ਥੰ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਨ ਗ੍ਲਾਯਤ, ਪਸ਼ਯ੍ਤ ਿਵਚਾਰਿਯਤਾ

ਦਾਰਸਮੀਪੇ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ|
Ⅹਹੇ ਮਮ ਭਾਤਰਃ, ਯੇ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਨਃ ਪਰ੍ਭੋ ਰ੍ਨਾਮ੍ਨਾ ਭਾਿਸ਼਼ਤਵਨ੍ਤਸ੍ਤਾਨ੍ ਯੂਯੰ ਦੁਃਖਸਹਨਸਯ੍ ਧੈਰ੍ੱਯਸਯ੍

ਚ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ਤਾਨ੍ ਜਾਨੀਤ|
Ⅺ ਪਸ਼ਯ੍ਤ ਧੈਰ੍ੱਯਸ਼ੀਲਾ ਅਸ੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਧਨਯ੍ਾ ਉਚਯ੍ਨ੍ਤ|ੇ ਆਯੂਬੋ ਧੈਰ੍ੱਯੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਰਸ਼ਰ੍ਾਿਵ ਪਰ੍ਭੋਃ

ਪਿਰਣਾਮਸ਼੍ਚਾਦਰ੍ਿਸ਼ ਯਤਃ ਪਰ੍ਭੁ ਰ੍ਬਹੁਕʼਪਃ ਸਕਰੁਣਸ਼੍ਚਾਸ੍ਿਤ|
Ⅻ ਹੇ ਭਾਤਰਃ ਿਵਸ਼ੇਸ਼਼ਤ ਇਦੰ ਵਦਾਿਮ ਸਵ੍ਰ੍ਗਸਯ੍ ਵਾ ਪʼਿਥਵਯ੍ਾ ਵਾਨਯ੍ਵਸ੍ਤੁਨ ਨਾਮ ਗʼਹੀਤਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ

ਕੋ(ਅ)ਿਪ ਸ਼ਪਥੋ ਨ ਿ ਯਤਾ,ਂ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਥਾ ਦਣ੍ਡਯ੍ਾ ਨ ਭਵਤ ਤਦਰ੍ਥੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਤਥੈਵ ਤੰਨਿਹ ਚੇਿਤਵਾਕਯ੍ੰ
ਯਥੇਸ਼਼੍ਟੰ ਭਵਤੁ|

ⅩⅢਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਦੁਃਖੀ ਭਵਿਤ? ਸ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਾਂ ਕਰੋਤੁ| ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਵਾਨਨ੍ਿਦਤੋ ਭਵਿਤ? ਸ ਗੀਤੰ ਗਾਯਤੁ|
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ⅩⅣ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਪੀਿਡਤੋ (ਅ)ਸ੍ਿਤ? ਸ ਸਿਮਤੇਃ ਪਰ੍ਾਚੀਨਾਨ੍ ਆਹਾਤੁ ਤੇ ਚ ਪਭੋ ਰ੍ਨਾਮ੍ਨਾ ਤੰ
ਤੈਲੇਨਾਿਭਿਸ਼਼ਚਯ੍ ਤਸਯ੍ ਕʼਤੇ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਾਂ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਤੁ|

ⅩⅤ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਜਾਤਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਯਾ ਸ ਰੋਗੀ ਰਕ੍ਸ਼਼ਾਂ ਯਾਸਯ੍ਿਤ ਪਰ੍ਭੁਸ਼੍ਚ ਤਮ੍ ਉੱਥਾਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਯਿਦ ਚ
ਕʼਤਪਾਪੋ ਭਵੇਤ੍ ਤਿਰ ਸ ਤੰ ਕ੍ਸ਼਼ਿਮਸ਼਼ਯ੍ਤੇ|

ⅩⅥ ਯੂਯੰ ਪਰਸ੍ਪਰਮ੍ ਅਪਰਾਧਾਨ੍ ਅਙ੍ਗੀਕੁਰੁਧਵ੍ਮ੍ ਆਰੋਗਯ੍ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਯ੍ਰ੍ਥਞ੍ਚੈਕਜਨ (ਅ)ਨਯ੍ਸਯ੍ ਕʼਤੇ
ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਾਂ ਕਰੋਤੁ ਧਾਰ੍ੰਿਮਕਸਯ੍ ਸਯਤ੍ਨਾ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਾ ਬਹੁਸ਼ਕ੍ਿਤਿਵਿਸ਼ਸ਼਼੍ਟਾ ਭਵਿਤ|

ⅩⅦ ਯ ਏਿਲਯੋ ਵਯਿਮਵ ਸੁਖਦੁਃਖਭੋਗੀ ਮਰ੍ੱਤਯ੍ ਆਸੀਤ੍ ਸ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਯਾਨਾਵʼਸ਼਼੍ਿਟੰ ਯਾਿਚਤਵਾਨ੍ ਤੇਨ ਦੇਸ਼ੇ
ਸਾਰ੍ੱਧਵਤ੍ਸਰਤਯੰ ਯਾਵਦ੍ ਵʼਸ਼਼੍ਿਟ ਰ੍ਨ ਬਭੂਵ|

ⅩⅧ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਤੇਨ ਪੁਨਃ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਾਯਾਂ ਕʼਤਾਯਾਮ੍ ਆਕਾਸ਼ਸ੍ਤੋਯਾਨਯ੍ਵਰ੍ਸ਼਼ੀਤ੍ ਪʼਿਥਵੀ ਚ ਸਵ੍ਫਲਾਿਨ
ਪਰ੍ਾਰੋਹਯਤ੍|

ⅩⅨ ਹੇ ਭਾਤਰਃ, ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਕਸ੍ਿਮੰਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਸਤਯ੍ਮਤਾਦ੍ ਭਸ਼਼੍ਟੇ ਯਿਦ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਤੰ ਪਰਾਵਰ੍ੱਤਯਿਤ
ⅩⅩ ਤਿਰ ਯੋ ਜਨਃ ਪਾਿਪਨੰ ਿਵਪਥਭਮਣਾਤ੍ ਪਰਾਵਰ੍ੱਤਯਿਤ ਸ ਤਸਯ੍ਾਤ੍ਮਾਨੰ ਮʼਤਯ੍ੁਤ ਉੱਧਿਰਸ਼਼ਯ੍ਿਤ

ਬਹੁਪਾਪਾਨਯ੍ਾਵਿਰਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਚੇਿਤ ਜਾਨਾਤ|ੁ
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੧ ਿਪਤਰਸਯ੍ ਪਤੰ
Ⅰ ਪਨ੍ਤ-ਗਾਲਾਿਤਯਾ-ਕੱਪਦਿਕਯਾ-ਆਿਸ਼ਯਾ-ਿਬਥੁਿਨਯਾਦੇਸ਼ੇਸ਼਼ੁ ਪਰ੍ਵਾਿਸਨ ਯੇ ਿਵਕੀਰ੍ਣਲੋਕਾਃ
Ⅱ ਿਪਤੁਰੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਪੂਰ੍ੱਵਿਨਰ੍ਣਯਾਦ੍ ਆਤ੍ਮਨਃ ਪਾਵਨੇਨ ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ਾਜ੍ਞਾਗਰ੍ਹਣਾਯ ਸ਼ੋਿਣਤਪਰ੍ੋਕ੍ਸ਼਼ਣਾਯ

ਚਾਿਭਰੁਿਚਤਾਸ੍ਤਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਪਰ੍ੇਿਰਤਃ ਿਪਤਰਃ ਪਤੰ ਿਲਖਿਤ| ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਬਾਹੁਲਯ੍ੇਨ
ਸ਼ਾਨ੍ਿਤਰਨੁਗਰ੍ਹਸ਼੍ਚ ਭੂਯਾਸ੍ਤਾ|ਂ

Ⅲ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪਰ੍ਭੋ ਰਯ੍ੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਤਾਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ ਧਨਯ੍ਃ, ਯਤਃ ਸ ਸਵ੍ਕੀਯਬਹੁਕʼਪਾਤੋ ਮʼਤਗਣਮਧਯ੍ਾਦ੍
ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ੋੱਥਾਨੇਨ ਜੀਵਨਪਰ੍ਤਯ੍ਾਸ਼ਾਰ੍ਥਮ੍ ਅਰ੍ਥਤੋ

Ⅳ (ਅ)ਕ੍ਸ਼਼ਯਿਨਸ਼਼੍ਕਲਙ੍ਕਾਮ੍ਲਾਨਸਮ੍ਪੱਿਤਪਰ੍ਾਪ੍ਤਯ੍ਰ੍ਥਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਨ੍ ਪੁਨ ਰ੍ਜਨਯਾਮਾਸ| ਸਾ ਸਮ੍ਪੱਿਤਃ
ਸਵ੍ਰ੍ਗੇ (ਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਕʼਤੇ ਸਞ੍ਿਚਤਾ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ,

Ⅴ ਯੂਯਞ੍ਚੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸ਼ਕ੍ਿਤਤਃ ਸ਼ੇਸ਼਼ਕਾਲੇ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਯ੍ਪਿਰਤਾਣਾਰ੍ਥੰ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੇਨ ਰਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਧਵ੍ੇ|
Ⅵ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਯੂਯੰ ਯਦਯ੍ਪਯ੍ਾਨਨ੍ਦੇਨ ਪਰ੍ਫੁੱਲਾ ਭਵਥ ਤਥਾਿਪ ਸਾਮ੍ਪਰ੍ਤੰ ਪਰ੍ਯੋਜਨਹੇਤੋਃ ਿਕਯਤ੍ਕਾਲਪਰ੍ੱਯਨ੍ਤੰ

ਨਾਨਾਿਵਧਪਰੀਕ੍ਸ਼਼ਾਿਭਃ ਕ੍ਿਲਸ਼ਯ੍ਧਵ੍|ੇ
Ⅶ ਯਤੋ ਵਹ੍ਿਨਨਾ ਯਸਯ੍ ਪਰੀਕ੍ਸ਼਼ਾ ਭਵਿਤ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਨਸ਼ਵ੍ਰਸੁਵਰ੍ਣਾਦਿਪ ਬਹੁਮੂਲਯ੍ੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਰੂਪੰ

ਯਤ੍ ਪਰੀਕ੍ਿਸ਼਼ਤੰ ਸਵ੍ਰ੍ਣੰ ਤੇਨ ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ਾਗਮਨਸਮਯੇ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਾਯਾਃ ਸਮਾਦਰਸਯ੍ ਗੌਰਵਸਯ੍ ਚ ਯੋਗਯ੍ਤਾ
ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਵਯ੍ਾ|

Ⅷ ਯੂਯੰ ਤੰ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਮ੍ ਅਦʼਸ਼਼੍ਟਾਿਪ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਪਰ੍ੀਯਧਵ੍ੇ ਸਾਮ੍ਪਰ੍ਤੰ ਤੰ ਨ ਪਸ਼ਯ੍ਨ੍ਤੋ(ਅ)ਿਪ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਵਸ਼ਵ੍ਸਨ੍ਤੋ
(ਅ)ਿਨਰ੍ੱਵਚਨੀਯੇਨ ਪਰ੍ਭਾਵਯੁਕ੍ਤੇਨ ਚਾਨਨ੍ਦੇਨ ਪਰ੍ਫੁੱਲਾ ਭਵਥ,

Ⅸ ਸਵ੍ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਸਯ੍ ਪਿਰਣਾਮਰੂਪਮ੍ ਆਤ੍ਮਨਾਂ ਪਿਰਤਾਣੰ ਲਭਧਵ੍ੇ ਚ|
Ⅹ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਸੁ ਯੋ (ਅ)ਨੁਗਰ੍ਹੋ ਵਰ੍ੱਤਤੇ ਤਿਦਸ਼਼ਯੇ ਯ ਈਸ਼ਵ੍ਰੀਯਵਾਕਯ੍ੰ ਕਿਥਤਵਨ੍ਤਸ੍ਤੇ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਨਸ੍ਤਸਯ੍

ਪਿਰਤਾਣਸਯ੍ਾਨੇਸ਼਼ਣਮ੍ ਅਨੁਸਨ੍ਧਾਨਞ੍ਚ ਕʼਤਵਨ੍ਤਃ|
Ⅺ ਿਵਸ਼ੇਸ਼਼ਤਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਮਨ੍ਤਰ੍ੱਵਾਸੀ ਯਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ਾਤ੍ਮਾ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇ ਵਰ੍ੱਿਤਸ਼਼ਯ੍ਮਾਣਾਿਨ ਦੁਃਖਾਿਨ

ਤਦਨੁਗਾਿਮਪਰ੍ਭਾਵਞ੍ਚ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਪਰ੍ਾਕਾਸ਼ਯਤ੍ ਤੇਨ ਕਃ ਕੀਦʼਸ਼ੋ ਵਾ ਸਮਯੋ ਿਨਰਿਦਸ਼ਯ੍ਤੈਤਸਯ੍ਾਨੁਸਨ੍ਧਾਨੰ
ਕʼਤਵਨ੍ਤਃ|

Ⅻ ਤਤਸ੍ਤੈ ਿਰਸ਼਼ਯੈਸ੍ਤੇ ਯੰਨ ਸਵ੍ਾਨ੍ ਿਕਨ੍ਤਸ੍ਮਾਨ੍ ਉਪਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਤਯ੍ੇਤਤ੍ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਿਨਕਟੇ ਪਰ੍ਾਕਾਸ਼ਯ੍ਤ| ਯਾਸ਼ਂ੍ਚ
ਤਾਨ੍ ਿਵਸ਼਼ਯਾਨ੍ ਿਦਵਯ੍ਦੂਤਾ ਅਪਯ੍ਵਨਤਿਸ਼ਰਸੋ ਿਨਰੀਕ੍ਿਸ਼਼ਤੁਮ੍ ਅਿਭਲਸ਼਼ਨ੍ਿਤ ਤੇ ਿਵਸ਼਼ਯਾਃ ਸਾਮ੍ਪਰ੍ਤੰ ਸਵ੍ਰ੍ਗਾਤ੍
ਪਰ੍ੇਿਸ਼਼ਤਸਯ੍ ਪਿਵਤਸਯ੍ਾਤ੍ਮਨਃ ਸਹਾੱਯਾਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਤ੍ਸਮੀਪੇ ਸੁਸੰਵਾਦਪਰ੍ਚਾਰਿਯਤʼਿਭਃ ਪਰ੍ਾਕਾਸ਼ਯ੍ਨ੍ਤ|

ⅩⅢ ਅਤਏਵ ਯੂਯੰ ਮਨਃਕਿਟਬਨ੍ਧਨੰ ਕʼਤਾ ਪਰ੍ਬੁੱਧਾਃ ਸਨ੍ਤੋ ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਸਮਯੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਸੁ
ਵਰ੍ੱਿਤਸ਼਼ਯ੍ਮਾਨਸਯ੍ਾਨੁਗਰ੍ਹਸਯ੍ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਾਂ ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਸ਼ਾਂ ਕੁਰੁਤ|

ⅩⅣ ਅਪਰੰ ਪੂਰ੍ੱਵੀਯਾਜ੍ਞਾਨਤਾਵਸ੍ਥਾਯਾਃ ਕੁਤ੍ਿਸਤਾਿਭਲਾਸ਼਼ਾਣਾਂ ਯੋਗਯ੍ਮ੍ ਆਚਾਰੰ ਨ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਤੋ
ਯੁਸ਼਼੍ਮਦਾਹਾਨਕਾਰੀ ਯਥਾ ਪਿਵਤੋ (ਅ)ਸ੍ਿਤ

ⅩⅤ ਯੂਯਮਪਯ੍ਾਜ੍ਞਾਗਰ੍ਾਿਹਸਨ੍ਤਾਨਾ ਇਵ ਸਰ੍ੱਵਸ੍ਿਮਨ੍ ਆਚਾਰੇ ਤਾਦʼਕ੍ ਪਿਵਤਾ ਭਵਤ|
ⅩⅥ ਯਤੋ ਿਲਿਖਤਮ੍ ਆਸ੍ਤੇ, ਯੂਯੰ ਪਿਵਤਾਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਤ ਯਸ੍ਮਾਦਹੰ ਪਿਵਤਃ|
ⅩⅦ ਅਪਰਞ੍ਚ ਯੋ ਿਵਨਾਪਕ੍ਸ਼਼ਪਾਤਮ੍ ਏਕੈਕਮਾਨੁਸ਼਼ਸਯ੍ ਕਰ੍ੰਮਾਨੁਸਾਰਾਦ੍ ਿਵਚਾਰੰ ਕਰੋਿਤ ਸ ਯਿਦ

ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਸ੍ਤਾਤ ਆਖਯ੍ਾਯਤੇ ਤਿਰ ਸਵ੍ਪਰ੍ਵਾਸਸਯ੍ ਕਾਲੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਭੀਤਯ੍ਾ ਯਾਪਯ੍ਤਾ|ਂ
ⅩⅧ ਯੂਯੰ ਿਨਰਰ੍ਥਕਾਤ੍ ਪੈਤʼਕਾਚਾਰਾਤ੍ ਕ੍ਸ਼਼ਯਣੀਯੈ ਰੂਪਯ੍ਸੁਵਰ੍ਣਾਿਦਿਭ ਰ੍ਮੁਕ੍ਿਤੰ ਨ ਪਰ੍ਾਪਯ੍
ⅩⅨ ਿਨਸ਼਼੍ਕਲਙ੍ਕਿਨਰ੍ੰਮਲਮੇਸ਼਼ਸ਼ਾਵਕਸਯ੍ੇਵ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਬਹੁਮੂਲਯ੍ੇਨ ਰੁਿਧਰੇਣ ਮੁਕ੍ਿਤੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਵਨ੍ਤ ਇਿਤ

ਜਾਨੀਥ|
ⅩⅩਸ ਜਗਤੋ ਿਭੱਿਤਮੂਲਸ੍ਥਾਪਨਾਤ੍ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਿਨਯੁਕ੍ਤਃ ਿਕਨ੍ਤੁ ਚਰਮਿਦਨੇਸ਼਼ੁ ਯੁਸ਼਼੍ਮਦਰ੍ਥੰ ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਤੋ (ਅ)ਭਵਤ੍|
ⅩⅪ ਯਤਸ੍ਤੇਨੈਵ ਮʼਤਗਣਾਤ੍ ਤਸਯ੍ੋੱਥਾਪਿਯਤਿਰ ਤਸ੍ਮੈ ਗੌਰਵਦਾਤਿਰ ਚੇਸ਼ਵ੍ਰੇ ਿਵਸ਼ਵ੍ਿਸਥ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੇ

ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਸ਼ਾ ਚਾਸ੍ਤ|ੇ
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ⅩⅫ ਯੂਯਮ੍ ਆਤ੍ਮਨਾ ਸਤਯ੍ਮਤਸਯ੍ਾਜ੍ਞਾਗਰ੍ਹਣਦਾਰਾ ਿਨਸ਼਼੍ਕਪਟਾਯ ਭਾਤʼਪਰ੍ੇਮ੍ਨੇ ਪਾਿਵਤਮਨਸੋ ਭੂਤਾ
ਿਨਰ੍ੰਮਲਾਨ੍ਤਃਕਰਣੈਃ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਗਾਢੰ ਪਰ੍ੇਮ ਕੁਰੁਤ|

ⅩⅩⅢ ਯਸ੍ਮਾਦ੍ ਯੂਯੰ ਕ੍ਸ਼਼ਯਣੀਯਵੀਰ੍ੱਯਾਤ੍ ਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤਕ੍ਸ਼਼ਯਣੀਯਵੀਰ੍ੱਯਾਦ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਜੀਵਨਦਾਯਕੇਨ
ਿਨਤਯ੍ਸ੍ਥਾਿਯਨਾ ਵਾਕਯ੍ੇਨ ਪੁਨਰ੍ਜਨ੍ਮ ਗʼਹੀਤਵਨ੍ਤਃ|

ⅩⅩⅣ ਸਰ੍ੱਵਪਰ੍ਾਣੀ ਤʼਣੈਸ੍ਤੁਲਯ੍ਸ੍ਤੱਤੇਜਸ੍ਤʼਣਪੁਸ਼਼੍ਪਵਤ੍| ਤʼਣਾਿਨ ਪਿਰਸ਼ੁਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਪੁਸ਼਼੍ਪਾਿਣ ਿਨਪਤਨ੍ਿਤ ਚ|
ⅩⅩⅤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਵਾਕਯ੍ੰ ਪਰੇਸ਼ਸਯ੍ਾਨਨ੍ਤਕਾਲੰ ਿਵਿਤਸ਼਼੍ਠਤ|ੇ ਤਦੇਵ ਚ ਵਾਕਯ੍ੰ ਸੁਸੰਵਾਦੇਨ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਅਨ੍ਿਤਕੇ

ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਤ|ੰ

Ⅱ
Ⅰ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਦੇਸ਼਼ਾਨ੍ ਸਰ੍ੱਵਾਸ਼ਂ੍ਚ ਛਲਾਨ੍ ਕਾਪਟਯ੍ਾਨੀਰ੍ਸ਼਼ਯ੍ਾਃ ਸਮਸ੍ਤਗ੍ਲਾਿਨਕਥਾਸ਼੍ਚ ਦੂਰੀਕʼਤਯ੍
Ⅱ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਪਿਰਤਾਣਾਯ ਵʼ◌ੱਿਧਪਰ੍ਾਪ੍ਤਯ੍ਰ੍ਥੰ ਨਵਜਾਤਿਸ਼ਸ਼ੁਿਭਿਰਵ ਪਰ੍ਕʼਤੰ ਵਾਗ੍ਦੁਗ੍ਧੰ ਿਪਪਾਸਯ੍ਤਾ|ਂ
Ⅲ ਯਤਃ ਪਰ੍ਭੁ ਰ੍ਮਧੁਰ ਏਤਸਯ੍ਾਸਵ੍ਾਦੰ ਯੂਯੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਵਨ੍ਤਃ|
Ⅳ ਅਪਰੰ ਮਾਨੁਸ਼਼ੈਰਵਜ੍ਞਾਤਸਯ੍ ਿਕਨ੍ਤੀਸ਼ਵ੍ਰੇਣਾਿਭਰੁਿਚਤਸਯ੍ ਬਹੁਮੂਲਯ੍ਸਯ੍ ਜੀਵਤ੍ਪਰ੍ਸ੍ਤਰਸਯ੍ੇਵ ਤਸਯ੍

ਪਰ੍ਭੋਃ ਸੰਿਨਿਧਮ੍ ਆਗਤਾ
Ⅴ ਯੂਯਮਿਪ ਜੀਵਤ੍ਪਰ੍ਸ੍ਤਰਾ ਇਵ ਿਨਚੀਯਮਾਨਾ ਆਤ੍ਿਮਕਮਨ੍ਿਦਰੰ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਯੀਸ਼ੁਨਾ ਚੇਸ਼ਵ੍ਰਤੋਸ਼਼ਕਾਣਾਮ੍

ਆਤ੍ਿਮਕਬਲੀਨਾਂ ਦਾਨਾਰ੍ਥੰ ਪਿਵਤੋ ਯਾਜਕਵਰ੍ਗੋ ਭਵਥ|
Ⅵਯਤਃ ਸ਼ਾਸ੍ਤੇ ਿਲਿਖਤਮਾਸ੍ਤੇ, ਯਥਾ, ਪਸ਼ਯ੍ ਪਾਸ਼਼ਾਣ ਏਕੋ (ਅ)ਸ੍ਿਤ ਸੀਯੋਿਨ ਸ੍ਥਾਿਪਤੋ ਮਯਾ| ਮੁਖਯ੍ਕੋਣਸਯ੍

ਯੋਗਯ੍ਃ ਸ ਵʼਤਸ਼੍ਚਾਤੀਵ ਮੂਲਯ੍ਵਾਨ੍| ਯੋ ਜਨ ਿਵਸ਼ਵ੍ਸੇਤ੍ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸ ਲੱਜਾਂ ਨ ਗਿਮਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
Ⅶ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਿਸਨਾਂ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮੇਵ ਸਮੀਪੇ ਸ ਮੂਲਯ੍ਵਾਨ੍ ਭਵਿਤ ਿਕਨ੍ਤਿਵਸ਼ਵ੍ਾਿਸਨਾਂ ਕʼਤੇ ਿਨਚੇਤʼਿਭਰਵਜ੍ਞਾਤਃ ਸ

ਪਾਸ਼਼ਾਣਃ ਕੋਣਸਯ੍ ਿਭੱਿਤਮੂਲੰ ਭੂਤਾ ਬਾਧਾਜਨਕਃ ਪਾਸ਼਼ਾਣਃ ਸ੍ਖਲਨਕਾਰਕਸ਼੍ਚ ਸ਼ੈਲੋ ਜਾਤਃ|
Ⅷ ਤੇ ਚਾਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਾਦ੍ ਵਾਕਯ੍ੇਨ ਸ੍ਖਲਨ੍ਿਤ ਸ੍ਖਲਨੇ ਚ ਿਨਯੁਕ੍ਤਾਃ ਸਨ੍ਿਤ|
Ⅸ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੂਯੰ ਯੇਨਾਨ੍ਧਕਾਰਮਧਯ੍ਾਤ੍ ਸਵ੍ਕੀਯਾਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯਦੀਪ੍ਿਤਮਧਯ੍ਮ੍ ਆਹੂਤਾਸ੍ਤਸਯ੍ ਗੁਣਾਨ੍

ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਿਯਤੁਮ੍ ਅਿਭਰੁਿਚਤੋ ਵੰਸ਼ੋ ਰਾਜਕੀਯੋ ਯਾਜਕਵਰ੍ਗਃ ਪਿਵਤਾ ਜਾਿਤਰਿਧਕਰ੍ੱਤਵਯ੍ਾਃ ਪਰ੍ਜਾਸ਼੍ਚ ਜਾਤਾਃ|
Ⅹਪੂਰ੍ੱਵੰ ਯੂਯੰ ਤਸਯ੍ ਪਰ੍ਜਾ ਨਾਭਵਤ ਿਕਨ੍ਿਤਦਾਨੀਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਪਰ੍ਜਾਆਧਵ੍|ੇ ਪੂਰ੍ੱਵਮ੍ ਅਨਨੁਕਮ੍ਿਪਤਾ ਅਭਵਤ

ਿਕਨ੍ਿਤਦਾਨੀਮ੍ ਅਨੁਕਮ੍ਿਪਤਾ ਆਧਵ੍|ੇ
Ⅺ ਹੇ ਿਪਰ੍ਯਤਮਾਃ, ਯੂਯੰ ਪਰ੍ਵਾਿਸਨ ਿਵਦੇਿਸ਼ਨਸ਼੍ਚ ਲੋਕਾ ਇਵ ਮਨਸਃ ਪਰ੍ਾਿਤਕੂਲਯ੍ੇਨ ਯੋਿਧਭਯ੍ਃ

ਸ਼ਾਰੀਿਰਕਸੁਖਾਿਭਲਾਸ਼਼ੇਭਯ੍ੋ ਿਨਵਰ੍ੱਤਧਵ੍ਮ੍ ਇਤਯ੍ਹੰ ਿਵਨਯੇ|
Ⅻਦੇਵਪੂਜਕਾਨਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ਆਚਾਰ ਏਵਮ੍ ਉੱਤਮੋ ਭਵਤੁ ਯਥਾ ਤੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਦੁਸ਼਼੍ਕਰ੍ੰਮਕਾਿਰਲੋਕਾਿਨਵ

ਪੁਨ ਰ੍ਨ ਿਨਨ੍ਦਨ੍ਤਃ ਕʼਪਾਦʼਸ਼਼੍ਿਟਿਦਨੇ ਸਵ੍ਚਕ੍ਸ਼਼ੁਰ੍ਗੋਚਰੀਯਸਤ੍ਿ ਯਾਭਯ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਾਂ ਕੁਰ੍ੱਯੁਃ|
ⅩⅢ ਤਤੋ ਹੇਤੋ ਰਯ੍ੂਯੰ ਪਰ੍ਭੋਰਨੁਰੋਧਾਤ੍ ਮਾਨਵਸʼਸ਼਼੍ਟਾਨਾਂ ਕਰ੍ਤʼਤਪਦਾਨਾਂ ਵਸ਼ੀਭਵਤ ਿਵਸ਼ੇਸ਼਼ਤੋ ਭੂਪਾਲਸਯ੍ ਯਤਃ

ਸ ਸ਼ਰ੍ੇਸ਼਼੍ਠਃ,
ⅩⅣਦੇਸ਼ਾਧਯ੍ਕ੍ਸ਼਼ਾਣਾਞ੍ਚਯਤਸ੍ਤੇ ਦੁਸ਼਼੍ਕਰ੍ੰਮਕਾਿਰਣਾਂ ਦਣ੍ਡਦਾਨਾਰ੍ਥੰ ਸਤ੍ਕਰ੍ੰਮਕਾਿਰਣਾਂ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਾਰ੍ਥਞ੍ਚ ਤੇਨ

ਪਰ੍ੇਿਰਤਾਃ|
ⅩⅤ ਇੱਥੰ ਿਨਰ੍ੱਬੋਧਮਾਨੁਸ਼਼ਾਣਾਮ੍ ਅਜ੍ਞਾਨਤੰ ਯਤ੍ ਸਦਾਚਾਿਰਿਭ ਰਯ੍ੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਿਨਰੁੱਤਰੀਿ ਯਤੇ ਤਦ੍

ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ਾਿਭਮਤੰ|
ⅩⅥ ਯੂਯੰ ਸਵ੍ਾਧੀਨਾ ਇਵਾਚਰਤ ਤਥਾਿਪ ਦੁਸ਼਼੍ਟਤਾਯਾ ਵੇਸ਼਼ਸਵ੍ਰੂਪਾਂ ਸਵ੍ਾਧੀਨਤਾਂ ਧਾਰਯਨ੍ਤ ਇਵ ਨਿਹ

ਿਕਨ੍ਤੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਦਾਸਾ ਇਵ|
ⅩⅦ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਸਮਾਿਦਯਧਵ੍ੰ ਭਾਤʼਵਰ੍ਗੇ ਪਰ੍ੀਯਧਵ੍ਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਾਦ੍ ਿਬਭੀਤ ਭੂਪਾਲੰ ਸੰਮਨਯ੍ਧਵ੍|ੰ
ⅩⅧ ਹੇ ਦਾਸਾਃ ਯੂਯੰ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਾਦਰੇਣ ਪਰ੍ਭੂਨਾਂ ਵਸ਼ਯ੍ਾ ਭਵਤ ਕੇਵਲੰ ਭਦਾਣਾਂ ਦਯਾਲੂਨਾਞ੍ਚ ਨਿਹ

ਿਕਨ੍ਤਨʼਜੂਨਾਮਿਪ|
ⅩⅨ ਯਤੋ (ਅ)ਨਯ੍ਾਯੇਨ ਦੁਃਖਭੋਗਕਾਲ ਈਸ਼ਵ੍ਰਿਚਨ੍ਤਯਾ ਯਤ੍ ਕ੍ਲੇਸ਼ਸਹਨੰ ਤਦੇਵ ਿਪਰ੍ਯ|ੰ
ⅩⅩਪਾਪੰ ਕʼਤਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਚਪੇਟਾਘਾਤਸਹਨੇਨ ਕਾ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਾ? ਿਕਨ੍ਤੁ ਸਦਾਚਾਰੰ ਕʼਤਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਯਦ੍ ਦੁਃਖਸਹਨੰ

ਤਦੇਵੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਿਪਰ੍ਯ|ੰ
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ⅩⅪਤਦਰ੍ਥਮੇਵਯੂਯਮ੍ਆਹੂਤਾ ਯਤਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੋ(ਅ)ਿਪਯੁਸ਼਼੍ਮੰਿਨਿਮੱਤੰ ਦੁਃਖੰ ਭੁਕ੍ਤਾ ਯੂਯੰ ਯਤ੍ ਤਸਯ੍ਪਦਿਚਹ੍ਨੈ
ਰ੍ਵਜੇਤ ਤਦਰ੍ਥੰ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ਤਮੇਕੰ ਦਰ੍ਿਸ਼ਤਵਾਨ੍|

ⅩⅫ ਸ ਿਕਮਿਪ ਪਾਪੰ ਨ ਕʼਤਵਾਨ੍ ਤਸਯ੍ ਵਦਨੇ ਕਾਿਪ ਛਲਸਯ੍ ਕਥਾ ਨਾਸੀਤ੍|
ⅩⅩⅢ ਿਨਨ੍ਿਦਤੋ (ਅ)ਿਪ ਸਨ੍ ਸ ਪਰ੍ਿਤਿਨਨ੍ਦਾਂ ਨ ਕʼਤਵਾਨ੍ ਦੁਃਖੰ ਸਹਮਾਨ (ਅ)ਿਪ ਨ ਭਰ੍ਤ੍ਿਸਤਵਾਨ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ

ਯਥਾਰ੍ਥਿਵਚਾਰਿਯਤੁਃ ਸਮੀਪੇ ਸਵ੍ੰ ਸਮਰ੍ਿਪਤਵਾਨ੍|
ⅩⅩⅣ ਵਯੰ ਯਤ੍ ਪਾਪੇਭਯ੍ੋ ਿਨਵʼਤਯ੍ ਧਰ੍ੰਮਾਰ੍ਥੰ ਜੀਵਾਮਸ੍ਤਦਰ੍ਥੰ ਸ ਸਵ੍ਸ਼ਰੀਰੇਣਾਸ੍ਮਾਕੰ ਪਾਪਾਿਨ ਕਸ਼

ਊਢਵਾਨ੍ ਤਸਯ੍ ਪਰ੍ਹਾਰੈ ਰਯ੍ੂਯੰ ਸਵ੍ਸ੍ਥਾ ਅਭਵਤ|
ⅩⅩⅤਯਤਃ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਯੂਯੰ ਭਮਣਕਾਿਰਮੇਸ਼਼ਾ ਇਵਾਧਵ੍ੰ ਿਕਨ੍ਤਧੁਨਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ਆਤ੍ਮਨਾਂ ਪਾਲਕਸਯ੍ਾਧਯ੍ਕ੍ਸ਼਼ਸਯ੍

ਚ ਸਮੀਪੰ ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਵਰ੍ੱਿਤਤਾਃ|

Ⅲ
Ⅰ ਹੇ ਯੋਿਸ਼਼ਤਃ, ਯੂਯਮਿਪ ਿਨਜਸਵ੍ਾਿਮਨਾਂ ਵਸ਼ਯ੍ਾ ਭਵਤ ਤਥਾ ਸਿਤ ਯਿਦ ਕੇਿਚਦ੍ ਵਾਕਯ੍ੇ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਿਸਨ ਨ ਸਨ੍ਿਤ

ਤਿਰ
Ⅱ ਤੇ ਿਵਨਾਵਾਕਯ੍ੰ ਯੋਿਸ਼਼ਤਾਮ੍ ਆਚਾਰੇਣਾਰ੍ਥਤਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਪਰ੍ਤਯ੍ਕ੍ਸ਼਼ੇਣ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸਭਯਸਤੀਤਾਚਾਰੇਣਾ ਸ਼਼੍ਟੁੰ

ਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤੇ|
Ⅲ ਅਪਰੰ ਕੇਸ਼ਰਚਨਯਾ ਸਵ੍ਰ੍ਣਾਲਙ੍ਕਾਰਧਾਰਣੋਨ ਪਿਰੱਛਦਪਿਰਧਾਨੇਨ ਵਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਵਾਹਯ੍ਭੂਸ਼਼ਾ ਨ ਭਵਤੁ,
Ⅳ ਿਕਨ੍ਤੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਦ੍ ਬਹੁਮੂਲਯ੍ਕ੍ਸ਼਼ਮਾਸ਼ਾਨ੍ਿਤਭਾਵਾਕ੍ਸ਼਼ਯਰਤ੍ਨੇਨ ਯੁਕ੍ਤੋ ਗੁਪ੍ਤ ਆਨ੍ਤਿਰਕਮਾਨਵ

ਏਵ|
Ⅴਯਤਃ ਪੂਰ੍ੱਵਕਾਲੇ ਯਾਃ ਪਿਵਤਸ੍ਿਤਯ ਈਸ਼ਵ੍ਰੇ ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਸ਼ਾਮਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ ਤਾ ਅਿਪ ਤਾਦʼਸ਼ੀਮੇਵ ਭੂਸ਼਼ਾਂ ਧਾਰਯਨ੍ਤਯ੍ੋ

ਿਨਜਸਵ੍ਾਿਮਨਾਂ ਵਸ਼ਯ੍ਾ ਅਭਵਨ੍|
Ⅵ ਤਥੈਵ ਸਾਰਾ ਇਬਰ੍ਾਹੀਮੋ ਵਸ਼ਯ੍ਾ ਸਤੀ ਤੰ ਪਿਤਮਾਖਯ੍ਾਤਵਤੀ ਯੂਯਞ੍ਚ ਯਿਦ ਸਦਾਚਾਿਰਣਯ੍ੋ ਭਵਥ

ਵਯ੍ਾਕੁਲਤਯਾ ਚ ਭੀਤਾ ਨ ਭਵਥ ਤਿਰ ਤਸਯ੍ਾਃ ਕਨਯ੍ਾ ਆਧਵ੍ੇ|
Ⅶ ਹੇ ਪੁਰੁਸ਼਼ਾਃ, ਯੂਯੰ ਜ੍ਞਾਨਤੋ ਦੁਰ੍ੱਬਲਤਰਭਾਜਨੈਿਰਵ ਯੋਿਸ਼਼ਦ੍ਿਭਃ ਸਹਵਾਸੰ ਕੁਰੁਤ, ਏਕਸਯ੍ ਜੀਵਨਵਰਸਯ੍

ਸਹਭਾਿਗਨੀਭਯ੍ਤਾਭਯ੍ਃ ਸਮਾਦਰੰ ਿਵਤਰਤ ਚ ਨ ਚੇਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਾਨਾਂ ਬਾਧਾ ਜਿਨਸ਼਼ਯ੍ਤੇ|
Ⅷ ਿਵਸ਼ੇਸ਼਼ਤੋ ਯੂਯੰ ਸਰ੍ੱਵ ਏਕਮਨਸਃ ਪਰਦੁਃਖੈ ਰ੍ਦੁਃਿਖਤਾ ਭਾਤʼਪਰ੍ਿਮਣਃ ਕʼਪਾਵਨ੍ਤਃ ਪਰ੍ੀਿਤਭਾਵਾਸ਼੍ਚ ਭਵਤ|
Ⅸ ਅਿਨਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਪਿਰਸ਼ੋਧੇਨਾਿਨਸ਼਼੍ਟੰ ਿਨਨ੍ਦਾਯਾ ਵਾ ਪਿਰਸ਼ੋਧੇਨ ਿਨਨ੍ਦਾਂ ਨ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਤ ਆਿਸ਼ਸ਼਼ੰ ਦੱਤ ਯਤੋ

ਯੂਯਮ੍ ਆਿਸ਼ਰਿਧਕਾਿਰਣੋ ਭਿਵਤੁਮਾਹੂਤਾ ਇਿਤ ਜਾਨੀਥ|
Ⅹ ਅਪਰਞ੍ਚ, ਜੀਵਨੇ ਪਰ੍ੀਯਮਾਣੋ ਯਃ ਸੁਿਦਨਾਿਨ ਿਦਦʼਕ੍ਸ਼਼ਤੇ| ਪਾਪਾਤ੍ ਿਜਹਾਂ ਮʼਸ਼਼ਾਵਾਕਯ੍ਾਤ੍ ਸਵ੍ਾਧਰੌ ਸ

ਿਨਵਰ੍ੱਤਯੇਤ੍|
Ⅺ ਸ ਤਯ੍ਜੇਦ੍ ਦੁਸ਼਼੍ਟਤਾਮਾਰ੍ਗੰ ਸਤ੍ਿ ਯਾਞ੍ਚ ਸਮਾਚਰੇਤ੍| ਮʼਗਯਾਣਸ਼੍ਚ ਸ਼ਾਨ੍ਿਤੰ ਸ ਿਨਤਯ੍ਮੇਵਾਨੁਧਾਵਤੁ|
Ⅻ ਲੋਚਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਸਯ੍ੋਨ੍ਮੀਿਲਤੇ ਧਾਰ੍ੰਿਮਕਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ| ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਾਯਾਃ ਕʼਤੇ ਤੇਸ਼਼ਾਃ ਤੱਛੋਤੇ ਸੁਗਮੇ ਸਦਾ|
ੋਧਾਸਯ੍ਞ੍ਚ ਪਰੇਸ਼ਸਯ੍ ਕਦਾਚਾਿਰਸ਼਼ੁ ਵਰ੍ੱਤਤ|ੇ

ⅩⅢ ਅਪਰੰ ਯਿਦ ਯੂਯਮ੍ ਉੱਤਮਸਯ੍ਾਨੁਗਾਿਮਨ ਭਵਥ ਤਿਰ ਕੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਿਹੰਿਸਸ਼਼ਯ੍ਤ?ੇ
ⅩⅣ ਯਿਦ ਚ ਧਰ੍ੰਮਾਰ੍ਥੰ ਕ੍ਿਲਸ਼ਯ੍ਧਵ੍ੰ ਤਿਰ ਧਨਯ੍ਾ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਥ| ਤੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਆਸ਼ਙ੍ਕਯਾ ਯੂਯੰ ਨ ਿਬਭੀਤ ਨ

ਿਵਙ੍ਕ੍ਤ ਵਾ|
ⅩⅤ ਮਨਿਭਃ ਿਕਨ੍ਤੁ ਮਨਯ੍ਧਵ੍ੰ ਪਿਵਤੰ ਪਰ੍ਭੁਮੀਸ਼ਵ੍ਰੰ| ਅਪਰਞ੍ਚ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਆਨ੍ਤਿਰਕਪਰ੍ਤਯ੍ਾਸ਼ਾਯਾਸ੍ਤੱਤੰ ਯਃ

ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਪʼ◌ੱਛਿਤ ਤਸ੍ਮੈ ਸ਼ਾਨ੍ਿਤਭੀਿਤਭਯ੍ਾਮ੍ ਉੱਤਰੰ ਦਾਤੁੰ ਸਦਾ ਸੁਸੱਜਾ ਭਵਤ|
ⅩⅥ ਯੇ ਚ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਧਰ੍ੰਮੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸਦਾਚਾਰੰ ਦੂਸ਼਼ਯਨ੍ਿਤ ਤੇ ਦੁਸ਼਼੍ਕਰ੍ੰਮਕਾਿਰਣਾਿਮਵ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਅਪਵਾਦੇਨ

ਯਤ੍ ਲੱਿਜਤਾ ਭਵੇਯੁਸ੍ਤਦਰ੍ਥੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਉੱਤਮਃ ਸੰਵੇਦੋ ਭਵਤੁ|
ⅩⅦ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ਾਿਭਮਤਾਦ੍ ਯਿਦ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਕ੍ਲੇਸ਼ਃ ਸੋਢਵਯ੍ਸ੍ਤਿਰ ਸਦਾਚਾਿਰਿਭਃ ਕ੍ਲੇਸ਼ਸਹਨੰ ਵਰੰ ਨ ਚ

ਕਦਾਚਾਿਰਿਭਃ|
ⅩⅧ ਯਸ੍ਮਾਦ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸੰਿਨਿਧਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਨ੍ ਆਨੇਤੁਮ੍ ਅਧਾਰ੍ੰਿਮਕਾਣਾਂ ਿਵਿਨਮਯੇਨ ਧਾਰ੍ੰਿਮਕਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੋ

(ਅ)ਪਯ੍ੇਕਕʼਤਃ ਪਾਪਾਨਾਂ ਦਣ੍ਡੰ ਭੁਕ੍ਤਵਾਨ੍, ਸ ਚ ਸ਼ਰੀਰਸਮ੍ਬਨ੍ਧੇ ਮਾਿਰਤਃ ਿਕਨ੍ਤਾਤ੍ਮਨਃ ਸਮ੍ਬਨ੍ਧੇ ਪੁਨ
ਰ੍ਜੀਿਵਤੋ (ਅ)ਭਵਤ੍|
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ⅩⅨ ਤਤ੍ਸਮ੍ਬਨ੍ਧੇ ਚ ਸ ਯਾਤਾਂ ਿਵਧਾਯ ਕਾਰਾਬੱਧਾਨਾਮ੍ ਆਤ੍ਮਨਾਂ ਸਮੀਪੇ ਵਾਕਯ੍ੰ ਘੋਿਸ਼਼ਤਵਾਨ੍|
ⅩⅩ ਪੁਰਾ ਨਹਸਯ੍ ਸਮਯੇ ਯਾਵਤ੍ ਪੋਤੋ ਿਨਰਮੀਯਤ ਤਾਵਦ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਦੀਰ੍ਘਸਿਹਸ਼਼੍ਣੁਤਾ ਯਦਾ ਵਯ੍ਲਮ੍ਬਤ

ਤਦਾ ਤ(ੇਅ)ਨਾਜ੍ਞਾਗਰ੍ਾਿਹਣੋ(ਅ)ਭਵਨ੍| ਤੇਨ ਪੋਤੋਨਾਲ੍ਪ(ੇਅ)ਰ੍ਥਾਦ੍ ਅਸ਼਼੍ਟਾਵੇਵ ਪਰ੍ਾਿਣਨਸ੍ਤੋਯਮ੍ ਉੱਤੀਰ੍ਣਾਃ|
ⅩⅪ ਤੰਿਨਦਰ੍ਸ਼ਨਞ੍ਚਾਵਗਾਹਨੰ (ਅਰ੍ਥਤਃ ਸ਼ਾਰੀਿਰਕਮਿਲਨਤਾਯਾ ਯਸ੍ਤਯ੍ਾਗਃ ਸ ਨਿਹ

ਿਕਨ੍ਤੀਸ਼ਵ੍ਰਾਯੋੱਤਮਸੰਵੇਦਸਯ੍ ਯਾ ਪਰ੍ਤਜ੍ਞਾ ਸੈਵ) ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਪੁਨਰੁੱਥਾਨੇਨੇਦਾਨੀਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਨ੍ ਉੱਤਾਰਯਿਤ,
ⅩⅫ ਯਤਃ ਸ ਸਵ੍ਰ੍ਗੰ ਗਤੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਦਕ੍ਿਸ਼਼ਣੇ ਿਵਦਯ੍ਤੇ ਸਵ੍ਰ੍ਗੀਯਦੂਤਾਃ ਸ਼ਾਸਕਾ ਬਲਾਿਨ ਚ ਤਸਯ੍ ਵਸ਼ੀਭੂਤਾ

ਅਭਵਨ੍|

Ⅳ
Ⅰ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਿਵਿਨਮਯੇਨ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਃ ਸ਼ਰੀਰਸਮ੍ਬਨ੍ਧੇ ਦਣ੍ਡੰ ਭੁਕ੍ਤਵਾਨ੍ ਅਤੋ ਹੇਤੋਃ ਸ਼ਰੀਰਸਮ੍ਬਨ੍ਧੇ ਯੋ ਦਣ੍ਡੰ

ਭੁਕ੍ਤਵਾਨ੍ ਸ ਪਾਪਾਤ੍ ਮੁਕ੍ਤ
Ⅱਇਿਤਭਾਵੇਨ ਯੂਯਮਿਪ ਸੁਸੱਜੀਭੂਯ ਦੇਹਵਾਸਸਯ੍ਾਵਿਸ਼ਸ਼਼੍ਟੰ ਸਮਯੰ ਪੁਨਰ੍ਮਾਨਵਾਨਾਮ੍ਇੱਛਾਸਾਧਨਾਰ੍ਥੰ ਨਿਹ

ਿਕਨ੍ਤੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ੇੱਛਾਸਾਧਨਾਰ੍ਥੰ ਯਾਪਯਤ|
Ⅲ ਆਯੁਸ਼਼ੋ ਯਃ ਸਮਯੋ ਵਯ੍ਤੀਤਸ੍ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ ਰਯ੍ਦ੍ ਦੇਵਪੂਜਕਾਨਾਮ੍ ਇੱਛਾਸਾਧਨੰ

ਕਾਮਕੁਤ੍ਿਸਤਾਿਭਲਾਸ਼਼ਮਦਯ੍ਪਾਨਰਙ੍ਗਰਸਮੱਤਤਾਘʼਣਾਰਦੇਵਪੂਜਾਚਰਣਞ੍ਚਾਕਾਿਰ ਤੇਨ ਬਾਹੁਲਯ੍ੰ|
Ⅳ ਯੂਯੰ ਤੈਃ ਸਹ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਰ੍ੱਵਨਾਸ਼ਪਙ੍ਕੇ ਮੱਿਜਤੁੰ ਨ ਧਾਵਥ, ਇਤਯ੍ਨੇਨਾਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯੰ ਿਵਜ੍ਞਾਯ ਤੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍

ਿਨਨ੍ਦਨ੍ਿਤ|
Ⅴ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੋ ਜੀਵਤਾਂ ਮʼਤਾਨਾਞ੍ਚ ਿਵਚਾਰੰ ਕਰ੍ੱਤੁਮ੍ ਉਦਯ੍ਤੋ(ਅ)ਸ੍ਿਤ ਤਸ੍ਮੈ ਤੈਰੁੱਤਰੰ ਦਾਿਯਸ਼਼ਯ੍ਤੇ|
Ⅵ ਯਤੋ ਹੇਤੋ ਰਯ੍ੇ ਮʼਤਾਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਯਤ੍ ਮਾਨਵੋੱਦੇਸ਼ਯ੍ਃ ਸ਼ਾਰੀਿਰਕਿਵਚਾਰਃ ਿਕਨ੍ਤੀਸ਼ਵ੍ਰੋੱਦੇਸ਼ਯ੍ਮ੍ ਆਤ੍ਿਮਕਜੀਵਨੰ

ਭਵਤ੍ ਤਦਰ੍ਥੰ ਤੇਸ਼਼ਾਮਿਪ ਸੰਿਨਧੌ ਸੁਸਮਾਚਾਰਃ ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਤੋ(ਅ)ਭਵਤ੍|
Ⅶ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਅਨ੍ਿਤਮਕਾਲ ਉਪਸ੍ਿਥਤਸ੍ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਯੂਯੰ ਸੁਬੁੱਧਯਃ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਾਰ੍ਥੰ ਜਾਗਰ੍ਤਸ਼੍ਚ ਭਵਤ|
Ⅷ ਿਵਸ਼ੇਸ਼਼ਤਃ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਗਾਢੰ ਪਰ੍ੇਮ ਕੁਰੁਤ, ਯਤਃ, ਪਾਪਾਨਾਮਿਪ ਬਾਹੁਲਯ੍ੰ ਪਰ੍ੇਮ੍ਨੈਵਾੱਛਾਦਿਯਸ਼਼ਯ੍ਤੇ|
Ⅸ ਕਾਤਰੋਕ੍ਿਤੰ ਿਵਨਾ ਪਰਸ੍ਪਰਮ੍ ਆਿਤਥਯ੍ੰ ਕʼਰੁਤ|
Ⅹ ਯੇਨ ਯੋ ਵਰੋ ਲਬ੍ਧਸ੍ਤੇਨੈਵ ਸ ਪਰਮ੍ ਉਪਕਰੋਤʼ, ਇੱਥੰ ਯੂਯਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਬਹੁਿਵਧਪਰ੍ਸਾਦਸਯ੍ੋੱਤਮਾ

ਭਾਣ੍ਡਾਗਾਰਾਿਧਪਾ ਭਵਤ|
Ⅺ ਯੋ ਵਾਕਯ੍ੰ ਕਥਯਿਤ ਸ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਵਾਕਯ੍ਿਮਵ ਕਥਯਤੁ ਯਸ਼੍ਚ ਪਰਮ੍ ਉਪਕਰੋਿਤ ਸ

ਈਸ਼ਵ੍ਰਦੱਤਸਾਮਰ੍ਥਯ੍ਾਿਦਵੋਪਕਰੋਤੁ| ਸਰ੍ੱਵਿਵਸ਼਼ਯੇ ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਗੌਰਵੰ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਯ੍ਤਾਂ ਤਸਯ੍ੈਵ ਗੌਰਵੰ
ਪਰਾ ਮਸ਼੍ਚ ਸਰ੍ੱਵਦਾ ਭੂਯਾਤ੍| ਆਮੇਨ|

Ⅻਹੇ ਿਪਰ੍ਯਤਮਾਃ,ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਪਰੀਕ੍ਸ਼਼ਾਰ੍ਥੰ ਯਸ੍ਤਾਪੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਸੁ ਵਰ੍ੱਤਤੇ ਤਮ੍ਅਸਮ੍ਭਵਘਿਟਤੰ ਮਤਾ ਨਾਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯੰ
ਜਾਨੀਤ,

ⅩⅢ ਿਕਨ੍ਤੁ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਕ੍ਲੇਸ਼ਾਨਾਂ ਸਹਭਾਿਗਤਾਦ੍ ਆਨਨ੍ਦਤ ਤੇਨ ਤਸਯ੍ ਪਰ੍ਤਾਪਪਰ੍ਕਾਸ਼ੇ(ਅ)ਪਯ੍ਾਨਨਨ੍ਦੇਨ
ਪਰ੍ਫੁੱਲਾ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਥ|

ⅩⅣ ਯਿਦ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਨਾਮਹੇਤੁਨਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਿਨਨ੍ਦਾ ਭਵਿਤ ਤਿਰ ਯੂਯੰ ਧਨਯ੍ਾ ਯਤੋ ਗੌਰਵਦਾਯਕ
ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ਾਤ੍ਮਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਸਵ੍ਿਧਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਸ ਿਨਨ੍ਦਯ੍ਤੇ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੁਸ਼਼੍ਮਨ੍ਮਧਯ੍ੇ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਯ੍ਤੇ|

ⅩⅤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਕੋ(ਅ)ਿਪ ਹਨ੍ਤਾ ਵਾ ਚੈਰੋ ਵਾ ਦੁਸ਼਼੍ਕਰ੍ੰਮਕʼਦ੍ ਵਾ ਪਰਾਿਧਕਾਰਚਰ੍ੱਚਕ ਇਵ ਦਣ੍ਡੰ ਨ
ਭੁਙ੍ਕ੍ਤਾ|ਂ

ⅩⅥ ਯਿਦ ਚ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੀਯਾਨ ਇਵ ਦਣ੍ਡੰ ਭੁਙ੍ਕ੍ਤੇ ਤਿਰ ਸ ਨ ਲੱਜਮਾਨਸ੍ਤਤ੍ਕਾਰਣਾਦ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੰ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਤੁ|
ⅩⅦ ਯਤੋ ਿਵਚਾਰਸਯ੍ਾਰਮ੍ਭਸਮਯੇ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਮਨ੍ਿਦਰੇ ਯੁਜਯ੍ਤੇ ਯਿਦ ਚਾਸ੍ਮਤ੍ਸਵ੍ਾਰਭਤੇ

ਤਰੀਸ਼ਵ੍ਰੀਯਸੁਸੰਵਾਦਾਗਰ੍ਾਿਹਣਾਂ ਸ਼ੇਸ਼਼ਦਸ਼ਾ ਕਾ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ?
ⅩⅧ ਧਾਰ੍ੰਿਮਕੇਨਾਿਪ ਚੇਤ੍ ਤਾਣਮ੍ ਅਿਤਕʼ◌ੱਛੇਣ ਗਮਯ੍ਤੇ| ਤਰਯ੍ਧਾਰ੍ੰਿਮਕਪਾਿਪਭਯ੍ਾਮ੍ ਆਸ਼ਰ੍ਯਃ ਕੁਤ

ਲਪ੍ਸਯ੍ਤ|ੇ
ⅩⅨ ਅਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰੇੱਛਾਤੋ ਯੇ ਦੁਃਖੰ ਭੁਞ੍ਜਤੇ ਤੇ ਸਦਾਚਾਰੇਣ ਸਵ੍ਾਤ੍ਮਾਨ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਯ੍ਸਰ੍ਸ਼਼੍ਟਰੁੀਸ਼ਵ੍ਸਯ੍ ਕਰਾਭਯ੍ਾਂ

ਿਨਦਧਤਾ|ਂ
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Ⅴ
Ⅰ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਕ੍ਲੇਸ਼ਾਨਾਂ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ੀ ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਮਾਣਸਯ੍ ਪਰ੍ਤਾਪਸਯ੍ਾਸ਼ਂੀ ਪਰ੍ਾਚੀਨਸ਼੍ਚਾਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਪਰ੍ਾਚੀਨਾਨ੍

ਿਵਨੀਯੇਦੰ ਵਦਾਿਮ|
Ⅱ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਮਧਯ੍ਵਰ੍ੱਤੀ ਯ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਮੇਸ਼਼ਵʼਨ੍ਦੋ ਯੂਯੰ ਤੰ ਪਾਲਯਤ ਤਸਯ੍ ਵੀਕ੍ਸ਼਼ਣੰ ਕੁਰੁਤ ਚ,

ਆਵਸ਼ਯ੍ਕਤੇਨ ਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸਵ੍ੇੱਛਾਤੋ ਨ ਵ ਕੁਲੋਭੇਨ ਿਕਨ੍ਿਤੱਛੁਕਮਨਸਾ|
Ⅲ ਅਪਰਮ੍ ਅੰਸ਼ਾਨਾਮ੍ ਅਿਧਕਾਿਰਣ ਇਵ ਨ ਪਰ੍ਭਵਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਵʼਨ੍ਦਸਯ੍ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ਤਸਵ੍ਰੂਪਾ ਭਵਤ|
Ⅳ ਤੇਨ ਪਰ੍ਧਾਨਪਾਲਕ ਉਪਸ੍ਿਥਤੇ ਯੂਯਮ੍ ਅਮ੍ਲਾਨੰ ਗੌਰਵਿਕਰੀਟੰ ਲਪ੍ਸਯ੍ਧਵ੍|ੇ
Ⅴ ਹੇ ਯੁਵਾਨਃ, ਯੂਯਮਿਪ ਪਰ੍ਾਚੀਨਲੋਕਾਨਾਂ ਵਸ਼ਯ੍ਾ ਭਵਤ ਸਰ੍ੱਵੇ ਚ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਵਸ਼ੀਭੂਯ ਨਮਰ੍ਤਾਭਰਣੇਨ ਭੂਿਸ਼਼ਤਾ

ਭਵਤ, ਯਤਃ,ਆਤ੍ਮਾਿਭਮਾਿਨਲੋਕਾਨਾਂ ਿਵਪਕ੍ਸ਼਼ੋ ਭਵਤੀਸ਼ਵ੍ਰਃ| ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੇਨੈਵ ਨਮਰ੍ੇਭਯ੍ਃ ਪਰ੍ਸਾਦਾਦ੍ ਦੀਯਤੇ ਵਰਃ|
Ⅵ ਅਤੋ ਯੂਯਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਬਲਵਤ੍ਕਰਸਯ੍ਾਧੋ ਨਮਰ੍ੀਭੂਯ ਿਤਸ਼਼੍ਠਤ ਤੇਨ ਸ ਉਿਚਤਸਮਯੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍

ਉੱਚੀਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
Ⅶ ਯੂਯੰ ਸਰ੍ੱਵਿਚਨ੍ਤਾਂ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਨਕ੍ਿਸ਼਼ਪਤ ਯਤਃ ਸ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਿਚਨ੍ਤਯਿਤ|
Ⅷਯੂਯੰ ਪਰ੍ਬੁੱਧਾ ਜਾਗਰ੍ਤਸ਼੍ਚ ਿਤਸ਼਼੍ਠਤ ਯਤੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਪਰ੍ਿਤਵਾਦੀ ਯਃ ਸ਼ਯਤਾਨਃ ਸ ਗਰ੍ੱਜਨਕਾਰੀ ਿਸੰਹ ਇਵ

ਪਰ੍ੱਯਟਨ੍ ਕੰ ਗਰ੍ਿਸਸ਼਼ਯ੍ਾਮੀਿਤ ਮʼਗਯਤੇ,
Ⅸ ਅਤੋ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੇ ਸੁਸ੍ਿਥਰਾਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ਤਸ੍ਤੇਨ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਯੁਧਯ੍ਤ, ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਜਗੰਿਨਵਾਿਸਭਾਤʼਸ਼਼ਵ੍ਿਪ ਤਾਦʼਸ਼ਾਃ

ਕ੍ਲੇਸ਼ਾ ਵਰ੍ੱਤਨ੍ਤ ਇਿਤ ਜਾਨੀਤ|
Ⅹ ਕ੍ਸ਼਼ਿਣਕਦੁਃਖਭੋਗਾਤ੍ ਪਰਮ੍ ਅਸ੍ਮਭਯ੍ੰ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਯੀਸ਼ੁਨਾ ਸਵ੍ਕੀਯਾਨਨ੍ਤਗੌਰਵਦਾਨਾਰ੍ਥੰ ਯ(ੋਅ)ਸ੍ਮਾਨ੍

ਆਹੂਤਵਾਨ੍ ਸ ਸਰ੍ੱਵਾਨੁਗਰ੍ਾਹੀਸ਼ਵ੍ਰਃ ਸਵ੍ਯੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਿਸੱਧਾਨ੍ ਸ੍ਿਥਰਾਨ੍ ਸਬਲਾਨ੍ ਿਨਸ਼੍ਚਲਾਸ਼ਂ੍ਚ ਕਰੋਤੁ|
Ⅺ ਤਸਯ੍ ਗੌਰਵੰ ਪਰਾ ਮਸ਼੍ਚਾਨਨ੍ਤਕਾਲੰ ਯਾਵਦ੍ ਭੂਯਾਤ੍| ਆਮੇਨ੍|
Ⅻ ਯਃ ਿਸਲਾਨ (ਮਨਯ੍ੇ) ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਯ੍ੋ ਭਾਤਾ ਭਵਿਤ ਤਦਾਰਾਹੰ ਸੰਕ੍ਸ਼਼ੇਪੇਣ ਿਲਿਖਤਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍

ਿਵਨੀਤਵਾਨ੍ ਯੂਯਞ੍ਚ ਯਸ੍ਿਮਨ੍ ਅਿਧਿਤਸ਼਼੍ਠਥ ਸ ਏਵੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸਤਯ੍ੋ (ਅ)ਨੁਗਰ੍ਹ ਇਿਤ ਪਰ੍ਮਾਣੰ ਦੱਤਵਾਨ੍|
ⅩⅢ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਸਹਾਿਭਰੁਿਚਤਾ ਯਾ ਸਿਮਿਤ ਰ੍ਬਾਿਬਿਲ ਿਵਦਯ੍ਤੇ ਸਾ ਮਮ ਪੁਤੋ ਮਾਰ੍ਕਸ਼੍ਚ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍

ਨਮਸ੍ਕਾਰੰ ਵੇਦਯਿਤ|
ⅩⅣਯੂਯੰ ਪਰ੍ੇਮਚੁਮ੍ਬਨੇਨ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਨਮਸ੍ਕੁਰੁਤ| ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਾਿਸ਼ਰ੍ਤਾਨਾਂ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਸ਼ਾਨ੍ਿਤ ਰ੍ਭੂਯਾਤ੍|

ਆਮੇਨ੍|
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੨ ਿਪਤਰਸਯ੍ ਪਤੰ
Ⅰ ਯੇ ਜਨਾ ਅਸ੍ਮਾਿਭਃ ਸਾਰ੍ੱਧਮ੍ ਅਸ੍ਤਦੀਸ਼ਵ੍ਰੇ ਤਾਤਿਰ ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇ ਚ ਪੁਣਯ੍ਸਮ੍ਬਿਲਤਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਧਨਸਯ੍

ਸਮਾਨਾਿਂਸ਼ਤੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਾਸ੍ਤਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਦਾਸਃ ਪਰ੍ੇਿਰਤਸ਼੍ਚ ਿਸ਼ਮੋਨ੍ ਿਪਤਰਃ ਪਤੰ ਿਲਖਿਤ|
Ⅱ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ਾਸ੍ਮਾਕੰ ਪਰ੍ਭੋ ਰਯ੍ੀਸ਼ੋਸ਼੍ਚ ਤਤਜ੍ਞਾਨੇਨ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਸਵ੍ਨੁਗਰ੍ਹਸ਼ਾਨ੍ਤਯ੍ੋ ਰ੍ਬਾਹੁਲਯ੍ੰ ਵਰ੍ੱਤਤਾ|ਂ
Ⅲ ਜੀਵਨਾਰ੍ਥਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਭਕ੍ਤਯ੍ਰ੍ਥਞ੍ਚ ਯਦਯ੍ਦ੍ ਆਵਸ਼ਯ੍ਕੰ ਤਤ੍ ਸਰ੍ੱਵੰ ਗੌਰਵਸਦ੍ਗੁਣਾਭਯ੍ਾਮ੍

ਅਸ੍ਮਦਾਹਾਨਕਾਿਰਣਸ੍ਤੱਤਜ੍ਞਾਨਦਾਰਾ ਤਸਯ੍ੇਸ਼ਵ੍ਰੀਯਸ਼ਕ੍ਿਤਰਸ੍ਮਭਯ੍ੰ ਦੱਤਵਤੀ|
Ⅳ ਤਤ੍ਸਰ੍ੱਵੇਣ ਚਾਸ੍ਮਭਯ੍ੰ ਤਾਦʼਸ਼ਾ ਬਹੁਮੂਲਯ੍ਾ ਮਹਾਪਰ੍ਿਤਜ੍ਞਾ ਦੱਤਾ ਯਾਿਭ ਰਯ੍ੂਯੰ ਸੰਸਾਰਵਯ੍ਾਪ੍ਤਾਤ੍

ਕੁਤ੍ਿਸਤਾਿਭਲਾਸ਼਼ਮੂਲਾਤ੍ ਸਰ੍ੱਵਨਾਸ਼ਾਦ੍ ਰਕ੍ਸ਼਼ਾਂ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ੇਸ਼ਵ੍ਰੀਯਸਵ੍ਭਾਵਸਯ੍ਾਿਂਸ਼ਨ ਭਿਵਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨੁਥ|
Ⅴ ਤਤੋ ਹੇਤੋ ਰਯ੍ੂਯੰ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣੰ ਯਤ੍ਨੰ ਿਵਧਾਯ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੇ ਸੌਜਨਯ੍ੰ ਸੌਜਨਯ੍ੇ ਜ੍ਞਾਨੰ
Ⅵ ਜ੍ਞਾਨ ਆਯਤੇਨ੍ਿਦਯਤਾਮ੍ ਆਯਤੇਨ੍ਿਦਯਤਾਯਾਂ ਧੈਰ੍ੱਯੰ ਧੈਰ੍ੱਯ ਈਸ਼ਵ੍ਰਭਕ੍ਿਤਮ੍
Ⅶ ਈਸ਼ਵ੍ਰਭਕ੍ਤੌ ਭਾਤʼਸ੍ਨੇਹੇ ਚ ਪਰ੍ੇਮ ਯੁਙ੍ਕ੍ਤ|
Ⅷ ਏਤਾਿਨ ਯਿਦ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਸੁ ਿਵਦਯ੍ਨ੍ਤ◌ੇे ਵਰ੍ੱਧਨ੍ਤੇ ਚ ਤਰਯ੍ਸ੍ਮਤ੍ਪਰ੍ਭੋ ਰਯ੍ੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਤੱਤਜ੍ਞਾਨੇ

ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਅਲਸਾਨ੍ ਿਨਸ਼਼੍ਫਲਾਸ਼ਂ੍ਚ ਨ ਸ੍ਥਾਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ|
Ⅸ ਿਕਨ੍ਤੇਤਾਿਨ ਯਸਯ੍ ਨ ਿਵਦਯ੍ਨ੍ਤੇ ਸੋ (ਅ)ਨ੍ਧੋ ਮੁਿਦਤਲੋਚਨਃ ਸਵ੍ਕੀਯਪੂਰ੍ੱਵਪਾਪਾਨਾਂ ਮਾਰ੍ੱਜਨਸਯ੍

ਿਵਸ੍ਮʼਿਤੰ ਗਤਸ਼੍ਚ|
Ⅹ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਹੇ ਭਾਤਰਃ, ਯੂਯੰ ਸਵ੍ਕੀਯਾਹਾਨਵਰਣਯੋ ਰ੍ਦʼਢਕਰਣੇ ਬਹੁ ਯਤਧਵ੍,ੰ ਤਤ੍ ਕʼਤਾ ਕਦਾਚ ਨ

ਸ੍ਖਿਲਸ਼਼ਯ੍ਥ|
Ⅺ ਯਤੋ (ਅ)ਨੇਨ ਪਰ੍ਕਾਰੇਣਾਸ੍ਮਾਕੰ ਪਰ੍ਭੋਸ੍ਤਾਤʼ ਰਯ੍ੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ਾਨਨ੍ਤਰਾਜਯ੍ਸਯ੍ ਪਰ੍ਵੇਸ਼ੇਨ ਯੂਯੰ ਸੁਕਲੇਨ

ਯੋਜਿਯਸ਼਼ਯ੍ਧਵ੍ੇ|
Ⅻ ਯਦਯ੍ਿਪ ਯੂਯਮ੍ ਏਤਤ੍ ਸਰ੍ੱਵੰ ਜਾਨੀਥ ਵਰ੍ੱਤਮਾਨੇ ਸਤਯ੍ਮਤੇ ਸੁਸ੍ਿਥਰਾ ਭਵਥ ਚ ਤਥਾਿਪ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍

ਸਰ੍ੱਵਦਾ ਤਤ੍ ਸ੍ਮਾਰਿਯਤੁਮ੍ ਅਹਮ੍ ਅਯਤ੍ਨਵਾਨ੍ ਨ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ|
ⅩⅢ ਯਾਵਦ੍ ਏਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਦੂਸ਼਼ਯ੍ੇ ਿਤਸ਼਼੍ਠਾਿਮ ਤਾਵਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਸ੍ਮਾਰਯਨ੍ ਪਰ੍ਬੋਧਿਯਤੁੰ ਿਵਿਹਤੰ ਮਨਯ੍|ੇ
ⅩⅣ ਯਤੋ (ਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਪਰ੍ਭੁ ਰਯ੍ੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੋ ਮਾਂ ਯਤ੍ ਜ੍ਞਾਿਪਤਵਾਨ੍ ਤਦਨੁਸਾਰਾਦ੍ ਦੂਸ਼਼ਯ੍ਮੇਤਤ੍ ਮਯਾ ਸ਼ੀਘਰ੍ੰ

ਤਯ੍ਕ੍ਤਵਯ੍ਮ੍ ਇਿਤ ਜਾਨਾਿਮ|
ⅩⅤ ਮਮ ਪਰਲੋਕਗਮਨਾਤ੍ ਪਰਮਿਪ ਯੂਯੰ ਯਦੇਤਾਿਨ ਸ੍ਮਰ੍ੱਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਥ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਰ੍ੱਵਥਾ ਯਿਤਸ਼਼ਯ੍|ੇ
ⅩⅥ ਯਤੋ (ਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਪਰ੍ਭੋ ਰਯ੍ੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਪਰਾ ਮੰ ਪੁਨਰਾਗਮਨਞ੍ਚ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਜ੍ਞਾਪਯਨ੍ਤੋ

ਵਯੰ ਕਲ੍ਿਪਤਾਨਯ੍ੁਪਾਖਯ੍ਾਨਾਨਯ੍ਨਗੱਛਾਮੇਿਤ ਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਸਯ੍ ਮਿਹਮ੍ਨਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ਕ੍ਸ਼਼ਸਾਕ੍ਿਸ਼਼ਣੋ ਭੂਤਾ
ਭਾਿਸ਼਼ਤਵਨ੍ਤਃ|

ⅩⅦ ਯਤਃ ਸ ਿਪਤੁਰੀਸ਼ਵ੍ਰਾਦ੍ ਗੌਰਵੰ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਾਞ੍ਚ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਵਾਨ੍ ਿਵਸ਼ੇਸ਼਼ਤੋ ਮਿਹਮਯੁਕ੍ਤਤੇਜੋਮਧਯ੍ਾਦ੍ ਏਤਾਦʼਸ਼ੀ
ਵਾਣੀ ਤੰ ਪਰ੍ਿਤ ਿਨਰ੍ਗਤਵਤੀ, ਯਥਾ, ਏਸ਼਼ ਮਮ ਿਪਰ੍ਯਪੁਤ ਏਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਮਮ ਪਰਮਸਨ੍ਤੋਸ਼਼ਃ|

ⅩⅧ ਸਵ੍ਰ੍ਗਾਤ੍ ਿਨਰ੍ਗਤੇਯੰ ਵਾਣੀ ਪਿਵਤਪਰ੍ੱਵਤੇ ਤੇਨ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਿਵਦਯ੍ਮਾਨੈਰਸ੍ਮਾਿਭਰਸ਼ਰ੍ਾਿਵ|
ⅩⅨਅਪਰਮ੍ਅਸ੍ਮਤ੍ਸਮੀਪੇ ਦʼਢਤਰੰ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਕਯ੍ੰ ਿਵਦਯ੍ਤੇ ਯੂਯਞ੍ਚ ਯਿਦ ਿਦਨਾਰਮ੍ਭੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਨ੍ਮਨਃਸੁ

ਪਰ੍ਭਾਤੀਯਨਕ੍ਸ਼਼ਤਸਯ੍ੋਦਯਞ੍ਚ ਯਾਵਤ੍ ਿਤਿਮਰਮਯੇ ਸ੍ਥਾਨੇ ਜਵ੍ਲਨ੍ਤੰ ਪਰ੍ਦੀਪਿਮਵ ਤਦ੍ ਵਾਕਯ੍ੰ ਸੰਮਨਯ੍ਧਵ੍ੇ ਤਿਰ ਭਦੰ
ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਥ|

ⅩⅩ ਸ਼ਾਸ੍ਤੀਯੰ ਿਕਮਿਪ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਕਯ੍ੰ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਸਯ੍ ਸਵ੍ਕੀਯਭਾਵਬੋਧਕੰ ਨਿਹ, ਏਤਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਸਮਯ੍ਕ੍
ਜ੍ਞਾਯਤਾ|ਂ

ⅩⅪਯਤੋ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਕਯ੍ੰ ਪੁਰਾ ਮਾਨੁਸ਼਼ਾਣਾਮ੍ ਇੱਛਾਤੋ ਨਤ੍ਪੰਨੰ ਿਕਨ੍ਤੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਪਿਵਤਲੋਕਾਃ ਪਿਵਤੇਣਾਤ੍ਮਨਾ
ਪਰ੍ਵਰ੍ੱਿਤਤਾਃ ਸਨ੍ਤੋ ਵਾਕਯ੍ਮ੍ ਅਭਾਸ਼਼ਨ੍ਤ|
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Ⅱ
Ⅰ ਅਪਰੰ ਪੂਰ੍ੱਵਕਾਲੇ ਯਥਾ ਲੋਕਾਨਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਿਮਥਯ੍ਾਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਨ ਉਪਾਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ ਤਥਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ

ਮਧਯ੍ੇ(ਅ)ਿਪ ਿਮਥਯ੍ਾਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਕਾ ਉਪਸ੍ਥਾਸਯ੍ਨ੍ਿਤ, ਤੇ ਸਵ੍ੇਸ਼਼ਾਂ ੇਤਾਰੰ ਪਰ੍ਭੁਮ੍ ਅਨਙ੍ਗੀਕʼਤਯ੍ ਸਤਰੰ ਿਵਨਾਸ਼ੰ ਸਵ੍ੇਸ਼਼ੁ
ਵਰ੍ੱਤਯਨ੍ਿਤ ਿਵਨਾਸ਼ਕਵੈਧਰ੍ੰਮਯ੍ੰ ਗੁਪ੍ਤੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਨ੍ਮਧਯ੍ਮ੍ ਆਨੇਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ|

Ⅱ ਤਤੋ (ਅ)ਨੇਕੇਸ਼਼ੁ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਿਵਨਾਸ਼ਕਮਾਰ੍ਗੰ ਗਤੇਸ਼਼ੁ ਤੇਭਯ੍ਃ ਸਤਯ੍ਮਾਰ੍ਗਸਯ੍ ਿਨਨ੍ਦਾ ਸਮ੍ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
Ⅲ ਅਪਰਞ੍ਚ ਤੇ ਲੋਭਾਤ੍ ਕਾਪਟਯ੍ਵਾਕਯ੍ੈ ਰਯ੍ੁਸ਼਼੍ਮੱਤੋ ਲਾਭੰ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤੇ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਪੁਰਾਤਨਦਣ੍ਡਾਜ੍ਞਾ ਨ

ਿਵਲਮ੍ਬਤੇ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਿਵਨਾਸ਼ਸ਼੍ਚ ਨ ਿਨਦਾਿਤ|
Ⅳ ਈਸ਼ਵ੍ਰਃ ਕʼਤਪਾਪਾਨ੍ ਦੂਤਾਨ੍ ਨ ਕ੍ਸ਼਼ਿਮਤਾ ਿਤਿਮਰਸ਼ʼਙ੍ਖਲੈਃ ਪਾਤਾਲੇ ਰੁੱਧਵ੍ਾ ਿਵਚਾਰਾਰ੍ਥੰ ਸਮਰ੍ਿਪਤਵਾਨ੍|
Ⅴ ਪੁਰਾਤਨੰ ਸੰਸਾਰਮਿਪ ਨ ਕ੍ਸ਼਼ਿਮਤਾ ਤੰ ਦੁਸ਼਼੍ਟਾਨਾਂ ਸੰਸਾਰੰ ਜਲਾਪ੍ਲਾਵਨੇਨ ਮੱਜਿਯਤਾ ਸਪ੍ਤਜਨੈਃ ਸਿਹਤੰ

ਧਰ੍ੰਮਪਰ੍ਚਾਰਕੰ ਨਹੰ ਰਕ੍ਿਸ਼਼ਤਵਾਨ੍|
Ⅵ ਿਸਦੋਮਮ੍ ਅਮੋਰਾ ਚੇਿਤਨਾਮਕੇ ਨਗਰੇ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਤਾਂ ਦੁਸ਼਼੍ਟਾਨਾਂ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ਤੰ ਿਵਧਾਯ ਭਸ੍ਮੀਕʼਤਯ੍ ਿਵਨਾਸ਼ੇਨ

ਦਣ੍ਿਡਤਵਾਨ੍;
Ⅶ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੈਃ ਕੁਤ੍ਿਸਤਵਯ੍ਿਭਚਾਿਰਿਭ ਰ੍ਦੁਸ਼਼੍ਟਾਤ੍ਮਿਭਃ ਕ੍ਿਲਸ਼਼੍ਟੰ ਧਾਰ੍ੰਿਮਕੰ ਲੋਟੰ ਰਕ੍ਿਸ਼਼ਤਵਾਨ੍|
Ⅷ ਸ ਧਾਰ੍ੰਿਮਕੋ ਜਨਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਿਨਵਸਨ੍ ਸਵ੍ੀਯਦʼਸ਼਼੍ਿਟਸ਼ਰ੍ੋਤਗੋਚਰੇਭਯ੍ਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਅਧਰ੍ੰਮਾਚਾਰੇਭਯ੍ਃ

ਸਵ੍ਕੀਯਧਾਰ੍ੰਿਮਕਮਨਿਸ ਿਦਨੇ ਿਦਨੇ ਤਪ੍ਤਵਾਨ੍|
Ⅸ ਪਰ੍ਭੁ ਰ੍ਭਕ੍ਤਾਨ੍ ਪਰੀਕ੍ਸ਼਼ਾਦ੍ ਉੱਧਰ੍ੱਤੁੰ ਿਵਚਾਰਿਦਨਞ੍ਚ ਯਾਵਦ੍ ਦਣ੍ਡਯ੍ਾਮਾਨਾਨ੍ ਅਧਾਰ੍ੰਿਮਕਾਨ੍ ਰੋੱਧੁੰ

ਪਾਰਯਿਤ,
Ⅹ ਿਵਸ਼ੇਸ਼਼ਤੋ ਯੇ (ਅ)ਮੇਧਯ੍ਾਿਭਲਾਸ਼਼ਾਤ੍ ਸ਼ਾਰੀਿਰਕਸੁਖਮ੍ ਅਨੁਗੱਛਨ੍ਿਤ ਕਰ੍ਤʼਤਪਦਾਿਨ ਚਾਵਜਾਨਨ੍ਿਤ ਤਾਨੇਵ

(ਰੋੱਧੁੰ ਪਾਰਯਿਤ| ) ਤੇ ਦੁਃਸਾਹਿਸਨਃ ਪਰ੍ਗਲ੍ਭਾਸ਼੍ਚ|
Ⅺ ਅਪਰੰ ਬਲਗੌਰਵਾਭਯ੍ਾਂ ਸ਼ਰ੍ੇਸ਼਼੍ਠਾ ਿਦਵਯ੍ਦੂਤਾਃ ਪਰ੍ਭੋਃ ਸੰਿਨਧੌ ਯੇਸ਼਼ਾਂ ਵੈਪਰੀਤਯ੍ੇਨ ਿਨਨ੍ਦਾਸੂਚਕੰ ਿਵਚਾਰੰ ਨ

ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਿਤ ਤੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਉੱਚਪਦਸ੍ਥਾਨਾਂ ਿਨਨ੍ਦਨਾਦ੍ ਇਮੇ ਨ ਭੀਤਾਃ|
Ⅻ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੇ ਬੁੱਿਧਹੀਨਾਃ ਪਰ੍ਕʼਤਾ ਜਨ੍ਤਵੋ ਧਰ੍ੱਤਵਯ੍ਤਾਯੈ ਿਵਨਾਸ਼ਯ੍ਤਾਯੈ ਚ ਜਾਯਨ੍ਤੇ ਤਤ੍ਸਦʼਸ਼ਾ ਇਮੇ ਯੰਨ

ਬੁਧਯ੍ਨ੍ਤੇ ਤਤ੍ ਿਨਨ੍ਦਨ੍ਤਃ ਸਵ੍ਕੀਯਿਵਨਾਸ਼ਯ੍ਤਯਾ ਿਵਨੰਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਸਵ੍ੀਯਾਧਰ੍ੰਮਸਯ੍ ਫਲੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਸਯ੍ਨ੍ਿਤ ਚ|
ⅩⅢ ਤੇ ਿਦਵਾ ਪਰ੍ਕʼਸ਼਼੍ਟਭੋਜਨੰ ਸੁਖੰ ਮਨਯ੍ਨ੍ਤੇ ਿਨਜਛਲੈਃ ਸੁਖਭੋਿਗਨਃ ਸਨ੍ਤੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਭੋਜਨੰ

ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਤਃ ਕਲਙ੍ਿਕਨ ਦੋਿਸ਼਼ਣਸ਼੍ਚ ਭਵਨ੍ਿਤ|
ⅩⅣ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਲੋਚਨਾਿਨ ਪਰਦਾਰਾਕਾਙ੍ਕ੍ਸ਼਼ੀਿਣ ਪਾਪੇ ਚਾਸ਼ਰ੍ਾਨ੍ਤਾਿਨ ਤੇ ਚਞ੍ਚਲਾਿਨ ਮਨਾਿਂਸ ਮੋਹਯਨ੍ਿਤ ਲੋਭੇ

ਤਤ੍ਪਰਮਨਸਃ ਸਨ੍ਿਤ ਚ|
ⅩⅤ ਤੇ ਸ਼ਾਪਗਰ੍ਸ੍ਤਾ ਵੰਸ਼ਾਃ ਸਰਲਮਾਰ੍ਗੰ ਿਵਹਾਯ ਿਬਯੋਰਪੁਤਸਯ੍ ਿਬਿਲਯਮਸਯ੍ ਿਵਪਥੇਨ ਵਜਨ੍ਤੋ ਭਾਨ੍ਤਾ

ਅਭਵਨ੍| ਸ ਿਬਿਲਯਮੋ (ਅ)ਪਯ੍ਧਰ੍ੰਮਾਤ੍ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ੇ ਪਾਿਰਤੋਿਸ਼਼ਕੇ(ਅ)ਪਰ੍ੀਯਤ,
ⅩⅥ ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਨਜਾਪਰਾਧਾਦ੍ ਭਰ੍ਤ੍ਸਨਾਮ੍ ਅਲਭਤ ਯਤੋ ਵਚਨਸ਼ਕ੍ਿਤਹੀਨੰ ਵਾਹਨੰ ਮਾਨੁਿਸ਼਼ਕਿਗਰਮ੍ ਉੱਚਾਰ੍ੱਯ

ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਨ ਉਨ੍ਮੱਤਤਾਮ੍ ਅਬਾਧਤ|
ⅩⅦ ਇਮੇ ਿਨਰ੍ਜਲਾਿਨ ਪਰ੍ਸਰ੍ਵਣਾਿਨ ਪਰ੍ਚਣ੍ਡਵਾਯੁਨਾ ਚਾਿਲਤਾ ਮੇਘਾਸ਼੍ਚ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਕʼਤੇ ਿਨਤਯ੍ਸ੍ਥਾਯੀ

ਘੋਰਤਰਾਨ੍ਧਕਾਰਃ ਸਞ੍ਿਚਤੋ (ਅ)ਸ੍ਿਤ|
ⅩⅧ ਯੇ ਚ ਜਨਾ ਭਾਨ੍ਤਯ੍ਾਚਾਿਰਗਣਾਤ੍ ਕʼ◌ੱਛੇਣੋੱਧʼਤਾਸ੍ਤਾਨ੍ ਇਮੇ (ਅ)ਪਿਰਿਮਤਦਰ੍ਪਕਥਾ ਭਾਸ਼਼ਮਾਣਾਃ

ਸ਼ਾਰੀਿਰਕਸੁਖਾਿਭਲਾਸ਼਼ੈਃ ਕਾਮ ੀਡਾਿਭਸ਼੍ਚ ਮੋਹਯਨ੍ਿਤ|
ⅩⅨ ਤੇਭਯ੍ਃ ਸਵ੍ਾਧੀਨਤਾਂ ਪਰ੍ਿਤਜ੍ਞਾਯ ਸਵ੍ਯੰ ਿਵਨਾਸ਼ਯ੍ਤਾਯਾ ਦਾਸਾ ਭਵਨ੍ਿਤ, ਯਤਃ, ਯੋ ਯੇਨੈਵ ਪਰਾਿਜਗਯ੍ੇ ਸ

ਜਾਤਸ੍ਤਸਯ੍ ਿਕਙ੍ਕਰਃ|
ⅩⅩਤਾਤੁਃ ਪਰ੍ਭੋ ਰਯ੍ੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ਜ੍ਞਾਨੇਨ ਸੰਸਾਰਸਯ੍ਮਲੇਭਯ੍ਉੱਧʼਤਾ ਯੇ ਪੁਨਸ੍ਤੇਸ਼਼ੁ ਿਨਮੱਜਯ੍ ਪਰਾਜੀਯਨ੍ਤੇ

ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਪਰ੍ਥਮਦਸ਼ਾਤਃ ਸ਼ੇਸ਼਼ਦਸ਼ਾ ਕੁਤ੍ਿਸਤਾ ਭਵਿਤ|
ⅩⅪ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਪਕ੍ਸ਼਼ੇ ਧਰ੍ੰਮਪਥਸਯ੍ ਜ੍ਞਾਨਾਪਰ੍ਾਪ੍ਿਤ ਰਰੰ ਨ ਚ ਿਨਰ੍ੱਿਦਸ਼਼੍ਟਾਤ੍ ਪਿਵਤਿਵਿਧਮਾਰ੍ਗਾਤ੍

ਜ੍ਞਾਨਪਰ੍ਾਪ੍ਤਾਨਾਂ ਪਰਾਵਰ੍ੱਤਨੰ|
ⅩⅫ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੇਯੰ ਸਤਯ੍ਾ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ਤਕਥਾ ਸੈਵ ਤੇਸ਼਼ੁ ਫਿਲਤਵਤੀ, ਯਥਾ, ਕੁੱਕੁਰਃ ਸਵ੍ੀਯਵਾਨ੍ਤਾਯ ਵਯ੍ਾਵਰ੍ੱਤਤੇ

ਪੁਨਃ ਪੁਨਃ| ਲੁਿਠਤੁੰ ਕਰ੍ੱਦਮੇ ਤਦਤ੍ ਕ੍ਸ਼਼ਾਿਲਤਸ਼੍ਚੈਵ ਸ਼ੂਕਰਃ||
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Ⅲ
Ⅰ ਹੇ ਿਪਰ੍ਯਤਮਾਃ, ਯੂਯੰ ਯਥਾ ਪਿਵਤਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਕ੍ਤʼਿਭਃ ਪੂਰ੍ੱਵੋਕ੍ਤਾਿਨ ਵਾਕਯ੍ਾਿਨ ਤਾਤਾ ਪਰ੍ਭੁਨਾ ਪਰ੍ੇਿਰਤਾਨਾਮ੍

ਅਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਆਦੇਸ਼ਞ੍ਚ ਸਾਰਥ ਤਥਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਸ੍ਮਾਰਿਯਤਾ
Ⅱ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸਰਲਭਾਵੰ ਪਰ੍ਬੋਧਿਯਤੁਮ੍ ਅਹੰ ਿਦਤੀਯਮ੍ ਇਦੰ ਪਤੰ ਿਲਖਾਿਮ|
Ⅲ ਪਰ੍ਥਮੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਿਰਦੰ ਜ੍ਞਾਯਤਾਂ ਯਤ੍ ਸ਼ੇਸ਼਼ੇ ਕਾਲੇ ਸਵ੍ੇੱਛਾਚਾਿਰਣੋ ਿਨਨ੍ਦਕਾ ਉਪਸ੍ਥਾਯ
Ⅳ ਵਿਦਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਪਰ੍ਭੋਰਾਗਮਨਸਯ੍ ਪਰ੍ਿਤਜ੍ਞਾ ਕੁਤ? ਯਤਃ ਿਪਤʼਲੋਕਾਨਾਂ ਮਹਾਿਨਦਾਗਮਨਾਤ੍ ਪਰੰ ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ

ਸʼਸ਼਼੍ਟੇਰਾਰਮ੍ਭਕਾਲੇ ਯਥਾ ਤਥੈਵਾਵਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ਤੇ|
Ⅴ ਪੂਰ੍ੱਵਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਵਾਕਯ੍ੇਨਾਕਾਸ਼ਮਣ੍ਡਲੰ ਜਲਾਦ੍ ਉਤ੍ਪੰਨਾ ਜਲੇ ਸਨ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਮਾਨਾ ਚ

ਪʼਿਥਵਯ੍ਿਵਦਯ੍ਤੈਤਦ੍ ਅਿਨੱਛੁਕਤਾਤਸ੍ਤੇ ਨ ਜਾਨਾਨ੍ਿਤ,
Ⅵ ਤਤਸ੍ਤਾਤ੍ਕਾਿਲਕਸੰਸਾਰੋ ਜਲੇਨਾਪ੍ਲਾਿਵਤੋ ਿਵਨਾਸ਼ੰ ਗਤਃ|
Ⅶ ਿਕਨ੍ਤਧੁਨਾ ਵਰ੍ੱਤਮਾਨੇ ਆਕਾਸ਼ਭੂਮਣ੍ਡਲੇ ਤੇਨੈਵ ਵਾਕਯ੍ੇਨ ਵਹ੍ਨਯ੍ਰ੍ਥੰ ਗੁਪ੍ਤੇ ਿਵਚਾਰਿਦਨੰ

ਦੁਸ਼਼੍ਟਮਾਨਵਾਨਾਂ ਿਵਨਾਸ਼ਞ੍ਚ ਯਾਵਦ੍ ਰਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਤ|ੇ
Ⅷ ਹੇ ਿਪਰ੍ਯਤਮਾਃ, ਯੂਯਮ੍ ਏਤਦੇਕੰ ਵਾਕਯ੍ਮ੍ ਅਨਵਗਤਾ ਮਾ ਭਵਤ ਯਤ੍ ਪਰ੍ਭੋਃ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਦ੍ ਿਦਨਮੇਕੰ

ਵਰ੍ਸ਼਼ਸਹਸਰ੍ਵਦ੍ ਵਰ੍ਸ਼਼ਸਹਸਰ੍ਞ੍ਚ ਿਦਨੈਕਵਤ੍|
Ⅸ ਕੇਿਚਦ੍ ਯਥਾ ਿਵਲਮ੍ਬੰ ਮਨਯ੍ਨ੍ਤੇ ਤਥਾ ਪਰ੍ਭੁਃ ਸਵ੍ਪਰ੍ਿਤਜ੍ਞਾਯਾਂ ਿਵਲਮ੍ਬਤੇ ਤੰਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਕੋ(ਅ)ਿਪ

ਯੰਨ ਿਵਨਸ਼ਯ੍ੇਤ੍ ਸਰ੍ੱਵੰ ਏਵ ਮਨਃਪਰਾਵਰ੍ੱਤਨੰ ਗੱਛੇਯੁਿਰਤਯ੍ਿਭਲਸ਼਼ਨ੍ ਸੋ (ਅ)ਸ੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਦੀਰ੍ਘਸਿਹਸ਼਼੍ਣੁਤਾਂ
ਿਵਦਧਾਿਤ|

Ⅹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਕ੍ਸ਼਼ਪਾਯਾਂ ਚੌਰ ਇਵ ਪਰ੍ਭੋ ਰ੍ਿਦਨਮ੍ ਆਗਿਮਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਮਹਾਸ਼ਬ੍ਦੇਨ ਗਗਨਮਣ੍ਡਲੰ
ਲੋਪ੍ਸਯ੍ਤੇ ਮੂਲਵਸ੍ਤੂਿਨ ਚ ਤਾਪੇਨ ਗਿਲਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤੇ ਪʼਿਥਵੀ ਤਨ੍ਮਧਯ੍ਸ੍ਿਥਤਾਿਨ ਕਰ੍ੰਮਾਿਣ ਚ ਧਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤ|ੇ

Ⅺ ਅਤਃ ਸਰ੍ੱਵੈਰੇਤੈ ਿਰਕਾਰੇ ਗਨ੍ਤਵਯ੍ੇ ਸਿਤ ਯਸ੍ਿਮਨ੍ ਆਕਾਸ਼ਮਣ੍ਡਲੰ ਦਾਹੇਨ ਿਵਕਾਿਰਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਮੂਲਵਸ੍ਤੂਿਨ
ਚ ਤਾਪੇਨ ਗਿਲਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤੇ

Ⅻ ਤਸਯ੍ੇਸ਼ਵ੍ਰਿਦਨਸਯ੍ਾਗਮਨੰ ਪਰ੍ਤੀਕ੍ਸ਼਼ਮਾਣੈਰਾਕਾਙ੍ਕ੍ਸ਼਼ਮਾਣੈਸ਼੍ਚ ਯੂਸ਼਼੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਧਰ੍ੰਮਾਚਾਰੇਸ਼ਵ੍ਰਭਕ੍ਿਤਭਯ੍ਾਂ
ਕੀਦʼਸ਼ੈ ਰ੍ਲੋਕੈ ਰ੍ਭਿਵਤਵਯ੍ੰ?

ⅩⅢ ਤਥਾਿਪ ਵਯੰ ਤਸਯ੍ ਪਰ੍ਿਤਜ੍ਞਾਨੁਸਾਰੇਣ ਧਰ੍ੰਮਸਯ੍ ਵਾਸਸ੍ਥਾਨੰ ਨੂਤਨਮ੍ ਆਕਾਸ਼ਮਣ੍ਡਲੰ ਨੂਤਨੰ
ਭੂਮਣ੍ਡਲਞ੍ਚ ਪਰ੍ਤੀਕ੍ਸ਼਼ਾਮਹੇ|

ⅩⅣ ਅਤਏਵ ਹੇ ਿਪਰ੍ਯਤਮਾਃ, ਤਾਿਨ ਪਰ੍ਤੀਕ੍ਸ਼਼ਮਾਣਾ ਯੂਯੰ ਿਨਸ਼਼੍ਕਲਙ੍ਕਾ ਅਿਨਨ੍ਿਦਤਾਸ਼੍ਚ ਭੂਤਾ ਯਤ੍
ਸ਼ਾਨ੍ਤਯ੍ਾਿਸ਼ਰ੍ਤਾਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਥੈਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਯਤਧਵ੍|ੰ

ⅩⅤ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪਰ੍ਭੋ ਰ੍ਦੀਰ੍ਘਸਿਹਸ਼਼੍ਣੁਤਾਞ੍ਚ ਪਿਰਤਾਣਜਿਨਕਾਂ ਮਨਯ੍ਧਵ੍|ੰ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਿਪਰ੍ਯਭਾਤੇ ਪੌਲਾਯ ਯਤ੍
ਜ੍ਞਾਨਮ੍ ਅਦਾਿਯ ਤਦਨੁਸਾਰੇਣ ਸੋ(ਅ)ਿਪ ਪਤੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਤਦੇਵਾਿਲਖਤ੍|

ⅩⅥ ਸਵ੍ਕੀਯਸਰ੍ੱਵਪਤੇਸ਼਼ੁ ਚੈਤਾਨਯ੍ਿਧ ਪਰ੍ਸ੍ਤੁਤਯ੍ ਤਦੇਵ ਗਦਿਤ| ਤੇਸ਼਼ੁ ਪਤੇਸ਼਼ੁ ਕਿਤਪਯਾਿਨ ਦੁਰੂਹਯ੍ਾਿਣ
ਵਾਕਯ੍ਾਿਨ ਿਵਦਯ੍ਨ੍ਤੇ ਯੇ ਚ ਲੋਕਾ ਅਜ੍ਞਾਨਾਸ਼੍ਚਞ੍ਚਲਾਸ਼੍ਚ ਤੇ ਿਨਜਿਵਨਾਸ਼ਾਰ੍ਥਮ੍ਅਨਯ੍ਸ਼ਾਸ੍ਤੀਯਵਚਨਾਨੀਵ
ਤਾਨਯ੍ਿਪ ਿਵਕਾਰਯਨ੍ਿਤ|

ⅩⅦਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਹੇ ਿਪਰ੍ਯਤਮਾਃ, ਯੂਯੰ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਬੁੱਧਵ੍ਾ ਸਾਵਧਾਨਾਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਤ, ਅਧਾਰ੍ੰਿਮਕਾਣਾਂ ਭਾਨ੍ਿਤਸਰ੍ੋਤਸਾਪਹʼਤਾਃ
ਸਵ੍ਕੀਯਸੁਸ੍ਿਥਰਤਾਤ੍ ਮਾ ਭਸ਼ਯ੍ਤ|

ⅩⅧ ਿਕਨ੍ਤਸ੍ਮਾਕੰ ਪਰ੍ਭੋਸ੍ਤਾਤੁ ਰਯ੍ੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ਾਨੁਗਰ੍ਹੇ ਜ੍ਞਾਨੇ ਚ ਵਰ੍ੱਧਧਵ੍ੰ| ਤਸਯ੍ ਗੌਰਵਮ੍ ਇਦਾਨੀਂ
ਸਦਾਕਾਲਞ੍ਚ ਭੂਯਾਤ੍| ਆਮੇਨ੍|
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੧ ਯੋਹਨਃ ਪਤੰ
Ⅰ ਆਿਦਤੋ ਯ ਆਸੀਦ੍ ਯਸਯ੍ ਵਾਗ੍ ਅਸ੍ਮਾਿਭਰਸ਼ਰ੍ਾਿਵ ਯਞ੍ਚ ਵਯੰ ਸਵ੍ਨੇਤੈ ਰ੍ਦʼਸ਼਼੍ਟਵਨ੍ਤੋ ਯਞ੍ਚ

ਵੀਕ੍ਿਸ਼਼ਤਵਨ੍ਤਃ ਸਵ੍ਕਰੈਃ ਸ੍ਪʼਸ਼਼੍ਟਵਨ੍ਤਸ਼੍ਚ ਤੰ ਜੀਵਨਵਾਦੰ ਵਯੰ ਜ੍ਞਾਪਯਾਮਃ|
Ⅱ ਸ ਜੀਵਨਸਵ੍ਰੂਪਃ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਤ ਵਯਞ੍ਚ ਤੰ ਦʼਸ਼਼੍ਟਵਨ੍ਤਸ੍ਤਮਿਧ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ ਦਦ੍ਮਸ਼੍ਚ, ਯਸ਼੍ਚ ਿਪਤੁਃ

ਸੰਿਨਧਾਵਵਰ੍ੱਤਤਾਸ੍ਮਾਕੰ ਸਮੀਪੇ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਤ ਚ ਤਮ੍ ਅਨਨ੍ਤਜੀਵਨਸਵ੍ਰੂਪੰ ਵਯੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਜ੍ਞਾਪਯਾਮਃ|
Ⅲ ਅਸ੍ਮਾਿਭ ਰਯ੍ਦ੍ ਦʼਸ਼਼੍ਟੰ ਸ਼ਤਞ੍ਚ ਤਦੇਵ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਜ੍ਞਾਪਯ੍ਤੇ ਤੇਨਾਸ੍ਮਾਿਭਃ ਸਹਾਿਂਸ਼ਤੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ

ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ| ਅਸ੍ਮਾਕਞ੍ਚ ਸਹਾਿਂਸ਼ਤੰ ਿਪਤਾ ਤਤ੍ਪੁਤੇਣ ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਚ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਭਵਿਤ|
Ⅳ ਅਪਰਞ੍ਚ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਆਨਨ੍ਦੋ ਯਤ੍ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣੋ ਭਵੇਦ੍ ਤਦਰ੍ਥੰ ਵਯਮ੍ ਏਤਾਿਨ ਿਲਖਾਮਃ|
Ⅴ ਵਯੰ ਯਾਂ ਵਾਰ੍ੱਤਾਂ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸ਼ਤਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਜ੍ਞਾਪਯਾਮਃ ਸੇਯਮ੍| ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ ਜਯ੍ੋਿਤਸ੍ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਅਨ੍ਧਕਾਰਸਯ੍

ਲੇਸ਼ੋ(ਅ)ਿਪ ਨਾਸ੍ਿਤ|
Ⅵ ਵਯੰ ਤੇਨ ਸਹਾਿਂਸ਼ਨ ਇਿਤ ਗਿਦਤਾ ਯਦਯ੍ਨ੍ਧਾਕਾਰੇ ਚਰਾਮਸ੍ਤਿਰ ਸਤਯ੍ਾਚਾਿਰਣੋ ਨ ਸਨ੍ਤੋ

(ਅ)ਨʼਤਵਾਿਦਨ ਭਵਾਮਃ|
Ⅶ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਯਥਾ ਜਯ੍ੋਿਤਿਸ਼਼ ਵਰ੍ੱਤਤੇ ਤਥਾ ਵਯਮਿਪ ਯਿਦ ਜਯ੍ੋਿਤਿਸ਼਼ ਚਰਾਮਸ੍ਤਿਰ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਸਹਭਾਿਗਨ

ਭਵਾਮਸ੍ਤਸਯ੍ ਪੁਤਸਯ੍ ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਰੁਿਧਰਞ੍ਚਾਸ੍ਮਾਨ੍ ਸਰ੍ੱਵਸ੍ਮਾਤ੍ ਪਾਪਾਤ੍ ਸ਼ੁੱਧਯਿਤ|
Ⅷ ਵਯੰ ਿਨਸ਼਼੍ਪਾਪਾ ਇਿਤ ਯਿਦ ਵਦਾਮਸ੍ਤਿਰ ਸਵ੍ਯਮੇਵ ਸਵ੍ਾਨ੍ ਵਞ੍ਚਯਾਮਃ ਸਤਯ੍ਮਤਞ੍ਚਾਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਅਨ੍ਤਰੇ

ਨ ਿਵਦਯ੍ਤੇ|
Ⅸ ਯਿਦ ਸਵ੍ਪਾਪਾਿਨ ਸਵ੍ੀਕੁਰ੍ੰਮਹੇ ਤਿਰ ਸ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਯ੍ੋ ਯਾਥਾਰ੍ਿਥਕਸ਼੍ਚਾਸ੍ਿਤ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪਾਪਾਿਨ

ਕ੍ਸ਼਼ਿਮਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਸਰ੍ੱਵਸ੍ਮਾਦ੍ ਅਧਰ੍ੰਮਾੱਚਾਸ੍ਮਾਨ੍ ਸ਼ੁੱਧਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
Ⅹ ਵਯਮ੍ ਅਕʼਤਪਾਪਾ ਇਿਤ ਯਿਦ ਵਦਾਮਸ੍ਤਿਰ ਤਮ੍ ਅਨʼਤਵਾਿਦਨੰ ਕੁਰ੍ੰਮਸ੍ਤਸਯ੍ ਵਾਕਯ੍ਞ੍ਚਾਸ੍ਮਾਕਮ੍

ਅਨ੍ਤਰੇ ਨ ਿਵਦਯ੍ਤੇ|

Ⅱ
Ⅰਹੇ ਿਪਰ੍ਯਬਾਲਕਾਃ,ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ ਰਯ੍ਤ੍ ਪਾਪੰ ਨ ਿ ਯੇਤ ਤਦਰ੍ਥੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਤਯ੍ੇਤਾਿਨ ਮਯਾ ਿਲਖਯ੍ਨ੍ਤ|ੇਯਿਦ ਤੁ

ਕੇਨਾਿਪ ਪਾਪੰ ਿ ਯਤੇ ਤਿਰ ਿਪਤੁਃ ਸਮੀਪੇ (ਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਏਕਃ ਸਹਾਯੋ (ਅ)ਰ੍ਥਤੋ ਧਾਰ੍ੰਿਮਕੋ ਯੀਸ਼ੁਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੋ ਿਵਦਯ੍ਤ|ੇ
Ⅱ ਸ ਚਾਸ੍ਮਾਕੰ ਪਾਪਾਨਾਂ ਪਰ੍ਾਯਸ਼੍ਿਚੱਤੰ ਕੇਵਲਮਸ੍ਮਾਕੰ ਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਲਿਖਲਸੰਸਾਰਸਯ੍ ਪਾਪਾਨਾਂ ਪਰ੍ਾਯਸ਼੍ਿਚੱਤੰ|
Ⅲ ਵਯੰ ਤੰ ਜਾਨੀਮ ਇਿਤ ਤਦੀਯਾਜ੍ਞਾਪਾਲਨੇਨਾਵਗੱਛਾਮਃ|
Ⅳ ਅਹੰ ਤੰ ਜਾਨਾਮੀਿਤ ਵਿਦਤਾ ਯਸ੍ਤਸਯ੍ਾਜ੍ਞਾ ਨ ਪਾਲਯਿਤ ਸੋ (ਅ)ਨʼਤਵਾਦੀ ਸਤਯ੍ਮਤਞ੍ਚ ਤਸਯ੍ਾਨ੍ਤਰੇ

ਨ ਿਵਦਯ੍ਤੇ|
Ⅴ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਤਸਯ੍ ਵਾਕਯ੍ੰ ਪਾਲਯਿਤ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਪਰ੍ੇਮ ਸਤਯ੍ਰੂਪੇਣ ਿਸਧਯ੍ਿਤ ਵਯੰ ਤਸ੍ਿਮਨ੍

ਵਰ੍ੱਤਾਮਹੇ ਤਦ੍ ਏਤੇਨਾਵਗੱਛਾਮਃ|
Ⅵਅਹੰ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਤਸ਼਼੍ਠਾਮੀਿਤ ਯੋ ਗਦਿਤ ਤਸਯ੍ੇਦਮ੍ ਉਿਚਤੰ ਯਤ੍ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੋ ਯਾਦʼਗ੍ਆਚਿਰਤਵਾਨ੍ ਸੋ (ਅ)ਿਪ

ਤਾਦʼਗ੍ਆਚਰੇਤ੍|
Ⅶ ਹੇ ਿਪਰ੍ਯਤਮਾਃ, ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਤਯ੍ਹੰ ਨੂਤਨਾਮਾਜ੍ਞਾਂ ਿਲਖਾਮੀਿਤ ਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤਾਿਦਤੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਲਬ੍ਧਾਂ

ਪੁਰਾਤਨਾਮਾਜ੍ਞਾਂ ਿਲਖਾਿਮ| ਆਿਦਤੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ ਰਯ੍ਦ੍ ਵਾਕਯ੍ੰ ਸ਼ਤੰ ਸਾ ਪੁਰਾਤਨਾਜ੍ਞਾ|
Ⅷ ਪੁਨਰਿਪ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਨੂਤਨਾਜ੍ਞਾ ਮਯਾ ਿਲਖਯ੍ਤ ਏਤਦਿਪ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਸੁ ਚ ਸਤਯ੍,ੰ ਯਤੋ

(ਅ)ਨ੍ਧਕਾਰੋ ਵਯ੍ਤਯ੍ੇਿਤ ਸਤਯ੍ਾ ਜਯ੍ੋਿਤਸ਼੍ਚੇਦਾਨੀਂ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਤੇ;
Ⅸ ਅਹੰ ਜਯ੍ੋਿਤਿਸ਼਼ ਵਰ੍ੱਤ ਇਿਤ ਗਿਦਤਾ ਯਃ ਸਵ੍ਭਾਤਰੰ ਦੇਸ਼਼੍ਿਟ ਸੋ (ਅ)ਦਯ੍ਾਿਪ ਤਿਮਸਰ੍ੇ ਵਰ੍ੱਤਤੇ|
Ⅹ ਸਵ੍ਭਾਤਿਰ ਯਃ ਪਰ੍ੀਯਤੇ ਸ ਏਵ ਜਯ੍ੋਿਤਿਸ਼਼ ਵਰ੍ੱਤਤੇ ਿਵਘ੍ਨਜਨਕੰ ਿਕਮਿਪ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਨ ਿਵਦਯ੍ਤੇ|
Ⅺ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸਵ੍ਭਾਤਰੰ ਯੋ ਦੇਸ਼਼੍ਿਟ ਸ ਿਤਿਮਰੇ ਵਰ੍ੱਤਤੇ ਿਤਿਮਰੇ ਚਰਿਤ ਚ ਿਤਿਮਰੇਣ ਚ ਤਸਯ੍ ਨਯਨੇ

(ਅ)ਨ੍ਧੀਿ ਯੇਤੇ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ◌ੱਕ ਯਾਮੀਿਤ ਸ ਜ੍ਞਾਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ|
Ⅻ ਹੇ ਿਸ਼ਸ਼ਵਃ, ਯੂਯੰ ਤਸਯ੍ ਨਾਮ੍ਨਾ ਪਾਪਕ੍ਸ਼਼ਮਾਂ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਵਨ੍ਤਸ੍ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਅਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਿਲਖਾਿਮ|
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ⅩⅢ ਹੇ ਿਪਤਰਃ, ਯ ਆਿਦਤੋ ਵਰ੍ੱਤਮਾਨਸ੍ਤੰ ਯੂਯੰ ਜਾਨੀਥ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਿਲਖਾਿਮ| ਹੇ ਯੁਵਾਨਃ
ਯੂਯੰ ਪਾਪਤ੍ਮਾਨੰ ਿਜਤਵਨ੍ਤਸ੍ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਿਲਖਾਿਮ| ਹੇ ਬਾਲਕਾਃ, ਯੂਯੰ ਿਪਤਰੰ ਜਾਨੀਥ ਤਸ੍ਮਾਦਹੰ
ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਿਲਿਖਤਵਾਨ੍|

ⅩⅣਹੇ ਿਪਤਰਃ, ਆਿਦਤੋ ਯੋ ਵਰ੍ੱਤਮਾਨਸ੍ਤੰ ਯੂਯੰ ਜਾਨੀਥ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਿਲਿਖਤਵਾਨ੍| ਹੇ ਯੁਵਾਨਃ,
ਯੂਯੰ ਬਲਵਨ੍ਤ ਆਧਵ੍,ੇ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਵਾਕਯ੍ਞ੍ਚ ਯੁਸ਼਼੍ਮਦਨ੍ਤਰੇ ਵਰ੍ਤਤੇ ਪਾਪਾਤ੍ਮਾ ਚ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਪਰਾਿਜਗਯ੍ੇ
ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਿਲਿਖਤਵਾਨ੍|

ⅩⅤਯੂਯੰ ਸੰਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰਸ੍ਥਿਵਸ਼਼ਯੇਸ਼਼ੁ ਚ ਮਾ ਪਰ੍ੀਯਧਵ੍ੰ ਯਃ ਸੰਸਾਰੇ ਪਰ੍ੀਯਤੇ ਤਸਯ੍ਾਨ੍ਤਰੇ ਿਪਤੁਃ ਪਰ੍ੇਮ ਨ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ|
ⅩⅥ ਯਤਃ ਸੰਸਾਰੇ ਯਦਯ੍ਤ੍ ਸ੍ਿਥਤਮ੍ ਅਰ੍ਥਤਃ ਸ਼ਾਰੀਿਰਕਭਾਵਸਯ੍ਾਿਭਲਾਸ਼਼ੋ ਦਰ੍ਸ਼ਨੇਨ੍ਿਦਯਸਯ੍ਾਿਭਲਾਸ਼਼ੋ

ਜੀਵਨਸਯ੍ ਗਰ੍ੱਵਸ਼੍ਚ ਸਰ੍ੱਵਮੇਤਤ੍ ਿਪਤʼਤੋ ਨ ਜਾਯਤੇ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸੰਸਾਰਦੇਵ|
ⅩⅦ ਸੰਸਾਰਸ੍ਤਦੀਯਾਿਭਲਾਸ਼਼ਸ਼੍ਚ ਵਯ੍ਤਯ੍ੇਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ੇਸ਼਼੍ਟੰ ਕਰੋਿਤ ਸੋ (ਅ)ਨਨ੍ਤਕਾਲੰ ਯਾਵਤ੍

ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ|
ⅩⅧਹੇ ਬਾਲਕਾਃ, ਸ਼ੇਸ਼਼ਕਾਲੋ(ਅ)ਯੰ, ਅਪਰੰ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਾਿਰਣੋਪਸ੍ਥਾਵਯ੍ਿਮਿਤ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ ਰਯ੍ਥਾ ਸ਼ਤੰ ਤਥਾ ਬਹਵਃ

ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਾਰਯ ਉਪਸ੍ਿਥਤਾਸ੍ਤਸ੍ਮਾਦਯੰ ਸ਼ੇਸ਼਼ਕਾਲੋ(ਅ)ਸ੍ਤੀਿਤ ਵਯੰ ਜਾਨੀਮਃ|
ⅩⅨ ਤੇ (ਅ)ਸ੍ਮਨ੍ਮਧਯ੍ਾਨ੍ ਿਨਰ੍ਗਤਵਨ੍ਤਃ ਿਕਨ੍ਤਸ੍ਮਦੀਯਾ ਨਾਸਨ੍ ਯਦਯ੍ਸ੍ਮਦੀਯਾ ਅਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਨ੍

ਤਰਯ੍ਸ੍ਮਤ੍ਸਙ੍ਗੇ (ਅ)ਸ੍ਥਾਸਯ੍ਨ੍, ਿਕਨ੍ਤੁ ਸਰ੍ੱਵੇ (ਅ)ਸ੍ਮਦੀਯਾ ਨ ਸਨ੍ਤਯ੍ੇਤਸਯ੍ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਆਵਸ਼ਯ੍ਕਆਸੀਤ੍|
ⅩⅩ ਯਃ ਪਿਵਤਸ੍ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਯੂਯਮ੍ ਅਿਭਸ਼਼ੇਕੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਵਨ੍ਤਸ੍ਤੇਨ ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ ਜਾਨੀਥ|
ⅩⅪ ਯੂਯੰ ਸਤਯ੍ਮਤੰ ਨ ਜਾਨੀਥ ਤਤ੍ਕਾਰਣਾਦ੍ ਅਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਿਲਿਖਤਵਾਨ੍ ਤੰਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੂਯੰ ਤਤ੍

ਜਾਨੀਥ ਸਤਯ੍ਮਤਾੱਚ ਿਕਮਪਯ੍ਨʼਤਵਾਕਯ੍ੰ ਨਤ੍ਪਦਯ੍ਤੇ ਤਤ੍ਕਾਰਣਾਦੇਵ|
ⅩⅫ ਯੀਸ਼ੁਰਿਭਿਸ਼਼ਕ੍ਤਸ੍ਤਾਤੇਿਤ ਯੋ ਨਾਙ੍ਗੀਕਰੋਿਤ ਤੰ ਿਵਨਾ ਕੋ (ਅ)ਪਰੋ (ਅ)ਨʼਤਵਾਦੀ ਭਵੇਤ੍? ਸ ਏਵ

ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਾਿਰ ਰਯ੍ਃ ਿਪਤਰੰ ਪੁਤਞ੍ਚ ਨਾਙ੍ਗੀਕਰੋਿਤ|
ⅩⅩⅢਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਪੁਤੰ ਨਾਙ੍ਗੀਕਰੋਿਤ ਸ ਿਪਤਰਮਿਪ ਨ ਧਾਰਯਿਤ ਯਸ਼੍ਚ ਪੁਤਮਙ੍ਗੀਕਰੋਿਤ ਸ ਿਪਤਰਮਿਪ

ਧਾਰਯਿਤ|
ⅩⅩⅣਆਿਦਤੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ ਰਯ੍ਤ੍ ਸ਼ਤੰ ਤਦ੍ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਸੁ ਿਤਸ਼਼੍ਠਤ,ੁਆਿਦਤਃ ਸ਼ਤੰ ਵਾਕਯ੍ੰ ਯਿਦਯੁਸ਼਼੍ਮਾਸੁ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ,

ਤਿਰ ਯੂਯਮਿਪ ਪੁਤੇ ਿਪਤਿਰ ਚ ਸ੍ਥਾਸਯ੍ਥ|
ⅩⅩⅤ ਸ ਚ ਪਰ੍ਿਤਜ੍ਞਯਾਸ੍ਮਭਯ੍ੰ ਯਤ੍ ਪਰ੍ਿਤਜ੍ਞਾਤਵਾਨ੍ ਤਦ੍ ਅਨਨ੍ਤਜੀਵਨੰ|
ⅩⅩⅥ ਯੇ ਜਨਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਭਾਮਯਨ੍ਿਤ ਤਾਨਧਯ੍ਹਮ੍ ਇਦੰ ਿਲਿਖਤਵਾਨ੍|
ⅩⅩⅦ ਅਪਰੰ ਯੂਯੰ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਯਮ੍ ਅਿਭਸ਼਼ੇਕੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਵਨ੍ਤਃ ਸ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਸੁ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਤਤਃ ਕੋ(ਅ)ਿਪ ਯਦ੍

ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯੇਤ੍ ਤਦ੍ ਅਨਾਵਸ਼ਯ੍ਕੰ, ਸ ਚਾਿਭਸ਼਼ੇਕੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯਿਤ ਸਤਯ੍ਸ਼੍ਚ ਭਵਿਤ ਨ
ਚਾਤਥਯ੍ਃ, ਅਤਃ ਸ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਯਦਦ੍ ਅਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯਤ੍ ਤਦਤ੍ ਤਤ ਸ੍ਥਾਸਯ੍ਥ|

ⅩⅩⅧਅਤਏਵ ਹੇ ਿਪਰ੍ਯਬਾਲਕਾ ਯੂਯੰ ਤਤ ਿਤਸ਼਼੍ਠਤ, ਤਥਾ ਸਿਤ ਸਯਦਾ ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਤਦਾ ਵਯੰ ਪਰ੍ਿਤਭਾਿਨਤਾ
ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਾਮਃ, ਤਸਯ੍ਾਗਮਨਸਮਯੇ ਚ ਤਸਯ੍ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਨੰ ਤਿਪਸ਼਼ਯ੍ਾਮਹੇ|

ⅩⅩⅨਸ ਧਾਰ੍ੰਿਮਕੋ (ਅ)ਸ੍ਤੀਿਤ ਯਿਦ ਯੂਯੰ ਜਾਨੀਥ ਤਿਰ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਧਰ੍ੰਮਾਚਾਰੰ ਕਰੋਿਤ ਸ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਜਾਤ
ਇਤਯ੍ਿਪ ਜਾਨੀਤ|

Ⅲ
Ⅰ ਪਸ਼ਯ੍ਤ ਵਯਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸਨ੍ਤਾਨਾ ਇਿਤ ਨਾਮ੍ਨਾਖਯ੍ਾਮਹੇ, ਏਤੇਨ ਿਪਤਾਸ੍ਮਭਯ੍ੰ ਕੀਦʼਕ੍ ਮਹਾਪਰ੍ੇਮ

ਪਰ੍ਦੱਤਵਾਨ੍, ਿਕਨ੍ਤੁ ਸੰਸਾਰਸ੍ਤੰ ਨਾਜਾਨਾਤ੍ ਤਤ੍ਕਾਰਣਾਦਸ੍ਮਾਨ੍ ਅਿਪ ਨ ਜਾਨਾਿਤ|
Ⅱ ਹੇ ਿਪਰ੍ਯਤਮਾਃ, ਇਦਾਨੀਂ ਵਯਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸਨ੍ਤਾਨਾ ਆਸ੍ਮਹੇ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਿਕੰ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਾਮਸ੍ਤਦ੍

ਅਦਯ੍ਾਪਯ੍ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਤੰ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ੰ ਗਤੇ ਵਯੰ ਤਸਯ੍ ਸਦʼਸ਼ਾ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ ਇਿਤ ਜਾਨੀਮਃ, ਯਤਃ ਸ ਯਾਦʼਸ਼ੋ
(ਅ)ਸ੍ਿਤ ਤਾਦʼਸ਼ੋ (ਅ)ਸ੍ਮਾਿਭਰ੍ਦਰ੍ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਤ|ੇ

Ⅲ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਏਸ਼਼ਾ ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਸ਼ਾ ਯਸਯ੍ ਕਸਯ੍ਿਚਦ੍ ਭਵਿਤ ਸ ਸਵ੍ੰ ਤਥਾ ਪਿਵਤੰ ਕਰੋਿਤ ਯਥਾ ਸ ਪਿਵਤੋ (ਅ)ਸ੍ਿਤ|
Ⅳ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਪਾਪਮ੍ ਆਚਰਿਤ ਸ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਲਙ੍ਘਨੰ ਕਰੋਿਤ ਯਤਃ ਪਾਪਮੇਵ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਲਙ੍ਘਨੰ|
Ⅴ ਅਪਰੰ ਸੋ (ਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਪਾਪਾਨਯ੍ਪਹਰ੍ੱਤੁੰ ਪਰ੍ਾਕਾਸ਼ਤੈਤਦ੍ ਯੂਯੰ ਜਾਨੀਥ, ਪਾਪਞ੍ਚ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਨ ਿਵਦਯ੍ਤੇ|
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Ⅵ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਸ ਪਾਪਾਚਾਰੰ ਨ ਕਰੋਿਤ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਪਾਪਾਚਾਰੰ ਕਰੋਿਤ ਸ ਤੰ ਨ
ਦʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍ ਨ ਵਾਵਗਤਵਾਨ੍|

Ⅶ ਹੇ ਿਪਰ੍ਯਬਾਲਕਾਃ, ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਭਮੰ ਨ ਜਨਯੇਤ੍, ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਧਰ੍ੰਮਾਚਾਰੰ ਕਰੋਿਤ ਸ ਤਾਦʼਗ੍
ਧਾਰ੍ੰਿਮਕੋ ਭਵਿਤ ਯਾਦʼਕ੍ ਸ ਧਾਿੰਮਕੋ (ਅ)ਸ੍ਿਤ|

Ⅷਯਃ ਪਾਪਾਚਾਰੰ ਕਰੋਿਤ ਸ ਸ਼ਯਤਾਨਾਤ੍ ਜਾਤੋ ਯਤਃ ਸ਼ਯਤਾਨਆਿਦਤਃ ਪਾਪਾਚਾਰੀ ਸ਼ਯਤਾਨਸਯ੍ ਕਰ੍ੰਮਣਾਂ
ਲੋਪਾਰ੍ਥਮੇਵੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਪੁਤਃ ਪਰ੍ਾਕਾਸ਼ਤ|

Ⅸਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ਈਸ਼ਵ੍ਰਾਤ੍ ਜਾਤਃ ਸ ਪਾਪਾਚਾਰੰ ਨ ਕਰੋਿਤ ਯਤਸ੍ਤਸਯ੍ ਵੀਰ੍ੱਯੰ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਪਾਪਾਚਾਰੰ
ਕਰ੍ੱਤੁਞ੍ਚ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ ਯਤਃ ਸ ਈਸ਼ਵ੍ਰਾਤ੍ ਜਾਤਃ|

Ⅹ ਇਤਯ੍ਨੇਨੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸਨ੍ਤਾਨਾਃ ਸ਼ਯਤਾਨਸਯ੍ ਚ ਸਨ੍ਤਾਨਾ ਵਯ੍ਕ੍ਤਾ ਭਵਨ੍ਿਤ| ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਧਰ੍ੰਮਾਚਾਰੰ
ਨ ਕਰੋਿਤ ਸ ਈਸ਼ਵ੍ਰਾਤ੍ ਜਾਤੋ ਨਿਹ ਯਸ਼੍ਚ ਸਵ੍ਭਾਤਿਰ ਨ ਪਰ੍ੀਯਤੇ ਸੋ (ਅ)ਪੀਸ਼ਵ੍ਰਾਤ੍ ਜਾਤੋ ਨਿਹ|

Ⅺਯਤਸ੍ਤਸਯ੍ ਯਆਦੇਸ਼ ਆਿਦਤੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਸ਼ਤਃ ਸ ਏਸ਼਼ ਏਵ ਯਦ੍ ਅਸ੍ਮਾਿਭਃ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਪਰ੍ੇਮ ਕਰ੍ੱਤਵਯ੍|ੰ
Ⅻ ਪਾਪਾਤ੍ਮਤੋ ਜਾਤੋ ਯਃ ਕਾਿਬਲ੍ ਸਵ੍ਭਾਤਰੰ ਹਤਵਾਨ੍ ਤਤ੍ਸਦʼਸ਼ੈਰਸ੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਨ ਭਿਵਤਵਯ੍ੰ| ਸ ਕਸ੍ਮਾਤ੍

ਕਾਰਣਾਤ੍ ਤੰ ਹਤਵਾਨ੍? ਤਸਯ੍ ਕਰ੍ੰਮਾਿਣ ਦੁਸ਼਼੍ਟਾਿਨ ਤਦ੍ਭਾਤੁਸ਼੍ਚ ਕਰ੍ੰਮਾਿਣ ਧਰ੍ੰਮਾਣਯ੍ਾਸਨ੍ ਇਿਤ ਕਾਰਣਾਤ੍|
ⅩⅢ ਹੇ ਮਮ ਭਾਤਰਃ, ਸੰਸਾਰੋ ਯਿਦ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਦੇਸ਼਼੍ਿਟ ਤਿਰ ਤਦ੍ ਆਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯੰ ਨ ਮਨਯ੍ਧਵ੍ੰ|
ⅩⅣਵਯੰ ਮʼਤਯ੍ੁਮ੍ ਉੱਤੀਰ੍ੱਯ ਜੀਵਨੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਵਨ੍ਤਸ੍ਤਦ੍ ਭਾਤʼਸ਼਼ੁ ਪਰ੍ੇਮਕਰਣਾਤ੍ ਜਾਨੀਮਃ| ਭਾਤਿਰ ਯੋ ਨ ਪਰ੍ੀਯਤੇ

ਸ ਮʼਤਯ੍ੌ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ|
ⅩⅤ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਸਵ੍ਭਾਤਰੰ ਦੇਸ਼਼੍ਿਟ ਸੰ ਨਰਘਾਤੀ ਿਕਞ੍ਚਾਨਨ੍ਤਜੀਵਨੰ ਨਰਘਾਿਤਨਃ ਕਸਯ੍ਾਪਯ੍ਨ੍ਤਰੇ

ਨਾਵਿਤਸ਼਼੍ਠਤੇ ਤਦ੍ ਯੂਯੰ ਜਾਨੀਥ|
ⅩⅥ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਕʼਤੇ ਸ ਸਵ੍ਪਰ੍ਾਣਾਸਂ੍ਤਯ੍ਕ੍ਤਵਾਨ੍ ਇਤਯ੍ਨੇਨ ਵਯੰ ਪਰ੍ੇਮ੍ਨਸ੍ਤੱਤਮ੍ ਅਵਗਤਾਃ, ਅਪਰੰ ਭਾਤʼਣਾਂ

ਕʼਤੇ (ਅ)ਸ੍ਮਾਿਭਰਿਪ ਪਰ੍ਾਣਾਸ੍ਤਯ੍ਕ੍ਤਵਯ੍ਾਃ|
ⅩⅦ ਸਾਸਂਾਿਰਕਜੀਿਵਕਾਪਰ੍ਾਪ੍ਤੋ ਯੋ ਜਨਃ ਸਵ੍ਭਾਤਰੰ ਦੀਨੰ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸਵ੍ੀਯਦਯਾਂ ਰੁਣੱਿਧ ਤਸਯ੍ਾਨ੍ਤਰ

ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਪਰ੍ੇਮ ਕਥੰ ਿਤਸ਼਼੍ਠੇਤ੍?
ⅩⅧ ਹੇ ਮਮ ਿਪਰ੍ਯਬਾਲਕਾਃ, ਵਾਕਯ੍ੇਨ ਿਜਹਯਾ ਵਾਸ੍ਮਾਿਭਃ ਪਰ੍ੇਮ ਨ ਕਰ੍ੱਤਵਯ੍ੰ ਿਕਨ੍ਤੁ ਕਾਰ੍ੱਯੇਣ ਸਤਯ੍ਤਯਾ

ਚੈਵ|
ⅩⅨਏਤੇਨ ਵਯੰ ਯਤ੍ ਸਤਯ੍ਮਤਸਮ੍ਬਨ੍ਧੀਯਾਸ੍ਤਤ੍ ਜਾਨੀਮਸ੍ਤਸਯ੍ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ ਸਵ੍ਾਨ੍ਤਃਕਰਣਾਿਨ ਸਾਨ੍ਤਿਯਤੁੰ

ਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਾਮਸ਼੍ਚ|
ⅩⅩ ਯਤੋ (ਅ)ਸ੍ਮਦਨ੍ਤਃਕਰਣੰ ਯਦਯ੍ਸ੍ਮਾਨ੍ ਦੂਸ਼਼ਯਿਤ ਤਰਯ੍ਸ੍ਮਦਨ੍ਤਃ ਕਰਣਾਦ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ ਮਹਾਨ੍

ਸਰ੍ੱਵਜ੍ਞਸ਼੍ਚ|
ⅩⅪ ਹੇ ਿਪਰ੍ਯਤਮਾਃ, ਅਸ੍ਮਦਨ੍ਤਃਕਰਣੰ ਯਦਯ੍ਸ੍ਮਾਨ੍ ਨ ਦੂਸ਼਼ਯਿਤ ਤਿਰ ਵਯਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍

ਪਰ੍ਿਤਭਾਿਨਤਾ ਭਵਾਮਃ|
ⅩⅫ ਯੱਚ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯਾਮਹੇ ਤਤ੍ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਪਰ੍ਾਪ੍ਨੁਮਃ, ਯਤੋ ਵਯੰ ਤਸਯ੍ਾਜ੍ਞਾਃ ਪਾਲਯਾਮਸ੍ਤਸਯ੍ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍

ਤੁਸ਼਼੍ਿਟਜਨਕਮ੍ ਆਚਾਰੰ ਕੁਰ੍ੰਮਸ਼੍ਚ|
ⅩⅩⅢ ਅਪਰੰ ਤਸਯ੍ੇਯਮਾਜ੍ਞਾ ਯਦ੍ ਵਯੰ ਪੁਤਸਯ੍ ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਨਾਮ੍ਿਨ ਿਵਸ਼ਵ੍ਿਸਮਸ੍ਤਸਯ੍ਾਜ੍ਞਾਨੁਸਾਰੇਣ

ਚ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਪਰ੍ੇਮ ਕੁਰ੍ੰਮਃ|
ⅩⅩⅣਯਸ਼੍ਚ ਤਸਯ੍ਾਜ੍ਞਾਃ ਪਾਲਯਿਤ ਸ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸੋ(ਅ)ਿਪ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ; ਸ ਚਾਸ੍ਮਾਨ੍ ਯਮ੍

ਆਤ੍ਮਾਨੰ ਦੱਤਵਾਨ੍ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸੋ (ਅ)ਸ੍ਮਾਸੁ ਿਤਸ਼਼੍ਠਤੀਿਤ ਜਾਨੀਮਃ|

Ⅳ
Ⅰ ਹੇ ਿਪਰ੍ਯਤਮਾਃ, ਯੂਯੰ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਵ੍ਾਤ੍ਮਸੁ ਨ ਿਵਸ਼ਵ੍ਿਸਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੇ ਈਸ਼ਵ੍ਰਾਤ੍ ਜਾਤਾ ਨ ਵੇਤਯ੍ਾਤ੍ਮਨਃ ਪਰੀਕ੍ਸ਼਼ਧਵ੍ੰ

ਯਤੋ ਬਹਵੋ ਮʼਸ਼਼ਾਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਨ ਜਗਨ੍ਮਧਯ੍ਮ੍ ਆਗਤਵਨ੍ਤਃ|
Ⅱ ਈਸ਼ਵ੍ਰੀਯੋ ਯ ਆਤ੍ਮਾ ਸ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਰਨੇਨ ਪਿਰਚੀਯਤਾ,ਂ ਯੀਸ਼ੁਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੋ ਨਰਾਵਤਾਰੋ ਭੂਤਾਗਤ ਏਤਦ੍ ਯੇਨ

ਕੇਨਿਚਦ੍ ਆਤ੍ਮਨਾ ਸਵ੍ੀਿ ਯਤੇ ਸ ਈਸ਼ਵ੍ਰੀਯਃ|
Ⅲ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੀਸ਼ੁਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੋ ਨਰਾਵਤਾਰੋ ਭੂਤਾਗਤ ਏਤਦ੍ ਯੇਨ ਕੇਨਿਚਦ੍ ਆਤ੍ਮਨਾ ਨਾਙ੍ਗੀਿ ਯਤੇ ਸ ਈਸ਼ਵ੍ਰੀਯੋ

ਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਾਰੇਰਾਤ੍ਮਾ, ਤੇਨ ਚਾਗਨ੍ਤਵਯ੍ਿਮਿਤ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਸ਼ਤ,ੰ ਸ ਚੇਦਾਨੀਮਿਪ ਜਗਿਤ ਵਰ੍ੱਤਤੇ|
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Ⅳ ਹੇ ਬਾਲਕਾਃ, ਯੂਯਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਾਤ੍ ਜਾਤਾਸ੍ਤਾਨ੍ ਿਜਤਵਨ੍ਤਸ਼੍ਚ ਯਤਃ ਸੰਸਾਰਾਿਧਸ਼਼੍ਠਾਨਕਾਿਰਣੋ (ਅ)ਿਪ
ਯੁਸ਼਼੍ਮਦਿਧਸ਼਼੍ਠਾਨਕਾਰੀ ਮਹਾਨ੍|

Ⅴ ਤੇ ਸੰਸਾਰਾਤ੍ ਜਾਤਾਸ੍ਤਤੋ ਹੇਤੋਃ ਸੰਸਾਰਾਦ੍ ਭਾਸ਼਼ਨ੍ਤੇ ਸੰਸਾਰਸ਼੍ਚ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਵਾਕਯ੍ਾਿਨ ਗʼਹ੍ਲਾਿਤ|
Ⅵ ਵਯਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਾਤ੍ ਜਾਤਾਃ, ਈਸ਼ਵ੍ਰੰ ਯੋ ਜਾਨਾਿਤ ਸ(ੋਅ)ਸ੍ਮਦਾਕਯ੍ਾਿਨ ਗʼਹ੍ਲਾਿਤ ਯਸ਼੍ਚੇਸ਼ਵ੍ਰਾਤ੍ ਜਾਤੋ ਨਿਹ

ਸੋ(ਅ)ਸ੍ਮਦਾਕਯ੍ਾਿਨ ਨ ਗʼਹ੍ਲਾਿਤ; ਅਨੇਨ ਵਯੰ ਸਤਯ੍ਾਤ੍ਮਾਨੰ ਭਾਮਕਾਤ੍ਮਾਨਞ੍ਚ ਪਿਰਿਚਨੁਮਃ|
Ⅶ ਹੇ ਿਪਰ੍ਯਤਮਾਃ, ਵਯੰ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਪਰ੍ੇਮ ਕਰਵਾਮ, ਯਤਃ ਪਰ੍ੇਮ ਈਸ਼ਵ੍ਰਾਤ੍ ਜਾਯਤ,ੇ ਅਪਰੰ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਪਰ੍ੇਮ

ਕਰੋਿਤ ਸ ਈਸ਼ਵ੍ਰਾਤ੍ ਜਾਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰੰ ਵੇੱਿਤ ਚ|
Ⅷ ਯਃ ਪਰ੍ੇਮ ਨ ਕਰੋਿਤ ਸ ਈਸ਼ਵ੍ਰੰ ਨ ਜਾਨਾਿਤ ਯਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰਃ ਪਰ੍ੇਮਸਵ੍ਰੂਪਃ|
Ⅸਅਸ੍ਮਾਸਵ੍ੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਪਰ੍ੇਮੈਤੇਨ ਪਰ੍ਾਕਾਸ਼ਤ ਯਤ੍ ਸਵ੍ਪੁਤੇਣਾਸ੍ਮਭਯ੍ੰ ਜੀਵਨਦਾਨਾਰ੍ਥਮ੍ਈਸ਼ਵ੍ਰਃ ਸਵ੍ੀਯਮ੍ਅਿਦਤੀਯੰ

ਪੁਤੰ ਜਗਨ੍ਮਧਯ੍ੰ ਪਰ੍ੇਿਸ਼਼ਤਵਾਨ੍|
Ⅹ ਵਯੰ ਯਦ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੇ ਪਰ੍ੀਤਵਨ੍ਤ ਇਤਯ੍ਤ ਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਯਦਸ੍ਮਾਸੁ ਪਰ੍ੀਤਵਾਨ੍ ਅਸ੍ਮਤ੍ਪਾਪਾਨਾਂ

ਪਰ੍ਾਯਸ਼੍ਿਚਰ੍ੱਤਾਰ੍ਥੰ ਸਵ੍ਪੁਤੰ ਪਰ੍ੇਿਸ਼਼ਤਵਾਸ਼ਂ੍ਚੇਤਯ੍ਤ ਪਰ੍ੇਮ ਸਨ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਤ|ੇ
Ⅺ ਹੇ ਿਪਰ੍ਯਤਮਾਃ, ਅਸ੍ਮਾਸੁ ਯਦੀਸ਼ਵ੍ਰੇਣੈਤਾਦʼਸ਼ੰ ਪਰ੍ੇਮ ਕʼਤੰ ਤਿਰ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਪਰ੍ੇਮ ਕਰ੍ੱਤੁਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕਮਪਯ੍ੁਿਚਤੰ|
Ⅻ ਈਸ਼ਵ੍ਰਃ ਕਦਾਚ ਕੇਨਾਿਪ ਨ ਦʼਸ਼਼੍ਟਃ ਯਦਯ੍ਸ੍ਮਾਿਭਃ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਪਰ੍ੇਮ ਿ ਯਤੇ ਤਰੀਸ਼ਵ੍ਰੋ (ਅ)ਸ੍ਮਨ੍ਮਧਯ੍ੇ

ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਤਸਯ੍ ਪਰ੍ੇਮ ਚਾਸ੍ਮਾਸੁ ਸੇਤ੍ਸਯ੍ਤੇ|
ⅩⅢਅਸ੍ਮਭਯ੍ੰ ਤੇਨ ਸਵ੍ਕੀਯਾਤ੍ਮਨ(ਅ)ਸ਼ੋ ਦੱਤ ਇਤਯ੍ਨੇਨ ਵਯੰ ਯਤ੍ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਤਸ਼਼੍ਠਾਮਃ ਸ ਚ ਯਦ੍ਅਸ੍ਮਾਸੁ

ਿਤਸ਼਼੍ਠਤੀਿਤ ਜਾਨੀਮਃ|
ⅩⅣ ਿਪਤਾ ਜਗਤਾਤਾਰੰ ਪੁਤੰ ਪਰ੍ੇਿਸ਼਼ਤਵਾਨ੍ ਏਤਦ੍ ਵਯੰ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਪਰ੍ਮਾਣਯਾਮਃ|
ⅩⅤ ਯੀਸ਼ੁਰੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਪੁਤ ਏਤਦ੍ ਯੇਨਾਙ੍ਗੀਿ ਯਤੇ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਸ ਚੇਸ਼ਵ੍ਰੇ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ|
ⅩⅥ ਅਸ੍ਮਾਸਵ੍ੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਯਤ੍ ਪਰ੍ੇਮ ਵਰ੍ੱਤਤੇ ਤਦ੍ ਵਯੰ ਜ੍ਞਾਤਵਨ੍ਤਸ੍ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਿਸਤਵਨ੍ਤਸ਼੍ਚ| ਈਸ਼ਵ੍ਰਃ

ਪਰ੍ੇਮਸਵ੍ਰੂਪਃ ਪਰ੍ੇਮ੍ਨੀ ਯਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਸ ਈਸ਼ਵ੍ਰੇ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਤਸ੍ਿਮੰਸ਼੍ਚੇਸ਼ਵ੍ਰਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ|
ⅩⅦਸ ਯਾਦʼਸ਼ੋ (ਅ)ਸ੍ਿਤ ਵਯਮਪਯ੍ੇਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਜਗਿਤ ਤਾਦʼਸ਼ਾ ਭਵਾਮ ਏਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਿਵਚਾਰਿਦਨੇ (ਅ)ਸ੍ਮਾਿਭ

ਰਯ੍ਾ ਪਰ੍ਿਤਭਾ ਲਭਯ੍ਤੇ ਸਾਸ੍ਮਤ੍ਸਮ੍ਬਨ੍ਧੀਯਸਯ੍ ਪਰ੍ੇਮ੍ਨਃ ਿਸੱਿਧਃ|
ⅩⅧ ਪਰ੍ੇਮ੍ਿਨ ਭੀਿਤ ਰ੍ਨ ਵਰ੍ੱਤਤੇ ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਸੱਧੰ ਪਰ੍ੇਮ ਭੀਿਤੰ ਿਨਰਾਕਰੋਿਤ ਯਤੋ ਭੀਿਤਃ ਸਯਾਤਨਾਸ੍ਿਤ ਭੀਤੋ

ਮਾਨਵਃ ਪਰ੍ੇਮ੍ਿਨ ਿਸੱਧੋ ਨ ਜਾਤਃ|
ⅩⅨ ਅਸ੍ਮਾਸੁ ਸ ਪਰ੍ਥਮੰ ਪਰ੍ੀਤਵਾਨ੍ ਇਿਤ ਕਾਰਣਾਦ੍ ਵਯੰ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਪਰ੍ੀਯਾਮਹੇ|
ⅩⅩ ਈਸ਼ਵ੍ਰੇ (ਅ)ਹੰ ਪਰ੍ੀਯ ਇਤਯ੍ੁਕ੍ਤਾ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਸਵ੍ਭਾਤਰੰ ਦੇਸ਼਼੍ਿਟ ਸੋ (ਅ)ਨʼਤਵਾਦੀ| ਸ ਯੰ ਦʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍

ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਵ੍ਭਾਤਿਰ ਯਿਦ ਨ ਪਰ੍ੀਯਤੇ ਤਿਰ ਯਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੰ ਨ ਦʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍ ਕਥੰ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਪਰ੍ੇਮ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨੁਯਾਤ੍?
ⅩⅪ ਅਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰੇ ਯਃ ਪਰ੍ੀਯਤੇ ਸ ਸਵ੍ੀਯਭਾਤਰ੍ੱਯਿਪ ਪਰ੍ੀਯਤਾਮ੍ ਇਯਮ੍ ਆਜ੍ਞਾ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਅਸ੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਲਬ੍ਧਾ|

Ⅴ
Ⅰ ਯੀਸ਼ੁਰਿਭਿਸ਼਼ਕ੍ਤਸ੍ਤਾਤੇਿਤ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਿਸਿਤ ਸ ਈਸ਼ਵ੍ਰਾਤ੍ ਜਾਤਃ; ਅਪਰੰ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਜਨਿਯਤਿਰ

ਪਰ੍ੀਯਤੇ ਸ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਜਾਤੇ ਜਨੇ (ਅ)ਿਪ ਪਰ੍ੀਯਤੇ|
Ⅱ ਵਯਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸਨ੍ਤਾਨੇਸ਼਼ੁ ਪਰ੍ੀਯਾਮਹੇ ਤਦ੍ ਅਨੇਨ ਜਾਨੀਮੋ ਯਦ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੇ ਪਰ੍ੀਯਾਮਹੇ ਤਸਯ੍ਾਜ੍ਞਾਃ

ਪਾਲਯਾਮਸ਼੍ਚ|
Ⅲ ਯਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰੇ ਯਤ੍ ਪਰ੍ੇਮ ਤਤ੍ ਤਦੀਯਾਜ੍ਞਾਪਾਲਨੇਨਾਸ੍ਮਾਿਭਃ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਿਯਤਵਯ੍,ੰ ਤਸਯ੍ਾਜ੍ਞਾਸ਼੍ਚ ਕਠਰਾ ਨ

ਭਵਨ੍ਿਤ|
Ⅳ ਯਤੋ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਾਤ੍ ਜਾਤਃ ਸ ਸੰਸਾਰੰ ਜਯਿਤ ਿਕਞ੍ਚਾਸ੍ਮਾਕੰ ਯੋ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਃ ਸ ਏਵਾਸ੍ਮਾਕੰ

ਸੰਸਾਰਜਿਯਜਯਃ|
Ⅴ ਯੀਸ਼ੁਰੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਪੁਤ ਇਿਤ ਯੋ ਿਵਸ਼ਵ੍ਿਸਿਤ ਤੰ ਿਵਨਾ ਕੋ(ਅ)ਪਰਃ ਸੰਸਾਰੰ ਜਯਿਤ?
Ⅵਸ(ੋਅ)ਿਭਿਸ਼਼ਕ੍ਤਸ੍ਤਾਤਾ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤੋਯਰੁਿਧਰਾਭਯ੍ਾਮ੍ਆਗਤਃ ਕੇਵਲੰ ਤੋਯੇਨ ਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੋਯਰੁਿਧਰਾਭਯ੍ਾਮ੍,

ਆਤ੍ਮਾ ਚ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ੀ ਭਵਿਤ ਯਤ ਆਤ੍ਮਾ ਸਤਯ੍ਤਾਸਵ੍ਰੂਪਃ|
Ⅶਯਤੋ ਹੇਤੋਃ ਸਵ੍ਰ੍ਗੇ ਿਪਤਾ ਵਾਦਃ ਪਿਵਤਆਤ੍ਮਾ ਚ ਤਯ ਇਮੇ ਸਾਕ੍ਿਸ਼਼ਣਃ ਸਨ੍ਿਤ, ਤਯ ਇਮੇ ਚੈਕੋ ਭਵਨ੍ਿਤ|
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Ⅷ ਤਥਾ ਪʼਿਥਵਯ੍ਾਮ੍ ਆਤ੍ਮਾ ਤੋਯੰ ਰੁਿਧਰਞ੍ਚ ਤੀਣਯ੍ੇਤਾਿਨ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ ਦਦਾਿਤ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਤਯਾਣਾਮ੍ ਏਕਤੰ ਭਵਿਤ
ਚ|

Ⅸ ਮਾਨਵਾਨਾਂ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ ਯਦਯ੍ਸ੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਗʼਹਯ੍ਤੇ ਤਰੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ ਤਸ੍ਮਾਦਿਪ ਸ਼ਰ੍ੇਸ਼਼੍ਠੰ ਯਤਃ
ਸਵ੍ਪੁਤਮਧੀਸ਼ਵ੍ਰੇਣ ਦੱਤੰ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਿਮਦੰ|

Ⅹ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਪੁਤੇ ਯੋ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਿਸਿਤ ਸ ਿਨਜਾਨ੍ਤਰੇ ਤਤ੍ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ ਧਾਰਯਿਤ; ਈਸ਼ਵ੍ਰੇ ਯੋ ਨ ਿਵਸ਼ਵ੍ਿਸਿਤ ਸ ਤਮ੍
ਅਨʼਤਵਾਿਦਨੰ ਕਰੋਿਤ ਯਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰਃ ਸਵ੍ਪੁਤਮਿਧ ਯਤ੍ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ ਦੱਤਵਾਨ੍ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸ ਨ ਿਵਸ਼ਵ੍ਿਸਿਤ|

Ⅺਤੱਚ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਿਮਦੰ ਯਦ੍ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ (ਅ)ਸ੍ਮਭਯ੍ਮ੍ਅਨਨ੍ਤਜੀਵਨੰ ਦੱਤਵਾਨ੍ ਤੱਚ ਜੀਵਨੰ ਤਸਯ੍ ਪੁਤੇ ਿਵਦਯ੍ਤ|ੇ
Ⅻ ਯਃ ਪੁਤੰ ਧਾਰਯਿਤ ਸ ਜੀਵਨੰ ਧਾਿਰਯਿਤ, ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਪੁਤੰ ਯੋ ਨ ਧਾਰਯਿਤ ਸ ਜੀਵਨੰ ਨ ਧਾਰਯਿਤ|
ⅩⅢ ਈਸ਼ਵ੍ਰਪੁਤਸਯ੍ ਨਾਮ੍ਿਨ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਤਯ੍ੇਤਾਿਨ ਮਯਾ ਿਲਿਖਤਾਿਨ ਤਸਯ੍ਾਿਭਪਰ੍ਾਯੋ (ਅ)ਯੰ ਯਦ੍ ਯੂਯਮ੍

ਅਨਨ੍ਤਜੀਵਨਪਰ੍ਾਪ੍ਤਾ ਇਿਤ ਜਾਨੀਯਾਤ ਤਸਯ੍ੇਸ਼ਵ੍ਰਪੁਤਸਯ੍ ਨਾਮ੍ਿਨ ਿਵਸ਼ਵ੍ਸੇਤ ਚ|
ⅩⅣਤਸਯ੍ਾਨ੍ਿਤਕੇ (ਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਯਾ ਪਰ੍ਿਤਭਾ ਭਵਿਤ ਤਸਯ੍ਾਃ ਕਾਰਣਿਮਦੰ ਯਦ੍ ਵਯੰ ਯਿਦ ਤਸਯ੍ਾਿਭਮਤੰ ਿਕਮਿਪ

ਤੰ ਯਾਚਾਮਹੇ ਤਿਰ ਸੋ (ਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਵਾਕਯ੍ੰ ਸ਼ʼਣੋਿਤ|
ⅩⅤ ਸ ਚਾਸ੍ਮਾਕੰ ਯਤ੍ ਿਕਞ੍ਚਨ ਯਾਚਨੰ ਸ਼ʼਣੋਤੀਿਤ ਯਿਦ ਜਾਨੀਮਸ੍ਤਿਰ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਯਾਿਚਤਾ ਵਰਾ ਅਸ੍ਮਾਿਭਃ

ਪਰ੍ਾਪਯ੍ਨ੍ਤੇ ਤਦਿਪ ਜਾਨੀਮਃ|
ⅩⅥ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਯਿਦ ਸਵ੍ਭਾਤਰਮ੍ ਅਮʼਤਯ੍ੁਜਨਕੰ ਪਾਪੰ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਤੰ ਪਸ਼ਯ੍ਿਤ ਤਿਰ ਸ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਾਂ ਕਰੋਤੁ

ਤੇਨੇਸ਼ਵ੍ਰਸ੍ਤਸ੍ਮੈ ਜੀਵਨੰ ਦਾਸਯ੍ਿਤ, ਅਰ੍ਥਤੋ ਮʼਤਯ੍ੁਜਨਕੰ ਪਾਪੰ ਯੇਨ ਨਾਕਾਿਰਤਸ੍ਮੈ| ਿਕਨ੍ਤੁ ਮʼਤਯ੍ੁਜਨਕਮ੍ ਏਕੰ
ਪਾਪਮ੍ ਆਸ੍ਤੇ ਤਦਿਧ ਤੇਨ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਾ ਿ ਯਤਾਿਮਤਯ੍ਹੰ ਨ ਵਦਾਿਮ|

ⅩⅦ ਸਰ੍ੱਵ ਏਵਾਧਰ੍ੰਮਃ ਪਾਪੰ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸਰ੍ੱਵਪਾਪਂ ਮʼਤਯ੍ੁਜਨਕੰ ਨਿਹ|
ⅩⅧਯਈਸ਼ਵ੍ਰਾਤ੍ ਜਾਤਃ ਸ ਪਾਪਾਚਾਰੰ ਨ ਕਰੋਿਤ ਿਕਨ੍ਤੀਸ਼ਵ੍ਰਾਤ੍ ਜਾਤੋ ਜਨਃ ਸਵ੍ੰ ਰਕ੍ਸ਼਼ਿਤ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸ ਪਾਪਾਤ੍ਮਾ

ਤੰ ਨ ਸ੍ਪʼਸ਼ਤੀਿਤ ਵਯੰ ਜਾਨੀਮਃ|
ⅩⅨ ਵਯਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਾਤ੍ ਜਾਤਾਃ ਿਕਨ੍ਤੁ ਕʼਤ੍ਸ੍ਨਃ ਸੰਸਾਰਃ ਪਾਪਾਤ੍ਮਨ ਵਸ਼ੰ ਗਤੋ (ਅ)ਸ੍ਤੀਿਤ ਜਾਨੀਮਃ|
ⅩⅩਅਪਰਮ੍ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਪੁਤਆਗਤਵਾਨ੍ ਵਯਞ੍ਚਯਯਾ ਤਸਯ੍ ਸਤਯ੍ਮਯਸਯ੍ ਜ੍ਞਾਨੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਨੁਯਾਮਸ੍ਤਾਦʼਸ਼ੀਂ

ਿਧਯਮ੍ ਅਸ੍ਮਭਯ੍ੰ ਦੱਤਵਾਨ੍ ਇਿਤ ਜਾਨੀਮਸ੍ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਤਯ੍ਮਯੇ (ਅ)ਰ੍ਥਤਸ੍ਤਸਯ੍ ਪੁਤੇ ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇ
ਿਤਸ਼਼੍ਠਾਮਸ਼੍ਚ; ਸ ਏਵ ਸਤਯ੍ਮਯ ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ (ਅ)ਨਨ੍ਤਜੀਵਨਸਵ੍ਰੂਪਸ਼੍ਚਾਸ੍ਿਤ|

ⅩⅪ ਹੇ ਿਪਰ੍ਯਬਾਲਕਾਃ, ਯੂਯੰ ਦੇਵਮੂਰ੍ੱਿਤਭਯ੍ਃ ਸਵ੍ਾਨ੍ ਰਕ੍ਸ਼਼ਤ| ਆਮੇਨ੍|
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੨ ਯੋਹਨਃ ਪਤੰ
Ⅰ ਹੇ ਅਿਭਰੁਿਚਤੇ ਕੁਿਰਯ,ੇ ਤਾਂ ਤਵ ਪੁਤਾਸ਼ਂ੍ਚ ਪਰ੍ਿਤ ਪਰ੍ਾਚੀਨ(ਅ)ਹੰ ਪਤੰ ਿਲਖਾਿਮ|
Ⅱ ਸਤਯ੍ਮਤਾਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਸੁ ਮਮ ਪਰ੍ੇਮਾਸ੍ਿਤ ਕੇਵਲੰ ਮਮ ਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸਤਯ੍ਮਤਜ੍ਞਾਨਾਂ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਮੇਵ| ਯਤਃ

ਸਤਯ੍ਮਤਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਸੁ ਿਤਸ਼਼੍ਠਤਯ੍ਨਨ੍ਤਕਾਲੰ ਯਾਵੱਚਾਸ੍ਮਾਸੁ ਸ੍ਥਾਸਯ੍ਿਤ|
Ⅲ ਿਪਤੁਰੀਸ਼ਵ੍ਰਾਤ੍ ਤਤ੍ਿਪਤੁਃ ਪੁਤਾਤ੍ ਪਰ੍ਭੋ ਰਯ੍ੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਾੱਚ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ੋ (ਅ)ਨੁਗਰ੍ਹਃ ਕʼਪਾ ਸ਼ਾਨ੍ਿਤਸ਼੍ਚ

ਸਤਯ੍ਤਾਪਰ੍ੇਮਭਯ੍ਾਂ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਅਿਧਿਤਸ਼਼੍ਠਤੁ|
Ⅳ ਵਯੰ ਿਪਤʼਤੋ ਯਾਮ੍ ਆਜ੍ਞਾਂ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਵਨ੍ਤਸ੍ਤਦਨੁਸਾਰੇਣ ਤਵ ਕੇਿਚਦ੍ ਆਤ੍ਮਜਾਃ ਸਤਯ੍ਮਤਮ੍

ਆਚਰਨ੍ਤਯ੍ੇਤਸਯ੍ ਪਰ੍ਮਾਣੰ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ਾਹੰ ਭʼਸ਼ਮ੍ ਆਨਨ੍ਿਦਤਵਾਨ੍|
Ⅴਸਾਮ੍ਪਰ੍ਤਞ੍ਚ ਹੇ ਕੁਿਰਯੇ, ਨਵੀਨਾਂ ਕਾਞ੍ਿਚਦ੍ਆਜ੍ਞਾਂ ਨ ਿਲਖੰਨਹਮ੍ਆਿਦਤੋ ਲਬ੍ਧਾਮ੍ਆਜ੍ਞਾਂ ਿਲਖਨ੍ ਤਾਮ੍

ਇਦੰ ਿਵਨਯੇ ਯਦ੍ ਅਸ੍ਮਾਿਭਃ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਪਰ੍ੇਮ ਕਰ੍ੱਤਵਯ੍ੰ|
Ⅵ ਅਪਰੰ ਪਰ੍ੇਮੈਤੇਨ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਤੇ ਯਦ੍ ਵਯੰ ਤਸਯ੍ਾਜ੍ਞਾ ਆਚਰੇਮ| ਆਿਦਤੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ ਰਯ੍ਾ ਸ਼ਤਾ ਸੇਯਮ੍ ਆਜ੍ਞਾ

ਸਾ ਚ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਰਾਚਿਰਤਵਯ੍ਾ|
Ⅶ ਯਤੋ ਬਹਵਃ ਪਰ੍ਵਞ੍ਚਕਾ ਜਗਤ੍ ਪਰ੍ਿਵਸ਼ਯ੍ ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੋ ਨਰਾਵਤਾਰੋ ਭੂਤਾਗਤ ਏਤਤ੍ ਨਾਙ੍ਗੀਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਿਤ ਸ

ਏਵ ਪਰ੍ਵਞ੍ਚਕਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਾਿਰਸ਼੍ਚਾਸ੍ਿਤ|
Ⅷ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਸ਼ਰ੍ਮੋ ਯਤ੍ ਪਣ੍ਡਸ਼ਰ੍ਮੋ ਨ ਭਵੇਤ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣੰ ਵੇਤਨਮਸ੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਲਭਯ੍ੇਤ ਤਦਰ੍ਥੰ ਸਵ੍ਾਨਿਧ

ਸਾਵਧਾਨਾ ਭਵਤਃ|
Ⅸ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਿਵਪਥਗਾਮੀ ਭੂਤਾ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਾਯਾਂ ਨ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਸ ਈਸ਼ਵ੍ਰੰ ਨ ਧਾਰਯਿਤ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍

ਿਸ਼ਜ੍ਞਾਯਾਂ ਯਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਸ ਿਪਤਰੰ ਪੁਤਞ੍ਚ ਧਾਰਯਿਤ|
Ⅹ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਤ੍ਸੰਿਨਿਧਮਾਗੱਛਨ੍ ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਾਮੇਨਾਂ ਨਾਨਯਿਤ ਸ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਸਵ੍ਵੇਸ਼੍ਮਿਨ ਨ ਗʼਹਯ੍ਤਾਂ

ਤਵ ਮਙ੍ਗਲੰ ਭੂਯਾਿਦਿਤ ਵਾਗਿਪ ਤਸ੍ਮੈ ਨ ਕਥਯ੍ਤਾ|ਂ
Ⅺਯਤਸ੍ਤਵ ਮਙ੍ਗਲੰ ਭੂਯਾਿਦਿਤ ਵਾਚੰ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਤਸ੍ਮੈ ਕਥਯਿਤ ਸ ਤਸਯ੍ ਦੁਸ਼਼੍ਕਰ੍ੰਮਣਾਮ੍ ਅੰਸ਼ੀ ਭਵਿਤ|
Ⅻਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਮਯਾ ਬਹੂਿਨ ਲੇਿਖਤਵਯ੍ਾਿਨ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪਤਮਸੀਭਯ੍ਾਂ ਤਤ੍ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਨੱੇਛਾਿਮ, ਯਤੋ (ਅ)ਸ੍ਮਾਕਮ੍

ਆਨਨ੍ਦੋ ਯਥਾ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣੋ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਤਥਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਤ੍ਸਮੀਪਮੁਪਸ੍ਥਾਯਾਹੰ ਸੰਮੁਖੀਭੂਯ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਸਮ੍ਭਾਿਸ਼਼ਸ਼਼ਯ੍
ਇਿਤ ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਸ਼ਾ ਮਮਾਸ੍ਤ|ੇ

ⅩⅢ ਤਵਾਿਭਰੁਿਚਤਾਯਾ ਭਿਗਨਯ੍ਾ ਬਾਲਕਾਸ੍ਤਾਂ ਨਮਸ੍ਕਾਰੰ ਜ੍ਞਾਪਯਨ੍ਿਤ| ਆਮੇਨ੍|
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੩ ਯੋਹਨਃ ਪਤੰ
Ⅰ ਪਰ੍ਾਚੀਨ (ਅ)ਹੰ ਸਤਯ੍ਮਤਾਦ੍ ਯਸ੍ਿਮਨ੍ ਪਰ੍ੀਯੇ ਤੰ ਿਪਰ੍ਯਤਮੰ ਗਾਯੰ ਪਰ੍ਿਤ ਪਤੰ ਿਲਖਾਿਮ|
Ⅱ ਹੇ ਿਪਰ੍ਯ, ਤਵਾਤ੍ਮਾ ਯਾਦʼਕ੍ ਸ਼ੁਭਾਿਨਤਸ੍ਤਾਦʼਕ੍ ਸਰ੍ੱਵਿਵਸ਼਼ਯੇ ਤਵ ਸ਼ੁਭੰ ਸਵ੍ਾਸ੍ਥਯ੍ਞ੍ਚ ਭੂਯਾਤ੍|
Ⅲ ਭਾਤʼਿਭਰਾਗਤਯ੍ ਤਵ ਸਤਯ੍ਮਤਸਯ੍ਾਰ੍ਥਤਸ੍ਤੰ ਕੀਦʼਕ੍ ਸਤਯ੍ਮਤਮਾਚਰਸਯ੍ੇਤਸਯ੍ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੇ ਦੱਤੇ ਮਮ

ਮਹਾਨਨ੍ਦੋ ਜਾਤਃ|
Ⅳ ਮਮ ਸਨ੍ਤਾਨਾਃ ਸਤਯ੍ਮਤਮਾਚਰਨ੍ਤੀਿਤਵਾਰ੍ੱਤਾਤੋ ਮਮ ਯ ਆਨਨ੍ਦੋ ਜਾਯਤੇ ਤਤੋ ਮਹੱਤਰੋ ਨਾਸ੍ਿਤ|
Ⅴਹੇ ਿਪਰ੍ਯ, ਭਾਤʼਨ੍ਪਰ੍ਿਤ ਿਵਸ਼ੇਸ਼਼ਤਸ੍ਤਾਨ੍ ਿਵਦੇਿਸ਼ਨ ਭʼ◌ाਤʼਨ੍ਪਰ੍ਿਤ ਤਯਾ ਯਦਯ੍ਤ੍ ਕʼਤੰ ਤਤ੍ ਸਰ੍ੱਵੰ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਿਸਨ

ਯੋਗਯ੍ੰ|
Ⅵਤੇ ਚ ਸਿਮਤੇਃ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ ਤਵ ਪਰ੍ਮ੍ਨਃ ਪਰ੍ਮਾਣੰ ਦੱਤਵਨ੍ਤਃ, ਅਪਰਮ੍ਈਸ਼ਵ੍ਰਯੋਗਯ੍ਰੂਪੇਣ ਤਾਨ੍ ਪਰ੍ਸ੍ਥਾਪਯਤਾ

ਤਯਾ ਸਤ੍ਕਰ੍ੰਮ ਕਾਿਰਸ਼਼ਯ੍ਤੇ|
Ⅶ ਯਤਸ੍ਤੇ ਤਸਯ੍ ਨਾਮ੍ਨਾ ਯਾਤਾਂ ਿਵਧਾਯ ਿਭੰਨਜਾਤੀਯੇਭਯ੍ਃ ਿਕਮਿਪ ਨ ਗʼਹੀਤਵਨ੍ਤਃ|
Ⅷ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਵਯੰ ਯਤ੍ ਸਤਯ੍ਮਤਸਯ੍ ਸਹਾਯਾ ਭਵੇਮ ਤਦਰ੍ਥਮੇਤਾਦʼਸ਼ਾ ਲੋਕਾ ਅਸ੍ਮਾਿਭਰਨੁਗਰ੍ਹੀਤਵਯ੍ਾਃ|
Ⅸ ਸਿਮਿਤੰ ਪਰ੍ਤਯ੍ਹੰ ਪਤੰ ਿਲਿਖਤਵਾਨ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਯੋ ਿਦਯਿਤਿਫਃ ਪਰ੍ਧਾਨਾਯਤੇ ਸੋ (ਅ)ਸ੍ਮਾਨ੍ ਨ

ਗʼਹ੍ਲਾਿਤ|
Ⅹ ਅਤੋ (ਅ)ਹੰ ਯਦੋਪਸ੍ਥਾਸਯ੍ਾਿਮ ਤਦਾ ਤੇਨ ਯਦਯ੍ਤ੍ ਿ ਯਤੇ ਤਤ੍ ਸਰ੍ੱਵੰ ਤੰ ਸ੍ਮਾਰਿਯਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ, ਯਤਃ

ਸ ਦੁਰ੍ੱਵਾਕਯ੍ੈਰਸ੍ਮਾਨ੍ ਅਪਵਦਿਤ, ਤੇਨਾਿਪ ਤʼਪ੍ਿਤੰ ਨ ਗਤਾ ਸਵ੍ਯਮਿਪ ਭਾਤʼਨ੍ ਨਾਨੁਗʼਹ੍ਲਾਿਤ ਯੇ
ਚਾਨੁਗਰ੍ਹੀਤੁਿਮੱਛਨ੍ਿਤ ਤਾਨ੍ ਸਿਮਿਤਤੋ (ਅ)ਿਪ ਬਿਹਸ਼਼੍ਕਰੋਿਤ|

Ⅺ ਹੇ ਿਪਰ੍ਯ, ਤਯਾ ਦੁਸ਼਼੍ਕਰ੍ੰਮ ਨਾਨੁਿ ਯਤਾਂ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸਤ੍ਕਰ੍ੰਮੈਵ| ਯਃ ਸਤ੍ਕਰ੍ੰਮਾਚਾਰੀ ਸ ਈਸ਼ਵ੍ਰਾਤ੍ ਜਾਤਃ, ਯੋ
ਦੁਸ਼਼੍ਕਰ੍ੰਮਾਚਾਰੀ ਸ ਈਸ਼ਵ੍ਰੰ ਨ ਦʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍|

Ⅻ ਦੀਮੀਿਤਯਸਯ੍ ਪਕ੍ਸ਼਼ੇ ਸਰ੍ੱਵੈਃ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਮ੍ ਅਦਾਿਯ ਿਵਸ਼ੇਸ਼਼ਤਃ ਸਤਯ੍ਮਤੇਨਾਿਪ, ਵਯਮਿਪ ਤਤ੍ਪਕ੍ਸ਼਼ੇ
ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ ਦਦ੍ਮਃ, ਅਸ੍ਮਾਕਞ੍ਚ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ ਸਤਯ੍ਮੇਵੇਿਤ ਯੂਯੰ ਜਾਨੀਥ|

ⅩⅢ ਤਾਂ ਪਰ੍ਿਤ ਮਯਾ ਬਹੂਿਨ ਲੇਿਖਤਵਯ੍ਾਿਨ ਿਕਨ੍ਤੁ ਮਸੀਲੇਖਨੀਭਯ੍ਾਂ ਲੇਿਖਤੁੰ ਨੇੱਛਾਿਮ|
ⅩⅣ ਅਿਚਰੇਣ ਤਾਂ ਦਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਾਮੀਿਤ ਮਮ ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਸ਼ਾਸ੍ਤੇ ਤਦਾਵਾਂ ਸੰਮੁਖੀਭੂਯ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਸਮ੍ਭਾਿਸ਼਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਵਹੇ|
ⅩⅤ ਤਵ ਸ਼ਾਨ੍ਿਤ ਰ੍ਭੂਯਾਤ੍| ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਿਮਤਾਿਣ ਤਾਂ ਨਮਸ੍ਕਾਰੰ ਜ੍ਞਾਪਯਨ੍ਿਤ ਤਮਪਯ੍ੇਕੈਕਸਯ੍ ਨਾਮ ਪਰ੍ੋਚਯ੍

ਿਮਤੇਭਯ੍ੋ ਨਮਸ੍ਕੁਰੁ| ਇਿਤ|
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ਿਯਹੂਦਾਃ ਪਤੰ
Ⅰ ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਦਾਸੋ ਯਾਕੂਬੋ ਭਾਤਾ ਿਯਹੂਦਾਸ੍ਤਾਤੇਨੇਸ਼ਵ੍ਰੇਣ ਪਿਵਤੀਕʼਤਾਨ੍ ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨ

ਰਕ੍ਿਸ਼਼ਤਾਸ਼ਂ੍ਚਾਹੂਤਾਨ੍ ਲੋਕਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਪਤੰ ਿਲਖਿਤ|
Ⅱ ਕʼਪਾ ਸ਼ਾਨ੍ਿਤਃ ਪਰ੍ੇਮ ਚ ਬਾਹੁਲਯ੍ਰੂਪੇਣ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਸਵ੍ਿਧਿਤਸ਼਼੍ਠਤੁ|
Ⅲ ਹੇ ਿਪਰ੍ਯਾਃ, ਸਾਧਾਰਣਪਿਰਤਾਣਮਿਧ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਲੇਿਖਤੁੰ ਮਮ ਬਹੁਯਤ੍ਨੇ ਜਾਤੇ ਪੂਰ੍ੱਵਕਾਲੇ ਪਿਵਤਲੋਕੇਸ਼਼ੁ

ਸਮਰ੍ਿਪਤੋ ਯੋ ਧਰ੍ੰਮਸ੍ਤਦਰ੍ਥੰ ਯੂਯੰ ਪਰ੍ਾਣਵਯ੍ਯੇਨਾਿਪ ਸਚੇਸ਼਼੍ਟਾ ਭਵਤੇਿਤ ਿਵਨਯਾਰ੍ਥੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ
ਪਤਲੇਖਨਮਾਵਸ਼ਯ੍ਕਮ੍ ਅਮਨਯ੍ੇ|

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

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

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

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

Ⅷ ਤਥੈਵੇਮੇ ਸਵ੍ਪ੍ਨਾਚਾਿਰਣ(ੋਅ)ਿਪ ਸਵ੍ਸ਼ਰੀਰਾਿਣ ਕਲਙ੍ਕਯਨ੍ਿਤ ਰਾਜਾਧੀਨਤਾਂ ਨ
ਸਵ੍ੀਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਤਯ੍ੁੱਚਪਦਸ੍ਥਾਨ੍ ਿਨਨ੍ਦਨ੍ਿਤ ਚ|

Ⅸ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪਰ੍ਧਾਨਿਦਵਯ੍ਦੂਤੋ ਮੀਖਾਯੇਲੋ ਯਦਾ ਮੂਸਸੋ ਦੇਹੇ ਸ਼ਯਤਾਨੇਨ ਿਵਵਦਮਾਨਃ ਸਮਭਾਸ਼਼ਤ ਤਦਾ ਿਤਸ੍ਮਨ੍
ਿਨਨ੍ਦਾਰੂਪੰ ਦਣ੍ਡੰ ਸਮਰ੍ਪਿਯਤੁੰ ਸਾਹਸੰ ਨ ਕʼਤਾਕਥਯਤ੍ ਪਰ੍ਭੁਸ੍ਤਾਂ ਭਰ੍ਤ੍ਸਯਤਾ|ਂ

Ⅹ ਿਕਨ੍ਿਤਮੇ ਯੰਨ ਬੁਧਯ੍ਨ੍ਤੇ ਤੰਿਨਨ੍ਦਨ੍ਿਤ ਯੱਚ ਿਨਰ੍ੱਬੋਧਪਸ਼ਵ ਇਵੇਨ੍ਿਦਯੈਰਵਗੱਛਨ੍ਿਤ ਤੇਨ ਨਸ਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ|
Ⅺਤਾਨ੍ ਿਧਕ੍, ਤੇ ਕਾਿਬਲੋ ਮਾਰ੍ਗੇ ਚਰਨ੍ਿਤ ਪਾਿਰਤੋਿਸ਼਼ਕਸਯ੍ਾਸ਼ਾਤੋ ਿਬਿਲਯਮੋ ਭਾਨ੍ਿਤਮਨੁਧਾਵਨ੍ਿਤ ਕੋਰਹਸਯ੍

ਦੁਰ੍ੰਮੁਖਤੇਨ ਿਵਨਸ਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਚ|
Ⅻ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਪਰ੍ੇਮਭੋਜਯ੍ੇਸ਼਼ੁ ਤੇ ਿਵਘ੍ਨਜਨਕਾ ਭਵਨ੍ਿਤ, ਆਤ੍ਮਮ੍ਭਰਯਸ਼੍ਚ ਭੂਤਾ ਿਨਰ੍ਲੱਜਯਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ

ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਭੁਞ੍ਜਤੇ| ਤੇ ਵਾਯੁਿਭਸ਼੍ਚਾਿਲਤਾ ਿਨਸ੍ਤੋਯਮੇਘਾ ਹੇਮਨ੍ਤਕਾਿਲਕਾ ਿਨਸ਼਼੍ਫਲਾ ਿਦ ਰ੍ਮʼਤਾ ਉਨ੍ਮੂਿਲਤਾ
ਵʼਕ੍ਸ਼਼ਾਃ,

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

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

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

ⅩⅥ ਤੇ ਵਾੱਕਲਹਕਾਿਰਣਃ ਸਵ੍ਭਾਗਯ੍ਿਨਨ੍ਦਕਾਃ ਸਵ੍ੇੱਛਾਚਾਿਰਣੋ ਦਰ੍ਪਵਾਿਦਮੁਖਿਵਿਸ਼ਸ਼਼੍ਟਾ ਲਾਭਾਰ੍ਥੰ
ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਸ੍ਤਾਵਕਾਸ਼੍ਚ ਸਨ੍ਿਤ|

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

ⅩⅧ ਫਲਤਃ ਸ਼ੇਸ਼਼ਸਮਯੇ ਸਵ੍ੇੱਛਾਤੋ (ਅ)ਧਰ੍ੰਮਾਚਾਿਰਣੋ ਿਨਨ੍ਦਕਾ ਉਪਸ੍ਥਾਸਯ੍ਨ੍ਤੀਿਤ|
ⅩⅨ ਏਤੇ ਲੋਕਾਃ ਸਵ੍ਾਨ੍ ਪʼਥਕ੍ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਤਃ ਸਾਸਂਾਿਰਕਾ ਆਤ੍ਮਹੀਨਾਸ਼੍ਚ ਸਨ੍ਿਤ|
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ⅩⅩ ਿਕਨ੍ਤੁ ਹੇ ਿਪਰ੍ਯਤਮਾਃ, ਯੂਯੰ ਸਵ੍ੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਅਿਤਪਿਵਤਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੇ ਿਨਚੀਯਮਾਨਾਃ ਪਿਵਤੇਣਾਤ੍ਮਨਾ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਾਂ
ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਤ

ⅩⅪਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ਪਰ੍ੇਮ੍ਨਾ ਸਵ੍ਾਨ੍ ਰਕ੍ਸ਼਼ਤ,ਅਨਨ੍ਤਜੀਵਨਾਯਚਾਸ੍ਮਾਕੰ ਪਰ੍ਭੋ ਰਯ੍ੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ਕʼਪਾਂ ਪਰ੍ਤੀਕ੍ਸ਼਼ਧਵ੍ੰ|
ⅩⅫ ਅਪਰੰ ਯੂਯੰ ਿਵਿਵਚਯ੍ ਕਾਸ਼ਂ੍ਿਚਦ੍ ਅਨੁਕਮ੍ਪਧਵ੍ੰ
ⅩⅩⅢ ਕਾਸ਼ਂ੍ਿਚਦ੍ ਅਗ੍ਿਨਤ ਉੱਧʼਤਯ੍ ਭਯੰ ਪਰ੍ਦਰ੍ਸ਼ਯ੍ ਰਕ੍ਸ਼਼ਤ, ਸ਼ਾਰੀਿਰਕਭਾਵੇਨ ਕਲਙ੍ਿਕਤੰ ਵਸ੍ਤਮਿਪ

ਰੁʼਤੀਯਧਵ੍ੰ|
ⅩⅩⅣ ਅਪਰਞ੍ਚ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਸ੍ਖਲਨਾਦ੍ ਰਕ੍ਿਸ਼਼ਤੁਮ੍ ਉੱਲਾਸੇਨ ਸਵ੍ੀਯਤੇਜਸਃ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ ਿਨਰ੍ੱਦੋਸ਼਼ਾਨ੍

ਸ੍ਥਾਪਿਯਤੁਞ੍ਚ ਸਮਰ੍ਥੋ
ⅩⅩⅤ ਯੋ (ਅ)ਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਅਿਦਤੀਯਸ੍ਤਾਣਕਰ੍ੱਤਾ ਸਰ੍ੱਵਜ੍ਞ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸ੍ਤਸਯ੍ ਗੌਰਵੰ ਮਿਹਮਾ ਪਰਾ ਮਃ

ਕਰ੍ਤʼਤਞ੍ਚੇਦਾਨੀਮ੍ ਅਨਨ੍ਤਕਾਲੰ ਯਾਵਦ੍ ਭੂਯਾਤ੍| ਆਮੇਨ੍|
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ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਤੰ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਕਯ੍ੰ
Ⅰ ਯਤ੍ ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਤੰ ਵਾਕਯ੍ਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਃ ਸਵ੍ਦਾਸਾਨਾਂ ਿਨਕਟੰ ਸ਼ੀਘਰ੍ਮੁਪਸ੍ਥਾਸਯ੍ਨ੍ਤੀਨਾਂ ਘਟਨਾਨਾਂ ਦਰ੍ਸ਼ਨਾਰ੍ਥੰ

ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇ ਸਮਰ੍ਿਪਤਵਾਨ੍ ਤਤ੍ ਸ ਸਵ੍ੀਯਦੂਤੰ ਪਰ੍ੇਸ਼਼ਯ੍ ਿਨਜਸੇਵਕੰ ਯੋਹਨੰ ਜ੍ਞਾਿਪਤਵਾਨ੍|
Ⅱ ਸ ਚੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਵਾਕਯ੍ੇ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੇ ਚ ਯਦਯ੍ਦ੍ ਦʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍ ਤਸਯ੍ ਪਰ੍ਮਾਣੰ ਦੱਤਵਾਨ੍|
Ⅲ ਏਤਸਯ੍ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਕ੍ਤʼਗਰ੍ਨ੍ਥਸਯ੍ ਵਾਕਯ੍ਾਨਾਂ ਪਾਠਕਃ ਸ਼ਰ੍ੋਤਾਰਸ਼੍ਚ ਤਨ੍ਮਧਯ੍ੇ ਿਲਿਖਤਾਜ੍ਞਾਗਰ੍ਾਿਹਣਸ਼੍ਚ

ਧਨਯ੍ਾ ਯਤਃ ਸ ਕਾਲਃ ਸੰਿਨਕਟਃ|
Ⅳ ਯੋਹਨ੍ ਆਿਸ਼ਯਾਦੇਸ਼ਸ੍ਥਾਃ ਸਪ੍ਤ ਸਿਮਤੀਃ ਪਰ੍ਿਤ ਪਤੰ ਿਲਖਿਤ| ਯੋ ਵਰ੍ੱਤਮਾਨ ਭੂਤੋ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ੰਸ਼੍ਚ ਯੇ ਚ

ਸਪ੍ਤਾਤ੍ਮਾਨਸ੍ਤਸਯ੍ ਿਸੰਹਾਸਨਸਯ੍ ਸੰਮੁਖ◌ੇे ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ਿਤ
Ⅴਯਸ਼੍ਚ ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੋ ਿਵਸ਼ਵ੍ਸ੍ਤਃ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ੀ ਮʼਤਾਨਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਪਰ੍ਥਮਜਾਤੋ ਭੂਮਣ੍ਡਲਸ੍ਥਰਾਜਾਨਾਮ੍ ਅਿਧਪਿਤਸ਼੍ਚ

ਭਵਿਤ, ਏਤੇਭਯ੍ੋ (ਅ)ਨੁਗਰ੍ਹਃ ਸ਼ਾਨ੍ਿਤਸ਼੍ਚ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਸੁ ਵਰ੍ੱਤਤਾ|ਂ
Ⅵ ਯੋ (ਅ)ਸ੍ਮਾਸੁ ਪਰ੍ੀਤਵਾਨ੍ ਸਵ੍ਰੁਿਧਰੇਣਾਸ੍ਮਾਨ੍ ਸਵ੍ਪਾਪੇਭਯ੍ਃ ਪਰ੍ਕ੍ਸ਼਼ਾਿਲਤਵਾਨ੍ ਤਸਯ੍ ਿਪਤੁਰੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍

ਯਾਜਕਾਨ੍ ਕʼਤਾਸ੍ਮਾਨ੍ ਰਾਜਵਰ੍ਗੇ ਿਨਯੁਕ੍ਤਵਾਸ਼ਂ੍ਚ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਮਿਹਮਾ ਪਰਾ ਮਸ਼੍ਚਾਨਨ੍ਤਕਾਲੰ ਯਾਵਦ੍ ਵਰ੍ੱਤਤਾ|ਂ
ਆਮੇਨ੍|

Ⅶ ਪਸ਼ਯ੍ਤ ਸ ਮੇਘੈਰਾਗੱਛਿਤ ਤੇਨੈਕੈਕਸਯ੍ ਚਕ੍ਸ਼਼ੁਸ੍ਤੰ ਦਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਯੇ ਚ ਤੰ ਿਵੱਧਵਨ੍ਤਸ੍ਤੇ (ਅ)ਿਪ ਤੰ
ਿਵਲੋਿਕਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤੇ ਤਸਯ੍ ਕʼਤੇ ਪʼਿਥਵੀਸ੍ਥਾਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਵੰਸ਼ਾ ਿਵਲਿਪਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ| ਸਤਯ੍ਮ੍ ਆਮੇਨ੍|

Ⅷ ਵਰ੍ੱਤਮਾਨ ਭੂਤੋ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ੰਸ਼੍ਚ ਯਃ ਸਰ੍ੱਵਸ਼ਕ੍ਿਤਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਭੁਃ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰਃ ਸ ਗਦਿਤ, ਅਹਮੇਵ ਕਃ
ਕ੍ਸ਼਼ਸ਼੍ਚਾਰ੍ਥਤ ਆਿਦਰਨ੍ਤਸ਼੍ਚ|

Ⅸਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਭਾਤਾ ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਕ੍ਲੇਸ਼ਰਾਜਯ੍ਿਤਿਤਕ੍ਸ਼਼ਾਣਾਂ ਸਹਭਾਗੀ ਚਾਹੰ ਯੋਹਨ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਵਾਕਯ੍ਹੇਤੋ
ਰਯ੍ੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਹੇਤੋਸ਼੍ਚ ਪਾਤ੍ਮਨਾਮਕ ਉਪਦੀਪ ਆਸ|ੰ

Ⅹ ਤਤ ਪਰ੍ਭੋ ਰ੍ਿਦਨੇ ਆਤ੍ਮਨਾਿਵਸ਼਼੍ਟੋ (ਅ)ਹੰ ਸਵ੍ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਤੂਰੀਧਵ੍ਿਨਵਤ੍ ਮਹਾਰਵਮ੍ ਅਸ਼ਰ੍ੌਸ਼਼ੰ,
Ⅺ ਤੇਨਕ੍ਤਮ੍, ਅਹੰ ਕਃ ਕ੍ਸ਼਼ਸ਼੍ਚਾਰ੍ਥਤ ਆਿਦਰਨ੍ਤਸ਼੍ਚ| ਤੰ ਯਦ੍ ਦਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਿਸ ਤਦ੍ ਗਰ੍ਨ੍ਥੇ

ਿਲਿਖਤਾਿਸ਼ਯਾਦੇਸ਼ਸ੍ਥਾਨਾਂ ਸਪ੍ਤ ਸਿਮਤੀਨਾਂ ਸਮੀਪਮ੍ ਇਿਫਸ਼਼ੰ ਸ੍ਮੁਰ੍ਣਾਂ ਥੁਯਾਤੀਰਾਂ ਸਾਰ੍ੱਿਦੰ ਿਫਲਾਿਦਲ੍ਿਫਯਾਂ
ਲਾਯਦੀਕੇਯਾਞ੍ਚ ਪਰ੍ੇਸ਼਼ਯ|

Ⅻ ਤਤੋ ਮਯਾ ਸਮ੍ਭਾਸ਼਼ਮਾਣਸਯ੍ ਕਸਯ੍ ਰਵਃ ਸ਼ਯਤੇ ਤੱਦਰ੍ਸ਼ਨਾਰ੍ਥੰ ਮੁਖੰ ਪਰਾਵਰ੍ੱਿਤਤੰ ਤਤ੍ ਪਰਾਵਰ੍ਤਯ੍
ਸਵ੍ਰ੍ਣਮਯਾਃ ਸਪ੍ਤ ਦੀਪਵʼਕ੍ਸ਼਼ਾ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾਃ|

ⅩⅢ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸਪ੍ਤ ਦੀਪਵʼਕ੍ਸ਼਼ਾਣਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਦੀਰ੍ਘਪਿਰੱਛਦਪਿਰਿਹਤਃ ਸੁਵਰ੍ਣਸ਼ʼਙ੍ਖਲੇਨ ਵੇਸ਼਼੍ਿਟਤਵਕ੍ਸ਼਼ਸ਼੍ਚ
ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਪੁਤਾਕʼਿਤਰੇਕੋ ਜਨਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ,

ⅩⅣ ਤਸਯ੍ ਿਸ਼ਰਃ ਕੇਸ਼ਸ਼੍ਚ ਸ਼ਵ੍ੇਤਮੇਸ਼਼ਲੋਮਾਨੀਵ ਿਹਮਵਤ੍ ਸ਼ਰ੍ੇਤੌ ਲੋਚਨੇ ਵਹ੍ਿਨਿਸ਼ਖਾਸਮੇ
ⅩⅤ ਚਰਣੌ ਵਹ੍ਿਨਕੁਣ੍ਡੇਤਾਿਪਤਸੁਿਪੱਤਲਸਦʼਸ਼ੌ ਰਵਸ਼੍ਚ ਬਹੁਤੋਯਾਨਾਂ ਰਵਤੁਲਯ੍ਃ|
ⅩⅥ ਤਸਯ੍ ਦਕ੍ਿਸ਼਼ਣਹਸ੍ਤੇ ਸਪ੍ਤ ਤਾਰਾ ਿਵਦਯ੍ਨ੍ਤੇ ਵਕ੍ਤਾੱਚ ਤੀਕ੍ਸ਼਼੍ਣੋ ਿਦਧਾਰਃ ਖਙ੍ਗੋ ਿਨਰ੍ਗੱਛਿਤ

ਮੁਖਮਣ੍ਡਲਞ੍ਚ ਸਵ੍ਤੇਜਸਾ ਦੇਦੀਪਯ੍ਮਾਨਸਯ੍ ਸੂਰ੍ੱਯਸਯ੍ ਸਦʼਸ਼|ੰ
ⅩⅦ ਤੰ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾਹੰ ਮʼਤਕਲ੍ਪਸ੍ਤੱਚਰਣੇ ਪਿਤਤਸ੍ਤਤਃ ਸਵ੍ਦਕ੍ਿਸ਼਼ਣਕਰੰ ਮਿਯ ਿਨਧਾਯ ਤੇਨਕ੍ਤਮ੍ ਮਾ ਭੈਸ਼਼ੀਃ;

ਅਹਮ੍ ਆਿਦਰਨ੍ਤਸ਼੍ਚ|
ⅩⅧਅਹਮ੍ ਅਮਰਸ੍ਤਥਾਿਪ ਮʼਤਵਾਨ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪਸ਼ਯ੍ਾਹਮ੍ ਅਨਨ੍ਤਕਾਲੰ ਯਾਵਤ੍ ਜੀਵਾਿਮ| ਆਮੇਨ੍| ਮʼਤਯ੍ੋਃ

ਪਰਲੋਕਸਯ੍ ਚ ਕੁਞ੍ਿਜਕਾ ਮਮ ਹਸ੍ਤਗਤਾਃ|
ⅩⅨ ਅਤੋ ਯਦ੍ ਭਵਿਤ ਯੱਚੇਤਃ ਪਰੰ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਤਯਾ ਦʼਸ਼਼੍ਟੰ ਤਤ੍ ਸਰ੍ੱਵੰ ਿਲਖਯ੍ਤਾ|ਂ
ⅩⅩ ਮਮ ਦਕ੍ਿਸ਼਼ਣਹਸ੍ਤੇ ਸ੍ਿਥਤਾ ਯਾਃ ਸਪ੍ਤ ਤਾਰਾ ਯੇ ਚ ਸਵ੍ਰ੍ਣਮਯਾਃ ਸਪ੍ਤ ਦੀਪਵʼਕ੍ਸ਼਼ਾਸ੍ਤਯਾ

ਦʼਸ਼਼੍ਟਾਸ੍ਤੱਤਾਤ੍ਪਰ੍ੱਯਿਮਦੰ ਤਾਃ ਸਪ੍ਤ ਤਾਰਾਃ ਸਪ੍ਤ ਸਿਮਤੀਨਾਂ ਦੂਤਾਃ ਸੁਵਰ੍ਣਮਯਾਃ ਸਪ੍ਤ ਦੀਪਵʼਕ੍ਸ਼਼ਾਸ਼੍ਚ
ਸਪ੍ਤ ਸਿਮਤਯਃ ਸਨ੍ਿਤ|
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Ⅱ
Ⅰ ਇਿਫਸ਼਼ਸ੍ਥਸਿਮਤੇ ਰ੍ਦੂਤੰ ਪਰ੍ਿਤ ਤਮ੍ ਇਦੰ ਿਲਖ; ਯੋ ਦਕ੍ਿਸ਼਼ਣਕਰੇਣ ਸਪ੍ਤ ਤਾਰਾ ਧਾਰਯਿਤ ਸਪ੍ਤਾਨਾਂ

ਸੁਵਰ੍ਣਦੀਪਵʼਕ੍ਸ਼਼ਾਣਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਗਮਨਾਗਮਨੇ ਕਰੋਿਤ ਚ ਤੇਨੇਦਮ੍ ਉਚਯ੍ਤ|ੇ
Ⅱ ਤਵ ਿ ਯਾਃ ਸ਼ਰ੍ਮਃ ਸਿਹਸ਼਼੍ਣੁਤਾ ਚ ਮਮ ਗੋਚਰਾਃ, ਤੰ ਦੁਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ ਸੋਢੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨਿਸ਼਼ ਯੇ ਚ ਪਰ੍ੇਿਰਤਾ ਨ ਸਨ੍ਤਃ

ਸਵ੍ਾਨ੍ ਪਰ੍ੇਿਰਤਾਨ੍ ਵਦਨ੍ਿਤ ਤੰ ਤਾਨ੍ ਪਰੀਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ ਮʼਸ਼਼ਾਭਾਿਸ਼਼ਣੋ ਿਵਜ੍ਞਾਤਵਾਨ੍,
Ⅲ ਅਪਰੰ ਤੰ ਿਤਿਤਕ੍ਸ਼਼ਾਂ ਿਵਦਧਾਿਸ ਮਮ ਨਾਮਾਰ੍ਥੰ ਬਹੁ ਸੋਢਵਾਨਿਸ ਤਥਾਿਪ ਨ ਪਰ੍ੱਯਕ੍ਲਾਮਯ੍ਸ੍ਤਦਿਪ

ਜਾਨਾਿਮ|
Ⅳ ਿਕਞ੍ਚ ਤਵ ਿਵਰੁੱਧੰ ਮਯੈਤਤ੍ ਵਕ੍ਤਵਯ੍ੰ ਯਤ੍ ਤਵ ਪਰ੍ਥਮੰ ਪਰ੍ੇਮ ਤਯਾ ਵਯ੍ਹੀਯਤ|
Ⅴ ਅਤਃ ਕੁਤਃ ਪਿਤਤੋ (ਅ)ਿਸ ਤਤ੍ ਸ੍ਮʼਤਾ ਮਨਃ ਪਰਾਵਰ੍ੱਤਯ੍ ਪੂਰ੍ੱਵੀਯਿ ਯਾਃ ਕੁਰੁ ਨ ਚੇਤ੍ ਤਯਾ ਮਨਿਸ ਨ

ਪਿਰਵਰ੍ੱਿਤਤੇ (ਅ)ਹੰ ਤੂਰ੍ਣਮ੍ ਆਗਤਯ੍ ਤਵ ਦੀਪਵʼਕ੍ਸ਼਼ੰ ਸਵ੍ਸ੍ਥਾਨਾਦ੍ ਅਪਸਾਰਿਯਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ|
Ⅵ ਤਥਾਿਪ ਤਵੇਸ਼਼ ਗੁਣੋ ਿਵਦਯ੍ਤੇ ਯਤ੍ ਨੀਕਲਾਯਤੀਯਲੋਕਾਨਾਂ ਯਾਃ ਿ ਯਾ ਅਹਮ੍ ਰੁ̓ ਤੀਯੇ ਤਾਸ੍ਤਮਿਪ

ਰੁʼਤੀਯਮੇ|
Ⅶ ਯਸਯ੍ ਸ਼ਰ੍ੋਤੰ ਿਵਦਯ੍ਤੇ ਸ ਸਿਮਤੀਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ੁਚਯ੍ਮਾਨਾਮ੍ ਆਤ੍ਮਨਃ ਕਥਾਂ ਸ਼ʼਣੋਤੁ| ਯੋ ਜਨ ਜਯਿਤ ਤਸ੍ਮਾ

ਅਹਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ਾਰਾਮਸ੍ਥਜੀਵਨਤਰੋਃ ਫਲੰ ਭੋਕ੍ਤੁੰ ਦਾਸਯ੍ਾਿਮ|
Ⅷ ਅਪਰੰ ਸ੍ਮੁਰ੍ਣਾਸ੍ਥਸਿਮਤੇ ਰ੍ਦੂਤੰ ਪਰ੍ਤੀਦੰ ਿਲਖ; ਯ ਆਿਦਰਨ੍ਤਸ਼੍ਚ ਯੋ ਮʼਤਵਾਨ੍ ਪੁਨਰ੍ਜੀਿਵਤਵਾਸ਼ਂ੍ਚ

ਤੇਨੇਦਮ੍ ਉਚਯ੍ਤੇ,
Ⅸ ਤਵ ਿ ਯਾਃ ਕ੍ਲੇਸ਼ੋ ਦੈਨਯ੍ਞ੍ਚ ਮਮ ਗੋਚਰਾਃ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੰ ਧਨਵਾਨਿਸ ਯੇ ਚ ਿਯਹੂਦੀਯਾ ਨ ਸਨ੍ਤਃ

ਸ਼ਯਤਾਨਸਯ੍ ਸਮਾਜਾਃ ਸਨ੍ਿਤ ਤਥਾਿਪ ਸਵ੍ਾਨ੍ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨ੍ ਵਦਨ੍ਿਤ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਿਨਨ੍ਦਾਮਪਯ੍ਹੰ ਜਾਨਾਿਮ|
Ⅹ ਤਯਾ ਯੋ ਯਃ ਕ੍ਲੇਸ਼ਃ ਸੋਢਵਯ੍ਸ੍ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਮਾ ਭੈਸ਼਼ੀਃ ਪਸ਼ਯ੍ ਸ਼ਯਤਾਨ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਪਰੀਕ੍ਸ਼਼ਾਰ੍ਥੰ ਕਾਸ਼ਂ੍ਿਚਤ੍

ਕਾਰਾਯਾਂ ਿਨਕ੍ਸ਼਼ੇਪ੍ਸਯ੍ਿਤ ਦਸ਼ ਿਦਨਾਿਨ ਯਾਵਤ੍ ਕ੍ਲੇਸ਼ੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਸੁ ਵਰ੍ੱਿਤਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਚ| ਤੰ ਮʼਤਯ੍ੁਪਰ੍ੱਯਨ੍ਤੰ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਯ੍ੋ
ਭਵ ਤੇਨਾਹੰ ਜੀਵਨਿਕਰੀਟੰ ਤੁਭਯ੍ੰ ਦਾਸਯ੍ਾਿਮ|

Ⅺ ਯਸਯ੍ ਸ਼ਰ੍ੋਤੰ ਿਵਦਯ੍ਤੇ ਸ ਸਿਮਤੀਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ੁਚਯ੍ਮਾਨਾਮ੍ ਆਤ੍ਮਨਃ ਕਥਾਂ ਸ਼ʼਣੋਤੁ| ਯੋ ਜਯਿਤ ਸ
ਿਦਤੀਯਮʼਤਯ੍ੁਨਾ ਨ ਿਹੰਿਸਸ਼਼ਯ੍ਤ|ੇ

Ⅻ ਅਪਰੰ ਪਰ੍ਗਾਮਸ੍ਥਸਿਮਤੇ ਰ੍ਦੂਤੰ ਪਰ੍ਤੀਦੰ ਿਲਖ, ਯਸ੍ਤੀਕ੍ਸ਼਼੍ਣੰ ਿਦਧਾਰੰ ਖਙ੍ਗੰ ਧਾਰਯਿਤ ਸ ਏਵ ਭਾਸ਼਼ਤੇ|
ⅩⅢ ਤਵ ਿ ਯਾ ਮਮ ਗੋਚਰਾਃ, ਯਤ ਸ਼ਯਤਾਨਸਯ੍ ਿਸੰਹਾਸਨੰ ਤਤੈਵ ਤੰ ਵਸਿਸ ਤਦਿਪ ਜਾਨਾਿਮ| ਤੰ ਮਮ ਨਾਮ

ਧਾਰਯਿਸ ਮਦ੍ਭਕ੍ਤੇਰਸਵ੍ੀਕਾਰਸ੍ਤਯਾ ਨ ਕʼਤੋ ਮਮ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਯ੍ਸਾਕ੍ਿਸ਼਼ਣ ਆਨ੍ਿਤਪਾਃ ਸਮਯੇ (ਅ)ਿਪ ਨ ਕʼਤਃ| ਸ
ਤੁ ਯੁਸ਼਼੍ਮਨ੍ਮਧਯ੍ੇ (ਅ)ਘਾਿਨ ਯਤਃ ਸ਼ਯਤਾਨਸ੍ਤਤੈਵ ਿਨਵਸਿਤ|

ⅩⅣ ਤਥਾਿਪ ਤਵ ਿਵਰੁੱਧੰ ਮਮ ਿਕਞ੍ਿਚਦ੍ ਵਕ੍ਤਵਯ੍ੰ ਯਤੋ ਦੇਵਪਰ੍ਸਾਦਾਦਨਾਯ ਪਰਦਾਰਗਮਨਾਯ ਚੇਸਰ੍ਾਯੇਲਃ
ਸਨ੍ਤਾਨਾਨਾਂ ਸੰਮੁਖ ਉਨ੍ਮਾਥੰ ਸ੍ਥਾਪਿਯਤੁੰ ਬਾਲਾਕ੍ ਯੇਨਾਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਤ ਤਸਯ੍ ਿਬਿਲਯਮਃ ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਾਵਲਮ੍ਿਬਨਸ੍ਤਵ
ਕੇਿਚਤ੍ ਜਨਾਸ੍ਤਤ ਸਨ੍ਿਤ|

ⅩⅤ ਤਥਾ ਨੀਕਲਾਯਤੀਯਾਨਾਂ ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਾਵਲਮ੍ਿਬਨਸ੍ਤਵ ਕੇਿਚਤ੍ ਜਨਾ ਅਿਪ ਸਨ੍ਿਤ ਤਦੇਵਾਹਮ੍ ਰੁ̓ ਤੀਯ|ੇ
ⅩⅥ ਅਤੋ ਹੇਤੋਸ੍ਤੰ ਮਨਃ ਪਿਰਵਰ੍ੱਤਯ ਨ ਚੇਦਹੰ ਤਰਯਾ ਤਵ ਸਮੀਪਮੁਪਸ੍ਥਾਯ ਮਦਕ੍ਤਸ੍ਥਖਙ੍ਗੇਨ ਤੈਃ ਸਹ

ਯੋਤ੍ਸਯ੍ਾਿਮ|
ⅩⅦ ਯਸਯ੍ ਸ਼ਰ੍ੋਤੰ ਿਵਦਯ੍ਤੇ ਸ ਸਿਮਤੀਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ੁਚਯ੍ਮਾਨਾਮ੍ ਆਤ੍ਮਨਃ ਕਥਾਂ ਸ਼ʼਣੋਤ|ੁ ਯੋ ਜਨ ਜਯਿਤ ਤਸ੍ਮਾ

ਅਹੰ ਗੁਪ੍ਤਮਾਨੰਾਂ ਭੋਕ੍ਤੁੰ ਦਾਸਯ੍ਾਿਮ ਸ਼ੁਭਪਰ੍ਸ੍ਤਰਮਿਪ ਤਸ੍ਮੈ ਦਾਸਯ੍ਾਿਮ ਤਤ ਪਰ੍ਸ੍ਤਰੇ ਨੂਤਨੰ ਨਾਮ ਿਲਿਖਤੰ ਤੱਚ
ਗਰ੍ਹੀਤਾਰੰ ਿਵਨਾ ਨਾਨਯ੍ੇਨ ਕੇਨਾਪਯ੍ਵਗਮਯ੍ਤੇ|

ⅩⅧ ਅਪਰੰ ਥੁਯਾਤੀਰਾਸ੍ਥਸਿਮਤੇ ਰ੍ਦੂਤੰ ਪਰ੍ਤੀਦੰ ਿਲਖ| ਯਸਯ੍ ਲੋਚਨੇ ਵਹ੍ਿਨਿਸ਼ਖਾਸਦʼਸ਼ੇ ਚਰਣੌ ਚ
ਸੁਿਪੱਤਲਸਙ੍ਕਾਸ਼ੌ ਸ ਈਸ਼ਵ੍ਰਪੁਤੋ ਭਾਸ਼਼ਤੇ,

ⅩⅨ ਤਵ ਿ ਯਾਃ ਪਰ੍ੇਮ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਃ ਪਿਰਚਰ੍ੱਯਾ ਸਿਹਸ਼਼੍ਣੁਤਾ ਚ ਮਮ ਗੋਚਰਾਃ, ਤਵ ਪਰ੍ਥਮਿ ਯਾਭਯ੍ਃ ਸ਼ੇਸ਼਼ਿ ਯਾਃ
ਸ਼ਰ੍ੇਸ਼਼੍ਠਾਸ੍ਤਦਿਪ ਜਾਨਾਿਮ|

ⅩⅩ ਤਥਾਿਪ ਤਵ ਿਵਰੁੱਧੰ ਮਯਾ ਿਕਞ੍ਿਚਦ੍ ਵਕ੍ਤਵਯ੍ੰ ਯਤੋ ਯਾ ਈਸ਼਼ੇਬਲ੍ਨਾਿਮਕਾ ਯੋਿਸ਼਼ਤ੍ ਸਵ੍ਾਂ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਨੀਂ
ਮਨਯ੍ਤੇ ਵੇਸ਼ਯ੍ਾਗਮਨਾਯ ਦੇਵਪਰ੍ਸਾਦਾਸ਼ਨਾਯ ਚ ਮਮ ਦਾਸਾਨ੍ ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯਿਤ ਭਾਮਯਿਤ ਚ ਸਾ ਤਯਾ ਨ ਿਨਵਾਰ੍ੱਯਤ|ੇ
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ⅩⅪ ਅਹੰ ਮਨਃਪਿਰਵਰ੍ੱਤਨਾਯ ਤਸਯ੍ੈ ਸਮਯੰ ਦੱਤਵਾਨ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸਾ ਸਵ੍ੀਯਵੇਸ਼ਯ੍ਾਿ ਯਾਤੋ ਮਨਃਪਿਰਵਰ੍ੱਤਿਯਤੁੰ
ਨਾਿਭਲਸ਼਼ਿਤ|

ⅩⅫ ਪਸ਼ਯ੍ਾਹੰ ਤਾਂ ਸ਼ੱਯਾਯਾਂ ਿਨਕ੍ਸ਼਼ੇਪ੍ਸਯ੍ਾਿਮ, ਯੇ ਤਯਾ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਵਯ੍ਿਭਚਾਰੰ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਿਤ ਤੇ ਯਿਦ ਸਵ੍ਿ ਯਾਭਯ੍ੋ
ਮਨਾਿਂਸ ਨ ਪਰਾਵਰ੍ੱਤਯਨ੍ਿਤ ਤਿਰ ਤਾਨਿਪ ਮਹਾਕ੍ਲੇਸ਼ੇ ਿਨਕ੍ਸ਼਼ੇਪ੍ਸਯ੍ਾਿਮ

ⅩⅩⅢ ਤਸਯ੍ਾਃ ਸਨ੍ਤਾਨਾਸ਼ਂ੍ਚ ਮʼਤਯ੍ੁਨਾ ਹਿਨਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ| ਤੇਨਾਹਮ੍ ਅਨ੍ਤਃਕਰਣਾਨਾਂ
ਮਨਸਾਞ੍ਚਾਨੁਸਨ੍ਧਾਨਕਾਰੀ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮੇਕੈਕਸ੍ਮੈ ਚ ਸਵ੍ਿ ਯਾਣਾਂ ਫਲੰ ਮਯਾ ਦਾਤਵਯ੍ਿਮਿਤ ਸਰ੍ੱਵਾਃ ਸਿਮਤਯੋ
ਜ੍ਞਾਸਯ੍ਨ੍ਿਤ|

ⅩⅩⅣ ਅਪਰਮ੍ ਅਵਿਸ਼ਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ ਥੁਯਾਤੀਰਸ੍ਥਲੋਕਾਨ੍ ਅਰ੍ਥਤੋ ਯਾਵਨ੍ਤਸ੍ਤਾਂ ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਾਂ ਨ ਧਾਰਯਨ੍ਿਤ ਯੇ
ਚ ਕੈਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਸ਼ਯਤਾਨਸਯ੍ ਗਮ੍ਭੀਰਾਰ੍ਥਾ ਉਚਯ੍ਨ੍ਤੇ ਤਾਨ੍ ਯੇ ਨਾਵਗਤਵਨ੍ਤਸ੍ਤਾਨਹੰ ਵਦਾਿਮ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਸੁ
ਕਮਪਯ੍ਪਰੰ ਭਾਰੰ ਨਾਰੋਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ;

ⅩⅩⅤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਿਵਦਯ੍ਤੇ ਤਤ੍ ਮਮਾਗਮਨੰ ਯਾਵਦ੍ ਧਾਰਯਤ|
ⅩⅩⅥ ਯੋ ਜਨ ਜਯਿਤ ਸ਼ੇਸ਼਼ਪਰ੍ੱਯਨ੍ਤੰ ਮਮ ਿ ਯਾਃ ਪਾਲਯਿਤ ਚ ਤਸ੍ਮਾ ਅਹਮ੍ ਅਨਯ੍ਜਾਤੀਯਾਨਾਮ੍

ਆਿਧਪਤਯ੍ੰ ਦਾਸਯ੍ਾਿਮ;
ⅩⅩⅦ ਿਪਤʼਤੋ ਮਯਾ ਯਦਤ੍ ਕਰ੍ਤʼਤੰ ਲਬ੍ਧੰ ਤਦਤ੍ ਸੋ (ਅ)ਿਪ ਲੌਹਦਣ੍ਡੇਨ ਤਾਨ੍ ਚਾਰਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਤੇਨ

ਮʼਦ੍ਭਾਜਨਾਨੀਵ ਤੇ ਚੂਰ੍ਣਾ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅧ ਅਪਰਮ੍ ਅਹੰ ਤਸ੍ਮੈ ਪਰ੍ਭਾਤੀਯਤਾਰਾਮ੍ ਅਿਪ ਦਾਸਯ੍ਾਿਮ|
ⅩⅩⅨ ਯਸਯ੍ ਸ਼ਰ੍ੋਤੰ ਿਵਦਯ੍ਤੇ ਸ ਸਿਮਤੀਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ੁਚਯ੍ਮਾਨਾਮ੍ ਆਤ੍ਮਨਃ ਕਥਾਂ ਸ਼ʼਣੋਤ|ੁ

Ⅲ
Ⅰਅਪਰੰ ਸਾਰ੍ੱਿਦਸ੍ਥਸਿਮਤੇ ਰ੍ਦੂਤੰ ਪਰ੍ਤੀਦੰ ਿਲਖ, ਯੋ ਜਨ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸਪ੍ਤਾਤ੍ਮਨਃ ਸਪ੍ਤ ਤਾਰਾਸ਼੍ਚ ਧਾਰਯਿਤ

ਸ ਏਵ ਭਾਸ਼਼ਤੇ, ਤਵ ਿ ਯਾ ਮਮ ਗੋਚਰਾਃ, ਤੰ ਜੀਵਦਾਖਯ੍ੋ (ਅ)ਿਸ ਤਥਾਿਪ ਮʼਤੋ (ਅ)ਿਸ ਤਦਿਪ ਜਾਨਾਿਮ|
Ⅱ ਪਰ੍ਬੁੱਧੋ ਭਵ, ਅਵਿਸ਼ਸ਼਼੍ਟੰ ਯਦਯ੍ਤ੍ ਮʼਤਕਲ੍ਪੰ ਤਦਿਪ ਸਬਲੀਕੁਰੁ ਯਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ ਤਵ ਕਰ੍ੰਮਾਿਣ

ਨ ਿਸੱਧਾਨੀਿਤ ਪਰ੍ਮਾਣੰ ਮਯਾ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤੰ|
Ⅲਅਤਃ ਕੀਦʼਸ਼ੀਂ ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਾਂ ਲਬ੍ਧਵਾਨ੍ ਸ਼ਤਵਾਸ਼੍ਚਾਿਸ ਤਤ੍ ਸ੍ਮਰਨ੍ ਤਾਂ ਪਾਲਯ ਸਵ੍ਮਨਃ ਪਿਰਵਰ੍ੱਤਯ ਚ| ਚੇਤ੍

ਪਰ੍ਬੁੱਧੋ ਨ ਭਵੇਸ੍ਤਰਯ੍ਹੰ ਸ੍ਤੇਨ ਇਵ ਤਵ ਸਮੀਪਮ੍ ਉਪਸ੍ਥਾਸਯ੍ਾਿਮ ਿਕਞ੍ਚ ਕਸ੍ਿਮਨ੍ ਦਣ੍ਡੇ ਉਪਸ੍ਥਾਸਯ੍ਾਿਮ
ਤੰਨ ਜ੍ਞਾਸਯ੍ਿਸ|

Ⅳਤਥਾਿਪ ਯੈਃ ਸਵ੍ਵਾਸਾਿਂਸ ਨ ਕਲਙ੍ਿਕਤਾਿਨ ਤਾਦʼਸ਼ਾਃ ਕਿਤਪਯਲੋਕਾਃ ਸਾਰ੍ੱਿਦਨਗਰੇ (ਅ)ਿਪ ਤਵ ਿਵਦਯ੍ਨ੍ਤੇ
ਤੇ ਸ਼ੁਭਪਿਰੱਛਦੈ ਰ੍ਮਮ ਸਙ੍ਗੇ ਗਮਨਾਗਮਨੇ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਯਤਸ੍ਤੇ ਯੋਗਯ੍ਾਃ|

Ⅴ ਯੋ ਜਨ ਜਯਿਤ ਸ ਸ਼ੁਭਪਿਰੱਛਦੰ ਪਿਰਧਾਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤੇ, ਅਹਞ੍ਚ ਜੀਵਨਗਰ੍ਨ੍ਥਾਤ੍ ਤਸਯ੍ ਨਾਮ
ਨਾਨ੍ਤਰ੍ਧਾਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ ਿਕਨ੍ਤੁ ਮਤ੍ਿਪਤੁਃ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ ਤਸਯ੍ ਦੂਤਾਨਾਂ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾੱਚ ਤਸਯ੍ ਨਾਮ ਸਵ੍ੀਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ|

Ⅵ ਯਸਯ੍ ਸ਼ਰ੍ੋਤੰ ਿਵਦਯ੍ਤੇ ਸ ਸਿਮਤੀਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ੁਚਯ੍ਮਾਨਾਮ੍ ਆਤ੍ਮਨਃ ਕਥਾਂ ਸ਼ʼਣੋਤ|ੁ
Ⅶ ਅਪਰਞ੍ਚ ਿਫਲਾਿਦਲ੍ਿਫਯਾਸ੍ਥਸਿਮਤੇ ਰ੍ਦੂਤੰ ਪਰ੍ਤੀਦੰ ਿਲਖ, ਯਃ ਪਿਵਤਃ ਸਤਯ੍ਮਯਸ਼੍ਚਾਸ੍ਿਤ ਦਾਯੂਦਃ

ਕੁਞ੍ਿਜਕਾਂ ਧਾਰਯਿਤ ਚ ਯੇਨ ਮੋਿਚਤੇ (ਅ)ਪਰਃ ਕੋ(ਅ)ਿਪ ਨ ਰੁਣੱਿਧ ਰੁੱਧੇ ਚਾਪਰਃ ਕੋ(ਅ)ਿਪ ਨ ਮੋਚਯਿਤ ਸ ਏਵ
ਭਾਸ਼਼ਤੇ|

Ⅷ ਤਵ ਿ ਯਾ ਮਮ ਗੋਚਰਾਃ ਪਸ਼ਯ੍ ਤਵ ਸਮੀਪੇ (ਅ)ਹੰ ਮੁਕ੍ਤੰ ਦਾਰੰ ਸ੍ਥਾਿਪਤਵਾਨ੍ ਤਤ੍ ਕੇਨਾਿਪ ਰੋੱਧੁੰ ਨ
ਸ਼ਕਯ੍ਤੇ ਯਤਸ੍ਤਵਾਲ੍ਪੰ ਬਲਮਾਸ੍ਤੇ ਤਥਾਿਪ ਤੰ ਮਮ ਵਾਕਯ੍ੰ ਪਾਿਲਤਵਾਨ੍ ਮਮ ਨਾਮ੍ਨ (ਅ)ਸਵ੍ੀਕਾਰੰ ਨ ਕʼਤਵਾਸ਼ਂ੍ਚ|

Ⅸ ਪਸ਼ਯ੍ ਿਯਹੂਦੀਯਾ ਨ ਸਨ੍ਤੋ ਯੇ ਮʼਸ਼਼ਾਵਾਿਦਨਃ ਸਵ੍ਾਨ੍ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨ੍ ਵਦਨ੍ਿਤ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸ਼ਯਤਾਨਸਮਾਜੀਯਾਨਾਂ
ਕਾਸ਼ਂ੍ਿਚਦ੍ ਅਹਮ੍ ਆਨੇਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ ਪਸ਼ਯ੍ ਤੇ ਮਦਾਜ੍ਞਾਤ ਆਗਤਯ੍ ਤਵ ਚਰਣਯੋਃ ਪਰ੍ਣੰਸਯ੍ਨ੍ਿਤ ਤਞ੍ਚ ਮਮ ਿਪਰ੍ਯੋ
(ਅ)ਸੀਿਤ ਜ੍ਞਾਸਯ੍ਨ੍ਿਤ|

Ⅹਤੰ ਮਮ ਸਿਹਸ਼਼੍ਣੁਤਾਸੂਚਕੰ ਵਾਕਯ੍ੰ ਰਕ੍ਿਸ਼਼ਤਵਾਨਿਸ ਤਤ੍ਕਾਰਣਾਤ੍ ਪʼਿਥਵੀਿਨਵਾਿਸਨਾਂ ਪਰੀਕ੍ਸ਼਼ਾਰ੍ਥੰ ਕʼਤ੍ਸ੍ਨੰ
ਜਗਦ੍ ਯੇਨਾਗਾਿਮਪਰੀਕ੍ਸ਼਼ਾਿਦਨੇਨਾ ਿਮਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਅਹਮਿਪ ਤਾਂ ਰਕ੍ਿਸ਼਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ|

Ⅺ ਪਸ਼ਯ੍ ਮਯਾ ਸ਼ੀਘਰ੍ਮ੍ ਆਗਨ੍ਤਵਯ੍ੰ ਤਵ ਯਦਸ੍ਿਤ ਤਤ੍ ਧਾਰਯ ਕੋ (ਅ)ਿਪ ਤਵ ਿਕਰੀਟੰ ਨਾਪਹਰਤ|ੁ
Ⅻ ਯੋ ਜਨ ਜਯਿਤ ਤਮਹੰ ਮਦੀਯੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਮਨ੍ਿਦਰੇ ਸ੍ਤਮ੍ਭੰ ਕʼਤਾ ਸ੍ਥਾਪਿਯਸਯ੍ਾਿਮ ਸ ਪੁਨ ਰ੍ਨ

ਿਨਰ੍ਗਿਮਸ਼਼ਯ੍ਿਤ| ਅਪਰਞ੍ਚ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਮਦੀਯੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਨਾਮ ਮਦੀਯੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਪੁਰ੍ੱਯਾ ਅਿਪ ਨਾਮ ਅਰ੍ਥਤੋ ਯਾ
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ਨਵੀਨਾ ਿਯਰੂਸ਼ਾਨਮ੍ ਪੁਰੀ ਸਵ੍ਰ੍ਗਾਤ੍ ਮਦੀਯੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸਮੀਪਾਦ੍ ਅਵਰੋਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਤਸਯ੍ਾ ਨਾਮ ਮਮਾਿਪ ਨੂਤਨੰ ਨਾਮ
ਲੇਿਖਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ|

ⅩⅢ ਯਸਯ੍ ਸ਼ਰ੍ੋਤੰ ਿਵਦਯ੍ਤੇ ਸ ਸਿਮਤੀਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ੁਚਯ੍ਮਾਨਾਮ੍ ਆਤ੍ਮਨਃ ਕਥਾਂ ਸ਼ʼਣੋਤੁ|
ⅩⅣਅਪਰਞ੍ਚ ਲਾਯਿਦਕੇਯਾਸ੍ਥਸਿਮਤੇ ਰ੍ਦੂਤੰ ਪਰ੍ਤੀਦੰ ਿਲਖ, ਯਆਮੇਨ੍ ਅਰ੍ਥਤੋ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਯ੍ਃ ਸਤਯ੍ਮਯਸ਼੍ਚ

ਸਾਕ੍ਸ਼਼ੀ, ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸʼਸ਼਼੍ਟੇਰਾਿਦਸ਼੍ਚਾਸ੍ਿਤ ਸ ਏਵ ਭਾਸ਼਼ਤੇ|
ⅩⅤ ਤਵ ਿ ਯਾ ਮਮ ਗੋਚਰਾਃ ਤੰ ਸ਼ੀਤੋ ਨਾਿਸ ਤਪ੍ਤੋ (ਅ)ਿਪ ਨਾਸੀਿਤ ਜਾਨਾਿਮ|
ⅩⅥ ਤਵ ਸ਼ੀਤਤੰ ਤਪ੍ਤਤੰ ਵਾ ਵਰੰ ਭਵੇਤ੍, ਸ਼ੀਤੋ ਨ ਭੂਤਾ ਤਪ੍ਤੋ (ਅ)ਿਪ ਨ ਭੂਤਾ ਤਮੇਵਮ੍ਭੂਤਃ ਕਦੂਸ਼਼੍ਣੋ (ਅ)ਿਸ

ਤਤ੍ਕਾਰਣਾਦ੍ ਅਹੰ ਸਵ੍ਮੁਖਾਤ੍ ਤਾਮ੍ ਉਦਿਮਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ|
ⅩⅦ ਅਹੰ ਧਨੀ ਸਮʼ◌ੱਧਸ਼੍ਚਾਸ੍ਿਮ ਮਮ ਕਸਯ੍ਾਪਯ੍ਭਾਵੋ ਨ ਭਵਤੀਿਤ ਤੰ ਵਦਿਸ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਮੇਵ ਦੁਃਖਾਰ੍ੱਤੋ

ਦੁਰ੍ਗਤੋ ਦਿਰਦੋ (ਅ)ਨ੍ਧੋ ਨਗ੍ਨਸ਼੍ਚਾਿਸ ਤਤ੍ ਤਯਾ ਨਾਵਗਮਯ੍ਤ|ੇ
ⅩⅧ ਤੰ ਯਦ੍ ਧਨੀ ਭਵੇਸ੍ਤਦਰ੍ਥੰ ਮੱਤੋ ਵਹ੍ਨੌ ਤਾਿਪਤੰ ਸੁਵਰ੍ਣੰ ੀਣੀਿਹ ਨਗ੍ਨਤਾਤ੍ ਤਵ ਲੱਜਾ ਯੰਨ

ਪਰ੍ਕਾਸ਼ੇਤ ਤਦਰ੍ਥੰ ਪਿਰਧਾਨਾਯ ਮੱਤਃ ਸ਼ੁਭਵਾਸਾਿਂਸ ੀਣੀਿਹ ਯੱਚ ਤਵ ਦʼਸ਼਼੍ਿਟਃ ਪਰ੍ਸੰਨਾ ਭਵੇਤ੍ ਤਦਰ੍ਥੰ
ਚਕ੍ਸ਼਼ੁਰ੍ਲੇਪਨਾਯਾਞ੍ਜਨੰ ਮੱਤਃ ੀਣੀਹੀਿਤ ਮਮ ਮਨ੍ਤਣਾ|

ⅩⅨ ਯੇਸ਼਼ਵ੍ਹੰ ਪਰ੍ੀਯੇ ਤਾਨ੍ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਭਰ੍ਤ੍ਸਯਾਿਮ ਸ਼ਾਸ੍ਿਮ ਚ, ਅਤਸ੍ਤਮ੍ ਉਦਯ੍ਮੰ ਿਵਧਾਯ ਮਨਃ ਪਿਰਵਰ੍ੱਤਯ|
ⅩⅩ ਪਸ਼ਯ੍ਾਹੰ ਦਾਿਰ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ ਤਦ੍ ਆਹਨ੍ਿਮ ਯਿਦ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਮਮ ਰਵੰ ਸ਼ਤਾ ਦਾਰੰ ਮੋਚਯਿਤ ਤਰਯ੍ਹੰ ਤਸਯ੍

ਸੰਿਨਿਧੰ ਪਰ੍ਿਵਸ਼ਯ੍ ਤੇਨ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਭੋਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੇ ਸੋ (ਅ)ਿਪ ਮਯਾ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਭੋਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਤੇ|
ⅩⅪਅਪਰਮਹੰ ਯਥਾ ਿਜਤਵਾਨ੍ ਮਮ ਿਪਤਾ ਚ ਸਹ ਤਸਯ੍ ਿਸੰਹਾਸਨ ਉਪਿਵਸ਼਼੍ਟਸ਼੍ਚਾਸ੍ਿਮ, ਤਥਾ ਯੋ ਜਨ ਜਯਿਤ

ਤਮਹੰ ਮਯਾ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਮਤ੍ਿਸੰਹਾਸਨ ਉਪਵੇਸ਼ਿਯਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ|
ⅩⅫ ਯਸਯ੍ ਸ਼ਰ੍ੋਤੰ ਿਵਦਯ੍ਤੇ ਸ ਸਿਮਤੀਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ੁਚਯ੍ਮਾਨਮ੍ ਆਤ੍ਮਨਃ ਕਥਾਂ ਸ਼ʼਣੋਤ|ੁ

Ⅳ
Ⅰ ਤਤਃ ਪਰੰ ਮਯਾ ਦʼਸ਼਼੍ਿਟਪਾਤੰ ਕʼਤਾ ਸਵ੍ਰ੍ਗੇ ਮੁਕ੍ਤੰ ਦਾਰਮ੍ ਏਕੰ ਦʼਸ਼਼੍ਟੰ ਮਯਾ ਸਹਭਾਸ਼਼ਮਾਣਸਯ੍ ਚ ਯਸਯ੍

ਤੂਰੀਵਾਦਯ੍ਤੁਲਯ੍ੋ ਰਵਃ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਸ਼ਤਃ ਸ ਮਾਮ੍ ਅਵੋਚਤ੍ ਸ੍ਥਾਨਮੇਤਦ੍ ਆਰੋਹਯ, ਇਤਃ ਪਰੰ ਯੇਨ ਯੇਨ ਭਿਵਤਵਯ੍ੰ
ਤਦਹੰ ਤਾਂ ਦਰ੍ਸ਼ਿਯਸ਼਼ਯ੍ੇ|

Ⅱ ਤੇਨਾਹੰ ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼਼ਣਾਦ੍ ਆਤ੍ਮਾਿਵਸ਼਼੍ਟੋ ਭੂਤਾ (ਅ)ਪਸ਼ਯ੍ੰ ਸਵ੍ਰ੍ਗੇ ਿਸੰਹਾਸਨਮੇਕੰ ਸ੍ਥਾਿਪਤੰ ਤਤ ਿਸੰਹਾਸਨੇ ਏਕੋ
ਜਨ ਉਪਿਵਸ਼਼੍ਟੋ (ਅ)ਸ੍ਿਤ|

Ⅲ ਿਸੰਹਾਸਨੇ ਉਪਿਵਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਤਸਯ੍ ਜਨਸਯ੍ ਰੂਪੰ ਸੂਰ੍ੱਯਕਾਨ੍ਤਮਣੇਃ ਪਰ੍ਵਾਲਸਯ੍ ਚ ਤੁਲਯ੍ੰ ਤਤ੍ ਿਸੰਹਾਸਨਞ੍ਚ
ਮਰਕਤਮਿਣਵਦਪਿਵਿਸ਼ਸ਼਼੍ਟੇਨ ਮੇਘਧਨੁਸ਼਼ਾ ਵੇਸ਼਼੍ਿਟਤੰ|

Ⅳ ਤਸਯ੍ ਿਸੰਹਾਸਨੇ ਚਤੁਰ੍ਿਦਕ੍ਸ਼਼ੁ ਚਤੁਿਰੰਸ਼ਿਤਿਸੰਹਾਸਨਾਿਨ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ਿਤ ਤੇਸ਼਼ੁ ਿਸੰਹਾਸਨੇਸ਼਼ੁ ਚਤੁਿਰੰਸ਼ਿਤ
ਪਰ੍ਾਚੀਨਲੋਕਾ ਉਪਿਵਸ਼਼੍ਟਾਸ੍ਤੇ ਸ਼ੁਭਵਾਸਃਪਿਰਿਹਤਾਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਿਸ਼ਰਾਿਂਸ ਚ ਸੁਵਰ੍ਣਿਕਰੀਟੈ ਰ੍ਭੂਿਸ਼਼ਤਾਿਨ|

Ⅴਤਸਯ੍ ਿਸੰਹਾਸਨਸਯ੍ ਮਧਯ੍ਾਤ੍ ਤਿਡਤੋ ਰਵਾਃ ਸ੍ਤਿਨਤਾਿਨ ਚ ਿਨਰ੍ਗੱਛਨ੍ਿਤ ਿਸੰਹਾਸਨਸਯ੍ਾਨ੍ਿਤਕੇ ਚ ਸਪ੍ਤ
ਦੀਪਾ ਜਵ੍ਲਨ੍ਿਤ ਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸਪ੍ਤਾਤ੍ਮਾਨਃ|

Ⅵ ਅਪਰੰ ਿਸੰਹਾਸਨਸਯ੍ਾਨ੍ਿਤਕੇ ਸ੍ਫਿਟਕਤੁਲਯ੍ਃ ਕਾਚਮਯੋ ਜਲਾਸ਼ਯੋ ਿਵਦਯ੍ਤੇ, ਅਪਰਮ੍ ਅਗਰ੍ਤਃ ਪਸ਼੍ਚਾੱਚ
ਬਹੁਚਕ੍ਸ਼਼ੁਸ਼਼੍ਮਨ੍ਤਸ਼੍ਚਤਾਰਃ ਪਰ੍ਾਿਣਨਃ ਿਸੰਹਸਨਸਯ੍ ਮਧਯ੍ੇ ਚਤੁਰ੍ਿਦਕ੍ਸ਼਼ੁ ਚ ਿਵਦਯ੍ਨ੍ਤ|ੇ

Ⅶ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਪਰ੍ਥਮਃ ਪਰ੍ਾਣੀ ਿਸੰਹਾਕਾਰੋ ਿਦਤੀਯਃ ਪਰ੍ਾਣੀ ਗੋਵਾਤ੍ਸਾਕਾਰਸ੍ਤʼਤੀਯਃ ਪਰ੍ਾਣੀ
ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਵਦਦਨਿਵਿਸ਼ਸ਼਼੍ਟਸ਼੍ਚਤੁਰ੍ਥਸ਼੍ਚ ਪਰ੍ਾਣੀ ਉੱਡੀਯਮਾਨਕੁਰਰੋਪਮਃ|

Ⅷ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਚਤੁਰ੍ਣਾਮ੍ ਏਕੈਕਸਯ੍ ਪਰ੍ਾਿਣਨਃ ਸ਼਼ਟ੍ ਪਕ੍ਸ਼਼ਾਃ ਸਨ੍ਿਤ ਤੇ ਚ ਸਰ੍ੱਵਾਙ੍ਗੇਸ਼਼ਵ੍ਭਯ੍ਨ੍ਤਰੇ ਚ
ਬਹੁਚਕ੍ਸ਼਼ੁਿਰਿਸ਼ਸ਼਼੍ਟਾਃ, ਤੇ ਿਦਵਾਿਨਸ਼ੰ ਨ ਿਵਸ਼ਰ੍ਾਮਯ੍ ਗਦਨ੍ਿਤ ਪਿਵਤਃ ਪਿਵਤਃ ਪਿਵਤਃ ਸਰ੍ੱਵਸ਼ਕ੍ਿਤਮਾਨ੍
ਵਰ੍ੱਤਮਾਨ ਭੂਤੋ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ੰਸ਼੍ਚ ਪਰ੍ਭੁਃ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰਃ|

Ⅸ ਇੱਥੰ ਤੈਃ ਪਰ੍ਾਿਣਿਭਸ੍ਤਸਯ੍ਾਨਨ੍ਤਜੀਿਵਨਃ ਿਸੰਹਾਸਨਪਿਵਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਜਨਸਯ੍ ਪਰ੍ਭਾਵੇ ਗੌਰਵੇ ਧਨਯ੍ਵਾਦੇ ਚ
ਪਰ੍ਕੀਰ੍ੱਿਤਤੇ

Ⅹ ਤੇ ਚਤੁਿਰੰਸ਼ਿਤਪਰ੍ਾਚੀਨਾ ਅਿਪ ਤਸਯ੍ ਿਸੰਹਾਸਨਪਿਵਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ਾਨ੍ਿਤਕੇ ਪਰ੍ਿਣਨਤਯ੍ ਤਮ੍ ਅਨਨ੍ਤਜੀਿਵਨੰ
ਪਰ੍ਣਮਨ੍ਿਤ ਸਵ੍ੀਯਿਕਰੀਟਾਸ਼ਂ੍ਚ ਿਸੰਹਾਸਨਸਯ੍ਾਨ੍ਿਤਕੇ ਿਨਕ੍ਿਸ਼਼ਪਯ੍ ਵਦਨ੍ਿਤ,
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Ⅺ ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ ਈਸ਼ਵ੍ਰਾਸ੍ਮਾਕੰ ਪਰ੍ਭਾਵੰ ਗੌਰਵੰ ਬਲੰ| ਤਮੇਵਾਰਿਸ ਸਮ੍ਪਰ੍ਾਪ੍ਤੁੰ ਯਤ੍ ਸਰ੍ੱਵੰ ਸਸʼਜੇ ਤਯਾ|
ਤਵਾਿਭਲਾਸ਼਼ਤਸ਼੍ਚੈਵ ਸਰ੍ੱਵੰ ਸਮ੍ਭੂਯ ਿਨਰ੍ੰਮਮੇ||

Ⅴ
Ⅰ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਤਸਯ੍ ਿਸਹਾਸਨਪਿਵਸ਼਼੍ਟਜਨਸਯ੍ ਦਕ੍ਿਸ਼਼ਣਸ੍ਤੇ (ਅ)ਨ੍ਤ ਰ੍ਬਿਹਸ਼੍ਚ ਿਲਿਖਤੰ ਪਤਮੇਕੰ ਮਯਾ

ਦʼਸ਼਼੍ਟੰ ਤਤ੍ ਸਪ੍ਤਮੁਦਾਿਭਰਙ੍ਿਕਤੰ|
Ⅱ ਤਤ੍ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਏਕੋ ਬਲਵਾਨ੍ ਦੂਤੋ ਦʼਸ਼਼੍ਟਃ ਸ ਉੱਚੈਃ ਸਵ੍ਰੇਣ ਵਾਚਿਮਮਾਂ ਘੋਸ਼਼ਯਿਤ ਕਃ ਪਤਮੇਤਦ੍ ਿਵਵਰੀਤੁੰ

ਤੰਮੁਦਾ ਮੋਚਿਯਤੁਞ੍ਚਾਰਿਤ?
Ⅲ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸਵ੍ਰ੍ਗਮਰ੍ੱਤਯ੍ਪਾਤਾਲੇਸ਼਼ੁ ਤਤ੍ ਪਤੰ ਿਵਵਰੀਤੁੰ ਿਨਰੀਕ੍ਿਸ਼਼ਤੁਞ੍ਚ ਕਸਯ੍ਾਿਪ ਸਾਮਰ੍ਥਯ੍ੰ ਨਾਭਵਤ੍|
Ⅳ ਅਤੋ ਯਸ੍ਤਤ੍ ਪਤੰ ਿਵਵਰੀਤੁੰ ਿਨਰੀਕ੍ਿਸ਼਼ਤੁਞ੍ਚਾਰਿਤ ਤਾਦʼਸ਼ਜਨਸਯ੍ਾਭਾਵਾਦ੍ ਅਹੰ ਬਹੁ ਰੋਿਦਤਵਾਨ੍|
Ⅴ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਪਰ੍ਾਚੀਨਾਨਾਮ੍ ਏਕੋ ਜਨ ਮਾਮਵਦਤ੍ ਮਾ ਰੋਦੀਃ ਪਸ਼ਯ੍ ਯੋ ਿਯਹੂਦਾਵੰਸ਼ੀਯਃ ਿਸੰਹੋ ਦਾਯੂਦੋ

ਮੂਲਸਵ੍ਰੂਪਸ਼੍ਚਾਸ੍ਿਤ ਸ ਪਤਸਯ੍ ਤਸਯ੍ ਸਪ੍ਤਮੁਦਾਣਾਞ੍ਚ ਮੋਚਨਾਯ ਪਰ੍ਮੂਤਵਾਨ੍|
Ⅵ ਅਪਰੰ ਿਸੰਹਾਸਨਸਯ੍ ਚਤੁਰ੍ਣਾਂ ਪਰ੍ਾਿਣਨਾਂ ਪਰ੍ਾਚੀਨਵਰ੍ਗਸਯ੍ ਚ ਮਧਯ੍ ਏਕੋ ਮੇਸ਼਼ਸ਼ਾਵਕੋ ਮਯਾ ਦʼਸ਼਼੍ਟਃ ਸ

ਛੇਿਦਤ ਇਵ ਤਸਯ੍ ਸਪ੍ਤਸ਼ʼਙ੍ਗਾਿਣ ਸਪ੍ਤਲੋਚਨਾਿਨ ਚ ਸਨ੍ਿਤ ਤਾਿਨ ਕʼਤ੍ਸ੍ਨਾਂ ਪʼਿਥਵੀਂ ਪਰ੍ੇਿਸ਼਼ਤਾ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍
ਸਪ੍ਤਾਤ੍ਮਾਨਃ|

Ⅶ ਸ ਉਪਾਗਤਯ੍ ਤਸਯ੍ ਿਸੰਹਾਸਨਪਿਵਸ਼਼੍ਟਜਨਸਯ੍ ਦਕ੍ਿਸ਼਼ਣਕਰਾਤ੍ ਤਤ੍ ਪਤੰ ਗʼਹੀਤਵਾਨ੍|
Ⅷ ਪਤੇ ਗʼਹੀਤੇ ਚਤਾਰਃ ਪਰ੍ਾਿਣਨਸ਼੍ਚਤੁਿਰਂੰਸ਼ਿਤਪਰ੍ਾਚੀਨਾਸ਼੍ਚ ਤਸਯ੍ ਮੇਸ਼਼ਸ਼ਾਵਕਸਯ੍ਾਨ੍ਿਤਕੇ ਪਰ੍ਿਣਪਤਨ੍ਿਤ

ਤੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਏਕੈਕਸਯ੍ ਕਰਯੋ ਰੀਣਾਂ ਸੁਗਨ੍ਿਧਦਵਯ੍ੈਃ ਪਿਰਪੂਰ੍ਣੰ ਸਵ੍ਰ੍ਣਮਯਪਾਤਞ੍ਚ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਤਾਿਨ ਪਿਵਤਲੋਕਾਨਾਂ
ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਾਸਵ੍ਰੂਪਾਿਣ|

Ⅸ ਅਪਰੰ ਤੇ ਨੂਤਨਮੇਕੰ ਗੀਤਮਗਾਯਨ੍, ਯਥਾ, ਗਰ੍ਹੀਤੁੰ ਪਿਤਕਾਂ ਤਸਯ੍ ਮੁਦਾ ਮੋਚਿਯਤੁੰ ਤਥਾ| ਤਮੇਵਾਰਿਸ
ਯਸ੍ਮਾਤ੍ ਤੰ ਬਿਲਵਤ੍ ਛੇਦਨੰ ਗਤਃ| ਸਰ੍ੱਵਾਭਯ੍ੋ ਜਾਿਤਭਾਸ਼਼ਾਭਯ੍ਃ ਸਰ੍ੱਵਸ੍ਮਾਦ੍ ਵੰਸ਼ਦੇਸ਼ਤਃ| ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਕʼਤੇ
(ਅ)ਸ੍ਮਾਨ੍ ਤੰ ਸਵ੍ੀਯਰਕ੍ਤੇਨ ੀਤਵਾਨ੍|

Ⅹ ਅਸ੍ਮਦੀਸ਼ਵ੍ਰਪਕ੍ਸ਼਼ੇ (ਅ)ਸ੍ਮਾਨ੍ ਨʼਪਤੀਨ੍ ਯਾਜਕਾਨਿਪ| ਕʼਤਵਾਸਂ੍ਤੇਨ ਰਾਜਤੰ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਾਮੋ ਮਹੀਤਲੇ||
Ⅺ ਅਪਰੰ ਿਨਰੀਕ੍ਸ਼਼ਮਾਣੇਨ ਮਯਾ ਿਸੰਹਾਸਨਸਯ੍ ਪਰ੍ਾਿਣਚਤੁਸ਼਼੍ਟਯਸਯ੍ ਪਰ੍ਾਚੀਨਵਰ੍ਗਸਯ੍ ਚ ਪਿਰਤੋ ਬਹੂਨਾਂ

ਦੂਤਾਨਾਂ ਰਵਃ ਸ਼ਤਃ, ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸੰਖਯ੍ਾ ਅਯੁਤਾਯੁਤਾਿਨ ਸਹਸਰ੍ਸਹਸ੍ਤਾਿਣ ਚ|
Ⅻ ਤੈਰੁੱਚੈਿਰਦਮ੍ ਉਕ੍ਤੰ, ਪਰਾ ਮੰ ਧਨੰ ਜ੍ਞਾਨੰ ਸ਼ਕ੍ਿਤੰ ਗੌਰਵਮਾਦਰੰ| ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਾਞ੍ਚਾਰਿਤ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤੁੰ ਛੇਿਦਤੋ

ਮੇਸ਼਼ਸ਼ਾਵਕਃ||
ⅩⅢ ਅਪਰੰ ਸਵ੍ਰ੍ਗਮਰ੍ੱਤਯ੍ਪਾਤਾਲਸਾਗਰੇਸ਼਼ੁ ਯਾਿਨ ਿਵਦਯ੍ਨ੍ਤੇ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਸʼਸ਼਼੍ਟਵਸ੍ਤੂਨਾਂ ਵਾਿਗਯੰ ਮਯਾ

ਸ਼ਤਾ, ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਾਂ ਗੌਰਵੰ ਸ਼ੌਰ੍ੱਯਮ੍ ਆਿਧਪਤਯ੍ੰ ਸਨਾਤਨੰ| ਿਸੰਹਸਨਪਿਵਸ਼਼੍ਟਸ਼੍ਚ ਮੇਸ਼਼ਵਤ੍ਸਸ਼੍ਚ ਗੱਛਤਾ|ਂ
ⅩⅣ ਅਪਰੰ ਤੇ ਚਤਾਰਃ ਪਰ੍ਾਿਣਨਃ ਕਿਥਤਵਨ੍ਤਸ੍ਤਥਾਸ੍ਤੁ, ਤਤਸ਼੍ਚਤੁਿਰੰਸ਼ਿਤਪਰ੍ਾਚੀਨਾ ਅਿਪ ਪਰ੍ਿਣਪਤਯ੍ ਤਮ੍

ਅਨਨ੍ਤਕਾਲਜੀਿਵਨੰ ਪਰ੍ਾਣਮਨ੍|

Ⅵ
Ⅰਅਨਨ੍ਤਰੰ ਮਿਯ ਿਨਰੀਕ੍ਸ਼਼ਮਾਣੇ ਮੇਸ਼਼ਸ਼ਾਵਕੇਨ ਤਾਸਾਂ ਸਪ੍ਤਮੁਦਾਣਾਮ੍ ਏਕਾ ਮੁਦਾ ਮੁਕ੍ਤਾ ਤਤਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਚਤੁਰ੍ਣਾਮ੍

ਏਕਸਯ੍ ਪਰ੍ਾਿਣਨ ਆਗਤਯ੍ ਪਸ਼ਯ੍ੇਿਤਵਾਚਕੋ ਮੇਘਗਰ੍ਜਨਤੁਲਯ੍ੋ ਰਵੋ ਮਯਾ ਸ਼ਤਃ|
Ⅱ ਤਤਃ ਪਰਮ੍ ਏਕਃ ਸ਼ੁਕ੍ਲਾਸ਼੍ਚੋ ਦʼਸ਼਼੍ਟਃ, ਤਦਾਰੂਢੋ ਜਨ ਧਨੁ ਰ੍ਧਾਰਯਿਤ ਤਸ੍ਮੈ ਚ ਿਕਰੀਟਮੇਕਮ੍ ਅਦਾਿਯ

ਤਤਃ ਸ ਪਰ੍ਭਵਨ੍ ਪਰ੍ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ੰਸ਼੍ਚ ਿਨਰ੍ਗਤਵਾਨ੍|
Ⅲ ਅਪਰੰ ਿਦਤੀਯਮੁਦਾਯਾਂ ਤੇਨ ਮੋਿਚਤਾਯਾਂ ਿਦਤੀਯਸਯ੍ ਪਰ੍ਾਿਣਨ ਆਗਤਯ੍ ਪਸ਼ਯ੍ੇਿਤ ਵਾਕ੍ ਮਯਾ ਸ਼ਤਾ|
Ⅳ ਤਤੋ (ਅ)ਰੁਣਵਰ੍ਣੋ (ਅ)ਪਰ ਏਕੋ (ਅ)ਸ਼ਵ੍ੋ ਿਨਰ੍ਗਤਵਾਨ੍ ਤਦਾਰੋਿਹਿਣ ਪʼਿਥਵੀਤਃ ਸ਼ਾਨ੍ਤਯ੍ਪਹਰਣਸਯ੍

ਲੋਕਾਨਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਪਰ੍ਿਤਘਾਤੋਤ੍ਪਾਦਨਸਯ੍ ਚ ਸਾਮਰ੍ਥਯ੍ੰ ਸਮਰ੍ਿਪਤਮ੍, ਏਕੋ ਬʼਹਤ੍ਖਙ੍ਗੋ (ਅ)ਿਪ ਤਸ੍ਮਾ
ਅਦਾਿਯ|

Ⅴ ਅਪਰੰ ਤʼਤੀਯਮੁਦਾਯਾਂ ਤਨ ਮੋਿਚਤਾਯਾਂ ਤʼਤੀਯਸਯ੍ ਪਰ੍ਾਿਣਨ ਆਗਤਯ੍ ਪਸ਼ਯ੍ੇਿਤ ਵਾਕ੍ ਮਯਾ ਸ਼ਤਾ, ਤਤਃ
ਕਾਲਵਰ੍ਣ ਏਕੋ (ਅ)ਸ਼ਵ੍ੋ ਮਯਾ ਦʼਸ਼਼੍ਟਃ, ਤਦਾਰੋਿਹਣੋ ਹਸ੍ਤੇ ਤੁਲਾ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ
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Ⅵ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਪਰ੍ਾਿਣਚਤੁਸ਼਼੍ਟਯਸਯ੍ ਮਧਯ੍ਾਦ੍ ਵਾਿਗਯੰ ਸ਼ਤਾ ਗੋਧੂਮਾਨਾਮੇਕਃ ਸੇਟਕੋ ਮੁਦਾਪਾਦੈਕਮੂਲਯ੍ਃ,
ਯਵਾਨਾਞ੍ਚ ਸੇਟਕਤਯੰ ਮੁਦਾਪਾਦੈਕਮੂਲਯ੍ੰ ਤੈਲਦਾਕ੍ਸ਼਼ਾਰਸਾਸ਼੍ਚ ਤਯਾ ਮਾ ਿਹੰਿਸਤਵਯ੍ਾਃ|

Ⅶ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਚਤੁਰ੍ਥਮੁਦਾਯਾਂ ਤੇਨ ਮੋਿਚਤਾਯਾਂ ਚਤੁਰ੍ਥਸਯ੍ ਪਰ੍ਾਿਣਨ ਆਗਤਯ੍ ਪਸ਼ਯ੍ੇਿਤ ਵਾਕ੍ ਮਯਾ ਸ਼ਤਾ|
Ⅷ ਤਤਃ ਪਾਣ੍ਡੁਰਵਰ੍ਣ ਏਕੋ (ਅ)ਸ਼ਵ੍ੋ ਮਯਾ ਦʼਸ਼਼੍ਟਃ, ਤਦਾਰੋਿਹਣੋ ਨਾਮ ਮʼਤਯ੍ੁਿਰਿਤ

ਪਰਲੋਕਸ਼੍ਚ ਤਮ੍ ਅਨੁਚਰਿਤ ਖਙ੍ਗੇਨ ਦੁਰ੍ਿਭਕ੍ਸ਼਼ੇਣ ਮਹਾਮਾਰ੍ੱਯਾ ਵਨਯ੍ਪਸ਼ੁਿਭਸ਼੍ਚ ਲੋਕਾਨਾਂ ਬਧਾਯ
ਪʼਿਥਵਯ੍ਾਸ਼੍ਚਤੁਰ੍ਥਾਸ਼ਂਸਯ੍ਾਿਧਪਤਯ੍ੰ ਤਸ੍ਮਾ ਅਦਾਿਯ|

Ⅸ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਪਞ੍ਚਮਮੁਦਾਯਾਂ ਤੇਨ ਮੋਿਚਤਾਯਾਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਵਾਕਯ੍ਹੇਤੋਸ੍ਤਤ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਦਾਨਾੱਚ ਛੇਿਦਤਾਨਾਂ
ਲੋਕਾਨਾਂ ਦੇਿਹਨ ਵੇਦਯ੍ਾ ਅਧੋ ਮਯਾਦʼਸ਼ਯ੍ਨ੍ਤ|

Ⅹਤ ਉੱਚੈਿਰਦੰ ਗਦਨ੍ਿਤ, ਹੇ ਪਿਵਤ ਸਤਯ੍ਮਯ ਪਰ੍ਭੋ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਰਕ੍ਤਪਾਤੇ ਪʼਿਥਵੀਿਨਵਾਿਸਿਭ ਿਰਵਿਦਤੁੰ ਤਸਯ੍
ਫਲ ਦਾਤੁਞ੍ਚ ਕਿਤ ਕਾਲੰ ਿਵਲਮ੍ਬਸੇ?

Ⅺ ਤਤਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਏਕੈਕਸ੍ਮੈ ਸ਼ੁਭਃ ਪਿਰੱਛਦੋ (ਅ)ਦਾਿਯ ਵਾਿਗਯਞ੍ਚਾਕਥਯ੍ਤ ਯੂਯਮਲ੍ਪਕਾਲਮ੍ ਅਰ੍ਥਤੋ
ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਯੇ ਸਹਾਦਾਸਾ ਭਾਤਰੋ ਯੂਯਿਮਵ ਘਾਿਨਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤੇ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸੰਖਯ੍ਾ ਯਾਵਤ੍ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਤਾਂ ਨ ਗੱਛਿਤ ਤਾਵਦ੍
ਿਵਰਮਤ|

Ⅻਅਨਨ੍ਤਰੰ ਯਦਾ ਸ ਸ਼਼ਸ਼਼੍ਠਮੁਦਾਮਮੋਚਯਤ੍ ਤਦਾ ਮਿਯ ਿਨਰੀਕ੍ਸ਼਼ਮਾਣੇ ਮਹਾਨ੍ ਭੂਕਮ੍ਪੋ (ਅ)ਭਵਤ੍ਸੂਰ੍ੱਯਸ਼੍ਚ
ਉਸ਼਼੍ਟਲੋਮਜਵਸ੍ਤਵਤ੍ ਕʼਸ਼਼੍ਣਵਰ੍ਣਸ਼੍ਚਨ੍ਦਮਾਸ਼੍ਚ ਰਕ੍ਤਸਙ੍ਕਾਸ਼ੋ (ਅ)ਭਵਤ੍

ⅩⅢਗਗਨਸ੍ਥਤਾਰਾਸ਼੍ਚ ਪਰ੍ਬਲਵਾਯੁਨਾ ਚਾਿਲਤਾਦ੍ ਉਡੁਮ੍ਬਰਵʼਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ ਿਨਪਾਿਤਤਾਨਯ੍ਪੱਕਫਲਾਨੀਵ ਭੂਤਲੇ
ਨਯ੍ਪਤਨ੍|

ⅩⅣ ਆਕਾਸ਼ਮਣ੍ਡਲਞ੍ਚ ਸਙ੍ਕੁਚਯ੍ਮਾਨਗਰ੍ਨ੍ਥਇਵਾਨ੍ਤਰ੍ਧਾਨਮ੍ ਅਗਮਤ੍ ਿਗਰਯ ਉਪਦੀਪਾਸ਼੍ਚ ਸਰ੍ੱਵੇ
ਸ੍ਥਾਨਾਨ੍ਤਰੰ ਚਾਿਲਤਾਃ

ⅩⅤਪʼਿਥਵੀਸ੍ਥਾ ਭੂਪਾਲਾ ਮਹਾੱਲੋਕਾਃ ਸਹਸ੍ਤਪਤਯੋ ਧਿਨਨਃ ਪਰਾ ਿਮਣਸ਼੍ਚ ਲੋਕਾ ਦਾਸਾ ਮੁਕ੍ਤਾਸ਼੍ਚ ਸਰ੍ੱਵੇ
(ਅ)ਿਪ ਗੁਹਾਸੁ ਿਗਿਰਸ੍ਥਸ਼ੈਲੇਸ਼਼ੁ ਚ ਸਵ੍ਾਨ੍ ਪਰ੍ਾੱਛਾਦਯਨ੍|

ⅩⅥ ਤੇ ਚ ਿਗਰੀਨ੍ ਸ਼ੈਲਾਸ਼ਂ੍ਚ ਵਦਨ੍ਿਤ ਯੂਯਮ੍ ਅਸ੍ਮਦੁਪਿਰ ਪਿਤਤਾ ਿਸੰਹਾਸਨਪਿਵਸ਼਼੍ਟਜਨਸਯ੍ ਦʼਸ਼਼੍ਿਟਤੋ
ਮੇਸ਼਼ਸ਼ਾਵਕਸਯ੍ ਕੋਪਾੱਚਾਸ੍ਮਾਨ੍ ਗੋਪਾਯਤ;

ⅩⅦ ਯਤਸ੍ਤਸਯ੍ ੋਧਸਯ੍ ਮਹਾਿਦਨਮ੍ ਉਪਸ੍ਿਥਤੰ ਕਃ ਸ੍ਥਾਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ?

Ⅶ
Ⅰਅਨਨ੍ਤਰੰ ਚਤਾਰੋ ਿਦਵਯ੍ਦੂਤਾ ਮਯਾ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾਃ, ਤੇ ਪʼਿਥਵਯ੍ਾਸ਼੍ਚਤੁਰ੍ਸ਼਼ੁ ਕੋਣੇਸ਼਼ੁ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨਤਃ ਪʼਿਥਵਯ੍ਾਂ ਸਮੁਦੇ

ਵʼਕ੍ਸ਼਼ੇਸ਼਼ੁ ਚ ਵਾਯੁ ਰਯ੍ਥਾ ਨ ਵਹੇਤ੍ ਤਥਾ ਪʼਿਥਵਯ੍ਾਸ਼੍ਚਤੁਰੋ ਵਾਯੂਨ੍ ਧਾਰਯਨ੍ਿਤ|
Ⅱਅਨਨ੍ਤਰੰ ਸੂਰ੍ੱਯੋਦਯਸ੍ਥਾਨਾਦ੍ਉਦਯ੍ਨ੍ਅਪਰਏਕੋ ਦੂਤੋ ਮਯਾ ਦʼਸ਼਼੍ਟਃ ਸ(ੋਅ)ਮਰੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ਮੁਦਾਂ ਧਾਰਯਿਤ,

ਯੇਸ਼਼ੁ ਚਰ੍ਤੁਸ਼਼ੁ ਦੂਤੇਸ਼਼ੁ ਪʼਿਥਵੀਸਮੁਦਯੋ ਿਰੰਸਨਸਯ੍ ਭਾਰੋ ਦੱਤਸ੍ਤਾਨ੍ ਸ ਉੱਚੈਿਰਦੰ ਅਵਦਤ੍|
Ⅲ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਦਾਸਾ ਯਾਵਦ੍ ਅਸ੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਭਾਲੇਸ਼਼ੁ ਮੁਦਯਾਙ੍ਿਕਤਾ ਨ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਤਾਵਤ੍ ਪʼਿਥਵੀ ਸਮੁਦੋ

ਤਰਵਸ਼੍ਚ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਨ ਿਹੰਸਯ੍ਨ੍ਤਾ|ਂ
Ⅳਤਤਃ ਪਰੰ ਮੁਦਾਙ੍ਿਕਤਲੋਕਾਨਾਂ ਸੰਖਯ੍ਾ ਮਯਾਸ਼ਰ੍ਾਿਵ|ਇਸਰ੍ਾਯੇਲਃ ਸਰ੍ੱਵਵੰਸ਼ਾ◌ीਯਾਸ਼੍ਚਤੁਸ਼੍ਚਤਾਿਰੰਸ਼ਤ੍ਸਹਸਰ੍ਾਿਧਕਲਕ੍ਸ਼਼ਲੋਕਾ

ਮੁਦਯਾਙ੍ਿਕਤਾ ਅਭਵਨ੍,
Ⅴ ਅਰ੍ਥਤੋ ਿਯਹੂਦਾਵੰਸ਼ੇ ਦਾਦਸ਼ਸਹਸਰ੍ਾਿਣ ਰੂਬੇਣਵੰਸ਼ੇ ਦਾਦਸ਼ਸਹਸਰ੍ਾਿਣ ਗਾਦਵੰਸ਼ੇ ਦਾਦਸ਼ਸਹਸਰ੍ਾਿਣ,
Ⅵ ਆਸ਼ੇਰਵੰਸ਼ੇ ਦਾਦਸ਼ਸਹਸਰ੍ਾਿਣ ਨਪ੍ਤਾਿਲਵੰਸ਼ੇ ਦਾਦਸ਼ਸਹਸਰ੍ਾਿਣ ਿਮਨਿਸ਼ਵੰਸ਼ੇ ਦਾਦਸ਼ਸਹਸਰ੍ਾਿਣ,
Ⅶ ਿਸ਼ਿਮਯੋਨਵੰਸ਼ੇ ਦਾਦਸ਼ਸਹਸਰ੍ਾਿਣ ਲੇਿਵਵੰਸ਼ੇ ਦਾਦਸ਼ਸਹਸਰ੍ਾਿਣ ਇਸ਼਼ਾਖਰਵੰਸ਼ੇ ਦਾਦਸ਼ਸਹਸਰ੍ਾਿਣ,
Ⅷ ਿਸਬੂਲੂਨਵੰਸ਼ੇ ਦਾਦਸ਼ਸਹਸਰ੍ਾਿਣ ਯੂਸ਼਼ਫਵੰਸ਼ੇ ਦਾਦਸ਼ਸਹਸਰ੍ਾਿਣ ਿਬਨਯ੍ਾਮੀਨਵੰਸ਼ੇ ਚ ਦਾਦਸ਼ਸਹਸਰ੍ਾਿਣ ਲੋਕਾ

ਮੁਦਾਙ੍ਿਕਤਾਃ|
Ⅸ ਤਤਃ ਪਰੰ ਸਰ੍ੱਵਜਾਤੀਯਾਨਾਂ ਸਰ੍ੱਵਵੰਸ਼ੀਯਾਨਾਂ ਸਰ੍ੱਵਦੇਸ਼ੀਯਾਨਾਂ ਸਰ੍ੱਵਭਾਸ਼਼ਾਵਾਿਦਨਾਞ੍ਚ ਮਹਾਲੋਕਾਰਣਯ੍ੰ

ਮਯਾ ਦʼਸ਼਼੍ਟੰ, ਤਾਨ੍ ਗਣਿਯਤੁੰ ਕੇਨਾਿਪ ਨ ਸ਼ਕਯ੍ੰ, ਤੇ ਚ ਸ਼ੁਭਪਿਰੱਛਦਪਿਰਿਹਤਾਃ ਸਨ੍ਤਃ ਕਰੈਸ਼੍ਚ ਤਾਲਵʼਨ੍ਤਾਿਨ
ਵਹਨ੍ਤਃ ਿਸੰਹਾਸਨਸਯ੍ ਮੇਸ਼਼ਸ਼ਾਵਕਸਯ੍ ਚਾਨ੍ਿਤਕੇ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ਿਤ,

Ⅹ ਉੱਚੈਃਸਵ੍ਰੈਿਰਦੰ ਕਥਯਨ੍ਿਤ ਚ, ਿਸੰਹਾਸਨਪਿਵਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਪਰਮੇਸ਼ਸਯ੍ ਨਃ ਸ੍ਤਵਃ| ਸ੍ਤਵਸ਼੍ਚ ਮੇਸ਼਼ਵਤ੍ਸਸਯ੍
ਸਮ੍ਭੂਯਾਤ੍ ਤਾਣਕਾਰਣਾਤ੍|
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Ⅺ ਤਤਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਦੂਤਾਃ ਿਸੰਹਾਸਨਸਯ੍ ਪਰ੍ਾਚੀਨਵਰ੍ਗਸਯ੍ ਪਰ੍ਾਿਣਚਤੁਸ਼਼੍ਟਯਸਯ੍ ਚ ਪਿਰਤਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ਤਃ
ਿਸੰਹਾਸਨਸਯ੍ਾਨ੍ਿਤਕੇ ਨਯ੍ੂਬ੍ਜੀਭੂਯੇਸ਼ਵ੍ਰੰ ਪਰ੍ਣਮਯ੍ ਵਦਨ੍ਿਤ,

Ⅻ ਤਥਾਸ੍ਤੁ ਧਨਯ੍ਵਾਦਸ਼੍ਚ ਤੇਜੋ ਜ੍ਞਾਨੰ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਨੰ| ਸ਼ੌਰ੍ੱਯੰ ਪਰਾ ਮਸ਼੍ਚਾਿਪ ਸ਼ਕ੍ਿਤਸ਼੍ਚ ਸਰ੍ੱਵਮੇਵ ਤਤ੍|
ਵਰ੍ੱਤਤਾਮੀਸ਼ਵ੍ਰੇ(ਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਿਨਤਯ੍ੰ ਿਨਤਯ੍ੰ ਤਥਾਸ੍ਿਤਿਤ|

ⅩⅢ ਤਤਃ ਪਰੰ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਪਰ੍ਾਚੀਨਾਨਾਮ੍ ਏਕੋ ਜਨ ਮਾਂ ਸਮ੍ਭਾਸ਼਼ਯ੍ ਜਗਾਦ ਸ਼ੁਭਪਿਰੱਛਦਪਿਰਿਹਤਾ ਇਮੇ ਕੇ? ਕੁਤੋ
ਵਾਗਤਾਃ?

ⅩⅣ ਤਤੋ ਮਯੋਕ੍ਤੰ ਹੇ ਮਹੇੱਛ ਭਵਾਨੇਵ ਤਤ੍ ਜਾਨਾਿਤ| ਤੇਨ ਕਿਥਤੰ, ਇਮੇ ਮਹਾਕ੍ਲੇਸ਼ਮਧਯ੍ਾਦ੍ ਆਗਤਯ੍
ਮੇ◌ਸ਼े਼ਸ਼ਾਵਕਸਯ੍ ਰੁਿਧਰੇਣ ਸਵ੍ੀਯਪਿਰੱਛਦਾਨ੍ ਪਰ੍ਕ੍ਸ਼਼ਾਿਲਤਵਨ੍ਤਃ ਸ਼ੁਕ੍ਲੀਕʼਤਵਨ੍ਤਸ਼੍ਚ|

ⅩⅤ ਤਤ੍ਕਾਰਣਾਤ੍ ਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਿਸੰਹਾਸਨਸਯ੍ਾਨ੍ਿਤਕੇ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ਤੋ ਿਦਵਾਰਾਤੰ ਤਸਯ੍ ਮਨ੍ਿਦਰੇ ਤੰ ਸੇਵਨ੍ਤੇ
ਿਸੰਹਾਸਨਪਿਵਸ਼਼੍ਟੋ ਜਨਸ਼੍ਚ ਤਾਨ੍ ਅਿਧਸ੍ਥਾਸਯ੍ਿਤ|

ⅩⅥ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਕ੍ਸ਼਼ੁਧਾ ਿਪਪਾਸਾ ਵਾ ਪੁਨ ਰ੍ਨ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਰੌਦੰ ਕੋਪਯ੍ੁੱਤਾਪੋ ਵਾ ਤੇਸ਼਼ੁ ਨ ਿਨਪਿਤਸ਼਼ਯ੍ਿਤ,
ⅩⅦਯਤਃ ਿਸੰਹਾਸਨਾਿਧਸ਼਼੍ਠਾਨਕਾਰੀ ਮੇਸ਼਼ਸ਼ਾਵਕਸ੍ਤਾਨ੍ ਚਾਰਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ, ਅਮʼਤਤੋਯਾਨਾਂ ਪਰ੍ਸਰ੍ਵਣਾਨਾਂ ਸੰਿਨਿਧੰ

ਤਾਨ੍ ਗਮਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਚ, ਈਸ਼ਵ੍ਰ(ੋਅ)ਿਪ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਨਯਨਭਯ੍ਃ ਸਰ੍ੱਵਮਸ਼ ਪਰ੍ਮਾਰ੍ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

Ⅷ
Ⅰ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਸਪ੍ਤਮਮੁਦਾਯਾਂ ਤੇਨ ਮੋਿਚਤਾਯਾਂ ਸਾਰ੍ੱਧਦਣ੍ਡਕਾਲੰ ਸਵ੍ਰ੍ਗੋ ਿਨਃਸ਼ਬ੍ਦੋ(ਅ)ਭਵਤ੍|
Ⅱ ਅਪਰਮ੍ ਅਹਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ਾਨ੍ਿਤਕੇ ਿਤਸ਼਼੍ਠਤਃ ਸਪ੍ਤਦੂਤਾਨ੍ ਅਪਸ਼ਯ੍ੰ ਤੇਭਯ੍ਃ ਸਪ੍ਤਤੂਰ੍ੱਯੋ(ਅ)ਦੀਯਨ੍ਤ|
Ⅲ ਤਤਃ ਪਰਮ੍ ਅਨਯ੍ ਏਕੋ ਦੂਤ ਆਗਤਃ ਸ ਸਵ੍ਰ੍ਣਧੂਪਾਧਾਰੰ ਗʼਹੀਤਾ ਵੇਿਦਮੁਪਾਿਤਸ਼਼੍ਠਤ੍ ਸ ਚ ਯਤ੍

ਿਸੰਹਾਸਨਸਯ੍ਾਨ੍ਿਤਕੇ ਸ੍ਿਥਤਾਯਾਃ ਸੁਵਰ੍ਣਵੇਦਯ੍ਾ ਉਪਿਰ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਪਿਵਤਲੋਕਾਨਾਂ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਾਸੁ ਧੂਪਾਨ੍ ਯੋਜਯੇਤ੍
ਤਦਰ੍ਥੰ ਪਰ੍ਚੁਰਧੂਪਾਸ੍ਤਸ੍ਮੈ ਦੱਤਾਃ|

Ⅳ ਤਤਸ੍ਤਸਯ੍ ਦੂਤਸਯ੍ ਕਰਾਤ੍ ਪਿਵਤਲੋਕਾਨਾਂ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਾਿਭਃ ਸੰਯੁਕ੍ਤਧੂਪਾਨਾਂ ਧੂਮ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸਮਕ੍ਸ਼਼ੰ
ਉਦਿਤਸ਼਼੍ਠਤ੍|

Ⅴ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਸ ਦੂਤੋ ਧੂਪਾਧਾਰੰ ਗʼਹੀਤਾ ਵੇਦਯ੍ਾ ਵਹ੍ਿਨਨਾ ਪੂਰਿਯਤਾ ਪʼਿਥਵਯ੍ਾਂ ਿਨਕ੍ਿਸ਼਼ਪ੍ਤਵਾਨ੍ ਤੇਨ ਰਵਾ
ਮੇਘਗਰ੍ੱਜਨਾਿਨ ਿਵਦਯ੍ੁਤੋ ਭੂਿਮਕਮ੍ਪਸ਼੍ਚਾਭਵਨ੍|

Ⅵ ਤਤਃ ਪਰੰ ਸਪ੍ਤਤੂਰੀ ਰ੍ਧਾਰਯਨ੍ਤਃ ਸਪ੍ਤਦੂਤਾਸ੍ਤੂਰੀ ਰਾਦਿਯਤੁਮ੍ ਉਦਯ੍ਤਾ ਅਭਵਨ੍|
Ⅶ ਪਰ੍ਥਮੇਨ ਤੂਰ੍ੱਯਾਂ ਵਾਿਦਤਾਯਾਂ ਰਕ੍ਤਿਮਿਸ਼ਰ੍ਤੌ ਿਸ਼ਲਾਵਹ੍ਨੀ ਸਮ੍ਭੂਯ ਪʼਿਥਵਯ੍ਾਂ ਿਨਕ੍ਿਸ਼਼ਪ੍ਤੌ ਤੇਨ

ਪʼਿਥਵਯ੍ਾਸ੍ਤʼਤੀਯਾਸ਼ਂੋ ਦਗ੍ਧਃ, ਤਰੂਣਾਮਿਪ ਤʼਤੀਯਾਸ਼ਂੋ ਦਗ੍ਧਃ, ਹਿਰਦਰ੍ਣਤʼਣਾਿਨ ਚ ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ ਦਗ੍ਧਾਿਨ|
Ⅷ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਿਦਤੀਯਦੂਤੇਨ ਤੂਰ੍ੱਯਾਂ ਵਾਿਦਤਾਯਾਂ ਵਹ੍ਿਨਨਾ ਪਰ੍ਜਵ੍ਿਲਤੋ ਮਹਾਪਰ੍ੱਵਤਃ ਸਾਗਰੇ

ਿਨਕ੍ਿਸ਼਼ਪ੍ਤਸ੍ਤੇਨ ਸਾਗਰਸਯ੍ ਤʼਤੀਯਾਸ਼ਂੋ ਰਕ੍ਤੀਭੂਤਃ
Ⅸ ਸਾਗਰੇ ਸ੍ਿਥਤਾਨਾਂ ਸਪਰ੍ਾਣਾਨਾਂ ਸʼਸ਼਼੍ਟਵਸ੍ਤੂਨਾਂ ਤʼਤੀਯਾਸ਼ਂੋ ਮʼਤਃ, ਅਰ੍ਣਵਯਾਨਾਨਾਮ੍ ਅਿਪ ਤʼਤੀਯਾਸ਼ਂੋ

ਨਸ਼਼੍ਟਃ|
Ⅹ ਅਪਰੰ ਤʼਤੀਯਦੂਤੇਨ ਤੂਰ੍ੱਯਾਂ ਵਾਿਦਤਾਯਾਂ ਦੀਪ ਇਵ ਜਵ੍ਲਨ੍ਤੀ ਏਕਾ ਮਹਤੀ ਤਾਰਾ ਗਗਣਾਤ੍ ਿਨਪਤਯ੍

ਨਦੀਨਾਂ ਜਲਪਰ੍ਸਰ੍ਵਣਾਨਾਞ੍ਚੋਪਰ੍ੱਯਾਵਤੀਰ੍ਣਾ|
Ⅺ ਤਸਯ੍ਾਸ੍ਤਾਰਾਯਾ ਨਾਮ ਨਾਗਦਮਨਕਿਮਿਤ, ਤੇਨ ਤੋਯਾਨਾਂ ਤʼਤੀਯਾਸ਼ਂੇ ਨਾਗਦਮਨਕੀਭੂਤੇ ਤੋਯਾਨਾਂ

ਿਤਕ੍ਤਤਾਤ੍ ਬਹਵੋ ਮਾਨਵਾ ਮʼਤਾਃ|
Ⅻ ਅਪਰੰ ਚਤੁਰ੍ਥਦੂਤੇਨ ਤੂਰ੍ੱਯਾਂ ਵਾਿਦਤਾਯਾਂ ਸੂਰ੍ੱਯਸਯ੍ ਤʼਤੀਯਾਸ਼ਂਸ਼੍ਚਨ੍ਦਸਯ੍ ਤʼਤੀਯਾਸ਼ਂੋ ਨਕ੍ਸ਼਼ਤਾਣਾਞ੍ਚ

ਤʼਤੀਯਾਸ਼ਂਃ ਪਰ੍ਹʼਤਃ, ਤੇਨ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਤʼਤੀਯਾਸ਼ਂੇ (ਅ)ਨ੍ਧਕਾਰੀਭੂਤੇ ਿਦਵਸਸ੍ਤʼਤੀਯਾਸ਼ਂਕਾਲੰ ਯਾਵਤ੍ ਤੇਜੋਹੀਨ ਭਵਿਤ
ਿਨਸ਼ਾਿਪ ਤਾਮੇਵਾਵਸ੍ਥਾਂ ਗੱਛਿਤ|

ⅩⅢ ਤਦਾ ਿਨਰੀਕ੍ਸ਼਼ਮਾਣੇਨ ਮਯਾਕਾਸ਼ਮਧਯ੍ੇਨਾਿਭਪਤਤ ਏਕਸਯ੍ ਦੂਤਸਯ੍ ਰਵਃ ਸ਼ਤਃ ਸ ਉੱਚੈ ਰ੍ਗਦਿਤ,
ਅਪਰੈ ਰਯ੍ੈਸ੍ਿਤਿਭ ਰ੍ਦੂਤੈਸ੍ਤੂਰ੍ੱਯੋ ਵਾਿਦਤਵਯ੍ਾਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਅਵਿਸ਼ਸ਼਼੍ਟਤੂਰੀਧਵ੍ਿਨਤਃ ਪʼਿਥਵੀਿਨਵਾਿਸਨਾਂ ਸਨ੍ਤਾਪਃ
ਸਨ੍ਤਾਪਃ ਸਨ੍ਤਾਪਸ਼੍ਚ ਸਮ੍ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

Ⅸ
Ⅰ ਤਤਃ ਪਰੰ ਸਪ੍ਤਮਦੂਤੇਨ ਤੂਰ੍ੱਯਾਂ ਵਾਿਦਤਾਯਾਂ ਗਗਨਾਤ੍ ਪʼਿਥਵਯ੍ਾਂ ਿਨਪਿਤਤ ਏਕਸ੍ਤਾਰਕੋ ਮਯਾ ਦʼਸ਼਼੍ਟਃ,

ਤਸ੍ਮੈ ਰਸਾਤਲਕੂਪਸਯ੍ ਕੁਞ੍ਿਜਕਾਦਾਿਯ|
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Ⅱ ਤੇਨ ਰਸਾਤਲਕੂਪੇ ਮੁਕ੍ਤੇ ਮਹਾਗ੍ਿਨਕੁਣ੍ਡਸਯ੍ ਧੂਮ ਇਵ ਧੂਮਸ੍ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਕੂਪਾਦ੍ ਉਦ੍ਗਤਃ| ਤਸ੍ਮਾਤ੍
ਕੂਪਧੂਮਾਤ੍ ਸੂਰ੍ੱਯਾਕਾਸ਼ੌ ਿਤਿਮਰਾਵʼਤੌ|

Ⅲ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਧੂਮਾਤ੍ ਪਤਙ੍ਗੇਸ਼਼ੁ ਪʼਿਥਵਯ੍ਾਂ ਿਨਰ੍ਗਤੇਸ਼਼ੁ ਨਰਲੋਕਸ੍ਥਵʼਸ਼੍ਿਚਕਵਤ੍ ਬਲੰ ਤੇਭਯ੍(ੋਅ)ਦਾਿਯ|
Ⅳ ਅਪਰੰ ਪʼਿਥਵਯ੍ਾਸ੍ਤʼਣਾਿਨ ਹਿਰਦਰ੍ਣਸ਼ਾਕਾਦਯੋ ਵʼਕ੍ਸ਼਼ਾਸ਼੍ਚ ਤੈ ਰ੍ਨ ਿਸੰਿਹਤਵਯ੍ਾਃ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੇਸ਼਼ਾਂ

ਭਾਲੇਸ਼਼ਵ੍ੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਮੁਦਾਯਾ ਅਙ੍ਕੋ ਨਾਸ੍ਿਤ ਕੇਵਲੰ ਤੇ ਮਾਨਵਾਸ੍ਤੈ ਿਰੰਿਸਤਵਯ੍ਾ ਇਦੰ ਤ ਆਿਦਸ਼਼੍ਟਾਃ|
Ⅴ ਪਰਨ੍ਤੁ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਬਧਾਯ ਨਿਹ ਕੇਵਲੰ ਪਞ੍ਚ ਮਾਸਾਨ੍ ਯਾਵਤ੍ ਯਾਤਨਾਦਾਨਾਯ ਤੇਭਯ੍ਃ ਸਾਮਰ੍ਥਯ੍ਮਦਾਿਯ|

ਵʼਸ਼੍ਿਚਕੇਨ ਦਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਮਾਨਵਸਯ੍ ਯਾਦʼਸ਼ੀ ਯਾਤਨਾ ਜਾਯਤੇ ਤੈਰਿਪ ਤਾਦʼਸ਼ੀ ਯਾਤਨਾ ਪਰ੍ਦੀਯਤੇ|
Ⅵ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਮਯੇ ਮਾਨਵਾ ਮʼਤਯ੍ੁੰ ਮʼਗਿਯਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤੇ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ, ਤੇ ਪਰ੍ਾਣਾਨ੍ ਤਯ੍ਕ੍ਤੁਮ੍

ਅਿਭਲਿਸ਼਼ਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਮʼਤਯ੍ੁਸ੍ਤੇਭਯ੍ੋ ਦੂਰੰ ਪਲਾਿਯਸ਼਼ਯ੍ਤੇ|
Ⅶ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਪਤਙ੍ਗਾਨਾਮ੍ ਆਕਾਰੋ ਯੁੱਧਾਰ੍ਥੰ ਸੁਸੱਿਜਤਾਨਾਮ੍ ਅਸ਼ਵ੍ਾਨਾਮ੍ ਆਕਾਰਸਯ੍ ਤੁਲਯ੍ਃ, ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਿਸ਼ਰਃਸੁ

ਸੁਵਰ੍ਣਿਕਰੀਟਾਨੀਵ ਿਕਰੀਟਾਿਨ ਿਵਦਯ੍ਨ੍ਤ,ੇ ਮੁਖਮਣ੍ਡਲਾਿਨ ਚ ਮਾਨੁਿਸ਼਼ਕਮੁਖਤੁਲਯ੍ਾਿਨ,
Ⅷ ਕੇਸ਼ਾਸ਼੍ਚ ਯੋਿਸ਼਼ਤਾਂ ਕੇਸ਼ਾਨਾਂ ਸਦʼਸ਼ਾਃ, ਦਨ੍ਤਾਸ਼੍ਚ ਿਸੰਹਦਨ੍ਤਤੁਲਯ੍ਾਃ,
Ⅸ ਲੌਹਕਵਚਵਤ੍ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਕਵਚਾਿਨ ਸਨ੍ਿਤ, ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਪਕ੍ਸ਼਼ਾਣਾਂ ਸ਼ਬ੍ਦੋ ਰਣਾਯ ਧਾਵਤਾਮਸ਼ਵ੍ਰਥਾਨਾਂ ਸਮੂਹਸਯ੍

ਸ਼ਬ੍ਦਤੁਲਯ੍ਃ|
Ⅹ ਵʼਸ਼੍ਿਚਕਾਨਾਿਮਵ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਲਾਙ੍ਗੂਲਾਿਨ ਸਨ੍ਿਤ, ਤੇਸ਼਼ੁ ਲਾਙ੍ਗੂਲੇਸ਼਼ੁ ਕਣ੍ਟਕਾਿਨ ਿਵਦਯ੍ਨ੍ਤੇ, ਅਪਰੰ ਪਞ੍ਚ

ਮਾਸਾਨ੍ ਯਾਵਤ੍ ਮਾਨਵਾਨਾਂ ਿਹੰਸਨਾਯ ਤੇ ਸਾਮਰ੍ਥਯ੍ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਾਃ|
Ⅺਤੇਸ਼਼ਾਂ ਰਾਜਾ ਚ ਰਸਾਤਲਸਯ੍ ਦੂਤਸ੍ਤਸਯ੍ ਨਾਮ ਇਬਰ੍ੀਯਭਾਸ਼਼ਯਾ ਅਬੱਦੋਨ੍ ਯੂਨਾਨੀਯਭਾਸ਼਼ਯਾ ਚ ਅਪੱਲੁਯੋਨ੍

ਅਰ੍ਥਤੋ ਿਵਨਾਸ਼ਕ ਇਿਤ|
Ⅻ ਪਰ੍ਥਮਃ ਸਨ੍ਤਾਪੋ ਗਤਵਾਨ੍ ਪਸ਼ਯ੍ ਇਤਃ ਪਰਮਿਪ ਦਾਭਯ੍ਾਂ ਸਨ੍ਤਾਪਾਭਯ੍ਾਮ੍ ਉਪਸ੍ਥਾਤਵਯ੍|ੰ
ⅩⅢ ਤਤਃ ਪਰੰ ਸ਼਼ਸ਼਼੍ਠਦੂਤੇਨ ਤੂਰ੍ੱਯਾਂ ਵਾਿਦਤਾਯਾਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ਾਨ੍ਿਤਕੇ ਸ੍ਿਥਤਾਯਾਃ

ਸੁਵਰ੍ਣਵੇਦਯ੍ਾਸ਼੍ਚਤੁਸ਼੍ਚੂਡਾਤਃ ਕਸਯ੍ਿਚਦ੍ ਰਵੋ ਮਯਾਸ਼ਰ੍ਾਿਵ|
ⅩⅣਸ ਤੂਰੀਧਾਿਰਣੰ ਸ਼਼ਸ਼਼੍ਠਦੂਤਮ੍ ਅਵਦਤ੍, ਫਰਾਤਾਖਯ੍ੇ ਮਹਾਨਦੇ ਯੇ ਚਤਾਰੋ ਦੂਤਾ ਬੱਧਾਃ ਸਨ੍ਿਤ ਤਾਨ੍ ਮੋਚਯ|
ⅩⅤਤਤਸ੍ਤੱਦਣ੍ਡਸਯ੍ ਤੱਿਦਨਸਯ੍ ਤਨ੍ਮਾਸਸਯ੍ ਤਦਤ੍ਸਰਸਯ੍ ਚ ਕʼਤੇ ਿਨਰੂਿਪਤਾਸ੍ਤੇ ਚਤਾਰੋ ਦੂਤਾ ਮਾਨਵਾਨਾਂ

ਤʼਤੀਯਾਸ਼ਂਸਯ੍ ਬਧਾਰ੍ਥੰ ਮੋਿਚਤਾਃ|
ⅩⅥ ਅਪਰਮ੍ ਅਸ਼ਵ੍ਾਰੋਿਹਸੈਨਯ੍ਾਨਾਂ ਸੰਖਯ੍ਾ ਮਯਾਸ਼ਰ੍ਾਿਵ, ਤੇ ਿਵੰਸ਼ਿਤਕੋਟਯ ਆਸਨ੍|
ⅩⅦਮਯਾ ਯੇ (ਅ)ਸ਼ਵ੍ਾ ਅਸ਼ਵ੍ਾਰੋਿਹਣਸ਼੍ਚਦʼਸ਼਼੍ਟਾਸ੍ਤ ਏਤਾਦʼਸ਼ਾਃ, ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਵਹ੍ਿਨਸਵ੍ਰੂਪਾਿਣ ਨੀਲਪਰ੍ਸ੍ਤਰਸਵ੍ਰੂਪਾਿਣ

ਗਨ੍ਧਕਸਵ੍ਰੂਪਾਿਣ ਚ ਵਰ੍ੰਮਾਣਯ੍ਾਸਨ੍, ਵਾਿਜਨਾਞ੍ਚ ਿਸੰਹਮੂਰ੍ੱਧਸਦʼਸ਼ਾ ਮੂਰ੍ੱਧਾਨਃ, ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਮੁਖੇਭਯ੍ੋ
ਵਹ੍ਿਨਧੂਮਗਨ੍ਧਕਾ ਿਨਰ੍ਗੱਛਨ੍ਿਤ|

ⅩⅧ ਏਤੈਸ੍ਿਤਿਭ ਰ੍ਦਣ੍ਡੈਰਰ੍ਥਤਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਮੁਖੇਭਯ੍ੋ ਿਨਰ੍ਗੱਛਦ੍ਿਭ ਰਹ੍ਿਨਧੂਮਗਨ੍ਧਕੈ ਰ੍ਮਾਨੁਸ਼਼ਾਣਾਂ ਤੁਤੀਯਾਸ਼ਂੋ
(ਅ)ਘਾਿਨ|

ⅩⅨ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਵਾਿਜਨਾਂ ਬਲੰ ਮੁਖੇਸ਼਼ੁ ਲਾਙ੍ਗੂਲੇਸ਼਼ੁ ਚ ਸ੍ਿਥਤ,ੰ ਯਤਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਲਾਙ੍ਗੂਲਾਿਨ ਸਰ੍ਪਾਕਾਰਾਿਣ
ਮਸ੍ਤਕਿਵਿਸ਼ਸ਼਼੍ਟਾਿਨ ਚ ਤੈਰੇਵ ਤੇ ਿਹੰਸਨ੍ਿਤ|

ⅩⅩ ਅਪਰਮ੍ ਅਵਿਸ਼ਸ਼਼੍ਟਾ ਯੇ ਮਾਨਵਾ ਤੈ ਰ੍ਦਣ੍ਡੈ ਰ੍ਨ ਹਤਾਸ੍ਤੇ ਯਥਾ ਦʼਸ਼਼੍ਿਟਸ਼ਰ੍ਵਣਗਮਨਸ਼ਕ੍ਿਤਹੀਨਾਨ੍
ਸਵ੍ਰ੍ਣਰੌਪਯ੍ਿਪੱਤਲਪਰ੍ਸ੍ਤਰਕਾਸ਼਼੍ਠਮਯਾਨ੍ ਿਵਗਰ੍ਹਾਨ੍ ਭੂਤਾਸ਼ਂ੍ਚ ਨ ਪੂਜਿਯਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਤਥਾ ਸਵ੍ਹਸ੍ਤਾਨਾਂ ਿ ਯਾਭਯ੍ਃ
ਸਵ੍ਮਨਾਿਂਸ ਨ ਪਰਾਵਰ੍ੱਿਤਤਵਨ੍ਤਃ

ⅩⅪ ਸਵ੍ਬਧਕੁਹਕਵਯ੍ਿਭਚਾਰਚੌਰ੍ੱਯੋਭਯ੍ੋ (ਅ)ਿਪ ਮਨਾਿਂਸ ਨ ਪਰਾਵਰ੍ੱਿਤਤਵਨ੍ਤਃ|

Ⅹ
Ⅰਅਨਨ੍ਤਰੰ ਸਵ੍ਰ੍ਗਾਦ੍ ਅਵਰੋਹਨ੍ ਅਪਰ ਏਕੋ ਮਹਾਬਲੋ ਦੂਤੋ ਮਯਾ ਦʼਸ਼਼੍ਟਃ, ਸ ਪਿਰਿਹਤਮੇਘਸ੍ਤਸਯ੍ ਿਸ਼ਰਸ਼੍ਚ

ਮੇਘਧਨੁਸ਼਼ਾ ਭੂਿਸ਼਼ਤੰ ਮੁਖਮਣ੍ਡਲਞ੍ਚ ਸੂਰ੍ੱਯਤੁਲਯ੍ੰ ਚਰਣੌ ਚ ਵਹ੍ਿਨਸ੍ਤਮ੍ਭਸਮ|ੌ
Ⅱ ਸ ਸਵ੍ਕਰੇਣ ਿਵਸ੍ਤੀਰ੍ਣਮੇਕੰ ਕ੍ਸ਼਼ੂਦਗਰ੍ਨ੍ਥੰ ਧਾਰਯਿਤ, ਦਕ੍ਿਸ਼਼ਣਚਰਣੇਨ ਸਮੁਦੇ ਵਾਮਚਰਣੇਨ ਚ ਸ੍ਥਲੇ

ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ|
Ⅲ ਸ ਿਸੰਹਗਰ੍ਜਨਵਦ੍ ਉੱਚੈਃਸਵ੍ਰੇਣ ਨਯ੍ਨਦਤ੍ ਿਨਨਾਦੇ ਕʼਤੇ ਸਪ੍ਤ ਸ੍ਤਿਨਤਾਿਨ ਸਵ੍ਕੀਯਾਨ੍ ਸਵ੍ਨਾਨ੍

ਪਰ੍ਾਕਾਸ਼ਯਨ੍|
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Ⅳ ਤੈਃ ਸਪ੍ਤ ਸ੍ਤਿਨਤੈ ਰਾਕਯ੍ੇ ਕਿਥਤੇ (ਅ)ਹੰ ਤਤ੍ ਲੇਿਖਤੁਮ੍ ਉਦਯ੍ਤ ਆਸੰ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸਵ੍ਰ੍ਗਾਦ੍ ਵਾਿਗਯੰ ਮਯਾ
ਸ਼ਤਾ ਸਪ੍ਤ ਸ੍ਤਿਨਤੈ ਰਯ੍ਦ੍ ਯਦ੍ ਉਕ੍ਤੰ ਤਤ੍ ਮੁਦਯਾਙ੍ਕਯ ਮਾ ਿਲਖ|

Ⅴ ਅਪਰੰ ਸਮੁਦਮੇਿਦਨਯ੍ੋਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ ਯੋ ਦੂਤੋ ਮਯਾ ਦʼਸ਼਼੍ਟਃ ਸ ਗਗਨੰ ਪਰ੍ਿਤ ਸਵ੍ਦਕ੍ਿਸ਼਼ਣਕਰਮੁੱਥਾਪਯ੍
Ⅵਅਪਰੰ ਸਵ੍ਰ੍ਗਾਦ੍ ਯਸਯ੍ ਰਵੋ ਮਯਾਸ਼ਰ੍ਾਿਵ ਸ ਪੁਨ ਰ੍ਮਾਂ ਸਮ੍ਭਾਵਯ੍ਾਵਦਤ੍ ਤੰ ਗਤਾ ਸਮੁਦਮੇਿਦਨਯ੍ੋਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਤੋ

ਦੂਤਸਯ੍ ਕਰਾਤ੍ ਤੰ ਿਵਸ੍ਤੀਰ੍ਣ ਕ੍ਸ਼਼ੁਦਗਰ੍ਨ੍ਥੰ ਗʼਹਾਣ, ਤੇਨ ਮਯਾ ਦੂਤਸਮੀਪੰ ਗਤਾ ਕਿਥਤੰ ਗਰ੍ਨ੍ਥੋ (ਅ)ਸੌ ਦੀਯਤਾ|ਂ
Ⅶ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੂਰੀਂ ਵਾਿਦਸ਼਼ਯ੍ਤਃ ਸਪ੍ਤਮਦੂਤਸਯ੍ ਤੂਰੀਵਾਦਨਸਮਯਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਗੁਪ੍ਤਾ ਮਨ੍ਤਣਾ ਤਸਯ੍ ਦਾਸਾਨ੍

ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਨਃ ਪਰ੍ਿਤ ਤੇਨ ਸੁਸੰਵਾਦੇ ਯਥਾ ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਤਾ ਤਥੈਵ ਿਸੱਧਾ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
Ⅷਅਪਰੰ ਸਵ੍ਰ੍ਗਾਦ੍ਯਸਯ੍ਰਵੋ ਮਯਾਸ਼ਰ੍ਾਿਵ ਸ ਪੁਨ ਰ੍ਮਾਂ ਸਮ੍ਭਾਸ਼਼ਯ੍ਾਵਦਤ੍ ਤੰਗਤਾ ਸਮੁਦਮੇਿਦਨਯ੍ੋਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਤੋ

ਦੂਤਸਯ੍ ਕਰਾਤ੍ ਤੰ ਿਵਸ੍ਤੀਰ੍ਣੰ ਕ੍ਸ਼਼ੁਦਗਰ੍ਨ੍ਥੰ ਗʼਹਾਣ,
Ⅸ ਤੇਨ ਮਯਾ ਦੂਤਸਮੀਪੰ ਗਤਾ ਕਿਥਤੰ ਗਰ੍ਨ੍ਥੋ (ਅ)ਸੌ ਦੀਯਤਾ|ਂ ਸ ਮਾਮ੍ ਅਵਦਤ੍ ਤੰ ਗʼਹੀਤਾ ਿਗਲ, ਤਵੋਦਰੇ

ਸ ਿਤਕ੍ਤਰਸੋ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਮੁਖੇ ਮਧੁਵਤ੍ ਸਵ੍ਾਦੁ ਰ੍ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
Ⅹ ਤੇਨ ਮਯਾ ਦੂਤਸਯ੍ ਕਰਾਦ੍ ਗਰ੍ਨ੍ਥੋ ਗʼਹੀਤੋ ਿਗਿਲਤਸ਼੍ਚ| ਸ ਤੁ ਮਮ ਮੁਖੇ ਮਧੁਵਤ੍ ਸਵ੍ਾਦੁਰਾਸੀਤ੍ ਿਕਨ੍ਤਦਨਾਤ੍

ਪਰੰ ਮਮੋਦਰਸ੍ਿਤਕ੍ਤਤਾਂ ਗਤਃ|
Ⅺ ਤਤਃ ਸ ਮਾਮ੍ ਅਵਦਤ੍ ਬਹੂਨ੍ ਜਾਿਤਵੰਸ਼ਭਾਸ਼਼ਾਵਿਦਰਾਜਾਨ੍ ਅਿਧ ਤਯਾ ਪੁਨ ਰ੍ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਕਯ੍ੰ ਵਕ੍ਤਵਯ੍|ੰ

Ⅺ
Ⅰ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਪਿਰਮਾਣਦਣ੍ਡਵਦ੍ ਏਕੋ ਨਲੋ ਮਹਯ੍ਮਦਾਿਯ, ਸ ਚ ਦੂਤ ਉਪਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ ਮਾਮ੍ ਅਵਦਤ੍,

ਉੱਥਾਯੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਮਨ੍ਿਦਰੰ ਵੇਦੀਂ ਤਤਤਯ੍ਸੇਵਕਾਸ਼ਂ੍ਚ ਿਮਮੀਸ਼਼ਵ੍|
Ⅱ ਿਕਨ੍ਤੁ ਮਨ੍ਿਦਰਸਯ੍ ਬਿਹਃਪਰ੍ਾਙ੍ਗਣੰ ਤਯ੍ਜ ਨ ਿਮਮੀਸ਼਼ਵ੍ ਯਤਸ੍ਤਦ੍ ਅਨਯ੍ਜਾਤੀਯੇਭਯ੍ੋ ਦੱਤੰ, ਪਿਵਤੰ

ਨਗਰਞ੍ਚ ਿਦਚਤਾਿਰੰਸ਼ਨ੍ਮਾਸਾਨ੍ ਯਾਵਤ੍ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਚਰਣੈ ਰ੍ਮਰ੍ੱਿਦਸ਼਼ਯ੍ਤੇ|
Ⅲ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਮਮ ਦਾਭਯ੍ਾਂ ਸਾਕ੍ਿਸ਼਼ਭਯ੍ਾਂ ਮਯਾ ਸਾਮਰ੍ਥਯ੍ੰ ਦਾਿਯਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਤਾਵਸ਼ੁ਼੍ਟਲੋਮਜਵਸ੍ਤਪਿਰਿਹਤੌ

ਸ਼਼ਸ਼਼੍ਠਯ੍ਿਧਕਿਦਸ਼ਤਾਿਧਕਸਹਸਰ੍ਿਦਨਾਿਨ ਯਾਵਦ੍ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਕਯ੍ਾਿਨ ਵਿਦਸ਼਼ਯ੍ਤਃ|
Ⅳ ਤਾਵੇਵ ਜਗਦੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ਾਨ੍ਿਤਕੇ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ਤੌ ਿਜਤਵʼਕ੍ਸ਼਼ੌ ਦੀਪਵʼਕ੍ਸ਼਼ੌ ਚ|
Ⅴ ਯਿਦ ਕੇਿਚਤ੍ ਤੌ ਿਹੰਿਸਤੁੰ ਚੇਸ਼਼੍ਟਨ੍ਤੇ ਤਿਰ ਤਯੋ ਰਦਨਾਭਯ੍ਾਮ੍ ਅਗ੍ਿਨ ਰ੍ਿਨਰ੍ਗਤਯ੍ ਤਯੋਃ ਸ਼ਤਨ੍

ਭਸ੍ਮੀਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਿਤ| ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਤੌ ਿਹੰਿਸਤੁੰ ਚੇਸ਼਼੍ਟਤੇ ਤੇਨੈਵਮੇਵ ਿਵਨਸ਼਼੍ਟਵਯ੍ੰ|
Ⅵ ਤਯੋ ਰ੍ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਕਯ੍ਕਥਨਿਦਨੇਸ਼਼ੁ ਯਥਾ ਵʼਸ਼਼੍ਿਟ ਰ੍ਨ ਜਾਯਤੇ ਤਥਾ ਗਗਨੰ ਰੋੱਧੁੰ ਤਯੋਃ ਸਾਮਰ੍ਥਯ੍ਮ੍

ਅਸ੍ਿਤ, ਅਪਰੰ ਤੋਯਾਿਨ ਸ਼ੋਿਣਤਰੂਪਾਿਣ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਿਨਜਾਿਭਲਾਸ਼਼ਾਤ੍ ਮੁਹੁਰ੍ਮੁਹੁਃ ਸਰ੍ੱਵਿਵਧਦਣ੍ਡੈਃ ਪʼਿਥਵੀਮ੍
ਆਹਨ੍ਤੁਞ੍ਚ ਤਯੋਃ ਸਾਮਰ੍ਥਯ੍ਮਸ੍ਿਤ|

Ⅶ ਅਪਰੰ ਤਯੋਃ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੇ ਸਮਾਪ੍ਤੇ ਸਿਤ ਰਸਾਤਲਾਦ੍ ਯੇਨੱਿਥਤਵਯ੍ੰ ਸ ਪਸ਼ੁਸ੍ਤਾਭਯ੍ਾਂ ਸਹ ਯੁੱਧਵ੍ਾ ਤੌ ਜੇਸ਼਼ਯ੍ਿਤ
ਹਿਨਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਚ|

Ⅷ ਤਤਸ੍ਤਯੋਃ ਪਰ੍ਭੁਰਿਪ ਯਸਯ੍ਾਂ ਮਹਾਪੁਰ੍ੱਯਾਂ ਕਸ਼ੇ ਹਤੋ (ਅ)ਰ੍ਥਤੋ ਯਸਯ੍ਾਃ ਪਾਰਮਾਰ੍ਿਥਕਨਾਮਨੀ ਿਸਦੋਮੰ
ਿਮਸਰਸ਼੍ਚੇਿਤ ਤਸਯ੍ਾ ਮਹਾਪੁਰ੍ੱਯਾਃਂ ਸੰਿਨਵੇਸ਼ੇ ਤਯੋਃ ਕੁਣਪੇ ਸ੍ਥਾਸਯ੍ਤਃ|

Ⅸ ਤਤੋ ਨਾਨਾਜਾਤੀਯਾ ਨਾਨਾਵੰਸ਼ੀਯਾ ਨਾਨਾਭਾਸ਼਼ਾਵਾਿਦਨ ਨਾਨਾਦੇਸ਼ੀਯਾਸ਼੍ਚ ਬਹਵੋ ਮਾਨਵਾਃ ਸਾਰ੍ੱਧਿਦਨਤਯੰ
ਤਯੋਃ ਕੁਣਪੇ ਿਨਰੀਕ੍ਿਸ਼਼ਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤੇ, ਤਯੋਃ ਕੁਣਪਯੋਃ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨੇ ਸ੍ਥਾਪਨੰ ਨਾਨੁਜ੍ਞਾਸਯ੍ਨ੍ਿਤ|

Ⅹ ਪʼਿਥਵੀਿਨਵਾਿਸਨਸ਼੍ਚ ਤਯੋ ਰੇਤੋਰਾਨਨ੍ਿਦਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਸੁਖਭੋਗੰ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਤਃ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਦਾਨਾਿਨ
ਪਰ੍ੇਸ਼਼ਿਯਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਚ ਯਤਸ੍ਤਾਭਯ੍ਾਂ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਭਯ੍ਾਂ ਪʼਿਥਵੀਿਨਵਾਿਸਨ ਯਾਤਨਾਂ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਾਃ|

Ⅺ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸਾਰ੍ੱਧਿਦਨਤਯਾਤ੍ ਪਰਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਾਤ੍ ਜੀਵਨਦਾਯਕਆਤ੍ਮਿਨ ਤੌ ਪਰ੍ਿਵਸ਼਼੍ਟੇ ਤੌ ਚਰਣੈਰੁਦਿਤਸ਼਼੍ਠਤਾ,ਂ
ਤੇਨ ਯਾਵਨ੍ਤਸ੍ਤਾਵਪਸ਼ਯ੍ਨ੍ ਤੇ (ਅ)ਤੀਵ ਤਾਸਯੁਕ੍ਤਾ ਅਭਵਨ੍|

Ⅻ ਤਤਃ ਪਰੰ ਤੌ ਸਵ੍ਰ੍ਗਾਦ੍ ਉੱਚੈਿਰਦੰ ਕਥਯਨ੍ਤੰ ਰਵਮ੍ ਅਸ਼ʼਣੁਤਾਂ ਯੁਵਾਂ ਸ੍ਥਾਨਮ੍ ਏਤਦ੍ਆਰੋਹਤਾਂ ਤਤਸ੍ਤਯੋਃ
ਸ਼ਤਸ਼਼ੁ ਿਨਰੀਕ੍ਸ਼਼ਮਾਣੇਸ਼਼ੁ ਤੌ ਮੇਘੇਨ ਸਵ੍ਰ੍ਗਮ੍ ਆਰੂਢਵਨ੍ਤੌ|

ⅩⅢ ਤੱਦਣ੍ਡੇ ਮਹਾਭੂਿਮਕਮ੍ਪੇ ਜਾਤੇ ਪੁਰ੍ੱਯਾ ਦਸ਼ਮਾਸ਼ਂਃ ਪਿਤਤਃ ਸਪ੍ਤਸਹਸਰ੍ਾਿਣ ਮਾਨੁਸ਼਼ਾਸ਼੍ਚ ਤੇਨ ਭੂਿਮਕਮ੍ਪੇਨ
ਹਤਾਃ, ਅਵਿਸ਼ਸ਼਼੍ਟਾਸ਼੍ਚ ਭਯੰ ਗਤਾ ਸਵ੍ਰ੍ਗੀਯੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਾਮ੍ ਅਕੀਰ੍ੱਤਯਨ੍|

ⅩⅣ ਿਦਤੀਯਃ ਸਨ੍ਤਾਪੋ ਗਤਃ ਪਸ਼ਯ੍ ਤʼਤੀਯਃ ਸਨ੍ਤਾਪਸ੍ਤੂਰ੍ਣਮ੍ ਆਗੱਛਿਤ|
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ⅩⅤ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਸਪ੍ਤਦੂਤੇਨ ਤੂਰ੍ੱਯਾਂ ਵਾਿਦਤਾਯਾਂ ਸਵ੍ਰ੍ਗ ਉੱਚੈਃ ਸਵ੍ਰੈਰਾਿਗਯੰ ਕੀਰ੍ੱਿਤਤਾ, ਰਾਜਤੰ ਜਗਤੋ
ਯਦਯ੍ਦ੍ ਰਾਜਯ੍ੰ ਤਦਧੁਨਾਭਵਤ੍| ਅਸ੍ਮਤ੍ਪਰ੍ਭੋਸ੍ਤਦੀਯਾਿਭਿਸ਼਼ਕ੍ਤਸਯ੍ ਤਾਰਕਸਯ੍ ਚ| ਤੇਨ ਚਾਨਨ੍ਤਕਾਲੀਯੰ
ਰਾਜਤੰ ਪਰ੍ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਤ|ੇ|

ⅩⅥਅਪਰਮ੍ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ਾਨ੍ਿਤਕੇ ਸਵ੍ਕੀਯਿਸੰਹਾਸਨੇਸ਼਼ੂਪਿਵਸ਼਼੍ਟਾਸ਼੍ਚਤੁਿਰੰਸ਼ਿਤਪਰ੍ਾਚੀਨਾ ਭੁਿਵ ਨਯ੍ਙ੍ਭੂਖਾ ਭੂਤੇਸ਼ਵ੍ਰੰ
ਪਰ੍ਣਮਯ੍ਾਵਦਨ੍,

ⅩⅦ ਹੇ ਭੂਤ ਵਰ੍ੱਤਮਾਨਾਿਪ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ੰਸ਼੍ਚ ਪਰੇਸ਼ਵ੍ਰ| ਹੇ ਸਰ੍ੱਵਸ਼ਕ੍ਿਤਮਨ੍ ਸਵ੍ਾਿਮਨ੍ ਵਯੰ ਤੇ ਕੁਰ੍ੰਮਹੇ ਸ੍ਤਵ|ੰ ਯਤ੍
ਤਯਾ ਿ ਯਤੇ ਰਾਜਯ੍ੰ ਗʼਹੀਤਾ ਤੇ ਮਹਾਬਲੰ|

ⅩⅧ ਿਵਜਾਤੀਯੇਸ਼਼ੁ ਕੁਪਯ੍ਤ੍ਸੁ ਪਰ੍ਾਦੁਰ੍ਭੂਤਾ ਤਵ ਕਧਾ| ਮʼਤਾਨਾਮਿਪ ਕਾਲੋ (ਅ)ਸੌ ਿਵਚਾਰੋ ਭਿਵਤਾ ਯਦਾ|
ਭʼਤਯ੍ਾਸ਼੍ਚ ਤਵ ਯਾਵਨ੍ਤੋ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਸਾਧਵਃ| ਯੇ ਚ ਕ੍ਸ਼਼ੁਦਾ ਮਹਾਨ੍ਤੋ ਵਾ ਨਾਮਤਸ੍ਤੇ ਿਹ ਿਬਭਯ੍ਿਤ| ਯਦਾ
ਸਰ੍ੱਵੇਭਯ੍ ਏਤੇਭਯ੍ੋ ਵੇਤਨੰ ਿਵਤਿਰਸ਼਼ਯ੍ਤੇ| ਗਨ੍ਤਵਯ੍ਸ਼੍ਚ ਯਦਾ ਨਾਸ਼ੋ ਵਸੁਧਾਯਾ ਿਵਨਾਸ਼ਕੈਃ||

ⅩⅨ ਅਨਨ੍ਤਰਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸਵ੍ਰ੍ਗਸ੍ਥਮਨ੍ਿਦਰਸਯ੍ ਦਾਰੰ ਮੁਕ੍ਤੰ ਤਨ੍ਮਨ੍ਿਦਰਮਧਯ੍ੇ ਚ ਿਨਯਮਮਞ੍ਜੂਸ਼਼ਾ
ਦʼਸ਼ਯ੍ਾਭਵਤ੍, ਤੇਨ ਤਿਡਤੋ ਰਵਾਃ ਸ੍ਤਿਨਤਾਿਨ ਭੂਿਮਕਮ੍ਪੋ ਗੁਰੁਤਰਿਸ਼ਲਾਵʼਸ਼਼੍ਿਟਸ਼੍ਚੈਤਾਿਨ ਸਮਭਵਨ੍|

Ⅻ
Ⅰ ਤਤਃ ਪਰੰ ਸਵ੍ਰ੍ਗੇ ਮਹਾਿਚਤੰ ਦʼਸ਼਼੍ਟੰ ਯੋਿਸ਼਼ਦੇਕਾਸੀਤ੍ ਸਾ ਪਿਰਿਹਤਸੂਰ੍ੱਯਾ ਚਨ੍ਦਸ਼੍ਚ ਤਸਯ੍ਾਸ਼੍ਚਰਣਯੋਰਧੋ

ਦਾਦਸ਼ਤਾਰਾਣਾਂ ਿਕਰੀਟਞ੍ਚ ਿਸ਼ਰਸਯ੍ਾਸੀਤ੍|
Ⅱ ਸਾ ਗਰ੍ਭਵਤੀ ਸਤੀ ਪਰ੍ਸਵਵੇਦਨਯਾ ਵਯ੍ਿਥਤਾਰ੍ੱਤਰਾਵਮ੍ ਅਕਰੋਤ੍|
Ⅲ ਤਤਃ ਸਵ੍ਰ੍ਗੇ (ਅ)ਪਰਮ੍ ਏਕੰ ਿਚਤੰ ਦʼਸ਼਼੍ਟੰ ਮਹਾਨਾਗ ਏਕ ਉਪਾਿਤਸ਼਼੍ਠਤ੍ ਸ ਲੋਿਹਤਵਰ੍ਣਸ੍ਤਸਯ੍ ਸਪ੍ਤ

ਿਸ਼ਰਾਿਂਸ ਸਪ੍ਤ ਸ਼ʼਙ੍ਗਾਿਣ ਿਸ਼ਰਃਸੁ ਚ ਸਪ੍ਤ ਿਕਰੀਟਾਨਯ੍ਾਸਨ੍|
Ⅳ ਸ ਸਵ੍ਲਾਙ੍ਗੂਲੇਨ ਗਗਨਸ੍ਥਨਕ੍ਸ਼਼ਤਾਣਾਂ ਤʼਤੀਯਾਸ਼ਂਮ੍ ਅਵਮʼਜਯ੍ ਪʼਿਥਵਯ੍ਾਂ ਨਯ੍ਪਾਤਯਤ੍| ਸ ਏਵ ਨਾਗੋ

ਨਵਜਾਤੰ ਸਨ੍ਤਾਨੰ ਗਰ੍ਿਸਤੁਮ੍ ਉਦਯ੍ਤਸ੍ਤਸਯ੍ਾਃ ਪਰ੍ਸਿਵਸ਼਼ਯ੍ਮਾਣਾਯਾ ਯੋਿਸ਼਼ਤੋ (ਅ)ਨ੍ਿਤਕੇ (ਅ)ਿਤਸ਼਼੍ਠਤ੍|
Ⅴ ਸਾ ਤੁ ਪੁੰਸਨ੍ਤਾਨੰ ਪਰ੍ਸੂਤਾ ਸ ਏਵ ਲੌਹਮਯਰਾਜਦਣ੍ਡੇਨ ਸਰ੍ੱਵਜਾਤੀਸ਼੍ਚਾਰਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ, ਿਕਞ੍ਚ ਤਸਯ੍ਾਃ

ਸਨ੍ਤਾਨ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸਮੀਪੰ ਤਦੀਯਿਸੰਹਾਸਨਸਯ੍ ਚ ਸੰਿਨਿਧਮ੍ ਉੱਧʼਤਃ|
Ⅵ ਸਾ ਚ ਯੋਿਸ਼਼ਤ੍ ਪਰ੍ਾਨ੍ਤਰੰ ਪਲਾਿਯਤਾ ਯਤਸ੍ਤਤੇਸ਼ਵ੍ਰੇਣ ਿਨਰ੍ੰਿਮਤ ਆਸ਼ਰ੍ਮੇ

ਸ਼਼ਸ਼਼੍ਠਯ੍ਿਧਕਸ਼ਤਦਯਾਿਧਕਸਹਸਰ੍ਿਦਨਾਿਨ ਤਸਯ੍ਾਃ ਪਾਲਨੇਨ ਭਿਵਤਵਯ੍|ੰ
Ⅶ ਤਤਃ ਪਰੰ ਸਵ੍ਰ੍ਗੇ ਸੰਗਰ੍ਾਮ ਉਪਾਿਪਸ਼਼੍ਠਤ੍ ਮੀਖਾਯੇਲਸ੍ਤਸਯ੍ ਦੂਤਾਸ਼੍ਚ ਤੇਨ ਨਾਗੇਨ ਸਹਾਯੁਧਯ੍ਨ੍ ਤਥਾ ਸ

ਨਾਗਸ੍ਤਸਯ੍ ਦੂਤਾਸ਼੍ਚ ਸੰਗਰ੍ਾਮਮ੍ ਅਕੁਰ੍ੱਵਨ੍, ਿਕਨ੍ਤੁ ਪਰ੍ਭਿਵਤੁੰ ਨਾਸ਼ਕ੍ਨੁਵਨ੍
Ⅷ ਯਤਃ ਸਵ੍ਰ੍ਗੇ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸ੍ਥਾਨੰ ਪੁਨ ਰ੍ਨਾਿਵਦਯ੍ਤ|
Ⅸ ਅਪਰੰ ਸ ਮਹਾਨਾਗੋ (ਅ)ਰ੍ਥਤੋ ਿਦਯਾਵਲਃ (ਅਪਵਾਦਕਃ) ਸ਼ਯਤਾਨਸ਼੍ਚ (ਿਵਪਕ੍ਸ਼਼ਃ) ਇਿਤ ਨਾਮ੍ਨਾ

ਿਵਖਯ੍ਾਤੋ ਯਃ ਪੁਰਾਤਨਃ ਸਰ੍ਪਃ ਕʼਤ੍ਸ੍ਨੰ ਨਰਲੋਕੰ ਭਾਮਯਿਤ ਸ ਪʼਿਥਵਯ੍ਾਂ ਿਨਪਾਿਤਤਸ੍ਤੇਨ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਤਸਯ੍ ਦੂਤਾ
ਅਿਪ ਤਤ ਿਨਪਾਿਤਤਾਃ|

Ⅹ ਤਤਃ ਪਰੰ ਸਵ੍ਰ੍ਗੇ ਉੱਚੈ ਰ੍ਭਾਸ਼਼ਮਾਣੋ ਰਵੋ (ਅ)ਯੰ ਮਯਾਸ਼ਰ੍ਾਿਵ, ਤਾਣੰ ਸ਼ਕ੍ਿਤਸ਼੍ਚ ਰਾਜਤਮਧੁਨੈਵੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਨਃ|
ਤਥਾ ਤੇਨਾਿਭਿਸ਼਼ਕ੍ਤਸਯ੍ ਤਾਤੁਃ ਪਰਾ ਮੋ (ਅ)ਭਵਤ੍ਂ|| ਯਤੋ ਿਨਪਾਿਤਤੋ (ਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਭਾਤʼਣਾਂ ਸੋ (ਅ)ਿਭਯੋਜਕਃ|
ਯੇਨੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਨਃ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ ਤੇ (ਅ)ਦੂਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤ ਿਦਵਾਿਨਸ਼ੰ||

Ⅺ ਮੇਸ਼਼ਵਤ੍ਸਸਯ੍ ਰਕ੍ਤੇਨ ਸਵ੍ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਵਚਨੇਨ ਚ| ਤੇ ਤੁ ਿਨਰ੍ਿਜਤਵਨ੍ਤਸ੍ਤੰ ਨ ਚ ਸ੍ਨੇਹਮ੍ ਅਕੁਰ੍ੱਵਤ|
ਪਰ੍ਾਣੋਸ਼਼ਵ੍ਿਪ ਸਵ੍ਕੀਯੇਸ਼਼ੁ ਮਰਣਸਯ੍ੈਵ ਸਙ੍ਕਟ|ੇ

Ⅻ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਆਨਨ੍ਦਤੁ ਸਵ੍ਰ੍ਗੋ ਹʼਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤਾਂ ਤੰਿਨਵਾਿਮਨਃ| ਹਾ ਭੂਿਮਸਾਗਰੌ ਤਾਪੋ ਯੁਵਾਮੇਵਾ ਿਮਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
ਯੁਵਯੋਰਵਤੀਰ੍ਣੋ ਯਤ੍ ਸ਼ੈਤਾਨ (ਅ)ਤੀਵ ਕਾਪਨਃ| ਅਲ੍ਪੋ ਮੇ ਸਮਯੋ (ਅ)ਸ੍ਤਯ੍ੇਤੱਚਾਿਪ ਤੇਨਾਵਗਮਯ੍ਤੇ||

ⅩⅢ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਸ ਨਾਗਃ ਪʼਿਥਵਯ੍ਾਂ ਸਵ੍ੰ ਿਨਕ੍ਿਸ਼਼ਪ੍ਤੰ ਿਵਲੋਕਯ੍ ਤਾਂ ਪੁਤਪਰ੍ਸੂਤਾਂ ਯੋਿਸ਼਼ਤਮ੍ ਉਪਾਦਵਤ੍|
ⅩⅣ ਤਤਃ ਸਾ ਯੋਿਸ਼਼ਤ੍ ਯਤ੍ ਸਵ੍ਕੀਯੰ ਪਰ੍ਾਨ੍ਤਰਸ੍ਥਾਸ਼ਰ੍ਮੰ ਪਰ੍ਤਯ੍ੁਤ੍ਪਿਤਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨੁਯਾਤ੍ ਤਦਰ੍ਥੰ ਮਹਾਕੁਰਰਸਯ੍

ਪਕ੍ਸ਼਼ਦਯੰ ਤਸਵ੍ੈ ਦੱਤੰ, ਸਾ ਤੁ ਤਤ ਨਾਗਤੋ ਦੂਰੇ ਕਾਲੈਕੰ ਕਾਲਦਯੰ ਕਾਲਾਰ੍ੱਧਞ੍ਚ ਯਾਵਤ੍ ਪਾਲਯ੍ਤੇ|
ⅩⅤ ਿਕਞ੍ਚ ਸ ਨਾਗਸ੍ਤਾਂ ਯੋਿਸ਼਼ਤੰ ਸਰ੍ੋਤਸਾ ਪ੍ਲਾਵਿਯਤੁੰ ਸਵ੍ਮੁਖਾਤ੍ ਨਦੀਵਤ੍ ਤੋਯਾਿਨ ਤਸਯ੍ਾਃ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍

ਪਰ੍ਾਕ੍ਿਸ਼਼ਪਤ੍|
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ⅩⅥ ਿਕਨ੍ਤੁ ਮੇਿਦਨੀ ਯੋਿਸ਼਼ਤਮ੍ ਉਪਕੁਰ੍ੱਵਤੀ ਿਨਜਵਦਨੰ ਵਯ੍ਾਦਾਯ ਨਾਗਮੁਖਾਦ੍ ਉਦ੍ਗੀਰ੍ਣਾਂ ਨਦੀਮ੍
ਅਿਪਵਤ੍|

ⅩⅦ ਤਤੋ ਨਾਗੋ ਯੋਿਸ਼਼ਤੇ ਕੱਧਵ੍ਾ ਤਦੰਸ਼ਸਯ੍ਾਵਿਸ਼ਸ਼਼੍ਟਲੋਕੈਰਰ੍ਥਤੋ ਯ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ਾਜ੍ਞਾਃ ਪਾਲਯਨ੍ਿਤ ਯੀਸ਼ੋਃ
ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ ਧਾਰਯਨ੍ਿਤ ਚ ਤੈਃ ਸਹ ਯੋੱਧੁੰ ਿਨਰ੍ਗਤਵਾਨ੍|

ⅩⅧ []

ⅩⅢ
Ⅰ ਤਤਃ ਪਰਮਹੰ ਸਾਗਰੀਯਿਸਕਤਾਯਾਂ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ ਸਾਗਰਾਦ੍ ਉਦ੍ਗੱਛਨ੍ਤਮ੍ ਏਕੰ ਪਸ਼ੁੰ ਦʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍ ਤਸਯ੍ ਦਸ਼

ਸ਼ʼਙ੍ਗਾਿਣ ਸਪ੍ਤ ਿਸ਼ਰਾਿਂਸ ਚ ਦਸ਼ ਸ਼ʼਙ੍ਗੇਸ਼਼ੁ ਦਸ਼ ਿਕਰੀਟਾਿਨ ਿਸ਼ਰਃਸੁ ਚੇਸ਼ਵ੍ਰਿਨਨ੍ਦਾਸੂਚਕਾਿਨ ਨਾਮਾਿਨ
ਿਵਦਯ੍ਨ੍ਤੇ|

Ⅱਮਯਾ ਦʼਸ਼਼੍ਟਃ ਸ ਪਸ਼ੁਸ਼੍ਿਚਤਵਯ੍ਾਘਰ੍ਸਦʼਸ਼ਃ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਸਯ੍ ਚਰਣੌ ਭੱਲੂਕਸਯ੍ੇਵ ਵਦਨਞ੍ਚ ਿਸੰਹਵਦਨਿਮਵ|
ਨਾਗਨੇ ਤਸ੍ਮੈ ਸਵ੍ੀਯਪਰਾ ਮਃ ਸਵ੍ੀਯੰ ਿਸੰਹਾਸਨੰ ਮਹਾਿਧਪਤਯ੍ਞ੍ਚਾਦਾਿਯ|

Ⅲ ਮਿਯ ਿਨਰੀਕ੍ਸ਼਼ਮਾਣੇ ਤਸਯ੍ ਿਸ਼ਰਸਾਮ੍ ਏਕਮ੍ ਅਨ੍ਤਕਾਘਾਤੇਨ ਛੇਿਦਤਿਮਵਾਦʼਸ਼ਯ੍ਤ, ਿਕਨ੍ਤੁ
ਤਸਯ੍ਾਨ੍ਤਕਕ੍ਸ਼਼ਤਸਯ੍ ਪਰ੍ਤੀਕਾਰੋ (ਅ)ਿ ਯਤ ਤਤਃ ਕʼਤ੍ਸ੍ਨ ਨਰਲੋਕਸ੍ਤੰ ਪਸ਼ੁਮਿਧ ਚਮਤ੍ਕਾਰੰ ਗਤਃ,

Ⅳਯਸ਼੍ਚ ਨਾਗਸ੍ਤਸ੍ਮੈ ਪਸ਼ਵੇ ਸਾਮਰ੍ਥਯ੍ੰ ਦੱਤਵਾਨ੍ ਸਰ੍ੱਵੇ ਤੰ ਪਰ੍ਾਣਮਨ੍ ਪਸ਼ੁਮਿਪ ਪਰ੍ਣਮਨ੍ਤੋ (ਅ)ਕਥਯਨ੍, ਕੋ
ਿਵਦਯ੍ਤੇ ਪਸ਼ੋਸ੍ਤੁਲਯ੍ਸ੍ਤੇਨ ਕੋ ਯੋੱਧੁਮਰਿਤ|

Ⅴ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਤਸ੍ਮੈ ਦਰ੍ਪਵਾਕਯ੍ੇਸ਼ਵ੍ਰਿਨਨ੍ਦਾਵਾਿਦ ਵਦਨੰ ਿਦਚਤਾਿਰੰਸ਼ਨ੍ਮਾਸਾਨ੍ ਯਾਵਦ੍ ਅਵਸ੍ਿਥਤੇਃ
ਸਾਮਰ੍ਥਯ੍ਞ੍ਚਾਦਾਿਯ|

Ⅵ ਤਤਃ ਸ ਈਸ਼ਵ੍ਰਿਨਨ੍ਦਨਾਰ੍ਥੰ ਮੁਖੰ ਵਯ੍ਾਦਾਯ ਤਸਯ੍ ਨਾਮ ਤਸਯ੍ਾਵਾਸੰ ਸਵ੍ਰ੍ਗਿਨਵਾਿਸਨਸ਼੍ਚ ਿਨਨ੍ਿਦਤੁਮ੍
ਆਰਭਤ|

Ⅶ ਅਪਰੰ ਧਾਰ੍ੰਿਮਕੈਃ ਸਹ ਯੋਧਨਸਯ੍ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਪਰਾਜਯਸਯ੍ ਚਾਨੁਮਿਤਃ ਸਰ੍ੱਵਜਾਤੀਯਾਨਾਂ ਸਰ੍ੱਵਵੰਸ਼ੀਯਾਨਾਂ
ਸਰ੍ੱਵਭਾਸ਼਼ਾਵਾਿਦਨਾਂ ਸਰ੍ੱਵਦੇਸ਼ੀਯਾਨਾਞ੍ਚਾਿਧਪਤਯ੍ਮਿਪ ਤਸ੍ਮਾ ਅਦਾਿਯ|

Ⅷ ਤਤੋ ਜਗਤਃ ਸʼਸ਼਼੍ਿਟਕਾਲਾਤ੍ ਛੇਿਦਤਸਯ੍ ਮੇਸ਼਼ਵਤ੍ਸਸਯ੍ ਜੀਵਨਪੁਸ੍ਤਕੇ ਯਾਵਤਾਂ ਨਾਮਾਿਨ ਿਲਿਖਤਾਿਨ ਨ
ਿਵਦਯ੍ਨ੍ਤੇ ਤੇ ਪʼਿਥਵੀਿਨਵਾਿਸਨਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਤੰ ਪਸ਼ੁੰ ਪਰ੍ਣੰਸਯ੍ਨ੍ਿਤ|

Ⅸ ਯਸਯ੍ ਸ਼ਰ੍ੋਤੰ ਿਵਦਯ੍ਤੇ ਸ ਸ਼ʼਣੋਤੁ|
Ⅹਯੋ ਜਨ (ਅ)ਪਰਾਨ੍ ਵਨ੍ਦੀਕʼਤਯ੍ ਨਯਿਤ ਸ ਸਵ੍ਯੰ ਵਨ੍ਦੀਭੂਯ ਸ੍ਥਾਨਾਨ੍ਤਰੰ ਗਿਮਸ਼਼ਯ੍ਿਤ, ਯਸ਼੍ਚ ਖਙ੍ਗੇਨ

ਹਨ੍ਿਤ ਸ ਸਵ੍ਯੰ ਖਙ੍ਗੇਨ ਘਾਿਨਸ਼਼ਯ੍ਤੇ| ਅਤ ਪਿਵਤਲੋਕਾਨਾਂ ਸਿਹਸ਼਼੍ਣੁਤਯਾ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੇਨ ਚ ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਤਵਯ੍ੰ|
Ⅺਅਨਨ੍ਤਰੰ ਪʼਿਥਵੀਤ ਉਦ੍ਗੱਛਨ੍ਅਪਰ ਏਕਃ ਪਸ਼ੁ ਰ੍ਮਯਾ ਦʼਸ਼਼੍ਟਃ ਸ ਮੇਸ਼਼ਸ਼ਾਵਕਵਤ੍ ਸ਼ʼਙ੍ਗਦਯਿਵਿਸ਼ਸ਼਼੍ਟ

ਆਸੀਤ੍ ਨਾਗਵੱਚਾਭਾਸ਼਼ਤ|
Ⅻ ਸ ਪਰ੍ਥਮਪਸ਼ੋਰਨ੍ਿਤਕੇ ਤਸਯ੍ ਸਰ੍ੱਵੰ ਪਰਾ ਮੰ ਵਯ੍ਵਹਰਿਤ ਿਵਸ਼ੇਸ਼਼ਤੋ ਯਸਯ੍ ਪਰ੍ਥਮਪਸ਼ੋਰਨ੍ਿਤਕਕ੍ਸ਼਼ਤੰ

ਪਰ੍ਤੀਕਾਰੰ ਗਤੰ ਤਸਯ੍ ਪੂਜਾਂ ਪʼਿਥਵੀਂ ਤੰਿਨਵਾਿਸਨਸ਼੍ਚ ਕਾਰਯਿਤ|
ⅩⅢ ਅਪਰੰ ਮਾਨਵਾਨਾਂ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਦ੍ ਆਕਾਸ਼ਤੋ ਭੁਿਵ ਵਹ੍ਿਨਵਰ੍ਸ਼਼ਣਾਦੀਿਨ ਮਹਾਿਚਤਾਿਣ ਕਰੋਿਤ|
ⅩⅣ ਤਸਯ੍ ਪਸ਼ੋਃ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਦ੍ ਯੇਸ਼਼ਾਂ ਿਚਤਕਰ੍ੰਮਣਾਂ ਸਾਧਨਾਯ ਸਾਮਰ੍ਥਯ੍ੰ ਤਸ੍ਮੈ ਦੱਤੰ ਤੈਃ ਸ ਪʼਿਥਵੀਿਨਵਾਿਸਨ

ਭਾਮਯਿਤ, ਿਵਸ਼ੇਸ਼਼ਤੋ ਯਃ ਪਸ਼ੁਃ ਖਙ੍ਗੇਨ ਕ੍ਸ਼਼ਤਯੁਕ੍ਤੋ ਭੂਤਾਪਯ੍ਜੀਵਤ੍ ਤਸਯ੍ ਪਰ੍ਿਤਮਾਿਨਰ੍ੰਮਾਣੰ ਪʼਿਥਵੀਿਨਵਾਿਸਨ
ਆਿਦਸ਼ਿਤ|

ⅩⅤ ਅਪਰੰ ਤਸਯ੍ ਪਸ਼ੋਃ ਪਰ੍ਿਤਮਾ ਯਥਾ ਭਾਸ਼਼ਤੇ ਯਾਵਨ੍ਤਸ਼੍ਚ ਮਾਨਵਾਸ੍ਤਾਂ ਪਸ਼ੁਪਰ੍ਿਤਮਾਂ ਨ ਪੂਜਯਨ੍ਿਤ ਤੇ ਯਥਾ
ਹਨਯ੍ਨ੍ਤੇ ਤਥਾ ਪਸ਼ੁਪਰ੍ਿਤਮਾਯਾਃ ਪਰ੍ਾਣਪਰ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਾਰ੍ਥੰ ਸਾਮਰ੍ਥਯ੍ੰ ਤਸ੍ਮਾ ਅਦਾਿਯ|

ⅩⅥ ਅਪਰੰ ਕ੍ਸ਼਼ੁਦਮਹੱਧਿਨਦਿਰਦਮੁਕ੍ਤਦਾਸਾਨ੍ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਦਕ੍ਿਸ਼਼ਣਕਰੇ ਭਾਲੇ ਵਾ ਕਲਙ੍ਕੰ ਗਰ੍ਾਹਯਿਤ|
ⅩⅦ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਯੇ ਤੰ ਕਲਙ੍ਕਮਰ੍ਥਤਃ ਪਸ਼ੋ ਰ੍ਨਾਮ ਤਸਯ੍ ਨਾਮ੍ਨਃ ਸੰਖਯ੍ਾਙ੍ਕੰ ਵਾ ਧਾਰਯਨ੍ਿਤ ਤਾਨ੍ ਿਵਨਾ

ਪਰੇਣ ਕੇਨਾਿਪ ਯਿਵ ਯੇ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕਯ੍ੇਤ|ੇ
ⅩⅧਅਤਜ੍ਞਾਨੇਨ ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਤਵਯ੍|ੰਯੋ ਬੁੱਿਧਿਵਿਸ਼ਸ਼਼੍ਟਃ ਸ ਪਸ਼ੋਃ ਸੰਖਯ੍ਾਂ ਗਣਯਤੁ ਯਤਃ ਸਾ ਮਾਨਵਸਯ੍ ਸੰਖਯ੍ਾ

ਭਵਿਤ| ਸਾ ਚ ਸੰਖਯ੍ਾ ਸ਼਼ਟ੍ਸ਼਼ਸ਼਼੍ਟਯ੍ਿਧਕਸ਼਼ਟ੍ਸ਼ਤਾਿਨ|
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ⅩⅣ
Ⅰ ਤਤਃ ਪਰੰ ਿਨਰੀਕ੍ਸ਼਼ਮਾਣੇਨ ਮਯਾ ਮੇਸ਼਼ਸ਼ਾਵਕੋ ਦʼਸ਼਼੍ਟਃ ਸ ਿਸਯੋਨਪਰ੍ੱਵਤਸਯ੍ੋਪਰ੍ੱਯਿਤਸ਼਼੍ਠਤ੍, ਅਪਰੰ ਯੇਸ਼਼ਾਂ

ਭਾਲੇਸ਼਼ੁ ਤਸਯ੍ ਨਾਮ ਤਤ੍ਿਪਤੁਸ਼੍ਚ ਨਾਮ ਿਲਿਖਤਮਾਸ੍ਤੇ ਤਾਦʼਸ਼ਾਸ਼੍ਚਤੁਸ਼੍ਚਤਾਿਰੰਸ਼ਤ੍ਸਹਸਰ੍ਾਿਧਕਾ ਲਕ੍ਸ਼਼ਲੋਕਾਸ੍ਤੇਨ
ਸਾਰ੍ੱਧਮ੍ ਆਸਨ੍|

Ⅱਅਨਨ੍ਤਰੰ ਬਹੁਤੋਯਾਨਾਂ ਰਵ ਇਵ ਗੁਰੁਤਰਸ੍ਤਿਨਤਸਯ੍ ਚ ਰਵ ਇਵ ਏਕੋ ਰਵਃ ਸਵ੍ਰ੍ਗਾਤ੍ ਮਯਾਸ਼ਰ੍ਾਿਵ| ਮਯਾ
ਸ਼ਤਃ ਸ ਰਵੋ ਵੀਣਾਵਾਦਕਾਨਾਂ ਵੀਣਾਵਾਦਨਸਯ੍ ਸਦʼਸ਼ਃ|

Ⅲ ਿਸੰਹਸਨਸਯ੍ਾਨ੍ਿਤਕੇ ਪਰ੍ਾਿਣਚਤੁਸ਼਼੍ਟਯਸਯ੍ ਪਰ੍ਾਚੀਨਵਰ੍ਗਸਯ੍ ਚਾਨ੍ਿਤਕੇ (ਅ)ਿਪ ਤੇ ਨਵੀਨਮੇਕੰ ਗੀਤਮ੍
ਅਗਾਯਨ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ ਧਰਣੀਤਃ ਪਿਰ ੀਤਾਨ੍ ਤਾਨ੍ ਚਤੁਸ਼੍ਚਤਾਿਰੰਸ਼ਤਯ੍ਹਸਰ੍ਾਿਧਕਲਕ੍ਸ਼਼ਲੋਕਾਨ੍ ਿਵਨਾ ਨਾਪਰੇਣ
ਕੇਨਾਿਪ ਤਦ੍ ਗੀਤੰ ਿਸ਼ਕ੍ਿਸ਼਼ਤੁੰ ਸ਼ਕਯ੍ਤੇ|

Ⅳ ਇਮੇ ਯੋਿਸ਼਼ਤਾਂ ਸਙ੍ਗੇਨ ਨ ਕਲਙ੍ਿਕਤਾ ਯਤਸ੍ਤੇ (ਅ)ਮੈਥੁਨਾ ਮੇਸ਼਼ਸ਼ਾਵਕੋ ਯਤ੍ ਿਕਮਿਪ ਸ੍ਥਾਨੰ
ਗੱਛੇਤ੍ ਤਤ੍ਸਰ੍ੱਵਸ੍ਿਮਨ੍ ਸ੍ਥਾਨੇ ਤਮ੍ ਅਨੁਗੱਛਨ੍ਿਤ ਯਤਸ੍ਤੇ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਾਣਾਂ ਮਧਯ੍ਤਃ ਪਰ੍ਥਮਫਲਾਨੀਵੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍
ਮੇਸ਼਼ਸ਼ਾਵਕਸਯ੍ ਚ ਕʼਤੇ ਪਿਰ ੀਤਾਃ|

Ⅴ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਵਦਨੇਸ਼਼ੁ ਚਾਨʼਤੰ ਿਕਮਿਪ ਨ ਿਵਦਯ੍ਤੇ ਯਤਸ੍ਤੇ ਿਨਰ੍ੱਦੋਸ਼਼ਾ ਈਸ਼ਵ੍ਰਿਸੰਹਾਸਨਸਯ੍ਾਨ੍ਿਤਕੇ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ਿਤ|
Ⅵ ਅਨਨ੍ਤਰਮ੍ ਆਕਾਸ਼ਮਧਯ੍ੇਨੱਡੀਯਮਾਨ (ਅ)ਪਰ ਏਕੋ ਦੂਤੋ ਮਯਾ ਦʼਸ਼਼੍ਟਃ ਸੋ (ਅ)ਨਨ੍ਤਕਾਲੀਯੰ

ਸੁਸੰਵਾਦੰ ਧਾਰਯਿਤ ਸ ਚ ਸੁਸੰਵਾਦਃ ਸਰ੍ੱਵਜਾਤੀਯਾਨ੍ ਸਰ੍ੱਵਵੰਸ਼ੀਯਾਨ੍ ਸਰ੍ੱਵਭਾਸ਼਼ਾਵਾਿਦਨਃ ਸਰ੍ੱਵਦੇਸ਼ੀਯਾਸ਼ਂ੍ਚ
ਪʼਿਥਵੀਿਨਵਾਿਸਨਃ ਪਰ੍ਿਤ ਤੇਨ ਘੋਿਸ਼਼ਤਵਯ੍ਃ|

Ⅶ ਸ ਉੱਚੈਃਸਵ੍ਰੇਣੇਦੰ ਗਦਿਤ ਯੂਯਮੀਸ਼ਵ੍ਰਾਦ੍ ਿਬਭੀਤ ਤਸਯ੍ ਸ੍ਤਵੰ ਕੁਰੁਤ ਚ ਯਤਸ੍ਤਦੀਯਿਵਚਾਰਸਯ੍ ਦਣ੍ਡ
ਉਪਾਿਤਸ਼਼੍ਠਤ੍ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਆਕਾਸ਼ਮਣ੍ਡਲਸਯ੍ ਪʼਿਥਵਯ੍ਾਃ ਸਮੁਦਸਯ੍ ਤੋਯਪਰ੍ਸਰ੍ਵਣਾਨਾਞ੍ਚ ਸਰ੍ਸ਼਼੍ਟਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ
ਪਰ੍ਣਮਯ੍ਤਾ|ਂ

Ⅷ ਤਤ੍ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਿਦਤੀਯ ਏਕੋ ਦੂਤ ਉਪਸ੍ਥਾਯਾਵਦਤ੍ ਪਿਤਤਾ ਪਿਤਤਾ ਸਾ ਮਹਾਬਾਿਬਲ੍ ਯਾ ਸਰ੍ੱਵਜਾਤੀਯਾਨ੍
ਸਵ੍ਕੀਯੰ ਵਯ੍ਿਭਚਾਰਰੂਪੰ ੋਧਮਦਮ੍ ਅਪਾਯਯਤ੍|

Ⅸ ਤਤ੍ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਤʼਤੀਯੋ ਦੂਤ ਉਪਸ੍ਥਾਯੋੱਚੈਰਵਦਤ੍, ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਤ ਤੰ ਸ਼ਸ਼ੁੰ ਤਸਯ੍ ਪਰ੍ਿਤਮਾਞ੍ਚ ਪਰ੍ਣਮਿਤ ਸਵ੍ਭਾਲੇ
ਸਵ੍ਕਰੇ ਵਾ ਕਲਙ੍ਕੰ ਗʼਹ੍ਲਾਿਤ ਚ

Ⅹ ਸੋ (ਅ)ਪੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ੋਧਪਾਤੇ ਸ੍ਿਥਤਮ੍ ਅਿਮਿਸ਼ਰ੍ਤੰ ਮਦਤ੍ ਅਰ੍ਥਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ੋਧਮਦੰ ਪਾਸਯ੍ਿਤ
ਪਿਵਤਦੂਤਾਨਾਂ ਮੇਸ਼਼ਸ਼ਾਵਕਸਯ੍ ਚ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਦ੍ ਵਹ੍ਿਨਗਨ੍ਧਕਯੋ ਰਯ੍ਾਤਨਾਂ ਲਪ੍ਸਯ੍ਤੇ ਚ|

Ⅺ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਯਾਤਨਾਯਾ ਧੂਮੋ (ਅ)ਨਨ੍ਤਕਾਲੰ ਯਾਵਦ੍ ਉਦ੍ਗਿਮਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਯੇ ਚ ਪਸ਼ੁੰ ਤਸਯ੍ ਪਰ੍ਿਤਮਾਞ੍ਚ ਪੂਜਯਨ੍ਿਤ
ਤਸਯ੍ ਨਾਮ੍ਨ (ਅ)ਙ੍ਕੰ ਵਾ ਗʼਹ੍ਲਨ੍ਿਤ ਤੇ ਿਦਵਾਿਨਸ਼ੰ ਕਞ੍ਚਨ ਿਵਰਾਮੰ ਨ ਪਰ੍ਾਪ੍ਸਯ੍ਨ੍ਿਤ|

Ⅻ ਯੇ ਮਾਨਵਾ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ਾਜ੍ਞਾ ਯੀਸ਼ੌ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਞ੍ਚ ਪਾਲਯਨ੍ਿਤ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਪਿਵਤਲੋਕਾਨਾਂ ਸਿਹਸ਼਼੍ਣੁਤਯਾਤ
ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਤਵਯ੍ੰ|

ⅩⅢ ਅਪਰੰ ਸਵ੍ਰ੍ਗਾਤ੍ ਮਯਾ ਸਹ ਸਮ੍ਭਾਸ਼਼ਮਾਣ ਏਕੋ ਰਵੋ ਮਯਾਸ਼ਰ੍ਾਿਵ ਤੇਨਕ੍ਤੰ ਤੰ ਿਲਖ, ਇਦਾਨੀਮਾਰਭਯ੍ ਯੇ
ਪਰ੍ਭੌ ਿਮਰ੍ਯਨ੍ਤੇ ਤੇ ਮʼਤਾ ਧਨਯ੍ਾ ਇਿਤ; ਆਤ੍ਮਾ ਭਾਸ਼਼ਤੇ ਸਤਯ੍ੰ ਸਵ੍ਸ਼ਰ੍ਮੇਭਯ੍ਸ੍ਤੈ ਿਰਰਾਮਃ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਵਯ੍ਃ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਕਰ੍ੰਮਾਿਣ
ਚ ਤਾਨ੍ ਅਨੁਗੱਛਨ੍ਿਤ|

ⅩⅣ ਤਦਨਨ੍ਤਰੰ ਿਨਰੀਕ੍ਸ਼਼ਮਾਣੇਨ ਮਯਾ ਸ਼ਵ੍ੇਤਵਰ੍ਣ ਏਕੋ ਮੇਘੋ ਦʼਸ਼਼੍ਟਸ੍ਤਨ੍ਮੇਘਾਰੂਢੋ ਜਨ
ਮਾਨਵਪੁਤਾਕʼਿਤਰਸ੍ਿਤ ਤਸਯ੍ ਿਸ਼ਰਿਸ ਸੁਵਰ੍ਣਿਕਰੀਟੰ ਕਰੇ ਚ ਤੀਕ੍ਸ਼਼੍ਣੰ ਦਾਤੰ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ|

ⅩⅤ ਤਤਃ ਪਰਮ੍ ਅਨਯ੍ ਏਕੋ ਦੂਤੋ ਮਨ੍ਿਦਰਾਤ੍ ਿਨਰ੍ਗਤਯ੍ੋੱਚੈਃਸਵ੍ਰੇਣ ਤੰ ਮੇਘਾਰੂਢੰ ਸਮ੍ਭਾਸ਼਼ਯ੍ਾਵਦਤ੍ ਤਯਾ ਦਾਤੰ
ਪਰ੍ਸਾਰ੍ੱਯ ਸ਼ਸਯ੍ੱਛੇਦਨੰ ਿ ਯਤਾਂ ਸ਼ਸਯ੍ੱਛੇਦਨਸਯ੍ ਸਮਯ ਉਪਸ੍ਿਥਤੋ ਯਤੋ ਮੇਿਦਨਯ੍ਾਃ ਸ਼ਸਯ੍ਾਿਨ ਪਿਰਪੱਕਾਿਨ|

ⅩⅥ ਤਤਸ੍ਤੇਨ ਮੇਘਾਰੂਢੇਨ ਪʼਿਥਵਯ੍ਾਂ ਦਾਤੰ ਪਰ੍ਸਾਰ੍ੱਯ ਪʼਿਥਵਯ੍ਾਃ ਸ਼ਸਯ੍ੱਛੇਦਨੰ ਕʼਤ|ੰ
ⅩⅦ ਅਨਨ੍ਤਰਮ੍ ਅਪਰ ਏਕੋ ਦੂਤਃ ਸਵ੍ਰ੍ਗਸ੍ਥਮਨ੍ਿਦਰਾਤ੍ ਿਨਰ੍ਗਤਃ ਸੋ (ਅ)ਿਪ ਤੀਕ੍ਸ਼਼੍ਣੰ ਦਾਤੰ ਧਾਰਯਿਤ|
ⅩⅧਅਪਰਮ੍ਅਨਯ੍ਏਕੋ ਦੂਤੋ ਵੇਿਦਤੋ ਿਨਰ੍ਗਤਃ ਸ ਵਹ੍ਨੇਰਿਧਪਿਤਃ ਸ ਉੱਚੈਃਸਵ੍ਰੇਣ ਤੰ ਤੀਕ੍ਸ਼਼੍ਣਦਾਤਧਾਿਰਣੰ

ਸਮ੍ਭਾਸ਼਼ਯ੍ਾਵਦਤ੍ ਤਯਾ ਸਵ੍ੰ ਤੀਕ੍ਸ਼਼੍ਣੰ ਦਾਤੰ ਪਰ੍ਸਾਰ੍ੱਯ ਮੇਿਦਨਯ੍ਾ ਦਾਕ੍ਸ਼਼ਾਗੁੱਛੱਛੇਦਨੰ ਿ ਯਤਾਂ ਯਤਸ੍ਤਤ੍ਫਲਾਿਨ
ਪਿਰਣਤਾਿਨ|

ⅩⅨ ਤਤਃ ਸ ਦੂਤਃ ਪʼਿਥਵਯ੍ਾਂ ਸਵ੍ਦਾਤੰ ਪਰ੍ਸਾਰ੍ੱਯ ਪʼਿਥਵਯ੍ਾ ਦਾਕ੍ਸ਼਼ਾਫਲੱਛੇਦਨਮ੍ ਅਕਰੋਤ੍ ਤਤ੍ਫਲਾਿਨ
ਚੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ੋਧਸਵ੍ਰੂਪਸਯ੍ ਮਹਾਕੁਣ੍ਡਸਯ੍ ਮਧਯ੍ੰ ਿਨਰਕ੍ਿਸ਼਼ਪਤ੍|
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ⅩⅩ ਤਤ੍ਕੁਣ੍ਡਸ੍ਥਫਲਾਿਨ ਚ ਬਿਹ ਰ੍ਮਰ੍ੱਿਦਤਾਿਨ ਤਤਃ ਕੁਣ੍ਡਮਧਯ੍ਾਤ੍ ਿਨਰ੍ਗਤੰ ਰਕ੍ਤੰ ੋਸ਼ਸ਼ਤਪਰ੍ੱਯਨ੍ਤਮ੍
ਅਸ਼ਵ੍ਾਨਾਂ ਖਲੀਨਾਨ੍ ਯਾਵਦ੍ ਵਯ੍ਾਪ੍ਨਤ੍|

ⅩⅤ
Ⅰ ਤਤਃ ਪਰਮ੍ ਅਹੰ ਸਵ੍ਰ੍ਗੇ (ਅ)ਪਰਮ੍ ਏਕਮ੍ ਅਦ੍ਭੁਤੰ ਮਹਾਿਚਹ੍ਨੰ ਦʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍ ਅਰ੍ਥਤੋ ਯੈ ਰ੍ਦਣ੍ਡੈਰੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍

ਕੋਪਃ ਸਮਾਪ੍ਿਤੰ ਗਿਮਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਤਾਨ੍ ਦਣ੍ਡਾਨ੍ ਧਾਰਯਨ੍ਤਃ ਸਪ੍ਤ ਦੂਤਾ ਮਯਾ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾਃ|
Ⅱ ਵਹ੍ਿਨਿਮਿਸ਼ਰ੍ਤਸਯ੍ ਕਾਚਮਯਸਯ੍ ਜਲਾਸ਼ਯਸਯ੍ਾਕʼਿਤਰਿਪ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਯੇ ਚ ਪਸ਼ੋਸ੍ਤਤ੍ਪਰ੍ਿਤਮਾਯਾਸ੍ਤੰਨਾਮ੍ਨ

(ਅ)ਙ੍ਕਸਯ੍ ਚ ਪਰ੍ਭੂਤਵਨ੍ਤਸ੍ਤੇ ਤਸਯ੍ ਕਾਚਮਯਜਲਾਸ਼ਯਸਯ੍ ਤੀਰੇ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰੀਯਵੀਣਾ ਧਾਰਯਨ੍ਿਤ,
Ⅲਈਸ਼ਵ੍ਰਦਾਸਸਯ੍ ਮੂਸਸੋ ਗੀਤੰ ਮੇਸ਼਼ਸ਼ਾਵਕਸਯ੍ਚਗੀਤੰ ਗਾਯਨ੍ਤੋ ਵਦਨ੍ਿਤ,ਯਥਾ, ਸਰ੍ੱਵਸ਼ਕ੍ਿਤਿਵਿਸ਼ਸ਼਼੍ਟਸ੍ਤੰ

ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰ| ਤਦੀਯਸਰ੍ੱਵਕਰ੍ੰਮਾਿਣ ਮਹਾਨ੍ਿਤ ਚਾਦ੍ਭੁਤਾਿਨ ਚ| ਸਰ੍ੱਵਪੁਣਯ੍ਵਤਾਂ ਰਾਜਨ੍ ਮਾਰ੍ਗਾ ਨਯ੍ਾੱਯਾ
ਰੁ̓ ਤਾਸ਼੍ਚ ਤੇ|

Ⅳ ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ ਨਾਮਧੇਯਾੱਤੇ ਕੋ ਨ ਭੀਿਤੰ ਗਿਮਸ਼਼ਯ੍ਿਤ| ਕੋ ਵਾ ਤਦੀਯਨਾਮ੍ਨਸ਼੍ਚ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਾਂ ਨ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
ਕੇਵਲਸ੍ਤੰ ਪਿਵਤੋ (ਅ)ਿਸ ਸਰ੍ੱਵਜਾਤੀਯਮਾਨਵਾਃ| ਤਾਮੇਵਾਿਭਪਰ੍ਣੰਸਯ੍ਨ੍ਿਤ ਸਮਾਗਤਯ੍ ਤਦਨ੍ਿਤਕੰ| ਯਸ੍ਮਾੱਤਵ
ਿਵਚਾਰਾਜ੍ਞਾਃ ਪਰ੍ਾਦੁਰ੍ਭਾਵੰ ਗਤਾਃ ਿਕਲ||

Ⅴ ਤਦਨਨ੍ਤਰੰ ਮਿਯ ਿਨਰੀਕ੍ਸ਼਼ਮਾਣੇ ਸਿਤ ਸਵ੍ਰ੍ਗੇ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਾਵਾਸਸਯ੍ ਮਨ੍ਿਦਰਸਯ੍ ਦਾਰੰ ਮੁਕ੍ਤ|ੰ
Ⅵ ਯੇ ਚ ਸਪ੍ਤ ਦੂਤਾਃ ਸਪ੍ਤ ਦਣ੍ਡਾਨ੍ ਧਾਰਯਨ੍ਿਤ ਤੇ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਮਨ੍ਿਦਰਾਤ੍ ਿਨਰਗੱਛਨ੍| ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਪਿਰੱਛਦਾ

ਿਨਰ੍ੰਮਲਸ਼ʼਭਵਰ੍ਣਵਸ੍ਤਿਨਰ੍ੰਿਮਤਾ ਵਕ੍ਸ਼਼ਾਿਂਸ ਚ ਸੁਵਰ੍ਣਸ਼ʼਙ੍ਖਲੈ ਰੇਸ਼਼੍ਿਟਤਾਨਯ੍ਾਸਨ੍|
Ⅶ ਅਪਰੰ ਚਤੁਰ੍ਣਾਂ ਪਰ੍ਾਿਣਨਾਮ੍ ਏਕਸ੍ਤੇਭਯ੍ਃ ਸਪ੍ਤਦੂਤੇਭਯ੍ਃ ਸਪ੍ਤਸੁਵਰ੍ਣਕੰਸਾਨ੍ ਅਦਦਾਤ੍|
Ⅷ ਅਨਨ੍ਤਰਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਤੇਜਃਪਰ੍ਭਾਵਕਾਰਣਾਤ੍ ਮਨ੍ਿਦਰੰ ਧੂਮੇਨ ਪਿਰਪੂਰ੍ਣੰ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤੈਃ ਸਪ੍ਤਦੂਤੈਃ

ਸਪ੍ਤਦਣ੍ਡਾਨਾਂ ਸਮਾਪ੍ਿਤੰ ਯਾਵਤ੍ ਮਨ੍ਿਦਰੰ ਕੇਨਾਿਪ ਪਰ੍ਵੇਸ਼਼੍ਟੁੰ ਨਾਸ਼ਕਯ੍ਤ|

ⅩⅥ
Ⅰ ਤਤਃ ਪਰੰ ਮਨ੍ਿਦਰਾਤ੍ ਤਾਨ੍ ਸਪ੍ਤਦੂਤਾਨ੍ ਸਮ੍ਭਾਸ਼਼ਮਾਣ ਏਸ਼਼ ਮਹਾਰਵੋ ਮਯਾਸ਼ਰ੍ਾਿਵ, ਯੂਯੰ ਗਤਾ ਤੇਭਯ੍ਃ

ਸਪ੍ਤਕੰਸੇਭਯ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ੋਧੰ ਪʼਿਥਵਯ੍ਾਂ ਸਰ੍ਾਵਯਤ|
Ⅱ ਤਤਃ ਪਰ੍ਥਮੋ ਦੂਤੋ ਗਤਾ ਸਵ੍ਕੰਸੇ ਯਦਯ੍ਦ੍ ਅਿਵਦਯ੍ਤ ਤਤ੍ ਪʼਿਥਵਯ੍ਾਮ੍ ਅਸਰ੍ਾਵਯਤ੍ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਪਸ਼ੋਃ

ਕਲਙ੍ਕਧਾਿਰਣਾਂ ਤਤ੍ਪਰ੍ਿਤਮਾਪੂਜਕਾਨਾਂ ਮਾਨਵਾਨਾਂ ਸ਼ਰੀਰੇਸ਼਼ੁ ਵਯ੍ਥਾਜਨਕਾ ਦੁਸ਼਼੍ਟਵਣਾ ਅਭਵਨ੍|
Ⅲ ਤਤਃ ਪਰੰ ਿਦਤੀਯੋ ਦੂਤਃ ਸਵ੍ਕੰਸੇ ਯਦਯ੍ਦ੍ ਅਿਵਦਯ੍ਤ ਤਤ੍ ਸਮੁਦੇ (ਅ)ਸਰ੍ਾਵਯਤ੍ ਤੇਨ ਸ

ਕੁਣਪਸ੍ਥਸ਼ੋਿਣਤਰੂਪਯ੍ਭਵਤ੍ ਸਮੁਦੇ ਸ੍ਿਥਤਾਸ਼੍ਚ ਸਰ੍ੱਵੇ ਪਰ੍ਾਿਣਨ ਮʼਤਯ੍ੁੰ ਗਤਾਃ|
Ⅳਅਪਰੰ ਤʼਤੀਯੋ ਦੂਤਃ ਸਵ੍ਕੰਸੇ ਯਦਯ੍ਦ੍ਅਿਵਦਯ੍ਤ ਤਤ੍ ਸਰ੍ੱਵੰ ਨਦੀਸ਼਼ੁ ਜਲਪਰ੍ਸਰ੍ਵਣੇਸ਼਼ੁ ਚਾਸਰ੍ਾਵਯਤ੍ ਤਤਸ੍ਤਾਿਨ

ਰਕ੍ਤਮਯਾਨਯ੍ਭਵਨ੍| ਅਪਰੰ ਤੋਯਾਨਾਮ੍ ਅਿਧਪਸਯ੍ ਦੂਤਸਯ੍ ਵਾਿਗਯੰ ਮਯਾ ਸ਼ਤਾ|
Ⅴ ਵਰ੍ੱਤਮਾਨਸ਼੍ਚ ਭੂਤਸ਼੍ਚ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ੰਸ਼੍ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰਃ| ਤਮੇਵ ਨਯ੍ਾੱਯਕਾਰੀ ਯਦ੍ ਏਤਾਦʼਕ੍ ਤੰ ਵਯ੍ਚਾਰਯਃ|
Ⅵ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਸਾਧੂਨਾਂ ਰਕ੍ਤੰ ਤੈਰੇਵ ਪਾਿਤਤੰ| ਸ਼ੋਿਣਤੰ ਤਨ੍ਤੁ ਤੇਭਯ੍ੋ (ਅ)ਦਾਸ੍ਤਤ੍ਪਾਨੰ ਤੇਸ਼਼ੁ ਯੁਜਯ੍ਤੇ||
Ⅶ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਵੇਦੀਤੋ ਭਾਸ਼਼ਮਾਣਸਯ੍ ਕਸਯ੍ਿਚਦ੍ ਅਯੰ ਰਵੋ ਮਯਾ ਸ਼ਤਃ, ਹੇ ਪਰਸ਼ਵ੍ਰ ਸਤਯ੍ੰ ਤਤ੍ ਹੇ

ਸਰ੍ੱਵਸ਼ਕ੍ਿਤਮਨ੍ ਪਰ੍ਭੋ| ਸਤਯ੍ਾ ਨਯ੍ਾੱਯਾਸ਼੍ਚ ਸਰ੍ੱਵਾ ਿਹ ਿਵਚਾਰਾਜ੍ਞਾਸ੍ਤਦੀਯਕਾਃ||
Ⅷਅਨਨ੍ਤਰੰ ਚਤੁਰ੍ਥੋ ਦੂਤਃ ਸਵ੍ਕੰਸੇ ਯਦਯ੍ਦ੍ਅਿਵਦਯ੍ਤ ਤਤ੍ ਸਰ੍ੱਵੰ ਸੂਰ੍ੱਯੇ (ਅ)ਸਰ੍ਾਵਯਤ੍ ਤਸ੍ਮੈ ਚ ਵਹ੍ਿਨਨਾ

ਮਾਨਵਾਨ੍ ਦਗ੍ਧੁੰ ਸਾਮਰ੍ਥਯ੍ਮ੍ ਅਦਾਿਯ|
Ⅸ ਤੇਨ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਾ ਮਹਾਤਾਪੇਨ ਤਾਿਪਤਾਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਦਣ੍ਡਾਨਾਮ੍ ਆਿਧਪਤਯ੍ਿਵਿਸ਼ਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਨਾਮਾਿਨਨ੍ਦਨ੍

ਤਤ੍ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਾਰ੍ਥਞ੍ਚ ਮਨਃਪਿਰਵਰ੍ੱਤਨੰ ਨਾਕੁਰ੍ੱਵਨ੍|
Ⅹ ਤਤਃ ਪਰੰ ਪਞ੍ਚਮੋ ਦੂਤਃ ਸਵ੍ਕੰਸੇ ਯਦਯ੍ਦ੍ ਅਿਵਦਯ੍ਤ ਤਤ੍ ਸਰ੍ੱਵੰ ਪਸ਼ੋਃ ਿਸੰਹਾਸਨੇ (ਅ)ਸਰ੍ਾਵਯਤ੍ ਤੇਨ ਤਸਯ੍

ਰਾਸ਼਼੍ਟੰ ਿਤਿਮਰਾੱਛੰਨਮ੍ ਅਭਵਤ੍ ਲੋਕਾਸ਼੍ਚ ਵੇਦਨਾਕਾਰਣਾਤ੍ ਸਵ੍ਰਸਨਾ ਅਦੰਦਸ਼ਯ੍ਤ|
Ⅺ ਸਵ੍ਕੀਯਵਯ੍ਥਾਵਣਕਾਰਣਾੱਚ ਸਵ੍ਰ੍ਗਸ੍ਥਮ੍ ਅਿਨਨ੍ਦਨ੍ ਸਵ੍ਿ ਯਾਭਯ੍ਸ਼੍ਚ ਮਨਾਿਂਸ ਨ ਪਰਾਵਰ੍ੱਤਯਨ੍|
Ⅻ ਤਤਃ ਪਰੰ ਸ਼਼ਸ਼਼੍ਠ ਦੂਤਃ ਸਵ੍ਕੰਸੇ ਯਦਯ੍ਦ੍ ਅਿਵਦਯ੍ਤ ਤਤ੍ ਸਰ੍ੱਵੰ ਫਰਾਤਾਖਯ੍ੋ ਮਹਾਨਦੇ (ਅ)ਸਰ੍ਾਵਯਤ੍ ਤੇਨ

ਸੂਰ੍ੱਯੋਦਯਿਦਸ਼ ਆਗਿਮਸ਼਼ਯ੍ਤਾਂ ਰਾਜ੍ਞਾਂ ਮਾਰ੍ਗਸੁਗਮਾਰ੍ਥੰ ਤਸਯ੍ ਤੋਯਾਿਨ ਪਰ੍ੱਯਸ਼ੁਸ਼਼ਯ੍ਨ੍|
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ⅩⅢਅਨਨ੍ਤਰੰ ਨਾਗਸਯ੍ ਵਦਨਾਤ੍ ਪਸ਼ੋ ਰਦਨਾਤ੍ ਿਮਥਯ੍ਾਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਨਸ਼੍ਚ ਵਦਨਾਤ੍ ਿਨਰ੍ਗੱਛਨ੍ਤਸ੍ਤਯੋ
(ਅ)ਸ਼ੁਚਯ ਆਤ੍ਮਾਨ ਮਯਾ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾਸ੍ਤੇ ਮਣ੍ਡੂਕਾਕਾਰਾਃ|

ⅩⅣ ਤ ਆਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯਕਰ੍ੰਮਕਾਿਰਣੋ ਭੂਤਾਨਾਮ੍ ਆਤ੍ਮਾਨਃ ਸਨ੍ਿਤ ਸਰ੍ੱਵਸ਼ਕ੍ਿਤਮਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਮਹਾਿਦਨੇ ਯੇਨ
ਯੁੱਧੇਨ ਭਿਵਤਵਯ੍ੰ ਤਤ੍ਕʼਤੇ ਕʼਤ੍ਸਰ੍ਜਗਤੋ ਰਾਜ੍ਞਾਃ ਸੰਗਰ੍ਹੀਤੁੰ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸੰਿਨਿਧੰ ਿਨਰ੍ਗੱਛਨ੍ਿਤ|

ⅩⅤ ਅਪਰਮ੍ ਇਿਬਰ੍ਭਾਸ਼਼ਯਾ ਹਰ੍ੰਮਿਗੱਦੋਨਾਮਕਸ੍ਥਨੇ ਤੇ ਸਙ੍ਗʼਹੀਤਾਃ|
ⅩⅥ ਪਸ਼ਯ੍ਾਹੰ ਚੈਰਵਦ੍ ਆਗੱਛਾਿਮ ਯੋ ਜਨਃ ਪਰ੍ਬੁੱਧਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਯਥਾ ਚ ਨਗ੍ਨਃ ਸਨ੍ ਨ ਪਰ੍ੱਯਟਿਤ ਤਸਯ੍

ਲੱਜਾ ਚ ਯਥਾ ਦʼਸ਼ਯ੍ਾ ਨ ਭਵਿਤ ਤਥਾ ਸਵ੍ਵਾਸਾਿਂਸ ਰਕ੍ਸ਼਼ਿਤ ਸ ਧਨਯ੍ਃ|
ⅩⅦ ਤਤਃ ਪਰੰ ਸਪ੍ਤਮੋ ਦੂਤਃ ਸਵ੍ਕੰਸੇ ਯਦਯ੍ਦ੍ ਅਿਵਦਯ੍ਤ ਤਤ੍ ਸਰ੍ੱਵਮ੍ ਆਕਾਸ਼ੇ (ਅ)ਸਰ੍ਾਵਯਤ੍ ਤੇਨ

ਸਵ੍ਰ੍ਗੀਯਮਨ੍ਿਦਰਮਧਯ੍ਸ੍ਥਿਸੰਹਾਸਨਾਤ੍ ਮਹਾਰਵੋ (ਅ)ਯੰ ਿਨਰ੍ਗਤਃ ਸਮਾਪ੍ਿਤਰਭਵਿਦਿਤ|
ⅩⅧ ਤਦਨਨ੍ਤਰੰ ਤਿਡਤੋ ਰਵਾਃ ਸ੍ਤਿਨਤਾਿਨ ਚਾਭਵਨ੍, ਯਸ੍ਿਮਨ੍ ਕਾਲੇ ਚ ਪʼਿਥਵਯ੍ਾਂ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਾਃ

ਸʼਸ਼਼੍ਟਾਸ੍ਤਮ੍ ਆਰਭਯ੍ ਯਾਦʼਙ੍ਮਹਾਭੂਿਮਕਮ੍ਪਃ ਕਦਾਿਪ ਨਾਭਵਤ੍ ਤਾਦʼਗ੍ ਭੂਕਮ੍ਪੋ (ਅ)ਭਵਤ੍|
ⅩⅨ ਤਦਾਨੀਂ ਮਹਾਨਗਰੀ ਿਤਖਣ੍ਡਾ ਜਾਤਾ ਿਭੰਨਜਾਤੀਯਾਨਾਂ ਨਗਰਾਿਣ ਚ ਨਯ੍ਪਤਨ੍ ਮਹਾਬਾਿਬਲ੍ ਚੇਸ਼ਵ੍ਰੇਣ

ਸਵ੍ਕੀਯਪਰ੍ਚਣ੍ਡਕੋਪਮਿਦਰਾਪਾਤਦਾਨਾਰ੍ਥੰ ਸੰਸ੍ਮʼਤਾ|
ⅩⅩ ਦੀਪਾਸ਼੍ਚ ਪਲਾਿਯਤਾ ਿਗਰਯਸ਼੍ਚਾਨ੍ਤਿਹਤਾਃ|
ⅩⅪ ਗਗਨਮਣ੍ਡਲਾੱਚ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਾਣਾਮ੍ ਉਪਰ੍ੱਯੇਕੈਕਦੋਣਪਿਰਿਮਤਿਸ਼ਲਾਨਾਂ ਮਹਾਵʼਸ਼਼੍ਿਟਰਭਵਤ੍

ਤੱਿਛਲਾਵʼਸ਼਼੍ਟੇਃ ਕ੍ਲੇਸ਼ਾਤ੍ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਾ ਈਸ਼ਵ੍ਰਮ੍ ਅਿਨਨ੍ਦਮ੍ ਯਤਸ੍ਤੱਜਾਤਃ ਕ੍ਲੇਸ਼ੋ (ਅ)ਤੀਵ ਮਹਾਨ੍|

ⅩⅦ
Ⅰ ਤਦਨਨ੍ਤਰੰ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸਪ੍ਤਕੰਸਧਾਿਰਣਾਂ ਸਪ੍ਤਦੂਤਾਨਾਮ੍ ਏਕ ਆਗਤਯ੍ ਮਾਂ ਸਮ੍ਭਾਸ਼਼ਯ੍ਾਵਦਤ੍, ਅਤਾਗੱਛ,

ਮੇਿਦਨਯ੍ਾ ਨਰਪਤਯੋ ਯਯਾ ਵੇਸ਼ਯ੍ਯਾ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਵਯ੍ਿਭਚਾਰਕਰ੍ੰਮ ਕʼਤਵਨ੍ਤਃ,
Ⅱ ਯਸਯ੍ਾ ਵਯ੍ਿਭਚਾਰਮਦੇਨ ਚ ਪʼਿਥਵੀਿਨਵਾਿਸਨ ਮੱਤਾ ਅਭਵਨ੍ ਤਸਯ੍ਾ ਬਹੁਤੋਯੇਸ਼਼ੂਪਿਵਸ਼਼੍ਟਾਯਾ

ਮਹਾਵੇਸ਼ਯ੍ਾਯਾ ਦਣ੍ਡਮ੍ ਅਹੰ ਤਾਂ ਦਰ੍ਸ਼ਯਾਿਮ|
Ⅲਤਤੋ (ਅ)ਹਮ੍ਆਤ੍ਮਨਾਿਵਸ਼਼੍ਟਸ੍ਤੇਨ ਦੂਤੇਨ ਪਰ੍ਾਨ੍ਤਰੰ ਨੀਤਸ੍ਤਤ ਿਨਨ੍ਦਾਨਾਮਿਭਃ ਪਿਰਪੂਰ੍ਣੰ ਸਪ੍ਤਿਸ਼ਰੋਿਭ

ਰ੍ਦਸ਼ਸ਼ʼਙ੍ਗੈਸ਼੍ਚ ਿਵਿਸ਼ਸ਼਼੍ਟੰ ਿਸਨ੍ਦੂਰਵਰ੍ਣੰ ਪਸ਼ੁਮੁਪਿਵਸ਼਼੍ਟਾ ਯੋਿਸ਼਼ਦੇਕਾ ਮਯਾ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ|
Ⅳ ਸਾ ਨਾਰੀ ਕʼਸ਼਼੍ਣਲੋਿਹਤਵਰ੍ਣੰ ਿਸਨ੍ਦੂਰਵਰ੍ਣਞ੍ਚ ਪਿਰੱਛਦੰ ਧਾਰਯਿਤ ਸਵ੍ਰ੍ਣਮਿਣਮੁਕ੍ਤਾਿਭਸ਼੍ਚ

ਿਵਭੂਿਸ਼਼ਤਾਸ੍ਿਤ ਤਸਯ੍ਾਃ ਕਰੇ ਘʼਣਾਰਦਵਯ੍ੈਃ ਸਵ੍ਵਯ੍ਿਭਚਾਰਜਾਤਮਲੈਸ਼੍ਚ ਪਿਰਪੂਰ੍ਣ ਏਕਃ ਸੁਵਰ੍ਣਮਯਃ ਕੰਸੋ
ਿਵਦਯ੍ਤੇ|

Ⅴ ਤਸਯ੍ਾ ਭਾਲੇ ਿਨਗੂਢਵਾਕਯ੍ਿਮਦੰ ਪʼਿਥਵੀਸ੍ਥਵੇਸ਼ਯ੍ਾਨਾਂ ਘʼਣਯ੍ਿ ਯਾਣਾਞ੍ਚ ਮਾਤਾ ਮਹਾਬਾਿਬਿਲਿਤ ਨਾਮ
ਿਲਿਖਤਮ੍ ਆਸ੍ਤੇ|

Ⅵਮਮ ਦʼਸ਼਼੍ਿਟਗੋਚਰਸ੍ਥਾ ਸਾ ਨਾਰੀ ਪਿਵਤਲੋਕਾਨਾਂ ਰੁਿਧਰੇਣ ਯੀਸ਼ੋਃ ਸਾਕ੍ਿਸ਼਼ਣਾਂ ਰੁਿਧਰੇਣ ਚ ਮੱਤਾਸੀਤ੍ ਤਸਯ੍ਾ
ਦਰ੍ਸ਼ਨਾਤ੍ ਮਮਾਿਤਸ਼ਯਮ੍ ਆਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯਜ੍ਞਾਨੰ ਜਾਤ|ੰ

Ⅶ ਤਤਃ ਸ ਦੂਤੋ ਮਾਮ੍ ਅਵਦਤ੍ ਕੁਤਸ੍ਤਵਾਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯਜ੍ਞਾਨੰ ਜਾਯਤ?ੇ ਅਸਯ੍ਾ ਯੋਿਸ਼਼ਤਸ੍ਤਦਾਹਨਸਯ੍
ਸਪ੍ਤਿਸ਼ਰੋਿਭ ਰ੍ਦਸ਼ਸ਼ʼਙ੍ਗੈਸ਼੍ਚ ਯੁਕ੍ਤਸਯ੍ ਪਸ਼ੋਸ਼੍ਚ ਿਨਗੂਢਭਾਵਮ੍ ਅਹੰ ਤਾਂ ਜ੍ਞਾਪਯਾਿਮ|

Ⅷ ਤਯਾ ਦʼਸ਼਼੍ਟੋ (ਅ)ਸੌ ਪਸ਼ੁਰਾਸੀਤ੍ ਨੇਦਾਨੀਂ ਵਰ੍ੱਤਤੇ ਿਕਨ੍ਤੁ ਰਸਾਤਲਾਤ੍ ਤੇਨਦੇਤਵਯ੍ੰ ਿਵਨਾਸ਼ਸ਼੍ਚ
ਗਨ੍ਤਵਯ੍ਃ| ਤਤੋ ਯੇਸ਼਼ਾਂ ਨਾਮਾਿਨ ਜਗਤਃ ਸʼਸ਼਼੍ਿਟਕਾਲਮ੍ ਆਰਭਯ੍ ਜੀਵਨਪੁਸ੍ਤਕੇ ਿਲਿਖਤਾਿਨ ਨ ਿਵਦਯ੍ਨ੍ਤੇ
ਤੇ ਪʼਿਥਵੀਿਨਵਾਿਸਨ ਭੂਤਮ੍ ਅਵਰ੍ੱਤਮਾਨਮੁਪਸ੍ਥਾਸਯ੍ਨ੍ਤਞ੍ਚ ਤੰ ਪਸ਼ੁੰ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯੰ ਮੰਸਯ੍ਨ੍ਤ|ੇ

Ⅸਅਤ ਜ੍ਞਾਨਯੁਕ੍ਤਯਾ ਬੁੱਧਯ੍ਾ ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਤਵਯ੍|ੰ ਤਾਿਨ ਸਪ੍ਤਿਸ਼ਰਾਿਂਸ ਤਸਯ੍ਾ ਯੋਿਸ਼਼ਤ ਉਪਵੇਸ਼ਨਸ੍ਥਾਨਸਵ੍ਰੂਪਾਃ
ਸਪ੍ਤਿਗਰਯਃ ਸਪ੍ਤ ਰਾਜਾਨਸ਼੍ਚ ਸਨ੍ਿਤ|

Ⅹ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਪਞ੍ਚ ਪਿਤਤਾ ਏਕਸ਼੍ਚ ਵਰ੍ੱਤਮਾਨਃ ਸ਼ੇਸ਼਼ਸ਼੍ਚਾਦਯ੍ਾਪਯ੍ਨੁਪਸ੍ਿਥਤਃ ਸ ਯਦੋਪਸ੍ਥਾਸਯ੍ਿਤ ਤਦਾਿਪ
ਤੇਨਾਲ੍ਪਕਾਲੰ ਸ੍ਥਾਤਵਯ੍ੰ|

Ⅺ ਯਃ ਪਸ਼ੁਰਾਸੀਤ੍ ਿਕਨ੍ਿਤਦਾਨੀਂ ਨ ਵਰ੍ੱਤਤੇ ਸ ਏਵਾਸ਼਼੍ਟਮਃ, ਸ ਸਪ੍ਤਾਨਾਮ੍ ਏਕੋ (ਅ)ਸ੍ਿਤ ਿਵਨਾਸ਼ੰ
ਗਿਮਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਚ|



Revelation ⅩⅦ:Ⅻ 330 Revelation ⅩⅧ:ⅩⅣ

Ⅻ ਤਯਾ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾਿਨ ਦਸ਼ਸ਼ʼਙ੍ਗਾਣਯ੍ਿਪ ਦਸ਼ ਰਾਜਾਨਃ ਸਨ੍ਿਤਃ, ਅਦਯ੍ਾਿਪ ਤੈ ਰਾਜਯ੍ੰ ਨ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤੰ ਿਕਨ੍ਤੁ
ਮੁਹੂਰ੍ੱਤਮੇਕੰ ਯਾਵਤ੍ ਪਸ਼ੁਨਾ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਤੇ ਰਾਜਾਨ ਇਵ ਪਰ੍ਭੁਤੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਸਯ੍ਨ੍ਿਤ|

ⅩⅢ ਤ ਏਕਮਨ੍ਤਣਾ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਸਵ੍ਕੀਯਸ਼ਕ੍ਿਤਪਰ੍ਭਾਵੌ ਪਸ਼ਵੇ ਦਾਸਯ੍ਨ੍ਿਤ ਚ|
ⅩⅣ ਤੇ ਮੇਸ਼਼ਸ਼ਾਵਕੇਨ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਯੋਤ੍ਸਯ੍ਨ੍ਿਤ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਮੇਸ਼਼ਸ਼ਾਵਕਸ੍ਤਾਨ੍ ਜੇਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਯਤਃ ਸ ਪਰ੍ਭੂਨਾਂ ਪਰ੍ਭੂ ਰਾਜ੍ਞਾਂ

ਰਾਜਾ ਚਾਸ੍ਿਤ ਤਸਯ੍ ਸਙ੍ਿਗਨ (ਅ)ਪਯ੍ਾਹੂਤਾ ਅਿਭਰੁਿਚਤਾ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਯ੍ਾਸ਼੍ਚ|
ⅩⅤ ਅਪਰੰ ਸ ਮਾਮ੍ ਅਵਦਤ੍ ਸਾ ਵੇਸ਼ਯ੍ਾ ਯਤੋਪਿਵਸ਼ਿਤ ਤਾਿਨ ਤੋਯਾਿਨ ਲੋਕਾ ਜਨਤਾ ਜਾਤਯੋ

ਨਾਨਾਭਾਸ਼਼ਾਵਾਿਦਨਸ਼੍ਚ ਸਨ੍ਿਤ|
ⅩⅥ ਤਯਾ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾਿਨ ਦਸ਼ ਸ਼ʼਙ੍ਗਾਿਣ ਪਸ਼ੁਸ਼੍ਚੇਮੇ ਤਾਂ ਵੇਸ਼ਯ੍ਾਮ੍ ਰੁ̓ ਤੀਿਯਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤੇ ਦੀਨਾਂ ਨਗ੍ਨਾਞ੍ਚ

ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਤਸਯ੍ਾ ਮਾਸਂਾਿਨ ਭੋਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤੇ ਵਹ੍ਿਨਨਾ ਤਾਂ ਦਾਹਿਯਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਚ|
ⅩⅦ ਯਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਵਾਕਯ੍ਾਿਨ ਯਾਵਤ੍ ਿਸੱਿਧੰ ਨ ਗਿਮਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਤਾਵਦ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਮਨਗਤੰ ਸਾਧਿਯਤੁਮ੍

ਏਕਾਂ ਮਨ੍ਤਣਾਂ ਕʼਤਾ ਤਸ੍ਮੈ ਪਸ਼ਵੇ ਸਵ੍ੇਸ਼਼ਾਂ ਰਾਜਯ੍ੰ ਦਾਤੁਞ੍ਚ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਮਨਾਸਂੀਸ਼ਵ੍ਰੇਣ ਪਰ੍ਵਰ੍ੱਿਤਤਾਿਨ|
ⅩⅧ ਅਪਰੰ ਤਯਾ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਯੋਿਸ਼਼ਤ੍ ਸਾ ਮਹਾਨਗਰੀ ਯਾ ਪʼਿਥਵਯ੍ਾ ਰਾਜ੍ਞਾਮ੍ ਉਪਿਰ ਰਾਜਤੰ ਕੁਰੁਤ|ੇ

ⅩⅧ
Ⅰ ਤਦਨਨ੍ਤਰੰ ਸਵ੍ਰ੍ਗਾਦ੍ ਅਵਰੋਹਨ੍ ਅਪਰ ਏਕੋ ਦੂਤੋ ਮਯਾ ਦʼਸ਼਼੍ਟਃ ਸ ਮਹਾਪਰਾ ਮਿਵਿਸ਼ਸ਼਼੍ਟਸ੍ਤਸਯ੍ ਤੇਜਸਾ

ਚ ਪʼਿਥਵੀ ਦੀਪ੍ਤਾ|
Ⅱ ਸ ਬਲਵਤਾ ਸਵ੍ਰੇਣ ਵਾਚਿਮਮਾਮ੍ ਅਘੋਸ਼਼ਯਤ੍ ਪਿਤਤਾ ਪਿਤਤਾ ਮਹਾਬਾਿਬਲ੍, ਸਾ ਭੂਤਾਨਾਂ ਵਸਿਤਃ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਮ੍

ਅਸ਼ੁਚਯ੍ਾਤ੍ਮਨਾਂ ਕਾਰਾ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਅਸ਼ੁਚੀਨਾਂ ਘʼਣਯ੍ਾਨਾਞ੍ਚ ਪਕ੍ਿਸ਼਼ਣਾਂ ਿਪਞ੍ਜਰਸ਼੍ਚਾਭਵਤ੍|
Ⅲਯਤਃ ਸਰ੍ੱਵਜਾਤੀਯਾਸ੍ਤਸਯ੍ਾ ਵਯ੍ਿਭਚਾਰਜਾਤਾਂ ਕੋਪਮਿਦਰਾਂ ਪੀਤਵਨ੍ਤਃ ਪʼਿਥਵਯ੍ਾ ਰਾਜਾਨਸ਼੍ਚ ਤਯਾ ਸਹ

ਵਯ੍ਿਭਚਾਰੰ ਕʼਤਵਨ੍ਤਃ ਪʼਿਥਵਯ੍ਾ ਵਿਣਜਸ਼੍ਚ ਤਸਯ੍ਾਃ ਸੁਖਭੋਗਬਾਹੁਲਯ੍ਾਦ੍ ਧਨਾਢਯ੍ਤਾਂ ਗਤਵਨ੍ਤਃ|
Ⅳ ਤਤਃ ਪਰੰ ਸਵ੍ਰ੍ਗਾਤ੍ ਮਯਾਪਰ ਏਸ਼਼ ਰਵਃ ਸ਼ਤਃ, ਹੇ ਮਮ ਪਰ੍ਜਾਃ, ਯੂਯੰ ਯਤ੍ ਤਸਯ੍ਾਃ ਪਾਪਾਨਾਮ੍ ਅੰਿਸ਼ਨ ਨ

ਭਵਤ ਤਸਯ੍ਾ ਦਣ੍ਡੈਸ਼੍ਚ ਦਣ੍ਡਯੁਕ੍ਤਾ ਨ ਭਵਤ ਤਦਰ੍ਥੰ ਤਤੋ ਿਨਰ੍ਗੱਛਤ|
Ⅴ ਯਤਸ੍ਤਸਯ੍ਾਃ ਪਾਪਾਿਨ ਗਗਨਸ੍ਪਰ੍ਸ਼ਾਨਯ੍ਭਵਨ੍ ਤਸਯ੍ਾ ਅਧਰ੍ੰਮਿ ਯਾਸ਼੍ਚੇਸ਼ਵ੍ਰੇਣ ਸੰਸ੍ਮʼਤਾਃ|
Ⅵਪਰਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਤਯਾ ਯਦਦ੍ ਵਯ੍ਵਹʼਤੰ ਤਦਤ੍ ਤਾਂ ਪਰ੍ਿਤ ਵਯ੍ਵਹਰਤ, ਤਸਯ੍ਾਃ ਕਰ੍ੰਮਣਾਂ ਿਦਗੁਣਫਲਾਿਨ ਤਸਯ੍ੈ

ਦੱਤ, ਯਸ੍ਿਮਨ੍ ਕੰਸੇ ਸਾ ਪਰਾਨ੍ ਮਦਯ੍ਮ੍ ਅਪਾਯਯਤ੍ ਤਮੇਵ ਤਸਯ੍ਾਃ ਪਾਨਾਰ੍ਥੰ ਿਦਗੁਣਮਦਯ੍ੇਨ ਪੂਰਯਤ|
Ⅶ ਤਯਾ ਯਾਤ੍ਮਸ਼੍ਲਾਘਾ ਯਸ਼੍ਚ ਸੁਖਭੋਗਃ ਕʼਤਸ੍ਤਯੋ ਰ੍ਿਦਗੁਣੌ ਯਾਤਨਾਸ਼ੋਕੌ ਤਸਯ੍ੈ ਦੱਤ, ਯਤਃ ਸਾ

ਸਵ੍ਕੀਯਾਨ੍ਤਃਕਰਣੇ ਵਦਿਤ, ਰਾਜ੍ਞੀਵਦ੍ ਉਪਿਵਸ਼਼੍ਟਾਹੰ ਨਾਨਾਥਾ ਨ ਚ ਸ਼ੋਕਿਵਤ੍|
Ⅷ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਿਦਵਸ ਏਕਸ੍ਿਮਨ੍ ਮਾਰੀਦੁਰ੍ਿਭਕ੍ਸ਼਼ਸ਼ੋਚਨੈਃ, ਸਾ ਸਮਾਪ੍ਲੋਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਨਾਰੀ ਧਯ੍ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਵਹ੍ਿਨਨਾ

ਚ ਸਾ; ਯਦ੍ ਿਵਚਾਰਾਿਧਪਸ੍ਤਸਯ੍ਾ ਬਲਵਾਨ੍ ਪਰ੍ਭੁਰੀਸ਼ਵ੍ਰਃ,
Ⅸ ਵਯ੍ਿਭਚਾਰਸ੍ਤਯਾ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਸੁਖਭੋਗਸ਼੍ਚ ਯੈਃ ਕʼਤਃ, ਤੇ ਸਰ੍ੱਵ ਏਵ ਰਾਜਾਨਸ੍ਤੱਦਾਹਧੂਮਦਰ੍ਸ਼ਨਾਤ੍,

ਪਰ੍ਰੋਿਦਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਵਕ੍ਸ਼਼ਾਿਂਸ ਚਾਹਿਨਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਬਾਹੁਿਭਃ|
Ⅹ ਤਸਯ੍ਾਸ੍ਤੈ ਰਯ੍ਾਤਨਾਭੀਤੇ ਰ੍ਦੂਰੇ ਸ੍ਿਥਤੇਦਮੁਚਯ੍ਤੇ, ਹਾ ਹਾ ਬਾਿਬਲ੍ ਮਹਾਸ੍ਥਾਨ ਹਾ ਪਰ੍ਭਾਵਾਿਨਤੇ ਪੁਿਰ,

ਏਕਸ੍ਿਮਨ੍ ਆਗਤਾ ਦਣ੍ਡੇ ਿਵਚਾਰਾਜ੍ਞਾ ਤਦੀਯਕਾ|
Ⅺ ਮੇਿਦਨਯ੍ਾ ਵਿਣਜਸ਼੍ਚ ਤਸਯ੍ਾਃ ਕʼਤੇ ਰੁਦਨ੍ਿਤ ਸ਼ੋਚਨ੍ਿਤ ਚ ਯਤਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਪਣਯ੍ਦਵਯ੍ਾਿਣ ਕੇਨਾਿਪ ਨ
ੀਯਨ੍ਤੇ|

Ⅻ ਫਲਤਃ ਸੁਵਰ੍ਣਰੌਪਯ੍ਮਿਣਮੁਕ੍ਤਾਃ ਸੂਕ੍ਸ਼਼੍ਮਵਸ੍ਤਾਿਣ ਕʼਸ਼਼੍ਣਲੋਿਹਤਵਾਸਾਿਂਸ ਪੱਟਵਸ੍ਤਾਿਣ
ਿਸਨ੍ਦੂਰਵਰ੍ਣਵਾਸਾਿਂਸ ਚਨ੍ਦਨਾਿਦਕਾਸ਼਼੍ਠਾਿਨ ਗਜਦਨ੍ਤੇਨ ਮਹਾਰ੍ਘਕਾਸ਼਼੍ਠੇਨ ਿਪੱਤਲਲੌਹਾਭਯ੍ਾਂ
ਮਰ੍ੰਮਰਪਰ੍ਸ੍ਤਰੇਣ ਵਾ ਿਨਰ੍ੰਿਮਤਾਿਨ ਸਰ੍ੱਵਿਵਧਪਾਤਾਿਣ

ⅩⅢ ਤਗੇਲਾ ਧੂਪਃ ਸੁਗਨ੍ਿਧਦਵਯ੍ੰ ਗਨ੍ਧਰਸੋ ਦਾਕ੍ਸ਼਼ਾਰਸਸ੍ਤੈਲੰ ਸ਼ਸਯ੍ਚੂਰ੍ਣੰ ਗੋਧੂਮੋ ਗਾਵੋ ਮੇਸ਼਼ਾ ਅਸ਼ਵ੍ਾ ਰਥਾ
ਦਾਸੇਯਾ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਪਰ੍ਾਣਾਸ਼੍ਚੈਤਾਿਨ ਪਣਯ੍ਦਵਯ੍ਾਿਣ ਕੇਨਾਿਪ ਨ ੀਯਨ੍ਤੇ|

ⅩⅣ ਤਵ ਮਨ(ਅ)ਿਭਲਾਸ਼਼ਸਯ੍ ਫਲਾਨਾਂ ਸਮਯੋ ਗਤਃ, ਤੱਤੋ ਦੂਰੀਕʼਤੰ ਯਦਯ੍ਤ੍ ਸ਼ੋਭਨੰ ਭੂਸ਼਼ਣੰ ਤਵ, ਕਦਾਚਨ
ਤਦੁੱਦੇਸ਼ੋ ਨ ਪੁਨ ਰ੍ਲਪ੍ਸਯ੍ਤੇ ਤਯਾ|
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ⅩⅤ ਤਿਦ ੇਤਾਰੋ ਯੇ ਵਿਣਜਸ੍ਤਯਾ ਧਿਨਨ ਜਾਤਾਸ੍ਤੇ ਤਸਯ੍ਾ ਯਾਤਨਾਯਾ ਭਯਾਦ੍ ਦੂਰੇ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨਤੋ ਰੋਿਦਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ
ਸ਼ੋਚਨ੍ਤਸ਼੍ਚੇਦੰ ਗਿਦਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ

ⅩⅥ ਹਾ ਹਾ ਮਹਾਪੁਿਰ, ਤੰ ਸੂਕ੍ਸ਼਼੍ਮਵਸ੍ਤੈਃ ਕʼਸ਼਼੍ਣਲੋਿਹਤਵਸ੍ਤੈਃ ਿਸਨ੍ਦੂਰਵਰ੍ਣਵਾਸੋਿਭਸ਼੍ਚਾੱਛਾਿਦਤਾ
ਸਵ੍ਰ੍ਣਮਿਣਮੁਕ੍ਤਾਿਭਰਲਙ੍ਕʼਤਾ ਚਾਸੀਃ,

ⅩⅦ ਿਕਨ੍ਤੇਕਸ੍ਿਮਨ੍ ਦਣ੍ਡੇ ਸਾ ਮਹਾਸਮ੍ਪਦ੍ ਲੁਪ੍ਤਾ| ਅਪਰੰ ਪੋਤਾਨਾਂ ਕਰ੍ਣਧਾਰਾਃ ਸਮ◌ੂूਹਲੋਕਾ ਨਾਿਵਕਾਃ
ਸਮੁਦਵਯ੍ਵਸਾਿਯਨਸ਼੍ਚ ਸਰ੍ੱਵੇ

ⅩⅧ ਦੂਰੇ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ਤਸ੍ਤਸਯ੍ਾ ਦਾਹਸਯ੍ ਧੂਮੰ ਿਨਰੀਕ੍ਸ਼਼ਮਾਣਾ ਉੱਚੈਃਸਵ੍ਰੇਣ ਵਦਨ੍ਿਤ ਤਸਯ੍ਾ ਮਹਾਨਗਰ੍ੱਯਾਃ
ਿਕੰ ਤੁਲਯ੍ੰ?

ⅩⅨ ਅਪਰੰ ਸਵ੍ਿਸ਼ਰਃਸੁ ਮʼ◌ੱਿਤਕਾਂ ਿਨਕ੍ਿਸ਼਼ਪਯ੍ ਤੇ ਰੁਦਨ੍ਤਃ ਸ਼ੋਚਨ੍ਤਸ਼੍ਚੋੱਚੈਃਸਵ੍ਰੇਣੇਦੰ ਵਦਨ੍ਿਤ ਹਾ ਹਾ ਯਸਯ੍ਾ
ਮਹਾਪੁਰ੍ੱਯਾ ਬਾਹੁਲਯ੍ਧਨਕਾਰਣਾਤ੍, ਸਮ੍ਪੱਿਤਃ ਸਞ੍ਿਚਤਾ ਸਰ੍ੱਵੈਃ ਸਾਮੁਦਪੋਤਨਾਯਕੈਃ, ਏਕਸ੍ਿਮੰਨੇਵ ਦਣ੍ਡੇ ਸਾ
ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣੋੱਿਛੰਨਤਾਂ ਗਤਾ|

ⅩⅩਹੇ ਸਵ੍ਰ੍ਗਵਾਿਸਨਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਪਿਵਤਾਃ ਪਰ੍ੇਿਰਤਾਸ਼੍ਚਹ|ੇਹੇ ਭਾਿਵਵਾਿਦਨਯੂਯੰ ਕʼਤੇ ਤਸਯ੍ਾਃ ਪਰ੍ਹਰ੍ਸ਼਼ਤ|ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ
ਯਤ੍ ਤਯਾ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਯੋ ਿਵਵਾਦਃ ਪੁਰਾਭਵਤ੍| ਦਣ੍ਡੰ ਸਮੁਿਚਤੰ ਤਸਯ੍ ਤਸਯ੍ੈ ਵਯ੍ਤਰਦੀਸ਼ਵ੍ਰਃ||

ⅩⅪ ਅਨਨ੍ਤਰਮ੍ ਏਕੋ ਬਲਵਾਨ੍ ਦੂਤੋ ਬʼਹਤ੍ਪੇਸ਼਼ਣੀਪਰ੍ਸ੍ਤਰਤੁਲਯ੍ੰ ਪਾਸ਼਼ਾਣਮੇਕੰ ਗʼਹੀਤਾ ਸਮੁਦੇ ਿਨਕ੍ਿਸ਼਼ਪਯ੍
ਕਿਥਤਵਾਨ੍, ਈਦʼਗ੍ਬਲਪਰ੍ਕਾਸ਼ੇਨ ਬਾਿਬਲ੍ ਮਹਾਨਗਰੀ ਿਨਪਾਤਿਯਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਤਤਸ੍ਤਸਯ੍ਾ ਉੱਦੇਸ਼ਃ ਪੁਨ ਰ੍ਨ
ਲਪ੍ਸਯ੍ਤੇ|

ⅩⅫ ਵੱਲਕੀਵਾਿਦਨਾਂ ਸ਼ਬ੍ਦੰ ਪੁਨ ਰ੍ਨ ਸ਼ਰ੍ੋਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਤਿਯ| ਗਾਥਾਕਾਨਾਞ੍ਚ ਸ਼ਬ੍ਦੋ ਵਾ ਵੰਸ਼ੀਤੂਰ੍ੱਯਾਿਦਵਾਿਦਨਾ|ਂ
ਿਸ਼ਲ੍ਪਕਰ੍ੰਮਕਰਃ ਕੋ (ਅ)ਿਪ ਪੁਨ ਰ੍ਨ ਦਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਤਿਯ| ਪੇਸ਼਼ਣੀਪਰ੍ਸ੍ਤਰਧਵ੍ਾਨਃ ਪੁਨ ਰ੍ਨ ਸ਼ਰ੍ੋਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਤਿਯ|

ⅩⅩⅢਦੀਪਸਯ੍ਾਿਪ ਪਰ੍ਭਾ ਤਦਤ੍ ਪੁਨ ਰ੍ਨ ਦਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਤਿਯ| ਨ ਕਨਯ੍ਾਵਰਯੋਃ ਸ਼ਬ੍ਦਃ ਪੁਨਃ ਸੰਸ਼ਰ੍ੋਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਤਿਯ|
ਯਸ੍ਮਾਨ੍ਮੁਖਯ੍ਾਃ ਪʼਿਥਵਯ੍ਾ ਯੇ ਵਿਣਜਸ੍ਤੇ(ਅ)ਭਵਨ੍ ਤਵ| ਯਸ੍ਮਾੱਚ ਜਾਤਯਃ ਸਰ੍ੱਵਾ ਮੋਿਹਤਾਸ੍ਤਵ ਮਾਯਯਾ|

ⅩⅩⅣ ਭਾਿਵਵਾਿਦਪਿਵਤਾਣਾਂ ਯਾਵਨ੍ਤਸ਼੍ਚ ਹਤਾ ਭੁਿਵ| ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਸ਼ੋਿਣਤੰ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤੰ ਸਰ੍ੱਵੰ ਤਵਾਨ੍ਤਰੇ||

ⅩⅨ
Ⅰ ਤਤਃ ਪਰੰ ਸਵ੍ਰ੍ਗਸ੍ਥਾਨਾਂ ਮਹਾਜਨਤਾਯਾ ਮਹਾਸ਼ਬ੍ਦੋ (ਅ)ਯੰ ਮਯਾ ਸ਼ਤਃ, ਬਤ ਪਰੇਸ਼ਵ੍ਰੰ ਧਨਯ੍ਮ੍ ਅਸ੍ਮਦੀਯੋ

ਯ ਈਸ਼ਵ੍ਰਃ| ਤਸਯ੍ਾਭਵਤ੍ ਪਿਰਤਾਣਾਂ ਪਰ੍ਭਾਵਸ਼੍ਚ ਪਰਾ ਮਃ|
Ⅱ ਿਵਚਾਰਾਜ੍ਞਾਸ਼੍ਚ ਤਸਯ੍ੈਵ ਸਤਯ੍ਾ ਨਯ੍ਾੱਯਾ ਭਵਨ੍ਿਤ ਚ| ਯਾ ਸਵ੍ਵੇਸ਼ਯ੍ਾਿ ਯਾਿਭਸ਼੍ਚ ਵਯ੍ਕਰੋਤ੍

ਕʼਤ੍ਸ੍ਨਮੇਿਦਨੀਂ| ਤਾਂ ਸ ਦਣ੍ਿਡਤਵਾਨ੍ ਵੇਸ਼ਯ੍ਾਂ ਤਸਯ੍ਾਸ਼੍ਚ ਕਰਤਸ੍ਤਥਾ| ਸ਼ੋਿਣਤਸਯ੍ ਸਵ੍ਦਾਸਾਨਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧੰ ਸ
ਗʼਹੀਤਵਾਨ੍||

Ⅲ ਪੁਨਰਿਪ ਤੈਿਰਦਮੁਕ੍ਤੰ ਯਥਾ, ਬਤ ਪਰੇਸ਼ਵ੍ਰੰ ਧਨਯ੍ੰ ਯੰਿਨਤਯ੍ੰ ਿਨਤਯ੍ਮੇਵ ਚ| ਤਸਯ੍ਾ ਦਾਹਸਯ੍ ਧੂਮੋ (ਅ)ਸੌ
ਿਦਸ਼ਮੂਰ੍ੱਧਵ੍ਮੁਦੇਸ਼਼ਯ੍ਿਤ||

Ⅳ ਤਤਃ ਪਰੰ ਚਤੁਰ੍ੱਿਵੰਸ਼ਿਤਪਰ੍ਾਚੀਨਾਸ਼੍ਚਤਾਰਃ ਪਰ੍ਾਿਣਨਸ਼੍ਚ ਪਰ੍ਿਣਪਤਯ੍ ਿਸੰਹਾਸਨਪਿਵਸ਼਼੍ਟਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੰ
ਪਰ੍ਣਮਯ੍ਾਵਦਨ੍, ਤਥਾਸ੍ਤੁ ਪਰਮੇਸ਼ਸ਼੍ਚ ਸਰ੍ੱਵੈਰੇਵ ਪਰ੍ਸ਼ਸਯ੍ਤਾ|ਂ|

Ⅴ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਿਸੰਹਾਸਨਮਧਯ੍ਾਦ੍ ਏਸ਼਼ ਰਵੋ ਿਨਰ੍ਗਤੋ, ਯਥਾ, ਹੇ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਦਾਸੇਯਾਸ੍ਤਦ੍ਭਕ੍ਤਾਃ ਸਕਲਾ
ਨਰਾਃ| ਯੂਯੰ ਕ੍ਸ਼਼ੁਦਾ ਮਹਾਨ੍ਤਸ਼੍ਚ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਤ ਵ ਈਸ਼ਵ੍ਰੰ||

Ⅵ ਤਤਃ ਪਰੰ ਮਹਾਜਨਤਾਯਾਃ ਸ਼ਬ੍ਦ ਇਵ ਬਹੁਤੋਯਾਨਾਞ੍ਚ ਸ਼ਬ੍ਦ ਇਵ ਗʼਰੁਤਰਸ੍ਤਿਨਤਾਨਾਞ੍ਚ ਸ਼ਬ੍ਦ
ਇਵ ਸ਼ਬ੍ਦੋ (ਅ)ਯੰ ਮਯਾ ਸ਼ਤਃ, ਬਤ ਪਰੇਸ਼ਵ੍ਰੰ ਧਨਯ੍ੰ ਰਾਜਤੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਵਾਨ੍ ਯਤਃ| ਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰੋ (ਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਯਃ
ਸਰ੍ੱਵਸ਼ਕ੍ਿਤਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਭੁਃ|

Ⅶ ਕੀਰ੍ੱਤਯਾਮਃ ਸ੍ਤਵੰ ਤਸਯ੍ ਹʼਸ਼਼੍ਟਾਸ਼੍ਚੋੱਲਾਿਸਤਾ ਵਯੰ| ਯਨ੍ਮੇਸ਼਼ਸ਼ਾਵਕਸਯ੍ੈਵ ਿਵਵਾਹਸਮਯੋ (ਅ)ਭਵਤ੍|
ਵਾਗ੍ਦੱਤਾ ਚਾਭਵਤ੍ ਤਸ੍ਮੈ ਯਾ ਕਨਯ੍ਾ ਸਾ ਸੁਸੱਿਜਤਾ|

Ⅷ ਪਿਰਧਾਨਾਯ ਤਸਯ੍ੈ ਚ ਦੱਤਃ ਸ਼ੁਭਃ ਸੁਚੇਲਕਃ||
Ⅸ ਸ ਸੁਚੇਲਕਃ ਪਿਵਤਲੋਕਾਨਾਂ ਪੁਣਯ੍ਾਿਨ| ਤਤਃ ਸ ਮਾਮ੍ ਉਕ੍ਤਵਾਨ੍ ਤਿਮਦੰ ਿਲਖ ਮੇਸ਼਼ਸ਼ਾਵਕਸਯ੍

ਿਵਵਾਹਭੋਜਯ੍ਾਯ ਯੇ ਿਨਮਨ੍ਿਤਤਾਸ੍ਤੇ ਧਨਯ੍ਾ ਇਿਤ| ਪੁਨਰਿਪ ਮਾਮ੍ ਅਵਦਤ੍, ਇਮਾਨੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸਤਯ੍ਾਿਨ
ਵਾਕਯ੍ਾਿਨ|
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Ⅹ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਅਹੰ ਤਸਯ੍ ਚਰਣਯੋਰਨ੍ਿਤਕੇ ਿਨਪਤਯ੍ ਤੰ ਪਰ੍ਣਨ੍ਤੁਮੁਦਯ੍ਤਃ| ਤਤਃ ਸ ਮਾਮ੍ ਉਕ੍ਤਵਾਨ੍
ਸਾਵਧਾਨਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠ ਮੈਵੰ ਕੁਰੁ ਯੀਸ਼ੋਃ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਿਵਿਸ਼ਸ਼਼੍ਟੈਸ੍ਤਵ ਭਾਤʼਿਭਸ੍ਤਯਾ ਚ ਸਹਦਾਸੋ (ਅ)ਹ|ੰ ਈਸ਼ਵ੍ਰਮੇਵ
ਪਰ੍ਣਮ ਯਸ੍ਮਾਦ੍ ਯੀਸ਼ੋਃ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਕਯ੍ਸਯ੍ ਸਾਰੰ|

Ⅺ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਮਯਾ ਮੁਕ੍ਤਃ ਸਵ੍ਰ੍ਗੋ ਦʼਸ਼਼੍ਟਃ, ਏਕਃ ਸ਼ਵ੍ੇਤਵਰ੍ਣੋ (ਅ)ਸ਼ਵ੍ੋ (ਅ)ਿਪ ਦʼਸ਼਼੍ਟਸ੍ਤਦਾਰੂਢੋ ਜਨ
ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਯ੍ਃ ਸਤਯ੍ਮਯਸ਼੍ਚੇਿਤ ਨਾਮ੍ਨਾ ਖਯ੍ਾਤਃ ਸ ਯਾਥਾਰ੍ਥਯ੍ੇਨ ਿਵਚਾਰੰ ਯੁੱਧਞ੍ਚ ਕਰੋਿਤ|

Ⅻ ਤਸਯ੍ ਨੇਤੇ (ਅ)ਗ੍ਿਨਿਸ਼ਖਾਤੁਲਯ੍ੇ ਿਸ਼ਰਿਸ ਚ ਬਹੁਿਕਰੀਟਾਿਨ ਿਵਦਯ੍ਨ੍ਤੇ ਤਤ ਤਸਯ੍ ਨਾਮ ਿਲਿਖਤਮਸ੍ਿਤ
ਤਮੇਵ ਿਵਨਾ ਨਾਪਰਃ ਕੋ (ਅ)ਿਪ ਤੰਨਾਮ ਜਾਨਾਿਤ|

ⅩⅢ ਸ ਰੁਿਧਰਮਗ੍ਨੇਨ ਪਿਰੱਛਦੇਨਾੱਛਾਿਦਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰਵਾਦ ਇਿਤ ਨਾਮ੍ਨਾਿਭਧੀਯਤੇ ਚ|
ⅩⅣ ਅਪਰੰ ਸਵ੍ਰ੍ਗਸ੍ਥਸੈਨਯ੍ਾਿਨ ਸ਼ਵ੍ੇਤਾਸ਼ਵ੍ਾਰੂਢਾਿਨ ਪਿਰਿਹਤਿਨਰ੍ੰਮਲਸ਼ਵ੍ੇਤਸੂਕ੍ਸ਼਼੍ਮਵਸ੍ਤਾਿਣ ਚ ਭੂਤਾ

ਤਮਨੁਗੱਛਨ੍ਿਤ|
ⅩⅤ ਤਸਯ੍ ਵਕ੍ਤਾਦ੍ ਏਕਸ੍ਤੀਕ੍ਸ਼਼ਣਃ ਖਙ੍ਗੋ ਿਨਰ੍ਗੱਛਿਤ ਤੇਨ ਖਙ੍ਗੇਨ ਸਰ੍ੱਵਜਾਤੀਯਾਸ੍ਤੇਨਾਘਾਿਤਤਵਯ੍ਾਃ

ਸ ਚ ਲੌਹਦਣ੍ਡੇਨ ਤਾਨ੍ ਚਾਰਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਸਰ੍ੱਵਸ਼ਕ੍ਿਤਮਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਪਰ੍ਚਣ੍ਡਕੋਪਰਸੋਤ੍ਪਾਦਕਦਾਕ੍ਸ਼਼ਾਕੁਣ੍ਡੇ
ਯਦਯ੍ਤ੍ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਤਤ੍ ਸਰ੍ੱਵੰ ਸ ਏਵ ਪਦਾਭਯ੍ਾਂ ਿਪਨਸ਼਼੍ਿਟ|

ⅩⅥ ਅਪਰੰ ਤਸਯ੍ ਪਿਰੱਛਦ ਉਰਿਸ ਚ ਰਾਜ੍ਞਾਂ ਰਾਜਾ ਪਰ੍ਭੂਨਾਂ ਪਰ੍ਭੁਸ਼੍ਚੇਿਤ ਨਾਮ ਿਨਿਖਤਮਸ੍ਿਤ|
ⅩⅦਅਨਨ੍ਤਰੰ ਸੂਰ੍ੱਯੇ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ ਏਕੋ ਦੂਤੋ ਮਯਾ ਦʼਸ਼਼੍ਟਃ, ਆਕਾਸ਼ਮਧਯ੍ ਉੱਡੀਯਮਾਨਾਨ੍ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਪਕ੍ਿਸ਼਼ਣਃ

ਪਰ੍ਿਤ ਸ ਉੱਚੈਃਸਵ੍ਰੇਣੇਦੰ ਘੋਸ਼਼ਯਿਤ, ਅਤਾਗੱਛਤ|
ⅩⅧ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਮਹਾਭੋਜਯ੍ੇ ਿਮਲਤ, ਰਾਜ੍ਞਾਂ ਵਯ੍ਾਿਣ ਸੇਨਾਪਤੀਨਾਂ ਵਯ੍ਾਿਣ ਵੀਰਾਣਾਂ ਵਯ੍ਾਣਯ੍ਸ਼ਵ੍ਾਨਾਂ

ਤਦਾਰੂਢਾਨਾਞ੍ਚ ਵਯ੍ਾਿਣ ਦਾਸਮੁਕ੍ਤਾਨਾਂ ਕ੍ਸ਼਼ੁਦਮਹਤਾਂ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਮੇਵ ਵਯ੍ਾਿਣ ਚਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਭਕ੍ਿਸ਼਼ਤਵਯ੍ਾਿਨ|
ⅩⅨ ਤਤਃ ਪਰੰ ਤੇਨਾਸ਼ਵ੍ਾਰੂਢਜਨੇਨ ਤਦੀਯਸੈਨਯ੍ੈਸ਼੍ਚ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਯੁੱਧੰ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਸ ਪਸ਼ੁਃ ਪʼਿਥਵਯ੍ਾ ਰਾਜਾਨਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਂ

ਸੈਨਯ੍ਾਿਨ ਚ ਸਮਾਗੱਛਨ੍ਤੀਿਤ ਮਯਾ ਦʼਸ਼਼੍ਟੰ|
ⅩⅩ ਤਤਃ ਸ ਪਸ਼ੁ ਰ੍ਧʼਤੋ ਯਸ਼੍ਚ ਿਮਥਯ੍ਾਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਕ੍ਤਾ ਤਸਯ੍ਾਨ੍ਿਤਕੇ ਿਚਤਕਰ੍ੰਮਾਿਣ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍

ਤੈਰੇਵ ਪਸ਼ਵ੍ਙ੍ਕਧਾਿਰਣਸ੍ਤਤ੍ਪਰ੍ਿਤਮਾਪੂਜਕਾਸ਼ਂ੍ਚ ਭਿਮਤਵਾਨ੍ ਸੋ (ਅ)ਿਪ ਤੇਨ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਧʼਤਃ| ਤੌ ਚ
ਵਹ੍ਿਨਗਨ੍ਧਕਜਵ੍ਿਲਤਹਦੇ ਜੀਵਨ੍ਤੌ ਿਨਕ੍ਿਸ਼਼ਪ੍ਤੌ|

ⅩⅪ ਅਵਿਸ਼ਸ਼਼੍ਟਾਸ਼੍ਚ ਤਸਯ੍ਾਸ਼ਵ੍ਾਰੂਢਸਯ੍ ਵਕ੍ਤਿਨਰ੍ਗਤਖਙ੍ਗੇਨ ਹਤਾਃ, ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਵਯ੍ੈਸ਼੍ਚ ਪਕ੍ਿਸ਼਼ਣਃ ਸਰ੍ੱਵੇ
ਤʼਪ੍ਿਤੰ ਗਤਾਃ|

ⅩⅩ
Ⅰ ਤਤਃ ਪਰੰ ਸਵ੍ਰ੍ਗਾਦ੍ ਅਵਰੋਹਨ੍ ਏਕੋ ਦੂਤੋ ਮਯਾ ਦʼਸ਼਼੍ਟਸ੍ਤਸਯ੍ ਕਰੇ ਰਮਾਤਲਸਯ੍ ਕੁਞ੍ਿਜਕਾ

ਮਹਾਸ਼ʼਙ੍ਖਲਞ੍ਚੈਕੰ ਿਤਸ਼਼੍ਠਤਃ|
Ⅱ ਅਪਰੰ ਨਾਗੋ (ਅ)ਰ੍ਥਤਃ ਯੋ ਵʼ◌ੱਧਃ ਸਰ੍ਪੋ (ਅ)ਪਵਾਦਕਃ ਸ਼ਯਤਾਨਸ਼੍ਚਾਸ੍ਿਤ ਤਮੇਵ ਧʼਤਾ ਵਰ੍ਸ਼਼ਸਹਸਰ੍ੰ

ਯਾਵਦ੍ ਬੱਧਵਾਨ੍|
Ⅲ ਅਪਰੰ ਰਸਾਤਲੇ ਤੰ ਿਨਕ੍ਿਸ਼਼ਪਯ੍ ਤਦੁਪਿਰ ਦਾਰੰ ਰੁੱਧਵ੍ਾ ਮੁਦਾਙ੍ਿਕਤਵਾਨ੍ ਯਸ੍ਮਾਤ੍ ਤਦ੍ ਵਰ੍ਸ਼਼ਸਹਸਰ੍ੰ ਯਾਵਤ੍

ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣੰ ਨ ਭਵੇਤ੍ ਤਾਵਦ੍ ਿਭੰਨਜਾਤੀਯਾਸ੍ਤੇਨ ਪੁਨ ਰ੍ਨ ਭਿਮਤਵਯ੍ਾਃ| ਤਤਃ ਪਰਮ੍ ਅਲ੍ਪਕਾਲਾਰ੍ਥੰ ਤਸਯ੍
ਮੋਚਨੇਨ ਭਿਵਤਵਯ੍ੰ|

Ⅳ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਮਯਾ ਿਸੰਹਾਸਨਾਿਨ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾਿਨ ਤਤ ਯੇ ਜਨਾ ਉਪਾਿਵਸ਼ਨ੍ ਤੇਭਯ੍ੋ ਿਵਚਾਰਭਾਰੋ
(ਅ)ਦੀਯਤ; ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਯੀਸ਼ੋਃ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਸਯ੍ ਕਾਰਣਾਦ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਵਾਕਯ੍ਸਯ੍ ਕਾਰਣਾੱਚ ਯੇਸ਼਼ਾਂ ਿਸ਼ਰਸ਼੍ਛੇਦਨੰ ਕʼਤੰ
ਪਸ਼ੋਸ੍ਤਦੀਯਪਰ੍ਿਤਮਾਯਾ ਵਾ ਪੂਜਾ ਯੈ ਰ੍ਨ ਕʼਤਾ ਭਾਲੇ ਕਰੇ ਵਾ ਕਲਙ੍ਕੋ (ਅ)ਿਪ ਨ ਧʼਤਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਮ੍ਆਤ੍ਮਾਨ (ਅ)ਿਪ
ਮਯਾ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾਃ, ਤੇ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਜੀਵਨਾਸ੍ਤਦਰ੍ਸ਼਼ਸਹਸਰ੍ੰ ਯਾਵਤ੍ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਰਾਜਤਮਕੁਰ੍ੱਵਨ੍|

Ⅴ ਿਕਨ੍ਤਵਿਸ਼ਸ਼਼੍ਟਾ ਮʼਤਜਨਾਸ੍ਤਸਯ੍ ਵਰ੍ਸ਼਼ਸਹਸਰ੍ਸਯ੍ ਸਮਾਪ੍ਤੇਃ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਜੀਵਨੰ ਨ ਪਰ੍ਾਪਨ੍|
Ⅵ ਏਸ਼਼ਾ ਪਰ੍ਥਮੋੱਿਥਿਤਃ| ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਪਰ੍ਥਮਾਯਾ ਉੱਿਥਤੇਰੰਸ਼ੀ ਸ ਧਨਯ੍ਃ ਪਿਵਤਸ਼੍ਚ| ਤੇਸ਼਼ੁ ਿਦਤੀਯਮʼਤਯ੍ੋਃ ਕੋ

(ਅ)ਪਯ੍ਿਧਕਾਰੋ ਨਾਸ੍ਿਤ ਤਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ਚਯਾਜਕਾ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਵਰ੍ਸ਼਼ਸਹਸਰ੍ੰ ਯਾਵਤ੍ ਤੇਨ ਸਹ ਰਾਜਤੰ
ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਚ|

Ⅶ ਵਰ੍ਸ਼਼ਸਹਸਰ੍ੇ ਸਮਾਪ੍ਤੇ ਸ਼ਯਤਾਨਃ ਸਵ੍ਕਾਰਾਤੋ ਮੋਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਤੇ|
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Ⅷ ਤਤਃ ਸ ਪʼਿਥਵਯ੍ਾਸ਼੍ਚਤੁਰ੍ਿਦਕ੍ਸ਼਼ੁ ਸ੍ਿਥਤਾਨ੍ ਸਰ੍ੱਵਜਾਤੀਯਾਨ੍ ਿਵਸ਼ੇਸ਼਼ਤੋ ਜੂਜਾਖਯ੍ਾਨ੍ ਮਾਜੂਜਾਖਯ੍ਾਸ਼ਂ੍ਚ
ਸਾਮੁਦਿਸਕਤਾਵਦ੍ ਬਹੁਸੰਖਯ੍ਕਾਨ੍ ਜਨਾਨ੍ ਭਮਿਯਤਾ ਯੁੱਧਾਰ੍ਥੰ ਸੰਗਰ੍ਹੀਤੁੰ ਿਨਰ੍ਗਿਮਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

Ⅸ ਤਤਸ੍ਤੇ ਮ◌ੇेਿਦਨਯ੍ਾਃ ਪਰ੍ਸ੍ਥੇਨਾਗਤਯ੍ ਪਿਵਤਲੋਕਾਨਾਂ ਦੁਰ੍ਗੰ ਿਪਰ੍ਯਤਮਾਂ ਨਗਰੀਞ੍ਚ ਵੇਸ਼਼੍ਿਟਤਵਨ੍ਤਃ
ਿਕਨ੍ਤੀਸ਼ਵ੍ਰੇਣ ਿਨਕ੍ਿਸ਼਼ਪ੍ਤੋ (ਅ)ਗ੍ਿਨਰਾਕਾਸ਼ਾਤ੍ ਪਿਤਤਾ ਤਾਨ੍ ਖਾਿਦਤਵਾਨ੍|

Ⅹ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਭਮਿਯਤਾ ਚ ਸ਼ਯਤਾਨ ਵਹ੍ਿਨਗਨ੍ਧਕਯੋ ਰ੍ਹਦੇ (ਅ)ਰ੍ਥਤਃ ਪਸ਼ੁ ਰ੍ਿਮਥਯ੍ਾਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਦੀ ਚ ਯਤ
ਿਤਸ਼਼੍ਠਤਸ੍ਤਤੈਵ ਿਨਕ੍ਿਸ਼਼ਪ੍ਤਃ, ਤਤਾਨਨ੍ਤਕਾਲੰ ਯਾਵਤ੍ ਤੇ ਿਦਵਾਿਨਸ਼ੰ ਯਾਤਨਾਂ ਭੋਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤੇ|

Ⅺ ਤਤਃ ਸ਼ੁਕ੍ਲਮ੍ ਏਕੰ ਮਹਾਿਸੰਹਾਸਨੰ ਮਯਾ ਦʼਸ਼਼੍ਟੰ ਤਦੁਪਿਵਸ਼਼੍ਟੋ (ਅ)ਿਪ ਦʼਸ਼਼੍ਟਸ੍ਤਸਯ੍ ਵਦਨਾਨ੍ਿਤਕਾਦ੍
ਭੂਨਭੋਮਣ੍ਡਲੇ ਪਲਾਯੇਤਾਂ ਪੁਨਸ੍ਤਾਭਯ੍ਾਂ ਸ੍ਥਾਨੰ ਨ ਲਬ੍ਧੰ|

Ⅻ ਅਪਰੰ ਕ੍ਸ਼਼ੁਦਾ ਮਹਾਨ੍ਤਸ਼੍ਚ ਸਰ੍ੱਵੇ ਮʼਤਾ ਮਯਾ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾਃ, ਤੇ ਿਸੰਹਾਸਨਸਯ੍ਾਨ੍ਿਤਕੇ (ਅ)ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍
ਗਰ੍ਨ੍ਥਾਸ਼੍ਚ ਵਯ੍ਸ੍ਤੀਰ੍ੱਯਨ੍ਤ ਜੀਵਨਪੁਸ੍ਤਕਾਖਯ੍ਮ੍ ਅਪਰਮ੍ ਏਕੰ ਪੁਸ੍ਤਕਮਿਪ ਿਵਸ੍ਤੀਰ੍ਣੰ| ਤਤ ਗਰ੍ਨ੍ਥੇਸ਼਼ੁ
ਯਦਯ੍ਤ੍ ਿਲਿਖਤੰ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਮʼਤਾਨਾਮ੍ ਏਕੈਕਸਯ੍ ਸਵ੍ਿ ਯਾਨੁਯਾਯੀ ਿਵਚਾਰਃ ਕʼਤਃ|

ⅩⅢ ਤਦਾਨੀਂ ਸਮੁਦੇਣ ਸਵ੍ਾਨ੍ਤਰਸ੍ਥਾ ਮʼਤਜਨਾਃ ਸਮਰ੍ਿਪਤਾਃ, ਮʼਤਯ੍ੁਪਰਲੋਕਾਭਯ੍ਾਮਿਪ ਸਵ੍ਾਨ੍ਤਰਸ੍ਥਾ
ਮʼਤਜਨਾਃ ਸਰ੍ਿਮਪਤਾਃ, ਤੇਸ਼਼ਾਞ੍ਚੈਕੈਕਸਯ੍ ਸਵ੍ਿ ਯਾਨੁਯਾਯੀ ਿਵਚਾਰਃ ਕʼਤਃ|

ⅩⅣ ਅਪਰੰ ਮʼਤਯ੍ੁਪਰਲੋਕੌ ਵਹ੍ਿਨਹਦੇ ਿਨਕ੍ਿਸ਼਼ਪ੍ਤ,ੌ ਏਸ਼਼ ਏਵ ਿਦਤੀਯੋ ਮʼਤਯ੍ੁਃ|
ⅩⅤਯਸਯ੍ਕਸਯ੍ਿਚਤ੍ ਨਾਮ ਜੀਵਨਪੁਸ੍ਤਕੇ ਿਲਿਖਤੰ ਨਾਿਵਦਯ੍ਤ ਸ ਏਵ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਵਹ੍ਿਨਹਦੇ ਨਯ੍ਕ੍ਿਸ਼਼ਪਯ੍ਤ|

ⅩⅪ
Ⅰ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਨਵੀਨਮ੍ ਆਕਾਸ਼ਮਣ੍ਡਲੰ ਨਵੀਨਾ ਪʼਿਥਵੀ ਚ ਮਯਾ ਦʼਸ਼਼੍ਟੇ ਯਤਃ ਪਰ੍ਥਮਮ੍ ਆਕਾਸ਼ਮਣ੍ਡਲੰ

ਪਰ੍ਥਮਾ ਪʼਿਥਵੀ ਚ ਲੋਪੰ ਗਤੇ ਸਮੁਦੋ (ਅ)ਿਪ ਤਤਃ ਪਰੰ ਨ ਿਵਦਯ੍ਤੇ|
Ⅱਅਪਰੰ ਸਵ੍ਰ੍ਗਾਦ੍ਅਵਰੋਹਨ੍ਤੀ ਪਿਵਤਾ ਨਗਰੀ,ਅਰ੍ਥਤੋ ਨਵੀਨਾ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮਪੁਰੀ ਮਯਾ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ, ਸਾ ਵਰਾਯ

ਿਵਭੂਿਸ਼਼ਤਾ ਕਨਯ੍ੇਵ ਸੁਸੱਿਜਤਾਸੀਤ੍|
Ⅲ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਸਵ੍ਰ੍ਗਾਦ੍ ਏਸ਼਼ ਮਹਾਰਵੋ ਮਯਾ ਸ਼ਤਃ ਪਸ਼ਯ੍ਾਯੰ ਮਾਨਵੈਃ ਸਾਰ੍ੱਧਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ਾਵਾਸਃ, ਸ ਤੈਃ

ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਵਤ੍ਸਯ੍ਿਤ ਤੇ ਚ ਤਸਯ੍ ਪਰ੍ਜਾ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ, ਈਸ਼ਵ੍ਰਸ਼੍ਚ ਸਵ੍ਯੰ ਤੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ ਭੂਤਾ ਤੈਃ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਸ੍ਥਾਸਯ੍ਿਤ|
Ⅳ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਨੇਤੇਭਯ੍ਸ਼੍ਚਾਸ਼ਿਣ ਸਰ੍ੱਵਾਣੀਸ਼ਵ੍ਰੇਣ ਪਰ੍ਮਾਰ੍ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤੇ ਮʼਤਯ੍ੁਰਿਪ ਪੁਨ ਰ੍ਨ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ

ਸ਼ੋਕਿਵਲਾਪਕ੍ਲੇਸ਼ਾ ਅਿਪ ਪੁਨ ਰ੍ਨ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ, ਯਤਃ ਪਰ੍ਥਮਾਿਨ ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ ਵਯ੍ਤੀਿਤਿਨ|
Ⅴ ਅਪਰੰ ਿਸੰਹਾਸਨਪਿਵਸ਼਼੍ਟੋ ਜਨ(ਅ)ਵਦਤ੍ ਪਸ਼ਯ੍ਾਹੰ ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ ਨੂਤਨੀਕਰੋਿਮ| ਪੁਨਰਵਦਤ੍ ਿਲਖ ਯਤ

ਇਮਾਿਨ ਵਾਕਯ੍ਾਿਨ ਸਤਯ੍ਾਿਨ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਯ੍ਾਿਨ ਚ ਸਨ੍ਿਤ|
Ⅵ ਪਨ ਰ੍ਮਾਮ੍ ਅਵਦਤ੍ ਸਮਾਪ੍ਤੰ, ਅਹੰ ਕਃ ਕ੍ਸ਼਼ਸ਼੍ਚ, ਅਹਮ੍ ਆਿਦਰਨ੍ਤਸ਼੍ਚ ਯਃ ਿਪਪਾਸਿਤ ਤਸ੍ਮਾ ਅਹੰ

ਜੀਵਨਦਾਿਯਪਰ੍ਸਰ੍ਵਣਸਯ੍ ਤੋਯੰ ਿਵਨਾਮੂਲਯ੍ੰ ਦਾਸਯ੍ਾਿਮ|
Ⅶ ਯੋ ਜਯਿਤ ਸ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਅਿਧਕਾਰੀ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ, ਅਹਞ੍ਚ ਤਸਯ੍ੇਸ਼ਵ੍ਰੋ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ ਸ ਚ ਮਮ ਪੁਤੋ

ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
Ⅷ ਿਕਨ੍ਤੁ ਭੀਤਾਨਾਮ੍ ਅਿਵਸ਼ਵ੍ਾਿਸਨਾਂ ਘʼਣਯ੍ਾਨਾਂ ਨਰਹਨ੍ਤʼਣਾਂ ਵੇਸ਼ਯ੍ਾਗਾਿਮਨਾਂ ਮੋਹਕਾਨਾਂ ਦੇਵਪੂਜਕਾਨਾਂ

ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਅਨʼਤਵਾਿਦਨਾਞ੍ਚਾਸ਼ਂੋ ਵਹ੍ਿਨਗਨ੍ਧਕਜਵ੍ਿਲਤਹਦੇ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ, ਏਸ਼਼ ਏਵ ਿਦਤੀਯੋ ਮʼਤਯ੍ੁਃ|
Ⅸਅਨਨ੍ਤਰੰ ਸ਼ੇਸ਼਼ਸਪ੍ਤਦਣ੍ਡੈਃ ਪਿਰਪੂਰ੍ਣਾਃ ਸਪ੍ਤ ਕੰਸਾ ਯੇਸ਼਼ਾਂ ਸਪ੍ਤਦੂਤਾਨਾਂ ਕਰੇਸ਼਼ਵ੍ਾਸਨ੍ ਤੇਸ਼਼ਾਮੇਕ ਆਗਤਯ੍

ਮਾਂ ਸਮ੍ਭਾਸ਼਼ਯ੍ਾਵਦਤ੍, ਆਗੱਛਾਹੰ ਤਾਂ ਕਨਯ੍ਾਮ੍ ਅਰ੍ਥਤੋ ਮੇਸ਼਼ਸ਼ਾਵਕਸਯ੍ ਭਾਿਵਭਾਰ੍ੱਯਾਂ ਤਾਂ ਦਰ੍ਸ਼ਯਾਿਮ|
Ⅹ ਤਤਃ ਸ ਆਤ੍ਮਾਿਵਸ਼਼੍ਟੰ ਮਾਮ੍ ਅਤਯ੍ੁੱਚੰ ਮਹਾਪਰ੍ੱਵਤਮੇਂਕ ਨੀਤੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸੰਿਨਿਧਤਃ ਸਵ੍ਰ੍ਗਾਦ੍ ਅਵਰੋਹਨ੍ਤੀਂ

ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮਾਖਯ੍ਾਂ ਪਿਵਤਾਂ ਨਗਰੀਂ ਦਰ੍ਿਸ਼ਤਵਾਨ੍|
Ⅺ ਸਾ ਈਸ਼ਵ੍ਰੀਯਪਰ੍ਤਾਪਿਵਿਸ਼ਸ਼਼੍ਟਾ ਤਸਯ੍ਾਸ੍ਤੇਜੋ ਮਹਾਰ੍ਘਰਤ੍ਨਵਦ੍ ਅਰ੍ਥਤਃ ਸੂਰ੍ੱਯਕਾਨ੍ਤਮਿਣਤੇਜਸ੍ਤੁਲਯ੍|ੰ
Ⅻ ਤਸਯ੍ਾਃ ਪਰ੍ਾਚੀਰੰ ਬʼਹਦ੍ ਉੱਚਞ੍ਚ ਤਤ ਦਾਦਸ਼ ਗੋਪੁਰਾਿਣ ਸਨ੍ਿਤ ਤਦ੍ਗੋਪੁਰੋਪਿਰ ਦਾਦਸ਼ ਸਵ੍ਰ੍ਗਦੂਤਾ

ਿਵਦਯ੍ਨ੍ਤੇ ਤਤ ਚ ਦਾਦਸ਼ ਨਾਮਾਨਯ੍ਰ੍ਥਤ ਇਸਰ੍ਾਯੇਲੀਯਾਨਾਂ ਦਾਦਸ਼ਵੰਸ਼ਾਨਾਂ ਨਾਮਾਿਨ ਿਲਿਖਤਾਿਨ|
ⅩⅢ ਪੂਰ੍ੱਵਿਦਿਸ਼ ਤੀਿਣ ਗੋਪੁਰਾਿਣ ਉੱਤਰਿਦਿਸ਼ ਤੀਿਣ ਗੋਪੁਰਾਿਣ ਦਕ੍ਿਸ਼਼ਣਿਦਿਸ਼਼ ਤੀਿਣ ਗੋਪੁਰਾਿਣ

ਪਸ਼੍ਚੀਮਿਦਿਸ਼ ਚ ਤੀਿਣ ਗੋਪੁਰਾਿਣ ਸਨ੍ਿਤ|
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ⅩⅣਨਗਰ੍ੱਯਾਃ ਪਰ੍ਾਚੀਰਸਯ੍ ਦਾਦਸ਼ ਮੂਲਾਿਨ ਸਨ੍ਿਤ ਤਤ ਮੇਸ਼਼ਾਸ਼ਾਵਾਕਸਯ੍ ਦਾਦਸ਼ਪਰ੍ੇਿਰਤਾਨਾਂ ਦਾਦਸ਼ ਨਾਮਾਿਨ
ਿਲਿਖਤਾਿਨ|

ⅩⅤਅਨਰੰ ਨਗਰ੍ੱਯਾਸ੍ਤਦੀਯਗੋਪੁਰਾਣਾਂ ਤਤ੍ਪਰ੍ਾਚੀਰਸਯ੍ ਚ ਮਾਪਨਾਰ੍ਥੰ ਮਯਾ ਸਮ੍ਭਾਸ਼਼ਮਾਣਸਯ੍ ਦੂਤਸਯ੍ ਕਰੇ
ਸਵ੍ਰ੍ਣਮਯ ਏਕਃ ਪਿਰਮਾਣਦਣ੍ਡ ਆਸੀਤ੍|

ⅩⅥ ਨਗਰ੍ੱਯਾ ਆਕʼਿਤਸ਼੍ਚਤੁਰਸਰ੍ਾ ਤਸਯ੍ਾ ਦੈਰ੍ਘਯ੍ਪਰ੍ਸ੍ਥੇ ਸਮੇ| ਤਤਃ ਪਰੰ ਸ ਤੇਗ ਪਿਰਮਾਣਦਣ੍ਡੇਨ ਤਾਂ
ਨਗਰੀਂ ਪਿਰਿਮਤਵਾਨ੍ ਤਸਯ੍ਾਃ ਪਿਰਮਾਣੰ ਦਾਦਸ਼ਸਹਸਰ੍ਨਲਾਃ| ਤਸਯ੍ਾ ਦੈਰ੍ਘਯ੍ੰ ਪਰ੍ਸ੍ਥਮ੍ ਉੱਚਤਞ੍ਚ ਸਮਾਨਾਿਨ|

ⅩⅦ ਅਪਰੰ ਸ ਤਸਯ੍ਾਃ ਪਰ੍ਾਚੀਰੰ ਪਿਰਿਮਤਵਾਨ੍ ਤਸਯ੍ ਮਾਨਵਾਸਯ੍ਾਰ੍ਥਤੋ ਦੂਤਸਯ੍ ਪਿਰਮਾਣਾਨੁਸਾਰਤਸ੍ਤਤ੍
ਚਤੁਸ਼੍ਚਤਾਿਰੰਸ਼ਦਿਧਕਾਸ਼ਤਹਸ੍ਤਪਿਰਿਮਤੰ |

ⅩⅧ ਤਸਯ੍ ਪਰ੍ਾਚੀਰਸਯ੍ ਿਨਰ੍ੰਿਮਿਤਃ ਸੂਰ੍ੱਯਕਾਨ੍ਤਮਿਣਿਭ ਰ੍ਨਗਰੀ ਚ ਿਨਰ੍ੰਮਲਕਾਚਤੁਲਯ੍ੇਨ
ਸ਼ੁੱਧਸੁਵਰ੍ਣੇਨ ਿਨਰ੍ੰਿਮਤਾ|

ⅩⅨ ਨਗਰ੍ੱਯਾਃ ਪਰ੍ਾਚੀਰਸਯ੍ ਮੂਲਾਿਨ ਚ ਸਰ੍ੱਵਿਵਧਮਹਾਰ੍ਘਮਿਣਿਭ ਰ੍ਭੂਿਸ਼਼ਤਾਿਨ| ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਪਰ੍ਥਮੰ ਿਭੱਿਤਮੂਲੰ
ਸੂਰ੍ੱਯਕਾਨ੍ਤਸਯ੍, ਿਦਤੀਯੰ ਨੀਲਸਯ੍, ਤʼਤੀਯੰ ਤਾਮਰ੍ਮਣੇਃ, ਚਤੁਰ੍ਥੰ ਮਰਕਤਸਯ੍,

ⅩⅩ ਪਞ੍ਚਮੰ ਵੈਦੂਰ੍ੱਯਸਯ੍, ਸ਼਼ਸ਼਼੍ਠੰ ਸ਼ੋਣਰਤ੍ਨਸਯ੍, ਸਪ੍ਤਮੰ ਚਨ੍ਦਕਾਨ੍ਤਸਯ੍,ਅਸ਼਼੍ਟਮੰ ਗੋਮੇਦਸਯ੍, ਨਵਮੰ
ਪਦ੍ਮਰਾਗਸਯ੍, ਦਸ਼ਮੰ ਲਸ਼ੂਨੀਯਸਯ੍, ਏਕਾਦਸ਼ੰ ਸ਼਼ੇਰੋਜਸਯ੍, ਦਾਦਸ਼ੰ ਮਰ੍ਟੀਸ਼਼੍ਮਣੇਸ਼੍ਚਾਸ੍ਿਤ|

ⅩⅪ ਦਾਦਸ਼ਗੋਪੁਰਾਿਣ ਦਾਦਸ਼ਮੁਕ੍ਤਾਿਭ ਰ੍ਿਨਰ੍ੰਿਮਤਾਿਨ, ਏਕੈਕੰ ਗੋਪੁਰਮ੍ ਏਕੈਕਯਾ ਮੁਕ੍ਤਯਾ ਕʼਤੰ ਨਗਰ੍ੱਯਾ
ਮਹਾਮਾਰ੍ਗਸ਼੍ਚਾੱਛਕਾਚਵਤ੍ ਿਨਰ੍ੰਮਲਸੁਵਰ੍ਣੇਨ ਿਨਰ੍ੰਿਮਤ|ੰ

ⅩⅫ ਤਸਯ੍ਾ ਅਨ੍ਤਰ ਏਕਮਿਪ ਮਨ੍ਿਦਰੰ ਮਯਾ ਨ ਦʼਸ਼਼੍ਟੰ ਸਤਃ ਸਰ੍ੱਵਸ਼ਕ੍ਿਤਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਭੁਃ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰੋ
ਮੇਸ਼਼ਸ਼ਾਵਕਸ਼੍ਚ ਸਵ੍ਯੰ ਤਸਯ੍ ਮਨ੍ਿਦਰ|ੰ

ⅩⅩⅢ ਤਸਯ੍ੈ ਨਗਰ੍ੱਯੈ ਦੀਪ੍ਿਤਦਾਨਾਰ੍ਥੰ ਸੂਰ੍ੱਯਾਚਨ੍ਦਮਸੋਃ ਪਰ੍ਯੋਜਨੰ ਨਾਸ੍ਿਤ ਯਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਪਰ੍ਤਾਪਸ੍ਤਾਂ
ਦੀਪਯਿਤ ਮੇਸ਼਼ਸ਼ਾਵਕਸ਼੍ਚ ਤਸਯ੍ਾ ਜਯ੍ੋਿਤਰਸ੍ਿਤ|

ⅩⅩⅣ ਪਿਰਤਾਣਪਰ੍ਾਪ੍ਤਲੋਕਿਨਵਹਾਸ਼੍ਚ ਤਸਯ੍ਾ ਆਲੋਕੇ ਗਮਨਾਗਮਨੇ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਿਤ ਪʼਿਥਵਯ੍ਾ ਰਾਜਾਨਸ਼੍ਚ
ਸਵ੍ਕੀਯੰ ਪਰ੍ਤਾਪੰ ਗੌਰਵਞ੍ਚ ਤਨ੍ਮਧਯ੍ਮ੍ ਆਨਯਨ੍ਿਤ|

ⅩⅩⅤ ਤਸਯ੍ਾ ਦਾਰਾਿਣ ਿਦਵਾ ਕਦਾਿਪ ਨ ਰੋਤ੍ਸਯ੍ਨ੍ਤੇ ਿਨਸ਼ਾਿਪ ਤਤ ਨ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅥ ਸਰ੍ੱਵਜਾਤੀਨਾਂ ਗੌਰਵਪਰ੍ਤਾਪੌ ਤਨ੍ਮਧਯ੍ਮ੍ ਆਨੇਸ਼਼ਯ੍ੇਤੇ|
ⅩⅩⅦ ਪਰਨ੍ਤਪਿਵਤੰ ਘʼਣਯ੍ਕʼਦ੍ ਅਨʼਤਕʼਦ੍ ਵਾ ਿਕਮਿਪ ਤਨ੍ਮਧਯ੍ੰ ਨ ਪਰ੍ਵੇਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਮੇਸ਼਼ਸ਼ਾਵਕਸਯ੍

ਜੀਵਨਪੁਸ੍ਤਕੇ ਯੇਸ਼਼ਾਂ ਨਾਮਾਿਨ ਿਲਿਖਤਾਿਨ ਕੇਵਲੰ ਤ ਏਵ ਪਰ੍ਵੇਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ|

ⅩⅫ
Ⅰ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਸ ਸ੍ਫਿਟਕਵਤ੍ ਿਨਰ੍ੰਮਲਮ੍ ਅਮʼਤਤੋਯਸਯ੍ ਸਰ੍ੋਤੋ ਮਾਮ੍ ਅਉਰ੍ਸ਼ਯਤ੍ ਤਦ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍

ਮੇਸ਼਼ਸ਼ਾਵਕਸਯ੍ ਚ ਿਸੰਹਾਸਨਾਤ੍ ਿਨਰ੍ਗੱਛਿਤ|
Ⅱਨਗਰ੍ੱਯਾ ਮਾਰ੍ਗਮਧਯ੍ੇ ਤਸਯ੍ਾ ਨਦਯ੍ਾਃ ਪਾਰ੍ਸ਼ਵ੍ਯੋਰਮʼਤਵʼਕ੍ਸ਼਼ਾ ਿਵਦਯ੍ਨ੍ਤੇ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਦਾਦਸ਼ਫਲਾਿਨ ਭਵਨ੍ਿਤ,

ਏਕੈਕੋ ਵʼਕ੍ਸ਼਼ਃ ਪਰ੍ਿਤਮਾਸੰ ਸਵ੍ਫਲੰ ਫਲਿਤ ਤਦ੍ਵʼਕ੍ਸ਼਼ਪਤਾਿਣ ਚਾਨਯ੍ਜਾਤੀਯਾਨਾਮ੍ ਆਰੋਗਯ੍ਜਨਕਾਿਨ|
Ⅲ ਅਪਰੰ ਿਕਮਿਪ ਸ਼ਾਪਗਰ੍ਸ੍ਤੰ ਪੁਨ ਰ੍ਨ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਤਸਯ੍ਾ ਮਧਯ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਮੇਸ਼਼ਸ਼ਾਵਕਸਯ੍ ਚ ਿਸੰਹਾਸਨੰ

ਸ੍ਥਾਸਯ੍ਿਤ ਤਸਯ੍ ਦਾਸਾਸ਼੍ਚ ਤੰ ਸੇਿਵਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤੇ|
Ⅳ ਤਸਯ੍ ਵਦਨਦਰ੍ਸ਼ਨੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਸਯ੍ਨ੍ਿਤ ਭਾਲੇਸ਼਼ੁ ਚ ਤਸਯ੍ ਨਾਮ ਿਲਿਖਤੰ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
Ⅴਤਦਾਨੀਂ ਰਾਿਤਃ ਪੁਨ ਰ੍ਨ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਯਤਃ ਪਰ੍ਭੁਃ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰਸ੍ਤਾਨ੍ ਦੀਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਤੇ ਚਾਨਨ੍ਤਕਾਲੰ ਯਾਵਦ੍

ਰਾਜਤੰ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤੇ|
Ⅵ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਸ ਮਾਮ੍ ਅਵਦਤ੍, ਵਾਕਯ੍ਾਨੀਮਾਿਨ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਯ੍ਾਿਨ ਸਤਯ੍ਾਿਨ ਚ, ਅਿਚਰਾਦ੍ ਯੈ ਰ੍ਭਿਵਤਵਯ੍ੰ

ਤਾਿਨ ਸਵ੍ਦਾਸਾਨ੍ ਜ੍ਞਾਪਿਯਤੁੰ ਪਿਵਤਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਨਾਂ ਪਰ੍ਭੁਃ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰਃ ਸਵ੍ਦੂਤੰ ਪਰ੍ੇਿਸ਼਼ਤਵਾਨ੍|
Ⅶ ਪਸ਼ਯ੍ਾਹੰ ਤੂਰ੍ਣਮ੍ ਆਗੱਛਾਿਮ, ਏਤਦ੍ਗਰ੍ਨ੍ਥਸਯ੍ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਕਯ੍ਾਿਨ ਯਃ ਪਾਲਯਿਤ ਸ ਏਵ ਧਨਯ੍ਃ|
Ⅷ ਯੋਹਨਹਮ੍ ਏਤਾਿਨ ਸ਼ਤਵਾਨ੍ ਦʼਸ਼਼੍ਟਵਾਸ਼ਂ੍ਚਾਸ੍ਿਮ ਸ਼ਤਾ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਚ ਤੱਦਰ੍ਸ਼ਕਦੂਤਸਯ੍ ਪਰ੍ਣਾਮਾਰ੍ਥੰ

ਤੱਚਰਣਯੋਰਨ੍ਿਤਕੇ (ਅ)ਪਤੰ|
Ⅸ ਤਤਃ ਸ ਮਾਮ੍ ਅਵਦਤ੍ ਸਾਵਧਾਨ ਭਵ ਮੈਵੰ ਕʼਰ,ੁ ਤਯਾ ਤਵ ਭਾਤʼਿਭ

ਰ੍ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਿਭਰੇਤਦ੍ਗਰ੍ਨ੍ਥਸ੍ਥਵਾਕਯ੍ਪਾਲਨਕਾਿਰਿਭਸ਼੍ਚ ਸਹਦਾਸੋ (ਅ)ਹ|ੰ ਤਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੰ ਪਰ੍ਣਮ|
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Ⅹ ਸ ਪੁਨ ਰ੍ਮਾਮ੍ ਅਵਦਤ੍, ਏਤਦ੍ਗਰ੍ਨ੍ਥਸ੍ਥਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਕਯ੍ਾਿਨ ਤਯਾ ਨ ਮੁਦਾਙ੍ਕਿਯਤਵਯ੍ਾਿਨ ਯਤਃ ਸਮਯੋ
ਿਨਕਟਵਰ੍ੱਤੀ|

Ⅺ ਅਧਰ੍ੰਮਾਚਾਰ ਇਤਃ ਪਰਮਪਯ੍ਧਰ੍ੰਮਮ੍ ਆਚਰਤੁ, ਅਮੇਧਯ੍ਾਚਾਰ ਇਤਃ ਪਰਮਪਯ੍ਮੇਧਯ੍ਮ੍ ਆਚਰਤੁ
ਧਰ੍ੰਮਾਚਾਰ ਇਤਃ ਪਰਮਿਪ ਧਰ੍ੰਮਮ੍ ਆਚਰਤੁ ਪਿਵਤਾਚਾਰਸ਼੍ਚੇਤਃ ਪਰਮਿਪ ਪਿਵਤਮ੍ ਆਚਰਤੁ|

Ⅻਪਸ਼ਯ੍ਾਹੰ ਤੂਰ੍ਣਮ੍ਆਗੱਛਾਿਮ, ਏਕੈਕਸ੍ਮੈ ਸਵ੍ਿ ਯਾਨੁਯਾਿਯਫਲਦਾਨਾਰ੍ਥੰ ਮੱਦਾਤਵਯ੍ਫਲੰ ਮਮ ਸਮਵਰ੍ੱਿਤ|
ⅩⅢ ਅਹੰ ਕਃ ਕ੍ਸ਼਼ਸ਼੍ਚ ਪਰ੍ਥਮਃ ਸ਼ੇਸ਼਼ਸ਼੍ਚਾਿਦਰਨ੍ਤਸ਼੍ਚ|
ⅩⅣਅਮੁਤਵʼਕ੍ਸ਼਼ਸਯ੍ਾਿਧਕਾਰਪਰ੍ਾਪ੍ਤਯ੍ਰ੍ਥੰ ਦਾਰੈ ਰ੍ਨਗਰਪਰ੍ਵੇਸ਼ਾਰ੍ਥਞ੍ਚ ਯੇ ਤਸਯ੍ਾਜ੍ਞਾਃ ਪਾਲਯਨ੍ਿਤ ਤ ਏਵ

ਧਨਯ੍ਾਃ|
ⅩⅤ ਕੁੱਕੁਰੈ ਰ੍ਮਾਯਾਿਵਿਭਃ ਪੁਙ੍ਗਾਿਮਿਭ ਰ੍ਨਰਹਨ੍ਤʼ◌ृਿਭ ਰ੍ਦੇਵਾਰ੍ੱਚਕੈਃ ਸਰ੍ੱਵੈਰਨʼਤੇ

ਪਰ੍ੀਯਮਾਣੈਰਨʼਤਾਚਾਿਰਿਭਸ਼੍ਚ ਬਿਹਃ ਸ੍ਥਾਤਵਯ੍ੰ|
ⅩⅥ ਮਣ੍ਡਲੀਸ਼਼ੁ ਯੁਸ਼਼੍ਮਭਯ੍ਮੇਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਦਾਨਾਰ੍ਥੰ ਯੀਸ਼ੁਰਹੰ ਸਵ੍ਦੂਤੰ ਪਰ੍ੇਿਸ਼਼ਤਵਾਨ੍, ਅਹਮੇਵ ਦਾਯੂਦੋ ਮੂਲੰ

ਵੰਸ਼ਸ਼੍ਚ, ਅਹੰ ਤੇਜੋਮਯਪਰ੍ਭਾਤੀਯਤਾਰਾਸਵ੍ਰੂਪਃ|
ⅩⅦ ਆਤ੍ਮਾ ਕਨਯ੍ਾ ਚ ਕਥਯਤਃ, ਤਯਾਗਮਯ੍ਤਾ|ਂ ਸ਼ਰ੍ੋਤਾਿਪ ਵਦਤੁ, ਆਗਮਯ੍ਤਾਿਮਿਤ| ਯਸ਼੍ਚ ਤʼਸ਼਼ਾਰ੍ੱਤਃ ਸ

ਆਗੱਛਤੁ ਯਸ਼੍ਚੇੱਛਿਤ ਸ ਿਵਨਾ ਮੂਲਯ੍ੰ ਜੀਵਨਦਾਿਯ ਜਲੰ ਗʼਹ੍ਲਾਤ|ੁ
ⅩⅧ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਏਤਦ੍ਗਰ੍ਨ੍ਥਸ੍ਥਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਕਯ੍ਾਿਨ ਸ਼ʼਣੋਿਤ ਤਸ੍ਮਾ ਅਹੰ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਿਮਦੰ ਦਦਾਿਮ,

ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਯਦਯ੍ਪਰੰ ਿਕਮਪਯ੍ੇਤੇਸ਼਼ੁ ਯੋਜਯਿਤ ਤਰੀਸ਼ਵ੍ਰੋਗਰ੍ਨ੍ਥੇ(ਅ)ਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਲਿਖਤਾਨ੍ ਦਣ੍ਡਾਨ੍ ਤਸ੍ਿਮੰਨੇਵ
ਯੋਜਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

ⅩⅨਯਿਦ ਚ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਏਤਦ੍ਗਰ੍ਨ੍ਥਸ੍ਥਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਕਯ੍ੇਭਯ੍ਃ ਿਕਮਪਯ੍ਪਹਰਿਤ ਤਰੀਸ਼ਵ੍ਰੋ ਗਰ੍ਨ੍ਥੇ (ਅ)ਸ੍ਿਮਨ੍
ਿਲਿਖਤਾਤ੍ ਜੀਵਨਵʼਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ ਪਿਵਤਨਗਰਾੱਚ ਤਸਯ੍ਾਸ਼ਂਮਪਹਿਰਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

ⅩⅩ ਏਤਤ੍ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ ਯੋ ਦਦਾਿਤ ਸ ਏਵ ਵਕ੍ਿਤ ਸਤਯ੍ਮ੍ ਅਹੰ ਤੂਰ੍ਣਮ੍ ਆਗੱਛਾਿਮ| ਤਥਾਸ੍ਤੁ| ਪਰ੍ਭੋ ਯੀਸ਼ੋ◌,े
ਆਗਮਯ੍ਤਾਂ ਭਵਤਾ|

ⅩⅪ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪਰ੍ਭੋ ਰਯ੍ੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ਾਨੁਗਰ੍ਹਃ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ੁ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਸੁ ਵਰ੍ੱਤਤਾ|ਂ ਆਮੇਨ੍|
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