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੨ ਿਪਤਰਸ੍ਯ ਪਤ੍ਰੰ
Ⅰ ਯੇ ਜਨਾ ਅਸ੍ਮਾਿਭਃ ਸਾਰ੍ੱਧਮ੍ ਅਸ੍ਤਦੀਸ਼੍ਵਰੇ ਤ੍ਰਾਤਿਰ ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੇ

ਚ ਪੁਣ੍ਯਸਮ੍ਬਿਲਤਿਵਸ਼੍ਵਾਸਧਨਸ੍ਯ ਸਮਾਨਾਂਿਸ਼ਤ੍ਵੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਾਸ੍ਤਾਨ੍
ਪ੍ਰਿਤ ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯ ਦਾਸਃ ਪ੍ਰੇਿਰਤਸ਼੍ਚ ਿਸ਼ਮੋਨ੍ ਿਪਤਰਃ ਪਤ੍ਰੰ
ਿਲਖਿਤ|
Ⅱ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯਾਸ੍ਮਾਕੰ
ਪ੍ਰਭੋ ਰ੍ਯੀਸ਼ੋਸ਼੍ਚ ਤਤ੍ਵਜ੍ਞਾਨੇਨ
ਯੁਸ਼੍ਮਾਸ੍ਵਨੁਗ੍ਰਹਸ਼ਾਨ੍ਤ੍ਯੋ ਰ੍ਬਾਹੁਲ੍ਯੰ ਵਰ੍ੱਤਤਾਂ|
Ⅲ ਜੀਵਨਾਰ੍ਥਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਭਕ੍ਤ੍ਯਰ੍ਥਞ੍ਚ ਯਦ੍ਯਦ੍ ਆਵਸ਼੍ਯਕੰ ਤਤ੍
ਸਰ੍ੱਵੰ ਗੌਰਵਸਦ੍ਗੁਣਾਭ੍ਯਾਮ੍ ਅਸ੍ਮਦਾਹ੍ਵਾਨਕਾਿਰਣਸ੍ਤੱਤ੍ਵਜ੍ਞਾਨਦ੍ਵਾਰਾ
ਤਸ੍ਯੇਸ਼੍ਵਰੀਯਸ਼ਕ੍ਿਤਰਸ੍ਮਭ੍ਯੰ ਦੱਤਵਤੀ|
Ⅳ ਤਤ੍ਸਰ੍ੱਵੇਣ ਚਾਸ੍ਮਭ੍ਯੰ ਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ਾ ਬਹੁਮੂਲ੍ਯਾ ਮਹਾਪ੍ਰਿਤਜ੍ਞਾ ਦੱਤਾ
ਯਾਿਭ ਰ੍ਯੂਯੰ ਸੰਸਾਰਵ੍ਯਾਪ੍ਤਾਤ੍ ਕੁਤ੍ਿਸਤਾਿਭਲਾਸ਼਼ਮੂਲਾਤ੍ ਸਰ੍ੱਵਨਾਸ਼ਾਦ੍
ਰਕ੍ਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਯੇਸ਼੍ਵਰੀਯਸ੍ਵਭਾਵਸ੍ਯਾਂਿਸ਼ਨੋ ਭਿਵਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨੁਥ|
Ⅴ ਤਤੋ ਹੇਤੋ ਰ੍ਯੂਯੰ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣੰ ਯਤ੍ਨੰ ਿਵਧਾਯ ਿਵਸ਼੍ਵਾਸੇ ਸੌਜਨ੍ਯੰ ਸੌਜਨ੍ਯੇ
ਜ੍ਞਾਨੰ
Ⅵ ਜ੍ਞਾਨ ਆਯਤੇਨ੍ਿਦ੍ਰਯਤਾਮ੍ ਆਯਤੇਨ੍ਿਦ੍ਰਯਤਾਯਾਂ ਧੈਰ੍ੱਯੰ ਧੈਰ੍ੱਯ
ਈਸ਼੍ਵਰਭਕ੍ਿਤਮ੍
Ⅶ ਈਸ਼੍ਵਰਭਕ੍ਤੌ ਭ੍ਰਾਤ੍ਰੁʼਸ੍ਨੇਹੇ ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਯੁਙ੍ਕ੍ਤ|
Ⅷ ਏਤਾਿਨ ਯਿਦ ਯੁਸ਼੍ਮਾਸੁ ਿਵਦ੍ਯਨ੍ਤ◌
ੇ े ਵਰ੍ੱਧਨ੍ਤੇ ਚ
ਤਰ੍ਹ੍ਯਸ੍ਮਤ੍ਪ੍ਰਭੋ ਰ੍ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯ ਤੱਤ੍ਵਜ੍ਞਾਨੇ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨ੍ ਅਲਸਾਨ੍
ਿਨਸ਼਼੍ਫਲਾਂਸ਼੍ਚ ਨ ਸ੍ਥਾਪਿਯਸ਼਼੍ਯਨ੍ਿਤ|
Ⅸ ਿਕਨ੍ਤ੍ਵੇਤਾਿਨ ਯਸ੍ਯ ਨ ਿਵਦ੍ਯਨ੍ਤੇ ਸੋ (ਅ)ਨ੍ਧੋ ਮੁਿਦ੍ਰਤਲੋਚਨਃ
ਸ੍ਵਕੀਯਪੂਰ੍ੱਵਪਾਪਾਨਾਂ ਮਾਰ੍ੱਜਨਸ੍ਯ ਿਵਸ੍ਮ੍ਰੁʼਿਤੰ ਗਤਸ਼੍ਚ|
Ⅹ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਹੇ ਭ੍ਰਾਤਰਃ, ਯੂਯੰ ਸ੍ਵਕੀਯਾਹ੍ਵਾਨਵਰਣਯੋ ਰ੍ਦ੍ਰੁʼਢਕਰਣੇ ਬਹੁ
ਯਤਧ੍ਵੰ, ਤਤ੍ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਕਦਾਚ ਨ ਸ੍ਖਿਲਸ਼਼੍ਯਥ|
Ⅺ
ਯਤੋ
(ਅ)ਨੇਨ
ਪ੍ਰਕਾਰੇਣਾਸ੍ਮਾਕੰ
ਪ੍ਰਭੋਸ੍ਤ੍ਰਾਤ੍ਰੁʼ
ਰ੍ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯਾਨਨ੍ਤਰਾਜ੍ਯਸ੍ਯ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ੇਨ ਯੂਯੰ ਸੁਕਲੇਨ
ਯੋਜਿਯਸ਼਼੍ਯਧ੍ਵੇ|
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Ⅻ

ਯਦ੍ਯਿਪ ਯੂਯਮ੍ ਏਤਤ੍ ਸਰ੍ੱਵੰ ਜਾਨੀਥ ਵਰ੍ੱਤਮਾਨੇ ਸਤ੍ਯਮਤੇ
ਸੁਸ੍ਿਥਰਾ ਭਵਥ ਚ ਤਥਾਿਪ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨ੍ ਸਰ੍ੱਵਦਾ ਤਤ੍ ਸ੍ਮਾਰਿਯਤੁਮ੍ ਅਹਮ੍
ਅਯਤ੍ਨਵਾਨ੍ ਨ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਾਿਮ|
ⅩⅢ ਯਾਵਦ੍ ਏਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਦੂਸ਼੍ਯੇ ਿਤਸ਼਼੍ਠਾਿਮ ਤਾਵਦ੍ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨ੍ ਸ੍ਮਾਰਯਨ੍
ਪ੍ਰਬੋਧਿਯਤੁੰ ਿਵਿਹਤੰ ਮਨ੍ਯੇ|
ⅩⅣ ਯਤੋ (ਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਪ੍ਰਭੁ ਰ੍ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੋ ਮਾਂ ਯਤ੍ ਜ੍ਞਾਿਪਤਵਾਨ੍
ਤਦਨੁਸਾਰਾਦ੍ ਦੂਸ਼੍ਯਮੇਤਤ੍ ਮਯਾ ਸ਼ੀਘ੍ਰੰ ਤ੍ਯਕ੍ਤਵ੍ਯਮ੍ ਇਿਤ ਜਾਨਾਿਮ|
ⅩⅤ ਮਮ ਪਰਲੋਕਗਮਨਾਤ੍ ਪਰਮਿਪ ਯੂਯੰ ਯਦੇਤਾਿਨ ਸ੍ਮਰ੍ੱਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਸ਼੍ਯਥ
ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਰ੍ੱਵਥਾ ਯਿਤਸ਼਼੍ਯ|ੇ
ⅩⅥ
ਯਤੋ
(ਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ
ਪ੍ਰਭੋ
ਰ੍ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯ
ਪਰਾਕ੍ਰਮੰ
ਪੁਨਰਾਗਮਨਞ੍ਚ
ਯੁਸ਼੍ਮਾਨ੍
ਜ੍ਞਾਪਯਨ੍ਤੋ
ਵਯੰ
ਕਲ੍ਿਪਤਾਨ੍ਯੁਪਾਖ੍ਯਾਨਾਨ੍ਯਨ੍ਵਗੱਛਾਮੇਿਤ ਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਸ੍ਯ ਮਿਹਮ੍ਨਃ
ਪ੍ਰਤ੍ਯਕ੍ਸ਼ਸਾਕ੍ਿਸ਼਼ਣੋ ਭੂਤ੍ਵਾ ਭਾਿਸ਼਼ਤਵਨ੍ਤਃ|
ⅩⅦ ਯਤਃ ਸ ਿਪਤੁਰੀਸ਼੍ਵਰਾਦ੍ ਗੌਰਵੰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਞ੍ਚ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਵਾਨ੍
ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤੋ ਮਿਹਮਯੁਕ੍ਤਤੇਜੋਮਧ੍ਯਾਦ੍ ਏਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ੀ ਵਾਣੀ ਤੰ ਪ੍ਰਿਤ
ਿਨਰ੍ਗਤਵਤੀ, ਯਥਾ, ਏਸ਼਼ ਮਮ ਿਪ੍ਰਯਪੁਤ੍ਰ ਏਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਮਮ ਪਰਮਸਨ੍ਤੋਸ਼ਃ|
ⅩⅧ ਸ੍ਵਰ੍ਗਾਤ੍ ਿਨਰ੍ਗਤੇਯੰ ਵਾਣੀ ਪਿਵਤ੍ਰਪਰ੍ੱਵਤੇ ਤੇਨ ਸਾਰ੍ੱਧੰ
ਿਵਦ੍ਯਮਾਨੈਰਸ੍ਮਾਿਭਰਸ਼੍ਰਾਿਵ|
ⅩⅨ ਅਪਰਮ੍
ਅਸ੍ਮਤ੍ਸਮੀਪੇ ਦ੍ਰੁʼਢਤਰੰ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਦ੍ਵਾਕ੍ਯੰ
ਿਵਦ੍ਯਤੇ
ਯੂਯਞ੍ਚ
ਯਿਦ
ਿਦਨਾਰਮ੍ਭੰ
ਯੁਸ਼੍ਮਨ੍ਮਨਃਸੁ
ਪ੍ਰਭਾਤੀਯਨਕ੍ਸ਼ਤ੍ਰਸ੍ਯੋਦਯਞ੍ਚ ਯਾਵਤ੍ ਿਤਿਮਰਮਯੇ ਸ੍ਥਾਨੇ ਜ੍ਵਲਨ੍ਤੰ
ਪ੍ਰਦੀਪਿਮਵ ਤਦ੍ ਵਾਕ੍ਯੰ ਸੰਮਨ੍ਯਧ੍ਵੇ ਤਿਰ੍ਹ ਭਦ੍ਰੰ ਕਿਰਸ਼਼੍ਯਥ|
ⅩⅩ ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰੀਯੰ
ਿਕਮਿਪ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਦ੍ਵਾਕ੍ਯੰ ਮਨੁਸ਼੍ਯਸ੍ਯ
ਸ੍ਵਕੀਯਭਾਵਬੋਧਕੰ ਨਿਹ, ਏਤਦ੍ ਯੁਸ਼੍ਮਾਿਭਃ ਸਮ੍ਯਕ੍ ਜ੍ਞਾਯਤਾਂ|
ⅩⅪ ਯਤੋ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਦ੍ਵਾਕ੍ਯੰ ਪੁਰਾ ਮਾਨੁਸ਼ਾਣਾਮ੍ ਇੱਛਾਤੋ ਨੋਤ੍ਪੰਨੰ
ਿਕਨ੍ਤ੍ਵੀਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਪਿਵਤ੍ਰਲੋਕਾਃ ਪਿਵਤ੍ਰੇਣਾਤ੍ਮਨਾ ਪ੍ਰਵਰ੍ੱਿਤਤਾਃ ਸਨ੍ਤੋ
ਵਾਕ੍ਯਮ੍ ਅਭਾਸ਼਼ਨ੍ਤ|
Ⅰ

Ⅱ

ਅਪਰੰ ਪੂਰ੍ੱਵਕਾਲੇ ਯਥਾ ਲੋਕਾਨਾਂ ਮਧ੍ਯੇ ਿਮਥ੍ਯਾਭਿਵਸ਼਼੍ਯਦ੍ਵਾਿਦਨ
ਉਪਾਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ ਤਥਾ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਮਧ੍ਯੇ(ਅ)ਿਪ ਿਮਥ੍ਯਾਿਸ਼ਕ੍ਸ਼ਕਾ
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ਉਪਸ੍ਥਾਸ੍ਯਨ੍ਿਤ, ਤੇ ਸ੍ਵੇਸ਼ਾਂ ਕ੍ਰੇਤਾਰੰ ਪ੍ਰਭੁਮ੍ ਅਨਙ੍ਗੀਕ੍ਰੁʼਤ੍ਯ ਸਤ੍ਵਰੰ
ਿਵਨਾਸ਼ੰ ਸ੍ਵੇਸ਼ੁ ਵਰ੍ੱਤਯਨ੍ਿਤ ਿਵਨਾਸ਼ਕਵੈਧਰ੍ੰਮ੍ਯੰ ਗੁਪ੍ਤੰ ਯੁਸ਼੍ਮਨ੍ਮਧ੍ਯਮ੍
ਆਨੇਸ਼੍ਯਨ੍ਿਤ|
Ⅱ ਤਤੋ (ਅ)ਨੇਕੇਸ਼ੁ ਤੇਸ਼ਾਂ ਿਵਨਾਸ਼ਕਮਾਰ੍ਗੰ ਗਤੇਸ਼ੁ ਤੇਭ੍ਯਃ ਸਤ੍ਯਮਾਰ੍ਗਸ੍ਯ
ਿਨਨ੍ਦਾ ਸਮ੍ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਿਤ|
Ⅲ ਅਪਰਞ੍ਚ ਤੇ ਲੋਭਾਤ੍ ਕਾਪਟ੍ਯਵਾਕ੍ਯੈ ਰ੍ਯੁਸ਼੍ਮੱਤੋ ਲਾਭੰ ਕਿਰਸ਼਼੍ਯਨ੍ਤੇ
ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੇਸ਼ਾਂ ਪੁਰਾਤਨਦਣ੍ਡਾਜ੍ਞਾ ਨ ਿਵਲਮ੍ਬਤੇ ਤੇਸ਼ਾਂ ਿਵਨਾਸ਼ਸ਼੍ਚ ਨ
ਿਨਦ੍ਰਾਿਤ|
Ⅳ ਈਸ਼੍ਵਰਃ ਕ੍ਰੁʼਤਪਾਪਾਨ੍ ਦੂਤਾਨ੍ ਨ ਕ੍ਸ਼ਿਮਤ੍ਵਾ ਿਤਿਮਰਸ਼੍ਰੁʼਙ੍ਖਲੈਃ
ਪਾਤਾਲੇ ਰੁੱਧ੍ਵਾ ਿਵਚਾਰਾਰ੍ਥੰ ਸਮਿਰ੍ਪਤਵਾਨ੍|
Ⅴ ਪੁਰਾਤਨੰ ਸੰਸਾਰਮਿਪ ਨ ਕ੍ਸ਼ਿਮਤ੍ਵਾ ਤੰ ਦੁਸ਼੍ਟਾਨਾਂ ਸੰਸਾਰੰ
ਜਲਾਪ੍ਲਾਵਨੇਨ ਮੱਜਿਯਤ੍ਵਾ ਸਪ੍ਤਜਨੈਃ ਸਿਹਤੰ ਧਰ੍ੰਮਪ੍ਰਚਾਰਕੰ ਨੋਹੰ
ਰਕ੍ਿਸ਼਼ਤਵਾਨ੍|
Ⅵ ਿਸਦੋਮਮ੍ ਅਮੋਰਾ ਚੇਿਤਨਾਮਕੇ ਨਗਰੇ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਤਾਂ ਦੁਸ਼੍ਟਾਨਾਂ
ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ਤੰ ਿਵਧਾਯ ਭਸ੍ਮੀਕ੍ਰੁʼਤ੍ਯ ਿਵਨਾਸ਼ੇਨ ਦਣ੍ਿਡਤਵਾਨ੍;
Ⅶ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੈਃ ਕੁਤ੍ਿਸਤਵ੍ਯਿਭਚਾਿਰਿਭ ਰ੍ਦੁਸ਼੍ਟਾਤ੍ਮਿਭਃ ਕ੍ਿਲਸ਼਼੍ਟੰ
ਧਾਰ੍ੰਿਮਕੰ ਲੋਟੰ ਰਕ੍ਿਸ਼਼ਤਵਾਨ੍|
Ⅷ
ਸ
ਧਾਰ੍ੰਿਮਕੋ
ਜਨਸ੍ਤੇਸ਼ਾਂ
ਮਧ੍ਯੇ
ਿਨਵਸਨ੍
ਸ੍ਵੀਯਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਿਟਸ਼੍ਰੋਤ੍ਰਗੋਚਰੇਭ੍ਯਸ੍ਤੇਸ਼ਾਮ੍
ਅਧਰ੍ੰਮਾਚਾਰੇਭ੍ਯਃ
ਸ੍ਵਕੀਯਧਾਰ੍ੰਿਮਕਮਨਿਸ ਿਦਨੇ ਿਦਨੇ ਤਪ੍ਤਵਾਨ੍|
Ⅸ ਪ੍ਰਭੁ ਰ੍ਭਕ੍ਤਾਨ੍ ਪਰੀਕ੍ਸ਼ਾਦ੍ ਉੱਧਰ੍ੱਤੁੰ ਿਵਚਾਰਿਦਨਞ੍ਚ ਯਾਵਦ੍
ਦਣ੍ਡ੍ਯਾਮਾਨਾਨ੍ ਅਧਾਰ੍ੰਿਮਕਾਨ੍ ਰੋੱਧੁੰ ਪਾਰਯਿਤ,
Ⅹ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤੋ ਯੇ (ਅ)ਮੇਧ੍ਯਾਿਭਲਾਸ਼਼ਾਤ੍ ਸ਼ਾਰੀਿਰਕਸੁਖਮ੍ ਅਨੁਗੱਛਨ੍ਿਤ
ਕਰ੍ਤ੍ਰੁʼਤ੍ਵਪਦਾਿਨ ਚਾਵਜਾਨਨ੍ਿਤ ਤਾਨੇਵ (ਰੋੱਧੁੰ ਪਾਰਯਿਤ| ) ਤੇ ਦੁਃਸਾਹਿਸਨਃ
ਪ੍ਰਗਲ੍ਭਾਸ਼੍ਚ|
Ⅺ ਅਪਰੰ ਬਲਗੌਰਵਾਭ੍ਯਾਂ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਾ ਿਦਵ੍ਯਦੂਤਾਃ ਪ੍ਰਭੋਃ ਸੰਿਨਧੌ ਯੇਸ਼ਾਂ
ਵੈਪਰੀਤ੍ਯੇਨ ਿਨਨ੍ਦਾਸੂਚਕੰ ਿਵਚਾਰੰ ਨ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਿਤ ਤੇਸ਼ਾਮ੍ ਉੱਚਪਦਸ੍ਥਾਨਾਂ
ਿਨਨ੍ਦਨਾਦ੍ ਇਮੇ ਨ ਭੀਤਾਃ|
Ⅻ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੇ ਬੁੱਿਧਹੀਨਾਃ ਪ੍ਰਕ੍ਰੁʼਤਾ ਜਨ੍ਤਵੋ ਧਰ੍ੱਤਵ੍ਯਤਾਯੈ
ਿਵਨਾਸ਼੍ਯਤਾਯੈ ਚ ਜਾਯਨ੍ਤੇ ਤਤ੍ਸਦ੍ਰੁʼਸ਼ਾ ਇਮੇ ਯੰਨ ਬੁਧ੍ਯਨ੍ਤੇ ਤਤ੍
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ਿਨਨ੍ਦਨ੍ਤਃ ਸ੍ਵਕੀਯਿਵਨਾਸ਼੍ਯਤਯਾ ਿਵਨੰਕ੍ਸ਼੍ਯਨ੍ਿਤ ਸ੍ਵੀਯਾਧਰ੍ੰਮਸ੍ਯ
ਫਲੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਸ੍ਯਨ੍ਿਤ ਚ|
ⅩⅢ ਤੇ

ਿਦਵਾ ਪ੍ਰਕ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਭੋਜਨੰ ਸੁਖੰ ਮਨ੍ਯਨ੍ਤੇ ਿਨਜਛਲੈਃ ਸੁਖਭੋਿਗਨਃ
ਸਨ੍ਤੋ ਯੁਸ਼੍ਮਾਿਭਃ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਭੋਜਨੰ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਤਃ ਕਲਙ੍ਿਕਨੋ ਦੋਿਸ਼਼ਣਸ਼੍ਚ ਭਵਨ੍ਿਤ|
ⅩⅣ

ਤੇਸ਼ਾਂ ਲੋਚਨਾਿਨ ਪਰਦਾਰਾਕਾਙ੍ਕ੍ਸ਼ੀਿਣ ਪਾਪੇ ਚਾਸ਼੍ਰਾਨ੍ਤਾਿਨ ਤੇ
ਚਞ੍ਚਲਾਿਨ ਮਨਾਂਿਸ ਮੋਹਯਨ੍ਿਤ ਲੋਭੇ ਤਤ੍ਪਰਮਨਸਃ ਸਨ੍ਿਤ ਚ|
ⅩⅤ

ਤੇ ਸ਼ਾਪਗ੍ਰਸ੍ਤਾ ਵੰਸ਼ਾਃ ਸਰਲਮਾਰ੍ਗੰ ਿਵਹਾਯ ਿਬਯੋਰਪੁਤ੍ਰਸ੍ਯ
ਿਬਿਲਯਮਸ੍ਯ ਿਵਪਥੇਨ ਵ੍ਰਜਨ੍ਤੋ ਭ੍ਰਾਨ੍ਤਾ ਅਭਵਨ੍| ਸ ਿਬਿਲਯਮੋ
(ਅ)ਪ੍ਯਧਰ੍ੰਮਾਤ੍ ਪ੍ਰਾਪ੍ਯੇ ਪਾਿਰਤੋਿਸ਼਼ਕ(ੇ ਅ)ਪ੍ਰੀਯਤ,
ⅩⅥ ਿਕਨ੍ਤੁ

ਿਨਜਾਪਰਾਧਾਦ੍ ਭਰ੍ਤ੍ਸਨਾਮ੍ ਅਲਭਤ ਯਤੋ ਵਚਨਸ਼ਕ੍ਿਤਹੀਨੰ
ਵਾਹਨੰ ਮਾਨੁਿਸ਼਼ਕਿਗਰਮ੍ ਉੱਚਾਰ੍ੱਯ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਦ੍ਵਾਿਦਨ ਉਨ੍ਮੱਤਤਾਮ੍
ਅਬਾਧਤ|
ⅩⅦ

ਇਮੇ ਿਨਰ੍ਜਲਾਿਨ ਪ੍ਰਸ੍ਰਵਣਾਿਨ ਪ੍ਰਚਣ੍ਡਵਾਯੁਨਾ ਚਾਿਲਤਾ
ਮੇਘਾਸ਼੍ਚ ਤੇਸ਼ਾਂ ਕ੍ਰੁʼਤੇ ਿਨਤ੍ਯਸ੍ਥਾਯੀ ਘੋਰਤਰਾਨ੍ਧਕਾਰਃ ਸਞ੍ਿਚਤੋ
(ਅ)ਸ੍ਿਤ|
ⅩⅧ

ਯੇ ਚ ਜਨਾ ਭ੍ਰਾਨ੍ਤ੍ਯਾਚਾਿਰਗਣਾਤ੍ ਕ੍ਰੁʼ◌ੱਛ੍ਰੇਣੋੱਧ੍ਰੁʼਤਾਸ੍ਤਾਨ੍
ਇਮੇ (ਅ)ਪਿਰਿਮਤਦਰ੍ਪਕਥਾ ਭਾਸ਼਼ਮਾਣਾਃ ਸ਼ਾਰੀਿਰਕਸੁਖਾਿਭਲਾਸ਼਼ੈਃ
ਕਾਮਕ੍ਰੀਡਾਿਭਸ਼੍ਚ ਮੋਹਯਨ੍ਿਤ|
ⅩⅨ ਤੇਭ੍ਯਃ ਸ੍ਵਾਧੀਨਤਾਂ ਪ੍ਰਿਤਜ੍ਞਾਯ ਸ੍ਵਯੰ ਿਵਨਾਸ਼੍ਯਤਾਯਾ ਦਾਸਾ

ਭਵਨ੍ਿਤ, ਯਤਃ, ਯੋ ਯੇਨੈਵ ਪਰਾਿਜਗ੍ਯੇ ਸ ਜਾਤਸ੍ਤਸ੍ਯ ਿਕਙ੍ਕਰਃ|
ⅩⅩ

ਤ੍ਰਾਤੁਃ ਪ੍ਰਭੋ ਰ੍ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯ ਜ੍ਞਾਨੇਨ ਸੰਸਾਰਸ੍ਯ ਮਲੇਭ੍ਯ
ਉੱਧ੍ਰੁʼਤਾ ਯੇ ਪੁਨਸ੍ਤੇਸ਼ੁ ਿਨਮੱਜ੍ਯ ਪਰਾਜੀਯਨ੍ਤੇ ਤੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਥਮਦਸ਼ਾਤਃ
ਸ਼ੇਸ਼ਦਸ਼ਾ ਕੁਤ੍ਿਸਤਾ ਭਵਿਤ|
ⅩⅪ

ਤੇਸ਼ਾਂ ਪਕ੍ਸ਼ੇ ਧਰ੍ੰਮਪਥਸ੍ਯ ਜ੍ਞਾਨਾਪ੍ਰਾਪ੍ਿਤ ਰ੍ਵਰੰ ਨ ਚ
ਿਨਰ੍ੱਿਦਸ਼਼੍ਟਾਤ੍ ਪਿਵਤ੍ਰਿਵਿਧਮਾਰ੍ਗਾਤ੍ ਜ੍ਞਾਨਪ੍ਰਾਪ੍ਤਾਨਾਂ ਪਰਾਵਰ੍ੱਤਨੰ|
ⅩⅫ

ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੇਯੰ ਸਤ੍ਯਾ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ਤਕਥਾ ਸੈਵ ਤੇਸ਼ੁ ਫਿਲਤਵਤੀ,
ਯਥਾ, ਕੁੱਕੁਰਃ ਸ੍ਵੀਯਵਾਨ੍ਤਾਯ ਵ੍ਯਾਵਰ੍ੱਤਤੇ ਪੁਨਃ ਪੁਨਃ| ਲੁਿਠਤੁੰ ਕਰ੍ੱਦਮੇ
ਤਦ੍ਵਤ੍ ਕ੍ਸ਼ਾਿਲਤਸ਼੍ਚੈਵ ਸ਼ੂਕਰਃ||
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ਹੇ ਿਪ੍ਰਯਤਮਾਃ, ਯੂਯੰ ਯਥਾ ਪਿਵਤ੍ਰਭਿਵਸ਼਼੍ਯਦ੍ਵਕ੍ਤ੍ਰੁʼਿਭਃ
ਪੂਰ੍ੱਵੋਕ੍ਤਾਿਨ ਵਾਕ੍ਯਾਿਨ ਤ੍ਰਾਤ੍ਰਾ ਪ੍ਰਭੁਨਾ ਪ੍ਰੇਿਰਤਾਨਾਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕਮ੍
ਆਦੇਸ਼ਞ੍ਚ ਸਾਰਥ ਤਥਾ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨ੍ ਸ੍ਮਾਰਿਯਤ੍ਵਾ
Ⅱ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਸਰਲਭਾਵੰ ਪ੍ਰਬੋਧਿਯਤੁਮ੍ ਅਹੰ ਿਦ੍ਵਤੀਯਮ੍ ਇਦੰ ਪਤ੍ਰੰ
ਿਲਖਾਿਮ|
Ⅲ ਪ੍ਰਥਮੰ ਯੁਸ਼੍ਮਾਿਭਿਰਦੰ ਜ੍ਞਾਯਤਾਂ ਯਤ੍ ਸ਼ੇਸ਼ੇ ਕਾਲੇ ਸ੍ਵੇੱਛਾਚਾਿਰਣੋ
ਿਨਨ੍ਦਕਾ ਉਪਸ੍ਥਾਯ
Ⅳ ਵਿਦਸ਼਼੍ਯਨ੍ਿਤ ਪ੍ਰਭੋਰਾਗਮਨਸ੍ਯ ਪ੍ਰਿਤਜ੍ਞਾ ਕੁਤ੍ਰ?
ਯਤਃ
ਿਪਤ੍ਰੁʼਲੋਕਾਨਾਂ ਮਹਾਿਨਦ੍ਰਾਗਮਨਾਤ੍ ਪਰੰ ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ ਸ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟੇਰਾਰਮ੍ਭਕਾਲੇ
ਯਥਾ ਤਥੈਵਾਵਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ਤੇ|
Ⅴ ਪੂਰ੍ੱਵਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਵਾਕ੍ਯੇਨਾਕਾਸ਼ਮਣ੍ਡਲੰ ਜਲਾਦ੍ ਉਤ੍ਪੰਨਾ
ਜਲੇ ਸਨ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਮਾਨਾ ਚ ਪ੍ਰੁʼਿਥਵ੍ਯਿਵਦ੍ਯਤੈਤਦ੍ ਅਿਨੱਛੁਕਤਾਤਸ੍ਤੇ ਨ
ਜਾਨਾਨ੍ਿਤ,
Ⅵ ਤਤਸ੍ਤਾਤ੍ਕਾਿਲਕਸੰਸਾਰੋ ਜਲੇਨਾਪ੍ਲਾਿਵਤੋ ਿਵਨਾਸ਼ੰ ਗਤਃ|
Ⅶ ਿਕਨ੍ਤ੍ਵਧੁਨਾ ਵਰ੍ੱਤਮਾਨੇ ਆਕਾਸ਼ਭੂਮਣ੍ਡਲੇ ਤੇਨੈਵ ਵਾਕ੍ਯੇਨ ਵਹ੍ਨ੍ਯਰ੍ਥੰ
ਗੁਪ੍ਤੇ ਿਵਚਾਰਿਦਨੰ ਦੁਸ਼੍ਟਮਾਨਵਾਨਾਂ ਿਵਨਾਸ਼ਞ੍ਚ ਯਾਵਦ੍ ਰਕ੍ਸ਼੍ਯਤੇ|
Ⅷ ਹੇ ਿਪ੍ਰਯਤਮਾਃ, ਯੂਯਮ੍ ਏਤਦੇਕੰ ਵਾਕ੍ਯਮ੍ ਅਨਵਗਤਾ ਮਾ ਭਵਤ
ਯਤ੍ ਪ੍ਰਭੋਃ ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਦ੍ ਿਦਨਮੇਕੰ ਵਰ੍ਸ਼ਸਹਸ੍ਰਵਦ੍ ਵਰ੍ਸ਼ਸਹਸ੍ਰਞ੍ਚ ਿਦਨੈਕਵਤ੍|
Ⅸ ਕੇਿਚਦ੍ ਯਥਾ ਿਵਲਮ੍ਬੰ ਮਨ੍ਯਨ੍ਤੇ ਤਥਾ ਪ੍ਰਭੁਃ ਸ੍ਵਪ੍ਰਿਤਜ੍ਞਾਯਾਂ
ਿਵਲਮ੍ਬਤੇ ਤੰਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਕੋ(ਅ)ਿਪ ਯੰਨ ਿਵਨਸ਼੍ਯੇਤ੍ ਸਰ੍ੱਵੰ ਏਵ
ਮਨਃਪਰਾਵਰ੍ੱਤਨੰ ਗੱਛੇਯੁਿਰਤ੍ਯਿਭਲਸ਼਼ਨ੍ ਸੋ (ਅ)ਸ੍ਮਾਨ੍ ਪ੍ਰਿਤ
ਦੀਰ੍ਘਸਿਹਸ਼਼੍ਣੁਤਾਂ ਿਵਦਧਾਿਤ|
Ⅹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਕ੍ਸ਼ਪਾਯਾਂ ਚੌਰ ਇਵ ਪ੍ਰਭੋ ਿਰ੍ਦਨਮ੍ ਆਗਿਮਸ਼਼੍ਯਿਤ
ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਮਹਾਸ਼ਬ੍ਦੇਨ ਗਗਨਮਣ੍ਡਲੰ ਲੋਪ੍ਸ੍ਯਤੇ ਮੂਲਵਸ੍ਤੂਿਨ ਚ ਤਾਪੇਨ
ਗਿਲਸ਼਼੍ਯਨ੍ਤੇ ਪ੍ਰੁʼਿਥਵੀ ਤਨ੍ਮਧ੍ਯਸ੍ਿਥਤਾਿਨ ਕਰ੍ੰਮਾਿਣ ਚ ਧਕ੍ਸ਼੍ਯਨ੍ਤ|ੇ
Ⅺ ਅਤਃ ਸਰ੍ੱਵੈਰੇਤੈ ਿਰ੍ਵਕਾਰੇ ਗਨ੍ਤਵ੍ਯੇ ਸਿਤ ਯਸ੍ਿਮਨ੍ ਆਕਾਸ਼ਮਣ੍ਡਲੰ
ਦਾਹੇਨ ਿਵਕਾਿਰਸ਼਼੍ਯਤੇ ਮੂਲਵਸ੍ਤੂਿਨ ਚ ਤਾਪੇਨ ਗਿਲਸ਼਼੍ਯਨ੍ਤੇ
Ⅻ ਤਸ੍ਯੇਸ਼੍ਵਰਿਦਨਸ੍ਯਾਗਮਨੰ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਸ਼ਮਾਣੈਰਾਕਾਙ੍ਕ੍ਸ਼ਮਾਣੈਸ਼੍ਚ
ਯੂਸ਼੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਧਰ੍ੰਮਾਚਾਰੇਸ਼੍ਵਰਭਕ੍ਿਤਭ੍ਯਾਂ ਕੀਦ੍ਰੁʼਸ਼ੈ ਰ੍ਲੋਕੈ ਰ੍ਭਿਵਤਵ੍ਯ?ੰ
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ਤਥਾਿਪ ਵਯੰ ਤਸ੍ਯ ਪ੍ਰਿਤਜ੍ਞਾਨੁਸਾਰੇਣ ਧਰ੍ੰਮਸ੍ਯ ਵਾਸਸ੍ਥਾਨੰ
ਨੂਤਨਮ੍ ਆਕਾਸ਼ਮਣ੍ਡਲੰ ਨੂਤਨੰ ਭੂਮਣ੍ਡਲਞ੍ਚ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਸ਼ਾਮਹੇ|
ⅩⅣ ਅਤਏਵ
ਹੇ ਿਪ੍ਰਯਤਮਾਃ, ਤਾਿਨ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਸ਼ਮਾਣਾ
ਯੂਯੰ
ਿਨਸ਼਼੍ਕਲਙ੍ਕਾ
ਅਿਨਨ੍ਿਦਤਾਸ਼੍ਚ
ਭੂਤ੍ਵਾ
ਯਤ੍
ਸ਼ਾਨ੍ਤ੍ਯਾਿਸ਼੍ਰਤਾਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਥੈਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਯਤਧ੍ਵੰ|
ⅩⅤ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪ੍ਰਭੋ ਰ੍ਦੀਰ੍ਘਸਿਹਸ਼਼੍ਣੁਤਾਞ੍ਚ ਪਿਰਤ੍ਰਾਣਜਿਨਕਾਂ ਮਨ੍ਯਧ੍ਵੰ|
ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਿਪ੍ਰਯਭ੍ਰਾਤ੍ਰੇ ਪੌਲਾਯ ਯਤ੍ ਜ੍ਞਾਨਮ੍ ਅਦਾਿਯ ਤਦਨੁਸਾਰੇਣ
ਸੋ(ਅ)ਿਪ ਪਤ੍ਰੇ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨ੍ ਪ੍ਰਿਤ ਤਦੇਵਾਿਲਖਤ੍|
ⅩⅥ ਸ੍ਵਕੀਯਸਰ੍ੱਵਪਤ੍ਰੇਸ਼ੁ
ਚੈਤਾਨ੍ਯਿਧ ਪ੍ਰਸ੍ਤੁਤ੍ਯ ਤਦੇਵ
ਗਦਿਤ| ਤੇਸ਼ੁ ਪਤ੍ਰੇਸ਼ੁ ਕਿਤਪਯਾਿਨ ਦੁਰੂਹ੍ਯਾਿਣ ਵਾਕ੍ਯਾਿਨ ਿਵਦ੍ਯਨ੍ਤੇ
ਯੇ ਚ ਲੋਕਾ ਅਜ੍ਞਾਨਾਸ਼੍ਚਞ੍ਚਲਾਸ਼੍ਚ ਤੇ ਿਨਜਿਵਨਾਸ਼ਾਰ੍ਥਮ੍
ਅਨ੍ਯਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰੀਯਵਚਨਾਨੀਵ ਤਾਨ੍ਯਿਪ ਿਵਕਾਰਯਨ੍ਿਤ|
ⅩⅦ ਤਸ੍ਮਾਦ੍
ਹੇ ਿਪ੍ਰਯਤਮਾਃ, ਯੂਯੰ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਬੁੱਧ੍ਵਾ
ਸਾਵਧਾਨਾਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਤ, ਅਧਾਰ੍ੰਿਮਕਾਣਾਂ ਭ੍ਰਾਨ੍ਿਤਸ੍ਰੋਤਸਾਪਹ੍ਰੁʼਤਾਃ
ਸ੍ਵਕੀਯਸੁਸ੍ਿਥਰਤ੍ਵਾਤ੍ ਮਾ ਭ੍ਰਸ਼੍ਯਤ|
ⅩⅧ ਿਕਨ੍ਤ੍ਵਸ੍ਮਾਕੰ ਪ੍ਰਭੋਸ੍ਤ੍ਰਾਤੁ ਰ੍ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯਾਨੁਗ੍ਰਹੇ
ਜ੍ਞਾਨੇ ਚ ਵਰ੍ੱਧਧ੍ਵ|ੰ ਤਸ੍ਯ ਗੌਰਵਮ੍ ਇਦਾਨੀਂ ਸਦਾਕਾਲਞ੍ਚ ਭੂਯਾਤ੍|
ਆਮੇਨ੍|
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