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੧ ਤੀਮਿਥਯੰ ਪਤੰ
Ⅰ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਤਾਣਕਰ੍ੱਤੁਰੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ਾਸ੍ਮਾਕੰ ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਸ਼ਾਭੂਮੇਃ ਪਰ੍ਭੋ

ਰਯ੍ੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਚਾਜ੍ਞਾਨੁਸਾਰਤੋ ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਪਰ੍ੇਿਰਤਃ ਪੌਲਃ ਸਵ੍ਕੀਯੰ
ਸਤਯ੍ੰ ਧਰ੍ੰਮਪੁਤੰ ਤੀਮਿਥਯੰ ਪਰ੍ਿਤ ਪਤੰ ਿਲਖਿਤ|

Ⅱਅਸ੍ਮਾਕੰ 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|

Ⅷਸਾ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾ ਯਿਦ ਯੋਗਯ੍ਰੂਪੇਣ ਗʼਹਯ੍ਤੇ ਤਰਯ੍ੁੱਤਮਾ ਭਵਤੀਿਤ ਵਯੰ
ਜਾਨੀਮਃ|

Ⅸਅਪਰੰ 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,
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Ⅺ ਤਥਾ ਸੱਿਚਦਾਨਨ੍ਦੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਯੋ ਿਵਭਵਯੁਕ੍ਤਃ ਸੁਸੰਵਾਦੋ ਮਿਯ
ਸਮਰ੍ਿਪਤਸ੍ਤਦਨੁਯਾਿਯਿਹਤੋਪਦੇਸ਼ਸਯ੍ ਿਵਪਰੀਤੰ ਯਤ੍ ਿਕਞ੍ਿਚਦ੍ ਭਵਿਤ
ਤਿਦਰੁੱਧਾ ਸਾ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥੇਿਤ ਤਦ੍ਗਰ੍ਾਿਹਣਾ ਜ੍ਞਾਤਵਯ੍|ੰ

Ⅻ ਮਹਯ੍ੰ ਸ਼ਕ੍ਿਤਦਾਤਾ ਯੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਪਰ੍ਭੁਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਮਹੰ ਧਨਯ੍ੰ
ਵਦਾਿਮ|

ⅩⅢਯਤਃ 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 ਸਿਹਤ(ੋਅ)ਸ੍ਮਤ੍ਪਰ੍ਭੋਰਨੁਗਰ੍ਹੋ
(ਅ)ਤੀਵ ਪਰ੍ਚੁਰ(ੋਅ)ਭਤ੍|

ⅩⅤ ਪਾਿਪਨਃ ਪਿਰਤਾਤੁੰ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੋ ਯੀਸ਼ੁ ਰ੍ਜਗਿਤ ਸਮਵਤੀਰ੍ਣ(ੋ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 ਯੋ(ਅ)ਿਦਤੀਯਃ ਸਰ੍ੱਵਜ੍ਞ
ਈਸ਼ਵ੍ਰਸ੍ਤਸਯ੍ ਗੌਰਵੰ ਮਿਹਮਾ ਚਾਨਨ੍ਤਕਾਲੰ ਯਾਵਦ੍ ਭੂਯਾਤ੍|ਆਮੇਨ੍|

ⅩⅧ ਹੇ ਪੁਤ ਤੀਮਿਥਯ ਤਿਯ ਯਾਿਨ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਕਯ੍ਾਿਨ ਪੁਰਾ ਕਿਥਤਾਿਨ
ਤਦਨੁਸਾਰਾਦ੍ ਅਹਮ੍ ਏਨਮਾਦੇਸ਼ੰ ਤਿਯ ਸਮਰ੍ਪਯਾਿਮ, ਤਸਯ੍ਾਿਭਪਰ੍ਾਯੋ(ਅ)ਯੰ
ਯੱਤੰ ਤੈ ਰਾਕਯ੍ੈਰੁੱਤਮਯੁੱਧੰ ਕਰੋਿਸ਼਼

ⅩⅨ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੰ ਸਤ੍ਸੰਵੇਦਞ੍ਚ ਧਾਰਯਿਸ ਚ| ਅਨਯੋਃ ਪਿਰਤਯ੍ਾਗਾਤ੍
ਕੇਸ਼਼ਾਞ੍ਿਚਦ੍ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਤਰੀ ਭਗ੍ਨਾਭਵਤ੍|

ⅩⅩਹੁਿਮਨਾਯਿਸਕਨ੍ਦਰੌ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਯੌ ਦੌ ਜਨੌ, ਤੌ ਯਦ੍ ਧਰ੍ੰਮਿਨਨ੍ਦਾਂ ਪੁਨ ਰ੍ਨ
ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ੇਤੇ ਤਦਰ੍ਥੰ ਮਯਾ ਸ਼ਯਤਾਨਸਯ੍ ਕਰੇ ਸਮਰ੍ਿਪਤ|ੌ

Ⅱ
Ⅰ ਮਮ ਪਰ੍ਥਮ ਆਦੇਸ਼(ੋਅ)ਯੰ, ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਾਿਵਨਯਿਨਵੇਦਨਧਨਯ੍ਵਾਦਾਃ

ਕਰ੍ੱਤਵਯ੍ਾਃ,
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Ⅱਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਮਾਨਵਾਨਾਂ ਕʼਤੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼਼ਤੋ ਵਯੰ ਯਤ੍ ਸ਼ਾਨ੍ਤਤੇਨ ਿਨਰ੍ੱਿਵਰੋਧਤੇਨ
ਚੇਸ਼੍ਚਰਭਕ੍ਿਤੰ ਿਵਨੀਤਤਞ੍ਚਾਚਰਨ੍ਤਃ ਕਾਲੰ ਯਾਪਯਾਮਸ੍ਤਦਰ੍ਥੰ
ਨʼਪਤੀਨਾਮ੍ ਉੱਚਪਦਸ੍ਥਾਨਾਞ੍ਚ ਕʼਤੇ ਤੇ ਕਰ੍ੱਤਵਯ੍ਾਃ|

Ⅲ ਯਤ(ੋ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
Ⅵ ਸ ਨਰਾਵਤਾਰਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੋ ਯੀਸ਼ੁ ਿਰਦਯ੍ਤੇ ਯਃ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਮੁਕ੍ਤੇ ਰ੍ਮੂਲਯ੍ਮ੍

ਆਤ੍ਮਦਾਨੰ ਕʼਤਵਾਨ੍| ਏਤੇਨ ਯੇਨ ਪਰ੍ਮਾਣੇਨਪਯੁਕ੍ਤੇ ਸਮਯੇ ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਤਵਯ੍ੰ,
Ⅶ ਤਦ੍ਘੋਸ਼਼ਿਯਤਾ ਦੂਤੋ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੇ ਸਤਯ੍ਧਰ੍ੰਮੇ ਚ ਿਭੰਨਜਾਤੀਯਾਨਾਮ੍

ਉਪਦੇਸ਼ਕਸ਼੍ਚਾਹੰ ਨਯ੍ਯੂਜਯ੍ੇ, ਏਤਦਹੰ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਨਾਮ੍ਨਾ ਯਥਾਤਥਯ੍ੰ
ਵਦਾਿਮ ਨਾਨʼਤੰ ਕਥਯਾਿਮ|

Ⅷ ਅਤੋ ਮਮਾਿਭਮਤਿਮਦੰ ਪੁਰੁਸ਼਼ੈਃ ੋਧਸਨ੍ਦੇਹੌ ਿਵਨਾ ਪਿਵਤਕਰਾਨ੍
ਉੱਤੋਲਯ੍ ਸਰ੍ੱਵਸ੍ਿਮਨ੍ ਸ੍ਥਾਨੇ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਾ ਿ ਯਤਾ|ਂ

Ⅸ ਤਦਤ੍ ਨਾਰ੍ੱਯੋ(ਅ)ਿਪ ਸਲੱਜਾਃ ਸੰਯਤਮਨਸਸ਼੍ਚ ਸਤਯ੍ੋ
ਯੋਗਯ੍ਮਾੱਛਾਦਨੰ ਪਿਰਦਧਤੁ ਿਕਞ੍ਚ ਕੇਸ਼ਸੰਸ੍ਕਾਰੈਃ ਕਣਕਮੁਕ੍ਤਾਿਭ
ਰ੍ਮਹਾਰ੍ਘਯ੍ਪਿਰੱਛਦੈਸ਼੍ਚਾਤ੍ਮਭੂਸ਼਼ਣੰ ਨ ਕੁਰ੍ੱਵਤਯ੍ਃ

Ⅹਸਵ੍ੀਕʼਤੇਸ਼ਵ੍ਰਭਕ੍ਤੀਨਾਂ ਯੋਿਸ਼਼ਤਾਂ ਯੋਗਯ੍ੈਃ ਸਤਯ੍ਰ੍ੰਮਿਭਃ ਸਵ੍ਭੂਸ਼਼ਣੰ ਕੁਰ੍ੱਵਤਾ|ਂ
Ⅺਨਾਰੀ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਿਵਨੀਤਤੇਨ ਿਨਿਰਰੋਧੰ ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਤਾ|ਂ
Ⅻ ਨਾਰ੍ੱਯਾਃ ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਾਦਾਨੰ ਪੁਰੁਸ਼਼ਾਯਾਜ੍ਞਾਦਾਨੰ ਵਾਹੰ ਨਾਨੁਜਾਨਾਿਮ ਤਯਾ

ਿਨਰ੍ੱਿਵਰੋ◌ਧेਤਮ੍ ਆਚਿਰਤਵਯ੍ੰ|
ⅩⅢਯਤਃ ਪਰ੍ਥਮਮ੍ ਆਦਮਸ੍ਤਤਃ ਪਰੰ ਹਵਾਯਾਃ ਸʼਸ਼਼੍ਿਟ ਰ੍ਬਭੂਵ|
ⅩⅣ ਿਕਞ੍ਚਾਦਮ੍ ਭਾਨ੍ਿਤਯੁਕ੍ਤੋ ਨਾਭਵਤ੍ ਯੋਿਸ਼਼ਦੇਵ ਭਾਨ੍ਿਤਯੁਕ੍ਤਾ

ਭੂਤਾਤਯ੍ਾਚਾਿਰਣੀ ਬਭੂਵ|
ⅩⅤਤਥਾਿਪ ਨਾਰੀਗਣੋ ਯਿਦ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੇ ਪਰ੍ੇਮ੍ਿਨ ਪਿਵਤਤਾਯਾਂ ਸੰਯਤਮਨਿਸ ਚ

ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਤਰਯ੍ਪਤਯ੍ਪਰ੍ਸਵਵਰ੍ਤ੍ਮਨਾ ਪਿਰਤਾਣੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਸਯ੍ਿਤ|
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Ⅲ
Ⅰ ਯਿਦ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਅਧਯ੍ਕ੍ਸ਼਼ਪਦਮ੍ ਆਕਾਙ੍ਕ੍ਸ਼਼ਤੇ ਤਿਰ ਸ ਉੱਤਮੰ ਕਰ੍ੰਮ

ਿਲਪ੍ਸਤ ਇਿਤ ਸਤਯ੍|ੰ
Ⅱ ਅਤ(ੋ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 ਭਿਵਤਵਯ੍|ੰ
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 ਭਿਵਤਵਯ੍ੰ|
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|
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ⅩⅤਯਿਦ ਵਾ ਿਵਲਮ੍ਬੇਯ ਤਰੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਗʼਹੇ (ਅ)ਰ੍ਥਤਃ ਸਤਯ੍ਧਰ੍ੰਮਸਯ੍
ਸ੍ਤਮ੍ਭਿਭੱਿਤਮੂਲਸਵ੍ਰੂਪਾਯਾਮ੍ ਅਮਰੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸਿਮਤੌ ਤਯਾ ਕੀਦʼਸ਼ ਆਚਾਰਃ
ਕਰ੍ੱਤਵਯ੍ਸ੍ਤਤ੍ ਜ੍ਞਾਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਤੇ|

ⅩⅥ ਅਪਰੰ ਯਸਯ੍ ਮਹੱਤੰ ਸਰ੍ੱਵਸਵ੍ੀਕʼਤਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਭਕ੍ਤੇਸ੍ਤਤ੍
ਿਨਗੂਢਵਾਕਯ੍ਿਮਦਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ ਮਾਨਵਦੇਹੇ ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਤ ਆਤ੍ਮਨਾ
ਸਪੁਣਯ੍ੀਕʼਤੋ ਦੂਤੈਃ ਸਨ੍ਦʼਸ਼਼੍ਟਃ ਸਰ੍ੱਵਜਾਤੀਯਾਨਾਂ ਿਨਕਟੇ ਘੋਿਸ਼਼ਤੋ ਜਗਤੋ
ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਪਾਤੀਭੂਤਸ੍ਤੇਜਃਪਰ੍ਾਪ੍ਤਯੇ ਸਵ੍ਰ੍ਗੰ ਨੀਤਸ਼੍ਚੇਿਤ|

Ⅳ
Ⅰਪਿਵਤਆਤ੍ਮਾ ਸ੍ਪਸ਼਼੍ਟਮ੍ ਇਦੰ ਵਾਕਯ੍ੰ ਵਦਿਤ ਚਰਮਕਾਲੇ ਕਿਤਪਯਲੋਕਾ

ਵਹ੍ਿਨਨਾਙ੍ਿਕਤਤਾਤ੍
Ⅱ ਕਠਰਮਨਸਾਂ ਕਾਪਟਯ੍ਾਦ੍ ਅਨʼਤਵਾਿਦਨਾਂ ਿਵਵਾਹਿਨਸ਼਼ੇਧਕਾਨਾਂ

ਭਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਿਵਸ਼ੇਸ਼਼ਿਨਸ਼਼ੇਧਕਾਨਾਞ੍ਚ
Ⅲ ਭੂਤਸਵ੍ਰੂਪਾਣਾਂ ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਾਯਾਂ ਭਮਕਾਤ੍ਮਨਾਂ ਵਾਕਯ੍ੇਸ਼਼ੁ ਚ ਮਨਾਿਂਸ

ਿਨਵੇਸ਼ਯ੍ ਧਰ੍ੰਮਾਦ੍ ਭੰਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤ|ੇ ਤਾਿਨ ਤੁ ਭਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਾਿਣ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਿਸਨਾਂ
ਸਵ੍ੀਕʼਤਸਤਯ੍ਧਰ੍ੰਮਾਣਾਞ੍ਚ ਧਨਯ੍ਵਾਦਸਿਹਤਾਯ ਭੋਗਾਯੇਸ਼ਵ੍ਰੇਣ ਸਸʼਿਜਰ|ੇ

Ⅳਯਤਈਸ਼ਵ੍ਰੇਣ ਯਦਯ੍ਤ੍ਸʼਸ਼਼੍ਟੰ ਤਤ੍ ਸਰ੍ੱਵਮ੍ਉੱਤਮੰ ਯਿਦਚਧਨਯ੍ਵਾਦੇਨ
ਭੁਜਯ੍ਤੇ ਤਿਰ ਤਸਯ੍ ਿਕਮਿਪ ਨਾਗਰ੍ਾਹਯ੍ੰ ਭਵਿਤ,

Ⅴਯਤ 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|
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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|
Ⅻਅਲ੍ਪਵਯਸ਼਼੍ਕਤਾਤ੍ ਕੇਨਾਪਯ੍ਵਜ੍ਞੇਯੋ ਨ ਭਵ ਿਕਨ੍ਤਾਲਾਪੇਨਾਚਰਣੇਨ

ਪਰ੍ੇਮ੍ਨਾ ਸਦਾਤ੍ਮਤੇਨ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੇਨ ਸ਼ੁਿਚਤੇਨ ਚ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਿਸਨਾਮ੍ ਆਦਰ੍ਸ਼ੋ ਭਵ|
ⅩⅢਯਾਵੰਨਾਹਮ੍ਆਗਿਮਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ 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 ਸਾਧਿਯਸ਼਼ਯ੍ਤ|ੇ

Ⅴ
Ⅰ ਤੰ ਪਰ੍ਾਚੀਨੰ ਨ ਭਰ੍ਤ੍ਸਯ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੰ ਿਪਤਰਿਮਵ ਯੂਨਸ਼੍ਚ ਭਾਤʼਿਨਵ
Ⅱਵʼ◌ੱਧਾਃ ਸ੍ਿਤਯਸ਼੍ਚ ਮਾਤʼਿਨਵ ਯੁਵਤੀਸ਼੍ਚ ਪੂਰ੍ਣਸ਼ੁਿਚਤੇਨ ਭਿਗਨੀਿਰਵ

ਿਵਨਯਸਵ੍|
Ⅲਅਪਰੰ ਸਤਯ੍ਿਵਧਵਾਃ ਸੰਮਨਯ੍ਸਵ੍|
Ⅳ ਕਸਯ੍ਾਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਿਵਧਵਾਯਾ ਯਿਦ ਪੁਤਾਃ ਪੌਤਾ ਵਾ ਿਵਦਯ੍ਨ੍ਤੇ ਤਿਰ

ਤੇ ਪਰ੍ਥਮਤਃ ਸਵ੍ੀਯਪਿਰਜਨਾਨ੍ ਸੇਿਵਤੁੰ ਿਪਤੋਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ੁਪਕਰ੍ੱਤੁਞ੍ਚ ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਨ੍ਤਾਂ
ਯਤਸ੍ਤਦੇਵੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਦ੍ ਉੱਤਮੰ ਗਰ੍ਾਹਯ੍ਞ੍ਚ ਕਰ੍ੰਮ|

Ⅴਅਪਰੰ ਯਾ ਨਾਰੀ ਸਤਯ੍ਿਵਧਵਾ ਨਾਥਹੀਨਾ ਚਾਸ੍ਿਤ ਸਾ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ਾਸ਼ਰ੍ਯੇ
ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ਤੀ ਿਦਵਾਿਨਸ਼ੰ ਿਨਵੇਦਨਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਾਭਯ੍ਾਂ ਕਾਲੰ ਯਾਪਯਿਤ|

Ⅵ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਾ ਿਵਧਵਾ ਸੁਖਭੋਗਾਸਕ੍ਤਾ ਸਾ ਜੀਵਤਯ੍ਿਪ ਮʼਤਾ ਭਵਿਤ|
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Ⅶ ਅਤਏਵ ਤਾ ਯਦ੍ ਅਿਨਨ੍ਿਦਤਾ ਭਵੇਯੂਸ੍ਤਦਰ੍ਥਮ੍ ਏਤਾਿਨ ਤਯਾ
ਿਨਿਦਸ਼ਯ੍ਨ੍ਤਾ|ਂ

Ⅷ ਯਿਦ 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

Ⅹਸਾ ਯਤ੍ ਿਸ਼ਸ਼ੁਪੋਸ਼਼ਣੇਨਾਿਤਿਥਸੇਵਨੇਨ ਪਿਵਤਲੋਕਾਨਾਂ ਚਰਣਪਰ੍ਕ੍ਸ਼਼ਾਲਨੇਨ
ਕ੍ਿਲਸ਼਼੍ਟਾਨਾਮ੍ ਉਪਕਾਰੇਣ ਸਰ੍ੱਵਿਵਧਸਤ੍ਕਰ੍ੰਮਾਚਰਣੇਨ ਚ
ਸਤ੍ਕਰ੍ੰਮਕਰਣਾਤ੍ ਸੁਖਯ੍ਾਿਤਪਰ੍ਾਪ੍ਤਾ ਭਵੇਤ੍ ਤਦਪਯ੍ਾਵਸ਼ਯ੍ਕੰ|

Ⅺ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੁਵਤੀ ਿਰਧਵਾ ਨਗʼਹਾਣ ਯਤਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਵੈਪਰੀਤਯ੍ੇਨ ਤਾਸਾਂ
ਦਰ੍ਪੇ ਜਾਤੇ ਤਾ ਿਵਵਾਹਮ੍ ਇੱਛਨ੍ਿਤ|

Ⅻ ਤਸ੍ਮਾੱਚ ਪੂਰ੍ੱਵਧਰ੍ੰਮੰ ਪਿਰਤਯ੍ਜਯ੍ ਦਣ੍ਡਨੀਯਾ ਭਵਨ੍ਿਤ|
ⅩⅢ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਤਾ ਗʼਹਾਦ੍ ਗʼਹੰ ਪਰ੍ੱਯਟਨ੍ਤਯ੍ ਆਲਸਯ੍ੰ ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਨ੍ਤੇ

ਕੇਵਲਮਾਲਸਯ੍ੰ ਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤਨਰ੍ਥਕਾਲਾਪੰ ਪਰਾਿਧਕਾਰਚਰ੍ੱਚਾਞ੍ਚਾਿਪ
ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਮਾਣਾ ਅਨੁਿਚਤਾਿਨ ਵਾਕਯ੍ਾਿਨ ਭਾਸ਼਼ਨ੍ਤ|ੇ

ⅩⅣ ਅਤੋ ਮਮੇੱਛੇਯੰ ਯੁਵਤਯ੍ੋ ਿਵਧਵਾ ਿਵਵਾਹੰ ਕੁਰ੍ੱਵਤਾਮ੍ ਅਪਤਯ੍ਵਤਯ੍ੋ
ਭਵਨ੍ਤੁ ਗʼਹਕਰ੍ੰਮ ਕੁਰ੍ੱਵਤਾਞ੍ਚੇੱਥੰ ਿਵਪਕ੍ਸ਼਼ਾਯ ਿਕਮਿਪ ਿਨਨ੍ਦਾਦਾਰੰ ਨ
ਦਦਤੁ|

ⅩⅤਯਤ 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 ਸ਼ਕਯ੍ਤੇ|

ⅩⅦ ਯੇ ਪਰ੍ਾਞ੍ਚਃ ਸਿਮਿਤੰ ਸਮਯ੍ਗ੍ ਅਿਧਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ਿਤ ਿਵਸ਼ੇਸ਼਼ਤ
ਈਸ਼ਵ੍ਰਵਾਕਯ੍ੇਨਪਦੇਸ਼ੇਨ ਚ ਯੇ ਯਤ੍ਨੰ ਿਵਦਧਤੇ ਤੇ ਿਦਗੁਣਸਯ੍ਾਦਰਸਯ੍
ਯੋਗਯ੍ਾ ਮਾਨਯ੍ਨ੍ਤਾ|ਂ

ⅩⅧਯਸ੍ਮਾਤ੍ ਸ਼ਾਸ੍ਤੇ ਿਲਿਖਤਿਮਦਮਾਸ੍ਤ,ੇ ਤੰ ਸ਼ਸਯ੍ਮਰ੍ੱਦਕਵʼਸ਼਼ਸਯ੍ਾਸਯ੍ੰ
ਮਾ ਬਧਾਨੇਿਤ, ਅਪਰਮਿਪ ਕਾਰ੍ੱਯਕʼਦ੍ ਵੇਤਨਸਯ੍ ਯੋਗਯ੍ੋ ਭਵਤੀਿਤ|
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ⅩⅨ ਦੌ ਤੀਨ੍ ਵਾ ਸਾਕ੍ਿਸ਼਼ਣੋ ਿਵਨਾ ਕਸਯ੍ਾਿਚਤ੍ ਪਰ੍ਾਚੀਨਸਯ੍ ਿਵਰੁੱਧਮ੍
ਅਿਭਯੋਗਸ੍ਤਯਾ ਨ ਗʼਹਯ੍ਤਾ|ਂ

ⅩⅩ ਅਪਰੰ ਯੇ ਪਾਪਮਾਚਰਨ੍ਿਤ ਤਾਨ੍ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਸਮਕ੍ਸ਼਼ੰ ਭਰ੍ਤ੍ਸਯਸਵ੍
ਤੇਨਾਪਰੇਸ਼਼ਾਮਿਪ ਭੀਿਤ ਰ੍ਜਿਨਸ਼਼ਯ੍ਤੇ|

ⅩⅪਅਹਮ੍ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ 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|਼

ⅩⅩⅢ ਅਪਰੰ 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 ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਇਤਰਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਾਂ ਕਰੋਿਤ, ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪਰ੍ਭੋ ਰਯ੍ੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍
ਿਹਤਵਾਕਯ੍ਾਨੀਸ਼ਵ੍ਰਭਕ੍ਤੇ ਰਯ੍ੋਗਯ੍ਾਂ ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਾਞ੍ਚ ਨ ਸਵ੍ੀਕਰੋਿਤ

Ⅳ ਸ ਦਰ੍ਪਧ੍ਮਾਤਃ ਸਰ੍ੱਵਥਾ ਜ੍ਞਾਨਹੀਨਸ਼੍ਚ ਿਵਵਾਦੈ ਰਾਗਯ੍ੁੱਧੈਸ਼੍ਚ
ਰੋਗਯੁਕ੍ਤਸ਼੍ਚ ਭਵਿਤ|
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Ⅴ ਤਾਦʼਸ਼ਾਦ੍ ਭਾਵਾਦ੍ ਈਰ੍ਸ਼਼ਯ੍ਾਿਵਰੋਧਾਪਵਾਦਦੁਸ਼਼੍ਟਾਸੂਯਾ ਭਸ਼਼੍ਟਮਨਸਾਂ
ਸਤਯ੍ਜ੍ਞਾਨਹੀਨਾਨਾਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਭਕ੍ਿਤੰ ਲਾਭੋਪਾਯਮ੍ ਇਵ ਮਨਯ੍ਮਾਨਾਨਾਂ
ਲੋਕਾਨਾਂ ਿਵਵਾਦਾਸ਼੍ਚ ਜਾਯਨ੍ਤੇ ਤਾਦʼਸ਼ੇਭਯ੍ੋ ਲੋਕੇਭਯ੍ਸ੍ਤੰ ਪʼਥਕ੍ ਿਤਸ਼਼੍ਠ|

Ⅵ ਸੰਯਤੇੱਛਯਾ ਯੁਕ੍ਤਾ ਯੇਸ਼ਵ੍ਰਭਕ੍ਿਤਃ ਸਾ ਮਹਾਲਾਭੋਪਾਯੋ ਭਵਤੀਿਤ ਸਤਯ੍|ੰ
Ⅶ ਏਤੱਜਗਤ੍ਪਰ੍ਵੇਸ਼ਨਕਾਲੇ(ਅ)ਸ੍ਮਾਿਭਃ ਿਕਮਿਪ ਨਾਨਾਿਯ

ਤੱਤਯਜਨਕਾਲੇ(ਅ)ਿਪ ਿਕਮਿਪ ਨੇਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਤ ਇਿਤ ਿਨਸ਼੍ਿਚਤੰ|
Ⅷ ਅਤਏਵ ਖਾਦਯ੍ਾਨਯ੍ਾੱਛਾਦਨਾਿਨ ਚ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ਾਸ੍ਮਾਿਭਃ ਸਨ੍ਤੁਸ਼਼੍ਟੈ

ਰ੍ਭਿਵਤਵਯ੍ੰ|
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|

Ⅺਹੇ 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|

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,
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ⅩⅥਅਮਰਤਾਯਾ 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|ਂ

ⅩⅩ ਹੇ ਤੀਮਿਥਯ, ਤਮ੍ ਉਪਿਨਿਧੰ ਗੋਪਯ ਕਾਲ੍ਪਿਨਕਿਵਦਯ੍ਾਯਾ ਅਪਿਵਤੰ
ਪਰ੍ਲਾਪੰ ਿਵਰੋਧੋਕ੍ਿਤਞ੍ਚ ਤਯ੍ਜ ਚ,

ⅩⅪ ਯਤਃ ਕਿਤਪਯਾ ਲੋਕਾਸ੍ਤਾਂ ਿਵਦਯ੍ਾਮਵਲਮ੍ਬਯ੍ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਾਦ੍ ਭਸ਼਼੍ਟਾ
ਅਭਵਨ| ਪਰ੍ਸਾਦਸ੍ਤਵ ਸਹਾਯੋ ਭੂਯਾਤ੍|ਆਮੇਨ੍|
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