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੨ ਿਪਤਰਸਯ੍ ਪਤੰ
Ⅰ ਯੇ ਜਨਾ ਅਸ੍ਮਾਿਭਃ ਸਾਰ੍ੱਧਮ੍ ਅਸ੍ਤਦੀਸ਼ਵ੍ਰੇ ਤਾਤਿਰ ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇ

ਚ ਪੁਣਯ੍ਸਮ੍ਬਿਲਤਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਧਨਸਯ੍ ਸਮਾਨਾਿਂਸ਼ਤੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਾਸ੍ਤਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ
ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਦਾਸਃ ਪਰ੍ੇਿਰਤਸ਼੍ਚ ਿਸ਼ਮੋਨ੍ ਿਪਤਰਃ ਪਤੰ ਿਲਖਿਤ|

Ⅱ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ਾਸ੍ਮਾਕੰ ਪਰ੍ਭੋ ਰਯ੍ੀਸ਼ੋਸ਼੍ਚ ਤਤਜ੍ਞਾਨੇਨ
ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਸਵ੍ਨੁਗਰ੍ਹਸ਼ਾਨ੍ਤਯ੍ੋ ਰ੍ਬਾਹੁਲਯ੍ੰ ਵਰ੍ੱਤਤਾ|ਂ

Ⅲ ਜੀਵਨਾਰ੍ਥਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਭਕ੍ਤਯ੍ਰ੍ਥਞ੍ਚ ਯਦਯ੍ਦ੍ ਆਵਸ਼ਯ੍ਕੰ ਤਤ੍
ਸਰ੍ੱਵੰ ਗੌਰਵਸਦ੍ਗੁਣਾਭਯ੍ਾਮ੍ ਅਸ੍ਮਦਾਹਾਨਕਾਿਰਣਸ੍ਤੱਤਜ੍ਞਾਨਦਾਰਾ
ਤਸਯ੍ੇਸ਼ਵ੍ਰੀਯਸ਼ਕ੍ਿਤਰਸ੍ਮਭਯ੍ੰ ਦੱਤਵਤੀ|

Ⅳ ਤਤ੍ਸਰ੍ੱਵੇਣ ਚਾਸ੍ਮਭਯ੍ੰ ਤਾਦʼਸ਼ਾ ਬਹੁਮੂਲਯ੍ਾ ਮਹਾਪਰ੍ਿਤਜ੍ਞਾ ਦੱਤਾ
ਯਾਿਭ ਰਯ੍ੂਯੰ ਸੰਸਾਰਵਯ੍ਾਪ੍ਤਾਤ੍ ਕੁਤ੍ਿਸਤਾਿਭਲਾਸ਼਼ਮੂਲਾਤ੍ ਸਰ੍ੱਵਨਾਸ਼ਾਦ੍ ਰਕ੍ਸ਼਼ਾਂ
ਪਰ੍ਾਪਯ੍ੇਸ਼ਵ੍ਰੀਯਸਵ੍ਭਾਵਸਯ੍ਾਿਂਸ਼ਨ ਭਿਵਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨੁਥ|

Ⅴ ਤਤੋ ਹੇਤੋ ਰਯ੍ੂਯੰ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣੰ ਯਤ੍ਨੰ ਿਵਧਾਯ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੇ ਸੌਜਨਯ੍ੰ ਸੌਜਨਯ੍ੇ
ਜ੍ਞਾਨੰ

Ⅵ ਜ੍ਞਾਨ ਆਯਤੇਨ੍ਿਦਯਤਾਮ੍ ਆਯਤੇਨ੍ਿਦਯਤਾਯਾਂ ਧੈਰ੍ੱਯੰ ਧੈਰ੍ੱਯ
ਈਸ਼ਵ੍ਰਭਕ੍ਿਤਮ੍

Ⅶਈਸ਼ਵ੍ਰਭਕ੍ਤੌ ਭਾਤʼਸ੍ਨੇਹੇ ਚ ਪਰ੍ੇਮ ਯੁਙ੍ਕ੍ਤ|
Ⅷ ਏਤਾਿਨ ਯਿਦ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਸੁ ਿਵਦਯ੍ਨ੍ਤ◌ੇे ਵਰ੍ੱਧਨ੍ਤੇ ਚ ਤਰਯ੍ਸ੍ਮਤ੍ਪਰ੍ਭੋ

ਰਯ੍ੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਤੱਤਜ੍ਞਾਨੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਅਲਸਾਨ੍ ਿਨਸ਼਼੍ਫਲਾਸ਼ਂ੍ਚ ਨ
ਸ੍ਥਾਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ|

Ⅸ ਿਕਨ੍ਤੇਤਾਿਨ ਯਸਯ੍ ਨ ਿਵਦਯ੍ਨ੍ਤੇ ਸੋ (ਅ)ਨ੍ਧੋ ਮੁਿਦਤਲੋਚਨਃ
ਸਵ੍ਕੀਯਪੂਰ੍ੱਵਪਾਪਾਨਾਂ ਮਾਰ੍ੱਜਨਸਯ੍ ਿਵਸ੍ਮʼਿਤੰ ਗਤਸ਼੍ਚ|

Ⅹ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਹੇ ਭਾਤਰਃ, ਯੂਯੰ ਸਵ੍ਕੀਯਾਹਾਨਵਰਣਯੋ ਰ੍ਦʼਢਕਰਣੇ ਬਹੁ
ਯਤਧਵ੍,ੰ ਤਤ੍ ਕʼਤਾ ਕਦਾਚ ਨ ਸ੍ਖਿਲਸ਼਼ਯ੍ਥ|
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Ⅺ ਯਤੋ (ਅ)ਨੇਨ ਪਰ੍ਕਾਰੇਣਾਸ੍ਮਾਕੰ ਪਰ੍ਭੋਸ੍ਤਾਤʼ
ਰਯ੍ੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ਾਨਨ੍ਤਰਾਜਯ੍ਸਯ੍ ਪਰ੍ਵੇਸ਼ੇਨ ਯੂਯੰ ਸੁਕਲੇਨ ਯੋਜਿਯਸ਼਼ਯ੍ਧਵ੍ੇ|

Ⅻਯਦਯ੍ਿਪ ਯੂਯਮ੍ ਏਤਤ੍ ਸਰ੍ੱਵੰ ਜਾਨੀਥ ਵਰ੍ੱਤਮਾਨੇ ਸਤਯ੍ਮਤੇ ਸੁਸ੍ਿਥਰਾ
ਭਵਥ ਚ ਤਥਾਿਪ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਸਰ੍ੱਵਦਾ ਤਤ੍ ਸ੍ਮਾਰਿਯਤੁਮ੍ ਅਹਮ੍ ਅਯਤ੍ਨਵਾਨ੍
ਨ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ|

ⅩⅢ ਯਾਵਦ੍ ਏਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਦੂਸ਼਼ਯ੍ੇ ਿਤਸ਼਼੍ਠਾਿਮ ਤਾਵਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਸ੍ਮਾਰਯਨ੍
ਪਰ੍ਬੋਧਿਯਤੁੰ ਿਵਿਹਤੰ ਮਨਯ੍ੇ|

ⅩⅣ ਯਤੋ (ਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਪਰ੍ਭੁ ਰਯ੍ੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੋ ਮਾਂ ਯਤ੍ ਜ੍ਞਾਿਪਤਵਾਨ੍
ਤਦਨੁਸਾਰਾਦ੍ ਦੂਸ਼਼ਯ੍ਮੇਤਤ੍ ਮਯਾ ਸ਼ੀਘਰ੍ੰ ਤਯ੍ਕ੍ਤਵਯ੍ਮ੍ ਇਿਤ ਜਾਨਾਿਮ|

ⅩⅤ ਮਮ ਪਰਲੋਕਗਮਨਾਤ੍ ਪਰਮਿਪ ਯੂਯੰ ਯਦੇਤਾਿਨ ਸ੍ਮਰ੍ੱਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਥ
ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਰ੍ੱਵਥਾ ਯਿਤਸ਼਼ਯ੍|ੇ

ⅩⅥ ਯਤੋ (ਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਪਰ੍ਭੋ ਰਯ੍ੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਪਰਾ ਮੰ ਪੁਨਰਾਗਮਨਞ੍ਚ
ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਜ੍ਞਾਪਯਨ੍ਤੋ ਵਯੰ ਕਲ੍ਿਪਤਾਨਯ੍ੁਪਾਖਯ੍ਾਨਾਨਯ੍ਨਗੱਛਾਮੇਿਤ ਨਿਹ
ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਸਯ੍ ਮਿਹਮ੍ਨਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ਕ੍ਸ਼਼ਸਾਕ੍ਿਸ਼਼ਣੋ ਭੂਤਾ ਭਾਿਸ਼਼ਤਵਨ੍ਤਃ|

ⅩⅦ ਯਤਃ ਸ ਿਪਤੁਰੀਸ਼ਵ੍ਰਾਦ੍ ਗੌਰਵੰ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਾਞ੍ਚ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਵਾਨ੍ ਿਵਸ਼ੇਸ਼਼ਤੋ
ਮਿਹਮਯੁਕ੍ਤਤੇਜੋਮਧਯ੍ਾਦ੍ ਏਤਾਦʼਸ਼ੀ ਵਾਣੀ ਤੰ ਪਰ੍ਿਤ ਿਨਰ੍ਗਤਵਤੀ, ਯਥਾ, ਏਸ਼਼
ਮਮ ਿਪਰ੍ਯਪੁਤ ਏਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਮਮ ਪਰਮਸਨ੍ਤੋਸ਼਼ਃ|

ⅩⅧ ਸਵ੍ਰ੍ਗਾਤ੍ ਿਨਰ੍ਗਤੇਯੰ ਵਾਣੀ ਪਿਵਤਪਰ੍ੱਵਤੇ ਤੇਨ ਸਾਰ੍ੱਧੰ
ਿਵਦਯ੍ਮਾਨੈਰਸ੍ਮਾਿਭਰਸ਼ਰ੍ਾਿਵ|

ⅩⅨਅਪਰਮ੍ ਅਸ੍ਮਤ੍ਸਮੀਪੇ ਦʼਢਤਰੰ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਕਯ੍ੰ ਿਵਦਯ੍ਤੇ ਯੂਯਞ੍ਚ
ਯਿਦ ਿਦਨਾਰਮ੍ਭੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਨ੍ਮਨਃਸੁ ਪਰ੍ਭਾਤੀਯਨਕ੍ਸ਼਼ਤਸਯ੍ੋਦਯਞ੍ਚ ਯਾਵਤ੍
ਿਤਿਮਰਮਯੇ ਸ੍ਥਾਨੇ ਜਵ੍ਲਨ੍ਤੰ ਪਰ੍ਦੀਪਿਮਵ ਤਦ੍ ਵਾਕਯ੍ੰ ਸੰਮਨਯ੍ਧਵ੍ੇ ਤਿਰ ਭਦੰ
ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਥ|

ⅩⅩ ਸ਼ਾਸ੍ਤੀਯੰ ਿਕਮਿਪ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਕਯ੍ੰ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਸਯ੍ ਸਵ੍ਕੀਯਭਾਵਬੋਧਕੰ
ਨਿਹ, ਏਤਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਸਮਯ੍ਕ੍ ਜ੍ਞਾਯਤਾ|ਂ

ⅩⅪ ਯਤੋ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਕਯ੍ੰ ਪੁਰਾ ਮਾਨੁਸ਼਼ਾਣਾਮ੍ ਇੱਛਾਤੋ ਨਤ੍ਪੰਨੰ
ਿਕਨ੍ਤੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਪਿਵਤਲੋਕਾਃ ਪਿਵਤੇਣਾਤ੍ਮਨਾ ਪਰ੍ਵਰ੍ੱਿਤਤਾਃ ਸਨ੍ਤੋ ਵਾਕਯ੍ਮ੍
ਅਭਾਸ਼਼ਨ੍ਤ|
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Ⅱ
Ⅰ ਅਪਰੰ ਪੂਰ੍ੱਵਕਾਲੇ ਯਥਾ ਲੋਕਾਨਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਿਮਥਯ੍ਾਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਨ

ਉਪਾਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ ਤਥਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਮਧਯ੍ੇ(ਅ)ਿਪ ਿਮਥਯ੍ਾਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਕਾ
ਉਪਸ੍ਥਾਸਯ੍ਨ੍ਿਤ, ਤੇ ਸਵ੍ੇਸ਼਼ਾਂ ੇਤਾਰੰ ਪਰ੍ਭੁਮ੍ ਅਨਙ੍ਗੀਕʼਤਯ੍ ਸਤਰੰ ਿਵਨਾਸ਼ੰ ਸਵ੍ੇਸ਼਼ੁ
ਵਰ੍ੱਤਯਨ੍ਿਤ ਿਵਨਾਸ਼ਕਵੈਧਰ੍ੰਮਯ੍ੰ ਗੁਪ੍ਤੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਨ੍ਮਧਯ੍ਮ੍ ਆਨੇਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ|

Ⅱ ਤਤੋ (ਅ)ਨੇਕੇਸ਼਼ੁ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਿਵਨਾਸ਼ਕਮਾਰ੍ਗੰ ਗਤੇਸ਼਼ੁ ਤੇਭਯ੍ਃ ਸਤਯ੍ਮਾਰ੍ਗਸਯ੍
ਿਨਨ੍ਦਾ ਸਮ੍ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

Ⅲ ਅਪਰਞ੍ਚ ਤੇ ਲੋਭਾਤ੍ ਕਾਪਟਯ੍ਵਾਕਯ੍ੈ ਰਯ੍ੁਸ਼਼੍ਮੱਤੋ ਲਾਭੰ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤੇ
ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਪੁਰਾਤਨਦਣ੍ਡਾਜ੍ਞਾ ਨ ਿਵਲਮ੍ਬਤੇ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਿਵਨਾਸ਼ਸ਼੍ਚਨ ਿਨਦਾਿਤ|

Ⅳ ਈਸ਼ਵ੍ਰਃ ਕʼਤਪਾਪਾਨ੍ ਦੂਤਾਨ੍ ਨ ਕ੍ਸ਼਼ਿਮਤਾ ਿਤਿਮਰਸ਼ʼਙ੍ਖਲੈਃ ਪਾਤਾਲੇ
ਰੁੱਧਵ੍ਾ ਿਵਚਾਰਾਰ੍ਥੰ ਸਮਰ੍ਿਪਤਵਾਨ੍|

Ⅴਪੁਰਾਤਨੰ ਸੰਸਾਰਮਿਪ ਨ ਕ੍ਸ਼਼ਿਮਤਾ ਤੰ ਦੁਸ਼਼੍ਟਾਨਾਂ ਸੰਸਾਰੰ ਜਲਾਪ੍ਲਾਵਨੇਨ
ਮੱਜਿਯਤਾ ਸਪ੍ਤਜਨੈਃ ਸਿਹਤੰ ਧਰ੍ੰਮਪਰ੍ਚਾਰਕੰ ਨਹੰ ਰਕ੍ਿਸ਼਼ਤਵਾਨ੍|

Ⅵ ਿਸਦੋਮਮ੍ ਅਮੋਰਾ ਚੇਿਤਨਾਮਕੇ ਨਗਰੇ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਤਾਂ ਦੁਸ਼਼੍ਟਾਨਾਂ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ਤੰ
ਿਵਧਾਯ ਭਸ੍ਮੀਕʼਤਯ੍ ਿਵਨਾਸ਼ੇਨ ਦਣ੍ਿਡਤਵਾਨ੍;

Ⅶ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੈਃ ਕੁਤ੍ਿਸਤਵਯ੍ਿਭਚਾਿਰਿਭ ਰ੍ਦੁਸ਼਼੍ਟਾਤ੍ਮਿਭਃ ਕ੍ਿਲਸ਼਼੍ਟੰ
ਧਾਰ੍ੰਿਮਕੰ ਲੋਟੰ ਰਕ੍ਿਸ਼਼ਤਵਾਨ੍|

Ⅷ ਸ ਧਾਰ੍ੰਿਮਕੋ ਜਨਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਿਨਵਸਨ੍
ਸਵ੍ੀਯਦʼਸ਼਼੍ਿਟਸ਼ਰ੍ੋਤਗੋਚਰੇਭਯ੍ਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਅਧਰ੍ੰਮਾਚਾਰੇਭਯ੍ਃ
ਸਵ੍ਕੀਯਧਾਰ੍ੰਿਮਕਮਨਿਸ ਿਦਨੇ ਿਦਨੇ ਤਪ੍ਤਵਾਨ੍|

Ⅸ ਪਰ੍ਭੁ ਰ੍ਭਕ੍ਤਾਨ੍ ਪਰੀਕ੍ਸ਼਼ਾਦ੍ ਉੱਧਰ੍ੱਤੁੰ ਿਵਚਾਰਿਦਨਞ੍ਚ ਯਾਵਦ੍
ਦਣ੍ਡਯ੍ਾਮਾਨਾਨ੍ ਅਧਾਰ੍ੰਿਮਕਾਨ੍ ਰੋੱਧੁੰ ਪਾਰਯਿਤ,

Ⅹ ਿਵਸ਼ੇਸ਼਼ਤੋ ਯੇ (ਅ)ਮੇਧਯ੍ਾਿਭਲਾਸ਼਼ਾਤ੍ ਸ਼ਾਰੀਿਰਕਸੁਖਮ੍ ਅਨੁਗੱਛਨ੍ਿਤ
ਕਰ੍ਤʼਤਪਦਾਿਨ ਚਾਵਜਾਨਨ੍ਿਤ ਤਾਨੇਵ (ਰੋੱਧੁੰ ਪਾਰਯਿਤ| ) ਤੇ ਦੁਃਸਾਹਿਸਨਃ
ਪਰ੍ਗਲ੍ਭਾਸ਼੍ਚ|

Ⅺ ਅਪਰੰ ਬਲਗੌਰਵਾਭਯ੍ਾਂ ਸ਼ਰ੍ੇਸ਼਼੍ਠਾ ਿਦਵਯ੍ਦੂਤਾਃ ਪਰ੍ਭੋਃ ਸੰਿਨਧੌ ਯੇਸ਼਼ਾਂ
ਵੈਪਰੀਤਯ੍ੇਨ ਿਨਨ੍ਦਾਸੂਚਕੰ ਿਵਚਾਰੰ ਨ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਿਤ ਤੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਉੱਚਪਦਸ੍ਥਾਨਾਂ
ਿਨਨ੍ਦਨਾਦ੍ ਇਮੇ ਨ ਭੀਤਾਃ|
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Ⅻ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੇ ਬੁੱਿਧਹੀਨਾਃ ਪਰ੍ਕʼਤਾ ਜਨ੍ਤਵੋ ਧਰ੍ੱਤਵਯ੍ਤਾਯੈ ਿਵਨਾਸ਼ਯ੍ਤਾਯੈ
ਚ ਜਾਯਨ੍ਤੇ ਤਤ੍ਸਦʼਸ਼ਾ ਇਮੇ ਯੰਨ ਬੁਧਯ੍ਨ੍ਤੇ ਤਤ੍ ਿਨਨ੍ਦਨ੍ਤਃ
ਸਵ੍ਕੀਯਿਵਨਾਸ਼ਯ੍ਤਯਾ ਿਵਨੰਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਸਵ੍ੀਯਾਧਰ੍ੰਮਸਯ੍ ਫਲੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਸਯ੍ਨ੍ਿਤ
ਚ|

ⅩⅢ ਤੇ ਿਦਵਾ ਪਰ੍ਕʼਸ਼਼੍ਟਭੋਜਨੰ ਸੁਖੰ ਮਨਯ੍ਨ੍ਤੇ ਿਨਜਛਲੈਃ ਸੁਖਭੋਿਗਨਃ
ਸਨ੍ਤੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਭੋਜਨੰ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਤਃ ਕਲਙ੍ਿਕਨ ਦੋਿਸ਼਼ਣਸ਼੍ਚ ਭਵਨ੍ਿਤ|

ⅩⅣ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਲੋਚਨਾਿਨ ਪਰਦਾਰਾਕਾਙ੍ਕ੍ਸ਼਼ੀਿਣ ਪਾਪੇ ਚਾਸ਼ਰ੍ਾਨ੍ਤਾਿਨ ਤੇ
ਚਞ੍ਚਲਾਿਨ ਮਨਾਿਂਸ ਮੋਹਯਨ੍ਿਤ ਲੋਭੇ ਤਤ੍ਪਰਮਨਸਃ ਸਨ੍ਿਤ ਚ|

ⅩⅤ ਤੇ ਸ਼ਾਪਗਰ੍ਸ੍ਤਾ ਵੰਸ਼ਾਃ ਸਰਲਮਾਰ੍ਗੰ ਿਵਹਾਯ ਿਬਯੋਰਪੁਤਸਯ੍
ਿਬਿਲਯਮਸਯ੍ ਿਵਪਥੇਨ ਵਜਨ੍ਤੋ ਭਾਨ੍ਤਾ ਅਭਵਨ੍| ਸ ਿਬਿਲਯਮੋ
(ਅ)ਪਯ੍ਧਰ੍ੰਮਾਤ੍ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ੇ ਪਾਿਰਤੋਿਸ਼਼ਕੇ(ਅ)ਪਰ੍ੀਯਤ,

ⅩⅥ ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਨਜਾਪਰਾਧਾਦ੍ ਭਰ੍ਤ੍ਸਨਾਮ੍ ਅਲਭਤ ਯਤੋ ਵਚਨਸ਼ਕ੍ਿਤਹੀਨੰ
ਵਾਹਨੰ ਮਾਨੁਿਸ਼਼ਕਿਗਰਮ੍ ਉੱਚਾਰ੍ੱਯ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਨ ਉਨ੍ਮੱਤਤਾਮ੍ ਅਬਾਧਤ|

ⅩⅦਇਮੇ ਿਨਰ੍ਜਲਾਿਨ ਪਰ੍ਸਰ੍ਵਣਾਿਨ ਪਰ੍ਚਣ੍ਡਵਾਯੁਨਾ ਚਾਿਲਤਾ ਮੇਘਾਸ਼੍ਚ
ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਕʼਤੇ ਿਨਤਯ੍ਸ੍ਥਾਯੀ ਘੋਰਤਰਾਨ੍ਧਕਾਰਃ ਸਞ੍ਿਚਤੋ (ਅ)ਸ੍ਿਤ|

ⅩⅧ ਯੇ ਚ ਜਨਾ ਭਾਨ੍ਤਯ੍ਾਚਾਿਰਗਣਾਤ੍ ਕʼ◌ੱਛੇਣੋੱਧʼਤਾਸ੍ਤਾਨ੍
ਇਮੇ (ਅ)ਪਿਰਿਮਤਦਰ੍ਪਕਥਾ ਭਾਸ਼਼ਮਾਣਾਃ ਸ਼ਾਰੀਿਰਕਸੁਖਾਿਭਲਾਸ਼਼ੈਃ
ਕਾਮ ੀਡਾਿਭਸ਼੍ਚ ਮੋਹਯਨ੍ਿਤ|

ⅩⅨ ਤੇਭਯ੍ਃ ਸਵ੍ਾਧੀਨਤਾਂ ਪਰ੍ਿਤਜ੍ਞਾਯ ਸਵ੍ਯੰ ਿਵਨਾਸ਼ਯ੍ਤਾਯਾ ਦਾਸਾ ਭਵਨ੍ਿਤ,
ਯਤਃ, ਯੋ ਯੇਨੈਵ ਪਰਾਿਜਗਯ੍ੇ ਸ ਜਾਤਸ੍ਤਸਯ੍ ਿਕਙ੍ਕਰਃ|

ⅩⅩ ਤਾਤੁਃ ਪਰ੍ਭੋ ਰਯ੍ੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਜ੍ਞਾਨੇਨ ਸੰਸਾਰਸਯ੍ ਮਲੇਭਯ੍ ਉੱਧʼਤਾ
ਯੇ ਪੁਨਸ੍ਤੇਸ਼਼ੁ ਿਨਮੱਜਯ੍ ਪਰਾਜੀਯਨ੍ਤੇ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਪਰ੍ਥਮਦਸ਼ਾਤਃ ਸ਼ੇਸ਼਼ਦਸ਼ਾ ਕੁਤ੍ਿਸਤਾ
ਭਵਿਤ|

ⅩⅪ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਪਕ੍ਸ਼਼ੇ ਧਰ੍ੰਮਪਥਸਯ੍ ਜ੍ਞਾਨਾਪਰ੍ਾਪ੍ਿਤ ਰਰੰ ਨ ਚ ਿਨਰ੍ੱਿਦਸ਼਼੍ਟਾਤ੍
ਪਿਵਤਿਵਿਧਮਾਰ੍ਗਾਤ੍ ਜ੍ਞਾਨਪਰ੍ਾਪ੍ਤਾਨਾਂ ਪਰਾਵਰ੍ੱਤਨੰ|

ⅩⅫ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੇਯੰ ਸਤਯ੍ਾ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ਤਕਥਾ ਸੈਵ ਤੇਸ਼਼ੁ ਫਿਲਤਵਤੀ, ਯਥਾ,
ਕੁੱਕੁਰਃ ਸਵ੍ੀਯਵਾਨ੍ਤਾਯ ਵਯ੍ਾਵਰ੍ੱਤਤੇ ਪੁਨਃ ਪੁਨਃ| ਲੁਿਠਤੁੰ ਕਰ੍ੱਦਮੇ ਤਦਤ੍
ਕ੍ਸ਼਼ਾਿਲਤਸ਼੍ਚੈਵ ਸ਼ੂਕਰਃ||
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Ⅲ
Ⅰ ਹੇ ਿਪਰ੍ਯਤਮਾਃ, ਯੂਯੰ ਯਥਾ ਪਿਵਤਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਕ੍ਤʼਿਭਃ ਪੂਰ੍ੱਵੋਕ੍ਤਾਿਨ

ਵਾਕਯ੍ਾਿਨ ਤਾਤਾ ਪਰ੍ਭੁਨਾ ਪਰ੍ੇਿਰਤਾਨਾਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਆਦੇਸ਼ਞ੍ਚ ਸਾਰਥ ਤਥਾ
ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਸ੍ਮਾਰਿਯਤਾ

Ⅱਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸਰਲਭਾਵੰ ਪਰ੍ਬੋਧਿਯਤੁਮ੍ ਅਹੰ ਿਦਤੀਯਮ੍ ਇਦੰ ਪਤੰ ਿਲਖਾਿਮ|
Ⅲਪਰ੍ਥਮੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਿਰਦੰ ਜ੍ਞਾਯਤਾਂ ਯਤ੍ ਸ਼ੇਸ਼਼ੇ ਕਾਲੇ ਸਵ੍ੇੱਛਾਚਾਿਰਣੋ ਿਨਨ੍ਦਕਾ

ਉਪਸ੍ਥਾਯ
Ⅳ ਵਿਦਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਪਰ੍ਭੋਰਾਗਮਨਸਯ੍ ਪਰ੍ਿਤਜ੍ਞਾ ਕੁਤ? ਯਤਃ

ਿਪਤʼਲੋਕਾਨਾਂ ਮਹਾਿਨਦਾਗਮਨਾਤ੍ ਪਰੰ ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ ਸʼਸ਼਼੍ਟੇਰਾਰਮ੍ਭਕਾਲੇ
ਯਥਾ ਤਥੈਵਾਵਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ਤੇ|

Ⅴ ਪੂਰ੍ੱਵਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਵਾਕਯ੍ੇਨਾਕਾਸ਼ਮਣ੍ਡਲੰ ਜਲਾਦ੍ ਉਤ੍ਪੰਨਾ ਜਲੇ
ਸਨ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਮਾਨਾ ਚ ਪʼਿਥਵਯ੍ਿਵਦਯ੍ਤੈਤਦ੍ ਅਿਨੱਛੁਕਤਾਤਸ੍ਤੇ ਨ ਜਾਨਾਨ੍ਿਤ,

Ⅵ ਤਤਸ੍ਤਾਤ੍ਕਾਿਲਕਸੰਸਾਰੋ ਜਲੇਨਾਪ੍ਲਾਿਵਤੋ ਿਵਨਾਸ਼ੰ ਗਤਃ|
Ⅶ ਿਕਨ੍ਤਧੁਨਾ ਵਰ੍ੱਤਮਾਨੇ ਆਕਾਸ਼ਭੂਮਣ੍ਡਲੇ ਤੇਨੈਵ ਵਾਕਯ੍ੇਨ

ਵਹ੍ਨਯ੍ਰ੍ਥੰ ਗੁਪ੍ਤੇ ਿਵਚਾਰਿਦਨੰ ਦੁਸ਼਼੍ਟਮਾਨਵਾਨਾਂ ਿਵਨਾਸ਼ਞ੍ਚ ਯਾਵਦ੍
ਰਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਤ|ੇ

Ⅷ ਹੇ ਿਪਰ੍ਯਤਮਾਃ, ਯੂਯਮ੍ ਏਤਦੇਕੰ ਵਾਕਯ੍ਮ੍ ਅਨਵਗਤਾ ਮਾ ਭਵਤ ਯਤ੍
ਪਰ੍ਭੋਃ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਦ੍ ਿਦਨਮੇਕੰ ਵਰ੍ਸ਼਼ਸਹਸਰ੍ਵਦ੍ ਵਰ੍ਸ਼਼ਸਹਸਰ੍ਞ੍ਚ ਿਦਨੈਕਵਤ੍|

Ⅸ ਕੇਿਚਦ੍ਯਥਾ ਿਵਲਮ੍ਬੰ ਮਨਯ੍ਨ੍ਤੇ ਤਥਾ ਪਰ੍ਭੁਃ ਸਵ੍ਪਰ੍ਿਤਜ੍ਞਾਯਾਂ ਿਵਲਮ੍ਬਤੇ
ਤੰਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਕੋ(ਅ)ਿਪ ਯੰਨ ਿਵਨਸ਼ਯ੍ੇਤ੍ ਸਰ੍ੱਵੰ ਏਵ ਮਨਃਪਰਾਵਰ੍ੱਤਨੰ
ਗੱਛੇਯੁਿਰਤਯ੍ਿਭਲਸ਼਼ਨ੍ ਸੋ (ਅ)ਸ੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਦੀਰ੍ਘਸਿਹਸ਼਼੍ਣੁਤਾਂ ਿਵਦਧਾਿਤ|

Ⅹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਕ੍ਸ਼਼ਪਾਯਾਂ ਚੌਰ ਇਵ ਪਰ੍ਭੋ ਰ੍ਿਦਨਮ੍ ਆਗਿਮਸ਼਼ਯ੍ਿਤ
ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਮਹਾਸ਼ਬ੍ਦੇਨ ਗਗਨਮਣ੍ਡਲੰ ਲੋਪ੍ਸਯ੍ਤੇ ਮੂਲਵਸ੍ਤੂਿਨ ਚ ਤਾਪੇਨ
ਗਿਲਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤੇ ਪʼਿਥਵੀ ਤਨ੍ਮਧਯ੍ਸ੍ਿਥਤਾਿਨ ਕਰ੍ੰਮਾਿਣ ਚ ਧਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤ|ੇ

Ⅺ ਅਤਃ ਸਰ੍ੱਵੈਰੇਤੈ ਿਰਕਾਰੇ ਗਨ੍ਤਵਯ੍ੇ ਸਿਤ ਯਸ੍ਿਮਨ੍ ਆਕਾਸ਼ਮਣ੍ਡਲੰ
ਦਾਹੇਨ ਿਵਕਾਿਰਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਮੂਲਵਸ੍ਤੂਿਨ ਚ ਤਾਪੇਨ ਗਿਲਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤੇ

Ⅻ ਤਸਯ੍ੇਸ਼ਵ੍ਰਿਦਨਸਯ੍ਾਗਮਨੰ ਪਰ੍ਤੀਕ੍ਸ਼਼ਮਾਣੈਰਾਕਾਙ੍ਕ੍ਸ਼਼ਮਾਣੈਸ਼੍ਚ
ਯੂਸ਼਼੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਧਰ੍ੰਮਾਚਾਰੇਸ਼ਵ੍ਰਭਕ੍ਿਤਭਯ੍ਾਂ ਕੀਦʼਸ਼ੈ ਰ੍ਲੋਕੈ ਰ੍ਭਿਵਤਵਯ੍?ੰ
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ⅩⅢਤਥਾਿਪ ਵਯੰ ਤਸਯ੍ ਪਰ੍ਿਤਜ੍ਞਾਨੁਸਾਰੇਣ ਧਰ੍ੰਮਸਯ੍ ਵਾਸਸ੍ਥਾਨੰ ਨੂਤਨਮ੍
ਆਕਾਸ਼ਮਣ੍ਡਲੰ ਨੂਤਨੰ ਭੂਮਣ੍ਡਲਞ੍ਚ ਪਰ੍ਤੀਕ੍ਸ਼਼ਾਮਹ|ੇ

ⅩⅣ ਅਤਏਵ ਹੇ ਿਪਰ੍ਯਤਮਾਃ, ਤਾਿਨ ਪਰ੍ਤੀਕ੍ਸ਼਼ਮਾਣਾ ਯੂਯੰ ਿਨਸ਼਼੍ਕਲਙ੍ਕਾ
ਅਿਨਨ੍ਿਦਤਾਸ਼੍ਚ ਭੂਤਾ ਯਤ੍ ਸ਼ਾਨ੍ਤਯ੍ਾਿਸ਼ਰ੍ਤਾਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਥੈਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਯਤਧਵ੍ੰ|

ⅩⅤ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪਰ੍ਭੋ ਰ੍ਦੀਰ੍ਘਸਿਹਸ਼਼੍ਣੁਤਾਞ੍ਚ ਪਿਰਤਾਣਜਿਨਕਾਂ ਮਨਯ੍ਧਵ੍|ੰ
ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਿਪਰ੍ਯਭਾਤੇ ਪੌਲਾਯ ਯਤ੍ ਜ੍ਞਾਨਮ੍ ਅਦਾਿਯ ਤਦਨੁਸਾਰੇਣ ਸੋ(ਅ)ਿਪ
ਪਤੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਤਦੇਵਾਿਲਖਤ੍|

ⅩⅥ ਸਵ੍ਕੀਯਸਰ੍ੱਵਪਤੇਸ਼਼ੁ ਚੈਤਾਨਯ੍ਿਧ ਪਰ੍ਸ੍ਤੁਤਯ੍ ਤਦੇਵ ਗਦਿਤ| ਤੇਸ਼਼ੁ
ਪਤੇਸ਼਼ੁ ਕਿਤਪਯਾਿਨ ਦੁਰੂਹਯ੍ਾਿਣ ਵਾਕਯ੍ਾਿਨ ਿਵਦਯ੍ਨ੍ਤੇ ਯੇ ਚ ਲੋਕਾ
ਅਜ੍ਞਾਨਾਸ਼੍ਚਞ੍ਚਲਾਸ਼੍ਚ ਤੇ ਿਨਜਿਵਨਾਸ਼ਾਰ੍ਥਮ੍ ਅਨਯ੍ਸ਼ਾਸ੍ਤੀਯਵਚਨਾਨੀਵ
ਤਾਨਯ੍ਿਪ ਿਵਕਾਰਯਨ੍ਿਤ|

ⅩⅦ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਹੇ ਿਪਰ੍ਯਤਮਾਃ, ਯੂਯੰ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਬੁੱਧਵ੍ਾ ਸਾਵਧਾਨਾਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਤ,
ਅਧਾਰ੍ੰਿਮਕਾਣਾਂ ਭਾਨ੍ਿਤਸਰ੍ੋਤਸਾਪਹʼਤਾਃ ਸਵ੍ਕੀਯਸੁਸ੍ਿਥਰਤਾਤ੍ ਮਾ ਭਸ਼ਯ੍ਤ|

ⅩⅧ ਿਕਨ੍ਤਸ੍ਮਾਕੰ ਪਰ੍ਭੋਸ੍ਤਾਤੁ ਰਯ੍ੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ਾਨੁਗਰ੍ਹੇ ਜ੍ਞਾਨੇ ਚ
ਵਰ੍ੱਧਧਵ੍ੰ| ਤਸਯ੍ ਗੌਰਵਮ੍ ਇਦਾਨੀਂ ਸਦਾਕਾਲਞ੍ਚ ਭੂਯਾਤ੍|ਆਮੇਨ੍|
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