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ਤੀਤੰ ਪਤੰ
Ⅰ ਅਨਨ੍ਤਜੀਵਨਸਯ੍ਾਸ਼ਾਤੋ ਜਾਤਾਯਾ ਈਸ਼ਵ੍ਰਭਕ੍ਤੇ ਰਯ੍ੋਗਯ੍ਸਯ੍

ਸਤਯ੍ਮਤਸਯ੍ ਯਤ੍ ਤਤਜ੍ਞਾਨੰ ਯਸ਼੍ਚ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ਾਿਭਰੁਿਚਤਲੋਕੈ
ਰ੍ਲਭਯ੍ਤੇ ਤਦਰ੍ਥੰ

Ⅱ ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਪਰ੍ੇਿਰਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਦਾਸਃ ਪੌਲੋ(ਅ)ਹੰ
ਸਾਧਾਰਣਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਾਤ੍ ਮਮ ਪਰ੍ਕʼਤੰ ਧਰ੍ੰਮਪੁਤੰ ਤੀਤੰ ਪਰ੍ਿਤ ਿਲਖਿਮ|

Ⅲ ਿਨਸ਼਼੍ਕਪਟ ਈਸ਼ਵ੍ਰ ਆਿਦਕਾਲਾਤ੍ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਤਤ੍ ਜੀਵਨੰ ਪਰ੍ਿਤਜ੍ਞਾਤਵਾਨ੍
ਸਵ੍ਿਨਰੂਿਪਤਸਮਯੇ ਚ ਘੋਸ਼਼ਣਯਾ ਤਤ੍ ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਤਵਾਨ੍|

Ⅳਮਮ ਤਾਤੁਰੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ਾਜ੍ਞਯਾ ਚ ਤਸਯ੍ਘੋਸ਼਼ਣੰ ਮਿਯ ਸਮਰ੍ਿਪਤਮ੍ਅਭੂਤ੍|
ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਤਾਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰਃ ਪਿਰਤਾਤਾ ਪਰ੍ਭੁ ਰਯ੍ੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸ਼੍ਚ ਤੁਭਯ੍ਮ੍ ਅਨੁਗਰ੍ਹੰ
ਦਯਾਂ ਸ਼ਾਨ੍ਿਤਞ੍ਚ ਿਵਤਰਤ|ੁ

Ⅴ ਤੰ ਯਦ੍ ਅਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਕਾਰ੍ੱਯਾਿਣ ਸਮ੍ਪੂਰਯੇ ਰ੍ਮਦੀਯਾਦੇਸ਼ਾੱਚ ਪਰ੍ਿਤਨਗਰੰ
ਪਰ੍ਾਚੀਨਗਣਾਨ੍ ਿਨਯੋਜਯੇਸ੍ਤਦਰ੍ਥਮਹੰ ਤਾਂ ੀਤਯ੍ੁਪਦੀਪੇ ਸ੍ਥਾਪਿਯਤਾ
ਗਤਵਾਨ੍|

Ⅵ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਯੋ ਨਰੋ (ਅ)ਿਨਨ੍ਿਦਤ ਏਕਸਯ੍ਾ ਯੋਿਸ਼਼ਤਃ ਸਵ੍ਾਮੀ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਿਸਨਾਮ੍
ਅਪਚਯਸਯ੍ਾਵਾਧਯ੍ਤਸਯ੍ ਵਾ ਦੋਸ਼਼ੇਣਾਿਲਪ੍ਤਾਨਾਞ੍ਚ ਸਨ੍ਤਾਨਾਨਾਂ ਜਨਕੋ
ਭਵਿਤ ਸ ਏਵ ਯੋਗਯ੍ਃ|

Ⅶ ਯਤੋ ਹੇਤੋਰਦਯ੍ਕ੍ਸ਼਼ੇਣੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਗʼਹਾਦਯ੍ਕ੍ਸ਼਼ੇਣੇਵਾਿਨਨ੍ਦਨੀਯੇਨ
ਭਿਵਤਵਯ੍ੰ| ਤੇਨ ਸਵ੍ੇੱਛਾਚਾਿਰਣਾ ੋਿਧਨਾ ਪਾਨਾਸਕ੍ਤੇਨ ਪਰ੍ਹਾਰਕੇਣ ਲੋਿਭਨਾ ਵਾ
ਨ ਭਿਵਤਵਯ੍ੰ

Ⅷ ਿਕਨ੍ਤਿਤਿਥਸੇਵਕੇਨ ਸੱਲੋਕਾਨੁਰਾਿਗਣਾ ਿਵਨੀਤੇਨ ਨਯ੍ਾੱਯੇਨ
ਧਾਰ੍ੰਿਮਕੇਣ ਿਜਤੇਨ੍ਿਦਯੇਣ ਚ ਭਿਵਤਵਯ੍ੰ,

Ⅸ ਉਪਦੇਸ਼ੇ ਚ ਿਵਸ਼ਵ੍ਸ੍ਤੰ ਵਾਕਯ੍ੰ ਤੇਨ ਧਾਿਰਤਵਯ੍ੰ ਯਤਃ ਸ ਯਦ੍
ਯਥਾਰ੍ਥੇਨਪਦੇਸ਼ੇਨ ਲੋਕਾਨ੍ ਿਵਨੇਤੁੰ ਿਵਘ੍ਨਕਾਿਰਣਸ਼੍ਚ ਿਨਰੁੱਤਰਾਨ੍ ਕਰ੍ੱਤੁੰ
ਸ਼ਕ੍ਨੁਯਾਤ੍ ਤਦ੍ ਆਵਸ਼ਯ੍ਕੰ|
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Ⅹ ਯਤਸ੍ਤੇ ਬਹਵੋ (ਅ)ਵਾਧਯ੍ਾ ਅਨਰ੍ਥਕਵਾਕਯ੍ਵਾਿਦਨਃ ਪਰ੍ਵਞ੍ਚਕਾਸ਼੍ਚ
ਸਨ੍ਿਤ ਿਵਸ਼ੇਸ਼਼ਤਸ਼੍ਿਛੰਨਤਚਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਕੇਿਚਤ੍ ਤਾਦʼਸ਼ਾ ਲੋਕਾਃ ਸਨ੍ਿਤ|

Ⅺ ਤੇਸ਼਼ਾਞ੍ਚ ਵਾਗਰ੍ੋਧ ਆਵਸ਼ਯ੍ਕੋ ਯਤਸ੍ਤੇ
ਕੁਤ੍ਿਸਤਲਾਭਸਯ੍ਾਸ਼ਯਾਨੁਿਚਤਾਿਨ ਵਾਕਯ੍ਾਿਨ ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯਨ੍ਤੋ
ਿਨਿਖਲਪਿਰਵਾਰਾਣਾਂ ਸੁਮਿਤੰ ਨਾਸ਼ਯਨ੍ਿਤ|

Ⅻ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸਵ੍ਦੇਸ਼ੀਯ ਏਕੋ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਦੀ ਵਚਨਿਮਦਮੁਕ੍ਤਵਾਨ੍, ਯਥਾ,
ੀਤੀਯਮਾਨਵਾਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਸਦਾ ਕਾਪਟਯ੍ਵਾਿਦਨਃ| ਿਹੰਸਰ੍ਜਨ੍ਤੁਸਮਾਨਾਸ੍ਤੇ

(ਅ)ਲਸਾਸ਼੍ਚੋਦਰਭਾਰਤਃ||
ⅩⅢ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਮੇਤਤ੍ ਤਥਯ੍,ੰ ਅਤ◌ੋे ਹੇਤੋਸ੍ਤੰ ਤਾਨ੍ ਗਾਢੰ ਭਰ੍ਤ੍ਸਯ ਤੇ ਚ

ਯਥਾ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੇ ਸਵ੍ਸ੍ਥਾ ਭਵੇਯੁ
ⅩⅣ ਿਰਯ੍ਹੂਦੀਯੋਪਾਖਯ੍ਾਨੇਸ਼਼ੁ ਸਤਯ੍ਮਤਭਸ਼਼੍ਟਾਨਾਂ ਮਾਨਵਾਨਾਮ੍ ਆਜ੍ਞਾਸੁ

ਚ ਮਨਾਿਂਸ ਨ ਿਨਵੇਸ਼ਯੇਯੁਸ੍ਤਥਾਿਦਸ਼|
ⅩⅤਸ਼ੁਚੀਨਾਂ ਕʼਤੇ ਸਰ੍ੱਵਾਣਯ੍ੇਵ ਸ਼ੁਚੀਿਨ ਭਵਨ੍ਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਕਲਙ੍ਿਕਤਾਨਾਮ੍

ਅਿਵਸ਼ਵ੍ਾਿਸਨਾਞ੍ਚ ਕʼਤੇ ਸ਼ੁਿਚ ਿਕਮਿਪ ਨ ਭਵਿਤ ਯਤਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਬੁੱਧਯਃ
ਸੰਵੇਦਾਸ਼੍ਚ ਕਲਙ੍ਿਕਤਾਃ ਸਨ੍ਿਤ|

ⅩⅥ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਜ੍ਞਾਨੰ ਤੇ ਪਰ੍ਿਤਜਾਨਨ੍ਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਕਰ੍ੰਮਿਭਸ੍ਤਦ੍
ਅਨਙ੍ਗੀਕੁਰ੍ੱਵਤੇ ਯਤਸ੍ਤੇ ਗਿਰਤਾ ਅਨਾਜ੍ਞਾਗਰ੍ਾਿਹਣਃ
ਸਰ੍ੱਵਸਤ੍ਕਰ੍ੰਮਣਸ਼੍ਚਾਯੋਗਯ੍ਾਃ ਸਨ੍ਿਤ|

Ⅱ
Ⅰਯਥਾਰ੍ਥਸਯ੍ੋਪਦੇਸ਼ਸਯ੍ ਵਾਕਯ੍ਾਿਨ ਤਯਾ ਕਥਯ੍ਨ੍ਤਾਂ
Ⅱ ਿਵਸ਼ੇਸ਼਼ਤਃ ਪਰ੍ਾਚੀਨਲੋਕਾ ਯਥਾ ਪਰ੍ਬੁੱਧਾ ਧੀਰਾ ਿਵਨੀਤਾ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੇ ਪਰ੍ੇਮ੍ਿਨ

ਸਿਹਸ਼਼੍ਣੁਤਾਯਾਞ੍ਚ ਸਵ੍ਸ੍ਥਾ ਭਵੇਯੁਸ੍ਤਦਤ੍
Ⅲ ਪਰ੍ਾਚੀਨਯੋਿਸ਼਼ਤੋ(ਅ)ਿਪ ਯਥਾ ਧਰ੍ੰਮਯੋਗਯ੍ਮ੍ ਆਚਾਰੰ ਕੁਰ੍ੱਯੁਃ

ਪਰਿਨਨ੍ਦਕਾ ਬਹੁਮਦਯ੍ਪਾਨਸਯ੍ ਿਨਘ੍ਨਾਸ਼੍ਚ ਨ ਭਵੇਯੁਃ
Ⅳ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸੁਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਾਕਾਿਰਣਯ੍ਃ ਸਤਯ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਵਾਕਯ੍ੰ ਯਤ੍

ਨ ਿਨਨ੍ਦਯ੍ੇਤ ਤਦਰ੍ਥੰ ਯੁਵਤੀਃ ਸੁਸ਼ੀਲਤਾਮ੍ ਅਰ੍ਥਤਃ ਪਿਤਸ੍ਨੇਹਮ੍
ਅਪਤਯ੍ਸ੍ਨੇਹੰ
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Ⅴ ਿਵਨੀਿਤੰ ਸ਼ੁਿਚਤੰ ਗʼਿਹਣੀਤੰ ਸੌਜਨਯ੍ੰ ਸਵ੍ਾਿਮਿਨਘ੍ਨਞ੍ਚਾਿਦਸ਼ੇਯੁਸ੍ਤਥਾ
ਤਯਾ ਕਥਯ੍ਤਾ|ਂ

Ⅵ ਤਦਦ੍ ਯੂਨ(ਅ)ਿਪ ਿਵਨੀਤਯੇ ਪਰ੍ਬੋਧਯ|
Ⅶ ਤਞ੍ਚ ਸਰ੍ੱਵਿਵਸ਼਼ਯੇ ਸਵ੍ੰ ਸਤ੍ਕਰ੍ੰਮਣਾਂ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ਤੰ ਦਰ੍ਸ਼ਯ

ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਾਯਾਞ੍ਚਾਿਵਕʼਤਤੰ ਧੀਰਤਾਂ ਯਥਾਰ੍ਥੰ
Ⅷ ਿਨਰ੍ੱਦੋਸ਼਼ਞ੍ਚ ਵਾਕਯ੍ੰ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਯ ਤੇਨ ਿਵਪਕ੍ਸ਼਼ੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍

ਅਪਵਾਦਸਯ੍ ਿਕਮਿਪ ਿਛਦੰ ਨ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ ਤਿਪਸ਼਼ਯ੍ਤੇ|
Ⅸ ਦਾਸਾਸ਼੍ਚ ਯਤ੍ ਸਵ੍ਪਰ੍ਭੂਨਾਂ ਿਨਘ੍ਨਾਃ ਸਰ੍ੱਵਿਵਸ਼਼ਯੇ ਤੁਸ਼਼੍ਿਟਜਨਕਾਸ਼੍ਚ

ਭਵੇਯੁਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ੁੱਤਰੰ ਨ ਕੁਰ੍ੱਯੁਃ
Ⅹ ਿਕਮਿਪ ਨਾਪਹਰੇਯੁਃ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪੂਰ੍ਣਾਂ ਸੁਿਵਸ਼ਵ੍ਸ੍ਤਤਾਂ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਯੇਯੁਿਰਿਤ

ਤਾਨ੍ ਆਿਦਸ਼| ਯਤ ਏਵਮ੍ਪਰ੍ਕਾਰੇਣਾਸ੍ਮਕੰ ਤਾਤੁਰੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਾ
ਸਰ੍ੱਵਿਵਸ਼਼ਯੇ ਤੈ ਰ੍ਭੂਿਸ਼਼ਤਵਯ੍ਾ|

Ⅺ ਯਤੋ ਹੇਤੋਸ੍ਤਾਣਾਜਨਕ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ਾਨੁਗਰ੍ਹਃ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਮਾਨਵਾਨ੍
ਪਰ੍ਤਯ੍ੁਿਦਤਵਾਨ੍

Ⅻ ਸ ਚਾਸ੍ਮਾਨ੍ ਇਦੰ ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਯਦ੍ ਵਯਮ੍ ਅਧਰ੍ੰਮੰ
ਸਾਸਂਾਿਰਕਾਿਭਲਾਸ਼਼ਾਸ਼ਂ੍ਚਾਨਙ੍ਗੀਕʼਤਯ੍ ਿਵਨੀਤਤੇਨ ਨਯ੍ਾਯੇਨੇਸ਼ਵ੍ਰਭਕ੍ਤਯ੍ਾ
ਚੇਹਲੋਕੇ ਆਯੁ ਰਯ੍ਾਪਯਾਮਃ,

ⅩⅢਪਰਮਸੁਖਸਯ੍ਾਸ਼ਾਮ੍ਅਰ੍ਥਤੋ (ਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਮਹਤਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਤਾਣਕਰ੍ੱਤੁ
ਰਯ੍ੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਪਰ੍ਭਾਵਸਯ੍ੋਦਯੰ ਪਰ੍ਤੀਕ੍ਸ਼਼ਾਮਹ|ੇ

ⅩⅣ ਯਤਃ ਸ ਯਥਾਸ੍ਮਾਨ੍ ਸਰ੍ੱਵਸ੍ਮਾਦ੍ ਅਧਰ੍ੰਮਾਤ੍ ਮੋਚਿਯਤਾ
ਿਨਜਾਿਧਕਾਰਸਵ੍ਰੂਪੰ ਸਤ੍ਕਰ੍ੰਮਸੂਤ੍ਸੁਕਮ੍ ਏਕੰ ਪਰ੍ਜਾਵਰ੍ਗੰ ਪਾਵਯੇਤ੍ ਤਦਰ੍ਥਮ੍
ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਕʼਤੇ ਆਤ੍ਮਦਾਨੰ ਕʼਤਵਾਨ੍|

ⅩⅤ ਏਤਾਿਨ ਭਾਸ਼਼ਸਵ੍ ਪੂਰ੍ਣਸਾਮਰ੍ਥਯ੍ੇਨ ਚਾਿਦਸ਼ ਪਰ੍ਬੋਧਯ ਚ, ਕੋ(ਅ)ਿਪ ਤਾਂ
ਨਾਵਮਨਯ੍ਤਾ|ਂ

Ⅲ
Ⅰ ਤੇ ਯਥਾ ਦੇਸ਼ਾਿਧਪਾਨਾਂ ਸ਼ਾਸਕਾਨਾਞ੍ਚ ਿਨਘ੍ਨਾ ਆਜ੍ਞਾਗਰ੍ਾਿਹਣ੍ਸ਼੍ਚ

ਸਰ੍ੱਵਸ੍ਮੈ ਸਤ੍ਕਰ੍ੰਮਣੇ ਸੁਸੱਜਾਸ਼੍ਚ ਭਵੇਯੁਃ
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Ⅱ ਕਮਿਪ ਨ ਿਨਨ੍ਦੇਯੁ ਰ੍ਿਨੱਿਵਰੋਿਧਨਃ ਕ੍ਸ਼਼ਾਨ੍ਤਾਸ਼੍ਚ ਭਵੇਯੁਃ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍
ਪਰ੍ਿਤ ਚ ਪੂਰ੍ਣੰ ਮʼਦੁਤੰ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਯੇਯੁਸ਼੍ਚੇਿਤ ਤਾਨ੍ ਆਿਦਸ਼|

Ⅲ ਯਤਃ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਵਯਮਿਪ ਿਨਰ੍ੱਬੋਧਾ ਅਨਾਜ੍ਞਾਗਰ੍ਾਿਹਣੋ ਭਾਨ੍ਤਾ
ਨਾਨਾਿਭਲਾਸ਼਼ਾਣਾਂ ਸੁਖਾਨਾਞ੍ਚ ਦਾਸੇਯਾ ਦੁਸ਼਼੍ਟਤੇਰ੍ਸ਼਼ਯ੍ਾਚਾਿਰਣੋ ਘʼਿਣਤਾਃ
ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਦੇਿਸ਼਼ਣਸ਼੍ਚਾਭਵਾਮਃ|

Ⅳ ਿਕਨ੍ਤਸ੍ਮਾਕੰ ਤਾਤੁਰੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਯਾ ਦਯਾ ਮਰ੍ੱਤਯ੍ਾਨਾਂ ਪਰ੍ਿਤ ਚ ਯਾ
ਪਰ੍ੀਿਤਸ੍ਤਸਯ੍ਾਃ ਪਰ੍ਾਦੁਰ੍ਭਾਵੇ ਜਾਤੇ

Ⅴਵਯਮ੍ਆਤ੍ਮਕʼਤੇਭਯ੍ੋ ਧਰ੍ੰਮਕਰ੍ੰਮਭਯ੍ਸ੍ਤੰਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਸਯ੍ ਕʼਪਾਤਃ
ਪੁਨਰ੍ਜਨ੍ਮਰੂਪੇਣ ਪਰ੍ਕ੍ਸ਼਼ਾਲਨੇਨ ਪਰ੍ਿਵਤਸਯ੍ਾਤ੍ਮਨ ਨੂਤਨੀਕਰਣੇਨ ਚ
ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਪਿਰਤਾਣਾਂ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਾਃ

Ⅵਸ ਚਾਸ੍ਮਾਕੰ ਤਾਤਾ ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨਾਸ੍ਮਦੁਪਿਰ ਤਮ੍ਆਤ੍ਮਾਨੰ ਪਰ੍ਚੁਰਤੇਨ
ਵʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍|

Ⅶ ਇੱਥੰ ਵਯੰ ਤਸਯ੍ਾਨੁਗਰ੍ਹੇਣ ਸਪੁਣਯ੍ੀਭੂਯ
ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਸ਼ਯਾਨਨ੍ਤਜੀਵਨਸਯ੍ਾਿਧਕਾਿਰਣੋ ਜਾਤਾਃ|

Ⅷ ਵਾਕਯ੍ਮੇਤਦ੍ ਿਵਸ਼ਵ੍ਸਨੀਯਮ੍ ਅਤੋ ਹੇਤੋਰੀਸ਼ਵ੍ਰੇ ਯੇ ਿਵਸ਼ਵ੍ਿਸਤਵਨ੍ਤਸ੍ਤੇ
ਯਥਾ ਸਤ੍ਕਰ੍ੰਮਾਣਯ੍ਨੁਿਤਸ਼਼੍ਠੇਯੁਸ੍ਤਥਾ ਤਾਨ੍ ਦʼਢਮ੍ ਆਜ੍ਞਾਪਯੇਿਤ
ਮਮਾਿਭਮਤੰ| ਤਾਨਯ੍ੇਵੋੱਤਮਾਿਨ ਮਾਨਵੇਭਯ੍ਃ ਫਲਦਾਿਨ ਚ ਭਵਨ੍ਿਤ|

Ⅸਮੂਢੇਭਯ੍ਃ ਪਰ੍ਸ਼੍ਨਵੰਸ਼ਾਵਿਲਿਵਵਾਦੇਭਯ੍ੋ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਯਾ ਿਵਤਣ੍ਡਾਭਯ੍ਸ਼੍ਚ
ਿਨਵਰ੍ੱਤਸਵ੍ ਯਤਸ੍ਤਾ ਿਨਸ਼਼੍ਫਲਾ ਅਨਰ੍ਥਕਾਸ਼੍ਚ ਭਵਨ੍ਿਤ|

Ⅹਯੋ ਜਨ ਿਬਿਭਤ੍ਸੁਸ੍ਤਮ੍ ਏਕਵਾਰੰ ਿਦਰ੍ੱਵਾ ਪਰ੍ਬੋਧਯ੍ ਦੂਰੀਕੁਰੁ,
Ⅺਯਤਸ੍ਤਾਦʼਸ਼ੋ ਜਨ ਿਵਪਥਗਾਮੀ ਪਾਿਪਸ਼਼੍ਠ ਆਤ੍ਮਦੋਸ਼਼ਕਸ਼੍ਚ ਭਵਤੀਿਤ

ਤਯਾ ਜ੍ਞਾਯਤਾ|ਂ
Ⅻ ਯਦਾਹਮ੍ ਆਰ੍ੱਿਤਮਾਂ ਤੁਿਖਕੰ ਵਾ ਤਵ ਸਮੀਪੰ ਪਰ੍ੇਸ਼਼ਿਯਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ ਤਦਾ ਤੰ

ਨੀਕਪਲੌ ਮਮ ਸਮੀਪਮ੍ ਆਗਨ੍ਤੁੰ ਯਤਸਵ੍ ਯਤਸ੍ਤਤੈਵਾਹੰ ਸ਼ੀਤਕਾਲੰ ਯਾਪਿਯਤੁੰ
ਮਿਤਮ੍ ਅਕਾਰ੍ਸ਼਼|ੰ

ⅩⅢ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਪਕਃ ਸੀਨਾ ਆਪੱਲੁਸ਼੍ਚੈਤਯੋਃ ਕਸਯ੍ਾਪਯ੍ਭਾਵੋ ਯੰਨ ਭਵੇਤ੍
ਤਦਰ੍ਥੰ ਤੌ ਯਤ੍ਨੇਨ ਤਯਾ ਿਵਸʼਜਯ੍ੇਤਾ|ਂ
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ⅩⅣ ਅਪਰਮ੍ ਅਸ੍ਮਦੀਯਲੋਕਾ ਯੰਿਨਸ਼਼੍ਫਲਾ ਨ ਭਵੇਯੁਸ੍ਤਦਰ੍ਥੰ
ਪਰ੍ਯੋਜਨੀਯੋਪਕਾਰਾਯਾ ਸਤ੍ਕਰ੍ੰਮਾਣਯ੍ਨੁਸ਼਼੍ਠਾਤੁੰ ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਨ੍ਤਾ|ਂ

ⅩⅤ ਮਮ ਸਙ੍ਿਗਨਃ ਸੱਵੇ ਤਾਂ ਨਮਸ੍ਕੁਰ੍ੱਵਤ|ੇ ਯੇ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਾਦ੍ ਅਸ੍ਮਾਸੁ
ਪਰ੍ੀਯਨ੍ਤੇ ਤਾਨ੍ ਨਮਸ੍ਕੁਰੁ; ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ੁ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਸਵ੍ਨੁਗਰ੍ਹੋ ਭੂਯਾਤ੍|ਆਮੇਨ੍|
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