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ਰੋਿਮਣਃ ਪਤੰ
Ⅰ ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ ਿਨਜਪੁਤਮਿਧ ਯੰ ਸੁਸੰਵਾਦੰ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਿਭ ਰ੍ਧਰ੍ੰਮਗਰ੍ਨ੍ਥੇ

ਪਰ੍ਿਤਸ਼ਤਵਾਨ੍ ਤੰ ਸੁਸੰਵਾਦੰ ਪਰ੍ਚਾਰਿਯਤੁੰ ਪʼਥੱਕʼਤ ਆਹੂਤਃ ਪਰ੍ੇਿਰਤਸ਼੍ਚ ਪਰ੍ਭੋ
ਰਯ੍ੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਸੇਵਕੋ ਯਃ ਪੌਲਃ

Ⅱ ਸ ਰੋਮਾਨਗਰਸ੍ਥਾਨ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਿਪਰ੍ਯਾਨ੍ ਆਹੂਤਾਸ਼ਂ੍ਚ ਪਿਵਤਲੋਕਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ
ਪਤੰ ਿਲਖਿਤ|

Ⅲ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਸ ਪਰ੍ਭੁ ਰਯ੍ੀਸ਼ੁਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਃ ਸ਼ਾਰੀਿਰਕਸਮ੍ਬਨ੍ਧੇਨ ਦਾਯੂਦੋ
ਵੰਸ਼ੋਦ੍ਭਵਃ

Ⅳ ਪਿਵਤਸਯ੍ਾਤ੍ਮਨਃ ਸਮ੍ਬਨ੍ਧੇਨ ਚੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਪਰ੍ਭਾਵਵਾਨ੍ ਪੁਤ ਇਿਤ
ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਤ੍ ਤਸਯ੍ੋੱਥਾਨੇਨ ਪਰ੍ਿਤਪੰਨੰ|

Ⅴ ਅਪਰੰ ਯੇਸ਼਼ਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਯੀਸ਼ੁਨਾ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਯੂਯਮਪਯ੍ਾਹੂਤਾਸ੍ਤੇ
(ਅ)ਨਯ੍ਦੇਸ਼ੀਯਲੋਕਾਸ੍ਤਸਯ੍ ਨਾਮ੍ਿਨ ਿਵਸ਼ਵ੍ਸਯ੍ ਿਨਦੇਸ਼ਗਰ੍ਾਿਹਣੋ ਯਥਾ
ਭਵਨ੍ਿਤ

Ⅵ ਤਦਿਭਪਰ੍ਾਯੇਣ ਵਯੰ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਅਨੁਗਰ੍ਹੰ ਪਰ੍ੇਿਰਤਤਪਦਞ੍ਚ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਾਃ|
Ⅶ ਤਾਤੇਨਾਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੇਣ ਪਰ੍ਭੁਣਾ ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਚ ਯੁਸ਼਼੍ਮਭਯ੍ਮ੍

ਅਨੁਗਰ੍ਹਃ ਸ਼ਾਨ੍ਿਤਸ਼੍ਚ ਪਰ੍ਦੀਯੇਤਾ|ਂ
Ⅷ ਪਰ੍ਥਮਤਃ ਸਰ੍ੱਵਸ੍ਿਮਨ੍ ਜਗਿਤ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਸਯ੍ ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਤਤਾਦ੍

ਅਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਿਨਿਮੱਤੰ ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਨਾਮ ਗʼਹ੍ਲਨ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍
ਧਨਯ੍ਵਾਦੰ ਕਰੋਿਮ|

Ⅸ ਅਪਰਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਪਰ੍ਸਾਦਾਦ੍ ਬਹੁਕਾਲਾਤ੍ ਪਰੰ ਸਾਮ੍ਪਰ੍ਤੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ
ਸਮੀਪੰ ਯਾਤੁੰ ਕਥਮਿਪ ਯਤ੍ ਸੁਯੋਗੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਨਿਮ, ਏਤਦਰ੍ਥੰ ਿਨਰਨ੍ਤਰੰ
ਨਾਮਾਨਯ੍ੁੱਚਾਰਯਨ੍ ਿਨਜਾਸੁ ਸਰ੍ੱਵਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਾਸੁ ਸਰ੍ੱਵਦਾ ਿਨਵੇਦਯਾਿਮ,

Ⅹਏਤਸ੍ਿਮਨ੍ਯਮਹੰ ਤਤ੍ਪੁਤੀਯਸੁਸੰਵਾਦਪਰ੍ਚਾਰਣੇਨ ਮਨਸਾ ਪਿਰਚਰਾਿਮ ਸ
ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ ਮਮ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ੀ ਿਵਦਯ੍ਤ|ੇ

Ⅺ ਯਤੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਮਮ ਚ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੇਨ ਵਯਮ੍ ਉਭਯੇ ਯਥਾ ਸ਼ਾਨ੍ਿਤਯੁਕ੍ਤਾ
ਭਵਾਮ ਇਿਤ ਕਾਰਣਾਦ੍
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Ⅻ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸ੍ਥੈਰ੍ੱਯਕਰਣਾਰ੍ਥੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਭਯ੍ੰ
ਿਕਞ੍ਿਚਤ੍ਪਰਮਾਰ੍ਥਦਾਨਦਾਨਾਯ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਮਦੀਯਾ ਵਾਞ੍ਛਾ|

ⅩⅢ ਹੇ ਭਾਤʼਗਣ ਿਭੰਨਦੇਸ਼ੀਯਲੋਕਾਨਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਯਦਤ੍ ਤਦਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ
ਮਧਯ੍ੇਿਪ ਯਥਾ ਫਲੰ ਭੁਞ੍ਜੇ ਤਦਿਭਪਰ੍ਾਯੇਣ ਮੁਹੁਰ੍ਮੁਹੁ ਰਯ੍ੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸਮੀਪੰ
ਗਨ੍ਤੁਮ੍ ਉਦਯ੍ਤ(ੋਅ)ਹੰ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਾਵਦ੍ ਅਦਯ੍ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਗਮਨੇ ਮਮ ਿਵਘ੍ਨ
ਜਾਤ ਇਿਤ ਯੂਯੰ ਯਦ੍ ਅਜ੍ਞਾਤਾਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਥ ਤਦਹਮ੍ ਉਿਚਤੰ ਨ ਬੁਧਯ੍ੇ|

ⅩⅣਅਹੰ ਸਭਯ੍ਾਸਭਯ੍ਾਨਾਂ ਿਵਦਦਿਵਦਤਾਞ੍ਚ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਰੁ̓ ਣੀ ਿਵਦਯ੍|ੇ
ⅩⅤ ਅਤਏਵ ਰੋਮਾਿਨਵਾਿਸਨਾਂ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸਮੀਪ(ੇਅ)ਿਪ ਯਥਾਸ਼ਕ੍ਿਤ

ਸੁਸੰਵਾਦੰ ਪਰ੍ਚਾਰਿਯਤੁਮ੍ ਅਹਮ੍ ਉਦਯ੍ਤੋਸ੍ਿਮ|
ⅩⅥ ਯਤਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਸੁਸੰਵਾਦੋ ਮਮ ਲੱਜਾਸ੍ਪਦੰ ਨਿਹ ਸ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍

ਸ਼ਕ੍ਿਤਸਵ੍ਰੂਪਃ ਸਨ੍ ਆ ਿਯਹੂਦੀਯੇਭਯ੍ੋ (ਅ)ਨਯ੍ਜਾਤੀਯਾਨ੍ ਯਾਵਤ੍
ਸਰ੍ੱਵਜਾਤੀਯਾਨਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਤਤ ਿਵਸ਼ਵ੍ਿਸਿਤ ਤਸਯ੍ੈਵ ਤਾਣੰ
ਜਨਯਿਤ|

ⅩⅦ ਯਤਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ਯਸਯ੍ ਸਮਪਿਰਮਾਣਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਦੱਤੰ ਪੁਣਯ੍ੰ ਤਤ੍ਸੁਸੰਵਾਦੇ
ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਤੇ| ਤਦਿਧ ਧਰ੍ੰਮਪੁਸ੍ਤਕੇਿਪ ਿਲਿਖਤਿਮਦੰ "ਪੁਣਯ੍ਵਾਨ੍ ਜਨ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੇਨ
ਜੀਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ"|

ⅩⅧ ਅਤਏਵ ਯੇ ਮਾਨਵਾਃ ਪਾਪਕਰ੍ੰਮਣਾ ਸਤਯ੍ਤਾਂ ਰੁਨ੍ਧਨ੍ਿਤ ਤੇਸ਼਼ਾਂ
ਸਰ੍ੱਵਸਯ੍ ਦੁਰਾਚਰਣਸਯ੍ਾਧਰ੍ੰਮਸਯ੍ ਚ ਿਵਰੁੱਧੰ ਸਵ੍ਰ੍ਗਾਦ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਕੋਪਃ
ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਤੇ|

ⅩⅨ ਯਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰਮਿਧ ਯਦਯ੍ਦ੍ ਜ੍ਞੇਯੰ ਤਦ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਃ ਸਵ੍ਯੰ ਤਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ
ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਤਵਾਨ੍ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਅਗੋਚਰੰ ਨਿਹ|

ⅩⅩ ਫਲਤਸ੍ਤਸਯ੍ਾਨਨ੍ਤਸ਼ਕ੍ਤੀਸ਼ਵ੍ਰਤਾਦੀਨਯ੍ਦʼਸ਼ਯ੍ਾਨਯ੍ਿਪ
ਸʼਸ਼਼੍ਿਟਕਾਲਮ੍ ਆਰਭਯ੍ ਕਰ੍ੰਮਸੁ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਮਾਨਾਿਨ ਦʼਸ਼ਯ੍ਨ੍ਤੇ ਤਸ੍ਮਾਤ੍
ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਦੋਸ਼਼ਪਰ੍ਕ੍ਸ਼਼ਾਲਨਸਯ੍ ਪਨ੍ਥਾ ਨਾਸ੍ਿਤ|

ⅩⅪ ਅਪਰਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੰ ਜ੍ਞਾਤਾਿਪ ਤੇ ਤਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਜ੍ਞਾਨੇਨ ਨਾਿਦਯਨ੍ਤ
ਕʼਤਜ੍ਞਾ ਵਾ ਨ ਜਾਤਾਃ; ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸਰ੍ੱਵੇ ਤਰ੍ਕਾ ਿਵਫਲੀਭੂਤਾਃ,ਅਪਰਞ੍ਚ
ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਿਵਵੇਕਸ਼ੂਨਯ੍ਾਿਨ ਮਨਾਿਂਸ ਿਤਿਮਰੇ ਮਗ੍ਨਾਿਨ|

ⅩⅫ ਤੇ ਸਵ੍ਾਨ੍ ਜ੍ਞਾਿਨਨ ਜ੍ਞਾਤਾ ਜ੍ਞਾਨਹੀਨਾ ਅਭਵਨ੍
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ⅩⅩⅢ ਅਨਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਗੌਰਵੰ ਿਵਹਾਯ
ਨਸ਼ਵ੍ਰਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਪਸ਼ੁਪਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੁਰੋਗਾਿਮਪਰ੍ਭʼਤੇਰਾਕʼਿਤਿਵਿਸ਼ਸ਼਼੍ਟਪਰ੍ਿਤਮਾਸ੍ਤੈਰਾਿਸ਼ਰ੍ਤਾਃ|

ⅩⅩⅣ ਇੱਥੰ ਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸਤਯ੍ਤਾਂ ਿਵਹਾਯ ਮʼਸ਼਼ਾਮਤਮ੍ ਆਿਸ਼ਰ੍ਤਵਨ੍ਤਃ
ਸੱਿਚਦਾਨਨ੍ਦੰ ਸʼਸ਼਼੍ਿਟਕਰ੍ੱਤਾਰੰ ਤਯ੍ਕ੍ਤਾ ਸʼਸ਼਼੍ਟਵਸ੍ਤੁਨਃ ਪੂਜਾਂ ਸੇਵਾਞ੍ਚ
ਕʼਤਵਨ੍ਤਃ;

ⅩⅩⅤ ਇਿਤ ਹੇਤੋਰੀਸ਼ਵ੍ਰਸ੍ਤਾਨ੍ ਕੁਿ ਯਾਯਾਂ ਸਮਰ੍ਪਯ੍
ਿਨਜਿਨਜਕੁਿਚਨ੍ਤਾਿਭਲਾਸ਼਼ਾਭਯ੍ਾਂ ਸਵ੍ੰ ਸਵ੍ੰ ਸ਼ਰੀਰੰ ਪਰਸ੍ਪਰਮ੍ ਅਪਮਾਿਨਤੰ
ਕਰ੍ੱਤੁਮ੍ ਅਦਦਾਤ੍|

ⅩⅩⅥ ਈਸ਼ਵ੍ਰੇਣ ਤੇਸ਼਼ੁ ਕਵ੍ਿਭਲਾਸ਼਼ੇ ਸਮਰ੍ਿਪਤੇਸ਼਼ੁ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਯੋਿਸ਼਼ਤਃ
ਸਵ੍ਾਭਾਿਵਕਾਚਰਣਮ੍ ਅਪਹਾਯ ਿਵਪਰੀਤਕʼਤਯ੍ੇ ਪਰ੍ਾਵਰ੍ੱਤਨ੍ਤ;

ⅩⅩⅦ ਤਥਾ ਪੁਰੁਸ਼਼ਾ ਅਿਪ ਸਵ੍ਾਭਾਿਵਕਯੋਿਸ਼਼ਤ੍ਸਙ੍ਗਮੰ ਿਵਹਾਯ ਪਰਸ੍ਪਰੰ
ਕਾਮਕʼਸ਼ਾਨੁਨਾ ਦਗ੍ਧਾਃ ਸਨ੍ਤਃ ਪੁਮਾਸਂਃ ਪੁੰਿਭਃ ਸਾਕੰ ਕੁਕʼਤਯ੍ੇ ਸਮਾਸਜਯ੍
ਿਨਜਿਨਜਭਾਨ੍ਤੇਃ ਸਮੁਿਚਤੰ ਫਲਮ੍ ਅਲਭਨ੍ਤ|

ⅩⅩⅧ ਤੇ ਸਵ੍ੇਸ਼਼ਾਂ ਮਨਃਸਵ੍ੀਸ਼ਵ੍ਰਾਯ ਸ੍ਥਾਨੰ ਦਾਤੁਮ੍ ਅਿਨੱਛੁਕਾਸ੍ਤਤੋ
ਹੇਤੋਰੀਸ਼ਵ੍ਰਸ੍ਤਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਦੁਸ਼਼੍ਟਮਨਸ੍ਕਤਮ੍ ਅਿਵਿਹਤਿ ਯਤਞ੍ਚ ਦੱਤਵਾਨ੍|

ⅩⅩⅨਅਤਏਵ ਤੇ ਸਰ੍ੱਵੇ (ਅ)ਨਯ੍ਾਯੋ ਵਯ੍ਿਭਚਾਰੋ ਦੁਸ਼਼੍ਟਤੰ ਲੋਭੋ ਿਜਘਾਸਂਾ
ਈਰ੍ਸ਼਼ਯ੍ਾ ਵਧੋ ਿਵਵਾਦਸ਼੍ਚਾਤੁਰੀ ਕੁਮਿਤਿਰਤਯ੍ਾਿਦਿਭ ਰ੍ਦੁਸ਼਼੍ਕਰ੍ੰਮਿਭਃ
ਪਿਰਪੂਰ੍ਣਾਃ ਸਨ੍ਤਃ

ⅩⅩⅩ ਕਰ੍ਣੇਜਪਾ ਅਪਵਾਿਦਨ ਈਸ਼ਵ੍ਰਦੇਸ਼਼ਕਾ ਿਹੰਸਕਾ ਅਹਙ੍ਕਾਿਰਣ
ਆਤ੍ਮਸ਼੍ਲਾਿਘਨਃ ਕੁਕਰ੍ੰਮੋਤ੍ਪਾਦਕਾਃ ਿਪਤੋਰਾਜ੍ਞਾਲਙ੍ਘਕਾ

ⅩⅩⅪ ਅਿਵਚਾਰਕਾ ਿਨਯਮਲਙ੍ਿਘਨਃ ਸ੍ਨੇਹਰਿਹਤਾ ਅਿਤਦੇਿਸ਼਼ਣੋ
ਿਨਰ੍ਦਯਾਸ਼੍ਚ ਜਾਤਾਃ|

ⅩⅩⅫਯੇ ਜਨਾ ਏਤਾਦʼਸ਼ੰ ਕਰ੍ੰਮ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਿਤ ਤਏਵਮʼਿਤਯੋਗਯ੍ਾਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍
ਿਵਚਾਰਮੀਦʼਸ਼ੰ ਜ੍ਞਾਤਾਿਪ ਤ ਏਤਾਦʼਸ਼ੰ ਕਰ੍ੰਮ ਸਵ੍ਯੰ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਿਤ ਕੇਵਲਿਮਿਤ
ਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਾਦʼਸ਼ਕਰ੍ੰਮਕਾਿਰਸ਼਼ੁ ਲੋਕੇਸ਼਼ਵ੍ਿਪ ਪਰ੍ੀਯਨ੍ਤ|ੇ
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Ⅱ
Ⅰ ਹੇ ਪਰਦੂਸ਼਼ਕ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ ਯਃ ਕਸ਼੍ਚਨ ਤੰ ਭਵਿਸ ਤਵੋੱਤਰਦਾਨਾਯ ਪਨ੍ਥਾ

ਨਾਸ੍ਿਤ ਯਤੋ ਯਸ੍ਮਾਤ੍ ਕਰ੍ੰਮਣਃ ਪਰਸ੍ਤਯਾ ਦੂਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤਮਿਪ
ਦੂਸ਼਼ਯ੍ਸੇ, ਯਤਸ੍ਤੰ ਦੂਸ਼਼ਯੰਨਿਪ ਤੰ ਤਦਦ੍ ਆਚਰਿਸ|

Ⅱ ਿਕਨ੍ਤੇਤਾਦʼਗਾਚਾਿਰਭਯ੍ੋ ਯੰ ਦਣ੍ਡਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ ਿਨਸ਼੍ਿਚਨਿਤ ਸ ਯਥਾਰ੍ਥ
ਇਿਤ ਵਯੰ ਜਾਨੀਮਃ|

Ⅲ ਅਤਏਵ ਹੇ ਮਾਨੁਸ਼਼ ਤੰ ਯਾਦʼਗਾਚਾਿਰਣੋ ਦੂਸ਼਼ਯਿਸ ਸਵ੍ਯੰ ਯਿਦ
ਤਾਦʼਗਾਚਰਿਸ ਤਿਰ ਤਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਦਣ੍ਡਾਤ੍ ਪਲਾਿਯਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਸੀਿਤ ਿਕੰ
ਬੁਧਯ੍ਸੇ?

Ⅳਅਪਰੰ ਤਵ ਮਨਸਃ ਪਿਰਵਰ੍ੱਤਨੰ ਕਰ੍ੱਤੁਮ੍ ਇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ਾਨੁਗਰ੍ਹੋ ਭਵਿਤ ਤੰਨ
ਬੁੱਧਵ੍ਾ ਤੰ ਿਕੰ ਤਦੀਯਾਨੁਗਰ੍ਹਕ੍ਸ਼਼ਮਾਿਚਰਸਿਹਸ਼਼੍ਣੁਤਿਨਿਧੰ ਤੁੱਛੀਕਰੋਿਸ਼?਼

Ⅴ ਤਥਾ ਸਵ੍ਾਨ੍ਤਃਕਰਣਸਯ੍ ਕਠਰਤਾਤ੍ ਖੇਦਰਾਿਹਤਯ੍ਾੱਚੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍
ਨਯ੍ਾੱਯਿਵਚਾਰਪਰ੍ਕਾਸ਼ਨਸਯ੍ ੋਧਸਯ੍ ਚ ਿਦਨੰ ਯਾਵਤ੍ ਿਕੰ ਸਵ੍ਾਰ੍ਥੰ ਕੋਪੰ
ਸਞ੍ਿਚਨਿਸ਼?਼

Ⅵ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਏਕੈਕਮਨੁਜਾਯ ਤਤ੍ਕਰ੍ੰਮਾਨੁਸਾਰੇਣ ਪਰ੍ਿਤਫਲੰ ਦਾਸਯ੍ਿਤ;
Ⅶ ਵਸ੍ਤੁਤਸ੍ਤੁ ਯੇ ਜਨਾ ਧੈਰ੍ੱਯੰ ਧʼਤਾ ਸਤ੍ਕਰ੍ੰਮ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਤੋ ਮਿਹਮਾ

ਸਤ੍ਕਾਰੋ(ਅ)ਮਰਤਞ੍ਚੈਤਾਿਨ ਮʼਗਯਨ੍ਤੇ ਤੇਭਯ੍(ੋਅ)ਨਨ੍ਤਾਯੁ ਰ੍ਦਾਸਯ੍ਿਤ|
Ⅷ ਅਪਰੰ ਯੇ ਜਨਾਃ ਸਤਯ੍ਧਰ੍ੰਮਮ੍ ਅਗʼਹੀਤਾ ਿਵਪਰੀਤਧਰ੍ੰਮਮ੍

ਗʼਹ੍ਲਨ੍ਿਤ ਤਾਦʼਸ਼ਾ ਿਵਰੋਿਧਜਨਾਃ ਕੋਪੰ ੋਧਞ੍ਚ ਭੋਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤ|ੇ
Ⅸਆਿਯਹੂਿਦਨ(ਅ)ਨਯ੍ਦੇਿਸ਼ਨਃ ਪਰ੍ੱਯਨ੍ਤੰ ਯਾਵਨ੍ਤਃ ਕੁਕਰ੍ੰਮਕਾਿਰਣਃ

ਪਰ੍ਾਿਣਨਃ ਸਨ੍ਿਤ ਤੇ ਸਰ੍ੱਵੇ ਦੁਃਖੰ ਯਾਤਨਾਞ੍ਚ ਗਿਮਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ;
Ⅹ ਿਕਨ੍ਤੁਆ ਿਯਹੂਿਦਨ ਿਭੰਨਦੇਿਸ਼ਪਰ੍ੱਯਨ੍ਤਾ ਯਾਵਨ੍ਤਃ ਸਤ੍ਕਰ੍ੰਮਕਾਿਰਣੋ

ਲੋਕਾਃ ਸਨ੍ਿਤ ਤਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਮਿਹਮਾ ਸਤ੍ਕਾਰਃ ਸ਼ਾਨ੍ਿਤਸ਼੍ਚ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ|
Ⅺਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਿਵਚਾਰੇ ਪਕ੍ਸ਼਼ਪਾਤੋ ਨਾਸ੍ਿਤ|
Ⅻ ਅਲਬ੍ਧਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਸ਼ਾਸ੍ਤੈ ਰਯ੍ੈਃ ਪਾਪਾਿਨ ਕʼਤਾਿਨ

ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਸ਼ਾਸ੍ਤਾਲਬ੍ਧਤਾਨੁਰੂਪਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਿਵਨਾਸ਼ੋ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ; ਿਕਨ੍ਤੁ
ਲਬ੍ਧਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਸ਼ਾਸ੍ਤਾ ਯੇ ਪਾਪਾਨਯ੍ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਨੁਸਾਰਾਦੇਵ ਤੇਸ਼਼ਾਂ
ਿਵਚਾਰੋ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
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ⅩⅢ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਸ਼ਰ੍ੋਤਾਰ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸਮੀਪੇ ਿਨਸ਼਼੍ਪਾਪਾ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤੀਿਤ
ਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਚਾਿਰਣ ਏਵ ਸਪੁਣਯ੍ਾ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ|

ⅩⅣ ਯਤੋ (ਅ)ਲਬ੍ਧਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਸ਼ਾਸ੍ਤਾ ਿਭੰਨਦੇਸ਼ੀਯਲੋਕਾ ਯਿਦ
ਸਵ੍ਭਾਵਤੋ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਨੁਰੂਪਾਨ੍ ਆਚਾਰਾਨ੍ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਿਤ ਤਰਯ੍ਲਬ੍ਧਸ਼ਾਸ੍ਤਾਃ
ਸਨ੍ਤੋ(ਅ)ਿਪ ਤੇ ਸਵ੍ੇਸ਼਼ਾਂ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਸ਼ਾਸ੍ਤਿਮਵ ਸਵ੍ਯਮੇਵ ਭਵਨ੍ਿਤ|

ⅩⅤ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਮਨਿਸ ਸਾਕ੍ਿਸ਼਼ਸਵ੍ਰੂਪੇ ਸਿਤ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਿਵਤਰ੍ਕੇਸ਼਼ੁ ਚ ਕਦਾ
ਤਾਨ੍ ਦੋਿਸ਼਼ਣਃ ਕਦਾ ਵਾ ਿਨਰ੍ਦੋਸ਼਼ਾਨ੍ ਕʼਤਵਤ੍ਸੁ ਤੇ ਸਵ੍ਾਨ੍ਤਰ੍ਿਲਿਖਤਸਯ੍
ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਸ਼ਾਸ੍ਤਸਯ੍ ਪਰ੍ਮਾਣੰ ਸਵ੍ਯਮੇਵ ਦਦਿਤ|

ⅩⅥ ਯਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਦਨੇ ਮਯਾ ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਤਸਯ੍ ਸੁਸੰਵਾਦਸਯ੍ਾਨੁਸਾਰਾਦ੍
ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਮਾਨੁਸ਼਼ਾਣਾਮ੍ ਅਨ੍ਤਃਕਰਣਾਨਾਂ ਗੂਢਾਿਭਪਰ੍ਾਯਾਨ੍
ਧʼਤਾ ਿਵਚਾਰਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਵਚਾਰਿਦਨੇ ਤਤ੍ ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਤ|ੇ

ⅩⅦ ਪਸ਼ਯ੍ ਤੰ ਸਵ੍ਯੰ ਿਯਹੂਦੀਿਤ ਿਵਖਯ੍ਾਤੋ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥੋਪਿਰ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੰ ਕਰੋਿਸ਼਼,
ⅩⅧ ਈਸ਼ਵ੍ਰਮੁੱਿਦਸ਼ਯ੍ ਸਵ੍ੰ ਸ਼੍ਲਾਘਸੇ, ਤਥਾ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਯਾ ਿਸ਼ਕ੍ਿਸ਼਼ਤੋ ਭੂਤਾ

ਤਸਯ੍ਾਿਭਮਤੰ ਜਾਨਾਿਸ, ਸਰ੍ੱਵਾਸਾਂ ਕਥਾਨਾਂ ਸਾਰੰ ਿਵਿਵੰਕ੍ਸ਼਼,ੇ
ⅩⅨ ਅਪਰੰ ਜ੍ਞਾਨਸਯ੍ ਸਤਯ੍ਤਾਯਾਸ਼੍ਚਾਕਰਸਵ੍ਰੂਪੰ ਸ਼ਾਸ੍ਤੰ ਮਮ ਸਮੀਪੇ

ਿਵਦਯ੍ਤ ਅਤੋ (ਅ)ਨ੍ਧਲੋਕਾਨਾਂ ਮਾਰ੍ਗਦਰ੍ਸ਼ਿਯਤਾ
ⅩⅩ ਿਤਿਮਰਸ੍ਿਥਤਲੋਕਾਨਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਦੀਪ੍ਿਤਸਵ੍ਰੂਪ(ੋਅ)ਜ੍ਞਾਨਲੋਕੇਭਯ੍ੋ

ਜ੍ਞਾਨਦਾਤਾ ਿਸ਼ਸ਼ੂਨਾਂ ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਿਯਤਾਹਮੇਵੇਿਤ ਮਨਯ੍ਸ|ੇ
ⅩⅪ ਪਰਾਨ੍ ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯਨ੍ ਸਵ੍ਯੰ ਸਵ੍ੰ ਿਕੰ ਨ ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯਿਸ?

ਵਸ੍ਤੁਤਸ਼੍ਚੌਰ੍ੱਯਿਨਸ਼਼ੇਧਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਂ ਪਰ੍ਚਾਰਯਨ੍ ਤੰ ਿਕੰ ਸਵ੍ਯਮੇਵ ਚੋਰਯਿਸ?
ⅩⅫਤਥਾ ਪਰਦਾਰਗਮਨੰ ਪਰ੍ਿਤਸ਼਼ੇਧਨ੍ ਸਵ੍ਯੰ ਿਕੰ ਪਰਦਾਰਾਨ੍ ਗੱਛਿਸ? ਤਥਾ

ਤੰ ਸਵ੍ਯੰ ਪਰ੍ਿਤਮਾਦੇਸ਼਼ੀ ਸਨ੍ ਿਕੰ ਮਨ੍ਿਦਰਸਯ੍ ਦਵਯ੍ਾਿਣ ਹਰਿਸ?
ⅩⅩⅢਯਸ੍ਤੰ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਂ ਸ਼੍ਲਾਘਸੇ ਸ ਤੰ ਿਕੰ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਮ੍ ਅਵਮਤਯ੍ ਨੇਸ਼ਵ੍ਰੰ

ਸੰਮਨਯ੍ਸ?ੇ
ⅩⅩⅣ ਸ਼ਾਸ੍ਤੇ ਯਥਾ ਿਲਖਿਤ "ਿਭੰਨਦੇਿਸ਼ਨਾਂ ਸਮੀਪੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਦੋਸ਼਼ਾਦ੍

ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਨਾਮ੍ਨ ਿਨਨ੍ਦਾ ਭਵਿਤ| "
ⅩⅩⅤਯਿਦ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਂ ਪਾਲਯਿਸ ਤਿਰ ਤਵ ਤਕ੍ਛੇਦਿ ਯਾ ਸਫਲਾ ਭਵਿਤ;

ਯਿਤ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਂ ਲਙ੍ਘਸੇ ਤਿਰ ਤਵ ਤਕ੍ਛੇਦੋ(ਅ)ਤਕ੍ਛੇਦੋ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
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ⅩⅩⅥਯਤੋ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਸ਼ਾਸ੍ਤਾਿਦਸ਼਼੍ਟਧਰ੍ੰਮਕਰ੍ੰਮਾਚਾਰੀ ਪੁਮਾਨ੍ਅਤਕ੍ਛੇਦੀ
ਸੰਨਿਪ ਿਕੰ ਤਕ੍ਛੇਿਦਨਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਨ ਗਣਿਯਸ਼਼ਯ੍ਤੇ?

ⅩⅩⅦ ਿਕਨ੍ਤੁ ਲਬ੍ਧਸ਼ਾਸ੍ਤਸ਼੍ਿਛੰਨਤਕ੍ ਚ ਤੰ ਯਿਦ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਲਙ੍ਘਨੰ
ਕਰੋਿਸ਼਼ ਤਿਰ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਪਾਲਕਾਃ ਸਵ੍ਾਭਾਿਵਕਾੱਿਛੰਨਤਚੋ ਲੋਕਾਸ੍ਤਾਂ ਿਕੰ ਨ
ਦੂਸ਼਼ਿਯਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ?

ⅩⅩⅧ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਯੋ ਬਾਹਯ੍ੇ ਿਯਹੂਦੀ ਸ ਿਯਹੂਦੀ ਨਿਹ ਤਥਾਙ੍ਗਸਯ੍
ਯਸ੍ਤਕ੍ਛੇਦਃ ਸ ਤਕ੍ਛੇਦੋ ਨਿਹ;

ⅩⅩⅨ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੋ ਜਨ ਆਨ੍ਤਿਰਕੋ ਿਯਹੂਦੀ ਸ ਏਵ ਿਯਹੂਦੀ ਅਪਰਞ੍ਚ
ਕੇਵਲਿਲਿਖਤਯਾ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਯਾ ਨ ਿਕਨ੍ਤੁ ਮਾਨਿਸਕੋ ਯਸ੍ਤਕ੍ਛੇਦੋ ਯਸਯ੍ ਚ
ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਾ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ੇਭਯ੍ੋ ਨ ਭੂਤਾ ਈਸ਼ਵ੍ਰਾਦ੍ ਭਵਿਤ ਸ ਏਵ ਤਕ੍ਛੇਦਃ|

Ⅲ
Ⅰਅਪਰਞ੍ਚ ਿਯਹੂਿਦਨਃ ਿਕੰ ਸ਼ਰ੍ੇਸ਼਼੍ਠਤ?ੰ ਤਥਾ ਤਕ੍ਛੇਦਸਯ੍ ਵਾ ਿਕੰ ਫਲੰ?
Ⅱ ਸਰ੍ੱਵਥਾ ਬਹੂਿਨ ਫਲਾਿਨ ਸਨ੍ਿਤ, ਿਵਸ਼ੇਸ਼਼ਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸ਼ਾਸ੍ਤੰ

ਤੇਭਯ੍(ੋਅ)ਦੀਯਤ|
Ⅲ ਕੈਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਅਿਵਸ਼ਵ੍ਸਨੇ ਕʼਤੇ ਤੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਅਿਵਸ਼ਵ੍ਸਨਾਤ੍ ਿਕਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍

ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਯ੍ਤਾਯਾ ਹਾਿਨਰੁਤ੍ਪਤ੍ਸਯ੍ਤ?ੇ
Ⅳ ਕੇਨਾਿਪ ਪਰ੍ਕਾਰੇਣ ਨਿਹ| ਯਦਯ੍ਿਪ ਸਰ੍ੱਵੇ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਾ

ਿਮਥਯ੍ਾਵਾਿਦਨਸ੍ਤਥਾਪੀਸ਼ਵ੍ਰਃ ਸਤਯ੍ਵਾਦੀ| ਸ਼ਾਸ੍ਤੇ ਯਥਾ ਿਲਿਖਤਮਾਸ੍ਤੇ,
ਅਤਸ੍ਤਨ੍ਤੁ ਸਵ੍ਵਾਕਯ੍ੇਨ ਿਨਰ੍ੱਦੋਸ਼਼ੋ ਿਹ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਸ| ਿਵਚਾਰੇ ਚੈਵ ਿਨਸ਼਼੍ਪਾਪੋ
ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਸ ਨ ਸੰਸ਼ਯਃ|

Ⅴ ਅਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਅਨਯ੍ਾਯੇਨ ਯਦੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਨਯ੍ਾਯਃ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਤੇ ਤਿਰ ਿਕੰ
ਵਿਦਸ਼਼ਯ੍ਾਮਃ? ਅਹੰ ਮਾਨੁਸ਼਼ਾਣਾਂ ਕਥਾਿਮਵ ਕਥਾਂ ਕਥਯਾਿਮ,ਈਸ਼ਵ੍ਰਃ ਸਮੁਿਚਤੰ
ਦਣ੍ਡੰ ਦੱਤਾ ਿਕਮ੍ ਅਨਯ੍ਾਯੀ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ?

Ⅵਇੱਥੰ ਨ ਭਵਤ,ੁ ਤਥਾ ਸਤੀਸ਼ਵ੍ਰਃ ਕਥੰ ਜਗਤੋ ਿਵਚਾਰਿਯਤਾ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ?
Ⅶ ਮਮ ਿਮਥਯ੍ਾਵਾਕਯ੍ਵਦਨਾਦ੍ ਯਦੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸਤਯ੍ਤੇਨ ਤਸਯ੍ ਮਿਹਮਾ

ਵਰ੍ੱਧਤੇ ਤਿਰ ਕਸ੍ਮਾਦਹੰ ਿਵਚਾਰ(ੇਅ)ਪਰਾਿਧਤੇਨ ਗਣਯ੍ੋ ਭਵਾਿਮ?
Ⅷ ਮਙ੍ਗਲਾਰ੍ਥੰ ਪਾਪਮਿਪ ਕਰਣੀਯਿਮਿਤ ਵਾਕਯ੍ੰ ਤਯਾ ਕੁਤੋ ਨਚਯ੍ਤ?ੇ

ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੈਰੁਚਯ੍ਤੇ ਤੇ ਿਨਤਾਨ੍ਤੰ ਦਣ੍ਡਸਯ੍ ਪਾਤਾਿਣ ਭਵਨ੍ਿਤ; ਤਥਾਿਪ
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ਤਦਾਕਯ੍ਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਿਭਰਪਯ੍ੁਚਯ੍ਤ ਇਤਯ੍ਸ੍ਮਾਕੰ ਗ੍ਲਾਿਨੰ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਤਃ
ਿਕਯਨ੍ਤੋ ਲੋਕਾ ਵਦਨ੍ਿਤ|

Ⅸ ਅਨਯ੍ਲੋਕੇਭਯ੍ੋ ਵਯੰ ਿਕੰ ਸ਼ਰ੍ੇਸ਼਼੍ਠਾਃ? ਕਦਾਚਨ ਨਿਹ ਯਤੋ ਿਯਹੂਿਦਨ
(ਅ)ਨਯ੍ਦੇਿਸ਼ਨਸ਼੍ਚ ਸਰ੍ੱਵਏਵ ਪਾਪਸਯ੍ਾਯੱਤਾ ਇਤਯ੍ਸਯ੍ ਪਰ੍ਮਾਣੰ ਵਯੰ
ਪੂਰ੍ੱਵਮ੍ ਅਦਦਾਮ|

Ⅹ ਿਲਿਪ ਰਯ੍ਥਾਸ੍ਤ,ੇ ਨੈਕੋਿਪ ਧਾਰ੍ੰਿਮਕੋ ਜਨਃ|
Ⅺ ਤਥਾ ਜ੍ਞਾਨੀਸ਼ਵ੍ਰਜ੍ਞਾਨੀ ਮਾਨਵਃ ਕੋਿਪ ਨਾਸ੍ਿਤ ਿਹ|
Ⅻ ਿਵਮਾਰ੍ਗਗਾਿਮਨਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਸਰ੍ੱਵੇ ਦੁਸ਼਼੍ਕਰ੍ੰਮਕਾਿਰਣਃ| ਏਕੋ ਜਨਿਪ ਨ

ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸਾਧੁਕਰ੍ੰਮ ਕਰੋਿਤ ਚ|
ⅩⅢ ਤਥਾ ਤੇਸ਼਼ਾਨ੍ਤੁ ਵੈ ਕਣ੍ਠਾ ਅਨਾਵʼਤਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਵਤ੍| ਸ੍ਤੁਿਤਵਾਦੰ

ਪਰ੍ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਿਤ ਿਜਹਾਿਭਸ੍ਤੇ ਤੁ ਕੇਵਲੰ| ਤੇਸ਼਼ਾਮੋਸ਼਼੍ਠਸਯ੍ ਿਨਮ੍ਨੇ ਤੁ ਿਵਸ਼਼ੰ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ
ਸਰ੍ੱਪਵਤ੍|

ⅩⅣ ਮੁਖੰ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਿਹ ਸ਼ਾਪੇਨ ਕਪਟੇਨ ਚ ਪੂਰ੍ੱਯਤ|ੇ
ⅩⅤ ਰਕ੍ਤਪਾਤਾਯ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਤੁ ਪਦਾਿਨ ਕ੍ਿਸ਼਼ਪਰ੍ਗਾਿਨ ਚ|
ⅩⅥ ਪਿਥ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਾਣਾਂ ਨਾਸ਼ਃ ਕ੍ਲੇਸ਼ਸ਼੍ਚ ਕੇਵਲਃ|
ⅩⅦ ਤੇ ਜਨਾ ਨਿਹ ਜਾਨਨ੍ਿਤ ਪਨ੍ਥਾਨੰ ਸੁਖਦਾਿਯਨੰ|
ⅩⅧ ਪਰਮੇਸ਼ਾਦ੍ ਭਯੰ ਯੱਤਤ੍ ਤੱਚਕ੍ਸ਼਼ੁਸ਼਼ੋਰਗੋਚਰ|ੰ
ⅩⅨ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਯਾਂ ਯਦਯ੍ੱਿਲਖਿਤ ਤਦ੍ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਧੀਨਾਨ੍ ਲੋਕਾਨ੍

ਉੱਿਦਸ਼ਯ੍ ਿਲਖਤੀਿਤ ਵਯੰ ਜਾਨੀਮਃ| ਤਤੋ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਮਾਤੋ ਿਨਰੁੱਤਰਃ ਸਨ੍
ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਦ੍ ਅਪਰਾਧੀ ਭਵਿਤ|

ⅩⅩ ਅਤਏਵ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਨੁਰੂਪੈਃ ਕਰ੍ੰਮਿਭਃ ਕਸ਼੍ਿਚਦਿਪ ਪਰ੍ਾਣੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍
ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ ਸਪੁਣਯ੍ੀਕʼਤੋ ਭਿਵਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਯਤੋ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਯਾ
ਪਾਪਜ੍ਞਾਨਮਾਤੰ ਜਾਯਤੇ|

ⅩⅪ ਿਕਨ੍ਤੁ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਯਾਃ ਪʼਥਗ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੇਣ ਦੇਯੰ ਯਤ੍ ਪੁਣਯ੍ੰ ਤਦ੍
ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਯਾ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਗਣਸਯ੍ ਚ ਵਚਨੈਃ ਪਰ੍ਮਾਣੀਕʼਤੰ ਸਦ੍ ਇਦਾਨੀਂ
ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਤੇ|

ⅩⅫ ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਕਰਣਾਦ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੇਣ ਦੱਤੰ ਤਤ੍ ਪੁਣਯ੍ੰ ਸਕਲੇਸ਼਼ੁ
ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਤੰ ਸਤ੍ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਿਸਨਃ ਪਰ੍ਿਤ ਵਰ੍ੱਤਤ|ੇ
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ⅩⅩⅢ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਕੋਿਪ ਪਰ੍ਭੇਦੋ ਨਾਸ੍ਿਤ, ਯਤਃ ਸਰ੍ੱਵਏਵ ਪਾਿਪਨ
ਈਸ਼ਵ੍ਰੀਯਤੇਜੋਹੀਨਾਸ਼੍ਚ ਜਾਤਾਃ|

ⅩⅩⅣ ਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ਾਨੁਗਰ੍ਹਾਦ੍ ਮੂਲਯ੍ੰ ਿਵਨਾ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਕʼਤੇਨ ਪਿਰਤਾਣੇਨ
ਸਪੁਣਯ੍ੀਕʼਤਾ ਭਵਨ੍ਿਤ|

ⅩⅩⅤ ਯਸ੍ਮਾਤ੍ ਸਵ੍ਸ਼ੋਿਣਤੇਨ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਾਤ੍ ਪਾਪਨਾਸ਼ਕੋ ਬਲੀ ਭਿਵਤੁੰ
ਸ ਏਵ ਪੂਰ੍ੱਵਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੇਣ ਿਨਸ਼੍ਿਚਤਃ, ਇੱਥਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੀਯਸਿਹਸ਼਼੍ਣੁਤਾਤ੍
ਪੁਰਾਕʼਤਪਾਪਾਨਾਂ ਮਾਰ੍ੱਜਨਕਰਣੇ ਸਵ੍ੀਯਯਾਥਾਰ੍ਥਯ੍ੰ ਤੇਨ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਯ੍ਤੇ,

ⅩⅩⅥ ਵਰ੍ੱਤਮਾਨਕਾਲੀਯਮਿਪ ਸਵ੍ਯਾਥਾਰ੍ਥਯ੍ੰ ਤੇਨ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਯ੍ਤੇ, ਅਪਰੰ
ਯੀਸ਼ੌ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਿਸਨੰ ਸਪੁਣਯ੍ੀਕੁਰ੍ੱਵੰਨਿਪ ਸ ਯਾਥਾਰ੍ਿਥਕਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ|

ⅩⅩⅦ ਤਿਰ ਕੁਤਾਤ੍ਮਸ਼੍ਲਾਘਾ? ਸਾ ਦੂਰੀਕʼਤਾ; ਕਯਾ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਯਾ?
ਿਕੰ ਿ ਯਾਰੂਪਵਯ੍ਵਸ੍ਥਯਾ? ਇੱਥੰ ਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਤ੍ ਕੇਵਲਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਰੂਪਯਾ
ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਯੈਵ ਭਵਿਤ|

ⅩⅩⅧ ਅਤਏਵ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਨੁਰੂਪਾਃ ਿ ਯਾ ਿਵਨਾ ਕੇਵਲੇਨ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੇਨ
ਮਾਨਵਃ ਸਪੁਣਯ੍ੀਕʼਤੋ ਭਿਵਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨਤੀਤਯ੍ਸਯ੍ ਰਾੱਧਾਨ੍ਤੰ ਦਰ੍ਸ਼ਯਾਮਃ|

ⅩⅩⅨ ਸ ਿਕੰ ਕੇਵਲਿਯਹੂਿਦਨਾਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ ਭਵਿਤ? ਿਭੰਨਦੇਿਸ਼ਨਾਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ
ਨ ਭਵਿਤ? ਿਭੰਨਦੇਿਸ਼ਨਾਮਿਪ ਭਵਿਤ;

ⅩⅩⅩ ਯਸ੍ਮਾਦ੍ ਏਕ ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਾਤ੍ ਤਕ੍ਛੇਿਦਨ
ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੇਨਾਤਕ੍ਛੇਿਦਨਸ਼੍ਚ ਸਪੁਣਯ੍ੀਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

ⅩⅩⅪ ਤਿਰ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੇਨ ਵਯੰ ਿਕੰ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਂ ਲੁਮ੍ਪਾਮ? ਇੱਥੰ ਨ ਭਵਤੁ ਵਯੰ
ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਂ ਸੰਸ੍ਥਾਪਯਾਮ ਏਵ|

Ⅳ
Ⅰ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪੂਰ੍ੱਵਪੁਰੁਸ਼਼ ਇਬਰ੍ਾਹੀਮ੍ ਕਾਿਯਕਿ ਯਯਾ ਿਕੰ ਲਬ੍ਧਵਾਨ੍

ਏਤਦਿਧ ਿਕੰ ਵਿਦਸ਼਼ਯ੍ਾਮਃ?
Ⅱਸ ਯਿਦ ਿਨਜਿ ਯਾਭਯ੍ਃ ਸਪੁਣਯ੍ੋ ਭਵੇਤ੍ ਤਿਰ ਤਸਯ੍ਾਤ੍ਮਸ਼੍ਲਾਘਾਂ ਕਰ੍ੱਤੁੰ

ਪਨ੍ਥਾ ਭਵੇਿਦਿਤ ਸਤਯ੍,ੰ ਿਕਨ੍ਤੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸਮੀਪੇ ਨਿਹ|
Ⅲ ਸ਼ਾਸ੍ਤੇ ਿਕੰ ਿਲਖਿਤ? ਇਬਰ੍ਾਹੀਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੇ ਿਵਸ਼ਵ੍ਸਨਾਤ੍ ਸ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਸ੍ਤਸ੍ਮੈ

ਪੁਣਯ੍ਾਰ੍ਥੰ ਗਿਣਤੋ ਬਭੂਵ|
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Ⅳ ਕਰ੍ੰਮਕਾਿਰਣੋ ਯਦ੍ ਵੇਤਨੰ ਤਦ੍ ਅਨੁਗਰ੍ਹਸਯ੍ ਫਲੰ ਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤੁ
ਤੇਨਪਾਰ੍ਿਜਤੰ ਮਨ੍ਤਵਯ੍ਮ੍|

Ⅴ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਃ ਪਾਿਪਨੰ ਸਪੁਣਯ੍ੀਕਰੋਿਤ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਿਸਨਃ
ਕਰ੍ੰਮਹੀਨਸਯ੍ ਜਨਸਯ੍ ਯੋ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਃ ਸ ਪੁਣਯ੍ਾਰ੍ਥੰ ਗਣਯ੍ੋ ਭਵਿਤ|

Ⅵ ਅਪਰੰ ਯੰ ਿ ਯਾਹੀਨਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਃ ਸਪੁਣਯ੍ੀਕਰੋਿਤ ਤਸਯ੍ ਧਨਯ੍ਵਾਦੰ
ਦਾਯੂਦ੍ ਵਰ੍ਣਯਾਮਾਸ, ਯਥਾ,

Ⅶ ਸ ਧਨਯ੍ੋ(ਅ)ਘਾਿਨ ਮʼਸ਼਼੍ਟਾਿਨ ਯਸਯ੍ਾਗਾਸਂਯ੍ਾਵʼਤਾਿਨ ਚ|
Ⅷ ਸ ਚ ਧਨਯ੍ਃ ਪਰੇਸ਼ੇਨ ਪਾਪੰ ਯਸਯ੍ ਨ ਗਣਯ੍ਤ|ੇ
Ⅸ ਏਸ਼਼ ਧਨਯ੍ਵਾਦਸ੍ਤਕ੍ਛੇਿਦਨਮ੍ ਅਤਕ੍ਛੇਿਦਨੰ ਵਾ ਕੰ ਪਰ੍ਿਤ ਭਵਿਤ?

ਇਬਰ੍ਾਹੀਮੋ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਃ ਪੁਣਯ੍ਾਰ੍ਥੰ ਗਿਣਤ ਇਿਤ ਵਯੰ ਵਦਾਮਃ|
Ⅹ ਸ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਸ੍ਤਸਯ੍ ਤਕ੍ਛੇਿਦਤਾਵਸ੍ਥਾਯਾਂ ਿਕਮ੍ ਅਤਕ੍ਛੇਿਦਤਾਵਸ੍ਥਾਯਾਂ

ਕਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਮਯੇ ਪੁਣਯ੍ਿਮਵ ਗਿਣਤਃ? ਤਕ੍ਛੇਿਦਤਾਵਸ੍ਥਾਯਾਂ ਨਿਹ
ਿਕਨ੍ਤਤਕ੍ਛੇਿਦਤਾਵਸ੍ਥਾਯਾ|ਂ

Ⅺਅਪਰਞ੍ਚ ਸ ਯਤ੍ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਅਤਕ੍ਛੇਿਦਨਾਂ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਿਸਨਾਮ੍ਆਿਦਪੁਰੁਸ਼਼ੋ
ਭਵੇਤ੍, ਤੇ ਚ ਪੁਣਯ੍ਵੱਤੇਨ ਗਣਯ੍ੇਰਨ੍;

Ⅻ ਯੇ ਚ ਲੋਕਾਃ ਕੇਵਲੰ ਿਛੰਨਤਚੋ ਨ ਸਨ੍ਤੋ (ਅ)ਸ੍ਮਤ੍ਪੂਰ੍ੱਵਪੁਰੁਸ਼਼
ਇਬਰ੍ਾਹੀਮ੍ ਅਿਛੰਨਤਕ੍ ਸਨ੍ ਯੇਨ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਮਾਰ੍ਗੇਣ ਗਤਵਾਨ੍ ਤੇਨੈਵ ਤਸਯ੍
ਪਾਦਿਚਹ੍ਨੇਨ ਗੱਛਨ੍ਿਤ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਤਕ੍ਛੇਿਦਨਾਮਪਯ੍ਾਿਦਪੁਰੁਸ਼਼ੋ ਭਵੇਤ੍ ਤਦਰ੍ਥਮ੍
ਅਤਕ੍ਛੇਿਦਨ ਮਾਨਵਸਯ੍ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਾਤ੍ ਪੁਣਯ੍ਮ੍ ਉਤ੍ਪਦਯ੍ਤ ਇਿਤ ਪਰ੍ਮਾਣਸਵ੍ਰੂਪੰ
ਤਕ੍ਛੇਦਿਚਹ੍ਨੰ ਸ ਪਰ੍ਾਪ੍ਨਤ੍|

ⅩⅢਇਬਰ੍ਾਹੀਮ੍ ਜਗਤੋ(ਅ)ਿਧਕਾਰੀ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਯੈਸ਼਼ਾ ਪਰ੍ਿਤਜ੍ਞਾ ਤੰ ਤਸਯ੍
ਵੰਸ਼ਞ੍ਚ ਪਰ੍ਿਤ ਪੂਰ੍ੱਵਮ੍ ਅਿ ਯਤ ਸਾ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਮੂਿਲਕਾ ਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤੁ
ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਜਨਯ੍ਪੁਣਯ੍ਮੂਿਲਕਾ|

ⅩⅣ ਯਤੋ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਵਲਮ੍ਿਬਨ ਯਦਯ੍ਿਧਕਾਿਰਣੋ ਭਵਨ੍ਿਤ ਤਿਰ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੋ
ਿਵਫਲੋ ਜਾਯਤੇ ਸਾ ਪਰ੍ਿਤਜ੍ਞਾਿਪ ਲੁਪ੍ਤੈਵ|

ⅩⅤ ਅਿਧਕਨ੍ਤੁ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾ ਕੋਪੰ ਜਨਯਿਤ ਯਤੋ (ਅ)ਿਵਦਯ੍ਮਾਨਾਯਾਂ
ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਯਾਮ੍ ਆਜ੍ਞਾਲਙ੍ਘਨੰ ਨ ਸਮ੍ਭਵਿਤ|
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ⅩⅥ ਅਤਏਵ ਸਾ ਪਰ੍ਿਤਜ੍ਞਾ ਯਦ੍ ਅਨੁਗਰ੍ਹਸਯ੍ ਫਲੰ ਭਵੇਤ੍ ਤਦਰ੍ਥੰ
ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਮੂਿਲਕਾ ਯਤਸ੍ਤਥਾਤੇ ਤਦੰਸ਼ਸਮੁਦਾਯੰ ਪਰ੍ਿਤ ਅਰ੍ਥਤੋ ਯੇ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਯਾ
ਤਦੰਸ਼ਸਮ੍ਭਵਾਃ ਕੇਵਲੰ ਤਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯ ਇਬਰ੍ਾਹੀਮੀਯਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੇਨ
ਤਤ੍ਸਮ੍ਭਵਾਸ੍ਤਾਨਿਪ ਪਰ੍ਿਤ ਸਾ ਪਰ੍ਿਤਜ੍ਞਾ ਸ੍ਥਾਸ੍ਨੁਰ੍ਭਵਿਤ|

ⅩⅦ ਯੋ ਿਨਰ੍ਜੀਵਾਨ੍ ਸਜੀਵਾਨ੍ ਅਿਵਦਯ੍ਮਾਨਾਿਨ ਵਸ੍ਤੂਿਨ ਚ
ਿਵਦਯ੍ਮਾਨਾਿਨ ਕਰੋਿਤ ਇਬਰ੍ਾਹੀਮੋ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਭੂਮੇਸ੍ਤਸਯ੍ੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍
ਸ(ੋਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਆਿਦਪੁਰੁਸ਼਼ ਆਸ੍ਤੇ, ਯਥਾ ਿਲਿਖਤੰ ਿਵਦਯ੍ਤ,ੇ ਅਹੰ
ਤਾਂ ਬਹੁਜਾਤੀਨਾਮ੍ ਆਿਦਪੁਰੁਸ਼਼ੰ ਕʼਤਾ ਿਨਯੁਕ੍ਤਵਾਨ੍|

ⅩⅧ ਤਦੀਯਸ੍ਤਾਦʼਸ਼ੋ ਵੰਸ਼ੋ ਜਿਨਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਯਿਦਦੰ ਵਾਕਯ੍ੰ ਪਰ੍ਿਤਸ਼ਤੰ
ਤਦਨੁਸਾਰਾਦ੍ ਇਬਰ੍ਾਹੀਮ੍ ਬਹੁਦੇਸ਼ੀਯਲੋਕਾਨਾਮ੍ ਆਿਦਪੁਰੁਸ਼਼ੋ ਯਦ੍ ਭਵਿਤ
ਤਦਰ੍ਥੰ ਸ(ੋਅ)ਨਪੇਕ੍ਿਸ਼਼ਤਵਯ੍ਮਪਯ੍ਪੇਕ੍ਸ਼਼ਮਾਣੋ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੰ ਕʼਤਵਾਨ੍|

ⅩⅨ ਅਪਰਞ੍ਚ ਕ੍ਸ਼਼ੀਣਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੋ ਨ ਭੂਤਾ ਸ਼ਤਵਤ੍ਸਰਵਯਸ੍ਕਤਾਤ੍
ਸਵ੍ਸ਼ਰੀਰਸਯ੍ ਜਰਾਂ ਸਾਰਾਨਾਮ੍ਨਃ ਸਵ੍ਭਾਰ੍ੱਯਾਯਾ ਰਜੋਿਨਵʼ◌ੱਿਤਞ੍ਚ ਤʼਣਾਯ ਨ
ਮੇਨੇ|

ⅩⅩ ਅਪਰਮ੍ ਅਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਾਦ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਪਰ੍ਿਤਜ੍ਞਾਵਚਨੇ ਕਮਿਪ ਸੰਸ਼ਯੰ ਨ
ਚਕਾਰ;

ⅩⅪ ਿਕਨ੍ਤੀਸ਼ਵ੍ਰੇਣ ਯਤ੍ ਪਰ੍ਿਤਸ਼ਤੰ ਤਤ੍ ਸਾਧਿਯਤੁੰ ਸ਼ਕਯ੍ਤ ਇਿਤ ਿਨਸ਼੍ਿਚਤੰ
ਿਵਜ੍ਞਾਯ ਦʼਢਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਃ ਸਨ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਮਿਹਮਾਨੰ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਯਾਞ੍ਚਕਾਰ|

ⅩⅫਇਿਤ ਹੇਤੋਸ੍ਤਸਯ੍ ਸ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਸ੍ਤਦੀਯਪੁਣਯ੍ਿਮਵ ਗਣਯਾਞ੍ਚ ੇ|
ⅩⅩⅢ ਪੁਣਯ੍ਿਮਵਾਗਣਯ੍ਤ ਤਤ੍ ਕੇਵਲਸਯ੍ ਤਸਯ੍ ਿਨਿਮੱਤੰ ਿਲਿਖਤੰ ਨਿਹ,

ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਿਨਿਮੱਤਮਿਪ,
ⅩⅩⅣ ਯਤ(ੋਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਪਾਪਨਾਸ਼ਾਰ੍ਥੰ ਸਮਰ੍ਿਪਤ(ੋਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ

ਪੁਣਯ੍ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਯ੍ਰ੍ਥਞ੍ਚੋੱਥਾਿਪਤ(ੋਅ)ਭਵਤ੍ ਯੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਪਰ੍ਭੁ
ਰਯ੍ੀਸ਼ੁਸ੍ਤਸਯ੍ੋੱਥਾਪਿਯਤਰੀਸ਼ਵ੍ਰੇ

ⅩⅩⅤਯਿਦ ਵਯੰ ਿਵਸ਼ਵ੍ਸਾਮਸ੍ਤਰਯ੍ਸ੍ਮਾਕਮਿਪ ਸਏਵ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਃ ਪੁਣਯ੍ਿਮਵ
ਗਣਿਯਸ਼਼ਯ੍ਤੇ|
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Ⅴ
Ⅰ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੇਨ ਸਪੁਣਯ੍ੀਕʼਤਾ ਵਯਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੇਣ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਪਰ੍ਭੁਣਾਸ੍ਮਾਕੰ

ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਮੇਲਨੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਾਃ|
Ⅱ ਅਪਰੰ ਵਯੰ ਯਸ੍ਿਮਨ੍ ਅਨੁਗਰ੍ਹਾਸ਼ਰ੍ਯੇ ਿਤਸ਼਼੍ਠਾਮਸ੍ਤਨ੍ਮਧਯ੍ੰ

ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਮਾਰ੍ਗੇਣ ਤੇਨੈਵਾਨੀਤਾ ਵਯਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੀਯਿਵਭਵਪਰ੍ਾਪ੍ਿਤਪਰ੍ਤਯ੍ਾਸ਼ਯਾ
ਸਮਾਨਨ੍ਦਾਮਃ|

Ⅲ ਤਤ੍ ਕੇਵਲੰ ਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਕ੍ਲੇਸ਼ਭੋਗੇ(ਅ)ਪਯ੍ਾਨਨ੍ਦਾਮੋ ਯਤਃ
ਕ੍ਲੇਸ਼ਾ◌ाਦ੍ ਧੈਰ੍ੱਯੰ ਜਾਯਤ ਇਿਤ ਵਯੰ ਜਾਨੀਮਃ,

Ⅳ ਧੈਰ੍ੱਯਾੱਚ ਪਰੀਕ੍ਿਸ਼਼ਤਤੰ ਜਾਯਤ,ੇ ਪਰੀਕ੍ਿਸ਼਼ਤਤਾਤ੍ ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਸ਼ਾ ਜਾਯਤੇ,
Ⅴ ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਸ਼ਾਤੋ ਵੀਿਡਤਤੰ ਨ ਜਾਯਤੇ, ਯਸ੍ਮਾਦ੍ ਅਸ੍ਮਭਯ੍ੰ ਦੱਤੇਨ

ਪਿਵਤੇਣਾਤ੍ਮਨਾਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਅਨ੍ਤਃਕਰਣਾਨੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਪਰ੍ੇਮਵਾਿਰਣਾ ਿਸਕ੍ਤਾਿਨ|
Ⅵਅਸ੍ਮਾਸੁ ਿਨਰੁਪਾਯੇਸ਼਼ੁ ਸਤ੍ਸੁ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟ ਉਪਯੁਕ੍ਤੇ ਸਮਯੇ ਪਾਿਪਨਾਂ ਿਨਿਮੱਤੰ

ਸਵ੍ੀਯਾਨ੍ ਪਰ੍ਣਾਨ੍ ਅਤਯ੍ਜਤ੍|
Ⅶ ਿਹਤਕਾਿਰਣੋ ਜਨਸਯ੍ ਕʼਤੇ ਕੋਿਪ ਪਰ੍ਣਾਨ੍ ਤਯ੍ਕ੍ਤੁੰ ਸਾਹਸੰ ਕਰ੍ੱਤੁੰ

ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਧਾਰ੍ੰਿਮਕਸਯ੍ ਕʼਤੇ ਪਰ੍ਾਯੇਣ ਕੋਿਪ ਪਰ੍ਾਣਾਨ੍ ਨ ਤਯ੍ਜਿਤ|
Ⅷ ਿਕਨ੍ਤਸ੍ਮਾਸੁ ਪਾਿਪਸ਼਼ੁ ਸਤ੍ਸਵ੍ਿਪ ਿਨਿਮੱਤਮਸ੍ਮਾਕੰ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਃ ਸਵ੍ਪਰ੍ਾਣਾਨ੍

ਤਯ੍ਕ੍ਤਵਾਨ੍, ਤਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰੋਸ੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਿਨਜੰ ਪਰਮਪਰ੍ੇਮਾਣੰ ਦਰ੍ਿਸ਼ਤਵਾਨ੍|
Ⅸਅਤਏਵ ਤਸਯ੍ ਰਕ੍ਤਪਾਤੇਨ ਸਪੁਣਯ੍ੀਕʼਤਾ ਵਯੰ ਿਨਤਾਨ੍ਤੰ ਤੇਨ ਕੋਪਾਦ੍

ਉੱਧਾਿਰਸ਼਼ਯ੍ਾਮਹੇ|
Ⅹ ਫਲਤੋ ਵਯੰ ਯਦਾ ਿਰਪਵ ਆਸ੍ਮ ਤਦੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਪੁਤਸਯ੍ ਮਰਣੇਨ ਤੇਨ

ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਯਦਯ੍ਸ੍ਮਾਕੰ ਮੇਲਨੰ ਜਾਤੰ ਤਿਰ ਮੇਲਨਪਰ੍ਾਪ੍ਤਾਃ ਸਨ੍ਤੋ(ਅ)ਵਸ਼ਯ੍ੰ
ਤਸਯ੍ ਜੀਵਨੇਨ ਰਕ੍ਸ਼਼ਾਂ ਲਪ੍ਸਯ੍ਾਮਹ|ੇ

Ⅺ ਤਤ੍ ਕੇਵਲੰ ਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੇਨ ਮੇਲਨਮ੍ ਅਲਭਾਮਿਹ ਤੇਨਾਸ੍ਮਾਕੰ ਪਰ੍ਭੁਣਾ
ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਸਾਮ੍ਪਰ੍ਤਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੇ ਸਮਾਨਨ੍ਦਾਮਸ਼੍ਚ|

Ⅻ ਤਥਾ ਸਿਤ, ਏਕੇਨ ਮਾਨੁਸ਼਼ੇਣ ਪਾਪੰ ਪਾਪੇਨ ਚ ਮਰਣੰ ਜਗਤੀਂ ਪਰ੍ਾਿਵਸ਼ਤ੍
ਅਪਰੰ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਪਾਿਪਤਾਤ੍ ਸਰ੍ੱਵੇ ਮਾਨੁਸ਼਼ਾ ਮʼਤੇ ਰ੍ਿਨਘ੍ਨਾ ਅਭਵਤ੍|

ⅩⅢ ਯਤੋ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਦਾਨਸਮਯੰ ਯਾਵਤ੍ ਜਗਿਤ ਪਾਪਮ੍ ਆਸੀਤ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ
ਯਤ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾ ਨ ਿਵਦਯ੍ਤੇ ਤਤ ਪਾਪਸਯ੍ਾਿਪ ਗਣਨਾ ਨ ਿਵਦਯ੍ਤ|ੇ
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ⅩⅣ ਤਥਾਪਯ੍ਾਦਮਾ ਯਾਦʼਸ਼ੰ ਪਾਪੰ ਕʼਤੰ ਤਾਦʼਸ਼ੰ ਪਾਪੰ ਯੈ ਰ੍ਨਾਕਾਿਰ
ਆਦਮਮ੍ ਆਰਭਯ੍ ਮੂਸਾਂ ਯਾਵਤ੍ ਤੇਸ਼਼ਾਮਪਯ੍ੁਪਿਰ ਮʼਤਯ੍ੂ ਰਾਜਤਮ੍ ਅਕਰੋਤ੍
ਸ ਆਦਮ੍ ਭਾਵਯ੍ਾਦਮੋ ਿਨਦਰ੍ਸ਼ਨਮੇਵਾਸ੍ਤ|ੇ

ⅩⅤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪਾਪਕਰ੍ੰਮਣੋ ਯਾਦʼਸ਼ੋ ਭਾਵਸ੍ਤਾਦʼਗ੍ ਦਾਨਕਰ੍ੰਮਣੋ ਭਾਵੋ ਨ
ਭਵਿਤ ਯਤ ਏਕਸਯ੍ ਜਨਸਯ੍ਾਪਰਾਧੇਨ ਯਿਦ ਬਹੂਨਾਂ ਮਰਣਮ੍ ਅਘਟਤ
ਤਥਾਪੀਸ਼ਵ੍ਰਾਨੁਗਰ੍ਹਸ੍ਤਦਨੁਗਰ੍ਹਮੂਲਕੰ ਦਾਨਞ੍ਚੈਕੇਨ ਜਨੇਨਾਰ੍ਥਾਦ੍ ਯੀਸ਼ੁਨਾ
ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਬਹੁਸ਼਼ੁ ਬਾਹੁਲਯ੍ਾਿਤਬਾਹੁਲਯ੍ੇਨ ਫਲਿਤ|

ⅩⅥਅਪਰਮ੍ ਏਕਸਯ੍ ਜਨਸਯ੍ ਪਾਪਕਰ੍ੰਮ ਯਾਦʼਕ੍ ਫਲਯੁਕ੍ਤੰ ਦਾਨਕਰ੍ੰਮ
ਤਾਦʼਕ੍ ਨ ਭਵਿਤ ਯਤੋ ਿਵਚਾਰਕਰ੍ੰਮੈਕੰ ਪਾਪਮ੍ ਆਰਭਯ੍ ਦਣ੍ਡਜਨਕੰ ਬਭੂਵ,
ਿਕਨ੍ਤੁ ਦਾਨਕਰ੍ੰਮ ਬਹੁਪਾਪਾਨਯ੍ਾਰਭਯ੍ ਪੁਣਯ੍ਜਨਕੰ ਬਭੂਵ|

ⅩⅦ ਯਤ ਏਕਸਯ੍ ਜਨਸਯ੍ ਪਾਪਕਰ੍ੰਮਤਸ੍ਤੇਨੈਕੇਨ ਯਿਦ ਮਰਣਸਯ੍
ਰਾਜਤੰ ਜਾਤੰ ਤਿਰ ਯੇ ਜਨਾ ਅਨੁਗਰ੍ਹਸਯ੍ ਬਾਹੁਲਯ੍ੰ ਪੁਣਯ੍ਦਾਨਞ੍ਚ
ਪਰ੍ਾਪ੍ਨੁਵਨ੍ਿਤ ਤ ਏਕੇਨ ਜਨੇਨ, ਅਰ੍ਥਾਤ੍ ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨ, ਜੀਵਨੇ ਰਾਜਤਮ੍
ਅਵਸ਼ਯ੍ੰ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ|

ⅩⅧ ਏਕੋ(ਅ)ਪਰਾਧੋ ਯਦਤ੍ ਸਰ੍ੱਵਮਾਨਵਾਨਾਂ ਦਣ੍ਡਗਾਮੀ ਮਾਰ੍ਗੋ
(ਅ)ਭਵਤ੍ ਤਦਦ੍ ਏਕੰ ਪੁਣਯ੍ਦਾਨੰ ਸਰ੍ੱਵਮਾਨਵਾਨਾਂ ਜੀਵਨਯੁਕ੍ਤਪੁਣਯ੍ਗਾਮੀ
ਮਾਰ੍ਗ ਏਵ|

ⅩⅨ ਅਪਰਮ੍ ਏਕਸਯ੍ ਜਨਸਯ੍ਾਜ੍ਞਾਲਙ੍ਘਨਾਦ੍ ਯਥਾ ਬਹਵੋ
(ਅ)ਪਰਾਿਧਨ ਜਾਤਾਸ੍ਤਦਦ੍ ਏਕਸਯ੍ਾਜ੍ਞਾਚਰਣਾਦ੍ ਬਹਵਃ ਸਪੁਣਯ੍ੀਕʼਤਾ
ਭਵਨ੍ਿਤ|

ⅩⅩਅਿਧਕਨ੍ਤੁ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਗਮਨਾਦ੍ ਅਪਰਾਧਸਯ੍ ਬਾਹੁਲਯ੍ੰ ਜਾਤੰ ਿਕਨ੍ਤੁ
ਯਤ ਪਾਪਸਯ੍ ਬਾਹੁਲਯ੍ੰ ਤਤੈਵ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਅਨੁਗਰ੍ਹਸਯ੍ ਬਾਹੁਲਯ੍ਮ੍ ਅਭਵਤ੍|

ⅩⅪ ਤੇਨ ਮʼਤਯ੍ੁਨਾ ਯਦਤ੍ ਪਾਪਸਯ੍ ਰਾਜਤਮ੍ ਅਭਵਤ੍ ਤਦਦ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ
ਪਰ੍ਭੁਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਦਾਰਾਨਨ੍ਤਜੀਵਨਦਾਿਯਪੁਣਯ੍ੇਨਾਨੁਗਰ੍ਹਸਯ੍ ਰਾਜਤੰ ਭਵਿਤ|

Ⅵ
Ⅰ ਪਰ੍ਭੂਤਰੂਪੇਣ ਯਦ੍ ਅਨੁਗਰ੍ਹਃ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਤੇ ਤਦਰ੍ਥੰ ਪਾਪੇ ਿਤਸ਼਼੍ਠਾਮ ਇਿਤ

ਵਾਕਯ੍ੰ ਿਕੰ ਵਯੰ ਵਿਦਸ਼਼ਯ੍ਾਮਃ? ਤੰਨ ਭਵਤੁ|
Ⅱ ਪਾਪੰ ਪਰ੍ਿਤ ਮʼਤਾ ਵਯੰ ਪੁਨਸ੍ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਕਥਮ੍ ਜੀਿਵਸ਼਼ਯ੍ਾਮਃ?



RomansⅥ:Ⅲ xiii RomansⅥ:ⅩⅤ

Ⅲ ਵਯੰ ਯਾਵਨ੍ਤੋ ਲੋਕਾ ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇ ਮੱਿਜਤਾ ਅਭਵਾਮ ਤਾਵਨ੍ਤ ਏਵ ਤਸਯ੍
ਮਰਣੇ ਮੱਿਜਤਾ ਇਿਤ ਿਕੰ ਯੂਯੰ ਨ ਜਾਨੀਥ?

Ⅳ ਤਤੋ ਯਥਾ ਿਪਤੁਃ ਪਰਾ ਮੇਣ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਤ੍ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟ ਉੱਥਾਿਪਤਸ੍ਤਥਾ
ਵਯਮਿਪ ਯਤ੍ ਨੂਤਨਜੀਿਵਨ ਇਵਾਚਰਾਮਸ੍ਤਦਰ੍ਥੰ ਮੱਜਨੇਨ ਤੇਨ ਸਾਰ੍ੱਧੰ
ਮʼਤਯ੍ੁਰੂਪੇ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨੇ ਸੰਸ੍ਥਾਿਪਤਾਃ|

Ⅴ ਅਪਰੰ ਵਯੰ ਯਿਦ ਤੇਨ ਸੰਯੁਕ੍ਤਾਃ ਸਨ੍ਤਃ ਸ ਇਵ ਮਰਣਭਾਿਗਨ
ਜਾਤਾਸ੍ਤਿਰ ਸ ਇਵੋੱਥਾਨਭਾਿਗਨ(ਅ)ਿਪ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਾਮਃ|

Ⅵ ਵਯੰ ਯਤ੍ ਪਾਪਸਯ੍ ਦਾਸਾਃ ਪੁਨ ਰ੍ਨ ਭਵਾਮਸ੍ਤਦਰ੍ਥਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ
ਪਾਪਰੂਪਸ਼ਰੀਰਸਯ੍ ਿਵਨਾਸ਼ਾਰ੍ਥਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪੁਰਾਤਨਪੁਰੁਸ਼਼ਸ੍ਤੇਨ ਸਾਕੰ
ਕਸ਼(ੇਅ)ਹਨਯ੍ਤੇਿਤ ਵਯੰ ਜਾਨੀਮਃ|

Ⅶਯੋ ਹਤਃ ਸ ਪਾਪਾਤ੍ ਮੁਕ੍ਤ ਏਵ|
Ⅷਅਤਏਵ ਯਿਦ ਵਯੰ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਸਾਰ੍ੱਧਮ੍ ਅਹਨਯ੍ਾਮਿਹ ਤਿਰ ਪੁਨਰਿਪ

ਤੇਨ ਸਿਹਤਾ ਜੀਿਵਸ਼਼ਯ੍ਾਮ ਇਤਯ੍ਤਾਸ੍ਮਾਕੰ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੋ ਿਵਦਯ੍ਤ|ੇ
Ⅸ ਯਤਃ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਦ੍ ਉੱਥਾਿਪਤਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੋ ਪੁਨ ਰ੍ਨ ਿਮਰ੍ਯਤ ਇਿਤ ਵਯੰ

ਜਾਨੀਮਃ| ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਕੋਪਯ੍ਿਧਕਾਰੋ ਮʼਤਯ੍ੋ ਰ੍ਨਾਸ੍ਿਤ|
Ⅹ ਅਪਰਞ੍ਚ ਸ ਯਦ੍ ਅਿਮਰ੍ਯਤ ਤੇਨੈਕਦਾ ਪਾਪਮ੍ ਉੱਿਦਸ਼ਯ੍ਾਿਮਰ੍ਯਤ, ਯੱਚ

ਜੀਵਿਤ ਤੇਨੇਸ਼ਵ੍ਰਮ੍ ਉੱਿਦਸ਼ਯ੍ ਜੀਵਿਤ;
Ⅺ ਤਦਦ੍ ਯੂਯਮਿਪ ਸਵ੍ਾਨ੍ ਪਾਪਮ੍ ਉੱਿਦਸ਼ਯ੍ ਮʼਤਾਨ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪਰ੍ਭੁਣਾ

ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨੇਸ਼ਵ੍ਰਮ੍ ਉੱਿਦਸ਼ਯ੍ ਜੀਵਨ੍ਤੋ ਜਾਨੀਤ|
Ⅻਅਪਰਞ੍ਚ ਕੁਤ੍ਿਸਤਾਿਭਲਾਸ਼਼ਾ◌ाਨ੍ ਪੂਰਿਯਤੁੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਮਰ੍ਤਯ੍ਦੇਹੇਸ਼਼ੁ

ਪਾਪਮ੍ ਆਿਧਪਤਯ੍ੰ ਨ ਕਰੋਤੁ|
ⅩⅢ ਅਪਰੰ ਸਵ੍ੰ ਸਵ੍ਮ੍ ਅਙ੍ਗਮ੍ ਅਧਰ੍ੰਮਸਯ੍ਾਸ੍ਤੰ ਕʼਤਾ ਪਾਪਸੇਵਾਯਾਂ ਨ

ਸਮਰ੍ਪਯਤ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਦ੍ ਉੱਿਥਤਾਿਨਵ ਸਵ੍ਾਨ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੇ ਸਮਰ੍ਪਯਤ
ਸਵ੍ਾਨਯ੍ਙ੍ਗਾਿਨ ਚ ਧਰ੍ੰਮਾਸ੍ਤਸਵ੍ਰੂਪਾਣੀਸ਼ਵ੍ਰਮ੍ ਉੱਿਦਸ਼ਯ੍ ਸਮਰ੍ਪਯਤ|

ⅩⅣ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਉਪਿਰ ਪਾਪਸਯ੍ਾਿਧਪਤਯ੍ੰ ਪੁਨ ਰ੍ਨ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ,
ਯਸ੍ਮਾਦ੍ ਯੂਯੰ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਯਾ ਅਨਾਯੱਤਾ ਅਨੁਗਰ੍ਹਸਯ੍ ਚਾਯੱਤਾ ਅਭਵਤ|

ⅩⅤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਵਯੰ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਯਾ ਅਨਾਯੱਤਾ ਅਨੁਗਰ੍ਹਸਯ੍ ਚਾਯੱਤਾ ਅਭਵਾਮ,
ਇਿਤ ਕਾਰਣਾਤ੍ ਿਕੰ ਪਾਪੰ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਾਮਃ? ਤੰਨ ਭਵਤੁ|
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ⅩⅥ ਯਤੋ ਮʼਿਤਜਨਕੰ ਪਾਪੰ ਪੁਣਯ੍ਜਨਕੰ ਿਨਦੇਸ਼ਾਚਰਣਞ੍ਚੈਤਯੋਰ੍ਦਯੋ
ਰਯ੍ਸ੍ਿਮਨ੍ ਆਜ੍ਞਾਪਾਲਨਾਰ੍ਥੰ ਭʼਤਯ੍ਾਿਨਵ ਸਵ੍ਾਨ੍ ਸਮਰ੍ਪਯਥ, ਤਸਯ੍ੈਵ
ਭʼਤਯ੍ਾ ਭਵਥ, ਏਤਤ੍ ਿਕੰ ਯੂਯੰ ਨ ਜਾਨੀਥ?

ⅩⅦ ਅਪਰਞ੍ਚ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਯੂਯੰ ਪਾਪਸਯ੍ ਭʼਤਯ੍ਾ ਆਸ੍ਤੇਿਤ ਸਤਯ੍ੰ ਿਕਨ੍ਤੁ
ਯਸਯ੍ਾਂ ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਾਰੂਪਾਯਾਂ ਮੂਸ਼਼ਾਯਾਂ ਿਨਕ੍ਿਸ਼਼ਪ੍ਤਾ ਅਭਵਤ ਤਸਯ੍ਾ ਆਕʼਿਤੰ
ਮਨਿਭ ਰ੍ਲਬ੍ਧਵਨ੍ਤ ਇਿਤ ਕਾਰਣਾਦ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਧਨਯ੍ਵਾਦੋ ਭਵਤ|ੁ

ⅩⅧਇੱਥੰ ਯੂਯੰ ਪਾਪਸੇਵਾਤੋ ਮੁਕ੍ਤਾਃ ਸਨ੍ਤੋ ਧਰ੍ੰਮਸਯ੍ ਭʼਤਯ੍ਾ ਜਾਤਾਃ|
ⅩⅨਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸ਼ਾਰੀਿਰਕਯ੍ਾ ਦੁਰ੍ੱਬਲਤਾਯਾ ਹੇਤੋ ਰ੍ਮਾਨਵਵਦ੍ ਅਹਮ੍ ਏਤਦ੍

ਬਰ੍ਵੀਿਮ; ਪੁਨਃ ਪੁਨਰਧਰ੍ੰਮਕਰਣਾਰ੍ਥੰ ਯਦਤ੍ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਪਾਪਾਮੇਧਯ੍ਯੋ ਰ੍ਭʼਤਯ੍ਤੇ
ਿਨਜਾਙ੍ਗਾਿਨ ਸਮਾਰ੍ਪਯਤ ਤਦਦ੍ ਇਦਾਨੀਂ ਸਾਧੁਕਰ੍ੰਮਕਰਣਾਰ੍ਥੰ ਧਰ੍ੰਮਸਯ੍
ਭʼਤਯ੍ਤੇ ਿਨਜਾਙ੍ਗਾਿਨ ਸਮਰ੍ਪਯਤ|

ⅩⅩਯਦਾ ਯੂਯੰ ਪਾਪਸਯ੍ ਭʼਤਯ੍ਾ ਆਸ੍ਤ ਤਦਾ ਧਰ੍ੰਮਸਯ੍ ਨਾਯੱਤਾ ਆਸ੍ਤ|
ⅩⅪਤਿਰ ਯਾਿਨ ਕਰ੍ੰਮਾਿਣ ਯੂਯਮ੍ਇਦਾਨੀਂ ਲੱਜਾਜਨਕਾਿਨ ਬੁਧਯ੍ਧਵ੍ੇ ਪੂਰ੍ੱਵੰ

ਤੈ ਰਯ੍ੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਕੋ ਲਾਭ ਆਸੀਤ੍? ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਕਰ੍ੰਮਣਾਂ ਫਲੰ ਮਰਣਮੇਵ|
ⅩⅫ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸਾਮ੍ਪਰ੍ਤੰ ਯੂਯੰ ਪਾਪਸੇਵਾਤੋ ਮੁਕ੍ਤਾਃ ਸਨ੍ਤ

ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਭʼਤਯ੍ਾ(ਅ)ਭਵਤ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਪਿਵਤਤਰੂਪੰ ਲਭਯ੍ਮ੍
ਅਨਨ੍ਤਜੀਵਨਰੂਪਞ੍ਚ ਫਲਮ੍ ਆਸ੍ਤ|ੇ

ⅩⅩⅢ ਯਤਃ ਪਾਪਸਯ੍ ਵੇਤਨੰ ਮਰਣੰ ਿਕਨ੍ਤਸ੍ਮਾਕੰ ਪਰ੍ਭੁਣਾ
ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨਾਨਨ੍ਤਜੀਵਨਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਦੱਤੰ ਪਾਿਰਤੋਿਸ਼਼ਕਮ੍ ਆਸ੍ਤੇ|

Ⅶ
Ⅰ ਹੇ ਭਾਤʼਗਣ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਿਵਦਃ ਪਰ੍ਿਤ ਮਮੇਦੰ ਿਨਵੇਦਨੰ| ਿਵਿਧਃ ਕੇਵਲੰ

ਯਾਵੱਜੀਵੰ ਮਾਨਵੋਪਰ੍ੱਯਿਧਪਿਤਤੰ ਕਰੋਤੀਿਤ ਯੂਯੰ ਿਕੰ ਨ ਜਾਨੀਥ?
Ⅱ ਯਾਵਤ੍ਕਾਲੰ ਪਿਤ ਰ੍ਜੀਵਿਤ ਤਾਵਤ੍ਕਾਲਮ੍ ਊਢਾ ਭਾਰ੍ੱਯਾ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਯਾ

ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਬੱਧਾ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਿਦ ਪਿਤ ਰ੍ਿਮਰ੍ਯਤੇ ਤਿਰ ਸਾ ਨਾਰੀ ਪਤਯ੍ੁ
ਰਯ੍ਵਸ੍ਥਾਤੋ ਮੁਚਯ੍ਤੇ|

Ⅲ ਏਤਤ੍ਕਾਰਣਾਤ੍ ਪਤਯ੍ੁਰ੍ਜੀਵਨਕਾਲੇ ਨਾਰੀ ਯਦਯ੍ਨਯ੍ੰ ਪੁਰੁਸ਼਼ੰ ਿਵਵਹਿਤ
ਤਿਰ ਸਾ ਵਯ੍ਿਭਚਾਿਰਣੀ ਭਵਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਿਦ ਸ ਪਿਤ ਰ੍ਿਮਰ੍ਯਤੇ ਤਿਰ ਸਾ
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ਤਸਯ੍ਾ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਯਾ ਮੁਕ੍ਤਾ ਸਤੀ ਪੁਰੁਸ਼਼ਾਨ੍ਤਰੇਣ ਵਯ੍ੂਢਾਿਪ ਵਯ੍ਿਭਚਾਿਰਣੀ
ਨ ਭਵਿਤ|

Ⅳ ਹੇ ਮਮ ਭਾਤʼਗਣ, ਈਸ਼ਵ੍ਰਿਨਿਮੱਤੰ ਯਦਸ੍ਮਾਕੰ ਫਲੰ ਜਾਯਤੇ ਤਦਰ੍ਥੰ
ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਦ੍ ਉੱਥਾਿਪਤੇਨ ਪੁਰੁਸ਼਼ੇਣ ਸਹ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਿਵਵਾਹੋ ਯਦ੍ ਭਵੇਤ੍ ਤਦਰ੍ਥੰ
ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਸ਼ਰੀਰੇਣ ਯੂਯੰ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਂ ਪਰ੍ਿਤ ਮʼਤਵਨ੍ਤਃ|

Ⅴ ਯਤ(ੋਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਸ਼ਾਰੀਿਰਕਾਚਰਣਸਮਯੇ ਮਰਣਿਨਿਮੱਤੰ ਫਲਮ੍
ਉਤ੍ਪਾਦਿਯਤੁੰ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਯਾ ਦੂਿਸ਼਼ਤਃ ਪਾਪਾਿਭਲਾਸ਼਼(ੋਅ)ਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਅਙ੍ਗੇਸ਼਼ੁ
ਜੀਵਨ੍ ਆਸੀਤ੍|

Ⅵ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਦਾ ਯਸਯ੍ਾ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਯਾ ਵਸ਼ੇ ਆਸ੍ਮਿਹ ਸਾਮ੍ਪਰ੍ਤੰ ਤਾਂ ਪਰ੍ਿਤ
ਮʼਤਤਾਦ੍ ਵਯੰ ਤਸਯ੍ਾ ਅਧੀਨਤਾਤ੍ ਮੁਕ੍ਤਾ ਇਿਤ ਹੇਤੋਰੀਸ਼ਵ੍ਰ(ੋਅ)ਸ੍ਮਾਿਭਃ
ਪੁਰਾਤਨਿਲਿਖਤਾਨੁਸਾਰਾਤ੍ ਨ ਸੇਿਵਤਵਯ੍ਃ ਿਕਨ੍ਤੁ ਨਵੀਨਸਵ੍ਭਾਵੇਨੈਵ
ਸੇਿਵਤਵਯ੍ਃ

Ⅶਤਿਰ ਵਯੰ ਿਕੰ ਬਮਃ? ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾ ਿਕੰ ਪਾਪਜਿਨਕਾ ਭਵਿਤ? ਨੱੇਥੰ ਭਵਤ|ੁ
ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਮ੍ ਅਿਵਦਯ੍ਮਾਨਾਯਾਂ ਪਾਪੰ ਿਕਮ੍ ਇਤਯ੍ਹੰ ਨਾਵੇਦੰ; ਿਕਞ੍ਚ ਲੋਭੰ
ਮਾ ਕਾਰ੍ਸ਼਼ੀਿਰਿਤ ਚੇਦ੍ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਗਰ੍ਨ੍ਥੇ ਿਲਿਖਤੰ ਨਾਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਤ੍ ਤਿਰ ਲੋਭਃ
ਿਕਮ੍ਭੂਤਸ੍ਤਦਹੰ ਨਾਜ੍ਞਾਸਯ੍ੰ|

Ⅷ ਿਕਨ੍ਤੁ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਯਾ ਪਾਪੰ ਿਛਦੰ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ਾਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਅਨ੍ਤਃ ਸਰ੍ੱਵਿਵਧੰ
ਕੁਤ੍ਿਸਤਾਿਭਲਾਸ਼਼ਮ੍ ਅਜਨਯਤ੍; ਯਤੋ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਯਾਮ੍ ਅਿਵਦਯ੍ਮਾਨਾਯਾਂ ਪਾਪੰ
ਮʼਤੰ|

Ⅸਅਪਰੰ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਯਾਮ੍ ਅਿਵਦਯ੍ਮਾਨਾਯਾਮ੍ ਅਹਮ੍ ਅਜੀਵੰ ਤਤਃ
ਪਰਮ੍ ਆਜ੍ਞਾਯਾਮ੍ ਉਪਸ੍ਿਥਤਾਯਾਮ੍ ਪਾਪਮ੍ ਅਜੀਵਤ੍ ਤਦਾਹਮ੍ ਅਿਮਰ੍ਯ|ੇ

Ⅹਇੱਥੰ ਸਿਤ ਜੀਵਨਿਨਿਮੱਤਾ ਯਾਜ੍ਞਾ ਸਾ ਮਮ ਮʼਤਯ੍ੁਜਿਨਕਾਭਵਤ੍|
Ⅺਯਤਃ ਪਾਪੰ ਿਛਦੰ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ ਵਯ੍ਵਸ੍ਿਥਤਾਦੇਸ਼ੇਨ ਮਾਂ ਵਞ੍ਚਿਯਤਾ ਤੇਨ ਮਾਮ੍

ਅਹਨ੍|
Ⅻਅਤਏਵ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾ ਪਿਵਤਾ,ਆਦੇਸ਼ਸ਼੍ਚ ਪਿਵਤੋ ਨਯ੍ਾੱਯੋ ਿਹਤਕਾਰੀ ਚ

ਭਵਿਤ|
ⅩⅢ ਤਿਰ ਯਤ੍ ਸਵ੍ਯੰ ਿਹਤਕʼਤ੍ ਤਤ੍ ਿਕੰ ਮਮ ਮʼਤਯ੍ੁਜਨਕਮ੍ ਅਭਵਤ੍? ਨੇੱਥੰ

ਭਵਤੁ; ਿਕਨ੍ਤੁ ਪਾਪੰ ਯਤ੍ ਪਾਤਕਿਮਵ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਤੇ ਤਥਾ ਿਨਦੇਸ਼ੇਨ ਪਾਪੰ ਯਦਤੀਵ
ਪਾਤਕਿਮਵ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਤੇ ਤਦਰ੍ਥੰ ਿਹਤੋਪਾਯੇਨ ਮਮ ਮਰਣਮ੍ ਅਜਨਯਤ੍|
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ⅩⅣ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਤ੍ਮਬੋਿਧਕੇਿਤ ਵਯੰ ਜਾਨੀਮਃ ਿਕਨ੍ਤਹੰ ਸ਼ਾਰੀਰਤਾਚਾਰੀ
ਪਾਪਸਯ੍ ੀਤਿਕਙ੍ਕਰੋ ਿਵਦਯ੍ੇ|

ⅩⅤ ਯਤੋ ਯਤ੍ ਕਰ੍ੰਮ ਕਰੋਿਮ ਤਤ੍ ਮਮ ਮਨ(ਅ)ਿਭਮਤੰ ਨਿਹ; ਅਪਰੰ ਯਨ੍
ਮਮ ਮਨ(ਅ)ਿਭਮਤੰ ਤੰਨ ਕਰੋਿਮ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਦ੍ ਰੁ̓ ਤੀਯੇ ਤਤ੍ ਕਰੋਿਮ|

ⅩⅥਤਥਾਤੇ ਯਨ੍ ਮਮਾਨਿਭਮਤੰ ਤਦ੍ ਯਿਦ ਕਰੋਿਮ ਤਿਰ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾ ਸੂੱਤਮੇਿਤ
ਸਵ੍ੀਕਰੋਿਮ|

ⅩⅦਅਤਏਵ ਸਮ੍ਪਰ੍ਿਤ ਤਤ੍ ਕਰ੍ੰਮ ਮਯਾ ਿ ਯਤ ਇਿਤ ਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਮਮ
ਸ਼ਰੀਰਸ੍ਥੇਨ ਪਾਪੇਨੈਵ ਿ ਯਤ|ੇ

ⅩⅧਯਤੋ ਮਿਯ,ਅਰ੍ਥਤੋ ਮਮ ਸ਼ਰੀਰ,ੇ ਿਕਮਪਯ੍ੁੱਤਮੰ ਨ ਵਸਿਤ, ਏਤਦ੍ਅਹੰ
ਜਾਨਾਿਮ; ਮਮੇੱਛੁਕਤਾਯਾਂ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ਤਯ੍ਾਮਪਯ੍ਹਮ੍ ਉੱਤਮਕਰ੍ੰਮਸਾਧਨੇ ਸਮਰ੍ਥੋ
ਨ ਭਵਾਿਮ|

ⅩⅨਯਤੋ ਯਾਮੁੱਤਮਾਂ ਿ ਯਾਂ ਕਰ੍ੱਤੁਮਹੰ ਵਾਞ੍ਛਾਿਮ ਤਾਂ ਨ ਕਰੋਿਮ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਤ੍
ਕੁਤ੍ਿਸਤੰ ਕਰ੍ੰਮ ਕਰ੍ੱਤੁਮ੍ ਅਿਨੱਛੁਕੋ(ਅ)ਸ੍ਿਮ ਤਦੇਵ ਕਰੋਿਮ|

ⅩⅩ ਅਤਏਵ ਯਦਯ੍ਤ੍ ਕਰ੍ੰਮ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਮਮੇੱਛਾ ਨ ਭਵਿਤ ਤਦ੍ ਯਿਦ ਕਰੋਿਮ
ਤਿਰ ਤਤ੍ ਮਯਾ ਨ ਿ ਯਤ,ੇ ਮਮਾਨ੍ਤਰਰ੍ੱਿਤਨਾ ਪਾਪੇਨੈਵ ਿ ਯਤ|ੇ

ⅩⅪ ਭਦੰ ਕਰ੍ੱਤੁਮ੍ ਇੱਛੁਕੰ ਮਾਂ ਯੋ (ਅ)ਭਦੰ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਪਰ੍ਵਰ੍ੱਤਯਿਤ ਤਾਦʼਸ਼ੰ
ਸਵ੍ਭਾਵਮੇਕੰ ਮਿਯ ਪਸ਼ਯ੍ਾਿਮ|

ⅩⅫਅਹਮ੍ ਆਨ੍ਤਿਰਕਪੁਰੁਸ਼਼ੇਣੇਸ਼ਵ੍ਰਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਯਾਂ ਸਨ੍ਤੁਸ਼਼੍ਟ ਆਸੇ;
ⅩⅩⅢ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਿਦਪਰੀਤੰ ਯੁਧਯ੍ਨ੍ਤੰ ਤਦਨਯ੍ਮੇਕੰ ਸਵ੍ਭਾਵੰ

ਮਦੀਯਾਙ੍ਗਸ੍ਿਥਤੰ ਪਰ੍ਪਸ਼ਯ੍ਾਿਮ, ਸ ਮਦੀਯਾਙ੍ਗਸ੍ਿਥਤਪਾਪਸਵ੍ਭਾਵਸਯ੍ਾਯੱਤੰ
ਮਾਂ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਚੇਸ਼਼੍ਟਤੇ|

ⅩⅩⅣ ਹਾ ਹਾ ਯ(ੋਅ)ਹੰ ਦੁਰ੍ਭਾਗਯ੍ੋ ਮਨੁਜਸ੍ਤੰ ਮਾਮ੍ ਏਤਸ੍ਮਾਨ੍
ਮʼਤਾੱਛਰੀਰਾਤ੍ ਕੋ ਿਨਸ੍ਤਾਰਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ?

ⅩⅩⅤ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪਰ੍ਭੁਣਾ ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਿਨਸ੍ਤਾਰਿਯਤਾਰਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੰ
ਧਨਯ੍ੰ ਵਦਾਿਮ| ਅਤਏਵ ਸ਼ਰੀਰੇਣ ਪਾਪਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਯਾ ਮਨਸਾ ਤੁ
ਈਸ਼ਵ੍ਰਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਯਾਃ ਸੇਵਨੰ ਕਰੋਿਮ|
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Ⅷ
Ⅰ ਯੇ ਜਨਾਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੰ ਯੀਸ਼ੁਮ੍ ਆਿਸ਼ਰ੍ਤਯ੍ ਸ਼ਾਰੀਿਰਕੰ ਨਾਚਰਨ੍ਤ

ਆਤ੍ਿਮਕਮਾਚਰਨ੍ਿਤ ਤੇ(ਅ)ਧੁਨਾ ਦਣ੍ਡਾਰਾ ਨ ਭਵਨ੍ਿਤ|
Ⅱ ਜੀਵਨਦਾਯਕਸਯ੍ਾਤ੍ਮਨ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਯੀਸ਼ੁਨਾ ਪਾਪਮਰਣਯੋ

ਰਯ੍ਵਸ੍ਥਾਤੋ ਮਾਮਮੋਚਯਤ੍|
Ⅲ ਯਸ੍ਮਾੱਛਾਰੀਰਸਯ੍ ਦੁਰ੍ੱਬਲਤਾਦ੍ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਯਾ ਯਤ੍ ਕਰ੍ੰਮਾਸਾਧਯ੍ਮ੍

ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ ਿਨਜਪੁਤੰ ਪਾਿਪਸ਼ਰੀਰਰੂਪੰ ਪਾਪਨਾਸ਼ਕਬਿਲਰੂਪਞ੍ਚ ਪਰ੍ੇਸ਼਼ਯ੍ ਤਸਯ੍
ਸ਼ਰੀਰੇ ਪਾਪਸਯ੍ ਦਣ੍ਡੰ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ ਤਤ੍ਕਰ੍ੰਮ ਸਾਿਧਤਵਾਨ੍|

Ⅳ ਤਤਃ ਸ਼ਾਰੀਿਰਕੰ ਨਾਚਿਰਤਾਸ੍ਮਾਿਭਰਾਤ੍ਿਮਕਮ੍
ਆਚਰਦ੍ਿਭਰਯ੍ਵਸ੍ਥਾਗਰ੍ਨ੍ਥੇ ਿਨਰ੍ੱਿਦਸ਼਼੍ਟਾਿਨ ਪੁਣਯ੍ਕਰ੍ੰਮਾਿਣ ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ
ਸਾਧਯ੍ਨ੍ਤ|ੇ

Ⅴ ਯੇ ਸ਼ਾਰੀਿਰਕਾਚਾਿਰਣਸ੍ਤੇ ਸ਼ਾਰੀਿਰਕਾਨ੍ ਿਵਸ਼਼ਯਾਨ੍ ਭਾਵਯਨ੍ਿਤ ਯੇ
ਚਾਤ੍ਿਮਕਾਚਾਿਰਣਸ੍ਤੇ ਆਤ੍ਮਨ ਿਵਸ਼਼ਯਾਨ੍ ਭਾਵਯਨ੍ਿਤ|

Ⅵ ਸ਼ਾਰੀਿਰਕਭਾਵਸਯ੍ ਫਲੰ ਮʼਤਯ੍ੁਃ ਿਕਞ੍ਚਾਤ੍ਿਮਕਭਾਵਸਯ੍ ਫਲੇ ਜੀਵਨੰ
ਸ਼ਾਨ੍ਿਤਸ਼੍ਚ|

Ⅶ ਯਤਃ ਸ਼ਾਰੀਿਰਕਭਾਵ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਿਵਰੁੱਧਃ ਸ਼ਤਤਾਭਾਵ ਏਵ ਸ
ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਯਾ ਅਧੀਨ ਨ ਭਵਿਤ ਭਿਵਤੁਞ੍ਚ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ|

Ⅷ ਏਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸ਼ਾਰੀਿਰਕਾਚਾਿਰਸ਼਼ੁ ਤੋਸ਼਼੍ਟਮੁ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੇਣ ਨ ਸ਼ਕਯ੍|ੰ
Ⅸ ਿਕਨ੍ਤੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ਾਤ੍ਮਾ ਯਿਦ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਮਧਯ੍ੇ ਵਸਿਤ ਤਿਰ ਯੂਯੰ

ਸ਼ਾਰੀਿਰਕਾਚਾਿਰਣੋ ਨ ਸਨ੍ਤ ਆਤ੍ਿਮਕਾਚਾਿਰਣੋ ਭਵਥਃ| ਯਸ੍ਿਮਨ੍ ਤੁ
ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ਾਤ੍ਮਾ ਨ ਿਵਦਯ੍ਤੇ ਸ ਤਤ੍ਸਮ੍ਭਵੋ ਨਿਹ|

Ⅹ ਯਿਦ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਅਿਧਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਤਿਰ ਪਾਪਮ੍ ਉੱਿਦਸ਼ਯ੍ ਸ਼ਰੀਰੰ
ਮʼਤੰ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪੁਣਯ੍ਮੁੱਿਦਸ਼ਯ੍ਾਤ੍ਮਾ ਜੀਵਿਤ|

Ⅺ ਮʼਤਗਣਾਦ੍ ਯੀਸ਼ੁ ਰਯ੍ੇਨੱਥਾਿਪਤਸ੍ਤਸਯ੍ਾਤ੍ਮਾ ਯਿਦ ਯੁਸ਼਼੍ਮਨ੍ਮਧਯ੍ੇ
ਵਸਿਤ ਤਿਰ ਮʼਤਗਣਾਤ੍ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਸ ਉੱਥਾਪਿਯਤਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਨ੍ਮਧਯ੍ਵਾਿਸਨਾ
ਸਵ੍ਕੀਯਾਤ੍ਮਨਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਮʼਤਦੇਹਾਨਿਪ ਪੁਨ ਰ੍ਜੀਵਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

Ⅻ ਹੇ ਭਾਤʼਗਣ ਸ਼ਰੀਰਸਯ੍ ਵਯਮਧਮਰ੍ਣਾ ਨ ਭਵਾਮ(ੋਅ)ਤਃ
ਸ਼ਾਰੀਿਰਕਾਚਾਰ(ੋਅ)ਸ੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਨ ਕਰ੍ੱਤਵਯ੍ਃ|
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ⅩⅢਯਿਦ ਯੂਯੰ ਸ਼ਰੀਿਰਕਾਚਾਿਰਣੋ ਭਵੇਤ ਤਿਰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਮਰ੍ੱਤਵਯ੍ਮੇਵ
ਿਕਨ੍ਤਾਤ੍ਮਨਾ ਯਿਦ ਸ਼ਰੀਰਕਰ੍ੰਮਾਿਣ ਘਾਤਯੇਤ ਤਿਰ ਜੀਿਵਸ਼਼ਯ੍ਥ|

ⅩⅣ ਯਤੋ ਯਾਵਨ੍ਤੋ ਲੋਕਾ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ਾਤ੍ਮਨਾਕʼਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤੇ ਤੇ ਸਰ੍ੱਵ
ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸਨ੍ਤਾਨਾ ਭਵਨ੍ਿਤ|

ⅩⅤ ਯੂਯੰ ਪੁਨਰਿਪ ਭਯਜਨਕੰ ਦਾਸਯ੍ਭਾਵੰ ਨ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਾਃ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੇਨ
ਭਾਵੇਨੇਸ਼ਵ੍ਰੰ ਿਪਤਃ ਿਪਤਿਰਿਤ ਪਰ੍ੋਚਯ੍ ਸਮ੍ਬੋਧਯਥ ਤਾਦʼਸ਼ੰ ਦੱਤਕਪੁਤਤਭਾਵਮ੍
ਪਰ੍ਾਪ੍ਨੁਤ|

ⅩⅥ ਅਪਰਞ੍ਚ ਵਯਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸਨ੍ਤਾਨਾ ਏਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਪਿਵਤ ਆਤ੍ਮਾ
ਸਵ੍ਯਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਆਤ੍ਮਾਿਭਃ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਪਰ੍ਮਾਣੰ ਦਦਾਿਤ|

ⅩⅦ ਅਤਏਵ ਵਯੰ ਯਿਦ ਸਨ੍ਤਾਨਾਸ੍ਤਰਯ੍ਿਧਕਾਿਰਣਃ, ਅਰ੍ਥਾਦ੍
ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸਵ੍ੱਤਾਿਧਕਾਿਰਣਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਸਹਾਿਧਕਾਿਰਣਸ਼੍ਚ ਭਵਾਮਃ; ਅਪਰੰ
ਤੇਨ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਯਿਦ ਦੁਃਖਭਾਿਗਨ ਭਵਾਮਸ੍ਤਿਰ ਤਸਯ੍ ਿਵਭਵਸਯ੍ਾਿਪ ਭਾਿਗਨ
ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਾਮਃ|

ⅩⅧ ਿਕਨ੍ਤਸ੍ਮਾਸੁ ਯੋ ਭਾਵੀਿਵਭਵਃ ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਤਸਯ੍ ਸਮੀਪੇ
ਵਰ੍ੱਤਮਾਨਕਾਲੀਨੰ ਦੁਃਖਮਹੰ ਤʼਣਾਯ ਮਨਯ੍ੇ|

ⅩⅨ ਯਤਃ ਪਰ੍ਾਿਣਗਣ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸਨ੍ਤਾਨਾਨਾਂ ਿਵਭਵਪਰ੍ਾਪ੍ਿਤਮ੍
ਆਕਾਙ੍ਕ੍ਸ਼਼ਨ੍ ਿਨਤਾਨ੍ਤਮ੍ ਅਪੇਕ੍ਸ਼਼ਤ|ੇ

ⅩⅩਅਪਰਞ੍ਚ ਪਰ੍ਾਿਣਗਣਃ ਸਵ੍ੈਰਮ੍ ਅਲੀਕਤਾਯਾ ਵਸ਼ੀਕʼਤੋ ਨਾਭਵਤ੍
ⅩⅪ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪਰ੍ਾਿਣਗਣ(ੋਅ)ਿਪ ਨਸ਼ਵ੍ਰਤਾਧੀਨਤਾਤ੍ ਮੁਕ੍ਤਃ ਸਨ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍

ਸਨ੍ਤਾਨਾਨਾਂ ਪਰਮਮੁਕ੍ਿਤੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਸਯ੍ਤੀਤਯ੍ਿਭਪਰ੍ਾਯੇਣ ਵਸ਼ੀਕਰ੍ਤਾ ਵਸ਼ੀਚ ੇ|
ⅩⅫ ਅਪਰਞ੍ਚ ਪਰ੍ਸੂਯਮਾਨਾਵਦ੍ ਵਯ੍ਿਥਤਃ ਸਨ੍ ਇਦਾਨੀਂ ਯਾਵਤ੍

ਕʼਤ੍ਸ੍ਨਃ ਪਰ੍ਾਿਣਗਣ ਆਰ੍ੱਤਸਵ੍ਰੰ ਕਰੋਤੀਿਤ ਵਯੰ ਜਾਨੀਮਃ|
ⅩⅩⅢ ਕੇਵਲਃ ਸ ਇਿਤ ਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪਰ੍ਥਮਜਾਤਫਲਸਵ੍ਰੂਪਮ੍ ਆਤ੍ਮਾਨੰ

ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਾ ਵਯਮਿਪ ਦੱਤਕਪੁਤਤਪਦਪਰ੍ਾਪ੍ਿਤਮ੍ ਅਰ੍ਥਾਤ੍ ਸ਼ਰੀਰਸਯ੍ ਮੁਕ੍ਿਤੰ
ਪਰ੍ਤੀਕ੍ਸ਼਼ਮਾਣਾਸ੍ਤਦਦ੍ ਅਨ੍ਤਰਾਰ੍ੱਤਰਾਵੰ ਕੁਰ੍ੰਮਃ|

ⅩⅩⅣਵਯੰ ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਸ਼ਯਾ ਤਾਣਮ੍ ਅਲਭਾਮਿਹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪਰ੍ਤਯ੍ਕ੍ਸ਼਼ਵਸ੍ਤੁਨ ਯਾ
ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਸ਼ਾ ਸਾ ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਸ਼ਾ ਨਿਹ, ਯਤੋ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ੋ ਯਤ੍ ਸਮੀਕ੍ਸ਼਼ਤੇ ਤਸਯ੍ ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਸ਼ਾਂ
ਕੁਤਃ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਿਤ?
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ⅩⅩⅤ ਯਦ੍ ਅਪਰ੍ਤਯ੍ਕ੍ਸ਼਼ੰ ਤਸਯ੍ ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਸ਼ਾਂ ਯਿਦ ਵਯੰ ਕੁਰ੍ੱਵੀਮਿਹ ਤਿਰ
ਧੈਰ੍ੱਯਮ੍ ਅਵਲਮ੍ਬਯ੍ ਪਰ੍ਤੀਕ੍ਸ਼਼ਾਮਹ|ੇ

ⅩⅩⅥ ਤਤ ਆਤ੍ਮਾਿਪ ਸਵ੍ਯਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਦੁਰ੍ੱਬਲਤਾਯਾਃ ਸਹਾਯਤੰ
ਕਰੋਿਤ; ਯਤਃ ਿਕੰ ਪਰ੍ਾਰ੍ਿਥਤਵਯ੍ੰ ਤਦ੍ ਬੋੱਧੁੰ ਵਯੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨੁਮਃ,
ਿਕਨ੍ਤਸ੍ਪਸ਼਼੍ਟੈਰਾਰ੍ੱਤਰਾਵੈਰਾਤ੍ਮਾ ਸਵ੍ਯਮ੍ ਅਸ੍ਮੰਿਨਿਮੱਤੰ ਿਨਵੇਦਯਿਤ|

ⅩⅩⅦਅਪਰਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਾਿਭਮਤਰੂਪੇਣ ਪਿਵਤਲੋਕਾਨਾਂ ਕʼਤੇ ਿਨਵੇਦਯਿਤ ਯ
ਆਤ੍ਮਾ ਤਸਯ੍ਾਿਭਪਰ੍ਾਯ(ੋਅ)ਨ੍ਤਰ੍ੱਯਾਿਮਨਾ ਜ੍ਞਾਯਤ|ੇ

ⅩⅩⅧ ਅਪਰਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੀਯਿਨਰੂਪਣਾਨੁਸਾਰੇਣਾਹੂਤਾਃ ਸਨ੍ਤੋ ਯੇ ਤਸ੍ਿਮਨ੍
ਪਰ੍ੀਯਨ੍ਤੇ ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ ਿਮਿਲਤਾ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਮਙ੍ਗਲੰ ਸਾਧਯਨ੍ਿਤ, ਏਤਦ੍ ਵਯੰ
ਜਾਨੀਮਃ|

ⅩⅩⅨ ਯਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ ਬਹੁਭਾਤʼਣਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਸਵ੍ਪੁਤੰ ਜਯ੍ੇਸ਼਼੍ਠੰ ਕਰ੍ੱਤੁਮ੍
ਇੱਛਨ੍ ਯਾਨ੍ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਲਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੀਕʼਤਵਾਨ੍ ਤਾਨ੍ ਤਸਯ੍ ਪਰ੍ਿਤਮੂਰ੍ਤਯ੍ਾਃ
ਸਾਦʼਸ਼ਯ੍ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਯ੍ਰ੍ਥੰ ਨਯ੍ਯੁੰਕ੍ਤ|

ⅩⅩⅩਅਪਰਞ੍ਚ ਤੇਨ ਯੇ ਿਨਯੁਕ੍ਤਾਸ੍ਤ ਆਹੂਤਾ ਅਿਪ ਯੇ ਚ ਤੇਨਾਹੂਤਾਸ੍ਤੇ
ਸਪੁਣਯ੍ੀਕʼਤਾਃ, ਯੇ ਚ ਤੇਨ ਸਪੁਣਯ੍ੀਕʼਤਾਸ੍ਤੇ ਿਵਭਵਯੁਕ੍ਤਾਃ|

ⅩⅩⅪਇਤਯ੍ਤ ਵਯੰ ਿਕੰ ਬਮਃ? ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ ਯਦਯ੍ਸ੍ਮਾਕੰ ਸਪਕ੍ਸ਼਼ੋ ਭਵਿਤ ਤਿਰ
ਕੋ ਿਵਪਕ੍ਸ਼਼ੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ?

ⅩⅩⅫਆਤ੍ਮਪੁਤੰ ਨ ਰਕ੍ਿਸ਼਼ਤਾ ਯੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਕʼਤੇ ਤੰ ਪਰ੍ਦੱਤਵਾਨ੍
ਸ ਿਕੰ ਤੇਨ ਸਹਾਸ੍ਮਭਯ੍ਮ੍ ਅਨਯ੍ਾਿਨ ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ ਨ ਦਾਸਯ੍ਿਤ?

ⅩⅩⅩⅢ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ਾਿਭਰੁਿਚਤੇਸ਼਼ੁ ਕੇਨ ਦੋਸ਼਼ ਆਰੋਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਤ?ੇ ਯ
ਈਸ਼ਵ੍ਰਸ੍ਤਾਨ੍ ਪੁਣਯ੍ਵਤ ਇਵ ਗਣਯਿਤ ਿਕੰ ਤੇਨ?

ⅩⅩⅩⅣ ਅਪਰੰ ਤੇਭਯ੍ੋ ਦਣ੍ਡਦਾਨਾਜ੍ਞਾ ਵਾ ਕੇਨ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਤ?ੇ
ਯੋ(ਅ)ਸ੍ਮੰਿਨਿਮੱਤੰ ਪਰ੍ਾਣਾਨ੍ ਤਯ੍ਕ੍ਤਵਾਨ੍ ਕੇਵਲੰ ਤੰਨ ਿਕਨ੍ਤੁ
ਮʼਤਗਣਮਧਯ੍ਾਦ੍ ਉੱਿਥਤਵਾਨ੍, ਅਿਪ ਚੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਦਕ੍ਿਸ਼਼ਣੇ ਪਾਰ੍ਸ਼ਵ੍ੇ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍
ਅਦਯ੍ਾਪਯ੍ਸ੍ਮਾਕੰ ਿਨਿਮੱਤੰ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਤ ਏਵਮ੍ਭੂਤੋ ਯਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਃ ਿਕੰ ਤੇਨ?

ⅩⅩⅩⅤ ਅਸ੍ਮਾਿਭਃ ਸਹ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਪਰ੍ੇਮਿਵੱਛੇਦੰ ਜਨਿਯਤੁੰ ਕਃ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ?
ਕ੍ਲੇਸ਼ੋ ਵਯ੍ਸਨੰ ਵਾ ਤਾਡਨਾ ਵਾ ਦੁਰ੍ਿਭਕ੍ਸ਼਼ੰ ਵਾ ਵਸ੍ਤਹੀਨਤੰ ਵਾ ਪਰ੍ਾਣਸੰਸ਼ਯੋ ਵਾ
ਖਙ੍ਗੋ ਵਾ ਿਕਮੇਤਾਿਨ ਸ਼ਕ੍ਨੁਵਨ੍ਿਤ?
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ⅩⅩⅩⅥ ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਲਿਖਤਮ੍ ਆਸ੍ਤ,ੇ ਯਥਾ, ਵਯੰ ਤਵ ਿਨਿਮੱਤੰ ਸ੍ਮੋ
ਮʼਤਯ੍ੁਵਕ੍ਤੇ(ਅ)ਿਖਲੰ ਿਦਨੰ| ਬਿਲਰ੍ਦੇਯੋ ਯਥਾ ਮੇਸ਼਼ੋ ਵਯੰ ਗਣਯ੍ਾਮਹੇ ਤਥਾ|

ⅩⅩⅩⅦ ਅਪਰੰ ਯੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਸੁ ਪਰ੍ੀਯਤੇ ਤੇਨੈਤਾਸੁ ਿਵਪਤ੍ਸੁ ਵਯੰ ਸਮਯ੍ਗ੍
ਿਵਜਯਾਮਹ|ੇ

ⅩⅩⅩⅧ ਯਤੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਪਰ੍ਭੁਨਾ ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਯਤ੍ ਪਰ੍ੇਮ
ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਿਵੱਛੇਦੰ ਜਨਿਯਤੁੰ ਮʼਤਯ੍ੁ ਰ੍ਜੀਵਨੰ ਵਾ ਿਦਵਯ੍ਦੂਤਾ ਵਾ
ਬਲਵਨ੍ਤੋ ਮੁਖਯ੍ਦੂਤਾ ਵਾ ਵਰ੍ੱਤਮਾਨ ਵਾ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ ਕਾਲੋ ਵਾ ਉੱਚਪਦੰ ਵਾ
ਨੀਚਪਦੰ ਵਾਪਰੰ ਿਕਮਿਪ ਸʼਸ਼਼੍ਟਵਸ੍ਤੁ

ⅩⅩⅩⅨ ਵੈਤੇਸ਼਼ਾਂ ਕੇਨਾਿਪ ਨ ਸ਼ਕਯ੍ਿਮਤਯ੍ਸ੍ਿਮਨ੍ ਦʼਢਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੋ ਮਮਾਸ੍ਤ|ੇ

Ⅸ
Ⅰ ਅਹੰ ਕਾਞ੍ਿਚਦ੍ ਕਲ੍ਿਪਤਾਂ ਕਥਾਂ ਨ ਕਥਯਾਿਮ, ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍

ਸਤਯ੍ਮੇਵ ਬਰ੍ਵੀਿਮ ਪਿਵਤਸਯ੍ਾਤ੍ਮਨਃ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਨ੍ ਮਦੀਯੰ ਮਨ ਏਤਤ੍ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ
ਦਦਾਿਤ|

Ⅱ ਮਮਾਨ੍ਤਰਿਤਸ਼ਯਦੁਃਖੰ ਿਨਰਨ੍ਤਰੰ ਖੇਦਸ਼੍ਚ
Ⅲ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਅਹੰ ਸਵ੍ਜਾਤੀਯਭਾਤʼਣਾਂ ਿਨਿਮੱਤਾਤ੍ ਸਵ੍ਯੰ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਾੱਛਾਪਾ ਾਨ੍ਤੋ

ਭਿਵਤੁਮ੍ ਐੱਛਮ੍|
Ⅳ ਯਤਸ੍ਤ ਇਸਰ੍ਾਯੇਲਸਯ੍ ਵੰਸ਼ਾ ਅਿਪ ਚ ਦੱਤਕਪੁਤਤੰ ਤੇਜੋ ਿਨਯਮੋ

ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਦਾਨੰ ਮਨ੍ਿਦਰੇ ਭਜਨੰ ਪਰ੍ਿਤਜ੍ਞਾਃ ਿਪਤʼਪੁਰੁਸ਼਼ਗਣਸ਼੍ਚੈਤੇਸ਼਼ੁ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ੁ
ਤੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਅਿਧਕਾਰੋ(ਅ)ਸ੍ਿਤ|

Ⅴਤਤ੍ ਕੇਵਲੰ ਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸਰ੍ੱਵਾਧਯ੍ਕ੍ਸ਼਼ਃ ਸਰ੍ੱਵਦਾ ਸੱਿਚਦਾਨਨ੍ਦਈਸ਼ਵ੍ਰੋ
ਯਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਃ ਸ(ੋਅ)ਿਪ ਸ਼ਾਰੀਿਰਕਸਮ੍ਬਨ੍ਧੇਨ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਵੰਸ਼ਸਮ੍ਭਵਃ|

Ⅵਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਵਾਕਯ੍ੰ ਿਵਫਲੰ ਜਾਤਮ੍ ਇਿਤ ਨਿਹ ਯਤ੍ਕਾਰਣਾਦ੍ ਇਸਰ੍ਾਯੇਲੋ
ਵੰਸ਼ੇ ਯੇ ਜਾਤਾਸ੍ਤੇ ਸਰ੍ੱਵੇ ਵਸ੍ਤੁਤ ਇਸਰ੍ਾਯੇਲੀਯਾ ਨ ਭਵਨ੍ਿਤ|

Ⅶ ਅਪਰਮ੍ ਇਬਰ੍ਾਹੀਮੋ ਵੰਸ਼ੇ ਜਾਤਾ ਅਿਪ ਸਰ੍ੱਵੇ ਤਸਯ੍ੈਵ ਸਨ੍ਤਾਨਾ ਨ
ਭਵਨ੍ਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਇਸਹ੍ਾਕੋ ਨਾਮ੍ਨਾ ਤਵ ਵੰਸ਼ੋ ਿਵਖਯ੍ਾਤੋ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

Ⅷਅਰ੍ਥਾਤ੍ ਸ਼ਾਰੀਿਰਕਸੰਸਰ੍ਗਾਤ੍ ਜਾਤਾਃ ਸਨ੍ਤਾਨਾ ਯਾਵਨ੍ਤਸ੍ਤਾਵਨ੍ਤ
ਏਵੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸਨ੍ਤਾਨਾ ਨ ਭਵਨ੍ਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪਰ੍ਿਤਸ਼ਰ੍ਵਣਾਦ੍ ਯੇ ਜਾਯਨ੍ਤੇ
ਤਏਵੇਸ਼ਵ੍ਰਵੰਸ਼ੋ ਗਣਯ੍ਤ|ੇ
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Ⅸ ਯਤਸ੍ਤਤ੍ਪਰ੍ਿਤਸ਼ਤੇ ਰਾਕਯ੍ਮੇਤਤ੍, ਏਤਾਦʼਸ਼ੇ ਸਮਯੇ (ਅ)ਹੰ
ਪੁਨਰਾਗਿਮਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ ਤਤ੍ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਸਾਰਾਯਾਃ ਪੁਤ ਏਕੋ ਜਿਨਸ਼਼ਯ੍ਤੇ|

Ⅹ ਅਪਰਮਿਪ ਵਦਾਿਮ ਸਵ੍ਮਨ(ਅ)ਿਭਲਾਸ਼਼ਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰੇਣ ਯੰਿਨਰੂਿਪਤੰ ਤਤ੍
ਕਰ੍ੰਮਤੋ ਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤਾਹਿਯਤੁ ਰ੍ਜਾਤਮੇਤਦ੍ ਯਥਾ ਿਸੱਧਯ੍ਿਤ

Ⅺਤਦਰ੍ਥੰ ਿਰਬ੍ਕਾਨਾਿਮਕਯਾ ਯੋਿਸ਼਼ਤਾ ਜਨੈਕਸ੍ਮਾਦ੍ ਅਰ੍ਥਾਦ੍ ਅਸ੍ਮਾਕਮ੍
ਇਸਹ੍ਾਕਃ ਪੂਰ੍ੱਵਪੁਰੁਸ਼਼ਾਦ੍ ਗਰ੍ਭੇ ਧʼਤੇ ਤਸਯ੍ਾਃ ਸਨ੍ਤਾਨਯੋਃ ਪਰ੍ਸਵਾਤ੍ ਪੂਰ੍ੱਵੰ
ਿਕਞ੍ਚ ਤਯੋਃ ਸ਼ੁਭਾਸ਼ੁਭਕਰ੍ੰਮਣਃ ਕਰਣਾਤ੍ ਪੂਰ੍ੱਵੰ

Ⅻ ਤਾਂ ਪਰ੍ਤੀਦੰ ਵਾਕਯ੍ਮ੍ ਉਕ੍ਤ,ੰ ਜਯ੍ੇਸ਼਼੍ਠਃ ਕਿਨਸ਼਼੍ਠੰ ਸੇਿਵਸ਼਼ਯ੍ਤ,ੇ
ⅩⅢ ਯਥਾ ਿਲਿਖਤਮ੍ ਆਸ੍ਤ,ੇ ਤਥਾਪਯ੍ੇਸ਼਼ਾਿਵ ਨ ਪਰ੍ੀਤਾ ਯਾਕੂਿਬ ਪਰ੍ੀਤਵਾਨ੍

ਅਹੰ|
ⅩⅣ ਤਿਰ ਵਯੰ ਿਕੰ ਬਮਃ? ਈਸ਼ਵ੍ਰਃ ਿਕਮ੍ ਅਨਯ੍ਾਯਕਾਰੀ? ਤਥਾ ਨ ਭਵਤ|ੁ
ⅩⅤਯਤਃ ਸ ਸਵ੍ਯੰ ਮੂਸਾਮ੍ ਅਵਦਤ੍; ਅਹੰ ਯਸ੍ਿਮਨ੍ ਅਨੁਗਰ੍ਹੰ ਿਚਕੀਰ੍ਸ਼਼ਾਿਮ

ਤਮੇਵਾਨੁਗʼਹ੍ਲਾਿਮ, ਯਞ੍ਚ ਦਿਯਤੁਮ੍ ਇੱਛਾਿਮ ਤਮੇਵ ਦਯ|ੇ
ⅩⅥ ਅਤਏਵੇੱਛਤਾ ਯਤਮਾਨੇਨ ਵਾ ਮਾਨਵੇਨ ਤੰਨ ਸਾਧਯ੍ਤੇ

ਦਯਾਕਾਿਰਣੇਸ਼ਵ੍ਰੇਣੈਵ ਸਾਧਯ੍ਤ|ੇ
ⅩⅦ ਿਫਰੌਿਣ ਸ਼ਾਸ੍ਤੇ ਿਲਖਿਤ, ਅਹੰ ਤੱਦਾਰਾ ਮਤ੍ਪਰਾ ਮੰ ਦਰ੍ਸ਼ਿਯਤੁੰ

ਸਰ੍ੱਵਪʼਿਥਵਯ੍ਾਂ ਿਨਜਨਾਮ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਿਯਤੁਞ੍ਚ ਤਾਂ ਸ੍ਥਾਿਪਤਵਾਨ੍|
ⅩⅧ ਅਤਃ ਸ ਯਮ੍ ਅਨੁਗਰ੍ਹੀਤੁਮ੍ ਇੱਛਿਤ ਤਮੇਵਾਨੁਗʼਹ੍ਲਾਿਤ, ਯਞ੍ਚ

ਿਨਗਰ੍ਹੀਤੁਮ੍ ਇੱਛਿਤ ਤੰ ਿਨਗʼਹ੍ਲਾਿਤ|
ⅩⅨ ਯਿਦ ਵਦਿਸ ਤਿਰ ਸ ਦੋਸ਼਼ੰ ਕੁਤੋ ਗʼਹ੍ਲਾਿਤ? ਤਦੀਯੇੱਛਾਯਾਃ

ਪਰ੍ਿਤਬਨ੍ਧਕਤੰ ਕਰ੍ੱਤੰ ਕਸਯ੍ ਸਾਮਰ੍ਥਯ੍ੰ ਿਵਦਯ੍ਤ?ੇ
ⅩⅩ ਹੇ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਪਰ੍ਿਤਪਕ੍ਸ਼਼ ਮਰ੍ਤਯ੍ ਤੰ ਕਃ? ਏਤਾਦʼਸ਼ੰ ਮਾਂ ਕੁਤਃ

ਸʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍? ਇਿਤ ਕਥਾਂ ਸʼਸ਼਼੍ਟਵਸ੍ਤੁ ਸਰ੍ਸ਼਼੍ਟੇ ਿਕੰ ਕਥਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ?
ⅩⅪ ਏਕਸ੍ਮਾਨ੍ ਮʼਤ੍ਿਪਣ੍ਡਾਦ੍ ਉਤ੍ਕʼਸ਼਼੍ਟਾਪਕʼਸ਼਼੍ਟੌ ਿਦਿਵਧੌ ਕਲਸ਼ੌ ਕਰ੍ੱਤੁੰ

ਿਕੰ ਕੁਲਾਲਸਯ੍ ਸਾਮਰ੍ਥਯ੍ੰ ਨਾਸ੍ਿਤ?
ⅩⅫ ਈਸ਼ਵ੍ਰਃ ਕੋਪੰ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਿਯਤੁੰ ਿਨਜਸ਼ਕ੍ਿਤੰ ਜ੍ਞਾਪਿਯਤੁਞ੍ਚੇੱਛਨ੍ ਯਿਦ

ਿਵਨਾਸ਼ਸਯ੍ ਯੋਗਯ੍ਾਿਨ ੋਧਭਾਜਨਾਿਨ ਪਰ੍ਿਤ ਬਹੁਕਾਲੰ ਦੀਰ੍ਘਸਿਹਸ਼਼੍ਣੁਤਾਮ੍
ਆਸ਼ਰ੍ਯਿਤ;
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ⅩⅩⅢਅਪਰਞ੍ਚ ਿਵਭਵਪਰ੍ਾਪ੍ਤਯ੍ਰ੍ਥੰ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਿਨਯੁਕ੍ਤਾਨਯ੍ਨੁਗਰ੍ਹਪਾਤਾਿਣ
ਪਰ੍ਿਤ ਿਨਜਿਵਭਵਸਯ੍ ਬਾਹੁਲਯ੍ੰ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਿਯਤੁੰ ਕੇਵਲਿਯਹੂਿਦਨਾਂ ਨਿਹ
ਿਭੰਨਦੇਿਸ਼ਨਾਮਿਪ ਮਧਯ੍ਾਦ੍

ⅩⅩⅣਅਸ੍ਮਾਿਨਵ ਤਾਨਯ੍ਾਹਯਿਤ ਤਤ ਤਵ ਿਕੰ?
ⅩⅩⅤ ਹੋਸ਼ੇਯਗਰ੍ਨ੍ਥੇ ਯਥਾ ਿਲਿਖਤਮ੍ ਆਸ੍ਤੇ, ਯੋ ਲੋਕੋ ਮਮ ਨਾਸੀਤ੍ ਤੰ

ਵਿਦਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ ਮਦੀਯਕੰ| ਯਾ ਜਾਿਤ ਰ੍ਮ(ੇਅ)ਿਪਰ੍ਯਾ ਚਾਸੀਤ੍ ਤਾਂ ਵਿਦਸ਼਼ਯ੍ਾਮਯ੍ਹੰ
ਿਪਰ੍ਯਾ|ਂ

ⅩⅩⅥਯੂਯੰ ਮਦੀਯਲੋਕਾ ਨਯਤੇਿਤ ਵਾਕਯ੍ਮੌਚਯ੍ਤ|ਅਮਰੇਸ਼ਸਯ੍ਸਨ੍ਤਾਨਾ
ਇਿਤ ਖਯ੍ਾਸਯ੍ਨ੍ਿਤ ਤਤ ਤ|ੇ

ⅩⅩⅦ ਇਸਰ੍ਾਯੇਲੀਯਲੋਕੇਸ਼਼ੁ ਿਯਸ਼ਾਿਯਯੋ(ਅ)ਿਪ ਵਾਚਮੇਤਾਂ
ਪਰ੍ਾਚਾਰਯਤ੍, ਇਸਰ੍ਾਯੇਲੀਯਵੰਸ਼ਾਨਾਂ ਯਾ ਸੰਖਯ੍ਾ ਸਾ ਤੁ ਿਨਸ਼੍ਿਚਤ|ੰ
ਸਮੁਦਿਸਕਤਾਸੰਖਯ੍ਾਸਮਾਨਾ ਯਿਦ ਜਾਯਤ|ੇ ਤਥਾਿਪ ਕੇਵਲੰ ਲੋਕੈਰਲ੍ਪੈਸ੍ਤਾਣੰ
ਵਿਜਸ਼਼ਯ੍ਤ|ੇ

ⅩⅩⅧ ਯਤੋ ਨਯ੍ਾਯੇਨ ਸਵ੍ੰ ਕਰ੍ੰਮ ਪਰੇਸ਼ਃ ਸਾਧਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ| ਦੇਸ਼ੇ ਸਏਵ
ਸੰਕ੍ਸ਼਼ੇਪਾਿੰਨਜੰ ਕਰ੍ੰਮ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

ⅩⅩⅨ ਿਯਸ਼ਾਿਯਯੋ(ਅ)ਪਰਮਿਪ ਕਥਯਾਮਾਸ, ਸੈਨਯ੍ਾਧਯ੍ਕ੍ਸ਼਼ਪਰੇਸ਼ੇਨ ਚੇਤ੍
ਿਕਞ੍ਿਚੰਨਦਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਤ| ਤਦਾ ਵਯੰ ਿਸਦੋਮੇਵਾਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਾਮ ਿਵਿਨਸ਼੍ਿਚਤੰ| ਯਦਾ
ਵਯਮ੍ ਅਮੋਰਾਯਾ ਅਗਿਮਸ਼਼ਯ੍ਾਮ ਤੁਲਯ੍ਤਾ|ਂ

ⅩⅩⅩਤਿਰ ਵਯੰ ਿਕੰ ਵਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਾਮਃ? ਇਤਰਦੇਸ਼ੀਯਾ ਲੋਕਾ ਅਿਪ ਪੁਣਯ੍ਾਰ੍ਥਮ੍
ਅਯਤਮਾਨਾ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੇਨ ਪੁਣਯ੍ਮ੍ ਅਲਭਨ੍ਤ;

ⅩⅩⅪ ਿਕਨ੍ਿਤਸਰ੍ਾਯੇੱਲੋਕਾ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਪਾਲਨੇਨ ਪੁਣਯ੍ਾਰ੍ਥੰ ਯਤਮਾਨਾਸ੍ਤਨ੍
ਨਾਲਭਨ੍ਤ|

ⅩⅩⅫ ਤਸਯ੍ ਿਕੰ ਕਾਰਣੰ? ਤੇ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੇਨ ਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਯਾਃ
ਿ ਯਯਾ ਚੇਸ਼਼੍ਿਟਤਾ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸ੍ਖਲਨਜਨਕੇ ਪਾਸ਼਼ਾਣੇ ਪਾਦਸ੍ਖਲਨੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਾਃ|

ⅩⅩⅩⅢ ਿਲਿਖਤੰ ਯਾਦʼਸ਼ਮ੍ ਆਸ੍ਤ,ੇ ਪਸ਼ਯ੍ ਪਾਦਸ੍ਖਲਾਰ੍ਥੰ ਿਹ
ਸੀਯੋਿਨ ਪਰ੍ਸ੍ਤਰਨ੍ਤਥਾ| ਬਾਧਾਕਾਰਞ੍ਚ ਪਾਸ਼਼ਾਣੰ ਪਿਰਸ੍ਥਾਿਪਤਵਾਨਹਮ੍|
ਿਵਸ਼ਵ੍ਿਸਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਯਸ੍ਤਤ ਸ ਜਨ ਨ ਤਿਪਸ਼਼ਯ੍ਤ|ੇ
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Ⅹ
Ⅰ ਹੇ ਭਾਤਰ ਇਸਰ੍ਾਯੇਲੀਯਲੋਕਾ ਯਤ੍ ਪਿਰਤਾਣੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਨੁਵਨ੍ਿਤ ਤਦਹੰ

ਮਨਸਾਿਭਲਸ਼਼ਨ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸਮੀਪੇ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯ|ੇ
Ⅱ ਯਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰੇ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਚੇਸ਼਼੍ਟਾ ਿਵਦਯ੍ਤ ਇਤਯ੍ਤਾਹੰ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਸ੍ਿਮ; ਿਕਨ੍ਤੁ

ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸਾ ਚੇਸ਼਼੍ਟਾ ਸਜ੍ਞਾਨਾ ਨਿਹ,
Ⅲ ਯਤਸ੍ਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰਦੱਤੰ ਪੁਣਯ੍ਮ੍ ਅਿਵਜ੍ਞਾਯ ਸਵ੍ਕʼਤਪੁਣਯ੍ੰ ਸ੍ਥਾਪਿਯਤੁਮ੍

ਚੇਸ਼਼੍ਟਮਾਨਾ ਈਸ਼ਵ੍ਰਦੱਤਸਯ੍ ਪੁਣਯ੍ਸਯ੍ ਿਨਘ੍ਨਤੰ ਨ ਸਵ੍ੀਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਿਤ|
Ⅳ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟ ਏਕੈਕਿਵਸ਼ਵ੍ਾਿਸਜਨਾਯ ਪੁਣਯ੍ੰ ਦਾਤੁੰ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਯਾਃ ਫਲਸਵ੍ਰੂਪੋ

ਭਵਿਤ|
Ⅴ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਪਾਲਨੇਨ ਯਤ੍ ਪੁਣਯ੍ੰ ਤਤ੍ ਮੂਸਾ ਵਰ੍ਣਯਾਮਾਸ, ਯਥਾ, ਯੋ

ਜਨਸ੍ਤਾਂ ਪਾਲਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਸ ਤੱਦਾਰਾ ਜੀਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
Ⅵ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪਰ੍ਤਯ੍ਯੇਨ ਯਤ੍ ਪੁਣਯ੍ੰ ਤਦ੍ ਏਤਾਦʼਸ਼ੰ ਵਾਕਯ੍ੰ ਵਦਿਤ, ਕਃ

ਸਵ੍ਰ੍ਗਮ੍ ਆਰੁਹਯ੍ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਮ੍ ਅਵਰੋਹਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ?
Ⅶ ਕੋ ਵਾ ਪਰ੍ੇਤਲੋਕਮ੍ ਅਵਰੁਹਯ੍ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੰ ਮʼਤਗਣਮਧਯ੍ਾਦ੍ ਆਨੇਸ਼਼ਯ੍ਤੀਿਤ

ਵਾਕ੍ ਮਨਿਸ ਤਯਾ ਨ ਗਿਦਤਵਯ੍ਾ|
Ⅷ ਤਿਰ ਿਕੰ ਬਰ੍ਵੀਿਤ? ਤਦ੍ ਵਾਕਯ੍ੰ ਤਵ ਸਮੀਪਸ੍ਥਮ੍ ਅਰ੍ਥਾਤ੍ ਤਵ

ਵਦਨੇ ਮਨਿਸ ਚਾਸ੍ਤ,ੇ ਤੱਚ ਵਾਕਯ੍ਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਿਭਃ ਪਰ੍ਚਾਰ੍ੱਯਮਾਣੰ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਸਯ੍
ਵਾਕਯ੍ਮੇਵ|

Ⅸ ਵਸ੍ਤੁਤਃ ਪਰ੍ਭੰੁ ਯੀਸ਼ੁੰ ਯਿਦ ਵਦਨੇਨ ਸਵ੍ੀਕਰੋਿਸ਼,਼ ਤਥੇਸ਼ਵ੍ਰਸ੍ਤੰ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਦ੍
ਉਦਸ੍ਥਾਪਯਦ੍ ਇਿਤ ਯਦਯ੍ਨ੍ਤਃਕਰਣੇਨ ਿਵਸ਼ਵ੍ਿਸਿਸ਼਼ ਤਿਰ ਪਿਰਤਾਣੰ
ਲਪ੍ਸਯ੍ਸੇ|

Ⅹ ਯਸ੍ਮਾਤ੍ ਪੁਣਯ੍ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਯ੍ਰ੍ਥਮ੍ ਅਨ੍ਤਃਕਰਣੇਨ ਿਵਸ਼ਵ੍ਿਸਤਵਯ੍ੰ
ਪਿਰਤਾਣਾਰ੍ਥਞ੍ਚ ਵਦਨੇਨ ਸਵ੍ੀਕਰ੍ੱਤਵਯ੍ੰ|

Ⅺ ਸ਼ਾਸ੍ਤੇ ਯਾਦʼਸ਼ੰ ਿਲਖਿਤ ਿਵਸ਼ਵ੍ਿਸਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਯਸ੍ਤਤ ਸ ਜਨ ਨ ਤਿਪਸ਼਼ਯ੍ਤ|ੇ
Ⅻਇਤਯ੍ਤ ਿਯਹੂਿਦਿਨ ਤਦਨਯ੍ਲੋਕੇ ਚ ਕੋਿਪ ਿਵਸ਼ੇਸ਼਼ੋ ਨਾਸ੍ਿਤ ਯਸ੍ਮਾਦ੍

ਯਃ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਅਿਦਤੀਯਃ ਪਰ੍ਭੁਃ ਸ ਿਨਜਯਾਚਕਾਨ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਵਦਾਨਯ੍ੋ
ਭਵਿਤ|

ⅩⅢਯਤਃ, ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਪਰਮੇਸ਼ਸਯ੍ ਨਾਮ੍ਨਾ ਿਹ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਿਯਸ਼਼ਯ੍ਤੇ| ਸ ਏਵ
ਮਨੁਜੋ ਨੂਨੰ ਪਿਰਤਾਤੋ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
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ⅩⅣਯੰ ਯੇ ਜਨਾ ਨ ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਯਨ੍ ਤੇ ਤਮੁੱਿਦਸ਼ਯ੍ ਕਥੰ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਿਯਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤ?ੇ ਯੇ
ਵਾ ਯਸਯ੍ਾਖਯ੍ਾਨੰ ਕਦਾਿਪ ਨ ਸ਼ਤਵਨ੍ਤਸ੍ਤੇ ਤੰ ਕਥੰ ਪਰ੍ਤਯ੍ੇਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ? ਅਪਰੰ
ਯਿਦ ਪਰ੍ਚਾਰਿਯਤਾਰੋ ਨ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ਿਤ ਤਦਾ ਕਥੰ ਤੇ ਸ਼ਰ੍ੋਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ?

ⅩⅤਯਿਦ ਵਾ ਪਰ੍ੇਿਰਤਾ ਨ ਭਵਨ੍ਿਤ ਤਦਾ ਕਥੰ ਪਰ੍ਚਾਰਿਯਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ? ਯਾਦʼਸ਼ੰ
ਿਲਿਖਤਮ੍ ਆਸ੍ਤ,ੇ ਯਥਾ, ਮਾਙ੍ਗਿਲਕੰ ਸੁਸੰਵਾਦੰ ਦਦਤਯ੍ਾਨੀਯ ਯੇ ਨਰਾਃ|
ਪਰ੍ਚਾਰਯਨ੍ਿਤ ਸ਼ਾਨ੍ਤੇਸ਼੍ਚ ਸੁਸੰਵਾਦੰ ਜਨਾਸ੍ਤੁ ਯੇ| ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਚਰਣਪਦ੍ਮਾਿਨ
ਕੀਦʼਕ੍ ਸ਼ੋਭਾਿਨਤਾਿਨ ਿਹ|

ⅩⅥ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੇ ਸਰ੍ੱਵੇ ਤੰ ਸੁਸੰਵਾਦੰ ਨ ਗʼਹੀਤਵਨ੍ਤਃ| ਿਯਸ਼ਾਿਯਯੋ ਯਥਾ
ਿਲਿਖਤਵਾਨ੍| ਅਸ੍ਮਤ੍ਪਰ੍ਚਾਿਰਤੇ ਵਾਕਯ੍ੇ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਮਕਰੋੱਿਧ ਕਃ|

ⅩⅦਅਤਏਵ ਸ਼ਰ੍ਵਣਾਦ੍ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸ ਐਸ਼ਵ੍ਰਵਾਕਯ੍ਪਰ੍ਚਾਰਾਤ੍ ਸ਼ਰ੍ਵਣਞ੍ਚ ਭਵਿਤ|
ⅩⅧ ਤਰਯ੍ਹੰ ਬਰ੍ਵੀਿਮ ਤੈਃ ਿਕੰ ਨਾਸ਼ਰ੍ਾਿਵ? ਅਵਸ਼ਯ੍ਮ੍ ਅਸ਼ਰ੍ਾਿਵ, ਯਸ੍ਮਾਤ੍

ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸ਼ਬ੍ਦੋ ਮਹੀਂ ਵਯ੍ਾਪ੍ਨਦ੍ ਵਾਕਯ੍ਞ੍ਚ ਿਨਿਖਲੰ ਜਗਤ੍|
ⅩⅨ ਅਪਰਮਿਪ ਵਦਾਿਮ, ਇਸਰ੍ਾਯੇਲੀਯਲੋਕਾਃ ਿਕਮ੍ ਏਤਾਂ ਕਥਾਂ ਨ

ਬੁਧਯ੍ਨ੍ਤ?ੇ ਪਰ੍ਥਮਤੋ ਮੂਸਾ ਇਦੰ ਵਾਕਯ੍ੰ ਪਰ੍ੋਵਾਚ, ਅਹਮੁੱਤਾਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ੇ ਤਾਨ੍
ਅਗਣਯ੍ਮਾਨਵੈਰਿਪ| ਕ੍ਲੇਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ ਜਾਿਤਮ੍ ਏਤਾਞ੍ਚ ਪਰ੍ੋਨ੍ਮੱਤਿਭੰਨਜਾਿਤਿਭਃ|

ⅩⅩਅਪਰਞ੍ਚ ਿਯਸ਼ਾਿਯਯੋ(ਅ)ਿਤਸ਼ਯਾਕ੍ਸ਼਼ੋਭੇਣ ਕਥਯਾਮਾਸ, ਯਥਾ, ਅਿਧ
ਮਾਂ ਯੈਸ੍ਤੁ ਨਾਚੇਸ਼਼੍ਿਟ ਸਮ੍ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਸ੍ਤੈ ਰ੍ਜਨੈਰਹੰ| ਅਿਧ ਮਾਂ ਯੈ ਰ੍ਨ ਸਮ੍ਪʼਸ਼਼੍ਟੰ
ਿਵਜ੍ਞਾਤਸ੍ਤੈ ਰ੍ਜਨੈਰਹੰ||

ⅩⅪ ਿਕਨ੍ਿਤਸਰ੍ਾਯੇਲੀਯਲੋਕਾਨ੍ ਅਿਧ ਕਥਯਾਞ੍ਚਕਾਰ,
ਯੈਰਾਜ੍ਞਾਲਙ੍ਿਘਿਭ ਰ੍ਲੋਕੈ ਿਰਰੁੱਧੰ ਵਾਕਯ੍ਮੁਚਯ੍ਤ|ੇ ਤਾਨ੍ ਪਰ੍ਤਯ੍ੇਵ ਿਦਨੰ
ਕʼਤ੍ਸ੍ਨੰ ਹਸ੍ਤੌ ਿਵਸ੍ਤਾਰਯਾਮਯ੍ਹ|ੰ|

Ⅺ
Ⅰ ਈਸ਼ਵ੍ਰੇਣ ਸਵ੍ੀਕੀਯਲੋਕਾ ਅਪਸਾਿਰਤਾ ਅਹੰ ਿਕਮ੍ ਈਦʼਸ਼ੰ ਵਾਕਯ੍ੰ

ਬਰ੍ਵੀਿਮ? ਤੰਨ ਭਵਤੁ ਯਤ(ੋਅ)ਹਮਿਪ ਿਬਨਯ੍ਾਮੀਨਗੋਤੀਯ ਇਬਰ੍ਾਹੀਮਵੰਸ਼ੀਯ
ਇਸਰ੍ਾਯੇਲੀਯਲੋਕੋ(ਅ)ਸ੍ਿਮ|

Ⅱਈਸ਼ਵ੍ਰੇਣ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਯੇ ਪਰ੍ਦʼਸ਼਼੍ਟਾਸ੍ਤੇ ਸਵ੍ਕੀਯਲੋਕਾ ਅਪਸਾਿਰਤਾ ਇਿਤ ਨਿਹ|
ਅਪਰਮ੍ ਏਿਲਯੋਪਾਖਯ੍ਾਨੇ ਸ਼ਾਸ੍ਤੇ ਯੱਿਲਿਖਤਮ੍ ਆਸ੍ਤੇ ਤਦ੍ ਯੂਯੰ ਿਕੰ ਨ
ਜਾਨੀਥ?
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Ⅲ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰ ਲੋਕਾਸ੍ਤਦੀਯਾਃ ਸਰ੍ੱਵਾ ਯਜ੍ਞਵੇਦੀਰਭਞ੍ਜਨ੍ ਤਥਾ ਤਵ
ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਨਃ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਅਘ੍ਨਨ੍ ਕੇਵਲ ਏਕੋ(ਅ)ਹਮ੍ ਅਵਿਸ਼ਸ਼਼੍ਟ ਆਸੇ
ਤੇ ਮਮਾਿਪ ਪਰ੍ਾਣਾਨ੍ ਨਾਸ਼ਿਯਤੁੰ ਚੇਸ਼਼੍ਟਨਤ,ੇ ਏਤਾਂ ਕਥਾਮ੍ ਇਸਰ੍ਾਯੇਲੀਯਲੋਕਾਨਾਂ
ਿਵਰੁੱਧਮ੍ ਏਿਲਯ ਈਸ਼ਵ੍ਰਾਯ ਿਨਵੇਦਯਾਮਾਸ|

Ⅳ ਤਤਸ੍ਤੰ ਪਰ੍ਤੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ੋੱਤਰੰ ਿਕੰ ਜਾਤੰ? ਬਾਲ੍ਨਾਮ੍ਨ ਦੇਵਸਯ੍ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ ਯੈ
ਰ੍ਜਾਨੂਿਨ ਨ ਪਾਿਤਤਾਿਨ ਤਾਦʼਸ਼ਾਃ ਸਪ੍ਤ ਸਹਸਰ੍ਾਿਣ ਲੋਕਾ ਅਵਸ਼ੇਿਸ਼਼ਤਾ ਮਯਾ|

Ⅴ ਤਦਦ੍ ਏਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਵਰ੍ੱਤਮਾਨਕਾਲੇ(ਅ)ਿਪ
ਅਨੁਗਰ੍ਹੇਣਾਿਭਰੁਿਚਤਾਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਅਵਿਸ਼ਸ਼਼੍ਟਾਃ ਕਿਤਪਯਾ ਲੋਕਾਃ ਸਨ੍ਿਤ|

Ⅵ ਅਤਏਵ ਤਦ੍ ਯਦਯ੍ਨੁਗਰ੍ਹੇਣ ਭਵਿਤ ਤਿਰ ਿ ਯਯਾ ਨ ਭਵਿਤ ਨ ਚੇਦ੍
ਅਨੁਗਰ੍ਹ(ੋਅ)ਨਨੁਗਰ੍ਹ ਏਵ, ਯਿਦ ਵਾ ਿ ਯਯਾ ਭਵਿਤ ਤਰਯ੍ਨੁਗਰ੍ਹੇਣ ਨ
ਭਵਿਤ ਨ ਚੇਤ੍ ਿ ਯਾ ਿ ਯੈਵ ਨ ਭਵਿਤ|

Ⅶ ਤਿਰ ਿਕੰ? ਇਸਰ੍ਾਯੇਲੀਯਲੋਕਾ ਯਦ੍ ਅਮʼਗਯਨ੍ਤ ਤੰਨ ਪਰ੍ਾਪੁਃ|
ਿਕਨ੍ਤਿਭਰੁਿਚਤਲੋਕਾਸ੍ਤਤ੍ ਪਰ੍ਾਪੁਸ੍ਤਦਨਯ੍ੇ ਸਰ੍ੱਵ ਅਨ੍ਧੀਭੂਤਾਃ|

Ⅷਯਥਾ ਿਲਿਖਤਮ੍ ਆਸ੍ਤ,ੇ ਘੋਰਿਨਦਾਲੁਤਾਭਾਵੰ ਦʼਸ਼਼੍ਿਟਹੀਨੇ ਚ ਲੋਚਨੇ|
ਕਰ੍ਣੌ ਸ਼ਿਤਿਵਹੀਨੌ ਚ ਪਰ੍ਦਦੌ ਤੇਭਯ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਃ||

Ⅸ ਏਤੇਸ੍ਿਮਨ੍ ਦਾਯੂਦਿਪ ਿਲਿਖਤਵਾਨ੍ ਯਥਾ, ਅਤੋ ਭੁਕ੍ਤਯ੍ਾਸਨੰ ਤੇਸ਼਼ਾਮ੍
ਉਨ੍ਮਾਥਵਦ੍ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ| ਵਾ ਵੰਸ਼ਯਨ੍ਤਵਦ੍ਬਾਧਾ ਦਣ੍ਡਵਦ੍ ਵਾ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ||

Ⅹ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਤਥਾਨ੍ਧਾਸ੍ਤੇ ਨੇਤੈਃ ਪਸ਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਨ ਯਥਾ| ਵੇਪਥੁਃ
ਕਿਟਦੇਸ਼ਸਯ੍ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਿਨਤਯ੍ੰ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ||

Ⅺ ਪਤਨਾਰ੍ਥੰ ਤੇ ਸ੍ਖਿਲਤਵਨ੍ਤ ਇਿਤ ਵਾਚੰ ਿਕਮਹੰ ਵਦਾਿਮ? ਤੰਨ ਭਵਤੁ
ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਾਨ੍ ਉਦਯ੍ੋਿਗਨਃ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਪਤਨਾਦ੍ਇਤਰਦੇਸ਼ੀਯਲੋਕੈਃ ਪਿਰਤਾਣੰ
ਪਰ੍ਾਪ੍ਤ|ੰ

Ⅻ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਪਤਨੰ ਯਿਦ ਜਗਤੋ ਲੋਕਾਨਾਂ ਲਾਭਜਨਕਮ੍ ਅਭਵਤ੍ ਤੇਸ਼਼ਾਂ
ਹਾਸੋ(ਅ)ਿਪ ਯਿਦ ਿਭੰਨਦੇਿਸ਼ਨਾਂ ਲਾਭਜਨਕੋ(ਅ)ਭਵਤ੍ ਤਿਰ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਵʼ◌ੱਿਧਃ
ਕਿਤ ਲਾਭਜਿਨਕਾ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ?

ⅩⅢ ਅਤੋ ਹੇ ਅਨਯ੍ਦੇਿਸ਼ਨ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਸਮ੍ਬੋਧਯ੍ ਕਥਯਾਿਮ ਿਨਜਾਨਾਂ
ਜ੍ਞਾਿਤਬਨ੍ਧੂਨਾਂ ਮਨਃਸੂਦਯ੍ੋਗੰ ਜਨਯਨ੍ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਿਕਯਤਾਂ ਲੋਕਾਨਾਂ ਯਥਾ
ਪਿਰਤਾਣੰ ਸਾਧਯਾਿਮ
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ⅩⅣ ਤੰਿਨਿਮੱਤਮ੍ ਅਨਯ੍ਦੇਿਸ਼ਨਾਂ ਿਨਕਟੇ ਪਰ੍ੇਿਰਤਃ ਸਨ੍ ਅਹੰ ਸਵ੍ਪਦਸਯ੍
ਮਿਹਮਾਨੰ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਯਾਿਮ|

ⅩⅤ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਿਨਗਰ੍ਹੇਣ ਯਦੀਸ਼ਵ੍ਰੇਣ ਸਹ ਜਗਤੋ ਜਨਾਨਾਂ ਮੇਲਨੰ ਜਾਤੰ ਤਿਰ
ਤੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਅਨੁਗʼਹੀਤਤੰ ਮʼਤਦੇਹੇ ਯਥਾ ਜੀਵਨਲਾਭਸ੍ਤਦਤ੍ ਿਕੰ ਨ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ?

ⅩⅥ ਅਪਰੰ ਪਰ੍ਥਮਜਾਤੰ ਫਲੰ ਯਿਦ ਪਿਵਤੰ ਭਵਿਤ ਤਿਰ ਸਰ੍ੱਵਮੇਵ ਫਲੰ
ਪਿਵਤੰ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ; ਤਥਾ ਮੂਲੰ ਯਿਦ ਪਿਵਤੰ ਭਵਿਤ ਤਿਰ ਸ਼ਾਖਾ ਅਿਪ ਤਥੈਵ
ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ|

ⅩⅦ ਿਕਯਤੀਨਾਂ ਸ਼ਾਖਾਨਾਂ ਛੇਦਨੇ ਕʼਤੇ ਤੰ ਵਨਯ੍ਿਜਤਵʼਕ੍ਸ਼਼ਸਯ੍ ਸ਼ਾਖਾ ਭੂਤਾ
ਯਿਦ ਤੱਛਾਖਾਨਾਂ ਸ੍ਥਾਨੇ ਰੋਿਪਤਾ ਸਿਤ ਿਜਤਵʼਕ੍ਸ਼਼ੀਯਮੂਲਸਯ੍ ਰਸੰ ਭੰੁਕ੍ਸ਼਼ੇ,

ⅩⅧ ਤਿਰ ਤਾਸਾਂ ਿਭੰਨਸ਼ਾਖਾਨਾਂ ਿਵਰੁੱਧੰ ਮਾਂ ਗਰ੍ੱਵੀਃ; ਯਿਦ ਗਰ੍ੱਵਿਸ ਤਿਰ
ਤੰ ਮੂਲੰ ਯੰਨ ਧਾਰਯਿਸ ਿਕਨ੍ਤੁ ਮੂਲੰ ਤਾਂ ਧਾਰਯਤੀਿਤ ਸੰਸ੍ਮਰ|

ⅩⅨਅਪਰਞ੍ਚ ਯਿਦ ਵਦਿਸ ਮਾਂ ਰੋਪਿਯਤੁੰ ਤਾਃ ਸ਼ਾਖਾ ਿਵਭੰਨਾ ਅਭਵਨ੍;
ⅩⅩਭਦਮ੍, ਅਪਰ੍ਤਯ੍ਯਕਾਰਣਾਤ੍ ਤੇ ਿਵਿਭੰਨਾ ਜਾਤਾਸ੍ਤਥਾ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਕਾਰਣਾਤ੍

ਤੰ ਰੋਿਪਤੋ ਜਾਤਸ੍ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਅਹਙ੍ਕਾਰਮ੍ ਅਕʼਤਾ ਸਸਾਧਵ੍ਸੋ ਭਵ|
ⅩⅪਯਤਈਸ਼ਵ੍ਰੋ ਯਿਦ ਸਵ੍ਾਭਾਿਵਕੀਃ ਸ਼ਾਖਾ ਨ ਰਕ੍ਸ਼਼ਿਤ ਤਿਰ ਸਾਵਧਾਨ ਭਵ

ਚੇਤ੍ ਤਾਮਿਪ ਨ ਸ੍ਥਾਪਯਿਤ|
ⅩⅫ ਇਤਯ੍ਤੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਯਾਦʼਸ਼ੀ ਕʼਪਾ ਤਾਦʼਸ਼ੰ ਭਯਾਨਕਤਮਿਪ ਤਯਾ

ਦʼਸ਼ਯ੍ਤਾ;ਂ ਯੇ ਪਿਤਤਾਸ੍ਤਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਤਸਯ੍ ਭਯਾਨਕਤੰ ਦʼਸ਼ਯ੍ਤਾ,ਂ ਤਞ੍ਚ ਯਿਦ
ਤਤ੍ਕʼਪਾਿਸ਼ਰ੍ਤਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਸ ਤਿਰ ਤਾਂ ਪਰ੍ਿਤ ਕʼਪਾ ਦਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਤੇ; ਨਚੇਤ੍ ਤਮਿਪ ਤਦਤ੍
ਿਛੰਨ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਸ|

ⅩⅩⅢ ਅਪਰਞ੍ਚ ਤੇ ਯਦਯ੍ਪਰ੍ਤਯ੍ਯੇ ਨ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ਿਤ ਤਿਰ ਪੁਨਰਿਪ
ਰੋਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤੇ ਯਸ੍ਮਾਤ੍ ਤਾਨ੍ ਪੁਨਰਿਪ ਰੋਪਿਯਤੁਮ੍ ਇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸ਼ਕ੍ਿਤਰਾਸ੍ਤ|ੇ

ⅩⅩⅣ ਵਨਯ੍ਿਜਤਵʼਕ੍ਸ਼਼ਸਯ੍ ਸ਼ਾਖਾ ਸਨ੍ ਤੰ ਯਿਦ ਤਤਸ਼੍ਿਛੰਨ
ਰੀਿਤਵਯ੍ਤਯ੍ਯੇਨੱਤਮਿਜਤਵʼਕ੍ਸ਼਼ੇ ਰ◌ੋेेਿਪਤ(ੋਅ)ਭਵਸ੍ਤਿਰ ਤਸਯ੍ ਵʼਕ੍ਸ਼਼ਸਯ੍
ਸਵ੍ੀਯਾ ਯਾਃ ਸ਼ਾਖਾਸ੍ਤਾਃ ਿਕੰ ਪੁਨਃ ਸਵ੍ਵʼਕ੍ਸ਼਼ੇ ਸੰਲਿਗਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨੁਵਨ੍ਿਤ?

ⅩⅩⅤ ਹੇ ਭਾਤਰੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਆਤ੍ਮਾਿਭਮਾਨ ਯੰਨ ਜਾਯਤੇ ਤਦਰ੍ਥੰ
ਮਮੇਦʼਸ਼ੀ ਵਾਞ੍ਛਾ ਭਵਿਤ ਯੂਯੰ ਏਤੰਿਨਗੂਢਤੱਤਮ੍ ਅਜਾਨਨ੍ਤੋ ਯੰਨ ਿਤਸ਼਼੍ਠਥ;
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ਵਸ੍ਤੁਤੋ ਯਾਵਤ੍ਕਾਲੰ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਰੂਪੇਣ ਿਭੰਨਦੇਿਸ਼ਨਾਂ ਸੰਗਰ੍ਹੋ ਨ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ
ਤਾਵਤ੍ਕਾਲਮ੍ ਅੰਸ਼ਤੇਨ ਇਸਰ੍ਾਯੇਲੀਯਲੋਕਾਨਾਮ੍ ਅਨ੍ਧਤਾ ਸ੍ਥਾਸਯ੍ਿਤ;

ⅩⅩⅥ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਤੇ ਸਰ੍ੱਵੇ ਪਿਰਤਾਸਯ੍ਨ੍ਤ;ੇ ਏਤਾਦʼਸ਼ੰ ਿਲਿਖਤਮਪਯ੍ਾਸ੍ਤੇ,
ਆਗਿਮਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਸੀਯੋਨਾਦ੍ ਏਕੋ ਯਸ੍ਤਾਣਦਾਯਕਃ| ਅਧਰ੍ੰਮੰ ਯਾਕੁਬੋ ਵੰਸ਼ਾਤ੍ ਸ
ਤੁ ਦੂਰੀਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

ⅩⅩⅦ ਤਥਾ ਦੂਰੀਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਪਾਪਾਨਯ੍ਹੰ ਯਦਾ| ਤਦਾ ਤੈਰੇਵ ਸਾਰ੍ੱਧੰ
ਮੇ ਿਨਯਮੋ(ਅ)ਯੰ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

ⅩⅩⅧ ਸੁਸੰਵਾਦਾਤ੍ ਤੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਿਵਪਕ੍ਸ਼਼ਾ ਅਭਵਨ੍ ਿਕਨ੍ਤਿਭਰੁਿਚਤਤਾਤ੍
ਤੇ ਿਪਤʼਲੋਕਾਨਾਂ ਕʼਤੇ ਿਪਰ੍ਯਪਾਤਾਿਣ ਭਵਨ੍ਿਤ|

ⅩⅩⅨਯਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਦਾਨਾਦ੍ ਆਹਾਨਾਞ੍ਚ ਪਸ਼੍ਚਾੱਤਾਪੋ ਨ ਭਵਿਤ|
ⅩⅩⅩਅਤਏਵ ਪੂਰ੍ੱਵਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੇ(ਅ)ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਿਸਨਃ ਸਨ੍ਤੋ(ਅ)ਿਪ ਯੂਯੰ ਯਦਤ੍

ਸਮ੍ਪਰ੍ਿਤ ਤੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਅਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਕਾਰਣਾਦ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਕʼਪਾਪਾਤਾਿਣ ਜਾਤਾਸ੍ਤਦਦ੍
ⅩⅩⅪ ਇਦਾਨੀਂ ਤੇ(ਅ)ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਿਸਨਃ ਸਨ੍ਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ

ਰ੍ਲਬ੍ਧਕʼਪਾਕਾਰਣਾਤ੍ ਤੈਰਿਪ ਕʼਪਾ ਲਪ੍ਸਯ੍ਤ|ੇ
ⅩⅩⅫਈਸ਼ਵ੍ਰਃ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਕʼਪਾਂ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਿਯਤੁੰ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਅਿਵਸ਼ਵ੍ਾਿਸਤੇਨ

ਗਣਯਿਤ|
ⅩⅩⅩⅢ ਅਹੋ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਜ੍ਞਾਨਬੁੱਿਧਰੂਪਯੋ ਰ੍ਧਨਯੋਃ ਕੀਦʼਕ੍ ਪਰ੍ਾਚੁਰ੍ੱਯ|ੰ

ਤਸਯ੍ ਰਾਜਸ਼ਾਸਨਸਯ੍ ਤੱਤੰ ਕੀਦʼਗ੍ ਅਪਰ੍ਾਪਯ੍|ੰ ਤਸਯ੍ ਮਾਰ੍ਗਾਸ਼੍ਚ ਕੀਦʼਗ੍
ਅਨੁਪਲਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਾਃ|

ⅩⅩⅩⅣ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸਙ੍ਕਲ੍ਪੰ ਕੋ ਜ੍ਞਾਤਵਾਨ੍? ਤਸਯ੍ ਮਨ੍ਤੀ ਵਾ
ਕੋ(ਅ)ਭਵਤ੍?

ⅩⅩⅩⅤ ਕੋ ਵਾ ਤਸਯ੍ੋਪਕਾਰੀ ਭʼਤਾ ਤਤ੍ਕʼਤੇ ਤੇਨ ਪਰ੍ਤਯ੍ੁਪਕਰ੍ੱਤਵਯ੍ਃ?
ⅩⅩⅩⅥਯਤੋ ਵਸ੍ਤੁਮਾਤਮੇਵ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤੇਨ ਤਸ੍ਮੈ ਚਾਭਵਤ੍ ਤਦੀਯੋ ਮਿਹਮਾ

ਸਰ੍ੱਵਦਾ ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਤੋ ਭਵਤੁ| ਇਿਤ|

Ⅻ
Ⅰ ਹੇ ਭਾਤਰ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਕʼਪਯਾਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਿਵਨਯੇ ਯੂਯੰ ਸਵ੍ੰ ਸਵ੍ੰ ਸ਼ਰੀਰੰ

ਸਜੀਵੰ ਪਿਵਤੰ ਗਰ੍ਾਹਯ੍ੰ ਬਿਲਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਮੁੱਿਦਸ਼ਯ੍ ਸਮੁਤ੍ਸʼਜਤ, ਏਸ਼਼ਾ ਸੇਵਾ
ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਯੋਗਯ੍ਾ|
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Ⅱਅਪਰੰ ਯੂਯੰ ਸਾਸਂਾਿਰਕਾ ਇਵ ਮਾਚਰਤ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਸਵ੍ੰ ਸਵ੍ੰ ਸਵ੍ਭਾਵੰ ਪਰਾਵਰ੍ਤਯ੍
ਨੂਤਨਾਚਾਿਰਣੋ ਭਵਤ, ਤਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਿਨਦੇਸ਼ਃ ਕੀਦʼਗ੍ ਉੱਤਮੋ ਗਰ੍ਹਣੀਯਃ
ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਸ਼੍ਚੇਿਤ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਰਨੁਭਾਿਵਸ਼਼ਯ੍ਤੇ|

Ⅲ ਕਸ਼੍ਿਚਦਿਪ ਜਨ ਯੋਗਯ੍ਤਾਦਿਧਕੰ ਸਵ੍ੰ ਨ ਮਨਯ੍ਤਾਂ ਿਕਨ੍ਤੁ ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ
ਯਸ੍ਮੈ ਪਰ੍ਤਯ੍ਯਸਯ੍ ਯਤ੍ਪਿਰਮਾਣਮ੍ ਅਦਦਾਤ੍ ਸ ਤਦਨੁਸਾਰਤੋ ਯੋਗਯ੍ਰੂਪੰ
ਸਵ੍ੰ ਮਨੁਤਾਮ੍, ਈਸ਼ਵ੍ਰਾਦ੍ ਅਨੁਗਰ੍ਹੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਃ ਸਨ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਏਕੈਕੰ ਜਨਮ੍
ਇਤਯ੍ਾਜ੍ਞਾਪਯਾਿਮ|

Ⅳਯਤੋ ਯਦਦਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਏਕਸ੍ਿਮਨ੍ ਸ਼ਰੀਰੇ ਬਹੂਨਯ੍ਙ੍ਗਾਿਨ ਸਨ੍ਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ
ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਮਙ੍ਗਾਨਾਂ ਕਾਰ੍ੱਯੰ ਸਮਾਨੰ ਨਿਹ;

Ⅴ ਤਦਦਸ੍ਮਾਕੰ ਬਹੁਤੇ(ਅ)ਿਪ ਸਰ੍ੱਵੇ ਵਯੰ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇ ਏਕਸ਼ਰੀਰਾਃ ਪਰਸ੍ਪਰਮ੍
ਅਙ੍ਗਪਰ੍ਤਯ੍ਙ੍ਗਤੇਨ ਭਵਾਮਃ|

Ⅵ ਅਸ੍ਮਾਦ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਾਨੁਗਰ੍ਹੇਣ ਿਵਸ਼ੇਸ਼਼ੰ ਿਵਸ਼ੇਸ਼਼ੰ ਦਾਨਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਸੁ
ਪਰ੍ਾਪ੍ਤੇਸ਼਼ੁ ਸਤ੍ਸੁ ਕੋਿਪ ਯਿਦ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਕਯ੍ੰ ਵਦਿਤ ਤਿਰ ਪਰ੍ਤਯ੍ਯਸਯ੍
ਪਿਰਮਾਣਾਨੁਸਾਰਤਃ ਸ ਤਦ੍ ਵਦਤੁ;

Ⅶ ਯਦਾ ਯਿਦ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਸੇਵਨਕਾਰੀ ਭਵਿਤ ਤਿਰ ਸ ਤਤ੍ਸੇਵਨੰ ਕਰੋਤੁ;
ਅਥਵਾ ਯਿਦ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਅਧਯ੍ਾਪਿਯਤਾ ਭਵਿਤ ਤਿਰ ਸੋ(ਅ)ਧਯ੍ਾਪਯਤ;ੁ

Ⅷ ਤਥਾ ਯ ਉਪਦੇਸ਼਼੍ਟਾ ਭਵਿਤ ਸ ਉਪਿਦਸ਼ਤੁ ਯਸ਼੍ਚ ਦਾਤਾ ਸ ਸਰਲਤਯਾ
ਦਦਾਤੁ ਯਸ੍ਤਿਧਪਿਤਃ ਸ ਯਤ੍ਨੇਨਾਿਧਪਿਤਤੰ ਕਰੋਤੁ ਯਸ਼੍ਚ ਦਯਾਲੁਃ ਸ
ਹʼਸ਼਼੍ਟਮਨਸਾ ਦਯਤਾਮ੍|

Ⅸ ਅਪਰਞ੍ਚ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਪਰ੍ੇਮ ਕਾਪਟਯ੍ਵਰ੍ਿਜਤੰ ਭਵਤੁ ਯਦ੍ ਅਭਦੰ ਤਦ੍
ਰੁ̓ ਤੀਯਧਵ੍ੰ ਯੱਚ ਭਦੰ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਅਨੁਰਜਯ੍ਧਵ੍ਮ੍|

Ⅹ ਅਪਰੰ ਭਾਤʼਤਪਰ੍ੇਮ੍ਨਾ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਪਰ੍ੀਯਧਵ੍ੰ ਸਮਾਦਰਾਦ੍ ਏਕੋ(ਅ)ਪਰਜਨੰ
ਸ਼ਰ੍ੇਸ਼਼੍ਠੰ ਜਾਨੀਧਵ੍ਮ੍|

Ⅺ ਤਥਾ ਕਾਰ੍ੱਯੇ ਿਨਰਾਲਸਯ੍ਾ ਮਨਿਸ ਚ ਸੋਦਯ੍ੋਗਾਃ ਸਨ੍ਤਃ ਪਰ੍ਭੰੁ ਸੇਵਧਵ੍ਮ੍|
Ⅻ ਅਪਰੰ ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਸ਼ਾਯਾਮ੍ ਆਨਨ੍ਿਦਤਾ ਦੁਃਖਸਮਯੇ ਚ ਧੈਰ੍ੱਯਯੁਕ੍ਤਾ

ਭਵਤ; ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਾਯਾਂ ਸਤਤੰ ਪਰ੍ਵਰ੍ੱਤਧਵ੍|ੰ
ⅩⅢ ਪਿਵਤਾਣਾਂ ਦੀਨਤਾਂ ਦੂਰੀਕੁਰੁਧਵ੍ਮ੍ ਅਿਤਿਥਸੇਵਾਯਾਮ੍ ਅਨੁਰਜਯ੍ਧਵ੍ਮ੍|
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ⅩⅣ ਯੇ ਜਨਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਤਾਡਯਨ੍ਿਤ ਤਾਨ੍ ਆਿਸ਼ਸ਼਼ੰ ਵਦਤ ਸ਼ਾਪਮ੍ ਅਦੱਤਾ
ਦੱਧਵ੍ਮਾਿਸ਼ਸ਼਼ਮ੍|

ⅩⅤ ਯੇ ਜਨਾ ਆਨਨ੍ਦਨ੍ਿਤ ਤੈਃ ਸਾਰ੍ੱਧਮ੍ ਆਨਨ੍ਦਤ ਯੇ ਚ ਰੁਦਨ੍ਿਤ ਤੈਃ
ਸਹ ਰੁਿਦਤ|

ⅩⅥ ਅਪਰਞ੍ਚ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਮਨਸਾਂ ਪਰਸ੍ਪਰਮ੍ ਏਕੋਭਾਵੋ ਭਵਤ;ੁ ਅਪਰਮ੍
ਉੱਚਪਦਮ੍ ਅਨਾਕਾਙ੍ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ ਨੀਚਲੋਕੈਃ ਸਹਾਿਪ ਮਾਰ੍ਦਵਮ੍ ਆਚਰਤ; ਸਵ੍ਾਨ੍
ਜ੍ਞਾਿਨਨ ਨ ਮਨਯ੍ਧਵ੍|ੰ

ⅩⅦਪਰਸ੍ਮਾਦ੍ ਅਪਕਾਰੰ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ਾਿਪ ਪਰੰ ਨਾਪਕੁਰੁਤ| ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਦʼਸ਼਼੍ਿਟਤੋ
ਯਤ੍ ਕਰ੍ੰਮੋੱਤਮੰ ਤਦੇਵ ਕੁਰੁਤ|

ⅩⅧ ਯਿਦ ਭਿਵਤੁੰ ਸ਼ਕਯ੍ਤੇ ਤਿਰ ਯਥਾਸ਼ਕ੍ਿਤ ਸਰ੍ੱਵਲੋਕੈਃ ਸਹ
ਿਨਰ੍ੱਿਵਰੋਧੇਨ ਕਾਲੰ ਯਾਪਯਤ|

ⅩⅨ ਹੇ ਿਪਰ੍ਯਬਨ੍ਧਵਃ, ਕਸ੍ਮੈਿਚਦ੍ ਅਪਕਾਰਸਯ੍ ਸਮੁਿਚਤੰ ਦਣ੍ਡੰ ਸਵ੍ਯੰ
ਨ ਦੱਧਵ੍,ੰ ਿਕਨ੍ਤੀਸ਼ਵ੍ਰੀਯ ੋਧਾਯ ਸ੍ਥਾਨੰ ਦੱਤ ਯਤੋ ਿਲਿਖਤਮਾਸ੍ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰਃ
ਕਥਯਿਤ, ਦਾਨੰ ਫਲਸਯ੍ ਮਤ੍ਕਰ੍ੰਮ ਸੂਿਚਤੰ ਪਰ੍ਦਦਾਮਯ੍ਹੰ|

ⅩⅩ ਇਿਤਕਾਰਣਾਦ੍ ਿਰਪੁ ਰਯ੍ਿਦ ਕ੍ਸ਼਼ੁਧਾਰ੍ੱਤਸ੍ਤੇ ਤਿਰ ਤੰ ਤੰ ਪਰ੍ਭੋਜਯ|
ਤਥਾ ਯਿਦ ਤʼਸ਼਼ਾਰ੍ੱਤਃ ਸਯ੍ਾਤ੍ ਤਿਰ ਤੰ ਪਿਰਪਾਯਯ| ਤੇਨ ਤੰ ਮਸ੍ਤਕੇ ਤਸਯ੍
ਜਵ੍ਲਦਗ੍ਿਨੰ ਿਨਧਾਸਯ੍ਿਸ|

ⅩⅪ ਕੁਿ ਯਯਾ ਪਰਾਿਜਤਾ ਨ ਸਨ੍ਤ ਉੱਤਮਿ ਯਯਾ ਕੁਿ ਯਾਂ ਪਰਾਜਯਤ|

ⅩⅢ
Ⅰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਏਕੈਕਜਨਃ ਸ਼ਾਸਨਪਦਸਯ੍ ਿਨਘ੍ਨ ਭਵਤੁ ਯਤੋ ਯਾਿਨ

ਸ਼ਾਸਨਪਦਾਿਨ ਸਨ੍ਿਤ ਤਾਿਨ ਸਰ੍ੱਵਾਣੀਸ਼ਵ੍ਰੇਣ ਸ੍ਥਾਿਪਤਾਿਨ; ਈਸ਼ਵ੍ਰੰ ਿਵਨਾ
ਪਦਸ੍ਥਾਪਨੰ ਨ ਭਵਿਤ|

Ⅱਇਿਤ ਹੇਤੋਃ ਸ਼ਾਸਨਪਦਸਯ੍ਯਤ੍ਪਰ੍ਾਿਤਕੂਲਯ੍ੰ ਤਦ੍ਈਸ਼ਵ੍ਰੀਯਿਨਰੂਪਣਸਯ੍
ਪਰ੍ਾਿਤਕੂਲਯ੍ਮੇਵ; ਅਪਰੰ ਯੇ ਪਰ੍ਾਿਤਕੂਲਯ੍ਮ੍ ਆਚਰਨ੍ਿਤ ਤੇ ਸਵ੍ੇਸ਼਼ਾਂ ਸਮੁਿਚਤੰ
ਦਣ੍ਡੰ ਸਵ੍ਯਮੇਵ ਘਟਯਨ੍ਤੇ|

Ⅲਸ਼ਾਸ੍ਤਾ ਸਦਾਚਾਿਰਣਾਂ ਭਯਪਰ੍ਦੋ ਨਿਹ ਦੁਰਾਚਾਿਰਣਾਮੇਵ ਭਯਪਰ੍ਦੋ ਭਵਿਤ;
ਤੰ ਿਕੰ ਤਸ੍ਮਾਨ੍ ਿਨਰ੍ਭਯੋ ਭਿਵਤੁਮ੍ ਇੱਛਿਸ? ਤਿਰ ਸਤ੍ਕਰ੍ੰਮਾਚਰ, ਤਸ੍ਮਾਦ੍
ਯਸ਼ੋ ਲਪ੍ਸਯ੍ਸੇ,



Romans ⅩⅢ:Ⅳ xxx Romans ⅩⅢ:ⅩⅢ

Ⅳਯਤਸ੍ਤਵ ਸਦਾਚਰਣਾਯ ਸ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਭʼਤਯ੍ੋ(ਅ)ਸ੍ਿਤ| ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਿਦ
ਕੁਕਰ੍ੰਮਾਚਰਿਸ ਤਿਰ ਤੰ ਸ਼ਙ੍ਕਸਵ੍ ਯਤਃ ਸ ਿਨਰਰ੍ਥਕੰ ਖਙ੍ਗੰ ਨ ਧਾਰਯਿਤ;
ਕੁਕਰ੍ੰਮਾਚਾਿਰਣੰ ਸਮੁਿਚਤੰ ਦਣ੍ਡਿਯਤੁਮ੍ ਸ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਦਣ੍ਡਦਭʼਤਯ੍ ਏਵ|

Ⅴ ਅਤਏਵ ਕੇਵਲਦਣ੍ਡਭਯਾਨੰਿਹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸਦਸਦ੍ਬੋਧਾਦਿਪ ਤਸਯ੍
ਵਸ਼ਯ੍ੇਨ ਭਿਵਤਵਯ੍|ੰ

Ⅵ ਏਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਰਾਜਕਰਦਾਨਮਪਯ੍ੁਿਚਤੰ ਯਸ੍ਮਾਦ੍ ਯੇ ਕਰੰ
ਗʼਹ੍ਲਨ੍ਿਤ ਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਿਕਙ੍ਕਰਾ ਭੂਤਾ ਸਤਤਮ੍ ਏਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਕਰ੍ੰਮਿਣ
ਿਨਿਵਸ਼਼੍ਟਾਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ਿਤ|

Ⅶ ਅਸ੍ਮਾਤ੍ ਕਰਗਰ੍ਾਿਹਣੇ ਕਰੰ ਦੱਤ, ਤਥਾ ਸ਼ੁਲ੍ਕਗਰ੍ਾਿਹਣੇ ਸ਼ੁਲ੍ਕੰ ਦੱਤ,
ਅਪਰੰ ਯਸ੍ਮਾਦ੍ ਭੇਤਵਯ੍ੰ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਿਬਭੀਤ, ਯਸ਼੍ਚ ਸਮਾਦਰਣੀਯਸ੍ਤੰ
ਸਮਾਿਦਯਧਵ੍ਮ੍; ਇੱਥੰ ਯਸਯ੍ ਯਤ੍ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ੰ ਤਤ੍ ਤਸ੍ਮੈ ਦੱਤ|

Ⅷ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਪਰ੍ੇਮ ਿਵਨਾ (ਅ)ਨਯ੍ਤ੍ ਿਕਮਿਪ ਦੇਯਮ੍ ਰੁ̓ ਣੰ ਨ
ਭਵਤੁ, ਯਤੋ ਯਃ ਪਰਸ੍ਿਮਨ੍ ਪਰ੍ੇਮ ਕਰੋਿਤ ਤੇਨ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾ ਿਸਧਯ੍ਿਤ|

Ⅸ ਵਸ੍ਤੁਤਃ ਪਰਦਾਰਾਨ੍ ਮਾ ਗੱਛ, ਨਰਹਤਯ੍ਾਂ ਮਾ ਕਾਰ੍ਸ਼਼ੀਃ, ਚੈਰ੍ੱਯੰ ਮਾ
ਕਾਰ੍ਸ਼਼ੀਃ, ਿਮਥਯ੍ਾਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ ਮਾ ਦੇਿਹ, ਲੋਭੰ ਮਾ ਕਾਰ੍ਸ਼਼ੀਃ, ਏਤਾਃ ਸਰ੍ੱਵਾ
ਆਜ੍ਞਾ ਏਤਾਭਯ੍ੋ ਿਭੰਨਾ ਯਾ ਕਾਿਚਦ੍ ਆਜ੍ਞਾਸ੍ਿਤ ਸਾਿਪ ਸਵ੍ਸਮੀਪਵਾਿਸਿਨ
ਸਵ੍ਵਤ੍ ਪਰ੍ੇਮ ਕੁਰ੍ੱਿਵਤਯ੍ਨੇਨ ਵਚਨੇਨ ਵੇਿਦਤਾ|

Ⅹਯਤਃ ਪਰ੍ੇਮ ਸਮੀਪਵਾਿਸਨ(ਅ)ਸ਼ੁਭੰ ਨ ਜਨਯਿਤ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਪਰ੍ੇਮ੍ਨਾ ਸਰ੍ੱਵਾ
ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾ ਪਾਲਯ੍ਤੇ|

Ⅺ ਪਰ੍ਤਯ੍ਯੀਭਵਨਕਾਲੇ(ਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਪਿਰਤਾਣਸਯ੍ ਸਾਮੀਪਯ੍ਾਦ੍ ਇਦਾਨੀਂ
ਤਸਯ੍ ਸਾਮੀਪਯ੍ਮ੍ਅਵਯ੍ਵਿਹਤੰ;ਅਤਃ ਸਮਯੰ ਿਵਿਵਚਯ੍ਾਸ੍ਮਾਿਭਃ ਸਾਮ੍ਪਰ੍ਤਮ੍
ਅਵਸ਼ਯ੍ਮੇਵ ਿਨਦਾਤੋ ਜਾਗਰ੍ੱਤਵਯ੍ੰ|

Ⅻ ਬਹੁਤਰਾ ਯਾਿਮਨੀ ਗਤਾ ਪਰ੍ਭਾਤੰ ਸੰਿਨਿਧੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤੰ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤਾਮਸੀਯਾਃ
ਿ ਯਾਃ ਪਿਰਤਯ੍ਜਯ੍ਾਸ੍ਮਾਿਭ ਰਾਸਰੀਯਾ ਸੱਜਾ ਪਿਰਧਾਤਵਯ੍ਾ|

ⅩⅢ ਅਤੋ ਹੇਤੋ ਰਯੰ ਿਦਵਾ ਿਵਿਹਤੰ ਸਦਾਚਰਣਮ੍ ਆਚਿਰਸ਼਼ਯ੍ਾਮਃ|
ਰਙ੍ਗਰਸੋ ਮੱਤਤੰ ਲਮ੍ਪਟਤੰ ਕਾਮੁਕਤੰ ਿਵਵਾਦ ਈਰ੍ਸ਼਼ਯ੍ਾ ਚੈਤਾਿਨ
ਪਿਰਤਯ੍ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਾਮਃ|
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ⅩⅣ ਯੂਯੰ ਪਰ੍ਭੁਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਰੂਪੰ ਪਿਰੱਛਦੰ ਪਿਰਧੱਧਵ੍ੰ ਸੁਖਾਿਭਲਾਸ਼਼ਪੂਰਣਾਯ
ਸ਼ਾਰੀਿਰਕਾਚਰਣੰ ਮਾਚਰਤ|

ⅩⅣ
Ⅰ ਯੋ ਜਨ(ਅ)ਦʼਢਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਸ੍ਤੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸਙ੍ਿਗਨੰ ਕੁਰੁਤ ਿਕਨ੍ਤੁ

ਸਨ੍ਦੇਹਿਵਚਾਰਾਰ੍ਥੰ ਨਿਹ|
Ⅱਯਤੋ ਿਨਿਸ਼਼ੱਧੰ ਿਕਮਿਪ ਖਾਦਯ੍ਦਵਯ੍ੰ ਨਾਸ੍ਿਤ, ਕਸਯ੍ਿਚੱਜਨਸਯ੍ ਪਰ੍ਤਯ੍ਯ

ਏਤਾਦʼਸ਼ੋ ਿਵਦਯ੍ਤੇ ਿਕਨ੍ਤਦʼਢਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਃ ਕਸ਼੍ਿਚਦਪਰੋ ਜਨਃ ਕੇਵਲੰ ਸ਼ਾਕੰ
ਭੁਙ੍ਕ੍ਤ|ੰ

Ⅲ ਤਿਰ ਯੋ ਜਨਃ ਸਾਧਾਰਣੰ ਦਵਯ੍ੰ ਭੁਙ੍ਕ੍ਤੇ ਸ ਿਵਸ਼ੇਸ਼਼ਦਵਯ੍ਭੋਕ੍ਤਾਰੰ
ਨਾਵਜਾਨੀਯਾਤ੍ ਤਥਾ ਿਵਸ਼ੇਸ਼਼ਦਵਯ੍ਭੋਕ੍ਤਾਿਪ ਸਾਧਾਰਣਦਵਯ੍ਭੋਕ੍ਤਾਰੰ ਦੋਿਸ਼਼ਣੰ
ਨ ਕੁਰ੍ੱਯਾਤ੍, ਯਸ੍ਮਾਦ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸ੍ਤਮ੍ ਅਗʼਹ੍ਲਾਤ੍|

Ⅳ ਹੇ ਪਰਦਾਸਸਯ੍ ਦੂਸ਼਼ਿਯਤਸ੍ਤੰ ਕਃ? ਿਨਜਪਰ੍ਭੋਃ ਸਮੀਪੇ ਤੇਨ ਪਦਸ੍ਥੇਨ
ਪਦਚਯ੍ੁਤੇਨ ਵਾ ਭਿਵਤਵਯ੍ੰ ਸ ਚ ਪਦਸ੍ਥ ਏਵ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਯਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸ੍ਤੰ
ਪਦਸ੍ਥੰ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ|

Ⅴ ਅਪਰਞ੍ਚ ਕਸ਼੍ਿਚੱਜਨ ਿਦਨਾਦ੍ ਿਦਨੰ ਿਵਸ਼ੇਸ਼਼ੰ ਮਨਯ੍ਤੇ ਕਸ਼੍ਿਚੱਤੁ◌ु
ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ ਿਦਨਾਿਨ ਸਮਾਨਾਿਨ ਮਨਯ੍ਤ,ੇ ਏਕੈਕੋ ਜਨਃ ਸਵ੍ੀਯਮਨਿਸ ਿਵਿਵਚਯ੍
ਿਨਸ਼੍ਿਚਨਤ|ੁ

Ⅵਯੋ ਜਨਃ ਿਕਞ੍ਚਨ ਿਦਨੰ ਿਵਸ਼ੇਸ਼਼ੰ ਮਨਯ੍ਤੇ ਸ ਪਰ੍ਭੁਭਕ੍ਤਯ੍ਾ ਤਨ੍ ਮਨਯ੍ਤ,ੇ
ਯਸ਼੍ਚ ਜਨਃ ਿਕਮਿਪ ਿਦਨੰ ਿਵਸ਼ੇਸ਼਼ੰ ਨ ਮਨਯ੍ਤੇ ਸ(ੋਅ)ਿਪ ਪਰ੍ਭੁਭਕ੍ਤਯ੍ਾ ਤੰਨ
ਮਨਯ੍ਤ;ੇਅਪਰਞ੍ਚਯਃ ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ ਭਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਦਵਯ੍ਾਿਣ ਭੁਙ੍ਕ੍ਤੇ ਸ ਪਰ੍ਭੁਭਕ੍ਤਯਾ
ਤਾਿਨ ਭੁਙ੍ਕ੍ਤੇ ਯਤਃ ਸ ਈਸ਼ਵ੍ਰੰ ਧਨਯ੍ੰ ਵਕ੍ਿਤ, ਯਸ਼੍ਚ ਨ ਭੁਙ੍ਕ੍ਤੇ ਸੋ(ਅ)ਿਪ
ਪਰ੍ਭੁਭਕ੍ਤਯ੍ੈਵ ਨ ਭੁਞ੍ਜਾਨ ਈਸ਼ਵ੍ਰੰ ਧਨਯ੍ੰ ਬਤ|ੇ

Ⅶ ਅਪਰਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਿਨਜਿਨਿਮੱਤੰ ਪਰ੍ਾਣਾਨ੍ ਧਾਰਯਿਤ
ਿਨਜਿਨਿਮੱਤੰ ਿਮਰ੍ਯਤੇ ਵਾ ਤੰਨ;

Ⅷ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਿਦ ਵਯੰ ਪਰ੍ਾਣਾਨ੍ ਧਾਰਯਾਮਸ੍ਤਿਰ ਪਰ੍ਭੁਿਨਿਮੱਤੰ ਧਾਰਯਾਮਃ,
ਯਿਦ ਚ ਪਰ੍ਾਣਾਨ੍ ਤਯ੍ਜਾਮਸ੍ਤਰਯ੍ਿਪ ਪਰ੍ਭੁਿਨਿਮੱਤੰ ਤਯ੍ਜਾਮਃ,ਅਤਏਵ ਜੀਵਨੇ
ਮਰਣੇ ਵਾ ਵਯੰ ਪਰ੍ਭੋਰੇਵਾਸ੍ਮਹੇ|
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Ⅸਯਤੋ ਜੀਵਨ੍ਤੋ ਮʼਤਾਸ਼੍ਚੇਤਯ੍ੁਭਯੇਸ਼਼ਾਂ ਲੋਕਾਨਾਂ ਪਰ੍ਭੁਤਪਰ੍ਾਪ੍ਤਯ੍ਰ੍ਥੰ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੋ
ਮʼਤ ਉੱਿਥਤਃ ਪੁਨਰ੍ਜੀਿਵਤਸ਼੍ਚ|

Ⅹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੰ ਿਨਜੰ ਭਾਤਰੰ ਕੁਤੋ ਦੂਸ਼਼ਯਿਸ? ਤਥਾ ਤੰ ਿਨਜੰ
ਭਾਤਰੰ ਕੁਤਸ੍ਤੁੱਛੰ ਜਾਨਾਿਸ? ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਿਵਚਾਰਿਸੰਹਾਸਨਸਯ੍ ਸੰਮੁਖੇ
ਸਰ੍ੱਵੈਰਸ੍ਮਾਿਭਰੁਪਸ੍ਥਾਤਵਯ੍;ੰ

Ⅺ ਯਾਦʼਸ਼ੰ ਿਲਿਖਤਮ੍ ਆਸ੍ਤ,ੇ ਪਰੇਸ਼ਃ ਸ਼ਪਥੰ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ ਵਾਕਯ੍ਮੇਤਤ੍
ਪੁਰਾਵਦਤ੍| ਸਰ੍ੱਵੋ ਜਨਃ ਸਮੀਪੇ ਮੇ ਜਾਨੁਪਾਤੰ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਿਤ| ਿਜਹੈਕੈਕਾ
ਤਥੇਸ਼ਸਯ੍ ਿਨਘ੍ਨਤੰ ਸਵ੍ੀਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

Ⅻ ਅਤਏਵ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਮੀਪ(ੇਅ)ਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਏਕੈਕਜਨੇਨ ਿਨਜਾ ਕਥਾ
ਕਥਿਯਤਵਯ੍ਾ|

ⅩⅢ ਇੱਥੰ ਸਿਤ ਵਯਮ੍ ਅਦਯ੍ਾਰਭਯ੍ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਨ ਦੂਸ਼਼ਯਨ੍ਤਃ ਸਵ੍ਭਾਤੁ
ਿਰਘ੍ਨ ਵਯ੍ਾਘਾਤੋ ਵਾ ਯੰਨ ਜਾਯੇਤ ਤਾਦʼਸ਼ੀਮੀਹਾਂ ਕੁਰ੍ੰਮਹੇ|

ⅩⅣ ਿਕਮਿਪ ਵਸ੍ਤੁ ਸਵ੍ਭਾਵਤੋ ਨਾਸ਼ੁਿਚ ਭਵਤੀਤਯ੍ਹੰ ਜਾਨੇ ਤਥਾ ਪਰ੍ਭੁਨਾ
ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨਾਿਪ ਿਨਸ਼੍ਿਚਤੰ ਜਾਨੇ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੋ ਜਨ ਯਦ੍ ਦਵਯ੍ਮ੍ ਅਪਿਵਤੰ
ਜਾਨੀਤੇ ਤਸਯ੍ ਕʼਤੇ ਤਦ੍ ਅਪਿਵਤਮ੍ ਆਸ੍ਤ|ੇ

ⅩⅤ ਅਤਏਵ ਤਵ ਭਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਦਵਯ੍ੇਣ ਤਵ ਭਾਤਾ ਸ਼ੋਕਾਿਨਤੋ ਭਵਿਤ ਤਿਰ ਤੰ
ਭਾਤਰੰ ਪਰ੍ਿਤ ਪਰ੍ੇਮ੍ਨਾ ਨਾਚਰਿਸ| ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੋ ਯਸਯ੍ ਕʼਤੇ ਸਵ੍ਪਰ੍ਾਣਾਨ੍ ਵਯ੍ਿਯਤਵਾਨ੍
ਤੰ ਿਨਜੇਨ ਭਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਦਵਯ੍ੇਣ ਤੰ ਨ ਨਾਸ਼ਯ|

ⅩⅥਅਪਰੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਉੱਤਮੰ ਕਰ੍ੰਮ ਿਨਨ੍ਿਦਤੰ ਨ ਭਵਤੁ|
ⅩⅦ ਭਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ ਪੇਯਞ੍ਚੇਸ਼ਵ੍ਰਰਾਜਯ੍ਸਯ੍ ਸਾਰੋ ਨਿਹ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਪੁਣਯ੍ੰ

ਸ਼ਾਨ੍ਿਤਸ਼੍ਚ ਪਿਵਤੇਣਾਤ੍ਮਨਾ ਜਾਤ ਆਨਨ੍ਦਸ਼੍ਚ|
ⅩⅧ ਏਤੈ ਰਯ੍ੋ ਜਨਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੰ ਸੇਵਤ,ੇ ਸ ਏਵੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਤੁਸ਼਼੍ਿਟਕਰੋ

ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ੈਸ਼੍ਚ ਸੁਖਯ੍ਾਤਃ|
ⅩⅨਅਤਏਵ ਯੇਨਾਸ੍ਮਾਕੰ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਪਰਸ੍ਪਰਮ੍ ਐਕਯ੍ੰ ਿਨਸ਼਼੍ਠਾ ਚ ਜਾਯਤੇ

ਤਦੇਵਾਸ੍ਮਾਿਭ ਰਯ੍ਿਤਤਵਯ੍|ੰ
ⅩⅩ ਭਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਾਰ੍ਥਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਕਰ੍ੰਮਣੋ ਹਾਿਨੰ ਮਾ ਜਨਯਤ; ਸਰ੍ੱਵੰ ਵਸ੍ਤੁ

ਪਿਵਤਿਮਿਤ ਸਤਯ੍ੰ ਤਥਾਿਪ ਯੋ ਜਨ ਯਦ੍ ਭੁਕ੍ਤਾ ਿਵਘ੍ਨੰ ਲਭਤੇ ਤਦਰ੍ਥੰ ਤਦ੍
ਭਦੰ ਨਿਹ|
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ⅩⅪ ਤਵ ਮਾਸਂਭਕ੍ਸ਼਼ਣਸੁਰਾਪਾਨਾਿਦਿਭਃ ਿ ਯਾਿਭ ਰਯ੍ਿਦ ਤਵ
ਭਾਤੁਃ ਪਾਦਸ੍ਖਲਨੰ ਿਵਘ੍ਨ ਵਾ ਚਾਞ੍ਚਲਯ੍ੰ ਵਾ ਜਾਯਤੇ ਤਿਰ
ਤਦ੍ਭੋਜਨਪਾਨਯੋਸ੍ਤਯ੍ਾਗੋ ਭਦਃ|

ⅩⅫ ਯਿਦ ਤਵ ਪਰ੍ਤਯ੍ਯਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਤਰੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਗੋਚਰੇ ਸਵ੍ਾਨ੍ਤਰੇ ਤੰ
ਗੋਪਯ; ਯੋ ਜਨਃ ਸਵ੍ਮਤੇਨ ਸਵ੍ੰ ਦੋਿਸ਼਼ਣੰ ਨ ਕਰੋਿਤ ਸ ਏਵ ਧਨਯ੍ਃ|

ⅩⅩⅢ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਸੰਸ਼ੱਯ ਭੁਙ੍ਕ੍ਤੇ(ਅ)ਰ੍ਥਾਤ੍ ਨ ਪਰ੍ਤੀਤਯ੍
ਭੁਙ੍ਕ੍ਤ,ੇ ਸ ਏਵਾਵਸ਼ਯ੍ੰ ਦਣ੍ਡਾਰੋ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ,ਯਤੋ ਯਤ੍ ਪਰ੍ਤਯ੍ਯਜੰ ਨਿਹ ਤਦੇਵ
ਪਾਪਮਯੰ ਭਵਿਤ|

ⅩⅤ
Ⅰ ਬਲਵਦ੍ਿਭਰਸ੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਦੁਰ੍ੱਬਲਾਨਾਂ ਦੌਰ੍ੱਬਲਯ੍ੰ ਸੋਢਵਯ੍ੰ ਨ ਚ ਸਵ੍ੇਸ਼਼ਾਮ੍

ਇਸ਼਼੍ਟਾਚਾਰ ਆਚਿਰਤਵਯ੍ਃ|
Ⅱ ਅਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਏਕੈਕੋ ਜਨਃ ਸਵ੍ਸਮੀਪਵਾਿਸਨ ਿਹਤਾਰ੍ਥੰ ਿਨਸ਼਼੍ਠਾਰ੍ਥਞ੍ਚ

ਤਸਯ੍ੈਵੇਸ਼਼੍ਟਾਚਾਰਮ੍ ਆਚਰਤ|ੁ
Ⅲ ਯਤਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੋ(ਅ)ਿਪ ਿਨਜੇਸ਼਼੍ਟਾਚਾਰੰ ਨਾਚਿਰਤਵਾਨ੍, ਯਥਾ ਿਲਿਖਤਮ੍

ਆਸ੍ਤ,ੇ ਤੰਿਨਨ੍ਦਕਗਣਸਯ੍ੈਵ ਿਨਨ੍ਦਾਿਭ ਰ੍ਿਨਨ੍ਿਦਤੋ(ਅ)ਸ੍ਮਯ੍ਹੰ|
Ⅳ ਅਪਰਞ੍ਚ ਵਯੰ ਯਤ੍ ਸਿਹਸ਼਼੍ਣੁਤਾਸਾਨ੍ਤਨਯੋ ਰ੍ਜਨਕੇਨ

ਸ਼ਾਸ੍ਤੇਣ ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਸ਼ਾਂ ਲਭੇਮਿਹ ਤੰਿਨਿਮੱਤੰ ਪੂਰ੍ੱਵਕਾਲੇ ਿਲਿਖਤਾਿਨ
ਸਰ੍ੱਵਵਚਨਾਨਯ੍ਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਉਪਦੇਸ਼ਾਰ੍ਥਮੇਵ ਿਲਿਲਿਖਰ|ੇ

Ⅴ ਸਿਹਸ਼਼੍ਣੁਤਾਸਾਨ੍ਤਨਯੋਰਾਕਰੋ ਯ ਈਸ਼ਵ੍ਰਃ ਸ ਏਵੰ ਕਰੋਤੁ ਯਤ੍ ਪਰ੍ਭੁ
ਰਯ੍ੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟ ਇਵ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਏਕਜਨ(ਅ)ਨਯ੍ਜਨੇਨ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਮਨਸ
ਐਕਯ੍ਮ੍ ਆਚਰੇਤ੍;

Ⅵ ਯੂਯਞ੍ਚ ਸਰ੍ੱਵ ਏਕਿਚੱਤਾ ਭੂਤਾ ਮੁਖੈਕੇਨੇਵਾਸ੍ਮਤ੍ਪਰ੍ਭੁਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍
ਿਪਤੁਰੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਗੁਣਾਨ੍ ਕੀਰ੍ੱਤਯੇਤ|

Ⅶ ਅਪਰਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਮਿਹਮ੍ਨਃ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਾਰ੍ਥੰ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੋ ਯਥਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍
ਪਰ੍ਤਯ੍ਗʼਹ੍ਲਾਤ੍ ਤਥਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮਪਯ੍ੇਕੋ ਜਨ(ਅ)ਨਯ੍ਜਨੰ ਪਰ੍ਿਤਗʼਹ੍ਲਾਤ|ੁ

Ⅷ ਯਥਾ ਿਲਿਖਤਮ੍ ਆਸ੍ਤ,ੇ ਅਤੋ(ਅ)ਹੰ ਸੰਮੁਖੇ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍
ਿਭੰਨਦੇਸ਼ਿਨਵਾਿਸਨਾ|ਂ ਸ੍ਤੁਵੰਸ੍ਤਾਂ ਪਿਰਗਾਸਯ੍ਾਿਮ ਤਵ ਨਾਮ੍ਿਨ ਪਰੇਸ਼ਵ੍ਰ||
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Ⅸ ਤਸਯ੍ ਦਯਾਲੁਤਾੱਚ ਿਭੰਨਜਾਤੀਯਾ ਯਦ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਗੁਣਾਨ੍
ਕੀਰ੍ੱਤਯੇਯੁਸ੍ਤਦਰ੍ਥੰ ਯੀਸ਼ੁਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਤਕ੍ਛੇਦਿਨਯਮਸਯ੍ ਿਨਘ੍ਨ(ਅ)ਭਵਦ੍
ਇਤਯ੍ਹੰ ਵਦਾਿਮ| ਯਥਾ ਿਲਿਖਤਮ੍ ਆਸ੍ਤ,ੇ ਅਤੋ(ਅ)ਹੰ ਸੰਮੁਖੇ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍
ਿਭੰਨਦੇਸ਼ਿਨਵਾਿਸਨਾ|ਂ ਸ੍ਤੁਵੰਸ੍ਤਾਂ ਪਿਰਗਾਸਯ੍ਾਿਮ ਤਵ ਨਾਮ੍ਿਨ ਪਰੇਸ਼ਵ੍ਰ||

Ⅹ ਅਪਰਮਿਪ ਿਲਿਖਤਮ੍ ਆਸ੍ਤ,ੇ ਹੇ ਅਨਯ੍ਜਾਤਯੋ ਯੂਯੰ ਸਮੰ ਨਨ੍ਦਤ
ਤੱਜਨੈਃ|

Ⅺ ਪੁਨਸ਼੍ਚ ਿਲਿਖਤਮ੍ ਆਸ੍ਤ,ੇ ਹੇ ਸਰ੍ੱਵਦੇਿਸ਼ਨ ਯੂਯੰ ਧਨਯ੍ੰ ਬਤ ਪਰੇਸ਼ਵ੍ਰ|ੰ
ਹੇ ਤਦੀਯਨਰਾ ਯੂਯੰ ਕੁਰੁਧਵ੍ੰ ਤਤ੍ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਨੰ||

Ⅻ ਅਪਰ ਯੀਸ਼ਾਿਯਯੋ(ਅ)ਿਪ ਿਲਲੇਖ, ਯੀਸ਼ਯਸਯ੍ ਤੁ ਯਤ੍ ਮੂਲੰ
ਤਤ੍ ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਤਦਾ| ਸਰ੍ੱਵਜਾਤੀਯਨʼਣਾਞ੍ਚ ਸ਼ਾਸਕਃ ਸਮੁਦੇਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
ਤਤਾਨਯ੍ਦੇਿਸ਼ਲੋਕੈਸ਼੍ਚ ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਸ਼ਾ ਪਰ੍ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਤੇ||

ⅩⅢਅਤਏਵ ਯੂਯੰ ਪਿਵਤਸਯ੍ਾਤ੍ਮਨਃ ਪਰ੍ਭਾਵਾਦ੍ ਯਤ੍ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਾਂ ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਸ਼ਾਂ
ਲਪ੍ਸਯ੍ਧਵ੍ੇ ਤਦਰ੍ਥੰ ਤਤ੍ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਸ਼ਾਜਨਕ ਈਸ਼ਵ੍ਰਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ਯੇਨ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍
ਸ਼ਾਨ੍ਤਯ੍ਾਨਨ੍ਦਾਭਯ੍ਾਂ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਾਨ੍ ਕਰੋਤੁ|

ⅩⅣ ਹੇ ਭਾਤਰੋ ਯੂਯੰ ਸਦ੍ਭਾਵਯੁਕ੍ਤਾਃ ਸਰ੍ੱਵਪਰ੍ਕਾਰੇਣ ਜ੍ਞਾਨੇਨ ਚ
ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਾਃ ਪਰਸ੍ਪਰੋਪਦੇਸ਼ੇ ਚ ਤਤ੍ਪਰਾ ਇਤਯ੍ਹੰ ਿਨਸ਼੍ਿਚਤੰ ਜਾਨਾਿਮ,

ⅩⅤ ਤਥਾਪਯ੍ਹੰ ਯਤ੍ ਪਰ੍ਗਲ੍ਭਤਰੋ ਭਵਨ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਬੋਧਯਾਿਮ ਤਸਯ੍ੈਕੰ
ਕਾਰਣਿਮਦੰ|

ⅩⅥ ਿਭੰਨਜਾਤੀਯਾਃ ਪਿਵਤੇਣਾਤ੍ਮਨਾ ਪਾਿਵਤਨੈਵੇਦਯ੍ਰੂਪਾ ਭੂਤਾ ਯਦ੍
ਗਰ੍ਾਹਯ੍ਾ ਭਵੇਯੁਸ੍ਤੰਿਨਿਮੱਤਮਹਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸੁਸੰਵਾਦੰ ਪਰ੍ਚਾਰਿਯਤੁੰ
ਿਭੰਨਜਾਤੀਯਾਨਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਸੇਵਕਤੰ ਦਾਨੰ ਈਸ਼ਵ੍ਰਾਤ੍
ਲਬ੍ਧਵਾਨਸ੍ਿਮ|

ⅩⅦਈਸ਼ਵ੍ਰੰ ਪਰ੍ਿਤ ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਮਮ ਸ਼੍ਲਾਘਾਕਰਣਸਯ੍ ਕਾਰਣਮ੍ਆਸ੍ਤ|ੇ
ⅩⅧ ਿਭੰਨਦੇਿਸ਼ਨ ਆਜ੍ਞਾਗਰ੍ਾਿਹਣਃ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੋ ਵਾਕਯ੍ੇਨ ਿ ਯਯਾ ਚ,

ਆਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯਲਕ੍ਸ਼਼ਣੈਸ਼੍ਿਚਤਿ ਯਾਿਭਃ ਪਿਵਤਸਯ੍ਾਤ੍ਮਨਃ ਪਰ੍ਭਾਵੇਨ ਚ ਯਾਿਨ
ਕਰ੍ੰਮਾਿਣ ਮਯਾ ਸਾਿਧਤਵਾਨ੍,
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ⅩⅨ ਕੇਵਲੰ ਤਾਨਯ੍ੇਵ ਿਵਨਾਨਯ੍ਸਯ੍ ਕਸਯ੍ਿਚਤ੍ ਕਰ੍ੰਮਣੋ ਵਰ੍ਣਨਾਂ ਕਰ੍ੱਤੁੰ
ਪਰ੍ਗਲ੍ਭੋ ਨ ਭਵਾਿਮ| ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਆ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ ਇੱਲੂਿਰਕੰ ਯਾਵਤ੍ ਸਰ੍ੱਵਤ
ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਸੁਸੰਵਾਦੰ ਪਰ੍ਾਚਾਰਯੰ|

ⅩⅩਅਨਯ੍ੇਨ ਿਨਿਚਤਾਯਾਂ ਿਭੱਤਾਵਹੰ ਯੰਨ ਿਨਿਚਨਿਮ ਤੰਿਨਿਮੱਤੰ ਯਤ ਯਤ
ਸ੍ਥਾਨੇ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਨਾਮ ਕਦਾਿਪ ਕੇਨਾਿਪ ਨ ਜ੍ਞਾਿਪਤੰ ਤਤ ਤਤ ਸੁਸੰਵਾਦੰ
ਪਰ੍ਚਾਰਿਯਤੁਮ੍ ਅਹੰ ਯਤੇ|

ⅩⅪ ਯਾਦʼਸ਼ੰ ਿਲਿਖਤਮ੍ ਆਸ੍ਤੇ, ਯੈ ਰਾਰ੍ੱਤਾ ਤਸਯ੍ ਨ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਾ ਦਰ੍ਸ਼ਨੰ
ਤੈਸ੍ਤੁ ਲਪ੍ਸਯ੍ਤ|ੇ ਯੈਸ਼੍ਚ ਨੈਵ ਸ਼ਤੰ ਿਕਞ੍ਿਚਤ੍ ਬੋੱਧੁੰ ਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਤੇ ਜਨਾਃ||

ⅩⅫ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਤ੍ਸਮੀਪਗਮਨਾਦ੍ ਅਹੰ ਮੁਹੁਰ੍ਮੁਹੁ
ਰ੍ਿਨਵਾਿਰਤੋ(ਅ)ਭਵ|ੰ

ⅩⅩⅢ ਿਕਨ੍ਿਤਦਾਨੀਮ੍ ਅਤ ਪਰ੍ਦੇਸ਼ੇਸ਼਼ੁ ਮਯਾ ਨ ਗਤੰ ਸ੍ਥਾਨੰ
ਿਕਮਿਪ ਨਾਵਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਤ੍ਸਮੀਪੰ ਗਨ੍ਤੁੰ ਬਹੁਵਤ੍ਸਰਾਨਾਰਭਯ੍
ਮਾਮਕੀਨਾਕਾਙ੍ਕ੍ਸ਼਼ਾ ਚ ਿਵਦਯ੍ਤ ਇਿਤ ਹੇਤੋਃ

ⅩⅩⅣ ਸ੍ਪਾਿਨਯਾਦੇਸ਼ਗਮਨਕਾਲੇ(ਅ)ਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਨ੍ਮਧਯ੍ੇਨ ਗੱਛਨ੍
ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਆਲੋਿਕਸ਼਼ਯ੍ੇ, ਤਤਃ ਪਰੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਤ੍ਸਮ੍ਭਾਸ਼਼ਣੇਨ ਤʼਪ੍ਿਤੰ ਪਿਰਲਭਯ੍
ਤੱਦੇਸ਼ਗਮਨਾਰ੍ਥੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ ਿਰਸਰ੍ਜਿਯਸ਼਼ਯ੍ੇ, ਈਦʼਸ਼ੀ ਮਦੀਯਾ ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਸ਼ਾ
ਿਵਦਯ੍ਤ|ੇ

ⅩⅩⅤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸਾਮ੍ਪਰ੍ਤੰ ਪਿਵਤਲੋਕਾਨਾਂ ਸੇਵਨਾਯ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ਨਗਰੰ
ਵਜਾਿਮ|

ⅩⅩⅥ ਯਤੋ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮਸ੍ਥਪਿਵਤਲੋਕਾਨਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਯੇ ਦਿਰਦਾ
ਅਰ੍ਥਿਵਸ਼ਰ੍ਾਣਨੇਨ ਤਾਨੁਪਕਰ੍ੱਤੁੰ ਮਾਿਕਦਿਨਯਾਦੇਸ਼ੀਯਾ ਆਖਾਯਾਦੇਸ਼ੀਯਾਸ਼੍ਚ
ਲੋਕਾ ਐੱਛਨ੍|

ⅩⅩⅦ ਏਸ਼਼ਾ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸਿਦੱਛਾ ਯਤਸ੍ਤੇ ਤੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਰੁ̓ ਿਣਨਃ ਸਨ੍ਿਤ ਯਤੋ
ਹੇਤੋ ਰ੍ਿਭੰਨਜਾਤੀਯਾ ਯੇਸ਼਼ਾਂ ਪਰਮਾਰ੍ਥਸਯ੍ਾਿਂਸ਼ਨ ਜਾਤਾ ਐਿਹਕਿਵਸ਼਼ਯੇ
ਤੇਸ਼਼ਾਮੁਪਕਾਰਸ੍ਤੈਃ ਕਰ੍ੱਤਵਯ੍ਃ|

ⅩⅩⅧਅਤੋ ਮਯਾ ਤਤ੍ ਕਰ੍ੰਮ ਸਾਧਿਯਤਾ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਫਲੇ ਤੇਭਯ੍ਃ ਸਮਰ੍ਿਪਤੇ
ਯੁਸ਼਼੍ਮਨ੍ਮਧਯ੍ੇਨ ਸ੍ਪਾਿਨਯਾਦੇਸ਼ੋ ਗਿਮਸ਼਼ਯ੍ਤੇ|

ⅩⅩⅨ ਯੁਸ਼਼੍ਮਤ੍ਸਮੀਪੇ ਮਮਾਗਮਨਸਮਯੇ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਸੁਸੰਵਾਦਸਯ੍
ਪੂਰ੍ਣਵਰੇਣ ਸਮ੍ਬਿਲਤਃ ਸਨ੍ ਅਹਮ੍ ਆਗਿਮਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ ਇਿਤ ਮਯਾ ਜ੍ਞਾਯਤ|ੇ
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ⅩⅩⅩ ਹੇ ਭਾਤʼਗਣ ਪਰ੍ਭੋ ਰਯ੍ੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਨਾਮ੍ਨਾ ਪਿਵਤਸਯ੍ਾਤ੍ਮਾਨਃ
ਪਰ੍ੇਮ੍ਨਾ ਚ ਿਵਨਯੇ(ਅ)ਹੰ

ⅩⅩⅪ ਿਯਹੂਦਾਦੇਸ਼ਸ੍ਥਾਨਾਮ੍ ਅਿਵਸ਼ਵ੍ਾਿਸਲੋਕਾਨਾਂ ਕਰੇਭਯ੍ੋ ਯਦਹੰ
ਰਕ੍ਸ਼਼ਾਂ ਲਭੇਯ ਮਦੀਯੈਤੇਨ ਸੇਵਨਕਰ੍ੰਮਣਾ ਚ ਯਦ੍ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮਸ੍ਥਾਃ
ਪਿਵਤਲੋਕਾਸ੍ਤੁਸ਼਼ਯ੍ੇਯੁਃ,

ⅩⅩⅫ ਤਦਰ੍ਥੰ ਯੂਯੰ ਮਤ੍ਕʼਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰਾਯ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯਮਾਣਾ ਯਤਧਵ੍ੰ ਤੇਨਾਹਮ੍
ਈਸ਼ਵ੍ਰੇੱਛਯਾ ਸਾਨਨ੍ਦੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਤ੍ਸਮੀਪੰ ਗਤਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਸਿਹਤਃ ਪਰ੍ਾਣਾਨ੍
ਆਪਯ੍ਾਿਯਤੁੰ ਪਾਰਿਯਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ|

ⅩⅩⅩⅢ ਸ਼ਾਨ੍ਿਤਦਾਯਕ ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਸਙ੍ਗੀ ਭੂਯਾਤ੍| ਇਿਤ|

ⅩⅥ
Ⅰ ਿਕੰ ੀਯਾਨਗਰੀਯਧਰ੍ੰਮਸਮਾਜਸਯ੍ ਪਿਰਚਾਿਰਕਾ ਯਾ

ਫੈਬੀਨਾਿਮਕਾਸ੍ਮਾਕੰ ਧਰ੍ੰਮਭਿਗਨੀ ਤਸਯ੍ਾਃ ਕʼਤੇ(ਅ)ਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍
ਿਨਵੇਦਯਾਿਮ,

Ⅱਯੂਯੰ ਤਾਂ ਪਰ੍ਭੁਮਾਿਸ਼ਰ੍ਤਾਂ ਿਵਜ੍ਞਾਯ ਤਸਯ੍ਾ ਆਿਤਥਯ੍ੰ ਪਿਵਤਲੋਕਾਰੰ ਕੁਰੁਧਵ੍ੰ,
ਯੁਸ਼਼੍ਮੱਤਸ੍ਤਸਯ੍ਾ ਯ ਉਪਕਾਰੋ ਭਿਵਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ ਤੰ ਕੁਰੁਧਵ੍ੰ, ਯਸ੍ਮਾਤ੍ ਤਯਾ
ਬਹੂਨਾਂ ਮਮ ਚੋਪਕਾਰਃ ਕʼਤਃ|

Ⅲ ਅਪਰਞ੍ਚ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਯੀਸ਼ੋਃ ਕਰ੍ੰਮਿਣ ਮਮ ਸਹਕਾਿਰਣੌ ਮਮ
ਪਰ੍ਾਣਰਕ੍ਸ਼਼ਾਰ੍ਥਞ੍ਚ ਸਵ੍ਪਰ੍ਾਣਾਨ੍ ਪਣੀਕʼਤਵਨ੍ਤੌ ਯੌ ਿਪਰ੍ਸ਼਼੍ਿਕੱਲਾੱਿਕਲੌ ਤੌ ਮਮ
ਨਮਸ੍ਕਾਰੰ ਜ੍ਞਾਪਯਧਵ੍|ੰ

Ⅳ ਤਾਭਯ੍ਾਮ੍ ਉਪਕਾਰਾਪ੍ਿਤਃ ਕੇਵਲੰ ਮਯਾ ਸਵ੍ੀਕਰ੍ੱਤਵਯ੍ੇਿਤ ਨਿਹ
ਿਭੰਨਦੇਸ਼ੀਯੈਃ ਸਰ੍ੱਵਧਰ੍ੰਮਸਮਾਜੈਰਿਪ|

Ⅴਅਪਰਞ੍ਚ ਤਯੋ ਰ੍ਗʼਹੇ ਸ੍ਿਥਤਾਨ੍ ਧਰ੍ੰਮਸਮਾਜਲੋਕਾਨ੍ ਮਮ ਨਮਸ੍ਕਾਰੰ
ਜ੍ਞਾਪਯਧਵ੍|ੰ ਤਦਤ੍ ਆਿਸ਼ਯਾਦੇਸ਼ੇ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਪਕ੍ਸ਼਼ੇ ਪਰ੍ਥਮਜਾਤਫਲਸਵ੍ਰੂਪੋ ਯ
ਇਪੇਿਨਤਨਾਮਾ ਮਮ ਿਪਰ੍ਯਬਨ੍ਧੁਸ੍ਤਮਿਪ ਮਮ ਨਮਸ੍ਕਾਰੰ ਜ੍ਞਾਪਯਧਵ੍|ੰ

Ⅵ ਅਪਰੰ ਬਹੁਸ਼ਰ੍ਮੇਣਾਸ੍ਮਾਨ੍ ਅਸੇਵਤ ਯਾ ਮਿਰਯਮ੍ ਤਾਮਿਪ ਨਮਸ੍ਕਾਰੰ
ਜ੍ਞਾਪਯਧਵ੍|ੰ

Ⅶਅਪਰਞ੍ਚ ਪਰ੍ੇਿਰਤੇਸ਼਼ੁ ਖਯ੍ਾਤਕੀਰ੍ੱਤੀ ਮਦਗਰ੍ੇ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਾਿਸ਼ਰ੍ਤੌ ਮਮ ਸਵ੍ਜਾਤੀਯੌ
ਸਹਬਨ੍ਿਦਨੌ ਚ ਯਾਵਾਨ੍ਦਨੀਕਯੂਿਨਯੌ ਤੌ ਮਮ ਨਮਸ੍ਕਾਰੰ ਜ੍ਞਾਪਯਧਵ੍|ੰ
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Ⅷ ਤਥਾ ਪਰ੍ਭੌ ਮਤ੍ਿਪਰ੍ਯਤਮਮ੍ ਆਮ੍ਪ੍ਿਲਯਮਿਪ ਮਮ ਨਮਸ੍ਕਾਰੰ
ਜ੍ਞਾਪਯਧਵ੍|ੰ

Ⅸ ਅਪਰੰ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸੇਵਾਯਾਂ ਮਮ ਸਹਕਾਿਰਣਮ੍ ਊਰ੍ੱਬਾਣੰ ਮਮ ਿਪਰ੍ਯਤਮੰ
ਸ੍ਤਾਖੁਞ੍ਚ ਮਮ ਨਮਸ੍ਕਾਰੰ ਜ੍ਞਾਪਯਧਵ੍|ੰ

Ⅹ ਅਪਰੰ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਪਰੀਕ੍ਿਸ਼਼ਤਮ੍ ਆਿਪੱਿਲੰ ਮਮ ਨਮਸ੍ਕਾਰੰ ਵਦਤ,
ਆਿਰਸ਼਼੍ਟਬੂਲਸਯ੍ ਪਿਰਜਨਾਸ਼ਂ੍ਚ ਮਮ ਨਮਸ੍ਕਾਰੰ ਜ੍ਞਾਪਯਧਵ੍|ੰ

Ⅺ ਅਪਰੰ ਮਮ ਜ੍ਞਾਿਤੰ ਹੇਰੋਿਦਯੋਨੰ ਮਮ ਨਮਸ੍ਕਾਰੰ ਵਦਤ, ਤਥਾ
ਨਾਰ੍ਿਕਸਸਯ੍ ਪਿਰਵਾਰਾਣਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਯੇ ਪਰ੍ਭੁਮਾਿਸ਼ਰ੍ਤਾਸ੍ਤਾਨ੍ ਮਮ ਨਮਸ੍ਕਾਰੰ
ਵਦਤ|

Ⅻਅਪਰੰ ਪਰ੍ਭੋਃ ਸੇਵਾਯਾਂ ਪਿਰਸ਼ਰ੍ਮਕਾਿਰਣਯ੍ੌ ਤਫੇਨਾਤਫੋਸ਼਼ੇ ਮਮ ਨਮਸ੍ਕਾਰੰ
ਵਦਤ, ਤਥਾ ਪਰ੍ਭੋਃ ਸੇਵਾਯਾਮ੍ ਅਤਯ੍ਨ੍ਤੰ ਪਿਰਸ਼ਰ੍ਮਕਾਿਰਣੀ ਯਾ ਿਪਰ੍ਯਾ
ਪਰ੍ਿਸ਼਼ਸ੍ਤਾਂ ਨਮਸ੍ਕਾਰੰ ਜ੍ਞਾਪਯਧਵ੍|ੰ

ⅩⅢਅਪਰੰ ਪਰ੍ਭੋਰਿਭਰੁਿਚਤੰ ਰੂਫੰ ਮਮ ਧਰ੍ੰਮਮਾਤਾ ਯਾ ਤਸਯ੍ ਮਾਤਾ ਤਾਮਿਪ
ਨਮਸ੍ਕਾਰੰ ਵਦਤ|

ⅩⅣ ਅਪਰਮ੍ ਅਸੁੰਕʼਤੰ ਫ੍ਿਲਗੋਨੰ ਹਰ੍ੰਮੰ ਪਾਤਬੰ ਹਰ੍ੰਿਮਮ੍ ਏਤੇਸ਼਼ਾਂ
ਸਙ੍ਿਗਭਾਤʼਗਣਞ੍ਚ ਨਮਸ੍ਕਾਰੰ ਜ੍ਞਾਪਯਧਵ੍|ੰ

ⅩⅤ ਅਪਰੰ ਿਫਲਲਗੋ ਯੂਿਲਯਾ ਨੀਿਰਯਸ੍ਤਸਯ੍ ਭਿਗਨਯ੍ਲੁਮ੍ਪਾ ਚੈਤਾਨ੍
ਏਤੈਃ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਯਾਵਨ੍ਤਃ ਪਿਵਤਲੋਕਾ ਆਸਤੇ ਤਾਨਿਪ ਨਮਸ੍ਕਾਰੰ ਜ੍ਞਾਪਯਧਵ੍|ੰ

ⅩⅥ ਯੂਯੰ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਪਿਵਤਚੁਮ੍ਬਨੇਨ ਨਮਸ੍ਕੁਰੁਧਵ੍|ੰ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍
ਧਰ੍ੰਮਸਮਾਜਗਣੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਨਮਸ੍ਕੁਰੁਤ|ੇ

ⅩⅦ ਹੇ ਭਾਤਰੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਿਵਨਯੇ(ਅ)ਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ ਰਯ੍ਾ ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਾ ਲਬ੍ਧਾ
ਤਾਮ੍ਅਿਤ ਮਯ੍ਯੇ ਿਵੱਛੇਦਾਨ੍ ਿਵਘ੍ਨਾਸ਼ਂ੍ਚ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਿਤ ਤਾਨ੍ ਿਨਸ਼੍ਿਚਨੁਤ ਤੇਸ਼਼ਾਂ
ਸਙ੍ਗੰ ਵਰ੍ਜਯਤ ਚ|

ⅩⅧ ਯਤਸ੍ਤਾਦʼਸ਼ਾ ਲੋਕਾ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪਰ੍ਭੋ ਰਯ੍ੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਦਾਸਾ ਇਿਤ
ਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸਵ੍ੋਦਰਸਯ੍ੈਵ ਦਾਸਾਃ; ਅਪਰੰ ਪਰ੍ਣਯਵਚਨੈ ਰ੍ਮਧੁਰਵਾਕਯ੍ੈਸ਼੍ਚ
ਸਰਲਲੋਕਾਨਾਂ ਮਨਾਿਂਸ ਮੋਹਯਨ੍ਿਤ|
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ⅩⅨ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਆਜ੍ਞਾਗਰ੍ਾਿਹਤੰ ਸਰ੍ੱਵਤ ਸਰ੍ੱਵੈ ਰ੍ਜ੍ਞਾਤੰ ਤਤ(ੋਅ)ਹੰ
ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਸੁ ਸਾਨਨ੍ਦ(ੋਅ)ਭਵੰ ਤਥਾਿਪ ਯੂਯੰ ਯਤ੍ ਸਤ੍ਜ੍ਞਾਨੇਨ ਜ੍ਞਾਿਨਨਃ
ਕੁਜ੍ਞਾਨੇ◌े ਚਾਤਤ੍ਪਰਾ ਭਵੇਤੇਿਤ ਮਮਾਿਭਲਾਸ਼਼ਃ|

ⅩⅩ ਅਿਧਕਨ੍ਤੁ ਸ਼ਾਨ੍ਿਤਦਾਯਕ ਈਸ਼ਵ੍ਰਃ ਸ਼ੈਤਾਨਮ੍ ਅਿਵਲਮ੍ਬੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ
ਪਦਾਨਾਮ੍ ਅਧੋ ਮਰ੍ੱਿਦਸ਼਼ਯ੍ਿਤ| ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪਰ੍ਭੁ ਰਯ੍ੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਸੁ ਪਰ੍ਸਾਦੰ
ਿ ਯਾਤ੍| ਇਿਤ|

ⅩⅪ ਮਮ ਸਹਕਾਰੀ ਤੀਮਿਥਯੋ ਮਮ ਜ੍ਞਾਤਯੋ ਲੂਿਕਯੋ ਯਾਸੋਨ੍
ਸੋਿਸਪਾਤਸ਼੍ਚੇਮੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਨਮਸ੍ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਤ|ੇ

ⅩⅫ ਅਪਰਮ੍ ਏਤਤ੍ਪਤਲੇਖਕਸ੍ਤਰ੍ੱਿਤਯਨਾਮਾਹਮਿਪ ਪਰ੍ਭੋ ਰ੍ਨਾਮ੍ਨਾ
ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਨਮਸ੍ਕਰੋਿਮ|

ⅩⅩⅢ ਤਥਾ ਕʼਤ੍ਸ੍ਨਧਰ੍ੰਮਸਮਾਜਸਯ੍ ਮਮ ਚਾਿਤਥਯ੍ਕਾਰੀ ਗਾਯੋ
ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਨਮਸ੍ਕਰੋਿਤ| ਅਪਰਮ੍ ਏਤੰਨਗਰਸਯ੍ ਧਨਰਕ੍ਸ਼਼ਕ ਇਰਾਸ੍ਤਃ
◌ੱਕਾਰ੍ੱਤਨਾਮਕਸ਼੍ਚੈਕੋ ਭਾਤਾ ਤਾਵਿਪ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਨਮਸ੍ਕੁਰੁਤਃ|

ⅩⅩⅣ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪਰ੍ਭੁ ਰਯ੍ੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਸੁ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ੁ ਪਰ੍ਸਾਦੰ ਿ ਯਾਤ੍|
ਇਿਤ|

ⅩⅩⅤ ਪੂਰ੍ੱਵਕਾਿਲਕਯੁਗੇਸ਼਼ੁ ਪਰ੍ੱਛੰਨਾ ਯਾ ਮਨ੍ਤਣਾਧੁਨਾ ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਤਾ ਭੂਤਾ
ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਿਲਿਖਤਗਰ੍ਨ੍ਥਗਣਸਯ੍ ਪਰ੍ਮਾਣਾਦ੍ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੇਨ ਗਰ੍ਹਣਾਰ੍ਥੰ
ਸਦਾਤਨਸਯ੍ੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ਾਜ੍ਞਯਾ ਸਰ੍ੱਵਦੇਸ਼ੀਯਲੋਕਾਨ੍ ਜ੍ਞਾਪਯ੍ਤੇ,

ⅩⅩⅥ ਤਸਯ੍ਾ ਮਨ੍ਤਣਾਯਾ ਜ੍ਞਾਨੰ ਲਬ੍ਧਵ੍ਾ ਮਯਾ ਯਃ ਸੁਸੰਵਾਦੋ
ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਮਿਧ ਪਰ੍ਚਾਰ੍ੱਯਤ,ੇ ਤਦਨੁਸਾਰਾਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਧਰ੍ੰਮੇ ਸੁਸ੍ਿਥਰਾਨ੍
ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਸਮਰ੍ਥੋ ਯੋ(ਅ)ਿਦਤੀਯਃ

ⅩⅩⅦ ਸਰ੍ੱਵਜ੍ਞ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸ੍ਤਸਯ੍ ਧਨਯ੍ਵਾਦੋ ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਸਨ੍ਤਤੰ
ਭੂਯਾਤ੍| ਇਿਤ|
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