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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,

Ⅴਯੂਯਞ੍ਚੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸ਼ਕ੍ਿਤਤਃ ਸ਼ੇਸ਼਼ਕਾਲੇ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਯ੍ਪਿਰਤਾਣਾਰ੍ਥੰ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੇਨ
ਰਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਧਵ੍ੇ|

Ⅵ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਯੂਯੰ ਯਦਯ੍ਪਯ੍ਾਨਨ੍ਦੇਨ ਪਰ੍ਫੁੱਲਾ ਭਵਥ ਤਥਾਿਪ ਸਾਮ੍ਪਰ੍ਤੰ
ਪਰ੍ਯੋਜਨਹੇਤੋਃ ਿਕਯਤ੍ਕਾਲਪਰ੍ੱਯਨ੍ਤੰ ਨਾਨਾਿਵਧਪਰੀਕ੍ਸ਼਼ਾਿਭਃ ਕ੍ਿਲਸ਼ਯ੍ਧਵ੍ੇ|

Ⅶਯਤੋ 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
ਪਸ਼ਯ੍ਨ੍ਤ(ੋਅ)ਿਪ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਵਸ਼ਵ੍ਸਨ੍ਤੋ (ਅ)ਿਨਰ੍ੱਵਚਨੀਯੇਨ ਪਰ੍ਭਾਵਯੁਕ੍ਤੇਨ
ਚਾਨਨ੍ਦੇਨ ਪਰ੍ਫੁੱਲਾ ਭਵਥ,

Ⅸ ਸਵ੍ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਸਯ੍ ਪਿਰਣਾਮਰੂਪਮ੍ ਆਤ੍ਮਨਾਂ ਪਿਰਤਾਣੰ ਲਭਧਵ੍ੇ ਚ|
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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|

Ⅻਤਤਸ੍ਤੈ ਿ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|

ⅩⅣਅਪਰੰ ਪੂਰ੍ੱਵੀਯਾਜ੍ਞਾਨਤਾਵਸ੍ਥਾਯਾਃ ਕੁਤ੍ਿਸਤਾਿਭਲਾਸ਼਼ਾਣਾਂ ਯੋਗਯ੍ਮ੍
ਆਚਾਰੰ ਨ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਤੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਦਾਹਾਨਕਾਰੀ ਯਥਾ ਪਿਵਤੋ (ਅ)ਸ੍ਿਤ

ⅩⅤ ਯੂਯਮਪਯ੍ਾਜ੍ਞਾਗਰ੍ਾਿਹਸਨ੍ਤਾਨਾ ਇਵ ਸਰ੍ੱਵਸ੍ਿਮਨ੍ ਆਚਾਰੇ ਤਾਦʼਕ੍
ਪਿਵਤਾ ਭਵਤ|

ⅩⅥਯਤੋ ਿਲਿਖਤਮ੍ ਆਸ੍ਤ,ੇ ਯੂਯੰ ਪਿਵਤਾਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਤ ਯਸ੍ਮਾਦਹੰ ਪਿਵਤਃ|
ⅩⅦਅਪਰਞ੍ਚ ਯੋ ਿਵਨਾਪਕ੍ਸ਼਼ਪਾਤਮ੍ ਏਕੈਕਮਾਨੁਸ਼਼ਸਯ੍ ਕਰ੍ੰਮਾਨੁਸਾਰਾਦ੍

ਿਵਚਾਰੰ ਕਰੋਿਤ ਸਯਿਦਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਸ੍ਤਾਤਆਖਯ੍ਾਯਤੇ ਤਿਰ ਸਵ੍ਪਰ੍ਵਾਸਸਯ੍ਕਾਲੋ
ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਭੀਤਯ੍ਾ ਯਾਪਯ੍ਤਾ|ਂ

ⅩⅧਯੂਯੰ ਿ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|
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ⅩⅪ ਯਤਸ੍ਤੇਨੈਵ ਮʼਤਗਣਾਤ੍ ਤਸਯ੍ੋੱਥਾਪਿਯਤਿਰ ਤਸ੍ਮੈ ਗੌਰਵਦਾਤਿਰ
ਚੇਸ਼ਵ੍ਰੇ ਿਵਸ਼ਵ੍ਿਸਥ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਸ਼ਾ ਚਾਸ੍ਤ|ੇ

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 ਿਵਿਤਸ਼਼੍ਠਤੇ| 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|ਂ
Ⅲਯਤਃ 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|

Ⅵ ਯਤਃ ਸ਼ਾਸ੍ਤੇ ਿਲਿਖਤਮਾਸ੍ਤ,ੇ ਯਥਾ, ਪਸ਼ਯ੍ ਪਾਸ਼਼ਾਣ ਏਕੋ (ਅ)ਸ੍ਿਤ
ਸੀਯੋਿਨ ਸ੍ਥਾਿਪਤੋ ਮਯਾ| ਮੁਖਯ੍ਕੋਣਸਯ੍ ਯੋਗਯ੍ਃ ਸ ਵʼਤਸ਼੍ਚਾਤੀਵ
ਮੂਲਯ੍ਵਾਨ੍| ਯੋ ਜਨ ਿਵਸ਼ਵ੍ਸੇਤ੍ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸ ਲੱਜਾਂ ਨ ਗਿਮਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
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Ⅶ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਿਸਨਾਂ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮੇਵ ਸਮੀਪੇ ਸ ਮੂਲਯ੍ਵਾਨ੍ ਭਵਿਤ
ਿਕਨ੍ਤਿਵਸ਼ਵ੍ਾਿਸਨਾਂ ਕʼਤੇ ਿਨਚੇਤʼਿਭਰਵਜ੍ਞਾਤਃ ਸ ਪਾਸ਼਼ਾਣਃ ਕੋਣਸਯ੍ ਿਭੱਿਤਮੂਲੰ
ਭੂਤਾ ਬਾਧਾਜਨਕਃ ਪਾਸ਼਼ਾਣਃ ਸ੍ਖਲਨਕਾਰਕਸ਼੍ਚ ਸ਼ੈਲੋ ਜਾਤਃ|

Ⅷਤੇ 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 ਿਕਨ੍ਿਤਦਾਨੀਮ੍ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਪਰ੍ਜਾਆਧਵ੍|ੇ
ਪੂਰ੍ੱਵਮ੍ ਅਨਨੁਕਮ੍ਿਪਤਾ ਅਭਵਤ ਿਕਨ੍ਿਤਦਾਨੀਮ੍ ਅਨੁਕਮ੍ਿਪਤਾ ਆਧਵ੍|ੇ

Ⅺ ਹੇ ਿਪਰ੍ਯਤਮਾਃ, ਯੂਯੰ ਪਰ੍ਵਾਿਸਨ ਿਵਦੇਿਸ਼ਨਸ਼੍ਚ ਲੋਕਾ ਇਵ ਮਨਸਃ
ਪਰ੍ਾਿਤਕੂਲਯ੍ੇਨ ਯੋਿਧਭਯ੍ਃ ਸ਼ਾਰੀਿਰਕਸੁਖਾਿਭਲਾਸ਼਼ੇਭਯ੍ੋ ਿਨਵਰ੍ੱਤਧਵ੍ਮ੍ ਇਤਯ੍ਹੰ
ਿਵਨਯੇ|

Ⅻਦੇਵਪੂਜਕਾਨਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਆਚਾਰ 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,

ⅩⅣ ਦੇਸ਼ਾਧਯ੍ਕ੍ਸ਼਼ਾਣਾਞ੍ਚ ਯਤਸ੍ਤੇ ਦੁਸ਼਼੍ਕਰ੍ੰਮਕਾਿਰਣਾਂ ਦਣ੍ਡਦਾਨਾਰ੍ਥੰ
ਸਤ੍ਕਰ੍ੰਮਕਾਿਰਣਾਂ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਾਰ੍ਥਞ੍ਚ ਤੇਨ ਪਰ੍ੇਿਰਤਾਃ|

ⅩⅤਇੱਥੰ ਿਨਰ੍ੱਬੋਧਮਾਨੁਸ਼਼ਾਣਾਮ੍ ਅਜ੍ਞਾਨਤੰ ਯਤ੍ ਸਦਾਚਾਿਰਿਭ ਰਯ੍ੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ
ਰ੍ਿਨਰੁੱਤਰੀਿ ਯਤੇ ਤਦ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ਾਿਭਮਤੰ|

ⅩⅥਯੂਯੰ 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|
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ⅩⅨ ਯਤੋ (ਅ)ਨਯ੍ਾਯੇਨ ਦੁਃਖਭੋਗਕਾਲ ਈਸ਼ਵ੍ਰਿਚਨ੍ਤਯਾ ਯਤ੍
ਕ੍ਲੇਸ਼ਸਹਨੰ ਤਦੇਵ ਿਪਰ੍ਯ|ੰ

ⅩⅩ ਪਾਪੰ ਕʼਤਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਚਪੇਟਾਘਾਤਸਹਨੇਨ ਕਾ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਾ? ਿਕਨ੍ਤੁ
ਸਦਾਚਾਰੰ ਕʼਤਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਯਦ੍ ਦੁਃਖਸਹਨੰ ਤਦੇਵੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਿਪਰ੍ਯੰ|

ⅩⅪ ਤਦਰ੍ਥਮੇਵ ਯੂਯਮ੍ ਆਹੂਤਾ ਯਤਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟ(ੋਅ)ਿਪ ਯੁਸ਼਼੍ਮੰਿਨਿਮੱਤੰ
ਦੁਃਖੰ ਭੁਕ੍ਤਾ ਯੂਯੰ ਯਤ੍ ਤਸਯ੍ ਪਦਿਚਹ੍ਨੈ 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 ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍
ਆਤ੍ਮਨਾਂ ਪਾਲਕਸਯ੍ਾਧਯ੍ਕ੍ਸ਼਼ਸਯ੍ ਚ ਸਮੀਪੰ ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਵਰ੍ੱਿਤਤਾਃ|

Ⅲ
Ⅰ ਹੇ ਯੋਿਸ਼਼ਤਃ, ਯੂਯਮਿਪ ਿਨਜਸਵ੍ਾਿਮਨਾਂ ਵਸ਼ਯ੍ਾ ਭਵਤ ਤਥਾ ਸਿਤ ਯਿਦ

ਕੇਿਚਦ੍ ਵਾਕਯ੍ੇ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਿਸਨ ਨ ਸਨ੍ਿਤ ਤਿਰ
Ⅱਤੇ ਿਵਨਾਵਾਕਯ੍ੰ ਯੋਿਸ਼਼ਤਾਮ੍ਆਚਾਰੇਣਾਰ੍ਥਤਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਪਰ੍ਤਯ੍ਕ੍ਸ਼਼ੇਣ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ

ਸਭਯਸਤੀਤਾਚਾਰੇਣਾ ਸ਼਼੍ਟੁੰ ਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤੇ|
Ⅲਅਪਰੰ ਕੇਸ਼ਰਚਨਯਾ ਸਵ੍ਰ੍ਣਾਲਙ੍ਕਾਰਧਾਰਣੋਨ ਪਿਰੱਛਦਪਿਰਧਾਨੇਨ ਵਾ

ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਵਾਹਯ੍ਭੂਸ਼਼ਾ ਨ ਭਵਤ,ੁ
Ⅳ ਿਕਨ੍ਤੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਦ੍ ਬਹੁਮੂਲਯ੍ਕ੍ਸ਼਼ਮਾਸ਼ਾਨ੍ਿਤਭਾਵਾਕ੍ਸ਼਼ਯਰਤ੍ਨੇਨ

ਯੁਕ੍ਤੋ ਗੁਪ੍ਤ ਆਨ੍ਤਿਰਕਮਾਨਵ ਏਵ|
Ⅴ ਯਤਃ ਪੂਰ੍ੱਵਕਾਲੇ ਯਾਃ ਪਿਵਤਸ੍ਿਤਯ ਈਸ਼ਵ੍ਰੇ ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਸ਼ਾਮਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ ਤਾ

ਅਿਪ ਤਾਦʼਸ਼ੀਮੇਵ ਭੂਸ਼਼ਾਂ ਧਾਰਯਨ੍ਤਯ੍ੋ ਿਨਜਸਵ੍ਾਿਮਨਾਂ ਵਸ਼ਯ੍ਾ ਅਭਵਨ੍|
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Ⅵ ਤਥੈਵ ਸਾਰਾ ਇਬਰ੍ਾਹੀਮੋ ਵਸ਼ਯ੍ਾ ਸਤੀ ਤੰ ਪਿਤਮਾਖਯ੍ਾਤਵਤੀ ਯੂਯਞ੍ਚ
ਯਿਦ ਸਦਾਚਾਿਰਣਯ੍ੋ ਭਵਥ ਵਯ੍ਾਕੁਲਤਯਾ ਚ ਭੀਤਾ ਨ ਭਵਥ ਤਿਰ ਤਸਯ੍ਾਃ
ਕਨਯ੍ਾ ਆਧਵ੍|ੇ

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|

Ⅸਅਿਨਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਪਿਰਸ਼ੋਧੇਨਾਿਨਸ਼਼੍ਟੰ ਿਨਨ੍ਦਾਯਾ ਵਾ ਪਿਰਸ਼ੋਧੇਨ ਿਨਨ੍ਦਾਂ ਨ
ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਤ ਆਿਸ਼ਸ਼਼ੰ ਦੱਤ ਯਤੋ ਯੂਯਮ੍ ਆਿਸ਼ਰਿਧਕਾਿਰਣੋ ਭਿਵਤੁਮਾਹੂਤਾ ਇਿਤ
ਜਾਨੀਥ|

Ⅹਅਪਰਞ੍ਚ, 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 ਭਵਤ|ੁ
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ⅩⅦ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ਾਿਭਮਤਾਦ੍ ਯਿਦ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਕ੍ਲੇਸ਼ਃ ਸੋਢਵਯ੍ਸ੍ਤਿਰ
ਸਦਾਚਾਿਰਿਭਃ ਕ੍ਲੇਸ਼ਸਹਨੰ ਵਰੰ ਨ ਚ ਕਦਾਚਾਿਰਿਭਃ|

ⅩⅧਯਸ੍ਮਾਦ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸੰਿਨਿਧਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਨ੍ਆਨੇਤੁਮ੍ ਅਧਾਰ੍ੰਿਮਕਾਣਾਂ
ਿਵਿਨਮਯੇਨ ਧਾਰ੍ੰਿਮਕਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੋ (ਅ)ਪਯ੍ੇਕਕʼਤਃ ਪਾਪਾਨਾਂ ਦਣ੍ਡੰ ਭੁਕ੍ਤਵਾਨ੍,
ਸ ਚ ਸ਼ਰੀਰਸਮ੍ਬਨ੍ਧੇ ਮਾਿਰਤਃ ਿਕਨ੍ਤਾਤ੍ਮਨਃ ਸਮ੍ਬਨ੍ਧੇ ਪੁਨ ਰ੍ਜੀਿਵਤੋ
(ਅ)ਭਵਤ੍|

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
Ⅰਅਸ੍ਮਾਕੰ ਿਵਿਨਮਯੇਨ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਃ ਸ਼ਰੀਰਸਮ੍ਬਨ੍ਧੇ ਦਣ੍ਡੰ ਭੁਕ੍ਤਵਾਨ੍ ਅਤੋ

ਹੇਤੋਃ ਸ਼ਰੀਰਸਮ੍ਬਨ੍ਧੇ ਯੋ ਦਣ੍ਡੰ ਭੁਕ੍ਤਵਾਨ੍ ਸ ਪਾਪਾਤ੍ ਮੁਕ੍ਤ
Ⅱ ਇਿਤਭਾਵੇਨ ਯੂਯਮਿਪ ਸੁਸੱਜੀਭੂਯ ਦੇਹਵਾਸਸਯ੍ਾਵਿਸ਼ਸ਼਼੍ਟੰ ਸਮਯੰ

ਪੁਨਰ੍ਮਾਨਵਾਨਾਮ੍ ਇੱਛਾਸਾਧਨਾਰ੍ਥੰ ਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ੇੱਛਾਸਾਧਨਾਰ੍ਥੰ
ਯਾਪਯਤ|

Ⅲ ਆਯੁਸ਼਼ੋ ਯਃ ਸਮਯੋ ਵਯ੍ਤੀਤਸ੍ਤਸ੍ਿਮਨ੍
ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ ਰਯ੍ਦ੍ ਦੇਵਪੂਜਕਾਨਾਮ੍ ਇੱਛਾਸਾਧਨੰ
ਕਾਮਕੁਤ੍ਿਸਤਾਿਭਲਾਸ਼਼ਮਦਯ੍ਪਾਨਰਙ੍ਗਰਸਮੱਤਤਾਘʼਣਾਰਦੇਵਪੂਜਾਚਰਣਞ੍ਚਾਕਾਿਰ
ਤੇਨ ਬਾਹੁਲਯ੍|ੰ

Ⅳ ਯੂਯੰ ਤੈਃ ਸਹ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਰ੍ੱਵਨਾਸ਼ਪਙ੍ਕੇ ਮੱਿਜਤੁੰ ਨ ਧਾਵਥ,
ਇਤਯ੍ਨੇਨਾਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯੰ ਿਵਜ੍ਞਾਯ ਤੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਿਨਨ੍ਦਨ੍ਿਤ|
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Ⅴ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੋ ਜੀਵਤਾਂ ਮʼਤਾਨਾਞ੍ਚ ਿਵਚਾਰੰ ਕਰ੍ੱਤੁਮ੍ ਉਦਯ੍ਤ(ੋਅ)ਸ੍ਿਤ ਤਸ੍ਮੈ
ਤੈਰੁੱਤਰੰ ਦਾਿਯਸ਼਼ਯ੍ਤੇ|

Ⅵ ਯਤੋ ਹੇਤੋ ਰਯ੍ੇ ਮʼਤਾਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਯਤ੍ ਮਾਨਵੋੱਦੇਸ਼ਯ੍ਃ ਸ਼ਾਰੀਿਰਕਿਵਚਾਰਃ
ਿਕਨ੍ਤੀਸ਼ਵ੍ਰੋੱਦੇਸ਼ਯ੍ਮ੍ ਆਤ੍ਿਮਕਜੀਵਨੰ ਭਵਤ੍ ਤਦਰ੍ਥੰ ਤੇਸ਼਼ਾਮਿਪ ਸੰਿਨਧੌ
ਸੁਸਮਾਚਾਰਃ ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਤ(ੋਅ)ਭਵਤ੍|

Ⅶ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਅਨ੍ਿਤਮਕਾਲ ਉਪਸ੍ਿਥਤਸ੍ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਯੂਯੰ ਸੁਬੁੱਧਯਃ
ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਾਰ੍ਥੰ ਜਾਗਰ੍ਤਸ਼੍ਚ ਭਵਤ|

Ⅷ ਿਵਸ਼ੇਸ਼਼ਤਃ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਗਾਢੰ ਪਰ੍ੇਮ ਕੁਰੁਤ, ਯਤਃ, ਪਾਪਾਨਾਮਿਪ ਬਾਹੁਲਯ੍ੰ
ਪਰ੍ੇਮ੍ਨੈਵਾੱਛਾਦਿਯਸ਼਼ਯ੍ਤ|ੇ

Ⅸ ਕਾਤਰੋਕ੍ਿਤੰ ਿਵਨਾ ਪਰਸ੍ਪਰਮ੍ ਆਿਤਥਯ੍ੰ ਕʼਰੁਤ|
Ⅹਯੇਨ ਯੋ ਵਰੋ ਲਬ੍ਧਸ੍ਤੇਨੈਵ ਸ ਪਰਮ੍ਉਪਕਰੋਤʼ,ਇੱਥੰ ਯੂਯਮ੍ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍

ਬਹੁਿਵਧਪਰ੍ਸਾਦਸਯ੍ੋੱਤਮਾ ਭਾਣ੍ਡਾਗਾਰਾਿਧਪਾ ਭਵਤ|
Ⅺ ਯੋ ਵਾਕਯ੍ੰ ਕਥਯਿਤ ਸ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਵਾਕਯ੍ਿਮਵ ਕਥਯਤੁ ਯਸ਼੍ਚ

ਪਰਮ੍ ਉਪਕਰੋਿਤ ਸ ਈਸ਼ਵ੍ਰਦੱਤਸਾਮਰ੍ਥਯ੍ਾਿਦਵੋਪਕਰੋਤ|ੁ ਸਰ੍ੱਵਿਵਸ਼਼ਯੇ
ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਗੌਰਵੰ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਯ੍ਤਾਂ ਤਸਯ੍ੈਵ ਗੌਰਵੰ ਪਰਾ ਮਸ਼੍ਚ
ਸਰ੍ੱਵਦਾ ਭੂਯਾਤ੍|ਆਮੇਨ|

Ⅻਹੇ ਿਪਰ੍ਯਤਮਾਃ,ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਪਰੀਕ੍ਸ਼਼ਾਰ੍ਥੰ ਯਸ੍ਤਾਪੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਸੁ ਵਰ੍ੱਤਤੇ ਤਮ੍
ਅਸਮ੍ਭਵਘਿਟਤੰ ਮਤਾ ਨਾਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯੰ ਜਾਨੀਤ,

ⅩⅢ ਿਕਨ੍ਤੁ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਕ੍ਲੇਸ਼ਾਨਾਂ ਸਹਭਾਿਗਤਾਦ੍ ਆਨਨ੍ਦਤ ਤੇਨ ਤਸਯ੍
ਪਰ੍ਤਾਪਪਰ੍ਕਾਸ਼(ੇਅ)ਪਯ੍ਾਨਨਨ੍ਦੇਨ ਪਰ੍ਫੁੱਲਾ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਥ|

ⅩⅣ ਯਿਦ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਨਾਮਹੇਤੁਨਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਿਨਨ੍ਦਾ ਭਵਿਤ ਤਿਰ ਯੂਯੰ
ਧਨਯ੍ਾ ਯਤੋ ਗੌਰਵਦਾਯਕਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ਾਤ੍ਮਾ 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|
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ⅩⅦ ਯਤੋ ਿਵਚਾਰਸਯ੍ਾਰਮ੍ਭਸਮਯੇ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਮਨ੍ਿਦਰੇ ਯੁਜਯ੍ਤੇ ਯਿਦ
ਚਾਸ੍ਮਤ੍ਸਵ੍ਾਰਭਤੇ ਤਰੀਸ਼ਵ੍ਰੀਯਸੁਸੰਵਾਦਾਗਰ੍ਾਿਹਣਾਂ ਸ਼ੇਸ਼਼ਦਸ਼ਾ ਕਾ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ?

ⅩⅧ ਧਾਰ੍ੰਿਮਕੇਨਾਿਪ ਚੇਤ੍ ਤਾਣਮ੍ ਅਿਤਕʼ◌ੱਛੇਣ ਗਮਯ੍ਤ|ੇ
ਤਰਯ੍ਧਾਰ੍ੰਿਮਕਪਾਿਪਭਯ੍ਾਮ੍ ਆਸ਼ਰ੍ਯਃ ਕੁਤ ਲਪ੍ਸਯ੍ਤੇ|

ⅩⅨ ਅਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰੇੱਛਾਤੋ ਯੇ ਦੁਃਖੰ ਭੁਞ੍ਜਤੇ ਤੇ ਸਦਾਚਾਰੇਣ ਸਵ੍ਾਤ੍ਮਾਨ
ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਯ੍ਸਰ੍ਸ਼਼੍ਟਰੁੀਸ਼ਵ੍ਸਯ੍ ਕਰਾਭਯ੍ਾਂ ਿਨਦਧਤਾ|ਂ

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|ੇ

Ⅴਹੇ ਯੁਵਾਨਃ, ਯੂਯਮਿਪ ਪਰ੍ਾਚੀਨਲੋਕਾਨਾਂ ਵਸ਼ਯ੍ਾ ਭਵਤ ਸਰ੍ੱਵੇ ਚ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ
ਵਸ਼ੀਭੂਯ ਨਮਰ੍ਤਾਭਰਣੇਨ ਭੂਿਸ਼਼ਤਾ ਭਵਤ, ਯਤਃ,ਆਤ੍ਮਾਿਭਮਾਿਨਲੋਕਾਨਾਂ
ਿਵਪਕ੍ਸ਼਼ੋ ਭਵਤੀਸ਼ਵ੍ਰਃ| ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੇਨੈਵ ਨਮਰ੍ੇਭਯ੍ਃ ਪਰ੍ਸਾਦਾਦ੍ ਦੀਯਤੇ ਵਰਃ|

Ⅵਅਤੋ ਯੂਯਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਬਲਵਤ੍ਕਰਸਯ੍ਾਧੋ ਨਮਰ੍ੀਭੂਯ ਿਤਸ਼਼੍ਠਤ ਤੇਨ ਸ
ਉਿਚਤਸਮਯੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਉੱਚੀਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

Ⅶ ਯੂਯੰ ਸਰ੍ੱਵਿਚਨ੍ਤਾਂ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਨਕ੍ਿਸ਼਼ਪਤ ਯਤਃ ਸ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ
ਿਚਨ੍ਤਯਿਤ|

Ⅷ ਯੂਯੰ 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|
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Ⅹ ਕ੍ਸ਼਼ਿਣਕਦੁਃਖਭੋਗਾਤ੍ ਪਰਮ੍ ਅਸ੍ਮਭਯ੍ੰ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਯੀਸ਼ੁਨਾ
ਸਵ੍ਕੀਯਾਨਨ੍ਤਗੌਰਵਦਾਨਾਰ੍ਥੰ ਯੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਨ੍ ਆਹੂਤਵਾਨ੍ ਸ
ਸਰ੍ੱਵਾਨੁਗਰ੍ਾਹੀਸ਼ਵ੍ਰਃ ਸਵ੍ਯੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਿਸੱਧਾਨ੍ ਸ੍ਿਥਰਾਨ੍ ਸਬਲਾਨ੍
ਿਨਸ਼੍ਚਲਾਸ਼ਂ੍ਚ ਕਰੋਤ|ੁ

Ⅺ ਤਸਯ੍ ਗੌਰਵੰ ਪਰਾ ਮਸ਼੍ਚਾਨਨ੍ਤਕਾਲੰ ਯਾਵਦ੍ ਭੂਯਾਤ੍|ਆਮੇਨ੍|
Ⅻ ਯਃ ਿਸਲਾਨ (ਮਨਯ੍)ੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਯ੍ੋ ਭਾਤਾ ਭਵਿਤ ਤਦਾਰਾਹੰ

ਸੰਕ੍ਸ਼਼ੇਪੇਣ ਿਲਿਖਤਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਿਵਨੀਤਵਾਨ੍ ਯੂਯਞ੍ਚ ਯਸ੍ਿਮਨ੍ ਅਿਧਿਤਸ਼਼੍ਠਥ
ਸ ਏਵੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸਤਯ੍ੋ (ਅ)ਨੁਗਰ੍ਹ ਇਿਤ ਪਰ੍ਮਾਣੰ ਦੱਤਵਾਨ੍|

ⅩⅢਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਸਹਾਿਭਰੁਿਚਤਾ ਯਾ ਸਿਮਿਤ ਰ੍ਬਾਿਬਿਲ ਿਵਦਯ੍ਤੇ ਸਾ ਮਮ
ਪੁਤੋ ਮਾਰ੍ਕਸ਼੍ਚ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਨਮਸ੍ਕਾਰੰ ਵੇਦਯਿਤ|

ⅩⅣ ਯੂਯੰ ਪਰ੍ੇਮਚੁਮ੍ਬਨੇਨ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਨਮਸ੍ਕੁਰੁਤ| ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਾਿਸ਼ਰ੍ਤਾਨਾਂ
ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਸ਼ਾਨ੍ਿਤ ਰ੍ਭੂਯਾਤ੍|ਆਮੇਨ੍|
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