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੧ ਿਥਸ਼਼ਲਨੀਿਕਨਃ ਪਤ੍ਰੰ
Ⅰ

ਪੌਲਃ ਿਸਲ੍ਵਾਨਸ੍ਤੀਮਿਥਯਸ਼੍ਚ ਿਪਤੁਰੀਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਪ੍ਰਭੋ
ਰ੍ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯ ਚਾਸ਼੍ਰਯੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਾ ਿਥਸ਼਼ਲਨੀਕੀਯਸਿਮਿਤੰ ਪ੍ਰਿਤ
ਪਤ੍ਰੰ ਿਲਖਨ੍ਿਤ| ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਤਾਤ ਈਸ਼੍ਵਰਃ ਪ੍ਰਭੁ ਰ੍ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ਼੍ਚ
ਯੁਸ਼੍ਮਾਨ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਯਨੁਗ੍ਰਹੰ ਸ਼ਾਨ੍ਿਤਞ੍ਚ ਿਕ੍ਰਯਾਸ੍ਤਾਂ|
Ⅱ ਵਯੰ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼ਾਂ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਕ੍ਰੁʼਤੇ ਈਸ਼੍ਵਰੰ ਧਨ੍ਯੰ ਵਦਾਮਃ
ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਨਾਸਮਯੇ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਨਾਮੋੱਚਾਰਯਾਮਃ,
Ⅲ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਤਾਤਸ੍ਯੇਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਤ੍ ਪ੍ਰਭੌ ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੇ
ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਿਵਸ਼੍ਵਾਸੇਨ ਯਤ੍ ਕਾਰ੍ੱਯੰ ਪ੍ਰੇਮ੍ਨਾ ਯਃ ਪਿਰਸ਼੍ਰਮਃ
ਪ੍ਰਤ੍ਯਾਸ਼ਯਾ ਚ ਯਾ ਿਤਿਤਕ੍ਸ਼ਾ ਜਾਯਤੇ
Ⅳ ਤਤ੍ ਸਰ੍ੱਵੰ ਿਨਰਨ੍ਤਰੰ ਸ੍ਮਰਾਮਸ਼੍ਚ| ਹੇ ਿਪਯਭ੍ਰਾਤਰਃ, ਯੂਯਮ੍
ਈਸ਼੍ਵਰੇਣਾਿਭਰੁਿਚਤਾ ਲੋਕਾ ਇਿਤ ਵਯੰ ਜਾਨੀਮਃ|
Ⅴ ਯਤੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਸੁਸੰਵਾਦਃ ਕੇਵਲਸ਼ਬ੍ਦੇਨ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨ੍ ਨ ਪ੍ਰਿਵਸ਼੍ਯ
ਸ਼ਕ੍ਤ੍ਯਾ ਪਿਵਤ੍ਰੇਣਾਤ੍ਮਨਾ ਮਹੋਤ੍ਸਾਹੇਨ ਚ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨ੍ ਪ੍ਰਾਿਵਸ਼ਤ|੍ ਵਯਨ੍ਤੁ
ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਕ੍ਰੁʼਤੇ ਯੁਸ਼੍ਮਨ੍ਮਧ੍ਯੇ ਕੀਦ੍ਰੁʼਸ਼ਾ ਅਭਵਾਮ ਤਦ੍ ਯੁਸ਼੍ਮਾਿਭ
ਰ੍ਜ੍ਞਾਯਤੇ|
Ⅵ ਯੂਯਮਿਪ ਬਹੁਕ੍ਲੇਸ਼ਭੋਗੇਨ ਪਿਵਤ੍ਰੇਣਾਤ੍ਮਨਾ ਦੱਤੇਨਾਨਨ੍ਦੇਨ ਚ
ਵਾਕ੍ਯੰ ਗ੍ਰੁʼਹੀਤ੍ਵਾਸ੍ਮਾਕੰ ਪ੍ਰਭੋਸ਼੍ਚਾਨੁਗਾਿਮਨੋ(ਅ)ਭਵਤ|
Ⅶ ਤੇਨ ਮਾਿਕਦਿਨਯਾਖਾਯਾਦੇਸ਼ਯੋ ਰ੍ਯਾਵਨ੍ਤੋ ਿਵਸ਼੍ਵਾਿਸਨੋ ਲੋਕਾਃ
ਸਨ੍ਿਤ ਯੂਯੰ ਤੇਸ਼ਾਂ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼ਾਂ ਿਨਦਰ੍ਸ਼ਨਸ੍ਵਰੂਪਾ ਜਾਤਾਃ|
Ⅷ ਯਤੋ
ਯੁਸ਼੍ਮੱਤਃ ਪ੍ਰਿਤਨਾਿਦਤਯਾ ਪ੍ਰਭੋ ਰ੍ਵਾਣ੍ਯਾ
ਮਾਿਕਦਿਨਯਾਖਾਯਾਦੇਸ਼ੌ ਵ੍ਯਾਪ੍ਤੌ ਕੇਵਲਮੇਤੰਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤ੍ਵੀਸ਼੍ਵਰੇ
ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਯੋ ਿਵਸ਼੍ਵਾਸਸ੍ਤਸ੍ਯ ਵਾਰ੍ੱਤਾ ਸਰ੍ੱਵਤ੍ਰਾਸ਼੍ਰਾਿਵ, ਤਸ੍ਮਾਤ੍
ਤਤ੍ਰ ਵਾਕ੍ਯਕਥਨਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਿਨਸ਼਼੍ਪ੍ਰਯੋਜਨੰ|
Ⅸ ਯਤੋ ਯੁਸ਼੍ਮਨ੍ਮਧ੍ਯੇ ਵਯੰ ਕੀਦ੍ਰੁʼਸ਼ੰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਾ ਯੂਯਞ੍ਚ ਕਥੰ
ਪ੍ਰਿਤਮਾ ਿਵਹਾਯੇਸ਼੍ਵਰੰ ਪ੍ਰਤ੍ਯਾਵਰ੍ੱਤਧ੍ਵਮ੍ ਅਮਰੰ ਸਤ੍ਯਮੀਸ਼੍ਵਰੰ ਸੇਿਵਤੁੰ
Ⅹ
ਮ੍ਰੁʼਤਗਣਮਧ੍ਯਾੱਚ
ਤੇਨੋੱਥਾਿਪਤਸ੍ਯ
ਪੁਤ੍ਰਸ੍ਯਾਰ੍ਥਤ
ਆਗਾਿਮਕ੍ਰੋਧਾਦ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਿਨਸ੍ਤਾਰਿਯਤੁ ਰ੍ਯੀਸ਼ੋਃ ਸ੍ਵਰ੍ਗਾਦ੍ ਆਗਮਨੰ
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ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਿਸ਼਼ਤੁਮ੍ ਆਰਭਧ੍ਵਮ੍ ਏਤਤ੍ ਸਰ੍ੱਵੰ ਤੇ ਲੋਕਾਃ ਸ੍ਵਯਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਨ੍
ਜ੍ਞਾਪਯਨ੍ਿਤ|

Ⅱ

ਹੇ ਭ੍ਰਾਤਰਃ, ਯੁਸ਼੍ਮਨ੍ਮਧ੍ਯੇ (ਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ੋ ਿਨਸ਼਼੍ਫਲੋ ਨ ਜਾਤ
ਇਿਤ ਯੂਯੰ ਸ੍ਵਯੰ ਜਾਨੀਥ|
Ⅱ ਅਪਰੰ ਯੁਸ਼੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਯਥਾਸ਼੍ਰਾਿਵ ਤਥਾ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਿਫਿਲਪੀਨਗਰੇ ਕ੍ਿਲਸ਼਼੍ਟਾ
ਿਨਨ੍ਿਦਤਾਸ਼੍ਚ ਸਨ੍ਤੋ(ਅ)ਿਪ ਵਯਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਾਦ੍ ਉਤ੍ਸਾਹੰ ਲਬ੍ਧ੍ਵਾ
ਬਹੁਯਤ੍ਨੇਨ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਸੁਸੰਵਾਦਮ੍ ਅਬੋਧਯਾਮ|
Ⅲ ਯਤੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਆਦੇਸ਼ੋ ਭ੍ਰਾਨ੍ਤੇਰਸ਼ੁਿਚਭਾਵਾਦ੍ ਵੋਤ੍ਪੰਨਃ
ਪ੍ਰਵਞ੍ਚਨਾਯੁਕ੍ਤੋ ਵਾ ਨ ਭਵਿਤ|
Ⅳ ਿਕਨ੍ਤ੍ਵੀਸ਼੍ਵਰੇਣਾਸ੍ਮਾਨ੍ ਪਰੀਕ੍ਸ਼੍ਯ ਿਵਸ਼੍ਵਸਨੀਯਾਨ੍ ਮੱਤ੍ਵਾ ਚ
ਯਦ੍ਵਤ੍ ਸੁਸੰਵਾਦੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਸੁ ਸਮਾਰ੍ਪ੍ਯਤ ਤਦ੍ਵਦ੍ ਵਯੰ ਮਾਨਵੇਭ੍ਯੋ
ਨ ਰੁਰੋਿਚਸ਼਼ਮਾਣਾਃ ਿਕਨ੍ਤ੍ਵਸ੍ਮਦਨ੍ਤਃਕਰਣਾਨਾਂ ਪਰੀਕ੍ਸ਼ਕਾਯੇਸ਼੍ਵਰਾਯ
ਰੁਰੋਿਚਸ਼਼ਮਾਣਾ ਭਾਸ਼਼ਾਮਹੇ|
Ⅴ ਵਯੰ ਕਦਾਿਪ ਸ੍ਤੁਿਤਵਾਿਦਨੋ ਨਾਭਵਾਮੇਿਤ ਯੂਯੰ ਜਾਨੀਥ ਕਦਾਿਪ
ਛਲਵਸ੍ਤ੍ਰੇਣ ਲੋਭੰ ਨਾੱਛਾਦਯਾਮੇਤ੍ਯਸ੍ਿਮਨ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਃ ਸਾਕ੍ਸ਼ੀ ਿਵਦ੍ਯਤੇ|
Ⅵ ਵਯੰ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯ ਪ੍ਰੇਿਰਤਾ ਇਵ ਗੌਰਵਾਿਨ੍ਵਤਾ ਭਿਵਤੁਮ੍
ਅਸ਼ਕ੍ਸ਼੍ਯਾਮ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੁਸ਼੍ਮੱਤਃ ਪਰਸ੍ਮਾਦ੍ ਵਾ ਕਸ੍ਮਾਦਿਪ ਮਾਨਵਾਦ੍
ਗੌਰਵੰ ਨ ਿਲਪ੍ਸਮਾਨਾ ਯੁਸ਼੍ਮਨ੍ਮਧ੍ਯੇ ਮ੍ਰੁʼਦੁਭਾਵਾ ਭੂਤ੍ਵਾਵਰ੍ੱਤਾਮਿਹ|
Ⅶ ਯਥਾ ਕਾਿਚਨ੍ਮਾਤਾ ਸ੍ਵਕੀਯਿਸ਼ਸ਼ੂਨ੍ ਪਾਲਯਿਤ ਤਥਾ ਵਯਮਿਪ
ਯੁਸ਼੍ਮਾਨ੍ ਕਾਙ੍ਕ੍ਸ਼ਮਾਣਾ
Ⅷ ਯੁਸ਼੍ਮਭ੍ਯੰ ਕੇਵਲਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਸੁਸੰਵਾਦੰ ਤੰਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤੁ
ਸ੍ਵਕੀਯਪ੍ਰਾਣਾਨ੍ ਅਿਪ ਦਾਤੁੰ ਮਨੋਿਭਰਭ੍ਯਲਸ਼਼ਾਮ, ਯਤੋ ਯੂਯਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ
ਸ੍ਨੇਹਪਾਤ੍ਰਾਣ੍ਯਭਵਤ|
Ⅸ ਹੇ ਭ੍ਰਾਤਰਃ, ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਸ਼੍ਰਮਃ ਕ੍ਲੇ◌ेਸ਼ਸ਼੍ਚ ਯੁਸ਼੍ਮਾਿਭਃ ਸ੍ਮਰ੍ੱਯਤੇ
ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਕੋ(ਅ)ਿਪ ਯਦ੍ ਭਾਰਗ੍ਰਸ੍ਤੋ ਨ ਭਵੇਤ੍ ਤਦਰ੍ਥੰ ਵਯੰ ਿਦਵਾਿਨਸ਼ੰ
ਪਿਰਸ਼੍ਰਾਮ੍ਯਨ੍ਤੋ ਯੁਸ਼੍ਮਨ੍ਮਧ੍ਯ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਸੁਸੰਵਾਦਮਘੋਸ਼ਯਾਮ|
Ⅹ ਅਪਰਞ੍ਚ ਿਵਸ਼੍ਵਾਿਸਨੋ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨ੍ ਪ੍ਰਿਤ ਵਯੰ ਕੀਦ੍ਰੁʼਕ੍
ਪਿਵਤ੍ਰਤ੍ਵਯਥਾਰ੍ਥਤ੍ਵਿਨਰ੍ਦੋਸ਼ਤ੍ਵਾਚਾਿਰਣੋ(ਅ)ਭਵਾਮੇਤ੍ਯਸ੍ਿਮਨ੍ ਈਸ਼੍ਵਰੋ
ਯੂਯਞ੍ਚ ਸਾਕ੍ਿਸ਼਼ਣ ਆਧ੍ਵੇ|
Ⅰ
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ਅਪਰਞ੍ਚ ਯਦ੍ਵਤ੍ ਿਪਤਾ ਸ੍ਵਬਾਲਕਾਨ੍ ਤਦ੍ਵਦ੍ ਵਯੰ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕਮ੍
ਏਕੈਕੰ ਜਨਮ੍ ਉਪਿਦਸ਼਼੍ਟਵਨ੍ਤਃ ਸਾਨ੍ਿਤ੍ਵਤਵਨ੍ਤਸ਼੍ਚ,
Ⅻ ਯ ਈਸ਼੍ਵਰਃ ਸ੍ਵੀਯਰਾਜ੍ਯਾਯ ਿਵਭਵਾਯ ਚ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨ੍ ਆਹੂਤਵਾਨ੍
ਤਦੁਪਯੁਕ੍ਤਾਚਰਣਾਯ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨ੍ ਪ੍ਰਵਰ੍ੱਿਤਤਵਨ੍ਤਸ਼੍ਚੇਿਤ ਯੂਯੰ ਜਾਨੀਥ|
ⅩⅢ ਯਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਮਯੇ ਯੂਯਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਮੁਖਾਦ੍ ਈਸ਼੍ਵਰੇਣ ਪ੍ਰਿਤਸ਼੍ਰੁਤੰ
ਵਾਕ੍ਯਮ੍ ਅਲਭਧ੍ਵੰ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਮਯੇ ਤਤ੍ ਮਾਨੁਸ਼ਾਣਾਂ ਵਾਕ੍ਯੰ ਨ
ਮੱਤ੍ਵੇਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਵਾਕ੍ਯੰ ਮੱਤ੍ਵਾ ਗ੍ਰੁʼਹੀਤਵਨ੍ਤ ਇਿਤ ਕਾਰਣਾਦ੍ ਵਯੰ
ਿਨਰਨ੍ਤਰਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰੰ ਧਨ੍ਯੰ ਵਦਾਮਃ, ਯਤਸ੍ਤਦ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਵਾਕ੍ਯਮ੍
ਇਿਤ ਸਤ੍ਯੰ ਿਵਸ਼੍ਵਾਿਸਨਾਂ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਮਧ੍ਯੇ ਤਸ੍ਯ ਗੁਣਃ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤੇ ਚ|
ⅩⅣ ਹੇ ਭ੍ਰਾਤਰਃ, ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਾਿਸ਼੍ਰਤਵਤ੍ਯ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਯਾਃ
ਸਿਮਤ੍ਯੋ ਿਯਹੂਦਾਦੇਸ਼ੇ ਸਨ੍ਿਤ ਯੂਯੰ ਤਾਸਾਮ੍ ਅਨੁਕਾਿਰਣੋ(ਅ)ਭਵਤ,
ਤਦ੍ਭੁਕ੍ਤਾ ਲੋਕਾਸ਼੍ਚ ਯਦ੍ਵਦ੍ ਿਯਹੂਿਦਲੋਕੇਭ੍ਯਸ੍ਤਦ੍ਵਦ੍ ਯੂਯਮਿਪ
ਸ੍ਵਜਾਤੀਯਲੋਕੇਭ੍ਯੋ ਦੁਃਖਮ੍ ਅਲਭਧ੍ਵ|ੰ
ⅩⅤ ਤੇ ਿਯਹੂਦੀਯਾਃ ਪ੍ਰਭੁੰ ਯੀਸ਼ੁੰ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਦ੍ਵਾਿਦਨਸ਼੍ਚ ਹਤਵਨ੍ਤੋ
(ਅ)ਸ੍ਮਾਨ੍ ਦੂਰੀਕ੍ਰੁʼਤਵਨ੍ਤਸ਼੍ਚ, ਤ ਈਸ਼੍ਵਰਾਯ ਨ ਰੋਚਨ੍ਤੇ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼ਾਂ
ਮਾਨਵਾਨਾਂ ਿਵਪਕ੍ਸ਼ਾ ਭਵਨ੍ਿਤ ਚ;
ⅩⅥ ਅਪਰੰ ਿਭੰਨਜਾਤੀਯਲੋਕਾਨਾਂ ਪਿਰਤ੍ਰਾਣਾਰ੍ਥੰ ਤੇਸ਼ਾਂ ਮਧ੍ਯੇ
ਸੁਸੰਵਾਦਘੋਸ਼ਣਾਦ੍ ਅਸ੍ਮਾਨ੍ ਪ੍ਰਿਤਸ਼਼ੇਧਨ੍ਿਤ ਚੇੱਥੰ ਸ੍ਵੀਯਪਾਪਾਨਾਂ
ਪਿਰਮਾਣਮ੍ ਉੱਤਰੋੱਤਰੰ ਪੂਰਯਨ੍ਿਤ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੇਸ਼ਾਮ੍ ਅਨ੍ਤਕਾਰੀ ਕ੍ਰੋਧਸ੍ਤਾਨ੍
ਉਪਕ੍ਰਮਤੇ|
ⅩⅦ ਹੇ ਭ੍ਰਾਤਰਃ ਮਨਸਾ ਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਵਦਨੇਨ ਿਕਯਤ੍ਕਾਲੰ
ਯੁਸ਼੍ਮੱਤੋ (ਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਿਵੱਛੇਦੇ ਜਾਤੇ ਵਯੰ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਮੁਖਾਿਨ ਦ੍ਰਸ਼਼੍ਟੁਮ੍
ਅਤ੍ਯਾਕਾਙ੍ਕ੍ਸ਼ਯਾ ਬਹੁ ਯਿਤਤਵਨ੍ਤਃ|
ⅩⅧ ਿਦ੍ਵਰੇਕਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵੋ ਵਾ ਯੁਸ਼੍ਮਤ੍ਸਮੀਪਗਮਨਾਯਾਸ੍ਮਾਕੰ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਃ
ਪੌਲਸ੍ਯ ਮਮਾਿਭਲਾਸ਼(਼ੋ ਅ)ਭਵਤ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ਼ਯਤਾਨੋ (ਅ)ਸ੍ਮਾਨ੍
ਿਨਵਾਿਰਤਵਾਨ੍|
ⅩⅨ ਯਤੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਕਾ ਪ੍ਰਤ੍ਯਾਸ਼ਾ ਕੋ ਵਾਨਨ੍ਦਃ ਿਕੰ ਵਾ
ਸ਼੍ਲਾਘ੍ਯਿਕਰੀਟੰ? ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪ੍ਰਭੋ ਰ੍ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯਾਗਮਨਕਾਲੇ
ਤਤ੍ਸੰਮੁਖਸ੍ਥਾ ਯੂਯੰ ਿਕੰ ਤੰਨ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਥ?
ⅩⅩ ਯੂਯਮ੍ ਏਵਾਸ੍ਮਾਕੰ ਗੌਰਵਾਨਨ੍ਦਸ੍ਵਰੂਪਾ ਭਵਥ|
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ਅਤੋ(ਅ)ਹੰ ਯਦਾ ਸਨ੍ਦੇਹੰ ਪੁਨਃ ਸੋਢੁੰ ਨਾਸ਼ਕ੍ਨੁਵੰ ਤਦਾਨੀਮ੍
ਆਥੀਨੀਨਗਰ ਏਕਾਕੀ ਸ੍ਥਾਤੁੰ ਿਨਸ਼੍ਿਚਤ੍ਯ
Ⅱ ਸ੍ਵਭ੍ਰਾਤਰੰ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯ ਸੁਸੰਵਾਦੇ ਸਹਕਾਿਰਣਞ੍ਚੇਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ
ਪਿਰਚਾਰਕੰ ਤੀਮਿਥਯੰ ਯੁਸ਼੍ਮਤ੍ਸਮੀਪਮ੍ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਯੰ|
Ⅲ ਵਰ੍ੱਤਮਾਨੈਃ ਕ੍ਲੇਸ਼ੈਃ ਕਸ੍ਯਾਿਪ ਚਾਞ੍ਚਲ੍ਯੰ ਯਥਾ ਨ ਜਾਯਤੇ ਤਥਾ ਤੇ
ਤ੍ਵਯਾ ਸ੍ਿਥਰੀਿਕ੍ਰਯਨ੍ਤਾਂ ਸ੍ਵਕੀਯਧਰ੍ੰਮਮਿਧ ਸਮਾਸ਼੍ਵਾਸ੍ਯਨ੍ਤਾਞ੍ਚੇਿਤ
ਤਮ੍ ਆਿਦਸ਼ੰ|
Ⅳ ਵਯਮੇਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ੇ ਕ੍ਲੇ◌ेਸ਼ੇ ਿਨਯੁਕ੍ਤਾ ਆਸ੍ਮਹ ਇਿਤ ਯੂਯੰ ਸ੍ਵਯੰ
ਜਾਨੀਥ, ਯਤੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਦੁਰ੍ਗਿਤ ਰ੍ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਤੀਿਤ ਵਯੰ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਸਮੀਪੇ
ਸ੍ਿਥਿਤਕਾਲੇ(ਅ)ਿਪ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨ੍ ਅਬੋਧਯਾਮ, ਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ਮੇਵ ਚਾਭਵਤ੍ ਤਦਿਪ
ਜਾਨੀਥ|
Ⅴ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਪਰੀਕ੍ਸ਼ਕੇਣ ਯੁਸ਼੍ਮਾਸੁ ਪਰੀਕ੍ਿਸ਼਼ਤੇਸ਼੍ਵਸ੍ਮਾਕੰ ਪਿਰਸ਼੍ਰਮੋ
ਿਵਫਲੋ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਤੀਿਤ ਭਯੰ ਸੋਢੁੰ ਯਦਾਹੰ ਨਾਸ਼ਕ੍ਨੁਵੰ ਤਦਾ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ
ਿਵਸ਼੍ਵਾਸਸ੍ਯ ਤੱਤ੍ਵਾਵਧਾਰਣਾਯ ਤਮ੍ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਯ|ੰ
Ⅵ ਿਕਨ੍ਤ੍ਵਧੁਨਾ ਤੀਮਿਥਯੋ ਯੁਸ਼੍ਮਤ੍ਸਮੀਪਾਦ੍ ਅਸ੍ਮਤ੍ਸੰਿਨਿਧਮ੍
ਆਗਤ੍ਯ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਿਵਸ਼੍ਵਾਸਪ੍ਰੇਮਣੀ ਅਧ੍ਯਸ੍ਮਾਨ੍ ਸੁਵਾਰ੍ੱਤਾਂ
ਜ੍ਞਾਿਪਤਵਾਨ੍
ਵਯਞ੍ਚ
ਯਥਾ
ਯੁਸ਼੍ਮਾਨ੍
ਸ੍ਮਰਾਮਸ੍ਤਥਾ
ਯੂਯਮਪ੍ਯਸ੍ਮਾਨ੍ ਸਰ੍ੱਵਦਾ ਪ੍ਰਣਯੇਨ ਸ੍ਮਰਥ ਦ੍ਰਸ਼਼੍ਟੁਮ੍ ਆਕਾਙ੍ਕ੍ਸ਼ਧ੍ਵੇ
ਚੇਿਤ ਕਿਥਤਵਾਨ੍|
Ⅶ ਹੇ ਭ੍ਰਾਤਰਃ, ਵਾਰ੍ੱਤਾਿਮਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਯ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨਿਧ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤੋ
ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਕ੍ਲੇਸ਼ਦੁਃਖਾਨ੍ਯਿਧ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਿਵਸ਼੍ਵਾਸਾਦ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ
ਸਾਨ੍ਤ੍ਵਨਾਜਾਯਤ;
Ⅷ ਯਤੋ ਯੂਯੰ ਯਿਦ ਪ੍ਰਭਾਵਵਿਤਸ਼਼੍ਠਥ ਤਰ੍ਹ੍ਯਨੇਨ ਵਯਮ੍ ਅਧੁਨਾ
ਜੀਵਾਮਃ|
Ⅸ ਵਯਞ੍ਚਾਸ੍ਮਦੀਯੇਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ
ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਦ੍ ਯੁਸ਼੍ਮੱਤੋ ਜਾਤੇਨ
ਯੇਨਾਨਨ੍ਦੇਨ ਪ੍ਰਫੁੱਲਾ ਭਵਾਮਸ੍ਤਸ੍ਯ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਸ੍ਨਸ੍ਯਾਨਨ੍ਦਸ੍ਯ
ਯੋਗ੍ਯਰੂਪੇਣੇਸ਼੍ਵਰੰ ਧਨ੍ਯੰ ਵਿਦਤੁੰ ਕਥੰ ਸ਼ਕ੍ਸ਼੍ਯਾਮਃ?
Ⅹ ਵਯੰ ਯੇਨ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਵਦਨਾਿਨ ਦ੍ਰਸ਼਼੍ਟੁੰ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਿਵਸ਼੍ਵਾਸੇ
ਯਦ੍ ਅਿਸੱਧੰ ਿਵਦ੍ਯਤੇ ਤਤ੍ ਿਸੱਧੀਕਰ੍ੱਤੁਞ੍ਚ ਸ਼ਕ੍ਸ਼੍ਯਾਮਸ੍ਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ੰ ਵਰੰ
ਿਦਵਾਿਨਸ਼ੰ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਯਾਮਹੇ|
Ⅰ
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ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਤਾਤੇਨੇਸ਼੍ਵਰੇਣ ਪ੍ਰਭੁਨਾ ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਚ
ਯੁਸ਼੍ਮਤ੍ਸਮੀਪਗਮਨਾਯਾਸ੍ਮਾਕੰ ਪਨ੍ਥਾ ਸੁਗਮਃ ਿਕ੍ਰਯਤਾਂ|
Ⅻ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਸਰ੍ੱਵਾਂਸ਼੍ਚ ਪ੍ਰਿਤ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਪ੍ਰੇਮ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨ੍ ਪ੍ਰਿਤ
ਚਾਸ੍ਮਾਕੰ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਭੁਨਾ ਵਰ੍ੱਧ੍ਯਤਾਂ ਬਹੁਫਲੰ ਿਕ੍ਰਯਤਾਞ੍ਚ|
ⅩⅢ ਅਪਰਮਸ੍ਮਾਕੰ ਪ੍ਰਭੁ ਰ੍ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਃ ਸ੍ਵਕੀਯੈਃ ਸਰ੍ੱਵੈਃ
ਪਿਵਤ੍ਰਲੋਕੈਃ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਯਦਾਗਿਮਸ਼਼੍ਯਿਤ ਤਦਾ ਯੂਯੰ ਯਥਾਸ੍ਮਾਕੰ
ਤਾਤਸ੍ਯੇਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਸੰਮੁਖੇ ਪਿਵਤ੍ਰਤਯਾ ਿਨਰ੍ਦੋਸ਼ਾ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਥ ਤਥਾ
ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਮਨਾਂਿਸ ਸ੍ਿਥਰੀਿਕ੍ਰਯਨ੍ਤਾਂ|
Ⅰ

Ⅳ

ਹੇ ਭ੍ਰਾਤਰਃ, ਯੁਸ਼੍ਮਾਿਭਃ ਕੀਦ੍ਰੁʼਗ੍ ਆਚਿਰਤਵ੍ਯੰ ਈਸ਼੍ਵਰਾਯ
ਰੋਿਚਤਵ੍ਯਞ੍ਚ ਤਦਧ੍ਯਸ੍ਮੱਤੋ ਯਾ ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼ਾ ਲਬ੍ਧਾ ਤਦਨੁਸਾਰਾਤ੍
ਪੁਨਰਿਤਸ਼ਯੰ ਯਤ੍ਨਃ ਿਕ੍ਰਯਤਾਿਮਿਤ ਵਯੰ ਪ੍ਰਭੁਯੀਸ਼ੁਨਾ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨ੍
ਿਵਨੀਯਾਿਦਸ਼ਾਮਃ|
Ⅱ ਯਤੋ
ਵਯੰ ਪ੍ਰਭੁਯੀਸ਼ੁਨਾ ਕੀਦ੍ਰੁʼਸ਼ੀਰਾਜ੍ਞਾ ਯੁਸ਼੍ਮਾਸੁ
ਸਮਿਰ੍ਪਤਵਨ੍ਤਸ੍ਤਦ੍ ਯੂਯੰ ਜਾਨੀਥ|
Ⅲ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯਾਯਮ੍ ਅਿਭਲਾਸ਼਼ੋ ਯਦ੍ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਪਿਵਤ੍ਰਤਾ ਭਵੇਤ,੍ ਯੂਯੰ
ਵ੍ਯਿਭਚਾਰਾਦ੍ ਦੂਰੇ ਿਤਸ਼਼੍ਠਤ|
Ⅳ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕਮ੍ ਏਕੈਕੋ ਜਨਃ ਸ੍ਵਕੀਯੰ ਪ੍ਰਾਣਾਧਾਰੰ ਪਿਵਤ੍ਰੰ ਮਾਨ੍ਯਞ੍ਚ
ਰਕ੍ਸ਼ਤੁ,
Ⅴ ਯੇ ਚ ਿਭੰਨਜਾਤੀਯਾ ਲੋਕਾ ਈਸ਼੍ਵਰੰ ਨ ਜਾਨਨ੍ਿਤ ਤ ਇਵ ਤਤ੍
ਕਾਮਾਿਭਲਾਸ਼਼ਸ੍ਯਾਧੀਨੰ ਨ ਕਰੋਤੁ|
Ⅵ ਏਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਵਸ਼਼ਯੇ ਕੋ(ਅ)ਪ੍ਯਤ੍ਯਾਚਾਰੀ ਭੂਤ੍ਵਾ ਸ੍ਵਭ੍ਰਾਤਰੰ ਨ
ਵਞ੍ਚਯਤੁ ਯਤੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਿਭਃ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਯਥੋਕ੍ਤੰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕ੍ਰੁʼਤਞ੍ਚ ਤਥੈਵ
ਪ੍ਰਭੁਰੇਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ਾਨਾਂ ਕਰ੍ੰਮਣਾਂ ਸਮੁਿਚਤੰ ਫਲੰ ਦਾਸ੍ਯਿਤ|
Ⅶ ਯਸ੍ਮਾਦ੍ ਈਸ਼੍ਵਰੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਨ੍ ਅਸ਼ੁਿਚਤਾਯੈ ਨਾਹੂਤਵਾਨ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ
ਪਿਵਤ੍ਰਤ੍ਵਾਯੈਵਾਹੂਤਵਾਨ੍|
Ⅷ ਅਤੋ ਹੇਤੋ ਰ੍ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਵਾਕ੍ਯਮੇਤੰਨ ਗ੍ਰੁʼਹ੍ਲਾਿਤ ਸ ਮਨੁਸ਼੍ਯਮ੍
ਅਵਜਾਨਾਤੀਿਤ ਨਿਹ ਯੇਨ ਸ੍ਵਕੀਯਾਤ੍ਮਾ ਯੁਸ਼੍ਮਦਨ੍ਤਰੇ ਸਮਿਰ੍ਪਤਸ੍ਤਮ੍
ਈਸ਼੍ਵਰਮ੍ ਏਵਾਵਜਾਨਾਿਤ|
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Ⅸ

ਭ੍ਰਾਤ੍ਰੁʼਸ਼਼ੁ ਪ੍ਰੇਮਕਰਣਮਿਧ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨ੍ ਪ੍ਰਿਤ ਮਮ ਿਲਖਨੰ
ਿਨਸ਼਼੍ਪ੍ਰਯੋਜਨੰ ਯਤੋ ਯੂਯੰ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਪ੍ਰੇਮਕਰਣਾਯੇਸ਼੍ਵਰਿਸ਼ਕ੍ਿਸ਼਼ਤਾ
ਲੋਕਾ ਆਧ੍ਵੇ|
Ⅹ

ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਸ੍ਨੇ ਮਾਿਕਦਿਨਯਾਦੇਸ਼ੇ ਚ ਯਾਵਨ੍ਤੋ ਭ੍ਰਾਤਰਃ ਸਨ੍ਿਤ ਤਾਨ੍
ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਪ੍ਰਿਤ ਯੁਸ਼੍ਮਾਿਭਸ੍ਤਤ੍ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼੍ਯਤੇ ਤਥਾਿਪ ਹੇ ਭ੍ਰਾਤਰਃ,
ਵਯੰ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨ੍ ਿਵਨਯਾਮਹੇ ਯੂਯੰ ਪੁਨ ਰ੍ਬਹੁਤਰੰ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਯਤ|
Ⅺ ਅਪਰੰ

ਯੇ ਬਿਹਃਸ੍ਿਥਤਾਸ੍ਤੇਸ਼ਾਂ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਿਟਗੋਚਰੇ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕਮ੍ ਆਚਰਣੰ
ਯਤ੍ ਮਨੋਰਮ੍ਯੰ ਭਵੇਤ੍ ਕਸ੍ਯਾਿਪ ਵਸ੍ਤੁਨਸ਼੍ਚਾਭਾਵੋ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਯੰਨ ਭਵੇਤ੍,
Ⅻ

ਏਤਦਰ੍ਥੰ
ਯੂਯਮ੍
ਅਸ੍ਮੱਤੋ
ਯਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ਮ੍
ਆਦੇਸ਼ੰ
ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਵਨ੍ਤਸ੍ਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ੰ ਿਨਿਰ੍ਵਰੋਧਾਚਾਰੰ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਸ੍ਵਸ੍ਵਕਰ੍ੰਮਿਣ ਮਨਾਂਿਮ
ਿਨਧਾਤੁੰ ਿਨਜਕਰੈਸ਼੍ਚ ਕਾਰ੍ੱਯੰ ਸਾਧਿਯਤੁੰ ਯਤਧ੍ਵ|ੰ
ⅩⅢ

ਹੇ ਭ੍ਰਾਤਰਃ ਿਨਰਾਸ਼ਾ ਅਨ੍ਯੇ ਲੋਕਾ ਇਵ ਯੂਯੰ ਯੰਨ ਸ਼ੋਚੇਧ੍ਵੰ
ਤਦਰ੍ਥੰ ਮਹਾਿਨਦ੍ਰਾਗਤਾਨ੍ ਲੋਕਾਨਿਧ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕਮ੍ ਅਜ੍ਞਾਨਤਾ ਮਯਾ
ਨਾਿਭਲਸ਼਼੍ਯਤੇ|
ⅩⅣ

ਯੀਸ਼ੁ ਰ੍ਮ੍ਰੁʼਤਵਾਨ੍ ਪੁਨਰੁਿਥਤਵਾਂਸ਼੍ਚੇਿਤ ਯਿਦ ਵਯੰ
ਿਵਸ਼੍ਵਾਸਮਸ੍ਤਿਰ੍ਹ ਯੀਸ਼ੁਮ੍ ਆਿਸ਼੍ਰਤਾਨ੍ ਮਹਾਿਨਦ੍ਰਾਪ੍ਰਾਪ੍ਤਾਨ੍
ਲੋਕਾਨਪੀਸ਼੍ਵਰੋ(ਅ)ਵਸ਼੍ਯੰ ਤੇਨ ਸਾਰ੍ੱਧਮ੍ ਆਨੇਸ਼੍ਯਿਤ|
ਯਤੋ(ਅ)ਹੰ
ਪ੍ਰਭੋ
ਰ੍ਵਾਕ੍ਯੇਨ
ਯੁਸ਼੍ਮਾਨ੍
ਇਦੰ
ਜ੍ਞਾਪਯਾਿਮ; ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਮਧ੍ਯੇ ਯੇ ਜਨਾਃ ਪ੍ਰਭੋਰਾਗਮਨੰ ਯਾਵਤ੍
ਜੀਵਨ੍ਤ(ੋ ਅ)ਵਸ਼ੇਕ੍ਸ਼੍ਯਨ੍ਤੇ ਤੇ ਮਹਾਿਨਿਦ੍ਰਤਾਨਾਮ੍ ਅਗ੍ਰਗਾਿਮਨੋਨ ਨ
ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਨ੍ਿਤ;
ⅩⅤ

ⅩⅥ

ਯਤਃ ਪ੍ਰਭੁਃ ਿਸੰਹਨਾਦੇਨ ਪ੍ਰਧਾਨਸ੍ਵਰ੍ਗਦੂਤਸ੍ਯੋੱਚੈਃ
ਸ਼ਬ੍ਦੇਨੇਸ਼੍ਵਰੀਯਤੂਰੀਵਾਦ੍ਯੇਨ ਚ ਸ੍ਵਯੰ ਸ੍ਵਰ੍ਗਾਦ੍ ਅਵਰੋਕ੍ਸ਼੍ਯਿਤ ਤੇਨ
ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਾਿਸ਼੍ਰਤਾ ਮ੍ਰੁʼਤਲੋਕਾਃ ਪ੍ਰਥਮਮ੍ ਉੱਥਾਸ੍ਯਾਨ੍ਿਤ|
ਅਪਰਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਮਧ੍ਯੇ ਯੇ ਜੀਵਨ੍ਤ(ੋ ਅ)ਵਸ਼ੇਕ੍ਸ਼੍ਯਨ੍ਤੇ ਤ
ਆਕਾਸ਼ੇ ਪ੍ਰਭੋਃ ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਤ੍ਕਰਣਾਰ੍ਥੰ ਤੈਃ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਮੇਘਵਾਹਨੇਨ ਹਿਰਸ਼਼੍ਯਨ੍ਤ;ੇ
ਇੱਥਞ੍ਚ ਵਯੰ ਸਰ੍ੱਵਦਾ ਪ੍ਰਭੁਨਾ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਸ੍ਥਾਸ੍ਯਾਮਃ|
ⅩⅦ

ⅩⅧ ਅਤੋ

ਯੂਯਮ੍ ਏਤਾਿਭਃ ਕਥਾਿਭਃ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਸਾਨ੍ਤ੍ਵਯਤ|
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ਹੇ ਭ੍ਰਾਤਰਃ, ਕਾਲਾਨ੍ ਸਮਯਾਂਸ਼੍ਚਾਿਧ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨ੍ ਪ੍ਰਿਤ ਮਮ ਿਲਖਨੰ
ਿਨਸ਼਼੍ਪ੍ਰਯੋਜਨੰ,
Ⅱ ਯਤੋ ਰਾਤ੍ਰੌ ਯਾਦ੍ਰੁʼਕ੍ ਤਸ੍ਕਰਸ੍ਤਾਦ੍ਰੁʼਕ੍ ਪ੍ਰਭੋ ਿਰ੍ਦਨਮ੍
ਉਪਸ੍ਥਾਸ੍ਯਤੀਿਤ ਯੂਯੰ ਸ੍ਵਯਮੇਵ ਸਮ੍ਯਗ੍ ਜਾਨੀਥ|
Ⅲ ਸ਼ਾਨ੍ਿਤ ਿਰ੍ਨਰ੍ੱਿਵਨ੍ਘਤ੍ਵਞ੍ਚ ਿਵਦ੍ਯਤ ਇਿਤ ਯਦਾ ਮਾਨਵਾ
ਵਿਦਸ਼਼੍ਯਨ੍ਿਤ ਤਦਾ ਪ੍ਰਸਵਵੇਦਨਾ ਯਦ੍ਵਦ੍ ਗਰ੍ੱਿਭਨੀਮ੍ ਉਪਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ
ਤਦ੍ਵਦ੍ ਅਕਸ੍ਮਾਦ੍ ਿਵਨਾਸ਼ਸ੍ਤਾਨ੍ ਉਪਸ੍ਥਾਸ੍ਯਿਤ ਤੈਰੁੱਧਾਰੋ ਨ ਲਪ੍ਸ੍ਯਤੇ|
Ⅳ ਿਕਨ੍ਤੁ ਹੇ ਭ੍ਰਾਤਰਃ, ਯੂਯਮ੍ ਅਨ੍ਧਕਾਰੇਣਾਵ੍ਰੁʼਤਾ ਨ ਭਵਥ ਤਸ੍ਮਾਤ੍
ਤੱਿਦਨੰ ਤਸ੍ਕਰ ਇਵ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨ੍ ਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਸ੍ਯਿਤ|
Ⅴ ਸਰ੍ੱਵੇ ਯੂਯੰ ਦੀਪ੍ਤੇਃ ਸਨ੍ਤਾਨਾ ਿਦਵਾਯਾਸ਼੍ਚ ਸਨ੍ਤਾਨਾ ਭਵਥ ਵਯੰ
ਿਨਸ਼ਾਵੰਸ਼ਾਸ੍ਿਤਿਮਰਵੰਸ਼ਾ ਵਾ ਨ ਭਵਾਮਃ|
Ⅵ ਅਤੋ (ਅ)ਪਰੇ ਯਥਾ ਿਨਦ੍ਰਾਗਤਾਃ ਸਨ੍ਿਤ ਤਦ੍ਵਦ੍ ਅਸ੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਨ
ਭਿਵਤਵ੍ਯੰ ਿਕਨ੍ਤੁ ਜਾਗਿਰਤਵ੍ਯੰ ਸਚੇਤਨੈਸ਼੍ਚ ਭਿਵਤਵ੍ਯ|ੰ
Ⅶ ਯੇ ਿਨਦ੍ਰਾਨ੍ਿਤ ਤੇ ਿਨਸ਼ਾਯਾਮੇਵ ਿਨਦ੍ਰਾਨ੍ਿਤ ਤੇ ਚ ਮੱਤਾ ਭਵਨ੍ਿਤ ਤੇ
ਰਜਨ੍ਯਾਮੇਵ ਮੱਤਾ ਭਵਨ੍ਿਤ|
Ⅷ ਿਕਨ੍ਤੁ ਵਯੰ ਿਦਵਸਸ੍ਯ ਵੰਸ਼ਾ ਭਵਾਮਃ; ਅਤੋ (ਅ)ਸ੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਵਕ੍ਸ਼ਿਸ
ਪ੍ਰਤ੍ਯਯਪ੍ਰੇਮਰੂਪੰ ਕਵਚੰ ਿਸ਼ਰਿਸ ਚ ਪਿਰਤ੍ਰਾਣਾਸ਼ਾਰੂਪੰ ਿਸ਼ਰਸ੍ਤ੍ਰੰ
ਪਿਰਧਾਯ ਸਚੇਤਨੈ ਰ੍ਭਿਵਤਵ੍ਯ|ੰ
Ⅸ ਯਤ ਈਸ਼੍ਵਰੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਨ੍ ਕ੍ਰੋਧੇ ਨ ਿਨਯੁਜ੍ਯਾਸ੍ਮਾਕੰ ਪ੍ਰਭੁਨਾ
ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਪਿਰਤ੍ਰਾਣਸ੍ਯਾਿਧਕਾਰੇ ਿਨਯੁ◌ਕ
ु ੍ਤਵਾਨ੍,
Ⅹ ਜਾਗ੍ਰਤੋ ਿਨਦ੍ਰਾਗਤਾ ਵਾ ਵਯੰ ਯਤ੍ ਤੇਨ ਪ੍ਰਭੁਨਾ ਸਹ ਜੀਵਾਮਸ੍ਤਦਰ੍ਥੰ
ਸੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਕ੍ਰੁʼਤੇ ਪ੍ਰਾਣਾਨ੍ ਤ੍ਯਕ੍ਤਵਾਨ੍|
Ⅺ ਅਤਏਵ ਯੂਯੰ ਯਦ੍ਵਤ੍ ਕੁਰੁਥ ਤਦ੍ਵਤ੍ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਸਾਨ੍ਤ੍ਵਯਤ
ਸੁਸ੍ਿਥਰੀਕੁਰੁਧ੍ਵਞ੍ਚ|
Ⅻ ਹੇ ਭ੍ਰਾਤਰਃ, ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਮਧ੍ਯੇ ਯੇ ਜਨਾਃ ਪਿਰਸ਼੍ਰਮੰ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਿਤ
ਪ੍ਰਭੋ ਰ੍ਨਾਮ੍ਨਾ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨ੍ ਅਿਧਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ਤ੍ਯੁਪਿਦਸ਼ਨ੍ਿਤ ਚ ਤਾਨ੍ ਯੂਯੰ
ਸੰਮਨ੍ਯਧ੍ਵ|ੰ
ⅩⅢ ਸ੍ਵਕਰ੍ੰਮਹੇਤੁਨਾ ਚ ਪ੍ਰੇਮ੍ਨਾ ਤਾਨ੍ ਅਤੀਵਾਦ੍ਰੁʼਯਧ੍ਵਿਮਿਤ ਮਮ
ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਨਾ, ਯੂਯੰ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਿਨਰ੍ੱਿਵਰੋਧਾ ਭਵਤ|
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ਹੇ ਭ੍ਰਾਤਰਃ, ਯੁਸ਼੍ਮਾਨ੍ ਿਵਨਯਾਮਹੇ ਯੂਯਮ੍ ਅਿਵਿਹਤਾਚਾਿਰਣੋ
ਲੋਕਾਨ੍ ਭਰ੍ਤ੍ਸਯਧ੍ਵ,ੰ ਕ੍ਸ਼ੁਦ੍ਰਮਨਸਃ ਸਾਨ੍ਤ੍ਵਯਤ, ਦੁਰ੍ੱਬਲਾਨ੍ ਉਪਕੁਰੁਤ,
ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਪ੍ਰਿਤ ਸਿਹਸ਼਼੍ਣਵੋ ਭਵਤ ਚ|
ⅩⅤ ਅਪਰੰ ਕਮਿਪ ਪ੍ਰਤ੍ਯਿਨਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯ ਫਲਮ੍ ਅਿਨਸ਼਼੍ਟੰ ਕੇਨਾਿਪ ਯੰਨ
ਿਕ੍ਰਯੇਤ ਤਦਰ੍ਥੰ ਸਾਵਧਾਨਾ ਭਵਤ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਮਾਨਵਾਂਸ਼੍ਚ
ਪ੍ਰਿਤ ਿਨਤ੍ਯੰ ਿਹਤਾਚਾਿਰਣੋ ਭਵਤ|
ⅩⅥ ਸਰ੍ੱਵਦਾਨਨ੍ਦਤ|
ⅩⅦ ਿਨਰਨ੍ਤਰੰ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਨਾਂ ਕੁਰੁਧ੍ਵ|ੰ
ⅩⅧ ਸਰ੍ੱਵਿਵਸ਼਼ਯੇ ਕ੍ਰੁʼਤਜ੍ਞਤਾਂ ਸ੍ਵੀਕੁਰੁਧ੍ਵੰ ਯਤ ਏਤਦੇਵ
ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਯੀਸ਼ੁਨਾ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨ੍ ਪ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਕਾਿਸ਼ਤਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਾਿਭਮਤੰ|
ⅩⅨ ਪਿਵਤ੍ਰਮ੍ ਆਤ੍ਮਾਨੰ ਨ ਿਨਰ੍ੱਵਾਪਯਤ|
ⅩⅩ ਈਸ਼੍ਵਰੀਯਾਦੇਸ਼ੰ ਨਾਵਜਾਨੀਤ|
ⅩⅪ ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ ਪਰੀਕ੍ਸ਼੍ਯ ਯਦ੍ ਭਦ੍ਰੰ ਤਦੇਵ ਧਾਰਯਤ|
ⅩⅫ ਯਤ੍ ਿਕਮਿਪ ਪਾਪਰੂਪੰ ਭਵਿਤ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਦੂਰੰ ਿਤਸ਼਼੍ਠਤ|
ⅩⅩⅢ ਸ਼ਾਨ੍ਿਤਦਾਯਕ ਈਸ਼੍ਵਰਃ ਸ੍ਵਯੰ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨ੍ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਤ੍ਵੇਨ
ਪਿਵਤ੍ਰਾਨ੍ ਕਰੋਤ,ੁ ਅਪਰਮ੍ ਅਸ੍ਮਤ੍ਪ੍ਰਭੋ ਰ੍ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯਾਗਮਨੰ
ਯਾਵਦ੍ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕਮ੍ ਆਤ੍ਮਾਨਃ ਪ੍ਰਾਣਾਃ ਸ਼ਰੀਰਾਿਣ ਚ ਿਨਿਖਲਾਿਨ
ਿਨਰ੍ੱਦੋਸ਼ਤ੍ਵੇਨ ਰਕ੍ਸ਼੍ਯਨ੍ਤਾਂ|
ⅩⅩⅣ ਯੋ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨ੍ ਆਹ੍ਵਯਿਤ ਸ ਿਵਸ਼੍ਵਸਨੀਯੋ(ਅ)ਤਃ ਸ ਤਤ੍
ਸਾਧਿਯਸ਼਼੍ਯਿਤ|
ⅩⅩⅤ ਹੇ ਭ੍ਰਾਤਰਃ, ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਕ੍ਰੁʼਤੇ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਨਾਂ ਕੁਰੁਧ੍ਵੰ|
ⅩⅩⅥ ਪਿਵਤ੍ਰਚੁਮ੍ਬਨੇਨ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਭ੍ਰਾਤ੍ਰੁʼਨ੍ ਪ੍ਰਿਤ ਸਤ੍ਕੁਰੁਧ੍ਵ|ੰ
ⅩⅩⅦ ਪਤ੍ਰਿਮਦੰ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼ਾਂ ਪਿਵਤ੍ਰਾਣਾਂ ਭ੍ਰਾਤ੍ਰੁʼਣਾਂ ਸ਼੍ਰੁਿਤਗੋਚਰੇ
ਯੁਸ਼੍ਮਾਿਭਃ ਪਠ੍ਯਤਾਿਮਿਤ ਪ੍ਰਭੋ ਰ੍ਨਾਮ੍ਨਾ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨ੍ ਸ਼ਪਯਾਿਮ|
ⅩⅩⅧ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪ੍ਰਭੋ ਰ੍ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯਾਨੁਗ੍ਰਤੇ ਯੁਸ਼੍ਮਾਸੁ
ਭੂਯਾਤ੍| ਆਮੇਨ੍|
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