
|| ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੁਭ੍ਯ ੋਨਮਃ ||  
 
|| ਅਥ ਦਸ਼੍ਾਵਤਾਰ ਸ੍ਤੁਤਤਃ ||  
 
|| ਸ਼੍ਰੀ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀ ਹਯਗਰੀਵਾਯ ਨਮਃ ||  
 
[ ਅਸ਼੍ਵ ਧਾਟੀ ]  
 
ਓਂ ਮਤ੍ਸਸ੍ਯਾਯ ਨਮਃ  
 
ਪ੍ਰੋਸ਼੍ਠੀਸ਼੍ ਤਵਗਰਹ ਸ੍ੁਤਨਸ਼੍ਠੀਵਨ ੋੱਧ੍ੜੁਤਤਵਤਸ਼੍ਸ਼੍ਟਾਂਬੁਚਾਤਰਜਲਧੇ 
ਕੋਸ਼੍ਠਾਂਤਰਾਤਹਤਤਵਚਸ਼ੇ੍ਟਾਗਮੌਘਪ੍ਰਮੇਸ਼੍ਠੀਤਿਤ ੱ ਤਵਮਵ ਮਾਮ |  
ਪ੍ਰੇਸ਼੍ਠਾਰ੍ਕਸ੍ੂਨੁਮਨੁਚਸ਼ੇ੍ਟਾਰਥ ਮਾਤ੍ਸਮਤਵਦਤੀਸ਼੍ਟੋ ਯੁਗਾਂਤਸ੍ਮਯੇ 
ਸ੍ਥੇਸ਼੍ਠਾਤ੍ਸਮ੍ੜੁੁਂਗਧ੍ੜਤੁਕਾਸ਼੍ਠਾਂਬੁਵਾਹਨ ਵਰਾਸ਼੍ਟਾਪ੍ਦਪ੍ਰਭ੍ਤਨ  || ੧ || 
ਓਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਯਗਰੀਵਾਯ ਨਮਃ ਖੁਂਿੀਭ੍ਵਦ੍ਬਹਲੁਤਿੁਂਿੀਰਜੜੁੁਂਭ੍ਣ ਸ੍ੁਚੁਂਿੀ ਕ੍ਸ਼ੜੁਤੋ ਦਤਧ 
ਮਹਾ ਕਾਂਿਾਤਤ ਤਚਤਰ ਗਤਤ ਸ਼੍ੌਂਿਾਦਯ ਹੈਮਰਦ ਭ੍ਾਂਿਾ ਪ੍ਰਮੇਯ ਚਤਰਤ |  
ਚੁਂਿਾਸ਼੍ਵਕੁਂਠਮਦ ਸ਼੍ੁੁਂਿਾਲ ਦੁਰ੍ੜਦੁਯ ਗੁਂਿਾ ਤਭ੍ਖੁਂਿਾਕਰ ਦ-ੋ ਸ਼੍ਚੁਂਿਾ ਮਰੇਸ਼੍ਹਯ 
ਤੁੁਂਿਾਕ੍ਸ਼ੜਤੁੇ ਦ੍ੜੁਸ਼੍ਮ ਖੁਂਿਾ ਮਲੁਂ ਪ੍ਰਤਦਸ਼੍ ਮੇ || ੨ ||  
 
ਓਂ ਕੂਰ੍ਮਾਯ ਨਮਃ ਕੂਰ੍ਮਾਕ੍ਸ਼ੜੁਤੇ ਤਵਵਤੁ ਨਰ੍ਮਾਤ੍ਸਮ ਪ੍ੜੁਸ਼੍ਠਧ੍ੜੁਤ ਭ੍ਰ੍ਮਾਤ੍ਸਮ 
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ਮੁਂਦਰ ਤਗਰੇ ਧਰ੍ਮਾਵਲੁਂਬਨ ਸ੍ੁਧਰ੍ਮਾ ਸ੍ਦਾਕਤਲਤ ਸ਼੍ਰ੍ਮਾ ਸ੍ਧੁਾਤਵਤਰਣਾਤ |  
ਦੁਰ੍ਮਾਨ ਰਾਹੁਮੁਖ ਦੁਰ੍ਮਾਤਯ ਦਾਨਵਸ੍ਮੁਰ੍ਮਾ ਤਭ੍ਭੇ੍ਦਨ ਪ੍ਟੋ ਘਰ੍ਮਾਰ੍ਕ ਕਾਂਤਤ 
ਵਰ ਵਰ੍ਮਾ ਭ੍ਵਾਨ ਭ੍ੁਵਨ ਤਨਰ੍ਮਾਣ ਧਤੂ ਤਵਕ੍ਸ਼ੜਤੁਤਃ || ੩ || 
 
ਓਂ ਧਨਵ ੁਂਤਰੇ ਨਮਃ  
 
ਧਨਵ ੁਂਤਰੇਂਗਰੁਤਚ ਧਨਵ ੁਂਤਰੇऽਤਰਤਰੁ ਧਨਵ ੁਂਸ੍ਤਰੀਭ੍ਵਸ੍ੁਧਾ- ਭ੍ਾਨਵ ੁਂਤਰਾਵਸ੍ਥ 
ਮਨਵ ੁਂਤਰਾਤਧਕ੍ਸ਼ੜਤੁ ਤਨਵ ੁਂਤਰੌਸ਼੍ਧਤਨਧੇ |  
ਧਨਵ ੁਂਤਰੁਂਗਸ਼੍ੁਗੁਧਨਵ ੁਂਤਮਾਤਜਸ਼੍ੁਤਵ ਤਨਵ ਨ੍ਮਮਾਬ੍ਤਧ ਤਨਯਾ 
ਸ੍ੂਨਵ ੁਂਤਕਾਤ੍ਸਮਹ੍ੜੁਦਤਨਵ ੁਂਤਰਾਵਯਵ ਤਨਵ ੁਂਤਰਾਤਰਤਜਲਧੌ || ੪ ||  
 
ਓਂ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਰਾਯਣਾਯੈ ਨਮਃ 
ਯਾਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ੀਰਵਾਰ੍ਤਧਮਦਨਾਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ੀਣਦਰ੍ਪ੍ਤਦਤਤਜਾਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਤੋਭ੍ਤਾਮਰਗਣਾ 
ਪ੍ੇਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਾਪ੍ਤਯੇऽਜਤਨਵਲਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਾਂਸ਼੍ੁਤਬੁਂਬਤਜਦਤੀਕ੍ਸ਼੍ਣਾਲਕਾਵ੍ੜੁਤਮੁਖੀ | 
ਸ੍ੂਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਮਾਵਲਗਨਵਸ੍ਨਾऽऽਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਪੇ੍ਕ੍ਸ਼ੜੁਤ੍ਸਕਚੁ ਕਟਾਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਾਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਮੀਕ੍ਸ਼ੜੁਤਮਨ  
ਦੀਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਾਸ੍ਰੁਾਹ੍ੜੁਤਸ੍ਧੁਾऽਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਾਤਣਨ ऽऽਵਤ ੁਸ੍ੁਰੂਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ੇਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਣਾ ਧਤਰਤਨੁਃ || ੫ || 
 
ਓਂ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਰਾਯਣਾਯੈ ਨਮਃ  
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ਤਸ਼੍ਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਾਤਦਯੁਜਞਗਮ ਦੀਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਾਸ੍ਲੁਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਣ ਪ੍ਰੀਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਾਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਮਾਤਵਤਧਸ੍ਤੀ 
ਦਾਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਾਯਣੀ ਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਮਤਤ ਸ੍ਾਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਾਦਰਮਾਤਪ੍ਨਯ ਦਾਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਪੇ੍ਵੀਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਣਤਵਧੌ |  
ਪ੍ਰੇਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਾਕ੍ਸ਼ਤਸ਼੍ਲੋਭ੍ਕਰਲਾਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਾਰ ਸ੍ੋਕ੍ਸ਼ਤਸ਼੍ਤ ਪ੍ਦਾਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ੇਪ੍ਲਕ੍ਸ਼ਤਸ਼੍ਤਧਰਾ 
ਸ੍ਾऽਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਾਤਰਤਾਤ੍ਸਮਤਨੁ ਭ੍ੂਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਾਰਕਾਤਰਤਨਤਟ ਲਾਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਾऽਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਮਾਨਵਤੁ ਨਃ || ੬ 
|| 
 
ਓਂ ਸ਼੍ਰੀ ਵਰਾਹਾਯ ਨਮਃ  
 
ਨੀਲਾਂਬੁਦਾਭ੍ਸ਼੍ੁਭ੍ ਸ਼੍ੀਲਾਤਦਰਦੇਹਧਰ ਖੇਲਾਹ੍ੜੁਤੋਦਤਧਧੁਨੀ ਸ਼੍ੈਲਾਤਦਯਕੁਤ 
ਤਨਤਖਲੇਲਾ ਕਟਾਦਯਸ੍ੁਰ ਤੂਲਾਟਵੀਦਹਨ ਤੇ |  
ਕੋਲਾਕ੍ਸ਼ੜੁਤੇ ਜਲਤਧ ਕਾਲਾਚਯਾਵਯਵ ਨੀਲਾਬ੍ਜਦੁਂਸ਼੍ਟਰ ਧਤਰਣੀ 
ਲੀਲਾਸ੍ਪ੍ਦੋਰੁਤਲਮਲੂਾਤਸ਼੍ਯਤੋਗਵਰਜਾਲਾਤਭ੍ਵੁਂਤਦਤ ਨਮਃ || ੭ ||  
 
ਓਂ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਤਸ੍ੁਂਹਾਯ ਨਮਃ  
 
ਦੁਂਭ੍ੋਤਲਤੀਕ੍ਸ਼੍ਣਨਖ ਸ੍ੁਂਭ੍ੇਤਦਤੇਂਦਰਤਰਪ੍ੁ ਕੁੁਂਭ੍ੀਂਦਰ ਪ੍ਾਤਹ ਕ੍ਸ਼ੜੁਪ੍ਯਾ ਸ੍ਤੁਂਭ੍ਾਰ੍ਭ੍ 
ਕਾਸ੍ਹਨਤਿੁਂਭ੍ਾਯ ਦ ਤਵਰ ਗੁਂਭ੍ੀਰ ਨਾਦ ਨ੍ੜੁਹਰੇ |  
ਅੁਂਭ੍ੋਤਦਜਾਨੁਸ੍ਰਣਾਂਭ੍ਜੋਭੂ੍ਪ੍ਵਨ ਕੁੁਂਭ੍ੀਨ ਸ੍ਸ਼ੇ੍ ਖਗਰਾਟ ਕੁੁਂਭ੍ੀਂਦਰ ਕ੍ਸ਼ੜੁ ਤਤਧਰ 
ਜੁਂਭ੍ਾਤਰ ਸ਼੍ਣ੍ਮੁਖ ਮਖੁਾਂਭ੍ੋਰੁ ਹਾਤਭ੍ ਨੁਤ ਮਾਂ || ੮ ||  
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ਓਂ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਮਨਾਯ ਨਮਃ  
 
ਤਪ੍ੁਂਗਾਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ ਤਵਕਰਮ ਤਰੁੁਂਗਾਤਦ ਸ੍ੈਨਯ ਚਤਰੁੁਂਗਾ ਵਤਲਪ੍ਤ ਦਨੁਜਾ ਸ੍ਾਂਗਾ ਧਵਰਸ੍ਥ 
ਬਤਲ ਸ੍ਾਂਗਾਵਪ੍ਾਤ ਹ੍ੜੁਤਸ਼੍ਤਾਂਗਾ ਮਰਾਤਲਨੁਤ ਤ ੇ|  
੍ੜੁੁਂਗਾਰ ਪ੍ਾਦਨਖ ਤੁੁਂਗਾਗਰਤਭ੍ਿੰਨ ਕਨ ਕਾਂਗਾਂਿਪ੍ਾਤਤ ਤਤਟਨੀ ਤੁੁਂਗਾਤਤ ਮੁਂਗਲ 
ਤਰੁਂਗਾ ਤਭ੍ਭੂ੍ਤ ਭ੍ਜ ਕਾਂਗਾਘ ਵਾਮਨ ਨਮਃ || ੯ ||  
 
ਓਂ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਮਨਾਯ ਨਮਃ  
 
ਧਯਾਨਾਰਹ ਵਾਮਨ ਤਨ ਨਾਥ ਪ੍ਾਤਹ ਯਜਮਾਨਾ ਸ੍ੁਰੇਸ਼੍ਵਸ੍ੁਧਾ ਦਾਨਾਯ ਯਾਚਤਨਕ 
ਲੀਨਾਰਥ ਵਾਗਵਤਸ਼੍ਤ ਨਾਨਾਸ੍ਦਸ੍ਯ ਦਨੁਜ |  
ਮੀਨਾਂਕ ਤਨਰ੍ਮਲ ਤਨਸ਼੍ਾਨਾਥ ਕੋਤਟਲ ਸ੍ਮਾਨਾਤ੍ਸਮ ਮੌਂਤਜਗੁਣਕੌ ਪ੍ੀਨਾ ਛ ਸ੍ੂਤਰਪ੍ਦ 
ਯਾਨਾਤ ਪ੍ਤਰਕਰ ਕਾਨਮਯਦੁਂਿਵਰਭ੍ੜੁਤ || ੧੦ ||  
 
ਓਂ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਸ਼੍ੁਰਾਮਾਯ ਨਮਃ  
 
ਧੈਰਯਾਂਬੁਧੇ ਪ੍ਰਸ਼੍ੁਚਰਯਾਤਧਕ੍ਸ਼ੜੁ ਤਖਲ ਵਰਯਾਵਨੀਸ਼੍ਵਰ ਮਹਾ ਸ਼੍ੌਰਯਾਤਭ੍ਭੂ੍ਤਕ੍ਸ਼ੜਤੁ 
ਵੀਰਯਾਤ੍ਸਮਜਾਤਭ੍ੁਜ ਵੀਰਯਾਵਲੇਪ੍ਤਨਕਰ |  
ਭ੍ਾਰਯਾਪ੍ਰਾਧਕਤੁਪ੍ਤਾਰਯਾਜਞਯਾਗਤਲਤਨਾਰਯਾਤ੍ਸਮ ਸ੍ੂਗਲ ਤਰੋ 
ਕਾਰਯਾऽਪ੍ਰਾਧਮਤਵਚਾਰਯਾਰਯ ਮੌਘਜਤਯ ਵੀਰਯਾਤਮਤਾ ਮਤਯ ਦਯਾ || ੧੧ ||  
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ਓਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਾਯ ਨਮਃ  
 
ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਲਕ੍ਸ਼੍ਮਣਸ਼੍ੁਕਾਰਾਮ ਭ੍ੂਰਵਤੁਗੌਰਾਮਲਾਤਮਤਮਹੋ ਹਾਰਾਮਰਸ੍ਤੁਤ 
ਯਸ਼੍ੋਰਾਮਕਾਂਤਤਸ੍ੁਤ ਨ ਰਾਮਲਬ੍ਧਕਲਹ |  
ਸ੍ਵਾਰਾਮਵਰਯਤਰਪ੍ੁ ਵੀਰਾਮਯਾਰ੍ਤਧਕਰ ਚੀਰਾਮਲਾਵ੍ੜੁਤਕਟੇ ਸ੍ਵਾਰਾਮ 
ਦਰ੍ਸ਼੍ਨਜਮਾਰਾਮਯਾਗਤਸ੍ੁਘੋਰਾਮਨ ਰਥਹਰ || ੧੨ ||  
 
ਓਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਾਯ ਨਮਃ ਸ਼੍ਰੀਕੇਸ਼੍ਵਪ੍ਰਤਦਸ਼੍ਨਾਕੇਸ਼੍ ਜਾਤਕਤਪ੍ਲੋਕਸ਼ੇ੍ ਭ੍ਗਨਰਤਵਭ੍ੂ 
ਸ੍ਤੋਕੇਤਰਾਤਰਤਹਰਣਾਕਵੇਲਾਰਤਸ੍ੁਖਧੀਕੇਤਕਕਾਲਜਲਦ |  
ਸ੍ਾਕੇਤਨਾਥਵਰਪ੍ਾਕਰੇਮੁਖਯਸ੍ੁਤ ਕੋਕੇਨ ਭ੍ਤਕਤਮਤੁਲਾਂ ਰਾਕੇਂਦੁ ਤਬੁਂਬਮੁਖ 
ਕਾਕਕੇ੍ਸ਼ਸ਼੍ਣਾਪ੍ਹ ਹ੍ੜਸ਼ੁ੍ੀਕੇਸ਼੍ ਤੇਂऽਤਘਰਕਮਲੇ || ੧੩ || 
 
ਓਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਾਯ ਨਮਃ  
 
ਰਾਮੇਨ੍ੜੁਣਾਂ ਹ੍ੜੁਦਤਭ੍ਰਾਮੇਨਰਾਤਸ਼੍ਕੁਲ ਭ੍ੀਮੇਮਨ ਦਯਰਮਤਾਂ 
ਗੋਮੇਤਦਨੀਜਤਯਤਪ੍ੋऽਮੇਯਗਾਤਧਸ੍ੁਤ ਕਾਮਤੇਨਤਵਸ਼੍ਟ ਮਨਸ੍ੀ |  
ਸ਼੍ਯਾਮੇ ਸ੍ਦਾ ਤਵਤਯਤਜਤਾਮੇਯ ਤਾਪ੍ਸ੍ਜ ਰਾਮੇ ਗਤਾਤਧਕਸ੍ਮੇ 
ਭ੍ੀਮੇਸ਼੍ਚਾਪ੍ਦਲਨਾਮਯੇਸ਼੍ੌਰਯਤਜਤ ਵਾਮੇ ਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਣੇ ਤਵਜਤਯਨੀ || ੧੪ ||  
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ਓਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸ੍ੀਤਾਸ੍ਵਰਤੂਪ੍ਣੈ ਸ਼੍ਰੀਯੈ ਨਮਃ  
 
ਕਾਂਤਾਰਗੇਹਖਲ ਕਾਂਤਾਰਟਦਵਦਨ ਕਾਂਤਾਲਕਾਂਤਕਸ਼੍ਰੁਂ ਕਾਂਤਾਰऽऽਯਾऽੱੁਂਬੁਜਤਨ 
ਕਾਂਤਾਨਵ ਵਾਯਤਵਧੁ ਕਾਂਤਾ੍ਮਭ੍ਾਤਦਪ੍ਹਰੇ |  
ਕਾਂਤਾਤਲਲੋਲਦਲ ਕਾਂਤਾਤਭ੍ਸ਼੍ੋਤਭ੍ਤਤਲ ਕਾਂਤਾਭ੍ਵੁਂਤਮਨੁਸ੍ਾ ਕਾਂਤਾਨੁਯਾਨਤਜਤ 
ਕਾਂਤਾਰਦੁਰਗਕਟ ਕਾਂਤਾਰਮਾਤਵਵਤੁ ਮਾਂ || ੧੫ ||  
 
ਓਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਾਯ ਨਮਃ  
 
ਦਾਂਤੁਂ ਦਸ਼੍ਾਨਨ ਸ੍ੁਤਾਂਤੁਂ ਧਰਾਮਤਧਵਸ੍ੁਂਤੁਂ ਪ੍ਰਚੁਂਿ ਤਪ੍ਸ੍ਾ ਕ੍ਸ਼ਲਾਂਤੁਂ ਸ੍ਮੇਤਯ 
ਤਵਤਪ੍ਨਾਂਤੁਂ ਤਵਵਾਪ੍ ਯਮਨੁਂਤੁਂ ਤਪ੍ਤਸ੍ਵ ਪ੍ਟਲਮ |  
ਯਾਂਤੁਂ ਭ੍ਵਾਰਤਤ ਭ੍ਯਾਂਤੁਂ ਮਮਾਸ਼੍ੁ ਭ੍ਗਵੁਂਤੁਂ ਭ੍ਰੇਣ ਭ੍ਜਤਾਤ ਸ੍ਵਾਂਤੁਂ ਸ੍ਵਾਤਰ 
ਦਨੁਜਾਂਤੁਂ ਧਰਾਧਰਤਨਸ਼੍ਾਂਤੁਂ ਸ੍ ਤਾਪ੍ਸ੍ਵਰਮ || ੧੬ ||  
 
ਓਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਾਯ ਨਮਃ  
 
ਸ਼੍ੁਂਪ੍ਾਭ੍ਚਾਪ੍ਲਵ ਕੁਂਪ੍ਾਸ੍ਤ ਸ਼੍ਤ੍ਸੜੁਬਲ ਸ੍ੁਂਪ੍ਾਤਦਤਾਤਮਤਯਸ਼੍ਾਃ ਸ਼੍ੁਂ ਪ੍ਾਦ ਤਾਮਰਸ੍ 
ਸ੍ੁਂਪ੍ਾਤਤ ਨ ऽਲ ਮਨੁ ਕੁਂਪ੍ਾਰ ਸ੍ਨੇ ਤਦਸ਼੍ਮੇ |  
ਸ੍ੁਂਪ੍ਾਤਤ ਪ੍ਕ੍ਸ਼ਤਸ਼੍ ਸ੍ਹਜੁਂਪ੍ਾਪ੍ ਰਾਵਣ ਹਤੁਂ ਪ੍ਾਵਨੁਂ ਯਦ ਕ੍ਸ਼ੜੁਥਾ ਤਵਾਂ ਪ੍ਾਪ੍ ਕੂਪ੍ 
ਪ੍ਤਤ ਤੁਂ ਪ੍ਾਤਹ ਮਾਂ ਤਦਤਪ੍ ਪ੍ੁਂਪ੍ਾ ਸ੍ਰਸ੍ਤ ਟਚਰ || ੧੭ ||  
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ਓਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਾਯ ਨਮਃ  
 
ਲੋਲਾਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਯਪ੍ਕੇ੍ਸ਼ਤਸ਼੍ਤਸ੍ੁਲੀਲਾਕੁਰੁਂਗਵਦ ਖੇਲਾਕਤੁੂਹਲ ਗਤੇ 
ਸ੍ਵਾਲਾਪ੍ਭ੍ਤੂਮਜਤਨਬਾਲਾਪ੍ਹਾਰਯਨੁਜ ਪ੍ਾਲਾਦਯਭ੍ੋ ਜਯ ਜਯ |  
ਬਾਲਾਤਗਨਦਗ੍ਧਪ੍ੁਰ ਸ਼੍ਾਲਾਤਨਲਾਤ੍ਸਮਜਤਨ ਫਾਲਾ ਤਪ੍ ਤਲਰਜੋ ਨੀਲਾਂਗਦਾਤਦਕਤਪ੍ 
ਮਾਲਾਕ੍ਸ਼ੜੁਤਾਤਲਪ੍ਥ ਮੂਲਾਭ੍ਯਤੀਤ ਜਲਧ ੇ|| ੧੮ ||  
 
ਓਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਾਯ ਨਮਃ  
 
ਤੂਣੀਰਕਾਰ੍ਮੁਕਕ੍ਸ਼ੜਪੁ੍ਾਣੀਤਕਣਾਂਕਭ੍ੁਜ ਪ੍ਾਣੀ ਰਤਵਪ੍ਰਤਤਮਭ੍ਾਃ ਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ੋਤਣਧਰਾਤਲਤਨਭ੍ 
ਘੋਣੀ ਮੁਖਾਤਦਘਨਵਣੇੀਸ੍ੁਰਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਣਕਰਃ |  
ਸ਼੍ੋਤਣਭ੍ਵਿੰਨਯਨ ਕੋਣੀ ਤਜਤਾਂਬੁਤਨਤਧ ਪ੍ਾਣੀ ਤਰਤਾਰਹਣਮਣੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਵ੍ੜੁਤਾਂਤਘਰਤਰਹ 
ਵਾਣੀਸ਼੍ਸ੍ੂਨੁਵਰ ਵਾਣੀਸ੍ਤੁਤੋ ਤਵਜਯਤੇ || ੧੯ ||  
 
ਓਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਾਯ ਨਮਃ  
 
ਹੁੁਂਕਾਰਪ੍ੂਰਵਮਥਟੁਂਕਾਰਨਾਦਮਤਤ ਪ੍ੁਂਕਾऽਵਧਾਰਯ ਚਤਲਤਾ ਲੁਂਕਾਤਸ਼੍ਲੋੋੱਚਯਤਵਸ਼੍ੁਂਕਾ 
ਪ੍ਤਦ੍ਤਭ੍ਦੁਰ ਸ਼੍ੁਂਕਾਸ੍ਯਸ੍ਯ ਧਨੁਸ਼੍ਃ |  
ਲੁਂਕਾਤਧਪ੍ੋਮਨੁਤਯੁਂਕਾਲਰਾਤਤਰਤਮਵ ਸ਼੍ੁਂਕਾਸ਼੍ਤਾਕੁਲਤਧਯਾ ਤੁਂਕਾਲਦੁਂਿਸ਼੍ਤ 
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ਸ੍ੁਂਕਾਸ਼੍ਕਾਰ੍ਮੁਖ ਸ਼੍ਰਾਂਕਾਤਨਵ ਤੁਂ ਭ੍ਜ ਹਤਰੁਂ || ੨੦ || 
 
ਓਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਾਯ ਨਮਃ  
 
ਧੀਮਾਨਮੇਯਤਨੁਧਾਮਾऽऽਰਤਮੁਂਗਲਦਨਾਮਾ ਰਮਾਕਮਲਭ੍ੂ ਕਾਮਾਤਰਪ੍ਿੰ ਨਗਪ੍ 
ਕਾਮਾਤਹ ਵੈਤਰਗੁਰੁ ਸ੍ੋਮਾਤਦਵੁਂਦਯ ਮਤਹਮ |  
ਸ੍ਥੇਮਾਤਦਨਾਪ੍ਗਤ ਸ੍ੀਮਾऽਵਤਾਤ੍ਸਸ੍ਖਲ ਸ੍ਾਮਾਜ ਰਾਵਣਤਰਪ੍ੂ ਰਾਮਾਤਭ੍ਦੋ 
ਹਤਰਰਭ੍ੌਮਾਕ੍ਸ਼ੜੁਤਤਃ ਪ੍ਰਤਨ ਸ੍ਾਮਾਤਦ ਵੇਦਤਵਸ਼੍ਯਃ || ੨੧ ||  
 
ਓਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਾਯ ਨਮਃ  
 
ਦੋਸ਼੍ਾऽਤ੍ਸਮਭ੍ੂਵਸ਼੍ਤੁਰਾਸ਼੍ਾਿਤਤਕਰਮਜ ਰੋਸ਼੍ਾਤ੍ਸਮਭ੍ਰਤ੍ੜੁਵਚਸ੍ 
ਪ੍ਾਸ਼੍ਾਣਭ੍ੂਤਮੁਤਨਯੋਸ਼੍ਾਵਰਾਤ੍ਸਮਤਨੁਵੇਸ਼੍ਾਤਦਦਾਤਯਚਰਣਃ |  
ਨੈਸ਼੍ਾਧਯਤੋਸ਼੍ਧਸ੍ੁਭ੍ੇਸ਼੍ਾਕ੍ਸ਼ੜੁਦੁਂਿਜਤਨ ਦੋਸ਼੍ਾਚਰਾਤਦ ਸ੍ੁਹ੍ੜੁਦੋ 
ਦੋਸ਼੍ਾਗਰਜਨ੍ਮਮ੍ੜੁਤਤਸ਼੍ੋਸ਼੍ਾਪ੍ਹੋऽਵਤੁ ਸ੍ੁਦਸ਼ੋ੍ਾਂਤਘਰਜਾਤਹਨਨਾਤ || ੨੨ ||  
 
ਓਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਸ਼ੜੁ੍ਣਾਯ ਨਮਃ  
 
ਵ੍ੜੁੁਂਦਾਵਨਸ੍ਥਪ੍ਸ਼੍ੁ ਵ੍ੜੁੁਂਦਾਵਨੁਂ ਤਵਨੁਤ ਵ੍ੜੁੁਂਦਾਰਕੈਕਸ਼੍ਰਣੁਂ ਨੁਂਦਾਤ੍ਸਮਜੁਂ ਤਨਹਤ 

www.yo
us

igm
a.c

om



ਤਨੁਂਦਾ ਕ੍ਸ਼ੜੁਦਾ ਸ੍ੁਰਜਨੁਂਦਾਮਬ ਧ ਜਠਰਮ |  
ਵੁਂਦਾਮਹੇ ਵਯਮ ਮੁਂਦਾਵਦਾਤਰਤੁਚ ਮੁਂਦਾਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਕਾਤਰਵਦਨੁਂ ਕੁੁਂਦਾਤਲਦੁਂਤਮੁਤ 
ਕੁਂਦਾਤਸ੍ਤਪ੍ਰਭ੍ਤਨੁੁਂਦਾਵਰਾਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਸ੍ਹਰਮ || ੨੩ ||  
 
ਓਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਸ਼ੜੁ੍ਣਾਯ ਨਮਃ  
 
ਗੋਪ੍ਾਲਕੋਤ੍ਸਸ੍ਵਕ੍ਸ਼ੜਤੁਾਪ੍ਾਰਭ੍ਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਯਰਸ੍ ਸ੍ੂਪ੍ਾਿੰਨਲੋਪ੍ਕੁਤਪ੍ਤਾ 
ਸ਼੍ਾਪ੍ਾਲਯਾਤਪ੍ਤਲਯਾਪ੍ਾਂਬੁਦਾਤਲਸ੍ਤਲਲਾਪ੍ਾਯਧਾਤਰਤਤਗਰੇ |  
ਸ੍ਾਪ੍ਾਂਗਦਰ੍ਸ਼੍ਨਜਤਾਪ੍ਾਂਗ ਰਾਗਯਤੁ ਗੋਪ੍ਾਂਗ ਨਾਂਸ਼੍ੁਕ ਹ੍ੜੁਤਤ ਵਯਾਪ੍ਾਰ 
ਸ਼੍ੌਂਿਤਵਤਵਧਾਪ੍ਾਯ ਤਸ੍ਤਵਮਵ ਗੋਪ੍ਾਤਰਜਾਤਹਰਣ || ੨੪ ||  
 
ਓਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਸ਼ੜੁ੍ਣਾਯ ਨਮਃ  
 
ਕੁਂਸ੍ਾਤਦਕਾਸ੍ਦਵਤੁਂਸ੍ਾ ਵਨੀਪ੍ਤਤਤਵਤਹੁਂਸ੍ਾਕ੍ਸ਼ੜੁਤਾਤ੍ਸਮਜਨੁਸ਼੍ੁਂ ਸ੍ੁਂਸ੍ਾਰਭ੍ੂਤਤਮਹ 
ਸ੍ੁਂਸ੍ਾਰਬ ਧਮਨ ਸ੍ੁਂਸ੍ਾਰਤਚਤ੍ਸਸ੍ੁਖਤਨੁਮ |  
ਸ੍ੁਂਸ੍ਾਧਯੁਂਤਮਤਨਸ਼੍ੁਂਸ੍ਾਤਤਵਕਵਰਜਮਹੁਂਸ੍ਾਦਰੁਂ ਭ੍ਤ ਭ੍ਜੇ ਹੁਂਸ੍ਾਤਦਤਾਪ੍ਸ੍ਤਰਰੁਂਸ੍ਾਸ੍ਪ੍ਦੁਂ 
ਪ੍ਰਮਹੁਂਸ੍ਾਤਦ ਵੁਂਦਯ ਚਰਣਮ || ੨੫||  
 
ਓਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਸ਼ੜੁ੍ਣਾਯ ਨਮਃ ਰਾਜੀਵ ਨੇਤਰਤਵਦੁਰਾਜੀਵਮਾਮਵਤੁ ਰਾਜੀਵ ਕੇਤਨਵਸ਼੍ੁਂ 
ਵਾਜੀਭ੍ਪ੍ ਤਤਨ੍ੜੁਪ੍ਰਾਜੀ ਰਥਾਤਨਵ ਤਜ ਰਾਜੀਵ ਗਰਵਸ਼੍ਮਨ |  
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ਵਾਜੀਸ਼੍ਵਾਹਤਸ੍ਤ ਵਾਜੀਸ਼੍ ਦੈਤਯ ਤਨੁ ਵਾਜੀਸ਼੍ ਭ੍ੇਦਕਰਦ-ੋ ਰ੍ਜਾਜੀਕਦੁਂਬਨਵ 
ਰਾਜੀਵ ਮੁਖਯਸ੍ੁਮ ਰਾਜੀਸ੍ੁਵਾਤਸ੍ਤਤਸ਼੍ਰਃ || ੨੬ ||  
 
ਓਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਸ਼ੜੁ੍ਣਾਯ ਨਮਃ  
 
ਕਾਲੀਹ੍ੜੁਦਾਵਸ੍ਥ ਕਾਲੀਯਕੁੁਂਿਤਲਪ੍ ਕਾਲੀਸ੍ਥਪ੍ਾਦਨਖਰਾ ਵਯਾਲੀਨਵਾਂਸ਼੍ਕੁਰ 
ਵਾਤਲਗਣਾਰਤੁਣਤ ਕਾਲੀਰੁਚੇ ਜਯ ਜਯ |  
ਕੇਲੀਲਵਾਪ੍ਹ੍ੜੁਤ ਕਾਲੀਸ਼੍ਦ ਤਵਰ ਨਾਲੀਕਦ੍ੜੁਪ੍ਤਤਦਤਤਭ੍ੂ 
ਚੂਲੀਕਗੋਪ੍ਮਤਹਲਾਲੀਤਨੂਘਸ੍ੜੁਣਧਲੂੀਕਣਾਂਕਹ੍ੜਦੁਯ || ੨੭ || 
 
ਓਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਸ਼ੜੁ੍ਣਾਯ  
 
ਨਮਃ ਕ੍ਸ਼ੜੁ੍ਣਾਤਦ ਪ੍ਾਂਿੁਸ੍ੁਤ ਕ੍ਸ਼ੜੁ੍ਣਾ ਮਨਃਪ੍ਰਚੁਰ ਤ੍ਸੜੁ੍ਣਾ ਸ੍ੁਤ੍ਸੜੁਤਪ੍ਤਕਰਵਾਕ 
ਕ੍ਸ਼ੜੁ੍ਣਾਂਕਪ੍ਾਤਲਰਤ ਕ੍ਸ਼ੜੁ੍ਣਾਤਭ੍ਧਾਘਹਰ ਕ੍ਸ਼ੜੁ੍ਣਾਤਦਸ਼੍ਣ੍ਮਤਹਲ ਭ੍ੋਃ |  
ਪ੍ੁ੍ਣਾਤੁ ਮਾਮਤਜਤ ਤਨ੍ਣਾਦ ਵਾਰ੍ਤਧਮਦੁ ਨੁ੍ਣਾਂਸ਼੍ੁ ਮੁਂਿਲ ਹਰ ੇਤਜ੍ਣੋ 
ਤਗਰੀਂਦਰ ਧਰ ਤਵ੍ਣੋ ਵ੍ੜੁਸ਼੍ਾਵਰਜ ਧ੍ੜੁ੍ਣ ੋਭ੍ਵਾਨ ਕਰੁਣਯਾ || ੨੮ ||  
 
ਓਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਸ਼ੜੁ੍ਣਾਯ ਨਮਃ  
 
ਰਾਮਾਤਸ਼੍ਰੋਮਤਣਧਰਾਮਾਸ੍ਮੇਤਬਲਰਾਮਾਨੁਜਾਤਭ੍ਧਰਤਤੁਂ ਵਯੋਮਾਸ੍ੁਰਾਂਤਕਰ ਤੇ 
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ਮਾਰਤਾਤ ਤਦਸ਼੍ਮੇ ਮਾਧਵਾਂਤਘਰਕਮਲੇ |  
ਕਾਮਾਰਤਭ੍ੌਮਪ੍ੁਰ ਰਾਮਾਵਤਲਪ੍ਰਣਯ ਵਾਮਾਕ੍ਸ਼ਤਸ਼੍ਪ੍ੀਤਤਨੁਭ੍ਾ 
ਭ੍ੀਮਾਤਹਨਾਥਮੁਖਵਮੈਾਤਨਕਾਤਭ੍ਨੁਤ ਭ੍ੀਮਾਤਭ੍ਵੁਂਦਯ ਚਰਣ || ੨੯ ||  
 
ਓਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਸ਼ੜੁ੍ਣਾਯ ਨਮਃ  
ਸ੍ਵਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਵੇਲਭ੍ਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਯਭ੍ਯ ਦਾਕ੍ਸ਼ਤਸ਼੍ਸ਼੍ਰਵੋ ਗਣਜ ਲਾਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ੇਪ੍ਪ੍ਾਸ਼੍ਯਮਨੁਂ 
ਲਾਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਗ੍ੜੁਹਜਵਲਨ ਰਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ੋ ਤਹਤਿੁਂਬਬਕ ਭ੍ੈਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਾਿੰਨਪ੍ੂਰਵਤਵਪ੍ਦਃ |  
ਅਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਾਨੁਬੁਂਧਭ੍ਵਰਕੂ੍ਸ਼ਸ਼੍ਾਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਰਸ਼੍ਰਵਣ ਸ੍ਾਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਾਨ੍ਮਤਹਸ਼੍ਯਵਮਤੀ 
ਕਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਾਨੁਯਾਨਮਧਮਕ੍ਸ਼੍ਮਾਪ੍ਸ੍ੇਵਨਮਭ੍ੀਕ੍ਸ਼੍ਣਾਪ੍ਹਾਸ੍ਮਸ੍ਤਾਂ || ੩੦ ||  
 
ਚਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਾਣ ਏਵਤਨਜ ਪ੍ਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਾਗਰਭ੍ੂਦਸ਼੍ਸ਼੍ਤਾਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਾਤ੍ਸਮਜਾਤਦ ਸ੍ੁਹ੍ੜੁਦਾ 
ਮਾਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ੇਪ੍ਕਾਤਰਕੁਨ੍ੜਪੁ੍ਾਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਤੌਹਣੀਸ਼੍ਤਬਲਾਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ੋਭ੍ਦੀਕ੍ਸ਼ਤਸ਼੍ਤਮਨਾਃ |  
ਤਾਰ੍ਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਯਾਤਸ੍ਚਾਪ੍ਸ਼੍ਰਤੀਕ੍ਸ਼੍ਣਾਤਰਪ੍ਰੂਵਤਨਜ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮਾਤਣਚਾਪ੍ਯਗਣਯਨ 
ਵ੍ੜੁਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਾਲਯਧਵਜਤਰਰਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਾਕਰੋ ਜਯਤਤ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਪ੍ਤਤਰਯਦਪੁ੍ਤਤਃ || ੩੧ ||  
 
ਓਂ ਸ਼੍ਰੀ ਬੁ ਧਾਯ ਨਮਃ, ਓਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕਲ੍ਤਕਨੇ ਨਮਃ  
 
ਬੁ ਧਾਵਤਾਰਕਤਵ ਬ ਧਾਨੁਕੁਂਪ੍ਕੁਰੁ ਬ ਧਾਂਜਲੌ ਮਤਯ ਦਯਾਂ ਸ਼੍ੌੱਧਦੋਤਨਪ੍ਰਮੁਖ 
ਸ੍ੈੋੱਧਾਂਤਤਕਾ ਸ੍ੁਗਮ ਬੌੱਧਾਗਮਪ੍ਰਣਯਨ |  
ਕ੍ਸ਼ੜੁ ਧਾਤਹਤਾਸ੍ੁਹ੍ੜਤੁਤਤਸ੍ ਧਾਤਸ੍ਖੇਟਧਰ ਸ਼੍ੁ ਧਾਸ਼੍ਵਯਾਨਕਮਲਾ ਸ਼੍ੁ ਧਾਂਤਮਾਂਰਤੁਚਤਪ੍ 
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ਨ ਧਾਤਖਲਾਂਗ ਤਨਜ ਮ ਧਾऽਵ ਕਲ੍ਕਯਤਭ੍ਧ ਭ੍ੋਃ || ੩੨ ||  
 
ਓਂ ਸ਼੍ਰੀ ਬਦਰੀ ਨਾਰਾਯਣ ਨਮਃ  
 
ਸ੍ਾਰੁਂਗ ਕ੍ਸ਼ੜੁ ਤਤਧਰ ਸ੍ਾਰੁਂਗ ਵਾਤਰਧਰ ਸ੍ਾਰੁਂਗ ਰਾਜਵਰਦਾ ਸ੍ਾਰੁਂਗ ਦਾਤਰਤਰ 
ਸ੍ਾਰੁਂਗ ਤਾਤ੍ਸਮਮਦ ਸ੍ਾਰੁਂਗਤੌਸ਼੍ਧਬਲੁਂ |  
ਸ੍ਾਰੁਂਗ ਵਤ੍ਸਕੁਸ੍ੁਮ ਸ੍ਾਰੁਂ ਗਤੁਂ ਚ ਤਵ ਸ੍ਾਰੁਂਗ ਮਾਂਤਘਰਯੁਗਲੁਂ ਸ੍ਾਰੁਂਗ ਵਰ੍ਣਮਪ੍ 
ਸ੍ਾਰੁਂਗ ਤਾਬ੍ਜਮਦ ਸ੍ਾਰੁਂਗ ਤਦੁਂਸ੍ਤਵਮਵ ਮਾਮ || ੩੩ ||  
 
ਮੁਂਗਲ਼ਾ ਚਰਣ  
 
ਗਰੀਵਾਸ੍ਯ ਵਾਹਤਨੁ ਦੇਵਾਂਿਜਾਤਦਦਸ਼੍ ਭ੍ਾਵਾਤਭ੍ਰਾਮ ਚਤਰਤੁਂ ਭ੍ਾਵਾਤਤਭ੍ਵਯਸ਼੍ੁਭ੍ 
ਦੀਵਾਤਦਰਾਜਯਤਤ ਭ੍ੂਵਾਤਗਵਲਾਸ੍ ਤਨਲਯੁਂ |  
ਸ਼੍ਰੀਵਾਗਧੀਸ਼੍ਮੁਖ ਦਵੇਾਤਭ੍ਨਮਯ ਹਤਰਸ੍ੇਵਾਰਚਨੇਸ਼੍ੁ ਪ੍ਠਤਾ- ਮਾਵਾਸ੍ 
ਏਵਭ੍ਤਵਤਾऽਵਾਗ੍ਭ੍ਵੇਤਰਸ੍ੁਰਾਵਾਸ੍ਲੋਕਤਨਕਰੇ || ੩੪ ||  
 
|| ਇਤਤ ਸ਼੍ਰੀਮਦਵਾਤਦਰਾਜਪ੍ੂਜਯਚਰਣ ਤਵਰਤਚਤੁਂ ਸ਼੍ਰੀਦਸ਼੍ਾਵਤਾਰਸ੍ਤੁਤਤਃ ਸ੍ੁਂਪ੍ੂਰ੍ਣੁਂ 
||  
 
|| ਭ੍ਾਰਤੀਰਮਣਮੁਖਯਪ੍ਰਾਣਾਂਤਰਗਤ ਸ਼੍ਰੀਕ੍ਸ਼ੜੁ੍ਣਾਰ੍ਪ੍ਣਮਸ੍ਤੁ ||  
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