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ਇਿਬਰ੍ਣਃ ਪਤੰ
Ⅰ ਪੁਰਾ ਯ ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਿਭਃ ਿਪਤʼਲੋਕੇਭਯ੍ੋ ਨਾਨਾਸਮਯੇ

ਨਾਨਾਪਰ੍ਕਾਰੰ ਕਿਥਤਵਾਨ੍
Ⅱ ਸ ਏਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸ਼ੇਸ਼਼ਕਾਲੇ ਿਨਜਪੁਤੇਣਾਸ੍ਮਭਯ੍ੰ ਕਿਥਤਵਾਨ੍| ਸ ਤੰ ਪੁਤੰ

ਸਰ੍ੱਵਾਿਧਕਾਿਰਣੰ ਕʼਤਵਾਨ੍ ਤੇਨੈਵ ਚ ਸਰ੍ੱਵਜਗਨ੍ਿਤ ਸʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍|
Ⅲਸ ਪੁਤਸ੍ਤਸਯ੍ ਪਰ੍ਭਾਵਸਯ੍ ਪਰ੍ਿਤਿਬਮ੍ਬਸ੍ਤਸਯ੍ ਤੱਤਸਯ੍ ਮੂਰ੍ੱਿਤਸ਼੍ਚਾਸ੍ਿਤ

ਸਵ੍ੀਯਸ਼ਕ੍ਿਤਵਾਕਯ੍ੇਨ ਸਰ੍ੱਵੰ ਧੱਤੇ ਚ ਸਵ੍ਪਰ੍ਾਣੈਰਸ੍ਮਾਕੰ ਪਾਪਮਾਰ੍ੱਜਨੰ ਕʼਤਾ
ਊਰ੍ੱਧਵ੍ਸ੍ਥਾਨੇ ਮਹਾਮਿਹਮ੍ਨ ਦਕ੍ਿਸ਼਼ਣਪਾਰ੍ਸ਼ਵ੍ੇ ਸਮੁਪਿਵਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍|

Ⅳ ਿਦਵਯ੍ਦੂਤਗਣਾਦ੍ ਯਥਾ ਸ ਿਵਿਸ਼ਸ਼਼੍ਟਨਾਮ੍ਨ (ਅ)ਿਧਕਾਰੀ ਜਾਤਸ੍ਤਥਾ
ਤੇਭਯ੍(ੋਅ)ਿਪ ਸ਼ਰ੍ੇਸ਼਼੍ਠ ਜਾਤਃ|

Ⅴ ਯਤੋ ਦੂਤਾਨਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਕਦਾਿਚਦੀਸ਼ਵ੍ਰੇਣੇਦੰ ਕ ਉਕ੍ਤਃ? ਯਥਾ,
"ਮਦੀਯਤਨਯੋ (ਅ)ਿਸ ਤਮ੍ ਅਦਯ੍ੈਵ ਜਿਨਤੋ ਮਯਾ| " ਪੁਨਸ਼੍ਚ "ਅਹੰ ਤਸਯ੍
ਿਪਤਾ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ ਸ ਚ ਮਮ ਪੁਤੋ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ| "

Ⅵ ਅਪਰੰ ਜਗਿਤ ਸਵ੍ਕੀਯਾਿਦਤੀਯਪੁਤਸਯ੍ ਪੁਨਰਾਨਯਨਕਾਲੇ ਤੇਨਕ੍ਤੰ,
ਯਥਾ, "ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸਕਲੈ ਰ੍ਦੂਤੈਰੇਸ਼਼ ਏਵ ਪਰ੍ਣਮਯ੍ਤਾ|ਂ "

Ⅶ ਦੂਤਾਨ੍ ਅਿਧ ਤੇਨੇਦਮ੍ ਉਕ੍ਤ,ੰ ਯਥਾ, "ਸ ਕਰੋਿਤ ਿਨਜਾਨ੍ ਦੂਤਾਨ੍
ਗਨ੍ਧਵਾਹਸਵ੍ਰੂਪਕਾਨ੍| ਵਹ੍ਿਨਿਸ਼ਖਾਸਵ੍ਰੂਪਾਸ਼ਂ੍ਚ ਕਰੋਿਤ ਿਨਜਸੇਵਕਾਨ੍|| "

Ⅷ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪੁਤਮੁੱਿਦਸ਼ਯ੍ ਤੇਨਕ੍ਤ,ੰ ਯਥਾ, "ਹੇ ਈਸ਼ਵ੍ਰ ਸਦਾ ਸ੍ਥਾਿਯ ਤਵ
ਿਸੰਹਾਸਨੰ ਭਵੇਤ੍| ਯਾਥਾਰ੍ਥਯ੍ਸਯ੍ ਭਵੇੱਦਣ੍ਡੋ ਰਾਜਦਣ੍ਡਸ੍ਤਦੀਯਕਃ|

Ⅸ ਪੁਣਯ੍ੇ ਪਰ੍ੇਮ ਕਰੋਿਸ਼਼ ਤੰ ਿਕਞ੍ਚਾਧਰ੍ੰਮਮ੍ ਰੁ̓ ਤੀਯਸ|ੇ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਯ ਈਸ਼
ਈਸ਼ਸ੍ਤੇ ਸ ਤੇ ਿਮਤਗਣਾਦਿਪ| ਅਿਧਕਾਹ੍ਲਾਦਤੈਲੇਨ ਸੇਚਨੰ ਕʼਤਵਾਨ੍ ਤਵ||
"

Ⅹ ਪੁਨਸ਼੍ਚ, ਯਥਾ, "ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ ਪʼਿਥਵੀਮੂਲਮ੍ ਆਦੌ ਸੰਸ੍ਥਾਿਪਤੰ ਤਯਾ| ਤਥਾ
ਤਦੀਯਹਸ੍ਤੇਨ ਕʼਤੰ ਗਗਨਮਣ੍ਡਲੰ|

Ⅺ ਇਮੇ ਿਵਨੰਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਤਸ੍ਤਨ੍ਤੁ ਿਨਤਯ੍ਮੇਵਾਵਿਤਸ਼਼੍ਠਸ|ੇ ਇਦਨ੍ਤੁ ਸਕਲੰ
ਿਵਸ਼ਵ੍ੰ ਸੰਜਿਰਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਵਸ੍ਤਵਤ੍|
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Ⅻ ਸਙ੍ਕੋਿਚਤੰ ਤਯਾ ਤੱਤੁ ਵਸ੍ਤਵਤ੍ ਪਿਰਵਰ੍ਤ੍ਸਯ੍ਤ|ੇ ਤਨ੍ਤੁ ਿਨਤਯ੍ੰ ਸ
ਏਵਾਸੀ ਰ੍ਿਨਰਨ੍ਤਾਸ੍ਤਵ ਵਤ੍ਸਰਾਃ|| "

ⅩⅢ ਅਪਰੰ ਦੂਤਾਨਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਕਃ ਕਦਾਿਚਦੀਸ਼ਵ੍ਰੇਣੇਦਮੁਕ੍ਤਃ? ਯਥਾ,
"ਤਵਾਰੀਨ੍ ਪਾਦਪੀਠੰ ਤੇ ਯਾਵੰਨਿਹ ਕਰੋਮਯ੍ਹੰ| ਮਮ ਦਕ੍ਿਸ਼਼ਣਿਦਗ੍ਭਾਗੇ ਤਾਵਤ੍
ਤੰ ਸਮੁਪਾਿਵਸ਼|| "

ⅩⅣ ਯੇ ਪਿਰਤਾਣਸਯ੍ਾਿਧਕਾਿਰਣੋ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਪਿਰਚਰ੍ੱਯਾਰ੍ਥੰ
ਪਰ੍ੇਸ਼਼ਯ੍ਮਾਣਾਃ ਸੇਵਨਕਾਿਰਣ ਆਤ੍ਮਾਨਃ ਿਕੰ ਤੇ ਸਰ੍ੱਵੇ ਦੂਤਾ ਨਿਹ?

Ⅱ
Ⅰ ਅਤੋ ਵਯੰ ਯਦ੍ ਭਮਸਰ੍ੋਤਸਾ ਨਾਪਨੀਯਾਮਹੇ ਤਦਰ੍ਥਮਸ੍ਮਾਿਭ ਰਯ੍ਦਯ੍ਦ੍

ਅਸ਼ਰ੍ਾਿਵ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਮਨਾਿਂਸ ਿਨਧਾਤਵਯ੍ਾਿਨ|
Ⅱ ਯਤੋ ਹੇਤੋ ਦੂਤੈਃ ਕਿਥਤੰ ਵਾਕਯ੍ੰ ਯਦਯ੍ਮੋਘਮ੍ ਅਭਵਦ੍ ਯਿਦ

ਚ ਤੱਲਙ੍ਘਨਕਾਿਰਣੇ ਤਸਯ੍ਾਗਰ੍ਾਹਕਾਯ ਚ ਸਰ੍ੱਵਸ੍ਮੈ ਸਮੁਿਚਤੰ ਦਣ੍ਡਮ੍
ਅਦੀਯਤ,

Ⅲ ਤਰਯ੍ਸ੍ਮਾਿਭਸ੍ਤਾਦʼਸ਼ੰ ਮਹਾਪਿਰਤਾਣਮ੍ ਅਵਜ੍ਞਾਯ ਕਥੰ ਰਕ੍ਸ਼਼ਾ
ਪਰ੍ਾਪ੍ਸਯ੍ਤੇ, ਯਤ੍ ਪਰ੍ਥਮਤਃ ਪਰ੍ਭੁਨਾ ਪਰ੍ੋਕ੍ਤੰ ਤਤੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਨ੍ ਯਾਵਤ੍ ਤਸਯ੍
ਸ਼ਰ੍ੋਤʼਿਭਃ ਸ੍ਿਥਰੀਕʼਤੰ,

Ⅳ ਅਪਰੰ ਲਕ੍ਸ਼਼ਣੈਰਦ੍ਭੁਤਕਰ੍ੰਮਿਭ ਿਰਿਵਧਸ਼ਕ੍ਿਤਪਰ੍ਕਾਸ਼ੇਨ ਿਨਜੇੱਛਾਤਃ
ਪਿਵਤਸਯ੍ਾਤ੍ਮਨ ਿਵਭਾਗੇਨ ਚ ਯਦ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੇਣ ਪਰ੍ਮਾਣੀਕʼਤਮ੍ ਅਭੂਤ੍|

Ⅴ ਵਯੰ ਤੁ ਯਸਯ੍ ਭਾਿਵਰਾਜਯ੍ਸਯ੍ ਕਥਾਂ ਕਥਯਾਮਃ, ਤਤ੍ ਤੇਨ੍
ਿਦਵਯ੍ਦੂਤਾਨਾਮ੍ ਅਧੀਨੀਕʼਤਿਮਿਤ ਨਿਹ|

Ⅵ ਿਕਨ੍ਤੁ ਕੁਤਾਿਪ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਪਰ੍ਮਾਣਮ੍ ਈਦʼਸ਼ੰ ਦੱਤਵਾਨ੍, ਯਥਾ, "ਿਕੰ ਵਸ੍ਤੁ
ਮਾਨਵੋ ਯਤ੍ ਸ ਿਨਤਯ੍ੰ ਸੰਸ੍ਮਰ੍ੱਯਤੇ ਤਯਾ| ਿਕੰ ਵਾ ਮਾਨਵਸਨ੍ਤਾਨ ਯਤ੍ ਸ
ਆਲੋਚਯ੍ਤੇ ਤਯਾ|

Ⅶ ਿਦਵਯ੍ਦਤਗਣੇਭਯ੍ਃ ਸ ਿਕਞ੍ਿਚਨ੍ ਨਯ੍ੂਨਃ ਕʼਤਸ੍ਤਯਾ|
ਤੇਜੋਗੌਰਵਰੂਪੇਣ ਿਕਰੀਟੇਨ ਿਵਭੂਿਸ਼਼ਤਃ| ਸʼਸ਼਼੍ਟੰ ਯਤ੍ ਤੇ ਕਰਾਭਯ੍ਾਂ ਸ ਤਤ੍ਪਰ੍ਭੁਤੇ
ਿਨਯੋਿਜਤਃ|
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Ⅷ ਚਰਣਾਧਸ਼੍ਚ ਤਸਯ੍ੈਵ ਤਯਾ ਸਰ੍ੱਵੰ ਵਸ਼ੀਕʼਤੰ|| " ਤੇਨ ਸਰ੍ੱਵੰ ਯਸਯ੍
ਵਸ਼ੀਕʼਤੰ ਤਸਯ੍ਾਵਸ਼ੀਭੂਤੰ ਿਕਮਿਪ ਨਾਵਸ਼ੇਿਸ਼਼ਤੰ ਿਕਨ੍ਤਧੁਨਾਿਪ ਵਯੰ ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ
ਤਸਯ੍ ਵਸ਼ੀਭੂਤਾਿਨ ਨ ਪਸ਼ਯ੍ਾਮਃ|

Ⅸ ਤਥਾਿਪ ਿਦਵਯ੍ਦੂਤਗਣੇਭਯ੍ੋ ਯਃ ਿਕਞ੍ਿਚਨ੍ ਨਯ੍ੂਨੀਕʼਤ(ੋਅ)ਭਵਤ੍ ਤੰ
ਯੀਸ਼ੁੰ ਮʼਤਯ੍ੁਭੋਗਹੇਤੋਸ੍ਤੇਜੋਗੌਰਵਰੂਪੇਣ ਿਕਰੀਟੇਨ ਿਵਭੂਿਸ਼਼ਤੰ ਪਸ਼ਯ੍ਾਮਃ, ਯਤ
ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ਾਨੁਗਰ੍ਹਾਤ੍ ਸ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਕʼਤੇ ਮʼਤਯ੍ੁਮ੍ ਅਸਵ੍ਦਤ|

Ⅹ ਅਪਰਞ੍ਚ ਯਸ੍ਮੈ ਯੇਨ ਚ ਕʼਤ੍ਸ੍ਨੰ ਵਸ੍ਤੁ ਸʼਸ਼਼੍ਟੰ ਿਵਦਯ੍ਤੇ
ਬਹੁਸਨ੍ਤਾਨਾਨਾਂ ਿਵਭਵਾਯਾਨਯਨਕਾਲੇ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਪਿਰਤਾਣਾਗਰ੍ਸਰਸਯ੍
ਦੁਃਖਭੋਗੇਨ ਿਸੱਧੀਕਰਣਮਿਪ ਤਸਯ੍ੋਪਯੁਕ੍ਤਮ੍ ਅਭਵਤ੍|

Ⅺ ਯਤਃ ਪਾਵਕਃ ਪੂਯਮਾਨਾਸ਼੍ਚ ਸਰ੍ੱਵੇ ਏਕਸ੍ਮਾਦੇਵੋਤ੍ਪੰਨਾ ਭਵਨ੍ਿਤ,
ਇਿਤ ਹੇਤੋਃ ਸ ਤਾਨ੍ ਭਾਤʼਨ੍ ਵਿਦਤੁੰ ਨ ਲੱਜਤ|ੇ

Ⅻਤੇਨ ਸ ਉਕ੍ਤਵਾਨ੍,ਯਥਾ, "ਦਯ੍ੋਤਿਯਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ ਤੇ ਨਾਮ ਭਾਤʼਣਾਂ ਮਧਯ੍ਤੋ
ਮਮ| ਪਰਨ੍ਤੁ ਸਿਮਤੇ ਰ੍ਮਧਯ੍ੇ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ੇ ਤੇ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਨੰ|| "

ⅩⅢ ਪੁਨਰਿਪ, ਯਥਾ, "ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਵਸ਼ਵ੍ਸਯ੍ ਸ੍ਥਾਤਾਹ|ੰ " ਪੁਨਰਿਪ, ਯਥਾ,
"ਪਸ਼ਯ੍ਾਹਮ੍ ਅਪਤਯ੍ਾਿਨ ਚ ਦੱਤਾਿਨ ਮਹਯ੍ਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਾਤ੍| "

ⅩⅣ ਤੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਅਪਤਯ੍ਾਨਾਂ ਰੁਿਧਰਪਲਲਿਵਿਸ਼ਸ਼਼੍ਟਤਾਤ੍ ਸ(ੋਅ)ਿਪ ਤਦਤ੍
ਤਿਦਿਸ਼ਸ਼਼੍ਟ(ੋਅ)ਭੂਤ੍ ਤਸਯ੍ਾਿਭਪਰ੍ਾਯੋ(ਅ)ਯੰ ਯਤ੍ ਸ ਮʼਤਯ੍ੁਬਲਾਿਧਕਾਿਰਣੰ
ਸ਼ਯਤਾਨੰ ਮʼਤਯ੍ੁਨਾ ਬਲਹੀਨੰ ਕੁਰ੍ੱਯਾਤ੍

ⅩⅤ ਯੇ ਚ ਮʼਤਯ੍ੁਭਯਾਦ੍ ਯਾਵੱਜੀਵਨੰ ਦਾਸਤਸਯ੍ ਿਨਘ੍ਨਾ ਆਸਨ੍ ਤਾਨ੍
ਉੱਧਾਰਯੇਤ੍|

ⅩⅥ ਸ ਦੂਤਾਨਾਮ੍ ਉਪਕਾਰੀ ਨ ਭਵਿਤ ਿਕਨ੍ਿਤਬਰ੍ਾਹੀਮੋ ਵੰਸ਼ਸਯ੍ੈਵੋਪਕਾਰੀ
ਭਵਤੀ|

ⅩⅦ ਅਤੋ ਹੇਤੋਃ ਸ ਯਥਾ ਕʼਪਾਵਾਨ੍ ਪਰ੍ਜਾਨਾਂ ਪਾਪਸ਼ੋਧਨਾਰ੍ਥਮ੍
ਈਸ਼ਵ੍ਰੋੱਦੇਸ਼ਯ੍ਿਵਸ਼਼ਯੇ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਯ੍ੋ ਮਹਾਯਾਜਕੋ ਭਵੇਤ੍ ਤਦਰ੍ਥੰ ਸਰ੍ੱਵਿਵਸ਼਼ਯੇ
ਸਵ੍ਭਾਤʼਣਾਂ ਸਦʼਸ਼ੀਭਵਨੰ ਤਸਯ੍ੋਿਚਤਮ੍ ਆਸੀਤ੍|

ⅩⅧ ਯਤਃ ਸ ਸਵ੍ਯੰ ਪਰੀਕ੍ਸ਼਼ਾਂ ਗਤਾ ਯੰ ਦੁਃਖਭੋਗਮ੍ ਅਵਗਤਸ੍ਤੇਨ
ਪਰੀਕ੍ਸ਼਼ਾ ਾਨ੍ਤਾਨ੍ ਉਪਕਰ੍ੱਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ|
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Ⅲ
Ⅰ ਹੇ ਸਵ੍ਰ੍ਗੀਯਸਯ੍ਾਹਾਨਸਯ੍ ਸਹਭਾਿਗਨਃ ਪਿਵਤਭਾਤਰਃ, ਅਸ੍ਮਾਕੰ

ਧਰ੍ੰਮਪਰ੍ਿਤਜ੍ਞਾਯਾ ਦੂਤ(ੋਅ)ਗਰ੍ਸਰਸ਼੍ਚ ਯੋ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਮ੍ ਆਲੋਚਧਵ੍ੰ|
Ⅱ ਮੂਸਾ ਯਦਤ੍ ਤਸਯ੍ ਸਰ੍ੱਵਪਿਰਵਾਰਮਧਯ੍ੇ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਯ੍ ਆਸੀਤ੍, ਤਦਤ੍

ਅਯਮਿਪ ਸਵ੍ਿਨਯੋਜਕਸਯ੍ ਸਮੀਪੇ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਯ੍ੋ ਭਵਿਤ|
Ⅲ ਪਿਰਵਾਰਾੱਚ ਯਦਤ੍ ਤਤ੍ਸ੍ਥਾਪਿਯਤੁਰਿਧਕੰ ਗੌਰਵੰ ਭਵਿਤ ਤਦਤ੍

ਮੂਸਸੋ(ਅ)ਯੰ ਬਹੁਤਰਗੌਰਵਸਯ੍ ਯੋਗਯ੍ੋ ਭਵਿਤ|
Ⅳ ਏਕੈਕਸਯ੍ ਿਨਵੇਸ਼ਨਸਯ੍ ਪਿਰਜਨਾਨਾਂ ਸ੍ਥਾਪਿਯਤਾ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਿਵਦਯ੍ਤੇ

ਯਸ਼੍ਚ ਸਰ੍ੱਵਸ੍ਥਾਪਿਯਤਾ ਸ ਈਸ਼ਵ੍ਰ ਏਵ|
Ⅴ ਮੂਸਾਸ਼੍ਚ ਵਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਮਾਣਾਨਾਂ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ੀ ਭʼਤਯ੍ ਇਵ ਤਸਯ੍

ਸਰ੍ੱਵਪਿਰਜਨਮਧਯ੍ੇ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਯ੍ੋ(ਅ)ਭਵਤ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਤਸਯ੍
ਪਿਰਜਨਾਨਾਮਧਯ੍ਕ੍ਸ਼਼ ਇਵ|

Ⅵ ਵਯੰ ਤੁ ਯਿਦ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਸਯ੍ੋਤ੍ਸਾਹੰ ਸ਼੍ਲਾਘਨਞ੍ਚ ਸ਼ੇਸ਼਼ੰ ਯਾਵਦ੍
ਧਾਰਯਾਮਸ੍ਤਿਰ ਤਸਯ੍ ਪਿਰਜਨਾ ਭਵਾਮਃ|

Ⅶਅਤੋ ਹੇਤੋਃ ਪਿਵਤੇਣਾਤ੍ਮਨਾ ਯਦਤ੍ ਕਿਥਤ,ੰ ਤਦਤ੍, "ਅਦਯ੍ ਯੂਯੰ ਕਥਾਂ
ਤਸਯ੍ ਯਿਦ ਸੰਸ਼ਰ੍ੋਤੁਿਮੱਛਥ|

Ⅷ ਤਿਰ ਪੁਰਾ ਪਰੀਕ੍ਸ਼਼ਾਯਾ ਿਦਨੇ ਪਰ੍ਾਨ੍ਤਰਮਧਯ੍ਤਃ|
ਮਦਾਜ੍ਞਾਿਨਗਰ੍ਹਸ੍ਥਾਨੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਸ੍ਤੁ ਕʼਤੰ ਯਥਾ| ਤਥਾ ਮਾ ਕੁਰੁਤੇਦਾਨੀਂ
ਕਿਠਨਾਿਨ ਮਨਾਿਂਸ ਵਃ|

Ⅸ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਿਪਤਰਸ੍ਤਤ ਮਤ੍ਪਰੀਕ੍ਸ਼਼ਾਮ੍ ਅਕੁਰ੍ੱਵਤ| ਕੁਰ੍ੱਵਦ੍ਿਭ
ਰ੍ਮ(ੇਅ)ਨੁਸਨ੍ਧਾਨੰ ਤੈਰਦʼਸ਼ਯ੍ਨ੍ਤ ਮਤ੍ਿ ਯਾਃ| ਚਤਾਿਰੰਸ਼ਤ੍ਸਮਾ ਯਾਵਤ੍
ਕੱਧਵ੍ਾਹਨ੍ਤੁ ਤਦਨਯੇ|

Ⅹ ਅਵਾਿਦਸ਼਼ਮ੍ ਇਮੇ ਲੋਕਾ ਭਾਨ੍ਤਾਨ੍ਤਃਕਰਣਾਃ ਸਦਾ| ਮਾਮਕੀਨਾਿਨ
ਵਰ੍ਤ੍ਮਾਿਨ ਪਿਰਜਾਨਨ੍ਿਤ ਨ ਇਮ|ੇ

Ⅺਇਿਤ ਹੇਤੋਰਹੰ ਕੋਪਾਤ੍ ਸ਼ਪਥੰ ਕʼਤਵਾਨ੍ ਇਮੰ| ਪਰ੍ੇਵੇਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਜਨੈਰੇਤੈ ਰ੍ਨ
ਿਵਸ਼ਰ੍ਾਮਸ੍ਥਲੰ ਮਮ|| "

Ⅻ ਹੇ ਭਾਤਰਃ ਸਾਵਧਾਨਾ ਭਵਤ, ਅਮਰੇਸ਼ਵ੍ਰਾਤ੍ ਿਨਵਰ੍ੱਤਕੋ
ਯੋ(ਅ)ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਸ੍ਤਦਯ੍ੁਕ੍ਤੰ ਦੁਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ਤਃਕਰਣੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਕਸਯ੍ਾਿਪ ਨ ਭਵਤ|ੁ
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ⅩⅢ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਾਵਦ੍ ਅਦਯ੍ਨਾਮਾ ਸਮਯੋ ਿਵਦਯ੍ਤੇ ਤਾਵਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਨ੍ਮਧਯ੍ੇ
ਕੋ(ਅ)ਿਪ ਪਾਪਸਯ੍ ਵਞ੍ਚਨਯਾ ਯਤ੍ ਕਠਰੀਕʼਤੋ ਨ ਭਵੇਤ੍ ਤਦਰ੍ਥੰ ਪਰ੍ਿਤਿਦਨੰ
ਪਰਸ੍ਪਰਮ੍ ਉਪਿਦਸ਼ਤ|

ⅩⅣਯਤੋ ਵਯੰ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ਾਿਂਸ਼ਨ ਜਾਤਾਃ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪਰ੍ਥਮਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਸਯ੍ ਦʼਢਤਮ੍
ਅਸ੍ਮਾਿਭਃ ਸ਼ੇਸ਼਼ੰ ਯਾਵਦ੍ ਅਮੋਘੰ ਧਾਰਿਯਤਵਯ੍|ੰ

ⅩⅤ ਅਦਯ੍ ਯੂਯੰ ਕਥਾਂ ਤਸਯ੍ ਯਿਦ ਸੰਸ਼ਰ੍ੋਤੁਿਮੱਛਥ,
ਤਰਯ੍ਾਜ੍ਞਾਲਙ੍ਘਨਸ੍ਥਾਨੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਸ੍ਤੁ ਕʼਤੰ ਯਥਾ, ਤਥਾ ਮਾ ਕੁਰੁਤੇਦਾਨੀਂ
ਕਿਠਨਾਿਨ ਮਨਾਿਂਸ ਵ ਇਿਤ ਤੇਨ ਯਦੁਕ੍ਤ,ੰ

ⅩⅥ ਤਦਨੁਸਾਰਾਦ੍ ਯੇ ਸ਼ਤਾ ਤਸਯ੍ ਕਥਾਂ ਨ ਗʼਹੀਤਵਨ੍ਤਸ੍ਤੇ ਕੇ? ਿਕੰ
ਮੂਸਸਾ ਿਮਸਰਦੇਸ਼ਾਦ੍ ਆਗਤਾਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਲੋਕਾ ਨਿਹ?

ⅩⅦ ਕੇਭਯ੍ੋ ਵਾ ਸ ਚਤਾਿਰੰਸ਼ਦਰ੍ਸ਼਼ਾਿਣ ਯਾਵਦ੍ ਅਕਧਯ੍ਤ੍? ਪਾਪੰ ਕੁਰ੍ੱਵਤਾਂ
ਯੇਸ਼਼ਾਂ ਕੁਣਪਾਃ ਪਰ੍ਾਨ੍ਤਰੇ (ਅ)ਪਤਨ੍ ਿਕੰ ਤੇਭਯ੍ੋ ਨਿਹ?

ⅩⅧਪਰ੍ਵੇਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਜਨੈਰੇਤੈ ਰ੍ਨ ਿਵਸ਼ਰ੍ਾਮਸ੍ਥਲੰ ਮਮੇਿਤ ਸ਼ਪਥਃ ਕੇਸ਼਼ਾਂ ਿਵਰੁੱਧੰ
ਤੇਨਾਕਾਿਰ? ਿਕਮ੍ ਅਿਵਸ਼ਵ੍ਾਿਸਨਾਂ ਿਵਰੁੱਧੰ ਨਿਹ?

ⅩⅨਅਤਸ੍ਤੇ ਤਤ੍ ਸ੍ਥਾਨੰ ਪਰ੍ਵੇਸ਼਼੍ਟਮੁ੍ ਅਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਾਤ੍ ਨਾਸ਼ਕ੍ਨੁਵਨ੍ ਇਿਤ ਵਯੰ
ਵੀਕ੍ਸ਼਼ਾਮਹ|ੇ

Ⅳ
Ⅰ ਅਪਰੰ ਤਿਦਸ਼ਰ੍ਾਮਪਰ੍ਾਪ੍ਤੇਃ ਪਰ੍ਿਤਜ੍ਞਾ ਯਿਦ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਤਰਯ੍ਸ੍ਮਾਕੰ

ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਚੇਤ੍ ਤਸਯ੍ਾਃ ਫਲੇਨ ਵਞ੍ਿਚਤੋ ਭਵੇਤ੍ ਵਯਮ੍ ਏਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਿਬਭੀਮਃ|
Ⅱ ਯਤੋ (ਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਸਮੀਪੇ ਯਦਤ੍ ਤਦਤ੍ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸਮੀਪ(ੇਅ)ਿਪ ਸੁਸੰਵਾਦਃ

ਪਰ੍ਚਾਿਰਤੋ (ਅ)ਭਵਤ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੈਃ ਸ਼ਤੰ ਵਾਕਯ੍ੰ ਤਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਿਨਸ਼਼੍ਫਲਮ੍ ਅਭਵਤ੍,
ਯਤਸ੍ਤੇ ਸ਼ਰ੍ੋਤਾਰੋ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੇਨ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਤੰਨਾਿਮਸ਼ਰ੍ਯਨ੍|

Ⅲ ਤਦ੍ ਿਵਸ਼ਰ੍ਾਮਸ੍ਥਾਨੰ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਿਸਿਭਰਸ੍ਮਾਿਭਃ ਪਰ੍ਿਵਸ਼ਯ੍ਤੇ ਯਤਸ੍ਤੇਨਕ੍ਤੰ,
"ਅਹੰ ਕੋਪਾਤ੍ ਸ਼ਪਥੰ ਕʼਤਵਾਨ੍ ਇਮੰ, ਪਰ੍ਵੇਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਜਨੈਰੇਤੈ ਰ੍ਨ ਿਵਸ਼ਰ੍ਾਮਸ੍ਥਲੰ
ਮਮ| " ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਸਯ੍ ਕਰ੍ੰਮਾਿਣ ਜਗਤਃ ਸʼਸ਼਼੍ਿਟਕਾਲਾਤ੍ ਸਮਾਪ੍ਤਾਿਨ ਸਨ੍ਿਤ|

Ⅳਯਤਃ ਕਸ੍ਿਮੰਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਸ੍ਥਾਨੇ ਸਪ੍ਤਮੰ ਿਦਨਮਿਧ ਤੇਨੇਦਮ੍ ਉਕ੍ਤੰ, ਯਥਾ,
"ਈਸ਼ਵ੍ਰਃ ਸਪ੍ਤਮੇ ਿਦਨੇ ਸਵ੍ਕʼਤੇਭਯ੍ਃ ਸਰ੍ੱਵਕਰ੍ੰਮਭਯ੍ੋ ਿਵਸ਼ਸ਼ਰ੍ਾਮ| "
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Ⅴ ਿਕਨ੍ਤੇਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸ੍ਥਾਨੇ ਪੁਨਸ੍ਤੇਨਚਯ੍ਤੇ, ਯਥਾ, "ਪਰ੍ਵੇਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਜਨੈਰੇਤੈ
ਰ੍ਨ ਿਵਸ਼ਰ੍ਾਮਸ੍ਥਲੰ ਮਮ| "

Ⅵ ਫਲਤਸ੍ਤਤ੍ ਸ੍ਥਾਨੰ ਕੈਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਪਰ੍ਵੇਸ਼਼੍ਟਵਯ੍ੰ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੇ ਪੁਰਾ ਸੁਸੰਵਾਦੰ
ਸ਼ਤਵਨ੍ਤਸ੍ਤੈਰਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਾਤ੍ ਤੰਨ ਪਰ੍ਿਵਸ਼਼੍ਟਮ੍,

Ⅶ ਇਿਤ ਹੇਤੋਃ ਸ ਪੁਨਰਦਯ੍ਨਾਮਕੰ ਿਦਨੰ ਿਨਰੂਪਯ੍ ਦੀਰ੍ਘਕਾਲੇ
ਗਤ(ੇਅ)ਿਪ ਪੂਰ੍ੱਵੋਕ੍ਤਾਂ ਵਾਚੰ ਦਾਯੂਦਾ ਕਥਯਿਤ, ਯਥਾ, "ਅਦਯ੍ ਯੂਯੰ ਕਥਾਂ
ਤਸਯ੍ ਯਿਦ ਸੰਸ਼ਰ੍ੋਤੁਿਮੱਛਥ, ਤਿਰ ਮਾ ਕੁਰੁਤੇਦਾਨੀਂ ਕਿਠਨਾਿਨ ਮਨਾਿਂਸ ਵਃ| "

Ⅷ ਅਪਰੰ ਿਯਹੋਸ਼ੂਯੋ ਯਿਦ ਤਾਨ੍ ਵਯ੍ਸ਼ਰ੍ਾਮਿਯਸ਼਼ਯ੍ਤ੍ ਤਿਰ ਤਤਃ ਪਰਮ੍
ਅਪਰਸਯ੍ ਿਦਨਸਯ੍ ਵਾਗ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੇਣ ਨਾਕਥਿਯਸ਼਼ਯ੍ਤ|

Ⅸਅਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਪਰ੍ਜਾਿਭਃ ਕਰ੍ੱਤਵਯ੍ ਏਕੋ ਿਵਸ਼ਰ੍ਾਮਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ|
Ⅹ ਅਪਰਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ ਯਦਤ੍ ਸਵ੍ਕʼਤਕਰ੍ੰਮਭਯ੍ੋ ਿਵਸ਼ਸ਼ਰ੍ਾਮ ਤਦਤ੍ ਤਸਯ੍

ਿਵਸ਼ਰ੍ਾਮਸ੍ਥਾਨੰ ਪਰ੍ਿਵਸ਼਼੍ਟੋ ਜਨ(ਅ)ਿਪ ਸਵ੍ਕʼਤਕਰ੍ੰਮਭਯ੍ੋ ਿਵਸ਼ਰ੍ਾਮਯ੍ਿਤ|
Ⅺਅਤੋ ਵਯੰ ਤਦ੍ ਿਵਸ਼ਰ੍ਾਮਸ੍ਥਾਨੰ ਪਰ੍ਵੇਸ਼਼੍ਟੁੰ ਯਤਾਮਹ,ੈ ਤਦਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੋਦਾਹਰਣੇਨ

ਕੋ(ਅ)ਿਪ ਨ ਪਤਤੁ|
Ⅻ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਵਾਦ(ੋਅ)ਮਰਃ ਪਰ੍ਭਾਵਿਵਿਸ਼ਸ਼਼੍ਟਸ਼੍ਚ ਸਰ੍ੱਵਸ੍ਮਾਦ੍

ਿਦਧਾਰਖਙ੍ਗਾਦਿਪ ਤੀਕ੍ਸ਼਼੍ਣਃ, ਅਪਰੰ ਪਰ੍ਾਣਾਤ੍ਮਨ ਰ੍ਗਰ੍ਨ੍ਿਥਮੱਜਯੋਸ਼੍ਚ
ਪਿਰਭੇਦਾਯ ਿਵੱਛੇਦਕਾਰੀ ਮਨਸਸ਼੍ਚ ਸਙ੍ਕਲ੍ਪਾਨਾਮ੍ ਅਿਭਪਰ੍ੇਤਾਨਾਞ੍ਚ
ਿਵਚਾਰਕਃ|

ⅩⅢ ਅਪਰੰ ਯਸਯ੍ ਸਮੀਪੇ ਸਵ੍ੀਯਾ ਸਵ੍ੀਯਾ ਕਥਾਸ੍ਮਾਿਭਃ ਕਥਿਯਤਵਯ੍ਾ
ਤਸਯ੍ਾਗੋਚਰਃ ਕੋ(ਅ)ਿਪ ਪਰ੍ਾਣੀ ਨਾਸ੍ਿਤ ਤਸਯ੍ ਦʼਸ਼਼੍ਟੌ ਸਰ੍ੱਵਮੇਵਾਨਾਵʼਤੰ
ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਤਞ੍ਚਾਸ੍ਤੇ|

ⅩⅣ ਅਪਰੰ ਯ ਉੱਚਤਮੰ ਸਵ੍ਰ੍ਗੰ ਪਰ੍ਿਵਸ਼਼੍ਟ ਏਤਾਦʼਸ਼ ਏਕੋ ਵਯ੍ਕ੍ਿਤਰਰ੍ਥਤ
ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਪੁਤੋ ਯੀਸ਼ੁਰਸ੍ਮਾਕੰ ਮਹਾਯਾਜਕੋ(ਅ)ਸ੍ਿਤ, ਅਤੋ ਹੇਤੋ ਰਯੰ
ਧਰ੍ੰਮਪਰ੍ਿਤਜ੍ਞਾਂ ਦʼਢਮ੍ ਆਲਮ੍ਬਾਮਹ|ੈ

ⅩⅤ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਯੋ ਮਹਾਯਾਜਕੋ (ਅ)ਸ੍ਿਤ ਸ(ੋਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਦੁਃਖੈ ਰ੍ਦੁਃਿਖਤੋ
ਭਿਵਤੁਮ੍ ਅਸ਼ਕ੍ਤੋ ਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪਾਪੰ ਿਵਨਾ ਸਰ੍ੱਵਿਵਸ਼਼ਯੇ ਵਯਿਮਵ
ਪਰੀਕ੍ਿਸ਼਼ਤਃ|
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ⅩⅥਅਤਏਵ ਕʼਪਾਂ ਗਰ੍ਹੀਤੁੰ ਪਰ੍ਯੋਜਨੀਯੋਪਕਾਰਾਰ੍ਥਮ੍ ਅਨੁਗਰ੍ਹੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤੁਞ੍ਚ
ਵਯਮ੍ ਉਤ੍ਸਾਹੇਨਾਨੁਗਰ੍ਹਿਸੰਹਾਸਨਸਯ੍ ਸਮੀਪੰ ਯਾਮਃ|

Ⅴ
Ⅰ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਮਹਾਯਾਜਕੋ ਭਵਿਤ ਸ ਮਾਨਵਾਨਾਂ ਮਧਯ੍ਾਤ੍ ਨੀਤਃ

ਸਨ੍ ਮਾਨਵਾਨਾਂ ਕʼਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰੋੱਦੇਸ਼ਯ੍ਿਵਸ਼਼ਯ(ੇਅ)ਰ੍ਥਤ ਉਪਹਾਰਾਣਾਂ
ਪਾਪਾਰ੍ਥਕਬਲੀਨਾਞ੍ਚ ਦਾਨ ਿਨਯੁਜਯ੍ਤੇ|

Ⅱ ਸ ਚਾਜ੍ਞਾਨਾਂ ਭਾਨ੍ਤਾਨਾਞ੍ਚ ਲੋਕਾਨਾਂ ਦੁਃਖੇਨ ਦੁਃਖੀ ਭਿਵਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ,
ਯਤੋ ਹੇਤੋਃ ਸ ਸਵ੍ਯਮਿਪ ਦੌਰ੍ੱਬਲਯ੍ਵੇਸ਼਼੍ਿਟਤੋ ਭਵਿਤ|

Ⅲ ਏਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਕਾਰਣਾੱਚ ਯਦਤ੍ ਲੋਕਾਨਾਂ ਕʼਤੇ ਤਦਦ੍ ਆਤ੍ਮਕʼਤੇ(ਅ)ਿਪ
ਪਾਪਾਰ੍ਥਕਬਿਲਦਾਨੰ ਤੇਨ ਕਰ੍ੱਤਵਯ੍ੰ|

Ⅳ ਸ ਘੋੱਚਪਦਃ ਸਵ੍ੇੱਛਾਤਃ ਕੇਨਾਿਪ ਨ ਗʼਹਯ੍ਤੇ ਿਕਨ੍ਤੁ ਹਾਰੋਣ ਇਵ ਯ
ਈਸ਼ਵ੍ਰੇਣਾਹੂਯਤੇ ਤੇਨੈਵ ਗʼਹਯ੍ਤ|ੇ

Ⅴਏਵਮ੍ਪਰ੍ਕਾਰੇਣ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੋ(ਅ)ਿਪ ਮਹਾਯਾਜਕਤੰ ਗਰ੍ਹੀਤੁੰ ਸਵ੍ੀਯਗੌਰਵੰ ਸਵ੍ਯੰ ਨ
ਕʼਤਵਾਨ੍, ਿਕਨ੍ਤੁ "ਮਦੀਯਤਨਯ(ੋਅ)ਿਸ ਤਮ੍ ਅਦਯ੍ੈਵ ਜਿਨਤੋ ਮਯੇਿਤ" ਵਾਚੰ
ਯਸ੍ਤੰ ਭਾਿਸ਼਼ਤਵਾਨ੍ ਸ ਏਵ ਤਸਯ੍ ਗੌਰਵੰ ਕʼਤਵਾਨ੍|

Ⅵ ਤਦਦ੍ ਅਨਯ੍ਗੀਤੇ(ਅ)ਪੀਦਮੁਕ੍ਤ,ੰ ਤੰ ਮਲ੍ਕੀਸ਼਼ੇਦਕਃ ਸ਼ਰ੍ੇਣਯ੍ਾਂ
ਯਾਜਕੋ(ਅ)ਿਸ ਸਦਾਤਨਃ|

Ⅶ ਸ ਚ ਦੇਹਵਾਸਕਾਲੇ ਬਹੁ ਨ੍ਦਨੇਨਾਸ਼ਪਾਤੇਨ ਚ ਮʼਤਯ੍ੁਤ ਉੱਧਰਣੇ
ਸਮਰ੍ਥਸਯ੍ ਿਪਤੁਃ ਸਮੀਪੇ ਪੁਨਃ ਪੁਨਿਰਨਿਤੰ ਪਰ੍ਰ੍ਥਨਾਞ੍ਚ ਕʼਤਾ
ਤਤ੍ਫਲਰੂਿਪਣੀਂ ਸ਼ਙ੍ਕਾਤੋ ਰਕ੍ਸ਼਼ਾਂ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ ਚ

Ⅷ ਯਦਯ੍ਿਪ ਪੁਤੋ(ਅ)ਭਵਤ੍ ਤਥਾਿਪ ਯੈਰਕ੍ਿਲਸ਼ਯ੍ਤ ਤੈਰਾਜ੍ਞਾਗਰ੍ਹਣਮ੍
ਅਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਤ|

Ⅸਇੱਥੰ ਿਸੱਧੀਭੂਯ ਿਨਜਾਜ੍ਞਾਗਰ੍ਾਿਹਣਾਂ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਅਨਨ੍ਤਪਿਰਤਾਣਸਯ੍
ਕਾਰਣਸਵ੍ਰੂਪੋ (ਅ)ਭਵਤ੍|

Ⅹ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸ ਮਲ੍ਕੀਸ਼਼ੇਦਕਃ ਸ਼ਰ੍ੇਣੀਭੁਕ੍ਤੋ ਮਹਾਯਾਜਕ ਈਸ਼ਵ੍ਰੇਣਾਖਯ੍ਾਤਃ|
Ⅺ ਤਮਧਯ੍ਸ੍ਮਾਕੰ ਬਹੁਕਥਾਃ ਕਥਿਯਤਵਯ੍ਾਃ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਾਃ ਸ੍ਤਬ੍ਧਕਰ੍ਣੈ

ਰਯ੍ੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਦੁਰ੍ਗਮਯ੍ਾਃ|
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Ⅻ ਯਤੋ ਯੂਯੰ ਯਦਯ੍ਿਪ ਸਮਯਸਯ੍ ਦੀਰ੍ਘਤਾਤ੍ ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਕਾ ਭਿਵਤੁਮ੍
ਅਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਤ ਤਥਾਪੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਵਾਕਯ੍ਾਨਾਂ ਯਾ ਪਰ੍ਥਮਾ ਵਰ੍ਣਮਾਲਾ ਤਾਮਿਧ
ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਾਪਰ੍ਾਪ੍ਿਤ ਰਯ੍ੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਪੁਨਰਾਵਸ਼ਯ੍ਕਾ ਭਵਿਤ, ਤਥਾ ਕਿਠਨਦਵਯ੍ੇ ਨਿਹ
ਿਕਨ੍ਤੁ ਦੁਗ੍ਧੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਪਰ੍ਯੋਜਨਮ੍ ਆਸ੍ਤੇ|

ⅩⅢ ਯੋ ਦੁਗ੍ਧਪਾਯੀ ਸ ਿਸ਼ਸ਼ੁਰੇਵੇਿਤਕਾਰਣਾਤ੍ ਧਰ੍ੰਮਵਾਕਯ੍ੇ ਤਤ੍ਪਰੋ
ਨਾਸ੍ਿਤ|

ⅩⅣ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸਦਸਿਦਚਾਰੇ ਯੇਸ਼਼ਾਂ ਚੇਤਾਿਂਸ ਵਯ੍ਵਹਾਰੇਣ ਿਸ਼ਕ੍ਿਸ਼਼ਤਾਿਨ
ਤਾਦʼਸ਼ਾਨਾਂ ਿਸੱਧਲੋਕਾਨਾਂ ਕਠਰਦਵਯ੍ੇਸ਼਼ੁ ਪਰ੍ਯੋਜਨਮਸ੍ਿਤ|

Ⅵ
Ⅰ ਵਯੰ ਮʼਿਤਜਨਕਕਰ੍ੰਮਭਯ੍ੋ ਮਨਃਪਰਾਵਰ੍ੱਤਨਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੇ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੋ

ਮੱਜਨਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਣੰ ਹਸ੍ਤਾਰ੍ਪਣੰ ਮʼਤਲੋਕਾਨਾਮ੍ ਉੱਥਾਨਮ੍
Ⅱ ਅਨਨ੍ਤਕਾਲਸ੍ਥਾਿਯਿਵਚਾਰਾਜ੍ਞਾ ਚੈਤੈਃ ਪੁਨਰ੍ਿਭੱਿਤਮੂਲੰ ਨ

ਸ੍ਥਾਪਯਨ੍ਤਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਿਵਸ਼਼ਯਕੰ ਪਰ੍ਥਮੋਪਦੇਸ਼ੰ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ਕʼਤਯ੍ ਿਸੱਿਧੰ ਯਾਵਦ੍
ਅਗਰ੍ਸਰਾ ਭਵਾਮ|

Ⅲਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ਾਨੁਮਤਯ੍ਾ ਚ ਤਦ੍ ਅਸ੍ਮਾਿਭਃ ਕਾਿਰਸ਼਼ਯ੍ਤੇ|
Ⅳ ਯ ਏਕਕʼਤੋ ਦੀਪ੍ਿਤਮਯਾ ਭੂਤਾ ਸਵ੍ਰ੍ਗੀਯਵਰਰਸਮ੍ ਆਸਵ੍ਿਦਤਵਨ੍ਤਃ

ਪਿਵਤਸਯ੍ਾਤ੍ਮਨ(ਅ)◌ਂਿਸ਼ਨ ਜਾਤਾ
Ⅴ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸੁਵਾਕਯ੍ੰ ਭਾਿਵਕਾਲਸਯ੍ ਸ਼ਕ੍ਿਤਞ੍ਚਾਸਵ੍ਿਦਤਵਨ੍ਤਸ਼੍ਚ ਤੇ

ਭਸ਼਼੍ਟਾ ਯਿਦ
Ⅵ ਸਵ੍ਮਨਿਭਰੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਪੁਤੰ ਪੁਨਃ ਕਸ਼ੇ ਘ੍ਨਨ੍ਿਤ ਲੱਜਾਸ੍ਪਦੰ ਕੁਰ੍ੱਵਤੇ ਚ

ਤਿਰ ਮਨਃਪਰਾਵਰ੍ੱਤਨਾਯ ਪੁਨਸ੍ਤਾਨ੍ ਨਵੀਨੀਕਰ੍ੱਤੁੰ ਕੋ(ਅ)ਿਪ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ|
Ⅶ ਯਤੋ ਯਾ ਭੂਿਮਃ ਸਵ੍ੋਪਿਰ ਭੂਯਃ ਪਿਤਤੰ ਵʼਸ਼਼੍ਿਟੰ ਿਪਵਤੀ

ਤਤ੍ਫਲਾਿਧਕਾਿਰਣਾਂ ਿਨਿਮੱਤਮ੍ ਇਸ਼਼੍ਟਾਿਨ ਸ਼ਾਕਾਦੀਨਯ੍ੁਤ੍ਪਾਦਯਿਤ ਸਾ
ਈਸ਼ਵ੍ਰਾਦ੍ ਆਿਸ਼ਸ਼਼ੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਾ|

Ⅷ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਾ ਭੂਿਮ ਰ੍ਗੋਕ੍ਸ਼਼ੁਰਕਣ੍ਟਕਵʼਕ੍ਸ਼਼ਾਨ੍ ਉਤ੍ਪਾਦਯਿਤ ਸਾ ਨ
ਗਰ੍ਾਹਯ੍ਾ ਸ਼ਾਪਾਰਾ ਚ ਸ਼ੇਸ਼਼ੇ ਤਸਯ੍ਾ ਦਾਹੋ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
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Ⅸ ਹੇ ਿਪਰ੍ਯਤਮਾਃ, ਯਦਯ੍ਿਪ ਵਯਮ੍ ਏਤਾਦʼਸ਼ੰ ਵਾਕਯ੍ੰ ਭਾਸ਼਼ਾਮਹੇ ਤਥਾਿਪ
ਯੂਯੰ ਤਤ ਉਤ੍ਕʼਸ਼਼੍ਟਾਃ ਪਿਰਤਾਣਪਥਸਯ੍ ਪਿਥਕਾਸ਼੍ਚਾਧਵ੍ ਇਿਤ ਿਵਸ਼ਵ੍ਸਾਮਃ|

Ⅹ ਯਤੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਪਿਵਤਲੋਕਾਨਾਂ ਯ ਉਪਕਾਰੋ (ਅ)ਕਾਿਰ
ਿ ਯਤੇ ਚ ਤੇਨੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਨਾਮ੍ਨੇ ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਤੰ ਪਰ੍ੇਮ ਸ਼ਰ੍ਮਞ੍ਚ ਿਵਸ੍ਮਰ੍ੱਤੁਮ੍
ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ(ਅ)ਨਯ੍ਾਯਕਾਰੀ ਨ ਭਵਿਤ|

Ⅺ ਅਪਰੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਏਕੈਕੋ ਜਨ ਯਤ੍ ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਸ਼ਾਪੂਰਣਾਰ੍ਥੰ ਸ਼ੇਸ਼਼ੰ ਯਾਵਤ੍
ਤਮੇਵ ਯਤ੍ਨੰ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਯੇਿਦਤਯ੍ਹਮ੍ ਇੱਛਾਿਮ|

Ⅻ ਅਤਃ ਿਸ਼ਿਥਲਾ ਨ ਭਵਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੇ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੇਨ ਸਿਹਸ਼਼੍ਣੁਤਯਾ ਚ
ਪਰ੍ਿਤਜ੍ਞਾਨਾਂ ਫਲਾਿਧਕਾਿਰਣੋ ਜਾਤਾਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਅਨੁਗਾਿਮਨ ਭਵਤ|

ⅩⅢ ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ ਯਦਾ ਇਬਰ੍ਾਹੀਮੇ ਪਰ੍ਤਯ੍ਜਾਨਾਤ੍ ਤਦਾ ਸ਼ਰ੍ੇਸ਼਼੍ਠਸਯ੍
ਕਸਯ੍ਾਪਯ੍ਪਰਸਯ੍ ਨਾਮ੍ਨਾ ਸ਼ਪਥੰ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਨਾਸ਼ਕ੍ਨਤ੍, ਅਤੋ ਹੇਤੋਃ ਸਵ੍ਨਾਮ੍ਨਾ
ਸ਼ਪਥੰ ਕʼਤਾ ਤੇਨਕ੍ਤੰ ਯਥਾ,

ⅩⅣ "ਸਤਯ੍ਮ੍ਅਹੰ ਤਾਮ੍ਆਿਸ਼ਸ਼਼ੰ ਗਿਦਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ ਤਵਾਨਯੰ ਵਰ੍ੱਧਿਯਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ
ਚ| "

ⅩⅤਅਨੇਨ ਪਰ੍ਕਾਰੇਣ ਸ ਸਿਹਸ਼਼੍ਣੁਤਾਂ ਿਵਧਾਯ ਤਸਯ੍ਾਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਸ਼ਾਯਾਃ ਫਲੰ
ਲਬ੍ਧਵਾਨ੍|

ⅩⅥ ਅਥ ਮਾਨਵਾਃ ਸ਼ਰ੍ੇਸ਼਼੍ਠਸਯ੍ ਕਸਯ੍ਿਚਤ੍ ਨਾਮ੍ਨਾ ਸ਼ਪਨ੍ਤੇ, ਸ਼ਪਥਸ਼੍ਚ
ਪਰ੍ਮਾਣਾਰ੍ਥੰ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸਰ੍ੱਵਿਵਵਾਦਾਨ੍ਤਕੋ ਭਵਿਤ|

ⅩⅦ ਇਤਯ੍ਸ੍ਿਮਨ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਃ ਪਰ੍ਿਤਜ੍ਞਾਯਾਃ ਫਲਾਿਧਕਾਿਰਣਃ
ਸਵ੍ੀਯਮਨ੍ਤਣਾਯਾ ਅਮੋਘਤਾਂ ਬਾਹੁਲਯ੍ਤੋ ਦਰ੍ਸ਼ਿਯਤੁਿਮੱਛਨ੍ ਸ਼ਪਥੇਨ
ਸਵ੍ਪਰ੍ਿਤਜ੍ਞਾਂ ਸ੍ਿਥਰੀਕʼਤਵਾਨ੍|

ⅩⅧ ਅਤਏਵ ਯਸ੍ਿਮਨ੍ ਅਨʼਤਕਥਨਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਨ ਸਾਧਯ੍ੰ
ਤਾਦʼਸ਼ੇਨਾਚਲੇਨ ਿਵਸ਼਼ਯਦਯੇਨ ਸੰਮੁਖਸ੍ਥਰਕ੍ਸ਼਼ਾਸ੍ਥਲਸਯ੍ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਯੇ
ਪਲਾਿਯਤਾਨਾਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਸੁਦʼਢਾ ਸਾਨ੍ਤਨਾ ਜਾਯਤ|ੇ

ⅩⅨ ਸਾ ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਸ਼ਾਸ੍ਮਾਕੰ ਮਨਨੌਕਾਯਾ ਅਚਲੋ ਲਙ੍ਗਰੋ ਭੂਤਾ
ਿਵੱਛੇਦਕਵਸ੍ਤਸਯ੍ਾਭਯ੍ਨ੍ਤਰੰ ਪਰ੍ਿਵਸ਼਼੍ਟਾ|

ⅩⅩ ਤਤੈਵਾਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਅਗਰ੍ਸਰੋ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪਰ੍ਿਵਸ਼ਯ੍ ਮਲ੍ਕੀਸ਼਼ੇਦਕਃ ਸ਼ਰ੍ੇਣਯ੍ਾਂ
ਿਨਤਯ੍ਸ੍ਥਾਯੀ ਯਾਜਕੋ(ਅ)ਭਵਤ੍|
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Ⅶ
Ⅰ ਸ਼ਾਲਮਸਯ੍ ਰਾਜਾ ਸਰ੍ੱਵੋਪਿਰਸ੍ਥਸਯ੍ੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਯਾਜਕਸ਼੍ਚ ਸਨ੍ ਯੋ

ਨʼਪਤੀਨਾਂ ਮਾਰਣਾਤ੍ ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਗਤਮ੍ ਇਬਰ੍ਾਹੀਮੰ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ਕʼਤਯ੍ਾਿਸ਼ਸ਼਼ੰ
ਗਿਦਤਵਾਨ੍,

Ⅱ ਯਸ੍ਮੈ ਚੇਬਰ੍ਾਹੀਮ੍ ਸਰ੍ੱਵਦਵਯ੍ਾਣਾਂ ਦਸ਼ਮਾਸ਼ਂੰ ਦੱਤਵਾਨ੍ ਸ ਮਲ੍ਕੀਸ਼਼ੇਦਕ੍
ਸਵ੍ਨਾਮ੍ਨ(ਅ)ਰ੍ਥੇਨ ਪਰ੍ਥਮਤੋ ਧਰ੍ੰਮਰਾਜਃ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਸ਼ਾਲਮਸਯ੍ ਰਾਜਾਰ੍ਥਤਃ
ਸ਼ਾਨ੍ਿਤਰਾਜੋ ਭਵਿਤ|

Ⅲ ਅਪਰੰ ਤਸਯ੍ ਿਪਤਾ ਮਾਤਾ ਵੰਸ਼ਸਯ੍ ਿਨਰ੍ਣਯ ਆਯੁਸ਼਼ ਆਰਮ੍ਭੋ
ਜੀਵਨਸਯ੍ ਸ਼ੇਸ਼਼ਸ਼੍ਚੈਤੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਅਭਾਵੋ ਭਵਿਤ, ਇੱਥੰ ਸ ਈਸ਼ਵ੍ਰਪੁਤਸਯ੍
ਸਦʼਸ਼ੀਕʼਤਃ, ਸ ਤਨਨ੍ਤਕਾਲੰ ਯਾਵਦ੍ ਯਾਜਕਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ|

Ⅳ ਅਤਏਵਾਸ੍ਮਾਕੰ ਪੂਰ੍ੱਵਪੁਰੁਸ਼਼ ਇਬਰ੍ਾਹੀਮ੍ ਯਸ੍ਮੈ ਲੁਿਠਤਦਵਯ੍ਾਣਾਂ
ਦਸ਼ਮਾਸ਼ਂੰ ਦੱਤਵਾਨ੍ ਸ ਕੀਦʼਕ੍ ਮਹਾਨ੍ ਤਦ੍ ਆਲੋਚਯਤ|

Ⅴ ਯਾਜਕਤਪਰ੍ਾਪ੍ਤਾ ਲੇਵੇਃ ਸਨ੍ਤਾਨਾ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਨੁਸਾਰੇਣ
ਲੋਕੇਭਯ੍(ੋਅ)ਰ੍ਥਤ ਇਬਰ੍ਾਹੀਮੋ ਜਾਤੇਭਯ੍ਃ ਸਵ੍ੀਯਭਾਤʼਭਯ੍ੋ
ਦਸ਼ਮਾਸ਼ਂਗਰ੍ਹਣਸਯ੍ਾਦੇਸ਼ੰ ਲਬ੍ਧਵਨ੍ਤਃ|

Ⅵ ਿਕਨ੍ਤਸੌ ਯਦਯ੍ਿਪ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਵੰਸ਼ਾਤ੍ ਨਤ੍ਪੰਨਸ੍ਤਥਾਪੀਬਰ੍ਾਹੀਮੋ ਦਸ਼ਮਾਸ਼ਂੰ
ਗʼਹੀਤਵਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤਜ੍ਞਾਨਾਮ੍ ਅਿਧਕਾਿਰਣਮ੍ ਆਿਸ਼ਸ਼਼ੰ ਗਿਦਤਵਾਸ਼ਂ੍ਚ|

Ⅶ ਅਪਰੰ ਯਃ ਸ਼ਰ੍ੇਯਾਨ੍ ਸ ਕ੍ਸ਼਼ੁਦਤਰਾਯਾਿਸ਼ਸ਼਼ੰ ਦਦਾਤੀਤਯ੍ਤ ਕੋ(ਅ)ਿਪ
ਸਨ੍ਦੇਹੋ ਨਾਸ੍ਿਤ|

Ⅷਅਪਰਮ੍ਇਦਾਨੀਂ ਯੇ ਦਸ਼ਮਾਸ਼ਂੰ ਗʼਹ੍ਲਨ੍ਿਤ ਤੇ ਮʼਤਯ੍ੋਰਧੀਨਾ ਮਾਨਵਾਃ
ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਦਾਨੀਂ ਯੋ ਗʼਹੀਤਵਾਨ੍ ਸ ਜੀਵਤੀਿਤਪਰ੍ਮਾਣਪਰ੍ਾਪ੍ਤਃ|

Ⅸ ਅਪਰੰ ਦਸ਼ਮਾਸ਼ਂਗਰ੍ਾਹੀ ਲੇਿਵਰਪੀਬਰ੍ਾਹੀਮ੍ਦਾਰਾ ਦਸ਼ਮਾਸ਼ਂੰ ਦੱਤਵਾਨ੍
ਏਤਦਿਪ ਕਥਿਯਤੁੰ ਸ਼ਕਯ੍ਤ|ੇ

Ⅹ ਯਤੋ ਯਦਾ ਮਲ੍ਕੀਸ਼਼ੇਦਕ੍ ਤਸਯ੍ ਿਪਤਰੰ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ ਕʼਤਵਾਨ੍ ਤਦਾਨੀਂ ਸ
ਲੇਿਵਃ ਿਪਤੁਰੁਰਸਯ੍ਾਸੀਤ੍|

Ⅺ ਅਪਰੰ ਯਸਯ੍ ਸਮ੍ਬਨ੍ਧੇ ਲੋਕਾ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਂ ਲਬ੍ਧਵਨ੍ਤਸ੍ਤੇਨ
ਲੇਵੀਯਯਾਜਕਵਰ੍ਗੇਣ ਯਿਦ ਿਸੱਿਧਃ ਸਮਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਤ੍ ਤਿਰ ਹਾਰੋਣਸਯ੍ ਸ਼ਰ੍ੇਣਯ੍ਾ



HebrewsⅦ:Ⅻ xi HebrewsⅦ:ⅩⅩⅢ

ਮਧਯ੍ਾਦ੍ ਯਾਜਕੰ ਨ ਿਨਰੂਪਯ੍ੇਸ਼ਵ੍ਰੇਣ ਮਲ੍ਕੀਸ਼਼ੇਦਕਃ ਸ਼ਰ੍ੇਣਯ੍ਾ ਮਧਯ੍ਾਦ੍
ਅਪਰਸਯ੍ੈਕਸਯ੍ ਯਾਜਕਸਯ੍ੋੱਥਾਪਨੰ ਕੁਤ ਆਵਸ਼ਯ੍ਕਮ੍ ਅਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਤ੍?

Ⅻ ਯਤੋ ਯਾਜਕਵਰ੍ਗਸਯ੍ ਿਵਿਨਮਯੇਨ ਸੁਤਰਾਂ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਯਾ ਅਿਪ
ਿਵਿਨਮਯੋ ਜਾਯਤੇ|

ⅩⅢ ਅਪਰਞ੍ਚ ਤਦ੍ ਵਾਕਯ੍ੰ ਯਸਯ੍ੋੱਦੇਸ਼ਯ੍ੰ ਸੋ(ਅ)ਪਰੇਣ ਵੰਸ਼ੇਨ
ਸੰਯੁਕ੍ਤਾ(ਅ)ਸ੍ਿਤ ਤਸਯ੍ ਵੰਸ਼ਸਯ੍ ਚ ਕੋ(ਅ)ਿਪ ਕਦਾਿਪ ਵੇਦਯ੍ਾਃ ਕਰ੍ੰਮ
ਨ ਕʼਤਵਾਨ੍|

ⅩⅣ ਵਸ੍ਤੁਤਸ੍ਤੁ ਯੰ ਵੰਸ਼ਮਿਧ ਮੂਸਾ ਯਾਜਕਤਸਯ੍ੈਕਾਂ ਕਥਾਮਿਪ ਨ
ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਯਹੂਦਾਵੰਸ਼ੇ(ਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਪਰ੍ਭੁ ਰ੍ਜਨ੍ਮਗʼਹੀਤਵਾਨ੍ਇਿਤ
ਸੁਸ੍ਪਸ਼਼੍ਟ|ੰ

ⅩⅤ ਤਸਯ੍ ਸ੍ਪਸ਼਼੍ਟਤਰਮ੍ ਅਪਰੰ ਪਰ੍ਮਾਣਿਮਦੰ ਯਤ੍ ਮਲ੍ਕੀਸ਼਼ੇਦਕਃ
ਸਾਦʼਸ਼ਯ੍ਵਤਾਪਰੇਣ ਤਾਦʼਸ਼ੇਨ ਯਾਜਕੇਨਦੇਤਵਯ੍ੰ,

ⅩⅥਯਸਯ੍ ਿਨਰੂਪਣੰ ਸ਼ਰੀਰਸਮ੍ਬਨ੍ਧੀਯਿਵਿਧਯੁਕ੍ਤਯਾ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਯਾ ਨ
ਭਵਿਤ ਿਕਨ੍ਤਕ੍ਸ਼਼ਯਜੀਵਨਯੁਕ੍ਤਯਾ ਸ਼ਕ੍ਤਯ੍ਾ ਭਵਿਤ|

ⅩⅦ ਯਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰ ਇਦੰ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ ਦੱਤਵਾਨ੍, ਯਥਾ, "ਤੰ ਮਕ੍ਲੀਸ਼਼ੇਦਕਃ
ਸ਼ਰ੍ੇਣਯ੍ਾਂ ਯਾਜਕੋ(ਅ)ਿਸ ਸਦਾਤਨਃ| "

ⅩⅧ ਅਨੇਨਾਗਰ੍ਵਰ੍ੱਿਤਨ ਿਵਧੇ ਦੁਰ੍ੱਬਲਤਾਯਾ ਿਨਸ਼਼੍ਫਲਤਾਯਾਸ਼੍ਚ
ਹੇਤੋਰਰ੍ਥਤੋ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਯਾ ਿਕਮਿਪ ਿਸੱਧੰ ਨ ਜਾਤਿਮਿਤਹੇਤੋਸ੍ਤਸਯ੍ ਲੋਪੋ
ਭਵਿਤ|

ⅩⅨ ਯਯਾ ਚ ਵਯਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਿਨਕਟਵਰ੍ੱਿਤਨ ਭਵਾਮ ਏਤਾਦʼਸ਼ੀ
ਸ਼ਰ੍ੇਸ਼਼੍ਠਪਰ੍ਤਯ੍ਾਸ਼ਾ ਸੰਸ੍ਥਾਪਯ੍ਤੇ|

ⅩⅩ ਅਪਰੰ ਯੀਸ਼ੁਃ ਸ਼ਪਥੰ ਿਵਨਾ ਨ ਿਨਯੁਕ੍ਤਸ੍ਤਸ੍ਮਾਦਿਪ ਸ
ਸ਼ਰ੍ੇਸ਼਼੍ਠਿਨਯਮਸਯ੍ ਮਧਯ੍ਸ੍ਥੋ ਜਾਤਃ|

ⅩⅪਯਤਸ੍ਤੇ ਸ਼ਪਥੰ ਿਵਨਾ ਯਾਜਕਾ ਜਾਤਾਃ ਿਕਨ੍ਤਸੌ ਸ਼ਪਥੇਨ ਜਾਤਃ ਯਤਃ
ਸ ਇਦਮੁਕ੍ਤਃ, ਯਥਾ,

ⅩⅫ "ਪਰਮੇਸ਼ ਇਦੰ ਸ਼ੇਪੇ ਨ ਚ ਤਸ੍ਮਾਿੰਨਵਰ੍ਤ੍ਸਯ੍ਤ|ੇ ਤੰ ਮਲ੍ਕੀਸ਼਼ੇਦਕਃ
ਸ਼ਰ੍ੇਣਯ੍ਾਂ ਯਾਜਕੋ(ਅ)ਿਸ ਸਦਾਤਨਃ| "

ⅩⅩⅢਤੇ ਚ ਬਹਵੋ ਯਾਜਕਾ ਅਭਵਨ੍ਯਤਸ੍ਤੇ ਮʼਤਯ੍ੁਨਾ ਿਨਤਯ੍ਸ੍ਥਾਿਯਤਾਤ੍
ਿਨਵਾਿਰਤਾਃ,
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ⅩⅩⅣ ਿਕਨ੍ਤਸਾਵਨਨ੍ਤਕਾਲੰ ਯਾਵਤ੍ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤਸਯ੍ ਯਾਜਕਤੰ
ਨ ਪਿਰਵਰ੍ੱਤਨੀਯ|ੰ

ⅩⅩⅤ ਤਤੋ ਹੇਤੋ ਰਯ੍ੇ ਮਾਨਵਾਸ੍ਤੇਨੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸੰਿਨਿਧੰ ਗੱਛਨ੍ਿਤ ਤਾਨ੍ ਸ ਸ਼ੇਸ਼਼ੰ
ਯਾਵਤ੍ ਪਿਰਤਾਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ ਯਤਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਕʼਤੇ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਾਂ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਸ ਸਤਤੰ ਜੀਵਿਤ|

ⅩⅩⅥ ਅਪਰਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਤਾਦʼਸ਼ਮਹਾਯਾਜਕਸਯ੍ ਪਰ੍ਯੋਜਨਮਾਸੀਦ੍ ਯਃ
ਪਿਵਤੋ (ਅ)ਿਹੰਸਕੋ ਿਨਸ਼਼੍ਕਲਙ੍ਕਃ ਪਾਿਪਭਯ੍ੋ ਿਭੰਨਃ ਸਵ੍ਰ੍ਗਾਦਪਯ੍ੁੱਚੀਕʼਤਸ਼੍ਚ
ਸਯ੍ਾਤ੍|

ⅩⅩⅦ ਅਪਰੰ ਮਹਾਯਾਜਕਾਨਾਂ ਯਥਾ ਤਥਾ ਤਸਯ੍ ਪਰ੍ਿਤਿਦਨੰ ਪਰ੍ਥਮੰ
ਸਵ੍ਪਾਪਾਨਾਂ ਕʼਤੇ ਤਤਃ ਪਰੰ ਲੋਕਾਨਾਂ ਪਾਪਾਨਾਂ ਕʼਤੇ ਬਿਲਦਾਨਸਯ੍ ਪਰ੍ਯੋਜਨੰ
ਨਾਸ੍ਿਤ ਯਤ ਆਤ੍ਮਬਿਲਦਾਨੰ ਕʼਤਾ ਤਦ੍ ਏਕਕʼਤਸ੍ਤੇਨ ਸਮ੍ਪਾਿਦਤੰ|

ⅩⅩⅧ ਯਤੋ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਯਾ ਯੇ ਮਹਾਯਾਜਕਾ ਿਨਰੂਪਯ੍ਨ੍ਤੇ ਤੇ
ਦੌਰ੍ੱਬਲਯ੍ਯੁਕ੍ਤਾ ਮਾਨਵਾਃ ਿਕਨ੍ਤੁ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਤਃ ਪਰੰ ਸ਼ਪਥਯੁਕ੍ਤੇਨ
ਵਾਕਯ੍ੇਨ ਯੋ ਮਹਾਯਾਜਕੋ ਿਨਰੂਿਪਤਃ ਸੋ (ਅ)ਨਨ੍ਤਕਾਲਾਰ੍ਥੰ ਿਸੱਧਃ ਪੁਤ ਏਵ|

Ⅷ
Ⅰ ਕਥਯ੍ਮਾਨਾਨਾਂ ਵਾਕਯ੍ਾਨਾਂ ਸਾਰੋ(ਅ)ਯਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਏਤਾਦʼਸ਼

ਏਕੋ ਮਹਾਯਾਜਕੋ(ਅ)ਸ੍ਿਤ ਯਃ ਸਵ੍ਰ੍ਗੇ ਮਹਾਮਿਹਮ੍ਨਃ ਿਸੰਹਾਸਨਸਯ੍
ਦਕ੍ਿਸ਼਼ਣਪਾਰ੍ਸ਼ਵ੍ੋ ਸਮੁਪਿਵਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍

Ⅱਯੱਚ ਦੂਸ਼਼ਯ੍ੰ ਨ ਮਨੁਜੈਃ ਿਕਨ੍ਤੀਸ਼ਵ੍ਰੇਣ ਸ੍ਥਾਿਪਤੰ ਤਸਯ੍ ਸਤਯ੍ਦੂਸ਼਼ਯ੍ਸਯ੍
ਪਿਵਤਵਸ੍ਤੂਨਾਞ੍ਚ ਸੇਵਕਃ ਸ ਭਵਿਤ|

Ⅲ ਯਤ ਏਕੈਕੋ ਮਹਾਯਾਜਕੋ ਨੈਵੇਦਯ੍ਾਨਾਂ ਬਲੀਨਾਞ੍ਚ ਦਾਨੇ ਿਨਯੁਜਯ੍ਤੇ,
ਅਤੋ ਹੇਤੋਰੇਤਸਯ੍ਾਿਪ ਿਕਞ੍ਿਚਦ੍ ਉਤ੍ਸਰ੍ਜਨੀਯੰ ਿਵਦਯ੍ਤ ਇਤਯ੍ਾਵਸ਼ਯ੍ਕੰ|

Ⅳ ਿਕਞ੍ਚ ਸ ਯਿਦ ਪʼਿਥਵਯ੍ਾਮ੍ ਅਸ੍ਥਾਸਯ੍ਤ੍ ਤਿਰ ਯਾਜਕੋ ਨਾਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਤ੍,
ਯਤੋ ਯੇ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਨੁਸਾਰਾਤ੍ ਨੈਵੇਦਯ੍ਾਿਨ ਦਦਤਯ੍ੇਤਾਦʼਸ਼ਾ ਯਾਜਕਾ
ਿਵਦਯ੍ਨ੍ਤ|ੇ

Ⅴ ਤੇ ਤੁ ਸਵ੍ਰ੍ਗੀਯਵਸ੍ਤੂਨਾਂ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ਤੇਨ ਛਾਯਯਾ ਚ ਸੇਵਾਮਨੁਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ਿਤ
ਯਤੋ ਮੂਸਿਸ ਦੂਸ਼਼ਯ੍ੰ ਸਾਧਿਯਤੁਮ੍ ਉਦਯ੍ਤੇ ਸਤੀਸ਼ਵ੍ਰਸ੍ਤਦੇਵ ਤਮਾਿਦਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍
ਫਲਤਃ ਸ ਤਮੁਕ੍ਤਵਾਨ੍, ਯਥਾ, "ਅਵਧੇਿਹ ਿਗਰੌ ਤਾਂ ਯਦਯ੍ੰਿਨਦਰ੍ਸ਼ਨੰ
ਦਰ੍ਿਸ਼ਤੰ ਤਦਤ੍ ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ ਤਯਾ ਿ ਯਨ੍ਤਾ|ਂ "
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Ⅵ ਿਕਨ੍ਿਤਦਾਨੀਮ੍ ਅਸੌ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸ਼ਰ੍ੇਸ਼਼੍ਠੰ ਸੇਵਕਪਦੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਵਾਨ੍ ਯਤਃ ਸ
ਸ਼ਰ੍ੇਸ਼਼੍ਠਪਰ੍ਿਤਜ੍ਞਾਿਭਃ ਸ੍ਥਾਿਪਤਸਯ੍ ਸ਼ਰ੍ੇਸ਼਼੍ਠਿਨਯਮਸਯ੍ ਮਧਯ੍ਸ੍ਥੋ(ਅ)ਭਵਤ੍|

Ⅶ ਸ ਪਰ੍ਥਮੋ ਿਨਯਮੋ ਯਿਦ ਿਨਰ੍ੱਦੋਸ਼਼ੋ(ਅ)ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਤ ਤਿਰ ਿਦਤੀਯਸਯ੍
ਿਨਯਮਸਯ੍ ਿਕਮਿਪ ਪਰ੍ਯੋਜਨੰ ਨਾਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਤ੍|

Ⅷ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਦੋਸ਼਼ਮਾਰੋਪਯਨ੍ ਤੇਭਯ੍ਃ ਕਥਯਿਤ, ਯਥਾ, "ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰ ਇਦੰ
ਭਾਸ਼਼ਤੇ ਪਸ਼ਯ੍ ਯਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਮਯ(ੇਅ)ਹਮ੍ ਇਸਰ੍ਾਯੇਲਵੰਸ਼ੇਨ ਿਯਹੂਦਾਵੰਸ਼ੇਨ ਚ
ਸਾਰ੍ੱਧਮ੍ ਏਕੰ ਨਵੀਨੰ ਿਨਯਮੰ ਸ੍ਿਥਰੀਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਾਮਯ੍ੇਤਾਦʼਸ਼ਃ ਸਮਯਆਯਾਿਤ|

Ⅸ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰੋ(ਅ)ਪਰਮਿਪ ਕਥਯਿਤ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਪੂਰ੍ੱਵਪੁਰੁਸ਼਼ਾਣਾਂ ਿਮਸਰਦੇਸ਼ਾਦ੍
ਆਨਯਨਾਰ੍ਥੰ ਯਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਦਨੇ(ਅ)ਹੰ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਕਰੰ ਧʼਤਾ ਤੈਃ ਸਹ ਿਨਯਮੰ
ਸ੍ਿਥਰੀਕʼਤਵਾਨ੍ ਤੱਿਦਨਸਯ੍ ਿਨਯਮਾਨੁਸਾਰੇਣ ਨਿਹ ਯਤਸ੍ਤੈ ਰ੍ਮਮ ਿਨਯਮੇ
ਲਙ੍ਿਘਤ(ੇਅ)ਹੰ ਤਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਿਚਨ੍ਤਾਂ ਨਾਕਰਵ|ੰ

Ⅹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰਃ ਕਥਯਿਤ ਤੱਿਦਨਾਤ੍ ਪਰਮਹੰ ਇਸਰ੍ਾਯੇਲਵੰਸ਼ੀਯੈਃ
ਸਾਰ੍ੱਧਮ੍ ਇਮੰ ਿਨਯਮੰ ਸ੍ਿਥਰੀਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ, ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਿਚੱਤੇ ਮਮ ਿਵਧੀਨ੍
ਸ੍ਥਾਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਹʼਤ੍ਪਤੇ ਚ ਤਾਨ੍ ਲੇਿਖਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ, ਅਪਰਮਹੰ ਤੇਸ਼਼ਾਮ੍
ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ ਤੇ ਚ ਮਮ ਲੋਕਾ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ|

Ⅺ ਅਪਰੰ ਤੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰੰ ਜਾਨੀਹੀਿਤਵਾਕਯ੍ੇਨ ਤੇਸ਼਼ਾਮੇਕੈਕੋ ਜਨਃ ਸਵ੍ੰ ਸਵ੍ੰ
ਸਮੀਪਵਾਿਸਨੰ ਭਾਤਰਞ੍ਚ ਪੁਨ ਰ੍ਨ ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਯਤ ਆਕ੍ਸ਼਼ੁਦਾਤ੍
ਮਹਾਨ੍ਤੰ ਯਾਵਤ੍ ਸਰ੍ੱਵੇ ਮਾਂ ਜ੍ਞਾਸਯ੍ਨ੍ਿਤ|

Ⅻਯਤੋ ਹੇਤੋਰਹੰ ਤੇਸ਼਼ਾਮ੍ਅਧਰ੍ੰਮਾਨ੍ ਕ੍ਸ਼਼ਿਮਸ਼਼ਯ੍ੇ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਪਾਪਾਨਯ੍ਪਰਾਧਾਸ਼ਂ੍ਚ
ਪੁਨਃ ਕਦਾਿਪ ਨ ਸ੍ਮਿਰਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ| "

ⅩⅢ ਅਨੇਨ ਤੰ ਿਨਯਮੰ ਨੂਤਨੰ ਗਿਦਤਾ ਸ ਪਰ੍ਥਮੰ ਿਨਯਮੰ
ਪੁਰਾਤਨੀਕʼਤਵਾਨ੍; ਯੱਚ ਪੁਰਾਤਨੰ ਜੀਰ੍ਣਾਞ੍ਚ ਜਾਤੰ ਤਸਯ੍ ਲੋਪੋ ਿਨਕਟੋ
(ਅ)ਭਵਤ੍|

Ⅸ
Ⅰਸ ਪਰ੍ਥਮੋ ਿਨਯਮਆਰਾਧਨਾਯਾ ਿਵਿਵਧਰੀਿਤਿਭਰੈਿਹਕਪਿਵਤਸ੍ਥਾਨੇਨ ਚ

ਿਵਿਸ਼ਸ਼਼੍ਟ ਆਸੀਤ੍|
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Ⅱ ਯਤੋ ਦੂਸ਼਼ਯ੍ਮੇਕੰ ਿਨਰਮੀਯਤ ਤਸਯ੍ ਪਰ੍ਥਮਕੋਸ਼਼੍ਠਸਯ੍ ਨਾਮ
ਪਿਵਤਸ੍ਥਾਨਿਮਤਯ੍ਾਸੀਤ੍ ਤਤ ਦੀਪਵʼਕ੍ਸ਼਼ੋ ਭੋਜਨਾਸਨੰ ਦਰ੍ਸ਼ਨੀਯਪੂਪਾਨਾਂ
ਸ਼ਰ੍ੇਣੀ ਚਾਸੀਤ੍|

Ⅲ ਤਤ੍ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਿਦਤੀਯਾਯਾਸ੍ਿਤਰਸ਼਼੍ਕਿਰਣਯ੍ਾ ਅਭਯ੍ਨ੍ਤਰੇ
(ਅ)ਿਤਪਿਵਤਸ੍ਥਾਨਿਮਿਤਨਾਮਕੰ ਕੋਸ਼਼੍ਠਮਾਸੀਤ੍,

Ⅳ ਤਤ ਚ ਸੁਵਰ੍ਣਮਯੋ ਧੂਪਾਧਾਰਃ ਪਿਰਤਃ ਸੁਵਰ੍ਣਮਣ੍ਿਡਤਾ
ਿਨਯਮਮਞ੍ਜੂਸ਼਼ਾ ਚਾਸੀਤ੍ ਤਨ੍ਮਧਯ੍ੇ ਮਾਨੰਾਯਾਃ ਸੁਵਰ੍ਣਘਟੋ ਹਾਰੋਣਸਯ੍
ਮਞ੍ਜਿਰਤਦਣ੍ਡਸ੍ਤਕ੍ਿਸ਼਼ਤੌ ਿਨਯਮਪਰ੍ਸ੍ਤਰ,ੌ

Ⅴਤਦੁਪਿਰ ਚ ਕਰੁਣਾਸਨੇ ਛਾਯਾਕਾਿਰਣੌ ਤੇਜੋਮਯੌ ਿਕਰੂਬਾਵਾਸ੍ਤਾਮ੍, ਏਤੇਸ਼਼ਾਂ
ਿਵਸ਼ੇਸ਼਼ਵʼ◌ੱਤਾਨ੍ਤਕਥਨਾਯ ਨਾਯੰ ਸਮਯਃ|

Ⅵ ਏਤੇਸ਼਼ਵ੍ੀਦʼਕ੍ ਿਨਰ੍ੰਿਮਤੇਸ਼਼ੁ ਯਾਜਕਾ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸੇਵਾਮ੍ ਅਨੁਿਤਸ਼਼੍ਠਨਤੋ
ਦੂਸ਼਼ਯ੍ਸਯ੍ ਪਰ੍ਥਮਕੋਸ਼਼੍ਠੰ ਿਨਤਯ੍ੰ ਪਰ੍ਿਵਸ਼ਨ੍ਿਤ|

Ⅶ ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਦਤੀਯੰ ਕੋਸ਼਼੍ਠੰ ਪਰ੍ਿਤਵਰ੍ਸ਼਼ਮ੍ ਏਕਕʼਤ ਏਕਾਿਕਨਾ ਮਹਾਯਾਜਕੇਨ
ਪਰ੍ਿਵਸ਼ਯ੍ਤੇ ਿਕਨ੍ਤਾਤ੍ਮਿਨਿਮੱਤੰ ਲੋਕਾਨਾਮ੍ ਅਜ੍ਞਾਨਕʼਤਪਾਪਾਨਾਞ੍ਚ
ਿਨਿਮੱਤਮ੍ ਉਤ੍ਸਰ੍ੱਜਨੀਯੰ ਰੁਿਧਰਮ੍ ਅਨਾਦਾਯ ਤੇਨ ਨ ਪਰ੍ਿਵਸ਼ਯ੍ਤ|ੇ

Ⅷ ਇਤਯ੍ਨੇਨ ਪਿਵਤ ਆਤ੍ਮਾ ਯਤ੍ ਜ੍ਞਾਪਯਿਤ ਤਿਦਦੰ ਤਤ੍
ਪਰ੍ਥਮੰ ਦੂਸ਼਼ਯ੍ੰ ਯਾਵਤ੍ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਤਾਵਤ੍ ਮਹਾਪਿਵਤਸ੍ਥਾਨਗਾਮੀ ਪਨ੍ਥਾ
ਅਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਤਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ|

Ⅸ ਤੱਚ ਦੂਸ਼਼ਯ੍ੰ ਵਰ੍ੱਤਮਾਨਸਮਯਸਯ੍ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ਤਃ, ਯਤੋ ਹੇਤੋਃ
ਸਾਮ੍ਪਰ੍ਤੰ ਸੰਸ਼ੋਧਨਕਾਲੰ ਯਾਵਦ੍ ਯੰਿਨਰੂਿਪਤੰ ਤਦਨੁਸਾਰਾਤ੍ ਸੇਵਾਕਾਿਰਣੋ
ਮਾਨਿਸਕਿਸੱਿਧਕਰਣ(ੇਅ)ਸਮਰ੍ਥਾਿਭਃ

Ⅹ ਕੇਵਲੰ ਖਾਦਯ੍ਪੇਯੇਸ਼਼ੁ ਿਵਿਵਧਮੱਜਨੇਸ਼਼ੁ ਚ ਸ਼ਾਰੀਿਰਕਰੀਿਤਿਭ ਰਯ੍ੁਕ੍ਤਾਿਨ
ਨੈਵੇਦਯ੍ਾਿਨ ਬਿਲਦਾਨਾਿਨ ਚ ਭਵਨ੍ਿਤ|

Ⅺ ਅਪਰੰ ਭਾਿਵਮਙ੍ਗਲਾਨਾਂ ਮਹਾਯਾਜਕਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟ
ਉਪਸ੍ਥਾਯਾਹਸ੍ਤਿਨਰ੍ੰਿਮਤੇਨਾਰ੍ਥਤ ਏਤਤ੍ਸʼਸ਼਼੍ਟੇ ਰ੍ਬਿਹਰ੍ਭੂਤੇਨ ਸ਼ਰ੍ੇਸ਼਼੍ਠੇਨ
ਿਸੱਧੇਨ ਚ ਦੂਸ਼਼ਯ੍ੇਣ ਗਤਾ



HebrewsⅨ:Ⅻ xv HebrewsⅨ:ⅩⅫ

Ⅻ ਛਾਗਾਨਾਂ ਗੋਵਤ੍ਸਾਨਾਂ ਵਾ ਰੁਿਧਰਮ੍ ਅਨਾਦਾਯ ਸਵ੍ੀਯਰੁਿਧਰਮ੍
ਆਦਾਯੈਕਕʼਤ ਏਵ ਮਹਾਪਿਵਤਸ੍ਥਾਨੰ ਪਰ੍ਿਵਸ਼ਯ੍ਾਨਨ੍ਤਕਾਿਲਕਾਂ ਮੁਕ੍ਿਤੰ
ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਵਾਨ੍|

ⅩⅢ ਵʼਸ਼਼ਛਾਗਾਨਾਂ ਰੁਿਧਰੇਣ ਗਵੀਭਸ੍ਮਨਃ ਪਰ੍ਕ੍ਸ਼਼ੇਪੇਣ ਚ
ਯਦਯ੍ਸ਼ੁਿਚਲੋਕਾਃ ਸ਼ਾਰੀਿਰਸ਼ੁਿਚਤਾਯ ਪੂਯਨ੍ਤੇ,

ⅩⅣ ਤਿਰ ਿਕੰ ਮਨਯ੍ਧਵ੍ੇ ਯਃ ਸਦਾਤਨੇਨਾਤ੍ਮਨਾ ਿਨਸ਼਼੍ਕਲਙ੍ਕਬਿਲਿਮਵ
ਸਵ੍ਮੇਵੇਸ਼ਵ੍ਰਾਯ ਦੱਤਵਾਨ੍, ਤਸਯ੍ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਰੁਿਧਰੇਣ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ
ਮਨਾਸਂਯ੍ਮਰੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸੇਵਾਯੈ ਿਕੰ ਮʼਤਯ੍ੁਜਨਕੇਭਯ੍ਃ ਕਰ੍ੰਮਭਯ੍ੋ ਨ
ਪਿਵਤੀਕਾਿਰਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤ?ੇ

ⅩⅤ ਸ ਨੂਤਨਿਨਯਮਸਯ੍ ਮਧਯ੍ਸ੍ਥ(ੋਅ)ਭਵਤ੍ ਤਸਯ੍ਾਿਭਪਰ੍ਾਯੋ(ਅ)ਯੰ ਯਤ੍
ਪਰ੍ਥਮਿਨਯਮਲਙ੍ਘਨਰੂਪਪਾਪੇਭਯ੍ੋ ਮʼਤਯ੍ੁਨਾ ਮੁਕ੍ਤੌ ਜਾਤਾਯਾਮ੍ ਆਹੂਤਲੋਕਾ
ਅਨਨ੍ਤਕਾਲੀਯਸਮ੍ਪਦਃ ਪਰ੍ਿਤਜ੍ਞਾਫਲੰ ਲਭੇਰਨ੍|

ⅩⅥ ਯਤ ਿਨਯਮੋ ਭਵਿਤ ਤਤ ਿਨਯਮਸਾਧਕਸਯ੍ ਬਲੇ ਰ੍ਮʼਤਯ੍ੁਨਾ
ਭਿਵਤਵਯ੍ੰ|

ⅩⅦ ਯਤੋ ਹਤੇਨ ਬਿਲਨਾ ਿਨਯਮਃ ਸ੍ਿਥਰੀਭਵਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਨਯਮਸਾਧਕੋ
ਬਿਲ ਰਯ੍ਾਵਤ੍ ਜੀਵਿਤ ਤਾਵਤ੍ ਿਨਯਮੋ ਿਨਰਰ੍ਥਕਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ|

ⅩⅧ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸ ਪੂਰ੍ੱਵਿਨਯਮ(ੋਅ)ਿਪ ਰੁਿਧਰਪਾਤੰ ਿਵਨਾ ਨ ਸਾਿਧਤਃ|
ⅩⅨ ਫਲਤਃ ਸਰ੍ੱਵਲੋਕਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਨੁਸਾਰੇਣ ਸਰ੍ੱਵਾ ਆਜ੍ਞਾਃ

ਕਥਿਯਤਾ ਮੂਸਾ ਜਲੇਨ ਿਸਨ੍ਦੂਰਵਰ੍ਣਲੋਮ੍ਨਾ ਏਸ਼਼ੋਵਤʼਣੇਨ ਚ ਸਾਰ੍ੱਧੰ
ਗੋਵਤ੍ਸਾਨਾਂ ਛਾਗਾਨਾਞ੍ਚ ਰੁਿਧਰੰ ਗʼਹੀਤਾ ਗਰ੍ਨ੍ਥੇ ਸਰ੍ੱਵਲੋਕੇਸ਼਼ੁ ਚ ਪਰ੍ਕ੍ਿਸ਼਼ਪਯ੍
ਬਭਾਸ਼਼,ੇ

ⅩⅩਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਅਧੀਸ਼ਵ੍ਰੋ ਯੰ ਿਨਯਮੰ ਿਨਰੂਿਪਤਵਾਨ੍ ਤਸਯ੍ ਰੁਿਧਰਮੇਤਤ੍|
ⅩⅪ ਤਦਤ੍ ਸ ਦੂਸ਼਼ਯ੍(ੇਅ)ਿਪ ਸੇਵਾਰ੍ਥਕੇਸ਼਼ੁ ਸਰ੍ੱਵਪਾਤੇਸ਼਼ੁ ਚ ਰੁਿਧਰੰ

ਪਰ੍ਕ੍ਿਸ਼਼ਪ੍ਤਵਾਨ੍|
ⅩⅫ ਅਪਰੰ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਨੁਸਾਰੇਣ ਪਰ੍ਾਯਸ਼ਃ ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ ਰੁਿਧਰੇਣ

ਪਿਰਸ਼਼੍ਿ ਯਨ੍ਤੇ ਰੁਿਧਰਪਾਤੰ ਿਵਨਾ ਪਾਪਮੋਚਨੰ ਨ ਭਵਿਤ ਚ|
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ⅩⅩⅢ ਅਪਰੰ ਯਾਿਨ ਸਵ੍ਰ੍ਗੀਯਵਸ੍ਤੂਨਾਂ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ਤਾਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਏਤੈਃ
ਪਾਵਨਮ੍ ਆਵਸ਼ਯ੍ਕਮ੍ ਆਸੀਤ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ ਸਵ੍ਰ੍ਗੀਯਵਸ੍ਤੂਨਾਮ੍
ਏਤੇਭਯ੍ਃ ਸ਼ਰ੍ੇਸ਼਼੍ਠੇ◌ै ਰ੍ਬਿਲਦਾਨੈਃ ਪਾਵਨਮਾਵਸ਼ਯ੍ਕੰ|

ⅩⅩⅣ ਯਤਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਃ ਸਤਯ੍ਪਿਵਤਸ੍ਥਾਨਸਯ੍ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ਤਰੂਪੰ ਹਸ੍ਤਕʼਤੰ
ਪਿਵਤਸ੍ਥਾਨੰ ਨ ਪਰ੍ਿਵਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍ ਿਕਨ੍ਤਸ੍ਮੰਿਨਿਮੱਤਮ੍ ਇਦਾਨੀਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍
ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਦ੍ ਉਪਸ੍ਥਾਤੁੰ ਸਵ੍ਰ੍ਗਮੇਵ ਪਰ੍ਿਵਸ਼਼੍ਟਃ|

ⅩⅩⅤ ਯਥਾ ਚ ਮਹਾਯਾਜਕਃ ਪਰ੍ਿਤਵਰ੍ਸ਼਼ੰ ਪਰਸ਼ੋਿਣਤਮਾਦਾਯ
ਮਹਾਪਿਵਤਸ੍ਥਾਨੰ ਪਰ੍ਿਵਸ਼ਿਤ ਤਥਾ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਪੁਨਃ ਪੁਨਰਾਤ੍ਮੋਤ੍ਸਰ੍ਗੋ ਨ
ਕਰ੍ੱਤਵਯ੍ਃ,

ⅩⅩⅥ ਕਰ੍ੱਤਵਯ੍ੇ ਸਿਤ ਜਗਤਃ ਸʼਸ਼਼੍ਿਟਕਾਲਮਾਰਭਯ੍ ਬਹੁਵਾਰੰ ਤਸਯ੍
ਮʼਤਯ੍ੁਭੋਗ ਆਵਸ਼ਯ੍ਕੋ(ਅ)ਭਵਤ੍; ਿਕਨ੍ਿਤਦਾਨੀਂ ਸ ਆਤ੍ਮੋਤ੍ਸਰ੍ਗੇਣ
ਪਾਪਨਾਸ਼ਾਰ੍ਥਮ੍ ਏਕਕʼਤੋ ਜਗਤਃ ਸ਼ੇਸ਼਼ਕਾਲੇ ਪਰ੍ਚਕਾਸ਼|ੇ

ⅩⅩⅦ ਅਪਰੰ ਯਥਾ ਮਾਨੁਸ਼਼ਸਯ੍ੈਕਕʼਤੋ ਮਰਣੰ ਤਤ੍ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਿਵਚਾਰੋ
ਿਨਰੂਿਪਤੋ(ਅ)ਸ੍ਿਤ,

ⅩⅩⅧ ਤਦਤ੍ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੋ(ਅ)ਿਪ ਬਹੂਨਾਂ ਪਾਪਵਹਨਾਰ੍ਥੰ ਬਿਲਰੂਪੇਣੈਕਕʼਤ
ਉਤ੍ਸਸʼਜ,ੇ ਅਪਰੰ ਿਦਤੀਯਵਾਰੰ ਪਾਪਾਦ੍ ਿਭੰਨਃ ਸਨ੍ ਯੇ ਤੰ ਪਰ੍ਤੀਕ੍ਸ਼਼ਨ੍ਤੇ ਤੇਸ਼਼ਾਂ
ਪਿਰਤਾਣਾਰ੍ਥੰ ਦਰ੍ਸ਼ਨੰ ਦਾਸਯ੍ਿਤ|

Ⅹ
Ⅰ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਮਙ੍ਗਲਾਨਾਂ ਛਾਯਾਸਵ੍ਰੂਪਾ ਨ ਚ ਵਸ੍ਤੂਨਾਂ

ਮੂਰ੍ੱਿਤਸਵ੍ਰੂਪਾ ਤਤੋ ਹੇਤੋ ਰ੍ਿਨਤਯ੍ੰ ਦੀਯਮਾਨੈਰੇਕਿਵਧੈ ਰਾਰ੍ਿਸ਼਼ਕਬਿਲਿਭਃ
ਸ਼ਰਣਾਗਤਲੋਕਾਨ੍ ਿਸੱਧਾਨ੍ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਕਦਾਿਪ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ|

Ⅱ ਯਦਯ੍ਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਤ੍ ਤਿਰ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਬਲੀਨਾਂ ਦਾਨੰ ਿਕੰ ਨ ਨਯ੍ਵਰ੍ੱਿਤਸ਼਼ਯ੍ਤ?
ਯਤਃ ਸੇਵਾਕਾਿਰਸ਼਼ਵ੍ੇਕਕʼਤਃ ਪਿਵਤੀਭੂਤੇਸ਼਼ੁ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਕੋ(ਅ)ਿਪ ਪਾਪਬੋਧਃ ਪੁਨ
ਰ੍ਨਾਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਤ੍|

Ⅲ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੈ ਰ੍ਬਿਲਦਾਨੈਃ ਪਰ੍ਿਤਵਤ੍ਸਰੰ ਪਾਪਾਨਾਂ ਸ੍ਮਾਰਣੰ ਜਾਯਤ|ੇ
Ⅳਯਤੋ ਵʼਸ਼਼ਾਣਾਂ ਛਾਗਾਨਾਂ ਵਾ ਰੁਿਧਰੇਣ ਪਾਪਮੋਚਨੰ ਨ ਸਮ੍ਭਵਿਤ|
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Ⅴ ਏਤਤ੍ਕਾਰਣਾਤ੍ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਜਗਤ੍ ਪਰ੍ਿਵਸ਼ਯ੍ੇਦਮ੍ ਉਚਯ੍ਤ,ੇ ਯਥਾ, "ਨੇਸ਼਼੍ਟਾ
ਬਿਲੰ ਨ ਨੈਵੇਦਯ੍ੰ ਦੇਹੋ ਮੇ ਿਨਰ੍ੰਿਮਤਸ੍ਤਯਾ|

Ⅵਨ ਚ ਤੰ ਬਿਲਿਭ ਰਵਯ੍ੈਃ ਪਾਪਘ੍ਨੈ ਰਾ ਪਰ੍ਤੁਸ਼਼ਯ੍ਿਸ|
Ⅶਅਵਾਿਦਸ਼਼ੰ ਤਦੈਵਾਹੰ ਪਸ਼ਯ੍ ਕੁਰ੍ੱਵੇ ਸਮਾਗਮੰ| ਧਰ੍ੰਮਗਰ੍ਨ੍ਥਸਯ੍ ਸਰ੍ਗੇ ਮੇ

ਿਵਦਯ੍ਤੇ ਿਲਿਖਤਾ ਕਥਾ|ਈਸ਼ ਮਨ(ਅ)ਿਭਲਾਸ਼਼ਸ੍ਤੇ ਮਯਾ ਸਮ੍ਪੂਰਿਯਸ਼਼ਯ੍ਤ|ੇ "
Ⅷ ਇਤਯ੍ਸ੍ਿਮਨ੍ ਪਰ੍ਥਮਤੋ ਯੇਸ਼਼ਾਂ ਦਾਨੰ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਨੁਸਾਰਾਦ੍ ਭਵਿਤ

ਤਾਨਯ੍ਿਧ ਤੇਨੇਦਮੁਕ੍ਤੰ ਯਥਾ, ਬਿਲਨੈਵੇਦਯ੍ਹਵਯ੍ਾਿਨ ਪਾਪਘ੍ਨਞ੍ਚੋਪਚਾਰਕੰ,
ਨੇਮਾਿਨ ਵਾਞ੍ਛਿਸ ਤੰ ਿਹ ਨ ਚੈਤੇਸ਼਼ੁ ਪਰ੍ਤੁਸ਼਼ਯ੍ਸੀਿਤ|

Ⅸ ਤਤਃ ਪਰੰ ਤੇਨਕ੍ਤੰ ਯਥਾ, "ਪਸ਼ਯ੍ ਮਨ(ਅ)ਿਭਲਾਸ਼਼ੰ ਤੇ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਕੁਰ੍ੱਵੇ
ਸਮਾਗਮੰ;" ਿਦਤੀਯਮ੍ ਏਤਦ੍ ਵਾਕਯ੍ੰ ਸ੍ਿਥਰੀਕਰ੍ੱਤੁੰ ਸ ਪਰ੍ਥਮੰ ਲੁਮ੍ਪਿਤ|

Ⅹ ਤੇਨ ਮਨ(ਅ)ਿਭਲਾਸ਼਼ੇਣ ਚ ਵਯੰ ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ੈਕਕʼਤਃ
ਸਵ੍ਸ਼ਰੀਰੋਤ੍ਸਰ੍ਗਾਤ੍ ਪਿਵਤੀਕʼਤਾ ਅਭਵਾਮ|

Ⅺ ਅਪਰਮ੍ ਏਕੈਕੋ ਯਾਜਕਃ ਪਰ੍ਿਤਿਦਨਮ੍ ਉਪਾਸਨਾਂ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ ਯੈਸ਼੍ਚ
ਪਾਪਾਿਨ ਨਾਸ਼ਿਯਤੁੰ ਕਦਾਿਪ ਨ ਸ਼ਕਯ੍ਨ੍ਤੇ ਤਾਦʼਸ਼ਾਨ੍ ਏਕਰੂਪਾਨ੍ ਬਲੀਨ੍ ਪੁਨਃ
ਪੁਨਰੁਤ੍ਸʼਜਨ੍ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ|

Ⅻ ਿਕਨ੍ਤਸੌ ਪਾਪਨਾਸ਼ਕਮ੍ ਏਕੰ ਬਿਲੰ ਦਤਾਨਨ੍ਤਕਾਲਾਰ੍ਥਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍
ਦਕ੍ਿਸ਼਼ਣ ਉਪਿਵਸ਼ਯ੍

ⅩⅢ ਯਾਵਤ੍ ਤਸਯ੍ ਸ਼ਤਵਸ੍ਤਸਯ੍ ਪਾਦਪੀਠੰ ਨ ਭਵਨ੍ਿਤ ਤਾਵਤ੍
ਪਰ੍ਤੀਕ੍ਸ਼਼ਮਾਣਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ|

ⅩⅣਯਤ ਏਕੇਨ ਬਿਲਦਾਨੇਨ ਸੋ(ਅ)ਨਨ੍ਤਕਾਲਾਰ੍ਥੰ ਪੂਯਮਾਨਾਨ੍ ਲੋਕਾਨ੍
ਸਾਿਧਤਵਾਨ੍|

ⅩⅤ ਏਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਪਿਵਤ ਆਤ੍ਮਾਪਯ੍ਸ੍ਮਾਕੰ ਪਕ੍ਸ਼਼ੇ ਪਰ੍ਮਾਣਯਿਤ
ⅩⅥ "ਯਤੋ ਹੇਤੋਸ੍ਤੱਿਦਨਾਤ੍ ਪਰਮ੍ ਅਹੰ ਤੈਃ ਸਾਰ੍ੱਧਮ੍ ਇਮੰ ਿਨਯਮੰ

ਸ੍ਿਥਰੀਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਾਮੀਿਤ ਪਰ੍ਥਮਤ ਉਕ੍ਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰੇਣੇਦੰ ਕਿਥਤ,ੰ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਿਚੱਤੇ ਮਮ
ਿਵਧੀਨ੍ ਸ੍ਥਾਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਮਨਃਸੁ ਚ ਤਾਨ੍ ਲੇਿਖਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ ਚ,

ⅩⅦ ਅਪਰਞ੍ਚ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਪਾਪਾਨਯ੍ਪਰਾਧਾਸ਼ਂ੍ਚ ਪੁਨਃ ਕਦਾਿਪ ਨ
ਸ੍ਮਾਿਰਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ| "
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ⅩⅧ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਤ ਪਾਪਮੋਚਨੰ ਭਵਿਤ ਤਤ ਪਾਪਾਰ੍ਥਕਬਿਲਦਾਨੰ ਪੁਨ ਰ੍ਨ
ਭਵਿਤ|

ⅩⅨ ਅਤੋ ਹੇ ਭਾਤਰਃ, ਯੀਸ਼ੋ ਰੁਿਧਰੇਣ ਪਿਵਤਸ੍ਥਾਨਪਰ੍ਵੇਸ਼ਾਯਾਸ੍ਮਾਕਮ੍
ਉਤ੍ਸਾਹੋ ਭਵਿਤ,

ⅩⅩ ਯਤਃ ਸ(ੋਅ)ਸ੍ਮਦਰ੍ਥੰ ਿਤਰਸ੍ਕਿਰਣਯ੍ਾਰ੍ਥਤਃ ਸਵ੍ਸ਼ਰੀਰੇਣ ਨਵੀਨੰ
ਜੀਵਨਯੁਕ੍ਤਞ੍ਚੈਕੰ ਪਨ੍ਥਾਨੰ ਿਨਰ੍ੰਿਮਤਵਾਨ੍,

ⅩⅪ ਅਪਰਞ੍ਚੇਸ਼ਵ੍ਰੀਯਪਿਰਵਾਰਸਯ੍ਾਧਯ੍ਕ੍ਸ਼਼ ਏਕੋ
ਮਹਾਯਾਜਕੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਕਮਸ੍ਿਤ|

ⅩⅫ ਅਤੋ ਹੇਤੋਰਸ੍ਮਾਿਭਃ ਸਰਲਾਨ੍ਤਃਕਰਣੈ ਰ੍ਦʼਢਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੈਃ ਪਾਪਬੋਧਾਤ੍
ਪਰ੍ਕ੍ਸ਼਼ਾਿਲਤਮਨਿਭ ਰ੍ਿਨਰ੍ੰਮਲਜਲੇ ਸ੍ਨਾਤਸ਼ਰੀਰੈਸ਼੍ਚੇਸ਼ਵ੍ਰਮ੍ ਉਪਾਗਤਯ੍
ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਸ਼ਾਯਾਃ ਪਰ੍ਿਤਜ੍ਞਾ ਿਨਸ਼੍ਚਲਾ ਧਾਰਿਯਤਵਯ੍ਾ|

ⅩⅩⅢਯਤੋ ਯਸ੍ਤਾਮ੍ ਅਙ੍ਗੀਕʼਤਵਾਨ੍ ਸ ਿਵਸ਼ਵ੍ਸਨੀਯਃ|
ⅩⅩⅣ ਅਪਰੰ ਪਰ੍ੇਮ੍ਿਨ ਸਤ੍ਿ ਯਾਸੁ ਚੈਕੈਕਸਯ੍ੋਤ੍ਸਾਹਵʼ◌ੱਧਯ੍ਰ੍ਥਮ੍

ਅਸ੍ਮਾਿਭਃ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਮਨ੍ਤਿਯਤਵਯ੍ੰ|
ⅩⅩⅤ ਅਪਰੰ ਕਿਤਪਯਲੋਕਾ ਯਥਾ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਿਤ ਤਥਾਸ੍ਮਾਿਭਃ ਸਭਾਕਰਣੰ

ਨ ਪਿਰਤਯ੍ਕ੍ਤਵਯ੍ੰ ਪਰਸ੍ਪਰਮ੍ ਉਪਦੇਸ਼਼੍ਟਵਯ੍ਞ੍ਚ ਯਤਸ੍ਤਤ੍ ਮਹਾਿਦਨਮ੍
ਉੱਤਰੋੱਤਰੰ ਿਨਕਟਵਰ੍ੱਿਤ ਭਵਤੀਿਤ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਦʼਸ਼ਯ੍ਤੇ|

ⅩⅩⅥ ਸਤਯ੍ਮਤਸਯ੍ ਜ੍ਞਾਨਪਰ੍ਾਪ੍ਤੇਃ ਪਰੰ ਯਿਦ ਵਯੰ ਸਵ੍ੰ ਛਯਾ ਪਾਪਾਚਾਰੰ
ਕੁਰ੍ੰਮਸ੍ਤਿਰ ਪਾਪਾਨਾਂ ਕʼਤੇ (ਅ)ਨਯ੍ਤ੍ ਿਕਮਿਪ ਬਿਲਦਾਨੰ ਨਾਵਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਤੇ

ⅩⅩⅦ ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਵਚਾਰਸਯ੍ ਭਯਾਨਕਾ ਪਰ੍ਤੀਕ੍ਸ਼਼ਾ ਿਰਪੁਨਾਸ਼ਕਾਨਲਸਯ੍
ਤਾਪਸ਼੍ਚਾਵਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਤ|ੇ

ⅩⅩⅧ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਮੂਸਸੋ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਮ੍ ਅਵਮਨਯ੍ਤੇ ਸ ਦਯਾਂ ਿਵਨਾ
ਦਯੋਸ੍ਿਤਸʼਣਾਂ ਵਾ ਸਾਕ੍ਿਸ਼਼ਣਾਂ ਪਰ੍ਮਾਣੇਨ ਹਨਯ੍ਤ,ੇ

ⅩⅩⅨ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਿਕੰ ਬੁਧਯ੍ਧਵ੍ੇ ਯੋ ਜਨ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਪੁਤਮ੍
ਅਵਜਾਨਾਿਤ ਯੇਨ ਚ ਪਿਵਤੀਕʼਤੋ (ਅ)ਭਵਤ੍ ਤਤ੍ ਿਨਯਮਸਯ੍ ਰੁਿਧਰਮ੍
ਅਪਿਵਤੰ ਜਾਨਾਿਤ, ਅਨੁਗਰ੍ਹਕਰਮ੍ ਆਤ੍ਮਾਨਮ੍ ਅਪਮਨਯ੍ਤੇ ਚ, ਸ
ਿਕਯਨ੍ਮਹਾਘੋਰਤਰਦਣ੍ਡਸਯ੍ ਯੋਗਯ੍ੋ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ?
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ⅩⅩⅩ ਯਤਃ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰਃ ਕਥਯਿਤ, "ਦਾਨੰ ਫਲਸਯ੍ ਮਤ੍ਕਰ੍ੰਮ ਸੂਿਚਤੰ
ਪਰ੍ਦਦਾਮਯ੍ਹ|ੰ " ਪੁਨਰਿਪ, "ਤਦਾ ਿਵਚਾਰਿਯਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤੇ ਪਰੇਸ਼ੇਨ ਿਨਜਾਃ ਪਰ੍ਜਾਃ|
" ਇਦੰ ਯਃ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਤੰ ਵਯੰ ਜਾਨੀਮਃ|

ⅩⅩⅪਅਮਰੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਕਰਯੋਃ ਪਤਨੰ ਮਹਾਭਯਾਨਕੰ|
ⅩⅩⅫ ਹੇ ਭਾਤਰਃ, ਪੂਰ੍ੱਵਿਦਨਾਿਨ ਸ੍ਮਰਤ ਯਤਸ੍ਤਦਾਨੀਂ ਯੂਯੰ

ਦੀਪ੍ਿਤੰ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ ਬਹੁਦੁਰ੍ਗਿਤਰੂਪੰ ਸੰਗਰ੍ਾਮੰ ਸਹਮਾਨਾ ਏਕਤੋ ਿਨਨ੍ਦਾਕ੍ਲੇਸ਼ੈਃ
ਕੌਤੁਕੀਕʼਤਾ ਅਭਵਤ,

ⅩⅩⅩⅢਅਨਯ੍ਤਸ਼੍ਚ ਤਦ੍ਭੋਿਗਨਾਂ ਸਮਾਿਂਸ਼ਨ (ਅ)ਭਵਤ|
ⅩⅩⅩⅣ ਯੂਯੰ ਮਮ ਬਨ੍ਧਨਸਯ੍ ਦੁਃਖੇਨ ਦੁਃਿਖਨ (ਅ)ਭਵਤ, ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍

ਉੱਤਮਾ ਿਨਤਯ੍ਾ ਚ ਸਮ੍ਪੱਿਤਃ ਸਵ੍ਰ੍ਗੇ ਿਵਦਯ੍ਤ ਇਿਤ ਜ੍ਞਾਤਾ ਸਾਨਨ੍ਦੰ
ਸਰ੍ੱਵਸਵ੍ਸਯ੍ਾਪਹਰਣਮ੍ ਅਸਹਧਵ੍ਞ੍ਚ|

ⅩⅩⅩⅤ ਅਤਏਵ ਮਹਾਪੁਰਸ੍ਕਾਰਯੁਕ੍ਤੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਉਤ੍ਸਾਹੰ ਨ
ਪਿਰਤਯ੍ਜਤ|

ⅩⅩⅩⅥ ਯਤੋ ਯੂਯੰ ਯੇਨੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ੇੱਛਾਂ ਪਾਲਿਯਤਾ ਪਰ੍ਿਤਜ੍ਞਾਯਾਃ ਫਲੰ ਲਭਧਵ੍ੰ
ਤਦਰ੍ਥੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਧੈਰ੍ੱਯਾਵਲਮ੍ਬਨੰ ਕਰ੍ੱਤਵਯ੍ੰ|

ⅩⅩⅩⅦ ਯੇਨਾਗਨ੍ਤਵਯ੍ੰ ਸ ਸਵ੍ਲ੍ਪਕਾਲਾਤ੍ ਪਰਮ੍ ਆਗਿਮਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਨ ਚ
ਿਵਲਮ੍ਿਬਸ਼਼ਯ੍ਤ|ੇ

ⅩⅩⅩⅧ "ਪੁਣਯ੍ਵਾਨ੍ ਜਨ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੇਨ ਜੀਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਿਦ
ਿਨਵਰ੍ੱਤਤੇ ਤਿਰ ਮਮ ਮਨਸ੍ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਨ ਤੋਸ਼਼ੰ ਯਾਸਯ੍ਿਤ| "

ⅩⅩⅩⅨ ਿਕਨ੍ਤੁ ਵਯੰ ਿਵਨਾਸ਼ਜਿਨਕਾਂ ਧਰ੍ੰਮਾਤ੍ ਿਨਵʼ◌ੱਿਤੰ ਨ ਕੁਰ੍ੱਵਾਣਾ
ਆਤ੍ਮਨਃ ਪਿਰਤਾਣਾਯ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੰ ਕੁਰ੍ੱਵਾਮਹ◌ੇे|

Ⅺ
Ⅰ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸ ਆਸ਼ੰਿਸਤਾਨਾਂ ਿਨਸ਼੍ਚਯਃ, ਅਦʼਸ਼ਯ੍ਾਨਾਂ ਿਵਸ਼਼ਯਾਣਾਂ ਦਰ੍ਸ਼ਨੰ

ਭਵਿਤ|
Ⅱ ਤੇਨ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੇਨ ਪਰ੍ਾਞ੍ਚੋ ਲੋਕਾਃ ਪਰ੍ਾਮਾਣਯ੍ੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਵਨ੍ਤਃ|
Ⅲ ਅਪਰਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਵਾਕਯ੍ੇਨ ਜਗਨ੍ਤਯ੍ਸʼਜਯ੍ਨ੍ਤ, ਦʼਸ਼਼੍ਟਵਸ੍ਤੂਿਨ

ਚ ਪਰ੍ਤਯ੍ਕ੍ਸ਼਼ਵਸ੍ਤੁਭਯ੍ੋ ਨਦਪਦਯ੍ਨ੍ਤੈਤਦ੍ ਵਯੰ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੇਨ ਬੁਧਯ੍ਾਮਹ|ੇ
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Ⅳ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੇਨ ਹਾਿਬਲ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਮੁੱਿਦਸ਼ਯ੍ ਕਾਿਬਲਃ ਸ਼ਰ੍ੇਸ਼਼੍ਠੰ ਬਿਲਦਾਨੰ
ਕʼਤਵਾਨ੍ ਤਸ੍ਮਾੱਚੇਸ਼ਵ੍ਰੇਣ ਤਸਯ੍ ਦਾਨਾਨਯ੍ਿਧ ਪਰ੍ਮਾਣੇ ਦੱਤੇ ਸ ਧਾਰ੍ੰਿਮਕ
ਇਤਯ੍ਸਯ੍ ਪਰ੍ਮਾਣੰ ਲਬ੍ਧਵਾਨ੍ ਤੇਨ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੇਨ ਚ ਸ ਮʼਤਃ ਸਨ੍ ਅਦਯ੍ਾਿਪ
ਭਾਸ਼਼ਤ|ੇ

Ⅴ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੇਨ ਹਨਕ੍ ਯਥਾ ਮʼਤਯ੍ੁੰ ਨ ਪਸ਼ਯ੍ੇਤ੍ ਤਥਾ ਲੋਕਾਨ੍ਤਰੰ ਨੀਤਃ,
ਤਸਯ੍ੋੱਦੇਸ਼ਸ਼੍ਚ ਕੇਨਾਿਪ ਨ ਪਰ੍ਾਿਪ ਯਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸ੍ਤੰ ਲੋਕਾਨ੍ਤਰੰ ਨੀਤਵਾਨ੍,
ਤਤ੍ਪਰ੍ਮਾਣਿਮਦੰ ਤਸਯ੍ ਲੋਕਾਨ੍ਤਰੀਕਰਣਾਤ੍ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਸ ਈਸ਼ਵ੍ਰਾਯ ਰੋਿਚਤਵਾਨ੍
ਇਿਤ ਪਰ੍ਮਾਣੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਵਾਨ੍|

Ⅵ ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੰ ਿਵਨਾ ਕੋ(ਅ)ਪੀਸ਼ਵ੍ਰਾਯ ਰੋਿਚਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ
ਯਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰ(ੋਅ)ਸ੍ਿਤ ਸਵ੍ਾਨੇਿਸ਼਼ਲੋਕੇਭਯ੍ਃ ਪੁਰਸ੍ਕਾਰੰ ਦਦਾਿਤ ਚੇਿਤਕਥਾਯਾਮ੍
ਈਸ਼ਵ੍ਰਸ਼ਰਣਾਗਤੈ ਿਰਸ਼ਵ੍ਿਸਤਵਯ੍ੰ|

Ⅶ ਅਪਰੰ ਤਦਾਨੀਂ ਯਾਨਯ੍ਦʼਸ਼ਯ੍ਾਨਯ੍ਾਸਨ੍ ਤਾਨੀਸ਼ਵ੍ਰੇਣਾਿਦਸ਼਼੍ਟਃ ਸਨ੍
ਨਹੋ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੇਨ ਭੀਤਾ ਸਵ੍ਪਿਰਜਨਾਨਾਂ ਰਕ੍ਸ਼਼ਾਰ੍ਥੰ ਪੋਤੰ ਿਨਰ੍ੰਿਮਤਵਾਨ੍ ਤੇਨ ਚ
ਜਗੱਜਨਾਨਾਂ ਦੋਸ਼਼ਾਨ੍ ਦਰ੍ਿਸ਼ਤਵਾਨ੍ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਾਤ੍ ਲਭਯ੍ਸਯ੍ ਪੁਣਯ੍ਸਯ੍ਾਿਧਕਾਰੀ
ਬਭੂਵ ਚ|

Ⅷ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੇਨੇਬਰ੍ਾਹੀਮ੍ ਆਹੂਤਃ ਸਨ੍ ਆਜ੍ਞਾਂ ਗʼਹੀਤਾ ਯਸਯ੍
ਸ੍ਥਾਨਸਯ੍ਾਿਧਕਾਰਸ੍ਤੇਨ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਵਯ੍ਸ੍ਤਤ੍ ਸ੍ਥਾਨੰ ਪਰ੍ਸ੍ਿਥਤਵਾਨ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ
ਪਰ੍ਸ੍ਥਾਨਸਮਯੇ ◌ੱਕ ਯਾਮੀਿਤ ਨਾਜਾਨਾਤ੍|

Ⅸ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੇਨ ਸ ਪਰ੍ਿਤਜ੍ਞਾਤੇ ਦੇਸ਼ੇ ਪਰਦੇਸ਼ਵਤ੍ ਪਰ੍ਵਸਨ੍ ਤਸਯ੍ਾਃ
ਪਰ੍ਿਤਜ੍ਞਾਯਾਃ ਸਮਾਨਾਿਂਸ਼ਭਯ੍ਾਮ੍ ਇਸਹ੍ਾਕਾ ਯਾਕੂਬਾ ਚ ਸਹ ਦੂਸ਼਼ਯ੍ਵਾਸਯ੍ਭਵਤ੍|

Ⅹ ਯਸ੍ਮਾਤ੍ ਸ ਈਸ਼ਵ੍ਰੇਣ ਿਨਰ੍ੰਿਮਤੰ ਸ੍ਥਾਿਪਤਞ੍ਚ ਿਭੱਿਤਮੂਲਯੁਕ੍ਤੰ ਨਗਰੰ
ਪਰ੍ਤਯ੍ੈਕ੍ਸ਼਼ਤ|

Ⅺਅਪਰਞ੍ਚ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੇਨ ਸਾਰਾ ਵਯੋਿਤ ਾਨ੍ਤਾ ਸਨ੍ਤਯ੍ਿਪ ਗਰ੍ਭਧਾਰਣਾਯ
ਸ਼ਕ੍ਿਤੰ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ ਪੁਤਵਤਯ੍ਭਵਤ੍, ਯਤਃ ਸਾ ਪਰ੍ਿਤਜ੍ਞਾਕਾਿਰਣੰ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਯ੍ਮ੍
ਅਮਨਯ੍ਤ|

Ⅻ ਤਤੋ ਹੇਤੋ ਰ੍ਮʼਤਕਲ੍ਪਾਦ੍ ਏਕਸ੍ਮਾਤ੍ ਜਨਾਦ੍ ਆਕਾਸ਼ੀਯਨਕ੍ਸ਼਼ਤਾਣੀਵ
ਗਣਨਾਤੀਤਾਃ ਸਮੁਦਤੀਰਸ੍ਥਿਸਕਤਾ ਇਵ ਚਾਸੰਖਯ੍ਾ ਲੋਕਾ ਉਤ੍ਪੇਿਦਰ|ੇ
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ⅩⅢ ਏਤੇ ਸਰ੍ੱਵੇ ਪਰ੍ਿਤਜ੍ਞਾਯਾਃ ਫਲਾਨਯ੍ਪਰ੍ਾਪਯ੍ ਕੇਵਲੰ ਦੂਰਾਤ੍ ਤਾਿਨ
ਿਨਰੀਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ ਵਨ੍ਿਦਤਾ ਚ, ਪʼਿਥਵਯ੍ਾਂ ਵਯੰ ਿਵਦੇਿਸ਼ਨਃ ਪਰ੍ਵਾਿਸਨਸ਼੍ਚਾਸ੍ਮਹ
ਇਿਤ ਸਵ੍ੀਕʼਤਯ੍ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੇਨ ਪਰ੍ਾਣਾਨ੍ ਤਤਯ੍ਜੁਃ|

ⅩⅣ ਯੇ ਤੁ ਜਨਾ ਇੱਥੰ ਕਥਯਨ੍ਿਤ ਤੈਃ ਪੈਤʼਕਦੇਸ਼ੋ (ਅ)ਸ੍ਮਾਿਭਰਿਨਸ਼਼ਯ੍ਤ
ਇਿਤ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਯ੍ਤੇ|

ⅩⅤ ਤੇ ਯਸ੍ਮਾਦ੍ ਦੇਸ਼ਾਤ੍ ਿਨਰ੍ਗਤਾਸ੍ਤੰ ਯਦਯ੍ਸ੍ਮਿਰਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ ਤਿਰ
ਪਰਾਵਰ੍ੱਤਨਾਯ ਸਮਯਮ੍ ਅਲਪ੍ਸਯ੍ਨ੍ਤ|

ⅩⅥ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੇ ਸਰ੍ੱਵੋਤ੍ਕʼਸ਼਼੍ਟਮ੍ ਅਰ੍ਥਤਃ ਸਵ੍ਰ੍ਗੀਯੰ ਦੇਸ਼ਮ੍
ਆਕਾਙ੍ਕ੍ਸ਼਼ਨ੍ਿਤ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸ੍ਤਾਨਿਧ ਨ ਲੱਜਮਾਨਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰ
ਇਿਤ ਨਾਮ ਗʼਹੀਤਵਾਨ੍ ਯਤਃ ਸ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਕʼਤੇ ਨਗਰਮੇਕੰ ਸੰਸ੍ਥਾਿਪਤਵਾਨ੍|

ⅩⅦ ਅਪਰਮ੍ ਇਬਰ੍ਾਹੀਮਃ ਪਰੀਕ੍ਸ਼਼ਾਯਾਂ ਜਾਤਾਯਾਂ ਸ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੇਨੇਸਹ੍ਾਕਮ੍
ਉਤ੍ਸਸਰ੍ਜ,

ⅩⅧਵਸ੍ਤੁਤ ਇਸਹ੍ਾਿਕ ਤਵ ਵੰਸ਼ੋ ਿਵਖਯ੍ਾਸਯ੍ਤਇਿਤ ਵਾਗ੍ ਯਮਿਧ ਕਿਥਤਾ
ਤਮ੍ ਅਿਦਤੀਯੰ ਪੁਤੰ ਪਰ੍ਿਤਜ੍ਞਾਪਰ੍ਾਪ੍ਤਃ ਸ ਉਤ੍ਸਸਰ੍ਜ|

ⅩⅨ ਯਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ ਮʼਤਾਨਪਯ੍ੁੱਥਾਪਿਯਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨਤੀਿਤ ਸ ਮੇਨੇ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸ
ਉਪਮਾਰੂਪੰ ਤੰ ਲੇਭੇ|

ⅩⅩ ਅਪਰਮ੍ ਇਸਹ੍ਾਕ੍ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੇਨ ਯਾਕੂਬ੍ ਏਸ਼਼ਾਵੇ ਚ
ਭਾਿਵਿਵਸ਼਼ਯਾਨਧਯ੍ਾਿਸ਼ਸ਼਼ੰ ਦਦੌ|

ⅩⅪ ਅਪਰੰ ਯਾਕੂਬ੍ ਮਰਣਕਾਲੇ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੇਨ ਯੂਸ਼਼ਫਃ ਪੁਤਯੋਰੇਕੈਕਸ੍ਮੈ
ਜਨਾਯਾਿਸ਼ਸ਼਼ੰ ਦਦੌ ਯਸ਼਼੍ਟਯ੍ਾ ਅਗਰ੍ਭਾਗੇ ਸਮਾਲਮ੍ਬਯ੍ ਪਰ੍ਣਨਾਮ ਚ|

ⅩⅫ ਅਪਰੰ ਯੂਸ਼਼ਫ੍ ਚਰਮਕਾਲੇ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੇਨੇਸਰ੍ਾਯੇਲੰਸ਼ੀਯਾਨਾਂ ਿਮਸਰਦੇਸ਼ਾਦ੍
ਬਿਹਰ੍ਗਮਨਸਯ੍ ਵਾਚੰ ਜਗਾਦ ਿਨਜਾਸ੍ਥੀਿਨ ਚਾਿਧ ਸਮਾਿਦਦੇਸ਼|

ⅩⅩⅢ ਨਵਜਾਤੋ ਮੂਸਾਸ਼੍ਚ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਾਤ੍ ਤਾ◌ीਨ੍ ਮਾਸਾਨ੍ ਸਵ੍ਿਪਤʼਭਯ੍ਾਮ੍
ਅਗੋਪਯ੍ਤ ਯਤਸ੍ਤੌ ਸਵ੍ਿਸ਼ਸ਼ੁੰ ਪਰਮਸੁਨ੍ਦਰੰ ਦʼਸ਼਼੍ਟਵਨ੍ਤੌ ਰਾਜਾਜ੍ਞਾਞ੍ਚ ਨ
ਸ਼ਙ੍ਿਕਤਵਨ੍ਤੌ|

ⅩⅩⅣ ਅਪਰੰ ਵਯਃਪਰ੍ਾਪ੍ਤੋ ਮੂਸਾ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਾਤ੍ ਿਫਰੌਣੋ ਦੌਿਹਤ ਇਿਤ ਨਾਮ
ਨਾਙ੍ਗੀਚਕਾਰ|
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ⅩⅩⅤਯਤਃ ਸ ਕ੍ਸ਼਼ਿਣਕਾਤ੍ ਪਾਪਜਸੁਖਭੋਗਾਦ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਪਰ੍ਜਾਿਭਃ ਸਾਰ੍ੱਧੰ
ਦੁਃਖਭੋਗੰ ਵਵ|ੇ

ⅩⅩⅥ ਤਥਾ ਿਮਸਰਦੇਸ਼ੀਯਿਨਿਧਭਯ੍ਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਿਨਿਮੱਤਾਂ ਿਨਨ੍ਦਾਂ ਮਹਤੀਂ
ਸਮ੍ਪੱਿਤੰ ਮੇਨੇ ਯਤੋ ਹੇਤੋਃ ਸ ਪੁਰਸ੍ਕਾਰਦਾਨਮ੍ ਅਪੈਕ੍ਸ਼਼ਤ|

ⅩⅩⅦ ਅਪਰੰ ਸ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੇਨ ਰਾਜ੍ਞਃ ੋਧਾਤ੍ ਨ ਭੀਤਾ ਿਮਸਰਦੇਸ਼ੰ
ਪਿਰਤਤਯ੍ਾਜ, ਯਤਸ੍ਤੇਨਾਦʼਸ਼ਯ੍ੰ ਵੀਕ੍ਸ਼਼ਮਾਣੇਨੇਵ ਧੈਰ੍ੱਯਮ੍ ਆਲਮ੍ਿਬ|

ⅩⅩⅧ ਅਪਰੰ ਪਰ੍ਥਮਜਾਤਾਨਾਂ ਹਨ੍ਤਾ ਯਤ੍ ਸਵ੍ੀਯਲੋਕਾਨ੍ ਨ
ਸ੍ਪʼਸ਼ੇਤ੍ ਤਦਰ੍ਥੰ ਸ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੇਨ ਿਨਸ੍ਤਾਰਪਰ੍ੱਵੀਯਬਿਲੱਛੇਦਨੰ
ਰੁਿਧਰਸੇਚਨਞ੍ਚਾਨੁਸ਼਼੍ਿਠਤਾਵਾਨ੍|

ⅩⅩⅨ ਅਪਰੰ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਾਤ੍ ਸ੍ਥਲੇਨੇਵ ਸੂਫ੍ਸਾਗਰੇਣ ਜਗ੍ਮੁਃ ਿਕਨ੍ਤੁ
ਿਮਸਰ੍ੀਯਲੋਕਾਸ੍ਤਤ੍ ਕਰ੍ੱਤੁਮ੍ ਉਪ ਮਯ੍ ਤੋਯੇਸ਼਼ੁ ਮਮੱਜੁਃ|

ⅩⅩⅩ ਅਪਰਞ੍ਚ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਾਤ੍ ਤੈਃ ਸਪ੍ਤਾਹੰ ਯਾਵਦ੍ ਿਯਰੀਹੋਃ ਪਰ੍ਾਚੀਰਸਯ੍
ਪਰ੍ਦਕ੍ਿਸ਼਼ਣੇ ਕʼਤੇ ਤਤ੍ ਿਨਪਪਾਤ|

ⅩⅩⅪ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਾਦ੍ ਰਾਹਬ੍ਨਾਿਮਕਾ ਵੇਸ਼ਯ੍ਾਿਪ ਪਰ੍ੀਤਯ੍ਾ ਚਾਰਾਨ੍
ਅਨੁਗʼਹਯ੍ਾਿਵਸ਼ਵ੍ਾਿਸਿਭਃ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਨ ਿਵਨਨਾਸ਼|

ⅩⅩⅫ ਅਿਧਕੰ ਿਕੰ ਕਥਿਯਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ? ਿਗਿਦਯੋਨ ਬਾਰਕਃ ਿਸ਼ਮ੍ਸ਼ੋਨ
ਿਯਪ੍ਤਹੋ ਦਾਯੂਦ੍ ਿਸ਼ਮੂਯੇਲੋ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਨਸ਼੍ਚੈਤੇਸ਼਼ਾਂ ਵʼ◌ੱਤਾਨ੍ਤਕਥਨਾਯ
ਮਮ ਸਮਯਾਭਾਵੋ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

ⅩⅩⅩⅢ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਾਤ੍ ਤੇ ਰਾਜਯ੍ਾਿਨ ਵਸ਼ੀਕʼਤਵਨ੍ਤੋ ਧਰ੍ੰਮਕਰ੍ੰਮਾਿਣ
ਸਾਿਧਤਵਨ੍ਤਃ ਪਰ੍ਿਤਜ੍ਞਾਨਾਂ ਫਲੰ ਲਬ੍ਧਵਨ੍ਤਃ ਿਸੰਹਾਨਾਂ ਮੁਖਾਿਨ ਰੁੱਧਵਨ੍ਤੋ

ⅩⅩⅩⅣ ਵਹ੍ਨੇਰ੍ਦਾਹੰ ਿਨਰ੍ੱਵਾਿਪਤਵਨ੍ਤਃ ਖਙ੍ਗਧਾਰਾਦ੍ ਰਕ੍ਸ਼਼ਾਂ
ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਵਨ੍ਤੋ ਦੌਰ੍ੱਬਲਯ੍ੇ ਸਬਲੀਕʼਤਾ ਯੁੱਧੇ ਪਰਾ ਿਮਣੋ ਜਾਤਾਃ ਪਰੇਸ਼਼ਾਂ
ਸੈਨਯ੍ਾਿਨ ਦਵਿਯਤਵਨ੍ਤਸ਼੍ਚ|

ⅩⅩⅩⅤ ਯੋਿਸ਼਼ਤਃ ਪੁਨਰੁੱਥਾਨੇਨ ਮʼਤਾਨ੍ ਆਤ੍ਮਜਾਨ੍ ਲੇਿਭਰੇ◌े, ਅਪਰੇ ਚ
ਸ਼ਰ੍ੇਸ਼਼੍ਠੱਥਾਨਸਯ੍ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤੇਰਾਸ਼ਯਾ ਰਕ੍ਸ਼਼ਾਮ੍ ਅਗʼਹੀਤਾ ਤਾਡਨੇਨ ਮʼਤਵਨ੍ਤਃ|

ⅩⅩⅩⅥ ਅਪਰੇ ਿਤਰਸ੍ਕਾਰੈਃ ਕਸ਼ਾਿਭ ਰ੍ਬਨ੍ਧਨੈਃ ਕਾਰਯਾ ਚ
ਪਰੀਕ੍ਿਸ਼਼ਤਾਃ|
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ⅩⅩⅩⅦਬਹਵਸ਼੍ਚ ਪਰ੍ਸ੍ਤਰਾਘਾਤੈ ਰਤਾਃ ਕਰਪਤੈ ਰਾ ਿਵਦੀਰ੍ਣਾ ਯਨ੍ਤੈ ਰਾ
ਕ੍ਿਲਸ਼਼੍ਟਾਃ ਖਙ੍ਗਧਾਰੈ ਰਾ ਵਯ੍ਾਪਾਿਦਤਾਃ| ਤੇ ਮੇਸ਼਼ਾਣਾਂ ਛਾਗਾਨਾਂ ਵਾ ਚਰ੍ੰਮਾਿਣ
ਪਿਰਧਾਯ ਦੀਨਾਃ ਪੀਿਡਤਾ ਦੁਃਖਾਰ੍ੱਤਾਸ਼੍ਚਾਭਾਮਯ੍ਨ੍|

ⅩⅩⅩⅧ ਸੰਸਾਰੋ ਯੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਅਯੋਗਯ੍ਸ੍ਤੇ ਿਨਰ੍ਜਨਸ੍ਥਾਨੇਸ਼਼ੁ ਪਰ੍ੱਵਤੇਸ਼਼ੁ
ਗਹਰੇਸ਼਼ੁ ਪʼਿਥਵਯ੍ਾਸ਼੍ਿਛਦੇਸ਼਼ੁ ਚ ਪਰ੍ੱਯਟਨ੍|

ⅩⅩⅩⅨ ਏਤੈਃ ਸਰ੍ੱਵੈ ਿਰਸ਼ਵ੍ਾਸਾਤ੍ ਪਰ੍ਮਾਣੰ ਪਰ੍ਾਿਪ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪਰ੍ਿਤਜ੍ਞਾਯਾਃ ਫਲੰ
ਨ ਪਰ੍ਾਿਪ|

ⅩⅬਯਤਸ੍ਤੇ ਯਥਾਸ੍ਮਾਨ੍ ਿਵਨਾ ਿਸੱਧਾ ਨ ਭਵੇਯੁਸ੍ਤਥੈਵੇਸ਼ਵ੍ਰੇਣਾਸ੍ਮਾਕੰ ਕʼਤੇ
ਸ਼ਰ੍ੇਸ਼਼੍ਠਤਰੰ ਿਕਮਿਪ ਿਨਰ੍ਿਦਿਦਸ਼ੇ|

Ⅻ
Ⅰ ਅਤੋ ਹੇਤੋਰੇਤਾਵਤ੍ਸਾਕ੍ਿਸ਼਼ਮੇਘੈ ਰੇਸ਼਼੍ਿਟਤਾਃ ਸਨ੍ਤੋ ਵਯਮਿਪ ਸਰ੍ੱਵਭਾਰਮ੍

ਆਸ਼ੁਬਾਧਕੰ ਪਾਪਞ੍ਚ ਿਨਕ੍ਿਸ਼਼ਪਯ੍ਾਸ੍ਮਾਕੰ ਗਮਨਾਯ ਿਨਰੂਿਪਤੇ ਮਾਰ੍ਗੇ
ਧੈਰ੍ੱਯੇਣ ਧਾਵਾਮ|

Ⅱ ਯਸ਼੍ਚਾਸ੍ਮਾਕੰ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਸਯ੍ਾਗਰ੍ੇਸਰਃ ਿਸੱਿਧਕਰ੍ੱਤਾ ਚਾਸ੍ਿਤ ਤੰ
ਯੀਸ਼ੁੰ ਵੀਕ੍ਸ਼਼ਾਮਹੈ ਯਤਃ ਸ ਸਵ੍ਸੰਮੁਖਸ੍ਿਥਤਾਨਨ੍ਦਸਯ੍ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਯ੍ਰ੍ਥਮ੍
ਅਪਮਾਨੰ ਤੁੱਛੀਕʼਤਯ੍ ਕਸ਼ਸਯ੍ ਯਾਤਨਾਂ ਸੋਢਵਾਨ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੀਯਿਸੰਹਾਸਨਸਯ੍
ਦਕ੍ਿਸ਼਼ਣਪਾਰ੍ਸ਼ਵ੍ੇ ਸਮੁਪਿਵਸ਼਼੍ਟਵਾਸ਼ਂ੍ਚ|

Ⅲ ਯਃ ਪਾਿਪਿਭਃ ਸਵ੍ਿਵਰੁੱਧਮ੍ ਏਤਾਦʼਸ਼ੰ ਵੈਪਰੀਤਯ੍ੰ ਸੋਢਵਾਨ੍ ਤਮ੍
ਆਲੋਚਯਤ ਤੇਨ ਯੂਯੰ ਸਵ੍ਮਨਃਸੁ ਸ਼ਰ੍ਾਨ੍ਤਾਃ ਕ੍ਲਾਨ੍ਤਾਸ਼੍ਚ ਨ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਥ|

Ⅳ ਯੂਯੰ ਪਾਪੇਨ ਸਹ ਯੁਧਯ੍ਨ੍ਤ(ੋਅ)ਦਯ੍ਾਿਪ ਸ਼ੋਿਣਤਵਯ੍ਯਪਰ੍ੱਯਨ੍ਤੰ
ਪਰ੍ਿਤਰੋਧੰ ਨਾਕੁਰੁਤ|

Ⅴ ਤਥਾ ਚ ਪੁਤਾਨ੍ ਪਰ੍ਤੀਵ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਯ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਕ੍ਤਸ੍ਤੰ ਿਕੰ
ਿਵਸ੍ਮʼਤਵਨ੍ਤਃ? "ਪਰੇਸ਼ੇਨ ਕʼਤਾਂ ਸ਼ਾਸ੍ਿਤੰ ਹੇ ਮਤ੍ਪੁਤ ਨ ਤੁੱਛਯ| ਤੇਨ
ਸੰਭਰ੍ਤ੍ਿਸਤਸ਼੍ਚਾਿਪ ਨੈਵ ਕ੍ਲਾਮਯ੍ ਕਦਾਚਨ|

Ⅵ ਪਰੇਸ਼ਃ ਪਰ੍ੀਯਤੇ ਯਸ੍ਿਮਨ੍ ਤਸ੍ਮੈ ਸ਼ਾਸ੍ਿਤੰ ਦਦਾਿਤ ਯਤ੍| ਯਨ੍ਤੁ ਪੁਤੰ ਸ
ਗʼਹ੍ਲਾਿਤ ਤਮੇਵ ਪਰ੍ਹਰਤਯ੍ਿਪ| "

Ⅶ ਯਿਦ ਯੂਯੰ ਸ਼ਾਸ੍ਿਤੰ ਸਹਧਵ੍ੰ ਤਰੀਸ਼ਵ੍ਰਃ ਪੁਤੈਿਰਵ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਸਾਰ੍ੱਧੰ
ਵਯ੍ਵਹਰਿਤ ਯਤਃ ਿਪਤਾ ਯਸ੍ਮੈ ਸ਼ਾਸ੍ਿਤੰ ਨ ਦਦਾਿਤ ਤਾਦʼਸ਼ਃ ਪੁਤਃ ਕਃ?
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Ⅷ ਸਰ੍ੱਵੇ ਯਸਯ੍ਾਃ ਸ਼ਾਸ੍ਤੇਰੰਿਸ਼ਨ ਭਵਨ੍ਿਤ ਸਾ ਯਿਦ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਨ ਭਵਿਤ
ਤਿਰ ਯੂਯਮ੍ ਆਤ੍ਮਜਾ ਨ ਿਕਨ੍ਤੁ ਜਾਰਜਾ ਆਧਵ੍ੇ|

Ⅸ ਅਪਰਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਸ਼ਾਰੀਿਰਕਜਨ੍ਮਦਾਤਾਰ(ੋਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ
ਸ਼ਾਸ੍ਿਤਕਾਿਰਣ(ੋਅ)ਭਵਨ੍ ਤੇ ਚਾਸ੍ਮਾਿਭਃ ਸੰਮਾਿਨਤਾਸ੍ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਯ ਆਤ੍ਮਨਾਂ
ਜਨਿਯਤਾ ਵਯੰ ਿਕੰ ਤਤੋ(ਅ)ਿਧਕੰ ਤਸਯ੍ ਵਸ਼ੀਭੂਯ ਨ ਜੀਿਵਸ਼਼ਯ੍ਾਮਃ?

Ⅹ ਤੇ ਤਲ੍ਪਿਦਨਾਿਨ ਯਾਵਤ੍ ਸਵ੍ਮਨ(ਅ)ਮਤਾਨੁਸਾਰੇਣ ਸ਼ਾਸ੍ਿਤੰ ਕʼਤਵਨ੍ਤਃ
ਿਕਨ੍ਤੇਸ਼਼(ੋਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਿਹਤਾਯ ਤਸਯ੍ ਪਿਵਤਤਾਯਾ ਅੰਿਸ਼ਤਾਯ ਚਾਸ੍ਮਾਨ੍
ਸ਼ਾਸ੍ਿਤ|

Ⅺ ਸ਼ਾਸ੍ਿਤਸ਼੍ਚ ਵਰ੍ੱਤਮਾਨਸਮਯੇ ਕੇਨਾਿਪ ਨਾਨਨ੍ਦਜਿਨਕਾ ਿਕਨ੍ਤੁ
ਸ਼ੋਕਜਿਨਕੈਵ ਮਨਯ੍ਤੇ ਤਥਾਿਪ ਯੇ ਤਯਾ ਿਵਨੀਯਨ੍ਤੇ ਤੇਭਯ੍ਃ ਸਾ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍
ਸ਼ਾਨ੍ਿਤਯੁਕ੍ਤੰ ਧਰ੍ੰਮਫਲੰ ਦਦਾਿਤ|

Ⅻਅਤਏਵ ਯੂਯੰ ਿਸ਼ਿਥਲਾਨ੍ ਹਸ੍ਤਾਨ੍ ਦੁਰ੍ੱਬਲਾਿਨ ਜਾਨੂਿਨ ਚ ਸਬਲਾਿਨ
ਕੁਰੁਧਵ੍ੰ|

ⅩⅢਯਥਾ ਚ ਦੁਰ੍ੱਬਲਸਯ੍ ਸਨ੍ਿਧਸ੍ਥਾਨੰ ਨ ਭਜਯ੍ੇਤ ਸਵ੍ਸ੍ਥੰ ਿਤਸ਼਼੍ਠੇਤ੍ ਤਥਾ
ਸਵ੍ਚਰਣਾਰ੍ਥੰ ਸਰਲੰ ਮਾਰ੍ਗੰ ਿਨਰ੍ੰਮਾਤ|

ⅩⅣਅਪਰਞ੍ਚ ਸਰ੍ੱਵੈਃ ਸਾਰ੍ਥਮ੍ ਏ◌ेਕਯ੍ਭਾਵੰ ਯੱਚ ਿਵਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍
ਦਰ੍ਸ਼ਨੰ ਕੇਨਾਿਪ ਨ ਲਪ੍ਸਯ੍ਤੇ ਤਤ੍ ਪਿਵਤਤੰ ਚੇਸ਼਼੍ਟਧਵ੍|ੰ

ⅩⅤ ਯਥਾ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ਾਨੁਗਰ੍ਹਾਤ੍ ਨ ਪਤੇਤ੍, ਯਥਾ ਚ ਿਤਕ੍ਤਤਾਯਾ
ਮੂਲੰ ਪਰ੍ਰੁਹਯ੍ ਬਾਧਾਜਨਕੰ ਨ ਭਵੇਤ੍ ਤੇਨ ਚ ਬਹਵ(ੋਅ)ਪਿਵਤਾ ਨ ਭਵੇਯੁਃ,

ⅩⅥ ਯਥਾ ਚ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਲਮ੍ਪਟੋ ਵਾ ਏਕਕʼਤ ਆਹਾਰਾਰ੍ਥੰ
ਸਵ੍ੀਯਜਯ੍ੇਸ਼਼੍ਠਾਿਧਕਾਰਿਵ ੇਤਾ ਯ ਏਸ਼਼ੌਸ੍ਤਦਦ੍ ਅਧਰ੍ੰਮਾਚਾਰੀ ਨ ਭਵੇਤ੍
ਤਥਾ ਸਾਵਧਾਨਾ ਭਵਤ|

ⅩⅦ ਯਤਃ ਸ ਏਸ਼਼ੌਃ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਆਸ਼ੀਰ੍ੱਵਾਦਾਿਧਕਾਰੀ ਭਿਵਤੁਮ੍
ਇੱਛੰਨਿਪ ਨਾਨੁਗʼਹੀਤ ਇਿਤ ਯੂਯੰ ਜਾਨੀਥ, ਸ ਚਾਸ਼ਪਾਤੇਨ ਮਤਯ੍ਨ੍ਤਰੰ
ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯਮਾਨ(ਅ)ਿਪ ਤਦੁਪਾਯੰ ਨ ਲੇਭੇ|

ⅩⅧ ਅਪਰਞ੍ਚ ਸ੍ਪʼਸ਼ਯ੍ਃ ਪਰ੍ੱਵਤਃ ਪਰ੍ਜਵ੍ਿਲਤੋ ਵਹ੍ਿਨਃ ਕʼਸ਼਼੍ਣਾਵਰ੍ਣੋ
ਮੇਘੋ (ਅ)ਨ੍ਧਕਾਰੋ ਝਞ੍ਭ੍ਸ਼ ਤੂਰੀਵਾਦਯ੍ੰ ਵਾਕਯ੍ਾਨਾਂ ਸ਼ਬ੍ਦਸ਼੍ਚ ਨੈਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸੰਿਨਧੌ
ਯੂਯਮ੍ ਆਗਤਾਃ|
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ⅩⅨ ਤੰ ਸ਼ਬ੍ਦੰ ਸ਼ਤਾ ਸ਼ਰ੍ੋਤਾਰਸ੍ਤਾਦʼਸ਼ੰ ਸਮ੍ਭਾਸ਼਼ਣੰ ਯਤ੍ ਪੁਨ ਰ੍ਨ ਜਾਯਤੇ ਤਤ੍
ਪਰ੍ਾਰ੍ਿਥਤਵਨ੍ਤਃ|

ⅩⅩ ਯਤਃ ਪਸ਼ੁਰਿਪ ਯਿਦ ਧਰਾਧਰੰ ਸ੍ਪʼਸ਼ਿਤ ਤਿਰ ਸ ਪਾਸ਼਼ਾਣਾਘਾਤੈ
ਰਨ੍ਤਵਯ੍ ਇਤਯ੍ਾਦੇਸ਼ੰ ਸੋਢੁੰ ਤੇ ਨਾਸ਼ਕ੍ਨੁਵਨ੍|

ⅩⅪ ਤੱਚ ਦਰ੍ਸ਼ਨਮ੍ ਏਵੰ ਭਯਾਨਕੰ ਯਤ੍ ਮੂਸਸੋਕ੍ਤੰ
ਭੀਤਸ੍ਤਾਸਯੁਕ੍ਤਸ਼੍ਚਾਸ੍ਮੀਿਤ|

ⅩⅫ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸੀਯੋਨ੍ਪਰ੍ੱਵਤੋ (ਅ)ਮਰੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਨਗਰੰ
ਸਵ੍ਰ੍ਗਸ੍ਥਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮਮ੍ ਅਯੁਤਾਿਨ ਿਦਵਯ੍ਦੂਤਾਃ

ⅩⅩⅢਸਵ੍ਰ੍ਗੇ ਿਲਿਖਤਾਨਾਂ ਪਰ੍ਥਮਜਾਤਾਨਾਮ੍ ਉਤ੍ਸਵਃ ਸਿਮਿਤਸ਼੍ਚ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ
ਿਵਚਾਰਾਿਧਪਿਤਰੀਸ਼ਵ੍ਰਃ ਿਸੱਧੀਕʼਤਧਾਰ੍ੰਿਮਕਾਨਾਮ੍ ਆਤ੍ਮਾਨ

ⅩⅩⅣ ਨੂਤਨਿਨਯਮਸਯ੍ ਮਧਯ੍ਸ੍ਥੋ ਯੀਸ਼ੁਃ,ਅਪਰੰ ਹਾਿਬਲੋ ਰਕ੍ਤਾਤ੍ ਸ਼ਰ੍ੇਯਃ
ਪਰ੍ਚਾਰਕੰ ਪਰ੍ੋਕ੍ਸ਼਼ਣਸਯ੍ ਰਕ੍ਤਞ੍ਚੈਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸੰਿਨਧੌ ਯੂਯਮ੍ ਆਗਤਾਃ|

ⅩⅩⅤਸਾਵਧਾਨਾ ਭਵਤ ਤੰ ਵਕ੍ਤਾਰੰ ਨਾਵਜਾਨੀਤ ਯਤੋ ਹੇਤੋਃ ਪʼਿਥਵੀਸ੍ਿਥਤਃ
ਸ ਵਕ੍ਤਾ ਯੈਰਵਜ੍ਞਾਤਸ੍ਤੈ ਰਯ੍ਿਦ ਰਕ੍ਸ਼਼ਾ ਨਾਪਰ੍ਾਿਪ ਤਿਰ ਸਵ੍ਰ੍ਗੀਯਵਕ੍ਤੁਃ
ਪਰਾਙ੍ਮੁਖੀਭੂਯਾਸ੍ਮਾਿਭਃ ਕਥੰ ਰਕ੍ਸ਼਼ਾ ਪਰ੍ਾਪ੍ਸਯ੍ਤ?ੇ

ⅩⅩⅥ ਤਦਾ ਤਸਯ੍ ਰਵਾਤ੍ ਪʼਿਥਵੀ ਕਮ੍ਿਪਤਾ ਿਕਨ੍ਿਤਦਾਨੀਂ ਤੇਨੇਦੰ
ਪਰ੍ਿਤਜ੍ਞਾਤੰ ਯਥਾ, "ਅਹੰ ਪੁਨਰੇਕਕʼਤਃ ਪʼਿਥਵੀਂ ਕਮ੍ਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ ਕੇਵਲੰ
ਤੰਨਿਹ ਗਗਨਮਿਪ ਕਮ੍ਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ| "

ⅩⅩⅦ ਸ ਏਕਕʼਤਃ ਸ਼ਬ੍ਦੋ ਿਨਸ਼੍ਚਲਿਵਸ਼਼ਯਾਣਾਂ ਸ੍ਿਥਤਯੇ
ਿਨਰ੍ੰਿਮਤਾਨਾਿਮਵ ਚਞ੍ਚਲਵਸ੍ਤੂਨਾਂ ਸ੍ਥਾਨਾਨ੍ਤਰੀਕਰਣੰ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਯਿਤ|

ⅩⅩⅧ ਅਤਏਵ ਿਨਸ਼੍ਚਲਰਾਜਯ੍ਪਰ੍ਾਪ੍ਤੈਰਸ੍ਮਾਿਭਃ ਸ(ੋਅ)ਨੁਗਰ੍ਹ
ਆਲਮ੍ਿਬਤਵਯ੍ੋ ਯੇਨ ਵਯੰ ਸਾਦਰੰ ਸਭਯਞ੍ਚ ਤੁਸ਼਼੍ਿਟਜਨਕਰੂਪੇਣੇਸ਼ਵ੍ਰੰ
ਸੇਿਵਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨੁਯਾਮ|

ⅩⅩⅨਯਤ(ੋਅ)ਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਃ ਸੰਹਾਰਕੋ ਵਹ੍ਿਨਃ|

ⅩⅢ
Ⅰ ਭਾਤʼਸ਼਼ੁ ਪਰ੍ੇਮ ਿਤਸ਼਼੍ਠਤੁ| ਅਿਤਿਥਸੇਵਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਨ ਿਵਸ੍ਮਰ੍ੱਯਤਾਂ
Ⅱਯਤਸ੍ਤਯਾ ਪਰ੍ੱਛੰਨਰੂਪੇਣ ਿਦਵਯ੍ਦੂਤਾਃ ਕੇਸ਼਼ਾਞ੍ਿਚਦ੍ ਅਿਤਥਯੋ(ਅ)ਭਵਨ੍|
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Ⅲ ਬਨ੍ਿਦਨਃ ਸਹਬਨ੍ਿਦਿਭਿਰਵ ਦੁਃਿਖਨਸ਼੍ਚ ਦੇਹਵਾਿਸਿਭਿਰਵ
ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਸ੍ਮਰ੍ੱਯਨ੍ਤਾ|ਂ

Ⅳ ਿਵਵਾਹਃ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਸਮੀਪੇ ਸੰਮਾਿਨਤਵਯ੍ਸ੍ਤਦੀਯਸ਼ੱਯਾ ਚ ਸ਼ੁਿਚਃ ਿਕਨ੍ਤੁ
ਵੇਸ਼ਯ੍ਾਗਾਿਮਨਃ ਪਾਰਦਾਿਰਕਾਸ਼੍ਚੇਸ਼ਵ੍ਰੇਣ ਦਣ੍ਡਿਯਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤ|ੇ

Ⅴ ਯੂਯਮ੍ ਆਚਾਰੇ ਿਨਰ੍ਲੋਭਾ ਭਵਤ ਿਵਦਯ੍ਮਾਨਿਵਸ਼਼ਯੇ ਸਨ੍ਤੁਸ਼਼ਯ੍ਤ ਚ
ਯਸ੍ਮਾਦ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰ ਏਵੇਦੰ ਕਿਥਤਵਾਨ੍, ਯਥਾ, "ਤਾਂ ਨ ਤਯ੍ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ ਨ ਤਾਂ
ਹਾਸਯ੍ਾਿਮ| "

Ⅵ ਅਤਏਵ ਵਯਮ੍ ਉਤ੍ਸਾਹੇਨੇਦੰ ਕਥਿਯਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨੁਮਃ, "ਮਤ੍ਪਕ੍ਸ਼਼ੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੋ(ਅ)ਸ੍ਿਤ ਨ ਭੇਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ ਕਦਾਚਨ|ਯਸ੍ਮਾਤ੍ ਮਾਂ ਪਰ੍ਿਤ ਿਕੰ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਮਾਨਵਃ
ਪਾਰਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|| "

Ⅶਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਯੇ ਨਾਯਕਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਭਯ੍ਮ੍ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਵਾਕਯ੍ੰ ਕਿਥਤਵਨ੍ਤਸ੍ਤੇ
ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਸ੍ਮਰ੍ੱਯਨ੍ਤਾਂ ਤੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਆਚਾਰਸਯ੍ ਪਿਰਣਾਮਮ੍ ਆਲੋਚਯ੍
ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੋ(ਅ)ਨੁਿ ਯਤਾ|ਂ

Ⅷਯੀਸ਼ੁਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਃ ਸ਼ਵ੍ੋ(ਅ)ਦਯ੍ ਸਦਾ ਚ ਸ ਏਵਾਸ੍ਤ|ੇ
Ⅸ ਯੂਯੰ ਨਾਨਾਿਵਧਨੂਤਨਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਾਿਭ ਰ੍ਨ ਪਿਰਵਰ੍ੱਤਧਵ੍ੰ

ਯਤੋ(ਅ)ਨੁਗਰ੍ਹੇਣਾਨ੍ਤਃਕਰਣਸਯ੍ ਸੁਸ੍ਿਥਰੀਭਵਨੰ ਕ੍ਸ਼਼ੇਮੰ ਨ ਚ
ਖਾਦਯ੍ਦਵਯ੍ੈਃ| ਯਤਸ੍ਤਦਾਚਾਿਰਣਸ੍ਤੈ ਰ੍ਨਪਕʼਤਾਃ|

Ⅹ ਯੇ ਦਸ਼਼ਯ੍ਸਯ੍ ਸੇਵਾਂ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਿਤ ਤੇ ਯਸਯ੍ਾ
ਦਵਯ੍ਭੋਜਨਸਯ੍ਾਨਿਧਕਾਿਰਣਸ੍ਤਾਦʼਸ਼ੀ ਯਜ੍ਞਵੇਿਦਰਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਆਸ੍ਤ|ੇ

Ⅺ ਯਤੋ ਯੇਸ਼਼ਾਂ ਪਸ਼ੂਨਾਂ ਸ਼ੋਿਣਤੰ ਪਾਪਨਾਸ਼ਾਯ ਮਹਾਯਾਜਕੇਨ
ਮਹਾਪਿਵਤਸ੍ਥਾਨਸਯ੍ਾਭਯ੍ਨ੍ਤਰੰ ਨੀਯਤੇ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸ਼ਰੀਰਾਿਣ ਿਸ਼ਿਬਰਾਦ੍ ਬਿਹ
ਰ੍ਦਹਯ੍ਨ੍ਤ|ੇ

Ⅻ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਯੀਸ਼ੁਰਿਪ ਯਤ੍ ਸਵ੍ਰੁਿਧਰੇਣ ਪਰ੍ਜਾਃ ਪਿਵਤੀਕੁਰ੍ੱਯਾਤ੍ ਤਦਰ੍ਥੰ
ਨਗਰਦਾਰਸਯ੍ ਬਿਹ ਰ੍ਮʼਿਤੰ ਭੁਕ੍ਤਵਾਨ੍|

ⅩⅢ ਅਤੋ ਹੇਤੋਰਸ੍ਮਾਿਭਰਿਪ ਤਸਯ੍ਾਪਮਾਨੰ ਸਹਮਾਨੈਃ ਿਸ਼ਿਬਰਾਦ੍
ਬਿਹਸ੍ਤਸਯ੍ ਸਮੀਪੰ ਗਨ੍ਤਵਯ੍ੰ|

ⅩⅣਯਤੋ (ਅ)ਤਾਸ੍ਮਾਕੰ ਸ੍ਥਾਿਯਨਗਰੰ ਨ ਿਵਦਯ੍ਤੇ ਿਕਨ੍ਤੁ ਭਾਿਵ ਨਗਰਮ੍
ਅਸ੍ਮਾਿਭਰਿਨਸ਼਼ਯ੍ਤੇ|
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ⅩⅤ ਅਤਏਵ ਯੀਸ਼ੁਨਾਸ੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਿਨਤਯ੍ੰ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਾਰੂਪੋ ਬਿਲਰਰ੍ਥਤਸ੍ਤਸਯ੍
ਨਾਮਾਙ੍ਗੀਕੁਰ੍ੱਵਤਾਮ੍ ਓਸ਼਼੍ਠਾਧਰਾਣਾਂ ਫਲਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਾਯ ਦਾਤਵਯ੍|ੰ

ⅩⅥ ਅਪਰਞ੍ਚ ਪਰੋਪਕਾਰੋ ਦਾਨਞ੍ਚ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਨ ਿਵਸ੍ਮਰ੍ੱਯਤਾਂ
ਯਤਸ੍ਤਾਦʼਸ਼ੰ ਬਿਲਦਾਨਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਾਯ ਰੋਚਤ|ੇ

ⅩⅦ ਯੂਯੰ ਸਵ੍ਨਾਯਕਾਨਾਮ੍ ਆਜ੍ਞਾਗਰ੍ਾਿਹਣੋ ਵਸ਼ਯ੍ਾਸ਼੍ਚ ਭਵਤ ਯਤੋ
ਯੈਰੁਪਿਨਿਧਃ ਪਰ੍ਿਤਦਾਤਵਯ੍ਸ੍ਤਾਦʼਸ਼ਾ ਲੋਕਾ ਇਵ ਤੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਦੀਯਾਤ੍ਮਨਾਂ
ਰਕ੍ਸ਼਼ਣਾਰ੍ਥੰ ਜਾਗਰ੍ਿਤ, ਅਤਸ੍ਤੇ ਯਥਾ ਸਾਨਨ੍ਦਾਸ੍ਤਤ੍ ਕੁਰ੍ੱਯੁ ਰ੍ਨ ਚ
ਸਾਰ੍ੱਤਸਵ੍ਰਾ ਅਤ ਯਤਧਵ੍ੰ ਯਤਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਆਰ੍ੱਤਸਵ੍ਰੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਇਸ਼਼੍ਟਜਨਕੋ ਨ
ਭਵੇਤ੍|

ⅩⅧ ਅਪਰਞ੍ਚ ਯੂਯਮ੍ ਅਸ੍ਮੰਿਨਿਮੱਿਤੰ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਾਂ ਕੁਰੁਤ ਯਤੋ ਵਯਮ੍
ਉੱਤਮਮਨਿਵਿਸ਼ਸ਼਼੍ਟਾਃ ਸਰ੍ੱਵਤ ਸਦਾਚਾਰੰ ਕਰ੍ੱਤੁਮ੍ ਇੱਛੁਕਾਸ਼੍ਚ ਭਵਾਮ ਇਿਤ
ਿਨਸ਼੍ਿਚਤੰ ਜਾਨੀਮਃ|

ⅩⅨ ਿਵਸ਼ੇਸ਼਼ਤੋ(ਅ)ਹੰ ਯਥਾ ਤਰਯਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਭਯ੍ੰ ਪੁਨ ਰ੍ਦੀਯੇ ਤਦਰ੍ਥੰ
ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਾਯੈ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਅਿਧਕੰ ਿਵਨਯੇ|

ⅩⅩ ਅਨਨ੍ਤਿਨਯਮਸਯ੍ ਰੁਿਧਰੇਣ ਿਵਿਸ਼ਸ਼਼੍ਟੋ ਮਹਾਨ੍ ਮੇਸ਼਼ਪਾਲਕੋ ਯੇਨ
ਮʼਤਗਣਮਧਯ੍ਾਤ੍ ਪੁਨਰਾਨਾਿਯ ਸ ਸ਼ਾਨ੍ਿਤਦਾਯਕ ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ

ⅩⅪ ਿਨਜਾਿਭਮਤਸਾਧਨਾਯ ਸਰ੍ੱਵਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਤ੍ਕਰ੍ੰਮਿਣ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਿਸੱਧਾਨ੍
ਕਰੋਤੁ, ਤਸਯ੍ਦʼਸ਼਼੍ਟੌ ਚ ਯਦਯ੍ਤ੍ ਤੁਸ਼਼੍ਿਟਜਨਕੰ ਤਦੇਵ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਮਧਯ੍ੇ ਯੀਸ਼ੁਨਾ
ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਸਾਧਯਤ|ੁ ਤਸ੍ਮੈ ਮਿਹਮਾ ਸਰ੍ੱਵਦਾ ਭੂਯਾਤ੍|ਆਮੇਨ੍|

ⅩⅫ ਹੇ ਭਾਤਰਃ, ਿਵਨਯੇ(ਅ)ਹੰ ਯੂਯਮ੍ ਇਦਮ੍ ਉਪਦੇਸ਼ਵਾਕਯ੍ੰ ਸਹਧਵ੍ੰ
ਯਤੋ(ਅ)ਹੰ ਸੰਕ੍ਸ਼਼ੇਪੇਣ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਿਲਿਖਤਵਾਨ੍|

ⅩⅩⅢ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਭਾਤਾ ਤੀਮਿਥਯੋ ਮੁਕ੍ਤ(ੋਅ)ਭਵਦ੍ ਇਿਤ ਜਾਨੀਤ, ਸ ਚ
ਯਿਦ ਤਰਯਾ ਸਮਾਗੱਛਿਤ ਤਿਰ ਤੇਨ ਸਾਰ੍ੱਧੰਮ੍ ਅਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍
ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ|

ⅩⅩⅣ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਨਾਯਕਾਨ੍ ਪਿਵਤਲੋਕਾਸ਼ਂ੍ਚ ਨਮਸ੍ਕੁਰੁਤ|
ਅਪਰਮ੍ ਇਤਾਿਲਯਾਦੇਸ਼ੀਯਾਨਾਂ ਨਮਸ੍ਕਾਰੰ ਜ੍ਞਾਸਯ੍ਥ|

ⅩⅩⅤਅਨੁਗਰ੍ਹੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਸਹਾਯੋ ਭੂਯਾਤ੍|ਆਮੇਨ੍|
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