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੨ ਿਥਸ਼਼ਲਨੀਿਕਨਃ ਪਤੰ

Ⅰ ਪੌਲਃ ਿਸਲਾਨਸ੍ਤੀਮਿਥਯਸ਼੍ਚੇਿਤਨਾਮਾਨ ਵਯਮ੍ ਅਸ੍ਮਦੀਯਤਾਤਮ੍
ਈਸ਼ਵ੍ਰੰ ਪਰ੍ਭੰੁ ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਞ੍ਚਾਿਸ਼ਰ੍ਤਾਂ ਿਥਸ਼਼ਲਨੀਿਕਨਾਂ ਸਿਮਿਤੰ ਪਰ੍ਿਤ ਪਤੰ
ਿਲਖਾਮਃ|

Ⅱ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਤਾਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰਃ ਪਰ੍ਭੁ ਰਯ੍ੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸ਼੍ਚ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਸਵ੍ਨੁਗਰ੍ਹੰ
ਸ਼ਾਨ੍ਿਤਞ੍ਚ ਿ ਯਾਸ੍ਤਾ|ਂ

Ⅲ ਹੇ ਭਾਤਰਃ, ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਕʼਤੇ ਸਰ੍ੱਵਦਾ ਯਥਾਯੋਗਯ੍ਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍
ਧਨਯ੍ਵਾਦੋ (ਅ)ਸ੍ਮਾਿਭਃ ਕਰ੍ੱਤਵਯ੍ਃ,ਯਤੋ ਹੇਤੋ ਰਯ੍ੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸ ਉੱਤਰੋੱਤਰੰ
ਵਰ੍ੱਧਤੇ ਪਰਸ੍ਪਰਮ੍ ਏਕੈਕਸਯ੍ ਪਰ੍ੇਮ ਚ ਬਹੁਫਲੰ ਭਵਿਤ|

Ⅳ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ ਰਯ੍ਾਵਨ੍ਤ ਉਪਦਵਕ੍ਲੇਸ਼ਾਃ ਸਹਯ੍ਨ੍ਤੇ ਤੇਸ਼਼ੁ ਯਦ੍
ਧੇ◌ਰै੍ੱਯੰ ਯਸ਼੍ਚ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਃ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਯ੍ਤੇ ਤਤ੍ਕਾਰਣਾਦ੍ ਵਯਮ੍ਈਸ਼ਵ੍ਰੀਯਸਿਮਿਤਸ਼਼ੁ
ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਸ਼੍ਲਾਘਾਮਹ|ੇ

Ⅴ ਤੱਚੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਨਯ੍ਾਯਿਵਚਾਰਸਯ੍ ਪਰ੍ਮਾਣੰ ਭਵਿਤ ਯਤੋ ਯੂਯੰ ਯਸਯ੍ ਕʼਤੇ
ਦੁਃਖੰ ਸਹਧਵ੍ੰ ਤਸਯ੍ੇਸ਼ਵ੍ਰੀਯਰਾਜਯ੍ਸਯ੍ ਯੋਗਯ੍ਾ ਭਵਥ|

Ⅵ ਯਤਃ ਸਵ੍ਕੀਯਸਵ੍ਰ੍ਗਦੂਤਾਨਾਂ ਬਲੈਃ ਸਿਹਤਸਯ੍ ਪਰ੍ਭੋ ਰਯ੍ੀਸ਼ੋਃ
ਸਵ੍ਰ੍ਗਾਦ੍ ਆਗਮਨਕਾਲੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਕ੍ਲੇਸ਼ਕੇਭਯ੍ਃ ਕ੍ਲੇਸ਼ੇਨ ਫਲਦਾਨੰ
ਸਾਰ੍ੱਧਮਸ੍ਮਾਿਭਸ਼੍ਚ

Ⅶ ਕ੍ਿਲਸ਼ਯ੍ਮਾਨੇਭਯ੍ੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਭਯ੍ੰ ਸ਼ਾਨ੍ਿਤਦਾਨਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੇਣ ਨਯ੍ਾੱਯੰ
ਭੋਤ੍ਸਯ੍ਤ;ੇ

Ⅷ ਤਦਾਨੀਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਾਨਿਭਜ੍ਞੇਭਯ੍ੋ (ਅ)ਸ੍ਮਤ੍ਪਰ੍ਭੋ ਰਯ੍ੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍
ਸੁਸੰਵਾਦਾਗਰ੍ਾਹਕੇਭਯ੍ਸ਼੍ਚ ਲੋਕੇਭਯ੍ੋ ਜਾਜਵ੍ਲਯ੍ਮਾਨੇਨ ਵਹ੍ਿਨਨਾ ਸਮੁਿਚਤੰ ਫਲੰ
ਯੀਸ਼ੁਨਾ ਦਾਸਯ੍ਤ;ੇ

Ⅸਤੇ ਚ ਪਰ੍ਭੋ ਰਦਨਾਤ੍ ਪਰਾ ਮਯੁਕ੍ਤਿਵਭਵਾੱਚ ਸਦਾਤਨਿਵਨਾਸ਼ਰੂਪੰ ਦਣ੍ਡੰ
ਲਪ੍ਸਯ੍ਨ੍ਤ,ੇ
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Ⅹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਦਨੇ ਸਵ੍ਕੀਯਪਿਵਤਲੋਕੇਸ਼਼ੁ ਿਵਰਾਿਜਤੁੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍
ਅਪਰਾਸ਼ਂ੍ਚ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਿਸਲੋਕਾਨ੍ ਿਵਸ੍ਮਾਪਿਯਤੁਞ੍ਚ ਸ ਆਗਿਮਸ਼਼ਯ੍ਿਤ
ਯਤੋ (ਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਪਰ੍ਮਾਣੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ ਿਰਸ਼ਵ੍ਾਸੋ(ਅ)ਕਾਿਰ|

Ⅺ ਅਤੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਤਸਯ੍ਾਹਾਨਸਯ੍ ਯੋਗਯ੍ਾਨ੍
ਕਰੋਤੁ ਸੌਜਨਯ੍ਸਯ੍ ਸ਼ੁਭਫਲੰ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਸਯ੍ ਗੁਣਞ੍ਚ ਪਰਾ ਮੇਣ ਸਾਧਯਿਤਿਤ
ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਾਸ੍ਮਾਿਭਃ ਸਰ੍ੱਵਦਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮੰਿਨਿਮੱਤੰ ਿ ਯਤ,ੇ

Ⅻ ਯਤਸ੍ਤਥਾ ਸਤਯ੍ਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਪਰ੍ਭੋ ਰਯ੍ੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍
ਚਾਨੁਗਰ੍ਹਾਦ੍ ਅਸ੍ਮਤ੍ਪਰ੍ਭੋ ਰਯ੍ੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਨਾਮ੍ਨ ਗੌਰਵੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਸੁ
ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮਿਪ ਗੌਰਵੰ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਤ|ੇ

Ⅱ
Ⅰ ਹੇ ਭਾਤਰਃ, ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪਰ੍ਭੋ ਰਯ੍ੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ਾਗਮਨੰ ਤਸਯ੍ ਸਮੀਪੇ

(ਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਸੰਸ੍ਿਥਿਤਞ੍ਚਾਿਧ ਵਯੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਇਦੰ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯਾਮਹ◌ੇ,े
Ⅱਪਰ੍ਭੇਸ੍ਤਦ੍ ਿਦਨੰ ਪਰ੍ਾਯੇਣੋਪਸ੍ਿਥਤਮ੍ਇਿਤਯਿਦਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ਆਤ੍ਮਨਾ ਵਾਚਾ

ਵਾ ਪਤੇਣ ਵਾਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਆਦੇਸ਼ੰ ਕਲ੍ਪਯਨ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਗਦਿਤ ਤਿਰ ਯੂਯੰ ਤੇਨ
ਚਞ੍ਚਲਮਨਸ ਉਿਦਗ੍ਨਾਸ਼੍ਚ ਨ ਭਵਤ|

Ⅲ ਕੇਨਾਿਪ ਪਰ੍ਕਾਰੇਣ ਕੋ(ਅ)ਿਪ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਨ ਵਞ੍ਚਯਤੁ ਯਤਸ੍ਤਸ੍ਮਾਦ੍
ਿਦਨਾਤ੍ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਧਰ੍ੰਮਲੋਪੇਨਪਸਯ੍ਾਤਵਯ੍ੰ,

Ⅳ ਯਸ਼੍ਚ ਜਨ ਿਵਪਕ੍ਸ਼਼ਤਾਂ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ ਸਰ੍ੱਵਸ੍ਮਾਦ੍ ਦੇਵਾਤ੍
ਪੂਜਨੀਯਵਸ੍ਤੁਸ਼੍ਚੋਂਨੰਸਯ੍ਤੇ ਸਵ੍ਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਿਮਵ ਦਰ੍ਸ਼ਯਨ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਵਦ੍
ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਮਨ੍ਿਦਰ ਉਪਵੇਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਚ ਤੇਨ ਿਵਨਾਸ਼ਪਾਤੇਣ
ਪਾਪਪੁਰੁਸ਼਼ੇਣੋਦੇਤਵਯ੍ੰ|

Ⅴਯਦਾਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸੰਿਨਧਾਵਾਸੰ ਤਦਾਨੀਮ੍ ਏਤਦ੍ ਅਕਥਯਿਮਿਤ ਯੂਯੰ ਿਕੰ
ਨ ਸ੍ਮਰਥ?

Ⅵ ਸਾਮ੍ਪਰ੍ਤੰ ਸ ਯੇਨ ਿਨਵਾਰ੍ੱਯਤੇ ਤਦ੍ ਯੂਯੰ ਜਾਨੀਥ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਸਵ੍ਸਮਯੇ
ਤੇਨਦੇਤਵਯ੍ੰ|

Ⅶ ਿਵਧਰ੍ੰਮਸਯ੍ ਿਨਗੂਢੋ ਗੁਣ ਇਦਾਨੀਮਿਪ ਫਲਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਸ੍ਤੰ
ਿਨਵਾਰਯਿਤ ਸੋ(ਅ)ਦਯ੍ਾਿਪ ਦੂਰੀਕʼਤੋ ਨਾਭਵਤ੍|
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Ⅷ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਦੂਰੀਕʼਤੇ ਸ ਿਵਧਰ੍ੰਮਯ੍ੁਦੇਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪਰ੍ਭੁ ਰਯ੍ੀਸ਼ੁਃ
ਸਵ੍ਮੁਖਪਵਨੇਨ ਤੰ ਿਵਧਵ੍ੰਸਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਿਨਜੋਪਸ੍ਿਥਤੇਸ੍ਤੇਜਸਾ ਿਵਨਾਸ਼ਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ
ਚ|

Ⅸ ਸ਼ਯਤਾਨਸਯ੍ ਸ਼ਕ੍ਿਤਪਰ੍ਕਾਸ਼ਨਾਦ੍ ਿਵਨਾਸ਼ਯ੍ਮਾਨਾਨਾਂ ਮਧਯ੍ੇ
ਸਰ੍ੱਵਿਵਧਾਃ ਪਰਾ ਮਾ ਭਿਮਕਾ ਆਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯਿ ਯਾ ਲਕ੍ਸ਼਼ਣਾਨਯ੍ਧਰ੍ੰਮਜਾਤਾ
ਸਰ੍ੱਵਿਵਧਪਰ੍ਤਾਰਣਾ ਚ ਤਸਯ੍ੋਪਸ੍ਿਥਤੇਃ ਫਲੰ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ;

Ⅹ ਯਤੋ ਹੇਤੋਸ੍ਤੇ ਪਿਰਤਾਣਪਰ੍ਾਪ੍ਤਯੇ ਸਤਯ੍ਧਰ੍ੰਮਸਯ੍ਾਨੁਰਾਗੰ ਨ
ਗʼਹੀਤਵਨ੍ਤਸ੍ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਕਾਰਣਾਦ੍

Ⅺ ਈਸ਼ਵ੍ਰੇਣ ਤਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਭਾਨ੍ਿਤਕਰਮਾਯਾਯਾਂ ਪਰ੍ੇਿਸ਼਼ਤਾਯਾਂ ਤੇ ਮʼਸ਼਼ਾਵਾਕਯ੍ੇ
ਿਵਸ਼ਵ੍ਿਸਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ|

Ⅻਯਤੋ ਯਾਵਨ੍ਤੋ ਮਾਨਵਾਃ ਸਤਯ੍ਧਰ੍ੰਮੇ ਨ ਿਵਸ਼ਵ੍ਸਯ੍ਾਧਰ੍ੰਮੇਣ ਤੁਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ
ਤੈਃ ਸਰ੍ੱਵੈ ਰ੍ਦਣ੍ਡਭਾਜਨੈ ਰ੍ਭਿਵਤਵਯ੍|ੰ

ⅩⅢ ਹੇ ਪਰ੍ਭੋਃ ਿਪਰ੍ਯਾ ਭਾਤਰਃ, ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਕʼਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍
ਧਨਯ੍ਵਾਦੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਿਭਃ ਸਰ੍ੱਵਦਾ ਕਰ੍ੱਤਵਯ੍ੋ ਯਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰ ਆ ਪਰ੍ਥਮਾਦ੍
ਆਤ੍ਮਨਃ ਪਾਵਨੇਨ ਸਤਯ੍ਧਰ੍ੰਮੇ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੇਨ ਚ ਪਿਰਤਾਣਾਰ੍ਥੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍
ਵਰੀਤਵਾਨ੍

ⅩⅣਤਦਰ੍ਥਞ੍ਚਾਸ੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਘੋਿਸ਼਼ਤੇਨ ਸੁਸੰਵਾਦੇਨ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ਆਹੂਯਾਸ੍ਮਾਕੰ
ਪਰ੍ਭੋ ਰਯ੍ੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਤੇਜਸੋ(ਅ)ਿਧਕਾਿਰਣਃ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

ⅩⅤ ਅਤੋ ਹੇ ਭਾਤਰਃ ਯੂਯਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਵਾਕਯ੍ੈਃ ਪਤੈਸ਼੍ਚ ਯਾਂ ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਾਂ
ਲਬ੍ਧਵਨ੍ਤਸ੍ਤਾਂ ਕʼਤ੍ਸ੍ਨਾਂ ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਾਂ ਧਾਰਯਨ੍ਤਃ ਸੁਸ੍ਿਥਰਾ ਭਵਤ|

ⅩⅥ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪਰ੍ਭੁ ਰਯ੍ੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਤਾਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸ਼੍ਚਾਰ੍ਥਤੋ ਯੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਸੁ
ਪਰ੍ੇਮ ਕʼਤਵਾਨ੍ ਿਨਤਯ੍ਾਞ੍ਚ ਸਾਨ੍ਤਨਾਮ੍ ਅਨੁਗਰ੍ਹੇਣੋੱਤਮਪਰ੍ਤਯ੍ਾਸ਼ਾਞ੍ਚ
ਯੁਸ਼਼੍ਮਭਯ੍ੰ ਦੱਤਵਾਨ੍

ⅩⅦ ਸ ਸਵ੍ਯੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਅਨ੍ਤਃਕਰਣਾਿਨ ਸਾਨ੍ਤਯਤੁ ਸਰ੍ੱਵਸ੍ਿਮਨ੍
ਸਦਾਕਯ੍ੇ ਸਤ੍ਕਰ੍ੰਮਿਣ ਚ ਸੁਸ੍ਿਥਰੀਕਰੋਤੁ ਚ|

Ⅲ
Ⅰ ਹੇ ਭਾਤਰਃ, ਸ਼ੇਸ਼਼ੇ ਵਦਾਿਮ, ਯੂਯਮ੍ ਅਸ੍ਮਭਯ੍ਿਮਦੰ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯਧਵ੍ੰ ਯਤ੍ ਪਰ੍ਭੋ

ਰਾਕਯ੍ੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਮਧਯ੍ੇ ਯਥਾ ਤਥੈਵਾਨਯ੍ਤਾਿਪ ਪਰ੍ਚਰੇਤ੍ ਮਾਨਯ੍ਞ੍ਚ ਭਵੇਤ੍;
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Ⅱਯੱਚ ਵਯਮ੍ ਅਿਵਵੇਚਕੇਭਯ੍ੋ ਦੁਸ਼਼੍ਟੇਭਯ੍ਸ਼੍ਚ ਲੋਕੇਭਯ੍ੋ ਰਕ੍ਸ਼਼ਾਂ ਪਰ੍ਾਪ੍ਨੁਯਾਮ
ਯਤਃ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੋ ਨ ਭਵਿਤ|

Ⅲ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪਰ੍ਭੁ ਿਰਸ਼ਵ੍ਾਸਯ੍ਃ ਸ ਏਵ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਸ੍ਿਥਰੀਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਦੁਸ਼਼੍ਟਸਯ੍
ਕਰਾਦ੍ ਉੱਧਿਰਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਚ|

Ⅳ ਯੂਯਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਿਭ ਰਯ੍ਦ੍ ਆਿਦਸ਼ਯ੍ਧਵ੍ੇ ਤਤ੍ ਕੁਰੁਥ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਥ ਚੇਿਤ
ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਿਧ ਪਰ੍ਭੁਨਾਸ੍ਮਾਕੰ ਜਾਯਤ|ੇ

Ⅴਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਪਰ੍ੇਮ੍ਿਨ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਸਿਹਸ਼਼੍ਣੁਤਾਯਾਞ੍ਚ ਪਰ੍ਭੁਃ ਸਵ੍ਯੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍
ਅਨ੍ਤਃਕਰਣਾਿਨ ਿਵਨਯਤੁ|

Ⅵ ਹੇ ਭਾਤਰਃ, ਅਸ੍ਮਤ੍ਪਰ੍ਭੋ ਰਯ੍ੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਨਾਮ੍ਨਾ ਵਯੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍
ਇਦਮ੍ ਆਿਦਸ਼ਾਮਃ, ਅਸ੍ਮੱਤੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ ਰਯ੍ਾ ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਲਮ੍ਿਭ ਤਾਂ ਿਵਹਾਯ
ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਭਾਤਾ ਯਦਯ੍ਿਵਿਹਤਾਚਾਰੰ ਕਰੋਿਤ ਤਿਰ ਯੂਯੰ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਪʼਥਗ੍ ਭਵਤ|

Ⅶਯਤੋ ਵਯੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਕਥਮ੍ ਅਨੁਕਰ੍ੱਤਵਯ੍ਾਸ੍ਤਦ੍ ਯੂਯੰ ਸਵ੍ਯੰ ਜਾਨੀਥ|
ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਮਧਯ੍ੇ ਵਯਮ੍ ਅਿਵਿਹਤਾਚਾਿਰਣੋ ਨਾਭਵਾਮ,

Ⅷ ਿਵਨਾਮੂਲਯ੍ੰ ਕਸਯ੍ਾਪਯ੍ੰਨੰ ਨਾਭੰੁਜ੍ਮਿਹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਕੋ(ਅ)ਿਪ ਯਦ੍
ਅਸ੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਭਾਰਗਰ੍ਸ੍ਤੋ ਨ ਭਵੇਤ੍ ਤਦਰ੍ਥੰ ਸ਼ਰ੍ਮੇਣ ਕ੍ਲੇਸ਼ੇਨ ਚ ਿਦਵਾਿਨਸ਼ੰ
ਕਾਰ੍ੱਯਮ੍ ਅਕੁਰ੍ੰਮ|

Ⅸਅਤਾਸ੍ਮਾਕਮ੍ਅਿਧਕਾਰੋ ਨਾਸ੍ਤੀੱਥੰ ਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤਸ੍ਮਾਕਮ੍ਅਨੁਕਰਣਾਯ
ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ਤੰ ਦਰ੍ਸ਼ਿਯਤੁਮ੍ ਇੱਛਨ੍ਤਸ੍ਤਦ੍ ਅਕੁਰ੍ੰਮ|

Ⅹ ਯਤੋ ਯੇਨ ਕਾਰ੍ੱਯੰ ਨ ਿ ਯਤੇ ਤੇਨਾਹਾਰੋ(ਅ)ਿਪ ਨ ਿ ਯਤਾਿਮਿਤ ਵਯੰ
ਯੁਸ਼਼੍ਮਤ੍ਸਮੀਪ ਉਪਸ੍ਿਥਿਤਕਾਲੇ(ਅ)ਿਪ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਆਿਦਸ਼ਾਮ|

Ⅺਯੁਸ਼਼੍ਮਨ੍ਮਧਯ੍ੇ (ਅ)ਿਵਿਹਤਾਚਾਿਰਣਃ ਕੇ(ਅ)ਿਪ ਜਨਾ ਿਵਦਯ੍ਨ੍ਤੇ ਤੇ ਚ
ਕਾਰ੍ੱਯਮ੍ ਅਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਤ ਆਲਸਯ੍ਮ੍ ਆਚਰਨ੍ਤੀਤਯ੍ਸ੍ਮਾਿਭਃ ਸ਼ਯਤ|ੇ

Ⅻ ਤਾਦʼਸ਼ਾਨ੍ ਲੋਕਾਨ੍ ਅਸ੍ਮਤਪਰ੍ਭੋ ਰਯ੍ੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਨਾਮ੍ਨਾ ਵਯਮ੍
ਇਦਮ੍ ਆਿਦਸ਼ਾਮ ਆਜ੍ਞਾਪਯਾਮਸ਼੍ਚ, ਤੇ ਸ਼ਾਨ੍ਤਭਾਵੇਨ ਕਾਰ੍ੱਯੰ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਤਃ
ਸਵ੍ਕੀਯਮੰਨੰ ਭੁਞ੍ਜਤਾ|ਂ

ⅩⅢਅਪਰੰ ਹੇ ਭਾਤਰਃ, ਯੂਯੰ ਸਦਾਚਰਣੇ ਨ ਕ੍ਲਾਮਯ੍ਤ|
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ⅩⅣ ਯਿਦ ਚ ਕਸ਼੍ਿਚਦੇਤਤ੍ਪਤੇ ਿਲਿਖਤਾਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਆਜ੍ਞਾਂ ਨ
ਗʼਹ੍ਲਾਿਤ ਤਿਰ ਯੂਯੰ ਤੰ ਮਾਨੁਸ਼਼ੰ ਲਕ੍ਸ਼਼ਯਤ ਤਸਯ੍ ਸੰਸਰ੍ਗੰ ਤਯ੍ਜਤ ਚ ਤੇਨ
ਸ ਤਿਪਸ਼਼ਯ੍ਤੇ|

ⅩⅤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੰ ਨ ਸ਼ਤੰ ਮਨਯ੍ਮਾਨਾ ਭਾਤਰਿਮਵ ਚੇਤਯਤ|
ⅩⅥਸ਼ਾਨ੍ਿਤਦਾਤਾ ਪਰ੍ਭੁਃ ਸਰ੍ੱਵਤ ਸਰ੍ੱਵਥਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਭਯ੍ੰ ਸ਼ਾਨ੍ਿਤੰ ਦੇਯਾਤ੍| ਪਰ੍ਭੁ

ਰਯ੍ੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਸਙ੍ਗੀ ਭੂਯਾਤ੍|
ⅩⅦ ਨਮਸ੍ਕਾਰ ਏਸ਼਼ ਪੌਲਸਯ੍ ਮਮ ਕਰੇਣ ਿਲਿਖਤ(ੋਅ)ਭੂਤ੍ ਸਰ੍ੱਵਸ੍ਿਮਨ੍

ਪਤ ਏਤਨ੍ਮਮ ਿਚਹ੍ਨਮ੍ ਏਤਾਦʼਸ਼ੈਰਕ੍ਸ਼਼ਰੈ ਰ੍ਮਯਾ ਿਲਖਯ੍ਤ|ੇ
ⅩⅧ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪਰ੍ਭੋ ਰਯ੍ੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ਾਨੁ◌ਗुਰ੍ਹਃ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ੁ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਸੁ

ਭੂਯਾਤ੍|ਆਮੇਨ੍|
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