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ਇਿਫਿਸ਼਼ਣਃ ਪਤੰ
Ⅰ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ੇੱਛਯਾ ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਪਰ੍ੇਿਰਤਃ ਪੌਲ ਇਿਫਸ਼਼ਨਗਰਸ੍ਥਾਨ੍

ਪਿਵਤਾਨ੍ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਯੀਸ਼ੌ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਿਸਨ ਲੋਕਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਪਤੰ ਿਲਖਿਤ|
Ⅱ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਤਾਤਸਯ੍ੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਪਰ੍ਭੋ ਰਯ੍ੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਚਾਨੁਗਰ੍ਹਃ

ਸ਼ਾਨ੍ਿਤਸ਼੍ਚ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਸੁ ਵਰ੍ੱਤਤਾ|ਂ
Ⅲਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪਰ੍ਭੋ ਰਯ੍ੀਸ਼ੋਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਤਾਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ ਧਨਯ੍ੋ ਭਵਤੁ; ਯਤਃ ਸ

ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨਾਸ੍ਮਭਯ੍ੰ ਸਰ੍ੱਵਮ੍ ਆਧਯ੍ਾਤ੍ਿਮਕੰ ਸਵ੍ਰ੍ਗੀਯਵਰੰ ਦੱਤਵਾਨ੍|
Ⅳ ਵਯੰ ਯਤ੍ ਤਸਯ੍ ਸਮਕ੍ਸ਼਼ੰ ਪਰ੍ੇਮ੍ਨਾ ਪਿਵਤਾ ਿਨਸ਼਼੍ਕਲਙ੍ਕਾਸ਼੍ਚ

ਭਵਾਮਸ੍ਤਦਰ੍ਥੰ ਸ ਜਗਤਃ ਸʼਸ਼਼੍ਟੇ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਤੇਨਾਸ੍ਮਾਨ੍ ਅਿਭਰੋਿਚਤਵਾਨ੍,
ਿਨਜਾਿਭਲਿਸ਼਼ਤਾਨੁਰੋਧਾੱਚ

Ⅴ ਯੀਸ਼ੁਨਾ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਸਵ੍ਸਯ੍ ਿਨਿਮੱਤੰ ਪੁਤਤਪਦੇ(ਅ)ਸ੍ਮਾਨ੍
ਸਵ੍ਕੀਯਾਨੁਗਰ੍ਹਸਯ੍ ਮਹੱਤਸਯ੍ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਾਰ੍ਥੰ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਿਨਯੁਕ੍ਤਵਾਨ੍|

Ⅵ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਅਨੁਗਰ੍ਹਾਤ੍ ਸ ਯੇਨ ਿਪਰ੍ਯਤਮੇਨ ਪੁਤੇਣਾਸ੍ਮਾਨ੍
ਅਨੁਗʼਹੀਤਵਾਨ੍,

Ⅶ ਵਯੰ ਤਸਯ੍ ਸ਼ੋਿਣਤੇਨ ਮੁਕ੍ਿਤਮ੍ ਅਰ੍ਥਤਃ ਪਾਪਕ੍ਸ਼਼ਮਾਂ ਲਬ੍ਧਵਨ੍ਤਃ|
Ⅷ ਤਸਯ੍ ਯ ਈਦʼਸ਼ੋ(ਅ)ਨੁਗਰ੍ਹਿਨਿਧਸ੍ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸੋ(ਅ)ਸ੍ਮਭਯ੍ੰ

ਸਰ੍ੱਵਿਵਧੰ ਜ੍ਞਾਨੰ ਬੁੱਿਧਞ੍ਚ ਬਾਹੁਲਯ੍ਰੂਪੇਣ ਿਵਤਿਰਤਵਾਨ੍|
Ⅸ ਸਵ੍ਰ੍ਗਪʼਿਥਵਯ੍ੋ ਰਯ੍ਦਯ੍ਦ੍ ਿਵਦਯ੍ਤੇ ਤਤ੍ਸਰ੍ੱਵੰ ਸ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇ

ਸੰਗਰ੍ਹੀਸ਼਼ਯ੍ਤੀਿਤ ਿਹਤੈਿਸ਼਼ਣਾ
Ⅹ ਤੇਨ ਕʼਤੋ ਯੋ ਮਨਰਥਃ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਤਾਂ ਗਤਵਤ੍ਸੁ ਸਮਯੇਸ਼਼ੁ

ਸਾਧਿਯਤਵਯ੍ਸ੍ਤਮਿਧ ਸ ਸਵ੍ਕੀਯਾਿਭਲਾਸ਼਼ਸਯ੍ ਿਨਗੂਢੰ ਭਾਵਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਨ੍
ਜ੍ਞਾਿਪਤਵਾਨ੍|

Ⅺ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਿਸਨ ਯੇ ਵਯਮ੍ ਅਸ੍ਮੱਤੋ ਯਤ੍ ਤਸਯ੍ ਮਿਹਮ੍ਨਃ
ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਾ ਜਾਯਤੇ,
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Ⅻ ਤਦਰ੍ਥੰ ਯਃ ਸਵ੍ਕੀਯੇੱਛਾਯਾਃ ਮਨ੍ਤਣਾਤਃ ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ ਸਾਧਯਿਤ ਤਸਯ੍
ਮਨਰਥਾਦ੍ ਵਯੰ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਿਨਰੂਿਪਤਾਃ ਸਨ੍ਤੋ(ਅ)ਿਧਕਾਿਰਣੋ ਜਾਤਾਃ|

ⅩⅢ ਯੂਯਮਿਪ ਸਤਯ੍ੰ ਵਾਕਯ੍ਮ੍ ਅਰ੍ਥਤੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਤ੍ਪਿਰਤਾਣਸਯ੍ ਸੁਸੰਵਾਦੰ
ਿਨਸ਼ਮਯ੍ ਤਸ੍ਿਮੰਨੇਵ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇ ਿਵਸ਼ਵ੍ਿਸਤਵਨ੍ਤਃ ਪਰ੍ਿਤਜ੍ਞਾਤੇਨ ਪਿਵਤੇਣਾਤ੍ਮਨਾ
ਮੁਦਯੇਵਾਙ੍ਿਕਤਾਸ਼੍ਚ|

ⅩⅣ ਯਤਸ੍ਤਸਯ੍ ਮਿਹਮ੍ਨਃ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਾਯ ਤੇਨ ੀਤਾਨਾਂ ਲੋਕਾਨਾਂ ਮੁਕ੍ਿਤ
ਰਯ੍ਾਵੰਨ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਤਾਵਤ੍ ਸ ਆਤ੍ਮਾਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਅਿਧਕਾਿਰਤਸਯ੍
ਸਤਯ੍ਙ੍ਕਾਰਸਯ੍ ਪਣਸਵ੍ਰੂਪੋ ਭਵਿਤ|

ⅩⅤਪਰ੍ਭੌ ਯੀਸ਼ੌ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਃ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ੁ ਪਿਵਤਲੋਕੇਸ਼਼ੁ ਪਰ੍ੇਮ ਚਾਸ੍ਤ ਇਿਤ
ਵਾਰ੍ੱਤਾਂ ਸ਼ਤਾਹਮਿਪ

ⅩⅥ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਿਧ ਿਨਰਨ੍ਤਰਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੰ ਧਨਯ੍ੰ ਵਦਨ੍ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਾਸਮਯੇ ਚ
ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਸ੍ਮਰਨ੍ ਵਰਿਮਮੰ ਯਾਚਾਿਮ|

ⅩⅦ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪਰ੍ਭੋ ਰਯ੍ੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਤਾਤੋ ਯਃ ਪਰ੍ਭਾਵਾਕਰ
ਈਸ਼ਵ੍ਰਃ ਸ ਸਵ੍ਕੀਯਤੱਤਜ੍ਞਾਨਾਯ ਯੁਸ਼਼੍ਮਭਯ੍ੰ ਜ੍ਞਾਨਜਨਕਮ੍
ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਤਵਾਕਯ੍ਬੋਧਕਞ੍ਚਾਤ੍ਮਾਨੰ ਦੇਯਾਤ੍|

ⅩⅧ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਜ੍ਞਾਨਚਕ੍ਸ਼਼ੂੰਿਸ਼਼ ਚ ਦੀਪ੍ਿਤਯੁਕ੍ਤਾਿਨ ਕʼਤਾ
ਤਸਯ੍ਾਹਾਨੰ ਕੀਦʼਸ਼ਯ੍ਾ ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਸ਼ਯਾ ਸਮ੍ਬਿਲਤੰ ਪਿਵਤਲੋਕਾਨਾਂ ਮਧਯ੍ੇ
ਤੇਨ ਦੱਤ(ੋਅ)ਿਧਕਾਰਃ ਕੀਦʼਸ਼ਃ ਪਰ੍ਭਾਵਿਨਿਧ ਿਰਸ਼ਵ੍ਾਿਸਸ਼਼ੁ ਚਾਸ੍ਮਾਸੁ
ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਮਾਨਸਯ੍

ⅩⅨਤਦੀਯਮਹਾਪਰਾ ਮਸਯ੍ਮਹਤੰ ਕੀਦʼਗ੍ਅਨੁਪਮੰ ਤਤ੍ ਸਰ੍ੱਵੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍
ਜ੍ਞਾਪਯਤੁ|

ⅩⅩ ਯਤਃ ਸ ਯਸਯ੍ਾਃ ਸ਼ਕ੍ਤੇਃ ਪਰ੍ਬਲਤਾਂ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਯਨ੍
ਮʼਤਗਣਮਧਯ੍ਾਤ੍ ਤਮ੍ ਉੱਥਾਿਪਤਵਾਨ੍,

ⅩⅪ ਅਿਧਪਿਤਤਪਦੰ ਸ਼ਾਸਨਪਦੰ ਪਰਾ ਮੋ ਰਾਜਤਞ੍ਚੇਿਤਨਾਮਾਿਨ
ਯਾਵਨ੍ਿਤ ਪਦਾਨੀਹ ਲੋਕੇ ਪਰਲੋਕੇ ਚ ਿਵਦਯ੍ਨ੍ਤੇ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਊਰ੍ੱਧਵ੍ੇ
ਸਵ੍ਰ੍ਗੇ ਿਨਜਦਕ੍ਿਸ਼਼ਣਪਾਰ੍ਸ਼ਵ੍ੇ ਤਮ੍ ਉਪਵੇਿਸ਼ਤਵਾਨ੍,
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ⅩⅫ ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ ਤਸਯ੍ ਚਰਣਯੋਰਧੋ ਿਨਿਹਤਵਾਨ੍ ਯਾ ਸਿਮਿਤਸ੍ਤਸਯ੍
ਸ਼ਰੀਰੰ ਸਰ੍ੱਵਤ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਪੂਰਿਯਤੁਃ ਪੂਰਕਞ੍ਚ ਭਵਿਤ ਤੰ ਤਸਯ੍ਾ ਮੂਰ੍ੱਧਾਨੰ
ਕʼਤਾ

ⅩⅩⅢ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਉਪਰ੍ੱਯੁਪਿਰ ਿਨਯੁਕ੍ਤਵਾਸ਼ਂ੍ਚ ਸੈਵ ਸ਼ਕ੍ਿਤਰਸ੍ਮਾਸਵ੍ਿਪ
ਤੇਨ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਯ੍ਤ|ੇ

Ⅱ
Ⅰ ਪੁਰਾ ਯੂਯਮ੍ ਅਪਰਾਧੈਃ ਪਾਪੈਸ਼੍ਚ ਮʼਤਾਃ ਸਨ੍ਤਸ੍ਤਾਨਯ੍ਾਚਰਨ੍ਤ

ਇਹਲੋਕਸਯ੍ ਸੰਸਾਰਾਨੁਸਾਰੇਣਾਕਾਸ਼ਰਾਜਯ੍ਸਯ੍ਾਿਧਪਿਤਮ੍
Ⅱਅਰ੍ਥਤਃ ਸਾਮ੍ਪਰ੍ਤਮ੍ਆਜ੍ਞਾਲਙ੍ਿਘਵੰਸ਼ੇਸ਼਼ੁ ਕਰ੍ੰਮਕਾਿਰਣਮ੍ਆਤ੍ਮਾਨਮ੍

ਅਨਵਜਤ|
Ⅲ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਸਰ੍ੱਵੇ ਵਯਮਿਪ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਸ਼ਰੀਰਸਯ੍ ਮਨਸ੍ਕਾਮਨਾਯਾਞ੍ਚੇਹਾਂ

ਸਾਧਯਨ੍ਤਃ ਸਵ੍ਸ਼ਰੀਰਸਯ੍ਾਿਭਲਾਸ਼਼ਾਨ੍ ਆਚਰਾਮ ਸਰ੍ੱਵੇ(ਅ)ਨਯ੍ ਇਵ ਚ
ਸਵ੍ਭਾਵਤਃ ੋਧਭਜਨਾਨਯ੍ਭਵਾਮ|

Ⅳ ਿਕਨ੍ਤੁ ਕਰੁਣਾਿਨਿਧਰੀਸ਼ਵ੍ਰੋ ਯੇਨ ਮਹਾਪਰ੍ੇਮ੍ਨਾਸ੍ਮਾਨ੍ ਦਿਯਤਵਾਨ੍
Ⅴਤਸਯ੍ਸਵ੍ਪਰ੍ੇਮ੍ਨ ਬਾਹੁਲਯ੍ਾਦ੍ਅਪਰਾਧੈ ਰ੍ਮʼਤਾਨਪਯ੍ਸ੍ਮਾਨ੍ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਸਹ

ਜੀਿਵਤਵਾਨ੍ ਯਤ(ੋਅ)ਨੁਗਰ੍ਹਾਦ੍ ਯੂਯੰ ਪਿਰਤਾਣੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਾਃ|
Ⅵ ਸ ਚ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਯੀਸ਼ੁਨਾਸ੍ਮਾਨ੍ ਤੇਨ ਸਾਰ੍ੱਧਮ੍ ਉੱਥਾਿਪਤਵਾਨ੍ ਸਵ੍ਰ੍ਗ

ਉਪਵੇਿਸ਼ਤਵਾਸ਼ਂ੍ਚ|
Ⅶ ਇੱਥੰ ਸ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਯੀਸ਼ੁਨਾਸ੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਸਵ੍ਿਹਤੈਿਸ਼਼ਤਯਾ ਭਾਿਵਯੁਗੇਸ਼਼ੁ

ਸਵ੍ਕੀਯਾਨੁਗਰ੍ਹਸਯ੍ਾਨੁਪਮੰ ਿਨਿਧੰ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਿਯਤੁਮ੍ ਇੱਛਿਤ|
Ⅷਯੂਯਮ੍ਅਨੁਗਰ੍ਹਾਦ੍ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੇਨ ਪਿਰਤਾਣੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਾਃ, ਤੱਚ ਯੁਸ਼਼੍ਮਨ੍ਮੂਲਕੰ

ਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ੈਵ ਦਾਨੰ,
Ⅸ ਤਤ੍ ਕਰ੍ੰਮਣਾਂ ਫਲਮ੍ ਅਿਪ ਨਿਹ, ਅਤਃ ਕੇਨਾਿਪ ਨ ਸ਼੍ਲਾਿਘਤਵਯ੍|ੰ
Ⅹ ਯਤੋ ਵਯੰ ਤਸਯ੍ ਕਾਰ੍ੱਯੰ ਪਰ੍ਾਗ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੇਣ ਿਨਰੂਿਪਤਾਿਭਃ ਸਤ੍ਿ ਯਾਿਭਃ

ਕਾਲਯਾਪਨਾਯ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇ ਯੀਸ਼ੌ ਤੇਨ ਮʼਸ਼਼੍ਟਾਸ਼੍ਚ|
Ⅺ ਪੁਰਾ ਜਨ੍ਮਨਾ ਿਭੰਨਜਾਤੀਯਾ ਹਸ੍ਤਕʼਤੰ ਤਕ੍ਛੇਦੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤੈ

ਰ੍ਲੋਕੈਸ਼੍ਚਾੱਿਛੰਨਤਚ ਇਿਤਨਾਮ੍ਨਾ ਖਯ੍ਾਤਾ ਯੇ ਯੂਯੰ ਤੈ ਰਯ੍ੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਿਰਦੰ
ਸ੍ਮਰ੍ੱਤਵਯ੍ੰ
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Ⅻ ਯਤ੍ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਮਯੇ ਯੂਯੰ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਾਦ੍ ਿਭੰਨਾ ਇਸਰ੍ਾਯੇਲਲੋਕਾਨਾਂ
ਸਹਵਾਸਾਦ੍ ਦੂਰਸ੍ਥਾਃ ਪਰ੍ਿਤਜ੍ਞਾਸਮ੍ਬਿਲਤਿਨਯਮਾਨਾਂ ਬਿਹਃ ਸ੍ਿਥਤਾਃ ਸਨ੍ਤੋ
ਿਨਰਾਸ਼ਾ ਿਨਰੀਸ਼ਵ੍ਰਾਸ਼੍ਚ ਜਗਤਯ੍ਾਧਵ੍ਮ੍ ਇਿਤ|

ⅩⅢ ਿਕਨ੍ਤਧੁਨਾ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇ ਯੀਸ਼ਾਵਾਸ਼ਰ੍ਯੰ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ ਪੁਰਾ ਦੂਰਵਰ੍ੱਿਤਨ ਯੂਯੰ
ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਸ਼ੋਿਣਤੇਨ ਿਨਕਟਵਰ੍ੱਿਤਨ(ਅ)ਭਵਤ|

ⅩⅣਯਤਃ ਸ ਏਵਾਸ੍ਮਾਕੰ ਸਨ੍ਿਧਃ ਸ ਦਯਮ੍ ਏਕੀਕʼਤਵਾਨ੍ ਸ਼ਤਤਾਰੂਿਪਣੀਂ
ਮਧਯ੍ਵਰ੍ੱਿਤਨੀਂ ਪਰ੍ਭੇਦਕਿਭੱਿਤੰ ਭਗ੍ਨਵਾਨ੍ ਦਣ੍ਡਾਜ੍ਞਾਯੁਕ੍ਤੰ ਿਵਿਧਸ਼ਾਸ੍ਤੰ
ਸਵ੍ਸ਼ਰੀਰੇਣ ਲੁਪ੍ਤਵਾਸ਼ਂ੍ਚ|

ⅩⅤਯਤਃ ਸ ਸਨ੍ਿਧੰ ਿਵਧਾਯ ਤੌ ਦੌ ਸਵ੍ਸ੍ਿਮਨ੍ ਏਕੰ ਨੁਤਨੰ ਮਾਨਵੰ ਕਰ੍ੱਤੁੰ
ⅩⅥ ਸਵ੍ਕੀਯਕਸ਼ੇ ਸ਼ਤਤਾਂ ਿਨਹਤਯ੍ ਤੇਨੈਵੈਕਸ੍ਿਮਨ੍ ਸ਼ਰੀਰੇ ਤਯੋ

ਰ੍ਦਯੋਰੀਸ਼ਵ੍ਰੇਣ ਸਨ੍ਿਧੰ ਕਾਰਿਯਤੁੰ ਿਨਸ਼੍ਚਤਵਾਨ੍|
ⅩⅦ ਸ ਚਾਗਤਯ੍ ਦੂਰਵਰ੍ੱਿਤਨ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਿਨਕਟਵਰ੍ੱਿਤਨ (ਅ)ਸ੍ਮਾਸ਼ਂ੍ਚ

ਸਨ੍ਧੇ ਰ੍ਮਙ੍ਗਲਵਾਰ੍ੱਤਾਂ ਜ੍ਞਾਿਪਤਵਾਨ੍|
ⅩⅧਯਤਸ੍ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਉਭਯਪਕ੍ਸ਼਼ੀਯਾ ਵਯਮ੍ ਏਕੇਨਾਤ੍ਮਨਾ ਿਪਤੁਃ ਸਮੀਪੰ

ਗਮਨਾਯ ਸਾਮਰ੍ਥਯ੍ੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਵਨ੍ਤਃ|
ⅩⅨਅਤ ਇਦਾਨੀਂ ਯੂਯਮ੍ ਅਸਮ੍ਪਰ੍ਕੀਯਾ ਿਵਦੇਿਸ਼ਨਸ਼੍ਚ ਨ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨਤਃ

ਪਿਵਤਲੋਕੈਃ ਸਹਵਾਿਸਨ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਵੇਸ਼੍ਮਵਾਿਸਨਸ਼੍ਚਾਧਵ੍|ੇ
ⅩⅩ ਅਪਰੰ ਪਰ੍ੇਿਰਤਾ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਨਸ਼੍ਚ ਯਤ ਿਭੱਿਤਮੂਲਸਵ੍ਰੂਪਾਸ੍ਤਤ

ਯੂਯੰ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਮੂਲੇ ਿਨਚੀਯਧਵ੍ੇ ਤਤ ਚ ਸਵ੍ਯੰ ਯੀਸ਼ੁਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਃ ਪਰ੍ਧਾਨਃ
ਕੋਣਸ੍ਥਪਰ੍ਸ੍ਤਰਃ|

ⅩⅪ ਤੇਨ ਕʼਤ੍ਸ੍ਨਾ ਿਨਰ੍ੰਿਮਿਤਃ ਸੰਗਰ੍ਥਯ੍ਮਾਨਾ ਪਰ੍ਭੋਃ ਪਿਵਤੰ ਮਨ੍ਿਦਰੰ
ਭਿਵਤੁੰ ਵਰ੍ੱਧਤ|ੇ

ⅩⅫਯੂਯਮਿਪ ਤਤ ਸੰਗਰ੍ਥਯ੍ਮਾਨਾ ਆਤ੍ਮਨੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਵਾਸਸ੍ਥਾਨੰ ਭਵਥ|

Ⅲ
Ⅰ ਅਤੋ ਹੇਤੋ ਰ੍ਿਭੰਨਜਾਤੀਯਾਨਾਂ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਿਨਿਮੱਤੰ ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਬਨ੍ਦੀ

ਯਃ ਸ(ੋਅ)ਹੰ ਪੌਲੋ ਬਰ੍ਵੀਿਮ|
Ⅱਯੁਸ਼਼੍ਮਦਰ੍ਥਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੇਣ ਮਹਯ੍ੰ ਦੱਤਸਯ੍ ਵਰਸਯ੍ ਿਨਯਮਃ ਕੀਦʼਸ਼ਸ੍ਤਦ੍

ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਰਸ਼ਰ੍ਾਵੀਿਤ ਮਨਯ੍|ੇ
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Ⅲ ਅਰ੍ਥਤਃ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਮਯਾ ਸੰਕ੍ਸ਼਼ੇਪੇਣ ਯਥਾ ਿਲਿਖਤੰ ਤਥਾਹੰ
ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਤਵਾਕਯ੍ੇਨੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਿਨਗੂਢੰ ਭਾਵੰ ਜ੍ਞਾਿਪਤ(ੋਅ)ਭਵੰ|

Ⅳ ਅਤੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਸ੍ਤਤ੍ ਪਿਠਤਾ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਮਿਧ ਤਸ੍ਿਮੰਿਨਗੂਢੇ ਭਾਵੇ ਮਮ
ਜ੍ਞਾਨੰ ਕੀਦʼਸ਼ੰ ਤਦ੍ ਭੋਤ੍ਸਯ੍ਤ|ੇ

Ⅴ ਪੂਰ੍ੱਵਯੁਗੇਸ਼਼ੁ ਮਾਨਵਸਨ੍ਤਾਨਾਸ੍ਤੰ ਜ੍ਞਾਿਪਤਾ ਨਾਸਨ੍ ਿਕਨ੍ਤਧੁਨਾ
ਸ ਭਾਵਸ੍ਤਸਯ੍ ਪਿਵਤਾਨ੍ ਪਰ੍ੇਿਰਤਾਨ੍ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਨਸ਼੍ਚ ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਤ੍ਮਨਾ
ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਤ(ੋਅ)ਭਵਤ੍;

Ⅵਅਰ੍ਥਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸ਼ਕ੍ਤੇਃ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਾਤ੍ ਤਸਯ੍ਾਨੁਗਰ੍ਹੇਣ ਯੋ ਵਰੋ ਮਹਯ੍ਮ੍
ਅਦਾਿਯ ਤੇਨਾਹੰ ਯਸਯ੍ ਸੁਸੰਵਾਦਸਯ੍ ਪਿਰਚਾਰਕੋ(ਅ)ਭਵੰ,

Ⅶ ਤਦਾਰਾ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਿਭੰਨਜਾਤੀਯਾ ਅਨਯ੍ੈਃ ਸਾਰ੍ੱਧਮ੍ ਏਕਾਿਧਕਾਰਾ
ਏਕਸ਼ਰੀਰਾ ਏਕਸਯ੍ਾਃ ਪਰ੍ਿਤਜ੍ਞਾਯਾ ਅੰਿਸ਼ਨਸ਼੍ਚ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤੀਿਤ|

Ⅷ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਪਿਵਤਲੋਕਾਨਾਂ ਕ੍ਸ਼਼ੁਦਤਮਾਯ ਮਹਯ੍ੰ ਵਰ(ੋਅ)ਯਮ੍ ਅਦਾਿਯ
ਯਦ੍ ਿਭੰਨਜਾਤੀਯਾਨਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਬੋਧਾਗਯਸਯ੍ ਗੁਣਿਨਧੇਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍
ਮਙ੍ਗਲਵਾਰ੍ੱਤਾਂ ਪਰ੍ਚਾਰਯਾਿਮ,

Ⅸ ਕਾਲਾਵਸ੍ਥਾਤਃ ਪੂਰ੍ੱਵਸ੍ਮਾੱਚ ਯੋ ਿਨਗੂਢਭਾਵ ਈਸ਼ਵ੍ਰੇ ਗੁਪ੍ਤ ਆਸੀਤ੍
ਤਦੀਯਿਨਯਮੰ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਜ੍ਞਾਪਯਾਿਮ|

Ⅹ ਯਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਨਾਨਾਰੂਪੰ ਜ੍ਞਾਨੰ ਯਤ੍ ਸਾਮ੍ਪਰ੍ਤੰ ਸਿਮਤਯ੍ਾ ਸਵ੍ਰ੍ਗੇ
ਪਰ੍ਾਧਾਨਯ੍ਪਰਾ ਮਯੁਕ੍ਤਾਨਾਂ ਦੂਤਾਨਾਂ ਿਨਕਟੇ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਯ੍ਤੇ ਤਦਰ੍ਥੰ ਸ ਯੀਸ਼ੁਨਾ
ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ ਸʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍|

Ⅺ ਯਤੋ ਵਯੰ ਯਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਵਸ਼ਵ੍ਸਯ੍ ਦʼਢਭਕ੍ਤਯ੍ਾ ਿਨਰ੍ਭਯਤਾਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍
ਸਮਾਗਮੇ ਸਾਮਰ੍ਥਯ੍ਞ੍ਚ

Ⅻ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਵਨ੍ਤਸ੍ਤਮਸ੍ਮਾਕੰ ਪਰ੍ਭੰੁ ਯੀਸ਼ੁੰ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਮਿਧ ਸ ਕਾਲਾਵਸ੍ਥਾਯਾਃ
ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਤੰ ਮਨਰਥੰ ਕʼਤਵਾਨ੍|

ⅩⅢ ਅਤੋ(ਅ)ਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮੰਿਨਿਮੱਤੰ ਦੁਃਖਭੋਗੇਨ ਕ੍ਲਾਨ੍ਿਤੰ ਯੰਨ ਗੱਛਾਮੀਿਤ
ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯੇ ਯਤਸ੍ਤਦੇਵ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਗੌਰਵ|ੰ

ⅩⅣ ਅਤੋ ਹੇਤੋਃ ਸਵ੍ਰ੍ਗਪʼਿਥਵਯ੍ੋਃ ਸ੍ਿਥਤਃ ਕʼਤ੍ਸ੍ਨ ਵੰਸ਼ੋ ਯਸਯ੍ ਨਾਮ੍ਨਾ
ਿਵਖਯ੍ਾਤਸ੍ਤਮ੍
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ⅩⅤਅਸ੍ਮਤ੍ਪਰ੍ਭੋ ਰਯ੍ੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਿਪਤਰਮੁੱਿਦਸ਼ਯ੍ਾਹੰ ਜਾਨੁਨੀ ਪਾਤਿਯਤਾ
ਤਸਯ੍ ਪਰ੍ਭਾਵਿਨਿਧਤੋ ਵਰਿਮਮੰ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯ|ੇ

ⅩⅥ ਤਸਯ੍ਾਤ੍ਮਨਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਆਨ੍ਤਿਰਕਪੁਰੁਸ਼਼ਸਯ੍ ਸ਼ਕ੍ਤੇ ਰ੍ਵʼ◌ੱਿਧਃ
ਿ ਯਤਾ|ਂ

ⅩⅦਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਤੁ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੇਨ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਹʼਦਯੇਸ਼਼ੁ ਿਨਵਸਤੁ| ਪਰ੍ੇਮਿਣ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ
ਬੱਧਮੂਲਤੰ ਸੁਸ੍ਿਥਰਤਞ੍ਚ ਭਵਤ|ੁ

ⅩⅧਇੱਥੰ ਪਰ੍ਸ੍ਥਤਾਯਾ ਦੀਰ੍ਘਤਾਯਾ ਗਭੀਰਤਾਯਾ ਉੱਚਤਾਯਾਸ਼੍ਚ ਬੋਧਾਯ
ਸਰ੍ੱਵੈਃ ਪਿਵਤਲੋਕੈਃ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ੰ ਸਾਮਰ੍ਥਯ੍ੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਲਭਯ੍ਤਾ,ਂ

ⅩⅨ ਜ੍ਞਾਨਾਿਤਿਰਕ੍ਤੰ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਪਰ੍ੇਮ ਜ੍ਞਾਯਤਾਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍
ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਵʼ◌ੱਿਧਪਰ੍ੱਯਨ੍ਤੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਵʼ◌ੱਿਧ ਰ੍ਭਵਤੁ ਚ|

ⅩⅩ ਅਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਅਨ੍ਤਰੇ ਯਾ ਸ਼ਕ੍ਿਤਃ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਤੇ ਤਯਾ ਸਰ੍ੱਵਾਿਤਿਰਕ੍ਤੰ
ਕਰ੍ੰਮ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਾਂ ਕਲ੍ਪਨਾਞ੍ਚਾਿਤ ਿਮਤੁੰ ਯਃ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ

ⅩⅪ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਯੀਸ਼ੁਨਾ ਸਿਮਤੇ ਰ੍ਮਧਯ੍ੇ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ੁ ਯੁਗੇਸ਼਼ੁ ਤਸਯ੍ ਧਨਯ੍ਵਾਦੋ
ਭਵਤੁ| ਇਿਤ|

Ⅳ
Ⅰ ਅਤੋ ਬਨ੍ਿਦਰਹੰ ਪਰ੍ਭੋ ਰ੍ਨਾਮ੍ਨਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਿਵਨਯੇ ਯੂਯੰ

ਯੇਨਾਹਾਨੇਨਾਹੂਤਾਸ੍ਤਦੁਪਯੁਕ੍ਤਰੂਪੇਣ
Ⅱ ਸਰ੍ੱਵਥਾ ਨਮਰ੍ਤਾਂ ਮʼਦੁਤਾਂ ਿਤਿਤਕ੍ਸ਼਼ਾਂ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਪਰ੍ਮ੍ਨਾ

ਸਿਹਸ਼਼੍ਣੁਤਾਞ੍ਚਾਚਰਤ|
Ⅲ ਪਰ੍ਣਯਬਨ੍ਧਨੇਨ ਚਾਤ੍ਮਨ ਏ◌ैਕਯ੍ੰ ਰਕ੍ਿਸ਼਼ਤੁੰ ਯਤਧਵ੍ੰ|
Ⅳ ਯੂਯਮ੍ ਏਕਸ਼ਰੀਰਾ ਏਕਾਤ੍ਮਾਨਸ਼੍ਚ ਤਦਦ੍ ਆਹਾਨੇਨ ਯੂਯਮ੍

ਏਕਪਰ੍ਤਯ੍ਾਸ਼ਾਪਰ੍ਾਪ੍ਤਯੇ ਸਮਾਹੂਤਾਃ|
Ⅴਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਏਕਃ ਪਰ੍ਭੁਰੇਕੋ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸ ਏਕੰ ਮੱਜਨੰ, ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਤਾਤਃ
Ⅵ ਸਰ੍ੱਵੋਪਿਰਸ੍ਥਃ ਸਰ੍ੱਵਵਯ੍ਾਪੀ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਮਧਯ੍ਵਰ੍ੱਤੀ ਚੈਕ

ਈਸ਼ਵ੍ਰ ਆਸ੍ਤੇ|
Ⅶ ਿਕਨ੍ਤੁ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਦਾਨਪਿਰਮਾਣਾਨੁਸਾਰਾਦ੍ ਅਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਏਕੈਕਸ੍ਮੈ

ਿਵਸ਼ੇਸ਼਼ੋ ਵਰ(ੋਅ)ਦਾਿਯ|
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Ⅷ ਯਥਾ ਿਲਿਖਤਮ੍ ਆਸ੍ਤ,ੇ "ਊਰ੍ੱਧਵ੍ਮ੍ ਆਰੁਹਯ੍ ਜੇਤʼਨ੍ ਸ ਿਵਿਜਤਯ੍
ਬਨ੍ਿਦਨ(ਅ)ਕਰੋਤ੍| ਤਤਃ ਸ ਮਨੁਜੇਭਯ੍ੋ(ਅ)ਿਪ ਸਵ੍ੀਯਾਨ੍ ਵਯ੍ਸ਼ਰ੍ਾਣਯਦ੍
ਵਰਾਨ੍|| "

Ⅸ ਊਰ੍ੱਧਵ੍ਮ੍ ਆਰੁਹਯ੍ੇਿਤਵਾਕਯ੍ਸਯ੍ਾਯਮਰ੍ਥਃ ਸ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਪʼਿਥਵੀਰੂਪੰ
ਸਰ੍ੱਵਾਧਃਸ੍ਿਥਤੰ ਸ੍ਥਾਨਮ੍ ਅਵਤੀਰ੍ਣਵਾਨ੍;

Ⅹਯਸ਼੍ਚਾਵਤੀਰ੍ਣਵਾਨ੍ ਸ ਏਵ ਸਵ੍ਰ੍ਗਾਣਾਮ੍ ਉਪਰ੍ੱਯੁਪਰ੍ੱਯਾਰੂਢਵਾਨ੍ ਯਤਃ
ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ ਤੇਨ ਪੂਰਿਯਤਵਯ੍ਾਿਨ|

Ⅺ ਸ ਏਵ ਚ ਕਾਸ਼ਂ੍ਚਨ ਪਰ੍ੇਿਰਤਾਨ੍ ਅਪਰਾਨ੍ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਨ(ਅ)ਪਰਾਨ੍
ਸੁਸੰਵਾਦਪਰ੍ਚਾਰਕਾਨ੍ ਅਪਰਾਨ੍ ਪਾਲਕਾਨ੍ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਸ਼ਂ੍ਚ ਿਨਯੁਕ੍ਤਵਾਨ੍|

Ⅻ ਯਾਵਦ੍ ਵਯੰ ਸਰ੍ੱਵੇ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਸਯ੍ੇਸ਼ਵ੍ਰਪੁਤਿਵਸ਼਼ਯਕਸਯ੍ ਤੱਤਜ੍ਞਾਨਸਯ੍
ਚੈਕਯ੍ੰ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣੰ ਪੁਰੁਸ਼਼ਰ੍ਥਞ੍ਚਾਰ੍ਥਤਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਪਿਰਮਾਣਸਯ੍
ਸਮੰ ਪਿਰਮਾਣੰ ਨ ਪਰ੍ਾਪ੍ਨੁਮਸ੍ਤਾਵਤ੍

ⅩⅢ ਸ ਪਿਰਚਰ੍ੱਯਾਕਰ੍ੰਮਸਾਧਨਾਯ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਸ਼ਰੀਰਸਯ੍ ਿਨਸ਼਼੍ਠਾਯੈ ਚ
ਪਿਵਤਲੋਕਾਨਾਂ ਿਸੱਧਤਾਯਾਸ੍ਤਾਦʼਸ਼ਮ੍ ਉਪਾਯੰ ਿਨਸ਼੍ਿਚਤਵਾਨ੍|

ⅩⅣ ਅਤਏਵ ਮਾਨੁਸ਼਼ਾਣਾਂ ਚਾਤੁਰੀਤੋ ਭਮਕਧੂਰ੍ੱਤਤਾਯਾਸ਼੍ਛਲਾੱਚ ਜਾਤੇਨ
ਸਰ੍ੱਵੇਣ ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਾਵਾਯੁਨਾ ਵਯੰ ਯਦ੍ ਬਾਲਕਾ ਇਵ ਦੋਲਾਯਮਾਨਾ ਨ ਭਾਮਯ੍ਾਮ
ਇਤਯ੍ਸ੍ਮਾਿਭ ਰਯ੍ਿਤਤਵਯ੍,ੰ

ⅩⅤ ਪਰ੍ੇਮ੍ਨਾ ਸਤਯ੍ਤਾਮ੍ ਆਚਰਦ੍ਿਭਃ ਸਰ੍ੱਵਿਵਸ਼਼ਯੇ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਮ੍ ਉੱਿਦਸ਼ਯ੍
ਵਰ੍ੱਿਧਤਵਯ੍ਞ੍ਚ, ਯਤਃ ਸ ਮੂਰ੍ੱਧਾ,

ⅩⅥ ਤਸ੍ਮਾੱਚੈਕੈਕਸਯ੍ਾਙ੍ਗਸਯ੍ ਸਵ੍ਸਵ੍ਪਿਰਮਾਣਾਨੁਸਾਰੇਣ ਸਾਹਾੱਯਕਰਣਾਦ੍
ਉਪਕਾਰਕੈਃ ਸਰ੍ੱਵੈਃ ਸਨ੍ਿਧਿਭਃ ਕʼਤ੍ਸ੍ਨਸਯ੍ ਸ਼ਰੀਰਸਯ੍ ਸੰਯੋਗੇ ਸੰਿਮਲਨੇ
ਚ ਜਾਤੇ ਪਰ੍ੇਮ੍ਨਾ ਿਨਸ਼਼੍ਠਾਂ ਲਭਮਾਨੰ ਕʼਤ੍ਸ੍ਨੰ ਸ਼ਰੀਰੰ ਵʼ◌ੱਿਧੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਨਿਤ|

ⅩⅦਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਅਹੰ ਪਰ੍ਭੁਨੇਦੰ ਬਰ੍ਵੀਮਯ੍ਾਿਦਸ਼ਾਿਮ ਚ, ਅਨਯ੍ੇ ਿਭੰਨਜਾਤੀਯਾ
ਇਵ ਯੂਯੰ ਪੂਨ ਰ੍ਮਾਚਰਤ|

ⅩⅧ ਯਤਸ੍ਤੇ ਸਵ੍ਮਨਮਾਯਾਮ੍ ਆਚਰਨ੍ਤਯ੍ਾਨ੍ਤਿਰਕਾਜ੍ਞਾਨਾਤ੍
ਮਾਨਿਸਕਕਾਿਠਨਯ੍ਾੱਚ ਿਤਿਮਰਾਵʼਤਬੁੱਧਯ ਈਸ਼ਵ੍ਰੀਯਜੀਵਨਸਯ੍
ਬਗੀਰ੍ਭੂਤਾਸ਼੍ਚ ਭਵਨ੍ਿਤ,
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ⅩⅨ ਸਵ੍ਾਨ੍ ਚੈਤਨਯ੍ਸ਼ੂਨਯ੍ਾਨ੍ ਕʼਤਾ ਚ ਲੋਭੇਨ ਸਰ੍ੱਵਿਵਧਾਸ਼ੌਚਾਚਰਣਾਯ
ਲਮ੍ਪਟਤਾਯਾਂ ਸਵ੍ਾਨ੍ ਸਮਰ੍ਿਪਤਵਨ੍ਤਃ|

ⅩⅩ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੂਯੰ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੰ ਨ ਤਾਦʼਸ਼ੰ ਪਿਰਿਚਤਵਨ੍ਤਃ,
ⅩⅪ ਯਤੋ ਯੂਯੰ ਤੰ ਸ਼ਤਵਨ੍ਤੋ ਯਾ ਸਤਯ੍ਾ ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਾ ਯੀਸ਼ੁਤੋ ਲਭਯ੍ਾ

ਤਦਨੁਸਾਰਾਤ੍ ਤਦੀਯੋਪਦੇਸ਼ੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਵਨ੍ਤਸ਼੍ਚੇਿਤ ਮਨਯ੍ੇ|
ⅩⅫ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਪੂਰ੍ੱਵਕਾਿਲਕਾਚਾਰਕਾਰੀ ਯਃ ਪੁਰਾਤਨਪੁਰੁਸ਼਼ੋ ਮਾਯਾਿਭਲਾਸ਼਼ੈ

ਰ੍ਨਸ਼ਯ੍ਿਤ ਤੰ ਤਯ੍ਕ੍ਤਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਮਾਨਿਸਕਭਾਵੋ ਨੂਤਨੀਕਰ੍ੱਤਵਯ੍ਃ,
ⅩⅩⅢਯੋ ਨਵਪੁਰੁਸ਼਼ ਈਸ਼ਵ੍ਰਾਨੁਰੂਪੇਣ ਪੁਣਯ੍ੇਨ ਸਤਯ੍ਤਾਸਿਹਤੇਨ
ⅩⅩⅣ ਧਾਰ੍ੰਿਮਕਤੇਨ ਚ ਸʼਸ਼਼੍ਟਃ ਸ ਏਵ ਪਿਰਧਾਤਵਯ੍ਸ਼੍ਚ|
ⅩⅩⅤਅਤੋ ਯੂਯੰ ਸਰ੍ੱਵੇ ਿਮਥਯ੍ਾਕਥਨੰ ਪਿਰਤਯ੍ਜਯ੍ ਸਮੀਪਵਾਿਸਿਭਃ ਸਹ

ਸਤਯ੍ਾਲਾਪੰ ਕੁਰੁਤ ਯਤੋ ਵਯੰ ਪਰਸ੍ਪਰਮ੍ ਅਙ੍ਗਪਰ੍ਤਯ੍ਙ੍ਗਾ ਭਵਾਮਃ|
ⅩⅩⅥ ਅਪਰੰ ੋਧੇ ਜਾਤੇ ਪਾਪੰ ਮਾ ਕੁਰੁਧਵ੍ਮ੍, ਅਸ਼ਾਨ੍ਤੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ

ਰੋਸ਼਼ੇਸੂਰ੍ੱਯ(ੋਅ)ਸ੍ਤੰ ਨ ਗੱਛਤ|ੁ
ⅩⅩⅦਅਪਰੰ ਸ਼ਯਤਾਨੇ ਸ੍ਥਾਨੰ ਮਾ ਦੱਤ|
ⅩⅩⅧ ਚੋਰਃ ਪੁਨਸ਼੍ਚੈਰ੍ੱਯੰ ਨ ਕਰੋਤੁ ਿਕਨ੍ਤੁ ਦੀਨਾਯ ਦਾਨੇ ਸਾਮਰ੍ਥਯ੍ੰ

ਯੱਜਾਯਤੇ ਤਦਰ੍ਥੰ ਸਵ੍ਕਰਾਭਯ੍ਾਂ ਸਦ੍ਵʼ◌ੱਤਯ੍ਾ ਪਿਰਸ਼ਰ੍ਮੰ ਕਰੋਤੁ|
ⅩⅩⅨ ਅਪਰੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਵਦਨੇਭਯ੍ਃ ਕੋ(ਅ)ਿਪ ਕਦਾਲਾਪੋ ਨ ਿਨਰ੍ਗੱਛਤ,ੁ

ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੇਨ ਸ਼ਰ੍ੋਤੁਰੁਪਕਾਰੋ ਜਾਯਤੇ ਤਾਦʼਸ਼ਃ ਪਰ੍ਯੋਜਨੀਯਿਨਸ਼਼੍ਠਾਯੈ ਫਲਦਾਯਕ
ਆਲਾਪੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਭਵਤੁ|

ⅩⅩⅩ ਅਪਰਞ੍ਚ ਯੂਯੰ ਮੁਕ੍ਿਤਿਦਨਪਰ੍ੱਯਨ੍ਤਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਯੇਨ
ਪਿਵਤੇਣਾਤ੍ਮਨਾ ਮੁਦਯਾਙ੍ਿਕਤਾ ਅਭਵਤ ਤੰ ਸ਼ੋਕਾਿਨਤੰ ਮਾ ਕੁਰੁਤ|

ⅩⅩⅪ ਅਪਰੰ ਕਟਵੁਾਕਯ੍ੰ ਰੋਸ਼਼ਃ ਕੋਸ਼਼ਃ ਕਲਹੋ ਿਨਨ੍ਦਾ
ਸਰ੍ੱਵਿਵਧਦੇਸ਼਼ਸ਼੍ਚੈਤਾਿਨ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਮਧਯ੍ਾਦ੍ ਦੂਰੀਭਵਨ੍ਤੁ|

ⅩⅩⅫਯੂਯੰ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਿਹਤੈਿਸ਼਼ਣਃ ਕੋਮਲਾਨ੍ਤਃਕਰਣਾਸ਼੍ਚ ਭਵਤ|ਅਪਰਮ੍
ਈਸ਼ਵ੍ਰਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਯਦਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਦੋਸ਼਼ਾਨ੍ ਕ੍ਸ਼਼ਿਮਤਵਾਨ੍ ਤਦਦ੍ ਯੂਯਮਿਪ
ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਕ੍ਸ਼਼ਮਧਵ੍ੰ|
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Ⅴ
Ⅰਅਤੋ ਯੂਯੰ ਿਪਰ੍ਯਬਾਲਕਾ ਇਵੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ਾਨੁਕਾਿਰਣੋ ਭਵਤ,
Ⅱ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟ ਇਵ ਪਰ੍ੇਮਾਚਾਰੰ ਕੁਰੁਤ ਚ, ਯਤਃ ਸ(ੋਅ)ਸ੍ਮਾਸੁ ਪਰ੍ੇਮ ਕʼਤਵਾਨ੍

ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਿਵਿਨਮਯੇਨ ਚਾਤ੍ਮਿਨਵੇਦਨੰ ਕʼਤਾ ਗਰ੍ਾਹਯ੍ਸੁਗਨ੍ਧਾਰ੍ਥਕਮ੍
ਉਪਹਾਰੰ ਬਿਲਞ੍ਚੇਸ਼ਵ੍ਰਾਚ ਦੱਤਵਾਨ੍|

Ⅲ ਿਕਨ੍ਤੁ ਵੇਸ਼ਯ੍ਾਗਮਨੰ ਸਰ੍ੱਵਿਵਧਾਸ਼ੌਚਿ ਯਾ ਲੋਭਸ਼੍ਚੈਤੇਸ਼਼ਾਮ੍
ਉੱਚਾਰਣਮਿਪ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਮਧਯ੍ੇ ਨ ਭਵਤੁ, ਏਤਦੇਵ ਪਿਵਤਲੋਕਾਨਾਮ੍ ਉਿਚਤੰ|

Ⅳ ਅਪਰੰ ਕੁਤ੍ਿਸਤਾਲਾਪਃ ਪਰ੍ਲਾਪਃ ਸ਼੍ਲੇਸ਼਼ੋਕ੍ਿਤਸ਼੍ਚ ਨ ਭਵਤੁ ਯਤ
ਏਤਾਨਯ੍ਨੁਿਚਤਾਿਨ ਿਕਨ੍ਤੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਧਨਯ੍ਵਾਦੋ ਭਵਤ|ੁ

Ⅴ ਵੇਸ਼ਯ੍ਾਗਾਮਯ੍ਸ਼ੌਚਾਚਾਰੀ ਦੇਵਪੂਜਕ ਇਵ ਗਣਯ੍ੋ ਲੋਭੀ ਚੈਤੇਸ਼਼ਾਂ
ਕੋਿਸ਼਼ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਰਾਜਯ੍(ੇਅ)ਰ੍ਥਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਰਾਜਯ੍ੇ ਕਮਪਯ੍ਿਧਕਾਰੰ ਨ
ਪਰ੍ਾਪ੍ਸਯ੍ਤੀਿਤ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਸਮਯ੍ਕ੍ ਜ੍ਞਾਯਤਾ|ਂ

Ⅵ ਅਨਰ੍ਥਕਵਾਕਯ੍ੇਨ ਕੋ(ਅ)ਿਪ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਨ ਵਞ੍ਚਯਤੁ
ਯਤਸ੍ਤਾਦʼਗਾਚਾਰਹੇਤੋਰਨਾਜ੍ਞਾਗਰ੍ਾਿਹਸ਼਼ੁ ਲੋਕੇਸ਼਼ਵ੍ੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਕੋਪੋ ਵਰ੍ੱਤਤ|ੇ

Ⅶ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਯੂਯੰ ਤੈਃ ਸਹਭਾਿਗਨ ਨ ਭਵਤ|
Ⅷ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਯੂਯਮ੍ ਅਨ੍ਧਕਾਰਸਵ੍ਰੂਪਾ ਆਧਵ੍ੰ ਿਕਨ੍ਿਤਦਾਨੀਂ ਪਰ੍ਭੁਨਾ

ਦੀਪ੍ਿਤਸਵ੍ਰੂਪਾ ਭਵਥ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਦੀਪ੍ਤੇਃ ਸਨ੍ਤਾਨਾ ਇਵ ਸਮਾਚਰਤ|
Ⅸ ਦੀਪ੍ਤੇ ਰਯ੍ਤ੍ ਫਲੰ ਤਤ੍ ਸਰ੍ੱਵਿਵਧਿਹਤੈਿਸ਼਼ਤਾਯਾਂ ਧਰ੍ੰਮੇ ਸਤਯ੍ਾਲਾਪੇ ਚ

ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਤੇ|
Ⅹ ਪਰ੍ਭਵੇ ਯਦ੍ ਰੋਚਤੇ ਤਤ੍ ਪਰੀਕ੍ਸ਼਼ਧਵ੍|ੰ
Ⅺ ਯੂਯੰ ਿਤਿਮਰਸਯ੍ ਿਵਫਲਕਰ੍ੰਮਣਾਮ੍ ਅੰਿਸ਼ਨ ਨ ਭੂਤਾ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਦੋਿਸ਼਼ਤੰ

ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਯਤ|
Ⅻ ਯਤਸ੍ਤੇ ਲੋਕਾ ਰਹਿਮ ਯਦ੍ ਯਦ੍ ਆਚਰਨ੍ਿਤ ਤਦੁੱਚਾਰਣਮ੍ ਅਿਪ

ਲੱਜਾਜਨਕੰ|
ⅩⅢ ਯਤੋ ਦੀਪ੍ਤਯ੍ਾ ਯਦ੍ ਯਤ੍ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਯ੍ਤੇ ਤਤ੍ ਤਯਾ ਚਕਾਸਯ੍ਤੇ ਯੱਚ

ਚਕਾਸ੍ਿਤ ਤਦ੍ ਦੀਪ੍ਿਤਸਵ੍ਰੂਪੰ ਭਵਿਤ|
ⅩⅣ ਏਤਤ੍ਕਾਰਣਾਦ੍ ਉਕ੍ਤਮ੍ ਆਸ੍ਤੇ, "ਹੇ ਿਨਿਦਤ ਪਰ੍ਬੁਧਯ੍ਸਵ੍

ਮʼਤੇਭਯ੍ਸ਼੍ਚੋੱਿਥਿਤੰ ਕੁਰੁ| ਤਤ੍ਕʼਤੇ ਸੂਰ੍ੱਯਵਤ੍ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਃ ਸਵ੍ਯੰ ਤਾਂ ਦਯ੍ੋਤਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
"
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ⅩⅤ ਅਤਃ ਸਾਵਧਾਨਾ ਭਵਤ, ਅਜ੍ਞਾਨਾ ਇਵ ਮਾਚਰਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਜ੍ਞਾਿਨਨ
ਇਵ ਸਤਰ੍ਕਮ੍ ਆਚਰਤ|

ⅩⅥ ਸਮਯੰ ਬਹੁਮੂਲਯ੍ੰ ਗਣਯਧਵ੍ੰ ਯਤਃ ਕਾਲਾ ਅਭਦਾਃ|
ⅩⅦ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਯੂਯਮ੍ ਅਜ੍ਞਾਨਾ ਨ ਭਵਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪਰ੍ਭੋਰਿਭਮਤੰ ਿਕੰ

ਤਦਵਗਤਾ ਭਵਤ|
ⅩⅧ ਸਰ੍ੱਵਨਾਸ਼ਜਨਕੇਨ ਸੁਰਾਪਾਨੇਨ ਮੱਤਾ ਮਾ ਭਵਤ ਿਕਨ੍ਤਾਤ੍ਮਨਾ

ਪੂਰ੍ੱਯਧਵ੍ੰ|
ⅩⅨ ਅਪਰੰ ਗੀਤੈ ਰ੍ਗਾਨੈਃ ਪਾਰਮਾਰ੍ਿਥਕਕੀਰ੍ੱਤਨੈਸ਼੍ਚ ਪਰਸ੍ਪਰਮ੍

ਆਲਪਨ੍ਤੋ ਮਨਸਾ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਪਰ੍ਭੁਮ੍ ਉੱਿਦਸ਼ਯ੍ ਗਾਯਤ ਵਾਦਯਤ ਚ|
ⅩⅩ ਸਰ੍ੱਵਦਾ ਸਰ੍ੱਵਿਵਸ਼਼ਯੇ(ਅ)ਸ੍ਮਤ੍ਪਰ੍ਭੋ ਯੀਸ਼ੋਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਨਾਮ੍ਨਾ

ਤਾਤਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੰ ਧਨਯ੍ੰ ਵਦਤ|
ⅩⅪਯੂਯਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਾਦ੍ ਭੀਤਾਃ ਸਨ੍ਤ ਅਨਯ੍(ੇਅ)ਪਰੇਸ਼਼ਾਂ ਵਸ਼ੀਭੂਤਾ ਭਵਤ|
ⅩⅫ ਹੇ ਯੋਿਸ਼਼ਤਃ, ਯੂਯੰ ਯਥਾ ਪਰ੍ਭੋਸ੍ਤਥਾ ਸਵ੍ਸਵ੍ਸਵ੍ਾਿਮਨ ਵਸ਼ਙ੍ਗਤਾ ਭਵਤ|
ⅩⅩⅢ ਯਤਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੋ ਯਦਤ੍ ਸਿਮਤੇ ਰ੍ਮੂਰ੍ੱਧਾ ਸ਼ਰੀਰਸਯ੍ ਤਾਤਾ ਚ ਭਵਿਤ

ਤਦਤ੍ ਸਵ੍ਾਮੀ ਯੋਿਸ਼਼ਤੋ ਮੂਰ੍ੱਧਾ|
ⅩⅩⅣਅਤਃ ਸਿਮਿਤ ਰਯ੍ਦਤ੍ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਵਸ਼ੀਭੂਤਾ ਤਦਦ੍ ਯੋਿਸ਼਼ਦ੍ਿਭਰਿਪ

ਸਵ੍ਸਵ੍ਸਵ੍ਾਿਮਨ ਵਸ਼ਤਾ ਸਵ੍ੀਕਰ੍ੱਤਵਯ੍ਾ|
ⅩⅩⅤਅਪਰਞ੍ਚ ਹੇ ਪੁਰੁਸ਼਼ਾਃ, ਯੂਯੰ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟ ਇਵ ਸਵ੍ਸਵ੍ਯੋਿਸ਼਼ਤ੍ਸੁ ਪਰ੍ੀਯਧਵ੍|ੰ
ⅩⅩⅥ ਸ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੋ(ਅ)ਿਪ ਸਿਮਤੌ ਪਰ੍ੀਤਵਾਨ੍ ਤਸਯ੍ਾਃ ਕʼਤੇ ਚ ਸਵ੍ਪਰ੍ਾਣਾਨ੍

ਤਯ੍ਕ੍ਤਵਾਨ੍ ਯਤਃ ਸ ਵਾਕਯ੍ੇ ਜਲਮੱਜਨੇਨ ਤਾਂ ਪਿਰਸ਼਼੍ਕʼਤਯ੍ ਪਾਵਿਯਤੁਮ੍
ⅩⅩⅦ ਅਪਰੰ ਿਤਲਕਵਲਯ੍ਾਿਦਿਵਹੀਨਾਂ ਪਿਵਤਾਂ ਿਨਸ਼਼੍ਕਲਙ੍ਕਾਞ੍ਚ ਤਾਂ

ਸਿਮਿਤੰ ਤੇਜਿਸਵ੍ਨੀਂ ਕʼਤਾ ਸਵ੍ਹਸ੍ਤੇ ਸਮਰ੍ਪਿਯਤੁਞ੍ਚਾਿਭਲਿਸ਼਼ਤਵਾਨ੍|
ⅩⅩⅧ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸਵ੍ਤਨੁਵਤ੍ ਸਵ੍ਯੋਿਸ਼਼ਿਤ ਪਰ੍ੇਮਕਰਣੰ ਪੁਰੁਸ਼਼ਸਯ੍ੋਿਚਤੰ, ਯੇਨ

ਸਵ੍ਯੋਿਸ਼਼ਿਤ ਪਰ੍ੇਮ ਿ ਯਤੇ ਤੇਨਾਤ੍ਮਪਰ੍ੇਮ ਿ ਯਤ|ੇ
ⅩⅩⅨ ਕੋ(ਅ)ਿਪ ਕਦਾਿਪ ਨ ਸਵ੍ਕੀਯਾਂ ਤਨੁਮ੍ ਰੁ̓ ਤੀਿਯਤਵਾਨ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸਰ੍ੱਵੇ

ਤਾਂ ਿਵਭਿਤ ਪੁਸ਼਼੍ਣਨ੍ਿਤ ਚ| ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੋ(ਅ)ਿਪ ਸਿਮਿਤੰ ਪਰ੍ਿਤ ਤਦੇਵ ਕਰੋਿਤ,
ⅩⅩⅩਯਤੋ ਵਯੰ ਤਸਯ੍ ਸ਼ਰੀਰਸਯ੍ਾਙ੍ਗਾਿਨ ਮਾਸਂਾਸ੍ਥੀਿਨ ਚ ਭਵਾਮਃ|
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ⅩⅩⅪ ਏਤਦਰ੍ਥੰ ਮਾਨਵਃ ਸਵ੍ਮਾਤਾਿਪਤਰ◌ੋै ਪਿਰਤਯ੍ਜਯ੍ ਸਵ੍ਭਾਰ੍ੱਯਾਯਾਮ੍
ਆਸੰਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਤੌ ਦੌ ਜਨਾਵੇਕਾਙ੍ਗੌ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਤਃ|

ⅩⅩⅫ ਏਤੰਿਨਗੂਢਵਾਕਯ੍ੰ ਗੁਰੁਤਰੰ ਮਯਾ ਚ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਿਮਤੀ ਅਿਧ ਤਦ੍
ਉਚਯ੍ਤੇ|

ⅩⅩⅩⅢ ਅਤਏਵ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਏਕੈਕੋ ਜਨ ਆਤ੍ਮਵਤ੍ ਸਵ੍ਯੋਿਸ਼਼ਿਤ ਪਰ੍ੀਯਤਾਂ
ਭਾਰ੍ੱਯਾਿਪ ਸਵ੍ਾਿਮਨੰ ਸਮਾਦਰ੍ੱਤੁੰ ਯਤਤਾ|ਂ

Ⅵ
Ⅰਹੇ ਬਾਲਕਾਃ, ਯੂਯੰ ਪਰ੍ਭੁਮ੍ ਉੱਿਦਸ਼ਯ੍ ਿਪਤੋਰਾਜ੍ਞਾਗਰ੍ਾਿਹਣੋ ਭਵਤ ਯਤਸ੍ਤਤ੍

ਨਯ੍ਾੱਯੰ|
Ⅱ ਤੰ ਿਨਜਿਪਤਰੰ ਮਾਤਰਞ੍ਚ ਸੰਮਨਯ੍ਸਵ੍ੇਿਤ ਯੋ ਿਵਿਧਃ ਸ ਪਰ੍ਿਤਜ੍ਞਾਯੁਕ੍ਤਃ

ਪਰ੍ਥਮੋ ਿਵਿਧਃ
Ⅲ ਫਲਤਸ੍ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤਵ ਕਲਯ੍ਾਣੰ ਦੇਸ਼ੇ ਚ ਦੀਰ੍ਘਕਾਲਮ੍ ਆਯੁ

ਰ੍ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਤੀਿਤ|
Ⅳ ਅਪਰੰ ਹੇ ਿਪਤਰਃ, ਯੂਯੰ ਸਵ੍ਬਾਲਕਾਨ੍ ਮਾ ਰੋਸ਼਼ਯਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪਰ੍ਭੋ

ਿਰਨੀਤਯ੍ਾਦੇਸ਼ਾਭਯ੍ਾਂ ਤਾਨ੍ ਿਵਨਯਤ|
Ⅴ ਹੇ ਦਾਸਾਃ, ਯੂਯੰ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਮ੍ ਉੱਿਦਸ਼ਯ੍ ਸਭਯਾਃ ਕਮ੍ਪਾਿਨਤਾਸ਼੍ਚ ਭੂਤਾ

ਸਰਲਾਨ੍ਤਃਕਰਣੈਰੈਿਹਕਪਰ੍ਭੂਨਾਮ੍ ਆਜ੍ਞਾਗਰ੍ਾਿਹਣੋ ਭਵਤ|
Ⅵ ਦʼਸ਼਼੍ਿਟਗੋਚਰੀਯਪਿਰਚਰ੍ੱਯਯਾ ਮਾਨੁਸ਼਼ੇਭਯ੍ੋ ਰੋਿਚਤੁੰ ਮਾ ਯਤਧਵ੍ੰ ਿਕਨ੍ਤੁ

ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਦਾਸਾ ਇਵ ਿਨਿਵਸ਼਼੍ਟਮਨਿਭਰੀਸ਼੍ਚਰਸਯ੍ੇੱਛਾਂ ਸਾਧਯਤ|
Ⅶਮਾਨਵਾਨ੍ ਅਨੁੱਿਦਸ਼ਯ੍ ਪਰ੍ਭੁਮੇਵੋੱਿਦਸ਼ਯ੍ ਸਦ੍ਭਾਵੇਨ ਦਾਸਯ੍ਕਰ੍ੰਮ ਕੁਰੁਧਵ੍|ੰ
Ⅷ ਦਾਸਮੁਕ੍ਤਯੋ ਰਯ੍ੇਨ ਯਤ੍ ਸਤ੍ਕਰ੍ੰਮ ਿ ਯਤੇ ਤੇਨ ਤਸਯ੍ ਫਲੰ ਪਰ੍ਭੁਤੋ

ਲਪ੍ਸਯ੍ਤ ਇਿਤ ਜਾਨੀਤ ਚ|
Ⅸ ਅਪਰੰ ਹੇ ਪਰ੍ਭਵਃ, ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਭਰ੍ਤ੍ਸਨੰ ਿਵਹਾਯ ਤਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ

ਨਯ੍ਾੱਯਾਚਰਣੰ ਿ ਯਤਾਂ ਯਸ਼੍ਚ ਕਸਯ੍ਾਿਪ ਪਕ੍ਸ਼਼ਪਾਤੰ ਨ ਕਰੋਿਤ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮਿਪ
ਤਾਦʼਸ਼ ਏਕਃ ਪਰ੍ਭੁਃ ਸਵ੍ਰ੍ਗੇ ਿਵਦਯ੍ਤ ਇਿਤ ਜ੍ਞਾਯਤਾ|ਂ

Ⅹ ਅਿਧਕਨ੍ਤੁ ਹੇ ਭਾਤਰਃ, ਯੂਯੰ ਪਰ੍ਭੁਨਾ ਤਸਯ੍ ਿਵ ਮਯੁਕ੍ਤਸ਼ਕ੍ਤਯ੍ਾ ਚ
ਬਲਵਨ੍ਤੋ ਭਵਤ|
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Ⅺ ਯੂਯੰ ਯਤ੍ ਸ਼ਯਤਾਨਸ਼੍ਛਲਾਿਨ ਿਨਵਾਰਿਯਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨੁਥ ਤਦਰ੍ਥਮ੍
ਈਸ਼ਵ੍ਰੀਯਸੁਸੱਜਾਂ ਪਿਰਧੱਧਵ੍ੰ|

Ⅻ ਯਤਃ ਕੇਵਲੰ ਰਕ੍ਤਮਾਸਂਾਭਯ੍ਾਮ੍ ਇਿਤ ਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤੁ
ਕਰ੍ਤʼਤਪਰਾ ਮਯੁਕ੍ਤੈਸ੍ਿਤਿਮਰਰਾਜਯ੍ਸਯ੍ੇਹਲੋਕਸਯ੍ਾਿਧਪਿਤਿਭਃ
ਸਵ੍ਰ੍ਗੋਦ੍ਭਵੈ ਰ੍ਦੁਸ਼਼੍ਟਾਤ੍ਮਿਭਰੇਵ ਸਾਰ੍ੱਧਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਿਭ ਰਯ੍ੁੱਧੰ ਿ ਯਤ|ੇ

ⅩⅢ ਅਤੋ ਹੇਤੋ ਰਯ੍ੂਯੰ ਯਯਾ ਸੰਕ◌ੁेਲੇ ਿਦਨੇ(ਅ)ਵਸ੍ਥਾਤੁੰ ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ
ਪਰਾਿਜਤਯ੍ ਦʼਢਾਃ ਸ੍ਥਾਤੁਞ੍ਚ ਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਥ ਤਾਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੀਯਸੁਸੱਜਾਂ ਗʼਹ੍ਲੀਤ|

ⅩⅣਵਸ੍ਤੁਤਸ੍ਤੁ ਸਤਯ੍ਤੇਨ ਸ਼ʼਙ੍ਖਲੇਨ ਕਿਟੰ ਬੱਧਵ੍ਾ ਪੁਣਯ੍ੇਨ ਵਰ੍ੰਮਣਾ ਵਕ੍ਸ਼਼
ਆੱਛਾਦਯ੍

ⅩⅤ ਸ਼ਾਨ੍ਤੇਃ ਸੁਵਾਰ੍ੱਤਯਾ ਜਾਤਮ੍ ਉਤ੍ਸਾਹੰ ਪਾਦੁਕਾਯੁਗਲੰ ਪਦੇ ਸਮਰ੍ਪਯ੍
ਿਤਸ਼਼੍ਠਤ|

ⅩⅥ ਯੇਨ ਚ ਦੁਸ਼਼੍ਟਾਤ੍ਮਨ(ਅ)ਗ੍ਿਨਬਾਣਾਨ੍ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਿਨਰ੍ੱਵਾਪਿਯਤੁੰ
ਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਥ ਤਾਦʼਸ਼ੰ ਸਰ੍ੱਵਾੱਛਾਦਕੰ ਫਲਕੰ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੰ ਧਾਰਯਤ|

ⅩⅦ ਿਸ਼ਰਸ੍ਤੰ ਪਿਰਤਾਣਮ੍ਆਤ੍ਮਨਃ ਖਙ੍ਗਞ੍ਚੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ਵਾਕਯ੍ੰ ਧਾਰਯਤ|
ⅩⅧ ਸਰ੍ੱਵਸਮਯੇ ਸਰ੍ੱਵਯਾਚਨੇਨ ਸਰ੍ੱਵਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨੇਨ ਚਾਤ੍ਮਨਾ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਾਂ

ਕੁਰੁਧਵ੍ੰ ਤਦਰ੍ਥੰ ਦʼਢਾਕਾਙ੍ਕ੍ਸ਼਼ਯਾ ਜਾਗਰ੍ਤਃ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਪਿਵਤਲੋਕਾਨਾਂ ਕʼਤੇ ਸਦਾ
ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਾਂ ਕੁਰੁਧਵ੍ੰ|

ⅩⅨ ਅਹਞ੍ਚ ਯਸਯ੍ ਸੁਸੰਵਾਦਸਯ੍ ਸ਼ʼਙ੍ਖਲਬੱਧਃ ਪਰ੍ਚਾਰਕਦੂਤੋ(ਅ)ਸ੍ਿਮ
ਤਮ੍ ਉਪਯੁਕ੍ਤੇਨਤ੍ਸਾਹੇਨ ਪਰ੍ਚਾਰਿਯਤੁੰ ਯਥਾ ਸ਼ਕ੍ਨੁਯਾਂ

ⅩⅩ ਤਥਾ ਿਨਰ੍ਭਯੇਨ ਸਵ੍ਰੇਣੋਤ੍ਸਾਹੇਨ ਚ ਸੁਸੰਵਾਦਸਯ੍
ਿਨਗੂਢਵਾਕਯ੍ਪਰ੍ਚਾਰਾਯ ਵਕ੍ਤʼ◌ाਤਾ ਯਤ੍ ਮਹਯ੍ੰ ਦੀਯਤੇ ਤਦਰ੍ਥੰ ਮਮਾਿਪ
ਕʼਤੇ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਾਂ ਕੁਰੁਧਵ੍ੰ|

ⅩⅪ ਅਪਰੰ ਮਮ ਯਾਵਸ੍ਥਾਸ੍ਿਤ ਯੱਚ ਮਯਾ ਿ ਯਤੇ ਤਤ੍ ਸਰ੍ੱਵੰ ਯਦ੍
ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਜ੍ਞਾਯਤੇ ਤਦਰ੍ਥੰ ਪਰ੍ਭੁਨਾ ਿਪਰ੍ਯਭਾਤਾ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਯ੍ਃ ਪਿਰਚਾਰਕਸ਼੍ਚ
ਤੁਿਖਕੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਤਤ੍ ਜ੍ਞਾਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

ⅩⅫ ਯੂਯੰ ਯਦ੍ ਅਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਅਵਸ੍ਥਾਂ ਜਾਨੀਥ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਮਨਾਿਂਸ ਚ ਯਤ੍
ਸਾਨ੍ਤਨਾਂ ਲਭਨ੍ਤੇ ਤਦਰ੍ਥਮੇਵਾਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸੰਿਨਿਧੰ ਤੰ ਪਰ੍ੇਿਸ਼਼ਤਵਾਨ|



EphesiansⅥ:ⅩⅩⅢ xiii EphesiansⅥ:ⅩⅩⅣ

ⅩⅩⅢ ਅਪਰਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਃ ਪਰ੍ਭੁ ਰਯ੍ੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸ਼੍ਚ ਸਰ੍ੱਵੇਭਯ੍ੋ ਭਾਤʼਭਯ੍ਃ
ਸ਼ਾਨ੍ਿਤੰ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਸਿਹਤੰ ਪਰ੍ੇਮ ਚ ਦੇਯਾਤ੍|

ⅩⅩⅣ ਯੇ ਕੇਿਚਤ੍ ਪਰ੍ਭੌ ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟ(ੇਅ)ਕ੍ਸ਼਼ਯੰ ਪਰ੍ੇਮ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਿਤ ਤਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ
ਪਰ੍ਸਾਦੋ ਭੂਯਾਤ੍| ਤਥਾਸ੍ਤੁ|
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