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ਕਲਿਸਨਃ ਪਤੰ

Ⅰ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ੇੱਛਯਾ ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਪਰ੍ੇਿਰਤਃ ਪੌਲਸ੍ਤੀਮਿਥਯੋ ਭਾਤਾ ਚ
ਕਲਸੀਨਗਰਸ੍ਥਾਨ੍ ਪਿਵਤਾਨ੍ ਿਵਸ਼ਵ੍ਸ੍ਤਾਨ੍ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਾਿਸ਼ਰ੍ਤਭਾਤʼਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਪਤੰ
ਿਲਖਤਃ|

Ⅱ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਤਾਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰਃ ਪਰ੍ਭੁ ਰਯ੍ੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸ਼੍ਚ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਪਰ੍ਸਾਦੰ
ਸ਼ਾਨ੍ਿਤਞ੍ਚ ਿ ਯਾਸ੍ਤਾ|ਂ

Ⅲ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇ ਯੀਸ਼ੌ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਸਯ੍ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਪਿਵਤਲੋਕਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ
ਪਰ੍ੇਮ੍ਨਸ਼੍ਚ ਵਾਰ੍ੱਤਾਂ ਸ਼ਤਾ

Ⅳ ਵਯੰ ਸਦਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਦਰ੍ਥੰ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਾਂ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਤਃ ਸਵ੍ਰ੍ਗੇ ਿਨਿਹਤਾਯਾ
ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਭਾਿਵਸਮ੍ਪਦਃ ਕਾਰਣਾਤ੍ ਸਵ੍ਕੀਯਪਰ੍ਭੋ ਰਯ੍ੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਤਾਤਮ੍
ਈਸ਼ਵ੍ਰੰ ਧਨਯ੍ੰ ਵਦਾਮਃ|

Ⅴ ਯੂਯੰ ਤਸਯ੍ਾ ਭਾਿਵਸਮ੍ਪਦੋ ਵਾਰ੍ੱਤਾਂ ਯਯਾ ਸੁਸੰਵਾਦਰੂਿਪਣਯ੍ਾ
ਸਤਯ੍ਵਾਣਯ੍ਾ ਜ੍ਞਾਿਪਤਾਃ

Ⅵ ਸਾ ਯਦਤ੍ ਕʼਸ੍ਨੰ ਜਗਦ੍ ਅਿਭਗੱਛਿਤ ਤਦਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍
ਅਪਯ੍ਭਯ੍ਗਮਤ੍, ਯੂਯਞ੍ਚ ਯਦ੍ ਿਦਨਮ੍ ਆਰਭਯ੍ੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ਾਨੁਗਰ੍ਹਸਯ੍
ਵਾਰ੍ੱਤਾਂ ਸ਼ਤਾ ਸਤਯ੍ਰੂਪੇਣ ਜ੍ਞਾਤਵਨ੍ਤਸ੍ਤਦਾਰਭਯ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਮਧਯ੍ੇ(ਅ)ਿਪ
ਫਲਿਤ ਵਰ੍ੱਧਤੇ ਚ|

Ⅶ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਿਪਰ੍ਯਃ ਸਹਦਾਸੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਕʼਤੇ ਚ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍
ਿਵਸ਼ਵ੍ਸ੍ਤਪਿਰਚਾਰਕੋ ਯ ਇਪਫਾਸ੍ਤਦ੍ ਵਾਕਯ੍ੰ

Ⅷ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਆਿਦਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍ ਸ ਏਵਾਸ੍ਮਾਨ੍ ਆਤ੍ਮਨਾ ਜਿਨਤੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ
ਪਰ੍ੇਮ ਜ੍ਞਾਿਪਤਵਾਨ੍|

Ⅸ ਵਯੰ ਯਦ੍ ਿਦਨਮ੍ ਆਰਭਯ੍ ਤਾਂ ਵਾਰ੍ੱਤਾਂ ਸ਼ਤਵਨ੍ਤਸ੍ਤਦਾਰਭਯ੍
ਿਨਰਨ੍ਤਰੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਕʼਤੇ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਾਂ ਕੁਰ੍ੰਮਃ ਫਲਤੋ ਯੂਯੰ ਯਤ੍ ਪੂਰ੍ਣਾਭਯ੍ਾਮ੍
ਆਤ੍ਿਮਕਜ੍ਞਾਨਵੁੱਿਧਭਯ੍ਾਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ਾਿਭਤਮੰ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਰੂਪੇਣਾਵਗੱਛੇਤ,
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Ⅹ ਪਰ੍ਭੋ ਰਯ੍ੋਗਯ੍ੰ ਸਰ੍ੱਵਥਾ ਸਨ੍ਤੋਸ਼਼ਜਨਕਞ੍ਚਾਚਾਰੰ ਕੁਰ੍ੱਯਾਤਾਰ੍ਥਤ
ਈਸ਼ਵ੍ਰਜ੍ਞਾਨੇ ਵਰ੍ੱਧਮਾਨਾਃ ਸਰ੍ੱਵਸਤ੍ਕਰ੍ੰਮਰੂਪੰ ਫਲੰ ਫਲੇਤ,

Ⅺ ਯਥਾ ਚੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਮਿਹਮਯੁਕ੍ਤਯਾ ਸ਼ਕ੍ਤਯ੍ਾ ਸਾਨਨ੍ਦੇਨ ਪੂਰ੍ਣਾਂ
ਸਿਹਸ਼਼੍ਣੁਤਾਂ ਿਤਿਤਕ੍ਸ਼਼ਾਞ੍ਚਾਚਿਰਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਥ ਤਾਦʼਸ਼ੇਨ ਪੂਰ੍ਣਬਲੇਨ ਯਦ੍
ਬਲਵਨ੍ਤੋ ਭਵੇਤ,

Ⅻ ਯਸ਼੍ਚ ਿਪਤਾ ਤੇਜੋਵਾਿਸਨਾਂ ਪਿਵਤਲੋਕਾਨਾਮ੍
ਅਿਧਕਾਰਸਯ੍ਾਿਂਸ਼ਤਾਯਾਸ੍ਮਾਨ੍ ਯੋਗਯ੍ਾਨ੍ ਕʼਤਵਾਨ੍ ਤੰ ਯਦ੍ ਧਨਯ੍ੰ ਵਦੇਤ
ਵਰਮ੍ ਏਨੰ ਯਾਚਾਮਹ|ੇ

ⅩⅢ ਯਤਃ ਸੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਨ੍ ਿਤਿਮਰਸਯ੍ ਕਰ੍ੱਤʼਤਾਦ੍ ਉੱਧʼਤਯ੍ ਸਵ੍ਕੀਯਸਯ੍
ਿਪਰ੍ਯਪੁਤਸਯ੍ ਰਾਜਯ੍ੇ ਸ੍ਥਾਿਪਤਵਾਨ੍|

ⅩⅣਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਪੁਤਾਦ੍ ਵਯੰ ਪਿਰਤਾਣਮ੍ਅਰ੍ਥਤਃ ਪਾਪਮੋਚਨੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਵਨ੍ਤਃ|
ⅩⅤ ਸ ਚਾਦʼਸ਼ਯ੍ਸਯ੍ੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਪਰ੍ਿਤਮੂਰ੍ਿਤਃ ਕʼਤ੍ਸ੍ਨਾਯਾਃ

ਸʼਸ਼਼੍ਟੇਰਾਿਦਕਰ੍ੱਤਾ ਚ|
ⅩⅥ ਯਤਃ ਸਰ੍ੱਵਮੇਵ ਤੇਨ ਸਸʼਜੇ ਿਸੰਹਾਸਨਰਾਜਤਪਰਾ ਮਾਦੀਿਨ

ਸਵ੍ਰ੍ਗਮਰ੍ੱਤਯ੍ਸ੍ਿਥਤਾਿਨ ਦʼਸ਼ਯ੍ਾਦʼਸ਼ਯ੍ਾਿਨ ਵਸ੍ਤੂਿਨ ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ ਤੇਨੈਵ ਤਸ੍ਮੈ
ਚ ਸਸʼਿਜਰ|ੇ

ⅩⅦ ਸ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਆਿਦਃ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਸ੍ਿਥਿਤਕਾਰਕਸ਼੍ਚ|
ⅩⅧ ਸ ਏਵ ਸਿਮਿਤਰੂਪਾਯਾਸ੍ਤਨ ਰ੍ਮੂਰ੍ੱਧਾ ਿਕਞ੍ਚ ਸਰ੍ੱਵਿਵਸ਼਼ਯੇ ਸ ਯਦ੍

ਅਿਗਰ੍ਯੋ ਭਵੇਤ੍ ਤਦਰ੍ਥੰ ਸ ਏਵ ਮʼਤਾਨਾਂ ਮਧਯ੍ਾਤ੍ ਪਰ੍ਥਮਤ ਉੱਿਥਤੋ(ਅ)ਗਰ੍ਸ਼੍ਚ|
ⅩⅨਯਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਕʼਤ੍ਸ੍ਨੰ ਪੂਰ੍ਣਤੰ ਤਮੇਵਾਵਾਸਿਯਤੁੰ
ⅩⅩ ਕਸ਼ੇ ਪਾਿਤਤੇਨ ਤਸਯ੍ ਰਕ੍ਤੇਨ ਸਨ੍ਿਧੰ ਿਵਧਾਯ ਤੇਨੈਵ

ਸਵ੍ਰ੍ਗਮਰ੍ੱਤਯ੍ਸ੍ਿਥਤਾਿਨ ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ ਸਵ੍ੇਨ ਸਹ ਸਨ੍ਧਾਪਿਯਤੁਞ੍ਚੇਸ਼ਵ੍ਰੇਣਾਿਭਲੇਸ਼਼|ੇ
ⅩⅪ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਦੂਰਸ੍ਥਾ ਦੁਸ਼਼੍ਿ ਯਾਰਤਮਨਸ੍ਕਤਾਤ੍ ਤਸਯ੍ ਿਰਪਵਸ਼੍ਚਾਸ੍ਤ ਯੇ

ਯੂਯੰ ਤਾਨ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਅਿਪ ਸ ਇਦਾਨੀਂ ਤਸਯ੍ ਮਾਸਂਲਸ਼ਰੀਰੇ ਮਰਣੇਨ ਸਵ੍ੇਨ ਸਹ
ਸਨ੍ਧਾਿਪਤਵਾਨ੍|

ⅩⅫ ਯਤਃ ਸ ਸਵ੍ਸੰਮੁਖੇ ਪਿਵਤਾਨ੍ ਿਨਸ਼਼੍ਕਲਙ੍ਕਾਨ੍ ਅਿਨਨ੍ਦਨੀਯਾਸ਼ਂ੍ਚ
ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਸ੍ਥਾਪਿਯਤੁਮ੍ ਇੱਛਿਤ|
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ⅩⅩⅢ ਿਕਨ੍ਤੇਤਦਰ੍ਥੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਬੱਧਮੂਲੈਃ ਸੁਸ੍ਿਥਰੈਸ਼੍ਚ ਭਿਵਤਵਯ੍ਮ੍,
ਆਕਾਸ਼ਮਣ੍ਡਲਸਯ੍ਾਧਃਸ੍ਿਥਤਾਨਾਂ ਸਰ੍ੱਵਲੋਕਾਨਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਚ ਘੁਸ਼਼ਯ੍ਮਾਣੋ
ਯਃ ਸੁਸੰਵਾਦੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਰਸ਼ਰ੍ਾਿਵ ਤੱਜਾਤਾਯਾਂ ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਸ਼ਾਯਾਂ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਰਚਲੈ
ਰ੍ਭਿਵਤਵਯ੍ੰ|

ⅩⅩⅣ ਤਸਯ੍ ਸੁਸੰਵਾਦਸਯ੍ੈਕਃ ਪਿਰਚਾਰਕੋ ਯੋ(ਅ)ਹੰ ਪੌਲਃ ਸ(ੋਅ)ਹਮ੍
ਇਦਾਨੀਮ੍ਆਨਨ੍ਦੇਨ ਯੁਸ਼਼੍ਮਦਰ੍ਥੰ ਦੁਃਖਾਿਨ ਸਹੇ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਕ੍ਲੇਸ਼ਭੋਗਸਯ੍
ਯੋਂਸ਼ੋ(ਅ)ਪੂਰ੍ਣਸ੍ਤਮੇਵ ਤਸਯ੍ ਤਨਃ ਸਿਮਤੇਃ ਕʼਤੇ ਸਵ੍ਸ਼ਰੀਰੇ ਪੂਰਯਾਿਮ ਚ|

ⅩⅩⅤ ਯਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਮਨ੍ਤਣਯਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਦਰ੍ਥਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੀਯਵਾਕਯ੍ਸਯ੍
ਪਰ੍ਚਾਰਸਯ੍ ਭਾਰੋ ਮਿਯ ਸਮਿਪਤਸ੍ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਅਹੰ ਤਸਯ੍ਾਃ ਸਿਮਤੇਃ
ਪਿਰਚਾਰਕੋ(ਅ)ਭਵੰ|

ⅩⅩⅥ ਤਤ੍ ਿਨਗੂਢੰ ਵਾਕਯ੍ੰ ਪੂਰ੍ੱਵਯੁਗੇਸ਼਼ੁ ਪੂਰ੍ੱਵਪੁਰੁਸ਼਼ੇਭਯ੍ਃ ਪਰ੍ੱਛੰਨਮ੍
ਆਸੀਤ੍ ਿਕਨ੍ਿਤਦਾਨੀਂ ਤਸਯ੍ ਪਿਵਤਲੋਕਾਨਾਂ ਸੰਿਨਧੌ ਤੇਨ ਪਰ੍ਾਕਾਸ਼ਯ੍ਤ|

ⅩⅩⅦ ਯਤੋ ਿਭੰਨਜਾਤੀਯਾਨਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਤਤ੍ ਿਨਗੂਢਵਾਕਯ੍ੰ
ਕੀਦʼ◌ੱਗੌਰਵਿਨਿਧਸਮ੍ਬਿਲਤੰ ਤਤ੍ ਪਿਵਤਲੋਕਾਨ੍ ਜ੍ਞਾਪਿਯਤੁਮ੍
ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ(ਅ)ਭਯ੍ਲਸ਼਼ਤ੍| ਯੁਸ਼਼੍ਮਨ੍ਮਧਯ੍ਵਰ੍ੱਤੀ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟ ਏਵ ਸ ਿਨਿਧ
ਰ੍ਗੈਰਵਾਸ਼ਾਭੂਿਮਸ਼੍ਚ|

ⅩⅩⅧ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਵਯੰ ਤਮੇਵ ਘੋਸ਼਼ਯਨ੍ਤੋ ਯਦ੍ ਏਕੈਕੰ ਮਾਨਵੰ ਿਸੱਧੀਭੂਤੰ
ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇ ਸ੍ਥਾਪਯੇਮ ਤਦਰ੍ਥਮੇਕੈਕੰ ਮਾਨਵੰ ਪਰ੍ਬੋਧਯਾਮਃ ਪੂਰ੍ਣਜ੍ਞਾਨੇਨ ਚੈਕੈਕੰ
ਮਾਨਵੰ ਉਪਿਦਸ਼ਾਮਃ|

ⅩⅩⅨ ਏਤਦਰ੍ਥੰ ਤਸਯ੍ ਯਾ ਸ਼ਕ੍ਿਤਃ ਪਰ੍ਬਲਰੂਪੇਣ ਮਮ ਮਧਯ੍ੇ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਤੇ
ਤਯਾਹੰ ਯਤਮਾਨਃ ਸ਼ਰ੍ਾਭਯ੍ਾਿਮ|

Ⅱ
Ⅰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਲਾਯਿਦਕੇਯਾਸ੍ਥਭਾਤʼਣਾਞ੍ਚ ਕʼਤੇ ਯਾਵਨ੍ਤੋ ਭਾਤਰਸ਼੍ਚ ਮਮ

ਸ਼ਾਰੀਿਰਕਮੁਖੰ ਨ ਦʼਸ਼਼੍ਟਵਨ੍ਤਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਕʼਤੇ ਮਮ ਿਕਯਾਨ੍ ਯਤ੍ਨ ਭਵਿਤ ਤਦ੍
ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਜ੍ਞਾਪਿਯਤੁਮ੍ ਇੱਛਾਿਮ|

Ⅱ ਫਲਤਃ ਪੂਰ੍ਣਬੁੱਿਧਰੂਪਧਨਭੋਗਾਯ ਪਰ੍ੇਮ੍ਨਾ ਸੰਯੁਕ੍ਤਾਨਾਂ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਮਨਾਿਂਸ
ਯਤ੍ ਿਪਤੁਰੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਚ ਿਨਗੂਢਵਾਕਯ੍ਸਯ੍ ਜ੍ਞਾਨਾਰ੍ਥੰ ਸਾਨ੍ਤਨਾਂ
ਪਰ੍ਾਪ੍ਨੁਯੁਿਰਤਯ੍ਰ੍ਥਮਹੰ ਯਤੇ|



Colossians Ⅱ:Ⅲ iv Colossians Ⅱ:ⅩⅤ

Ⅲਯਤੋ ਿਵਦਯ੍ਾਜ੍ਞਾਨਯੋਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਿਨਧਯਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇ ਗੁਪ੍ਤਾਃ ਸਨ੍ਿਤ|
Ⅳ ਕੋ(ਅ)ਿਪ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਿਵਨਯਵਾਕਯ੍ੇਨ ਯੰਨ ਵਞ੍ਚਯੇਤ੍ ਤਦਰ੍ਥਮ੍ ਏਤਾਿਨ

ਮਯਾ ਕਥਯ੍ਨ੍ਤ|ੇ
Ⅴ ਯੁਸ਼਼੍ਮਤ੍ਸੰਿਨਧੌ ਮਮ ਸ਼ਰੀਰ(ੇਅ)ਵਰ੍ੱਤਮਾਨੇ(ਅ)ਿਪ ਮਮਾਤ੍ਮਾ ਵਰ੍ੱਤਤੇ

ਤੇਨ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸੁਰੀਿਤੰ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੇ ਸ੍ਿਥਰਤਞ੍ਚ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾਹਮ੍ ਆਨਨ੍ਦਾਿਮ|
Ⅵ ਅਤੋ ਯੂਯੰ ਪਰ੍ਭੰੁ ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੰ ਯਾਦʼਗ੍ ਗʼਹੀਤਵਨ੍ਤਸ੍ਤਾਦʼਕ੍ ਤਮ੍

ਅਨੁਚਰਤ|
Ⅶ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਬੱਧਮੂਲਾਃ ਸ੍ਥਾਿਪਤਾਸ਼੍ਚ ਭਵਤ ਯਾ ਚ ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ

ਰ੍ਲਬ੍ਧਾ ਤਦਨੁਸਾਰਾਦ੍ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੇ ਸੁਸ੍ਿਥਰਾਃ ਸਨ੍ਤਸ੍ਤੇਨੈਵ ਿਨਤਯ੍ੰ ਧਨਯ੍ਵਾਦੰ
ਕੁਰੁਤ|

Ⅷ ਸਾਵਧਾਨਾ ਭਵਤ ਮਾਨੁਿਸ਼਼ਕਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਾਤ ਇਹਲੋਕਸਯ੍
ਵਰ੍ਣਮਾਲਾਤਸ਼੍ਚੋਤ੍ਪੰਨਾ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਿਵਪਕ੍ਸ਼਼ਾ ਯਾ ਦਰ੍ਸ਼ਨਿਵਦਯ੍ਾ
ਿਮਥਯ੍ਾਪਰ੍ਤਾਰਣਾ ਚ ਤਯਾ ਕੋ(ਅ)ਿਪ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਕ੍ਸ਼਼ਿਤੰ ਨ ਜਨਯਤ|ੁ

Ⅸਯਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਕʼਤ੍ਸ੍ਨਾ ਪੂਰ੍ਣਤਾ ਮੂਰ੍ੱਿਤਮਤੀ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇ ਵਸਿਤ|
Ⅹ ਯੂਯਞ੍ਚ ਤੇਨ ਪੂਰ੍ਣਾ ਭਵਥ ਯਤਃ ਸ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਰਾਜਤਕਰ੍ੱਤʼਤਪਦਾਨਾਂ

ਮੂਰ੍ੱਧਾਸ੍ਿਤ,
Ⅺ ਤੇਨ ਚ ਯੂਯਮ੍ ਅਹਸ੍ਤਕʼਤਤਕ੍ਛੇਦੇਨਾਰ੍ਥਤੋ ਯੇਨ ਸ਼ਾਰੀਰਪਾਪਾਨਾਂ

ਿਵਗਰ੍ਸਤਯ੍ਜਯ੍ਤੇ ਤੇਨ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਤਕ੍ਛੇਦੇਨ ਿਛੰਨਤਚੋ ਜਾਤਾ
Ⅻ ਮੱਜਨੇ ਚ ਤੇਨ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਾਃ ਪੁਨ ਰ੍ਮʼਤਾਨਾਂ ਮਧਯ੍ਾਤ੍

ਤਸਯ੍ੋੱਥਾਪਿਯਤੁਰੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸ਼ਕ੍ਤੇਃ ਫਲੰ ਯੋ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਸ੍ਤਦਾਰਾ ਤਸ੍ਿਮੰਨੇਵ
ਮੱਜਨੇ ਤੇਨ ਸਾਰ੍ੱਧਮ੍ ਉੱਥਾਿਪਤਾ ਅਭਵਤ|

ⅩⅢ ਸ ਚ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਅਪਰਾਧੈਃ ਸ਼ਾਰੀਿਰਕਾਤਕ੍ਛੇਦੇਨ ਚ ਮʼਤਾਨ੍ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ
ਤੇਨ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਜੀਿਵਤਵਾਨ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਅਪਰਾਧਾਨ੍ ਕ੍ਸ਼਼ਿਮਤਵਾਨ੍,

ⅩⅣ ਯੱਚ ਦਣ੍ਡਾਜ੍ਞਾਰੂਪੰ ਰੁ̓ ਣਪਤਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਿਵਰੁੱਧਮ੍ ਆਸੀਤ੍ ਤਤ੍
ਪਰ੍ਮਾਰ੍ੱਿਜਤਵਾਨ੍ ਸ਼ਲਾਕਾਿਭਃ ਕਸ਼ੇ ਬੱਧਵ੍ਾ ਦੂਰੀਕʼਤਵਾਸ਼ਂ੍ਚ|

ⅩⅤ ਿਕਞ੍ਚ ਤੇਨ ਰਾਜਤਕਰ੍ੱਤʼਤਪਦਾਿਨ ਿਨਸ੍ਤੇਜਾਿਂਸ ਕʼਤਾ ਪਰਾਿਜਤਾਨ੍
ਿਰਪੂਿਨਵ ਪਰ੍ਗਲ੍ਭਤਯਾ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਦʼਸ਼਼੍ਿਟਗੋਚਰੇ ਹੇਿਪਤਵਾਨ੍|
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ⅩⅥ ਅਤੋ ਹੇਤੋਃ ਖਾਦਯ੍ਾਖਾਦਯ੍ੇ ਪੇਯਾਪੇਯੇ ਉਤ੍ਸਵਃ ਪਰ੍ਿਤਪਦ੍
ਿਵਸ਼ਰ੍ਾਮਵਾਰਸ਼੍ਚੈਤੇਸ਼਼ੁ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ੁ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਨਯ੍ਾਯਾਿਧਪਿਤਰੂਪੰ ਕਮਿਪ ਮਾ
ਗʼਹ੍ਲੀਤ|

ⅩⅦਯਤ ਏਤਾਿਨ ਛਾਯਾਸਵ੍ਰੂਪਾਿਣ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸਤਯ੍ਾ ਮੂਰ੍ੱਿਤਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਃ|
ⅩⅧ ਅਪਰਞ੍ਚ ਨਮਰ੍ਤਾ ਸਵ੍ਰ੍ਗਦੂਤਾਨਾਂ ਸੇਵਾ ਚੈਤਾਦʼਸ਼ਮ੍

ਇਸ਼਼੍ਟਕਰ੍ੰਮਾਚਰਨ੍ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਪਰੋਕ੍ਸ਼਼ਿਵਸ਼਼ਯਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਵਸ਼ਿਤ
ਸਵ੍ਕੀਯਸ਼ਾਰੀਿਰਕਭਾਵੇਨ ਚ ਮੁਧਾ ਗਰ੍ੱਿਵਤਃ ਸਨ੍

ⅩⅨ ਸਨ੍ਿਧਿਭਃ ਿਸ਼ਰਾਿਭਸ਼੍ਚੋਪਕʼਤੰ ਸੰਯੁਕ੍ਤਞ੍ਚ ਕʼਤ੍ਸ੍ਨੰ ਸ਼ਰੀਰੰ
ਯਸ੍ਮਾਤ੍ ਮੂਰ੍ੱਧਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰੀਯਵʼ◌ੱਿਧੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਨਿਤ ਤੰ ਮੂਰ੍ੱਧਾਨੰ ਨ ਧਾਰਯਿਤ ਤੇਨ
ਮਾਨਵੇਨ ਯੁਸ਼਼੍ਮੱਤਃ ਫਲਾਪਹਰਣੰ ਨਾਨੁਜਾਨੀਤ|

ⅩⅩਯਿਦ ਯੂਯੰ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਸੰਸਾਰਸਯ੍ ਵਰ੍ਣਮਾਲਾਯੈ ਮʼਤਾ ਅਭਵਤ
ਤਿਰ ਯੈ◌ै ਰ੍ਦਵਯ੍ੈ ਰ੍ਭੋਗੇਨ ਕ੍ਸ਼਼ਯੰ ਗਨ੍ਤਵਯ੍ੰ

ⅩⅪ ਤਾਿਨ ਮਾ ਸ੍ਪʼਸ਼ ਮਾ ਭੰੁਕ੍ਸ਼਼ਵ੍ ਮਾ ਗʼਹਾਣੇਿਤ ਮਾਨਵੈਰਾਿਦਸ਼਼੍ਟਾਨ੍
ਿਸ਼ਕ੍ਿਸ਼਼ਤਾਸ਼ਂ੍ਚ ਿਵਧੀਨ੍

ⅩⅫਆਚਰਨ੍ਤੋ ਯੂਯੰ ਕੁਤਃ ਸੰਸਾਰੇ ਜੀਵਨ੍ਤ ਇਵ ਭਵਥ?
ⅩⅩⅢ ਤੇ ਿਵਧਯਃ ਸਵ੍ੇੱਛਾਭਕ੍ਤਯ੍ਾ ਨਮਰ੍ਤਯਾ ਸ਼ਰੀਰਕ੍ਲੇਸ਼ਨੇਨ

ਚ ਜ੍ਞਾਨਿਵਿਧਵਤ੍ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਨ੍ਤੇ ਤਥਾਿਪ ਤੇ(ਅ)ਗਣਯ੍ਾਃ
ਸ਼ਾਰੀਿਰਕਭਾਵਵਰ੍ੱਧਕਾਸ਼੍ਚ ਸਨ੍ਿਤ|

Ⅲ
Ⅰਯਿਦ ਯੂਯੰ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਸਾਰ੍ੱਧਮ੍ ਉੱਥਾਿਪਤਾ ਅਭਵਤ ਤਿਰ ਯਸ੍ਿਮਨ੍ ਸ੍ਥਾਨੇ

ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਦਕ੍ਿਸ਼਼ਣਪਾਰ੍ਸ਼ਵ੍ੇ ਉਪਿਵਸ਼਼੍ਟ ਆਸ੍ਤੇ ਤਸਯ੍ੋਰ੍ੱਧਵ੍ਸ੍ਥਾਨਸਯ੍
ਿਵਸ਼਼ਯਾਨ੍ ਚੇਸ਼਼੍ਟਧਵ੍|ੰ

Ⅱ ਪਾਰ੍ਿਥਵਿਵਸ਼਼ਯੇਸ਼਼ੁ ਨ ਯਤਮਾਨਾ ਊਰ੍ੱਧਵ੍ਸ੍ਥਿਵਸ਼਼ਯੇਸ਼਼ੁ ਯਤਧਵ੍|ੰ
Ⅲ ਯਤੋ ਯੂਯੰ ਮʼਤਵਨ੍ਤੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਜੀਿਵਤਞ੍ਚ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਸਾਰ੍ੱਧਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੇ

ਗੁਪ੍ਤਮ੍ ਅਸ੍ਿਤ|
Ⅳਅਸ੍ਮਾਕੰ ਜੀਵਨਸਵ੍ਰੂਪਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੋ ਯਦਾ ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਤਦਾ ਤੇਨ ਸਾਰ੍ੱਧੰ

ਯੂਯਮਿਪ ਿਵਭਵੇਨ ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਧਵ੍ੇ|
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Ⅴ ਅਤੋ ਵੇਸ਼ਯ੍ਾਗਮਨਮ੍ ਅਸ਼ੁਿਚਿ ਯਾ ਰਾਗਃ ਕੁਤ੍ਿਸਤਾਿਭਲਾਸ਼਼ੋ
ਦੇਵਪੂਜਾਤੁਲਯ੍ੋ ਲੋਭਸ਼੍ਚੈਤਾਿਨ ਰ੍ਪਾि◌ਥਵਪੁਰੁਸ਼਼ਸਯ੍ਾਙ੍ਗਾਿਨ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ
ਰ੍ਿਨਹਨਯ੍ਨ੍ਤਾ|ਂ

Ⅵ ਯਤ ਏਤੇਭਯ੍ਃ ਕਰ੍ੰਮਭਯ੍ ਆਜ੍ਞਾਲਙ੍ਿਘਨ ਲੋਕਾਨ੍ ਪਰ੍ਤੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ੋਧੋ
ਵਰ੍ੱਤਤ|ੇ

Ⅶ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਯਦਾ ਯੂਯੰ ਤਾਨਯ੍ੁਪਾਜੀਵਤ ਤਦਾ ਯੂਯਮਿਪ ਤਾਨਯ੍ੇਵਾਚਰਤ;
Ⅷ ਿਕਨ੍ਿਤਦਾਨੀਂ ੋਧੋ ਰੋਸ਼਼ੋ ਿਜਿਹੰਿਸਸ਼਼ਾ ਦੁਰ੍ਮੁਖਤਾ

ਵਦਨਿਨਰ੍ਗਤਕਦਾਲਪਸ਼੍ਚੈਤਾਿਨ ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ ਦੂਰੀਕੁਰੁਧਵ੍|ੰ
Ⅸ ਯੂਯੰ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਮʼਸ਼਼ਾਕਥਾਂ ਨ ਵਦਤ ਯਤੋ ਯੂਯੰ ਸਵ੍ਕਰ੍ੰਮਸਿਹਤੰ

ਪੁਰਾਤਨਪੁਰੁਸ਼਼ੰ ਤਯ੍ਕ੍ਤਵਨ੍ਤਃ
Ⅹ ਸਵ੍ਸਰ੍ਸ਼਼੍ਟਃੁ ਪਰ੍ਿਤਮੂਰ੍ਤਯ੍ਾ ਤੱਤਜ੍ਞਾਨਾਯ ਨੂਤਨੀਕʼਤੰ ਨਵੀਨਪੁਰੁਸ਼਼ੰ

ਪਿਰਿਹਤਵਨ੍ਤਸ਼੍ਚ|
Ⅺ ਤੇਨ ਚ ਿਯਹੂਿਦਿਭੰਨਜਾਤੀਯਯੋਸ਼੍ਿਛੰਨਤਗੱਿਛੰਨਤਚੋ

ਰ੍ਮ੍ਲੇੱਛਸ੍ਕੁਥੀਯਯੋ ਰ੍ਦਾਸਮੁਕ੍ਤਯੋਸ਼੍ਚ ਕੋ(ਅ)ਿਪ ਿਵਸ਼ੇਸ਼਼ੋ ਨਾਸ੍ਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ
ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ੁ ਸਰ੍ੱਵਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟ ਏਵਾਸ੍ਤ|ੇ

Ⅻਅਤਏਵ ਯੂਯਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਮਨਿਭਲਿਸ਼਼ਤਾਃ ਪਿਵਤਾਃ ਿਪਰ੍ਯਾਸ਼੍ਚ ਲੋਕਾ
ਇਵ ਸ੍ਨੇਹਯੁਕ੍ਤਾਮ੍ ਅਨੁਕਮ੍ਪਾਂ ਿਹਤੈਿਸ਼਼ਤਾਂ ਨਮਰ੍ਤਾਂ ਿਤਿਤਕ੍ਸ਼਼ਾਂ ਸਿਹਸ਼਼੍ਣੁਤਾਞ੍ਚ
ਪਿਰਧੱਧਵ੍ੰ|

ⅩⅢ ਯੂਯਮ੍ ਏਕੈਕਸਯ੍ਾਚਰਣੰ ਸਹਧਵ੍ੰ ਯੇਨ ਚ ਯਸਯ੍ ਿਕਮਪਯ੍ਪਰਾਧਯ੍ਤੇ
ਤਸਯ੍ ਤੰ ਦੋਸ਼਼ੰ ਸ ਕ੍ਸ਼਼ਮਤਾ,ਂ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਦੋਸ਼਼ਾਨ੍ ਯਦਦ੍ ਕ੍ਸ਼਼ਿਮਤਵਾਨ੍
ਯੂਯਮਿਪ ਤਦਤ੍ ਕੁਰੁਧਵ੍ੰ|

ⅩⅣ ਿਵਸ਼ੇਸ਼਼ਤਃ ਿਸੱਿਧਜਨਕੇਨ ਪਰ੍ੇਮਬਨ੍ਧਨੇਨ ਬੱਧਾ ਭਵਤ|
ⅩⅤ ਯਸਯ੍ਾਃ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਯੇ ਯੂਯਮ੍ ਏਕਸ੍ਿਮਨ੍ ਸ਼ਰੀਰੇ ਸਮਾਹੂਤਾ ਅਭਵਤ

ਸੇਸ਼ਵ੍ਰੀਯਾ ਸ਼ਾਨ੍ਿਤ ਰਯ੍ੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਮਨਾਸਂਯ੍ਿਧਿਤਸ਼਼੍ਠਤੁ ਯੂਯਞ੍ਚ ਕʼਤਜ੍ਞਾ ਭਵਤ|
ⅩⅥ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਵਾਕਯ੍ੰ ਸਰ੍ੱਵਿਵਧਜ੍ਞਾਨਾਯ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਰੂਪੇਣ

ਯੁਸ਼਼੍ਮਦਨ੍ਤਰੇ ਿਨਵਮਤੁ, ਯੂਯਞ੍ਚ ਗੀਤੈ ਰ੍ਗਾਨੈਃ
ਪਾਰਮਾਰ੍ਿਥਕਸਙ੍ਕੀਰ੍ੱਤਨੈਸ਼੍ਚ ਪਰਸ੍ਪਰਮ੍ ਆਿਦਸ਼ਤ ਪਰ੍ਬੋਧਯਤ ਚ,
ਅਨੁਗʼਹੀਤਤਾਤ੍ ਪਰ੍ਭੁਮ੍ ਉੱਿਦਸ਼ਯ੍ ਸਵ੍ਮਨਿਭ ਰ੍ਗਾਯਤ ਚ|
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ⅩⅦਵਾਚਾ ਕਰ੍ੰਮਣਾ ਵਾ ਯਦ੍ ਯਤ੍ ਕੁਰੁਤ ਤਤ੍ ਸਰ੍ੱਵੰ ਪਰ੍ਭੋ ਰਯ੍ੀਸ਼ੋ ਰ੍ਨਾਮ੍ਨਾ
ਕੁਰੁਤ ਤੇਨ ਿਪਤਰਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੰ ਧਨਯ੍ੰ ਵਦਤ ਚ|

ⅩⅧ ਹੇ ਯੋਿਸ਼਼ਤਃ, ਯੂਯੰ ਸਵ੍ਾਿਮਨਾਂ ਵਸ਼ਯ੍ਾ ਭਵਤ ਯਤਸ੍ਤਦੇਵ ਪਰ੍ਭਵੇ ਰੋਚਤ|ੇ
ⅩⅨਹੇ ਸਵ੍ਾਿਮਨਃ, ਯੂਯੰ ਭਾਰ੍ੱਯਾਸੁ ਪਰ੍ੀਯਧਵ੍ੰ ਤਾਃ ਪਰ੍ਿਤ ਪਰੁਸ਼਼ਾਲਾਪੰ ਮਾ ਕੁਰੁਧਵ੍|ੰ
ⅩⅩ ਹੇ ਬਾਲਾਃ, ਯੂਯੰ ਸਰ੍ੱਵਿਵਸ਼਼ਯੇ ਿਪਤੋਰਾਜ੍ਞਾਗਰ੍ਾਿਹਣੋ ਭਵਤ ਯਤਸ੍ਤਦੇਵ

ਪਰ੍ਭੋਃ ਸਨ੍ਤੋਸ਼਼ਜਨਕੰ|
ⅩⅪਹੇ ਿਪਤਰਃ, ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸਨ੍ਤਾਨਾ ਯਤ੍ ਕਾਤਰਾ ਨ ਭਵੇਯੁਸ੍ਤਦਰ੍ਥੰ ਤਾਨ੍

ਪਰ੍ਿਤ ਮਾ ਰੋਸ਼਼ਯਤ|
ⅩⅫ ਹੇ ਦਾਸਾਃ, ਯੂਯੰ ਸਰ੍ੱਵਿਵਸ਼਼ਯ ਐਿਹਕਪਰ੍ਭੂਨਾਮ੍ ਆਜ੍ਞਾਗਰ੍ਾਿਹਣੋ

ਭਵਤ ਦʼਸ਼਼੍ਿਟਗੋਚਰੀਯਸੇਵਯਾ ਮਾਨਵੇਭਯ੍ੋ ਰੋਿਚਤੁੰ ਮਾ ਯਤਧਵ੍ੰ ਿਕਨ੍ਤੁ
ਸਰਲਾਨ੍ਤਃਕਰਣੈਃ ਪਰ੍ਭੋ ਰ੍ਭਾ◌ीਤਯ੍ਾ ਕਾਰ੍ੱਯੰ ਕੁਰੁਧਵ੍|ੰ

ⅩⅩⅢ ਯੱਚ ਕੁਰੁਧਵ੍ੇ ਤਤ੍ ਮਾਨੁਸ਼਼ਮਨੁੱਿਦਸ਼ਯ੍ ਪਰ੍ਭੁਮ੍ ਉੱਿਦਸ਼ਯ੍ ਪਰ੍ਫੁੱਲਮਨਸਾ
ਕੁਰੁਧਵ੍ੰ,

ⅩⅩⅣਯਤੋ ਵਯੰ ਪਰ੍ਭੁਤਃ ਸਵ੍ਰ੍ਗਾਿਧਕਾਰਰੂਪੰ ਫਲੰ ਲਪ੍ਸਯ੍ਾਮਹ ਇਿਤ ਯੂਯੰ
ਜਾਨੀਥ ਯਸ੍ਮਾਦ੍ ਯੂਯੰ ਪਰ੍ਭੋਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਦਾਸਾ ਭਵਥ|

ⅩⅩⅤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਅਨੁਿਚਤੰ ਕਰ੍ੰਮ ਕਰੋਿਤ ਸ
ਤਸਯ੍ਾਨੁਿਚਤਕਰ੍ੰਮਣਃ ਫਲੰ ਲਪ੍ਸਯ੍ਤੇ ਤਤ ਕੋ(ਅ)ਿਪ ਪਕ੍ਸ਼਼ਪਾਤੋ ਨ
ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

Ⅳ
Ⅰ ਅਪਰਞ੍ਚ ਹੇ ਅਿਧਪਤਯਃ, ਯੂਯੰ ਦਾਸਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਨਯ੍ਾੱਯੰ

ਯਥਾਰ੍ਥਞ੍ਚਾਚਰਣੰ ਕੁਰੁਧਵ੍ੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮਪਯ੍ੇਕੋ(ਅ)ਿਧਪਿਤਃ ਸਵ੍ਰ੍ਗੇ ਿਵਦਯ੍ਤ
ਇਿਤ ਜਾਨੀਤ|

Ⅱ ਯੂਯੰ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਾਯਾਂ ਿਨਤਯ੍ੰ ਪਰ੍ਵਰ੍ੱਤਧਵ੍ੰ ਧਨਯ੍ਵਾਦੰ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਤਸ੍ਤਤ
ਪਰ੍ਬੁੱਧਾਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਤ ਚ|

Ⅲ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਾਕਾਲੇ ਮਮਾਿਪ ਕʼਤੇ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਾਂ ਕੁਰੁਧਵ੍ੰ,
Ⅳ ਫਲਤਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਯੰਿਨਗੂਢਵਾਕਯ੍ਕਾਰਣਾਦ੍ ਅਹੰ ਬੱਧ(ੋਅ)ਭਵੰ

ਤਤ੍ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਾਯੇਸ਼ਵ੍ਰੋ ਯਤ੍ ਮਦਰ੍ਥੰ ਵਾਗ੍ਦਾਰੰ ਕੁਰ੍ੱਯਾਤ੍, ਅਹਞ੍ਚ ਯਥੋਿਚਤੰ ਤਤ੍
ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਿਯਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨੁਯਾਮ੍ ਏਤਤ੍ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯਧਵ੍ੰ|
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Ⅴਯੂਯੰ ਸਮਯੰ ਬਹੁਮੂਲਯ੍ੰ ਜ੍ਞਾਤਾ ਬਿਹਃਸ੍ਥਾਨ੍ ਲੋਕਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਜ੍ਞਾਨਾਚਾਰੰ
ਕੁਰੁਧਵ੍ੰ|

Ⅵਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ਆਲਾਪਃ ਸਰ੍ੱਵਦਾਨੁਗਰ੍ਹਸੂਚਕੋ ਲਵਣੇਨ ਸੁਸਵ੍ਾਦੁਸ਼੍ਚ ਭਵਤੁ
ਯਸ੍ਮੈ ਯਦੁੱਤਰੰ ਦਾਤਵਯ੍ੰ ਤਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਰਵਗਮਯ੍ਤਾ|ਂ

Ⅶਮਮ ਯਾ ਦਸ਼ਾਕ੍ਿਤ ਤਾਂ ਤੁਿਖਕਨਾਮਾ ਪਰ੍ਭੌ ਿਪਰ੍ਯੋ ਮਮ ਭਾਤਾ ਿਵਸ਼ਵ੍ਸਨੀਯਃ
ਪਿਰਚਾਰਕਃ ਸਹਦਾਸਸ਼੍ਚ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਜ੍ਞਾਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

Ⅷ ਸ ਯਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਦਸ਼ਾਂ ਜਾਨੀਯਾਤ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਮਨਾਿਂਸ ਸਾਨ੍ਤਯੇੱਚ
ਤਦਰ੍ਥਮੇਵਾਹੰ

Ⅸ ਤਮ੍ ਓਨੀਿਸ਼਼ਮਨਾਮਾਨਞ੍ਚ ਯੁਸ਼਼੍ਮੱਦੇਸ਼ੀਯੰ ਿਵਸ਼ਵ੍ਸ੍ਤੰ ਿਪਰ੍ਯਞ੍ਚ ਭਾਤਰੰ
ਪਰ੍ੇਿਸ਼਼ਤਵਾਨ੍ ਤੌ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਅਤਤਯ੍ਾਂ ਸਰ੍ੱਵਵਾਰ੍ੱਤਾਂ ਜ੍ਞਾਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਤਃ|

Ⅹ ਆਿਰਸ਼਼੍ਟਾਰ੍ਖਨਾਮਾ ਮਮ ਸਹਬਨ੍ਦੀ ਬਰ੍ਣੱਬਾ ਭਾਿਗਨੇਯੋ ਮਾਰ੍ਕੋ
ਯੁਸ਼਼੍ਟਨਾਮ੍ਨਾ ਿਵਖਯ੍ਾਤੋ ਯੀਸ਼ੁਸ਼੍ਚੈਤੇ ਿਛੰਨਤਚੋ ਭਾਤਰੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਨਮਸ੍ਕਾਰੰ
ਜ੍ਞਾਪਯਨ੍ਿਤ, ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਮਾਰ੍ਕਮਿਧ ਯੂਯੰ ਪੂਰ੍ੱਵਮ੍ ਆਜ੍ਞਾਿਪਤਾਃ ਸ ਯਿਦ
ਯੁਸ਼਼੍ਮਤ੍ਸਮੀਪਮ੍ ਉਪਿਤਸ਼਼੍ਠੇਤ੍ ਤਿਰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਗʼਹਯ੍ਤਾ|ਂ

Ⅺ ਕੇਵਲਮੇਤਈਸ਼ਵ੍ਰਰਾਜਯ੍ੇ ਮਮ ਸਾਨ੍ਤਨਾਜਨਕਾਃ ਸਹਕਾਿਰਣੋ(ਅ)ਭਵਨ੍|
Ⅻ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਦਾਸੋ ਯੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮੱਦੇਸ਼ੀਯ ਇਪਫਾਃ ਸ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਨਮਸ੍ਕਾਰੰ

ਜ੍ਞਾਪਯਿਤ ਯੂਯਞ੍ਚੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸਰ੍ੱਵਸ੍ਿਮਨ੍ ਮਨ(ਅ)ਿਭਲਾਸ਼਼ੇ ਯਤ੍ ਿਸੱਧਾਃ
ਪੂਰ੍ਣਾਸ਼੍ਚ ਭਵੇਤ ਤਦਰ੍ਥੰ ਸ ਿਨਤਯ੍ੰ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਯਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਕʼਤੇ ਯਤਤ|ੇ

ⅩⅢ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਲਾਯਿਦਕੇਯਾਸ੍ਿਥਤਾਨਾਂ ਿਹਯਰਾਪਿਲਸ੍ਿਥਤਾਨਾਞ੍ਚ
ਭਾਤʼਣਾਂ ਿਹਤਾਯ ਸੋ(ਅ)ਤੀਵ ਚੇਸ਼਼੍ਟਤ ਇਤਯ੍ਸ੍ਿਮਨ੍ ਅਹੰ ਤਸਯ੍ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ੀ
ਭਵਾਿਮ|

ⅩⅣ ਲੂਕਨਾਮਾ ਿਪਰ੍ਯਸ਼੍ਿਚਿਕਤ੍ਸਕੋ ਦੀਮਾਸ਼੍ਚ ਯੁਸ਼਼੍ਮਭਯ੍ੰ ਨਮਸ੍ਕੁਰ੍ੱਵਾਤ|ੇ
ⅩⅤਯੂਯੰ ਲਾਯਿਦਕੇਯਾਸ੍ਥਾਨ੍ ਭਾਤʼਨ੍ ਨੁਮ੍ਫਾਂ ਤਦ੍ਗʼਹਸ੍ਿਥਤਾਂ ਸਿਮਿਤਞ੍ਚ

ਮਮ ਨਮਸ੍ਕਾਰੰ ਜ੍ਞਾਪਯਤ|
ⅩⅥ ਅਪਰੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਤ੍ਸੰਿਨਧੌ ਪਤਸਯ੍ਾਸਯ੍ ਪਾਠੇ ਕʼਤੇ

ਲਾਯਿਦਕੇਯਾਸ੍ਥਸਿਮਤਾਵਿਪ ਤਸਯ੍ ਪਾਠ ਯਥਾ ਭਵੇਤ੍ ਲਾਯਿਦਕੇਯਾਞ੍ਚ
ਯਤ੍ ਪਤੰ ਮਯਾ ਪਰ੍ਿਹਤੰ ਤਦ੍ ਯਥਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਰਿਪ ਪਠਯ੍ੇਤ ਤਥਾ ਚੇਸ਼਼੍ਟਧਵ੍|ੰ
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ⅩⅦ ਅਪਰਮ੍ ਆਰ੍ਿਖੱਪੰ ਵਦਤ ਪਰ੍ਭੋ ਰਯ੍ਤ੍ ਪਿਰਚਰ੍ੱਯਾਪਦੰ ਤਯਾਪਰ੍ਾਿਪ
ਤਤ੍ਸਾਧਨਾਯ ਸਾਵਧਾਨ ਭਵ|

ⅩⅧਅਹੰ ਪੌਲਃ ਸਵ੍ਹਸ੍ਤਾਕ੍ਸ਼਼ਰੇਣ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਨਮਸ੍ਕਾਰੰ ਜ੍ਞਾਪਯਾਿਮ ਯੂਯੰ
ਮਮ ਬਨ੍ਧਨੰ ਸ੍ਮਰਤ| ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਤਯ੍ਨੁਗਰ੍ਹੋ ਭੂਯਾਤ੍|ਆਮੇਨ|
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