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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

Ⅱਤੰ ਪਰ੍ਤੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ੇੱਛਯਾਹੂਤੋ ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਪਰ੍ੇਿਰਤਃ ਪੌਲਃ ਸੋਸ੍ਿਥਿਨਨਾਮਾ
ਭਾਤਾ ਚ ਪਤੰ ਿਲਖਿਤ|

Ⅲ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਿਪਤੇਸ਼ਵ੍ਰੇਣ ਪਰ੍ਭੁਨਾ ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਚ ਪਰ੍ਸਾਦਃ ਸ਼ਾਨ੍ਿਤਸ਼੍ਚ
ਯੁਸ਼਼੍ਮਭਯ੍ੰ ਦੀਯਤਾ|ਂ

Ⅳਈਸ਼ਵ੍ਰੋ 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 ਤਤੋ(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 ਭਵਤ|ੁ
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Ⅺਹੇ ਮਮ ਭਾਤਰੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਨ੍ਮਧਯ੍ੇ ਿਵਵਾਦਾ ਜਾਤਾ ਇਿਤ ਵਾਰ੍ੱਤਾਮਹੰ ਕ੍ਲੋੱਯਾਃ
ਪਿਰਜਨੈ ਰ੍ਜ੍ਞਾਿਪਤਃ|

Ⅻ ਮਮਾਿਭਪਰ੍ੇਤਿਮਦੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਵਦਿਤ ਪੌਲਸਯ੍
ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ੋ(ਅ)ਹਮ੍ ਆਪੱਲੋਃ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍(ੋ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 ਮਧਯ੍ੇ(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|

ⅩⅥ ਅਪਰੰ ਸ੍ਿਤਫਾਨਸਯ੍ ਪਿਰਜਨਾ ਮਯਾ ਮੱਿਜਤਾਸ੍ਤਦਨਯ੍ਃ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍
ਯਨ੍ਮਯਾ ਮੱਿਜਤਸ੍ਤਦਹੰ ਨ ਵੇਦ੍ਿਮ|

ⅩⅦ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨਾਹੰ ਮੱਜਨਾਰ੍ਥੰ ਨ ਪਰ੍ੇਿਰਤਃ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸੁਸੰਵਾਦਸਯ੍
ਪਰ੍ਚਾਰਾਰ੍ਥਮੇਵ; ਸ(ੋ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|

ⅩⅨ ਤਸ੍ਮਾਿਦੱਥੰ ਿਲਿਖਤਮਾਸ੍ਤ,ੇ ਜ੍ਞਾਨਵਤਾਨ੍ਤੁ ਯਤ੍ ਜ੍ਞਾਨੰ ਤਨ੍ਮਯਾ
ਨਾਸ਼ਿਯਸ਼਼ਯ੍ਤੇ| ਿਵਲੋਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਤਦਦ੍ ਬੁੱਿਧ ਰ੍ਬੱਿਧਮਤਾਂ ਮਯਾ||

ⅩⅩ ਜ੍ਞਾਨੀ ਕੁਤ? ਸ਼ਾਸ੍ਤੀ ਵਾ ਕੁਤ? ਇਹਲੋਕਸਯ੍ ਿਵਚਾਰਤਤ੍ਪਰੋ ਵਾ
ਕੁਤ? ਇਹਲੋਕਸਯ੍ ਜ੍ਞਾਨੰ ਿ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,
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ⅩⅩⅢ ਵਯਞ੍ਚ ਕਸ਼ੇ ਹਤੰ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੰ ਪਰ੍ਚਾਰਯਾਮਃ| ਤਸਯ੍ ਪਰ੍ਚਾਰੋ ਿਯਹੂਦੀਯੈ
ਿਰਘ੍ਨ ਇਵ ਿਭੰਨਦੇਸ਼ੀਯੈਸ਼੍ਚ ਪਰ੍ਲਾਪ ਇਵ ਮਨਯ੍ਤ,ੇ

ⅩⅩⅣ ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨਾਂ ਿਭੰਨਦੇਸ਼ੀਯਾਨਾਞ੍ਚ ਮਧਯ੍ੇ ਯੇ ਆਹੂਤਾਸ੍ਤੇਸ਼਼ੁ
ਸ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟ ਈਸ਼ਵ੍ਰੀਯਸ਼ਕ੍ਿਤਿਰਵੇਸ਼ਵ੍ਰੀਯਜ੍ਞਾਨਿਮਵ ਚ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਤ|ੇ

ⅩⅩⅤਯਤ 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
ਿਵਦਯ੍ਨ੍ਤ|ੇ

ⅩⅩⅦ ਯਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ ਜ੍ਞਾਨਵਤਸ੍ਤਪਿਯਤੁੰ ਮੂਰ੍ਖਲੋਕਾਨ੍ ਰੋਿਚਤਵਾਨ੍
ਬਲਾਿਨ ਚ ਤਪਿਯਤੁਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ 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 ਸਈਸ਼ਵ੍ਰਾਦ੍

ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਜ੍ਞਾਨੰ ਪੁਣਯ੍ੰ ਪਿਵਤਤੰ ਮੁਕ੍ਿਤਸ਼੍ਚ ਜਾਤਾ|
ⅩⅩⅪਅਤਏਵ ਯਦਦ੍ ਿਲਿਖਤਮਾਸ੍ਤੇ ਤਦਤ੍, ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਸ਼੍ਲਾਘਮਾਨਃ

ਸਯ੍ਾਤ੍ ਸ਼੍ਲਾਘਤਾਂ ਪਰ੍ਭੁਨਾ ਸ ਿਹ|

Ⅱ
Ⅰਹੇ 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|
Ⅲਅਪਰਞ੍ਚਾਤੀਵ ਦੌਰ੍ੱਬਲਯ੍ਭੀਿਤਕਮ੍ਪਯੁਕ੍ਤੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਸਾਰ੍ੱਧਮਾਸ|ੰ
Ⅳ ਅਪਰੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੋ ਯਤ੍ ਮਾਨੁਿਸ਼਼ਕਜ੍ਞਾਨਸਯ੍ ਫਲੰ ਨ ਭਵੇਤ੍

ਿਕਨ੍ਤੀਸ਼ਵ੍ਰੀਯਸ਼ਕ੍ਤੇਃ ਫਲੰ ਭਵੇਤ੍,
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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 ਜ੍ਞਾਨਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ
ਿਵਭਵਾਰ੍ਥਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੇਣ ਿਨਸ਼੍ਿਚਤਯ੍ ਪਰ੍ੱਛੰਨੰ ਤੰਿਨਗੂਢਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੀਯਜ੍ਞਾਨੰ
ਪਰ੍ਭਾਸ਼਼ਾਮਹ|ੇ

Ⅷਇਹਲੋਕਸਯ੍ਾਿਧਪਤੀਨਾਂ ਕੇਨਾਿਪ ਤਤ੍ ਜ੍ਞਾਨੰ ਨ ਲਬ੍ਧੰ, ਲਬ੍ਧੇ ਸਿਤ
ਤੇ ਪਰ੍ਭਾਵਿਵਿਸ਼ਸ਼਼੍ਟੰ ਪਰ੍ਭੰੁ ਕਸ਼ੇ ਨਾਹਿਨਸ਼਼ਯ੍ਨ੍|

Ⅸ ਤਦੱਿਲਿਖਤਮਾਸ੍ਤ,ੇ ਨੇਤੇਣ ◌ੱਕਾਿਪ ਨ ਦʼਸ਼਼੍ਟੰ ਕਰ੍ਣੇਨਾਿਪ ਚ ਨ ਸ਼ਤ|ੰ
ਮਨਮਧਯ੍ੇ ਤੁ ਕਸਯ੍ਾਿਪ ਨ ਪਰ੍ਿਵਸ਼਼੍ਟੰ ਕਦਾਿਪ ਯਤ੍|ਈਸ਼ਵ੍ਰੇ ਪਰ੍ੀਯਮਾਣਾਨਾਂ ਕʼਤੇ
ਤਤ੍ ਤੇਨ ਸਞ੍ਿਚਤ|ੰ

Ⅹ ਅਪਰਮੀਸ਼ਵ੍ਰਃ ਸਵ੍ਾਤ੍ਮਨਾ ਤਦਸ੍ਮਾਕੰ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ ਪਰ੍ਾਕਾਸ਼ਯਤ੍; ਯਤ
ਆਤ੍ਮਾ ਸਰ੍ੱਵਮੇਵਾਨੁਸਨ੍ਧੱਤੇ ਤੇਨ ਚੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਮਰ੍ੰਮਤੱਤਮਿਪ ਬੁਧਯ੍ਤ|ੇ

Ⅺ ਮਨੁਜਸਯ੍ਾਨ੍ਤਃਸ੍ਥਮਾਤ੍ਮਾਨੰ ਿਵਨਾ ਕੇਨ ਮਨੁਜੇਨ ਤਸਯ੍ ਮਨੁਜਸਯ੍
ਤੱਤੰ ਬੁਧਯ੍ਤ?ੇ ਤਦਦੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ਾਤ੍ਮਾਨੰ ਿਵਨਾ ਕੇਨਾਪੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਤੱਤੰ ਨ ਬੁਧਯ੍ਤ|ੇ

Ⅻ ਵਯਞ੍ਚੇਹਲੋਕਸਯ੍ਾਤ੍ਮਾਨੰ ਲਬ੍ਧਵਨ੍ਤਸ੍ਤੰਨਿਹ
ਿਕਨ੍ਤੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ੈਵਾਤ੍ਮਾਨੰ ਲਬ੍ਧਵਨ੍ਤਃ, ਤਤੋ ਹੇਤੋਰੀਸ਼ਵ੍ਰੇਣ ਸਵ੍ਪਰ੍ਸਾਦਾਦ੍
ਅਸ੍ਮਭਯ੍ੰ ਯਦ੍ ਯਦ੍ ਦੱਤੰ ਤਤ੍ਸਰ੍ੱਵਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਜ੍ਞਾਤੁੰ ਸ਼ਕਯ੍ਤੇ|

ⅩⅢ ਤੱਚਾਸ੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਮਾਨੁਿਸ਼਼ਕਜ੍ਞਾਨਸਯ੍ ਵਾਕਯ੍ਾਿਨ ਿਸ਼ਕ੍ਿਸ਼਼ਤਾ ਕਥਯ੍ਤ
ਇਿਤ ਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤਾਤ੍ਮਤੋ ਵਾਕਯ੍ਾਿਨ ਿਸ਼ਕ੍ਿਸ਼਼ਤਾਤ੍ਿਮਕੈ ਰਾਕਯ੍ੈਰਾਤ੍ਿਮਕੰ ਭਾਵੰ
ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਯਦ੍ਿਭਃ ਕਥਯ੍ਤੇ|

ⅩⅣ ਪਰ੍ਾਣੀ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੀਯਾਤ੍ਮਨਃ ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਾਂ ਨ ਗʼਹ੍ਲਾਿਤ ਯਤ
ਆਤ੍ਿਮਕਿਵਚਾਰੇਣ ਸਾ ਿਵਚਾਰ੍ੱਯੇਿਤ ਹੇਤੋਃ ਸ ਤਾਂ ਪਰ੍ਲਾਪਿਮਵ ਮਨਯ੍ਤੇ ਬੋੱਧੁਞ੍ਚ
ਨ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ|
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ⅩⅤ ਆਤ੍ਿਮਕੋ ਮਾਨਵਃ ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ ਿਵਚਾਰਯਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸਵ੍ਯੰ ਕੇਨਾਿਪ ਨ
ਿਵਚਾਰ੍ੱਯਤੇ|

ⅩⅥ ਯਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਮਨ ਜ੍ਞਾਤਾ ਤਮੁਪਦੇਸ਼਼੍ਟੁੰ ਕਃ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ? ਿਕਨ੍ਤੁ
ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਮਨ(ਅ)ਸ੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਲਬ੍ਧ|ੰ

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 ਆਧਵ੍|ੇ

Ⅲ ਯੁਸ਼਼੍ਮਨ੍ਮਧਯ੍ੇ 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|

Ⅵਅਹੰ ਰੋਿਪਤਵਾਨ੍ ਆਪੱਲੋਸ਼੍ਚ ਿਨਿਸ਼਼ਕ੍ਤਵਾਨ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸ਼੍ਚਾਵਰ੍ੱਧਯਤ੍|
Ⅶਅਤੋ ਰੋਪਿਯਤʼਸੇਕ੍ਤਾਰਾਵਸਾਰੌ ਵਰ੍ੱਧਿਯਤੇਸ਼ਵ੍ਰ ਏਵ ਸਾਰਃ|
Ⅷ ਰੋਪਿਯਤʼਸੇਕ੍ਤਾਰੌ ਚ ਸਮੌ ਤਯੋਰੇਕੈਕਸ਼੍ਚ ਸਵ੍ਸ਼ਰ੍ਮਯੋਗਯ੍ੰ ਸਵ੍ਵੇਤਨੰ

ਲਪ੍ਸਯ੍ਤ|ੇ
Ⅸਆਵਾਮੀਸ਼ਵ੍ਰੇਣ ਸਹ ਕਰ੍ੰਮਕਾਿਰਣ,ੌਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਯਤ੍ ਕ੍ਸ਼਼ੇਤਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍

ਯਾ ਿਨਰ੍ੰਿਮਿਤਃ ਸਾ ਯੂਯਮੇਵ|
Ⅹ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਪਰ੍ਸਾਦਾਤ੍ ਮਯਾ ਯਤ੍ ਪਦੰ ਲਬ੍ਧੰ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਜ੍ਞਾਿਨਨਾ

ਗʼਹਕਾਿਰਣੇਵ ਮਯਾ ਿਭੱਿਤਮੂਲੰ ਸ੍ਥਾਿਪਤੰ ਤਦੁਪਿਰ ਚਾਨਯ੍ੇਨ ਿਨਚੀਯਤ|ੇ
ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੇਨ ਯੰਿਨਚੀਯਤੇ ਤਤ੍ ਤੇਨ ਿਵਿਵਚਯ੍ਤਾ|ਂ

Ⅺ ਯਤੋ ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਰੂਪੰ ਯਦ੍ ਿਭੱਿਤਮੂਲੰ ਸ੍ਥਾਿਪਤੰ ਤਦਨਯ੍ਤ੍ ਿਕਮਿਪ
ਿਭੱਿਤਮੂਲੰ ਸ੍ਥਾਪਿਯਤੁੰ ਕੇਨਾਿਪ ਨ ਸ਼ਕਯ੍ਤ|ੇ
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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|

ⅩⅣਯਸਯ੍ ਿਨਚਯਨਰੂਪੰ ਕਰ੍ੰਮ ਸ੍ਥਾਸ੍ਨੁ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਸ ਵੇਤਨੰ ਲਪ੍ਸਯ੍ਤ|ੇ
ⅩⅤਯਸਯ੍ 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 ਭਵਤ|ੁ

ⅩⅨ ਯਸ੍ਮਾਿਦਹਲੋਕਸਯ੍ ਜ੍ਞਾਨਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ ਮੂਢਤਮੇਵ|
ਏਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਲਿਖਤਮਪਯ੍ਾਸ੍ਤੇ, 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,
ⅩⅩⅢਯੂਯਞ੍ਚ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍, ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸ਼੍ਚੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍|

Ⅳ
Ⅰ ਲੋਕਾ ਅਸ੍ਮਾਨ੍ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਪਿਰਚਾਰਕਾਨ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍

ਿਨਗੂਠਵਾਕਯ੍ਧਨਸਯ੍ਾਧਯ੍ਕ੍ਸ਼਼ਾਸ਼ਂ੍ਚ ਮਨਯ੍ਨ੍ਤਾ|ਂ
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Ⅱ ਿਕਞ੍ਚ ਧਨਾਧਯ੍ਕ੍ਸ਼਼ੇਣ ਿਵਸ਼ਵ੍ਸਨੀਯੇਨ ਭਿਵਤਵਯ੍ਮੇਤਦੇਵ ਲੋਕੈ
ਰਯ੍ਾਚਯ੍ਤ|ੇ

Ⅲ ਅਤੋ ਿਵਚਾਰਯਦ੍ਿਭ ਰਯ੍ੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਰਨਯ੍ੈਃ ਕੈਸ਼੍ਿਚਨ੍ ਮਨੁਜੈ ਰਾ ਮਮ
ਪਰੀਕ੍ਸ਼਼ਣੰ ਮਯਾਤੀਵ ਲਘੁ ਮਨਯ੍ਤੇ (ਅ)ਹਮਪਯ੍ਾਤ੍ਮਾਨੰ ਨ ਿਵਚਾਰਯਾਿਮ|

Ⅳਮਯਾ ਿਕਮਪਯ੍ਪਰਾੱਧਿਮਤਯ੍ਹੰ ਨ ਵੇਦ੍ਿਮ ਿਕਨ੍ਤੇਤੇਨ ਮਮ ਿਨਰਪਰਾਧਤੰ
ਨ ਿਨਸ਼੍ਚੀਯਤੇ ਪਰ੍ਭੁਰੇਵ ਮਮ ਿਵਚਾਰਿਯਤਾਸ੍ਿਤ|

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?

Ⅷਇਦਾਨੀਮੇਵ 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 ਪਰ੍ਸਾਦਯ੍ਤੇ|
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ⅩⅢ ਵਯਮਦਯ੍ਾਿਪ ਜਗਤਃ ਸੰਮਾਰ੍ਜਨੀਯੋਗਯ੍ਾ ਅਵਕਰਾ ਇਵ ਸਰ੍ੱਵੈ
ਰ੍ਮਨਯ੍ਾਮਹ|ੇ

ⅩⅣ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਤਪਿਯਤੁਮਹਮੇਤਾਿਨ ਿਲਖਾਮੀਿਤ ਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤੁ
ਿਪਰ੍ਯਾਤ੍ਮਜਾਿਨਵ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਬੋਧਯਾਿਮ|

ⅩⅤ ਯਤਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਧਰ੍ੰਮੇ ਯਦਯ੍ਿਪ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਦਸ਼ਸਹਸਰ੍ਾਿਣ ਿਵਨੇਤਾਰੋ
ਭਵਨ੍ਿਤ ਤਥਾਿਪ ਬਹਵੋ ਜਨਕਾ ਨ ਭਵਨ੍ਿਤ ਯਤ(ੋਅ)ਹਮੇਵ ਸੁਸੰਵਾਦੇਨ
ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਅਜਨਯ|ੰ

ⅩⅥਅਤੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਿਵਨਯੇ(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|

ⅩⅩਯਸ੍ਮਾਦੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਰਾਜਤੰ ਵਾਗਯ੍ੁਕ੍ਤੰ ਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸਾਮਰ੍ਥਯ੍ਯੁਕ੍ਤ|ੰ
ⅩⅪ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਕਾ ਵਾਞ੍ਛਾ? ਯੁਸ਼਼੍ਮਤ੍ਸਮੀਪੇ ਮਯਾ ਿਕੰ ਦਣ੍ਡਪਾਿਣਨਾ

ਗਨ੍ਤਵਯ੍ਮੁਤ ਪਰ੍ੇਮਨਮਰ੍ਤਾਤ੍ਮਯੁਕ੍ਤੇਨ ਵਾ?

Ⅴ
Ⅰਅਪਰੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਮਧਯ੍ੇ ਵਯ੍ਿਭਚਾਰੋ ਿਵਦਯ੍ਤੇ ਸ ਚ ਵਯ੍ਿਭਚਾਰਸ੍ਤਾਦʼਸ਼ੋ

ਯਦ੍ ਦੇਵਪੂਜਕਾਨਾਂ ਮਧਯ੍ੇ(ਅ)ਿਪ ਤੱਤੁਲਯ੍ੋ ਨ ਿਵਦਯ੍ਤੇ ਫਲਤੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮੇਕੋ
ਜਨ ਿਵਮਾਤʼਗਮਨੰ ਕʼਰੁਤ ਇਿਤ ਵਾਰ੍ੱਤਾ ਸਰ੍ੱਵਤ ਵਯ੍ਾਪ੍ਤਾ|

Ⅱ ਤਥਾਚ ਯੂਯੰ ਦਰ੍ਪਧ੍ਮਾਤਾ ਆਧ੍ਬ,ੇ 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,
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Ⅳ ਅਸ੍ਮਤ੍ਪਰ੍ਭੋ ਰਯ੍ੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਨਾਮ੍ਨਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਮਦੀਯਾਤ੍ਮਨਸ਼੍ਚ
ਿਮਲਨੇ ਜਾਤੇ (ਅ)ਸ੍ਮਤ੍ਪਰ੍ਭੋ ਰਯ੍ੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਸ਼ਕ੍ਤੇਃ ਸਾਹਾੱਯੇਨ

Ⅴ ਸ ਨਰਃ ਸ਼ਰੀਰਨਾਸ਼ਾਰ੍ਥਮਸ੍ਮਾਿਭਃ ਸ਼ਯਤਾਨ ਹਸ੍ਤੇ
ਸਮਰ੍ਪਿਯਤਵਯ੍ਸ੍ਤਤ(ੋਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਪਰ੍ਭੋ ਰਯ੍ੀਸ਼ੋ ਰ੍ਿਦਵਸੇ ਤਸਯ੍ਾਤ੍ਮਾ ਰਕ੍ਸ਼਼ਾਂ
ਗਨ੍ਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

Ⅵ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਦਰ੍ਪੋ ਨ ਭਦਾਯ ਯੂਯੰ ਿਕਮੇਤੰਨ ਜਾਨੀਥ, ਯਥਾ, ਿਵਕਾਰਃ
ਕʼਤ੍ਸ੍ਨਸ਼ਕ੍ਤੂਨਾਂ ਸਵ੍ਲ੍ਪਿਕਣੇਨ ਜਾਯਤੇ|

Ⅶ ਯੂਯੰ ਯਤ੍ ਨਵੀਨਸ਼ਕ੍ਤੁਸਵ੍ਰੂਪਾ ਭਵੇਤ ਤਦਰ੍ਥੰ ਪੁਰਾਤਨੰ ਿਕਣਮ੍
ਅਵਮਾਰ੍ੱਜਤ ਯਤੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਿਕਣਸ਼ੂਨਯ੍ੈ ਰ੍ਭਿਵਤਵਯ੍|ੰ ਅਪਰਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ
ਿਨਸ੍ਤਾਰੋਤ੍ਸਵੀਯਮੇਸ਼਼ਸ਼ਾਵਕੋ ਯਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਃ ਸੋ(ਅ)ਸ੍ਮਦਰ੍ਥੰ ਬਲੀਕʼਤੋ
(ਅ)ਭਵਤ੍|

Ⅷਅਤਃ 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 ਿਲਿਖਤ|ੰ

Ⅻ ਸਮਾਜਬਿਹਃਸ੍ਿਥਤਾਨਾਂ ਲੋਕਾਨਾਂ ਿਵਚਾਰਕਰਣੇ ਮਮ ਕੋ(ਅ)ਿਧਕਾਰਃ?
ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਦਨ੍ਤਰ੍ਗਤਾਨਾਂ ਿਵਚਾਰਣੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਿਕੰ ਨ ਕਰ੍ੱਤਵਯ੍ੰ ਭਵੇਤ੍?

ⅩⅢ ਬਿਹਃਸ੍ਥਾਨਾਂ ਤੁ ਿਵਚਾਰ ਈਸ਼ਵ੍ਰੇਣ ਕਾਿਰਸ਼਼ਯ੍ਤੇ| ਅਤੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਸ
ਪਾਤਕੀ ਸਵ੍ਮਧਯ੍ਾਦ੍ ਬਿਹਸ਼਼੍ਿ ਯਤਾ|ਂ

Ⅵ
Ⅰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮੇਕਸਯ੍ ਜਨਸਯ੍ਾਪਰੇਣ ਸਹ ਿਵਵਾਦੇ ਜਾਤੇ ਸ ਪਿਵਤਲੋਕੈ

ਿਰਚਾਰਮਕਾਰਯਨ੍ ਿਕਮ੍ ਅਧਾਰ੍ੰਿਮਕਲੋਕੈ ਿਰਚਾਰਿਯਤੁੰ ਪਰ੍ੋਤ੍ਸਹਤ?ੇ
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Ⅱ ਜਗਤੋ(ਅ)ਿਪ ਿਵਚਾਰਣੰ ਪਿਵਤਲੋਕੈਃ ਕਾਿਰਸ਼਼ਯ੍ਤ ਏਤਦ੍ ਯੂਯੰ ਿਕੰ
ਨ ਜਾਨੀਥ? ਅਤੋ ਜਗਦ੍ ਯਿਦ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ ਿਰਚਾਰਿਯਤਵਯ੍ੰ ਤਿਰ
ਕ੍ਸ਼਼ੁਦਤਮਿਵਚਾਰੇਸ਼਼ੁ ਯੂਯੰ ਿਕਮਸਮਰ੍ਥਾਃ?

Ⅲ ਦੂਤਾ 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|

Ⅶਯੂਯੰ ਕੁਤ(ੋਅ)ਨਯ੍ਾਯਸਹਨੰ ਕ੍ਸ਼਼ਿਤਸਹਨੰ ਵਾ ਸ਼ਰ੍ੇਯੋ ਨ ਮਨਯ੍ਧਵ੍ੇ?
Ⅷ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੂਯਮਿਪ ਭਾਤʼਨੇਵ ਪਰ੍ਤਯ੍ਨਯ੍ਾਯੰ ਕ੍ਸ਼਼ਿਤਞ੍ਚਕੁਰੁਥ ਿਕਮੇਤਤ੍?
Ⅸਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਰਾਜਯ੍(ੇ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|

Ⅺ ਯੂਯਞ੍ਚੈਵੰਿਵਧਾ 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|

ⅩⅣਯਸ਼੍ਚੇਸ਼ਵ੍ਰਃ ਪਰ੍ਭੁਮੁੱਥਾਿਪਤਵਾਨ੍ ਸਸਵ੍ਸ਼ਕ੍ਤਯ੍ਾਸ੍ਮਾਨਪਯ੍ੁੱਥਾਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
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ⅩⅤਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਯਾਿਨ ਸ਼ਰੀਰਾਿਣ ਤਾਿਨ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ਾਙ੍ਗਾਨੀਿਤ ਿਕੰ ਯੂਯੰ ਨ
ਜਾਨੀਥ? ਅਤਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਯਾਨਯ੍ਙ੍ਗਾਿਨ ਤਾਿਨ ਮਯਾਪਹʼਤਯ੍ ਵੇਸ਼ਯ੍ਾਯਾ
ਅਙ੍ਗਾਿਨ ਿਕੰ ਕਾਿਰਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤੇ? ਤੰਨ ਭਵਤ|ੁ

ⅩⅥ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਵੇਸ਼ਯ੍ਾਯਾਮ੍ ਆਸਜਯ੍ਤੇ ਸ ਤਯਾ ਸਹੈਕਦੇਹੋ ਭਵਿਤ
ਿਕੰ ਯੂਯਮੇਤੰਨ ਜਾਨੀਥ? ਯਤੋ ਿਲਿਖਤਮਾਸ੍ਤ,ੇ ਯਥਾ, ਤੌ ਦੌ ਜਨਾਵੇਕਾਙ੍ਗੌ
ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਤਃ|

ⅩⅦ ਮਾਨਵਾ ਯਾਨਯ੍ਨਯ੍ਾਿਨ ਕਲੁਸ਼਼ਾਿਣ ਕੁਰ੍ੱਵਤੇ ਤਾਿਨ ਵਪੁ ਰ੍ਨ
ਸਮਾਿਵਸ਼ਨ੍ਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਵਯ੍ਿਭਚਾਿਰਣਾ ਸਵ੍ਿਵਗਰ੍ਹਸਯ੍ ਿਵਰੁੱਧੰ ਕਲ੍ਮਸ਼਼ੰ ਿ ਯਤ|ੇ

ⅩⅧ ਮਾਨਵਾ ਯਾਨਯ੍ਨਯ੍ਾਿਨ ਕਲੁਸ਼਼ਾਿਣ ਕੁਰ੍ੱਵਤੇ ਤਾਿਨ ਵਪੁ ਰ੍ਨ
ਸਮਾਿਵਸ਼ਨ੍ਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਵਯ੍ਿਭਚਾਿਰਣਾ ਸਵ੍ਿਵਗਰ੍ਹਸਯ੍ ਿਵਰੁੱਧੰ ਕਲ੍ਮਸ਼਼ੰ ਿ ਯਤ|ੇ

ⅩⅨਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਯਾਿਨ ਵਪੂੰਿਸ ਤਾਿਨਯੁਸ਼਼੍ਮਦਨ੍ਤਃਸ੍ਿਥਤਸਯ੍ੇਸ਼ਵ੍ਰਾੱਲਬ੍ਧਸਯ੍
ਪਿਵਤਸਯ੍ਾਤ੍ਮਨ ਮਨ੍ਿਦਰਾਿਣ ਯੂਯਞ੍ਚ ਸਵ੍ੇਸ਼਼ਾਂ ਸਵ੍ਾਿਮਨ ਨਾਧਵ੍ੇ ਿਕਮੇਤਦ੍
ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਨ ਜ੍ਞਾਯਤ?ੇ

ⅩⅩ ਯੂਯੰ ਮੂਲਯ੍ੇਨ ੀਤਾ ਅਤੋ ਵਪੁਰ੍ਮਨਭਯ੍ਾਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ
ਪੂਜਯ੍ਤਾਂ ਯਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰ ਏਵ ਤਯੋਃ ਸਵ੍ਾਮੀ|

Ⅶ
Ⅰ ਅਪਰਞ੍ਚ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਮਾਂ ਪਰ੍ਿਤ ਯਤ੍ ਪਤਮਲੇਿਖ ਤਸਯ੍ੋੱਤਰਮੇਤਤ੍,

ਯੋਿਸ਼਼ਤੋ(ਅ)ਸ੍ਪਰ੍ਸ਼ਨੰ ਮਨੁਜਸਯ੍ ਵਰੰ;
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|ਂ
Ⅳਭਾਰ੍ੱਯਾਯਾਃ 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 ਭਵਤ,ੁ ਤਤਃ ਪਰਮ੍ ਇਨ੍ਿਦਯਾਣਾਮ੍ ਅਧੈਰ੍ੱਯਾਤ੍ ਸ਼ਯਤਾਨ੍
ਯਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪਰੀਕ੍ਸ਼਼ਾਂ ਨ ਨਯੇਤ੍ ਤਦਰ੍ਥੰ ਪੁਨਰੇਕਤ ਿਮਲਤ|
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Ⅵ ਏਤਦ੍ ਆਦੇਸ਼ਤੋ ਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤਨੁਜ੍ਞਾਤ ਏਵ ਮਯਾ ਕਥਯ੍ਤ,ੇ
Ⅶ ਯਤੋ ਮਮਾਵਸ੍ਥੇਵ ਸਰ੍ੱਵਮਾਨਵਾਨਾਮਵਸ੍ਥਾ ਭਵਿਤਿਤ ਮਮ ਵਾਞ੍ਛਾ

ਿਕਨ੍ਤੀਸ਼ਵ੍ਰਾਦ੍ ਏਕੇਨੈਕੋ ਵਰੋ(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 ਭਦ|ੰ

Ⅹਯੇ ਚ ਕʼਤਿਵਵਾਹਾਸ੍ਤੇ ਮਯਾ ਨਿਹ ਪਰ੍ਭੁਨੈਵੈਤਦ੍ ਆਜ੍ਞਾਪਯ੍ਨ੍ਤ|ੇ
Ⅺ ਭਾਰ੍ੱਯਾ ਭਰ੍ੱਤʼਤਃ ਪʼਥਕ੍ ਨ ਭਵਤੁ| ਯਿਦ ਵਾ ਪʼਥਗ੍ਭੂਤਾ ਸਯ੍ਾਤ੍

ਤਿਰ ਿਨਿਰਵਾਹਾ ਿਤਸ਼਼੍ਠਤੁ ਸਵ੍ੀਯਪਿਤਨਾ ਵਾ ਸਨ੍ਦਧਾਤੁ ਭਰ੍ੱਤਾਿਪ ਭਾਰ੍ੱਯਾਂ ਨ
ਤਯ੍ਜਤ|ੁ

Ⅻਇਤਰਾਨ੍ 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|ਂ

ⅩⅣ ਯਤ(ੋਅ)ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੀ ਭਰ੍ੱਤਾ ਭਾਰ੍ੱਯਯਾ ਪਿਵਤੀਭੂਤਃ,
ਤਦਦਿਵਸ਼ਵ੍ਾਿਸਨੀ ਭਾਰ੍ੱਯਾ ਭਰ੍ਤਾ ਪਿਵਤੀਭੂਤਾ; ਨਚੇਦ੍
ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮਪਤਯ੍ਾਨਯ੍ਸ਼ੁਚੀਨਯ੍ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ ਿਕਨ੍ਤਧੁਨਾ ਤਾਿਨ ਪਿਵਤਾਿਣ
ਸਨ੍ਿਤ|

ⅩⅤ ਅਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੀ ਜਨ ਯਿਦ ਵਾ ਪʼਥਗ੍ ਭਵਿਤ ਤਿਰ ਪʼਥਗ੍ ਭਵਤ;ੁ ਏਤੇਨ
ਭਾਤਾ ਭਿਗਨੀ ਵਾ ਨ ਿਨਬਧਯ੍ਤੇ ਤਥਾਿਪ ਵਯਮੀਸ਼ਵ੍ਰੇਣ ਸ਼ਾਨ੍ਤਯੇ ਸਮਾਹੂਤਾਃ|

ⅩⅥ ਹੇ ਨਾਿਰ ਤਵ ਭਰ੍ੱਤੁਃ ਪਿਰਤਾਣੰ ਤੱਤੋ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਨ ਵੇਿਤ ਤਯਾ ਿਕੰ
ਜ੍ਞਾਯਤ?ੇ ਹੇ ਨਰ ਤਵ ਜਾਯਾਯਾਃ ਪਿਰਤਾਣੰ ਤੱਤੇ◌ा ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਨ ਵੇਿਤ
ਤਯਾ ਿਕੰ ਜ੍ਞਾਯਤ?ੇ

ⅩⅦ ਏਕੈਕੋ ਜਨਃ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰਾੱਲਬ੍ਧੰ ਯਦ੍ ਭਜਤੇ ਯਸਯ੍ਾਞ੍ਚਾਵਸ੍ਥਾਯਾਮ੍
ਈਸ਼ਵ੍ਰੇਣਾਹਾਿਯ ਤਦਨੁਸਾਰੇਣੈਵਾਚਰਤੁ ਤਦਹੰ ਸਰ੍ੱਵਸਮਾਜਸ੍ਥਾਨ੍ਆਿਦਸ਼ਾਿਮ|
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ⅩⅧ ਿਛੰਨਤਗ੍ ਭʼਤਾ ਯ ਆਹੂਤਃ ਸ ਪਰ੍ਕʼਸ਼਼੍ਟਤਕ੍ ਨ ਭਵਤ,ੁ ਤਦਦ੍
ਅਿਛੰਨਤਗ੍ ਭੂਤਾ ਯ ਆਹੂਤਃ ਸ ਿਛੰਨਤਕ੍ ਨ ਭਵਤੁ|

ⅩⅨ ਤਕ੍ਛੇਦਃ ਸਾਰੋ ਨਿਹ ਤਦਦਤਕ੍ਛੇਦੋ(ਅ)ਿਪ ਸਾਰੋ ਨਿਹ
ਿਕਨ੍ਤੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ਾਜ੍ਞਾਨਾਂ ਪਾਲਨਮੇਵ|

ⅩⅩਯੋ ਜਨ ਯਸਯ੍ਾਮਵਸ੍ਥਾਯਾਮਾਹਾਿਯ ਸ ਤਸਯ੍ਾਮੇਵਾਵਿਤਸ਼਼੍ਠਤਾ|ਂ
ⅩⅪ ਦਾਸਃ ਸਨ੍ ਤੰ ਿਕਮਾਹੂਤ(ੋਅ)ਿਸ? ਤਨ੍ਮਾ ਿਚਨ੍ਤਯ, ਤਥਾਚ ਯਿਦ

ਸਵ੍ਤਨ੍ਤੋ ਭਿਵਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨੁਯਾਸ੍ਤਿਰ ਤਦੇਵ ਵʼਣ|ੁ
ⅩⅫਯਤਃ ਪਰ੍ਭੁਨਾਹੂਤੋ ਯੋ ਦਾਸਃ ਸ ਪਰ੍ਭੋ ਰ੍ਮੋਿਚਤਜਨਃ| ਤਦਦ੍ ਤੇਨਾਹੂਤਃ

ਸਵ੍ਤਨ੍ਤੋ ਜਨ(ਅ)ਿਪ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਦਾਸ ਏਵ|
ⅩⅩⅢਯੂਯੰ ਮੂਲਯ੍ੇਨ ੀਤਾ ਅਤੋ ਹੇਤੋ ਰ੍ਮਾਨਵਾਨਾਂ ਦਾਸਾ ਮਾ ਭਵਤ|
ⅩⅩⅣ ਹੇ ਭਾਤਰੋ ਯਸਯ੍ਾਮਵਸ੍ਥਾਯਾਂ ਯਸਯ੍ਾਹਾਨਮਭਵਤ੍ ਤਯਾ ਸ

ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ ਿਤਸ਼਼੍ਠਤ|ੁ
ⅩⅩⅤਅਪਰਮ੍ ਅਕʼਤਿਵਵਾਹਾਨ੍ ਜਨਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਪਰ੍ਭੋਃ ਕੋ(ਅ)ਪਯ੍ਾਦੇਸ਼ੋ ਮਯਾ

ਨ ਲਬ੍ਧਃ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪਰ੍ਭੋਰਨੁਕਮ੍ਪਯਾ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਯ੍ੋ ਭੂਤੋ(ਅ)ਹੰ ਯਦ੍ ਭਦੰ ਮਨਯ੍ੇ
ਤਦ੍ ਵਦਾਿਮ|

ⅩⅩⅥ ਵਰ੍ੱਤਮਾਨਾਤ੍ ਕ੍ਲੇਸ਼ਸਮਯਾਤ੍ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਸਯ੍ਾਨੂਢਤੰ ਭਦਿਮਿਤ ਮਯਾ
ਬੁਧਯ੍ਤ|ੇ

ⅩⅩⅦ ਤੰ ਿਕੰ ਯੋਿਸ਼਼ਿਤ ਿਨਬੱਧੋ(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
ਿਵਦਯ੍ਤ|ੇ

ⅩⅩⅨ ਹੇ ਭਾਤਰੋ(ਅ)ਹਿਮਦੰ ਬਰ੍ਵੀਿਮ, ਇਤਃ ਪਰੰ ਸਮਯੋ(ਅ)ਤੀਵ
ਸੰਕ੍ਿਸ਼਼ਪ੍ਤਃ,

ⅩⅩⅩ ਅਤਃ ਕʼਤਦਾਰੈਰਕʼਤਦਾਰੈਿਰਵ ਰੁਦਦ੍ਿਭਸ਼੍ਚਾਰੁਦਦ੍ਿਭਿਰਵ
ਸਾਨਨ੍ਦੈਸ਼੍ਚ ਿਨਰਾਨਨ੍ਦੈਿਰਵ ੇਤʼਿਭਸ਼੍ਚਾਭਾਿਗਿਭਿਰਵਾਚਿਰਤਵਯ੍ੰ
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ⅩⅩⅪਯੇ 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 ਿਵਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਤ|ੇ 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 ਕਥਯ੍ਨ੍ਤ|ੇ

ⅩⅩⅩⅥਕਸਯ੍ਿਚਤ੍ 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|

ⅩⅩⅩⅧਅਤੋ 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 ਮਧਯ੍|ੇ

ⅩⅬ ਤਥਾਚ ਸਾ ਯਿਦ ਿਨਸ਼਼੍ਪਿਤਕਾ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਤਿਰ ਤਸਯ੍ਾਃ ਕ੍ਸ਼਼ੇਮੰ
ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਤੀਿਤ ਮਮ ਭਾਵਃ| ਅਪਰਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ਾਤ੍ਮਾ ਮਮਾਪਯ੍ਨ੍ਤ ਿਰਦਯ੍ਤ
ਇਿਤ ਮਯਾ ਬੁਧਯ੍ਤ|ੇ
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Ⅷ
Ⅰ ਦੇਵਪਰ੍ਸਾਦੇ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਜ੍ਞਾਨਮਾਸ੍ਤੇ ਤਦਯੰ ਿਵਦ੍ਮਃ| ਤਥਾਿਪ

ਜ੍ਞਾਨੰ ਗਰ੍ੱਵੰ ਜਨਯਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪਰ੍ੇਮਤੋ ਿਨਸ਼਼੍ਠਾ ਜਾਯਤ|ੇ
Ⅱਅਤਃ ਕਸ਼੍ਚਨਯਿਦ ਮਨਯ੍ਤੇ ਮਮ ਜ੍ਞਾਨਮਾਸ੍ਤਇਿਤ ਤਿਰ ਤੇਨ ਯਾਦʼਸ਼ੰ

ਜ੍ਞਾਨੰ ਚੇਸ਼਼੍ਿਟਤਵਯ੍ੰ ਤਾਦʼਸ਼ੰ ਿਕਮਿਪ ਜ੍ਞਾਨਮਦਯ੍ਾਿਪ ਨ ਲਬ੍ਧੰ|
Ⅲ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯ ਈਸ਼ਵ੍ਰੇ ਪਰ੍ੀਯਤੇ ਸ ਈਸ਼ਵ੍ਰੇਣਾਿਪ ਜ੍ਞਾਯਤ|ੇ
Ⅳ ਦੇਵਤਾਬਿਲਪਰ੍ਸਾਦਭਕ੍ਸ਼਼ਣੇ ਵਯਿਮਦੰ ਿਵਦ੍ਮੋ ਯਤ੍ ਜਗਨ੍ਮਧਯ੍ੇ

ਕੋ(ਅ)ਿਪ ਦੇਵੋ ਨ ਿਵਦਯ੍ਤ,ੇ ਏਕਸ਼੍ਚੇਸ਼ਵ੍ਰੋ ਿਦਤੀਯੋ ਨਾਸ੍ਤੀਿਤ|
Ⅴ ਸਵ੍ਰ੍ਗੇ ਪʼਿਥਵਯ੍ਾਂ ਵਾ ਯਦਯ੍ਿਪ ਕੇਸ਼਼ੁਿਚਦ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰ ਇਿਤ ਨਾਮਾਰੋਪਯ੍ਤੇ

ਤਾਦʼਸ਼ਾਸ਼੍ਚ ਬਹਵ ਈਸ਼ਵ੍ਰਾ ਬਹਵਸ਼੍ਚ ਪਰ੍ਭਵੋ ਿਵਦਯ੍ਨ੍ਤੇ
Ⅵ ਤਥਾਪਯ੍ਸ੍ਮਾਕਮਿਦਤੀਯ ਈਸ਼ਵ੍ਰਃ ਸ ਿਪਤਾ ਯਸ੍ਮਾਤ੍ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ

ਯਦਰ੍ਥਞ੍ਚਾਸ੍ਮਾਕੰ ਸʼਸ਼਼੍ਿਟ ਰ੍ਜਾਤਾ, ਅਸ੍ਮਾਕਞ੍ਚਾਿਦਤੀਯਃ ਪਰ੍ਭੁਃ ਸ ਯੀਸ਼ੁਃ
ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੋ ਯੇਨ ਸਰ੍ੱਵਵਸ੍ਤੂਨਾਂ ਯੇਨਾਸ੍ਮਾਕਮਿਪ ਸʼਸ਼਼੍ਿਟਃ ਕʼਤਾ|

Ⅶ ਅਿਧਕਨ੍ਤੁ 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|

Ⅹਯਤੋ 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?

Ⅻ ਇਤਯ੍ਨੇਨ ਪਰ੍ਕਾਰੇਣ ਭਾਤʼਣਾਂ ਿਵਰੁੱਧਮ੍ ਅਪਰਾਧਯ੍ਦ੍ਿਭਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਂ
ਦੁਰ੍ੱਬਲਾਿਨ ਮਨਾਿਂਸ ਵਯ੍ਾਘਾਤਯਦ੍ਿਭਸ਼੍ਚ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍
ਵੈਪਰੀਤਯ੍ੇਨਾਪਰਾਧਯ੍ਤ|ੇ
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ⅩⅢਅਤੋ ਹੇਤੋਃ ਿਪਿਸ਼ਤਾਸ਼ਨੰ ਯਿਦ ਮਮ ਭਾਤੁ ਿਰਘ੍ਨਸਵ੍ਰੂਪੰ ਭਵੇਤ੍ ਤਰਯ੍ਹੰ
ਯਤ੍ ਸਵ੍ਭਾਤੁ ਿਰਘ੍ਨਜਨਕੋ ਨ ਭਵੇਯੰ ਤਦਰ੍ਥੰ ਯਾਵੱਜੀਵਨੰ ਿਪਿਸ਼ਤੰ ਨ ਭੋਕ੍ਸ਼਼ਯ੍|ੇ

Ⅸ
Ⅰਅਹੰ ਿ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
ਪਰ੍ੇਿਰਤੋ(ਅ)ਸ੍ਿਮ ਯਤਃ ਪਰ੍ਭੁਨਾ ਮਮ ਪਰ੍ੇਿਰਤਤਪਦਸਯ੍ ਮੁਦਾਸਵ੍ਰੂਪਾ ਯੂਯਮੇਵਾਧਵ੍|ੇ

Ⅲਯੇ ਲੋਕਾ ਮਿਯ ਦੋਸ਼਼ਮਾਰੋਪਯਨ੍ਿਤ ਤਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਮਮ ਪਰ੍ਤਯ੍ੁੱਤਰਮੇਤਤ੍|
Ⅳ ਭੋਜਨਪਾਨਯੋਃ ਿਕਮਸ੍ਮਾਕੰ ਕ੍ਸ਼਼ਮਤਾ ਨਾਸ੍ਿਤ?
Ⅴਅਨਯ੍ੇ ਪਰ੍ੇਿਰਤਾਃ ਪਰ੍ਭੋ ਰ੍ਭਾਤਰੌ ਕੈਫਾਸ਼੍ਚਯਤ੍ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਿਤ ਤਦਤ੍ ਕਾਞ੍ਿਚਤ੍

ਧਰ੍ੰਮਭਿਗਨੀਂ ਵਯ੍ੂਹਯ੍ ਤਯਾ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਪਰ੍ੱਯਿਟਤੁੰ ਵਯੰ ਿਕੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨੁਮਃ?
Ⅵ ਸਾਸਂਾਿਰਕਸ਼ਰ੍ਮਸਯ੍ ਪਿਰਤਯ੍ਾਗਾਤ੍ ਿਕੰ ਕੇਵਲਮਹੰ ਬਰ੍ਣੱਬਾਸ਼੍ਚ

ਿਨਵਾਿਰਤੌ?
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 ਿਵਦਯ੍ਤ?ੇ
Ⅸ ਮੂਸਾਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਗਰ੍ਨ੍ਥੇ ਿਲਿਖਤਮਾਸ੍ਤ,ੇ ਤੰ ਸ਼ਸਯ੍ਮਰ੍ੱਦਕਵʼਸ਼਼ਸਯ੍ਾਸਯ੍ੰ

ਨ ਭੰਤ੍ਸਯ੍ਸੀਿਤ| ਈਸ਼ਵ੍ਰੇਣ ਬਲੀਵਰ੍ੱਦਾਨਾਮੇਵ ਿਚਨ੍ਤਾ ਿਕੰ ਿ ਯਤ?ੇ
Ⅹ ਿਕੰ ਵਾ ਸਰ੍ੱਵਥਾਸ੍ਮਾਕੰ ਕʼਤੇ ਤਦਚਨੰ ਤੇਨਕ੍ਤੰ? ਅਸ੍ਮਾਕਮੇਵ ਕʼਤੇ

ਤੱਿਲਿਖਤ|ੰ ਯਃ ਕ੍ਸ਼਼ੇਤੰ ਕਰ੍ਸ਼਼ਿਤ ਤੇਨ ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਸ਼ਾਯੁਕ੍ਤੇਨ ਕਰ੍ਸ਼਼੍ਟਵਯ੍,ੰ ਯਸ਼੍ਚ
ਸ਼ਸਯ੍ਾਿਨ ਮਰ੍ੱਦਯਿਤ ਤੇਨ ਲਾਭਪਰ੍ਤਯ੍ਾਸ਼ਾਯੁਕ੍ਤੇਨ ਮਰ੍ੱਿਦਤਵਯ੍|ੰ

Ⅺ ਯੁਸ਼਼੍ਮਤ੍ਕʼਤੇ(ਅ)ਸ੍ਮਾਿਭਃ ਪਾਰਿਤਕਾਿਣ ਬੀਜਾਿਨ ਰੋਿਪਤਾਿਨ, ਅਤੋ
ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮੈਿਹਕਫਲਾਨਾਂ ਵਯਮ੍ ਅੰਿਸ਼ਨ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਾਮਃ ਿਕਮੇਤਤ੍ ਮਹਤ੍ ਕਰ੍ੰਮ?

Ⅻ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਸੁ ਯ(ੋਅ)ਿਧਕਾਰਸ੍ਤਸਯ੍ ਭਾਿਗਨ ਯਦਯ੍ਨਯ੍ੇ
ਭਵੇਯੁਸ੍ਤਰਯ੍ਸ੍ਮਾਿਭਸ੍ਤਤ(ੋਅ)ਿਧਕੰ ਿਕੰ ਤਸਯ੍ ਭਾਿਗਿਭ ਰ੍ਨ
ਭਿਵਤਵਯ੍ੰ? ਅਿਧਕਨ੍ਤੁ ਵਯੰ ਤੇਨਾਿਧਕਾਰੇਣ ਨ ਵਯ੍ਵਹʼਤਵਨ੍ਤਃ ਿਕਨ੍ਤੁ
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ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੀਯਸੁਸੰਵਾਦਸਯ੍ ਕੋ(ਅ)ਿਪ ਵਯ੍ਾਘਾਤ(ੋਅ)ਸ੍ਮਾਿਭਰਯ੍ੰਨ ਜਾਯੇਤ
ਤਦਰ੍ਥੰ ਸਰ੍ੱਵੰ ਸਹਾਮਹ|ੇ

ⅩⅢ ਅਪਰੰ 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 ਵਰ|ੰ

ⅩⅥਸੁਸੰਵਾਦਘੇਸ਼਼ਣਾਤ੍ ਮਮ ਯਸ਼ੋ ਨ ਜਾਯਤੇ ਯਤਸ੍ਤਦ੍ਘੋਸ਼਼ਣੰ ਮਮਾਵਸ਼ਯ੍ਕੰ
ਯਦਯ੍ਹੰ ਸੁਸੰਵਾਦੰ ਨ ਘੋਸ਼਼ਯੇਯੰ ਤਿਰ ਮਾਂ ਿਧਕ੍|

ⅩⅦਇੱਛੁਕੇਨ ਤਤ੍ ਕੁਰ੍ੱਵਤਾ ਮਯਾ ਫਲੰ ਲਪ੍ਸਯ੍ਤੇ ਿਕਨ੍ਤਿਨੱਛੁਕੇ(ਅ)ਿਪ
ਮਿਯ ਤਤ੍ਕਰ੍ੰਮਣੋ ਭਾਰੋ(ਅ)ਰ੍ਿਪਤ(ੋਅ)ਸ੍ਿਤ|

ⅩⅧ ਏਤੇਨ ਮਯਾ ਲਭਯ੍ੰ ਫਲੰ ਿਕੰ? ਸੁਸੰਵਾਦੇਨ ਮਮ ਯੋ(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
ਿਯਹੂਦੀਯਇਵਾਭਵ|ੰ ਯੇ ਚ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਯੱਤਾਸ੍ਤਾਨ੍ ਯਤ੍ ਪਰ੍ਿਤਪਦਯ੍ੇ
ਤਦਰ੍ਥੰ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਨਾਯੱਤੋ ਯੋ(ਅ)ਹੰ ਸੋ(ਅ)ਹੰ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਯੱਤਾਨਾਂ ਕʼਤੇ
ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਯੱਤਇਵਾਭਵ|ੰ

ⅩⅪਯੇ ਚਾਲਬ੍ਧਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਸ੍ਤਾਨ੍ ਯਤ੍ ਪਰ੍ਿਤਪਦਯ੍ੇ ਤਦਰ੍ਥਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍
ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਦ੍ ਅਲਬ੍ਧਵਯ੍ਵਸ੍ਥੋ ਨ ਭੂਤਾ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਲਬ੍ਧਵਯ੍ਵਸ੍ਥੋ ਯ(ੋਅ)ਹੰ
ਸ(ੋਅ)ਹਮ੍ ਅਲਬ੍ਧਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਨਾਂ ਕʼਤੇ(ਅ)ਲਬ੍ਧਵਯ੍ਵਸ੍ਥ ਇਵਾਭਵ|ੰ
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ⅩⅫ ਦੁਰ੍ੱਬਲਾਨ੍ ਯਤ੍ ਪਰ੍ਿਤਪਦਯ੍ੇ ਤਦਰ੍ਥਮਹੰ ਦੁਰ੍ੱਬਲਾਨਾਂ ਕʼਤੇ
ਦੁਰ੍ੱਬਲਇਵਾਭਵ|ੰਇੱਥੰ ਕੇਨਾਿਪ ਪਰ੍ਕਾਰੇਣ ਕਿਤਪਯਾ ਲੋਕਾ ਯਨ੍ਮਯਾ ਪਿਰਤਾਣੰ
ਪਰ੍ਾਪ੍ਨੁਯੁਸ੍ਤਦਰ੍ਥੰ ਯੋ ਯਾਦʼਸ਼ ਆਸੀਤ੍ ਤਸਯ੍ ਕʼਤੇ (ਅ)ਹੰ ਤਾਦʼਸ਼ਇਵਾਭਵੰ|

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 ਜ੍ਞਾਯਤ?ੇ ਅਤੋ ਯੂਯੰ ਯਥਾ ਪਣਯ੍ੰ
ਲਪ੍ਸਯ੍ਧਵ੍ੇ ਤਥੈਵ ਧਾਵਤ|

ⅩⅩⅤ ਮੱਲਾ ਅਿਪ ਸਰ੍ੱਵਭੋਗੇ ਪਿਰਿਮਤਭੋਿਗਨ ਭਵਨ੍ਿਤ ਤੇ ਤੁ ਮ੍ਲਾਨਾਂ ਸਰ੍ਜੰ
ਿਲਪ੍ਸਨ੍ਤੇ ਿਕਨ੍ਤੁ ਵਯਮ੍ ਅਮ੍ਲਾਨਾਂ ਿਲਪ੍ਸਾਮਹੇ|

ⅩⅩⅥ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਅਹਮਿਪ ਧਾਵਾਿਮ ਿਕਨ੍ਤੁ ਲਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਮਨੱੁਿਦਸ਼ਯ੍ ਧਾਵਾਿਮ
ਤੰਨਿਹ| ਅਹੰ ਮੱਲਇਵ ਯੁਧਯ੍ਾਿਮ ਚ ਿਕਨ੍ਤੁ ਛਾਯਾਮਾਘਾਤਯੰਿਨਵ ਯੁਧਯ੍ਾਿਮ
ਤੰਨਿਹ|

ⅩⅩⅦਇਤਰਾਨ੍ 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 ਯਤਸ੍ਤੇ(ਅ)ਨੁਚਰਤ ਆਤ੍ਿਮਕਾਦ੍ ਅਚਲਾਤ੍ ਲਬ੍ਧੰ ਤੋਯੰ ਪਪੁਃ

ਸ(ੋ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
ਭਿਵਤਵਯ੍ੰ|
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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|

Ⅻਅਤਏਵ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਸੁਸ੍ਿਥਰੰਮਨਯ੍ਃ ਸ ਯੰਨ ਪਤੇਤ੍ ਤਤ ਸਾਵਧਾਨ
ਭਵਤੁ|

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|ਂ
ⅩⅥ ਯਦ੍ ਧਨਯ੍ਵਾਦਪਾਤਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਧਨਯ੍ੰ ਗਦਯ੍ਤੇ ਤਤ੍ ਿਕੰ

ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਸ਼ੋਿਣਤਸਯ੍ ਸਹਭਾਿਗਤੰ ਨਿਹ? ਯਸ਼੍ਚ ਪੂਪ(ੋਅ)ਸ੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਭਜਯ੍ਤੇ
ਸ ਿਕੰ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਵਪੁਸ਼਼ਃ ਸਹਭਾਿਗਤੰ ਨਿਹ?

ⅩⅦ ਵਯੰ ਬਹਵਃ ਸਨ੍ਤੋ(ਅ)ਪਯ੍ੇਕਪੂਪਸਵ੍ਰੂਪਾ ਏਕਵਪੁਃਸਵ੍ਰੂਪਾਸ਼੍ਚ
ਭਵਾਮਃ, ਯਤੋ ਵਯੰ ਸਰ੍ੱਵ ਏਕਪੂਪਸਯ੍ ਸਹਭਾਿਗਨਃ|
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ⅩⅧ ਯੂਯੰ ਸ਼ਾਰੀਿਰਕਮ੍ ਇਸਰ੍ਾਯੇਲੀਯਵੰਸ਼ੰ ਿਨਰੀਕ੍ਸ਼਼ਧਵ੍|ੰ ਯੇ ਬਲੀਨਾਂ
ਮਾਸਂਾਿਨ ਭੁਞ੍ਜਤੇ ਤੇ ਿਕੰ ਯਜ੍ਞਵੇਦਯ੍ਾਃ ਸਹਭਾਿਗਨ ਨ ਭਵਨ੍ਿਤ?

ⅩⅨ ਇਤਯ੍ਨੇਨ ਮਯਾ ਿਕੰ ਕਥਯ੍ਤ?ੇ ਦੇਵਤਾ ਵਾਸ੍ਤਿਵਕੀ ਦੇਵਤਾਯੈ
ਬਿਲਦਾਨੰ ਵਾ ਵਾਸ੍ਤਿਵਕੰ ਿਕੰ ਭਵੇਤ੍?

ⅩⅩਤੰਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਭੰਨਜਾਿਤਿਭ ਰਯ੍ੇ ਬਲਯੋ ਦੀਯਨ੍ਤੇ ਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰਾਯ ਤੰਨਿਹ
ਭੂਤੇਭਯ੍ਏਵ ਦੀਯਨ੍ਤੇ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਯੂਯੰ ਯਦ੍ ਭੂਤਾਨਾਂ ਸਹਭਾਿਗਨ ਭਵਥੇਤਯ੍ਹੰ
ਨਾਿਭਲਸ਼਼ਾਿਮ|

ⅩⅪ ਪਰ੍ਭੋਃ ਕੰਸੇਨ ਭੂਤਾਨਾਮਿਪ ਕੰਸੇਨ ਪਾਨੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਰਸਾਧਯ੍;ੰ ਯੂਯੰ ਪਰ੍ਭੋ
ਰ੍ਭੋਜਯ੍ਸਯ੍ ਭੂਤਾਨਾਮਿਪ ਭੋਜਯ੍ਸਯ੍ ਸਹਭਾਿਗਨ ਭਿਵਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨੁਥ|

ⅩⅫ ਵਯੰ ਿਕੰ ਪਰ੍ਭੰੁ ਸ੍ਪਰ੍ੱਿਧਸ਼਼ਯ੍ਾਮਹ?ੇ ਵਯੰ ਿਕੰ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਬਲਵਨ੍ਤਃ?
ⅩⅩⅢਮਾਂ ਪਰ੍ਿਤ ਸਰ੍ੱਵੰ ਕਰ੍ੰਮਾਪਰ੍ਿਤਿਸ਼਼ੱਧੰ ਿਕਨ੍ਤੁ ਨ ਸਰ੍ੱਵੰ ਿਹਤਜਨਕੰ ਸਰ੍ੱਵਮ੍

ਅਪਰ੍ਿਤਿਸ਼਼ੱਧੰ ਿਕਨ੍ਤੁ ਨ ਸਰ੍ੱਵੰ ਿਨਸ਼਼੍ਠਾਜਨਕੰ|
ⅩⅩⅣ ਆਤ੍ਮਿਹਤਃ ਕੇਨਾਿਪ ਨ ਚੇਸ਼਼੍ਿਟਤਵਯ੍ਃ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸਰ੍ੱਵੈਃ

ਪਰਿਹਤਸ਼੍ਚੇਸ਼਼੍ਿਟਤਵਯ੍ਃ|
ⅩⅩⅤਆਪਣੇ ਯਤ੍ ੱਯੰ ਤਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਸੰਵੇਦਸਯ੍ਾਰ੍ਥੰ ਿਕਮਿਪ ਨ ਪʼਸ਼਼੍ਟਾ

ਭੁਜਯ੍ਤਾਂ
ⅩⅩⅥਯਤਃ 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 ਤਦ੍ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਨ ਭੋਕ੍ਤਵਯ੍ੰ| ਪʼਿਥਵੀ ਤਨ੍ਮਧਯ੍ਸ੍ਥਞ੍ਚ
ਸਰ੍ੱਵੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍,

ⅩⅩⅨ ਸਤਯ੍ਮੇਤਤ੍, ਿਕਨ੍ਤੁ ਮਯਾ ਯਃ ਸੰਵੇਦੋ ਿਨਰ੍ੱਿਦਸ਼ਯ੍ਤੇ ਸ ਤਵ ਨਿਹ
ਪਰਸਯ੍ੈਵ|

ⅩⅩⅩਅਨੁਗਰ੍ਹਪਾਤੇਣ ਮਯਾ ਧਨਯ੍ਵਾਦੰ ਕʼਤਾ ਯਦ੍ ਭੁਜਯ੍ਤੇ ਤਤ੍ਕਾਰਣਾਦ੍
ਅਹੰ ਕੁਤੋ ਿਨਨ੍ਿਦਸ਼਼ਯ੍ੇ?
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ⅩⅩⅪ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਭੋਜਨੰ ਪਾਨਮ੍ ਅਨਯ੍ਦਾ ਕਰ੍ੰਮ ਕੁਰ੍ੱਵਦ੍ਿਭ ਰਯ੍ੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ
ਸਰ੍ੱਵਮੇਵੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਮਿਹਮ੍ਨਃ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਾਰ੍ਥੰ ਿ ਯਤਾ|ਂ

ⅩⅩⅫ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨਾਂ ਿਭੰਨਜਾਤੀਯਾਨਾਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸਮਾਜਸਯ੍ ਵਾ
ਿਵਘ੍ਨਜਨਕੈ ਰਯ੍ੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਨ ਭਿਵਤਵਯ੍|ੰ

ⅩⅩⅩⅢ ਅਹਮਪਯ੍ਾਤ੍ਮਿਹਤਮ੍ ਅਚੇਸ਼਼੍ਟਮਾਨ ਬਹੂਨਾਂ ਪਿਰਤਾਣਾਰ੍ਥੰ ਤੇਸ਼਼ਾਂ
ਿਹਤੰ ਚੇਸ਼਼੍ਟਮਾਨਃ ਸਰ੍ੱਵਿਵਸ਼਼ਯੇ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਤੁਸ਼਼੍ਿਟਕਰੋ ਭਵਾਮੀਤਯ੍ਨੇਨਾਹੰ ਯਦਤ੍
ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ਾਨੁਗਾਮੀ ਤਦਦ੍ ਯੂਯੰ ਮਮਾਨੁਗਾਿਮਨ ਭਵਤ|

Ⅺ
Ⅰ ਹੇ ਭਾਤਰਃ, ਯੂਯੰ ਸਰ੍ੱਵਸ੍ਿਮਨ੍ ਕਾਰ੍ੱਯੇ ਮਾਂ ਸ੍ਮਰਥ ਮਯਾ ਚ

ਯਾਦʼਗੁਪਿਦਸ਼਼੍ਟਾਸ੍ਤਾਦʼਗਾਚਰਥੈਤਤ੍ਕਾਰਣਾਤ੍ ਮਯਾ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਨੀਯਾ ਆਧ੍ਬ|ੇ
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 ਅਵਜ੍ਞਾਯਤ|ੇ
Ⅴ ਅਨਾੱਛਾਿਦਤੋੱਤਮਾਙ੍ਗਯਾ ਯਯਾ ਯੋਿਸ਼਼ਤਾ ਚ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਾ ਿ ਯਤ

ਈਸ਼ਵ੍ਰੀਯਵਾਣੀ ਕਥਯ੍ਤੇ ਵਾ ਤਯਾਿਪ ਸਵ੍ੀਯੋੱਤਮਾਙ੍ਗਮ੍ ਅਵਜ੍ਞਾਯਤੇ ਯਤਃ ਸਾ
ਮੁਣ੍ਿਡਤਿਸ਼ਰਃਸਦʼਸ਼ਾ|

Ⅵ ਅਨਾੱਛਾਿਦਤਮਸ੍ਤਕਾ 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|

Ⅷਯਤੋ ਯੋਸ਼਼ਾਤਃ ਪੁਮਾਨ੍ ਨਦਪਾਿਦ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪੁੰਸੋ ਯੋਿਸ਼਼ਦ੍ ਉਦਪਾਿਦ|
Ⅸਅਿਧਕਨ੍ਤੁ ਯੋਿਸ਼਼ਤਃ ਕʼਤੇ ਪੁੰਸਃ ਸʼਸ਼਼੍ਿਟ ਰ੍ਨ ਬਭੂਵ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪੁੰਸਃ ਕʼਤੇ

ਯੋਿਸ਼਼ਤਃ ਸʼਸ਼਼੍ਿਟ ਰ੍ਬਭੂਵ|
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Ⅹ ਇਿਤ ਹੇਤੋ ਰ੍ਦੂਤਾਨਾਮ੍ ਆਦਰਾਦ੍ ਯੋਿਸ਼਼ਤਾ ਿਸ਼ਰਸਯ੍ਧੀਨਤਾਸੂਚਕਮ੍
ਆਵਰਣੰ ਧਰ੍ੱਤਵਯ੍ੰ|

Ⅺ ਤਥਾਿਪ ਪਰ੍ਭੋ ਿਰਿਧਨਾ ਪੁਮਾਸਂੰ ਿਵਨਾ ਯੋਿਸ਼਼ੰਨ ਜਾਯਤੇ ਯੋਿਸ਼਼ਤਞ੍ਚ ਿਵਨਾ
ਪੁਮਾਨ੍ ਨ ਜਾਯਤ|ੇ

Ⅻ ਯਤੋ ਯਥਾ ਪੁੰਸੋ ਯੋਿਸ਼਼ਦ੍ ਉਦਪਾਿਦ ਤਥਾ ਯੋਿਸ਼਼ਤਃ ਪੁਮਾਨ੍ ਜਾਯਤੇ,
ਸਰ੍ੱਵਵਸ੍ਤੂਿਨ ਚੇਸ਼ਵ੍ਰਾਦ੍ ਉਤ੍ਪਦਯ੍ਨ੍ਤ|ੇ

ⅩⅢ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਰੇਵੈਤਦ੍ ਿਵਿਵਚਯ੍ਤਾ,ਂ ਅਨਾਵʼਤਯਾ ਯੋਿਸ਼਼ਤਾ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨੰ ਿਕੰ
ਸੁਦʼਸ਼ਯ੍ੰ ਭਵੇਤ੍?

ⅩⅣ ਪੁਰੁਸ਼਼ਸਯ੍ ਦੀਰ੍ਘਕੇਸ਼ਤੰ ਤਸਯ੍ ਲੱਜਾਜਨਕੰ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੋਿਸ਼਼ਤੋ
ਦੀਰ੍ਘਕੇਸ਼ਤੰ ਤਸਯ੍ਾ ਗੌਰਵਜਨਕੰ

ⅩⅤਯਤਆੱਛਾਦਨਾਯ ਤਸਯ੍ੈ ਕੇਸ਼ਾ ਦੱਤਾ ਇਿਤ ਿਕੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਸਵ੍ਭਾਵਤੋ ਨ
ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਤ?ੇ

ⅩⅥ ਅਤ ਯਿਦ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਿਵਵਿਦਤੁਮ੍ ਇੱਛੇਤ੍ ਤਰਯ੍ਸ੍ਮਾਕਮ੍
ਈਸ਼ਵ੍ਰੀਯਸਿਮਤੀਨਾਞ੍ਚ ਤਾਦʼਸ਼ੀ ਰੀਿਤ ਰ੍ਨ ਿਵਦਯ੍ਤ|ੇ

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 ਿਕਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ 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|
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ⅩⅩⅣ ਪਰਕਰਸਮਰ੍ਪਣਕ੍ਸ਼਼ਪਾਯਾਂ 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|ਂ

ⅩⅩⅥ ਯਿਤਵਾਰੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਰੇਸ਼਼ ਪੂਪੋ ਭੁਜਯ੍ਤੇ ਭਾਜਨੇਨਾਨੇਨ ਪੀਯਤੇ ਚ
ਤਿਤਵਾਰੰ ਪਰ੍ਭੋਰਾਗਮਨੰ ਯਾਵਤ੍ ਤਸਯ੍ ਮʼਤਯ੍ੁਃ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਯ੍ਤੇ|

ⅩⅩⅦਅਪਰਞ੍ਚ 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|ਂ

ⅩⅩⅨਯੇਨ 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|

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 ਮਯਾਦੇਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਤ|ੇ



1 CorinthiansⅫ:Ⅰ xxiv 1 CorinthiansⅫ:ⅩⅤ

Ⅻ
Ⅰਹੇ ਭਾਤਰਃ,ਯੂਯੰ ਯਦ੍ਆਤ੍ਿਮਕਾਨ੍ਦਾਯਾਨ੍ਅਨਵਗਤਾਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਥ ਤਦਹੰ

ਨਾਿਭਲਸ਼਼ਾਿਮ|
Ⅱ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਿਭੰਨਜਾਤੀਯਾ ਯੂਯੰ ਯਦਦ੍ ਿਵਨੀਤਾਸ੍ਤਦਦ੍ ਅਵਾਕ੍ਪਰ੍ਿਤਮਾਨਾਮ੍

ਅਨੁਗਾਿਮਨ ਆਧ੍ਬਮ੍ ਇਿਤ ਜਾਨੀਥ|
Ⅲਇਿਤ ਹੇਤੋਰਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਭਯ੍ੰ ਿਨਵੇਦਯਾਿਮ, ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ਾਤ੍ਮਨਾ ਭਾਸ਼਼ਮਾਣਃ

ਕੋ(ਅ)ਿਪ ਯੀਸ਼ੁੰ ਸ਼ਪ੍ਤਇਿਤ 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 ਸਾਧਯ੍ਨ੍ਤ|ੇ

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|
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ⅩⅥ ਸ਼ਰ੍ੋਤੰ 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 ਸ੍ਥਾਿਪਤੰ|

ⅩⅨਤਤ੍ ਕʼਤ੍ਸ੍ਨੰ ਯਦਯ੍ੇਕਾਙ੍ਗਰੂਿਪ ਭਵੇਤ੍ ਤਿਰ ਸ਼ਰੀਰੇ ਕੁਤ ਸ੍ਥਾਸਯ੍ਿਤ?
ⅩⅩ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਅਙ੍ਗਾਿਨ ਬਹੂਿਨ ਸਨ੍ਿਤ ਸ਼ਰੀਰੰ ਤੇਕਮੇਵ|
ⅩⅪਅਤਏਵ 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 ਸ਼ੋਭਯ੍ਨ੍ਤੇ| 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|

ⅩⅩⅥ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਏਕਸਯ੍ਾਙ੍ਗਸਯ੍ ਪੀਡਾਯਾਂ ਜਾਤਾਯਾਂ ਸਰ੍ੱਵਾਣਯ੍ਙ੍ਗਾਿਨ
ਤੇਨ ਸਹ ਪੀਡਯ੍ਨ੍ਤੇ, ਏਕਸਯ੍ ਸਮਾਦਰੇ ਜਾਤੇ ਚ ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ ਤੇਨ ਸਹ
ਸੰਹʼਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ|

ⅩⅩⅦ ਯੂਯਞ੍ਚ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਸ਼ਰੀਰ,ੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਏਕੈਕਸ਼੍ਚ ਤਸਯ੍ੈਕੈਕਮ੍
ਅਙ੍ਗ|ੰ

ⅩⅩⅧ ਕੇਿਚਤ੍ ਕੇਿਚਤ੍ ਸਿਮਤਾਵੀਸ਼ਵ੍ਰੇਣ ਪਰ੍ਥਮਤਃ ਪਰ੍ੇਿਰਤਾ
ਿਦਤੀਯਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰੀਯਾਦੇਸ਼ਵਕ੍ਤਾਰਸ੍ਤʼਤੀਯਤ ਉਪਦੇਸ਼਼੍ਟਾਰੋ
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ਿ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 ਯਤਧਵ੍ੰ| ਅਨੇਨ ਯੂਯੰ ਮਯਾ
ਸਰ੍ੱਵੋੱਤਮਮਾਰ੍ਗੰ ਦਰ੍ਸ਼ਿਯਤਵਯ੍ਾਃ|

ⅩⅢ
Ⅰ ਮਰ੍ਤਯ੍ਸਵ੍ਰ੍ਗੀਯਾਣਾਂ ਭਾਸ਼਼ਾ ਭਾਸ਼਼ਮਾਣ(ੋ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|

Ⅳਪਰ੍ੇਮ ਿਚਰਸਿਹਸ਼਼੍ਣੁ ਿਹਤੈਿਸ਼਼ ਚ, ਪਰ੍ੇਮ ਿਨਰ੍ਦੇਸ਼਼ਮ੍ ਅਸ਼ਠੰ ਿਨਰ੍ਗਰ੍ੱਵਞ੍ਚ|
Ⅴ ਅਪਰੰ ਤਤ੍ ਕੁਤ੍ਿਸਤੰ ਨਾਚਰਿਤ, ਆਤ੍ਮਚੇਸ਼਼੍ਟਾਂ ਨ ਕੁਰੁਤੇ ਸਹਸਾ ਨ

ਕਧਯ੍ਿਤ ਪਰਾਿਨਸ਼਼੍ਟੰ ਨ ਿਚਨ੍ਤਯਿਤ,
Ⅵਅਧਰ੍ੰਮੇ ਨ ਤੁਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਸਤਯ੍ ਏਵ ਸਨ੍ਤੁਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
Ⅶ ਤਤ੍ ਸਰ੍ੱਵੰ ਿਤਿਤਕ੍ਸ਼਼ਤੇ ਸਰ੍ੱਵਤ ਿਵਸ਼ਵ੍ਿਸਿਤ ਸਰ੍ੱਵਤ ਭਦੰ ਪਰ੍ਤੀਕ੍ਸ਼਼ਤੇ

ਸਰ੍ੱਵੰ ਸਹਤੇ ਚ|
Ⅷਪਰ੍ੇਮ੍ਨ ਲੋਪਃ ਕਦਾਿਪ ਨ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ,ਈਸ਼ਵ੍ਰੀਯਾਦੇਸ਼ਕਥਨੰ ਲੋਪ੍ਸਯ੍ਤੇ

ਪਰਭਾਸ਼਼ਾਭਾਸ਼਼ਣੰ ਿਨਵਰ੍ੱਿਤਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਜ੍ਞਾਨਮਿਪ ਲੋਪੰ ਯਾਸਯ੍ਿਤ|
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Ⅸ ਯਤੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਜ੍ਞਾਨੰ ਖਣ੍ਡਮਾਤਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੀਯਾਦੇਸ਼ਕਥਨਮਿਪ
ਖਣ੍ਡਮਾਤ|ੰ

Ⅹ ਿਕਨ੍ਤਸ੍ਮਾਸੁ ਿਸੱਧਤਾਂ ਗਤੇਸ਼਼ੁ ਤਾਿਨ ਖਣ੍ਡਮਾਤਾਿਣ ਲੋਪੰ ਯਾਸਯ੍ਨ੍ਤ|ੇ
Ⅺ ਬਾਲਯ੍ਕਾਲੇ(ਅ)ਹੰ ਬਾਲ ਇਵਾਭਾਸ਼਼ੇ ਬਾਲ ਇਵਾਿਚਨ੍ਤਯਞ੍ਚ ਿਕਨ੍ਤੁ

ਯੌਵਨੇ ਜਾਤੇ ਤਤ੍ਸਰ੍ੱਵੰ ਬਾਲਯ੍ਾਚਰਣੰ ਪਿਰਤਯ੍ਕ੍ਤਵਾਨ੍|
Ⅻ ਇਦਾਨੀਮ੍ ਅਭਮਧਯ੍ੇਨਾਸ੍ਪਸ਼਼੍ਟੰ ਦਰ੍ਸ਼ਨਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਲਭਯ੍ਤੇ

ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਦਾ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ ਦਰ੍ਸ਼ਨੰ ਲਪ੍ਸਯ੍ਤੇ|ਅਧੁਨਾ ਮਮ ਜ੍ਞਾਨਮ੍ ਅਲ੍ਿਪਸ਼਼੍ਠੰ
ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਦਾਹੰ ਯਥਾਵਗਮਯ੍ਸ੍ਤਥੈਵਾਵਗਤੋ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ|

ⅩⅢਇਦਾਨੀਂ 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 ਭਾਸ਼਼ਤ|ੇ
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|

Ⅵ ਹੇ ਭਾਤਰਃ, ਇਦਾਨੀਂ ਮਯਾ ਯਿਦ ਯੁਸ਼਼੍ਮਤ੍ਸਮੀਪੰ ਗਮਯ੍ਤੇ
ਤਰੀਸ਼ਵ੍ਰੀਯਦਰ੍ਸ਼ਨਸਯ੍ ਜ੍ਞਾਨਸਯ੍ ਵੇਸ਼ਵ੍ਰੀਯਾਦੇਸ਼ਸਯ੍ ਵਾ ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਾਯਾ ਵਾ
ਵਾਕਯ੍ਾਿਨ ਨ ਭਾਿਸ਼਼ਤਾ ਪਰਭਾਸ਼਼ਾਂ ਭਾਸ਼਼ਮਾਣੇਨ ਮਯਾ ਯੂਯੰ ਿਕਮੁਪਕਾਿਰਸ਼਼ਯ੍ਧਵ੍?ੇ
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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
ਸੱਿਜਸ਼਼ਯ੍ਤ?ੇ

Ⅸ ਤਦਤ੍ ਿਜਹਾਿਭ ਰਯ੍ਿਦ ਸੁਗਮਯ੍ਾ ਵਾਕ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਨ ਗਦਯ੍ੇਤ ਤਿਰ
ਯਦ੍ ਗਦਯ੍ਤੇ ਤਤ੍ ਕੇਨ ਭੋਤ੍ਸਯ੍ਤ?ੇ ਵਸ੍ਤੁਤੋ ਯੂਯੰ ਿਦਗਾਲਾਿਪਨ ਇਵ
ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਥ|

Ⅹ ਜਗਿਤ ਕਿਤਪਰ੍ਕਾਰਾ ਉਕ੍ਤਯੋ ਿਵਦਯ੍ਨ੍ਤ?ੇ ਤਾਸਾਮੇਕਾਿਪ ਿਨਰਰ੍ਿਥਕਾ
ਨਿਹ;

Ⅺ ਿਕਨ੍ਤੂਕ੍ਤੇਰਰ੍ਥੋ ਯਿਦ ਮਯਾ ਨ ਬੁਧਯ੍ਤੇ ਤਰਯ੍ਹੰ ਵਕ੍ਤਾ ਮ੍ਲੇੱਛ ਇਵ
ਮੰਸਯ੍ੇ ਵਕ੍ਤਾਿਪ ਮਯਾ ਮ੍ਲੇੱਛ ਇਵ ਮੰਸਯ੍ਤ|ੇ

Ⅻ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਆਤ੍ਿਮਕਦਾਯਿਲਪ੍ਸਵੋ ਯੂਯੰ ਸਿਮਤੇ ਰ੍ਿਨਸ਼਼੍ਠਾਰ੍ਥੰ
ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਬਹੁਵਰਾ ਭਿਵਤੁੰ ਯਤਧਵ੍,ੰ

ⅩⅢ ਅਤਏਵ ਪਰਭਾਸ਼਼ਾਵਾਦੀ ਯਦ੍ ਅਰ੍ਥਕਰ(ੋਅ)ਿਪ ਭਵੇਤ੍ ਤਤ੍
ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯਤਾ|ਂ

ⅩⅣ ਯਦਯ੍ਹੰ ਪਰਭਾਸ਼਼ਯਾ ਪਰ੍ਰ੍ਥਨਾਂ ਕੁਰ੍ੱਯਾਂ ਤਿਰ ਮਦੀਯ ਆਤ੍ਮਾ
ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯਤੇ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਮਮ ਬੁੱਿਧ ਰ੍ਿਨਸ਼਼੍ਫਲਾ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ|

ⅩⅤਇਤਯ੍ਨੇਨ ਿਕੰ ਕਰਣੀਯੰ? ਅਹਮ੍ਆਤ੍ਮਨਾ 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 ਸਰ੍ੱਵੇਭਯ੍(ੋਅ)ਹੰ ਪਰਭਾਸ਼਼ਾਭਾਸ਼਼ਣੇ ਸਮਰ੍ਥੋ(ਅ)ਸ੍ਮੀਿਤ
ਕਾਰਣਾਦ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੰ ਧਨਯ੍ੰ ਵਦਾਿਮ;

ⅩⅨਤਥਾਿਪ ਸਿਮਤੌ ਪਰੋਪਦੇਸ਼ਾਰ੍ਥੰ ਮਯਾ ਕਿਥਤਾਿਨ ਪਞ੍ਚ ਵਾਕਯ੍ਾਿਨ ਵਰੰ
ਨ ਚ ਲਕ੍ਸ਼਼ੰ ਪਰਭਾਸ਼਼ੀਯਾਿਨ ਵਾਕਯ੍ਾਿਨ|
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ⅩⅩ ਹੇ ਭਾਤਰਃ,ਯੂਯੰ ਬੁੱਧਯ੍ਾ ਬਾਲਕਾਇਵ ਮਾ ਭੂਤ ਪਰਨ੍ਤੁ ਦੁਸ਼਼੍ਟਤਯਾ
ਿਸ਼ਸ਼ਵਇਵ ਭੂਤਾ ਬੁੱਧਯ੍ਾ ਿਸੱਧਾ ਭਵਤ|

ⅩⅪ ਸ਼ਾਸ੍ਤ ਇਦੰ ਿਲਿਖਤਮਾਸ੍ਤੇ, ਯਥਾ, ਇਤਯ੍ਵੋਚਤ੍ ਪਰੇਸ਼(ੋਅ)ਹਮ੍
ਆਭਾਿਸ਼਼ਸ਼਼ਯ੍ 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 ਜ੍ਞਾਨਾਕਾਙ੍ਕ੍ਿਸ਼਼ਣ(ੋ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
ਸ(ੋਅ)ਧੋਮੁਖਃ ਪਤਨ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਮਾਰਾਧਯ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਨ੍ਮਧਯ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ ਿਵਦਯ੍ਤੇ ਇਿਤ
ਸਤਯ੍ੰ ਕਥਾਮੇਤਾਂ ਕਥਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

ⅩⅩⅥ ਹੇ ਭਾਤਰਃ, ਸੰਿਮਿਲਤਾਨਾਂ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਏਕੇਨ ਗੀਤਮ੍
ਅਨਯ੍ੇਨਪਦੇਸ਼ੋ(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 ਯਿਦਨ ਿਵਦਯ੍ਤੇ ਤਿਰ ਸ ਸਿਮਤੌ
ਵਾਚੰਯਮਃ ਸ੍ਿਥਤੇਸ਼ਵ੍ਰਾਯਾਤ੍ਮਨੇ ਚ ਕਥਾਂ ਕਥਯਤੁ|

ⅩⅩⅨ ਅਪਰੰ ਦੌ ਤਯੋ ਵੇਸ਼ਵ੍ਰੀਯਾਦੇਸ਼ਵਕ੍ਤਾਰਃ ਸਵ੍ੰ ਸਵ੍ਮਾਦੇਸ਼ੰ ਕਥਯਨ੍ਤੁ
ਤਦਨਯ੍ੇ ਚ ਤੰ ਿਵਚਾਰਯਨ੍ਤ|ੁ
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ⅩⅩⅩ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਤਾਪਰੇਣ ਕੇਨਿਚਤ੍ ਜਨੇਨੇਸ਼ਵ੍ਰੀਯਾਦੇਸ਼ੇ ਲਬ੍ਧੇ ਪਰ੍ਥਮੇਨ
ਕਥਨਾਤ੍ ਿਨਵਰ੍ੱਿਤਤਵਯ੍ੰ|

ⅩⅩⅪ ਸਰ੍ੱਵੇ ਯਤ੍ ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਾਂ ਸਾਨ੍ਤਨਾਞ੍ਚ ਲਭਨ੍ਤੇ ਤਦਰ੍ਥੰ ਯੂਯੰ ਸਰ੍ੱਵੇ
ਪਰ੍ੱਯਾਯੇਣੇਸ਼ਵ੍ਰੀਯਾਦੇਸ਼ੰ ਕਥਿਯਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨੁਥ|

ⅩⅩⅫਈਸ਼ਵ੍ਰੀਯਾਦੇਸ਼ਵਕ੍ਤʼਣਾਂ ਮਨਾਿਂਸ ਤੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਅਧੀਨਾਿਨ ਭਵਨ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅩⅢ ਯਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰਃ ਕੁਸ਼ਾਸਨਜਨਕੋ ਨਿਹ ਸੁਸ਼ਾਸਨਜਨਕ ਏਵੇਿਤ

ਪਿਵਤਲੋਕਾਨਾਂ ਸਰ੍ੱਵਸਿਮਿਤਸ਼਼ੁ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਤੇ|
ⅩⅩⅩⅣ ਅਪਰਞ੍ਚ 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|

ⅩⅩⅩⅥਐਸ਼ਵ੍ਰੰ ਵਚਃ ਿਕੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮੱਤੋ ਿਨਰਗਮਤ? ਕੇਵਲੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਵਾ ਤਤ੍
ਿਕਮ੍ ਉਪਾਗਤ?ੰ

ⅩⅩⅩⅦ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਆਤ੍ਮਾਨਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੀਯਾਦੇਸ਼ਵਕ੍ਤਾਰਮ੍
ਆਤ੍ਮਨਾਿਵਸ਼਼੍ਟੰ ਵਾ ਮਨਯ੍ਤੇ ਸ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਮਯਾ ਯਦ੍ ਯਤ੍ ਿਲਖਯ੍ਤੇ
ਤਤ੍ਪਰ੍ਭੁਨਾਜ੍ਞਾਿਪਤਮ੍ ਈਤਯ੍ੁਰਰੀ ਕਰੋਤੁ|

ⅩⅩⅩⅧ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਅਜ੍ਞੋ ਭਵਿਤ ਸ(ੋ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 ਜਾਯਤੇ|
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Ⅲ ਯਤ(ੋਅ)ਹੰ ਯਦ੍ ਯਤ੍ ਜ੍ਞਾਿਪਤਸ੍ਤਦਨੁਸਾਰਾਤ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਸੁ ਮੁਖਯ੍ਾਂ
ਯਾਂ ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਾਂ ਸਮਾਰ੍ਪਯੰ ਸੇਯ,ੰ ਸ਼ਾਸ੍ਤਾਨੁਸਾਰਾਤ੍ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟ(ੋਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ
ਪਾਪਮੋਚਨਾਰ੍ਥੰ ਪਰ੍ਾਣਾਨ੍ ਤਯ੍ਕ੍ਤਵਾਨ੍,

Ⅳ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨੇ ਸ੍ਥਾਿਪਤਸ਼੍ਚ ਤʼਤੀਯਿਦਨੇ ਸ਼ਾਸ੍ਤਾਨੁਸਾਰਾਤ੍ ਪੁਨਰੁੱਥਾਿਪਤਃ|
Ⅴ ਸ ਚਾਗਰ੍ੇ ਕੈਫੈ ਤਤਃ ਪਰੰ ਦਾਦਸ਼ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ੇਭਯ੍ੋ ਦਰ੍ਸ਼ਨੰ ਦੱਤਵਾਨ੍|
Ⅵ ਤਤਃ ਪਰੰ ਪਞ੍ਚਸ਼ਤਾਿਧਕਸੰਖਯ੍ਕੇਭਯ੍ੋ ਭਾਤʼਭਯ੍ੋ ਯੁਗਪਦ੍ ਦਰ੍ਸ਼ਨੰ

ਦੱਤਵਾਨ੍ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਕੇਿਚਤ੍ ਮਹਾਿਨਦਾਂ ਗਤਾ ਬਹੁਤਰਾਸ਼੍ਚਾਦਯ੍ਾਿਪ ਵਰ੍ੱਤਨ੍ਤ|ੇ
Ⅶ ਤਦਨਨ੍ਤਰੰ ਯਾਕੂਬਾਯ ਤਤ੍ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਸਰ੍ੱਵੇਭਯ੍ਃ ਪਰ੍ੇਿਰਤੇਭਯ੍ੋ ਦਰ੍ਸ਼ਨੰ

ਦੱਤਵਾਨ੍|
Ⅷ ਸਰ੍ੱਵਸ਼ੇਸ਼਼ੇ(ਅ)ਕਾਲਜਾਤਤੁਲਯ੍ੋ ਯ(ੋਅ)ਹੰ, ਸ(ੋਅ)ਹਮਿਪ ਤਸਯ੍

ਦਰ੍ਸ਼ਨੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਵਾਨ੍|
Ⅸਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸਿਮਿਤੰ ਪਰ੍ਿਤ ਦੌਰਾਤ੍ਮਯ੍ਾਚਰਣਾਦ੍ ਅਹੰ ਪਰ੍ੇਿਰਤਨਾਮ ਧਰ੍ੱਤੁਮ੍

ਅਯੋਗਯ੍ਸ੍ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਪਰ੍ੇਿਰਤਾਨਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਕ੍ਸ਼਼ੁਦਤਮਸ਼੍ਚਾਸ੍ਿਮ|
Ⅹਯਾਦʼਸ਼ੋ(ਅ)ਸ੍ਿਮ ਤਾਦʼਸ਼ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ਾਨੁਗਰ੍ਹੇਣੈਵਾਸ੍ਿਮ; ਅਪਰੰ ਮਾਂ ਪਰ੍ਿਤ

ਤਸਯ੍ਾਨੁਗਰ੍ਹੋ ਿਨਸ਼਼੍ਫਲੋ ਨਾਭਵਤ੍, ਅਨਯ੍ੇਭਯ੍ਃ ਸਰ੍ੱਵੇਭਯ੍ੋ ਮਯਾਿਧਕਃ ਸ਼ਰ੍ਮਃ
ਕʼਤਃ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਮਯਾ ਕʼਤਸ੍ਤੰਨਿਹ ਮਤ੍ਸਹਕਾਿਰਣੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ਾਨੁਗਰ੍ਹੇਣੈਵ|

Ⅺਅਤਏਵ 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 ਕਥਯ੍ਤ?ੇ

ⅩⅢ ਮʼਤਾਨਾਮ੍ ਉੱਿਥਿਤ ਰਯ੍ਿਦ ਨ ਭਵੇਤ੍ ਤਿਰ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੋ(ਅ)ਿਪ ਨੱਥਾਿਪਤਃ
ⅩⅣ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸ਼੍ਚ ਯਦਯ੍ਨੱੁਥਾਿਪਤਃ ਸਯ੍ਾਤ੍ ਤਰਯ੍ਸ੍ਮਾਕੰ ਘੋਸ਼਼ਣੰ ਿਵਤਥੰ

ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸ(ੋਅ)ਿਪ ਿਵਤਥਃ|
ⅩⅤ ਵਯਞ੍ਚੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਮʼਸ਼਼ਾਸਾਕ੍ਿਸ਼਼ਣੋ ਭਵਾਮਃ, ਯਤਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟ

ਸ੍ਤੇਨੱਥਾਿਪਤਃ ਇਿਤ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਿਭਰੀਸ਼ਵ੍ਰਮਿਧ ਦੱਤੰ ਿਕਨ੍ਤੁ
ਮʼਤਾਨਾਮੁੱਿਥਿਤ ਰਯ੍ਿਦ ਨ ਭਵੇਤ੍ ਤਿਰ ਸ ਤੇਨ ਨੱਥਾਿਪਤਃ|
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ⅩⅥਯਤੋ ਮʼਤਾਨਾਮੁੱਿਥਿਤ ਰਯ੍ਿਤ ਨ ਭਵੇਤ੍ ਤਿਰ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੋ(ਅ)ਪਯ੍ੁੱਥਾਿਪਤਤੰ
ਨ ਗਤਃ|

ⅩⅦ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਯਦਯ੍ਨੁੱਥਾਿਪਤਃ ਸਯ੍ਾਤ੍ ਤਿਰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੋ
ਿਵਤਥਃ, ਯੂਯਮ੍ ਅਦਯ੍ਾਿਪ ਸਵ੍ਪਾਪੇਸ਼਼ੁ ਮਗ੍ਨਾਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਥ|

ⅩⅧ ਅਪਰੰ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਾਿਸ਼ਰ੍ਤਾ ਯੇ ਮਾਨਵਾ ਮਹਾਿਨਦਾਂ ਗਤਾਸ੍ਤੇ(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|

ⅩⅩⅤ ਯਤਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਿਰਪਵਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਯਾਵਤ੍ ਤੇਨ ਸਵ੍ਪਾਦਯੋਰਧੋ ਨ
ਿਨਪਾਤਿਯਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤੇ ਤਾਵਤ੍ ਤੇਨੈਵ ਰਾਜਤੰ ਕਰ੍ੱਤਵਯ੍|ੰ

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 ਵਯ੍ਕ੍ਤ|ੰ

ⅩⅩⅧ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ੁ ਤਸਯ੍ ਵਸ਼ੀਭੂਤੇਸ਼਼ੁ ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ ਯੇਨ ਪੁਤਸਯ੍ ਵਸ਼ੀਕʼਤਾਿਨ
ਸਵ੍ਯੰ ਪੁਤ(ੋਅ)ਿਪ ਤਸਯ੍ ਵਸ਼ੀਭੂਤੋ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਤਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰਃ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ੁ ਸਰ੍ੱਵ ਏਵ
ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|



1 Corinthians ⅩⅤ:ⅩⅩⅨ xxxiii 1 Corinthians ⅩⅤ:ⅩⅬⅠ

ⅩⅩⅨਅਪਰੰ ਪਰੇਤਲੋਕਾਨਾਂ ਿਵਿਨਮਯੇਨ ਯੇ ਮੱਜਯ੍ਨ੍ਤੇ ਤੈਃ ਿਕੰ ਲਪ੍ਸਯ੍ਤ?ੇ
ਯੇਸ਼਼ਾਂ ਪਰੇਤਲੋਕਾਨਾਮ੍ ਉੱਿਥਿਤਃ ਕੇਨਾਿਪ ਪਰ੍ਕਾਰੇਣ ਨ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਤੇਸ਼਼ਾਂ
ਿਵਿਨਮਯੇਨ ਕੁਤੋ ਮੱਜਨਮਿਪ ਤੈਰਙ੍ਗੀਿ ਯਤ?ੇ

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|

ⅩⅩⅩⅢਇਤਯ੍ਨੇਨ ਧਰ੍ੰਮਾਤ੍ ਮਾ ਭੰਸ਼ਧਵ੍ੰ| ਕੁਸੰਸਰ੍ਗੇਣ ਲੋਕਾਨਾਂ ਸਦਾਚਾਰੋ
ਿਵਨਸ਼ਯ੍ਿਤ|

ⅩⅩⅩⅣ ਯੂਯੰ ਯਥੋਿਚਤੰ ਸਚੈਤਨਯ੍ਾਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਤ, ਪਾਪੰ ਮਾ ਕੁਰੁਧਵ੍,ੰ ਯਤੋ
ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਮਧਯ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੀਯਜ੍ਞਾਨਹੀਨਾਃ 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 ਜੀਵਿਯਸ਼਼ਯ੍ਤ|ੇ

ⅩⅩⅩⅦਯਯਾ ਮੂਰ੍ੱਤਯ੍ਾ ਿਨਰ੍ਗਨ੍ਤਵਯ੍ੰ ਸਾ ਤਯਾ ਨਪਯ੍ਤੇ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ਼ੁਸ਼਼੍ਕੰ
ਬੀਜਮੇਵ; ਤੱਚ ਗੋਧੂਮਾਦੀਨਾਂ ਿਕਮਿਪ ਬੀਜੰ ਭਿਵਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ|

ⅩⅩⅩⅧ ਈਸ਼ਵ੍ਰੇਣੇਵ ਯਥਾਿਭਲਾਸ਼਼ੰ ਤਸ੍ਮੈ ਮੂਰ੍ੱਿਤ ਰ੍ਦੀਯਤੇ, ਏਕੈਕਸ੍ਮੈ
ਬੀਜਾਯ ਸਵ੍ਾ ਸਵ੍ਾ ਮੂਰ੍ੱਿਤਰੇਵ ਦੀਯਤ|ੇ

ⅩⅩⅩⅨ ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ ਪਲਲਾਿਨ ਨੈਕਿਵਧਾਿਨ ਸਨ੍ਿਤ,
ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਪਸ਼ੁਪਕ੍ਿਸ਼਼ਮਤ੍ਸਯ੍ਾਦੀਨਾਂ ਿਭੰਨਰੂਪਾਿਣ ਪਲਲਾਿਨ ਸਨ੍ਿਤ|

ⅩⅬਅਪਰੰ ਸਵ੍ਰ੍ਗੀਯਾ ਮੂਰ੍ੱਤਯਃ ਪਾਰ੍ਿਥਵਾ ਮੂਰ੍ੱਤਯਸ਼੍ਚ ਿਵਦਯ੍ਨ੍ਤੇ ਿਕਨ੍ਤੁ
ਸਵ੍ਰ੍ਗੀਯਾਨਾਮ੍ ਏਕਰੂਪੰ ਤੇਜਃ ਪਾਰ੍ਿਥਵਾਨਾਞ੍ਚ ਤਦਨਯ੍ਰੂਪੰ ਤੇਜ(ੋਅ)ਸ੍ਿਤ|

ⅩⅬⅠ ਸੂਰ੍ੱਯਸਯ੍ ਤੇਜ ਏਕਿਵਧੰ ਚਨ੍ਦਸਯ੍ ਤੇਜਸ੍ਤਦਨਯ੍ਿਵਧੰ ਤਾਰਾਣਾਞ੍ਚ
ਤੇਜ(ੋਅ)ਨਯ੍ਿਵਧੰ, ਤਾਰਾਣਾਂ ਮਧਯ੍ੇ(ਅ)ਿਪ ਤੇਜਸਸ੍ਤਾਰਤਮਯ੍ੰ ਿਵਦਯ੍ਤ|ੇ
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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 ਿਵਦਯ੍ਤ|ੇ

ⅩⅬⅤ ਤਤ ਿਲਿਖਤਮਾਸ੍ਤੇ ਯਥਾ, ਆਿਦਪੁਰੁਸ਼਼ ਆਦਮ੍ ਜੀਵਤ੍ਪਰ੍ਾਣੀ ਬਭੂਵ,
ਿਕਨ੍ਤਨ੍ਿਤਮ ਆਦਮ੍ (ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੋ) ਜੀਵਨਦਾਯਕ ਆਤ੍ਮਾ ਬਭੂਵ|

ⅩⅬⅥ ਆਤ੍ਮਸਦ੍ਮ ਨ ਪਰ੍ਥਮੰ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪਰ੍ਾਣਸਦ੍ਮੈਵ ਤਤ੍ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍
ਆਤ੍ਮਸਦ੍ਮ|

ⅩⅬⅦਆਦਯ੍ਃ ਪੁਰੁਸ਼਼ੇ ਮʼਦ ਉਤ੍ਪੰਨਤਾਤ੍ ਮʼਣ੍ਮਯੋ ਿਦਤੀਯਸ਼੍ਚ ਪੁਰੁਸ਼਼ਃ
ਸਵ੍ਰ੍ਗਾਦ੍ ਆਗਤਃ ਪਰ੍ਭੁਃ|

ⅩⅬⅧ ਮʼਣ੍ਮਯੋ ਯਾਦʼਸ਼ ਆਸੀਤ੍ ਮʼਣ੍ਮਯਾਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਤਾਦʼਸ਼ਾ ਭਵਨ੍ਿਤ
ਸਵ੍ਰ੍ਗੀਯਸ਼੍ਚ ਯਾਦʼਸ਼ੋ(ਅ)ਸ੍ਿਤ ਸਵ੍ਰ੍ਗੀਯਾਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਤਾਦʼਸ਼ਾ ਭਵਨ੍ਿਤ|

ⅩⅬⅨ ਮʼਣ੍ਮਯਸਯ੍ ਰੂਪੰ ਯਦਦ੍ ਅਸ੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਧਾਿਰਤੰ ਤਦਤ੍ ਸਵ੍ਰ੍ਗੀਯਸਯ੍
ਰੂਪਮਿਪ ਧਾਰਿਯਸ਼਼ਯ੍ਤ|ੇ

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 ਵਾਿਦਸ਼਼ਯ੍ਤੇ, ਮʼਤਲੋਕਾਸ਼੍ਚਾਕ੍ਸ਼਼ਯੀਭੂਤਾ
ਉੱਥਾਸਯ੍ਨ੍ਿਤ ਵਯਞ੍ਚ ਰੂਪਾਨ੍ਤਰੰ ਗਿਮਸ਼਼ਯ੍ਾਮਃ|

ⅬⅢ ਯਤਃ ਕ੍ਸ਼਼ਯਣੀਯੇਨੈਤੇਨ ਸ਼ਰੀਰੇਣਾਕ੍ਸ਼਼ਯਤੰ ਪਿਰਿਹਤਵਯ੍ੰ,
ਮਰਣਾਧੀਨੇਨੈਤੇਨ ਦੇਹੇਨ ਚਾਮਰਤੰ ਪਿਰਿਹਤਵਯ੍ੰ|
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ⅬⅣ ਏਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਕ੍ਸ਼਼ਯਣੀਯੇ ਸ਼ਰੀਰੇ (ਅ)ਕ੍ਸ਼਼ਯਤੰ ਗਤ,ੇ 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|
ⅬⅦ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸ਼੍ਚ ਧਨਯ੍ੋ ਭਵਤੁ ਯਤਃ ਸ(ੋ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 ਯੋ(ਅ)ਰ੍ਥਸੰਗਰ੍ਹਸ੍ਤਮਿਧ ਗਾਲਾਤੀਯਦੇਸ਼ਸਯ੍

ਸਮਾਜਾ ਮਯਾ ਯਦ੍ ਆਿਦਸ਼਼੍ਟਾਸ੍ਤਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਰਿਪ ਿ ਯਤਾ|ਂ
Ⅱਮਮਾਗਮਨਕਾਲੇ ਯਦ੍ਅਰ੍ਥਸੰਗਰ੍ਹੋ ਨ ਭਵੇਤ੍ ਤੰਿਨਿਮੱਤੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮੇਕੈਕੇਨ

ਸਵ੍ਸਮ੍ਪਦਾਨੁਸਾਰਾਤ੍ ਸਞ੍ਚਯੰ ਕʼਤਾ ਸਪ੍ਤਾਹਸਯ੍ ਪਰ੍ਥਮਿਦਵਸੇ ਸਵ੍ਸਮੀਪੇ
ਿਕਞ੍ਿਚਤ੍ ਿਨਕ੍ਿਸ਼਼ਪਯ੍ਤਾ|ਂ

Ⅲ ਤਤੋ ਮਮਾਗਮਨਸਮਯੇ ਯੂਯੰ ਯਾਨੇਵ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਯ੍ਾ ਇਿਤ ਵੇਿਦਸ਼਼ਯ੍ਥ
ਤੇਭਯ੍(ੋ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 ਯੁਸ਼਼੍ਮਤ੍ਸੰਿਨਿਧਮ੍ਅਵਸ੍ਥਾਸਯ੍ੇ ਸ਼ੀਤਕਾਲਮਿਪ
ਯਾਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ ਚ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਮਮ ਯਤ੍ ਸ੍ਥਾਨੰ ਗਨ੍ਤਵਯ੍ੰ ਤਤੈਵ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਰਹੰ
ਪਰ੍ੇਰਿਯਤਵਯ੍ਃ|
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Ⅶਯਤ(ੋਅ)ਹੰ ਯਾਤਾਕਾਲੇ ਕ੍ਸ਼਼ਣਮਾਤੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਦਸ਼਼੍ਟੁੰ ਨੱੇਛਾਿਮ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪਰ੍ਭੁ
ਰਯ੍ਦਯ੍ਨੁਜਾਨੀਯਾਤ੍ ਤਿਰ ਿਕਞ੍ਿਚਦ੍ ਦੀਰ੍ਘਕਾਲੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਤ੍ਸਮੀਪੇ ਪਰ੍ਵਸ੍ਤੁਮ੍
ਇੱਛਾਿਮ|

Ⅷ ਤਥਾਿਪ ਿਨਸ੍ਤਾਰੋਤ੍ਸਵਾਤ੍ ਪਰੰ ਪਞ੍ਚਾਸ਼ੱਤਮਿਦਨੰ ਯਾਵਦ੍
ਇਿਫਸ਼਼ਪੁਰ੍ੱਯਾਂ ਸ੍ਥਾਸਯ੍ਾਿਮ|

Ⅸਯਸ੍ਮਾਦ੍ਅਤਕਾਰ੍ੱਯਸਾਧਨਾਰ੍ਥੰ ਮਮਾਨ੍ਿਤਕੇ ਬʼਹਦ੍ਦਾਰੰ ਮੁਕ੍ਤੰ ਬਹਵੋ
ਿਵਪਕ੍ਸ਼਼ਾ ਅਿਪ ਿਵਦਯ੍ਨ੍ਤ|ੇ

Ⅹ ਿਤਮਿਥ ਰਯ੍ਿਦ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸਮੀਪਮ੍ ਆਗੱਛੇਤ੍ ਤਿਰ ਯੇਨ ਿਨਰ੍ਭਯੰ
ਯੁਸ਼਼੍ਮਨ੍ਮਧਯ੍ੇ ਵਰ੍ੱਤੇਤ ਤਤ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਮਨ ਿਨਧੀਯਤਾਂ ਯਸ੍ਮਾਦ੍ ਅਹੰ
ਯਾਦʼਕ੍ ਸ(ੋਅ)ਿਪ ਤਾਦʼਕ੍ ਪਰ੍ਭੋਃ ਕਰ੍ੰਮਣੇ ਯਤਤੇ|

Ⅺ ਕੋ(ਅ)ਿਪ ਤੰ ਪਰ੍ਤਯ੍ਨਾਦਰੰ ਨ ਕਰੋਤੁ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਮਮਾਨ੍ਿਤਕੰ ਯਦ੍
ਆਗਨ੍ਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨੁਯਾਤ੍ ਤਦਰ੍ਥੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਸਕੁਸ਼ਲੰ ਪਰ੍ੇਸ਼਼ਯ੍ਤਾ|ਂ ਭਾਤʼਿਭਃ
ਸਾਰ੍ੱਧਮਹੰ ਤੰ ਪਰ੍ਤੀਕ੍ਸ਼਼ੇ|

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|

ⅩⅣਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ ਕਰ੍ੰਮਾਿਣ ਪਰ੍ੇਮ੍ਨਾ ਿਨਸ਼਼੍ਪਾਦਯ੍ਨ੍ਤਾ|ਂ
ⅩⅤਹੇ ਭਾਤਰਃ,ਅਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਇਦਮ੍ ਅਿਭਯਾਚੇ ਸ੍ਿਤਫਾਨਸਯ੍ ਪਿਰਜਨਾ

ਆਖਾਯਾਦੇਸ਼ਸਯ੍ ਪਰ੍ਥਮਜਾਤਫਲਸਵ੍ਰੂਪਾਃ, ਪਿਵਤਲੋਕਾਨਾਂ ਪਿਰਚਰ੍ੱਯਾਯੈ ਚ ਤ
ਆਤ੍ਮਨ ਨਯ੍ਵੇਦਯਨ੍ ਇਿਤ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਜ੍ਞਾਯਤ|ੇ

ⅩⅥਅਤੋ ਯੂਯਮਿਪ ਤਾਦʼਸ਼ਲੋਕਾਨਾਮ੍ ਅਸ੍ਮਤ੍ਸਹਾਯਾਨਾਂ ਸ਼ਰ੍ਮਕਾਿਰਣਾਞ੍ਚ
ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਵਸ਼ਯ੍ਾ ਭਵਤ|

ⅩⅦ ਸ੍ਿਤਫਾਨਃ ਫਰ੍ੱਤੂਨਾਤ ਆਖਾਿਯਕਸ਼੍ਚ ਯਦ੍ ਅਤਾਗਮਨ੍ ਤੇਨਾਹਮ੍
ਆਨਨ੍ਦਾਿਮ ਯਤੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਰਯ੍ਤ੍ ਨਯ੍ੂਿਨਤੰ ਤਤ੍ ਤੈਃ ਸਮ੍ਪੂਿਰਤ|ੰ

ⅩⅧ ਤੈ ਰਯ੍ੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਮਮ ਚ ਮਨਾਸਂਯ੍ਾਪਯ੍ਾਿਯਤਾਿਨ| ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤਾਦʼਸ਼ਾ
ਲੋਕਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਸੰਮਨ੍ਤਵਯ੍ਾਃ|
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ⅩⅨ ਯੁਸ਼਼੍ਮਭਯ੍ਮ੍ ਆਿਸ਼ਯਾਦੇਸ਼ਸ੍ਥਸਮਾਜਾਨਾਂ ਨਮਸ੍ਕʼਿਤਮ੍
ਆੱਿਕਲਿਪਰ੍ਸ੍ਿਕੱਲਯੋਸ੍ਤਨ੍ਮਣ੍ਡਪਸ੍ਥਸਿਮਤੇਸ਼੍ਚ ਬਹੁਨਮਸ੍ਕʼਿਤੰ ਪਰ੍ਜਾਨੀਤ|

ⅩⅩ ਸਰ੍ੱਵੇ ਭਾਤਰੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਨਮਸ੍ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਤ|ੇ ਯੂਯੰ ਪਿਵਤਚੁਮ੍ਬਨੇਨ ਿਮਥੋ
ਨਮਤ|

ⅩⅪ ਪੌਲੋ(ਅ)ਹੰ ਸਵ੍ਕਰਿਲਿਖਤੰ ਨਮਸ੍ਕʼਿਤੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਵੇਦਯੇ|
ⅩⅫ ਯਿਦ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇ ਨ ਪਰ੍ੀਯਤੇ ਤਿਰ ਸ ਸ਼ਾਪਗਰ੍ਸ੍ਤੋ ਭਵੇਤ੍

ਪਰ੍ਭੁਰਾਯਾਿਤ|
ⅩⅩⅢਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪਰ੍ਭੋ ਰਯ੍ੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ਾਨੁਗਰ੍ਹੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਭੂਯਾਤ੍|
ⅩⅩⅣਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੰ ਯੀਸ਼ੁਮ੍ਆਿਸ਼ਰ੍ਤਾਨ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਮਮ ਪਰ੍ੇਮ ਿਤਸ਼਼੍ਠਤੁ|ਇਿਤ||
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