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ਿਫਿਲਿਪਨਃ ਪਤੰ
Ⅰ ਪੌਲਤੀਮਿਥਨਾਮਾਨੌ ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਦਾਸੌ ਿਫਿਲਿਪਨਗਰਸ੍ਥਾਨ੍

ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਯੀਸ਼ੋਃ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਪਿਵਤਲੋਕਾਨ੍ ਸਿਮਤੇਰਧਯ੍ਕ੍ਸ਼਼ਾਨ੍ ਪਿਰਚਾਰਕਾਸ਼ਂ੍ਚ
ਪਰ੍ਿਤ ਪਤੰ ਿਲਖਤਃ|

Ⅱ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਤਾਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰਃ ਪਰ੍ਭੁ ਰਯ੍ੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸ਼੍ਚ ਯੁਸ਼਼੍ਮਭਯ੍ੰ ਪਰ੍ਸਾਦਸਯ੍
ਸ਼ਾਨ੍ਤੇਸ਼੍ਚ ਭੋਗੰ ਦੇਯਾਸ੍ਤਾ|ਂ

Ⅲ ਅਹੰ ਿਨਰਨ੍ਤਰੰ ਿਨਜਸਰ੍ੱਵਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਾਸੁ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਕʼਤੇ
ਸਾਨਨ੍ਦੰ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਾਂ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍

Ⅳ ਯਿਤ ਵਾਰਾਨ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸ੍ਮਰਾਿਮ ਤਿਤ ਵਾਰਾਨ੍ ਆ ਪਰ੍ਥਮਾਦ੍ ਅਦਯ੍
ਯਾਵਦ੍

Ⅴਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸੁਸੰਵਾਦਭਾਿਗਤਕਾਰਣਾਦ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੰ ਧਨਯ੍ੰ ਵਦਾਿਮ|
Ⅵ ਯੁਸ਼਼੍ਮਨ੍ਮਧਯ੍ੇ ਯੇਨੱਤਮੰ ਕਰ੍ੰਮ ਕਰ੍ੱਤੁਮ੍ ਆਰਮ੍ਿਭ ਤੇਨੈਵ

ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਿਦਨੰ ਯਾਵਤ੍ ਤਤ੍ ਸਾਧਿਯਸ਼਼ਯ੍ਤ ਇਤਯ੍ਸ੍ਿਮਨ੍ ਦʼਢਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੋ
ਮਮਾਸ੍ਤ|ੇ

Ⅶ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਅਿਧ ਮਮ ਤਾਦʼਸ਼ੋ ਭਾਵੋ ਯਥਾਰ੍ਥੋ ਯਤ(ੋਅ)ਹੰ
ਕਾਰਾਵਸ੍ਥਾਯਾਂ ਪਰ੍ਤਯ੍ੁੱਤਰਕਰਣੇ ਸੁਸੰਵਾਦਸਯ੍ ਪਰ੍ਾਮਾਣਯ੍ਕਰਣੇ ਚ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍
ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਮਯਾ ਸਾਰ੍ੱਧਮ੍ ਏਕਾਨੁਗਰ੍ਹਸਯ੍ ਭਾਿਗਨ ਮਤਾ ਸਵ੍ਹʼਦਯੇ ਧਾਰਯਾਿਮ|

Ⅷ ਅਪਰਮ੍ ਅਹੰ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਯੀਸ਼ੋਃ ਸ੍ਨੇਹਵਤ੍ ਸ੍ਨੇਹੇਨ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਕੀਦʼਸ਼ੰ
ਕਾਙ੍ਕ੍ਸ਼਼ਾਿਮ ਤਦਧੀਸ਼ਵ੍ਰੋ ਮਮ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ੀ ਿਵਦਯ੍ਤ|ੇ

Ⅸ ਮਯਾ ਯਤ੍ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯ੍ਤੇ ਤਦ੍ ਇਦੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਪਰ੍ੇਮ ਿਨਤਯ੍ੰ ਵʼ◌ੱਿਧੰ ਗਤਾ
Ⅹ ਜ੍ਞਾਨਸਯ੍ ਿਵਿਸ਼ਸ਼਼੍ਟਾਨਾਂ ਪਰੀਕ੍ਿਸ਼਼ਕਾਯਾਸ਼੍ਚ ਸਰ੍ੱਵਿਵਧਬੁੱਧੇ

ਰ੍ਬਾਹੁਲਯ੍ੰ ਫਲਤੁ,
Ⅺ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਿਦਨੰ ਯਾਵਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸਾਰਲਯ੍ੰ ਿਨਿਰਘ੍ਨਤਞ੍ਚ ਭਵਤੁ,

ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਗੌਰਵਾਯ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਾਯੈ ਚ ਯੀਸ਼ੁਨਾ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਪੁਣਯ੍ਫਲਾਨਾਂ ਪੂਰ੍ਣਤਾ
ਯੁਸ਼਼੍ਮਭਯ੍ੰ ਦੀਯਤਾਮ੍ ਇਿਤ|
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Ⅻ ਹੇ ਭਾਤਰਃ, ਮਾਂ ਪਰ੍ਿਤ ਯਦ੍ ਯਦ੍ ਘਿਟਤੰ ਤੇਨ ਸੁਸੰਵਾਦਪਰ੍ਚਾਰਸਯ੍ ਬਾਧਾ
ਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਵʼ◌ੱਿਧਰੇਵ ਜਾਤਾ ਤਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਜ੍ਞਾਪਿਯਤੁੰ ਕਾਮਯ(ੇਅ)ਹੰ|

ⅩⅢ ਅਪਰਮ੍ ਅਹੰ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਕʼਤੇ ਬੱਧ(ੋਅ)ਸ੍ਮੀਿਤ ਰਾਜਪੁਰ੍ੱਯਾਮ੍
ਅਨਯ੍ਸ੍ਥਾਨੇਸ਼਼ੁ ਚ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਿਨਕਟੇ ਸੁਸ੍ਪਸ਼਼੍ਟਮ੍ ਅਭਵਤ੍,

ⅩⅣਪਰ੍ਭੁਸਮ੍ਬਨ੍ਧੀਯਾ ਅਨੇਕੇ ਭਾਤਰਸ਼੍ਚ ਮਮ ਬਨ੍ਧਨਾਦ੍ਆਸ਼ਵ੍ਾਸੰ ਪਰ੍ਾਪਯ੍
ਵਰ੍ੱਧਮਾਨੇਨਤ੍ਸਾਹੇਨ ਿਨਃਕ੍ਸ਼਼ੋਭੰ ਕਥਾਂ ਪਰ੍ਚਾਰਯਨ੍ਿਤ|

ⅩⅤ ਕੇਿਚਦ੍ ਦੇਸ਼਼ਾਦ੍ ਿਵਰੋਧਾੱਚਾਪਰੇ ਕੇਿਚੱਚ ਸਦ੍ਭਾਵਾਤ੍ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੰ ਘੋਸ਼਼ਯਨ੍ਿਤ;
ⅩⅥਯੇ ਿਵਰੋਧਾਤ੍ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੰ ਘੋਸ਼਼ਯਨ੍ਿਤ ਤੇ ਪਿਵਤਭਾਵਾਤ੍ ਤੰਨ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਤੋ ਮਮ

ਬਨ੍ਧਨਾਿਨ ਬਹੁਤਰਕ੍ਲੋਸ਼ਦਾਯੀਿਨ ਕਰ੍ੱਤੁਮ੍ ਇੱਛਨ੍ਿਤ|
ⅩⅦ ਯੇ ਚ ਪਰ੍ੇਮ੍ਨਾ ਘੋਸ਼਼ਯਨ੍ਿਤ ਤੇ ਸੁਸੰਵਾਦਸਯ੍ ਪਰ੍ਾਮਾਣਯ੍ਕਰਣ(ੇਅ)ਹੰ

ਿਨਯੁਕ੍ਤ(ੋਅ)ਸ੍ਮੀਿਤ ਜ੍ਞਾਤਾ ਤਤ੍ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਿਤ|
ⅩⅧ ਿਕੰ ਬਹੁਨਾ? ਕਾਪਟਯ੍ਾਤ੍ ਸਰਲਭਾਵਾਦ੍ ਵਾ ਭਵੇਤ੍, ਯੇਨ

ਕੇਨਿਚਤ੍ ਪਰ੍ਕਾਰੇਣ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਘੋਸ਼਼ਣਾ ਭਵਤੀਤਯ੍ਸ੍ਿਮਨ੍ ਅਹਮ੍
ਆਨਨ੍ਦਾਮਯ੍ਾਨਨ੍ਿਦਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ ਚ|

ⅩⅨ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਯਾ ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ਾਤ੍ਮਨਸ਼੍ਚੋਪਕਾਰੇਣ ਤਤ੍
ਮੰਿਨਸ੍ਤਾਰਜਨਕੰ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਤੀਿਤ ਜਾਨਾਿਮ|

ⅩⅩ ਤਤ ਚ ਮਮਾਕਾਙ੍ਕ੍ਸ਼਼ਾ ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਸ਼ਾ ਚ ਿਸੱਿਧੰ ਗਿਮਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਫਲਤ(ੋਅ)ਹੰ
ਕੇਨਾਿਪ ਪਰ੍ਕਾਰੇਣ ਨ ਲੱਿਜਸ਼਼ਯ੍ੇ ਿਕਨ੍ਤੁ ਗਤੇ ਸਰ੍ੱਵਸ੍ਿਮਨ੍ ਕਾਲੇ ਯਦਤ੍ ਤਦਦ੍
ਇਦਾਨੀਮਿਪ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣੋਤ੍ਸਾਹਦਾਰਾ ਮਮ ਸ਼ਰੀਰੇਣ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਮਿਹਮਾ ਜੀਵਨੇ
ਮਰਣੇ ਵਾ ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਤ|ੇ

ⅩⅪਯਤੋ ਮਮ ਜੀਵਨੰ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਾਯ ਮਰਣਞ੍ਚ ਲਾਭਾਯ|
ⅩⅫ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਿਦ ਸ਼ਰੀਰੇ ਮਯਾ ਜੀਿਵਤਵਯ੍ੰ ਤਿਰ ਤਤ੍ ਕਰ੍ੰਮਫਲੰ

ਫਿਲਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਿਕੰ ਵਿਰਤਵਯ੍ੰ ਤਨ੍ਮਯਾ ਨ ਜ੍ਞਾਯਤ|ੇ
ⅩⅩⅢ ਦਾਭਯ੍ਾਮ੍ ਅਹੰ ਸਮ੍ਪੀਡਯ੍ੇ, ਦੇਹਵਾਸਤਯ੍ਜਨਾਯ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨ

ਸਹਵਾਸਾਯ ਚ ਮਮਾਿਭਲਾਸ਼਼ੋ ਭਵਿਤ ਯਤਸ੍ਤਤ੍ ਸਰ੍ੱਵੋੱਤਮ|ੰ
ⅩⅩⅣ ਿਕਨ੍ਤੁ ਦੇਹੇ ਮਮਾਵਸ੍ਿਥਤਯ੍ਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਅਿਧਕਪਰ੍ਯੋਜਨੰ|
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ⅩⅩⅤ ਅਹਮ੍ ਅਵਸ੍ਥਾਸਯ੍ੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਸਰ੍ੱਵੈਃ ਸਾਰ੍ੱਧਮ੍ ਅਵਸ੍ਿਥਿਤੰ
ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ੇ ਚ ਤਯਾ ਚ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਵʼ◌ੱਧਯ੍ਾਨਨ੍ਦੌ ਜਿਨਸ਼਼ਯ੍ੇਤੇ ਤਦਹੰ
ਿਨਸ਼੍ਿਚਤੰ ਜਾਨਾਿਮ|

ⅩⅩⅥ ਤੇਨ ਚ ਮੱਤ(ੋਅ)ਰ੍ਥਤੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਤ੍ਸਮੀਪੇ ਮਮ ਪੁਨਰੁਪਸ੍ਿਥਤਤਾਤ੍ ਯੂਯੰ
ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਯੀਸ਼ੁਨਾ ਬਹੁਤਰਮ੍ ਆਹ੍ਲਾਦੰ ਲਪ੍ਸਯ੍ਧਵ੍|ੇ

ⅩⅩⅦ ਯੂਯੰ ਸਾਵਧਾਨਾ ਭੂਤਾ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਸੁਸੰਵਾਦਸਯ੍ੋਪਯੁਕ੍ਤਮ੍ ਆਚਾਰੰ
ਕੁਰੁਧਵ੍ੰ ਯਤੋ(ਅ)ਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਉਪਾਗਤਯ੍ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ ਿਕੰ ਵਾ
ਦੂਰੇ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਯਾਂ ਵਾਰ੍ੱਤਾਂ ਸ਼ਰ੍ੋਤੁਮ੍ ਇੱਛਾਿਮ ਸੇਯੰ ਯੂਯਮ੍
ਏਕਾਤ੍ਮਾਨਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਥ, ਏਕਮਨਸਾ ਸੁਸੰਵਾਦਸਮ੍ਬਨ੍ਧੀਯਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਸਯ੍ ਪਕ੍ਸ਼਼ੇ
ਯਤਧਵ੍,ੇ ਿਵਪਕ੍ਸ਼਼ੈਸ਼੍ਚ ਕੇਨਾਿਪ ਪਰ੍ਕਾਰੇਣ ਨ ਵਯ੍ਾਕੁਲੀਿ ਯਧਵ੍ ਇਿਤ|

ⅩⅩⅧ ਤਤ੍ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਿਵਨਾਸ਼ਸਯ੍ ਲਕ੍ਸ਼਼ਣੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਞ੍ਚੇਸ਼ਵ੍ਰਦੱਤੰ
ਪਿਰਤਾਣਸਯ੍ ਲਕ੍ਸ਼਼ਣੰ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

ⅩⅩⅨ ਯਤੋ ਯੇਨ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇ ਕੇਵਲਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਃ ਿ ਯਤੇ ਤੰਨਿਹ
ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਸਯ੍ ਕʼਤੇ ਕ੍ਲੇਸ਼ੋ(ਅ)ਿਪ ਸਹਯ੍ਤੇ ਤਾਦʼਸ਼ੋ ਵਰਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ਾਨੁਰੋਧਾਦ੍
ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਪਰ੍ਾਿਪ,

ⅩⅩⅩ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਮਮ ਯਾਦʼਸ਼ੰ ਯੁੱਧੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਰਦਰ੍ਿਸ਼ ਸਾਮ੍ਪਰ੍ਤੰ ਸ਼ਯਤੇ ਚ
ਤਾਦʼਸ਼ੰ ਯੁੱਧੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਅਿਪ ਭਵਿਤ|

Ⅱ
Ⅰ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਾਦ੍ ਯਿਦ ਿਕਮਿਪ ਸਾਨ੍ਤਨੰ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਪਰ੍ੇਮਜਾਤੋ ਹਰ੍ਸ਼਼ਃ ਿਕਞ੍ਿਚਦ੍

ਆਤ੍ਮਨਃ ਸਮਭਾਿਗਤੰ ਕਾਿਚਦ੍ ਅਨੁਕਮ੍ਪਾ ਕʼਪਾ ਵਾ ਜਾਯਤੇ ਤਿਰ ਯੂਯੰ
ਮਮਾਹ੍ਲਾਦੰ ਪੂਰਯਨ੍ਤ

Ⅱ ਏਕਭਾਵਾ ਏਕਪਰ੍ੇਮਾਣ ਏਕਮਨਸ ਏਕਚੇਸ਼਼੍ਟਾਸ਼੍ਚ ਭਵਤ|
Ⅲ ਿਵਰੋਧਾਦ੍ ਦਰ੍ਪਾਦ੍ ਵਾ ਿਕਮਿਪ ਮਾ ਕੁਰੁਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਨਮਰ੍ਤਯਾ

ਸਵ੍ੇਭਯ੍ੋ(ਅ)ਪਰਾਨ੍ ਿਵਿਸ਼ਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ ਮਨਯ੍ਧਵ੍ੰ|
Ⅳ ਕੇਵਲਮ੍ ਆਤ੍ਮਿਹਤਾਯ ਨ ਚੇਸ਼਼੍ਟਮਾਨਾਃ ਪਰਿਹਤਾਯਾਿਪ ਚੇਸ਼਼੍ਟਧਵ੍ੰ|
Ⅴ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਯੀਸ਼ੋ ਰਯ੍ਾਦʼਸ਼ਃ ਸਵ੍ਭਾਵੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਅਿਪ ਤਾਦʼਸ਼ੋ ਭਵਤ|ੁ
Ⅵ ਸ ਈਸ਼ਵ੍ਰਰੂਪੀ ਸਨ੍ ਸਵ੍ਕੀਯਾਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਤੁਲਯ੍ਤਾਂ ਸ਼੍ਲਾਘਾਸ੍ਪਦੰ

ਨਾਮਨਯ੍ਤ,
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Ⅶ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸਵ੍ੰ ਸ਼ੂਨਯ੍ੰ ਕʼਤਾ ਦਾਸਰੂਪੀ ਬਭੂਵ ਨਰਾਕʼਿਤੰ ਲੇਭੇ ਚ|
Ⅷ ਇੱਥੰ ਨਰਮੂਰ੍ੱਿਤਮ੍ ਆਿਸ਼ਰ੍ਤਯ੍ ਨਮਰ੍ਤਾਂ ਸਵ੍ੀਕʼਤਯ੍ ਮʼਤਯ੍ੋਰਰ੍ਥਤਃ

ਕਸ਼ੀਯਮʼਤਯ੍ੋਰੇਵ ਭੋਗਾਯਾਜ੍ਞਾਗਰ੍ਾਹੀ ਬਭੂਵ|
Ⅸ ਤਤ੍ਕਾਰਣਾਦ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰ(ੋਅ)ਿਪ ਤੰ ਸਰ੍ੱਵੋਂਨਤੰ ਚਕਾਰ ਯੱਚ ਨਾਮ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ

ਨਾਮ੍ਨਾਂ ਸ਼ਰ੍ੇਸ਼਼੍ਠੰ ਤਦੇਵ ਤਸ੍ਮੈ ਦਦ,ੌ
Ⅹ ਤਤਸ੍ਤਸ੍ਮੈ ਯੀਸ਼ੁਨਾਮ੍ਨੇ ਸਵ੍ਰ੍ਗਮਰ੍ਤਯ੍ਪਾਤਾਲਸ੍ਿਥਤੈਃ ਸਰ੍ੱਵੈ

ਰ੍ਜਾਨੁਪਾਤਃ ਕਰ੍ੱਤਵਯ੍ਃ,
Ⅺ ਤਾਤਸ੍ਥੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਮਿਹਮ੍ਨੇ ਚ ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਃ ਪਰ੍ਭੁਿਰਿਤ ਿਜਹਾਿਭਃ

ਸਵ੍ੀਕਰ੍ੱਤਵਯ੍|ੰ
Ⅻ ਅਤੋ ਹੇ ਿਪਰ੍ਯਤਮਾਃ, ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ ਰਯ੍ਦਤ੍ ਸਰ੍ੱਵਦਾ ਿ ਯਤੇ ਤਦਤ੍

ਕੇਵਲੇ ਮਮੋਪਸ੍ਿਥਿਤਕਾਲੇ ਤੰਨਿਹ ਿਕਨ੍ਿਤਦਾਨੀਮ੍ ਅਨੁਪਸ੍ਿਥਤੇ(ਅ)ਿਪ ਮਿਯ
ਬਹੁਤਰਯਤ੍ਨੇਨਾਜ੍ਞਾਂ ਗʼਹੀਤਾ ਭਯਕਮ੍ਪਾਭਯ੍ਾਂ ਸਵ੍ਸਵ੍ਪਿਰਤਾਣੰ ਸਾਧਯ੍ਤਾ|ਂ

ⅩⅢ ਯਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰ ਏਵ ਸਵ੍ਕੀਯਾਨੁਰੋਧਾਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਨ੍ਮਧਯ੍ੇ ਮਨਸ੍ਕਾਮਨਾਂ
ਕਰ੍ੰਮਿਸੱਿਧਞ੍ਚ ਿਵਦਧਾਿਤ|

ⅩⅣ ਯੂਯੰ ਕਲਹਿਵਵਾਦਿਰਜਤਮ੍ ਆਚਾਰੰ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਤ(ੋਅ)ਿਨਨ੍ਦਨੀਯਾ
ਅਕੁਿਟਲਾ

ⅩⅤ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਿਨਸ਼਼੍ਕਲਙ੍ਕਾਸ਼੍ਚ ਸਨ੍ਤਾਨਾਇਵ ਵ ਭਾਵਾਨਾਂ
ਕੁਿਟਲਾਚਾਿਰਣਾਞ੍ਚ ਲੋਕਾਨਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਿਤਸ਼਼੍ਠਤ,

ⅩⅥਯਤਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਯੂਯੰ ਜੀਵਨਵਾਕਯ੍ੰ ਧਾਰਯਨ੍ਤੋ ਜਗਤੋ ਦੀਪਕਾਇਵ
ਦੀਪਯ੍ਧਵ੍ੇ| ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਸ੍ਤਥਾ ਕʼਤੇ ਮਮ ਯਤ੍ਨਃ ਪਿਰਸ਼ਰ੍ਮੋ ਵਾ ਨ ਿਨਸ਼਼੍ਫਲੋ ਜਾਤ
ਇਤਯ੍ਹੰ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਿਦਨੇ ਸ਼੍ਲਾਘਾਂ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ|

ⅩⅦਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਾਰ੍ਥਕਾਯ ਬਿਲਦਾਨਾਯ ਸੇਵਨਾਯ ਚ ਯਦਯ੍ਪਯ੍ਹੰ
ਿਨਵੇਿਦਤਵਯ੍ੋ ਭਵੇਯੰ ਤਥਾਿਪ ਤੇਨਾਨਨ੍ਦਾਿਮ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍
ਆਨਨ੍ਦਸਯ੍ਾਸ਼ਂੀ ਭਵਾਿਮ ਚ|

ⅩⅧ ਤਦਦ੍ ਯੂਯਮਪਯ੍ਾਨਨ੍ਦਤ ਮਦੀਯਾਨਨ੍ਦਸਯ੍ਾਿਂਸ਼ਨ ਭਵਤ ਚ|
ⅩⅨਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਅਵਸ੍ਥਾਮ੍ ਅਵਗਤਯ੍ਾਹਮਿਪ ਯਤ੍ ਸਾਨ੍ਤਨਾਂ ਪਰ੍ਾਪ੍ਨੁਯਾਂ

ਤਦਰ੍ਥੰ ਤੀਮਿਥਯੰ ਤਰਯਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਤ੍ਸਮੀਪੰ ਪਰ੍ੇਸ਼਼ਿਯਸ਼਼ਯ੍ਾਮੀਿਤ ਪਰ੍ਭੌ ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਸ਼ਾਂ
ਕੁਰ੍ੱਵੇ|
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ⅩⅩ ਯਃ ਸਤਯ੍ਰੂਪੇਣ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਿਹਤੰ ਿਚਨ੍ਤਯਿਤ ਤਾਦʼਸ਼
ਏਕਭਾਵਸ੍ਤਸ੍ਮਾਦਨਯ੍ਃ ਕੋ(ਅ)ਿਪ ਮਮ ਸੰਿਨਧੌ ਨਾਸ੍ਿਤ|

ⅩⅪ ਯਤ(ੋਅ)ਪਰੇ ਸਰ੍ੱਵੇ ਯੀਸ਼ੋਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਿਵਸ਼਼ਯਾਨ੍ ਨ ਿਚਨ੍ਤਯਨ੍ਤ
ਆਤ੍ਮਿਵਸ਼਼ਯਾਨ੍ ਿਚਨ੍ਤਯਨ੍ਿਤ|

ⅩⅫ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਸਯ੍ ਪਰੀਕ੍ਿਸ਼਼ਤਤੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਜ੍ਞਾਯਤੇ ਯਤਃ ਪੁਤੋ ਯਾਦʼਕ੍
ਿਪਤੁਃ ਸਹਕਾਰੀ ਭਵਿਤ ਤਥੈਵ ਸੁਸੰਵਾਦਸਯ੍ ਪਿਰਚਰ੍ੱਯਾਯਾਂ ਸ ਮਮ ਸਹਕਾਰੀ
ਜਾਤਃ|

ⅩⅩⅢ ਅਤਏਵ ਮਮ ਭਾਿਵਦਸ਼ਾਂ ਜ੍ਞਾਤਾ ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼਼ਣਾਤ੍ ਤਮੇਵ ਪਰ੍ੇਸ਼਼ਿਯਤੁੰ
ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਸ਼ਾਂ ਕੁਰ੍ੱਵੇ

ⅩⅩⅣਸਵ੍ਯਮ੍ ਅਹਮਿਪ ਤੂਰ੍ਣੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਤ੍ਸਮੀਪੰ ਗਿਮਸ਼਼ਯ੍ਾਮੀਤਯ੍ਾਸ਼ਾਂ ਪਰ੍ਭੁਨਾ
ਕੁਰ੍ੱਵੇ|

ⅩⅩⅤਅਪਰੰ ਯ ਇਪਾਫਦੀਤੋ ਮਮ ਭਾਤਾ ਕਰ੍ੰਮਯੁੱਧਾਭਯ੍ਾਂ ਮਮ ਸਹਾਯਸ਼੍ਚ
ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਦੂਤੋ ਮਦੀਯੋਪਕਾਰਾਯ ਪਰ੍ਿਤਿਨਿਧਸ਼੍ਚਾਸ੍ਿਤ ਯੁਸ਼਼੍ਮਤ੍ਸਮੀਪੇ ਤਸਯ੍
ਪਰ੍ੇਸ਼਼ਣਮ੍ ਆਵਸ਼ਯ੍ਕਮ੍ ਅਮਨਯ੍|ੇ

ⅩⅩⅥ ਯਤਃ ਸ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਅਕਾਙ੍ਕ੍ਸ਼਼ਤ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਸ੍ਤਸਯ੍
ਰੋਗਸਯ੍ ਵਾਰ੍ੱਤਾਸ਼ਰ੍ਾਵੀਿਤ ਬੁੱਧਵ੍ਾ ਪਰ੍ੱਯਸ਼ੋਚੱਚ|

ⅩⅩⅦ ਸ ਪੀਡਯਾ ਮʼਤਕਲ੍ਪ(ੋਅ)ਭਵਿਦਿਤ ਸਤਯ੍ੰ ਿਕਨ੍ਤੀਸ਼ਵ੍ਰਸ੍ਤੰ
ਦਿਯਤਵਾਨ੍ ਮਮ ਚ ਦੁਃਖਾਤ੍ ਪਰੰ ਪੁਨਰ੍ਦੁਃਖੰ ਯੰਨ ਭਵੇਤ੍ ਤਦਰ੍ਥੰ ਕੇਵਲੰ ਤੰ ਨ
ਦਿਯਤਾ ਮਾਮਿਪ ਦਿਯਤਵਾਨ੍|

ⅩⅩⅧਅਤਏਵ ਯੂਯੰ ਤੰ ਿਵਲੋਕਯ੍ ਯਤ੍ ਪੁਨਰਾਨਨ੍ਦੇਤ ਮਮਾਿਪ ਦੁਃਖਸਯ੍
ਹਾਸੋ ਯਦ੍ ਭਵੇਤ੍ ਤਦਰ੍ਥਮ੍ ਅਹੰ ਤਰਯਾ ਤਮ੍ ਅਪਰ੍ੇਸ਼਼ਯ|ੰ

ⅩⅩⅨਅਤੋ ਯੂਯੰ ਪਰ੍ਭੋਃ ਕʼਤੇ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣੇਨਾਨਨ੍ਦੇਨ ਤੰ ਗʼਹ੍ਲੀਤ ਤਾਦʼਸ਼ਾਨ੍
ਲੋਕਾਸ਼ਂ੍ਚਾਦਰਣੀਯਾਨ੍ ਮਨਯ੍ਧਵ੍ੰ|

ⅩⅩⅩ ਯਤੋ ਮਮ ਸੇਵਨੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਤਿਟੰ ਪੂਰਿਯਤੁੰ ਸ ਪਰ੍ਾਣਾਨ੍ ਪਣੀਕʼਤਯ੍
ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਕਾਰ੍ੱਯਾਰ੍ਥੰ ਮʼਤਪਰ੍ਾਯੇ(ਅ)ਭਵਤ੍|

Ⅲ
Ⅰ ਹੇ ਭਾਤਰਃ, ਸ਼ੇਸ਼਼ੇ ਵਦਾਿਮ ਯੂਯੰ ਪਰ੍ਭਾਵਾਨਨ੍ਦਤ| ਪੁਨਃ ਪੁਨਰੇਕਸਯ੍ ਵਚੋ

ਲੇਖਨੰ ਮਮ ਕ੍ਲੇਸ਼ਦੰ ਨਿਹ ਯੁਸ਼਼੍ਮਦਰ੍ਥਞ੍ਚ ਭਮਨਾਸ਼ਕੰ ਭਵਿਤ|
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Ⅱ ਯੂਯੰ ਕੁੱਕੁਰੇਭਯ੍ਃ ਸਾਵਧਾਨਾ ਭਵਤ ਦੁਸ਼਼੍ਕਰ੍ੰਮਕਾਿਰਭਯ੍ਃ ਸਾਵਧਾਨਾ
ਭਵਤ ਿਛੰਨਮੂਲੇਭਯ੍ੋ ਲੋਕੇਭਯ੍ਸ਼੍ਚ ਸਾਵਧਾਨਾ ਭਵਤ|

Ⅲ ਵਯਮੇਵ ਿਛੰਨਤਚੋ ਲੋਕਾ ਯਤੋ ਵਯਮ੍ ਆਤ੍ਮਨੇਸ਼ਵ੍ਰੰ ਸੇਵਾਮਹੇ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨ
ਯੀਸ਼ੁਨਾ ਸ਼੍ਲਾਘਾਮਹੇ ਸ਼ਰੀਰੇਣ ਚ ਪਰ੍ਗਲ੍ਭਤਾਂ ਨ ਕੁਰ੍ੱਵਾਮਹ|ੇ

Ⅳ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ਼ਰੀਰੇ ਮਮ ਪਰ੍ਗਲ੍ਭਤਾਯਾਃ ਕਾਰਣੰ ਿਵਦਯ੍ਤ,ੇ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਯਿਦ
ਸ਼ਰੀਰੇਣ ਪਰ੍ਗਲ੍ਭਤਾਂ ਿਚਕੀਰ੍ਸ਼਼ਿਤ ਤਿਰ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਅਿਪ ਮਮ ਪਰ੍ਗਲ੍ਭਤਾਯਾ
ਗੁਰੁਤਰੰ ਕਾਰਣੰ ਿਵਦਯ੍ਤ|ੇ

Ⅴ ਯਤ(ੋਅ)ਹਮ੍ ਅਸ਼਼੍ਟਮਿਦਵਸੇ ਤਕ੍ਛੇਦਪਰ੍ਾਪ੍ਤ ਇਸਰ੍ਾਯੇਲੰਸ਼ੀਯੋ
ਿਬਨਯ੍ਾਮੀਨਗੋਸ਼਼੍ਠੀਯ ਇਿਬਰ੍ਕੁਲਜਾਤ ਇਿਬਰ੍ਯੋ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਚਰਣੇ ਿਫਰੂਸ਼ੀ

Ⅵ ਧਰ੍ੰਮੋਤ੍ਸਾਹਕਾਰਣਾਤ੍ ਸਿਮਤੇਰੁਪਦਵਕਾਰੀ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਤੋ ਲਭਯ੍ੇ ਪੁਣਯ੍ੇ
ਚਾਿਨਨ੍ਦਨੀਯਃ|

Ⅶ ਿਕਨ੍ਤੁ ਮਮ ਯਦਯ੍ਤ੍ ਲਭਯ੍ਮ੍ ਆਸੀਤ੍ ਤਤ੍ ਸਰ੍ੱਵਮ੍ ਅਹੰ
ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ਾਨੁਰੋਧਾਤ੍ ਕ੍ਸ਼਼ਿਤਮ੍ ਅਮਨਯ੍ੇ|

Ⅷ ਿਕਞ੍ਚਾਧੁਨਾਪਯ੍ਹੰ ਮਤ੍ਪਰ੍ਭੋਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਯੀਸ਼ੋ
ਰ੍ਜ੍ਞਾਨਸਯ੍ੋਤ੍ਕʼਸ਼਼੍ਟਤਾਂ ਬੁੱਧਵ੍ਾ ਤਤ੍ ਸਰ੍ੱਵੰ ਕ੍ਸ਼਼ਿਤੰ ਮਨਯ੍ੇ|

Ⅸ ਯਤੋ ਹੇਤੋਰਹੰ ਯਤ੍ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੰ ਲਭੇਯ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਤੋ ਜਾਤੰ ਸਵ੍ਕੀਯਪੁਣਯ੍ਞ੍ਚ
ਨ ਧਾਰਯਨ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇ ਿਵਸ਼ਵ੍ਸਨਾਤ੍ ਲਭਯ੍ੰ ਯਤ੍ ਪੁਣਯ੍ਮ੍ਈਸ਼ਵ੍ਰੇਣ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੰ
ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਦੀਯਤੇ ਤਦੇਵ ਧਾਰਯਨ੍ਯਤ੍ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇ ਿਵਦਯ੍ੇਯ ਤਦਰ੍ਥੰ ਤਸਯ੍ਾਨੁਰੋਧਾਤ੍
ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਕ੍ਸ਼਼ਿਤੰ ਸਵ੍ੀਕʼਤਯ੍ ਤਾਿਨ ਸਰ੍ੱਵਾਣਯ੍ਵਕਰਾਿਨਵ ਮਨਯ੍|ੇ

Ⅹ ਯਤੋ ਹੇਤੋਰਹੰ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੰ ਤਸਯ੍ ਪੁਨਰੁੱਿਥਤੇ ਰ੍ਗੁਣੰ ਤਸਯ੍ ਦੁਃਖਾਨਾਂ
ਭਾਿਗਤਞ੍ਚ ਜ੍ਞਾਤਾ ਤਸਯ੍ ਮʼਤਯ੍ੋਰਾਕʼਿਤਞ੍ਚ ਗʼਹੀਤਾ

Ⅺਯੇਨ ਕੇਨਿਚਤ੍ ਪਰ੍ਕਾਰੇਣ ਮʼਤਾਨਾਂ ਪੁਨਰੁੱਿਥਿਤੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤੁੰ ਯਤੇ|
Ⅻ ਮਯਾ ਤਤ੍ ਸਰ੍ੱਵਮ੍ ਅਧੁਨਾ ਪਰ੍ਾਿਪ ਿਸੱਧਤਾ ਵਾਲਮ੍ਿਭ ਤੰਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤੁ

ਯਦਰ੍ਥਮ੍ ਅਹੰ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਧਾਿਰਤਸ੍ਤਦ੍ ਧਾਰਿਯਤੁੰ ਧਾਵਾਿਮ|
ⅩⅢ ਹੇ ਭਾਤਰਃ, ਮਯਾ ਤਦ੍ ਧਾਿਰਤਮ੍ ਇਿਤ ਨ ਮਨਯ੍ਤੇ

ਿਕਨ੍ਤੇਤਦੈਕਮਾਤੰ ਵਦਾਿਮ ਯਾਿਨ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਸ੍ਿਥਤਾਿਨ ਤਾਿਨ ਿਵਸ੍ਮʼਤਯ੍ਾਹਮ੍
ਅਗਰ੍ਸ੍ਿਥਤਾਨਯ੍ੁੱਿਦਸ਼ਯ੍
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ⅩⅣ ਪੂਰ੍ਣਯਤ੍ਨੇਨ ਲਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ ਪਰ੍ਿਤ ਧਾਵਨ੍ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਯੀਸ਼ੁਨਰ੍ੱਧਵ੍ਾਤ੍ ਮਾਮ੍
ਆਹਯਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰਾਤ੍ ਜੇਤʼਪਣੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤੁੰ ਚੇਸ਼਼੍ਟ|ੇ

ⅩⅤ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਮਧਯ੍ੇ ਯੇ ਿਸੱਧਾਸ੍ਤੈਃ ਸਰ੍ੱਵੈਸ੍ਤਦੇਵ ਭਾਵਯ੍ਤਾ,ਂ ਯਿਦ ਚ
ਕਞ੍ਚਨ ਿਵਸ਼਼ਯਮ੍ ਅਿਧ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਅਪਰੋ ਭਾਵੋ ਭਵਿਤ ਤਰੀਸ਼ਵ੍ਰਸ੍ਤਮਿਪ
ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਪਰ੍ਿਤ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

ⅩⅥ ਿਕਨ੍ਤੁ ਵਯੰ ਯਦਯ੍ਦ੍ ਅਵਗਤਾ ਆਸ੍ਮਸ੍ਤਤਾਸ੍ਮਾਿਭਰੇਕੋ
ਿਵਿਧਰਾਚਿਰਤਵਯ੍ ਏਕਭਾਵੈ ਰ੍ਭਿਵਤਵਯ੍ਞ੍ਚ|

ⅩⅦਹੇ ਭਾਤਰਃ, ਯੂਯੰ ਮਮਾਨੁਗਾਿਮਨ ਭਵਤ ਵਯਞ੍ਚ ਯਾਦʼਗਾਚਰਣਸਯ੍
ਿਨਦਰ੍ਸ਼ਨਸਵ੍ਰੂਪਾ ਭਵਾਮਸ੍ਤਾਦʼਗਾਚਾਿਰਣੋ ਲੋਕਾਨ੍ ਆਲੋਕਯਧਵ੍ੰ|

ⅩⅧਯਤ(ੋਅ)ਨੇਕੇ ਿਵਪਥੇ ਚਰਨ੍ਿਤ ਤੇ ਚ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ਕਸ਼ਸਯ੍ਸ਼ਤਵਇਿਤ
ਪੁਰਾ ਮਯਾ ਪੁਨਃ ਪੁਨਃ ਕਿਥਤਮ੍ ਅਧੁਨਾਿਪ ਰੁਦਤਾ ਮਯਾ ਕਥਯ੍ਤ|ੇ

ⅩⅨ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸ਼ੇਸ਼਼ਦਸ਼ਾ ਸਰ੍ੱਵਨਾਸ਼ ਉਦਰਸ਼੍ਚੇਸ਼ਵ੍ਰੋ ਲੱਜਾ ਚ ਸ਼੍ਲਾਘਾ
ਪʼਿਥਵਯ੍ਾਞ੍ਚ ਲਗ੍ਨੰ ਮਨਃ|

ⅩⅩ ਿਕਨ੍ਤਸ੍ਮਾਕੰ ਜਨਪਦਃ ਸਵ੍ਰ੍ਗੇ ਿਵਦਯ੍ਤੇ ਤਸ੍ਮਾੱਚਾਗਿਮਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤੰ
ਤਾਤਾਰੰ ਪਰ੍ਭੰੁ ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੰ ਵਯੰ ਪਰ੍ਤੀਕ੍ਸ਼਼ਾਮਹ|ੇ

ⅩⅪ ਸ ਚ ਯਯਾ ਸ਼ਕ੍ਤਯ੍ਾ ਸਰ੍ੱਵਾਣਯ੍ੇਵ ਸਵ੍ਸਯ੍ ਵਸ਼ੀਕਰ੍ੱਤੁੰ ਪਾਰਯਿਤ
ਤਯਾਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਅਧਮੰ ਸ਼ਰੀਰੰ ਰੂਪਾਨ੍ਤਰੀਕʼਤਯ੍ ਸਵ੍ਕੀਯਤੇਜੋਮਯਸ਼ਰੀਰਸਯ੍
ਸਮਾਕਾਰੰ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

Ⅳ
Ⅰਹੇ ਮਦੀਯਾਨਨ੍ਦਮੁਕੁਟਸਵ੍ਰੂਪਾਃ ਿਪਰ੍ਯਤਮਾ ਅਭੀਸ਼਼੍ਟਤਮਾ ਭਾਤਰਃ, ਹੇ ਮਮ

ਸ੍ਨੇਹਪਾਤਾਃ, ਯੂਯਮ੍ ਇੱਥੰ ਪਭੌ ਸ੍ਿਥਰਾਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਤ|
Ⅱ ਹੇ ਇਵਿਦਯੇ ਹੇ ਸੁਨ੍ਤੁਿਖ ਯੁਵਾਂ ਪਰ੍ਭੌ ਏਕਭਾਵੇ ਭਵਤਮ੍ ਏਤਦ੍ ਅਹੰ

ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯ|ੇ
Ⅲ ਹੇ ਮਮ ਸਤਯ੍ ਸਹਕਾਿਰਨ੍ ਤਾਮਿਪ ਿਵਨੀਯ ਵਦਾਿਮ

ਏਤਯੋਰੁਪਕਾਰਸ੍ਤਯਾ ਿ ਯਤਾਂ ਯਤਸ੍ਤੇ ਕ੍ਲੀਿਮਨਾਿਦਿਭਃ ਸਹਕਾਿਰਿਭਃ
ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਸੁਸੰਵਾਦਪਰ੍ਚਾਰਣਾਯ ਮਮ ਸਾਹਾੱਯਾਰ੍ਥੰ ਪਿਰਸ਼ਰ੍ਮਮ੍ ਅਕੁਰ੍ੱਵਤਾਂ ਤੇਸ਼਼ਾਂ
ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਨਾਮਾਿਨ ਚ ਜੀਵਨਪੁਸ੍ਤਕੇ ਿਲਿਖਤਾਿਨ ਿਵਦਯ੍ਨ੍ਤ|ੇ

Ⅳਯੂਯੰ ਪਰ੍ਭੌ ਸਰ੍ੱਵਦਾਨਨ੍ਦਤ| ਪੁਨ ਰਦਾਿਮ ਯੂਯਮ੍ ਆਨਨ੍ਦਤ|
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Ⅴਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਿਵਨੀਤਤੰ ਸਰ੍ੱਵਮਾਨਵੈ ਰ੍ਜ੍ਞਾਯਤਾ,ਂ ਪਰ੍ਭੁਃ ਸੰਿਨਧੌ ਿਵਦਯ੍ਤ|ੇ
Ⅵ ਯੂਯੰ ਿਕਮਿਪ ਨ ਿਚਨ੍ਤਯਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਧਨਯ੍ਵਾਦਯੁਕ੍ਤਾਭਯ੍ਾਂ

ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਾਯਾਞ੍ਚਾਭਯ੍ਾਂ ਸਰ੍ੱਵਿਵਸ਼਼ਯੇ ਸਵ੍ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨੀਯਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਾਯ ਿਨਵੇਦਯਤ|
Ⅶ ਤਥਾ ਕʼਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰੀਯਾ ਯਾ ਸ਼ਾਨ੍ਿਤਃ ਸਰ੍ੱਵਾਂ ਬੁੱਿਧਮ੍ ਅਿਤਸ਼ੇਤੇ ਸਾ

ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਿਚੱਤਾਿਨ ਮਨਾਿਂਸ ਚ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇ ਯੀਸ਼ੌ ਰਕ੍ਿਸ਼਼ਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
Ⅷਹੇ ਭਾਤਰਃ, ਸ਼ੇਸ਼਼ੇ ਵਦਾਿਮ ਯਦਯ੍ਤ੍ ਸਤਯ੍ਮ੍ਆਦਰਣੀਯੰ ਨਯ੍ਾੱਯੰ ਸਾਧੁ

ਿਪਰ੍ਯੰ ਸੁਖਯ੍ਾਤਮ੍ ਅਨਯ੍ੇਣ ਯੇਨ ਕੇਨਿਚਤ੍ ਪਰ੍ਕਾਰੇਣ ਵਾ ਗੁਣਯੁਕ੍ਤੰ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਨੀਯੰ
ਵਾ ਭਵਿਤ ਤਤੈਵ ਮਨਾਿਂਸ ਿਨਧਧਵ੍ੰ|

Ⅸ ਯੂਯੰ ਮਾਂ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਸ਼ਤਾ ਚ ਯਦਯ੍ਤ੍ ਿਸ਼ਕ੍ਿਸ਼਼ਤਵਨ੍ਤੋ ਗʼਹੀਤਵਨ੍ਤਸ਼੍ਚ
ਤਦੇਵਾਚਰਤ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸ਼ਾਨ੍ਿਤਦਾਯਕ ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਸ੍ਥਾਸਯ੍ਿਤ|

Ⅹ ਮਮੋਪਕਾਰਾਯ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਯਾ ਿਚਨ੍ਤਾ ਪੂਰ੍ੱਵਮ੍ ਆਸੀਤ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ
ਕਰ੍ੰਮਦਾਰੰ ਨ ਪਰ੍ਾਪ੍ਨਤ੍ ਇਦਾਨੀਂ ਸਾ ਪੁਨਰਫਲਤ੍ ਇਤਯ੍ਸ੍ਿਮਨ੍ ਪਰ੍ਭੌ ਮਮ
ਪਰਮਾਹ੍ਲਾਦ(ੋਅ)ਜਾਯਤ|

Ⅺਅਹੰ ਯਦ੍ ਦੈਨਯ੍ਕਾਰਣਾਦ੍ ਇਦੰ ਵਦਾਿਮ ਤੰਨਿਹ ਯਤੋ ਮਮ ਯਾ ਕਾਿਚਦ੍
ਅਵਸ੍ਥਾ ਭਵੇਤ੍ ਤਸਯ੍ਾਂ ਸਨ੍ਤੋਸ਼਼੍ਟਮੁ੍ ਅਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯ|ੰ

Ⅻ ਦਿਰਦਤਾਂ ਭੋਕ੍ਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨਿਮ ਧਨਾਢਯ੍ਤਾਮ੍ ਅਿਪ ਭੋਕ੍ਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨਿਮ
ਸਰ੍ੱਵਥਾ ਸਰ੍ੱਵਿਵਸ਼਼ਯੇਸ਼਼ੁ ਿਵਨੀਤ(ੋਅ)ਹੰ ਪਰ੍ਚੁਰਤਾਂ ਕ੍ਸ਼਼ੁਧਾਞ੍ਚ ਧਨੰ
ਦੈਨਯ੍ਞ੍ਚਾਵਗਤੋ(ਅ)ਸ੍ਿਮ|

ⅩⅢ ਮਮ ਸ਼ਕ੍ਿਤਦਾਯਕੇਨ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਸਰ੍ੱਵਮੇਵ ਮਯਾ ਸ਼ਕਯ੍ੰ ਭਵਿਤ|
ⅩⅣ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਦੈਨਯ੍ਿਨਵਾਰਣਾਯ ਮਾਮ੍ ਉਪਕʼਤਯ੍

ਸਤ੍ਕਰ੍ੰਮਾਕਾਿਰ|
ⅩⅤ ਹੇ ਿਫਿਲਪੀਯਲੋਕਾਃ, ਸੁਸੰਵਾਦਸਯ੍ੋਦਯਕਾਲੇ ਯਦਾਹੰ

ਮਾਿਕਦਿਨਯਾਦੇਸ਼ਾਤ੍ ਪਰ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠੇ ਤਦਾ ਕੇਵਲਾਨ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਿਵਨਾਪਰਯਾ
ਕਯਾਿਪ ਸਿਮਤਯ੍ਾ ਸਹ ਦਾਨਾਦਾਨਯੋ ਰ੍ਮਮ ਕੋ(ਅ)ਿਪ ਸਮ੍ਬਨ੍ਧੋ ਨਾਸੀਦ੍
ਇਿਤ ਯੂਯਮਿਪ ਜਾਨੀਥ|

ⅩⅥ ਯਤੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਮਮ ਪਰ੍ਯੋਜਨਾਯ ਿਥਸ਼਼ਲਨੀਕੀਨਗਰਮਿਪ ਮਾਂ ਪਰ੍ਿਤ
ਪੁਨਃ ਪੁਨਰ੍ਦਾਨੰ ਪਰ੍ੇਿਸ਼਼ਤੰ|
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ⅩⅦਅਹੰ ਯਦ੍ ਦਾਨੰ ਮʼਗਯੇ ਤੰਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਲਾਭਵਰ੍ੱਧਕੰ ਫਲੰ
ਮʼਗਯੇ|

ⅩⅧ ਿਕਨ੍ਤੁ ਮਮ ਕਸਯ੍ਾਪਯ੍ਭਾਵੋ ਨਾਸ੍ਿਤ ਸਰ੍ੱਵੰ ਪਰ੍ਚੁਰਮ੍ ਆਸ੍ਤੇ ਯਤ
ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਗਰ੍ਾਹਯ੍ੰ ਤੁਸ਼਼੍ਿਟਜਨਕੰ ਸੁਗਨ੍ਿਧਨੈਵੇਦਯ੍ਸਵ੍ਰੂਪੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਦਾਨੰ
ਇਪਾਫਿਦਤਾਦ੍ ਗʼਹੀਤਾਹੰ ਪਿਰਤʼਪ੍ਤ(ੋਅ)ਸ੍ਿਮ|

ⅩⅨਮਮੇਸ਼ਵ੍ਰ(ੋਅ)ਿਪ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਯੀਸ਼ੁਨਾ ਸਵ੍ਕੀਯਿਵਭਵਿਨਿਧਤਃ ਪਰ੍ਯੋਜਨੀਯੰ
ਸਰ੍ੱਵਿਵਸ਼਼ਯੰ ਪੂਰ੍ਣਰੂਪੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਭਯ੍ੰ ਦੇਯਾਤ੍|

ⅩⅩ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਿਪਤੁਰੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਧਨਯ੍ਵਾਦੋ(ਅ)ਨਨ੍ਤਕਾਲੰ ਯਾਵਦ੍ ਭਵਤ|ੁ
ਆਮੇਨ੍|

ⅩⅪਯੂਯੰ ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ੈਕੈਕੰ ਪਿਵਤਜਨੰ ਨਮਸ੍ਕੁਰੁਤ| ਮਮ ਸਙ੍ਿਗਭਾਤਰੋ
ਯੂਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਨਮਸ੍ਕੁਰ੍ੱਵਤ|ੇ

ⅩⅫ ਸਰ੍ੱਵੇ ਪਿਵਤਲੋਕਾ ਿਵਸ਼ੇਸ਼਼ਤਃ ਕੈਸਰਸਯ੍ ਪਿਰਜਨਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍
ਨਮਸ੍ਕੁਰ੍ੱਵਤ|ੇ

ⅩⅩⅢਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪਰ੍ਭੋ ਰਯ੍ੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਪਰ੍ਸਾਦਃ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ
ਭੂਯਾਤ੍|ਆਮੇਨ੍|
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