ਸ਼੍ਰੀ ਆਦਿਤ੍ਯ ਹ੍ਰੁਿਯ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ ||
ਓਮ ਅਸ੍ਯ ਸ਼੍ਰੀ ਆਦਿਤ੍ਯ ਹ੍ਰੁਿਯ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰ ਮਹ੍ਰਾਮਨ੍ਤਤਰਸ੍ਯ
ਅਗਸ੍ਤਯ ਰੁਦਸ਼੍ਦਹ੍ਰ ਅਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟੁਪ ੱਛਨ੍ਤਦਹ੍ਰ
ਆਦਿਤ੍ਯ ਹ੍ਰੁਿਯ ਭੂਤ੍ੋ ਭਗਵਨ੍ਤ ਦਨ੍ਤਰਸ੍ਤਾ ਸ਼੍ੇਸ਼੍ ਦਵਘ੍ਨਤ੍ਯ
ਸ੍ਰਵਤ੍ਰ ਜਯ ਦਸ੍ਧੌ ਦਵਦਨ੍ਤਯੋਗਹ੍ਰ
ਇਤ੍ਯਨ੍ਤੇਨ੍ਤ

a.
c

ਤ੍ਤ੍ੋ ਯੁਧਪਦਰਸ਼੍ਰਾਨ੍ਤਤਮ ਸ੍ਮਰੇ ਦਿਨ੍ਤਤਯਾ ਦਸ੍ਿਤ੍ਮ |

om

ਅਸ੍ਯ ਸ਼੍ਡਨ੍ਤਗਣ੍ਯ ਰਦਸ਼੍ਨਮਤ੍ੇ ਨ੍ਤਮਹ੍ਰ

gm

ਰਾਵਣ੍ਮ ਿਾਗਰਤ੍ੋ ਿੁਸ਼੍ਟਵਾ ਯੁਧਾਯ ਸ੍ਮੁਪਦਸ੍ਿਤ੍ਮ || ੧ ||

ou
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ਿੈਵਤ੍ੈਸ਼੍ਚ ਸ੍ਮਾਗਮਯ ਿਰਸ਼੍ਟੁਮਭਯਾਗਤ੍ੋ ਰਣ੍ਮ |

ਉਪਾਗਮਯਾ ਬ੍ਰਵੀਿਰਾਮ ਅਗਸ੍ਤਯੋ ਭਗਵਾਨ੍ਤ ਰੁਦਸ਼੍ਦਹ੍ਰ || ੨ ||

.y

ਰਾਮ ਰਾਮ ਮਹ੍ਰਾਬ੍ਾਹ੍ਰੋ ਸ਼੍ੁਣ੍ੁ ਗੁਹ੍ਰਯਮ ਸ੍ਨ੍ਤਾਤ੍ਨ੍ਤਮ |

w

ਯੇਨ੍ਤ ਸ੍ਰਵਾਨ੍ਤਰੀਨ੍ਤ ਵਤ੍ਸ੍ ਸ੍ਮਰੇ ਦਵਜਦਯਸ਼੍ਯਦਸ੍ || ੩ ||

w

w

ਆਦਿਤ੍ਯ ਹ੍ਰੁਿਯਮ ਪੁਣ੍ਯਮ ਸ੍ਰਵ ਸ਼੍ਤ੍ੁ ਦਵਨ੍ਤਾਸ਼੍ਨ੍ਤਮ |
ਜਯਾਵਹ੍ਰਮ ਜਪੇੇੰਦਨ੍ਤਤ੍ਯਮ ਅਕ੍ਸ਼੍ਯਮ ਪਰਮਮ ਦਸ਼੍ਵਮ || ੪ ||
ਸ੍ਰਵਮਨ੍ਤਗਲ ਮਾਨ੍ਤਗਲਯਮ ਸ੍ਰਵ ਪਪ ਪਰਣ੍ਾਸ਼੍ਨ੍ਤਮ |
ਦਿਨ੍ਤਤਾ ਸ਼੍ੋਕ - ਪਰਸ਼੍ਮਨ੍ਤਮ ਆਯੁਰਵਰ੍ਧਨ੍ਤਮ ਉੱਤ੍ਮਮ || ੫ ||
ਰਸ਼੍ਦਮਮਨ੍ਤਤਮ ਸ੍ਮੁਿਯਨ੍ਤਤਮ ਿੇਵਾਸ੍ੁਰ ਨ੍ਤਮਸ੍ਕ੍ਕੁਤ੍ਮ |
ਪੂਜਯਸ੍ਵ ਦਵਵਸ੍ਵਨ੍ਤਤਮ ਭਾਸ੍ਕ੍ਕਰਮ ਭੁਵਨ੍ਤੇਸ਼੍ਵਰਮ || ੬ ||
ਸ੍ਰਵਿੇਵਾਤ੍ਮਕੋ ਹ੍ਰਯੇਸ਼੍ ਤ੍ੇਜਸ੍ਵੀ ਰਸ਼੍ਦਮਭਾਵਨ੍ਤਹ੍ਰ |

ਏਸ਼੍ ਿੇਵਾਸ੍ੁਰਗਣ੍ਾਨ੍ਤ ਲੋ ਕਾਨ੍ਤ ਪਾਦਤ੍ ਗਭਦਸ੍ਤਦਭਦਹ੍ਰ || ੭ ||
ਏਸ਼੍ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾ ਿ ਦਵਸ਼੍ਣ੍ੁਸ਼੍ਚ ਦਸ਼੍ਵਹ੍ਰ ਸ੍ਕ੍ਕਨ੍ਤਦਹ੍ਰ ਪਰਜਾਪਦਤ੍ਦਹ੍ਰ |
ਮਹ੍ਰੇਨ੍ਤਦਰੋ ਧਨ੍ਤਿਹ੍ਰ ਕਾਲੋ ਯਮਹ੍ਰ ਸ੍ੋਮੋ ਹ੍ਰਯਪਾਮ੍ਪਦਤ੍ਦਹ੍ਰ || ੮ ||
ਦਪਤ੍ਰੋ ਵਸ੍ਵਹ੍ਰ ਸ੍ਾਧਯਾ ਹ੍ਰਯਦਸ਼੍ਵਨ੍ਤੌ ਮਰੁਤ੍ੋ ਮਨ੍ਤੁਹ੍ਰੁ |
ਵਾਯੁਰਵਦਹ੍ਰਨਹ੍ਰ ਪਰਜਾਪਰਾਣ੍ ਰੁਤ੍ੁਕਰਤਾ ਪਰਭਾਕਰਹ੍ਰ || ੯ ||
ਆਦਿਤ੍ਯਹ੍ਰ ਸ੍ਦਵਤ੍ਾ ਸ੍ੂਰਯਹ੍ਰ ਖਗਹ੍ਰ ਪੂਸ਼੍ਾ ਗਭਦਸ੍ਤਮਾਨ੍ਤ |

om

ਸ੍ੁਵਰ੍ਣ੍ਸ੍ਿੁਸ਼੍ੋ ਭਾਨ੍ਤੁ ਦਰਿਰਣ੍ਯਰੇਤ੍ਾ ਦਿਵਾਕਰਹ੍ਰ || ੧੦ ||

a.
c

ਹ੍ਰਦਰਿਸ਼੍ਵਹ੍ਰ ਸ੍ਹ੍ਰਸ੍ਰਾਦਰਚਹ੍ਰ ਸ੍ਪਤਸ੍ਦਪਤ - ਰ੍ਮਰੀਦਿਮਾਨ੍ਤ |

gm

ਦਤ੍ਦਮਰੋਨ੍ਮਥਨ੍ਤਹ੍ਰ ਸ਼੍ਮ੍ਭੁਸ੍ਤਵਸ਼੍ਟਾ ਮਾਰਤਾਨ੍ਡ ਅਨ੍ਸ਼੍ੁਮਾਨ੍ਤ || ੧੧ ||
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ਦਹ੍ਰਰਣ੍ਯਗਰ੍ਭਹ੍ਰ ਦਸ਼੍ਦਸ਼੍ਰਸ੍ਤਪਨ੍ਤੋ ਭਾਸ੍ਕ੍ਕਰੋ ਰਦਵਦਹ੍ਰ |
ਅਦਗਨਗਰ੍ਭੋ ਅਦਿਤ੍ੇਹ੍ਰ ਪੁਤ੍ਰਹ੍ਰ ਸ਼੍ਨ੍ਖ ਦਸ਼੍ਦਸ਼੍ਰਨ੍ਤਾਸ਼੍ਨ੍ਤਹ੍ਰ || ੧੨ ||

.y

ਵਯੋਮਨ੍ਤਾਥਸ੍ਤਮੋਭੇਿੀ ਰੁਗ ਯਜੁਹ੍ਰ ਸ੍ਾਮ ਪਾਰਗਹ੍ਰ |

w

ਘ੍ਨ੍ਤ ਵੁਦਸ਼੍ਟਰਪਾਮ ਦਮਤ੍ਰੋ ਦਵਨ੍ਧਯ ਵੀਥੀ ਪ੍ਲਵਨ੍ਤਗਮਹ੍ਰ || ੧੩ ||

w

w

ਆਤ੍ਪੀ ਮਨ੍ਡਲੀ ਮੁਤ੍ਯੁਹ੍ਰ ਦਪਨ੍ਤਗਲਹ੍ਰ ਸ੍ਰਵਤ੍ਾਪਨ੍ਤਹ੍ਰ |
ਕਦਵਦਰਵਸ਼੍ਵੋ ਮਹ੍ਰਾਤ੍ੇਜਾਹ੍ਰ ਰਕਤਹ੍ਰ ਸ੍ਰਵ ਭਵੋਦ੍ਭਵਹ੍ਰ || ੧੪ ||
ਨ੍ਤਕ੍ਸ਼੍ਤ੍ਰ ਗਰਹ੍ਰਤ੍ਾਰਾਣ੍ਾਮ ਅਦਧਪੋ ਦਵਸ਼੍ਵ ਭਾਵਨ੍ਤਹ੍ਰ |
ਤ੍ੇਜਸ੍ਾਮਦਪ ਤ੍ੇਜਸ੍ਵੀ ਿਵਾਿਸ਼੍ਾਤ੍ਮਨ੍ਤ ਨ੍ਤਮੋਸ੍ਤ੍
ਤੁ ੇ || ੧੫ ||
ਨ੍ਤਮਹ੍ਰ ਪੂਰਵਾਯ ਦਗਰਯੇ ਪਦਸ਼੍ਚਮਾਯਾਿਰਯੇ ਨ੍ਤਮਹ੍ਰ |
ਜਯੋਦਤ੍ਰਗਣ੍ਾਨ੍ਤਾਮ ਪਤ੍ਯੇ ਦਿਨ੍ਤਾਦਧਪਤ੍ਯੇ ਨ੍ਤਮਹ੍ਰ || ੧੬ ||
ਜਯਾਯ ਜਯਭਿਰਾਯ ਹ੍ਰਰਯਸ਼੍ਯਾਯ ਨ੍ਤਮੋ ਨ੍ਤਮਹ੍ਰ |

ਨ੍ਤਮੋ ਨ੍ਤਮਹ੍ਰ ਸ੍ਹ੍ਰਸ੍ਰਾਮ੍ਸ਼੍ੋ ਆਦਿਤ੍ਯਾਯ ਨ੍ਤਮੋ ਨ੍ਤਮਹ੍ਰ || ੧੭ ||
ਨ੍ਤਮਹ੍ਰ ਉਗਰਾਯ ਵੀਰਾਯ ਸ੍ਾਰਨ੍ਤਗਾਯ ਨ੍ਤਮੋ ਨ੍ਤਮਹ੍ਰ |
ਨ੍ਤਮਹ੍ਰ ਪਦ੍ਮ ਪਰਬ੍ੋਧਾਯ ਮਾਰਤਾਨ੍ਡਾਯ ਨ੍ਤਮੋ ਨ੍ਤਮਹ੍ਰ || ੧੮ ||
ਬ੍ਰਹ੍ਮੇਸ਼੍ਾਨ੍ਤ ਅਿਯੁਤ੍ਸ਼੍
ੇ ਾਯ ਸ੍ੂਰਯਾਯ ਆਦਿਤ੍ਯਵਰਚਸ੍ੇ |
ਭਾਸ੍ਵਤ੍ੇ ਸ੍ਰਵਭਕ੍ਸ਼੍ਾਯ ਰੌਿਰਾਯ ਵਪੁਸ਼੍ੇ ਨ੍ਤਮਹ੍ਰ || ੧੯ ||
ਤ੍ਮੋਘ੍ਨਾਯ ਦਹ੍ਰਮਘ੍ਨਾਯ ਸ਼੍ਤ੍ੁਘ੍ਨਾਯ ਅਦਮਤ੍ਾਤ੍ਮਨ੍ਤੇ |

a.
c

ਤ੍ਪਤ ਿਾਮੀਕਰਾਭਾਯ ਵਹ੍ਰਨਯੇ ਦਵਸ਼੍ਵਕਰ੍ਮਣ੍ੇ |

om

ਕੁਤ੍ਘ੍ਨਘ੍ਾਨ ਯ ਿੇਵਾਯ ਜਯੋਦਤ੍ਸ਼੍ਾਮ ਪਤ੍ਯੇ ਨ੍ਤਮ: || ੨੦ ||

gm

ਨ੍ਤਮਸ੍ਤਮੋ ਅਦਭਦਨ੍ਤਘ੍ਨਾਯ ਰੁਿਯੇ ਲੋ ਕਸ੍ਾਕ੍ਦਸ਼੍ਣ੍ੇ || ੨੧ ||
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ਨ੍ਤਾਸ਼੍ਯਤ੍ਯੇਸ਼੍ ਵੈ ਭੂਤ੍ਮ ਤ੍ਿੇਵ ਸ੍ੁਜਦਤ੍ ਪਰਭੁਹ੍ਰੁ |

ਪਾਯਤ੍ਯੇਸ਼੍ ਤ੍ਪਤ੍ਯੇਸ਼੍ ਵਰ੍ਸ਼੍ਤ੍ਯੇਸ਼੍ ਗਭਦਸ੍ਤਦਭਦਹ੍ਰ || ੨੨ ||

.y

ਏਸ਼੍ ਸ੍ੁਪਤੇਸ਼੍ੁ ਜਾਗਦਰਤ ਭੂਤ੍ੇਸ਼੍ੁ ਪਦਰਦਨ੍ਤਦਸ਼੍ਿਤ੍: |

w

ਏਸ਼੍ ਏਵਾਦਗਨਹ੍ਰੋਤ੍ਰਨ੍ਤਚ ਫਲਮ ਿੈਵਾਦਗਨਹ੍ਰੋਦਤ੍ਰਣ੍ਾਮ || ੨੩ ||

w

w

ਵੇਿਾਸ਼੍ਚ ਰੁਤ੍ਵਸ਼੍ਚੈਵ ਰੁਤ੍ੂਨ੍ਤਾਮ ਫਲਮੇਵ ਿ |
ਯਾਦਨ੍ਤ ਕੁਤ੍ਯਾਦਨ੍ਤ ਲੋ ਕੇਸ਼੍ੁ ਸ੍ਰਵ ਏਸ਼੍ੁ ਰਦਵਹ੍ਰ ਪਰਭੁਹ੍ਰੁ || ੨੪ ||
ਫਲ ਸ਼੍ੁਦਤ੍ਦਹ੍ਰ
ਏਨ੍ਤ-ਮਾਪਤ੍ਸ੍ੁ ਕੁਛਰਸ਼੍
ੇ ੁ ਕਾਨ੍ਤਤਾਰੇਸ਼੍ੁ ਭਯੇਸ਼੍ੁ ਿ |
ਕੀਰਤਯਨ੍ਤ ਪੁਰੁਸ਼੍ਹ੍ਰ ਕਦਸ਼੍ਚਨ੍ਤ ਨ੍ਤਾਵਸ੍ੀਿਦਤ੍ ਰਾਘ੍ਵ || ੨੫ ||
ਪੂਜਯਸ੍ਵੈਨ੍ਤਮ ਏਕਾਗਰੋ ਿੇਵਿੇਵਮ ਜਗਤ੍ਪਦਤ੍ਮ |
ਏਤ੍ਤ੍ ਦਤ੍ਰਗੁਦਣ੍ਤ੍ਮ ਜਪਤਵਾ ਯੁਧੇਸ਼੍ੁ ਦਵਜਦਯਸ਼੍ਯਦਸ੍ || ੨੬ ||

ਅਸ੍ਕ੍ਦਮਨ੍ਤ ਕ੍ਸ਼੍ਣ੍ੇ ਮਹ੍ਰਾਬ੍ਾਹ੍ਰੋ ਰਾਵਣ੍ਮ ਤ੍ਵਮ ਵਦਧਸ਼੍ਯਦਸ੍ |
ਏਵਮੁਕਤਵਾ ਤ੍ਿਾਗਸ੍ਤਯੋ ਜਗਾਮ ਿ ਯਥਾਗਤ੍ਮ || ੨੭ ||
ਏਤ੍ਛੁਤ੍ਵਾ ਮਹ੍ਰਾਤ੍ੇਜਾ ਨ੍ਤਸ਼੍ਟਸ਼੍ੋਕੋ ਅਭਵਤ੍ਿਾ |
ਧਾਰਯਾਮਾਸ੍ ਸ੍ੁਪੀਰ ਤ੍ੋ ਰਾਘ੍ਵਹ੍ਰ ਪਰਯਤ੍ਾਤ੍ਮਵਾਨ੍ਤ || ੨੮ ||
ਆਦਿਤ੍ਯਮ ਪਰੇਕ੍ਸ਼੍ਯ ਜਪਤਵਾ ਤ੍ੁ ਪਰਮ ਹ੍ਰਰ੍ਸ਼੍ਮਵਾਪਤਵਾਨ੍ਤ |
ਦਤ੍ਰਰਾਿਮਯ ਸ਼੍ੁਦਿਰ੍ਭੂਤ੍ਵਾ ਧਨ੍ਤੁਰਾਿਾਯ ਵੀਰਯਵਾਨ੍ਤ || ੨੯ ||

om

ਰਾਵਣ੍ਮ ਪਰੇਕ੍ਸ਼੍ਯ ਹ੍ਰੁਸ਼੍ਟਾਤ੍ਮਾ ਯੁਧਾਯ ਸ੍ਮੁਪਾਗਮਤ੍ |

gm

ਅਥ ਰਦਵ-ਰਵਿ-ੱਦਨ੍ਤਰੀਕ੍ਸ਼੍ਯ ਰਾਮਮ

a.
c

ਸ੍ਰਵ ਯਤ੍ਨੇਨ੍ਤ ਮਹ੍ਰਤ੍ਾ ਵਧੇ ਤ੍ਸ੍ਯ ਧੁਤ੍ੋ ਅਭਵਤ੍ || ੩੦ ||
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ਮੁਦਿਤ੍ਮਨ੍ਤਾ: ਪਰਮਮ ਪਰਹ੍ਰੁਸ਼੍ਯਮਾਣ੍ਹ੍ਰ |
ਦਨ੍ਤਦਸ਼੍ਿਰਪਦਤ੍ ਸ੍ਨ੍ਕ੍ਸ਼੍ਯਮ ਦਵਦਿਤ੍ਵਾ

.y

ਸ੍ੁਰਗਣ੍ ਮਧਯਗਤ੍ੋ ਵਿਸ੍ਤਵਰੇਦਤ੍ || ੩੧ ||

w

w

w

|| ਇਦਤ੍ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਾਯਣ੍ੇ ਯੁਧਕਾਨ੍ਡੇ ਆਦਿਤ੍ਯ ਹ੍ਰੁਿਯ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ ਸ੍ਮ੍ਪੂਰ੍ਣ੍ਮ ||

