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੨ ਕਿਰਨ੍ਿਥਨਃ ਪਤੰ

Ⅰਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ੇੱਛਯਾ ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਪਰ੍ੇਿਰਤਃ ਪੌਲਸ੍ਿਤਮਿਥਰ੍ਭਾਤਾ ਚ ਦਾਵੇਤੌ
ਕਿਰਨ੍ਥਨਗਰਸ੍ਥਾਯੈ ਈਸ਼ਵ੍ਰੀਯਸਿਮਤਯਆਖਾਯਾਦੇਸ਼ਸ੍ਥੇਭਯ੍ਃ ਸਰ੍ੱਵੇਭਯ੍ਃ
ਪਿਵਤਲੋਕੇਭਯ੍ਸ਼੍ਚ ਪਤੰ ਿਲਖਤਃ|

Ⅱ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਤਾਤਸਯ੍ੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਪਰ੍ਭੋਰਯ੍ੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਚਾਨੁਗਰ੍ਹਃ
ਸ਼ਾਨ੍ਿਤਸ਼੍ਚ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਸੁ ਵਰ੍ੱਤਤਾ|ਂ

Ⅲ ਕʼਪਾਲੁਃ ਿਪਤਾ ਸਰ੍ੱਵਸਾਨ੍ਤਨਾਕਾਰੀਸ਼ਵ੍ਰਸ਼੍ਚ
ਯੋ(ਅ)ਸ੍ਮਤ੍ਪਰ੍ਭੋਰਯ੍ੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਤਾਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰਃ ਸ ਧਨਯ੍ੋ ਭਵਤੁ|

Ⅳ ਯਤੋ ਵਯਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਾਤ੍ ਸਾਨ੍ਤਨਾਂ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ ਤਯਾ ਸਾਨ੍ਤਨਯਾ ਯਤ੍
ਸਰ੍ੱਵਿਵਧਕ੍ਿਲਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ ਲੋਕਾਨ੍ ਸਾਨ੍ਤਿਯਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨੁਯਾਮ ਤਦਰ੍ਥੰ ਸ(ੋਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ
ਸਰ੍ੱਵਕ੍ਲੇਸ਼ਸਮਯ(ੇ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|

Ⅷਹੇ ਭਾਤਰਃ,ਆਿਸ਼ਯਾਦੇਸ਼ੇ ਯਃ ਕ੍ਲੇਸ਼ੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਨ੍ ਆ ਾਮਯ੍ਤ੍ ਤੰ ਯੂਯੰ
ਯਦ੍ ਅਨਵਗਤਾਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਤ ਤਨ੍ਮਯਾ ਭਦੰ ਨ ਮਨਯ੍ਤ|ੇ ਤੇਨਾਿਤਸ਼ਕ੍ਿਤਕ੍ਲੇਸ਼ੇਨ
ਵਯਮਤੀਵ ਪੀਿਡਤਾਸ੍ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਜੀਵਨਰਕ੍ਸ਼਼ਣੇ ਿਨਰੁਪਾਯਾ ਜਾਤਾਸ਼੍ਚ,
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Ⅸ ਅਤੋ ਵਯੰ ਸਵ੍ੇਸ਼਼ੁ ਨ ਿਵਸ਼ਵ੍ਸਯ੍ ਮʼਤਲੋਕਾਨਾਮ੍ ਉੱਥਾਪਿਯਤਰੀਸ਼ਵ੍ਰੇ ਯਦ੍
ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੰ ਕੁਰ੍ੰਮਸ੍ਤਦਰ੍ਥਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਿਭਃ ਪਰ੍ਾਣਦਣ੍ਡੋ ਭੋਕ੍ਤਵਯ੍ ਇਿਤ ਸਵ੍ਮਨਿਸ
ਿਨਸ਼੍ਿਚਤ|ੰ

Ⅹ ਏਤਾਦʼਸ਼ਭਯਙ੍ਕਰਾਤ੍ ਮʼਤਯ੍ੋ ਰਯ੍ੋ (ਅ)ਸ੍ਮਾਨ੍ ਅਤਾਯਤੇਦਾਨੀਮਿਪ
ਤਾਯਤੇ ਸਇਤਃ ਪਰਮਪਯ੍ਸ੍ਮਾਨ੍ ਤਾਸਯ੍ਤੇ (ਅ)ਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਏਤਾਦʼਸ਼ੀ ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਸ਼ਾ
ਿਵਦਯ੍ਤ|ੇ

Ⅺਏਤਦਰ੍ਥਮਸ੍ਮਤ੍ਕʼਤੇ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਯਾ ਵਯੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਰੁਪਕਰ੍ੱਤਵਯ੍ਾਸ੍ਤਥਾ
ਕʼਤੇ ਬਹੁਿਭ ਰਯ੍ਾਿਚਤੋ ਯ(ੋਅ)ਨੁਗਰ੍ਹੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਸੁ ਵਰ੍ੱਿਤਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਤਤ੍ਕʼਤੇ
ਬਹੁਿਭਰੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਧਨਯ੍ਵਾਦੋ(ਅ)ਿਪ ਕਾਿਰਸ਼਼ਯ੍ਤ|ੇ

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|

ⅩⅤ ਅਪਰੰ 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?ੇ
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ⅩⅧ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਮਯਾ ਕਿਥਤਾਿਨ ਵਾਕਯ੍ਾਨਯ੍ਗਰ੍ੇ ਸਵ੍ੀਕʼਤਾਿਨ
ਸ਼ੇਸ਼਼ੇ(ਅ)ਸਵ੍ੀਕʼਤਾਿਨ ਨਾਭਵਨ੍ ਏਤੇਨੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਿਵਸ਼ਵ੍ਸ੍ਤਤਾ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਤ|ੇ

ⅩⅨ ਮਯਾ ਿਸਲਾਨੇਨ ਿਤਮਿਥਨਾ ਚੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਪੁਤੋ ਯੋ ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੋ
ਯੁਸ਼਼੍ਮਨ੍ਮਧਯ੍ੇ ਘੋਿਸ਼਼ਤਃ ਸ ਤੇਨ ਸਵ੍ੀਕʼਤਃ ਪੁਨਰਸਵ੍ੀਕʼਤਸ਼੍ਚ ਤੰਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤੁ
ਸ ਤਸਯ੍ ਸਵ੍ੀਕਾਰਸਵ੍ਰੂਪਏਵ|

ⅩⅩਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਮਿਹਮਾ ਯਦ੍ਅਸ੍ਮਾਿਭਃ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ੇਤ ਤਦਰ੍ਥਮ੍ਈਸ਼ਵ੍ਰੇਣ 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 ਿ ਯਤ|ੇ

ⅩⅩⅣ ਵਯੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਸਯ੍ ਿਨਯਨ੍ਤਾਰੋ ਨ ਭਵਾਮਃ ਿਕਨ੍ਤੁ
ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਆਨਨ੍ਦਸਯ੍ ਸਹਾਯਾ ਭਵਾਮਃ, ਯਸ੍ਮਾਦ੍ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ
ਸ੍ਿਥਿਤ ਰ੍ਭਵਿਤ|

Ⅱ
Ⅰਅਪਰਞ੍ਚਾਹੰ ਪੁਨਃ ਸ਼ੋਕਾਯ ਯੁਸ਼਼੍ਮਤ੍ਸੰਿਨਿਧੰ ਨ ਗਿਮਸ਼਼ਯ੍ਾਮੀਿਤ ਮਨਿਸ

ਿਨਰਚੈਸ਼਼ੰ|
Ⅱ ਯਸ੍ਮਾਦ੍ ਅਹੰ ਯਿਦ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਸ਼ੋਕਯੁਕ੍ਤਾਨ੍ ਕਰੋਿਮ ਤਿਰ ਮਯਾ ਯਃ

ਸ਼ੋਕਯੁਕ੍ਤੀਕʼਤਸ੍ਤੰ ਿਵਨਾ ਕੇਨਾਪਰੇਣਾਹੰ ਹਰ੍ਸ਼਼ਿਯਸ਼਼ਯ੍?ੇ
Ⅲਮਮਯੋ ਹਰ੍ਸ਼਼ਃ ਸਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ 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|
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Ⅴ ਯੇਨਾਹੰ ਸ਼ੋਕਯੁਕ੍ਤੀਕʼਤਸ੍ਤੇਨ ਕੇਵਲਮਹੰ ਸ਼ੋਕਯੁਕ੍ਤੀਕʼਤਸ੍ਤੰਨਿਹ
ਿਕਨ੍ਤੰਸ਼ਤੋ ਯੂਯੰ ਸਰ੍ੱਵੇ(ਅ)ਿਪ ਯਤੋ(ਅ)ਹਮਤ ਕਸ੍ਿਮੰਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਦੋਸ਼਼ਮਾਰੋਪਿਯਤੁੰ
ਨੇੱਛਾਿਮ|

Ⅵ ਬਹੂਨਾਂ ਯਤ੍ ਤਰ੍ੱਜਨੰ ਤੇਨ ਜਨੇਨਾਲਮ੍ਿਭ ਤਤ੍ ਤਦਰ੍ਥੰ ਪਰ੍ਚੁਰ|ੰ
Ⅶ ਅਤਃ ਸ ਦੁਃਖਸਾਗਰੇ ਯੰਨ ਿਨਮੱਜਿਤ ਤਦਰ੍ਥੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਸ

ਕ੍ਸ਼਼ਨ੍ਤਵਯ੍ਃ ਸਾਨ੍ਤਿਯਤਵਯ੍ਸ਼੍ਚ|
Ⅷਇਿਤ ਹੇਤੋਃ ਪਰ੍ਰ੍ਥਯੇ(ਅ)ਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਸ੍ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਦਯਾ ਿ ਯਤਾ|ਂ
Ⅸ ਯੂਯੰ ਸਰ੍ੱਵਕਰ੍ੰਮਿਣ ਮਮਾਦੇਸ਼ੰ ਗʼਹ੍ਲੀਥ ਨ ਵੇਿਤ ਪਰੀਕ੍ਿਸ਼਼ਤੁਮ੍ ਅਹੰ

ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਿਲਿਖਤਵਾਨ੍|
Ⅹਯਸਯ੍ ਯੋ ਦੋਸ਼਼ੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਕ੍ਸ਼਼ਮਯ੍ਤੇ ਤਸਯ੍ ਸ ਦੋਸ਼਼ੋ ਮਯਾਿਪ ਕ੍ਸ਼਼ਮਯ੍ਤੇ

ਯਸ਼੍ਚ ਦੋਸ਼਼ੋ ਮਯਾ ਕ੍ਸ਼਼ਮਯ੍ਤੇ ਸ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਕʼਤੇ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍
ਕ੍ਸ਼਼ਮਯ੍ਤ|ੇ

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|

ⅩⅤਯਸ੍ਮਾਦ੍ 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?

ⅩⅦ ਅਨਯ੍ੇ ਬਹਵੋ ਲੋਕਾ ਯਦਦ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਵਾਕਯ੍ੰ ਮʼਸ਼਼ਾਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯਾ
ਿਮਸ਼ਰ੍ਯਨ੍ਿਤ ਵਯੰ ਤਦਤ੍ ਤੰਨ ਿਮਸ਼ਰ੍ਯਨ੍ਤਃ ਸਰਲਭਾਵੇਨੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਦ੍
ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ਾਦੇਸ਼ਾਤ੍ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਕਥਾਂ ਭਾਸ਼਼ਾਮਹ|ੇ
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Ⅲ
Ⅰ ਵਯੰ ਿਕਮ੍ ਆਤ੍ਮਪਰ੍ਸ਼ੰਸਨੰ ਪੁਨਰਾਰਭਾਮਹ?ੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਯੁਸ਼਼੍ਮੱਤੋ ਵਾ

ਪਰੇਸ਼਼ਾਂ ਕੇਸ਼਼ਾਞ੍ਿਚਦ੍ ਇਵਾਸ੍ਮਾਕਮਿਪ ਿਕੰ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਾਪਤੇਸ਼਼ੁ ਪਰ੍ਯੋਜਨਮ੍ ਆਸ੍ਤ?ੇ
Ⅱ ਯੂਯਮੇਵਾਸ੍ਮਾਕੰ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਾਪਤੰ ਤੱਚਾਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਅਨ੍ਤਃਕਰਣੇਸ਼਼ੁ ਿਲਿਖਤੰ

ਸਰ੍ੱਵਮਾਨਵੈਸ਼੍ਚ ਜ੍ਞੇਯੰ ਪਠਨੀਯਞ੍ਚ|
Ⅲ ਯਤੋ (ਅ)ਸ੍ਮਾਿਭਃ ਸੇਿਵਤੰ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਪਤੰ ਯੂਯਪੇਵ, ਤੱਚ ਨ

ਮਸਯ੍ਾ ਿਕਨ੍ਤਮਰਸਯ੍ੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ਾਤ੍ਮਨਾ ਿਲਿਖਤੰ ਪਾਸ਼਼ਾਣਪਤੇਸ਼਼ੁ ਤੰਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤੁ
ਵਯ੍ਮਯੇਸ਼਼ੁ ਹʼਤ੍ਪਤੇਸ਼਼ੁ ਿਲਿਖਤਿਮਿਤ ਸੁਸ੍ਪਸ਼਼੍ਟ|ੰ
Ⅳ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨੇਸ਼ਵ੍ਰੰ ਪਰ੍ਤਯ੍ਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਈਦʼਸ਼ੋ ਦʼਢਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੋ ਿਵਦਯ੍ਤ;ੇ
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

ਤਤੋ(ਅ)ਿਧਕੰ ਬਹੁਤੇਜੋਯੁਕ੍ਤਾ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
Ⅹਉਭਯੋਸ੍ਤੁਲਨਾਯਾਂ ਕʼਤਾਯਾਮ੍ ਏਕਸਯ੍ਾਸ੍ਤੇਜੋ ਿਦਤੀਯਾਯਾਃ ਪਰ੍ਖਰਤਰੇਣ

ਤੇਜਸਾ ਹੀਨਤੇਜੋ ਭਵਿਤ|
Ⅺ ਯਸ੍ਮਾਦ੍ ਯਤ੍ ਲੋਪਨੀਯੰ ਤਦ੍ ਯਿਦ ਤੇਜੋਯੁਕ੍ਤੰ ਭਵੇਤ੍ ਤਿਰ ਯਤ੍

ਿਚਰਸ੍ਥਾਿਯ ਤਦ੍ ਬਹੁਤਰਤੇਜੋਯੁਕ੍ਤਮੇਵ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
Ⅻਈਦʼਸ਼ੀਂ ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਸ਼ਾਂ ਲਬ੍ਧਵ੍ਾ ਵਯੰ ਮਹਤੀਂ ਪਰ੍ਗਲ੍ਭਤਾਂ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਯਾਮਃ|
ⅩⅢ ਇਸਰ੍ਾਯੇਲੀਯਲੋਕਾ ਯਤ੍ ਤਸਯ੍ ਲੋਪਨੀਯਸਯ੍ ਤੇਜਸਃ ਸ਼ੇਸ਼਼ੰ ਨ

ਿਵਲੋਕਯੇਯੁਸ੍ਤਦਰ੍ਥੰ ਮੂਸਾ ਯਾਦʼਗ੍ ਆਵਰਣੇਨ ਸਵ੍ਮੁਖਮ੍ ਆੱਛਾਦਯਤ੍ ਵਯੰ
ਤਾਦʼਕ੍ ਨ ਕੁਰ੍ੰਮਃ|
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ⅩⅣ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਮਨਾਿਂਸ ਕਿਠਨੀਭੂਤਾਿਨ ਯਤਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਪਠਨਸਮਯੇ ਸ ਪੁਰਾਤਨ
ਿਨਯਮਸ੍ਤੇਨਾਵਰਣੇਨਾਦਯ੍ਾਿਪ ਪਰ੍ੱਛੰਨਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ|

ⅩⅤਤੱਚ ਨ ਦੂਰੀਭਵਿਤ ਯਤਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨੈਵ ਤਤ੍ ਲੁਪਯ੍ਤੇ| ਮੂਸਸਃ ਸ਼ਾਸ੍ਤਸਯ੍
ਪਾਠਸਮਯੇ(ਅ)ਦਯ੍ਾਿਪ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਮਨਾਿਂਸ ਤੇਨਾਵਰਣੇਨ ਪਰ੍ੱਛਾਦਯ੍ਨ੍ਤੇ|

ⅩⅥ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪਰ੍ਭੰੁ ਪਰ੍ਿਤ ਮਨਿਸ ਪਰਾਵʼ◌ੱਤੇ ਤਦ੍ ਆਵਰਣੰ ਦੂਰੀਕਾਿਰਸ਼਼ਯ੍ਤ|ੇ
ⅩⅦਯਃ 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;

Ⅳਯਤ 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|
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Ⅶ ਅਪਰੰ ਤਦ੍ ਧਨਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਮʼਣ੍ਮਯੇਸ਼਼ੁ ਭਾਜਨੇਸ਼਼ੁ ਧਾਰ੍ੱਯਤੇ ਯਤਃ
ਸਾਦ੍ਭੁਤਾ ਸ਼ਕ੍ਿਤ ਰ੍ਨਾਸ੍ਮਾਕੰ ਿਕਨ੍ਤੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ੈਵੇਿਤ ਜ੍ਞਾਤਵਯ੍|ੰ

Ⅷ ਵਯੰ ਪਦੇ ਪਦੇ ਪੀਡਯ੍ਾਮਹੇ ਿਕਨ੍ਤੁ ਨਾਵਸੀਦਾਮਃ, ਵਯੰ ਵਯ੍ਾਕੁਲਾਃ
ਸਨ੍ਤੋ(ਅ)ਿਪ ਿਨਰੁਪਾਯਾ ਨ ਭਵਾਮਃ;

Ⅸ ਵਯੰ ਪਰ੍ਦਾਵਯ੍ਮਾਨਾ ਅਿਪ ਨ ਕ੍ਲਾਮਯ੍ਾਮਃ, ਿਨਪਾਿਤਤਾ ਅਿਪ ਨ
ਿਵਨਸ਼ਯ੍ਾਮਃ|

Ⅹ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਸ਼ਰੀਰੇ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਜੀਵਨੰ ਯਤ੍ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ੇਤ ਤਦਰ੍ਥੰ ਤਸ੍ਿਮਨ੍
ਸ਼ਰੀਰੇ ਯੀਸ਼ੋ ਰ੍ਮਰਣਮਿਪ ਧਾਰਯਾਮਃ|

Ⅺਯੀਸ਼ੋ ਰ੍ਜੀਵਨੰ ਯਦ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਮਰ੍ੱਤਯ੍ਦੇਹੇ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ੇਤ ਤਦਰ੍ਥੰ ਜੀਵਨ੍ਤੋ
ਵਯੰ ਯੀਸ਼ੋਃ ਕʼਤੇ ਿਨਤਯ੍ੰ ਮʼਤਯ੍ੌ ਸਮਰ੍ਪਯ੍ਾਮਹ|ੇ

Ⅻਇੱਥੰ 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◌ਗुਰ੍ਹਪਰ੍ਾਪ੍ਤੇ ਰ੍ਬਹੁਲੋਕਾਨਾਂ ਧਨਯ੍ਵਾਦੇਨੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਮਿਹਮਾ ਸਮਯ੍ਕ੍
ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਤ|ੇ

ⅩⅥ ਤਤੋ ਹੇਤੋ ਰਯੰ ਨ ਕ੍ਲਾਮਯ੍ਾਮਃ ਿਕਨ੍ਤੁ ਬਾਹਯ੍ਪੁਰੁਸ਼਼ੋ ਯਦਯ੍ਿਪ
ਕ੍ਸ਼਼ੀਯਤੇ ਤਥਾਪਯ੍ਾਨ੍ਤਿਰਕਃ ਪੁਰੁਸ਼਼ੋ ਿਦਨੇ ਿਦਨੇ ਨੂਤਨਾਯਤੇ|

ⅩⅦ ਕ੍ਸ਼਼ਣਮਾਤਸ੍ਥਾਿਯ ਯਦੇਤਤ੍ ਲਿਘਸ਼਼੍ਠੰ ਦੁਃਖੰ ਤਦ੍
ਅਿਤਬਾਹੁਲਯ੍ੇਨਾਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਅਨਨ੍ਤਕਾਲਸ੍ਥਾਿਯ ਗਿਰਸ਼਼੍ਠਸੁਖੰ ਸਾਧਯਿਤ,

ⅩⅧ ਯਤੋ ਵਯੰ ਪਰ੍ਤਯ੍ਕ੍ਸ਼਼ਾਨ੍ ਿਵਸ਼਼ਯਾਨ੍ ਅਨੱੁਿਦਸ਼ਯ੍ਾਪਰ੍ਤਯ੍ਕ੍ਸ਼਼ਾਨ੍
ਉੱਿਦਸ਼ਾਮਃ| ਯਤੋ ਹੇਤੋਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ਕ੍ਸ਼਼ਿਵਸ਼਼ਯਾਃ ਕ੍ਸ਼਼ਣਮਾਤਸ੍ਥਾਿਯਨਃ
ਿਕਨ੍ਤਪਰ੍ਤਯ੍ਕ੍ਸ਼਼ਾ ਅਨਨ੍ਤਕਾਲਸ੍ਥਾਿਯਨਃ|
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Ⅴ
Ⅰ ਅਪਰਮ੍ 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
ਮਨਯ੍ਾਮਹ|ੇ

Ⅳ ਏਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਦੂਸ਼਼ਯ੍ੇ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨਤੋ ਵਯੰ ਕ੍ਿਲਸ਼ਯ੍ਮਾਨਾ ਿਨਃਸ਼ਵ੍ਸਾਮਃ, ਯਤੋ
ਵਯੰ ਵਾਸੰ ਤਯ੍ਕ੍ਤੁਮ੍ ਇੱਛਾਮਸ੍ਤੰਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੰ ਿਦਤੀਯੰ ਵਾਸੰ ਪਿਰਧਾਤੁਮ੍
ਇੱਛਾਮਃ, ਯਤਸ੍ਤਥਾ ਕʼਤੇ ਜੀਵਨੇਨ ਮਰ੍ਤਯ੍ੰ ਗਰ੍ਿਸਸ਼਼ਯ੍ਤੇ|

Ⅴ ਏਤਦਰ੍ਥੰ ਵਯੰ ਯੇਨ ਸʼਸ਼਼੍ਟਾਃ ਸ ਈਸ਼ਵ੍ਰ ਏਵ ਸ ਚਾਸ੍ਮਭਯ੍ੰ
ਸਤਯ੍ਙ੍ਕਾਰਸਯ੍ ਪਣਸਵ੍ਰੂਪਮ੍ ਆਤ੍ਮਾਨੰ ਦੱਤਵਾਨ੍|

Ⅵਅਤਏਵ ਵਯੰ ਸਰ੍ੱਵਦੋਤ੍ਸੁਕਾ ਭਵਾਮਃ ਿਕਞ੍ਚ ਸ਼ਰੀਰੇ ਯਾਵਦ੍ ਅਸ੍ਮਾਿਭ
ਰ੍ਨਯ੍ੁਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਤਾਵਤ੍ ਪਰ੍ਭੁਤੋ ਦੂਰੇ ਪਰ੍ੋਸ਼਼ਯ੍ਤ ਇਿਤ ਜਾਨੀਮਃ,

Ⅶਯਤੋ 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 ਯਤਾਮਹੇ|
Ⅹ ਯਸ੍ਮਾਤ੍ ਸ਼ਰੀਰਾਵਸ੍ਥਾਯਾਮ੍ ਏਕੈਕੇਨ ਕʼਤਾਨਾਂ ਕਰ੍ੰਮਣਾਂ

ਸ਼ੁਭਾਸ਼ੁਭਫਲਪਰ੍ਾਪ੍ਤਯੇ ਸਰ੍ੱਵੈਸ੍ਮਾਿਭਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਿਵਚਾਰਾਸਨਸੰਮੁਖ
ਉਪਸ੍ਥਾਤਵਯ੍|ੰ

Ⅺ ਅਤਏਵ ਪਰ੍ਭੋ ਰ੍ਭਯਾਨਕਤੰ ਿਵਜ੍ਞਾਯ ਵਯੰ ਮਨੁਜਾਨ੍ ਅਨੁਨਯਾਮਃ
ਿਕਞ੍ਚੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਗੋਚਰੇ ਸਪਰ੍ਕਾਸ਼ਾ ਭਵਾਮਃ, ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸੰਵੇਦਗੋਚਰ(ੇਅ)ਿਪ
ਸਪਰ੍ਕਾਸ਼ਾ ਭਵਾਮ ਇਤਯ੍ਾਸ਼ੰਸਾਮਹ|ੇ
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Ⅻਅਨੇਨ ਵਯੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸੰਿਨਧੌ ਪੁਨਃ ਸਵ੍ਾਨ੍ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਾਮ ਇਿਤ ਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤੁ
ਯੇ ਮਨ ਿਵਨਾ ਮੁਖੈਃ ਸ਼੍ਲਾਘਨ੍ਤੇ ਤੇਭਯ੍ਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ੁੱਤਰਦਾਨਾਯਯੂਯੰ ਯਥਾਸ੍ਮਾਿਭਃ
ਸ਼੍ਲਾਿਘਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨੁਥ ਤਾਦʼਸ਼ਮ੍ ਉਪਾਯੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਭਯ੍ੰ ਿਵਤਰਾਮਃ|

ⅩⅢ ਯਿਦ ਵਯੰ ਹਤਜ੍ਞਾਨਾ ਭਵਾਮਸ੍ਤਿਰ ਤਦ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਾਰ੍ਥਕੰ ਯਿਦ ਚ
ਸਜ੍ਞਾਨਾ ਭਵਾਮਸ੍ਤਿਰ ਤਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਦਰ੍ਥਕੰ|

ⅩⅣਵਯੰ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਪਰ੍ੇਮ੍ਨਾ ਸਮਾਕʼਸ਼਼ਯ੍ਾਮਹੇ ਯਤਃ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਿਵਿਨਮਯੇਨ
ਯਦਯ੍ੇਕੋ ਜਨ(ਅ)ਿਮਰ੍ਯਤ ਤਿਰ ਤੇ ਸਰ੍ੱਵੇ ਮʼਤਾ ਇਤਯ੍ਾਸ੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਬੁਧਯ੍ਤ|ੇ

ⅩⅤਅਪਰਞ੍ਚ ਯੇ ਜੀਵਨ੍ਿਤ ਤੇ ਯਤ੍ ਸਵ੍ਾਰ੍ਥੰ ਨ ਜੀਵਨ੍ਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਕʼਤੇ
ਯੋ ਜਨ ਮʼਤਃ ਪੁਨਰੁੱਥਾਿਪਤਸ਼੍ਚ ਤਮੁੱਿਦਸ਼ਯ੍ ਯਤ੍ ਜੀਵਨ੍ਿਤ ਤਦਰ੍ਥਮੇਵ ਸ
ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਕʼਤੇ ਮʼਤਵਾਨ੍|

ⅩⅥਅਤੋ ਹੇਤੋਿਰਤਃ ਪਰੰ ਕੋ(ਅ)ਪਯ੍ਸ੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਜਾਿਤਤੋ ਨ ਪਰ੍ਿਤਜ੍ਞਾਤਵਯ੍ਃ|
ਯਦਯ੍ਿਪ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੋ ਜਾਿਤਤੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਿਭਃ ਪਰ੍ਿਤਜ੍ਞਾਤਸ੍ਤਥਾਪੀਦਾਨੀਂ
ਜਾਿਤਤਃ ਪੁਨ ਰ੍ਨ ਪਰ੍ਿਤਜ੍ਞਾਯਤ|ੇ

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 ਰੁ̓ ਣਿਮਵ 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|
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Ⅵ
Ⅰ ਤਸਯ੍ ਸਹਾਯਾ ਵਯੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯਾਮਹ,ੇ 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
Ⅷ ਮਾਨਾਪਮਾਨਯੋਰਖਯ੍ਾਿਤਸੁਖਯ੍ਾਤਯ੍ੋ 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|

Ⅻਯੂਯੰ ਮਮਾਨ੍ਤਰੇ ਨ ਸਙ੍ਕੋਿਚਤਾਃ ਿਕਞ੍ਚ ਯੂਯਮੇਵ ਸਙ੍ਕੋਿਚਤਿਚੱਤਾਃ|
ⅩⅢ ਿਕਨ੍ਤੁ ਮਹਯ੍ੰ ਨਯ੍ਾੱਯਫਲਦਾਨਾਰ੍ਥੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਰਿਪ ਿਵਕਿਸਤੈ

ਰ੍ਭਿਵਤਵਯ੍ਮ੍ ਇਤਯ੍ਹੰ ਿਨਜਬਾਲਕਾਿਨਵ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਵਦਾਿਮ|
ⅩⅣ ਅਪਰਮ੍ ਅਪਰ੍ਤਯ੍ਿਯਿਭਃ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਯੂਯਮ੍ ਏਕਯੁਗੇ ਬੱਧਾ ਮਾ ਭੂਤ,

ਯਸ੍ਮਾਦ੍ ਧਰ੍ੰਮਾਧਰ੍ੰਮਯੋਃ ਕਃ ਸਮ੍ਬਨ੍ਧੋ(ਅ)ਸ੍ਿਤ? ਿਤਿਮਰੇਣ ਸਰ੍ੱਧੰ ਪਰ੍ਭਾਯਾ
ਵਾ ਕਾ ਤੁਲਨਾਸ੍ਿਤ?
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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,

ⅩⅧ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਿਪਤਾ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ ਚ, ਯੂਯਞ੍ਚ ਮਮ ਕਨਯ੍ਾਪੁਤਾ
ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਥੇਿਤ ਸਰ੍ੱਵਸ਼ਕ੍ਿਤਮਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰੇਣੋਕ੍ਤ|ੰ

Ⅶ
Ⅰ ਅਤਏਵ ਹੇ ਿਪਰ੍ਯਤਮਾਃ, ਏਤਾਦʼਸ਼ੀਃ ਪਰ੍ਿਤਜ੍ਞਾਃ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤੈਰਸ੍ਮਾਿਭਃ

ਸ਼ਰੀਰਾਤ੍ਮਨਃ ਸਰ੍ੱਵਮਾਿਲਨਯ੍ਮ੍ਅਪਮʼਜਯ੍ੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਭਕ੍ਤਯ੍ਾ ਪਿਵਤਾਚਾਰਃ
ਸਾਧਯ੍ਤਾ|ਂ

Ⅱ ਯੂਯਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਨ੍ ਗʼਹ੍ਲੀਤ| ਅਸ੍ਮਾਿਭਃ ਕਸਯ੍ਾਪਯ੍ਨਯ੍ਾਯੋ ਨ ਕʼਤਃ
ਕੋ(ਅ)ਿਪ ਨ ਵਞ੍ਿਚਤਃ|

Ⅲਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਦੋਿਸ਼਼ਣਃ ਕਰ੍ੱਤਮਹੰ ਵਾਕਯ੍ਮੇਤਦ੍ ਵਦਾਮੀਿਤ ਨਿਹ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ
ਸਹ ਜੀਵਨਾਯ ਮਰਣਾਯ ਵਾ ਵਯੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਸਵ੍ਾਨ੍ਤਃਕਰਣੈ ਰ੍ਧਾਰਯਾਮ ਇਿਤ
ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਮਯੋਕ੍ਤ|ੰ

Ⅳਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਮਮ ਮਹੇਤ੍ਸਾਹੋ ਜਾਯਤੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਅਧਯ੍ਹੰ ਬਹੁ ਸ਼੍ਲਾਘੇ
ਚ ਤੇਨ ਸਰ੍ੱਵਕ੍ਲੇਸ਼ਸਮਯ(ੇਅ)ਹੰ ਸਾਨ੍ਤਨਯਾ ਪੂਰ੍ਣੋ ਹਰ੍ਸ਼਼ੇਣ ਪਰ੍ਫੁੱਿਲਤਸ਼੍ਚ
ਭਵਾਿਮ|

Ⅴ ਅਸ੍ਮਾਸੁ ਮਾਿਕਦਿਨਯਾਦੇਸ਼ਮ੍ ਆਗਤੇਸ਼਼ਵ੍ਸ੍ਮਾਕੰ ਸ਼ਰੀਰਸਯ੍ ਕਾਿਚਦਿਪ
ਸ਼ਾਨ੍ਿਤ ਰ੍ਨਾਭਵਤ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸਰ੍ੱਵਤੋ ਬਿਹ ਿਰਰੋਧੇਨਾਨ੍ਤਸ਼੍ਚ ਭੀਤਯ੍ਾ ਵਯਮ੍
ਅਪੀਡਯ੍ਾਮਿਹ|

Ⅵ ਿਕਨ੍ਤੁ ਨਮਰ੍ਾਣਾਂ ਸਾਨ੍ਤਿਯਤਾ ਯ ਈਸ਼ਵ੍ਰਃ ਸ ਤੀਤਸਯ੍ਾਗਮਨੇਨਾਸ੍ਮਾਨ੍
ਅਸਾਨ੍ਤਯਤ੍|
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Ⅶ ਕੇਵਲੰ ਤਸਯ੍ਾਗਮਨੇਨ ਤੰਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੁਸ਼਼੍ਮੱਤੋ ਜਾਤਯਾ ਤਸਯ੍
ਸਾਨ੍ਤਨਯਾਿਪ, ਯਤ(ੋ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 ਦʼਸ਼ਯ੍ਤੇ|

Ⅸ ਇਤਯ੍ਸ੍ਿਮਨ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸ਼ੋਕੇਨਾਹੰ ਹʼਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ ਤੰਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤੁ
ਮਨਃਪਿਰਵਰ੍ੱਤਨਾਯ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸ਼ੋਕੋ(ਅ)ਭਵਦ੍ ਇਤਯ੍ਨੇਨ ਹʼਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ
ਯਤੋ(ਅ)ਸ੍ਮੱਤੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਕਾਿਪ ਹਾਿਨ ਰਯ੍ੰਨ ਭਵੇਤ੍ ਤਦਰ੍ਥੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍
ਈਸ਼ਵ੍ਰੀਯਃ ਸ਼ੋ◌ेਕੋ 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 ਰ੍ਦੱਤ|ੰ

Ⅻਯੇਨਾਪਰਾੱਧੰ ਤਸਯ੍ ਕʼਤੇ ਿਕੰਵਾ ਯਸਯ੍ਾਪਰਾੱਧੰ ਤਸਯ੍ ਕʼਤੇ ਮਯਾ ਪਤਮ੍
ਅਲੇਿਖ ਤੰਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਧਯ੍ਸ੍ਮਾਕੰ ਯਤ੍ਨ ਯਦ੍ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਦ੍
ਯੁਸ਼਼੍ਮਤ੍ਸਮੀਪੇ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ੇਤ ਤਦਰ੍ਥਮੇਵ|

ⅩⅢਉਕ੍ਤਕਾਰਣਾਦ੍ ਵਯੰ ਸਾਨ੍ਤਨਾਂ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਾਃ; ਤਾਞ੍ਚ ਸਾਨ੍ਤਨਾਂ ਿਵਨਾਵਰੋ
ਮਹਾਹ੍ਲਾਦਸ੍ਤੀਤਸਯ੍ਾਹ੍ਲਾਦਾਦਸ੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਲਬ੍ਧਃ, ਯਤਸ੍ਤਸਯ੍ਾਤ੍ਮਾ ਸਰ੍ੱਵੈ
ਰਯ੍ੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਸ੍ਤʼਪ੍ਤਃ|

ⅩⅣ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਤਸਯ੍ ਸਮੀਪ(ੇਅ)ਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਰਯ੍ਦ੍ ਅਸ਼੍ਲਾਘੇ ਤੇਨ ਨਾਲੱਜੇ
ਿਕਨ੍ਤੁ ਵਯੰ ਯਦਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਸਤਯ੍ਭਾਵੇਨ ਸਕਲਮ੍ ਅਭਾਸ਼਼ਾਮਿਹ ਤਦਤ੍
ਤੀਤਸਯ੍ ਸਮੀਪੇ(ਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਸ਼੍ਲਾਘਨਮਿਪ ਸਤਯ੍ੰ ਜਾਤੰ|

ⅩⅤ ਯੂਯੰ ਕੀਦʼਕ੍ ਤਸਯ੍ਾਜ੍ਞਾ ਅਪਾਲਯਤ ਭਯਕਮ੍ਪਾਭਯ੍ਾਂ ਤੰ
ਗʼਹੀਤਵਨ੍ਤਸ਼੍ਚੈਤਸਯ੍ ਸ੍ਮਰਣਾਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਸੁ ਤਸਯ੍ ਸ੍ਨੇਹੋ ਬਾਹੁਲਯ੍ੇਨ
ਵਰ੍ੱਤਤ|ੇ



2 CorinthiansⅦ:ⅩⅥ xiii 2 CorinthiansⅧ:Ⅺ

ⅩⅥਯੁਸ਼਼੍ਮਾਸਵ੍ਹੰ ਸਰ੍ੱਵਮਾਸ਼ੰਸੇ, ਇਤਯ੍ਸ੍ਿਮਨ੍ ਮਮਾਹ੍ਲਾਦੋ ਜਾਯਤ|ੇ

Ⅷ
Ⅰ ਹੇ ਭਾਤਰਃ, ਮਾਿਕਦਿਨਯਾਦੇਸ਼ਸ੍ਥਾਸੁ ਸਿਮਿਤਸ਼਼ੁ ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਤੋ ਯ

ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ਾਨੁਗਰ੍ਹਸ੍ਤਮਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਜ੍ਞਾਪਯਾਿਮ|
Ⅱ ਵਸ੍ਤੁਤੋ ਬਹੁਕ੍ਲੇਸ਼ਪਰੀਕ੍ਸ਼਼ਾਸਮਯੇ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਮਹਾਨਨ੍ਦ(ੋ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|
Ⅴ ਵਯੰ ਯਾਦʼਕ੍ ਪਰ੍ਤਯ੍ੈ਼ਕ੍ਸ਼਼ਾਮਿਹ ਤਾਦʼਗ੍ ਅਕʼਤਾ ਤ(ੇਅ)ਗਰ੍ੇ ਪਰ੍ਭਵੇ ਤਤਃ

ਪਰਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ੇੱਛਯਾਸ੍ਮਭਯ੍ਮਿਪ ਸਵ੍ਾਨ੍ ਨਯ੍ਵੇਦਯਨ੍|
Ⅵ ਅਤੋ 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 ਗੁਣੇਨਾਪਯ੍ਿਤਸ਼ੇਧਵ੍|ੰ
Ⅷ ਏਤਦ੍ ਅਹਮ੍ ਆਜ੍ਞਯਾ ਕਥਯਾਮੀਿਤ ਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤਨਯ੍ੇਸ਼਼ਾਮ੍

ਉਤ੍ਸਾਹਕਾਰਣਾਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮਿਪ ਪਰ੍ੇਮ੍ਨਃ ਸਾਰਲਯ੍ੰ ਪਰੀਕ੍ਿਸ਼਼ਤੁਿਮੱਛਤਾ
ਮਯੈਤਤ੍ ਕਥਯ੍ਤੇ|

Ⅸ ਯੂਯਞ੍ਚਾਸ੍ਮਤ੍ਪਰ੍ਭੋ 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|
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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 ਭਵਤ|ੁ

ⅩⅦ ਤੀਤੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਾਂ ਗʼਹੀਤਵਾਨ੍ ਿਕਞ੍ਚ ਸਵ੍ਯਮ੍ ਉਦਯ੍ੁਕ੍ਤਃ
ਸਨ੍ ਸਵ੍ੇੱਛਯਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਤ੍ਸਮੀਪੰ ਗਤਵਾਨ੍|

ⅩⅧ ਤੇਨ ਸਹ ਯੋ(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 ਯਤਾਮਹੇ|

ⅩⅪਯਤਃ ਕੇਵਲੰ ਪਰ੍ਭੋਃ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ ਤੰਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਮਾਨਵਾਨਾਮਿਪ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍
ਸਦਾਚਾਰੰ ਕਰ੍ੱਤੁਮ੍ ਆਲੋਚਾਮਹ|ੇ

ⅩⅫ ਤਾਭਯ੍ਾਂ ਸਹਾਪਰ ਏਕੋ ਯੋ ਭਾਤਾਸ੍ਮਾਿਭਃ ਪਰ੍ੇਿਸ਼਼ਤਃ ਸ(ੋਅ)ਸ੍ਮਾਿਭ
ਰ੍ਬਹੁਿਵਸ਼਼ਯੇਸ਼਼ੁ ਬਹਵਾਰਾਨ੍ ਪਰੀਕ੍ਿਸ਼਼ਤ ਉਦਯ੍ੋਗੀਵ ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਤਸ਼੍ਚ
ਿਕਨ੍ਤਧੁਨਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਸੁ ਦʼਢਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਾਤ੍ ਤਸਯ੍ੋਤ੍ਸਾਹੋ ਬਹੁ ਵਵʼਧ|ੇ

ⅩⅩⅢ ਯਿਦ 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|ਂ
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ⅩⅩⅣ ਅਤੋ ਹੇਤੋਃ ਸਿਮਤੀਨਾਂ ਸਮਕ੍ਸ਼਼ੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਤ੍ਪਰ੍ੇਮ੍ਨ(ਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ
ਸ਼੍ਲਾਘਾਯਾਸ਼੍ਚ ਪਰ੍ਾਮਾਣਯ੍ੰ ਤਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਿਯਤਵਯ੍ੰ|

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 ਅਵਗਤੋ(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|

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 ਭਾਤʼਨ੍ਆਦੇਸ਼਼੍ਟਮੁਹੰ ਪਰ੍ਯੋਜਨਮ੍
ਅਮਨਯ੍|ੇ

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 ਪਰ੍ੀਯਤ|ੇ

Ⅷ ਅਪਰਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਸਰ੍ੱਵਿਵਧੰ ਬਹੁਪਰ੍ਦੰ ਪਰ੍ਸਾਦੰ
ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਿਯਤੁਮ੍ ਅਰਿਤ ਤੇਨ ਯੂਯੰ ਸਰ੍ੱਵਿਵਸ਼਼ਯੇ ਯਥੇਸ਼਼੍ਟੰ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ ਸਰ੍ੱਵੇਣ
ਸਤ੍ਕਰ੍ੰਮਣਾ ਬਹੁਫਲਵਨ੍ਤੋ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਥ|
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Ⅸ ਏਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਲਿਖਤਮਾਸ੍ਤ,ੇ ਯਥਾ, ਵਯ੍ਯਤੇ ਸ ਜਨ ਰਾਯੰ ਦੁਰ੍ਗਤੇਭਯ੍ੋ
ਦਦਾਿਤ ਚ| ਿਨਤਯ੍ਸ੍ਥਾਯੀ ਚ ਤੱਧਰ੍ੰਮਃ

Ⅹਬੀਜੰ ਭੇਜਨੀਯਮ੍ ਅੰਨਞ੍ਚ ਵਪ੍ਤੇ ਯੇਨ ਿਵਸ਼ਰ੍ਾਣਯ੍ਤੇ ਸ ਯੁਸ਼਼੍ਮਭਯ੍ਮ੍ ਅਿਪ
ਬੀਜੰ ਿਵਸ਼ਰ੍ਾਣਯ੍ ਬਹੁਲੀਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਧਰ੍ੰਮਫਲਾਿਨ ਵਰ੍ੱਧਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ
ਚ|

Ⅺ ਤੇਨ ਸਰ੍ੱਵਿਵਸ਼਼ਯੇ ਸਧਨੀਭੂਤੈ ਰਯ੍ੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਸਰ੍ੱਵਿਵਸ਼਼ਯੇ
ਦਾਨਸ਼ੀਲਤਾਯਾਂ ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਤਾਯਾਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਿਭਰੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਧਨਯ੍ਵਾਦਃ
ਸਾਧਿਯਸ਼਼ਯ੍ਤ|ੇ

Ⅻ ਏਤਯੋਪਕਾਰਸੇਵਯਾ ਪਿਵਤਲੋਕਾਨਾਮ੍ ਅਰ੍ਥਾਭਾਵਸਯ੍ ਪਰ੍ਤੀਕਾਰੋ
ਜਾਯਤ ਇਿਤ ਕੇਵਲੰ ਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤੀਸ਼੍ਚਰਸਯ੍ ਧਨਯ੍ਵਾਦੋ(ਅ)ਿਪ
ਬਾਹੁਲਯ੍ੇਨਤ੍ਪਾਦਯ੍ਤ|ੇ

ⅩⅢ ਯਤ ਏਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਉਪਕਾਰਕਰਣਾਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਪਰੀਕ੍ਿਸ਼਼ਤਤੰ ਬੁੱਧਵ੍ਾ
ਬਹੁਿਭਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸੁਸੰਵਾਦਾਙ੍ਗੀਕਰਣੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਆਜ੍ਞਾਗਰ੍ਾਿਹਤਾਤ੍
ਤਦ੍ਭਾਿਗਤੇ ਚ ਤਾਨ੍ ਅਪਰਾਸ਼ਂ੍ਚ ਪਰ੍ਿਤ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਦਾਤʼਤਾਦ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍
ਧਨਯ੍ਵਾਦਃ ਕਾਿਰਸ਼਼ਯ੍ਤ,ੇ

ⅩⅣ ਯੁਸ਼਼੍ਮਦਰ੍ਥੰ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਾਂ ਕʼਤਾ ਚ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਸਵ੍ੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍
ਗਿਰਸ਼਼੍ਠਾਨੁਗਰ੍ਹਾਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਸੁ ਤੈਃ ਪਰ੍ੇਮ ਕਾਿਰਸ਼਼ਯ੍ਤੇ|

ⅩⅤਅਪਰਮ੍ 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|

Ⅲਯਤਃ ਸ਼ਰੀਰੇ ਚਰਨ੍ਤੋ(ਅ)ਿਪ ਵਯੰ ਸ਼ਾਰੀਿਰਕੰ ਯੁੱਧੰ ਨ ਕੁਰ੍ੰਮਃ|
Ⅳ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਯੁੱਧਾਸ੍ਤਾਿਣ ਚ ਨ ਸ਼ਾਰੀਿਰਕਾਿਨ ਿਕਨ੍ਤੀਸ਼ਵ੍ਰੇਣ

ਦੁਰ੍ਗਭਞ੍ਜਨਾਯ ਪਰ੍ਬਲਾਿਨ ਭਵਨ੍ਿਤ,
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Ⅴ ਤੈਸ਼੍ਚ ਵਯੰ ਿਵਤਰ੍ਕਾਨ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੀਯਤੱਤਜ੍ਞਾਨਸਯ੍ ਪਰ੍ਿਤਬਨ੍ਿਧਕਾਂ
ਸਰ੍ੱਵਾਂ ਿਚੱਤਸਮੁੰਨਿਤਞ੍ਚ ਿਨਪਾਤਯਾਮਃ ਸਰ੍ੱਵਸਙ੍ਕਲ੍ਪਞ੍ਚ ਬਨ੍ਿਦਨੰ ਕʼਤਾ
ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ਾਜ੍ਞਾਗਰ੍ਾਿਹਣੰ ਕੁਰ੍ੰਮਃ,

Ⅵ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਆਜ੍ਞਾਗਰ੍ਾਿਹਤੇ ਿਸੱਧੇ ਸਿਤ ਸਰ੍ੱਵਸਯ੍ਾਜ੍ਞਾਲਙ੍ਘਨਸਯ੍
ਪਰ੍ਤੀਕਾਰੰ ਕਰ੍ੱਤੁਮ੍ ਉਦਯ੍ਤਾ ਆਸ੍ਮਹੇ ਚ|

Ⅶਯਦ੍ ਦʼਸ਼਼੍ਿਟਗੋਚਰੰ ਤਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਦʼਸ਼ਯ੍ਤਾ|ਂ ਅਹੰ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਲੋਕ
ਇਿਤ ਸਵ੍ਮਨਿਸ ਯੇਨ ਿਵਜ੍ਞਾਯਤੇ ਸ ਯਥਾ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਭਵਿਤ ਵਯਮ੍ਅਿਪ 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|

Ⅸਅਹੰ ਪਤੈ ਰਯ੍ੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਤਾਸਯਾਿਮ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਰੇਤੰਨ ਮਨਯ੍ਤਾ|ਂ
Ⅹ ਤਸਯ੍ ਪਤਾਿਣ ਗੁਰੁਤਰਾਿਣ ਪਰ੍ਬਲਾਿਨ ਚ ਭਵਨ੍ਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਸਯ੍

ਸ਼ਾਰੀਰਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ਕਾਰੋ ਦੁਰ੍ੱਬਲ ਆਲਾਪਸ਼੍ਚ ਤੁੱਛਨੀਯ ਇਿਤ ਕੈਸ਼੍ਿਚਦ੍
ਉਚਯ੍ਤੇ|

Ⅺ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪਰੋਕ੍ਸ਼਼ੇ ਪਤੈ ਰ੍ਭਾਸ਼਼ਮਾਣਾ ਵਯੰ ਯਾਦʼਸ਼ਾਃ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਾਮਹੇ ਪਰ੍ਤਯ੍ਕ੍ਸ਼਼ੇ
ਕਰ੍ੰਮ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਤੋ(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|

ⅩⅣ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਦੇਸ਼ੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਿਭਰਗਨ੍ਤਵਯ੍ਸ੍ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਵਯੰ ਸਵ੍ਸੀਮਾਮ੍
ਉੱਲਙ੍ਘਾਮਹੇ ਤੰਨਿਹ ਯਤਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਸੁਸੰਵਾਦੇਨਾਪਰੇਸ਼਼ਾਂ ਪਰ੍ਾਗ੍ ਵਯਮੇਵ
ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਵਨ੍ਤਃ|
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ⅩⅤ ਵਯੰ ਸਵ੍ਸੀਮਾਮ੍ ਉੱਲਙ੍ਘਯ੍ ਪਰਕ੍ਸ਼਼ੇਤੇਣ ਸ਼੍ਲਾਘਾਮਹੇ ਤੰਨਿਹ,
ਿਕਞ੍ਚ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੇ ਵʼ◌ੱਿਧੰ ਗਤੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮੱਦੇਸ਼(ੇਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਸੀਮਾ
ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਰ੍ਦੀਰ੍ਘੰ ਿਵਸ੍ਤਾਰਿਯਸ਼਼ਯ੍ਤ,ੇ

ⅩⅥ ਤੇਨ ਵਯੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਪਸ਼੍ਿਚਮਿਦਕ੍ਸ੍ਥੇਸ਼਼ੁ ਸ੍ਥਾਨੇਸ਼਼ੁ ਸੁਸੰਵਾਦੰ
ਘੋਸ਼਼ਿਯਸ਼਼ਯ੍ਾਮਃ, ਇੱਥੰ ਪਰਸੀਮਾਯਾਂ ਪਰੇਣ ਯਤ੍ ਪਿਰਸ਼਼੍ਕʼਤੰ ਤੇਨ ਨ
ਸ਼੍ਲਾਿਘਸ਼਼ਯ੍ਾਮਹੇ|

ⅩⅦਯਃ 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|ਂ
Ⅱਈਸ਼ਵ੍ਰੇ ਮਮਾਸਕ੍ਤਤਾਦ੍ਅਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਿਧ ਤਪੇ ਯਸ੍ਮਾਤ੍ ਸਤੀਂ ਕਨਯ੍ਾਿਮਵ

ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਏਕਸ੍ਿਮਨ੍ ਵਰ(ੇਅ)ਰ੍ਥਤਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇ ਸਮਰ੍ਪਿਯਤੁਮ੍ਅਹੰ ਵਾਗ੍ਦਾਨਮ੍
ਅਕਾਰ੍ਸ਼਼|ੰ

Ⅲ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸਰ੍ਪੇਣ ਸਵ੍ਖਲਤਯਾ ਯਦਦ੍ ਹਵਾ ਵਞ੍ਚਯਾਞ੍ਚਕੇ ਤਦਤ੍ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੰ
ਪਰ੍ਿਤ ਸਤੀਤਾਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਭੰਸ਼ਃ ਸਮ੍ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਤੀਿਤ ਿਬਭੇਿਮ|

Ⅳ ਅਸ੍ਮਾਿਭਰਨਾਖਯ੍ਾਿਪਤ(ੋਅ)ਪਰਃ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਯੀਸ਼ੁ ਰਯ੍ਿਦ ਕੇਨਿਚਦ੍
ਆਗਨ੍ਤੁਕੇਨਾਖਯ੍ਾਪਯ੍ਤੇ 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 ਬੁਧਯ੍ੇ|

Ⅵ ਮਮ ਵਾਕ੍ਪਟਤੁਾਯਾ ਨਯ੍ੂਨਤੇ ਸਤਯ੍ਿਪ ਜ੍ਞਾਨਸਯ੍ ਨਯ੍ੂਨਤੰ ਨਾਸ੍ਿਤ
ਿਕਨ੍ਤੁ ਸਰ੍ੱਵਿਵਸ਼਼ਯੇ ਵਯੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਦ੍ਗੋਚਰੇ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਾਮਹੇ|

Ⅶ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਉਂਨਤਯ੍ੈ ਮਯਾ ਨਮਰ੍ਤਾਂ ਸਵ੍ੀਕʼਤਯ੍ੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸੁਸੰਵਾਦੋ ਿਵਨਾ
ਵੇਤਨੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਮਧਯ੍ੇ ਯਦ੍ ਅਘੋਸ਼਼ਯ੍ਤ ਤੇਨ ਮਯਾ ਿਕੰ ਪਾਪਮ੍ ਅਕਾਿਰ?
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Ⅷ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸੇਵਨਾਯਾਹਮ੍ ਅਨਯ੍ਸਿਮਿਤਭਯ੍ੋ ਭʼਿਤ ਗʼਹ੍ਲਨ੍
ਧਨਮਪਹʼਤਵਾਨ੍,

Ⅸ ਯਦਾ ਚ ਯੁਸ਼਼੍ਮਨ੍ਮਧਯ੍(ੇਅ)ਵ(ਅ)ਰ੍ੱਤੇ ਤਦਾ ਮਮਾਰ੍ਥਾਭਾਵੇ ਜਾਤੇ
ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਕੋ(ਅ)ਿਪ ਮਯਾ ਨ ਪੀਿਡਤਃ; ਯਤੋ ਮਮ ਸੋ(ਅ)ਰ੍ਥਾਭਾਵੋ
ਮਾਿਕਦਿਨਯਾਦੇਸ਼ਾਦ੍ਆਗਤੈ ਭਾਤʼਿਭ ਨਯ੍ਵਾਰ੍ੱਯਤ,ਇੱਥਮਹੰ ◌ੱਕਾਿਪ ਿਵਸ਼਼ਯੇ
ਯਥਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਸੁ ਭਾਰੋ ਨ ਭਵਾਿਮ ਤਥਾ ਮਯਾਤ੍ਮਰਕ੍ਸ਼਼ਾ ਕʼਤਾ ਕਰ੍ੱਤਵਯ੍ਾ ਚ|

Ⅹ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਸਤਯ੍ਤਾ ਯਿਦ ਮਿਯ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਤਿਰ ਮਮੈਸ਼਼ਾ ਸ਼੍ਲਾਘਾ
ਿਨਿਖਲਾਖਾਯਾਦੇਸ਼ੇ ਕੇਨਾਿਪ ਨ ਰੋਤ੍ਸਯ੍ਤੇ|

Ⅺ ਏਤਸਯ੍ ਕਾਰਣੰ ਿਕੰ? ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਸੁ ਮਮ ਪਰ੍ੇਮ ਨਾਸ੍ਤਯ੍ੇਤਤ੍ ਿਕੰ ਤਤ੍ਕਾਰਣ?ੰ
ਤਦ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ ਵੇੱਿਤ|

Ⅻ ਯੇ ਿ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|

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|
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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 ਭਾਸ਼਼ਾਮਹੇ,
ਿਕਨ੍ਤਪਰਸਯ੍ ਕਸਯ੍ਿਚਦ੍ ਯੇਨ ਪਰ੍ਗਲ੍ਭਤਾ ਜਾਯਤੇ ਤੇਨ ਮਮਾਿਪ ਪਰ੍ਗਲ੍ਭਤਾ
ਜਾਯਤ ਇਿਤ ਿਨਰ੍ੱਬੋਧੇਨੇਵ ਮਯਾ ਵਕ੍ਤਵਯ੍|ੰ

ⅩⅫ ਤੇ ਿਕਮ੍ ਇਿਬਰ੍ਲੋਕਾਃ? ਅਹਮਪੀਬਰ੍ੀ| ਤੇ ਿਕਮ੍ ਇਸਰ੍ਾਯੇਲੀਯਾਃ?
ਅਹਮਪੀਸਰ੍ਾਯੇਲੀਯਃ| ਤੇ ਿਕਮ੍ ਇਬਰ੍ਾਹੀਮੋ ਵੰਸ਼ਾਃ? ਅਹਮਪੀਬਰ੍ਾਹੀਮੋ ਵੰਸ਼ਃ|

ⅩⅩⅢ ਤੇ ਿਕੰ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਪਿਰਚਾਰਕਾਃ? ਅਹੰ ਤੇਭਯ੍(ੋਅ)ਿਪ ਤਸਯ੍
ਮਹਾਪਿਰਚਾਰਕਃ; ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਨਰ੍ੱਬੋਧ ਇਵ ਭਾਸ਼਼,ੇ ਤੇਭਯ੍(ੋਅ)ਪਯ੍ਹੰ
ਬਹੁਪਿਰਸ਼ਰ੍ਮੇ ਬਹੁਪਰ੍ਹਾਰੇ ਬਹੁਵਾਰੰ ਕਾਰਾਯਾਂ ਬਹੁਵਾਰੰ ਪਰ੍ਾਣਨਾਸ਼ਸੰਸ਼ਯੇ ਚ
ਪਿਤਤਵਾਨ੍|

ⅩⅩⅣ ਿਯਹੂਦੀਯੈਰਹੰ ਪਞ੍ਚਕʼਤਊਨਚਤਾਿਰੰਸ਼ਤ੍ਪਰ੍ਹਾਰੈਰਾਹਤਸ੍ਿਤਰੇਤਾਘਾਤਮ੍
ਏਕਕʼਤਃ ਪਰ੍ਸ੍ਤਰਾਘਾਤਞ੍ਚ ਪਰ੍ਪ੍ਤਵਾਨ੍|

ⅩⅩⅤ ਵਾਰਤਯੰ ਪੋਤਭਞ੍ਜਨੇਨ ਕ੍ਿਲਸ਼਼੍ਟ(ੋ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 ਪਰ੍ਿਤਿਦਨਮ੍ ਆਕੁਲੋ ਭਵਾਿਮ
ਸਰ੍ੱਵਾਸਾਂ ਸਿਮਤੀਨਾਂ ਿਚਨ੍ਤਾ ਚ ਮਿਯ ਵਰ੍ੱਤਤ|ੇ

ⅩⅩⅨਯੇਨਾਹੰ ਨ ਦੁਰ੍ੱਬਲੀਭਵਾਿਮ ਤਾਦʼਸ਼ੰ ਦੌਰ੍ੱਬਲਯ੍ੰ ਕਃ ਪਾਪ੍ਨਿਤ?
ⅩⅩⅩਯਿਦ ਮਯਾ ਸ਼੍ਲਾਿਘਤਵਯ੍ੰ ਤਿਰ ਸਵ੍ਦੁਰ੍ੱਬਲਤਾਮਿਧ ਸ਼੍ਲਾਿਘਸ਼਼ਯ੍|ੇ
ⅩⅩⅪਮਯਾ ਮʼਸ਼਼ਾਵਾਕਯ੍ੰ ਨ ਕਥਯ੍ਤ ਇਿਤ ਿਨਤਯ੍ੰ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਨੀਯ(ੋਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ

ਪਰ੍ਭੋ ਰਯ੍ੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਤਾਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ ਜਾਨਾਿਤ|
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ⅩⅩⅫ ਦੰਮੇਸ਼਼ਕਨਗਰ(ੇਅ)ਿਰਤਾਰਾਜਸਯ੍ ਕਾਰ੍ੱਯਾਧਯ੍ਕ੍ਸ਼਼ੋ ਮਾਂ ਧਰ੍ੱਤੁਮ੍
ਇੱਛਨ੍ ਯਦਾ ਸੈਨਯ੍ੈਸ੍ਤਦ੍ ਦੰਮੇਸ਼਼ਕਨਗਰਮ੍ ਅਰਕ੍ਸ਼਼ਯਤ੍

ⅩⅩⅩⅢ ਤਦਾਹੰ ਲੋਕੈਃ ਿਪਟਕਮਧਯ੍ੇ ਪਰ੍ਾਚੀਰਗਵਾਕ੍ਸ਼਼ੇਣਾਵਰੋਿਹਤਸ੍ਤਸਯ੍
ਕਰਾਤ੍ ਤਾਣੰ ਪਰ੍ਾਪੰ|

Ⅻ
Ⅰ ਆਤ੍ਮਸ਼੍ਲਾਘਾ ਮਮਾਨੁਪਯੁਕ੍ਤਾ ਿਕਨ੍ਤਹੰ ਪਰ੍ਭੋ ਰ੍ਦਰ੍ਸ਼ਨਾਦੇਸ਼ਾਨਾਮ੍

ਆਖਯ੍ਾਨੰ ਕਥਿਯਤੁੰ ਪਰ੍ਵਰ੍ੱਤੇ|
Ⅱਇਤਸ਼੍ਚਤੁਰ੍ਦਸ਼ਵਤ੍ਸਰੇਭਯ੍ਃ 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 ਜ੍ਞਾਯਤ|ੇ

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|

Ⅷਮੱਤਸ੍ਤਸਯ੍ਪਰ੍ਸ੍ਥਾਨੰ ਯਾਿਚਤੁਮਹੰ ਿਤਸ੍ਤਮਿਧ ਪਰ੍ਭੁਮੁੱਿਦਸ਼ਯ੍ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਾਂ
ਕʼਤਵਾਨ੍|

Ⅸ ਤਤਃ ਸ ਮਾਮੁਕ੍ਤਵਾਨ੍ ਮਮਾਨੁਗਰ੍ਹਸ੍ਤਵ ਸਰ੍ੱਵਸਾਧਕਃ, ਯਤੋ
ਦੌਰ੍ੱਬਲਯ੍ਾਤ੍ ਮਮ ਸ਼ਕ੍ਿਤਃ ਪੂਰ੍ਣਤਾਂ ਗੱਛਤੀਿਤ| ਅਤਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਸ਼ਕ੍ਿਤ
ਰਯ੍ਨ੍ਮਾਮ੍ ਆਸ਼ਰ੍ਯਿਤ ਤਦਰ੍ਥੰ ਸਵ੍ਦੌਰ੍ੱਬਲਯ੍ੇਨ ਮਮ ਸ਼੍ਲਾਘਨੰ ਸੁਖਦੰ|
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Ⅹਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਹੇਤੋ ਰ੍ਦੌਰ੍ੱਬਲਯ੍ਿਨਨ੍ਦਾਦਿਰਦਤਾਿਵਪਕ੍ਸ਼਼ਤਾਕਸ਼਼੍ਟਾਿਦਸ਼਼ੁ
ਸਨ੍ਤੁਸ਼਼ਯ੍ਾਮਯ੍ਹ|ੰ ਯਦਾਹੰ ਦੁਰ੍ੱਬਲੋ(ਅ)ਸ੍ਿਮ ਤਦੈਵ ਸਬਲੋ ਭਵਾਿਮ|

Ⅺਏਤੇਨਾਤ੍ਮਸ਼੍ਲਾਘਨੇਨਾਹੰ ਿਨਰ੍ੱਬੋਧਇਵਾਭਵੰ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੂਯੰ ਤਸਯ੍ਕਾਰਣੰ
ਯਤੋ ਮਮ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਰੇਵ ਕਰ੍ੱਤਵਯ੍ਾਸੀਤ੍|ਯਦਯ੍ਪਯ੍ਮ੍ਅਗਣਯ੍ੋ ਭਵੇਯੰ
ਤਥਾਿਪ ਮੁਖਯ੍ਤਮੇਭਯ੍ਃ ਪਰ੍ੇਿਰਤੇਭਯ੍ਃ ਕੇਨਾਿਪ ਪਰ੍ਕਾਰੇਣ ਨਾਹੰ ਨਯ੍ੂਨ(ਅ)ਸ੍ਿਮ|

Ⅻਸਰ੍ੱਵਥਾਦ੍ਭੁਤਿ 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◌ुਸ਼਼੍ਮਤ੍ਸਮੀਪੰ 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|

ⅩⅤਅਪਰਞ੍ਚ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਸੁ ਬਹੁ ਪਰ੍ੀਯਮਾਣ(ੋਅ)ਪਯ੍ਹੰ ਯਿਦ ਯੁਸ਼਼੍ਮੱਤ(ੋ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 ਚਿਰਤਵਨ੍ਤ?ੌ

ⅩⅨ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸਮੀਪੇ ਵਯੰ ਪੁਨ ਰ੍ਦੋਸ਼਼ਕ੍ਸ਼਼ਾਲਨਕਥਾਂ ਕਥਯਾਮ ਇਿਤ ਿਕੰ
ਬੁਧਯ੍ਧਵ੍ੇ? ਹੇ ਿਪਰ੍ਯਤਮਾਃ, ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਿਨਸ਼਼੍ਠਾਰ੍ਥੰ ਵਯਮੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸਮਕ੍ਸ਼਼ੰ
ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਸਰ੍ੱਵਾਣਯ੍ੇਤਾਿਨ ਕਥਯਾਮਃ|
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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 ਸਵ੍ੀਯਾਸ਼ੁਿਚਤਾਵੇਸ਼ਯ੍ਾਗਮਨਲਮ੍ਪਟਤਾਚਰਣਾਦ੍
ਅਨੁਤਾਪਮ੍ ਅਕʼਤਵਨ੍ਤੋ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਚ ਤਾਨਿਧ ਮਮ ਸ਼ੋਕੋ 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

ਕਿਥਤੰ, ਪੁਨਰਿਪ ਿਵਦਯ੍ਮਾਨੇਨੇਵੇਦਾਨੀਮ੍ ਅਿਵਦਯ੍ਮਾਨੇਨ ਮਯਾ ਕਥਯ੍ਤੇ,
ਯਦਾ ਪੁਨਰਾਗਿਮਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ ਤਦਾਹੰ ਨ ਕ੍ਸ਼਼ਿਮਸ਼਼ਯ੍ੇ|

Ⅲ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੋ ਮਯਾ ਕਥਾਂ ਕਥਯਤਯ੍ੇਤਸਯ੍ ਪਰ੍ਮਾਣੰ ਯੂਯੰ ਮʼਗਯਧਵ੍ੇ, ਸ ਤੁ
ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਦੁਰ੍ੱਬਲੋ ਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸਬਲ ਏਵ|

Ⅳ ਯਦਯ੍ਿਪ ਸ ਦੁਰ੍ੱਬਲਤਯਾ ਕਸ਼ ਆਰੋਪਯ੍ਤ 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 ਜਾਯਤੇ|

Ⅶ ਯੂਯੰ ਿਕਮਿਪ ਕੁਤ੍ਿਸਤੰ ਕਰ੍ੰਮ ਯੰਨ ਕੁਰੁਥ ਤਦਹਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਮੁੱਿਦਸ਼ਯ੍
ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯ|ੇ ਵਯੰ ਯਤ੍ ਪਰ੍ਾਮਾਿਣਕਾ ਇਵ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਾਮਹੇ ਤਦਰ੍ਥੰ ਤਤ੍ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯਾਮਹ
ਇਿਤ ਨਿਹ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੂਯੰ ਯਤ੍ ਸਦਾਚਾਰੰ ਕੁਰੁਥ ਵਯਞ੍ਚ ਿਨਸ਼਼੍ਪਰ੍ਮਾਣਾ ਇਵ
ਭਵਾਮਸ੍ਤਦਰ੍ਥ|ੰ
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Ⅷ ਯਤਃ ਸਤਯ੍ਤਾਯਾ ਿਵਪਕ੍ਸ਼਼ਤਾਂ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਵਯੰ ਨ ਸਮਰ੍ਥਾਃ ਿਕਨ੍ਤੁ
ਸਤਯ੍ਤਾਯਾਃ ਸਾਹਾੱਯੰ ਕਰ੍ੱਤੁਮੇਵ|

Ⅸਵਯੰ ਯਦਾ ਦੁਰ੍ੱਬਲਾ ਭਵਾਮਸ੍ਤਦਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਸਬਲਾਨ੍ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾਨਨ੍ਦਾਮੋ
ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਿਸੱਧਤੰ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯਾਮਹੇ ਚ|

Ⅹ ਅਤੋ ਹੇਤੋਃ ਪਰ੍ਭੁ ਰਯ੍ੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਿਵਨਾਸ਼ਾਯ ਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਨਸ਼਼੍ਠਾਯੈ ਯਤ੍
ਸਾਮਰ੍ਥਯ੍ਮ੍ ਅਸ੍ਮਭਯ੍ੰ ਦੱਤਵਾਨ੍ ਤੇਨ ਯਦ੍ ਉਪਸ੍ਿਥਿਤਕਾਲੇ ਕਾਿਠਨਯ੍ੰ
ਮਯਾਚਿਰਤਵਯ੍ੰ ਨ ਭਵੇਤ੍ ਤਦਰ੍ਥਮ੍ ਅਨੁਪਸ੍ਿਥਤੇਨ ਮਯਾ ਸਰ੍ੱਵਾਣਯ੍ੇਤਾਿਨ
ਿਲਖਯ੍ਨ੍ਤ|ੇ

Ⅺ ਹੇ ਭਾਤਰਃ, ਸ਼ੇਸ਼਼ੇ ਵਦਾਿਮ ਯੂਯਮ੍ ਆਨਨ੍ਦਤ ਿਸੱਧਾ ਭਵਤ ਪਰਸ੍ਪਰੰ
ਪਰ੍ਬੋਧਯਤ, ਏਕਮਨਸੋ ਭਵਤ ਪਰ੍ਣਯਭਾਵਮ੍ ਆਚਰਤ| ਪਰ੍ੇਮਸ਼ਾਨ੍ਤਯ੍ੋਰਾਕਰ
ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸਹਾਯੋ ਭੂਯਾਤ੍|

Ⅻਯੂਯੰ ਪਿਵਤਚੁਮ੍ਬਨੇਨ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਨਮਸ੍ਕੁਰੁਧਵ੍|ੰ
ⅩⅢ ਪਿਵਤਲੋਕਾਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਨਮਨ੍ਿਤ|
ⅩⅣ ਪਰ੍ਭੋ ਰਯ੍ੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ਾਨੁਗਰ੍ਹ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਪਰ੍ੇਮ ਪਿਵਤਸਯ੍ਾਤ੍ਮਨ

ਭਾਿਗਤਞ੍ਚ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਭੂਯਾਤ੍| ਤਥਾਸ੍ਤ|ੁ
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