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ਯਾਕੂਬਃ ਪਤੰ
Ⅰ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਪਰ੍ਭੋ ਰਯ੍ੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਚ ਦਾਸੋ ਯਾਕੂਬ੍ ਿਵਕੀਰ੍ਣੀਭੂਤਾਨ੍

ਦਾਦਸ਼ੰ ਵੰਸ਼ਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਨਮਸ੍ਕʼਤਯ੍ ਪਤੰ ਿਲਖਿਤ|
Ⅱ ਹੇ ਮਮ ਭਾਤਰਃ, ਯੂਯੰ ਯਦਾ ਬਹੁਿਵਧਪਰੀਕ੍ਸ਼਼ਾਸ਼਼ੁ ਿਨਪਤਤ ਤਦਾ ਤਤ੍

ਪੂਰ੍ਣਾਨਨ੍ਦਸਯ੍ ਕਾਰਣੰ ਮਨਯ੍ਧਵ੍ੰ|
Ⅲ ਯਤੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਸਯ੍ ਪਰੀਕ੍ਿਸ਼਼ਤਤੇਨ ਧੈਰ੍ੱਯੰ ਸਮ੍ਪਾਦਯ੍ਤ ਇਿਤ

ਜਾਨੀਥ|
Ⅳਤੱਚ ਧੈਰ੍ੱਯੰ ਿਸੱਧਫਲੰ ਭਵਤੁ ਤੇਨ ਯੂਯੰ ਿਸੱਧਾਃ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਾਸ਼੍ਚ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਥ

ਕਸਯ੍ਾਿਪ ਗੁਣਸਯ੍ਾਭਾਵਸ਼੍ਚ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਨ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
Ⅴ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਕਸਯ੍ਾਿਪ ਜ੍ਞਾਨਾਭਾਵੋ ਯਿਦ ਭਵੇਤ੍ ਤਿਰ ਯ ਈਸ਼ਵ੍ਰਃ

ਸਰਲਭਾਵੇਨ ਿਤਰਸ੍ਕਾਰਞ੍ਚ ਿਵਨਾ ਸਰ੍ੱਵੇਭਯ੍ੋ ਦਦਾਿਤ ਤਤਃ ਸ ਯਾਚਤਾਂ
ਤਤਸ੍ਤਸ੍ਮੈ ਦਾਿਯਸ਼਼ਯ੍ਤੇ|

Ⅵ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਿਨਃਸਨ੍ਦੇਹਃ ਸਨ੍ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੇਨ ਯਾਚਤਾਂ ਯਤਃ ਸਨ੍ਿਦਗ੍ਧੋ
ਮਾਨਵੋ ਵਾਯੁਨਾ ਚਾਿਲਤਸਯ੍ੋਤ੍ਪ੍ਲਵਮਾਨਸਯ੍ ਚ ਸਮੁਦਤਰਙ੍ਗਸਯ੍ ਸਦʼਸ਼ੋ
ਭਵਿਤ|

Ⅶ ਤਾਦʼਸ਼ੋ ਮਾਨਵਃ ਪਰ੍ਭੋਃ ਿਕਞ੍ਿਚਤ੍ ਪਰ੍ਾਪ੍ਸਯ੍ਤੀਿਤ ਨ ਮਨਯ੍ਤਾ|ਂ
Ⅷ ਿਦਮਨਾ ਲੋਕਃ ਸਰ੍ੱਵਗਿਤਸ਼਼ੁ ਚਞ੍ਚਲੋ ਭਵਿਤ|
Ⅸਯੋ ਭਾਤਾ ਨਮਰ੍ਃ ਸ ਿਨਜੋਂਨਤਯ੍ਾ ਸ਼੍ਲਾਘਤਾ|ਂ
Ⅹ ਯਸ਼੍ਚ ਧਨਵਾਨ੍ ਸ ਿਨਜਨਮਰ੍ਤਯਾ ਸ਼੍ਲਾਘਤਾਯਂਤਃ ਸ ਤʼਣਪੁਸ਼਼੍ਪਵਤ੍

ਕ੍ਸ਼਼ਯੰ ਗਿਮਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
Ⅺ ਯਤਃ ਸਤਾਪੇਨ ਸੂਰ੍ੱਯੇਣੋਿਦਤਯ੍ ਤʼਣੰ ਸ਼ੋਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਤਤ੍ਪੁਸ਼਼੍ਪਞ੍ਚ

ਭਸ਼ਯ੍ਿਤ ਤੇਨ ਤਸਯ੍ ਰੂਪਸਯ੍ ਸੌਨ੍ਦਰ੍ੱਯੰ ਨਸ਼ਯ੍ਿਤ ਤਦਦ੍ ਧਿਨਲੋਕੋ(ਅ)ਿਪ
ਸਵ੍ੀਯਮੂਢਤਯਾ ਮ੍ਲਾਸਯ੍ਿਤ|

Ⅻਯੋ ਜਨਃ ਪਰੀਕ੍ਸ਼਼ਾਂ ਸਹਤੇ ਸ ਏਵ ਧਨਯ੍ਃ, ਯਤਃ ਪਰੀਕ੍ਿਸ਼਼ਤਤੰ ਪਰ੍ਾਪਯ੍
ਸ ਪਰ੍ਭੁਨਾ ਸਵ੍ਪਰ੍ੇਮਕਾਿਰਭਯ੍ਃ ਪਰ੍ਿਤਜ੍ਞਾਤੰ ਜੀਵਨਮੁਕੁਟੰ ਲਪ੍ਸਯ੍ਤੇ|
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ⅩⅢਈਸ਼ਵ੍ਰੋ ਮਾਂ ਪਰੀਕ੍ਸ਼਼ਤ ਇਿਤ ਪਰੀਕ੍ਸ਼਼ਾਸਮਯੇ ਕੋ(ਅ)ਿਪ ਨ ਵਦਤੁ ਯਤਃ
ਪਾਪਾਯੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਪਰੀਕ੍ਸ਼਼ਾ ਨ ਭਵਿਤ ਸ ਚ ਕਮਿਪ ਨ ਪਰੀਕ੍ਸ਼਼ਤ|ੇ

ⅩⅣ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਸਵ੍ੀਯਮਨਵਾਞ੍ਛਯਾਕʼਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਲੋਭਯ੍ਤੇ ਚ ਤਸਯ੍ੈਵ
ਪਰੀਕ੍ਸ਼਼ਾ ਭਵਿਤ|

ⅩⅤਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸਾ ਮਨਵਾਞ੍ਛਾ ਸਗਰ੍ਭਾ ਭੂਤਾ ਦੁਸ਼਼੍ਕʼਿਤੰ ਪਰ੍ਸੂਤੇ ਦੁਸ਼਼੍ਕʼਿਤਸ਼੍ਚ
ਪਿਰਣਾਮੰ ਗਤਾ ਮʼਤਯ੍ੁੰ ਜਨਯਿਤ|

ⅩⅥ ਹੇ ਮਮ ਿਪਰ੍ਯਭਾਤਰਃ, ਯੂਯੰ ਨ ਭਾਮਯ੍ਤ|
ⅩⅦ ਯਤ੍ ਿਕਞ੍ਿਚਦ੍ ਉੱਤਮੰ ਦਾਨੰ ਪੂਰ੍ਣੋ ਵਰਸ਼੍ਚ ਤਤ੍ ਸਰ੍ੱਵਮ੍ ਊਰ੍ੱਧਵ੍ਾਦ੍

ਅਰ੍ਥਤੋ ਯਸ੍ਿਮਨ੍ ਦਸ਼ਾਨ੍ਤਰੰ ਪਿਰਵਰ੍ੱਤਨਜਾਤੱਛਾਯਾ ਵਾ ਨਾਸ੍ਿਤ ਤਸ੍ਮਾਦ੍
ਦੀਪ੍ਤਯ੍ਾਕਰਾਤ੍ ਿਪਤੁਰਵਰੋਹਿਤ|

ⅩⅧ ਤਸਯ੍ ਸʼਸ਼਼੍ਟਵਸ੍ਤੂਨਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਵਯੰ ਯਤ੍ ਪਰ੍ਥਮਫਲਸਵ੍ਰੂਪਾ
ਭਵਾਮਸ੍ਤਦਰ੍ਥੰ ਸ ਸਵ੍ੇੱਛਾਤਃ ਸਤਯ੍ਮਤਸਯ੍ ਵਾਕਯ੍ੇਨਾਸ੍ਮਾਨ੍ ਜਨਯਾਮਾਸ|

ⅩⅨਅਤਏਵ ਹੇ ਮਮ ਿਪਰ੍ਯਭਾਤਰਃ,ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਏਕੈਕੋ ਜਨਃ ਸ਼ਰ੍ਵਣੇ ਤਿਰਤਃ
ਕਥਨੇ ਧੀਰਃ ੋਧੇ(ਅ)ਿਪ ਧੀਰੋ ਭਵਤੁ|

ⅩⅩਯਤੋ ਮਾਨਵਸਯ੍ ੋਧ ਈਸ਼ਵ੍ਰੀਯਧਰ੍ੰਮੰ ਨ ਸਾਧਯਿਤ|
ⅩⅪ ਅਤੋ ਹੇਤੋ ਰਯ੍ੂਯੰ ਸਰ੍ੱਵਾਮ੍ ਅਸ਼ੁਿਚਿ ਯਾਂ ਦੁਸ਼਼੍ਟਤਾਬਾਹੁਲਯ੍ਞ੍ਚ

ਿਨਕ੍ਿਸ਼਼ਪਯ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਨ੍ਮਨਸਾਂ ਪਿਰਤਾਣੇ ਸਮਰ੍ਥੰ ਰੋਿਪਤੰ ਵਾਕਯ੍ੰ ਨਮਰ੍ਭਾਵੇਨ
ਗʼਹ੍ਲੀਤ|

ⅩⅫਅਪਰਞ੍ਚ ਯੂਯੰ ਕੇਵਲਮ੍ਆਤ੍ਮਵਞ੍ਚਿਯਤਾਰੋ ਵਾਕਯ੍ਸਯ੍ ਸ਼ਰ੍ੋਤਾਰੋ ਨ
ਭਵਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਵਾਕਯ੍ਸਯ੍ ਕਰ੍ੰਮਕਾਿਰਣੋ ਭਵਤ|

ⅩⅩⅢ ਯਤੋ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਵਾਕਯ੍ਸਯ੍ ਕਰ੍ੰਮਕਾਰੀ ਨ ਭੂਤਾ ਕੇਵਲੰ ਤਸਯ੍
ਸ਼ਰ੍ੋਤਾ ਭਵਿਤ ਸ ਦਰ੍ਪਣੇ ਸਵ੍ੀਯਸ਼ਾਰੀਿਰਕਵਦਨੰ ਿਨਰੀਕ੍ਸ਼਼ਮਾਣਸਯ੍ ਮਨੁਜਸਯ੍
ਸਦʼਸ਼ਃ|

ⅩⅩⅣਆਤ੍ਮਾਕਾਰੇ ਦʼਸ਼਼੍ਟੇ ਸ ਪਰ੍ਸ੍ਥਾਯ ਕੀਦʼਸ਼ਆਸੀਤ੍ ਤਤ੍ ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼਼ਣਾਦ੍
ਿਵਸ੍ਮਰਿਤ|

ⅩⅩⅤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਨਤਾ ਮੁਕ੍ਤੇਃ ਿਸੱਧਾਂ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਮ੍ ਆਲੋਕਯ੍
ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਸ ਿਵਸ੍ਮʼਿਤਯੁਕ੍ਤਃ ਸ਼ਰ੍ੋਤਾ ਨ ਭੂਤਾ ਕਰ੍ੰਮਕਰ੍ੱਤੈਵ ਸਨ੍ ਸਵ੍ਕਾਰ੍ੱਯੇ
ਧਨਯ੍ੋ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
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ⅩⅩⅥ ਅਨਾਯੱਤਰਸਨਃ ਸਨ੍ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਸਵ੍ਮਨ ਵਞ੍ਚਿਯਤਾ ਸਵ੍ੰ ਭਕ੍ਤੰ
ਮਨਯ੍ਤੇ ਤਸਯ੍ ਭਕ੍ਿਤ ਰ੍ਮੁਧਾ ਭਵਿਤ|

ⅩⅩⅦ ਕ੍ਲੇਸ਼ਕਾਲੇ ਿਪਤʼਹੀਨਾਨਾਂ ਿਵਧਵਾਨਾਞ੍ਚ ਯਦ੍ ਅਵੇਕ੍ਸ਼਼ਣੰ
ਸੰਸਾਰਾੱਚ ਿਨਸ਼਼੍ਕਲਙ੍ਕੇਨ ਯਦ੍ ਆਤ੍ਮਰਕ੍ਸ਼਼ਣੰ ਤਦੇਵ ਿਪਤੁਰੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍
ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ ਸ਼ੁਿਚ ਰ੍ਿਨਰ੍ੰਮਲਾ ਚ ਭਕ੍ਿਤਃ|

Ⅱ
Ⅰ ਹੇ ਮਮ ਭਾਤਰਃ, ਯੂਯਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਤੇਜਿਸਵ੍ਨਃ ਪਰ੍ਭੋ ਰਯ੍ੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍

ਧਰ੍ੰਮੰ ਮੁਖਾਪੇਕ੍ਸ਼਼ਯਾ ਨ ਧਾਰਯਤ|
Ⅱ ਯਤੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸਭਾਯਾਂ ਸਵ੍ਰ੍ਣਾਙ੍ਗੁਰੀਯਕਯੁਕ੍ਤੇ ਭਾਿਜਸ਼਼੍ਣੁਪਿਰੱਛਦੇ

ਪੁਰੁਸ਼਼ੇ ਪਰ੍ਿਵਸ਼਼੍ਟੇ ਮਿਲਨਵਸ੍ਤੇ ਕਸ੍ਿਮੰਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਦਿਰਦ(ੇਅ)ਿਪ ਪਰ੍ਿਵਸ਼਼੍ਟੇ
Ⅲਯੂਯੰ ਯਿਦ ਤੰ ਭਾਿਜਸ਼਼੍ਣੁਪਿਰੱਛਦਵਸਾਨੰ ਜਨੰ ਿਨਰੀਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ ਵਦੇਤ ਭਵਾਨ੍

ਅਤੋੱਤਮਸ੍ਥਾਨ ਉਪਿਵਸ਼ਿਤਿਤ ਿਕਞ੍ਚ ਤੰ ਦਿਰਦੰ ਯਿਦ ਵਦੇਤ ਤਮ੍ ਅਮੁਸ੍ਿਮਨ੍
ਸ੍ਥਾਨੇ ਿਤਸ਼਼੍ਠ ਯਦਾਤ ਮਮ ਪਾਦਪੀਠ ਉਪਿਵਸ਼ੇਿਤ,

Ⅳ ਤਿਰ ਮਨਃਸੁ ਿਵਸ਼ੇਸ਼਼ਯ੍ ਯੂਯੰ ਿਕੰ ਕੁਤਰ੍ਕੈਃ ਕੁਿਵਚਾਰਕਾ ਨ ਭਵਥ?
Ⅴਹੇ ਮਮ ਿਪਰ੍ਯਭਾਤਰਃ, ਸ਼ʼਣੁਤ, ਸੰਸਾਰੇ ਯੇ ਦਿਰਦਾਸ੍ਤਾਨ੍ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੇਨ

ਧਿਨਨਃ ਸਵ੍ਪਰ੍ੇਮਕਾਿਰਭਯ੍ਸ਼੍ਚ ਪਰ੍ਿਤਸ਼ਤਸਯ੍ ਰਾਜਯ੍ਸਯ੍ਾਿਧਕਾਿਰਣਃ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਿਕੰ
ਨ ਵਰੀਤਵਾਨ੍? ਿਕਨ੍ਤੁ ਦਿਰਦੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਰਵਜ੍ਞਾਯਤ|ੇ

Ⅵ ਧਨਵਨ੍ਤ ਏਵ ਿਕੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਨਪਦਵਨ੍ਿਤ ਬਲਾੱਚ ਿਵਚਾਰਾਸਨਾਨਾਂ
ਸਮੀਪੰ ਨ ਨਯਨ੍ਿਤ?

Ⅶਯੁਸ਼਼੍ਮਦੁਪਿਰ ਪਿਰਕੀਰ੍ੱਿਤਤੰ ਪਰਮੰ ਨਾਮ ਿਕੰ ਤੈਰੇਵ ਨ ਿਨਨ੍ਦਯ੍ਤੇ?
Ⅷ ਿਕਞ੍ਚ ਤੰ ਸਵ੍ਸਮੀਪਵਾਿਸਿਨ ਸਵ੍ਾਤ੍ਮਵਤ੍ ਪਰ੍ੀਯਸਵ੍,

ਏਤੱਛਾਸ੍ਤੀਯਵਚਨਾਨੁਸਾਰਤੋ ਯਿਦ ਯੂਯੰ ਰਾਜਕੀਯਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਂ ਪਾਲਯਥ
ਤਿਰ ਭਦੰ ਕੁਰੁਥ|

Ⅸ ਯਿਦ ਚ ਮੁਖਾਪੇਕ੍ਸ਼਼ਾਂ ਕੁਰੁਥ ਤਿਰ ਪਾਪਮ੍ ਆਚਰਥ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਯਾ
ਚਾਜ੍ਞਾਲਙ੍ਿਘਨ ਇਵ ਦੂਸ਼਼ਯ੍ਧਵ੍|ੇ

Ⅹ ਯਤੋ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਕʼਤ੍ਸ੍ਨਾਂ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਂ ਪਾਲਯਿਤ ਸ ਯਦਯ੍ੇਕਸ੍ਿਮਨ੍
ਿਵਧੌ ਸ੍ਖਲਿਤ ਤਿਰ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਅਪਰਾਧੀ ਭਵਿਤ|
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Ⅺਯਤੋ ਹੇਤੋਸ੍ਤੰ ਪਰਦਾਰਾਨ੍ ਮਾ ਗੱਛੇਿਤ ਯਃ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਸ ਏਵ ਨਰਹਤਯ੍ਾਂ
ਮਾ ਕੁਰ੍ੱਯਾ ਇਤਯ੍ਿਪ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤੰ ਪਰਦਾਰਾਨ੍ ਨ ਗਤਾ ਯਿਦ
ਨਰਹਤਯ੍ਾਂ ਕਰੋਿਸ਼਼ ਤਿਰ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਲਙ੍ਘੀ ਭਵਿਸ|

Ⅻ ਮੁਕ੍ਤੇ ਰਯ੍ਵਸ੍ਥਾਤੋ ਯੇਸ਼਼ਾਂ ਿਵਚਾਰੇਣ ਭਿਵਤਵਯ੍ੰ ਤਾਦʼਸ਼ਾ ਲੋਕਾ ਇਵ
ਯੂਯੰ ਕਥਾਂ ਕਥਯਤ ਕਰ੍ੰਮ ਕੁਰੁਤ ਚ|

ⅩⅢ ਯੋ ਦਯਾਂ ਨਾਚਰਿਤ ਤਸਯ੍ ਿਵਚਾਰੋ ਿਨਰ੍ੱਦਯੇਨ ਕਾਿਰਸ਼਼ਯ੍ਤੇ, ਿਕਨ੍ਤੁ
ਦਯਾ ਿਵਚਾਰਮ੍ ਅਿਭਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

ⅩⅣ ਹੇ ਮਮ ਭਾਤਰਃ, ਮਮ ਪਰ੍ਤਯ੍ਯ(ੋਅ)ਸ੍ਤੀਿਤ ਯਃ ਕਥਯਿਤ ਤਸਯ੍
ਕਰ੍ੰਮਾਿਣ ਯਿਦ ਨ ਿਵਦਯ੍ਨ੍ਤ ਤਿਰ ਤੇਨ ਿਕੰ ਫਲੰ? ਤੇਨ ਪਰ੍ਤਯ੍ਯੇਨ ਿਕੰ ਤਸਯ੍
ਪਿਰਤਾਣੰ ਭਿਵਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ?

ⅩⅤ ਕੇਸ਼਼ੁਿਚਦ੍ ਭਾਤʼਸ਼਼ੁ ਭਿਗਨੀਸ਼਼ੁ ਵਾ ਵਸਨਹੀਨੇਸ਼਼ੁ ਪਰ੍ਾਤਯ੍ਿਹਕਾਹਾਰਹੀਨੇਸ਼਼ੁ
ਚ ਸਤ੍ਸੁ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਕੋ(ਅ)ਿਪ ਤੇਭਯ੍ਃ ਸ਼ਰੀਰਾਰ੍ਥੰ ਪਰ੍ਯੋਜਨੀਯਾਿਨ ਦਵਯ੍ਾਿਣ
ਨ ਦਤਾ ਯਿਦ ਤਾਨ੍ ਵਦੇਤ੍,

ⅩⅥਯੂਯੰ ਸਕੁਸ਼ਲੰ ਗਤੋਸ਼਼੍ਣਗਾਤਾ ਭਵਤ ਤʼਪਯ੍ਤਚੇਿਤ ਤਰਯ੍ੇਤੇਨ ਿਕੰ ਫਲੰ?
ⅩⅦ ਤਦਤ੍ ਪਰ੍ਤਯ੍ਯੋ ਯਿਦ ਕਰ੍ੰਮਿਭ ਰਯ੍ੁਕ੍ਤੋ ਨ ਭਵੇਤ੍ ਤਰਯ੍ੇਕਾਿਕਤਾਤ੍

ਮʼਤ ਏਵਾਸ੍ਤ|ੇ
ⅩⅧ ਿਕਞ੍ਚ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਇਦੰ ਵਿਦਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਤਵ ਪਰ੍ਤਯ੍ਯੋ ਿਵਦਯ੍ਤੇ ਮਮ ਚ

ਕਰ੍ੰਮਾਿਣ ਿਵਦਯ੍ਨ੍ਤ,ੇ ਤੰ ਕਰ੍ੰਮਹੀਨੰ ਸਵ੍ਪਰ੍ਤਯ੍ਯੰ ਮਾਂ ਦਰ੍ਸ਼ਯ ਤਰਯ੍ਹਮਿਪ
ਮਤ੍ਕਰ੍ੰਮਭਯ੍ਃ ਸਵ੍ਪਰ੍ਤਯ੍ਯੰ ਤਾਂ ਦਰ੍ਸ਼ਿਯਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ|

ⅩⅨ ਏਕ ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ (ਅ)ਸ੍ਤੀਿਤ ਤੰ ਪਰ੍ਤਯ੍ੇਿਸ਼|਼ ਭਦੰ ਕਰੋਿਸ਼਼| ਭੂਤਾ ਅਿਪ ਤਤ੍
ਪਰ੍ਿਤਯਨ੍ਿਤ ਕਮ੍ਪਨ੍ਤੇ ਚ|

ⅩⅩ ਿਕਨ੍ਤੁ ਹੇ ਿਨਰ੍ੱਬੋਧਮਾਨਵ, ਕਰ੍ੰਮਹੀਨਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ਯੋ ਮʼਤ ਏਵਾਸ੍ਤਯ੍ੇਤਦ੍
ਅਵਗਨ੍ਤੁੰ ਿਕਮ੍ ਇੱਛਿਸ?

ⅩⅪਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪੂਰ੍ੱਵਪੁਰੁਸ਼਼ੋ ਯ ਇਬਰ੍ਾਹੀਮ੍ ਸਵ੍ਪੁਤਮ੍ ਇਸਹ੍ਾਕੰ ਯਜ੍ਞਵੇਦਯ੍ਾਮ੍
ਉਤ੍ਸʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍ ਸ ਿਕੰ ਕਰ੍ੰਮਭਯ੍ੋ ਨ ਸਪੁਣਯ੍ੀਕʼਤਃ?

ⅩⅫ ਪਰ੍ਤਯ੍ਯੇ ਤਸਯ੍ ਕਰ੍ੰਮਣਾਂ ਸਹਕਾਿਰਿਣ ਜਾਤੇ ਕਰ੍ੰਮਿਭਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ਯਃ
ਿਸੱਧੋ (ਅ)ਭਵਤ੍ ਤਤ੍ ਿਕੰ ਪਸ਼ਯ੍ਿਸ?
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ⅩⅩⅢਇੱਥਞ੍ਚੇਦੰ ਸ਼ਾਸ੍ਤੀਯਵਚਨੰ ਸਫਲਮ੍ ਅਭਵਤ੍,ਇਬਰ੍ਾਹੀਮ੍ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰੇ
ਿਵਸ਼ਵ੍ਿਸਤਵਾਨ੍ ਤੱਚ ਤਸਯ੍ ਪੁਣਯ੍ਾਯਾਗਣਯ੍ਤ ਸ ਚੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਿਮਤ ਇਿਤ ਨਾਮ
ਲਬ੍ਧਵਾਨ੍|

ⅩⅩⅣ ਪਸ਼ਯ੍ਤ ਮਾਨਵਃ ਕਰ੍ੰਮਭਯ੍ਃ ਸਪੁਣਯ੍ੀਿ ਯਤੇ ਨ ਚੈਕਾਿਕਨਾ
ਪਰ੍ਤਯ੍ਯੇਨ|

ⅩⅩⅤ ਤਦਦ੍ ਯਾ ਰਾਹਬ੍ਨਾਿਮਕਾ ਵਾਰਾਙ੍ਗਨਾ ਚਾਰਾਨ੍ ਅਨੁਗʼਹਯ੍ਾਪਰੇਣ
ਮਾਰ੍ਗੇਣ ਿਵਸਸਰ੍ਜ ਸਾਿਪ ਿਕੰ ਕਰ੍ੰਮਭਯ੍ੋ ਨ ਸਪੁਣਯ੍ੀਕʼਤਾ?

ⅩⅩⅥ ਅਤਏਵਾਤ੍ਮਹੀਨ ਦੇਹੋ ਯਥਾ ਮʼਤੋ(ਅ)ਸ੍ਿਤ ਤਥੈਵ ਕਰ੍ੰਮਹੀਨਃ
ਪਰ੍ਤਯ੍ਯ(ੋਅ)ਿਪ ਮʼਤੋ(ਅ)ਸ੍ਿਤ|

Ⅲ
Ⅰ ਹੇ ਮਮ ਭਾਤਰਃ, ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਕੈਰਸ੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਗੁਰੁਤਰਦਣ੍ਡੋ ਲਪ੍ਸਯ੍ਤ ਇਿਤ

ਜ੍ਞਾਤਾ ਯੂਯਮ੍ ਅਨੇਕੇ ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਕਾ ਮਾ ਭਵਤ|
Ⅱ ਯਤਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਵਯੰ ਬਹੁਿਵਸ਼਼ਯੇਸ਼਼ੁ ਸ੍ਖਲਾਮਃ, ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਵਾਕਯ੍ੇ ਨ

ਸ੍ਖਲਿਤ ਸ ਿਸੱਧਪੁਰੁਸ਼਼ਃ ਕʼਤ੍ਸ੍ਨੰ ਵਸ਼ੀਕਰ੍ੱਤੁੰ ਸਮਰ੍ਥਸ਼੍ਚਾਸ੍ਿਤ|
Ⅲ ਪਸ਼ਯ੍ਤ ਵਯਮ੍ ਅਸ਼ਵ੍ਾਨ੍ ਵਸ਼ੀਕਰ੍ੱਤੁੰ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਵਕ੍ਤੇਸ਼਼ੁ ਖਲੀਨਾਨ੍ ਿਨਧਾਯ

ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਕʼਤ੍ਸ੍ਨੰ ਸ਼ਰੀਰਮ੍ ਅਨੁਵਰ੍ੱਤਯਾਮਃ|
Ⅳ ਪਸ਼ਯ੍ਤ ਯੇ ਪੋਤਾ ਅਤੀਵ ਬʼਹਦਾਕਾਰਾਃ ਪਰ੍ਚਣ੍ਡਵਾਤੈਸ਼੍ਚ

ਚਾਿਲਤਾਸ੍ਤ(ੇਅ)ਿਪ ਕਰ੍ਣਧਾਰਸਯ੍ ਮਨ(ਅ)ਿਭਮਤਾਦ੍ ਅਿਤਕ੍ਸ਼਼ੁਦੇਣ ਕਰ੍ਣੇਨ
ਵਾਞ੍ਿਛਤੰ ਸ੍ਥਾਨੰ ਪਰ੍ਤਯ੍ਨੁਵਰ੍ੱਤਨ੍ਤੇ|

Ⅴਤਦਦ੍ ਰਸਨਾਿਪ ਕ੍ਸ਼਼ੁਦਤਰਾਙ੍ਗੰ ਸਨ੍ਤੀ ਦਰ੍ਪਵਾਕਯ੍ਾਿਨ ਭਾਸ਼਼ਤ|ੇ ਪਸ਼ਯ੍
ਕੀਦʼਙ੍ਮਹਾਰਣਯ੍ੰ ਦਹਯ੍ਤੇ (ਅ)ਲ੍ਪੇਨ ਵਹ੍ਿਨਨਾ|

Ⅵ ਰਸਨਾਿਪ ਭਵੇਦ੍ ਵਹ੍ਿਨਰਧਰ੍ੰਮਰੂਪਿਪਸ਼਼੍ਟਪੇ| ਅਸ੍ਮਦਙ੍ਗੇਸ਼਼ੁ ਰਸਨਾ
ਤਾਦʼਸ਼ੰ ਸਨ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਸਾ ਕʼਤ੍ਸ੍ਨੰ ਦੇਹੰ ਕਲਙ੍ਕਯਿਤ ਸʼਸ਼਼੍ਿਟਰਥਸਯ੍ ਚ ੰ
ਪਰ੍ਜਵ੍ਲਯਿਤ ਨਰਕਾਨਲੇਨ ਜਵ੍ਲਿਤ ਚ|

Ⅶ ਪਸ਼ੁਪਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੁਰੋਗਜਲਚਰਾਣਾਂ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਸਵ੍ਭਾਵੋ ਦਮਿਯਤੁੰ ਸ਼ਕਯ੍ਤੇ
ਮਾਨੁਿਸ਼਼ਕਸਵ੍ਭਾਵੇਨ ਦਮਯਾਞ੍ਚ ੇ ਚ|

Ⅷ ਿਕਨ੍ਤੁ ਮਾਨਵਾਨਾਂ ਕੇਨਾਿਪ ਿਜਹਾ ਦਮਿਯਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕਯ੍ਤੇ ਸਾ ਨ
ਿਨਵਾਰ੍ੱਯਮ੍ ਅਿਨਸ਼਼੍ਟੰ ਹਲਾਹਲਿਵਸ਼਼ੇਣ ਪੂਰ੍ਣਾ ਚ|
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Ⅸ ਤਯਾ ਵਯੰ ਿਪਤਰਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੰ ਧਨਯ੍ੰ ਵਦਾਮਃ, ਤਯਾ ਚੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸਾਦʼਸ਼ਯ੍ੇ
ਸʼਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ ਮਾਨਵਾਨ੍ ਸ਼ਪਾਮਃ|

Ⅹ ਏਕਸ੍ਮਾਦ੍ ਵਦਨਾਦ੍ ਧਨਯ੍ਵਾਦਸ਼ਾਪੌ ਿਨਰ੍ਗੱਛਤਃ| ਹੇ ਮਮ ਭਾਤਰਃ,
ਏਤਾਦʼਸ਼ੰ ਨ ਕਰ੍ੱਤਵਯ੍ੰ|

Ⅺ ਪਰ੍ਸਰ੍ਵਣਃ ਿਕਮ੍ ਏਕਸ੍ਮਾਤ੍ ਿਛਦਾਤ੍ ਿਮਸ਼਼੍ਟੰ ਿਤਕ੍ਤਞ੍ਚ ਤੋਯੰ
ਿਨਰ੍ਗਮਯਿਤ?

Ⅻਹੇ ਮਮ ਭਾਤਰਃ,ਉਡੁਮ੍ਬਰਤਰੁਃ ਿਕੰ ਿਜਤਫਲਾਿਨ ਦਾਕ੍ਸ਼਼ਾਲਤਾ ਵਾ ਿਕਮ੍
ਉਡੁਮ੍ਬਰਫਲਾਿਨ ਫਿਲਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ? ਤਦਦ੍ ਏਕਃ ਪਰ੍ਸਰ੍ਵਣੋ ਲਵਣਿਮਸ਼਼੍ਟੇ ਤੋਯੇ
ਿਨਰ੍ਗਮਿਯਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ|

ⅩⅢ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਮਧਯ੍ੇ ਜ੍ਞਾਨੀ ਸੁਬੋਧਸ਼੍ਚ ਕ ਆਸ੍ਤ?ੇ ਤਸਯ੍ ਕਰ੍ੰਮਾਿਣ
ਜ੍ਞਾਨਮੂਲਕਮʼਦੁਤਾਯੁਕ੍ਤਾਨੀਿਤ ਸਦਾਚਾਰਾਤ੍ ਸ ਪਰ੍ਮਾਣਯਤੁ|

ⅩⅣ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੁਸ਼਼੍ਮਦਨ੍ਤਃਕਰਣਮਧਯ੍ੇ ਯਿਦ ਿਤਕ੍ਤੇਰ੍ਸ਼਼ਯ੍ਾ ਿਵਵਾਦੇੱਛਾ ਚ
ਿਵਦਯ੍ਤੇ ਤਿਰ ਸਤਯ੍ਮਤਸਯ੍ ਿਵਰੁੱਧੰ ਨ ਸ਼੍ਲਾਘਧਵ੍ੰ ਨਚਾਨʼਤੰ ਕਥਯਤ|

ⅩⅤ ਤਾਦʼਸ਼ੰ ਜ੍ਞਾਨਮ੍ ਊਰ੍ੱਧਵ੍ਾਦ੍ ਆਗਤੰ ਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪਾਰ੍ਿਥਵੰ ਸ਼ਰੀਿਰ
ਭੌਿਤਕਞ੍ਚ|

ⅩⅥ ਯਤੋ ਹੇਤੋਰੀਰ੍ਸ਼਼ਯ੍ਾ ਿਵਵਾਦੇੱਛਾ ਚ ਯਤ ਵੇਦਯ੍ੇਤੇ ਤਤੈਵ ਕਲਹਃ ਸਰ੍ੱਵੰ
ਦੁਸ਼਼੍ਕʼਤਞ੍ਚ ਿਵਦਯ੍ਤ|ੇ

ⅩⅦ ਿਕਨ੍ਤੂਰ੍ੱਧਵ੍ਾਦ੍ਆਗਤੰ ਯਤ੍ ਜ੍ਞਾਨੰ ਤਤ੍ ਪਰ੍ਥਮੰ ਸ਼ੁਿਚ ਤਤਃ ਪਰੰ ਸ਼ਾਨ੍ਤੰ
ਕ੍ਸ਼਼ਾਨ੍ਤਮ੍ ਆਸ਼ੁਸਨ੍ਧੇਯੰ ਦਯਾਿਦਸਤ੍ਫਲੈਃ ਪਿਰਪੂਰ੍ਣਮ੍ ਅਸਨ੍ਿਦਗ੍ਧੰ
ਿਨਸ਼਼੍ਕਪਟਞ੍ਚ ਭਵਿਤ|

ⅩⅧ ਸ਼ਾਨ੍ਤਯ੍ਾਚਾਿਰਿਭਃ ਸ਼ਾਨ੍ਤਯ੍ਾ ਧਰ੍ੰਮਫਲੰ ਰੋਪਯ੍ਤ|ੇ

Ⅳ
Ⅰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਮਧਯ੍ੇ ਸਮਰਾ ਰਣਸ਼੍ਚ ਕੁਤ ਉਤ੍ਪਦਯ੍ਨ੍ਤ?ੇ

ਯੁਸ਼਼੍ਮਦਙ੍ਗਿਸ਼ਿਬਰਾਿਸ਼ਰ੍ਤਾਭਯ੍ਃ ਸੁਖੇੱਛਾਭਯ੍ਃ ਿਕੰ ਨਤ੍ਪਦਯ੍ਨ੍ਤ◌ੇे?
Ⅱ ਯੂਯੰ ਵਾਞ੍ਛਥ ਿਕਨ੍ਤੁ ਨਾਪ੍ਨੁਥ, ਯੂਯੰ ਨਰਹਤਯ੍ਾਮ੍ ਈਰ੍ਸ਼਼ਯ੍ਾਞ੍ਚ

ਕੁਰੁਥ ਿਕਨ੍ਤੁ ਕʼਤਾਰ੍ਥਾ ਭਿਵਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨੁਥ, ਯੂਯੰ ਯੁਧਯ੍ਥ ਰਣੰ ਕੁਰੁਥ ਚ
ਿਕਨ੍ਤਪਰ੍ਾਪ੍ਤਾਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਥ, ਯਤੋ ਹੇਤੋਃ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਾਂ ਨ ਕੁਰੁਥ|
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Ⅲ ਯੂਯੰ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯਧਵ੍ੇ ਿਕਨ੍ਤੁ ਨ ਲਭਧਵ੍ੇ ਯਤੋ ਹੇਤੋਃ ਸਵ੍ਸੁਖਭੋਗੇਸ਼਼ੁ ਵਯ੍ਯਾਰ੍ਥੰ
ਕੁ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯਧਵ੍|ੇ

Ⅳ ਹੇ ਵਯ੍ਿਭਚਾਿਰਣੋ ਵਯ੍ਿਭਚਾਿਰਣਯ੍ਸ਼੍ਚ, ਸੰਸਾਰਸਯ੍ ਯਤ੍ ਮੈਤਯ੍ੰ ਤਦ੍
ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸ਼ਾਤਵਿਮਿਤ ਯੂਯੰ ਿਕੰ ਨ ਜਾਨੀਥ? ਅਤ ਏਵ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍
ਸੰਸਾਰਸਯ੍ ਿਮਤੰ ਭਿਵਤੁਮ੍ ਅਿਭਲਸ਼਼ਿਤ ਸ ਏਵੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸ਼ਤ ਰ੍ਭਵਿਤ|

Ⅴ ਯੂਯੰ ਿਕੰ ਮਨਯ੍ਧਵ੍ੇ? ਸ਼ਾਸ੍ਤਸਯ੍ ਵਾਕਯ੍ੰ ਿਕੰ ਫਲਹੀਨੰ ਭਵੇਤ੍?
ਅਸ੍ਮਦਨ੍ਤਰਾਸੀ ਯ ਆਤ੍ਮਾ ਸ ਵਾ ਿਕਮ੍ ਈਰ੍ਸ਼਼ਯ੍ਾਰ੍ਥੰ ਪਰ੍ੇਮ ਕਰੋਿਤ?

Ⅵ ਤੰਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਪਰ੍ਤੁਲੰ ਵਰੰ ਿਵਤਰਿਤ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਉਕ੍ਤਮਾਸ੍ਤੇ
ਯਥਾ,ਆਤ੍ਮਾਿਭਮਾਨਲੋਕਾਨਾਂ ਿਵਪਕ੍ਸ਼਼ੋ ਭਵਤੀਸ਼ਵ੍ਰਃ| ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੇਨੈਵ ਨਮਰ੍ੇਭਯ੍ਃ
ਪਰ੍ਸਾਦਾਦ੍ ਦੀਯਤੇ ਵਰਃ||

Ⅶ ਅਤਏਵ ਯੂਯਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਵਸ਼ਯ੍ਾ ਭਵਤ ਸ਼ਯਤਾਨੰ ਸੰਰੁਨ੍ਧ ਤੇਨ ਸ
ਯੁਸ਼਼੍ਮੱਤਃ ਪਲਾਿਯਸ਼਼ਯ੍ਤ|ੇ

Ⅷ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸਮੀਪਵਰ੍ੱਿਤਨ ਭਵਤ ਤੇਨ ਸ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸਮੀਪਵਰ੍ੱਤੀ
ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ| ਹੇ ਪਾਿਪਨਃ, ਯੂਯੰ ਸਵ੍ਕਰਾਨ੍ ਪਿਰਸ਼਼੍ਕੁਰੁਧਵ੍|ੰ ਹੇ ਿਦਮਨਲੋਕਾਃ, ਯੂਯੰ
ਸਵ੍ਾਨ੍ਤਃਕਰਣਾਿਨ ਸ਼ੁਚੀਿਨ ਕੁਰੁਧਵ੍ੰ|

Ⅸ ਯੂਯਮ੍ ਉਿਦਜਧਵ੍ੰ ਸ਼ੋਚਤ ਿਵਲਪਤ ਚ, ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਹਾਸਃ ਸ਼ੋਕਾਯ,
ਆਨਨ੍ਦਸ਼੍ਚ ਕਾਤਰਤਾਯੈ ਪਿਰਵਰ੍ੱਤੇਤਾ|ਂ

Ⅹ ਪਰ੍ਭੋਃ ਸਮਕ੍ਸ਼਼ੰ ਨਮਰ੍ਾ ਭਵਤ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਉੱਚੀਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
Ⅺਹੇ ਭਾਤਰਃ, ਯੂਯੰ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਮਾ ਦੂਸ਼਼ਯਤ|ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਭਾਤਰੰ ਦੂਸ਼਼ਯਿਤ

ਭਾਤੁ ਿਰਚਾਰਞ੍ਚ ਕਰੋਿਤ ਸ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਂ ਦੂਸ਼਼ਯਿਤ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਯਾਸ਼੍ਚ ਿਵਚਾਰੰ
ਕਰੋਿਤ| ਤੰ ਯਿਦ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਯਾ ਿਵਚਾਰੰ ਕਰੋਿਸ਼਼ ਤਿਰ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਪਾਲਿਯਤਾ ਨ
ਭਵਿਸ ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਵਚਾਰਿਯਤਾ ਭਵਿਸ|

Ⅻ ਅਿਦਤੀਯੋ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਪਕੋ ਿਵਚਾਰਿਯਤਾ ਚ ਸ ਏਵਾਸ੍ਤੇ ਯੋ ਰਕ੍ਿਸ਼਼ਤੁੰ
ਨਾਸ਼ਿਯਤੁਞ੍ਚ ਪਾਰਯਿਤ| ਿਕਨ੍ਤੁ ਕਸ੍ਤੰ ਯਤ੍ ਪਰਸਯ੍ ਿਵਚਾਰੰ ਕਰੋਿਸ਼?਼

ⅩⅢ ਅਦਯ੍ ਸ਼ਵ੍ੋ ਵਾ ਵਯਮ੍ ਅਮੁਕਨਗਰੰ ਗਤਾ ਤਤ ਵਰ੍ਸ਼਼ਮੇਕੰ ਯਾਪਯਨ੍ਤੋ
ਵਾਿਣਜਯ੍ੰ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਾਮਃ ਲਾਭੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਸਯ੍ਾਮਸ਼੍ਚੇਿਤ ਕਥਾਂ ਭਾਸ਼਼ਮਾਣਾ ਯੂਯਮ੍
ਇਦਾਨੀਂ ਸ਼ʼਣੁਤ|
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ⅩⅣਸ਼ਵ੍ਃ ਿਕੰ ਘਿਟਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਤਦ੍ ਯੂਯੰ ਨ ਜਾਨੀਥ ਯਤੋ ਜੀਵਨੰ ਵੋ ਭਵੇਤ੍ ਕੀਦʼਕ੍
ਤੱਤੁ ਬਾਸ਼਼੍ਪਸਵ੍ਰੂਪਕੰ, ਕ੍ਸ਼਼ਣਮਾਤੰ ਭਵੇਦ੍ ਦʼਸ਼ਯ੍ੰ ਲੁਪਯ੍ਤੇ ਚ ਤਤਃ ਪਰੰ|

ⅩⅤ ਤਦਨੁਕ੍ਤਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਇਦੰ ਕਥਨੀਯੰ ਪਰ੍ਭੋਿਰੱਛਾਤੋ ਵਯੰ ਯਿਦ
ਜੀਵਾਮਸ੍ਤਰਯ੍ੇਤਤ੍ ਕਰ੍ੰਮ ਤਤ੍ ਕਰ੍ੰਮ ਵਾ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਾਮ ਇਿਤ|

ⅩⅥ ਿਕਨ੍ਿਤਦਾਨੀਂ ਯੂਯੰ ਗਰ੍ੱਵਵਾਕਯ੍ੈਃ ਸ਼੍ਲਾਘਨੰ ਕੁਰੁਧਵ੍ੇ ਤਾਦʼਸ਼ੰ ਸਰ੍ੱਵੰ
ਸ਼੍ਲਾਘਨੰ ਕੁਤ੍ਿਸਤਮੇਵ|

ⅩⅦਅਤੋ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਸਤ੍ਕਰ੍ੰਮ ਕਰ੍ੱਤੰ ਿਵਿਦਤਾ ਤੰਨ ਕਰੋਿਤ ਤਸਯ੍ ਪਾਪੰ
ਜਾਯਤੇ|

Ⅴ
Ⅰ ਹੇ ਧਨਵਨ੍ਤਃ, ਯੂਯਮ੍ ਇਦਾਨੀਂ ਸ਼ʼਣੁਤ

ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਰਾਗਿਮਸ਼਼ਯ੍ਤ੍ਕ੍ਲੇਸ਼ਹੇਤੋਃ ਨ੍ਦਯ੍ਤਾਂ ਿਵਲਪਯ੍ਤਾਞ੍ਚ|
Ⅱਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਦਿਵਣੰ ਜੀਰ੍ਣੰ ਕੀਟਭੁਕ੍ਤਾਃ ਸੁਚੇਲਕਾਃ|
Ⅲਕਨਕੰ ਰਜਤਞ੍ਚਾਿਪ ਿਵਕʼਿਤੰ ਪਰ੍ਗਿਮਸ਼਼ਯ੍ਿਤ, ਤਤ੍ਕਲਙ੍ਕਸ਼੍ਚਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ

ਪਾਪੰ ਪਰ੍ਮਾਣਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ, ਹੁਤਾਸ਼ਵੱਚ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਿਪਿਸ਼ਤੰ ਖਾਦਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ| ਇੱਥਮ੍
ਅਨ੍ਿਤਮਘਸਰ੍ੇਸ਼਼ੁ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਸਞ੍ਿਚਤੰ ਧਨੰ|

Ⅳ ਪਸ਼ਯ੍ਤ ਯੈਃ ਕʼਸ਼਼ੀਵਲੈ ਰਯ੍ੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸ਼ਸਯ੍ਾਿਨ ਿਛੰਨਾਿਨ ਤੇਭਯ੍ੋ
ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ ਰਯ੍ਦ੍ ਵੇਤਨੰ ਿਛੰਨੰ ਤਦ੍ ਉੱਚੈ ਰ੍ਧਵ੍ਿਨੰ ਕਰੋਿਤ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸ਼ਸਯ੍ੱਛੇਦਕਾਨਾਮ੍
ਆਰ੍ੱਤਰਾਵਃ ਸੇਨਾਪਤੇਃ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਕਰ੍ਣਕੁਹਰੰ ਪਰ੍ਿਵਸ਼਼੍ਟਃ|

Ⅴਯੂਯੰ ਪʼਿਥਵਯ੍ਾਂ ਸੁਖਭੋਗੰ ਕਾਮੁਕਤਾਞ੍ਚਾਿਰਤਵਨ੍ਤਃ, ਮਹਾਭੋਜਸਯ੍ ਿਦਨ
ਇਵ ਿਨਜਾਨ੍ਤਃਕਰਣਾਿਨ ਪਿਰਤਰ੍ਿਪਤਵਨ੍ਤਸ਼੍ਚ|

Ⅵ ਅਪਰਞ੍ਚ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਧਾਰ੍ੰਿਮਕਸਯ੍ ਦਣ੍ਡਾਜ੍ਞਾ ਹਤਯ੍ਾ ਚਾਕਾਿਰ
ਤਥਾਿਪ ਸ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਨ ਪਰ੍ਿਤਰੁੱਧਵਾਨ੍|

Ⅶ ਹੇ ਭਾਤਰਃ, ਯੂਯੰ ਪਰ੍ਭੋਰਾਗਮਨੰ ਯਾਵਦ੍ ਧੈਰ੍ੱਯਮਾਲਮ੍ਬਧਵ੍ੰ| ਪਸ਼ਯ੍ਤ
ਕʼਿਸ਼਼ਵਲੋ ਭੂਮੇ ਰ੍ਬਹੁਮੂਲਯ੍ੰ ਫਲੰ ਪਰ੍ਤੀਕ੍ਸ਼਼ਮਾਣੋ ਯਾਵਤ੍ ਪਰ੍ਥਮਮ੍ ਅਨ੍ਿਤਮਞ੍ਚ
ਵʼਸ਼਼੍ਿਟਜਲੰ ਨ ਪਰ੍ਾਪ੍ਨਿਤ ਤਾਵਦ੍ ਧੈਰ੍ੱਯਮ੍ ਆਲਮ੍ਬਤ|ੇ

Ⅷ ਯੂਯਮਿਪ ਧੈਰ੍ੱਯਮਾਲਮ੍ਬਯ੍ ਸਵ੍ਾਨ੍ਤਃਕਰਣਾਿਨ ਸ੍ਿਥਰੀਕੁਰੁਤ, ਯਤਃ
ਪਰ੍ਭੋਰੁਪਸ੍ਿਥਿਤਃ ਸਮੀਪਵਰ੍ੱਿਤਨਯ੍ਭਵਤ੍|
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Ⅸ ਹੇ ਭਾਤਰਃ, ਯੂਯੰ ਯਦ੍ ਦਣ੍ਡਯ੍ਾ ਨ ਭਵੇਤ ਤਦਰ੍ਥੰ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਨ
ਗ੍ਲਾਯਤ, ਪਸ਼ਯ੍ਤ ਿਵਚਾਰਿਯਤਾ ਦਾਰਸਮੀਪੇ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ|

Ⅹ ਹੇ ਮਮ ਭਾਤਰਃ, ਯੇ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਨਃ ਪਰ੍ਭੋ ਰ੍ਨਾਮ੍ਨਾ
ਭਾਿਸ਼਼ਤਵਨ੍ਤਸ੍ਤਾਨ੍ ਯੂਯੰ ਦੁਃਖਸਹਨਸਯ੍ ਧੈਰ੍ੱਯਸਯ੍ ਚ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ਤਾਨ੍
ਜਾਨੀਤ|

Ⅺ ਪਸ਼ਯ੍ਤ ਧੈਰ੍ੱਯਸ਼ੀਲਾ ਅਸ੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਧਨਯ੍ਾ ਉਚਯ੍ਨ੍ਤੇ| ਆਯੂਬੋ
ਧੈਰ੍ੱਯੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਰਸ਼ਰ੍ਾਿਵ ਪਰ੍ਭੋਃ ਪਿਰਣਾਮਸ਼੍ਚਾਦਰ੍ਿਸ਼ ਯਤਃ ਪਰ੍ਭੁ ਰ੍ਬਹੁਕʼਪਃ
ਸਕਰੁਣਸ਼੍ਚਾਸ੍ਿਤ|

Ⅻ ਹੇ ਭਾਤਰਃ ਿਵਸ਼ੇਸ਼਼ਤ ਇਦੰ ਵਦਾਿਮ ਸਵ੍ਰ੍ਗਸਯ੍ ਵਾ ਪʼਿਥਵਯ੍ਾ
ਵਾਨਯ੍ਵਸ੍ਤੁਨ ਨਾਮਗʼਹੀਤਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਕੋ(ਅ)ਿਪ ਸ਼ਪਥੋ ਨ ਿ ਯਤਾ,ਂ ਿਕਨ੍ਤੁ
ਯਥਾ ਦਣ੍ਡਯ੍ਾ ਨ ਭਵਤ ਤਦਰ੍ਥੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਤਥੈਵ ਤੰਨਿਹ ਚੇਿਤਵਾਕਯ੍ੰ ਯਥੇਸ਼਼੍ਟੰ
ਭਵਤੁ|

ⅩⅢ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਦੁਃਖੀ ਭਵਿਤ? ਸ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਾਂ ਕਰੋਤੁ| ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍
ਵਾਨਨ੍ਿਦਤੋ ਭਵਿਤ? ਸ ਗੀਤੰ ਗਾਯਤ|ੁ

ⅩⅣ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਪੀਿਡਤੋ (ਅ)ਸ੍ਿਤ? ਸ ਸਿਮਤੇਃ ਪਰ੍ਾਚੀਨਾਨ੍
ਆਹਾਤੁ ਤੇ ਚ ਪਭੋ ਰ੍ਨਾਮ੍ਨਾ ਤੰ ਤੈਲੇਨਾਿਭਿਸ਼਼ਚਯ੍ ਤਸਯ੍ ਕʼਤੇ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਾਂ
ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਤੁ|

ⅩⅤ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਜਾਤਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਯਾ ਸ ਰੋਗੀ ਰਕ੍ਸ਼਼ਾਂ ਯਾਸਯ੍ਿਤ ਪਰ੍ਭੁਸ਼੍ਚ
ਤਮ੍ ਉੱਥਾਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਯਿਦ ਚ ਕʼਤਪਾਪੋ ਭਵੇਤ੍ ਤਿਰ ਸ ਤੰ ਕ੍ਸ਼਼ਿਮਸ਼਼ਯ੍ਤ|ੇ

ⅩⅥ ਯੂਯੰ ਪਰਸ੍ਪਰਮ੍ ਅਪਰਾਧਾਨ੍ ਅਙ੍ਗੀਕੁਰੁਧਵ੍ਮ੍
ਆਰੋਗਯ੍ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਯ੍ਰ੍ਥਞ੍ਚੈਕਜਨ (ਅ)ਨਯ੍ਸਯ੍ ਕʼਤੇ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਾਂ ਕਰੋਤੁ
ਧਾਰ੍ੰਿਮਕਸਯ੍ ਸਯਤ੍ਨਾ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਾ ਬਹੁਸ਼ਕ੍ਿਤਿਵਿਸ਼ਸ਼਼੍ਟਾ ਭਵਿਤ|

ⅩⅦ ਯ ਏਿਲਯੋ ਵਯਿਮਵ ਸੁਖਦੁਃਖਭੋਗੀ ਮਰ੍ੱਤਯ੍ ਆਸੀਤ੍ ਸ
ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਯਾਨਾਵʼਸ਼਼੍ਿਟੰ ਯਾਿਚਤਵਾਨ੍ ਤੇਨ ਦੇਸ਼ੇ ਸਾਰ੍ੱਧਵਤ੍ਸਰਤਯੰ ਯਾਵਦ੍
ਵʼਸ਼਼੍ਿਟ ਰ੍ਨ ਬਭੂਵ|

ⅩⅧ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਤੇਨ ਪੁਨਃ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਾਯਾਂ ਕʼਤਾਯਾਮ੍
ਆਕਾਸ਼ਸ੍ਤੋਯਾਨਯ੍ਵਰ੍ਸ਼਼ੀਤ੍ ਪʼਿਥਵੀ ਚ ਸਵ੍ਫਲਾਿਨ ਪਰ੍ਾਰੋਹਯਤ੍|
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ⅩⅨ ਹੇ ਭਾਤਰਃ, ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਕਸ੍ਿਮੰਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਸਤਯ੍ਮਤਾਦ੍ ਭਸ਼਼੍ਟੇ ਯਿਦ
ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਤੰ ਪਰਾਵਰ੍ੱਤਯਿਤ

ⅩⅩ ਤਿਰ ਯੋ ਜਨਃ ਪਾਿਪਨੰ ਿਵਪਥਭਮਣਾਤ੍ ਪਰਾਵਰ੍ੱਤਯਿਤ ਸ
ਤਸਯ੍ਾਤ੍ਮਾਨੰ ਮʼਤਯ੍ੁਤ ਉੱਧਿਰਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਬਹੁਪਾਪਾਨਯ੍ਾਵਿਰਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਚੇਿਤ
ਜਾਨਾਤ|ੁ
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