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ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਤੰ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਕਯ੍ੰ

Ⅰ ਯਤ੍ ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਤੰ ਵਾਕਯ੍ਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਃ ਸਵ੍ਦਾਸਾਨਾਂ ਿਨਕਟੰ
ਸ਼ੀਘਰ੍ਮੁਪਸ੍ਥਾਸਯ੍ਨ੍ਤੀਨਾਂ ਘਟਨਾਨਾਂ ਦਰ੍ਸ਼ਨਾਰ੍ਥੰ ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇ
ਸਮਰ੍ਿਪਤਵਾਨ੍ ਤਤ੍ ਸ ਸਵ੍ੀਯਦੂਤੰ ਪਰ੍ੇਸ਼਼ਯ੍ ਿਨਜਸੇਵਕੰ ਯੋਹਨੰ ਜ੍ਞਾਿਪਤਵਾਨ੍|

Ⅱ ਸ ਚੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਵਾਕਯ੍ੇ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੇ ਚ ਯਦਯ੍ਦ੍ ਦʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍
ਤਸਯ੍ ਪਰ੍ਮਾਣੰ ਦੱਤਵਾਨ੍|

Ⅲ ਏਤਸਯ੍ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਕ੍ਤʼਗਰ੍ਨ੍ਥਸਯ੍ ਵਾਕਯ੍ਾਨਾਂ ਪਾਠਕਃ ਸ਼ਰ੍ੋਤਾਰਸ਼੍ਚ
ਤਨ੍ਮਧਯ੍ੇ ਿਲਿਖਤਾਜ੍ਞਾਗਰ੍ਾਿਹਣਸ਼੍ਚ ਧਨਯ੍ਾ ਯਤਃ ਸ ਕਾਲਃ ਸੰਿਨਕਟਃ|

Ⅳ ਯੋਹਨ੍ ਆਿਸ਼ਯਾਦੇਸ਼ਸ੍ਥਾਃ ਸਪ੍ਤ ਸਿਮਤੀਃ ਪਰ੍ਿਤ ਪਤੰ ਿਲਖਿਤ| ਯੋ
ਵਰ੍ੱਤਮਾਨ ਭੂਤੋ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ੰਸ਼੍ਚ ਯੇ ਚ ਸਪ੍ਤਾਤ੍ਮਾਨਸ੍ਤਸਯ੍ ਿਸੰਹਾਸਨਸਯ੍
ਸੰਮੁਖੇ◌े ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ਿਤ

Ⅴ ਯਸ਼੍ਚ ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੋ ਿਵਸ਼ਵ੍ਸ੍ਤਃ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ੀ ਮʼਤਾਨਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਪਰ੍ਥਮਜਾਤੋ
ਭੂਮਣ੍ਡਲਸ੍ਥਰਾਜਾਨਾਮ੍ ਅਿਧਪਿਤਸ਼੍ਚ ਭਵਿਤ, ਏਤੇਭਯ੍ੋ (ਅ)ਨੁਗਰ੍ਹਃ
ਸ਼ਾਨ੍ਿਤਸ਼੍ਚ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਸੁ ਵਰ੍ੱਤਤਾ|ਂ

Ⅵ ਯੋ (ਅ)ਸ੍ਮਾਸੁ ਪਰ੍ੀਤਵਾਨ੍ ਸਵ੍ਰੁਿਧਰੇਣਾਸ੍ਮਾਨ੍ ਸਵ੍ਪਾਪੇਭਯ੍ਃ
ਪਰ੍ਕ੍ਸ਼਼ਾਿਲਤਵਾਨ੍ ਤਸਯ੍ ਿਪਤੁਰੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਯਾਜਕਾਨ੍ ਕʼਤਾਸ੍ਮਾਨ੍ ਰਾਜਵਰ੍ਗੇ
ਿਨਯੁਕ੍ਤਵਾਸ਼ਂ੍ਚ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਮਿਹਮਾ ਪਰਾ ਮਸ਼੍ਚਾਨਨ੍ਤਕਾਲੰ ਯਾਵਦ੍ ਵਰ੍ੱਤਤਾ|ਂ
ਆਮੇਨ੍|

Ⅶਪਸ਼ਯ੍ਤ ਸ ਮੇਘੈਰਾਗੱਛਿਤ ਤੇਨੈਕੈਕਸਯ੍ ਚਕ੍ਸ਼਼ੁਸ੍ਤੰ ਦਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਯੇ ਚ ਤੰ
ਿਵੱਧਵਨ੍ਤਸ੍ਤੇ (ਅ)ਿਪ ਤੰ ਿਵਲੋਿਕਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤੇ ਤਸਯ੍ ਕʼਤੇ ਪʼਿਥਵੀਸ੍ਥਾਃ ਸਰ੍ੱਵੇ
ਵੰਸ਼ਾ ਿਵਲਿਪਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ| ਸਤਯ੍ਮ੍ ਆਮੇਨ੍|

Ⅷਵਰ੍ੱਤਮਾਨ ਭੂਤੋ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ੰਸ਼੍ਚ ਯਃ ਸਰ੍ੱਵਸ਼ਕ੍ਿਤਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਭੁਃ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰਃ
ਸ ਗਦਿਤ, ਅਹਮੇਵ ਕਃ ਕ੍ਸ਼਼ਸ਼੍ਚਾਰ੍ਥਤ ਆਿਦਰਨ੍ਤਸ਼੍ਚ|
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Ⅸ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਭਾਤਾ ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਕ੍ਲੇਸ਼ਰਾਜਯ੍ਿਤਿਤਕ੍ਸ਼਼ਾਣਾਂ ਸਹਭਾਗੀ
ਚਾਹੰ ਯੋਹਨ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਵਾਕਯ੍ਹੇਤੋ ਰਯ੍ੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਹੇਤੋਸ਼੍ਚ
ਪਾਤ੍ਮਨਾਮਕ ਉਪਦੀਪ ਆਸੰ|

Ⅹ ਤਤ ਪਰ੍ਭੋ ਰ੍ਿਦਨੇ ਆਤ੍ਮਨਾਿਵਸ਼਼੍ਟੋ (ਅ)ਹੰ ਸਵ੍ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਤੂਰੀਧਵ੍ਿਨਵਤ੍
ਮਹਾਰਵਮ੍ ਅਸ਼ਰ੍ੌਸ਼਼,ੰ

Ⅺ ਤੇਨਕ੍ਤਮ੍, ਅਹੰ ਕਃ ਕ੍ਸ਼਼ਸ਼੍ਚਾਰ੍ਥਤ ਆਿਦਰਨ੍ਤਸ਼੍ਚ| ਤੰ ਯਦ੍
ਦਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਿਸ ਤਦ੍ ਗਰ੍ਨ੍ਥੇ ਿਲਿਖਤਾਿਸ਼ਯਾਦੇਸ਼ਸ੍ਥਾਨਾਂ ਸਪ੍ਤ ਸਿਮਤੀਨਾਂ ਸਮੀਪਮ੍
ਇਿਫਸ਼਼ੰ ਸ੍ਮੁਰ੍ਣਾਂ ਥੁਯਾਤੀਰਾਂ ਸਾਰ੍ੱਿਦੰ ਿਫਲਾਿਦਲ੍ਿਫਯਾਂ ਲਾਯਦੀਕੇਯਾਞ੍ਚ
ਪਰ੍ੇਸ਼਼ਯ|

Ⅻ ਤਤੋ ਮਯਾ ਸਮ੍ਭਾਸ਼਼ਮਾਣਸਯ੍ ਕਸਯ੍ ਰਵਃ ਸ਼ਯਤੇ ਤੱਦਰ੍ਸ਼ਨਾਰ੍ਥੰ ਮੁਖੰ
ਪਰਾਵਰ੍ੱਿਤਤੰ ਤਤ੍ ਪਰਾਵਰ੍ਤਯ੍ ਸਵ੍ਰ੍ਣਮਯਾਃ ਸਪ੍ਤ ਦੀਪਵʼਕ੍ਸ਼਼ਾ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾਃ|

ⅩⅢ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸਪ੍ਤ ਦੀਪਵʼਕ੍ਸ਼਼ਾਣਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਦੀਰ੍ਘਪਿਰੱਛਦਪਿਰਿਹਤਃ
ਸੁਵਰ੍ਣਸ਼ʼਙ੍ਖਲੇਨ ਵੇਸ਼਼੍ਿਟਤਵਕ੍ਸ਼਼ਸ਼੍ਚ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਪੁਤਾਕʼਿਤਰੇਕੋ
ਜਨਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ,

ⅩⅣ ਤਸਯ੍ ਿਸ਼ਰਃ ਕੇਸ਼ਸ਼੍ਚ ਸ਼ਵ੍ੇਤਮੇਸ਼਼ਲੋਮਾਨੀਵ ਿਹਮਵਤ੍ ਸ਼ਰ੍ੇਤੌ ਲੋਚਨੇ
ਵਹ੍ਿਨਿਸ਼ਖਾਸਮੇ

ⅩⅤ ਚਰਣੌ ਵਹ੍ਿਨਕੁਣ੍ਡੇਤਾਿਪਤਸੁਿਪੱਤਲਸਦʼਸ਼ੌ ਰਵਸ਼੍ਚ ਬਹੁਤੋਯਾਨਾਂ
ਰਵਤੁਲਯ੍ਃ|

ⅩⅥ ਤਸਯ੍ ਦਕ੍ਿਸ਼਼ਣਹਸ੍ਤੇ ਸਪ੍ਤ ਤਾਰਾ ਿਵਦਯ੍ਨ੍ਤੇ ਵਕ੍ਤਾੱਚ ਤੀਕ੍ਸ਼਼੍ਣੋ
ਿਦਧਾਰਃ ਖਙ੍ਗੋ ਿਨਰ੍ਗੱਛਿਤ ਮੁਖਮਣ੍ਡਲਞ੍ਚ ਸਵ੍ਤੇਜਸਾ ਦੇਦੀਪਯ੍ਮਾਨਸਯ੍
ਸੂਰ੍ੱਯਸਯ੍ ਸਦʼਸ਼ੰ|

ⅩⅦਤੰ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾਹੰ ਮʼਤਕਲ੍ਪਸ੍ਤੱਚਰਣੇ ਪਿਤਤਸ੍ਤਤਃ ਸਵ੍ਦਕ੍ਿਸ਼਼ਣਕਰੰ ਮਿਯ
ਿਨਧਾਯ ਤੇਨਕ੍ਤਮ੍ ਮਾ ਭੈਸ਼਼ੀਃ; ਅਹਮ੍ ਆਿਦਰਨ੍ਤਸ਼੍ਚ|

ⅩⅧਅਹਮ੍ ਅਮਰਸ੍ਤਥਾਿਪ ਮʼਤਵਾਨ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪਸ਼ਯ੍ਾਹਮ੍ ਅਨਨ੍ਤਕਾਲੰ
ਯਾਵਤ੍ ਜੀਵਾਿਮ| ਆਮੇਨ੍| ਮʼਤਯ੍ੋਃ ਪਰਲੋਕਸਯ੍ ਚ ਕੁਞ੍ਿਜਕਾ ਮਮ
ਹਸ੍ਤਗਤਾਃ|

ⅩⅨ ਅਤੋ ਯਦ੍ ਭਵਿਤ ਯੱਚੇਤਃ ਪਰੰ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਤਯਾ ਦʼਸ਼਼੍ਟੰ ਤਤ੍ ਸਰ੍ੱਵੰ
ਿਲਖਯ੍ਤਾ|ਂ
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ⅩⅩ ਮਮ ਦਕ੍ਿਸ਼਼ਣਹਸ੍ਤੇ ਸ੍ਿਥਤਾ ਯਾਃ ਸਪ੍ਤ ਤਾਰਾ ਯੇ ਚ ਸਵ੍ਰ੍ਣਮਯਾਃ
ਸਪ੍ਤ ਦੀਪਵʼਕ੍ਸ਼਼ਾਸ੍ਤਯਾ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾਸ੍ਤੱਤਾਤ੍ਪਰ੍ੱਯਿਮਦੰ ਤਾਃ ਸਪ੍ਤ ਤਾਰਾਃ ਸਪ੍ਤ
ਸਿਮਤੀਨਾਂ ਦੂਤਾਃ ਸੁਵਰ੍ਣਮਯਾਃ ਸਪ੍ਤ ਦੀਪਵʼਕ੍ਸ਼਼ਾਸ਼੍ਚ ਸਪ੍ਤ ਸਿਮਤਯਃ
ਸਨ੍ਿਤ|

Ⅱ
Ⅰ ਇਿਫਸ਼਼ਸ੍ਥਸਿਮਤੇ ਰ੍ਦੂਤੰ ਪਰ੍ਿਤ ਤਮ੍ ਇਦੰ ਿਲਖ; ਯੋ ਦਕ੍ਿਸ਼਼ਣਕਰੇਣ

ਸਪ੍ਤ ਤਾਰਾ ਧਾਰਯਿਤ ਸਪ੍ਤਾਨਾਂ ਸੁਵਰ੍ਣਦੀਪਵʼਕ੍ਸ਼਼ਾਣਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਗਮਨਾਗਮਨੇ
ਕਰੋਿਤ ਚ ਤੇਨੇਦਮ੍ ਉਚਯ੍ਤ|ੇ

Ⅱ ਤਵ ਿ ਯਾਃ ਸ਼ਰ੍ਮਃ ਸਿਹਸ਼਼੍ਣੁਤਾ ਚ ਮਮ ਗੋਚਰਾਃ, ਤੰ ਦੁਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ ਸੋਢੁੰ ਨ
ਸ਼ਕ੍ਨਿਸ਼਼ ਯੇ ਚ ਪਰ੍ੇਿਰਤਾ ਨ ਸਨ੍ਤਃ ਸਵ੍ਾਨ੍ ਪਰ੍ੇਿਰਤਾਨ੍ ਵਦਨ੍ਿਤ ਤੰ ਤਾਨ੍ ਪਰੀਕ੍ਸ਼਼ਯ੍
ਮʼਸ਼਼ਾਭਾਿਸ਼਼ਣੋ ਿਵਜ੍ਞਾਤਵਾਨ੍,

Ⅲਅਪਰੰ ਤੰ ਿਤਿਤਕ੍ਸ਼਼ਾਂ ਿਵਦਧਾਿਸ ਮਮ ਨਾਮਾਰ੍ਥੰ ਬਹੁ ਸੋਢਵਾਨਿਸ ਤਥਾਿਪ
ਨ ਪਰ੍ੱਯਕ੍ਲਾਮਯ੍ਸ੍ਤਦਿਪ ਜਾਨਾਿਮ|

Ⅳ ਿਕਞ੍ਚ ਤਵ ਿਵਰੁੱਧੰ ਮਯੈਤਤ੍ ਵਕ੍ਤਵਯ੍ੰ ਯਤ੍ ਤਵ ਪਰ੍ਥਮੰ ਪਰ੍ੇਮ ਤਯਾ
ਵਯ੍ਹੀਯਤ|

Ⅴ ਅਤਃ ਕੁਤਃ ਪਿਤਤੋ (ਅ)ਿਸ ਤਤ੍ ਸ੍ਮʼਤਾ ਮਨਃ ਪਰਾਵਰ੍ੱਤਯ੍
ਪੂਰ੍ੱਵੀਯਿ ਯਾਃ ਕੁਰੁ ਨ ਚੇਤ੍ ਤਯਾ ਮਨਿਸ ਨ ਪਿਰਵਰ੍ੱਿਤਤੇ (ਅ)ਹੰ ਤੂਰ੍ਣਮ੍
ਆਗਤਯ੍ ਤਵ ਦੀਪਵʼਕ੍ਸ਼਼ੰ ਸਵ੍ਸ੍ਥਾਨਾਦ੍ ਅਪਸਾਰਿਯਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ|

Ⅵ ਤਥਾਿਪ ਤਵੇਸ਼਼ ਗੁਣੋ ਿਵਦਯ੍ਤੇ ਯਤ੍ ਨੀਕਲਾਯਤੀਯਲੋਕਾਨਾਂ ਯਾਃ ਿ ਯਾ
ਅਹਮ੍ ਰੁ̓ ਤੀਯੇ ਤਾਸ੍ਤਮਿਪ ਰੁ̓ ਤੀਯਮ|ੇ

Ⅶਯਸਯ੍ ਸ਼ਰ੍ੋਤੰ ਿਵਦਯ੍ਤੇ ਸ ਸਿਮਤੀਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ੁਚਯ੍ਮਾਨਾਮ੍ ਆਤ੍ਮਨਃ ਕਥਾਂ
ਸ਼ʼਣੋਤੁ| ਯੋ ਜਨ ਜਯਿਤ ਤਸ੍ਮਾ ਅਹਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ਾਰਾਮਸ੍ਥਜੀਵਨਤਰੋਃ ਫਲੰ
ਭੋਕ੍ਤੁੰ ਦਾਸਯ੍ਾਿਮ|

Ⅷ ਅਪਰੰ ਸ੍ਮੁਰ੍ਣਾਸ੍ਥਸਿਮਤੇ ਰ੍ਦੂਤੰ ਪਰ੍ਤੀਦੰ ਿਲਖ; ਯ ਆਿਦਰਨ੍ਤਸ਼੍ਚ
ਯੋ ਮʼਤਵਾਨ੍ ਪੁਨਰ੍ਜੀਿਵਤਵਾਸ਼ਂ੍ਚ ਤੇਨੇਦਮ੍ ਉਚਯ੍ਤੇ,

Ⅸ ਤਵ ਿ ਯਾਃ ਕ੍ਲੇਸ਼ੋ ਦੈਨਯ੍ਞ੍ਚ ਮਮ ਗੋਚਰਾਃ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੰ ਧਨਵਾਨਿਸ
ਯੇ ਚ ਿਯਹੂਦੀਯਾ ਨ ਸਨ੍ਤਃ ਸ਼ਯਤਾਨਸਯ੍ ਸਮਾਜਾਃ ਸਨ੍ਿਤ ਤਥਾਿਪ ਸਵ੍ਾਨ੍
ਿਯਹੂਦੀਯਾਨ੍ ਵਦਨ੍ਿਤ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਿਨਨ੍ਦਾਮਪਯ੍ਹੰ ਜਾਨਾਿਮ|
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Ⅹ ਤਯਾ ਯੋ ਯਃ ਕ੍ਲੇਸ਼ਃ ਸੋਢਵਯ੍ਸ੍ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਮਾ ਭੈਸ਼਼ੀਃ ਪਸ਼ਯ੍ ਸ਼ਯਤਾਨ
ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਪਰੀਕ੍ਸ਼਼ਾਰ੍ਥੰ ਕਾਸ਼ਂ੍ਿਚਤ੍ ਕਾਰਾਯਾਂ ਿਨਕ੍ਸ਼਼ੇਪ੍ਸਯ੍ਿਤ ਦਸ਼ ਿਦਨਾਿਨ
ਯਾਵਤ੍ ਕ੍ਲੇਸ਼ੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਸੁ ਵਰ੍ੱਿਤਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਚ| ਤੰ ਮʼਤਯ੍ੁਪਰ੍ੱਯਨ੍ਤੰ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਯ੍ੋ ਭਵ
ਤੇਨਾਹੰ ਜੀਵਨਿਕਰੀਟੰ ਤੁਭਯ੍ੰ ਦਾਸਯ੍ਾਿਮ|

Ⅺ ਯਸਯ੍ ਸ਼ਰ੍ੋਤੰ ਿਵਦਯ੍ਤੇ ਸ ਸਿਮਤੀਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ੁਚਯ੍ਮਾਨਾਮ੍ ਆਤ੍ਮਨਃ ਕਥਾਂ
ਸ਼ʼਣੋਤੁ| ਯੋ ਜਯਿਤ ਸ ਿਦਤੀਯਮʼਤਯ੍ੁਨਾ ਨ ਿਹੰਿਸਸ਼਼ਯ੍ਤ|ੇ

Ⅻਅਪਰੰ ਪਰ੍ਗਾਮਸ੍ਥਸਿਮਤੇ ਰ੍ਦੂਤੰ ਪਰ੍ਤੀਦੰ ਿਲਖ, ਯਸ੍ਤੀਕ੍ਸ਼਼੍ਣੰ ਿਦਧਾਰੰ
ਖਙ੍ਗੰ ਧਾਰਯਿਤ ਸ ਏਵ ਭਾਸ਼਼ਤ|ੇ

ⅩⅢ ਤਵ ਿ ਯਾ ਮਮ ਗੋਚਰਾਃ, ਯਤ ਸ਼ਯਤਾਨਸਯ੍ ਿਸੰਹਾਸਨੰ ਤਤੈਵ ਤੰ
ਵਸਿਸ ਤਦਿਪ ਜਾਨਾਿਮ| ਤੰ ਮਮ ਨਾਮ ਧਾਰਯਿਸ ਮਦ੍ਭਕ੍ਤੇਰਸਵ੍ੀਕਾਰਸ੍ਤਯਾ
ਨ ਕʼਤੋ ਮਮ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਯ੍ਸਾਕ੍ਿਸ਼਼ਣ ਆਨ੍ਿਤਪਾਃ ਸਮਯੇ (ਅ)ਿਪ ਨ ਕʼਤਃ| ਸ ਤੁ
ਯੁਸ਼਼੍ਮਨ੍ਮਧਯ੍ੇ (ਅ)ਘਾਿਨ ਯਤਃ ਸ਼ਯਤਾਨਸ੍ਤਤੈਵ ਿਨਵਸਿਤ|

ⅩⅣਤਥਾਿਪ ਤਵ ਿਵਰੁੱਧੰ ਮਮ ਿਕਞ੍ਿਚਦ੍ ਵਕ੍ਤਵਯ੍ੰ ਯਤੋ ਦੇਵਪਰ੍ਸਾਦਾਦਨਾਯ
ਪਰਦਾਰਗਮਨਾਯ ਚੇਸਰ੍ਾਯੇਲਃ ਸਨ੍ਤਾਨਾਨਾਂ ਸੰਮੁਖ ਉਨ੍ਮਾਥੰ ਸ੍ਥਾਪਿਯਤੁੰ
ਬਾਲਾਕ੍ ਯੇਨਾਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਤ ਤਸਯ੍ ਿਬਿਲਯਮਃ ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਾਵਲਮ੍ਿਬਨਸ੍ਤਵ ਕੇਿਚਤ੍
ਜਨਾਸ੍ਤਤ ਸਨ੍ਿਤ|

ⅩⅤ ਤਥਾ ਨੀਕਲਾਯਤੀਯਾਨਾਂ ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਾਵਲਮ੍ਿਬਨਸ੍ਤਵ ਕੇਿਚਤ੍ ਜਨਾ ਅਿਪ
ਸਨ੍ਿਤ ਤਦੇਵਾਹਮ੍ ਰੁ̓ ਤੀਯੇ|

ⅩⅥ ਅਤੋ ਹੇਤੋਸ੍ਤੰ ਮਨਃ ਪਿਰਵਰ੍ੱਤਯ ਨ ਚੇਦਹੰ ਤਰਯਾ ਤਵ
ਸਮੀਪਮੁਪਸ੍ਥਾਯ ਮਦਕ੍ਤਸ੍ਥਖਙ੍ਗੇਨ ਤੈਃ ਸਹ ਯੋਤ੍ਸਯ੍ਾਿਮ|

ⅩⅦ ਯਸਯ੍ ਸ਼ਰ੍ੋਤੰ ਿਵਦਯ੍ਤੇ ਸ ਸਿਮਤੀਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ੁਚਯ੍ਮਾਨਾਮ੍ ਆਤ੍ਮਨਃ
ਕਥਾਂ ਸ਼ʼਣੋਤੁ| ਯੋ ਜਨ ਜਯਿਤ ਤਸ੍ਮਾ ਅਹੰ ਗੁਪ੍ਤਮਾਨੰਾਂ ਭੋਕ੍ਤੁੰ ਦਾਸਯ੍ਾਿਮ
ਸ਼ੁਭਪਰ੍ਸ੍ਤਰਮਿਪ ਤਸ੍ਮੈ ਦਾਸਯ੍ਾਿਮ ਤਤ ਪਰ੍ਸ੍ਤਰੇ ਨੂਤਨੰ ਨਾਮ ਿਲਿਖਤੰ ਤੱਚ
ਗਰ੍ਹੀਤਾਰੰ ਿਵਨਾ ਨਾਨਯ੍ੇਨ ਕੇਨਾਪਯ੍ਵਗਮਯ੍ਤੇ|

ⅩⅧ ਅਪਰੰ ਥੁਯਾਤੀਰਾਸ੍ਥਸਿਮਤੇ ਰ੍ਦੂਤੰ ਪਰ੍ਤੀਦੰ ਿਲਖ| ਯਸਯ੍ ਲੋਚਨੇ
ਵਹ੍ਿਨਿਸ਼ਖਾਸਦʼਸ਼ੇ ਚਰਣੌ ਚ ਸੁਿਪੱਤਲਸਙ੍ਕਾਸ਼ੌ ਸ ਈਸ਼ਵ੍ਰਪੁਤੋ ਭਾਸ਼਼ਤ,ੇ

ⅩⅨ ਤਵ ਿ ਯਾਃ ਪਰ੍ੇਮ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਃ ਪਿਰਚਰ੍ੱਯਾ ਸਿਹਸ਼਼੍ਣੁਤਾ ਚ ਮਮ ਗੋਚਰਾਃ,
ਤਵ ਪਰ੍ਥਮਿ ਯਾਭਯ੍ਃ ਸ਼ੇਸ਼਼ਿ ਯਾਃ ਸ਼ਰ੍ੇਸ਼਼੍ਠਾਸ੍ਤਦਿਪ ਜਾਨਾਿਮ|
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ⅩⅩ ਤਥਾਿਪ ਤਵ ਿਵਰੁੱਧੰ ਮਯਾ ਿਕਞ੍ਿਚਦ੍ ਵਕ੍ਤਵਯ੍ੰ ਯਤੋ ਯਾ
ਈਸ਼਼ੇਬਲ੍ਨਾਿਮਕਾ ਯੋਿਸ਼਼ਤ੍ ਸਵ੍ਾਂ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਨੀਂ ਮਨਯ੍ਤੇ ਵੇਸ਼ਯ੍ਾਗਮਨਾਯ
ਦੇਵਪਰ੍ਸਾਦਾਸ਼ਨਾਯ ਚ ਮਮ ਦਾਸਾਨ੍ ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯਿਤ ਭਾਮਯਿਤ ਚ ਸਾ ਤਯਾ ਨ
ਿਨਵਾਰ੍ੱਯਤ|ੇ

ⅩⅪ ਅਹੰ ਮਨਃਪਿਰਵਰ੍ੱਤਨਾਯ ਤਸਯ੍ੈ ਸਮਯੰ ਦੱਤਵਾਨ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸਾ
ਸਵ੍ੀਯਵੇਸ਼ਯ੍ਾਿ ਯਾਤੋ ਮਨਃਪਿਰਵਰ੍ੱਤਿਯਤੁੰ ਨਾਿਭਲਸ਼਼ਿਤ|

ⅩⅫਪਸ਼ਯ੍ਾਹੰ ਤਾਂ ਸ਼ੱਯਾਯਾਂ ਿਨਕ੍ਸ਼਼ੇਪ੍ਸਯ੍ਾਿਮ, ਯੇ ਤਯਾ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਵਯ੍ਿਭਚਾਰੰ
ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਿਤ ਤੇ ਯਿਦ ਸਵ੍ਿ ਯਾਭਯ੍ੋ ਮਨਾਿਂਸ ਨ ਪਰਾਵਰ੍ੱਤਯਨ੍ਿਤ ਤਿਰ ਤਾਨਿਪ
ਮਹਾਕ੍ਲੇਸ਼ੇ ਿਨਕ੍ਸ਼਼ੇਪ੍ਸਯ੍ਾਿਮ

ⅩⅩⅢ ਤਸਯ੍ਾਃ ਸਨ੍ਤਾਨਾਸ਼ਂ੍ਚ ਮʼਤਯ੍ੁਨਾ ਹਿਨਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ| ਤੇਨਾਹਮ੍
ਅਨ੍ਤਃਕਰਣਾਨਾਂ ਮਨਸਾਞ੍ਚਾਨੁਸਨ੍ਧਾਨਕਾਰੀ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮੇਕੈਕਸ੍ਮੈ ਚ
ਸਵ੍ਿ ਯਾਣਾਂ ਫਲੰ ਮਯਾ ਦਾਤਵਯ੍ਿਮਿਤ ਸਰ੍ੱਵਾਃ ਸਿਮਤਯੋ ਜ੍ਞਾਸਯ੍ਨ੍ਿਤ|

ⅩⅩⅣਅਪਰਮ੍ਅਵਿਸ਼ਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ ਥੁਯਾਤੀਰਸ੍ਥਲੋਕਾਨ੍ਅਰ੍ਥਤੋ ਯਾਵਨ੍ਤਸ੍ਤਾਂ
ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਾਂ ਨ ਧਾਰਯਨ੍ਿਤ ਯੇ ਚ ਕੈਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਸ਼ਯਤਾਨਸਯ੍ ਗਮ੍ਭੀਰਾਰ੍ਥਾ
ਉਚਯ੍ਨ੍ਤੇ ਤਾਨ੍ ਯੇ ਨਾਵਗਤਵਨ੍ਤਸ੍ਤਾਨਹੰ ਵਦਾਿਮ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਸੁ ਕਮਪਯ੍ਪਰੰ
ਭਾਰੰ ਨਾਰੋਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ;

ⅩⅩⅤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਿਵਦਯ੍ਤੇ ਤਤ੍ ਮਮਾਗਮਨੰ ਯਾਵਦ੍ ਧਾਰਯਤ|
ⅩⅩⅥ ਯੋ ਜਨ ਜਯਿਤ ਸ਼ੇਸ਼਼ਪਰ੍ੱਯਨ੍ਤੰ ਮਮ ਿ ਯਾਃ ਪਾਲਯਿਤ ਚ ਤਸ੍ਮਾ

ਅਹਮ੍ ਅਨਯ੍ਜਾਤੀਯਾਨਾਮ੍ ਆਿਧਪਤਯ੍ੰ ਦਾਸਯ੍ਾਿਮ;
ⅩⅩⅦ ਿਪਤʼਤੋ ਮਯਾ ਯਦਤ੍ ਕਰ੍ਤʼਤੰ ਲਬ੍ਧੰ ਤਦਤ੍ ਸੋ (ਅ)ਿਪ ਲੌਹਦਣ੍ਡੇਨ

ਤਾਨ੍ ਚਾਰਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਤੇਨ ਮʼਦ੍ਭਾਜਨਾਨੀਵ ਤੇ ਚੂਰ੍ਣਾ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅧਅਪਰਮ੍ ਅਹੰ ਤਸ੍ਮੈ ਪਰ੍ਭਾਤੀਯਤਾਰਾਮ੍ ਅਿਪ ਦਾਸਯ੍ਾਿਮ|
ⅩⅩⅨਯਸਯ੍ਸ਼ਰ੍ੋਤੰ ਿਵਦਯ੍ਤੇ ਸ ਸਿਮਤੀਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ੁਚਯ੍ਮਾਨਾਮ੍ਆਤ੍ਮਨਃਕਥਾਂ

ਸ਼ʼਣੋਤੁ|

Ⅲ
Ⅰ ਅਪਰੰ ਸਾਰ੍ੱਿਦਸ੍ਥਸਿਮਤੇ ਰ੍ਦੂਤੰ ਪਰ੍ਤੀਦੰ ਿਲਖ, ਯੋ ਜਨ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍

ਸਪ੍ਤਾਤ੍ਮਨਃ ਸਪ੍ਤ ਤਾਰਾਸ਼੍ਚ ਧਾਰਯਿਤ ਸ ਏਵ ਭਾਸ਼਼ਤ,ੇ ਤਵ ਿ ਯਾ ਮਮ
ਗੋਚਰਾਃ, ਤੰ ਜੀਵਦਾਖਯ੍ੋ (ਅ)ਿਸ ਤਥਾਿਪ ਮʼਤੋ (ਅ)ਿਸ ਤਦਿਪ ਜਾਨਾਿਮ|
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Ⅱ ਪਰ੍ਬੁੱਧੋ ਭਵ, ਅਵਿਸ਼ਸ਼਼੍ਟੰ ਯਦਯ੍ਤ੍ ਮʼਤਕਲ੍ਪੰ ਤਦਿਪ ਸਬਲੀਕੁਰੁ ਯਤ
ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ ਤਵ ਕਰ੍ੰਮਾਿਣ ਨ ਿਸੱਧਾਨੀਿਤ ਪਰ੍ਮਾਣੰ ਮਯਾ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤ|ੰ

Ⅲ ਅਤਃ ਕੀਦʼਸ਼ੀਂ ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਾਂ ਲਬ੍ਧਵਾਨ੍ ਸ਼ਤਵਾਸ਼੍ਚਾਿਸ ਤਤ੍ ਸ੍ਮਰਨ੍ ਤਾਂ
ਪਾਲਯ ਸਵ੍ਮਨਃ ਪਿਰਵਰ੍ੱਤਯ ਚ| ਚੇਤ੍ ਪਰ੍ਬੁੱਧੋ ਨ ਭਵੇਸ੍ਤਰਯ੍ਹੰ ਸ੍ਤੇਨ ਇਵ
ਤਵ ਸਮੀਪਮ੍ ਉਪਸ੍ਥਾਸਯ੍ਾਿਮ ਿਕਞ੍ਚ ਕਸ੍ਿਮਨ੍ ਦਣ੍ਡੇ ਉਪਸ੍ਥਾਸਯ੍ਾਿਮ ਤੰਨ
ਜ੍ਞਾਸਯ੍ਿਸ|

Ⅳ ਤਥਾਿਪ ਯੈਃ ਸਵ੍ਵਾਸਾਿਂਸ ਨ ਕਲਙ੍ਿਕਤਾਿਨ ਤਾਦʼਸ਼ਾਃ ਕਿਤਪਯਲੋਕਾਃ
ਸਾਰ੍ੱਿਦਨਗਰੇ (ਅ)ਿਪ ਤਵ ਿਵਦਯ੍ਨ੍ਤੇ ਤੇ ਸ਼ੁਭਪਿਰੱਛਦੈ ਰ੍ਮਮ ਸਙ੍ਗੇ
ਗਮਨਾਗਮਨੇ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਯਤਸ੍ਤੇ ਯੋਗਯ੍ਾਃ|

Ⅴ ਯੋ ਜਨ ਜਯਿਤ ਸ ਸ਼ੁਭਪਿਰੱਛਦੰ ਪਿਰਧਾਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤ,ੇ ਅਹਞ੍ਚ
ਜੀਵਨਗਰ੍ਨ੍ਥਾਤ੍ ਤਸਯ੍ ਨਾਮ ਨਾਨ੍ਤਰ੍ਧਾਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ ਿਕਨ੍ਤੁ ਮਤ੍ਿਪਤੁਃ
ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ ਤਸਯ੍ ਦੂਤਾਨਾਂ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾੱਚ ਤਸਯ੍ ਨਾਮ ਸਵ੍ੀਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ|

Ⅵ ਯਸਯ੍ ਸ਼ਰ੍ੋਤੰ ਿਵਦਯ੍ਤੇ ਸ ਸਿਮਤੀਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ੁਚਯ੍ਮਾਨਾਮ੍ ਆਤ੍ਮਨਃ ਕਥਾਂ
ਸ਼ʼਣੋਤੁ|

Ⅶ ਅਪਰਞ੍ਚ ਿਫਲਾਿਦਲ੍ਿਫਯਾਸ੍ਥਸਿਮਤੇ ਰ੍ਦੂਤੰ ਪਰ੍ਤੀਦੰ ਿਲਖ, ਯਃ
ਪਿਵਤਃ ਸਤਯ੍ਮਯਸ਼੍ਚਾਸ੍ਿਤ ਦਾਯੂਦਃ ਕੁਞ੍ਿਜਕਾਂ ਧਾਰਯਿਤ ਚ ਯੇਨ ਮੋਿਚਤੇ
(ਅ)ਪਰਃ ਕੋ(ਅ)ਿਪ ਨ ਰੁਣੱਿਧ ਰੁੱਧੇ ਚਾਪਰਃ ਕੋ(ਅ)ਿਪ ਨ ਮੋਚਯਿਤ ਸ ਏਵ
ਭਾਸ਼਼ਤ|ੇ

Ⅷ ਤਵ ਿ ਯਾ ਮਮ ਗੋਚਰਾਃ ਪਸ਼ਯ੍ ਤਵ ਸਮੀਪੇ (ਅ)ਹੰ ਮੁਕ੍ਤੰ ਦਾਰੰ
ਸ੍ਥਾਿਪਤਵਾਨ੍ ਤਤ੍ ਕੇਨਾਿਪ ਰੋੱਧੁੰ ਨ ਸ਼ਕਯ੍ਤੇ ਯਤਸ੍ਤਵਾਲ੍ਪੰ ਬਲਮਾਸ੍ਤੇ ਤਥਾਿਪ
ਤੰ ਮਮ ਵਾਕਯ੍ੰ ਪਾਿਲਤਵਾਨ੍ ਮਮ ਨਾਮ੍ਨ (ਅ)ਸਵ੍ੀਕਾਰੰ ਨ ਕʼਤਵਾਸ਼ਂ੍ਚ|

Ⅸ ਪਸ਼ਯ੍ ਿਯਹੂਦੀਯਾ ਨ ਸਨ੍ਤੋ ਯੇ ਮʼਸ਼਼ਾਵਾਿਦਨਃ ਸਵ੍ਾਨ੍ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨ੍
ਵਦਨ੍ਿਤ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸ਼ਯਤਾਨਸਮਾਜੀਯਾਨਾਂ ਕਾਸ਼ਂ੍ਿਚਦ੍ ਅਹਮ੍ ਆਨੇਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ ਪਸ਼ਯ੍
ਤੇ ਮਦਾਜ੍ਞਾਤ ਆਗਤਯ੍ ਤਵ ਚਰਣਯੋਃ ਪਰ੍ਣੰਸਯ੍ਨ੍ਿਤ ਤਞ੍ਚ ਮਮ ਿਪਰ੍ਯੋ
(ਅ)ਸੀਿਤ ਜ੍ਞਾਸਯ੍ਨ੍ਿਤ|

Ⅹ ਤੰ ਮਮ ਸਿਹਸ਼਼੍ਣੁਤਾਸੂਚਕੰ ਵਾਕਯ੍ੰ ਰਕ੍ਿਸ਼਼ਤਵਾਨਿਸ
ਤਤ੍ਕਾਰਣਾਤ੍ ਪʼਿਥਵੀਿਨਵਾਿਸਨਾਂ ਪਰੀਕ੍ਸ਼਼ਾਰ੍ਥੰ ਕʼਤ੍ਸ੍ਨੰ ਜਗਦ੍



RevelationⅢ:Ⅺ vii RevelationⅢ:ⅩⅨ

ਯੇਨਾਗਾਿਮਪਰੀਕ੍ਸ਼਼ਾਿਦਨੇਨਾ ਿਮਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਅਹਮਿਪ ਤਾਂ
ਰਕ੍ਿਸ਼਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ|

Ⅺਪਸ਼ਯ੍ ਮਯਾ ਸ਼ੀਘਰ੍ਮ੍ਆਗਨ੍ਤਵਯ੍ੰ ਤਵ ਯਦਸ੍ਿਤ ਤਤ੍ ਧਾਰਯ ਕੋ (ਅ)ਿਪ
ਤਵ ਿਕਰੀਟੰ ਨਾਪਹਰਤੁ|

Ⅻ ਯੋ ਜਨ ਜਯਿਤ ਤਮਹੰ ਮਦੀਯੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਮਨ੍ਿਦਰੇ ਸ੍ਤਮ੍ਭੰ ਕʼਤਾ
ਸ੍ਥਾਪਿਯਸਯ੍ਾਿਮ ਸ ਪੁਨ ਰ੍ਨ ਿਨਰ੍ਗਿਮਸ਼਼ਯ੍ਿਤ| ਅਪਰਞ੍ਚ ਤਸ੍ਿਮਨ੍
ਮਦੀਯੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਨਾਮ ਮਦੀਯੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਪੁਰ੍ੱਯਾ ਅਿਪ ਨਾਮ ਅਰ੍ਥਤੋ ਯਾ ਨਵੀਨਾ
ਿਯਰੂਸ਼ਾਨਮ੍ ਪੁਰੀ ਸਵ੍ਰ੍ਗਾਤ੍ ਮਦੀਯੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸਮੀਪਾਦ੍ ਅਵਰੋਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਤਸਯ੍ਾ
ਨਾਮ ਮਮਾਿਪ ਨੂਤਨੰ ਨਾਮ ਲੇਿਖਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ|

ⅩⅢਯਸਯ੍ ਸ਼ਰ੍ੋਤੰ ਿਵਦਯ੍ਤੇ ਸ ਸਿਮਤੀਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ੁਚਯ੍ਮਾਨਾਮ੍ ਆਤ੍ਮਨਃ ਕਥਾਂ
ਸ਼ʼਣੋਤੁ|

ⅩⅣ ਅਪਰਞ੍ਚ ਲਾਯਿਦਕੇਯਾਸ੍ਥਸਿਮਤੇ ਰ੍ਦੂਤੰ ਪਰ੍ਤੀਦੰ ਿਲਖ, ਯ
ਆਮੇਨ੍ ਅਰ੍ਥਤੋ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਯ੍ਃ ਸਤਯ੍ਮਯਸ਼੍ਚ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ੀ, ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍
ਸʼਸ਼਼੍ਟੇਰਾਿਦਸ਼੍ਚਾਸ੍ਿਤ ਸ ਏਵ ਭਾਸ਼਼ਤੇ|

ⅩⅤ ਤਵ ਿ ਯਾ ਮਮ ਗੋਚਰਾਃ ਤੰ ਸ਼ੀਤੋ ਨਾਿਸ ਤਪ੍ਤੋ (ਅ)ਿਪ ਨਾਸੀਿਤ
ਜਾਨਾਿਮ|

ⅩⅥ ਤਵ ਸ਼ੀਤਤੰ ਤਪ੍ਤਤੰ ਵਾ ਵਰੰ ਭਵੇਤ੍, ਸ਼ੀਤੋ ਨ ਭੂਤਾ ਤਪ੍ਤੋ (ਅ)ਿਪ
ਨ ਭੂਤਾ ਤਮੇਵਮ੍ਭੂਤਃ ਕਦੂਸ਼਼੍ਣੋ (ਅ)ਿਸ ਤਤ੍ਕਾਰਣਾਦ੍ ਅਹੰ ਸਵ੍ਮੁਖਾਤ੍ ਤਾਮ੍
ਉਦਿਮਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ|

ⅩⅦ ਅਹੰ ਧਨੀ ਸਮʼ◌ੱਧਸ਼੍ਚਾਸ੍ਿਮ ਮਮ ਕਸਯ੍ਾਪਯ੍ਭਾਵੋ ਨ ਭਵਤੀਿਤ ਤੰ
ਵਦਿਸ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਮੇਵ ਦੁਃਖਾਰ੍ੱਤੋ ਦੁਰ੍ਗਤੋ ਦਿਰਦੋ (ਅ)ਨ੍ਧੋ ਨਗ੍ਨਸ਼੍ਚਾਿਸ ਤਤ੍
ਤਯਾ ਨਾਵਗਮਯ੍ਤ|ੇ

ⅩⅧ ਤੰ ਯਦ੍ ਧਨੀ ਭਵੇਸ੍ਤਦਰ੍ਥੰ ਮੱਤੋ ਵਹ੍ਨੌ ਤਾਿਪਤੰ ਸੁਵਰ੍ਣੰ ੀਣੀਿਹ
ਨਗ੍ਨਤਾਤ੍ ਤਵ ਲੱਜਾ ਯੰਨ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ੇਤ ਤਦਰ੍ਥੰ ਪਿਰਧਾਨਾਯ ਮੱਤਃ ਸ਼ੁਭਵਾਸਾਿਂਸ
ੀਣੀਿਹ ਯੱਚ ਤਵ ਦʼਸ਼਼੍ਿਟਃ ਪਰ੍ਸੰਨਾ ਭਵੇਤ੍ ਤਦਰ੍ਥੰ ਚਕ੍ਸ਼਼ੁਰ੍ਲੇਪਨਾਯਾਞ੍ਜਨੰ

ਮੱਤਃ ੀਣੀਹੀਿਤ ਮਮ ਮਨ੍ਤਣਾ|
ⅩⅨ ਯੇਸ਼਼ਵ੍ਹੰ ਪਰ੍ੀਯੇ ਤਾਨ੍ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਭਰ੍ਤ੍ਸਯਾਿਮ ਸ਼ਾਸ੍ਿਮ ਚ, ਅਤਸ੍ਤਮ੍

ਉਦਯ੍ਮੰ ਿਵਧਾਯ ਮਨਃ ਪਿਰਵਰ੍ੱਤਯ|
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ⅩⅩ ਪਸ਼ਯ੍ਾਹੰ ਦਾਿਰ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ ਤਦ੍ ਆਹਨ੍ਿਮ ਯਿਦ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਮਮ ਰਵੰ
ਸ਼ਤਾ ਦਾਰੰ ਮੋਚਯਿਤ ਤਰਯ੍ਹੰ ਤਸਯ੍ ਸੰਿਨਿਧੰ ਪਰ੍ਿਵਸ਼ਯ੍ ਤੇਨ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਭੋਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੇ ਸੋ
(ਅ)ਿਪ ਮਯਾ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਭੋਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਤ|ੇ

ⅩⅪ ਅਪਰਮਹੰ ਯਥਾ ਿਜਤਵਾਨ੍ ਮਮ ਿਪਤਾ ਚ ਸਹ ਤਸਯ੍ ਿਸੰਹਾਸਨ
ਉਪਿਵਸ਼਼੍ਟਸ਼੍ਚਾਸ੍ਿਮ, ਤਥਾ ਯੋ ਜਨ ਜਯਿਤ ਤਮਹੰ ਮਯਾ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਮਤ੍ਿਸੰਹਾਸਨ
ਉਪਵੇਸ਼ਿਯਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ|

ⅩⅫਯਸਯ੍ ਸ਼ਰ੍ੋਤੰ ਿਵਦਯ੍ਤੇ ਸ ਸਿਮਤੀਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ੁਚਯ੍ਮਾਨਮ੍ ਆਤ੍ਮਨਃ ਕਥਾਂ
ਸ਼ʼਣੋਤੁ|

Ⅳ
Ⅰ ਤਤਃ ਪਰੰ ਮਯਾ ਦʼਸ਼਼੍ਿਟਪਾਤੰ ਕʼਤਾ ਸਵ੍ਰ੍ਗੇ ਮੁਕ੍ਤੰ ਦਾਰਮ੍ ਏਕੰ ਦʼਸ਼਼੍ਟੰ

ਮਯਾ ਸਹਭਾਸ਼਼ਮਾਣਸਯ੍ਚਯਸਯ੍ਤੂਰੀਵਾਦਯ੍ਤੁਲਯ੍ੋ ਰਵਃ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਸ਼ਤਃ ਸ ਮਾਮ੍
ਅਵੋਚਤ੍ ਸ੍ਥਾਨਮੇਤਦ੍ ਆਰੋਹਯ, ਇਤਃ ਪਰੰ ਯੇਨ ਯੇਨ ਭਿਵਤਵਯ੍ੰ ਤਦਹੰ ਤਾਂ
ਦਰ੍ਸ਼ਿਯਸ਼਼ਯ੍ੇ|

Ⅱ ਤੇਨਾਹੰ ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼਼ਣਾਦ੍ ਆਤ੍ਮਾਿਵਸ਼਼੍ਟੋ ਭੂਤਾ (ਅ)ਪਸ਼ਯ੍ੰ ਸਵ੍ਰ੍ਗੇ
ਿਸੰਹਾਸਨਮੇਕੰ ਸ੍ਥਾਿਪਤੰ ਤਤ ਿਸੰਹਾਸਨੇ ਏਕੋ ਜਨ ਉਪਿਵਸ਼਼੍ਟੋ (ਅ)ਸ੍ਿਤ|

Ⅲ ਿਸੰਹਾਸਨੇ ਉਪਿਵਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਤਸਯ੍ ਜਨਸਯ੍ ਰੂਪੰ ਸੂਰ੍ੱਯਕਾਨ੍ਤਮਣੇਃ
ਪਰ੍ਵਾਲਸਯ੍ ਚ ਤੁਲਯ੍ੰ ਤਤ੍ ਿਸੰਹਾਸਨਞ੍ਚ ਮਰਕਤਮਿਣਵਦਪਿਵਿਸ਼ਸ਼਼੍ਟੇਨ
ਮੇਘਧਨੁਸ਼਼ਾ ਵੇਸ਼਼੍ਿਟਤੰ|

Ⅳ ਤਸਯ੍ ਿਸੰਹਾਸਨੇ ਚਤੁਰ੍ਿਦਕ੍ਸ਼਼ੁ ਚਤੁਿਰੰਸ਼ਿਤਿਸੰਹਾਸਨਾਿਨ
ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ਿਤ ਤੇਸ਼਼ੁ ਿਸੰਹਾਸਨੇਸ਼਼ੁ ਚਤੁਿਰੰਸ਼ਿਤ ਪਰ੍ਾਚੀਨਲੋਕਾ ਉਪਿਵਸ਼਼੍ਟਾਸ੍ਤੇ
ਸ਼ੁਭਵਾਸਃਪਿਰਿਹਤਾਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਿਸ਼ਰਾਿਂਸ ਚ ਸੁਵਰ੍ਣਿਕਰੀਟੈ ਰ੍ਭੂਿਸ਼਼ਤਾਿਨ|

Ⅴ ਤਸਯ੍ ਿਸੰਹਾਸਨਸਯ੍ ਮਧਯ੍ਾਤ੍ ਤਿਡਤੋ ਰਵਾਃ ਸ੍ਤਿਨਤਾਿਨ ਚ
ਿਨਰ੍ਗੱਛਨ੍ਿਤ ਿਸੰਹਾਸਨਸਯ੍ਾਨ੍ਿਤਕੇ ਚ ਸਪ੍ਤ ਦੀਪਾ ਜਵ੍ਲਨ੍ਿਤ ਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍
ਸਪ੍ਤਾਤ੍ਮਾਨਃ|

Ⅵ ਅਪਰੰ ਿਸੰਹਾਸਨਸਯ੍ਾਨ੍ਿਤਕੇ ਸ੍ਫਿਟਕਤੁਲਯ੍ਃ ਕਾਚਮਯੋ ਜਲਾਸ਼ਯੋ
ਿਵਦਯ੍ਤ,ੇ ਅਪਰਮ੍ ਅਗਰ੍ਤਃ ਪਸ਼੍ਚਾੱਚ ਬਹੁਚਕ੍ਸ਼਼ੁਸ਼਼੍ਮਨ੍ਤਸ਼੍ਚਤਾਰਃ ਪਰ੍ਾਿਣਨਃ
ਿਸੰਹਸਨਸਯ੍ ਮਧਯ੍ੇ ਚਤੁਰ੍ਿਦਕ੍ਸ਼਼ੁ ਚ ਿਵਦਯ੍ਨ੍ਤ|ੇ
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Ⅶ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਪਰ੍ਥਮਃ ਪਰ੍ਾਣੀ ਿਸੰਹਾਕਾਰੋ ਿਦਤੀਯਃ ਪਰ੍ਾਣੀ
ਗੋਵਾਤ੍ਸਾਕਾਰਸ੍ਤʼਤੀਯਃ ਪਰ੍ਾਣੀ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਵਦਦਨਿਵਿਸ਼ਸ਼਼੍ਟਸ਼੍ਚਤੁਰ੍ਥਸ਼੍ਚ
ਪਰ੍ਾਣੀ ਉੱਡੀਯਮਾਨਕੁਰਰੋਪਮਃ|

Ⅷ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਚਤੁਰ੍ਣਾਮ੍ ਏਕੈਕਸਯ੍ ਪਰ੍ਾਿਣਨਃ ਸ਼਼ਟ੍ ਪਕ੍ਸ਼਼ਾਃ ਸਨ੍ਿਤ ਤੇ ਚ
ਸਰ੍ੱਵਾਙ੍ਗੇਸ਼਼ਵ੍ਭਯ੍ਨ੍ਤਰੇ ਚ ਬਹੁਚਕ੍ਸ਼਼ੁਿਰਿਸ਼ਸ਼਼੍ਟਾਃ, ਤੇ ਿਦਵਾਿਨਸ਼ੰ ਨ ਿਵਸ਼ਰ੍ਾਮਯ੍
ਗਦਨ੍ਿਤ ਪਿਵਤਃ ਪਿਵਤਃ ਪਿਵਤਃ ਸਰ੍ੱਵਸ਼ਕ੍ਿਤਮਾਨ੍ ਵਰ੍ੱਤਮਾਨ ਭੂਤੋ
ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ੰਸ਼੍ਚ ਪਰ੍ਭੁਃ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰਃ|

Ⅸ ਇੱਥੰ ਤੈਃ ਪਰ੍ਾਿਣਿਭਸ੍ਤਸਯ੍ਾਨਨ੍ਤਜੀਿਵਨਃ ਿਸੰਹਾਸਨਪਿਵਸ਼਼੍ਟਸਯ੍
ਜਨਸਯ੍ ਪਰ੍ਭਾਵੇ ਗੌਰਵੇ ਧਨਯ੍ਵਾਦੇ ਚ ਪਰ੍ਕੀਰ੍ੱਿਤਤੇ

Ⅹ ਤੇ ਚਤੁਿਰੰਸ਼ਿਤਪਰ੍ਾਚੀਨਾ ਅਿਪ ਤਸਯ੍ ਿਸੰਹਾਸਨਪਿਵਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ਾਨ੍ਿਤਕੇ
ਪਰ੍ਿਣਨਤਯ੍ ਤਮ੍ ਅਨਨ੍ਤਜੀਿਵਨੰ ਪਰ੍ਣਮਨ੍ਿਤ ਸਵ੍ੀਯਿਕਰੀਟਾਸ਼ਂ੍ਚ
ਿਸੰਹਾਸਨਸਯ੍ਾਨ੍ਿਤਕੇ ਿਨਕ੍ਿਸ਼਼ਪਯ੍ ਵਦਨ੍ਿਤ,

Ⅺ ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ ਈਸ਼ਵ੍ਰਾਸ੍ਮਾਕੰ ਪਰ੍ਭਾਵੰ ਗੌਰਵੰ ਬਲੰ| ਤਮੇਵਾਰਿਸ ਸਮ੍ਪਰ੍ਾਪ੍ਤੁੰ ਯਤ੍
ਸਰ੍ੱਵੰ ਸਸʼਜੇ ਤਯਾ| ਤਵਾਿਭਲਾਸ਼਼ਤਸ਼੍ਚੈਵ ਸਰ੍ੱਵੰ ਸਮ੍ਭੂਯ ਿਨਰ੍ੰਮਮ|ੇ|

Ⅴ
Ⅰ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਤਸਯ੍ ਿਸਹਾਸਨਪਿਵਸ਼਼੍ਟਜਨਸਯ੍ ਦਕ੍ਿਸ਼਼ਣਸ੍ਤੇ (ਅ)ਨ੍ਤ

ਰ੍ਬਿਹਸ਼੍ਚ ਿਲਿਖਤੰ ਪਤਮੇਕੰ ਮਯਾ ਦʼਸ਼਼੍ਟੰ ਤਤ੍ ਸਪ੍ਤਮੁਦਾਿਭਰਙ੍ਿਕਤੰ|
Ⅱ ਤਤ੍ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਏਕੋ ਬਲਵਾਨ੍ ਦੂਤੋ ਦʼਸ਼਼੍ਟਃ ਸ ਉੱਚੈਃ ਸਵ੍ਰੇਣ ਵਾਚਿਮਮਾਂ

ਘੋਸ਼਼ਯਿਤ ਕਃ ਪਤਮੇਤਦ੍ ਿਵਵਰੀਤੁੰ ਤੰਮੁਦਾ ਮੋਚਿਯਤੁਞ੍ਚਾਰਿਤ?
Ⅲ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸਵ੍ਰ੍ਗਮਰ੍ੱਤਯ੍ਪਾਤਾਲੇਸ਼਼ੁ ਤਤ੍ ਪਤੰ ਿਵਵਰੀਤੁੰ ਿਨਰੀਕ੍ਿਸ਼਼ਤੁਞ੍ਚ

ਕਸਯ੍ਾਿਪ ਸਾਮਰ੍ਥਯ੍ੰ ਨਾਭਵਤ੍|
Ⅳ ਅਤੋ ਯਸ੍ਤਤ੍ ਪਤੰ ਿਵਵਰੀਤੁੰ ਿਨਰੀਕ੍ਿਸ਼਼ਤੁਞ੍ਚਾਰਿਤ

ਤਾਦʼਸ਼ਜਨਸਯ੍ਾਭਾਵਾਦ੍ ਅਹੰ ਬਹੁ ਰੋਿਦਤਵਾਨ੍|
Ⅴ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਪਰ੍ਾਚੀਨਾਨਾਮ੍ ਏਕੋ ਜਨ ਮਾਮਵਦਤ੍ ਮਾ ਰੋਦੀਃ ਪਸ਼ਯ੍

ਯੋ ਿਯਹੂਦਾਵੰਸ਼ੀਯਃ ਿਸੰਹੋ ਦਾਯੂਦੋ ਮੂਲਸਵ੍ਰੂਪਸ਼੍ਚਾਸ੍ਿਤ ਸ ਪਤਸਯ੍ ਤਸਯ੍
ਸਪ੍ਤਮੁਦਾਣਾਞ੍ਚ ਮੋਚਨਾਯ ਪਰ੍ਮੂਤਵਾਨ੍|



Revelation Ⅴ:Ⅵ x Revelation Ⅴ:ⅩⅣ

Ⅵ ਅਪਰੰ ਿਸੰਹਾਸਨਸਯ੍ ਚਤੁਰ੍ਣਾਂ ਪਰ੍ਾਿਣਨਾਂ ਪਰ੍ਾਚੀਨਵਰ੍ਗਸਯ੍ ਚ ਮਧਯ੍
ਏਕੋ ਮੇਸ਼਼ਸ਼ਾਵਕੋ ਮਯਾ ਦʼਸ਼਼੍ਟਃ ਸ ਛੇਿਦਤ ਇਵ ਤਸਯ੍ ਸਪ੍ਤਸ਼ʼਙ੍ਗਾਿਣ
ਸਪ੍ਤਲੋਚਨਾਿਨ ਚ ਸਨ੍ਿਤ ਤਾਿਨ ਕʼਤ੍ਸ੍ਨਾਂ ਪʼਿਥਵੀਂ ਪਰ੍ੇਿਸ਼਼ਤਾ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍
ਸਪ੍ਤਾਤ੍ਮਾਨਃ|

Ⅶ ਸ ਉਪਾਗਤਯ੍ ਤਸਯ੍ ਿਸੰਹਾਸਨਪਿਵਸ਼਼੍ਟਜਨਸਯ੍ ਦਕ੍ਿਸ਼਼ਣਕਰਾਤ੍ ਤਤ੍
ਪਤੰ ਗʼਹੀਤਵਾਨ੍|

Ⅷ ਪਤੇ ਗʼਹੀਤੇ ਚਤਾਰਃ ਪਰ੍ਾਿਣਨਸ਼੍ਚਤੁਿਰਂੰਸ਼ਿਤਪਰ੍ਾਚੀਨਾਸ਼੍ਚ ਤਸਯ੍
ਮੇਸ਼਼ਸ਼ਾਵਕਸਯ੍ਾਨ੍ਿਤਕੇ ਪਰ੍ਿਣਪਤਨ੍ਿਤ ਤੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਏਕੈਕਸਯ੍ ਕਰਯੋ ਰੀਣਾਂ
ਸੁਗਨ੍ਿਧਦਵਯ੍ੈਃ ਪਿਰਪੂਰ੍ਣੰ ਸਵ੍ਰ੍ਣਮਯਪਾਤਞ੍ਚ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਤਾਿਨ
ਪਿਵਤਲੋਕਾਨਾਂ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਾਸਵ੍ਰੂਪਾਿਣ|

Ⅸਅਪਰੰ ਤੇ ਨੂਤਨਮੇਕੰ ਗੀਤਮਗਾਯਨ੍, ਯਥਾ,ਗਰ੍ਹੀਤੁੰ ਪਿਤਕਾਂ ਤਸਯ੍ ਮੁਦਾ
ਮੋਚਿਯਤੁੰ ਤਥਾ| ਤਮੇਵਾਰਿਸ ਯਸ੍ਮਾਤ੍ ਤੰ ਬਿਲਵਤ੍ ਛੇਦਨੰ ਗਤਃ| ਸਰ੍ੱਵਾਭਯ੍ੋ
ਜਾਿਤਭਾਸ਼਼ਾਭਯ੍ਃ ਸਰ੍ੱਵਸ੍ਮਾਦ੍ ਵੰਸ਼ਦੇਸ਼ਤਃ| ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਕʼਤੇ (ਅ)ਸ੍ਮਾਨ੍ ਤੰ
ਸਵ੍ੀਯਰਕ੍ਤੇਨ ੀਤਵਾਨ੍|

Ⅹ ਅਸ੍ਮਦੀਸ਼ਵ੍ਰਪਕ੍ਸ਼਼ੇ (ਅ)ਸ੍ਮਾਨ੍ ਨʼਪਤੀਨ੍ ਯਾਜਕਾਨਿਪ| ਕʼਤਵਾਸਂ੍ਤੇਨ
ਰਾਜਤੰ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਾਮੋ ਮਹੀਤਲੇ||

Ⅺ ਅਪਰੰ ਿਨਰੀਕ੍ਸ਼਼ਮਾਣੇਨ ਮਯਾ ਿਸੰਹਾਸਨਸਯ੍ ਪਰ੍ਾਿਣਚਤੁਸ਼਼੍ਟਯਸਯ੍
ਪਰ੍ਾਚੀਨਵਰ੍ਗਸਯ੍ ਚ ਪਿਰਤੋ ਬਹੂਨਾਂ ਦੂਤਾਨਾਂ ਰਵਃ ਸ਼ਤਃ, ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸੰਖਯ੍ਾ
ਅਯੁਤਾਯੁਤਾਿਨ ਸਹਸਰ੍ਸਹਸ੍ਤਾਿਣ ਚ|

Ⅻ ਤੈਰੁੱਚੈਿਰਦਮ੍ ਉਕ੍ਤ,ੰ ਪਰਾ ਮੰ ਧਨੰ ਜ੍ਞਾਨੰ ਸ਼ਕ੍ਿਤੰ ਗੌਰਵਮਾਦਰ|ੰ
ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਾਞ੍ਚਾਰਿਤ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤੁੰ ਛੇਿਦਤੋ ਮੇਸ਼਼ਸ਼ਾਵਕਃ||

ⅩⅢ ਅਪਰੰ ਸਵ੍ਰ੍ਗਮਰ੍ੱਤਯ੍ਪਾਤਾਲਸਾਗਰੇਸ਼਼ੁ ਯਾਿਨ ਿਵਦਯ੍ਨ੍ਤੇ ਤੇਸ਼਼ਾਂ
ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਸʼਸ਼਼੍ਟਵਸ੍ਤੂਨਾਂ ਵਾਿਗਯੰ ਮਯਾ ਸ਼ਤਾ, ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਾਂ ਗੌਰਵੰ ਸ਼ੌਰ੍ੱਯਮ੍
ਆਿਧਪਤਯ੍ੰ ਸਨਾਤਨੰ| ਿਸੰਹਸਨਪਿਵਸ਼਼੍ਟਸ਼੍ਚ ਮੇਸ਼਼ਵਤ੍ਸਸ਼੍ਚ ਗੱਛਤਾ|ਂ

ⅩⅣ ਅਪਰੰ ਤੇ ਚਤਾਰਃ ਪਰ੍ਾਿਣਨਃ ਕਿਥਤਵਨ੍ਤਸ੍ਤਥਾਸ੍ਤੁ,
ਤਤਸ਼੍ਚਤੁਿਰੰਸ਼ਿਤਪਰ੍ਾਚੀਨਾ ਅਿਪ ਪਰ੍ਿਣਪਤਯ੍ ਤਮ੍ ਅਨਨ੍ਤਕਾਲਜੀਿਵਨੰ
ਪਰ੍ਾਣਮਨ੍|
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Ⅵ
Ⅰ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਮਿਯ ਿਨਰੀਕ੍ਸ਼਼ਮਾਣੇ ਮੇਸ਼਼ਸ਼ਾਵਕੇਨ ਤਾਸਾਂ ਸਪ੍ਤਮੁਦਾਣਾਮ੍

ਏਕਾ ਮੁਦਾ ਮੁਕ੍ਤਾ ਤਤਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਚਤੁਰ੍ਣਾਮ੍ ਏਕਸਯ੍ ਪਰ੍ਾਿਣਨ ਆਗਤਯ੍
ਪਸ਼ਯ੍ੇਿਤਵਾਚਕੋ ਮੇਘਗਰ੍ਜਨਤੁਲਯ੍ੋ ਰਵੋ ਮਯਾ ਸ਼ਤਃ|

Ⅱ ਤਤਃ ਪਰਮ੍ ਏਕਃ ਸ਼ੁਕ੍ਲਾਸ਼੍ਚੋ ਦʼਸ਼਼੍ਟਃ, ਤਦਾਰੂਢੋ ਜਨ ਧਨੁ
ਰ੍ਧਾਰਯਿਤ ਤਸ੍ਮੈ ਚ ਿਕਰੀਟਮੇਕਮ੍ ਅਦਾਿਯ ਤਤਃ ਸ ਪਰ੍ਭਵਨ੍ ਪਰ੍ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ੰਸ਼੍ਚ
ਿਨਰ੍ਗਤਵਾਨ੍|

Ⅲਅਪਰੰ ਿਦਤੀਯਮੁਦਾਯਾਂ ਤੇਨ ਮੋਿਚਤਾਯਾਂ ਿਦਤੀਯਸਯ੍ ਪਰ੍ਾਿਣਨਆਗਤਯ੍
ਪਸ਼ਯ੍ੇਿਤ ਵਾਕ੍ ਮਯਾ ਸ਼ਤਾ|

Ⅳ ਤਤੋ (ਅ)ਰੁਣਵਰ੍ਣੋ (ਅ)ਪਰ ਏਕੋ (ਅ)ਸ਼ਵ੍ੋ ਿਨਰ੍ਗਤਵਾਨ੍
ਤਦਾਰੋਿਹਿਣ ਪʼਿਥਵੀਤਃ ਸ਼ਾਨ੍ਤਯ੍ਪਹਰਣਸਯ੍ ਲੋਕਾਨਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਪਰਸ੍ਪਰੰ
ਪਰ੍ਿਤਘਾਤੋਤ੍ਪਾਦਨਸਯ੍ ਚ ਸਾਮਰ੍ਥਯ੍ੰ ਸਮਰ੍ਿਪਤਮ੍, ਏਕੋ ਬʼਹਤ੍ਖਙ੍ਗੋ
(ਅ)ਿਪ ਤਸ੍ਮਾ ਅਦਾਿਯ|

Ⅴਅਪਰੰ ਤʼਤੀਯਮੁਦਾਯਾਂ ਤਨ ਮੋਿਚਤਾਯਾਂ ਤʼਤੀਯਸਯ੍ ਪਰ੍ਾਿਣਨ ਆਗਤਯ੍
ਪਸ਼ਯ੍ੇਿਤ ਵਾਕ੍ ਮਯਾ ਸ਼ਤਾ, ਤਤਃ ਕਾਲਵਰ੍ਣ ਏਕੋ (ਅ)ਸ਼ਵ੍ੋ ਮਯਾ ਦʼਸ਼਼੍ਟਃ,
ਤਦਾਰੋਿਹਣੋ ਹਸ੍ਤੇ ਤੁਲਾ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ

Ⅵਅਨਨ੍ਤਰੰ ਪਰ੍ਾਿਣਚਤੁਸ਼਼੍ਟਯਸਯ੍ਮਧਯ੍ਾਦ੍ ਵਾਿਗਯੰ ਸ਼ਤਾ ਗੋਧੂਮਾਨਾਮੇਕਃ
ਸੇਟਕੋ ਮੁਦਾਪਾਦੈਕਮੂਲਯ੍ਃ, ਯਵਾਨਾਞ੍ਚ ਸੇਟਕਤਯੰ ਮੁਦਾਪਾਦੈਕਮੂਲਯ੍ੰ
ਤੈਲਦਾਕ੍ਸ਼਼ਾਰਸਾਸ਼੍ਚ ਤਯਾ ਮਾ ਿਹੰਿਸਤਵਯ੍ਾਃ|

Ⅶ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਚਤੁਰ੍ਥਮੁਦਾਯਾਂ ਤੇਨ ਮੋਿਚਤਾਯਾਂ ਚਤੁਰ੍ਥਸਯ੍ ਪਰ੍ਾਿਣਨ
ਆਗਤਯ੍ ਪਸ਼ਯ੍ੇਿਤ ਵਾਕ੍ ਮਯਾ ਸ਼ਤਾ|

Ⅷ ਤਤਃ ਪਾਣ੍ਡੁਰਵਰ੍ਣ ਏਕੋ (ਅ)ਸ਼ਵ੍ੋ ਮਯਾ ਦʼਸ਼਼੍ਟਃ, ਤਦਾਰੋਿਹਣੋ ਨਾਮ
ਮʼਤਯ੍ੁਿਰਿਤ ਪਰਲੋਕਸ਼੍ਚ ਤਮ੍ਅਨੁਚਰਿਤ ਖਙ੍ਗੇਨ ਦੁਰ੍ਿਭਕ੍ਸ਼਼ੇਣ ਮਹਾਮਾਰ੍ੱਯਾ
ਵਨਯ੍ਪਸ਼ੁਿਭਸ਼੍ਚ ਲੋਕਾਨਾਂ ਬਧਾਯ ਪʼਿਥਵਯ੍ਾਸ਼੍ਚਤੁਰ੍ਥਾਸ਼ਂਸਯ੍ਾਿਧਪਤਯ੍ੰ
ਤਸ੍ਮਾ ਅਦਾਿਯ|

Ⅸ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਪਞ੍ਚਮਮੁਦਾਯਾਂ ਤੇਨ ਮੋਿਚਤਾਯਾਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਵਾਕਯ੍ਹੇਤੋਸ੍ਤਤ
ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਦਾਨਾੱਚ ਛੇਿਦਤਾਨਾਂ ਲੋਕਾਨਾਂ ਦੇਿਹਨ ਵੇਦਯ੍ਾ ਅਧੋ ਮਯਾਦʼਸ਼ਯ੍ਨ੍ਤ|
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Ⅹ ਤ ਉੱਚੈਿਰਦੰ ਗਦਨ੍ਿਤ, ਹੇ ਪਿਵਤ ਸਤਯ੍ਮਯ ਪਰ੍ਭੋ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਰਕ੍ਤਪਾਤੇ
ਪʼਿਥਵੀਿਨਵਾਿਸਿਭ ਿਰਵਿਦਤੁੰ ਤਸਯ੍ ਫਲ ਦਾਤੁਞ੍ਚ ਕਿਤ ਕਾਲੰ ਿਵਲਮ੍ਬਸ?ੇ

Ⅺ ਤਤਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਏਕੈਕਸ੍ਮੈ ਸ਼ੁਭਃ ਪਿਰੱਛਦੋ (ਅ)ਦਾਿਯ
ਵਾਿਗਯਞ੍ਚਾਕਥਯ੍ਤ ਯੂਯਮਲ੍ਪਕਾਲਮ੍ ਅਰ੍ਥਤੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਯੇ ਸਹਾਦਾਸਾ
ਭਾਤਰੋ ਯੂਯਿਮਵ ਘਾਿਨਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤੇ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸੰਖਯ੍ਾ ਯਾਵਤ੍ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਤਾਂ ਨ ਗੱਛਿਤ
ਤਾਵਦ੍ ਿਵਰਮਤ|

Ⅻ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਯਦਾ ਸ ਸ਼਼ਸ਼਼੍ਠਮੁਦਾਮਮੋਚਯਤ੍ ਤਦਾ ਮਿਯ
ਿਨਰੀਕ੍ਸ਼਼ਮਾਣੇ ਮਹਾਨ੍ ਭੂਕਮ੍ਪੋ (ਅ)ਭਵਤ੍ ਸੂਰ੍ੱਯਸ਼੍ਚ ਉਸ਼਼੍ਟਲੋਮਜਵਸ੍ਤਵਤ੍
ਕʼਸ਼਼੍ਣਵਰ੍ਣਸ਼੍ਚਨ੍ਦਮਾਸ਼੍ਚ ਰਕ੍ਤਸਙ੍ਕਾਸ਼ੋ (ਅ)ਭਵਤ੍

ⅩⅢ ਗਗਨਸ੍ਥਤਾਰਾਸ਼੍ਚ ਪਰ੍ਬਲਵਾਯੁਨਾ ਚਾਿਲਤਾਦ੍ ਉਡੁਮ੍ਬਰਵʼਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍
ਿਨਪਾਿਤਤਾਨਯ੍ਪੱਕਫਲਾਨੀਵ ਭੂਤਲੇ ਨਯ੍ਪਤਨ੍|

ⅩⅣ ਆਕਾਸ਼ਮਣ੍ਡਲਞ੍ਚ ਸਙ੍ਕੁਚਯ੍ਮਾਨਗਰ੍ਨ੍ਥਇਵਾਨ੍ਤਰ੍ਧਾਨਮ੍
ਅਗਮਤ੍ ਿਗਰਯ ਉਪਦੀਪਾਸ਼੍ਚ ਸਰ੍ੱਵੇ ਸ੍ਥਾਨਾਨ੍ਤਰੰ ਚਾਿਲਤਾਃ

ⅩⅤ ਪʼਿਥਵੀਸ੍ਥਾ ਭੂਪਾਲਾ ਮਹਾੱਲੋਕਾਃ ਸਹਸ੍ਤਪਤਯੋ ਧਿਨਨਃ
ਪਰਾ ਿਮਣਸ਼੍ਚ ਲੋਕਾ ਦਾਸਾ ਮੁਕ੍ਤਾਸ਼੍ਚ ਸਰ੍ੱਵੇ (ਅ)ਿਪ ਗੁਹਾਸੁ
ਿਗਿਰਸ੍ਥਸ਼ੈਲੇਸ਼਼ੁ ਚ ਸਵ੍ਾਨ੍ ਪਰ੍ਾੱਛਾਦਯਨ੍|

ⅩⅥ ਤੇ ਚ ਿਗਰੀਨ੍ ਸ਼ੈਲਾਸ਼ਂ੍ਚ ਵਦਨ੍ਿਤ ਯੂਯਮ੍ ਅਸ੍ਮਦੁਪਿਰ ਪਿਤਤਾ
ਿਸੰਹਾਸਨਪਿਵਸ਼਼੍ਟਜਨਸਯ੍ ਦʼਸ਼਼੍ਿਟਤੋ ਮੇਸ਼਼ਸ਼ਾਵਕਸਯ੍ ਕੋਪਾੱਚਾਸ੍ਮਾਨ੍
ਗੋਪਾਯਤ;

ⅩⅦਯਤਸ੍ਤਸਯ੍ ੋਧਸਯ੍ ਮਹਾਿਦਨਮ੍ ਉਪਸ੍ਿਥਤੰ ਕਃ ਸ੍ਥਾਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ?

Ⅶ
Ⅰ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਚਤਾਰੋ ਿਦਵਯ੍ਦੂਤਾ ਮਯਾ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾਃ, ਤੇ ਪʼਿਥਵਯ੍ਾਸ਼੍ਚਤੁਰ੍ਸ਼਼ੁ

ਕੋਣੇਸ਼਼ੁ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨਤਃ ਪʼਿਥਵਯ੍ਾਂ ਸਮੁਦੇ ਵʼਕ੍ਸ਼਼ੇਸ਼਼ੁ ਚ ਵਾਯੁ ਰਯ੍ਥਾ ਨ ਵਹੇਤ੍ ਤਥਾ
ਪʼਿਥਵਯ੍ਾਸ਼੍ਚਤੁਰੋ ਵਾਯੂਨ੍ ਧਾਰਯਨ੍ਿਤ|

Ⅱਅਨਨ੍ਤਰੰ ਸੂਰ੍ੱਯੋਦਯਸ੍ਥਾਨਾਦ੍ ਉਦਯ੍ਨ੍ ਅਪਰ ਏਕੋ ਦੂਤੋ ਮਯਾ ਦʼਸ਼਼੍ਟਃ
ਸ(ੋਅ)ਮਰੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਮੁਦਾਂ ਧਾਰਯਿਤ, ਯੇਸ਼਼ੁ ਚਰ੍ਤੁਸ਼਼ੁ ਦੂਤੇਸ਼਼ੁ ਪʼਿਥਵੀਸਮੁਦਯੋ
ਿਰੰਸਨਸਯ੍ ਭਾਰੋ ਦੱਤਸ੍ਤਾਨ੍ ਸ ਉੱਚੈਿਰਦੰ ਅਵਦਤ੍|



RevelationⅦ:Ⅲ xiii RevelationⅦ:ⅩⅢ

Ⅲ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਦਾਸਾ ਯਾਵਦ੍ ਅਸ੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਭਾਲੇਸ਼਼ੁ ਮੁਦਯਾਙ੍ਿਕਤਾ ਨ
ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਤਾਵਤ੍ ਪʼਿਥਵੀ ਸਮੁਦੋ ਤਰਵਸ਼੍ਚ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਨ ਿਹੰਸਯ੍ਨ੍ਤਾ|ਂ

Ⅳ ਤਤਃ ਪਰੰ ਮੁਦਾਙ੍ਿਕਤਲੋਕਾਨਾਂ ਸੰਖਯ੍ਾ ਮਯਾਸ਼ਰ੍ਾਿਵ| ਇਸਰ੍ਾਯੇਲਃ
ਸਰ੍ੱਵਵੰਸ਼ਾ◌ीਯਾਸ਼੍ਚਤੁਸ਼੍ਚਤਾਿਰੰਸ਼ਤ੍ਸਹਸਰ੍ਾਿਧਕਲਕ੍ਸ਼਼ਲੋਕਾ ਮੁਦਯਾਙ੍ਿਕਤਾ
ਅਭਵਨ੍,

Ⅴ ਅਰ੍ਥਤੋ ਿਯਹੂਦਾਵੰਸ਼ੇ ਦਾਦਸ਼ਸਹਸਰ੍ਾਿਣ ਰੂਬੇਣਵੰਸ਼ੇ ਦਾਦਸ਼ਸਹਸਰ੍ਾਿਣ
ਗਾਦਵੰਸ਼ੇ ਦਾਦਸ਼ਸਹਸਰ੍ਾਿਣ,

Ⅵ ਆਸ਼ੇਰਵੰਸ਼ੇ ਦਾਦਸ਼ਸਹਸਰ੍ਾਿਣ ਨਪ੍ਤਾਿਲਵੰਸ਼ੇ ਦਾਦਸ਼ਸਹਸਰ੍ਾਿਣ
ਿਮਨਿਸ਼ਵੰਸ਼ੇ ਦਾਦਸ਼ਸਹਸਰ੍ਾਿਣ,

Ⅶ ਿਸ਼ਿਮਯੋਨਵੰਸ਼ੇ ਦਾਦਸ਼ਸਹਸਰ੍ਾਿਣ ਲੇਿਵਵੰਸ਼ੇ ਦਾਦਸ਼ਸਹਸਰ੍ਾਿਣ
ਇਸ਼਼ਾਖਰਵੰਸ਼ੇ ਦਾਦਸ਼ਸਹਸਰ੍ਾਿਣ,

Ⅷ ਿਸਬੂਲੂਨਵੰਸ਼ੇ ਦਾਦਸ਼ਸਹਸਰ੍ਾਿਣ ਯੂਸ਼਼ਫਵੰਸ਼ੇ ਦਾਦਸ਼ਸਹਸਰ੍ਾਿਣ
ਿਬਨਯ੍ਾਮੀਨਵੰਸ਼ੇ ਚ ਦਾਦਸ਼ਸਹਸਰ੍ਾਿਣ ਲੋਕਾ ਮੁਦਾਙ੍ਿਕਤਾਃ|

Ⅸ ਤਤਃ ਪਰੰ ਸਰ੍ੱਵਜਾਤੀਯਾਨਾਂ ਸਰ੍ੱਵਵੰਸ਼ੀਯਾਨਾਂ ਸਰ੍ੱਵਦੇਸ਼ੀਯਾਨਾਂ
ਸਰ੍ੱਵਭਾਸ਼਼ਾਵਾਿਦਨਾਞ੍ਚ ਮਹਾਲੋਕਾਰਣਯ੍ੰ ਮਯਾ ਦʼਸ਼਼੍ਟੰ, ਤਾਨ੍ ਗਣਿਯਤੁੰ
ਕੇਨਾਿਪ ਨ ਸ਼ਕਯ੍,ੰ ਤੇ ਚ ਸ਼ੁਭਪਿਰੱਛਦਪਿਰਿਹਤਾਃ ਸਨ੍ਤਃ ਕਰੈਸ਼੍ਚ
ਤਾਲਵʼਨ੍ਤਾਿਨ ਵਹਨ੍ਤਃ ਿਸੰਹਾਸਨਸਯ੍ ਮੇਸ਼਼ਸ਼ਾਵਕਸਯ੍ ਚਾਨ੍ਿਤਕੇ
ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ਿਤ,

Ⅹ ਉੱਚੈਃਸਵ੍ਰੈਿਰਦੰ ਕਥਯਨ੍ਿਤ ਚ, ਿਸੰਹਾਸਨਪਿਵਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਪਰਮੇਸ਼ਸਯ੍ ਨਃ
ਸ੍ਤਵਃ| ਸ੍ਤਵਸ਼੍ਚ ਮੇਸ਼਼ਵਤ੍ਸਸਯ੍ ਸਮ੍ਭੂਯਾਤ੍ ਤਾਣਕਾਰਣਾਤ੍|

Ⅺ ਤਤਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਦੂਤਾਃ ਿਸੰਹਾਸਨਸਯ੍ ਪਰ੍ਾਚੀਨਵਰ੍ਗਸਯ੍
ਪਰ੍ਾਿਣਚਤੁਸ਼਼੍ਟਯਸਯ੍ ਚ ਪਿਰਤਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ਤਃ ਿਸੰਹਾਸਨਸਯ੍ਾਨ੍ਿਤਕੇ
ਨਯ੍ੂਬ੍ਜੀਭੂਯੇਸ਼ਵ੍ਰੰ ਪਰ੍ਣਮਯ੍ ਵਦਨ੍ਿਤ,

Ⅻਤਥਾਸ੍ਤੁ ਧਨਯ੍ਵਾਦਸ਼੍ਚ ਤੇਜੋ ਜ੍ਞਾਨੰ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਨੰ| ਸ਼ੌਰ੍ੱਯੰ ਪਰਾ ਮਸ਼੍ਚਾਿਪ
ਸ਼ਕ੍ਿਤਸ਼੍ਚ ਸਰ੍ੱਵਮੇਵ ਤਤ੍| ਵਰ੍ੱਤਤਾਮੀਸ਼ਵ੍ਰੇ(ਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਿਨਤਯ੍ੰ ਿਨਤਯ੍ੰ
ਤਥਾਸ੍ਿਤਿਤ|

ⅩⅢ ਤਤਃ ਪਰੰ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਪਰ੍ਾਚੀਨਾਨਾਮ੍ ਏਕੋ ਜਨ ਮਾਂ ਸਮ੍ਭਾਸ਼਼ਯ੍ ਜਗਾਦ
ਸ਼ੁਭਪਿਰੱਛਦਪਿਰਿਹਤਾ ਇਮੇ ਕੇ? ਕੁਤੋ ਵਾਗਤਾਃ?
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ⅩⅣ ਤਤੋ ਮਯੋਕ੍ਤੰ ਹੇ ਮਹੇੱਛ ਭਵਾਨੇਵ ਤਤ੍ ਜਾਨਾਿਤ| ਤੇਨ ਕਿਥਤੰ, ਇਮੇ
ਮਹਾਕ੍ਲੇਸ਼ਮਧਯ੍ਾਦ੍ ਆਗਤਯ੍ ਮ◌ੇेਸ਼਼ਸ਼ਾਵਕਸਯ੍ ਰੁਿਧਰੇਣ ਸਵ੍ੀਯਪਿਰੱਛਦਾਨ੍
ਪਰ੍ਕ੍ਸ਼਼ਾਿਲਤਵਨ੍ਤਃ ਸ਼ੁਕ੍ਲੀਕʼਤਵਨ੍ਤਸ਼੍ਚ|

ⅩⅤ ਤਤ੍ਕਾਰਣਾਤ੍ ਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਿਸੰਹਾਸਨਸਯ੍ਾਨ੍ਿਤਕੇ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ਤੋ
ਿਦਵਾਰਾਤੰ ਤਸਯ੍ ਮਨ੍ਿਦਰੇ ਤੰ ਸੇਵਨ੍ਤੇ ਿਸੰਹਾਸਨਪਿਵਸ਼਼੍ਟੋ ਜਨਸ਼੍ਚ ਤਾਨ੍
ਅਿਧਸ੍ਥਾਸਯ੍ਿਤ|

ⅩⅥ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਕ੍ਸ਼਼ੁਧਾ ਿਪਪਾਸਾ ਵਾ ਪੁਨ ਰ੍ਨ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਰੌਦੰ ਕੋਪਯ੍ੁੱਤਾਪੋ ਵਾ
ਤੇਸ਼਼ੁ ਨ ਿਨਪਿਤਸ਼਼ਯ੍ਿਤ,

ⅩⅦ ਯਤਃ ਿਸੰਹਾਸਨਾਿਧਸ਼਼੍ਠਾਨਕਾਰੀ ਮੇਸ਼਼ਸ਼ਾਵਕਸ੍ਤਾਨ੍ ਚਾਰਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ,
ਅਮʼਤਤੋਯਾਨਾਂ ਪਰ੍ਸਰ੍ਵਣਾਨਾਂ ਸੰਿਨਿਧੰ ਤਾਨ੍ ਗਮਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਚ, ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ(ਅ)ਿਪ
ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਨਯਨਭਯ੍ਃ ਸਰ੍ੱਵਮਸ਼ ਪਰ੍ਮਾਰ੍ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

Ⅷ
Ⅰ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਸਪ੍ਤਮਮੁਦਾਯਾਂ ਤੇਨ ਮੋਿਚਤਾਯਾਂ ਸਾਰ੍ੱਧਦਣ੍ਡਕਾਲੰ ਸਵ੍ਰ੍ਗੋ

ਿਨਃਸ਼ਬ੍ਦ(ੋਅ)ਭਵਤ੍|
Ⅱ ਅਪਰਮ੍ ਅਹਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ਾਨ੍ਿਤਕੇ ਿਤਸ਼਼੍ਠਤਃ ਸਪ੍ਤਦੂਤਾਨ੍ ਅਪਸ਼ਯ੍ੰ

ਤੇਭਯ੍ਃ ਸਪ੍ਤਤੂਰ੍ੱਯ(ੋਅ)ਦੀਯਨ੍ਤ|
Ⅲ ਤਤਃ ਪਰਮ੍ ਅਨਯ੍ ਏਕੋ ਦੂਤ ਆਗਤਃ ਸ ਸਵ੍ਰ੍ਣਧੂਪਾਧਾਰੰ

ਗʼਹੀਤਾ ਵੇਿਦਮੁਪਾਿਤਸ਼਼੍ਠਤ੍ ਸ ਚ ਯਤ੍ ਿਸੰਹਾਸਨਸਯ੍ਾਨ੍ਿਤਕੇ ਸ੍ਿਥਤਾਯਾਃ
ਸੁਵਰ੍ਣਵੇਦਯ੍ਾ ਉਪਿਰ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਪਿਵਤਲੋਕਾਨਾਂ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਾਸੁ ਧੂਪਾਨ੍ ਯੋਜਯੇਤ੍
ਤਦਰ੍ਥੰ ਪਰ੍ਚੁਰਧੂਪਾਸ੍ਤਸ੍ਮੈ ਦੱਤਾਃ|

Ⅳ ਤਤਸ੍ਤਸਯ੍ ਦੂਤਸਯ੍ ਕਰਾਤ੍ ਪਿਵਤਲੋਕਾਨਾਂ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਾਿਭਃ
ਸੰਯੁਕ੍ਤਧੂਪਾਨਾਂ ਧੂਮ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸਮਕ੍ਸ਼਼ੰ ਉਦਿਤਸ਼਼੍ਠਤ੍|

Ⅴ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਸ ਦੂਤੋ ਧੂਪਾਧਾਰੰ ਗʼਹੀਤਾ ਵੇਦਯ੍ਾ ਵਹ੍ਿਨਨਾ ਪੂਰਿਯਤਾ
ਪʼਿਥਵਯ੍ਾਂ ਿਨਕ੍ਿਸ਼਼ਪ੍ਤਵਾਨ੍ ਤੇਨ ਰਵਾ ਮੇਘਗਰ੍ੱਜਨਾਿਨ ਿਵਦਯ੍ੁਤੋ
ਭੂਿਮਕਮ੍ਪਸ਼੍ਚਾਭਵਨ੍|

Ⅵ ਤਤਃ ਪਰੰ ਸਪ੍ਤਤੂਰੀ ਰ੍ਧਾਰਯਨ੍ਤਃ ਸਪ੍ਤਦੂਤਾਸ੍ਤੂਰੀ ਰਾਦਿਯਤੁਮ੍
ਉਦਯ੍ਤਾ ਅਭਵਨ੍|
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Ⅶ ਪਰ੍ਥਮੇਨ ਤੂਰ੍ੱਯਾਂ ਵਾਿਦਤਾਯਾਂ ਰਕ੍ਤਿਮਿਸ਼ਰ੍ਤੌ ਿਸ਼ਲਾਵਹ੍ਨੀ ਸਮ੍ਭੂਯ
ਪʼਿਥਵਯ੍ਾਂ ਿਨਕ੍ਿਸ਼਼ਪ੍ਤੌ ਤੇਨ ਪʼਿਥਵਯ੍ਾਸ੍ਤʼਤੀਯਾਸ਼ਂੋ ਦਗ੍ਧਃ, ਤਰੂਣਾਮਿਪ
ਤʼਤੀਯਾਸ਼ਂੋ ਦਗ੍ਧਃ, ਹਿਰਦਰ੍ਣਤʼਣਾਿਨ ਚ ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ ਦਗ੍ਧਾਿਨ|

Ⅷ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਿਦਤੀਯਦੂਤੇਨ ਤੂਰ੍ੱਯਾਂ ਵਾਿਦਤਾਯਾਂ ਵਹ੍ਿਨਨਾ ਪਰ੍ਜਵ੍ਿਲਤੋ
ਮਹਾਪਰ੍ੱਵਤਃ ਸਾਗਰੇ ਿਨਕ੍ਿਸ਼਼ਪ੍ਤਸ੍ਤੇਨ ਸਾਗਰਸਯ੍ ਤʼਤੀਯਾਸ਼ਂੋ ਰਕ੍ਤੀਭੂਤਃ

Ⅸ ਸਾਗਰੇ ਸ੍ਿਥਤਾਨਾਂ ਸਪਰ੍ਾਣਾਨਾਂ ਸʼਸ਼਼੍ਟਵਸ੍ਤੂਨਾਂ ਤʼਤੀਯਾਸ਼ਂੋ ਮʼਤਃ,
ਅਰ੍ਣਵਯਾਨਾਨਾਮ੍ ਅਿਪ ਤʼਤੀਯਾਸ਼ਂੋ ਨਸ਼਼੍ਟਃ|

Ⅹ ਅਪਰੰ ਤʼਤੀਯਦੂਤੇਨ ਤੂਰ੍ੱਯਾਂ ਵਾਿਦਤਾਯਾਂ ਦੀਪ ਇਵ
ਜਵ੍ਲਨ੍ਤੀ ਏਕਾ ਮਹਤੀ ਤਾਰਾ ਗਗਣਾਤ੍ ਿਨਪਤਯ੍ ਨਦੀਨਾਂ
ਜਲਪਰ੍ਸਰ੍ਵਣਾਨਾਞ੍ਚੋਪਰ੍ੱਯਾਵਤੀਰ੍ਣਾ|

Ⅺ ਤਸਯ੍ਾਸ੍ਤਾਰਾਯਾ ਨਾਮ ਨਾਗਦਮਨਕਿਮਿਤ, ਤੇਨ ਤੋਯਾਨਾਂ ਤʼਤੀਯਾਸ਼ਂੇ
ਨਾਗਦਮਨਕੀਭੂਤੇ ਤੋਯਾਨਾਂ ਿਤਕ੍ਤਤਾਤ੍ ਬਹਵੋ ਮਾਨਵਾ ਮʼਤਾਃ|

Ⅻ ਅਪਰੰ ਚਤੁਰ੍ਥਦੂਤੇਨ ਤੂਰ੍ੱਯਾਂ ਵਾਿਦਤਾਯਾਂ ਸੂਰ੍ੱਯਸਯ੍
ਤʼਤੀਯਾਸ਼ਂਸ਼੍ਚਨ੍ਦਸਯ੍ ਤʼਤੀਯਾਸ਼ਂੋ ਨਕ੍ਸ਼਼ਤਾਣਾਞ੍ਚ ਤʼਤੀਯਾਸ਼ਂਃ ਪਰ੍ਹʼਤਃ,
ਤੇਨ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਤʼਤੀਯਾਸ਼ਂੇ (ਅ)ਨ੍ਧਕਾਰੀਭੂਤੇ ਿਦਵਸਸ੍ਤʼਤੀਯਾਸ਼ਂਕਾਲੰ ਯਾਵਤ੍
ਤੇਜੋਹੀਨ ਭਵਿਤ ਿਨਸ਼ਾਿਪ ਤਾਮੇਵਾਵਸ੍ਥਾਂ ਗੱਛਿਤ|

ⅩⅢ ਤਦਾ ਿਨਰੀਕ੍ਸ਼਼ਮਾਣੇਨ ਮਯਾਕਾਸ਼ਮਧਯ੍ੇਨਾਿਭਪਤਤ ਏਕਸਯ੍ ਦੂਤਸਯ੍
ਰਵਃ ਸ਼ਤਃ ਸ ਉੱਚੈ ਰ੍ਗਦਿਤ, ਅਪਰੈ ਰਯ੍ੈਸ੍ਿਤਿਭ ਰ੍ਦੂਤੈਸ੍ਤੂਰ੍ੱਯੋ
ਵਾਿਦਤਵਯ੍ਾਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਅਵਿਸ਼ਸ਼਼੍ਟਤੂਰੀਧਵ੍ਿਨਤਃ ਪʼਿਥਵੀਿਨਵਾਿਸਨਾਂ ਸਨ੍ਤਾਪਃ
ਸਨ੍ਤਾਪਃ ਸਨ੍ਤਾਪਸ਼੍ਚ ਸਮ੍ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

Ⅸ
Ⅰ ਤਤਃ ਪਰੰ ਸਪ੍ਤਮਦੂਤੇਨ ਤੂਰ੍ੱਯਾਂ ਵਾਿਦਤਾਯਾਂ ਗਗਨਾਤ੍ ਪʼਿਥਵਯ੍ਾਂ

ਿਨਪਿਤਤ ਏਕਸ੍ਤਾਰਕੋ ਮਯਾ ਦʼਸ਼਼੍ਟਃ, ਤਸ੍ਮੈ ਰਸਾਤਲਕੂਪਸਯ੍
ਕੁਞ੍ਿਜਕਾਦਾਿਯ|

Ⅱ ਤੇਨ ਰਸਾਤਲਕੂਪੇ ਮੁਕ੍ਤੇ ਮਹਾਗ੍ਿਨਕੁਣ੍ਡਸਯ੍ ਧੂਮ ਇਵ ਧੂਮਸ੍ਤਸ੍ਮਾਤ੍
ਕੂਪਾਦ੍ ਉਦ੍ਗਤਃ| ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਕੂਪਧੂਮਾਤ੍ ਸੂਰ੍ੱਯਾਕਾਸ਼ੌ ਿਤਿਮਰਾਵʼਤੌ|
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Ⅲ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਧੂਮਾਤ੍ ਪਤਙ੍ਗੇਸ਼਼ੁ ਪʼਿਥਵਯ੍ਾਂ ਿਨਰ੍ਗਤੇਸ਼਼ੁ
ਨਰਲੋਕਸ੍ਥਵʼਸ਼੍ਿਚਕਵਤ੍ ਬਲੰ ਤੇਭਯ੍(ੋਅ)ਦਾਿਯ|

Ⅳ ਅਪਰੰ ਪʼਿਥਵਯ੍ਾਸ੍ਤʼਣਾਿਨ ਹਿਰਦਰ੍ਣਸ਼ਾਕਾਦਯੋ ਵʼਕ੍ਸ਼਼ਾਸ਼੍ਚ ਤੈ ਰ੍ਨ
ਿਸੰਿਹਤਵਯ੍ਾਃ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੇਸ਼਼ਾਂ ਭਾਲੇਸ਼਼ਵ੍ੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਮੁਦਾਯਾ ਅਙ੍ਕੋ ਨਾਸ੍ਿਤ ਕੇਵਲੰ ਤੇ
ਮਾਨਵਾਸ੍ਤੈ ਿਰੰਿਸਤਵਯ੍ਾ ਇਦੰ ਤ ਆਿਦਸ਼਼੍ਟਾਃ|

Ⅴਪਰਨ੍ਤੁ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਬਧਾਯ ਨਿਹ ਕੇਵਲੰ ਪਞ੍ਚਮਾਸਾਨ੍ਯਾਵਤ੍ਯਾਤਨਾਦਾਨਾਯ
ਤੇਭਯ੍ਃ ਸਾਮਰ੍ਥਯ੍ਮਦਾਿਯ| ਵʼਸ਼੍ਿਚਕੇਨ ਦਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਮਾਨਵਸਯ੍ ਯਾਦʼਸ਼ੀ
ਯਾਤਨਾ ਜਾਯਤੇ ਤੈਰਿਪ ਤਾਦʼਸ਼ੀ ਯਾਤਨਾ ਪਰ੍ਦੀਯਤੇ|

Ⅵ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਮਯੇ ਮਾਨਵਾ ਮʼਤਯ੍ੁੰ ਮʼਗਿਯਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤੇ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤੁੰ
ਨ ਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ, ਤੇ ਪਰ੍ਾਣਾਨ੍ ਤਯ੍ਕ੍ਤੁਮ੍ ਅਿਭਲਿਸ਼਼ਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ
ਮʼਤਯ੍ੁਸ੍ਤੇਭਯ੍ੋ ਦੂਰੰ ਪਲਾਿਯਸ਼਼ਯ੍ਤ|ੇ

Ⅶ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਪਤਙ੍ਗਾਨਾਮ੍ ਆਕਾਰੋ ਯੁੱਧਾਰ੍ਥੰ ਸੁਸੱਿਜਤਾਨਾਮ੍ ਅਸ਼ਵ੍ਾਨਾਮ੍
ਆਕਾਰਸਯ੍ ਤੁਲਯ੍ਃ, ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਿਸ਼ਰਃਸੁ ਸੁਵਰ੍ਣਿਕਰੀਟਾਨੀਵ ਿਕਰੀਟਾਿਨ
ਿਵਦਯ੍ਨ੍ਤ,ੇ ਮੁਖਮਣ੍ਡਲਾਿਨ ਚ ਮਾਨੁਿਸ਼਼ਕਮੁਖਤੁਲਯ੍ਾਿਨ,

Ⅷ ਕੇਸ਼ਾਸ਼੍ਚ ਯੋਿਸ਼਼ਤਾਂ ਕੇਸ਼ਾਨਾਂ ਸਦʼਸ਼ਾਃ, ਦਨ੍ਤਾਸ਼੍ਚ ਿਸੰਹਦਨ੍ਤਤੁਲਯ੍ਾਃ,
Ⅸ ਲੌਹਕਵਚਵਤ੍ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਕਵਚਾਿਨ ਸਨ੍ਿਤ, ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਪਕ੍ਸ਼਼ਾਣਾਂ ਸ਼ਬ੍ਦੋ ਰਣਾਯ

ਧਾਵਤਾਮਸ਼ਵ੍ਰਥਾਨਾਂ ਸਮੂਹਸਯ੍ ਸ਼ਬ੍ਦਤੁਲਯ੍ਃ|
Ⅹ ਵʼਸ਼੍ਿਚਕਾਨਾਿਮਵ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਲਾਙ੍ਗੂਲਾਿਨ ਸਨ੍ਿਤ, ਤੇਸ਼਼ੁ ਲਾਙ੍ਗੂਲੇਸ਼਼ੁ

ਕਣ੍ਟਕਾਿਨ ਿਵਦਯ੍ਨ੍ਤ,ੇ ਅਪਰੰ ਪਞ੍ਚ ਮਾਸਾਨ੍ ਯਾਵਤ੍ ਮਾਨਵਾਨਾਂ ਿਹੰਸਨਾਯ
ਤੇ ਸਾਮਰ੍ਥਯ੍ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਾਃ|

Ⅺਤੇਸ਼਼ਾਂ ਰਾਜਾ ਚ ਰਸਾਤਲਸਯ੍ ਦੂਤਸ੍ਤਸਯ੍ ਨਾਮਇਬਰ੍ੀਯਭਾਸ਼਼ਯਾ ਅਬੱਦੋਨ੍
ਯੂਨਾਨੀਯਭਾਸ਼਼ਯਾ ਚ ਅਪੱਲੁਯੋਨ੍ ਅਰ੍ਥਤੋ ਿਵਨਾਸ਼ਕ ਇਿਤ|

Ⅻ ਪਰ੍ਥਮਃ ਸਨ੍ਤਾਪੋ ਗਤਵਾਨ੍ ਪਸ਼ਯ੍ ਇਤਃ ਪਰਮਿਪ ਦਾਭਯ੍ਾਂ
ਸਨ੍ਤਾਪਾਭਯ੍ਾਮ੍ ਉਪਸ੍ਥਾਤਵਯ੍|ੰ

ⅩⅢ ਤਤਃ ਪਰੰ ਸ਼਼ਸ਼਼੍ਠਦੂਤੇਨ ਤੂਰ੍ੱਯਾਂ ਵਾਿਦਤਾਯਾਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ਾਨ੍ਿਤਕੇ
ਸ੍ਿਥਤਾਯਾਃ ਸੁਵਰ੍ਣਵੇਦਯ੍ਾਸ਼੍ਚਤੁਸ਼੍ਚੂਡਾਤਃ ਕਸਯ੍ਿਚਦ੍ ਰਵੋ ਮਯਾਸ਼ਰ੍ਾਿਵ|

ⅩⅣਸ ਤੂਰੀਧਾਿਰਣੰ ਸ਼਼ਸ਼਼੍ਠਦੂਤਮ੍ ਅਵਦਤ੍, ਫਰਾਤਾਖਯ੍ੇ ਮਹਾਨਦੇ ਯੇ ਚਤਾਰੋ
ਦੂਤਾ ਬੱਧਾਃ ਸਨ੍ਿਤ ਤਾਨ੍ ਮੋਚਯ|
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ⅩⅤ ਤਤਸ੍ਤੱਦਣ੍ਡਸਯ੍ ਤੱਿਦਨਸਯ੍ ਤਨ੍ਮਾਸਸਯ੍ ਤਦਤ੍ਸਰਸਯ੍ ਚ ਕʼਤੇ
ਿਨਰੂਿਪਤਾਸ੍ਤੇ ਚਤਾਰੋ ਦੂਤਾ ਮਾਨਵਾਨਾਂ ਤʼਤੀਯਾਸ਼ਂਸਯ੍ ਬਧਾਰ੍ਥੰ ਮੋਿਚਤਾਃ|

ⅩⅥ ਅਪਰਮ੍ ਅਸ਼ਵ੍ਾਰੋਿਹਸੈਨਯ੍ਾਨਾਂ ਸੰਖਯ੍ਾ ਮਯਾਸ਼ਰ੍ਾਿਵ, ਤੇ ਿਵੰਸ਼ਿਤਕੋਟਯ
ਆਸਨ੍|

ⅩⅦ ਮਯਾ ਯੇ (ਅ)ਸ਼ਵ੍ਾ ਅਸ਼ਵ੍ਾਰੋਿਹਣਸ਼੍ਚ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾਸ੍ਤ ਏਤਾਦʼਸ਼ਾਃ,
ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਵਹ੍ਿਨਸਵ੍ਰੂਪਾਿਣ ਨੀਲਪਰ੍ਸ੍ਤਰਸਵ੍ਰੂਪਾਿਣ ਗਨ੍ਧਕਸਵ੍ਰੂਪਾਿਣ ਚ
ਵਰ੍ੰਮਾਣਯ੍ਾਸਨ੍, ਵਾਿਜਨਾਞ੍ਚ ਿਸੰਹਮੂਰ੍ੱਧਸਦʼਸ਼ਾ ਮੂਰ੍ੱਧਾਨਃ, ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਮੁਖੇਭਯ੍ੋ
ਵਹ੍ਿਨਧੂਮਗਨ੍ਧਕਾ ਿਨਰ੍ਗੱਛਨ੍ਿਤ|

ⅩⅧ ਏਤੈਸ੍ਿਤਿਭ ਰ੍ਦਣ੍ਡੈਰਰ੍ਥਤਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਮੁਖੇਭਯ੍ੋ ਿਨਰ੍ਗੱਛਦ੍ਿਭ
ਰਹ੍ਿਨਧੂਮਗਨ੍ਧਕੈ ਰ੍ਮਾਨੁਸ਼਼ਾਣਾਂ ਤੁਤੀਯਾਸ਼ਂੋ (ਅ)ਘਾਿਨ|

ⅩⅨ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਵਾਿਜਨਾਂ ਬਲੰ ਮੁਖੇਸ਼਼ੁ ਲਾਙ੍ਗੂਲੇਸ਼਼ੁ ਚ ਸ੍ਿਥਤ,ੰ ਯਤਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਂ
ਲਾਙ੍ਗੂਲਾਿਨ ਸਰ੍ਪਾਕਾਰਾਿਣ ਮਸ੍ਤਕਿਵਿਸ਼ਸ਼਼੍ਟਾਿਨ ਚ ਤੈਰੇਵ ਤੇ ਿਹੰਸਨ੍ਿਤ|

ⅩⅩ ਅਪਰਮ੍ ਅਵਿਸ਼ਸ਼਼੍ਟਾ ਯੇ ਮਾਨਵਾ ਤੈ ਰ੍ਦਣ੍ਡੈ ਰ੍ਨ ਹਤਾਸ੍ਤੇ ਯਥਾ
ਦʼਸ਼਼੍ਿਟਸ਼ਰ੍ਵਣਗਮਨਸ਼ਕ੍ਿਤਹੀਨਾਨ੍ ਸਵ੍ਰ੍ਣਰੌਪਯ੍ਿਪੱਤਲਪਰ੍ਸ੍ਤਰਕਾਸ਼਼੍ਠਮਯਾਨ੍
ਿਵਗਰ੍ਹਾਨ੍ ਭੂਤਾਸ਼ਂ੍ਚ ਨ ਪੂਜਿਯਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਤਥਾ ਸਵ੍ਹਸ੍ਤਾਨਾਂ ਿ ਯਾਭਯ੍ਃ
ਸਵ੍ਮਨਾਿਂਸ ਨ ਪਰਾਵਰ੍ੱਿਤਤਵਨ੍ਤਃ

ⅩⅪ ਸਵ੍ਬਧਕੁਹਕਵਯ੍ਿਭਚਾਰਚੌਰ੍ੱਯੋਭਯ੍ੋ (ਅ)ਿਪ ਮਨਾਿਂਸ ਨ
ਪਰਾਵਰ੍ੱਿਤਤਵਨ੍ਤਃ|

Ⅹ
Ⅰਅਨਨ੍ਤਰੰ ਸਵ੍ਰ੍ਗਾਦ੍ ਅਵਰੋਹਨ੍ ਅਪਰ ਏਕੋ ਮਹਾਬਲੋ ਦੂਤੋ ਮਯਾ ਦʼਸ਼਼੍ਟਃ,

ਸ ਪਿਰਿਹਤਮੇਘਸ੍ਤਸਯ੍ ਿਸ਼ਰਸ਼੍ਚ ਮੇਘਧਨੁਸ਼਼ਾ ਭੂਿਸ਼਼ਤੰ ਮੁਖਮਣ੍ਡਲਞ੍ਚ
ਸੂਰ੍ੱਯਤੁਲਯ੍ੰ ਚਰਣੌ ਚ ਵਹ੍ਿਨਸ੍ਤਮ੍ਭਸਮ|ੌ

Ⅱ ਸ ਸਵ੍ਕਰੇਣ ਿਵਸ੍ਤੀਰ੍ਣਮੇਕੰ ਕ੍ਸ਼਼ੂਦਗਰ੍ਨ੍ਥੰ ਧਾਰਯਿਤ, ਦਕ੍ਿਸ਼਼ਣਚਰਣੇਨ
ਸਮੁਦੇ ਵਾਮਚਰਣੇਨ ਚ ਸ੍ਥਲੇ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ|

Ⅲ ਸ ਿਸੰਹਗਰ੍ਜਨਵਦ੍ ਉੱਚੈਃਸਵ੍ਰੇਣ ਨਯ੍ਨਦਤ੍ ਿਨਨਾਦੇ ਕʼਤੇ ਸਪ੍ਤ
ਸ੍ਤਿਨਤਾਿਨ ਸਵ੍ਕੀਯਾਨ੍ ਸਵ੍ਨਾਨ੍ ਪਰ੍ਾਕਾਸ਼ਯਨ੍|
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Ⅳ ਤੈਃ ਸਪ੍ਤ ਸ੍ਤਿਨਤੈ ਰਾਕਯ੍ੇ ਕਿਥਤੇ (ਅ)ਹੰ ਤਤ੍ ਲੇਿਖਤੁਮ੍ ਉਦਯ੍ਤਆਸੰ
ਿਕਨ੍ਤੁ ਸਵ੍ਰ੍ਗਾਦ੍ ਵਾਿਗਯੰ ਮਯਾ ਸ਼ਤਾ ਸਪ੍ਤ ਸ੍ਤਿਨਤੈ ਰਯ੍ਦ੍ ਯਦ੍ ਉਕ੍ਤੰ ਤਤ੍
ਮੁਦਯਾਙ੍ਕਯ ਮਾ ਿਲਖ|

Ⅴਅਪਰੰ ਸਮੁਦਮੇਿਦਨਯ੍ੋਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ ਯੋ ਦੂਤੋ ਮਯਾ ਦʼਸ਼਼੍ਟਃ ਸ ਗਗਨੰ ਪਰ੍ਿਤ
ਸਵ੍ਦਕ੍ਿਸ਼਼ਣਕਰਮੁੱਥਾਪਯ੍

Ⅵਅਪਰੰ ਸਵ੍ਰ੍ਗਾਦ੍ ਯਸਯ੍ ਰਵੋ ਮਯਾਸ਼ਰ੍ਾਿਵ ਸ ਪੁਨ ਰ੍ਮਾਂ ਸਮ੍ਭਾਵਯ੍ਾਵਦਤ੍
ਤੰ ਗਤਾ ਸਮੁਦਮੇਿਦਨਯ੍ੋਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਤੋ ਦੂਤਸਯ੍ਕਰਾਤ੍ ਤੰ ਿਵਸ੍ਤੀਰ੍ਣਕ੍ਸ਼਼ੁਦਗਰ੍ਨ੍ਥੰ
ਗʼਹਾਣ, ਤੇਨ ਮਯਾ ਦੂਤਸਮੀਪੰ ਗਤਾ ਕਿਥਤੰ ਗਰ੍ਨ੍ਥੋ (ਅ)ਸੌ ਦੀਯਤਾ|ਂ

Ⅶ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੂਰੀਂ ਵਾਿਦਸ਼਼ਯ੍ਤਃ ਸਪ੍ਤਮਦੂਤਸਯ੍ ਤੂਰੀਵਾਦਨਸਮਯ
ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਗੁਪ੍ਤਾ ਮਨ੍ਤਣਾ ਤਸਯ੍ ਦਾਸਾਨ੍ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਨਃ ਪਰ੍ਿਤ ਤੇਨ
ਸੁਸੰਵਾਦੇ ਯਥਾ ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਤਾ ਤਥੈਵ ਿਸੱਧਾ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

Ⅷਅਪਰੰ ਸਵ੍ਰ੍ਗਾਦ੍ਯਸਯ੍ਰਵੋ ਮਯਾਸ਼ਰ੍ਾਿਵ ਸ ਪੁਨ ਰ੍ਮਾਂ ਸਮ੍ਭਾਸ਼਼ਯ੍ਾਵਦਤ੍
ਤੰ ਗਤਾ ਸਮੁਦਮੇਿਦਨਯ੍ੋਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਤੋ ਦੂਤਸਯ੍ਕਰਾਤ੍ ਤੰ ਿਵਸ੍ਤੀਰ੍ਣੰ ਕ੍ਸ਼਼ੁਦਗਰ੍ਨ੍ਥੰ
ਗʼਹਾਣ,

Ⅸ ਤੇਨ ਮਯਾ ਦੂਤਸਮੀਪੰ ਗਤਾ ਕਿਥਤੰ ਗਰ੍ਨ੍ਥੋ (ਅ)ਸੌ ਦੀਯਤਾ|ਂ ਸ ਮਾਮ੍
ਅਵਦਤ੍ ਤੰ ਗʼਹੀਤਾ ਿਗਲ, ਤਵੋਦਰੇ ਸ ਿਤਕ੍ਤਰਸੋ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਮੁਖੇ
ਮਧੁਵਤ੍ ਸਵ੍ਾਦੁ ਰ੍ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

Ⅹ ਤੇਨ ਮਯਾ ਦੂਤਸਯ੍ ਕਰਾਦ੍ ਗਰ੍ਨ੍ਥੋ ਗʼਹੀਤੋ ਿਗਿਲਤਸ਼੍ਚ| ਸ ਤੁ ਮਮ ਮੁਖੇ
ਮਧੁਵਤ੍ ਸਵ੍ਾਦੁਰਾਸੀਤ੍ ਿਕਨ੍ਤਦਨਾਤ੍ ਪਰੰ ਮਮੋਦਰਸ੍ਿਤਕ੍ਤਤਾਂ ਗਤਃ|

Ⅺ ਤਤਃ ਸ ਮਾਮ੍ ਅਵਦਤ੍ ਬਹੂਨ੍ ਜਾਿਤਵੰਸ਼ਭਾਸ਼਼ਾਵਿਦਰਾਜਾਨ੍ ਅਿਧ ਤਯਾ
ਪੁਨ ਰ੍ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਕਯ੍ੰ ਵਕ੍ਤਵਯ੍ੰ|

Ⅺ
Ⅰ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਪਿਰਮਾਣਦਣ੍ਡਵਦ੍ ਏਕੋ ਨਲੋ ਮਹਯ੍ਮਦਾਿਯ, ਸ ਚ

ਦੂਤ ਉਪਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ ਮਾਮ੍ ਅਵਦਤ੍, ਉੱਥਾਯੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਮਨ੍ਿਦਰੰ ਵੇਦੀਂ
ਤਤਤਯ੍ਸੇਵਕਾਸ਼ਂ੍ਚ ਿਮਮੀਸ਼਼ਵ੍|
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Ⅱ ਿਕਨ੍ਤੁ ਮਨ੍ਿਦਰਸਯ੍ ਬਿਹਃਪਰ੍ਾਙ੍ਗਣੰ ਤਯ੍ਜ ਨ ਿਮਮੀਸ਼਼ਵ੍ ਯਤਸ੍ਤਦ੍
ਅਨਯ੍ਜਾਤੀਯੇਭਯ੍ੋ ਦੱਤ,ੰ ਪਿਵਤੰ ਨਗਰਞ੍ਚ ਿਦਚਤਾਿਰੰਸ਼ਨ੍ਮਾਸਾਨ੍ ਯਾਵਤ੍
ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਚਰਣੈ ਰ੍ਮਰ੍ੱਿਦਸ਼਼ਯ੍ਤ|ੇ

Ⅲ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਮਮ ਦਾਭਯ੍ਾਂ ਸਾਕ੍ਿਸ਼਼ਭਯ੍ਾਂ ਮਯਾ ਸਾਮਰ੍ਥਯ੍ੰ ਦਾਿਯਸ਼਼ਯ੍ਤੇ
ਤਾਵਸ਼ੁ਼੍ਟਲੋਮਜਵਸ੍ਤਪਿਰਿਹਤੌ ਸ਼਼ਸ਼਼੍ਠਯ੍ਿਧਕਿਦਸ਼ਤਾਿਧਕਸਹਸਰ੍ਿਦਨਾਿਨ
ਯਾਵਦ੍ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਕਯ੍ਾਿਨ ਵਿਦਸ਼਼ਯ੍ਤਃ|

Ⅳ ਤਾਵੇਵ ਜਗਦੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ਾਨ੍ਿਤਕੇ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ਤੌ ਿਜਤਵʼਕ੍ਸ਼਼ੌ ਦੀਪਵʼਕ੍ਸ਼਼ੌ ਚ|
Ⅴ ਯਿਦ ਕੇਿਚਤ੍ ਤੌ ਿਹੰਿਸਤੁੰ ਚੇਸ਼਼੍ਟਨ੍ਤੇ ਤਿਰ ਤਯੋ ਰਦਨਾਭਯ੍ਾਮ੍ ਅਗ੍ਿਨ

ਰ੍ਿਨਰ੍ਗਤਯ੍ ਤਯੋਃ ਸ਼ਤਨ੍ ਭਸ੍ਮੀਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਿਤ| ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਤੌ ਿਹੰਿਸਤੁੰ
ਚੇਸ਼਼੍ਟਤੇ ਤੇਨੈਵਮੇਵ ਿਵਨਸ਼਼੍ਟਵਯ੍ੰ|

Ⅵ ਤਯੋ ਰ੍ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਕਯ੍ਕਥਨਿਦਨੇਸ਼਼ੁ ਯਥਾ ਵʼਸ਼਼੍ਿਟ ਰ੍ਨ ਜਾਯਤੇ ਤਥਾ
ਗਗਨੰ ਰੋੱਧੁੰ ਤਯੋਃ ਸਾਮਰ੍ਥਯ੍ਮ੍ ਅਸ੍ਿਤ,ਅਪਰੰ ਤੋਯਾਿਨ ਸ਼ੋਿਣਤਰੂਪਾਿਣ ਕਰ੍ੱਤੁੰ
ਿਨਜਾਿਭਲਾਸ਼਼ਾਤ੍ ਮੁਹੁਰ੍ਮੁਹੁਃ ਸਰ੍ੱਵਿਵਧਦਣ੍ਡੈਃ ਪʼਿਥਵੀਮ੍ਆਹਨ੍ਤੁਞ੍ਚ ਤਯੋਃ
ਸਾਮਰ੍ਥਯ੍ਮਸ੍ਿਤ|

Ⅶ ਅਪਰੰ ਤਯੋਃ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੇ ਸਮਾਪ੍ਤੇ ਸਿਤ ਰਸਾਤਲਾਦ੍ ਯੇਨੱਿਥਤਵਯ੍ੰ ਸ
ਪਸ਼ੁਸ੍ਤਾਭਯ੍ਾਂ ਸਹ ਯੁੱਧਵ੍ਾ ਤੌ ਜੇਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਹਿਨਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਚ|

Ⅷ ਤਤਸ੍ਤਯੋਃ ਪਰ੍ਭੁਰਿਪ ਯਸਯ੍ਾਂ ਮਹਾਪੁਰ੍ੱਯਾਂ ਕਸ਼ੇ ਹਤੋ (ਅ)ਰ੍ਥਤੋ
ਯਸਯ੍ਾਃ ਪਾਰਮਾਰ੍ਿਥਕਨਾਮਨੀ ਿਸਦੋਮੰ ਿਮਸਰਸ਼੍ਚੇਿਤ ਤਸਯ੍ਾ ਮਹਾਪੁਰ੍ੱਯਾਃਂ
ਸੰਿਨਵੇਸ਼ੇ ਤਯੋਃ ਕੁਣਪੇ ਸ੍ਥਾਸਯ੍ਤਃ|

Ⅸ ਤਤੋ ਨਾਨਾਜਾਤੀਯਾ ਨਾਨਾਵੰਸ਼ੀਯਾ ਨਾਨਾਭਾਸ਼਼ਾਵਾਿਦਨ
ਨਾਨਾਦੇਸ਼ੀਯਾਸ਼੍ਚ ਬਹਵੋ ਮਾਨਵਾਃ ਸਾਰ੍ੱਧਿਦਨਤਯੰ ਤਯੋਃ ਕੁਣਪੇ
ਿਨਰੀਕ੍ਿਸ਼਼ਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤ,ੇ ਤਯੋਃ ਕੁਣਪਯੋਃ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨੇ ਸ੍ਥਾਪਨੰ ਨਾਨੁਜ੍ਞਾਸਯ੍ਨ੍ਿਤ|

Ⅹਪʼਿਥਵੀਿਨਵਾਿਸਨਸ਼੍ਚਤਯੋ ਰੇਤੋਰਾਨਨ੍ਿਦਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਸੁਖਭੋਗੰ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਤਃ
ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਦਾਨਾਿਨ ਪਰ੍ੇਸ਼਼ਿਯਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਚ ਯਤਸ੍ਤਾਭਯ੍ਾਂ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਭਯ੍ਾਂ
ਪʼਿਥਵੀਿਨਵਾਿਸਨ ਯਾਤਨਾਂ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਾਃ|

Ⅺ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸਾਰ੍ੱਧਿਦਨਤਯਾਤ੍ ਪਰਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਾਤ੍ ਜੀਵਨਦਾਯਕ ਆਤ੍ਮਿਨ
ਤੌ ਪਰ੍ਿਵਸ਼਼੍ਟੇ ਤੌ ਚਰਣੈਰੁਦਿਤਸ਼਼੍ਠਤਾ,ਂ ਤੇਨ ਯਾਵਨ੍ਤਸ੍ਤਾਵਪਸ਼ਯ੍ਨ੍ ਤੇ (ਅ)ਤੀਵ
ਤਾਸਯੁਕ੍ਤਾ ਅਭਵਨ੍|
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Ⅻ ਤਤਃ ਪਰੰ ਤੌ ਸਵ੍ਰ੍ਗਾਦ੍ ਉੱਚੈਿਰਦੰ ਕਥਯਨ੍ਤੰ ਰਵਮ੍ ਅਸ਼ʼਣੁਤਾਂ ਯੁਵਾਂ
ਸ੍ਥਾਨਮ੍ ਏਤਦ੍ ਆਰੋਹਤਾਂ ਤਤਸ੍ਤਯੋਃ ਸ਼ਤਸ਼਼ੁ ਿਨਰੀਕ੍ਸ਼਼ਮਾਣੇਸ਼਼ੁ ਤੌ ਮੇਘੇਨ
ਸਵ੍ਰ੍ਗਮ੍ ਆਰੂਢਵਨ੍ਤ|ੌ

ⅩⅢ ਤੱਦਣ੍ਡੇ ਮਹਾਭੂਿਮਕਮ੍ਪੇ ਜਾਤੇ ਪੁਰ੍ੱਯਾ ਦਸ਼ਮਾਸ਼ਂਃ ਪਿਤਤਃ
ਸਪ੍ਤਸਹਸਰ੍ਾਿਣ ਮਾਨੁਸ਼਼ਾਸ਼੍ਚ ਤੇਨ ਭੂਿਮਕਮ੍ਪੇਨ ਹਤਾਃ, ਅਵਿਸ਼ਸ਼਼੍ਟਾਸ਼੍ਚ
ਭਯੰ ਗਤਾ ਸਵ੍ਰ੍ਗੀਯੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਾਮ੍ ਅਕੀਰ੍ੱਤਯਨ੍|

ⅩⅣ ਿਦਤੀਯਃ ਸਨ੍ਤਾਪੋ ਗਤਃ ਪਸ਼ਯ੍ ਤʼਤੀਯਃ ਸਨ੍ਤਾਪਸ੍ਤੂਰ੍ਣਮ੍
ਆਗੱਛਿਤ|

ⅩⅤ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਸਪ੍ਤਦੂਤੇਨ ਤੂਰ੍ੱਯਾਂ ਵਾਿਦਤਾਯਾਂ ਸਵ੍ਰ੍ਗ ਉੱਚੈਃ
ਸਵ੍ਰੈਰਾਿਗਯੰ ਕੀਰ੍ੱਿਤਤਾ, ਰਾਜਤੰ ਜਗਤੋ ਯਦਯ੍ਦ੍ ਰਾਜਯ੍ੰ ਤਦਧੁਨਾਭਵਤ੍|
ਅਸ੍ਮਤ੍ਪਰ੍ਭੋਸ੍ਤਦੀਯਾਿਭਿਸ਼਼ਕ੍ਤਸਯ੍ ਤਾਰਕਸਯ੍ ਚ| ਤੇਨ ਚਾਨਨ੍ਤਕਾਲੀਯੰ
ਰਾਜਤੰ ਪਰ੍ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਤ|ੇ|

ⅩⅥਅਪਰਮ੍ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ਾਨ੍ਿਤਕੇ ਸਵ੍ਕੀਯਿਸੰਹਾਸਨੇਸ਼਼ੂਪਿਵਸ਼਼੍ਟਾਸ਼੍ਚਤੁਿਰੰਸ਼ਿਤਪਰ੍ਾਚੀਨਾ
ਭੁਿਵ ਨਯ੍ਙ੍ਭੂਖਾ ਭੂਤੇਸ਼ਵ੍ਰੰ ਪਰ੍ਣਮਯ੍ਾਵਦਨ੍,

ⅩⅦ ਹੇ ਭੂਤ ਵਰ੍ੱਤਮਾਨਾਿਪ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ੰਸ਼੍ਚ ਪਰੇਸ਼ਵ੍ਰ| ਹੇ ਸਰ੍ੱਵਸ਼ਕ੍ਿਤਮਨ੍
ਸਵ੍ਾਿਮਨ੍ ਵਯੰ ਤੇ ਕੁਰ੍ੰਮਹੇ ਸ੍ਤਵ|ੰਯਤ੍ਤਯਾ ਿ ਯਤੇ ਰਾਜਯ੍ੰ ਗʼਹੀਤਾ ਤੇ ਮਹਾਬਲੰ|

ⅩⅧ ਿਵਜਾਤੀਯੇਸ਼਼ੁ ਕੁਪਯ੍ਤ੍ਸੁ ਪਰ੍ਾਦੁਰ੍ਭੂਤਾ ਤਵ ਕਧਾ| ਮʼਤਾਨਾਮਿਪ
ਕਾਲੋ (ਅ)ਸੌ ਿਵਚਾਰੋ ਭਿਵਤਾ ਯਦਾ| ਭʼਤਯ੍ਾਸ਼੍ਚ ਤਵ ਯਾਵਨ੍ਤੋ
ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਸਾਧਵਃ| ਯੇ ਚ ਕ੍ਸ਼਼ੁਦਾ ਮਹਾਨ੍ਤੋ ਵਾ ਨਾਮਤਸ੍ਤੇ ਿਹ ਿਬਭਯ੍ਿਤ|
ਯਦਾ ਸਰ੍ੱਵੇਭਯ੍ ਏਤੇਭਯ੍ੋ ਵੇਤਨੰ ਿਵਤਿਰਸ਼਼ਯ੍ਤ|ੇ ਗਨ੍ਤਵਯ੍ਸ਼੍ਚ ਯਦਾ ਨਾਸ਼ੋ
ਵਸੁਧਾਯਾ ਿਵਨਾਸ਼ਕੈਃ||

ⅩⅨ ਅਨਨ੍ਤਰਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸਵ੍ਰ੍ਗਸ੍ਥਮਨ੍ਿਦਰਸਯ੍ ਦਾਰੰ ਮੁਕ੍ਤੰ
ਤਨ੍ਮਨ੍ਿਦਰਮਧਯ੍ੇ ਚ ਿਨਯਮਮਞ੍ਜੂਸ਼਼ਾ ਦʼਸ਼ਯ੍ਾਭਵਤ੍, ਤੇਨ ਤਿਡਤੋ ਰਵਾਃ
ਸ੍ਤਿਨਤਾਿਨ ਭੂਿਮਕਮ੍ਪੋ ਗੁਰੁਤਰਿਸ਼ਲਾਵʼਸ਼਼੍ਿਟਸ਼੍ਚੈਤਾਿਨ ਸਮਭਵਨ੍|

Ⅻ
Ⅰ ਤਤਃ ਪਰੰ ਸਵ੍ਰ੍ਗੇ ਮਹਾਿਚਤੰ ਦʼਸ਼਼੍ਟੰ ਯੋਿਸ਼਼ਦੇਕਾਸੀਤ੍ ਸਾ ਪਿਰਿਹਤਸੂਰ੍ੱਯਾ

ਚਨ੍ਦਸ਼੍ਚ ਤਸਯ੍ਾਸ਼੍ਚਰਣਯੋਰਧੋ ਦਾਦਸ਼ਤਾਰਾਣਾਂ ਿਕਰੀਟਞ੍ਚ ਿਸ਼ਰਸਯ੍ਾਸੀਤ੍|
Ⅱ ਸਾ ਗਰ੍ਭਵਤੀ ਸਤੀ ਪਰ੍ਸਵਵੇਦਨਯਾ ਵਯ੍ਿਥਤਾਰ੍ੱਤਰਾਵਮ੍ ਅਕਰੋਤ੍|
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Ⅲ ਤਤਃ ਸਵ੍ਰ੍ਗੇ (ਅ)ਪਰਮ੍ ਏਕੰ ਿਚਤੰ ਦʼਸ਼਼੍ਟੰ ਮਹਾਨਾਗ ਏਕ ਉਪਾਿਤਸ਼਼੍ਠਤ੍
ਸ ਲੋਿਹਤਵਰ੍ਣਸ੍ਤਸਯ੍ ਸਪ੍ਤ ਿਸ਼ਰਾਿਂਸ ਸਪ੍ਤ ਸ਼ʼਙ੍ਗਾਿਣ ਿਸ਼ਰਃਸੁ ਚ ਸਪ੍ਤ
ਿਕਰੀਟਾਨਯ੍ਾਸਨ੍|

Ⅳ ਸ ਸਵ੍ਲਾਙ੍ਗੂਲੇਨ ਗਗਨਸ੍ਥਨਕ੍ਸ਼਼ਤਾਣਾਂ ਤʼਤੀਯਾਸ਼ਂਮ੍ ਅਵਮʼਜਯ੍
ਪʼਿਥਵਯ੍ਾਂ ਨਯ੍ਪਾਤਯਤ੍| ਸ ਏਵ ਨਾਗੋ ਨਵਜਾਤੰ ਸਨ੍ਤਾਨੰ ਗਰ੍ਿਸਤੁਮ੍
ਉਦਯ੍ਤਸ੍ਤਸਯ੍ਾਃ ਪਰ੍ਸਿਵਸ਼਼ਯ੍ਮਾਣਾਯਾ ਯੋਿਸ਼਼ਤੋ (ਅ)ਨ੍ਿਤਕੇ (ਅ)ਿਤਸ਼਼੍ਠਤ੍|

Ⅴ ਸਾ ਤੁ ਪੁੰਸਨ੍ਤਾਨੰ ਪਰ੍ਸੂਤਾ ਸ ਏਵ ਲੌਹਮਯਰਾਜਦਣ੍ਡੇਨ
ਸਰ੍ੱਵਜਾਤੀਸ਼੍ਚਾਰਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ, ਿਕਞ੍ਚ ਤਸਯ੍ਾਃ ਸਨ੍ਤਾਨ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸਮੀਪੰ
ਤਦੀਯਿਸੰਹਾਸਨਸਯ੍ ਚ ਸੰਿਨਿਧਮ੍ ਉੱਧʼਤਃ|

Ⅵ ਸਾ ਚ ਯੋਿਸ਼਼ਤ੍ ਪਰ੍ਾਨ੍ਤਰੰ ਪਲਾਿਯਤਾ ਯਤਸ੍ਤਤੇਸ਼ਵ੍ਰੇਣ ਿਨਰ੍ੰਿਮਤ ਆਸ਼ਰ੍ਮੇ
ਸ਼਼ਸ਼਼੍ਠਯ੍ਿਧਕਸ਼ਤਦਯਾਿਧਕਸਹਸਰ੍ਿਦਨਾਿਨ ਤਸਯ੍ਾਃ ਪਾਲਨੇਨ ਭਿਵਤਵਯ੍ੰ|

Ⅶ ਤਤਃ ਪਰੰ ਸਵ੍ਰ੍ਗੇ ਸੰਗਰ੍ਾਮ ਉਪਾਿਪਸ਼਼੍ਠਤ੍ ਮੀਖਾਯੇਲਸ੍ਤਸਯ੍ ਦੂਤਾਸ਼੍ਚ
ਤੇਨ ਨਾਗੇਨ ਸਹਾਯੁਧਯ੍ਨ੍ ਤਥਾ ਸ ਨਾਗਸ੍ਤਸਯ੍ ਦੂਤਾਸ਼੍ਚ ਸੰਗਰ੍ਾਮਮ੍
ਅਕੁਰ੍ੱਵਨ੍, ਿਕਨ੍ਤੁ ਪਰ੍ਭਿਵਤੁੰ ਨਾਸ਼ਕ੍ਨੁਵਨ੍

Ⅷਯਤਃ ਸਵ੍ਰ੍ਗੇ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸ੍ਥਾਨੰ ਪੁਨ ਰ੍ਨਾਿਵਦਯ੍ਤ|
Ⅸ ਅਪਰੰ ਸ ਮਹਾਨਾਗੋ (ਅ)ਰ੍ਥਤੋ ਿਦਯਾਵਲਃ (ਅਪਵਾਦਕਃ)

ਸ਼ਯਤਾਨਸ਼੍ਚ (ਿਵਪਕ੍ਸ਼਼ਃ) ਇਿਤ ਨਾਮ੍ਨਾ ਿਵਖਯ੍ਾਤੋ ਯਃ ਪੁਰਾਤਨਃ ਸਰ੍ਪਃ
ਕʼਤ੍ਸ੍ਨੰ ਨਰਲੋਕੰ ਭਾਮਯਿਤ ਸ ਪʼਿਥਵਯ੍ਾਂ ਿਨਪਾਿਤਤਸ੍ਤੇਨ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਤਸਯ੍
ਦੂਤਾ ਅਿਪ ਤਤ ਿਨਪਾਿਤਤਾਃ|

Ⅹ ਤਤਃ ਪਰੰ ਸਵ੍ਰ੍ਗੇ ਉੱਚੈ ਰ੍ਭਾਸ਼਼ਮਾਣੋ ਰਵੋ (ਅ)ਯੰ ਮਯਾਸ਼ਰ੍ਾਿਵ, ਤਾਣੰ
ਸ਼ਕ੍ਿਤਸ਼੍ਚ ਰਾਜਤਮਧੁਨੈਵੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਨਃ| ਤਥਾ ਤੇਨਾਿਭਿਸ਼਼ਕ੍ਤਸਯ੍ ਤਾਤੁਃ
ਪਰਾ ਮੋ (ਅ)ਭਵਤ੍ਂ|| ਯਤੋ ਿਨਪਾਿਤਤੋ (ਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਭਾਤʼਣਾਂ ਸੋ (ਅ)ਿਭਯੋਜਕਃ|
ਯੇਨੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਨਃ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ ਤੇ (ਅ)ਦੂਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤ ਿਦਵਾਿਨਸ਼|ੰ|

Ⅺਮੇਸ਼਼ਵਤ੍ਸਸਯ੍ ਰਕ੍ਤੇਨ ਸਵ੍ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਵਚਨੇਨ ਚ| ਤੇ ਤੁ ਿਨਰ੍ਿਜਤਵਨ੍ਤਸ੍ਤੰ
ਨ ਚ ਸ੍ਨੇਹਮ੍ ਅਕੁਰ੍ੱਵਤ| ਪਰ੍ਾਣੋਸ਼਼ਵ੍ਿਪ ਸਵ੍ਕੀਯੇਸ਼਼ੁ ਮਰਣਸਯ੍ੈਵ ਸਙ੍ਕਟੇ|

Ⅻ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਆਨਨ੍ਦਤੁ ਸਵ੍ਰ੍ਗੋ ਹʼਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤਾਂ ਤੰਿਨਵਾਿਮਨਃ| ਹਾ
ਭੂਿਮਸਾਗਰੌ ਤਾਪੋ ਯੁਵਾਮੇਵਾ ਿਮਸ਼਼ਯ੍ਿਤ| ਯੁਵਯੋਰਵਤੀਰ੍ਣੋ ਯਤ੍ ਸ਼ੈਤਾਨ
(ਅ)ਤੀਵ ਕਾਪਨਃ| ਅਲ੍ਪੋ ਮੇ ਸਮਯੋ (ਅ)ਸ੍ਤਯ੍ੇਤੱਚਾਿਪ ਤੇਨਾਵਗਮਯ੍ਤ|ੇ|
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ⅩⅢ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਸ ਨਾਗਃ ਪʼਿਥਵਯ੍ਾਂ ਸਵ੍ੰ ਿਨਕ੍ਿਸ਼਼ਪ੍ਤੰ ਿਵਲੋਕਯ੍ ਤਾਂ
ਪੁਤਪਰ੍ਸੂਤਾਂ ਯੋਿਸ਼਼ਤਮ੍ ਉਪਾਦਵਤ੍|

ⅩⅣ ਤਤਃ ਸਾ ਯੋਿਸ਼਼ਤ੍ ਯਤ੍ ਸਵ੍ਕੀਯੰ ਪਰ੍ਾਨ੍ਤਰਸ੍ਥਾਸ਼ਰ੍ਮੰ ਪਰ੍ਤਯ੍ੁਤ੍ਪਿਤਤੁੰ
ਸ਼ਕ੍ਨੁਯਾਤ੍ ਤਦਰ੍ਥੰ ਮਹਾਕੁਰਰਸਯ੍ ਪਕ੍ਸ਼਼ਦਯੰ ਤਸਵ੍ੈ ਦੱਤ,ੰ ਸਾ ਤੁ ਤਤ ਨਾਗਤੋ
ਦੂਰੇ ਕਾਲੈਕੰ ਕਾਲਦਯੰ ਕਾਲਾਰ੍ੱਧਞ੍ਚ ਯਾਵਤ੍ ਪਾਲਯ੍ਤ|ੇ

ⅩⅤ ਿਕਞ੍ਚ ਸ ਨਾਗਸ੍ਤਾਂ ਯੋਿਸ਼਼ਤੰ ਸਰ੍ੋਤਸਾ ਪ੍ਲਾਵਿਯਤੁੰ ਸਵ੍ਮੁਖਾਤ੍ ਨਦੀਵਤ੍
ਤੋਯਾਿਨ ਤਸਯ੍ਾਃ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਪਰ੍ਾਕ੍ਿਸ਼਼ਪਤ੍|

ⅩⅥ ਿਕਨ੍ਤੁ ਮੇਿਦਨੀ ਯੋਿਸ਼਼ਤਮ੍ ਉਪਕੁਰ੍ੱਵਤੀ ਿਨਜਵਦਨੰ ਵਯ੍ਾਦਾਯ
ਨਾਗਮੁਖਾਦ੍ ਉਦ੍ਗੀਰ੍ਣਾਂ ਨਦੀਮ੍ ਅਿਪਵਤ੍|

ⅩⅦ ਤਤੋ ਨਾਗੋ ਯੋਿਸ਼਼ਤੇ ਕੱਧਵ੍ਾ ਤਦੰਸ਼ਸਯ੍ਾਵਿਸ਼ਸ਼਼੍ਟਲੋਕੈਰਰ੍ਥਤੋ ਯ
ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ਾਜ੍ਞਾਃ ਪਾਲਯਨ੍ਿਤ ਯੀਸ਼ੋਃ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ ਧਾਰਯਨ੍ਿਤ ਚ ਤੈਃ ਸਹ ਯੋੱਧੁੰ
ਿਨਰ੍ਗਤਵਾਨ੍|

ⅩⅧ []

ⅩⅢ
Ⅰ ਤਤਃ ਪਰਮਹੰ ਸਾਗਰੀਯਿਸਕਤਾਯਾਂ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ ਸਾਗਰਾਦ੍ ਉਦ੍ਗੱਛਨ੍ਤਮ੍

ਏਕੰ ਪਸ਼ੁੰ ਦʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍ ਤਸਯ੍ ਦਸ਼ ਸ਼ʼਙ੍ਗਾਿਣ ਸਪ੍ਤ ਿਸ਼ਰਾਿਂਸ ਚ ਦਸ਼ ਸ਼ʼਙ੍ਗੇਸ਼਼ੁ
ਦਸ਼ ਿਕਰੀਟਾਿਨ ਿਸ਼ਰਃਸੁ ਚੇਸ਼ਵ੍ਰਿਨਨ੍ਦਾਸੂਚਕਾਿਨ ਨਾਮਾਿਨ ਿਵਦਯ੍ਨ੍ਤ|ੇ

Ⅱ ਮਯਾ ਦʼਸ਼਼੍ਟਃ ਸ ਪਸ਼ੁਸ਼੍ਿਚਤਵਯ੍ਾਘਰ੍ਸਦʼਸ਼ਃ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਸਯ੍ ਚਰਣੌ
ਭੱਲੂਕਸਯ੍ੇਵ ਵਦਨਞ੍ਚ ਿਸੰਹਵਦਨਿਮਵ| ਨਾਗਨੇ ਤਸ੍ਮੈ ਸਵ੍ੀਯਪਰਾ ਮਃ ਸਵ੍ੀਯੰ
ਿਸੰਹਾਸਨੰ ਮਹਾਿਧਪਤਯ੍ਞ੍ਚਾਦਾਿਯ|

Ⅲ ਮਿਯ ਿਨਰੀਕ੍ਸ਼਼ਮਾਣੇ ਤਸਯ੍ ਿਸ਼ਰਸਾਮ੍ ਏਕਮ੍ ਅਨ੍ਤਕਾਘਾਤੇਨ
ਛੇਿਦਤਿਮਵਾਦʼਸ਼ਯ੍ਤ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਸਯ੍ਾਨ੍ਤਕਕ੍ਸ਼਼ਤਸਯ੍ ਪਰ੍ਤੀਕਾਰੋ (ਅ)ਿ ਯਤ
ਤਤਃ ਕʼਤ੍ਸ੍ਨ ਨਰਲੋਕਸ੍ਤੰ ਪਸ਼ੁਮਿਧ ਚਮਤ੍ਕਾਰੰ ਗਤਃ,

Ⅳ ਯਸ਼੍ਚ ਨਾਗਸ੍ਤਸ੍ਮੈ ਪਸ਼ਵੇ ਸਾਮਰ੍ਥਯ੍ੰ ਦੱਤਵਾਨ੍ ਸਰ੍ੱਵੇ ਤੰ ਪਰ੍ਾਣਮਨ੍
ਪਸ਼ੁਮਿਪ ਪਰ੍ਣਮਨ੍ਤੋ (ਅ)ਕਥਯਨ੍, ਕੋ ਿਵਦਯ੍ਤੇ ਪਸ਼ੋਸ੍ਤੁਲਯ੍ਸ੍ਤੇਨ ਕੋ
ਯੋੱਧੁਮਰਿਤ|

Ⅴ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਤਸ੍ਮੈ ਦਰ੍ਪਵਾਕਯ੍ੇਸ਼ਵ੍ਰਿਨਨ੍ਦਾਵਾਿਦ ਵਦਨੰ
ਿਦਚਤਾਿਰੰਸ਼ਨ੍ਮਾਸਾਨ੍ ਯਾਵਦ੍ ਅਵਸ੍ਿਥਤੇਃ ਸਾਮਰ੍ਥਯ੍ਞ੍ਚਾਦਾਿਯ|
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Ⅵ ਤਤਃ ਸ ਈਸ਼ਵ੍ਰਿਨਨ੍ਦਨਾਰ੍ਥੰ ਮੁਖੰ ਵਯ੍ਾਦਾਯ ਤਸਯ੍ ਨਾਮ ਤਸਯ੍ਾਵਾਸੰ
ਸਵ੍ਰ੍ਗਿਨਵਾਿਸਨਸ਼੍ਚ ਿਨਨ੍ਿਦਤੁਮ੍ ਆਰਭਤ|

Ⅶ ਅਪਰੰ ਧਾਰ੍ੰਿਮਕੈਃ ਸਹ ਯੋਧਨਸਯ੍ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਪਰਾਜਯਸਯ੍
ਚਾਨੁਮਿਤਃ ਸਰ੍ੱਵਜਾਤੀਯਾਨਾਂ ਸਰ੍ੱਵਵੰਸ਼ੀਯਾਨਾਂ ਸਰ੍ੱਵਭਾਸ਼਼ਾਵਾਿਦਨਾਂ
ਸਰ੍ੱਵਦੇਸ਼ੀਯਾਨਾਞ੍ਚਾਿਧਪਤਯ੍ਮਿਪ ਤਸ੍ਮਾ ਅਦਾਿਯ|

Ⅷਤਤੋ ਜਗਤਃ ਸʼਸ਼਼੍ਿਟਕਾਲਾਤ੍ ਛੇਿਦਤਸਯ੍ ਮੇਸ਼਼ਵਤ੍ਸਸਯ੍ ਜੀਵਨਪੁਸ੍ਤਕੇ
ਯਾਵਤਾਂ ਨਾਮਾਿਨ ਿਲਿਖਤਾਿਨ ਨ ਿਵਦਯ੍ਨ੍ਤੇ ਤੇ ਪʼਿਥਵੀਿਨਵਾਿਸਨਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਤੰ
ਪਸ਼ੁੰ ਪਰ੍ਣੰਸਯ੍ਨ੍ਿਤ|

Ⅸਯਸਯ੍ ਸ਼ਰ੍ੋਤੰ ਿਵਦਯ੍ਤੇ ਸ ਸ਼ʼਣੋਤੁ|
Ⅹ ਯੋ ਜਨ (ਅ)ਪਰਾਨ੍ ਵਨ੍ਦੀਕʼਤਯ੍ ਨਯਿਤ ਸ ਸਵ੍ਯੰ ਵਨ੍ਦੀਭੂਯ

ਸ੍ਥਾਨਾਨ੍ਤਰੰ ਗਿਮਸ਼਼ਯ੍ਿਤ, ਯਸ਼੍ਚ ਖਙ੍ਗੇਨ ਹਨ੍ਿਤ ਸ ਸਵ੍ਯੰ ਖਙ੍ਗੇਨ
ਘਾਿਨਸ਼਼ਯ੍ਤੇ| ਅਤ ਪਿਵਤਲੋਕਾਨਾਂ ਸਿਹਸ਼਼੍ਣੁਤਯਾ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੇਨ ਚ ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਤਵਯ੍ੰ|

Ⅺਅਨਨ੍ਤਰੰ ਪʼਿਥਵੀਤ ਉਦ੍ਗੱਛਨ੍ ਅਪਰ ਏਕਃ ਪਸ਼ੁ ਰ੍ਮਯਾ ਦʼਸ਼਼੍ਟਃ ਸ
ਮੇਸ਼਼ਸ਼ਾਵਕਵਤ੍ ਸ਼ʼਙ੍ਗਦਯਿਵਿਸ਼ਸ਼਼੍ਟ ਆਸੀਤ੍ ਨਾਗਵੱਚਾਭਾਸ਼਼ਤ|

Ⅻ ਸ ਪਰ੍ਥਮਪਸ਼ੋਰਨ੍ਿਤਕੇ ਤਸਯ੍ ਸਰ੍ੱਵੰ ਪਰਾ ਮੰ ਵਯ੍ਵਹਰਿਤ ਿਵਸ਼ੇਸ਼਼ਤੋ
ਯਸਯ੍ ਪਰ੍ਥਮਪਸ਼ੋਰਨ੍ਿਤਕਕ੍ਸ਼਼ਤੰ ਪਰ੍ਤੀਕਾਰੰ ਗਤੰ ਤਸਯ੍ ਪੂਜਾਂ ਪʼਿਥਵੀਂ
ਤੰਿਨਵਾਿਸਨਸ਼੍ਚ ਕਾਰਯਿਤ|

ⅩⅢ ਅਪਰੰ ਮਾਨਵਾਨਾਂ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਦ੍ ਆਕਾਸ਼ਤੋ ਭੁਿਵ ਵਹ੍ਿਨਵਰ੍ਸ਼਼ਣਾਦੀਿਨ
ਮਹਾਿਚਤਾਿਣ ਕਰੋਿਤ|

ⅩⅣ ਤਸਯ੍ ਪਸ਼ੋਃ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਦ੍ ਯੇਸ਼਼ਾਂ ਿਚਤਕਰ੍ੰਮਣਾਂ ਸਾਧਨਾਯ ਸਾਮਰ੍ਥਯ੍ੰ
ਤਸ੍ਮੈ ਦੱਤੰ ਤੈਃ ਸ ਪʼਿਥਵੀਿਨਵਾਿਸਨ ਭਾਮਯਿਤ, ਿਵਸ਼ੇਸ਼਼ਤੋ ਯਃ ਪਸ਼ੁਃ ਖਙ੍ਗੇਨ
ਕ੍ਸ਼਼ਤਯੁਕ੍ਤੋ ਭੂਤਾਪਯ੍ਜੀਵਤ੍ ਤਸਯ੍ ਪਰ੍ਿਤਮਾਿਨਰ੍ੰਮਾਣੰ ਪʼਿਥਵੀਿਨਵਾਿਸਨ
ਆਿਦਸ਼ਿਤ|

ⅩⅤ ਅਪਰੰ ਤਸਯ੍ ਪਸ਼ੋਃ ਪਰ੍ਿਤਮਾ ਯਥਾ ਭਾਸ਼਼ਤੇ ਯਾਵਨ੍ਤਸ਼੍ਚ ਮਾਨਵਾਸ੍ਤਾਂ
ਪਸ਼ੁਪਰ੍ਿਤਮਾਂ ਨ ਪੂਜਯਨ੍ਿਤ ਤੇ ਯਥਾ ਹਨਯ੍ਨ੍ਤੇ ਤਥਾ ਪਸ਼ੁਪਰ੍ਿਤਮਾਯਾਃ
ਪਰ੍ਾਣਪਰ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਾਰ੍ਥੰ ਸਾਮਰ੍ਥਯ੍ੰ ਤਸ੍ਮਾ ਅਦਾਿਯ|

ⅩⅥ ਅਪਰੰ ਕ੍ਸ਼਼ੁਦਮਹੱਧਿਨਦਿਰਦਮੁਕ੍ਤਦਾਸਾਨ੍ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਦਕ੍ਿਸ਼਼ਣਕਰੇ
ਭਾਲੇ ਵਾ ਕਲਙ੍ਕੰ ਗਰ੍ਾਹਯਿਤ|
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ⅩⅦ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਯੇ ਤੰ ਕਲਙ੍ਕਮਰ੍ਥਤਃ ਪਸ਼ੋ ਰ੍ਨਾਮ ਤਸਯ੍ ਨਾਮ੍ਨਃ
ਸੰਖਯ੍ਾਙ੍ਕੰ ਵਾ ਧਾਰਯਨ੍ਿਤ ਤਾਨ੍ ਿਵਨਾ ਪਰੇਣ ਕੇਨਾਿਪ ਯਿਵ ਯੇ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਨ
ਸ਼ਕਯ੍ੇਤੇ|

ⅩⅧ ਅਤ ਜ੍ਞਾਨੇਨ ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਤਵਯ੍ੰ| ਯੋ ਬੁੱਿਧਿਵਿਸ਼ਸ਼਼੍ਟਃ ਸ ਪਸ਼ੋਃ
ਸੰਖਯ੍ਾਂ ਗਣਯਤੁ ਯਤਃ ਸਾ ਮਾਨਵਸਯ੍ ਸੰਖਯ੍ਾ ਭਵਿਤ| ਸਾ ਚ ਸੰਖਯ੍ਾ
ਸ਼਼ਟ੍ਸ਼਼ਸ਼਼੍ਟਯ੍ਿਧਕਸ਼਼ਟ੍ਸ਼ਤਾਿਨ|

ⅩⅣ
Ⅰ ਤਤਃ ਪਰੰ ਿਨਰੀਕ੍ਸ਼਼ਮਾਣੇਨ ਮਯਾ ਮੇਸ਼਼ਸ਼ਾਵਕੋ ਦʼਸ਼਼੍ਟਃ ਸ

ਿਸਯੋਨਪਰ੍ੱਵਤਸਯ੍ੋਪਰ੍ੱਯਿਤਸ਼਼੍ਠਤ੍, ਅਪਰੰ ਯੇਸ਼਼ਾਂ ਭਾਲੇਸ਼਼ੁ ਤਸਯ੍ ਨਾਮ
ਤਤ੍ਿਪਤੁਸ਼੍ਚ ਨਾਮ ਿਲਿਖਤਮਾਸ੍ਤੇ ਤਾਦʼਸ਼ਾਸ਼੍ਚਤੁਸ਼੍ਚਤਾਿਰੰਸ਼ਤ੍ਸਹਸਰ੍ਾਿਧਕਾ
ਲਕ੍ਸ਼਼ਲੋਕਾਸ੍ਤੇਨ ਸਾਰ੍ੱਧਮ੍ ਆਸਨ੍|

Ⅱ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਬਹੁਤੋਯਾਨਾਂ ਰਵ ਇਵ ਗੁਰੁਤਰਸ੍ਤਿਨਤਸਯ੍ ਚ ਰਵ ਇਵ
ਏਕੋ ਰਵਃ ਸਵ੍ਰ੍ਗਾਤ੍ ਮਯਾਸ਼ਰ੍ਾਿਵ| ਮਯਾ ਸ਼ਤਃ ਸ ਰਵੋ ਵੀਣਾਵਾਦਕਾਨਾਂ
ਵੀਣਾਵਾਦਨਸਯ੍ ਸਦʼਸ਼ਃ|

Ⅲ ਿਸੰਹਸਨਸਯ੍ਾਨ੍ਿਤਕੇ ਪਰ੍ਾਿਣਚਤੁਸ਼਼੍ਟਯਸਯ੍ ਪਰ੍ਾਚੀਨਵਰ੍ਗਸਯ੍ਚਾਨ੍ਿਤਕੇ
(ਅ)ਿਪ ਤੇ ਨਵੀਨਮੇਕੰ ਗੀਤਮ੍ ਅਗਾਯਨ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ ਧਰਣੀਤਃ ਪਿਰ ੀਤਾਨ੍ ਤਾਨ੍
ਚਤੁਸ਼੍ਚਤਾਿਰੰਸ਼ਤਯ੍ਹਸਰ੍ਾਿਧਕਲਕ੍ਸ਼਼ਲੋਕਾਨ੍ ਿਵਨਾ ਨਾਪਰੇਣ ਕੇਨਾਿਪ ਤਦ੍ਗੀਤੰ
ਿਸ਼ਕ੍ਿਸ਼਼ਤੁੰ ਸ਼ਕਯ੍ਤੇ|

Ⅳਇਮੇ ਯੋਿਸ਼਼ਤਾਂ ਸਙ੍ਗੇਨ ਨ ਕਲਙ੍ਿਕਤਾ ਯਤਸ੍ਤੇ (ਅ)ਮੈਥੁਨਾ ਮੇਸ਼਼ਸ਼ਾਵਕੋ
ਯਤ੍ ਿਕਮਿਪ ਸ੍ਥਾਨੰ ਗੱਛੇਤ੍ ਤਤ੍ਸਰ੍ੱਵਸ੍ਿਮਨ੍ ਸ੍ਥਾਨੇ ਤਮ੍ ਅਨੁਗੱਛਨ੍ਿਤ
ਯਤਸ੍ਤੇ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਾਣਾਂ ਮਧਯ੍ਤਃ ਪਰ੍ਥਮਫਲਾਨੀਵੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਮੇਸ਼਼ਸ਼ਾਵਕਸਯ੍ ਚ
ਕʼਤੇ ਪਿਰ ੀਤਾਃ|

Ⅴ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਵਦਨੇਸ਼਼ੁ ਚਾਨʼਤੰ ਿਕਮਿਪ ਨ ਿਵਦਯ੍ਤੇ ਯਤਸ੍ਤੇ ਿਨਰ੍ੱਦੋਸ਼਼ਾ
ਈਸ਼ਵ੍ਰਿਸੰਹਾਸਨਸਯ੍ਾਨ੍ਿਤਕੇ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ਿਤ|

Ⅵ ਅਨਨ੍ਤਰਮ੍ ਆਕਾਸ਼ਮਧਯ੍ੇਨੱਡੀਯਮਾਨ (ਅ)ਪਰ ਏਕੋ ਦੂਤੋ ਮਯਾ
ਦʼਸ਼਼੍ਟਃ ਸੋ (ਅ)ਨਨ੍ਤਕਾਲੀਯੰ ਸੁਸੰਵਾਦੰ ਧਾਰਯਿਤ ਸ ਚ ਸੁਸੰਵਾਦਃ
ਸਰ੍ੱਵਜਾਤੀਯਾਨ੍ ਸਰ੍ੱਵਵੰਸ਼ੀਯਾਨ੍ ਸਰ੍ੱਵਭਾਸ਼਼ਾਵਾਿਦਨਃ ਸਰ੍ੱਵਦੇਸ਼ੀਯਾਸ਼ਂ੍ਚ
ਪʼਿਥਵੀਿਨਵਾਿਸਨਃ ਪਰ੍ਿਤ ਤੇਨ ਘੋਿਸ਼਼ਤਵਯ੍ਃ|
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Ⅶਸ ਉੱਚੈਃਸਵ੍ਰੇਣੇਦੰ ਗਦਿਤ ਯੂਯਮੀਸ਼ਵ੍ਰਾਦ੍ ਿਬਭੀਤ ਤਸਯ੍ ਸ੍ਤਵੰ ਕੁਰੁਤ ਚ
ਯਤਸ੍ਤਦੀਯਿਵਚਾਰਸਯ੍ ਦਣ੍ਡ ਉਪਾਿਤਸ਼਼੍ਠਤ੍ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਆਕਾਸ਼ਮਣ੍ਡਲਸਯ੍
ਪʼਿਥਵਯ੍ਾਃ ਸਮੁਦਸਯ੍ ਤੋਯਪਰ੍ਸਰ੍ਵਣਾਨਾਞ੍ਚ ਸਰ੍ਸ਼਼੍ਟਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਪਰ੍ਣਮਯ੍ਤਾ|ਂ

Ⅷ ਤਤ੍ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਿਦਤੀਯ ਏਕੋ ਦੂਤ ਉਪਸ੍ਥਾਯਾਵਦਤ੍ ਪਿਤਤਾ ਪਿਤਤਾ
ਸਾ ਮਹਾਬਾਿਬਲ੍ ਯਾ ਸਰ੍ੱਵਜਾਤੀਯਾਨ੍ ਸਵ੍ਕੀਯੰ ਵਯ੍ਿਭਚਾਰਰੂਪੰ ੋਧਮਦਮ੍
ਅਪਾਯਯਤ੍|

Ⅸ ਤਤ੍ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਤʼਤੀਯੋ ਦੂਤ ਉਪਸ੍ਥਾਯੋੱਚੈਰਵਦਤ੍, ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਤ ਤੰ ਸ਼ਸ਼ੁੰ
ਤਸਯ੍ ਪਰ੍ਿਤਮਾਞ੍ਚ ਪਰ੍ਣਮਿਤ ਸਵ੍ਭਾਲੇ ਸਵ੍ਕਰੇ ਵਾ ਕਲਙ੍ਕੰ ਗʼਹ੍ਲਾਿਤ ਚ

Ⅹ ਸੋ (ਅ)ਪੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ੋਧਪਾਤੇ ਸ੍ਿਥਤਮ੍ ਅਿਮਿਸ਼ਰ੍ਤੰ ਮਦਤ੍ ਅਰ੍ਥਤ
ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ੋਧਮਦੰ ਪਾਸਯ੍ਿਤ ਪਿਵਤਦੂਤਾਨਾਂ ਮੇਸ਼਼ਸ਼ਾਵਕਸਯ੍ ਚ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਦ੍
ਵਹ੍ਿਨਗਨ੍ਧਕਯੋ ਰਯ੍ਾਤਨਾਂ ਲਪ੍ਸਯ੍ਤੇ ਚ|

Ⅺ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਯਾਤਨਾਯਾ ਧੂਮੋ (ਅ)ਨਨ੍ਤਕਾਲੰ ਯਾਵਦ੍ ਉਦ੍ਗਿਮਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਯੇ ਚ
ਪਸ਼ੁੰ ਤਸਯ੍ ਪਰ੍ਿਤਮਾਞ੍ਚ ਪੂਜਯਨ੍ਿਤ ਤਸਯ੍ ਨਾਮ੍ਨ (ਅ)ਙ੍ਕੰ ਵਾ ਗʼਹ੍ਲਨ੍ਿਤ
ਤੇ ਿਦਵਾਿਨਸ਼ੰ ਕਞ੍ਚਨ ਿਵਰਾਮੰ ਨ ਪਰ੍ਾਪ੍ਸਯ੍ਨ੍ਿਤ|

Ⅻ ਯੇ ਮਾਨਵਾ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ਾਜ੍ਞਾ ਯੀਸ਼ੌ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਞ੍ਚ ਪਾਲਯਨ੍ਿਤ ਤੇਸ਼਼ਾਂ
ਪਿਵਤਲੋਕਾਨਾਂ ਸਿਹਸ਼਼੍ਣੁਤਯਾਤ ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਤਵਯ੍ੰ|

ⅩⅢਅਪਰੰ ਸਵ੍ਰ੍ਗਾਤ੍ ਮਯਾ ਸਹ ਸਮ੍ਭਾਸ਼਼ਮਾਣ ਏਕੋ ਰਵੋ ਮਯਾਸ਼ਰ੍ਾਿਵ ਤੇਨਕ੍ਤੰ
ਤੰ ਿਲਖ, ਇਦਾਨੀਮਾਰਭਯ੍ ਯੇ ਪਰ੍ਭੌ ਿਮਰ੍ਯਨ੍ਤੇ ਤੇ ਮʼਤਾ ਧਨਯ੍ਾ ਇਿਤ;ਆਤ੍ਮਾ
ਭਾਸ਼਼ਤੇ ਸਤਯ੍ੰ ਸਵ੍ਸ਼ਰ੍ਮੇਭਯ੍ਸ੍ਤੈ ਿਰਰਾਮਃ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਵਯ੍ਃ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਕਰ੍ੰਮਾਿਣ ਚ ਤਾਨ੍
ਅਨੁਗੱਛਨ੍ਿਤ|

ⅩⅣ ਤਦਨਨ੍ਤਰੰ ਿਨਰੀਕ੍ਸ਼਼ਮਾਣੇਨ ਮਯਾ ਸ਼ਵ੍ੇਤਵਰ੍ਣ ਏਕੋ ਮੇਘੋ
ਦʼਸ਼਼੍ਟਸ੍ਤਨ੍ਮੇਘਾਰੂਢੋ ਜਨ ਮਾਨਵਪੁਤਾਕʼਿਤਰਸ੍ਿਤ ਤਸਯ੍ ਿਸ਼ਰਿਸ
ਸੁਵਰ੍ਣਿਕਰੀਟੰ ਕਰੇ ਚ ਤੀਕ੍ਸ਼਼੍ਣੰ ਦਾਤੰ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ|

ⅩⅤ ਤਤਃ ਪਰਮ੍ ਅਨਯ੍ ਏਕੋ ਦੂਤੋ ਮਨ੍ਿਦਰਾਤ੍ ਿਨਰ੍ਗਤਯ੍ੋੱਚੈਃਸਵ੍ਰੇਣ
ਤੰ ਮੇਘਾਰੂਢੰ ਸਮ੍ਭਾਸ਼਼ਯ੍ਾਵਦਤ੍ ਤਯਾ ਦਾਤੰ ਪਰ੍ਸਾਰ੍ੱਯ ਸ਼ਸਯ੍ੱਛੇਦਨੰ ਿ ਯਤਾਂ
ਸ਼ਸਯ੍ੱਛੇਦਨਸਯ੍ ਸਮਯ ਉਪਸ੍ਿਥਤੋ ਯਤੋ ਮੇਿਦਨਯ੍ਾਃ ਸ਼ਸਯ੍ਾਿਨ ਪਿਰਪੱਕਾਿਨ|

ⅩⅥ ਤਤਸ੍ਤੇਨ ਮੇਘਾਰੂਢੇਨ ਪʼਿਥਵਯ੍ਾਂ ਦਾਤੰ ਪਰ੍ਸਾਰ੍ੱਯ ਪʼਿਥਵਯ੍ਾਃ
ਸ਼ਸਯ੍ੱਛੇਦਨੰ ਕʼਤੰ|
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ⅩⅦਅਨਨ੍ਤਰਮ੍ ਅਪਰ ਏਕੋ ਦੂਤਃ ਸਵ੍ਰ੍ਗਸ੍ਥਮਨ੍ਿਦਰਾਤ੍ ਿਨਰ੍ਗਤਃ ਸੋ
(ਅ)ਿਪ ਤੀਕ੍ਸ਼਼੍ਣੰ ਦਾਤੰ ਧਾਰਯਿਤ|

ⅩⅧ ਅਪਰਮ੍ ਅਨਯ੍ ਏਕੋ ਦੂਤੋ ਵੇਿਦਤੋ ਿਨਰ੍ਗਤਃ ਸ ਵਹ੍ਨੇਰਿਧਪਿਤਃ
ਸ ਉੱਚੈਃਸਵ੍ਰੇਣ ਤੰ ਤੀਕ੍ਸ਼਼੍ਣਦਾਤਧਾਿਰਣੰ ਸਮ੍ਭਾਸ਼਼ਯ੍ਾਵਦਤ੍ ਤਯਾ ਸਵ੍ੰ ਤੀਕ੍ਸ਼਼੍ਣੰ
ਦਾਤੰ ਪਰ੍ਸਾਰ੍ੱਯ ਮੇਿਦਨਯ੍ਾ ਦਾਕ੍ਸ਼਼ਾਗੁੱਛੱਛੇਦਨੰ ਿ ਯਤਾਂ ਯਤਸ੍ਤਤ੍ਫਲਾਿਨ
ਪਿਰਣਤਾਿਨ|

ⅩⅨ ਤਤਃ ਸ ਦੂਤਃ ਪʼਿਥਵਯ੍ਾਂ ਸਵ੍ਦਾਤੰ ਪਰ੍ਸਾਰ੍ੱਯ ਪʼਿਥਵਯ੍ਾ
ਦਾਕ੍ਸ਼਼ਾਫਲੱਛੇਦਨਮ੍ ਅਕਰੋਤ੍ ਤਤ੍ਫਲਾਿਨ ਚੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ੋਧਸਵ੍ਰੂਪਸਯ੍
ਮਹਾਕੁਣ੍ਡਸਯ੍ ਮਧਯ੍ੰ ਿਨਰਕ੍ਿਸ਼਼ਪਤ੍|

ⅩⅩ ਤਤ੍ਕੁਣ੍ਡਸ੍ਥਫਲਾਿਨ ਚ ਬਿਹ ਰ੍ਮਰ੍ੱਿਦਤਾਿਨ ਤਤਃ ਕੁਣ੍ਡਮਧਯ੍ਾਤ੍
ਿਨਰ੍ਗਤੰ ਰਕ੍ਤੰ ੋਸ਼ਸ਼ਤਪਰ੍ੱਯਨ੍ਤਮ੍ ਅਸ਼ਵ੍ਾਨਾਂ ਖਲੀਨਾਨ੍ ਯਾਵਦ੍ ਵਯ੍ਾਪ੍ਨਤ੍|

ⅩⅤ
Ⅰ ਤਤਃ ਪਰਮ੍ ਅਹੰ ਸਵ੍ਰ੍ਗੇ (ਅ)ਪਰਮ੍ ਏਕਮ੍ ਅਦ੍ਭੁਤੰ ਮਹਾਿਚਹ੍ਨੰ

ਦʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍ ਅਰ੍ਥਤੋ ਯੈ ਰ੍ਦਣ੍ਡੈਰੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਕੋਪਃ ਸਮਾਪ੍ਿਤੰ ਗਿਮਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਤਾਨ੍
ਦਣ੍ਡਾਨ੍ ਧਾਰਯਨ੍ਤਃ ਸਪ੍ਤ ਦੂਤਾ ਮਯਾ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾਃ|

Ⅱ ਵਹ੍ਿਨਿਮਿਸ਼ਰ੍ਤਸਯ੍ ਕਾਚਮਯਸਯ੍ ਜਲਾਸ਼ਯਸਯ੍ਾਕʼਿਤਰਿਪ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਯੇ
ਚ ਪਸ਼ੋਸ੍ਤਤ੍ਪਰ੍ਿਤਮਾਯਾਸ੍ਤੰਨਾਮ੍ਨ (ਅ)ਙ੍ਕਸਯ੍ ਚ ਪਰ੍ਭੂਤਵਨ੍ਤਸ੍ਤੇ ਤਸਯ੍
ਕਾਚਮਯਜਲਾਸ਼ਯਸਯ੍ ਤੀਰੇ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰੀਯਵੀਣਾ ਧਾਰਯਨ੍ਿਤ,

Ⅲ ਈਸ਼ਵ੍ਰਦਾਸਸਯ੍ ਮੂਸਸੋ ਗੀਤੰ ਮੇਸ਼਼ਸ਼ਾਵਕਸਯ੍ ਚ ਗੀਤੰ ਗਾਯਨ੍ਤੋ
ਵਦਨ੍ਿਤ, ਯਥਾ, ਸਰ੍ੱਵਸ਼ਕ੍ਿਤਿਵਿਸ਼ਸ਼਼੍ਟਸ੍ਤੰ ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰ|
ਤਦੀਯਸਰ੍ੱਵਕਰ੍ੰਮਾਿਣ ਮਹਾਨ੍ਿਤ ਚਾਦ੍ਭੁਤਾਿਨ ਚ| ਸਰ੍ੱਵਪੁਣਯ੍ਵਤਾਂ ਰਾਜਨ੍
ਮਾਰ੍ਗਾ ਨਯ੍ਾੱਯਾ ਰੁ̓ ਤਾਸ਼੍ਚ ਤ|ੇ

Ⅳ ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ ਨਾਮਧੇਯਾੱਤੇ ਕੋ ਨ ਭੀਿਤੰ ਗਿਮਸ਼਼ਯ੍ਿਤ| ਕੋ ਵਾ ਤਦੀਯਨਾਮ੍ਨਸ਼੍ਚ
ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਾਂ ਨ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਿਤ| ਕੇਵਲਸ੍ਤੰ ਪਿਵਤੋ (ਅ)ਿਸ ਸਰ੍ੱਵਜਾਤੀਯਮਾਨਵਾਃ|
ਤਾਮੇਵਾਿਭਪਰ੍ਣੰਸਯ੍ਨ੍ਿਤ ਸਮਾਗਤਯ੍ ਤਦਨ੍ਿਤਕੰ| ਯਸ੍ਮਾੱਤਵ ਿਵਚਾਰਾਜ੍ਞਾਃ
ਪਰ੍ਾਦੁਰ੍ਭਾਵੰ ਗਤਾਃ ਿਕਲ||

Ⅴ ਤਦਨਨ੍ਤਰੰ ਮਿਯ ਿਨਰੀਕ੍ਸ਼਼ਮਾਣੇ ਸਿਤ ਸਵ੍ਰ੍ਗੇ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਾਵਾਸਸਯ੍
ਮਨ੍ਿਦਰਸਯ੍ ਦਾਰੰ ਮੁਕ੍ਤ|ੰ
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Ⅵਯੇ ਚ ਸਪ੍ਤ ਦੂਤਾਃ ਸਪ੍ਤ ਦਣ੍ਡਾਨ੍ ਧਾਰਯਨ੍ਿਤ ਤੇ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਮਨ੍ਿਦਰਾਤ੍
ਿਨਰਗੱਛਨ੍| ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਪਿਰੱਛਦਾ ਿਨਰ੍ੰਮਲਸ਼ʼਭਵਰ੍ਣਵਸ੍ਤਿਨਰ੍ੰਿਮਤਾ ਵਕ੍ਸ਼਼ਾਿਂਸ ਚ
ਸੁਵਰ੍ਣਸ਼ʼਙ੍ਖਲੈ ਰੇਸ਼਼੍ਿਟਤਾਨਯ੍ਾਸਨ੍|

Ⅶ ਅਪਰੰ ਚਤੁਰ੍ਣਾਂ ਪਰ੍ਾਿਣਨਾਮ੍ ਏਕਸ੍ਤੇਭਯ੍ਃ ਸਪ੍ਤਦੂਤੇਭਯ੍ਃ
ਸਪ੍ਤਸੁਵਰ੍ਣਕੰਸਾਨ੍ ਅਦਦਾਤ੍|

Ⅷ ਅਨਨ੍ਤਰਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਤੇਜਃਪਰ੍ਭਾਵਕਾਰਣਾਤ੍ ਮਨ੍ਿਦਰੰ ਧੂਮੇਨ
ਪਿਰਪੂਰ੍ਣੰ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤੈਃ ਸਪ੍ਤਦੂਤੈਃ ਸਪ੍ਤਦਣ੍ਡਾਨਾਂ ਸਮਾਪ੍ਿਤੰ ਯਾਵਤ੍
ਮਨ੍ਿਦਰੰ ਕੇਨਾਿਪ ਪਰ੍ਵੇਸ਼਼੍ਟੁੰ ਨਾਸ਼ਕਯ੍ਤ|

ⅩⅥ
Ⅰ ਤਤਃ ਪਰੰ ਮਨ੍ਿਦਰਾਤ੍ ਤਾਨ੍ ਸਪ੍ਤਦੂਤਾਨ੍ ਸਮ੍ਭਾਸ਼਼ਮਾਣ ਏਸ਼਼ ਮਹਾਰਵੋ

ਮਯਾਸ਼ਰ੍ਾਿਵ, ਯੂਯੰ ਗਤਾ ਤੇਭਯ੍ਃ ਸਪ੍ਤਕੰਸੇਭਯ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ੋਧੰ ਪʼਿਥਵਯ੍ਾਂ
ਸਰ੍ਾਵਯਤ|

Ⅱ ਤਤਃ ਪਰ੍ਥਮੋ ਦੂਤੋ ਗਤਾ ਸਵ੍ਕੰਸੇ ਯਦਯ੍ਦ੍ ਅਿਵਦਯ੍ਤ ਤਤ੍ ਪʼਿਥਵਯ੍ਾਮ੍
ਅਸਰ੍ਾਵਯਤ੍ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਪਸ਼ੋਃ ਕਲਙ੍ਕਧਾਿਰਣਾਂ ਤਤ੍ਪਰ੍ਿਤਮਾਪੂਜਕਾਨਾਂ ਮਾਨਵਾਨਾਂ
ਸ਼ਰੀਰੇਸ਼਼ੁ ਵਯ੍ਥਾਜਨਕਾ ਦੁਸ਼਼੍ਟਵਣਾ ਅਭਵਨ੍|

Ⅲ ਤਤਃ ਪਰੰ ਿਦਤੀਯੋ ਦੂਤਃ ਸਵ੍ਕੰਸੇ ਯਦਯ੍ਦ੍ ਅਿਵਦਯ੍ਤ ਤਤ੍ ਸਮੁਦੇ
(ਅ)ਸਰ੍ਾਵਯਤ੍ ਤੇਨ ਸ ਕੁਣਪਸ੍ਥਸ਼ੋਿਣਤਰੂਪਯ੍ਭਵਤ੍ ਸਮੁਦੇ ਸ੍ਿਥਤਾਸ਼੍ਚ ਸਰ੍ੱਵੇ
ਪਰ੍ਾਿਣਨ ਮʼਤਯ੍ੁੰ ਗਤਾਃ|

Ⅳ ਅਪਰੰ ਤʼਤੀਯੋ ਦੂਤਃ ਸਵ੍ਕੰਸੇ ਯਦਯ੍ਦ੍ ਅਿਵਦਯ੍ਤ ਤਤ੍ ਸਰ੍ੱਵੰ
ਨਦੀਸ਼਼ੁ ਜਲਪਰ੍ਸਰ੍ਵਣੇਸ਼਼ੁ ਚਾਸਰ੍ਾਵਯਤ੍ ਤਤਸ੍ਤਾਿਨ ਰਕ੍ਤਮਯਾਨਯ੍ਭਵਨ੍| ਅਪਰੰ
ਤੋਯਾਨਾਮ੍ ਅਿਧਪਸਯ੍ ਦੂਤਸਯ੍ ਵਾਿਗਯੰ ਮਯਾ ਸ਼ਤਾ|

Ⅴ ਵਰ੍ੱਤਮਾਨਸ਼੍ਚ ਭੂਤਸ਼੍ਚ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ੰਸ਼੍ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰਃ| ਤਮੇਵ ਨਯ੍ਾੱਯਕਾਰੀ
ਯਦ੍ ਏਤਾਦʼਕ੍ ਤੰ ਵਯ੍ਚਾਰਯਃ|

Ⅵ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਸਾਧੂਨਾਂ ਰਕ੍ਤੰ ਤੈਰੇਵ ਪਾਿਤਤੰ| ਸ਼ੋਿਣਤੰ ਤਨ੍ਤੁ ਤੇਭਯ੍ੋ
(ਅ)ਦਾਸ੍ਤਤ੍ਪਾਨੰ ਤੇਸ਼਼ੁ ਯੁਜਯ੍ਤ|ੇ|

Ⅶਅਨਨ੍ਤਰੰ ਵੇਦੀਤੋ ਭਾਸ਼਼ਮਾਣਸਯ੍ ਕਸਯ੍ਿਚਦ੍ ਅਯੰ ਰਵੋ ਮਯਾ ਸ਼ਤਃ, ਹੇ
ਪਰਸ਼ਵ੍ਰ ਸਤਯ੍ੰ ਤਤ੍ ਹੇ ਸਰ੍ੱਵਸ਼ਕ੍ਿਤਮਨ੍ ਪਰ੍ਭੋ| ਸਤਯ੍ਾ ਨਯ੍ਾੱਯਾਸ਼੍ਚ ਸਰ੍ੱਵਾ ਿਹ
ਿਵਚਾਰਾਜ੍ਞਾਸ੍ਤਦੀਯਕਾਃ||
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Ⅷ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਚਤੁਰ੍ਥੋ ਦੂਤਃ ਸਵ੍ਕੰਸੇ ਯਦਯ੍ਦ੍ ਅਿਵਦਯ੍ਤ ਤਤ੍ ਸਰ੍ੱਵੰ
ਸੂਰ੍ੱਯੇ (ਅ)ਸਰ੍ਾਵਯਤ੍ ਤਸ੍ਮੈ ਚ ਵਹ੍ਿਨਨਾ ਮਾਨਵਾਨ੍ ਦਗ੍ਧੁੰ ਸਾਮਰ੍ਥਯ੍ਮ੍
ਅਦਾਿਯ|

Ⅸ ਤੇਨ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਾ ਮਹਾਤਾਪੇਨ ਤਾਿਪਤਾਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਦਣ੍ਡਾਨਾਮ੍
ਆਿਧਪਤਯ੍ਿਵਿਸ਼ਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਨਾਮਾਿਨਨ੍ਦਨ੍ ਤਤ੍ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਾਰ੍ਥਞ੍ਚ
ਮਨਃਪਿਰਵਰ੍ੱਤਨੰ ਨਾਕੁਰ੍ੱਵਨ੍|

Ⅹ ਤਤਃ ਪਰੰ ਪਞ੍ਚਮੋ ਦੂਤਃ ਸਵ੍ਕੰਸੇ ਯਦਯ੍ਦ੍ ਅਿਵਦਯ੍ਤ ਤਤ੍ ਸਰ੍ੱਵੰ ਪਸ਼ੋਃ
ਿਸੰਹਾਸਨੇ (ਅ)ਸਰ੍ਾਵਯਤ੍ ਤੇਨ ਤਸਯ੍ ਰਾਸ਼਼੍ਟੰ ਿਤਿਮਰਾੱਛੰਨਮ੍ ਅਭਵਤ੍ ਲੋਕਾਸ਼੍ਚ
ਵੇਦਨਾਕਾਰਣਾਤ੍ ਸਵ੍ਰਸਨਾ ਅਦੰਦਸ਼ਯ੍ਤ|

Ⅺਸਵ੍ਕੀਯਵਯ੍ਥਾਵਣਕਾਰਣਾੱਚ ਸਵ੍ਰ੍ਗਸ੍ਥਮ੍ ਅਿਨਨ੍ਦਨ੍ ਸਵ੍ਿ ਯਾਭਯ੍ਸ਼੍ਚ
ਮਨਾਿਂਸ ਨ ਪਰਾਵਰ੍ੱਤਯਨ੍|

Ⅻ ਤਤਃ ਪਰੰ ਸ਼਼ਸ਼਼੍ਠ ਦੂਤਃ ਸਵ੍ਕੰਸੇ ਯਦਯ੍ਦ੍ ਅਿਵਦਯ੍ਤ ਤਤ੍ ਸਰ੍ੱਵੰ
ਫਰਾਤਾਖਯ੍ੋ ਮਹਾਨਦੇ (ਅ)ਸਰ੍ਾਵਯਤ੍ ਤੇਨ ਸੂਰ੍ੱਯੋਦਯਿਦਸ਼ ਆਗਿਮਸ਼਼ਯ੍ਤਾਂ
ਰਾਜ੍ਞਾਂ ਮਾਰ੍ਗਸੁਗਮਾਰ੍ਥੰ ਤਸਯ੍ ਤੋਯਾਿਨ ਪਰ੍ੱਯਸ਼ੁਸ਼਼ਯ੍ਨ੍|

ⅩⅢ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਨਾਗਸਯ੍ ਵਦਨਾਤ੍ ਪਸ਼ੋ ਰਦਨਾਤ੍
ਿਮਥਯ੍ਾਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਨਸ਼੍ਚ ਵਦਨਾਤ੍ ਿਨਰ੍ਗੱਛਨ੍ਤਸ੍ਤਯੋ (ਅ)ਸ਼ੁਚਯ
ਆਤ੍ਮਾਨ ਮਯਾ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾਸ੍ਤੇ ਮਣ੍ਡੂਕਾਕਾਰਾਃ|

ⅩⅣ ਤ ਆਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯਕਰ੍ੰਮਕਾਿਰਣੋ ਭੂਤਾਨਾਮ੍ ਆਤ੍ਮਾਨਃ ਸਨ੍ਿਤ
ਸਰ੍ੱਵਸ਼ਕ੍ਿਤਮਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਮਹਾਿਦਨੇ ਯੇਨ ਯੁੱਧੇਨ ਭਿਵਤਵਯ੍ੰ ਤਤ੍ਕʼਤੇ
ਕʼਤ੍ਸਰ੍ਜਗਤੋ ਰਾਜ੍ਞਾਃ ਸੰਗਰ੍ਹੀਤੁੰ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸੰਿਨਿਧੰ ਿਨਰ੍ਗੱਛਨ੍ਿਤ|

ⅩⅤਅਪਰਮ੍ ਇਿਬਰ੍ਭਾਸ਼਼ਯਾ ਹਰ੍ੰਮਿਗੱਦੋਨਾਮਕਸ੍ਥਨੇ ਤੇ ਸਙ੍ਗʼਹੀਤਾਃ|
ⅩⅥ ਪਸ਼ਯ੍ਾਹੰ ਚੈਰਵਦ੍ ਆਗੱਛਾਿਮ ਯੋ ਜਨਃ ਪਰ੍ਬੁੱਧਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਯਥਾ ਚ

ਨਗ੍ਨਃ ਸਨ੍ ਨ ਪਰ੍ੱਯਟਿਤ ਤਸਯ੍ ਲੱਜਾ ਚ ਯਥਾ ਦʼਸ਼ਯ੍ਾ ਨ ਭਵਿਤ ਤਥਾ
ਸਵ੍ਵਾਸਾਿਂਸ ਰਕ੍ਸ਼਼ਿਤ ਸ ਧਨਯ੍ਃ|

ⅩⅦ ਤਤਃ ਪਰੰ ਸਪ੍ਤਮੋ ਦੂਤਃ ਸਵ੍ਕੰਸੇ ਯਦਯ੍ਦ੍ ਅਿਵਦਯ੍ਤ ਤਤ੍ ਸਰ੍ੱਵਮ੍
ਆਕਾਸ਼ੇ (ਅ)ਸਰ੍ਾਵਯਤ੍ ਤੇਨ ਸਵ੍ਰ੍ਗੀਯਮਨ੍ਿਦਰਮਧਯ੍ਸ੍ਥਿਸੰਹਾਸਨਾਤ੍ ਮਹਾਰਵੋ
(ਅ)ਯੰ ਿਨਰ੍ਗਤਃ ਸਮਾਪ੍ਿਤਰਭਵਿਦਿਤ|
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ⅩⅧ ਤਦਨਨ੍ਤਰੰ ਤਿਡਤੋ ਰਵਾਃ ਸ੍ਤਿਨਤਾਿਨ ਚਾਭਵਨ੍, ਯਸ੍ਿਮਨ੍ ਕਾਲੇ
ਚ ਪʼਿਥਵਯ੍ਾਂ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਾਃ ਸʼਸ਼਼੍ਟਾਸ੍ਤਮ੍ ਆਰਭਯ੍ ਯਾਦʼਙ੍ਮਹਾਭੂਿਮਕਮ੍ਪਃ
ਕਦਾਿਪ ਨਾਭਵਤ੍ ਤਾਦʼਗ੍ ਭੂਕਮ੍ਪੋ (ਅ)ਭਵਤ੍|

ⅩⅨ ਤਦਾਨੀਂ ਮਹਾਨਗਰੀ ਿਤਖਣ੍ਡਾ ਜਾਤਾ ਿਭੰਨਜਾਤੀਯਾਨਾਂ ਨਗਰਾਿਣ
ਚ ਨਯ੍ਪਤਨ੍ ਮਹਾਬਾਿਬਲ੍ ਚੇਸ਼ਵ੍ਰੇਣ ਸਵ੍ਕੀਯਪਰ੍ਚਣ੍ਡਕੋਪਮਿਦਰਾਪਾਤਦਾਨਾਰ੍ਥੰ
ਸੰਸ੍ਮʼਤਾ|

ⅩⅩ ਦੀਪਾਸ਼੍ਚ ਪਲਾਿਯਤਾ ਿਗਰਯਸ਼੍ਚਾਨ੍ਤਿਹਤਾਃ|
ⅩⅪਗਗਨਮਣ੍ਡਲਾੱਚ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਾਣਾਮ੍ ਉਪਰ੍ੱਯੇਕੈਕਦੋਣਪਿਰਿਮਤਿਸ਼ਲਾਨਾਂ

ਮਹਾਵʼਸ਼਼੍ਿਟਰਭਵਤ੍ ਤੱਿਛਲਾਵʼਸ਼਼੍ਟੇਃ ਕ੍ਲੇਸ਼ਾਤ੍ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਾ ਈਸ਼ਵ੍ਰਮ੍ ਅਿਨਨ੍ਦਮ੍
ਯਤਸ੍ਤੱਜਾਤਃ ਕ੍ਲੇਸ਼ੋ (ਅ)ਤੀਵ ਮਹਾਨ੍|

ⅩⅦ
Ⅰ ਤਦਨਨ੍ਤਰੰ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸਪ੍ਤਕੰਸਧਾਿਰਣਾਂ ਸਪ੍ਤਦੂਤਾਨਾਮ੍ ਏਕ ਆਗਤਯ੍ ਮਾਂ

ਸਮ੍ਭਾਸ਼਼ਯ੍ਾਵਦਤ੍, ਅਤਾਗੱਛ, ਮੇਿਦਨਯ੍ਾ ਨਰਪਤਯੋ ਯਯਾ ਵੇਸ਼ਯ੍ਯਾ ਸਾਰ੍ੱਧੰ
ਵਯ੍ਿਭਚਾਰਕਰ੍ੰਮ ਕʼਤਵਨ੍ਤਃ,

Ⅱਯਸਯ੍ਾ ਵਯ੍ਿਭਚਾਰਮਦੇਨ ਚ ਪʼਿਥਵੀਿਨਵਾਿਸਨ ਮੱਤਾ ਅਭਵਨ੍ ਤਸਯ੍ਾ
ਬਹੁਤੋਯੇਸ਼਼ੂਪਿਵਸ਼਼੍ਟਾਯਾ ਮਹਾਵੇਸ਼ਯ੍ਾਯਾ ਦਣ੍ਡਮ੍ ਅਹੰ ਤਾਂ ਦਰ੍ਸ਼ਯਾਿਮ|

Ⅲ ਤਤੋ (ਅ)ਹਮ੍ ਆਤ੍ਮਨਾਿਵਸ਼਼੍ਟਸ੍ਤੇਨ ਦੂਤੇਨ ਪਰ੍ਾਨ੍ਤਰੰ ਨੀਤਸ੍ਤਤ
ਿਨਨ੍ਦਾਨਾਮਿਭਃ ਪਿਰਪੂਰ੍ਣੰ ਸਪ੍ਤਿਸ਼ਰੋਿਭ ਰ੍ਦਸ਼ਸ਼ʼਙ੍ਗੈਸ਼੍ਚ ਿਵਿਸ਼ਸ਼਼੍ਟੰ
ਿਸਨ੍ਦੂਰਵਰ੍ਣੰ ਪਸ਼ੁਮੁਪਿਵਸ਼਼੍ਟਾ ਯੋਿਸ਼਼ਦੇਕਾ ਮਯਾ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ|

Ⅳ ਸਾ ਨਾਰੀ ਕʼਸ਼਼੍ਣਲੋਿਹਤਵਰ੍ਣੰ ਿਸਨ੍ਦੂਰਵਰ੍ਣਞ੍ਚ ਪਿਰੱਛਦੰ ਧਾਰਯਿਤ
ਸਵ੍ਰ੍ਣਮਿਣਮੁਕ੍ਤਾਿਭਸ਼੍ਚ ਿਵਭੂਿਸ਼਼ਤਾਸ੍ਿਤ ਤਸਯ੍ਾਃ ਕਰੇ ਘʼਣਾਰਦਵਯ੍ੈਃ
ਸਵ੍ਵਯ੍ਿਭਚਾਰਜਾਤਮਲੈਸ਼੍ਚ ਪਿਰਪੂਰ੍ਣ ਏਕਃ ਸੁਵਰ੍ਣਮਯਃ ਕੰਸੋ ਿਵਦਯ੍ਤ|ੇ

Ⅴ ਤਸਯ੍ਾ ਭਾਲੇ ਿਨਗੂਢਵਾਕਯ੍ਿਮਦੰ ਪʼਿਥਵੀਸ੍ਥਵੇਸ਼ਯ੍ਾਨਾਂ
ਘʼਣਯ੍ਿ ਯਾਣਾਞ੍ਚ ਮਾਤਾ ਮਹਾਬਾਿਬਿਲਿਤ ਨਾਮ ਿਲਿਖਤਮ੍ ਆਸ੍ਤ|ੇ

Ⅵ ਮਮ ਦʼਸ਼਼੍ਿਟਗੋਚਰਸ੍ਥਾ ਸਾ ਨਾਰੀ ਪਿਵਤਲੋਕਾਨਾਂ ਰੁਿਧਰੇਣ ਯੀਸ਼ੋਃ
ਸਾਕ੍ਿਸ਼਼ਣਾਂ ਰੁਿਧਰੇਣ ਚ ਮੱਤਾਸੀਤ੍ ਤਸਯ੍ਾ ਦਰ੍ਸ਼ਨਾਤ੍ ਮਮਾਿਤਸ਼ਯਮ੍
ਆਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯਜ੍ਞਾਨੰ ਜਾਤੰ|
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Ⅶਤਤਃ ਸ ਦੂਤੋ ਮਾਮ੍ ਅਵਦਤ੍ ਕੁਤਸ੍ਤਵਾਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯਜ੍ਞਾਨੰ ਜਾਯਤੇ? ਅਸਯ੍ਾ
ਯੋਿਸ਼਼ਤਸ੍ਤਦਾਹਨਸਯ੍ ਸਪ੍ਤਿਸ਼ਰੋਿਭ ਰ੍ਦਸ਼ਸ਼ʼਙ੍ਗੈਸ਼੍ਚ ਯੁਕ੍ਤਸਯ੍ ਪਸ਼ੋਸ਼੍ਚ
ਿਨਗੂਢਭਾਵਮ੍ ਅਹੰ ਤਾਂ ਜ੍ਞਾਪਯਾਿਮ|

Ⅷ ਤਯਾ ਦʼਸ਼਼੍ਟੋ (ਅ)ਸੌ ਪਸ਼ੁਰਾਸੀਤ੍ ਨੇਦਾਨੀਂ ਵਰ੍ੱਤਤੇ ਿਕਨ੍ਤੁ ਰਸਾਤਲਾਤ੍
ਤੇਨਦੇਤਵਯ੍ੰ ਿਵਨਾਸ਼ਸ਼੍ਚ ਗਨ੍ਤਵਯ੍ਃ| ਤਤੋ ਯੇਸ਼਼ਾਂ ਨਾਮਾਿਨ ਜਗਤਃ
ਸʼਸ਼਼੍ਿਟਕਾਲਮ੍ ਆਰਭਯ੍ ਜੀਵਨਪੁਸ੍ਤਕੇ ਿਲਿਖਤਾਿਨ ਨ ਿਵਦਯ੍ਨ੍ਤੇ
ਤੇ ਪʼਿਥਵੀਿਨਵਾਿਸਨ ਭੂਤਮ੍ ਅਵਰ੍ੱਤਮਾਨਮੁਪਸ੍ਥਾਸਯ੍ਨ੍ਤਞ੍ਚ ਤੰ ਪਸ਼ੁੰ
ਦʼਸ਼਼੍ਟਾਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯੰ ਮੰਸਯ੍ਨ੍ਤੇ|

Ⅸ ਅਤ ਜ੍ਞਾਨਯੁਕ੍ਤਯਾ ਬੁੱਧਯ੍ਾ ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਤਵਯ੍ੰ| ਤਾਿਨ ਸਪ੍ਤਿਸ਼ਰਾਿਂਸ
ਤਸਯ੍ਾ ਯੋਿਸ਼਼ਤ ਉਪਵੇਸ਼ਨਸ੍ਥਾਨਸਵ੍ਰੂਪਾਃ ਸਪ੍ਤਿਗਰਯਃ ਸਪ੍ਤ ਰਾਜਾਨਸ਼੍ਚ
ਸਨ੍ਿਤ|

Ⅹਤੇਸ਼਼ਾਂ ਪਞ੍ਚ ਪਿਤਤਾ ਏਕਸ਼੍ਚ ਵਰ੍ੱਤਮਾਨਃ ਸ਼ੇਸ਼਼ਸ਼੍ਚਾਦਯ੍ਾਪਯ੍ਨੁਪਸ੍ਿਥਤਃ
ਸ ਯਦੋਪਸ੍ਥਾਸਯ੍ਿਤ ਤਦਾਿਪ ਤੇਨਾਲ੍ਪਕਾਲੰ ਸ੍ਥਾਤਵਯ੍|ੰ

Ⅺਯਃ ਪਸ਼ੁਰਾਸੀਤ੍ ਿਕਨ੍ਿਤਦਾਨੀਂ ਨ ਵਰ੍ੱਤਤੇ ਸ ਏਵਾਸ਼਼੍ਟਮਃ, ਸਸਪ੍ਤਾਨਾਮ੍
ਏਕੋ (ਅ)ਸ੍ਿਤ ਿਵਨਾਸ਼ੰ ਗਿਮਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਚ|

Ⅻ ਤਯਾ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾਿਨ ਦਸ਼ਸ਼ʼਙ੍ਗਾਣਯ੍ਿਪ ਦਸ਼ ਰਾਜਾਨਃ ਸਨ੍ਿਤਃ,
ਅਦਯ੍ਾਿਪ ਤੈ ਰਾਜਯ੍ੰ ਨ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤੰ ਿਕਨ੍ਤੁ ਮੁਹੂਰ੍ੱਤਮੇਕੰ ਯਾਵਤ੍ ਪਸ਼ੁਨਾ ਸਾਰ੍ੱਧੰ
ਤੇ ਰਾਜਾਨ ਇਵ ਪਰ੍ਭੁਤੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਸਯ੍ਨ੍ਿਤ|

ⅩⅢਤ ਏਕਮਨ੍ਤਣਾ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਸਵ੍ਕੀਯਸ਼ਕ੍ਿਤਪਰ੍ਭਾਵੌ ਪਸ਼ਵੇ ਦਾਸਯ੍ਨ੍ਿਤ
ਚ|

ⅩⅣ ਤੇ ਮੇਸ਼਼ਸ਼ਾਵਕੇਨ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਯੋਤ੍ਸਯ੍ਨ੍ਿਤ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਮੇਸ਼਼ਸ਼ਾਵਕਸ੍ਤਾਨ੍
ਜੇਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਯਤਃ ਸ ਪਰ੍ਭੂਨਾਂ ਪਰ੍ਭੂ ਰਾਜ੍ਞਾਂ ਰਾਜਾ ਚਾਸ੍ਿਤ ਤਸਯ੍ ਸਙ੍ਿਗਨ
(ਅ)ਪਯ੍ਾਹੂਤਾ ਅਿਭਰੁਿਚਤਾ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਯ੍ਾਸ਼੍ਚ|

ⅩⅤਅਪਰੰ ਸ ਮਾਮ੍ ਅਵਦਤ੍ ਸਾ ਵੇਸ਼ਯ੍ਾ ਯਤੋਪਿਵਸ਼ਿਤ ਤਾਿਨ ਤੋਯਾਿਨ ਲੋਕਾ
ਜਨਤਾ ਜਾਤਯੋ ਨਾਨਾਭਾਸ਼਼ਾਵਾਿਦਨਸ਼੍ਚ ਸਨ੍ਿਤ|

ⅩⅥ ਤਯਾ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾਿਨ ਦਸ਼ ਸ਼ʼਙ੍ਗਾਿਣ ਪਸ਼ੁਸ਼੍ਚੇਮੇ ਤਾਂ ਵੇਸ਼ਯ੍ਾਮ੍
ਰੁ̓ ਤੀਿਯਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤੇ ਦੀਨਾਂ ਨਗ੍ਨਾਞ੍ਚ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਤਸਯ੍ਾ ਮਾਸਂਾਿਨ
ਭੋਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤੇ ਵਹ੍ਿਨਨਾ ਤਾਂ ਦਾਹਿਯਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਚ|
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ⅩⅦ ਯਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਵਾਕਯ੍ਾਿਨ ਯਾਵਤ੍ ਿਸੱਿਧੰ ਨ ਗਿਮਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਤਾਵਦ੍
ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਮਨਗਤੰ ਸਾਧਿਯਤੁਮ੍ ਏਕਾਂ ਮਨ੍ਤਣਾਂ ਕʼਤਾ ਤਸ੍ਮੈ ਪਸ਼ਵੇ ਸਵ੍ੇਸ਼਼ਾਂ
ਰਾਜਯ੍ੰ ਦਾਤੁਞ੍ਚ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਮਨਾਸਂੀਸ਼ਵ੍ਰੇਣ ਪਰ੍ਵਰ੍ੱਿਤਤਾਿਨ|

ⅩⅧ ਅਪਰੰ ਤਯਾ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਯੋਿਸ਼਼ਤ੍ ਸਾ ਮਹਾਨਗਰੀ ਯਾ ਪʼਿਥਵਯ੍ਾ
ਰਾਜ੍ਞਾਮ੍ ਉਪਿਰ ਰਾਜਤੰ ਕੁਰੁਤੇ|

ⅩⅧ
Ⅰ ਤਦਨਨ੍ਤਰੰ ਸਵ੍ਰ੍ਗਾਦ੍ ਅਵਰੋਹਨ੍ ਅਪਰ ਏਕੋ ਦੂਤੋ ਮਯਾ ਦʼਸ਼਼੍ਟਃ ਸ

ਮਹਾਪਰਾ ਮਿਵਿਸ਼ਸ਼਼੍ਟਸ੍ਤਸਯ੍ ਤੇਜਸਾ ਚ ਪʼਿਥਵੀ ਦੀਪ੍ਤਾ|
Ⅱ ਸ ਬਲਵਤਾ ਸਵ੍ਰੇਣ ਵਾਚਿਮਮਾਮ੍ ਅਘੋਸ਼਼ਯਤ੍ ਪਿਤਤਾ ਪਿਤਤਾ

ਮਹਾਬਾਿਬਲ੍, ਸਾ ਭੂਤਾਨਾਂ ਵਸਿਤਃ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਅਸ਼ੁਚਯ੍ਾਤ੍ਮਨਾਂ ਕਾਰਾ
ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਅਸ਼ੁਚੀਨਾਂ ਘʼਣਯ੍ਾਨਾਞ੍ਚ ਪਕ੍ਿਸ਼਼ਣਾਂ ਿਪਞ੍ਜਰਸ਼੍ਚਾਭਵਤ੍|

Ⅲ ਯਤਃ ਸਰ੍ੱਵਜਾਤੀਯਾਸ੍ਤਸਯ੍ਾ ਵਯ੍ਿਭਚਾਰਜਾਤਾਂ ਕੋਪਮਿਦਰਾਂ
ਪੀਤਵਨ੍ਤਃ ਪʼਿਥਵਯ੍ਾ ਰਾਜਾਨਸ਼੍ਚ ਤਯਾ ਸਹ ਵਯ੍ਿਭਚਾਰੰ ਕʼਤਵਨ੍ਤਃ
ਪʼਿਥਵਯ੍ਾ ਵਿਣਜਸ਼੍ਚ ਤਸਯ੍ਾਃ ਸੁਖਭੋਗਬਾਹੁਲਯ੍ਾਦ੍ ਧਨਾਢਯ੍ਤਾਂ ਗਤਵਨ੍ਤਃ|

Ⅳ ਤਤਃ ਪਰੰ ਸਵ੍ਰ੍ਗਾਤ੍ ਮਯਾਪਰ ਏਸ਼਼ ਰਵਃ ਸ਼ਤਃ, ਹੇ ਮਮ ਪਰ੍ਜਾਃ, ਯੂਯੰ
ਯਤ੍ ਤਸਯ੍ਾਃ ਪਾਪਾਨਾਮ੍ ਅੰਿਸ਼ਨ ਨ ਭਵਤ ਤਸਯ੍ਾ ਦਣ੍ਡੈਸ਼੍ਚ ਦਣ੍ਡਯੁਕ੍ਤਾ ਨ
ਭਵਤ ਤਦਰ੍ਥੰ ਤਤੋ ਿਨਰ੍ਗੱਛਤ|

Ⅴ ਯਤਸ੍ਤਸਯ੍ਾਃ ਪਾਪਾਿਨ ਗਗਨਸ੍ਪਰ੍ਸ਼ਾਨਯ੍ਭਵਨ੍ ਤਸਯ੍ਾ
ਅਧਰ੍ੰਮਿ ਯਾਸ਼੍ਚੇਸ਼ਵ੍ਰੇਣ ਸੰਸ੍ਮʼਤਾਃ|

Ⅵ ਪਰਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਤਯਾ ਯਦਦ੍ ਵਯ੍ਵਹʼਤੰ ਤਦਤ੍ ਤਾਂ ਪਰ੍ਿਤ ਵਯ੍ਵਹਰਤ,
ਤਸਯ੍ਾਃ ਕਰ੍ੰਮਣਾਂ ਿਦਗੁਣਫਲਾਿਨ ਤਸਯ੍ੈ ਦੱਤ, ਯਸ੍ਿਮਨ੍ ਕੰਸੇ ਸਾ ਪਰਾਨ੍
ਮਦਯ੍ਮ੍ ਅਪਾਯਯਤ੍ ਤਮੇਵ ਤਸਯ੍ਾਃ ਪਾਨਾਰ੍ਥੰ ਿਦਗੁਣਮਦਯ੍ੇਨ ਪੂਰਯਤ|

Ⅶ ਤਯਾ ਯਾਤ੍ਮਸ਼੍ਲਾਘਾ ਯਸ਼੍ਚ ਸੁਖਭੋਗਃ ਕʼਤਸ੍ਤਯੋ ਰ੍ਿਦਗੁਣੌ
ਯਾਤਨਾਸ਼ੋਕੌ ਤਸਯ੍ੈ ਦੱਤ, ਯਤਃ ਸਾ ਸਵ੍ਕੀਯਾਨ੍ਤਃਕਰਣੇ ਵਦਿਤ, ਰਾਜ੍ਞੀਵਦ੍
ਉਪਿਵਸ਼਼੍ਟਾਹੰ ਨਾਨਾਥਾ ਨ ਚ ਸ਼ੋਕਿਵਤ੍|
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Ⅷ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਿਦਵਸ ਏਕਸ੍ਿਮਨ੍ ਮਾਰੀਦੁਰ੍ਿਭਕ੍ਸ਼਼ਸ਼ੋਚਨੈਃ,
ਸਾ ਸਮਾਪ੍ਲੋਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਨਾਰੀ ਧਯ੍ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਵਹ੍ਿਨਨਾ ਚ ਸਾ; ਯਦ੍
ਿਵਚਾਰਾਿਧਪਸ੍ਤਸਯ੍ਾ ਬਲਵਾਨ੍ ਪਰ੍ਭੁਰੀਸ਼ਵ੍ਰਃ,

Ⅸ ਵਯ੍ਿਭਚਾਰਸ੍ਤਯਾ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਸੁਖਭੋਗਸ਼੍ਚ ਯੈਃ ਕʼਤਃ, ਤੇ ਸਰ੍ੱਵ ਏਵ
ਰਾਜਾਨਸ੍ਤੱਦਾਹਧੂਮਦਰ੍ਸ਼ਨਾਤ੍, ਪਰ੍ਰੋਿਦਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਵਕ੍ਸ਼਼ਾਿਂਸ ਚਾਹਿਨਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ
ਬਾਹੁਿਭਃ|

Ⅹ ਤਸਯ੍ਾਸ੍ਤੈ ਰਯ੍ਾਤਨਾਭੀਤੇ ਰ੍ਦੂਰੇ ਸ੍ਿਥਤੇਦਮੁਚਯ੍ਤੇ, ਹਾ ਹਾ ਬਾਿਬਲ੍
ਮਹਾਸ੍ਥਾਨ ਹਾ ਪਰ੍ਭਾਵਾਿਨਤੇ ਪੁਿਰ, ਏਕਸ੍ਿਮਨ੍ ਆਗਤਾ ਦਣ੍ਡੇ ਿਵਚਾਰਾਜ੍ਞਾ
ਤਦੀਯਕਾ|

Ⅺ ਮੇਿਦਨਯ੍ਾ ਵਿਣਜਸ਼੍ਚ ਤਸਯ੍ਾਃ ਕʼਤੇ ਰੁਦਨ੍ਿਤ ਸ਼ੋਚਨ੍ਿਤ ਚ ਯਤਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਂ
ਪਣਯ੍ਦਵਯ੍ਾਿਣ ਕੇਨਾਿਪ ਨ ੀਯਨ੍ਤ|ੇ

Ⅻ ਫਲਤਃ ਸੁਵਰ੍ਣਰੌਪਯ੍ਮਿਣਮੁਕ੍ਤਾਃ ਸੂਕ੍ਸ਼਼੍ਮਵਸ੍ਤਾਿਣ
ਕʼਸ਼਼੍ਣਲੋਿਹਤਵਾਸਾਿਂਸ ਪੱਟਵਸ੍ਤਾਿਣ ਿਸਨ੍ਦੂਰਵਰ੍ਣਵਾਸਾਿਂਸ
ਚਨ੍ਦਨਾਿਦਕਾਸ਼਼੍ਠਾਿਨ ਗਜਦਨ੍ਤੇਨ ਮਹਾਰ੍ਘਕਾਸ਼਼੍ਠੇਨ ਿਪੱਤਲਲੌਹਾਭਯ੍ਾਂ
ਮਰ੍ੰਮਰਪਰ੍ਸ੍ਤਰੇਣ ਵਾ ਿਨਰ੍ੰਿਮਤਾਿਨ ਸਰ੍ੱਵਿਵਧਪਾਤਾਿਣ

ⅩⅢ ਤਗੇਲਾ ਧੂਪਃ ਸੁਗਨ੍ਿਧਦਵਯ੍ੰ ਗਨ੍ਧਰਸੋ ਦਾਕ੍ਸ਼਼ਾਰਸਸ੍ਤੈਲੰ
ਸ਼ਸਯ੍ਚੂਰ੍ਣੰ ਗੋਧੂਮੋ ਗਾਵੋ ਮੇਸ਼਼ਾ ਅਸ਼ਵ੍ਾ ਰਥਾ ਦਾਸੇਯਾ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਪਰ੍ਾਣਾਸ਼੍ਚੈਤਾਿਨ
ਪਣਯ੍ਦਵਯ੍ਾਿਣ ਕੇਨਾਿਪ ਨ ੀਯਨ੍ਤ|ੇ

ⅩⅣ ਤਵ ਮਨ(ਅ)ਿਭਲਾਸ਼਼ਸਯ੍ ਫਲਾਨਾਂ ਸਮਯੋ ਗਤਃ, ਤੱਤੋ ਦੂਰੀਕʼਤੰ
ਯਦਯ੍ਤ੍ ਸ਼ੋਭਨੰ ਭੂਸ਼਼ਣੰ ਤਵ, ਕਦਾਚਨ ਤਦੁੱਦੇਸ਼ੋ ਨ ਪੁਨ ਰ੍ਲਪ੍ਸਯ੍ਤੇ ਤਯਾ|

ⅩⅤ ਤਿਦ ੇਤਾਰੋ ਯੇ ਵਿਣਜਸ੍ਤਯਾ ਧਿਨਨ ਜਾਤਾਸ੍ਤੇ ਤਸਯ੍ਾ ਯਾਤਨਾਯਾ
ਭਯਾਦ੍ ਦੂਰੇ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨਤੋ ਰੋਿਦਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਸ਼ੋਚਨ੍ਤਸ਼੍ਚੇਦੰ ਗਿਦਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ

ⅩⅥ ਹਾ ਹਾ ਮਹਾਪੁਿਰ, ਤੰ ਸੂਕ੍ਸ਼਼੍ਮਵਸ੍ਤੈਃ ਕʼਸ਼਼੍ਣਲੋਿਹਤਵਸ੍ਤੈਃ
ਿਸਨ੍ਦੂਰਵਰ੍ਣਵਾਸੋਿਭਸ਼੍ਚਾੱਛਾਿਦਤਾ ਸਵ੍ਰ੍ਣਮਿਣਮੁਕ੍ਤਾਿਭਰਲਙ੍ਕʼਤਾ ਚਾਸੀਃ,

ⅩⅦ ਿਕਨ੍ਤੇਕਸ੍ਿਮਨ੍ ਦਣ੍ਡੇ ਸਾ ਮਹਾਸਮ੍ਪਦ੍ ਲੁਪ੍ਤਾ| ਅਪਰੰ ਪੋਤਾਨਾਂ
ਕਰ੍ਣਧਾਰਾਃ ਸਮੂ◌ूਹਲੋਕਾ ਨਾਿਵਕਾਃ ਸਮੁਦਵਯ੍ਵਸਾਿਯਨਸ਼੍ਚ ਸਰ੍ੱਵੇ

ⅩⅧਦੂਰੇ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ਤਸ੍ਤਸਯ੍ਾ ਦਾਹਸਯ੍ ਧੂਮੰ ਿਨਰੀਕ੍ਸ਼਼ਮਾਣਾ ਉੱਚੈਃਸਵ੍ਰੇਣ
ਵਦਨ੍ਿਤ ਤਸਯ੍ਾ ਮਹਾਨਗਰ੍ੱਯਾਃ ਿਕੰ ਤੁਲਯ੍?ੰ
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ⅩⅨ ਅਪਰੰ ਸਵ੍ਿਸ਼ਰਃਸੁ ਮʼ◌ੱਿਤਕਾਂ ਿਨਕ੍ਿਸ਼਼ਪਯ੍ ਤੇ ਰੁਦਨ੍ਤਃ
ਸ਼ੋਚਨ੍ਤਸ਼੍ਚੋੱਚੈਃਸਵ੍ਰੇਣੇਦੰ ਵਦਨ੍ਿਤ ਹਾ ਹਾ ਯਸਯ੍ਾ ਮਹਾਪੁਰ੍ੱਯਾ
ਬਾਹੁਲਯ੍ਧਨਕਾਰਣਾਤ੍, ਸਮ੍ਪੱਿਤਃ ਸਞ੍ਿਚਤਾ ਸਰ੍ੱਵੈਃ ਸਾਮੁਦਪੋਤਨਾਯਕੈਃ,
ਏਕਸ੍ਿਮੰਨੇਵ ਦਣ੍ਡੇ ਸਾ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣੋੱਿਛੰਨਤਾਂ ਗਤਾ|

ⅩⅩ ਹੇ ਸਵ੍ਰ੍ਗਵਾਿਸਨਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਪਿਵਤਾਃ ਪਰ੍ੇਿਰਤਾਸ਼੍ਚ ਹ|ੇ ਹੇ ਭਾਿਵਵਾਿਦਨ
ਯੂਯੰ ਕʼਤੇ ਤਸਯ੍ਾਃ ਪਰ੍ਹਰ੍ਸ਼਼ਤ| ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਯਤ੍ ਤਯਾ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਯੋ ਿਵਵਾਦਃ
ਪੁਰਾਭਵਤ੍| ਦਣ੍ਡੰ ਸਮੁਿਚਤੰ ਤਸਯ੍ ਤਸਯ੍ੈ ਵਯ੍ਤਰਦੀਸ਼ਵ੍ਰਃ||

ⅩⅪ ਅਨਨ੍ਤਰਮ੍ ਏਕੋ ਬਲਵਾਨ੍ ਦੂਤੋ ਬʼਹਤ੍ਪੇਸ਼਼ਣੀਪਰ੍ਸ੍ਤਰਤੁਲਯ੍ੰ
ਪਾਸ਼਼ਾਣਮੇਕੰ ਗʼਹੀਤਾ ਸਮੁਦੇ ਿਨਕ੍ਿਸ਼਼ਪਯ੍ ਕਿਥਤਵਾਨ੍, ਈਦʼਗ੍ਬਲਪਰ੍ਕਾਸ਼ੇਨ
ਬਾਿਬਲ੍ ਮਹਾਨਗਰੀ ਿਨਪਾਤਿਯਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਤਤਸ੍ਤਸਯ੍ਾ ਉੱਦੇਸ਼ਃ ਪੁਨ ਰ੍ਨ
ਲਪ੍ਸਯ੍ਤ|ੇ

ⅩⅫ ਵੱਲਕੀਵਾਿਦਨਾਂ ਸ਼ਬ੍ਦੰ ਪੁਨ ਰ੍ਨ ਸ਼ਰ੍ੋਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਤਿਯ| ਗਾਥਾਕਾਨਾਞ੍ਚ
ਸ਼ਬ੍ਦੋ ਵਾ ਵੰਸ਼ੀਤੂਰ੍ੱਯਾਿਦਵਾਿਦਨਾ|ਂ ਿਸ਼ਲ੍ਪਕਰ੍ੰਮਕਰਃ ਕੋ (ਅ)ਿਪ ਪੁਨ ਰ੍ਨ
ਦਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਤਿਯ| ਪੇਸ਼਼ਣੀਪਰ੍ਸ੍ਤਰਧਵ੍ਾਨਃ ਪੁਨ ਰ੍ਨ ਸ਼ਰ੍ੋਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਤਿਯ|

ⅩⅩⅢ ਦੀਪਸਯ੍ਾਿਪ ਪਰ੍ਭਾ ਤਦਤ੍ ਪੁਨ ਰ੍ਨ ਦਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਤਿਯ| ਨ
ਕਨਯ੍ਾਵਰਯੋਃ ਸ਼ਬ੍ਦਃ ਪੁਨਃ ਸੰਸ਼ਰ੍ੋਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਤਿਯ| ਯਸ੍ਮਾਨ੍ਮੁਖਯ੍ਾਃ ਪʼਿਥਵਯ੍ਾ
ਯੇ ਵਿਣਜਸ੍ਤੇ(ਅ)ਭਵਨ੍ ਤਵ| ਯਸ੍ਮਾੱਚ ਜਾਤਯਃ ਸਰ੍ੱਵਾ ਮੋਿਹਤਾਸ੍ਤਵ
ਮਾਯਯਾ|

ⅩⅩⅣਭਾਿਵਵਾਿਦਪਿਵਤਾਣਾਂ ਯਾਵਨ੍ਤਸ਼੍ਚਹਤਾ ਭੁਿਵ|ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਸ਼ੋਿਣਤੰ ਤੇਸ਼਼ਾਂ
ਪਰ੍ਾਪ੍ਤੰ ਸਰ੍ੱਵੰ ਤਵਾਨ੍ਤਰ|ੇ|

ⅩⅨ
Ⅰ ਤਤਃ ਪਰੰ ਸਵ੍ਰ੍ਗਸ੍ਥਾਨਾਂ ਮਹਾਜਨਤਾਯਾ ਮਹਾਸ਼ਬ੍ਦੋ (ਅ)ਯੰ ਮਯਾ ਸ਼ਤਃ,

ਬਤ ਪਰੇਸ਼ਵ੍ਰੰ ਧਨਯ੍ਮ੍ ਅਸ੍ਮਦੀਯੋ ਯ ਈਸ਼ਵ੍ਰਃ| ਤਸਯ੍ਾਭਵਤ੍ ਪਿਰਤਾਣਾਂ
ਪਰ੍ਭਾਵਸ਼੍ਚ ਪਰਾ ਮਃ|

Ⅱ ਿਵਚਾਰਾਜ੍ਞਾਸ਼੍ਚ ਤਸਯ੍ੈਵ ਸਤਯ੍ਾ ਨਯ੍ਾੱਯਾ ਭਵਨ੍ਿਤ ਚ| ਯਾ
ਸਵ੍ਵੇਸ਼ਯ੍ਾਿ ਯਾਿਭਸ਼੍ਚ ਵਯ੍ਕਰੋਤ੍ ਕʼਤ੍ਸ੍ਨਮੇਿਦਨੀਂ| ਤਾਂ ਸ ਦਣ੍ਿਡਤਵਾਨ੍
ਵੇਸ਼ਯ੍ਾਂ ਤਸਯ੍ਾਸ਼੍ਚ ਕਰਤਸ੍ਤਥਾ| ਸ਼ੋਿਣਤਸਯ੍ ਸਵ੍ਦਾਸਾਨਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧੰ ਸ
ਗʼਹੀਤਵਾਨ੍||
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Ⅲਪੁਨਰਿਪ ਤੈਿਰਦਮੁਕ੍ਤੰ ਯਥਾ, ਬਤ ਪਰੇਸ਼ਵ੍ਰੰ ਧਨਯ੍ੰ ਯੰਿਨਤਯ੍ੰ ਿਨਤਯ੍ਮੇਵ
ਚ| ਤਸਯ੍ਾ ਦਾਹਸਯ੍ ਧੂਮੋ (ਅ)ਸੌ ਿਦਸ਼ਮੂਰ੍ੱਧਵ੍ਮੁਦੇਸ਼਼ਯ੍ਿਤ||

Ⅳ ਤਤਃ ਪਰੰ ਚਤੁਰ੍ੱਿਵੰਸ਼ਿਤਪਰ੍ਾਚੀਨਾਸ਼੍ਚਤਾਰਃ ਪਰ੍ਾਿਣਨਸ਼੍ਚ ਪਰ੍ਿਣਪਤਯ੍
ਿਸੰਹਾਸਨਪਿਵਸ਼਼੍ਟਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੰ ਪਰ੍ਣਮਯ੍ਾਵਦਨ੍, ਤਥਾਸ੍ਤੁ ਪਰਮੇਸ਼ਸ਼੍ਚ ਸਰ੍ੱਵੈਰੇਵ
ਪਰ੍ਸ਼ਸਯ੍ਤਾ|ਂ|

Ⅴਅਨਨ੍ਤਰੰ ਿਸੰਹਾਸਨਮਧਯ੍ਾਦ੍ ਏਸ਼਼ ਰਵੋ ਿਨਰ੍ਗਤੋ, ਯਥਾ, ਹੇ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍
ਦਾਸੇਯਾਸ੍ਤਦ੍ਭਕ੍ਤਾਃ ਸਕਲਾ ਨਰਾਃ| ਯੂਯੰ ਕ੍ਸ਼਼ੁਦਾ ਮਹਾਨ੍ਤਸ਼੍ਚ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਤ ਵ
ਈਸ਼ਵ੍ਰੰ||

Ⅵ ਤਤਃ ਪਰੰ ਮਹਾਜਨਤਾਯਾਃ ਸ਼ਬ੍ਦ ਇਵ ਬਹੁਤੋਯਾਨਾਞ੍ਚ ਸ਼ਬ੍ਦ ਇਵ
ਗʼਰੁਤਰਸ੍ਤਿਨਤਾਨਾਞ੍ਚ ਸ਼ਬ੍ਦ ਇਵ ਸ਼ਬ੍ਦੋ (ਅ)ਯੰ ਮਯਾ ਸ਼ਤਃ, ਬਤ
ਪਰੇਸ਼ਵ੍ਰੰ ਧਨਯ੍ੰ ਰਾਜਤੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਵਾਨ੍ ਯਤਃ| ਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰੋ (ਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਯਃ
ਸਰ੍ੱਵਸ਼ਕ੍ਿਤਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਭੁਃ|

Ⅶ ਕੀਰ੍ੱਤਯਾਮਃ ਸ੍ਤਵੰ ਤਸਯ੍ ਹʼਸ਼਼੍ਟਾਸ਼੍ਚੋੱਲਾਿਸਤਾ ਵਯ|ੰ
ਯਨ੍ਮੇਸ਼਼ਸ਼ਾਵਕਸਯ੍ੈਵ ਿਵਵਾਹਸਮਯੋ (ਅ)ਭਵਤ੍| ਵਾਗ੍ਦੱਤਾ ਚਾਭਵਤ੍ ਤਸ੍ਮੈ
ਯਾ ਕਨਯ੍ਾ ਸਾ ਸੁਸੱਿਜਤਾ|

Ⅷ ਪਿਰਧਾਨਾਯ ਤਸਯ੍ੈ ਚ ਦੱਤਃ ਸ਼ੁਭਃ ਸੁਚੇਲਕਃ||
Ⅸਸਸੁਚੇਲਕਃ ਪਿਵਤਲੋਕਾਨਾਂ ਪੁਣਯ੍ਾਿਨ| ਤਤਃ ਸ ਮਾਮ੍ਉਕ੍ਤਵਾਨ੍ ਤਿਮਦੰ

ਿਲਖ ਮੇਸ਼਼ਸ਼ਾਵਕਸਯ੍ ਿਵਵਾਹਭੋਜਯ੍ਾਯ ਯੇ ਿਨਮਨ੍ਿਤਤਾਸ੍ਤੇ ਧਨਯ੍ਾ ਇਿਤ|
ਪੁਨਰਿਪ ਮਾਮ੍ ਅਵਦਤ੍, ਇਮਾਨੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸਤਯ੍ਾਿਨ ਵਾਕਯ੍ਾਿਨ|

Ⅹਅਨਨ੍ਤਰੰ ਅਹੰ ਤਸਯ੍ ਚਰਣਯੋਰਨ੍ਿਤਕੇ ਿਨਪਤਯ੍ ਤੰ ਪਰ੍ਣਨ੍ਤੁਮੁਦਯ੍ਤਃ|
ਤਤਃ ਸ ਮਾਮ੍ ਉਕ੍ਤਵਾਨ੍ ਸਾਵਧਾਨਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠ ਮੈਵੰ ਕੁਰੁ ਯੀਸ਼ੋਃ
ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਿਵਿਸ਼ਸ਼਼੍ਟੈਸ੍ਤਵ ਭਾਤʼਿਭਸ੍ਤਯਾ ਚ ਸਹਦਾਸੋ (ਅ)ਹੰ| ਈਸ਼ਵ੍ਰਮੇਵ
ਪਰ੍ਣਮ ਯਸ੍ਮਾਦ੍ ਯੀਸ਼ੋਃ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਕਯ੍ਸਯ੍ ਸਾਰੰ|

Ⅺ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਮਯਾ ਮੁਕ੍ਤਃ ਸਵ੍ਰ੍ਗੋ ਦʼਸ਼਼੍ਟਃ, ਏਕਃ ਸ਼ਵ੍ੇਤਵਰ੍ਣੋ (ਅ)ਸ਼ਵ੍ੋ
(ਅ)ਿਪ ਦʼਸ਼਼੍ਟਸ੍ਤਦਾਰੂਢੋ ਜਨ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਯ੍ਃ ਸਤਯ੍ਮਯਸ਼੍ਚੇਿਤ ਨਾਮ੍ਨਾ ਖਯ੍ਾਤਃ
ਸ ਯਾਥਾਰ੍ਥਯ੍ੇਨ ਿਵਚਾਰੰ ਯੁੱਧਞ੍ਚ ਕਰੋਿਤ|
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Ⅻ ਤਸਯ੍ ਨੇਤੇ (ਅ)ਗ੍ਿਨਿਸ਼ਖਾਤੁਲਯ੍ੇ ਿਸ਼ਰਿਸ ਚ ਬਹੁਿਕਰੀਟਾਿਨ
ਿਵਦਯ੍ਨ੍ਤੇ ਤਤ ਤਸਯ੍ ਨਾਮ ਿਲਿਖਤਮਸ੍ਿਤ ਤਮੇਵ ਿਵਨਾ ਨਾਪਰਃ ਕੋ (ਅ)ਿਪ
ਤੰਨਾਮ ਜਾਨਾਿਤ|

ⅩⅢ ਸ ਰੁਿਧਰਮਗ੍ਨੇਨ ਪਿਰੱਛਦੇਨਾੱਛਾਿਦਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰਵਾਦ ਇਿਤ
ਨਾਮ੍ਨਾਿਭਧੀਯਤੇ ਚ|

ⅩⅣ ਅਪਰੰ ਸਵ੍ਰ੍ਗਸ੍ਥਸੈਨਯ੍ਾਿਨ ਸ਼ਵ੍ੇਤਾਸ਼ਵ੍ਾਰੂਢਾਿਨ
ਪਿਰਿਹਤਿਨਰ੍ੰਮਲਸ਼ਵ੍ੇਤਸੂਕ੍ਸ਼਼੍ਮਵਸ੍ਤਾਿਣ ਚ ਭੂਤਾ ਤਮਨੁਗੱਛਨ੍ਿਤ|

ⅩⅤ ਤਸਯ੍ ਵਕ੍ਤਾਦ੍ ਏਕਸ੍ਤੀਕ੍ਸ਼਼ਣਃ ਖਙ੍ਗੋ ਿਨਰ੍ਗੱਛਿਤ ਤੇਨ ਖਙ੍ਗੇਨ
ਸਰ੍ੱਵਜਾਤੀਯਾਸ੍ਤੇਨਾਘਾਿਤਤਵਯ੍ਾਃ ਸ ਚ ਲੌਹਦਣ੍ਡੇਨ ਤਾਨ੍ ਚਾਰਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ
ਸਰ੍ੱਵਸ਼ਕ੍ਿਤਮਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਪਰ੍ਚਣ੍ਡਕੋਪਰਸੋਤ੍ਪਾਦਕਦਾਕ੍ਸ਼਼ਾਕੁਣ੍ਡੇ ਯਦਯ੍ਤ੍
ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਤਤ੍ ਸਰ੍ੱਵੰ ਸ ਏਵ ਪਦਾਭਯ੍ਾਂ ਿਪਨਸ਼਼੍ਿਟ|

ⅩⅥਅਪਰੰ ਤਸਯ੍ ਪਿਰੱਛਦ ਉਰਿਸ ਚ ਰਾਜ੍ਞਾਂ ਰਾਜਾ ਪਰ੍ਭੂਨਾਂ ਪਰ੍ਭੁਸ਼੍ਚੇਿਤ
ਨਾਮ ਿਨਿਖਤਮਸ੍ਿਤ|

ⅩⅦਅਨਨ੍ਤਰੰ ਸੂਰ੍ੱਯੇ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ ਏਕੋ ਦੂਤੋ ਮਯਾ ਦʼਸ਼਼੍ਟਃ,ਆਕਾਸ਼ਮਧਯ੍
ਉੱਡੀਯਮਾਨਾਨ੍ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਪਕ੍ਿਸ਼਼ਣਃ ਪਰ੍ਿਤ ਸ ਉੱਚੈਃਸਵ੍ਰੇਣੇਦੰ ਘੋਸ਼਼ਯਿਤ,
ਅਤਾਗੱਛਤ|

ⅩⅧ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਮਹਾਭੋਜਯ੍ੇ ਿਮਲਤ, ਰਾਜ੍ਞਾਂ ਵਯ੍ਾਿਣ ਸੇਨਾਪਤੀਨਾਂ
ਵਯ੍ਾਿਣ ਵੀਰਾਣਾਂ ਵਯ੍ਾਣਯ੍ਸ਼ਵ੍ਾਨਾਂ ਤਦਾਰੂਢਾਨਾਞ੍ਚ ਵਯ੍ਾਿਣ

ਦਾਸਮੁਕ੍ਤਾਨਾਂ ਕ੍ਸ਼਼ੁਦਮਹਤਾਂ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਮੇਵ ਵਯ੍ਾਿਣ ਚ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ
ਰ੍ਭਕ੍ਿਸ਼਼ਤਵਯ੍ਾਿਨ|

ⅩⅨ ਤਤਃ ਪਰੰ ਤੇਨਾਸ਼ਵ੍ਾਰੂਢਜਨੇਨ ਤਦੀਯਸੈਨਯ੍ੈਸ਼੍ਚ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਯੁੱਧੰ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਸ
ਪਸ਼ੁਃ ਪʼਿਥਵਯ੍ਾ ਰਾਜਾਨਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸੈਨਯ੍ਾਿਨ ਚ ਸਮਾਗੱਛਨ੍ਤੀਿਤ ਮਯਾ ਦʼਸ਼਼੍ਟ|ੰ

ⅩⅩ ਤਤਃ ਸ ਪਸ਼ੁ ਰ੍ਧʼਤੋ ਯਸ਼੍ਚ ਿਮਥਯ੍ਾਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਕ੍ਤਾ ਤਸਯ੍ਾਨ੍ਿਤਕੇ
ਿਚਤਕਰ੍ੰਮਾਿਣ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ ਤੈਰੇਵ ਪਸ਼ਵ੍ਙ੍ਕਧਾਿਰਣਸ੍ਤਤ੍ਪਰ੍ਿਤਮਾਪੂਜਕਾਸ਼ਂ੍ਚ
ਭਿਮਤਵਾਨ੍ ਸੋ (ਅ)ਿਪ ਤੇਨ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਧʼਤਃ| ਤੌ ਚ ਵਹ੍ਿਨਗਨ੍ਧਕਜਵ੍ਿਲਤਹਦੇ
ਜੀਵਨ੍ਤੌ ਿਨਕ੍ਿਸ਼਼ਪ੍ਤ|ੌ

ⅩⅪ ਅਵਿਸ਼ਸ਼਼੍ਟਾਸ਼੍ਚ ਤਸਯ੍ਾਸ਼ਵ੍ਾਰੂਢਸਯ੍ ਵਕ੍ਤਿਨਰ੍ਗਤਖਙ੍ਗੇਨ ਹਤਾਃ,
ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਵਯ੍ੈਸ਼੍ਚ ਪਕ੍ਿਸ਼਼ਣਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਤʼਪ੍ਿਤੰ ਗਤਾਃ|
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ⅩⅩ
Ⅰ ਤਤਃ ਪਰੰ ਸਵ੍ਰ੍ਗਾਦ੍ ਅਵਰੋਹਨ੍ ਏਕੋ ਦੂਤੋ ਮਯਾ ਦʼਸ਼਼੍ਟਸ੍ਤਸਯ੍ ਕਰੇ

ਰਮਾਤਲਸਯ੍ ਕੁਞ੍ਿਜਕਾ ਮਹਾਸ਼ʼਙ੍ਖਲਞ੍ਚੈਕੰ ਿਤਸ਼਼੍ਠਤਃ|
Ⅱ ਅਪਰੰ ਨਾਗੋ (ਅ)ਰ੍ਥਤਃ ਯੋ ਵʼ◌ੱਧਃ ਸਰ੍ਪੋ (ਅ)ਪਵਾਦਕਃ

ਸ਼ਯਤਾਨਸ਼੍ਚਾਸ੍ਿਤ ਤਮੇਵ ਧʼਤਾ ਵਰ੍ਸ਼਼ਸਹਸਰ੍ੰ ਯਾਵਦ੍ ਬੱਧਵਾਨ੍|
Ⅲ ਅਪਰੰ ਰਸਾਤਲੇ ਤੰ ਿਨਕ੍ਿਸ਼਼ਪਯ੍ ਤਦੁਪਿਰ ਦਾਰੰ ਰੁੱਧਵ੍ਾ ਮੁਦਾਙ੍ਿਕਤਵਾਨ੍

ਯਸ੍ਮਾਤ੍ ਤਦ੍ ਵਰ੍ਸ਼਼ਸਹਸਰ੍ੰ ਯਾਵਤ੍ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣੰ ਨ ਭਵੇਤ੍ ਤਾਵਦ੍
ਿਭੰਨਜਾਤੀਯਾਸ੍ਤੇਨ ਪੁਨ ਰ੍ਨ ਭਿਮਤਵਯ੍ਾਃ| ਤਤਃ ਪਰਮ੍ ਅਲ੍ਪਕਾਲਾਰ੍ਥੰ
ਤਸਯ੍ ਮੋਚਨੇਨ ਭਿਵਤਵਯ੍|ੰ

Ⅳ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਮਯਾ ਿਸੰਹਾਸਨਾਿਨ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾਿਨ ਤਤ ਯੇ ਜਨਾ ਉਪਾਿਵਸ਼ਨ੍
ਤੇਭਯ੍ੋ ਿਵਚਾਰਭਾਰੋ (ਅ)ਦੀਯਤ; ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਯੀਸ਼ੋਃ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਸਯ੍ ਕਾਰਣਾਦ੍
ਈਸ਼ਵ੍ਰਵਾਕਯ੍ਸਯ੍ ਕਾਰਣਾੱਚ ਯੇਸ਼਼ਾਂ ਿਸ਼ਰਸ਼੍ਛੇਦਨੰ ਕʼਤੰ ਪਸ਼ੋਸ੍ਤਦੀਯਪਰ੍ਿਤਮਾਯਾ
ਵਾ ਪੂਜਾ ਯੈ ਰ੍ਨ ਕʼਤਾ ਭਾਲੇ ਕਰੇ ਵਾ ਕਲਙ੍ਕੋ (ਅ)ਿਪ ਨ ਧʼਤਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਮ੍
ਆਤ੍ਮਾਨ (ਅ)ਿਪ ਮਯਾ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾਃ, ਤੇ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਜੀਵਨਾਸ੍ਤਦਰ੍ਸ਼਼ਸਹਸਰ੍ੰ ਯਾਵਤ੍
ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਰਾਜਤਮਕੁਰ੍ੱਵਨ੍|

Ⅴ ਿਕਨ੍ਤਵਿਸ਼ਸ਼਼੍ਟਾ ਮʼਤਜਨਾਸ੍ਤਸਯ੍ ਵਰ੍ਸ਼਼ਸਹਸਰ੍ਸਯ੍ ਸਮਾਪ੍ਤੇਃ ਪੂਰ੍ੱਵੰ
ਜੀਵਨੰ ਨ ਪਰ੍ਾਪਨ੍|

Ⅵ ਏਸ਼਼ਾ ਪਰ੍ਥਮੋੱਿਥਿਤਃ| ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਪਰ੍ਥਮਾਯਾ ਉੱਿਥਤੇਰੰਸ਼ੀ ਸ ਧਨਯ੍ਃ
ਪਿਵਤਸ਼੍ਚ| ਤੇਸ਼਼ੁ ਿਦਤੀਯਮʼਤਯ੍ੋਃ ਕੋ (ਅ)ਪਯ੍ਿਧਕਾਰੋ ਨਾਸ੍ਿਤ ਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍
ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਚ ਯਾਜਕਾ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਵਰ੍ਸ਼਼ਸਹਸਰ੍ੰ ਯਾਵਤ੍ ਤੇਨ ਸਹ ਰਾਜਤੰ
ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਚ|

Ⅶ ਵਰ੍ਸ਼਼ਸਹਸਰ੍ੇ ਸਮਾਪ੍ਤੇ ਸ਼ਯਤਾਨਃ ਸਵ੍ਕਾਰਾਤੋ ਮੋਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਤ|ੇ
Ⅷ ਤਤਃ ਸ ਪʼਿਥਵਯ੍ਾਸ਼੍ਚਤੁਰ੍ਿਦਕ੍ਸ਼਼ੁ ਸ੍ਿਥਤਾਨ੍ ਸਰ੍ੱਵਜਾਤੀਯਾਨ੍

ਿਵਸ਼ੇਸ਼਼ਤੋ ਜੂਜਾਖਯ੍ਾਨ੍ ਮਾਜੂਜਾਖਯ੍ਾਸ਼ਂ੍ਚ ਸਾਮੁਦਿਸਕਤਾਵਦ੍ ਬਹੁਸੰਖਯ੍ਕਾਨ੍
ਜਨਾਨ੍ ਭਮਿਯਤਾ ਯੁੱਧਾਰ੍ਥੰ ਸੰਗਰ੍ਹੀਤੁੰ ਿਨਰ੍ਗਿਮਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

Ⅸਤਤਸ੍ਤੇ ਮ◌ੇेਿਦਨਯ੍ਾਃ ਪਰ੍ਸ੍ਥੇਨਾਗਤਯ੍ ਪਿਵਤਲੋਕਾਨਾਂ ਦੁਰ੍ਗੰ ਿਪਰ੍ਯਤਮਾਂ
ਨਗਰੀਞ੍ਚ ਵੇਸ਼਼੍ਿਟਤਵਨ੍ਤਃ ਿਕਨ੍ਤੀਸ਼ਵ੍ਰੇਣ ਿਨਕ੍ਿਸ਼਼ਪ੍ਤੋ (ਅ)ਗ੍ਿਨਰਾਕਾਸ਼ਾਤ੍
ਪਿਤਤਾ ਤਾਨ੍ ਖਾਿਦਤਵਾਨ੍|
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Ⅹ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਭਮਿਯਤਾ ਚ ਸ਼ਯਤਾਨ ਵਹ੍ਿਨਗਨ੍ਧਕਯੋ ਰ੍ਹਦੇ (ਅ)ਰ੍ਥਤਃ
ਪਸ਼ੁ ਰ੍ਿਮਥਯ੍ਾਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਦੀ ਚ ਯਤ ਿਤਸ਼਼੍ਠਤਸ੍ਤਤੈਵ ਿਨਕ੍ਿਸ਼਼ਪ੍ਤਃ,
ਤਤਾਨਨ੍ਤਕਾਲੰ ਯਾਵਤ੍ ਤੇ ਿਦਵਾਿਨਸ਼ੰ ਯਾਤਨਾਂ ਭੋਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤੇ|

Ⅺ ਤਤਃ ਸ਼ੁਕ੍ਲਮ੍ ਏਕੰ ਮਹਾਿਸੰਹਾਸਨੰ ਮਯਾ ਦʼਸ਼਼੍ਟੰ ਤਦੁਪਿਵਸ਼਼੍ਟੋ (ਅ)ਿਪ
ਦʼਸ਼਼੍ਟਸ੍ਤਸਯ੍ ਵਦਨਾਨ੍ਿਤਕਾਦ੍ ਭੂਨਭੋਮਣ੍ਡਲੇ ਪਲਾਯੇਤਾਂ ਪੁਨਸ੍ਤਾਭਯ੍ਾਂ
ਸ੍ਥਾਨੰ ਨ ਲਬ੍ਧ|ੰ

Ⅻ ਅਪਰੰ ਕ੍ਸ਼਼ੁਦਾ ਮਹਾਨ੍ਤਸ਼੍ਚ ਸਰ੍ੱਵੇ ਮʼਤਾ ਮਯਾ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾਃ,
ਤੇ ਿਸੰਹਾਸਨਸਯ੍ਾਨ੍ਿਤਕੇ (ਅ)ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ ਗਰ੍ਨ੍ਥਾਸ਼੍ਚ ਵਯ੍ਸ੍ਤੀਰ੍ੱਯਨ੍ਤ
ਜੀਵਨਪੁਸ੍ਤਕਾਖਯ੍ਮ੍ ਅਪਰਮ੍ ਏਕੰ ਪੁਸ੍ਤਕਮਿਪ ਿਵਸ੍ਤੀਰ੍ਣ|ੰ ਤਤ ਗਰ੍ਨ੍ਥੇਸ਼਼ੁ
ਯਦਯ੍ਤ੍ ਿਲਿਖਤੰ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਮʼਤਾਨਾਮ੍ ਏਕੈਕਸਯ੍ ਸਵ੍ਿ ਯਾਨੁਯਾਯੀ ਿਵਚਾਰਃ
ਕʼਤਃ|

ⅩⅢ ਤਦਾਨੀਂ ਸਮੁਦੇਣ ਸਵ੍ਾਨ੍ਤਰਸ੍ਥਾ ਮʼਤਜਨਾਃ ਸਮਰ੍ਿਪਤਾਃ,
ਮʼਤਯ੍ੁਪਰਲੋਕਾਭਯ੍ਾਮਿਪ ਸਵ੍ਾਨ੍ਤਰਸ੍ਥਾ ਮʼਤਜਨਾਃ ਸਰ੍ਿਮਪਤਾਃ,
ਤੇਸ਼਼ਾਞ੍ਚੈਕੈਕਸਯ੍ ਸਵ੍ਿ ਯਾਨੁਯਾਯੀ ਿਵਚਾਰਃ ਕʼਤਃ|

ⅩⅣ ਅਪਰੰ ਮʼਤਯ੍ੁਪਰਲੋਕੌ ਵਹ੍ਿਨਹਦੇ ਿਨਕ੍ਿਸ਼਼ਪ੍ਤ,ੌ ਏਸ਼਼ ਏਵ ਿਦਤੀਯੋ
ਮʼਤਯ੍ੁਃ|

ⅩⅤ ਯਸਯ੍ ਕਸਯ੍ਿਚਤ੍ ਨਾਮ ਜੀਵਨਪੁਸ੍ਤਕੇ ਿਲਿਖਤੰ ਨਾਿਵਦਯ੍ਤ ਸ ਏਵ
ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਵਹ੍ਿਨਹਦੇ ਨਯ੍ਕ੍ਿਸ਼਼ਪਯ੍ਤ|

ⅩⅪ
Ⅰਅਨਨ੍ਤਰੰ ਨਵੀਨਮ੍ ਆਕਾਸ਼ਮਣ੍ਡਲੰ ਨਵੀਨਾ ਪʼਿਥਵੀ ਚ ਮਯਾ ਦʼਸ਼਼੍ਟੇ

ਯਤਃ ਪਰ੍ਥਮਮ੍ ਆਕਾਸ਼ਮਣ੍ਡਲੰ ਪਰ੍ਥਮਾ ਪʼਿਥਵੀ ਚ ਲੋਪੰ ਗਤੇ ਸਮੁਦੋ (ਅ)ਿਪ
ਤਤਃ ਪਰੰ ਨ ਿਵਦਯ੍ਤ|ੇ

Ⅱ ਅਪਰੰ ਸਵ੍ਰ੍ਗਾਦ੍ ਅਵਰੋਹਨ੍ਤੀ ਪਿਵਤਾ ਨਗਰੀ, ਅਰ੍ਥਤੋ ਨਵੀਨਾ
ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮਪੁਰੀ ਮਯਾ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ, ਸਾ ਵਰਾਯ ਿਵਭੂਿਸ਼਼ਤਾ ਕਨਯ੍ੇਵ ਸੁਸੱਿਜਤਾਸੀਤ੍|

Ⅲ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਸਵ੍ਰ੍ਗਾਦ੍ ਏਸ਼਼ ਮਹਾਰਵੋ ਮਯਾ ਸ਼ਤਃ ਪਸ਼ਯ੍ਾਯੰ ਮਾਨਵੈਃ
ਸਾਰ੍ੱਧਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ਾਵਾਸਃ, ਸ ਤੈਃ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਵਤ੍ਸਯ੍ਿਤ ਤੇ ਚ ਤਸਯ੍ ਪਰ੍ਜਾ
ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ, ਈਸ਼ਵ੍ਰਸ਼੍ਚ ਸਵ੍ਯੰ ਤੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ ਭੂਤਾ ਤੈਃ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਸ੍ਥਾਸਯ੍ਿਤ|
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Ⅳ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਨੇਤੇਭਯ੍ਸ਼੍ਚਾਸ਼ਿਣ ਸਰ੍ੱਵਾਣੀਸ਼ਵ੍ਰੇਣ ਪਰ੍ਮਾਰ੍ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤੇ ਮʼਤਯ੍ੁਰਿਪ
ਪੁਨ ਰ੍ਨ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਸ਼ੋਕਿਵਲਾਪਕ੍ਲੇਸ਼ਾ ਅਿਪ ਪੁਨ ਰ੍ਨ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ,ਯਤਃ
ਪਰ੍ਥਮਾਿਨ ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ ਵਯ੍ਤੀਿਤਿਨ|

Ⅴ ਅਪਰੰ ਿਸੰਹਾਸਨਪਿਵਸ਼਼੍ਟੋ ਜਨ(ਅ)ਵਦਤ੍ ਪਸ਼ਯ੍ਾਹੰ ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ
ਨੂਤਨੀਕਰੋਿਮ| ਪੁਨਰਵਦਤ੍ ਿਲਖ ਯਤ ਇਮਾਿਨ ਵਾਕਯ੍ਾਿਨ ਸਤਯ੍ਾਿਨ
ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਯ੍ਾਿਨ ਚ ਸਨ੍ਿਤ|

Ⅵ ਪਨ ਰ੍ਮਾਮ੍ ਅਵਦਤ੍ ਸਮਾਪ੍ਤੰ, ਅਹੰ ਕਃ ਕ੍ਸ਼਼ਸ਼੍ਚ, ਅਹਮ੍
ਆਿਦਰਨ੍ਤਸ਼੍ਚ ਯਃ ਿਪਪਾਸਿਤ ਤਸ੍ਮਾ ਅਹੰ ਜੀਵਨਦਾਿਯਪਰ੍ਸਰ੍ਵਣਸਯ੍ ਤੋਯੰ
ਿਵਨਾਮੂਲਯ੍ੰ ਦਾਸਯ੍ਾਿਮ|

Ⅶਯੋ ਜਯਿਤ ਸ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਅਿਧਕਾਰੀ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ, ਅਹਞ੍ਚ ਤਸਯ੍ੇਸ਼ਵ੍ਰੋ
ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ ਸ ਚ ਮਮ ਪੁਤੋ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

Ⅷ ਿਕਨ੍ਤੁ ਭੀਤਾਨਾਮ੍ ਅਿਵਸ਼ਵ੍ਾਿਸਨਾਂ ਘʼਣਯ੍ਾਨਾਂ ਨਰਹਨ੍ਤʼਣਾਂ
ਵੇਸ਼ਯ੍ਾਗਾਿਮਨਾਂ ਮੋਹਕਾਨਾਂ ਦੇਵਪੂਜਕਾਨਾਂ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਅਨʼਤਵਾਿਦਨਾਞ੍ਚਾਸ਼ਂੋ
ਵਹ੍ਿਨਗਨ੍ਧਕਜਵ੍ਿਲਤਹਦੇ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ, ਏਸ਼਼ ਏਵ ਿਦਤੀਯੋ ਮʼਤਯ੍ੁਃ|

Ⅸ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਸ਼ੇਸ਼਼ਸਪ੍ਤਦਣ੍ਡੈਃ ਪਿਰਪੂਰ੍ਣਾਃ ਸਪ੍ਤ ਕੰਸਾ ਯੇਸ਼਼ਾਂ
ਸਪ੍ਤਦੂਤਾਨਾਂ ਕਰੇਸ਼਼ਵ੍ਾਸਨ੍ ਤੇਸ਼਼ਾਮੇਕ ਆਗਤਯ੍ ਮਾਂ ਸਮ੍ਭਾਸ਼਼ਯ੍ਾਵਦਤ੍,
ਆਗੱਛਾਹੰ ਤਾਂ ਕਨਯ੍ਾਮ੍ ਅਰ੍ਥਤੋ ਮੇਸ਼਼ਸ਼ਾਵਕਸਯ੍ ਭਾਿਵਭਾਰ੍ੱਯਾਂ ਤਾਂ
ਦਰ੍ਸ਼ਯਾਿਮ|

Ⅹ ਤਤਃ ਸ ਆਤ੍ਮਾਿਵਸ਼਼੍ਟੰ ਮਾਮ੍ ਅਤਯ੍ੁੱਚੰ ਮਹਾਪਰ੍ੱਵਤਮੇਂਕ ਨੀਤੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍
ਸੰਿਨਿਧਤਃ ਸਵ੍ਰ੍ਗਾਦ੍ ਅਵਰੋਹਨ੍ਤੀਂ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮਾਖਯ੍ਾਂ ਪਿਵਤਾਂ ਨਗਰੀਂ
ਦਰ੍ਿਸ਼ਤਵਾਨ੍|

Ⅺ ਸਾ ਈਸ਼ਵ੍ਰੀਯਪਰ੍ਤਾਪਿਵਿਸ਼ਸ਼਼੍ਟਾ ਤਸਯ੍ਾਸ੍ਤੇਜੋ ਮਹਾਰ੍ਘਰਤ੍ਨਵਦ੍
ਅਰ੍ਥਤਃ ਸੂਰ੍ੱਯਕਾਨ੍ਤਮਿਣਤੇਜਸ੍ਤੁਲਯ੍ੰ|

Ⅻ ਤਸਯ੍ਾਃ ਪਰ੍ਾਚੀਰੰ ਬʼਹਦ੍ ਉੱਚਞ੍ਚ ਤਤ ਦਾਦਸ਼ ਗੋਪੁਰਾਿਣ ਸਨ੍ਿਤ
ਤਦ੍ਗੋਪੁਰੋਪਿਰ ਦਾਦਸ਼ ਸਵ੍ਰ੍ਗਦੂਤਾ ਿਵਦਯ੍ਨ੍ਤੇ ਤਤ ਚ ਦਾਦਸ਼ ਨਾਮਾਨਯ੍ਰ੍ਥਤ
ਇਸਰ੍ਾਯੇਲੀਯਾਨਾਂ ਦਾਦਸ਼ਵੰਸ਼ਾਨਾਂ ਨਾਮਾਿਨ ਿਲਿਖਤਾਿਨ|

ⅩⅢ ਪੂਰ੍ੱਵਿਦਿਸ਼ ਤੀਿਣ ਗੋਪੁਰਾਿਣ ਉੱਤਰਿਦਿਸ਼ ਤੀਿਣ ਗੋਪੁਰਾਿਣ
ਦਕ੍ਿਸ਼਼ਣਿਦਿਸ਼਼ ਤੀਿਣ ਗੋਪੁਰਾਿਣ ਪਸ਼੍ਚੀਮਿਦਿਸ਼ ਚ ਤੀਿਣ ਗੋਪੁਰਾਿਣ ਸਨ੍ਿਤ|
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ⅩⅣਨਗਰ੍ੱਯਾਃ ਪਰ੍ਾਚੀਰਸਯ੍ ਦਾਦਸ਼ ਮੂਲਾਿਨ ਸਨ੍ਿਤ ਤਤ ਮੇਸ਼਼ਾਸ਼ਾਵਾਕਸਯ੍
ਦਾਦਸ਼ਪਰ੍ੇਿਰਤਾਨਾਂ ਦਾਦਸ਼ ਨਾਮਾਿਨ ਿਲਿਖਤਾਿਨ|

ⅩⅤ ਅਨਰੰ ਨਗਰ੍ੱਯਾਸ੍ਤਦੀਯਗੋਪੁਰਾਣਾਂ ਤਤ੍ਪਰ੍ਾਚੀਰਸਯ੍ ਚ ਮਾਪਨਾਰ੍ਥੰ
ਮਯਾ ਸਮ੍ਭਾਸ਼਼ਮਾਣਸਯ੍ ਦੂਤਸਯ੍ ਕਰੇ ਸਵ੍ਰ੍ਣਮਯ ਏਕਃ ਪਿਰਮਾਣਦਣ੍ਡ
ਆਸੀਤ੍|

ⅩⅥਨਗਰ੍ੱਯਾ ਆਕʼਿਤਸ਼੍ਚਤੁਰਸਰ੍ਾ ਤਸਯ੍ਾ ਦੈਰ੍ਘਯ੍ਪਰ੍ਸ੍ਥੇ ਸਮੇ| ਤਤਃ ਪਰੰ
ਸ ਤੇਗ ਪਿਰਮਾਣਦਣ੍ਡੇਨ ਤਾਂ ਨਗਰੀਂ ਪਿਰਿਮਤਵਾਨ੍ ਤਸਯ੍ਾਃ ਪਿਰਮਾਣੰ
ਦਾਦਸ਼ਸਹਸਰ੍ਨਲਾਃ| ਤਸਯ੍ਾ ਦੈਰ੍ਘਯ੍ੰ ਪਰ੍ਸ੍ਥਮ੍ ਉੱਚਤਞ੍ਚ ਸਮਾਨਾਿਨ|

ⅩⅦਅਪਰੰ ਸ ਤਸਯ੍ਾਃ ਪਰ੍ਾਚੀਰੰ ਪਿਰਿਮਤਵਾਨ੍ ਤਸਯ੍ ਮਾਨਵਾਸਯ੍ਾਰ੍ਥਤੋ
ਦੂਤਸਯ੍ ਪਿਰਮਾਣਾਨੁਸਾਰਤਸ੍ਤਤ੍ ਚਤੁਸ਼੍ਚਤਾਿਰੰਸ਼ਦਿਧਕਾਸ਼ਤਹਸ੍ਤਪਿਰਿਮਤੰ
|

ⅩⅧ ਤਸਯ੍ ਪਰ੍ਾਚੀਰਸਯ੍ ਿਨਰ੍ੰਿਮਿਤਃ ਸੂਰ੍ੱਯਕਾਨ੍ਤਮਿਣਿਭ ਰ੍ਨਗਰੀ ਚ
ਿਨਰ੍ੰਮਲਕਾਚਤੁਲਯ੍ੇਨ ਸ਼ੁੱਧਸੁਵਰ੍ਣੇਨ ਿਨਰ੍ੰਿਮਤਾ|

ⅩⅨ ਨਗਰ੍ੱਯਾਃ ਪਰ੍ਾਚੀਰਸਯ੍ ਮੂਲਾਿਨ ਚ ਸਰ੍ੱਵਿਵਧਮਹਾਰ੍ਘਮਿਣਿਭ
ਰ੍ਭੂਿਸ਼਼ਤਾਿਨ| ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਪਰ੍ਥਮੰ ਿਭੱਿਤਮੂਲੰ ਸੂਰ੍ੱਯਕਾਨ੍ਤਸਯ੍, ਿਦਤੀਯੰ ਨੀਲਸਯ੍,
ਤʼਤੀਯੰ ਤਾਮਰ੍ਮਣੇਃ, ਚਤੁਰ੍ਥੰ ਮਰਕਤਸਯ੍,

ⅩⅩ ਪਞ੍ਚਮੰ ਵੈਦੂਰ੍ੱਯਸਯ੍, ਸ਼਼ਸ਼਼੍ਠੰ ਸ਼ੋਣਰਤ੍ਨਸਯ੍, ਸਪ੍ਤਮੰ
ਚਨ੍ਦਕਾਨ੍ਤਸਯ੍,ਅਸ਼਼੍ਟਮੰ ਗੋਮੇਦਸਯ੍, ਨਵਮੰ ਪਦ੍ਮਰਾਗਸਯ੍, ਦਸ਼ਮੰ
ਲਸ਼ੂਨੀਯਸਯ੍, ਏਕਾਦਸ਼ੰ ਸ਼਼ੇਰੋਜਸਯ੍, ਦਾਦਸ਼ੰ ਮਰ੍ਟੀਸ਼਼੍ਮਣੇਸ਼੍ਚਾਸ੍ਿਤ|

ⅩⅪ ਦਾਦਸ਼ਗੋਪੁਰਾਿਣ ਦਾਦਸ਼ਮੁਕ੍ਤਾਿਭ ਰ੍ਿਨਰ੍ੰਿਮਤਾਿਨ, ਏਕੈਕੰ
ਗੋਪੁਰਮ੍ ਏਕੈਕਯਾ ਮੁਕ੍ਤਯਾ ਕʼਤੰ ਨਗਰ੍ੱਯਾ ਮਹਾਮਾਰ੍ਗਸ਼੍ਚਾੱਛਕਾਚਵਤ੍
ਿਨਰ੍ੰਮਲਸੁਵਰ੍ਣੇਨ ਿਨਰ੍ੰਿਮਤੰ|

ⅩⅫ ਤਸਯ੍ਾ ਅਨ੍ਤਰ ਏਕਮਿਪ ਮਨ੍ਿਦਰੰ ਮਯਾ ਨ ਦʼਸ਼਼੍ਟੰ ਸਤਃ
ਸਰ੍ੱਵਸ਼ਕ੍ਿਤਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਭੁਃ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰੋ ਮੇਸ਼਼ਸ਼ਾਵਕਸ਼੍ਚ ਸਵ੍ਯੰ ਤਸਯ੍ ਮਨ੍ਿਦਰ|ੰ

ⅩⅩⅢ ਤਸਯ੍ੈ ਨਗਰ੍ੱਯੈ ਦੀਪ੍ਿਤਦਾਨਾਰ੍ਥੰ ਸੂਰ੍ੱਯਾਚਨ੍ਦਮਸੋਃ ਪਰ੍ਯੋਜਨੰ
ਨਾਸ੍ਿਤ ਯਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਪਰ੍ਤਾਪਸ੍ਤਾਂ ਦੀਪਯਿਤ ਮੇਸ਼਼ਸ਼ਾਵਕਸ਼੍ਚ ਤਸਯ੍ਾ
ਜਯ੍ੋਿਤਰਸ੍ਿਤ|
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ⅩⅩⅣ ਪਿਰਤਾਣਪਰ੍ਾਪ੍ਤਲੋਕਿਨਵਹਾਸ਼੍ਚ ਤਸਯ੍ਾ ਆਲੋਕੇ ਗਮਨਾਗਮਨੇ
ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਿਤ ਪʼਿਥਵਯ੍ਾ ਰਾਜਾਨਸ਼੍ਚ ਸਵ੍ਕੀਯੰ ਪਰ੍ਤਾਪੰ ਗੌਰਵਞ੍ਚ ਤਨ੍ਮਧਯ੍ਮ੍
ਆਨਯਨ੍ਿਤ|

ⅩⅩⅤ ਤਸਯ੍ਾ ਦਾਰਾਿਣ ਿਦਵਾ ਕਦਾਿਪ ਨ ਰੋਤ੍ਸਯ੍ਨ੍ਤੇ ਿਨਸ਼ਾਿਪ ਤਤ ਨ
ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

ⅩⅩⅥ ਸਰ੍ੱਵਜਾਤੀਨਾਂ ਗੌਰਵਪਰ੍ਤਾਪੌ ਤਨ੍ਮਧਯ੍ਮ੍ ਆਨੇਸ਼਼ਯ੍ੇਤ|ੇ
ⅩⅩⅦ ਪਰਨ੍ਤਪਿਵਤੰ ਘʼਣਯ੍ਕʼਦ੍ ਅਨʼਤਕʼਦ੍ ਵਾ ਿਕਮਿਪ ਤਨ੍ਮਧਯ੍ੰ

ਨ ਪਰ੍ਵੇਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਮੇਸ਼਼ਸ਼ਾਵਕਸਯ੍ ਜੀਵਨਪੁਸ੍ਤਕੇ ਯੇਸ਼਼ਾਂ ਨਾਮਾਿਨ ਿਲਿਖਤਾਿਨ
ਕੇਵਲੰ ਤ ਏਵ ਪਰ੍ਵੇਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ|

ⅩⅫ
Ⅰ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਸ ਸ੍ਫਿਟਕਵਤ੍ ਿਨਰ੍ੰਮਲਮ੍ ਅਮʼਤਤੋਯਸਯ੍ ਸਰ੍ੋਤੋ ਮਾਮ੍

ਅਉਰ੍ਸ਼ਯਤ੍ ਤਦ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਮੇਸ਼਼ਸ਼ਾਵਕਸਯ੍ ਚ ਿਸੰਹਾਸਨਾਤ੍ ਿਨਰ੍ਗੱਛਿਤ|
Ⅱ ਨਗਰ੍ੱਯਾ ਮਾਰ੍ਗਮਧਯ੍ੇ ਤਸਯ੍ਾ ਨਦਯ੍ਾਃ ਪਾਰ੍ਸ਼ਵ੍ਯੋਰਮʼਤਵʼਕ੍ਸ਼਼ਾ

ਿਵਦਯ੍ਨ੍ਤੇ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਦਾਦਸ਼ਫਲਾਿਨ ਭਵਨ੍ਿਤ, ਏਕੈਕੋ ਵʼਕ੍ਸ਼਼ਃ ਪਰ੍ਿਤਮਾਸੰ ਸਵ੍ਫਲੰ
ਫਲਿਤ ਤਦ੍ਵʼਕ੍ਸ਼਼ਪਤਾਿਣ ਚਾਨਯ੍ਜਾਤੀਯਾਨਾਮ੍ ਆਰੋਗਯ੍ਜਨਕਾਿਨ|

Ⅲ ਅਪਰੰ ਿਕਮਿਪ ਸ਼ਾਪਗਰ੍ਸ੍ਤੰ ਪੁਨ ਰ੍ਨ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਤਸਯ੍ਾ ਮਧਯ੍
ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਮੇਸ਼਼ਸ਼ਾਵਕਸਯ੍ ਚ ਿਸੰਹਾਸਨੰ ਸ੍ਥਾਸਯ੍ਿਤ ਤਸਯ੍ ਦਾਸਾਸ਼੍ਚ ਤੰ
ਸੇਿਵਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤ|ੇ

Ⅳ ਤਸਯ੍ ਵਦਨਦਰ੍ਸ਼ਨੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਸਯ੍ਨ੍ਿਤ ਭਾਲੇਸ਼਼ੁ ਚ ਤਸਯ੍ ਨਾਮ ਿਲਿਖਤੰ
ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

Ⅴ ਤਦਾਨੀਂ ਰਾਿਤਃ ਪੁਨ ਰ੍ਨ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਯਤਃ ਪਰ੍ਭੁਃ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰਸ੍ਤਾਨ੍
ਦੀਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਤੇ ਚਾਨਨ੍ਤਕਾਲੰ ਯਾਵਦ੍ ਰਾਜਤੰ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤੇ|

Ⅵ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਸ ਮਾਮ੍ ਅਵਦਤ੍, ਵਾਕਯ੍ਾਨੀਮਾਿਨ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਯ੍ਾਿਨ
ਸਤਯ੍ਾਿਨ ਚ, ਅਿਚਰਾਦ੍ ਯੈ ਰ੍ਭਿਵਤਵਯ੍ੰ ਤਾਿਨ ਸਵ੍ਦਾਸਾਨ੍ ਜ੍ਞਾਪਿਯਤੁੰ
ਪਿਵਤਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਨਾਂ ਪਰ੍ਭੁਃ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰਃ ਸਵ੍ਦੂਤੰ ਪਰ੍ੇਿਸ਼਼ਤਵਾਨ੍|

Ⅶ ਪਸ਼ਯ੍ਾਹੰ ਤੂਰ੍ਣਮ੍ ਆਗੱਛਾਿਮ, ਏਤਦ੍ਗਰ੍ਨ੍ਥਸਯ੍ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਕਯ੍ਾਿਨ
ਯਃ ਪਾਲਯਿਤ ਸ ਏਵ ਧਨਯ੍ਃ|
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Ⅷ ਯੋਹਨਹਮ੍ ਏਤਾਿਨ ਸ਼ਤਵਾਨ੍ ਦʼਸ਼਼੍ਟਵਾਸ਼ਂ੍ਚਾਸ੍ਿਮ ਸ਼ਤਾ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਚ
ਤੱਦਰ੍ਸ਼ਕਦੂਤਸਯ੍ ਪਰ੍ਣਾਮਾਰ੍ਥੰ ਤੱਚਰਣਯੋਰਨ੍ਿਤਕੇ (ਅ)ਪਤ|ੰ

Ⅸ ਤਤਃ ਸ ਮਾਮ੍ ਅਵਦਤ੍ ਸਾਵਧਾਨ ਭਵ ਮੈਵੰ ਕʼਰ,ੁ ਤਯਾ ਤਵ ਭਾਤʼਿਭ
ਰ੍ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਿਭਰੇਤਦ੍ਗਰ੍ਨ੍ਥਸ੍ਥਵਾਕਯ੍ਪਾਲਨਕਾਿਰਿਭਸ਼੍ਚ ਸਹਦਾਸੋ
(ਅ)ਹੰ| ਤਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੰ ਪਰ੍ਣਮ|

Ⅹ ਸ ਪੁਨ ਰ੍ਮਾਮ੍ ਅਵਦਤ੍, ਏਤਦ੍ਗਰ੍ਨ੍ਥਸ੍ਥਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਕਯ੍ਾਿਨ ਤਯਾ ਨ
ਮੁਦਾਙ੍ਕਿਯਤਵਯ੍ਾਿਨ ਯਤਃ ਸਮਯੋ ਿਨਕਟਵਰ੍ੱਤੀ|

Ⅺਅਧਰ੍ੰਮਾਚਾਰਇਤਃ ਪਰਮਪਯ੍ਧਰ੍ੰਮਮ੍ਆਚਰਤ,ੁਅਮੇਧਯ੍ਾਚਾਰਇਤਃ
ਪਰਮਪਯ੍ਮੇਧਯ੍ਮ੍ ਆਚਰਤੁ ਧਰ੍ੰਮਾਚਾਰ ਇਤਃ ਪਰਮਿਪ ਧਰ੍ੰਮਮ੍ ਆਚਰਤੁ
ਪਿਵਤਾਚਾਰਸ਼੍ਚੇਤਃ ਪਰਮਿਪ ਪਿਵਤਮ੍ ਆਚਰਤੁ|

Ⅻ ਪਸ਼ਯ੍ਾਹੰ ਤੂਰ੍ਣਮ੍ ਆਗੱਛਾਿਮ, ਏਕੈਕਸ੍ਮੈ
ਸਵ੍ਿ ਯਾਨੁਯਾਿਯਫਲਦਾਨਾਰ੍ਥੰ ਮੱਦਾਤਵਯ੍ਫਲੰ ਮਮ ਸਮਵਰ੍ੱਿਤ|

ⅩⅢਅਹੰ ਕਃ ਕ੍ਸ਼਼ਸ਼੍ਚ ਪਰ੍ਥਮਃ ਸ਼ੇਸ਼਼ਸ਼੍ਚਾਿਦਰਨ੍ਤਸ਼੍ਚ|
ⅩⅣ ਅਮੁਤਵʼਕ੍ਸ਼਼ਸਯ੍ਾਿਧਕਾਰਪਰ੍ਾਪ੍ਤਯ੍ਰ੍ਥੰ ਦਾਰੈ ਰ੍ਨਗਰਪਰ੍ਵੇਸ਼ਾਰ੍ਥਞ੍ਚ

ਯੇ ਤਸਯ੍ਾਜ੍ਞਾਃ ਪਾਲਯਨ੍ਿਤ ਤ ਏਵ ਧਨਯ੍ਾਃ|
ⅩⅤ ਕੁੱਕੁਰੈ ਰ੍ਮਾਯਾਿਵਿਭਃ ਪੁਙ੍ਗਾਿਮਿਭ ਰ੍ਨਰਹਨ੍ਤʼ◌ृਿਭ ਰ੍ਦੇਵਾਰ੍ੱਚਕੈਃ

ਸਰ੍ੱਵੈਰਨʼਤੇ ਪਰ੍ੀਯਮਾਣੈਰਨʼਤਾਚਾਿਰਿਭਸ਼੍ਚ ਬਿਹਃ ਸ੍ਥਾਤਵਯ੍ੰ|
ⅩⅥ ਮਣ੍ਡਲੀਸ਼਼ੁ ਯੁਸ਼਼੍ਮਭਯ੍ਮੇਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਦਾਨਾਰ੍ਥੰ ਯੀਸ਼ੁਰਹੰ

ਸਵ੍ਦੂਤੰ ਪਰ੍ੇਿਸ਼਼ਤਵਾਨ੍, ਅਹਮੇਵ ਦਾਯੂਦੋ ਮੂਲੰ ਵੰਸ਼ਸ਼੍ਚ, ਅਹੰ
ਤੇਜੋਮਯਪਰ੍ਭਾਤੀਯਤਾਰਾਸਵ੍ਰੂਪਃ|

ⅩⅦ ਆਤ੍ਮਾ ਕਨਯ੍ਾ ਚ ਕਥਯਤਃ, ਤਯਾਗਮਯ੍ਤਾ|ਂ ਸ਼ਰ੍ੋਤਾਿਪ ਵਦਤੁ,
ਆਗਮਯ੍ਤਾਿਮਿਤ|ਯਸ਼੍ਚਤʼਸ਼਼ਾਰ੍ੱਤਃ ਸਆਗੱਛਤੁ ਯਸ਼੍ਚੇੱਛਿਤ ਸ ਿਵਨਾ ਮੂਲਯ੍ੰ
ਜੀਵਨਦਾਿਯ ਜਲੰ ਗʼਹ੍ਲਾਤ|ੁ

ⅩⅧ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਏਤਦ੍ਗਰ੍ਨ੍ਥਸ੍ਥਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਕਯ੍ਾਿਨ ਸ਼ʼਣੋਿਤ ਤਸ੍ਮਾ
ਅਹੰ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਿਮਦੰ ਦਦਾਿਮ, ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਯਦਯ੍ਪਰੰ ਿਕਮਪਯ੍ੇਤੇਸ਼਼ੁ ਯੋਜਯਿਤ
ਤਰੀਸ਼ਵ੍ਰੋਗਰ੍ਨ੍ਥੇ(ਅ)ਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਲਿਖਤਾਨ੍ ਦਣ੍ਡਾਨ੍ ਤਸ੍ਿਮੰਨੇਵ ਯੋਜਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
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ⅩⅨ ਯਿਦ ਚ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਏਤਦ੍ਗਰ੍ਨ੍ਥਸ੍ਥਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਕਯ੍ੇਭਯ੍ਃ
ਿਕਮਪਯ੍ਪਹਰਿਤ ਤਰੀਸ਼ਵ੍ਰੋ ਗਰ੍ਨ੍ਥੇ (ਅ)ਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਲਿਖਤਾਤ੍ ਜੀਵਨਵʼਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍
ਪਿਵਤਨਗਰਾੱਚ ਤਸਯ੍ਾਸ਼ਂਮਪਹਿਰਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

ⅩⅩ ਏਤਤ੍ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ ਯੋ ਦਦਾਿਤ ਸ ਏਵ ਵਕ੍ਿਤ ਸਤਯ੍ਮ੍ ਅਹੰ ਤੂਰ੍ਣਮ੍
ਆਗੱਛਾਿਮ| ਤਥਾਸ੍ਤੁ| ਪਰ੍ਭੋ ਯੀਸ਼◌ੋ,ेਆਗਮਯ੍ਤਾਂ ਭਵਤਾ|

ⅩⅪਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪਰ੍ਭੋ ਰਯ੍ੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ਾਨੁਗਰ੍ਹਃ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ੁ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਸੁ ਵਰ੍ੱਤਤਾ|ਂ
ਆਮੇਨ੍|
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