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ਪ੍ਰਤਮ ਸਰ੍ਕ: 

ਪ੍ਰਕਿਸ਼੍ਯ ਤੁ੍ ਮਹਾ੭ਰਣਯਮ ੍ਤ੍ਣ੍ਟਿਾ੭ਰਣਯਮ੍ ਆਤ੍੍ਮਿਾਨ੍ 

ਤ੍ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ ਰਾਮੋ ਤੁ੍ਰ੍ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ ਸਤ੍੍ਾਪ੍ਸਾ੭੭ਸ਼੍ਰਮ ਮਣ੍ਟਲਮ੍ ੧ 

ਿੁਸ਼੍ ਚੀਰ ਪ੍ਕਰਿ੍ਕਸ਼੍ਪ੍ਤ੍੍ਮ੍ ਪ੍ਰਾਹ੍ਮਯਾ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਯਾ ਸਮਾਿਰੁਤ੍ਮ੍  

ਯਤ੍ਾ ਪ੍ਰਤ੍ੀਪ੍ਤ੍੍ਮ ੍ਤੁ੍ਰ੍ਤ੍ਰਸ਼੍੍ਮ੍ ਿਿਨੇ ਸੂਰਯ ਮਣ੍ਟਲਮ੍ ੨ 

ਸ਼੍ਰਣਯਮ੍ ਸਰਵ ਪ੍ਤੂ੍ਾਨਾਮ ੍ਸੁਸਮਰੁਸ਼੍੍ਟ ਅਕਿਰਮ ੍ਸਤ੍ਾ 

ਮਰੁਿੈ: ਪ੍ਹਕੁਪ੍: ਆਿੀਰ੍ਣਮ ੍ਪ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ ਸਮ੍ਿੈੈਃ ਸਮਾ੭੭ਿਰੁਤ੍ਮ੍ ੩ 

ਪ੍ੂਕਿਤ੍ਮ ੍ਚੋਪ੍ਨਰੁੁੱ ਤ੍ਮ ੍ਚ ਕਨਤ੍ਯਮ੍ ਅਪ੍੍ਸਰਸਾਮ ੍ਿਣੈੈਃ 

ਕਿਸ਼੍ਾਲੈ: ਅਿ੍ਕਨਸ਼੍ਰਣੈੈਃ ਸਰੁਿ੍ਪ੍ਾਮ੍ਟੈੈਃ ਅਕਿਨੈੈਃ ਿੁਸ਼੍ੈੈਃ ੪ 

ਸਕਮਤ੍੍ਕਪ੍: ਤ੍ੋਯ ਿਲਸ਼੍ੈੈਃ ਪ੍ਲ ਮੂਲੈ ਸ਼੍੍ਚ ਸ਼੍ੋਕਪ੍ਤ੍ਮ ੍

ਆਰਣਯੈ ਸ਼੍੍ਚ ਮਹਾ ਿਰੁਿ੍ਸ਼੍ੈੈਃ ਪ੍ੁਣਯੈੈਃ ਸਵਾਤੁ੍ ਪ੍ਲੈ ਰਵਰ੍ਤੁ੍ਮ੍ ੫ 

ਪ੍ਕਲ ਹੋਮਾ੭ਰ੍ਕਚਤ੍ਮ ੍ਪ੍ੁਣਯਮ੍ ਪ੍ਰਹ੍ਮ ਿੋਸ਼੍ ਕਨਨਾਕਤ੍ਤ੍ਮ੍ 

ਪ੍ੁਸ਼੍੍ਪ੍ੈ ਰਵਨਯੈੈਃ ਪ੍ਕਰਿ੍ਕਸ਼੍ਪ੍ਤ੍੍ਮ੍ ਪ੍ਤ੍੍ਕਮਨਯਾ ਚ ਸਪ੍ਤ੍ਮ੍ਯਾ ੬ 

ਪ੍ਲ ਮੂਲਾ੭ਸ਼੍ਨੈ ਰ੍ਤ੍ਾਨ੍ਤ੍:ੈ ਚੀਰ ਿਰੁਸ਼੍੍ਣਾਕਿਨਾ੭ਮ੍ਪ੍ਰੈੈਃ 

ਸੂਰਯ ਿੈਸ਼੍ਵਾਨਰਾਪ੍ੈ ਸ਼੍੍ਚ ਪ੍ਰੁਾਣੈ ਰ੍ਮੁਕਨਕਪ੍ ਰਵਰ੍ਤੁ੍ਮ੍ ੭ 

ਪ੍ੁਣਯ ੈਸ਼੍੍ਚ ਕਨਯਤ੍ਾ੭੭ਹਾਰੈੈਃ ਸ਼੍ੋਕਪ੍ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਰਮਰ੍ਕਸ਼੍ਕਪ੍ੈਃ 

ਤ੍ਤ੍੍ ਪ੍ਰਹ੍ਮ ਪ੍ਿਨ ਪ੍ਰਿਯਮ ੍ਪ੍ਰਹ੍ਮ ਿੋਸ਼੍ ਕਨਨਾਕਤ੍ਤ੍ਮ੍ ੮ 

ਪ੍ਰਹ੍ਮਕਿਤ੍੍ਕਪ੍ ਰ੍ਮਹਾਪ੍ਾਿੈ: ਪ੍ਰਾਹ੍ਮਣੈ: ਉਪ੍ਸ਼੍ੋਕਪ੍ਤ੍ਮ੍  

ਤ੍ ੱੁੱਤ੍ਰੁਸ਼੍ਟ੍ਵਾ ਰਾਿਿੈਃ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ੍ ਤ੍ਾਪ੍ਸਾ੭੭ਸ਼੍ਰਮ ਮਣ੍ਟਲਮ੍  

ਅਪ੍ਯਿੁੱਚਨ੍ ਮਹਾਤ੍ੇਿਾ ਕਿਿਯਮ੍ ਿਰੁਤ੍ਵਾ ਮਹੁੱਤ੍ਨੁੈਃ ੯ 

ਕਤ੍ਿਯ ਿ੍ਞਾਨੋਪ੍ ਪ੍ੰਨਾ ਸਤ੍੍ੇ ਰਾਮਮ੍ ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾ ਮਹਰ੍ਸ਼੍ਯੈਃ 

ਅਕਪ੍ਿਿ੍ਮ:ੁ ਤ੍ਤ੍ਾ ਪ੍ਰੀਤ੍ਾ ਿਤੈ੍ੇਹੀਮ੍ ਚ ਯਸ਼੍ਕਸਵਨੀਮ ੍੧0 

ਤ੍ੇ ਤ੍ਮ ੍ਸੋਮਮ੍ ਇਿੋਤ੍ਯਨ੍ਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾ ਿੈ ਤ੍ਰ੍ਮ ਚਾਕਰਣੈਃ 

ਮਮ੍ਿਲ਼ਾਕਨ ਪ੍ਰਯੁਮ੍ਿਾਨਾੈਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯਿਰੁਹ੍ਣਨ੍ ਤ੍ਰੁਟ ਿਰਤ੍ਾੈਃ ੧੧ 

ਰਪੂ੍ ਸਮਹਨਨਮ ੍ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮੀਮ ੍ਸੌਿੁਮਾਰਯਮ੍ ਸੁਿੇਸ਼੍ਤ੍ਾਮ ੍

ਤ੍ਤ੍ਰੁਸ਼ੁ੍ਰ੍ ਕਿਸ੍ਕਮਤ੍ਾ੭੭ਿਾਰਾ ਰਾਮ ਸਯ ਿਨ ਿਾਕਸਨੈਃ ੧੨ 

ਿੈਤ੍ੇਹੀਮ ੍ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣਮ ੍ਰਾਮਮ੍ ਨੇਤ੍ਰੈ: ਅਕਨਕਮਸ਼ੈ੍ਰ੍ ਇਿ 

ਆਸ਼੍੍ਚਰਯ ਪ੍ੂਤ੍ਾਨ੍ ਤ੍ਤ੍ਰੁਸ਼ੁ੍ੈਃ ਸਰਵੇ ਤ੍ੇ ਿਨ ਚਾਕਰਣੈਃ ੧੩ 

ਅਤ੍ਰੈਨਮ੍ ਕਹ ਮਹਾ ਪ੍ਾਿਾੈਃ ਸਰਵ ਪ੍ੂਤ੍ ਕਹਤ੍ੇ ਰਤ੍ਮ ੍

ਅਕਤ੍ਕਤ੍ਮ ੍ਪ੍ਰਣ੍ਸ਼੍ਾਲਾਯਾਮ੍ ਰਾਿਿਮ੍ ਸਮ੍ਨਯਿੇਸ਼੍ਯਨ ੍੧੪ 

ਤ੍ਤ੍ੋ ਰਾਮ ਸਯ ਸਤ੍੍ਿਰੁਤ੍ਯ ਕਿਕਤ੍ਨਾ ਪ੍ਾਿਿੋਪ੍ਮਾੈਃ 

ਆਿਹਰ ੁਸ੍ਤ੍ ੇਮਹਾ ਪ੍ਾਿਾੈਃ ਸਕਲਲਮ੍ ਤ੍ਰ੍ਮ ਚਾਕਰਣੈਃ ੧੫ 

ਮੂਲਮ ੍ਪ੍ੁਸ਼੍੍ਪ੍ਮ ੍ਪ੍ਲਮ੍ ਿਨਯਮ੍ ਆਸ਼੍ਰਮਮ੍ ਚ ਮਹਾਤ੍੍ਮਨੈਃ 
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ਕਨਿੇਤ੍ਯਤ੍ਵਾ ਤ੍ਰ੍ਮਿ੍ਞਾ ਸਤ੍੍ਤ੍ੈਃ ਪ੍ਰਾਮ੍ਿਲਯੋ੭ਪ੍ਰਿੁਨ ੍੧੬ 

ਤ੍ਰ੍ਮ ਪ੍ਾਲੋ ਿਨਸਯਾ ਸਯ ਸ਼੍ਰਣਯ ਸ਼੍੍ਚ ਮਹਾ ਯਸ਼੍: 

ਪ੍ੂਿਨੀਯ ਸ਼੍੍ਚ ਮਾਨਯ ਸ਼੍੍ਚ ਰਾਿਾ ਤ੍ਣ੍ਟ ਤ੍ਰੋ ਿੁਰੈੁਃ ੧੭ 

ਇਨ੍ਤ੍ਰ ਸਯੇਿ ਚਤੁ੍ ਰਪ੍੍ਾਿੈਃ ਪ੍ਰਿਾ ਰਿ੍ਸ਼੍ਕਤ੍ ਰਾਿਿ 

ਰਾਿਾ ਤ੍ਸ੍ਮਾ ਤ੍ਵਰਾਨ੍ ਪ੍ੋਿਾਨ੍ ਪ੍ੁਮ੍ਙਤ੍੍ੇ ਲੋਿ ਨਮਸ੍ਿਰੁਤ੍ੈਃ ੧੮ 

ਤ੍ੇ ਿਯਮ੍ ਪ੍ਿਤ੍ਾ ਰਿ੍ਸ਼੍ਯਾ ਪ੍ਿ ਕਤ੍ਵਸ਼੍ਯ ਿਾਕਸਨੈਃ 

ਨਿਰ ਸ੍ਤ੍ ੋਿਨ ਸ੍ਤ੍ ੋਿਾ ਤ੍ਵਮ੍ ਨੋ ਰਾਿਾ ਿਨੇਸ਼੍ਵਰੈਃ ੧੯ 

ਨਯਸ੍ਤ੍ ਤ੍ਣ੍ਟਾ ਿਯਮ੍ ਰਾਿਨ੍ ਕਿਤ੍ ਿਰੋਤ੍ਾ ਕਿਤ੍ੇਨ੍ਕਤ੍ਰਯਾੈਃ 

ਰਿ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ਿਯਾ ਸ੍ਤ੍ਵਯਾ ਸ਼੍ਸ਼੍ਵ ਤ੍੍ਿਰ੍ਪ੍ ਪ੍ਤੂ੍ਾ ਸ੍ਤ੍ਪ੍ੋਤ੍ਨਾੈਃ ੨0 

ਏਿਮ੍ ਉਿ੍ਤ੍ਵਾ ਪ੍ਲੈ ਰ੍ਮੂਲੈੈਃ ਪ੍ੁਸ਼੍੍ਪ੍ੈ ਰਵਨਯੈ ਸ਼੍੍ਚ ਰਾਿਿਮ੍ 

ਅਨਯੈ ਸ਼੍੍ਚ ਕਿਕਿਤ੍ਾ੭੭ਹਾਰੈੈਃ ਸਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣਮ ੍ਅਪ੍ਿੂਯਨ੍ ੨੧ 

ਤ੍ਤ੍ਾ੭ਨਯੇ ਤ੍ਾਪ੍ਸਾੈਃ ਕਸੁੱਤ੍ਾ ਰਾਮਮ ੍ਿੈਸ਼੍ਵਾਨਰੋਪ੍ਮਾੈਃ 

ਨਯਾਯ ਿਰੁੁੱਤ੍ਾ ਯਤ੍ਾ ਨਯਾਯਮ੍ ਤ੍ਰ੍ਪ੍ਯਾਮਾਸੁ: ਈਸ਼੍ਵਰਮ ੍੨੨ 

ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਰਣਯ ਿਾਮ੍ਟੇ ਪ੍ਰਤ੍ਮ ਸਰ੍ਿ: 

ਤ੍ਤਿਤੀਯ ਸਰ੍ਕ: 

ਿਰੁਤ੍ ਆਕਤ੍ਤ੍ਯ੭ੋਤ੍ ਰਾਮ ਸ੍ਤੁ੍ ਸੂਰਯਸਯੋਤ੍ਯਨਮ੍ ਪ੍ਰਕਤ੍ 

ਆਮਨ੍ਤ੍ਰਯ ਸ ਮੁਨੀਨ੍ ਸਰਵਾਨ੍ ਿਨਮ੍ ਏਿਾ੭ਨਵਿਾਹਤ੍ ੧ 

ਨਾਨਾ ਮਰੁਿ ਿਣਾ ਿੀਰ੍ਣਮ੍ ਸ਼੍ਾਰ੍ਤੂ੍ਲ ਿਰੁਿ ਸੇਕਿਤ੍ਮ ੍

ਤ੍ਵਸ੍ਤ੍ ਿਰੁਿ੍ਸ਼੍ ਲਤ੍ਾ ਿੁਲ੍ਮਮ੍ ਤੁ੍ਰ੍ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ ਸਕਲਲਾ੭੭ਸ਼੍ਯਮ ੍੨ 

ਕਨਸ਼੍੍ਿੂਿਨਾਨਾ ਸ਼੍ਿੁਕਨ ਕਿੁੱਕਲਿਾ ਿਣ ਨਾਕਤ੍ਤ੍ਮ੍ 

ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣਾ੭ਨੁਿਤ੍ੋ ਰਾਮੋ ਿਨ ਮਤ੍ਯਮ ੍ਤ੍ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ ਹ ੩ 

ਿਨ ਮਤ੍ਯੇ ਤੁ੍ ਿਾਿੁਤ੍੍ਸ੍ਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਸ੍ਕਮਨ੍ ਿੋਰ ਮਰੁਿਾ ਯੁਤ੍ ੇ

ਤ੍ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ ਕਿਕਰ ਸ਼੍ਰੁਮ੍ਿਾਪ੍ਮ੍ ਪ੍ੁਰਸ਼ੁ੍ਾਤ੍ਮ੍ ਮਹਾ ਸਵਨਮ ੍੪ 

ਿਮ੍ਪ੍ੀਰਾ੭ਿ੍ਸ਼੍ਮ ੍ਮਹਾ ਿਿ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਕਿਿਟਮ ੍ਕਿਸ਼੍ਮ ੋਤ੍ਰਮ ੍

ਪ੍ੀਪ੍ਤ੍੍ਸਮ ੍ਕਿਸ਼੍ਮਮ੍ ਤ੍ੀਰਿ੍ਮ੍ ਕਿਿਰੁਤ੍ਮ੍ ਿੋਰ ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਨਮ੍ ੫ 

ਿਸਾਨਮ ੍ਚਰ੍ਮ ਿੈਯਾਿਰਮ ੍ਿਸਾ੭੭ਰਤ੍੍ਰਮ੍ ਰਕੁਤ੍ਰੋਿ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ਮ੍ 

ਤ੍ਰਾਸਨਮ ੍ਸਰਵ ਪ੍ੂਤ੍ਾਨਾਮ ੍ਿਯਾਕਤ੍ਤ੍ਾ੭੭ਸਯਮ ੍ਇਿਾ੭ਨ੍ਤ੍ਿਮ੍ ੬ 

ਤ੍ਰੀਨ੍ ਕਸਮਹਾਨ੍ ਚਤੁ੍ਰੋ ਿਯਾਿਰਾਨ੍ ਤ੍ਵੌ ਿਰੁਿ ੌਪ੍ਰੁਸ਼੍ਤ੍ਾਨ੍ ਤ੍ਸ਼੍ 

ਸਕਿਸ਼੍ਾਣਮ ੍ਿਸਾਕਤ੍ਿ੍ਤ੍ਮ ੍ਿਿ ਸਯ ਚ ਕਸ਼੍ਰੋ ਮਹਤ੍ ੍

ਅਿਸਿਯ  ਆਯਸ ੇਸ਼ੂ੍ਲੇ ਕਿਨਤ੍ਨ੍ਤ੍ਮ ੍ਮਹਾ ਸਵਨਮ ੍੭ 

ਸ ਰਾਮਮ ੍ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣਮ ੍ਚਿੈ ਸੀਤ੍ਾਮ ੍ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾ ਚ ਮੈਕਤ੍ਲੀਮ ੍

ਅਪ੍ਯਤ੍ਾਿਤ੍ ਸੁਸਮ੍ਿਰੁੁੱਤ੍ੈਃ ਪ੍ਰਿਾੈਃ ਿਾਲ ਇਿਾ੭ਨ੍ਤ੍ਿੈਃ ੮ 
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ਸ ਿਰੁਤ੍ਵਾ ਪ੍ੈਰਿਮ੍ ਨਾਤ੍ਮ੍ ਚਾਲਯਨ੍ ਇਿ ਮੇਕਤ੍ਨੀਮ ੍

ਅਮ੍ਿੇਨ ਆਤ੍ਾਯ ਿੈਤ੍ੇਹੀਮ ੍ਅਪ੍ਿਰਮਯ ਤ੍ਤ੍ੋ੭ਪ੍ਰਿੀਤ੍ ੍੯ 

ਯੁਿਾਮ੍ ਿਟਾ ਚੀਰ ਤ੍ਰੌ ਸ ਪ੍ਾਰਯੌ ਿ੍ਸ਼੍ੀਣ ਿੀਕਿਤ੍ ੌ

ਪ੍ਰਕਿਸ਼੍੍ਟੌ ਤ੍ਣ੍ਟਿਾ੭ਰਣਯਮ੍ ਸ਼੍ਰ ਚਾਪ੍ਾ੭ਕਸ ਤ੍ਾਕਰਣੌ ੧0 

ਿਤ੍ਮ ੍ਤ੍ਾਪ੍ਸਯ ੋਰਵਾਮ੍ ਚ ਿਾਸੈਃ ਪ੍ਰਮਤ੍ਯਾ ਸਹ 

ਅਤ੍ਰ੍ਮ ਚਾਕਰਣੌ ਪ੍ਾਪ੍ ੌਿੌ ਯੁਿਾਮ੍ ਮੁਕਨ ਤੂ੍ਸ਼੍ਿੌ ੧੧ 

ਅਹਮ ੍ਿਨਮ੍ ਇਤ੍ਮ ੍ਤੁ੍ਰਿ੍ਮ੍ ਕਿਰਾਤ੍ੋ ਨਾਮ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸੈਃ 

ਚਰਾਕਮ ਸਾਯੁਤ੍ੋ ਕਨਤ੍ਯਮ੍ ਰਕੁਸ਼੍ ਮਾਮ੍ਸਾਕਨ ਪ੍ਿ੍ਸ਼੍ਯਨ੍ ੧੨ 

ਇਯਮ ੍ਨਾਰੀ ਿਰਾਰੋਹਾ ਮਮ ਪ੍ਰਯਾ ਪ੍ਕਿਸ਼੍ਯਕਤ੍ 

ਯੁਿਯੈੋਃ ਪ੍ਾਪ੍ਯ:ੋ ਚ ਅਹਮ ੍ਪ੍ਾਸਯਾਕਮ ਰਕੁਤ੍ਰਮ੍ ਮਰੁਤ੍ ੇ੧੩ 

ਤ੍ ਸਯੈਿਮ ੍ਪ੍ਰਿੁਤ੍ੋ ਤ੍ਰੁਸ਼੍ਟ੍ਮ ੍ਕਿਰਾਤ੍ ਸਯ ਤੁ੍ਰਾਤ੍੍ਮਨੈਃ 

ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਸਿਕਰਵਤ੍ਮ ੍ਿਾਿਯਮ ੍ਸਮ੍ਪ੍ਰਾਨ੍ਤ੍ਾ ਿਨਿਾ੭੭ਤ੍੍ਮਿਾ 

ਸੀਤ੍ਾ ਪ੍ਰਾਿੇਪ੍ਤ੍ੋ ਤ੍ਵੇਿਾਤ੍੍ ਪ੍ਰਿਾਤ੍ੇ ਿਤ੍ਲ਼ੀ ਯਤ੍ਾ ੧੪ 

ਤ੍ਾਮ੍ ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾ ਰਾਿਿੈਃ ਸੀਤ੍ਾਮ੍ ਕਿਰਾਤ੍ਾ੭0ਿ ਿਤ੍ਾਮ ੍ਸ਼ੁ੍ਪ੍ਾਮ੍ 

ਅਪ੍ਰਿੀ ੱੁੱਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣਮ ੍ਿਾਿਯਮ੍ ਮੁਿੇਨ ਪ੍ਕਰਸ਼ੁ੍ਸ਼੍ਯਤ੍ਾ ੧੫ 

ਪ੍ਸ਼੍ਯ ਸੌਮਯ ਨਰੇਨ੍ਤ੍ਰ ਸਯ ਿਨਿ ਸਯਾ੭ਤ੍੍ਮ ਸਮ੍ਪ੍ਿਾਮ੍ 

ਮਮ ਪ੍ਾਰਯਾਮ੍ ਸ਼ੁ੍ਪ੍ਾ੭੭ਚਾਰਾਮ੍ ਕਿਰਾਤ੍ਾ੭0ਿੇ  ਪ੍ਰਿੇਕਸ਼੍ਤ੍ਾਮ੍ 

ਅਤ੍ਯਨ੍ਤ੍ ਸੁਿ ਸਮਵਰ੍ੁੁੱਤ੍ਾਮ੍ ਰਾਿ ਪ੍ੁਤ੍ਰੀਮ ੍ਯਸ਼੍ਕਸਵਨੀਮ੍ ੧੬ 

ਯਤ੍ ੍ਅਕਪ੍ਪ੍ਰੇਤ੍ਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਸੁ ਕਪ੍ਰਯਮ੍ ਿਰ ਿਰੁਤ੍ਮ੍ ਚ ਯਤ੍੍ 

ਿੈਿੇੁੱਯਾ ਸ੍ਤੁ੍ ਸੁਸਮਵਰ੍ੁੁੱਤ੍ਮ੍ ਿ੍ਕਸ਼੍ਪ੍ਰਮ ੍ਅਤ੍ਯੈਿ ਲਿ੍ਸ਼੍ਮ੍ਣ ੧੭ 

ਯਾ ਨ ਤੁ੍ਸ਼੍ਯਕਤ੍ ਰਾਿਯੇਨ ਪ੍ੁਤ੍ਰਾ੭ਰ੍ਤ੍ ੇਤ੍ੀਰ੍ਿ ਤ੍ਰ੍ਕਸ਼੍ਨੀ 

ਯਯਾ੭ਹਮ ੍ਸਰਵ ਪ੍ੂਤ੍ਾਨਾਮ ੍ਕਹਤ੍ੈਃ ਪ੍ਰਸ੍ਤ੍ਾਕਪ੍ਤ੍ੋ ਿਨਮ੍ ੧੮ 

ਅਤ੍ਯੇ ਤ੍ਾਨੀਮ ੍ਸਿਾਮਾ ਸਾ ਯਾ ਮਾਤ੍ਾ ਮਮ ਮਤ੍ਯਮਾ ੧੯ 

ਪ੍ਰ ਸ੍ਪ੍ਰ੍ਸ਼੍ਾਤ੍੍ ਤੁ੍ ਿੈਤ੍ੇਹਯਾ ਨ ਤੁ੍ੈਃਿਤ੍ਰਮ੍ ਅਸ੍ਕਤ੍ ਮੇ 

ਕਪ੍ਤੁ੍ ਕਰਵਯੋਿਾਤ੍੍ ਸੌਕਮਤ੍ਰੇ ਸਵ ਰਾਿਯ ਹਰਣਾਤ੍੍ ਤ੍ਤ੍ਾ ੨0 

ਇਕਤ੍ ਪ੍ਰੁਿਕਤ੍ ਿਾਿੁਤ੍੍ਸ੍ਤ੍ੇ ਪ੍ਾਸ਼੍੍ਪ੍ ਸ਼੍ੋਿ ਪ੍ਕਰਪ੍੍ਲੁਤ੍ ੇ

ਅਪ੍ਰਿੀ ੱੁੱਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੈਃ ਿਰੁੁੱਤ੍ੋ ਰੁੁੱਤ੍ੋ ਨਾਿ ਇਿ ਸ਼੍ਵਸਨ੍ ੨੧ 

ਅਨਾਤ੍ ਇਿ ਪ੍ੂਤ੍ਾਨਾਮ ੍ਨਾਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਵਮ ੍ਿਾਸਿੋਪ੍ਮੈਃ 

ਮਯਾ ਪ੍ਰੇਸ਼੍ਯੇਣ ਿਾਿੁਤ੍੍ਸ੍ਤ੍ ਕਿਮ੭ਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਕਰਤ੍ਪ੍੍ਸਯਸੇ ੨੨ 

ਸ਼੍ਰੇਣ ਕਨਹਤ੍ਸਯਾ੭ਤ੍ਯ ਮਯਾ ਿਰੁੁੱਤ੍ੇਨ ਰਿ੍ਸ਼੍ਸੈਃ 

ਕਿਰਾਤ੍ ਸਯ ਿਤ੍ਾ੭ਸੋ ਕਹ ਮਹੀ ਪ੍ਾਸਯਕਤ੍ ਸ਼੍ੋਕਣਤ੍ਮ ੍੨੩ 

ਰਾਿਯ ਿਾਮ ੇਮਮ ਿਰੋਤ੍ੋ ਪ੍ਰਤ੍ੇ ਯ ੋਪ੍ਪ੍ੂਿ ਹ 

ਤ੍ਮ ੍ਕਿਰਾਤ੍ੇ ਕਿਮੋਿ੍ਸ਼੍ਯਾਕਮ ਿਿਰੀ ਿਿਰਮ ੍ਇਿਾ੭ਚਲੇ ੨੪ 
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ਮਮ ਪ੍ੁਿ ਪ੍ਲ ਿੇਿ ਿੇਕਿਤ੍ੈਃ   

ਪ੍ਤ੍ਤੁ੍ ਸ਼੍ਰੋ੭ਸਯ ਮਹਾਨ੍ ਮਹੋਰਕਸ 

ਿਯਪ੍ਨਯਤੁ੍ ਤ੍ਨੋ ਸ਼੍੍ਚ ਿੀਕਿਤ੍ਮ੍  

ਪ੍ਤ੍ਤੁ੍ ਤ੍ਤ੍ ੱੁੱਸ ਮਹੀਮ ੍ਕਿਿੂਰ੍ਕਣਤ੍ੈਃ ੨੫ 

ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਰਣਯ ਿਾਮ੍ਟੇ ਕਤ੍ਵਤ੍ੀਯ ਸਰਿ੍:  

ਤਰੁਤੀਯ ਸਰ੍ਕ: 

( ਇਤ੍ਯੁਿ੍ਤ੍ਵਾ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ: ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ੍ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸਮ੍ ਪ੍ਰਹਸ ੱੰਕਨਿ 

ਿੋ ਪ੍ਾਿਾਨ੍ ਿਨ ਮਪ੍ਯੇਤ੍ਯ ਚਕਰਸ਼੍ਯਕਸ ਯਤ੍ਾ ਸੁਿਮ ੍) 

ਅਤ੍ੋ ਿਾਚ ਪ੍ੁਨਰ੍ ਿਾਿਯਮ ੍ਕਿਰਾਤ੍ੈਃ ਪ੍ੂਰਯਨ ੍ਿਨਮ੍ 

ਆਤ੍੍ਮਾਨਮ ੍ਪ੍ਰੁੁੱਚਤ੍ੇ ਪ੍ਰਤੂ੍ਮ੍ ਿੌ ਯੁਿਾਮ੍ ਿਵ ਿਕਮਸ਼੍ਯਤ੍: ੧ 

ਤ੍ਮ ੍ਉਿਾਚ ਤ੍ਤ੍ੋ ਰਾਮੋ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸਮ੍ ਿਵਕਲਤ੍ਾ੭੭ਨਨਮ ੍

ਪ੍ਰੁੁੱਚਨ੍ਤ੍ਮ ੍ਸੁਮਹਾ ਤ੍ੇਿਾ ਇਿ੍ਸ਼੍ਵਾਿੁ ਿੁਲਮ੍ ਆਤ੍੍ਮਨੈਃ ੨ 

ਿ੍ਸ਼੍ਕਤ੍ਰਯ ੋਿਰੁੁੱਤ੍ ਸਮਪ੍੍ੰਨੌ ਕਿੁੱਕਤ੍ ਨੌ ਿਨ ਿੋਚਰ ੌ

ਤ੍ਵਾਮ੍ ਤੁ੍ ਿੇਕਤ੍ਤੁ੍ਮ ੍ਇੁੱਚਾਿੈਃ ਿ ਸ੍ਤ੍ਵਮ ੍ਚਰਕਸ ਤ੍ਣ੍ਟਿਾਨ੍ ੩ 

ਤ੍ਮ ੍ਉਿਾਚ ਕਿਰਾਤ੍ ਸ੍ਤੁ੍ ਰਾਮਮ੍ ਸਤ੍ਯ ਪ੍ਰਾਿਰਮਮ ੍

ਹਨ੍ਤ੍ ਿਿ੍ਸ਼੍ਯਾਕਮ ਤ੍ੇ ਰਾਿਨ੍ ਕਨਪ੍ੋਤ੍ ਮਮ ਰਾਿਿ ੪ 

ਪ੍ੁਤ੍ਰੈਃ ਕਿਲ ਿਯਸਯਾ੭ਹਮ ੍ਮਾਤ੍ਾ ਮਮ ਸ਼੍ਤ੍ਹਰਤ੍ਾ 

ਕਿਰਾਤ੍ ਇਕਤ੍ ਮਾਮ ੍ਆਹੈੁਃ ਪ੍ਰੁਕਤ੍ਿਯਾਮ੍ ਸਰਵ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸਾੈਃ ੫ 

ਤ੍ਪ੍ਸਾ ਚਾ੭ਕਪ੍ ਮੇ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ੍੍ਾ ਪ੍ਰਹ੍ਮਣੋ ਕਹ ਪ੍ਰਸਾਤ੍ਿਾ 

ਸ਼੍ਸ੍ਤ੍ਰੇਣਾ੭ਿਤ੍ਯਤ੍ਾ ਲੋਿੇ੭ੱੁੱਚੇਤ੍ਯਾ ਪ੍ੇਤ੍ਯ ਤ੍ਵਮ ੍ਏਿ ਚ ੬ 

ਉਤ੍੍ਸਰੁਿਯ ਪ੍ਰਮਤ੍ਾਮ੍ ਏਨਾਮ੍ ਅਨਪ੍ੇਿ੍ਸ਼੍ ੌਯਤ੍ਾ੭ਿਤ੍ਮ ੍

ਤ੍ਵਰਮਾਣੌ ਪ੍ਲਾਯੇਤ੍ਾਮ ੍ਨ ਿਾਮ੍ ਿੀਕਿਤ੍ਮ੍ ਆਤ੍ਤ੍ੇ ੭ 

ਤ੍ਮ ੍ਰਾਮੈਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯੁਿਾ ਚੇਤ੍ਮ ੍ਿੋਪ੍ ਸਮਰਿ੍ਤ੍ ਲੋਚਨੈਃ 

ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸਮ੍ ਕਿਿਰੁਤ੍ਾ੭੭ਿਾਰਮ੍ ਕਿਰਾਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਾਪ੍ ਚੇਤ੍ਸਮ ੍੮ 

ਿ੍ਸ਼ੁ੍ਤ੍ਰ ਕਤ੍ਿ੍ ਤ੍ਵਾਮ੍ ਤੁ੍ ਹੀਨਾਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਮਰੁਤ੍ਯੁਮ ੍ਅਨਵੇਸ਼੍ਸ ੇਤ੍ਰੁਿਮ ੍

ਰਣੇ ਸਮ੍ਪ੍ਰਾਪ੍੍ਸਯਸ ੇਕਤ੍ਸ਼੍ਟ੍ ਨ ਮੇ ਿੀਿਨ੍ ਿਕਮਸ਼੍ਯਕਸ ੯ 

ਤ੍ਤ੍ੈਃ ਸਿਯਮ ੍ਤ੍ਨੁੈਃ ਿਰੁਤ੍ਵਾ ਰਾਮੈਃ ਸੁਕਨਕਸ਼੍ਤ੍ਾਨ੍ ਸ਼੍ਰਾਨ੍ 

ਸੁਸ਼੍ੀਿਰਮ ੍ਅਕਪ੍ਸਮ੍ਤ੍ਾਯ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸਮ੍ ਕਨਿਿਾਨ ਹ ੧0 

ਤ੍ਨੁਸ਼੍ਾ ਿਯਾ ਿੁਣਿਤ੍ਾ ਸਪ੍੍ਤ੍ ਪ੍ਾਣਾਨ੍ ਮੁਮੋਚ ਹ 

ਰਿ੍ੁਮ ਪ੍ੁਮ੍ਿਾਨ੍ ਮਹਾ ਿੇਿਾਨ੍ ਸੁਪ੍ਰ੍ਣਾ੭ਕਨਲ ਤੁ੍ਲਯਿਾਨ੍ ੧੧ 

ਤ੍ੇ ਸ਼੍ਰੀਰਮ ੍ਕਿਰਾਤ੍ ਸਯ ਕਪ੍ੁੱਤ੍ਵਾ ਪ੍ਕਰਹਣ ਿਾਸਸੈਃ 

ਕਨਪ੍ੇਤੁ੍ੈਃ ਸ਼੍ੋਕਣਤ੍ਾ ਕਤ੍ਿ੍ਤ੍ਾ ਤ੍ਰਣਯਾਮ੍ ਪ੍ਾਿਿੋਪ੍ਮਾੈਃ ੧੨ 

ਸ ਕਿੁੱਤ੍ੋ ਨਯਸਯ ਿੈਤ੍ੇਹੀਮ੍ ਸ਼ੂ੍ਲ ਮੁਤ੍ਯਮਯ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸ: 
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ਅਪ੍ਯੁੱਤ੍ਰਿਤ੍੍ ਸੁਸਮ੍ਿਰੁੁੱਤ੍ੈਃ ਤ੍ਤ੍ਾ ਰਾਮਮ ੍ਸ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣਮ੍  ੧੩ 

ਸ ਕਿਨਤ੍ਯ ਮਹਾ ਨਾਤ੍ਮ੍ ਸ਼ੂ੍ਲਮ੍ ਸ਼੍ਿਰ ਤ੍ਵਿੋਪ੍ਮਮ ੍

ਪ੍ਰਿਰੁਹਯਾ੭ਸ਼੍ੋਪ੍ਤ੍ ਤ੍ਤ੍ਾ ਿਯਾੁੱਤ੍ਾ੭੭ਨਨ ਇਿਾ੭ਨ੍ਤ੍ਿੈਃ ੧੪ 

ਅਤ੍ ਤ੍ ੌਪ੍ਰਾਤ੍ਰੌ ਤ੍ੀਪ੍੍ਤ੍ਮ੍ ਸ਼੍ਰ ਿਰ੍ਸ਼੍ਮ ੍ਿਿਰ੍ਸ਼੍ਤੁ੍: 

ਕਿਰਾਤ੍ੇ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸ ੇਤ੍ਸ੍ਕਮਨ੍ ਿਾਲਾ੭0ਤ੍ਿ ਯਮ ੋਪ੍ਮ ੇ੧੫ 

ਸ ਪ੍ਰਸਹਯ ਮਹਾ ਰੌਤ੍ਰ: ਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ਵਾ ਿਰੁਮ੍ਪ੍ਤ੍ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸ: 

ਿਰੁਮ੍ਪ੍ਮਾਣ ਸਯ ਤ੍ੇ ਪ੍ਾਣਾ: ਿਾਯਾ ੱੰਕਨਸ਼੍੍ਪ੍ੇਤੁ੍: ਆਸ਼ੁ੍ਿਾ: ੧੬ 

ਸ੍ਪ੍ਰ੍ਸ਼੍ਾਤ੍੍ ਤੁ੍ ਿਰ ਤ੍ਾਨੇਨ ਪ੍ਰਾਣਾਨ੍ ਸਮਰੋਤ੍ਯ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸ: 

ਕਿਰਾਤ੍: ਸ਼ੂ੍ਲਮ ੍ਉਤ੍ਯਮਯ ਰਾਿਿਾਨ੭ਪ੍ਯ ਤ੍ਾਿਤ੍  ੧੭ 

ਤ੍ ੱੁੱਚਲੂਮ੍ ਿਿਰ ਸਮ੍ਿਾਸ਼੍ਮ ੍ਿਿਨੇ ਿਵਲਨੋਪ੍ਮਮ ੍

ਤ੍ਵਾਪ੍ਯਾਮ ੍ਸ਼੍ਰਾਪ੍ਯਾਮ ੍ਕਚੁੱਚੇਤ੍ ਰਾਮੈਃ ਸ਼੍ਸ੍ਤ੍ਰ ਪ੍ਰਤੁ੍ਾਮ੍ ਿਰੈਃ ੧੮ 

ਤ੍ਤ੍੍ ਰਾਮ ਕਿਕਸ਼੍ਿ ੱੁੱਕਚੰਨਮ੍ ਸ਼ੂ੍ਲਮ ੍ਤ੍ਸਯ ਿਰਾਤ੍੍ ਪ੍ਕੁਿ  

ਪ੍ਪ੍ਾਤ੍ਾ੭ਸ਼੍ਕਨਨਾ ੱੁੱਕਚੰਨਮ ੍ਮੇਰੋ ਕਰਿ ਕਸ਼੍ਲਾ ਤ੍ਲਮ੍  ੧੯ 

ਤ੍ੌ ਿਟ੍ਿਮ੍ ਿ੍ਕਸ਼੍ਪ੍ਰਮ ੍ਮੁਤ੍ਯਮਯ ਿਰੁਸ਼੍੍ਣ ਸਰ੍ਪ੍ੋਪ੍ਮੌ ਸ਼ੁ੍ਪ੍ੌ  

ਤੂ੍ਰ੍ਣ ਮਾਪ੍ਤ੍ਤ੍੍ ਤ੍ਸਯ ਤ੍ਤ੍ਾ ਪ੍ਰਹਰਤ੍ਾਮ੍ ਪ੍ਲਾਤ੍੍  ੨0 

ਸ ਿਤ੍ਯਮਾਨ: ਸੁਪ੍ਰੁਸ਼੍ਮ ੍ਪ੍ਾਹਪੁ੍ਯਾਮ੍ ਪ੍ਕਰਰਪ੍ਯ ਤ੍ੌ  

ਅਪ੍ਰਿਮ੍ਪ੍ਯੌ ਨਰ ਿਯਾਿਰੌ ਰੌਤ੍ਰ: ਪ੍ਰਸ੍ਤ੍ਾਤੁ੍ਮ ੍ਇੁੱਚਤ੍  ੨੧ 

ਤ੍ਸਯ ਅਕਪ੍ਪ੍ਰਾਯਮ ੍ਅਿ੍ਞਾਯ ਰਾਮੋ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣਮ ੍ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍  

ਿਹਤੁ੍ ਅਯਮ੍ ਅਲਮ ੍ਤ੍ਾਿਤ੍੍ ਪ੍ਤ੍ਾ੭ਨੇਨ ਤੁ੍ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸ: ੨੨ 

ਯਤ੍ਾ ਚ ਇੁੱਚਕਤ੍ ਸੌਕਮਤ੍ਰੇ ਤ੍ਤ੍ਾ ਿਹਤੁ੍ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸ: 

ਆਯ ਮੇਿ ਕਹ ਨ: ਪ੍ਮ੍ਤ੍ਾ ਯੇਨ ਯਾਕਤ੍ ਕਨਸ਼੍ਾਚਰ: ੨੩ 

ਸ ਤੁ੍ ਸਵ ਪ੍ਲ ਿੀਰਯੇਣ ਸਮੁਤ੍੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਪ੍ਯ ਕਨਸ਼੍ਾਚਰ: 

ਪ੍ਾਲਾ ਕਿਿ ਸ੍ਿਮ੍ਤ੍ ਿਤ੍ੌ ਚਿਾਰਾ੭ਕਤ੍ ਪ੍ਲੌ ਤ੍ਤ੍: ੨੪ 

ਤ੍ੌ ਆਰਪੋ੍ਯ ਤ੍ਤ੍: ਸ੍ਿਮ੍ਤ੍ਮ੍ ਰਾਿਿੌ ਰਿਨੀ ਚਰ: 

ਕਿਰਾਤ੍ੋ ਕਨਨਤ੍ਨ ੍ਿੋਰਮ੍ ਿਿਾਮਾ੭ਕਪ੍ਮੁਿੋ ਿਨਮ੍  ੨੫ 

ਿਨਮ੍ ਮਹਾ ਮੇਿ ਕਨਪ੍ਮ ੍ਪ੍ਰਕਿਸ਼੍੍ਟੋ    

ਤ੍ਰੁਮ:ੈ ਮਹਤ੍੍ਕਪ੍: ਕਿਕਿਤ੍ੈ: ਉਪ੍ੇਤ੍ਮ੍  

ਨਾਨਾ ਕਿਤ੍ੈੈਃ ਪ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ ਸ਼੍ਤ੍ ੈਕਰਵਕਚਤ੍ਰਮ੍   

ਕਸ਼੍ਿਾ ਯੁਤ੍ਮ੍ ਿਯਾਲ਼ ਮਰੁਿੈ ਕਰਵਿੀਰ੍ਣਮ੍  ੨੬ 

 

ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਰਣਯ ਿਾਮ੍ਟੇ ਤ੍ਰੁਤ੍ੀਯ ਸਰ੍ਿ: 

 

ਚਤੁਰ੍ਤ ਸਰ੍ਕ: 



ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਵਾਲ੍ਮੀਕਿਰਾਮਾਯਣਮ ੍

ਅਰਣਯਿਾਮ੍ਟ: 
 

Page 6 of 162 
 

ਕਹਰਯਮਾਣੌ ਤੁ੍ ਤ੍ੌ ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾ ਿਤੈ੍ੇਹੀ ਰਾਮ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੌ 

ਉੁੱਚ ੈੱੁੱਸਵਰੇਣ ਚਿੁਰੋਸ਼੍ ਪ੍ਰਿਰੁਹਯ ਸੁਪ੍ੁਿਾ ਪ੍ੁਿ ੌ੧ 

ਏਸ਼੍ ਤ੍ਾਸ਼੍ਰਤ੍ੀ ਰਾਮ: ਸਤ੍ਯਿਾਨ੍ ਸ਼੍ੀਲਿਾਨ੍ ਸ਼ੁ੍ਕਚ: 

ਰਿ੍ਸ਼੍ਸਾ ਰੌਤ੍ਰ ਰਪੂ੍ੇਣ ਕਹਰਯਤ੍ੇ ਸਹ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ: ੨ 

ਮਾਮ ੍ਿਰੁਿਾ ਪ੍ਿ੍ਸ਼੍ਕਯਸ਼੍ਯਮ੍ਕਤ੍ ਸ਼੍ਾਰ੍ਤੂ੍ਲਾ ਕਤ੍ਵਕਪ੍ਨ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ  

ਮਾਮ ੍ਹਰ ਉਤ੍੍ਸਰੁਿਯ ਿਾਿੁਸ੍ਤ੍ੌ ਨਮਸ੍ਤ੍ ੇਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸੋੁੱਤ੍ਮ  ੩ 

ਤ੍ਸਯਾ: ਤ੍ਤ੍੍ ਿਚਨਮ ੍ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਰਾਮ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੌ 

ਿੇਿਮ੍ ਪ੍ਰਚਿਰਤੁ੍ ਰਵੀਰੌ ਿਤ੍ ੇਤ੍ਸਯ ਤੁ੍ਰਾਤ੍੍ਮਨ: ੪ 

ਤ੍ਸਯ ਰਤੌ੍ਰ ਸਯ ਸੌਕਮਕਤ੍ਰ: ਪ੍ਾਹਮੁ੍ ਸਿਯਮ ੍ਪ੍ਪ੍ਮ੍ਿ ਹ 

ਰਾਮ ਸ੍ਤੁ੍ ਤ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਣਮ ੍ਪ੍ਾਹਮੁ੍ ਤ੍ਰਸਾ ਤ੍ਸਯ ਰਿ੍ਸ਼੍ਸੈਃ ੫ 

ਸ ਪ੍ਿ੍ਨ ਪ੍ਾਹੈੁਃ ਸਕਮਵਿ੍ਨੋ ਕਨਪ੍ਪ੍ਾਤ੍ਾ੭੭ਸ਼ੁ੍ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸੈਃ  

ਤ੍ਰਣਯਾਮ੍ ਮੇਿ ਸਮ੍ਿਾਸ਼੍ ੋਿਿਰ ਕਪ੍ੰਨ ਇਿਾ੭ਚਲੈਃ ੬ 

ਮੁਸ਼੍੍ਕਟਕਪ੍: ਿਾਨੁਕਪ੍: ਪ੍ਤ੍੍ਕਪ੍: ਸੂਤ੍ਯਮ੍ ਤ੍ੌ ਤੁ੍ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸਮ੍  

ਉਤ੍ਯਮਯੋਤ੍ਯਮਯ ਚਾ੭ਕਪ੍ ਏਨਮ੍ ਸ੍ਤ੍ਮ੍ਕਟਲੇ ਕਨਸ਼੍੍ਕਪ੍ਪ੍ੇਸ਼੍ਤੁ੍: ੭ 

ਸ ਕਿੁੱਤ੍ੋ ਪ੍ਹਕੁਪ੍ ਰ੍ਪ੍ਾਣੈੈਃ ਿਟ੍ਿਾਪ੍ਯਾਮ ੍ਚ ਪ੍ਕਰਿ੍ਸ਼੍ਤ੍: 

ਕਨਸ਼੍੍ਕਪ੍ਸ਼੍੍ਟ ੋਪ੍ਹਤੁ੍ਾ ਪ੍ਮੂ ੌਨ ਮਮਾਰ ਸ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸ: ੮ 

ਤ੍ਮ ੍ਪ੍ਰੇਿ੍ਸ਼੍ਯ ਰਾਮ: ਸੁਪ੍ਰੁਸ਼੍ਮ੍ ਅਿਤ੍ਯਮ੍ ਅਚਲੋਪ੍ਮਮ੍   

ਪ੍ਯੇਸ਼ੁ੍ ਅਪ੍ਯ ਤ੍: ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ੍ ਇਤ੍ਮ੍ ਿਚਨਮ ੍ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍  ੯ 

ਤ੍ਪ੍ਸਾ ਪ੍ੁਰਸ਼ੁ੍ ਿਯਾਿਰ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸੋ੭ਯਮ ੍ਨ ਸ਼੍ਿਯਤ੍ੇ  

ਸ਼੍ਸ੍ਤ੍ਰੇਣ ਯੁਕਤ੍ ਕਨਰ੍ਿੇਤੁ੍ਮ੍ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸਮ੍ ਕਨਿਨਾਿਹੇ  ੧0 

ਤ੍ਤ੍੍ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਰਾਿਿੇਣੋਿ੍ਤ੍ਮ੍ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸ: ਪ੍ਰਕਸ਼੍ਰਤ੍ਮ ੍ਿਚ: 

ਇਤ੍ਮ ੍ਪ੍ਰਿੋਾਚ ਿਾਿੁਤ੍੍ਸ੍ਤ੍ਮ੍ ਕਿਰਾਤ੍ੈਃ ਪ੍ੁਰਸ਼ੁ੍ਰ੍ਸ਼੍ਪ੍ਮ ੍ ੧੧ 

ਹਤ੍ੋ੭ਸ੍ਕਮ ਪ੍ਰੁਸ਼ੁ੍ ਿਯਾਿਰ ਸ਼੍ਿਰ ਤੁ੍ਲਯ ਪ੍ਲੇਨ ਿੈ  

ਮਯਾ ਤੁ੍ ਪ੍ੂਰਵਮ੍ ਤ੍ਵਮ ੍ਮੋਹਾ ੱੰਨ ਿ੍ਞਾਤ੍: ਪ੍ਰੁਸ਼ੁ੍ਰ੍ਸ਼੍ਪ੍: ੧੨  

ਿੌਸਲਯਾ ਸੁਪ੍ਰਿਾ ਰਾਮ ਤ੍ਾਤ੍ ਤ੍ਵਮ ੍ਕਿਕਤ੍ਤ੍ੋ ਮਯਾ 

ਿੈਤ੍ੇਹੀ ਚ ਮਹਾਪ੍ਾਿਾ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ ਸ਼੍੍ਚ ਮਹਾ ਯਸ਼੍ਾੈਃ ੧੩ 

ਅਕਪ੍ ਸ਼੍ਾਪ੍ਾਤ੍ ੍ਅਹਮ੍ ਿੋਰਮ ੍ਪ੍ਰਕਿਸ਼੍੍ਟੋ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸੀਮ੍ ਤ੍ਨੁਮ੍ 

ਤੁ੍ਮ੍ਪ੍ੁਰ ੁਰ੍ਨਾਮ ਿਨ੍ਤ੍ਰਵੈਃ ਸ਼੍ਪ੍੍ਤ੍ੋ ਿੈਸ਼੍ਰਿਣੇਨ ਹ ੧੪ 

ਪ੍ਰਸਾਤ੍ਯਮਾਨ ਸ਼੍੍ਚ ਮਯਾ ਸੋ੭ਪ੍ਰਿੀ ਨ੍ਮਾਮ ੍ਮਹਾਯਸ਼੍ਾੈਃ 

ਯਤ੍ਾ ਤ੍ਾਸ਼੍ਰਤ੍ੀ ਰਾਮ ਸ੍ਤ੍ਵਾਮ੍ ਿਕਤ੍ਸ਼੍ਯਕਤ੍ ਸਮਯੁਿੇ ੧੫ 

ਤ੍ਤ੍ਾ ਪ੍ਰਿਰੁਕਤ੍ਮ ੍ਆਪ੍ੰਨੋ ਪ੍ਿਾਨ੍ ਸਵਰ੍ਿਮ ੍ਿਕਮਸ਼੍ਯਕਤ੍ 

ਇਕਤ੍ ਿੈਸ਼੍ਰਿਣੋ ਰਾਿਾ ਰਮਪ੍੍ਾ੭੭ਸਿ੍ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਰੁਾ੭ਨਿ  

ਅਨੁਪ੍ਸ੍ਤ੍ੀਯ ਮਾਨੋ ਮਾਮ ੍ਸਮ੍ਿਰੁੁੱਤ੍ੋ ਿਯਿਹਾਰ ਹ ੧੬ 
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ਤ੍ਿ ਪ੍ਰਸਾਤ੍ਾ ਨ੍ਮੁਿ੍ਤ੍ੋ੭ਹਮ ੍ਅਕਪ੍ਸ਼੍ਾਪ੍ਾਤ੍ ੍ਸੁਤ੍ਾਰਣੁਾਤ੍੍ 

ਪ੍ਿਨਮ ੍ਸਵਮ ੍ਿਕਮਸ਼੍ਯਾਕਮ ਸਵਸ੍ਕਤ੍ ਿੋ੭ਸ੍ਤੁ੍ ਪ੍ਰਮਤ੍੍ਪ੍ ੧੭ 

ਇਤ੍ੋ ਿਸਕਤ੍ ਤ੍ਰ੍ਮਾਤ੍ਮ੍ਾ ਸ਼੍ਰਪ੍ਮ੍ਿੈਃ  ਪ੍ਰਤ੍ਾਪ੍ਿਾਨ੍ 

ਅਤ੍ਯ੭ਰਤ੍੍ ਯੋਿਨੇ ਤ੍ਾਤ੍ ਮਹਰ੍ਕਸ਼੍ੈਃ ਸੂਰਯ ਸੰਕਨਪ੍ੈਃ 

ਤ੍ਮ ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਪ੍ਰਮ ੍ਅਕਪ੍ਿੁੱਚ ਤ੍ਵਮ੍ ਸ ਤ੍ੇ ਸ਼੍ਰੇਯ ੋਕਿਤ੍ਾਸਯਕਤ੍ ੧੮ 

ਅਿਟੇ ਚਾ੭ਕਪ੍ ਮਾਮ ੍ਰਾਮ ਕਨਿ੍ਕਸ਼੍ਪ੍ਯ ਿੁਸ਼੍ਲੀ ਿਰਿ 

ਰਿ੍ਸ਼੍ਸਾਮ ੍ਿਤ੍ ਸੁੱਤ੍ਵਾਨਾਮ ੍ਏਸ਼੍ ਤ੍ਰ੍ਮੈਃ ਸਨਾਤ੍ਨਾੈਃ ੧੯ 

ਅਿਟੇ ਯ ੇਕਨਤ੍ੀਯਨ੍ਤ੍ ੇਤ੍ਸ਼ੇ੍ਾਮ੍ ਲੋਿਾੈਃ ਸਨਾਤ੍ਨਾੈਃ 

ਏਿਮ੍ ਉਿ੍ਤ੍ਵਾ ਤੁ੍ ਿਾਿੁਤ੍੍ਸ੍ਤ੍ਮ੍ ਕਿਰਾਤ੍ੈਃ ਸ਼੍ਰ ਪ੍ੀਕਟਤ੍ੈਃ 

ਪ੍ਪ੍ੂਿ ਸਵਰ੍ਿ ਸਮ੍ਪ੍ਰਾਪ੍੍ਤ੍ੋ ਨਯਸ੍ਤ੍ ਤ੍ੇਹੋ ਮਹਾ ਪ੍ਲੈਃ ੨0 

ਤ੍ ੱੁੱਚਰਤੁ੍ਵਾ ਰਾਿਿੋ ਿਾਿਯਮ ੍ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣਮ੍ ਿਯਾਕਤ੍ਤ੍ੇਸ਼੍ ਹ 

ਿੁਮ੍ਿਰ ਸਯੇਿ ਰੌਤ੍ਰ ਸਯ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸਯਾ੭ਸਯ ਲਿ੍ਸ਼੍ਮ੍ਣ 

ਿਨੇ੭ਸ੍ਕਮਨ੍ ਸੁਮਹਤ੍੍ ਸ਼੍ਵਪ੍ਰਮ੍ ਿਨਯਤ੍ਾਮ ੍ਰੌਤ੍ਰ ਿਰਮ੍ਣ: ੨੧ 

ਇਤ੍ਯੁਿ੍ਤ੍ਵਾ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣਮ ੍ਰਾਮ: ਪ੍ਰਤ੍ਰ: ਿਨਯਤ੍ਾ ਕਮਕਤ੍   

ਤ੍ਰਸ੍ਤ੍ੌ ਕਿਰਾਤ੍ਮ੍ ਆਿਰਮਯ ਿਮ੍ਟੇ ਪ੍ਾਤ੍ੇਨ ਿੀਰਯਿਾਨ੍  ੨੨ 

ਤ੍ਤ੍: ਿਕਨਤ੍ਰਮ ੍ਆਤ੍ਾਯ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ: ਸ਼੍ਵਪ੍ਰ ਮੁੁੱਤ੍ਮਮ ੍

ਅਿਨਤ੍੍ ਪ੍ਾਰ੍ਸ਼੍ਵਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਸਯ ਕਿਰਾਤ੍ ਸਯ ਮਹਾਤ੍੍ਮਨ: ੨੩ 

ਤ੍ਮ ੍ਮੁਿ੍ਤ੍ ਿਣ੍ਟਮ੍ ਕਨਸ਼੍੍ਕਪ੍ਸ਼੍ਯ ਸ਼੍ਮ੍ਿੁ ਿਰ੍ਣਮ ੍ਮਹਾ ਸਵਨਮ੍ 

ਕਿਰਾਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਰਾਿ੍ਕਸ਼੍ਪ੍ਤ੍੍ ਸ਼੍ਵਪ੍ਰ ੇਨਤ੍ਨ੍ਤ੍ਮ ੍ਪ੍ੈਰਿ ਸਵਨਮ ੍੨੪ 

ਤ੍ਮ ੍ਆਹਿ ੇਕਨਰ੍ਕਿਤ੍ਮ ੍ਆਸ਼ੁ੍ ਕਿਿਰਮ ਸ੍ਕਤ੍ਰੌ   

ਿੁਪ੍ੌ ਸਮਯਕਤ੍ ਰਾਮ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੌ 

ਮੁਤ੍ਾ੭ਕਨਵਤ੍ੌ ਕਚਿ੍ਕਸ਼੍ਪ੍ਤੁ੍ ਰਪ੍੍ਯਾਿਹਮ੍  

ਨਤ੍ਮ੍ਤ੍ ਮੁਤ੍੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਪ੍ਯ ਕਪ੍ਲੇ ਤੁ੍ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸਮ੍  ੨੫ 

ਅਿਤ੍ਯਤ੍ਾਮ੍ ਪ੍ਰੇਿ੍ਸ਼੍ਯ ਮਹਾ ਸੁਰਸਯ ਤ੍ੌ   

ਕਸ਼੍ਤ੍ੇਨ ਸ਼੍ਸ੍ਤ੍ਰੇਣ ਤ੍ਤ੍ਾ ਨਰਰ੍ਸ਼੍ਪ੍ ੌ

ਸਮਰ੍ਤ੍ਯ ਚਾ੭ਤ੍ਯ੭ਰ੍ਤ੍ ਕਿਸ਼੍ਾਰਤ੍ੌ ਉਪ੍ੌ    

ਕਪ੍ਲੇ ਕਿਰਾਤ੍ ਸਯ ਿਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਰਚਿਰਤੁ੍: ੨੬ 

ਸਵਯਮ ੍ਕਿਰਾਤ੍ੇਨ ਕਹ ਮਰੁਤ੍ਯੁ ਰਾਤ੍੍ਮਨ:    

ਪ੍ਰਸਹਯ ਰਾਮੇਣ ਿਤ੍ਾ੭ਰਤ੍੍ ਮੀਪ੍੍ਕਸਤ੍: 

ਕਨਿੇਕਤ੍ਤ੍ ਿਾਨਨ ਚਾਕਰਣਾ ਸਵਯਮ੍    

ਨ ਮੇ ਿਤ੍: ਸ਼੍ਸ੍ਤ੍ਰ ਿਰੁਤ੍ੋ ਪ੍ਿੇਕਤ੍ਕਤ੍  ੨੭ 

ਤ੍ ਤ੍ੇਿ ਰਾਮੇਣ ਕਨਸ਼੍ਮਯ ਪ੍ਾਕਸ਼੍ਤ੍ਮ੍    

ਿਰੁਤ੍ਾ ਮਕਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਸਯ ਕਪ੍ਲ ਪ੍ਰਿੇਸ਼੍ਨੇ 
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ਕਪ੍ਲਮ ੍ਚ ਰਾਮੇਣ ਪ੍ਲੇਨ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸਾ   

ਪ੍ਰਿੇਸ਼੍ਯ ਮਾਨੇਨ ਿਨਮ੍ ਕਿਨਾਕਤ੍ਤ੍ਮ੍ ੨੮ 

ਪ੍ਰਹਰਸ਼ੁ੍੍ਟ ਰਪੂ੍ਾ ਕਿਿ ਰਾਮ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੌ   

ਕਿਰਾਤ੍ ਮੁਰਯਾ: ਪ੍ਰਤ੍ਰੇ ਕਨਹਤ੍ਯ ਤ੍ੌ   

ਨਨਮ੍ਤ੍ਤੁ੍ ਰਵੀਤ੍ ਪ੍ਯੌ ਮਹਾ ਿਨੇ   

ਕਸ਼੍ਲਾਕਪ੍ ਰਮ੍ਤ੍ ਰਤ੍੍ਤ੍ਤੁ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸਮ੍ ੨੯ 

ਤ੍ਤ੍ ਸ੍ਤੁ੍ ਤ੍ੌ ਿਾਮ੍ਚਨ ਕਚਤ੍ਰ ਿਾਰ੍ਮੁਿੌ  

ਕਨਹਤ੍ਯ ਰਿ੍ਸ਼੍ੈਃ ਪ੍ਕਰਿਰੁਹਯ ਮੈਕਤ੍ਲੀਮ ੍

ਕਿਿਹਰਤੁ੍ ਸ੍ਤ੍ ੌਮੁਕਤ੍ਤ੍ੌ ਮਹਾ ਿਨੇ  

ਕਤ੍ਕਿ ਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ ੌਚਨ੍ਤ੍ਰ ਕਤ੍ਿਾਿਰਾ ਕਿਿ  ੩0 

ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਰਣਯ ਿਾਮ੍ਟੇ ਚਤੁ੍ਰ੍ਤ੍ ੱੁੱਸਰ੍ਿ: 

ਪ੍ਮ੍ਚਮ ਸਰ੍ਕ: 

ਹਤ੍ਵਾ ਤੁ੍ ਤ੍ਮ ੍ਪ੍ੀਮ ਪ੍ਲਮ੍ ਕਿਰਾਤ੍ਮ੍ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸਮ੍ ਿਨੇ 

ਤ੍ਤ੍ੈਃ ਸੀਤ੍ਾਮ੍ ਪ੍ਕਰਸ਼੍ਵਿਯ ਸਮਾਸ਼੍ਵਾਸਯ ਚ ਿੀਰਯਿਾਨ੍ 

ਅਪ੍ਰਿੀ ੱੁੱਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣਮ ੍ਰਾਮੋ ਪ੍ਰਾਤ੍ਰਮ੍ ਤ੍ੀਪ੍੍ਤ੍ ਤ੍ੇਿਸਮ ੍੧ 

ਿਸ਼੍੍ਟਮ ੍ਿਨਮ੍ ਇਤ੍ਮ ੍ਤੁ੍ਰ੍ਿਮ੍ ਨ ਚ ਸ੍ਮ ੋਿਨ ਿੋਚਰਾੈਃ 

ਅਕਪ੍ਿੁੱਚਾਮਹੇ ਸ਼੍ੀਿਰਮ ੍ਸ਼੍ਰਪ੍ਮ੍ਿਮ੍ ਤ੍ਪ੍ੋ ਤ੍ਨਮ੍ ੨ 

ਆਸ਼੍ਰਮਮ੍ ਸ਼੍ਰਪ੍ਮ੍ਿ ਸਯ ਰਾਿਿੋ੭ਕਪ੍ਿਿਾਮ ਹ 

ਤ੍ਸਯ ਤ੍ੇਿ ਪ੍ਰਪ੍ਾਿ ਸਯ ਤ੍ਪ੍ਸਾ ਪ੍ਾਕਿਤ੍ਾ੭੭ਤ੍੍ਮਨੈਃ ੩ 

ਸਮੀਪ੍ੇ ਸ਼੍ਰਪ੍ਮ੍ਿ ਸਯ ਤ੍ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ ਮਹਤ੍੭ਤ੍ਪ੍੍ੁਤ੍ਮ ੍

ਕਿਪ੍ਰਾਿਮਾਨਮ ੍ਿਪ੍ੁਸ਼੍ਾ ਸੂਰਯ ਿੈਸ਼੍ਵਾਨਰੋਪ੍ਮਮ੍ ੪ 

ਅਿਰਹੁਯ ਰਤ੍ਤੋ੍੍ਸਮ੍ਿਾਤ੍੍ ਸਿਾਸ਼੍ੇ ਕਿਪ੍ੁਤ੍ਾ੭ਨੁਿਮ੍ 

ਅ ਸਮ੍ਸ੍ਪ੍ਰੁਸ਼੍ਨ੍ਤ੍ਮ ੍ਿਸੁਤ੍ਾਮ੍ ਤ੍ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ ਕਿਪ੍ੁਤ੍ੇਸ਼੍ਵਰਮ੍ ੫ 

ਸੁਪ੍ਰਪ੍ਾ੭੭ਪ੍ਰਣਮ੍ ਤ੍ੇਿਮ੍ ਕਿਰਿੋ੭ਮਪ੍੍ਰ ਤ੍ਾਕਰਣਮ ੍

ਤ੍ ਕਤ੍ਵਤ੍ੈ: ਏਿ ਪ੍ਹਕੁਪ੍ੈਃ ਪ੍ਿੂਯਮਾਨਮ੍ ਮਹਾਤ੍੍ਮਕਪ੍ੈਃ ੬ 

ਹਕਰਕਪ੍ ਰਵਾਕਿਕਪ੍ ਰਯੁਿ੍ਤ੍ਮ੍ ਅਨ੍ਤ੍ਕਰਿ੍ਸ਼੍ ਿਤ੍ਮ੍ ਰਤ੍ਮ ੍

ਤ੍ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਾ੭ਤੂ੍ਰਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਸਯ ਤ੍ਰਣੁਾ੭੭ਕਤ੍ਤ੍ਯ ਸੰਕਨਪ੍ਮ ੍੭ 

ਪ੍ਾਣ੍ਟਰੁਾ੭ਪ੍ਰ ਿਨ ਪ੍ਰਿਯਮ ੍ਚਨ੍ਤ੍ਰ ਮਣ੍ਟਲ ਸੰਕਨਪ੍ਮ ੍

ਅਪ੍ਸ਼੍ਯ ਕਤ੍ਵਮਲਮ ੍ਚਤ੍ਰਮ ੍ਕਚਤ੍ਰ ਮਾਲਯੋਪ੍ ਸ਼੍ੋਕਪ੍ਤ੍ਮ ੍੮ 

ਚਾਮਰ ਿਯਿਨੇ ਚਾ੭ਿਰਯੇ ਰਿ੍ੁਮ ਤ੍ਣ੍ਟੇ ਮਹਾ ਤ੍ਨੇ 

ਿਰੁਹੀਤ੍ੇ ਿਨ ਨਾਰੀਪ੍ਯਾਮ੍ ਤੂ੍ਯਮਾਨੇ ਚ ਮੂਰ੍ਤ੍ਕਨ ੯ 

ਿਨ੍ਤ੍ਰਵਾ੭ਮਰ ਕਸੁੱਤ੍ਾ ਸ਼੍੍ਚ ਪ੍ਹਿੈਃ ਪ੍ਰਮਰ੍ਸ਼੍ਯੈਃ 

ਅਨ੍ਤ੍ਕਰਿ੍ਸ਼੍ ਿਤ੍ਮ੍ ਤ੍ੇਿਮ ੍ਿਾਿ੍ਕਪ੍: ਅਿਰਯਾਕਪ੍: ਈਕਟਰੇ ੧0 
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ਸਹ ਸਮ੍ਪ੍ਾਸ਼੍ਮਾਨੇ ਤੁ੍ ਸ਼੍ਰਪ੍ਮ੍ਿੇਣ ਿਾਸਿ ੇ

ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾ ਸ਼੍ਤ੍ਿਰਤੁ੍ਮ੍ ਤ੍ਤ੍ਰ ਰਾਮੋ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣਮ ੍ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍ ੍

ਰਾਮੋ੭ਤ੍ ਰਤ੍ ਮੁੁੱਕਤ੍ਸ਼੍ਯ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣਾਯ ਪ੍ਰਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਯਨ੍  ੧੧ 

ਅਰ੍ਕਚਸ਼੍੍ਮਮ੍ਤ੍ਮ ੍ਕਸ਼੍ਰਯਾ ਿਸ਼ੁ੍੍ਟਮ੍ ਅਤ੍੍ਪ੍ੁਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਸ਼੍ਯ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ  

ਪ੍ਰਤ੍ਪ੍ਮ੍ਤ੍ ਕਮਿਾ੭੭ਕਤ੍ਤ੍ਯਮ੍ ਅਮ੍ਤ੍ਕਰਿ੍ਸ਼੍ ਿਤ੍ਮ ੍ਰਤ੍ਮ ੍ ੧੨ 

ਯ ੇਹਯਾੈਃ ਪ੍ੁਰਹੁਤੂ੍ ਸਯ ਪ੍ਰੁਾ ਸ਼੍ਿਰ ਸਯ ਨੈਃ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਾੈਃ 

ਅਨ੍ਤ੍ਕਰਿ੍ਸ਼੍ ਿਤ੍ਾ ਕਤ੍ਿਯਾ: ਤ੍ੇ ਇਮੇ ਹਰਯੋ ਤ੍ਰੁਿਮ੍ ੧੩ 

ਇਮੇ ਚ ਪ੍ਰੁਸ਼ੁ੍ ਿਯਾਿਰ ਯ ੇਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟਨ੍ਤ੍ਯ੭ਕਪ੍ਤ੍ੋ ਰਤ੍ਮ ੍

ਸ਼੍ਤ੍ਮ ੍ਸ਼੍ਤ੍ਮ ੍ਿੁਮ੍ਟਕਲਨੋ ਯੁਿਾਨੈਃ ਿਟ੍ਿ ਪ੍ਾਣਯੈਃ ੧੪ 

ਕਿਸ੍ਤ੍ੀਰ੍ਣ ਕਿਪ੍ੁਲੋਰਸ੍ਿਾ: ਪ੍ਕਰਿਾ੭੭ਯਤ੍ ਪ੍ਾਹਿ: 

ਸ਼੍ੋਣਾਮ੍ਸ਼ੁ੍ ਿਸਨਾ: ਸਰਵੇ ਿਯਾਿਰਾ ਇਿ ਤੁ੍ਰਾਸਤ੍ਾ : ੧੫ 

ਉਰੋ ਤ੍ਸ਼ੇ੍ੇਸ਼ੁ੍ ਸਰਵੇਸ਼੍ਾਮ੍ ਹਾਰਾ ਿਵਲਨ ਸੰਕਨਪ੍ਾੈਃ 

ਰਪੂ੍ਮ੍ ਕਪ੍ਪ੍ਰਕਤ੍ ਸੌਕਮਤ੍ਰੇ ਪ੍ਮਚ੍ ਕਿਮ੍ਸ਼੍ਕਤ੍ ਿਾਰ੍ਕਸ਼੍ਿਮ ੍੧੬ 

ਏਤ੍ ੱੁੱਕਤ੍ ਕਿਲ ਤ੍ੇਿਾਨਾਮ ੍ਿਯੋ ਪ੍ਿਕਤ੍ ਕਨਤ੍ਯਤ੍ਾ 

ਯਤ੍ਾ ਇਮੇ ਪ੍ਰੁਸ਼ੁ੍ ਿਯਾਿਰਾ ਤ੍ਰੁਸ਼੍ਯਨ੍ਤ੍ੇ ਕਪ੍ਰਯ ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਨਾੈਃ ੧੭ 

( ਸ਼੍ਰਪ੍ਮ੍ਿ ਮਹਰ੍ਸ਼੍ੇ ਰਤ੍੍ਰ੍ਸ਼੍ਨਮ੍ ) 

ਇਹੈਿ ਸਹ ਿੈਤ੍ਹੇਯਾ ਮੁਹਰੂ੍ਤ੍ਮ੍ ਕਤ੍ਸ਼੍ਟ੍ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ 

ਯਾਿ ੱੁੱਿਾਨਾਮਯ੭ਹਮ ੍ਿਯਿ੍ਤ੍ਮ੍ ਿ ਏਸ਼੍ ਤ੍ਯੁਕਤ੍ਮਾਨ੍ ਰਤ੍ੇ ੧੮ 

ਤ੍ਮ ੍ਏਿਮ੍ ਉਿ੍ਤ੍ਵਾ ਸੌਕਮਕਤ੍ਰਮ੍ ਇਹਿੈ ਸ੍ਤ੍ੀਯਤ੍ਾਮ੍ ਇਕਤ੍ 

ਅਕਪ੍ਚਿਰਾਮ ਿਾਿੁਤ੍੍ਸ੍ਤ੍ੈਃ ਸ਼੍ਰਪ੍ਮ੍ਿਾ੭੭ਸ਼੍ਰਮਮ੍ ਪ੍ਰਕਤ੍ ੧੯ 

ਤ੍ਤ੍ੈਃ ਸਮ੭ਕਪ੍ਿੁੱਚਨ੍ਤ੍ਮ ੍ਪ੍ਰੇਿ੍ਸ਼੍ਯ ਰਾਮਮ ੍ਸ਼੍ਚੀ ਪ੍ਕਤ੍ੈਃ 

ਸ਼੍ਰਪ੍ਮ੍ਿਮ ੍ਅਨੁਿ੍ਞਾਪ੍ਯ ਕਿਪ੍ੁਤ੍ਾਨ੍ ਇਤ੍ਮ ੍ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੨0 

ਇਹੋਪ੍ਯਾਕਤ੍ ਅਸ ੌਰਾਮੋ ਯਾਿ ਨ੍ਮਾਮ ੍ਨਾ੭ਕਪ੍ ਪ੍ਾਸ਼੍ਤ੍ੇ 

ਕਨਸ਼੍੍ਟਾਮ ੍ਨਯਤੁ੍ ਤ੍ਾਿ ੱੁੱਤੁ੍ ਤ੍ਤ੍ੋ ਮਾਮ ੍ਤ੍ਰਸ਼੍ਟ੍ਮੁ ੍ਅਰਹਕਤ੍ ੨੧ 

ਕਿਤ੍ਿਨ੍ਤ੍ਮ ੍ਿਰੁਤ੍ਾ੭ਰ੍ਤ੍ਮ ੍ਚ ਤ੍ਰਸ਼੍੍ਟਾ੭ਹਮ ੍ਅਕਚਰਾਤ੍੍ ਇਮਮ ੍

ਿਰ੍ਮ ਕਹ ਅਨੇਨ ਿਰ੍ਤ੍ਿਯਮ੍ ਮਹਤ੍੍ ਅਨਯੈੈਃ ਸੁਤੁ੍ਸ਼੍ਿ੍ਰਮ੍ 

ਕਨਸ਼੍੍ਪ੍ਾਤ੍ਕਯਤ੍ਵਾ ਤ੍ਤ੍੍ ਿਰਮ੍ ਤ੍ਤ੍ੋ ਮਾਮ ੍ਤ੍ਰਸ਼੍੍ਟਮੁ ੍ਅਰਹਕਤ੍  ੨੨ 

ਇਕਤ੍ ਿਿਰੀ ਤ੍ਮ ੍ਆਮਨ੍ਤ੍ਰਯ ਮਾਨਕਯਤ੍ਵਾ ਚ ਤ੍ਾਪ੍ਸਮ੍ 

ਰਤ੍ੇਨ ਹਕਰ ਯੁਿ੍ਤ੍ੇਨ ਯਯ ੌਕਤ੍ਿਮ੍ ਅਕਰਮ੍ਤ੍ਮੈਃ ੨੩ 

ਪ੍ਰਯਾਤ੍ ੇਤੁ੍ ਸਹਸਰਾ੭ਿ੍ਸ਼੍ ੇਰਾਿਿੈਃ ਸਪ੍ਕਰੁੱਚਤ੍ਮ ੍

ਅਿ੍ਕਨਹੋਤ੍ਰਮ੍ ਉਪ੍ਾਸੀਨਮ ੍ਸ਼੍ਰਪ੍ਮ੍ਿੰਮ੍ ਉਪ੍ਾਿਮਤ੍੍ ੨੧ 

ਤ੍ਸਯ ਪ੍ਾਤ੍ ੌਚ ਸਮ੍ਿਰੁਹਯ ਰਾਮੈਃ ਸੀਤ੍ਾ ਚ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੈਃ 

ਕਨਸ਼੍ੇਤੁ੍ ਸ੍ਤ੍ ਤ੍੭ਨੁਿ੍ਞਾਤ੍ਾ ਲਪ੍੍ਤ੍ ਿਾਸਾ ਕਨਮਨ੍ਕਤ੍ਰਤ੍ਾੈਃ ੨੨ 
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ਤ੍ਤ੍ੈਃ ਸ਼੍ਿਰਪੋ੍ਯਾਨਮ ੍ਤੁ੍ ਪ੍ਰਯਪ੍ਰੁੁੱਚਤ੍੍ ਸ ਰਾਿਿੈਃ 

ਸ਼੍ਰਪ੍ਮ੍ਿ ਸ਼੍੍ਚ ਤ੍ਤ੍੍ ਸਰਵਮ ੍ਰਾਿਿਾਯ ਨਯਿੇਤ੍ਯਤ੍੍ ੨੬ 

ਮਾਮ ੍ਏਸ਼੍ ਿਰਤ੍ੋ ਰਾਮ ਪ੍ਰਹਮ੍ ਲੋਿਮ੍ ਕਨਨੀਸ਼੍ਕਤ੍ 

ਕਿਤ੍ਮ ੍ਉਿਰੇਣ ਤ੍ਪ੍ਸਾ ਤੁ੍ਸ਼੍ਪ੍੍ਰਾਪ੍ਮ੍ ਅਿਰੁਤ੍ਾਤ੍੍ਮਕਪ੍ੈਃ ੨੭ 

ਅਹਮ ੍ਿ੍ਞਾਤ੍ਵਾ ਨਰ ਿਯਾਿਰ ਿਰ੍ਤ੍ਮਾਨਮ੍ ਅਤੂ੍ਰਤ੍ੈਃ 

ਪ੍ਰਹ੍ਮ ਲੋਿਮ੍ ਨ ਿੁੱਚਾਕਮ ਤ੍ਵਾਮ੍ ਅਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾ ਕਪ੍ਰਯਾ੭ਕਤ੍ਕਤ੍ਮ ੍੨੮ 

ਤ੍ਵਯਾ੭ਹਮ ੍ਪ੍ਰੁਸ਼ੁ੍ ਿਯਾਿਰ ਤ੍ਾਰ੍ਕਮਿੇਣ ਮਹਾਤ੍੍ਮਨਾ  

ਸਮਾਿਮਯ ਿਕਮਸ਼੍ਯਾਕਮ ਕਤ੍ਰਕਤ੍ਿਮ੍ ਤ੍ਿੇ ਸੇਕਿਤ੍ਮ ੍੨੯ 

ਅਿ੍ਸ਼੍ਯਾ ਨਰ ਸ਼੍ਾਰ੍ਤੂ੍ਲ ਕਿਤ੍ਾ ਲੋਿਾ ਮਯਾ ਸ਼ੁ੍ਪ੍ਾੈਃ 

ਪ੍ਰਾਹ੍ਮਯਾ ਸ਼੍੍ਚ ਨਾਿ ਪ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਯਾ ਸ਼੍੍ਚ ਪ੍ਰਕਤ੍ਿਰੁਹਣ੍ੀਸ਼੍ਵ ਮਾਮਿਾਨ੍ ੩0 

ਏਿਮ੍ ਉਿ੍ਤ੍ੋ ਨਰ ਿਯਾਿਰੈਃ ਸਰਵ ਸ਼੍ਾਸ੍ਤ੍ਰ ਕਿਸ਼੍ਾਰਤ੍ੈਃ 

ਰਕੁਸ਼੍ਣਾ ਸ਼੍ਰਪ੍ਮ੍ਿੇਣ ਰਾਿਿੋ ਿਾਿਯਮ ੍ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੩੧ 

ਅਹਮ ੍ਏਿ ਆਹਕਰਸ਼੍ਯਾਕਮ ਸਰਵ ਲੋਿਾਨ੍ ਮਹਾ ਮੁਨੇ 

ਆਿਾਸਮ੍ ਤੁ੍  ਅਹਮ੍ ਇੁੱਚਾਕਮ ਪ੍ਰਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟਮ ੍ਇਹ ਿਾਨਨੇ ੩੨ 

ਰਾਿਿੇਣ ਏਿਮ ੍ਉਿ੍ਤ੍ ਸਤੁ੍੍ ਸ਼੍ਿਰ ਤੁ੍ਲਯ ਪ੍ਲੇਨ ਿ ੈ

ਸ਼੍ਰਪ੍ਮ੍ਿੋ ਮਹਾ ਪ੍ਰਾਿ੍ਞੈਃ ਪ੍ੁਨ: ਏਿ ਆਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ਿਚੈਃ ੩੩ 

ਇਹ ਰਾਮ ਮਹਾ ਤ੍ੇਿ: ਸੁਤ੍ੀਿ੍ਸ਼੍੍ਣੋ ਨਾਮ ਤ੍ਾਰ੍ਕਮਿ: 

ਿਸਕਤ੍ ਅਰਣਯੇ ਤ੍ਰ੍ਮਾਤ੍ਮ੍ਾ ਸ ਤ੍ੇ ਿਾਸਮ ੍ਕਿਤ੍ਾਸਯਕਤ੍  ੩੪ 

ਸੁਤ੍ੀਿ੍ਸ਼੍੍ਣਮ੍ ਅਕਪ੍ਿੁੱਚ ਤ੍ਵਮ੍ ਸ਼ੁ੍ਚ ੌਤ੍ੇਸ਼੍ ੇਤ੍ਪ੍ਕਸਵਨਮ ੍

ਰਮਣੀਯੇ ਿਨੋ ੱੁੱਤ੍ੇਸ਼੍ੇ ਸ ਤ੍ ੇਿਾਸਮ੍ ਕਿਤ੍ਾਸਯਕਤ੍ ੩੫ 

ਇਮਾਮ੍ ਮਮ੍ਤ੍ਾਕਿਨੀਮ ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਕਤ੍ ਸਰੋਤ੍ਾਮ ੍ਅਨੁਿਰਿ 

ਨਤ੍ੀਮ ੍ਪ੍ੁਸ਼੍੍ਪ੍ ਉਟਪੁ੍ ਿਹਾਮ੍ ਤ੍ਤ੍ਰ ਤ੍ਤ੍ਰ ਿਕਮਸ਼੍ਯਕਸ ੩੬  

ਏਸ਼੍ ਪ੍ਨ੍ਤ੍ਾ ਨਰ ਿਯਾਿਰ ਮੁਹਰੂ੍ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਸ਼੍ਯ ਤ੍ਾਤ੍ ਮਾਮ ੍

ਯਾਿ ੱੁੱਿਹਾਕਮ ਿਾਤ੍ਰਾਕਣ ਿੀਰ੍ਣਮ੍ ਤ੍ਵਚਮ ੍ਇਿਰੋਿੈਃ ੩੭ 

ਤ੍ਤ੍ੋ੭ਿ੍ਕਨਮ ੍ਸ ਸਮਾਤ੍ਾਯ ਹਤੁ੍ਵਾ ਚਾ੭੭ਿਯੇਨ ਮਨ੍ਤ੍ਰਕਿਤ੍ ੍

ਸ਼੍ਰਪ੍ਮ੍ਿੋ ਮਹਾ ਤ੍ੇਿਾੈਃ ਪ੍ਰਕਿਿੇਸ਼੍ ਹਤੁ੍ਾ੭ਸ਼੍ਨਮ ੍੩੮ 

ਤ੍ਸਯ ਰੋਮਾਕਣ ਿੇਸ਼੍ਾਮ ੍ਸ਼੍ਚ੍ ਤ੍ਤ੍ਾਹਾ੭ਿ੍ਕਨ ਰ੍ਮਹਾਤ੍ਮ੍ਨੈਃ 

ਿੀਰ੍ਣਾਮ ੍ਤ੍ਵਚਮ ੍ਤ੍ਤ੍ਾ੭ਸਤ੍੍ੀਕਨ ਯ ੱੁੱਚ ਮਾਮ੍ਸਮ੍ ਚ ਸ਼੍ੋਕਣਤ੍ਮ ੍

ਰਾਮ ਸ੍ਤੁ੍ ਕਿਸ੍ਕਮਤ੍ੋ ਪ੍ਰਾਤ੍ਰਾ ਪ੍ਾਰਯਯਾ ਚ ਸਹ ਆਤ੍੍ਮਿਾਨ੍ ੩੯ 

ਸ ਚ ਪ੍ਾਿਿ ਸਮ੍ਿਾਸ਼੍ੈਃ ਿੁਮਾਰੈਃ ਸਮਪ੍ਤ੍ਯਤ੍ 

ਉੁੱਤ੍ਾਯ ਅਿ੍ਕਨਚਯਾਤ੍੍ ਤ੍ਸ੍ਮਾ ੱੁੱਚਰਪ੍ਮ੍ਿੋ ਿਯਰੋਚਤ੍ ੪0 

ਸ ਲੋਿਾਨ੍ ਆਕਹਤ੍ਾਿ੍ਨੀਨਾਮ੍ ਰਸ਼ੁ੍ੀਣਾਮ੍ ਚ ਮਹਾਤ੍ਮ੍ਨਾਮ੍ 

ਤ੍ੇਿਾਨਾਮ ੍ਚ ਿਯਕਤ੍ਿਰਮਯ ਪ੍ਰਹ੍ਮ ਲੋਿਮ੍ ਿਯਰੋਹਤ੍ ੪੧ 
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ਸ ਪ੍ੁਣਯ ਿਰਮ੍ਾ ਪ੍ੁਿਨੇ ਕਤ੍ਵਿਰ੍ਸ਼੍ਪ੍ੈਃ  

ਕਪ੍ਤ੍ਾਮਹਮ ੍ਸਾ੭ਨੁਚਰਮ੍ ਤ੍ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ ਹ 

ਕਪ੍ਤ੍ਾਮਹ ਸ਼੍੍ਚਾ੭ਕਪ੍ ਸਮੀਿ੍ਸ਼੍ਯ ਤ੍ਮ ੍ਕਤ੍ਵਿਮ ੍  

ਨਨਨ੍ਤ੍ ਸੁਸਵਾਿਤ੍ਮ੍ ਇਤ੍ਯੁਿਾਚ ਹ ੪੨ 

ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਰਣਯ ਿਾਮ੍ਟੇ ਪ੍ਮ੍ਚਮ ਸਰਿ੍: 

ਸ਼ਸ਼੍ਟ ੱ ਸਰ੍ਕ: 

( ਰ ੁਸ਼੍ੀ ਣਾਮ੍ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਸ਼੍ਰਣਾ ਿਕਤ੍: ) 

ਸ਼੍ਰਪ੍0ਿੇ ਕਤ੍ਿਮ ੍ਯਾਤ੍ ੇ ਮਕੁਨ ਸਮ੍ਿਾੈਃ ਸਮਾਿਤ੍ਾੈਃ 

ਅਪ੍ਯਿੁੱਚਨ੍ਤ੍ ਿਾਿੁਤ੍੍ਸ੍ਤ੍ਮ੍ ਰਾਮਮ ੍ਿਵਕਲਤ੍ ਤ੍ੇਿਸਮ ੍੧ 

ਿੈਿਾਨਸਾ ਿਾਲਕਿਲਯਾੈਃ ਸਮ੍ਪ੍ਰਿ੍ਸ਼੍ਾਲ਼ਾ ਮਰੀਕਚਪ੍ਾੈਃ 

ਅਸ਼੍੍ਮਿੁੁੱਟਾ ਸ਼੍੍ਚ ਪ੍ਹਿੈਃ ਪ੍ਤ੍ਰਾਹਾਰਾ ਸ਼੍੍ਚ ਤ੍ਾਰ੍ਕਮਿਾ: ੨ 

ਤ੍ਨ੍ਤ੍ ੋਲੂਿ ਕਲਨ ਸ਼੍੍ਚੈਿ ਤ੍ਤ੍ੈ ਿੋਨ੍ਮੁੱਿਿਾੈਃ ਪ੍ਰੇ  

ਿਾਤ੍ਰ ਸ਼੍ੁੱਯਾ ਅਸ਼੍ੁੱਯਾ ਸ਼੍੍ਚ  ਤ੍ਤ੍ੇਿ ਅਪ੍ਰਾ੭ਿਿਾਸ਼੍ਾਿਾ: ੩ 

ਮੁਨਯੈਃ ਸਕਲਲਾ੭ਹਾਰਾ ਿਾਯੁ ਪ੍ਿ੍ਸ਼੍ਾ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ੭ਪ੍ਰ ੇ

ਆਿਾਸ਼੍ ਕਨਲਯਾ ਸ਼੍੍ਚੈਿ ਤ੍ਤ੍ਾ ਸ੍ਤ੍ਮ੍ਕਟਲ ਸ਼੍ਾਕਯਨੈਃ ੪ 

ਤ੍ ਤ੍ੋਰਤ੍੍ਵ ਿਾਕਸਨੋ ਤ੍ਾਨ੍ਤ੍ਾ ਸ੍ਤ੍ ਤ੍ਾ੭੭ਰ੍ਤ੍ਰ ਪ੍ਟ ਿਾਸਸੈਃ 

ਸਿਪ੍ਾ ਸ਼੍੍ਚ ਤ੍ਪ੍ੋ ਕਨਤ੍ਯਾ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ ਪ੍ਮ੍ਚ ਤ੍ਪ੍ੋ੭ਕਨਵਤ੍ਾੈਃ ੫ 

ਸਰਵੇ ਪ੍ਰਾਹ੍ਮਯਾ ਕਸ਼੍ਰਯਾ ਿੁਸ਼੍ਟ੍ਾ ਤ੍ਰੁਟ ਯੋਿਾੈਃ ਸਮਾਕਹਤ੍ਾੈਃ 

ਸ਼੍ਰਪ੍ਮ੍ਿਾ੭੭ਸ਼੍ਰਮ ੇਰਾਮਮ ੍ਅਕਪ੍ਿਿ੍ਮੁ ਸ਼੍੍ਚ ਤ੍ਾਪ੍ਸਾੈਃ ੬ 

ਅਕਪ੍ਿਮਯ ਚ ਤ੍ਰ੍ਮਿਞ੍ਾ ਰਾਮਮ੍ ਤ੍ਰ੍ਮ ਪ੍ਰੁਤ੍ਾਮ ੍ਿਰਮ ੍

ਊਚੈੁਃ ਪ੍ਰਮ ਤ੍ਰ੍ਮਿਞ੍ਮ੍ ਰਕੁਸ਼੍ ਸਮ੍ਿਾੈਃ ਸਮਾਕਹਤ੍ਾੈਃ ੭ 

ਤ੍ਵਮ ੍ਇਿ੍ਸ਼੍ਵਾਿੁ ਿੁਲਸਯਾ੭ਸਯ ਪ੍ਰੁਕਤ੍ਿਯਾ ਸ਼੍੍ਚ ਮਹਾ ਰਤ੍ੈਃ 

ਪ੍ਰਤ੍ਾਨ ਸ਼੍੍ਚਾ੭ਕਸ ਨਾਤ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਤ੍ੇਿਾਨਾਮ ੍ਮਿਿਾਨ੍ ਇਿ ੮ 

ਕਿਸ਼੍ਰੁਤ੍ ਸ੍ਕਤ੍ਰਸ਼ੁ੍ ਲੋਿੇਸ਼ੁ੍ ਯਸ਼੍ਸਾ ਕਿਿਰਮੇਣ ਚ 

ਕਪ੍ਤ੍ਰੁ ਪ੍ਿ੍ਕਤ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਸਤ੍ਯਮ੍ ਚ ਤ੍ਵਕਯ ਤ੍ਰ੍ਮ ਸ਼੍੍ਚ ਪ੍ੁਸ਼੍੍ਿਲੈਃ ੯ 

ਤ੍ਵਾਮ੍ ਆਸਾਤ੍ਯ ਮਹਾਤ੍੍ਮਾਨਮ੍ ਤ੍ਰ੍ਮਿ੍ਞਮ ੍ਤ੍ਰ੍ਮ ਿਤ੍੍ਸਲਮ੍ 

ਅਰ੍ਕਤ੍ਤ੍ਵਾਤ੍ ੍ਨਾਤ੍ ਿਿ੍ਸ਼੍ਯਾਮ ਸ੍ਤ੍ ੱੁੱਚ ਨੈਃ ਿ੍ਸ਼੍ਨ੍ਤੁ੍ਮ੍ ਅਰਹਕਸ ੧0 

ਅਤ੍ਰ੍ਮ ਸ੍ਤੁ੍ ਮਹਾਮ੍ ਸ੍ਤ੍ਾਤ੍ ਪ੍ਿੇ ੱੁੱਤ੍ਸਯ ਮਹੀ ਪ੍ਤ੍ੈੇਃ 

ਯ ੋਹਰਤੇ੍੍ ਪ੍ਕਲ ਸ਼੍ਟ੍ਪ੍ਾਿਮ ੍ਨ ਚ ਰਿ੍ਸ਼੍ਕਤ੍ ਪ੍ੁਤ੍ਰਿਤ੍੍ ੧੧ 

ਯੁਮ੍ਿਾਨੈਃ ਸਵਾਨ੍ ਇਿ ਪ੍ਰਾਣਾਨ੍ ਪ੍ਰਾਣੈ: ਇਸ਼੍੍ਟਾਨ੍ ਸੁਤ੍ਾਨ੍ ਇਿ 

ਕਨਤ੍ਯ ਯੁਿ੍ਤ੍ੈਃ ਸਤ੍ਾ ਰਿ੍ਸ਼੍ਨ੍ ਸਰਵਾਨ੍ ਕਿਸ਼੍ਯ ਿਾਕਸਨੈਃ ੧੨ 

ਪ੍ਰਾਪ੍੍ਨੋਕਤ੍ ਸ਼੍ਾਸ਼੍ਵਤ੍ੀਮ ੍ਰਾਮ ਿੀਰ੍ਕਤ੍ਮ੍ ਸ ਪ੍ਹ ੁਿਾਰ੍ਕਸ਼੍ਿੀਮ ੍

ਪ੍ਰਹ੍ਮਣੈਃ ਸ੍ਤ੍ਾਨਮ ੍ਆਸਾਤ੍ਯ ਤ੍ਤ੍ਰ ਚਾ੭ਕਪ੍ ਮਹੀਯਤ੍ ੇ੧੩ 
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ਯਤ੍ ੍ਿਰੋਕਤ੍ ਪ੍ਰਮ੍ ਤ੍ਰ੍ਮਮ੍ ਮੁਕਨ ਰ੍ਮੂਲ ਪ੍ਲਾ੭ਸ਼੍ਨੈਃ 

ਤ੍ਤ੍ਰ ਰਾਿ੍ਞ ਸ਼੍੍ਚਤੁ੍ਰਪ੍੍ਾਿੈਃ ਪ੍ਰਿਾ ਤ੍ਰ੍ਮੇਣ ਰਿ੍ਸ਼੍ਤ੍ੈਃ  ੧੪ 

ਸੋ੭ਯਮ ੍ਪ੍ਰਾਹ੍ਮਣ ਪ੍ੂਕਯਸ਼੍ਟ੍ੋ ਿਾਨਪ੍ਰਸ੍ਤ੍ ਿਣੋ ਮਹਾਨ੍ 

ਤ੍ਵ ੱੰਨਾਤ੍ੋ੭ਨਾਤ੍ਿ ਤ੍ਰਾਮ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸੈ ਰ੍ਪ੍ਾਤ੍ਯਤ੍ੇ ਪ੍ਰੁਸ਼੍ਮ ੍੧੫ 

ਏਕਹ ਪ੍ਸ਼੍ਯ ਸ਼੍ਰੀਰਾਕਣ ਮਨੁੀਨਾਮ੍ ਪ੍ਾਕਿਤ੍ਾ੭੭ਤ੍੍ਮਨਾਮ ੍

ਹਤ੍ਾਨਾਮ ੍ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸੈਰ੍ ਿੋਰ ੈਰ੍ਪ੍ਹਨੂਾਮ੍ ਪ੍ਹਤੁ੍ਾ ਿਨੇ ੧੬ 

ਪ੍ਮ੍ਪ੍ਾ ਨਤ੍ੀ ਕਨਿਾਸਾਨਾਮ ੍ਅਨੁ ਮਨ੍ਤ੍ਾਕਿਨੀਮ ੍ਅਕਪ੍ 

ਕਚਤ੍ਰਿੂਟਾ੭੭ਲਯਾਨਾਮ ੍ਚ ਕਿਰਯਤ੍ੇ ਿਤ੍ਨਮ੍ ਮਹਤ੍੍ ੧੭ 

ਏਿਮ੍ ਿਯਮ੍ ਨ ਮਰੁਸ਼੍ਯਾਮ ੋਕਿਪ੍ਰਿਾਰਮ੍ ਤ੍ਪ੍ਕਸਵਨਾਮ ੍

ਕਿਰਯਮਾਣਮ੍ ਿਨੇ ਿੋਰਮ੍ ਰਿ੍ਸ਼੍ੋਕਪ੍ ਰਪ੍੍ੀਮ ਿਰ੍ਮਕਪ੍ੈਃ ੧੮ 

ਤ੍ਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਵਾਮ ੍ਸ਼੍ਰਣਾ੭ਰਤ੍੍ਮ੍ ਚ ਸ਼੍ਰਣਯਮ੍ ਸਮੁਪ੍ਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ਾੈਃ 

ਪ੍ਕਰਪ੍ਾਲਯ ਨੋ ਰਾਮ ਿਤ੍ਯਮਾਨਾਨ੍ ਕਨਸ਼੍ਾਚਰੈੈਃ ੧੯ 

ਪ੍ਰਾ ਤ੍ਤ੍ਵੋ ਿਕਤ੍: ਿੀਰ ਪ੍ਰੁਕਤ੍ਿਯਾਮ ੍ਨੋਪ੍ਪ੍ਤ੍ਯਤ੍ੇ  

ਪ੍ਕਰਪ੍ਾਲਯ ਨ: ਸਰਵਾਨ੍ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸੇਪ੍ਯੋ ਨਰੁਪ੍ਾਤ੍੍ਮਿ  ੨0 

ਏਤ੍ ੱੁੱਚਰਤੁ੍ਵਾ ਤੁ੍ ਿਾਿੁਤ੍੍ਸ੍ਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਾਪ੍ਸਾਨਾਮ੍ ਤ੍ਪ੍ਕਸਵਨਾਮ ੍

ਇਤ੍ਮ ੍ਪ੍ਰਿੋਾਚ ਤ੍ਰ੍ਮਾਤ੍੍ਮਾ ਸਰਵਾਨ੍ ਏਿ ਤ੍ਪ੍ਕਸਵਨੈਃ ੨੧ 

ਨੈਿਮ ੍ਅਰਹਤ੍ ਮਾਮ ੍ਿਿ੍ਤੁ੍ਮ੍ ਆਿ੍ਞਾਪ੍ਯ੭ੋਹਮ ੍ਤ੍ਪ੍ਕਸਵਨਾਮ੍ 

ਿੇਿਲੇ ਨਾ੭੭ਤ੍੍ਮ ਿਾਰਯਣੇ  ਪ੍ਰਿੇਸ਼੍੍ਟਿਯਮ੍ ਮਯਾ ਿਨਮ ੍ 

ਕਿਪ੍ਰਿਾਰਮ ੍ਅਪ੍ਾਿਰਸ਼੍੍ਟਮੁ੍ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸੈ: ਪ੍ਿਤ੍ਾਮ੍ ਇਮਮ ੍੨੨ 

ਕਪ੍ਤੁ੍ ਸ੍ਤੁ੍ ਕਨਰਤ੍੍ੇਸ਼੍ ਿਰ: ਪ੍ਰਕਿਸ਼੍੍ਟੋ੭ਹ ਕਮਤ੍ਮ ੍ਿਨਮ ੍ 

ਪ੍ਿਤ੍ਾਮ ੍ਅਰ੍ਤ੍ ਕਸੁੱਤ੍ਯਰਤ੍੍ਮ੍ ਆਿਤ੍੭ੋਹਮ ੍ਯਤ੍ਰੁ ੁੱਚਯਾ ੨੩ 

ਤ੍ਸਯ ਮੇ੭ਯਮ ੍ਿਨੇ ਿਾਸੋ ਪ੍ਕਿਸ਼੍ਯਕਤ੍ ਮਹਾ ਪ੍ਲੈਃ ੨੪ 

ਤ੍ਪ੍ਕਸਵਨਾਮ ੍ਰਣੇ ਸ਼੍ਤ੍ਰੂਨ੍ ਹਨ੍ਤੁ੍ਮ੍ ਇੁੱਚਾਕਮ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸਾਨ੍ 

ਪ੍ਸ਼੍ਯਮ੍ਤੁ੍ ਿੀਰਯਮ੍ ਰਸ਼ੁ੍ਯੈਃ ਸ ਪ੍ਰਾਤੁ੍ਰ੍ ਮੇ ਤ੍ਪ੍ੋ ਤ੍ਨਾ:  ੨੫ 

ਤ੍ੁੱਤ੍ਵਾ੭ਪ੍ਯਮ੍ ਚਾ੭ਕਪ੍ ਤ੍ਪ੍ ੋਤ੍ਨਾਨਾਮ੍ 

ਤ੍ਰ੍ਮੇ ਤ੍ਰੁਤ੍ਾ੭੭ਤ੍੍ਮਾ ਸਹ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੇਨ 

ਤ੍ਪ੍ੋ ਤ੍ਨੈ ਸ਼੍੍ਚਾ੭ਕਪ੍ ਸਹਾਰਯ ਿਰੁੁੱਤ੍ੈਃ   

ਸੁਤ੍ੀਿ੍ਸ਼੍੍ਣਮ ੍ਏਿਾ੭ਕਪ੍ਿਿਾਮ ਿੀਰੈਃ     ੨੬ 

ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਰਣਯ ਿਾਮ੍ਟੇ ਸ਼੍ਸ਼੍੍ਟ ੱੁੱਸਰਿ੍:  

ਸਪ੍੍ਤਮ ੱ ਸਰ੍ਕ: 

ਰਾਮ ਸ੍ਤੁ੍ ਸਕਹਤ੍ ੋਪ੍ਰਾਤ੍ਰਾ ਸੀਤ੍ਯਾ ਚ ਪ੍ਰਮਤ੍੍ਪ੍ੈਃ 

ਸੁਤ੍ੀਿ੍ਸ਼੍੍ਣ ਸਯਾ੭੭ਸ਼੍ਰਮ ਪ੍ਤ੍ਮ੍ ਿਿਾਮ ਸਹ ਤ੍ਰੈ੍ ਕਤ੍ਵਿੈੈਃ ੧ 

ਸ ਿਤ੍ਵਾ ਤੂ੍ਰਮ੍ ਅਤ੍ਵਾਨਮ ੍ਨਤ੍ੀ ਸ੍ਤ੍ੀਰ੍ਤ੍ਵਾ ਪ੍ਹਤੂ੍ਿਾੈਃ 
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ਤ੍ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ ਕਿਪ੍ੁਲਮ ੍ਸ਼੍ੈਲਮ ੍ਮਹਾ ਮੇਿਮ ੍ਇਿੋੰਨਤ੍ਮ੍ ੨ 

ਤ੍ਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਤ੍੍ ਇਿ੍ਸ਼੍ਵਾਿੁ ਿਰੌ ਸਤ੍ਤ੍ਮ੍ ਕਿਕਿਤ੍ੈ ਰਤ੍੍ਰੁਮੈੈਃ 

ਿਾਨਨਮ ੍ਤ੍ੌ ਕਿਕਿਸ਼੍ਤੁ੍ੈਃ ਸੀਤ੍ਯਾ ਸਹ ਰਾਿਿੌ ੩ 

ਪ੍ਰਕਿਸ਼੍੍ਟ ਸ੍ਤੁ੍ ਿਨਮ੍ ਿੋਰਮ ੍ਪ੍ਹ ੁਪ੍ੁਸ਼੍੍ਪ੍ ਪ੍ਲ ਤ੍ਰੁਮਮ ੍

ਤ੍ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਾ੭੭ਸ਼੍ਰਮਮ੍ ਏਿਾਨ੍ਤ੍ੇ ਚੀਰ ਮਾਲਾ ਪ੍ਕਰਸ਼੍੍ਿਰੁਤ੍ਮ੍ ੪ 

ਤ੍ਤ੍ਰ ਤ੍ਾਪ੍ਸਮ੍ ਆਸੀਨਮ ੍ਮਲ ਪ੍ਮ੍ਿ ਿਟਾ ਤ੍ਰਮ ੍

ਰਾਮੈਃ ਸੁਤ੍ੀਿ੍ਸ਼੍ਣ੍ਮ੍ ਕਿਕਤ੍ਿ ੱੁੱਤ੍ਪ੍ੋ ਿਰੁੁੱਤ੍ਮ੍ ਅਪ੍ਾਸ਼੍ਤ੍ ੫ 

ਰਾਮੋ੭ਹਮ ੍ਅਸ੍ਕਮ ਪ੍ਿਿਨ੍ ਪ੍ਿਨ੍ਤ੍ਮ ੍ਤ੍ਰਸ਼੍੍ਟਮੁ ੍ਆਿਤ੍ੈਃ 

ਤ੍ਵਮ ੍ ਮਾ੭ਕਪ੍ਿਤ੍ ਤ੍ਰ੍ਮਿਞ੍ ਮਹਰ੍ਸ਼੍ ੇਸਤ੍ਯ ਕਿਿਰਮ ੬ 

ਸ ਕਨਰੀਿ੍ਸ਼੍ਯ ਤ੍ਤ੍ੋ ਿੀਰਮ ੍ਰਾਮਮ੍ ਤ੍ਰ੍ਮ ਪ੍ਰੁਤ੍ਾਮ ੍ਿਰਮ ੍

ਸਮਾਸ਼੍੍ਕਲਸ਼੍ਯ ਚ ਪ੍ਾਹਪੁ੍ਯਾਮ੍ ਇਤ੍ਮ ੍ਿਚਨਮ ੍ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍ ੍੭ 

ਸਵਾਿਤ੍ਮ ੍ਿਲੁ ਤ੍ੇ ਿੀਰ ਰਾਮ ਤ੍ਰ੍ਮ ਪ੍ਰਤੁ੍ਾਮ੍ ਿਰ 

ਆਸ਼੍ਰਮ੭ੋਯਮ ੍ਤ੍ਵਯਾ੭੭ਿਰਾਨ੍ਤ੍ੈਃ ਸਨਾਤ੍ ਇਿ ਸਾਮ੍ਪ੍ਰਤ੍ਮ੍ ੮ 

ਪ੍ਰਤ੍ੀਿ੍ਸ਼੍ਮਾਣ: ਤ੍ਵਾਮ੍ ਏਿ ਨ ਆਰੋਹੇ੭ਹਮ ੍ਮਹਾਯਸ਼੍ੈਃ 

ਤ੍ੇਿ ਲੋਿਮ੍ ਇਤ੍ੋ ਿੀਰ ਤ੍ਹੇਮ੍ ਤ੍ਯਿ੍ਤ੍ਵਾ ਮਹੀ ਤ੍ਲੇ ੯ 

ਕਚਤ੍ਰਿੂਟਮ੍ ਉਪ੍ਾਤ੍ਾਯ ਰਾਿਯ ਪ੍ਰਸ਼੍੍ਟੋ੭ਕਸ ਮੇ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ੈਃ 

ਇਹੋਪ੍ਯਾਤ੍ੈਃ ਿਾਿੁਤ੍੍ਸ੍ਤ੍ੋ ਤ੍ੇਿ ਰਾਿੈਃ ਸ਼੍ਤ੍ ਿਰਤੁ੍ੈਃ 

ਉਪ੍ਾਿਮਯ ਚ ਮਾਮ ੍ਤ੍ੇਿੋ ਮਹਾ ਤ੍ੇਿ: ਸੁਰੇਸ਼੍ਵਰ: 

ਸਰਵਾ ੱੁੱਲੋਿਾਨ੍ ਕਿਤ੍ਾਨ੍ ਆਹ ਮਮ ਪ੍ਣੁਯੇਨ ਿਰ੍ਮਣਾ ੧0 

ਤ੍ੇਸ਼ੁ੍ ਤ੍ੇਿਰ੍ਕਸ਼੍ ਿੁਸ਼੍੍ਟੇਸ਼ੁ੍ ਕਿਤ੍ੇਸ਼ੁ੍ ਤ੍ਪ੍ਸਾ ਮਯਾ 

ਮ  ਤ੍੍ਪ੍ਰਸਾਤ੍ਾਤ੍੍ ਸ ਪ੍ਾਰਯ  ਸ੍ਤ੍ਵਮ੍ ਕਿਹਰਸਵ ਸ ਲਿ੍ਸ਼੍ਮ੍ਣੈਃ ੧੩ 

ਤ੍ਮ ੍ਉਿਰ ਤ੍ਪ੍ਸਮ ੍ਤ੍ੀਪ੍ਤ੍੍ਮ ੍ਮਹਰ੍ਕਸ਼੍ਮ੍ ਸਤ੍ਯ ਿਾਕਤ੍ਨਮ ੍

ਪ੍ਰਤ੍ਯੁਿਾਚਾ੭੭ਤ੍੍ਮਿਾਨ੍ ਰਾਮੋ ਪ੍ਰਹ੍ਮਾਣਮ੍ ਇਿ ਿਾਸਿੈਃ ੧੪ 

ਅਹਮ ੍ਏਿ ਆਹਕਰਸ਼੍ਯਾਕਮ ਸਵਯਮ ੍ਲੋਿਾਨ੍ ਮਹਾ ਮੁਨੇ 

ਆਿਾਸਮ੍ ਤੁ੍ ਅਹਮ੍ ਇੁੱਚਾਕਮ ਪ੍ਰਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟਮ ੍ਇਹ ਿਾਨਨੇ ੧੫ 

ਪ੍ਿਾਨ੍ ਸਰਵਤ੍ਰ ਿੁਸ਼੍ਲੈਃ ਸਰਵ ਪ੍ੂਤ੍ ਕਹਤ੍ੇ ਰਤ੍ੈਃ 

ਆਿਯਾਤ੍ੈਃ ਸ਼੍ਰਪ੍ਮ੍ਿੇਨ ਿੌਤ੍ਮੇਨ ਮਹਾਤ੍੍ਮਨਾ  ੧੬ 

ਏਿਮ੍ ਉਿ੍ਤ੍ ਸ੍ਤੁ੍ ਰਾਮੇਣ ਮਹਰ੍ਕਸ਼੍ ਰ੍ਲੋਿ ਕਿਸ਼੍ਰੁਤ੍ੈਃ 

ਅਪ੍ਰਿੀ ਨ੍ਮਤੁ੍ਰਮ੍ ਿਾਿਯਮ ੍ਹਰ੍ਸ਼੍ੇਣ ਮਹਤ੍ਾ੭੭ਪ੍ਲੁ੍ਤ੍ੈਃ ੧੭ 

ਅਯਮ ੍ਏਿਾ੭੭ਸ਼੍ਰਮ ੋਰਾਮ ਿੁਣਿਾਨ੍ ਰਮਯਤ੍ਾਮ੍ ਇਹ 

ਰਕੁਸ਼੍ ਸਮ੍ਿਾ੭ਨੁ ਚਕਰਤ੍ੈਃ ਸਤ੍ਾ ਮੂਲ ਪ੍ਲੈ ਰਯੁਤ੍ੈਃ ੧੮ 

ਇਮਮ ੍ਆਸ਼੍ਰਮਮ੍ ਆਿਮਯ ਮਰੁਿ ਸਮ੍ਿਾ ਮਹਾ ਯਸ਼੍ਾੈਃ 

ਅਕਟਤ੍ਵਾ ਪ੍ਰਕਤ੍ਿੁੱਚਨ੍ਕਤ੍ ਲੋਪ੍ਕਯਤ੍ਵਾ੭ਿੁਤ੍ੋ ਪ੍ਯਾੈਃ 
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ਤ੍ ੱੁੱਚਰਤੁ੍ਵਾ ਿਚਨਮ ੍ਤ੍ਸਯ ਮਹਰ੍ਸ਼੍ੇ ਰ੍ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣਾ੭ਿਰਿੈਃ ੧੯ 

ਉਿਾਚ ਿਚਨਮ ੍ਤ੍ੀਰੋ ਕਿਿਰੁਸ਼੍ਯ ਸ ਸ਼੍ਰਮ੍ ਤ੍ਨੁੈਃ 

ਤ੍ਾਨ੍ ਅਹਮ ੍ਸੁਮਹਾ ਪ੍ਾਿ ਮਰੁਿ ਸਮ੍ਿਾਨ੍ ਸਮਾਿਤ੍ਾਨ੍ 

ਹਨਯਾਮ ੍ਕਨਕਸ਼੍ਤ੍ ਤ੍ਾਰੇਣ ਸ਼੍ਰੇਣਾ੭ਸ਼੍ਕਨ ਿਰ੍ਚਸਾ  ੨0 

ਪ੍ਿਾਨ੍ ਤ੍ਤ੍ਰ ਅਕਪ੍ਸ਼੍ਿਯਤੇ੍ ਕਿਮ੍ ਸਯਾਤ੍੍ ਿਰੁੁੱਚਰਤ੍ਰਮ੍ ਤ੍ਤ੍ੈਃ 

ਏਤ੍ਸ੍ਕਮਨ੍ ਆਸ਼੍ਰਮ ੇਿਾਸਮ ੍ਕਚਰਮ੍ ਤੁ੍ ਨ ਸਮਰ੍ਤ੍ਯੇ ੨੧ 

ਤ੍ਮ ੍ਏਿਮ੍ ਉਿ੍ਤ੍ਵਾ ਿਰਤ੍ਮ੍ ਰਾਮੈਃ ਸਮਤ੍੍ਯਾਮ ੍ਉਪ੍ਾਿਮਤ੍੍ ੨੨ 

ਅਨਵਾਸਯ ਪ੍ਸ਼੍੍ਕਚਮਾਮ ੍ਸਮ੍ਤ੍ਯਾਮ੍ ਤ੍ਤ੍ਰ ਿਾਸਮ ੍ਅਿਲ੍ਪ੍ਯਤ੍ ੍

ਸੁਤ੍ੀਸ਼੍੍ਣ ਸਯਾ੭੭ਸ਼੍ਰਮ ੇਰਮਯੇ ਸੀਤ੍ਯਾ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੇਨ ਚ  ੨੩ 

ਤ੍ਤ੍ੈਃ ਸ਼ੁ੍ਪ੍ਮ੍ ਤ੍ਾਪ੍ਸ ਪ੍ੋਿਯਮ੍ ਅੰਨਮ ੍ 

ਸਵਯਮ ੍ਸੁਤ੍ੀਿ੍ਸ਼੍੍ਣੈਃ ਪ੍ਰੁਸ਼ੁ੍ਰ੍ਸ਼੍ਪ੍ਾ ਪ੍ਯਾਮ ੍

ਤ੍ਾਪ੍ਯਾਮ ੍ਸੁਸਤ੍੍ਿਰੁਤ੍ਯ ਤ੍ਤ੍ੌ ਮਹਾਤ੍੍ਮਾ  

ਸਮ੍ਤ੍ਯਾ ਕਨਿਰੁੁੱਤ੍ੌ ਰਿਨੀਮ ੍ਮਿੇਿ੍ਸ਼੍ਯ    ੨੪ 

ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਰਣਯ ਿਾਮ੍ਟੇ ਸਪ੍੍ਤ੍ਮ ੱੁੱਸਰ੍ਿ: 

ਅਸ਼੍ਟਮ ੱ ਸਰ੍ਕ: 

 ਰਾਮ ਸ੍ਤੁ੍ ਸਹ ਸੌਕਮਕਤ੍ਰੈਃ ਸੁਤ੍ੀਿ੍ਸ਼੍੍ਣੇਨਾ੭ਕਪ੍ਪ੍ੂਕਿਤ੍ੈਃ 

 ਪ੍ਕਰਣਾਮਯ ਕਨਸ਼੍ਾਮ ੍ਤ੍ਤ੍ਰ ਪ੍ਰਪ੍ਾਤ੍ੇ ਪ੍ਰਤ੍ਯਪ੍ੁਤ੍ਯਤ੍ ੧ 

 ਉੁੱਤ੍ਾਯ ਤੁ੍ ਯਤ੍ਾ ਿਾਲਮ ੍ਰਾਿਿੈਃ ਸਹ ਸੀਤ੍ਯਾ 

 ਉਪ੍ਸ੍ਪ੍ਰਸ਼ੁ੍ਤ੍੍ ਸੁ ਸ਼੍ੀਤ੍ੇਨ ਿਲੇ ਨੋਤ੍੍ਪ੍ਲ ਿਨ੍ਕਤ੍ਨਾ ੨ 

 ਅਤ੍ ਤ੍੭ੇਿ੍ਕਨਮ ੍ਸੁਰਾਮ੍ ਸ਼੍੍ਚੈਿ ਿੈਤ੍ੇਹੀ ਰਾਮ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੌ 

 ਿਾਲਯਮ੍ ਕਿਕਤ੍ਿਤ੍੍ ਅਪ੍ਯਰ੍ਚਯ ਤ੍ਪ੍ਕਸਵ ਸ਼੍ਰਣੇ ਿਨੇ ੩ 

 ਉਤ੍ਯਮਤ੍੍ਮ੍  ਕਤ੍ਨ ਿਰਮ ੍ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾ ਕਿਿਤ੍ ਿਲ੍ਮਸ਼੍ਾੈਃ 

 ਸੁਤ੍ੀਿ੍ਸ਼੍੍ਣਮ ੍ਅਕਪ੍ਿਮਯ ਇਤ੍ਮ੍ ਸ਼੍੍ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਣਮ ੍ਿਚਨਮ ੍ਅਪ੍ਰੁਿਨ ੍੪ 

 ਸੁਿੋਕਸ਼੍ਤ੍ਾੈਃ ਸ੍ਮ ਪ੍ਿਿਨ੍ ਤ੍ਵਯਾ ਪ੍ੂਿਯੇਨ ਪ੍ੂਕਿਤ੍ਾੈਃ 

 ਆਪ੍ਰੁੁੱਚਾਮੈਃ ਪ੍ਰਯਾਸਯਾਮ ੋਮੁਨਯ: ਤ੍ਵਰਯਨ੍ਕਤ੍ ਨੈਃ ੫ 

 ਤ੍ਵਰਾਮਹੇ ਿਯਮ੍ ਤ੍ਰਸ਼੍੍ਟਮੁ ੍ਿਰੁਤ੍੍ਸ੍ਨਮ੍ ਆਸ਼੍ਰਮ ਮਣ੍ਟਲਮ੍ 

 ਰਸ਼ੁ੍ੀਣਾਮ ੍ਪ੍ੁਣਯ ਸ਼੍ੀਲਾਨਾਮ੍ ਤ੍ਣ੍ਟਿਾ੭ਰਣਯ ਿਾਕਸਨਾਮ੍ ੬ 

 ਅਪ੍ਯ੭ਨੁਿ੍ਞਾਤੁ੍ਮ੍ ਇੁੱਚਾਮੈਃ ਸਹ ਏਕਪ੍: ਮੁਕਨ ਪ੍ੁਙਿ੍ਿੈੈਃ 

 ਤ੍ਰ੍ਮ ਕਨਤ੍ਯੈ ਸਤ੍੍ਪ੍ੋ ਤ੍ਾਨ੍ਤ੍ੈ ਕਰਵਕਸ਼੍ਿੈ: ਇਿ ਪ੍ਾਿਿੈੈਃ ੭ 

 ਅਕਿਸ਼੍ਹਯ ਆਤ੍ਪ੍ੋ ਯਾਿਤ੍੍ ਸੂਰਯੋ ਨਾ੭ਕਤ੍ ਕਿਰਾਿਤ੍ੇ 

 ਅਮਾਰ੍ਿੇਣਾ੭੭ਿਤ੍ਾਮ੍ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮੀਮ੍ ਪ੍ਰਾਪ੍ਯ ਇਿਾ੭ਨਵਯ ਿਰ੍ਕਿਤ੍ੈਃ ੮ 

 ਤ੍ਾਿਤ੍ ੍ਇੁੱਚਾਮਹੇ ਿਨ੍ਤੁ੍ਮ੍ ਇਤ੍ਯੁਿ੍ਤ੍ਵਾ ਚਰਣੌ ਮੁਨੇੈਃ 

 ਿਿਨ੍ਤ੍ ੇਸਹ ਸੌਕਮਕਤ੍ਰੈਃ ਸੀਤ੍ਯਾ ਸਹ ਰਾਿਿੈਃ ੯ 
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 ਤ੍ੌ ਸਮ੍ਸ੍ਪ੍ਰੁਸ਼੍ਨ੍ਤ੍ੌ ਚਰਣੌ ਉੁੱਤ੍ਾਪ੍ਯ ਮੁਕਨ ਪ੍ੁਮ੍ਿਿੈਃ 

 ਿਾਟਮ੍ ਆਕਲਮ੍ਿਯ ਸ ਸ੍ਨੇਹਮ੍ ਇਤ੍ਮ ੍ਿਚਨਮ੍ ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੧0 

 ਅਕਰਸ਼੍੍ਟਮ੍ ਿੁੱਚ ਪ੍ਨ੍ਤ੍ਾਨਮ੍ ਰਾਮ ਸੌਕਮਕਤ੍ਰਣਾ ਸਹ 

 ਸੀਤ੍ਯਾ ਚ ਅਨਯਾ ਸਾਰਤ੍੍ਮ੍ ਚਾਯ ਯੇਿਾ੭ਨੁ ਿਰੁੁੱਤ੍ਯਾ ੧੧ 

 ਪ੍ਸ਼੍ਯਾ੭੭ਸ਼੍ਰਮ ਪ੍ਤ੍ਮ੍ ਰਮਯਮ੍ ਤ੍ਣ੍ਟਿਾ੭ਰਣਯ ਿਾਕਸਨਾਮ੍ 

 ਏਸ਼੍ਾਮ ੍ਤ੍ਪ੍ਕਸਵਨਾਮ ੍ਿੀਰ ਤ੍ਪ੍ਸਾ ਪ੍ਾਕਿਤ੍ਾ੭੭ਤ੍੍ਮਨਾਮ ੍੧੨ 

 ਸੁਪ੍ਰਾਿਯ ਪ੍ਲ ਮੂਲਾਕਨ ਪ੍ੁਸ਼੍੍ਕਪ੍ਤ੍ਾਕਨ ਿਨਾਕਨ ਚ 

 ਪ੍ਰਸ਼੍ਸ੍ਤ੍ ਮਰੁਿ ਯੂਤ੍ਾਕਨ ਸ਼੍ਾਨ੍ਤ੍ ਪ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ ਿਣਾਕਨ ਚ ੧੩ 

 ਪ੍ੁੁੱਲ ਪ੍ਮ੍ਿਿ ਸ਼੍ਮ੍ਟਾਕਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸਕਲਲਾਕਨ ਚ 

 ਿਾਰਣ੍ਟਿ ਕਿਿੀਰ੍ਣਾਕਨ ਤ੍ਟਾਿਾਕਨ ਸਰਾਮ੍ਕਸ ਚ  ੧੪ 

 ਤ੍ਰਿ੍ਸ਼੍ਯਸ ੇਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਕਟ ਰਮਯਾਕਣ ਕਿਕਰ ਪ੍ਰਸਰਿਣਾਕਨ ਚ 

 ਰਮਣੀਯਾ ਨਯ੭ਰਣਯਾਕਨ ਮਯੂਰਾ੭ਕਪ੍ਰਤੁ੍ਾਕਨ ਚ ੧੫ 

 ਿਮਯਤ੍ਾਮ੍ ਿਤ੍੍ਸ ਸੌਕਮਤ੍ਰ ੇਪ੍ਿਾਨ੍ ਅਕਪ੍ ਚ ਿੁੱਚਤੁ੍ 

 ਆਿਨ੍ਤ੍ਿਯਮ ੍ਚ ਤ੍ੇ ਤ੍ਰੁਸ਼੍ਟ੍ਵਾ ਪ੍ੁਨ ਰੇਿਾ੭੭ਸ਼੍ਰਮਮ ੍ਮਮ ੧੬ 

 ਏਿਮ੍ ਉਿ੍ਤ੍: ਤ੍ਤ੍ੇ ਤ੍ਯੁਿ੍ਤ੍ਵਾ ਿਾਿੁਤ੍੍ਸ੍ਤ੍ੈਃ ਸਹ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੈਃ 

 ਪ੍ਰਤ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਣਮ ੍ਮੁਕਨਮ ੍ਿਰੁਤ੍ਵਾ ਪ੍ਰਸ੍ਤ੍ਾਤੁ੍ਮ ੍ਉਪ੍ਚਿਰਮੇ ੧੭ 

 ਤ੍ਤ੍ੈਃ ਸ਼ੁ੍ਪ੍ਤ੍ਰੇ ਤੂ੍ਣੀ ਤ੍ਨੁਸ਼੍ੀ ਚਾ੭੭ਯਤ੍ੇਿ੍ਸ਼੍ਣਾ 

 ਤ੍ਤ੍ੌ ਸੀਤ੍ਾ ਤ੍ਯੋ ਰ੍ਪ੍ਰਾਤ੍ਰੈੋਃ ਿਟ੍ਿ ੌਚ ਕਿਮਲੌ ਤ੍ਤ੍ੈਃ ੧੮ 

 ਆਪ੍ਤ੍ਯ ਚ ਸ਼ੁ੍ਪ੍ੇ ਤੂ੍ਣੀ ਚਾਪ੍ੇ ਚਾ੭੭ਤ੍ਾਯ ਸਸਵਨੇ 

 ਕਨਸ਼੍੍ਿਰਾਨ੍ਤ੍ੌ ਆਸ਼੍ਰਮਾਤ੍੍ ਿਨ੍ਤੁ੍ਮ੍ ਉਪ੍ੌ ਤ੍ ੌਰਾਮ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੌ ੧੯ 

 ਸ਼੍ਰੀਮਮ੍ਤ੍ ੌਰਪੂ੍ ਸਮ੍ਪ੍ੰਨੌ ਤ੍ੀਪ੍ਯਮਾਨੌ ਸਵ ਤ੍ੇਿਸਾ  

 ਪ੍ਰਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ੌ ਤ੍ਰੁਤ੍ ਚਾਪ੍ੌ ਤ੍ੌ ਸੀਤ੍ਯਾ ਸਹ ਰਾਿਿੌ  ੨0 

 ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਰਣਯ ਿਾਮ੍ਟੇ ਅਸ਼੍੍ਟਮ ੱੁੱਸਰ੍ਿ:  

ਨਵਮ ੱ ਸਰ੍ਕ: 

 ਸੁਤ੍ੀਿ੍ਸ਼੍੍ਣੇ ਨ ਅਪ੍ਯ੭ਨੁ ਿ੍ਞਾਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਰਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ਮ ੍ਰਿੁ ਨਨ੍ਤ੍ਨਮ੍ 

 ਿੈਤ੍ੇਹੀ ਸ੍ਕਨਿ੍ਤ੍ਯਾ ਿਾਚਾ ਪ੍ਰ੍ਤ੍ਾਰਮ੍ ਇਤ੍ਮ ੍ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੧ 

 ਅਯਮ ੍ਤ੍ਰ੍ਮੈਃ ਸੁਸੂਿ੍ਸ਼੍ਮ੍ੇਣ ਕਿਕਤ੍ਨਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਯਤ੍ੇ ਮਹਾਨ੍ 

 ਕਨਿਰੁੁੱਤ੍ੇਨ ਚ ਸ਼੍ਿਯੋ੭ਯਮ ੍ਿਯਸਨਾਤ੍੍ ਿਾਮਿਾਤ੍੍ ਇਹ ੨ 

 ਤ੍ਰੀਣਯੇਿ ਿਯਸਨਾ ਨਯ੭ਤ੍ਰ ਿਾਮਿਾਕਨ ਪ੍ਿ ਨ੍ਤ੍ਯੁਤ੍ 

 ਕਮਤ੍ਯਾ ਿਾਿਯਮ ੍ਪ੍ਰਮਮ ੍ਤ੍ਸ੍ਮਾ ਤ੍੍ਿੁਰਤੁ੍ਰਾ ਿੁਪ੍ ੌ

 ਪ੍ਰ ਤ੍ਾਰਾ੭ਕਪ੍ ਿਮਨਮ ੍ਕਿਨਾ ਿੈਰਮ੍ ਚ ਰਤੌ੍ਰਤ੍ਾ ੩ 

 ਕਮਤ੍ਯਾ ਿਾਿਯਮ ੍ਨ ਤ੍ੇ ਪ੍ਤੂ੍ਮ੍ ਨ ਪ੍ਕਿਸ਼੍ਯਕਤ੍ ਰਾਿਿ 

 ਿੁਤ੍ੋ੭ਕਪ੍ਲਾਸ਼੍ਣਮ ੍ਸ੍ਤ੍ਰੀਣਾਮ੍ ਪ੍ਰੇਸ਼੍ਾਮ੍ ਤ੍ਰ੍ਮ ਨਾਸ਼੍ਨਮ ੍੪ 
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 ਤ੍ਿ ਨਾਸ੍ਕਤ੍ ਮਨੁਸ਼੍ਯੇਮ੍ਤ੍ਰ ਨ ਚਾ੭ਪ੍ੂ ੱੁੱਤ੍ੇ ਿਤ੍ਾਚਨ  

 ਮਨਸਯ੭ਕਪ੍ ਤ੍ਤ੍ਾ ਰਾਮ ਨ ਚੈਤ੍ਤ੍੍ ਕਿਤ੍ਯਤ੍ੇ ਿਵਕਚਤ੍ ੍ ੫ 

 ਸਵ ਤ੍ਾਰ ਕਨਰਤ੍ ਸਤ੍੍ਵਮ ੍ਚ ਕਨਤ੍ਯ ਮੇਿ ਨਰੁਪ੍ਾਤ੍੍ਮਿ  

 ਤ੍ਰ੍ਕਮਸ਼੍੍ਟ: ਸਤ੍ਯ ਸਮ੍ਤ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਕਪ੍ਤੁ੍ ਰ੍ਕਨਰ੍ਤ੍ੇਸ਼੍ ਿਾਰਿ: ੬ 

 ਸਤ੍ਯ ਸਮ੍ਤ੍ ਮਹਾ ਪ੍ਾਿ ਸ਼੍ਰੀਮਨ੍ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ ਪ੍ੂਰਵਿ   

 ਤ੍ਵਕਯ ਸਤ੍ਯਮ ੍ਚ ਤ੍ਰ੍ਮ ਸ਼੍੍ਚ ਤ੍ਵਕਯ ਸਰਵਮ ੍ਪ੍ਰਕਤ੍ਸ਼੍੍ਕਟਤ੍ਮ੍  ੭ 

  ਤ੍ ੱੁੱਚ ਸਰਵਮ੍ ਮਹਾ ਪ੍ਾਹ ੋਸ਼੍ਿਯਮ੍ ਤ੍ਰਤੁ੍੍ਮ੍ ਕਿਤ੍ੇਨ੍ਕਤ੍ਰਯੈੈਃ 

  ਤ੍ਿ ਿਸ਼੍ਯ ਇਮ੍ਕਤ੍ਰਯਤ੍ਵਮ ੍ਚ ਿਾਨਾਕਮ ਸ਼ੁ੍ਪ੍ ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਨ ੮ 

  ਤ੍ਰੁਤ੍ੀਯਮ੍ ਯ ਕਤ੍ਤ੍ਮ੍ ਰੌਤ੍ਰਮ੍ ਪ੍ਰ ਪ੍ਰਾਣਾ੭ਕਪ੍ ਕਹਮ੍ਸਨਮ ੍

  ਕਨਰਵੈਰਮ੍ ਕਿਰਯਤ੍ੇ ਮੋਹਾਤ੍੍ ਤ੍ ੱੁੱਚ ਤ੍ੇ ਸਮੁਪ੍ ਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ਮ ੍੯ 

  ( ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸ ਸਮਹਾਰ ਕਿਸ਼੍ਯੇ ਸੀਤ੍ਾਯਾ ਿੈਮਤ੍ਯਮ ੍) 

  ਪ੍ਰਕਤ੍ਿ੍ਞਾਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਵਯਾ ਿੀਰ ਤ੍ਣ੍ਟਿਾ੭ਰਣਯ ਿਾਕਸਨਾਮ ੍

  ਰਸ਼ੁ੍ੀਣਾਮ ੍ਰਿ੍ਸ਼੍ਣਾ੭ਰਤ੍੍ਾਯ ਿਤ੍ੈਃ ਸਮਯਕਤ੍ ਰਿ੍ਸ਼੍ਸਾਮ੍ ੧0 

  ਏਤ੍ ੱੰਕਨਕਮੁੱਤ੍ਮ ੍ਚ ਿਨਮ ੍ਤ੍ਣ੍ਟਿਾ ਇਕਤ੍ ਕਿਸ਼੍ਰੁਤ੍ਮ੍ 

  ਪ੍ਰਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਵਮ੍ ਸਹ ਪ੍ਰਾਤ੍ਰਾ ਤ੍ਰੁਤ੍ ਪ੍ਾਣ ਸ਼੍ਰਾਸਨੈਃ ੧੧ 

  ਤ੍ਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਵਾਮ ੍ਪ੍ਰਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾ ਮਮ ਕਚਨ੍ਤ੍ਾ੭੭ਿੁਲਮ ੍ਮਨੈਃ 

  ਤ੍ਵ ਤ੍ਵਰ੍ੁੁੱਤ੍ਮ੍ ਕਚਨ੍ਤ੍ਯਨ੍ਤ੍ਯਾ ਿੈਪ੍ਿੇ ਕਨੁੱ ਸ਼੍ਰੇਯਸਮ ੍ਕਹਤ੍ਮ੍ ੧੨ 

  ਨ ਕਹ ਮੇ ਰੋਚਤ੍ੇ ਿੀਰ ਿਮਨਮ੍ ਤ੍ਣ੍ਟਿਾਨ੍ ਪ੍ਰਕਤ੍ 

 ਿਾਰਣਮ੍ ਤ੍ਤ੍ਰ ਿਿ੍ਸ਼੍ਯਾਕਮ ਿਤ੍ਨ੍ਤ੍ਯਾੈਃ ਸ਼੍ਰੂਯਤ੍ਾਮ ੍ਮਮ ੧੩ 

 ਤ੍ਵਮ ੍ਕਹ ਪ੍ਾਣ ਤ੍ਨੁ ਸ਼੍ਪ੍੍ਾਕਣ: ਪ੍ਰਾਤ੍ਰਾ ਸਹ ਿਨਮ੍ ਿਤ੍ੈਃ 

 ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾ ਿਨ ਚਰਾਨ੍ ਸਰਵਾਨ੍ ਿੁੱਕਚਤ੍ ੍ਿੁਰਯਾੈਃ ਸ਼੍ਰ ਿਯਯਮ੍ ੧੪ 

 ਿ੍ਸ਼੍ਕਤ੍ਰਯਾਣਾਮ੍ ਚ ਕਹ ਤ੍ਨੁ: ਹਤੁ੍ਾਸ਼੍ ਸਯ ਇਮ੍ਤ੍ਨਾਕਨ ਚ 

 ਸਮੀਪ੍ਤ੍ੈਃ ਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਿੇ ੋਪ੍ਲਮ੍ ਉੁੱਚਰਯਤ੍ੇ ਪ੍ਰੁਸ਼੍ਮ ੍੧੫ 

 ਪ੍ੁਰਾ ਕਿਲ ਮਹਾ ਪ੍ਾਹ ੋਤ੍ਪ੍ਸਵੀ ਸਤ੍ਯਿਾਿ੍ ਸ਼ੁ੍ਕਚੈਃ 

 ਿਸ੍ਕਮਮ੍ਸ਼੍੍ਕਚਤ੍ ੍ਅਪ੍ਿਤ੍੍ ਪ੍ੁਣਯੇ ਿਨੇ ਰਤ੍ ਮਰੁਿ ਕਤ੍ਵਿ ੇ੧੬ 

 ਤ੍ ਸਯੈਿ ਤ੍ਪ੍ਸੋ ਕਿਿ੍ਨਮ ੍ਿਰ੍ਤੁ੍ਮ੍ ਇਨ੍ਤ੍ਰੈਃ ਸ਼੍ਚੀ ਪ੍ਕਤ੍ੈਃ 

 ਿਟ੍ਿ ਪ੍ਾਕਣ: ਅਤ੍ਾ੭੭ਿੁੱਚਤ੍੍ ਆਸ਼੍ਰਮਮ੍ ਪ੍ਟ ਰਪੂ੍ ਤ੍ਰੁਤ੍੍ ੧੭ 

 ਤ੍ਸ੍ਕਮਮ੍ ਸ੍ਤ੍ਤ੍੍ ਆਸ਼੍ਰਮ ਪ੍ਤ੍ੇ ਕਨਕਹਤ੍ੈਃ ਿਟ੍ਿ ਉੁੱਤ੍ਮੈਃ 

 ਸ ਨਯਾਸ ਕਿਕਤ੍ਨਾ ਤ੍ੁੱਤ੍ੈਃ ਪ੍ੁਣਯੇ ਤ੍ਪ੍ਕਸ ਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟਤ੍ੈਃ ੧੮ 

 ਸ ਤ੍ਤ੍ ੍ਸ਼੍ਸ੍ਤ੍ਰਮ ੍ਅਨੁਪ੍ਰਾਪ੍ਯ ਨਯਾਸ ਰਿ੍ਸ਼੍ਣ ਤ੍ਤ੍੍ਪ੍ਰੈਃ 

 ਿਨੇ ਤੁ੍ ਕਿਚਰਕਤ੍ ਏਿ ਰਿ੍ਸ਼੍ਨ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਯਯਮ੍ ਆਤ੍੍ਮਨੈਃ ੧੯ 

 ਯਤ੍ਰ ਿੁੱਚਕਤ੍ ਉਪ੍ਾਤ੍ਾਤੁ੍ਮ ੍ਮੂਲਾਕਨ ਚ ਪ੍ਲਾਕਨ ਚ 

 ਨ ਕਿਨਾ ਯਾਕਤ੍ ਤ੍ਮ ੍ਿਟਿ੍ਮ੍ ਨਯਾਸ ਰਿ੍ਸ਼੍ਣ ਤ੍ਤ੍ਪ੍੍ਰੈਃ ੨0 
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 ਕਨਤ੍ਯਮ੍ ਸ਼੍ਸ੍ਤ੍ਰਮ ੍ਪ੍ਕਰਿਹਨ੍ ਿਰਮੇਣ ਸ ਤ੍ਪ੍ੋ ਤ੍ਨੈਃ 

 ਚਿਾਰ ਰੌਤ੍ਰੀਮ ੍ਸਵਾਮ ੍ਪ੍ੁੁੱਕਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਯਿ੍ਤ੍ਵਾ ਤ੍ਪ੍ਕਸ ਕਨਸ਼੍ਚ੍ਯਮ੍ ੨੧ 

 ਤ੍ਤ੍ੈਃ ਸ ਰੌਤ੍ਰ ਅਕਪ੍ਰਤ੍ੈਃ ਪ੍ਰਮੁੱਤ੍ੋ ਅਤ੍ਰ੍ਮ ਿਰ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ੈਃ 

 ਤ੍ਸਯ ਸ਼੍ਸ੍ਤ੍ਰ ਸਯ ਸਮਵਾਸਾ ੱੁੱਿਿਾਮ ਨਰਿਮ੍ ਮੁਕਨੈਃ ੨0 

 ਯੇਿ ਮੇਤ੍ਤ੍੍ ਪ੍ੁਰਾਿਰੁੁੱਤ੍ਮ੍ ਸ਼੍ਸ੍ਤ੍ਰ ਸਮਯੋਿ ਿਾਰਣਮ੍  

 ਅਿ੍ਕਨ ਸਮਯੋਿ ਿਤ੍੍ ਹੇਤੁ੍: ਸ਼੍ਸ੍ਤ੍ਰ ਸਮਯੋਿ ਉਚਯਤ੍ੇ  

 ਸ੍ਨੇਹਾ ੱੁੱਚ ਪ੍ਹਮੁਾਨਾ ੱੁੱਚ ਸ੍ਮਾਰਯੇ ਤ੍ਵਾਮ੍ ਨ ਕਸ਼੍ਿ੍ਸ਼੍ਯੇ ੨੩ 

 ਨ ਿਤ੍ਮ੍ਚਨ ਸਾ ਿਾਰਯਾ ਿਰੁਹੀਤ੍ ਤ੍ਨੁਸ਼੍ਾ ਤ੍ਵਯਾ 

 ਪ੍ੁੁੱਕਤ੍ ਰਵਰੈਮ੍ ਕਿਨਾ ਹਨ੍ਤੁ੍ਮ੍ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸਾਨ੍ ਤ੍ਣ੍ਟਿਾ੭੭ਕਸ਼੍ਰਤ੍ਾਨ੍ 

 ਅਪ੍ਰਾਤ੍ਮ੍ ਕਿਨਾ ਹਨ੍ਤੁ੍ਮ ੍ਲੋਿਾਨ੍ ਿੀਰ ਨ ਿਾਮਯੇ ੨੪ 

 ਿ੍ਸ਼੍ਕਤ੍ਰਯਾਣਾਮ੍ ਤੁ੍ ਿੀਰਾਣਾਮ੍ ਿਨੇਸ਼ੁ੍ ਕਨਯਤ੍ਾਤ੍੍ਮਨਾਮ ੍

 ਤ੍ਨੁਸ਼੍ਾ ਿਾਰਯਮ੍ ਏਤ੍ਾਿਤ੍ ੍ਆਰ੍ਤ੍ਾਨਾਮ੍ ਅਕਪ੍ਰਿ੍ਸ਼੍ਣਮ੍ ੨੫ 

 ਿਵ ਚ ਸ਼੍ਸ੍ਤ੍ਰਮ ੍ਿਵ ਚ ਿਨਮ ੍ਿਵ ਚ ਿ੍ਸ਼੍ਾਤ੍ਰਮ੍ ਤ੍ਪ੍ੈਃ ਿਵ ਚ 

ਿਯਾਕਿੁੱਤ੍ਮ ੍ਇਤ੍ਮ ੍ਅਸ੍ਮਾਕਪ੍ੈਃ ਤ੍ੇਸ਼੍ ਤ੍ਰ੍ਮ ਸ੍ਤੁ੍ ਪ੍ੂਿਯਤ੍ਾਮ ੍੨੬ 

ਤ੍ਤ੍੍ ਆਰਯ ਿਲੁਸ਼੍ਾ ਪ੍ੁੁੱਕਤ੍ੈਃ ਿਾਯਤ੍ੇ ਸ਼੍ਸਤ੍੍ਰ ਸੇਿਨਾਤ੍ ੍

ਪ੍ੁਨਰ੍ ਿਤ੍ਵਾ ਤੁ੍ ਅਯੋਤ੍ਯਾਯਾਮ੍ ਿ੍ਸ਼੍ਤ੍ਰ ਤ੍ਰ੍ਮਮ ੍ਚਕਰਸ਼੍ਯਕਸ ੨੭ 

ਅਿ੍ਸ਼੍ਯਾ ਤੁ੍ ਪ੍ਿੇਤ੍੍ ਪ੍ਰੀਕਤ੍ੈਃ ਸ਼੍ਵਸ਼੍ਰੂ ਸ਼੍ਵਸ਼ੁ੍ਰਯੋ: ਮਮ 

ਯਕਤ੍ ਰਾਿਯਮ ੍ਕਹ ਸੰਨਯਸਯ ਪ੍ਿੇ ਸ੍ਤ੍ਵਮ ੍ਕਨਰਤ੍ੋ ਮੁਕਨੈਃ ੨੮ 

ਤ੍ਰ੍ਮਾਤ੍੍ ਅਰਤ੍੍ੈਃ ਪ੍ਰਪ੍ਿਕਤ੍ ਤ੍ਰ੍ਮਾਤ੍੍ ਪ੍ਰਪ੍ਿਤ੍ੇ ਸੁਿਮ ੍

ਤ੍ਰ੍ਮੇਣ ਲਪ੍ਤ੍ੇ ਸਰਵਮ ੍ਤ੍ਰ੍ਮ ਸਾਰਮ੍ ਇਤ੍ਮ ੍ਿਿਤ੍੍ ੨੯ 

ਆਤ੍੍ਮਾਨਮ ੍ਕਨਯਮ ੈਸ੍ਤ੍ ੈ ਸ੍ਤ੍ੈੈਃ ਿਰਸ਼੍੍ਕਯਤ੍ਵਾ ਪ੍ਰਯਤ੍ਨ੍ਤ੍ੈਃ 

ਪ੍ਰਾਪ੍ਯਤ੍ੇ ਕਨਪ੍ੁਣੈ: ਤ੍ਰ੍ਮੋ ਨ ਸੁਿਾ ੱੁੱਲਪ੍ਯਤ੍ੇ ਸੁਿਮ ੍੩0 

ਕਨਤ੍ਯਮ੍ ਸ਼ੁ੍ਕਚ ਮਕਤ੍ੈਃ ਸੌਮਯ ਚਰ ਤ੍ਰ੍ਮਮ ੍ਤ੍ਪ੍ੋ ਿਨੇ 

ਸਰਵਮ੍ ਕਹ ਕਿਕਤ੍ਤ੍ਮ੍ ਤੁ੍ਪ੍ਯਮ੍ ਤ੍ਰੈਲੋਿਯਮ੍ ਅਕਪ੍ ਤ੍ੁੱਤ੍ਵਤ੍ੈਃ ੩੧ 

ਸ੍ਤ੍ਰੀ ਚਾਪ੍ਲਾਤ੍੍ ਏਤ੍ਤ੍ ੍ਉਤ੍ਾਹਰਤੁ੍ਮ ੍ਮੇ 

ਤ੍ਰ੍ਮਮ ੍ਚ ਿਿ੍ਤੁ੍ਮ੍ ਤ੍ਿ ਿੈਃ ਸਮਰਤ੍੍ੈਃ 

ਕਿਚਾਰਯ ਪ੍ੁੁੱਤ੍ਯਾ ਤੁ੍ ਸਹਾ੭ਨੁਿੇਨ  

ਯਤ੍ ੍ਰੋਚਤ੍ੇ ਤ੍ਤ੍੍ ਿੁਰ ੁਮਾ ਕਚਰੇਣ  ੩੨ 

ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਰਣਯ ਿਾਮ੍ਟੇ ਨਿਮ ੱੁੱਸਰਿ੍: 

ਤਸ਼ਮ ੱ ਸਰ੍ਕ: 

 ਿਾਿਯਮ ੍ਏਤ੍ਤ੍੍ ਤੁ੍ ਿੈਤ੍ਹੇਯਾ ਿਯਾਹਰਤੁ੍ਮ੍ ਪ੍ਰ੍ਤ੍ਰੁ  ਪ੍ਿ੍ਤ੍ਯਾ 

 ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਤ੍ਰ੍ਮੇ ਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ੋ ਰਾਮੈਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯੁ ਿਾਚਾ੭ਤ੍ ਮੈਕਤ੍ਲੀਮ੍ ੧ 

        ( ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਸਯ ਸਵ ਪ੍ਰਕਤ੍ਿ੍ਞਾਤ੍ਾਰਤ੍੍ ਕਨਸ਼੍੍ਟਾ ) 
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 ਕਹਤ੍ਮ ੍ਉਿ੍ਤ੍ਮ ੍ਤ੍ਵਯਾ ਤ੍ੇਕਿ ਸ੍ਕਨਿ੍ਤ੍ਯਾ ਸਤ੍ਰੁਸ਼੍ਮ ੍ਿਚੈਃ 

 ਿੁਲਮ੍ ਿਯਪ੍ਕਤ੍ਸ਼੍ਨ੍ਤ੍ਯਾ ਚ ਤ੍ਰ੍ਮਿ੍ਞ ੇਿਨਿਾ੭੭ਤ੍ਮ੍ਿ ੇ੨ 

 ਕਿਮ ੍ਤੁ੍ ਿਿ੍ਸ਼੍ਯਾ ਮਯ੭ਹਮ੍ ਤ੍ੇਕਿ ਤ੍ਵਯੈ ਿੋਿ੍ਤ੍ਮ੍ ਇਤ੍ਮ ੍ਿਚੈਃ 

 ਿ੍ਸ਼੍ਕਤ੍ਰਯ:ੈ ਤ੍ਾਰਯਤ੍ੇ ਚਾਪ੍ੋ ਨ ਆਰ੍ਤ੍ ਸ਼੍ਪ੍੍ਤ੍ੋ ਪ੍ਿੇਤ੍੍ ਇਕਤ੍ ੩ 

 ਮਾਮ੍ ਸੀਤ੍ ੇਸਵਯਮ ੍ਆਿਮਯ ਸ਼੍ਰਣਯਾ: ਸ਼੍ਰਣਮ ੍ਿਤ੍ਾ: 

 ਤ੍ੇ ਚ ਆਰਤ੍੍ਾ ਤ੍ਣ੍ਟਿਾ੭ਰਣਯੇ ਮੁਨਯੈਃ ਸਮ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ ਿਰਤ੍ਾੈਃ ੪ 

 ਿਸਨ੍ਤ੍ੋ ਤ੍ਰਮ੍ ਕਨਰਤ੍ਾ ਿਨੇ ਮੂਲ ਪ੍ਲਾ੭ਸ਼੍ਨਾੈਃ 

 ਨ ਲਪ੍ਨ੍ਤ੍ ੇਸੁਿਮ ੍ਪ੍ੀਤ੍ਾ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸੈੈਃ ਿਰੂਰ ਿਰ੍ਮਕਪ੍ੈਃ ੫ 

 ਿਾਲੇ ਿਾਲੇ ਚ ਕਨਰਤ੍ਾ ਕਨਯਮੈ: ਕਿਕਿਤ੍ੈ: ਿਨੇ 

 ਪ੍ਿ੍ਸ਼੍ਯਨ੍ਤ੍ੇ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸ:ੈ ਪ੍ੀਮੈ: ਨਰ ਮਾਮ੍ਸੋਪ੍ਿੀਕਿਕਪ੍ੈਃ ੬ 

 ਤ੍ੇ ਪ੍ਿ੍ਸ਼੍ਯਮਾਣਾ ਮੁਨਯੋ ਤ੍ਣ੍ਟਿਾ੭ਰਣਯ ਿਾਕਸਨੈਃ 

 ਅਸ੍ਮਾਨ੍ ਅਪ੍ਯਿਪ੍ਤ੍ਯੇਕਤ੍ ਮਾਮ ੍ਊਚ:ੁ ਕਤ੍ਵਿ ਸੁੱਤ੍ਮਾੈਃ ੭ 

 ਮਯਾ ਤੁ੍ ਿਚਨਮ ੍ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਤ੍ਸ਼ੇ੍ਾਮ੍ ਏਿਮ੍ ਮੁਿਾ ੱੁੱਚਯੁਤ੍ਮ੍ 

 ਿਰੁਤ੍ਵਾ ਚਰਣ ਸ਼ੁ੍ਸ਼੍ਰੂਸ਼੍ਾਮ੍ ਿਾਿਯਮ੍ ਏਤ੍ਤ੍੍ ਉਤ੍ਾਹਰਤੁ੍ਮ੍ ੮ 

 ਪ੍ਰਸੀਤ੍ਨ੍ਤੁ੍ ਪ੍ਿਨਤ੍੍ੋ ਮੇ ਹਰੀ: ਏਸ਼੍ਾ ਕਹ ਮਮਾ੭ਤੁ੍ਲਾ 

 ਯ ਤ੍ੀਤ੍ਰੁਸ਼੍:ੈ ਅਹਮ੍ ਕਿਪ੍ਰੈ: ਉਪ੍ਸ੍ਤ੍ਯੇੈ: ਉਪ੍ਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ੈਃ 

 ਕਿਮ ੍ਿਰੋਮੀਕਤ੍ ਚ ਮਯਾ ਿਯਾਹਰਤੁ੍ਮ੍ ਕਤ੍ਵਿ ਸੰਕਨਤ੍ੌ ੯ 

 ਸਰਵੈ: ਏਤ੍ੈ: ਸਮਾਿਮਯ ਿਾਿ੍ ਇਯਮ ੍ਸਮੁਤ੍ਾਹਰਤੁ੍ਾ 

 ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸ:ੈ ਤ੍ਣ੍ਟਿਾ੭ਰਣਯੇ ਪ੍ਹਕੁਪ੍ੈਃ ਿਾਮ ਰਕੂਪ੍ਕਪ੍ੈਃ ੧0 

 ਅਰ੍ਕਤ੍ਤ੍ਾੈਃ ਸ੍ਮ ਪ੍ਰੁਸ਼੍ਮ ੍ਰਾਮ ਪ੍ਿਾਨ੍ ਨ: ਤ੍ਤ੍ਰ ਰਿ੍ਸ਼੍ਤੁ੍  ੧੧ 

 ਹੋਮ ਿਾਲੇ ਤੁ੍ ਸਮ੍ਪ੍ਰਾਪ੍੍ਤ੍ੇ ਪ੍ਰਵ ਿਾਲੇਸ਼ੁ੍ ਚਾ੭ਨਿ 

 ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਯਨ੍ਕਤ੍ ਸੁਤੁ੍ਰਤ੍੍ਰ੍ਸ਼੍ਾ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸਾੈਃ ਕਪ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ਾ੭ਸ਼੍ਨਾੈਃ  ੧੨ 

 ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸ:ੈ  ਤ੍ਰ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ਾਨਾਮ੍ ਚ ਤ੍ਾਪ੍ਸਾਨਾਮ ੍ਤ੍ਪ੍ਕਸਵਨਾਮ ੍

 ਿਕਤ੍ਮ ੍ਮਰੁਿਯਮਾਣਾਨਾਮ ੍ਪ੍ਿਾਨ੍ ਨੈਃ ਪ੍ਰਮਾ ਿਕਤ੍ੈਃ ੧੩ 

 ਿਾਮਮ ੍ਤ੍ਪ੍ੈਃ ਪ੍ਰਪ੍ਾਿੇਨ ਸ਼੍ਿ੍ਤ੍ਾ ਹਨ੍ਤੁ੍ਮ ੍ਕਨਸ਼੍ਾਚਰਾਨ੍ 

 ਕਚਰਾ੭੭ਰ੍ਕਿਤ੍ਮ੍ ਤੁ੍ ਨੇੁੱ ਚਾਮ ਸ੍ਤ੍ਪ੍ੈਃ ਿਣ੍ਟਕਯਤੁ੍ਮ੍ ਿਯਮ੍ ੧੪ 

 ਪ੍ਹ ੁਕਿਿ੍ਨਮ ੍ਤ੍ਪ੍ੋ ਕਨਤ੍ਯਮ੍ ਤੁ੍ਸ਼੍੍ਚਰਮ ੍ਚੈਿ ਰਾਿਿ 

 ਤ੍ੇਨ ਸ਼੍ਾਪ੍ਮ ੍ਨ ਮੁਮ੍ਚਾਮ ੋਪ੍ਿ੍ਸ਼੍ਯਮਾਣਾ ਸ਼੍੍ਚ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸੈੈਃ ੧੫ 

 ਤ੍ਤ੍੍ ਅਰ੍ਤ੍ਯਮਾਨਾਨ੍ ਰਿ੍ਸ਼੍ੋਕਪ੍: ਤ੍ਣ੍ਟਿਾ੭ਰਣਯ ਿਾਕਸਕਪ੍ੈਃ 

 ਰਿ੍ਸ਼੍ ਨ: ਤ੍ਵਮ ੍ ਸਹ ਪ੍ਰਾਤ੍ਰਾ ਤ੍ਵ ੱੰਨਾਤ੍ਾ ਕਹ ਿਯਮ੍ ਿਨੇ ੧੬ 

 ਮਯਾ ਚੈਤ੍ਤ੍੍ ਿਚੈਃ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਿਾਰ੍ਤ੍੍ਸ੍ਨਯੇਨ ਪ੍ਕਰਪ੍ਾਲਨਮ ੍

 ਰਸ਼ੁ੍ੀਣਾਮ ੍ਤ੍ਣ੍ਟਿਾ੭ਰਣਯੇ ਸਮ੍ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਮ੍ ਿਨਿਾ੭੭ਤ੍ਮ੍ਿ ੇ੧੭ 

 ਸਮ੍ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਯ ਚ ਨ ਸ਼੍ਿ੍ਸ਼੍ਯਾਕਮ ਿੀਿਮਾਨੈਃ ਪ੍ਰਕਤ੍ਸ਼੍ਰਿਮ ੍
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 ਮੁਨੀਨਾਮ ੍ਅਨਯਤ੍ਾ ਿਰ੍ਤੁ੍ਮ੍ ਸਤ੍ਯਮ ੍ਇਸ਼੍੍ਟਮ੍ ਕਹ ਮੇ ਸਤ੍ਾ ੧੮ 

 ਅਕਪ੍ ਅਹਮ੍ ਿੀਕਿਤ੍ਮ੍ ਿਹਯਾਮ ੍ਤ੍ਵਾਮ੍ ਿਾ ਸੀਤ੍ ੇਸ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣਾਮ੍ 

 ਨ ਤੁ੍ ਪ੍ਰਕਤ੍ਿ੍ਞਾਮ ੍ਸਮ੍ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਯ ਪ੍ਰਾਹ੍ਮਣੇਪ੍ਯੋ ਕਿਸ਼੍ੇਸ਼੍ਤ੍ੈਃ ੧੯ 

 ਤ੍ਤ੍੍ ਅਿਸ਼੍ਯਮ ੍ਮਯਾ ਿਾਰਯਮ੍ ਰਸ਼ੁ੍ੀਣਾਮ੍ ਪ੍ਕਰਪ੍ਾਲਨਮ ੍

 ਅਨੁਿ੍ਤ੍ੇਨਾ੭ਕਪ੍ ਿੈਤ੍ੇਕਹ ਪ੍ਰਕਤ੍ਿ੍ਞਾਯ ਤੁ੍ ਕਿਮ ੍ਪ੍ੁਨੈਃ ੨0 

 ਮਮ ਸ੍ਨੇਹਾ ੱੁੱਚ ਸੌਹਾਰਤ੍੍ਾਤ੍੍ ਇਤ੍ਮ ੍ਉਿ੍ਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਵਯਾ੭ਨਿੇ 

 ਪ੍ਕਰਤੁ੍ਸ਼੍ਟ੍ੋ੭ਸ੍ਮਯ੭ਹਮ ੍ਸੀਤ੍ੇ ਨ ਹਯ੭ਕਨਸ਼੍੍ਟ੭ੋਨੁਕਸ਼੍ਸ਼੍ਯਤ੍ੇ ੨੧ 

 ਸਤ੍ਰੁਸ਼੍ਮ ੍ਚਾ੭ਨੁਰਪੂ੍ਮ੍ ਚ ਿੁਲ ਸਯ ਤ੍ਿ ਚਾ੭੭ਤ੍ਮ੍ਨ: 

 ਸ ਤ੍ਰ੍ਮ ਚਾਕਰਣੀ ਮੇ ਤ੍ਵਮ ੍ਪ੍ਰਾਣੇਪ੍ਯੋ੭ਕਪ੍ ਿਰੀਯਸੀ  ੨੨ 

 ਇ ਤ੍ਯਿੇਮ ੍ਉਿ੍ਤ੍ਵਾ ਿਚਨਮ੍ ਮਹਾਤ੍੍ਮਾ  

 ਸੀਤ੍ਾਮ ੍ਕਪ੍ਰਯਾਮ੍ ਮੈਕਤ੍ਲ ਰਾਿ ਪ੍ੁਤ੍ਰੀਮ ੍

 ਰਾਮੋ ਤ੍ਨੁਸ਼੍੍ਮਾਨ੍ ਸਹ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੇਨ 

 ਿਿਾਮ ਰਮਯਾਕਣ ਤ੍ਪ੍ਿੋਨਾਕਨ    ੨੩ 

 ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਰਣਯ ਿਾਮ੍ਟੇ ਤ੍ਸ਼੍ਮ ੱੁੱਸਰ੍ਿ: 

ਏਕਾਤਸ਼ ੱ ਸਰ੍ਕ: 

ਅਿਰਤ੍ੈਃ ਪ੍ਰਯਯੌ ਰਾਮੈਃ ਸੀਤ੍ਾ ਮਤ੍ਯੇ ਸੁਮਤ੍ਯਮਾ 

ਪ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਤ੍ ਸ੍ਤੁ੍ ਤ੍ਨੁ ਸ਼੍੍ਪ੍ਾਕਣ: ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੋ੭ਨੁਿਿਾਮ ਹ ੧ 

ਤ੍ੌ ਪ੍ਸ਼੍ਯਮਾਨੌ ਕਿਕਿਤ੍ਾਨ੍ ਸ਼੍ੈਲ ਪ੍ਰਸ੍ਤ੍ਾਨ੍ ਿਨਾਕਨ ਚ 

ਨਤ੍ੀ ਸ਼੍੍ਚ ਕਿਕਿਤ੍ਾ ਰਮਯਾ ਿਿ੍ਮਤੁ੍ੈਃ ਸਹ ਸੀਤ੍ਯਾ ੨ 

ਸਾਰਸਾਨ੍ ਚਿਰਿਾਿਾਮ ੍ਸ਼੍੍ਚ ਨਤ੍ੀ ਪ੍ੁਕਲਨ ਚਾਕਰਣੈਃ 

ਸਰਾਮ੍ਕਸ ਚ ਸਪ੍ਤ੍੍ਮਾਕਨ ਯੁਿ੍ਤ੍ਾਕਨ ਿਲਿੈੈਃ ਿਿੈੈਃ ੩ 

ਯੂਤ੍ ਪ੍ੁੱਤ੍ਾਮ ੍ਸ਼੍੍ਚ ਪ੍ਰੁਸ਼੍ਤ੍ਾਨ੍ ਮਤ੍ੋਨ੍ਮੁੱਤ੍ਾਨ੍ ਕਿਸ਼੍ਾਕਣਨੈਃ 

ਮਕਹਸ਼੍ਾਮ ੍ਸ਼੍੍ਚ ਿਰਾਹਾਮ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਿਿਾਮ ੍ਸ਼੍੍ਚ ਤ੍ਰੁਮ ਿੈਕਰਣੈਃ ੪ 

ਤ੍ੇ ਿਤ੍ਵਾ ਤੂ੍ਰਮ੍ ਅਤ੍ਵਾਨਮ ੍ਲਮ੍ਪ੍ਮਾਨੇ ਕਤ੍ਿਾਿਰੇ 

ਤ੍ਤ੍ਰੁਸ਼ੁ੍ੈਃ ਸਕਹਤ੍ਾ ਰਮਯਮ੍ ਤ੍ਟਾਿਮ੍ ਯੋਿਨਾ੭੭ਯਤ੍ਮ ੍੫ 

ਪ੍ਤ੍੍ਮ ਪ੍ੁਸ਼੍੍ਿਰ ਸਮ੍ਪ੍ਾਤ੍ਮ ੍ਿਿ ਯੂਤ੍ੈ : ਅਲਮ੍ਿਰੁਤ੍ਮ੍ 

ਸਾਰਸ:ੈ ਹਮ੍ਸ ਿਾਤ੍ਮ੍ਪ੍ੈੈਃ ਸਮ੍ਿੁਲਮ੍ ਿਲ ਚਾਕਰਕਪ੍ੈਃ ੬ 

ਪ੍ਰਸੰਨ ਸਕਲਲੇ ਰਮਯੇ ਤ੍ਸਕ੍ਮਨ੍ ਸਰਕਸ ਸ਼ੁ੍ਸ਼੍ਰੁਿ ੇ

ਿੀਤ੍ ਿਾਕਤ੍ਤ੍ਰ ਕਨਰ੍ਿੋਸ਼੍ੋ ਨ ਤੁ੍ ਿਸ਼੍੍ਚਨ ਤ੍ਰੁਸ਼੍ਯਤ੍ੇ  ੭ 

ਤ੍ਤ੍ੈਃ ਿੌਤੂ੍ਹਲਾਤ੍੍ ਰਾਮੋ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ ਸ਼੍੍ਚ ਮਹਾ ਰਤ੍ੈਃ 

ਮੁਕਨਮ ੍ਤ੍ਰ੍ਮ ਪ੍ਰਤੁ੍ਮ੍ ਨਾਮ ਪ੍ਰਸ਼੍੍ਟਮੁ੍ ਸਮੁਪ੍ਚਿਰਮ ੇ੮ 

ਇਤ੍ਮ ੍ਅਤ੍ਯ੭ਤ੍੍ਪ੍ਤੁ੍ਮ ੍ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਸਰਵੇਸ਼੍ਾਮ੍ ਨੋ ਮਹਾਮੁਨੇ 

ਿੌਤੂ੍ਹਲਮ੍ ਮਹ ੱੁੱਿਾਤ੍ਮ੍ ਕਿਮ੍ ਇਤ੍ਮ ੍ਸਾਤੁ੍ ਿਤ੍ਯਤ੍ਾਮ ੍
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ਿਿ੍ਤ੍ਿਯਮ ੍ਯਕਤ੍ ਚੇਤ੍ ੍ਕਿਪ੍ਰ ਨਾ੭ਕਤ੍ ਿੁਹਯਮ੍ ਅਕਪ੍ ਪ੍ਰਪ੍ੋ  ੯ 

ਤ੍ੇਨ ਏਿਮ੍ ਉਿ੍ਤ੍ੋ ਤ੍ਰ੍ਮਾਤ੍੍ਮਾ ਰਾਿਿੇਣ ਮੁਕਨ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ 

ਪ੍ਰਪ੍ਾਿਮ ੍ਸਰਸੈਃ ਿਰੁਤ੍੍ਸ੍ਨਮ੍ ਆਿਯਾਤੁ੍ਮ ੍ਉਪ੍ਚਿਰਮ ੇ੧0 

ਇਤ੍ਮ ੍ਪ੍ਮ੍ਚਾਪ੍੍ਸਰੋ ਨਾਮ ਤ੍ਟਾਿਮ੍ ਸਾਰਵ ਿਾਕਲਿਮ ੍

ਕਨਰ੍ਕਮਤ੍ਮ ੍ਤ੍ਪ੍ਸਾ ਰਾਮ ਮੁਕਨਨਾ ਮਾਮ੍ਟਿਰ੍ਕਣਨਾ ੧੧ 

ਸ ਕਹ ਤ੍ੇਪ੍ੇ ਤ੍ਪ੍ ਸ੍ਤ੍ੀਿਰਮ ੍ਮਾਮ੍ਟਿਰ੍ਕਣ ਰ੍ਮਹਾ ਮੁਕਨੈਃ 

ਤ੍ਸ਼੍ ਿਰ੍ਸ਼੍ ਸਹਸਰਾਕਣ ਿਾਯੁ ਪ੍ਿ੍ਸ਼੍ ੋਿਲਾ੭੭ਸ਼੍ਰਯ: ੧੨ 

ਤ੍ਤ੍ੈਃ ਪ੍ਰਿਯਕਤ੍ਤ੍ਾੈਃ ਸਰਵੇ ਤ੍ਿੇਾੈਃ ਸਾ੭ਿ੍ਕਨਪ੍ੁਰੋਿਮਾੈਃ 

ਅਪ੍ਰੁਿਨ ੍ਿਚਨਮ ੍ਸਰਵੇ ਪ੍ਰਸ੍ਪ੍ਰ ਸਮਾਿਤ੍ਾੈਃ ੧੩ 

ਅਸ੍ਮਾਿਮ ੍ਿਸਯਕਚਤ੍ ੍ਸ੍ਤ੍ਾਨਮ੍ ਏਸ਼੍ ਪ੍ਰਾਰ੍ਤ੍ਯਤ੍ੇ ਮਕੁਨੈਃ 

ਇਕਤ੍ ਸਕਮਵਿ੍ਨ ਮਨਸ: ਸਰਵੇ ਤ੍ੇ ਕਤ੍ਰਕਤ੍ਿੌਿਸ:  ੧੪ 

ਤ੍ਤ੍ੈਃ ਿਰ੍ਤੁ੍ਮ੍ ਤ੍ਪ੍ੋ ਕਿਿ੍ਨਮ੍ ਸਰਵੈ: ਤ੍ੇਿੈ: ਕਨਯੋਕਿਤ੍ਾੈਃ 

ਪ੍ਰਤ੍ਾਨਾ੭ਪ੍੍ਸਰਸੈਃ ਪ੍ਮ੍ਚ ਕਿਤ੍ਯੁ ੱੁੱਚਕਲਤ੍ ਿਰ੍ਚਸੈਃ ੧੫ 

ਅਪ੍੍ਸਰੋਕਪ੍: ਤ੍ਤ੍: ਤ੍ਾਕਪ੍: ਮੁਕਨ: ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟ ਪ੍ਰਾਿਰੈਃ 

ਨੀਤ੍ੋ ਮਤ੍ਨ ਿਸ਼੍ਯਤ੍ਵਮ੍ ਸੁਰਾਣਾਮ੍ ਿਾਰਯ ਕਸੁੱਤ੍ਯ ੇ੧੬ 

ਤ੍ਾ ਸ਼੍੍ਚੈਿਾ੭੭ ਪ੍੍ਸਰਸੈਃ ਪ੍ਮ੍ਚ ਮੁਨੇੈਃ ਪ੍ਤ੍੍ਨੀਤ੍ਵਮ੍ ਆਿਤ੍ਾੈਃ 

ਤ੍ਟਾਿੇ ਕਨਰ੍ਕਮਤ੍ਮ ੍ਤ੍ਾਸਾਮ ੍ਅਸ੍ਕਮਨ੍ ਅਨ੍ਤ੍ਕਰਹਤ੍ਮ ੍ਿਰੁਹਮ੍ ੧੭ 

ਤ੍ਤ੍ਰੈ ਿਾ੭੭ਪ੍੍ਸਰਸੈਃ ਪ੍ਮਚ੍ ਕਨਿਸਨ੍ਤ੍ਯੋ ਯਤ੍ਾ ਸੁਿਮ ੍

ਰਮਯਨ੍ਕਤ੍ ਤ੍ਪ੍ੋਯੋਿਾ ਨ੍ਮੁਕਨਮ੍ ਯੌਿਨਮ ੍ਆਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ਮ ੍੧੮ 

ਤ੍ਾਸਾਮ੍ ਸਮ੍ਿਰੀਟਮਾਨਾਨਾਮ੍ ਏਸ਼੍ ਿਾਕਤ੍ਤ੍ਰ ਕਨਸਵਨੈਃ 

ਸ਼੍ਰੂਯਤ੍ੇ ਪ੍ੂਸ਼੍ਣੋ ਨ੍ਕਮਸ਼੍ਰੋ ਿੀਤ੍ ਸ਼੍ਪ੍੍ਤ੍ੋ ਮਨੋ ਹਰੈਃ ੧੯ 

ਆਸ਼੍੍ਚਰਯਮ ੍ਇਕਤ੍ ਤ੍ ਸਯੈਤ੍ ਤ੍ਵਚਨਮ ੍ਪ੍ਾਕਿਤ੍ਾਤ੍੍ਮਨੈਃ 

ਰਾਿਿੈਃ ਪ੍ਰਕਤ੍ਿਿਰਾਹ ਸਹ ਪ੍ਰਾਤ੍ਰਾ ਮਹਾਯਸ਼੍ਾੈਃ ੨0 

ਏਿਮ੍ ਿਤ੍ਯਮਾਨ ਸਯ ਤ੍ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਾ੭੭ਸ਼੍ਰਮ ਮਮ੍ਟਲਮ ੍

ਿੁਸ਼੍ ਚੀਰ ਪ੍ਕਰਿ੍ਕਸ਼੍ਪ੍ਤ੍੍ਮ੍ ਨਾਨਾ ਿਰੁਿ੍ਸ਼੍ ਸਮਾਿਰੁਤ੍ਮ੍ ੨੧ 

ਪ੍ਰਕਿਸ਼੍ਯ ਸਹ ਿੈਤ੍ੇਹਯਾ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੇਨ ਚ ਰਾਿਿੈਃ 

ਉਿਾਸ ਮੁਕਨਕਪ੍: ਸਰਵੈ:ਪ੍ੂਿਯਮਾਨੋ ਮਹਾ ਯਸ਼੍ਾ: ੨੧ 

ਤ੍ਤ੍ਾ ਤ੍ਸ੍ਕਮਨ੍ ਸ ਿਾਿੁਤ੍੍ਸ੍ਤ੍ੈਃ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਯਾ੭੭ਸ਼੍ਰਮ ਮਣ੍ਟਲੇ 

ਉਕਸ਼੍ਤ੍ਵਾ ਤੁ੍ ਸੁਿਮ ੍ਤ੍ਤ੍ਰ ਪ੍ਿੂਯਾਮਾਨੋ ਮਹਰ੍ਕਸ਼੍ਕਪ੍ੈਃ ੨੩ 

ਿਿਾਮ ਚ ਆਸ਼੍ਰਮਾਮ ੍ਸ੍ਤ੍ਸ਼ੇ੍ਾਮ੍ ਪ੍ਰਯਾਯੇਣ ਤ੍ਪ੍ਕਸਵਨਾਮ ੍

ਯੇਸ਼੍ਾਮ ੍ਉਕਸ਼੍ਤ੍ਿਾਨ੍ ਪ੍ਰੂਵਮ ੍ਸਿਾਸ਼੍ੇ ਸ ਮਹਾ੭ਸ੍ਤ੍ਰਕਿਤ੍੍ ੨੪ 

ਿਵਕਚਤ੍ ੍ਪ੍ਕਰਤ੍ਸ਼੍ਾਨ੍ ਮਾਸਾਨ੍ ਏਿਮ੍ ਸਮਵਤ੍੍ਸਰਮ ੍ਿਵਕਚਤ੍ ੍

ਿਵਕਚ ੱੁੱਚ ਚਤੁ੍ਰੋ ਮਾਸਾਨ੍ ਪ੍ਮ੍ਚ ਸ਼੍ਟ੍ਚਾ੭ਪ੍ਰਾਨ੍ ਿਵਕਚਤ੍ ੍੨੫ 
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ਅਪ੍ਰਤ੍ਰ ਅਕਤ੍ਿਾਨ੍ ਮਾਸਾਨ੍ ਅਤ੍ਯ੭ਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਅਕਤ੍ਿਮ ੍ਿਵਕਚਤ੍੍ 

ਤ੍ਰੀਨ੍ ਮਾਸਾਨ੍ ਅਸ਼੍੍ਟਮਾਸਾਮ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਰਾਿਿੋ ਨਯਿਸਤ੍੍ ਸੁਿਮ੍ ੨੬ 

ਤ੍ਤ੍ਾ ਸਮਵਸਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਸਯ ਮਨੁੀਨਾਮ੍ ਆਸ਼੍ਰਮੇਸ਼ੁ੍ ਿੈ 

ਰਮਤ੍: ਚ ਆਨੁਿੂਲਯੇਨ ਯਯੁੈਃ ਸਮਵਤ੍੍ਸਰਾ ਤ੍ਸ਼੍ ੨੭ 

ਪ੍ਕਰਸਰੁਤ੍ਯ ਚ ਤ੍ਰ੍ਮਿ੍ਞੋ ਰਾਿਿੈਃ ਸਹ ਸੀਤ੍ਯਾ 

ਸੁਤ੍ੀਿ੍ਸ਼੍੍ਣ ਸਯ ਆਸ਼੍ਰਮਮ ੍ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ੍ ਪ੍ੁਨ ਰੇਿ ਆਿਿਾਮ ਹ ੨੮ 

ਸ ਤ੍ਮ ੍ਆਸ਼੍ਰਮਮ੍ ਆਿਮਯ ਮੁਕਨਕਪ੍ੈਃ ਪ੍ਰਕਤ੍ਪ੍ੂਕਿਤ੍ੈਃ 

ਤ੍ਤ੍ਰਾ੭ਕਪ੍ ਨਯਿਸ ਤ੍ਰਾਮੈਃ ਿਮ੍ਕਚਤ੍੍ ਿਾਲਮ ੍ਅਕਰਮ੍ਤ੍ਮੈਃ ੨੯ 

ਅਤ੍ਾ੭੭ਸ਼੍ਰਮ ਸ੍ਤ੍ ੋਕਿਨਯਾਤ੍੍ ਿਤ੍ਾਕਚਤ੍੍ ਤ੍ਮ ੍ਮਹਾ ਮੁਕਨਮ੍ 

ਉਪ੍ਾਸੀਨੈਃ ਸ ਿਾਿੁਤ੍੍ਸ੍ਤ੍ੈਃ ਸੁਤ੍ੀਿ੍ਸ਼੍੍ਣਮ੍ ਇਤ੍ਮ ੍ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੩0 

ਅਸ੍ਕਮਨ੍ ਅਰਣਯੇ ਪ੍ਿਿਨ੍ ਅਿਸ੍ਤ੍ਯੋ ਮੁਕਨ ਸੁੱਤ੍ਮੈਃ 

ਿਸਤ੍ੀਕਤ੍ ਮਯਾ ਕਨਤ੍ਯਮ ੍ਿਤ੍ਾੈਃ ਿਤ੍ਯਤ੍ਾਮ੍ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਮ ੍੩੧ 

ਨ ਤੁ੍ ਿਾਨਾਕਮ ਤ੍ਮ ੍ਤ੍ੇਸ਼੍ਮ ੍ਿਨਸਯਾ੭ਸਯ ਮਹੁੱਤ੍ਯਾ 

ਿੁਤ੍ਰਾ੭੭ਸ਼੍ਰਮ ਪ੍ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ੁਣਯਮ੍ ਮਹਰ੍ਸ਼੍ ੇਸਤ੍੍ਸਯ ਤ੍ੀਮਤ੍ੈਃ ੩੨ 

ਪ੍ਰਸਾਤ੍ਾ ੱੁੱਤ੍ਤ੍ਰ ਪ੍ਿਤ੍ੈਃ ਸਾ੭ਨੁਿੈਃ ਸਹ ਸੀਤ੍ਯਾ 

ਅਿਸ੍ਤ੍ਯਮ੍ ਅਕਪ੍ਿੁੱਚੇਯਮ ੍ਅਕਪ੍ਿਾਤ੍ਕਯਤੁ੍ਮ੍ ਮੁਕਨਮ ੍੩੩ 

ਮਨੋ ਰਤ੍ੋ ਮਹਾਨ੍ ਏਸ਼੍ ਹਰਕੁਤ੍ ਸਮ੍ਪ੍ਕਰਿਰ੍ਤ੍ਤ੍ ੇ

ਯਕਤ੍ ਅਹਮ ੍ਤ੍ਮ ੍ਮੁਕਨ ਿਰਮ੍ ਸ਼ੁ੍ਸ਼੍ਰੂਸ਼੍ੇਯਮ੭ਕਪ੍ ਸਵਯਮ੩੍੪ 

ਇਕਤ੍ ਰਾਮ ਸਯ ਸ ਮੁਕਨੈਃ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਤ੍ਰ੍ਮਾਤ੍੍ਮਨੋ ਿਚੈਃ 

ਸੁਤ੍ੀਿ੍ਸ਼੍੍ਣੈਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯੁਿਾ ਚਤੇ੍ਮ੍ ਪ੍ਰੀਤ੍ੋ ਤ੍ਸ਼੍ਰਤ੍ਾ੭੭ਤ੍ਮ੍ਿਮ੍ ੩੫ 

ਅਹਮ ੍ਅਕਪ੍ ਏਤ੍ਤ੍੍ ਏਿ ਤ੍ਵਾਮ੍ ਿਿ੍ਤੁ੍ ਿਾਮੈਃ ਸਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣਮ੍ 

ਅਿਸ੍ਤ੍ਯਮ ੍ਅਕਪ੍ਿੁੱਚੇਕਤ੍ ਸੀਤ੍ਯਾ ਸਹ ਰਾਿਿ ੩੬ 

ਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟਯਾ ਤੁ੍ ਇਤ੍ਾਨੀਮ ੍ਅਰ੍ਤ੍ੇ੭ਸ੍ਕਮਨ੍ ਸਵਯਮ ੍ਏਿ ਪ੍ਰਿੀਕਸ਼੍ ਮਾਮ ੍

ਅਹਮ ੍ਆਿਯਾਕਮ ਤ੍ੇ ਿਤ੍ਸ੍ ਯਤ੍ਰਾ੭ਿਸ੍ਤ੍ਯੋ ਮਹਾ ਮੁਕਨੈਃ ੩੭ 

ਯੋਿਨਾਨ੍ ਆਸ਼੍ਰਮਾਤ੍੍ ਤ੍ਾਤ੍ ਯਾਕਹ ਚਤ੍ਵਾਕਰ ਿੈ ਤ੍ਤ੍ੈਃ 

ਤ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਣੇਨ ਮਹਾਨ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ੍ ਅਿਸ੍ਤ੍ਯ ਪ੍ਰਾਤੁ੍: ਆਸ਼੍ਰਮੈਃ ੩੮ 

ਸ੍ਤ੍ਲੀ ਪ੍ਰਾਯ ੇਿਨੋੁੱ ਤ੍ੇਸ਼੍ ੇਕਪ੍ੁੱਪ੍ਲੀ ਿਨ ਸ਼੍ੋਕਪ੍ਤ੍ ੇ

ਪ੍ਹ ੁਪ੍ੁਸ਼੍੍ਪ੍ ਪ੍ਲੇ ਰਮਯੇ ਨਾਨਾ ਸ਼੍ਿੁਕਨ ਨਾਕਤ੍ਤ੍ੇ ੩੯ 

ਪ੍ਤ੍੍ਕਮਨਯੋ ਕਿਕਿਤ੍ਾ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸਕਲਲਾੈਃ ਕਸ਼੍ਿਾੈਃ 

ਹਮ੍ਸ ਿਾਰਣ੍ਟ ਿਾ੭੭ਿੀਰ੍ਣਾ ਸ਼੍੍ਚਿਰਿਾਿੋਪ੍ ਸ਼੍ੋਕਪ੍ਤ੍ਾੈਃ ੪0 

ਤ੍ਤ੍ਰੈਿਾਮ ੍ਰਿਨੀਮ ੍ਉਸ਼੍ਯ ਪ੍ਰਪ੍ਾਤ੍ੇ ਰਾਮ ਿਮਯਤ੍ਾਮ੍ 

ਤ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਣਾਮ ੍ਕਤ੍ਸ਼੍ਮ ੍ਆਸਤ੍੍ਾਯ ਿਨ ਿਣ੍ਟ ਸਯ ਪ੍ਾਰ੍ਸ਼੍ਵਤ੍ੈਃ 

ਤ੍ਤ੍ਰਾ੭ਿਸ੍ਤ੍ਯਾ੭੭ਸ਼੍ਰਮ ਪ੍ਤ੍ਮ੍ ਿਤ੍ਵਾ ਯੋਿਨਮ ੍ਅਨ੍ਤ੍ਰਮ੍ ੪੧ 
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ਰਮਣੀਯੇ ਿਨੋ ੱੁੱਤ੍ੇਸ਼੍ੇ ਪ੍ਹ ੁਪ੍ਾਤ੍ਪ੍ ਸਮਵਰ੍ਤੁ੍ ੇ

ਰਮ੍ਸਯਤ੍ੇ ਤ੍ਤ੍ਰ ਿਤੈ੍ੇਹੀ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ ਸ਼੍੍ਚ ਤ੍ਵਯਾ ਸਹ ੪੨ 

ਸ ਕਹ ਰਮਯੋ ਿਨੋ ੱੁੱਤ੍ੇਸ਼੍ੋ ਪ੍ਹ ੁਪ੍ਾਤ੍ਪ੍ ਸਮ੍ਿੁਲੈਃ 

ਯਕਤ੍ ਪ੍ੁੁੱਕਤ੍ੈਃ ਿਰੁਤ੍ਾ ਤ੍ਰਸ਼੍੍ਟਮੁ ੍ਅਿਸ੍ਤ੍ਯਮ੍ ਤ੍ਮ ੍ਮਹਾ ਮਕੁਨਮ੍ 

ਅਤ੍ਯੈਿ ਿਮਨੇ ਪ੍ੁੁੱਕਤ੍ਮ ੍ਰਚੋਯਸਵ ਮਹਾ ਯਸ਼੍ੈਃ ੪੩ 

ਇਕਤ੍ ਰਾਮੋ ਮੁਨੇੈਃ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਸਹ ਪ੍ਰਾਤ੍ਰਾ੭ਕਪ੍ਿਾਤ੍ਯ ਚ 

ਪ੍ਰਤ੍ਸ੍ਤ੍ੇ੭ਿਸਤ੍੍ਯਮ੍ ਉੁੱਕਤ੍ਸ਼੍ਯ ਸਾ੭ਨੁਿੈਃ ਸਹ ਸੀਤ੍ਯਾ ੪੪ 

ਪ੍ਸ਼੍ਯਨ ੍ਿਨਾਕਨ ਕਚਤ੍ਰਾਕਣ ਪ੍ਰਵਤ੍ਾਮ੍ ਚ ਅਪ੍ਰ ਸੰਕਨਪ੍ਾਨ੍ 

ਸਰਾਮ੍ਕਸ ਸਕਰਤ੍ ਸ਼੍੍ਚਿੈ ਪ੍ਕਤ੍ ਮਾਰ੍ਿ ਿਸ਼੍ਾ੭ਨੁਿਾੈਃ ੪੫ 

ਸੁਤ੍ੀਿ੍ਸ਼੍੍ਣੇ ਨੋਪ੍ਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟੇਨ ਿਤ੍ਵਾ ਤ੍ੇਨ ਪ੍ਤ੍ਾ ਸੁਿਮ ੍

ਇਤ੍ਮ ੍ਪ੍ਰਮ ਸਮਹਰ੍ਸ਼ੁ੍੍ਟੋ ਿਾਿਯਮ੍ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣਮ ੍ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੪੬ 

ਏਤ੍ਤ੍੍ ਏਿਾ੭੭ਸ਼੍ਰਮ ਪ੍ਤ੍ਮ ੍ਨੂਨਮ੍ ਤ੍ਸਯ ਮਹਾਤ੍੍ਮਨੈਃ 

ਅਿਸ੍ਤ੍ਯ ਸਯ ਮੁਨੇ ਰਪ੍੍ਰਾਤੁ੍: ਤ੍ਰੁਸ਼੍ਯਤ੍ੇ ਪ੍ਣੁਯ ਿਰਮ੍ਣੈਃ ੪੭ 

ਯਤ੍ਾ ਹੀ ਮੇ ਿਨਸਯਾ੭ਸਯ ਿ੍ਞਾਤ੍ਾੈਃ ਪ੍ਕਤ੍ ਸਹਸਰਸ਼੍ੈਃ 

ਸੰਨਤ੍ਾੈਃ ਪ੍ਲ ਪ੍ਾਰਣੇ ਪ੍ੁਸ਼੍ਪ੍੍ ਪ੍ਾਰੇਣ ਚ ਤ੍ਰੁਮਾੈਃ ੪੮ 

ਕਪ੍ੁੱਪ੍ਲੀਨਾਮ ੍ਚ ਪ੍ਿਵਾਨਾਮ੍ ਿਨਾਤ੍੍ ਅਸ੍ਮਾਤ੍੍ ਉਪ੍ਾਿਤ੍ੈਃ 

ਿਨ੍ਤ੍ੋ੭ਯਮ ੍ਪ੍ਿਨੋ ਤ੍੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਪ੍੍ਤ੍ੈਃ ਸਹਸਾ ਿਟਿੋੁਤ੍ਯੈਃ ੪੯ 

ਤ੍ਤ੍ਰ ਤ੍ਤ੍ਰ ਚ ਤ੍ਰੁਸ਼੍ਯਨ੍ਤ੍ੇ ਸਮ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਪ੍੍ਤ੍ਾੈਃ ਿਾਸ਼੍੍ਟ ਸਮਚ੍ਯਾੈਃ 

ਲੂਨਾ ਸ਼੍੍ਚ ਪ੍ਕਤ੍ ਤ੍ਰੁਸ਼੍ਯਨ੍ਤ੍ ੇਤ੍ਰ੍ਪ੍ਾ ਿਟੈਰੂਯ ਿਰ੍ਚਸੈਃ ੫0 

ਏਤ੍ ੱੁੱਚ ਿਨ ਮਤ੍ਯ ਸ੍ਤ੍ਮ ੍ਿਰੁਸ਼੍੍ਣਾ੭ਪ੍ਰ ਕਸ਼੍ਿਰੋ ਪ੍ਮਮ ੍

ਪ੍ਾਿਿ ਸਯਾ੭੭ਸ਼੍ਰਮ ਸ੍ਤ੍ ਸਯ ਤੂ੍ਮਾ੭ਿਰਮ ੍ਸਮ੍ਪ੍ਰਤ੍ਰੁਸ਼੍ਯਤ੍ੇ ੫੧ 

ਕਿਕਿਿ੍ਤ੍ੇਸ਼ੁ੍ ਚ ਤ੍ੀਰ੍ਤ੍ੇਸ਼ੁ੍ ਿਰੁਤ੍ ਸ੍ਨਾਨਾ ਕਤ੍ਵ ਿਾਤ੍ਯੈਃ 

ਪ੍ੁਸ਼੍੍ਪ੍ੋਪ੍ਹਾਰਮ ੍ਿੁਰਵਨ੍ਕਤ੍ ਿੁਸੁਮੈੈਃ ਸਵਯਮ ੍ਆਰ੍ਕਿਤ੍: ੫੨ 

ਤ੍ਤ੍੍ ਸੁਤ੍ੀਿ੍ਸ਼੍੍ਣ ਸਯ ਿਚਨਮ੍ ਯਤ੍ਾ ਸੌਮਯ ਮਯਾ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਮ੍ 

ਅਿਸ੍ਤ੍ਯਸਯਾ੭੭ਸ਼੍ਰਮ ੋਪ੍ਰਾਤੁ੍: ਨੂਨਮ੍ ਏਸ਼੍ ਪ੍ਕਿਸ਼੍ਯਕਤ੍ ੫੩ 

ਕਨਿਰੁਹਯ ਤ੍ਰਸਾ ਮਰੁਤ੍ਯੁਮ ੍ਲੋਿਾਨਾਮ੍ ਕਹਤ੍ ਿਾਮਯਯਾ 

ਯਸਯ ਪ੍ਰਾਤ੍ਰਾ ਿਰੁਤ੍ੇਯਮ੍ ਕਤ੍ਿ੍ ਸ਼੍ਰਣਯਾ ਪ੍ੁਣਯ ਿਰ੍ਮਣਾ ੫੪ 

ਇਹ ਏਿਤ੍ਾ ਕਿਲ ਿਰੂਰੋ ਿਾਤ੍ਾਕਪ੍: ਅਕਪ੍ ਚ ਇਲਵ ਲੈਃ 

ਪ੍ਰਾਤ੍ਰੌ ਸਕਹਤ੍ੌ ਆਸ੍ਤ੍ਾਮ੍ ਪ੍ਰਾਹ੍ਮਣਿ੍ਨੌ ਮਹਾ ਸੁਰੌ ੫੫ 

ਤ੍ਾਰਯਨ ੍ਪ੍ਰਾਹ੍ਮਣਮ ੍ਰਪੂ੍ਮ੍ ਇਲਵ ਲੈਃ ਸਮ੍ਸ੍ਿਰੁਤ੍ਮ੍ ਿਤ੍ਨ ੍

ਆਮਨ੍ਤ੍ਰਯਕਤ੍ ਕਿਪ੍ਰਾਨ੍ ਸ੍ਮ ਸ਼੍ਰਾੁੱਤ੍ਮ ੍ਉੁੱਕਤ੍ਸ਼੍ਯ ਕਨਰਿ੍ਰੁਣੈਃ ੫੬ 

ਪ੍ਰਾਤ੍ਰਮ੍ ਸਮ੍ਸ੍ਿਰੁਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਰਾਤ੍ਾ ਤ੍ਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਮ ੍ਮੇਸ਼੍ ਰਕੂਪ੍ਣਮ੍ 

ਤ੍ਾਨ੍ ਕਤ੍ਵਿਾਨ੍ ਪ੍ੋਿਯਾ ਮਾਸ ਸ਼੍ਰਾੁੱਤ੍ ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟੇਨ ਿਰ੍ਮਣਾ ੫੭ 
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ਤ੍ਤ੍ੋ ਪ੍ੁਿ੍ਤ੍ਿਤ੍ਾਮ੍ ਤ੍ੇਸ਼੍ਾਮ ੍ਕਿਪ੍ਰਾਣਾਮ੍ ਇਲਵ ਲੋ੭ਪ੍ਰਿੀਤ੍ ੍

ਿਾਤ੍ਾਪ੍ੇ ਕਨਸ਼੍੍ਿਰਮਸਵੇਕਤ੍ ਸਵਰਣੇ ਮਹਤ੍ਾ ਿਤ੍ਨ ੍੫੮ 

ਤ੍ਤ੍ੋ ਪ੍ਰਾਤੁ੍ ਰਵਚੈਃ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਿਾਤ੍ਾਕਪ੍: ਮੇਸ਼੍ਿਨ੍ ਨਤ੍ਨ ੍

ਕਪ੍ੁੱਤ੍ਵਾ ਕਪ੍ਤ੍ਵਾ ਸ਼੍ਰੀਰਾਕਣ ਪ੍ਰਾਹ੍ਮਣਾਨਾਮ੍ ਕਿਕਨਸ਼੍੍ਪ੍ਤ੍ਤ੍ ੍੫੯ 

ਪ੍ਰਾਹ੍ਮਣਾਨਾਮ ੍ਸਹਸਰਾਕਣ ਤ੍ੈ: ਏਿਮ੍ ਿਾਮ ਰਕੂਪ੍ਕਪ੍ੈਃ 

ਕਿਨਾਕਸ਼੍ਤ੍ਾਕਨ ਸਮਹਤ੍ਯ ਕਨਤ੍ਯਸ਼੍ੈਃ ਕਪ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ਾ੭ਸ਼੍ਨੈੈਃ  ੬0 

ਅਿਸ੍ਤ੍ਯੇਨ ਤ੍ਤ੍ਾ ਤ੍ੇਿੈੈਃ ਪ੍ਰਾਰ੍ਕਤ੍ਤ੍ੇਨ ਮਹਰ੍ਕਸ਼੍ਣਾ 

ਅਨੁਪ੍ੂਯ ਕਿਲ ਸ਼੍ਰਾੁੱਤ੍ੇ ਪ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ੈਃ ਸ ਮਹਾ ਸੁਰੈਃ ੬੧ 

ਤ੍ਤ੍ੈਃ ਸਮਪ੍੍ੰਨਮ੍ ਇਕਤ੍ ਉਿ੍ਤ੍ਵਾ ਤ੍ੁੱਤ੍ਵਾ ਹਸ੍ਤ੍ਾ੭ਿਸੇਚਨਮ ੍

ਪ੍ਰਾਤ੍ਰਮ੍ ਕਨਸ਼੍੍ਿਰਮਸਵੇਕਤ੍ ਇਲਵ ਲੈਃ ਸੋ੭ਪ੍ਯਪ੍ਾਸ਼੍ਤ੍ ੬੨ 

ਤ੍ਮ ੍ਤ੍ਤ੍ਾ ਪ੍ਾਸ਼੍ਮਾਣਮ ੍ਤੁ੍ ਪ੍ਰਾਤ੍ਰਮ੍ ਕਿਪ੍ਰ ਿਾਕਤ੍ਨਮ ੍

ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ਪ੍ਰਹਸਨ ੍ਤ੍ੀਮਾਨ੍ ਅਿਸ੍ਤ੍ਯੋ ਮੁਕਨ ਸੁੱਤ੍ਮੈਃ ੬੩ 

ਿੁਤ੍ੋ ਕਨਸ਼੍੍ਿਰਕਮਤੁ੍ਮ ੍ਸ਼੍ਿ੍ਕਤ੍: ਮਯਾ ਿੀਰ੍ਣ ਸਯ ਰਿ੍ਸ਼੍ਸੈਃ 

ਪ੍ਰਾਤੁ੍ ਸ੍ਤ੍ ੇਮੇਸ਼੍ ਰਪੂ੍ ਸਯ ਿਤ੍ਸਯ ਯਮ ਸਾਤ੍ਨਮ੍ ੬੪ 

ਅਤ੍ ਤ੍ਸਯ ਿਚੈਃ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਪ੍ਰਾਤੁ੍: ਕਨਤ੍ਨ ਸਮ੍ਸ਼੍ਰਯਮ ੍

ਪ੍ਰਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਕਯਤੁ੍ਮ੍ ਆਰੇਪ੍ੇ ਮੁਕਨਮ੍ ਿਰੋਤ੍ਾਤ੍ ੍ਕਨਸ਼੍ਾਚਰੈਃ ੬੫ 

ਸੋ੭ਕਪ੍ਤ੍ਰਿਨ ੍ਕਤ੍ਵਿ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍੍ਟਮ ੍ਤ੍ਮ ੍ਮੁਕਨਨਾ ਤ੍ੀਪ੍੍ਤ੍ ਤ੍ਿੇਸਾ 

ਚਿ੍ਸ਼ੁ੍ਸ਼੍ਾ੭ਨਲ ਿਲ੍ਪ੍ੇਨ ਕਨਰ੍ਤ੍ਿ੍ਤ੍ੋ ਕਨਤ੍ਨਮ੍ ਿਤ੍ੈਃ  ੬੬ 

ਤ੍ਸਯਾ੭ਯਮ ੍ਆਸ਼੍ਰਮ ੋਪ੍ਰਾਤੁ੍ ਸ੍ਤ੍ਟਾਿ ਿਨ ਸ਼੍ੋਕਪ੍ਤ੍ੈਃ 

ਕਿਪ੍ਰਾ੭ਨੁਿਮ੍ਪ੍ਯਾ ਯੇਨ ਿਰ੍ਮੇਤ੍ਮ੍ ਤੁ੍ਸ਼੍੍ਿਰਮ੍ ਿਰੁਤ੍ਮ੍ ੬੭ 

ਏਿਮ੍ ਿਤ੍ਯਮਾਨ ਸਯ ਤ੍ਸਯ ਸੌਕਮਕਤ੍ਰਣਾ ਸਹ 

ਰਾਮਸਯਾ੭ਸ੍ਤ੍ਮ ੍ਿਤ੍ੈਃ ਸੂਰਯੈਃ ਸਮ੍ਤ੍ਯਾ ਿਾਲੋ੭ਪ੍ਯਿਰ੍ਤ੍ਤ੍ ੬੮ 

ਉਪ੍ਾਸਯ ਪ੍ਸ਼੍੍ਕਚਮਾਮ੍ ਸਮਤ੍੍ਯਾਮ ੍ਸਹ ਪ੍ਰਾਤ੍ਰਾ ਯਤ੍ਾ ਕਿਕਤ੍ 

ਪ੍ਰਕਿਿੇਸ਼੍ਾ੭੭ਸ਼੍ਰਮ ਪ੍ਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਮ੍ ਰਕੁਸ਼੍ਮ੍ ਚਾ੭ਪ੍ਯਿਾਤ੍ਯਨ ੍੬੯ 

ਸਮਯਿ੍ ਪ੍ਰਕਤ੍ਿਰੁਹੀਤ੍ ਸਤੁ੍੍ ਮੁਕਨਨਾ ਤ੍ੇਨ ਰਾਿਿੈਃ 

ਨਯਿਸਤ੍੍ ਤ੍ਾਮ੍ ਕਨਸ਼੍ਾਮ ੍ਏਿਾਮ੍ ਪ੍ਰਾਸ਼੍ਯ ਮੂਲ ਪ੍ਲਾਕਨ ਚ ੭0 

ਤ੍ਸਯਾਮ੍ ਰਾਤ੍ਰਯਾਮ ੍ਿਯਤ੍ੀਤ੍ਾਯਾਮ੍ ਕਿਮਲੇ ਸੂਰਯ ਮਣ੍ਟਲੇ 

ਪ੍ਰਾਤ੍ਰਮ੍ ਤ੍ਮ ੍ਅਿਸ੍ਤ੍ਯ ਸਯ ਆਮਨ੍ਤ੍ਰਯਤ੍ ਰਾਿਿੈਃ ੭੧ 

ਅਕਪ੍ਿਾਤ੍ਯ ੇਤ੍ਵਾ ਪ੍ਿਿਨ੍ ਸੁਿਮ੍ ਅਤ੍ਯੁਕਸ਼੍ਤ੍ ੋਕਨਸ਼੍ਾਮ ੍

ਆਮਨ੍ਤ੍ਰਯੇ ਤ੍ਵਾਮ੍ ਿੁੱਚਾਕਮ ਿੁਰਮੁ੍ ਤ੍ੇ ਤ੍ਰਸ਼੍ਟ੍ਮੁ ੍ਅਿਰਿਮ ੍੭੨ 

ਿਮਯਤ੍ਾਮ੍ ਇਕਤ੍ ਤ੍ੇ ਨੋਿ੍ਤ੍ੋ ਿਿਾਮ ਰਿੁ ਨਨ੍ਤ੍ਨੈਃ 

ਯਤ੍ ੋੱੁੱਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟੇਨ ਮਾਰ੍ਿੇਣ ਿਨਮ੍ ਤ੍ ੱੁੱਚਾ੭ਿਲੋਿਯਨ੍ ੭੩ 

ਨੀਿਾਰਾਨ੍ ਪ੍ਨਸਾਮ ੍ਸ੍ਤ੍ਾਲਾਮ੍ ਸ੍ਕਤ੍ਕਮਸ਼੍ਾਨ੍ ਿਮ੍ਿੁਲ਼ਾਨ੍ ਤ੍ਿਾਨ੍ 
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ਕਚਕਰਕਪ੍ਲਵ ਾਨ੍ ਮਤੂ੍ਿਾਮ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਕਪ੍ਲਵ ਾਨ੍ ਅਕਪ੍ ਚ ਕਤ੍ਨ੍ਤੁ੍ਿਾਨ੍ ੭੪ 

ਪ੍ੁਸ਼੍੍ਕਪ੍ਤ੍ਾਨ੍ ਪ੍ੁਸ਼੍੍ਕਪ੍ਤ੍ਾ੭ਿਰਾਕਪ੍ ਰ੍ਲਤ੍ਾਕਪ੍: ਅਨੁਿੇਸ਼੍੍ਕਟਤ੍ਾਨ੍ 

ਤ੍ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ ਰਾਮੈਃ ਸ਼੍ਤ੍ਸ਼੍ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਰ ਿਾਨ੍ਤ੍ਾਰ ਪ੍ਾਤ੍ਪ੍ਾਨ੍  ੭੫ 

ਹਸ੍ਕਤ੍ ਹਸ੍ਤ੍ੈ ਕਰਵਮਰੁਕਤ੍ਤ੍ਾਨ੍ ਿਾਨਰੈ: ਉਪ੍ਸ਼੍ੋਕਪ੍ਤ੍ਾਨ੍ 

ਮੁੱਤ੍ੈੈਃ ਸ਼੍ਿੁਕਨ ਸਮ੍ਿੈ ਸ਼੍੍ਚ ਸ਼੍ਤ੍ਸ਼੍ੈਃ ਪ੍ਰਕਤ੍ਨਾਕਤ੍ਤ੍ਾਨ੍ ੭੬ 

ਤ੍ਤ੍ੋ੭ਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ਸਮੀਪ੍ ਸਤ੍੍ਮ ੍ਰਾਮੋ ਰਾਿੀਿ ਲੋਚਨੈਃ 

ਪ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਤ੍ੋ੭ਨੁਿਤ੍ਮ੍ ਿੀਰਮ ੍ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣਮ੍ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਕਮ ਿਰ੍ਤ੍ਨਮ੍ ੭੭ 

ਸ੍ਕਨਿ੍ਤ੍ ਪ੍ਤ੍ਰਾ ਯਤ੍ਾ ਿਰੁਿ੍ਸ਼੍ਾ ਯਤ੍ਾ ਿ੍ਸ਼੍ਾਮ੍ਤ੍ ਮਰੁਿ ਕਤ੍ਵਿਾੈਃ 

ਆਸ਼੍ਰਮ ੋਨਾ੭ਕਤ੍ ਤੂ੍ਰਸ੍ਤ੍ੋ ਮਹਰ੍ਸ਼੍ੇ ਰ੍ਪ੍ਾਕਿਤ੍ਾ੭੭ਤ੍੍ਮਨੈਃ ੭੮ 

ਅਿਸ੍ਤ੍ਯ ਇਕਤ੍ ਕਿਿਯਾਤ੍ ੋਲੋਿੇ ਸਵੇਨੈਿ ਿਰ੍ਮਣਾ 

ਆਸ਼੍ਰਮ ੋਤ੍ਰੁਸ਼੍ਯਤ੍ੇ ਤ੍ਸਯ ਪ੍ਕਰਸ਼੍ਰਾਨ੍ਤ੍ ਸ਼੍ਰਮ ਅਪ੍ਹੈਃ ੭੯ 

ਪ੍ਰਾਿਯ ਤੂ੍ਮ ਆਿੁਲ ਿਨ: ਚੀਰ ਮਾਲਾ ਪ੍ਕਰਸ਼੍੍ਿਰੁਤ੍ੈਃ 

ਪ੍ਰਸ਼੍ਾਨ੍ਤ੍ ਮਰੁਿ ਯੂਤ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਨਾਨਾ ਸ਼੍ਿੁਕਨ ਨਾਕਤ੍ਤ੍ੈਃ ੮0 

ਕਨਿਰੁਹਯ ਤ੍ਰਸਾ ਮਰੁਤ੍ਯੁਮ ੍ਲੋਿਾਨਾਮ੍ ਕਹਤ੍ ਿਾਮਯਯਾ 

ਤ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਣਾ ਕਤ੍ੁੱਿਰੁਤ੍ਾ ਯੇਨ ਸ਼੍ਰਣਯਾ ਪ੍ਣੁਯ ਿਰ੍ਮਣਾ  ੮੧ 

ਤ੍ਸਯੇਤ੍ਮ੍ ਆਸ਼੍ਰਮ ਪ੍ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਰਪ੍ਾਿਾ ਤ੍ਯਸਯ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸੈੈਃ 

ਕਤ੍ਕਿਯਮ ੍ਤ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਣਾ ਤ੍ਰਾਸਾਤ੍੍ ਤ੍ਰੁਸ਼੍ਯਤ੍ੇ ਨੋਪ੍ਪ੍ੁਿਯਤ੍ੇ ੮੨ 

ਯਤ੍ਾ ਪ੍ਰਪ੍ਰੁਕਤ੍ ਚ ਆਿਰਾਨ੍ਤ੍ਾ ਕਤ੍ਕਿ ਯਮ ੍ਪ੍ੁਣਯ ਿਰ੍ਮਣਾ 

ਤ੍ਤ੍ਾ ਪ੍ਰਪ੍ਰੁਕਤ੍ ਕਨਰਵੈਰਾੈਃ ਪ੍ਰਸ਼੍ਾਨ੍ਤ੍ਾ ਰਿਨੀ ਚਰਾੈਃ  ੮੩ 

ਨਾਮ੍ਨਾ ਚੇਯਮ ੍ਪ੍ਿਿਤ੍ ੋਤ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਣਾ ਕਤ੍ਿ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਣਾ 

ਪ੍ਰਕਤ੍ਤ੍ਾ ਕਤ੍ਰਸ਼ੁ੍ ਲੋਿੇਸ਼ੁ੍ ਤੁ੍ਰਤ੍੍ਰ੍ਸ਼੍ਾ ਿਰੂਰ ਿਰਮ੍ਕਪ੍ੈਃ  ੮੪ 

ਮਾਰ੍ਿਮ੍ ਕਨਰੋੁੱਤੁ੍ਮ੍ ਕਨਰਤ੍ੋ ਪ੍ਾਸ੍ਿਰ ਸਯਾ੭੭ਚਲੋੁੱਤ੍ਮੈਃ 

ਸਮ੍ਤ੍ੇਸ਼੍ਮ੍ ਪ੍ਾਲਯਮ ੍ਸ੍ਤ੍ਸਯ ਕਿਨ੍ਤ੍ਯ: ੱੁੱਸ਼੍ੈਲੋ ਨ ਿਰ੍ਤ੍ਤ੍ ੇ੮੫ 

ਅਯਮ ੍ਤ੍ੀਰ੍ਿਾਯੁਸ਼੍ ਸ੍ਤ੍ਸਯ ਲੋਿੇ ਕਿਸ਼੍ਰੁਤ੍ ਿਰ੍ਮਣੈਃ 

ਅਿਸ੍ਤ੍ਯ ਸਯਾ੭੭ਸ਼੍ਰਮੈਃ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ੍ ਕਿਨੀਤ੍ ਮਰੁਿ ਸੇਕਿਤ੍ੈਃ ੮੬ 

ਏਸ਼੍ ਲੋਿਾ੭ਰ੍ਕਚਤ੍ੈਃ ਸਾਤੁ੍ ਕਰਹਤ੍ੇ ਕਨਤ੍ਯਮ੍ ਰਤ੍ੈਃ ਸਤ੍ਾਮ ੍

ਅਸ੍ਮਾਨ੍ ਅਕਤ੍ਿਤ੍ਾਨ੍ ਏਸ਼੍ ਸ਼੍ਰੇਯਸਾ ਯੋਿਕਯਸ਼੍ਯਕਤ੍ ੮੭ 

ਆਰਾਤ੍ਕਯਸ਼੍ਯਾਕਮ ਅਤ੍ਰਾ੭ਹਮ੍ ਅਿਸ੍ਤ੍ਯਮ੍ ਤ੍ਮ ੍ਮਹਾ ਮੁਕਨਮ ੍

ਸ਼੍ੇਸ਼੍ਮ੍ ਚ ਿਨ ਿਾਸ ਸਯ ਸੌਮਯ ਿਤ੍੍ਸਯਾਮਯ੭ਹਮ ੍ਪ੍ਰਪ੍ੋ ੮੮ 

ਅਤ੍ਰ ਤ੍ੇਿਾੈਃ ਸਿਨ੍ਤ੍ਰਵਾੈਃ ਕਸੁੱਤ੍ਾ ਸ਼੍੍ਚ ਪ੍ਰਮਰ੍ਸ਼੍ਯੈਃ 

ਅਿਸ੍ਤ੍ਯਮ ੍ਕਨਯਤ੍ਾ੭ਹਾਰਮ੍ ਸਤ੍ਤ੍ਮ ੍ਪ੍ਰਯੁਪ੍ਾਸਤ੍ ੇ੮੯ 

ਨਾ੭ਤ੍ਰ ਿੀਿੇਨ੍ ਮਰੁਸ਼੍ਾ ਿਾਤ੍ੀ ਿਰੂਰੋ ਿਾ ਯਕਤ੍ ਿਾ ਸ਼੍ਟੈਃ 

ਨਰੁਸ਼੍ਮ੍ਸੈਃ ਿਾਮ ਿਰੁੁੱਤ੍ੋ ਿਾ ਮਕੁਨ: ਏਸ਼੍ ਤ੍ਤ੍ਾ ਕਿਤ੍ੈਃ ੯0 
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ਅਤ੍ਰ ਤ੍ੇਿਾ ਸ਼੍੍ਚ ਯਿ੍ਸ਼੍ਾ ਸ਼੍ਚ੍ ਨਾਿਾ ਸ਼੍੍ਚ ਪ੍ਤ੍ਿੈੈਃ ਸਹ 

ਿਸਨ੍ਕਤ੍ ਕਨਯਤ੍ ਆਹਾਰਾ ਤ੍ਰ੍ਮਮ੍ ਆਰਾਤ੍ਕਯਸ਼੍ਣ੍ਿੈਃ ੯੧ 

ਅਤ੍ਰ ਕਸੁੱਤ੍ਾ ਮਹਾਤ੍੍ਮਾਨੋ ਕਿਮਾਨੈੈਃ ਸੂਰਯ ਸੰਕਨਪ੍ੈੈਃ 

ਤ੍ਯਿ੍ਤ੍ਵਾ ਤ੍ੇਹਾਨ੍ ਨਿੈ  ਰਤ੍੍ੇਹੈੈਃ ਸਵਰਯਾਤ੍ਾੈਃ ਪ੍ਰਮਰਸ਼੍੍ਯੈਃ ੯੨ 

ਯਿ੍ਸ਼੍ਤ੍ਵਮ ੍ਅਮਰਤ੍ਵਮ੍ ਚ ਰਾਿਯਾਕਨ ਕਿਕਿਤ੍ਾਕਨ ਚ 

ਅਤ੍ਰ ਤ੍ੇਿਾੈਃ ਪ੍ਰਯੁੱਚਨ੍ਕਤ੍ ਪ੍ਤੂ੍ੈ: ਆਰਾਕਤ੍ਤ੍ਾੈਃ ਸ਼ੁ੍ਪ੍: ੯੩ 

ਆਿਤ੍ਾ ਸ੍ਮ: ਆਸ਼੍ਰਮਪ੍ਤ੍ਮ੍ ਸੌਕਮਤ੍ਰੇ ਪ੍ਰਕਿਸ਼੍ ਅਿਰਤ੍ੈਃ 

ਕਨਿੇਤ੍ਯ ਇਹ ਮਾਮ ੍ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ੍੍ਮ੍ ਰਸ਼ੁ੍ਯੇ ਸਹ ਸੀਤ੍ਯਾ ੯੪ 

ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਰਣਯ ਿਾਮ੍ਟੇ ਏਿਾਤ੍ਸ਼੍ ੱੁੱਸਰ੍ਿ: 

ਤਿਾਤਸ਼ ੱ ਸਰ੍ਕ: 

ਸ ਪ੍ਰਕਿਸ਼੍ਯਾ੭੭ਸ਼੍ਰਮ ਪ੍ਤ੍ਮ ੍ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੋ ਰਾਿਿਾ੭ਨੁਿੈਃ 

ਅਿਸ੍ਤ੍ਯ ਕਸ਼੍ਸ਼੍ਯਮ ੍ਆਸਾਤ੍ਯ ਿਾਿਯਮ ੍ਏਤ੍ ਤੁ੍ਿਾਚ ਹ ੧ 

ਰਾਿਾ ਤ੍ਸ਼੍ਰਤ੍ੋ ਨਾਮ ਿਯਸ਼ੇ੍੍ਟ ਸ੍ਤ੍ਸਯ ਸੁਤ੍ੋ ਪ੍ਲੀ 

ਰਾਮੈਃ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ੍੍ੋ ਮੁਕਨਮ ੍ਤ੍ਰਸ਼੍ਟ੍ਮੁ੍ ਪ੍ਾਰਯਯਾ ਸਹ ਸੀਤ੍ਯਾ ੨ 

ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੋ ਨਾਮ ਤ੍ਸਯਾ੭ਹਮ੍ ਪ੍ਰਾਤ੍ਾ ਤੁ੍ ਅਿਰਿੋ ਕਹਤ੍ੈਃ 

ਅਨੁਿੂਲ ਸ਼੍੍ਚ ਪ੍ਿ੍ਤ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਯਕਤ੍ ਤ੍ੇ ਸ਼੍ਰੋਤ੍ਰਮ ੍ਆਿਤ੍ੈਃ ੩ 

ਤ੍ੇ ਿਯਮ੍ ਿਨਮ੍ ਅਤ੍ਯੁਿਰਮ੍ ਪ੍ਰਕਿਸ਼੍੍ਟਾੈਃ ਕਪ੍ਤ੍ਰੁ ਸ਼੍ਾਸਨਾਤ੍੍ 

ਤ੍ਰਸ਼੍੍ਟਮੁ ੍ਇੁੱਚਾਮਹੇ ਸਰਵੇ ਪ੍ਿਿਨ੍ਤ੍ਮ ੍ਕਨਿੇਤ੍ਯਤ੍ਾਮ੍ ੪ 

ਤ੍ਸਯ ਤ੍ਤ੍ਵਚਨਮ੍ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ ਸਯ ਤ੍ਪ੍ੋ ਤ੍ਨੈਃ 

ਤ੍ਤ੍ੇਕਤ੍ ਉਿ੍ਤ੍ਵਾ੭ਿ੍ਕਨਸ਼੍ਰਣਮ੍ ਪ੍ਰਕਿਿੇਸ਼੍ ਕਨਿੇਕਤ੍ਤੁ੍ਮ ੍੫ 

ਸ ਪ੍ਰਕਿਸ਼੍ਯ ਮੁਕਨ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍੍ਟਮ ੍ਤ੍ਪ੍ਸਾ ਤੁ੍ਸ਼੍੍ਪ੍ਰਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਣਮ ੍

ਿਰੁਤ੍ਾ੭ਞ੍ਿਕਲ: ਉਿਾ ਚੇਤ੍ਮ ੍ਰਾਮਾ੭੭ਿਮਨਮ ੍ਅਮ੍ਿਸਾ 

ਯਤ੍ੋਿ੍ਤ੍ਮ ੍ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੇ ਨੈਿ ਕਸ਼੍ਸ਼੍ਯੋ੭ਿਸ੍ਤ੍ਯ ਸਯ ਸੰਮਤ੍: ੬ 

ਪ੍ੁਤ੍ਰੌ ਤ੍ਸ਼੍ਰਤ੍ ਸਯੇਮ ੌਰਾਮੋ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ ਏਿ ਚ 

ਪ੍ਰਕਿਸ਼੍੍ਟੌ ਆਸ਼੍ਰਮ ਪ੍ਤ੍ਮ੍ ਸੀਤ੍ਯਾ ਸਹ ਪ੍ਾਰਯਯਾ ੭ 

ਤ੍ਰਸ਼੍੍ਟਮੁ ੍ਪ੍ਿਨਤ੍੍ਮ ੍ਆਯਾਤ੍ੌ ਸ਼ੁ੍ਸ਼੍ਰੂਸ਼੍ਾ੭ਰ੍ਤ੍ਮ ੍ਅਕਰਮਤ੍੍ਮੌ 

ਯਤ੍ ੍ਅਤ੍ਰਾ੭ਨਨ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਤ੍ੁੱਤ੍ਵਮ੍ ਆਿ੍ਞਾਪ੍ਕਯਤੁ੍ਮ ੍ਅਰਹਕਸ ੮ 

ਤ੍ਤ੍ੈਃ ਕਸ਼੍ਸ਼੍ਯਾਤ੍ ੍ਉਪ੍ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਯ ਪ੍ਰਾਪ੍੍ਤ੍ਮ੍ ਰਾਮਮ ੍ਸ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣਮ ੍

ਿੈਤ੍ੇਹੀਮ ੍ਚ ਮਹਾ ਪ੍ਾਿਾਮ ੍ਇਤ੍ਮ੍ ਿਚਨਮ ੍ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੯ 

ਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟਯਾ ਰਾਮ ਸ਼੍੍ਕਚਰਸਯਾ੭ਤ੍ਯ ਤ੍ਰਸ਼੍੍ਟਮੁ ੍ਮਾਮ ੍ਸਮੁਪ੍ਾਿਤ੍ੈਃ 

ਮਨਸਾ ਿਾਮ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ਮ ੍ਕਹ ਅਸਯ ਮਯਾ੭ਕਪ੍ ਆਿਮਨਮ ੍ਪ੍ਰਕਤ੍ ੧0 

ਿਮਯਤ੍ਾਮ੍ ਸਤ੍੍ਿਰੁਤ੍ੋ ਰਾਮੈਃ ਸ ਪ੍ਾਰਯੈਃ ਸਹ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੈਃ 

ਪ੍ਰਿੇਸ਼੍ਯਤ੍ਾਮ ੍ਸਮੀਪ੍ਮ ੍ਮੇ ਕਿਮ੍ ਚ ਅਸ ੌਨ ਪ੍ਰਿੇਕਸ਼੍ਤ੍ੈਃ ੧੧ 
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ਏਿਮ੍ ਉਿ੍ਤ੍  ਸ੍ਤੁ੍ ਮੁਕਨਨਾ ਤ੍ਰ੍ਮਿ੍ਞੇਨ ਮਹਾਤ੍੍ਮਨਾ 

ਅਕਪ੍ਿਾਤ੍ਯ ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍  ਕਸ਼੍ਸ਼੍ਯ: ਤ੍ਤ੍ੇਕਤ੍ ਕਨਯਤ੍ਾਮ੭੍ਿਕਲੈਃ ੧੨ 

ਤ੍ਤ੍ੋ ਕਨਸ਼੍੍ਿਰਮਯ ਸਮ੍ਪ੍ਰਾਨ੍ਤ੍ੈਃ ਕਸ਼੍ਸ਼੍ਯੋ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣਮ੍ ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍ ੍

ਿਵ ਅਸ ੌਰਾਮੋ ਮੁਕਨਮ ੍ਤ੍ਰਸ਼੍੍ਟਮੁ੍ ਏਤੁ੍ ਪ੍ਰਕਿਸ਼੍ਤੁ੍ ਸਵਯਮ ੍੧੩ 

ਤ੍ਤ੍ੋ ਿਤ੍ਵਾ ਆਸ਼੍ਰਮ ਤ੍ਵਾਰਮ ੍ਕਸ਼੍ਸ਼੍ਯੇਣ ਸਹ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੈਃ 

ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਯਾ ਮਾਸ ਿਾਿੁਤ੍੍ਸ੍ਤ੍ਮ੍ ਸੀਤ੍ਾਮ ੍ਚ ਿਨਿ ਆਤ੍ਮ੍ਿਾਮ੍ ੧੪ 

ਤ੍ਮ ੍ਕਸ਼੍ਸ਼੍ਯੈਃ ਪ੍ਰਕਸ਼੍ਰਤ੍ਮ ੍ਿਾਿਯਮ੍ ਅਿਸ੍ਤ੍ਯ ਿਚਨਮ ੍ਪ੍ਰੁਿਨ ੍

ਪ੍ਰਾਿੇਸ਼੍ਯਤ੍ ੍ਯਤ੍ਾ ਨਯਾਯਮ੍ ਸਤ੍੍ਿਾਰਾ੭ਰ੍ਤ੍ਮ ੍ਸੁਸਤ੍੍ਿਰੁਤ੍ਮ੍ ੧੫ 

ਪ੍ਰਕਿਿੇਸ਼੍ ਤ੍ਤ੍ੋ ਰਾਮੈਃ ਸੀਤ੍ਯਾ ਸਹ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੈਃ 

ਪ੍ਰਸ਼੍ਾਨ੍ਤ੍ ਹਕਰਣ ਆਿੀਰਣ੍ਮ੍ ਆਸ਼੍ਰਮਮ੍ ਕਹ ਅਿਲੋਿਯਨ੍ ੧੬ 

ਸ ਤ੍ਤ੍ਰ ਪ੍ਰਹ੍ਮਣੈਃ ਸ੍ਤ੍ਾਨਮ ੍ਅਿ੍ਨੇੈਃ ਸ੍ਤ੍ਾਨਮ ੍ਤ੍ਤ੍ਿੈ ਚ 

ਕਿਸ਼੍੍ਣੋੈਃ ਸਤ੍੍ਾਨਮ ੍ਮਹੇਨ੍ਤ੍ਰ ਸਯ ਸ੍ਤ੍ਾਨਮ ੍ਚੈਿ ਕਿਿਸਵਤ੍ੈਃ ੧੭ 

ਸੋਮ ਸ੍ਤ੍ਾਨਮ ੍ਪ੍ਿ ਸ੍ਤ੍ਾਨਮ੍ ਸ੍ਤ੍ਾਨਮ ੍ਿੌਪ੍ੇਰਮ੍ ਏਿ ਚ 

ਤ੍ਾਤੁ੍ ਕਰਵਤ੍ਾਤੁ੍ੈਃ ਸ੍ਤ੍ਾਨਮ ੍ਚ ਿਾਯੋੈਃ ਸ੍ਤ੍ਾਨਮ ੍ਤ੍ਤ੍ੈਿ ਚ ੧੮ 

ਨਾਿ ਰਾਿ ਸਯ ਚ ਸ੍ਤ੍ਾਨਮ੍ ਅਨਮ੍ਤ੍ ਸਯ ਮਹਾਤ੍੍ਮਨ: 

ਸ੍ਤ੍ਾਨਮ ੍ਤ੍ਤ੍ੈਿ ਿਾਯਤ੍ਰਯਾ ਿਸੂਨਾਮ੍ ਸ੍ਤ੍ਾਨ ਮੇਿ ਚ  ੧੯ 

ਸ੍ਤ੍ਾਨਮ ੍ਚ ਪ੍ਾਸ਼੍ ਹਸ੍ਤ੍ ਸਯ ਿਰਣੁ ਸਯ ਮਹਾਤ੍ਮ੍ਨ:  

ਿਾਰ੍ਕਤ੍ਿੇਯ ਸਯ ਚ ਸ੍ਤ੍ਾਨਮ੍ ਤ੍ਰ੍ਮ ਸ੍ਤ੍ਾਨਮ ੍ਚ ਪ੍ਸ਼੍ਯਕਤ੍  ੨0 

ਤ੍ਤ੍ੈਃ ਕਸ਼੍ਸ਼੍ਯੈੈਃ ਪ੍ਕਰਿਰੁਤ੍ੋ ਮਕੁਨ: ਅਕਪ੍ ਅਕਪ੍ਕਨਸ਼੍੍ਪ੍ਤ੍ਤ੍੍ 

ਤ੍ਮ ੍ਤ੍ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਾ੭ਿਰਤ੍ੋ ਰਾਮੋ ਮੁਨੀਨਾਮ੍ ਤ੍ੀਪ੍੍ਤ੍ ਤ੍ੇਿਸਾਮ ੍੨੧ 

ਅਪ੍ਰਿੀ ਤ੍ਵਚਨਮ ੍ਿੀਰੋ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣਮ੍ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਕਮ ਿਰਤ੍੍ਨਮ੍ 

ਏਸ਼੍ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ ਕਨਸ਼੍੍ਿਰਾਮਕਤ੍ ਅਿਸ੍ਤ੍ਯੋ ਪ੍ਿਿਾਨ੍ ਰਕੁਸ਼੍ੈਃ 

ਔਤ੍ਾਰਯੇਣ ਅਿਿੁੱਚਾਕਮ ਕਨਤ੍ਾਨਮ੍ ਤ੍ਪ੍ਸਾਮ੍ ਇਮਮ ੍੨੨ 

ਏਿਮ੍ ਉਿ੍ਤ੍ਵਾ ਮਹਾ ਪ੍ਾਹ:ੁ ਅਿਸ੍ਤ੍ਯਮ੍ ਸੂਰਯ ਿਰ੍ਚਸਮ ੍

ਿਿਰਾਹ ਪ੍ਰਮ ਪ੍ਰੀਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਸਯ ਪ੍ਾਤ੍ ੌਪ੍ਰਮ੍ਤ੍ਪ੍ੈਃ  ੨੩ 

ਅਕਪ੍ਿਾਤ੍ਯ ਤੁ੍ ਤ੍ਰ੍ਮਾਤ੍੍ਮਾ ਤ੍ਸ੍ਤ੍ੌ ਰਾਮੈਃ ਿਰੁਤ੍ਾਮ੍ਿਕਲੈਃ 

ਸੀਤ੍ਯਾ ਸਹ ਿੈਤ੍ਹੇਯਾ ਤ੍ਤ੍ਾ ਰਾਮ ਸਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੈਃ ੨੪ 

ਪ੍ਰਕਤ੍ਿਰੁਹਯ ਚ ਿਾਿੁਤ੍੍ਸ੍ਤ੍ਮ੍ ਅਰ੍ਚਕਯਤ੍ਵਾ ਆਸਨੋਤ੍ਿੈੈਃ 

ਿੁਸ਼੍ਲ ਪ੍ਰਸ਼੍੍ਨਮ ੍ਉਿ੍ਤ੍ਵਾ ਚ ਆਸਯਤ੍ਾਮ੍ ਇਕਤ੍ ਸੋ੭ਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੨੫ 

ਅਿ੍ਕਨਮ ੍ਹਤੁ੍ਵਾ ਪ੍ਰਤ੍ਾਯ ਅਰ੍ਿਯਮ੍ ਅਕਤ੍ਤ੍ੀਨ੍ ਪ੍ਰਕਤ੍ਪ੍ਿੂਯ ਚ 

ਿਾਨਪ੍ਰਸ੍ਤ੍ੇਨ ਤ੍ਰ੍ਮਣੇ ਸ ਤ੍ੇਸ਼੍ਾਮ੍ ਪ੍ੋਿਨਮ ੍ਤ੍ਤ੍ੌ  ੨੬ 

ਪ੍ਰਤ੍ਮਮ ੍ਚ ਉਪ੍ਕਿਸ਼੍ਯ ਅਤ੍ ਤ੍ਰ੍ਮਿਞ੍ੋ ਮੁਕਨ ਪ੍ੁਮ੍ਿਿੈਃ 

ਉਿਾਚ ਰਾਮਮ ੍ਆਸੀਨਮ ੍ਪ੍ਰਾਞ੍ਿਕਲਮ੍ ਤ੍ਰ੍ਮ ਿੋਕਿਤ੍ਮ ੍੨੭ 
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ਅਨਯਤ੍ਾ ਿਲੁ ਿਾਿੁਤ੍੍ਸ੍ਤ੍ ਤ੍ਪ੍ਸਵੀ ਸਮੁਤ੍ਾਚਰਨ ੍

ਤੁ੍ੁੱਸਾਿ੍ਸ਼੍ੀਿ ਪ੍ਰੇ ਲੋਿੇ ਸਵਾਕਨ ਮਾਮ੍ਸਾਕਨ ਪ੍ਿ੍ਸ਼੍ਯੇਤ੍੍ ੨੮ 

ਰਾਿਾ ਸਰਵ ਸਯ ਲੋਿ ਸਯ ਤ੍ਰ੍ਮਚਾਰੀ ਮਹਾ ਰਤ੍ੈਃ 

ਪ੍ੂਿਨੀਯ ਸ਼੍੍ਚ ਮਾਨਯ ਸ਼੍੍ਚ ਪ੍ਿਾਨ੍ ਪ੍ਰਾਪ੍੍ਤ੍ੈਃ ਕਪ੍ਰਯਾ੭ਕਤ੍ਕਤ੍ੈਃ ੨੯ 

ਏਿਮ੍ ਉਿ੍ਤ੍ਵਾ ਪ੍ਲੈ: ਮੂਲੈੈਃ ਪ੍ੁਸ਼੍੍ਪ੍ੈ ਸ਼੍੍ਚਾ੭ਨਯੈ ਸ਼੍੍ਚ ਰਾਿਿਮ੍ 

ਪ੍ੂਿਕਯਤ੍ਵਾ ਯਤ੍ਾ ਿਾਮਮ ੍ਪ੍ਨੁ: ਏਿ ਤ੍ਤ੍ੋ੭ਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੩0 

ਇਤ੍ਮ ੍ਕਤ੍ਿਯਮ ੍ਮਹਤ੍੍ ਚਾਪ੍ਮ੍ ਹੇਮ ਿਿਰ ਕਿਪ੍ੂਕਸ਼੍ਤ੍ਮ ੍

ਿੈਸ਼੍੍ਣਿਮ੍ ਪ੍ਰੁਸ਼ੁ੍ ਿਯਾਿਰ ਕਨਰ੍ਕਮਤ੍ਮ੍ ਕਿਸ਼੍ਵਿਰਮ੍ਣਾ ੩੧ 

ਅਮੋਿੈਃ ਸੂਰਯ ਸਮ੍ਿਾਸ਼੍ ੋਪ੍ਰਹ੍ਮ ਤ੍ੁੱਤ੍ੈਃ ਸ਼੍ਰੋੁੱਤ੍ਮੈਃ 

ਤ੍ੁੱਤ੍ੌ ਮਮ ਮਹੇਨ੍ਤ੍ਰਣੇ ਤੂ੍ਣੀ ਚਾ੭ਿ੍ਸ਼੍ਯ ਸਾਯਿ ੌ੩੨ 

ਸਮ੍ਪ੍ੂਰ੍ਣੌ ਕਨਕਸ਼੍ਤ੍;ੈ ਪ੍ਾਣੈ: ਿਵਲਤ੍੍ਕਪ੍: ਇਿ ਪ੍ਾਿਿੈੈਃ 

ਮਹਾ ਰਿਤ੍ ਿੋਸ਼੍੭ੋਯਮ ੍ਅਕਸ: ਹੇਮ ਕਿਪ੍ੂਕਸ਼੍ਤ੍ੈਃ ੩੩ 

ਅਨੇਨ ਤ੍ਨੁਸ਼੍ਾ ਰਾਮ ਹਤ੍ਵਾ ਸਮ੍ਿਯੇ ਮਹਾ੭ਸੁਰਾਨ੍ 

ਆਿਹਾਰ ਕਸ਼੍ਰਯਮ ੍ਤ੍ੀਪ੍੍ਤ੍ਾਮ੍ ਪ੍ੁਰਾ ਕਿਸ਼੍੍ਣ;ੁ ਕਤ੍ਿੌਿਸਾਮ ੍੩੪ 

ਤ੍ ੱੁੱਤ੍ਨੁ ਸਤ੍੍ੌ ਚ ਤੂ੍ਣੀਰੌ ਸ਼੍ਰਮ੍ ਿਟ੍ਿਮ੍ ਚ ਮਾਨਤ੍ 

ਿਯਾਯ ਪ੍ਰਕਤ੍ਿਰੁਹ੍ਣੀਸ਼੍ਵ ਿਿਰਮ ੍ਿਿਰਤ੍ਰੋ ਯਤ੍ਾ ੩੫ 

ਏਿਮ੍ ਉਿ੍ਤ੍ਵਾ ਮਹਾਤ੍ੇਿਾੈਃ ਸਮਸ੍ਤ੍ਮ੍ ਤ੍ ਤ੍ਵਰਾ੭੭ਯੁਤ੍ਮ੍ 

ਤ੍ੁੱਤ੍ਵਾ ਰਾਮਾਯ ਪ੍ਿਿਾਨ੍ ਅਿਸ੍ਤ੍ਯੈਃ ਪ੍ੁਨ: ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੩੬ 

ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਰਣਯ ਿਾਮ੍ਟੇ ਤ੍ਵਾਤ੍ਸ਼੍ ੱੁੱਸਰਿ੍: 

ਤਰਯੋਤਸ਼ ੱ ਸਰ੍ਕ: 

ਰਾਮ ਪ੍ਰੀਤ੍ੋ੭ਸ੍ਕਮ ਪ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਤ੍ ੇਪ੍ਕਰਤੁ੍ਸ਼੍ਟ੍ੋ੭ਸ੍ਕਮ ਲਿ੍ਸ਼੍ਮ੍ਣ 

ਅਕਪ੍ਿਾਤ੍ਕਯਤੁ੍ਮ ੍ਯ ਨ੍ਮਾਮ੍ ਪ੍ਰਾਪ੍੍ਤ੍ ੌਸ੍ਤ੍ੈਃ ਸਹ ਸੀਤ੍ਯਾ ੧ 

ਅਤ੍ਵ ਸ਼੍ਰਮੇਣ ਿਾਮ੍ ਿੇਤ੍ੋ ਪ੍ਾਤ੍ਤ੍ੇ ਪ੍ਰਚਰੁ ਸ਼੍ਰਮੈਃ 

ਿਯਿ੍ਤ੍ਮ ੍ਉਤ੍੍ਿਮ੍ਟਤ੍ੇ ਚਾ੭ਕਪ੍ ਮੈਕਤ੍ਲੀ ਿਨਿਾ੭੭ਤ੍੍ਮਿਾ ੨ 

ਏਸ਼੍ਾ ਕਹ ਸੁਿੁਮਾਰੀ ਚ ਤੁ੍ੈਃਿੈ ਸ਼੍੍ਚ ਨ ਕਿਮਾਕਨਤ੍ਾ 

ਪ੍ਰਾਿਯ ਤ੍ੋਸ਼੍ਮ ੍ਿਨਮ੍ ਪ੍ਰਪ੍ਤ੍੍ਾ ਪ੍ਰ੍ਤ੍ਰੁ  ਸ੍ਨੇਹ ਪ੍ਰਚੋਕਤ੍ਤ੍ਾ ੩ 

ਯਤ੍ਾ ਏਸ਼੍ਾ ਰਮਤ੍ੇ ਰਾਮ ਇਹ ਸੀਤ੍ਾ ਤ੍ਤ੍ਾ ਿੁਰ ੁ

ਤੁ੍ਸ਼੍੍ਿਰਮ੍ ਿਰੁਤ੍ਿਤ੍ੌ ਏਸ਼੍ਾ ਿਨੇ ਤ੍ਵਾਮ੍ ਅਨੁਿੁੱਚਤ੍ੀ ੪ 

ਏਸ਼੍ਾ ਕਹ ਪ੍ਰਿਰੁਕਤ੍ੈਃ ਸ੍ਤ੍ਰੀਣਾਮ੍ ਆਸਰੁਸ਼੍੍ਟੇ ਰਿੁ ਨਨ੍ਤ੍ਨ 

ਸਮਸ੍ਤ੍ਮ ੍ਅਨੁਰਮ੍ਿਮ੍ਕਤ੍ ਕਿਸ਼੍ਮ ਸ੍ਤ੍ਮ ੍ਤ੍ਯਿਨ੍ਕਤ੍ ਚ ੫ 

ਸ਼੍ਤ੍ਹਰਤ੍ਾਨਾਮ ੍ਲੋਲਤ੍ਵਮ੍ ਸ਼੍ਸ੍ਤ੍ਰਾਣਾਮ੍ ਤ੍ੀਿ੍ਸ਼੍੍ਣਤ੍ਾਮ੍ ਤ੍ਤ੍ਾ 

ਿਰਟੁ ਅਕਨਲਯੋੈਃ ਸ਼੍ੈਿਰਯਮ੍ ਅਨੁਿੁੱਚਨ੍ਕਤ੍ ਯੋਕਸ਼੍ਤ੍ੈਃ ੬ 

ਇਯਮ ੍ਤੁ੍ ਪ੍ਿਤ੍ੋ ਪ੍ਾਰਯਾ ਤ੍ੋਸ਼੍ੈ: ਏਤ੍ੈ: ਕਿਿਰ੍ਕਿਤ੍ਾੈਃ 
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ਸ਼੍੍ਲਾਿਯਾ ਚ ਿਯਪ੍ਤ੍ੇਸ਼੍ਯਾ ਚ ਯਤ੍ਾ ਤ੍ੇਿੀ ਕਹ ਅਰਨ੍ੁਤ੍ਤ੍ੀ ੭ 

ਅਲਮ੍ਿਰੁਤ੍ੋ੭ਯਮ ੍ਤ੍ੇਸ਼੍ ਸ਼੍ਚ੍ ਯਤ੍ਰ ਸੌਕਮਕਤ੍ਰਣਾ ਸਹ 

ਿੈਤ੍ੇਹਯਾ ਚ ਅਨਯਾ ਰਾਮ ਿਤ੍੍ਸਯਕਸ ਤ੍ਵਮ ੍ਅਕਰਮ੍ਤ੍ਮ ੮ 

ਏਿਮ੍ ਉਿ੍ਤ੍  ੱੁੱਸ ਮੁਕਨਨਾ ਰਾਿਿੈਃ ਸਮਯਤ੍ਾਮ੍ਿਕਲੈਃ 

ਉਿਾਚ ਪ੍ਰਕਸ਼੍ਰਤ੍ਮ ੍ਿਾਿਯਮ ੍ਰਕੁਸ਼੍ਮ੍ ਤ੍ੀਪ੍ਤ੍੍ਮ ੍ਇਿਾ੭ਨਲਮ੍ ੯ 

ਤ੍ਨਯ੭ੋਸ੍ਕਮ ਅਨੁਿਰੁਹੀਤ੍੭ੋਸ੍ਕਮ ਯਸਯ ਮੇ ਮੁਕਨ ਪ੍ਮੁ੍ਿਿੈਃ 

ਿੁਣੈੈਃ ਸ ਪ੍ਰਾਤ੍ਰੁ  ਪ੍ਾਰਯ ਸਯ ਿਰਤ੍ੈਃ ਪ੍ਕਰਤੁ੍ਸ਼੍ਯਕਤ੍ ੧0 

ਕਿਮ ੍ਤੁ੍ ਿਯਾਕਤ੍ਸ਼੍ ਮੇ ਤ੍ੇਸ਼੍ਮ ੍ਸੋਤ੍ਿਮ ੍ਪ੍ਹ ੁਿਾਨਨਮ ੍

ਯਤ੍ਰਾ੭੭ਸ਼੍ਰਮ ਪ੍ਤ੍ਮ੍ ਿਰੁਤ੍ਵਾ ਿਸੇਯਮ੍ ਕਨਰਤ੍ੈਃ ਸੁਿਮ ੍੧੧ 

ਤ੍ਤ੍ੋ੭ਪ੍ਰਿੀ ਨ੍ਮੁਕਨ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍੍ਟੈਃ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਰਾਮ ਸਯ ਪ੍ਾਕਸ਼੍ਤ੍ਮ ੍

ਤ੍ਯਾਤ੍ਵਾ ਮੁਹਰੂਤ੍੍ਮ੍ ਤ੍ਰ੍ਮਾ੭੭ਤ੍੍ਮਾ ਤ੍ੀਰੋ ਤ੍ੀਰਤ੍ਰਮ ੍ਿਚੈਃ ੧੨ 

ਇਤ੍ੋ ਕਤ੍ਵ ਯਿੋਨੇ ਤ੍ਾਤ੍ ਪ੍ਹ ੁਮੂਲ ਪ੍ਲੋਤ੍ਿੈਃ 

ਤ੍ੇਸ਼੍ ੋਪ੍ਹ ੁਮਰੁਿੈਃ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ੍ ਪ੍ਮ੍ਚਿਟਯ੭ਕਪ੍ਕਿਸ਼੍ਰੁਤ੍ੈਃ ੧੩ 

ਤ੍ਤ੍ਰ ਿਤ੍ਵਾ੭੭ਸ਼੍ਰਮ ਪ੍ਤ੍ਮ੍ ਿਰੁਤ੍ਵਾ ਸੌਕਮਕਤ੍ਰਣਾ ਸਹ 

ਰਮਸਵ ਤ੍ਵਮ ੍ਕਪ੍ਤੁ੍ ਰਵਾਿਯਮ੍ ਯਤ੍ੋਿ੍ਤ੍ਮ੍ ਅਨੁਪ੍ਾਲਯਨ ੍੧੪ 

ਿਾਲੋ੭ਯਮ ੍ਿਤ੍ ਪ੍ੂਕਯਸ਼੍੍ਤ੍ ੋਯ: ਿਾਲ ਸ੍ਤ੍ਿ ਰਾਿਿ  

ਸਮਯ ੋਯ ੋਨਰੇਮਤ੍੍ਰੇਣ ਿਰੁਤ੍ੋ ਤ੍ਸ਼੍ਰਤ੍ੇਨ ਤ੍ੇ  ੧੫ 

ਤ੍ੀਰ੍ਣ ਪ੍ਰਕਤ੍ਿ੍ਞ: ਿਾਿੁਸ੍ਤ੍ ਸੁਿਮ੍ ਰਾਿਯੇ ਕਨਿਤ੍੍ਸਯਕਸ 

ਤ੍ਨਯ  ਸ੍ਤ੍ ੇਿਨਿੋ ਰਾਮ ਸ ਰਾਿਾ ਰਿੁ ਨਮ੍ਤ੍ਨ  

ਯ ਸ੍ਤ੍ਵਯਾ ਿਯੇਸ਼੍ਟ੍ ਪ੍ੁਤ੍ਰਣੇ ਯਯਾਕਤ੍ ਕਰਿ ਤ੍ਾਕਰਤ੍: ੧੬ 

ਕਿਕਤ੍ਤ੍ੋ ਕਹ ਏਸ਼੍ ਿਰੁੁੱਤ੍ਾਨ੍ਤ੍ੋ ਮਮ ਸਰਵ ਸ੍ਤ੍ਿਾ੭ਨਿ 

ਤ੍ਪ੍ਸ ਸ਼੍੍ਚ ਪ੍ਰਪ੍ਾਿੇਨ ਸ੍ਨੇਹਾ ੱੁੱਤ੍ਸ਼੍ਰਤ੍ ਸਯ ਚ  ੧੭ 

ਹਰਤੁ੍ਯ ਸ੍ਤ੍ ਸ਼੍ਚ੍ ਤ੍ੇ ਚਨ੍ਤ੍ੋ ਕਿਿ੍ਞਾਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਪ੍ਸਾ ਮਯਾ 

ਇਹ ਿਾਸਮ ੍ਪ੍ਰਕਤ੍ਿ੍ਞਾਯ ਮਯਾ ਸਹ ਤ੍ਪ੍ੋ ਿਨੇ 

ਅਤ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਤ੍ਵਾਮ੍ ਅਹਮ੍ ਪ੍ਰੂਕਮ ਿੁੱਚ ਪ੍ਮ੍ਚਿਟੀਮ ੍ਇਕਤ੍ ੧੮ 

ਸ ਕਹ ਰਮਯੋ ਿਨੋੁੱ ਤ੍ੇਸ਼੍ੋ ਮੈਕਤ੍ਲੀ ਤ੍ਤ੍ਰ ਰਮ੍ਸਯਤ੍ ੇ

ਸ ਤ੍ੇਸ਼੍ੈਃ ਸ਼੍੍ਲਾਿਨੀਯ ਸ਼੍੍ਚ ਨਾ੭ਕਤ੍ਤੂ੍ਰੇ ਚ ਰਾਿਿ ੧੯ 

ਿੋਤ੍ਾਿਰਯਾੈਃ ਸਮੀਪ੍ ੇਚ ਮਕੈਤ੍ਲੀ ਤ੍ਤ੍ਰ ਰਮ੍ਸਯਤ੍ ੇ

ਪ੍ਰਾਿਯ ਮੂਲ ਪ੍ਲੈ  ਸ਼੍੍ਚੈਿ ਨਾਨਾ ਕਤ੍ਵਿ ਿਣੈ ਰਯੁਤ੍ੈਃ 

ਕਿਕਿਿ੍ਤ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਮਹਾ ਪ੍ਾਹ ੋਪ੍ੁਣਯੋ ਰਮਯ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ੈਿ ਚ ੨0 

ਪ੍ਿਾਨ੍ ਅਕਪ੍ ਸ ਤ੍ਾਰ ਸ਼੍੍ਚ ਸ਼੍ਿ੍ਤ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਪ੍ਕਰਰਿ੍ਸ਼੍ਣੇ 

ਅਕਪ੍ ਚਾ੭ਤ੍ਰ ਿਸਨ੍ ਰਾਮ ਸ੍ਤ੍ਾਪ੍ਸਾਨ੍ ਪ੍ਾਲਕਯਸ਼੍ਯਕਸ ੨੧ 

ਏਤ੍ਤ੍੍  ਆਲਿ੍ਸ਼੍ਯਤ੍ੇ ਿੀਰ ਮਤੂ੍ਿਾਨਾਮ੍ ਮਹ ਤ੍ਵਨਮ੍ 
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ਉੁੱਤ੍ਰਣੇਾ੭ਸਯ ਿਨ੍ਤ੍ਿਯਮ੍ ਨਯਿਰੋਤ੍ਮ੍ ਅਕਪ੍ਿੁੱਚਤ੍ਾ ੨੨ 

ਤ੍ਤ੍ੈਃ ਸਤ੍੍ਲਮ੍ ਉਪ੍ਾਰਹੁਯ ਪ੍ਰਵਤ੍ ਸਯ ਅਕਿਤੂ੍ਰਤ੍ੈਃ 

ਿਯਾਤ੍ੈਃ ਪ੍ਮ੍ਚਿਕਟ ਇਕਤ੍  ਏਿ ਕਨਤ੍ਯ ਪ੍ੁਸ਼੍੍ਕਪ੍ਤ੍ ਿਾਨਨੈਃ ੨੩ 

ਅਿਸ੍ਤ੍ਯੇਨ ਏਿਮ੍ ਉਿ੍ਤ੍  ਸ੍ਤੁ੍ ਰਾਮੈਃ ਸੌਕਮਕਤ੍ਰਣਾ ਸਹ 

ਸਤ੍੍ਿਰੁਤ੍ਯ ਆਮਨ੍ਤ੍ਰਯਾ ਮਾਸ ਤ੍ਮ ੍ਰਕੁਸ਼੍ਮ੍ ਸਤ੍ਯ ਿਾਕਤ੍ਨਮ੍ ੨੪ 

ਤ੍ੌ ਤੁ੍ ਤ੍ੇਨਾ੭ਪ੍ਯਨੁਿਞ੍ਾਤ੍ ੌਿਰੁਤ੍ ਪ੍ਾਤ੍ਾ੭ਕਪ੍ ਿਨ੍ਤ੍ਨੌ 

ਤ੍ਮ ੍ਆਸ਼੍ਰਮਾਤ੍੍ ਪ੍ਮ੍ਚਿਟੀਮ੍ ਿਿ੍ਮਤੁ੍ੈਃ ਸਹ ਸੀਤ੍ਯਾ ੨੫ 

ਿਰੁਹੀਤ੍ ਚਾਪ੍ੌ ਤੁ੍ ਨਰਾ੭ਕਤ੍ਪ੍ਾ੭੭ਤ੍੍ਮਿ ੌ 

ਕਿਸ਼੍ਿ੍ਤ੍ ਤੂ੍ਣੀ ਸਮਰੇਸ਼ੁ੍ ਅਿਾਤ੍ਰੌ 

ਯਤ੍ੋਪ੍ਕਤ੍ਸ਼੍ਟ੍ੇਨ ਪ੍ਤ੍ਾ ਮਹਰ੍ਕਸ਼੍ਣਾ 

ਪ੍ਰਿਿ੍ਮਤੁ੍ੈਃ ਪ੍ਮ੍ਚਿਟੀਮ ੍ਸਮਾਕਹਤ੍ੌ  ੨੬ 

ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਰਣਯ ਿਾਮ੍ਟੇ ਤ੍ਰਯਤੋ੍ਸ਼੍ ੱੁੱਸਰ੍ਿ: 

ਚਤੁਰ੍ਤਸ਼ ੱ ਸਰ੍ਕ: 

ਅਤ੍ ਪ੍ਮ੍ਚਿਟੀਮ ੍ਿੁੱਚਨ੍ ਅਮ੍ਤ੍ਰਾ ਰਿੁ ਨਨ੍ਤ੍ਨੈਃ 

ਆਸਸਾਤ੍ ਮਹਾ ਿਾਯਮ੍ ਿਰੁਤ੍ਰਮ੍ ਪ੍ੀਮ ਪ੍ਰਾਿਰਮਮ ੍੧ 

ਤ੍ਮ ੍ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾ ਤ੍ੌ ਮਹਾ ਪ੍ਾਿੌ ਿਨ ਸ੍ਤ੍ਮ ੍ਰਾਮ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੌ 

ਮੇਨਾਤ੍ੇ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸਮ੍ ਪ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਮ੍ ਪ੍ਰੁਿਾਣੌ ਿੋ ਪ੍ਿਾਨ੍ ਇਕਤ੍ ੨ 

ਸ ਤ੍ੌ ਮਤੁ੍ਰਯਾ ਿਾਚਾ ਸੌਮਯਯਾ ਪ੍ਰੀਣਯਨ ੍ਇਿ 

ਉਿਾਚ ਿਤ੍੍ਸ ਮਾਮ ੍ਕਿੁੱਕਤ੍ ਿਯਸਯਮ੍ ਕਪ੍ਤੁ੍: ਆਤ੍੍ਮਨੈਃ ੩ 

ਸ ਤ੍ਮ ੍ਕਪ੍ਤ੍ਰੁ ਸਿਮ ੍ਪ੍ੁੁੱਤ੍ਵਾ ਪ੍ੂਿਯਾ ਮਾਸ ਰਾਿਿੈਃ 

ਸ ਤ੍ਸਯ ਿੁਲਮ੍ ਅਿਯਿਰਮ ੍ਅਤ੍ ਪ੍ਪ੍ਰੁੱਚ ਨਾਮ ਚ ੪ 

ਰਾਮ ਸਯ ਿਚਨਮ ੍ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਸਰਵ ਪ੍ੂਤ੍ ਸਮਤੁ੍੍ਪ੍ਿਮ ੍

ਆਚਚਿ੍ਸ਼੍ ਕਤ੍ਵਿ ਸ੍ਤ੍ਸ੍ਮ ੈਿੁਲਮ੍ ਆਤ੍੍ਮਾਨਮ ੍ਏਿ ਚ  ੫ 

ਪ੍ੂਰਵ ਿਾਲੇ ਮਹਾ ਪ੍ਾਹ ੋਯ ੇਪ੍ਰਿਾਪ੍ਤ੍ਯੋ੭ਪ੍ਿਨ ੍

ਤ੍ਾਨ੍ ਮੇ ਕਨਿਤ੍ਤ੍ੈਃ ਸਰਵਾਨ੍ ਆਕਤ੍ਤ੍ੈਃ ਸ਼੍ਰੁਣ ੁਰਾਿਿ ੬ 

ਿਰ੍ਤ੍ਮੈਃ ਪ੍ਰਤ੍ਮ: ਤ੍ੇਸ਼੍ਾਮ ੍ਕਿਿਰੁਤ੍: ਤ੍ਤ੍੭ਨਨ੍ਤ੍ਰਮ ੍

ਸ਼੍ੇਸ਼੍ ਸ਼੍੍ਚ ਸਮ੍ਸ਼੍ਰਯ ਸ਼੍੍ਚੈਿ ਪ੍ਹ ੁਪ੍ੁਤ੍ਰ ਸ਼੍੍ਚ ਿੀਰਯਿਾਨ੍ ੭ 

ਸ੍ਤ੍ਾਣ:ੁ ਮਰੀਕਚ: ਅਕਤ੍ਰ ਸ਼੍ਚ੍ ਿਰਤੁ੍ ਸ਼੍੍ਚੈਿ ਮਹਾ ਪ੍ਲੈਃ 

ਪ੍ੁਲਸ੍ਤ੍ਯ ਸ਼੍੍ਚ ਕਿਰਾ ਸ਼੍੍ਚਿੈ ਪ੍ਰਚੇਤ੍ਾੈਃ ਪ੍ੁਲਹ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ ੮ 

ਤ੍ਿ੍ਸ਼੍ ੋਕਿਿਸਵਾਨ੍ ਅਪ੍ਰ: ਅਕਰਸ਼੍੍ਟਨੇਕਮ ਸ਼੍੍ਚ ਰਾਿਿ 

ਿਸ਼੍ਯਪ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਮਹਾ ਤ੍ੇਿਾ: ਤ੍ੇਸ਼੍ਾਮ੍ ਆਸੀਤ੍ ੍ਚ ਪ੍ਸ਼੍੍ਕਚਮੈਃ ੯ 

ਪ੍ਰਿਾਪ੍ਤ੍ੇ ਸ੍ਤੁ੍ ਤ੍ਿ੍ਸ਼੍ ਸਯ ਪ੍ਪ੍ੂਿੁ: ਇਕਤ੍ ਨੈਃ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਮ ੍

ਸ਼੍ਸ਼੍੍ਕਟ: ਤੁ੍ਕਹਤ੍ਰੋ ਰਾਮ ਯਸ਼੍ਕਸਵਨਯੋ ਮਹਾ ਯਸ਼੍ੈਃ ੧0 
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ਿਾਸ਼੍ਯਪ੍ੈਃ ਪ੍ਰਕਤ੍ਿਿਰਾਹ ਤ੍ਾਸਾਮ੍ ਅਸ਼੍੍ਟੌ ਸੁਮਤ੍ਯਮਾੈਃ 

ਅਕਤ੍ਕਤ੍ਮ ੍ਚ ਕਤ੍ਕਤ੍ਮ ੍ਚਿੈ ਤ੍ਨੁਮ੍ ਅਕਪ੍ ਚ ਿਾਕਲ਼ਿਾਮ੍ 

ਤ੍ਾਮਰਾਮ ੍ਿਰੋਤ੍ਿਸ਼੍ਾਮ੍ ਚੈਿ ਮਨੁਮ੍ ਚਾ੭ਕਪ੍ ਅਨਲਾਮ੍ ਅਕਪ੍ ੧੧ 

ਤ੍ਾ: ਤੁ੍ ਿਨਯਾ: ਤ੍ਤ੍ੈਃ ਪ੍ਰੀਤ੍ੈਃ ਿਸ਼੍ਯਪ੍ੈਃ ਪ੍ੁਨ ਰ੭ਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ 

ਪ੍ੁਤ੍ਰਾਮ ੍ਸ੍ਤ੍ਰੈਲੋਿਯ ਪ੍ਰ੍ਤ੍ਰੂਨ੍ ਿੈ ਿਨਕਯਸ਼੍ਯਤ੍ ਮਤ੍ ੍ਸਮਾਨ੍ ੧੨ 

ਅਕਤ੍ਕਤ੍: ਤ੍ਨ ੍ਮਨਾ ਰਾਮ ਕਤ੍ਕਤ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਤ੍ਨੁ: ਏਿ ਚ 

ਿਾਕਲ਼ਿਾ ਚ ਮਹਾ ਪ੍ਾਹ ੋਸ਼੍ੇਸ਼੍ਾ: ਤੁ੍ ਅਮਨਸ ੋਅਪ੍ਿਨ ੍੧੩ 

ਅਕਤ੍ਤ੍ਯਾਮ੍ ਿਿ੍ਕਞਰੇ ਤ੍ੇਿਾ: ਤ੍ਰਯ ਸ੍ਕਤ੍ਰਮ੍ਸ਼੍ਤ੍੍ ਅਕਰਮਤ੍੍ਮ 

ਆਕਤ੍ਤ੍ਯਾ ਿਸਿੋ ਰਤੁ੍ਰਾ ਅਕਸ਼੍ਵਨੌ ਚ ਪ੍ਰਮ੍ਤ੍ਪ੍  ੧੪ 

ਕਤ੍ਕਤ੍ ਸ੍ਤੁ੍ ਅਿਨਯਤ੍੍ ਪ੍ੁਤ੍ਰਾਨ੍ ਤ੍ੈਤ੍ਯਾਨ੍ ਤ੍ਾਤ੍ ਯਸ਼੍ਕਸਵਨੈਃ 

ਤ੍ੇਸ਼੍ਾਮ ੍ਇਯਮ ੍ਿਸੁਮਤ੍ੀ ਪ੍ੁਰਾ ਆਸੀਤ੍ ੍ਸ ਿਨ ਅਰਣ੍ਿਾ ੧੫ 

ਤ੍ਨੁ: ਤੁ੍ ਅਿਨਯਤ੍੍ ਪ੍ੁਤ੍ਰਮ ੍ਅਸ਼੍ਵ ਿਰੀਿਮ ੍ਅਕਰਮ੍ਤ੍ਮ 

ਨਰਿਮ੍ ਿਾਲਿਮ੍ ਚੈਿ ਿਾਕਲ਼ਿਾ੭ਕਪ੍ ਿਯਿਾਯਤ੍  ੧੬ 

ਿਰੌਮ੍ਚੀਮ ੍ਪ੍ਾਸੀਮ ੍ਤ੍ਤ੍ਾ ਸ਼੍ਯੇਨੀਮ੍ ਤ੍ਰੁਤ੍ਰਾਸ਼੍੍ਟਰੀਮ ੍ਤ੍ਤ੍ਾ ਸ਼ੁ੍ਿੀਮ ੍

ਤ੍ਾਮਰਾ੭ਕਪ੍ ਸੁਸ਼ੁ੍ਿੇ ਿਨਯਾੈਃ ਪ੍ਮ੍ਚੈਤ੍ਾ ਲੋਿ ਕਿਸ਼੍ਰੁਤ੍ਾੈਃ ੧੭ 

ਉਲੂਿਾਨ੍ ਿਨਯਤ੍੍ ਿਰੌਮ੍ਚੀ ਪ੍ਾਸੀ ਪ੍ਾਸਾਨ੍ ਿਯਿਾਯਤ੍ 

ਸ਼੍ਯੇਨੀ ਸ਼੍ਯੇਨਾਮ ੍ਸ਼੍੍ਚ ਿਰੁਤ੍ਰਾਮ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਿਯਿਾਯਤ੍ ਸੁਤ੍ੇਿਸੈਃ ੧੮ 

ਤ੍ਰੁਤ੍ਰਾਸ਼੍੍ਟਰੀ ਤੁ੍ ਹਮ੍ਸਾਮ ੍ਸ਼੍ਚ੍ ਿਲਹਮ੍ਸਾਮ ੍ਸ਼੍੍ਚ ਸਰਵਸ਼੍ੈਃ 

ਚਿਰਿਾਿਾਮ ੍ਸ਼੍੍ਚ ਪ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਤ੍ ੇਕਿਿਿ੍ਞੇ ਸਾ੭ਕਪ੍ ਪ੍ਾਕਮਨੀ 

ਸ਼ੁ੍ਿੀ ਨਤ੍ਾਮ੍ ਕਿਿਿ੍ਞ ੇਤੁ੍ ਨਤ੍ਾਯਾ ਕਿਨਤ੍ਾ ਸੁਤ੍ਾ ੧੯ 

ਤ੍ਸ਼੍ ਿਰੋਤ੍ ਿਸ਼੍ਾ ਰਾਮ ਕਿਿਿ੍ਞੇ ਅਕਪ੍  ਆਤ੍੍ਮ ਸਮ੍ਪ੍ਿਾੈਃ 

ਮਰੁਿੀਮ ੍ਚ ਮਰੁਿ ਮਨ੍ਤ੍ਾਮ੍ ਚ ਹਰੀਮ ੍ਪ੍ਤ੍ਰ ਮਤ੍ਾਮ ੍ਅਕਪ੍ ੨0 

ਮਾਤ੍ਮ੍ਿੀਮ ੍ਅਕਪ੍ ਸ਼੍ਾਰ੍ਤੂ੍ਲੀਮ੍ ਸ਼੍ਵੇਤ੍ਾਮ ੍ਚ ਸੁਰਪ੍ੀਮ੍ ਤ੍ਤ੍ਾ 

ਸਰਵ ਲਿ੍ਸ਼੍ਣ ਸਮ੍ਪ੍ੰਨਾਮ ੍ਸੁਰਸਾਮ੍ ਿਤ੍ਰੁਿਾਮ੍ ਅਕਪ੍ ੨੧ 

ਅਪ੍ਤ੍ਯਮ ੍ਤੁ੍ ਮਰੁਿਾੈਃ ਸਰਵੇ ਮਰੁਿਯਾ ਨਰ ਿਰੋੁੱਤ੍ਮ 

ਰਿ੍ੁਸ਼੍ਾ ਸ਼੍੍ਚ ਮਰੁਿ ਮਨ੍ਤ੍ਾਯਾੈਃ ਸਰੁਮਰਾ: ਚਮਰਾ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ ੨੨ 

ਹਰਯਾ ਸ਼੍੍ਚ ਹਰਯ੭ੋਪ੍ਤ੍ਯਮ੍ ਿਾਨਰਾ ਸ਼੍੍ਚ ਤ੍ਰਕਸਵਨ: 

ਤ੍ਤ੍: ਤੁ੍ ਇਰਾਿਤ੍ੀਮ੍ ਨਾਮ ਿਿ੍ਞੇ ਪ੍ਤ੍ਰਮਤ੍ਾ ਸੁਤ੍ਾਮ੍ ੨੩ 

ਤ੍ਸਯਾ: ਤੁ੍ ਐਰਾਿਤ੍ੈਃ ਪ੍ੁਤ੍ਰ ੋਲੋਿ ਨਾਤ੍ੋ ਮਹਾ ਿਿੈਃ 

ਮਾਤ੍ਮ੍ਿਾ ਸ੍ਤੁ੍ ਅਤ੍ ਮਾਤ੍ਮ੍ਿਯਾ ਅਪ੍ਤ੍ਯਮ੍ ਮਨੁਿਰ੍ਸ਼੍ਪ੍: ੨੪ 

ਿੋ ਲਾਮ੍ਿੂਲਾ ਸ਼੍੍ਚ ਸ਼੍ਾਰ੍ਤੂ੍ਲੀ ਿਯਾਿਰਾਨ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਅਿਨਯ ਤ੍੍ਸੁਤ੍ਾਨ੍  

ਕਤ੍ਸ਼੍ਾ ਿਿਾਮ ੍ਸ਼੍੍ਚ ਿਾਿੁਤ੍੍ਸ੍ਤ੍ ਸ਼੍ਵੇਤ੍ਾ ਿਯਿਨਯਤ੍੍ ਸੁਤ੍ਾਨ੍ ੨੫ 

ਤ੍ਤ੍ੋ ਤੁ੍ਕਹਤ੍ਰੌ ਰਾਮ ਸੁਰਕਪ੍: ਤ੍ਵੇ ਿਯਿਾਯਤ੍  
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ਰੋਕਹਣੀਮ ੍ਨਾਮ ਪ੍ਤ੍ਰਮ ੍ਤ੍ੇ ਿਮ੍ਤ੍ਰਵੀਮ੍ਚ ਯਸ਼੍ਕਸਵਨੀਮ ੍ ੨੬ 

ਰੋਕਹਣੀ ਅਿਨਯਤ੍੍ ਿਾਿੋ ਿਮ੍ਤ੍ਰਵੀ ਿਾਕਿਨ ੱੁੱਸੁਤ੍ਾਨ੍  

ਸੁਰਸਾ ਅਿਨਯਤ੍੍ ਨਾਿਾਨ੍ ਰਾਮ ਿਤ੍ਰੂ ਸ੍ਤੁ੍ ਪ੍ੰਨਾਿਾਨ੍  ੨੭ 

ਮਨੁ ਰ੍ਮਨੁਸ਼੍ਯਾਨ੍ ਿਨਯਤ੍੍ ਰਾਮ ਪ੍ੁਤ੍ਰਾਨ੍ ਯਸ਼੍ਕਸਵਨ: 

ਪ੍ਰਾਹ੍ਮਣਾਨ੍ ਿ੍ਸ਼੍ਕਤ੍ਰਯਾਨ੍ ਿੈਸ਼੍ਯਾਨ੍ ਸ਼ੂ੍ਤ੍ਰਾਮ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਮਨੁਿਰ੍ਸ਼੍ਪ੍  

ਸਰਵਾਨ੍ ਪ੍ੁਣਯ ਪ੍ਲਾਨ੍ ਿਰਿ੍ੁਸ਼੍ਾਨ੍ ਅਨਲਾ੭ਕਪ੍ ਿਯਿਾਯਤ੍ ੨੮ 

ਕਿਨਤ੍ਾ ਚ ਸ਼ੁ੍ਿੀ ਪ੍ੌਤ੍ਰੀ ਿਤ੍ਰੂ ਸ਼੍੍ਚ ਸੁਰਸਾ ਸਵਸਾ 

ਿਤ੍ਰੂ ਰ੍ਨਾਿਮ੍ ਸਹਸਰਾ੭੭ਸਯਮ੍ ਕਿਿਿ੍ਞ ੇਤ੍ਰਣੀ ਤ੍ਰਮ੍ ੨੯ 

ਤ੍ਵੌ ਪ੍ੁਤ੍ਰੌ ਕਿਨਤ੍ਾਯਾ ਸਤੁ੍੍ ਿਰਟੁੋ ਅਰਣੁ ਏਿ ਚ  

ਤ੍ਸ੍ਮਾਤ੍੍ ਿਾਤ੍ੋ੭ਹਮ ੍ਅਰਣੁਾਤ੍੍ ਸਮ੍ਪ੍ਾਕਤ੍ ਸ੍ਤੁ੍ ਮਮਾ੭ਿਰਿ: 

ਿਟਾਯੁ: ਇਕਤ੍ ਮਾਮ ੍ਕਿੁੱਕਤ੍ ਸ਼੍ਯੇਨੀ ਪ੍ੁਤ੍ਰਮ੍ ਅਕਰਮਤ੍੍ਮ  ੩0 

ਸੋ੭ਹਮ ੍ਿਾਸ ਸਹਾਯ ਸਤ੍੍ ੇਪ੍ਕਿਸ਼੍ਯਾਕਮ ਯਕਤ੍ ਇੁੱਚਕਸ 

ਇਤ੍ਮ ੍ਤੁ੍ਰ੍ਿਮ੍ ਕਹ  ਿਾਨ੍ਤ੍ਾਰਮ੍ ਮਰੁਿ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸਸ ਸਕੇਿਤ੍ਮ ੍

ਸੀਤ੍ਾਮ ੍ਚ ਤ੍ਾਤ੍ ਰਿ੍ਕਸ਼੍ਸ਼੍ਯੇ ਤ੍ਵਕਯ ਯਾਤ੍ ੇਸ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੇ ੩੧ 

 

 

ਿਟਾਯੁਸ਼੍ਮ ੍ਤੁ੍ ਪ੍ਰਕਤ੍ਪ੍ੂਿਯ ਰਾਿਿੋ 

ਮੁਤ੍ਾ ਪ੍ਕਰਸ਼੍ਵਿਯ ਚ ਸੰਨਤ੍੭ੋਪ੍ਿਤ੍ ੍

ਕਪ੍ਤੁ੍ਰ੍ ਕਹ ਸ਼ੁ੍ਸ਼੍ਰਾਿ ਸਕਿਤ੍ਵਮ ੍ਆਤ੍੍ਮਿਾਨ੍  

ਿਟਾਯੁਸ਼੍ਾ ਸਮ੍ਿਕਤ੍ਤ੍ਮ ੍ਪ੍ਨੁੈਃ ਪ੍ੁਨੈਃ ੩੨ 

ਸ ਤ੍ਤ੍ਰ ਸੀਤ੍ਾਮ ੍ਪ੍ਕਰਤ੍ਾਯ ਮੈਕਤ੍ਲੀਮ ੍ 

ਸਹੈਿ ਤ੍ੇਨਾ੭ਕਤ੍ਪ੍ਲੇਨ ਪ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਣਾ 

ਿਿਾਮ ਤ੍ਾਮ੍ ਪ੍ਮ੍ਚਿਟੀਮ ੍ਸ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੋ  

ਕਰਪ੍ੂਨ੍ ਕਤ੍ਤ੍ਿ੍ਸ਼੍ਨ੍ ਸ਼੍ਲਪ੍ਾਨ੍ ਇਿਾ੭ਨਲੈਃ ੩੩ 

ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਰਣਯ ਿਾਮ੍ਟੇ ਚਤੁ੍ਰ੍ਤ੍ਸ਼੍ ੱੁੱਸਰ੍ਿ: 

ਪ੍ਮ੍ਚ ਤਸ਼ ੱ ਸਰ੍ਕ: 

ਤ੍ਤ੍ੈਃ ਪ੍ਞ੍ਚਿਟੀਮ ੍ਿਤ੍ਵਾ ਨਾਨਾ ਿਯਾਲ ਮਰੁਿਾ ਯੁਤ੍ਾਮ੍ 

ਉਿਾਚ ਪ੍ਰਾਤ੍ਰਮ੍ ਰਾਮੋ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣਮ ੍ਤ੍ੀਪ੍੍ਤ੍ ਤ੍ੇਿਸਮ ੍੧ 

ਆਿਤ੍ਾੈਃ ਸ੍ਮ ਯਤ੍ਾ ਉੁੱਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟਮ੍ ਅਮੁਮ ੍ਤ੍ੇਸ਼੍ਮ ੍ਮਹਰ੍ਕਸ਼੍ਣਾ 

ਅਯਮ ੍ਪ੍ਞ੍ਚਿਟੀ ਤ੍ੇਸ਼੍ੈਃ ਸੌਮਯ ਪ੍ੁਸ਼੍੍ਕਪ੍ਤ੍  ਿਾਨਨੈਃ ੨ 

ਸਰਵਤ੍: ਚਾਰਯਤ੍ਾਮ੍ ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਕਟੈਃ ਿਾਨਨੇ ਕਨਪ੍ੁਣੋ ਕਹ ਅਕਸ 

ਆਸ਼੍ਰਮੈਃ ਿਤ੍: ਅਸ੍ਕਮਨ੍ ਨ: ਤ੍ੇਸ਼੍ ੇਪ੍ਿਕਤ੍ ਸੰਮਤ੍ੈਃ ੩ 

ਰਮਤ੍ੇ ਯਤ੍ਰ ਿੈਤ੍ਹੇੀ ਤ੍ਵਮ ੍ਅਹਮ੍ ਚੈਿ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ 
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ਤ੍ਾਤ੍ਰੁਸ਼੍ ੋਤ੍ਰੁਸ਼੍ਯਤ੍ਾਮ੍ ਤ੍ੇਸ਼੍ੈਃ ਸੰਕਨਿਰੁਸ਼੍੍ਟ ਿਲਾ੭ਸ਼੍ਯੈਃ ੪ 

ਿਨ ਰਾਮਣਯਿਮ੍ ਯਤ੍ਰ ਿਲ ਰਾਮਣਯਿਮ੍ ਤ੍ਤ੍ਾ 

ਸੰਕਨਿਰੁਸ਼੍੍ਟਮ ੍ਚ ਯਤ੍ਰ ਸਯਾਤ੍੍ ਸਕਮਤ੍੍ ਪ੍ੁਸ਼੍੍ਪ੍ ਿੁਸ਼੍ ੋਤ੍ਿਮ ੍੫ 

ਏਿਮ੍ ਉਿ੍ਤ੍ ਸ੍ਤੁ੍ ਰਾਮੇਣ ਲਿ੍ਮਣੈਃ ਸਮਯਤ੍ ਅਮ੍ਿਕਲੈਃ 

ਸੀਤ੍ਾ ਸਮਿ੍ਸ਼੍ਮ ੍ਿਾਿੁਤ੍੍ਸ੍ਤ੍ਮ੍ ਇਤ੍ਮ ੍ਿਚਨਮ ੍ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੬ 

ਪ੍ਰਿਾਨ੍ ਅਸ੍ਕਮ ਿਾਿੁਤ੍੍ਸ੍ਤ੍ ਤ੍ਵਕਯ ਿਰ੍ਸ਼੍ ਸ਼੍ਤ੍ਮ ੍ਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ ੇ

ਸਵਯਮ ੍ਤੁ੍ ਰਕੁਚਰੇ ਤ੍ੇਸ਼੍ ੇਕਿਰਯਤ੍ਾਮ੍ ਇਕਤ੍ ਮਾਮ ੍ਿਤ੍ ੭ 

ਸੁਪ੍ਰੀਤ੍: ਤ੍ੇਨ ਿਾਿਯੇਨ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ ਸਯ ਮਹਾ ਤ੍ਯੁਕਤ੍: 

ਕਿਮਰੁਸ਼੍ਨ੍ ਰੋਚਯਾ ਮਾਸ ਤ੍ਸ਼ੇ੍ਮ ੍ਸਰਵ ਿੁਣਾ੭ਕਨਵਤ੍ਮ ੍੮ 

ਸ ਤ੍ਮ ੍ਰਕੁਚਰਮ੍ ਆਿਰਮਯ ਤ੍ੇਸ਼੍ਮ੍ ਆਸ਼੍ਰਮ ਿਰਮ੍ਕਣ 

ਹਸ੍ਤ੍ੌ ਿਰੁਹੀਤ੍ਵਾ ਹਸਤ੍੍ੇਨ ਰਾਮੈਃ ਸੌਕਮਕਤ੍ਰਮ ੍ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੯ 

ਅਯਮ ੍ਤ੍ੇਸ਼੍ੈਃ ਸਮੈਃ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ੍ ਪ੍ੁਸ਼੍੍ਕਪ੍ਤ੍ੈ: ਤ੍ਰਕੁਪ੍ ਰਵਰ੍ਤੁ੍ੈਃ 

ਇਹਾ੭੭ਸ਼੍ਰਮ ਪ੍ਤ੍ਮ੍ ਸੌਮਯ ਯਤ੍ਾਿਤ੍੍ ਿਰ੍ਤੁ੍ਮ੍ ਅਰਹਕਸ ੧0 

ਇਯਮ ੍ਆਕਤ੍ਤ੍ਯ ਸਮ੍ਿਾਸ਼੍ੈੈਃ ਪ੍ਤ੍੍ਮੈੈਃ ਸੁਰਕਪ੍ ਿਨ੍ਕਤ੍ਕਪ੍ੈਃ 

ਅਤੂ੍ਰੇ ਤ੍ਰੁਸ਼੍ਯਤ੍ੇ ਰਮਯਾ ਪ੍ਤ੍੍ਕਮਨੀ ਪ੍ਤ੍੍ਮ ਸ਼੍ੋਕਪ੍ਤ੍ਾ ੧੧ 

ਯਤ੍ਾ੭੭ਿਯਾਤ੍ਮ ੍ਅਿਸਤ੍੍ਯੇਨ ਮੁਕਨਨਾ ਪ੍ਾਕਿਤ੍ਾਤ੍੍ਮਨਾ 

ਇਯਮ ੍ਿੋਤ੍ਾਿਰੀ ਰਮਯਾ ਪ੍ੁਸ਼੍੍ਕਪ੍ਤ੍ੈ ਸ੍ਤ੍ਰਕੁਪ੍ ਰਵਰ੍ਤੁ੍ਾ 

ਹਮ੍ਸ ਿਾਰਣ੍ਟਿਾ੭੭ਿੀਰ੍ਣਾ ਚਿਰਿਾਿੋਪ੍ ਸ਼੍ੋਕਪ੍ਤ੍ਾ  ੧੨ 

ਨਾ੭ਕਤ੍ ਤੂ੍ਰੇ ਨ ਚਾ੭ਸੰਨੇ ਮਰੁਿ ਯੂਤ੍ ਕਨਪ੍ੀਕਟਤ੍ਾ 

ਮਯੂਰ ਨਾਕਤ੍ਤ੍ਾ ਰਮਯਾੈਃ ਪ੍ਰਾਮ੍ਸ਼੍ਿੋ ਪ੍ਹ ੁਿਨ੍ਤ੍ਰਾੈਃ 

ਤ੍ਰੁਸ਼੍ਯਨ੍ਤ੍ੇ ਕਿਰਯੈਃ ਸੌਮਯ ਪ੍ੁੁੱਲੈ ਸ੍ਤ੍ਰਕੁਪ੍: ਆਿਰੁਤ੍ਾੈਃ ੧੩ 

ਸੌਿਰ੍ਣੈ ਰਾਿਤ੍ੈ ਸ੍ਤ੍ਾਮਰ ੈਰਤ੍੍ੇਸ਼੍ੇ ਤ੍ੇਸ਼੍ ੇਚ ਤ੍ਾਤੁ੍ਕਪ੍ੈਃ 

ਿਿਾਿ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ਾ ਇਿਾ ਪ੍ਾਨ੍ਕਤ੍ ਿਿਾੈਃ ਪ੍ਰਮ ਪ੍ਿ੍ਕਤ੍ਕਪ੍ੈਃ  ੧੪ 

ਸਾਲੈ ਸ੍ਤ੍ਾਲੈ ਸ੍ਤ੍ਮਾਲੈ ਸ਼੍੍ਚ ਿਰ੍ਿੂਰੈੈਃ ਪ੍ਨਸਾ੭੭ਮਰਿੈੈਃ 

ਨੀਿਾਰੈ ਸ੍ਕਤ੍ਕਮਸ਼੍ ੈਸ਼੍੍ਚੈਿ ਪ੍ੁੰਨਾਿੈ ਸ਼੍੍ਚੋਪ੍ ਸ਼੍ੋਕਪ੍ਤ੍ਾੈਃ ੧੫ 

ਚਤੂ੍ੈ: ਅਸ਼੍ੋਿੈ: ਕਤ੍ਲਿੈ: ਚਮ੍ਪ੍ਿੈੈਃ ਿੇਤ੍ਿ ੈਰ੭ਕਪ੍ 

ਪ੍ੁਸ਼੍੍ਪ੍ ਿੁਲ੍ਮ ਲਤ੍ੋ ਪ੍ੇਤ੍ੈ ਸਤ੍੍ੈ ਸ੍ਤ੍ ੈਸ੍ਤ੍ਰਕੁਪ੍: ਆਿਰਤੁ੍ਾੈਃ ੧੬ 

ਚਨ੍ਤ੍ਨੈੈਃ ਸਯਨ੍ਤ੍ਨੈ: ਨੀਪ੍ੈੈਃ ਪ੍ਨਸੈ: ਲਿੁਚੈ: ਅਕਪ੍ 

ਤ੍ਿਾ੭ਸ਼੍ਵਿਰ੍ਣ ਿਕਤ੍ਰੈੈਃ ਸ਼੍ਮੀ ਕਿਮ੍ਸ਼ੁ੍ਿ ਪ੍ਾਟਲੈੈਃ  ੧੭ 

ਇਤ੍ਮ ੍ਪ੍ਣੁਯਮ੍ ਇਤ੍ਮ ੍ਮਤੇ੍ਯਮ੍ ਇਤ੍ਮ ੍ਪ੍ਹ ੁਮਰੁਿ ਕਤ੍ਵਿਮ ੍

ਇਹ ਿਤ੍ਸ੍ਯਾਮ ਸੌਕਮਤ੍ਰੇ ਸਾਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਏਤ੍ੇਨ ਪ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਣਾ ੧੮ 

ਏਿਮ੍ ਉਿ੍ਤ੍ ਸ੍ਤੁ੍ ਰਾਮੇਣ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੈਃ ਪ੍ਰ ਿੀਰਹਾ 

ਅਕਚਰੇਣਾ੭੭ਸ਼੍ਰਮਮ੍ ਪ੍ਰਾਤੁ੍ ਸ਼੍੍ਚਿਾਰ ਸੁਮਹਾ ਪ੍ਲੈਃ ੧੯ 
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ਪ੍ਰ੍ਣਸ਼੍ਾਲਾਮ੍ ਸੁ ਕਿਪ੍ੁਲਾਮ੍ ਤ੍ਤ੍ਰ ਸਮ੍ਿਾਤ੍ ਮਰੁੁੱਕਤ੍ਿਾਮ ੍

ਸੁ ਸ੍ਤ੍ਮ੍ਪ੍ਾਮ ੍ਮਸ੍ਿਰੈ ਰਤ੍੍ੀਰ੍ਿੈੈਃ ਿਰੁਤ੍ ਿਮ੍ਸ਼੍ਾਮ ੍ਸੁਸ਼੍ੋਪ੍ਨਾਮ੍ ੨0 

ਸ਼੍ਮੀ ਸ਼੍ਾਿਾਕਪ੍: ਆਸ੍ਤ੍ੀਰਯ ਤ੍ਰੁਟ ਪ੍ਾਸ਼੍ਾ੭ਿਪ੍ਾਕਸ਼੍ਤ੍ਾਮ ੍ 

ਿੁਸ਼੍ ਿਾਸ਼੍ ਸ਼੍ਰੈੈਃ ਪ੍ਰ੍ਣੈੈਃ ਉਪ੍ਕਰ ੱੁੱਚਾਕਤ੍ਤ੍ਾਮ੍ ਤ੍ਤ੍ਾ ੨੧ 

ਸਮੀ ਿਰੁਤ੍ ਤ੍ਲਾਮ ੍ਰਮਯਾਮ ੍ਚਿਾਰ ਲਿੁ ਕਿਿਰਮ:  

ਕਨਿਾਸਮ ੍ਰਾਿਿਸਯਾ੭ਰਤ੍੍ੇ ਪ੍ਰੇਿ੍ਸ਼੍ਣੀਯਮ ੍ਅਨੁੁੱ ਤ੍ਮਮ ੍ ੨੨ 

ਸ ਿਤ੍ਵਾ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੈਃ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ੍ ਨਤ੍ੀਮ ੍ਿੋਤ੍ਾਿਰੀਮ ੍ਤ੍ਤ੍ਾ 

ਸ੍ਨਾਤ੍ਵਾ ਪ੍ਤ੍੍ਮਾਕਨ ਚ ਆਤ੍ਾਯ ਸ ਪ੍ਲੈਃ ਪ੍ੁਨ: ਆਿਤ੍ੈਃ ੨੩ 

ਤ੍ਤ੍ੈਃ ਪ੍ੁਸ਼੍੍ਪ੍ ਪ੍ਕਲਮ ੍ਿਰੁਤ੍ਵਾ ਸ਼੍ਾਨ੍ਕਤ੍ਮ੍ ਚ ਸ ਯਤ੍ਾ ਕਿਕਤ੍ 

ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਯਾ ਮਾਸ ਰਾਮਾਯ ਤ੍ਤ੍੍ ਆਸ਼੍ਰਮ ਪ੍ਤ੍ਮ੍ ਿਰੁਤ੍ਮ੍ ੨੪ 

ਸ ਤ੍ਮ ੍ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾ ਿਰੁਤ੍ਮ੍ ਸੌਮਯਮ੍ ਆਸ਼੍ਰਮਮ੍ ਸਹ ਸੀਤ੍ਯਾ 

ਰਾਿਿੈਃ ਪ੍ਰ੍ਣ ਸ਼੍ਾਲਾਯਾਮ ੍ਹਰ੍ਸ਼੍ਮ ੍ਆਹਾਰਯਤ੍੍ ਪ੍ਰਸ਼ੁ੍ਮ ੍੨੫ 

ਸੁ ਸਮਹਰ੍ਸ਼ੁ੍੍ਟੈਃ ਪ੍ਕਰਸ਼੍ਵਿਯ ਪ੍ਾਹਪੁ੍ਯਾਮ ੍ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣਮ ੍ਤ੍ਤ੍ਾ 

ਅਕਤ੍ ਸ੍ਕਨਿ੍ਤ੍ਮ ੍ਚ ਿਾਟਮ੍ ਚ ਿਚਨਮ ੍ਚ ਇਤ੍ਮ ੍ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੨੬ 

ਪ੍ਰੀਤ੍ੋ੭ਸ੍ਕਮ ਤ੍ੇ ਮਹਤ੍੍ ਿਰਮ੍ ਤ੍ਵਯਾ ਿਰੁਤ੍ਮ੍ ਇਤ੍ਮ ੍ਪ੍ਰਪ੍ੋ 

ਪ੍ਰਤ੍ੇਯੋ ਯ ੱੰਕਨਕਮੁੱਤ੍ਮ ੍ਤ੍ ੇਪ੍ਕਰਸ਼੍ਵਮ੍ਿੋ ਮਯਾ ਿਰੁਤ੍ੈਃ ੨੭ 

ਪ੍ਾਿਿ੍ਞੇਨ ਿਰੁਤ੍ਿ੍ਞੇਨ ਤ੍ਰਮ੍ਿ੍ਞੇਨ ਚ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ 

ਤ੍ਵਯਾ ਪ੍ੁਤ੍ਰੇਣ ਤ੍ਰ੍ਮਾਤ੍੍ਮਾ ਨ ਸਮਵਰ੍ੁੁੱਤ੍ੈਃ ਕਪ੍ਤ੍ਾ ਮਮ ੨੮ 

ਏਿਮ੍ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣਮ ੍ਉਿ੍ਤ੍ਵਾ ਤੁ੍ ਰਾਿਿੋ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਕਮ ਿਰ੍ਤ੍ਨੈਃ 

ਤ੍ਸ੍ਕਮਨ੍ ਤ੍ੇਸ਼੍ ੇਪ੍ਹ ੁਪ੍ਲੇ ਨਯਿਸਤ੍੍ ਸ ਸੁਿਮ ੍ਿਸ਼੍ੀ ੨੯ 

ਿਮ੍ਕਚਤ੍੍ ਿਾਲਮ ੍ਸ ਤ੍ਰ੍ਮਾਤ੍੍ਮਾ ਸੀਤ੍ਯਾ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੇਨ ਚ 

ਅਨਵਾਸਯਮਾਨੋ ਨਯਿਸਤ੍੍ ਸਵਰ੍ਿ ਲੋਿੇ ਯਤ੍ਾ੭ਮਰੈਃ ੩0 

ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਰਣਯ ਿਾਮ੍ਟੇ ਪ੍ਮ੍ਚ ਤ੍ਸ਼੍ ੱੁੱਸਰ੍ਿ: 
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ਸ਼੍ੋਟਸ਼੍ ੱੁੱਸਰ੍ਿ: 

ਿਸਤ੍: ਤ੍ਸਯ ਤੁ੍ ਸੁਿਮ ੍ਰਾਿਿ ਸਯ ਮਹਾਤ੍੍ਮਨੈਃ 

ਸ਼੍ਰਤ੍੍ ਿਯਪ੍ਾਯੇ ਹੇਮਨ੍ਤ੍ ਰਤੁੁ੍: ਇਸ਼੍੍ਟੈਃ ਪ੍ਰਿਰਤ੍੍ਤ੍ੇ ੧ 

ਸ ਿਤ੍ਾ ਕਚਤ੍ ੍ਪ੍ਰਪ੍ਾਤ੍ਾਯਾਮ੍ ਸ਼੍ਰਵਰਯਾਮ੍ ਰਿੁ ਨਨ੍ਤ੍ਨੈਃ 

ਪ੍ਰਯਯੌ ਅਕਪ੍ਸ਼੍ੇਿਾ੭ਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਰਮਯਮ੍ ਿੋਤ੍ਾਿਰੀਮ ੍ਨਤ੍ੀਮ ੍੨ 

ਪ੍ਰਹਵੈਃ ਿਲਸ਼੍  ਹਸਤ੍੍  ਸ੍ਤ੍ਮ੍ ਸੀਤ੍ਯਾ ਸਹ ਿੀਰਯਿਾਨ੍ 

ਪ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਤ੍ੋ੭ਨੁਿਰਿਨ੍ ਪ੍ਰਾਤ੍ਾ ਸੌਕਮਕਤ੍ਰ: ਇਤ੍ਮ ੍ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੩ 

ਅਯਮ ੍ਸ ਿਾਲੈਃ ਸਮ੍ਪ੍ਰਾਪ੍੍ਤ੍ੈਃ ਕਪ੍ਰਯੋ ਯ ਸਤ੍੍ੇ ਕਪ੍ਰਯਮ ੍ਿਤ੍ 

ਅਲਮ੍ਿਰੁਤ੍ ਇਿਾ ਪ੍ਾਕਤ੍ ਯਨੇ ਸਮਵਤ੍੍ਸਰੈਃ ਸ਼ੁ੍ਪ੍ੈਃ ੪ 

ਨੀਹਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ੁ੍ੋ ਲੋਿੈਃ ਪ੍ਰੁਕਤ੍ਿੀ ਸਸਯ ਮਾਕਲਨੀ 

ਿਲਾਕਨ ਅਨੁਪ੍ਪ੍ੋਿਯਾਕਨ ਸੁਪ੍ਿੋ ਹਿਯ ਿਾਹਨੈਃ ੫ 

ਨਿਾ੭ਿਰਯਣ ਪ੍ੂਿਾਕਪ੍: ਅਪ੍ਯਰ੍ਚਯ ਕਪ੍ਤ੍ਰੁ ਤ੍ੇਿਤ੍ਾੈਃ 

ਿਰੁਤ੍ਾ੭ਿਰਯਣਿਾੈਃ ਿਾਲੇ ਸਨ੍ਤ੍ੋ ਕਿਿਤ੍ ਿਲ੍ਮਸ਼੍ਾੈਃ  ੬ 

ਪ੍ਰਾਿਯ ਿਾਮਾ ਿਨ ਪ੍ਤ੍ਾੈਃ ਸਮ੍ਪ੍ੰਨਤ੍ਰ ਿੋ ਰਸਾੈਃ 
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ਕਿਚਰਨ੍ਕਤ੍ ਮਹੀਪ੍ਾਲਾ ਯਾਤ੍ਰਾ੭ਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਕਿਕਿਿੀਸ਼੍ਿੈਃ ੭ 

ਸੇਿ ਮਾਨੇ ਤ੍ਰੁਟਮ੍ ਸੂਰਯੇ ਕਤ੍ਸ਼੍ਮ ੍ਅਨ੍ਤ੍ਿ ਸੇਕਿਤ੍ਾਮ ੍

ਕਿਹੀਨ ਕਤ੍ਲਿਾ ਇਿ ਸ੍ਤ੍ਰੀ ਨ ਉੁੱਤ੍ਰਾ ਕਤ੍ਿ੍ ਪ੍ਰਿਾਸ਼੍ਤ੍ ੇ੮ 

ਪ੍ਰਿਰੁਤ੍ਯਾ ਕਹਮ ਿੋਸ਼੍ਾਟਯੋ ਤੂ੍ਰ ਸੂਰਯ ਸ਼੍੍ਚ ਸਾਮ੍ਪ੍ਰਤ੍ਮ ੍

ਯਤ੍ਾ੭ਰਤ੍੍ ਨਾਮਾ ਸੁਿਯਿ੍ਤ੍ਮ੍ ਕਹਮਿਾਨ੍ ਕਹਮਿਾਨ੍ ਕਿਕਰੈਃ ੯ 

ਅਤ੍ਯਨ੍ਤ੍ ਸੁਿ ਸਮ੍ਚਾਰਾ ਮਤ੍ਯਾਹ੍ਨੇ ਸ੍ਪ੍ਰਸ਼੍੍ਤ੍ੈਃ ਸੁਿਾੈਃ 

ਕਤ੍ਿਸਾੈਃ ਸੁਪ੍ਿ ਆਕਤ੍ਤ੍ਯਾ: ਚਾਯਾ ਸਕਲਲ ਤੁ੍ਰ੍ਪ੍ਿਾੈਃ ੧0 

ਮਰੁਤੁ੍ ਸੂਰਯਾੈਃ ਸਨੀਹਾਰਾੈਃ ਪ੍ਟ ੁਸ਼੍ੀਤ੍ਾੈਃ ਸਮਾਰਤੁ੍ਾੈਃ 

ਸ਼ੂ੍ਨਯਾ੭ਰਣਯਾ ਕਹਮ ਤ੍ਵਸਤ੍੍ਾ ਕਤ੍ਿਸਾ ਪ੍ਾਨ੍ਕਤ੍ ਸਾਮ੍ਪ੍ਰਤ੍ਮ੍ ੧੧ 

ਕਨਿਰੁੁੱਤ੍ ਆਿਾਸ਼੍ ਸ਼੍ਯਨਾੈਃ ਪ੍ੁਸ਼੍ਯ ਨੀਤ੍ਾ ਕਹਮਾ੭ਰਣੁਾੈਃ 

ਸ਼੍ੀਤ੍ਾ ਿਰੁੁੱਤ੍ਤ੍ਰ ਆਯਾਮ: ਕਤ੍ਰ ਯਾਮਾ ਯਾਨ੍ਕਤ੍ ਸਾਮ੍ਪ੍ਰਤ੍ਮ ੍੧੨ 

ਰਕਿ ਸਮ੍ਿਰਾਨ੍ਤ੍ ਸੌਪ੍ਾਿਯ: ਤੁ੍ਸ਼੍ਾਰਾ੭ਰਣੁ ਮਣ੍ਟਲੈਃ 

ਕਨਸ਼੍ਵਾਸ ਅਨ੍ਤ੍ ਇਿ ਆਤ੍ਰ੍ਸ਼੍: ਚਨ੍ਤ੍ਰਮਾ ਨ ਪ੍ਰਿਾਸ਼੍ਤ੍ ੇ੧੩ 

ਿਯੋਤ੍੍ਸ੍ਨਾ ਤੁ੍ਸ਼੍ਾਰ  ਮਕਲਨਾ ਪ੍ੌਰ੍ਣਮਾਸਯਾਮ੍ ਨ ਰਾਿਤ੍ੇ 

ਸੀਤ੍ਾ ਇਿ ਚ ਆਤ੍ਪ੍ ਸ਼੍ਯਾਮਾ ਲਿ੍ਸ਼੍ਯਤ੍ੇ ਨ ਤੁ੍ ਸ਼੍ੋਪ੍ਤ੍ੇ ੧੪ 

ਪ੍ਰਿਰੁਤ੍ਯਾ ਸ਼੍ੀਤ੍ਲ ਸ੍ਪ੍ਰ੍ਸ਼੍ੋ ਕਹਮ ਕਿੁੱਤ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਸਾਮ੍ਪ੍ਰਤ੍ਮ ੍

ਪ੍ਰਿਾਕਤ੍ ਪ੍ਸ਼੍੍ਕਚਮੋ ਿਾਯੁੈਃ ਿਾਲੇ ਕਤ੍ਵਿੁਣ ਸ਼੍ੀਤ੍ਲੈਃ ੧੫ 

ਪ੍ਾਸ਼੍੍ਪ੍ ੱੁੱਚੰਨਾਕਨ ਅਰਣਯਾਕਨ ਯਿ ਿੋਤੂ੍ਮਿਨ੍ਕਤ੍ ਚ 

ਸ਼੍ੋਪ੍ਨ੍ਤ੍ੇ ਅਪ੍ਯੁਕਤ੍ਤ੍ੇ ਸੂਰਯ ੇਨਤ੍ਤ੍੍ਕਪ੍ੈਃ ਿਰੌਮ੍ਚ ਸਾਰਸੈੈਃ ੧੬ 

ਿਰ੍ਿੂਰ ਪ੍ੁਸ਼੍ਪ੍੍ ਆਿਰੁਕਤ੍ਕਪ੍ੈਃ ਕਸ਼੍ਰੋਕਪ੍ੈਃ ਪ੍ੂਰ੍ਣ ਤ੍ਣ੍ਟਲੈੁੈਃ 

ਸ਼੍ੋਪ੍ਨ੍ਤ੍ੇ ਕਿਮ੍ਕਚ ਤ੍ਾ੭੭ਲਮ੍ਪ੍ਾੈਃ ਸ਼੍ਾਲਯੈਃ ਿਨਿ ਪ੍ਰਪ੍ਾੈਃ ੧੭ 

ਮਯੂਿੈ: ਉਪ੍ਸਰਪ੍੍ਤ੍੍ਕਪ੍: ਕਹਮ ਨੀਹਾਰ ਸਮਵਰ੍ਤੁ੍ੈੈਃ 

ਤੂ੍ਰਮ੍ ਅਪ੍ਯੁਕਤ੍ਤ੍ੈਃ ਸੂਰਯੈਃ ਸ਼੍ਸ਼੍ਾਮ੍ਿ ਇਿ ਲਿ੍ਸ਼੍ਯਤ੍ੇ ੧੮ 

ਅਿਰਾਹਯ ਿੀਰਯੈਃ ਪ੍ਰੂਵਾਹਣੇ੍ ਮਤ੍ਯਾਹ੍ਨੇ ਸ੍ਪ੍ਰ੍ਸ਼੍ਤ੍ੈਃ ਸੁਿੈਃ 

ਸਮਰਿ੍ਤ੍ੈਃ ਕਿਮ੍ਕਚਤ੍੍ ਆਪ੍ਾਣ੍ਟ:ੁ ਆਤ੍ਪ੍ੈਃ ਸ਼੍ੋਪ੍ਤ੍ੇ ਿ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ ੌ੧੯ 

ਅਿਸ਼੍ਯਾਯ ਕਨਪ੍ਾਤ੍ੇਨ ਕਿਮ੍ਕਚਤ੍੍ ਪ੍ਰਿ੍ਕਲੰਨ ਸ਼੍ਾਤ੍ਵਲਾ 

ਿਨਾਨਾਮ ੍ਸ਼੍ੋਪ੍ਤ੍ੇ ਪ੍ੂਕਮ: ਕਨਕਿਸ਼੍੍ਟ ਤ੍ਰਣੁਾ੭੭ਤ੍ਪ੍ਾ ੨0 

ਸ੍ਪ੍ਰੁਸ਼੍ਮ ੍ਸ੍ਤੁ੍ ਕਿਪ੍ੁਲਮ੍ ਸ਼੍ੀਤ੍ਮ ੍ਉਤ੍ਿਮ ੍ਕਤ੍ਵਰਤ੍ ੱੁੱਸੁਿਮ੍ 

ਅਤ੍ਯਮ੍ਤ੍ ਤ੍ਰੁ ਕਸ਼੍ਤ੍ ੋਿਨਯਮ ੍ਪ੍ਰਕਤ੍ਸਮਹਰਤ੍ੇ ਿਰਮ੍  ੨੧ 

ਏਤ੍ੇ ਕਹ ਸਮਪੁ੍ਾਸੀਨਾ ਕਿਹਿਾ ਿਲ ਚਾਕਰਣ: 

ਨ ਕਿਿਾਹਮ੍ਕਤ੍ ਸਕਲਲਮ ੍ਅਪ੍ਰਿਲ੍ਪ੍ਾ ਇਿ ਆਹਿਮ ੍ ੨੨ 

ਅਿਸ਼੍ਯਾਯ ਤ੍ਮ ੋਨੁੱ ਤ੍ਾ ਨੀਹਾਰ ਤ੍ਮਸਾ ਿਰੁਤ੍ਾੈਃ 

ਪ੍ਰਸੁਪ੍੍ਤ੍ਾ ਇਿ ਲਿ੍ਸ਼੍ਯਨ੍ਤ੍ੇ ਕਿਪ੍ੁਸ਼੍੍ਪ੍ਾ ਿਨ ਰਾਿਯੈਃ ੨੩ 
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ਪ੍ਾਸ਼੍੍ਪ੍ ਸਮ੍ਚੰਨ ਸਕਲਲਾ ਰਤੁ੍ ਕਿਿਞ੍ੇਯ ਸਾਰਸਾੈਃ 

ਕਹਮਾ੭ਰ੍ਤ੍ਰ ਿਾਲੁਿੈ ਸ੍ਤ੍ੀਰੈੈਃ ਸਕਰਤ੍ੋ ਪ੍ਾਨ੍ਕਤ੍ ਸਾਮ੍ਪ੍ਰਤ੍ਮ ੍੨੪ 

ਤੁ੍ਸ਼੍ਾਰ ਪ੍ਤ੍ਨਾ ੱੁੱਚੈਿ ਮਰੁਤੁ੍ਤ੍ਵਾਤ੍੍ ਪ੍ਾਸ੍ਿਰ ਸਯ ਚ 

ਸ਼੍ੈਤ੍ਯਾਤ੍ ੍ਅਿਾ੭ਿਰਸ੍ਤ੍ਮ ੍ਅਕਪ੍ ਪ੍ਰਾਯੇਣ ਰਸਿ ੱੁੱਿਲਮ੍ ੨੫ 

ਿਰਾ ਿਰ੍ਿਕਰਤ੍ੈੈਃ ਪ੍ਰਣੈ੍ੈਃ ਸ਼੍ੀਰ੍ਣ ਿੇਸਰ ਿਰ੍ਕਣਿੈੈਃ 

ਨਾਲ਼ ਸ਼੍ੇਸ਼੍ਾ ਕਹਮ ਤ੍ਵਸ੍ਤ੍ਾ ਨ ਪ੍ਾਨ੍ਕਤ੍ ਿਮਲਾ੭੭ਿਰਾੈਃ ੨੬ 

ਅਸ੍ਕਮਮ ੍ਸ੍ਤੁ੍ ਪ੍ੁਰਸ਼ੁ੍ ਿਯਾਿਰ ਿਾਲੇ ਤੁ੍ੈਃਿ ਸਮਕਨਵਤ੍ੈਃ 

ਤ੍ਪ੍ ਸ਼੍੍ਚਰਕਤ੍ ਤ੍ਰ੍ਮਾਤ੍੍ਮਾ ਤ੍ਵ ਤ੍੍ਪ੍ਿ੍ਤ੍ਯਾ ਪ੍ਰਤ੍ੈਃ ਪ੍ਰੁ ੇ੨੭ 

ਤ੍ਯਿ੍ਤ੍ਵਾ ਰਾਿਯਮ੍ ਚ ਮਾਨਮ੍ ਚ ਪ੍ੋਿਾਮ ੍ਸ਼੍੍ਚ ਕਿਕਿਤ੍ਾਨ੍ ਪ੍ਹਨ੍ੂ 

ਤ੍ਪ੍ਸਵੀ ਕਨਯਤ੍ਾ੭੭ਹਾਰੈਃ ਸ਼੍ੇਤ੍ੇ ਸ਼੍ੀਤ੍ ੇਮਹੀ ਤ੍ਲੇ ੨੮ 

ਸੋ੭ਕਪ੍ ਿੇਲਾਮ ੍ਇਮਾਮ੍ ਨੂਨਮ੍ ਅਕਪ੍ਸ਼੍ੇਿਾ੭ਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਉਤ੍ਯਤ੍ੈਃ 

ਿਰੁਤ੍ੈਃ ਪ੍ਰਿਰੁਕਤ੍ਕਪ੍ ਰ੍ਕਨਤ੍ਯਮ ੍ਪ੍ਰਯਾਕਤ੍ ਸਰਯੂਮ ੍ਨਤ੍ੀਮ ੍੨੯ 

ਅਤ੍ਯਨ੍ਤ੍ ਸੁਿ ਸਮਵਰ੍ੁੁੱਤ੍ੈਃ ਸੁਿੁਮਾਰੋ ਕਹਮਾ੭ਰ੍ਕਤ੍ਤ੍ੈਃ 

ਿਤ੍ਮ ੍ਤੁ੍ ਅਪ੍ਰ ਰਾਤ੍ਰੇਸ਼ੁ੍ ਸਰਯੂਮ੍ ਅਿਿਾਹਤ੍ੇ ੩0 

ਪ੍ਤ੍੍ਮ ਪ੍ਤ੍ਰੇਿ੍ਸ਼੍ਣੋ ਿੀਰ: ਸ਼੍ਯਾਮੈਃ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ੍ ਕਨਰਤੁ੍ਰੋ ਮਹਾਨ੍ 

ਤ੍ਰ੍ਮਿ੍ਞੈਃ ਸਤ੍ਯ ਿਾਤ੍ੀ ਚ ਹਰੀ ਕਨਸ਼੍ੇਤ੍ ੋਕਿਤ੍ੇਨ੍ਕਤ੍ਰਯੈਃ ੩੧ 

ਕਪ੍ਰਯਾ੭ਕਪ੍ ਪ੍ਾਸ਼੍ੀ ਮਤੁ੍ਰੋ ਤ੍ੀਰ੍ਿ ਪ੍ਾਹ:ੁ ਅਕਰਮ੍ਤ੍ਮੈਃ 

ਸਮ੍ਤ੍ਯਿਯ ਕਿਕਿਤ੍ਾਨ੍ ਸਿੌਯਾਨ੍ ਆਰਯਮ੍ ਸਰਵਾਤ੍੍ਮਨਾ੭੭ਕਸ਼੍ਰਤ੍ੈਃ ੩੨ 

ਕਿਤ੍ੈਃ ਸਵਰ੍ਿ ਸ੍ਤ੍ਿ ਪ੍ਰਾਤ੍ਰਾ ਪ੍ਰਤ੍ੇਨ ਮਹਾਤ੍ਮ੍ਨਾ 

ਿਨਸ੍ਤ੍ਮ ੍ਅਕਪ੍ ਤ੍ਾਪ੍ਸਯ ੇਯ ਸ੍ਤ੍ਵਾਮ ੍ਅਨੁਕਿਤ੍ੀਯਤ੍ੇ ੩੩ 

ਨ ਕਪ੍ਤ੍ਰਯਮ੍ ਅਨੁਿਰਤ੍੍ਨ੍ਤ੍ੇ ਮਾਤ੍ਰੁਿਮ੍ ਕਤ੍ਵਪ੍ਤ੍ਾ ਇਕਤ੍ 

ਿਯਾਤ੍ ੋਲੋਿ ਪ੍ਰਿਾਤ੍੭ੋਯਮ ੍ਪ੍ਰਤ੍ੇਨਾ੭ਨਯਤ੍ਾ ਿਰੁਤ੍ੈਃ ੩੪ 

ਪ੍ਰ੍ਤ੍ਾ ਤ੍ਸ਼੍ਰਤ੍ੋ ਯਸਯਾੈਃ ਸਾਤੁ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਪ੍ਰਤ੍ੈਃ ਸੁਤ੍ੈਃ 

ਿਤ੍ਮ ੍ਨੁ ਸਾ੭ਮ੍ਪ੍ਾ ਿੈਿੇਯੀ ਤ੍ਾਤ੍ਰੁਸ਼੍ੀ ਿਰੂਰ ਤ੍ਰ੍ਕਸ਼੍ਨੀ ੩੫ 

ਇਕਤ੍ ਏਿਮ ੍ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੇ ਿਾਿਯਮ੍ ਸ੍ਨੇਹਾਤ੍ ੍ਪ੍ਰੁਿਕਤ੍ ਤ੍ਾਰ੍ਕਮਿੇ 

ਪ੍ਕਰਿਾਤ੍ਮ ੍ਿਨਨਯਾ  ਸਤ੍੍ਮ੍ ਅਸਹਨ੍ ਰਾਿਿੋ੭ਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੩੬ 

ਨ ਤ੍ੇ੭ਮ੍ਪ੍ਾ ਮਤ੍ਯਮਾ ਤ੍ਾਤ੍ ਿਕਰਹਤ੍ਿਯਾ ਿਤ੍ਮ੍ ਚਨ 

ਤ੍ਾਮ੍ ਏਿ ਇਿ੍ਸ਼੍ਵਾਿੁ ਨਾਤ੍ ਸਯ ਪ੍ਰਤ੍ ਸਯ ਿਤ੍ਾਮ੍ ਿੁਰ ੁ੩੭ 

ਕਨਸ਼੍੍ਕਚਤ੍ਾ੭ਕਪ੍ ਕਹ ਮੇ ਪ੍ੁੁੱਕਤ੍: ਿਨ ਿਾਸੇ ਤ੍ਰੁਟ ਿਰਤ੍ਾ 

ਪ੍ਰਤ੍ ਸ੍ਨੇਹ ਸਮ੍ਤ੍ਪ੍ਤ੍੍ਾ ਪ੍ਾਕਲਸ਼੍ੀ ਕਿਰਯਤ੍ੇ ਪ੍ੁਨੈਃ ੩੮ 

ਸਮ੍ਸ੍ਮਰਾਕਮ ਅਸਯ ਿਾਿਯਾਕਨ ਕਪ੍ਰਯਾਕਣ ਮਤੁ੍ਰਾਕਣ ਚ 

ਹਰਤੁ੍ਯਾਕਨ ਅਮਰੁਤ੍ ਿਲ੍ਪ੍ਾਕਨ ਮਨ: ਪ੍ਰਹ੍ਲਾਤ੍ਨਾਕਨ ਚ  ੩੯ 

ਿਤ੍ਾ ਕਹ ਅਹਮ੍ ਸਮੇਸ਼੍ਯਾਕਮ ਪ੍ਰਤ੍ੇਨ ਮਹਾਤ੍੍ਮਨਾ  
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ਸ਼੍ਤ੍ਰੁਿ੍ਨੇਨ ਚ ਿੀਰੇਣ ਤ੍ਵਯਾ ਚ ਰਿੁ ਨਮ੍ਤ੍ਨ  ੪0 

ਇਕਤ੍ ਏਿਮ ੍ਕਿਲਪ੍ਮ ੍ਸਤ੍੍ਤ੍ਰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਯ ਿੋਤ੍ਾਿਰੀਮ ੍ਨਤ੍ੀਮ ੍

ਚਿਰੇ੭ਕਪ੍ਸ਼੍ੇਿਮ ੍ਿਾਿੁਤ੍੍ਸ੍ਤ੍ੈਃ ਸਾ੭ਨੁਿੈਃ ਸਹ ਸੀਤ੍ਯਾ ੪੧ 

ਤ੍ਰ੍ਪ੍ਕਯਤ੍ਵਾ੭ਤ੍ ਸਕਲਲੈ ਸ੍ਤ੍ੇ ਕਪ੍ਤ੍ਰੂਨ੍ ਤ੍ੈਿਤ੍ਾਕਨ ਚ 

ਸ੍ਤੁ੍ਿਨ੍ਕਤ੍ ਸ੍ਮੋਕਤ੍ਤ੍ਮ ੍ਸੂਰਯਮ੍ ਤ੍ਿੇਤ੍ਾ ਸ਼੍੍ਚ ਸਮਾਕਹਤ੍ਾੈਃ ੪੨ 

ਿਰੁਤ੍ਾ੭ਕਪ੍ਸ਼੍ੇਿ: ਸ: ਰਰਾਿ ਰਾਮ:    

ਸੀਤ੍ਾ ਕਤ੍ਵਤ੍ੀਯ: ਸਹ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੇਨ 

ਿਰੁਤ੍ਾ੭ਕਪ੍ਸ਼੍ੇਿੋ ਕਿਕਰ ਰਾਿ ਪ੍ੁਤ੍ਰਯਾ   

ਰਤੁ੍ਰੈਃ ਸ ਨਨ੍ਤ੍ੀ ਪ੍ਿਿਾਨ੍ ਇਿੇਸ਼੍ੈਃ  ੪੩ 

ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਰਣਯ ਿਾਮ੍ਟੇ ਸ਼੍ੋਟਸ਼੍ ੱੁੱਸਰਿ੍: 

ਸਪ੍੍ਤ ਤਸ਼ ੱ ਸਰ੍ਕ: 

ਿਰੁਤ੍ਾ੭ਕਪ੍ਸ਼੍ੇਿੋ ਰਾਮ ਸ੍ਤੁ੍ ਸੀਤ੍ਾ ਸੌਕਮਕਤ੍ਰ: ਏਿ ਚ 

ਤ੍ਸ੍ਮਾਤ੍੍ ਿੋਤ੍ਾਿਰੀ ਤ੍ੀਰਾਤ੍੍ ਤ੍ਤ੍ੋ ਿਿ੍ਮੈੁਃ ਸਵਮ ੍ਆਸ਼੍ਰਮਮ ੍੧ 

ਆਸ਼੍ਰਮਮ੍ ਤ੍ਮ ੍ਉਪ੍ਾਿਮਯ ਰਾਿਿੈਃ ਸਹ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੈਃ 

ਿਰੁਤ੍ਵਾ ਪ੍ੌਰਵਾ੭੭ਹ੍ਕਣਿਮ੍ ਿਰ੍ਮ ਪ੍ਰ੍ਣਸ਼੍ਾਲਾਮ੍ ਉਪ੍ਾਿਮਤ੍੍ ੨ 

ਉਿਾਸ ਸੁਕਿਤ੍: ਤ੍ਤ੍ਰ ਪ੍ੂਿਯਮਾਨੋ ਮਹਰ੍ਕਸ਼੍ਕਪ੍: 

ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੇਨ ਸਹ ਪ੍ਰਾਤ੍ਰਾ ਚਿਾਰ ਕਿਕਿਤ੍ਾ: ਿਤ੍ਾ:  ੩ 

ਸ ਰਾਮੈਃ ਪ੍ਰ੍ਣ ਸ਼੍ਾਲਾਯਾਮ੍ ਆਸੀਨੈਃ ਸਹ ਸੀਤ੍ਯਾ 

ਕਿਰਰਾਿ ਮਹਾਪ੍ਾਹ ੁਸ਼੍੍ਕਚਤ੍ਰਯਾ ਚਨ੍ਤ੍ਰਮਾ ਇਿ ੪ 

ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੇਨ ਸਹ ਪ੍ਰਾਤ੍ਰਾ ਚਿਾਰ ਕਿਕਿਤ੍ਾੈਃ ਿਤ੍ਾੈਃ 

ਤ੍ਤ੍ਾ੭੭ਸੀਨ ਸਯ ਰਾਮ ਸਯ ਿਤ੍ਾ ਸਮ੍ਸਿ੍ਤ੍ ਚੇਤ੍ਸੈਃ 

ਤ੍ਮ ੍ਤ੍ੇਸ਼੍ਮ ੍ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸੀ ਿਾਕਚਤ੍੍ ਆਿਿਾਮ ਯਤ੍ਰੁ ੁੱਚਯਾ   ੫ 

ਸਾ ਤੁ੍ ਸ਼ੂ੍ਰ੍ਪ੍ਣਿਾ ਨਾਮ ਤ੍ਸ਼੍ਿਰੀਿ ਸਯ ਰਿ੍ਸ਼੍ਸੈਃ 

ਪ੍ਕਿਨੀ ਰਾਮਮ ੍ਆਸਾਤ੍ਯ ਤ੍ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ ਕਤ੍ਰਤ੍ਸ਼੍ੋ ਪ੍ਮਮ ੍੬ 

ਕਸਮਹੋਰਸ੍ਿਮ ੍ਮਹਾ ਪ੍ਾਹਮੁ ੍ਪ੍ਤ੍੍ਮ ਪ੍ਤ੍ਰ ਕਨਪ੍ੇਿ੍ਸ਼੍ਣਮ ੍

ਆਿਾਨੁ ਪ੍ਾਹਮੁ੍ ਤ੍ੀਪ੍੍ਤ੍ਾ੭੭ਸਯਮ ੍ਅਤ੍ੀਿ ਕਪ੍ਰਯ ਤ੍ਰਸ਼੍੍ਨਮ੍  ੭ 

ਿਿ ਕਿਿਰਾਮ੍ਤ੍ ਿਮਨਮ੍ ਿਟਾ ਮਮ੍ਟਲ ਤ੍ਾਕਰਣਮ ੍

ਸੁਿੁਮਾਰਮ੍ ਮਹਾ ਸੁੱਤ੍ਵਮ ੍ਪ੍ਾਰ੍ਕਤ੍ਿ ਿਯਮ੍ਿਨਾ੭ਕਨਵਤ੍ਮ ੍੮ 

ਰਾਮਮ ੍ਇਨ੍ਤ੍ੀਿਰ ਸ਼੍ਯਾਮਮ੍ ਿਮ੍ਤ੍ਰ੍ਪ੍ ਸਤ੍ਰੁਸ਼੍ ਪ੍ਰਪ੍ਮ ੍

ਪ੍ਪ੍ੂ ਿੇਨ੍ਤ੍ਰੋਪ੍ਮਮ ੍ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸੀ ਿਾਮ ਮੋਕਹਤ੍ਾ ੯ 

ਸੁਮੁਿਮ ੍ਤੁ੍ਰ੍ਮੁਿੀ ਰਾਮਮ ੍ਿਰੁੁੱਤ੍ ਮਤ੍ਯਮ ੍ਮਹੋਤ੍ਰੀ 

ਕਿਸ਼੍ਾਲਾ੭ਿ੍ਸ਼੍ਮ ੍ਕਿਰਪੂ੍ਾ੭ਿ੍ਸ਼੍ੀ ਸੁਿੇਸ਼੍ਮ ੍ਤ੍ਾਮਰ ਮੂਰਤ੍੍ਿਾ ੧0 

ਕਪ੍ਰਯ ਰਪੂ੍ਮ੍ ਕਿਰਪੂ੍ਾ ਸਾ ਸੁ ਸਵਰਮ੍ ਪ੍ਰੈਿ ਸਵਰਾ  
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ਤ੍ਰਣੁਮ੍ ਤ੍ਾਰਣੁਾ ਿਰੁੁੱਤ੍ਾ ਤ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਣਮ੍ ਿਾਮ ਪ੍ਾਕਸ਼੍ਣੀ ੧੧ 

ਨਯਾਯ ਿਰੁੁੱਤ੍ਮ੍ ਸੁਤੁ੍ਰਵਰ੍ੁੁੱਤ੍ਾ ਕਪ੍ਰਯਮ੍ ਅਕਪ੍ਰਯ ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਨਾ 

ਸ਼੍ਰੀਰਿ ਸਮਾਕਿਸ਼੍ਟ੍ਾ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸੀ ਿਾਿਯਮ ੍ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍ ੍ ੧੨ 

ਿਟੀ ਤ੍ਾਪ੍ਸ ਰਪੂ੍ੇਣ ਸ ਪ੍ਾਰਯੈਃ ਸ਼੍ਰ ਚਾਪ੍ ਤ੍ਰੁਤ੍ ੍

ਆਿਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਵਮ ੍ਇਮਮ ੍ਤ੍ੇਸ਼੍ਮ੍ ਿਤ੍ਮ੍ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸ ਸੇਕਿਤ੍ਮ ੍

ਕਿਮ ੍ਆਿਮਨ ਿਰੁਤ੍ਯਮ੍ ਤ੍ੇ ਤ੍ੁੱਤ੍ਵਮ੍ ਆਿਯਾਤੁ੍ਮ ੍ਅਰਹਕਸ  ੧੩ 

ਏਿਮ੍ ਉਿ੍ਤ੍  ਸ੍ਤੁ੍ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸਯਾ ਸ਼ੂ੍ਰ੍ਪ੍ਣਿਯਾ ਪ੍ਰਮਤ੍੍ਪ੍ੈਃ 

ਰਿੁੁ ਪ੍ੁੁੱਕਤ੍ਤ੍ਯਾ ਸਰਵਮ੍ ਆਿਯਾਤੁ੍ਮ੍ ਉਪ੍ਚਿਰਮੇ ੧੪ 

ਅਨਰੁਤ੍ਮ੍ ਨ ਕਹ ਰਾਮ ਸਯ ਿਤ੍ਾਕਚਤ੍੍ ਅਕਪ੍ ਸੰਮਤ੍ਮ ੍ 

ਕਿਸ਼੍ੇਸ਼੍ੇਣਾ੭੭ਸ਼੍ਰਮ ਸਤ੍੍ਸਯ ਸਮੀਪ੍ੇ ਸ੍ਤ੍ਰੀ ਿਨ ਸਯ ਚ   ੧੫ 

ਆਸੀਤ੍ ੍ਤ੍ਸ਼੍ਰਤ੍ੋ ਨਾਮ ਰਾਿਾ ਕਤ੍ਰਤ੍ਸ਼੍ ਕਿਿਰਮੈਃ 

ਤ੍ਸਯਾ੭ਹਮ ੍ਅਿਰਿੈਃ ਪ੍ੁਤ੍ਰ ੋਰਾਮੋ ਨਾਮ ਿਨੈੈਃ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ੈਃ 

ਪ੍ਰਾਤ੍ਾ੭ਯਮ ੍ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੋ ਨਾਮ ਯਿੀਯਾਨ੍ ਮਾਮ ੍ਅਨੁਿਰਤ੍ੈਃ ੧੬ 

ਇਯਮ ੍ਪ੍ਾਰਯਾ ਚ ਿੈਤ੍ਹੇੀ ਮਮ ਸੀਤ੍ ੇਕਤ੍ ਕਿਸ਼੍ਰੁਤ੍ਾ 

ਕਨਯੋਿਾ ੱੁੱਤੁ੍ ਨਰੇਨ੍ਤ੍ਰ ਸਯ ਕਪ੍ਤੁ੍ਰ੍ ਮਾਤੁ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਯਨ੍ਕਤ੍ਰਤ੍ੈਃ ੧੭ 

ਤ੍ਰ੍ਮਾ੭ਰਤ੍੍ਮ੍ ਤ੍ਰ੍ਮ ਿਾਮ੍ਿ੍ਸ਼੍ੀ ਚ ਿਨਮ੍ ਿਸ੍ਤੁ੍ਮ ੍ਇਹਾ੭੭ਿਤ੍ੈਃ 

ਤ੍ਵਾਮ੍ ਤੁ੍ ਿੇਕਤ੍ਤੁ੍ਮ ੍ਇੁੱਚਾਕਮ ਿਤ੍ਯਤ੍ਾਮ੍ ਿਾ੭ਕਸ ਿਸਯ ਿਾ ੧੮ 

ਨ ਕਹ ਤ੍ਾਿਨ੍ ਮਨੋਿ੍ਞਾ੭0ਿੀ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸੀ ਪ੍ਰਕਤ੍ਪ੍ਾਕਤ੍ ਮੇ  

ਇਹ ਿਾ ਕਿਮ ੍ਕਨਕਮੁੱਤ੍ਮ ੍ਤ੍ਵਮ੍ ਆਿਤ੍ਾ ਪ੍ਰੂਕਹ ਤ੍ੁੱਤ੍ਵਤ੍ੈਃ ੧੯ 

ਸਾ੭ਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ਿਚਨਮ ੍ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸੀ ਮਤ੍ਨਾ੭੭ਰ੍ਕਤ੍ਤ੍ਾ 

ਸ਼੍ਰੂਯਤ੍ਾਮ ੍ਰਾਮ ਿਿ੍ਸ਼੍ਯਾਕਮ ਤ੍ ੱੁੱਤ੍ਵਾ੭ਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਿਚਨਮ ੍ਮਮ ੨0 

ਅਹਮ ੍ਸ਼ੂ੍ਰ੍ਪ੍ਣਿਾ ਨਾਮ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸੀ ਿਾਮ ਰਕੂਪ੍ਣੀ 

ਅਰਣਯਮ੍ ਕਿਚਰਾ ਮੀਤ੍ਮ ੍ਏਿਾ ਸਰਵ ਪ੍ਯਮ੍ਿਰਾ ੨੧ 

ਰਾਿਣੋ ਨਾਮ ਮੇ ਪ੍ਰਾਤ੍ਾ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸੋ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸੇਸ਼੍ਵਰੈਃ 

ਿੀਰੋ ਕਿਸ਼੍ਰਿਸ: ਪ੍ੁਤ੍ਰੋ ਯਕਤ੍ ਤ੍ੇ ਸ਼੍ੋਤ੍ਰਮ ੍ਆਿਤ੍:  ੨੨ 

ਪ੍ਰਿਰੁੁੱਤ੍ ਕਨਤ੍ਰ ਸ਼੍੍ਚ ਸਤ੍ਾ ਿੁਮ੍ਪ੍ਿਰ੍ਣੋ ਮਹਾ ਪ੍ਲੈਃ 

ਕਿਪ੍ੀਸ਼੍ਣ ਸ੍ਤੁ੍ ਤ੍ਰ੍ਮਾਤ੍੍ਮਾ ਨ ਤੁ੍ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸ ਚੇਸ਼੍੍ਕਟਤ੍ੈਃ ੨੩ 

ਪ੍ਰਿਯਾਤ੍ ਿੀਰਯੌ ਚ ਰਣੇ ਪ੍ਰਾਤ੍ਰੌ ਿਰ ਤੂ੍ਸ਼੍ਣੌ 

ਤ੍ਾਨ੍ ਅਹਮ ੍ਸਮ੭ਕਤ੍ਿਰਾਨ੍ਤ੍ਾ ਰਾਮ ਤ੍ਵਾ੭ਪ੍ਰੂਵ ਤ੍ਰਸ਼੍੍ਨਾਤ੍੍ 

ਸਮੁਪ੍ੇਤ੍ਾ੭ਸ੍ਕਮ ਪ੍ਾਿੇਨ ਪ੍ਰ੍ਤ੍ਾਰਮ੍ ਪ੍ੁਰਸ਼ੁ੍ੋੁੱਤ੍ਮਮ ੍੨੪ 

ਅਹਮ ੍ਪ੍ਰਪ੍ਾਿ ਸਮ੍ਪ੍ੰਨਾ ਸਵੁੱਚਮ੍ਤ੍ ਪ੍ਲ ਿਾਕਮਨੀ 

ਕਚਰਾਯ ਪ੍ਿ ਮੇ ਪ੍ਰਤ੍੍ਾ ਸੀਤ੍ਯਾ ਕਿਮ ੍ਿਕਰਸ਼੍ਯਕਸ ੨੫ 

ਕਿਿਰੁਤ੍ਾ ਚ ਕਿਰਪੂ੍ਾ ਚ ਨ ਸੇਯਮ੍ ਸਤ੍ਰੁਸ਼੍ੀ ਤ੍ਿ 
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ਅਹਮ ੍ਏਿਾ੭ਨੁ ਰਪੂ੍ਾ ਤ੍ੇ ਪ੍ਾਰਯਾ ਰਪੂ੍ਣੇ ਪ੍ਸ਼੍ਯ ਮਾਮ ੍੨੬ 

ਇਮਾਮ੍ ਕਿਰਪੂ੍ਾਮ੍ ਅਸਤ੍ੀਮ ੍ਿਰਾਲ਼ਾਮ੍ ਕਨਰ੍ਣਤ੍ੋਤ੍ਰੀਮ ੍

ਅਨੇਨ ਤ੍ੇ ਸਹ ਪ੍ਰਾਤ੍ਰਾ ਪ੍ਿ੍ਸ਼੍ਕਯਸ਼੍ਯਾਕਮ ਮਾਨੁਸ਼੍ੀਮ੍ ੨੭ 

ਤ੍ਤ੍ੈਃ ਪ੍ਰਵਤ੍ ਸ਼੍ਰੁਮ੍ਿਾਕਣ ਿਨਾਕਨ ਕਿਕਿਤ੍ਾਕਨ ਚ 

ਪ੍ਸ਼੍ਯਨ ੍ਸਹ ਮਯਾ ਿਾਮੀ ਤ੍ਣ੍ਟਿਾਨ੍ ਕਿਚਕਰਸ਼੍ਯਕਸ ੨੮ 

ਇਕਤ੍ ਏਿਮ ੍ਉਿ੍ਤ੍ੈਃ ਿਾਿੁਤ੍੍ਸ੍ਤ੍ੈਃ ਪ੍ਰਹਸਯ ਮਕਤ੍ਰੇਿ੍ਸ਼੍ਣਾਮ੍ 

ਇਤ੍ਮ ੍ਿਚਨਮ ੍ਆਰਪੇ੍ੇ ਿਿ੍ਤੁ੍ਮ੍ ਿਾਿਯ ਕਿਸ਼੍ਾਰਤ੍ੈਃ ੨੯  

ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਰਣਯ ਿਾਮ੍ਟੇ ਸਪ੍੍ਤ੍ ਤ੍ਸ਼੍ ੱੁੱਸਰ੍ਿ: 

ਅਸ਼੍ਟਾ ਤਸ਼ ੱ ਸਰ੍ਕ: 

ਤ੍ਤ੍: ਸ਼ੂ੍ਰ੍ਪ੍ਣਿਾਮ੍ ਰਾਮੈਃ ਿਾਮ ਪ੍ਾਸ਼੍ਾ੭ਿ ਪ੍ਾਕਸ਼੍ਤ੍ਾਮ ੍

ਸਵੇੁੱਚਯਾ ਸ਼੍੍ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਣਯਾ ਿਾਚਾ ਸ੍ਕਮਤ੍ ਪ੍ੂਰਵਮ੍ ਅਤ੍ਾ੭ਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੧ 

ਿਰੁਤ੍ ਤ੍ਾਰੋ੭ਸ੍ਕਮ ਪ੍ਿਕਤ੍ ਪ੍ਾਰਯੇਯਮ੍ ਤ੍ਕਯਤ੍ਾ ਮਮ 

ਤ੍ਵ ਕਤ੍ਵਤ੍ਾਨਾਮ ੍ਤੁ੍ ਨਾਰੀਣਾਮ੍ ਸੁਤੁ੍ੈਃਿਾ ਸ ਸਪ੍ਤ੍੍ਨਤ੍ਾ ੨ 

ਅਨੁਿ ਸ੍ਤੁ੍ ਏਸ਼੍ ਮੇ ਪ੍ਰਾਤ੍ਾ ਸ਼੍ੀਲਿਾਨ੍ ਕਪ੍ਰਯ ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਨੈਃ 

ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ੍ ਅਿਰੁਤ੍ ਤ੍ਾਰ ਸ਼੍੍ਚ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੋ ਨਾਮ ਿੀਰਯਿਾਨ੍ ੩ 

ਅਪ੍ੂਰਵੀ ਪ੍ਾਰਯਯਾ ਚਾ੭ਰਤ੍੍ੀ ਤ੍ਰਣੁੈਃ ਕਪ੍ਰਯ ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਨੈਃ 

ਅਨੁਰਪੂ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਤ੍ੇ ਪ੍ਰ੍ਤ੍ਾ ਰਪੂ੍ ਸਯਾ੭ਸਯ ਪ੍ਕਿਸ਼੍ਯਕਤ੍ ੪ 

ਏਨਮ੍ ਪ੍ਿ ਕਿਸ਼੍ਾਲਾ੭ਿ੍ਕਸ਼੍ ਪ੍ਰ੍ਤ੍ਾਰਮ੍ ਪ੍ਰਾਤ੍ਰਮ ੍ਮਮ 

ਅ ਸਪ੍ਤ੍੍ਨਾ ਿਰਾਰਹੋੇ ਮੇਰਮ੍ੁ ਅਰ੍ਿ ਪ੍ਰਪ੍ਾ ਯਤ੍ਾ ੫ 

ਇਕਤ੍ ਰਾਮੇਣ ਸਾ ਪ੍ਰੋਿ੍ਤ੍ਾ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸੀ ਿਾਮ ਮੋਕਹਤ੍ਾ 

ਕਿਸਰੁਿਯ ਰਾਮਮ ੍ਸਹਸਾ ਤ੍ਤ੍ੋ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣਮ ੍ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੬ 

ਅਸਯ ਰਪੂ੍ ਸਯ ਤ੍ੇ ਯੁਿ੍ਤ੍ਾ ਪ੍ਾਰਯਾ੭ਹਮ ੍ਿਰ ਿਰ੍ਕਣਨੀ 

ਮਯਾ ਸਹ ਸੁਿਮ ੍ਸਰਵਾਨ੍ ਤ੍ਣ੍ਟਿਾਨ੍ ਕਿਚਕਰਸ਼੍ਯਕਸ ੭ 

ਏਿਮ੍ ਉਿ੍ਤ੍ ਸ੍ਤੁ੍ ਸੌਕਮਤ੍ਰੀ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸਯਾ ਿਾਿਯ ਿੋਕਿਤ੍ੈਃ 

ਤ੍ਤ੍ੈਃ ਸ਼ੂ੍ਰ੍ਪ੍ਣਿਾਮ੍ ਸ੍ਕਮਤ੍ਵਾ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੋ ਯੁਿ੍ਤ੍ਮ੍ ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੮ 

ਿਤ੍ਮ ੍ਤ੍ਾਸ ਸਯ ਮੇ ਤ੍ਾਸੀ ਪ੍ਾਰਯਾ ਪ੍ਕਿਤੁ੍ਮ ੍ਇੁੱਚਕਸ 

ਸੋ੭ਹਮ ੍ਆਰਯੇਣ ਪ੍ਰਿਾਨ੍ ਪ੍ਰਾਤ੍ਰਾ ਿਮਲ ਿਰ੍ਕਣਨੀ ੯ 

ਸਮਰੁੁੱਤ੍ਾ੭ਰ੍ਤ੍ਸਯ ਕਸੁੱਤ੍ਾਰਤ੍੍ਾ ਮੁਕਤ੍ਤ੍ਾ੭ਮਲ ਿਰ੍ਕਣਨੀ 

ਆਰਯ ਸਯ ਤ੍ਵਮ ੍ਕਿਸ਼੍ਾਲਾਿ੍ਕਸ਼੍ ਪ੍ਾਰਯਾ ਪ੍ਿ ਯਿੀਯਸੀ ੧0 

ਏਨਾਮ੍ ਕਿਰਪੂ੍ਾਮ੍ ਅਸਤ੍ੀਮ ੍ਿਰਾਲ਼ਾਮ੍ ਕਨਰ੍ਣਤ੍ੋਤ੍ਰੀਮ ੍

ਪ੍ਾਰਯਾਮ੍ ਿਰੁੁੱਤ੍ਾਮ ੍ਪ੍ਕਰਤ੍ਯਿਯ ਤ੍ਵਾਮ੍ ਏਿੈਸ਼੍ ਪ੍ਕਿਸ਼੍ਯਕਤ੍ ੧੧ 

ਿੋ ਕਹ ਰਪੂ੍ਮ੍ ਇਤ੍ਮ ੍ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍੍ਟਮ੍ ਸਮ੍ਤ੍ਯਿਯ ਿਰਿਰ੍ਕਣਕਨ 

ਮਾਨੁਸ਼੍ੀਸ਼ੁ੍ ਿਰਾਰੋਹੇ ਿੁਰਯਾਤ੍੍ ਪ੍ਾਿਮ ੍ਕਿਚਿ੍ਸ਼੍ਣੈਃ ੧੨ 
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ਇਕਤ੍ ਸਾ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੇ ਨੋਿ੍ਤ੍ਾ ਿਰਾਲ਼ਾ ਕਨਰ੍ਣਤ੍ੋਤ੍ਰੀ 

ਮਨਯਤ੍ੇ ਤ੍ਤ੍੍ ਿਚੈਃ ਸਤ੍ਯਮ੍ ਪ੍ਕਰਹਾਸ ਅਕਿਚਿ੍ਸ਼੍ਣਾ ੧੩ 

ਸਾ ਰਾਮਮ ੍ਪ੍ਰ੍ਣਸ਼੍ਾਲਾਯਾਮ੍ ਉਪ੍ਕਿਸ਼੍ਟ੍ਮ੍ ਪ੍ਰਮ੍ਤ੍ਪ੍ਮ੍ 

ਸੀਤ੍ਯਾ ਸਹ ਤੁ੍ਰ੍ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਮ੍ ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ਿਾਮ ਮੋਕਹਤ੍ਾ ੧੪ 

ਏਨਾਮ੍ ਕਿਰਪੂ੍ਾਮ੍ ਅਸਤ੍ੀਮ ੍ਿਰਾਲ਼ਾਮ੍ ਕਨਰ੍ਣਤ੍ੋਤ੍ਰੀਮ ੍

ਿਰੁੁੱਤ੍ਾਮ ੍ਪ੍ਾਰਯਾਮ੍ ਅਿਸ਼੍ਟ੍ਪ੍ਯ ਮਾਮ ੍ਨ ਤ੍ਵਮ ੍ਪ੍ਹ ੁਮਨਯਸੇ ੧੫ 

ਅਤ੍ਯੇਮਾਮ੍ ਪ੍ਿ੍ਸ਼੍ਕਯਸ਼੍ਯਾਕਮ ਪ੍ਸ਼੍ਯਤ੍ ਸਤ੍੍ਿ ਮਾਨੁਸ਼੍ੀਮ੍ 

ਤ੍ਵਯਾ ਸਹ ਚਕਰਸ਼੍ਯਾਕਮ ਕਨੁੱ ਸਪ੍ਤ੍੍ਨਾ ਯਤ੍ਾ ਸੁਿਮ ੍੧੬ 

ਇਤ੍ਯੁਿ੍ਤ੍ਵਾ ਮਰੁਿ ਸ਼੍ਾਪ੍ਾਿ੍ਸ਼੍ੀਮ੍ ਅਲਾਤ੍ ਸਤ੍ਰੁਸ਼੍ੇਿ੍ਸ਼੍ਣਾ 

ਅਪ੍ਯਤ੍ਾਿਤ੍੍ ਸੁ ਸਮ੍ਿਰੁੁੱਤ੍ਾ ਮਹੋਲ੍ਿਾ ਰੋਕਹਣੀਮ ੍ਇਿ ੧੭ 

ਤ੍ਾਮ੍ ਮਰੁਤ੍ਯੁ ਪ੍ਾਸ਼੍ ਪ੍ਰਕਤ੍ਮਾਮ ੍ਆਪ੍ਤ੍ਨ੍ਤ੍ੀਮ ੍ਮਹਾ ਪ੍ਲੈਃ 

ਕਨਿਰੁਹਯ ਰਾਮੈਃ ਿੁਕਪ੍ਤ੍ ਸਤ੍੍ਤ੍ੋ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣਮ ੍ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੧੮ 

ਿਰੂਰੈ: ਅਨਾਰਯੈੈਃ ਸੌਕਮਤ੍ਰੇ ਪ੍ਕਰਹਾਸੈਃ ਿਤ੍ਮ੍ ਚ ਨ 

ਨ ਿਾਰਯੈਃ ਪ੍ਸ਼੍ਯ ਿੈਤ੍ਹੇੀਮ ੍ਿਤ੍ਮ੍ਕਚਤ੍ ੍ਸੌਮਯ ਿੀਿਤ੍ੀਮ ੍੧੯ 

ਇਮਾਮ੍ ਕਿਰਪੂ੍ਾਮ੍ ਅਸਤ੍ੀਮ ੍ਅਕਤ੍ ਮੁੱਤ੍ਾਮ ੍ਮਹੋਤ੍ਰੀਮ੍ 

ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸੀਮ੍ ਪ੍ੁਰਸ਼ੁ੍ ਿਯਾਿਰ ਕਿਰਪੂ੍ਕਯਤੁ੍ਮ੍ ਅਰਹਕਸ ੨0 

ਇਤ੍ਯੁਿ੍ਤ੍ੋ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ ਸਤ੍੍ਸਯਾੈਃ ਿਰੁੁੱਤ੍ੋ ਰਾਮ ਸਯ ਪ੍ਸ਼੍ਯਤ੍ੈਃ 

ਉੁੱਤ੍ਰੁਤ੍ਯ ਿਟ੍ਿਮ੍ ਕਚੁੱਚੇਤ੍ ਿਰ੍ਣ ਨਾਸਮ ੍ਮਹਾ ਪ੍ਲੈਃ ੨੧ 

ਕਨਿਰੁੁੱਤ੍ ਿਰ੍ਣ ਨਾਸਾ ਤੁ੍ ਕਿਸਵਰਮ੍ ਸਾ ਕਿਨਤ੍ਯ ਚ 

ਯਤ੍ਾ੭੭ਿਤ੍ਮ ੍ਪ੍ਰਤੁ੍ਤ੍ਰਾਿ ਿੋਰਾ ਸ਼ੂ੍ਰ੍ਪ੍ਣਿਾ ਿਨਮ੍ ੨੨ 

ਸਾ ਕਿਰਪੂ੍ਾ ਮਹਾ ਿੋਰਾ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸੀ ਸ਼੍ੋਕਣਤ੍ੋਿ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ਾ 

ਨਨਾਤ੍ ਕਿਕਿਤ੍ਾਨ੍ ਨਾਤ੍ਾਨ੍ ਯਤ੍ਾ ਪ੍ਰਾਿਰੁਕਸ਼੍ ਤ੍ੋਯਤ੍ੈਃ ੨੩ 

ਸਾ ਕਿਿ੍ਸ਼੍ਰਨ੍ਤ੍ੀ ਰਕੁਤ੍ਰਮ ੍ਪ੍ਹਤੁ੍ਾ ਿੋਰ ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਨਾ 

ਪ੍ਰਿਰੁਹਯ ਪ੍ਾਹ ੂਿਰ੍ਿਨ੍ਤ੍ੀ ਪ੍ਰਕਿਿੇਸ਼੍ ਮਹਾ ਿਨਮ੍ ੨੪ 

ਤ੍ਤ੍ ਸ੍ਤੁ੍ ਸਾ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸ ਸਮ੍ਿ ਸਮਵਰ੍ਤੁ੍ਮ੍  

ਿਰਮ੍ ਿਨ ਸ੍ਤ੍ਾਨਿਤ੍ਮ੍ ਕਿਰਕੂਪ੍ਤ੍ਾ 

ਉਪ੍ੇਤ੍ਯ ਤ੍ਮ ੍ਪ੍ਰਾਤ੍ਰਮ ੍ਉਿਰ ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਨਮ੍    

ਪ੍ਪ੍ਾਤ੍ ਪ੍ੂਮ ੌਿਿਨਾਤ੍੍ ਯਤ੍ਾ੭ਸ਼੍ਕਨੈਃ  ੨੫ 

ਤ੍ਤ੍ੈਃ ਸਪ੍ਾਰਯਮ੍ ਪ੍ਯ ਮੋਹ ਮੂਰ੍ਕਚਤ੍ਾ  

ਸ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣਮ ੍ਰਾਿਿਮ੍ ਆਿਤ੍ਮ੍ ਿਨਮ੍ 

ਕਿਰਪੂ੍ਣਮ ੍ਚਾ੭੭ਤ੍੍ਮਕਨ ਸ਼੍ੋਕਣਤ੍ੋਿ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ਾ  

ਸ਼੍ਸ਼੍ਮ੍ਸ ਸਰਵਮ੍ ਪ੍ਕਿਨੀ ਿਰ ਸਯ ਸਾ    ੨੬ 

ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਰਣਯ ਿਾਮ੍ਟੇ ਅਸ਼੍੍ਟਾ ਤ੍ਸ਼੍ ੱੁੱਸਰ੍ਿ: 
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ਏਕੋਨ ਤ੍ਵਮ੍ਸ਼ ੱ ਸਰ੍ਕ: 

ਤ੍ਾਮ੍ ਤ੍ਤ੍ਾ ਪ੍ਕਤ੍ਤ੍ਾਮ੍ ਤ੍ਰੁਸ਼੍ਟ੍ਵਾ ਕਿਰਪੂ੍ਾਮ੍ ਸ਼੍ੋਕਣਤ੍ੋਿ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ਾਮ ੍

ਪ੍ਕਿਨੀਮ ੍ਿਰੋਤ੍ ਸਮ੍ਤ੍ਪ੍੍ਤ੍ੈਃ ਿਰੈਃ ਪ੍ਪ੍ਰੁੱਚ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸੈਃ ੧ 

ਉੁੱਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟ ਤ੍ਾਿਤ੍ ੍ਆਿਯਾਕਹ ਪ੍ਰਮੋਹਮ ੍ਿਕਹ ਸਮ੍ਪ੍ਰਮਮ ੍ 

ਿਯਿ੍ਤ੍ਮ ੍ਆਿਯਾਕਹ ਿੇਨ ਤ੍ਵਮ੍ ਏਿਮ੍ ਰਪੂ੍ਾ ਕਿਰਕੂਪ੍ਤ੍ਾ  ੨ 

ਿੇ: ਿਰੁਸ਼੍੍ਣ ਸਰ੍ਪ੍ਮ ੍ਆਸੀਨਮ੍ ਆਸ਼੍ੀ ਕਿਸ਼੍ਮ ੍ਅਨਾਿਸਮ੍  

ਤੁ੍ਤ੍ ਤ੍ਯ੭ਕਪ੍ਸਮਾਪ੍ੰਨਮ੍ ਅਮ੍ਿੁਲ਼ਯ੭ਿਰੇਣ ਲੀਲਯਾ  ੩ 

ਿ: ਿਾਲ ਪ੍ਾਸ਼੍ਮ ੍ਆਸਿਯ ਿਮ੍ਟੇ ਮੋਹਾ ੱੰਨ ਪ੍ੁਤ੍ਯਤ੍ੇ 

ਯ: ਤ੍ਵਾਮ੍ ਅਤ੍ਯ ਸਮਾਸਾਤ੍ਯ ਪ੍ੀਤ੍ਿਾਨ੍ ਕਿਸ਼੍ਮ ੍ਉੁੱਤ੍ਮਮ ੍ ੪ 

ਪ੍ਲ ਕਿਿਰਮ ਸਮ੍ਪ੍ੰਨਾ ਿਾਮਿਾ ਿਾਮ ਰਕੂਪ੍ਣੀ 

ਇਮਾਮ੍ ਅਿਸ੍ਤ੍ਾਮ੍ ਨੀਤ੍ਾ ਤ੍ਵਮ੍ ਿੇਨ ਅਮ੍ਤ੍ਿ ਸਮਾਿਤ੍ਾ ੫ 

ਤ੍ੇਿ ਿਨ੍ਤ੍ਰਵ ਪ੍ੂਤ੍ਾਨਾਮ ੍ਰਸ਼ੁ੍ੀਣਾਮ੍ ਚ ਮਹਾਤ੍੍ਮਨਾਮ ੍

ਿੋ੭ਯਮ ੍ਏਿਮ ੍ਕਿਰਪੂ੍ਾਮ੍ ਤ੍ਵਾਮ੍ ਮਹਾਿੀਰਯ ਸ਼੍੍ਚਿਾਰ ਹ ੬ 

ਨ ਕਹ ਪ੍ਸ਼੍ਯਾਕਮ ਅਹਮ੍ ਲੋਿੇ ਯੈਃ ਿੁਰਯਾਨ੍ ਮਮ ਕਿਕਪ੍ਰਯਮ ੍

ਅਨ੍ਤ੍ਰੇਣ ਸਹਸਰਾ੭ਿ੍ਸ਼੍ਮ ੍ਮਹੇਨ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਪ੍ਾਿਸ਼੍ਾਸਨਮ ੍੭ 

ਅਤ੍ਯਾ੭ਹਮ ੍ਮਾਰ੍ਿਣੈੈਃ ਪ੍ਰਾਣਾਨ੍ ਆਤ੍ਾਸਯ ੇਿੀਕਿਤ੍ਾਮ੍ਤ੍ਿੈਃ 

ਸਕਲਲੇ ਿ੍ਸ਼੍ੀਰਮ ੍ਆਸਿ੍ਤ੍ਮ੍ ਕਨਸ਼੍੍ਕਪ੍ਪ੍ਨ੍ ਇਿ ਸਾਰਸੈਃ ੮ 

ਕਨਹਤ੍ਸਯ ਮਯਾ ਸਮ੍ਿਯੇ ਸ਼੍ਰ ਸਮ੍ਿਰੁੁੱਤ੍ ਮਰ੍ਮਣੈਃ 

ਸ ਪ੍ੇਨਮ ੍ਰਕੁਤ੍ਰਮ੍ ਰਿ੍ਤ੍ਮ੍ ਮੇਕਤ੍ਨੀ ਿਸਯ ਪ੍ਾਸਯਕਤ੍ ੯ 

ਿਸਯ ਪ੍ਤ੍ਰਰਤ੍ਾੈਃ ਿਾਯਾਨ੍ ਮਾਮ੍ਸਮ੍ ਉਤ੍੍ਿਰੁਤ੍ਯ ਸਮਿ੍ਤ੍ਾੈਃ 

ਪ੍ਰਹਰਸ਼ੁ੍੍ਟਾ ਪ੍ਿ੍ਸ਼੍ਕਯਸ਼੍ਯਨ੍ਕਤ੍ ਕਨਹਤ੍ਸਯ ਮਯਾ ਰਣੇ ੧0 

ਤ੍ਮ ੍ਨ ਤ੍ੇਿਾ ਨ ਿਨ੍ਤ੍ਰਵਾ ਨ ਕਪ੍ਸ਼੍ਾਚਾ ਨ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸਾੈਃ 

ਮਯਾ੭ਪ੍ਿਰੁਸ਼੍੍ਟਮ ੍ਿਰੁਪ੍ਣਮ ੍ਸ਼੍ਿ੍ਤ੍ਾ ਸ੍ਤ੍ਰਾਤੁ੍ਮ ੍ਮਹਾ੭੭ਹਿੇ ੧੧ 

ਉਪ੍ਲਪ੍ਯ ਸ਼੍ਨੈੈਃ ਸਮ੍ਿ੍ਞਾਮ੍ ਤ੍ਮ ੍ਮੇ ਸ਼੍ਮ੍ਕਸਤੁ੍ਮ ੍ਅਰਹਕਸ 

ਯੇਨ ਤ੍ਵਮ ੍ਤੁ੍ਕਰਵਨੀਤ੍ੇਨ ਿਨੇ ਕਿਿਰਮਯ ਕਨਰ੍ਕਿਤ੍ਾ ੧੨ 

ਇਕਤ੍ ਪ੍ਰਾਤੁ੍ ਰਵਚੈਃ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਿਰੁੁੱਤ੍ਸਯ ਚ ਕਿਸ਼੍ੇਸ਼੍ਤ੍ੈਃ 

ਤ੍ਤ੍ੈਃ ਸ਼ੂ੍ਰ੍ਪ੍ਣਿਾ ਿਾਿਯਮ ੍ਸਪ੍ਾਸ਼੍੍ਪ੍ਮ ੍ਇਤ੍ਮ ੍ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੧੩ 

ਤ੍ਰਣੌੁ ਰਪੂ੍ ਸਮਪ੍੍ੰਨੌ ਸੁਿੁਮਾਰੌ ਮਹਾ ਪ੍ਲੌ 

ਪ੍ੁਣ੍ਟਰੀਿ ਕਿਸ਼੍ਾਲਾ੭ਿ੍ਸ਼੍ ੌਚੀਰ ਿਰੁਸ਼੍੍ਣਾ੭ਕਿਨਾ੭ਮਪ੍੍ਰੌ ੧੪ 

ਪ੍ਲ ਮੂਲਾ੭ਸ਼੍ਨਾ ਤ੍ਾਮ੍ਤ੍ ੌਤ੍ਾਪ੍ਸ ੌਤ੍ਰ੍ਮ ਚਾਕਰਣੌ 

ਪ੍ੁਤ੍ਰੌ ਤ੍ਸ਼੍ਰਤ੍ਸਯਾ ਸ੍ਤ੍ਾਮ ੍ਪ੍ਰਾਤ੍ਰੌ ਰਾਮ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੌ ੧੫ 

ਿਨ੍ਤ੍ਰਵ ਰਾਿ ਪ੍ਰਕਤ੍ਮ ੌਪ੍ਾਰਕ੍ਤ੍ਿ ਿਯਮ੍ਿਨਾ੭ਕਨਵਤ੍ ੌ

ਤ੍ੇਿੌ ਿਾ ਮਾਨੁਸ਼੍ੌ ਿਾ ਤ੍ੌ ਨ ਤ੍ਰ੍ਿਕਯਤੁ੍ਮ੍ ਉਤ੍੍ਸਹੇ ੧੬ 
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ਤ੍ਰਣੁੀ ਰਪੂ੍ ਸਮਪ੍੍ੰਨਾ ਸਰਵਾ੭੭ਪ੍ਰਣ ਪ੍ੂਕਸ਼੍ਤ੍ਾ 

ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਾ ਤ੍ਤ੍ਰ ਮਯਾ ਨਾਰੀ ਤ੍ਯੋ ਰ੍ਮਤ੍ਯੇ ਸੁਮਤ੍ਯਮਾ ੧੭ 

ਤ੍ਾਪ੍ਯਾਮ ੍ਉਪ੍ਾਪ੍ਯਾਮ੍ ਸਮ੍ਪ੍ੂਯ ਪ੍ਰਮਤ੍ਾਮ੍ ਅਕਤ੍ਿਰੁਤ੍ਯ ਤ੍ਾਮ੍ 

ਇਮਾਮ੍ ਅਿਸ੍ਤ੍ਾਮ੍ ਨੀਤ੍ਾ੭ਹਮ ੍ਯਤ੍ਾ੭ਨਾਤ੍ਾ੭ਸਤ੍ੀ ਤ੍ਤ੍ਾ ੧੮ 

ਤ੍ਸਯਾ ਸ਼੍੍ਚਾ੭ਨਰੁਿ ੁਿਰੁੁੱਤ੍ਾਯਾ ਸ੍ਤ੍ਯੋ ਸ਼੍੍ਚ ਹਤ੍ਯੋ ਰਹਮ ੍

ਸ ਪ੍ੇਨਮ੍ ਪ੍ਾਤੁ੍ਮ ੍ਇੁੱਚਾਕਮ ਰਕੁਤ੍ਰਮ੍ ਰਣ ਮਰੂ੍ਤ੍ਕਨ ੧੯ 

ਏਸ਼੍ ਮੇ ਪ੍ਰਤ੍ਮੈਃ ਿਾਮੈਃ ਿਰੁਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਾਤ੍ ਤ੍ਵਯਾ ਪ੍ਿੇਤ੍ ੍

ਤ੍ਸਯਾ ਸ੍ਤ੍ਯੋ ਸ਼੍੍ਚ ਰਕੁਤ੍ਰਮ੍ ਕਪ੍ਪ੍ੇਯਮ੍ ਅਹਮ੍ ਆਹਿੇ ੨0 

ਇਕਤ੍ ਤ੍ਸਯਾਮ੍ ਪ੍ਰੁਿਾਣਾਯਾਮ੍ ਚਤੁ੍ਰ੍ਤ੍ਸ਼੍ ਮਹਾ ਪ੍ਲਾਨ੍ 

ਿਯਾਕਤ੍ਤ੍ੇਸ਼੍ ਿਰੈਃ ਿਰੁੁੱਤ੍ੋ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸਾਨ੍ ਅਨ੍ਤ੍ਿੋਪ੍ਮਾਨ੍ ੨੧ 

ਮਾਨੁਸ਼੍ ੌਸ਼੍ਸ੍ਤ੍ਰ ਸਮ੍ਪ੍ੰਨੌ ਚੀਰ ਿਰੁਸ਼੍੍ਣਾ੭ਕਿਨਾ੭ਮ੍ਪ੍ਰ ੌ

ਪ੍ਰਕਿਸ਼੍੍ਟੌ ਤ੍ਣ੍ਟਿਾ੭ਰਣਯਮ੍ ਿੋਰਮ੍ ਪ੍ਰਮਤ੍ਯਾ ਸਹ ੨੨ 

ਤ੍ੌ ਹਤ੍ਵਾ ਤ੍ਾਮ੍ ਚ ਤੁ੍ਰਵਰ੍ੁੁੱਤ੍ਾਮ੍ ਉਪ੍ਾਿਰ੍ਕਤ੍ਤੁ੍ਮ੍ ਅਰਹਤ੍ 

ਇਯਮ ੍ਚ ਰਕੁਤ੍ਰਮ੍ ਤ੍ੇਸ਼੍ਾਮ ੍ਪ੍ਕਿਨੀ ਮਮ ਪ੍ਾਸਯਕਤ੍ ੨੩ 

ਮਨੋਰਤ੍ੋ੭ਯਮ ੍ਇਸ਼੍੍ਟ੭ੋਸਯਾ ਪ੍ਕਿਨਯਾ ਮਮ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸਾੈਃ 

ਸ਼੍ੀਿਰਮ ੍ਸਮ੍ਪ੍ਤ੍ਯਤ੍ਾਮ੍ ਿਤ੍ਵਾ ਤ੍ੌ ਪ੍ਰਮਤ੍ਯ ਸਵੇਨ ਤ੍ੇਿਸਾ ੨੪ 

ਇਕਤ੍ ਪ੍ਰਕਤ੍ਸਮਾਕਤ੍ਸ਼੍ਟ੍ਾ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸਾ ਸ੍ਤ੍ ੇਚਤੁ੍ਰ੍ਤ੍ਸ਼੍ 

ਤ੍ਤ੍ਰ ਿਿ੍ਮ ੁਸ੍ਤ੍ਯਾ ਸਾਰਤ੍੍ਮ੍ ਿਨਾ ਿਾਤ੍ੇਕਰਤ੍ਾ ਯਤ੍ਾ ੨੫ 

ਤ੍ਤ੍ ਸ੍ਤੁ੍ ਤ੍ੇ ਤ੍ਮ ੍ਸਮੁਤ੍ਿਰ ਤ੍ੇਿਸਮ ੍   

ਤ੍ਤ੍ਾ੭ਕਪ੍ ਤ੍ੀਿ੍ਸ਼੍੍ਣ ਪ੍ਰਤ੍ਰਾ ਕਨਸ਼੍ਾਚਰਾ: 

ਨ ਸ਼੍ੇਿੁੈਃ ਏਨਮ੍ ਸਹਸਾ ਪ੍ਰਮਰ੍ਕਤ੍ਤੁ੍ਮ੍    

ਿਨ ਕਤ੍ਵਪ੍ਾ ਤ੍ੀਪ੍੍ਤ੍ਮ੍ ਇਿਾ੭ਿ੍ਕਨਮ ੍ਉੁੱਕਤ੍ਤ੍ਮ ੍੨੬ 

ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਰਣਯ ਿਾਮ੍ਟੇ ਏਿੋਨ ਕਿਮ੍ਸ਼੍ ੱੁੱਸਰ੍ਿ: 

ਤ੍ਵਮ੍ਸ਼ ੱ ਸਰ੍ਕ: 

ਤ੍ਤ੍ੈਃ ਸ਼ੂ੍ਰ੍ਪ੍ਣਿਾ ਿੋਰਾ ਰਾਿਿਾ੭੭ਸ਼੍ਰਮਮ੍ ਆਿਤ੍ਾ 

ਰਿ੍ਸ਼੍ਸਾਮ ੍ਆਚਚਿ੍ਸ਼੍ ੇਤ੍ ੌਪ੍ਰਾਤ੍ਰੌ ਸਹ ਸੀਤ੍ਯਾ ੧ 

ਤ੍ੇ ਰਾਮਮ ੍ਪ੍ਰ੍ਣਸ਼੍ਾਲਾਯਾਮ੍ ਉਪ੍ਕਿਸ਼੍ਟ੍ਮ੍ ਮਹਾ ਪ੍ਲਮ੍ 

ਤ੍ਤ੍ਰੁਸ਼ੁ੍ੈਃ ਸੀਤ੍ਯਾ ਸਾਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਿੈਤ੍ੇਹਯਾ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੇਨ ਚ ੨ 

ਤ੍ਾਨ੍ ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾ ਰਾਿਿੈਃ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ੍ ਆਿਤ੍ਾਮ ੍ਤ੍ਾਮ੍ ਚ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸੀਮ੍ 

ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ਪ੍ਰਾਤ੍ਰਮ ੍ਰਾਮੋ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣਮ੍ ਤ੍ੀਪ੍੍ਤ੍ ਤ੍ੇਿਸਮ ੍੩ 

ਮੁਹਰੂ੍ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਿ ਸੌਕਮਤ੍ਰੇ ਸੀਤ੍ਾਯਾੈਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯਨਮ੍ਤ੍ਰੈਃ 

ਇਮਾਨ੍ ਅਸਯਾ ਿਕਤ੍ਸ਼੍ਯਾਕਮ ਪ੍ਤ੍ਿੀਮ ੍ਆਿਤ੍ਾਨ੍ ਇਹ ੪ 

ਿਾਿਯਮ ੍ਏਤ੍ਤ੍੍ ਤ੍ਤ੍ੈਃ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਰਾਮ ਸਯ ਕਿਕਤ੍ਤ੍ਾ੭੭ਤ੍ਮ੍ਨੈਃ 
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ਤ੍ਤ੍ੇਕਤ੍ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੋ ਿਾਿਯਮ੍ ਰਾਮ ਸਯ ਪ੍ਰਤ੍ਯਪ੍ੂਿਯਤ੍੍ ੫ 

ਰਾਿਿੋ੭ਕਪ੍ ਮਹ ੱੁੱਚਾਪ੍ਮ੍ ਚਾਮੀਿਰ ਕਿਪ੍ੂਕਸ਼੍ਤ੍ਮ ੍

ਚਿਾਰ ਸਿਯਮ ੍ਤ੍ਰ੍ਮਾਤ੍ਮ੍ਾ ਤ੍ਾਕਨ ਰਿ੍ਸ਼੍ਾਮ੍ਕਸ ਚਾ੭ਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੬ 

ਪ੍ੁਤ੍ਰੌ ਤ੍ਸ਼੍ਰਤ੍ਸਯਾ੭੭ਿਾਮ੍ ਪ੍ਰਾਤ੍ਰੌ ਰਾਮ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੌ 

ਪ੍ਰਕਿਸ਼੍੍ਟੌ ਸੀਤ੍ਯਾ ਸਾਰ੍ਤ੍ਮ ੍ਤੁ੍ਸ਼੍੍ਚਰਮ੍ ਤ੍ਣ੍ਟਿਾ ਿਨਮ ੍੭ 

ਪ੍ਲ ਮੂਲਾ੭ਸ਼੍ਨੌ ਤ੍ਾਨ੍ਤ੍ੌ ਤ੍ਾਪ੍ਸ ੌਤ੍ਰ੍ਮ ਚਾਕਰਣੌ 

ਿਸਨ੍ਤ੍ੌ ਤ੍ਣ੍ਟਿਾ੭ਰਣਯ ੇਕਿਮ੭ਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਉਪ੍ਕਹਮ੍ਸਤ੍ ੮ 

ਯੁਸ਼੍੍ਮਾਨ੍ ਪ੍ਾਪ੍ਾ੭੭ਤ੍੍ਮਿਾਨ੍ ਹਨ੍ਤੁ੍ਮ ੍ਕਿਪ੍ਰਿਾਰਾਨ੍ ਮਹਾ੭੭ਹਿੇ  

ਰਸ਼ੁ੍ੀਣਾਮ ੍ਤੁ੍ ਕਨਯੋਿੇਨ ਪ੍ਰਾਪ੍੍ਤ੍ੋ੭ਹਮ ੍ਸ ਸ਼੍ਰਾ੭੭ਯੁਤ੍: ੯ 

ਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟਤ੍ੈਿਾ੭ਤ੍ਰ ਸਮ੍ਤੁ੍(ਤੁ੍)ਸ਼੍੍ਟਾ ਨੋਪ੍ਾਿਰ੍ਕਤ੍ਤੁ੍ਮ ੍ਅਰਹਤ੍ 

ਯਕਤ੍ ਪ੍ਰਾਣੈ: ਇਹਾਰ੍ਤ੍ੋ ਿੋ ਕਨਿਰ੍ਤ੍ਤ੍ਵਮ੍ ਕਨਸ਼੍ਾਚਰਾੈਃ ੧0 

ਤ੍ਸਯ ਤ੍ ਤ੍ਵਚਨਮ ੍ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸਾ ਸ੍ਤ੍ ੇਚਤੁ੍ਰ੍ਤ੍ਸ਼੍ 

ਊਚ ੁਰਵਾਚਮ ੍ਸੁਸਮ੍ਿਰੁੁੱਤ੍ਾ ਪ੍ਰਹ੍ਮਿ੍ਨੈਃ ਸ਼ੂ੍ਲ ਪ੍ਾਣਯੈਃ ੧੧ 

( ਸਮਰਿ੍ਤ੍ ਨਯਨਾ ਿੋਰਾ ਰਾਮਮ੍ ਰਿ੍ਤ੍ਾਮ੍ਤ੍ ਲੋਚਨਮ੍ 

ਪ੍ਰਸ਼ੁ੍ਾ ਮਤੁ੍ਰਾਪ੍ਾਸ਼੍ਮ੍ ਹਰਸ਼ੁ੍ਟ੍ਾ ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟ ਪ੍ਰਾਿਰਮਮ ੍) ੧੨ 

ਿਰੋਤ੍ਮ ੍ਉਤ੍੍ਪ੍ਾਤ੍ਯ ਨੋ ਪ੍ਰਤੁ੍੍ੈਃ ਿਰ ਸਯ ਸੁਮਹਾਤ੍੍ਮਨੈਃ 

ਤ੍ਵਮ ੍ਏਿ ਹਾਸਯਸ ੇਪ੍ਰਾਣਾਨ੍ ਅਤ੍ਯਾ੭ਸ੍ਮਾ੭ਕਪ੍ ਰਹਤ੍ ੋਯੁਕਤ੍ ੧੩ 

ਿਾ ਕਹ ਤ੍ੇ ਸ਼੍ਿ੍ਕਤ੍: ਏਿ ਸਯ ਪ੍ਹਨੂਾਮ੍ ਰਣ ਮੂਰ੍ਤ੍ਕਨ 

ਅਸ੍ਮਾਿਮ ੍ਅਿਰਤ੍ੈਃ ਸ੍ਤ੍ਾਤੁ੍ਮ੍ ਕਿਮ ੍ਪ੍ੁਨਰ੍ ਯੋੁੱਤੁ੍ਮ ੍ਆਹਿੇ ੧੪ 

ਏਕਪ੍: ਪ੍ਾਹ ੁਪ੍ਰਯੁਿ੍ਤ੍ੈ: ਨੈਃ ਪ੍ਕਰਿੈੈਃ ਸ਼ੂ੍ਲ ਪ੍ੁੱਕਟਸ:ੈ 

ਪ੍ਰਾਣਾਮ ੍ਸ੍ਤ੍ਯਿ੍ਸ਼੍ਯਕਸ ਿੀਰਯਮ੍ ਚ ਤ੍ਨੁ ਸ਼੍੍ਚ ਿਰ ਪ੍ੀਕਟਤ੍ਮ੍ ੧੫ 

ਇਕਤ੍ ਏਿਮ ੍ਉਿ੍ਤ੍ਵਾ ਸਮਰਪ੍ਤ੍੍ਾ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸਾ ਸ੍ਤ੍ ੇਚਤੁ੍ਰਤ੍੍ਸ਼੍ 

ਕਚਿ੍ਕਸ਼੍ਪ੍ ੁਸ੍ਤ੍ਾਕਨ ਸ਼ੂ੍ਲਾਕਨ ਰਾਿਿਮ੍ ਪ੍ਰਕਤ੍ ਤੁ੍ਰ੍ਿਯਮ੍  ੧੬ 

ਤ੍ਾਕਨ ਸ਼ੂ੍ਲਾਕਨ ਿਾਿੁਤ੍੍ਸ੍ਤ੍ੈਃ ਸਮਸ੍ਤ੍ਾਕਨ ਚਤੁ੍ਰ੍ਤ੍ਸ਼੍ 

ਤ੍ਾਿਤ੍੍ਕਪ੍: ਏਿ ਕਚੁੱਚੇਤ੍ ਸ਼੍ਰੈੈਃ ਿਾਮ੍ਚਨ ਪ੍ੂਸ਼੍ਣੈੈਃ ੧੭ 

ਤ੍ਤ੍ੈਃ ਪ੍ਸ਼੍੍ਚਾਨ੍ ਮਹਾ ਤ੍ੇਿਾ ਨਾਰਾਚਾਨ੍ ਸੂਰਯ ਸੰਕਨਪ੍ਾਨ੍ 

ਿਿਰਾਹ ਪ੍ਰਮ ਿਰੁੁੱਤ੍ ਸ਼੍੍ਚਤੁ੍ਰ੍ਤ੍ਸ਼੍ ਕਸ਼੍ਲਾਕਸ਼੍ਤ੍ਾਨ੍  ੧੮ 

ਿਰੁਹੀਤ੍ਵਾ ਤ੍ਨੁ: ਆਯਮਯ ਲਿ੍ਸ਼੍ਯਾਨ੍ ਉੁੱਕਤ੍ਸ਼੍ਯ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸਾਨ੍ 

ਮੁਮੋਚ ਰਾਿਿੋ ਪ੍ਾਣਾਨ੍ ਿਿਰਾਨ੍ ਇਿ ਸ਼੍ਤ੍ਿਰਤੁ੍ੈਃ ੧੯ 

ਰਿ੍ੁਮ ਪ੍ੁਮ੍ਿਾ ਸ਼੍੍ਚ ਕਿਕਸ਼੍ਿਾੈਃ ਪ੍ਰਤ੍ੀਪ੍੍ਤ੍ਾ ਹੇਮ ਪ੍ੂਕਸ਼੍ਤ੍ਾ: 

ਤ੍ੇ ਕਪ੍ਤ੍ਵਾ ਰਿ੍ਸ਼੍ਸਾਮ੍ ਿੇਿਾਤ੍੍ ਿਿ੍ਸ਼੍ਾਮ੍ਕਸ ਰਕੁਤ੍ਰਾਪ੍ਲੁ੍ਤ੍ਾ: 

ਕਿਕਨਸ਼੍੍ਪ੍ੇਤੁ੍: ਤ੍ਤ੍ਾ ਪ੍ੂਮ ੌਨਯਮੁੱਿਮ੍ਤ੍ਾ੭ਸ਼੍ਕਨ ਸਵਨਾ: ੨0 

ਤ੍ੇ ਕਪ੍ੰਨ ਹਰਤੁ੍ਯਾ ਪ੍ਮੂ ੌਕਚੰਨ ਮੂਲ ਇਿ ਤ੍ਰੁਮਾ: 
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ਕਨਸ਼੍੍ਪ੍ੇਤੁ੍: ਸ਼੍ੋਕਣਤ੍ਾਰ੍ਤ੍ਰਾਮ੍ਿਾ ਕਿਿਰੁਤ੍ਾ ਕਿਿਤ੍ਾ੭੭ਸਿ: ੨੧ 

ਤ੍ਾਨ੍ ਪ੍ੂਮ ੌਪ੍ਕਤ੍ਤ੍ਾਨ੍ ਤ੍ਰੁਸ਼੍ਟ੍ਵਾ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸੀ ਿਰੋਤ੍ ਮੂਰ੍ਕਚਤ੍ਾ 

ਪ੍ਕਰਤ੍ਰਸ੍ਤ੍ਾ ਪ੍ੁਨ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਰ ਿਯਸਰੁਿ ਤ੍੍ਪ੍ਰੈਿ ਸਵਨਾਨ੍  ੨੨ 

ਸਾ ਨਤ੍ਨ੍ਤ੍ੀ ਮਹਾ ਨਾਤ੍ਮ੍ ਿਿਾ ੱੁੱਚਰੂਪ੍੍ਣਿਾ ਪ੍ੁਨੈਃ 

ਉਪ੍ਿਮਯ ਿਰਮ ੍ਸਾ ਤੁ੍ ਕਿਮ੍ਕਚਤ੍੍ ਸਮ੍ਸ਼ੁ੍ਸ਼੍੍ਿ ਸ਼੍ੋਕਣਤ੍ਾ 

ਪ੍ਪ੍ਾਤ੍ ਪ੍ੁਨਰ੍ ਏਿਾ੭੭ਰ੍ਤ੍ਾ ਸਕਨਰਯਾ ਸੇਿ ਸੁੱਲਿੀ  ੨੩ 

ਪ੍ਰਾਤੁ੍: ਸਮੀਪ੍ੇ ਸ਼੍ੋਿਾ੭੭ਰਤ੍੍ਾ ਸਸਰ੍ਿ ਕਨਨਤ੍ਮ੍ ਮੁਹੈੁਃ 

ਸਸਵਰਮ ੍ਮੁਮੁਚੇ ਪ੍ਾਸ਼੍੍ਪ੍ਮ ੍ਕਿਸ਼੍ੰਣ ਿਤ੍ਨਾ ਤ੍ਤ੍ਾ  ੨੪ 

ਕਨਪ੍ਾਕਤ੍ਤ੍ਾਨ੍ ਤ੍ਰੁਸ਼੍ਯ ਰਣੇ ਤੁ੍ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸਾਨ੍    

ਪ੍ਰਤ੍ਾਕਿਤ੍ਾ ਸ਼ੂ੍ਰਪ੍੍ਣਿਾ ਪ੍ਨੁ ਸ੍ਤ੍ਤ੍:   

ਿਤ੍ਮ੍ ਚ ਤ੍ੇਸ਼੍ਾਮ ੍ਕਨਕਿਲੇਨ ਰਿ੍ਸ਼੍ਸਾਮ੍    

ਸ਼੍ਸ਼੍ਮ੍ਸ ਸਰਵਮ੍ ਪ੍ਕਿਨੀ ਿਰ ਸਯ ਸਾ   ੨੫ 

ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਰਣਯ ਿਾਮ੍ਟੇ  ਕਿਮ੍ਸ਼੍ ੱੁੱਸਰ੍ਿ: 

ਏਕ ਤ੍ਵਮ੍ਸ਼ ੱ ਸਰ੍ਕ: 

ਸ ਪ੍ੁਨੈਃ ਪ੍ਕਤ੍ਤ੍ਾਮ੍ ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾ ਿਰੋਤ੍ਾ  ੱੁੱਚਰੂਪ੍੍ਣਿਾਮ੍ ਿਰੈਃ 

ਉਿਾਚ ਿਯਿ੍ਤ੍ਤ੍ਾ ਿਾਚਾ ਤ੍ਾਮ੍ ਅਨਰ੍ਤ੍ਾ੭ਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਆਿਤ੍ਾਮ੍ ੧ 

ਮਯਾ ਤੁ੍ ਇਤ੍ਾਨੀਮ ੍ਸ਼ੂ੍ਰਾ ਸ੍ਤ੍ੇ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸਾ ਰਕੁਤ੍ਰਾ੭ਸ਼੍ਨਾੈਃ 

ਤ੍ਵ ਤ੍੍ਕਪ੍ਰਯਾ੭ਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਕਿਕਨਰਕ੍ਤ੍ਸ਼੍੍ਟਾੈਃ ਕਿਮ੭ਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਰਤੁ੍ਯਤ੍ੇ ਪ੍ੁਨੈਃ ੨ 

ਪ੍ਿ੍ਤ੍ਾ ਸ਼੍੍ਚੈਿਾ੭ਨੁਰਿ੍ਤ੍ਾ ਸ਼੍੍ਚ ਕਹਤ੍ਾ ਸ਼੍੍ਚ ਮਮ ਕਨਤ੍ਯਸ਼੍ੈਃ 

ਿ੍ਨਨ੍ਤ੍ੋ੭ਕਪ੍ ਨ ਕਨਹਨ੍ਤ੍ਿਯਾ ਨ ਨ ਿੁਰਯੁ ਰਵਚੋ ਮਮ ੩ 

ਕਿਮ ੍ਏਤ੍ ੱੁੱਚਰੋਤੁ੍ਮ੍ ਇੁੱਚਾਕਮ ਿਾਰਣਮ੍ ਯ ਤ੍੍ਿਰੁਤ੍ੇ ਪ੍ਨੁੈਃ 

ਹਾ ਨਾਤ੍ੇ ਕਤ੍ ਕਿਨਰ੍ਤ੍ਨ੍ਤ੍ੀ ਸਰ੍ਪ੍ਿਤ੍੍ ਲੁਟਕਸ ਿ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ ੌ ੪ 

ਅਨਾਤ੍ਿਤ੍੍ ਕਿਲਪ੍ਕਸ ਨਾਤ੍ੇ ਤੁ੍ ਮਕਯ ਸਮ੍ਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ ੇ

ਉੁੱਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟੋੁੱਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟ ਮਾ ਪ੍ੈਸ਼੍ੀ ਰਵੈਿ੍ਲਪ੍ਯਮ੍ ਤ੍ਯਿਯਤ੍ਾਮ੍ ਇਹ ੫ 

ਇਕਤ੍ ਏਿਮ ੍ਉਿ੍ਤ੍ਾ ਤੁ੍ਰ੍ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਾ ਿਰੇਣ ਪ੍ਕਰਸਾਮ੍ਕਤ੍ਵਤ੍ਾ 

ਕਿਮਰੁਿਯ ਨਯਨੇ ਸਾ੭ਸਰ ੇਿਰਮ੍ ਪ੍ਰਾਤ੍ਰਮ ੍ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੬ 

ਅਸ੍ਕਮ ਇਤ੍ਾਨੀਮ ੍ਅਹਮ੍ ਪ੍ਰਾਪ੍੍ਤ੍ਾ ਹਰਤੁ੍ ਸ਼੍ਰਿਣ ਨਾਕਸਿਾ  

ਸ਼੍ੋਕਣਤ੍ੌਿ ਪ੍ਕਰਿ੍ਕਲੰਨਾ ਤ੍ਵਯਾ ਚ ਪ੍ਕਰ ਸਾਮ੍ਕਤ੍ਵਤ੍ਾ ੭ 

ਪ੍ਰੇਕਸ਼੍ਤ੍ਾ ਸ਼੍੍ਚ ਤ੍ਵਯਾ ਸ਼ੂ੍ਰਾ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸਾ ਸ੍ਤ੍ ੇਚਤੁ੍ਰ੍ਤ੍ਸ਼੍ 

ਕਨਹਨ੍ਤੁ੍ਮ ੍ਰਾਿਿਮ੍ ਿੋਰਾ ਮ ਤ੍੍ਕਪ੍ਰਯਾ੭ਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਸ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣਮ ੍੮ 

ਤ੍ੇ ਤੁ੍ ਰਾਮੇਣ ਸਾਮਰ੍ਸ਼੍ਾੈਃ ਸ਼ੂ੍ਲ ਪ੍ੁੱਕਟਸ ਪ੍ਾਣਯੈਃ 

ਸਮਰੇ ਕਨਹਤ੍ਾੈਃ ਸਰਵੇ ਸਾਯਿੈ: ਮਰ੍ਮ ਪ੍ੇਕਤ੍ਕਪ੍ੈਃ ੯ 

ਤ੍ਾਨ੍ ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾ ਪ੍ਕਤ੍ਤ੍ਾਨ੍ ਪ੍ਮੂ ੌਿ੍ਸ਼੍ਣੇ ਨੈਿ ਮਹਾ ਪ੍ਲਾਨ੍ 
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ਰਾਮਸਯ ਚ ਮਹਤ੍੍ ਿਰ੍ਮ ਮਹਾਮ੍ ਸ੍ਤ੍ਰਾਸ੭ੋਪ੍ਿਨ ੍ਮਮ ੧0 

ਸਾ੭ਸ੍ਕਮ ਪ੍ੀਤ੍ਾ ਸਮੁਕਤ੍ਵਿ੍ਨਾ ਕਿਸ਼੍ੰਣਾ ਚ ਕਨਸ਼੍ਾਚਰ 

ਸ਼੍ਰਣਮ੍ ਤ੍ਵਾਮ੍ ਪ੍ੁਨੈਃ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ੍੍ਾ ਸਰਵਤ੍ੋ ਪ੍ਯ ਤ੍ਰ੍ਕਸ਼੍ਨੀ ੧੧ 

ਕਿਸ਼੍ਾਤ੍ ਨਿਰਾ ਤ੍ਯੁਕਸ਼੍ਤ੍ ੇਪ੍ਕਰਤ੍ਰਾਸੋਰ੍ਕਮ ਮਾਕਲਕਨ 

ਕਿਮ ੍ਮਾਮ ੍ਨ ਤ੍ਰਾਯਸ ੇਮਿ੍ਨਾਮ੍ ਕਿਪ੍ੁਲੇ ਸ਼੍ੋਿ ਸਾਿਰੇ ੧੨ 

ਏਤ੍ੇ ਚ ਕਨਹਤ੍ਾ ਪ੍ੂਮ ੌਰਾਮਣੇ ਕਨਕਸ਼੍ਤ੍ੈੈਃ ਸ਼੍ਰੈੈਃ 

ਯ ੇਚ ਮੇ ਪ੍ਤ੍ਿੀਮ ੍ਪ੍ਰਾਪ੍੍ਤ੍ਾ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸਾੈਃ ਕਪ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ਾ੭ਸ਼੍ਨਾੈਃ ੧੩ 

ਮਕਯ ਤ੍ ੇਯਤ੍ਯ੭ਨੁਿਰੋਸ਼੍ੋ ਯਕਤ੍ ਰਿ੍ਸ਼੍ੁੱਸੁ ਤ੍ੇਸ਼ੁ੍ ਚ 

ਰਾਮੇਣ ਯਕਤ੍ ਤ੍ੇ ਸ਼੍ਿ੍ਕਤ੍ ਸਤ੍੍ੇਿੋ ਿਾ੭ਸ੍ਕਤ੍ ਕਨਸ਼੍ਾਚਰ 

ਤ੍ਣ੍ਟਿਾ੭ਰਣਯ ਕਨਲਯਮ ੍ਿਕਹ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸ ਿਮ੍ਟਿਮ ੍੧੪ 

ਯਕਤ੍ ਰਾਮਮ ੍ਮਮਾ੭ਕਮਤ੍ਰਮ ੍ਅਤ੍ਯ ਤ੍ਵਮ ੍ਨ ਿਕਤ੍ਸ਼੍ਯਕਸ 

ਤ੍ਿ ਚੈਿਾ੭ਿਰਤ੍ੈਃ ਪ੍ਰਾਣਾਮ ੍ਸ੍ਤ੍ਯਿ੍ਸ਼੍ਯਾਕਮ ਕਨਰਪ੍ਤ੍ਰਪ੍ਾ ੧੫ 

ਪ੍ੁੁੱਤ੍ਯਾ੭ਹਮ ੍ਅਨੁਪ੍ਸ਼੍ਯਾਕਮ ਨ ਤ੍ਵਮ ੍ਰਾਮ ਸਯ ਸਮਯੁਿੇ 

ਸ੍ਤ੍ਾਤੁ੍ਮ ੍ਪ੍ਰਕਤ੍ਮੁਿੇ ਸ਼੍ਿ੍ਤ੍ੈਃ ੱੁੱਸ ਪ੍ਲ ਸ਼੍੍ਚ ਮਹਾਤ੍੍ਮਨ: ੧੬ 

ਸ਼ੂ੍ਰ ਮਾਨੀ ਨ ਸ਼ੂ੍ਰ ਸ੍ਤ੍ਵਮ ੍ਕਮਤ੍ਯਾ੭੭ਰੋਕਪ੍ਤ੍ ਕਿਿਰਮੈਃ 

ਮਾਨੁਸ਼੍ ੌਯ ੱੰਨ ਸ਼੍ਿ੍ਨੋਕਸ਼੍ ਹਨ੍ਤੁ੍ਮ੍ ਤ੍ੌ ਰਾਮ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੌ ੧੭ 

ਰਾਮੇਣ ਯਕਤ੍ ਤ੍ੇ ਸ਼੍ਿ੍ਕਤ੍: ਤ੍ਿੇੋ ਿਾ੭ਸ੍ਕਤ੍ ਕਨਸ਼੍ਾਚਰ  

ਤ੍ਮ੍ਟਿਾ੭ਰਣਯ ਕਨਲਯਮ ੍ਿਕਹ ਤ੍ਮ ੍ਿੁਲ ਪ੍ਾਮ੍ਸਨ  ੧੮ 

ਕਨੁੱ ਸੁੱਤ੍ਵ ਸਯਾ੭ਲ੍ਪ੍ ਿੀਰਯ ਸਯ ਿਾਸ ਸ੍ਤ੍ ੇਿੀਤ੍ਰੁਸ਼੍ ਸ੍ਕਤ੍ਵਹ 

ਅਪ੍ਯਾਕਹ ਿਨਸ੍ਤ੍ਾਨਾਤ੍੍ ਤ੍ਵਕਰਤ੍ੈਃ ਸਹ ਪ੍ਾਨ੍ਤ੍ਿੈਃ ੧੯ 

ਰਾਮ ਤ੍ੇਿ੭ੋਕਪ੍ ਪ੍ੂਤ੍ੋ ਕਹ ਤ੍ਵਮ ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਪ੍ਰਮ ੍ਕਿਨਕਸ਼੍ਸ਼੍ਯਕਸ 

ਸ ਕਹ ਤ੍ੇਿੈਃ ੱੁੱਸਮਾ ਯੁਿ੍ਤ੍ ੋਰਾਮੋ ਤ੍ਸ਼੍ਰਤ੍ਾ੭੭ਤ੍੍ਮਿੈਃ 

ਪ੍ਰਾਤ੍ਾ ਚਾ੭ਸਯ ਮਹਾ ਿੀਰਯੋ ਯੇਨ ਚਾ੭ਸ੍ਕਮ ਕਿਰਕੂਪ੍ਤ੍ਾ ੨0 

ਏਿਮ੍ ਕਿਲਪ੍ਯ ਪ੍ਹਸ਼ੁ੍ ੋਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸੀ ਕਿਤ੍ਤ੍ੋਤ੍ਰੀ  

( ਪ੍ਰਾਤੁ੍: ਸਮੀਪ੍ੇ ਤੁ੍ੈਃਿਾ੭੭ਰ੍ਤ੍ਾ ਨਸ਼੍੍ਟ ਸਮ੍ਿ੍ਞਾ ਪ੍ਪ੍ਿੂ ਹ ) 

ਿਰਾਪ੍ਯਾਮ੍ ਉਤ੍ਰਮ੍ ਹਤ੍ਵਾ ਰਰੁੋਤ੍ ਪ੍ਰੁਸ਼੍  ਤੁ੍ਕਿਤ੍ਾ  

ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਰਣਯ ਿਾਮ੍ਟੇ  ਏਿ ਕਿਮ੍ਸ਼੍ ੱੁੱਸਰ੍ਿ: 

ਤਿਾ ਤ੍ਵਮ੍ਸ਼ ੱ ਸਰ੍ਕ: 

ਏਿਮ੍ ਆਤ੍ਰ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ੈਃ ਸ਼ੂ੍ਰੈਃ ਸ਼ੂ੍ਰ੍ਪ੍ਣਿਯਾ ਿਰ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ 

ਉਿਾਚ ਰਿ੍ਸ਼੍ਸਾਮ੍ ਮਤ੍ਯੇ ਿਰੈਃ ਿਰਤ੍ਰਮ੍ ਿਚੈਃ  ੧ 

ਤ੍ ਿਾ੭ਿਮਾਨ ਪ੍ਰਪ੍ਿੈਃ ਿਰਤੋ੍ੋ੭ਯਮ ੍ਅਤੁ੍ਲੋ ਮਮ 

ਨ ਸ਼੍ਿਯਤ੍ੇ ਤ੍ਾਰਕਯਤੁ੍ਮ ੍ਲਿਣਾ੭ਮ੍ਪ੍ ਇਿੋ ੱੁੱਕਤ੍ਤ੍ਮ ੍੨ 

ਨ ਰਾਮਮ ੍ਿਣਯੇ ਿੀਰਯਾਨ੍ ਮਾਨੁਸ਼੍ਮ ੍ਿ੍ਸ਼੍ੀਣ ਿੀਕਿਤ੍ਮ੍ 



ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਵਾਲ੍ਮੀਕਿਰਾਮਾਯਣਮ ੍

ਅਰਣਯਿਾਮ੍ਟ: 
 

Page 46 of 162 
 

ਆਤ੍੍ਮ ਤੁ੍ਸ਼੍੍ਚਕਰਤ੍ੈੈਃ ਪ੍ਰਾਣਾਨ੍ ਹਤ੍ੋ ਯ੭ੋਤ੍ਯ ਕਿਮੋਿ੍ਸ਼੍ਯਕਤ੍ ੩ 

ਪ੍ਾਸ਼੍੍ਪ੍ੈਃ ਸਕਮਹਰ੍ਯਤ੍ਾਮ੍ ਏਸ਼੍ ਸਮ੍ਪ੍ਰਮ ਸ਼੍੍ਚ ਕਿਮੁਚਯਤ੍ਾਮ੍ 

ਅਹਮ ੍ਰਾਮਮ ੍ਸਹ ਪ੍ਰਾਤ੍ਰਾ ਨਯਾਕਮ ਯਮ ਸਾਤ੍ਨਮ੍ ੪ 

ਪ੍ਰਸ਼੍ਵਤ੍ ਹਤ੍ ਸਯਾ੭ਤ੍ਯ ਮਮ੍ਤ੍ ਪ੍ਰਾਣ ਸਯ ਪ੍ੂਤ੍ਲੇ 

ਰਾਮ ਸਯ ਰਕੁਤ੍ਰਮ੍ ਰਿ੍ਤ੍ਮ੍ ਉਸ਼੍੍ਣਮ੍ ਪ੍ਾਸਯਕਸ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਕਸ ੫ 

ਸਾ ਪ੍ਰਹਰਸ਼ੁ੍੍ਟਾ ਿਚੈਃ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਿਰ ਸਯ ਿਤ੍ਨਾ ੱੁੱਚਯੁਤ੍ਮ੍ 

ਪ੍ਰਸ਼੍ਸ਼੍ਮ੍ਸ ਪ੍ੁਨ: ਮੌਰ੍ਿਯਾਤ੍੍ ਪ੍ਰਾਤ੍ਰਮ੍ ਰਿ੍ਸ਼੍ਸਾਮ੍ ਿਰਮ੍ ੬ 

ਤ੍ਯਾ ਪ੍ਰਕੁਸ਼੍ਤ੍ੈਃ ਪ੍ੂਰਵਮ੍ ਪ੍ਨੁਰ੍ ਏਿ ਪ੍ਰਸ਼੍ਮ੍ਕਸਤ੍ੈਃ 

ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ਤੂ੍ਸ਼੍ਣਮ ੍ਨਾਮ ਿਰੈਃ ਸੇਨਾਪ੍ਕਤ੍ਮ ੍ਤ੍ਤ੍ਾ ੭ 

ਚਤੁ੍ਰ੍ਤ੍ਸ਼੍ ਸਹਸਰਾਕਣ ਮਮ ਕਚੁੱਤ੍ਾ੭ਨੁਿਰ੍ਕਤ੍ਨਾਮ ੍

ਰਿ੍ਸ਼੍ਸਾਮ ੍ ਪ੍ੀਮ ਿੇਿਾਨਾਮ੍ ਸਮਰੇਸ਼ੁ੍ ਅਕਨਿਰ੍ਕਤ੍ਨਾਮ੍ ੮ 

ਨੀਲ ਿੀਮੂਤ੍ ਿਰ੍ਣਾਨਾਮ੍ ਿੋਰਾਣਾਮ੍ ਿਰੂਰ ਿਰ੍ਮਣਾਮ ੍

ਲੋਿ ਕਹਮ੍ਸਾ ਕਿਹਾਰਾਣਾਮ ੍ਪ੍ਕਲਨਾਮ ੍ਉਿਰ ਤ੍ੇਿਸਾਮ ੍੯ 

ਤ੍ੇਸ਼੍ਾਮ ੍ਸ਼੍ਾਰ੍ਤੂ੍ਲ ਤ੍ਰ੍ਪ੍ਾਣਾਮ੍ ਮਹਾ੭੭ਸਯਾਨਾਮ ੍ਮਹੌਿਸਾਮ੍ 

ਸਰਵੋਤ੍ਯੋਿਮ੍ ਉਤ੍ੀਰ੍ਣਾਨਾਮ੍ ਰਿ੍ਸ਼੍ਸਾਮ੍ ਸੌਮਯ ਿਾਰਯ ੧0 

ਉਪ੍ਸ੍ਤ੍ਾਪ੍ਯ ਮੇ ਿ੍ਕਸ਼੍ਪ੍ਰਮ ੍ਰਤ੍ਮ੍ ਸੌਮਯ ਤ੍ਨੂਮ੍ਕਸ਼੍ ਚ 

ਸ਼੍ਰਾਮ ੍ਸ਼੍੍ਕਚਤ੍ਰਾਨ੍ ਿਟ੍ਿਾਮ ੍ਸ਼੍੍ਚ ਸ਼੍ਿ੍ਤ੍ੀ ਸ਼੍੍ਚ ਕਿਕਿਤ੍ਾੈਃ ਕਸ਼੍ਤ੍ਾੈਃ ੧੧ 

ਅਿਰੇ ਕਨਰਯਾਤੁ੍ਮ੍ ਇੁੱਚਾਕਮ ਪ੍ੌਲਸ੍ਤ੍ਯਾਨਾਮ੍ ਮਹਾਤ੍੍ਮਨਾਮ੍ 

ਿਤ੍ਾ੭ਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਤੁ੍ਕਰਵਨੀਤ੍ ਸਯ ਰਾਮਸਯ ਰਣ ਿੋਕਿਤ੍ੈਃ ੧੨ 

ਇਕਤ੍ ਤ੍ਸਯ ਪ੍ਰੁਿਾਣ ਸਯ ਸੂਰਯ ਿਰ੍ਣਮ੍ ਮਹਾ ਰਤ੍ਮ੍ 

ਸਤ੍੭ਸ਼੍ਵੈੈਃ ਸ਼੍ਪ੍ਲ਼ੈੈਃ ਯੁਿ੍ਤ੍ਮ੍ ਆਚਚਿ੍ਸ਼੍੭ੇਤ੍ ਤੂ੍ਸ਼੍ਣੈਃ ੧੩ 

ਤ੍ਮ ੍ਮੇਰ ੁਕਸ਼੍ਿਰਾ੭੭ਿਾਰਮ੍ ਤ੍ਪ੍੍ਤ੍ ਿਾਮ੍ਚਨ ਪ੍ੂਸ਼੍ਣਮ ੍

ਹੇਮ ਚਿਰਮ ੍ਅਸਮ੍ਪ੍ਾਤ੍ਮ ੍ਿੈਟਰੂਯ ਮਯ ਿੂਪ੍ਰਮ੍ ੧੪ 

ਮਤ੍੍ਸਯੈੈਃ ਪ੍ੁਸ਼੍੍ਪ੍ੈ: ਤ੍ਰੁਮੈੈਃ ਸ਼੍ਲੈੈ ਸ਼੍੍ਚਨ੍ਤ੍ਰ ਸੂਰਯੈ ਸ਼੍੍ਚ ਿਾਮ੍ਚਨੈੈਃ 

ਮਮ੍ਿਲ਼ੈੈਃ ਪ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ ਸਮ੍ਿੈ ਸ਼੍੍ਚ ਤ੍ਾਰਾਕਪ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਸਮਾਿਰਤੁ੍ਮ ੍੧੫ 

ਤ੍ਵਿ ਕਨਸ੍ਕਤ੍ਰਮ੍ਸ਼੍ ਸਮ੍ਪ੍ੰਨਮ ੍ਕਿਮ੍ਕਿਣੀਿ ਕਿਪ੍ੂਕਸ਼੍ਤ੍ਮ ੍

ਸਤ੍੭ਸ਼੍ਵ ਯੁਿ੍ਤ੍ਮ੍ ਸੋ੭ਮਰਸ਼੍੍ਾਤ੍੍ ਆਰਰੁੋਹ ਰਤ੍ਮ੍ ਿਰੈਃ ੧੬ 

ਕਨਸ਼੍ਾਮਯ ਤ੍ਮ ੍ਰਤ੍ ਸਤ੍੍ਮ ੍ਤ੍ਮ੍ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸਾ ਪ੍ੀਮ ਕਿਿਰਮਾੈਃ 

ਤ੍ਸ੍ਤੁ੍ੈਃ ਸਮ੍ਪ੍ਕਰਿਾ ਰਯੈਨਮ੍ ਤੂ੍ਸ਼੍ਣਮ ੍ਚ ਮਹਾ ਪ੍ਲਮ ੍੧੭ 

ਿਰ ਸ੍ਤੁ੍ ਤ੍ਾਨ੍ ਮਹੇਸ਼੍ਵਾਸਾਨ੍ ਿੋਰ ਿਰ੍ਮਾ੭੭ਯੁਤ੍ ਤ੍ਵਿਾਨ੍ 

ਕਨਰਯਾਤ੍ ੇਤ੍ਯਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ਤ੍ਰੁਸ਼੍ਟ੍ਵਾ ਰਤ੍ ਸ੍ਤ੍ੈਃ ਸਰਵ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸਾਨ੍ ੧੮ 

ਤ੍ਤ੍ ਸ੍ਤ੍ ਤ੍ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸਮ੍ ਸੈਨਯਮ੍ ਿੋਰ ਿਰ੍ਮਾ੭੭ਯੁਤ੍ ਤ੍ਵਿਮ ੍

ਕਨਰ੍ਿਿਾਮ ਿਨਸ੍ਤ੍ਾਨਾਤ੍੍  ਮਹਾ ਨਾਤ੍ਮ੍ ਮਹਾ ਿਿਮ ੍੧੯ 
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ਮੁਤ੍੍ਿਰੈੈਃ ਪ੍ੁੱਟਸੈ: ਸ਼ੂ੍ਲੈੈਃ ਸੁਤ੍ੀਿ੍ਸ਼੍੍ਣੈ ਸ਼੍੍ਚ ਪ੍ਰਸ਼੍ਵਤ੍ੈੈਃ 

ਿਟ੍ਿ ੈਸ਼੍੍ਚਿਰੈ ਸ਼੍੍ਚ ਹਸ੍ਤ੍ ਸ੍ਤ੍ੈ ਰ੍ਪ੍ਰਾਿਮਾਨੈ ਸ਼੍੍ਚ ਤ੍ੋਮਰੈੈਃ ੨0 

ਸ਼੍ਿ੍ਕਤ੍ਕਪ੍ੈਃ ਪ੍ਕਰਿੈ: ਿੋਰੈ: ਅਕਤ੍ਮਾਤ੍ਰੈ ਸ਼੍੍ਚ ਿਾਰ੍ਮੁਿੈੈਃ 

ਿਤ੍ਾ੭ਕਸ ਮੁਸਲੈ: ਿਿਰ:ੈ ਿਰੁਹੀਤ੍ੈ: ਪ੍ੀਮ ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਨੈੈਃ ੨੧ 

ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸਾਨਾਮ੍ ਸੁਿੋਰਾਣਾਮ੍ ਸਹਸਰਾਕਣ ਚਤੁ੍ਰਤ੍੍ਸ਼੍ 

ਕਨਰਯਾਤ੍ਾਕਨ ਿਨਸ੍ਤ੍ਾਨਾਤ੍੍ ਿਰ ਕਚੁੱਤ੍ਾ੭ਨੁ ਿਰ੍ਕਤ੍ਨਾਮ੍ ੨੨ 

ਤ੍ਾਮ੍ ਸ੍ਤੁ੍ ਅਕਪ੍ਤ੍ਰਿਤ੍ੋ ਤ੍ਰੁਸ਼੍ਟ੍ਵਾ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸਾਨ੍ ਪ੍ੀਮ ਕਿਿਰਮਾਨ੍ 

ਿਰਸਯਾ੭ਕਪ੍ ਰਤ੍ੈਃ ਕਿਮ੍ਕਚ ੱੁੱਿਿਾਮ ਤ੍ ਤ੍੭ਨਨ੍ਤ੍ਰਮ੍ ੨੩ 

ਤ੍ਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਾਨ੍ ਸ਼੍ਪ੍ਲ਼ਾਨ੍ ਅਸ਼੍ਵਾਮ੍ ਸ੍ਤ੍ਪ੍੍ਤ੍ ਿਾਮ੍ਚਨ ਪ੍ਕੂਸ਼੍ਤ੍ਾਨ੍ 

ਿਰ ਸਯ ਮਤ੍ਮ ੍ਆਿ੍ਞਾਯ ਸਾਰਕਤ੍ੈਃ ਸਮਚੋਤ੍ਯਤ੍੍ ੨੪ 

ਸ ਚੋਕਤ੍ਤ੍ ੋਰਤ੍ੈਃ ਸ਼੍ੀਿਰਮ ੍ਿਰ ਸਯ ਕਰਪ੍ੁ ਿਾਕਤ੍ਨੈਃ 

ਸ਼੍ਪ੍੍ਤ੍ੇਨਾ੭੭ਪ੍ਰੂਯਾ ਮਾਸ ਕਤ੍ਸ਼੍ ਸ਼੍੍ਚ ਪ੍ਰਕਤ੍ਸ਼੍ ਸਤ੍੍ਤ੍ਾ ੨੫ 

ਪ੍ਰਿਰੁੁੱਤ੍ਮਨਯੁ ਸਤੁ੍੍ ਿਰੈਃ ਿਰ ਸਵਨੋ   

ਕਰਪ੍ੋ: ਿਤ੍ਾ੭ਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਵਕਰਤ੍ੋ ਯਤ੍ਾ੭ਨ੍ਤ੍ਿ: 

ਅਚਚੂਤੁ੍ਤ੍੍ ਸਾਰਕਤ੍ਮ ੍ਉਨੰਤ੍ਨ ੍ਪ੍ੁਨ:    

ਮਹਾ ਪ੍ਲੋ ਮੇਿ ਇਿਾ੭ਸ਼੍ਮ੍ ਿਰ੍ਸ਼੍ਿਾਨ੍ ੨੬ 

ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਰਣਯ ਿਾਮ੍ਟੇ ਤ੍ਵਾ ਕਿਮ੍ਸ਼੍ ੱੁੱਸਰ੍ਿ: 

ਤਰਯੋ ਤ੍ਵਮ੍ਸ਼ ੱ ਸਰ੍ਕ: 

ਤ੍ਤ੍੍ ਪ੍ਰਯਾਤ੍ਮ ੍ਪ੍ਲਮ੍ ਿੋਰਮ੍ ਅਕਸ਼੍ਿਮ ੍ਸ਼੍ੋਕਣਤ੍ੋਤ੍ਿਮ ੍

ਅਪ੍ਯਿਰ੍ਸ਼੍ਨ੍ ਮਹਾ ਮੇਿ ਸ੍ਤੁ੍ਮੁਲੋ ਿਰ੍ਤ੍ਪ੍ਾ੭ਰਣੁੈਃ ੧ 

ਕਨਪ੍ੇਤੁ੍ ਸ੍ਤੁ੍ਰਿਾਸ੍ ਤ੍ਸਯ ਰਤ੍ ਯੁਿ੍ਤ੍ਾ ਮਹਾ ਿਿਾੈਃ 

ਸਮੇ ਪ੍ੁਸ਼੍੍ਪ੍ਕਚਤ੍ ੇਤ੍ੇਸ਼੍ ੇਰਾਿ ਮਾਰ੍ਿੇ ਯਤ੍ਰੁ ੁੱਚਯਾ ੨ 

ਸ਼੍ਯਾਮਮ ੍ਰਕੁਤ੍ਰ ਪ੍ਰਯਨਤ੍੍ਮ੍ ਪ੍ਪ੍ੂਿ ਪ੍ਕਰਿੇਸ਼੍ਣਮ ੍

ਅਲਾਤ੍ ਚਿਰ ਪ੍ਰਕਤ੍ਮਮ ੍ਪ੍ਰਕਤ੍ਿਰੁਹਯ ਕਤ੍ਿਾਿਰਮ ੍੩ 

ਤ੍ਤ੍ੋ ਤ੍ਵਿਮ ੍ਉਪ੍ਾਿਮਯ ਹਮੇ ਤ੍ਣ੍ਟਮ ੍ਸਮੁੁੱਕਚਰਤ੍ਮ ੍

ਸਮਾਿਰਮਯ ਮਹਾ ਿਾਯ ਸ੍ਤ੍ਸ੍ਤ੍ੌ ਿਰੁਤ੍ਰੈਃ ਸੁਤ੍ਾਰਣੁੈਃ ੪ 

ਿਨਸ੍ਤ੍ਾਨ ਸਮੀਪ੍ੇ ਤੁ੍ ਸਮਾਿਰਮਯ ਿਰ ਸਵਨਾੈਃ 

ਕਿਸਵਰਾਨ੍ ਕਿਕਿਤ੍ਾਮ੍ ਸ਼੍੍ਚਿਰੁ: ਮਾਮ੍ਸ ਆਤ੍ਾ ਮਰੁਿ ਪ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਣੈਃ ੫ 

ਿਯਾਿਹਰ ੁਸ਼੍੍ਚ ਪ੍ਤ੍ੀਪ੍੍ਤ੍ਾਯਾਮ੍ ਕਤ੍ਕਸ਼੍ ਿੈ ਪ੍ੈਰਿ ਸਵਨਮ ੍

ਅਕਸ਼੍ਿਮ ੍ਯਾਤੁ੍ਤ੍ਾਨਾਨਾਮ੍ ਕਸ਼੍ਿਾ ਿੋਰਾ ਮਹਾ ਸਵਨਾੈਃ ੬ 

ਪ੍ਰਕਪ੍ੰਨ ਕਿਕਰ ਸਮ੍ਿਾਸ਼੍ਾ ਸ੍ਤ੍ੋਯ ਸ਼੍ੋਕਣਤ੍ ਤ੍ਾਕਰਣੈਃ 

ਆਿਾਸ਼੍ਮ ੍ਤ੍ਤ੍੍ ਅਨਾਿਾਸ਼੍ਮ੍ ਚਿਰੁ ਰ੍ਪ੍ੀਮਾ ਿਲਾਹਿਾੈਃ ੭ 

ਪ੍ਪ੍ੂਿ ਕਤ੍ਕਮਰਮ ੍ਿੋਰਮ੍ ਉੁੱਤ੍ਤ੍ਮ੍ ਰੋਮ ਹਰ੍ਸ਼੍ਣਮ ੍
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ਕਤ੍ਸ਼੍ ੋਿਾ ਕਿਕਤ੍ਸ਼੍ ੋਿਾ੭ਕਪ੍ ਸੁਿਯਿ੍ਤ੍ਮ੍ ਨ ਚਿਾਕਸ਼੍ਰੇ ੮ 

ਿ੍ਸ਼੍ਤ੍ਿਾ੭੭ਰ੍ਤ੍ਰ ਸਿਰਣ੍ਾਪ੍ਾ ਸਮ੍ਤ੍ਯਾ ਿਾਲਮ ੍ਕਿਨਾ ਪ੍ਪ੍ੌ 

ਿਰਸਯਾ੭ਕਪ੍ਮੁਿਾ ਨੇਤੁ੍ ਸਤ੍੍ਤ੍ਾ ਿੋਰ ਮਰਿੁਾੈਃ ਿਿਾੈਃ 

ਿਮ੍ਿ ਿੋਮਾਯੁ ਿਰੁਤ੍ਰਾ ਸ਼੍੍ਚ ਚਿੁਰੁਸ਼ੁ੍: ਪ੍ਯ ਸ਼੍ਮ੍ਕਸਨ: ੯ 

ਕਨਤ੍ਯਾ੭ਸ਼ੁ੍ਪ੍ਿਰਾ ਯੁੁੱਤ੍ ੇਕਸ਼੍ਿਾ ਿੋਰ ਕਨਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਨਾੈਃ 

ਨੇਤੁ੍: ਪ੍ਲਸਯਾ੭ਕਪ੍ ਮੁਿਮ ੍ਿਵਾਲੋਤ੍੍ਿਾਕਰਕਪ੍: ਆਨਨੈੈਃ ੧0 

ਿਪ੍ਨ੍ਤ੍ੈਃ ਪ੍ਕਰਿਾ ਪ੍ਾਸੋ ਤ੍ਰੁਸ਼੍ਯਤ੍ੇ ਪ੍ਾਸ੍ਿਰਾ੭ਨ੍ਕਤ੍ਿੇ 

ਿਿਰਾਹ ਸੂਰਯਮ੍ ਸਵਰ੍ਪ੍ਾਨੁ: ਅਪ੍ਰਵਕਣ ਮਹਾ ਿਰਹੈਃ ੧੧ 

ਪ੍ਰਿਾਕਤ੍ ਮਾਰਤੁ੍ੈਃ ਸ਼੍ੀਿਰਮ੍ ਕਨਸ਼੍੍ਪ੍ਰਪ੍ੋ੭ਪ੍ੂਤ੍੍ ਕਤ੍ਿਾਿਰੈਃ 

ਉਤ੍੍ਪ੍ਤੁੇ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਕਿਨਾ ਰਾਕਤ੍ਰਮ੍ ਤ੍ਾਰਾੈਃ ਿਤ੍ਯਤੋ੍ ਸਪ੍ਰਪ੍ਾੈਃ ੧੨ 

ਸਮ੍ਲੀਨ ਮੀਨ ਕਿਹਿਾ ਨਕਲਨਯੈਃ ਪ੍ੁਸ਼੍੍ਪ੍ ਪ੍ਮ੍ਿਿਾੈਃ 

ਤ੍ਸ੍ਕਮਨ੍ ਿ੍ਸ਼੍ਣੇ ਪ੍ਪ੍ੂਿੁ ਸ਼੍ਚ੍ ਕਿਨਾ ਪ੍ੁਸ਼੍੍ਪ੍ ਪ੍ਲੈ:  ਤ੍ਰੁਮਾੈਃ ੧੩ 

ਉੁੱਤੂ੍ਤ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਕਿਨਾ ਿਾਤ੍ਮ ੍ਰੇਣ:ੁ ਿਲਤ੍ਰਾ੭ਰਣੁੈਃ 

ਚੀਚੀ ਿੂਕਚ ਇਕਤ੍ ਿਾਸ਼੍ਯਨ੍ਤ੍ੋ ਪ੍ਪ੍ੂਿੁ ਸਤ੍੍ਤ੍ਰ ਸਾਕਰਿਾੈਃ ੧੪ 

ਉਲ੍ਿਾ ਸ਼੍੍ਚਾ੭ਕਪ੍ ਸਕਨਰਿੋ੍ਸ਼੍ਾ ਕਨਪ੍ੇਤੁ੍: ਿੋਰ ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਨਾੈਃ 

ਪ੍ਰ ਚਚਾਲ ਮਹੀ ਸਰਵਾ ਸ ਸ਼੍ੈਲ ਿਨ ਿਾਨਨਾ ੧੫ 

ਿਰ ਸਯ ਚ ਰਤ੍ਸ੍ਤ੍ ਸਯ ਨਰ੍ਤ੍ਮਾਨ ਸਯ ਤ੍ੀਮਤ੍ੈਃ 

ਪ੍ਰਾਿਮ੍ਪ੍ਤ੍ ਪ੍ੁਿੈਃ ਸਿਯੈਃ ਸਵਰ: ਚ ਅਸਯ ਅਿਸੁੱਿਤ੍ ੧੬ 

ਸ ਅਸਰਾ ਸਮ੍ਪ੍ਤ੍ਯਤ੍ੇ ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਕਟੈਃ ਪ੍ਸ਼੍ਯਮਾਨ ਸਯ ਸਰਵਤ੍ੈਃ 

ਲਲਾਟੇ ਚ ਰਿੁਾ ਿਾਤ੍ਾ ਨ ਚ ਮੋਹਾਤ੍੍ ਨਯਿਰ੍ਤ੍ਤ੍ ੧੭ 

ਤ੍ਾਨ੍ ਸਮੀਿ੍ਸ਼੍ਯ ਮਹੋਤ੍੍ਪ੍ਾਤ੍ਾਨ੍ ਉੁੱਕਤ੍ਤ੍ਾਨ੍ ਰੋਮ ਹਰਸ਼੍੍ਣਾਨ੍ 

ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸਾਨ੍ ਸਰਵਾਨ੍ ਪ੍ਰਹਸਨ ੍ਸ ਿਰ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ ੧੮ 

ਮਹੋਤ੍੍ਪ੍ਾਤ੍ਾਨ੍ ਇਮਾਨ੍ ਸਰਵਾਨ੍ ਉੁੱਕਤ੍ਤ੍ਾਨ੍ ਿੋਰ ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਨਾਨ੍ 

ਨ ਕਚਨ੍ਤ੍ਯਾਕਮ ਅਹਮ੍ ਿੀਰਯਾਤ੍੍ ਪ੍ਲਿਾਨ੍ ਤੁ੍ਰ੍ਪ੍ਲਾਨ੍ ਇਿ ੧੯ 

ਤ੍ਾਰਾ ਅਕਪ੍ ਸ਼੍ਰੈ ਸ੍ਤ੍ੀਿ੍ਸ਼੍ਣੈ੍ੈਃ ਪ੍ਾਤ੍ਯੇਯਮ੍ ਨਪ੍ ਸਤ੍੍ਲਾਤ੍੍ 

ਮਰੁਤ੍ਯੁਮ ੍ਮਰਣ ਤ੍ਰ੍ਮੇਣ ਸਮ੍ਿਰੁੁੱਤ੍ੋ ਯੋਿਯਾਮਯ੭ਹਮ ੍੨0 

ਰਾਿਿਮ੍ ਤ੍ਮ ੍ਪ੍ਲੋਤ੍੍ਕਸਿ੍ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਰਾਤ੍ਰਮ੍ ਚਾ੭ਕਪ੍ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣਮ ੍

ਅਹਤ੍ਵਾ ਸਾਯਿ ੈਸ੍ਤ੍ੀਿ੍ਸ਼੍੍ਣੈ : ਨ ਉਪ੍ਾਿਰ੍ਕਤ੍ਤੁ੍ਮ੍ ਉਤ੍੍ਸਹੇ ੨੧ 

ਸਿਾਮਾ ਪ੍ਕਿਨੀ ਮੇ੭ਸ੍ਤੁ੍ ਪ੍ੀਤ੍ਵਾ ਤੁ੍ ਰਕੁਤ੍ਰਮ੍ ਤ੍ਯੋੈਃ 

ਯ ੱੰਕਨਕਮੁੱਤ੍ਮ ੍ਤੁ੍ ਰਾਮ ਸਯ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ ਸਯ ਕਿਪ੍ਰਯਯੈਃ ੨੨ 

ਨ ਿਵਕਚਤ੍ ੍ਪ੍ਰਾਪ੍੍ਤ੍ ਪ੍ਰੂਵੋ ਮੇ ਸਮਯੁਿੇਸ਼ੁ੍ ਪ੍ਰਾਿਯੈਃ 

ਯੁਸ਼੍੍ਮਾਿ ਮੇਤ੍ਤ੍੍ ਪ੍ਰਤ੍ਯਿ੍ਸ਼੍ਮ ੍ਨਾ੭ਨਰੁਤ੍ਮ੍ ਿਤ੍ਯਾਮਯ੭ਹਮ੍੨੩ 

ਤ੍ੇਿਰਾਿਮ ੍ਅਕਪ੍ ਿਰੁੁੱਤ੍ੋ ਮੁੱਤ੍ ਐਰਾਿਤ੍ ਯਾਕਯਨਮ੍ 
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ਿਿਰ ਹਸ੍ਤ੍ਮ ੍ਰਣੇ ਹਨਯਾਮ੍ ਕਿਮ ੍ਪ੍ੁਨ: ਤ੍ੌ ਿੁਮਾਨੁਸ਼੍ੌ ੨੪ 

ਸਾ ਤ੍ਸਯ ਿਰ੍ਕਿਤ੍ਮ ੍ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸ ਸਯ ਮਹਾ ਚਮੈੂਃ 

ਪ੍ਰਹਰ੍ਸ਼੍ਮ ੍ਅਤੁ੍ਲਮ੍ ਲੇਪ੍ੇ ਮਰੁਤ੍ਯੁ ਪ੍ਾਸ਼੍ਾ੭ਿ ਪ੍ਾਕਸ਼੍ਤ੍ਾ ੨੫ 

ਸਮੀਯੁ ਸ਼੍੍ਚ ਮਹਾਤ੍੍ਮਾਨੋ ਯੁੁੱਤ੍ ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਨ ਿਾਮ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਣੈਃ 

ਰਸ਼ੁ੍ਯੋ ਤ੍ਿੇ ਿਨ੍ਤ੍ਰਵਾੈਃ ਕਸੁੱਤ੍ਾ ਸ਼੍੍ਚ ਸਹ ਚਾਰਣੈੈਃ 

ਸਮੇਤ੍ਯ ਚ ਊਚ:ੁ ਸਕਹਤ੍ਾ ਸ੍ਤ੍ੇ ਅਨਯੋਨਯਮ ੍ਪ੍ੁਣਯ ਿਰ੍ਮਣੈਃ ੨੬ 

ਸਵਸ੍ਕਤ੍ ਿੋ ਪ੍ਰਾਹ੍ਮਣੇਪ੍ਯੋ੭ਸ੍ਤੁ੍ ਲੋਿਾਨਾਮ੍ ਯ ੇਚ ਸੰਮਤ੍ਾੈਃ 

 ਿਯਤ੍ਾਮ੍ ਰਾਿਿੋ ਯੁੁੱਤ੍ੇ ਪ੍ਲੌਸ੍ਤ੍ਯਾਨ੍ ਰਿਨੀ ਚਰਾਨ੍ ੨੭ 

 ਚਿਰ ਹਸ੍ਤ੍ੋ ਯਤ੍ਾ ਯੁੁੱਤ੍ੇ ਸਰਵਾਨ੍ ਅਸੁਰ ਪ੍ੁਮ੍ਿਿਾਨ੍ 

 ਏਤ੍ ੱੁੱਚਾ੭ਨਯ ੱੁੱਚ ਪ੍ਹਸ਼ੁ੍ ੋਪ੍ਰੁਿਾਣਾੈਃ ਪ੍ਰਮਰ੍ਸ਼੍ਯੈਃ ੨੮ 

ਿਾਤ੍ ਿੌਤੂ੍ਹਲਾਤ੍੍ ਤ੍ਤ੍ਰ ਕਿਮਾਨ ਸ੍ਤ੍ਾ ਸ਼੍੍ਚ ਤ੍ੇਿਤ੍ਾ: 

 ਤ੍ਤ੍ਰੁਸ਼ੁ੍: ਿਾਕਹਨੀਮ ੍ਤ੍ੇਸ਼੍ਾਮ ੍ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸਾਨਾਮ੍ ਿਤ੍ਾ੭੭ਯੁਸ਼੍ਾਮ੍ ੨੯ 

 ਰਤ੍ੇਨ ਤੁ੍ ਿਰ ੋਿੇਿਾਤ੍੍ ਸਨੈਯਸਯ ਅਿਰਾਤ੍੍  ਕਿਕਨੁੱ ਸਰੁਤ੍ੈਃ 

 ਤ੍ਮ ੍ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸਮ੍ ਪ੍ੂਯੋ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸਾ ਸ਼੍੍ਚ ਕਿਕਨੁੱ ਸਰੁਤ੍ਾੈਃ ੩0 

 ਸ਼੍ਯੇਨ ਿਾਮੀ ਪ੍ਰੁਤੁ੍ ਿਰੀਿੋ ਯਿ੍ਞ ਸ਼੍ਤ੍ਰੁ ਕਰਵਹਮ੍ਿਮੈਃ 

 ਤੁ੍ਰ੍ਿਯੈਃ ਿਰਿੀਰਾਿ੍ਸ਼੍ੈਃ ਪ੍ਰਸ਼ੁ੍ੈਃ ਿਾਲ ਿਾਰ੍ਮੁਿੈਃ  ੩੧ 

 ਮੇਿਮਾਲੀ ਮਹਾਮਾਲੀ ਸਰ੍ਪ੍ਾ੭੭ਸਯੋ ਰਕੁਤ੍ਰਾ੭ਸ਼੍ਨੈਃ 

 ਤ੍ਵਾਤ੍ਸ਼੍ੈਤ੍ ੇਮਹਾਿੀਰਯਾੈਃ ਪ੍ਰਤ੍ਸ੍ਤੁ੍: ਅਕਪ੍ਤ੍ੈਃ ਿਰਮ੍ ੩੨ 

 ਮਹਾਿਪ੍ਾਲੈਃ ਸ੍ਤੂ੍ਲਾਿ੍ਸ਼੍ੈਃ ਪ੍ਰਮਾਤ੍ੀ ਕਤ੍ਰਕਸ਼੍ਰਾ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ 

 ਚਤ੍ਵਾਰ ਏਤ੍ੇ ਸੇਨਾਨਯੋ ਤੂ੍ਸ਼੍ਣਮ੍ ਪ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਤ੍੭ੋਨਵਯੁੈਃ ੩੩ 

 ਸਾ ਪ੍ੀਮ ਿੇਿਾ ਸਮਰਾ੭ਕਪ੍ਿਾਮਾ   

 ਸੁਤ੍ਾਰਣੁਾ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸ ਿੀਰ ਸੇਨਾ 

 ਤ੍ੌ ਰਾਿ ਪ੍ੁਤ੍ਰੌ ਸਹਸਾ੭ਪ੍ਯੁਪ੍ੇਤ੍ਾ  

 ਮਾਲਾ ਿਰਹਾਣਾਮ ੍ਇਿ ਚਨ੍ਤ੍ਰ ਸੂਰਯੌ ੩੪ 

ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਰਣਯ ਿਾਮ੍ਟੇ  ਤ੍ਰਯੋ ਕਿਮ੍ਸ਼੍ ੱੁੱਸਰ੍ਿ: 

ਚਤੁਰ੍ ਤ੍ਵਮ੍ਸ਼ ੱ ਸਰ੍ਕ: 

 ਆਸ਼੍ਰਮਮ੍ ਪ੍ਰਕਤ੍ ਯਾਤ੍ ੇਤੁ੍ ਿਰੇ ਿਰ  ਪ੍ਰਾਿਰਮੇ 

 ਤ੍ਾਨ੍ ਏਿ  ਔਤ੍੍ਪ੍ਾਕਤ੍ਿਾਨ੍ ਰਾਮੈਃ ਸਹ ਪ੍ਰਾਤ੍ਰਾ ਤ੍ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ ਹ ੧ 

 ਤ੍ਾਨ੍ ਉਤ੍੍ਪ੍ਾਤ੍ਾਨ੍ ਮਹਾ ਿੋਰਾਨ੍ ਉੁੱਕਤ੍ਤ੍ਾਨ੍ ਰੋਮ ਹਰ੍ਸ਼੍ਣਾਨ੍ 

 ਪ੍ਰਿਾਨਾਮ ੍ਅਕਹਤ੍ਾਨ੍ ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾ ਿਾਿਯਮ ੍ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣਮ ੍ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੨ 

 ਇਮਾਨ੍ ਪ੍ਸ਼੍ਯ ਮਹਾ ਪ੍ਾਹ ੋਸਰਵ ਪ੍ੂਤ੍ਾ੭ਪ੍ਹਾਕਰਣੈਃ 

 ਸਮੁੁੱਕਤ੍ਤ੍ਾਨ੍ ਮਹ ੋਤ੍੍ਪ੍ਾਤ੍ਾਨ੍ ਸਮਹਰ੍ਤੁ੍ਮ ੍ਸਰਵ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸਾਨ੍ ੩ 

 ਅਮੀ ਰਕੁਤ੍ਰ ਤ੍ਾਰਾ ਸ੍ਤੁ੍ ਕਿਸਰੁਿਨ੍ਤ੍ੈਃ ਿਰ ਸਵਨਾਨ੍ 
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 ਿਯੋਮ੍ਕਨ ਮੇਿਾ ਕਿਿਰਤ੍੍ਨ੍ਤ੍ੇ ਪ੍ਰਸ਼ੁ੍ਾ ਿਰਤ੍੍ਪ੍ਾ੭ਰਣੁਾੈਃ ੪ 

 ਸਤੂ੍ਮਾ ਸ਼੍੍ਚ ਸ਼੍ਰਾੈਃ ਸਰਵੇ ਮਮ ਯੁੁੱਤ੍ਾ੭ਕਪ੍ਨਨ੍ਕਤ੍ਨੈਃ 

 ਰਿ੍ੁਮ ਪ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਾਕਨ ਚਾਪ੍ਾਕਨ ਕਿਿੇਸ਼੍੍ਟਨ੍ਤ੍ੇ ਚ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ ੫ 

 ਯਾਤ੍ਰੁਸ਼੍ਾ ਇਹ ਿੂਿਨ੍ਕਤ੍ ਪ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਣੋ ਿਨ ਚਾਕਰਣੈਃ 

 ਅਿਰਤ੍ੋ ਨੋ ਪ੍ਯਮ੍ ਪ੍ਰਾਪ੍੍ਤ੍ਮ ੍ਸਮ੍ਸ਼੍ਯੋ ਿੀਕਿਤ੍ ਸਯ ਚ ੬ 

 ਸਮ੍ਪ੍ਰਹਾਰ ਸ੍ਤੁ੍ ਸੁਮਹਾਨ੍ ਪ੍ਕਿਸ਼੍ਯਕਤ੍ ਨ ਸਮ੍ਸ਼੍ਯੈਃ 

 ਅਯਮ ੍ਆਿਯਾਕਤ੍ ਮੇ ਪ੍ਾਹੈੁਃ ਸ੍ਪ੍ਰੁਮਾਣੋ ਮੁਹਰੁ੍ ਮੁਹੈੁਃ 

 ਸੰਕਨਿਰ੍ਸ਼੍ ੇਤੁ੍ ਨੈਃ ਸ਼ੂ੍ਰ ਿਯਮ੍ ਸ਼੍ਤ੍ਰੋੈਃ ਪ੍ਰਾਿਯਮ੍ ੭ 

 ਸੁਪ੍ਰਪ੍ਮ੍ ਚ ਪ੍ਰਸੰਨਮ ੍ਚ ਤ੍ਿ ਿਿ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਕਹ ਲਿ੍ਸ਼੍ਯਤ੍ ੇ

 ਉਤ੍ਯਤ੍ਾਨਾਮ ੍ਕਹ ਯੁੁੱਤ੍ਾ੭ਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਯੇਸ਼੍ਾਮ ੍ਪ੍ਿਕਤ੍ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੈਃ 

 ਕਨਸ਼੍੍ਪ੍ਰਪ੍ਮ ੍ਿਤ੍ਨਮ ੍ਤ੍ਸ਼ੇ੍ਾਮ੍ ਪ੍ਿਕਤ੍ ਆਯੁੈਃ ਪ੍ਕਰਿ੍ਸ਼੍ਯੈਃ ੮ 

ਰਿ੍ਸ਼੍ਸਾਮ੍ ਨਰ੍ਤ੍ਤ੍ਾਮ ੍ਿੋਰ: ਸ਼੍ਰੂਯਤ੍ੇ ਚ ਮਹਾ ਤ੍ਵਕਨ: 

ਆਹਤ੍ਾਨਾਮ ੍ਚ ਪ੍ੇਰੀਣਾਮ੍ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸੈ: ਿਰੂਰ ਿਰ੍ਮਕਪ੍:  ੯ 

 ਅਨਾ੭੭ਿਤ੍ ਕਿਤ੍ਾਨਮ ੍ਤੁ੍ ਿਰ੍ਤ੍ਿਯਮ੍ ਸ਼ੁ੍ਪ੍ਮ੍ ਇੁੱਚਤ੍ਾ 

 ਆਪ੍ਤ੍ਮ੍ ਸ਼੍ਮ੍ਿਮਾਨੇਨ ਪ੍ੁਰਸ਼ੁ੍ੇਣ ਕਿਪ੍ਸ਼੍੍ਕਚਤ੍ਾ  ੧0 

 ਤ੍ਸ੍ਮਾਤ੍੍ ਿਰੁਹੀਤ੍ਵਾ ਿੈਤ੍ਹੇੀਮ ੍ਸ਼੍ਰ ਪ੍ਾਕਣ: ਤ੍ਨੁ ਰ੍ਤ੍ਰੈਃ 

 ਿੁਹਾਮ੍ ਆਸ਼੍ਰਯ ਸ਼੍ੈਲ ਸਯ ਤੁ੍ਰ੍ਿਾਮ੍ ਪ੍ਾਤ੍ਪ੍ ਸਮ੍ਿੁਲਾਮ੍ ੧੧ 

 ਪ੍ਰਕਤ੍ਿੂਕਲਤੁ੍ਮ੍ ਇੁੱਚਾਕਮ ਨ ਕਹ ਿਾਿਯਮ ੍ਇਤ੍ਮ ੍ਤ੍ਵਯਾ 

 ਸ਼੍ਾਕਪ੍ਤ੍ੋ ਮਮ ਪ੍ਾਤ੍ਾਪ੍ਯਾਮ ੍ਿਮਯਤ੍ਾਮ੍ ਿਤ੍੍ਸ ਮਾ ਕਚਰਮ ੍੧੨ 

ਤ੍ਵਮ ੍ਕਹ ਸ਼ੂ੍ਰ ਸ਼੍੍ਚ ਪ੍ਲਿਾਨ੍ ਹਨਯਾ ਹਯੇਤ੍ਾ ੱੰਨ ਸਮ੍ਸ਼੍ਯ: 

ਸਵਯਮ ੍ਤੁ੍ ਹਮਤੁ੍੍ਮ ੍ਇੁੱਚਾਕਮ ਸਰਵਾਨ੍ ਏਿ ਕਨਸ਼੍ਾਚਰਾਨ੍  ੧੩ 

 ਏਿਮ੍ ਉਿ੍ਤ੍ ਸ੍ਤੁ੍ ਰਾਮੇਣ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੈਃ ਸਹ ਸੀਤ੍ਯਾ 

 ਸ਼੍ਰਾਨ੍ ਆਤ੍ਾਯ ਚਾਪ੍ਮ ੍ਚ ਿੁਹਾਮ੍ ਤੁ੍ਰ੍ਿਾਮ੍ ਸਮਾ੭੭ਸ਼੍ਰਯਤ੍੍ ੧੪ 

 ਤ੍ਸ੍ਕਮਨ੍ ਪ੍ਰਕਿਸ਼੍੍ਟੇ ਤੁ੍ ਿੁਹਾਮ੍ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੇ ਸਹ ਸੀਤ੍ਯਾ 

 ਹਨ੍ਤ੍ ਕਨਰਯੁਿ੍ਤ੍ਮ੍ ਇਕਤ੍ ਉਿ੍ਤ੍ਵਾ ਰਾਮੈਃ ਿਿਚਮ ੍ਆਕਿਸ਼੍ਤ੍੍ ੧੫ 

 ਸਾ ਤ੍ੇਨਾ੭ਿ੍ਕਨ ਕਨਿਾਸ਼੍ੇਨ ਿਿਚੇਨ ਕਿਪ੍ੂਕਸ਼੍ਤ੍ੈਃ 

 ਪ੍ਪ੍ੂਿ ਰਾਮ ਸ੍ਕਤ੍ਕਮਰੇ ਕਿਤੂ੍ਮੋ੭ਿ੍ਕਨ: ਇਿੋੁੱਕਤ੍ਤ੍ੈਃ ੧੬ 

 ਸ ਚਾਪ੍ਮ ੍ਉਤ੍ਯਮਯ ਮਹ ੱੁੱਚਰਾਨ੍ ਆਤ੍ਾਯ ਿੀਰਯਿਾਨ੍ 

 ਪ੍ਪ੍ੂਿਾ੭ਿ ਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਰ ਿਯਾ ਸਵਨੈੈਃ ਪ੍ਰੂਯਨ ੍ਕਤ੍ਸ਼੍ੈਃ ੧੭ 

 ਤ੍ਤ੍ੋ ਤ੍ੇਿਾੈਃ ਸਿਨ੍ਤ੍ਰਵਾੈਃ ਕਸੁੱਤ੍ਾ ਸ਼੍੍ਚ ਸਹ ਚਾਰਣੈੈਃ 

ਸਮੇਯ ਸ਼੍੍ਚ ਮਹਾਤ੍੍ਮਾਨੋ ਯੁੁੱਤ੍ ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਨ ਿਾਮ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਣ: ੧੮ 

ਰਸ਼ੁ੍ਯ ਸ਼੍੍ਚ ਮਹਾਤ੍੍ਮਾਨੋ ਲੋਿੇ ਪ੍ਰਹ੍ਮਰ੍ਕਸ਼੍ ਸੁੱਤ੍ਮਾ: 

ਸਮੇਤ੍ਯ ਚ ਊਚ:ੁ ਸਕਹਤ੍ਾ ਅਨਯੋਨਯਮ ੍ਪ੍ੁਣਯ ਿਰ੍ਮਣ: ੧੯ 
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ਸਵਸ੍ਕਤ੍ ਿੋ ਪ੍ਰਾਹ੍ਮਣੇਪ੍ਯ੭ਸ੍ਤੁ੍ ਲੋਿਾਨਾਮ੍ ਯ੭ੇਕਪ੍ਸਮ੍ਿਤ੍ਾ:  

ਿਯਤ੍ਾਮ੍ ਰਾਿਿੋ ਯੁੁੱਤ੍ੇ ਪ੍ਲੌਸ੍ਤ੍ਯਾਨ੍ ਰਿਨੀ ਚਰਾਨ੍ ੨0 

ਚਿਰ ਹਸ੍ਤ੍ੋ ਯਤ੍ਾ ਯੁੁੱਤ੍ੇ ਸਰਵਾਨ੍ ਅਸੁਰ ਪ੍ੁਮ੍ਿਿਾਨ੍ 

ਏਿਮ੍ ਉਿ੍ਤ੍ਵਾ ਪ੍ੁਨ : ਪ੍ਰੋਚ:ੁ ਆਲੋਿਯ ਚ ਪ੍ਰਸਪ੍੍ਰਮ੍  ੨੧ 

 ( ਊਚੈੁਃ ਪ੍ਰਮ ਸਮਤ੍੍ਰਸ੍ਤ੍ਾ ਿੁਹਯਿਾ ਸ਼੍੍ਚ ਪ੍ਰਸ੍ਪ੍ਰਮ੍ ) 

 ਚਤੁ੍ਰ੍ਤ੍ਸ਼੍ ਸਹਸਰਾਕਣ ਰਿ੍ਸ਼੍ਸਾਮ੍ ਪ੍ੀਮ ਿਰ੍ਮਣਾਮ ੍

 ਏਿ ਸ਼੍੍ਚ ਰਾਮੋ ਤ੍ਰ੍ਮਾਤ੍੍ਮਾ ਿਤ੍ਮ੍ ਯੁੁੱਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਕਿਸ਼੍ਯਕਤ੍ ੨੨ 

ਇਕਤ੍ ਰਾਿਰ੍ਸ਼੍ਯ: ਕਸੁੱਤ੍ਾ: ਸਿਣਾ ਸ਼੍੍ਚ ਕਤ੍ਵਿਰ੍ਸ਼੍ਪ੍ਾ: 

ਿਾਤ੍ ਿੌਤੂ੍ਹਲਾ: ਤ੍ਸ੍ਤੁ੍ : ਕਿਮਾਨਸ੍ਤ੍ਾ ਸ਼੍੍ਚ ਤ੍ੇਿਤ੍ਾ: ੨੩ 

ਆਕਿਸ਼੍੍ਟਮ ੍ਤ੍ਿੇਸਾ ਰਾਮਮ੍ ਸਮ੍ਿਰਾਮ ਕਸ਼੍ਰਕਸ ਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ਮ ੍ 

ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾ ਸਰਵਾਕਣ ਪ੍ਤੂ੍ਾਕਨ ਪ੍ਯਾਤ੍੍ ਕਿਿਯਕਤ੍ਰੇ ਤ੍ਤ੍ਾ  ੨੪ 

ਰਪੂ੍ਮ੍ ਅਪ੍ਰਕਤ੍ਮਮ ੍ਤ੍ਸਯ ਰਾਮਸਯ ਅਿ੍ਕਲਸ਼੍੍ਟ ਿਰਮ੍ਣ: 

ਪ੍ਪ੍ੂਿ ਰਪੂ੍ਮ੍ ਿਰੁੁੱਤ੍ ਸਯ ਰਤੁ੍ਰ ਸਯੇਿ ਕਪ੍ਨਾਕਿਨ: ੨੫ 

( ਇਕਤ੍ ਸਮ੍ਪ੍ਾਸ਼੍ਯਮਾਣੇ ਤੁ੍ ਤ੍ੇਿ ਿਮ੍ਤ੍ਰਵ ਚਾਰਣੈੈਃ )   

 ਤ੍ਤ੍ੋ ਿਮ੍ਪ੍ੀਰ ਕਨਰਹਰ੍ਾਤ੍ਮ ੍ਿੋਰ ਿਰ੍ਮਾ੭੭ਯੁਤ੍ ਤ੍ਵਿਮ ੍

 ਅਨੀਿਮ ੍ਯਾਤੁ੍ਤ੍ਾਨਾਨਾਮ੍ ਸਮਨ੍ਤ੍ਾਤ੍੍ ਪ੍ਰਤ੍ਯਤ੍ਰੁਸ਼੍ਯਤ੍ ੨੬ 

 ਕਸਮਹ ਨਾਤ੍ਮ੍ ਕਿਸਰੁਿਤ੍ਾਮ ੍ਅਨਯੋਨਯਮ ੍ਅਕਪ੍ਿਰ੍ਿਤ੍ਾਮ੍ 

 ਚਾਪ੍ਾਕਨ ਕਿਸ਼੍੍ਪ੍ਾਰਯਤ੍ਾਮ ੍ਿਰੁਮ੍ਪ੍ਤ੍ਾਮ੍ ਚਾ੭ਪ੍ਯ੭ਪ੍ੀਿ੍ਸ਼੍੍ਣਸ਼੍ੈਃ ੨੭ 

 ਕਿਪ੍ਰਿੁਸ਼੍੍ਟ ਸਵਨਾਨਾਮ ੍ਚ ਤੁ੍ਨ੍ਤੁ੍ਪ੍ੀਮ੍ ਸ਼੍੍ਚਾ੭ਕਪ੍ ਕਨਿ੍ਨਤ੍ਾਮ੍ 

 ਤ੍ੇਸ਼੍ਾਮ ੍ਸੁਤੁ੍ਮੁਲੈਃ ਸ਼੍ਪ੍੍ਤ੍ੈਃ ਪ੍ੂਰਯਾ ਮਾਸ ਤ੍ ਤ੍ਵਨਮ੍ ੨੮ 

 ਤ੍ੇਨ ਸ਼੍ਪ੍੍ਤ੍ੇਨ ਕਿਤ੍ਰਸਤ੍੍ਾੈਃ ਸ਼੍ਵਾਪ੍ਤ੍ਾ ਿਨ ਚਾਕਰਣੈਃ 

 ਤੁ੍ਤ੍ਰੁਿੁ  ਰਯਤ੍ਰ ਕਨੁੱ ਸ਼੍੍ਸ਼੍ਪ੍ਤ੍੍ਮ੍ ਪ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਤ੍ੋ ਨ ਅਿਲੋਿਯਨ੍ ੨੯ 

 ਤ੍ਤ੍੍  ਤੁ੍ ਅਨੀਿਮ ੍ਮਹਾ ਿੇਿਮ੍ ਰਾਮਮ ੍ਸਮੁਪ੍ਸਰ੍ਪ੍ਤ੍ 

 ਤ੍ਰੁਤ੍ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਹਰਣਮ੍ ਿਮ੍ਪ੍ੀਰਮ੍ ਸਾਿਰੋ ਪ੍ਮਮ ੍੩0 

 ਰਾਮੋ੭ਕਪ੍ ਚਾਰਯਨ ੍ ਚਿ੍ਸ਼ੁ੍ੈਃ ਸਰਵਤ੍ੋ ਰਣ ਪ੍ਣ੍ਕਟਤ੍ੈਃ 

 ਤ੍ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ ਿਰ ਸੈਨਯਮ ੍ਤ੍ ਤ੍ਯੁੁੱਤ੍ਾ੭ਕਪ੍ਮੁਿਮ ੍ਉੁੱਕਤ੍ਤ੍ਮ ੍੩੧ 

 ਕਿਤ੍ਤ੍ਯ ਚ ਤ੍ਨੁਰ੍ ਪ੍ੀਮਮ ੍ਤੂ੍ਣਯਾ ਸ਼੍੍ਚੋੁੱਤ੍ਰੁਤ੍ਯ ਸਾਯਿਾਨ੍ 

 ਿਰੋਤ੍ਮ ੍ਆਹਾਰਯਤ੍੍ ਤ੍ੀਿਰਮ ੍ਿਤ੍ਾ੭ਰਤ੍੍ਮ੍ ਸਰਵ ਰਿ੍ਸ਼੍ਸਾਮ੍ ੩੨ 

 ਤੁ੍ਸ਼੍੍ਪ੍ਰੇਿ੍ਸ਼੍: ਸੋ੭ਪ੍ਿਤ੍੍ ਿਰੁੁੱਤ੍ੋ ਯੁਿਾਨ੍ਤ੍ਾ੭ਿ੍ਕਨ: ਇਿ ਿਵਲਨ੍ 

 ਤ੍ਮ ੍ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾ ਤ੍ੇਿਸਾ੭੭ਕਿਸ਼੍੍ਟਮ੍ ਪ੍ਰਾਤ੍ਰਿਨ੍ ਿਨ ਤ੍ਿੇਤ੍ਾੈਃ ੩੩ 

 ਤ੍ਸਯ ਿਰੁੁੱਤ੍ ਸਯ ਰਪੂ੍ਮ੍ ਤੁ੍ ਰਾਮ ਸਯ ਤ੍ਤ੍ਰੁਸ਼੍ ੇਤ੍ਤ੍ਾ 

 ਤ੍ਿ੍ਸ਼੍ ਸਯੇਿ ਿਰਤੁ੍ਮ੍ ਹਨ੍ਤੁ੍ਮ੍ ਉਤ੍ਯਤ੍ ਸਯ ਕਪ੍ਨਾਕਿਨੈਃ ੩੪ 

ਆਕਿਸ਼੍੍ਟਮ ੍ਤ੍ਿੇਸਾ ਰਾਮਮ੍ ਸਮ੍ਿਰਾਮ ਕਸ਼੍ਰਕਸ ਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ਮ ੍ 
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ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾ ਸਰਵਾਕਣ ਪ੍ਤੂ੍ਾਕਨ ਪ੍ਯਾ੭੭ਰਤ੍੍ਾਕਨ ਪ੍ਰਤ੍ਰੁਤ੍ਰੁਿੁ: ੩੫ 

ਤ੍ਤ੍੍ ਿਾਰ੍ਮੁਿੈ: ਆਪ੍ਰਣੈੈਃ ਤ੍ਵਿੈ ਸ਼੍੍ਚ ਤ੍ੈ:    

ਿਰ੍ਮਕਪ੍ ਸ਼੍੍ਚਾ੭ਿ੍ਕਨ ਸਮਾਨ ਿਰ੍ਣੈੈਃ 

ਪ੍ਪ੍ੂਿ ਸੈਨਯਮ ੍ਕਪ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ਾ੭ਸ਼੍ਨਾਨਾਮ੍    

ਸੂਰਯੋਤ੍ਯੇ ਨੀਲ ਕਮਿਾ੭ਪ੍ਰ ਪ੍ਰੁਮ੍ਤ੍ਮ੍ ੩੬ 

ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਰਣਯ ਿਾਮ੍ਟੇ  ਚਤੁ੍ਰ੍ ਕਿਮਸ਼੍੍ ੱੁੱਸਰ੍ਿ: 

ਪ੍ਮ੍ਚ ਤ੍ਵਮ੍ਸ਼ ੱ ਸਰ੍ਕ: 

ਅਿਸ਼੍੍ਟਪ੍੍ਤ੍ ਤ੍ਨੁਮ੍ ਰਾਮਮ੍ ਿਰੁੁੱਤ੍ਮ੍ ਚ ਕਰਪ੍ੁ ਿਾਕਤ੍ਨਮ ੍

ਤ੍ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਾ੭੭ਸ਼੍ਰਮਮ੍ ਆਿਮਯ ਿਰ ੱੁੱਸਹ ਪ੍ਰੁੁੱਸਰੈੈਃ ੧ 

ਤ੍ਮ ੍ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾ ਸਸ਼੍ਰਮ ੍ ਚਾਪ੍ਮ੍ ਉਤ੍ਯਮਯ ਿਰ ਕਨੁੱ ਸਵਨਮ੍ 

ਰਾਮਸਯਾ੭ਕਪ੍ ਮੁਿਮ ੍ਸੂਤ੍ਮ੍ ਚੋਤ੍ਯਤ੍ਾਮ੍ ਇਤ੍ਯ੭ਚਤੋ੍ਯਤ੍੍ ੨ 

ਸ ਿਰ ਸਯਾ੭੭ਿਞ੍ਯਾ ਸੂਤ੍ ਸ੍ਤੁ੍ਰਿਾਨ੍ ਸਮ੭ਚੋਤ੍ਯਤ੍ ੍

ਯਤ੍ਰ ਰਾਮੋ ਮਹਾ ਪ੍ਾਹ:ੁ ਏਿੋ ਤੂ੍ਨਵਨ੍ ਤ੍ਨੁੈਃ ਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ੈਃ ੩ 

ਤ੍ਮ ੍ਤੁ੍ ਕਨਸ਼੍੍ਪ੍ਕਤ੍ਤ੍ਮ ੍ਤ੍ਰੁਸ਼੍ਟ੍ਵਾ ਸਰਵੇ ਤ੍ੇ ਰਿਨੀ ਚਰਾੈਃ 

ਨਰ੍ਤ੍ਮਾਨਾ ਮਹਾ ਨਾਤ੍ਮ੍ ਸਕਚਿਾੈਃ ਪ੍ਰਯਿਾਰਯਨ੍ ੪ 

ਸ ਤ੍ੇਸ਼੍ਾਮ ੍ਯਾਤੁ੍ਤ੍ਾਨਾਨਾਮ੍ ਮਤ੍ਯੇ ਰਤ੍ ਿਤ੍ੈਃ ਿਰੈਃ 

ਪ੍ਪ੍ੂਿ ਮਤ੍ਯੇ ਤ੍ਾਰਾਣਾਮ ੍ਲੋਕਹਤ੍ਾਮ੍ਿ ਇਿੋਕਤ੍ਤ੍ੈਃ ੫ 

ਤ੍ਤ੍: ਸ਼੍ਰ ਸਹਸਰਣੇ ਰਾਮਮ ੍ਅਪ੍ਰਕਤ੍ਮੌਿਸਮ੍  

ਅਰ੍ਤ੍ਕਯਤ੍ਵਾ ਮਹਾ ਨਾਤ੍ਮ੍ ਨਨਾਤ੍ ਸਮਰੇ ਿਰ: ੬ 

ਤ੍ਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਮ ੍ਪ੍ੀਮ ਤ੍ਨਵਾਨਮ ੍ਿਰੁੁੱਤ੍ਾੈਃ ਸਰਵੇ ਕਨਸ਼੍ਾ ਚਰਾੈਃ 

ਰਾਮਮ ੍ਨਾਨਾ ਕਿਤ੍ੈੈਃ ਸ਼੍ਸਤ੍੍ਰੈ:  ਅਪ੍ਯਿਰ੍ਸ਼੍ਨ੍ਤ੍ ਤੁ੍ਰਿ੍ਯਮ੍ ੭ 

ਮੁਤ੍੍ਿਰੈ: ਪ੍ੁੱਟ:ਸੈੈਃ ਸ਼ੂ੍ਲੈੈਃ ਪ੍ਰਾਸੈੈਃ ਿਟ੍ਿੈੈਃ ਪ੍ਰਸ਼੍ਵਤ੍ੈੈਃ 

ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸਾੈਃ ਸਮਰੇ ਰਾਮਮ ੍ਕਨਿਿ੍ਨੂ ਰੋਸ਼੍ ਤ੍ਤ੍੍ਪ੍ਰਾੈਃ ੮ 

ਤ੍ੇ ਿਲਾਹਿ ਸਮ੍ਿਾਸ਼੍ਾ ਮਹਾ ਨਾਤ੍ਾ ਮਹਾ ਪ੍ਲਾੈਃ 

ਅਪ੍ਯਤ੍ਾਿਨ੍ਤ੍ ਿਾਿੁਤ੍੍ਸਤ੍੍ਮ੍ ਰਤ੍ੈ: ਿਾਕਿਕਪ੍ ਰੇਿ ਚ   

ਿਿ:ੈ ਪ੍ਰਵਤ੍ ਿੂਟਾਪ੍:ੈ ਰਾਮਮ੍ ਯੁੁੱਤ੍ੇ ਕਿਿਾਮ੍ਸਿੈਃ ੯ 

ਤ੍ੇ ਰਾਮੇ ਸ਼੍ਰ ਿਰ੍ਸ਼੍ਾਕਣ ਿਯਸਰੁਿਨ੍ ਰਿ੍ਸ਼੍ਸਾਮ੍ ਿਣਾ: 

ਸ਼੍ੈਲੇਨ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਇਿ ਤ੍ਾਰਾਕਪ੍ ਰਵਰ੍ਸ਼੍ਮਾਣਾ ਿਲਾਹਿਾ:   ੧0 

ਸ ਤ੍ੈ: ਪ੍ਕਰਿਰਤੁ੍ੋ ਿੋਰੈ ਰਾਿਿੋ ਰਿ੍ਸ਼੍ਸਾਮ੍ ਿਣੈੈਃ ੧੧ 

ਤ੍ਾਕਨ ਮੁਿ੍ਤ੍ਾਕਨ ਸ਼੍ਸ੍ਤ੍ਰਾਕਣ ਯਾਤੁ੍ਤ੍ਾਨੈ: ਸ ਰਾਿਿ: 

ਪ੍ਰਕਤ੍ਿਿਰਾਹ ਕਿਕਸ਼੍ਿੈ: ਨਤ੍ਯੋਿਾ ਕਨਿ ਸਾਿਰ:  ੧੨ 

ਸ ਤ੍ੈ: ਪ੍ਰਹਰਣੈੈਃ ਿੋਰੈ: ਕਪ੍ਨੰ ਿਾਤ੍ਰੋ ਨ ਕਿਿਯਤ੍ ੇ

ਰਾਮ: ਪ੍ਰਤ੍ੀਪ੍੍ਤ੍ੈ: ਪ੍ਹਕੁਪ੍: ਿਿਰੈ: ਇਿ ਮਹਾ੭ਚਲ:  ੧੩ 
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ਸ ਕਿੁੱਤ੍ੈਃ ਿ੍ਸ਼੍ਤ੍ਿਾ ਕਤ੍ਿ੍ਤ੍ੈਃ ਸਰਵ ਿਾਤ੍ਰੇਸ਼ੁ੍ ਰਾਿਿੈਃ 

 ਪ੍ਪ੍ੂਿ ਰਾਮੈਃ ਸਮ੍ਤ੍ਯਾ੭ਪ੍ਰੈ: ਕਤ੍ਿਾਿਰ ਇਿਾ੭੭ਿਰਤੁ੍ੈਃ ੧੪ 

 ਕਿਸ਼੍ੇਤੁ੍ਰ੍ ਤ੍ੇਿ ਿਨ੍ਤ੍ਰਵਾੈਃ ਕਸੁੱਤ੍ਾ ਸ਼੍੍ਚ ਪ੍ਰਮਰ੍ਸ਼੍ਯੈਃ 

 ਏਿਮ੍ ਸਹਸਰ ੈਰ੍ਪ੍ਹਕੁਪ੍ ਸਤ੍੍ਤ੍ਾ ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾ ਸਮਾ੭੭ਿਰੁਤ੍ਮ ੍੧੫ 

 ਤ੍ਤ੍ੋ ਰਾਮੈਃ ਸੁਸਮ੍ਿਰੁੁੱਤ੍ੋ ਮਣ੍ਟਲੀ ਿਰੁਤ੍ ਿਾਰ੍ਮੁਿੈਃ 

 ਸਸਰ੍ਿ ਕਨਕਸ਼੍ਤ੍ਾਨ੍ ਪ੍ਾਣਾਨ੍ ਸ਼੍ਤ੍ਸ਼੍੭ੋਤ੍ ਸਹਸਰਸ਼੍ੈਃ ੧੬ 

 ਤੁ੍ਰਾਿਾਰਾਨ੍ ਤੁ੍ਕਰਵਸ਼੍ਹਾਨ੍ ਿਾਲ ਪ੍ਾਸ਼ੋ੍ ਪ੍ਮਾਨ੍ ਰਣੇ 

 ਮੁਮੋਚ ਲੀਲਯਾ ਰਾਮੈਃ ਿਮ੍ਿਪ੍ਤ੍ਰਾਨ੍ ਅਕਿਹ੍ਮਿਾਨ੍ ੧੭ 

 ਤ੍ੇ ਸ਼੍ਰਾੈਃ ਸ਼੍ਤ੍ਰੁ ਸੈਨਯੇਸ਼ੁ੍ ਮਿ੍ੁਤ੍ਾ ਰਾਮੇਣ ਲੀਲਯਾ 

 ਆਤ੍ਤੂ੍ ਰਿ੍ਸ਼੍ਸਾਮ੍ ਪ੍ਰਾਣਾਨ੍ ਪ੍ਾਸ਼੍ਾੈਃ ਿਾਲ ਿਰੁਤ੍ਾ ਇਿ ੧੮ 

 ਕਪ੍ੁੱਤ੍ਵਾ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸ ਤ੍ੇਹਾਮ ੍ਸਤ੍੍ਾਨ੍ ਤ੍ੇ ਸ਼੍ਰਾ ਰਕੁਤ੍ਰਾ੭੭ਪ੍੍ਲੁਤ੍ਾੈਃ 

 ਅਨ੍ਤ੍ਕਰਿ੍ਸ਼੍ ਿਤ੍ਾ ਰੇਿੁ ਰ੍ਤ੍ੀਪ੍੍ਤ੍ਾ੭ਿ੍ਕਨ ਸਮ ਤ੍ੇਿਸੈਃ  ੧੯ 

 ਅਸਮ੍ਿਯੇਯਾ ਸ੍ਤੁ੍ ਰਾਮ ਸਯ ਸਾਯਿਾ ਸ਼੍੍ਚਾਪ੍ ਮਣ੍ਟਲਾਤ੍੍ 

 ਕਿਕਨਸ਼੍੍ਪ੍ੇਤੁ੍:  ਅਤ੍ੀਿੋਿਰਾ ਰਿ੍ਸ਼੍ੈਃ ਪ੍ਰਾਣਾ੭ਪ੍ਹਾਕਰਣੈਃ ੨0 

 ਤ੍ੈ ਰ੍ਤ੍ਨੂਮ੍ਕਸ਼੍ ਤ੍ਵਿਾ੭ਿਰਾਕਣ ਿਰ੍ਮਾਕਣ ਚ ਕਸ਼੍ਰਾਮ੍ਕਸ ਚ 

 ਪ੍ਾਹਨ੍ੂ ਸਹਸ੍ਤ੍ਾ੭੭ਪ੍ਰਣਾਨ੍ ਊਰਨ੍ੂ ਿਕਰ ਿਰੋ ਪ੍ਮਾਨ੍ 

 ਕਚੁੱਚੇਤ੍ ਰਾਮ ੱੁੱਸਮਰੇ ਸ਼੍ਤ੍ਸ਼੍ੋ੭ਤ੍ ਸਹਸਰਸ਼੍: ੨੧ 

 ਹਯਾਨ੍ ਿਾਮ੍ਚਨ ਸੰਨਾਹਾਨ੍ ਰਤ੍ ਯੁਿ੍ਤ੍ਾਨ੍ ਸ ਸਾਰਤ੍ੀਨ੍  

 ਿਿਾਮ ੍ਸ਼੍੍ਚ ਸ ਿਿਾ੭੭ਰੋਹਾਨ੍ ਸ ਹਯਾਨ੍ ਸਾਰਕਤ੍ਨ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ  

 ਪ੍ਤ੍ਾਤ੍ੀਨ੍ ਸਮਰੇ ਹਤ੍ਵਾ ਹਯਨਯ ਤ੍ਯਮ ਸਾਤ੍ਨਮ੍ ੨੨ 

 ਤ੍ਤ੍ੋ ਨਾਲ਼ੀਿ ਨਾਰਾਚੈ ਸ੍ਤ੍ੀਿ੍ਸ਼੍੍ਣਾਿਰੈ ਸ਼੍੍ਚ ਕਿਿਰ੍ਕਣਕਪ੍ੈਃ 

 ਪ੍ੀਮਮ ੍ਆਰਤ੍੍ ਸਵਰਮ ੍ਚਿਰੁ ਰ੍ਕਪ੍ਤ੍ਯਮਾਨਾ ਕਨਸ਼੍ਾ ਚਰਾੈਃ ੨੩ 

 ਤ੍ਤ੍੍ ਸੈਨਯਮ ੍ਕਨਕਸ਼੍ਤ੍ ੈ ਰਪ੍੍ਾਣੈ: ਅਰ੍ਕਤ੍ਤ੍ਮ੍ ਮਰ੍ਮ ਪ੍ੇਕਤ੍ਕਪ੍ੈਃ 

 ਰਾਮੇਣ ਨ ਸੁਿਮ ੍ਲੇਪ੍ੇ ਸ਼ੁ੍ਸ਼੍੍ਿਮ੍ ਿਨਮ੍ ਇਿਾ੭ਿ੍ਕਨਨਾ ੨੪ 

 ਿੇਕਚ ਤ੍੍ਪ੍ੀਮ ਪ੍ਲਾੈਃ ਸ਼ੂ੍ਰਾੈਃ ਸ਼ੂ੍ਲਾਨ੍ ਿਟ੍ਿਾਨ੍ ਪ੍ਰਸ਼੍ਵਤ੍ਾਨ੍ 

 ਰਾਮਸਯਾ੭ਕਪ੍ ਮੁਿਮ ੍ਿਤ੍ਵਾ ਕਚਿ੍ਕਸ਼੍ਪ੍:ੁ ਪ੍ਰਮਾ੭੭ਯੁਤ੍ਾਨ੍ ੨੫ 

 ਤ੍ਾਕਨ ਪ੍ਾਣੈ ਰ੍ਮਹਾ ਪ੍ਾਹੈੁਃ ਸ਼੍ਸ੍ਤ੍ਰਾ ਣਯਾ੭੭ਿਾਰਯ ਰਾਿਿੈਃ 

 ਿਹਾਰ ਸਮਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾਮ ੍ਸ਼੍੍ਕਚੁੱਚੇਤ੍ ਚ ਕਸ਼੍ਰੋ ਤ੍ਰਾਨ੍ ੨੬ 

 ਤ੍ੇ ਕਚੰਨ ਕਸ਼੍ਰਸ: ਪ੍ੇਤੁ੍: ਕਚਨੰ ਿਰ੍ਮ ਸ਼੍ਾਰਾਸਨਾ: 

 ਸੁਿਰ੍ਣ ਿਾਤ੍ ਕਿਿ੍ਕਸ਼੍ਪ੍ਤ੍੍ਾ ਿਿਤ੍ਯਾਮ ੍ਪ੍ਾਤ੍ਪ੍ਾ ਯਤ੍ਾ  ੨੭ 

 ਅਿਕਸ਼੍ਸ਼੍੍ਟਾ ਸ਼੍੍ਚ ਯ ੇਤ੍ਤ੍ਰ ਕਿਸ਼੍ੰਣਾ ਸ਼੍੍ਚ ਕਨਸ਼੍ਾ ਚਰਾੈਃ 

 ਿਰਮ੍ ਏਿਾ੭ਪ੍ਯਤ੍ਾਿਨਤ੍੍ ਸ਼੍ਰਣਾ੭ਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਸ਼੍ਰਾ੭ਰ੍ਕਤ੍ਤ੍ਾੈਃ ੨੮ 

 ਤ੍ਾਨ੍ ਸਰਵਾਨ੍ ਪ੍ੁਨ: ਆਤ੍ਾਯ ਸਮਾਸ਼੍ਵਾਸਯ ਚ ਤੂ੍ਸ਼੍ਣੈਃ 
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 ਅਪ੍ਯਤ੍ਾਿਤ੍ ਿਾਿੁਤ੍੍ਸ੍ਤ੍ਮ੍ ਿਰੁੁੱਤ੍ੋ ਰਤੁ੍ਰਮ੍ ਇਿਾ੭ਨ੍ਤ੍ਿੈਃ ੨੯ 

 ਕਨਿਰੁੁੱਤ੍ਾ ਸ੍ਤੁ੍ ਪ੍ੁਨੈਃ ਸਰਵੇ ਤੂ੍ਸ਼੍ਣਾ੭੭ਸ਼੍ਰਯ ਕਨਰ੍ਪ੍ਯਾੈਃ 

 ਰਾਮਮ ੍ਏਿਾ੭ਪ੍ਯਤ੍ਾਿਨਤ੍੍ ਸਾਲ ਤ੍ਾਲ ਕਸ਼੍ਲਾ੭੭ਯੁਤ੍ਾੈਃ ੩0 

 ਸ਼ੂ੍ਲ ਮੁਤ੍੍ਿਰ ਹਸ੍ਤ੍ਾ ਸ਼੍੍ਚ ਚਾਪ੍ ਹਸ੍ਤ੍ਾ ਮਹਾ ਪ੍ਲਾ: 

 ਸਰੁਿਮ੍ਤ੍ ੱੁੱਸ਼੍ਰ ਿਰ੍ਸ਼੍ਾਕਣ ਸ਼੍ਸ੍ਤ੍ਰ ਿਰ੍ਸ਼੍ਾਕਣ ਸਮਯੁਿੇ  

 ਤ੍ਰੁਮ ਿਰ੍ਸ਼੍ਾਕਣ ਮਮੁ੍ਚਮ੍ਤ੍ ੱੁੱਕਸ਼੍ਲਾ ਿਰ੍ਸ਼੍ਾਕਣ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸਾ: ੩੧ 

 ਤ੍ ਤ੍੍ਪ੍ਪ੍ਿੂਾ੭ਤ੍੍ਪ੍ਤੁ੍ਮ ੍ਯੁੁੱਤ੍ਮ੍ ਤੁ੍ਮੁਲਮ ੍ਰੋਮ ਹਰ੍ਸ਼੍ਣਮ੍ 

 ਰਾਮਸਯ ਚ ਮਹਾ ਿੋਰਮ੍ ਪ੍ੁਨ ਸ੍ਤ੍ੇਸ਼੍ਾਮ ੍ਚ ਰਿ੍ਸ਼੍ਸਾਮ੍ ੩੨ 

 ਤ੍ੇ ਸਮਮ੍ਤ੍ਾ ਤ੍੭ਕਪ੍ਿਰੁੁੱਤ੍ਾ ਰਾਿਿਮ੍ ਪ੍ੁਨ ਰ੭ਪ੍ਯਯੁ: ੩੩ 

 ਤ੍ੇ ਸ਼੍੍ਚ ਸਰਵਾ ਕਤ੍ਸ਼੍ ੋਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾ ਪ੍ਰਕਤ੍ਸ਼੍ ਸ਼੍੍ਚ ਸਮਾ੭੭ਿਰੁਤ੍ਾ: 

 ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸ:ੈ ਉਤ੍ਯਤ੍ ਪ੍ਰਾਸੈ: ਸ਼੍ਰ ਿਰ੍ਸ਼੍ਾ੭ਕਪ੍ ਿਰ੍ਕਸ਼੍ਕਪ੍:  ੩੪ 

 ਸ ਿਰੁਤ੍ਵਾ ਪ੍ੈਰਿਮ੍ ਨਾਤ੍ਮ੍ ਅਸ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਪ੍ਰਮ ਪ੍ਾਸਵਰਮ੍  

 ਸਮਯੋਿਯਤ੍ ਿਾਮ੍ਤ੍ਰਵਮ੍ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸੇਸ਼ੁ੍ ਮਹਾ ਪ੍ਲ: ੩੫ 

 ਤ੍ਤ੍ ੱੁੱਸ਼੍ਰ ਸਹਸਰਾਕਣ ਕਨਰਯਯੁ ਸ਼੍੍ਚਾਪ੍ ਮਮ੍ਟਲਾਤ੍੍  

 ਸਰਵਾ ਤ੍ਸ਼੍ ਕਤ੍ਸ਼੍ ੋਪ੍ਾਣੈ ਰਾ੭੭ਿਾਰਯਮ੍ਤ੍ ਸਮਾਿਤ੍ੈ:   ੩੬ 

 ਨ ਆਤ੍ਤ੍ਾਨਮ ੍ਸ਼੍ਰਾਨ੍ ਿੋਰਾਨ੍ ਨ ਮੁਮ੍ਚਮ੍ਤ੍ਮ ੍ਕਸ਼੍ਲੀਮੁਿਾਨ੍  

 ਕਿਿਰ੍ਸ਼੍ਮਾਣਮ੍ ਪ੍ਸ਼੍ਯਮ੍ਕਤ੍ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸਾ ਸ੍ਤ੍ ੇਸ਼੍ਰਾ੭ਰਕ੍ਤ੍ਤ੍ਾ: ੩੭ 

 ਸ਼੍ਰਾ੭ਨ੍ਤ੍ਿਾਰ ਮਾਿਾਸ਼੍ਮ ੍ਆਿਰੁਣੋਤ੍ ੍ਸ ਕਤ੍ਿਾਿਰਮ ੍ 

 ਪ੍ਪ੍ੂਿਾ੭ਿ ਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ੋ ਰਾਮ: ਪ੍ਰਿਮਨ ੍ਕਨਕਸ਼੍ਤ੍ਾਨ੍ ਸ਼੍ਰਾਨ੍  ੩੮ 

 ਯੁਿਪ੍ਤ੍੍ ਪ੍ਤ੍ਮਾਨੈ ਸ਼੍੍ਚ ਯੁਿਪ੍ੁੱਚ ਹਤ੍ੈ ਰ੍ਪ੍ਰੁਸ਼੍ਮ ੍

 ਯੁਿਪ੍ਤ੍੍ ਪ੍ਕਤ੍ਤ੍ੈਸ਼੍੍ਚੈਿ ਕਿਿੀਰ੍ਣਾ ਿਸੁਤ੍ਾ੭ਪ੍ਿਤ੍੍  ੩੯ 

 ਕਨਹਤ੍ਾ: ਪ੍ਕਤ੍ਤ੍ਾ: ਿ੍ਸ਼੍ੀਣਾ: ੱੁੱਕਚੰਨਾ ਕਪ੍ੰਨਾ ਕਿਤ੍ਾਕਰਤ੍ਾ: 

 ਤ੍ਤ੍ਰ ਤ੍ਤ੍ਰ ਸ੍ਮ  ਤ੍ਰੁਸ਼੍ਯਮਤ੍੍ ੇਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸਾ ਸ੍ਤ੍ ੇਸਹਸਰਸ਼੍: ੪0 

ਸ ਉਸ਼੍੍ਣੀਸ਼੍:ੈ ਉੁੱਤ੍ਮ ਅਮਿੈ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਸ ਅਮ੍ਿਤ੍ੈ ਪ੍ਾਹਕੁਪ੍ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ  

ਊਰਕੁਪ੍: ਿਾਨੁਕਪ੍: ੱੁੱਕਚੰਨੈ:ਨਾਨਾ ਰਪੂ੍ ਕਿਪ੍ੂਸ਼੍ਣੈੈਃ ੪੧ 

ਹਯੈ ਸ਼੍੍ਚ ਕਤ੍ਵਪ੍ ਮੁਿਯੈ ਸ਼੍੍ਚ ਰਤ੍ੈੈਃ ਕਪ੍ੰਨੈ: ਅਨੇਿਸ਼੍: 

ਚਾਮਰੈ: ਿਯਿਨੈ: ਚਤ੍ਰ:ੈ ਤ੍ਵਿ:ੈ ਨਾਨਾ ਕਿਤ੍ੈਰ੭ਕਪ੍  ੪੨ 

ਰਾਮਸਯ ਪ੍ਾਣਾ੭ਕਪ੍ਹਤ੍ੈ ਕਰਵਕਚਤ੍ਰੈ ੱੁੱਸ਼ੂ੍ਲ ਪ੍ੁੱਟਸੈ: 

ਿਟ੍ਿ:ੈ ਿਮ੍ਟੀ ਿਰੁਤ੍ੈੈਃ ਪ੍ਰਾਸੈ: ਕਿਿੀਰ੍ਣ ਸ਼੍੍ਚ ਪ੍ਰਸ਼੍ਵਤ੍ੈੈਃ ੪੩ 

ਚਰੂ੍ਕਣਤ੍ਾਕਪ੍ ੱੁੱਕਸ਼੍ਲਾਕਪ੍ ਸ਼੍ਚ੍ ਸ਼੍ਰੈ ਸ਼੍੍ਕਚਤ੍ਰੈ ਰਨੇਿਸ਼੍: 

ਕਿੁੱਕਚੰਨੈ ੱੁੱਸਮਰ ੇਪ੍ੂਕਮ: ਕਿਿੀਰ੍ਣਾ੭ਪ੍ੂਤ੍੍ ਪ੍ਯਮ੍ਿਰਮ ੍੪੪ 

ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਰਣਯ ਿਾਮ੍ਟੇ  ਪ੍ਮ੍ਚ ਕਿਮਸ਼੍੍ ੱੁੱਸਰ੍ਿ: 

ਸ਼ਤ੍ਟਿਮ੍ਸ਼ ੱ ਸਰ੍ਕ: 
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ਤੂ੍ਸ਼੍ਣ ਸ੍ਤੁ੍ ਸਵਿਮ ੍ਸੈਨਯਮ ੍ਹਨਯਮਾਨਮ ੍ਕਨਰੀਿ੍ਸ਼੍ਯ ਸ: 

ਸਮ੍ਕਤ੍ਤ੍ੇਸ਼੍ ਮਹਾ ਪ੍ਾਹ:ੁ ਪ੍ੀਮ ਿੇਿਾਨ੍ ਤੁ੍ਰਾਸਤ੍ਾਨ੍  

ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸਾਨ੍ ਪ੍ਮ੍ਚ ਸਾਹਸਰਾਨ੍ ਸਮਰੇਸ਼੍ਵ੭ਕਨਿਰ੍ਕਤ੍ਨ: ੧ 

ਤ੍ੇ ਸ਼ੂ੍ਲੈ: ਪ੍ੁੱਟਸੈ: ਿਟ੍ਿ:ੈ ੱੁੱਕਸ਼੍ਲਾ ਿਰ੍ਸ਼੍ੈੈਃ ਤ੍ਰੁਮ ੈਰ੭ਕਪ੍  

ਸ਼੍ਰ ਿਰ੍ਸ਼੍ੈੈਃ ਅਕਿੁੱਕਚੰਨਮ ੍ਿਿਰੁਸ਼ੁ੍ ਸ੍ਤ੍ਮ ੍ਸਮਮ੍ਤ੍ਤ੍: ੨ 

ਸ ਤ੍ਰੁਮਾਣਾਮ੍ ਕਸ਼੍ਲਾਨਾਮ ੍ਚ ਿਰ੍ਸ਼੍ਮ ੍ਪ੍ਰਾਣਹਰਮ੍ ਮਹਤ੍੍ ੩ 

 ਪ੍ਰਕਤ੍ਿਿਰਾਹ ਤ੍ਰ੍ਮਾਤ੍ਮ੍ਾ ਰਾਿਿ ਸ੍ਤ੍ੀਿ੍ਸ਼੍੍ਣ ਸਾਯਿੈੈਃ ੪ 

 ਪ੍ਰਕਤ੍ਿਰੁਹਯ ਚ ਤ੍ਤ੍ਵਰ੍ਸ਼੍ਮ ੍ ਕਨਮੀਕਲਤ੍ ਇਿਰ੍ਸ਼੍ਪ੍ੈਃ 

 ਰਾਮੈਃ ਿਰੋਤ੍ਮ ੍ਪ੍ਰਮ੍ ਪ੍ੇਿ ੇਿਤ੍ਾ੭ਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਸਰਵ ਰਿ੍ਸ਼੍ਸਾਮ੍ ੫ 

 ਤ੍ਤ੍ੈਃ ਿਰੋਤ੍ ਸਮਾਕਿਸ਼੍੍ਟੈਃ ਪ੍ਰਤ੍ੀਪ੍੍ਤ੍ ਇਿ ਤ੍ੇਿਸਾ 

 ਸ਼੍ਰੈ:  ਅਿਾਕਿਰਤ੍੍ ਸੈਨਯਮ੍ ਸਰਵਤ੍ੈਃ ਸਹ ਤੂ੍ਸ਼੍ਣਮ ੍੬ 

 ਤ੍ਤ੍ੈਃ ਸੇਨਾਪ੍ਕਤ੍ੈਃ ਿਰੁੁੱਤ੍ੋ ਤੂ੍ਸ਼੍ਣੈਃ ਸ਼੍ਤ੍ਰੁ ਤੂ੍ਸ਼੍ਣੈਃ 

ਸ਼੍ਰੈੈਃ ਆਸ਼੍ਕਨ ਿਲ੍ਪ੍ੈ: ਤ੍ਮ ੍ਰਾਿਿਮ੍ ਸਮ੭ਿਾਕਿਰਤ੍੍ ੭  

ਤ੍ਤ੍ੋ ਰਾਮ ੱੁੱਸੁਸਮ੍ਿਰੁੁੱਤ੍: ਿ੍ਸ਼ੁ੍ਰੇਣਾ੭ਸਯ ਮਹੁੱਤ੍ਨੁ: 

ਕਚੁੱਚੇਤ੍ ਸਮਰੇ ਿੀਰ: ਚਤੁ੍ਰਕ੍ਪ੍: ਚਤੁ੍ਰੋ ਹਯਾਨ੍  ੮ 

ਹਤ੍ਵਾ ਚ ਅਸ਼੍ਵਾਨ੍ ਸ਼੍ਰੈੈਃ ਤ੍ੀਿ੍ਸ਼੍੍ਣੈੈਃ ਅਰਤ੍੍ ਚਮ੍ਤ੍ਰੇਣ ਸਾਰਤ੍ੇੈਃ 

ਕਸ਼੍ਰੋ ਿਹਾਰ ਤ੍ਤ੍ਰਿ੍ਸ਼੍ ਸ੍ਕਤ੍ਰਕਪ੍ ਕਰਵਿਯਾਤ੍ ਿਿ੍ਸ਼੍ਕਸ ੯ 

ਸ  ੱੁੱਕਚੰਨ ਤ੍ਨਵਾ ਕਿਰਤ੍ੋ ਹਾਤ੍ਾ੭ਸ਼੍ਵ ੋਹਤ੍ ਸਾਰਕਤ੍:  

 ਿਿਰਾਹ ਕਿਕਰ ਸ਼੍ਰੁਮ੍ਿਾਪ੍ਮ੍ ਪ੍ਕਰਿਮ੍ ਰੋਮ ਹਰ੍ਸ਼੍ਣਮ੍ ੧0 

 ਿੇਸ਼੍੍ਕਟਤ੍ਮ ੍ਿਾਮ੍ਚਨੈੈਃ ਪ੍ੁੱਟੈ ਰ੍ਤ੍ਿੇ ਸੈਨਯ ਪ੍ਰਮਰ੍ਤ੍ਨਮ ੍

 ਆਯਸੈੈਃ ਸ਼੍ਮ੍ਿੁਕਪ੍ ਸ੍ਤ੍ੀਿ੍ਸ਼੍੍ਣੈੈਃ ਿੀਰਣ੍ਮ ੍ਪ੍ਰ ਿਸ ੋਿ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ਮ ੍੧੧ 

 ਿਿਰਾ੭ਸ਼੍ਕਨ ਸਮ ਸ੍ਪ੍ਰ੍ਸ਼੍ਮ੍ ਪ੍ਰ ਿੋਪ੍ਰੁ ਤ੍ਾਰਣਮ੍ ੧੨ 

 ਤ੍ਮ ੍ਮਹੋਰਿ ਸਮ੍ਿਾਸ਼੍ਮ ੍ਪ੍ਰਿਰੁਹਯ ਪ੍ਕਰਿਮ੍ ਰਣੇ 

 ਤੂ੍ਸ਼੍ਣੋ੭ਪ੍ਯਤ੍ਰਿ ਤ੍ਰਾਮਮ ੍ਿਰੂਰ ਿਰ੍ਮਾ ਕਨਸ਼੍ਾਚਰੈਃ ੧੩ 

 ਤ੍ਸਯਾ੭ਕਪ੍ ਪ੍ਤ੍ਮਾਨ ਸਯ ਤੂ੍ਸ਼੍ਣ ਸਯ ਸ ਰਾਿਿੈਃ 

 ਤ੍ਵਾਪ੍ਯਾਮ ੍ਸ਼੍ਰਾਪ੍ਯਾਮ ੍ਕਚੁੱਚੇਤ੍ ਸ ਹਸ੍ਤ੍ਾ੭੭ਪ੍ਰਣੌ ਪ੍ੁਿ ੌ੧੪ 

 ਪ੍ਰਸ਼੍੍ਟ ਸ੍ਤ੍ਸਯ ਮਹਾ ਿਾਯੈਃ ਪ੍ਪ੍ਾਤ੍ ਰਣ ਮੂਰਤ੍੍ਕਨ 

 ਪ੍ਕਰਿ ਸ਼੍੍ਕਚੰਨਹਸ੍ਤ੍ ਸਯ ਸ਼੍ਿਰ ਤ੍ਵਿ ਇਿਾ੭ਿਰਤ੍ੈਃ ੧੫ 

 ਸ ਿਰਾਪ੍ਯਾਮ ੍ਕਿਿੀਰਣ੍ਾਪ੍ਯਾਮ੍ ਪ੍ਪ੍ਾਤ੍ ਪ੍ੁਕਿ ਤੂ੍ਸ਼੍ਣੈਃ 

 ਕਿਸ਼੍ਾਣਾਪ੍ਯਾਮ ੍ਕਿਸ਼੍ੀਰਣ੍ਾਪ੍ਯਾਮ ੍ਮਨਸਵੀਿ ਮਹਾ ਿਿੈਃ ੧੬ 

 ਤ੍ਮ ੍ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾ ਪ੍ਕਤ੍ਤ੍ਮ ੍ਪ੍ੂਮ ੌਤੂ੍ਸ਼੍ਣਮ੍ ਕਨਹਤ੍ਮ੍ ਰਣੇ 

 ਸਾਤੁ੍ ਸਾਕਤ੍ਵ ਕਤ੍ ਿਾਿੁਤ੍੍ਸ੍ਤ੍ਮ੍ ਸਰਵ ਪ੍ਤੂ੍ਾ ਨਯਪ੍ੂਿਯਨ੍ ੧੭ 

 ਏਤ੍ਸ੍ਕਮਨ੍ ਅਨ੍ਤ੍ਰੇ ਿਰੁੁੱਤ੍ਾ ਸ੍ਤ੍ਰਯੈਃ ਸੇਨਾ੭ਿਰਯਾਕਯਨੈਃ 
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 ਸਮਹਤ੍ਯਾ੭ਪ੍ਯਤ੍ਰਿਨ ੍ਰਾਮਮ੍ ਮਰੁਤ੍ਯੁ ਪ੍ਾਸ਼੍ਾ੭ਿਪ੍ਾਕਸ਼੍ਤ੍ਾੈਃ ੧੮ 

 ਮਹਾਿਪ੍ਾਲੈਃ ਸ੍ਤੂ੍ਲਾਿ੍ਸ਼੍ੈਃ ਪ੍ਰਮਾਤ੍ੀ ਚ ਮਹਾ ਪ੍ਲੈਃ 

 ਮਹਾ ਿਪ੍ਾਲੋ ਕਿਪ੍ੁਲਮ੍ ਸ਼ੂ੍ਲਮ੍ ਉਤ੍ਯਮਯ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸੈਃ 

 ਸ੍ਤੂ੍ਲਾਿ੍ਸ਼੍ੈਃ ਪ੍ੁੱਟਸਮ ੍ਿਰੁਹਯ ਪ੍ਰਮਾਤ੍ੀ ਚ ਪ੍ਰਸ਼੍ਵਤ੍ਮ੍ ੧੯ 

ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵੈਿਾ੭੭ਪ੍ਤ੍ਤ੍ ਸਤ੍੍ਾਮ੍ ਸ੍ਤੁ੍ ਰਾਿਿੈਃ ਸਾਯਿੈੈਃ ਕਸ਼੍ਤ੍ੈੈਃ  

ਤ੍ੀਿ੍ਸ਼੍੍ਣਾ੭ਿਰੈੈਃ ਪ੍ਰਕਤ੍ਿਿਰਾਹ ਸਮ੍ਪ੍ਰਾਪ੍੍ਤ੍ਾਨ੍ ਅਕਤ੍ਤ੍ੀਨ੍ ਇਿ ੨0 

ਮਹਾ ਿਪ੍ਾਲ ਸਯ ਕਸ਼੍ਰ ਸ਼੍ਕ੍ਚੁੱਚੇਤ੍ ਰਿੁ ਨਮ੍ਤ੍ਨ: 

ਅਸਮ੍ਿਯੇਯੈ ਸ੍ਤੁ੍ ਪ੍ਾਣੌਿੈੈਃ ਪ੍ਰਮਮਾਤ੍ ਪ੍ਰਮਾਕਤ੍ਨਮ ੍੨੧ 

ਸ ਪ੍ਪ੍ਾਤ੍ ਹਤ੍ੋ ਪ੍ੂਮ ੌਕਿਟਪ੍ੀਿ ਮਹਾ ਤ੍ਰੁਮੈਃ 

ਸ੍ਤੂ੍ਲਾਿ੍ਸ਼੍ਸਯ ਅਿ੍ਕਸ਼੍ਣੀ ਤ੍ੀਿ੍ਸ਼੍੍ਣੈੈਃ ਪ੍ਰੂਯਾ ਮਾਸ ਸਾਯਿੈੈਃ ੨੨ 

ਤੂ੍ਸ਼੍ਣਸਯਾ੭ਨੁਿਾਨ੍ ਪ੍ਮਚ੍ ਸਾਹਸਰਾਨ੍ ਿੁਕਪ੍ਤ੍: ਿ੍ਸ਼੍ਣਾਤ੍੍  

ਪ੍ਾਣੌਿੈੈਃ ਪ੍ਮ੍ਚ ਸਾਹਸਰ:ੈ ਅਨਯਤ੍੍ ਯਮ ਸਾਤ੍ਨਮ੍  ੨੩ 

ਤੂ੍ਸ਼੍ਣਮ ੍ਕਨਹਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾ ਤ੍ਸਯ ਚੈਿ ਪ੍ਤ੍ਾ੭ਨੁਿਾਨ੍  

ਿਯਾਕਤ੍ਤ੍ੇਸ਼੍ ਿਰ: ਿਰੁੁੱਤ੍ੈਃ ਸਨੇਾ੭ਤ੍ਯਿ੍ਸ਼੍ਾਨ੍ ਮਹਾ ਪ੍ਲਾਨ੍  ੨੪ 

ਅਯਮ ੍ਕਿਕਨਕਹਤ੍ ੱੁੱਸਮ੍ਿਯੇ ਤੂ੍ਸ਼੍ਣ ੱੁੱਸਪ੍ਤ੍ਾ੭ਨੁਿ: 

ਮਹਤ੍ਯਾ ਸੇਨਯਾ ਸਾਰ੍ਤ੍ਮ ੍ਯੁੁੱਤ੍ਵਾ ਰਾਮਮ ੍ਿੁਮਾਨੁਸ਼੍ਮ੍ ੨੫ 

ਸ਼੍ਸ੍ਤ੍ਰ ੈਰ੍ਨਾਨਾ ਕਿਤ੍ਾ੭੭ਿਾਰੈ  ਰਹਨਤ੍ਵਮ੍ ਸਰਵ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸਾ: 

ਏਿਮੁਿ੍ਤ੍ਵਾ ਿਰ: ਿਰੁੁੱਤ੍ੋ ਰਾਮ ਮੇਿਾ੭ਕਪ੍ਤੁ੍ਤ੍ਰੁਿੇ  

ਸ਼੍ਯੇਨ ਿਾਮੀ ਪ੍ਰੁਤੁ੍ ਿਰੀਿੋ ਯਿ੍ਞ ਸ਼੍ਤ੍ਰੁ ਕਰਵਹਮ੍ਿਮ: ੨੬ 

ਤੁ੍ਰ੍ਿਯ: ਿਰਿੀਰਾਿ੍ਸ਼੍: ਪ੍ਰਸ਼ੁ੍: ਿਾਲ ਿਾਰ੍ਮੁਿ: 

ਮੇਿ ਮਾਲੀ ਮਹਾ ਮਾਲੀ ਸਰ੍ਪ੍ਾ੭੭ਸਯੋ ਰਕੁਤ੍ਰਾ੭ਸ਼੍ਨ: ੨੭ 

ਤ੍ਵਾਤ੍ਸ਼੍ੈਤ੍ ੇਮਹਾ ਿੀਰਯਾ ਪ੍ਲਾਤ੍ਯਿ੍ਸ਼੍ਾ ੱੁੱਸ ਸੈਕਨਿਾ: 

ਰਾਮ ਮੇਿਾ੭ਪ੍ਯ ਿਰਤ੍੍ਮਤ੍੍ ਕਿਸਰੁਿਮ੍ਤ੍ ੱੁੱਸ਼੍ਰੋ ੱੁੱਤ੍ਮਾਨ੍ ੨੬ 

ਤ੍ਤ੍ੈਃ ਪ੍ਾਿਿ ਸਮ੍ਿਾਸ਼੍ ੈ ਰਹਮੇ ਿਿਰ ਕਿਪ੍ੂਕਸ਼੍ਤ੍ੈੈਃ 

ਿਿਨ ਸ਼੍ੇਸ਼੍ਮ੍ ਤ੍ੇਿਸਵੀ ਤ੍ਸਯ  ਸੈਨਯ ਸਯ ਸਾਯਿੈੈਃ ੨੯ 

ਤ੍ੇ ਰਿ੍ੁਮ ਪ੍ੁਮ੍ਿਾ ਕਿਕਸ਼੍ਿਾੈਃ ਸ ਤੂ੍ਮਾ ਇਿ ਪ੍ਾਿਿਾੈਃ 

ਕਨਿਿ੍ਨੁ ਸ੍ਤ੍ਾਕਨ ਰਿ੍ਸ਼੍ਾਮ੍ਕਸ ਿਿਰਾ ਇਿ ਮਹਾ ਤ੍ਰੁਮਾਨ੍ ੩0  

ਰਿ੍ਸ਼੍ਸਾਮ ੍ਤੁ੍ ਸ਼੍ਤ੍ਮ ੍ਰਾਮੈਃ ਸ਼੍ਤ੍ ੇਨੈਿੇਨ ਿਰ੍ਕਣਨਾ 

ਸਹਸਰਮ ੍ਚ ਸਹਸਰੇਣ ਿਿਾਨ ਰਣ ਮੂਰਤ੍੍ਕਨ ੩੧ 

ਤ੍ੈ ਰ੍ਕਪ੍ੰਨ ਿਰ੍ਮਾ੭੭ਪ੍ਰਣਾ ਸ਼੍੍ਕਚੰਨ ਕਪ੍ੰਨਸ਼੍ਰਾ੭੭ਸਨਾੈਃ 

ਕਨਪ੍ੇਤੁ੍ੈਃ ਸ਼੍ੋਕਣਤ੍ਾ ਕਤ੍ਿ੍ਤ੍ਾ ਤ੍ਰਣਯਾਮ੍ ਰਿਨੀ ਚਰਾੈਃ  ੩੨ 

 ਤ੍ੈ ਰ੍ਮੁਿ੍ਤ੍ ਿੇਸ਼੍ੈੈਃ ਸਮਰੇ ਪ੍ਕਤ੍ਤ੍ੈੈਃ ਸ਼੍ੋਕਣਤ੍ ੋਿ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ੈੈਃ 

 ਆਸ੍ਤ੍ੀਰਣ੍ਾ ਿਸੁਤ੍ਾ ਿਰੁਤ੍ਸ੍੍ਨਾ ਮਹਾ ਿੇਕਤ੍ੈਃ ਿੁਸ਼੍:ੈ ਇਿ ੩੩ 
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 ਿ੍ਸ਼੍ਣੇਨ ਤੁ੍ ਮਹਾ ਿੋਰਮ੍ ਿਨਮ੍ ਕਨਹਤ੍ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸਮ੍ 

 ਪ੍ਪ੍ੂਿ ਕਨਰਯ ਪ੍ਰਿਯਮ ੍ਮਾਮ੍ਸ ਸ਼੍ੋਕਣਤ੍ ਿਰ੍ਤ੍ਮਮ੍ ੩੪ 

 ਚਤੁ੍ਰ੍ਤ੍ਸ਼੍ ਸਹਸਰਾਕਣ ਰਿ੍ਸ਼੍ਸਾਮ੍ ਪ੍ੀਮ ਿਰ੍ਮਣਾਮ ੍

 ਹਤ੍ਾਕਨ ਏਿੇਨ ਰਾਮੇਣ ਮਾਨੁਸ਼੍ੇਣ ਪ੍ਤ੍ਾਕਤ੍ਨਾ ੩੫ 

 ਤ੍ਸਯ ਸੈਨਯ ਸਯ ਸਰਵ ਸਯ ਿਰੈਃ ਸ਼੍ਸ਼ੇ੍ ੋਮਹਾਰਤ੍ੈਃ 

 ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸ ਸ੍ਕਤ੍ਰਕਸ਼੍ਰਾ ਸ਼੍੍ਚਿੈ ਰਾਮ ਸ਼੍੍ਚ ਕਰਪ੍ੁ ਸੂਤ੍ਨੈਃ ੩੬ 

 ਸ਼੍ੇਸ਼੍ਾ ਹਤ੍ਾ ਮਹਾ ਸੁੱਤ੍ਵਾ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸਾ ਰਣ ਮੂਰਤ੍੍ਕਨ  

 ਿੋਰਾ ਤੁ੍ਕਰਵਸ਼੍ਹਾ ੱੁੱਸਰਵੇ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ ਸਯਾ੭ਿਰਿੇਨ ਤ੍ੇ  ੩੭ 

 ਤ੍ਤ੍ ਸ੍ਤੁ੍ ਤ੍ ਤ੍੍ਪ੍ੀਮ ਪ੍ਲਮ ੍ਮਹਾ੭੭ਹਿੇ   

 ਸਮੀਿ੍ਸ਼੍ਯ ਰਾਮੇਣ ਹਤ੍ਮ ੍ਪ੍ਲੀਯਸਾ 

 ਰਤ੍ੇਨ ਰਾਮਮ ੍ਮਹਤ੍ਾ ਿਰ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ   

 ਸਮਾਸਸਾ ਤ੍ੇਨ੍ਤ੍ਰ ਇਿੋਤ੍ਯਤ੍ਾ੭ਸ਼੍ਕਨੈਃ ੩੮ 

 ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਰਣਯ ਿਾਮ੍ਟੇ  ਸ਼੍ਕਟਵਮ੍ਸ਼੍ ੱੁੱਸਰ੍ਿ: 

ਸਪ੍੍ਤ ਤ੍ਵਮਸ਼੍ ੱ ਸਰ੍ਕ: 

 ਿਰਮ੍ ਤੁ੍ ਰਾਮਾ੭ਕਪ੍ਮੁਿਮ ੍ਪ੍ਰਯਾਨ੍ਤ੍ਮ੍ ਿਾਕਹਨੀਪ੍ਕਤ੍ੈਃ 

 ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸ ਸ੍ਕਤ੍ਰਕਸ਼੍ਰਾ ਨਾਮ ਸੰਕਨਪ੍ਤ੍ਯੇਤ੍ਮ੍ ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੧ 

 ਮਾਮ ੍ਕਨਯੋਿਯ ਕਿਿਰਾਨ੍ਤ੍ ਸੰਕਨਿਰ੍ਤ੍ਸਵ ਸਾਹਸਾਤ੍ ੍

 ਪ੍ਸ਼੍ਯ ਰਾਮਮ ੍ਮਹਾ ਪ੍ਾਹਮੁ ੍ਸਮਯੁਿੇ ਕਿਕਨਪ੍ਾਕਤ੍ਤ੍ਮ ੍੨ 

 ਪ੍ਰਕਤ੍ਿਾਨਾਕਮ ਤ੍ੇ ਸਤ੍ਯਮ ੍ਆਯੁਤ੍ਮ੍ ਚਾ੭ਹਮ ੍ਆਲਪ੍ੇ 

 ਯਤ੍ਾ ਰਾਮਮ ੍ਿਕਤ੍ਸ਼੍ਯਾਕਮ ਿਤ੍ਾ੭ਰਹਮ੍ ਸਰਵ ਰਿ੍ਸ਼੍ਸਾਮ੍ ੩ 

 ਅਹਮ ੍ਿਾ੭ਸਯ ਰਣੇ ਮਰੁਤ੍ਯੁ: ਏਸ਼੍ ਿਾ ਸਮਰੇ ਮਮ 

 ਕਿਕਨਿਰ੍ਤ੍ਯ ਰਣੋਤ੍੍ਸਾਹਮ੍ ਮੁਹਰੂ੍ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਰਾਸ਼੍੍ਕਨਿੋ ਪ੍ਿ ੪ 

 ਪ੍ਰਹਰਸ਼ੁ੍੍ਟੋ ਿਾ ਹਤ੍ੇ ਰਾਮੇ ਿਨਸ੍ਤ੍ਾਨਮ੍ ਪ੍ਰਯਾਸਯਕਸ 

 ਮਕਯ ਿਾ ਕਨਹਤ੍ੇ ਰਾਮਮ ੍ਸਮਯੁਿਾ ਯ੭ੋਪ੍ਯਾਸਯਕਸ ੫ 

 ਿਰ ਸ੍ਕਤ੍ਰਕਸ਼੍ਰਸਾ ਤ੍ੇਨ ਮਰਤੁ੍ਯੁ ਲੋਪ੍ਾਤ੍ ੍ਪ੍ਰਸਾਕਤ੍ਤ੍ੈਃ 

 ਿੁੱਚ ਯੁਤ੍ਯੇ ਤ੍ਯ੭ਨੁਿ੍ਞਾਤ੍ੋ ਰਾਿਿਾ੭ਕਪ੍ ਮੁਿੋ ਯਯੌ ੬ 

 ਕਤ੍ਰਕਸ਼੍ਰਾ ਸ਼੍੍ਚ ਰਤ੍ੇ ਨੈਿ ਿਾਕਿ ਯੁਿ੍ਤ੍ੇਨ ਪ੍ਾਸਵਤ੍ਾ 

 ਅਪ੍ਯਤ੍ਰਿ ਤ੍ਰਣੇ ਰਾਮਮ ੍ਕਤ੍ਰ ਸ਼੍ਰੁਮ੍ਿ ਇਿ ਪ੍ਰਵਤ੍ੈਃ ੭ 

 ਸ਼੍ਰ ਤ੍ਾਰਾ ਸਮੂਹਾਨ੍ ਸ ਮਹਾ ਮੇਿ ਇਿੋਤ੍੍ਸਰੁਿਨ੍ 

 ਿਯਸਰੁਿ ਤ੍੍ਸਤ੍ਰੁਸ਼੍ਮ ੍ਨਾਤ੍ਮ ੍ਿਲਾ੭ਰ੍ਤ੍ਰ ਸਯਿੇ ਤੁ੍ਨ੍ਤੁ੍ਪ੍ੇੈਃ ੮ 

 ਆਿੁੱਚਨ੍ਤ੍ਮ ੍ਕਤ੍ਰਕਸ਼੍ਰਸਮ ੍ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸਮ੍ ਪ੍ਰੇਿ੍ਸ਼੍ਯ ਰਾਿਿੈਃ 

 ਤ੍ਨੁਸ਼੍ਾ ਪ੍ਰਕਤ੍ਿਿਰਾਹ ਕਿਤੂ੍ਨਵਨ੍ ਸਾਯਿਾਨ੍ ਕਸ਼੍ਤ੍ਾਨ੍ ੯ 

 ਸ ਸਮ੍ਪ੍ਰਹਾਰ ਸਤੁ੍੍ਮੁਲੋ ਰਾਮ ਕਤ੍ਰਕਸ਼੍ਰਸ ੋਰ੍ਮਹਾਨ੍ 
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 ਪ੍ਪ੍ੂਿਾ੭੭ਤ੍ੀਿ ਪ੍ਕਲਨੋੈਃ ਕਸਮਹ ਿੁਮ੍ਿਰਯੋ: ਇਿ ੧0 

 ਤ੍ਤ੍ ਸ੍ਕਤ੍ਰਕਸ਼੍ਰਸਾ ਪ੍ਾਣੈ ਰਲ੍ਲਾਟੇ ਤ੍ਾਕਟਤ੍ ਸ੍ਕਤ੍ਰਕਪ੍ੈਃ 

 ਅਮਰ੍ਸ਼੍ੀ ਿੁਕਪ੍ਤ੍ੋ ਰਾਮੈਃ ਸਮਰਪ੍੍ਤ੍ਮ੍ ਇਤ੍ਮ ੍ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੧੧ 

 ਅਹੋ ਕਿਿਰਮ ਸ਼ੂ੍ਰ ਸਯ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸ ਸਯੇਤ੍ਰੁਸ਼੍ਮ ੍ਪ੍ਲਮ੍ 

 ਪ੍ੁਸ਼੍੍ਪ੍ੈ: ਇਿ ਸ਼੍ਰੈ ਰਯਸਯ ਲਲਾਟੇ੭ਸ੍ਕਮਨ੍ ਪ੍ਕਰਿ੍ਸ਼੍ਤ੍ੈਃ ੧੨ 

 ਮਮਾ੭ਕਪ੍ ਪ੍ਰਕਤ੍ਿਰੁਹ੍ਣੀਸ਼੍ਵ ਸ਼੍ਰਾਮ ੍ਸ਼੍੍ਚਾਪ੍ ਿੁਣ ਚਯੁਤ੍ਾਨ੍ 

 ਏਿਮ੍ ਉਿ੍ਤ੍ਵਾ ਤੁ੍ ਸਮਰਪ੍ਤ੍੍ੈਃ ਸ਼੍ਰਾਨ੍ ਆਸ਼੍ੀ ਕਿਸ਼੍ ੋਪ੍ਮਾਨ੍ 

 ਕਤ੍ਰਕਸ਼੍ਰੋ ਿਿ੍ਸ਼੍ਕਸ ਿਰੁੁੱਤ੍ੋ ਕਨਿਿਾਨ ਚਤੁ੍ ਰ੍ਤ੍ਸ਼੍  ੧੩ 

 ਚਤੁ੍ਰ੍ਕਪ੍ ਸਤੁ੍੍ਰਿਾਨ੍ ਅਸਯ ਸ਼੍ਰੈੈਃ ਸੰਨਤ੍ ਪ੍ਰਵਕਪ੍ੈਃ 

 ਨਯਪ੍ਾਤ੍ਯਤ੍ ਤ੍ਿੇਸਵੀ ਚਤੁ੍ਰ ਸ੍ਤ੍ਸਯ ਿਾਕਿਨੈਃ ੧੪ 

 ਅਸ਼੍੍ਟਕਪ੍ੈਃ ਸਾਯਿੈੈਃ ਸੂਤ੍ਮ੍ ਰਤ੍ੋਪ੍ਸਤ੍੍ਾ ਨਯਪ੍ਾਤ੍ਯਤ੍੍ 

 ਰਾਮ ਸ਼੍੍ਕਚੁੱਚੇਤ੍ ਪ੍ਾਣੇਨ ਤ੍ਵਿਮ ੍ਚਾ੭ਸਯ ਸਮੁੁੱਕਚਰਤ੍ਮ ੍੧੫ 

 ਤ੍ਤ੍ੋ ਹਤ੍ ਰਤ੍ਾ ੱੁੱਤ੍ਸ੍ਮਾਤ੍ ੍ਉਤ੍੍ਪ੍ਤ੍ਨ੍ਤ੍ਮ੍ ਕਨਸ਼੍ਾ ਚਰਮ ੍

 ਕਪ੍ਪ੍ੇਤ੍ ਰਾਮ ਸ੍ਤ੍ਮ ੍ਪ੍ਾਣੈ: ਹਰਤੁ੍ਯੇ ਸੋ੭ਪ੍ਿ ੱੁੱਿਟੈਃ ੧੬ 

 ਸਾਯਿ ੈਸ਼੍੍ਚਾ੭ਪ੍ਰਮੇਯਾਤ੍ਮ੍ਾ ਸਾਮਰ੍ਸ਼੍ ਸ੍ਤ੍ਸਯ ਰਿ੍ਸ਼੍ਸੈਃ 

 ਕਸ਼੍ਰਾਮ੍ ਕਸ ਅਪ੍ਾਤ੍ਯਤ੍੍ ਰਾਮੋ ਿੇਿਿਤ੍੍ਕਪ੍ ਸ੍ਕਤ੍ਰਕਪ੍ੈਃ ੱੁੱਕਸ਼੍ਤ੍ੈੈਃ ੧੭ 

 ਸ ਪ੍ੂਮ ੌਰਕੁਤ੍ਰੋਤ੍੍ਿਾਰੀ ਰਾਮ ਪ੍ਾਣਾ੭ਕਪ੍ਪ੍ੀਕਟਤ੍ੈਃ 

 ਨਯਪ੍ਤ੍ਤ੍੍ ਪ੍ਕਤ੍ਤ੍ੈੈਃ ਪ੍ਰੂਵਮ ੍ਸਵ ਕਸ਼੍ਰੋਕਪ੍ ਰ੍ਕਨਸ਼੍ਾ ਚਰੈਃ ੧੮ 

 ਹਤ੍ ਸ਼੍ੇਸ਼੍ਾ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ੋ ਪ੍ਿ੍ਨਾ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸਾੈਃ ਿਰ ਸਮ੍ਸ਼੍ਰਯਾੈਃ 

 ਤ੍ਰਿਨ੍ਕਤ੍ ਸ੍ਮ ਨ ਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟਨ੍ਕਤ੍ ਿਯਾਿਰ ਤ੍ਰਸ੍ਤ੍ਾ ਮਰੁਿਾ ਇਿ ੧੯ 

 ਤ੍ਾਨ੍ ਿਰੋ ਤ੍ਰਿਤ੍ੋ ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾ ਕਨਿਰ੍ਤ੍ਯ: ਉਕਸ਼੍ਤ੍ੈਃ ਸਵਯਮ ੍

 ਰਾਮਮ ੍ਏਿਾ੭ਕਪ੍ਤੁ੍ਤ੍ਰਾਿ ਰਾਹ ੁਸ਼੍੍ਚਨ੍ਤ੍ਰਮਸਮ੍ ਯਤ੍ਾ ੨0 

ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਰਣਯ ਿਾਮ੍ਟੇ  ਸਪ੍੍ਤ੍ ਕਿਮਸ਼੍੍ ੱੁੱਸਰ੍ਿ: 

ਅਸ਼੍ਟਾ ਤ੍ਵਮਸ਼੍ ੱ ਸਰ੍ਕ: 

 ਕਨਹਤ੍ਮ੍ ਤੂ੍ਸ਼੍ਣਮ ੍ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾ ਰਣੇ ਕਤ੍ਰਕਸ਼੍ਰਸਾ ਸਹ 

 ਿਰ ਸਯਾ੭ਪ੍ਯਪ੍ਿਤ੍੍ ਤ੍ਰਾਸੋ ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾ ਰਾਮ ਸਯ ਕਿਿਰਮਮ ੍੧ 

 ਸ ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸਮ੍ ਸਨੈਯਮ੍ ਅਕਿਸ਼੍ਹਯਮ ੍ਮਹਾ ਪ੍ਲਮ੍ 

 ਹਤ੍ਮ੍ ਏਿੇਨ ਰਾਮੇਣ ਤੂ੍ਸ਼੍ਣ ਸ੍ਕਤ੍ਰਕਸ਼੍ਰਾ ਅਕਪ੍ ੨ 

 ਤ੍ ਤ੍੍ਪ੍ਲਮ ੍ਹਤ੍ ਪ੍ੂਕਯਸ਼੍ਟ੍ਮ੍ ਕਿਮਨਾੈਃ ਪ੍ਰੇਿ੍ਸ਼੍ਯ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸੈਃ 

 ਆਸਸਾਤ੍ ਿਰੋ ਰਾਮਮ ੍ਨਮੁਕਚ ਰਵਾਸਿਮ੍ ਯਤ੍ਾ ੩ 

 ਕਿਿਰੁਸ਼੍ਯ ਪ੍ਲਿ ੱੁੱਚਾਪ੍ਮ ੍ਨਾਰਾਚਾਨ੍ ਰਿ੍ਤ੍ ਪ੍ੋਿਨਾਨ੍ 

 ਿਰ ਸ਼੍੍ਕਚਿ੍ਸ਼੍ੇਪ੍ ਰਾਮਾਯ ਿਰੁੁੱਤ੍ਾਨ੍ ਆਸ਼੍ੀ ਕਿਸ਼੍ਾਨ੍ ਇਿ ੪ 

 ਿਯਾਮ ੍ਕਿਤੂ੍ਨਵਨ੍ ਸੁਪ੍ਹਸ਼ੁ੍ੈਃ ਕਸ਼੍ਿ੍ਸ਼੍ਯਾ੭ਸ੍ਤ੍ਰਾਕਣ ਤ੍ਰਸ਼੍੍ਯਨ੍ 
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 ਚਿਾਰ ਸਮਰੇ ਮਾਰ੍ਿਾਨ੍ ਸ਼੍ਰੈ ਰਤ੍ ਿਤ੍ੈਃ ਿਰੈਃ  ੫ 

 ਸ ਸਰਵਾ ਸ਼੍੍ਚ ਕਤ੍ਸ਼੍ ੋਪ੍ਾਣੈੈਃ ਪ੍ਰਕਤ੍ਸ਼੍ ਸ਼੍੍ਚ ਮਹਾ ਰਤ੍ੈਃ 

 ਪ੍ੂਰਯਾ ਮਾਸ ਤ੍ਮ ੍ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾ ਰਾਮੋ੭ਕਪ੍ ਸੁਮਹ ੱੁੱਤ੍ਨੁੈਃ ੬ 

 ਸ ਸਾਯਿ:ੈ ਤੁ੍ਕਰਵਸ਼੍ਹੈੈਃ ਸਸ੍ਪ੍ੁਕਲਮ੍ਿੈੈਃ ਇਿਾ੭ਿ੍ਕਨਕਪ੍ੈਃ 

 ਨਪ੍ ਸ਼੍੍ਚਿਾਰਾ੭ਕਿਿਰਮ੍ ਪ੍ਰ੍ਿਨਯ ਇਿ ਿਰੁਸ਼੍੍ਕਟਕਪ੍ੈਃ  ੭ 

 ਤ੍ ਤ੍੍ਪ੍ਪ੍ਿੂ ਕਸ਼੍ਤ੍ ੈਰ੍ਪ੍ਾਣੈੈਃ ਿਰ ਰਾਮ ਕਿਸਰ੍ਕਿਤ੍ੈੈਃ 

 ਪ੍ਰਯਾਿਾਸ਼੍ਮ ੍ਅਨਾਿਾਸ਼੍ਮ੍ ਸਰਵਤ੍ੈਃ ਸ਼੍ਰ ਸਮ੍ਿੁਲਮ੍ ੮ 

 ਸ਼੍ਰਿਾਲਾ੭੭ਿਰੁਤ੍ੈਃ ਸੂਰਯ ੋਨ ਤ੍ਤ੍ਾ ਸ੍ਮ ਪ੍ਰਿਾਸ਼੍ਤ੍ ੇ

 ਅਨਯੋਨਯ ਿਤ੍ ਸਮਰਮ੍ਪ੍ਾਤ੍੍ ਉਪ੍ਯੋੈਃ ਸਮਪ੍੍ਰਯੁਤ੍ਯਤ੍ੈੋਃ ੯ 

 ਤ੍ਤ੍ੋ ਨਾਲ਼ੀਿ ਨਾਰਾਚੈ ਸ੍ਤ੍ੀਿ੍ਸ਼੍੍ਣਾ੭ਿਰੈ ਸ਼੍੍ਚ ਕਿਿਰਕ੍ਣਕਪ੍ੈਃ 

 ਆਿਿਾਨ ਿਰੋ ਰਾਮਮ ੍ਤ੍ਤੋ੍ਰੈ: ਇਿ ਮਹਾ ਕਤ੍ਵਪ੍ਮ ੍੧0 

 ਤ੍ਮ ੍ਰਤ੍ ਸਤ੍੍ਮ ੍ਤ੍ਨੁਸ਼੍੍ਪ੍ਾਕਣਮ੍ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸਮ੍ ਪ੍ਰਯਿਸਕ੍ਤ੍ਤ੍ਮ੍ 

 ਤ੍ਤ੍ਰੁਸ਼ੁ੍ੈਃ ਸਰਵ ਪ੍ਤੂ੍ਾਕਨ ਪ੍ਾਸ਼੍ ਹਸ੍ਤ੍ਮ ੍ਇਿਾ੭ਨ੍ਤ੍ਿਮ ੍੧੧ 

 ਹਨ੍ਤ੍ਾਰਮ ੍ਸਰਵ ਸੈਨਯ ਸਯ ਪ੍ੌਰਸ਼ੁ੍ੇ ਪ੍ਰਯ੭ਿਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ਮ ੍ 

 ਪ੍ਕਰਸ਼੍ਰਾਮ੍ਤ੍ਮ ੍ਮਹਾ ਸੁੱਤ੍ਵਮ ੍ਮੇਨੇ ਰਾਮਮ ੍ਿਰ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ  ੧੨ 

ਤ੍ਮ ੍ਕਸਮਹਮ ੍ਇਿ ਕਿਿਰਾਨ੍ਤ੍ਮ੍ ਕਸਮਹ ਕਿਿਰਾਨ੍ਤ੍ ਿਾਕਮਨਮ ੍

ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾ ਨ ਉਕਤ੍ਵਿਤ੍ ੇਰਾਮੈਃ ਕਸਮਹੈਃ ਿ੍ਸ਼ੁ੍ਤ੍ਰ ਮਰੁਿਮ ੍ਯਤ੍ਾ ੧੩ 

ਤ੍ਤ੍ੈਃ ਸੂਰਯ ਕਨਿਾਸ਼੍ੇਨ ਰਤ੍ੇਨ ਮਹਤ੍ਾ ਿਰੈਃ 

ਆਸਸਾਤ੍ ਰਣੇ ਰਾਮਮ ੍ਪ੍ਤ੍ਮ੍ਿ ਇਿ ਪ੍ਾਿਿਮ ੍੧੪ 

ਤ੍ਤ੍ੋ੭ਸਯ ਸ ਸ਼੍ਰਮ੍ ਚਾਪ੍ਮ ੍ਮੁਸ਼੍੍ਕਟ ਤ੍ੇਸ਼੍ ੇਮਹਾਤ੍੍ਮਨੈਃ 

ਿਰ ਸ਼੍੍ਕਚੁੱਚੇਤ੍ ਰਾਮ ਸਯ ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਯਨ੍ ਪ੍ਾਕਣ ਲਾਿਿਮ੍ ੧੫ 

ਸ ਪ੍ੁਨ ਸ੍ਤ੍ਵ੭ਪ੍ਰਾਨ੍ ਸਪ੍ਤ੍੍ ਸ਼੍ਰਾਨ੍ ਆਤ੍ਾਯ ਿਰ੍ਮਕਣ 

ਕਨਿਿਾਨ ਿਰ: ਿਰੁੁੱਤ੍ੈਃ ਸ਼੍ਿਰਾ੭ਸ਼੍ਕਨ ਸਮ ਪ੍ਰਪ੍ਾਨ੍ ੧੬ 

ਤ੍ਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਤ੍੍ ਪ੍ਰਹਤ੍ਮ ੍ਪ੍ਾਣੈੈਃ ਿਰ ਮੁਿ੍ਤ੍ੈੈਃ ਸੁਪ੍ਰਵਕਪ੍ੈਃ 

ਪ੍ਪ੍ਾਤ੍ ਿਿਚਮ ੍ਪ੍ੂਮ ੌਰਾਮ ਸਯਾ੭੭ਕਤ੍ਤ੍ਯ ਿਰ੍ਚਸੈਃ ੧੭ 

ਤ੍ਤ੍ ੱੁੱਸ਼੍ਰ ਸਹਸਰਣੇ ਰਾਮਮ੍ ਅਪ੍ਰਕਤ੍ਮੌਿਸਮ ੍ 

ਅਰ੍ਤ੍ਕਯਤ੍ਵਾ ਮਹਾ ਨਾਤ੍ਮ੍ ਨਨਾਤ੍ ਸਮਰੇ ਿਰ: ੧੮ 

ਸ ਸ਼੍ਰੈ: ਅਰ੍ਕਪ੍ਤ੍ੈਃ ਿਰੁੁੱਤ੍ੈਃ ਸਰਵ ਿਾਤ੍ਰੇਸ਼ੁ੍ ਰਾਿਿੈਃ 

ਰਰਾਿ ਸਮਰੇ ਰਾਮੋ ਕਿਤੂ੍ਮ੭ੋਿ੍ਕਨ ਕਰਿ ਿਵਲਨ੍ ੧੯ 

ਤ੍ਤ੍ੋ ਿਮ੍ਪ੍ੀਰ ਕਨਰਹਰ੍ਾਤ੍ਮ੍ ਰਾਮੈਃ ਸ਼੍ਤ੍ਰੁ ਕਨਪ੍ਰਹਣੈਃ 

ਚਿਾਰਾ੭ਨ੍ਤ੍ਾਯ ਸ ਕਰਪ੍ੈੋਃ ਸਿਯਮ ੍ਅਨਯਨ ੍ਮਹ ੱੁੱਤ੍ਨੁੈਃ ੨0 

ਸੁਮਹ ਤ੍ਵੈਸ਼੍੍ਣਿਮ ੍ਯ ੱੁੱਤ੍ਤ੍੍ ਅਕਤ੍ਸਰੁਸ਼੍੍ਟਮ ੍ਮਹਰ੍ਕਸ਼੍ਣਾ 

ਿਰਮ੍ ਤ੍ੁੱਤ੍ਨੁ: ਉਤ੍ਯਮਯ ਿਰਮ੍ ਸਮ੭ਕਪ੍ਤ੍ਾਿਤ੍ ੨੧ 
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ਤ੍ਤ੍ੈਃ ਿਨਿ ਪ੍ੁਮ੍ਿੈ ਸ੍ਤੁ੍ ਸ਼੍ਰੈੈਃ ਸੰਨਤ੍ ਪ੍ਰਵਕਪ੍ੈਃ 

ਕਚੁੱਚੇਤ੍ ਰਾਮੈਃ ਸਮ੍ਿਰੁੁੱਤ੍ੈਃ ਿਰ ਸਯ ਸਮਰੇ ਤ੍ਵਿਮ ੍੨੨ 

ਸ ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਨੀਯੋ ਪ੍ਹਤੁ੍ਾ ਕਿਿੀਰ੍ਣ: ਿਾਮ੍ਚਨ ਤ੍ਵਿੈਃ 

ਿਿਾਮ ਤ੍ਰਣੀਮ ੍ਸੂਰਯੋ ਤ੍ਿੇਤ੍ਾਨਾਮ੍ ਇਿਾ੭੭ਿ੍ਞਯਾ ੨੩ 

ਤ੍ਮ ੍ਚਤੁ੍ਰ੍ਕਪ੍ੈਃ ਿਰੈਃ ਿਰੁੁੱਤ੍ ੋਰਾਮਮ੍ ਿਾਤ੍ਰੇਸ਼ੁ੍ ਮਾਰ੍ਿਣੈੈਃ 

ਕਿਿਯਾਤ੍ ਹਰਕੁਤ੍ ਮਰ੍ਮਿਞ੍ੋ ਮਾਤ੍ਮ੍ਿਮ੍ ਇਿ ਤ੍ੋਮਰੈੈਃ ੨੪ 

ਸ ਰਾਮੋ ਪ੍ਹਕੁਪ੍ ਰ੍ਪ੍ਾਣੈੈਃ ਿਰ ਿਾਰ੍ਮੁਿ ਕਨੁੱ ਸਰੁਤ੍ੈੈਃ 

ਕਿੁੱਤ੍ੋ ਰਕੁਤ੍ਰ ਕਸਿ੍ਤ੍ਾਮ੍ਿੋ ਪ੍ਪ੍ੂਿ ਰਕੁਸ਼੍ਤ੍ ੋਪ੍ਰੁਸ਼੍ਮ ੍੨੫ 

ਸ ਤ੍ਨੁ ਰ੍ਤ੍ਕਨਵਨਾਮ੍ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍੍ਟੈਃ ਪ੍ਰਿਰੁਹਯ ਪ੍ਰਮਾ੭੭ਹਿ ੇ

ਮੁਮੋਚ ਪ੍ਰਮੇਸ਼੍ਵਾਸੈਃ ਸ਼੍ਟ ੍ਸ਼੍ਰਾਨ੍ ਅਕਪ੍ਲ ਿ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ਾਨ੍ ੨੬ 

ਕਸ਼੍ਰ ਸਯੇਿੇਨ ਪ੍ਾਣੇਨ ਤ੍ਵਾਪ੍ਯਾਮ ੍ਪ੍ਾਹਵ ੋਰਤ੍ਾ੭ਰਤ੍੍ਯਤ੍੍ 

ਕਤ੍ਰਕਪ੍ ਸ਼੍੍ਚਨ੍ਤ੍ਰਾ੭ਰਤ੍੍ ਿਿ੍ਤ੍ਰੈ ਸ਼੍੍ਚ ਿਿ੍ਸ਼੍ਕਸ ਅਕਪ੍ਿਿਾਨ ਹ ੨੭ 

ਤ੍ਤ੍ੈਃ ਪ੍ਸ਼੍੍ਚਾਨ੍ ਮਹਾ ਤ੍ੇਿਾ ਨਾਰਾਚਾਨ੍ ਪ੍ਾਸ੍ਿਰੋਪ੍ਮਾਨ੍ 

ਕਿਿਾਮ੍ਸੂ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸਮ੍ ਿਰੁੁੱਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਰਯੋ ਤ੍ਸ਼੍ ਸਮਾਤ੍ਤ੍ੇ ੨੮ 

ਤ੍ਤ੍ੋ੭ਸਯ ਯੁਿਮ੍ ਏਿੇਨ ਚਤੁ੍ਰ੍ਕਪ੍ ਸ਼੍੍ਚਤੁ੍ਰੋ ਹਯਾਨ੍ 

ਸ਼੍ਸ਼੍੍ਟੇਨ ਤੁ੍ ਕਸ਼੍ਰੈਃ ਸਮ੍ਿਯੇ ਕਚੁੱਚੇਤ੍ ਰਤ੍ ਸਾਰਤ੍ੈੇਃ  ੨੯ 

ਕਤ੍ਰਕਪ੍ ਸ੍ਕਤ੍ਰਿੇਣਮੁ ੍ਪ੍ਲਿਾਨ੍ ਤ੍ਵਾਪ੍ਯਾਮ ੍ਅਿ੍ਸ਼੍ਮ ੍ਮਹਾ ਪ੍ਲੈਃ 

ਤ੍ਵਾਤ੍ਸ਼੍ੇਨ ਤੁ੍ ਪ੍ਾਣੇਨ ਿਰ ਸਯ ਸ ਸ਼੍ਰਮ੍ ਤ੍ਨੁੈਃ ੩0 

ਕਚੁੱਤ੍ਵਾ ਿਿਰ ਸਿਾਸ਼੍ੇਨ ਰਾਿਿੈਃ ਪ੍ਰਹਸਨ੍ ਇਿ 

ਤ੍ਰਯੋਤ੍ਸ਼੍ ੇਨੇਮ੍ਤ੍ਰ ਸਮੋ ਕਪ੍ਪ੍ਤੇ੍ ਸਮਰੇ ਿਰਮ ੍੩੧ 

ਪ੍ਰਪ੍ਿ੍ਨ ਤ੍ਨਵਾ ਕਿਰਤ੍ੋ ਹਤ੍ਾ੭ਸ਼੍ਵ ੋਹਤ੍ ਸਾਰਕਤ੍ੈਃ 

ਿਤ੍ਾ ਪ੍ਾਕਣ: ਅਿਪ੍੍ਲੁਤ੍ਯ ਤ੍ਸ੍ਤ੍ੌ ਪ੍ੂਮ ੌਿਰ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ ੩੨ 

ਤ੍ਤ੍੍ ਿਰ੍ਮ ਰਾਮ ਸਯ ਮਹਾਰਤ੍ ਸਯ 

ਸਮੇਤ੍ਯ ਤ੍ੇਿਾ ਸ਼੍੍ਚ ਮਹਰਸ਼੍੍ਯ ਸ਼੍੍ਚ 

ਅਪ੍ੂਿਯਨ ੍ਪ੍ਰਾਮ੍ਿਲਯੈਃ ਪ੍ਰਹਰਸ਼ੁ੍੍ਟਾ: 

ਤ੍ਤ੍ਾ ਕਿਮਾਨਾ੭ਿਰ ਿਤ੍ਾੈਃ ਸਮੇਤ੍ਾੈਃ   ੩੩ 

ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਰਣਯ ਿਾਮ੍ਟੇ  ਅਸ਼੍੍ਟਾ ਕਿਮਸ਼੍੍ ੱੁੱਸਰ੍ਿ: 

ਏਕੋਨ ਤ੍ਤਰਮ੍ਸ਼ ੱ ਸਰ੍ਕ: 

ਿਰਮ੍ ਤੁ੍ ਕਿਰਤ੍ਮ੍ ਰਾਮੋ ਿਤ੍ਾ ਪ੍ਾਕਣਮ੍ ਅਿਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ਮ ੍

ਮਰੁਤੁ੍ ਪ੍ੂਰਵਮ ੍ਮਹਾਤ੍ੇਿਾੈਃ ਪ੍ਰਸ਼ੁ੍ਮ੍ ਿਾਿਯਮ ੍ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੧ 

ਿਿਾ੭ਸ਼੍ਵ ਰਤ੍ ਸਮ੍ਪ੍ਾਤ੍ੇ ਪ੍ਲੇ ਮਹਕਤ੍ ਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟਤ੍ਾ 

ਿਰੁਤ੍ਮ੍ ਸੁਤ੍ਾਰਣੁਮ੍ ਿਰ੍ਮ ਸਰਵ ਲੋਿਿੁਿੁਪ੍੍ਕਸਤ੍ਮ੍ ੨ 

ਉਤ੍ਵੇਿਨੀਯੋ ਪ੍ਤੂ੍ਾਨਾਮ ੍ਨਰੁਸ਼੍ਮ੍ਸੈਃ ਪ੍ਾਪ੍ ਿਰ੍ਮਿਰੁਤ੍ ੍
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ਤ੍ਰਯਾਣਾਮ ੍ਅਕਪ੍ ਲੋਿਾਨਾਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰ੭ੋਕਪ੍ ਨ ਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟਕਤ੍ ੩ 

ਿਰ੍ਮ ਲੋਿ ਕਿਰੁੁੱਤ੍ਮ੍ ਤੁ੍ ਿੁਰਵਾਣਮ੍ ਿ੍ਸ਼੍ਣਤ੍ਾਚਰ 

ਤ੍ੀਿ੍ਸ਼੍੍ਣਮ ੍ਸਰਵ ਿਨੋ ਹਨ੍ਕਤ੍ ਸਰ੍ਪ੍ਮ ੍ਤੁ੍ਸ਼੍੍ਟਮ ੍ਇਿਾ੭੭ਿਤ੍ਮ੍ ੪ 

ਲੋਪ੍ਾਤ੍ ੍ਪ੍ਾਪ੍ਾਕਨ ਿੁਰਵਾਣੈਃ ਿਾਮਾ ਤ੍ਵਾ ਯ ੋਨ ਪ੍ੁਤ੍ਯਤ੍ ੇ

ਪ੍ਰਸ਼੍੍ਟੈਃ ਪ੍ਸ਼੍ਯਕਤ੍ ਤ੍ਸਯਾ੭ਨ੍ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਰਾਹ੍ਮਣੀ ਿਰਿਾ ਕਤ੍ਿ ੫ 

ਿਸਤ੍ੋ ਤ੍ਣ੍ਟਿਾ੭ਰਣਯੇ ਤ੍ਾਪ੍ਸਾਨ੍ ਤ੍ਰ੍ਮਚਾਕਰਣੈਃ 

ਕਿਮ ੍ਨੁ ਹਤ੍ਵਾ ਮਹਾਪ੍ਾਿਾਨ੍ ਪ੍ਲਮ੍ ਪ੍ਰਾਪ੍੍ਸਯਕਸ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸ ੬ 

ਨ ਕਚਰਮ ੍ਪ੍ਾਪ੍ ਿਰ੍ਮਾਣੈਃ ਿਰੂਰਾ ਲੋਿ ਿੁਿੁਪ੍੍ਕਸਤ੍ਾ 

ਐਸ਼੍ਵਰਯਮ ੍ਪ੍ਰਾਪ੍ਯ ਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟਨ੍ਕਤ੍ ਸ਼੍ੀਰ੍ਣ ਮੂਲਾ ਇਿ ਤ੍ਰੁਮਾੈਃ ੭ 

ਅਿਸ਼੍ਯਮ ੍ਲਪ੍ਤ੍ੇ ਿਰਤ੍੍ਾ ਪ੍ਲਮ੍ ਪ੍ਾਪ੍ ਸਯ ਿਰ੍ਮਣੈਃ 

ਿੋਰਮ੍ ਪ੍ਰਯਾਿਤ੍ੇ ਿਾਲੇ ਤ੍ਰੁਮਾੈਃ ਪ੍ੁਸ਼੍੍ਪ੍ਮ ੍ਇਿਾਰਤ੍੍ਿਮ੍ ੮ 

ਨ ਕਚਰਾਤ੍ ੍ਪ੍ਰਾਪ੍ਯਤ੍ੇ ਲੋਿੇ ਪ੍ਾਪ੍ਾਨਾਮ੍ ਿਰ੍ਮਣਾਮ੍ ਪ੍ਲਮ੍ 

ਸ ਕਿਸ਼੍ਾਣਾਮ੍ ਇਿਾ੭ੱੰਨਾਨਾਮ੍ ਪ੍ੁਿ੍ਤ੍ਾਨਾਮ ੍ਿ੍ਸ਼੍ਣਤ੍ਾਚਰ ੯ 

ਪ੍ਾਪ੍ਮ ੍ਆਚਰਤ੍ਾਮ੍ ਿੋਰਮ ੍ਲੋਿਸਯਾ੭ਕਪ੍ਰਯਮ ੍ਇੁੱਚਤ੍ਾਮ ੍

ਅਹਮ ੍ਆਸਾਕਤ੍ਤ੍ੋ ਰਾਿ੍ਞਾ ਪ੍ਰਾਣਾਨ੍ ਹਨ੍ਤੁ੍ਮ ੍ਕਨਸ਼੍ਾਚਰ ੧0 

ਅਤ੍ਯ ਕਹ ਤ੍ਵਾਮ੍ ਮਯਾ ਮੁਿ੍ਤ੍ਾੈਃ ਸ਼੍ਰਾੈਃ ਿਾਮ੍ਚਨ ਪ੍ੂਸ਼੍ਣਾੈਃ 

ਕਿਤ੍ਾਰਯ ਕਨਪ੍ਕਤ੍ਸ਼੍ਯਨ੍ਕਤ੍ ਿਲ੍ਮੀਿਮ੍ ਇਿ ਪ੍ੰਨਿਾੈਃ ੧੧ 

ਯ ੇਤ੍ਵਯਾ ਤ੍ਣ੍ਟਿਾ੭ਰਣਯ ੇਪ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ਾ ਤ੍ਰ੍ਮਚਾਕਰਣੈਃ 

ਤ੍ਾਨ੍ ਅਤ੍ਯ ਕਨਹਤ੍ੈਃ ਸਮਿ੍ਯੇ ਸ ਸੈਨਯੋ੭ਨੁਿਕਮਸ਼੍ਯਕਸ ੧੨ 

ਅਤ੍ਯ ਤ੍ਵਾਮ੍ ਕਨਹਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਾਣੈੈਃ ਪ੍ਸ਼੍ਯਨ੍ਤੁ੍ ਪ੍ਰਮਰ੍ਸ਼੍ਯੈਃ 

ਕਨਰਯਸ੍ਤ੍ਮ੍ ਕਿਮਾਨਸ੍ਤ੍ਾ ਯੇ ਤ੍ਵਯਾ ਕਹਮ੍ਕਸਤ੍ਾੈਃ ਪ੍ਰੁਾ ੧੩ 

ਪ੍ਰਹਰ ਤ੍ਵਮ ੍ਯਤ੍ਾ ਿਾਮਮ ੍ਿੁਰ ੁਯਤ੍੍ਨਮ ੍ਿੁਲਾ੭ਤ੍ਮ 

ਅਤ੍ਯ ਤ੍ੇ ਪ੍ਾਤ੍ਕਯਸ਼੍ਯਾਕਮ ਕਸ਼੍ਰਸ੍ ਤ੍ਾਲ ਪ੍ਲਮ੍ ਯਤ੍ਾ ੧੪ 

ਏਿਮ੍ ਉਿ੍ਤ੍ ਸ੍ਤੁ੍ ਰਾਮੇਣ ਿਰੁੁੱਤ੍ੈਃ ਸਮਰਿ੍ਤ੍ ਲੋਚਨੈਃ 

ਪ੍ਰਤ੍ਯੁਿਾਚ ਿਰੋ ਰਾਮਮ ੍ਪ੍ਰਹਸਨ੍ ਿਰੋਤ੍ ਮੂਰ੍ਕਚਤ੍ੈਃ ੧੫ 

ਪ੍ਰਾਿਰੁਤ੍ਾਨ੍ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸਾਨ੍ ਹਤ੍ਵਾ ਯੁੁੱਤ੍ੇ ਤ੍ਸ਼੍ਰਤ੍ਾਤ੍੍ਮਿ 

ਆਤ੍੍ਮਨਾ ਿਤ੍ਮ੍ ਆਤ੍੍ਮਾਨਮ੍ ਅਪ੍ਰਸ਼੍ਸਯਮ ੍ਪ੍ਰਸ਼੍ਮ੍ਸਕਸ ੧੬ 

ਕਿਿਰਾਨ੍ਤ੍ਾ ਪ੍ਲਿਨ੍ਤ੍ੋ ਿਾ ਯੇ ਪ੍ਿਨ੍ਕਤ੍ ਨਰਰ੍ਸ਼੍ਪ੍ਾੈਃ 

ਿਤ੍ਯਨ੍ਕਤ੍ ਨ ਤ੍ੇ ਕਿਮ੍ਕਚਤ੍੍ ਤ੍ੇਿਸਾ ਸਵੇਨ ਿਕਰਵਤ੍ਾੈਃ ੧੭ 

ਪ੍ਰਾਿਰੁਤ੍ਾ ਸ੍ਤ੍ਵਿਰੁਤ੍ਾਤ੍੍ਮਾਨੋ ਲੋਿੇ ਿ੍ਸ਼੍ਕਤ੍ਰਯ ਪ੍ਾਮ੍ਸਨਾੈਃ 

ਕਨਰਰ੍ਤ੍ਿਮ੍ ਕਿਿੁੱਤ੍ਨਤ੍੍ੇ ਯਤ੍ਾ ਰਾਮ ਕਿਿੁੱਤ੍ਸ ੇ ੧੮ 

ਿੁਲਮ੍ ਿਯਪ੍ਕਤ੍ਸ਼੍ਨ੍ ਿੀਰੈਃ ਸਮਰੇ ਿੋ੭ਕਪ੍ਤ੍ਾਸਯਕਤ੍ 

ਮਰੁਤ੍ਯੁ ਿਾਲੇ ਕਹ ਸਮ੍ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ੍੍ੇ ਸਵਯਮ ੍ਅਪ੍ਰਸ੍ਤ੍ਿੇ ਸ੍ਤ੍ਿਮ ੍੧੯ 
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ਸਰਵਤ੍ਾ ਤੁ੍ ਲਿੁਤ੍ਵਮ੍ ਤ੍ੇ ਿੁੱਤ੍ਨੇਨ ਕਿਤ੍ਰ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ਮ ੍

ਸੁਿਰ੍ਣ ਪ੍ਰਕਤ੍ਰਪੂ੍ੇਣ ਤ੍ਪ੍੍ਤ੍ ੇਨੇਿ ਿੁਸ਼੍ਾ੭ਿ੍ਕਨਨਾ  ੨0 

ਨ ਤੁ੍ ਮਾਮ ੍ਇਹ ਕਤ੍ਸ਼੍ਟ੍ਨ੍ਤ੍ਮ ੍ਪ੍ਸ਼੍ਯਕਸ ਤ੍ਵਮ ੍ਿਤ੍ਾ ਤ੍ਰਮ ੍

ਤ੍ਰਾਤ੍ਰਮ ੍ਇਿਾ੭ਿਮਪ੍੍ਯਮ੍ ਪ੍ਰਵਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਾਤੁ੍ਕਪ੍ ਸ਼੍੍ਕਚਤ੍ਮ ੍੨੧ 

ਪ੍ਰਯਾਪ੍੍ਤ੍੭ੋਹਮ ੍ਿਤ੍ਾ ਪ੍ਾਕਣ ਰਹਨ੍ਤੁ੍ਮ੍ ਪ੍ਰਾਣਾਨ੍ ਰਣੇ ਤ੍ਿ 

ਤ੍ਰਯਾਣਾਮ ੍ਅਕਪ੍ ਲੋਿਾਨਾਮ੍ ਪ੍ਾਸ਼੍ ਹਸ੍ਤ੍ ਇਿਾ੭ਨ੍ਤ੍ਿੈਃ ੨੨ 

ਿਾਮਮ ੍ਪ੍ਹਵ੭ਕਪ੍ ਿਿ੍ਤ੍ਿਯਮ੍ ਤ੍ਵਕਯ ਿਿ੍ਸ਼੍ਯਾਕਮ ਨ ਤ੍ਵ੭ਹਮ ੍

ਅਸ੍ਤ੍ਮ ੍ਿੁੱਚੇ ੱੁੱਕਤ੍ ਸਕਿਤ੍ਾ ਯੁੁੱਤ੍ ਕਿਿ੍ਨ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ੋ ਪ੍ਿਤੇ੍੍ ੨੩ 

ਚਤੁ੍ ਰ੍ਤ੍ਸ਼੍ ਸਹਸਰਾਕਣ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸਾਨਾਮ੍ ਹਤ੍ਾਕਨ ਤ੍ੇ 

ਤ੍ਵ ਕਤ੍ਵਨਾਸ਼੍ਾਤ੍੍ ਿਰੋਮਯ੭ਤ੍ਯ ਤ੍ੇਸ਼੍ਾਮ ੍ਅਸ਼੍ਰੁ ਪ੍ਰਮਾਰ੍ਿਨਮ੍ ੨੪ 

ਇਕਤ੍ ਉਿ੍ਤ੍ਵਾ ਪ੍ਰਮ ਿਰੁੁੱਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਾਮ੍ ਿਤ੍ਾਮ੍ ਪ੍ਰਮਾਮ੍ ਿਤ੍: 

ਿਰ ਸ਼੍੍ਕਚਿ੍ਸ਼੍ੇਪ੍ ਰਾਮਾਯ ਪ੍ਰਤ੍ੀਪ੍੍ਤ੍ਾਮ੍ ਅਸ਼੍ਕਨਮ ੍ਯਤ੍ਾ ੨੫ 

ਿਰ ਪ੍ਾਹ ੁਪ੍ਰਮੁਿ੍ਤ੍ਾ ਸਾ ਪ੍ਰਤ੍ੀਪ੍੍ਤ੍ਾ ਮਹਤ੍ੀ ਿਤ੍ਾ 

ਪ੍ਸ੍ਮ ਿਰੁਿ੍ਸ਼੍ਾਮ ੍ਸ਼੍੍ਚ ਿੁਲ੍ਮਾਮ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਿਰੁਤ੍ਵਾ੭ਿਾਤ੍੍ ਤ੍ ਤ੍੍ਸਮੀਪ੍ਤ੍ੈਃ ੨੬ 

ਤ੍ਾਮ੍ ਆਪ੍ਤ੍ਨ੍ਤ੍ੀਮ ੍ਿਵਕਲਤ੍ਾਮ੍ ਮਰੁਤ੍ਯੁ ਪ੍ਾਸ਼ੋ੍ਪ੍ਮਾਮ ੍ਿਤ੍ਾਮ੍ 

ਅਨ੍ਤ੍ਕਰਿ੍ਸ਼੍ ਿਤ੍ਾਮ੍ ਰਾਮ ਸ਼੍੍ਕਚੁੱਚੇਤ੍ ਪ੍ਹਤੁ੍ਾ ਸ਼੍ਰੈੈਃ ੨੭ 

ਸਾ ਕਿਿੀਰ੍ਣਾ ਸ਼੍ਰੈ ਰ੍ਕਪ੍ੰਨਾ ਪ੍ਪ੍ਾਤ੍ ਤ੍ਰਣੀ ਤ੍ਲੇ 

ਿਤ੍ਾ ਮਨ੍ਤ੍ਰੌਸ਼੍ਤ੍ ਪ੍ਲੈ ਰਵਯਾਲੀਿ ਕਿਕਨਪ੍ਾਕਤ੍ਤ੍ਾ ੨੮ 

ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਰਣਯ ਿਾਮ੍ਟੇ ਏਿੋਨ ਕਤ੍ਰਮ੍ਸ਼੍ ੱੁੱਸਰ੍ਿ: 

ਤ੍ਤਰਮ੍ਸ਼ ੱ ਸਰ੍ਕ: 

ਕਪ੍ੁੱਤ੍ਵਾ ਤੁ੍ ਤ੍ਾਮ੍ ਿਤ੍ਾਮ੍ ਪ੍ਾਣੈ ਰਾਿਿੋ ਤ੍ਰ੍ਮ ਿਤ੍੍ਸਲੈਃ 

ਸ੍ਮਯਮਾਨੈਃ ਿਰਮ੍ ਿਾਿਯਮ੍ ਸਮਰਪ੍੍ਤ੍ਮ ੍ਇਤ੍ਮ ੍ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੧ 

ਏਤ੍ ੱੁੱਤ੍ੇ ਪ੍ਲ ਸਰਵਸਵਮ ੍ਤ੍ਰ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ਮ੍ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸਾ੭ਤ੍ਮ 

ਸ਼੍ਿ੍ਕਤ੍ ਹੀਨਤ੍ਰੋ ਮੁੱਤ੍ੋ ਿਰੁਤ੍ਾ ਤ੍ਵਮ੍ ਅਿਿਰ੍ਿਕਸ  ੨ 

ਏਸ਼੍ਾ ਪ੍ਾਣ ਕਿਕਨਰ੍ਕਪ੍ੰਨਾ ਿਤ੍ਾ ਪ੍ੂਕਮ ਤ੍ਲਮ੍ ਿਤ੍ਾ 

ਅਕਪ੍ਤ੍ਾਨ ਪ੍ਰਿਲ੍ਪ੍ਸਯ ਤ੍ਿ ਪ੍ਰਤ੍ਯਯ ਿਾਕਤ੍ਨੀ  ੩ 

ਯ ੱੁੱਤ੍ਵਯੋਿ੍ਤ੍ਮ੍ ਕਿਨਸ਼੍੍ਟਾਨਾਮ੍ ਅਹਮ੍ ਅਸ਼੍ਰੁ ਪ੍ਰਮਾਰ੍ਿਨਮ੍ 

ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸਾਨਾਮ੍ ਿਰੋਮੀਕਤ੍ ਕਮਤ੍ਯਾ ਤ੍ਤ੍ਕਸ ਤ੍ੇ ਿਚੈਃ ੪ 

ਨੀਚ ਸਯ ਿ੍ਸ਼ੁ੍ਤ੍ਰ ਸ਼੍ੀਲ ਸਯ ਕਮਤ੍ਯਾ ਿਰੁੁੱਤ੍ ਸਯ ਰਿ੍ਸ਼੍ਸੈਃ 

ਪ੍ਰਾਣਾਨ੍ ਅਪ੍ਹਕਰਸ਼੍ਯਾਕਮ ਿਰਤੁ੍੍ਮਾਨ੍ ਅਮਰੁਤ੍ਮ ੍ਯਤ੍ਾ ੫ 

ਅਤ੍ਯ ਤ੍ੇ ਕਪ੍ੰਨ ਿਮ੍ਟ ਸਯ ਪ੍ੇਨ ਪ੍ੁਤ੍੍ਪ੍ੁਤ੍ ਪ੍ੂਕਸ਼੍ਤ੍ਮ ੍

ਕਿਤ੍ਾਕਰਤ੍ਸਯ ਮ ਤ੍੍ਪ੍ਾਣੈ ਰ੍ਮਹੀ ਪ੍ਾਸਯਕਤ੍ ਸ਼੍ੋਕਣਤ੍ਮ ੍੬ 

ਪ੍ਾਮ੍ਸੁ ਰਕੂਸ਼੍ਤ੍ ਸਰਵਾਙਿ੍ੈਃ ਸਰਸ੍ਤ੍ ਨਯਸ੍ਤ੍ ਪ੍ੁਿ ਤ੍ਵਯੈਃ 
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ਸਵਪ੍੍ਸਯਸ ੇਿਾਮ ੍ਸਮਾਸ਼੍੍ਕਲਸ਼੍ਯ ਤੁ੍ਰ੍ਲਪ੍ਾਮ੍ ਪ੍ਰਮਤ੍ਾਮ੍ ਇਿ ੭ 

ਪ੍ਰਿਰੁੁੱਤ੍ ਕਨਤ੍ਰੇ ਸ਼੍ਕਯਤ੍ੇ ਤ੍ਵਕਯ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸ ਪ੍ਾਮ੍ਸਨੇ 

ਪ੍ਕਿਸ਼੍ਯ ਨ੍ਤ੍ਯ੭ਸ਼੍ਰਣਯਾਨਾਮ੍ ਸ਼੍ਰਣਯਾ ਤ੍ਣ੍ਟਿਾ ਇਮੇ ੮ 

ਿਨਸ੍ਤ੍ਾਨੇ ਹਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਾਨੇ ਤ੍ਿ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸ ਮੁੱਚਰੈੈਃ 

ਕਨਰ੍ਪ੍ਯਾ ਕਿਚਕਰਸ਼੍ਯਨ੍ਕਤ੍ ਸਰਵਤ੍ੋ ਮੁਨਯੋ ਿਨੇ ੯ 

ਅਤ੍ਯ ਕਿਪ੍ਰਸਕਰਸ਼੍ਯਨ੍ਕਤ੍ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸਯੋ ਹਤ੍ ਪ੍ਾਨ੍ਤ੍ਿਾੈਃ 

ਪ੍ਾਸ਼੍੍ਪ੍ਾ੭੭ਰਤ੍੍ਰ ਿਤ੍ਨਾ ਤ੍ੀਨਾ ਪ੍ਯਾਤ੍ ੍ਅਨਯ ਪ੍ਯਾਿਹਾੈਃ ੧0 

ਅਤ੍ਯ ਸ਼੍ੋਿ ਰਸਿ੍ਞਾ ਸਤ੍੍ਾ ਪ੍ਕਿਸ਼੍ਯਨ੍ਕਤ੍ ਕਨਰ੭ਰਤ੍੍ਿਾ: 

ਅਨੁਰਪੂ੍ ਿੁਲਾੈਃ ਪ੍ਤ੍੍ਨਯ ੋਯਾਸਾਮ੍ ਤ੍ਵਮ ੍ਪ੍ਕਤ੍: ਈਤ੍ਰੁਸ਼੍ੈਃ ੧੧ 

ਨਰੁਸ਼੍ਮ੍ਸ ਸ਼੍ੀਲ ਿ੍ਸ਼ੁ੍ਤ੍ਰਾ੭੭ਤ੍੍ਮਨ੍ ਕਨਤ੍ਯਮ੍ ਪ੍ਰਾਹ੍ਮਣ ਿਮ੍ਟਿ 

ਯ ਤ੍੍ਿਰੁਤ੍ੇ ਸ਼੍ਮ੍ਕਿਤ੍ੈ ਰਿ੍ਨੌ ਮੁਕਨਕਪ੍ੈਃ ਪ੍ਾਤ੍ਯਤ੍ੇ ਹਕਿੈਃ ੧੨ 

ਤ੍ਮ ੍ਏਿਮ੍ ਅਕਪ੍ਸਮਰਪ੍੍ਤ੍ਮ ੍ਪ੍ਰੁਿਾਣਮ੍ ਰਾਿਿਮ੍ ਰਣੇ 

ਿਰੋ ਕਨਰ੍ਪ੍ਰ੍ਤ੍੍ਸਯਾ ਮਾਸ ਰੋਸ਼੍ਾਤ੍੍ ਿਰਤ੍ਰ ਸਵਨੈਃ ੧੩ 

ਤ੍ਰੁਟਮ੍ ਿਲਵ ੭ਿਕਲਪ੍੍ਤ੍੭ੋਕਸ ਪ੍ਯੇਸ਼੍ਵ੭ਕਪ੍ ਚ ਕਨਰ੍ਪ੍ਯੈਃ 

ਿਾਚਯਾ੭ਿਾਚਯਮ ੍ਤ੍ਤ੍ ੋਕਹ ਤ੍ਵਮ੍ ਮਰੁਤ੍ਯੁ ਿਸ਼੍ਯੋ ਨ ਪ੍ੁਤ੍ਯਸੇ ੧੪ 

ਿਾਲ ਪ੍ਾਸ਼੍ ਪ੍ਕਰਿ੍ਕਸ਼੍ਪ੍੍ਤ੍ਾ ਪ੍ਿਨ੍ਕਤ੍ ਪ੍ਰੁਸ਼ੁ੍ਾ ਕਹ ਯ ੇ

ਿਾਰਯਾ੭ਿਾਰਯਮ੍ ਨ ਿਾਨਨ੍ਕਤ੍ ਤ੍ੇ ਕਨਰਸ੍ਤ੍ ਸ਼੍ਕਟਨ੍ਕਤ੍ਰਯਾੈਃ ੧੫ 

ਏਿਮ੍ ਉਿ੍ਤ੍ਵਾ ਤ੍ਤ੍ੋ ਰਾਮਮ ੍ਸਮਰੁਤ੍ਯ ਪ੍ਰੁਿੁਕਟਮ ੍ਤ੍ਤ੍ੈਃ 

ਸ ਤ੍ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ ਮਹਾ ਸਾਲਮ ੍ਅਕਿਤੂ੍ਰੇ ਕਨਸ਼੍ਾਚਰੈਃ 

ਰਣੇ ਪ੍ਰਹਰਣਸਯਾ੭ਰਤ੍੍ੇ ਸਰਵਤ੍ੋ ਹਯ੭ਿਲੋਿਯਨ ੍੧੬ 

ਸ ਤ੍ਮ ੍ਉਤ੍ਪ੍੍ਾਟਯਾ ਮਾਸ ਸਮ੍ਤ੍ਰੁਸ਼੍ਯ ਤ੍ਸ਼੍ਨੁੱ ਚਤ੍ਮ ੍

ਤ੍ਮ ੍ਸਮੁਤ੍੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਪ੍ਯ ਪ੍ਾਹਪੁ੍ਯਾਮ੍  ਕਿਨਤ੍ਯ ਚ ਮਹਾ ਪ੍ਲੈਃ ੧੭ 

ਰਾਮਮ ੍ਉੁੱਕਤ੍ਸ਼੍ਯ ਕਚਿ੍ਸ਼੍ੇਪ੍ ਹਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਵਮ ੍ਇਕਤ੍ ਚਾ੭ਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੧੮ 

ਤ੍ਮ ੍ਆਪ੍ਤ੍ਨਤ੍੍ਮ ੍ਪ੍ਾਣੌਿੈ ਸ਼੍੍ਕਚੁੱਤ੍ਵਾ ਰਾਮੈਃ ਪ੍ਰਤ੍ਾਪ੍ਿਾਨ੍ 

ਰੋਸ਼੍ਮ ੍ਆਹਾਰਯ ੱੁੱਤ੍ੀਿਰਮ ੍ਕਨਹਨ੍ਤੁ੍ਮ੍ ਸਮਰੇ ਿਰਮ ੍੧੯ 

ਿਾਤ੍ ਸਵੇਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ੋ ਰਾਮੋ ਰੋਸ਼੍ਾ ਤ੍ਰਿ੍ਤ੍ਾਨ੍ਤ੍ ਲੋਚਨੈਃ 

ਕਨਰ੍ਕਪ੍ਪ੍ੇਤ੍ ਸਹਸਰੇਣ ਪ੍ਾਣਾਨਾਮ੍ ਸਮਰੇ ਿਰਮ੍ ੨0 

ਤ੍ਸਯ ਪ੍ਾਣਾ੭ਨ੍ਤ੍ਰਾ ਤ੍ਰਿ੍ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਹ ੁਸੁਸਰਾਿ ਪ੍ੇਕਨਲਮ ੍

ਕਿਰੇੈਃ ਪ੍ਰਸਰਿਣ ਸਯਿੇ ਤ੍ਯੋ ਤ੍ਾਰਾ ਪ੍ਕਰਸਰਿੈਃ  ੨੧ 

ਕਿਹਵਲੈਃ ਸਿਰੁਤ੍ੋ ਪ੍ਾਣੈੈਃ ਿਰੋ ਰਾਮੇਣ ਸਮਯੁਿੇ 

ਮੁੱਤ੍ ੋਰਕੁਤ੍ਰ ਿਨ੍ਤ੍ੇਨ ਤ੍ਮ ੍ਏਿਾ੭ਪ੍ਯਤ੍ਰਿ ੱੁੱਤ੍ਰੁਤ੍ਮ੍ ੨੨ 

ਤ੍ਮ ੍ਆਪ੍ਤ੍ਨਤ੍੍ਮ ੍ਸਮਰਪ੍ਤ੍੍ਮ੍ ਿਰੁਤ੍ਾ੭ਸ੍ਤ੍ਰ ੋਰਕੁਤ੍ਰਾ੭੭ਪ੍੍ਲੁਤ੍ਮ ੍

ਅਪ੍ਾਸਰ੍ਪ੍ ਤ੍੍ਪ੍ਰਕਤ੍ ਪ੍ਤ੍ਮ੍ ਕਿਮ੍ਕਚਤ੍੍ ਤ੍ਵਕਰਤ੍ ਕਿਿਰਮੈਃ ੨੩ 
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ਤ੍ਤ੍ੈਃ ਪ੍ਾਿਿ ਸਮ੍ਿਾਸ਼੍ਮ ੍ਿਤ੍ਾਯ ਸਮਰੇ ਸ਼੍ਰਮ ੍

ਿਰ ਸਯ ਰਾਮੋ ਿਿਰਾਹ ਪ੍ਰਹ੍ਮ ਤ੍ਣ੍ਟਮ ੍ਇਿਾ੭ਪ੍ਰਮ ੍੨੪ 

ਸ ਤ੍ ੱੁੱਤ੍ੁੱਤ੍ਮ੍ ਮਿਿਤ੍ਾ ਸੁਰ ਰਾਿੇਨ ਤ੍ੀਮਤ੍ਾ 

ਸਮ੍ਤ੍ਤ੍ ੇਚਾ੭ਕਪ੍ ਤ੍ਰ੍ਮਾਤ੍ਮ੍ਾ ਮੁਮੋਚ ਚ ਿਰਮ੍ ਪ੍ਰਕਤ੍ ੨੫ 

ਸ ਕਿਮੁਿ੍ਤ੍ੋ ਮਹਾ ਪ੍ਾਣੋ ਕਨਰ੍ਿਾਤ੍ ਸਮਕਨੁੱ ਸਵਨੈਃ 

ਰਾਮੇਣ ਤ੍ਨੁਰਾ੭੭ਯਮਯ ਿਰ ਸਯੋਰਕਸ ਚਾ੭ਪ੍ਤ੍ਤ੍੍ ੨੬ 

ਸ ਪ੍ਪ੍ਾਤ੍ ਿਰੋ ਪ੍ਮੂ ੌਤ੍ਹਯਮਾਨੈਃ ਸ਼੍ਰਾ੭ਿ੍ਕਨਨਾ 

ਰਤੁ੍ਰੇ ਣੇਿ ਕਿਕਨਰ੍ਤ੍ਿ੍ਤ੍ੈਃ ਸ਼੍ਵੇਤ੍ਾ੭ਰਣਯੇ ਯ ਤ੍ਾਮ੍ਤ੍ਿੈਃ ੨੭ 

ਸ ਿਰੁਤ੍ਰ ਇਿ ਿਿਰੇਣ ਪ੍ੇਨੇਨ ਨਮੁਕਚ ਰਯਤ੍ਾ 

ਪ੍ਲੋ ਿੇਨ੍ਤ੍ਰਾ੭ਸ਼੍ਕਨ ਹਤ੍ੋ ਕਨਪ੍ਪ੍ਾਤ੍ ਹਤ੍ੈਃ ਿਰੈਃ  ੨੮ 

ਤ੍ਤ੍ੋ ਰਾਿਰ੍ਸ਼੍ਯੈਃ ਸਰਵੇ ਸਮਿ੍ਤ੍ਾੈਃ ਪ੍ਰਮਰ੍ਸ਼੍ਯੈਃ 

ਸਪ੍ਾਿਯ ਮੁਕਤ੍ਤ੍ਾ ਰਾਮਮ੍ ਇਤ੍ਮ੍ ਿਚਨਮ ੍ਅਪ੍ਰਿੁਨ ੍੨੯ 

ਏਤ੍ਤ੍੭ਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਮਹਾਤ੍ੇਿਾ ਮਹੇਨ੍ਤ੍ਰੈਃ ਪ੍ਾਿਸ਼੍ਾਸਨੈਃ 

ਸ਼੍ਰਪ੍ਮ੍ਿਾ੭੭ਸ਼੍ਰਮਮ੍ ਪ੍ੁਣਯਮ੍ ਆਿਿਾਮ ਪ੍ੁਰਮਤ੍੍ਰੈਃ ੩0 

ਆਨੀਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਵਮ ੍ਇਮਮ ੍ਤ੍ਸ਼ੇ੍ਮ ੍ਉਪ੍ਾਯੇਨ ਮਹਰ੍ਕਸ਼੍ਕਪ੍ੈਃ 

ਏਸ਼੍ਾਮ ੍ਿਤ੍ਾ੭ਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਿਰੂਰਾਣਾਮ੍ ਰਿ੍ਸ਼੍ਸਾਮ੍ ਪ੍ਾਪ੍ ਿਰ੍ਮਣਾਮ੍ ੩੧ 

ਤ੍ਕਤ੍ਤ੍ਮ੍ ਨੈਃ ਿਰੁਤ੍ਮ੍ ਿਾਰਯਮ੍ ਤ੍ਵਯਾ ਤ੍ਸ਼੍ਰਤ੍ਾ੭੭ਤ੍ਮ੍ਿ 

ਸੁਿਮ ੍ਤ੍ਰ੍ਮਮ ੍ਚਕਰਸ਼੍ਯਨ੍ਕਤ੍ ਤ੍ਣ੍ਟਿੇਸ਼ੁ੍ ਮਹਰ੍ਸ਼੍ਯੈਃ ੩੨ 

ਏਤ੍ਸ੍ਕਮਨ੍ ਅਮ੍ਤ੍ਰੇ ਤ੍ੇਿਾ: ਚਾਰਣੈੈਃ ਸਹ ਸਮ੍ਿਤ੍ਾ: 

ਤੁ੍ਨ੍ਤੁ੍ਪ੍ੀਮ੍ਸ਼੍੍ਚਾ੭ਕਪ੍ ਕਨਿ੍ਨਮ੍ਤ੍: ਪ੍ੁਸ਼੍੍ਪ੍ ਿਰ੍ਸ਼੍ਮ ੍ਸਮਮ੍ਤ੍ਤ੍: 

ਰਾਮਸਯੋਪ੍ਕਰ ਸਮਹਰ੍ਸ਼ੁ੍ਟ੍ਾ ਿਿਰੁਸ਼ੁ੍ ਕਰਵਸ੍ਕਮਤ੍ਾ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ  ੩੩ 

ਅਰ੍ਤ੍ਾ੭ਕਤ੍ਿ ਮੁਹਰੂ੍ਤ੍ੇਨ ਰਾਮੇਣ ਕਨਕਸ਼੍ਤ੍ ੈੱੁੱਸ਼੍ਰੈੈਃ  

ਚਤੁ੍ ਰ੍ਤ੍ਸ਼੍ ਸਹਸਰਾਕਣ ਰਿ੍ਸ਼੍ਸਾਮ੍ ਪ੍ੀਮ ਿਰ੍ਮਣਾਮ੍  ੩੪ 

ਿਰ ਤੂ੍ਸ਼੍ਣ ਮੁਿਯਾਨਾਮ ੍ਕਨਹਤ੍ਾਕਨ ਮਹਾ੭੭ਹਿ ੇ

ਆਹੋ ਪ੍ਤ੍ ਮਹਤ੍੍ਿਰ੍ਮ ਰਾਮ ਸਯ ਕਿਕਤ੍ਤ੍ਾ੭੭ਤ੍੍ਮਨ: ੩੫ 

ਅਹੋ ਿੀਰਯ ਮਹੋ ਤ੍ਾਿ੍ਸ਼੍ਯਮ੍ ਕਿਸ਼੍੍ਨੋਕਰਿ ਕਹ ਤ੍ਰੁਸ਼੍ਯਤ੍ ੇ 

ਇਤ੍ਯੇਿਮ ੍ਉਿ੍ਤ੍ਵਾ ਤ੍ੇ ਸਰਵੇ ਯਯੁ ਰਤ੍੍ੇਿਾ ਯਤ੍ਾ੭੭ਿਤ੍ਮ ੍ ੩੬ 

ਏਤ੍ਸ੍ਕਮਨ੍ ਅਨ੍ਤ੍ਰੇ ਿੀਰੋ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੈਃ ਸਹ ਸੀਤ੍ਯਾ 

ਕਿਕਰ ਤੁ੍ਰ੍ਿਾ ਕਤ੍ਵਕਨਸ਼੍੍ਿਰਮਯ ਸਕਮਵਿੇਸ਼੍ਾ੭੭ਸ਼੍ਰਮਮ੍ ਸੁਿੀ ੩੭ 

ਤ੍ਤ੍ੋ ਰਾਮ ਸ੍ਤੁ੍ ਕਿਿਯੀ ਪ੍ਿੂਯਮਾਨੋ ਮਹਰ੍ਕਸ਼੍ਕਪ੍ੈਃ 

ਪ੍ਰਕਿਿੇਸ਼੍ਾ੭੭ਸ਼੍ਰਮਮ੍ ਿੀਰੋ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੇ ਨਾ੭ਕਪ੍ਪ੍ੂਕਿਤ੍ੈਃ ੩੮ 

ਤ੍ਮ ੍ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾ ਸ਼੍ਤ੍ਰੁ ਹਨ੍ਤ੍ਾਰਮ੍ ਮਹਰ੍ਸ਼੍ੀਣਾਮ ੍ਸੁਿਾ੭੭ਿਹਮ ੍

ਪ੍ਪ੍ੂਿ ਹਰਸ਼ੁ੍ਟ੍ਾ ਿੈਤ੍ੇਹੀ ਪ੍ਰਤ੍੍ਾਰਮ੍ ਪ੍ਕਰਸ਼੍ਸਵਿੇ ੩੯ 



ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਵਾਲ੍ਮੀਕਿਰਾਮਾਯਣਮ ੍

ਅਰਣਯਿਾਮ੍ਟ: 
 

Page 65 of 162 
 

ਮੁਤ੍ਾ ਪ੍ਰਮਯਾ ਯੁਿ੍ਤ੍ਾ ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾ ਰਿ੍ਸ਼੍ੋਿਣਾਨ੍ ਹਤ੍ਾਨ੍  

ਰਾਮਮ ੍ਚੈਿਾ੭ਿਯਤ੍ਮ ੍ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾ ਤੁ੍ਤ੍ੋਸ਼੍ ਿਨਿਾ੭੭ਤ੍ਮ੍ਿਾ  ੪0 

ਤ੍ਤ੍ ਸ੍ਤੁ੍ ਤ੍ਮ ੍ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸ ਸਮ੍ਿ ਮਰ੍ਤ੍ਨਮ੍  

ਸਪ੍ਾਿਯਮਾਨਮ ੍ਮੁਕਤ੍ਤ੍:ੈ ਮਹਰ੍ਕਸ਼੍ਕਪ੍: 

ਪ੍ੁਨ: ਪ੍ਕਰਸ਼੍ਵਿਯ ਸ਼੍ਕਸ਼੍ ਪ੍ਰਪ੍ਾ੭੭ਨਨਾ  

ਪ੍ਪ੍ੂਿ ਹਰਸ਼ੁ੍ਟ੍ਾ ਿਨਿਾ੭੭ਤ੍੍ਮਿਾ ਤ੍ਤ੍ਾ ੪੧ 

ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਰਣਯ ਿਾਮ੍ਟੇ  ਕਤ੍ਰਮ੍ਸ਼੍ ੱੁੱਸਰ੍ਿ: 

ਏਕ ਤ੍ਤਰਮ੍ਸ਼ ੱ ਸਰ੍ਕ: 

ਤ੍ਵਰਮਾਣ: ਤ੍ਤ੍ੋ ਿਤ੍ਵਾ ਿਨਸ੍ਤ੍ਾਨਾਤ੍੍ ਅਿਮ੍ਪ੍ਨ: 

ਪ੍ਰਕਿਸ਼੍ਯ ਲਮ੍ਿਾਮ ੍ਿੇਿੇਨ ਰਾਿਣਮ੍ ਿਾਿਯ ਮਪ੍ਰਿੀਤ੍੍. ੧ 

ਿਨਸ੍ਤ੍ਾਨ ਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ਾ ਰਾਿਨ੍ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸਾ ਪ੍ਹਿੋ ਹਤ੍ਾ: 

ਿਰ ਸ਼੍੍ਚ ਕਨਹਤ੍: ਸਮ੍ਿਯ ੇਿਤ੍ਮ੍ਕਚਤ੍੍ ਅਹਮ੍ ਆਿਤ੍: ੨ 

ਏਿਮੁਿ੍ਤ੍ੋ ਤ੍ਸ਼੍ਿਰੀਿ: ਿਰੁੁੱਤ੍: ਸਮਰਿ੍ਤ੍ ਲੋਚਨ:  

ਅਿਮ੍ਪ੍ਨਮ ੍ਉਿਾਚੇਤ੍ਮ ੍ਕਨਰ੍ਤ੍ਹ ੱੰਕਨਿ ਚਿ੍ਸ਼ੁ੍ਸ਼੍ਾ  ੩ 

ਿੇਨ ਰਮਯਮ ੍ਿਨਸ੍ਤ੍ਾਨਮ ੍ਹਤ੍ਮ੍ ਮਮ ਪ੍ਰਾ੭ਸੁਨਾ  

ਿੋ ਕਹ ਸਰਵੇਸ਼ੁ੍ ਲੋਿੇਸ਼ੁ੍ ਿਕਤ੍ਮ ੍ਚਾ੭ਕਤ੍ ਿਕਮਸ਼੍ਯਕਤ੍  ੪ 

ਨ ਕਹ ਮੇ ਕਿਕਪ੍ਰਯਮ ੍ਿਰੁਤ੍ਵਾ ਸ਼੍ਿਯਮ੍ ਮਿਿਤ੍ਾ ਸੁਿਮ ੍ 

ਪ੍ਰਾਪ੍੍ਤੁ੍ਮ ੍ਿੈਸ਼੍ਰਿਣੇ ਨਾ੭ਕਪ੍ ਨ ਯਮੇਨ ਨ ਕਿਸ਼੍੍ਣਨੁਾ  ੫ 

ਿਾਲਸਯ ਚਾਪ੍ਯ੭ਹਮ ੍ਿਾਲੋ ਤ੍ਹੇਯਮ ੍ਆਕਪ੍ ਪ੍ਾਿਿਮ ੍ 

ਮਰੁਤ੍ਯੁਮ ੍ਮਰਣ ਤ੍ਰ੍ਮੇਣ ਸਮਯੋਿਯਤੁ੍ਮ੍ ਉਤ੍੍ਸਹ ੇ ੬ 

ਤ੍ਹੇਯ ਮ੭ਕਪ੍ ਸਮ੍ਿਰੁੁੱਤ੍ ਸਤ੍੍ੇਿਸਾ੭੭ਕਤ੍ਤ੍ਯ ਪ੍ਾਿਿੌ  

ਿਾਤ੍ ਸਯ ਤ੍ਰਸਾ ਿੇਿਮ੍ ਕਨਹਨ੍ਤੁ੍ਮ੍ ਅਹਮ੍ ਉਤ੍ਸ੍ਹ ੇ ੭ 

ਤ੍ਤ੍ਾ ਿਰੁੁੱਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਸ਼੍ਿਰੀਿਮ ੍ਿਰੁਤ੍ਾ੭0ਿਕਲ ਰ੭ਿਮ੍ਪ੍ਨ: 

ਪ੍ਯਾ ਤ੍੍ਸਮ੍ਕਤ੍ਿ੍ਤ੍ਯਾ  ਿਾਚਾ ਰਾਿਣਮ੍ ਯਾਚਤ੍ੇ੭ਪ੍ਯਮ ੍੮ 

ਤ੍ਸ਼੍ਿਰੀਿੋ੭ਪ੍ਯਮ੍ ਤ੍ਸ੍ਮ ੈਪ੍ਰਤ੍ਤ੍ੌ ਰਿ੍ਸ਼੍ਸਾਮ੍ ਿਰ: 

ਸ ਕਿਸਰਪ੍੍ਤ੍ੋ੭ਪ੍ਰਿੀ ਤ੍ਵਾਿਯਮ੍ ਅਸਮ੍ਕਤ੍ਿ੍ਤ੍ ਮ੭ਿਮਪ੍੍ਨ: ੯ 

ਪ੍ੁਤ੍ਰੋ ਤ੍ਸ਼੍ਰਤ੍ ਸਯਾ੭ਸ੍ਕਤ੍ ਕਸਮਹ ਸਮਹਨਨੋ ਯੁਿਾ  

ਰਾਮੋ ਨਾਮ ਿਰੁਸ਼੍ ਸ੍ਿਮ੍ਤ੍ ੋਿਰੁੁੱਤ੍ਾ੭੭ਯਤ੍ ਮਹਾ ਪ੍ੁਿ: ੧0 

ਿੀਰ: ਪ੍ਰੁਤੁ੍ ਯਸ਼੍ਾ ੱੁੱਸ਼੍ਰੀਮਾਨ੭ਤੁ੍ਲਯ ਪ੍ਲ ਕਿਿਰਮ: 

ਹਤ੍ਮ੍ ਤ੍ੇਨ ਿਨਸ੍ਤ੍ਾਨਮ ੍ਿਰ ਸ਼੍੍ਚ ਸਹ ਤੂ੍ਸ਼੍ਣ: ੧੧ 

ਅਿਮ੍ਪ੍ਨ ਿਚ ੱੁੱਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਰਾਿਣੋ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸਾ੭ਕਤ੍ਪ੍: 

ਨਾਿੇਮ੍ਤ੍ਰ ਇਿ ਕਨੁੱ ਸ਼੍ਵਸਯ ਿਚਨਮ੍ ਚੇਤ੍ ਮਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੧੨ 

ਸ ਸੁਰੇਮ੍ਤ੍ਰੇਣ ਸਮਯੁਿ੍ਤ੍ੋ ਰਾਮ: ਸਰਵਾ੭ਮਰੈ ੱੁੱਸਹ  
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ਉਪ੍ਯਾਤ੍ ੋਿਨਸਤ੍੍ਾਨਮ ੍ਪ੍ਰੂਕਹ ਿੁੱਕਚ ਤ੍੭ਿਮ੍ਪ੍ਨ  ੧੩ 

ਰਾਿਣ ਸਯ ਪ੍ੁਨ ਰਵਾਿਯਮ ੍ਕਨਸ਼੍ਮਯ ਤ੍ ਤ੍ਮ੭੍ਿਮਪ੍੍ਨ 

ਆਚਚਿ੍ਸ਼੍ ੇਪ੍ਲਮ੍ ਤ੍ਸਯ ਕਿਿਰਮਮ੍ ਚ ਮਹਾਤ੍੍ਮਨ: ੧੪ 

ਰਾਮੋ ਨਾਮ ਮਹਾ ਤ੍ੇਿਾ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍੍ਟ ੱੁੱਸਰਵ ਤ੍ਨੁਸ਼੍੍ਮਤ੍ਾਮ ੍ 

ਕਤ੍ਿਯਾ੭ਸ੍ਤ੍ਰ  ਿੁਣ ਸਮ੍ਪ੍ਨੰ: ਪ੍ੁਰਮ੍ਤ੍ਰ ਸਮ ੋਯੁਕਤ੍ ੧੫ 

ਤ੍ਸਯਾ੭ਨੁਰਪੂ੍ੋ ਪ੍ਲਿਾਨ੍ ਰਿ੍ਤ੍ਾ੭ਿ੍ਸ਼੍ ੋਤੁ੍ਮ੍ਤੁ੍ਕਪ੍ ਸਵਨ: 

ਿਨੀਯਾਨ੍ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੋ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਤ੍ਾ ਸ਼੍ਕਸ਼੍ ਕਨਪ੍ਾ੭ਨਨ: 

ਸ ਤ੍ੇਨ ਸਹ ਸਮਯੁਿ੍ਤ੍: ਪ੍ਾਿਿੇਨਾ੭ਕਨਲੋ ਯਤ੍ਾ  ੧੬ 

ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ੍ ਰਾਿ ਿਰ ਸ੍ਤ੍ੇਨ ਿਨਸ੍ਤ੍ਾਨਮ੍ ਕਨਪ੍ਾਕਤ੍ਤ੍ਮ੍  

ਨੈਿ ਤ੍ੇਿ ਮਹਾਤ੍੍ਮਾਨੋ ਨਾ੭ਤ੍ਰ ਿਾਰਯਾ ਕਿਚਾਰਣਾ  ੧੭ 

ਸ਼੍ਰਾ ਰਾਮੇਣ ਤੁ੍ ਉਤ੍੍ਸਰੁਸ਼੍ਟ੍ਾ: ਰਿ੍ੁਮ ਪ੍ੁਮ੍ਿਾ: ਪ੍ਤ੍ਕਤ੍ਰਣ: 

ਸਰ੍ਪ੍ਾ: ਪ੍ਮ੍ਚਾ੭੭ਨਨਾ ਪ੍ਤੂ੍ਵਾ ਪ੍ਿ੍ਸ਼੍ਯਮ੍ਕਤ੍ ਸ੍ਮ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸਾਨ੍  ੧੮ 

ਯੇਨ ਯੇਨ ਚ ਿੁੱਚਮ੍ਕਤ੍ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸਾ ਪ੍ਯ ਿਰ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ਾ: 

ਤ੍ੇਨ ਤ੍ੇਨ ਸ੍ਮ ਪ੍ਸ਼੍ਯਮ੍ਕਤ੍ ਰਾਮ ਮੇਿਾ੭ਿਰਤ੍: ਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ਮ ੍   ੧੯ 

ਇੁੱਤ੍ਮ ੍ਕਿਨਾਕਸ਼੍ਤ੍ ਸ੍ਤ੍ੇਨ ਿਨਸ੍ਤ੍ਾਨਮ੍ ਤ੍ਿਾ੭ਨਿ  ੨0 

ਅਿਮ੍ਪ੍ਨ ਿਚ ੱੁੱਸ਼੍੍ਸ਼੍ਤ੍ਵਾ ਰਾਿਣੋ ਿਾਿਯ ਮਪ੍ਰਿੀਤ੍੍  

ਿਨਸ੍ਤ੍ਾਨਮ ੍ਿਕਮਸ਼੍ਯਾਕਮ ਹਨ੍ਤੁ੍ਮ੍ ਰਾਮਮ ੍ਸਹ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣਮ ੍੨੧ 

ਅਤ੍ੈਿ ਮੁਿ੍ਤ੍ੇ ਿਚਨੇ ਪ੍ਰਿੋਾ ਚੇਤ੍ ਮ੭ਿਮ੍ਪ੍ਨ: 

ਸ਼੍ਰੁਣ ੁਰਾਿਨ੍ ਯਤ੍ਾ ਿਰੁੁੱਤ੍ਮ੍ ਰਾਮ ਸਯ ਪ੍ਲ ਪ੍ਰੌਸ਼ੁ੍ਮ ੍ ੨੨ 

ਅਸਾਤ੍ਯ: ਿੁਕਪ੍ਤ੍ੋ ਰਾਮੋ ਕਿਿਰਮੇਣ ਮਹਾ ਯਸ਼੍ਾ: 

ਆਪ੍ਿਾਯਾ ੱੁੱਸੁਪ੍ਰੂ੍ਣਾਯਾ ਿੇਿਮ੍ ਪ੍ਕਰਹਰੇਤ੍੍ ਸ਼੍ਰੈ: ੨੩ 

ਸ ਤ੍ਾਰ ਿਰਹ ਨਿ੍ਸ਼੍ਤ੍ਰਮ ੍ਨਪ੍ਾ ਸ਼੍੍ਚਾ੭ਪ੍ਯ੭ਿਸਾਤ੍ਯਤੇ੍੍ 

ਅਸ ੌਰਾਮ ਸ੍ਤੁ੍ ਮੁੱਿਮ੍ਤ੍ੀਮ ੍ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ੍ ਅਪ੍ਯੁੁੱਤ੍ਰੇਤ੍੍ ਮਹੀਮ੍  ੨੪ 

ਕਪ੍ਤ੍ਵਾ ਿੇਲਾਮ ੍ਸਮੁਤ੍ਰ ਸਯ ਲੋਿਾਨ੍ ਆਪ੍੍ਲਾਿਯੇ ਕਤ੍ਵਪ੍:ੁ 

ਿੇਿਮ੍ ਿਾ੭ਕਪ੍ ਸਮੁਤ੍ਰ ਸਯ ਿਾਯੁਮ੍ ਿਾ ਕਿਤ੍ਮੇਤ੍੍ ਸ਼੍ਰੈ: ੨੫ 

ਸਮਹਰ੍ਤੁ੍ਯ ਿਾ ਪ੍ੁਨ ਰ੍ਲੋਿਾਨ੍ ਕਿਿਰਮੇਣ ਮਹਾ ਯਸ਼੍ਾ:  

ਸ਼੍ਿ੍ਤ੍ ੱੁੱਸ ਪ੍ਰੁਸ਼ੁ੍ ਿਯਾਿਰ ੱੁੱਸਰਸ਼੍੍ਟਮੁ੍ ਪ੍ੁਨ ਰ੭ਕਪ੍ ਪ੍ਰਿਾ: ੨੬ 

ਨਕਹ ਰਾਮੋ ਤ੍ਸ਼੍ਿਰੀਿ ਸ਼੍ਿਯੋ ਿੇਤੁ੍ਮ ੍ਤ੍ਵਯਾ ਯੁਕਤ੍  

ਰਿ੍ਸ਼੍ਸਾਮ ੍ਿਾ੭ਕਪ੍ ਲੋਿੇਨ ਸਵਰ੍ਿ: ਪ੍ਾਪ੍ ਿਨੈ ਕਰਿ  ੨੭ 

ਨ ਤ੍ਮ ੍ਿਤ੍ਯ ਮ੭ਹਮ ੍ਮਨਯੇ ਸਰਵੈ ਰਤ੍੍ੇਿਾ੭ਸੁਰੈ ਰ੭ਕਪ੍ 

ਅਯਮ ੍ਤ੍ਸਯ ਿਤ੍ੋਪ੍ਾਯ ਸਤ੍੍ਮ੍ ਮਮ ਏਿ ਮਨਾ ੱੁੱਸ਼੍ਰੁਣ ੁ੨੮ 

ਪ੍ਾਰਯਾ ਤ੍ਸਯੋੁੱਤ੍ਮਾ ਲੋਿੇ ਸੀਤ੍ਾ ਨਾਮ ਸੁਮਤ੍ਯਮਾ  

ਸ਼੍ਯਾਮਾ ਸਮ ਕਿਪ੍ਿ੍ਤ੍ਾਮ੍ਿੀ ਸ੍ਤ੍ਰੀ ਰਤ੍੍ਨਮ੍ ਰਤ੍੍ਨ ਪ੍ਕੂਸ਼੍ਤ੍ਾ  ੨੯ 
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ਨੈਿ ਤ੍ੇਿੀ ਨ ਿਮ੍ਤ੍ਰਵੀ ਨਾ੭ਪ੍੍ਸਰਾ ਨਾ੭ਕਪ੍ ਤ੍ਾਨਿੀ  

ਤੁ੍ਲਯਾ ਸੀਮਮ੍ਕਤ੍ਨੀ ਤ੍ਸਯਾ ਮਾਨੁਸ਼੍ੀਸ਼ੁ੍ ਿੁਤ੍ੋ ਪ੍ਿੇਤ੍੍  ੩0 

ਤ੍ੁੱਸਯਾ੭ਪ੍ਹਰ ਪ੍ਾਰਯਾਮ੍ ਤ੍ਵਮ੍ ਪ੍ਰਮਤ੍ਯ ਤੁ੍ ਮਹਾ ਿਨੇ  

ਸੀਤ੍ਯਾ ਰਕਹਤ੍: ਿਾਮੀ ਰਾਮੋ ਹਾਸਯਕਤ੍ ਿੀਕਿਤ੍ਮ੍  ੩੧ 

ਅਰੋਚਯਤ੍ ਤ੍ ਤ੍ਵਾਿਯਮ ੍ਰਾਿਣੋ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸਾ੭ਕਤ੍ਪ੍:  

ਕਚਮ੍ਤ੍ਕਯਤ੍ਵਾ ਮਹਾ ਪ੍ਾਹ:ੁ ਅਿਮ੍ਪ੍ਨ ਮੁਿਾਚ ਹ  ੩੨ 

ਪ੍ਾਟਮ ੍ਿਲਯਮ੍ ਿਕਮਸ਼੍ਯਾਕਮ ਕਹ ਏਿ: ਸਾਰਕਤ੍ਨਾ ਸਹ  

ਆਨਕਯਸ਼੍ਯਾਕਮ ਿੈਤ੍ਹੇੀ ਕਮਮਾਮ੍ ਹਰਸ਼ੁ੍੍ਟੋ ਮਹਾ ਪ੍ਰੁੀਮ ੍ ੩੩ 

ਅਤ੍ੈਿ ਮੁਿ੍ਤ੍ਵਾ ਪ੍ਰਯਯੌ ਿਰ ਯੁਿ੍ਤ੍ੇਨ ਰਾਿਣ: 

ਰਤ੍ੇਨ ਆਕਤ੍ਤ੍ਯ ਿਰ੍ਣੇਨ ਕਤ੍ਸ਼੍ ੱੁੱਸਰਵਾ: ਪ੍ਰਿਾਸ਼੍ਯਨ੍  ੩੪ 

ਸ ਰਤ੍ੋ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸੇਮ੍ਤ੍ਰ ਸਯ ਨਿ੍ਸ਼੍ਤ੍ਰ ਪ੍ਤ੍ਿ ੋਮਹਾਨ੍  

ਸਮ੍ਚਾਰਯਮਾਣ ੱੁੱਸ਼ੁ੍ਸ਼ੁ੍ਪ੍ੇ ਿਲਤ੍ੇ ਚਮ੍ਤ੍ਰਮਾ ਇਿ  ੩੫ 

ਸ ਮਾਰੀਚਾ੭੭ਸ਼੍ਰਮਮ੍ ਪ੍ਰਾਪ੍ਯ ਤ੍ਾਟਿੇਯ ਮੁਪ੍ਾਿਮਤ੍ ੍ 

ਮਾਰੀਚ ੇਨਾ੭ਰ੍ਕਚਤ੍ ੋਰਾਿਾ ਪ੍ਿ੍ਸ਼੍ਯ ਪ੍ੋਿਯੈ: ਅਮਾਨੁਸ਼੍ੈ: ੩੬ 

ਤ੍ਮ ੍ਸਵਯਮ ੍ਪ੍ੂਿਕਯਤ੍ਵਾ ਤੁ੍ ਆਸਨੇ ਨੋਤ੍ਿੇਨ ਚ  

ਅਰ੍ਤ੍ੋਪ੍ ਕਹਤ੍ਯਾ ਿਾਚਾ ਮਾਰੀਚੋ ਿਾਿਯਮ੭ਪ੍ਰਿੀਤ੍੍  ੩੭ 

ਿੁੱਕਚਤ੍੍ਸੁ ਿੁਸ਼੍ਲਮ੍ ਰਾਿਨ੍ ਲੋਿਾਨਾਮ੍ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸੇਸ਼੍ਵਰ  

ਆਸ਼੍ਮ੍ਿੇ ਨਾਤ੍ ਿਾਨੇ ਤ੍ਵਮ ੍ਯਤ੍ ਸ੍ਤੂ੍ਰ੍ਣ ਕਮਹਾ੭੭ਿਤ੍: ੩੮ 

ਏਿ ਮੁਿ੍ਤ੍ੋ ਮਹਾਤ੍ੇਿਾ ਮਾਰੀਚੇਨ ਸ ਰਾਿਣ: 

ਤ੍ਤ੍: ਪ੍ਸ਼੍੍ਚਾ ਕਤ੍ਤ੍ਮ ੍ਿਾਿਯ ਮ੭ਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ਿਾਿਯ ਿੋਕਿਤ੍: ੩੯ 

ਆਰਿ੍ਸ਼੍ ੋਮੇ ਹਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਾਤ੍ ਰਾਮੇਣਾ੭ਿ੍ਕਲਸ਼੍੍ਟ ਿਰ੍ਮਣਾ  

ਿਨਸ੍ਤ੍ਾਨਮ੭ਿਤ੍ਯਮ ੍ਤ੍ਤ੍੍ ਸਰਵਮ੍ ਯੁਕਤ੍ ਕਨਪ੍ਾਕਤ੍ਤ੍ਮ ੍ 

ਤ੍ਸਯ ਮੇ ਿੁਰ ੁਸਾਕਚਿਯਮ ੍ਤ੍ਸਯ ਪ੍ਾਰਯਾ੭ਪ੍ਹਾਰਣੇ  ੪0 

ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸੇਮ੍ਤ੍ਰ ਿਚ ੱੁੱਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਮਾਰੀਚੋ ਿਾਿਯ ਮਪ੍ਰਿੀਤ੍ ੍ ੪੧ 

ਆਿਯਾਤ੍ਾ ਿੇਨ ਸੀਤ੍ਾ ਸਾ ਕਮਤ੍ਰ ਰਪੂ੍ਣੇ ਸ਼੍ਤ੍ਰੁਣਾ 

ਤ੍ਵਯਾ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸ ਸ਼੍ਾਰ੍ਤੂ੍ਲ ਿੋ ਨ ਨਮ੍ਤ੍ਕਤ੍ ਕਨਮ੍ਕਤ੍ਤ੍: 

ਸੀਤ੍ਾ0 ਇਹਾ੭੭ਨਯ ਸਵੇਕਤ੍ ਿੋ੭ਪ੍ਰਿੀਕਤ੍ ਪ੍ਰਿੀਕਹ ਮੇ  ੪੨ 

ਰਿ੍ਸ਼੍ੋ ਲੋਿਸਯ ਸਰਵਸਯ ਿੇ ੱੁੱਸ਼੍ਰੁਮ੍ਿਮ੍ ੱੁੱਚੇੁੱਤੁ੍ਮ੍ ਇੁੱਚਕਤ੍  

ਪ੍ਰੋਤ੍੍ਸਾਹਯਕਤ੍ ਿਸ਼੍੍ਚ ੱੁੱਤ੍ਵਾਮ੍ ਸ ਕਹ ਸ਼੍ਤ੍ਰੁ ਰ੭ਸਮ੍ਸ਼੍ਯ: ੪੩  

ਆਸ਼੍ੀ ਕਿਸ਼੍ ਮੁਿਾ ੱੁੱਤ੍ਸ਼੍ਟ੍ਰਾ0 ਉੁੱਤ੍ਰ੍ਤੁ੍ਮ੍ ਚੇੁੱਚਕਤ੍ ਤ੍ਵਯਾ  

ਿਰ੍ਮਣਾ ਤ੍ੇਨ ਿੇਨਾ੭ਕਪ੍  ਿਾਪ੍ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਰਕਤ੍ਪ੍ਾਕਤ੍ਤ੍:  ੪੪ 

ਸੁਿ ਸੁਪ੍੍ਤ੍ਸਯ ਤ੍ੇ ਰਾਿਨ੍ ਪ੍ਰਹਰਤੁ੍ਮ੍ ਿੇਨ ਮੂਰਤ੍੍ਕਨ  ੪੫ 

ਕਿਸ਼ੁ੍ੁੱਤ੍ ਿਮ੍ਸ਼੍ਾ੭ਕਪ੍ ਿਨਾ੭ਿਰ ਹਸ੍ਤ੍:   
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ਤ੍ੇਿ ੋਮਤ੍ ੱੁੱਸਮ੍ਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ ਤ੍ੋ ਕਰਵਸ਼੍ਾਣ: 

ਉਤ੍ੀਿ੍ਕਸ਼੍ਤੁ੍ਮ੍ ਰਾਿਣ ਨੇਹ ਯੁਿ੍ਤ੍:  

ਸ ਸਮਯੁਿੇ ਰਾਿਿ ਿਮ੍ਤ੍ ਹਸ੍ਤ੍ੀ   ੪੬ 

ਅਸ ੌਰਣਾਮ੍ਤ੍ ਸ੍ਕਤ੍ਕਤ੍ ਸਮ੍ਕਤ੍ ਿਾਲੋ    

ਕਿਤ੍ਿ੍ਤ੍ ਰਿ੍ਸ਼੍ ੋਮਰੁਿ ਹਾ ਨਰੁਕਸਮਹ: 

ਸੁਪ੍੍ਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਵਯਾ ਪ੍ਤੋ੍ਕਯਤੁ੍ਮ੍ ਨ ਯੁਿ੍ਤ੍:   

ੱੁੱਸ਼੍ਰਾ0ਿ ਪ੍ਰੂ੍ਣੋ ਕਨਕਸ਼੍ਤ੍ਾ੭ਕਸ ਤ੍ਮ੍ਸ਼੍੍ਟਰ:   ੪੭ 

ਚਾਪ੍ਾ੭ਪ੍ਹਾਰੇ ਪ੍ੁਿ ਿੇਿ ਪ੍ਮ੍ਿੇ   

ਸ਼੍ਰੋਰ੍ਕਮ ਮਾਲੇ ਸੁਮਹਾ ਆਹਿੌਿੇ  

ਨ ਰਾਮ ਪ੍ਾਤ੍ਾਲ਼ ਮੁਿੇਕਤ੍ ਿੋਰੇ   

ਪ੍ਰਸ੍ਿਮ੍ਕਤ੍ਤੁ੍ਮ ੍ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸ ਰਾਿ ਯੁਿ੍ਤ੍ਮ੍   ੪੮ 

ਪ੍ਰਸੀਤ੍ ਲਮ੍ਿੇਸ਼੍ਵਰ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸੇਮ੍ਤ੍ਰ    

ਲਮ੍ਿਾਮ੍ ਪ੍ਰਸੰਨੋ ਪ੍ਿ ਸਾਤੁ੍ ਿੁੱਚ 

ਤ੍ਵਮ ੍ਸਵੇਸ਼ੁ੍ ਤ੍ਾਰੇਸ਼ੁ੍ ਰਮਸਵ ਕਨਤ੍ਯਮ੍    

ਰਾਮ ੱੁੱਸ ਪ੍ਾਰਯੋ ਰਮਤ੍ਾਮ ੍ਿਨੇਸ਼ੁ੍ ੪੯ 

ਏਿ ਮੁਿ੍ਤ੍ੋ ਤ੍ਸ਼੍ਿਰੀਿੋ ਮਾਰੀਚੇਨ ਸ ਰਾਿਣ: 

ਨਯਿਰ੍ਤ੍ਤ੍ ਪ੍ਰੁੀਮ ੍ਲਮ੍ਿਾਮ੍ ਕਿਿੇਸ਼੍ ਚ ਿਰੁਹੋੁੱਤ੍ਮਮ੍ ੫0 

ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਰਣਯ ਿਾਮ੍ਟੇ  ਏਿ ਕਤ੍ਰਮ੍ਸ਼੍ ੱੁੱਸਰ੍ਿ: 

ਤਿਾ ਤ੍ਤਰਮ੍ਸ਼ ੱ ਸਰ੍ਕ: 

ਤ੍ਤ੍ੈਃ ਸ਼ੂ੍ਰ੍ਪ੍ਣਿਾ ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾ ਸਹਸਰਾਕਣ ਚਤੁ੍ਰਤ੍੍ਸ਼੍ 

ਹਤ੍ਾਨ੍ ਏਿੇਨ ਰਾਮੇਣ ਰਿ੍ਸ਼੍ਸਾਮ੍ ਪ੍ੀਮ ਿਰ੍ਮਣਾਮ੍ ੧ 

ਤੂ੍ਸ਼੍ਣਮ ੍ਚ ਿਰਮ੍ ਚਿੈ ਹਤ੍ਮ੍ ਕਤ੍ਰਕਸ਼੍ਰਸਾ ਸਹ  

ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾ ਪ੍ੁਨ ਰ੍ਮਹਾ ਨਾਤ੍ਮ੍ ਨਨਾਤ੍ ਿਲਤ੍ੋਪ੍ਮਾ ੨ 

ਸਾ ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾ ਿਰ੍ਮ ਰਾਮ ਸਯ ਿਰੁਤ੍ਮ੍ ਅਨਯੈੈਃ ਸੁਤੁ੍ਸ਼੍੍ਿਰਮ ੍

ਿਿਾਮ ਪ੍ਰਮੋਕਤ੍ਵਿ੍ਨਾ ਲਮ੍ਿਾਮ੍ ਰਾਿਣ ਪ੍ਾਕਲਤ੍ਾਮ੍ ੩ 

ਸਾ ਤ੍ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ ਕਿਮਾਨਾ੭ਿਰੇ ਰਾਿਣਮ੍ ਤ੍ੀਪ੍੍ਤ੍ ਤ੍ੇਿਸਮ ੍

ਉਪ੍ੋਪ੍ਕਿਸ਼੍੍ਟਮ ੍ਸਕਚਿੈ: ਮਰਤੁ੍੍ਕਪ੍: ਇਿ ਿਾਸਿਮ ੍੪ 

ਆਸੀਨਮ ੍ਸੂਰਯ ਸਮ੍ਿਾਸ਼੍ ੇਿਾਮ੍ਚਨੇ ਪ੍ਰਮਾ੭੭ਸਨੇ 

ਰਿ੍ੁਮ ਿੇਕਤ੍ ਿਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਰਾਿਯਮ੍ ਿਵਲਨ੍ਤ੍ਮ੍ ਇਿ ਪ੍ਾਿਿਮ ੍੫ 

ਤ੍ੇਿ ਿਨ੍ਤ੍ਰਵ ਪ੍ੂਤ੍ਾਨਾਮ ੍ਰਸ਼ੁ੍ੀਣਾਮ੍ ਚ ਮਹਾਤ੍੍ਮਨਾਮ ੍

ਅਿੇਯਮ ੍ਸਮਰੇ ਸ਼ੂ੍ਰਮ੍ ਿਯਾੁੱਤ੍ਾ੭੭ਨਨਮ ੍ਇਿਾ੭ਨ੍ਤ੍ਿਮ੍ ੬ 

ਤ੍ੇਿਾ੭ਸੁਰ ਕਿਮਰ੍ਤ੍ਸ਼ੁੇ੍ ਿਿਰਾ੭ਸ਼੍ਕਨ ਿਰੁਤ੍ ਿਰਣਮ ੍

ਐਰਾਿਤ੍ ਕਿਸ਼੍ਾਣਾ੭ਿਰੈ: ਉਤ੍੍ਿਰੁਸ਼੍੍ਟ ਕਿਣ ਿਿ੍ਸ਼੍ਸਮ੍  ੭ 
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ਕਿਮ੍ਸ਼੍ ਤ੍੍ਪ੍ੁਿਮ ੍ਤ੍ਸ਼੍ਿਰੀਿਮ ੍ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਨੀਯ ਪ੍ਕਰੁੱਚਤ੍ਮ ੍

ਕਿਸ਼੍ਾਲ ਿਿ੍ਸ਼੍ਸਮ੍ ਿੀਰਮ ੍ਰਾਿ ਲਿ੍ਸ਼੍ਣ ਲਿ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ਮ ੍ ੮ 

ਸ੍ਕਨਿ੍ਤ੍ ਿੈਟਰੂਯ ਸਮ੍ਿਾਸ਼੍ਮ ੍ਤ੍ਪ੍੍ਤ੍ ਿਾਮ੍ਚਨ ਿੁਣ੍ਟਲਮ੍ 

ਸੁਪ੍ੁਿਮ ੍ਸ਼ੁ੍ਿ੍ਲ ਤ੍ਸ਼੍ਨਮ ੍ਮਹਾ੭੭ਸਯਮ ੍ਪ੍ਰਵਤ੍ਪੋ੍ਮਮ੍ ੯ 

ਕਿਸ਼੍੍ਣ ੁਚਿਰ ਕਨਪ੍ਾਤ੍ ੈਸ਼੍੍ਚ ਸ਼੍ਤ੍ਸ਼੍ੋ ਤ੍ੇਿ ਸਮਯੁਿੇ 

ਅਨਯੈ ੱੁੱਸ਼੍ਸ੍ਤ੍ਰ ਪ੍ਰਹਾਰੈ ਸ਼੍ਚ੍ ਮਹਾ ਯੁੁੱਤ੍ੇਸ਼ੁ੍ ਤ੍ਾਕਟਤ੍ਮ੍  ੧0 

ਆਹਤ੍ਾ੭0ਿਮ ੍ਸਮਸ੍ਤ੍ੈ ਸ਼੍੍ਚ ਤ੍ੇਿ ਪ੍ਰਹਰਣੈ ਸਤ੍੍ਤ੍ਾ 

ਅਿ੍ਸ਼੍ੋਪ੍ਯਾਣਾਮ ੍ਸਮੁਤ੍ਰਾਣਾਮ੍ ਿ੍ਸ਼੍ੋਪ੍ਣਮ ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਪ੍ਰ ਿਾਕਰਣਮ੍ ੧੧ 

ਿ੍ਸ਼੍ੇਪ੍੍ਤ੍ਾਰਮ ੍ਪ੍ਰਵਤ੍ਾ੭ਿਰਾਣਾਮ੍ ਸੁਰਾਣਾਮ੍ ਚ ਪ੍ਰਮਰਤ੍੍ਨਮ੍ 

ਉੁੱਚੇੁੱਤ੍ਾਰਮ੍ ਚ ਤ੍ਰ੍ਮਾਣਾਮ੍ ਪ੍ਰ ਤ੍ਾਰਾ੭ਕਪ੍ਮਰ੍ਸ਼੍ਨਮ੍ ੧੨ 

ਸਰਵ ਕਤ੍ਿਯਾ੭ਸ੍ਤ੍ਰ ਯੋਿ੍ਤ੍ਾਰਮ੍ ਯਿ੍ਞ ਕਿਿ੍ਨ ਿਰਮ੍ ਸਤ੍ਾ 

ਪ੍ੁਰੀਮ ੍ਪ੍ੋਿਿਤ੍ੀਮ ੍ਿਤ੍ਵਾ ਪ੍ਰਾਕਿਤ੍ਯ ਚ ਿਾਸੁਕਿਮ ੍੧੩ 

ਤ੍ਿ੍ਸ਼੍ਿ ਸਯ ਕਪ੍ਰਯਾਮ੍ ਪ੍ਾਰਯਾਮ੍ ਪ੍ਰਾਕਿਤ੍ਯ ਿਹਾਰ ਯੈਃ 

ਿੈਲਾਸਮ ੍ਪ੍ਰਵਤ੍ਮ੍ ਿਤ੍ਵਾ ਕਿਕਿਤ੍ਯ ਨਰ ਿਾਹਨਮ ੍੧੪ 

ਕਿਮਾਨਮ ੍ਪ੍ੁਸ਼੍੍ਪ੍ਿਮ੍ ਤ੍ਸਯ ਿਾਮਿਮ ੍ਿੈ ਿਹਾਰ ਯੈਃ 

ਿਨਮ੍ ਚੈਤ੍ਰਰਤ੍ਮ੍ ਕਤ੍ਿਯਮ ੍ਨਕਲ਼ਨੀਮ੍ ਨਨ੍ਤ੍ਨਮ੍ ਿਨਮ੍ ੧੫ 

ਕਿਨਾਸ਼੍ਯਕਤ੍ ਯੈਃ ਿਰਤੋ੍ਾ ੱੁੱਤ੍ੇਿੋਤ੍ਯਾਨਾਕਨ ਿੀਰਯਿਾਨ੍ 

ਚਨ੍ਤ੍ਰ ਸੂਰਯੌ ਮਹਾਪ੍ਾਿਾ ਿੁੁੱਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟਨ੍ਤ੍ੌ ਪ੍ਰਮ੍ਤ੍ਪ੍ੌ ੧੬ 

ਕਨਿਾਰਯਕਤ੍ ਪ੍ਾਹਪੁ੍ਯਾਮ ੍ਯੈਃ ਸ਼੍ੈਲ ਕਸ਼੍ਿਰਪੋ੍ਮੈਃ 

ਤ੍ਸ਼੍ ਿਰ੍ਸ਼੍ ਸਹਸਰਾਕਣ ਤ੍ਪ੍ ਸ੍ਤ੍ਪ੍੍ਤ੍ਵਾ ਮਹਾ ਿਨੇ 

ਪ੍ੁਰਾ ਸਵਯਮ੍ਪ੍ਿੁੇ ਤ੍ੀਰੈਃ ਕਸ਼੍ਰਾਮ੍ਕਸ ਉਪ੍ਿਹਾਰ ਯੈਃ ੧੭ 

ਤ੍ੇਿ ਤ੍ਾਨਿ ਿਨ੍ਤ੍ਰਵ ਕਪ੍ਸ਼੍ਾਚ ਪ੍ਤ੍ਿਰੋਿੈੈਃ 

ਅਪ੍ਯਮ੍ ਯਸਯ ਸਮ੍ਿਰਾਮ ੇਮਰੁਤ੍ਯੁਤ੍ੋ ਮਾਨੁਸ਼੍ਾਤ੍੍ ਰਤੁ੍ੇ ੧੮ 

ਮਨ੍ਤ੍ਰੈ : ਅਕਪ੍ਸ਼੍੍ਟਤੁ੍ਮ੍ ਪ੍ੁਣਯਮ੍ ਅਤ੍ਵਰੇਸ਼ੁ੍ ਕਤ੍ਵਿਾਕਤ੍ਕਪ੍ੈਃ 

ਹਕਿ ਰ੍ਤ੍ਾਨੇਸ਼ੁ੍ ਯੈਃ ਸੋਮਮ੍ ਉਪ੍ਹਨ੍ਕਤ੍ ਮਹਾ ਪ੍ਲ: ੧੯ 

ਆਪ੍੍ਤ੍ ਯਿਞ੍ ਹਰਮ੍ ਿਰੂਰਮ੍ ਪ੍ਰਹ੍ਮਿ੍ਨਮ੍ ਤੁ੍ਸ਼੍੍ਟ ਚਾਕਰਣਮ ੍

ਿਰ੍ਿਸ਼੍ਮ ੍ਕਨਰ੭ਨੁਿਰੋਸ਼੍ਮ ੍ਪ੍ਰਿਾਨਾਮ੍ ਅਕਹਤ੍ੇ ਰਤ੍ਮ੍ ੨0 

ਰਾਿਣਮ੍ ਸਰਵ ਪ੍ੂਤ੍ਾਨਾਮ ੍ਸਰਵ ਲੋਿ ਪ੍ਯਾਿਹਮ ੍

ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸੀ ਪ੍ਰਾਤ੍ਰਮ੍ ਸ਼ੂ੍ਰਮ੍ ਸਾ ਤ੍ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ ਮਹਾ ਪ੍ਲਮ੍ ੨੧ 

ਤ੍ਮ ੍ਕਤ੍ਿਯ ਿਸ੍ਤ੍ਰਾ੭੭ਪ੍ਰਣਮ੍ ਕਤ੍ਿਯ ਮਾਲਯਪੋ੍ ਸ਼੍ੋਕਪ੍ਤ੍ਮ ੍

ਆਸਨੇ ਤੁ੍ ਉਪ੍ਕਿਸ਼੍੍ਟਮ ੍ਚ ਿਾਲਿਾਲ ਕਮਿੋਤ੍ਯਤ੍ਮ੍  ੨੨ 

ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸੇਨ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਮਹਾਪ੍ਾਿਮ ੍ਪ੍ੌਲਸ੍ਤ੍ਯ ਿੁਲ ਨਨ੍ਤ੍ਨਮ੍ ੨੩ 

ਰਾਿਣਮ੍ ਸ਼੍ਤ੍ਰੁ ਹਨ੍ਤ੍ਾਰਮ ੍ਮਮ੍ਕਤ੍ਰ ਕਪ੍: ਪ੍ਕਰਿਾਕਰਤ੍ਮ੍  
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ਅਕਪ੍ਿਮਯਾ੭ਪ੍ਰਿੀ ਤ੍ਵਾਿਯਮ੍ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸੀ ਪ੍ਯ ਕਿਹਵਲਾ  ੨੪ 

ਤ੍ਮ ੍ਅਪ੍ਰਿੀ ੱੁੱਤ੍ੀਪ੍੍ਤ੍ ਕਿਸ਼੍ਾਲ ਲੋਚਨਮ੍  

ਪ੍ਰਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਕਯਤ੍ਵਾ ਪ੍ਯ ਮਹੋ ਮਰੂ੍ਕਚਤ੍ਾ 

ਸੁਤ੍ਾਰਣੁਮ੍ ਿਾਿਯਮ ੍ਅਪ੍ੀਤ੍ ਚਾਕਰਣੀ  

ਮਹਾਤ੍੍ਮਨਾ ਸ਼ੂ੍ਰ੍ਪ੍ਣਿਾ ਕਿਰਕੂਪ੍ਤ੍ਾ ੨੫ 

ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਰਣਯ ਿਾਮ੍ਟੇ  ਤ੍ਵਾ ਕਤ੍ਰਮ੍ਸ਼੍ ੱੁੱਸਰ੍ਿ: 

ਤਰਯ ਸ੍ਤ੍ਤਰਮ੍ਸ਼ ੱ ਸਰ੍ਕ: 

ਤ੍ਤ੍ੈਃ ਸ਼ੂ੍ਰ੍ਪ੍ਣਿਾ ਤ੍ੀਨਾ ਰਾਿਣਮ੍ ਲੋਿ ਰਾਿਣਮ ੍

ਅਮਾਤ੍ਯ ਮਤ੍ਯੇ ਸਮ੍ਿਰੁੁੱਤ੍ਾ ਪ੍ਰਸ਼ੁ੍ਮ੍ ਿਾਿਯਮ ੍ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੧ 

ਪ੍ਰਮੁੱਤ੍ੈਃ ਿਾਮ ਪ੍ੋਿੇਸ਼ੁ੍ ਸਵਰੈ ਿਰੁੁੱਤ੍ੋ ਕਨਰਮ੍ਿੁਸ਼੍ੈਃ 

ਸਮੁਤ੍੍ਪ੍ੰਨਮ ੍ਪ੍ਯਮ੍ ਿੋਰਮ ੍ਪ੍ੋੁੱਤ੍ਿਯਮ੍ ਨਾ੭ਿਪ੍ੁਤ੍ਯਸ ੇ੨ 

ਸਿ੍ਤ੍ਮ੍ ਿਰਾਮਯੇਸ਼ੁ੍ ਪ੍ੋਿੇਸ਼ੁ੍ ਿਾਮ ਿਰੁੁੱਤ੍ਮ੍ ਮਹੀਪ੍ਕਤ੍ਮ ੍

ਲੁਪ੍੍ਤ੍ਮ੍ ਨ ਪ੍ਹ ੁਮਨਯਨਤ੍੍ੇ ਸ਼੍੍ਮਸ਼੍ਾਨਾ੭ਿ੍ਕਨਮ ੍ਇਿ ਪ੍ਰਿਾੈਃ ੩ 

ਸਵਯਮ ੍ਿਾਰਯਾਕਣ ਯੈਃ ਿਾਲੇ ਨਾ੭ਨੁਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟਕਤ੍ ਪ੍ਾਰ੍ਕਤ੍ਿੈਃ 

ਸ ਤੁ੍ ਿ ੈਸਹ ਰਾਿਯੇਨ ਤ੍ੈ ਸ਼੍੍ਚ ਿਾਰਯੈ ਕਰਵਨਸ਼੍ਯਕਤ੍ ੪ 

ਅਯੁਿ੍ਤ੍ ਚਾਰਮ੍ ਤੁ੍ਰ੍ਤ੍ਰਸ਼੍੍ਮ੍ ਅਸਵਾਤ੍ੀਨਮ ੍ਨਰਾ੭ਕਤ੍ਪ੍ਮ ੍

ਿਰ੍ਿਯਨ੍ਕਤ੍ ਨਰਾ ਤੂ੍ਰਾ ੱਨੰਤ੍ੀ ਪ੍ਮ੍ਿਮ ੍ਇਿ ਕਤ੍ਵਪ੍ਾੈਃ ੫ 

ਯ ੇਨ ਰਿ੍ਸ਼੍ਨ੍ਕਤ੍ ਕਿਸ਼੍ਯਮ ੍ਅਸਵਾਤ੍ੀਨਾ ਨਰਾ੭ਕਤ੍ਪ੍ਾੈਃ 

ਤ੍ੇ ਨ ਿਰੁੁੱਤ੍ਯਾ ਪ੍ਰਿਾਸ਼੍ਨ੍ਤ੍ੇ ਕਿਰਯੈਃ ਸਾਿਰੇ ਯਤ੍ਾ ੬ 

ਆਤ੍੍ਮਿਤ੍੍ਕਪ੍ ਕਰਵਿਰੁਹਯ ਤ੍ਵਮ੍ ਤ੍ੇਿ ਿਨ੍ਤ੍ਰਵ ਤ੍ਾਨਿੈੈਃ 

ਅਯੁਿ੍ਤ੍ ਚਾਰ ਸ਼੍੍ਚਪ੍ਲੈਃ ਿਤ੍ਮ੍ ਰਾਿਾ ਪ੍ਕਿਸ਼੍ਯਕਸ ੭ 

ਤ੍ਵਮ ੍ਤੁ੍ ਪ੍ਾਲ ਸਵਪ੍ਾਿ ਸ਼੍੍ਚ ਪ੍ੁੁੱਕਤ੍ ਹੀਨ ਸ਼੍੍ਚ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸ  

ਿ੍ਞਾਤ੍ਿਯਮ ੍ਤੁ੍ ਨ ਿਾਨੀਸ਼੍ ੇਿਤ੍ਮ੍ ਰਾਿਾ ਪ੍ਕਿਸ਼੍ਯਕਸ ੮ 

ਯੇਸ਼੍ਾਮ ੍ਚਾਰ ਸ਼੍੍ਚ ਿੋਸ਼੍ ਸ਼੍ਚ੍ ਨਯ ਸ਼੍੍ਚ ਿਯਤ੍ਾਮ੍ ਿਰ 

ਅਸਵਾਤ੍ੀਨਾ ਨਰੇਨ੍ਤ੍ਰਾਣਾਮ੍ ਪ੍ਰਾਿਰੁਤ੍ੈ ਸ੍ਤ੍ ੇਿਨੈੈਃ ਸਮਾੈਃ ੯ 

ਯਸ੍ਮਾਤ੍੍ ਪ੍ਸ਼੍ਯਨ੍ਕਤ੍ ਤੂ੍ਰਸ੍ਤ੍ਾਨ੍ ਸਰਵਾਨ੍ ਅਰ੍ਤ੍ਾਨ੍ ਨਰਾ੭ਕਤ੍ਪ੍ਾੈਃ 

ਚਾਰੇਣ ਤ੍ਸ੍ਮਾਤ੍੍ ਉਚਯਨਤ੍੍ੇ ਰਾਿਾਨੋ ਤ੍ੀਰ੍ਿ ਚਿ੍ਸ਼ੁ੍ਸ਼੍ੈਃ ੧0 

ਅਯੁਿ੍ਤ੍ ਚਾਰਮ੍ ਮਨਯੇ ਤ੍ਵਾਮ੍ ਪ੍ਰਾਿਰੁਤ੍ੈੈਃ ਸਕਚਿੈ ਰਵਰ੍ਤੁ੍ਮ੍ 

ਸਵਿਨਮ ੍ਚ ਿਨਸ੍ਤ੍ਾਨਮ ੍ਹਤ੍ਮ੍ ਯ ੋਨਾ੭ਿਪ੍ੁਤ੍ਯਸੇ ੧੧ 

ਚਤੁ੍ਰ੍ਤ੍ਸ਼੍ ਸਹਸਰਾਕਣ ਰਿ੍ਸ਼੍ਸਾਮ੍ ਪ੍ੀਮ ਿਰ੍ਮਣਾਮ ੍

ਹਤ੍ਾਕਨ ਏਿੇਨ ਰਾਮੇਣ ਿਰ ਸ਼੍੍ਚ ਸਹ ਤੂ੍ਸ਼੍ਣੈਃ ੧੨ 

ਰਸ਼ੁ੍ੀਣਾਮ ੍ਅਪ੍ਯਮ੍ ਤ੍ੁੱਤ੍ਮ ੍ਿਰੁਤ੍ ਿ੍ਸ਼੍ੇਮਾ ਸ਼੍੍ਚ ਤ੍ਣ੍ਟਿਾੈਃ 

ਤ੍ਰ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ਮ ੍ਚ ਿਨਸਤ੍੍ਾਨਮ ੍ਰਾਮੇਣਾ੭ਿ੍ਕਲਸ਼੍੍ਟ ਿਰਮ੍ਣਾ  ੧੩ 
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ਤ੍ਵਮ ੍ਤੁ੍ ਲੁਪ੍੍ਤ੍ੈਃ ਪ੍ਰਮੁੱਤ੍ ਸ਼੍ਚ੍ ਪ੍ਰਾਤ੍ੀਨ ਸ਼੍੍ਚ ਰਾਿਣ 

ਕਿਸ਼੍ਯ ੇਸਵ ੇਸਮੁਤ੍ਪ੍੍ੰਨਮ੍ ਪ੍ਯਮ੍ ਯ ੋਨਾ੭ਿਪ੍ਤੁ੍ਯਸੇ ੧੪ 

ਤ੍ੀਿ੍ਸ਼੍੍ਣਮ ੍ਅਲ੍ਪ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਾਤ੍ਾਰਮ੍ ਪ੍ਰਮੁੱਤ੍ਮ ੍ਿਕਰਵਤ੍ਮ ੍ਸ਼੍ਟਮ ੍

ਿਯਸਨੇ ਸਰਵ ਪ੍ੂਤ੍ਾਕਨ ਨਾ੭ਕਪ੍ਤ੍ਾਿਨ੍ਕਤ੍ ਪ੍ਾਰ੍ਕਤ੍ਿਮ ੍੧੫ 

ਅਕਤ੍ ਮਾਕਨਨਮ ੍ਅਿਰਾਹਯਮ੍ ਆਤ੍੍ਮ ਸਮ੍ਪ੍ਾਕਿਤ੍ਮ ੍ਨਰਮ੍ 

ਿਰੋਕਤ੍ਨਮ ੍ਿਯਸਨੇ ਹਨ੍ਕਤ੍ ਸਵਿਨੋ੭ਕਪ੍ ਨਰਾ੭ਕਤ੍ਪ੍ਮ ੍੧੬ 

ਨਾ੭ਨੁਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟਕਤ੍ ਿਾਰਯਾਕਣ ਪ੍ਯੇਸ਼ੁ੍ ਨ ਕਪ੍ਪ੍ੇਕਤ੍ ਚ 

ਿ੍ਕਸ਼੍ਪ੍ਰਮ ੍ਰਾਿਯਾ ੱੁੱਚਯੁਤ੍ੋ ਤ੍ੀਨ ਸ੍ਤ੍ਰੁਣੈ ਸ੍ਤੁ੍ਲਯੋ ਪ੍ਕਿਸ਼੍ਯਕਤ੍ ੧੭ 

ਸ਼ੁ੍ਸ਼੍੍ਿੈੈਃ ਿਾਸ਼੍੍ਟੈ ਰ੍ਪ੍ਿੇਤ੍੍ ਿਾਰਯਮ੍ ਲੋਸ਼੍੍ਟੈਰ੍ ਅਕਪ੍ ਚ ਪ੍ਾਮ੍ਸੁਕਪ੍ੈਃ 

ਨ ਤੁ੍ ਸ੍ਤ੍ਾਨਾਤ੍੍ ਪ੍ਕਰਪ੍ਰਸ਼੍ਟ੍ੈੈਃ ਿਾਰਯਮ੍ ਸਯਾ ਤ੍ਵਸੁਤ੍ਾ੭ਕਤ੍ਪ੍ੈੈਃ ੧੮ 

ਉਪ੍ਪ੍ੁਿ੍ਤ੍ਮ੍ ਯਤ੍ਾ ਿਾਸੈਃ ਸਰਿ ੋਿਾ ਮਰੁਕਤ੍ਤ੍ਾ ਯਤ੍ਾ 

ਏਿਮ੍ ਰਾਿਯਾ ਤ੍੍ਪ੍ਕਰਪ੍ਰਸ਼੍ਟ੍ੈਃ ਸਮਰ੍ਤ੍ੋ੭ਕਪ੍ ਕਨਰ੭ਰਤ੍੍ਿੈਃ ੧੯ 

ਅਪ੍ਰਮੁੱਤ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਯ ੋਰਾਿਾ ਸਰਵਿ੍ਞੋ ਕਿਕਿਤ੍ੇਨ੍ਕਤ੍ਰਯੈਃ 

ਿਰੁਤ੍ਿ੍ਞੋ ਤ੍ਰ੍ਮ ਸ਼੍ੀਲ ਸ਼੍੍ਚ ਸ ਰਾਿਾ ਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟਤ੍ੇ ਕਚਰਮ ੍੨0 

ਨਯਨਾਪ੍ਯਾਮ ੍ਪ੍ਰਸੁਪ੍੍ਤ੍ੋ੭ਕਪ੍ ਿਾਿਰ੍ਕਤ੍ ਨਯਚਿ੍ਸ਼ੁ੍ਸ਼੍ਾ 

ਿਯਿ੍ਤ੍ ਿਰੋਤ੍ ਪ੍ਰਸਾਤ੍ ਸ਼੍ਚ੍ ਸ ਰਾਿਾ ਪ੍ੂਿਯਤ੍ੇ ਿਨੈੈਃ ੨੧ 

ਤ੍ਵਮ ੍ਤੁ੍ ਰਾਿਣ ਤੁ੍ਰ੍ਪ੍ੁੁੱਕਤ੍ ਰਿੁ੍ਣੈ: ਏਤ੍ੈ: ਕਿਿਰ੍ਕਿਤ੍ੈਃ 

ਯਸਯ ਤ੍ੇ੭ਕਿਕਤ੍ਤ੍ ਸ਼੍੍ਚਾਰੈ: ਰਿ੍ਸ਼੍ਸਾਮ੍ ਸੁਮਹਾਨ੍ ਿਤ੍ੈਃ ੨੨ 

ਪ੍ਰਾ੭ਿਮਨ੍ਤ੍ਾ ਕਿਸ਼੍ਯੇਸ਼ੁ੍ ਸਮ੍ਿਤ੍ੋ   

ਨ ਤ੍ੇਸ਼੍ ਿਾਲ ਪ੍ਰਕਿਪ੍ਾਿ ਤ੍ੁੱਤ੍ਵਕਿਤ੍ ੍

ਅਯੁਿ੍ਤ੍ ਪ੍ੁੁੱਕਤ੍ ਰ੍ਿੁਣ ਤ੍ੋਸ਼੍ ਕਨਸ਼੍੍ਚਯੇ   

ਕਿਪ੍ੰਨਰਾਿਯ ੋਨ ਕਚਰਾ ਕਤ੍ਵਪ੍ਤ੍੍ਸਯਸੇ ੨੩ 

ਇਕਤ੍ ਸਵ ਤ੍ੋਸ਼੍ਾਨ੍ ਪ੍ਕਰਿੀਰ੍ਕਤ੍ਤ੍ਾਮ੍ ਸ੍ਤ੍ਯਾ  

ਸਮੀਿ੍ਸ਼੍ਯ ਪ੍ੁੁੱਤ੍ਯਾ ਿ੍ਸ਼੍ਣਤ੍ਾਚਰੇਸ਼੍ਵਰੈਃ 

ਤ੍ਨੇਨ ਤ੍ਰ੍ਪ੍ੇਣ ਪ੍ਲੇਨ ਚਾ੭ਕਨਵਤ੍ੋ 

ਕਿਕਚਨ੍ਤ੍ਯਾ ਮਾਸ ਕਚਰਮ ੍ਸ ਰਾਿਣੈਃ   ੨੪ 

ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਰਣਯ ਿਾਮ੍ਟੇ  ਤ੍ਰਯ ਸ੍ਕਤ੍ਰਮਸ਼੍੍ ੱੁੱਸਰ੍ਿ: 

ਚਤੁ ਸ੍ਤ੍ਤਰਮ੍ਸ਼ ੱ ਸਰ੍ਕ: 

ਤ੍ਤ੍ੈਃ ਸ਼ੂ੍ਰ੍ਪ੍ਣਿਾਮ੍ ਿਰੁੁੱਤ੍ਾਮ੍ ਪ੍ਰੁਿਤ੍ੀਮ ੍ਪ੍ਰਸ਼ੁ੍ਮ ੍ਿਚੈਃ 

ਅਮਾਤ੍ਯ ਮਤ੍ਯੇ ਸਮ੍ਿਰੁੁੱਤ੍ੈਃ ਪ੍ਕਰਪ੍ਪ੍ਰੁੱਚ ਰਾਿਣੈਃ ੧ 

ਿ ਸ਼੍੍ਚ ਰਾਮੈਃ ਿਤ੍ਮ੍ ਿੀਰਯੈਃ ਕਿਮ ੍ਰਪੂ੍ੈਃ ਕਿਮ ੍ਪ੍ਰਾਿਰਮੈਃ 

ਕਿਮ੭ਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਣ੍ਟਿਾ੭ਰਣਯਮ੍ ਪ੍ਰਕਿਸ਼੍ਟ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਸੁਤੁ੍ਸ਼੍੍ਚਰਮ੍ ੨ 

ਆਯੁਤ੍ਮ੍ ਕਿਮ ੍ਚ ਰਾਮ ਸਯ ਕਨਹਤ੍ਾ ਯੇਨ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸਾੈਃ 
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ਿਰ ਸ਼੍੍ਚ ਕਨਹਤ੍ਮ੍ ਸਮ੍ਿਯੇ ਤੂ੍ਸ਼੍ਣ ਸ੍ਕਤ੍ਰਕਸ਼੍ਰਾ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ ੩ 

ਇਕਤ੍ ਉਿ੍ਤ੍ਾ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸੇਨ੍ਤ੍ਰੇਣ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸੀ ਿਰੋਤ੍ ਮਰੂ੍ਕਚਤ੍ਾ 

ਤ੍ਤ੍ੋ ਰਾਮਮ ੍ਯਤ੍ਾ ਤ੍ੁੱਤ੍ਵਮ੍ ਆਿਯਾਤੁ੍ਮ੍ ਉਪ੍ਚਿਰਮ ੇ੪ 

ਤ੍ੀਰ੍ਿ ਪ੍ਾਹ ੁਕਰਵਸ਼੍ਾਲਾ੭ਿ੍ਸ਼੍ ਸ਼੍੍ਚੀਰ ਿਰੁਸ਼੍੍ਣਾ੭ਕਿਨਾ੭ਮ੍ਪ੍ਰੈਃ 

ਿਨ੍ਤ੍ਰ੍ਪ੍ ਸਮ ਰਪੂ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਰਾਮੋ ਤ੍ਸ਼੍ਰਤ੍ਾ੭੭ਤ੍੍ਮਿੈਃ ੫ 

ਸ਼੍ਿਰ ਚਾਪ੍ ਕਨਪ੍ਮ ੍ਚਾਪ੍ਮ ੍ਕਿਿਰੁਸ਼੍ਯ ਿਨਿਾਮ੍ਿਤ੍ਮ ੍

ਤ੍ੀਪ੍੍ਤ੍ਾਨ੍ ਿ੍ਕਸ਼੍ਪ੍ਕਤ੍ ਨਾਰਾਚਾਨ੍ ਸਰ੍ਪ੍ਾਨ੍ ਇਿ ਮਹਾ ਕਿਸ਼੍ਾਨ੍ ੬ 

ਨਾ੭੭ਤ੍ਤ੍ਾਨਮ ੍ਸ਼੍ਰਾਨ੍ ਿੋਰਾਨ੍ ਨ ਮੁਮ੍ਚਮ੍ਤ੍ਮ ੍ਮਹਾ ਪ੍ਲਮ੍ 

ਨ ਿਾਰ੍ਮੁਿਮ੍ ਕਿਿਰ੍ਸ਼੍ਨ੍ਤ੍ਮ੍ ਰਾਮਮ ੍ਪ੍ਸ਼੍ਯਾਕਮ ਸਮਯੁਿੇ ੭ 

ਹਨਯਮਾਨਮ ੍ਤੁ੍ ਤ੍ਤ੍੍ ਸੈਨਯਮ੍ ਪ੍ਸ਼੍ਯਾਕਮ ਸ਼੍ਰ ਿਰੁਸ਼੍੍ਕਟਕਪ੍ੈਃ 

ਇਨ੍ਤ੍ਰੇਣੈ ਿੋੁੱਤ੍ਮਮ ੍ਸ੍ਤ੍ਸਯ ਆਹਤ੍ਮ੍ ਤੁ੍ ਅਸ਼੍੍ਮ ਿਰੁਸ਼੍੍ਕਟਕਪ੍ੈਃ ੮ 

ਰਿ੍ਸ਼੍ਸਾਮ੍ ਪ੍ੀਮ ਿੀਰਯਾਣਾਮ੍ ਸਹਸਰਾਕਣ ਚਤੁ੍ਰਤ੍੍ਸ਼੍ 

ਕਨਹਤ੍ਾਕਨ ਸ਼੍ਰੈ ਸ੍ਤ੍ੀਿ੍ਸ਼੍ਣੈ੍ ਸ੍ਤ੍ ੇਨੈਿੇਨ ਪ੍ਤ੍ਾਕਤ੍ਨਾ  ੯ 

ਅਰ੍ਤ੍ਾ੭ਕਤ੍ਿ ਮੁਹਰੂ੍ਤ੍ੇਨ ਿਰ ਸ਼੍੍ਚ ਸਹ ਤੂ੍ਸ਼੍ਣੈਃ 

ਰਸ਼ੁ੍ੀਣਾਮ ੍ਅਪ੍ਯਮ੍ ਤ੍ੁੱਤ੍ਮ ੍ਿਰੁਤ੍ ਿ੍ਸ਼੍ੇਮਾ ਸ਼੍੍ਚ ਤ੍ਣ੍ਟਿਾੈਃ ੧0 

ਏਿਾ ਿਤ੍ਮ੍ਕਚਨ੍ ਮੁਿ੍ਤ੍ਾ੭ਹਮ੍ ਪ੍ਕਰਪ੍ੂਯ ਮਹਾਤ੍੍ਮਨਾ 

ਸ੍ਤ੍ਰੀ ਿਤ੍ਮ੍ ਸ਼੍ਮ੍ਿਮਾਨੇਨ ਰਾਮੇਣ ਕਿਕਤ੍ਤ੍ਾ੭੭ਤ੍੍ਮਨਾ ੧੧ 

ਪ੍ਰਾਤ੍ਾ ਚਾ੭ਸਯ ਮਹਾ ਤ੍ੇਿਾ ਿੁਣਤ੍ ਸ੍ਤੁ੍ਲਯ ਕਿਿਰਮੈਃ 

ਅਨੁਰਿ੍ਤ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਪ੍ਿ੍ਤ੍ ਸ਼੍ਚ੍ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੋ ਨਾਮ ਿੀਰਯਿਾਨ੍ ੧੨ 

ਅਮਰ੍ਸ਼੍ੀ ਤੁ੍ਰ੍ਿਯੋ ਿੇਤ੍ਾ ਕਿਿਰਾਨ੍ਤ੍ੋ ਪ੍ੁੁੱਕਤ੍ਮਾਨ੍ ਪ੍ਲੀ 

ਰਾਮ ਸਯ ਤ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਣੋ ਪ੍ਾਹ:ੁ ਕਨਤ੍ਯਮ੍ ਪ੍ਰਾਣੋ ਪ੍ਕਹ ਸ਼੍੍ਚਰੈਃ ੧੩ 

ਰਾਮ ਸਯ ਤੁ੍ ਕਿਸ਼੍ਾਲਾਿ੍ਸ਼੍ੀ ਪ੍ੂਰ੍ਣੇਮਤੁ੍੍ ਸਤ੍ਰੁਸ਼੍ਾ੭੭ਨਨਾ  

ਤ੍ਰ੍ਮ ਪ੍ਤ੍੍ਨੀ ਕਪ੍ਰਯਾ ਪ੍ਰ੍ਤੁ੍: ਕਨਤ੍ਯਮ੍ ਕਪ੍ਰਯ ਕਹਤ੍ੇ ਰਤ੍ਾ  ੧੪ 

ਸਾ ਸੁਿੇਸ਼੍ੀ ਸੁ ਨਾਸੋਰ ੂੱੁੱਸੁਰਪੂ੍ਾ ਚ ਯਸ਼੍ਕਸਵਨੀ  

ਤ੍ੇਿ ਤ੍ੇਿ ਿਨ ਸਯਾ ੭ਸਯ ਰਾਿਤ੍ੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਿਾ੭ਪ੍ਰਾ  ੧੫ 

ਤ੍ਪ੍੍ਤ੍ ਿਾਮ੍ਚਨ ਿਰਣ੍ਾਪ੍ਾ ਰਿ੍ਤ੍ ਤੁ੍ਮ੍ਿ ਨਿੀ ਸ਼ੁ੍ਪ੍ਾ  

ਸੀਤ੍ਾ ਨਾਮ ਿਰਾਰੋਹਾ ਿੈਤ੍ਹੇੀ ਤ੍ਨੁ ਮਤ੍ਯਮਾ ੧੬ 

ਨੈਿ ਤ੍ੇਿੀ ਨ ਿਨ੍ਤ੍ਰਵੀ ਨ ਯਿ੍ਸ਼੍ੀ ਨ ਚ ਕਿੰਨਰੀ 

ਤ੍ਤ੍ਾ ਰਪੂ੍ਾ ਮਯਾ ਨਾਰੀ ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟ ਪ੍ੂਰਵਾ ਮਹੀ ਤ੍ਲੇ ੧੭ 

ਯ ਸਯ ਸੀਤ੍ਾ ਪ੍ਿਤੇ੍੍ ਪ੍ਾਰਯਾ ਯਮ ੍ਚ ਹਰਸ਼ੁ੍੍ਟਾ ਪ੍ਕਰਸ਼੍ਵਿੇਤ੍੍ 

ਅਕਤ੍ ਿੀਿੇਤ੍ ੍ਸ ਸਰਵੇਸ਼ੁ੍ ਲੋਿੇਸ਼੍ਵ੭ਕਪ੍ ਪ੍ੁਰਮਤ੍੍ਰਾਤ੍੍ ੧੮ 

ਸਾ ਸੁਸ਼੍ੀਲਾ ਿਪ੍ੁ ੱੁੱਸ਼੍੍ਲਾਿਯਾ ਰਪੂ੍ੇਣਾ੭ਪ੍ਰਕਤ੍ਮਾ ਪ੍ੁਕਿ 

ਤ੍ਿਾ੭ਨੁ ਰਪੂ੍ਾ ਪ੍ਾਰਯਾ ਸਾ ਤ੍ਵਮ੍ ਚ ਤ੍ਸਯਾ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ ਪ੍ਕਤ੍ੈਃ ੧੯ 
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ਤ੍ਾਮ੍ ਤੁ੍ ਕਿਸ੍ਤ੍ੀਰ੍ਣ ਿਿਨਾਮ੍ ਪ੍ੀਨੋ ੱੁੱਤੁ੍ਮ੍ਿ ਪ੍ਯੋ ਤ੍ਰਾਮ ੍

ਪ੍ਾਰਯਾ੭ਰਤ੍੍ੇ ਤੁ੍ ਤ੍ਿਾ੭ਨੇਤੁ੍ਮ੍ ਉਤ੍ਯਤ੍ਾ੭ਹਮ ੍ਿਰਾ੭੭ਨਨਾਮ੍ 

ਕਿਰਕੂਪ੍ਤ੍ਾ੭ਸ੍ਕਮ ਿਰੂਰੇਣ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੇਨ ਮਹਾ ਪ੍ੁਿ ੨0 

ਤ੍ਾਮ੍ ਤੁ੍ ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾ੭ਤ੍ਯ ਿੈਤ੍ਹੇੀਮ੍ ਪ੍ੂਰਣ੍ ਚਨ੍ਤ੍ਰ ਕਨਪ੍ਾਨਨਾਮ੍ 

ਮਨ੍ਮਤ੍ਸਯ ਸ਼੍ਰਾਣਾਮ ੍ਚ ਤ੍ਵਮ੍ ਕਿਤ੍ੇਯੋ ਪ੍ਕਿਸ਼੍ਯਕਸ ੨੧ 

ਯਕਤ੍ ਤ੍ਸਯਾਮ੍ ਅਕਪ੍ਪ੍ਰਾਯ ੋਪ੍ਾਰਯਾ੭ਰਤ੍੍ੇ ਤ੍ਿ ਿਾਯਤ੍ ੇ

ਸ਼੍ੀਿਰਮ ੍ਉੁੱਕਤ੍ਰਯਤ੍ਾਮ ੍ਪ੍ਾਤ੍ ੋਿਯਾ੭ਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਇਹ ਤ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਣੈਃ ੨੨ 

ਿੁਰ ੁਕਪ੍ਰਯਮ ੍ਤ੍ਤ੍ਾ ਤ੍ੇਸ਼੍ਾਮ ੍ਰਿ੍ਸ਼੍ਸਾਮ੍ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸੇਸ਼੍ਵਰ 

ਿਤ੍ਾ੭ੱੁੱਤ੍ਸਯ ਨਰੁਸ਼੍ਮ੍ਸ ਸਯ ਰਾਮ ਸਯਾ੭੭ਸ਼੍ਰਮ ਿਾਕਸਨੈਃ ੨੩ 

ਤ੍ਮ ੍ਸ਼੍ਰੈ ਰ੍ਕਨਕਸ਼੍ਤ੍ ੈਰਹਤ੍ਵਾ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣਮ੍ ਚ ਮਹਾ ਰਤ੍ਮ੍ 

ਹਤ੍ ਨਾਤ੍ਾਮ੍ ਸੁਿਮ ੍ਸੀਤ੍ਾਮ੍ ਯਤ੍ਾਿਤ੍੍ ਉਪ੍ਪ੍ੋਿ੍ਸ਼੍ਯਕਸ ੨੪ 

ਰੋਚਤ੍ੇ ਯਕਤ੍ ਤ੍ੇ ਿਾਿਯਮ ੍ਮਮੈਤ੍ ਤ੍ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸੇਸ਼੍ਵਰ 

ਕਿਰਯਤ੍ਾਮ ੍ਕਨਕਰਵਸ਼੍ਮ੍ਿੇਨ ਿਚਨਮ੍ ਮਮ ਰਾਿਣ  ੨੫ 

ਕਿਿ੍ਞਾਯੇਹਾ੭੭ਤ੍੍ਮ ਸ਼੍ਿ੍ਕਤ੍ਮ੍ ਚ ਕਹਰਯਤ੍ਾਮ ੍ਅਪ੍ਲਾ ਪ੍ਲਾਤ੍੍  

ਸੀਤ੍ਾ ਸਰਵਾਨ੍ ਅਨਿਤ੍ਯਾਮ੍ਿੀ ਪ੍ਾਰਯਾ੭ਰਤ੍੍ੇ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸੇਸ਼੍ਵਰ    ੨੬ 

ਕਨਸ਼੍ਮਯ ਰਾਮੇਣ ਸ਼੍ਰੈ: ਅਕਿਹ੍ਮਿੈ :  

ਹਤ੍ਾਨ੍ ਿਨਸ੍ਤ੍ਾਨ ਿਤ੍ਾਨ੍ ਕਨਸ਼੍ਾਚਰਾਨ੍ 

ਿਰਮ੍ ਚ ਪ੍ੁੁੱਤ੍ਵਾ ਕਨਹਤ੍ਮ੍ ਚ ਤੂ੍ਸ਼੍ਣਮ ੍

ਤ੍ਵਮ ੍ਅਤ੍ਯ ਿਰੁਤ੍ਯਮ੍ ਪ੍ਰਕਤ੍ਪ੍ੁੱਤੁ੍ਮ੍ ਅਰਹਕਸ ੨੭ 

ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਰਣਯ ਿਾਮ੍ਟੇ ਚਤੁ੍ ਸ੍ਕਤ੍ਰਮ੍ਸ਼੍ ੱੁੱਸਰ੍ਿ: 

ਪ੍ਮ੍ਚ ਤ੍ਤਰਮ੍ਸ਼ ੱ ਸਰ੍ਕ: 

ਤ੍ਤ੍ੈਃ ਸ਼ੂ੍ਰ੍ਪ੍ਣਿਾ ਿਾਿਯਮ ੍ਤ੍ ੱੁੱਚਰਤੁ੍ਵਾ ਰੋਮ ਹਰ੍ਸ਼੍ਣਮ੍ 

ਸਕਚਿਾਨ੍ ਅਪ੍ਯ੭ਨੁਿ੍ਞਾਯ ਿਾਰਯਮ੍ ਪ੍ੁੁੱਤ੍ਵਾ ਿਿਾਮ ਸ: ੧ 

ਤ੍ਤ੍੍ ਿਾਰਯਮ੍ ਅਨੁਿਮਯਾ੭ਤ੍ ਯਤ੍ਾਿਤ੍੍ ਉਪ੍ਲਪ੍ਯ ਚ 

ਤ੍ੋਸ਼੍ਾਣਾਮ੍ ਚ ਿੁਣਾਨਾਮ੍ ਚ ਸਮ੍ਪ੍ਰਤ੍ਾਰਯ ਪ੍ਲਾ ਪ੍ਲਮ੍ ੨ 

ਇਕਤ੍ ਿਰ੍ਤ੍ਿਯਮ੍ ਇਤ੍ਯਿੇ ਿਰੁਤ੍ਵਾ ਕਨਸ਼੍੍ਚਯਮ ੍ਆਤ੍ਮ੍ਨੈਃ 

ਸ੍ਕਤ੍ਰ ਪ੍ੁੁੱਕਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ੋ ਰਮਯਾਮ੍ ਯਾਨ ਸ਼੍ਾਲਾਮ ੍ਿਿਾਮ ਹ ੩ 

ਯਾਨ ਸ਼੍ਾਲਾਮ ੍ਤ੍ਤ੍ੋ ਿਤ੍ਵਾ ਪ੍ਰੁੱਚੰਨੋ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸਾ੭ਕਤ੍ਪ੍ੈਃ 

ਸੂਤ੍ਮ੍ ਸਮ੍ਚੋਤ੍ਯਾ ਮਾਸ ਰਤ੍ੈਃ ਸਮਯੁਿਯਤ੍ਾਮ੍ ਇਕਤ੍ ੪ 

ਏਿਮ੍ ਉਿ੍ਤ੍ੈਃ ਿ੍ਸ਼੍ਣੇ ਨੈਿ ਸਾਰਕਤ੍ ਰ੍ਲਿੁ ਕਿਿਰਮੈਃ 

ਰਤ੍ਮ੍ ਸਮਯੋਿਯਾ ਮਾਸ ਤ੍ਸਯਾ੭ਕਪ੍ਮਤ੍ਮ ੍ਉੁੱਤ੍ਮਮ ੍੫ 

ਿਾਮ੍ਚਨਮ ੍ਰਤ੍ਮ੍ ਆਸ੍ਤ੍ਾਯ ਿਾਮਿਮ ੍ਰਤ੍੍ਨਪ੍ੂਕਸ਼੍ਤ੍ਮ੍ 

ਕਪ੍ਸ਼੍ਾਚ ਿਤ੍ਨੈ ਰਯੁਿ੍ਤ੍ਮ੍ ਿਰੈੈਃ ਿਨਿ ਪ੍ੂਸ਼੍ਣੈੈਃ  ੬ 
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ਮੇਿ ਪ੍ਰਕਤ੍ਮ ਨਾਤ੍ੇਨ ਸ ਤ੍ਨੇ ਤ੍ਨਤ੍ਾ੭ਨੁਿੈਃ 

ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸਾ੭ਕਤ੍ਪ੍ਕਤ੍ੈਃ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ੍ ਯਯ ੌਨਤ੍ ਨਤ੍ੀ ਪ੍ਕਤ੍ਮ ੍੭ 

ਸ ਸ਼੍ਵੇਤ੍ ਿਾਲਿਯਿਨੈਃ ਸ਼੍ਵਤੇ੍ ੱੁੱਚਤ੍ਰੋ ਤ੍ਸ਼੍ਾ੭੭ਨਨੈਃ 

ਸ੍ਕਨਿ੍ਤ੍ ਿੈਟਰੂਯ ਸਮ੍ਿਾਸ਼੍ ਸ੍ਤ੍ਪ੍੍ਤ੍ ਿਾਮ੍ਚਨ ਿੁਮਟ੍ਲ: ੮ 

ਤ੍ਸ਼੍ਾ੭੭ਸਯ ੋਕਿਮ੍ਸ਼੍ਕਤ੍ ਪ੍ਿੁੋ ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਨੀਯ ਪ੍ਕਰੁੱਚਤ੍ੈਃ 

ਕਤ੍ਰਤ੍ਸ਼੍ਾ੭ਕਰ ਰ੍ਮੁਨੀਮ੍ਤ੍ਰਿ੍ਨੋ ਤ੍ਸ਼੍ ਸ਼੍ੀਰ੍ਸ਼੍ ਇਿਾ੭ਕਤ੍ਰ ਰਾਟ੍ ੯ 

ਿਾਮਿਮ ੍ਰਤ੍ਮ੍ ਆਸ੍ਤ੍ਾਯ ਸ਼ੁ੍ਸ਼ੁ੍ਪ੍ੇ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸਾ੭ਕਤ੍ਪ੍ੈਃ 

ਕਿਤ੍ਯੁ ਨ੍ਮਣ੍ਟਲਿਾਨ੍ ਮੇਿੈਃ ਸਪ੍ਲਾਿ ਇਿਾ੭ਮ੍ਪ੍ਰੇ ੧0 

ਸ ਸ਼੍ੈਲਮ ੍ਸਾਿਰਾ ਨੂਪ੍ਮ੍ ਿੀਰਯਿਾਨ੍ ਅਿਲੋਿਯਨ ੍

ਨਾਨਾ ਪ੍ੁਸ਼੍੍ਪ੍ ਪ੍ਲੈ ਰਵਰ੍ਿ੍ੁਸ਼੍:ੈ ਅਨੁਿੀਰ੍ਣਮ੍ ਸਹਸਰਸ਼੍ੈਃ ੧੧ 

ਸ਼੍ੀਤ੍ ਮਮ੍ਿਲ਼ ਤ੍ੋਯਾਕਪ੍ੈਃ ਪ੍ਤ੍੍ਕਮਨੀਕਪ੍ੈਃ ਸਮਨ੍ਤ੍ਤ੍ੈਃ 

ਕਿਸ਼੍ਾਲੈ: ਆਸ਼੍ਰਮ ਪ੍ਤ੍ੈ: ਿੇਕਤ੍ਮਤ੍੍ਕਪ੍ੈਃ ਸਮਾਿਰੁਤ੍ਮ੍ ੧੨ 

ਿਤ੍ਲ਼ਯਾ੭੭ਟਕਿ ਸਮਪ੍੍ਾਤ੍ਮ ੍ਨਾਕਰਿੇਰੋਪ੍ ਸ਼੍ੋਕਪ੍ਤ੍ਮ ੍

ਸਾਲੈ ਸ੍ਤ੍ਾਲੈ ਸ੍ਤ੍ਮਾਲੈ ਸ਼੍੍ਚ ਪ੍ੁਸ਼੍੍ਕਪ੍ਤ੍ੈੈਃ ਸ੍ਤ੍ਰਕੁਪ੍ ਰਵਰ੍ਤੁ੍ਮ੍  ੧੩ 

ਨਾਿੈੈਃ ਸੁਪ੍ਰ੍ਣੈ ਰ੍ਿਨ੍ਤ੍ਰਵੈੈਃ ਕਿੰਨਰੈ ਸ਼੍੍ਚ ਸਹਸਰਸ਼੍ੈਃ 

ਆਿ ੈਰਵੈਿਾਨਸੈ ਰ੍ਮਾਸ਼੍ੈ ਰਵਾਲਕਿਲਯੈ ਰ੍ਮਰੀਕਚਪ੍ੈੈਃ ੧੪ 

ਅਤ੍ਯਨ੍ਤ੍ ਕਨਯਤ੍ਾ੭੭ਹਾਰੈੈਃ ਸ਼੍ੋਕਪ੍ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਰਮਰ੍ਕਸ਼੍ਕਪ੍ੈਃ 

ਕਿਤ੍ ਿਾਮ ੈਸ਼੍੍ਚ ਕਸੁੱਤ੍ ੈਸ਼੍੍ਚ ਚਾਰਣੈ ਸ਼੍੍ਚੋਪ੍ਸ਼੍ੋਕਪ੍ਤ੍ਮ ੍੧੫ 

ਕਤ੍ਿਯਾ੭੭ਪ੍ਰਣ ਮਾਲਯਾਕਪ੍ ਰ੍ਕਤ੍ਿਯ ਰਪੂ੍ਾਕਪ੍: ਆਿਰੁਤ੍ਮ ੍

ਿਰੀਟਾ ਰਕਤ੍ ਕਿਕਤ੍ਿਞ੍ਾਕਪ੍: ਅਪ੍੍ਸਰੋਕਪ੍ੈਃ ਸਹਸਰਸ਼੍ੈਃ  ੧੬ 

ਸੇਕਿਤ੍ਮ ੍ਤ੍ੇਿ ਪ੍ਤ੍੍ਨੀਕਪ੍ੈਃ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ੀਕਪ੍ੈਃ ਕਸ਼੍ਰਯਾ ਿਰੁਤ੍ਮ ੍

ਤ੍ੇਿ ਤ੍ਾਨਿ ਸਮ੍ਿੈ ਸ਼੍੍ਚ ਚਕਰਤ੍ਮ ੍ਤੁ੍ ਅਮਰੁਤ੍ਾ੭ਕਸ਼੍ਕਪ੍ੈਃ ੧੭ 

ਹਮ੍ਸ ਿਰੌਮ੍ਚ ਪ੍੍ਲਿਾ ਿੀਰਣ੍ਮ੍ ਸਾਰਸੈੈਃ ਸਮ੍ਪ੍ਰਣਾਕਤ੍ਤ੍ਮ ੍

ਿੈਟਰੂਯ ਪ੍ਰਸ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਰਮਯਮ ੍ਸ੍ਕਨਿ੍ਤ੍ਮ ੍ਸਾਿਰ ਤ੍ੇਿਸਾ ੧੮ 

ਪ੍ਾਣ੍ਟਰੁਾਕਣ ਕਿਸ਼੍ਾਲਾਕਨ ਕਤ੍ਿਯ ਮਾਲਯ ਯੁਤ੍ਾਕਨ ਚ 

ਤੂ੍ਰਯ ਿੀਤ੍ਾ੭ਕਪ੍ ਿੁਸ਼੍੍ਟਾਕਨ ਕਿਮਾਨਾਕਨ ਸਮਨ੍ਤ੍ਤ੍ੈਃ ੧੯ 

ਤ੍ਪ੍ਸਾ ਕਿਤ੍ ਲੋਿਾਨਾਮ੍ ਿਾਮਿਾ ਨਯ੭ਕਪ੍ਸਮ੍ਪ੍ਤ੍ਨ੍ 

ਿਨ੍ਤ੍ਰਵਾ੭ਪ੍੍ਸਰਸ ਸ਼੍੍ਚੈਿ ਤ੍ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ ਤ੍ਨਤ੍ਾ੭ਨੁਿੈਃ ੨0 

ਕਨਰਯਾਸ ਰਸ ਮੂਲਾਨਾਮ ੍ਚਨ੍ਤ੍ਨਾਨਾਮ੍ ਸਹਸਰਸ਼੍ੈਃ 

ਿਨਾਕਨ ਪ੍ਸ਼੍ਯਨ ੍ਸੌਮਯਾਕਨ ਿਰਾਣ ਤ੍ਰੁਪ੍੍ਕਤ੍ ਿਰਾਕਣ ਚ ੨੧ 

ਅਿਰਣੂਾਮ੍ ਚ ਮੁਿਯਾਨਾਮ ੍ਿਨਾਕਨ ਉਪ੍ ਿਨਾਕਨ ਚ 

ਤ੍ੁੱਿੋਲਾਨਾਮ ੍ਚ ਿਾਤ੍ਯਾਨਾਮ੍ ਪ੍ਲਾਨਾਮ ੍ਚ ਸੁਿਨ੍ਕਤ੍ਨਾਮ੍ ੨੨ 

ਪ੍ੁਸ਼੍੍ਪ੍ਾਕਣ ਚ ਤ੍ਮਾਲ ਸਯ ਿੁਲ੍ਮਾਕਨ ਮਕਰਚ ਸਯ ਚ 
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ਮੁਿ੍ਤ੍ਾਨਾਮ ੍ਚ ਸਮੂਹਾਕਨ ਸ਼ੁ੍ਸ਼੍ਯਮਾਣਾਕਨ ਤ੍ੀਰਤ੍ੈਃ ੨੩ 

ਸ਼੍ਮ੍ਿਾਨਾਮ ੍ਪ੍ਰਸ੍ਤ੍ਰਮ ੍ਚਿੈ ਪ੍ਰਿਾਲ਼ ਕਨਚਯਮ ੍ਤ੍ਤ੍ਾ 

ਿਾਮ੍ਚਨਾਕਨ ਚ ਸ਼੍ੈਲਾਕਨ ਰਾਿਤ੍ਾਕਨ ਚ ਸਰਵਸ਼੍ੈਃ  ੨੪ 

ਪ੍ਰਸਰਿਾਕਣ ਮਨੋਿ੍ਞਾਕਨ ਪ੍ਰਸੰਨਾਕਨ ਹਰਤ੍ਾਕਨ ਚ 

ਤ੍ਨ ਤ੍ਾਨਯੋਪ੍ ਪ੍ੰਨਾਕਨ ਸ੍ਤ੍ਰੀ ਰਤ੍੍ਨੈ: ਆਿਰਤੁ੍ਾਕਨ ਚ ੨੫ 

ਹ ਸ੍ਤ੍ਯ੭ਸ਼੍ਵ ਰਤ੍ ਿਾਟਾਕਨ ਨਿਰਾਕਣ ਅਿਲੋਿਯਨ ੍

ਤ੍ਮ ੍ਸਮਮ੍ ਸਰਵਤ੍ੈਃ ਸ੍ਕਨਿ੍ਤ੍ਮ੍ ਮਰੁਤੁ੍ ਸਮ੍ਸ੍ਪ੍ਰ੍ਸ਼੍ ਮਾਰਤੁ੍ਮ ੍

ਅਨੂਪ੍ਮ੍ ਕਸਨ੍ਤੁ੍ ਰਾਿ ਸਯ ਤ੍ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ ਕਤ੍ਰਕਤ੍ਿੋਪ੍ਮਮ ੍੨੬ 

ਤ੍ਤ੍ਰਾ੭ਪ੍ਸ਼੍ਯਤ੍੍ ਸ ਮੇਿਾ੭ਪ੍ਮ੍ ਨਯਿਰੋਤ੍ਮ੍ ਰਕੁਸ਼੍ਕਪ੍ ਰਵਰ੍ਤੁ੍ਮ ੍

ਸਮਨ੍ਤ੍ਾਤ੍ ੍ਯਸਯ ਤ੍ਾੈਃ ਸ਼੍ਾਿਾੈਃ ਸ਼੍ਤ੍ਯੋਿਨਮ ੍ਆਯਤ੍ਾੈਃ ੨੭ 

ਯਸਯ ਹਸ੍ਕਤ੍ਨਮ ੍ਆਤ੍ਾਯ ਮਹਾ ਿਾਯਮ੍ ਚ ਿੁੱਚਪ੍ਮ ੍

ਪ੍ਿ੍ਸ਼੍ਾ੭ਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਿਰਟੁੈਃ ਸ਼੍ਾਿਾਮ੍ ਆਿਿਾਮ ਮਹਾ ਪ੍ਲੈਃ ੨੮ 

ਤ੍ਸਯ ਤ੍ਾਮ੍ ਸਹਸਾ ਸ਼੍ਾਿਾਮ੍ ਪ੍ਾਰੇਣ ਪ੍ਤ੍ਿੋੁੱਤ੍ਮੈਃ 

ਸੁਪ੍ਰ੍ਣੈਃ ਪ੍ਰ੍ਣ ਪ੍ਹਲ਼ੁਾਮ੍ ਪ੍ਪ੍ਮ੍ਿਾ੭ਤ੍ ਮਹਾ ਪ੍ਲੈਃ ੨੯ 

ਤ੍ਤ੍ਰ ਿੈਿਾਨਸਾ ਮਾਸ਼੍ਾ ਿਾਲਕਿਲਯਾ ਮਰੀਕਚਪ੍ਾੈਃ 

ਅਿਾ ਪ੍ਪ੍ੂਿੁ : ਤੂ੍ਮਰਾ ਸ਼੍੍ਚ ਸਮ੍ਿਤ੍ਾੈਃ ਪ੍ਰਮਰ੍ਸ਼੍ਯੈਃ ੩0 

ਤ੍ੇਸ਼੍ਾਮ ੍ਤ੍ਯਾ੭ਰਤ੍੍ਮ੍ ਿਰਟੁ ਸ੍ਤ੍ਾਮ ੍ਸ਼੍ਾਿਾਮ ੍ਸ਼੍ਤ੍ ਯਿੋਨਾਮ੍ 

ਿਿਾਮਾ੭੭ਤ੍ਾਯ ਿੇਿੇਨ ਤ੍ ੌਚੋਪ੍ੌ ਿਿ ਿੁੱਚਪ੍ੌ ੩੧ 

ਏਿ ਪ੍ਾਤ੍ੇਨ ਤ੍ਰਮ੍ਾਤ੍੍ਮਾ ਪ੍ਿ੍ਸ਼੍ਕਯਤ੍ਵਾ ਤ੍ਤ੍੍ ਆਕਮਸ਼੍ਮ੍ 

ਕਨਸ਼੍ਾਤ੍ ਕਿਸ਼੍ਯਮ ੍ਹਤ੍ਵਾ ਸ਼੍ਾਿਯਾ ਪ੍ਤ੍ਿੋੁੱਤ੍ਮੈਃ 

ਪ੍ਰਹਰ੍ਸ਼੍ਮ ੍ਅਤੁ੍ਲਮ੍ ਲੇਪ੍ੇ ਮੋਿ੍ਸ਼੍ਕਯਤ੍ਵਾ ਮਹਾ ਮੁਨੀਨ੍ ੩੨ 

ਸ ਤ੍ੇਨੈਿ ਪ੍ਰਹਰ੍ਸ਼੍ੇਣ ਕਤ੍ਵਿੁਣੀ ਿਰੁਤ੍ ਕਿਿਰਮੈਃ 

ਅਮਰੁਤ੍ ਆਨਯਨਾ੭ਰਤ੍੍ਮ੍ ਿੈ ਚਿਾਰ ਮਕਤ੍ਮਾਨ੍ ਮਕਤ੍ਮ ੍੩੩ 

ਅਯੋ ਿਾਲਾਕਨ ਕਨਰ੍ਮਤ੍ਯ ਕਪ੍ੁੱਤ੍ਵਾ ਰਤ੍੍ਨਮਯਮ ੍ਿਰੁਹਮ ੍  

ਮਹੇਨ੍ਤ੍ਰ ਪ੍ਿਨਾਤ੍੍ ਿੁਪ੍੍ਤ੍ਮ ੍ਆਿਹਾਰਾ੭ਮਰੁਤ੍ਮ ੍ਤ੍ਤ੍ੈਃ ੩੪ 

ਤ੍ਮ ੍ਮਹਰ੍ਕਸ਼੍ ਿਣੈ ਰ੍ਿੁਸ਼੍ਟ੍ਮ੍ ਸੁਪ੍ਰਣ੍ ਿਰੁਤ੍ ਲਿ੍ਸ਼੍ਣਮ੍ 

ਨਾਮ੍ਨਾ ਸੁਪ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਨਯਿਰੋਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ ਤ੍ਨਤ੍ਾ੭ਨੁਿੈਃ ੩੫ 

ਤ੍ਮ ੍ਤੁ੍ ਿਤ੍ਵਾ ਪ੍ਰਮ ੍ਪ੍ਾਰਮ ੍ਸਮੁਤ੍ਰ ਸਯ ਨਤ੍ੀ ਪ੍ਤ੍ੇੈਃ 

ਤ੍ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਾ੭੭ਸ਼੍ਰਮਮ੍ ਏਿਾਨ੍ਤ੍ੇ ਪ੍ੁਣਯੇ ਰਮਯੇ ਿਨਾ੭ਨ੍ਤ੍ਰੇ ੩੬ 

ਤ੍ਤ੍ਰ ਿਰੁਸ਼੍੍ਣਾ੭ਕਿਨ ਤ੍ਰਮ੍ ਿਟਾ ਿਲ੍ਿਲ ਤ੍ਾਕਰਣਮ ੍

ਤ੍ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ ਕਨਯਤ੍ਾ੭੭ਹਾਰਮ ੍ਮਾਰੀਚਮ੍ ਨਾਮ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸਮ੍ ੩੭ 

ਸ ਰਾਿਣੈਃ ਸਮਾਿਮਯ ਕਿਕਤ੍ਿਤ੍੍ ਤ੍ੇਨ ਰਿ੍ਸ਼੍ਸਾ 

ਮਾਰੀਚੇਨਾ੭ਰ੍ਕਚਤ੍ ੋਰਾਿਾ ਸਰਵ ਿਾਮ:ੈ ਅਮਾਨੁਸ਼੍: ੩੮  
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ਤ੍ਮ ੍ਸਵਯਮ ੍ਪ੍ੂਿਕਯਤ੍ਵਾ ਤੁ੍ ਪ੍ੋਿਨੇਨ ਉਤ੍ਿੇਨ ਚ  

ਅਰ੍ਤ੍ੋਪ੍ ਕਹਤ੍ਯਾ ਿਾਚਾ ਮਾਰੀਚੋ ਿਾਿਯ ਮ੭ਪ੍ਰਿੀਤ੍੍  ੩੯ 

ਿੁੱਕਚ ੱੁੱਤ੍ੇ  ਿੁਸ਼੍ਲਮ੍ ਰਾਿਨ੍ ਲਮ੍ਿਾਯਾਮ੍ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸੇਸ਼੍ਵਰ  

ਿੇਨਾ੭ਰ੍ਤ੍ੇਨ ਪ੍ੁਨ ਸ੍ਤ੍ਵਮ ੍ਿੈ ਤੂ੍ਰਣ੍ਮ੍ ਏਿ ਇਹਾ੭੭ਿਤ੍: ੪0 

ਏਿਮੁਿ੍ਤ੍ੋ ਮਹਾ ਤ੍ੇਿਾ ਮਾਰੀਚੇਨ ਸ ਰਾਿਣ:  

ਤ੍ਤ੍ੈਃ ਪ੍ਸ਼੍੍ਚਾਤ੍੍ ਇਤ੍ਮ ੍ਿਾਿਯਮ੍ ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ਿਾਿਯ ਿੋਕਿਤ੍ੈਃ ੪੧ 

ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਰਣਯ ਿਾਮ੍ਟੇ ਪ੍ਮ੍ਚ ਕਤ੍ਰਮ੍ਸ਼੍ ੱੁੱਸਰ੍ਿ: 

ਸ਼ਟ ੍ਤ੍ਤਰਮ੍ਸ਼ ੱ ਸਰ੍ਕ: 

ਮਾਰੀਚ ਸ਼੍ਰੂਯਤ੍ਾਮ ੍ਤ੍ਾਤ੍ ਿਚਨਮ੍ ਮਮ ਪ੍ਾਸ਼੍ਤ੍ੈਃ 

ਆਰ੍ਤ੍੭ੋਸ੍ਕਮ ਮਮ ਚਾ੭੭ਰ੍ਤ੍ ਸਯ ਪ੍ਿਾਨ੍ ਕਹ ਪ੍ਰਮਾ ਿਕਤ੍ੈਃ ੧ 

ਿਾਨੀਸ਼੍ ੇਤ੍ਵਮ ੍ਿਨਸ੍ਤ੍ਾਨੇ ਪ੍ਰਾਤ੍ਾ ਯਤ੍ਰ ਿਰੋ ਮਮ 

ਤੂ੍ਸ਼੍ਣ ਸ਼੍੍ਚ ਮਹਾ ਪ੍ਾਹੈੁਃ ਸਵਸਾ ਸ਼ੂ੍ਰ੍ਪ੍ਣਿਾ ਚ ਮੇ ੨ 

ਕਤ੍ਰਕਸ਼੍ਰਾ ਸ਼੍੍ਚ ਮਹਾ ਤ੍ੇਿਾ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸੈਃ ਕਪ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ਾ੭ਸ਼੍ਨੈਃ 

ਅਨਯੇ ਚ ਪ੍ਹਿੈਃ ਸ਼ੂ੍ਰਾ ਲਪ੍੍ਤ੍ ਲਿ੍ਸ਼੍ਾ ਕਨਸ਼੍ਾ ਚਰਾੈਃ ੩ 

ਿਸਨ੍ਕਤ੍ ਮ ੱੰਕਨਯੋਿੇਨ ਅਕਤ੍ ਿਾਸਮ ੍ਚ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸਾੈਃ 

ਪ੍ਾਤ੍ਮਾਨਾ ਮਹਾ੭ਰਣਯੇ ਮੁਨੀਨ੍ ਿੈ ਤ੍ਰ੍ਮ ਚਾਕਰਣੈਃ ੪ 

ਚਤੁ੍ ਰ੍ਤ੍ਸ਼੍ ਸਹਸਰਾਕਣ ਰਿ੍ਸ਼੍ਸਾਮ੍ ਪ੍ੀਮ ਿਰ੍ਮਣਾਮ ੍

ਸ਼ੂ੍ਰਾਣਾਮ੍ ਲਪ੍੍ਤ੍ ਲਿ੍ਸ਼੍ਾਣਾਮ੍ ਿਰ ਕਚੁੱਤ੍ਾ੭ਨੁਿਰ੍ਕਤ੍ਨਾਮ੍ ੫ 

ਤ੍ੇ ਤੁ੍ ਇਤ੍ਾਨੀਮ ੍ਿਨਸ੍ਤ੍ਾਨੇ ਿਸਮਾਨਾ ਮਹਾ ਪ੍ਲਾੈਃ 

ਸਮ੍ਿਤ੍ਾੈਃ ਪ੍ਰਮ ਆਯੁੱਤ੍ਾ: ਰਾਮੇਣ ਸਹ ਸਮਯੁਿੇ 

ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਹਰਣੋਪ੍ੇਤ੍ਾ: ਿਰ ਪ੍ਰਮੁਿ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸਾ: ੬ 

ਤ੍ੇਨ ਸਮ੍ਿਾਤ੍ ਰੋਸ਼੍ੇਣ ਰਾਮਣੇ ਰਣ ਮਰੂ੍ਤ੍ਕਨ 

ਅਨੁਿ੍ਤ੍ਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ੁ੍ਮ ੍ਕਿਮ੍ਕਚ ੱੁੱਚਰੈ: ਿਯਾਪ੍ਾਕਰਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਨੁੈਃ ੭ 

ਚਤੁ੍ ਰ੍ਤ੍ਸ਼੍ ਸਹਸਰਾਕਣ ਰਿ੍ਸ਼੍ਸਾਮ੍ ਉਿਰ ਤ੍ੇਿਸਾਮ ੍ 

ਕਨਹਤ੍ਾਕਨ ਸ਼੍ਰੈ ਸ੍ਤ੍ੀਿ੍ਸ਼੍ਣੈ੍: ਮਾਨੁਸ਼੍ੇਣ ਪ੍ਤ੍ਾਕਤ੍ਨਾ  ੮ 

ਿਰ ਸ਼੍੍ਚ ਕਨਹਤ੍ੈਃ ਸਮ੍ਿਯੇ ਤੂ੍ਸ਼੍ਣ ਸ਼੍੍ਚ ਕਨਪ੍ਾਕਤ੍ਤ੍ੈਃ 

ਹਤ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਕਤ੍ਰਕਸ਼੍ਰਾ ਸ਼੍੍ਚਾ੭ਕਪ੍ ਕਨਰ੍ਪ੍ਯਾ ਤ੍ਣ੍ਟਿਾੈਃ ਿਰੁਤ੍ਾੈਃ ੯ 

ਕਪ੍ਤ੍ਰਾ ਕਨਰਸ੍ਤ੍ੈਃ ਿਰੁੁੱਤ੍ੇਨ ਸ ਪ੍ਾਰਯੈਃ ਿ੍ਸ਼੍ੀਣ ਿੀਕਿਤ੍ੈਃ 

ਸ ਹਨ੍ਤ੍ਾ ਤ੍ਸਯ ਸੈਨਯ ਸਯ ਰਾਮੈਃ ਿ੍ਸ਼੍ਕਤ੍ਰਯ ਪ੍ਾਮ੍ਸਨੈਃ ੧0 

ਤੁ੍ੁੱਸ਼੍ੀਲੈਃ ਿਰ੍ਿਸ਼੍ ਸਤ੍੍ੀਿ੍ਸ਼੍੍ਣੋ ਮੂਰ੍ਿ ੋਲੁਪ੍੍ਤ੍ੋ ਅਕਿਤ੍ਨ੍ੇਕਤ੍ਰਯੈਃ 

ਤ੍ਯਿ੍ਤ੍ ਤ੍ਰ੍ਮ ਸ੍ਤੁ੍ ਅਤ੍ਰਮ੍ਾਤ੍੍ਮਾ ਪ੍ੂਤ੍ਾਨਾਮ ੍ਅਕਹਤ੍ੇ ਰਤ੍ੈਃ ੧੧ 

ਯੇਨ ਿੈਰਮ ੍ਕਿਨਾ੭ਰਣਯੇ ਸੁੱਤ੍ਵਮ੍ ਆਕਸ਼੍ਰਤ੍ਯ ਿੇਿਲਮ੍ 

ਿਰ੍ਣ ਨਾਸਾ੭ਪ੍ਹਾਰਣੇ ਪ੍ਕਿਨੀ ਮੇ ਕਿਰਕੂਪ੍ਤ੍ਾ  ੧੨ 
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ਤ੍ਸਯ ਪ੍ਾਰਯਾਮ੍ ਿਨਸ੍ਤ੍ਾਨਾਤ੍੍ ਸੀਤ੍ਾਮ ੍ਸੁਰ ਸੁਤ੍ੋਪ੍ਮਾਮ ੍

ਆਨਕਯਸ਼੍ਯਾਕਮ ਕਿਿਰਮਯ ਸਹਾਯ: ਤ੍ਤ੍ਰ ਮੇ ਪ੍ਿ ੧੩ 

ਤ੍ਵਯਾ ਹਯ੭ਹਮ ੍ਸਹਾਯੇਨ ਪ੍ਾਰ੍ਸ਼੍ਵਸ੍ਤ੍ੇਨ ਮਹਾ ਪ੍ਲ 

ਪ੍ਰਾਤ੍ਰੁ ਕਪ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਸੁਰਾਨ੍ ਯੁੁੱਤ੍ੇ ਸਮਿਰਾਨ੍ ਨਾ੭ਕਪ੍ਕਚਨ੍ਤ੍ਯੇ ੧੪ 

ਤ੍ਤ੍੍ ਸਹਾਯੋ ਪ੍ਿ ਤ੍ਵਮ ੍ਮੇ ਸਮਰ੍ਤ੍ੋ ਕਹ ਅਕਸ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸ 

ਿੀਰਯੇ ਯੁੁੱਤ੍ੇ ਚ ਤ੍ਰ੍ਪ੍ੇ ਚ ਨ ਕਹ ਅਸ੍ਕਤ੍ ਸਤ੍ਰੁਸ਼੍ ਸ੍ਤ੍ਿ ੧੫ 

ਉਪ੍ਾਯਿ੍ਞੋ ਮਹਾ ਸ਼ੂ੍ਰ: ਸਰਵ ਮਾਯਾ ਕਿਸ਼੍ਾਰਤ੍: 

ਏਤ੍ ਤ੍੭ਰ੍ਤ੍ਮ ੍ਅਹਮ੍ ਪ੍ਰਾਪ੍੍ਤ੍ : ਤ੍ਵ ਤ੍੍ਸਮੀਪ੍ਮ ੍ਕਨਸ਼੍ਾ ਚਰ ੧੬ 

ਸ਼੍ਰੁਣ ੁਤ੍ਤ੍ ੍ਿਰਮ੍ ਸਾਹਾੁੱਯੇ ਯਤ੍੍ ਿਾਰਯਮ੍ ਿਚਨਾਨ੍ ਮਮ ੧੭ 

ਸੌਿਰ੍ਣ ਸਤ੍੍ਵਮ ੍ਮਰੁਿੋ ਪ੍ੂਤ੍ਵਾ ਕਚਤ੍ਰੋ ਰਿਤ੍ ਕਪ੍ਨ੍ਤੁ੍ਕਪ੍ੈਃ 

ਆਸ਼੍ਰਮ ੇਤ੍ਸਯ ਰਾਮ ਸਯ ਸੀਤ੍ਾਯਾੈਃ ਪ੍ਰਮੁਿੇ ਚਰ ੧੮ 

ਤ੍ਵਾਮ੍ ਤੁ੍ ਕਨੁੱ ਸਮ੍ਸ਼੍ਯਮ੍ ਸੀਤ੍ਾ ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾ ਤੁ੍ ਮਰੁਿ ਰਕੂਪ੍ਣਮ ੍

ਿਰੁਹਯਤ੍ਾਮ੍ ਇਕਤ੍ ਪ੍ਰਤ੍੍ਾਰਮ੍ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣਮ ੍ਚਾ੭ਕਪ੍ਤ੍ਾਸਯਕਤ੍ ੧੯ 

ਤ੍ਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਯੋ: ਅਪ੍ਾਯ ੇਤੁ੍ ਸ਼ੂ੍ਨਯੇ ਸੀਤ੍ਾਮ ੍ਯਤ੍ਾ ਸੁਿਮ ੍

ਕਨਰਾਪ੍ਾਤ੍ੋ ਹਕਰਸ਼੍ਯਾਕਮ ਰਾਹ ੁਸ਼੍੍ਚਨ੍ਤ੍ਰ ਪ੍ਰਪ੍ਾਮ ੍ਇਿ ੨0 

ਤ੍ਤ੍ੈਃ ਪ੍ਸ਼੍੍ਚਾਤ੍੍ ਸੁਿਮ ੍ਰਾਮ ੇਪ੍ਾਰਯਾ ਹਰਣ ਿਰ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ ੇ

ਕਿਸਰਪ੍੍ਤ੍ਮ ੍ਪ੍ਰਹਕਰਸ਼੍ਯਾਕਮ ਿਰੁਤ੍ਾ੭ਰ੍ਤ੍ੇ ਨਾ੭ਨ੍ਤ੍ਰਾ੭੭ਤ੍੍ਮਨਾ ੨੧ 

ਤ੍ਸਯ ਰਾਮ ਿਤ੍ਾਮ੍ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਮਾਰੀਚ ਸਯ ਮਹਾਤ੍੍ਮਨੈਃ 

ਸ਼ੁ੍ਸ਼੍੍ਿਮ ੍ਸਮ੭ਪ੍ਿ ਤ੍ਵਿ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਪ੍ਕਰਤ੍ਰਸਤ੍੍ੋ ਪ੍ਪ੍ਿੂ ਹ  ੨੨ 

ਓਸ਼੍੍ਟਾ ਪ੍ਕਰ ਕਲਹਨ ੍ਸ਼ੁ੍ਸ਼੍ਿੌ੍ ਨੇਤ੍ਰੈ : ਅਕਨਕਮਸ਼ੈ੍ ਕਰਿ  

ਮਰੁਤ੍ ਪ੍ੂਤ੍ ਇਿਾ੭੭ਰ੍ਤ੍ਸ੍ਤੁ੍ ਰਾਿਣਮ੍ ਸਮੁਤ੍ੈਿ੍ਸ਼੍ਤ੍  ੨੩ 

ਸ ਰਾਿਣਮ੍ ਤ੍ਰਸਤ੍੍ ਕਿਸ਼੍ੰਣ ਚੇਤ੍ਾ 

ਮਹਾ ਿਨੇ ਰਾਮ ਪ੍ਰਾਿਰਮਿ੍ਞੈਃ 

ਿਰੁਤ੍ਾ੭0ਿਕਲ ਸ੍ਤ੍ ੱੁੱਤ੍ਵਮ੍ ਉਿਾਚ ਿਾਿਯਮ ੍

ਕਹਤ੍ਮ ੍ਚ ਤ੍ਸ੍ਮ ੈਕਹਤ੍ਮ ੍ਆਤ੍੍ਮਨ ਸ਼੍੍ਚ ੨੪ 

ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਰਣਯ ਿਾਮ੍ਟੇ ਸ਼੍ਟ੍ਕਤ੍ਰਮ੍ਸ਼੍ ੱੁੱਸਰ੍ਿ: 

ਸਪ੍੍ਤ ਤ੍ਤਰਮਸ਼੍ ੱ ਸਰ੍ਕ: 

ਤ੍ ੱੁੱਚਰਤੁ੍ਵਾ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸੇਨ੍ਤ੍ਰ ਸਯ ਿਾਿਯਮ ੍ਿਾਿਯ ਕਿਸ਼੍ਾਰਤ੍ੈਃ 

ਪ੍ਰਤ੍ਯੁਿਾਚ ਮਹਾ ਪ੍ਰਾਿ੍ਞੋ ਮਾਰੀਚੋ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸੇਸ਼੍ਵਰਮ੍ ੧ 

ਸੁਲਪ੍ਾੈਃ ਪ੍ੁਰਸ਼ੁ੍ਾ ਰਾਿਨ੍ ਸਤ੍ਤ੍ਮ੍ ਕਪ੍ਰਯ ਿਾਕਤ੍ਨੈਃ 

ਅਕਪ੍ਰਯ ਸਯ ਚ ਪ੍ਤ੍ਯ ਸਯ ਿਿ੍ਤ੍ਾ ਸ਼੍ਰੋਤ੍ਾ ਚ ਤੁ੍ਰ੍ਲਪ੍ੈਃ ੨ 

ਨ ਨੂਨਮ ੍ਪ੍ੁਤ੍ਯਸ ੇਰਾਮਮ ੍ਮਹਾ ਿੀਰਯਮ੍ ਿੁਣੰੋਨਤ੍ਮ ੍

ਅਯੁਿ੍ਤ੍ ਚਾਰ ਸ਼੍੍ਚਪ੍ਲੋ ਮਹੇਨ੍ਤ੍ਰ ਿਰਣੋੁਪ੍ਮਮ ੍੩ 
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ਅਕਪ੍ ਸਵਸ੍ਕਤ੍ ਪ੍ਿੇਤ੍ ੍ਤ੍ਾਤ੍ ਸਰਵੇਸ਼੍ਾਮ੍ ਪ੍ੁਕਿ ਰਿ੍ਸ਼੍ਸਾਮ੍ 

ਅਕਪ੍ ਰਾਮੋ ਨ ਸਮ੍ਿਰੁੁੱਤ੍ੈਃ ਿੁਰਯਾ ੱੁੱਲੋਿਮ੍ ਅਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸਮ ੍੪ 

ਅਕਪ੍ ਤ੍ ੇਿੀਕਿਤ੍ਾ੭ਨ੍ਤ੍ਾਯ ਨੋਤ੍੍ਪ੍ੰਨਾ ਿਨਿਾ੭੭ਤ੍੍ਮਿਾ 

ਅਕਪ੍ ਸੀਤ੍ਾ ਕਨਕਮੁੱਤ੍ਮ ੍ਚ ਨ ਪ੍ਿੇ ਤ੍ਵਯਸਨਮ੍ ਮਮ ੫ 

ਅਕਪ੍ ਤ੍ਵਾਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਮ ੍ਪ੍ਰਾਪ੍ਯ ਿਾਮ ਿਰੁੁੱਤ੍ਮ੍ ਕਨਰਮ੍ਿੁਸ਼੍ਮ੍ 

ਨ ਕਿਨਸ਼੍ਯੇਤ੍੍ ਪ੍ਰੁੀ ਲਮ੍ਿਾ ਤ੍ਵਯਾ ਸਹ ਸਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸਾ ੬ 

ਤ੍ਵ ਕਤ੍ਵਤ੍ੈਃ ਿਾਮ ਿਰੁੁੱਤ੍ੋ ਕਹ ਤੁ੍ੁੱਸ਼੍ੀਲੈਃ ਪ੍ਾਪ੍ ਮਨ੍ਕਤ੍ਰਤ੍ੈਃ 

ਆਤ੍੍ਮਾਨਮ ੍ਸਵ ਿਨਮ ੍ਰਾਸ਼੍੍ਟਰਮ੍ ਸ ਰਾਿਾ ਹਨ੍ਕਤ੍ ਤੁ੍ਰ੍ਮਕਤ੍ੈਃ ੭ 

ਨ ਚ ਕਪ੍ਤ੍ਰਾ ਪ੍ਕਰਤ੍ਯਿ੍ਤ੍ੋ ਨਾ੭ਮਰਯਾਤ੍ੈਃ ਿਤ੍ਮ੍ਚਨ 

ਨ ਲੁਪ੍੍ਤ੍ੋ ਨ ਚ ਤੁ੍ੁੱਸ਼੍ੀਲੋ ਨ ਚ ਿ੍ਸ਼੍ਕਤ੍ਰਯ ਪ੍ਾਮ੍ਸਨੈਃ ੮ 

ਨ ਚ ਤ੍ਰ੍ਮ ਿੁਣੈ  ਰਹੀਨ: ਿੌਸਲਯਾ੭੭ਨਨ੍ਤ੍ ਿਰਤ੍੍ਨੈਃ 

ਨ ਚ ਤ੍ੀਿ੍ਸ਼੍੍ਣੋ ਨ ਚ ਪ੍ੂਤ੍ਾਨਾਮ੍ ਸਰਵੇਸ਼੍ਾਮ੍ ਚ ਕਹਤ੍ੇ ਰਤ੍ੈਃ ੯ 

ਿਮ੍ਕਚਤ੍ਮ੍ ਕਪ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਤ੍ਰੁਸ਼੍ਟ੍ਵਾ ਿੈਿੇੁੱਯਾ ਸਤ੍ਯ ਿਾਕਤ੍ਨਮ ੍

ਿਕਰਸ਼੍ਯਾ ਮੀਕਤ੍ ਤ੍ਰ੍ਮਾਤ੍ਮ੍ਾ ਤ੍ਤ੍ੈਃ ਪ੍ਰਿਰਕਿਤ੍ ੋਿਨਮ੍ ੧0 

ਿੈਿੇੁੱਯਾੈਃ ਕਪ੍ਰਯ ਿਾਮਾ੭ਰਤ੍੍ਮ੍ ਕਪ੍ਤੁ੍ ਰ੍ਤ੍ਸ਼੍ਰਤ੍ ਸਯ ਚ 

ਕਹਤ੍ਵਾ ਰਾਿਯਮ੍ ਚ ਪ੍ੋਿਾਮ ੍ਸ਼੍੍ਚ ਪ੍ਰਕਿਸ਼੍੍ਟੋ ਤ੍ਣ੍ਟਿਾ ਿਨਮ੍ ੧੧ 

ਨ ਰਾਮੈਃ ਿਰ੍ਿਸ਼੍ ਸਤ੍੍ਾਤ੍ ਨਾ੭ਕਿਤ੍ਵਾਨ੍ ਨਾ੭ਕਿਤ੍ੇਨ੍ਕਤ੍ਰਯੈਃ 

ਅਨਰੁਤ੍ਮ੍ ਤੁ੍ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਮ੍ ਚੈਿ ਨੈਿ ਤ੍ਵਮ ੍ਿਿ੍ਤੁ੍ ਮਰਹਕਸ ੧੨ 

ਰਾਮੋ ਕਿਿਰਹਿਾਨ੍ ਤ੍ਰਮ੍ੈਃ ਸਾਤੁ੍ੈਃ ਸਤ੍ਯ ਪ੍ਰਾਿਰਮੈਃ 

ਰਾਿਾ ਸਰਵ ਸਯ ਲੋਿ ਸਯ ਤ੍ੇਿਾਨਾਮ੍ ਇਿ ਿਾਸਿੈਃ ੧੩ 

ਿਤ੍ਮ ੍ਤ੍ਵਮ ੍ਤ੍ਸਯ ਿੈਤ੍ੇਹੀਮ ੍ਰਿ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ਾਮ੍ ਸਵੇਨ ਤ੍ੇਿਸਾ 

ਇੁੱਚਕਸ ਪ੍ਰਸਪ੍ਮ ੍ਹਰਤੁ੍੍ਮ੍ ਪ੍ਰਪ੍ਾਮ ੍ਇਿ ਕਿਿਸਵਤ੍ੈਃ ੧੪ 

ਸ਼੍ਰਾ੭ਰ੍ਕਚਸ਼੍ਮ੍ ਅਨਾਤ੍ਰੁਸ਼੍ਯਮ੍ ਚਾਪ੍ ਿਟ੍ਿੇਨ੍ਤ੍ਨਮ੍ ਰਣੇ 

ਰਾਮਾ੭ਿ੍ਕਨਮ ੍ਸਹਸਾ ਤ੍ੀਪ੍੍ਤ੍ਮ੍ ਨ ਪ੍ਰਿੇਸ਼੍ਟ੍ਮੁ ੍ਤ੍ਵਮ ੍ਅਰਹਕਸ ੧੫ 

ਤ੍ਨੁ ਰਵਯਾਕਤ੍ਤ੍ ਤ੍ੀਪ੍੍ਤ੍ਾ੭੭ਸਯਮ੍ ਸ਼੍ਰਾ੭ਰ੍ਕਚਸ਼੍ਮ੍ ਅਮਰ੍ਸ਼੍ਣਮ ੍

ਚਾਪ੍ ਪ੍ਾਣ ਤ੍ਰਮ੍ ਿੀਰਮ ੍ਸ਼੍ਤ੍ਰੁ ਸੈਨਯ ਪ੍ਰਹਾਕਰਣਮ ੍੧੬ 

ਰਾਿਯਮ ੍ਸੁਿਮ ੍ਚ ਸਮ੍ਤ੍ਯਿਯ ਿੀਕਿਤ੍ਮ੍ ਚਸ਼ੇ੍੍ਟਮ ੍ਆਤ੍੍ਮਨੈਃ 

ਨਾ੭ਤ੍ਯਾ੭੭ਸਾਤ੍ਕਯਤੁ੍ਮ ੍ਤ੍ਾਤ੍ ਰਾਮਾ੭ਨ੍ਤ੍ਿਮ੍ ਇਹਾ੭ਰਹਕਸ ੧੭ 

ਅਪ੍ਰਮੇਯਮ ੍ਕਹ ਤ੍ੁੱਤ੍ੇਿੋ ਯਸਯ ਸਾ ਿਨਿਾ੭੭ਤ੍੍ਮਿਾ 

ਨ ਤ੍ਵਮ ੍ਸਮਰ੍ਤ੍ ਸਤ੍੍ਾਮ੍ ਹਰ੍ਤੁ੍ਮ੍ ਰਾਮ ਚਾਪ੍ਾ੭੭ਸ਼੍ਰਯਾਮ ੍ਿਨੇ ੧੮ 

ਤ੍ਸਯ ਸਾ ਨਰਕਸਮਹ ਸਯ ਕਸਮਹੋਰਸ੍ਿ ਸਯ ਪ੍ਾਕਮਨੀ  

ਪ੍ਰਾਣੇਪ੍ਯੋ੭ਕਪ੍ ਕਪ੍ਰਯਤ੍ਰਾ ਪ੍ਾਰਯਾ ਕਨਤ੍ਯਮ੍ ਅਨੁਿਰਤ੍ਾ ੧੯ 

ਨ ਸਾ ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਕਯਤੁ੍ਮ੍ ਸ਼੍ਿਯਾ ਮੈਕਤ੍ਕਲ: ਓਿਕਸਵਨ: ਕਪ੍ਰਯਾ  
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ਤ੍ੀਪ੍੍ਤ੍ ਸਯਿੇ ਹਤੁ੍ਾਸ਼੍ ਸਯ ਕਸ਼੍ਿਾ ਸੀਤ੍ਾ ਸੁਮਤ੍ਯਮਾ ੨0 

ਕਿਮ ੍ਉਤ੍ਯਮਮ ੍ਇਮਮ ੍ਿਯਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਿਰੁਤ੍ਵਾ ਤ੍ੇ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸਾ੭ਕਤ੍ਪ੍ 

ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟ ਸ਼੍੍ਚੇਤ੍ ੍ਤ੍ਵਮ ੍ਰਣੇ ਤ੍ਨੇ ਤ੍ ਤ੍ ੭ਨ੍ਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਿ ਿੀਕਿਤ੍ਮ੍ ੨੧ 

ਿੀਕਿਤ੍ਮ੍ ਚ ਸੁਿਮ ੍ਚੈਿ ਰਾਿਯਮ੍ ਚੈਿ ਸੁਤੁ੍ਰ੍ਲਪ੍ਮ ੍

ਯ ਕਤ੍ੁੱਚਕਸ ਕਚਰਮ ੍ਪ੍ੋਿ੍ਤੁ੍ਮ੍ ਮਾ ਿਰੁਤ੍ਾ ਰਾਮ ਕਿਕਪ੍ਰਯਮ ੍੨੨ 

ਸ ਸਰਵੈੈਃ ਸਕਚਿੈੈਃ ਸਾਰ੍ਤ੍ਮ ੍ਕਿਪ੍ੀਸ਼੍ਣ ਪ੍ਰੁੋਿਮੈ: 

ਮਮ੍ਤ੍ਰਕਯਤ੍ਵਾ ਤੁ੍ ਤ੍ਰ੍ਕਮਸ਼੍੍ਟੈੈਃ ਿਰੁਤ੍ਵਾ ਕਨਸ਼੍੍ਚਯਮ ੍ਆਤ੍ਮ੍ਨੈਃ ੨੩ 

ਤ੍ੋਸ਼੍ਾਣਾਮ੍ ਚ ਿੁਣਾਨਾਮ੍ ਚ ਸਮ੍ਪ੍ਰਤ੍ਾਰਯ ਪ੍ਲਾ੭ਪ੍ਲਮ ੍

ਆਤ੍੍ਮਨ ਸ਼੍੍ਚ ਪ੍ਲਮ੍ ਿ੍ਞਾਤ੍ਵਾ ਰਾਿਿ ਸਯ ਚ ਤ੍ੁੱਤ੍ਵਤ੍ੈਃ 

ਕਹਤ੍ਾ੭ਕਹਤ੍ਮ ੍ਕਿਕਨਸ਼੍੍ਕਚਤ੍ਯ ਿ੍ਸ਼੍ਮਮ੍ ਤ੍ਵਮ ੍ਿਰ੍ਤੁ੍ਮ ੍ਅਰਹਕਸ ੨੪ 

ਅਹਮ ੍ਤੁ੍ ਮਨਯੇ ਤ੍ਿ ਨ ਿ੍ਸ਼੍ਮਮ੍ ਰਣੇ  

ਸਮਾਿਮਮ ੍ਿੋਸਲ ਰਾਿ ਸੂਨੁਨਾ 

ਇਤ੍ਮ ੍ਕਹ ਪ੍ੂਯੈਃ ਸ਼੍ਰੁਣ ੁਿਾਿਯਮ੍ ਉੁੱਤ੍ਮਮ ੍

ਿ੍ਸ਼੍ਮਮ੍ ਚ ਯੁਿ੍ਤ੍ਮ੍ ਚ ਕਨਸ਼੍ਾਚਰੇਸ਼੍ਵਰ ੨੫ 

ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਰਣਯ ਿਾਮ੍ਟੇ ਸਪ੍੍ਤ੍ ਕਤ੍ਰਮ੍ਸ਼੍ ੱੁੱਸਰ੍ਿ: 

ਅਸ਼੍ਟ ਤ੍ਤਰਮ੍ਸ਼ ੱ ਸਰ੍ਕ: 

ਿਤ੍ਾਕਚ ਤ੍ਯ੭ਪ੍ਯ੭ਹਮ ੍ਿੀਰਯਾਤ੍੍ ਪ੍ਰਯਟਨ ੍ਪ੍ਰੁਕਤ੍ਿੀਮ ੍ਇਮਾਮ੍ 

ਪ੍ਲਮ੍ ਨਾਿ ਸਹਸਰ ਸਯ ਤ੍ਾਰਯਨ੍ ਪ੍ਰਵਤ੍ੋਪ੍ਮੈਃ ੧ 

ਨੀਲ ਿੀਮੂਤ੍ ਸਮ੍ਿਾਸ਼੍ ਸ੍ਤ੍ਪ੍੍ਤ੍ ਿਾਮ੍ਚਨ ਿੁਣ੍ਟਲੈਃ 

ਪ੍ਯਮ੍ ਲੋਿ ਸਯ ਿਨਯਨ ੍ਕਿਰੀਟੀ ਪ੍ਕਰਿਾ੭੭ਯੁਤ੍ੈਃ 

ਿਯਚਰਮ ੍ਤ੍ਣ੍ਟਿਾ੭ਰਣਯਮ੍ ਰਕੁਸ਼੍ ਮਾਮ੍ਸਾਕਨ ਪ੍ਿ੍ਸ਼੍ਯਨ੍ ੨ 

ਕਿਸ਼੍ਵਾਕਮਤ੍ਰ੭ੋਤ੍ ਤ੍ਰ੍ਮਾਤ੍੍ਮਾ ਮ ਕਤ੍ਵਤ੍ਰਸ੍ਤ੍ੋ ਮਹਾ ਮੁਕਨੈਃ 

ਸਵਯਮ ੍ਿਤ੍ਵਾ ਤ੍ਸ਼੍ਰਤ੍ਮ ੍ਨਰੇਨ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਇਤ੍ਮ ੍ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੩ 

ਅਤ੍ਯ ਰਿ੍ਸ਼੍ਤੁ੍ ਮਾਮ ੍ਰਾਮੈਃ ਪ੍ਰਵ ਿਾਲੇ ਸਮਾਕਹਤ੍ੈਃ 

ਮਾਰੀਚਾ ਨ੍ਮ ੇਪ੍ਯਮ੍ ਿੋਰਮ ੍ਸਮੁਤ੍੍ਪ੍ੰਨਮ ੍ਨਰੇਸ਼੍ਵਰ ੪ 

ਇਕਤ੍ ਏਿਮ ੍ਉਿ੍ਤ੍ੋ ਤ੍ਰ੍ਮਾਤ੍੍ਮਾ ਰਾਿਾ ਤ੍ਸ਼੍ਰਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ 

ਪ੍ਰਤ੍ਯੁਿਾਚ ਮਹਾਪ੍ਾਿਮ ੍ਕਿਸ਼੍ਵਾਕਮਤ੍ਰਮ ੍ਮਹਾ ਮੁਕਨਮ ੍੫ 

ਪ੍ਾਲੋ ਤ੍ਵਾਤ੍ਸ਼੍ ਿਰ੍ਸ਼੍੭ੋਯਮ ੍ਅਿਰੁਤ੍ਾ੭ਸ੍ਤ੍ਰ ਸ਼੍੍ਚ ਰਾਿਿੈਃ 

ਿਾਮਮ ੍ਤੁ੍ ਮਮ ਯਤ੍ ੍ਸੈਨਯਮ੍ ਮਯਾ ਸਹ ਿਕਮਸ਼੍ਯਕਤ੍ ੬ 

ਪ੍ਲੇਨ ਚਤੁ੍ਰਮ੍ਿੇਣ ਸਵਯਮ ੍ਏਤ੍ਯ ਕਨਸ਼੍ਾਚਰਾਨ੍  

ਿਕਤ੍ਸ਼੍ਯਾਕਮ ਮੁਕਨ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍੍ਟ ਸ਼੍ਤ੍ਰੁਮ੍ ਤ੍ਿ ਯਤ੍ੇਪ੍੍ਕਸਤ੍ਮ ੍੭ 

ਇਕਤ੍ ਏਿਮ ੍ਉਿ੍ਤ੍ੈਃ ਸ ਮਨੁੀ ਰਾਿਾਨਮ੍ ਇਤ੍ਮ ੍ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍ ੍

ਰਾਮਾ ੱੰਨਾ੭ਨਯਤ੍੍ ਪ੍ਲਮ੍ ਲੋਿੇ ਪ੍ਰਯਾਪ੍੍ਤ੍ਮ ੍ਤ੍ਸਯ ਰਿ੍ਸ਼੍ਸੈਃ ੮ 
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ਤ੍ੇਿਤ੍ਾਨਾਮ੭ਕਪ੍ ਪ੍ਿਾਨ੍ ਸਮਰੇਸ਼ੁ੍ ਅਕਪ੍ਪ੍ਾਲਿ: ੯ 

ਆਸੀਤ੍ ੍ਤ੍ਿ ਿਰੁਤ੍ਮ੍ ਿਰ੍ਮ ਕਤ੍ਰਲੋਿੇ ਕਿਕਤ੍ਤ੍ਮ ੍ਨਰੁਪ੍  

ਿਾਮਮ ੍ਅਸ੍ਤੁ੍ ਮਹਤ੍੍ ਸੈਨਯਮ੍ ਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟ ਕਤ੍ਵਹ ਪ੍ਰਮ੍ਤ੍ਪ੍  ੧0 

ਪ੍ਾਲੋ੭ਕਪ੍ ਏਸ਼੍ ਮਹਾ ਤ੍ੇਿਾੈਃ ਸਮਰਤ੍੍ ਸ੍ਤ੍ਸਯ ਕਨਿਰਹੇ 

ਿਕਮਸ਼੍ਯੇ ਰਾਮਮ ੍ਆਤ੍ਾਯ ਸਵਸ੍ਕਤ੍ ਤ੍ੇ੭ਸ੍ਤੁ੍ ਪ੍ਰਮਤ੍੍ਪ੍  ੧੧ 

ਏਿਮ੍ ਉਿ੍ਤ੍ਵਾ ਤੁ੍ ਸ ਮੁਕਨ ਸ੍ਤ੍ਮ੍ ਆਤ੍ਾਯ ਨਰੁਪ੍ਾ੭੭ਤ੍ਮ੍ਿਮ੍ 

ਿਿਾਮ ਪ੍ਰਮ ਪ੍ਰੀਤ੍ੋ ਕਿਸ਼੍ਵਾਕਮਤ੍ਰੈਃ ਸਵਮ ੍ਆਸ਼੍ਰਮਮ੍ ੧੨ 

ਤ੍ਮ ੍ਤ੍ਤ੍ਾ ਤ੍ਣ੍ਟਿਾ੭ਰਣਯੇ ਯਿ੍ਞਮ ੍ਉੁੱਕਤ੍ਸ਼੍ਯ ਤ੍ੀਿ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ਮ ੍

ਪ੍ਪ੍ੂਿਾ੭ਿਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ੋ ਰਾਮ ਸ਼੍੍ਕਚਤ੍ਰਮ੍ ਕਿਸ੍ਪ੍ਾਰਯਨ ੍ਤ੍ਨੁੈਃ ੧੩ 

ਅਿਾਤ੍ ਿਯਮ੍ਿਨੈਃ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ੍ ਪ੍ਾਲੈਃ ਸ਼੍ਯਾਮੈਃ ਸ਼ੁ੍ਪ੍ੇਿ੍ਸ਼੍ਣੈਃ 

ਏਿ ਿਸ੍ਤ੍ਰ ਤ੍ਰੋ ਤ੍ਨਵੀ ਕਸ਼੍ਿੀ ਿਨਿ ਮਾਲਯਾ  ੧੪ 

ਸ਼੍ੋਪ੍ਯਨ ੍ਤ੍ਣ੍ਟਿਾ੭ਰਣਯਮ੍ ਤ੍ੀਪ੍੍ਤ੍ੇਨ ਸਵੇਨ ਤ੍ੇਿਸਾ 

ਅਤ੍ਰੁਸ਼੍ਯਤ੍ ਤ੍ਤ੍ਾ ਰਾਮੋ ਪ੍ਾਲ ਚਨ੍ਤ੍ਰ ਇਿੋਕਤ੍ਤ੍ੈਃ  ੧੫ 

ਤ੍ਤ੍ੋ੭ਹਮ ੍ਮੇਿ ਸਮ੍ਿਾਸ਼੍ ਸ੍ਤ੍ਪ੍੍ਤ੍ ਿਾਮ੍ਚਨ ਿੁਣ੍ਟਲੈਃ 

ਪ੍ਲੀ ਤ੍ੁੱਤ੍ ਿਰੋ ਤ੍ਰ੍ਪ੍ਾਤ੍੍ ਆਿਿਾਮ ਤ੍ਤ੍ਾ੭੭ਸ਼੍ਰਮਮ੍ ੧੬ 

ਤ੍ੇਨ ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟੈਃ ਪ੍ਰਕਿਸ਼੍੍ਟ੭ੋਹਮ੍ ਸਹਸੈਿ ਉਤ੍ਯਤ੍ਾ੭੭ਯੁਤ੍ੈਃ 

ਮਾਮ ੍ਤੁ੍ ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾ ਤ੍ਨੁੈਃ ਸਿਯਮ੍ ਅਸਮ੍ਪ੍ਰਾਨ੍ਤ੍ ਸ਼੍੍ਚਿਾਰ ਸ: ੧੭ 

ਅਿਿਾਨਨ੍ ਅਹਮ੍ ਮੋਹਾਤ੍੍ ਪ੍ਾਲੋ੭ਯਮ ੍ਇਕਤ੍ ਰਾਿਿਮ੍ 

ਕਿਸ਼੍ਵਾਕਮਤ੍ਰ ਸਯ ਤ੍ਾਮ੍ ਿੇਕਤ੍ਮ੍ ਅਪ੍ਯਤ੍ਾਿਮ੍ ਿਰੁਤ੍ ਤ੍ਵਰੈਃ ੧੮ 

ਤ੍ੇਨ ਮੁਿ੍ਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ੋ ਪ੍ਾਣੈਃ ਕਸ਼੍ਤ੍ੈਃ ਸ਼੍ਤ੍ਰੁ ਕਨਪ੍ਰਹਣੈਃ 

ਤ੍ੇਨਾ੭ਹਮ ੍ਤ੍ਾਕਟਤ੍ੈਃ ਿ੍ਕਸ਼੍ਪ੍੍ਤ੍ੈਃ ਸਮਤੁ੍ਰੇ ਸ਼੍ਤ੍ ਯੋਿਨੇ ੧੯ 

ਨੇੁੱ ਚਤ੍ਾ ਤ੍ਾਤ੍ ਮਾਮ ੍ਹਮ੍ਤੁ੍ਮ ੍ਤ੍ਤ੍ਾ ਿੀਰਣੇ ਰਿ੍ਕਸ਼੍ਤ੍:   

ਰਾਮ ਸਯ ਸ਼੍ਰ ਿੇਿੇਨ ਕਨਰਸ੍ਤ੍ੋ੭ਹਮ ੍ਅਚਤੇ੍ਨੈਃ  ੨0 

ਪ੍ਾਕਤ੍ਤ੍ੋ੭ਹਮ ੍ਤ੍ਤ੍ਾ ਤ੍ੇਨ ਿਮ੍ਪ੍ੀਰੇ ਸਾਿਰਾ੭ਮ੍ਪ੍ਕਸ 

ਪ੍ਰਾਪ੍ਯ ਸਮ੍ਿ੍ਞਾਮ੍ ਕਚਰਾਤ੍ ੍ਤ੍ਾਤ੍ ਲਮ੍ਿਾਮ ੍ਪ੍ਰਕਤ੍ ਿਤ੍ੈਃ ਪ੍ਰੁੀਮ੍ ੨੧ 

ਏਿਮ੍ ਅਸ੍ਕਮ ਤ੍ਤ੍ਾ ਮੁਿ੍ਤ੍ੈਃ ਸਹਾਯਾ ਸ੍ਤੁ੍ ਕਨਪ੍ਾਕਤ੍ਤ੍ਾੈਃ 

ਅਿਰੁਤ੍ਾ੭ਸ੍ਤ੍ਰੇਣ ਰਾਮੇਣ ਪ੍ਾਲੇਨਾ੭ਿ੍ਕਲਸ਼੍੍ਟ ਿਰ੍ਮਣਾ  ੨੨ 

ਤ੍ਨ ੍ਮਯਾ ਿਾਰਯਮਾਣ ਸਤ੍੍ਵਮ੍ ਯਕਤ੍ ਰਾਮੇਣ ਕਿਿਰਹਮ੍ 

ਿਕਰਸ਼੍ਯਕਸ ਆਪ੍ਤ੍ਮ੍ ਿੋਰਾਮ੍ ਿ੍ਕਸ਼੍ਪ੍ਰਮ ੍ਪ੍ਰਾਪ੍ਯਕਸ ਰਾਿਣ  ੨੩ 

ਿਰੀਟਾ ਰਕਤ੍ ਕਿਕਤ੍ਿਞ੍ਾਨਾਮ ੍ਸਮਾਿੋਤ੍੍ਸਿ ਸ਼੍ਾਕਲਨਾਮ ੍

ਰਿ੍ਸ਼੍ਸਾਮ ੍ਚੈਿ ਸਮ੍ਤ੍ਾਪ੍ਮ ੍ਅਨਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਚਾ੭੭ਹਕਰਸ਼੍ਯਕਸ ੨੪ 

ਹਰ੍ਮਯ ਪ੍ਰਾਸਾਤ੍ ਸਮ੍ਪ੍ਾਤ੍ਾਮ੍ ਨਾਨਾ ਰਤ੍੍ਨ ਕਿਪ੍ੂਕਸ਼੍ਤ੍ਾਮ ੍

ਤ੍ਰਿ੍ਸ਼੍ਯਕਸ ਤ੍ਵਮ ੍ਪ੍ਰੁੀਮ ੍ਲਮ੍ਿਾਮ੍ ਕਿਨਸ਼੍੍ਟਾਮ ੍ਮੈਕਤ੍ਲੀ ਿਰੁਤ੍ੇ ੨੫ 
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ਅਿੁਰਵਨ੍ਤ੍ੋ੭ਕਪ੍ ਪ੍ਾਪ੍ਾਕਨ ਸ਼ੁ੍ਚਯੈਃ ਪ੍ਾਪ੍ ਸਮ੍ਸ਼੍ਰਯਾਤ੍ ੍

ਪ੍ਰ ਪ੍ਾਪ੍:ੈ ਕਿਨਸ਼੍ਯਨ੍ਕਤ੍ ਮਤ੍੍ਸਯਾ ਨਾਿ ਹਰਤ੍ੇ ਯਤ੍ਾ ੨੬ 

ਕਤ੍ਿਯ ਚਨ੍ਤ੍ਨ ਕਤ੍ਿ੍ਤ੍ਾਮ੍ਿਾਨ੍ ਕਤ੍ਿਯਾ੭੭ਪ੍ਰਣ ਪ੍ੂਕਸ਼੍ਤ੍ਾਨ੍ 

ਤ੍ਰਿ੍ਸ਼੍ਯਕਸ ਅਕਪ੍ਹਤ੍ਾਨ੍ ਪ੍ਮੂੌ ਤ੍ਿ ਤ੍ੋਸ਼੍ਾਤ੍੍ ਤੁ੍ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸਾਨ੍ ੨੭ 

ਹਰਤੁ੍ ਤ੍ਾਰਾਨ੍ ਸਤ੍ਾਰਾਮ੍ ਸ਼੍ਚ੍ ਤ੍ਸ਼੍ ਕਿਤ੍ਰਿਤ੍ੋ ਕਤ੍ਸ਼੍ੈਃ 

ਹਤ੍ ਸ਼੍ੇਸ਼੍ਾਨ੍ ਅਸ਼੍ਰਣਾਨ੍ ਤ੍ਰਿ੍ਸ਼੍ਯਕਸ ਤ੍ਵਮ ੍ਕਨਸ਼੍ਾਚਰਾਨ੍ ੨੮ 

ਸ਼੍ਰ ਿਾਲ ਪ੍ਕਰਿ੍ਕਸ਼੍ਪ੍ਤ੍੍ਾਮ੍ ਅਿ੍ਕਨ ਿਵਾਲਾ ਸਮਾ ਿਰੁਤ੍ਾਮ੍ 

ਪ੍ਰਤ੍ਿ੍ਤ੍ ਪ੍ਿਨਾਮ ੍ਲਮ੍ਿਾਮ੍ ਤ੍ਰਿ੍ਸ਼੍ਯਕਸ ਤ੍ਵਮ ੍ਨ ਸਮਸ਼੍੍ਯ: ੨੯ 

ਪ੍ਰ ਤ੍ਾਰ ਅਕਪ੍ਮਰ੍ਸ਼੍ਾਤ੍੍ ਤੁ੍ ਨ ਅਨਯਤ੍੍ ਪ੍ਾਪ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਮਹਤ੍੍  

ਪ੍ਰਮਤ੍ਾਨਾਮ ੍ਸਹਸਰਾਕਣ ਤ੍ਿ ਰਾਿਨ੍ ਪ੍ਕਰਿਰਹੈਃ ੩0 

ਪ੍ਿ ਸਵ ਤ੍ਾਰ ਕਨਰਤ੍ੈਃ ਸਵ ਿੁਲਮ੍ ਰਿ੍ਸ਼੍ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸ 

ਮਾਨਮ ੍ਿਰੁੁੱਕਤ੍ਮ ੍ਚ ਰਾਿਯਮ੍ ਚ ਿੀਕਿਤ੍ਮ੍ ਚੇਸ਼੍੍ਟਮ ੍ਆਤ੍੍ਮਨੈਃ ੩੧ 

ਿਲ਼ਤ੍ਰਾਕਣ ਸੌਮਯਾਕਨ ਕਮਤ੍ਰ ਿਰ੍ਿਮ੍ ਤ੍ਤ੍ਿੈ ਚ  

ਯਤ੍ੀ ੁੱਚਕਸ ਕਚਰਮ ੍ਪ੍ੋਿ੍ਤੁ੍ਮ ੍ਮਾ ਿਰੁਤ੍ਾ ਰਾਮ ਕਿਕਪ੍ਰਯਮ ੍੩੨ 

ਕਨਿਾਰਯਮਾਣੈਃ ਸੁਹਰਤੁ੍ਾ ਮਯਾ ਪ੍ਰੁਸ਼੍ਮ ੍

ਪ੍ਰਸਹਯ ਸੀਤ੍ਾਮ ੍ਯਕਤ੍ ਤ੍ਰਸ਼੍੍ਕਯਸ਼੍ਯਕਸ 

ਿਕਮਸ਼੍ਯਕਸ ਿ੍ਸ਼੍ੀਣ ਪ੍ਲੈਃ ਸਪ੍ਾਨ੍ਤ੍ਿ ੋ

ਯਮ ਿ੍ਸ਼੍ਯਮ ੍ਰਾਮ ਸ਼੍ਰਾ੭੭ੱੁੱਤ੍ ਿੀਕਿਤ੍ੈਃ   ੩੩ 

ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਰਣਯ ਿਾਮ੍ਟੇ ਅਸ਼੍੍ਟ ਕਤ੍ਰਮਸ਼੍੍ ੱੁੱਸਰ੍ਿ: 

ਏਕੋਨ ਚਤਿਾਤ੍ਰਮ੍ਸ਼ ੱ ਸਰ੍ਕ: 

ਏਿਮ੍ ਅਸ੍ਕਮ ਤ੍ਤ੍ਾ ਮੁਿ੍ਤ੍ੈਃ ਿਤ੍ਮ੍ਕਚਤ੍ ੍ਤ੍ੇਨ ਸਮਯੁਿੇ 

ਇਤ੍ਾਨੀਮ ੍ਅਕਪ੍ ਯ ਤ੍ਵਰ੍ੁੁੱਤ੍ਮ੍ ਤ੍ ੱੁੱਚਰਣੁਸ਼ੁ੍ਵ ਯ ਤੁ੍ੁੱਤ੍ਰਮ੍ ੧ 

ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸਾਪ੍ਯਾਮ ੍ਅਹਮ੍ ਤ੍ਵਾਪ੍ਯਾਮ੍ ਅਕਨਕਰਵੰਣ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ ਿਰੁਤ੍ੈਃ 

ਸਕਹਤ੍ ੋਮਰੁਿ ਰਪੂ੍ਾਪ੍ਯਾਮ੍ ਪ੍ਰਕਿਸ਼੍੍ਟੋ ਤ੍ਣ੍ਟਿਾ ਿਨਮ੍ ੨ 

ਤ੍ੀਪ੍੍ਤ੍ ਕਿਹਵ ੋਮਹਾ ਿਾਯ ਸ੍ਤ੍ੀਿ੍ਸ਼੍੍ਣ ਸ਼੍ਰੁਣ੍ਿੋ ਮਹਾ ਪ੍ਲੈਃ 

ਿਯਚਰਮ ੍ਤ੍ਣ੍ਟਿਾ੭ਰਣਯਮ੍ ਮਾਮ੍ਸ ਪ੍ਿ੍ਸ਼੍ ੋਮਹਾ ਮਰੁਿੈਃ ੩ 

ਅਿ੍ਕਨਹੋਤ੍ਰੇਸ਼ੁ੍ ਤ੍ੀਰ੍ਤ੍ੇਸ਼ੁ੍ ਚਤੈ੍ਯ ਿਰੁਿ੍ਸ਼੍ੇਸ਼ੁ੍ ਰਾਿਣ 

ਅਤ੍ਯਨ੍ਤ੍ ਿੋਰੋ ਿਯਚਰਮ ੍ਸ੍ਤ੍ਾਪ੍ਸਾਮ੍ ਸ੍ਤ੍ਾਨ੍ ਸਮ੍ਪ੍ਰਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਯਨ ੍੪ 

ਕਨਹਤ੍ਯ ਤ੍ਣ੍ਟਿਾ੭ਰਣਯ ੇਤ੍ਾਪ੍ਸਾਨ੍ ਤ੍ਰ੍ਮਚਾਕਰਣੈਃ 

ਰਕੁਤ੍ਰਾਕਣ ਕਪ੍ਪ੍ਮ੍ ਸ੍ਤ੍ੇਸ਼੍ਾਮ ੍ਤ੍ਤ੍ਾ ਮਾਮ੍ਸਾਕਨ ਪ੍ਿ੍ਸ਼੍ਯਨ ੍੫ 

ਰਕੁਸ਼੍ ਮਾਮ੍ਸਾ੭ਸ਼੍ਨੈਃ ਿਰੂਰ ਸ੍ਤ੍ਰਾਸਯਨ੍ ਿਨ ਿੋਚਰਾਨ੍ 

ਤ੍ਤ੍ਾ ਰਕੁਤ੍ਰ ਮੁੱਤ੍੭ੋਹਮ ੍ਿਯਚਰਮ੍ ਤ੍ਣ੍ਟਿਾ ਿਨਮ੍ 

ਤ੍ਤ੍ਾ੭ਹਮ ੍ਤ੍ਣ੍ਟਿਾ੭ਰਣਯੇ ਕਿਚਰਨ ੍ਤ੍ਰ੍ਮ ਤੂ੍ਸ਼੍ਿੈਃ ੬ 
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ਆਸਾਤ੍ਯਮ੍ ਤ੍ਤ੍ਾ ਰਾਮਮ ੍ਤ੍ਾਪ੍ਸਮ੍ ਤ੍ਰ੍ਮਮ ੍ਚਾਕਰਣਮ ੍

ਿੈਤ੍ੇਹੀਮ ੍ਚ ਮਹਾ ਪ੍ਾਿਾਮ ੍ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣਮ੍ ਚ ਮਹਾ ਰਤ੍ਮ੍ ੭ 

ਤ੍ਾਪ੍ਸਮ੍ ਕਨਯਤ੍ਾ੭੭ਹਾਰਮ੍ ਸਰਵ ਪ੍ੂਤ੍ ਕਹਤ੍ੇ ਰਤ੍ਮ ੍

ਸੋ੭ਹਮ ੍ਿਨਿਤ੍ਮ ੍ਰਾਮਮ ੍ਪ੍ਕਰਪ੍ੂਯ ਮਹਾ ਪ੍ਲਮ੍ ੮ 

ਤ੍ਾਪ੍ਸ੭ੋਯਮ ੍ਇਕਤ੍ ਿ੍ਞਾਤ੍ਵਾ ਪ੍ੂਰਵ ਿਰੈਮ੍ ਅਨੁਸ੍ਮਰਨ ੍

ਅਪ੍ਯਤ੍ਾਿਮ੍ ਕਹ ਸੁਸਮ੍ਿਰੁੁੱਤ੍ ਸ੍ਤ੍ੀਿ੍ਸ਼੍੍ਣ ਸ਼੍ਰੁਙਿੋ੍ ਮਰੁਿਾ੭੭ਿਰੁਕਤ੍ੈਃ ੯ 

ਕਿਿਾਮ੍ਸੁ: ਅਿਰੁਤ੍ ਪ੍ਰਿ੍ਞ ਸ੍ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਰਹਾਰਮ੍ ਅਨੁਸ੍ਮਰਨ੍ 

ਤ੍ੇਨ ਮੁਿ੍ਤ੍ਾ ਸ੍ਤ੍ਰਯੋ ਪ੍ਾਣਾੈਃ ਕਸ਼੍ਤ੍ਾੈਃ ਸ਼੍ਤ੍ਰੁ ਕਨਪ੍ਰਹਣਾੈਃ 

ਕਿਿਰੁਸ਼੍ਯ ਪ੍ਲਿ ੱੁੱਚਾਪ੍ਮ ੍ਸੁਪ੍ਰ੍ਣਾ੭ਕਨਲ ਕਨੁੱ ਸਵਨਾ: ੧0 

ਤ੍ੇ ਪ੍ਾਣਾ ਿਿਰ ਸਮ੍ਿਾਸ਼੍ਾੈਃ ਸੁਿੋਰਾ ਰਿ੍ਤ੍ ਪ੍ੋਿਨਾੈਃ 

ਆਿਿ੍ਮੁੈਃ ਸਕਹਤ੍ਾੈਃ ਸਰਵੇ ਤ੍ਰਯੈਃ ਸੰਨਤ੍ ਪ੍ਰਵਣੈਃ ੧੧ 

ਪ੍ਰਾਿਰਮਿ੍ਞੋ ਰਾਮ ਸਯ ਸ਼੍ਟੋ ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟ ਪ੍ਯੈਃ ਪ੍ੁਰਾ 

ਸਮੁਤ੍੍ਪ੍ਰਾਨ੍ਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ੋ ਮੁਿ੍ਤ੍  ਸ੍ਤ੍ਾ ਿੁਪ੍ੌ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸ ੌਹਤ੍ੌ ੧੨ 

ਸ਼੍ਰੇਣ ਮੁਿ੍ਤ੍ੋ ਰਾਮ ਸਯ ਿਤ੍ਮ੍ਕਚਤ੍੍ ਪ੍ਰਾਪ੍ਯ ਿੀਕਿਤ੍ਮ ੍

ਇਹ ਪ੍ਰਿਰਾਕਿਤ੍ ੋਯੁਿ੍ਤ੍ ਸਤ੍੍ਾਪ੍ਸ੭ੋਹਮ ੍ਸਮਾਕਹਤ੍ੈਃ ੧੩ 

ਿਰੁਿ੍ਸ਼੍ ੇਿਰੁਿ੍ਸ਼੍ ੇਕਹ ਪ੍ਸ਼੍ਯਾਕਮ ਚੀਰ ਿਰੁਸ਼੍੍ਣਾ੭ਕਿਨਾ੭ਮ੍ਪ੍ਰਮ ੍

ਿਰੁਹੀਤ੍ ਤ੍ਨੁਸ਼੍ਮ ੍ਰਾਮਮ ੍ਪ੍ਾਸ਼੍ ਹਸ੍ਤ੍ਮ ੍ਇਿਾ੭ਨ੍ਤ੍ਿਮ੍ ੧੪ 

ਅਕਪ੍ ਰਾਮ ਸਹਸਰਾਕਣ ਪ੍ੀਤ੍ੈਃ ਪ੍ਸ਼੍ਯਾਕਮ ਰਾਿਣ 

ਰਾਮ ਪ੍ੂਤ੍ਮ੍ ਇਤ੍ਮ ੍ਸਰਵਮ੍ ਅਰਣਯਮ੍ ਪ੍ਰਕਤ੍ਪ੍ਾਕਤ੍ ਮੇ ੧੫ 

ਰਾਮਮ ੍ਏਿ ਕਹ ਪ੍ਸ਼੍ਯਾਕਮ ਰਕਹਤ੍ੇ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸੇਸ਼੍ਵਰ 

ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾ ਸਵਪ੍੍ਨਿਤ੍ਮ੍ ਰਾਮਮ੍ ਉਤ੍੍ਪ੍ਰਮਾਕਮ ਕਿਚਤੇ੍ਨੈਃ ੧੬ 

ਰਿਾਰਾ੭੭ਤ੍ੀਕਨ ਨਾਮਾਕਨ ਰਾਮ ਤ੍ਰਸ੍ਤ੍ ਸਯ ਰਾਿਣ 

ਰਤ੍੍ਨਾਕਨ ਚ ਰਤ੍ਾ ਸ਼੍੍ਚੈਿ ਤ੍ਰਾਸਮ੍ ਸਮ੍ਿਨਯਨ੍ਕਤ੍ ਮੇ ੧੭ 

ਅਹਮ ੍ਤ੍ਸਯ ਪ੍ਰਪ੍ਾਿਿ੍ਞ ੋਨ ਯੁੁੱਤ੍ਮ੍ ਤ੍ੇਨ ਤ੍ੇ ਿ੍ਸ਼੍ਮਮ੍ 

ਪ੍ਕਲਮ ੍ਿਾ ਨਮੁਕਚਮ ੍ਿਾ੭ਕਪ੍ ਹਨਯਾ ੱੁੱਕਤ੍ ਰਿੁ ਨਮਤ੍੍ਨ: ੧੮ 

ਰਣੇ ਰਾਮਣੇ ਯੁੁੱਤ੍ਸਵ ਿ੍ਸ਼੍ਮਾਮ੍ ਿਾ ਿੁਰ ੁਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸ  

ਨ ਤ੍ੇ ਰਾਮ ਿਤ੍ਾ ਿਾਰਯਾ ਯਕਤ੍ ਮਾਮ ੍ਤ੍ਰਸ਼੍੍ਟਮੁ ੍ਇੁੱਚਕਸ ੧੯ 

ਪ੍ਹਿ: ਸਾਤ੍ਿੋ ਲੋਿੇ ਯੁਿ੍ਤ੍ਾ ਤ੍ਰ੍ਮਮ ੍ਅਨੁਸ਼੍੍ਕਟਤ੍ਾ: 

ਪ੍ਰੇਸ਼੍ਾਮ ੍ਅਪ੍ਰਾਤ੍ੇਨ ਕਿਨਸ਼੍੍ਟਾ: ਸਪ੍ਕਰੁੱਚਤ੍ਾ:  ੨0 

ਸੋ੭ਹਮ ੍ਤ੍ਿਾ੭ਪ੍ਰਾਤ੍ੇਨ ਕਿਨਸ਼੍ਯੇਯਮ੍ ਕਨਸ਼੍ਾਚਰ  

ਿੁਰ ੁਯ ੱੁੱਤ੍ੇ ਿ੍ਸ਼੍ਮਮ੍ ਤ੍ੁੱਤ੍ਵ ਮ੭ਹਮ ੍ਤ੍ਵਾ੭ਨਾ੭ਨੁਯਾਕਮ ਹ੨੧  

ਰਾਮ ਸ਼੍੍ਚ ਕਹ ਮਹਾ ਤ੍ੇਿਾ ਮਹਾ ਸੁੱਤ੍ਵ ੋਮਹਾ ਪ੍ਲ: 

ਅਕਪ੍ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸ ਲੋਿ ਸਯ ਨ ਪ੍ਿੇਤ੍੍ ਅਨ੍ਤ੍ਿ੭ੋਕਪ੍ ਸ: ੨੨ 
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ਯਕਤ੍ ਸ਼ੂ੍ਰਪ੍੍ਣਿਾ ਹੇਤ੍ੋ: ਿਨਸ੍ਤ੍ਾਨ ਿਤ੍: ਿਰ: 

ਅਕਤ੍ਿਰੁੁੱਤ੍ੋ ਹਤ੍: ਪ੍ਰੂਵਮ੍ ਰਾਮੇਣਾ੭ਿ੍ਕਲਸ਼੍੍ਟ ਿਰ੍ਮਣਾ ੨੩ 

ਅਤ੍ਰ ਪ੍ਰੂਕਹ ਯਤ੍ਾ ਤ੍ਤ੍ਵਮ੍ ਿੋ ਰਾਮ ਸਯ ਿਯਕਤ੍ਿਰਮ:  ੨੪ 

ਇਤ੍ਮ ੍ਿਚ ੋਪ੍ਨ੍ਤੁ੍ ਕਹਤ੍ਾਰਕ੍ਤ੍ਨਾ ਮਯਾ 

ਯ ਤ੍ੋਚਯਮਾਨਮ ੍ਯਕਤ੍ ਨਾ੭ਕਪ੍ਪ੍ਤ੍੍ਸਯਸ ੇ

ਸਪ੍ਾਨ੍ਤ੍ਿ ਸ੍ਤ੍ਯਿ੍ਸ਼੍ਯਕਸ ਿੀਕਿਤ੍ਮ੍ ਰਣੇ 

ਹਤ੍ੋ੭ਤ੍ਯ ਰਾਮੇਣ ਸ਼੍ਰੈ: ਅਕਿਹ੍ਮਿੈੈਃ  ੨੫ 

ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਰਣਯ ਿਾਮ੍ਟੇ ਏਿੋਨ ਚਤ੍ਵਾਕਰਮ੍ਸ਼੍ ੱੁੱਸਰ੍ਿ: 

ਚਤ੍ਵਾਕਰਮ੍ਸ਼੍ ੱੁੱਸਰ੍ਿ: 

ਮਾਰੀਚੇਨ ਤੁ੍ ਤ੍ ਤ੍ਵਾਿਯਮ ੍ਿ੍ਸ਼੍ਮਮ੍ ਯੁਿ੍ਤ੍ਮ੍ ਚ ਕਨਸ਼੍ਾਚਰ: 

ਉਿ੍ਤ੍ੋ ਨ ਪ੍ਰਕਤ੍ਿਿਰਾਹ ਮਰਤੁ੍੍ ਿਾਮ ਇਿੌ ਸ਼੍ਤ੍ਮ ੍੧ 

ਤ੍ਮ ੍ਪ੍ਤ੍ਯ ਕਹਤ੍ ਿਿ੍ਤ੍ਾਰਮ੍ ਮਾਰੀਚਮ੍ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸਾ੭ਕਤ੍ਪ੍ੈਃ 

ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ਪ੍ਰਸ਼ੁ੍ਮ ੍ਿਾਿਯਮ ੍ਅਯੁਿ੍ਤ੍ਮ੍ ਿਾਲ ਚੋਕਤ੍ਤ੍ੈਃ ੨ 

ਯ ਤ੍੍ਕਿਲੈ ਤ੍ ਤ੍੭ਯੁਿ੍ਤ੍ਾ੭ਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਮਾਰੀਚ ਮਕਯ ਿਤ੍ਯਤ੍ ੇ

ਿਾਿਯਮ ੍ਕਨਸ਼੍੍ਪ੍ਲਮ ੍ਅਤ੍ਯਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਉਪ੍੍ਤ੍ਮ ੍ਪ੍ੀਿਮ ੍ਇਿੌਸ਼੍ਰੇ ੩ 

ਤ੍ਵ ਤ੍ਵਾਿਯੈ ਰ੍ਨ ਤੁ੍ ਮਾਮ ੍ਸ਼੍ਿਯਮ੍ ਪ੍ੇੁੱਤੁ੍ਮ ੍ਰਾਮ ਸਯ ਸਮਯੁਿੇ 

ਪ੍ਾਪ੍ ਸ਼੍ੀਲ ਸਯ ਮੂਰ੍ਿ ਸਯ ਮਾਨੁਸ਼੍ ਸਯ ਕਿਸ਼੍ੇਸ਼੍ਤ੍ੈਃ ੪ 

ਯ ਸ੍ਤ੍ਯਿ੍ਤ੍ਵਾ ਸੁਹਰਤੁ੍ੋ ਰਾਿਯਮ੍ ਮਾਤ੍ਰਮ੍ ਕਪ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਤ੍ਤ੍ਾ 

ਸ੍ਤ੍ਰੀ ਿਾਿਯਮ ੍ਪ੍ਰਾਿਰੁਤ੍ਮ੍ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਿਨਮ੍ ਏਿ ਪ੍ਤ੍ੇ ਿਤ੍ੈਃ ੫ 

ਅਿਸ਼੍ਯਮ ੍ਤੁ੍ ਮਯਾ ਤ੍ਸਯ ਸਮਯੁਿੇ ਿਰ ਿਾਕਤ੍ਨੈਃ 

ਪ੍ਰਾਣੈੈਃ ਕਪ੍ਰਯਤ੍ਰਾ ਸੀਤ੍ਾ ਹਰ੍ਤ੍ਿਯਾ ਤ੍ਿ ਸੰਕਨਤ੍ੌ ੬ 

ਏਿਮ੍ ਮੇ ਕਨਸ਼੍੍ਕਚਤ੍ਾ ਪ੍ੁੁੱਕਤ੍: ਹਰਕੁਤ੍ ਮਾਰੀਚ ਿਰ੍ਤ੍ਤ੍ ੇ

ਨ ਿਯਾਿਰ੍ਤ੍ਕਯਤੁ੍ਮ੍ ਸ਼੍ਿਯਾ ਸੇਨ੍ਤ੍ਰੈ: ਅਕਪ੍ ਸੁਰਾ੭ਸੁਰੈੈਃ ੭ 

ਤ੍ੋਸ਼੍ਮ ੍ਿੁਣਮ੍ ਿਾ ਸਮ੍ਪ੍ਰੁਸ਼੍ਟ੍  ਸ੍ਤ੍ਵਮ ੍ਏਿਮ ੍ਿਿ੍ਤੁ੍ਮ੍ ਅਰਹਕਸ 

ਅਪ੍ਾਯਮ ੍ਿਾ੭ਕਪ੍ ਉਪ੍ਾਯਮ੍ ਿਾ ਿਾਰਯ ਸਯਾ੭ਸਯ ਕਿਕਨਸ਼੍੍ਚਯੇ ੮ 

ਸਮ੍ਪ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟੇਨ ਤੁ੍ ਿਿ੍ਤ੍ਿਯਮ੍ ਸਕਚਿੇਨ ਕਿਪ੍ਸ਼੍੍ਕਚਤ੍ਾ 

ਉਤ੍ਯਤ੍ਾ੭0ਿਕਲਨਾ ਰਾਿ੍ਞੇ ਯ ਇੁੱਚੇ ਤ੍੍ਪ੍ੂਕਤ੍ਮ੍ ਆਤ੍ਮ੍ਨੈਃ ੯ 

ਿਾਿਯਮ ੍ਅਪ੍ਰਕਤ੍ਿੂਲਮ੍ ਤੁ੍ ਮਰੁਤੁ੍ ਪ੍ੂਰਵਮ੍ ਸ਼ੁ੍ਪ੍ਮ੍ ਕਹਤ੍ਮ ੍

ਉਪ੍ਚਾਰਣੇ ਯੁਿ੍ਤ੍ਮ੍ ਚ ਿਿ੍ਤ੍ਿਯੋ ਿਸੁਤ੍ਾ੭ਕਤ੍ਪ੍ੈਃ ੧0 

ਸ ਅਿਮਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਤੁ੍ ਯ ਤ੍ਵਾਿਯਮ੍ ਮਾਰੀਚ ਕਹਤ੍ਮ ੍ਉਚਯਤ੍ ੇ

ਨਾ੭ਕਪ੍ਨਨ੍ਤ੍ਕਤ੍ ਤ੍ ਤ੍ਰਾਿਾ ਮਾਨਾ੭ਰਹੋ ਮਾਨ ਿਰ੍ਕਿਤ੍ਮ ੍੧੧ 

ਪ੍ਮ੍ਚ ਰਪੂ੍ਾਕਣ ਰਾਿਾਨੋ ਤ੍ਾਰਯਨ੍ਕਤ੍ ਅਕਮਤ੍ੌਿਸੈਃ 

ਅਿ੍ਨੇ ਕਰਨ੍ਤ੍ਰ ਸਯ ਸੋਮ ਸਯ ਯਮ ਸਯ ਿਰਣੁ ਸਯ ਚ ੧੨ 
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ਔਸ਼੍੍ਣਯਮ ੍ਤ੍ਤ੍ਾ ਕਿਿਰਮਮ ੍ਚ ਸੌਮਯਮ ੍ਤ੍ਣ੍ਟਮ੍ ਪ੍ਰਸਨੰਤ੍ਾਮ੍ 

ਤ੍ਾਰਯਮ੍ਕਤ੍ ਮਹਾਤ੍੍ਮਾਨੋ ਰਾਿਾਨ: ਿ੍ਸ਼੍ਣਤ੍ਾਚਰ  

ਤ੍ਸ੍ਮਾਤ੍੍ ਸਰਵਾ ਸਵ੭ਿਸ੍ਤ੍ਾਸੁ ਮਾਨਯਾੈਃ ਪ੍ੂਿਯਾ ਸ਼੍੍ਚ ਪ੍ਾਰ੍ਕਤ੍ਿਾੈਃ ੧੩ 

ਤ੍ਵਮ ੍ਤੁ੍ ਤ੍ਰ੍ਮਮ ੍ਅਕਿਿ੍ਞਾਯ ਿੇਿਲਮ੍ ਮੋਹਮ ੍ਆਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ੈਃ 

ਅਪ੍ਯਾਿਤ੍ਮ ੍ਮਾਮ ੍ਤ੍ੌਰਾਤ੍ਮ੍ਯਾਤ੍੍ ਪ੍ਰਸ਼ੁ੍ਮ ੍ਿਿ੍ਤੁ੍ਮ੍ ਇੁੱਚਕਸ  ੧੪ 

ਿੁਣ ਤ੍ੋਸ਼੍ ੌਨ ਪ੍ਰੁੁੱਚਾਕਮ ਿ੍ਸ਼੍ਮਮ੍ ਚਾ੭੭ਤ੍੍ਮਕਨ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸ 

ਮਯੋਿ੍ਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਿ ਚ ਏਤ੍ਾਿਤ੍੍  ਸਮ੍ਪ੍ਰਤ੍ਯ੭ਕਮਤ੍ ਕਿਿਰਮ  ੧੫ 

ਅਸ੍ਕਮਮ ੍ਸ੍ਤੁ੍ ਤ੍ਵਮ ੍ਮਹਾ ਿਰੁਤ੍ਯੇ ਸਾਹਾੁੱਯਮ੍ ਿਰ੍ਤੁ੍ਮ੍ ਅਰਹਕਸ 

ਸ਼੍ਰੁਣ ੁਤ੍ ਤ੍੍ਿਰਮ੍ ਸਾਹਾੁੱਯੇ ਯਤ੍੍ਿਾਰਯਮ੍ ਿਚਨਾਨ੍ ਮਮ  ੧੬ 

ਸੌਿਰ੍ਣ ਸਤ੍੍ਵਮ ੍ਮਰੁਿੋ ਪ੍ੂਤ੍ਵਾ ਕਚਤ੍ਰੋ ਰਿਤ੍ ਕਪ੍ਨ੍ਤੁ੍ਕਪ੍ੈਃ 

ਆਸ਼੍ਰਮ ੇਤ੍ਸਯ ਰਾਮ ਸਯ ਸੀਤ੍ਾਯਾ: ਪ੍ਰਮੁਿੇ ਚਰ   ੧੭ 

ਪ੍ਰਲੋਪ੍ਕਯਤ੍ਵਾ ਿੈਤ੍ਹੇੀਮ ੍ਯਤ੍ਸ਼ੇ੍੍ਟਮ੍ ਿਨ੍ਤੁ੍ਮ੍ ਅਰਹਕਸ ੧੮ 

ਤ੍ਵਾਮ੍ ਤੁ੍ ਮਾਯਾ ਮਰੁਿਮ ੍ਤ੍ਰੁਸ਼੍ਟ੍ਵਾ ਿਾਮ੍ਚਨਮ ੍ਿਾਤ੍ ਕਿਸ੍ਮਯਾ 

ਆਨਯੈਨਮ ੍ਇਕਤ੍ ਿ੍ਕਸ਼੍ਪ੍ਰਮ ੍ਰਾਮਮ ੍ਿਿ੍ਸ਼੍ਯਕਤ੍ ਮੈਕਤ੍ਲੀ ੧੯ 

ਅਪ੍ਿਰਾਨ੍ਤ੍ੇ ਤੁ੍ ਿਾਿੁਤ੍੍ਸ੍ਤ੍ੇ ਤੂ੍ਰਮ੍ ਯਾਤ੍ਵਾ ਕਹ ਉਤ੍ਾਹਰ    

ਹਾ ਸੀਤ੍ ੇਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੇ ਤ੍ਯਿੇਮ੍ ਰਾਮ ਿਾਿਯਾ੭ਨੁ ਰਪੂ੍ਿਮ੍  ੨0 

ਤ੍ ੱੁੱਚਰਤੁ੍ਵਾ ਰਾਮ ਪ੍ਤ੍ਿੀਮ ੍ਸੀਤ੍ਯਾ ਚ ਪ੍ਰਚੋਕਤ੍ਤ੍: 

ਅਨੁਿੁੱਚਕਤ੍ ਸਮ੍ਪ੍ਰਾਮ੍ਤ੍: ਸੌਕਮਕਤ੍ਰ: ਅਕਪ੍ ਸੌਹਰਤੁ੍ਾਤ੍੍  ੨੧ 

ਅਪ੍ਿਰਾਨ੍ਤ੍ੇ ਚ ਿਾਿੁਸ੍ਤ੍ੇ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੇ ਚ ਯਤ੍ਾ ਸੁਿਮ ੍  

ਆਨਕਯਸ਼੍ਯਾਕਮ ਿੈਤ੍ਹੇੀਮ ੍ਸਹਸਰਾ੭ਿ੍ਸ਼੍ੈਃ ਸ਼੍ਚੀਮ੍ ਇਿ ੨੨ 

ਏਿਮ੍ ਿਰੁਤ੍ਵਾ ਕਤ੍ਵਤ੍ਮ ੍ਿਾਰਯਮ੍ ਯ ਤ੍ੇਸ਼੍੍ਟਮ ੍ਿੁੱਚ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸ 

ਰਾਿਯਸਯ ਅਰਤ੍੍ਮ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਾਸਯਾਕਮ ਮਾਰੀਚ ਤ੍ਿ ਸੁਿਰਤ੍ ੨੩ 

ਿੁੱਚ ਸੌਮਯ ਕਸ਼੍ਿਮ ੍ਮਾਰ੍ਿਮ੍ ਿਾਰਯਸਯਾ੭ਸਯ ਕਿਿਰੁੁੱਤ੍ਯ ੇ

ਅਹਮ ੍ਤ੍ਵਾ੭ਨੁਿਕਮਸ਼੍ਯਾਕਮ ਸ ਰਤ੍ੋ ਤ੍ਮਟ੍ਿਾ ਿਨਮ੍  ੨੪ 

ਪ੍ਰਾਪ੍ਯ ਸੀਤ੍ਾਮ ੍ਅਯੁੁੱਤ੍ੇਨ ਿਮ੍ਚਕਯਤ੍ਵਾ ਤੁ੍ ਰਾਿਿਮ ੍

ਲਮ੍ਿਾਮ ੍ਪ੍ਰਕਤ੍ ਿਕਮਸ਼੍ਯਾਕਮ ਿਰੁਤ੍ ਿਾਰਯੈਃ ਸਹ ਤ੍ਵਯਾ ੨੫ 

ਨ ਚੇਤ੍ ੍ ਿਰੋਕਸ਼੍ ਮਾਰੀਚ ਹਨ੍ਕਮ ਤ੍ਵਾਮ੍ ਅਹਮ੍ ਅਤ੍ਯ ਿੈ  

ਏਤ੍ਤ੍੍ ਿਾਰਯਮ੍ ਅਿਸ਼੍ਯਮ ੍ਮੇ ਪ੍ਲਾ ਤ੍੭ਕਪ੍ ਿਕਰਸ਼੍ਯਕਸ ੨੬ 

ਰਾਿ੍ਞੋ ਕਹ ਪ੍ਰਕਤ੍ਿੂਲਸ੍ਤ੍ੋ ਨ ਿਾਤੁ੍ ਸੁਿਮ ੍ਏਤ੍ਤ੍ੇ ੨੭ 

ਆਸਾਤ੍ਯ ਤ੍ਮ ੍ਿੀਕਿਤ੍ ਸਮ੍ਸ਼੍ਯ ਸ੍ਤ੍ ੇ

ਮਰੁਤ੍ਯੁ ਰਤ੍੍ਰੁਿੋ ਹਯਤ੍ਯ ਮਯਾ ਕਿਰਤੁ੍ਯ 

ਏਤ੍ ਤ੍ਯਤ੍ਾਿਤ੍੍ ਪ੍ਰਕਤ੍ਿਰੁਹਯ ਪ੍ੁੁੱਤ੍ਯਾ 

ਯ ਤ੍੭ਤ੍ਰ ਪ੍ਤ੍ਯਮ ੍ਿੁਰ ੁਤ੍ਤ੍੍ ਤ੍ਤ੍ਾ ਤ੍ਵਮ ੍ ੨੮ 
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ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਰਣਯ ਿਾਮ੍ਟੇ ਚਤ੍ਵਾਕਰਮ੍ਸ਼੍ ੱੁੱਸਰ੍ਿ: 

ਏਕ ਚਤਿਾਤ੍ਰਮ੍ਸ਼ ੱ ਸਰ੍ਕ: 

ਆਿ੍ਞਪ੍੍ਤ੍ੋ ਰਾਿਿ ਤ੍ਵਾਿਯਮ੍ ਪ੍ਰਕਤ੍ਿੂਲਮ੍ ਕਨਸ਼੍ਾਚਰੈਃ 

ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ਪ੍ਰਸ਼ੁ੍ਮ ੍ਿਾਿਯਮ ੍ਮਾਰੀਚ ੋਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸਾ੭ਕਤ੍ਪ੍ਮ ੍੧ 

ਿੇਨਾ੭ਯਮ ੍ਉਪ੍ਕਤ੍ਸ਼੍ਟ੍  ਸਤ੍੍ੇ ਕਿਨਾਸ਼੍ੈਃ ਪ੍ਾਪ੍ ਿਰ੍ਮਣਾ 

ਸ ਪ੍ੁਤ੍ਰ ਸਯ ਸ ਰਾਸ਼੍੍ਟਰ ਸਯ ਸਾ ਮਾਤ੍ਯ ਸਯ ਕਨਸ਼੍ਾਚਰ ੨ 

ਿ  ਸ੍ਤ੍ਵਯਾ ਸੁਕਿਨਾ ਰਾਿਨ੍ ਨਾ੭ਕਪ੍ਨਨ੍ਤ੍ਕਤ੍ ਪ੍ਾਪ੍ਿਰੁਤ੍੍ 

ਿੇ ਨੇਤ੍ਮ ੍ਉਪ੍ਕਤ੍ਸ਼੍ਟ੍ਮ੍ ਤ੍ੇ ਮਰੁਤ੍ਯੁ ਤ੍ਵਾਰਮ ੍ਉਪ੍ਾਯਤ੍ੈਃ ੩ 

ਸ਼੍ਤ੍ਰਿ ਸ੍ਤ੍ਿ ਸੁਿਯਿ੍ਤ੍ਮ੍ ਹੀਨ ਿੀਰਯਾ ਕਨਸ਼੍ਾਚਰਾ: 

ਇੁੱਚਨ੍ਕਤ੍ ਤ੍ਵਾਮ੍ ਕਿਨਸ਼੍ਯਨ੍ਤ੍ਮ੍ ਉਪ੍ਰੁੁੱਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਲੀਯਸਾ ੪ 

ਿੇ ਨੇਤ੍ਮ ੍ਉਪ੍ਕਤ੍ਸ਼੍ਟ੍ਮ੍ ਤ੍ੇ ਿ੍ਸ਼ੁ੍ਤ੍ਰੇਣਾ੭ਕਹਤ੍ ਿਾਕਤ੍ਨਾ 

ਯ ਸ੍ਤ੍ਵਾਮ ੍ਇੁੱਚਕਤ੍ ਨਸ਼੍ਯਨ੍ਤ੍ਮ੍ ਸਵ ਿਰੁਤ੍ੇਨ ਕਨਸ਼੍ਾਚਰ ੫ 

ਿਤ੍ਯਾੈਃ ਿਲੁ ਨ ਹਨਯਨ੍ਤ੍ੇ ਸਕਚਿਾ ਸ੍ਤ੍ਿ ਰਾਿਣ 

ਯ ੇਤ੍ਵਾਮ੍ ਉਤ੍ਪ੍੍ਤ੍ਮ੍ ਆਰਟੂਮ੍ ਨ ਕਨਿਰੁਹ੍ਣਨ੍ਕਤ੍ ਸਰਵਸ਼੍ੈਃ ੬ 

ਅਮਾਤ੍ਯੈੈਃ ਿਾਮ ਿਰੁੁੱਤ੍ੋ ਕਹ ਰਾਿਾ ਿਾਪ੍ਤ੍ਮ੍ ਆਕਸ਼੍ਰਤ੍ੈਃ 

ਕਨਿਰਾਹਯੈਃ ਸਰਵਤ੍ਾ ਸਤ੍੍ਕਪ੍  ਰ੍ਨ ਕਨਿਰਾਹਯੋ ਕਨਿਰੁਹਯਸ ੇ੭ 

ਤ੍ਰ੍ਮਮ ੍ਅਰਤ੍੍ਮ੍ ਚ ਿਾਮਮ੍ ਚ ਯਸ਼੍ ਸ਼੍੍ਚ ਿਯਤ੍ਾਮ੍ ਿਰ 

ਸਵਾਕਮ  ਪ੍ਰਸਾਤ੍ਾਤ੍ ੍ਸਕਚਿਾੈਃ ਪ੍ਰਾਪ੍੍ਨੁਿਨ੍ਕਤ੍ ਕਨਸ਼੍ਾਚਰ ੮ 

ਕਿਪ੍ਰਯਯੇ ਤੁ੍ ਤ੍ਤ੍੍ ਸਰਵਮ ੍ਿਯਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਿਕਤ੍ ਰਾਿਣ 

ਿਯਸਨਮ੍ ਸਵਾਕਮ ਿੈਿੁਣਯਾਤ੍੍ ਪ੍ਰਾਪ੍੍ਨੁ ਿਨ੍ਤ੍ੀਤ੍ਰੇ ਿਨਾੈਃ ੯ 

ਰਾਿ ਮੂਲੋ ਕਹ ਤ੍ਰਮ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਿਯ ਸ਼੍੍ਚ ਿਯਤ੍ਾਮ੍ ਿਰ 

ਤ੍ਸ੍ਮਾਤ੍੍ ਸਰਵਾ ਸਵ੭ਿਸ੍ਤ੍ਾਸੁ ਰਿ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ਿਯੋ ਨਰਾ੭ਕਤ੍ਪ੍ਾ: ੧0 

ਰਾਿਯਮ ੍ਪ੍ਾਲਕਯਤੁ੍ਮ ੍ਸ਼੍ਿਯਮ੍ ਨ ਤ੍ੀਿ੍ਸ਼੍੍ਣੇਨ ਕਨਸ਼੍ਾਚਰ 

ਨ ਚਾ੭ਕਪ੍ ਪ੍ਰਕਤ੍ਿੂਲੇਨ ਨਾ੭ਕਿਨੀਤ੍ੇਨ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸ  ੧੧ 

ਯ ੇਤ੍ੀਿ੍ਸ਼੍੍ਣ ਮਨ੍ਤ੍ਰਾੈਃ ਸਕਚਿਾ ਪ੍ਿਯਨ੍ਤ੍ ੇਸਹ ਤ੍ੇਨ ਿੈ 

ਕਿਸ਼੍ਮ ੇਤੁ੍ਰਿਾ:  ਸ਼੍ੀਿਰਾ ਮਨ੍ਤ੍ ਸਾਰਤ੍ਯੋ ਯਤ੍ਾ ੧੨ 

ਪ੍ਹਿੈਃ ਸਾਤ੍ਿੋ ਲੋਿੇ ਯੁਿ੍ਤ੍ ਤ੍ਰ੍ਮਮ ੍ਅਨੁਸ਼੍੍ਕਟਤ੍ਾੈਃ 

ਪ੍ਰੇਸ਼੍ਾਮ ੍ਅਪ੍ਰਾਤ੍ੇਨ ਕਿਨਸ਼੍੍ਟਾੈਃ ਸਪ੍ਕਰੁੱਚਤ੍ਾੈਃ  ੧੩ 

ਸਵਾਕਮਨਾ ਪ੍ਰਕਤ੍ਿੂਲੇਨ ਪ੍ਰਿਾ ਸ੍ਤ੍ੀਿ੍ਸ਼੍੍ਣੇਨ ਰਾਿਣ 

ਰਿ੍ਸ਼੍ਯਮਾਣਾ ਨ ਿਰਤ੍੍ਨ੍ਤ੍ੇ ਮੇਸ਼੍ਾ ਿੋਮਾਯੁਨਾ ਯਤ੍ਾ ੧੪ 

ਅਿਸ਼੍ਯਮ ੍ਕਿਨਕਸ਼੍ਸ਼੍ਯਨ੍ਕਤ੍ ਸਰਵੇ ਰਾਿਣ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸਾੈਃ 

ਯੇਸ਼੍ਾਮ ੍ਤ੍ਵਮ ੍ਿਰ੍ਿਸ਼੍ੋ ਰਾਿਾ ਤੁ੍ਰ੍ਪ੍ੁੁੱਕਤ੍: ਅਕਿਤ੍ੇਨ੍ਕਤ੍ਰਯੈਃ ੧੫ 

ਤ੍ ਕਤ੍ਤ੍ਮ ੍ਿਾਿਤ੍ਾਲ਼ੀਯਮ ੍ਿੋਰਮ੍ ਆਸਾਕਤ੍ਤ੍ਮ ੍ਮਯਾ 
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ਅਤ੍ਰੈਿ ਸ਼੍ੋਚਨੀਯ ਸ੍ਤ੍ਵਮ ੍ਸ ਸੈਨਯੋ ਕਿਨਕਸ਼੍ਸ਼੍ਯਕਸ  ੧੬ 

ਮਾਮ ੍ਕਨਹਤ੍ਯ ਤੁ੍ ਰਾਮ ਸ਼੍ਚ੍ ਨ ਕਚਰਾਤ੍ ੍ਤ੍ਵਾਮ੍ ਿਕਤ੍ਸ਼੍ਯਕਤ੍ 

ਅਨੇਨ ਿਰੁਤ੍ ਿਰੁਤ੍ਯੋ੭ਸ੍ਕਮ ਕਮਰਯੇ ਯ ਤ੍੭ਕਰਣਾ ਹਤ੍ੈਃ ੧੭ 

ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਨਾਤ੍੍ ਏਿ ਰਾਮ ਸਯ ਹਤ੍ਮ੍ ਮਾਮ ੍ਉਪ੍ਤ੍ਾਰਯ 

ਆਤ੍੍ਮਾਨਮ ੍ਚ ਹਤ੍ਮ੍ ਕਿੁੱਕਤ੍ ਹਰਤੁ੍ਵਾ ਸੀਤ੍ਾਮ ੍ਸਪ੍ਾਨ੍ਤ੍ਿਮ੍ ੧੮ 

ਆਨਕਯਸ਼੍ਯਕਸ ਚੇਤ੍ ੍ਸੀਤ੍ਾਮ੍ ਆਸ਼੍ਰਮਾਤ੍੍ ਸਕਹਤ੍ ੋਮਯਾ 

ਨੈਿ ਤ੍ਵਮ ੍ਅਕਸ ਨੈਿਾ੭ਹਮ ੍ਨੈਿ ਲਮ੍ਿਾ ਨ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸਾੈਃ ੧੯ 

ਕਨਿਾਰਯਮਾਣ ਸ੍ਤੁ੍ ਮਯਾ ਕਹਤ੍ੈਕਸ਼੍ਣਾ 

ਨ ਮਰੁਸ਼੍ਯਸ ੇਿਾਿਯਮ ੍ਇਤ੍ਮ੍ ਕਨਸ਼੍ਾਚਰ 

ਪ੍ਰੇਤ੍ ਿਲ੍ਪ੍ਾ ਕਹ ਿਤ੍ਾ ਯੁਸ਼੍ੋ ਨਰਾ 

ਕਹਤ੍ਮ ੍ਨ ਿਰੁਹ੍ਣਨ੍ਕਤ੍ ਸੁਹਰਤੁ੍੍ਕਪ੍: ਈਕਰਤ੍ਮ ੍੨0 

ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਰਣਯ ਿਾਮ੍ਟੇ ਏਿ ਚਤ੍ਵਾਕਰਮ੍ਸ਼੍ ੱੁੱਸਰ੍ਿ: 

ਤ੍ਤਿ ਚਤਿਾਤ੍ਰਮ੍ਸ਼ ੱ ਸਰ੍ਕ: 

ਏਿਮ੍ ਉਿ੍ਤ੍ਵਾ ਤੁ੍ ਪ੍ਰਸ਼ੁ੍ਮ ੍ਮਾਰੀਚੋ ਰਾਿਣਮ੍ ਤ੍ਤ੍ੈਃ 

ਿੁੱਚਾਿੈਃ ਇਤ੍ਯ੭ਪ੍ਰਿੀ ੱੁੱਤ੍ੀਨੋ ਪ੍ਯਾ ਤ੍ਰਾਕਤ੍ਰਮ੍ਚਰ ਪ੍ਰਪ੍ੋੈਃ ੧ 

ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਾ ਸ਼੍੍ਚਾ੭ਹਮ ੍ਪ੍ੁਨ ਸਤ੍੍ੇਨ ਸ਼੍ਰ ਚਾਪ੍ਾ੭ਕਸ ਤ੍ਾਕਰਣਾ 

ਮ ਤ੍ਵਤ੍ੋਤ੍ਯਤ੍ ਸ਼੍ਸ੍ਤ੍ਰੇਣ ਕਿਨਸ਼੍੍ਟਮ੍ ਿੀਕਿਤ੍ਮ੍ ਚ ਮੇ ੨ 

ਨ ਕਹ ਰਾਮਮ ੍ਪ੍ਰਾਿਰਮਯ ਿੀਿਨ੍ ਪ੍ਰਕਤ੍ਕਨਿਰਤ੍੍ਤ੍ੇ  

ਿਰ੍ਤ੍ਤ੍ ੇਪ੍ਰਕਤ੍ਰਪੂ੍ੋ੭ਸੌ ਯਮ ਤ੍ਮ੍ਟ ਹਤ੍ਸਯ ਤ੍ੇ  ੩ 

ਕਿਮ ੍ਨੁ ਸ਼੍ਿਯਮ ੍ਮਯਾ ਿਰ੍ਤੁ੍ਮ੍ ਏਿਮ੍ ਤ੍ਵਕਯ ਤੁ੍ਰਾ੭੭ਤ੍੍ਮਕਨ 

ਏਸ਼੍ ਿੁੱਚਾ ਮਯ੭ਹਮ ੍ਤ੍ਾਤ੍ ਸਵਸ੍ਕਤ੍ ਤ੍ੇ੭ਸ੍ਤੁ੍ ਕਨਸ਼੍ਾਚਰ ੪ 

ਪ੍ਰਹਰਸ਼ੁ੍੍ਟ ਸ੍ਤ੍ਵ੭ਪ੍ਿਤ੍੍ ਤ੍ੇਨ ਿਚਨੇਨ ਸ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸੈਃ 

ਪ੍ਕਰਸ਼੍ਵਿਯ ਸੁਸਮਸ਼੍੍੍ਕਲਸ਼੍੍ਟਮ੍ ਇਤ੍ਮ ੍ਿਚਨਮ ੍ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੫ 

ਏਤ੍ ੱੁੱਚੌਣ੍ਟੀਰਯ ਯੁਿ੍ਤ੍ਮ ੍ਤ੍ੇ ਮ ੱੁੱਚਮਤ੍੍ਾਕਤ੍ਿ ਪ੍ਾਕਸ਼੍ਤ੍ਮ੍ 

ਇਤ੍ਾਨੀਮ ੍ਅਕਸ ਮਾਰੀਚੈਃ ਪ੍ੂਰਵਮ੍ ਅਨਯੋ ਕਨਸ਼੍ਾਚਰੈਃ ੬ 

ਆਰਹੁਯਤ੍ਾਮ ੍ਅਯਮ੍ ਸ਼੍ੀਿਰਮ੍ ਿਿੋ ਰਤ੍੍ਨ ਕਿਪ੍ੂਕਸ਼੍ਤ੍ੈਃ 

ਮਯਾ ਸਹ ਰਤ੍ੋ ਯੁਿ੍ਤ੍ੈਃ ਕਪ੍ਸ਼੍ਾਚ ਿਤ੍ਨੈੈਃ ਿਰੈੈਃ ੭ 

ਪ੍ਰਲੋਪ੍ਕਯਤ੍ਵਾ ਿੈਤ੍ਹੇੀਮ ੍ਯਤ੍ਸ਼ੇ੍੍ਟਮ੍ ਿਮ੍ਤੁ੍ਮ੍ ਅਰਹਕਸ  

ਤ੍ਾਮ੍ ਸ਼ੂ੍ਨਯੇ ਪ੍ਰਸਪ੍ਮ ੍ਸੀਤ੍ਾਮ੍ ਆਨਕਯਸ਼੍ਯਾਕਮ ਮੈਕਤ੍ਲੀਮ ੍੮ 

ਤ੍ਤ੍ੋ ਰਾਿਣ ਮਾਰੀਚ ੌਕਿਮਾਨਮ੍ ਇਿ ਤ੍ਮ ੍ਰਤ੍ਮ ੍

ਆਰਹੁਯ ਯਯਤੁ੍ੈਃ ਸ਼੍ੀਿਰਮ ੍ਤ੍ਸ੍ਮਾ ਤ੍ਾ੭੭ਸ਼੍ਰਮ ਮਣ੍ਟਲਾਤ੍੍ ੯ 

ਤ੍ਤ੍ੈਿ ਤ੍ਤ੍ਰ ਪ੍ਸ਼੍ਯਨ੍ਤ੍ ੌਪ੍ੁੱਟਣਾਕਨ ਿਨਾਕਨ ਚ 

ਕਿਰੀਮ ੍ਸ਼੍੍ਚ ਸਕਰਤ੍ੈਃ ਸਰਵਾ ਰਾਸ਼੍੍ਟਰਾਕਣ ਨਿਰਾਕਣ ਚ  ੧0 
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ਸਮੇਤ੍ਯ ਤ੍ਣ੍ਟਿਾ੭ਰਣਯਮ੍ ਰਾਿਿ ਸਯਾ੭੭ਸ਼੍ਰਮਮ੍ ਤ੍ਤ੍ੈਃ 

ਤ੍ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ ਸਹ ਮਾਰੀਚ ੋਰਾਿਣੋ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸਾ੭ਕਤ੍ਪ੍ੈਃ  ੧੧ 

ਅਿਤ੍ੀਰਯ ਰਤ੍ਾਤ੍ ੍ਤ੍ਸ੍ਮਾਤ੍੍ ਤ੍ਤ੍ੈਃ ਿਾਮ੍ਚਨ ਪ੍ੂਸ਼੍ਣਾਤ੍੍ 

ਹਸ੍ਤ੍ੇ ਿਰੁਹੀਤ੍ਵਾ ਮਾਰੀਚਮ੍ ਰਾਿਣੋ ਿਾਿਯਮ ੍ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍ ੍੧੨ 

ਏਤ੍ ਤ੍ਰਾਮਾ੭੭ਸ਼੍ਰਮ ਪ੍ਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਰੁਸ਼੍ਯਤ੍ੇ ਿਤ੍ਲ਼ੀ ਿਰਤੁ੍ਮ ੍

ਕਿਰਯਤ੍ਾਮ ੍ਤ੍ਤ੍੍ ਸਿੇ ਸ਼੍ੀਿਰਮ ੍ਯਤ੍੭ਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਿਯਮ੍ ਆਿਤ੍ਾੈਃ ੧੩ 

ਸ ਰਾਿਣ ਿਚੈਃ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਮਾਰੀਚੋ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ 

ਮਰੁਿੋ ਪ੍ੂਤ੍ਵਾ੭੭ਸ਼੍ਰਮ ਤ੍ਵਾਕਰ ਰਾਮ ਸਯ ਕਿਚਚਾਰ ਹ ੧੪ 

ਸ ਤੁ੍ ਰਪੂ੍ਮ੍ ਸਮਾਸ੍ਤ੍ਾਯ ਮਹਤ੍੍ ਅਤ੍੍ਪ੍ੁਤ੍ ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਨਮ ੍ 

ਮਕਣ ਪ੍ਰਿਰ ਸ਼੍ਰੁਮ੍ਿਾ੭ਿਰੈਃ ਕਸਤ੍ਾ੭ਕਸਤ੍ ਮੁਿਾ੭੭ਿਰੁਕਤ੍ੈਃ ੧੫ 

ਰਿ੍ਤ੍ ਪ੍ਤ੍੍ਮਤੋ੍੍ਪ੍ਲ ਮੁਿ ਇਨ੍ਤ੍ਰ ਨੀਲੋਤ੍੍ਪ੍ਲ ਸ਼੍ਰਿਾੈਃ 

ਕਿਮ੍ਕਚ ਤ੍ਪ੍ਯੁੰਨਤ੍ ਿਰੀਿ ਇਨ੍ਤ੍ਰ ਨੀਲ ਕਨਪ੍ੋਤ੍ਰੈਃ  ੧੬ 

ਿੁਮ੍ਤ੍ੇਮ੍ਤੁ੍ ਿਿਰ ਸਮ੍ਿਾਸ਼੍ਮ ੍ਉਤ੍ਰਮ੍ ਚਾ੭ਸਯ ਪ੍ਾਸਵਰਮ੍  

ਮਤੂ੍ਿ ਕਨਪ੍ ਪ੍ਾਰ੍ਸ਼੍ਵ ਸ਼੍੍ਚ ਪ੍ਤ੍੍ਮ ਕਿਮ੍ਿਲ੍ਿ ਸੰਕਨਪ੍ੈਃ ੧੭ 

ਿੈਟਰੂਯ ਸਮ੍ਿਾਸ਼੍ ਿੁਰ ਸਤ੍੍ਨੁ ਿਙਿ੍ੈਃ ਸੁਸਮਹਤ੍ੈਃ 

ਇਮ੍ਤ੍ਰਾ੭੭ਯੁਤ੍ ਸਿਰ੍ਣੇਨ ਪ੍ੁੁੱਚੇ ਨੋਰ੍ਤ੍ਵਮ੍ ਕਿਰਾਕਿਤ੍ਾ ੧੮ 

ਮਨੋਹਰ ਸ੍ਕਨਿ੍ਤ੍ ਿਰ੍ਣੋ ਰਤ੍੍ਨੈ ਰ੍ਨਾਨਾ ਕਿਤ੍ੈ ਰਵਰ੍ਤੁ੍ੈਃ 

ਿ੍ਸ਼੍ਣੇਨ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸ ੋਿਾਤ੍ੋ ਮਰੁਿੈਃ ਪ੍ਰਮ ਸ਼੍ੋਪ੍ਨੈਃ  ੧੯ 

ਿਨਮ੍ ਪ੍ਰਿਵਲਯਨ ੍ਰਮਯਮ ੍ਰਾਮਾ੭੭ਸ਼੍ਰਮ ਪ੍ਤ੍ਮ ੍ਚ ਤ੍ਤ੍੍ 

ਮਨੋਹਰਮ੍ ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਨੀਯਮ੍ ਰਪੂ੍ਮ੍ ਿਰੁਤ੍ਵਾ ਸ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸੈਃ ੨0 

ਪ੍ਰਲੋਪ੍ਨਾ੭ਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਿੈਤ੍ੇਹਯਾ ਨਾਨਾ ਤ੍ਾਤੁ੍ ਕਿਕਚਕਤ੍ਰਤ੍ਮ੍ 

ਕਿਚਰਨ ੍ਿੁੱਚਤ੍ੇ ਸਮਯਿ੍ ਸ਼੍ਾਤ੍ਵਲਾਕਨ ਸਮਨ੍ਤ੍ਤ੍ੈਃ ੨੧ 

ਰਪੂ੍ਯੈ ਕਪ੍ਨ੍ਤੁ੍ ਸ਼੍ਤ੍ ੈਸ਼੍੍ਕਚਤ੍ਰੋ ਪ੍ੂਤ੍ਵਾ ਚ ਕਪ੍ਰਯ ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਨੈਃ 

ਕਿਟਪ੍ੀਨਾਮ ੍ਕਿਸਲਯਾਨ੍ ਪ੍0ਿ੍ਤ੍ਵਾਤ੍ਨ ੍ਕਿਚਚਾਰ ਹ ੨੨ 

ਿਤ੍ਲ਼ੀ ਿਰੁਹਿਮ੍ ਿਤ੍ਵਾ ਿਰ੍ਕਣਿਾਰਾਨ੍ ਇਤ੍ ਸਤ੍੍ਤ੍ੈਃ 

ਸਮਾਸ਼੍ਰਯਨ੍ ਮਨ੍ਤ੍ ਿਕਤ੍ੈਃ ਸੀਤ੍ਾ ਸਮ੍ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਨਮ ੍ਤ੍ਤ੍ਾ ੨੩ 

ਰਾਿੀਿ ਕਚਤ੍ਰ ਪ੍ਰੁਸ਼੍ਟ੍ੈਃ ਸ ਕਿਰਰਾਿ ਮਹਾ ਮਰੁਿੈਃ 

ਰਾਮਾ੭੭ਸ਼੍ਰਮ ਪ੍ਤ੍ਾਪ੍ਯਾਸ਼ੇ੍ ਕਿਚਚਾਰ ਯਤ੍ਾ ਸੁਿਮ ੍੨੪ 

ਪ੍ੁਨਰ੍ ਿਤ੍ਵਾ ਕਨਿਰੁੁੱਤ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਕਿਚਚਾਰ ਮਰੁਿੋੁੱਤ੍ਮੈਃ 

ਿਤ੍ਵਾ ਮੁਹਰੂ੍ਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਵਰਯਾ ਪ੍ਨੁੈਃ ਪ੍ਰਕਤ੍ਕਨਿਰ੍ਤ੍ਤ੍ੇ ੨੫ 

ਕਿਿਰੀਟਮ ੍ਸ਼੍੍ਚ ਪ੍ੁਨ ਰਪ੍੍ੂਮ ੌਪ੍ੁਨਰ੍ ਏਿ ਕਨਸ਼੍ੀਤ੍ਕਤ੍ 

ਆਸ਼੍ਰਮ ਤ੍ਵਾਰਮ ੍ਆਿਮਯ ਮਰੁਿ ਯੂਤ੍ਾਕਨ ਿੁੱਚਕਤ੍ ੨੬ 

ਮਰੁਿ ਯੂਤ੍ੈੈਃ ਅਨੁਿਤ੍ੈਃ ਪ੍ੁਨਰੇਿ ਕਨਿਰ੍ਤ੍ਤ੍ ੇ
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ਸੀਤ੍ਾ ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਨਮ੍ ਆਿਾਮਿ੍੍ਸ਼੍ਨ੍ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸ ੋਮਰੁਿਤ੍ਾਮ੍ ਿਤ੍ੈਃ 

ਪ੍ਕਰਪ੍ਰਮਕਤ੍ ਕਚਤ੍ਰਾਕਣ ਮਣ੍ਟਲਾਕਨ ਕਿਕਨਸ਼੍੍ਪ੍ਤ੍ਨ ੍ ੨੭ 

ਸਮੁਤ੍ਵੀਿ੍ਸ਼੍ਯ ਚ ਸਰਵੇ ਤ੍ਮ ੍ਮਰੁਿਾ ਯ੭ੇਨਯੇ ਿਨੇਚਰਾੈਃ 

ਉਪ੍ਿਮਯ ਸਮਾਿਰਾਯ ਕਿਤ੍ਰਿਨ੍ਕਤ੍ ਕਤ੍ਸ਼੍ ੋਤ੍ਸ਼੍  ੨੮ 

ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸੈਃ ਸੋ੭ਕਪ੍ ਤ੍ਾਨ੍ ਿਨਯਾਨ੍ ਮਰੁਿਾਨ੍ ਮਰੁਿ ਿਤ੍ੇ ਰਤ੍ੈਃ 

ਪ੍ਰੁੱਚਾਤ੍ਨਾ੭ਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਾਿਸਯ ਨ ਪ੍ਿ੍ਸ਼੍ਯਕਤ੍ ਸਮ੍ਸ੍ਪ੍ਰਸ਼ੁ੍ਨ੍ ੨੯ 

ਤ੍ਸ੍ਕਮਨ੍ ਏਿ ਤ੍ਤ੍ੈਃ ਿਾਲੇ ਿੈਤ੍ੇਹੀ ਸ਼ੁ੍ਪ੍ ਲੋਚਨਾ 

ਿੁਸੁਮਾ੭ਪ੍ਚਯੇ ਿਯਿਰਾ ਪ੍ਾਤ੍ਪ੍ਾਨ੍ ਅਤ੍ਯ੭ਿਰ੍ਤ੍ਤ੍ ੩0 

ਿਰ੍ਕਣਿਾਰਾਨ੍ ਅਸ਼੍ੋਿਾਮ ੍ਸ਼੍੍ਚ ਚਤੂ੍ਾਮ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਮਕਤ੍ਰੇਿ੍ਸ਼੍ਣਾ 

ਿੁਸੁਮਾਨ੍ ਅਪ੍ਕਚਨਵਨ੍ਤ੍ੀ ਚਚਾਰ ਰਕੁਚਰਾ੭੭ਨਨਾ ੩੧ 

ਅਨਰਹਾ੭ਰਣਯ ਿਾਸਸਯ ਸਾ ਤ੍ਮ ੍ਰਤ੍੍ਨ ਮਯਮ ੍ਮਰੁਿਮ ੍

ਮੁਿ੍ਤ੍ਾ ਮਕਣ ਕਿਕਚਤ੍ਰਾਮ੭੍ਿਮ੍ ਤ੍ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ ਪ੍ਰਮਾਮ੍੭ਿਨਾ ੩੨ 

ਸਾ ਤ੍ਮ ੍ਰਕੁਚਰ ਤ੍ਮ੍ਤ੍ੋਸ਼੍੍ਟੀ ਰਪੂ੍ਯ ਤ੍ਾਤੁ੍ ਤ੍ਨੂਰਹੁਮ ੍

ਕਿਸ੍ਮਯੋਤ੍੍ਪ੍ੁੁੱਲ ਨਯਨਾ ਸਸ੍ਨੇਹਮ੍ ਸਮੁਤ੍ੈਿ੍ਸ਼੍ਤ੍ ੩੩ 

ਸ ਚ ਤ੍ਾਮ੍ ਰਾਮ ਤ੍ਕਯਤ੍ਾਮ੍ ਪ੍ਸ਼੍ਯਨ ੍ਮਾਯਾ ਮਯ ੋਮਰੁਿੈਃ 

ਕਿਚਚਾਰ ਤ੍ਤ੍ ਸਤ੍੍ਤ੍ਰ ਤ੍ੀਪ੍ਯਨ੍ ਇਿ ਤ੍ ਤ੍ਵਨਮ੍ ੩੪ 

ਅਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟ ਪ੍ੂਰਵਮ ੍ਤ੍ਮ ੍ਤ੍ਰੁਸ਼੍ਟ੍ਵਾ ਨਾਨਾ ਰਤ੍੍ਨ ਮਯਮ ੍ਮਰੁਿਮ ੍

ਕਿਸ੍ਮਯਮ੍ ਪ੍ਰਮਮ ੍ਸੀਤ੍ਾ ਿਿਾਮ ਿਨਿਾ੭੭ਤ੍੍ਮਿਾ   ੩੫ 

ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਰਣਯ ਿਾਮ੍ਟੇ ਕਤ੍ਵ ਚਤ੍ਵਾਕਰਮਸ਼੍੍ ੱੁੱਸਰ੍ਿ: 

ਤ੍ਤਰ ਚਤਿਾਤ੍ਰਮ੍ਸ਼ ੱ ਸਰ੍ਕ: 

ਸਾ ਤ੍ਮ ੍ਸਮ੍ਪ੍ਰੇਿ੍ਸ਼੍ਯ ਸੁਸ਼੍ਰਣੋੀ ਿੁਸੁਮਾ ਨਯ੭ਪ੍ਕਚਨਵਤ੍ੀ 

ਹੇਮ ਰਾਿਤ੍ ਿਰ੍ਣਾਪ੍ਯਾਮ੍ ਪ੍ਾਰ੍ਸ਼੍ਵਾਪ੍ਯਾਮ ੍ਉਪ੍ਸ਼੍ੋਕਪ੍ਤ੍ਮ ੍੧ 

ਪ੍ਰਹਰਸ਼ੁ੍੍ਟਾ ਚਾ੭ਨਿਤ੍ਯਾਮ੍ਿੀ ਮਰੁਸ਼੍੍ਟ ਹਾਟਿ ਿਰ੍ਕਣਨੀ 

ਪ੍ਰ੍ਤ੍ਾਰਮ ੍ਮ੭ਕਪ੍ਚਾ੭੭ਿਰਨ੍ਤ੍ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣਮ ੍ਚਾ੭ਕਪ੍ ਸਾਯੁਤ੍ਮ੍ ੨ 

ਆਹਯੂ ਆਹਯੂ ਚ ਪ੍ੁਨ: ਤ੍ਮ੍ ਮਰੁਿਮ ੍ਸਾਤੁ੍ ਿੀਿ੍ਸ਼੍ਤ੍ ੇ 

ਆਿੁੱਚ ਆਿੁੱਚ ਸ਼੍ੀਿਰਮ ੍ਿ ੈਆਰਯ ਪ੍ੁਤ੍ਰ ਸਹਾ੭ਨੁਿ  ੩ 

ਤ੍ਯਾ੭੭ਹਤੂ੍ੌ ਨਰ ਿਯਾਿਰੌ ਿੈਤ੍ੇਹਯਾ ਰਾਮ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੌ 

ਿੀਿ੍ਸ਼੍ਮਾਣੌ ਤੁ੍ ਤ੍ਮ ੍ਤ੍ੇਸ਼੍ਮ ੍ਤ੍ਤ੍ਾ ਤ੍ਤ੍ਰੁਸ਼੍ਤੁ੍ ਰ੍ਮਰੁਿਮ੍ ੪ 

ਸ਼੍ਮ੍ਿਮਾਨ ਸ੍ਤੁ੍ ਤ੍ਮ ੍ਤ੍ਰੁਸ਼੍ਟ੍ਵਾ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੋ ਰਾਮਮ ੍ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍ ੍

ਤ੍ਮ ੍ਏਿੈਨਮ੍ ਅਹਮ੍ ਮਨਯੇ ਮਾਰੀਚਮ੍ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸਮ੍ ਮਰੁਿਮ ੍੫ 

ਚਰਨ੍ਤ੍ ੋਮਰੁਿਯਾਮ੍ ਹਰਸ਼ੁ੍੍ਟਾੈਃ ਪ੍ਾਪ੍ੇਨ ਉਪ੍ਾਕਤ੍ਨਾ ਿਨੇ 

ਅਨੇਨ ਕਨਹਤ੍ਾ ਰਾਮ ਰਾਿਾਨੈਃ ਿਾਮ ਰਕੂਪ੍ਣਾ ੬ 

ਅਸਯ ਮਾਯਾਕਿਤ੍ੋ ਮਾਯਾ ਮਰੁਿ ਰਪੂ੍ਮ੍ ਇਤ੍ਮ ੍ਿਰੁਤ੍ਮ ੍
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ਪ੍ਾਨੁਮ ਤ੍੍ਪ੍ੁਰਸ਼ੁ੍ ਿਯਾਿਰ ਿਨ੍ਤ੍ਰਵ ਪ੍ਰੁ ਸੰਕਨਪ੍ਮ ੍੭ 

ਮਰੁਿੋ ਹਯੇਿਮ ੍ਕਿਤ੍ੋ ਰਤ੍੍ਨ ਕਿਕਚਤ੍ਰੋ ਨਾ੭ਸ੍ਕਤ੍ ਰਾਿਿ 

ਿਿਤ੍ਯਾਮ ੍ਿਿਤ੍ੀ ਨਾਤ੍ ਮਾਯੈਸ਼੍ਾ ਕਹ ਨ ਸਮ੍ਸ਼੍ਯੈਃ ੮ 

ਏਿਮ੍ ਪ੍ਰਿੁਾਣਮ ੍ਿਾਿੁਤ੍੍ਸ੍ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਰਕਤ੍ਿਾਰਯ ਸ਼ੁ੍ਕਚ ਸ੍ਕਮਤ੍ਾ 

ਉਿਾਚ ਸੀਤ੍ਾ ਸਮਹਰ੍ਸ਼ੁ੍ਟ੍ਾ ਚਤ੍੍ਮਨਾ (ਚਰ੍ਮਣਾ) ਹਰਤੁ੍ ਚੇਤ੍ਨਾ ੯ 

ਆਰਯਪ੍ੁਤ੍ਰਾ੭ਕਪ੍ ਰਾਮੋ੭ਸੌ ਮਰੁਿੋ ਹਰਕਤ੍ ਮੇ ਮਨੈਃ 

ਆਨਯੈਨਮ ੍ਮਹਾ ਪ੍ਾਹ ੋਿਰੀਟਾ੭ਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਨੋ ਪ੍ਕਿਸ਼੍ਯਕਤ੍ ੧0 

ਇਹਾ੭੭ਸ਼੍ਰਮ ਪ੍ਤ੍ੇ੭ਸ੍ਮਾਿਮ੍ ਪ੍ਹਿੈਃ ਪ੍ੁਣਯ ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਨਾੈਃ 

ਮਰੁਿਾ ਸ਼੍੍ਚਰਨ੍ਕਤ੍ ਸਕਹਤ੍ਾ ਸ਼੍੍ਚਮਰਾੈਃ ਸਰੁਮਰਾ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ ੧੧ 

ਰਿ੍ੁਸ਼੍ਾੈਃ ਪ੍ਰੁਸ਼੍ਤ੍ ਸਮ੍ਿਾ ਸ਼੍੍ਚ ਿਾਨਰਾੈਃ ਕਿੰਨਰਾ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ 

ਕਿਚਰਨ੍ਕਤ੍ ਮਹਾ ਪ੍ਾਹ ੋਰਪੂ੍ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍੍ਟਾ ਮਨੋ ਹਰਾ: ੧੨ 

ਨ ਚਾ੭ਸਯ ਸਤ੍ਰੁਸ਼੍ ੋਰਾਿਨ੍ ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟ ਪ੍ਰੂਵੋ ਮਰੁਿੈਃ ਪ੍ੁਰਾ 

ਤ੍ੇਿਸਾ ਿ੍ਸ਼੍ਮਯਾ ਤ੍ੀਪ੍੍ਤ੍ਯਾ ਯਤ੍ਾ੭ਯਮ ੍ਮਰੁਿ ਸੁੱਤ੍ਮੈਃ ੧੩ 

ਨਾਨਾ ਿਰ੍ਣ ਕਿਕਚਤ੍ਰਾ੭0ਿੋ ਰਤ੍੍ਨ ਕਪ੍ਨ੍ਤੁ੍ ਸਮਾਕਚਤ੍ੈਃ 

ਤ੍ਯੋਤ੍ਯਨ ੍ਿਨਮ੍ ਅਿਯਿਰਮ੍ ਸ਼੍ੋਪ੍ਤ੍ੇ ਸ਼੍ਕਸ਼੍ ਸੰਕਨਪ੍ੈਃ ੧੪ 

ਅਹੋ ਰਪੂ੍ਮ੍ ਅਹੋ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮੀੈਃ ਸਵਰ ਸਮਪ੍੍ ੱੁੱਚ ਸ਼੍ੋਪ੍ਨਾ 

ਮਰੁਿੋ੭ਤ੍੍ਪ੍ੁਤ੍ੋ ਕਿਕਚਤ੍ਰੋ੭ਸੌ ਹਰਤੁ੍ਯਮ੍ ਹਰਤ੍ੀਿ ਮੇ ੧੫ 

ਯਕਤ੍ ਿਰਹਣਮ੍ ਅਪ੍ਯੇਕਤ੍ ਿੀਿਨ੍ ਏਿ ਮਰੁਿ ਸ੍ਤ੍ਿ 

ਆਸ਼੍੍ਚਰਯ ਪ੍ੂਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਿਕਤ੍ ਕਿਸ੍ਮਯਮ੍ ਿਨਕਯਸ਼੍ਯਕਤ੍ ੧੬ 

ਸਮਾਪ੍੍ਤ੍ ਿਨ ਿਾਸਾਨਾਮ ੍ਰਾਿਯਸ੍ਤ੍ਾਨਾਮ੍ ਚ ਨੈਃ ਪ੍ਨੁੈਃ 

ਅਮ੍ਤ੍ੈਃ ਪ੍ਰੁ ਕਿਪ੍ੂਸ਼੍ਾ੭ਰ੍ਤ੍ ੋਮਰੁਿ ਏਸ਼੍ ਪ੍ਕਿਸ਼੍ਯਕਤ੍ ੧੭ 

ਪ੍ਰਤ੍ਸਯਾ੭੭ਰਯ ਪ੍ੁਤ੍ਰ ਸਯ ਸ਼੍ਵਸ਼੍ਰੂਣਾਮ੍ ਮਮ ਚ ਪ੍ਰਪ੍ ੋ

ਮਰੁਿ ਰਪੂ੍ਮ੍ ਇਤ੍ਮ ੍ਕਤ੍ਿਯਮ੍ ਕਿਸ੍ਮਯਮ੍ ਿਨਕਯਸ਼੍ਯਕਤ੍ ੧੮ 

ਿੀਿਨ੍ ਨ ਯਕਤ੍ ਤ੍ੇ੭ਪ੍ਯੇਕਤ੍ ਿਰਹਣਮ੍ ਮਰੁਿ ਸੁੱਤ੍ਮੈਃ 

ਅਕਿਨਮ ੍ਨਰ ਸ਼੍ਾਰ੍ਤੂ੍ਲ ਰਕੁਚਰਮ੍ ਮੇ ਪ੍ਕਿਸ਼੍ਯਕਤ੍  ੧੯ 

ਕਨਹਤ੍ਸਯਾ੭ਸਯ ਸੁੱਤ੍ਵਸਯ ਿਾਮ੍ਪ੍ੂਨਤ੍ ਮਯ ਤ੍ਵਕਚ 

ਸ਼੍ਸ਼੍੍ਪ੍ ਪ੍ਰੁਸਯਾਮ੍ ਕਿਨੀਤ੍ਾਯਾ ਕਮੁੱਚਾਕਮ ਅਹਮ੍ ਉਪ੍ਾਕਸਤੁ੍ਮ੍ ੨0 

ਿਾਮ ਿਰੁੁੱਤ੍ਮ੍ ਇਤ੍ਮ ੍ਰੌਤ੍ਰਮ੍ ਸ੍ਤ੍ਰੀਣਾਮ੍ ਅਸਤ੍ਰੁਸ਼੍ਮ ੍ਮਤ੍ਮ ੍

ਿਪ੍ੁਸ਼੍ਾ ਤੁ੍ ਅਸਯ ਸੁੱਤ੍ਵਸਯ ਕਿਸ੍ਮਯੋ ਿਕਨਤ੍ੋ ਮਮ ੨੧ 

ਤ੍ੇਨ ਿਾਮ੍ਚਨ ਰੋਮ੍ਣਾ ਤੁ੍ ਮਕਣ ਪ੍ਰਿਰ ਸ਼੍ਰੁਮ੍ਕਿਣਾ 

ਤ੍ਰਣੁਾ੭੭ਕਤ੍ਤ੍ਯ ਿਰਣੇ੍ਨ ਨਿ੍ਸ਼੍ਤ੍ਰ ਪ੍ਤ੍ ਿਰ੍ਚਸਾ 

ਪ੍ਪ੍ੂਿ ਰਾਿਿਸਯਾ੭ਕਪ੍ ਮਨੋ ਕਿਸ੍ਮਯਮ੍ ਆਿਤ੍ਮ੍ ੨੨ 

ਏਿਮ੍ ਸੀਤ੍ਾ ਿਚੈਃ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾ ਮਰੁਿਮ ੍ਅਤ੍੍ਪ੍ਤੁ੍ਮ੍ 
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ਲੋਕਪ੍ਤ੍ ਸ੍ਤ੍ੇਨ ਰਪੂ੍ੇਣ ਸੀਤ੍ਯਾ ਚ ਪ੍ਰਚੋਕਤ੍ਤ੍: ੨੩ 

ਉਿਾਚ ਰਾਿਿੋ ਹਰਸ਼ੁ੍ਟ੍ੋ ਪ੍ਰਾਤ੍ਰਮ੍ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣਮ ੍ਿਚੈਃ ੨੪ 

ਪ੍ਸ਼੍ਯ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ ਿੈਤ੍ਹੇਯਾੈਃ ਸ੍ਪ੍ਰੁਹਾਮ੍ ਮਰੁਿ ਿਤ੍ਾਮ੍ ਇਮਾਮ੍ 

ਰਪੂ੍ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍੍ਟਤ੍ਯਾ ਕਹ ਏਸ਼੍ ਮਰੁਿੋ੭ਤ੍ਯ ਨ ਪ੍ਕਿਸ਼੍ਯਕਤ੍ ੨੫ 

ਨ ਿਨੇ ਨਮ੍ਤ੍ਨੋੁੱ ਤ੍ੇਸ਼੍ੇ ਨ ਚੈਤ੍ਰਰਤ੍ ਸਮ੍ਸ਼੍ਰਯ ੇ

ਿੁਤ੍ੈਃ ਪ੍ਰੁਕਤ੍ਿਯਾਮ ੍ਸੌਕਮਤ੍ਰੇ ਯੋ੭ਸਯ ਿਸ਼੍੍ਕਚਤ੍੍ ਸਮੋ ਮਰਿੁੈਃ ੨੬ 

ਪ੍ਰਕਤ੍ ਲੋਮਾ੭ਨੁ ਲੋਮਾ ਸ਼੍੍ਚ ਰਕੁਚਰਾ ਰੋਮ ਰਾਿਯੈਃ 

ਸ਼੍ੋਪ੍ਨ੍ਤ੍ੇ ਮਰੁਿਮ ੍ਆਕਸ਼੍ਰਤ੍ਯ ਕਚਤ੍ਰਾੈਃ ਿਨਿ ਕਪ੍ਨ੍ਤੁ੍ਕਪ੍ੈਃ ੨੭ 

ਪ੍ਸ਼੍ਯਾ੭ਸਯ ਿਰੁਮਪ੍੍ਮਾਣ ਸਯ ਤ੍ੀਪ੍੍ਤ੍ਾਮ੍ ਅਿ੍ਕਨ ਕਸ਼੍ਿੋਪ੍ਮਾਮ੍ 

ਕਿਹਵਾਮ ੍ਮੁਿਾਤ੍੍ ਕਨੁੱ ਸਰਨ੍ਤ੍ੀਮ੍ ਮੇਿਾਤ੍੍ ਇਿ ਸ਼੍ਤ੍ਹਰਤ੍ਾਮ ੍੨੮ 

ਮਸਾਰ ਿਲਵ ੭ਰ੍ਿ ਮੁਿੈਃ ਸ਼੍ਮ੍ਿ ਮੁਿ੍ਤ੍ਾ  ਕਨਪ੍ ਉਤ੍ਰੈਃ 

ਿਸਯ ਨਾਮਾ੭ਕਪ੍ ਰਪੂ੍ਯ੭ੋਸੌ ਨ ਮਨੋ ਲੋਪ੍ਯੇ ਨ੍ਮਰੁਿੈਃ ੨੯ 

ਿਸਯ ਰਪੂ੍ਮ੍ ਇਤ੍ਮ ੍ਤ੍ਰੁਸ਼੍ਟ੍ਵਾ ਿਾਮ੍ਪ੍ ੂਨਤ੍ ਮਯ ਪ੍ਰਪ੍ਮ ੍ 

ਨਾਨਾ ਰਤ੍੍ਨ ਮਯਮ ੍ਕਤ੍ਿਯਮ੍ ਨ ਮਨੋ ਕਿਸ੍ਮਯਮ੍ ਿਰਿੇਤ੍੍ ੩0 

( ਕਿਮ ੍ਪ੍ੁਨ ਰ੍ਮੈਕਤ੍ਲੀ ਸੀਤ੍ਾ ਪ੍ਾਲਾ ਨਾਰੀ ਨ ਕਿਸ੍ਮਯੇਤ੍ ੍) 

ਮਾਮ੍ਸ ਹੇਤ੍ੋ ਰ੭ਕਪ੍ ਮਰੁਿਾਨ੍ ਕਿਹਾਰਾ੭ਰਤ੍੍ਮ੍ ਚ ਤ੍ਕਨਵਨੈਃ 

ਿ੍ਨਨ੍ਕਤ੍ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ ਰਾਿਾਨੋ ਮਰੁਿਯਾਯਾਮ ੍ਮਹਾ ਿਨੇ ੩੧ 

ਤ੍ਨਾਕਨ ਿਯਿਸਾਯੇਨ ਕਿਚੀਯਨ੍ਤ੍ੇ ਮਹਾ ਿਨੇ 

ਤ੍ਾਤ੍ਿ ੋਕਿਕਿਤ੍ਾ ਸ਼੍੍ਚਾ੭ਕਪ੍ ਮਕਣ ਰਤ੍੍ਨਮ੍ ਸੁਿਰ੍ਕਣਨੈਃ ੩੨ 

ਤ੍ਤ੍੍ਸਾਰਮ ੍ਅਕਿਲਮ ੍ਨਰੂਣਾਮ੍ ਤ੍ਨਮ੍ ਕਨਚਯ ਿਰ੍ਤ੍ਨਮ ੍

ਮਨਸਾ ਕਚਨ੍ਕਤ੍ਤ੍ਮ ੍ਸਰਵਮ ੍ਯਤ੍ਾ ਸ਼ੁ੍ਿਰ ਸਯ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ ੩੩ 

ਅਰ੍ਤ੍ੀ ਯੇਨਾ੭ਰਤ੍੍ ਿਰੁਤ੍ਯਨੇ ਸਮਵਰ੍ਿਕਤ੍ ਅਕਿਚਾਰਯਨ੍ 

ਤ੍ਮ ੍ਅਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਅਰ੍ਤ੍ ਸ਼੍ਾਸਤ੍੍ਰਿ੍ਞੈਃ ਪ੍ਰਾਹਰੁ੭ਰ੍ਤ੍ਯਾ ਸ਼੍ਚ੍ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ ੩੪ 

ਏਤ੍ ਸਯ ਮਰੁਿ ਰਤ੍੍ਨ ਸਯ ਪ੍ਰਾਰ੍ਤ੍ਯੇ ਿਾਮ੍ਚਨ ਤ੍ਵਕਚ 

ਉਪ੍ਿੇਿ੍ਸ਼੍ਯਕਤ੍ ਿੈਤ੍ਹੇੀ ਮਯਾ ਸਹ ਸੁਮਤ੍ਯਮਾ ੩੫ 

ਨ ਿਾਤ੍ਲ਼ੀ ਨ ਕਪ੍ਰਯਿੀ ਨ ਪ੍ਰਿੇਣੀ ਨ ਚਾਕਿਿੀ 

ਪ੍ਿੇਤ੍੍ ਏਤ੍ਸਯ ਸਤ੍ਰੁਸ਼੍ੀ ਸਪ੍੍ਰ੍ਸ਼੍ਨੇ ਨੇਕਤ੍ ਮੇ ਮਕਤ੍ੈਃ ੩੬ 

ਏਸ਼੍ ਚੈਿ ਮਰੁਿੈਃ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ੍ ਯ ਸ਼੍੍ਚ ਕਤ੍ਿਯੋ ਨਪ੍ ਸ਼੍੍ਚਰੈਃ 

ਉਪ੍ਾ ਿੇਤ੍ੌ ਮਰੁਿੌ ਕਤ੍ਿਯੌ ਤ੍ਾਰਾ ਮਰੁਿ ਮਹੀ ਮਰੁਿੌ ੩੭ 

ਯਕਤ੍ ਿਾ੭ਯਮ ੍ਤ੍ਤ੍ਾ ਯ ਨ੍ਮਾਮ੍ ਪ੍ਿੇਤ੍੍ ਿਤ੍ਕਸ ਲਿ੍ਸ਼੍ਮ੍ਣ 

ਮਾਯੈਸ਼੍ਾ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸ ਸਯੇਕਤ੍ ਿਰ੍ਤ੍ਿਯ੭ੋਸਯ ਿਤ੍ੋ ਮਯਾ ੩੮ 

ਏਤ੍ੇਨ ਕਹ ਨਰੁਸ਼੍ਮ੍ਸੇਨ ਮਾਰੀਚੇਨਾ੭ਿਰੁਤ੍ਾ੭੭ਤ੍੍ਮਨਾ 

ਿਨੇ ਕਿਚਰਤ੍ਾ ਪ੍ਰੂਵਮ੍ ਕਹਮਕ੍ਸਤ੍ਾ ਮੁਕਨ ਪ੍ੁਮ੍ਿਿਾੈਃ ੩੯ 



ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਵਾਲ੍ਮੀਕਿਰਾਮਾਯਣਮ ੍

ਅਰਣਯਿਾਮ੍ਟ: 
 

Page 91 of 162 
 

ਉੁੱਤ੍ਾਯ ਪ੍ਹਿੋ ਯੇਨ ਮਰੁਿਯਾਯਾਮ੍ ਿਨਾ੭ਕਤ੍ਪ੍ਾੈਃ 

ਕਨਹਤ੍ਾੈਃ ਪ੍ਰਮੇਸ਼੍ਵਾਸਾ ਸ੍ਤ੍ਸ੍ਮਾਤ੍੍ ਿਤ੍ਯ:  ਅਸ੍ਤੁ੍ ਅਯਮ ੍ਮਰੁਿੈਃ ੪0 

ਪ੍ੁਰਸ੍ਤ੍ਾਤ੍੍ ਇਹ ਿਾਤ੍ਾਕਪ੍ੈਃ ਪ੍ਕਰਪ੍ੂਯ ਤ੍ਪ੍ਕਸਵਨੈਃ 

ਉਤ੍ਰ ਸ੍ਤ੍ ੋਕਤ੍ਵਿਾਨ੍ ਹਨ੍ਕਤ੍ ਸਵ ਿਰ੍ਪ੍ੋ੭ਸ਼੍ਵਤ੍ਰੀਮ ੍ਇਿ ੪੧ 

ਸ ਿਤ੍ਾਕਚਤ੍ ੍ ਕਚਰਾਤ੍ ੍ਲੋਿੇ ਆਸਸਾਤ੍ ਮਹਾ ਮੁਕਨਮ ੍

ਅਿਸ੍ਤ੍ਯਮ ੍ਤ੍ੇਿਸਾ ਯੁਿ੍ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਿ੍ਸ਼੍ਯ ਸ੍ਤ੍ਸਯ ਪ੍ਪ੍ਿੂ ਹ ੪੨ 

ਸਮੁੁੱਤ੍ਾਨੇ ਚ ਤ੍ ਤ੍ਰੂਪ੍ਮ੍ ਿਰਤੁ੍੍ ਿਾਮਮ ੍ਸਮੀਿ੍ਸ਼੍ਯ ਤ੍ਮ ੍

ਉਤ੍੍ਸ੍ਮਕਯਤ੍ਵਾ ਤੁ੍ ਪ੍ਿਿਾਨ੍ ਿਾਤ੍ਾਕਪ੍ਮ੍ ਇਤ੍ਮ ੍ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੪੩ 

ਤ੍ਵਯਾ੭ਕਿਿਣਯ ਿਾਤ੍ਾਪ੍ੇ ਪ੍ਕਰਪ੍ੂਤ੍ਾ ਸ਼੍੍ਚ ਤ੍ੇਿਸਾ 

ਿੀਿ ਲੋਿੇ ਕਤ੍ਵਿ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍੍ਟਾ ਸਤ੍੍ਸ੍ਮਾਤ੍੍ ਅਕਸ ਿਰਾਮ ੍ਿਤ੍ੈਃ ੪੪ 

ਤ੍ਤ੍੍ ਏਤ੍ਤ੍੍ ਨ ਪ੍ਿਤੇ੍੍ ਰਿ੍ਸ਼੍ੋ ਿਾਤ੍ਾਕਪ੍: ਇਿ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ 

ਮ ਕਤ੍ਵਤ੍ਮ ੍ਯ੭ੋਕਤ੍ਮਨਯੇਤ੍ ਤ੍ਰ੍ਮ ਕਨਤ੍ਯਮ੍ ਕਿਤ੍ੇਨ੍ਕਤ੍ਰਯਮ੍ ੪੫ 

ਪ੍ਿੇਤ੍੍ ਹਤ੍ੋ੭ਯਮ ੍ਿਾਤ੍ਾਕਪ੍: ਅਿਸ੍ਤ੍ਯੇ ਨੇਿ ਮਾਮ ੍ਿਤ੍: ੪੬ 

ਇਹ ਤ੍ਵਮ ੍ਪ੍ਿ ਸੰਨੁੱ ਤ੍ੋ ਯਨਕ੍ਤ੍ਰਤ੍ੋ ਰਿ੍ਸ਼੍ ਮੈਕਤ੍ਲੀਮ ੍

ਅਸਯਾਮ ੍ਆਯੁੱਤ੍ਮ ੍ਅਸਮ੍ਾਿਮ੍ ਯਤ੍ ੍ਿਰੁਤ੍ਯਮ੍ ਰਿੁ ਨਨ੍ਤ੍ਨ ੪੭ 

ਅਹਮ ੍ਏਨਮ੍ ਿਕਤ੍ਸ਼੍ਯਾਕਮ ਿਰਹੀਸ਼੍ਯਾਕਮ ਅਤ੍ ਿਾ ਮਰਿੁਮ ੍

ਯਾਿਤ੍ ੍ਿੁੱਚਾਕਮ ਸੌਕਮਤ੍ਰੇ ਮਰਿੁਮ੍ ਆਨਕਯਤੁ੍ਮ ੍ਤ੍ਰੁਤ੍ਮ੍ ੪੮ 

ਪ੍ਸ਼੍ਯ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ ਿੈਤ੍ਹੇੀਮ੍ ਮਰੁਿ ਤ੍ਵਕਚ ਿਤ੍ ਸ੍ਪ੍ਰੁਹਾਮ ੍

ਤ੍ਵਚਾ ਪ੍ਰਤ੍ਾਨਯਾ ਕਹ ਏਸ਼੍ ਮਰਿੋੁ੭ਤ੍ਯ ਨ ਪ੍ਕਿਸ਼੍ਯਕਤ੍ ੪੯ 

ਅਪ੍ਰਮੁੱਤ੍ੇਨ ਤ੍ੇ ਪ੍ਾਿਯਮ ੍ਆਸ਼੍ਰਮ ਸ੍ਤ੍ੇਨ ਸੀਤ੍ਯਾ 

ਯਾਿਤ੍ ੍ਪ੍ਰੁਸ਼੍ਤ੍ਮ ੍ਏਿੇਨ ਸਾਯਿੇਨ ਕਨਹਨ੍ਕਮ ਅਹਮ੍ 

ਹਤ੍ਵਾ ਏਤ੍ਤ੍੍ ਚਰ੍ਮ ਚ ਆਤ੍ਾਯ ਸ਼੍ੀਿਰਮ ੍ਏਸ਼੍ਯਾਕਮ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ  ੫0 

ਪ੍ਰਤ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਣੇ ਨਾ੭ਕਤ੍ ਪ੍ਲੇਨ ਪ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਣਾ 

ਿਟਾਯੁਸ਼੍ਾ ਪ੍ੁੁੱਕਤ੍ਮਤ੍ਾ ਚ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ 

ਪ੍ਿਾ੭ਪ੍ਰਮੁੱਤ੍ੈਃ ਪ੍ਰਕਤ੍ਿਰੁਹਯ ਮੈਕਤ੍ਲੀਮ ੍

ਪ੍ਰਕਤ੍ ਿ੍ਸ਼੍ਣਮ ੍ਸਰਵਤ੍ ਏਿ ਸ਼੍ਮ੍ਕਿਤ੍ੈਃ    ੫੧ 

ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਰਣਯ ਿਾਮ੍ਟੇ ਕਤ੍ਰ ਚਤ੍ਵਾਕਰਮਸ਼੍੍ ੱੁੱਸਰ੍ਿ: 

ਚਤੁ ਸ਼੍ਚਤਿਾਤ੍ਰਮ੍ਸ਼ ੱ ਸਰ੍ਕ: 

ਤ੍ਤ੍ਾ ਤੁ੍ ਤ੍ਮ ੍ਸਮਾਕਤ੍ਸ਼੍ਯ ਪ੍ਰਾਤ੍ਰਮ੍ ਰਿੁ ਨਨ੍ਤ੍ਨੈਃ 

ਪ੍ਪ੍ਨ੍ਤ੍ਾ੭ਕਸਮ੍ ਮਹਾਤ੍ੇਿਾ ਿਾਮ੍ਪ੍ੂ ਨਤ੍ ਮਯ ਤ੍੍ਸਰਮੁ੍ ੧ 

ਤ੍ਤ੍: ਕਤ੍ਰਕਿਨਤ੍ਮ ੍ਚਾਪ੍ਮ੍ ਆਤ੍ਾਯਾ੭੭ਤ੍੍ਮ ਕਿਪ੍ੂਸ਼੍ਣਮ੍ 

ਆਪ੍ਤ੍ਯ ਚ ਿਲਾਪ੍ੌ ਤ੍ਵੌ ਿਿਾਮ ਉਤ੍ਿਰ ਕਿਿਰਮੈਃ ੨ 

ਤ੍ਮ ੍ਿ0ਚਯਾਨੋ ਰਾਿੇਨ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਆਪ੍ਤ੍ਨ੍ਤ੍ਮ ੍ਕਨਰੀਿ੍ਸ਼੍ਯ ਿ ੈ
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ਪ੍ਪ੍ੂਿਾ੭ਨ੍ਤ੍ਕਰਹਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਰਾਸਾਤ੍੍ ਪ੍ੁਨੈਃ ਸਮਤ੍੍ਰ੍ਸ਼੍ਨੇ੭ਪ੍ਿਤ੍੍ ੩ 

ਪ੍ੁੱਤ੍ਾ੭ਕਸ ਰਤ੍੍ਨੁ ਰਾ੭੭ਤ੍ਾਯ ਪ੍ਰਤੁ੍ਤ੍ਰਾਿ ਯਤ੍ ੋਮਰੁਿੈਃ ੪ 

ਤ੍ਮ ੍ਸ ਪ੍ਸ਼੍ਯਕਤ੍ ਰਪੂ੍ਣੇ ਤ੍ਯੋਤ੍ਮਾਨਮ੍ ਇਿਾ੭ਿਰਤ੍ੈਃ 

ਅਿੇਿ੍ਸ਼੍ਯਾ੭ਿੇਿ੍ਸ਼੍ਯ ਤ੍ਾਿਨ੍ਤ੍ਮ ੍ਤ੍ਨੁਸ਼੍੍ਪ੍ਾਕਣ ਰ੍ਮਹਾ ਿਨੇ ੫ 

ਅਕਤ੍ਿਰੁੁੱਤ੍ਮ੍ ਇਸ਼੍ੈੋਃ ਪ੍ਾਤ੍ਾਤ੍ ੍ ਲੋਪ੍ਯਾਨਮ ੍ਿਤ੍ਾ ਚਨ 

ਸ਼੍0ਕਿਤ੍ਮ ੍ਤੁ੍ ਸਮੁਤ੍੍ਪ੍ਰਾਨ੍ਤ੍ਮ੍ ਉਤ੍ਪ੍੍ਤ੍ਨ੍ਤ੍ਮ ੍ਇਿਾ੭ਮ੍ਪ੍ਰੇ ੬ 

ਤ੍ਸ਼੍ਯਮਾਨਮ ੍ਅਤ੍ਰੁਸ਼੍ਯਮ ੍ਚ ਿਨੋੁੱ ਤ੍ੇਸ਼੍ੇਸ਼ੁ੍ ਿੇਸ਼ੁ੍ਕਚਤ੍ ੍

ਕਚੰਨਾ੭ਪ੍ਰੈ: ਇਿ ਸਮਵੀਤ੍ਮ ੍ਸ਼੍ਾਰਤ੍ਮ੍ ਚਨ੍ਤ੍ਰ ਮਣ੍ਟਲਮ੍ ੭ 

ਮੁਹਰੂ੍ਤ੍ਾਤ੍੍ ਏਿ ਤ੍ਤ੍ਰੁਸ਼੍ ੇਮਹੁ ੁਰ੍ਤੂ੍ਰਾਤ੍੍ ਪ੍ਰਿਾਸ਼੍ਤ੍ ੇ

ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਨਾ੭ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਨੇ ਨੈਿ ਸੋ੭ਪ੍ਾਿਰ੍ਸ਼੍ਤ੍ ਰਾਿਿਮ ੍

ਸੁਤੂ੍ਰਮ੍ ਆਸ਼੍ਰਮਸਯਾ੭ਸਯ ਮਾਰੀਚ ੋਮਰੁਿਤ੍ਾਮ੍ ਿਤ੍: ੮ 

ਆਸੀਤ੍ ੍ਿਰੁੁੱਤ੍ ਸ੍ਤੁ੍ ਿਾਿੁਤ੍ਸ੍੍ਤ੍ੋ ਕਿਿਸ਼੍ ਸ੍ਤ੍ੇਨ ਮੋਕਹਤ੍ੈਃ 

ਅਤ੍ ਅਿਤ੍ਸ੍ਤ੍ੇ ਸੁਸ਼੍ਰਾਨ੍ਤ੍: ਚਾਯਾਮ੍ ਆਕਸ਼੍ਰਤ੍ਯ ਸ਼੍ਾਤ੍ਵਲੇ ੯ 

ਸ ਤ੍ਮ ੍ਉਨ੍ਮਾਤ੍ਯਾ ਮਾਸ ਮਰੁਿ ਰਪੂ੍ੋ ਕਨਸ਼੍ਾਚਰ:  

ਮਰੁਿੈੈਃ ਪ੍ਕਰਿਰੁਤ੍ੋ ਿਨਯ:ੈ ਅਤੂ੍ਰਾਤ੍੍ ਪ੍ਰਤ੍ਯਤ੍ਰੁਸ਼੍ਯਤ੍ ੧0 

ਿਰਹੀਤੁ੍ ਿਾਮਮ ੍ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵੈਨਮ ੍ਪ੍ੁਨਰੇਿਾ੭ਪ੍ਯ ਤ੍ਾਿਤ੍  

ਤ੍ਤ੍੍ ਿ੍ਸ਼੍ਣਾਤ੍ੇਿ ਸਮਤ੍੍ਰਾਸਾ ਤ੍੍ਪ੍ੁਨ: ਅਮ੍ਤ੍ਕਰਹਤ੍ੋ ਪ੍ਿਤ੍ ੍ ੧੧ 

ਪ੍ੁਨ ਰੇਿ ਤ੍ਤ੍ੋ ਤੂ੍ਰਾਤ੍੍ ਿਰੁਿ੍ਸ਼੍ ਸ਼੍ਮ੍ਟਾਤ੍੍ ਕਿਕਨੁੱ ਸਰੁਤ੍ਮ ੍

ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾ ਰਾਮੋ ਮਹਾਤ੍ੇਿਾ ਸਤ੍੍ਮ੍ ਹਨ੍ਤੁ੍ਮ ੍ਿਰੁਤ੍ ਕਨਸ਼੍੍ਚਯੈਃ 

ਪ੍ੂਯ ਸ੍ਤੁ੍ ਸ਼੍ਰ ਮੁੁੱਤ੍ਰੁਤ੍ਯ ਿੁਕਪ੍ਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਰ ਰਾਿਿ: ੧੨ 

ਸੂਰਯ ਰਸ਼੍੍ਕਮ ਪ੍ਰਤ੍ੀਿਾਸ਼੍ਮ ੍ਿਵਲਮ੍ਤ੍ਮ੍ ਅਕਰ ਮਰਤ੍੍ਨ: 

ਸਮ੍ਤ੍ਾਯ ਸੁਤ੍ਰੁਟੇ ਚਾਪ੍ੇ ਕਿਿਰੁਸ਼੍ਯ ਪ੍ਲਿ ਤ੍੍ਪ੍ਹ ੁ ੧੩ 

ਤ੍ਮ ੍ਏਿ ਮਰੁਿਮ ੍ਉੁੱਕਤ੍ਸ਼੍ਯ ਿਵਲਨ੍ਤ੍ਮ੍ ਇਿ ਪ੍ੰਨਿਮ ੍

ਮੁਮੋਚ ਿਵਕਲਤ੍ਮ ੍ਤ੍ੀਪ੍੍ਤ੍ਮ੍ ਅਸ੍ਤ੍ਰ0  ਪ੍ਰਹ੍ਮ ਕਿਕਨਰ੍ਕਮਤ੍ਮ੍ ੧੪ 

ਸ਼੍ਰੀਰਮ ੍ਮਰੁਿ  ਰਪੂ੍ ਸਯ ਕਿਕਨਰ੍ਕਪ੍ਤ੍ਯ ਸ਼੍ਰੋੁੱਤ੍ਮੈਃ 

ਮਾਰੀਚ ਸਯੈਿ ਹਰਤੁ੍ਯਮ੍ ਕਿਪ੍ੇਤ੍ਾ੭ਸ਼੍ਕਨ ਸੰਕਨਪ੍ੈਃ ੧੫ 

ਤ੍ਾਲ਼ ਮਾਤ੍ਰਮ ੍ਅਤ੍ੋਤ੍੍ਪ੍ਤ੍ਯ ਨਯਪ੍ਤ੍ਤ੍੍ ਸ ਪ੍ਰੁਸ਼੍ ਆਤੁ੍ਰੈਃ 

ਿਯਨਤ੍ ਤ੍੍ਪ੍ਰੈਿਮ੍ ਨਾਤ੍ਮ ੍ਤ੍ਰਣਯਾਮ੍ ਅਲ੍ਪ੍ ਿੀਕਿਤ੍ੈਃ ੧੬ 

ਕਮਰਯਮਾਣ ਸ੍ਤੁ੍ ਮਾਰੀਚ ੋਿਹੌ ਤ੍ਾਮ੍ ਿਰੁਕਤ੍ਰਮਾਮ ੍ਤ੍ਨੁਮ ੍

ਸ੍ਮਰੁਤ੍ਵਾ ਤ੍ਤ੍੍ ਿਚਨਮ ੍ਰਿ੍ਸ਼੍ੋ ਤ੍ਤ੍ਯੌ ਿੇਨ ਤੁ੍ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣਮ੍ 

ਇਹ ਪ੍ਰਸਤ੍੍ਾਪ੍ਯੇਤ੍੍ ਸੀਤ੍ਾ ਸ਼ੂ੍ਨਯੇ ਤ੍ਾਮ੍ ਰਾਿਣੋ ਹਰੇਤ੍ ੍ ੧੭ 

ਸ ਪ੍ਰਾਪ੍੍ਤ੍ ਿਾਲਮ ੍ਆਿ੍ਞਾਯ ਚਿਾਰ ਚ ਤ੍ਤ੍ੈਃ ਸਵਰਮ ੍

ਸਤ੍ਰੁਸ਼੍ਮ ੍ਰਾਿਿ ਸਯਿੈ ਹਾ ਸੀਤ੍ੇ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੇਕਤ੍ ਚ ੧੮ 
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ਤ੍ੇਨ ਮਰ੍ਮਕਣ ਕਨਕਰਵੁੱਤ੍ੈਃ ਸ਼੍ਰੇਣ ਅਨੁਪ੍ਮੇਨ ਚ  

ਮਰੁਿ ਰਪੂ੍ਮ੍ ਤੁ੍ ਤ੍ਤ੍੍ ਤ੍ਯਿ੍ਤ੍ਵਾ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸਮ੍ ਰਪੂ੍ਮ੍ ਆਸ੍ਕਤ੍ਤ੍: 

ਚਿਰੇ ਸ ਸੁਮਹਾ ਿਾਯੋ ਮਾਰੀਚੋ ਿੀਕਿਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਯਿਨ ੍੧੯ 

ਤ੍ਤ੍ੋ ਕਿਕਚਤ੍ਰ ਿੇਯੂਰੈਃ ਸਰਵਾ੭੭ਪ੍ਰਣ ਪ੍ੂਕਸ਼੍ਤ੍ੈਃ 

ਹੇਮ ਮਾਲੀ ਮਹਾ ਤ੍ਮ੍ਸ਼੍੍ਟਰ ੋਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸੋ੭ਪ੍ੂ ੱੁੱਚਰਾ ਹਤ੍ੈਃ ੨0 

ਤ੍ਮ ੍ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾ ਪ੍ਕਤ੍ਤ੍ਮ ੍ਪ੍ੂਮ ੌਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸਮ੍ ਿੋਰ ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਨਮ ੍

ਰਾਮੋ ਰਕੁਤ੍ਰ ਕਸਿ੍ਤ੍ਾ੭0ਿਮ੍ ਿੇਸ਼੍੍ਟਮਾਨਮ ੍ਮਹੀ ਤ੍ਲੇ  

ਿਿਾਮ ਮਨਸਾ ਸੀਤ੍ਾਮ ੍ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ ਸਯ ਿਚੈਃ ਸ੍ਮਰਨ੍ ੨੧ 

ਮਾਰੀਚ ਸਯੈਿ ਮਾਯੈਸ਼੍ਾ ਪ੍ਰੂਵੋਿ੍ਤ੍ਮ੍ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੇਨ ਤੁ੍  

ਤ੍ ੱੁੱਤ੍ਤ੍ਾ ਕਹ ਅਪ੍ਿ ੱੁੱਚਾ੭ਤ੍ਯ ਮਾਰੀਚ੭ੋਯਮ ੍ਮਯਾ ਹਤ੍: ੨੨ 

ਹਾ ਸੀਤ੍ ੇਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੇਕਤ੍ ਏਿਮ੍ ਆਿਰੁਸ਼੍ਯ ਚ ਮਹਾ ਸਵਨਮ ੍

ਮਮਾਰ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸੈਃ ਸੋ੭ਯਮ ੍ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਸੀਤ੍ਾ ਿਤ੍ਮ ੍ਪ੍ਿਤੇ੍੍ ੨੩ 

ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ ਸ਼੍੍ਚ ਮਹਾ ਪ੍ਾਹੈੁਃ ਿਾਮ ੍ਅਿਸ੍ਤ੍ਾਮ੍ ਿਕਮਸ਼੍ਯਕਤ੍ 

ਇਕਤ੍ ਸਮ੍ਕਚਨ੍ਤ੍ਯ ਤ੍ਰ੍ਮਾਤ੍੍ਮਾ ਰਾਮੋ ਹਰਸ਼ੁ੍੍ਟ ਤ੍ਨੂਰਹੁੈਃ ੨੪ 

ਤ੍ਤ੍ਰ ਰਾਮਮ ੍ਪ੍ਯਮ੍ ਤ੍ੀਿਰਮ ੍ਆਕਿਿੇਸ਼੍  ਕਿਸ਼੍ਾਤ੍ਿਮ ੍੨੫ 

ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸਮ੍ ਮਰੁਿ  ਰਪੂ੍ਮ੍ ਤ੍ਮ੍ ਹਤ੍ਵਾ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਚ ਤ੍ਤ੍੍ ਸਵਰਮ ੍

ਕਨਹਤ੍ਯ ਪ੍ਰੁਸ਼੍ਤ੍ਮ ੍ਚਾ੭ਨਯਮ੍ ਮਾਮ੍ਸਮ੍ ਆਤ੍ਾਯ ਰਾਿਿੈਃ 

ਤ੍ਵਰਮਾਣੋ ਿਨਸ੍ਤ੍ਾਨਮ ੍ਸਸਾਰਾ੭ਕਪ੍ਮੁਿ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ ੨੬ 

ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਰਣਯ ਿਾਮ੍ਟੇ ਚਤੁ੍ ਸ਼੍੍ਚਤ੍ਵਾਕਰਮ੍ਸ਼੍ ੱੁੱਸਰ੍ਿ: 

ਪ੍ਮ੍ਚ ਚਤਿਾਤ੍ਰਮ੍ਸ਼ ੱ ਸਰ੍ਕ: 

ਆਰ੍ਤ੍ ਸਵਰਮ੍ ਤੁ੍ ਤ੍ਮ ੍ਪ੍ਰਤੁ੍੍ ਕਰਵਿ੍ਞਾਯ ਸਤ੍ਰੁਸ਼੍ਮ ੍ਿਨੇ 

ਉਿਾਚ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣਮ ੍ਸੀਤ੍ਾ ਿੁੱਚ ਿਾਨੀਕਹ ਰਾਿਿਮ੍ ੧ 

ਨ ਕਹ ਮੇ ਿੀਕਿਤ੍ਮ੍ ਸ੍ਤ੍ਾਨੇ ਹਰਤੁ੍ਯਮ੍ ਿਾ੭ਿਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟਤ੍ ੇ

ਿਰੋਸ਼੍ਤ੍ੈਃ ਪ੍ਰਮਾ੭੭ਰ੍ਤ੍ਸਯ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ੈਃ ਸ਼੍ਪ੍ਤ੍੍ੋ ਮਯਾ ਪ੍ਰੁਸ਼੍ਮ ੍੨ 

ਆਿਰਨ੍ਤ੍ਮਾਨਮ ੍ਤੁ੍ ਿਨੇ ਪ੍ਰਾਤ੍ਰਮ੍ ਤ੍ਰਾਤੁ੍ਮ ੍ਅਰਹਕਸ 

ਤ੍ਮ ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਪ੍ਰਮ ੍ਅਕਪ੍ਤ੍ਾਿ ਤ੍ਵਮ੍ ਪ੍ਰਾਤ੍ਰਮ੍ ਸ਼੍ਰਣੈਕਸ਼੍ਣਮ ੍

ਰਿ੍ਸ਼੍ਸਾਮ ੍ਿਸ਼੍ਮ ੍ਆਪ੍ੰਨਮ੍ ਕਸਮਹਾਨਾਮ ੍ਇਿ ਿੋ ਿਰੁਸ਼੍ਮ ੍੩ 

ਨ ਿਿਾਮ ਤ੍ਤ੍ੋਿ੍ਤ੍ ਸ੍ਤੁ੍ ਪ੍ਰਾਤੁ੍: ਆਿ੍ਞਾਯ ਸ਼੍ਾਸਨਮ ੍

ਤ੍ਮ ੍ਉਿਾਚ ਤ੍ਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਰ ਿੁਕਪ੍ਤ੍ਾ ਿਨਿਾ੭੭ਤ੍੍ਮਿਾ ੪ 

ਸੌਕਮਤ੍ਰੇ ਕਮਤ੍ਰ ਰਪੂ੍ੇਣ ਪ੍ਰਾਤੁ੍ ਸ੍ਤ੍ਵਮ੭ਕਸ ਸ਼੍ਤ੍ਰੁਿਤ੍ ੍

ਯ ਸ੍ਤ੍ਵਮ ੍ਅਸਯਾਮ ੍ਅਿਸਤ੍੍ਾਯਾਮ੍ ਪ੍ਰਾਤ੍ਰਮ੍ ਨਾ੭ਕਪ੍ਪ੍ਤ੍ਯਸੇ ੫ 

ਇੁੱਚਕਸ ਤ੍ਵਮ ੍ਕਿਨਸ਼੍ਯਨ੍ਤ੍ਮ੍ ਰਾਮਮ ੍ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ ਮਤ੍ਿ੍ਰੁਤ੍ੇ 

ਲੋਪ੍ਾ ਨ੍ਮਮ ਿਰੁਤ੍ੇ ਨੂਨਮ੍ ਨਾ੭ਨੁਿੁੱਚਕਸ ਰਾਿਿਮ੍  ੬ 
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ਿਯਸਨਮ੍ ਤ੍ੇ ਕਪ੍ਰਯਮ੍ ਮਨਯੇ ਸ੍ਨੇਹੋ ਪ੍ਰਾਤ੍ਕਰ ਨਾਸ੍ਕਤ੍ ਤ੍ੇ 

ਤ੍ੇਨ ਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟਕਸ ਕਿਸਰਪ੍ਤ੍੍ ਸਤ੍੍ਮ੍ ਅਪ੍ਸ਼੍ਯਨ ੍ਮਹਾ ਤ੍ਯੁਕਤ੍ਮ੍ ੭ 

ਕਿਮ ੍ਕਹ ਸਮ੍ਸ਼੍ਯਮ ੍ਆਪ੍ਨੇੰ ਤ੍ਸ੍ਕਮਨ੍ ਇਹ ਮਯਾ ਪ੍ਿੇਤ੍ ੍

ਿਰ੍ਤ੍ਿਯਮ੍ ਇਹ ਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟਨ੍ਤ੍ਯਾ ਯਤ੍ ੍ਪ੍ਰਤ੍ਾਨ ਸ੍ਤ੍ਵਮ ੍ਆਿਤ੍ੈਃ ੮ 

ਇਕਤ੍ ਪ੍ਰੁਿਾਣਮ ੍ਿੈਤ੍ੇਹੀਮ ੍ਪ੍ਾਸ਼੍੍ਪ੍ ਸ਼੍ੋਿ ਪ੍ਕਰਪ੍੍ਲੁਤ੍ਾਮ੍ 

ਅਪ੍ਰਿੀ ੱੁੱਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ ਸਤ੍੍ਰਸ੍ਤ੍ਾਮ੍ ਸੀਤ੍ਾਮ ੍ਮਰੁਿ ਿਤੂ੍ਮ੍ ਇਿ ੯ 

ਪ੍ੰਨਿਾ੭ਸੁਰ ਿਮ੍ਤ੍ਰਵ ਤ੍ੇਿ ਮਾਨੁਸ਼੍ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸ:ੈ 

ਅਸ਼੍ਿਯ ਸ੍ਤ੍ਿ ਿੈਤ੍ੇਕਹ ਪ੍ਰ੍ਤ੍ਾ ਿੇਤੁ੍ਮ ੍ਨ ਸਮ੍ਸ਼੍ਯ: ੧0 

ਤ੍ੇਕਿ ਤ੍ੇਿ ਮਨੁਸ਼੍ਯੇਸ਼ੁ੍ ਿਨ੍ਤ੍ਰਵੇਸ਼ੁ੍ ਪ੍ਤ੍ਕਤ੍ਰਸ਼ੁ੍ 

ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸੇਸ਼ੁ੍ ਕਪ੍ਸ਼੍ਾਚੇਸ਼ੁ੍ ਕਿੰਨਰੇਸ਼ੁ੍ ਮਰੁਿੇਸ਼ੁ੍ ਚ ੧੧ 

ਤ੍ਾਨਿੇਸ਼ੁ੍ ਚ ਿੋਰੇਸ਼ੁ੍ ਨ ਸ ਕਿਤ੍ਯੇਤ੍ ਸ਼੍ਪੋ੍ਨੇ 

ਯ ੋਰਾਮਮ ੍ਪ੍ਰਕਤ੍ਯੁਤ੍ਯਤੇ੍ ਸਮਰੇ ਿਾਸਿੋਪ੍ਮਮ ੍੧੨ 

ਅਿਤ੍ਯੈਃ ਸਮਰੇ ਰਾਮੋ ਨੈਿਮ੍ ਤ੍ਵਮ ੍ਿਿ੍ਤੁ੍ਮ੍ ਅਰਹਕਸ 

ਨ ਤ੍ਵਾਮ੍ ਅਸ੍ਕਮਨ੍ ਿਨੇ ਹਾਤੁ੍ਮ੍ ਉਤ੍੍ਸਹੇ ਰਾਿਿਮ੍ ਕਿਨਾ ੧੩ 

ਅਕਨਿਾਰਯਮ੍ ਪ੍ਲਮ੍ ਤ੍ਸਯ ਪ੍ਲੈ ਰ੍ਪ੍ਲਿਤ੍ਾਮ ੍ਅਕਪ੍ 

ਕਤ੍ਰਕਪ੍ ਰ੍ਲੋਿੈੈਃ ਸਮੁਤ੍ਯੁਿ੍ਤ੍ੈੈਃ ਸੇਸ਼੍ਵਰੈੈਃ ਸਾ੭ਮਰਰੈ੍ ਅਕਪ੍ ੧੪ 

ਹਰਤੁ੍ਯਮ੍ ਕਨਰਵਰ੍ਤੁ੍ਮ੍ ਤ੍ੇ੭ਸਤੁ੍੍ ਸਮ੍ਤ੍ਾਪ੍ ਸ੍ਤ੍ਯਿਯਤ੍ਾਮ ੍ਅਯਮ੍ 

ਆਿਕਮਸ਼੍ਯਕਤ੍ ਤ੍ੇ ਪ੍ਰ੍ਤ੍ਾ ਸ਼੍ੀਿਰਮ੍ ਹਤ੍ਵਾ ਮਰੁਿੋ ੱੁੱਤ੍ਮਮ ੍੧੫ 

ਨ ਚ ਤ੍ਸਯ ਸਵਰੋ ਿਯਿ੍ਤ੍ਮ ੍ਮਾਯਯਾ ਿੇਨਕਚਤ੍ ੍ਿਰੁਤ੍:  

ਿਨ੍ਤ੍ਰਵ ਨਿਰ ਪ੍ਰਿਯਾ ਮਾਯਾ ਸਾ ਤ੍ਸਯ ਰਿ੍ਸ਼੍ਸੈਃ ੧੬ 

ਨਯਾਸ ਪ੍ੂਤ੍ਾ੭ਕਸ ਿੈਤ੍ੇਕਹ ਨਯਸ੍ਤ੍ਾ ਮਕਯ ਮਹਾਤ੍੍ਮਨਾ 

ਰਾਮੇਣ ਤ੍ਵਮ ੍ਿਰਾਰਹੋੇ ਨ ਤ੍ਵਾਮ੍ ਤ੍ਯਿ੍ਤੁ੍ਮ੍ ਇਹੋਤ੍੍ਸਹੇ ੧੭ 

ਿਰੁਤ੍ ਿੈਰਾ ਸ਼੍੍ਚ ਿਲਯਾਕਣ ਿਯਮ੍ ਏਤ੍ੈ ਰ੍ਕਨਸ਼੍ਾ ਚਰੈੈਃ 

 ਿਰ ਸਯ ਕਨਤ੍ਨਾਤ੍ੇਿ ਿਨਸ੍ਤ੍ਾਨ ਿਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਰਕਤ੍  ੧੮ 

 ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸਾ ਕਿਕਤ੍ਨਾ ਿਾਚੋ ਕਿਸਰੁਿਨ੍ਕਤ੍ ਮਹਾ ਿਨੇ 

 ਕਹਮ੍ਸਾ ਕਿਹਾਰਾ ਿੈਤ੍ੇਕਹ ਨ ਕਚਨ੍ਤ੍ਕਯਤੁ੍ਮ ੍ਅਰਹਕਸ ੧੯ 

 ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੇ ਨੈਿਮ੍ ਉਿ੍ਤ੍ਾ ਸਾ ਿਰੁੁੱਤ੍ਾ ਸਮਰਿ੍ਤ੍ ਲੋਚਨਾ 

 ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ਪ੍ਰਸ਼ੁ੍ਮ ੍ਿਾਿਯਮ੍ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣਮ ੍ਸਤ੍ਯ ਿਾਕਤ੍ਨਮ੍ ੨0 

 ਅਨਾਰਯ ਅ ਿਰਣੁਾ੭੭ਰਮ੍ਪ੍ ਨਰੁਸ਼੍ਮ੍ਸ ਿੁਲ ਪ੍ਾਮ੍ਸਨ 

 ਅਹਮ ੍ਤ੍ਿ ਕਪ੍ਰਯਮ੍ ਮਨਯੇ ਰਾਮ ਸਯ ਿਯਸਨਮ ੍ਮਹਤ੍੍  ੨੧ 

 ਰਾਮ ਸਯ ਿਯਸਨਮ੍ ਤ੍ਰੁਸ਼੍ਟ੍ਵਾ ਤ੍ੇ ਨੈਤ੍ਾਕਨ ਪ੍ਰਪ੍ਾਸ਼੍ਸੇ ੨੨ 

 ਨੈਤ੍ ੱੁੱਕਚਤ੍ਰਮ ੍ਸਪ੍ਤ੍੍ਨੇਸ਼ੁ੍ ਪ੍ਾਪ੍ਮ ੍ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ ਯਤ੍੍ਪ੍ਿੇਤ੍ ੍

 ਤ੍ਵ ਕਤ੍ਵਤ੍ੇਸ਼ੁ੍ ਨਰੁਸ਼੍ਮ੍ਸੇਸ਼ੁ੍ ਕਨਤ੍ਯਮ੍ ਪ੍ਰੁੱਚੰਨ ਚਾਕਰਸ਼ੁ੍ ੨੩ 
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 ਸੁਤੁ੍ਸ਼੍੍ਟ  ਸ੍ਤ੍ਵਮ ੍ਿਨੇ ਰਾਮਮ੍ ਏਿਮ੍ ਏਿੋ੭ਨੁਿੁੱਚਕਸ 

 ਮਮ ਹੇਤ੍ੋੈਃ ਪ੍ਰਕਤ੍ੁੱਚੰਨੈਃ ਪ੍ਰਯੁਿ੍ਤ੍ੋ ਪ੍ਰਤ੍ੇਨ ਿਾ ੨੪ 

 ਤ੍ ੱੰਨ ਕਸੁੱਤ੍ਯਕਤ੍ ਸੌਕਮਤ੍ਰੇ ਤ੍ਿ ਿਾ ਪ੍ਰਤ੍ ਸਯ ਿਾ   

 ਿਤ੍ਮ ੍ਇਨ੍ਤ੍ੀਿਰ ਸ਼੍ਯਾਮਮ੍ ਰਾਮਮ ੍ਪ੍ਤ੍੍ਮ ਕਨਪ੍ੇਿ੍ਸ਼੍ਣਮ੍ 

 ਉਪ੍ਸਮ੍ਕਸ਼੍ਰਤ੍ਯ ਪ੍ਰ੍ਤ੍ਾਰਮ੍ ਿਾਮਯੇਯਮ੍ ਪ੍ਰੁਤ੍ ਿ੍ਿਨਮ ੍੨੫ 

 ਸਮਿ੍ਸ਼੍ਮ ੍ਤ੍ਿ ਸੌਕਮਤ੍ਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾਮ੍ ਸ੍ਤ੍ਯਿ੍ਸ਼੍ਯੇ ਨ ਸਮਸ਼੍੍ਯੈਃ 

 ਰਾਮਮ ੍ਕਿਨਾ ਿ੍ਸ਼੍ਣਮ ੍ਅਕਪ੍ ਨ ਕਹ ਿੀਿਾਕਮ ਪ੍ੂਤ੍ਲੇ ੨੬ 

 ਇਤ੍ਯੁਿ੍ਤ੍ੈਃ ਪ੍ਰਸ਼ੁ੍ਮ ੍ਿਾਿਯਮ੍ ਸੀਤ੍ਯਾ ਰੋਮ ਹਰ੍ਸ਼੍ਣਮ੍ 

 ਅਪ੍ਰਿੀ ੱੁੱਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੈਃ ਸੀਤ੍ਾਮ੍ ਪ੍ਰਾ0ਿਕਲ ਕਰਵਕਿਤ੍ੇਨ੍ਕਤ੍ਰਯੈਃ ੨੭ 

 ਉੁੱਤ੍ਰਮ ੍ਨੋਤ੍੍ਸਹੇ ਿਿ੍ਤੁ੍ਮ ੍ਤ੍ੈਿਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਿਤ੍ੀ ਮਮ 

 ਿਾਿਯਮ ੍ਅਪ੍ਰਕਤ੍ਰਪੂ੍ਮ੍ ਤੁ੍ ਨ ਕਚਤ੍ਰਮ ੍ਸ੍ਤ੍ਰੀਸ਼ੁ੍ ਮੈਕਤ੍ਕਲ ੨੮ 

 ਸਵਪ੍ਾਿ ਸ੍ਤ੍ਵਸ਼ੇ੍ ਨਾਰੀਣਾਮ੍ ਏਸ਼ੁ੍ ਲੋਿੇਸ਼ੁ੍ ਤ੍ਰੁਸ਼੍ਯਤ੍ ੇ

 ਕਿਮੁਿ੍ਤ੍ ਤ੍ਰ੍ਮਾ ਸ਼੍੍ਚਪ੍ਲਾ ਸ੍ਤ੍ੀਿ੍ਸ਼੍੍ਣਾ ਪ੍ੇਤ੍ ਿਰਾੈਃ ਸ੍ਕਤ੍ਰਯੈਃ ੨੯ 

 ਨ ਸਹ ੇਹੀਤ੍ਰੁਸ਼੍ਮ ੍ਿਾਿਯਮ ੍ਿੈਤ੍ੇਕਹ ਿਨਿਾ੭੭ਤ੍੍ਮਿ ੇ 

 ਸ਼੍ਰੋਤ੍ਰਯੋ: ਉਪ੍ਯੋ ਰ੍ਮ੭ੇਤ੍ਯ ਤ੍ਪ੍੍ਤ੍ ਨਾਰਾਚ ਸੰਕਨਪ੍ਮ ੍ ੩0 

 ਉਪ੍ਸ਼੍ਰੁਣਵਨ੍ਤੁ੍ ਮੇ ਸਰਵੇ ਸਾਿ੍ਕਸ਼੍ ਪ੍ੂਤ੍ਾ ਿਨੇ ਚਰਾੈਃ 

 ਨਯਾਯ ਿਾਤ੍ੀ ਯਤ੍ਾ੭ਨਯਾਯ ਉਿ੍ਤ੍ੋ੭ਹਮ ੍ਪ੍ਰਸ਼ੁ੍ਮ ੍ਤ੍ਵਯਾ ੩੧ 

 ਕਤ੍ਿ੍ ਤ੍ਵਾਮ੍ ਅਤ੍ਯ ਪ੍ਰਣਸ਼੍ਯ ਤ੍ਵਮ ੍ਯਨ੍ਮਾਮ ੍ਏਿਮ ੍ਕਿਸ਼੍0ਿਸੇ 

 ਸ੍ਤ੍ਰੀ ਤ੍ਵਮ ੍ਤੁ੍ਸ਼੍੍ਟ ਸਵਪ੍ਾਿਨੇ ਿੁਰ ੁਿਾਿਯੇ ਿਯਿਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ਮ੍ ੩੨ 

 ਿਕਮਸ਼੍ਯੇ ਯਤ੍ਰ ਿਾਿੁਤ੍੍ਸ੍ਤ੍ੈਃ ਸਵਸ੍ਕਤ੍ ਤ੍੭ੇਸ੍ਤੁ੍ ਿਰਾ੭੭ਨਨੇ 

 ਰਿ੍ਸ਼੍ਨ੍ਤੁ੍ ਤ੍ਵਾਮ੍ ਕਿਸ਼੍ਾਲਾਿ੍ਕਸ਼੍ ਸਮਿਰਾ ਿਨ ਤ੍ੇਿਤ੍ਾੈਃ ੩੩ 

 ਕਨਕਮੁੱਤ੍ਾਕਨ ਕਹ ਿੋਰਾਕਣ ਯਾਕਨ ਪ੍ਰਾਤੁ੍ਰ੍ਪ੍ਿਨ੍ਕਤ੍ ਮੇ 

 ਅਕਪ੍ ਤ੍ਵਾਮ੍ ਸਹ ਰਾਮੇਣ ਪ੍ਸ਼੍ਯੇਯਮ੍ ਪ੍ੁਨਰ੍ ਆਿਤ੍ੈਃ ੩੪ 

( ਨ ਿ ੇਤ੍ਯੇਤ੍ ੱੰਨ ਿਾਨਾਕਮ ਿੈਤ੍ੇਕਹ ਿਨਿਾ੭੭ਤ੍੍ਮਿ ੇ) 

 ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੇ ਨੈਿਮ੍ ਉਿ੍ਤ੍ਾ ਸਾ ਰਤੁ੍ਮ੍ਤ੍ੀ ਿਨਿਾ੭੭ਤ੍੍ਮਿਾ 

 ਪ੍ਰਤ੍ਯੁਿਾਚ ਤ੍ਤ੍ੋ ਿਾਿਯਮ ੍ਤ੍ੀਿਰਮ੍ ਪ੍ਾਸ਼੍੍ਪ੍ ਪ੍ਕਰਪ੍੍ਲੁਤ੍ਾ ੩੫ 

 ਿੋਤ੍ਾਿਰੀਮ ੍ਪ੍ਰਿੇਿ੍ਸ਼੍ਯਾਕਮ ਕਿਨਾ ਰਾਮੇਣ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ ੩੬ 

 ਆਪ੍ਨ੍ਕਤ੍ਸ਼੍ਯ੭ੇਤ੍ਿਾ ਤ੍ਯਿ੍ਸ਼੍ਯੇ ਕਿਸ਼੍ਮ ੇਤ੍ੇਹਮ੍ ਆਤ੍ਮ੍ਨੈਃ 

 ਕਪ੍ਪ੍ਾ ਮਯ੭ਹਮ ੍ਕਿਸ਼੍ਮ ੍ਤ੍ੀਿ੍ਸ਼੍੍ਣਮ੍ ਪ੍ਰਿੇਿ੍ਸ਼੍ਯਾਕਮ ਹਤੁ੍ਾਸ਼੍ਨਮ੍ 

 ਨ ਤ੍ਵ੭ਹਮ ੍ਰਾਿਿਾਤ੍੍ ਅਨਯਮ੍ ਪ੍ਤ੍ਾ੭ਕਪ੍ ਪ੍ਰੁਸ਼ੁ੍ਮ ੍ਸ੍ਪ੍ਰੁਸ਼੍ ੇ੩੭ 

 ਇਕਤ੍ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣਮ ੍ਆਿਰੁਸ਼੍ਯ ਸੀਤ੍ਾ ਤੁ੍ੈਃਿ ਸਮਕਨਵਤ੍ਾ 

 ਪ੍ਾਕਣਪ੍ਯਾਮ੍ ਰਤੁ੍ਤ੍ੀ ਤੁ੍ੈਃਿਾਤ੍੍ ਉਤ੍ਰਮ੍ ਪ੍ਰਿਿਾਨ ਹ ੩੮ 

 ਤ੍ਾਮ੍ ਆਰ੍ਤ੍ ਰਪੂ੍ਾਮ੍ ਕਿਮਨਾ ਰਤੁ੍ਨ੍ਤ੍ੀਮ ੍
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 ਸੌਕਮਕਤ੍ਰ ਰਾ੭੭ਲੋਿਯ ਕਿਸ਼੍ਾਲ ਨੇਤ੍ਰਾਮ੍ 

 ਆਸ਼੍ਵਾਸਯਾ ਮਾਸ ਨ ਚੈਿ ਪ੍ਰ੍ਤੁ੍:  

 ਤ੍ਮ ੍ਪ੍ਰਾਤ੍ਰਮ੍ ਕਿਮ੍ਕਚਤ੍੍ ਉਿਾਚ ਸੀਤ੍ਾ  ੩੯ 

 ਤ੍ਤ੍ ਸ੍ਤੁ੍ ਸੀਤ੍ਾਮ ੍ਅਕਪ੍ਿਾਤ੍ਯ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੈਃ  

 ਿਰੁਤ੍ਾ੭0ਿਕਲੈਃ ਕਿਮ੍ਕਚਤ੍ ੍ਅਕਪ੍ਪ੍ਰਣਮਯ 

 ਅਨਵੀਿ੍ਸ਼੍ਮਾਣੋ ਪ੍ਹਸ਼ੁ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਮੈਕਤ੍ਲੀਮ ੍ 

 ਿਿਾਮ ਰਾਮ ਸਯ ਸਮੀਪ੍ਮ੍ ਆਤ੍੍ਮਿਾਨ੍  ੪0 

 ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਰਣਯ ਿਾਮ੍ਟੇ ਪ੍ਮ੍ਚ ਚਤ੍ਵਾਕਰਮ੍ਸ਼੍ ੱੁੱਸਰ੍ਿ: 

ਸ਼ਟ੍ਚ ਤਿਾਤ੍ਰਮ੍ਸ਼ ੱ ਸਰ੍ਕ: 

 ਤ੍ਯਾ ਪ੍ਰਸ਼ੁ੍ਮ ੍ਉਿ੍ਤ੍  ਸਤੁ੍੍ ਿੁਕਪ੍ਤ੍ੋ ਰਾਿਿਾ੭ਨੁਿੈਃ 

 ਸ ਕਿਿਾਮ੍ਿ੍ਸ਼੍ਨ੍ ਪ੍ਰੁਸ਼੍ਮ ੍ਰਾਮਮ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਸ੍ਤ੍ੇ ਨ ਕਚਰਾਤ੍ ੍ਇਿ ੧ 

 ਤ੍ਤ੍ਾ੭੭ਸਾਤ੍ਯ ਤ੍ਸ਼੍ਿਰੀਿੈਃ ਿ੍ਕਸ਼੍ਪ੍ਰਮ ੍ਅਨ੍ਤ੍ਰਮ ੍ਆਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ੈਃ 

 ਅਕਪ੍ਚਿਰਾਮ ਿੈਤ੍ੇਹੀਮ ੍ਪ੍ਕਰਿਰਾਿਿ ਰਪੂ੍ ਤ੍ਰੁਤ੍੍  ੨ 

 ਸ਼੍੍ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਣ ਿਾਸ਼੍ਾਯ ਸਮਵੀਤ੍ੈਃ ਕਸ਼੍ਿੀ ਚਤ੍ਰੀ ਉਪ੍ਾਨਹੀ 

 ਿਾਮੇ ਚ ਅਮ੍ਸ ੇਅਿਸਿਯਾ੭ਤ੍ ਸ਼ੁ੍ਪ੍ੇ ਯਸ਼੍੍ਕਟ ਿਮਣ੍ਟਲੂ ੩ 

 ਪ੍ਕਰਿਰਾਿਿ ਰਪੂ੍ੇਣ ਿਤੈ੍ੇਹੀਮ੍ ਸਮੁਪ੍ਾਿਮਤ੍ ੍੪ 

 ਤ੍ਾਮ੍ ਆਸਸਾਤ੍ਾ੭ਕਤ੍ਪ੍ਲੋ ਪ੍ਰਾਤ੍ਰੁਪ੍ਯਾਮ ੍ਰਕਹਤ੍ਾਮ ੍ਿਨੇ 

 ਰਕਹਤ੍ਾਮ੍ ਸੂਰਯ ਚਨ੍ਤ੍ਰਾਪ੍ਯਾਮ੍ ਸਮ੍ਤ੍ਯਾਮ ੍ਇਿ ਮਹਤ੍੍ ਤ੍ਮੈਃ ੫ 

 ਤ੍ਾਮ੍ ਅਪ੍ਸ਼੍ਯਤ੍੍ ਤ੍ਤ੍ੋ ਪ੍ਾਲਾਮ੍ ਰਾਿ ਪ੍ੁਤ੍ਰੀਮ ੍ਯਸ਼੍ਕਸਵਨੀਮ ੍

 ਰੋਕਹਣੀਮ ੍ਸ਼੍ਕਸ਼੍ਨਾ ਹੀਨਾਮ ੍ਿਰਹਿਤ੍੍ ਪ੍ਰੁਸ਼੍ ਤ੍ਾਰਣੁੈਃ ੬ 

 ਤ੍ਮ ੍ਉਿਰਮ ੍ਪ੍ਾਪ੍ ਿਰ੍ਮਾਣਮ੍ ਿਨਸ੍ਤ੍ਾਨ ਿਤ੍ਾ ਤ੍ਰੁਮਾੈਃ 

 ਸਮੀਿ੍ਸ਼੍ਯ ਨ ਪ੍ਰਿਮ੍ਪ੍ਨਤ੍੍ੇ ਨ ਪ੍ਰਿਾਕਤ੍ ਚ ਮਾਰਤੁ੍ੈਃ ੭ 

 ਸ਼੍ੀਿਰ ਸਰੋਤ੍ਾ ਸ਼੍੍ਚ ਤ੍ਮ ੍ਤ੍ਰੁਸ਼੍ਟ੍ਵਾ ਿੀਿ੍ਸ਼੍ਨ੍ਤ੍ਮ੍ ਰਿ੍ਤ੍ ਲੋਚਨਮ੍ 

 ਸ੍ਕਤ੍ਕਮਤ੍ਮ ੍ਿਨ੍ਤੁ੍ਮ੍ ਆਰੇਪ੍ੇ ਪ੍ਯਾ ਤ੍੍ਿੋਤ੍ਾਿਰੀ ਨਤ੍ੀ ੮ 

 ਰਾਮ ਸਯ ਤੁ੍ ਅਨ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਪ੍ਰੇਪ੍੍ਸੁ ਰਤ੍੍ਸ਼੍ਿਰੀਿ ਸ੍ਤ੍ਤ੍੭ਨ੍ਤ੍ਰ ੇ

 ਉਪ੍ਤ੍ਸਤ੍੍ੇ ਚ ਿੈਤ੍ਹੇੀਮ ੍ਕਪ੍ਿ੍ਸ਼ੁ੍ ਰਪੂ੍ੇਣ ਰਾਿਣੈਃ  ੯ 

 ਅਪ੍ਿਯੋ ਪ੍ਿਯ ਰਪੂ੍ੇਣ ਪ੍ਰ੍ਤ੍ਾਰਮ੍ ਅਨੁਸ਼੍ੋਚਤ੍ੀਮ੍ 

 ਅਪ੍ਯਿਰਤ੍੍ਤ੍ ਿਤੈ੍ੇਹੀਮ ੍ਕਚਤ੍ਰਾਮ੍ ਇਿ ਸ਼੍ਨੈ: ਚਰੈਃ ੧0 

 ਸ ਪ੍ਾਪ੍ ੋਪ੍ਿਯ ਰਪੂ੍ਣੇ ਤ੍ਰੁਣੈੈਃ ਿੂਪ੍ ਇਿਾ੭੭ਿਰੁਤ੍ੈਃ 

 ਅਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟ ਤ੍੍ਪ੍ਰੇਿ੍ਸ਼੍ਯ ਿੈਤ੍ਹੇੀਮ੍ ਰਾਮ ਪ੍ਤ੍੍ਨੀਮ੍ ਯਸ਼੍ਕਸਵਨੀਮ ੍੧੧ 

 ਸ਼ੁ੍ਪ੍ਾਮ੍ ਰਕੁਚਰ ਤ੍ਨ੍ਤ੍ੋਸ਼੍੍ਟੀਮ੍ ਪ੍ੂਰ੍ਣ ਚਨ੍ਤ੍ਰ ਕਨਪ੍ਾ੭੭ਨਨਾਮ੍ 

 ਆਸੀਨਾਮ ੍ਪ੍ਰ੍ਣ ਸ਼੍ਾਲਾਯਾਮ੍ ਪ੍ਾਸ਼੍੍ਪ੍ ਸ਼੍ੋਿਾ੭ਕਪ੍ ਪ੍ੀਕਟਤ੍ਾਮ੍ ੧੨ 

 ਸ ਤ੍ਾਮ੍ ਪ੍ਤ੍੍ਮ ਪ੍ਲਾਸ਼੍ਾ੭ਿ੍ਸ਼੍ੀਮ੍ ਪ੍ੀਤ੍ ਿੌਸ਼੍ੇਯ ਿਾਕਸਨੀਮ ੍
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 ਅਪ੍ਯਿੁੱਚਤ੍ ਿੈਤ੍ਹੇੀਮ ੍ਤੁ੍ਸ਼੍੍ਟ ਚੇਤ੍ਾ ਕਨਸ਼੍ਾ ਚਰੈਃ ੧੩ 

 ਸ ਮਨ੍ਮਤ੍ ਸ਼੍ਰਾ੭੭ਕਿਸ਼੍ਟ੍ੋ ਪ੍ਰਹ੍ਮ ਿੋਸ਼੍ਮ ੍ਉਤ੍ੀਰਯਤ੍੍ 

 ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ਪ੍ਰਕਸ਼੍ਰਤ੍ਮ ੍ਿਾਿਯਮ੍ ਰਕਹਤ੍ੇ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸਾ੭ਕਤ੍ਪ੍ੈਃ ੧੪ 

 ਤ੍ਾਮ੍ ਉੁੱਤ੍ਮਾਮ ੍ਕਤ੍ਰਲੋਿਾਨਾਮ੍ ਪ੍ਤ੍੍ਮਹੀਨਾਮ ੍ਇਿ ਕਸ਼੍ਰਯਮ੍ 

 ਕਿਪ੍ਰਾਿਮਾਨਾਮ ੍ਿਪ੍ੁਸ਼੍ਾ ਰਾਿਣੈਃ ਪ੍ਰਸ਼੍ਸ਼੍ਮ੍ਸ ਹ ੧੫ 

 ਿਾ ਤ੍ਵਮ ੍ਿਾ0ਚਨ ਿਰ੍ਣਾ੭੭ਪ੍ੇ ਪ੍ੀਤ੍ ਿੌਸ਼੍ੇਯ ਿਾਕਸਕਨ 

 ਿਮਲਾਨਾਮ ੍ਸ਼ੁ੍ਪ੍ਾਮ੍ ਮਾਲਾਮ੍ ਪ੍ਤ੍੍ਕਮਨੀਿ ਚ ਕਪ੍ਪ੍ਰਤ੍ੀ ੧੬ 

 ਹਰੀੈਃ ਸ਼੍ਰੀੈਃ ਿੀਰ੍ਕਤ੍ੈਃ ਸ਼ੁ੍ਪ੍ਾ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮੀ: ਅਪ੍੍ਸਰਾ ਿਾ ਸ਼ੁ੍ਪ੍ਾ੭੭ਨਨੇ 

 ਪ੍ੂਕਤ੍ ਰਵਾ ਤ੍ਵਮ ੍ਿਰਾਰਹੋੇ ਰਕਤ੍ ਰਵਾ ਸਵੈਰ ਚਾਕਰਣੀ ੧੭ 

 ਸਮਾੈਃ ਕਸ਼੍ਿਕਰਣੈਃ ਸ੍ਕਨਿ੍ਤ੍ਾੈਃ ਪ੍ਾਣ੍ਟਰੁਾ ਤ੍ਸ਼੍ਨਾ ਸ੍ਤ੍ਿ 

 ਕਿਸ਼੍ਾਲੇ ਕਿਮਲੇ ਨੇਤ੍ਰੇ ਰਿ੍ਤ੍ਾ੭ਨ੍ਤ੍ੇ ਿਰੁਸ਼੍੍ਣ ਤ੍ਾਰਿ ੇ

 ਕਿਸ਼੍ਾਲਮ ੍ਿਿਨਮ ੍ਪ੍ੀਨਮ ੍ਊਰ ੂਿਕਰ ਿਰੋ ਪ੍ਮ ੌ੧੮ 

 ਏਤ੍ੌ ਉਪ੍ਕਚਤ੍ ੌਿਰੁੁੱਤ੍ੌ ਸਕਹਤ੍ ੌਸਮ੍ਪ੍ਰਿਲ੍ਕਪ੍ਤ੍ ੌ

 ਪ੍ੀਨੋ ੱੰਨਤ੍ ਮੁਿੌ ਿਾਨ੍ਤ੍ੌ ਸ੍ਕਨਿ੍ਤ੍ ਤ੍ਾਲ ਪ੍ਲੋਪ੍ਮੌ 

 ਮਕਣ ਪ੍ਰਿੇਿਾ੭੭ਪ੍ਰਣੌ ਰਕੁਚਰੌ ਤ੍ੇ ਪ੍ਯੋਤ੍ਰੌ ੧੯ 

 ਚਾਰ ੁਸ੍ਕਮਤ੍ੇ ਚਾਰ ੁਤ੍ਕਤ੍ ਚਾਰ ੁਨੇਤ੍ਰੇ ਕਿਲਾਕਸਕਨ 

 ਮਨੋ ਹਰਕਸ ਮੇ ਰਾਮੇ ਨਤ੍ੀ ਿੂਲਮ੍ ਇਿਾ੭ਮ੍ਪ੍ਸਾ ੨0 

 ਿਰਾ੭ਨ੍ਤ੍ ਕਮਤ੍ ਮਤ੍ਯਾ੭ਕਸ ਸੁਿੇਸ਼੍ੀ ਸਮਹਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਨੀ ੨੧ 

 ਨੈਿ ਤ੍ੇਿੀ ਨ ਿਨ੍ਤ੍ਰਵੀ ਨ ਯਿ੍ਸ਼੍ੀ ਨ ਚ ਕਿੰਨਰੀ 

 ਨੈਿਮ ੍ਰਪੂ੍ਾ ਮਯਾ ਨਾਰੀ ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟ ਪ੍ਰੂਵਾ ਮਹੀ ਤ੍ਲੇ ੨੨ 

ਰਪੂ੍ਮ੍ ਅਿਰਯਮ੍ ਚ ਲੋਿੇਸ਼ੁ੍ ਸੌਿੁਮਾਰਯਮ੍ ਿਯ ਸ਼੍੍ਚ ਤ੍ੇ  

 ਇਹ ਿਾਸ ਸ਼੍੍ਚ ਿਾਨ੍ਤ੍ਾਰ ੇਕਚੁੱਤ੍ਮ ੍ਉਨ੍ਮਾਤ੍ਯਨ੍ਕਤ੍ ਮੇ ੨੩ 

 ਸਾ ਪ੍ਰਕਤ੍ਿਰਾਮ ਪ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਤ੍ੇ ਨ ਤ੍ਵਮ੍ ਿਸ੍ਤੁ੍ਮ ੍ਇਹਾ੭੭ਰਹਕਸ 

 ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸਾਨਾਮ੍ ਅਯਮ੍ ਿਾਸੋ ਿੋਰਾਣਾਮ੍ ਿਾਮ ਰਕੂਪ੍ਣਾਮ੍ ੨੪ 

 ਪ੍ਰਾਸਾਤ੍ਾ੭ਿਰਾਕਣ ਰਮਯਾਕਣ ਨਿਰੋਪ੍ ਿਨਾਕਨ ਚ 

 ਸਮ੍ਪ੍ੰਨਾਕਨ ਸੁਿਨ੍ਤ੍ੀਕਨ ਯੁਿ੍ਤ੍ਾਕਨ ਆਚਕਰਤੁ੍ਮ ੍ਤ੍ਵਯਾ ੨੫ 

 ਿਰਮ ੍ਮਾਲਯਮ੍ ਿਰਮ੍ ਪ੍ਿੋਯਮ੍ ਿਰਮ੍ ਿਸ੍ਤ੍ਰਮ ੍ਚ ਸ਼੍ੋਪ੍ਨੇ 

 ਪ੍ਰ੍ਤ੍ਾਰਮ੍ ਚ ਿਰਮ੍ ਮਨਯੇ ਤ੍ਵ ਤ੍ਯੁਿ੍ਤ੍ਮ੍ ਅਕਸਤ੍ੇਿ੍ਸ਼੍ਣੇ ੨੬ 

 ਿਾ ਤ੍ਵਮ ੍ਪ੍ਿਕਸ ਰਤੁ੍ਰਾਣਾਮ ੍ਮਰਤੁ੍ਾਮ੍ ਿਾ ਸ਼ੁ੍ਕਚ ਸ੍ਕਮਤ੍ ੇ

 ਿਸੂਨਾਮ ੍ਿਾ ਿਰਾਰਹੋੇ ਤ੍ਿੇਤ੍ਾ ਪ੍ਰਕਤ੍ਪ੍ਾਕਸ ਮੇ ੨੭ 

 ਨੇਹ ਿੁੱਚਨ੍ਕਤ੍ ਿਨ੍ਤ੍ਰਵਾ ਨ ਤ੍ੇਿਾ ਨ ਚ ਕਿੰਨਰਾੈਃ 

 ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸਾਨਾਮ੍ ਅਯਮ੍ ਿਾਸੈਃ ਿਤ੍ਮ੍ ਨੁ ਤ੍ਵਮ ੍ਇਹਾ੭੭ਿਤ੍ਾ ੨੮ 

 ਇਹ ਸ਼੍ਾਿਾ ਮਰੁਿਾੈਃ ਕਸਮਹਾ ਤ੍ਵੀਕਪ੍ ਿਯਾਿਰ ਮਰੁਿਾ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ 
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 ਰਿ੍ੁਸ਼੍ਾ ਸ੍ਤ੍ਰਿ੍ਸ਼੍ਿੈਃ ਿਮ੍ਿਾੈਃ ਿਤ੍ਮ੍ ਤ੍ੇਪ੍ਯੋ ਨ ਕਪ੍ਪ੍ਯਸੇ ੨੯ 

 ਮਤ੍ਾ੭ਕਨਵਤ੍ਾਨਾਮ ੍ਿੋਰਾਣਾਮ੍ ਿੁਮ੍ਿਰਾਣਾਮ ੍ਤ੍ਰਕਸਵਨਾਮ੍ 

 ਿਤ੍ਮ ੍ਏਿਾ ਮਹਾ੭ਰਣਯ ੇਨ ਕਪ੍ਪ੍ੇਕਸ਼੍ ਿਰਾ੭੭ਨਨੇ ੩0 

 ਿਾ੭ਕਸ ਿਸਯ ਿੁਤ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਤ੍ਵਮ੍ ਕਿਮ ੍ਕਨਕਮੁੱਤ੍ਮ ੍ਚ ਤ੍ਣ੍ਟਿਾਨ੍ 

 ਏਿਾ ਚਰਕਸ ਿਲਯਾਕਣ ਿੋਰਾਨ੍ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸ ਸੇਕਿਤ੍ਾਨ੍ ੩੧ 

 ਇਕਤ੍ ਪ੍ਰਸ਼੍ਸਤ੍੍ਾ ਿੈਤ੍ੇਹੀ ਰਾਿਣੇਨ ਤੁ੍ਰਾਤ੍੍ਮਨਾ 

 ਕਤ੍ਵਿਾਕਤ੍ ਿੇਸ਼੍ੇਣ ਕਹ ਤ੍ਮ ੍ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾ ਰਾਿਣ ਮਾ੭੭ਿਤ੍ਮ ੍

 ਸਰਵੈ: ਅਕਤ੍ਕਤ੍ ਸਤ੍੍ਿਾਰੈੈਃ ਪ੍ੂਿਯਾ ਮਾਸ ਮੈਕਤ੍ਲੀ ੩੨ 

 ਉਪ੍ਾਨੀਯਾ੭੭ਸਨਮ ੍ਪ੍ਰੂਵਮ੍ ਪ੍ਾਤ੍ਯ ੇਨਾ੭ਕਪ੍ਕਨਮਨ੍ਤ੍ਰਯ ਚ 

 ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ਕਸੁੱਤ੍ਮ ੍ਇਕਤ੍ ਏਿ ਤ੍ਤ੍ਾ ਤ੍ਮ ੍ਸੌਮਯ ਤ੍ਰਸ਼੍੍ਨਮ੍ ੩੩ 

 ਕਤ੍ਵਿਾਕਤ੍ ਿੇਸ਼੍ੇਣ ਸਮੀਿ੍ਸ਼੍ਯ ਮੈਕਤ੍ਲੀ 

 ਤ੍ਮ ੍ਆਿਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਾਤ੍ਰ ਿੁਸੁਮ੍ਪ੍ ਤ੍ਾਕਰਣਮ ੍

 ਅਸ਼੍ਿਯਮ ੍ਉਤ੍ਵੇਸ਼੍੍ਟਮੁ ੍ਉਪ੍ਾਯ ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਨਾ  

 ਨਯਮਨ੍ਤ੍ਰਯਤ੍੍ ਪ੍ਰਾਹ੍ਮਣ ਿ ੱੁੱਤ੍ਤ੍੭0ਿਨਾ ੩੪ 

 ਇਯਮ ੍ਪ੍ਰੁਸੀ ਪ੍ਰਾਹ੍ਮਣ ਿਾਮਮ ੍ਆਸਯਤ੍ਾਮ੍ 

 ਇਤ੍ਮ ੍ਚ ਪ੍ਾਤ੍ਯਮ ੍ਪ੍ਰਕਤ੍ਿਰੁਹਯਤ੍ਾਮ੍ ਇਕਤ੍ 

 ਇਤ੍ਮ ੍ਚ ਕਸੁੱਤ੍ਮ ੍ਿਨ ਿਾਤ੍ਮ੍ ਉੁੱਤ੍ਮਮ ੍

 ਤ੍ਵਤ੍੭ਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਅਿਯਿਰਮ ੍ਇਹੋਪ੍ ਪ੍ਿੁਯਤ੍ਾਮ੍  ੩੫ 

 ਕਨਮਨ੍ਤ੍ਰਯਮਾਣੈਃ ਪ੍ਰਕਤ੍ਪ੍ਰੂ੍ਣ ਪ੍ਾਕਸ਼੍ਣੀਮ ੍

 ਨਰੇਨ੍ਤ੍ਰ ਪ੍ਤ੍੍ਨੀਮ੍ ਪ੍ਰਸਮੀਿ੍ਸ਼੍ਯ ਮੈਕਤ੍ਲੀਮ ੍

 ਪ੍ਰਹਸਯ ਤ੍ਸਯਾ ਹਰਣੇ ਤ੍ਰੁਤ੍ਮ੍ ਮਨੈਃ 

 ਸਮਰ੍ਪ੍ਯਤ੍੍ ਆਤ੍ਮ੍ ਿਤ੍ਾਯ ਰਾਿਣੈਃ   ੩੬ 

 ਤ੍ਤ੍ੈਃ ਸੁਿੇਸ਼੍ਮ ੍ਮਰੁਿਯਾ ਿਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਕਤ੍ਮ ੍

 ਪ੍ਰਤ੍ੀਿ੍ਸ਼੍ਮਾਣਾ ਸਹ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣਮ੍ ਤ੍ਤ੍ਾ 

 ਕਨਰੀਿ੍ਸ਼੍ਮਾਣਾ ਹਕਰਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ ਤ੍ਤ੍੍  

 ਮਹ ਤ੍ਵਨਮ੍ ਨੈਿ ਤੁ੍ ਰਾਮ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੌ  ੩੭ 

 ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਰਣਯ ਿਾਮ੍ਟੇ ਸ਼੍ਟ੍ਚ ਤ੍ਵਾਕਰਮ੍ਸ਼੍ ੱੁੱਸਰ੍ਿ: 

ਸਪ੍੍ਤ ਚਤਿਾਤ੍ਰਮ੍ਸ਼ ੱ ਸਰ੍ਕ: 

 ਰਾਿਣੇਨ ਤੁ੍ ਿਤੈ੍ੇਹੀ ਤ੍ਤ੍ਾ ਪ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਾ ਕਿਹੀਰ੍ਸ਼੍ਤ੍ਾ  

 ਪ੍ਕਰਿਰਾਿਿ ਰਪੂ੍ੇਣ ਸ਼੍ਸ਼੍ਮ੍ਸਾ੭੭ਤ੍੍ਮਾਨਮ ੍ਆਤ੍੍ਮਨਾ ੧ 

 ਪ੍ਰਾਹ੍ਮਣ ਸ਼੍੍ਚਾ੭ਕਤ੍ਕਤ੍ ਸ਼੍ਚ੍ਾ੭ਯਮ ੍ਅਨੁਿ੍ਤ੍ੋ ਕਹ ਸ਼੍ਪ੍ੇਤ੍ ਮਾਮ੍ 

 ਇਕਤ੍ ਤ੍ਯਾਤ੍ਵਾ ਮਹੁਰੂ੍ਤ੍ਮ ੍ਤੁ੍ ਸੀਤ੍ਾ ਿਚਨਮ ੍ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੨ 

 ਤੁ੍ਕਹਤ੍ਾ ਿਨਿਸਯਾ੭ਹਮ ੍ਮੈਕਤ੍ਲ ਸਯ ਮਹਾਤ੍੍ਮਨੈਃ 
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 ਸੀਤ੍ਾ ਨਾਮ੍ਨਾ੭ਸ੍ਕਮ ਪ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਤ੍ੇ ਰਾਮ ਪ੍ਾਰਯਾ ਕਤ੍ਵਿੋੁੱਤ੍ਮ ੩ 

 ਉਕਸ਼੍ਤ੍ਵਾ ਤ੍ਵਾਤ੍ਸ਼੍  ਸਮਾ ਇਿ੍ਸ਼੍ਵਾਿੂਣਾਮ੍ ਕਨਿੇਸ਼੍ਨੇ 

 ਪ੍ੁਮ੍ਿਾਨਾ ਮਾਨੁਸ਼੍ਾਨ੍ ਪ੍ੋਿਾਨ੍ ਸਰਵ ਿਾਮ ਸਮਰੁੁੱਕਤ੍ਨੀ ੪ 

 ਤ੍ਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਰਯਤੋ੍ਸ਼੍ ੇਿਰ੍ਸ਼੍ੇ ਰਾਿਾ ਅਮਮ੍ਤ੍ਰਯਤ੍ ਪ੍ਰਪ੍ੁ: 

 ਅਕਪ੍ਸ਼੍ੇਚਕਯਤੁ੍ਮ ੍ਰਾਮਮ ੍ਸਮੇਤ੍ੋ ਰਾਿ ਮਮ੍ਕਤ੍ਰਕਪ੍: ੫ 

 ਤ੍ਸ੍ਕਮਨ੍ ਸਮ੍ਕਪ੍ਰਯਮਾਣੇ ਤੁ੍ ਰਾਿਿ ਸਯਾ੭ਕਪ੍ਸ਼੍ਚੇਨੇ 

 ਿੈਿੇਯੀ ਨਾਮ ਪ੍ਰ੍ਤ੍ਾਰਮ੍ ਆਰਯਾ ਸਯਾ ਯਾਚਤ੍ੇ ਿਰਮ ੍੬ 

 ਪ੍ਰਕਤ੍ਿਰੁਹਯ ਤੁ੍ ਿੈਿੇਯੀ ਸ਼੍ਵਸ਼ੁ੍ਰਮ੍ ਸੁਿਰੁਤ੍ੇਨ ਮੇ 

 ਮਮ ਪ੍ਰਿਰਾਿਨਮ ੍ਪ੍ਰਤੁ੍੍ ਰਪ੍੍ਰਤ੍ ਸਯਾ੭ਕਪ੍ਸ਼੍ੇਚਨਮ ੍

 ਤ੍ਵਾ ਿ੭ਯਾਚਤ੍ ਪ੍ਰ੍ਤ੍ਾਰਮ ੍ਸਤ੍ਯਸਮ੍ਤ੍ਮ ੍ਨਰੁਪ੍ੋੁੱਤ੍ਮਮ੍ ੭ 

 ਨਾ੭ਤ੍ਯ ਪ੍ੋਿ੍ਸ਼੍ਯੇ ਨ ਚ ਸਵਪ੍੍ਸਯੇ ਨ ਪ੍ਾਸਯੇ੭ਹਮ ੍ਿਤ੍ਮ੍ਚਨ 

 ਏਸ਼੍ ਮੇ ਿੀਕਿਤ੍ਸਯਾ੭ਨ੍ਤ੍ ੋਰਾਮੋ ਯਤ੍ਯ੭ਕਪ੍ਕਸ਼੍ਚਯਤ੍ੇ ੮ 

 ਇਕਤ੍ ਪ੍ਰੁਿਾਣਾਮ ੍ਿੈਿੇਯੀਮ ੍ਸ਼੍ਵਸ਼ੁ੍ਰੋ ਮੇ ਸ ਪ੍ਾਰ੍ਕਤ੍ਿ:  

 ਅਯਾਚਤ੍ਾ੭ਰ੍ਤ੍ੈ: ਅਨਵਰਤ੍੍ੈ ਰ੍ਨ ਚ ਯਾਮ੍ਚਾਮ੍ ਚਿਾਰ ਸਾ ੯ 

 ਮਮ ਪ੍ਰ੍ਤ੍ਾ ਮਹਾਤ੍ਿੇਾ ਿਯਸਾ ਪ੍0ਚ ਕਿਮ੍ਸ਼੍ਿੈਃ 

 ਅਸ਼੍੍ਟਾਤ੍ਸ਼੍ ਕਹ ਿਰ੍ਸ਼੍ਾਕਣ ਮਮ ਿਨ੍ਮਕਨ ਿਣਯਤ੍ੇ  ੧0 

 ਰਾਮੇਕਤ੍ ਪ੍ਰਕਤ੍ਤ੍ੋ ਲੋਿੇ ਿੁਣਿਾਨ੍ ਸਤ੍ਯਿਾਨ੍ ਸ਼ੁ੍ਕਚ: 

 ਕਿਸ਼੍ਾਲਾ੭ਿ੍ਸ਼੍ ੋਮਹਾ ਪ੍ਾਹੈੁਃ ਸਰਵ ਪ੍ੂਤ੍ ਕਹਤ੍ੇ ਰਤ੍ੈਃ ੧੧ 

 ਿਾਮਾ੭੭ਰ੍ਤ੍ ਸ੍ਤੁ੍ ਮਹਾਤ੍ਿੇਾ: ਕਪ੍ਤ੍ਾ ਤ੍ਸ਼੍ਰਤ੍ ਸਵਯਮ ੍

 ਿੈਿੇੁੱਯਾ: ਕਪ੍ਰਯ ਿਾਮਾ੭ਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਮ ੍ਰਾਮਮ੍ ਨਾ੭ਪ੍ਯਸ਼੍ੇਚਯਤ੍੍  ੧੨ 

 ਅਕਪ੍ਸ਼੍ੇਿਾਯ ਤੁ੍ ਕਪ੍ਤੁ੍ੈਃ ਸਮੀਪ੍ਮ ੍ਰਾਮਮ ੍ਆਿਤ੍ਮ੍ 

 ਿੈਿੇਯੀ ਮਮ ਪ੍ਰ੍ਤ੍ਾਰਮ੍ ਇਤ੍ਯੁਿਾਚ ਤ੍ਰੁਤ੍ਮ੍ ਿਚੈਃ ੧੩ 

 ਤ੍ਿ ਕਪ੍ਤ੍ਰਾ ਸਮਾ੭੭ਿ੍ਞਪ੍ਤ੍੍ਮ੍ ਮਮੇਤ੍ਮ ੍ਸ਼੍ਰੁਣ ੁਰਾਿਿ 

 ਪ੍ਰਤ੍ਾਯ ਪ੍ਰਤ੍ਾਤ੍ਿਯਮ ੍ਇਤ੍ਮ੍ ਰਾਿਯਮ੍ ਅਿਣ੍ਟਿਮ੍ ੧੪ 

 ਤ੍ਵਯਾ ਕਹ ਿਲੁ ਿਸ੍ਤ੍ਿਯਮ ੍ਨਿ ਿਰ੍ਸ਼੍ਾਕਣ ਪ੍0ਚ ਚ 

 ਿਨੇ ਪ੍ਰਿਰਿ ਿਾਿੁਤ੍੍ਸ੍ਤ੍ ਕਪ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਮੋਚਯਾ੭ਨਰੁਤ੍ਾਤ੍ ੍੧੫ 

 ਤ੍ਤ੍ੇ ਤ੍ਯੁਿ੍ਤ੍ਵਾ ਚ ਤ੍ਾਮ੍ ਰਾਮੈਃ ਿੈਿੇਯੀਮ ੍ਅਿੁਤ੍ੋਪ੍ਯੈਃ 

 ਚਿਾਰ ਤ੍ਤ੍ਵਚ ਸ੍ਤ੍ਸਯਾ ਮਮ ਪ੍ਰ੍ਤ੍ਾ ਤ੍ਰੁਟ ਿਰਤ੍ੈਃ ੧੬ 

 ਤ੍ਤ੍ਯਾ ੱੰਨ ਪ੍ਰਕਤ੍ਿਰੁਹ੍ਣੀਯਾਤ੍੍ ਸਤ੍ਯ ਪ੍ਰਯੂਾ ੱੰਨ ਚਾ੭ਨਰੁਤ੍ਮ ੍

 ਏਤ੍ ਤ੍ਪ੍੍ਰਾਹ੍ਮਣ ਰਾਮ ਸਯ ਤ੍ਰੁਿਮ੍ ਿਰਤ੍ਮ੍ ਅਨੁੁੱ ਤ੍ਮਮ ੍੧੭ 

 ਤ੍ਸਯ ਪ੍ਰਾਤ੍ਾ ਤੁ੍ ਤ੍ਵਮੈਾਤ੍ਰੋ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੋ ਨਾਮ ਿੀਰਯਿਾਨ੍ 

 ਰਾਮ ਸਯ ਪ੍ਰੁਸ਼ੁ੍ ਿਯਾਿਰੈਃ ਸਹਾਯੈਃ ਸਮਰੇ੭ਕਰਹਾ ੧੮ 

 ਸ ਪ੍ਰਾਤ੍ਾ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੋ ਨਾਮ ਤ੍ਰ੍ਮਚਾਰੀ ਤ੍ਰੁਟ ਿਰਤ੍ੈਃ 
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 ਅਨਵਿੁੱਚਤ੍੍ ਤ੍ਨੁਸ਼੍੍ਪ੍ਾਕਣੈਃ ਪ੍ਰਿਰਿਨ੍ਤ੍ਮ੍ ਮਯਾ ਸਹ ੧੯ 

 ਿਟੀ ਤ੍ਾਪ੍ਸ ਰਪੂ੍ੇਣ ਮਯਾ ਸਹ ਸਹਾ੭ਨੁਿ: 

 ਪ੍ਰਕਿਸ਼੍੍ਟੋ ਤ੍ਮਟ੍ਿਾ੭ਰਣਯਮ੍ ਤ੍ਰ੍ਮ ਕਨਤ੍ਯੋ ਕਿਤ੍ੇਮ੍ਕਤ੍ਰਯ: ੨0 

 ਤ੍ੇ ਿਯਮ੍ ਪ੍ਰਚਯੁਤ੍ਾ ਰਾਿਯਾਤ੍੍ ਿੈਿੇੁੱਯਾ ਸ੍ਤੁ੍ ਿਰੁਤ੍ੇ ਤ੍ਰਯੈਃ 

 ਕਿਚਰਾਮ ਕਤ੍ਵਿ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਟ੍ ਿਨਮ੍ ਿਮ੍ਪ੍ੀਰਮ੍ ਓਿਸਾ ੨੧ 

 ਸਮਾਸ਼੍ਵਸ ਮੁਹਰੂ੍ਤ੍ਮ੍ ਤੁ੍ ਸ਼੍ਿਯਮ੍ ਿਸ੍ਤੁ੍ਮ ੍ਇਹ ਤ੍ਵਯਾ 

 ਆਿਕਮਸ਼੍ਯਕਤ੍ ਮੇ ਪ੍ਰ੍ਤ੍ਾ ਿਨਯਮ ੍ਆਤ੍ਾਯ ਪ੍ੁਸ਼੍੍ਿਲਮ ੍

(ਰਰੁਨ੍ੂ ਿੋਤ੍ਾਨ੍ ਿਰਾਹਾਮ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਹਤ੍ਵਾ੭੭ਤ੍ਾਯਾ੭ਕਮਸ਼੍ਾਨ੍ ਪ੍ਹਨ੍ੂ)   ੨੨ 

 ਸ ਤ੍ਵਮ ੍ਨਾਮ ਚ ਿੋਤ੍ਰਮ੍ ਚ ਿੁਲਮ੍ ਚ ਆਚਿ੍ਸ਼੍ਵ ਤ੍ੁੱਤ੍ਵਤ੍ੈਃ 

 ਏਿ ਸ਼੍੍ਚ ਤ੍ਣ੍ਟਿਾ੭ਰਣਯੇ ਕਿਮਰ੍ਤ੍ਮ ੍ਚਰਕਸ ਕਤ੍ਵਿ  ੨੩ 

 ਏਿਮ੍ ਪ੍ਰਿੁਤ੍ਯਾਮ੍ ਸੀਤ੍ਾਯਾਮ੍ ਰਾਮ ਪ੍ਤ੍੍ਨਯਾਮ ੍ਮਹਾ ਪ੍ਲੈਃ 

 ਪ੍ਰਤ੍ਯੁ ਿਾਚੋ ੱੁੱਤ੍ਰਮ੍ ਤ੍ੀਿਰਮ੍ ਰਾਿਣੋ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸਾ੭ਕਤ੍ਪ੍ੈਃ ੨੪ 

 ਯੇਨ ਕਿਤ੍ਰਾਕਸਤ੍ਾ ਲੋਿਾੈਃ ਸ ਤ੍ੇਿਾ੭ਸੁਰ ਪ੍ੰਨਿਾੈਃ 

 ਅਹਮ ੍ਤੁ੍ ਰਾਿਣੋ ਨਾਮ ਸੀਤ੍ੇ ਰਿ੍ਸ਼੍ੋ ਿਣੇਸ਼੍ਵਰੈਃ ੨੫ 

 ਤ੍ਵਾਮ੍ ਤੁ੍ ਿਾ0ਚਨ ਿਰ੍ਣਾ੭੭ਪ੍ਾਮ੍ ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾ ਿੌਸ਼੍ੇਯ ਿਾਕਸਨੀਮ ੍

 ਰਕਤ੍ਮ ੍ਸਵਿੇਸ਼ੁ੍ ਤ੍ਾਰਸ਼ੁੇ੍ ਨਾ੭ਕਤ੍ਿੁੱਚਾਕਮ ਅਕਨਨ੍ਕਤ੍ਤ੍ੇ ੨੬ 

 ਪ੍ਹਵੀਨਾਮ ੍ਉੁੱਤ੍ਮ ਸਤ੍੍ਰੀਣਾਮ੍ ਆਹਰਤੁ੍ਾਨਾਮ ੍ਇਤ੍ ਸਤ੍੍ਤ੍ੈਃ 

 ਸਰਵਾਸਾਮ ੍ਏਿ ਪ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਤ੍ੇ ਮਮਾ੭ਿਰ ਮਕਹਸ਼੍ੀ ਪ੍ਿ ੨੭ 

 ਲ0ਿਾ ਨਾਮ ਸਮੁਤ੍ਰ ਸਯ ਮਤ੍ਯੇ ਮਮ ਮਹਾ ਪ੍ਰੁੀ 

 ਸਾਿਰੇਣ ਪ੍ਕਰਿ੍ਕਸ਼੍ਪ੍ਤ੍੍ਾ ਕਨਕਿਸ਼੍੍ਟਾ ਕਿਕਰ ਮੂਰ੍ਤ੍ਕਨ  ੨੮ 

 ਤ੍ਤ੍ਰ ਸੀਤ੍ ੇਮਯਾ ਸਾਰਤ੍੍ਮ੍ ਿਨੇਸ਼ੁ੍ ਕਿਹਕਰਸ਼੍ਯਕਸ 

 ਨ ਚਾ੭ਸਯਾ੭ਰਣਯ ਿਾਸਸਯ ਸ੍ਪ੍ਰੁਹਕਯਸ਼੍ਯਕਸ ਪ੍ਾਕਮਕਨ ੨੯ 

 ਪ੍0ਚ ਤ੍ਾਸਯੈਃ ਸਹਸਰਾਕਣ ਸਰਵਾ੭੭ਪ੍ਰਣ ਪ੍ੂਕਸ਼੍ਤ੍ਾੈਃ 

 ਸੀਤ੍ ੇਪ੍ਕਰਚਕਰਸ਼੍ਯਨ੍ਕਤ੍ ਪ੍ਾਰਯਾ ਪ੍ਿਕਸ ਮੇ ਯਕਤ੍  ੩0 

 ਰਾਿਣੇ ਨੈਿਮ੍ ਉਿ੍ਤ੍ਾ ਤੁ੍ ਿੁਕਪ੍ਤ੍ਾ ਿਨਿਾ੭੭ਤ੍੍ਮਿਾ 

 ਪ੍ਰਤ੍ਯੁਿਾਚਾ੭ਨਿਤ੍ਯਾ੭0ਿੀ ਤ੍ਮ ੍ਅਨਾਤ੍ਰੁਤ੍ਯ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸਮ੍ ੩੧ 

 ਮਹਾ ਕਿਕਰਮ੍ ਇਿਾ ਿਮਪ੍੍ਯਮ੍ ਮਹੇਨ੍ਤ੍ਰ ਸਤ੍ਰੁਸ਼੍ਮ ੍ਪ੍ਕਤ੍ਮ ੍

 ਮਹੋਤ੍ਕਤ੍ਮ ੍ਇਿਾ੭ਿ੍ਸ਼੍ੋਪ੍ਯਮ੍ ਅਹਮ੍ ਰਾਮਮ ੍ਅਨੁਿਰਤ੍ਾ ੩੨ 

 ਸਰਵ ਲਿ੍ਸ਼੍ਣ ਸਮ੍ਪ੍ੰਨਮ ੍ਨਯਿਰੋਤ੍ ਪ੍ਕਰਮਮਟ੍ਲਮ੍  

 ਸਤ੍ਯਸਮ੍ਤ੍ਮ ੍ਮਹਾਪ੍ਾਿਮ ੍ਅਹਮ੍ ਰਾਮਮ ੍ਅਨੁਿਰਤ੍ਾ  ੩੩ 

 ਮਹਾ ਪ੍ਾਹਮੁ੍ ਮਹੋਰਸ੍ਿਮ ੍ਕਸਮਹ ਕਿਿਰਾਨ੍ਤ੍ ਿਾਕਮਨਮ੍ 

 ਨਰੁਕਸਮਹਮ ੍ਕਸਮਹ ਸਮ੍ਿਾਸ਼੍ਮ ੍ਅਹਮ੍ ਰਾਮਮ ੍ਅਨੁਿਰਤ੍ਾ ੩੪ 

 ਪ੍ੂਰ੍ਣ ਚਨ੍ਤ੍ਰਾ੭੭ਨਨਮ ੍ਰਾਮਮ੍ ਰਾਿ ਿਤ੍੍ਸਮ ੍ਕਿਤ੍ਨ੍ੇਕਤ੍ਰਯਮ੍ 
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 ਪ੍ਰੁਤੁ੍ ਿੀਰ੍ਕਤ੍ਮ੍ ਮਹਾਤ੍੍ਮਾਨਮ੍ ਅਹਮ੍ ਰਾਮਮ ੍ਅਨੁਿਰਤ੍ਾ ੩੫ 

 ਤ੍ਵਮ ੍ਪ੍ੁਨ ਰ੍ਿਮਪ੍੍ੁਿੈਃ ਕਸਮਹੀਮ੍ ਮਾਮ ੍ਇੁੱਚਕਸ ਸੁਤੁ੍ਰਲ੍ਪ੍ਾਮ੍ 

 ਨਾ੭ਹਮ ੍ਸ਼੍ਿਯਾ ਤ੍ਵਯਾ ਸਪ੍੍ਰਸ਼੍੍ਟਮੁ੍ ਆਕਤ੍ਤ੍ਯ ਸਯ ਪ੍ਰਪ੍ਾ ਯਤ੍ਾ ੩੬ 

 ਪ੍ਾਤ੍ਪ੍ਾਨ੍ ਿਾ0ਚਨਾਨ੍ ਨੂਨਮ੍ ਪ੍ਹਨ੍ੂ ਪ੍ਸ਼੍ਯਕਸ ਮਨ੍ਤ੍ਪ੍ਾਿ੍ 

 ਰਾਿਿ ਸਯ ਕਪ੍ਰਯਾਮ੍ ਪ੍ਾਰਯਾਮ੍ ਯ  ਸ੍ਤ੍ਵਮ ੍ਇੁੱਚਕਸ ਰਾਿਣ ੩੭ 

 ਿ੍ਸ਼ੁ੍ਕਤ੍ਤ੍ ਸਯ ਚ ਕਸਮਹ ਸਯ ਮਰੁਿ ਸ਼੍ਤ੍ਰ ੋਸ੍ਤ੍ਰਕਸਵਨੈਃ 

 ਆਸ਼੍ੀ ਕਿਸ਼੍ਸਯ ਿਤ੍ਨਾ ੱੁੱਤ੍ਮ੍ਸ਼੍੍ਟਰਾਮ੍ ਆਤ੍ਾਤੁ੍ਮ ੍ਇੁੱਚਕਸ ੩੮ 

 ਮਨ੍ਤ੍ਰਮ ੍ਪ੍ਰਵਤ੍ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਟ੍ਮ ੍ਪ੍ਾਕਣਨਾ ਹਰ੍ਤੁ੍ਮ੍ ਇੁੱਚਕਸ 

 ਿਾਲਿੂਟਮ੍ ਕਿਸ਼੍ਮ ੍ਪ੍ੀਤ੍ਵਾ ਸਵਸ੍ਕਤ੍ਮਾਨ੍ ਿਨ੍ਤੁ੍ਮ੍ ਇੁੱਚਕਸ ੩੯ 

 ਅਿ੍ਕਸ਼੍ ਸੂਚਯਾ ਪ੍ਰਮਰੁਿਕਸ ਕਿਹਵਯਾ ਲੇਿ੍ਕਸ਼੍ ਚ ਿ੍ਸ਼ੁ੍ਰਮ ੍

 ਰਾਿਿ ਸਯ ਕਪ੍ਰਯਾਮ੍ ਪ੍ਾਰਯਾਮ੍ ਅਕਤ੍ਿਨ੍ਤੁ੍ਮ੍ ਤ੍ਵਮ ੍ਇੁੱਚਕਸ ੪0 

 ਅਿਸਿਯ ਕਸ਼੍ਲਾਮ ੍ਿਣ੍ਟੇ ਸਮੁਤ੍ਰਮ ੍ਤ੍ਰ੍ਤੁ੍ਮ੍ ਇੁੱਚਕਸ 

 ਸੂਰਯਾ ਚਨ੍ਤ੍ਰਮਸ ੌਚੋਪ੍ ੌਪ੍ਰਾਕਣਪ੍ਯਾਮ੍ ਹਰਤੁ੍੍ਮ੍ ਇੁੱਚਕਸ 

 ਯ ੋਰਾਮ ਸਯ ਕਪ੍ਰਯਾਮ੍ ਪ੍ਾਰਯਾਮ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਕਯਤੁ੍ਮ੍ ਇੁੱਚਕਸ ੪੧ 

 ਅਿ੍ਕਨਮ ੍ਪ੍ਰਿਵਕਲਤ੍ਮ ੍ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾ ਿਸ੍ਤ੍ਰੇਣਾ੭੭ਹਰਤੁ੍੍ਮ ੍ਇੁੱਚਕਸ 

 ਿਲਯਾਣ ਿਰੁੁੱਤ੍ਾਮ ੍ਰਾਮ ਸਯ ਯ ੋਪ੍ਾਰਯਾਮ੍ ਹਰਤੁ੍੍ਮ੍ ਇੁੱਚਕਸ ੪੨ 

 ਅਯੋਮੁਿਾਨਾਮ੍ ਸ਼ੂ੍ਲਾਨਾਮ੍ ਅਿਰੇ ਚਕਰਤੁ੍ਮ ੍ਇੁੱਚਕਸ 

 ਰਾਮ ਸਯ ਸਤ੍ਰੁਸ਼੍ੀਮ੍ ਪ੍ਾਰਯਾਮ੍ ਯ੭ੋਕਤ੍ਿਨ੍ਤੁ੍ਮ੍ ਤ੍ਵਮ ੍ਇੁੱਚਕਸ ੪੩ 

 ਯ ਤ੍੭ਨ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਕਸਮਹ ਸ਼੍ਰੁਿਾਲਯੋ ਰਵਨੇ  

 ਯ ਤ੍੭ਨ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਸਯਨ੍ਤ੍ਕਨਿਾ ਸਮੁਤ੍ਰਯੋੈਃ 

  ਸੁਰਾ੭ਿਰਯ ਸੌਿੀਰਿ ਯ ੋਰਯਤ੍੭ਨ੍ਤ੍ਰਮ ੍

 ਤ੍ ਤ੍੭ਨ੍ਤ੍ਰਮ੍  ਿੈ ਤ੍ਿ ਰਾਿਿ ਸਯ ਚ  ੪੪ 

 ਯ ਤ੍੭ਨ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਿਾ0ਚਨ ਸੀਸ ਲੋਹਯੋ:    

 ਯ ਤ੍੭ਨ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਚਨ੍ਤ੍ਨ ਿਾਕਰ ਪ੍0ਿਯੈੋਃ 

 ਯ ਤ੍੭ਨ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਹਸ੍ਕਤ੍ ਕਪ੍ਟਾਲਯੋ ਰਵਨੇ 

 ਤ੍ ਤ੍੭ਨ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਤ੍ਸ਼੍ਰਤ੍ੇ ਸ੍ਤ੍ਿੈ ਿ ਚ    ੪੫ 

 ਯ ਤ੍੭ਨ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਿਾਯਸ ਿਨੈਤ੍ੇਯਯੋ:  

 ਯ ਤ੍੭ਨ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਮਤ੍੍ਿੁ ਮਯੂਰਯੋ ਰ੭ਕਪ੍ 

 ਯ ਤ੍੭ਨ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਸਾਰਸ ਿਰੁਤ੍ਰਯੋ ਰਵਨੇ  

 ਤ੍ਤ੍੭ਨ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਤ੍ਾਸ਼੍ਰਤ੍ੇ ਸ੍ਤ੍ਿੈ ਿ ਚ  ੪੬ 

 ਤ੍ਸ੍ਕਮਨ੍ ਸਹਸਰਾ੭ਿ੍ਸ਼੍ ਸਮ ਪ੍ਰਪ੍ਾਿ ੇ

 ਰਾਮੇ ਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ ੇਿਾਰ੍ਮੁਿ ਪ੍ਾਣ ਪ੍ਾਣੌ 

 ਹਰਤੁ੍ਾ੭ਕਪ੍ ਤ੍੭ੇਹਮ ੍ਨ ਿਰਾਮ੍ ਿਕਮਸ਼੍ਯੇ 
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 ਿਿਰਮ ੍ਯਤ੍ਾ ਮਿ੍ਕਸ਼੍ਿਯਾ੭ਿਿੀਰ੍ਣਮ੍  ੪੭ 

 ਇਤ੍ੀਿ ਤ੍ ਤ੍ਵਾਿਯਮ ੍ਅਤੁ੍ਸ਼੍੍ਟ ਪ੍ਾਿਾ 

 ਸੁਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਮ ੍ਉਿ੍ਤ੍ਵਾ ਰਿਨੀ ਚਰਮ੍ ਤ੍ਮ ੍

 ਿਾਤ੍ਰ ਪ੍ਰਿਮ੍ਪ੍ਾ ਤ੍ਵਯਕਤ੍ਤ੍ਾ ਪ੍ਪ੍ੂਿ 

 ਿਾਤ੍ ੋੱੁੱਤ੍ਤ੍ਾ ਸਾ ਿਤ੍ਲ਼ੀ ਿ ਤ੍ਨਵੀ  ੪੮ 

 ਤ੍ਾਮ੍ ਿੇਪ੍ਮਾਨਾਮ ੍ਉਪ੍ਲਿ੍ਸ਼੍ਯ ਸੀਤ੍ਾਮ ੍

 ਸ ਰਾਿਣੋ ਮਰੁਤ੍ਯੁ ਸਮ ਪ੍ਰਪ੍ਾਿੈਃ 

 ਿੁਲਮ੍ ਪ੍ਲਮ੍ ਨਾਮ ਚ ਿਰ੍ਮ ਚਾ੭੭ਤ੍੍ਮਨੈਃ  

 ਸਮਾ੭੭ਚਚਿ੍ਸ਼੍ ੇਪ੍ਯ ਿਾਰਣਾ੭ਰਤ੍੍ਮ੍  ੪੯ 

 ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਰਣਯ ਿਾਮ੍ਟੇ ਸਪ੍੍ਤ੍ ਚਤ੍ਵਾਕਰਮ੍ਸ਼੍ ੱੁੱਸਰ੍ਿ: 

ਅਸ਼੍ਟ  ਚਤਿਾਤ੍ਰਮ੍ਸ਼ ੱ ਸਰ੍ਕ: 

 ਏਿਮ੍ ਪ੍ਰਿੁਤ੍ਯਾਮ੍ ਸੀਤ੍ਾਯਾਮ੍ ਸਮਰਪ੍੍ਤ੍ੈਃ ਪ੍ਰਸ਼ੁ੍ਮ੍ ਿਚ: 

 ਲਲਾਟੇ ਪ੍ਰੁਿੁਟੀਮ ੍ਿਰੁਤ੍ਵਾ ਰਾਿਣੈਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯੁਿਾਚ ਹ ੧ 

 ਪ੍ਰਾਤ੍ਾ ਿੈਸ਼੍ਰਿਣ ਸਯਾ੭ਹਮ ੍ਸਾਪ੍ਤ੍੍ਨਯ ੋਿਰਿਰ੍ਕਣਕਨ 

 ਰਾਿਣੋ ਨਾਮ ਪ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਤ੍ੇ ਤ੍ਸ਼੍ਿਰੀਿੈਃ ਪ੍ਰਤ੍ਾਪ੍ਿਾਨ੍ ੨ 

 ਯਸਯ ਤ੍ੇਿਾੈਃ ਸਿਨ੍ਤ੍ਰਵਾੈਃ ਕਪ੍ਸ਼੍ਾਚ ਪ੍ਤ੍ਿਰੋਿਾੈਃ 

 ਕਿਤ੍ਰਿਨ੍ਕਤ੍ ਪ੍ਯਾ ਤ੍੍ਪ੍ੀਤ੍ਾ ਮਰੁਤ੍ਯੋ ਕਰਿ ਸਤ੍ਾ ਪ੍ਰਿਾੈਃ ੩ 

 ਯੇਨ ਿੈਸ਼੍ਰਿਣੋ ਪ੍ਰਾਤ੍ਾ ਤ੍ਵੈਮਾਤ੍ਰੈਃ ਿਾਰਣਾ੭ਨ੍ਤ੍ਰ ੇ

 ਤ੍ਵਨ੍ਤ੍ਵਮ ੍ਆਸਾਕਤ੍ਤ੍ੈਃ ਿਰਤੋ੍ਾ ਤ੍ਰਣੇ ਕਿਿਰਮਯ ਕਨਰ੍ਕਿਤ੍ੈਃ ੪ 

 ਮ ਤ੍੍ਪ੍ਯਾ੭੭ਰ੍ਤ੍ੈਃ ਪ੍ਕਰਤ੍ਯਿਯ ਸਵਮ ੍ਅਕਤ੍ਸ਼੍ਟ੍ਾਨਮ ੍ਰੁੁੱਕਤ੍ਮਤ੍ ੍

 ਿੈਲਾਸਮ ੍ਪ੍ਰਵਤ੍ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍੍ਟਮ ੍ਅਤ੍ਯਾਸ੍ਤ੍ੇ ਨਰ ਿਾਹਨੈਃ ੫ 

 ਯਸਯ ਤ੍ਤ੍੍ ਪ੍ੁਸ਼੍੍ਪ੍ਿਮ੍ ਨਾਮ ਕਿਮਾਨਮ ੍ਿਾਮਿਮ ੍ਸ਼ੁ੍ਪ੍ਮ੍ 

 ਿੀਰਯਾਤ੍ ੍ਆਿਰ੍ਕਿਤ੍ਮ ੍ਪ੍ਤ੍ਰੇ ਯੇਨ ਯਾਕਮ ਕਿਹਾਯਸਮ ੍੬ 

 ਮਮ ਸਮ੍ਿਾਤ੍ ਰੋਸ਼੍ਸਯ ਮਿੁਮ੍ ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵੈਿ ਮੈਕਤ੍ਕਲ 

 ਕਿਤ੍ਰਿਨ੍ਕਤ੍ ਪ੍ਕਰਤ੍ਰਸਤ੍੍ਾੈਃ ਸੁਰਾੈਃ ਸ਼੍ਿਰ ਪ੍ਰੁੋਿਮਾੈਃ  ੭ 

 ਯਤ੍ਰ ਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟਾਮਯ੭ਹਮ ੍ਤ੍ਤ੍ਰ ਮਾਰਤੁ੍ੋ ਿਾਕਤ੍ ਸ਼੍0ਕਿਤ੍ੈਃ 

 ਤ੍ੀਿਰਾ੭0ਸ਼ੁ੍ੈਃ ਕਸ਼੍ਕਸ਼੍ਰਾ0੭ਸ਼ੁ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਪ੍ਯਾਤ੍ ੍ਸਮ੍ਪ੍ਤ੍ਯਤ੍ੇ ਰਕਿੈਃ ੮ 

 ਕਨਸ਼੍੍ਿਮ੍ਪ੍ ਪ੍ਤ੍ਰਾ ਸ੍ਤ੍ਰਿ ੋਨਤ੍ਯ ਸ਼੍੍ਚ ਸ੍ਕਤ੍ਕਮਤ੍ਤੋ੍ਿਾੈਃ 

 ਪ੍ਿਨ੍ਕਤ੍ ਯਤ੍ਰ ਤ੍ਤ੍ਰਾ੭ਹਮ ੍ਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟਾਕਮ ਚ ਚਰਾਕਮ ਚ ੯ 

 ਮਮ ਪ੍ਾਰੇ ਸਮੁਤ੍ਰ ਸਯ ਲ0ਿਾ ਨਾਮ ਪ੍ੁਰੀ ਸ਼ੁ੍ਪ੍ਾ 

 ਸਮ੍ਪ੍ੂਰ੍ਣਾ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸ ੈ ਰਿੋ੍ਰੈ ਰਯਤ੍ੇਨ੍ਤ੍ਰ ਸਯਾ੭ਮਰਾਿਤ੍ੀ ੧0 

 ਪ੍ਰਾਿਾਰੇਣ ਪ੍ਕਰਿ੍ਕਸ਼੍ਪ੍ਤ੍੍ਾ ਪ੍ਾਣ੍ਟਰੁਣੇ ਕਿਰਾਕਿਤ੍ਾ 

 ਹੇਮ ਿਿ੍ਸ਼੍ਯਾ ਪ੍ੁਰੀ ਰਮਯਾ ਿੈਟਰੂਯ ਮਯ ਤ੍ਰੋਣਾ ੧੧ 
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 ਹ ਸ੍ਤ੍ਯ੭ਸ਼੍ਵ ਰਤ੍ ਸਮ੍ਪ੍ਾਤ੍ਾ ਤੂ੍ਰਯ ਨਾਤ੍ ਕਿਨਾਕਤ੍ਤ੍ਾ 

 ਸਰਵ ਿਾਲ ਪ੍ਲੈ ਰਵਰ੍ਿ੍ੁਸ਼੍ੈੈਃ ਸਮ੍ਿੁਲੋਤ੍ਯਾਨ ਸ਼੍ੋਕਪ੍ਤ੍ਾ ੧੨ 

 ਤ੍ਤ੍ਰ ਤ੍ਵਮ ੍ਿਸ ਹੇ ਸੀਤ੍ ੇਰਾਿ ਪ੍ੁਕਤ੍ਰ ਮਯਾ ਸਹ 

 ਨ  ਸ੍ਮਕਰਸ਼੍ਯਕਸ ਨਾਰੀਣਾਮ੍ ਮਾਨੁਸ਼੍ੀਣਾਮ੍ ਮਨਕਸਵਕਨ ੧੩ 

 ਪ੍ੁ0ਿਾਨਾ ਮਾਨੁਸ਼੍ਾਨ੍ ਪ੍ੋਿਾਨ੍ ਕਤ੍ਿਯਾਮ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਿਰਿਰ੍ਕਣਕਨ 

 ਨ ਸ੍ਮਕਰਸ਼੍ਯਕਸ ਰਾਮ ਸਯ ਮਾਨੁਸ਼੍ ਸਯ ਿਤ੍ਾ੭੭ਯੁਸ਼੍ੈਃ ੧੪ 

 ਸ੍ਤ੍ਾਪ੍ਕਯਤ੍ਵਾ ਕਪ੍ਰਯਮ ੍ਪ੍ੁਤ੍ਰਮ੍ ਰਾਿ੍ਞਾ ਤ੍ਸ਼੍ਰਤ੍ੇਨ ਯੈਃ 

 ਮਨ੍ਤ੍ ਿੀਰਯੈਃ ਸੁਤ੍ੋ ਿਯਸ਼ੇ੍੍ਟ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ੈਃ ਪ੍ਰਸ੍ਤ੍ਾਕਪ੍ਤ੍ੋ ਿਨਮ੍ ੧੫ 

 ਤ੍ੇਨ ਕਿਮ ੍ਪ੍ਰਸ਼੍੍ਟ ਰਾਿਯਨੇ ਰਾਮੇਣ ਿਤ੍ ਚੇਤ੍ਸਾ 

 ਿਕਰਸ਼੍ਯਕਸ ਕਿਸ਼੍ਾਲਾ੭ਿ੍ਕਸ਼੍ ਤ੍ਾਪ੍ਸੇਨ ਤ੍ਪ੍ਕਸਵਨਾ  ੧੬ 

 ਸਰਵ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸ ਪ੍ਰ੍ਤ੍ਾਰਮ੍ ਿਾਮਾਤ੍੍ ਸਵਯਮ ੍ਇਹਾ੭੭ਿਤ੍ਮ੍ 

 ਨ ਮਨ੍ਮਤ੍ ਸ਼੍ਰਾ੭੭ਕਿਸ਼੍ਟ੍ਮ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਯਾ੭੭ਿਯਾਤੁ੍ਮ ੍ਤ੍ਵਮ ੍ਅਰਹਕਸ ੧੭ 

 ਪ੍ਰਤ੍ਯਾ੭੭ਿਯਾਯ ਕਹ ਮਾਮ੍ ਪ੍ੀਰ ੁਪ੍ਕਰਤ੍ਾਪ੍ਮ ੍ਿਕਮਸ਼੍ਯਕਸ 

 ਚਰਣੇਨਾ੭ਕਪ੍ਹਤ੍ਯੇਿ ਪ੍ਰੁਰੂਿਸਮ੍ ਉਰਵਸ਼੍ੀ ੧੮ 

 ਅਮ੍ਿੁਲ਼ਯਾ ਨ ਸਮੋ ਰਾਮੋ ਮਮ ਯੁੁੱਤ੍ੇ ਸ ਮਾਨੁਸ਼੍:  

 ਤ੍ਿ ਪ੍ਾਿਯੇਨ ਸਮ੍ਪ੍ਰਾਪ੍੍ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਿਸਵ ਿਰਿਰ੍ਕਣਕਨ   ੧੯ 

 ਏਿਮ੍ ਉਿ੍ਤ੍ਾ ਤੁ੍ ਿੈਤ੍ਹੇੀ ਿਰੁੁੱਤ੍ਾ ਸਮਰਿ੍ਤ੍ ਲੋਚਨਾ 

 ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ਪ੍ਰਸ਼ੁ੍ਮ ੍ਿਾਿਯਮ੍ ਰਕਹਤ੍ੇ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸਾ੭ਕਤ੍ਪ੍ਮ ੍੨0 

 ਿਤ੍ਮ ੍ਿੈਸ਼੍ਰਿਣਮ੍ ਤ੍ੇਿਮ੍ ਸਰਵ ਪ੍ੂਤ੍ ਨਮਸ੍ਿਰੁਤ੍ਮ ੍

 ਪ੍ਰਾਤ੍ਰਮ੍ ਿਯਪ੍ਕਤ੍ਸ਼੍ਯ ਤ੍ਵਮ ੍ਅਸ਼ੁ੍ਪ੍ਮ੍ ਿਰ੍ਤੁ੍ਮ੍ ਇੁੱਚਕਸ ੨੧ 

 ਅਿਸ਼੍ਯਮ ੍ਕਿਨਕਸ਼੍ਸ਼੍ਯਨ੍ਕਤ੍ ਸਰਵੇ ਰਾਿਣ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸਾੈਃ 

 ਯੇਸ਼੍ਾਮ ੍ਤ੍ਵਮ ੍ਿਰ੍ਿਸ਼੍ੋ ਰਾਿਾ ਤੁ੍ਰ੍ਪ੍ੁੁੱਕਤ੍: ਅਕਿਤ੍ੇਨ੍ਕਤ੍ਰਯੈਃ ੨੨ 

 ਅਪ੍ਹਰਤੁ੍ਯ ਸ਼੍ਚੀਮ੍ ਪ੍ਾਰਯਾਮ੍ ਸ਼੍ਿਯਮ ੍ਇਨ੍ਤ੍ਰ ਸਯ ਿੀਕਿਤੁ੍ਮ ੍

 ਨ ਤੁ੍ ਰਾਮ ਸਯ ਪ੍ਾਰਯਾਮ੍ ਮਾਮ੍ ਅਪ੍ਨੀਯਾ੭ਸ੍ਕਤ੍ ਿੀਕਿਤ੍ਮ ੍ ੨੩ 

 ਿੀਿ ੇੱੁੱਕਚਰਮ੍ ਿਿਰ ਤ੍ਰ ਸਯ ਹਸ੍ਤ੍ਾਤ੍ ੍ 

 ਸ਼੍ਚੀਮ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਰੁਸ਼੍ਯ ਅਪ੍ਰਕਤ੍ਰਪੂ੍ ਰਪੂ੍ਾਮ੍ 

 ਨ ਮਾਤ੍ਰੁਸ਼੍ੀਮ੍ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸ ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਕਯਤ੍ਵਾ 

 ਪ੍ੀਤ੍ਾ੭ਮਰੁਤ੍ਸਯਾ੭ਕਪ੍ ਤ੍ਿਾ੭ਸ੍ਕਤ੍ ਮੋਿ੍ਸ਼੍ੈਃ ੨੪ 

ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਰਣਯ ਿਾਮ੍ਟੇ ਅਸ਼੍੍ਟ  ਚਤ੍ਵਾਕਰਮ੍ਸ਼੍ ੱੁੱਸਰ੍ਿ: 

ਏਕੋਨ ਪ੍ਮ੍ਚਾਸ਼ ੱ ਸਰ੍ਕ: 

 ਸੀਤ੍ਾਯਾ ਿਚਨਮ ੍ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਤ੍ਸ਼੍ਿਰੀਿੈਃ ਪ੍ਰਤ੍ਾਪ੍ਿਾਨ੍ 

 ਹਸ੍ਤ੍ੇ ਹਸ੍ਤ੍ਮ ੍ਸਮਾਹਤ੍ਯ ਚਿਾਰ ਸੁਮਹ ਤ੍ਵਪ੍ੁੈਃ ੧ 

 ਸ ਮੈਕਤ੍ਲੀਮ ੍ਪ੍ੁਨ ਰਵਾਿਯਮ੍ ਪ੍ਪ੍ਾਸ਼੍ ੇਚ ਤ੍ਤ੍ੋ ਪ੍ਰੁਸ਼੍ਮ ੍
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 ਨ ਉਨ੍ਮੁੱਤ੍ਯਾ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ੌ ਮਨਯੇ ਮਮ ਿੀਰਯ ਪ੍ਰਾਿਰਮੌ ੨ 

 ਉਤ੍ਵਹਯੇਮ੍ ਪ੍ੁਿਾਪ੍ਯਾਮ ੍ਤੁ੍ ਮੇਕਤ੍ਨੀਮ ੍ਅਮ੍ਪ੍ਰੇ ਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ੈਃ 

 ਆਕਪ੍ਪ੍ੇਯਮ੍ ਸਮੁਤ੍ਰਮ ੍ਚ ਹਨਯਾਮ੍ ਮਰੁਤ੍ਯੁਮ ੍ਰਣੇ ਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ੈਃ ੩ 

 ਅਰ੍ਿਮ੍ ਰਨ੍ੁਤ੍ਯਾਮ ੍ਸ਼੍ਰੈ ਸ੍ਤ੍ੀਿ੍ਸ਼੍੍ਣੈ ਕਰਵਕਪ੍ਨ੍ਤ੍ਯਾਮ੍ ਕਹ ਮਹੀ ਤ੍ਲਮ੍ 

 ਿਾਮ ਰਕੂਪ੍ਣਮ੍ ਉਨ੍ਮੁੱਤ੍ੇ ਪ੍ਸ਼੍ਯ ਮਾਮ ੍ਿਾਮਤ੍ਮ ੍ਪ੍ਕਤ੍ਮ ੍੪ 

 ਏਿਮ੍ ਉਿ੍ਤ੍ਿਤ੍ ਸਤ੍੍ਸਯ ਰਾਿਣ ਸਯ ਕਸ਼੍ਕਿ ਪ੍ਰਪ੍ ੇ

 ਿਰੁੁੱਤ੍ ਸਯ ਹਕਰ ਪ੍ਰਯਨ੍ਤ੍ ੇਰਿ੍ਤ੍ੇ ਨੇਤ੍ਰੇ ਪ੍ਪ੍ੂਿਤੁ੍ੈਃ  ੫ 

 ਸਤ੍ਯੈਃ ਸਮੌਯਮ ੍ਪ੍ਕਰਤ੍ਯਿਯ ਕਪ੍ਿ੍ਸ਼ੁ੍ ਰਪੂ੍ਮ੍ ਸ ਰਾਿਣੈਃ 

 ਸਵਮ ੍ਰਪੂ੍ਮ੍ ਿਾਲ ਰਪੂ੍ਾ੭੭ਪ੍ਮ੍ ਪ੍ੇਿ ੇਿਸ਼ੈ੍ਰਿਣਾ੭ਨੁਿੈਃ ੬ 

 ਸਮਰਿ੍ਤ੍ ਨਯਨੈਃ ਸ਼੍ਰੀਮਾਮ ੍ਸ੍ਤ੍ਪ੍੍ਤ੍ ਿਾ0ਚਨ ਿੁਣ੍ਟਲੈਃ 

 ਿਰੋਤ੍ੇਨ ਮਹਤ੍ਾ੭੭ਕਿਸ਼੍ਟ੍ੋ ਨੀਲ ਿੀਮੂਤ੍ ਸੰਕਨਪ੍: 

 ਤ੍ਸ਼੍ਾ੭੭ਸਯੈਃ ਿਾਰ੍ਮੁਿੀ ਪ੍ਾਣੀ ਪ੍ਪ੍ੂਿ ਿ੍ਸ਼੍ਣਤ੍ਾਚਰੈਃ ੭ 

 ਸ ਪ੍ਕਰਿਰਾਿਿ ੱੁੱਚਤ੍੍ਮ ਮਹਾ ਿਾਯੋ ਕਿਹਾਯ ਤ੍ਤ੍ ੍

 ਪ੍ਰਕਤ੍ਪ੍ੇਤ੍ੇ ਸਵਿਮ ੍ਰਪੂ੍ਮ੍ ਰਾਿਣੋ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸਾ੭ਕਤ੍ਪ੍ੈਃ ੮ 

 ਸਮਰਿ੍ਤ੍ ਨਯਨੈਃ ਿਰੋਤ੍ਾ ੱੁੱਿੀਮੂਤ੍ ਕਨਚਯ ਪ੍ਰਪ੍ੈਃ 

 ਰਿ੍ਤ੍ਾ੭ਮ੍ਪ੍ਰ ਤ੍ਰ ਸ੍ਤ੍ਸ੍ਤ੍ੌ ਸ੍ਤ੍ਰੀ ਰਤ੍੍ਨਮ੍ ਪ੍ਰੇਿ੍ਸ਼੍ਯ ਮੈਕਤ੍ਲੀਮ ੍੯ 

 ਸ ਤ੍ਾਮ੍ ਅਕਸਤ੍ ਿੇਸ਼੍ਾ੭ਨ੍ਤ੍ਾਮ੍ ਪ੍ਾਸ੍ਿਰ ਸਯ ਪ੍ਰਪ੍ਾਮ੍ ਇਿ 

 ਿਸਨਾ੭੭ਪ੍ਰਣੋਪ੍ੇਤ੍ਾਮ ੍ਮੈਕਤ੍ਲੀਮ ੍ਰਾਿਣੋ੭ਪ੍ਰਿੀਤ੍ ੍੧0 

 ਕਤ੍ਰਸ਼ੁ੍ ਲੋਿੇਸ਼ੁ੍ ਕਿਿਯਾਤ੍ਮ ੍ਯਕਤ੍ ਪ੍ਰਤ੍੍ਾਰਮ੍ ਇੁੱਚਕਸ 

 ਮਾਮ ੍ਆਸ਼੍ਰਯ ਿਰਾਰੋਹੇ ਤ੍ਿਾ੭ਹਮ ੍ਸਤ੍ਰੁਸ਼੍ੈਃ ਪ੍ਕਤ੍ੈਃ ੧੧ 

 ਮਾਮ ੍ਪ੍ਿਸਵ ਕਚਰਾਯ ਤ੍ਵਮ ੍ਅਹਮ੍ ਸ਼੍੍ਲਾਿਯ ਸ੍ਤ੍ਿ ਕਪ੍ਰਯੈਃ 

 ਨੈਿ ਚਾ੭ਹਮ ੍ਿਵਕਚ ਤ੍੍ਪ੍ਤ੍ਰੇ ਿਕਰਸ਼੍ਯੇ ਤ੍ਿ ਕਿਕਪ੍ਰਯਮ ੍੧੨ 

 ਤ੍ਯਿਯਤ੍ਾਮ ੍ਮਾਨੁਸ਼੍ੋ ਪ੍ਾਿੋ ਮਕਯ ਪ੍ਾਿੈਃ ਪ੍ਰਣੀਯਤ੍ਾਮ ੍

 ਰਾਿਯਾ ੱੁੱਚਯੁਤ੍ਮ੍ ਅਕਸੁੱਤ੍ਾ੭ਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਰਾਮਮ ੍ਪ੍ਕਰਕਮਤ੍ਾ੭੭ਯੁਸ਼੍ਮ੧੍੩ 

 ਿੈ ਰ੍ਿੁਣੈਰ੍ ਅਨੁਰਿ੍ਤ੍ਾ੭ਕਸ ਮੂਟ ੇਪ੍ਣ੍ਕਟਤ੍ ਮਾਕਨਕਨ 

 ਯੈਃ ਸ੍ਕਤ੍ਰਯਾ ਿਚਨਾ ਤ੍ਰਾਿਯਮ੍ ਕਿਹਾਯ ਸਸੁਹਰੁੁੱਿਨਮ੍ 

 ਅਸ੍ਕਮਨ੍ ਿਯਾਲ਼ਾ੭ਨੁਚਕਰਤ੍ੇ ਿਨੇ ਿਸਕਤ੍ ਤੁ੍ਰ੍ਮਕਤ੍ੈਃ ੧੪ 

 ਇ ਤ੍ਯੁਿ੍ਤ੍ਵਾ ਮੈਕਤ੍ਲੀਮ ੍ਿਾਿਯਮ੍ ਕਪ੍ਰਯਾ੭ਰਹਾਮ੍ ਕਪ੍ਰਯ ਿਾਕਤ੍ਨੀਮ੍ 

 ਅਕਪ੍ਿਮਯ ਸ ਤੁ੍ਸ਼੍੍ਟਾ੭੭ਤ੍੍ਮਾ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸ: ਿਾਮ ਮੋਕਹਤ੍: ੧੫ 

 ਿਿਰਾਹ ਰਾਿਣੈਃ ਸੀਤ੍ਾਮ ੍ਪ੍ੁਤ੍ੈਃ ਿੇ ਰੋਕਹਣੀਮ ੍ਇਿ ੧੬ 

 ਿਾਮੇਨ ਸੀਤ੍ਾਮ ੍ਪ੍ਤ੍੍ਮਾ੭ਿ੍ਸ਼੍ੀਮ੍ ਮੂਰ੍ਤ੍ਿੇਸ਼ੁ੍ ਿਰਣੇ ਸੈਃ 

 ਊਰਵੋ ਸਤੁ੍੍ ਤ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਣੇ ਨੈਿ ਪ੍ਕਰਿਿਰਾਹ ਪ੍ਾਕਣਨਾ  ੧੭ 

 ਤ੍ਮ ੍ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾ ਕਿਕਰ ਸ਼੍ਰੁਮ੍ਿਾ੭੭ਪ੍ਮ ੍ਤ੍ੀਿ੍ਸ਼੍੍ਣ ਤ੍ਮ੍ਸ਼੍੍ਟਰਮ ੍ਮਹਾ ਪ੍ੁਿਮ ੍
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 ਪ੍ਰਾਤ੍ਰਿਨ੍ ਮਰੁਤ੍ਯੁ ਸਮ੍ਿਾਸ਼੍ਮ੍ ਪ੍ਯਾ੭੭ਰ੍ਤ੍ਾ ਿਨ ਤ੍ੇਿਤ੍ਾੈਃ ੧੮ 

 ਸ ਚ ਮਾਯਾਮਯੋ ਕਤ੍ਿਯੈਃ ਿਰ ਯੁਿ੍ਤ੍ੈਃ ਿਰ ਸਵਨੈਃ 

 ਪ੍ਰਤ੍ਯ੭ਤ੍ਰੁਸ਼੍ਯਤ੍ ਹੇਮਾ੭0ਿੋ ਰਾਿਣ ਸਯ ਮਹਾ ਰਤ੍ੈਃ ੧੯ 

 ਤ੍ਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਾਮ ੍ਪ੍ਰਸ਼ੁ੍ੈ ਰਵਾਿਯ ੈਰ੍ਪ੍ਰਤ੍੍੍ਸਯਨ੍ ਸ ਮਹਾ ਸਵਨੈਃ 

 ਅ0ਿੇਨਾ੭੭ਤ੍ਾਯ ਿੈਤ੍ੇਹੀਮ੍ ਰਤ੍ਮ੍ ਆਰੋਪ੍ਯ ੱੁੱਤ੍ਤ੍ਾ ੨0 

 ਸਾ ਿਰੁਹੀਤ੍ਾ੭ਕਤ੍ ਚਿੁਰੋਸ਼੍ ਰਾਿਣੇਨ ਯਸ਼੍ਕਸਵਨੀ 

 ਰਾਮੇਕਤ੍ ਸੀਤ੍ਾ ਤੁ੍ੈਃਿਾ੭ਰਤ੍੍ਾ ਰਾਮਮ ੍ਤੂ੍ਰ ਿਤ੍ਮ ੍ਿਨੇ ੨੧ 

 ਤ੍ਾਮ੍ ਅਿਾਮਾਮ ੍ਸ ਿਾਮਾ੭ਰ੍ਤ੍ੈਃ ਪ੍ੰਨਿੇਨ੍ਤ੍ਰ ਿਤੂ੍ਮ੍ ਇਿ 

 ਕਿਿੇਸ਼੍੍ਟਮਾਨਾਮ ੍ਆਤ੍ਾਯ ਉਤ੍੍ਪ੍ਪ੍ਾਤ੍ਾ੭ਤ੍ ਰਾਿਣੈਃ ੨੨ 

 ਤ੍ਤ੍ੈਃ ਸਾ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸੇਨ੍ਤ੍ਰੇਣ ਕਹਰਯਮਾਣਾ ਕਿਹਾਯਸਾ 

 ਪ੍ਰੁਸ਼੍ਮ ੍ਚਿੁਰੋਸ਼੍ ਮੁੱਤ੍ੇਿ ਪ੍ਰਾਨ੍ਤ੍ ਕਚੁੱਤ੍ਾ ਯਤ੍ਾ੭੭ਤੁ੍ਰਾ ੨੩ 

 ਹਾ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ ਮਹਾ ਪ੍ਾਹ ੋਿੁਰ ੁਕਚੁੱਤ੍ ਪ੍ਰਸਾਤ੍ਿ 

 ਕਹਰਯਮਾਣਾਮ੍ ਨ ਿਾਨੀਸ਼੍ ੇਰਿ੍ਸ਼੍ਸਾ ਿਾਮ ਰਕੂਪ੍ਣਾ ੨੪ 

 ਿੀਕਿਤ੍ਮ੍ ਸੁਿਮ ੍ਅਰ੍ਤ੍ਾਮ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਤ੍ਰ੍ਮ ਹੇਤ੍ੈੋਃ ਪ੍ਕਰਤ੍ਯਿਨ ੍

 ਕਹਰਯਮਾਣਾਮ੍ ਅਤ੍ਰ੍ਮਣੇ ਮਾਮ੍ ਰਾਿਿ ਨ ਪ੍ਸ਼੍ਯਕਸ ੨੫ 

 ਨਨੁ ਨਾਮਾ੭ਕਿਨੀਤ੍ਾਨਾਮ੍ ਕਿਨੇਤ੍ਾ੭ਕਸ ਪ੍ਰਮਤ੍੍ਪ੍ 

 ਿਤ੍ਮ ੍ਏਿਮ੍ ਕਿਤ੍ਮ ੍ਪ੍ਾਪ੍ਮ੍ ਨ ਤ੍ਵਮ ੍ਸ਼੍ਾਸ੍ਕਤ੍ ਕਹ ਰਾਿਣਮ੍ ੨੬ 

 ਨਨੁ ਸਤ੍ਯੋ੭ਕਿਨੀਤ੍ਸਯ ਤ੍ਰੁਸ਼੍ਯਤ੍ੇ ਿਰ੍ਮਣੈਃ ਪ੍ਲਮ੍ 

 ਿਾਲੋ੭ਕਪ੍ ਅ0ਿੀ ਪ੍ਿਤ੍ਯ੭ਤ੍ਰ ਸਸਯਾਨਾਮ ੍ਇਿ ਪ੍ਿ੍ਤ੍ਯੇ ੨੭ 

 ਸ ਿਰ੍ਮ ਿਰੁਤ੍ਿਾਨ੍ ਏਤ੍ਤ੍ ੍ਿਾਲੋਪ੍ ਹਤ੍ ਚੇਤ੍ਨੈਃ 

 ਿੀਕਿਤ੍ਾ੭ਨ੍ਤ੍ਿਰਮ ੍ਿੋਰਮ੍ ਰਾਮਾ ਤ੍ਵਯਸਨਮ੍ ਆਪ੍ਨੁ੍ਕਹ ੨੮ 

 ਹਨ੍ਤ੍ੇਤ੍ਾਨੀਮ ੍ਸਿਾਮਾ੭ਸ੍ਤੁ੍ ਿੈਿੇਯੀ ਸਹ ਪ੍ਾਨ੍ਤ੍ਿੈੈਃ  

 ਕਹਰਯੇਯਮ੍ ਤ੍ਰ੍ਮ ਿਾਮਸਯ ਤ੍ਰ੍ਮਪ੍ਤ੍੍ਨੀ ਯਸ਼੍ਕਸਵਨੈਃ ੨੯ 

 ਆਮਨ੍ਤ੍ਰਯੇ ਿਨਸ੍ਤ੍ਾਨੇ ਿਰ੍ਕਣਿਾਰਾਨ੍  ਸੁਪ੍ੁਸ਼੍੍ਕਪ੍ਤ੍ਾਨ੍ 

 ਿ੍ਕਸ਼੍ਪ੍ਰਮ ੍ਰਾਮਾਯ ਸ਼੍ਮ੍ਸਤ੍ਵਮ੍ ਸੀਤ੍ਾਮ ੍ਹਰਕਤ੍ ਰਾਿਣੈਃ ੩0 

 ਮਾਲਯਿਨ੍ਤ੍ਮ ੍ਕਸ਼੍ਿਕਰਣਮ੍ ਿਨ੍ਤ੍ ੇਪ੍ਰਸਰਿਣਮ ੍ਕਿਕਰਮ ੍

 ਿ੍ਕਸ਼੍ਪ੍ਰਮ ੍ਰਾਮਾਯ ਸ਼੍ਮ੍ਸਤ੍ਵਮ੍ ਸੀਤ੍ਾਮ ੍ਹਰਕਤ੍ ਰਾਿਣੈਃ ੩੧ 

 ਹਮ੍ਸ ਿਾਰਮ੍ਟਿਾ੭੭ਿੀਰ੍ਣਾਮ੍ ਿਨ੍ਤ੍ ੇਿੋਤ੍ਾਿਰੀਮ ੍ਨਤ੍ੀਮ੍ 

 ਿ੍ਕਸ਼੍ਪ੍ਰਮ ੍ਰਾਮਾਯ ਸ਼੍ਮ੍ਸਤ੍ਵਮ੍ ਸੀਤ੍ਾਮ ੍ਹਰਕਤ੍ ਰਾਿਣੈਃ ੩੨ 

 ਤ੍ੈਿਤ੍ਾਕਨ ਚ ਯਾਨਯ੭ਸ੍ਕਮਨ੍ ਿਨੇ ਕਿਕਿਤ੍ ਪ੍ਾਤ੍ਪ੍ ੇ

 ਨਮਸ੍ਿਰੋਮਯ੭ਹਮ ੍ਤ੍ੇਪ੍ਯੋ ਪ੍ਰਤੁ੍੍ੈਃ ਸ਼੍ਮ੍ਸਤ੍ ਮਾਮ ੍ਹਰਤੁ੍ਾਮ੍ ੩੩ 

 ਯਾਕਨ ਿਾਕਨ ਕਚਤ੍੭ਪ੍ਯ੭ਤ੍ਰ ਸੁੱਤ੍ਵਾਕਨ ਕਨਿਸਨ੍ਕਤ੍ ਉਤ੍ 

 ਸਰਵਾਕਣ ਸ਼੍ਰਣਮ ੍ਯਾਕਮ ਮਰੁਿ ਪ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ ਿਣਾਨ੍ ਅਕਪ੍ ੩੪ 
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 ਕਹਰਯਮਾਣਾਮ੍ ਕਪ੍ਰਯਾਮ੍ ਪ੍ਰ੍ਤੁ੍ੈਃ ਪ੍ਰਾਣੇਪ੍ਯੋ੭ਕਪ੍ ਿਰੀਯਸੀਮ੍ 

 ਕਿਿਸ਼੍ਾ੭੭ਪ੍ਹਰਤੁ੍ਾ ਸੀਤ੍ਾ ਰਾਿਣੇ ਨੇਕਤ੍ ਸ਼੍ਮ੍ਸਤ੍ ੩੫ 

 ਕਿਕਤ੍ਤ੍ਵਾ ਮਾਮ ੍ਮਹਾ ਪ੍ਾਹ:ੁ ਅਮੁਤ੍ਰਾ੭ਕਪ੍ ਮਹਾ ਪ੍ਲੈਃ 

 ਆਨੇਸ਼੍ਯਕਤ੍ ਪ੍ਰਾਿਰਮਯ ਿੈਿਸਵਤ੍ ਹਰਤੁ੍ਾਮ੍ ਅਕਪ੍ ੩੬ 

ਸਾ ਤ੍ਤ੍ਾ ਿਰਣੁਾ ਿਾਚੋ ਕਿਲਪ੍ਮ੍ਤ੍ੀ ਸੁਤੁ੍ੈਃਕਿਤ੍ਾ  

ਿਨਸ੍ਪ੍ਕਤ੍ ਿਤ੍ਮ੍ ਿਰੁਤ੍ਰਮ੍ ਤ੍ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਾ੭੭ਯਤ੍ ਲੋਚਨਾ  ੩੭ 

ਸਾ ਤ੍ਮ ੍ਉਤ੍ਵੀਿ੍ਸ਼੍ਯ ਸੁਸ਼੍ਰਣੋੀ ਰਾਿਣ ਸਯ ਿਸ਼੍ਮ ੍ਿਤ੍ਾ  

ਸਮਾ੭੭ਿਰਮ੍ਤ੍ ਪ੍ਯਪ੍ਰਾ ਤੁ੍ੈਃਿੋਪ੍ ਿਤ੍ਯਾ ਕਿਰਾ  ੩੮ 

ਿਟਾਯੋ ਪ੍ਸ਼੍ਯ ਮਾ ਮਾ੭੭ਰਯ ਕਹਰਯਮਾਣਾਮ੍ ਅਨਾਤ੍ਿਤ੍੍  

ਅਨੇਨ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸੇਮ੍ਤ੍ਰੇਣ ਿਰਣੁਮ੍ ਪ੍ਾਪ੍ ਿਰ੍ਮਣਾ ੩੯ 

ਨੈਸ਼੍ ਿਾਰਕਯਤੁ੍ਮ ੍ਸ਼੍ਿਯ ਸਤ੍੍ਿ ਿਰੂਰੋ ਕਨਸ਼੍ਾ ਚਰ: 

ਸੁੱਤ੍ਵਿਾਨ੍ ਕਿਤ੍ਿਾਸ਼੍ੀ ਚ ਸਾਯੁਤ੍ ਸ਼੍੍ਚੈਿ ਤੁ੍ਰ੍ਮਕਤ੍: ੪0 

ਰਾਮਾਯ ਤੁ੍ ਯਤ੍ਾ ਤ੍ੁੱਤ੍ਵਮ੍ ਿਟਾਯੋ ਹਰਣਮ ੍ਮਮ 

ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣਾਯ ਚ ਤ੍ ਤ੍੍ਸਰਵਮ੍ ਆਿਯਾਤ੍ਿਯਮ ੍ਅਸ਼੍ੇਸ਼੍ਤ੍ੈਃ ੪੧ 

ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਰਣਯ ਿਾਮ੍ਟੇ ਏਿੋਨ ਪ੍ਮ੍ਚਾਸ਼੍ ੱੁੱਸਰ੍ਿ: 

ਪ੍ਮ੍ਚਾਸ਼ ੱ ਸਰ੍ਕ: 

 ਤ੍ਮ ੍ਸ਼੍ਪ੍੍ਤ੍ਮ ੍ਅਿਸੁਪ੍੍ਤ੍ਸ੍ਤੁ੍ ਿਟਾਯੁ: ਅਤ੍ ਸ਼ੁ੍ਸ਼੍ਰੁਿ ੇ

 ਕਨਰੀਿ੍ਸ਼੍ਯ ਰਾਿਣਮ ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਪ੍ਰਮ ੍ਿੈਤ੍ੇਹੀਮ ੍ਚ ਤ੍ਤ੍ਰਸ਼੍੍ ਸੈਃ ੧ 

 ਤ੍ਤ੍ੈਃ ਪ੍ਰਵਤ੍ ਿੂਟਾ੭੭ਪ੍ ਸ੍ਤ੍ੀਿ੍ਸ਼੍੍ਣ ਤੁ੍ਣ੍ਟੈਃ ਿਿੋੁੱਤ੍ਮੈਃ 

 ਿਨਸ੍ਪ੍ਕਤ੍ਿਤ੍ੈਃ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ੍ ਿਯਾਿਹਾਰ ਸ਼ੁ੍ਪ੍ਾਮ੍ ਕਿਰਮ ੍੨ 

 ਤ੍ਸ਼੍ਿਰੀਿ ਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ ੋਤ੍ਰ੍ਮੇ ਪ੍ਰੁਾਣੇ ਸਤ੍ਯ ਸਮਸ਼੍੍ਰਯੈਃ 

 ਿਟਾਯੁ ਰ੍ਨਾਮ ਨਾਮ੍ਨਾ੭ਹਮ੍ ਿਰੁਤ੍ਰ ਰਾਿੋ ਮਹਾਪ੍ਲੈਃ ੩ 

 ਰਾਿਾ ਸਰਵ ਸਯ ਲੋਿ ਸਯ ਮਹੇਨ੍ਤ੍ਰ ਿਰਣੋੁਪ੍ਮੈਃ 

 ਲੋਿਾਨਾਮ੍ ਚ ਕਹਤ੍ੇ ਯੁਿ੍ਤ੍ੋ ਰਾਮੋ ਤ੍ਸ਼੍ਰਤ੍ਾ੭੭ਤ੍੍ਮਿੈਃ ੪ 

 ਤ੍ਸਯੈਸ਼੍ਾ ਲੋਿ ਨਾਤ੍ਸਯ ਤ੍ਰ੍ਮਪ੍ਤ੍੍ਨੀ ਯਸ਼੍ਕਸਵਨੀ 

 ਸੀਤ੍ਾ ਨਾਮ ਿਰਾਰੋਹਾ ਯਾਮ੍ ਤ੍ਵਮ ੍ਹਰਤੁ੍੍ਮ੍ ਇਹੇੁੱਚਕਸ ੫ 

 ਿਤ੍ਮ ੍ਰਾਿਾ ਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ ੋਤ੍ਰਮ੍ੇ ਪ੍ਰ ਤ੍ਾਰਾਨ੍ ਪ੍ਰਾਮਰੁਸ਼੍ੇਤ੍ ੍

 ਰਿ੍ਸ਼੍ਣੀਯਾ ਕਿਸ਼੍ੇਸ਼੍ੇਣ ਰਾਿ ਤ੍ਾਰਾ ਮਹਾਪ੍ਲ  ੬ 

 ਕਨਿਰ੍ਤ੍ਯ ਮਕਤ੍ਮ ੍ਨੀਚਾਮ੍ ਪ੍ਰ ਤ੍ਾਰਾ੭ਕਪ੍ਮਰਸ਼੍੍ਨਾਤ੍੍ 

 ਨ ਤ੍ਤ੍ ੍ਸਮਾਚਰੇ ੱੁੱਤ੍ੀਰੋ ਯਤ੍੍ ਪ੍ਰੋ੭ਸਯ ਕਿਿਰਹਯਤੇ੍ ੍੭ 

 ਯਤ੍ਾ੭੭ਤ੍੍ਮਨ ਸਤ੍੍ਤ੍ਾ੭ਨਯੇਸ਼੍ਾਮ੍ ਤ੍ਾਰਾ ਰਿ੍ਸ਼੍ਯਾ ਕਿਪ੍ਸ਼੍੍ਕਚਤ੍ਾ  ੮ 

 ਅਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਿਾ ਯਕਤ੍ ਿਾ ਿਾਮਮ੍ ਕਸ਼੍ਸ਼੍੍ਟਾੈਃ ਸ਼੍ਾਸ੍ਤ੍ਰੇਸ਼ੁ੍ ਅਨਾਿਤ੍ਮ੍ 

 ਿਯਿਸਯਨ੍ਕਤ੍ ਨ ਰਾਿਾਨੋ ਤ੍ਰ੍ਮਮ ੍ਪ੍ੌਲਸ੍ਤ੍ਯ ਨਨ੍ਤ੍ਨ ੯ 



ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਵਾਲ੍ਮੀਕਿਰਾਮਾਯਣਮ ੍

ਅਰਣਯਿਾਮ੍ਟ: 
 

Page 107 of 162 
 

 ਰਾਿਾ ਤ੍ਰ੍ਮ ਸ਼੍੍ਚ ਿਾਮ ਸ਼੍ਚ੍ ਤ੍ਰਿਯਾਣਾਮ੍ ਚੋੁੱਤ੍ਮ ੋਕਨਕਤ੍ੈਃ 

 ਤ੍ਰ੍ਮੈਃ ਸ਼ੁ੍ਪ੍ਮ੍ ਿਾ ਪ੍ਾਪ੍ਮ ੍ਿਾ ਰਾਿ ਮੂਲਮ ੍ਪ੍ਰਿਰ੍ਤ੍ਤ੍ੇ ੧0 

 ਪ੍ਾਪ੍ ਸਵਪ੍ਾਿ ਸ਼੍੍ਚਪ੍ਲੈਃ ਿਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਵਮ ੍ਰਿ੍ਸ਼੍ਸਾਮ੍ ਿਰ 

 ਐਸ਼੍ਵਰਯਮ ੍ਅਕਪ੍ਸਮ੍ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ੍੍ੋ ਕਿਮਾਨਮ ੍ਇਿ ਤੁ੍ਸ਼੍੍ਿਰੁਕਤ੍: ੧੧ 

 ਿਾਮ0 ਸਵਪ੍ਾਿੋ ਯ ੋਯਸਯ ਨ ਸ਼੍ਿਯੈਃ ਪ੍ਕਰਮਾਰ੍ਕਿਤੁ੍ਮ੍ 

 ਨ ਕਹ ਤੁ੍ਸ਼੍੍ਟਾ੭੭ਤ੍ਮ੍ਨਾਮ ੍ਆਰਯ ਮਾ ਿਸਕਤ੍ ਆਲਯੇ ਕਚਰਮ੍ ੧੨ 

 ਕਿਸ਼੍ਯ ੇਿਾ ਪ੍ਰੁੇ ਿਾ ਤ੍ੇ ਯਤ੍ਾ ਰਾਮੋ ਮਹਾਪ੍ਲੈਃ 

 ਨਾ੭ਪ੍ਰਾਤ੍ਯਕਤ੍ ਤ੍ਰ੍ਮਾਤ੍ਮ੍ਾ ਿਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਸਯਾ੭ਪ੍ਰਾਤ੍ਯਕਸ ੧੩ 

 ਯਕਤ੍ ਸ਼ੂ੍ਰਪ੍੍ਣਿਾ ਹੇਤ੍ੋ: ਿਨਸ੍ਤ੍ਾਨ ਿਤ੍ੈਃ ਿਰੈਃ 

 ਅਕਤ੍ਿਰੁੁੱਤ੍ੋ ਹਤ੍ੈਃ ਪ੍ਰੂਵਮ੍ ਰਾਮੇਣਾ੭ਿ੍ਕਲਸ਼੍੍ਟ ਿਰ੍ਮਣਾ ੧੪ 

 ਅਤ੍ਰ ਪ੍ਰੂਕਹ ਯਤ੍ਾ ਤ੍ੁੱਤ੍ਵਮ੍ ਿੋ ਰਾਮ ਸਯ ਿਯਕਤ੍ਿਰਮੈਃ 

 ਯਸਯ ਤ੍ਵਮ ੍ਲੋਿ ਨਾਤ੍ ਸਯ ਹਰਤੁ੍ਵਾ ਪ੍ਾਰਯਾਮ੍ ਿਕਮਸ਼੍ਯਕਸ ੧੫ 

 ਿ੍ਕਸ਼੍ਪ੍ਰਮ ੍ਕਿਸਰੁਿ ਿੈਤ੍ਹੇੀਮ ੍ਮਾ ਤ੍ਵਾ ਿੋਰੇਣ ਚਿ੍ਸ਼ੁ੍ਸ਼੍ਾ 

 ਤ੍ਹੇ ੱੁੱਤ੍ਹਨ ਪ੍ੂਤ੍ੇਨ ਿਰੁਤ੍ਰਮ ੍ਇਨ੍ਤ੍ਰਾ੭ਸ਼੍ਕਨ ਰਯਤ੍ਾ ੧੬ 

 ਸਰ੍ਪ੍ਮ ੍ਆਸ਼੍ੀਕਿਸ਼੍ਮ ੍ਪ੍ੁੱਤ੍ਵਾ ਿਸ੍ਤ੍ਰਾ੭ਨ੍ਤ੍ੇ ਨਾ੭ਿਪ੍ਤੁ੍ਯਸ ੇ

 ਿਰੀਿਾਯਾਮ ੍ਪ੍ਰਕਤ੍ਮੁਿ੍ਤ੍ਮ੍ ਚ ਿਾਲ ਪ੍ਾਸ਼੍ਮ ੍ਨ ਪ੍ਸ਼੍ਯਕਸ ੧੭ 

 ਸ ਪ੍ਾਰੈਃ ਸਮੌਯ ਪ੍ਰ੍ਤ੍ਿਯੋ ਯ ੋਨਰਮ੍ ਨਾ੭ਿਸਾਤ੍ਯਤੇ੍੍ 

 ਤ੍ਤ੍੭ੱੰਨਮ੍ ਉਪ੍ਪ੍ੋਿ੍ਤ੍ਿਯਮ੍ ਿੀਰਯਤ੍ੇ ਯਤ੍ ੍ਅਨਾਮਯਮ੍ ੧੮ 

 ਯਤ੍ ੍ਿਰੁਤ੍ਵਾ ਨ ਪ੍ਿੇ ੱੁੱਤ੍ਰਮ੍ੋ ਨ ਿੀਰ੍ਕਤ੍ ਰ੍ਨ ਯਸ਼੍ ੋਪ੍ੁਕਿ 

 ਸ਼੍ਰੀਰਸਯ ਪ੍ਿਤੇ੍੍ ਿੇਤ੍ੈਃ ਿ ਸ੍ਤ੍ਤ੍੍ ਿਰ੍ਮ ਸਮਾ੭੭ਚਰੇਤ੍੍ ੧੯ 

 ਸ਼੍ਸ਼੍੍ਕਟ ਿਰ੍ਸ਼੍ ਸਹਸਰਾਕਣ ਮਮ ਿਾਤ੍ਸਯ ਰਾਿਣ 

 ਕਪ੍ਤ੍ਰੁ ਪ੍ੈਤ੍ਾਮਹਮ੍ ਰਾਿਯਮ ੍ਯਤ੍ਾਿਤ੍੍ ਅਨੁਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟਤ੍ੈਃ ੨0 

 ਿਰੁੁੱਤ੍ੋ੭ਹਮ ੍ਤ੍ਵਮ ੍ਯੁਿਾ ਤ੍ਨਵੀ ਸਸ਼੍ਰ: ਿਿਚੀ ਰਤ੍ੀ  

 ਤ੍ਤ੍ਾ੭ਪ੍ਯਾ੭੭ਤ੍ਾਯ ਿਤੈ੍ਹੇੀਮ੍ ਿੁਸ਼੍ਲੀ ਨ ਿਕਮਸ਼੍ਯਕਸ ੨੧ 

 ਨ ਸ਼੍ਿ੍ਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਵਮ ੍ਪ੍ਲਾਤ੍੍ ਹਰ੍ਤੁ੍ਮ੍ ਿੈਤ੍ੇਹੀਮ ੍ਮਮ ਪ੍ਸ਼੍ਯਤ੍ੈਃ 

 ਹੇਤੁ੍ਕਪ੍ ਰ੍ਨਯਾਯ ਸਮਯੁਿ੍ਤ੍ੈ ਰ੍ਤ੍ਰੁਿਾਮ੍ ਿੇਤ੍ਸ਼੍ਰੁਤ੍ੀਮ ੍ਇਿ ੨੨ 

 ਯੁਤ੍ਯਸਵ ਯਕਤ੍ ਸ਼ੂ੍ਰ੭ੋਕਸ ਮੁਹਰੂ੍ਤ੍ਮ੍ ਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟ ਰਾਿਣ 

 ਸ਼੍ਕਯਸ਼੍ਯਸੇ ਹਤ੍ ੋਪ੍ੂਮ ੌਯਤ੍ਾ ਪ੍ੂਰਵਮ੍ ਿਰ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ ੨੩ 

 ਅਸਿਰੁਤ੍੍ ਸਮਯੁਿੇ ਯੇਨ ਕਨਹਤ੍ਾ ਤ੍ੈਤ੍ਯ ਤ੍ਾਨਿਾੈਃ 

 ਨਕਚਰਾ ੱੁੱਚੀਰ ਿਾਸਾ ਸ੍ਤ੍ਵਾਮ੍ ਰਾਮੋ ਯੁਕਤ੍ ਿਕਤ੍ਸ਼੍ਯਕਤ੍ ੨੪ 

 ਕਿਮ ੍ਨੁ ਸ਼੍ਿਯਮ ੍ਮਯਾ ਿਰ੍ਤੁ੍ਮ੍ ਿਤ੍ੌ ਤੂ੍ਰਮ੍ ਨਰੁਪ੍ਾ੭੭ਤ੍੍ਮਿ ੌ

 ਿ੍ਕਸ਼੍ਪ੍ਰਮ ੍ਤ੍ਵਮ ੍ਨਸ਼੍ਯਸ ੇਨੀਚ ਤ੍ਯੋ ਰਪ੍੍ੀਤ੍ੋ ਨ ਸਮ੍ਸ਼੍ਯੈਃ ੨੫ 

 ਨ ਕਹ ਮੇ ਿੀਿਮਾਨਸਯ ਨਕਯਸ਼੍ਯਕਸ ਸ਼ੁ੍ਪ੍ਾਮ੍ ਇਮਾਮ ੍
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 ਸੀਤ੍ਾਮ ੍ਿਮਲ ਪ੍ਤ੍ਰਾ੭ਿ੍ਸ਼੍ੀਮ੍ ਰਾਮ ਸਯ ਮਹਸ਼੍ੀਮ੍ ਕਪ੍ਰਯਾਮ ੍੨੬ 

 ਅਿਸ਼੍ਯਮ ੍ਤੁ੍ ਮਯਾ ਿਾਰਯਮ੍ ਕਪ੍ਰਯਮ ੍ਤ੍ਸਯ ਮਹਾਤ੍ਮ੍ਨੈਃ 

 ਿੀਕਿਤ੍ੇਨਾ੭ਕਪ੍ ਰਾਮ ਸਯ ਤ੍ਤ੍ਾ ਤ੍ਸ਼੍ਰਤ੍ ਸਯ ਚ ੨੭ 

 ਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟ ਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟ ਤ੍ਸ਼੍ਿਰੀਿ ਮੁਹਰੂ੍ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਸ਼੍ਯ ਰਾਿਣ 

 ਯੁੁੱਤ੍ਾ੭੭ਕਤ੍ਤ੍ਯਮ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਾਸਯਾਕਮ ਯਾਿਤ੍ ੍ਪ੍ਰਾਣਮ ੍ਕਨਸ਼੍ਾਚਰ ੨੮ 

 ਿਰੁਨ੍ਤ੍ਾਤ੍੍ ਇਿ ਪ੍ਲਮ੍ ਤ੍ਵਾਮ੍ ਤੁ੍ ਪ੍ਾਤ੍ਯੇਯਮ ੍ਰਤ੍ੋੁੱਤ੍ਮਾਤ੍੍ ੨੯ 

ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਰਣਯ ਿਾਮ੍ਟੇ ਪ੍ਮ੍ਚਾਸ਼੍ ੱੁੱਸਰ੍ਿ: 

ਏਕ ਪ੍ਮ੍ਚਾਸ਼ ੱ ਸਰ੍ਕ: 

 ਇ ਤ੍ਯੁਿ੍ਤ੍ ਸਯ ਯਤ੍ਾ ਨਯਾਯਮ ੍ਰਾਿਣ ਸਯ ਿਟਾਯੁਸ਼੍ਾ 

 ਿਰੁੁੱਤ੍ਸਯਾ੭ਿ੍ਕਨਕਨਪ੍ਾੈਃ ਸਰਵਾ ਰੇਿੁ ਕਰਵਮ੍ਸ਼੍ਕਤ੍ ਤ੍ਰੁਸ਼੍ਟ੍ਯੈਃ ੧ 

 ਸਮਰਿ੍ਤ੍ ਨਯਨੈਃ ਿੋਪ੍ਾਤ੍ ੍ਤ੍ਪ੍੍ਤ੍ ਿਾ0ਚਨ ਿੁਣ੍ਟਲੈਃ 

 ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸੇਨ੍ਤ੍ਰੋ੭ਕਪ੍ਤੁ੍ਤ੍ਰਾਿ ਪ੍ਤ੍ਿੇਨ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਅਮਰ੍ਸ਼੍ਣੈਃ ੨ 

 ਸ ਸਮ੍ਪ੍ਰਹਾਰ ਸਤੁ੍੍ਮੁਲ ਸਤ੍੍ਯੋ ਸ੍ਤ੍ਸ੍ਕਮਨ੍ ਮਹਾ ਿਨੇ 

 ਪ੍ਪ੍ੂਿ ਿਾਤ੍ੋੁੱਤ੍ਤ੍ਯੋ ਰ੍ਮੇਿਯੋ ਰ੍ਿਿਨੇ ਯਤ੍ਾ ੩ 

 ਤ੍ ਤ੍੍ਪ੍ਪ੍ਿੂਾ੭ਤ੍੍ਪ੍ਤੁ੍ਮ ੍ਯੁੁੱਤ੍ਮ੍ ਿਰੁਤ੍ਰ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸਯੋ ਸਤ੍੍ਤ੍ਾ 

 ਸਪ੍ਿ੍ਸ਼੍ਯੋ ਰ੍ਮਾਲਯਿਤ੍ੋ ਰ੍ਮਹਾ ਪ੍ਰਵਤ੍ਯੋ ਕਰਿ ੪ 

 ਤ੍ਤ੍ੋ ਨਾਲ਼ੀਿ ਨਾਰਾਚੈ ਸ੍ਤ੍ੀਿ੍ਸ਼੍੍ਣਾ੭ਿਰੈ ਸ਼੍੍ਚ ਕਿਿਰਕ੍ਣਕਪ੍ੈਃ 

 ਅਪ੍ਯਿਰ੍ਸ਼੍ ਨ੍ਮਹਾ ਿੋਰੈ ਰ੍ਿਰੁਤ੍ਰ ਰਾਿਮ ੍ਮਹਾਪ੍ਲੈਃ ੫ 

 ਸ ਤ੍ਾਕਨ ਸ਼੍ਰ ਿਾਲਾਕਨ ਿਰੁਤ੍ਰੈਃ ਪ੍ਤ੍ਰਰਤ੍ਸ਼ੇ੍ਵਰੈਃ 

 ਿਟਾਯੁੈਃ ਪ੍ਰਕਤ੍ਿਿਰਾਹ ਰਾਿਣਾ੭ਸ੍ਤ੍ਰਾਕਣ ਸਮਯੁਿੇ ੬ 

 ਤ੍ਸਯ ਤ੍ੀਿ੍ਸ਼੍੍ਣ ਨਿਾਪ੍ਯਾਮ੍ ਤੁ੍ ਚਰਣਾਪ੍ਯਾਮ ੍ਮਹਾਪ੍ਲੈਃ 

 ਚਿਾਰ ਪ੍ਹਤੁ੍ਾ ਿਾਤ੍ਰੇ ਿਰਣਾਨ੍ ਪ੍ਤ੍ਿ ਸੁੱਤ੍ਮੈਃ ੭ 

 ਅਤ੍ ਿਰੋਤ੍ਾ ੱੁੱਤ੍ਸ਼੍ਿਰੀਿੋ ਿਿਰਾਹ ਤ੍ਸ਼੍ ਮਾਰ੍ਿਣਾਨ੍ 

 ਮਰੁਤ੍ਯੁ ਤ੍ਣ੍ਟ ਕਨਪ੍ਾਨ੍ ਿੋਰਾਨ੍ ਸ਼੍ਤ੍ਰੁ ਮਰ੍ਤ੍ਨ ਿਾ0ਿ੍ਸ਼੍ਯਾ ੮ 

 ਸ ਤ੍ੈ ਰ੍ਪ੍ਾਣੈ ਰ੍ਮਹਾ ਿੀਰਯੈਃ ਪ੍ਰੂ੍ਣ ਮੁਿ੍ਤ੍ੈ: ਅਕਿਹਮ੍ਿੈੈਃ 

 ਕਪ੍ਪ੍ੇਤ੍ ਕਨਕਸ਼੍ਤ੍ ੈਸ੍ਤ੍ੀਿ੍ਸ਼੍ਣੈ੍ ਰ੍ਿਰੁਤ੍ਰਮ੍ ਿੋਰੈੈਃ ਕਸ਼੍ਲੀਮਿੈੁੈਃ  ੯ 

 ਸ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸ ਰਤ੍ੇ ਪ੍ਸ਼੍ਯਨ ੍ਿਾਨਿੀਮ੍ ਪ੍ਾਸ਼੍੍ਪ੍ ਲੋਚਨਾਮ੍ 

 ਅਕਚਨ੍ਤ੍ਕਯਤ੍ਵਾ ਪ੍ਾਣਾਮ੍ ਸ੍ਤ੍ਾਨ੍ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸਮ੍ ਸਮ੭ਕਪ੍ਤ੍ਰਿਤ੍੍ ੧0 

 ਤ੍ਤ੍ੋ੭ਸਯ ਸ ਸ਼੍ਰਮ੍ ਚਾਪ੍ਮ੍ ਮੁਿ੍ਤ੍ਾ ਮਕਣ ਕਿਪ੍ੂਕਸ਼੍ਤ੍ਮ ੍

 ਚਰਣਾਪ੍ਯਾਮ ੍ਮਹਾਤ੍ਿੇਾ ਪ੍ਪ੍ਮ੍ਿ ਪ੍ਤ੍ਿੇਸ਼੍ਵਰੈਃ ੧੧ 

 ਤ੍ਤ੍ੋ੭ਨਯਤ੍੍ ਤ੍ਨੁ ਰਾਤ੍ਾਯ ਰਾਿਣ: ਿਰੋਤ੍ ਮੂਰ੍ਕਚਤ੍: 

 ਿਿਰ੍ਸ਼੍ ਸ਼੍ਰ ਿਰ੍ਸ਼੍ਾਕਣ ਸ਼੍ਤ੍ਸ਼੍ੋ੭ਤ੍ ਸਹਸਰਸ਼੍:  ੧੨ 

 ਸ਼੍ਰੈ: ਆਿਾਕਰਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਸਯ ਸਮਯੁਿੇ ਪ੍ਤ੍ਿੇਸ਼੍ਵਰ: 
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 ਿੁਲਾਯਮ੍ ਉਪ੍ ਸਮ੍ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ੍੍: ਪ੍ਿ੍ਸ਼੍ੀਿ ਪ੍ਰਪ੍ਪ੍ ੌਤ੍ਤ੍ਾ  ੧੩ 

 ਸ ਤ੍ਾਕਨ ਸ਼੍ਰ ਿਰਸ਼੍੍ਾਕਣ ਪ੍ਿ੍ਸ਼੍ਾਪ੍ਯਾਮ ੍ਚ ਕਿਤੂ੍ਯ ਚ  

 ਚਰਣਾਪ੍ਯਾਮ ੍ਮਹਾਤ੍ਿੇਾ ਪ੍ਪ੍ਮ੍ਿਾ੭ਸਯ ਮਹ ੱੁੱਤ੍ਨੁ: ੧੪ 

 ਤ੍ ੱੁੱਚਾ੭ਿ੍ਕਨਸਤ੍ਰੁਸ਼੍ਮ ੍ਤ੍ੀਪ੍੍ਤ੍ਮ੍ ਰਾਿਣ ਸਯ ਸ਼੍ਰਾਿਰਮ ੍

 ਪ੍ਿ੍ਸ਼੍ਾਪ੍ਯਾਮ ੍ਸ ਮਹਾ ਿੀਰੋ ਿਯਤੁ੍ਨੋਤ੍੍ ਪ੍ਤ੍ਿੇਸ਼੍ਵਰੈਃ ੧੫ 

 ਿਾਮ੍ਚਨੋਰਸ਼੍੍ਚਤ੍ਾਨ੍ ਕਤ੍ਿਯਾਨ੍ ਕਪ੍ਸ਼੍ਾਚ ਿਤ੍ਨਾਨ੍ ਿਰਾਨ੍ 

 ਤ੍ਾਮ੍ ਸ਼੍੍ਚਾ੭ਸਯ ਿਿ ਸਮ੍ਪ੍ੰਨਾਨ੍ ਿਿਾਨ ਸਮਰੇ ਪ੍ਲੀ ੧੬ 

 ਿਰਮ ੍ਕਤ੍ਰਿੇਣ ੁਸਮ੍ਪ੍ੰਨਮ ੍ਿਾਮਿਮ੍ ਪ੍ਾਿਿਾ੭ਰ੍ਕਚਸ਼੍ਮ੍ 

 ਮਕਣ ਹੇਮ ਕਿਕਚਤ੍ਰਾ੭0ਿਮ ੍ਪ੍ਪ੍0ਿ ਚ ਮਹਾ ਰਤ੍ਮ੍ ੧੭ 

 ਪ੍ੂਰ੍ਣ ਚਨ੍ਤ੍ਰ ਪ੍ਰਤ੍ੀਿਾਸ਼੍ਮ ੍ਚਤ੍ਰਮ੍ ਚ ਿਯਿਨੈੈਃ ਸਹ 

 ਪ੍ਾਤ੍ਯਾ ਮਾਸ ਿੇਿੇਨ ਿਰਾਕਹਪ੍ੀ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸ ੈੱੁੱਸਹ   ੧੮ 

 ਸਾਰਤ੍ੇ ਸ਼੍੍ਚਾ੭ਸਯ ਿੇਿੇਨ ਤੁ੍ਮ੍ਟੇ ਨੈਿ ਮਹਤ੍੍ ਕਸ਼੍ਰ: 

 ਪ੍ੁਨਰਵਯਪ੍ਾਹਰਤ੍੍ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ੍ ਪ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ ਰਾਿੋ ਮਹਾਪ੍ਲ: ੧੯ 

 ਸ ਪ੍ਿ੍ਨ ਤ੍ਨਵਾ ਕਿਰਤ੍ੋ ਹਤ੍ਾ੭ਸ਼੍ਵ ੋਹਤ੍ ਸਾਰਕਤ੍ੈਃ 

 ਅਮ੍ਿੇ ਨਾ੭੭ਤ੍ਾਯ ਿੈਤ੍ਹੇੀਮ੍ ਪ੍ਪ੍ਾਤ੍ ਪ੍ੁਕਿ ਰਾਿਣੈਃ ੨0 

 ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾ ਕਨਪ੍ਕਤ੍ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ੂਮ ੌਰਾਿਣਮ੍ ਪ੍ਿ੍ਨ ਿਾਹਨਮ ੍

 ਸਾਤੁ੍ ਸਾਕਤ੍ਵਕਤ੍ ਪ੍ੂਤ੍ਾਕਨ ਿਰੁਤ੍ਰ ਰਾਿਮ ੍ਅਪ੍ੂਿਯਨ ੍੨੧ 

 ਪ੍ਕਰਸ਼੍ਰਾਨ੍ਤ੍ਮ੍ ਤੁ੍ ਤ੍ਮ ੍ਤ੍ਰੁਸ਼੍ਟ੍ਵਾ ਿਰਯਾ ਪ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ ਯੂਤ੍ਪ੍ਮ ੍

 ਉਤ੍੍ਪ੍ਪ੍ਾਤ੍ ਪ੍ੁਨ ਰਹਰ੍ਸ਼ੁ੍੍ਟੋ ਮੈਕਤ੍ਲੀਮ ੍ਿਰੁਹਯ ਰਾਿਣੈਃ ੨੨ 

 ਤ੍ਮ ੍ਪ੍ਰਹਰਸ਼ੁ੍੍ਟਮ ੍ਕਨਤ੍ਾਯਾ੭0ਿੇ ਰਾਿਣਮ੍ ਿਨਿਾ੭੭ਤ੍੍ਮਿਾਮ ੍

 ਿੁੱਚਮ੍ਤ੍ਮ ੍ਿਟ੍ਿ ਸ਼੍ੇਸ਼੍ਮ੍ ਚ ਪ੍ਰਣਸ਼੍੍ਟ ਹਤ੍ ਸਾਤ੍ਨਮ੍   ੨੩ 

 ਿਰੁਤ੍ਰਰਾਿੈਃ ਸਮਤੁ੍੍ਪ੍ਤ੍ਯ ਸਮ੭ਕਪ੍ਤ੍ਰੁਤ੍ਯ ਰਾਿਣਮ੍   

 ਸਮਾਿਾਰਯ0 ਮਹਾਤ੍ੇਿਾ ਿਟਾਯੁ: ਇਤ੍ਮ ੍ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੨੪ 

 ਿਿਰ ਸਮ੍ਸ੍ਪ੍ਰ੍ਸ਼੍  ਪ੍ਾਣਸਯ ਪ੍ਾਰਯਾਮ੍ ਰਾਮ ਸਯ ਰਾਿਣ 

 ਅਲ੍ਪ੍ ਪ੍ੁੁੱਤ੍ੇ ਹਰਕਸ ਏਨਾਮ੍ ਿਤ੍ਾਯ ਿਲੁ ਰਿ੍ਸ਼੍ਸਾਮ੍ ੨੫ 

 ਸ ਕਮਤ੍ਰ ਪ੍ਨ੍ਤੁ੍ੈਃ ਸਾ ਮਾਤ੍ਯੈਃ ਸ ਪ੍ਲੈਃ ਸ ਪ੍ਕਰੁੱਚਤ੍ੈਃ 

 ਕਿਸ਼੍ ਪ੍ਾਨਮ ੍ਕਪ੍ਪ੍ਕਸ ਏਤ੍ਤ੍੍ ਕਪ੍ਪ੍ਾਕਸਤ੍ ਇਿੋਤ੍ਿਮ ੍੨੬ 

 ਅਨੁਪ੍ਨ੍ਤ੍ਮ ੍ਅਿਾਨਨ੍ਤ੍ੈਃ ਿਰ੍ਮਣਾਮ੍ ਅਕਿਚਿ੍ਸ਼੍ਣਾੈਃ 

 ਸ਼੍ੀਿਰਮ ੍ਏਿ ਕਿਨਸ਼੍ਯਨ੍ਕਤ੍ ਯਤ੍ਾ ਤ੍ਵਮ ੍ਕਿਨਕਸ਼੍ਸ਼੍ਯਕਸ ੨੭ 

 ਪ੍ੁੱਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਵਮ੍ ਿਾਲ ਪ੍ਾਸ਼ੇ੍ਨ ਿਵ ਿਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਸਯ ਮੋਿ੍ਸ਼੍ਯਸ ੇ

 ਿਤ੍ਾਯ ਪ੍ਕਟਸ਼੍ਮ ੍ਿਰੁਹਯ ਸਾ੭ਕਮਸ਼੍ਮ੍ ਿਲਿ ੋਯਤ੍ਾ ੨੮ 

 ਨ ਕਹ ਿਾਤੁ੍ ਤੁ੍ਰਾਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ੌ ਿਾਿੁਤ੍੍ਸ੍ਤ੍ੌ ਤ੍ਿ ਰਾਿਣ 

 ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਣਮ ੍ਚਾ੭੭ਸ਼੍ਰਮ ਸਯਾ੭ਸਯ ਿ੍ਸ਼੍ਕਮਸ਼੍ਯੇਤ੍ੇ ਤੁ੍ ਰਾਿਿੌ ੨੯ 
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 ਯਤ੍ਾ ਤ੍ਵਯਾ ਿਰੁਤ੍ਮ੍ ਿਰ੍ਮ ਪ੍ੀਰਣੁਾ ਲੋਿ ਿਕਰਹਤ੍ਮ ੍

 ਤ੍ਸ੍ਿਰਾ ਚਕਰਤ੍ੋ ਮਾਰ੍ਿੋ ਨੈਸ਼੍ ਿੀਰ ਕਨਸ਼੍ੇਕਿਤ੍ੈਃ  ੩0 

 ਯੁਤ੍ਯਸਵ ਯਕਤ੍ ਸ਼ੂ੍ਰ੭ੋਕਸ ਮੁਹਰੂ੍ਤ੍ਮ੍ ਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟ ਰਾਿਣ 

 ਸ਼੍ਕਯਸ਼੍ਯਸੇ ਹਤ੍ ੋਪ੍ੂਮ ੌਯਤ੍ਾ ਪ੍ਰਾਤ੍ਾ ਿਰ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ ੩੧ 

 ਪ੍ਰੇਤ੍ ਿਾਲੇ ਪ੍ਰੁਸ਼ੁ੍ੋ ਯਤ੍ ੍ਿਰ੍ਮ ਪ੍ਰਕਤ੍ਪ੍ਤ੍ਯਤ੍ ੇ

 ਕਿਨਾਸ਼੍ਾ ਯਾ੭੭ਤ੍੍ਮਨੋ੭ਤ੍ਰ੍ਮਯਮ੍ ਪ੍ਰਕਤ੍ ਪ੍ੰਨੋ੭ਕਸ ਿਰ੍ਮ ਤ੍ਤ੍੍ ੩੨ 

 ਪ੍ਾਪ੍ਾ੭ਨੁਪ੍ਨ੍ਤ੍ ੋਿੈ ਯਸਯ ਿਰ੍ਮਣੈਃ ਿੋ ਨੁ ਤ੍ਤ੍੍ ਪ੍ੁਮਾਨ੍ 

 ਿੁਰਵੀਤ੍ ਲੋਿਾ੭ਕਤ੍ਪ੍ਕਤ੍ੈਃ ਸਵਯਮ੍ਪ੍ੂ ਰਪ੍੍ਿਿਾਨ੍ ਅਕਪ੍ ੩੩ 

 ਏਿਮ੍ ਉਿ੍ਤ੍ਵਾ ਸ਼ੁ੍ਪ੍ਮ੍ ਿਾਿਯਮ੍ ਿਟਾਯੁ ਸ੍ਤ੍ਸਯ ਰਿ੍ਸ਼੍ਸੈਃ 

 ਕਨਪ੍ਪ੍ਾਤ੍ ਪ੍ਰੁਸ਼੍ਮ ੍ਪ੍ਰੁਸ਼੍ਟ੍ੇ ਤ੍ਸ਼੍ਿਰੀਿ ਸਯ ਿੀਰਯਿਾਨ੍ ੩੪ 

 ਤ੍ਮ ੍ਿਰੁਹੀਤ੍ਵਾ ਨਿੈ ਸ੍ਤ੍ੀਿ੍ਸ਼੍੍ਣੈ ਕਰਵਤ੍ਤ੍ਾਰ ਸਮਨ੍ਤ੍ਤ੍ੈਃ 

 ਅਕਤ੍ਰਟੂੋ ਿਿਾ੭੭ਰੋਹੋ ਯਤ੍ਾ ਸਯਾ ੱੁੱਤੁ੍ਸ਼੍ਟ੍ ਿਾਰਣਮ ੍੩੫ 

 ਕਿਤ੍ਤ੍ਾਰ ਨਿੈਰ੍ ਅਸਯ ਤੁ੍ਣ੍ਟਮ੍ ਪ੍ਰੁਸ਼੍ਟ੍ੇ ਸਮਰਪ੍੍ਯਨ੍ 

 ਿੇਸ਼੍ਾਮ ੍ਸ਼੍੍ਚ ੋਤ੍੍ਪ੍ਾਟਯਾ ਮਾਸ ਨਿ ਪ੍ਿ੍ਸ਼੍ ਮੁਿਾ੭੭ਯੁਤ੍ੈਃ ੩੬ 

 ਸ ਤ੍ਤ੍ਾ ਿਰੁਤ੍ਰ ਰਾਿੇਨ ਿ੍ਕਲਸ਼੍ਯਮਾਨੋ ਮੁਹ ੁਰ੍ਮੁਹੈੁਃ 

 ਅਮਰ੍ਸ਼੍ ਸ੍ਪ੍ੁਕਰ ਤ੍ੋਸ਼੍੍ਟੈਃ ਸਨ੍ ਪ੍ਰਾਿਮ੍ਪ੍ਤ੍ ਸ ਰਾਿਣ: ੩੭ 

 ਸ ਪ੍ਕਰਸ਼੍ਵਿਯ ਿੈਤ੍ੇਹੀਮ ੍ਿਾਮੇ ਨਾ੭0ਿੇਨ ਰਾਿਣੈਃ 

 ਤ੍ਲੇਨਾ੭ਕਪ੍ ਿਿਾਨਾ੭੭ਸ਼ੁ੍ ਿਟਾਯੁਮ ੍ਿਰੋਤ੍ ਮੂਰ੍ਕਚਤ੍ੈਃ ੩੮ 

 ਿਟਾਯੁ ਸ੍ਤ੍ਮ ੍ਅਕਤ੍ਿਰਮਯ ਤੁ੍ਣ੍ਟੇਨਾ੭ਸਯ ਿਿਾ੭ਕਤ੍ਪ੍ੈਃ 

 ਿਾਮ ਪ੍ਾਹਨ੍ੂ ਤ੍ਸ਼੍ ਤ੍ਤ੍ਾ ਿਯਪ੍ਾਹਰਤ੍ ੍ਅਕਰਮ੍ਤ੍ਮੈਃ ੩੯ 

ਸਮ੍ੁੱਕਚੰਨ ਪ੍ਾਹ:ੋ ਸਤ੍ਯੈਿ ਪ੍ਾਹਿ: ਸਹਸਾ੭ਪ੍ਿਨ ੍ 

ਕਿਸ਼੍ ਿਵਾਲਾ੭੭ਿਲ਼ੀ ਯੁਿ੍ਤ੍ਾ: ਿਲ੍ਮੀਿਾ ਕਤ੍ਿ ਪ੍ੰਨਾਿਾ: ੪0 

 ਤ੍ਤ੍ੈਃ ਿਰੁੁੱਤ੍ ੋਤ੍ਸ਼੍ਿਰੀਿੈਃ ਸੀਤ੍ਾਮ੍ ਉਤ੍੍ਸਰੁਿਯ ਰਾਿਣ: 

 ਮੁਸ਼੍੍ਕਟਪ੍ਯਾਮ ੍ਚਰਣਾਪ੍ਯਾਮ੍ ਚ ਿਰੁਤ੍ਰ ਰਾਿਮ ੍ਅਪ੍ੋਤ੍ਯਤ੍੍ ੪੧ 

 ਤ੍ਤ੍ੋ ਮੁਹਰੂ੍ਤ੍ਮ੍ ਸਮ੍ਿਰਾਮੋ ਪ੍ਪ੍ੂਿਾ੭ਤੁ੍ਲ ਿੀਰਯਯੋੈਃ 

 ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸਾਨਾਮ੍ ਚ ਮੁਿਯ ਸਯ ਪ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਣਾਮ ੍ਪ੍ਰਿਰ ਸਯ ਚ ੪੨ 

 ਤ੍ਸਯ ਿਯਾਯੁੱਚਮਾਨ ਸਯ ਰਾਮਸਯਾ੭ਰਤ੍੍ੇ ਸ ਰਾਿਣੈਃ 

 ਪ੍ਿ੍ਸ਼੍ ੌਪ੍ਾਰ੍ਸ਼੍ਵ ੌਚ ਪ੍ਾਤ੍ ੌਚ ਿਟ੍ਿਮ੍ ਉੁੱਤ੍ਰੁਤ੍ਯ ਸੋ੭ੱੁੱਕਚਨਤ੍੍ ੪੩ 

 ਸ ਕਚੰਨ ਪ੍ਿ੍ਸ਼੍ੈਃ ਸਹਸਾ ਰਿ੍ਸ਼੍ਸਾ ਰੌਤ੍ਰ ਿਰ੍ਮਣਾ 

 ਕਨਪ੍ਪ੍ਾਤ੍ ਹਤ੍ੋ ਿਰੁਤ੍ਰੋ ਤ੍ਰਣਯਾਮ ੍ਅਲ੍ਪ੍ ਿੀਕਿਤ੍ੈਃ ੪੪ 

 ਤ੍ਮ ੍ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾ ਪ੍ਕਤ੍ਤ੍ਮ ੍ਪ੍ੂਮ ੌਿ੍ਸ਼੍ਤ੍ਿਾ੭੭ਰ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਿਟਾਯੁਸ਼੍ਮ ੍

 ਅਪ੍ਯਤ੍ਾਿਤ੍ ਿਤੈ੍ੇਹੀ ਸਵ ਪ੍ਨ੍ਤੁ੍ਮ੍ ਇਿ ਤੁ੍ੈਃਕਿਤ੍ਾ ੪੫ 

 ਤ੍ਮ ੍ਨੀਲ ਿੀਮੂਤ੍ ਕਨਿਾਸ਼੍ ਿਲ੍ਪ੍ਮ੍ 
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 ਸੁ ਪ੍ਾਣ੍ਟਰੁਰੋਸ੍ਿਮ੍ ਉਤ੍ਾਰ ਿੀਰਯਮ ੍

 ਤ੍ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ ਲ0ਿਾਕਤ੍ਪ੍ਕਤ੍ੈਃ ਪ੍ਰੁਕਤ੍ਿਯਾਮ ੍

 ਿਟਾਯੁਸ਼੍ਮ ੍ਸ਼੍ਾਨ੍ਤ੍ਮ੍ ਇਿਾ੭ਿ੍ਕਨਤ੍ਾਿਮ ੍੪੬ 

 ਤ੍ਤ੍ ਸ੍ਤੁ੍ ਤ੍ਮ ੍ਪ੍ਤ੍ਰਰਤ੍ਮ੍ ਮਹੀਤ੍ਲੇ 

 ਕਨਪ੍ਾਕਤ੍ਤ੍ਮ ੍ਰਾਿਣ ਿੇਿ ਮਰ੍ਕਤ੍ਤ੍ਮ ੍

 ਪ੍ੁਨੈਃ ਪ੍ਕਰਸ਼੍ਵਿਯ ਸ਼੍ਕਸ਼੍ ਪ੍ਰਪ੍ਾ੭੭ਨਨਾ 

 ਰਰੁੋਤ੍ ਸੀਤ੍ਾ ਿਨਿਾ੭੭ਤ੍ਮ੍ਿਾ ਤ੍ਤ੍ਾ  ੪੭ 

 

 

 ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਰਣਯ ਿਾਮ੍ਟੇ ਏਿ ਪ੍ਮ੍ਚਾਸ਼੍ ੱੁੱਸਰ੍ਿ: 

ਤ੍ਤਿ ਪ੍ਮ੍ਚਾਸ਼ ੱ ਸਰ੍ਕ: 

 ਤ੍ਮ ੍ਅਲ੍ਪ੍ ਿੀਕਿਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਮੂ ੌਸ੍ਪ੍ੁਰਨ੍ਤ੍ਮ੍ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸਾ੭ਕਤ੍ਪ੍ੈਃ 

 ਤ੍ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ ਿਰੁਤ੍ਰਮ੍ ਪ੍ਕਤ੍ਤ੍ਮ ੍ਸਮੀਪ੍ੇ ਰਾਿਿਾ੭੭ਸ਼੍ਰਮਾਤ੍੍ ੧ 

 ਸਾ ਤੁ੍ ਤ੍ਾਰਾ੭ਕਤ੍ਪ੍ ਮੁਿੀ ਰਾਿਣੇਨ ਸਮੀਿ੍ਸ਼੍ਯ ਤ੍ਮ ੍

 ਿਰੁਤ੍ਰ ਰਾਿਮ ੍ਕਿਕਨਹਤ੍ਮ੍ ਕਿਲਲਾਪ੍ ਸੁਤੁ੍ੈਃਕਿਤ੍ਾ ੨ 

 ਆਕਲਮ੍ਿਯ ਿਰੁਤ੍ਰਮ੍ ਕਨਹਤ੍ਮ੍ ਰਾਿਣੇਨ ਪ੍ਲੀਯਸਾ  

 ਕਿਲਲਾਪ੍ ਸੁਤੁ੍:ਿਾ੭੭ਰਤ੍੍ਾ ਸੀਤ੍ਾ ਸ਼੍ਕਸ਼੍ ਕਨਪ੍ਾ੭੭ਨਨਾ  ੩ 

 ਕਨਕਮੁੱਤ੍ਮ ੍ਲਿ੍ਸ਼੍ਣ ਿ੍ਞਾਨਮ੍ ਸ਼੍ਿੁਕਨ ਸਵਰ ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਨਮ੍ 

 ਅਿਸ਼੍ਯਮ ੍ਸੁਿ ਤੁ੍ੈਃਿੇਸ਼ੁ੍ ਨਰਾਣਾਮ੍ ਪ੍ਰਕਤ੍ਤ੍ਰੁਸ਼੍ਯਤ੍ੇ ੪ 

 ਨ ਨੂਨਮ ੍ਰਾਮ ਿਾਨਾ੭ਕਸ ਮਹਤ੍੍ ਿਯਸਨਮ ੍ਆਤ੍ਮ੍ਨ: 

 ਤ੍ਾਿਨ੍ਕਤ੍ ਨੂਨਮ੍ ਿਾਿੁਤ੍੍ਸ੍ਤ੍ ਮਤ੍੭ਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਮਰੁਿ ਪ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਣੈਃ ੫ 

ਅਯਮ ੍ਕਹ ਪ੍ਾਪ੍ ਚਾਰਣੇ ਮਾਮ੍ ਤ੍ਰਾਤੁ੍ਮ ੍ਅਕਪ੍ਸਮ੍ਿਤ੍: 

ਸ਼੍ੇਤ੍ ੇਕਿਕਨਹਤ੍ੋ ਪ੍ੂਮ ੌਮਮਾ੭ਪ੍ਾਿਯਾਤ੍੍ ਕਿਹਮ੍ਿਮ: ੬ 

 ਤ੍ਰਾਕਹ ਮਾਮ ੍ਅਤ੍ਯ ਿਾਿੁਤ੍੍ਸ੍ਤ੍ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੇਕਤ੍ ਿਰਾ੭0ਿਨਾ 

 ਸੁਸਮ੍ਤ੍ਰਸ੍ਤ੍ਾ ਸਮਾਿਰਨ੍ਤ੍ ੱੁੱਚਰਣੁਵਤ੍ਾਮ੍ ਤੁ੍ ਯਤ੍ਾ੭ਨ੍ਕਤ੍ਿੇ ੭ 

 ਤ੍ਾਮ੍ ਿ੍ਕਲਸ਼੍੍ਟ ਮਾਲਯਾ੭੭ਪ੍ਰਣਾਮ੍ ਕਿਲਪ੍ਨ੍ਤ੍ੀਮ੍ ਅਨਾਤ੍ਿਤ੍੍ 

 ਅਪ੍ਯਤ੍ਾਿਤ੍ ਿਤੈ੍ੇਹੀਮ ੍ਰਾਿਣੋ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸਾ੭ਕਤ੍ਪ੍ੈਃ ੮ 

 ਤ੍ਾਮ੍ ਲਤ੍ਾਮ੍ ਇਿ ਿੇਸ਼੍ਟ੍ਨ੍ਤ੍ੀਮ੍ ਆਕਲ0ਿਨ੍ਤ੍ੀਮ ੍ਮਹਾ ਤ੍ਰੁਮਾਨ੍ 

 ਮੁ0ਚ ਮੁ0ਚੇਕਤ੍ ਪ੍ਹਸ਼ੁ੍ੈਃ ਪ੍ਰਿਤ੍ਨ੍ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸਾ੭ਕਤ੍ਪ੍ੈਃ ੯ 

 ਿਰੋਸ਼੍ਨ੍ਤ੍ੀਮ ੍ਰਾਮ ਰਾਮੇਕਤ੍ ਰਾਮੇਣ ਰਕਹਤ੍ਾਮ੍ ਿਨੇ  

 ਿੀਕਿਤ੍ਾ੭ਨ੍ਤ੍ਾਯ ਿੇਸ਼੍ੇਸ਼ੁ੍ ਿਿਰਾਹਾ੭ਨ੍ਤ੍ਿ ਸੰਕਨਪ੍ੈਃ ੧0 

 ਪ੍ਰਤ੍ਰ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ਾਯਾਮ ੍ਿੈਤ੍ੇਹਯਾਮ੍ ਪ੍ਪ੍ੂਿ ਸ ਚਰਾ੭ਚਰਮ ੍

 ਿਿਤ੍੍ ਸਰਵਮ੍ ਅਮਰਯਾਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਮਸਾ੭ਨ੍ਤ੍ੇਨ ਸਮਵਰ੍ਤੁ੍ਮ੍ ੧੧ 
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ਨ ਿਾਕਤ੍ ਮਾਰਤੁ੍ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਰ ਕਨਸ਼੍੍ਪ੍ਰਪ੍ੋ੭ਪ੍ੂ ੱੁੱਕਤ੍ਿਾਿਰ:  ੧੨ 

 ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾ ਸੀਤ੍ਾਮ ੍ਪ੍ਰਾਮਰੁਸ਼੍ਟ੍ਾਮ੍ ਤ੍ੀਨਾਮ ੍ਕਤ੍ਿਯੇਨ ਚਿ੍ਸ਼ੁ੍ਸ਼੍ਾ 

 ਿਰੁਤ੍ਮ੍ ਿਾਰਯਮ੍ ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ੍ ਿਯਾਿਹਾਰ ਕਪ੍ਤ੍ਾਮਹੈਃ ੧੩ 

 ਪ੍ਰਹਰਸ਼ੁ੍੍ਟਾ ਿਯਕਤ੍ਤ੍ਾ ਸ਼੍੍ਚਾ੭੭ਸਨ੍ ਸਰਵੇ ਤ੍ੇ ਪ੍ਰਮਰ੍ਸ਼੍ਯੈਃ 

 ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾ ਸੀਤ੍ਾਮ ੍ਪ੍ਰਾਮਰੁਸ਼੍ਟ੍ਾਮ੍ ਤ੍ਣ੍ਟਿਾ੭ਰਣਯ ਿਾਕਸਨੈਃ 

 ਰਾਿਣ ਸਯ ਕਿਨਾਸ਼੍ਮ ੍ਚ ਪ੍ਰਾਪ੍੍ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ੁੁੱਤ੍ਵਾ ਯਤ੍ਰੁ ੁੱਚਯਾ  ੧੪ 

 ਸ ਤੁ੍ ਤ੍ਾਮ੍ ਰਾਮ ਰਾਮੇਕਤ੍ ਰਤੁ੍ਨ੍ਤ੍ੀਮ੍ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੇਕਤ੍ ਚ 

 ਿਿਾਮ ਆਤ੍ਾਯ ਚਾ੭੭ਿਾਸ਼੍ਮ ੍ਰਾਿਣੋ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸੇਸ਼੍ਵਰ: ੧੫ 

 ਤ੍ਪ੍੍ਤ੍ਾ੭੭ਪ੍ਰਣ ਸਰਵਾ੭0ਿੀ ਪ੍ੀਤ੍ ਿੌਸ਼੍ੇਯ ਿਾਸਨੀ 

 ਰਰਾਿ ਰਾਿਪ੍ੁਤ੍ਰੀ ਤੁ੍ ਕਿਤ੍ਯੁਤ੍੍ ਸੌਤ੍ਾਕਮਨੀ ਯਤ੍ਾ ੧੬ 

 ਉੁੱਤੂ੍ਤ੍ੇਨ ਚ ਿਸ੍ਤ੍ਰੇਣ ਤ੍ਸਯਾੈਃ ਪ੍ੀਤ੍ੇਨ ਰਾਿਣੈਃ 

 ਅਕਤ੍ਿਮ ੍ਪ੍ਰਕਤ੍ਪ੍ਪ੍ਰਾਿ ਕਿਕਰ ਰ੍ਤ੍ੀਪ੍ ਇਿਾ੭ਿ੍ਕਨਨਾ  ੧੭ 

 ਤ੍ਸਯਾੈਃ ਪ੍ਰਮ ਿਲ਼ਯਾਣਯਾ ਸ੍ਤ੍ਾਮਰਾਕਣ ਸੁਰਪ੍ੀਕਣ ਚ 

 ਪ੍ਤ੍੍ਮ ਪ੍ਤ੍ਰਾਕਣ ਿੈਤ੍ੇਹਯਾ ਅਪ੍ਯਿੀਰਯਨ੍ਤ੍ ਰਾਿਣਮ੍ ੧੮ 

 ਤ੍ਸਯਾੈਃ ਿੌਸ਼੍ੇਯਮ ੍ਉੁੱਤੂ੍ਤ੍ਮ੍ ਆਿਾਸ਼੍ ੇਿਨਿ ਪ੍ਰਪ੍ਮ੍ 

 ਪ੍ਪ੍ੌ ਚਾ੭੭ਕਤ੍ਤ੍ਯ ਰਾਿੇਣ ਤ੍ਾਮਰਮ੍ ਅਪ੍ਰਮ੍ ਇਿਾ੭੭ਤ੍ਪ੍ੇ ੧੯ 

 ਤ੍ਸਯਾ ਸ੍ਤ੍ ਕਤ੍ਵਮਲਮ ੍ਿਿ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਆਿਾਸ਼੍ ੇਰਾਿਣਾ੭0ਿਿਮ੍ 

 ਨ ਰਰਾਿ ਕਿਨਾ ਰਾਮਮ ੍ਕਿਨਾਲ਼ਮ੍ ਇਿ ਪ੍0ਿਿਮ ੍੨0 

 ਪ੍ਪ੍ੂਿ ਿਲਤ੍ਮ ੍ਨੀਲਮ ੍ਕਪ੍ੁੱਤ੍ਵਾ ਚਨ੍ਤ੍ਰ ਇਿੋਕਤ੍ਤ੍ੈਃ 

 ਸੁਲਲਾਟਮ੍ ਸੁਿੇਸ਼੍ਾ੭ਨ੍ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਤ੍੍ਮ ਿਰਪ੍੍ਾਪ੍ਮ ੍ਅਿਰਣਮ੍ ੨੧ 

 ਸ਼ੁ੍ਿ੍ਲੈੈਃ ਸੁਕਿਮਲੈ ਰਤ੍੍ਨ੍ਤ੍ੈੈਃ ਪ੍ਰਪ੍ਾਿਤ੍੍ਕਪ੍: ਅਲਮ੍ਿਰੁਤ੍ਮ੍ 

 ਤ੍ਸਯਾ ਸ੍ਤ੍ ਕਤ੍ਵਮਲਮ ੍ਿਿ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਆਿਾਸ਼੍ ੇਰਾਿਣਾ੭0ਿਿਮ੍   ੨੨ 

 ਰਕੁਤ੍ਤ੍ਮ੍ ਿਯਪ੍ਮਰੁਸ਼੍ਟ੍ਾ੭ਸਰਮ ੍ਚਨ੍ਤ੍ਰ ਿਤ੍੍ ਕਪ੍ਰਯ ਤ੍ਰਸ਼੍੍ਨਮ੍ 

 ਸੁ ਨਾਸਮ ੍ਚਾਰ ੁਤ੍ਾਮਰੋ ਸ਼੍੍ਟਮ੍ ਆਿਾਸ਼੍ ੇਹਾਟਿ ਪ੍ਰਪ੍ਮ੍ ੨੩ 

 ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸੇਨ ਸਮਾਤੂ੍ਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਸਯਾ ਸ੍ਤ੍ ਤ੍ਵਚਨਮ ੍ਸ਼ੁ੍ਪ੍ਮ ੍

 ਸ਼ੁ੍ਸ਼ੁ੍ਪ੍ੇ ਨ ਕਿਨਾ ਰਾਮਮ ੍ਕਤ੍ਿਾ ਚਨ੍ਤ੍ਰ ਇਿੋਕਤ੍ਤ੍ੈਃ ੨੪ 

 ਸਾ ਹੇਮ ਿਰ੍ਣਾ ਨੀਲਾ੭0ਿ0 ਮੈਕਤ੍ਲੀ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸਾ੭ਕਤ੍ਪ੍ਮ ੍

 ਸ਼ੁ੍ਸ਼ੁ੍ਪ੍ੇ ਿਾਮ੍ਚਨੀ ਿਾਮ੍ਚੀ ਨੀਲਮ੍ ਮਕਣਮ ੍ਇਿਾ੭੭ਕਸ਼੍ਰਤ੍ਾ ੨੫ 

 ਸਾ ਪ੍ਤ੍੍ਮ ਿੌਰੀ ਹੇਮਾਪ੍ਾ ਰਾਿਣਮ੍ ਿਨਿਾ੭੭ਤ੍੍ਮਿਾ 

 ਕਿਤ੍ਯੁਤ੍੍ਿਨਮ ੍ਇਿਾ੭੭ਕਿਸ਼੍ਯ ਸ਼ੁ੍ਸ਼ੁ੍ਪ੍ੇ ਤ੍ਪ੍੍ਤ੍ ਪ੍ਸ਼ੂ੍ਣਾ ੨੬ 

 ਤ੍ਰ ੁਪ੍ਰਿਾਲ਼ ਰਿ੍ਤ੍ਾ ਸਾ ਨੀਲਾ੭0ਿਮ ੍ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸੇਸ਼੍ਵਰਮ੍  

 ਪ੍ਰਾਸ਼ੋ੍ਪ੍ਯਤ੍ ਿਤੈ੍ੇਹੀ ਿਿਮ ੍ਿਿ੍ਸ਼੍ਯੇਿ ਿਾਮ੍ਚਨੀ  ੨੭ 

 ਤ੍ਸਯਾ ਪ੍ੂਸ਼੍ਣ ਿੋਸ਼੍ੇਣ ਿੈਤ੍ਹੇਯਾ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸਾ੭ਕਤ੍ਪ੍ੈਃ 
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 ਪ੍ਪ੍ੂਿ ਚਪ੍ਲੋ ਨੀਲੈਃ ਸਿੋਸ਼੍ ਇਿ ਤ੍ਯੋਤ੍ੈਃ ੨੮ 

 ਉੁੱਤ੍ਮਾ੭0ਿਾ ਚਯੁਤ੍ਾ ਤ੍ਸਯਾੈਃ ਪ੍ੁਸ਼੍੍ਪ੍ ਿਰੁਸ਼੍੍ਕਟੈਃ ਸਮਨ੍ਤ੍ਤ੍ੈਃ 

 ਸੀਤ੍ਾਯਾ ਕਹਰਯਮਾਣਾਯਾੈਃ ਪ੍ਪ੍ਾਤ੍ ਤ੍ਰਣੀ ਤ੍ਲੇ ੨੯ 

 ਸਾ ਤੁ੍ ਰਾਿਣ ਿੇਿੇਨ ਪ੍ੁਸ਼੍ਪ੍੍ ਿਰੁਸ਼੍੍ਕਟੈਃ ਸਮਨ੍ਤ੍ਤ੍ੈਃ 

 ਸਮਾਤੂ੍ਤ੍ਾ ਤ੍ਸ਼੍ਿਰੀਿਮ ੍ਪ੍ਨੁ: ਏਿਾ੭ਪ੍ਯਿਰ੍ਤ੍ਤ੍ ੩0 

 ਅਪ੍ਯਿਰਤ੍੍ਤ੍ ਪ੍ੁਸ਼੍ਪ੍੍ਾਣਾਮ ੍ਤ੍ਾਰਾ ਿੈਸ਼੍ਰਿਣਾ੭੭ਨੁਿਮ੍ 

 ਨਿ੍ਸ਼੍ਤ੍ਰ ਮਾਲਾ ਕਿਮਲਾ ਮੇਰਮੁ੍ ਨਿਮ ੍ਇਿੋੰਨਤ੍ਮ ੍੩੧ 

 ਚਰਣਾਨ੍ ਨੂਪ੍ੁਰਮ੍ ਪ੍ਰਸ਼੍੍ਟਮ ੍ਿੈਤ੍ੇਹਯਾ ਰਤ੍੍ਨਪ੍ੂਕਸ਼੍ਤ੍ਮ੍ 

 ਕਿਤ੍ਯੁ ਨ੍ਮਣ੍ਟਲ ਸਮ੍ਿਾਸ਼੍ਮ ੍ਪ੍ਪ੍ਾਤ੍ ਮਤੁ੍ਰ ਸਵਨਮ ੍੩੨ 

 ਤ੍ਾਮ੍ ਮਹੋਲ੍ਿਾਮ੍ ਇਿਾ੭੭ਿਾਸ਼੍ ੇਤ੍ੀਪ੍ਯਮਾਨਾਮ ੍ਸਵਤ੍ੇਿਸਾ 

 ਿਿਾਮ ਆਿਾਸ਼੍ਮ ੍ਆਕਿਸ਼੍ਯ ਸੀਤ੍ਾਮ ੍ਿੈਸ਼੍ਰਿਣਾ੭੭ਨੁਿੈਃ ੩੩ 

 ਤ੍ਸਯਾ ਸ੍ਤ੍ਾਨ੍ ਅਿ੍ਕਨ ਿਰ੍ਣਾਕਨ ਪ੍ੂਸ਼੍ਣਾਕਨ ਮਹੀਤ੍ਲੇ 

 ਸਿੋਸ਼੍ਾਕਣ ਅਿਿੀਰਯਨਤ੍੍ ਿ੍ਸ਼੍ੀਣਾ ਸ੍ਤ੍ਾਰਾ ਇਿਾ੭ਮ੍ਪ੍ਰਾਤ੍੍ ੩੪ 

 ਤ੍ਸਯਾੈਃ ਸ੍ਤ੍ਨਾ੭ਨ੍ਤ੍ਰਾਤ੍੍ ਪ੍ਰਸ਼੍੍ਟੋ ਹਾਰ ਸ੍ਤ੍ਾਰਾ੭ਕਤ੍ਪ੍ ਤ੍ਯੁਕਤ੍ੈਃ 

 ਿੈਤ੍ੇਹਯਾ ਕਨਪ੍ਤ੍ਨ ੍ਪ੍ਾਕਤ੍ ਿਮ੍ਿੇਿ ਿਿਨਾ ੱੁੱਚਯੁਤ੍ਾ ੩੫ 

 ਉਤ੍੍ਪ੍ਾਤ੍ ਿਾਤ੍ਾ੭ਕਪ੍ਹਤ੍ਾ ਨਾਨਾ ਕਤ੍ਵਿ ਿਣਾ ਯੁਤ੍ਾੈਃ 

 ਮਾ ਪ੍ੈਕਰਕਤ੍ ਕਿਤੂ੍ਤ੍ਾ੭ਿਰਾ ਿਯਾਿਹਰ ੁਕਰਿ ਪ੍ਾਤ੍ਪ੍ਾੈਃ ੩੬ 

 ਨਕਲ਼ਨਯੋ ਤ੍ਵਸ੍ਤ੍ ਿਮਲਾ ਸ੍ਤ੍ਰਸ੍ਤ੍ ਮੀਨ ਿਲੇ ਚਰਾੈਃ 

 ਸਿੀਮ ੍ਇਿ ਿਤ੍ੋ ੱੁੱਚਵਾਸਾਮ੍  ਅਨਵਸ਼੍ੋਚਨ੍ਤ੍ ਮੈਕਤ੍ਲੀਮ ੍੩੭ 

 ਸਮਨ੍ਤ੍ਾਤ੍ ੍ਅਕਪ੍ਸਮ੍ਪ੍ਤ੍ਯ ਕਸਮਹ ਿਯਾਿਰ ਮਰੁਿ ਕਤ੍ਵਿਾੈਃ 

 ਅਨਵਤ੍ਾਿਮ ੍ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ ਰੋਸ਼੍ਾਤ੍੍ ਸੀਤ੍ਾ ੱੁੱਚਾਯਾ੭ਨੁ ਿਾਕਮਨੈਃ ੩੮ 

 ਿਲ ਪ੍ਰਪ੍ਾਤ੍ਾ੭ਸਰ ਮੁਿਾੈਃ ਸ਼੍ਰੁਮ੍ਿੈੈਃ ਉੁੱਕਚਰਤ੍ ਪ੍ਾਹਕੁਪ੍ੈਃ 

 ਸੀਤ੍ਾਯਾਮ੍ ਕਹਰਯਮਾਣਾਯਾਮ੍ ਕਿਿਰੋਸ਼੍ਨ੍ਤ੍ੀਿ ਪ੍ਰਵਤ੍ਾੈਃ ੩੯ 

 ਕਹਰਯਮਾਣਾਮ੍ ਤੁ੍ ਿੈਤ੍ਹੇੀਮ ੍ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾ ਤ੍ੀਨੋ ਕਤ੍ਿਾਿਰੈਃ 

 ਪ੍ਰਕਿ ਤ੍ਵਸ੍ਤ੍ ਪ੍ਰਪ੍ੈਃ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ੍ ਆਸੀਤ੍ ੍ਪ੍ਾਣ੍ਟਰੁ ਮਣ੍ਟਲੈਃ ੪0 

 ਨਾਸ੍ਕਤ੍ ਤ੍ਰ੍ਮੈਃ ਿੁਤ੍ੈਃ ਸਤ੍ਯਮ੍ ਨਾ੭੭ਰ੍ਿਿਮ੍ ਨਾ੭ਨਰੁਸ਼੍ਮ੍ਸਤ੍ਾ 

 ਯਤ੍ਰ ਰਾਮ ਸਯ ਿੈਤ੍ੇਹੀਮ ੍ਪ੍ਾਰਯਾਮ੍ ਹਰਕਤ੍ ਰਾਿਣੈਃ 

 ਇਕਤ੍ ਸਰਵਾਕਣ ਪ੍ੂਤ੍ਾਕਨ ਿਣਸ਼੍ੈਃ ਪ੍ਰਯਤ੍ੇਿਯਨ੍ ੪੧ 

 ਕਿਤ੍ਰਸ੍ਤ੍ਿਾ ਤ੍ੀਨ ਮੁਿਾ ਰਰੁਤੁੁ੍ : ਮਰੁਿ ਪ੍ੋਤ੍ਿਾੈਃ 

 ਉਤ੍ਵੀ ਿ੍ਸ਼੍ਯੋਤ੍ਵੀਿ੍ਸ਼੍ਯ ਨਯਨੈ: ਆਸਰ ਪ੍ਾਤ੍ਾਕਿਲੇਿ੍ਸ਼੍ਣਾੈਃ ੪੨ 

 ਸੁਪ੍ਰਿੇਕਪ੍ਤ੍ ਿਾਤ੍ਰਾ ਸ਼੍੍ਚ ਪ੍ਪ੍ੂਿੁ: ਿਨ ਤ੍ੇਿਤ੍ਾੈਃ 

 ਕਿਿਰੋਸ਼੍ਨ੍ਤ੍ੀਮ ੍ਤ੍ਰੁਟਮ੍ ਸੀਤ੍ਾਮ੍ ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾ ਤੁ੍ੈਃਿਮ੍ ਤ੍ਤ੍ਾ ਿਤ੍ਾਮ੍ ੪੩ 

 ਤ੍ਾਮ੍ ਤੁ੍ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ ਰਾਮੇਕਤ੍ ਿਰੋਸ਼੍ਨ੍ਤ੍ੀਮ ੍ਮਤੁ੍ਰ ਸਵਰਮ ੍
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 ਅਿੇਿ੍ਸ਼੍ਮਾਣਾਮ੍ ਪ੍ਹਸ਼ੁ੍ ੋਿੈਤ੍ੇਹੀਮ੍ ਤ੍ਰਣੀ ਤ੍ਲਮ੍ ੪੪ 

 ਸ ਤ੍ਾਮ੍ ਆਿੁਲ ਿੇਸ਼੍ਾ੭ਨ੍ਤ੍ਾਮ੍ ਕਿਪ੍ਰਮਰੁਸ਼੍੍ਟ ਕਿਸ਼੍ੇਸ਼੍ਿਾਮ ੍

 ਿਹਾਰਾ੭੭ਤ੍੍ਮ ਕਿਨਾਸ਼੍ਾਯ ਤ੍ਸ਼੍ਿਰੀਿੋ ਮਨਕਸਵਨੀਮ ੍੪੫ 

 ਤ੍ਤ੍ ਸ੍ਤੁ੍ ਸਾ ਚਾਰਤੁ੍ਤ੍ੀ ਸ਼ੁ੍ਕਚ ਸ੍ਕਮਤ੍ਾ   

 ਕਿਨਾ ਿਰੁਤ੍ਾ ਪ੍ਨ੍ਤੁ੍ ਿਨੇਨ ਮੈਕਤ੍ਲੀ 

 ਅਪ੍ਸ਼੍ਯਤ੍ੀ ਰਾਿਿ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣਾ ਿੁਪ੍ੌ  

 ਕਿਿਰ੍ਣ ਿਿ੍ਤ੍ਰਾ ਪ੍ਯ ਪ੍ਾਰ ਪ੍ੀਕਟਤ੍ਾ   ੪੬ 

 ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਰਣਯ ਿਾਮ੍ਟੇ ਕਤ੍ਵ ਪ੍ਮ੍ਚਾਸ਼੍ ੱੁੱਸਰ੍ਿ: 

ਤ੍ਤਰ  ਪ੍ਮ੍ਚਾਸ਼ ੱ ਸਰ੍ਕ: 

 ਿਮ ੍ਉਤ੍੍ਪ੍ਤ੍ਨਤ੍੍ਮ ੍ਤ੍ਮ ੍ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾ ਮੈਕਤ੍ਲੀ ਿਨਿਾ੭੭ਤ੍੍ਮਿਾ 

 ਤੁ੍ੈਃਕਿਤ੍ਾ ਪ੍ਰਮੋਕਤ੍ਵਿ੍ਨਾ ਪ੍ਯੇ ਮਹਕਤ੍ ਿਰ੍ਕਤ੍ਨੀ ੧ 

 ਰੋਸ਼੍ ਰਤੋ੍ਨ ਤ੍ਾਮਰਾ੭ਿ੍ਸ਼੍ੀ ਪ੍ੀਮਾ੭ਿ੍ਸ਼੍ਮ ੍ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸਾ੭ਕਤ੍ਪ੍ਮ ੍

 ਰਤੁ੍ਮ੍ਤ੍ੀ ਿਰਣੁਮ੍ ਸੀਤ੍ਾ ਕਹਰਯਮਾਣੇਤ੍ਮ੍ ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੨ 

 ਨ ਿਯਪ੍ਤ੍ਰਪ੍ਸ ੇਨੀਚ ਿਰਮ੍ਣਾ੭ਨੇਨ ਰਾਿਣ 

 ਿ੍ਞਾਤ੍ਵਾ ਕਿਰਕਹਤ੍ਾਮ੍ ਯਨ ੍ਮਾਮ੍ ਚੋਰਕਯਤ੍ਵਾ ਪ੍ਲਾਯਸ ੇ੩ 

 ਤ੍ਵਯੈਿ ਨੂਨਮ੍ ਤੁ੍ਸ਼੍੍ਟਾਤ੍ਮ੍ਨ੍ ਪ੍ੀਰਣੁਾ ਹਰ੍ਤੁ੍ਮ੍ ਇੁੱਚਤ੍ਾ 

 ਮਮਾ੭੭ਪ੍ਿਾਕਹਤ੍ ੋਪ੍ਰਤ੍੍ਾ ਮਰੁਿ ਰਪੂ੍ੇਣ ਮਾਯਯਾ ੪ 

 ਯ ੋਕਹ ਮਾਮ ੍ਉਤ੍ਯਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਰਾਤੁ੍ਮ੍ ਸੋ੭ਪ੍ਯਯਮ ੍ਕਿਕਨਪ੍ਾਕਤ੍ਤ੍ੈਃ 

 ਿਰੁਤ੍ਰ ਰਾਿ: ਪ੍ੁਰਾਣੋ੭ਸੌ ਸ਼੍ਵਸ਼ੁ੍ਰ ਸਯ ਸਿਾ ਮਮ  ੫ 

 ਪ੍ਰਮਮ ੍ਿਲੁ ਤ੍ੇ ਿੀਰਯਮ ੍ਤ੍ਰੁਸ਼੍ਯਤ੍ੇ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸਾ੭ਤ੍ਮ 

 ਕਿਸ਼੍ਰਾਿਯ ਨਾਮਤ੍ੇਯਮ੍ ਕਹ ਯੁੁੱਤ੍ੇ ਨਾ੭ਸ੍ਕਮ ਕਿਤ੍ਾ ਤ੍ਵਯਾ ੬ 

 ਈਤ੍ਰੁਸ਼੍ਮ ੍ਿਕਰਹਤ੍ਮ ੍ਿਰ੍ਮ ਿਤ੍ਮ੍ ਿਰੁਤ੍ਵਾ ਨ ਲੁੱਿਸ ੇ

 ਸ੍ਕਤ੍ਰਯਾ ਸ਼੍੍ਚ ਹਰਣਮ ੍ਨੀਚ ਰਕਹਤ੍ੇ ਤੁ੍ ਪ੍ਰਸਯ ਚ ੭ 

 ਿਤ੍ਕਯਸ਼੍ਯਨ੍ਕਤ੍ ਲੋਿੇਸ਼ੁ੍ ਪ੍ੁਰਸ਼ੁ੍ਾੈਃ ਿਰ੍ਮ ਿੁਤ੍੍ਕਸਤ੍ਮ ੍

 ਸੁਨਰੁਸ਼੍ਮ੍ਸਮ੍ ਅਤ੍ਰ੍ਕਮਸ਼੍੍ਟਮ੍ ਤ੍ਿ ਸ਼੍ੌਣ੍ਟੀਰਯ ਮਾਕਨਨੈਃ ੮ 

 ਕਤ੍ਿ੍ ਤ੍ੇ ਸ਼੍ੌਰਯਮ ੍ਚ ਸੁੱਤ੍ਵਮ ੍ਚ ਯਤ੍ ੍ਤ੍ਵਯਾ ਿਕਤ੍ਤ੍ਮ ੍ਤ੍ਤ੍ਾ 

 ਿੁਲਾ੭੭ਿਰੋਸ਼੍ ਿਰਮ੍ ਲੋਿੇ ਕਤ੍ਿ੍ ਤ੍ੇ ਚਾਕਰਤ੍ਰਮ ੍ਈਤ੍ਰੁਸ਼੍ਮ੍ ੯ 

 ਕਿਮ ੍ਿਰ੍ਤੁ੍ਮ੍ ਸ਼੍ਿਯਮ ੍ਏਿਮ੍ ਕਹ ਯ ੱੁੱਿਿੇ ਨੈਿ ਤ੍ਾਿਕਸ 

 ਮੁਹਰੂ੍ਤ੍ਮ੍ ਅਕਪ੍ ਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟਸਵ ਨ ਿੀਿਨ੍ ਪ੍ਰਕਤ੍ਯਾਸਯਕਸ ੧0 

 ਨ ਕਹ ਚਿ੍ਸ਼ੁ੍ੈਃ ਪ੍ਤ੍ਮ ੍ਪ੍ਰਾਪ੍ਯ ਤ੍ਯੈੋਃ ਪ੍ਾਰ੍ਕਤ੍ਿ ਪ੍ਤੁ੍ਰਯੋੈਃ 

 ਸ ਸੈਨਯੋ੭ਕਪ੍ ਸਮਰ੍ਤ੍ ਸਤ੍੍ਵਮ੍ ਮੁਹਰੂਤ੍੍ਮ੍ ਅਕਪ੍ ਿੀਕਿਤੁ੍ਮ੍ ੧੧ 

 ਨ ਤ੍ਵਮ ੍ਤ੍ਯੈੋਃ ਸ਼੍ਰ ਸਪ੍੍ਰਸ਼੍੍ਮ੍ ਸੋਟਮੁ ੍ਸ਼੍ਿ੍ਤ੍ੈਃ ਿਤ੍ਮ ੍ਚਨ 

 ਿਨੇ ਪ੍ਰਿਵਕਲਤ੍ ਸਯੇਿ ਸਪ੍੍ਰ੍ਸ਼੍ਮ੍ ਅਿ੍ਨੇ: ਕਿਹਮ੍ਿਮੈਃ ੧੨ 
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 ਸਾਤੁ੍ ਿਰੁਤ੍ਵਾ੭੭ਤ੍੍ਮਨੈਃ ਪ੍ਤ੍ਯਮ੍ ਸਾਤੁ੍ ਮਾਮ ੍ਮੁਮ੍ਚ ਰਾਿਣ ੧੩ 

 ਮ ਤ੍੍ਪ੍ਰਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਣ ਰਸ਼ੁ੍੍ਟੋ ਕਹ ਪ੍ਰਾਤ੍ਰਾ ਸਹ ਪ੍ਕਤ੍ ਰ੍ਮਮ 

 ਕਿਤ੍ਾਸਯਕਤ੍ ਕਿਨਾਸ਼੍ਾਯ ਤ੍ਵਮ੍ ਮਾਮ ੍ਯਕਤ੍ ਨ ਮੁਮ੍ਚਕਸ ੧੪ 

 ਯੇਨ ਤ੍ਵਮ ੍ਿਯਿਸਾਯੇਨ ਪ੍ਲਾਨ੍ ਮਾਮ ੍ਹਰ੍ਤੁ੍ਮ੍ ਇੁੱਚਕਸ 

 ਿਯਿਸਾਯੈਃ ਸ ਤ੍ੇ ਨੀਚ ਪ੍ਕਿਸ਼੍ਯਕਤ੍ ਕਨਰ੭ਰਤ੍੍ਿੈਃ  ੧੫ 

 ਨ ਹਯ੭ਹਮ ੍ਤ੍ਮ ੍ਅਪ੍ਸ਼੍ਯਨ੍ਤ੍ੀ ਪ੍ਰਤ੍੍ਾਰਮ੍ ਕਿਪ੍ੁਤ੍ਪੋ੍ਮਮ ੍

 ਉਤ੍੍ਸਹ ੇਸ਼੍ਤ੍ਰੁ ਿਸ਼੍ਿਾ ਪ੍ਰਾਣਾਨ੍ ਤ੍ਾਰਕਯਤੁ੍ਮ ੍ਕਚਰਮ ੍੧੬ 

 ਨ ਨੂਨਮ ੍ਚਾ੭੭ਤ੍੍ਮਨੈਃ ਸ਼੍ਰੇਯੈਃ ਪ੍ਤ੍ਯਮ੍ ਿਾ ਸਮਿਿ੍ੇਸ਼੍ਸ ੇ

 ਮਰੁਤ੍ਯੁ ਿਾਲੇ ਯਤ੍ਾ ਮਰ੍ਤ੍ਯੋ ਕਿਪ੍ਰੀਤ੍ਾਕਨ ਸੇਿਤ੍ੇ ੧੭ 

 ਮੁਮੂਰ੍ਸ਼ੂ੍ਣਾਮ੍ ਕਹ ਸਰਵੇਸ਼੍ਾਮ ੍ਯਤ੍ ੍ਪ੍ਤ੍ਯਮ ੍ਤ੍ਨ ੍ਨ ਰਚੋਤ੍ੇ 

 ਪ੍ਸ਼੍ਯਾ੭ਮਯਤ੍ਯ ਕਹ ਿਣ੍ਟੇ ਤ੍ਵਾਮ੍ ਿਾਲ ਪ੍ਾਸ਼੍ਾ੭ਿ ਪ੍ਾਕਸ਼੍ਤ੍ਮ ੍੧੮ 

 ਯਤ੍ਾ ਚਾ੭ਸ੍ਕਮਨ੍ ਪ੍ਯਸਤ੍੍ਾਨੇ ਨ ਕਪ੍ਪ੍ੇਕਸ਼੍ ਤ੍ਸ਼੍ਾਨਨ 

 ਿਯਿ੍ਤ੍ਮ ੍ਕਹਰਣ੍ਮਯਾਨ੍ ਕਹ ਤ੍ਵਮ ੍ਸਮ੍ਪ੍ਸ਼੍ਯਕਸ ਮਹੀਰਹੁਾਨ੍ ੧੯ 

 ਨਤ੍ੀਮ ੍ਿੈਤ੍ਰਣੀਮ ੍ਿੋਰਾਮ੍ ਰਕੁਤ੍ ਰੌਿ ਕਨਿਾਕਹਨੀਮ ੍

 ਅਕਸ ਪ੍ਤ੍ਰ ਿਨਮ੍ ਚੈਿ ਪ੍ੀਮਮ ੍ਪ੍ਸ਼੍ਯਕਸ ਰਾਿਣ  ੨0 

 ਤ੍ਪ੍੍ਤ੍ ਿਾਮ੍ਚਨ ਪ੍ੁਸ਼੍੍ਪ੍ਾਮ੍ ਚ ਿੈਟਰੂਯ ਪ੍ਰਿਰ ੱੁੱਚਤ੍ਾਮ ੍

 ਤ੍ਰਿ੍ਸ਼੍ਯਸ ੇਸ਼੍ਾਲ੍ਮਲੀਮ ੍ਤ੍ੀਿ੍ਸ਼੍੍ਣਾਮ੍ ਆਯਸੈੈਃ ਿਣ੍ਟਿ ੈਸ਼੍੍ਕਚਤ੍ਾਮ੍ ੨੧ 

 ਨ ਕਹ ਤ੍ਵਮ ੍ਈਤ੍ਰੁਸ਼੍ਮ੍ ਿਰੁਤ੍ਵਾ ਤ੍ਸਯਾ੭ਲ਼ੀਿਮ ੍ਮਹਾਤ੍੍ਮਨੈਃ 

 ਤ੍ਕਰਤੁ੍ਮ੍ ਸ਼੍ਿ੍ਸ਼੍ਯਕਸ ਕਚਰਮ੍ ਕਿਸ਼੍ਮ ੍ਪ੍ੀਤ੍ਵੇਿ ਕਨਰ੍ਿਰੁਣੈਃ ੨੨ 

 ਪ੍ੁੱਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਵਮ ੍ਿਾਲ ਪ੍ਾਸ਼ੇ੍ਨ ਤੁ੍ਰ੍ਕਨਿਾਰਣੇ ਰਾਿਣ 

 ਿਵ ਿਤ੍ੋ ਲਪ੍੍ਸਯਸ ੇਸ਼੍ਰ੍ਮ ਪ੍ਰ੍ਤੁ੍ ਰ੍ਮਮ ਮਹਾਤ੍੍ਮਨੈਃ ੨੩ 

 ਕਨਮੇਸ਼੍ਾ੭ਨ੍ਤ੍ਰ ਮਾਤ੍ਰੇਣ ਕਿਨਾ ਪ੍ਰਾਤ੍ਰਮ੍ ਆਹਿ ੇ

 ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸਾ ਕਨਹਤ੍ਾ ਯੇਨ ਸਹਸਰਾਕਣ ਚਤੁ੍ ਰਤ੍੍ਸ਼੍ ੨੪ 

 ਸ ਿਤ੍ਮ ੍ਰਾਿਿੋ ਿੀਰੈਃ ਸਰਵਾ੭ਸ੍ਤ੍ਰ ਿੁਸ਼੍ਲੋ ਪ੍ਲੀ 

 ਨ ਤ੍ਵਾਮ੍ ਹਨਯਾ ੱੁੱਚਰ ੈਸਤ੍੍ੀਿ੍ਸ਼੍੍ਣੈ: ਇਸ਼੍੍ਟ ਪ੍ਾਰਯਾ੭ਪ੍ਹਾਕਰਣਮ੍ ੨੫ 

 ਏਤ੍ ੱੁੱਚਾਨਯ ੱੁੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ੁ੍ਮ੍ ਿੈਤ੍ੇਹੀ ਰਾਿਣਾਮ੍ਿਿਾ 

 ਪ੍ਯ ਸ਼੍ੋਿ ਸਮਾਕਿਸ਼੍੍ਟਾ ਿਰਣੁਮ੍ ਕਿਲਲਾਪ੍ ਹ ੨੬ 

 ਤ੍ਤ੍ਾ ਪ੍ਰੁਸ਼੍ਾ੭੭ਰ੍ਤ੍ਾਮ੍ ਪ੍ਹ ੁਚੈਿ ਪ੍ਾਕਸ਼੍ਣੀਮ ੍

 ਕਿਲਲਾਪ੍ ਪ੍ੂਰਵਮ੍ ਿਰਣੁਮ ੍ਚ ਪ੍ਾਕਮਨੀਮ ੍

 ਿਹਾਰ ਪ੍ਾਪ੍ ਸ੍ਤ੍ਰਣੁੀਮ੍ ਕਿਿੇਸ਼੍੍ਟਤ੍ੀਮ੍  

 ਨਰੁਪ੍ਾ੭੭ਤ੍੍ਮਿਾਮ ੍ਆਿਤ੍ ਿਾਤ੍ਰ ਿੇਪ੍ਤੁ੍ਮ ੍ ੨੭ 

 ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਰਣਯ ਿਾਮ੍ਟੇ ਕਤ੍ਰ ਪ੍ਮ੍ਚਾਸ਼੍ ੱੁੱਸਰ੍ਿ: 

ਚਤੁ: ਪ੍ਮ੍ਚਾਸ਼ ੱ ਸਰ੍ਕ: 
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 ਕਹਰਯਮਾਣਾ ਤੁ੍ ਿੈਤ੍ਹੇੀ ਿਮ ੍ਕਚ ੱੰਨਾਤ੍ਮ੍ ਅਪ੍ਸ਼੍ਯਤ੍ੀ 

 ਤ੍ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ ਕਿਕਰ ਸ਼੍ਰੁ0ਿਸ੍ਤ੍ਾਨ੍ ਪ੍0ਚ ਿਾਨਰ ਪ੍ੁਮ੍ਿਿਾਨ੍ ੧ 

 ਤ੍ੇਸ਼੍ਾਮ ੍ਮਤ੍ਯੇ ਕਿਸ਼੍ਾਲਾਿ੍ਸ਼੍ੀ ਿੌਸ਼੍ੇਯਮ ੍ਿਨਿ ਪ੍ਰਪ੍ਮ ੍

 ਉੁੱਤ੍ਰੀਯਮ੍ ਿਰਾਰੋਹਾ ਸ਼ੁ੍ਪ੍ਾਨਯਾ੭੭ਪ੍ਰਣਾਕਨ ਚ 

 ਮੁਮੋਚ ਯਕਤ੍ ਰਾਮਾਯ ਸ਼੍ਮਸ੍ੇਯੁਕਰਕਤ੍ ਮੈਕਤ੍ਲੀ ੨ 

 ਿਸ੍ਤ੍ਰਮ ੍ਉਤ੍੍ਸਰੁਿਯ ਤ੍ ਨ੍ਮਤ੍ਯੇ ਕਿਕਨਿ੍ਕਸ਼੍ਪ੍੍ਤ੍ਮ ੍ਸਹਪ੍ੂਸ਼੍ਣਮ ੍

 ਸਮ੍ਪ੍ਰਮਾ ੱੁੱਤੁ੍ ਤ੍ਸ਼੍ਿਰੀਿ ਸ੍ਤ੍ਤ੍੍ ਿਰ੍ਮ ਨ ਚ ਪ੍ੁੁੱਤ੍ਿਾਨ੍ ੩ 

 ਕਪ੍0ਿਾ੭ਿ੍ਸ਼੍ਾ ਸ੍ਤ੍ਾਮ ੍ਕਿਸ਼੍ਾਲਾ੭ਿ੍ਸ਼੍ੀਮ੍ ਨੇਤ੍ਰੈ: ਅਕਨਕਮਸ਼ੈ੍: ਇਿ 

 ਕਿਿਰੋਸ਼੍ਨ੍ਤ੍ੀਮ ੍ਤ੍ਤ੍ਾ ਸੀਤ੍ਾਮ੍ ਤ੍ਤ੍ਰੁਸ਼ੁ੍ ਰਵਾਨਰਰ੍ਸ਼੍ਪ੍ਾੈਃ ੪ 

 ਸ ਚ ਪ੍ਮ੍ਪ੍ਾਮ੍ ਅਕਤ੍ਿਰਮਯ ਲ0ਿਾ0 ਅਕਪ੍ਮੁਿੈਃ ਪ੍ਰੁੀਮ ੍

 ਿਿਾਮ ਰਤੁ੍ਤ੍ੀਮ੍ ਿਰੁਹਯ ਮੈਕਤ੍ਲੀਮ ੍ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸੇਸ਼੍ਵਰੈਃ ੫ 

 ਤ੍ਾਮ੍ ਿਹਾਰ ਸੁਸਮਹਰ੍ਸ਼ੁ੍੍ਟੋ ਰਾਿਣੋ ਮਰੁਤ੍ਯੁਮ ੍ਆਤ੍ਮ੍ਨੈਃ 

 ਉਤ੍੍ਸ0ਿੇਨੈਿ ਪ੍ੁਿਿੀਮ ੍ਤ੍ੀਿ੍ਸ਼੍੍ਣ ਤ੍ਮ੍ਸ਼੍੍ਟਰਾਮ ੍ਮਹਾ ਕਿਸ਼੍ਾਮ ੍੬ 

 ਿਨਾਕਨ ਸਕਰਤ੍ੈਃ ਸ਼੍ੈਲਾਨ੍ ਸਰਾਮ੍ਕਸ ਚ ਕਿਹਾਯਸਾ 

 ਸ ਿ੍ਕਸ਼੍ਪ੍ਰਮ ੍ਸਮਤ੍ੀਯਾਯ ਸ਼੍ਰ ਸ਼੍੍ਚਾਪ੍ਾਤ੍ ੍ਇਿ ਚਯੁਤ੍ੈਃ ੭ 

 ਕਤ੍ਕਮ ਨਿਰ ਕਨਿੇਤ੍ਮ੍ ਤੁ੍ ਿਰਣੁਾ੭੭ਲਯਮ੍ ਅਿ੍ਸ਼੍ਯਮ ੍

 ਸਕਰਤ੍ਾਮ੍ ਸ਼੍ਰਣਮ ੍ਿਤ੍ਵਾ ਸਮ੭ਤ੍ੀਯਾਯ ਸਾਿਰਮ੍ ੮ 

 ਸਮ੍ਪ੍ਰਮਾਤ੍੍ ਪ੍ਕਰਿਰੁੁੱਤ੍ਰੋ੍ਮੀ ਰੁੁੱਤ੍ ਮੀਨ ਮਹਰੋਿੈਃ 

 ਿੈਤ੍ੇਹਯਾਮ੍ ਕਹਰਯਮਾਣਾਯਾਮ੍ ਪ੍ਪ੍ੂਿ ਿਰਣੁਾ੭੭ਲਯੈਃ ੯ 

 ਅਨ੍ਤ੍ਕਰਿ੍ਸ਼੍ ਿਤ੍ਾ ਿਾਚੈਃ ਸਸਰੁਿ ੁਸ਼੍੍ਚਾਰਣਾ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ 

 ਏਤ੍ਤ੍੍ ਅਨ੍ਤ੍ੋ ਤ੍ਸ਼੍ਿਰੀਿ ਇਕਤ੍ ਕਸੁੱਤ੍ਾ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ੭ਪ੍ਰੁਿਨ੍ ੧0 

 ਸ ਤੁ੍ ਸੀਤ੍ਾਮ ੍ਕਿਿੇਸ਼੍ਟ੍ਨ੍ਤ੍ੀਮ੍ ਅ0ਿੇ ਨਾ੭੭ਤ੍ਾਯ ਰਾਿਣੈਃ 

 ਪ੍ਰਕਿਿੇਸ਼੍ ਪ੍ਰੁੀਮ ੍ਲ0ਿਾ0 ਰਕੂਪ੍ਣੀਮ੍ ਮਰਤੁ੍ਯੁਮ ੍ਆਤ੍ਮ੍ਨੈਃ ੧੧ 

 ਸੋ੭ਕਪ੍ਿਮਯ ਪ੍ਰੁੀਮ ੍ਲ0ਿਾ0 ਸੁਕਿਪ੍ਿ੍ਤ੍ ਮਹਾ ਪ੍ਤ੍ਾਮ ੍

 ਸਮਰੂਟ ਿਿ੍ਸ਼੍ਯਾ ਪ੍ਹਲ਼ੁਮ ੍ਸਵਮ ੍ਅਨ੍ਤ੍ੈਃਪ੍ਰੁਮ੍ ਆਕਿਸ਼੍ਤ੍ ੍੧੨ 

 ਤ੍ਤ੍ਰ ਤ੍ਾਮ੍ ਅਕਸਤ੍ਾਪ੍ਾ੭0ਿੀਮ ੍ਸ਼੍ੋਿ ਮੋਹ ਪ੍ਰਾਯਣਾਮ੍ 

 ਕਨਤ੍ਤ੍ੇ ਰਾਿਣੈਃ ਸੀਤ੍ਾਮ ੍ਮਯੋ ਮਾਯਾਮ੍ ਇਿਾ੭੭ਸੁਰੀਮ ੍੧੩ 

 ਅਪ੍ਰਿੀ ੱੁੱਚ ਤ੍ਸ਼੍ਿਰੀਿੈਃ ਕਪ੍ਸ਼੍ਾਚੀ ਰ੍ਿੋਰ ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਨਾੈਃ 

 ਯਤ੍ਾ ਨੇਮਾਮ ੍ਪ੍ੁਮਾਨ੍ ਸ੍ਤ੍ਰੀ ਿਾ ਸੀਤ੍ਾਮ ੍ਪ੍ਸ਼੍ਯਤ੍ਯ੭ਸੰਮਤ੍ੈਃ ੧੪ 

 ਮੁਿ੍ਤ੍ਾ ਮਕਣ ਸੁਿਰਣ੍ਾਕਨ ਿਸ੍ਤ੍ਰਾਕਣ ਆਪ੍ਰਣਾਕਨ ਚ 

 ਯਤ੍ਯ ਕਤ੍ੁੱਚਤੇ੍੍ ਤ੍ਤ੍ਤ੍੍ ਏਿਾ੭ਸਯਾ ਤ੍ੇਯਮ੍ ਮ ੱੁੱਚਨ੍ਤ੍ਤ੍ੋ ਯਤ੍ਾ੧੫ 

 ਯਾ ਚ ਿਿ੍ਸ਼੍ਯਕਤ੍ ਿਤੈ੍ੇਹੀਮ੍ ਿਚਨਮ ੍ਕਿਮ੍ਕਚਤ੍੍ ਅਕਪ੍ਰਯਮ ੍

 ਅਿ੍ਞਾਨਾ ਤ੍ਯਕਤ੍ ਿਾ ਿਞ੍ਾਨਾ ੱੰਨ ਤ੍ਸਯਾ ਿੀਕਿਤ੍ਮ ੍ਕਪ੍ਰਯਮ੍ ੧੬ 
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 ਤ੍ਤ੍ੋ ਿ੍ਤ੍ਵਾ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸੀ ਸ੍ਤ੍ਾ ਸ੍ਤੁ੍ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸੇਨ੍ਤ੍ਰੈਃ ਪ੍ਰਤ੍ਾਪ੍ਿਾਨ੍ 

 ਕਨਸ਼੍੍ਿਰਮਯਾ੭ਨ੍ਤ੍ੈਃਪ੍ਰੁਾਤ੍ ੍ਤ੍ਸ੍ਮਾਤ੍੍ ਕਿਮ ੍ਿਰੁਤ੍ਯਮ੍ ਇਕਤ੍ ਕਚਨ੍ਤ੍ਯਨ ੍

 ਤ੍ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਾ੭ਸ਼੍ਟ੍ੌ ਮਹਾ ਿੀਰਯਾਨ੍ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸਾਨ੍ ਕਪ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ਾ੭ਸ਼੍ਨਾਨ੍ ੧੭ 

 ਸ ਤ੍ਾਨ੍ ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾ ਮਹਾ ਿੀਰਯੋ ਿਰ ਤ੍ਾਨੇਨ ਮੋਕਹਤ੍ੈਃ 

 ਉਿਾ ਚੈਤ੍ਾਨ੍ ਇਤ੍ਮ ੍ਿਾਿਯਮ੍ ਪ੍ਰਸ਼੍ਸਯ ਪ੍ਲ ਿੀਰਯਤ੍ੈਃ ੧੮ 

 ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਹਰਣਾੈਃ ਿ੍ਕਸ਼੍ਪ੍ਰਮ ੍ਇਤ੍ੋ ਿੁੱਚਤ੍ ਸਤ੍ਵਰਾੈਃ 

 ਿਨਸ੍ਤ੍ਾਨਮ ੍ਹਤ੍ਸ੍ਤ੍ਾਨਮ ੍ਪ੍ੂਤ੍ ਪ੍ਰੂਵਮ੍ ਿਰਾ੭੭ਲਯਮ ੍੧੯ 

 ਤ੍ਤ੍ਰੋਸ਼੍ਯਤ੍ਾਮ ੍ਿਨਸ੍ਤ੍ਾਨੇ ਸ਼ੂ੍ਨਯੇ ਕਨਹਤ੍ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸ ੇ

 ਪ੍ੌਰਸ਼ੁ੍ਮ ੍ਪ੍ਲਮ੍ ਆਕਸ਼੍ਰਤ੍ਯ ਤ੍ਰਾਸਮ੍ ਉਤ੍੍ਸਰੁਿਯ ਤੂ੍ਰਤ੍ੈਃ ੨0 

 ਪ੍ਲਮ੍ ਕਹ ਸੁਮਹ ਤ੍ਯਨ ੍ਮੇ ਿਨਸ੍ਤ੍ਾਨੇ ਕਨਿੇਕਸ਼੍ਤ੍ਮ ੍

 ਸਤੂ੍ਸ਼੍ਣ ਿਰਮ੍ ਯੁੁੱਤ੍ੇ ਹਤ੍ਮ੍ ਤ੍ ਤ੍ਰਾਮ ਸਾਯਿੈੈਃ ੨੧ 

 ਤ੍ਤ੍ੈਃ ਿਰੋਤ੍ ੋਮਮਾ੭ਪ੍ਰੂਵੋ ਤ੍ਰੈਯਸਯਪੋ੍ਕਰ ਿਰ੍ਤ੍ਤ੍ ੇ

 ਿੈਰਮ ੍ਚ ਸੁਮਹ ੱੁੱਿਾਤ੍ਮ੍ ਰਾਮਮ੍ ਪ੍ਰਕਤ੍ ਸੁਤ੍ਾਰਣੁਮ੍ ੨੨ 

 ਕਨਰਯਾਤ੍ਕਯਤੁ੍ਮ੍ ਇੁੱਚਾਕਮ ਤ੍ ੱੁੱਚ ਿਰੈਮ੍ ਅਹਮ੍ ਕਰਪ੍ੋੈਃ 

 ਨ ਕਹ ਲਪ੍੍ਸਯਾ ਮਯ੭ਹਮ ੍ਕਨਤ੍ਰਾ ਮ੭ਹਤ੍ਵਾ ਸਮਯੁਿੇ ਕਰਪ੍ੁਮ੍੨੩ 

 ਤ੍ਮ ੍ਤੁ੍ ਇਤ੍ਾਨੀਮ ੍ਅਹਮ੍ ਹਤ੍ਵਾ ਿਰ ਤੂ੍ਸ਼੍ਣ ਿਾਕਤ੍ਨਮ ੍

 ਰਾਮਮ ੍ਸ਼੍ਰ੍ਮੋਪ੍ ਲਪ੍੍ਸਯਾਕਮ ਤ੍ਨਮ੍ ਲਪ੍੍ਤ੍ਵੇਿ ਕਨਰਤ੍੍ਨੈਃ ੨੪ 

 ਿਨਸ੍ਤ੍ਾਨੇ ਿਸਤ੍੍ਕਪ੍ ਸ੍ਤੁ੍ ਪ੍ਿਤ੍੍ਪ੍ੀ ਰਾਮਮ ੍ਆਕਸ਼੍ਰਤ੍ਾ 

 ਪ੍ਰਿਰੁੁੱਕਤ੍: ਉਪ੍ਨੇਤ੍ਿਯਾ ਕਿਮ ੍ਿਰੋਤ੍ੀਕਤ੍ ਤ੍ੁੱਤ੍ਵਤ੍ੈਃ  ੨੫ 

 ਅਪ੍ਰਮਾਤ੍ਾ ੱੁੱਚ ਿਨ੍ਤ੍ਿਯਮ੍ ਸਰਵੈ: ਏਿ ਕਨਸ਼੍ਾਚਰੈੈਃ 

 ਿਰ੍ਤ੍ਿਯ ਸ਼੍ਚ੍ ਸਤ੍ਾ ਯਤ੍ਨੋ੍ ਰਾਿਿ ਸਯ ਿਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਰਕਤ੍ ੨੬ 

 ਯੁਸ਼੍੍ਮਾਿਮ ੍ਕਹ ਪ੍ਲਿ੍ਞ੭ੋਹਮ੍ ਪ੍ਹਸ਼ੁ੍ ੋਰਣ ਮਰੂ੍ਤ੍ਕਨ 

 ਅਤ੍ ਸ਼੍੍ਚਾਸ੍ਕਮਨ੍ ਿਨਸ੍ਤ੍ਾਨੇ ਮਯਾ ਯੂਯਮ੍ ਕਨਯੋਕਿਤ੍ਾੈਃ ੨੭ 

 ਤ੍ਤ੍ੈਃ ਕਪ੍ਰਯਮ੍ ਿਾਿਯਮ ੍ਉਪ੍ੇਤ੍ਯ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸਾ 

 ਮਹਾ੭ਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਅਸ਼੍ਟ੍ਾਿ੭ਕਪ੍ਿਾਤ੍ਯ ਰਾਿਣਮ ੍

 ਕਿਹਾਯ ਲ0ਿਾ0 ਸਕਹਤ੍ਾੈਃ ਪ੍ਰਤ੍ਸ੍ਕਤ੍ਰ ੇ

 ਯਤ੍ ੋਿਨਸ੍ਤ੍ਾਨਮ ੍ਅਲਿ੍ਸ਼੍ਯ ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਨਾੈਃ      ੨੮ 

 ਤ੍ਤ੍ ਸ੍ਤੁ੍ ਸੀਤ੍ਾਮ ੍ਉਪ੍ਲਪ੍ਯ ਰਾਿਣੈਃ 

 ਸੁਸਮ੍ਪ੍ਰਹਰਸ਼ੁ੍੍ਟੈਃ ਪ੍ਕਰਿਰੁਹਯ ਮੈਕਤ੍ਲੀਮ ੍

 ਪ੍ਰਸਿਯ ਰਾਮੇਣ ਚ ਿੈਰਮ ੍ਉੁੱਤ੍ਮਮ ੍

 ਪ੍ਪ੍ੂਿ ਮੋਹਾਨ੍ ਮੁਕਤ੍ਤ੍ੈਃ ਸ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸੈਃ ੨੯ 

 ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਰਣਯ ਿਾਮ੍ਟੇ ਚਤੁ੍: ਪ੍ਮ੍ਚਾਸ਼੍ ੱੁੱਸਰ੍ਿ: 

 ਪ੍ਮ੍ਚ ਪ੍ਮਚ੍ਾਸ਼ ੱ ਸਰ੍ਕ: 
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 ਸਮ੍ਕਤ੍ਸ਼੍ਯ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸਾਨ੍ ਿੋਰਾਨ੍ ਰਾਿਣੋ੭ਸ਼੍੍ਟ ੌਮਹਾ ਪ੍ਲਾਨ੍ 

 ਆਤ੍੍ਮਾਨਮ ੍ਪ੍ੁੁੱਕਤ੍ ਿੈਿ੍ਲਪ੍ਯਾਤ੍੍ ਿਰੁਤ੍ ਿਰੁਤ੍ਯਮ੍ ਅਮਨਯਤ੍ ੧ 

 ਸ ਕਚਨ੍ਤ੍ਯਾਨੋ ਿੈਤ੍ੇਹੀਮ ੍ਿਾਮ ਪ੍ਾਣ ਸਮਰ੍ਕਪ੍ਤ੍ੈਃ 

 ਪ੍ਰਕਿਿੇਸ਼੍ ਿਰੁਹਮ੍ ਰਮਯਮ ੍ਸੀਤ੍ਾਮ੍ ਤ੍ਰਸ਼੍੍ਟਮੁ ੍ਅਕਪ੍ਤ੍ਵਰਨ੍ ੨ 

 ਸ ਪ੍ਰਕਿਸ਼੍ਯ ਤੁ੍ ਤ੍ ਤ੍ਵੇਸ਼੍੍ਮ ਰਾਿਣੋ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸਾ੭ਕਤ੍ਪ੍ੈਃ 

 ਅਪ੍ਸ਼੍ਯ ਤ੍ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸੀ ਮਤ੍ਯ ੇਸੀਤ੍ਾਮ੍ ਸ਼੍ੋਿ ਪ੍ਰਾਯਣਾਮ ੍੩ 

 ਅਸ਼੍ਰੁ ਪ੍ੂਰ੍ਣ ਮੁਿੀਮ ੍ਤ੍ੀਨਾਮ੍ ਸ਼੍ੋਿ ਪ੍ਾਰਾ੭ਿ ਪ੍ੀਕਟਤ੍ਾਮ੍ 

 ਿਾਯੁ ਿੇਿ:ੈ ਇਿਾ੭੭ਿਰਾਨ੍ਤ੍ਾਮ੍ ਮੁੱਿਨ੍ਤ੍ੀਮ ੍ਨਾਿਮ੍ ਅਰ੍ਣਿੇ ੪ 

 ਮਰੁਿ ਯੂਤ੍ ਪ੍ਕਰਪ੍ਰਸ਼੍੍ਟਾਮ੍ ਮਰੁਿੀਮ ੍ਸ਼੍ਵਕਪ੍: ਇਿਾ੭੭ਿਰਤੁ੍ਾਮ੍ 

 ਅਤ੍ੋ ਮੁਿ ਮੁਿੀਮ ੍ਤ੍ੀਨਾਮ ੍ਅਪ੍ਯੇਤ੍ਯ ਚ ਕਨਸ਼੍ਾਚਰੈਃ ੫ 

 ਤ੍ਾਮ੍ ਤੁ੍ ਸ਼੍ੋਿ ਿਸ਼੍ਾਮ ੍ਤ੍ੀਨਾਮ੍ ਅ ਿਸ਼੍ਾਮ ੍ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸਾਕਤ੍ਪ੍ੈਃ 

 ਸ ਪ੍ਲਾ ੱੁੱਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਯਾ ਮਾਸ ਿਰੁਹਮ੍ ਤ੍ੇਿ ਿਰੁਹੋਪ੍ਮਮ੍ ੬ 

 ਹਰ੍ਮਯ ਪ੍ਰਾਸਾਤ੍ ਸਮ੍ਪ੍ਾਤ੍ਮ੍ ਸ੍ਤ੍ਰੀ ਸਹਸਰ ਕਨਸ਼੍ੇਕਿਤ੍ਮ ੍

 ਨਾਨਾ ਪ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ ਿਣੈ ਰ੍ਿੁਸ਼੍੍ਟਮ੍ ਨਾਨਾ ਰਤ੍੍ਨ ਸਮਕਨਵਤ੍ਮ੍ ੭ 

 ਿਾ0ਚਨੈ ਸ੍ਤ੍ਾਪ੍ਨੀਯੈ ਸ਼੍੍ਚ ਸ੍ਪ੍ਾਕਟਿੈ ਰਾਿਤ੍ੈ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ 

 ਿਿਰ ਿੈਟਰੂਯ ਕਚਤ੍ਰ ੈਸ਼੍੍ਚ ਸਤ੍੍ਮ੍ਪ੍ੈ: ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਕਟ ਮਨੋਹਰੈੈਃ ੮ 

 ਕਤ੍ਿਯ ਤੁ੍ਨ੍ਤੁ੍ਕਪ੍ ਕਨਰਹਰ੍ਾਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਪ੍੍ਤ੍ ਿਾ0ਚਨ ਤ੍ਰੋਣਮ੍ 

 ਸੋਪ੍ਾਨਮ ੍ਿਾ0ਚਨਮ ੍ਕਚਤ੍ਰਮ ੍ਆਰਰੁੋਹ ਤ੍ਯਾ ਸਹ ੯ 

 ਤ੍ਾਨ੍ਕਤ੍ਿਾ ਰਾਿਤ੍ਾ ਸ਼੍੍ਚੈਿ ਿਿਾਿ੍ਸ਼੍ਾੈਃ ਕਪ੍ਰਯ ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਨਾੈਃ 

 ਹੇਮ ਿਾਲਾ੭੭ਿਰੁਤ੍ਾ ਸ਼੍੍ਚਾਸਮ ੍ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਰ ਪ੍ਰਾਸਾਤ੍ ਪ੍0ਿ੍ਤ੍ਯੈਃ ੧0 

 ਸੁਤ੍ਾ ਮਕਣ ਕਿਕਚਤ੍ਰਾਕਣ ਪ੍ਕੂਮ ਪ੍ਾਿਾਕਨ ਸਰਵਸ਼੍ੈਃ 

 ਤ੍ਸ਼੍ਿਰੀਿੈਃ ਸਵ ਪ੍ਿਨੇ ਪ੍ਰਾਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਯਤ੍ ਮੈਕਤ੍ਲੀਮ ੍੧੧ 

 ਤ੍ੀਰ੍ਕਿਿਾੈਃ ਪ੍ੁਸ਼੍੍ਿਕਰਣਯ ਸ਼੍੍ਚ ਨਾਨਾ ਪ੍ੁਸ਼੍੍ਪ੍ ਸਮਾਿਰੁਤ੍ਾੈਃ 

 ਰਾਿਣੋ ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਯਾ ਮਾਸ ਸੀਤ੍ਾਮ੍ ਸ਼੍ੋਿ ਪ੍ਰਾਯਣਾਮ ੍੧੨ 

 ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਕਯਤ੍ਵਾ ਤੁ੍ ਿੈਤ੍ਹੇੀਮ ੍ਿਰੁਤ੍੍ਸ੍ਨਮ੍ ਤ੍ ਤ੍੍ਪ੍ਿਨੋੁੱ ਤ੍ਮਮ੍ 

 ਉਿਾਚ ਿਾਿਯਮ ੍ਪ੍ਾਪ੍ਾ੭੭ਤ੍੍ਮਾ ਸੀਤ੍ਾਮ ੍ਲੋਕਪ੍ਤੁ੍ਮ੍ ਇੁੱਚਯਾ ੧੩ 

 ਤ੍ਸ਼੍ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸ ਿੋਟਯ ਸ਼੍੍ਚ ਤ੍ਵਾ ਕਿਮ੍ਸ਼੍ਕਤ੍: ਅਤ੍ਾ੭ਪ੍ਰਾੈਃ 

 ਤ੍ੇਸ਼੍ਾਮ ੍ਪ੍ਰਪ੍ੁ ਰ੭ਹਮ ੍ਸੀਤ੍ ੇਸਰਵੇਸ਼੍ਾਮ੍ ਪ੍ੀਮ ਿਰ੍ਮਣਾਮ੍  ੧੪ 

 ਿਰ੍ਿਕਯਤ੍ਵਾ ਿਰਾ ਿਰੁੁੱਤ੍ਾਨ੍ ਪ੍ਾਲਾਮ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਰਿਨੀ ਚਰਾਨ੍ 

 ਸਹਸਰਮ ੍ਏਿਮ੍ ਏਿ ਸਯ ਮਮ ਿਾਰਯ ਪ੍ੁਰੈਃ ਸਰਮ੍ ੧੫ 

 ਯਤ੍ ੍ਇਤ੍ਮ ੍ਰਾਿ ਤ੍ਨ੍ਤ੍ਰਮ ੍ਮੇ ਤ੍ਵਕਯ ਸਰਵਮ ੍ਪ੍ਰਕਤ੍ਸ਼੍੍ਕਟਤ੍ਮ ੍

 ਿੀਕਿਤ੍ਮ੍ ਚ ਕਿਸ਼੍ਾਲਾਿ੍ਕਸ਼੍ ਤ੍ਵਮ ੍ਮੇ ਪ੍ਰਾਣੈ ਰ੍ਿਰੀਯਸੀ ੧੬ 

 ਪ੍ਹਨੂਾਮ੍ ਸ੍ਤ੍ਰੀ ਸਹਸਰਾਣਾਮ੍ ਮਮ ਯ੭ੋਸੌ ਪ੍ਕਰਿਰਹੈਃ 
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 ਤ੍ਾਸਾਮ ੍ਤ੍ਵਮ ੍ਈਸ਼੍ਵਰੀ ਸੀਤ੍ੇ ਮਮ ਪ੍ਾਰਯਾ ਪ੍ਿ ਕਪ੍ਰਯੇ ੧੭ 

 ਸਾਤੁ੍ ਕਿਮ ੍ਤ੍ੇ੭ਨਯਯਾ ਪ੍ੁੁੱਤ੍ਯਾ ਰੋਚਯਸਵ ਿਚ ੋਮਮ 

 ਪ੍ਿਸਵ ਮਾ੭ਕਪ੍ਤ੍ਪ੍ਤ੍੍ਸਯ ਪ੍ਰਸਾਤ੍ਮ੍ ਿਰ੍ਤੁ੍ਮ੍ ਅਰਹਕਸ ੧੮ 

 ਪ੍ਕਰਿ੍ਕਸ਼੍ਪ੍੍ਤ੍ਾ ਸਮੁਤ੍ਰਣੇ ਲ0ਿੇਯਮ੍ ਸ਼੍ਤ੍ ਯੋਿਨਾ 

ਨੇਯਮ ੍ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਕਯਤੁ੍ਮ੍ ਸ਼੍ਿਯਾ ਸੇਨ੍ਤ੍ਰੈ: ਅਕਪ੍ ਸੁਰਾ੭ਸੁਰੈੈਃ ੧੯ 

ਨ ਤ੍ੇਿੇਸ਼ੁ੍ ਨ ਯਿ੍ਸ਼੍ੇਸ਼ੁ੍ ਨ ਿਨ੍ਤ੍ਰਵੇਸ਼ੁ੍ ਨਰ੍ਕਸ਼੍ਸ਼ੁ੍ 

ਅਹਮ ੍ਪ੍ਸ਼੍ਯਾਕਮ ਲੋਿੇਸ਼ੁ੍ ਯ ੋਮੇ ਿੀਰਯ ਸਮੋ ਪ੍ਿਤੇ੍੍ ੨0 

ਰਾਿਯ ਪ੍ਰਸ਼੍੍ਟੇਨ ਤ੍ੀਨੇਨ ਤ੍ਾਪ੍ਸੇਨ ਿਤ੍ਾ੭੭ਯੁਸ਼੍ਾ 

ਕਿਮ ੍ਿਕਰਸ਼੍ਯਕਸ ਰਾਮੇਣ ਮਾਨੁਸ਼੍ੇਣਾ੭ਲ੍ਪ੍ਤ੍ੇਿਸਾ ੨੧ 

ਪ੍ਿਸਵ ਸੀਤ੍ ੇਮਾਮ ੍ਏਿ ਪ੍ਰਤ੍੍ਾਹਮ੍ ਸਤ੍ਰੁਸ਼੍ ਸ੍ਤ੍ਿ 

ਯੌਿਨਮ ੍ਹਯ੭ਤ੍ਰੁਿਮ੍ ਪ੍ੀਰ ੁਰਮਸਵੇਹ ਮਯਾ ਸਹ ੨੨ 

ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਨੇ ਮਾ ਿਰੁਤ੍ਾ ਪ੍ੁੁੱਕਤ੍ਮ ੍ਰਾਿਿ ਸਯ ਿਰਾ੭੭ਨਨੇ 

ਿਾ੭ਸਯ ਸ਼੍ਿ੍ਕਤ੍: ਇਹਾ੭੭ਿਨ੍ਤੁ੍ਮ੍ ਅਕਪ੍ ਸੀਤ੍ ੇਮਨੋਰਤ੍ੈੈਃ ੨੩ 

ਨ ਸ਼੍ਿਯੋ ਿਾਯੁ: ਆਿਾਸ਼੍ ੇਪ੍ਾਸ਼ੈ੍: ਪ੍ੁੱਤੁ੍ਮ ੍ਮਹਾ ਿਿੈਃ 

ਤ੍ੀਪ੍ਯਮਾਨਸਯ ਿਾ੭ਪ੍ਯਿ੍ਨੇ ਰ੍ਿਰਹੀਤੁ੍ਮ੍ ਕਿਮਲਾਮ ੍ਕਸ਼੍ਿਾਮ੍ ੨੪ 

ਤ੍ਰਯਾਣਾਮ ੍ਅਕਪ੍ ਲੋਿਾਨਾਮ੍ ਨ ਤ੍ਮ ੍ਪ੍ਸ਼੍ਯਾਕਮ ਸ਼੍ੋਪ੍ਨੇ 

ਕਿਿਰਮੇਣ ਨਯੇ੭ਤ੍ਯ ਸ੍ਤ੍ਵਾਮ੍ ਮ ਤ੍੍ਪ੍ਾਹ ੁਪ੍ਕਰਪ੍ਾਕਲਤ੍ਾਮ੍ ੨੫ 

ਲ0ਿਾਯਾਮ੍ ਸੁਮਹ ਤ੍ਰਾਿਯਮ੍ ਇਤ੍ਮ ੍ਤ੍ਵਮ ੍ਅਨੁਪ੍ਾਲਯ 

ਤ੍ਵ ਤ੍੍ਪ੍ਰੇਸ਼੍ਯਾ ਮ ਕਤ੍ਵਤ੍ਾ ਸ਼੍੍ਚਿੈ ਤ੍ੇਿਾਸ਼੍੍ਚਾ੭ਕਪ੍ ਚਰਾ੭ਚਰਾ: ੨੬ 

ਅਕਪ੍ਸ਼੍ੇਿੋਤ੍ਿ ਿ੍ਕਲੰਨਾ ਤੁ੍ਸ਼੍੍ਟਾ ਚ ਰਮਯਸਵ ਮਾਮ ੍੨੭ 

ਤੁ੍ਸ਼੍੍ਿਰੁਤ੍ਮ੍ ਯਤ੍ ੍ਪ੍ੁਰਾ ਿਰਮ੍ ਿਨ ਿਾਸੇਨ ਤ੍ ਤ੍੍ਿਤ੍ਮ ੍

ਯ ਸ਼੍੍ਚ ਤ੍ੇ ਸੁਿਰੁਤ੍ੋ ਤ੍ਰ੍ਮ ਸਤ੍੍ਸਯੇ ਹ ਪ੍ਲਮ੍ ਆਪ੍੍ਨੁਕਹ ੨੮ 

ਇਹ ਸਰਵਾਕਣ ਮਾਲਯਾਕਨ ਕਤ੍ਿਯ ਿਨ੍ਤ੍ਾਕਨ ਮੈਕਤ੍ਕਲ 

ਪ੍ੂਸ਼੍ਣਾਕਨ ਚ ਮੁਿਯਾਕਨ ਤ੍ਾਕਨ ਸੇਿ ਮਯਾ ਸਹ ੨੯ 

ਪ੍ੁਸ਼੍੍ਪ੍ਿਮ੍ ਨਾਮ ਸੁਸ਼੍ਰੋਕਣ ਪ੍ਰਾਤੁ੍ ਰਵੈਸ਼੍ਰਿਣ ਸਯ ਮੇ 

ਕਿਮਾਨਮ ੍ਸੂਰਯ ਸਮ੍ਿਾਸ਼੍ਮ੍ ਤ੍ਰਸਾ ਕਨਰ੍ਕਿਤ੍ਮ ੍ਮਯਾ ੩0 

ਕਿਸ਼੍ਾਲਮ ੍ਰਮਣੀਯਮ ੍ਚ ਤ੍ ਕਤ੍ਵਮਾਨਮ ੍ਅਨੁੁੱ ਤ੍ਮਮ ੍ 

ਤ੍ਤ੍ਰ ਸੀਤ੍ ੇਮਯਾ ਸਾਰਤ੍੍ਮ੍ ਕਿਹਰਸਵ ਯਤ੍ਾ ਸੁਿਮ ੍੩੧ 

ਿਤ੍ਨਮ ੍ਪ੍ਤ੍੍ਮ ਸਮ੍ਿਾਸ਼੍ਮ ੍ਕਿਮਲਮ੍ ਚਾਰ ੁਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਨਮ੍ 

ਸ਼੍ੋਿਾ੭੭ਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਤੁ੍ ਿਰਾਰਹੋੇ ਨ ਪ੍ਰਾਿਕਤ੍ ਿਰਾ੭੭ਨਨੇ ੩੨ 

ਏਿਮ੍ ਿਤ੍ਕਤ੍ ਤ੍ਸ੍ਕਮਨ੍ ਸਾ ਿਸ੍ਤ੍ਰਾ੭ਨ੍ਤ੍ੇਨ ਿਰਾਮ੍ਿਨਾ 

ਕਪ੍ਤ੍ਾਯ ਇਮ੍ਤੁ੍ ਕਨਪ੍ਮ ੍ਸੀਤ੍ਾ ਮੁਿ ਮਸ਼੍ਰੂ ਣਯ੭ਿਰ੍ਤ੍ਯਤ੍੍  ੩੩ 

ਤ੍ਯਾਯਮ੍ਤ੍ੀਮ੍ ਤ੍ਾਮ੍ ਇਿ ਅਸਵਸ੍ਤ੍ਾਮ੍ ਤ੍ੀਨਾਮ ੍ਕਚਮ੍ਤ੍ਾ ਹਤ੍ ਪ੍ਰਪ੍ਾਮ ੍
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ਉਿਾਚ ਿਚਨਮ ੍ਪ੍ਾਪ੍ ੋਰਾਿਣੋ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸੇਸ਼੍ਵਰ:  ੩੪ 

ਅਲਮ ੍ਿਰੀਟੇਨ ਿੈਤ੍ੇਕਹ ਤ੍ਰਮ੍ ਲੋਪ੍ ਿਰੁਤ੍ੇਨ ਚ 

ਆਰ੍ਸ਼੍੭ੋਯਮ ੍ਤ੍ੈਿ ਕਨਸ਼੍ਯਨ੍ਤ੍ੋ ਯ ਸ੍ਤ੍ਵਾਮ ੍ਅਕਪ੍ਿਕਮਸ਼੍ਯਕਤ੍ ੩੫ 

ਏਤ੍ੌ ਪ੍ਾਤ੍ ੌਮਯਾ ਸ੍ਕਨਿ੍ਤ੍ੌ ਕਸ਼੍ਰੋਕਪ੍ੈਃ ਪ੍ਕਰਪ੍ੀਕਟਤ੍ ੌ

ਪ੍ਰਸਾਤ੍ਮ ੍ਿੁਰ ੁਮੇ ਿ੍ਕਸ਼੍ਪ੍ਰਮ ੍ਿਸ਼੍ਯੋ ਤ੍ਾਸੋ੭ਹਮ ੍ਅਸ੍ਕਮ ਤ੍ੇ ੩੬ 

ਇਮਾੈਃ ਸ਼ੂ੍ਨਯਾ ਮਯਾ ਿਾਚੈਃ ਸ਼ੁ੍ਸ਼੍ਯਮਾਣੇਨ ਪ੍ਾਕਸ਼੍ਤ੍ਾੈਃ 

ਨ ਚਾ੭ਕਪ੍ ਰਾਿਣੈਃ ਿਾਮ੍ਕਚਨ੍ ਮੂਰ੍ਤ੍੍ਨਾ ਸ੍ਤ੍ਰੀਮ ੍ਪ੍ਰਣਮੇਤ੍ ਹ ੩੭ 

ਏਿਮ੍ ਉਿ੍ਤ੍ਵਾ ਤ੍ਸ਼੍ਿਰੀਿੋ ਮਕੈਤ੍ਲੀਮ ੍ਿਨਿਾ੭੭ਤ੍੍ਮਿਾਮ ੍

ਿਰੁਤ੍ਾ੭ਨ੍ਤ੍ ਿਸ਼੍ਮ ੍ਆਪ੍ੰਨੋ ਮਮੇ ਯਮ ੍ਇਕਤ੍ ਮਨਯਤ੍ੇ ੩੮ 

ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਰਣਯ ਿਾਮ੍ਟੇ ਪ੍ਮ੍ਚ ਪ੍ਮਚ੍ਾਸ਼੍ ੱੁੱਸਰ੍ਿ: 

ਸ਼ਟ੍ਪ੍ਮ੍ਚਾਸ਼ ੱ ਸਰ੍ਕ: 

ਸਾ ਤ੍ਤ੍ ੋਿ੍ਤ੍ਾ ਤੁ੍ ਿੈਤ੍ਹੇੀ ਕਨਰ੍ਪ੍ਯਾ ਸ਼੍ੋਿ ਿਰ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ਾ 

ਤ੍ਰੁਣਮ੍ ਅਨ੍ਤ੍ਰਤ੍ੈਃ ਿਰੁਤ੍ਵਾ ਰਾਿਣਮ ੍ਪ੍ਰਤ੍ਯਪ੍ਾਸ਼੍ਤ੍ ੧ 

ਰਾਿਾ ਤ੍ਸ਼੍ਰਤ੍ੋ ਨਾਮ ਤ੍ਰ੍ਮਸੇਤੁ੍: ਇਿਾ੭ਚਲੈਃ 

ਸਤ੍ਯਸਨ੍ਤ੍ੈਃ ਪ੍ਕਰਿਞ੍ਾਤ੍ ੋਯਸਯ ਪ੍ੁਤ੍ਰੈਃ ਸ ਰਾਿਿੈਃ ੨ 

ਰਾਮੋ ਨਾਮ ਸ ਤ੍ਰ੍ਮਾ੭੭ਤ੍ਮ੍ਾ ਕਤ੍ਰਸ਼ੁ੍ ਲੋਿੇਸ਼ੁ੍ ਕਿਸ਼੍ਰੁਤ੍ੈਃ 

ਤ੍ੀਰ੍ਿ ਪ੍ਾਹ ੁਕਰਵਸ਼੍ਾਲਾ੭ਿ੍ਸ਼੍ੋ ਤ੍ੈਿਤ੍ਮ ੍ਸ ਪ੍ਕਤ੍ ਰ੍ਮਮ ੩ 

ਇਿ੍ਸ਼੍ਵਾਿੂਣਾਮ੍ ਿੁਲੇ ਿਾਤ੍ੈਃ ਕਸਮਹ ਸ੍ਿਨ੍ਤ੍ੋ ਮਹਾਤ੍ਯੁਕਤ੍ੈਃ 

ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੇਨ ਸਹ ਪ੍ਰਾਤ੍ਰਾ ਯ ਸ੍ਤ੍ ੇਪ੍ਰਾਣਾਮ ੍ਹਕਰਸ਼੍ਯਕਤ੍ ੪ 

ਪ੍ਰਤ੍ਯਿ੍ਸ਼੍ਮ ੍ਯ ਤ੍ਯ੭ਹਮ ੍ਤ੍ਸਯ ਤ੍ਵਯਾ੭ਸਯਾਮ੍ ਤ੍ਰ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ਾ ਪ੍ਲਾਤ੍੍ 

ਸ਼੍ਕਯਤ੍ਾ ਤ੍ਵਮ ੍ਹਤ੍ੈਃ ਸਮ੍ਿਯੇ ਿਨਸ੍ਤ੍ਾਨੇ ਯਤ੍ਾ ਿਰੈਃ ੫ 

ਯ ਏਤ੍ੇ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸਾੈਃ ਪ੍ਰੋਿ੍ਤ੍ਾ ਿੋਰ ਰਪੂ੍ਾ ਮਹਾਪ੍ਲਾੈਃ 

ਰਾਿਿੇ ਕਨਕਰਵਸ਼੍ਾੈਃ ਸਰਵੇ ਸੁਪ੍ਰ੍ਣੇ ਪ੍ੰਨਿਾ ਯਤ੍ਾ ੬ 

ਤ੍ਸਯ ਿਯਾ ਕਿਪ੍ਰਮੁਿ੍ਤ੍ਾ ਸ੍ਤ੍ੇ ਸ਼੍ਰਾੈਃ ਿਾ0ਚਨ ਪ੍ੂਸ਼੍ਣਾੈਃ 

ਸ਼੍ਰੀਰਮ ੍ਕਿਤ੍ਕਮਸ਼੍ਯਨ੍ਕਤ੍ ਿ0ਿਾ ਿੂਲਮ੍ ਇਿੋ ਰ੍ਮਯੈਃ ੭ 

ਅਸੁਰੈ ਰਵਾ ਸੁਰੈ ਰਵਾ ਤ੍ਵਮ ੍ਯਤ੍ਯ੭ਿਤ੍ਯੋ੭ਕਸ ਰਾਿਣ 

ਉਤ੍੍ਪ੍ਾਤ੍ਯ ਸੁਮਹ ਤ੍ਵਰੈਮ੍ ਿੀਿਮ ੍ਸ੍ਤ੍ਸਯ ਨ ਮੋਿ੍ਸ਼੍ਯਸੇ ੮ 

ਸ ਤ੍ੇ ਿੀਕਿਤ੍ ਸ਼੍ੇਸ਼੍ ਸਯ ਰਾਿਿੋ੭ਨ੍ਤ੍ਿਰੋ ਪ੍ਲੀ 

ਪ੍ਸ਼੍ ੋਰਯੂਪ੍ ਿਤ੍ ਸਯੇਿ ਿੀਕਿਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਿ ਤੁ੍ਰ੍ਲਪ੍ਮ ੍੯ 

ਯਕਤ੍ ਪ੍ਸ਼੍ਯੇ ਤ੍੍ਸ ਰਾਮ ਸਤ੍੍ਵਾਮ੍ ਰੋਸ਼੍ ਤ੍ੀਪ੍ਤ੍੍ੇਨ ਚਿ੍ਸ਼ੁ੍ਸ਼੍ਾ 

ਰਿ੍ਸ਼੍ ਸ੍ਤ੍ਵਮ ੍ਅਤ੍ਯ ਕਨਰਤ੍੍ਿ੍ਤ੍ੋ ਿੁੱਚੇੈਃ ਸਤ੍ਯੈਃ ਪ੍ਰਾਪ੍ਿਮ੍ ੧0 

ਯ ਸ਼੍੍ਚਨ੍ਤ੍ਰਮ ੍ਨਪ੍ਸੋ ਪ੍ੂਮ ੌਪ੍ਾਤ੍ਯੇ ੱੰਨਾਸ਼੍ਯਤੇ੍ ਿਾ 

ਸਾਿਰਮ੍ ਸ਼੍ੋਸ਼੍ਯ ੇਤ੍ਵਾ੭ਕਪ੍ ਸ ਸੀਤ੍ਾਮ ੍ਮੋਚਯੇਤ੍ ੍ਇਹ ੧੧ 
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ਿਤ੍ਾ੭੭ਯੁ ਸ੍ਤ੍ਵਮ ੍ਿਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਿੋ ਿਤ੍ ਸੁੱਤ੍ਵ ੋਿਤ੍ੇ ਨ੍ਕਤ੍ਰਯੈਃ 

ਲ0ਿਾ ਿੈਤ੍ਿਯ ਸਮਯੁਿ੍ਤ੍ਾ ਤ੍ਵ ਤ੍੍ਿਰੁਤ੍ੇਨ ਪ੍ਕਿਸ਼੍ਯਕਤ੍ ੧੨ 

ਨ ਤ੍ੇ ਪ੍ਾਪ੍ਮ ੍ਇਤ੍ਮ ੍ਿਰ੍ਮ ਸੁਿੋਤ੍ਰ੍ਿਮ੍ ਪ੍ਕਿਸ਼੍ਯਕਤ੍ 

ਯਾ੭ਹਮ ੍ਨੀਤ੍ਾ ਕਿਨਾ ਪ੍ਾਿਮ ੍ਪ੍ਕਤ੍ ਪ੍ਾਰ੍ਸ਼੍ਵਾਤ੍੍ ਤ੍ਵਯਾ ਿਨਾਤ੍੍ ੧੩ 

ਸ ਕਹ ਤ੍ੈਿਤ੍ ਸਮਯੁਿ੍ਤ੍ੋ ਮਮ ਪ੍ਰ੍ਤ੍ਾ ਮਹਾ ਤ੍ਯੁਕਤ੍ੈਃ 

ਕਨਰ੍ਪ੍ਯੋ ਿੀਰਯਮ੍ ਆਕਸ਼੍ਰਤ੍ਯ ਸ਼ੂ੍ਨਯੇ ਿਸਕਤ੍ ਤ੍ਣ੍ਟਿੇ ੧੪ 

ਸ ਤ੍ੇ ਤ੍ਰਪ੍੍ਮ੍ ਪ੍ਲਮ੍ ਿੀਰਯਮ੍ ਉਤ੍੍ਸੇਿਮ ੍ਚ ਤ੍ਤ੍ਾ ਕਿਤ੍ਮ ੍

ਅਪ੍ਨੇਸ਼੍ਯਕਤ੍ ਿਾਤ੍ਰੇਪ੍ਯੈਃ ਸ਼੍ਰ ਿਰ੍ਸ਼੍ੇਣ ਸਮਯੁਿੇ  ੧੫ 

ਯਤ੍ਾ ਕਿਨਾਸ਼੍ ੋਪ੍ੂਤ੍ਾਨਾਮ ੍ਤ੍ਰੁਸ਼੍ਯਤ੍ੇ ਿਾਲ ਚੋਕਤ੍ਤ੍ੈਃ 

ਤ੍ਤ੍ਾ ਿਾਰਯੇ ਪ੍ਰਮਾਤ੍ਯਨ੍ਕਤ੍ ਨਰਾੈਃ ਿਾਲ ਿਸ਼੍ਮ ੍ਿਤ੍ਾੈਃ ੧੬ 

ਮਾਮ ੍ਪ੍ਰਤ੍ਰੁਸ਼੍ਯ ਸ ਤ੍ੇ ਿਾਲੈਃ ਪ੍ਰਾਪ੍੍ਤ੍੭ੋਯਮ ੍ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸਾ੭ਤ੍ਮ 

ਆਤ੍੍ਮਨੋ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸਾਨਾਮ੍ ਚ ਿਤ੍ਾਯਾ੭ਨ੍ਤ੍ੈਃਪ੍ੁਰ ਸਯ ਚ ੧੭ 

ਨ ਸ਼੍ਿਯਾ ਯਿ੍ਞ ਮਤ੍ਯ ਸਤ੍੍ਾ ਿੇਕਤ੍ੈਃ ਸਰੁਿ੍ਪ੍ਾਣ੍ਟ ਮਣ੍ਕਟਤ੍ਾ 

ਕਤ੍ਵਿਾਕਤ੍ ਮਨ੍ਤ੍ਰ ਸਮ੍ਪ੍ੂਤ੍ਾ ਚਣ੍ਟਾਲੇ ਨਾ੭ਿਮਰ੍ਕਤ੍ਤੁ੍ਮ੍ ੧੮ 

ਤ੍ਤ੍ਾ੭ਹਮ ੍ਤ੍ਰ੍ਮਕਨਤ੍ਯ ਸਯ ਤ੍ਰ੍ਮ ਪ੍ਤ੍੍ਨੀ ਪ੍ਕਤ੍ਿਰਤ੍ਾ  

ਤ੍ਵਯਾ ਸ੍ਪ੍ਰਸ਼੍੍ਟਮੁ ੍ਨ ਸ਼੍ਿਯਾ੭ਸ੍ਕਮ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸਾ੭ਤ੍ਮ ਪ੍ਾਕਪ੍ਨਾ  ੧੯ 

ਿਰੀਟਨ੍ਤ੍ੀ ਰਾਿ ਹਮ੍ਸੇਨ ਪ੍ਤ੍੍ਮ ਸ਼੍ਮ੍ਟੇਸ਼ੁ੍ ਕਨਤ੍ਯਤ੍ਾ  

ਹਮ੍ਸੀ ਸਾ ਤ੍ਰੁਣ ਸ਼੍ਮ੍ਟ ਸਤ੍੍ਮ੍ ਿਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਸ਼੍ਯਤੇ੍ ਮਤ੍੍ਿੁਿਮ ੍ ੨0 

ਇਤ੍ਮ ੍ਸ਼੍ਰੀਰਮ੍ ਕਨੁੱ ਸਮ੍ਿ੍ਞਮ੍ ਪ੍ਨ੍ਤ੍ ਿਾ ਿਾਤ੍ਯਸਵ ਿਾ 

ਨੇਤ੍ਮ ੍ਸ਼੍ਰੀਰਮ੍ ਰਿ੍ਸ਼੍ਯਮ ੍ਮੇ ਿੀਕਿਤ੍ਮ੍ ਿਾ੭ਕਪ੍ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸ ੨੧ 

ਨ ਕਹ ਸ਼੍ਿ੍ਸ਼੍ਯਾਕਮ ਉਪ੍ਿਰਸ਼ੋ੍ਮ੍ ਪ੍ਰੁਕਤ੍ਿਯਾਮ ੍ਤ੍ਾਤੁ੍ਮ ੍ਆਤ੍੍ਮਨੈਃ ੨੨ 

ਏਿਮ੍ ਉਿ੍ਤ੍ਵਾ ਤੁ੍ ਿੈਤ੍ਹੇੀ ਿਰੋਤ੍ਾਤ੍੍ ਸੁਪ੍ਰਸ਼ੁ੍ਮ ੍ਿਚੈਃ 

ਰਾਿਣਮ੍ ਮੈਕਤ੍ਲੀ ਤ੍ਤ੍ਰ ਪ੍ਨੁ ਰ੍ਨੋਿਾਚ ਕਿਮ ੍ਚਨ ੨੩ 

ਸੀਤ੍ਾਯਾ ਿਚਨਮ ੍ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ੁ੍ਮ੍ ਰੋਮ ਹਰ੍ਸ਼੍ਣਮ ੍

ਪ੍ਰਤ੍ਯੁਿਾਚ ਤ੍ਤ੍ੈਃ ਸੀਤ੍ਾਮ੍ ਪ੍ਯ ਸਮ੍ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਨਮ੍ ਿਚੈਃ ੨੪ 

ਸ਼੍ਰੁਣ ੁਮੈਕਤ੍ਕਲ ਮ ਤ੍ਵਾਿਯਮ ੍ਮਾਸਾਨ੍ ਤ੍ਵਾਤ੍ਸ਼੍ ਪ੍ਾਕਮਕਨ 

ਿਾਲੇਨਾ੭ਨੇਨ ਨਾ੭ਪ੍ਯੇਕਸ਼੍ ਯਕਤ੍ ਮਾਮ ੍ਚਾਰ ੁਹਾਕਸਕਨ 

ਤ੍ਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਵਾਮ ੍ਪ੍ਰਾਤ੍ਰਾ੭੭ਸ਼੍ਾ੭ਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਸੂਤ੍ਾ ਸ਼੍੍ਚੇਤ੍੍ਸਯਨ੍ਕਤ੍ ਲੇਸ਼੍ਸ਼੍ੈਃ ੨੫ 

ਇਕਤ੍ ਉਿ੍ਤ੍ਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ੁ੍ਮ ੍ਿਾਿਯਮ੍ ਰਾਿਣੈਃ ਸ਼੍ਤ੍ਰੁ ਰਾਿਣੈਃ 

ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸੀ ਸ਼੍੍ਚ ਤ੍ਤ੍ੈਃ ਿਰੁੁੱਤ੍ ਇਤ੍ਮ੍ ਿਚਨਮ ੍ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੨੬ 

ਸ਼੍ੀਿਰਮ ੍ਏਿਮ੍ ਕਹ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸਯੋ ਕਿਿਰੁਤ੍ਾ ਿੋਰ ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਨਾੈਃ 

ਤ੍ਰ੍ਪ੍ਮ੍ ਅਸਯਾ ਕਿਨੇਸ਼੍ਯਤ੍ਵਮ੍ ਮਾਮ੍ਸ ਸ਼੍ੋਕਣਤ੍ ਪ੍ੋਿਨਾੈਃ ੨੭ 

ਿਚਨਾਤ੍੍ ਏਿ ਤ੍ਾ ਸਤ੍੍ਸਯ ਸੁਿੋਰਾ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸੀ ਿਣਾ: 



ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਵਾਲ੍ਮੀਕਿਰਾਮਾਯਣਮ ੍

ਅਰਣਯਿਾਮ੍ਟ: 
 

Page 122 of 162 
 

ਿਰੁਤ੍ ਪ੍ਰਾਮ੍ਿਲਯੋ ਪ੍ੂਤ੍ਵਾ ਮੈਕਤ੍ਲੀਮ੍ ਪ੍ਰਯਿਾਰਯਨ੍ ੨੮ 

ਸ ਤ੍ਾੈਃ ਪ੍ਰੋਿਾਚ ਰਾਿਾ ਤੁ੍ ਰਾਿਣੋ ਿੋਰ ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਨੈਃ 

ਪ੍ਰਚਾਲਯ ਚਰਣੋ ਤ੍੍ਿਰ੍ਸ਼੍ ੈ ਰ੍ਤ੍ਾਰਯਨ੍ ਇਿ ਮੇਕਤ੍ਨੀਮ ੍੨੯ 

ਅਸ਼੍ੋਿ ਿਕਨਿਾ ਮਤ੍ਯੇ ਮੈਕਤ੍ਲੀ ਨੀਯਤ੍ਾਮ੍ ਇਕਤ੍ 

ਤ੍ਤ੍ਰੇਯਮ ੍ਰਿ੍ਸ਼੍ਯਤ੍ਾਮ੍ ਿੂਟਮ੍ ਯੁਸ਼੍੍ਮਾਕਪ੍ੈਃ ਪ੍ਕਰਿਾਕਰਤ੍ਾ ੩0 

ਤ੍ ਤ੍ਰੈਨਾਮ ੍ਤ੍ਰ੍ਿਨੈ ਰ੍ਿੋਰੈੈਃ ਪ੍ੁਨੈਃ ਸਾਨ੍ਤ੍ਵੈ ਸ਼੍੍ਚ  ਮੈਕਤ੍ਲੀਮ ੍

ਆਨਯਤ੍ਵਮ ੍ਿਸ਼੍ਮ ੍ਸਰਵਾ ਿਨਯਾਮ੍ ਿਿ ਿਤੂ੍ਮ ੍ਇਿ ੩੧ 

ਇਕਤ੍ ਪ੍ਰਕਤ੍ਸਮਾਕਤ੍ਸ਼੍ਟ੍ਾ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸਯੋ ਰਾਿਣੇਨ ਤ੍ਾੈਃ 

ਅਸ਼੍ੋਿ ਿਕਨਿਾਮ ੍ਿਿ੍ਮ ੁਰ੍ਮੈਕਤ੍ਲੀਮ੍ ਪ੍ਕਰਿਰੁਹਯ ਤ੍ਾਮ ੍੩੨ 

ਸਰਵ ਿਾਮ ਪ੍ਲੈ ਰਵਰ੍ਿ੍ੁਸ਼੍ੈ ਰਨ੍ਾਨਾ ਪ੍ੁਸ਼੍੍ਪ੍ ਪ੍ਲੈ ਰਵਰ੍ਤੁ੍ਾਮ੍ 

ਸਰਵ ਿਾਲ ਮਤ੍ ੈਸ਼੍੍ਚਾ੭ਕਪ੍ ਕਤ੍ਵਿੈੈਃ ਸਮੁਪ੍ ਸੇਕਿਤ੍ਾਮ ੍੩੩ 

ਸਾ ਤੁ੍ ਸ਼੍ੋਿ ਪ੍ਰੀਤ੍ਾ0ਿੀ ਮਕੈਤ੍ਲੀ ਿਨਿਾ੭੭ਤ੍੍ਮਿਾ 

ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸੀ ਿਸ਼੍ਮ ੍ਆਪ੍ੰਨਾ ਿਯਾਿਰੀਣਾਮ੍ ਹਕਰਣੀ ਯਤ੍ਾ ੩੪ 

ਸ਼੍ੋਿੇਨ ਮਹਤ੍ਾ ਿਰਸ੍ਤ੍ਾ ਮੈਕਤ੍ਲੀ ਿਨਿਾ੭੭ਤ੍੍ਮਿਾ 

ਨ ਸ਼੍ਰ੍ਮ ਲਪ੍ਤ੍ੇ ਪ੍ੀਰ:ੁ ਪ੍ਾਸ਼੍ ਪ੍ੁੱਤ੍ਾ ਮਰੁਿੀ ਯਤ੍ਾ  ੩੫ 

ਨ ਕਿਨ੍ਤ੍ਤ੍ੇ ਤ੍ਤ੍ਰ ਤੁ੍ ਸ਼੍ਰ੍ਮ ਮੈਕਤ੍ਲੀ 

ਕਿਰਪੂ੍ ਨੇਤ੍ਰਾਕਪ੍: ਅਤ੍ੀਿ ਤ੍ਰ੍ਕਿਤ੍ਾ 

ਪ੍ਕਤ੍ਮ ੍ਸ੍ਮਰਨ੍ਤ੍ੀ ਤ੍ਕਯਤ੍ਮ੍ ਚ ਤ੍ੈਿਤ੍ਮ ੍ 

ਚੇਤ੍ਨਾ੭ਪ੍ੂਤ੍੍ ਪ੍ਯ ਸ਼੍ੋਿ ਪ੍ੀਕਟਤ੍ਾ   ੩੬ 

ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਰਣਯ ਿਾਮ੍ਟੇ ਸ਼੍ ਟ੍ਪ੍ਮ੍ਚਾਸ਼੍ ੱੁੱਸਰ੍ਿ: 

ਸਪ੍੍ਤ ਪ੍ਮ੍ਚਾਸ਼ ੱ ਸਰ੍ਕ: 

ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸਮ੍ ਮਰੁਿ ਰਪੂ੍ੇਣ ਚਰਨ੍ਤ੍ਮ੍ ਿਾਮ ਰਕੂਪ੍ਣਮ ੍

ਕਨਹਤ੍ਯ ਰਾਮੋ ਮਾਰੀਚਮ੍ ਤੂ੍ਰ੍ਣਮ੍ ਪ੍ਕਤ੍ ਨਯਿਰ੍ਤ੍ਤ੍ ੧ 

ਤ੍ਸਯ ਸਮ੍ਤ੍ਵਰਮਾਣ ਸਯ ਤ੍ਰਸ਼੍੍ਟ ੁਿਾਮਸਯ ਮੈਕਤ੍ਲੀਮ ੍

ਿਰੂਰ ਸਵਰੋ੭ਤ੍ ਿੋਮਾਯੁ: ਕਿਨਨਾਤ੍ਾ੭ਸਯ ਪ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਤ੍ੈਃ ੨ 

ਸ ਤ੍ਸਯ ਸਵਰਮ ੍ਆਿ੍ਞਾਯ ਤ੍ਾਰਣੁਮ੍ ਰੋਮ ਹਰ੍ਸ਼੍ਣਮ੍ 

ਕਚਨ੍ਤ੍ਯਾ ਮਾਸ ਿੋਮਾਯੋੈਃ ਸਵਰੇਣ ਪ੍ਕਰਸ਼੍0ਕਿਤ੍ੈਃ ੩ 

ਅ ਸ਼ੁ੍ਪ੍ਮ੍ ਪ੍ਤ੍ ਮਨਯ੭ੇਹਮ ੍ਿੋਮਾਯੁ: ਿਾਸ਼੍ਯਤ੍ੇ ਯਤ੍ਾ 

ਸਵਸ੍ਕਤ੍ ਸਯਾਤ੍੍ ਅਕਪ੍ ਿਤੈ੍ਹੇਯਾ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸ ੈਰ੍ਪ੍ਿ੍ਸ਼੍ਣਮ੍ ਕਿਨਾ ੪ 

ਮਾਰੀਚੇਨ ਤੁ੍ ਕਿਿ੍ਞਾਯ ਸਵਰਮ੍ ਆਲਿ੍ਸ਼੍ਯ ਮਾਮਿਮ ੍

ਕਿਿਰੁਸ਼੍੍ਟਮ੍ ਮਰੁਿ ਰਪੂ੍ਣੇ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੈਃ ਸ਼੍ਰੁਣਯੁਾ ਤ੍ਯਕਤ੍ ੫ 

ਸ ਸੌਕਮਕਤ੍ਰੈਃ ਸਵਰਮ੍ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਤ੍ਾਮ੍ ਚ ਕਹਤ੍ਵਾ੭ਤ੍ ਮੈਕਤ੍ਲੀਮ ੍

ਤ੍ਯੈਿ ਪ੍ਰਕਹਤ੍ੈਃ ਿ੍ਕਸ਼੍ਪ੍ਰਮ ੍ਮ ਤ੍੍ਸਿਾਸ਼੍ਮ ੍ਇਹੈਸ਼੍ਯਕਤ੍ ੬ 



ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਵਾਲ੍ਮੀਕਿਰਾਮਾਯਣਮ ੍

ਅਰਣਯਿਾਮ੍ਟ: 
 

Page 123 of 162 
 

ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸੈੈਃ ਸਕਹਤ੍ੈ ਰ੍ਨੂਨਮ ੍ਸੀਤ੍ਾਯਾ ਈਪ੍੍ਕਸਤ੍ ੋਿਤ੍ੈਃ 

ਿਾ0ਚਨ ਸ਼੍੍ਚ ਮਰੁਿੋ ਪ੍ੂਤ੍ਵਾ ਿਯਪ੍ਨੀਯਾ੭੭ਸ਼੍ਰਮਾ ੱੁੱਤੁ੍ ਮਾਮ ੍੭ 

ਤੂ੍ਰਮ੍ ਨੀਤ੍ਵਾ ਤੁ੍ ਮਾਰੀਚ ੋਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸੋ੭ਪ੍ੂ ੱੁੱਚਰਾ ਹਤ੍ੈਃ 

ਹਾ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ ਹਤ੍ੋ੭ਸ੍ਮੀਕਤ੍ ਯ ਤ੍ਵਾਿਯਮ ੍ਿਯਾਿਹਾਰ ਚ ੮ 

ਅਕਪ੍ ਸਵਸ੍ਕਤ੍ ਪ੍ਿੇ ੱੁੱਤ੍ਵਾਪ੍ਯਾਮ੍ ਰਕਹਤ੍ਾਪ੍ਯਾਮ ੍ਮਯਾ ਿਨੇ 

ਿਨਸ੍ਤ੍ਾਨ ਕਨਕਮੁੱਤ੍ਮ ੍ਕਹ ਿਰੁਤ੍ ਿੈਰੋ੭ਸ੍ਕਮ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸੈੈਃ ੯ 

ਕਨਕਮੁੱਤ੍ਾਕਨ ਚ ਿੋਰਾਕਣ ਤ੍ਰੁਸ਼੍ਯਨ੍ਤ੍ੇ੭ਤ੍ਯ ਪ੍ਹਕੂਨ ਚ 

ਇਕਤ੍ ਏਿਮ ੍ਕਚਨ੍ਤ੍ਯਨ ੍ਰਾਮੈਃ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਿੋਮਾਯੁ ਕਨੁੱ ਸਵਨਮ ੍੧0 

ਆਤ੍੍ਮਨ ਸ਼੍੍ਚਾ੭ਪ੍ਨਯਨਮ ੍ਮਰੁਿ ਰਪੂ੍ੇਣ ਰਿ੍ਸ਼੍ਸਾ 

ਆਿਿਾਮ ਿਨਸ੍ਤ੍ਾਨਮ ੍ਰਾਿਿੈਃ ਪ੍ਕਰਸ਼੍0ਕਿਤ੍ੈਃ  ੧੧ 

ਤ੍ਮ ੍ਤ੍ੀਨ ਮਾਨਸਮ ੍ਤ੍ੀਨਮ ੍ਆਸੇਤੁ੍: ਮਰੁਿ ਪ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਣੈਃ 

ਸਿਯਮ ੍ਿਰੁਤ੍ਵਾ ਮਹਾਤ੍੍ਮਾਨਮ੍ ਿੋਰਾਮ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਸਸਰੁਿੁੈਃ ਸਵਰਾਨ੍ ੧੨ 

ਤ੍ਾਕਨ ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾ ਕਨਕਮੁੱਤ੍ਾਕਨ ਮਹਾ ਿੋਰਾਕਣ ਰਾਿਿੈਃ 

ਨਯਿਰ੍ਤ੍ਤ੍ਾ੭ਤ੍ ਤ੍ਵਕਰਤ੍ੋ ਿਿੇਨਾ੭੭ਸ਼੍ਰਮ ਮਾ੭੭ਤ੍੍ਮਨ: ੧੩ 

ਸ ਤੁ੍ ਸੀਤ੍ਾਮ ੍ਿਰਾਰੋਹਾਮ੍ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣਮ੍ ਚ ਮਹਾ ਪ੍ਲਮ ੍ 

ਆਿਿਾਮ ਿਨਸ੍ਤ੍ਾਨਮ ੍ਕਚਮ੍ਤ੍ਯ ੱੰਨੇਿ ਰਾਿਿ: ੧੪ 

ਤ੍ਤ੍ੋ ਲਿ੍ਸ਼੍ਣਮ ੍ਆਯਾਨ੍ਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ ਕਿਿਤ੍ ਪ੍ਰਪ੍ਮ ੍੧੫ 

ਤ੍ਤ੍ੋ੭ਕਿਤੂ੍ਰੇ ਰਾਮੇਣ ਸਮੀਯਾਯ ਸ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੈਃ 

ਕਿਸ਼੍ੰਣੈਃ ਸੁਕਿਸ਼੍ੰਣੇਨ ਤੁ੍ੈਃਕਿਤ੍ੋ ਤੁ੍ੈਃਿ ਪ੍ਾਕਿਨਾ  ੧੬ 

ਸਮ੍ਿਿਰਹਾ੭ਤ੍ ਤ੍ਮ ੍ਪ੍ਰਾਤ੍ਾ ਿੇਸ਼੍੍ਟੋ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣਮ ੍ਆਿਤ੍ਮ੍ 

ਕਿਹਾਯ ਸੀਤ੍ਾਮ ੍ਕਿਿਨੇ ਿਨੇ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸ ਸੇਕਿਤ੍ ੇ ੧੭ 

ਿਰੁਹੀਤ੍ਵਾ ਚ ਿਰਮ੍ ਸਿਯਮ ੍ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣਮ੍ ਰਿੁ ਨਨ੍ਤ੍ਨੈਃ 

ਉਿਾਚ ਮਤੁ੍ਰੋ ਤ੍ਰ੍ਿਮ੍ ਇਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਰਸ਼ੁ੍ਮ ੍ਆਰ੍ਕਤ੍ ਮਤ੍ ੍੧੮ 

ਅਹੋ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ ਿਰਹਯਮ੍ ਤ੍ੇ ਿਰੁਤ੍ਮ੍ ਯ ੱੁੱਤ੍ਵਮ੍ ਕਿਹਾਯ ਤ੍ਾਮ੍ 

ਸੀਤ੍ਾਮ ੍ਇਹਾ੭੭ਿਤ੍ੈਃ ਸਮੌਯ ਿੁੱਕਚਤ੍ ੍ਸਵਸ੍ਕਤ੍ ਪ੍ਿੇਤ੍੍ ਇਹ  ੧੯ 

ਨ ਮੇ ਅਸ੍ਕਤ੍ ਸਮ੍ਸ਼੍ਯੋ ਿੀਰ ਸਰਵਤ੍ਾ ਿਨਿਾ੭੭ਤ੍੍ਮਿਾ 

ਕਿਨਸ਼੍੍ਟਾ ਪ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ਾ ਿਾ੭ਕਪ੍ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸ ੈਰਵਨ ਚਾਕਰਕਪ੍ੈਃ 

ਅਸ਼ੁ੍ਪ੍ਾਕਨ ਏਿ ਪ੍ੂਕਯਸ਼੍ਟ੍ਮ ੍ਯਤ੍ਾ ਪ੍ਰਾਤੁ੍ਰਪ੍੍ਿਨ੍ਕਤ੍ ਮੇ ੨0 

ਅਕਪ੍ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ ਸੀਤ੍ਾਯਾੈਃ ਸਾਮਿਰਯਮ੍ ਪ੍ਰਾਪ੍੍ਨੁਯਾਿਹੇ 

ਿੀਿਮ੍ਤ੍ਯਾ: ਪ੍ੁਰਸ਼ੁ੍ ਿਯਾਿਰ ਸੁਤ੍ਾਯਾ ਿਨਿਸਯ ਿੈ  ੨੧ 

ਯਤ੍ਾ ਿ ੈਮਰੁਿ ਸਮ੍ਿਾ ਸ਼੍੍ਚ ਿੋਮਾਯੁ ਸ਼੍੍ਚੈਿ ਪ੍ੈਰਿਮ ੍ 

ਿਾਸ਼੍ਯਨ੍ਤ੍ ੇਸ਼੍ਿੁਨਾ ਸ਼੍੍ਚਾ੭ਕਪ੍ ਪ੍ਰਤ੍ੀਪ੍੍ਤ੍ਾਮ ੍ਅਕਪ੍ਤ੍ੋ ਕਤ੍ਸ਼੍ਮ ੍ ੨੨ 

ਅਕਪ੍ ਸਵਸ੍ਕਤ੍ ਪ੍ਿੇਤ੍ ੍ਤ੍ਸਯਾ: ਰਾਿ ਪ੍ੁਤ੍ਰਯਾ ਮਹਾਪ੍ਲ ੨੩ 
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ਇਤ੍ਮ ੍ਕਹ ਰਿ੍ਸ਼੍ੋ ਮਰੁਿ ਸੰਕਨਿਾਸ਼੍ਮ੍ 

ਪ੍ਰਲੋਪ੍ਯ ਮਾਮ ੍ਤੂ੍ਰਮ੍ ਅਨੁਪ੍ਰਯਾਮ੍ਤ੍ਮ੍ 

ਹਤ੍ਮ੍ ਿਤ੍ਮ੍ਕਚ ਨ੍ਮਹਤ੍ਾ ਸ਼੍ਰਮੇਣ 

ਸ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸ੭ੋਪ੍ੂਨ੍ਕਮਰਯਮਾਣ ਏਿ       ੨੪ 

ਮਨ ਸ਼੍੍ਚ ਮੇ ਤ੍ੀਨਮ ੍ਇਹਾ੭ਪ੍ਰਹਰਸ਼ੁ੍੍ਟਮ ੍

ਚਿ੍ਸ਼ੁ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਸਿਯਮ ੍ਿੁਰਤੁ੍ ੇਕਿਿਾਰਮ੍ 

ਅ ਸਮ੍ਸ਼੍ਯਮ ੍ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ ਨਾਸ੍ਕਤ੍ ਸੀਤ੍ਾ 

ਹਰਤੁ੍ਾ ਮਰੁਤ੍ਾ ਿਾ ਪ੍ਕਤ੍ ਿਰ੍ਤ੍ਤ੍ੇ ਿਾ   ੨੫ 

ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਰਣਯ ਿਾਮ੍ਟੇ ਸਪ੍੍ਤ੍ ਪ੍ਮ੍ਚਾਸ਼੍ ੱੁੱਸਰ੍ਿ: 

ਅਸ਼੍ਟ ਪ੍ਮ੍ਚਾਸ਼ ੱ ਸਰ੍ਕ: 

ਸ ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣਮ ੍ਤ੍ੀਨਮ੍ ਸ਼ੂ੍ਨਯੇ ਤ੍ਸ਼੍ਰਤ੍ਾ੭੭ਤ੍੍ਮਿੈਃ 

ਪ੍ਰਯਪ੍ਰੁੁੱਚਤ੍ ਤ੍ਰ੍ਮਾਤ੍੍ਮਾ ਿੈਤ੍ੇਹੀਮ੍ ਆਿਤ੍ਮ ੍ਕਿਨਾ ੧ 

ਪ੍ਰਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ਮ ੍ਤ੍ਣ੍ਟਿਾ੭ਰਣਯਮ੍ ਯਾ ਮਾਮ ੍ਅਨੁਿਿਾਮ ਹ 

ਿਵ ਸਾ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ ਿੈਤ੍ੇਹੀ ਯਾਮ੍ ਕਹਤ੍ਵਾ ਤ੍ਵਮ ੍ਇਹਾ੭੭ਿਤ੍ੈਃ ੨ 

ਰਾਿਯ ਪ੍ਰਸ਼੍੍ਟ ਸਯ ਤ੍ੀਨ ਸਯ ਤ੍ਣ੍ਟਿਾਨ੍ ਪ੍ਕਰਤ੍ਾਿਤ੍ੈਃ 

ਿਵ ਸਾ ਤੁ੍ੈਃਿ ਸਹਾਯਾ ਮੇ ਿਤੈ੍ੇਹੀ ਤ੍ਨੁ ਮਤ੍ਯਮਾ ੩ 

ਯਾਮ੍ ਕਿਨਾ ਨੋਤ੍੍ਸਹੇ ਿੀਰ ਮੁਹਰੂ੍ਤ੍ਮ੍ ਅਕਪ੍ ਿੀਕਿਤੁ੍ਮ ੍

ਿਵ ਸਾ ਪ੍ਰਾਣ ਸਹਾਯਾ ਮੇ ਸੀਤ੍ਾ ਸੁਰ ਸੁਤ੍ੋਪ੍ਮਾ ੪ 

ਪ੍ਕਤ੍ਤ੍ਵਮ੍ ਅਮਰਾਣਾਮ ੍ਿਾ ਪ੍ਰੁਕਤ੍ਿਯਾ ਸ਼੍੍ਚਾ੭ਕਪ੍ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ 

ਕਿਨਾ ਤ੍ਾਮ੍ ਤ੍ਪ੍ਨੀਯਾ੭ਪ੍ਾਮ੍ ਨੇੁੱ ਚੇਯਮ ੍ਿਨਿਾ੭੭ਤ੍ਮ੍ਿਾਮ੍ ੫ 

ਿੁੱਕਚ ੱੁੱਿੀਿਕਤ੍ ਿਤੈ੍ੇਹੀ ਪ੍ਰਾਣੈੈਃ ਕਪ੍ਰਯਤ੍ਰਾ ਮਮ 

ਿੁੱਕਚਤ੍ ੍ਪ੍ਰਿਰਾਿਨਮ ੍ਸੌਮਯ ਨ ਮੇ ਕਮਤ੍ਯਾ ਪ੍ਕਿਸ਼੍ਯਕਤ੍ ੬ 

ਸੀਤ੍ਾ ਕਨਕਮੁੱਤ੍ਮ ੍ਸੌਕਮਤ੍ਰੇ ਮਰਤੁ੍ੇ ਮਕਯ ਿਤ੍ੇ ਤ੍ਵਕਯ 

ਿੁੱਕਚਤ੍ ੍ਸਿਾਮਾ ਸੁਕਿਤ੍ਾ ਿੈਿੇਯੀ ਸਾ ਪ੍ਕਿਸ਼੍ਯਕਤ੍ ੭ 

ਸਪ੍ੁਤ੍ਰ ਰਾਿਯਾਮ੍ ਕਸੁੱਤ੍ਾ੭ਰਤ੍੍ਾਮ੍ ਮਰੁਤ੍ ਪ੍ੁਤ੍ਰਾ ਤ੍ਪ੍ਕਸਵਨੀ 

ਉਪ੍ਸ੍ਤ੍ਾਸਯਕਤ੍ ਿੌਸਲਯਾ ਿੁੱਕਚਤ੍੍ ਸੌਮਯ ਨ ਿੈਿਯੀਮ ੍੮ 

ਯਕਤ੍ ਿੀਿਕਤ੍ ਿੈਤ੍ੇਹੀ ਿਕਮਸ਼੍ਯਾਕਮ ਆਸ਼੍ਰਮਮ੍ ਪ੍ੁਨੈਃ 

ਸੁਿਰੁੁੱਤ੍ਾ ਯਕਤ੍ ਿਰੁੁੱਤ੍ਾ ਸਾ ਪ੍ਰਾਣਾਮ੍ ਸ੍ਤ੍ਯਿ੍ਸ਼੍ਯਾਕਮ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ ੯ 

ਯਕਤ੍ ਮਾਮ ੍ਆਸ਼੍ਰਮ ਿਤ੍ਮ੍ ਿੈਤ੍ੇਹੀ ਨਾ੭ਕਪ੍ਪ੍ਾਸ਼੍ਤ੍ ੇ

ਪ੍ੁਨੈਃ ਪ੍ਰਹਕਸਤ੍ਾ ਸੀਤ੍ਾ ਕਿਨਕਸ਼੍ਸ਼੍ਯਾਕਮ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ  ੧0 

ਪ੍ਰੂਕਹ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ ਿੈਤ੍ਹੇੀ ਯਕਤ੍ ਿੀਿਕਤ੍ ਿਾ ਨ ਿਾ 

ਤ੍ਵਕਯ ਪ੍ਰਮੁੱਤ੍ੇ ਰਿ੍ਸ਼੍ੋਕਪ੍ ਰ੍ਪ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ਾ ਿਾ ਤ੍ਪ੍ਕਸਵਨੀ ੧੧ 

ਸੁਿੁਮਾਰੀ ਚ ਪ੍ਾਲਾ ਚ ਕਨਤ੍ਯਮ੍ ਚਾ੭ਤੁ੍ੈਃਿ ਤ੍ਰ੍ਕਸ਼੍ਨੀ 
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ਮ ਕਤ੍ਵਯੋਿੇਨ ਿੈਤ੍ੇਹੀ ਿਯਿ੍ਤ੍ਮ੍ ਸ਼੍ੋਚਕਤ੍ ਤੁ੍ਰ੍ਮਨਾੈਃ ੧0 

ਸਰਵਤ੍ਾ ਰਿ੍ਸ਼੍ਸਾ ਤ੍ੇਨ ਕਿਹ੍ਮੇਨ ਸੁਤੁ੍ਰਾਤ੍੍ਮਨਾ 

ਿਤ੍ਤ੍ਾ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੇ ਤ੍ਯੁੁੱਚ:ੈ ਤ੍ਿਾ੭ਕਪ੍ ਿਕਨਤ੍ਮ ੍ਪ੍ਯਮ ੍   ੧੩ 

ਸ਼੍ਰੁਤ੍ ਸ੍ਤੁ੍ ਸ਼੍0ਿੇ ਿੈਤ੍ਹੇਯਾ ਸ ਸਵਰੈਃ ਸਤ੍ਰੁਸ਼੍ ੋਮਮ 

ਤ੍ਰਸ੍ਤ੍ਯਾ ਪ੍ਰੇਕਸ਼੍ਤ੍ ਸਤ੍੍ਵਮ ੍ਚ ਤ੍ਰਸ਼੍੍ਟਮੁ੍ ਮਾਮ ੍ਸ਼੍ੀਿਰਮ ੍ਆਿਤ੍ੈਃ ੧੪ 

ਸਰਵਤ੍ਾ ਤੁ੍ ਿਰੁਤ੍ਮ੍ ਿਸ਼੍੍ਟਮ ੍ਸੀਤ੍ਾਮ੍ ਉਤ੍੍ਸਰੁਿਤ੍ਾ ਿਨੇ 

ਪ੍ਰਕਤ੍ਿਰ੍ਤੁ੍ਮ ੍ਨਰੁਸ਼੍ਮ੍ਸਾਨਾਮ੍ ਰਿ੍ਸ਼੍ਸਾਮ੍ ਤ੍ੁੱਤ੍ਮ੍ ਅਨ੍ਤ੍ਰਮ੍ ੧੫ 

ਤੁ੍ੈਃਕਿਤ੍ਾੈਃ ਿਰ ਿਾਤ੍ੇਨ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸਾੈਃ ਕਪ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ਾ੭ਸ਼੍ਨਾੈਃ 

ਤ੍ੈੈਃ ਸੀਤ੍ਾ ਕਨਹਤ੍ਾ ਿੋਰੈ ਰਪ੍੍ਕਿਸ਼੍ਯਕਤ੍ ਨ ਸਮ੍ਸ਼੍ਯੈਃ ੧੬ 

ਅਹੋ ਅਸ੍ਕਮ ਿਯਸਨੇ ਮਿ੍ਨੈਃ ਸਰਵਤ੍ਾ ਕਰਪ੍ੁ ਸੂਤ੍ਨ 

ਕਿਮ ੍ਤੁ੍ ਇਤ੍ਾਨੀਮ ੍ਿਕਰਸ਼੍ਯਾਕਮ ਸ਼੍0ਿੇ ਪ੍ਰਾਪ੍੍ਤ੍ਿਯਮ੍ ਈਤ੍ਰੁਸ਼੍ਮ੍ ੧੭ 

ਇਕਤ੍ ਸੀਤ੍ਾਮ ੍ਿਰਾਰੋਹਾਮ੍ ਕਚਨ੍ਤ੍ਯਨ੍ ਏਿ ਰਾਿਿੈਃ 

ਆਿਿਾਮ ਿਨਸ੍ਤ੍ਾਨਮ ੍ਤ੍ਵਰਯਾ ਸਹ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੈਃ ੧੮ 

ਕਿਿਰਹਮਾਣੋ੭ਨੁਿਮ ੍ਆਰਤ੍੍ ਰਪੂ੍ਮ ੍

ਿ੍ਸ਼ੁ੍ਤ੍ਾ ਸ਼੍ਰਮਾ ੱੁੱਚੈਿ ਕਪ੍ਪ੍ਾਸਯਾ ਚ 

ਕਿਕਨੁੱ ਸ਼੍ਵਸਨ੍ ਸ਼ੁ੍ਸ਼੍੍ਿ ਮੁਿੋ ਕਿਸ਼੍ੰਣੈਃ 

ਪ੍ਰਕਤ੍ਸ਼੍ਰਯਮ ੍ਪ੍ਰਾਪ੍ਯ ਸਮੀਿ੍ਸ਼੍ਯ ਸ਼ੂ੍ਨਯਮ੍ ੧੯ 

ਸਵਮ ੍ਆਸ਼੍ਰਮਮ੍ ਸਮ੍ਪ੍ਰਕਿਿਾਹਯ ਿੀਰ ੋ

ਕਿਹਾਰ ਤ੍ੇਸ਼੍ਾਨ੍ ਅਨੁਸਰੁਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਸ਼੍੍ਕਚਤ੍੍ 

ਏਤ੍ਤ੍੍ ਤ੍ ਕਤ੍ਤ੍ਯਿੇ ਕਨਿਾਸ ਪ੍ੂਮੌ 

ਪ੍ਰਹਰਸ਼ੁ੍੍ਟ ਰੋਮਾ ਿਯਕਤ੍ਤ੍ੋ ਪ੍ਪ੍ੂਿ    ੨0 

ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਰਣਯ ਿਾਮ੍ਟੇ ਅਸ਼੍੍ਟ ਪ੍ਮ੍ਚਾਸ਼੍ ੱੁੱਸਰ੍ਿ: 

ਏਕੋਨ ਸ਼ਸ਼੍ਤ੍ਟਤਮ ੱ ਸਰ੍ਕ: 

ਅਤ੍ਾ੭੭ਸ਼੍ਰਮਾਤ੍੍ ਉਪ੍ਾਿਰੁੁੱਤ੍ਮ੍ ਅਨ੍ਤ੍ਰਾ ਰਿੁ ਨਨ੍ਤ੍ਨੈਃ 

ਪ੍ਕਰਪ੍ਪ੍ਰੁੱਚ ਸੌਕਮਕਤ੍ਰਮ ੍ਰਾਮੋ ਤੁ੍ੈਃਿਾ੭ਰ੍ਕਤ੍ਤ੍ੈਃ ਪ੍ੁਨੈਃ ੧ 

ਤ੍ਮ ੍ਉਿਾਚ ਕਿਮ੭ਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਵਮ੍ ਆਿਤ੍੭ੋਪ੍ਾਸਯ ਮੈਕਤ੍ਲੀਮ ੍

ਯਤ੍ਾ ਸਾ ਤ੍ਿ ਕਿਸ਼੍ਵਾਸਾਤ੍੍ ਿਨੇ ਕਿਹਕਰਤ੍ਾ ਮਯਾ ੨ 

ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵੈਿਾ੭ਪ੍ਯਾਿਤ੍ਮ ੍ਤ੍ਵਾਮ ੍ਮੇ ਮੈਕਤ੍ਲੀਮ ੍ਤ੍ਯਿਯ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ 

ਸ਼੍0ਿਮਾਨਮ ੍ਮਹਤ੍੍ ਪ੍ਾਪ੍ਮ ੍ਯਤ੍ ੍ਸਤ੍ਯਮ ੍ਿਯਕਤ੍ਤ੍ਮ ੍ਮਨੈਃ ੩ 

ਸ੍ਪ੍ੁਰਤ੍ੇ ਨਯਨਮ੍ ਸਿਯਮ ੍ਪ੍ਾਹ ੁਸ਼੍੍ਚ ਹਰਤੁ੍ਯਮ੍ ਚ ਮੇ 

ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ ਤੂ੍ਰੇ ਤ੍ਵਾਮ੍ ਸੀਤ੍ਾ ਕਿਰਕਹਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਕਤ੍ ੪ 

ਏਿਮ੍ ਉਿ੍ਤ੍ ਸ੍ਤੁ੍ ਸੌਕਮਕਤ੍ਰ: ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੈਃ ਸ਼ੁ੍ਪ੍ ਲਿ੍ਸ਼੍ਣੈਃ 

ਪ੍ੂਯੋ ਤੁ੍ੈਃਿ ਸਮਾਕਿਸ਼੍੍ਟ ੋਤੁ੍ੈਃਕਿਤ੍ਮ੍ ਰਾਮਮ ੍ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੫ 
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ਨ ਸਵਯਮ ੍ਿਾਮ ਿਾਰੇਣ ਤ੍ਾਮ੍ ਤ੍ਯਿ੍ਤ੍ਵਾ੭ਹਮ ੍ਇਹਾ੭੭ਿਤ੍ੈਃ 

ਪ੍ਰਚੋਕਤ੍ਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਯੈ ਿੋਿਰੈ: ਤ੍ਵ ਤ੍੍ਸਿਾਸ਼੍ਮ ੍ਇਹਾ੭੭ਿਤ੍ੈਃ ੬ 

ਆਰਯਣੇੇਿ ਪ੍ਰਾਿਰੁਸ਼੍੍ਟਮ੍ ਹਾ ਸੀਤ੍ ੇਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੇਕਤ੍ ਚ 

ਪ੍ਕਰਤ੍ਰਾਹੀਕਤ੍ ਯ ਤ੍ਵਾਿਯਮ ੍ਮੈਕਤ੍ਲਯਾ ਸ੍ਤ੍ ੱੁੱਚਰਕੁਤ੍ਮ੍ ਿਤ੍ਮ੍ ੭ 

ਸਾ ਤ੍ਮ ੍ਆਰਤ੍੍ ਸਵਰਮ੍ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਤ੍ਿ ਸ੍ਨੇਹੇਨ ਮੈਕਤ੍ਲੀ 

ਿੁੱਚ ਿੁੱਚੇਕਤ੍ ਮਾਮ ੍ਆਹ ਰਤੁ੍ਨ੍ਤ੍ੀ ਪ੍ਯ ਕਿਹਵਲਾ ੮ 

ਪ੍ਰਚੋਤ੍ਯਮਾਨੇਨ ਮਯਾ ਿੁੱਚੇਕਤ੍ ਪ੍ਹਸ਼ੁ੍ ਸ੍ਤ੍ਯਾ 

ਪ੍ਰਤ੍ਯੁਿ੍ਤ੍ਾ ਮੈਕਤ੍ਲੀ ਿਾਿਯਮ੍ ਇਤ੍ਮ ੍ਤ੍ਵ ਤ੍੍ਪ੍ਰਤ੍ਯਯਾਕਨਵਤ੍ਮ੍ ੯ 

ਨ ਤ੍ਤ੍ ੍ਪ੍ਸ਼੍ਯਾਮਯ੭ਹਮ ੍ਰਿ੍ਸ਼੍ੋ ਯਤ੍ ੍ਅਸਯ ਪ੍ਯਮ੍ ਆਿਹੇਤ੍ ੍

ਕਨਰਵਰ੍ਤੁ੍ਾ ਪ੍ਿ ਨਾਸ੍ਤ੍ਯੇਤ੍ਤ੍੍ ਿੇਨਾ੭ਕਪ੍ ਏਿਮ੍ ਉਤ੍ਾਹਰਤੁ੍ਮ੍ ੧0 

ਕਿਿਕਰਹਤ੍ਮ ੍ਚ ਨੀਚਮ੍ ਚ ਿਤ੍ਮ੍ ਆਰਯੋ੭ਕਪ੍ਤ੍ਾਸਯਕਤ੍ 

ਤ੍ਰਾਹੀਕਤ੍ ਿਚਨਮ ੍ਸੀਤ੍ ੇਯ ਸ੍ਤ੍ਰਾਯੇਤ੍੍ ਕਤ੍ਰਤ੍ਸ਼੍ਾਨ੍ ਅਕਪ੍ ੧੧ 

ਕਿਮ ੍ਕਨਕਮੁੱਤ੍ਮ ੍ਤੁ੍ ਿੇਨਾ੭ਕਪ੍ ਪ੍ਰਾਤੁ੍: ਆਲਮ੍ਪ੍ਯ ਮੇ ਸਵਰਮ ੍

ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸੇਨ ਈਕਰਤ੍ਮ੍ ਿਾਿਯਮ੍ ਤ੍ਰਾਕਹ ਤ੍ਰਾਹੀਕਤ੍ ਸ਼੍ਪੋ੍ਨੇ  ੧੨ 

ਕਿਸਵਰਮ੍ ਿਯਾਹਰਤੁ੍ਮ ੍ਿਾਿਯਮ੍ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ ਤ੍ਰਾਕਹ ਮਾਮ ੍ਇਕਤ੍ 

ਨ ਪ੍ਿਤ੍ਯਾ ਿਯਤ੍ਾ ਿਾਰਯਾ ਿੁਨਾਰੀ ਿਨ ਸੇਕਿਤ੍ਾ ੧੩ 

ਅਲਮ ੍ਿੈਿ੍ਲਪ੍ਯਮ੍ ਆਲਮ੍ਪ੍ਯ ਸਵਸ੍ਤ੍ਾ ਪ੍ਿ ਕਨਰਤੁ੍੍ਸੁਿਾ 

ਨ ਚਾ੭ਸ੍ਕਤ੍ ਕਤ੍ਰਸ਼ੁ੍ ਲੋਿੇਸ਼ੁ੍ ਪ੍ੁਮਾਨ੍ ਯ ੋਰਾਿਿਮ੍ ਰਣੇ 

ਿਾਤ੍ੋ ਿਾ ਿਾਯਮਾਨੋ ਿਾ ਸਮਯੁਿੇ ਯੈਃ ਪ੍ਰਾਿਯਤੇ੍੍ ੧੪ 

ਨ ਿੁੱਯ ੋਰਾਿਿੇ ਯੁੁੱਤ੍ੇ ਤ੍ੇਿੈ: ਸ਼੍ਿਰ ਪ੍ੁਰੋਿਮੈ: ੧੫ 

ਏਿਮ ੍ਉਿ੍ਤ੍ਾ ਤੁ੍ ਿੈਤ੍ਹੇੀ ਪ੍ਕਰਮੋਕਹਤ੍ ਚਤੇ੍ਨਾ 

ਉਿਾਚਾ੭ਸ਼੍ਰੂਕਣ ਮੁ0ਚਨ੍ਤ੍ੀ ਤ੍ਾਰਣੁਮ੍ ਮਾਮ ੍ਇਤ੍ਮ ੍ਿਚੈਃ ੧੬ 

ਪ੍ਾਿ ੋਮਕਯ ਤ੍ਿ੭ੋਤ੍ਯਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਾਪ੍ ਏਿ ਕਨਿੇਕਸ਼੍ਤ੍ੈਃ 

ਕਿਨਸ਼੍੍ਟ ੇਪ੍ਰਾਤ੍ਕਰ ਪ੍ਰਾਪ੍੍ਤੁ੍ਮ ੍ਨ ਚ ਤ੍ਵਮ ੍ਮਾਮ ੍ਅਿਾਪ੍੍ਸਯਕਸ ੧੭ 

ਸਮ੍ਿੇਤ੍ਾ ਤ੍੍ਪ੍ਰਤ੍ੇਨ ਤ੍ਵਮ ੍ਰਾਮਮ੍ ਸਮ੭ਨੁਿੁੱਚਕਸ 

ਿਰੋਸ਼੍ਨ੍ਤ੍ਮ ੍ਕਹ ਯਤ੍ਾ੭ਤ੍ਯਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਨੈਨਮ ੍ਅਪ੍ਯਿਪ੍ਤ੍ਯਸੇ ੧੮ 

ਕਰਪ੍ੁੈਃ ਪ੍ਰੁੱਚੰਨ ਚਾਰੀ ਤ੍ਵਮ ੍ਮਤ੍੭ਰਤ੍੍ਮ੍ ਅਨੁਿੁੱਚਕਸ 

ਰਾਿਿਸਯਾ ਨ੍ਤ੍ਰ ਪ੍ਰੇਪ੍੍ਸੁ: ਤ੍ਤ੍ੈਿਮ੍ ਨਾ੭ਕਪ੍ਪ੍ਤ੍ਯਸੇ ੧੯ 

ਏਿਮ੍ ਉਿ੍ਤ੍ੋ ਕਹ ਿਤੈ੍ੇਹਯਾ ਸਮਰਪ੍੍ਤ੍ੋ ਰਿ੍ਤ੍ ਲੋਚਨੈਃ 

ਿਰੋਤ੍ਾਤ੍ ੍ਪ੍ਰਸ੍ਪ੍ੁਰਮਾਣੋ ਸ਼੍੍ਟ ਆਸ਼੍ਰਮਾਤ੍੍ ਅਕਪ੍ਕਨਰ੍ਿਤ੍ੈਃ ੨0 

ਏਿਮ੍ ਪ੍ਰਿੁਾਣਮ ੍ਸੌਕਮਕਤ੍ਰਮ ੍ਰਾਮੈਃ ਸਮ੍ਤ੍ਾਪ੍ ਮੋਕਹਤ੍ੈਃ 

ਅਪ੍ਰਿੀ ੱੁੱਤੁ੍ਸ਼੍੍ਿਰੁਤ੍ਮ੍ ਸੌਮਯ ਤ੍ਾਮ੍ ਕਿਨਾ ਯ ੱੁੱਤ੍ਵਮ੍ ਆਿਤ੍ੈਃ ੨੧ 

ਿਾਨਨ੍ ਅਕਪ੍ ਸਮਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਮਾਮ੍ ਰਿ੍ਸ਼੍ਸਾਮ੍ ਕਿਕਨਿਾਰਣੇ 
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ਅਨੇਨ ਿਰੋਤ੍ ਿਾਿਯੇਨ ਮੈਕਤ੍ਲਯਾ ਕਨੁੱ ਸਰੁਤ੍ੋ ਪ੍ਿਾਨ੍ ੨੨ 

ਨ ਕਹ ਤ੍ੇ ਪ੍ਕਰਤੁ੍ਸ਼੍ਯਾਕਮ ਤ੍ਯਿ੍ਤ੍ਵਾ ਯਤ੍ਯਾਕਸ ਮੈਕਤ੍ਲੀਮ ੍

ਿਰੁੁੱਤ੍ਾਯਾੈਃ ਪ੍ਰਸ਼ੁ੍ਮ੍ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਸਕ੍ਤ੍ਰਯਾ ਸ਼੍੍ਚ ਤ੍ਵਮ ੍ਇਹਾ੭੭ਿਤ੍ੈਃ ੨੩ 

ਸਰਵਤ੍ਾ ਤੁ੍ ਅਪ੍ਨੀਤ੍ਮ੍ ਤ੍ੇ ਸੀਤ੍ਯਾ ਯਤ੍ ੍ਪ੍ਰਚੋਕਤ੍ਤ੍ੈਃ 

ਿਰੋਤ੍ਸਯ ਿਸ਼੍ਮ ੍ਆਪ੍ੰਨੋ ਨਾ੭ਿਰੋ ੱੁੱਸ਼੍ਾਸਨਮ੍ ਮਮ ੨੪ 

ਅਸ ੌਕਹ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸੈਃ ਸ਼੍ੇਤ੍ ੇਸ਼੍ਰੇਣਾ੭ਕਪ੍ਹਤ੍ੋ ਮਯਾ 

ਮਰੁਿ ਰਪੂ੍ੇਣ ਯੇਨਾ੭ਹਮ ੍ਆਸ਼੍ਰਮਾਤ੍੍ ਅਪ੍ਿਾਕਹਤ੍ੈਃ ੨੫ 

ਕਿਿਰੁਸ਼੍ਯ ਚਾਪ੍ਮ ੍ਪ੍ਕਰਤ੍ਾਯ ਸਾਯਿਮ੍ 

ਸਲੀਲ ਪ੍ਾਣੇਨ ਚ ਤ੍ਾਕਟਤ੍ ੋਮਯਾ 

ਮਾਰ੍ਿੀਮ ੍ਤ੍ਨੁਮ੍ ਤ੍ਯਿਯ ਚ ਕਿਿ੍ਲਪ੍ ਸਵਰ ੋ

ਪ੍ਪ੍ੂਿ ਿੇਯੂਰ ਤ੍ਰੈਃ ਸ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸੈਃ  ੨੬ 

ਸ਼੍ਰਾ ਹਤ੍ ੇਨੈਿ ਤ੍ਤ੍ਾ੭੭ਰਤ੍੍ਯਾ ਕਿਰਾ 

ਸਵਰਮ੍ ਮਮਾ੭੭ਲਮ੍ਪ੍ਯ ਸੁਤੂ੍ਰ ਸਮ੍ਸ਼੍ਰਿਮ ੍

ਉਤ੍ਾਹਰਤੁ੍ਮ੍ ਤ੍ ਤ੍ਵਚਨਮ ੍ਸੁਤ੍ਾਰਣੁਮ ੍

ਤ੍ਵਮ ੍ਆਿਤ੍ ੋਯੇਨ ਕਿਹਾਯ ਮੈਕਤ੍ਲੀਮ ੍ ੨੭ 

ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਰਣਯ ਿਾਮ੍ਟੇ  ਏਿੋਨ ਸ਼੍ਸ਼੍੍ਕਟਤ੍ਮ ੱੁੱਸਰ੍ਿ: 

ਸ਼ਸ਼੍ਤ੍ਟਤਮ ੱ ਸਰ੍ਕ: 

ਪ੍ਰੁਸ਼੍ਮ ੍ਆਿਰਿਮਾਨ ਸਯ ਤ੍ਸਯ ਅਤ੍ੋ ਿਾਮ ਲੋਚਨਮ੍ 

ਪ੍ਰਾਸ੍ਪ੍ੁਰ ੱੁੱਚਾਸ੍ਿਲ ਤ੍ਰਾਮੋ ਿੇਪ੍ਤੁ੍ ਸ਼੍੍ਚਾ੭ਸਯ ਿਾਯਤ੍ ੧ 

ਉਪ੍ਾਲਿ੍ਸ਼੍ਯ ਕਨਕਮੁੱਤ੍ਾਕਨ ਸੋ੭ਸ਼ੁ੍ਪ੍ਾਕਨ ਮੁਹ ੁਰ੍ਮਹੁੈੁਃ 

ਅਕਪ੍ ਿ੍ਸ਼੍ੇਮਮ੍ ਨੁ ਸੀਤ੍ਾਯਾ ਇਕਤ੍ ਿੈ ਿਯਾਿਹਾਰ ਚ  ੨ 

ਤ੍ਵਰਮਾਣੋ ਿਿਾਮਾ੭ਤ੍ ਸੀਤ੍ਾ ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਨ ਲਾਲਸੈਃ 

ਸ਼ੂ੍ਨਯਮ੍ ਆਿਸਤ੍ਮ ੍ਤ੍ਰੁਸ਼੍ਟ੍ਵਾ ਪ੍ਪ੍ੂ ਿੋਕਤ੍ਵਿ੍ਨ ਮਾਨਸੈਃ ੩ 

ਉਤ੍੍ਪ੍ਰਮਨ੍ ਇਿ ਿੇਿੇਨ ਕਿਿ੍ਕਸ਼੍ਪ੍ਨ੍ ਰਿੁ ਨਨ੍ਤ੍ਨੈਃ 

ਤ੍ਤ੍ਰ ਤ੍ਤ੍ਰਟੋਿ ਸ੍ਤ੍ਾਨਮ ੍ਅਕਪ੍ਿੀਿ੍ਸ਼੍ਯ ਸਮਨ੍ਤ੍ਤ੍ੈਃ  ੪ 

ਤ੍ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ ਪ੍ਰ੍ਣਸ਼੍ਾਲਾਮ੍ ਚ ਰਕਹਤ੍ਾਮ੍ ਸੀਤ੍ਯਾ ਤ੍ਤ੍ਾ 

ਕਸ਼੍ਰਯਾ ਕਿਰਕਹਤ੍ਾਮ੍ ਤ੍ਵਸ੍ਤ੍ਾਮ੍ ਹੇਮਨ੍ਤ੍ੇ ਪ੍ਤ੍੍ਕਮਨੀਮ ੍ਇਿ ੫ 

ਰਤੁ੍ਨ੍ਤ੍ਮ ੍ਇਿ ਿਰੁਿ੍ਸ਼੍ ੈਸ਼੍ਚ੍ ਮ੍ਲਾਨ ਪ੍ੁਸ਼੍੍ਪ੍ ਮਰੁਿ ਕਤ੍ਵਿਮ ੍

ਕਸ਼੍ਰਯਾ ਕਿਹੀਨਮ ੍ਕਿਤ੍ਵਸ੍ਤ੍ਮ ੍ਸਮ੍ਤ੍ਯਿ੍ਤ੍ ਿਨ ਤ੍ੇਿਤ੍ਮ ੍੬ 

ਕਿਪ੍ਰਿੀਰ੍ਣਾ੭ਕਿਨ ਿੁਸ਼੍ਮ ੍ਕਿਪ੍ਰਕਿੁੱਤ੍ ਪ੍ਰੁਸੀ ਿਟਮ ੍

ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾ ਸ਼ੂ੍ਨਯੋ ਟਿ ਸ੍ਤ੍ਾਨਮ੍ ਕਿਲਲਾਪ੍ ਪ੍ੁਨੈਃ ਪ੍ੁਨੈਃ ੭ 

ਹਰਤੁ੍ਾ ਮਰੁਤ੍ਾ ਿਾ ਨਸ਼੍੍ਟਾ ਿਾ ਪ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ਾ ਿਾ ਪ੍ਕਿਸ਼੍ਯਕਤ੍ 

ਕਨਲੀਨਾ੭ਕਪ੍ ਅਤ੍ ਿਾ ਪ੍ੀਰ:ੁ ਅਤ੍ ਿਾ ਿਨਮ੍ ਆਕਸ਼੍ਰਤ੍ਾ ੮ 
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ਿਤ੍ਾ ਕਿਚੇਤੁ੍ਮ ੍ਪ੍ੁਸ਼੍੍ਪ੍ਾਕਣ ਪ੍ਲਾਨਯ ਅਕਪ੍ ਚ ਿਾ ਪ੍ੁਨੈਃ 

ਅਤ੍ ਿਾ ਪ੍ਤ੍੍ਕਮਨੀਮ ੍ਯਾਤ੍ਾ ਿਲਾ੭ਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਿਾ ਨਤ੍ੀਮ ੍ਿਤ੍ਾ ੯ 

ਯਤ੍੍ਨਾਨ੍ ਮਰੁਿਯਮਾਣ ਸ੍ਤੁ੍ ਨਾ੭੭ਸਸਾਤ੍ ਿਨੇ ਕਪ੍ਰਯਾਮ੍ 

ਸ਼੍ੋਿ ਰਿ੍ਤ੍ੇ ਿ੍ਸ਼੍ਣੈਃ ਸ਼੍ੋਿਾਤ੍੍ ਉਨ੍ਮੁੱਤ੍ ਇਿ ਲਿ੍ਸ਼੍ਯਤ੍ੇ  ੧0 

ਿਰੁਿ੍ਸ਼੍ਾਤ੍੍ ਿਰੁਿ੍ਸ਼੍ਮ ੍ਪ੍ਰਤ੍ਾਿਨ੍ ਸ ਕਿਰੇ ਸ਼੍੍ਚਾ੭ਕਤ੍ਰਮ ੍ਨਤ੍ਾਨ੍ ਨਤ੍ੀਮ ੍

ਪ੍ਪ੍ੂਿ ਕਿਲਪ੍ਨ ੍ਰਾਮੈਃ ਸ਼੍ਿੋ ਪ੍0ਿਾ੭੭ਰ੍ਣਿਾ੭੭ਪ੍ਲੁ੍ਤ੍ੈਃ ੧੧ 

ਅਕਪ੍ ਿਾਕਚਤ੍ ੍ਤ੍ਵਯਾ ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਾ ਸਾ ਿਤ੍ਮ੍ਪ੍ ਕਪ੍ਰਯਾ ਕਪ੍ਰਯਾ 

ਿਤ੍ਮ੍ਪ੍ ਯਕਤ੍ ਿਾਨੀਸ਼੍ ੇਸ਼੍ਮ੍ਸ ਸੀਤ੍ਾਮ ੍ਸ਼ੁ੍ਪ੍ਾ੭੭ਨਨਾਮ ੍੧੨ 

ਸ੍ਕਨਿ੍ਤ੍ ਪ੍ੁੱਲਿ ਸਮ੍ਿਾਸ਼੍ਾਮ੍ ਪ੍ੀਤ੍ ਿੌਸ਼੍ੇਯ ਿਾਕਸਨੀ 

ਸ਼੍ਮ੍ਸਸਵ ਯਕਤ੍ ਿਾ ਤ੍ਰੁਸ਼੍ਟ੍ਾ ਕਪ੍ਲਵ  ਕਪ੍ਲਵੋਪ੍ਮ ਸ੍ਤ੍ਨੀ ੧੩ 

ਅਤ੍ ਿਾ੭ਰ੍ਿੁਨ ਸ਼੍ਮ੍ਸ ਤ੍ਵਮ੍ ਕਪ੍ਰਯਾਮ੍ ਤ੍ਾਮ੍ ਅਰ੍ਿੁਨ ਕਪ੍ਰਯਾਮ੍ 

ਿਨਿ ਸਯ ਸੁਤ੍ਾ ਪ੍ੀਰ:ੁ ਯਕਤ੍ ਿੀਿਕਤ੍ ਿਾ ਨ ਿਾ ੧੪ 

ਿਿੁਪ੍ੈਃ ਿਿੁਪ੍ੋਰਮੁ੍ ਤ੍ਾਮ੍ ਿਯਿ੍ਤ੍ਮ੍ ਿਾਨਾਕਤ੍ ਮੈਕਤ੍ਲੀਮ ੍

ਯਤ੍ਾ ਪ੍ੁੱਲਿ ਪ੍ੁਸ਼੍ਪ੍੍ਾਟਯ ੋਪ੍ਾਕਤ੍ ਹਯੇਸ਼੍ ਿਨਸ੍ਪ੍ਕਤ੍ੈਃ ੧੫ 

ਪ੍ਰਮਰੈ: ਉਪ੍ਿੀਤ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਯਤ੍ਾ ਤ੍ਰੁਮਿਰੋ ਹਯਯਮ ੍

ਏਸ਼੍ ਿਯਿ੍ਤ੍ਮ ੍ਕਿਿਾਨਾਕਤ੍ ਕਤ੍ਲਿ ਸ੍ਕਤ੍ਲਿ ਕਪ੍ਰਯਾਮ੍ ੧੬ 

ਅਸ਼੍ੋਿ ਸ਼੍ੋਿਾ੭ਪ੍ਨੁਤ੍ ਸ਼੍ੋਿੋਪ੍ਹਤ੍ ਚੇਤ੍ਸਮ ੍

ਤ੍ਵ ੱੰਨਾਮਾਨਮ੍ ਿੁਰ ੁਿ੍ਕਸ਼੍ਪ੍ਰਮ ੍ਕਪ੍ਰਯਾ ਸਮ੍ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਨੇਨ ਮਾਮ ੍੧੭ 

ਯਕਤ੍ ਤ੍ਾਲ ਤ੍ਵਯਾ ਤ੍ਰੁਸ਼੍ਟ੍ਾ ਪ੍ਿਵ ਤ੍ਾਲ ਪ੍ਲ ਸ੍ਤ੍ਨੀ 

ਿਤ੍ਯਸਵ ਿਰਾਰੋਹਾਮ੍ ਿਾਰਣੁਯਮ੍ ਯਕਤ੍ ਤ੍ੇ ਮਕਯ ੧੮ 

ਯਕਤ੍ ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਾ ਤ੍ਵਯਾ ਸੀਤ੍ਾ ਿਮ੍ਪ੍ੁ ਿਮ੍ਪ੍ ੂਨਤ੍ ਪ੍ਰਪ੍ਾ 

ਕਪ੍ਰਯਾਮ੍ ਯਕਤ੍ ਕਿਿਾਨੀਸ਼੍ ੇਕਨੁੱ ਸ਼੍0ਿ0 ਿਤ੍ਯਸਵ ਮੇ ੧੯ 

ਅਹੋ ਤ੍ਵਮ ੍ਿਰ੍ਕਣਿਾਰਾ੭ਤ੍ਯ ਸੁਪ੍ੁਸ਼੍੍ਪ੍ੈ: ਸ਼੍ੋਪ੍ਸ ੇਪ੍ਰੁਸ਼੍ਮ ੍ 

ਿਰ੍ਕਣਿਾਰਾ ਕਪ੍ਰਯਾ ਸਾਤ੍ਵੀ ਸ਼੍ਮ੍ਸ ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਾ ਕਪ੍ਰਯਾ ਯਕਤ੍  ੨0   

ਚਤੂ੍ ਨੀਪ੍ ਮਹਾ ਸਾਲਾਨ੍ ਪ੍ਨਸਾਨ੍ ਿੁਰਿਾਨ੍ ਤ੍ਿਾਨ੍  

ਤ੍ਾਕਟਮਾ ਨ੭ਕਪ੍ ਤ੍ਾਨ੍ ਿਤ੍ਵਾ ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾ ਰਾਮੋ ਮਹਾ ਯਸ਼੍ਾ:  ੨੧ 

ਮੁੱਕਲਿਾ ਮਾਤ੍ਿੀ ਸ਼੍੍ਚੈਿ ਚਮ੍ਪ੍ਿਾਨ੍ ਿੇਤ੍ਿੀ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ  

ਪ੍ਰੁੁੱਚਨ੍ ਰਾਮੋ ਿਨੇ ਪ੍ਰਾਮ੍ਤ੍ ਉਨ੍ਮੁੱਤ੍ ਇਿ ਲਿ੍ਸ਼੍ਯਤ੍ੇ   ੨੨ 

ਅਤ੍ ਿਾ ਮਰੁਿ ਸ਼੍ਾਪ੍ਾ੭ਿ੍ਸ਼੍ੀਮ੍ ਮਰੁਿ ਿਾਨਾਕਸ ਮੈਕਤ੍ਲੀਮ ੍

ਮਰੁਿ ਕਿਪ੍ਰੇਿ੍ਸ਼੍ਣੀ ਿਾਨ੍ਤ੍ਾ ਮਰੁਿੀਕਪ੍ੈਃ ਸਕਹਤ੍ਾ ਪ੍ਿੇਤ੍੍ ੨੩ 

ਿਿ ਸਾ ਿਿ ਨਾਸ ੋਰ ੂਰਯਕਤ੍ ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਾ ਤ੍ਵਯਾ ਪ੍ਿੇਤ੍ ੍

ਤ੍ਾਮ੍ ਮਨਯੇ ਕਿਕਤ੍ਤ੍ਾਮ੍ ਤੁ੍ਪ੍ਯਮ੍ ਆਿਯਾਕਹ ਿਰ ਿਾਰਣ ੨੪ 

ਸ਼੍ਾਰ੍ਤੂ੍ਲ ਯਕਤ੍ ਸਾ ਤ੍ਰੁਸ਼੍ਟ੍ਾ ਕਪ੍ਰਯਾ ਚਨ੍ਤ੍ਰ ਕਨਪ੍ਾ੭੭ਨਨਾ 
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ਮੈਕਤ੍ਲੀ ਮਮ ਕਿਸਰਪ੍੍ਤ੍ੈਃ ਿਤ੍ਯਸਵ ਨ ਤ੍ੇ ਪ੍ਯਮ੍ ੨੫ 

ਕਿਮ ੍ਤ੍ਾਿਕਸ ਕਪ੍ਰਯੇ ਨੂਨਮ ੍ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਾਕਸ ਿਮਲੇਿ੍ਸ਼੍ਣੇ 

ਿਰੁਿ੍ਸ਼੍ੇਣਾ੭੭ੱੁੱਚਾਤ੍ਯ ਚਾ੭੭ਤ੍੍ਮਾਨਮ ੍ਕਿਮ ੍ਮਾਮ ੍ਨ ਪ੍ਰਕਤ੍ਪ੍ਾਸ਼੍ਸੇ ੨੬ 

ਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟ ਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟ ਿਰਾਰਹੋੇ ਨ ਤ੍ੇ੭ਸ੍ਕਤ੍ ਿਰਣੁਾ ਮਕਯ 

ਨਾ੭ਤ੍ਯਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਹਾਸਯ ਸ਼੍ੀਲਾਕਸ ਕਿਮ੭ਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਮਾਮ ੍ਉਪ੍ੇਿ੍ਸ਼੍ਸ ੇ੨੭ 

ਪ੍ੀਤ੍ ਿੌਸ਼੍ੇਯਿੇਨ ਅਕਸ ਸੂਕਚਤ੍ਾ ਿਰਿਰ੍ਕਣਕਨ 

ਤ੍ਾਿਨ੍ਤ੍ਯ੭ਕਪ੍ ਮਯਾ ਤ੍ਰੁਸ਼੍ਟ੍ਾ ਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟ ਯਤ੍ਯ੭ਸ੍ਕਤ੍ ਸੌਹਰਤੁ੍ਮ੍ ੨੮ 

ਨੈਿ ਸਾ ਨੂਨਮ੍ ਅਤ੍ ਿਾ ਕਹਮ੍ਕਸਤ੍ਾ ਚਾਰ ੁਹਾਕਸਨੀ 

ਿਰੁੁੱਚਰਮ ੍ਪ੍ਰਾਪ੍੍ਤ੍ਮ ੍ਕਹ ਮਾਮ ੍ਨੂਨਮ੍ ਯਤ੍ੋਪ੍ੇਿ੍ਕਸ਼੍ਤੁ੍ਮ੍ ਅਰਹਕਤ੍ ੨੯ 

ਿਯਿ੍ਤ੍ਮ ੍ਸਾ ਪ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ਾ ਪ੍ਾਲਾ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸੈੈਃ ਕਪ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ਾ੭ਸ਼੍ਨੈੈਃ 

ਕਿਪ੍ਿਯਾ੭0ਿਾਕਨ ਸਰਵਾਕਣ ਮਯਾ ਕਿਰਕਹਤ੍ਾ ਕਪ੍ਰਯਾ ੩0 

ਨੂਨਮ ੍ਤ੍ ੱੁੱਚਪੁ੍ ਤ੍ਨਤ੍੍ੋਸ਼੍੍ਟਮ੍ ਸੁ ਨਾਸਮ ੍ਚਾਰ ੁਿੁਮ੍ਟਲਮ੍  

ਪ੍ੂਰ੍ਣ ਚਮਤ੍੍ਰ ਕਮਿ ਿਰਸ੍ਤ੍ਮ ੍ਮੁਿਮ ੍ਕਨਸ਼੍੍ਪ੍ਰਪ੍ਤ੍ਾਮ੍ ਿਤ੍ਮ ੍ ੩੧ 

ਸਾ ਕਹ ਚਮ੍ਪ੍ਿ ਿਰਣ੍ਾਪ੍ਾ ਿਰੀਿਾ ਿਰੈਿੇਯ ਸ਼੍ੋਕਪ੍ਤ੍ਾ 

ਿੋਮਲਾ ਕਿਲਪ੍ਨ੍ਤ੍ਯਾ ਸ੍ਤੁ੍ ਿਾਨ੍ਤ੍ਾਯਾ ਪ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ਾ ਸ਼ੁ੍ਪ੍ਾ ੩੨ 

ਨੂਨਮ ੍ਕਿਿ੍ਕਸ਼੍ਪ੍ਯਮਾਣੌ ਤ੍ ੌਪ੍ਾਹ ੂਪ੍ੁੱਲਿ ਿੋਮਲੌ 

ਪ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ ੌਿੇਪ੍ਮਾਨਾ੭ਿਰੌ ਸ ਹਸ੍ਤ੍ਾ੭੭ਪ੍ਰਣਾ੭0ਿਤ੍ ੌ੩੩ 

ਮਯਾ ਕਿਰਕਹਤ੍ਾ ਪ੍ਾਲਾ ਰਿ੍ਸ਼੍ਸਾਮ੍ ਪ੍ਿ੍ਸ਼੍ਣਾਯ ਿ ੈ

ਸਾਰ੍ਤ੍ੇ ਨੇਿ ਪ੍ਕਰਤ੍ਯਿ੍ਤ੍ਾ ਪ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ਾ ਪ੍ਹ ੁਪ੍ਾਨ੍ਤ੍ਿਾ  ੩੪ 

ਹਾ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ ਮਹਾ ਪ੍ਾਹ ੋਪ੍ਸ਼੍ਯਕਸ ਤ੍ਵਮ ੍ਕਪ੍ਰਯਾਮ੍ ਿਵਕਚਤ੍ ੍

ਹਾ ਕਪ੍ਰਯੇ ਿਵ ਿਤ੍ਾ ਪ੍ਤ੍ਰੇ ਹਾ ਸੀਤ੍ੇਕਤ੍ ਪ੍ੁਨੈਃ ਪ੍ੁਨੈਃ ੩੫ 

ਇਕਤ੍ ਏਿਮ ੍ਕਿਲਪ੍ਨ ੍ਰਾਮੈਃ ਪ੍ਕਰਤ੍ਾਿਨ੍ ਿਨਾਤ੍੍ ਿਨਮ ੍

ਿਵਕਚਤ੍ ੍ਉਤ੍੍ਪ੍ਰਮਤ੍ੇ ਿੇਿਾਤ੍੍ ਿਵਕਚਤ੍੍ ਕਿਪ੍ਰਮਤ੍ੇ ਪ੍ਲਾਤ੍ ੍

ਿਵਕਚਨ੍ ਮੁੱਤ੍ ਇਿਾ ਪ੍ਾਕਤ੍ ਿਾਨ੍ਤ੍ਾ੭ਨਵੇਸ਼੍ਣ ਤ੍ਤ੍੍ਪ੍ਰੈਃ ੩੬ 

ਸ ਿਨਾਕਨ ਨਤ੍ੀੈਃ ਸ਼੍ੈਲਾਨ੍ ਕਿਕਰ ਪ੍ਰਸਰਿਣਾਕਨ ਚ 

ਿਾਨਨਾਕਨ ਚ ਿੇਿੇਨ ਪ੍ਰਮ ਤ੍ਯਪ੍ਕਰਸਮ੍ਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ੈਃ  ੩੭ 

ਤ੍ਤ੍ਾ ਸ ਿਤ੍ਵਾ ਕਿਪ੍ੁਲਮ੍ ਮਹ ਤ੍ਵਨਮ੍ 

ਪ੍ਰੀਤ੍ਯ ਸਰਵਮ੍ ਤ੍ਵ੭ਤ੍ ਮੈਕਤ੍ਲੀਮ੍ ਪ੍ਰਕਤ੍ 

ਅਕਨਸ਼੍੍ਕਟਤ੍ ਆਸ਼੍ੈਃ ਸ ਚਿਾਰ ਮਾਰ੍ਿਣੇ 

ਪ੍ੁਨੈਃ ਕਪ੍ਰਯਾਯਾੈਃ ਪ੍ਰਮਮ ੍ਪ੍ਕਰਸ਼੍ਰਮਮ੍  ੩੮ 

ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਰਣਯ ਿਾਮ੍ਟੇ  ਸ਼੍ਸ਼੍੍ਕਟਤ੍ਮ ੱੁੱਸਰ੍ਿ: 

ਏਕ ਸ਼ਸ਼੍ਤ੍ਟਤਮ ੱ ਸਰ੍ਕ: 

ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾ੭੭ਸ਼੍ਰਮ ਪ੍ਤ੍ਮ੍ ਸ਼ੂ੍ਨਯਮ੍ ਰਾਮੋ ਤ੍ਸ਼੍ਰਤ੍ਾ੭੭ਤ੍ਮ੍ਿੈਃ 
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ਰਕਹਤ੍ਾਮ੍ ਪ੍ਰ੍ਣਸ਼੍ਾਲਾਮ੍ ਚ ਕਿਤ੍ਵਸ੍ਤ੍ਾਨ੍ ਆਸਨਾਕਨ ਚ ੧ 

ਅ ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾ ਤ੍ਤ੍ਰ ਿਤੈ੍ੇਹੀਮ ੍ਸੰਕਨਰੀਿ੍ਸ਼੍ਯ ਚ ਸਰਵਸ਼੍ੈਃ 

ਉਿਾਚ ਰਾਮੈਃ ਪ੍ਰਾਿਰੁਸ਼੍ਯ ਪ੍ਰਿਰੁਹਯ ਰਕੁਚਰੌ ਪ੍ੁਿ ੌ੨ 

ਿਵ ਨੁ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ ਿੈਤ੍ੇਹੀ ਿਮ੍ ਿਾ ਤ੍ੇਸ਼੍ਮ ੍ਇਤ੍ੋ ਿਤ੍ਾ 

ਿੇਨਾ੭੭ਹਰਤੁ੍ਾ ਿਾ ਸੌਕਮਤ੍ਰੇ ਪ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ਾ ਿੇਨ ਿਾ ਕਪ੍ਰਯਾ ੩ 

ਿਰੁਿ੍ਸ਼੍ੇਣਾ੭੭ਿਾਰਯ ਯਕਤ੍ ਮਾਮ੍ ਸੀਤ੍ ੇਹਕਸਤੁ੍ਮ ੍ਇੁੱਚਕਸ 

ਅਲਮ ੍ਤ੍ੇ ਹਕਸਤ੍ ੇਨਾ੭੭ਤ੍ਯ ਮਾਮ ੍ਪ੍ਿਸਵ ਸੁਤੁ੍ੈਃਕਿਤ੍ਮ੍ ੪ 

ਯੈੈਃ ਸਹ ਿਰੀਟਸ ੇਸੀਤ੍ ੇਕਿਸ਼੍ਵਸ੍ਤ੍ੈ ਰ੍ਮਰੁਿ ਪ੍ਤੋ੍ਿੈੈਃ 

ਏਤ੍ੇ ਹੀਨਾ ਸ੍ਤ੍ਵਯਾ ਸੌਮਯੇ ਤ੍ਯਾਯਨ੍ਕਤ੍ ਅਸਰ ਅਕਿਲੇਿ੍ਸ਼੍ਣਾੈਃ ੫ 

ਸੀਤ੍ਾਯਾ ਰਕਹਤ੍ੋ੭ਹਮ ੍ਿੈ ਨ ਿੀਿਾਕਮ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ    ੬ 

ਮਰੁਤ੍ਮ ੍ਸ਼੍ੋਿੇਨ ਮਹਤ੍ਾ ਸੀਤ੍ਾ ਹਰਣਿੇਨ ਮਾਮ ੍

ਪ੍ਰ ਲੋਿੇ ਮਹਾ ਰਾਿੋ ਨੂਨਮ ੍ਤ੍ਰਿ੍ਸ਼੍ਯਕਤ੍ ਮੇ ਕਪ੍ਤ੍ਾ ੭ 

ਿਤ੍ਮ ੍ਪ੍ਰਕਤ੍ਿ੍ਞਾਮ ੍ਸਮ੍ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਯ ਮਯਾ ਤ੍ਵਮ ੍ਅਕਪ੍ਯੋਕਿਤ੍ੈਃ 

ਅਪ੍ੂਰਕਯਤ੍ਵਾ ਤ੍ਮ ੍ਿਾਲਮ ੍ਮ ਤ੍੍ਸਿਾਸ਼੍ਮ ੍ਇਹਾ੭੭ਿਤ੍ੈਃ ੮ 

ਿਾਮ ਿਰੁੁੱਤ੍ਮ੍ ਅਨਾਰਯਮ੍ ਮਾਮ੍ ਮਰੁਸ਼੍ਾ ਿਾਕਤ੍ਨਮ੍ ਏਿ ਚ 

ਕਤ੍ਿ੍ ਤ੍ਵਾਮ੍ ਇਕਤ੍ ਪ੍ਰੇ ਲੋਿੇ ਿਯਿ੍ਤ੍ਮ੍ ਿਿ੍ਸ਼੍ਯਕਤ੍ ਮੇ ਕਪ੍ਤ੍ਾ ੯ 

ਕਿਿਸ਼੍ਮ ੍ਸ਼੍ੋਿ ਸਮ੍ਤ੍ਪ੍ਤ੍੍ਮ ੍ਤ੍ੀਨਮ੍ ਪ੍ਿ੍ਨ ਮਨੋਰਤ੍ਮ ੍

ਮਾਮ ੍ਇਹੋ ਤ੍੍ਸਰੁਿਯ ਿਰਣੁਮ੍ ਿੀਰ੍ਕਤ੍: ਨਰਮ੍ ਇਿਾ੭ਨਰੁਿੁਮ੍ ੧0 

ਿਵ ਿੁੱਚਕਸ ਿਰਾਰੋਹੇ ਮਾਮ ੍ਉਤ੍੍ਸਰੁਿਯ ਸੁਮਤ੍ਯਮ ੇ

ਤ੍ਵਯਾ ਕਿਰਕਹਤ੍ ਸ਼੍੍ਚਾ੭ਹਮ ੍ਮੋਿ੍ਸ਼੍ਯੇ ਿੀਕਿਤ੍ਮ੍ ਆਤ੍ਮ੍ਨੈਃ ੧੧ 

ਇਤ੍ੀਿ ਕਿਲਪ੍ਨ ੍ਰਾਮੈਃ ਸੀਤ੍ਾ ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਨ ਲਾਲਸੈਃ 

ਨ ਤ੍ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ ਸੁਤੁ੍ੈਃਿਾ੭੭ਰਤ੍੍ੋ ਰਾਿਿੋ ਿਨਿਾ੭੭ਤ੍੍ਮਿਾਮ ੍

ਅਨਾ੭੭ਸਾਤ੍ਯਮਾਨਮ ੍ਤ੍ਮ੍ ਸੀਤ੍ਾਮ ੍ਤ੍ਸ਼੍ਰਤ੍ਾ੭੭ਤ੍ਮ੍ਿਾਮ੍ ੧੨ 

ਪ੍0ਿਮ ੍ਆਸਾਤ੍ਯ ਕਿਪ੍ੁਲਮ੍ ਸੀਤ੍ਨ੍ਤ੍ਮ ੍ਇਿ ਿੁ0ਿਰਮ ੍

ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੋ ਰਾਮਮ ੍ਅਤ੍ਯ੭ਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਉਿਾਚ ਕਹਤ੍ ਿਾਮਯਯਾ ੧੩ 

ਮਾ ਕਿਸ਼੍ਾਤ੍ਮ ੍ਮਹਾ ਪ੍ਾਹ ੋਿੁਰ ੁਯਤ੍੍ਨਮ ੍ਮਯਾ ਸਹ 

ਇਤ੍ਮ ੍ਚ ਕਹ ਿਨਮ੍ ਸ਼ੂ੍ਰ ਪ੍ਹ ੁਿਨ੍ਤ੍ਰ ਸ਼੍ੋਕਪ੍ਤ੍ਮ੍ ੧੪ 

ਕਪ੍ਰਯ ਿਾਨਨ ਸਮ੍ਚਾਰਾ ਿਨੋ ਨ੍ਮੁੱਤ੍ਾ ਚ ਮੈਕਤ੍ਲੀ 

ਸਾ ਿਨਮ੍ ਿਾ ਪ੍ਰਕਿਸ਼੍੍ਟਾ ਸਯਾਨ੍ ਨਕਲ਼ਨੀਮ ੍ਿਾ ਸੁਪ੍ੁਸ਼੍੍ਕਪ੍ਤ੍ਾਮ੍ ੧੫ 

ਸਕਰਤ੍ਮ੍ ਿਾਕਪ੍ ਸਮਪ੍੍ਰਾਪ੍੍ਤ੍ਾ ਮੀਨ ਿਮ੍ਿੁਲ਼ ਸੇਕਿਤ੍ਾਮ ੍

ਸ੍ਨਾਤੁ੍ ਿਾਮਾ ਕਨਲੀਨਾ ਸਯਾਤ੍੍ ਸ ਿਾਮਾ ਿਨੇ ਿਵਕਚਤ੍ ੍ ੧੬ 

ਕਿਤ੍ਰਾਸਕਯਤੁ੍ ਿਾਮਾ ਿਾ ਲੀਨਾ ਸਯਾਤ੍੍ ਿਾਨਨੇ ਿਵਕਚਤ੍੍ 

ਕਿਿ੍ਞਾਸਮਾਨਾ ਿੈਤ੍ੇਹੀ ਤ੍ਵਾਮ੍ ਮਾਮ ੍ਚ ਪ੍ੁਰਸ਼ੁ੍ਰ੍ਸ਼੍ਪ੍ ੧੭ 
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ਤ੍ਸਯਾ ਹਯ੭ਨਵੇਸ਼੍ਣੇ ਸ਼੍ਰੀਮਨ੍ ਿ੍ਕਸ਼੍ਪ੍ਰਮ ੍ਏਿ ਯਤ੍ਾਿਹ ੇ੧੮ 

ਿਨਮ੍ ਸਰਵਮ੍ ਕਿਕਚਨੁਿੋ ਯਤ੍ਰ ਸਾ ਿਨਿਾ੭੭ਤ੍੍ਮਿਾ 

ਮਨਯਸ ੇਯਕਤ੍ ਿਾਿੁਤ੍੍ਸ੍ਤ੍ ਮਾ ਸ੍ਮ ਸ਼੍ੋਿੇ ਮਨੈਃ ਿਰੁਤ੍ਾੈਃ ੧੯ 

ਏਿਮ੍ ਉਿ੍ਤ੍ ਸ੍ਤੁ੍ ਸਹੌਾਰਤ੍੍ਾ ੱੁੱਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੇਨ ਸਮਾਕਹਤ੍ੈਃ 

ਸਹ ਸੌਕਮਕਤ੍ਰਣਾ ਰਾਮੋ ਕਿਚਤੁੇ੍ਮ੍ ਉਪ੍ਚਿਰਮੇ ੨0 

ਤ੍ੌ ਿਨਾਕਨ ਕਿਰੀਮ ੍ਸ਼੍੍ਚੈਿ ਸਕਰਤ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਸਰਾਮ੍ਕਸ ਚ 

ਕਨਕਿਲੇਨ ਕਿਕਚਨਵਾਨੌ ਸੀਤ੍ਾਮ੍ ਤ੍ਸ਼੍ਰਤ੍ਾ੭੭ਤ੍੍ਮਿ ੌ੨੧ 

ਤ੍ਸਯ ਸ਼੍ੈਲਸਯ ਸਾਨੂਕਨ ਿੁਹਾ ਸ਼੍੍ਚ ਕਸ਼੍ਿਰਾਕਣ ਚ 

ਕਨਕਿਲੇਨ ਕਿਕਚਨਵਾਨੌ ਨੈਿ ਤ੍ਾਮ੍ ਅਕਪ੍ਿਿ੍ਮਤੁ੍ੈਃ ੨੨ 

ਕਿਕਚਤ੍ਯ ਸਰਵਤ੍ੈਃ ਸ਼੍ੈਲਮ ੍ਰਾਮੋ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣਮ ੍ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ 

ਨੇਹ ਪ੍ਸ਼੍ਯਾਕਮ ਸੌਕਮਤ੍ਰੇ ਿਤੈ੍ਹੇੀਮ੍ ਪ੍ਰਵਤ੍ੇ ਸ਼ੁ੍ਪ੍ਾਮ੍ ੨੩ 

ਤ੍ਤ੍ੋ ਤੁ੍ੈਃਿਾ੭ਕਪ੍ਸਮ੍ਤ੍ਪ੍ਤ੍੍ੋ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੋ ਿਾਿਯਮ ੍ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍ ੍

ਕਿਚਰਨ ੍ਤ੍ਣ੍ਟਿਾ੭ਰਣਯਮ੍ ਪ੍ਰਾਤ੍ਰਮ੍ ਤ੍ੀਪ੍੍ਤ੍ ਤ੍ੇਿਸਮ ੍੨੪ 

ਪ੍ਰਾਪ੍੍ਸਯਕਸ ਤ੍ਵਮ ੍ਮਹਾ ਪ੍ਰਾਿ੍ਞ ਮੈਕਤ੍ਲੀਮ ੍ਿਨਿਾ੭੭ਤ੍੍ਮਿਾਮ ੍

ਯਤ੍ਾ ਕਿਸ਼੍੍ਣ ੁਰ੍ਮਹਾ ਪ੍ਾਹ ੁਰ੍ਪ੍ਕਲਮ੍ ਪ੍ੁੱਤ੍ਵਾ ਮਹੀਮ ੍ਇਮਾਮ੨੍੫ 

ਏਿਮ੍ ਉਿ੍ਤ੍ ਸ੍ਤੁ੍ ਿੀਰੇਣ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੇਨ ਸ ਰਾਿਿੈਃ 

ਉਿਾਚ ਤ੍ੀਨਯਾ ਿਾਚਾ ਤੁ੍ੈਃਿਾ੭ਕਪ੍ਹਤ੍ ਚੇਤ੍ਨੈਃ ੨੬ 

ਿਨਮ੍ ਸਰਵਮ੍ ਸੁਕਿਕਚਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਤ੍੍ਕਮਨਯੈਃ ਪ੍ੁੁੱਲ ਪ੍0ਿਿਾੈਃ 

ਕਿਕਰ ਸ਼੍੍ਚਾ੭ਯਮ ੍ਮਹਾ ਪ੍ਰਾਿ੍ਞ ਪ੍ਹ ੁਿਨ੍ਤ੍ਰ ਕਨਰ੍ਿਰੈਃ 

ਨ ਕਹ ਪ੍ਸ਼੍ਯਾਕਮ ਿੈਤ੍ਹੇੀਮ ੍ਪ੍ਰਾਣੇਪ੍ਯੋ੭ਕਪ੍ ਿਰੀਯਸੀਮ੍ ੨੭ 

ਏਿਮ੍ ਸ ਕਿਲਪ੍ਨ ੍ਰਾਮੈਃ ਸੀਤ੍ਾ ਹਰਣ ਿਰ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ੈਃ 

ਤ੍ੀਨੈਃ ਸ਼੍ੋਿ ਸਮਾਕਿਸ਼੍੍ਟ ੋਮਹੁਰੂ੍ਤ੍ਮ੍ ਕਿਹਵਲੋ੭ਪ੍ਿਤ੍੍ ੨੮ 

ਸ ਕਿਹਵਕਲਤ੍ ਸਰਵਾ੭0ਿੋ ਿਤ੍ ਪ੍ੁੁੱਕਤ੍: ਕਿਚੇਤ੍ਨੈਃ 

ਕਨਸ਼੍ਸਾਤ੍ਾ੭੭ਤੁ੍ਰੋ ਤ੍ੀਨੋ ਕਨੁੱ ਸ਼੍ਵਸਯ ਅਸ਼੍ੀਤ੍ਮ ੍ਆਯਤ੍ਮ ੍੨੯ 

ਪ੍ਹਲ਼ੁਮ ੍ਸ ਤੁ੍ ਕਨੁੱ ਸ਼੍ਵਸਯ ਰਾਮੋ ਰਾਿੀਿ ਲੋਚਨੈਃ 

ਹਾ ਕਪ੍ਰਯੇਕਤ੍ ਕਿਚਿੁਰੋਸ਼੍ ਪ੍ਹਸ਼ੁ੍ੋ ਪ੍ਾਸ਼੍੍ਪ੍ ਿਤ੍੍ਿਤ੍ੈਃ ੩0 

ਤ੍ਮ ੍ਤ੍ਤ੍: ਸਾਨ੍ਤ੍ਵਯਾ ਮਾਸ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੈਃ ਕਪ੍ਰਯ ਪ੍ਾਨ੍ਤ੍ਿੈਃ 

ਪ੍ਹ ੁਪ੍ਰਿਾਰਮ ੍ਤ੍ਰ੍ਮਿ੍ਞੈਃ ਪ੍ਰਕਸ਼੍ਰਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਰਕਸ਼੍ਰਤ੍ਾ੭0ਿਕਲੈਃ ੩੧ 

ਅਨਾਤ੍ਰੁਤ੍ਯ ਤੁ੍ ਤ੍ ਤ੍ਵਾਿਯਮ ੍ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੋ ਸ਼੍੍ਟ ਪ੍ੁਟਾ ਚਯੁਤ੍ਮ ੍

ਅਪ੍ਸ਼੍ਯਮ ੍ਸ੍ਤ੍ਾਮ ੍ਕਪ੍ਰਯਾਮ੍ ਸੀਤ੍ਾਮ੍ ਪ੍ਰਾਿਰੋਸ਼੍ਤ੍੍ ਸ ਪ੍ੁਨੈਃ ਪ੍ੁਨੈਃ ੩੨ 

ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਰਣਯ ਿਾਮ੍ਟੇ ਏਿ ਸ਼੍ਸ਼੍੍ਕਟਤ੍ਮ ੱੁੱਸਰ੍ਿ: 

ਤ੍ਤਿ ਸ਼ਸ਼੍ਤ੍ਟਤਮ ੱ ਸਰ੍ਕ: 

ਸੀਤ੍ਾਮ ੍ਅਪ੍ਸ਼੍ਯਨ ੍ਤ੍ਰ੍ਮਾਤ੍੍ਮਾ ਿਾਮੋਪ੍ਹਤ੍ ਚੇਤ੍ਨ: 
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ਕਿਲਲਾਪ੍ ਮਹਾ ਪ੍ਾਹ ੂਰਾਮ: ਿਮਲ ਲੋਚਨ: ੧ 

ਪ੍ਸ਼੍ਯਨ ੍ਇਿ ਸ ਤ੍ਾਮ੍ ਸੀਤ੍ਾਮ੍ ਅਪ੍ਸ਼੍ਯਨ ੍ਮਤ੍ਨਾ੭ਰ੍ਕਤ੍ਤ੍: 

ਉਿਾਚ ਰਾਿਿੋ ਿਾਿਯਮ ੍ਕਿਲਾਪ੍ਾ੭੭ਸ਼੍ਰਯ ਤੁ੍ਰਵਚਮ੍  ੨ 

ਤ੍ਵਮ ੍ਅਸ਼੍ੋਿਸਯ ਸ਼੍ਾਿਾਕਪ੍: ਪ੍ੁਸ਼੍੍ਪ੍ ਕਪ੍ਰਯਤ੍ਯਾ ਕਪ੍ਰਯੇ  

ਆਿਰੁਣੋਕਸ਼੍ ਸ਼੍ਰੀਰਮ੍ ਤ੍ੇ ਮਮ ਸ਼੍ੋਿ ਕਿਿਰ੍ਕਤ੍ਨੀ ੩ 

ਿਤ੍ਲ਼ੀ ਿਾਮ੍ਟ ਸਤ੍ਰੁਸ਼੍ ੌਿਤ੍ਲ਼ਯਾ ਸਮਵਰ੍ਤੁ੍ਾ ਿਪੁ੍ੌ  

ਊਰ ੂਪ੍ਸ਼੍ਯਾਕਮ ਤ੍ੇ ਤ੍ੇਕਿ ਨਾ੭ਕਸ ਸ਼੍ਿ੍ਤ੍ਾ ਕਨਿੂਕਹਤੁ੍ਮ੍  ੪ 

ਿਰ੍ਕਣਿਾਰ ਿਨਮ੍ ਪ੍ਤ੍ਰੇ ਹਸਮ੍ਤ੍ੀ ਤ੍ੇਕਿ ਸੇਿਸ ੇ

ਅਲਮ ੍ਤ੍ੇ ਪ੍ਕਰਹਾਸੇਨ ਮਮ ਪ੍ਾਤ੍ਾ੭੭ਿਹੇਨ ਿੈ  ੫ 

ਪ੍ਕਰਹਾ ਸੇਿ ਕਿਮ ੍ਸੀਤ੍ ੇਪ੍ਕਰਸ਼੍ਰਾਮ੍ਤ੍ ਸਯ ਮੇ ਕਪ੍ਰਯੇ  

ਅਯਮ ੍ਸ ਪ੍ਾਕਰਹਾਸੋ੭ਕਪ੍ ਸਾਤੁ੍ ਤ੍ੇਕਿ ਨ ਰੋਚਤ੍ ੇ ੬ 

ਕਿਸ਼੍ੇਸ਼੍ੇਣ ਆਸ਼੍ਰਮ ਸਤ੍੍ਾਨੇ ਹਾਸੋ੭ਯਮ ੍ਨ ਪ੍ਰਸ਼੍ਸਯਤ੍ੇ  

ਅਿਿਾੁੱਚਾਕਮ ਤ੍ੇ ਸ਼੍ੀਲਮ ੍ਪ੍ਕਰਹਾਸ ਕਪ੍ਰਯਮ ੍ਕਪ੍ਰਯੇ  ੭ 

ਆਿੁੱਚ ਤ੍ਵਮ ੍ਕਿਸ਼੍ਾਲਾ੭ਿ੍ਕਸ਼੍ ਸ਼ੂ੍ਨਯੋ੭ਯਮ ੍ਉਟਿ ਸਤ੍੍ਿ ੮ 

ਸੁਿਯਿ੍ਤ੍ਮ੍ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸ:ੈ ਸੀਤ੍ਾ ਪ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ਾ ਿਾ ਹਰਤੁ੍ਾ੭ਕਪ੍ ਿਾ  

ਨ ਕਹ ਸਾ ਕਿਲਪ੍ਮ੍ਤ੍ਮ ੍ਮਾਮ੍ ਉਪ੍ ਸਮ੍ਪ੍ਰਕੈਤ੍ ਲਿ੍ਸ਼੍ਮ੍ਣ  ੯ 

ਏਤ੍ਾਕਨ ਮਰੁਿ ਯੂਤ੍ਾਕਨ ਸਾ੭ਸ਼੍ਰੁ ਨੇਤ੍ਰਾਕਣ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ  

ਸ਼੍ਮ੍ਸਮ੍ਤ੍ੀਿ ਕਹ ਿਤੈ੍ੇਹੀਮ ੍ਪ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ਾਮ੍ ਰਿਨੀ ਚਰੈ: ੧0 

ਹਾ ਮਮਾ੭੭ਰਯੇ ਿਵ ਯਾਤ੍ਾ੭ਕਸ ਹਾ ਸਾਕਤ੍ਵ ਿਰ ਿਰ੍ਕਣਕਨ  

ਹਾ ਸਿਾਮਾ ਤ੍ਵਯਾ ਤ੍ੇਕਿ ਿੈਿੇਯੀ ਸਾ ਪ੍ਕਿਸ਼੍ਯਕਤ੍  ੧੧ 

ਸੀਤ੍ਯਾ ਸਹ ਕਨਰਯਾਤ੍ ੋਕਿਨਾ ਸੀਤ੍ਾਮ ੍ਉਪ੍ਾਿਤ੍: 

ਿਤ੍ਮ ੍ਨਾਮ ਪ੍ਰਿੇਿ੍ਸ਼੍ਯਾਕਮ ਸ਼ੂ੍ਨਯਮ੍ ਅਮ੍ਤ੍:ਪ੍ੁਰਮ੍ ਪ੍ਨੁ: ੧੨ 

ਕਨਰਵੀਰਯ ਇਕਤ੍ ਲੋਿੋ ਮਾਮ ੍ਕਨਰ੍ਤ੍ਯ ਸ਼੍੍ਚੇਕਤ੍ ਿਿ੍ਸ਼੍ਯਕਤ੍ 

ਿਾਤ੍ਰਤ੍ਵਮ੍ ਪ੍ਰਿਾਸ਼੍ਮ ੍ਕਹ ਸੀਤ੍ਾ੭ਪ੍ਨਯਨੇਨ ਮੇ ੧੩ 

ਕਨਿਰੁੁੱਤ੍ ਿਨ ਨਾਸ ਸ਼੍੍ਚ ਿਨਿਮ੍ ਕਮਕਤ੍ਲਾ੭ਕਤ੍ਪ੍ਮ ੍ 

ਿੁਸ਼੍ਲਮ ੍ਪ੍ਕਰ ਪ੍ਰੁੁੱਚਮ੍ਤ੍ਮ ੍ਿਤ੍ਮ੍ ਸ਼੍ਿ੍ਸ਼੍ਯੇ ਕਨਰੀਿ੍ਕਸ਼੍ਤੁ੍ਮ੍  ੧੪ 

ਕਿਤ੍ੇਹ ਰਾਿੋ ਨੂਨਮ੍ ਮਾਮ ੍ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾ ਕਿਰਕਹਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਯਾ  

ਸੁਤ੍ਾ ਸ੍ਨੇਹੇਨ ਸਮ੍ਤ੍ਪ੍੍ਤ੍ੋ ਮੋਹਸਯ ਿਸ਼੍ਮ ੍ਏਸ਼੍ਯਕਤ੍  ੧੫ 

ਅਤ੍ਿਾ ਨ ਿਕਮਸ਼੍ਯਾਕਮ ਪ੍ੁਰੀਮ੍ ਪ੍ਰਤ੍ ਪ੍ਾਕਲਤ੍ਾਮ੍  

ਸਵਰ੍ਿ੭ੋਕਪ੍ ਸੀਤ੍ਯਾ ਹੀਨ ੱੁੱਸ਼ੂ੍ਨਯ ਏਿ ਮਤ੍ ੋਮਮ  ੧੬ 

ਮਾਮ ੍ਇਹੋਤ੍੍ਸਰੁਿਯ ਕਹ ਿਨੇ ਿੁੱਚਾ੭ਯੋਤ੍ਯਾ ਪ੍ੁਰੀਮ ੍ਸ਼ੁ੍ਪ੍ਾਮ੍  

ਨ ਤ੍ਵ੭ਹਮ ੍ਤ੍ਾਮ੍ ਕਿਨਾ ਸੀਤ੍ਾਮ੍ ਿੀਿੇਯਮ ੍ਕਹ ਿਤ੍ਮਚ੍ਨ ੧੭ 

ਿਾਟਮ੍ ਆਸ਼੍੍ਕਲਸ਼੍ਯ ਪ੍ਰਤ੍ੋ ਿਾਚਯੋ ਮ ਤ੍ਵਚਨਾ ਤ੍ਵਯਾ  
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ਅਨੁਿ੍ਞਾਤ੍ੋ੭ਕਸ ਰਾਮੇਣ ਪ੍ਾਲਯੇਕਤ੍ ਿਸੁਮ੍ਤ੍ਰਾਮ੍ ੧੮ 

ਅਮ੍ਪ੍ਾ ਚ ਮਮ ਿੈਿੇਯੀ ਸੁਕਮਤ੍ਰਾ ਚ ਤ੍ਵਯਾ ਕਿਪ੍ੋ  

ਿੌਸਲਯਾ ਚ ਯਤ੍ਾ ਨਯਾਯਮ ੍ਅਕਪ੍ਿਾਤ੍ਯਾ ਮਮਾ੭੭ਿ੍ਞਯਾ ੧੯ 

ਰਿ੍ਸ਼੍ਣੀਯਾ ਪ੍ਰਯਤ੍੍ਨੇਨ ਪ੍ਿਤ੍ਾ ਸਾ ਉਿ੍ਤ੍ ਿਾਕਰਣਾ  ੨0 

ਸੀਤ੍ਾ ਯਾ ਸ਼੍੍ਚ ਕਿਨਾਸ਼੍੭ੋਯਮ੍ ਮਮ ਚਾ੭ਕਮਤ੍ਰ ਿਰ੍ਸ਼੍ਨ  

ਕਿਸ੍ਤ੍ਰਣੇ ਿਨਨਯਾ ਮੇ ਕਿਕਨਿੇਤ੍ਯ ਸ੍ਤ੍ਵਯਾ ਪ੍ਿੇਤ੍੍  ੨੧ 

ਇਕਤ੍ ਕਿਲਪ੍ਕਤ੍ ਰਾਿਿੇ ਸੁਤ੍ੀਨੇ    

ਿਨਮ੍ ਉਪ੍ਿਮਯ ਤ੍ਯਾ ਕਿਨਾ ਸੁਿੇਸ਼੍ਯਾ  

ਪ੍ਯ ਕਿਿਲ ਮੁਿ ਸ੍ਤੁ੍ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੋ੭ਕਪ੍    

ਿਯਕਤ੍ਤ੍ ਮਨਾ ਪ੍ਰੁਸ਼੍ਮਾ੭੭ਤੁ੍ਰੋ ਪ੍ਪ੍ੂਿ ੨੨  

ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਰਣਯ ਿਾਮ੍ਟੇ ਕਤ੍ਵ ਸ਼੍ਸ਼੍੍ਕਟਤ੍ਮ ੱੁੱਸਰ੍ਿ: 

ਤ੍ਤਰ ਸ਼ਸ਼੍ਤ੍ਟਤਮ ੱ ਸਰ੍ਕ: 

ਸ ਰਾਿ ਪ੍ੁਤ੍ਰ: ਕਪ੍ਰਯਯਾ ਕਿਹੀਨ:  

ਿਾਮੇਨ ਸ਼੍ੋਿੇਨ ਚ ਪ੍ੀਟਯਮਾਨ: 

ਕਿਸ਼੍ਾਤ੍ਯਨ ੍ਪ੍ਰਾਤ੍ਰਮ੍ ਆਰ੍ਤ੍ ਰਪੂ੍ੋ   

ਪ੍ੂਯੋ ਕਿਸ਼੍ਾਤ੍ਮ ੍ਪ੍ਰਕਿਿੇਸ਼੍ਤ੍ੀਿਰਮ੍  ੧ 

ਸ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣਮ ੍ਸ਼੍ੋਿ ਿਸ਼੍ਾ੭ਕਪ੍ਪ੍ੰਨਮ੍  

ਸ਼੍ੋਿੇ ਕਨਮਿ੍ਨੋ ਕਿਪ੍ੁਲੇਤੁ੍ ਰਾਮ: 

ਉਿਾਚ ਿਾਿਯਮ ੍ਿਯਸਨਾ੭ਨੁਰਪੂ੍ਮ੍  

ਉਸ਼੍੍ਣਮ੍ ਕਿਕਨੁੱ ਸ਼੍ਵਸਯ ਰਤੁ੍ਨ੍ ਸ਼੍ੋਿਮ ੍੨ 

ਨ ਮਕਤ੍ਵਤ੍ ੋਤੁ੍ਸ਼੍੍ਿਰੁਤ੍ ਿਰਮ੍ ਿਾਰੀ   

ਮਨਯੇ ਕਤ੍ਵਤ੍ੀਯੋ੭ਸ੍ਕਤ੍ ਿਸੁਮ੍ਤ੍ਰਾਯਾਮ੍  

ਸ਼੍ੋਿੇਨ ਸ਼੍ੋਿੇ ਕਹ ਪ੍ਰਮ੍ਪ੍ਰਾਯਾ  

ਮਾ ਮੇਕਤ੍ ਕਪ੍ਮ੍ਤ੍ਨ੍ ਹਰਤੁ੍ਯਮ ੍ਮਨ ਸ਼੍੍ਚ  ੩ 

ਪ੍ੂਰਵਮ੍ ਮਯਾ ਨੂਨਮ੍ ਅਪ੍ੀਪ੍੍ਕਸਤ੍ਾਕਨ  

ਪ੍ਾਪ੍ਾਕਨ ਿਰ੍ਮਾਕਣ ਅਸਿਰੁਤ੍੍ ਿਰੁਤ੍ਾਕਨ  

ਤ੍ਤ੍ਰਾ੭ਯ ਮ੭ਤ੍ਯਾ੭੭ਪ੍ਕਤ੍ਤ੍ੋ ਕਿਪ੍ਾਿੋ  

ਤੁ੍ੈਃਿੇਨ ਤੁ੍ਿਮ੍ ਯਤ੍੭ਹਮ ੍ਕਿਸ਼੍ਾਕਮ ੪  

ਰਾਿਯ ਪ੍ਰਣਾਸ਼੍: ਸਵ ਿਨੈ ਕਰਵਯੋਿ:  

ਕਪ੍ਤੁ੍ ਕਰਵਨਾਸ਼੍ ੋਿਨਨੀ ਕਿਯਿੋ: 

ਸਰਵਾਕਣ ਮੇ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ ਸ਼੍ਿੋ ਿੇਿਮ੍  

ਆਪ੍ੂਰਯਮ੍ਕਤ੍ ਪ੍ਰਕਿਕਚਮ੍ਕਤ੍ਤ੍ਾਕਨ ੫ 

ਸਰਵਮ੍ ਤੁ੍ ਤੁ੍ਿਮ੍ ਮਮ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੇਤ੍ਮ੍  
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ਸ਼੍ਾਮ੍ਤ੍ਮ ੍ਸ਼੍ਰੀਰੇ ਿਨ ਮੇਤ੍ਯ ਸ਼ੂ੍ਨਯਮ੍  

ਸੀਤ੍ਾ ਕਿਯੋਿਾਤ੍੍ ਪ੍ੁਨਰ ਪ੍ਯੁਤ੍ੀਰ੍ਣਮ੍  

ਿਾਸ਼੍੍ਟੈ: ਇਿਾ੭ਿ੍ਕਨ: ਸਹਸਾ ਪ੍ਰਤ੍ੀਪ੍੍ਤ੍: ੬ 

ਸਾ ਨੂਨਮ ੍ਆਰਯਾ ਮਮ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸੇਨ  

ਪ੍ਲਾਤ੍੍ ਹਰਤੁ੍ਾ ਿਮ ੍ਸਮੁਪ੍ੇਤ੍ਯ ਪ੍ੀਰ:ੁ 

ਅਪ੍ਸਵਰਮ ੍ਸਸਵਰ ਕਿਪ੍ਰਲਾਪ੍ਾ  

ਪ੍ਯੇਨ ਕਿਿਰਮ੍ਕਤ੍ਤ੍ ਿਤ੍ਯ੭ਪ੍ੀਿ੍ਸ਼੍੍ਣਮ੍ ੭ 

ਤ੍ੌ ਲੋਕਹਤ੍ ਸਯ ਕਪ੍ਰਯ ਤ੍ਰਸ਼੍੍ਨ ਸ਼੍੍ਚ  

ਸਤ੍ੋਕਚਤ੍ਾ ਉੁੱਤ੍ਮ ਚਮ੍ਤ੍ਨ ਸਯ  

ਿਰੁੁੱਤ੍ੌ ਸ੍ਤ੍ਨੌ ਸ਼੍ੋਕਣਤ੍ ਪ੍ਮ੍ਿ ਕਤ੍ਿ੍ਤ੍ੌ  

ਨੂਨਮ ੍ਕਪ੍ਰਯਾਯਾ ਮਮ ਨਾ੭ਕਪ੍ਪ੍ਾਤ੍: ੮ 

ਤ੍ਤ੍੍ ਸ਼੍੍ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਣ ਸੁਿਯਿ੍ਤ੍ ਮਰੁਤੁ੍ ਪ੍ਰਲਾਪ੍ਮ ੍ 

ਤ੍ਸਯਾ ਮੁਿਮ ੍ਿੁਮ੍ਕਚਤ੍ ਿੇਸ਼੍ ਪ੍ਾਰਮ ੍

ਰਿ੍ਸ਼੍ੋ ਿਸ਼੍ਮ ੍ਨੂਨਮ੍ ਉਪ੍ਾਿਤ੍ਾਯਾ  

ਨ ਪ੍ਰਾਿਤ੍ੇ ਰਾਹ ੁਮੁਿੇ ਯਤ੍ਮੇ੍ਤੁ੍: ੯ 

ਤ੍ਾਮ੍ ਹਾਰ ਪ੍ਾਸ਼੍ ਸਯ ਸਤ੍ੋਕਚਤ੍ਾਯਾ  

ਿਰੀਿਾਮ ੍ਕਪ੍ਰਯਾਯਾ ਮਮ ਸੁਿਰਤ੍ਾਯਾ: 

ਰਿ੍ਸ਼੍ਾਮ੍ਕਸ ਨੂਨਮ੍ ਪ੍ਕਰ ਪ੍ੀਤ੍ਿਮ੍ਕਤ੍  

ਕਿਕਪ੍ਤ੍ਯ ਸ਼ੂ੍ਨਯੇ ਰਕੁਤ੍ਰਾ੭ਸ਼੍ਨਾਕਨ  ੧0 

ਮਯਾ ਕਿਹੀਨਾ ਕਿਿਨੇ ਿਨੇ ਯਾ  

ਰਿ੍ਸ਼੍ੋਕਪ੍: ਆਹਰਤੁ੍ਯ ਕਿਿਰੁਸ਼੍ਯਮਾਣਾ   

ਨੂਨਮ ੍ਕਿਨਾਤ੍ਮ੍ ਿੁਰਰੀਿ ਤ੍ੀਨਾ  

ਸਾ ਮੁਿ੍ਤ੍ਿ ਤ੍ਯਾ੭ਯਤ੍ ਿਾਮ੍ਤ੍ ਨੇਤ੍ਰਾ ੧੧ 

ਅਸ੍ਕਮਨ੍ ਮਯਾ ਸਾਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਉਤ੍ਾਰ ਸ਼੍ੀਲਾ  

ਕਸ਼੍ਲਾ ਤ੍ਲੇ ਪ੍ੂਰਵਮ੍ ਉਪ੍ੋਪ੍ਕਿਸ਼੍੍ਟਾ  

ਿਾਮ੍ਤ੍ ਸ੍ਕਮਤ੍ਾ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ ਿਾਤ੍ ਹਾਸਾ  

ਤ੍ਵਾਮ੍ ਆਹ ਸੀਤ੍ਾ ਪ੍ਹ ੁਿਾਿਯ ਿਾਤ੍ਮ ੍੧੨  

ਿੋਤ੍ਾਿ ਰੀਯਮ ੍ਸਕਰਤ੍ਾਮ੍ ਿਕਰਸ਼੍੍ਟਾ  

ਕਪ੍ਰਯਾ ਕਪ੍ਰਯਾਯਾ ਮਮ ਕਨਤ੍ਯ ਿਾਲਮ ੍ 

ਅ੭ਪ੍ਯ੭ਤ੍ਰ ਿੁੱਚਤੇ੍੍ ਇਕਤ੍ ਕਚਮ੍ਤ੍ਯਾਕਮ  

ਨ ਏਿਾਕਿਨੀ ਯਾਕਤ੍ ਕਹ ਸਾ ਿਤ੍ਾਕਚਤ੍੍  ੧੩  

ਪ੍ਤ੍੍ਮਾ੭੭ਨਨਾ ਪ੍ਤ੍੍ਮ ਕਿਸ਼੍ਾਲ ਨੇਤ੍ਰਾ  

ਪ੍ਤ੍੍ਮਾਕਨ ਿਾ੭੭ਨੇਤੁ੍ਮ੍ ਅਕਪ੍ਪ੍ਰਯਾਤ੍ਾ  
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ਤ੍ਤ੍੭ਕਪ੍ ਅਯੁਿ੍ਤ੍ਮ੍ ਨ ਕਹ ਸਾ ਿਤ੍ਾਕਚਤ੍੍   

ਮਯਾ ਕਿਨਾ ਿੁੱਚਕਤ੍ ਪ੍ਮ੍ਿਿਾਕਨ ੧੪ 

ਿਾਮਮ ੍ਤੁ੍ ਇਤ੍ਮ ੍ਪ੍ੁਸ਼੍੍ਕਪ੍ਤ੍ ਿਰੁਿ੍ਸ਼੍ ਸ਼੍ਮ੍ਟਮ ੍ 

ਨਾਨਾ ਕਿਤ੍ੈ: ਪ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ ਿਣੈੈਃ ਉਪ੍ੇਤ੍ਮ੍  

ਿਨਮ੍ ਪ੍ਰਯਾਤ੍ਾ ਨੁ ਤ੍ਤ੍੭ਪ੍ਯ੭ਯੁਿ੍ਤ੍ਮ੍  

ਏਿਾਕਿਨੀ ਸਾ ਅਕਤ੍ ਕਪ੍ਪ੍ੇਕਤ੍ ਪ੍ੀਰ:ੁ  ੧੫ 

ਆਕਤ੍ਤ੍ਯ ਪ੍ੋ ਲੋਿ ਿਰੁਤ੍ਾ੭ਿਰੁਤ੍ਿ੍ਞ:  

ਲੋਿਸਯ ਸਤ੍ਯਾ੭ਨਰੁਤ੍ ਿਰ੍ਮ ਸਾਿ੍ਕਸ਼੍ਨ੍  

ਮਮ ਕਪ੍ਰਯਾ ਸਾ ਿਵਾ ਿਤ੍ਾ ਹਰਤੁ੍ਾ ਿਾ  

ਸ਼੍ਮ੍ਸ਼੍ਸਵ ਮੇ ਸ਼੍ੋਿ ਿਸ਼੍ਸਯ ਕਨਤ੍ਯਮ੍ ੧੬  

ਲੋਿੇਸ਼ੁ੍ ਸਰਵੇਸ਼ੁ੍ ਚ ਨਾਸ੍ਕਤ੍ ਕਿਮ੍ਕਚਤ੍੍   

ਯ ੱੁੱਤ੍ੇਨ  ਕਨਤ੍ਯਮ੍ ਕਿਕਤ੍ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਿੇ ੱੁੱਤ੍ਤ੍੍  

ਸ਼੍ਮ੍ਸਸਵ ਿਾਯ ੋਿੁਲ ਸ਼੍ਾਕਲਨੀਮ੍ ਤ੍ਾਮ੍  

ਹਰਤੁ੍ਾ ਮਰੁਤ੍ਾ ਿਾ ਪ੍ਕਤ੍ ਿਰ੍ਤ੍ਤ੍ੇ ਿਾ ੧੭ 

ਇਤ੍ੀਿ ਤ੍ਮ ੍ਸ਼੍ੋਿ ਕਿਤ੍ੇਯ ਤ੍ੇਹਮ੍  

ਰਾਮਮ ੍ਕਿਸਮ੍ਿ੍ਞਮ ੍ਕਿਲਪ੍ਮ੍ਤ੍ਮ੍ ਏਿਮ ੍ 

ਉਿਾਚ ਸੌਕਮਕਤ੍ਰ: ਅਤ੍ੀਨ ਸੁੱਤ੍ਵ:  

ਨਯਾਯ ੇਸ੍ਕਤ੍ਤ੍: ਿਾਲ ਯੁਤ੍ਮ੍ ਚ ਿਾਿਯਮ ੍ ੧੮ 

ਸ਼੍ੋਿਮ ੍ਕਿਮੁਮ੍ਚਾ੭ਰਯ ਤ੍ਰੁ ਕਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਿਸਵ  

ਸੋਤ੍੍ਸਾਹਤ੍ਾ ਚਾ੭ਸ੍ਤੁ੍ ਕਿਮਾਰ੍ਿਣ੭ਸਯਾ: 

ਉਤ੍੍ਸਾਹਿਮਤ੍੍ੋ ਕਹ ਨਰਾ ਨ ਲੋਿੇ  

ਸੀਤ੍ਮ੍ਕਤ੍ ਿਰ੍ਮਸੁ ਅਕਤ੍ ਤੁ੍ਸ਼੍੍ਿਰੇਸ਼ੁ੍ ੧੯ 

ਇਤ੍ੀਿ ਸੌਕਮਕਤ੍ਰਮ ੍ਉਤ੍ਿਰ ਪ੍ੌਰਸ਼ੁ੍ਮ੍  

ਪ੍ਰੁਿਮ੍ਤ੍ਮ੍ ਆਰ੍ਤ੍: ਰਾਿੁ ਿਮ੍ਸ਼੍ ਿਰਤ੍੍ਨ: 

ਨ ਕਚਮ੍ਤ੍ਯਾ ਮਾਸ ਤ੍ਰੁ ਕਤ੍ਮ ੍ਕਿਮੁਿ੍ਤ੍ਿਾਨ੍  

ਪ੍ੁਨ ਸ਼੍੍ਚ ਤੁ੍ਿਮ੍ ਮਹਤ੍੍ ਅਪ੍ਯੁਪ੍ਾਿਮਤ੍੍  ੨0 

ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਰਣਯ ਿਾਮ੍ਟੇ ਕਤ੍ਰ ਸ਼੍ਸ਼੍੍ਕਟਤ੍ਮ ੱੁੱਸਰ੍ਿ: 

ਚਤੁ ੱ ਸ਼ਸ਼੍ਤ੍ਟਤਮ ੱ ਸਰ੍ਕ: 

ਸ ਤ੍ੀਨੋ ਤ੍ੀਨਯਾ ਿਾਚਾ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣਮ੍ ਿਾਿਯਮ ੍ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍ ੍

ਸ਼੍ੀਿਰਮ ੍ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ ਿਾਨੀਕਹ ਿਤ੍ਵਾ ਿੋਤ੍ਾਿਰੀਮ ੍ਨਤ੍ੀਮ ੍

ਅਕਪ੍ ਿੋਤ੍ਾਿਰੀਮ ੍ਸੀਤ੍ਾ ਪ੍ਤ੍੍ਮਾਕਨ ਆਨਕਯਤੁ੍ਮ ੍ਿਤ੍ਾ ੧ 

ਏਿਮ੍ ਉਿ੍ਤ੍ ਸ੍ਤੁ੍ ਰਾਮੇਣ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੈਃ ਪ੍ਰ ਿੀਰ ਹਾ  

ਨਤ੍ੀਮ ੍ਿੋਤ੍ਾਿਰੀਮ ੍ਰਮਯਾਮ੍ ਿਿਾਮ ਲਿੁ ਕਿਿਰਮੈਃ ੨ 
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ਤ੍ਾਮ੍ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ ਸ੍ਤ੍ੀਰ੍ਤ੍ਿਤ੍ੀਮ੍ ਕਿਕਚਤ੍ਵਾ ਰਾਮਮ ੍ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍ ੍

ਨੈਨਾਮ ੍ਪ੍ਸ਼੍ਯਾਕਮ ਤ੍ੀਰ੍ਤ੍ੇਸ਼ੁ੍ ਿਰੋਸ਼੍ਤ੍ ੋਨ ਸ਼੍ਰੁਣੋਕਤ੍ ਮੇ ੩ 

ਿਮ ੍ਨੁ ਸਾ ਤ੍ੇਸ਼੍ਮ ੍ਆਪ੍ੰਨਾ ਿੈਤ੍ੇਹੀ ਿ੍ਲੇਸ਼੍ ਨਾਕਸ਼੍ਨੀ 

ਨ ਕਹ ਤ੍ਮ ੍ਿੇਤ੍੍ਕਮ ਿੈ ਰਾਮ ਯਤ੍ਰ ਸਾ ਤ੍ਨੁਮਤ੍ਯਮਾ ੪ 

ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ ਸਯ ਿਚੈਃ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਤ੍ੀਨੈਃ ਸਮ੍ਤ੍ਾਪ੍ ਮੋਕਹਤ੍ੈਃ 

ਰਾਮੈਃ ਸਮ੭ਕਪ੍ਚਿਰਾਮ ਸਵਯਮ੍ ਿੋਤ੍ਾਿਰੀਮ ੍ਨਤ੍ੀਮ ੍੫ 

ਸ ਤ੍ਾਮ੍ ਉਪ੍ਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ੋ ਰਾਮੈਃ ਿਵ ਸੀਤ੍ੇਕਤ੍ ਏਿਮ੍ ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੬ 

ਪ੍ੂਤ੍ਾਕਨ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸੇਨ੍ਤ੍ਰੇਣ ਿਤ੍ਾ੭ਰਹੇਣ ਹਰਤੁ੍ਾਮ੍ ਅਕਪ੍ 

ਨ ਤ੍ਾਮ੍ ਸ਼੍ਸ਼੍ਮ੍ਸੂ ਰਾਮਾਯ ਤ੍ਤ੍ਾ ਿੋਤ੍ਾਿਰੀ ਨਤ੍ੀ ੭ 

ਤ੍ਤ੍ੈਃ ਪ੍ਰਚੋਕਤ੍ਤ੍ਾ ਪ੍ਤੂ੍ੈੈਃ ਸ਼੍ਮਸ੍ਾ੭ਸ੍ਮ  ੱੁੱਤ੍ਾਮ੍ ਕਪ੍ਰਯਾਮ੍ ਇਕਤ੍ 

ਨ ਤੁ੍ ਸਾ੭ਪ੍ਯਿਤ੍ਤ੍੍ ਸੀਤ੍ਾਮ੍ ਪ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਾ ਰਾਮੇਣ ਸ਼੍ੋਚਤ੍ਾ ੮ 

ਰਾਿਣ ਸਯ ਚ ਤ੍ਤ੍ਰੂਪ੍ਮ੍ ਿਰ੍ਮਾਕਣ ਚ ਤੁ੍ਰਾਤ੍੍ਮਨੈਃ 

ਤ੍ਯਾਤ੍ਵਾ ਪ੍ਯਾ ੱੁੱਤੁ੍ ਿੈਤ੍ਹੇੀਮ ੍ਸਾ ਨਤ੍ੀ ਨ ਸ਼੍ਸ਼੍ਮ੍ਸ ਤ੍ਾਮ੍ ੯ 

ਕਨਰਾਸ਼੍ ਸ੍ਤੁ੍ ਤ੍ਯਾ ਨਤ੍ਯਾ ਸੀਤ੍ਾਯਾ ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਨੇ ਿਰੁਤ੍ੈਃ 

ਉਿਾਚ ਰਾਮੈਃ ਸੌਕਮਕਤ੍ਰਮ ੍ਸੀਤ੍ਾ ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਨ ਿਰ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ੈਃ ੧0 

ਏਸ਼੍ਾ ਿੋਤ੍ਾਿਰੀ ਸੌਮਯ ਕਿਮ੍ਕਚ ੱੰਨ ਪ੍ਰਕਤ੍ਪ੍ਾਸ਼੍ਤ੍ੇ  

ਕਿਮ ੍ਨੁ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ ਿਿ੍ਸ਼੍ਯਾਕਮ ਸਮੇਤ੍ਯ ਿਨਿਮ ੍ਿਚੈਃ 

ਮਾਤ੍ਰਮ ੍ਚੈਿ ਿਤੈ੍ੇਹਯਾ ਕਿਨਾ ਤ੍ਾਮ੍ ਅਹਮ੍ ਅਕਪ੍ਰਯਮ੍ ੧੧ 

ਯਾ ਮੇ ਰਾਿਯ ਕਿਹੀਨ ਸਯ ਿਨੇ ਿਨਯੇਨ ਿੀਿਤ੍ੈਃ 

ਸਰਵਮ੍ ਿਯਪ੍ਨਯ ੇੱੁੱਚੋਿਮ ੍ਿੈਤ੍ੇਹੀ ਿਵ ਨੁ ਸਾ ਿਤ੍ਾ ੧੨ 

ਿ੍ਞਾਕਤ੍ ਪ੍ਿ੍ਸ਼੍ ਕਿਹੀਨ ਸਯ ਰਾਿ ਪ੍ੁਤ੍ਰੀਮ ੍ਅਪ੍ਸ਼੍ਯਤ੍ੈਃ 

ਮਨਯੇ ਤ੍ੀਰ੍ਿਾ ਪ੍ਕਿਸ਼੍ਯਨ੍ਕਤ੍ ਰਾਤ੍ਰਯੋ ਮਮ ਿਾਿਰਤ੍ੈਃ ੧੩ 

ਮਮ੍ਤ੍ਾਕਿਨੀਮ ੍ਿਨਸ੍ਤ੍ਾਨਮ੍ ਇਮਮ ੍ਪ੍ਰਸਰਿਣਮ ੍ਕਿਕਰਮ ੍

ਸਰਵਾਕਣ ਅਨੁਚਕਰਸ਼੍ਯਾਕਮ ਯਕਤ੍ ਸੀਤ੍ਾ ਕਹ ਤ੍ਰੁਸ਼੍ਯਤ੍ੇ ੧੪ 

ਏਤ੍ੇ ਮਰੁਿਾ ਮਹਾ ਿੀਰਯਾ ਮਾਮ੍ ਈਿ੍ਸ਼੍ਨ੍ਤ੍ੇ ਮੁਹਰੁ੍ ਮਹੁ:ੁ 

ਿਿ੍ਤੁ੍ ਿਾਮਾ ਇਿ ਕਹ ਮੇ ਇਮ੍ਕਿਤ੍ਾਨ੍ ਉਪ੍ਲਿ੍ਸ਼੍ਯ ੇ ੧੫ 

ਤ੍ਾਮ੍ ਸ੍ਤੁ੍ ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾ ਨਰ ਿਯਾਿਰੋ ਰਾਿਿ: ਪ੍ਰਤ੍ਯੁਿਾਚ ਹ  

ਿਵ ਸੀਤ੍ੇਕਤ੍ ਕਨਰੀਿ੍ਸ਼੍ਨ੍ ਿੈ ਪ੍ਾਸ਼੍੍ਪ੍ ਸਮਰੁੁੱਤ੍ਯਾ ਤ੍ਰੁਸ਼੍ਾ  ੧੬ 

ਏਿਮ੍ ਉਿ੍ਤ੍ਾ ਨਰੇਮ੍ਤ੍ਰੇਣ ਤ੍ੇ ਮਰੁਿਾ: ਸਹਸੋੁੱਕਤ੍ਤ੍ਾ: 

ਤ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਣਾ੭ਕਪ੍ ਮੁਿਾ: ਸਰਵੇ ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਯਮਤ੍੍ੋ ਨਪ੍ ਸ੍ਤ੍ਲਮ ੍ ੧੭ 

ਮੈਕਤ੍ਲੀ ਕਹਰਯਮਾਣਾ ਸਾ ਕਤ੍ਸ਼੍ਮ ੍ਯਾਮ੍ ਅਪ੍ਯਪ੍ਤ੍ਯਤ੍     

ਤ੍ੇਨ ਮਾਰ੍ਿੇਣ ਤ੍ਾਿਮ੍ਤ੍ ੋਕਨਰੀਿ੍ਸ਼੍ਮ੍ਤ੍ੇ ਨਰਾ੭ਕਤ੍ਪ੍ਮ ੍ ੧੮ 

ਯੇਨ ਮਾਰ੍ਿਮ੍ ਚ ਪ੍ੂਕਮਮ ੍ਚ ਕਨਰੀਿ੍ਸ਼੍ਮ੍ਤ੍ੇ ਸ੍ਮ ਤ੍ੇ ਮਰੁਿਾ: 
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ਪ੍ੁਨ ਸ਼੍੍ਚ ਮਾਰ੍ਿਮ੍ ਇੁੱਚਮਕ੍ਤ੍ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੇਨ ਉਪ੍ ਲਿ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ਾ: ੧੯ 

ਤ੍ੇਸ਼੍ਾਮ ੍ਿਚਨ ਸਰਵਸਵਮ ੍ਲਿ੍ਸ਼੍ਯਾ ਮਾਸ ਚ ਇਮ੍ਕਿਤ੍ਮ ੍ 

ਉਿਾਚ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੋ ਿਯੇਸ਼੍ਟ੍ਮ੍ ਤ੍ੀਮਾਨ੍ ਪ੍ਰਾਤ੍ਰਮ੍ ਆਰ੍ਤ੍ਿਤ੍ ੍ ੨0 

ਿਵ ਸੀਤ੍ੇਕਤ੍ ਤ੍ਵਯਾ ਪ੍ਰੁਸ਼੍ਟ੍ਾ ਯਤ੍ਾ ਇਮੇ ਸਹਸੋੁੱਕਤ੍ਤ੍ਾ: 

ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਯਮ੍ਕਤ੍ ਿ੍ਕਸ਼੍ਕਤ੍ਮ੍ ਚਿੈ ਤ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਣਾਮ ੍ਚ ਕਤ੍ਸ਼੍ਮ ੍ਮਰੁਿਾ: ੨੧ 

ਸਾਤੁ੍ ਿੁੱਚਾਿਹੇ ਤ੍ੇਿ ਕਤ੍ਸ਼੍ਮ ੍ਏਤ੍ਾਮ੍ ਕਹ ਨੈਰਕੁਤ੍ਮ ੍

ਯਕਤ੍ ਸਯਾਤ੍੍ ਆਿਮ: ਿਸ਼੍ਕ੍ਚਤ੍੍ ਆਰਯਾ ਿਾ ਸਾ ਅਤ੍ ਲਿ੍ਸ਼੍ਯਤ੍ੇ  ੨੨ 

ਪ੍ਾਟਮ ੍ਇਕਤ੍ ਏਿ ਿਾਿੁਸਤ੍੍: ਪ੍ਰਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ੋ ਤ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਣਾਮ ੍ਕਤ੍ਸ਼੍ਮ੍  

ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣਾ੭ਨੁਿਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ੍ ਿੀਿ੍ਸ਼੍ਮਾਣੋ ਿਸੁਮ੍ਤ੍ਰਾਮ੍  ੨੩ 

ਏਿਮ੍ ਸਮ੍ਪ੍ਾਸ਼੍ਮਾਣੌ ਤ੍ੌ ਅਨਯੋਨਯਮ ੍ਪ੍ਰਾਤ੍ਰਾ ਉਪ੍ ੌ

ਿਸੁਮ੍ਤ੍ਰਾਯਾਮ੍ ਪ੍ਕਤ੍ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ੁਸ਼੍੍ਪ੍ ਮਾਰ੍ਿਮ੍ ਅਪ੍ਸ਼੍ਯਤ੍ਾਮ੍ ੨੪ 

ਤ੍ਾਮ੍ ਪ੍ੁਸ਼੍੍ਪ੍ ਿਰੁਸ਼੍੍ਕਟਮ ੍ਪ੍ਕਤ੍ਤ੍ਾਮ੍ ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾ ਰਾਮੋ ਮਹੀ ਤ੍ਲੇ 

ਉਿਾਚ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣਮ ੍ਿੀਰ ੋਤੁ੍ੈਃਕਿਤ੍ੋ ਤੁ੍ੈਃਕਿਤ੍ਮ੍ ਿਚੈਃ ੨੫ 

ਅਕਪ੍ਿਾਨਾਕਮ ਪ੍ੁਸ਼੍੍ਪ੍ਾਕਣ ਤ੍ਾਕਨ ਇਮਾਕਨ ਇਹ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ 

ਕਪ੍ਨੁੱ ਤ੍ਾ ਨੀਹ  ਿੈਤ੍ੇਹਯਾ ਮਯਾ ਤ੍ੁੱਤ੍ਾਕਨ ਿਾਨਨੇ ੨੬ 

ਮਨਯੇ ਸੂਰਯ ਸ਼੍੍ਚ ਿਾਯੁ ਸ਼੍ਚ੍ ਮੇਕਤ੍ਨੀ ਚ ਯਸ਼੍ਕਸਵਨੀ  

ਅਕਪ੍ਰਿ੍ਸ਼੍ਮ੍ਕਤ੍ ਪ੍ੁਸ਼੍ਪ੍੍ਾਕਣ ਪ੍ਰਿੁਰਵਮ੍ਤ੍ੋ ਮਮ ਕਪ੍ਰਯਮ੍   ੨੭ 

ਏਿਮ੍ ਉਿ੍ਤ੍ਵਾ ਮਹਾਪ੍ਾਹ:ੁ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣਮ੍ ਪ੍ੁਰਸ਼ੁ੍ਰ੍ਸ਼੍ਪ੍: 

ਉਿਾਚ ਰਾਮੋ ਤ੍ਰ੍ਮਾਤ੍੍ਮਾ ਕਿਕਰਮ੍ ਪ੍ਰਸਰਿਣਾ੭੭ਿੁਲਮ੍  ੨੮ 

ਿੁੱਕਚਤ੍ ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਕਤ੍ ਪ੍ਰੁਤ੍ਾਮ ੍ਨਾਤ੍ ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਾ ਸਰਵਾਮ੍ਿ ਸੁਮ੍ਤ੍ਰੀ  

ਰਾਮਾ ਰਮਯੇ ਿਨੋੁੱ ਤ੍ਸ਼ੇ੍ ੇਮਯਾ ਕਿਰਕਹਤ੍ਾ ਤ੍ਵਯਾ  ੨੯ 

ਿਰੁੁੱਤ੍ੋ੭ਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ਕਿਕਰਮ੍ ਤ੍ਤ੍ਰ ਕਸਮਹੈਃ ਿ੍ਸ਼ੁ੍ਤ੍ਰ ਮਰੁਿਮ ੍ਯਤ੍ਾ ੩0 

ਤ੍ਾਮ੍ ਹੇਮ ਿਰਣ੍ਾਮ੍ ਹੇਮਾ੭੭ਪ੍ਾਮ੍ ਸੀਤ੍ਾਮ ੍ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਯ ਪ੍ਰਵਤ੍ 

ਯਾਿਤ੍ ੍ਸਾਨੂਕਨ ਸਰਵਾਕਣ ਨ ਤ੍ੇ ਕਿਤ੍ਵਮ੍ਸਯਾ ਮਯ੭ਹਮ ੍੩੧ 

ਏਿਮ੍ ਉਿ੍ਤ੍ਸ੍ਤੁ੍ ਰਾਮੇਣ ਪ੍ਰਵਤ੍ੋ ਮੈਕਤ੍ਲੀਮ ੍ਪ੍ਰਕਤ੍  

ਸ਼੍ਮ੍ਸ ੱੰਕਨਿ ਤ੍ਤ੍ ੱੁੱਸੀਤ੍ਾਮ੍ ਨਾ੭ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਯਤ੍ ਰਾਿਿੇ  ੩੨ 

ਤ੍ਤ੍ੋ ਤ੍ਾਸ਼੍ਰਤ੍ੀ ਰਾਮ ਉਿਾਚ ਚ ਕਸ਼੍ਲੋੁੱਚਯਮ ੍ ੩੩ 

ਮਮ ਪ੍ਾਣਾ੭ਿ੍ਕਨਕਨਰ੍ਤ੍ਿ੍ਤ੍ੋ ਪ੍ਸ੍ਮੀ ਪ੍ੂਤ੍ੋ ਪ੍ਕਿਸ਼੍ਯਕਸ 

ਅਸੇਿਯੈਃ ਸਤ੍ਤ੍ਮ੍ ਚੈਿ ਕਨਸ੍ਤ੍ਰੁਣ ਤ੍ਰੁਮ ਪ੍ੁੱਲਿੈਃ  ੩੪ 

ਇਮਾਮ੍ ਿਾ ਸਕਰਤ੍ਮ੍ ਚਾ੭ਤ੍ਯ ਸ਼੍ੋਸ਼੍ਕਯਸ਼੍ਯਾਕਮ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ 

ਯਕਤ੍ ਨਾ੭੭ਿਯਾਕਤ੍ ਮੇ ਸੀਤ੍ਾਮ੍ ਅਤ੍ਯ ਚਨ੍ਤ੍ਰ ਕਨਪ੍ਾ੭੭ਨਨਾਮ੍ ੩੫ 

ਏਿਮ੍ ਸ ਰਕੁਸ਼੍ਤ੍ ੋਰਾਮੋ ਕਤ੍ਤ੍ਿ੍ਸ਼੍ਨ੍ ਇਿ ਚਿ੍ਸ਼ੁ੍ਸ਼੍ਾ 

ਤ੍ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ ਪ੍ੂਮ ੌਕਨਸ਼੍੍ਿਰਾਨ੍ਤ੍ਮ੍ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸ ਸਯ ਪ੍ਤ੍ਮ੍ ਮਹਤ੍੍ ੩੬ 
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ਤ੍ਰਸ੍ਤ੍ਾਯਾ ਰਾਮ ਿਾਮ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਣਯਾ: ਪ੍ਰਤ੍ਾਿਮ੍ਤ੍ਯਾ ਇਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਤ੍: 

ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸੇਨਾ੭ਨੁ ਿਰੁੁੱਤ੍ਾਯਾ ਮੈਕਤ੍ਲਯਾ ਸ਼੍੍ਚ ਪ੍ਤ੍ਾਨਯ੭ਤ੍ ੩੭ 

ਸ ਸਮੀਿ੍ਸ਼੍ਯ ਪ੍ਕਰਿਰਾਨ੍ਤ੍ਮ੍ ਸੀਤ੍ਾਯਾ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸ ਸਯ ਚ 

ਪ੍ਿ੍ਨਮ ੍ਤ੍ਨੁ ਸ਼੍੍ਚ ਤੂ੍ਣੀ ਚ ਕਿਿੀਰ੍ਣਮ੍ ਪ੍ਹਤੁ੍ਾ ਰਤ੍ਮ ੍ 

ਸਮ੍ਪ੍ਰਾਨ੍ਤ੍ ਹਰਤੁ੍ਯੋ ਰਾਮੈਃ ਸ਼੍ਸ਼੍ਮ੍ਸ ਪ੍ਰਾਤ੍ਰਮ੍ ਕਪ੍ਰਯਮ੍ ੩੮ 

ਪ੍ਸ਼੍ਯ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ ਿੈਤ੍ਹੇਯਾੈਃ ਸ਼੍ੀਰ੍ਣਾੈਃ ਿਨਿ ਕਪ੍ਨ੍ਤ੍ਿੈਃ 

ਪ੍ੂਸ਼੍ਣਾਨਾਮ ੍ਕਹ ਸੌਕਮਤ੍ਰੇ ਮਾਲਯਾਕਨ ਕਿਕਿਤ੍ਾਕਨ ਚ ੩੯ 

ਤ੍ਪ੍੍ਤ੍ ਕਪ੍ਨ੍ਤੁ੍ ਕਨਿਾਸ਼੍ ੈਸ਼੍ਚ੍ ਕਚਤ੍ਰੈੈਃ ਿ੍ਸ਼੍ਤ੍ਿ ਕਪ੍ਨ੍ਤੁ੍ਕਪ੍ੈਃ 

ਆਿਰੁਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਸ਼੍ਯ ਸੌਕਮਤ੍ਰੇ ਸਰਵਤ੍ੋ ਤ੍ਰਣੀ ਤ੍ਲਮ੍ ੪0 

ਮਨਯੇ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ ਿੈਤ੍ੇਹੀ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸੈੈਃ ਿਾਮ ਰਕੂਪ੍ਕਪ੍ੈਃ 

ਕਪ੍ੁੱਤ੍ਵਾ ਕਪ੍ੁੱਤ੍ਵਾ ਕਿਪ੍ਿ੍ਤ੍ਮ੍ ਿਾ ਪ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ਾ ਿਾ ਪ੍ਕਿਸ਼੍ਯਕਤ੍ ੪੧ 

ਤ੍ਸਯਾ ਕਨਕਮੁੱਤ੍ਮ ੍ਿੈਤ੍ਹੇਯਾ ਤ੍ਵਯੋ: ਕਿਿਤ੍ਮਾਨਯੈੋਃ 

ਪ੍ਪ੍ੂਿ ਯੁੁੱਤ੍ਮ੍ ਸੌਕਮਤ੍ਰੇ ਿੋਰਮ ੍ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸਯੋ: ਇਹ ੪੨ 

ਮੁਿ੍ਤ੍ਾ ਮਕਣ ਮਯਮ ੍ਚੇਤ੍ਮ ੍ਤ੍ਪ੍ਨੀਯ ਕਿਪ੍ੂਕਸ਼੍ਤ੍ਮ ੍

ਤ੍ਰਣਯਾਮ੍ ਪ੍ਕਤ੍ਤ੍ਮ੍ ਸੌਮਯ ਿਸਯ ਪ੍ਿ੍ਨਮ ੍ਮਹੁੱਤ੍ਨੁੈਃ ੪੩ 

ਤ੍ਰਣੁਾ੭੭ਕਤ੍ਤ੍ਯ ਸਮ੍ਿਾਸ਼੍ਮ ੍ਿੈਟਰੂਯ ਿੁਕਲ਼ਿਾ ਕਚਤ੍ਮ ੍

ਕਿਸ਼੍ੀਰ੍ਣਮ੍ ਪ੍ਕਤ੍ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ੂਮ ੌਿਿਚਮ੍ ਿਸਯ ਿਾ0ਚਨਮ ੍੪੪ 

ਚਤ੍ਰਮ ੍ਸ਼੍ਤ੍ ਸ਼੍ਲਾਿਮ ੍ਚ ਕਤ੍ਿਯ ਮਾਲਯੋਪ੍ ਸ਼੍ੋਕਪ੍ਤ੍ਮ ੍

ਪ੍ਿ੍ਨ ਤ੍ਣ੍ਟਮ ੍ਇਤ੍ਮ ੍ਤ੍ਸਯ ਪ੍ੂਮ ੌਸੌਮਯ ਕਨਪ੍ਾਕਤ੍ਤ੍ਮ ੍੪੫ 

ਿਾਮ੍ਚਨ ਉਰ: ਚਤ੍ਾ: ਚ ਇਮੇ ਕਪ੍ਸ਼੍ਾਚ ਿਤ੍ਨਾੈਃ ਿਰਾੈਃ 

ਪ੍ੀਮ ਰਪੂ੍ਾ ਮਹਾ ਿਾਯਾੈਃ ਿਸਯ ਿਾ ਕਨਹਤ੍ਾ ਰਣੇ ੪੬ 

ਤ੍ੀਪ੍੍ਤ੍ ਪ੍ਾਿਿ ਸਮ੍ਿਾਸ਼੍ ੋਤ੍ਯੁਕਤ੍ਮਾਨ੍ ਸਮਰ ਤ੍ਵਿੈਃ 

ਅਪ੍ਕਿੁੱਤ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਪ੍ਿ੍ਨ ਸ਼੍੍ਚ ਿਸਯ ਸਾਮ੍ਿਰਾਕਮਿੋ ਰਤ੍ੈਃ ੪੭ 

ਰਤ੍ਾ੭ਿ੍ਸ਼੍ ਮਾਤ੍ਰਾ ਕਿਕਸ਼੍ਿਾ ਸ੍ਤ੍ਪ੍ਨੀਯ ਕਿਪ੍ੂਸ਼੍ਣਾੈਃ 

ਿਸਯੇਮ੭ੇਕਪ੍ਹਤ੍ਾ ਪ੍ਾਣਾੈਃ ਪ੍ਰਿੀਰ੍ਣਾ ਿੋਰ ਿਰਮ੍ਣੈਃ ੪੮ 

ਸ਼੍ਰ ਿਰੌ ਸ਼੍ਰੈ: ਪ੍ਰੂ੍ਣੌ ਕਿਤ੍ਵਸ੍ਤ੍ੌ ਪ੍ਸ਼੍ਯ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ  

ਪ੍ਰਤ੍ੋਤ੍ ਅਪ੍ੀਸ਼ੁ੍ ਹਸ੍ਤ੍ੋ ਿੈ ਿਸਯ ਅਯਮ੍ ਸਾਰਕਤ੍: ਹਤ੍: ੪੯ 

ਿ ਸਯੇਮ ੌਪ੍ੁਰਸ਼ੁ੍ ਿਯਾਿਰ ਸ਼੍ਯਾਤ੍ੇ ਕਨਹਤ੍ੌ ਯੁਕਤ੍  

ਚਾਮਰ ਿਰਾਕਹਣੌ ਸੌਮਯ ਸਸ਼ੋ੍੍ਣੀਸ਼੍ ਮਕਣ ਿੁਮ੍ਟਲੌ ੫0 

ਪ੍ਤ੍ਿੀ ਪ੍ਰੁਸ਼ੁ੍ ਸਯੈਸ਼੍ਾ ਿਯਿ੍ਤ੍ਮ੍ ਿਸਯਾ੭ਕਪ੍ ਰਿ੍ਸ਼੍ਸ: 

ਿੈਰਮ੍ ਸ਼੍ਤ੍ ਿੁਣਮ੍ ਪ੍ਸ਼੍ਯ ਮਮੇਤ੍ਮ ੍ਿੀਕਿਤ੍ਾ੭ਨ੍ਤ੍ਿਮ ੍੫੧ 

ਸੁਿੋਰ ਹਰਤੁ੍ਯੈੈਃ ਸੌਮਯ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸੈੈਃ ਿਾਮ ਰਕੂਪ੍ਕਪ੍ੈਃ 

ਹਰਤੁ੍ਾ ਮਰੁਤ੍ਾ ਿਾ ਸੀਤ੍ਾ ਪ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ਾ ਿਾ ਤ੍ਪ੍ਕਸਵਨੀ ੫੨ 
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ਨ ਤ੍ਰ੍ਮ: ਤ੍ਰਾਯਤ੍ ੇਸੀਤ੍ਾਮ੍ ਕਹਰਯਮਾਣਾਮ੍ ਮਹਾ ਿਨੇ ੫੩ 

ਪ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ਾਯਾਮ੍ ਕਹ ਿੈਤ੍ੇਹਯਾਮ੍ ਹਰਤੁ੍ਾਯਾਮ ੍ਅਕਪ੍ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ 

ਿੇ ਕਹ ਲੋਿੇ ਕਪ੍ਰਯਮ ੍ਿਰ੍ਤੁ੍ਮ੍ ਸ਼੍ਿ੍ਤ੍ਾੈਃ ਸੌਮਯ ਮਮ ਈਸ਼੍ਵਰਾੈਃ ੫੪ 

ਿਰ੍ਤ੍ਾਰਮ੍ ਅਕਪ੍ ਲੋਿਾਨਾਮ੍ ਸ਼ੂ੍ਰਮ੍ ਿਰਣੁ ਿੇਕਤ੍ਨਮ੍ 

ਅਿ੍ਞਾਨਾਤ੍੍ ਅਿਮਨਯੇਰਨ੍ ਸਰਵ ਪ੍ੂਤ੍ਾਕਨ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ ੫੫  

ਮਰੁਤੁ੍ਮ ੍ਲੋਿ ਕਹਤ੍ੇ ਯੁਿ੍ਤ੍ਮ ੍ਤ੍ਾਨ੍ਤ੍ਮ੍ ਿਰਣੁ ਿੇਕਤ੍ਨਮ੍ 

ਕਨਰਵੀਰਯ ਇਕਤ੍ ਮਨਯਨ੍ਤ੍ ੇਨੂਨਮ੍ ਮਾਮ ੍ਕਤ੍ਰਤ੍ਸ਼੍ੇਸ਼੍ਵਰਾੈਃ ੫੬ 

ਮਾਮ ੍ਪ੍ਰਾਪ੍ਯ ਕਹ ਿੁਣੋ ਤ੍ੋਸ਼੍ੈਃ ਸਮਵਰ੍ੁੁੱਤ੍ੈਃ ਪ੍ਸ਼੍ਯ ਲਿ੍ਸ਼੍ਮ੍ਣ 

ਅਤ੍ਯੈਿ ਸਰਵ ਪ੍ੂਤ੍ਾਨਾਮ ੍ਰਿ੍ਸ਼੍ਸਾਮ੍ ਅਪ੍ਿਾਯ ਚ ੫੭ 

ਸਮਹਰ੍ਤੁ੍ਯਿੈ ਸ਼੍ਕਸ਼੍ ਿਯੋਤ੍ਸ੍ਨ੍ਾਮ੍ ਮਹਾਨ੍ ਸੂਰਯ ਇਿੋਕਤ੍ਤ੍ੈਃ 

ਸਮਹਰ੍ਤੁ੍ਯ ਏਿ ਿੁਣਾਨ੍ ਸਰਵਾਨ੍ ਮਮ ਤ੍ੇਿ: ਪ੍ਰਿਾਸ਼੍ਤ੍ ੇ ੫੮ 

ਨੈਿ ਯਿ੍ਸ਼੍ਾ ਨ ਿਨ੍ਤ੍ਰਵਾ ਨ ਕਪ੍ਸ਼੍ਾਚਾ ਨ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸਾੈਃ 

ਕਿੰਨਰਾ ਿਾ ਮਨੁਸ਼੍ਯਾ ਿਾ ਸੁਿਮ੍ ਪ੍ਰਾਪ੍੍ਸਯਨ੍ਕਤ੍ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ ੫੯ 

ਮਮਾ੭ਸ੍ਤ੍ਰ ਪ੍ਾਣ ਸਮ੍ਪ੍ਰੂਣ੍ਮ੍ ਆਿਾਸ਼੍ਮ ੍ਪ੍ਸ਼੍ਯ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ 

ਕਨੁੱ ਸਮ੍ਪ੍ਾਤ੍ਮ੍ ਿਕਰਸ਼੍ਯਾਕਮ ਕਹ ਅਤ੍ਯ ਤ੍ਰੈਲੋਿਯ ਚਾਕਰਣਾਮ੍ ੬0 

ਸੰਕਨਰੁੁੱਤ੍ ਿਰਹ ਿਣਮ੍ ਆਿਾਕਰਤ੍ ਕਨਸ਼੍ਾਿਰਮ ੍

ਕਿਪ੍ਰਣਸ਼੍੍ਟਾ੭ਨਲ ਮਰ ੁਤ੍ਪ੍੍ਾਸ੍ਿਰ ਤ੍ਯੁਕਤ੍ ਸਮਵਰ੍ਤੁ੍ਮ੍ 

ਕਿਕਨਰ੍ਮਕਤ੍ਤ੍ ਸ਼੍ੈਲਾ੭ਿਰਮ ੍ਸ਼ੁ੍ਸ਼੍ਯਮਾਣ ਿਲਾ੭੭ਸ਼੍ਯਮ ੍੬੧ 

ਤ੍ਵਸ੍ਤ੍ ਤ੍ਰੁਮ ਲਤ੍ਾ ਿੁਲ੍ਮਮ ੍ਕਿਪ੍ਰਣਾਕਸ਼੍ਤ੍ ਸਾਿਰਮ ੍

ਤ੍ਰੈਲੋਿਯਮ੍ ਤੁ੍ ਿਕਰਸ਼੍ਯਾਕਮ ਸਮਯੁਿ੍ਤ੍ਮ੍ ਿਾਲ ਤ੍ਰ੍ਮਣਾ  ੬੨ 

ਨ ਤ੍ਾਮ੍ ਿੁਸ਼੍ਕਲਨੀਮ ੍ਸੀਤ੍ਾਮ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਾਸਯਨ੍ਕਤ੍ ਮਮ ਈਸ਼੍ਵਰਾੈਃ 

ਅਸ੍ਕਮਨ੍ ਮੁਹਰੂ੍ਤ੍ੇ ਸੌਕਮਤ੍ਰੇ ਮਮ ਤ੍ਰਿ੍ਸ਼੍ਯਨ੍ਕਤ੍ ਕਿਿਰਮਮ ੍੬੩ 

ਨਾ੭੭ਿਾਸ਼੍ਮ ੍ਉਤ੍੍ਪ੍ਕਤ੍ਸ਼੍ਯਨ੍ਕਤ੍ ਸਰਵ ਪ੍ਤੂ੍ਾਕਨ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ 

ਮਮ ਚਾਪ੍ ਿੁਣ ਉਨ੍ਮੁਿ੍ਤ੍:ੈ ਪ੍ਾਣ ਿਾਲੈ: ਕਨਰਨ੍ਤ੍ਰਮ੍ ੬੪ 

ਅਰ੍ਕਤ੍ਤ੍ਮ੍ ਮਮ ਨਾਰਾਚੈ: ਤ੍ਵਸ੍ਤ੍ ਪ੍ਰਾਨ੍ਤ੍ ਮਰੁਿ ਕਤ੍ਵਿਮ ੍

ਸਮਾਿੁਲਮ ੍ਅਮਰਯਾਤ੍ਮ੍ ਿਿਤ੍੍ ਪ੍ਸ਼੍ਯਾ੭ਤ੍ਯ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ ੬੫ 

ਆਿਰ੍ਣ ਪ੍ਰੂ੍ਣੈ: ਇਸ਼ੁ੍ਕਪ੍: ਿੀਿ ਲੋਿਮ੍ ਤੁ੍ਰਾਿਰੈੈਃ 

ਿਕਰਸ਼੍ਯੇ ਮੈਕਤ੍ਲੀ ਹੇਤ੍ੋ: ਅ ਕਪ੍ਸ਼੍ਾਚਮ ੍ਅ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸਮ੍ ੬੬ 

ਮਮ ਰੋਸ਼੍ ਪ੍ਰਯੁਿ੍ਤ੍ਾਨਾਮ੍ ਸਾਯਿਾਨਾਮ੍ ਪ੍ਲਮ੍ ਸੁਰਾੈਃ 

ਤ੍ਰਿ੍ਸ਼੍ਯਨ੍ਕਤ੍ ਅਤ੍ਯ ਕਿਮਿ੍ੁਤ੍ਾਨਾਮ੍ ਅਮਰ੍ਸ਼੍ਾਤ੍ ੍ਤੂ੍ਰ ਿਾਕਮਨਾਮ੍ ੬੭ 

ਨੈਿ ਤ੍ੇਿਾ ਨ ਤ੍ੈਤ੍ੇਯਾ ਨ ਕਪ੍ਸ਼੍ਾਚਾ ਨ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸਾੈਃ 

ਪ੍ਕਿਸ਼੍ਯਨ੍ਕਤ੍ ਮਮ ਿਰੋਤ੍ਾਤ੍ ੍ਤ੍ਰੈਲੋਿਯੇ ਕਿਪ੍ਰਣਾਕਸ਼੍ਤ੍ੇ  ੬੮ 

ਤ੍ੇਿ ਤ੍ਾਨਿ ਯਿ੍ਸ਼੍ਾਣਾਮ੍ ਲੋਿਾ ਯ ੇਰਿ੍ਸ਼੍ਸਾਮ੍ ਅਕਪ੍ 
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ਪ੍ਹਤੁ੍ਾ ਨ ਪ੍ਕਿਸ਼੍ਯਨ੍ਕਤ੍ ਪ੍ਾਣੌਿੈੈਃ ਸ਼੍ਿਲੀ ਿਰੁਤ੍ਾੈਃ ੬੯ 

ਕਨਰ੍ਮਰਯਾਤ੍ਾਨ੍ ਇਮਾਨ੍ ਲੋਿਾਨ੍ ਿਕਰਸ਼੍ਯਾਕਮ ਅਤ੍ਯ ਸਾਯਿੈੈਃ 

ਹਰਤੁ੍ਾਮ੍ ਮਰੁਤ੍ਾਮ ੍ਿਾ ਸੌਕਮਤ੍ਰੇ ਨ ਤ੍ਾਸਯਮ੍ਕਤ੍ ਮਮ ਈਸ਼੍ਵਰਾ: ੭0 

ਤ੍ਤ੍ਾ ਰਪੂ੍ਾਮ੍ ਕਹ ਿੈਤ੍ੇਹੀਮ ੍ਨ ਤ੍ਾਸਯਮ੍ਕਤ੍ ਯਕਤ੍ ਕਪ੍ਰਯਾਮ ੍ 

ਨਾਸ਼੍ਯਾਕਮ ਿਿਤ੍੍ ਸਰਵਮ੍ ਤ੍ਰੈਲੋਿਯਮ੍ ਸਚਰਾ੭ਚਰਮ ੍ ੭੧ 

ਇ ਤ੍ਯੁਿ੍ਤ੍ਵਾ ਰੋਸ਼੍ ਤ੍ਾਮਰਾ੭ਿ੍ਸ਼੍ੋ ਰਾਮੋ ਕਨਸ਼੍੍ਪ੍ੀਟਯ ਿਾਰ੍ਮੁਿਮ ੍

ਸ਼੍ਰਮਾ੭੭ਤ੍ਾਯ ਸਮਤ੍੍ੀਪ੍ਤ੍੍ਮ੍ ਿੋਰਮ੍ ਆਸ਼੍ੀ ਕਿਸ਼੍ੋਪ੍ਮਮ ੍੭੨ 

ਸਮ੍ਤ੍ਾਯ ਤ੍ਨੁਕਸ਼੍ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ੍ ਰਾਮ: ਪ੍ਰ ਪ੍ਰੁਮ੍ਿਯ: 

ਯੁਿਾ੭ਨ੍ਤ੍ਾ੭ਿ੍ਕਨ: ਇਿ ਿਰੁੁੱਤ੍ ਇਤ੍ਮ ੍ਿਚਨਮ ੍ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੭੩   

ਯਤ੍ਾ ਿਰਾ ਯਤ੍ਾ ਮਰੁਤ੍ਯੁ: ਯਤ੍ਾ ਿਾਲੋ ਯਤ੍ਾ ਕਿਕਤ੍ੈਃ 

ਕਨਤ੍ਯਮ੍ ਨ ਪ੍ਰਕਤ੍ਹਨਯਨ੍ਤ੍ੇ ਸਰਵ ਪ੍ਤੂ੍ੇਸ਼ੁ੍ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ 

ਤ੍ਤ੍ਾ੭ਹਮ ੍ਿਰੋਤ੍ ਸਮਯੁਿ੍ਤ੍ ੋਨ ਕਨਿਾਰਯੋ੭ਸ੍ਕਮ ਅਸਮ੍ਸ਼੍ਯਮ ੍੭੪ 

ਪ੍ੁਰੇਿ ਮੇ ਚਾਰਤੁ੍ਤ੍ੀਮ੍ ਅਕਨਨ੍ਕਤ੍ਤ੍ਾਮ੍ 

ਕਤ੍ਸ਼੍ਨ੍ਕਤ੍ ਸੀਤ੍ਾਮ ੍ਯਕਤ੍ ਨਾ੭ਤ੍ਯ ਮੈਕਤ੍ਲੀਮ ੍

ਸ ਤ੍ੇਿ ਿਨ੍ਤ੍ਰਵ ਮਨੁਸ਼੍ਯ ਪ੍ੰਨਿਮ੍ 

ਿਿਤ੍੍ ਸ ਸ਼੍ੈਲਮ ੍ਪ੍ਕਰਿਰਤ੍੍ਯਾ ਮਯ੭ਹਮ ੍ ੭੫ 

ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਰਣਯ ਿਾਮ੍ਟੇ ਚਤੁ੍ ੱੁੱਸ਼੍ਸ਼੍੍ਕਟਤ੍ਮ ੱੁੱਸਰ੍ਿ: 

ਪ੍ਮ੍ਚ ਸ਼ਸ਼੍ਤ੍ਟਤਮ ੱ ਸਰ੍ਕ: 

ਤ੍ਪ੍ਯਮਾਨਮ ੍ਤ੍ਤ੍ਾ ਰਾਮਮ ੍ਸੀਤ੍ਾ ਹਰਣ ਿਰ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ਮ ੍

ਲੋਿਾਨਾਮ੍ ਅਪ੍ਿੇ ਯੁਿ੍ਤ੍ਮ੍ ਸਮਵਰ੍ਤ੍ਿਮ੍ ਇਿਾ੭ਨਲਮ ੍੧ 

ਿੀਿ੍ਸ਼੍ਮਾਣਮ੍ ਤ੍ਨੁੈਃ ਸਿਯਮ੍ ਕਨੁੱ ਸ਼੍ਵਸਨ੍ਤ੍ਮ੍ ਮੁਹ ੁਰਮ੍ੁਹ:ੁ  

ਤ੍ਿ੍ਤੁ੍ ਿਾਮਮ ੍ਿਿਤ੍੍ ਸਰਵਮ ੍ਯੁਿਾ੭ਨ੍ਤ੍ੇ ਤੁ੍ ਯਤ੍ਾ ਹਰਮ੍  ੨ 

ਅ ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟ ਪ੍ੂਰਵਮ੍ ਸਮ੍ਿਰੁੁੱਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾ ਰਾਮਮ ੍ਸ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੈਃ 

ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ਪ੍ਰਾ0ਿਕਲ ਰਵਾਿਯਮ੍ ਮੁਿੇਨ ਪ੍ਕਰਸ਼ੁ੍ਸ਼੍ਯਤ੍ਾ ੩ 

ਪ੍ੁਰਾ ਪ੍ੂਤ੍ਵਾ ਮਰੁਤੁ੍ ਰ੍ਤ੍ਾਨ੍ਤ੍ੈਃ ਸਰਵ ਪ੍ੂਤ੍ ਕਹਤ੍ੇ ਰਤ੍ੈਃ 

ਨ ਿਰੋਤ੍ ਿਸ਼੍ਮ ੍ਆਪ੍ੰਨੈਃ ਪ੍ਰਿਰੁਕਤ੍ਮ੍ ਹਾਤੁ੍ਮ ੍ਅਰਹਕਸ ੪ 

ਚਨ੍ਤ੍ਰੇ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਣੀੈਃ  ਪ੍ਰਪ੍ਾ ਸੂਰਯੇ ਿਕਤ੍ ਰਵਾਯੌ ਪ੍ੁਕਿ ਿ੍ਸ਼੍ਮਾ 

ਏਤ੍ ੱੁੱਚ ਕਨਯਤ੍ਮ੍ ਸਰਵਮ੍ ਤ੍ਵਕਯ ਚਾ੭ਨੁੁੱ ਤ੍ਮਮ ੍ਯਸ਼੍ੈਃ ੫ 

ਏਿ ਸਯ ਨ ਅਪ੍ਰਾਤ੍ੇਨ ਲੋਿਾਨ੍ ਹਮ੍ਤੁ੍ਮ ੍ਤ੍ਵ ਮ੭ਰਹਕਸ  

ਨ ਤੁ੍ ਿਾਨਾਕਮ ਿਸਯਾ੭ਯਮ੍ ਪ੍ਿ੍ਨੈਃ ਸਾਮ੍ਿਰਾਕਮਿੋ ਰਤ੍ੈਃ 

ਿੇਨ ਿਾ ਿਸਯ ਿਾ ਹੇਤ੍ੋੈਃ ਸਾਯੁਤ੍ੈਃ ਸਪ੍ਕਰੁੱਚਤ੍ੈਃ ੬ 

ਿੁਰ ਨੇਕਮ ਿ੍ਸ਼੍ਤ੍ ਸ਼੍੍ਚਾ੭ਯਮ੍ ਕਸਿ੍ਤ੍ੋ ਰਕੁਤ੍ਰ ਕਪ੍ਨ੍ਤੁ੍ਕਪ੍ੈਃ 

ਤ੍ੇਸ਼੍ ੋਕਨਿਰੁੁੱਤ੍ ਸਮ੍ਿਰਾਮੈਃ ਸੁਿੋਰੈਃ ਪ੍ਾਰ੍ਕਤ੍ਿਾ੭੭ਤ੍੍ਮਿ ੭ 
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ਏਿ ਸਯ ਤੁ੍ ਕਿਮਰ੍ਤ੍੭ੋਯਮ ੍ਨ ਤ੍ਵਯੋ ਰਵਤ੍ਤ੍ਾਮ ੍ਿਰ 

ਨ ਕਹ ਿਰੁੁੱਤ੍ਮ ੍ਕਹ ਪ੍ਸ਼੍ਯਾਕਮ ਪ੍ਲ ਸਯ ਮਹਤ੍ੈਃ ਪ੍ਤ੍ਮ੍ ੮ 

ਨੈਿਸਯ ਤੁ੍ ਿਰੁਤ੍ੇ ਲੋਿਾਨ੍ ਕਿਨਾਸ਼੍ਕਯਤੁ੍ਮ੍ ਅਰਹਕਸ 

ਯੁਿ੍ਤ੍ ਤ੍ਣ੍ਟਾ ਕਹ ਮਰੁਤ੍ਿੈਃ ਪ੍ਰਸ਼੍ਾਨ੍ਤ੍ਾ ਿਸੁਤ੍ਾ੭ਕਤ੍ਪ੍ਾੈਃ ੯ 

ਸਤ੍ਾ ਤ੍ਵਮ ੍ਸਰਵ ਪ੍ਤੂ੍ਾਨਾਮ ੍ਸ਼੍ਰਣਯੈਃ ਪ੍ਰਮਾ ਿਕਤ੍ੈਃ 

ਿੋ ਨੁ ਤ੍ਾਰ ਪ੍ਰਣਾਸ਼੍ਮ੍ ਤ੍ੇ ਸਾਤੁ੍ ਮਨਯੇਤ੍ ਰਾਿਿ ੧0 

ਸਕਰਤ੍ੈਃ ਸਾਿਰਾੈਃ ਸ਼੍ੈਲਾ ਤ੍ੇਿ ਿਨ੍ਤ੍ਰਵ ਤ੍ਾਨਿਾੈਃ 

ਨ ਅਲਮ ੍ਤ੍ੇ ਕਿਕਪ੍ਰਯਮ ੍ਿਰ੍ਤੁ੍ਮ੍ ਤ੍ੀਿ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ ਸਯੇਿ ਸਾਤ੍ਿੈਃ ੧੧ 

ਯੇਨ ਰਾਿਨ੍ ਹਰਤੁ੍ਾ ਸੀਤ੍ਾ ਤ੍ਮ੍ ਅਨਵੇਕਸ਼੍ਤੁ੍ਮ੍ ਅਰਹਕਸ 

ਮ ੱੁੱਕਤ੍ਵਤ੍ੀਯੋ ਤ੍ਨੁਸ਼੍੍ਪ੍ਾਕਣੈਃ ਸਹਾਯੈੈਃ ਪ੍ਰਮਰ੍ਕਸ਼੍ਕਪ੍ੈਃ ੧੨ 

ਸਮੁਤ੍ਰਮ ੍ਚ ਕਿਚੇਸ਼੍ਯਾਮੈਃ ਪ੍ਰਵਤ੍ਾਮ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਿਨਾਕਨ ਚ 

ਿੁਹਾ ਸ਼੍੍ਚ ਕਿਕਿਤ੍ਾ ਿੋਰਾ ਨਤ੍ੀ: ਪ੍ਤ੍੍ਮ ਿਨਾਕਨ ਚ   ੧੩ 

ਤ੍ੇਿ ਿਨ੍ਤ੍ਰਵ ਲੋਿਾਮ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਕਿਚੇਸ਼੍ਯਾਮੈਃ ਸਮਾਕਹਤ੍ਾੈਃ 

ਯਾਿਨ੍ ਨਾ੭ਕਤ੍ਿਕਮਸ਼੍ਯਾਮ ਸ੍ਤ੍ਿ ਪ੍ਾਰਯਾ੭ਪ੍ਹਾਕਰਣਮ ੍੧੪ 

ਨ ਚੇਤ੍ ੍ਸਾਮ੍ਨਾ ਪ੍ਰਤ੍ਾਸਯਨ੍ਕਤ੍ ਪ੍ਤ੍੍ਨੀਮ੍ ਤ੍ੇ ਕਤ੍ਰਤ੍ਸ਼੍ੇਸ਼੍ਵਰਾੈਃ 

ਿੋਸਲੇਨ੍ਤ੍ਰ ਤ੍ਤ੍ੈਃ ਪ੍ਸ਼੍੍ਚਾਤ੍ ੍ਪ੍ਰਾਪ੍੍ਤ੍ ਿਾਲਮ ੍ਿਕਰਸ਼੍ਯਕਸ ੧੫ 

ਸ਼੍ੀਲੇਨ ਸਾਮ੍ਨਾ ਕਿਨਯੇਨ ਸੀਤ੍ਾਮ੍ 

ਨਯੇਨ ਨ ਪ੍ਰਾਪ੍੍ਸਯਕਸ ਚੇ ੱੰਨਰੇਨ੍ਤ੍ਰ 

ਤ੍ਤ੍ੈਃ ਸਮਤੁ੍੍ਸਾਤ੍ਯ ਹਮੇ ਪ੍ੁਮ੍ਿੈੈਃ  

ਮਹੇਨ੍ਤ੍ਰ ਿਿਰ ਪ੍ਰਕਤ੍ਮੈੈਃ ਸ਼੍ਰਿੈੌੈਃ  ੧੬ 

ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਰਣਯ ਿਾਮ੍ਟੇ ਪ੍ਮ੍ਚ ਸ਼੍ਸ਼੍੍ਕਟਤ੍ਮ ੱੁੱਸਰ੍ਿ: 

ਸ਼ਟ ੍ਸ਼ਸ਼੍ਤ੍ਟਤਮ ੱ ਸਰ੍ਕ: 

ਤ੍ਮ ੍ਤ੍ਤ੍ਾ ਸ਼੍ੋਿ ਸਮ੍ਤ੍ਪ੍ਤ੍੍ਮ ੍ਕਿਲਪ੍ਨ੍ਤ੍ਮ ੍ਅਨਾਤ੍ਿਤ੍੍ 

ਮੋਹੇਨ ਮਹਤ੍ਾ੭੭ਕਿਸ਼੍੍ਟਮ ੍ਪ੍ਕਰਤ੍ਯੂਨਮ੍ ਅਚਤੇ੍ਨਮ੍ ੧ 

ਤ੍ਤ੍ੈਃ ਸੌਕਮਕਤ੍ਰ: ਆਸ਼੍ਵਾਸਯ ਮੁਹਰੂ੍ਤ੍ਾਤ੍੍ ਇਿ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੈਃ 

ਰਾਮਮ ੍ਸਮ੍ਪ੍ੋਤ੍ਯਾ ਮਾਸ ਚਰਣੌ ਚਾ੭ਕਪ੍ਪ੍ੀਟਯਨ ੍੨ 

ਮਹਤ੍ਾ ਤ੍ਪ੍ਸਾ ਰਾਮ ਮਹਤ੍ਾ ਚਾ੭ਕਪ੍ ਿਰ੍ਮਣਾ 

ਰਾਿ੍ਞਾ ਤ੍ਸ਼੍ਰਤ੍ੇ ਨਾ੭ਸੀ ੱੁੱਲਪ੍੍ਤ੍ੋ੭ਮਰਤੁ੍ਮ ੍ਇਿਾ੭ਮਰੈੈਃ ੩ 

ਤ੍ਿ ਚੈਿ ਿੁਣੈ ਰ੍ਪ੍ੁੱਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਵ ਕਤ੍ਵਯੋਿਾਨ੍ ਮਹੀਪ੍ਕਤ੍ੈਃ 

ਰਾਿਾ ਤ੍ੇਿਤ੍ਵਮ ੍ਆਪ੍ੰਨੋ ਪ੍ਰਤ੍ ਸਯ ਯਤ੍ਾ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਮ੍ ੪ 

ਯਕਤ੍ ਤੁ੍ੈਃਿਮ੍ ਇਤ੍ਮ ੍ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ੍੍ਮ੍ ਿਾਿੁਤ੍੍ਸ੍ਤ੍ ਨ ਸਕਹਸ਼੍ਯਸੇ 

ਪ੍ਰਾਿਰੁਤ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਅਲ੍ਪ੍ ਸੁੱਤ੍ਵ ਸ਼੍੍ਚ ਇਤ੍ਰੈਃ ਿੈਃ ਸਕਹਸ਼੍ਯਕਤ੍ ੫ 

ਤੁ੍ੈਃਕਿਤ੍ੋ ਕਹ ਪ੍ਿਾਨ੍ ਲੋਿਾਨ੍ ਤ੍ੇਿਸਾ ਯਕਤ੍ ਤ੍ਿ੍ਸ਼੍ਯਤ੍ ੇ
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ਆਰ੍ਤ੍ਾੈਃ ਪ੍ਰਿਾ ਨਰ ਿਯਾਿਰ ਿਵ ਨੁ ਯਾਸਯਨ੍ਕਤ੍ ਕਨਰਵਰ੍ਕੁਤ੍ਮ੍ ੬ 

ਲੋਿ ਸਵਪ੍ਾਿ ਏਿੈਸ਼੍ ਯਯਾਕਤ੍: ਨਹਸ਼ੁ੍ਾ੭੭ਤ੍੍ਮਿੈਃ 

ਿਤ੍ੈਃ ਸ਼੍ਿਰੇਣ ਸਾਲੋਿਯਮ੍ ਅਨਯ ਸ੍ਤ੍ਮ ੍ਸਮਸ੍ਪ੍ਰੁਸ਼੍ਤ੍ ੍੭ 

ਮਹਰ੍ਕਸ਼੍ੈਃ ਯ: ਿਕਸਸ਼੍੍ਟ ਸਤੁ੍੍ ਯੈਃ ਕਪ੍ਤੁ੍: ਨੈਃ ਪ੍ਰੁੋਕਹਤ੍ੈਃ 

ਅਹ੍ਨਾ ਪ੍ੁਤ੍ਰ ਸ਼੍ਤ੍ਮ ੍ਿਿ੍ਞ ੇਤ੍ਤ੍ੈ ਿਾ੭ਸਯ ਪ੍ੁਨ ਰਹਤ੍ਮ ੍੮ 

ਯਾ ਚੇਯਮ ੍ਿਿਤ੍ੋ ਮਾਤ੍ਾ ਤ੍ਿੇੀ ਲੋਿ ਨਮਸ੍ਿਰੁਤ੍ਾ 

ਅਸਯਾ ਸ਼੍੍ਚ ਚਲਨਮ ੍ਪ੍ੂਮ:ੇ ਤ੍ਰੁਸ਼੍ਯਤ੍ੇ ਸਤ੍ਯ ਸਮ੍ਸ਼੍ਰਿ ੯ 

ਯ ੌਤ੍ਰ੍ਮ ੌਿਿਤ੍ਾਮ੍ ਨੇਤ੍ਰੌ ਯਤ੍ਰ ਸਰਵਮ੍ ਪ੍ਰਕਤ੍ਸ਼੍੍ਕਟਤ੍ਮ ੍

ਆਕਤ੍ਤ੍ਯ ਚਨ੍ਤ੍ਰੌ ਿਰਹਣਮ ੍ਅਪ੍ਯੁਪ੍ੇਤ੍ੌ ਮਹਾ ਪ੍ਲੌ ੧0 

ਸੁਮਹਾਮ੍ਤ੍ਯ੭ਕਪ੍ ਪ੍ੂਤ੍ਾਕਨ ਤ੍ੇਿਾ ਸ਼੍੍ਚ ਪ੍ੁਰਸ਼ੁ੍ਰ੍ਸ਼੍ਪ੍ 

ਨ ਤ੍ੈਿਸਯ ਪ੍ਰਮ0ੁਚਨ੍ਕਤ੍ ਸਰਵ ਪ੍ੂਤ੍ਾਕਨ ਤ੍ੇਕਹਨੈਃ ੧੧ 

ਸ਼੍ਿਰਾ੭੭ਕਤ੍ਸ਼ੁ੍ ਅਕਪ੍ ਤ੍ੇਿੇਸ਼ੁ੍ ਿਰ੍ਤ੍ਮਾਨੌ ਨਯਾ੭ਨਯ ੌ

ਸ਼੍ਰੂਯੇਤ੍ੇ ਨਰ ਸ਼੍ਾਰਤੂ੍੍ਲ ਨ ਤ੍ਵਮ੍ ਿਯਕਤ੍ਤੁ੍ਮ ੍ਅਰਹਕਸ ੧੨ 

ਨਸ਼੍੍ਟਾਯਾਮ੍ ਅਕਪ੍ ਿੈਤ੍ੇਹਯਾਮ੍ ਹਰਤੁ੍ਾਯਾਮ ੍ਅਕਪ੍ ਚਾ੭ਨਿ 

ਸ਼੍ੋਕਚਤੁ੍ਮ ੍ਨਾ੭ਰਹਸੇ ਿੀਰ ਯਤ੍ਾ੭ਨਯੈਃ ਪ੍ਰਾਿਰੁਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ ੧੩ 

ਤ੍ਵਤ੍੍ ਕਿਤ੍ਾ ਕਹ ਨ ਸ਼੍ੋਚਨ੍ਕਤ੍ ਸਤ੍ਤ੍ਮ੍ ਸਤ੍ਯ ਤ੍ਰ੍ਕਸ਼੍ਨੈਃ 

ਸੁਮਹਤ੍੍ਸੁ ਅਕਪ੍ ਿਰੁੁੱਚਰੇਸ਼ੁ੍ ਰਾਮਾ੭ਕਨਕਰਵੰਣ ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਨਾ: ੧੪ 

ਤ੍ੁੱਤ੍ਵਤ੍ੋ ਕਹ ਨਰ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍੍ਟ ਪ੍ੁੁੱਤ੍ਯਾ ਸਮ੭ਨੁਕਚਨ੍ਤ੍ਯ 

ਪ੍ੁੁੱਤ੍ਯਾ ਯੁਿ੍ਤ੍ਾ ਮਹਾ ਪ੍ਰਾਿ੍ਞਾ ਕਿਿਾਨਨ੍ਕਤ੍ ਸ਼ੁ੍ਪ੍ਾ੭ਸ਼ੁ੍ਪ੍ੇ ੧੫ 

ਅਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟ ਿੁਣ ਤ੍ੋਸ਼੍ਾਣਾਮ੍ ਅਤ੍ਰੁਤ੍ਾਨਾਮ੍ ਚ ਿਰ੍ਮਣਾਮ੍ 

ਨਾ੭ਨ੍ਤ੍ਰੇਣ ਕਿਰਯਾਮ੍ ਤ੍ੇਸ਼੍ਾਮ੍ ਪ੍ਲਮ੍ ਇਸ਼੍੍ਟਮ੍ ਪ੍ਰਿਰਤ੍੍ਤ੍ੇ ੧੬ 

ਮਾਮ ੍ਏਿ ਕਹ ਪ੍ਰੁਾ ਿੀਰ ਤ੍ਵਮ੍ ਏਿ ਪ੍ਹਸ਼ੁ੍੭ੋਨਵਸ਼੍ਾੈਃ 

ਅਨੁਕਸ਼੍ਸ਼੍ਯਾ ੱੁੱਕਤ੍ ਿੋ ਨੁ ਤ੍ਵਾਮ੍ ਅਕਪ੍ ਸਾਿ੍ਸ਼੍ਾਤ੍੍ ਪ੍ਰੁਹਸ੍ਪ੍ਕਤ੍ੈਃ ੧੭ 

ਪ੍ੁੁੱਕਤ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਤ੍ੇ ਮਹਾ ਪ੍ਰਾਿ੍ਞ ਤ੍ੇਿੈ: ਅਕਪ੍ ਤੁ੍ਰ੭ਨਵਯਾ 

ਸ਼੍ੋਿੇਨਾ੭ਕਪ੍ਪ੍ਰਸੁਪ੍੍ਤ੍ਮ੍ ਤ੍ੇ ਿ੍ਞਾਨਮ੍ ਸਮ੍ਪ੍ੋਤ੍ਯਾਕਮ ਅਹਮ੍ ੧੮ 

ਕਤ੍ਿਯਮ੍ ਚ ਮਾਨੁਸ਼੍ਮ ੍ਚੈਿਮ੍ ਆਤ੍੍ਮਨ ਸ਼੍੍ਚ ਪ੍ਰਾਿਰਮਮ ੍

ਇਿ੍ਸ਼੍ਵਾਿੁ ਿਰੁਸ਼੍ਪ੍ਾ੭ਿੇਿ੍ਸ਼੍ਯ ਯਤ੍ਸਵ ਕਤ੍ਵਸ਼੍ਤ੍ਾਮ੍ ਿਤ੍ੇ ੧੯ 

ਕਿਮ੍ ਤ੍ ੇਸਰਵ ਕਿਨਾਸ਼੍ੇਨ ਿਰੁਤ੍ੇਨ ਪ੍ੁਰਸ਼ੁ੍ਰ੍ਸ਼੍ਪ੍ 

ਤ੍ਮ ੍ਏਿ ਤੁ੍ ਕਰਪ੍ਮੁ੍ ਪ੍ਾਪ੍ਮ ੍ਕਿਿ੍ਞਾਯ ਉੁੱਤ੍ਰ੍ਤੁ੍ਮ੍ ਅਰਹਕਸ ੨0 

ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਰਣਯ ਿਾਮ੍ਟੇ ਸ਼੍ਟ ੍ਸ਼੍ਸ਼੍੍ਕਟਤ੍ਮ ੱੁੱਸਰ੍ਿ: 

ਸਪ੍੍ਤ ਸ਼ਸ਼੍ਤ੍ਟਤਮ ੱ ਸਰ੍ਕ: 

ਪ੍ੂਰਵਿੋ੭ਕਪ੍ ਉਿ੍ਤ੍ ਮਾਤ੍ਰ ਸਤੁ੍੍ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੇਨ ਸੁਪ੍ਾਕਸ਼੍ਤ੍ਮ ੍

ਸਾਰ ਿਰਾਹੀ ਮਹਾ ਸਾਰਮ੍ ਪ੍ਰਕਤ੍ਿਿਰਾਹ ਰਾਿਿੈਃ ੧ 
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ਸ ਕਨਿਰੁਹਯ ਮਹਾ ਪ੍ਾਹੈੁਃ ਪ੍ਰਿਰੁੁੱਤ੍ਮ੍ ਿੋਪ੍ਮ੍ ਆਤ੍੍ਮਨੈਃ 

ਅਿਸ਼੍੍ਟਪ੍ਯ ਤ੍ਨੁ ਸ਼੍੍ਕਚਤ੍ਰਮ ੍ਰਾਮੋ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣਮ ੍ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੨ 

ਕਿਮ ੍ਿਕਰਸ਼੍ਯਾਿਹੇ ਿਤ੍੍ਸ ਿਵ ਿਾ ਿੁੱਚਾਿ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ 

ਿੇਨੋਪ੍ਾਯੇਨ ਪ੍ਸ਼੍ਯੇਯਮ੍ ਸੀਤ੍ਾਮ੍ ਇਕਤ੍ ਕਿਕਚਨ੍ਤ੍ਯ ੩ 

ਤ੍ਮ ੍ਤ੍ਤ੍ਾ ਪ੍ਕਰਤ੍ਾਪ੍ਾ੭੭ਰਤ੍੍ਮ੍ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੋ ਰਾਮਮ ੍ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍ ੍

ਇਤ੍ਮ ੍ਏਿ ਿਨਸ੍ਤ੍ਾਨਮ ੍ਤ੍ਵਮ੍ ਅਨਵੇਕਸ਼੍ਤੁ੍ਮ੍ ਅਰਹਕਸ 

ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸ:ੈ ਪ੍ਹਕੁਪ੍ੈਃ ਿੀਰ੍ਣਮ੍ ਨਾਨਾ ਤ੍ਰੁਮ ਲਤ੍ਾ ਯੁਤ੍ਮ੍ ੪ 

ਸਨ੍ਕਤ੍ ਇਹ ਕਿਕਰ ਤੁ੍ਰ੍ਿਾਕਣ ਕਨਰ੍ਤ੍ਰਾੈਃ ਿਨ੍ਤ੍ਰਾਕਣ ਚ 

ਿੁਹਾ ਸ਼੍੍ਚ ਕਿਕਿਤ੍ਾ ਿੋਰਾ ਨਾਨਾ ਮਰੁਿ ਿਣਾ੭੭ਿੁਲਾੈਃ ੫ 

ਆਿਾਸਾੈਃ ਕਿੰਨਰਾਣਾਮ੍ ਚ ਿਨ੍ਤ੍ਰਵ ਪ੍ਿਨਾਕਨ ਚ 

ਤ੍ਾਕਨ ਯੁਿ੍ਤ੍ੋ ਮਯਾ ਸਾਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਵਮ ੍ਅਨਵੇਕਸ਼੍ਤੁ੍ਮ੍ ਅਰਹਕਸ ੬ 

ਤ੍ਵ ਕਤ੍ਵਤ੍ਾ ਪ੍ੁੁੱਕਤ੍ ਸਮਪ੍੍ੰਨਾ: ਮਾਹਾਤ੍੍ਮਾਨੋ ਨਰਰ੍ਸ਼੍ਪ੍ 

ਆਪ੍ਤ੍੍ਸੁ ਨ ਪ੍ਰਿਮ੍ਪ੍ਨ੍ਤ੍ ੇਿਾਯੁ ਿੇਿ:ੈ ਇਿਾ੭ਚਲਾੈਃ ੭ 

ਇਕਤ੍ ਉਿ੍ਤ੍ ਸ੍ਤ੍ ਤ੍ਵਚ; ਸਰਵਮ੍ ਕਿਚਚਾਰ ਸਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੈਃ 

ਿਰੁੁੱਤ੍ੋ ਰਾਮੈਃ ਸ਼੍ਰਮ੍ ਿੋਰਮ੍ ਸਮ੍ਤ੍ਾਯ ਤ੍ਨੁਕਸ਼੍ ਿ੍ਸ਼ੁ੍ਰਮ੍ ੮ 

 

 

ਤ੍ਤ੍ੈਃ ਪ੍ਰਵਤ੍ ਿੂਟਾ੭੭ਪ੍ਮ ੍ਮਹਾਪ੍ਾਿਮ੍ ਕਤ੍ਵਿੋੁੱਤ੍ਮਮ੍ 

ਤ੍ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ ਪ੍ਕਤ੍ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ੂਮ ੌਿ੍ਸ਼੍ਤ੍ਿਾ੭੭ਰਤ੍੍ਰਮ੍ ਿਟਾਯੁਸ਼੍ਮ੍ ੯ 

ਤ੍ਮ ੍ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾ ਕਿਕਰ ਸ਼੍ਰੁ0ਿਾ੭ਪ੍ਮ੍ ਰਾਮੋ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣਮ ੍ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍ ੍

ਅਨੇਨ ਸੀਤ੍ਾ ਿੈਤ੍ੇਹੀ ਪ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ਾ ਨਾ੭ਤ੍ਰ ਸਮ੍ਸ਼੍ਯੈਃ ੧0 

ਿਰੁਤ੍ਰ ਰਪੂ੍ਮ੍ ਇਤ੍ਮ ੍ਿਯਿ੍ਤ੍ਮ੍ ਰਿ੍ਸ਼੍ੋ ਪ੍ਰਮਕਤ੍ ਿਾਨਨਮ ੍

ਪ੍ਿ੍ਸ਼੍ਕਯਤ੍ਵਾ ਕਿਸ਼੍ਾਲਾਿ੍ਸ਼੍ੀਮ੍ ਆਸ੍ਤ੍ੇ ਸੀਤ੍ਾਮ ੍ਯਤ੍ਾ ਸੁਿਮ੍ 

ਏਨਮ੍ ਿਕਤ੍ਸ਼੍ਯੇ ਤ੍ੀਪ੍੍ਤ੍ਾ੭ਿਰੈ:  ਿੋਰੈ: ਪ੍ਾਣੈ: ਅਕਿਹ੍ਮਿੈੈਃ ੧੧ 

ਇਕਤ੍ ਉਿ੍ਤ੍ਵਾ ਅਪ੍ਯਪ੍ਤ੍ਤ੍ ੍ਿਰੁਤ੍ਰਮ੍ ਸਮ੍ਤ੍ਾਯ ਤ੍ਨੁਕਸ਼੍ ਿ੍ਸ਼ੁ੍ਰਮ ੍

ਿਰੁੁੱਤ੍ੋ ਰਾਮੈਃ ਸਮਤੁ੍ਰਾ੭ਨ੍ਤ੍ਾਮ੍ ਚਾਲਯਨ ੍ਇਿ ਮੇਕਤ੍ਨੀਮ ੍੧੨ 

ਤ੍ਮ ੍ਤ੍ੀਨਮ ੍ਤ੍ੀਨਯਾ ਿਾਚਾ ਸਪ੍ੇਨਮ੍ ਰਕੁਤ੍ਰਮ੍ ਿਮਨ੍ 

ਅਪ੍ਯਪ੍ਾਸ਼੍ਤ੍ ਪ੍ਿ੍ਸ਼੍ੀ ਤੁ੍ ਰਾਮਮ ੍ਤ੍ਸ਼੍ਰਤ੍ਾ੭੭ਤ੍੍ਮਿਮ ੍੧੩ 

ਯਾਮ੍ ਓਸ਼੍ਕਤ੍ਮ ੍ਇਿ ਆਯੁਸ਼੍੍ਮਾਨ੍ ਅਨਵੇਸ਼੍ਕਸ ਮਹਾ ਿਨੇ 

ਸਾ ਤ੍ੇਿੀ ਮਮ ਚ ਪ੍ਰਾਣਾ ਰਾਿਣੇਨ ਉਪ੍ਯਮ ੍ਹਰਤੁ੍ਮ ੍੧੪ 

ਤ੍ਵਯਾ ਕਿਰਕਹਤ੍ਾ ਤ੍ੇਿੀ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੇਨ ਚ ਰਾਿਿ 

ਕਹਰਯਮਾਣਾ ਮਯਾ ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਾ ਰਾਿਣੇਨ ਪ੍ਲੀਯਸਾ ੧੫ 

ਸੀਤ੍ਾਮ ੍ਅਪ੍ਯਿਪ੍ੰਨੋ੭ਹਮ ੍ਰਾਿਣ ਸ਼੍੍ਚ ਰਣੇ ਮਯਾ 
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ਕਿਤ੍ਵਮ੍ਕਸਤ੍ ਰਤ੍ ੱੁੱਚਤ੍ਰੈਃ ਪ੍ਾਕਤ੍ਤ੍ੋ ਤ੍ਰਣੀ ਤ੍ਲੇ  ੧੬ 

ਏਤ੍ਤ੍੍ ਅਸਯ ਤ੍ਨੁ: ਪ੍ਿ੍ਨਮ੍ ਏਤ੍ਤ੍੍ ਅਸਯ ਸ਼੍ਰਾਿਰਮ ੍

ਅਯਮ ੍ਅਸਯ ਰਤ੍ੋ ਰਾਮ ਪ੍ਿ੍ਨੈਃ ਸਾਮ੍ਿਰਾਕਮਿੋ ਮਯਾ  ੧੭ 

ਅਯਮ ੍ਤੁ੍ ਸਾਰਕਤ੍: ਤ੍ਸਯ ਮਤ੍੍ ਪ੍ਿ੍ਸ਼੍ ਕਨਹਤ੍ੋ ਯੁਕਤ੍  ੧੮ 

ਪ੍ਕਰਸ਼੍ਰਾਨ੍ਤ੍ ਸਯ ਮੇ ਪ੍ਿ੍ਸ਼੍ ੌਕਚੁੱਤ੍ਵਾ ਿਟ੍ਿੇਨ ਰਾਿਣੈਃ 

ਸੀਤ੍ਾਮ ੍ਆਤ੍ਾਯ ਿਤੈ੍ੇਹੀਮ ੍ਉਤ੍੍ਪ੍ਪ੍ਾਤ੍ ਕਿਹਾਯਸਮ੍ ੧੯ 

ਰਿ੍ਸ਼੍ਸਾ ਕਨਹਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਰੂਵਮ੍ ਨ ਮਾਮ ੍ਹਨ੍ਤੁ੍ਮ ੍ਤ੍ਵਮ ੍ਅਰਹਕਸ ੨0 

ਰਾਮ ਸ੍ਤ੍ਸਯ ਤੁ੍ ਕਿਿ੍ਞਾਯ ਪ੍ਾਸ਼੍੍ਪ੍ ਪ੍ਰੂ੍ਣ ਮੁਿ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ  

ਕਤ੍ਵਿੁਣੀ ਿਰੁਤ੍ ਤ੍ਾਪ੍ਾ੭੭ਰ੍ਤ੍: ਸੀਤ੍ਾ ਸਿ੍ਤ੍ਾਮ੍ ਕਪ੍ਰਯਾਮ੍ ਿਤ੍ਾਮ੍ ੨੧ 

ਿਰੁਤ੍ਰਰਾਿਮ ੍ਪ੍ਕਰਸ਼੍ਵਿਯ ਪ੍ਕਰਤ੍ਯਿਯ ਮਹ ੱੁੱਤ੍ਨੁ:  

ਕਨਪ੍ਪ੍ਾਤ੍ ਅਿਸ਼੍ੋ ਪ੍ੂਮ ੌਰਰੁਤੋ੍ ਸਹ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੈਃ ੨੨ 

ਏਿਮ੍ ਏਿਾਯਨੇ ਤੁ੍ਰ੍ਿੇ ਕਨੁੱ ਸ਼੍ਵਸਨ੍ਤ੍ਮ੍ ਿਤ੍ਮ੍ਚਨ 

ਸਮੀਿ੍ਸ਼੍ਯ ਤੁ੍ੈਃਕਿਤ੍ੋ ਰਾਮੈਃ ਸੌਕਮਕਤ੍ਰਮ ੍ਇਤ੍ਮ ੍ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍ ੍੨੩ 

ਰਾਿਯਾ ਤ੍੍ਪ੍ਰਮ੍ਸ਼੍ ੋਿਨੇ ਿਾਸੈਃ ਸੀਤ੍ਾ ਨਸ਼੍੍ਟਾ ਹਤ੍ੋ ਕਤ੍ਵਿੈਃ 

ਈਤ੍ਰੁਸ਼੍ੀਯਮ ੍ਮਮਾ੭ਲਿ੍ਸ਼੍ਮ੍ੀ ਰ੍ਕਨਰ੍ਤ੍ਹੇਤ੍੍ ਅਕਪ੍ ਪ੍ਾਿਿਮ੍ ੨੪ 

ਸਮ੍ਪ੍ੂਰ੍ਣਮ੍ ਅਕਪ੍ ਚੇਤ੍ ੍ਅਤ੍ਯ ਪ੍ਰਤ੍ਰੇਯਮ੍ ਮਹੋਤ੍ਕਤ੍ਮ ੍

ਸੋ੭ਕਪ੍ ਨੂਨਮ੍ ਮਮਾ੭ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਯਾ ਕਿਸ਼ੁ੍ਸ਼੍ਯੇਤ੍੍ ਸਕਰਤ੍ਾਮ ੍ਪ੍ਕਤ੍ੈਃ ੨੫ 

ਨਾ੭ਸ੍ਕਤ੍ ਅਪ੍ਾਿਯਤ੍ਰੋ ਲੋਿੇ ਮੁੱਤ੍੭ੋਸ੍ਕਮਨ੍ ਸ ਚਰਾ੭ਚਰ ੇ

ਯ ੇਨੇਯਮ ੍ਮਹਤ੍ੀ ਪ੍ਰਾਪ੍੍ਤ੍ਾ ਮਯਾ ਿਯਸਨ ਿਾਿੁਰਾ ੨੬ 

ਅਯਮ ੍ਕਪ੍ਤ੍ਰੁ ਿਯਸਯ ੋਮੇ ਿਰੁਤ੍ਰਰਾਿੋ ਿਰਾਕਨਵਤ੍ੈਃ 

ਸ਼੍ੇਤ੍ ੇਕਿਕਨਹਤ੍ੋ ਪ੍ੂਮ ੌਮਮ ਪ੍ਾਿਯ ਕਿਪ੍ਰਯਯਾਤ੍੍ ੨੭ 

ਇਕਤ੍ ਏਿਮ ੍ਉਿ੍ਤ੍ਵਾ ਪ੍ਹਸ਼ੁ੍ ੋਰਾਿਿੈਃ ਸਹ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੈਃ 

ਿਟਾਯੁਸ਼੍ਮ ੍ਚ ਪ੍ਸ੍ਪ੍ਰ੍ਸ਼੍ ਕਪ੍ਤ੍ਰੁ  ਸ੍ਨੇਹਮ੍ ਕਿਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਯਨ੍ ੨੮ 

ਕਨਿਰੁੁੱਤ੍ ਪ੍ਿ੍ਸ਼੍ਮ ੍ਰਕੁਤ੍ਰਾ੭ਿਕਸਿ੍ਤ੍ਮ ੍

ਤ੍ਮ ੍ਿਰੁਤ੍ਰਰਾਿਮ੍ ਪ੍ਕਰਰਪ੍ਯ ਰਾਮੈਃ 

ਿਵ ਮੈਕਤ੍ਲੀ ਪ੍ਰਾਣ ਸਮਾ ਮਮੇਕਤ੍ 

ਕਿਮੁਚਯ ਿਾਚਮ ੍ਕਨਪ੍ਪ੍ਾਤ੍ ਪ੍ੂਮੌ  ੨੯ 

ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਰਣਯ ਿਾਮ੍ਟ ੇਸਪ੍੍ਤ੍ ਸ਼੍ਸ਼੍੍ਕਟਤ੍ਮ ੱੁੱਸਰ੍ਿ: 

ਅਸ਼੍ਟ ਸ਼ਸ਼੍ਤ੍ਟਤਮ ੱ ਸਰ੍ਕ: 

ਰਾਮੈਃ ਪ੍ਰੇਿ੍ਸ਼੍ਯ ਤੁ੍ ਤ੍ਮ ੍ਿਰੁਤ੍ਰਮ੍ ਪ੍ੁਕਿ ਰੌਤ੍ਰੇਣ ਪ੍ਾਕਤ੍ਤ੍ਮ ੍

ਸੌਕਮਕਤ੍ਰਮ ੍ਕਮਤ੍ਰ ਸਮ੍ਪ੍ੰਨਮ ੍ਇਤ੍ਮ੍ ਿਚਨਮ ੍ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍ ੍੧ 

ਮਮਾ੭ਯਮ ੍ਨੂਨਮ੍ ਅਰ੍ਤ੍ਸ਼ੁੇ੍ ਯਤ੍ਮਾਨੋ ਕਿਹਮ੍ਿਮੈਃ 

ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸੇਨ ਹਤ੍ੈਃ ਸਮ੍ਿਯ ੇਪ੍ਰਾਣਾਮ੍ ਸ੍ਤ੍ਯਿ੍ਸ਼੍ਯਕਤ੍ ਤੁ੍ਸ੍ਤ੍ਯਿਾਨ੍ ੨ 
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ਅਯਮ ੍ਅਸਯ ਸ਼੍ਰੀਰੇ੭ਸ੍ਕਮਨ੍ ਪ੍ਰਾਣੋ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ ਕਿਤ੍ਯਤ੍ ੇ

ਤ੍ਤ੍ਾ ਕਹ ਸਵਰ ਕਿਹੀਨੋ੭ਯਮ ੍ਕਿਿ੍ਲਪ੍ਮ੍ ਸਮੁਤ੍ੀਿ੍ਸ਼੍ਤ੍ੇ ੩ 

ਿਟਾਯੋ ਯਕਤ੍ ਸ਼੍ਿ੍ਨੋਕਸ਼੍ ਿਾਿਯਮ੍ ਿਯਾਹਕਰਤੁ੍ਮ ੍ਪ੍ੁਨੈਃ 

ਸੀਤ੍ਾਮ ੍ਆਿਯਾਕਹ ਪ੍ਤ੍ਰਮ ੍ਤ੍ੇ ਿਤ੍ਮ੍ ਆਿਯਾਕਹ ਚਾ੭੭ਤ੍੍ਮਨੈਃ ੪ 

ਕਿਮ ੍ਕਨਕਮੁੱਤ੍੭ੋਹਰਤ੍੍ ਸੀਤ੍ਾਮ੍ ਰਾਿਣ ਸ੍ਤ੍ਸਯ ਕਿਮ ੍ਮਯਾ 

ਅਪ੍ਰਾਤ੍ਮ੍ ਤੁ੍ ਯਮ ੍ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾ ਰਾਿਣੇਨ ਹਰਤੁ੍ਾ ਕਪ੍ਰਯਾ ੫ 

ਿਤ੍ਮ ੍ਤ੍ ੱੁੱਚਨ੍ਤ੍ਰ ਸਮ੍ਿਾਸ਼੍ਮ ੍ਮੁਿਮ ੍ਆਸੀ ਨ੍ਮਨੋਹਰਮ ੍

ਸੀਤ੍ਯਾ ਿਾਕਨ ਚੋਿ੍ਤ੍ਾਕਨ ਤ੍ਸ੍ਕਮਨ੍ ਿਾਲੇ ਕਤ੍ਵਿੋੁੱਤ੍ਮ ੬ 

ਿਤ੍ਮ ੍ਿੀਰਯੈਃ ਿਤ੍ਮ੍ ਰਪੂ੍ੈਃ ਕਿਮ ੍ਿਰ੍ਮਾ ਸ ਚ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸੈਃ 

ਿਵ ਚਾ੭ਸਯ ਪ੍ਿਨਮ ੍ਤ੍ਾਤ੍ ਪ੍ਰੂਕਹ ਮੇ ਪ੍ਕਰਪ੍ਰੁੁੱਚਤ੍ੈਃ ੭ 

ਤ੍ਮ ੍ਉਤ੍ਵੀਿ੍ਸ਼੍ਯਾ੭ਤ੍ ਤ੍ੀਨਾ੭੭ਤ੍੍ਮਾ ਕਿਲਪ੍ਨ੍ਤ੍ਮ ੍ਅਨਨ੍ਤ੍ਰਮ੍ 

ਿਾਚਾ੭ਕਤ੍ ਸੰਨਯਾ ਰਾਮਮ ੍ਿਟਾਯੁ: ਇਤ੍ਮ ੍ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੮ 

ਸਾ ਹਰਤੁ੍ਾ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸੇਨ੍ਤ੍ਰੇਣ ਰਾਿਣੇਨ ਕਿਹਾਯਸਾ 

ਮਾਯਾਮ੍ ਆਸ੍ਤ੍ਾਯ ਕਿਪ੍ਲੁਾਮ੍ ਿਾਤ੍ ਤੁ੍ਰ੍ਕਤ੍ਨ ਸਮਿੁ੍ਲਾਮ੍ ੯ 

ਪ੍ਕਰਸ਼੍ਰਾਨ੍ਤ੍ ਸਯ ਮੇ ਤ੍ਾਤ੍ ਪ੍ਿ੍ਸ਼੍ੌ ਕਚੁੱਤ੍ਵਾ ਸ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸ: 

ਸੀਤ੍ਾਮ ੍ਆਤ੍ਾਯ ਿਤੈ੍ੇਹੀਮ ੍ਪ੍ਰਯਾਤ੍ੋ ਤ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਣਾਮ ੍ਕਤ੍ਸ਼੍ਮ ੍ ੧0 

ਉਪ੍ਰਤੁ੍ਯਨ੍ਕਤ੍ ਮੇ ਪ੍ਰਾਣਾ ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਕਟ: ਪ੍ਰਮਕਤ੍ ਰਾਿਿ 

ਪ੍ਸ਼੍ਯਾਕਮ ਿਰੁਿ੍ਸ਼੍ਾਨ੍ ਸੌਿਰਣ੍ਾਨ੍ ਉਸ਼੍ੀਰ ਿਰੁਤ੍ ਮਰੂ੍ਤ੍ਿਾਨ੍ ੧੧ 

ਯੇਨ ਯਾਕਤ੍ ਮੁਹਰੂਤ੍੍ੇਨ ਸੀਤ੍ਾਮ੍ ਆਤ੍ਾਯ ਰਾਿਣੈਃ 

ਕਿਪ੍ਰਣਸ਼੍੍ਟਮ੍ ਤ੍ਨਮ੍ ਿ੍ਕਸ਼੍ਪ੍ਰਮ ੍ਤ੍ਤ੍੍ ਸਵਾਮੀ ਪ੍ਰਕਤ੍ਪ੍ਤ੍ਯਤ੍ੇ ੧੨ 

ਕਿਨ੍ਤ੍ੋ ਨਾਮ ਮੁਹਰੂ੍ਤ੍੭ੋਯਮ ੍ਸ ਚ ਿਾਿੁਤ੍੍ਸ੍ਤ੍ ਨਾ੭ਪ੍ੁਤ੍ਤ੍ ੍

ਤ੍ਵਤ੍੍ ਕਪ੍ਰਯਾਮ੍ ਿਾਨਿੀਮ ੍ਹਰਤੁ੍ਵਾ ਰਾਿਣੋ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸੇਸ਼੍ਵਰ: 

ਿਸ਼੍ਿ ਤ੍੍ਪ੍ਕਟਸ਼੍ਮ ੍ਿਰੁਹਯ ਿ੍ਕਸ਼੍ਪ੍ਰਮ ੍ਏਿ ਕਿਨਸ਼੍ਯਕਤ੍ ੧੩ 

ਨ ਚ ਤ੍ਵਯਾ ਿਯਤ੍ਾ ਿਾਰਯਾ ਿਨਿ ਸਯ ਸੁਤ੍ਾਮ੍ ਪ੍ਰਕਤ੍ 

ਿੈਤ੍ੇਹਯਾ ਰਮ੍ਸਯਸ ੇਿ੍ਕਸ਼੍ਪ੍ਰਮ੍ ਹਤ੍ਵਾ ਤ੍ਮ ੍ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸਮ੍ ਰਣੇ ੧੪ 

ਅਸੰਮੂਟ ਸਯ ਿਰੁਤ੍ਰ ਸਯ ਰਾਮਮ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਯ੭ਨੁਪ੍ਾਸ਼੍ਤ੍ੈਃ 

ਆਸਯਾਤ੍ ੍ਸੁਸਰਾਿ ਰਕੁਤ੍ਰਮ ੍ਕਮਰਯਮਾਣਸਯ ਸਾਕਮਸ਼੍ਮ ੍੧੫ 

ਪ੍ੁਤ੍ਰੋ ਕਿਸ਼੍ਰਿਸੈਃ ਸਾਿ੍ਸ਼੍ਾ ਤ੍ਪ੍੍ਰਾਤ੍ਾ ਿੈਸ਼੍ਰਿਣ ਸਯ ਚ 

ਇਕਤ੍ ਉਿ੍ਤ੍ਵਾ ਤੁ੍ਰ੍ਲਪ੍ਾਨ੍ ਪ੍ਰਾਣਾਨ੍ ਮੁਮੋਚ ਪ੍ਤ੍ਿੇਸ਼੍ਵਰੈਃ ੧੬ 

ਪ੍ਰੂਕਹ ਪ੍ਰੂਹੀਕਤ੍ ਰਾਮ ਸਯ ਪ੍ਰਿੁਾਣ ਸਯ ਿਰੁਤ੍ਾ0ਿਲੇੈਃ 

ਤ੍ਯਿ੍ਤ੍ਵਾ ਸ਼੍ਰੀਰਮ੍ ਿਰੁਤ੍ਰ ਸਯ ਿਿ੍ਮੁੈਃ ਪ੍ਰਾਣਾ ਕਿਹਾਯਸਮ ੍੧੭ 

ਸ ਕਨਿ੍ਕਸ਼੍ਪ੍ਯ ਕਸ਼੍ਰੋ ਪ੍ੂਮ ੌਪ੍ਰਸਾਰਯ ਚਰਣੌ ਤ੍ਤ੍ਾ 

ਕਿਿ੍ਕਸ਼੍ਪ੍ਯ ਚ ਸ਼੍ਰੀਰਮ੍ ਸਵਮ੍ ਪ੍ਪ੍ਾਤ੍ ਤ੍ਰਣੀ ਤ੍ਲੇ  ੧੮ 
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ਤ੍ਮ ੍ਿਰੁਤ੍ਰਮ੍ ਪ੍ਰੇਿ੍ਸ਼੍ਯ ਤ੍ਾਮਰਾ੭ਿ੍ਸ਼੍ਮ ੍ਿਤ੍ਾ੭੭ਸੁਮ ੍ਅਚਲੋਪ੍ਮਮ੍ 

ਰਾਮੈਃ ਸੁਪ੍ਹਕੁਪ੍ ਰ੍ਤੁ੍ੈਃਿੈ ਰਤ੍੍ੀਨੈਃ ਸੌਕਮਕਤ੍ਰਮ ੍ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍ ੍੧੯ 

ਪ੍ਹਕੂਨ ਰਿ੍ਸ਼੍ਸਾਮ੍ ਿਾਸੇ ਿਰ੍ਸ਼੍ਾਕਣ ਿਸਤ੍ਾ ਸੁਿਮ ੍

ਅਨੇਨ ਤ੍ਣ੍ਟਿਾ੭ਰਣਯੇ ਕਿਸ਼੍ੀਰ੍ਣਮ੍ ਇਹ ਪ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਣਾ  ੨0 

ਅਨੇਿ ਿਾਰ੍ਕਸ਼੍ਿੋ ਯ ਸ੍ਤੁ੍ ਕਚਰ ਿਾਲਮ ੍ਸਮੁੁੱਕਤ੍ਤ੍ੈਃ 

ਸੋ੭ਯਮ ੍ਅਤ੍ਯ ਹਤ੍ੈਃ ਸ਼੍ੇਤ੍ ੇਿਾਲੋ ਕਹ ਤੁ੍ਰਕਤ੍ਿਰਮੈਃ ੨੧ 

ਪ੍ਸ਼੍ਯ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ ਿਰੁਤ੍ਰੋ੭ਯਮ੍ ਉਪ੍ਿਾਰੀ ਹਤ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਮੇ 

ਸੀਤ੍ਾਮ ੍ਅਪ੍ਯਿਪ੍ਨ ੍ਨੋ ਿ ੈਰਾਿਣੇਨ ਪ੍ਲੀਯਸਾ ੨੨ 

ਿਰੁਤ੍ਰਰਾਿਯਮ੍ ਪ੍ਕਰਤ੍ਯਿਯ ਕਪ੍ਤ੍ਰੁ ਪ੍ੈਤ੍ਾਮਹਮ੍ ਮਹਤ੍ ੍

ਮਮ ਹੇਤ੍ੋ: ਅਯਮ੍ ਪ੍ਰਾਣਾਨ੍ ਮੁਮੋਚ ਪ੍ਤ੍ਿੇਸ਼੍ਵਰੈਃ ੨੩ 

ਸਰਵਤ੍ਰ ਿਲੁ ਤ੍ਰੁਸ਼੍ਯਨ੍ਤ੍ ੇਸਾਤ੍ਿੋ ਤ੍ਰ੍ਮ ਚਾਕਰਣੈਃ 

ਸ਼ੂ੍ਰਾੈਃ ਸ਼੍ਰਣਯਾੈਃ ਸੌਕਮਤ੍ਰੇ ਕਤ੍ਰਯ ਿਯੋਕਨ ਿਤ੍ੇ ਸ਼੍ਵ੭ਕਪ੍ ੨੪ 

ਸੀਤ੍ਾ ਹਰਣਿਮ ੍ਤੁ੍ੈਃਿਮ੍ ਨ ਮੇ ਸੌਮਯ ਤ੍ਤ੍ਾ ਿਤ੍ਮ ੍

ਯਤ੍ਾ ਕਿਨਾਸ਼੍ ੋਿਰੁਤ੍ਰ ਸਯ ਮਤ੍੍ਿਰੁਤ੍ੇ ਚ ਪ੍ਰਮ੍ਤ੍ਪ੍ ੨੫ 

ਰਾਿਾ ਤ੍ਸ਼੍ਰਤ੍ੈਃ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ੍ ਯਤ੍ਾ ਮਮ ਮਯਾ ਯਸ਼੍ਾੈਃ 

ਪ੍ੂਿਨੀਯ ਸ਼੍੍ਚ ਮਾਨਯ ਸ਼੍੍ਚ ਤ੍ਤ੍ਾ੭ਯਮ ੍ਪ੍ਤ੍ਿੇਸ਼੍ਵਰੈਃ ੨੬ 

ਸੌਕਮਤ੍ਰੇ ਹਰ ਿਾਸ਼੍੍ਟਾਕਨ ਕਨਰ੍ਮਕਤ੍ਸ਼੍ਯਾਕਮ ਪ੍ਾਿਿਮ ੍

ਿਰੁਤ੍ਰਰਾਿਮ੍ ਕਤ੍ਤ੍ਿ੍ਸ਼੍ਾਕਮ ਮਤ੍੍ਿਰੁਤ੍ੇ ਕਨਤ੍ਨਮ੍ ਿਤ੍ਮ੍ ੨੭ 

ਨਾਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਤ੍ਿ ਲੋਿਸਯ ਕਚਤ੍ਾਮ੍ ਆਰੋਪ੍ਯਾਕਮ ਅਹਮ ੍

ਇਮਮ ੍ਤ੍ਿ੍ਸ਼੍ਯਾਕਮ ਸੌਕਮਤ੍ਰ ੇਹਤ੍ਮ੍ ਰਤੌ੍ਰੇਣ ਰਿ੍ਸ਼੍ਸਾ ੨੮ 

ਯਾ ਿਕਤ੍ ਰਯਿ੍ਞ ਸ਼੍ੀਲਾਨਾਮ੍ ਆਕਹਤ੍ਾਿ੍ਨੇਸ਼੍੍ਚ ਯਾ ਿਕਤ੍ੈਃ 

ਅ ਪ੍ਰ ਆਿਰ੍ਕਤ੍ਨਾਮ੍ ਯਾ ਚ ਯਾ ਚ ਪ੍ੂਕਮ ਪ੍ਰਤ੍ਾਕਯਨਾਮ ੍੨੯ 

ਮਯਾ ਤ੍ਵਮ ੍ਸਮ੭ਨੁਿ੍ਞਾਤ੍ੋ ਿੁੱਚ ਲੋਿਾਨ੍ ਅਨੁੁੱ ਤ੍ਮਾਨ੍ 

ਿਰੁਤ੍ਰਰਾਿ ਮਹਾ ਸੁੱਤ੍ਵ ਸਮ੍ਸ੍ਿਰੁਤ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਮਯਾ ਿਰਿ ੩0 

ਏਿਮ੍ ਉਿ੍ਤ੍ਵਾ ਕਚਤ੍ਾਮ ੍ਤ੍ੀਪ੍੍ਤ੍ਾਮ ੍ਆਰਪੋ੍ਯ ਪ੍ਤ੍ਿੇਸ਼੍ਵਰਮ ੍

ਤ੍ਤ੍ਾਹ ਰਾਮੋ ਤ੍ਰ੍ਮਾਤ੍੍ਮਾ ਸਵਪ੍ਨ੍ਤੁ੍ਮ੍ ਇਿ ਤੁ੍ੈਃਕਿਤ੍ੈਃ ੩੧ 

ਰਾਮੋ੭ਤ੍ ਸਹ ਸੌਕਮਕਤ੍ਰ ਰਵਨਮ੍ ਯਾਤ੍ਵਾ ਸ ਿੀਰਯਿਾਨ੍ 

ਸ੍ਤੂ੍ਲਾਨ੍ ਹਤ੍ਵਾ ਮਹਾਰੋਹੀਨ੍ ਅਨੁ ਤ੍ਸ੍ਤ੍ਾਰ ਤ੍ਮ ੍ਕਤ੍ਵਿਮ ੍੩੨ 

ਰੋਕਹ ਮਾਮ੍ਸਾਕਨ ਚੋੁੱਤ੍ਰੁਤ੍ਯ ਪ੍ੇਸ਼੍ੀ ਿਰੁਤ੍ਵਾ ਮਹਾਯਸ਼੍ਾੈਃ 

ਸ਼੍ਿੁਨਾਯ ਤ੍ਤ੍ੌ ਰਾਮੋ ਰਮਯ ੇਹਕਰਤ੍ ਸ਼੍ਾਤ੍ਵਲੇ ੩੩ 

ਯਤ੍ ੍ਤ੍ਤ੍ ੍ਪ੍ਰੇਤ੍ ਸਯ ਮਰ੍ਤ੍ਯ ਸਯ ਿਤ੍ਯਨ੍ਕਤ੍ ਕਤ੍ਵਿਾਤ੍ਯੈਃ 

ਤ੍ਤ੍੍ ਸਵਰ੍ਿ ਿਮਨਮ ੍ਤ੍ਸਯ ਿ੍ਕਸ਼੍ਪ੍ਰਮ ੍ਰਾਮੋ ਿਿਾਪ੍ ਹ ੩੪ 

ਤ੍ਤ੍ੋ ਿੋਤ੍ਾਿਰੀਮ ੍ਿਤ੍ਵਾ ਨਤ੍ੀਮ੍ ਨਰ ਿਰਾ੭੭ਤ੍੍ਮਿ ੌ
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ਉਤ੍ਿਮ ੍ਚਿਰਤੁ੍ ਸ੍ਤ੍ਸਮ੍ ੈਿਰੁਤ੍ਰ ਰਾਿਾਯ ਤ੍ੌ ਉਪ੍ੌ ੩੫ 

ਸ਼੍ਾਸ੍ਤ੍ਰ ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟੇਨ ਕਿਕਤ੍ਨਾ ਿਲੇ ਿਰੁਤ੍ਰਾਯ ਰਾਿਿੌ  

ਸ੍ਨਾਤ੍ਵਾ ਤ੍ੌ ਿਰੁਤ੍ਰ ਰਾਿਾਯ ਉਤ੍ਿਮ੍ ਚਿਰਤੁ੍ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ ੩੬ 

ਸ ਿਰੁਤ੍ਰਰਾਿੈਃ ਿਰੁਤ੍ਿਾਨ੍ ਯਸ਼੍ਸ੍ਿਰਮ ੍

ਸੁਤੁ੍ਸ਼੍੍ਿਰਮ੍ ਿਰ੍ਮ ਰਣੇ ਕਨਪ੍ਾਕਤ੍ਤ੍ੈਃ 

ਮਹਰ੍ਕਸ਼੍ ਿਲ੍ਪ੍ੇਨ ਚ ਸਮਸ੍੍ਿਰੁਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ 

ਿਿਾਮ ਪ੍ੁਣਯਾਮ੍ ਿਕਤ੍ਮ ੍ਆਤ੍੍ਮਨੈਃ ਸ਼ੁ੍ਪ੍ਾਮ੍ ੩੭ 

ਿਰੁਤ੍ੋਤ੍ਿ ੌਤ੍ਾ ਿ੭ਕਪ੍ ਪ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ ਸੁੱਤ੍ਮੇ  

ਸ੍ਕਤ੍ਰਾਮ੍ ਚ ਪ੍ੁੁੱਕਤ੍ਮ ੍ਪ੍ਰਕਣਤ੍ਾਯ ਿਿ੍ਮਤੁ੍: 

ਪ੍ਰਿੇਸ਼੍ਯ ਸੀਤ੍ਾ੭ਕਤ੍ਿਮੇ ਤ੍ਤ੍ੋ ਮਨੋ ਿਨਮ੍  

ਸੁਰੇ0ਤ੍ਰਾ  ਕਿਿ ਕਿਸ਼੍੍ਣ ੁਿਾਸਿੌ    ੩੮ 

ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਰਣਯ ਿਾਮ੍ਟੇ ਅਸ਼੍੍ਟ ਸ਼੍ਸ਼੍੍ਕਟਤ੍ਮ ੱੁੱਸਰ੍ਿ: 

ਏਕੋਨ ਸਪ੍੍ਤਤ੍ਤਮ ੱ ਸਰ੍ਕ: 

ਿਰੁਤ੍ਵੈਿਮ੍ ਉਤ੍ਿਮ ੍ਤ੍ਸ੍ਮ ੈਪ੍ਰਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ੌ ਰਾਿਿੌ ਤ੍ਤ੍ਾ 

ਅਿੇਿ੍ਸ਼੍ਨ੍ਤ੍ੌ ਿਨੇ ਸੀਤ੍ਾਮ ੍ਪ੍ਸ਼੍੍ਕਚਮਾਮ੍ ਿਿ੍ਮਤੁ੍ ਰ੍ਕਤ੍ਸ਼੍ਮ੍ ੧ 

ਤ੍ਾਮ੍ ਕਤ੍ਸ਼੍ਮ ੍ਤ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਣਾਮ ੍ਿਤ੍ਵਾ ਸ਼੍ਰ ਚਾਪ੍ਾ੭ਕਸ ਤ੍ਾਕਰਣੌ 

ਅਕਿਪ੍ਰਹਤ੍ਮ੍ ਐਿ੍ਸ਼੍ਵਾਿੌ ਪ੍ਨ੍ਤ੍ਾਨਮ੍ ਪ੍ਰਕਤ੍ਪ੍ੇਤ੍ਤੁ੍ੈਃ ੨ 

ਿੁਲ੍ਮੈ ਰਵਰ੍ਿ੍ੁਸ਼੍ੈ ਸ਼੍੍ਚ ਪ੍ਹਕੁਪ੍ ਰ੍ਲਤ੍ਾਕਪ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਪ੍ਰਿੇਸ਼੍੍ਕਟਤ੍ਮ ੍

ਆਿਰੁਤ੍ਮ੍ ਸਰਵਤ੍ੋ ਤੁ੍ਰ੍ਿਮ੍ ਿਹਨਮ੍ ਿੋਰ ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਨਮ੍ ੩ 

ਿਯਕਤ੍ਿਰਮਯ ਤੁ੍ ਿੇਿੇਨ ਿਯਾਲ ਕਸਮਹ ਕਨਸ਼੍ੇਕਿਤ੍ਮ ੍ 

ਸੁਪ੍ੀਮਮ ੍ਤ੍ ਨ੍ਮਹਾ੭ਰਣਯਮ੍ ਿਯਕਤ੍ਯਾਤ੍ ੌਮਹਾਪ੍ਲੌ ੪ 

ਤ੍ਤ੍ੈਃ ਪ੍ਰਮ੍ ਿਨਸਤ੍੍ਾਨਾਤ੍੍ ਕਤ੍ਰਿਰੋਸ਼੍ਮ੍ ਿਮਯ ਰਾਿਿ ੌ

ਿਰੌ0ਚਾ੭ਰਣਯਮ੍ ਕਿਕਿਸ਼੍ਤੁ੍ ਰ੍ਿਹਨਮ੍ ਤ੍ੌ ਮਹੌਿਸ ੌ੫ 

ਨਾਨਾ ਮੇਿ ਿਨ ਪ੍ਰਿਯਮ ੍ਪ੍ਰਹਰਸ਼ੁ੍੍ਟਮ੍ ਇਿ ਸਰਵਤ੍ੈਃ 

ਨਾਨਾ ਿਰ੍ਣੈੈਃ ਸ਼ੁ੍ਪ੍ੈੈਃ ਪ੍ੁਸ਼੍ਪ੍੍ੈ ਰ੍ਮਰੁਿ  ਪ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ ਿਣੈ ਰਯੁਤ੍ਮ੍ ੬ 

ਕਤ੍ਤ੍ਰੁਿ੍ਸ਼੍ਮਾਣੌ ਿੈਤ੍ੇਹੀਮ ੍ਤ੍ ਤ੍ਵਨਮ੍ ਤ੍ੌ ਕਿਕਚਿਯਤੁ੍ੈਃ 

ਤ੍ਤ੍ਰ ਤ੍ਤ੍ਰਾ੭ਿਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟਨ੍ਤ੍ੌ ਸੀਤ੍ਾ ਹਰਣ ਿਰ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ ੌ ੭ 

ਤ੍ਤ੍: ਪ੍ੂਰਵਣੇ ਤ੍ੌ ਿਤ੍ਵਾ ਕਤ੍ਰਿਰਸ਼ੋ੍ਮ੍ ਪ੍ਰਾਤ੍ਰੌ ਤ੍ਤ੍ਾ  

ਿਰੌਮ੍ਚਾ੭ਰਣਯਮ੍ ਅਕਤ੍ਿਰਮਯ ਮਤ੍ਮ੍ਿਾ੭੭ਸ਼੍ਰਮਮ੍ ਅਮ੍ਤ੍ਰੇ ੮  

ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾ ਤੁ੍ ਤ੍ਤ੍ਵਨਮ ੍ਿੋਰਮ੍ ਪ੍ਹ ੁਪ੍ੀਮ ਮਰੁਿ ਕਤ੍ਵਿਮ ੍ 

ਨਾਨਾ ਸੁੱਤ੍ਵ ਸਮਾ੭੭ਿੀਰ੍ਣਮ੍ ਸਰਵਮ੍ ਿਹਨ ਪ੍ਾਤ੍ਪ੍ਮ ੍ ੯ 

ਤ੍ਤ੍ਰੁਸ਼੍ਾ: ਤ੍ੇ ਤੁ੍ ਤ੍ੌ ਤ੍ਤ੍ਰ ਤ੍ਰੀਮ੍ ਤ੍ਸ਼੍ਰਤ੍ਾ੭੭ਤ੍੍ਮਿ ੌ 

ਪ੍ਾਤ੍ਾਲ਼ ਸਮ ਿਮ੍ਪ੍ੀਰਾਮ੍ ਤ੍ਮਸਾ ਕਨਤ੍ਯ ਸਮਵਰ੍ਤੁ੍ਾਮ੍ ੧0 
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ਆਸਾਤ੍ਯ ਤ੍ੌ ਨਰ ਿਯਾਿਰੌ ਤ੍ਰਯਾ ਸ੍ਤ੍ਸਯਾ੭ਕਿਤੂ੍ਕਰਤ੍:  

ਤ੍ਤ੍ਰੁਸ਼੍ਾ: ਤ੍ੇ ਮਹਾ ਰਪੂ੍ਾਮ੍ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸੀਮ੍ ਕਿਿਰੁਤ੍ਾ੭੭ਨਨਾਮ ੍ ੧੧ 

ਪ੍ਯਤ੍ਾਮ ੍ਅਲ੍ਪ੍ ਸਤ੍ਵਾਨਾਮ ੍ਪ੍ੀਪ੍ਤ੍੍ਸਾਮ ੍ਰਤੌ੍ਰ ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਨਾਮ੍ 

ਲਮ੍ਪ੍ੋਤ੍ਰੀਮ ੍ਤ੍ੀਿ੍ਸ਼੍ਣ੍ ਤ੍ਮ੍ਸ਼੍੍ਟਰਾਮ੍ ਿਰਾਲ਼ਾਮ੍ ਪ੍ਰਸ਼ੁ੍ ਤ੍ਵਚਮ ੍੧੨  

ਪ੍ਿ੍ਸ਼੍ਯਮ੍ਤ੍ੀਮ੍ ਮਰੁਿਾਨ੍ ਪ੍ੀਮਾਨ੍ ਕਿਿਟਾਮ੍ ਮੁਿ੍ਤ੍ ਮੂਰ੍ਤ੍ਿਾਮ ੍

ਪ੍ਰੇਿ੍ਸ਼੍ਯ ਏਤ੍ਾਮ੍ ਤ੍ੌ ਤ੍ਤ੍ ਸਤ੍੍ਤ੍ਰ ਪ੍ਰਾਤ੍ਰੌ ਰਾਮ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੌ  ੧੩ 

ਸਾ ਸਮਾ੭੭ਸਾਤ੍ਯ ਤ੍ੌ ਿੀਰੌ ਿਰਿਮ੍ਤ੍ਮ ੍ਪ੍ਰਾਤੁ੍ ਰ੭ਿਰਤ੍: 

ਏਕਹ ਰਮਸ੍ਯਾਿਹੇਕਤ੍ ਉਿ੍ਤ੍ਵਾ ਸਮਾਲਮ੍ਪ੍ਤ੍ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣਮ ੍ ੧੪ 

ਉਿਾਚ ਚ ਏਨਮ੍ ਿਚਨਮ ੍ਸੌਕਮਕਤ੍ਰਮ੍ ਉਪ੍ਿੂਹਯ ਸਾ  ੧੫ 

ਅਹਮ ੍ਤੁ੍ ਅਯੋਮੁਿੀ ਨਾਮ ਲਾਪ੍ ਸ੍ਤ੍ ੇਤ੍ਵਮ ੍ਅਕਸ ਕਪ੍ਰਯ: 

ਨਾਤ੍ ਪ੍ਰਵਤ੍ ਿੂਟੇਸ਼ੁ੍ ਨਤ੍ੀਨਾਮ੍ ਪ੍ੁਕਲ਼ਨੇਸ਼ੁ੍ ਚ  

ਆਯੁ: ਸ਼੍ੇਸ਼੍ਮ੍ ਇਮਮ ੍ਿੀਰ ਤ੍ਵਮ੍ ਮਯਾ ਸਹ ਰਮ੍ਸਯਸ ੇ ੧੬ 

ਏਿਮ੍ ਉਿ੍ਤ੍ ਸ੍ਤੁ੍ ਿੁਕਪ੍ਤ੍: ਿਟ੍ਿਮ੍ ਉੁੱਤ੍ਰੁਤ੍ਯ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ: 

ਿਰ੍ਣ ਨਾਸ ੌਸ੍ਤ੍ਨੌ ਚ ਅਸਯਾ ਕਨਚਿਰ੍ਤ੍ ਅਕਰਸੂਤ੍ਨ: ੧੭ 

ਿਰ੍ਣਾ ਨਾਸਾ ਕਨਿਰੁੁੱਤ੍ੇ ਤੁ੍ ਕਿਸਵਰਮ੍ ਸਾ ਕਨਨਤ੍ਯ ਚ  

ਯਤ੍ਾ੭੭ਿਤ੍ਮ ੍ਪ੍ਰਤੁ੍ਤ੍ਰਾਿ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸੀ ਪ੍ੀਮ ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਨਾ  ੧੮ 

ਤ੍ਸਯਾਮ੍ ਿਤ੍ਾਯਾਮ ੍ਿਹਨਮ੍ ਕਿਸ਼੍ਮ੍ਤ੍ ੌਿਨਮ੍ ਓਿਸਾ  

ਆਸੇਤ੍ਤੁ੍: ਅਕਰ ਕਮਤ੍ਰਿ੍ਨੌ ਪ੍ਰਾਤ੍ਰੌ ਰਾਮ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੌ ੧੯ 

ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ ਸ੍ਤੁ੍ ਮਹਾ ਤ੍ੇਿਾੈਃ ਸੁੱਤ੍ਵਿਾਨ੍ ਸ਼੍ੀਲਿਾਨ੍ ਸ਼ੁ੍ਕਚੈਃ 

ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ਪ੍ਰਾ0ਿਕਲ ਰਵਾਿਯਮ੍ ਪ੍ਰਾਤ੍ਰਮ੍ ਤ੍ੀਪ੍੍ਤ੍ ਤ੍ੇਿਸਮ ੍੨0 

ਸ੍ਪ੍ਨ੍ਤ੍ਤ੍ੇ ਮੇ ਤ੍ਰੁਟਮ੍ ਪ੍ਾਹ:ੁ ਉਕਤ੍ਵਿ੍ਨਮ੍ ਇਿ ਮੇ ਮਨੈਃ 

ਪ੍ਰਾਯਸ਼੍ ਸ਼੍੍ਚਾ੭ਕਪ੍ ਅਕਨਸ਼੍੍ਟਾਕਨ ਕਨਕਮੁੱਤ੍ਾਕਨ ਉਪ੍ਲਿ੍ਸ਼੍ਯੇ ੨੧ 

ਤ੍ਸ੍ਮਾਤ੍੍ ਸੁੱਿੀ ਪ੍ਿ ਆਰਯ ਤ੍ਵਮ ੍ਿੁਰਸ਼ੁ੍ਵ ਿਚਨਮ ੍ਕਹਤ੍ਮ ੍

ਮਮੈਿ ਕਹ ਕਨਕਮੁੱਤ੍ਾਕਨ ਸਤ੍ਯੈਃ ਸ਼੍ਮ੍ਸਨ੍ਕਤ੍ ਸਮਪ੍੍ਰਮਮ ੍੨੨ 

ਏਸ਼੍ ਿਮ੍ਚਲੁਿੋ ਨਾਮ ਪ੍ਿ੍ਸ਼੍ੀ ਪ੍ਰਮ ਤ੍ਾਰਣੁੈਃ 

ਆਿਯੋ: ਕਿਿਯਮ ੍ਯੁੁੱਤ੍ੇ ਸ਼੍ਮ੍ਸਨ੍ ਇਿ ਕਿਨਰਤ੍੍ਕਤ੍ ੨੩ 

ਤ੍ਯੋ: ਅਨਵੇਸ਼੍ਤ੍ੋ: ਏਿਮ੍ ਸਰਵਮ੍ ਤ੍ਤ੍੍ ਿਨਮ੍ ਓਿਸਾ 

ਸਮ੍ਿਿ੍ਞ ੇਕਿਪ੍ੁਲੈਃ ਸ਼੍ਪ੍੍ਤ੍ੈਃ ਪ੍ਰਪ੍ਮ੍ਿਨ੍ ਇਿ ਤ੍ਤ੍ਵਨਮ੍ ੨੪ 

ਸਮਵੇਸ਼੍੍ਕਟਤ੍ਮ ੍ਇਿਾ੭ਤ੍ਯਰਤ੍੍ਮ੍ ਿਹਨਮ੍ ਮਾਤ੍ਕਰਸ਼੍ਵਨਾ 

ਿਨ ਸਯ ਤ੍ਸਯ ਸ਼੍ਪ੍੍ਤ੍ੋ੭ਪ੍ ੂੱੁੱਕਤ੍ਿਮ੍ ਆਪ੍ਰੂਯਨ ੍ਇਿ ੨੫ 

ਤ੍ਮ ੍ਸ਼੍ਪ੍੍ਤ੍ਮ ੍ਿਾਮ੍ਿ੍ਸ਼੍ਮਾਣ ਸ੍ਤੁ੍ ਰਾਮੈਃ ਿਿ੍ਸ਼੍ ੇਸਹਾ੭ਨੁਿੈਃ 

ਤ੍ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ ਸੁਮਹਾ ਿਾਯਮ੍ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸਮ੍ ਕਿਪ੍ੁਲੋਰਸਮ ੍੨੬ 

ਆਸੇਤ੍ਤੁ੍ ਸਤ੍੍ਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਰ ਤ੍ਾ ਿੁਪ੍ੌ ਪ੍ਰਮੁਿੇ ਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ਮ ੍
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ਕਿਿਰੁੁੱਤ੍ਮ ੍ਅਕਸ਼੍ਰੋ ਿਰੀਿਮ ੍ਿਪ੍ਨ੍ਤ੍ਮ ੍ਉਤ੍ਰੇ ਮੁਿਮ ੍੨੭ 

ਰੋਮਕਪ੍: ਕਨਕਚਤ੍ ੈਸ੍ਤ੍ੀਿ੍ਸ਼੍ਣੈ੍: ਮਹਾ ਕਿਕਰਮ੍ ਇਿੋੁੱਕਚਰਤ੍ਮ੍ 

ਨੀਲ ਮੇਿ ਕਨਪ੍ਮ ੍ਰੌਤ੍ਰਮ੍ ਮੇਿ ਸ੍ਤ੍ਕਨਤ੍ ਕਨੁੱ ਸਵਨਮ ੍੨੮ 

ਅਿ੍ਕਨ ਿਵਾਲਾ ਕਨਿਾਸ਼੍ੇਨ ਲਲਾਟਸ੍ਤ੍ੇਨ ਤ੍ੀਪ੍ਯਤ੍ਾ  

ਮਹਾ ਪ੍ਿ੍ਸ਼੍੍ਮੇਣ ਕਪ੍0ਿੇਨ ਕਿਪ੍ੁਲੇਨਾ੭੭ਯਤ੍ੇਨ ਚ ੨੯ 

ਏਿੇਨ ਉਰਕਸ ਿੋਰੇਣ ਨਯਨੇਨ ਆਸ਼ੁ੍ ਤ੍ਰ੍ਕਸ਼੍ਨਾ 

ਮਹਾ ਤ੍ਮ੍ਸ਼੍੍ਟਰਪੋ੍ਪ੍ੰਨਮ ੍ਤ੍ਮ ੍ਲੇਕਲਹਾਨਮ੍ ਮਹਾ ਮੁਿਮ ੍੩0 

ਪ੍ਿ੍ਸ਼੍ਯਨ੍ਤ੍ਮ ੍ਮਹਾ ਿੋਰਾਨ੍ ਰਿ੍ੁਸ਼੍ ਕਸਮਹ ਮਰੁਿ ਕਤ੍ਵਪ੍ਾਨ੍ 

ਿੋਰੌ ਪ੍ੁਿ ੌਕਿਿੁਰਵਾਣਮ੍ ਉਪ੍ ੌਯੋਿਨਮ੍ ਆਯਤ੍ੌ ੩੧ 

ਿਰਾਪ੍ਯਾਮ ੍ਕਿਕਿਤ੍ਾਨ੍ ਿਰੁਹਯ ਰਸ਼ੁ੍੍ਿਾਨ੍ ਪ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ ਿਣਾਨ੍ ਮਰੁਿਾਨ੍ 

ਆਿਰ੍ਸ਼੍ਨ੍ਤ੍ਮ ੍ਕਿਿਰ੍ਸ਼੍ਨ੍ਤ੍ਮ੍ ਅਨੇਿਾਨ੍ ਮਰੁਿ ਯੂਤ੍ਪ੍ਾਨ੍ 

ਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ਮ ੍ਆਿਰਤੁ੍ਯ ਪ੍ਨਤ੍੍ਾਨਮ੍ ਤ੍ਯੋ: ਪ੍ਰਾਤ੍ਰੋੈਃ ਪ੍ਰਪ੍ੰਨਯੈੋਃ ੩੨ 

ਅਤ੍ ਤ੍ ੌਸਮਕਤ੍ਿਰਮਯ ਿਰੋਸ਼੍ ਮਾਤ੍ਰੇ ਤ੍ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਤੁ੍ੈਃ 

ਮਹਾਨ੍ਤ੍ਮ ੍ਤ੍ਾਰਣੁਮ੍ ਪ੍ੀਮਮ੍ ਿਪ੍ਨ੍ਤ੍ਮ ੍ਪ੍ੁਿ ਸਮਵਰ੍ਤੁ੍ਮ੍ 

ਿਪ੍ਮ੍ਤ੍ਮ ੍ਇਿ ਸਮ੍ਸ੍ਤ੍ਾਨਾਤ੍੍ ਅਕਤ੍ ਿੋਰ ਪ੍ਰਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਨਮ ੍ ੩੩ 

ਸ ਮਹਾਪ੍ਾਹ:ੁ ਅਤ੍ਯਰਤ੍੍ਮ ੍ਪ੍ਰਸਾਰਯ ਕਿਪ੍ੁਲੌ ਪ੍ੁਿ ੌ

ਿਿਰਾਹ ਸਕਹਤ੍ ੌਏਿ ਰਾਿਿ ੌਪ੍ੀਟਯਨ੍ ਪ੍ਲਾਤ੍੍ ੩੪ 

ਿਟ੍ਕਿਨੌ ਤ੍ਰੁਟ ਤ੍ਨਵਾਨੌ ਕਤ੍ਿ੍ਮ ਤ੍ੇਿ ੌਮਹਾ ਪ੍ੁਿ ੌ

ਪ੍ਰਾਤ੍ਰੌ ਕਿਿਸ਼੍ਮ ੍ਪ੍ਰਾਪ੍੍ਤ੍ ੌਿਰੁਸ਼੍ਯਮਾਣੌ ਮਹਾ ਪ੍ਲੌ ੩੫ 

ਤ੍ਤ੍ਰ ਤ੍ਰੈਯੇਣ ਸ਼ੂ੍ਰਾੈਃ ਤੁ੍ ਰਾਿਿੋ ਨੈਿ ਕਿਿਯਤ੍ ੇ

ਪ੍ਾਲਯਾਤ੍ ੍ਅਨਾਸ਼੍ਰਯਤ੍ਵਾਤ੍ ੍ਚ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ: ਤੁ੍ ਅਕਤ੍ ਕਿਿਯਤ੍ੇ  

ਉਿਾਚ ਚ ਕਿਸ਼੍ੰਣ ੱੁੱਸਨ੍ ਰਾਿਿਮ੍ ਰਾਿਿਾ੭੭ਨੁਿ: ੩੬ 

ਪ੍ਸ਼੍ਯ ਮਾਮ ੍ਿੀਰ ਕਿਿਸ਼੍ਮ ੍ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸ ਸਯ ਿਸ਼੍ਮ ੍ਿਤ੍ਮ ੍ 

ਮਯਾ ਏਿੇਨ ਕਿਕਨਰਯੁਿ੍ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਕਰਮੁਮ੍ਚਸਵ ਰਾਿਿ  

ਮਾਮ ੍ਕਹ ਪ੍ੂਤ੍ ਪ੍ਕਲਮ ੍ਤ੍ਤ੍ਵਾ ਪ੍ਲਾਯਸਵ ਯਤ੍ਾ ਸੁਿਮ ੍ ੩੭ 

ਅਕਤ੍ ਿਮ੍ਤ੍ਾਕਸ ਿੈਤ੍ੇਹੀਮ ੍ਅਕਚਰੇਣ ਇਕਤ੍ ਮੇ ਮਕਤ੍: ੩੮ 

ਪ੍ਰਕਤ੍ਲਪ੍ਯ ਚ ਿਾਿੁੁੱਤ੍੍ਸ ਕਪ੍ਤ੍ਰੁ  ਪ੍ੈਤ੍ਾਮਹਮ੍ ਮਹੀਮ ੍  

ਤ੍ਤ੍ਰ ਮਾਮ ੍ਰਾਮ ਰਾਿਯ ਸਤ੍੍: ਸ੍ਮਰ੍ਤੁ੍ਮ ੍ਅਰਹਕਸ ਸਰਵਤ੍ਾ   ੩੯ 

ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੇਨ ਏਿਮ੍ ਉਿ੍ਤ੍ ਸ੍ਤੁ੍ ਰਾਮ: ਸੌਕਮਕਤ੍ਰਮ੍ ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍  

ਮਾਸ੍ਮ ਤ੍ਰਾਸਮ ੍ਿਰੁਤ੍ਾ ਿੀਰ ਨ ਕਹ ਤ੍ਵਾਤ੍ਰੁਿ੍ ਕਿਸ਼੍ੀਤ੍ਕਤ੍ ੪0 

ਏਤ੍ਸ੍ਕਮਨ੍ ਅਮ੍ਤ੍ਰੇ ਿਰੂਰੋ ਪ੍ਰਾਤ੍ਰੌ ਰਾਮ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੌ  

ਪ੍ਪ੍ਰੁੱਚ ਿਨ ਕਨਰ੍ਿੋਸ਼੍: ਿਪ੍ਮ੍ਤ੍ੋ ਤ੍ਾਨਿੋੁੱਤ੍ਮ:  ੪੧ 

ਿੌ ਯੁਿਾਮ੍ ਿਰੁਸ਼੍ਪ੍ ਸ੍ਿਨ੍ਤ੍ੌ ਮਹਾ ਿਟ੍ਿ ਤ੍ਨੁ ਰ੍ਤ੍ਰੌ                 
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ਿੋਰਮ੍ ਤ੍ੇਸ਼੍ਮ ੍ਇਮਮ ੍ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ੍੍ੌ ਮਮ ਪ੍ਿ੍ਸ਼੍ਾ ਿੁਪ੍ਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ ੌ੪੨ 

ਿਤ੍ਤ੍ਮ ੍ਿਾਰਯਮ ੍ਇਹ ਿਾਮ੍ ਕਿਮ੭ਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਚ ਆਿਤ੍ ੌਯੁਿਾਮ੍ 

ਇਮਮ ੍ਤ੍ੇਸ਼੍ਮ ੍ਅਨੁਪ੍ਰਾਪ੍੍ਤ੍ੌ ਿ੍ਸ਼ੁ੍ਤ੍ਾ੭੭ਰ੍ਤ੍ਸਯ ਇਹ ਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟਤ੍ੈਃ ੪੩ 

ਸ ਪ੍ਾਣ ਚਾਪ੍ ਿਟ੍ਿ ੌਚ ਤ੍ੀਿ੍ਸ਼੍੍ਣ ਸ਼੍ਰੁਮ੍ਿਾ: ਇਿ ਰ੍ਸ਼੍ਪ੍ੌ 

ਮਮਾ੭੭ਸਯਮ ੍ਅਨੁਸਮ੍ਪ੍ਰਾਪ੍੍ਤ੍ੌ ਤੁ੍ਰ੍ਲਪ੍ਮ੍ ਿੀਕਿਤ੍ਮ ੍ਪ੍ੁਨੈਃ ੪੪ 

ਤ੍ਸਯ ਤ੍ਤ੍ਵਚਨਮ੍ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਿਪ੍ਨ੍ਤ੍ ਸਯ ਤੁ੍ਰਾ੭੭ਤ੍੍ਮਨੈਃ 

ਉਿਾਚ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣਮ ੍ਰਾਮ ੋਮੁਿੇਨ ਪ੍ਕਰਸ਼ੁ੍ਸ਼੍ਯਤ੍ਾ ੪੫ 

ਿਰੁੁੱਚਰਾਤ੍੍ ਿਰੁੁੱਚਰਤ੍ਰਮ੍ ਪ੍ਰਾਪ੍ਯ ਤ੍ਾਰਣੁਮ੍ ਸਤ੍ਯ ਕਿਿਰਮ 

ਿਯਸਨਮ੍ ਿੀਕਿਤ੍ਾ੭ਨ੍ਤ੍ਾਯ ਪ੍ਰਾਪ੍੍ਤ੍ਮ ੍ਅਪ੍ਰਾਪ੍ਯ ਤ੍ਾਮ ੍ਕਪ੍ਰਯਾਮ੍ ੪੬ 

ਿਾਲ ਸਯ ਸੁਮਹ ਤ੍ਵੀਰਯਮ ੍ਸਰਵ ਪ੍ੂਤ੍ੇਸ਼ੁ੍ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ 

ਤ੍ਵਾਮ੍ ਚ ਮਾਮ ੍ਚ ਨਰ ਿਯਾਿਰ ਿਯਸਨੈੈਃ ਪ੍ਸ਼੍ਯ ਮੋਕਹਤ੍ ੌ੪੭ 

ਨਾ੭ਕਤ੍ ਪ੍ਾਰੋ੭ਸ੍ਕਤ੍ ਤ੍ੈਿ ਸਯ ਸਰਵ ਪ੍ਤੂ੍ੇਸ਼ੁ੍ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ 

ਸ਼ੂ੍ਰਾ ਸ਼੍੍ਚ ਪ੍ਲਿਨ੍ਤ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਿਰੁਤ੍ਾ੭ਸ੍ਤ੍ਰਾ ਸ਼੍੍ਚ ਰਣਾਕਿਰ ੇ

ਿਾਲਾ੭ਕਪ੍ਪ੍ੰਨਾੈਃ ਸੀਤ੍ਨ੍ਕਤ੍ ਯਤ੍ਾ ਿਾਲੁਿ ਸੇਤ੍ਿੈਃ ੪੮ 

ਇਕਤ੍ ਪ੍ਰੁਿਾਣੋ ਤ੍ਰੁਟ ਸਤ੍ਯ ਕਿਿਰਮੋ 

ਮਹਾ ਯਸ਼੍ਾ ਤ੍ਾਸ਼੍ਰਕਤ੍ੈਃ ਪ੍ਰਤ੍ਾਪ੍ਿਾਨ੍ 

ਅਿੇਿ੍ਸ਼੍ਯ ਸੌਕਮਕਤ੍ਰਮ ੍ਉਤ੍ਿਰ ਕਿਿਰਮਮ ੍

ਸ੍ਕਤ੍ਰਾਮ੍ ਤ੍ਤ੍ਾ ਸਵਾਮ ੍ਮਕਤ੍ਮ੍ ਆਤ੍੍ਮਨਾ੭ਿਰੋਤ੍੍   ੪੯ 

ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਰਣਯ ਿਾਮ੍ਟੇ ਏਿੋਨ ਸਪ੍ਤ੍੍ਕਤ੍ਮ ੱੁੱਸਰ੍ਿ: 

ਸਪ੍੍ਤਤ੍ਤਤਮ ੱ ਸਰ੍ਕ: 

ਤ੍ੌ ਤੁ੍ ਤ੍ਤ੍ਰ ਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ੌ ਤ੍ਰੁਸ਼੍ਟ੍ਵਾ ਪ੍ਰਾਤ੍ਰੌ ਰਾਮ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੌ 

ਪ੍ਾਹ ੁਪ੍ਾਸ਼੍ ਪ੍ਕਰਿ੍ਕਸ਼੍ਪ੍ਤ੍੍ੌ ਿਪ੍ਨ੍ਤ੍ੋ ਿਾਿਯਮ ੍ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੧ 

ਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟਤ੍ੈਃ ਕਿਮ ੍ਨੁ ਮਾਮ ੍ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾ ਿ੍ਸ਼ੁ੍ਤ੍ਾ੭੭ਰਤ੍੍ਮ੍ ਿ੍ਸ਼੍ਕਤ੍ਰਯਰ੍ਸ਼੍ਪ੍ ੌ

ਆਹਾਰਾ੭ਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਤੁ੍ ਸਮ੍ਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟੌ ਤ੍ੈਿੇਨ ਿਤ੍ ਚਤੇ੍ਸ ੌ੨ 

ਤ੍ ੱੁੱਚਰਤੁ੍ਵਾ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੋ ਿਾਿਯਮ੍ ਪ੍ਰਾਪ੍੍ਤ੍ ਿਾਲਮ ੍ਕਹਤ੍ਮ ੍ਤ੍ਤ੍ਾ 

ਉਿਾਚਾ੭੭ਰ੍ਕਤ੍ਮ ੍ਸਮਾਪ੍ਨੋੰ ਕਿਿਰਮ ੇਿਰੁਤ੍ ਕਨਸ਼੍੍ਚਯੈਃ ੩ 

ਤ੍ਵਾਮ੍ ਚ ਮਾਮ ੍ਚ ਪ੍ੁਰਾ ਤੂ੍ਰਣ੍ਮ੍ ਆਤ੍ੁੱਤ੍ ੇਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸਾ੭ਤ੍ਮੈਃ 

ਤ੍ਸ੍ਮਾਤ੍੍ ਅਕਸਪ੍ਯਾਮ ੍ਅਸਯ ਆਸ਼ੁ੍ ਪ੍ਾਹ ੂਕਚਨ੍ਤ੍ਾਿਹੇ ਿੁਰ ੂ੪ 

ਪ੍ੀਸ਼੍ਣੋ੭ਯਮ ੍ਮਹਾ ਿਾਯੋ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸੋ ਪ੍ੁਿ ਕਿਿਰਮ: 

ਲੋਿਮ੍ ਕਹ ਅਕਤ੍ਕਿਤ੍ਮ੍ ਿਰੁਤ੍ਵਾ ਕਹ ਆਿਾਮ ੍ਹਨ੍ਤੁ੍ਮ ੍ਇਹ ਇੁੱਚਕਤ੍੫  

ਕਨਸ਼੍੍ਚੇਸ਼੍੍ਟਾਨਾਮ ੍ਿਤ੍ੋ ਰਾਿਨ੍ ਿੁਤ੍੍ਕਸਤ੍ੋ ਿਿਤ੍ੀ ਪ੍ਤ੍:ੇ 

ਿਰਤੁ੍ ਮਤ੍ਯ ਉਪ੍ਨੀਤ੍ਾਨਾਮ ੍ਪ੍ਸ਼ੂ੍ਨਾਮ੍ ਇਿ ਰਾਿਿ  ੬ 

ਏਤ੍ਤ੍੍ ਸਮ੍ਿਲ੍ਕਪ੍ਤ੍ਮ੍ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਤ੍ਯੋ: ਿਰੁੁੱਤ੍ ਸ੍ਤੁ੍ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸ: 
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ਕਿਤ੍ਾਰਯ ਆਸਯਮ ੍ਤ੍ਤ੍ਾ ਰੌਤ੍ਰ: ਤ੍ੌ ਪ੍ਿ੍ਸ਼੍ਯਤੁ੍ਮ੍ ਆਰਪ੍ਤ੍੍ ੭ 

ਤ੍ਤ੍ ਸ੍ਤ੍ ੌਤ੍ੇਸ਼੍ ਿਾਲਿ੍ਞੌ ਿਟ੍ਿਾਪ੍ਯਾਮ ੍ਏਿ ਰਾਿਿ ੌ

ਅੁੱਕਚਨ੍ਤ੍ਤ੍ਾਮ ੍ਸੁਸਮਹਰ੍ਸ਼ੁ੍ਟ੍ੌ ਪ੍ਾਹ ੂਤ੍ਸਯ ਅਮ੍ਸ ਤ੍ੇਸ਼੍ਤ੍: ੮ 

ਤ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਣੋ ਤ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਣਮ ੍ਪ੍ਾਹਮੁ੍ ਅਸਿ੍ਤ੍ਮ੍ ਅਕਸਨਾ ਤ੍ਤ੍ੈਃ 

ਕਚੁੱਚੇਤ੍ ਰਾਮੋ ਿੇਿੇਨ ਸਿਯਮ੍ ਿੀਰ ਸ੍ਤੁ੍ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੈਃ ੯ 

ਸ ਪ੍ਪ੍ਾਤ੍ ਮਹਾ ਪ੍ਾਹ ੁਸ਼੍੍ਕਚੰਨ ਪ੍ਾਹ:ੁ ਮਹਾ ਸਵਨੈਃ 

ਿਮ ੍ਚ ਿਾਮ ੍ਚ ਕਤ੍ਸ਼੍ ਸ਼੍੍ਚੈਿ ਨਾਤ੍ਯਨ ੍ਿਲਤ੍ੋ ਯਤ੍ਾ ੧0 

ਸ ਕਨਿਰੁੁੱਤ੍ੌ ਪ੍ੁਿ ੌਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾ ਸ਼੍ੋਕਣ ਤ੍ੌਿ ਪ੍ਕਰਪ੍੍ਲੁਤ੍ੈਃ 

ਤ੍ੀਨੈਃ ਪ੍ਪ੍ਰੁੱਚ ਤ੍ੌ ਿੀਰੌ ਿੌ ਯੁਿਾਮ੍ ਇਕਤ੍ ਤ੍ਾਨਿੈਃ ੧੧ 

ਇਕਤ੍ ਤ੍ਸਯ ਪ੍ਰੁਿਾਣ ਸਯ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੈਃ ਸ਼ੁ੍ਪ੍ ਲਿ੍ਸ਼੍ਣੈਃ 

ਸ਼੍ਸ਼੍ਮ੍ਸ ਰਾਿਿਮ੍ ਤ੍ਸਯ ਿਪ੍ਨ੍ਤ੍ ਸਯ ਮਹਾਤ੍੍ਮਨ: ੧੨ 

ਅਯਮ ੍ਇਿ੍ਸ਼੍ਵਾਿੁ ਤ੍ਾਯਾਤ੍ੋ ਰਾਮੋ ਨਾਮ ਿਨੈੈਃ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ੈਃ 

ਅਸਯੈਿ ਅਿਰਿਮ ੍ਕਿੁੱਕਤ੍ ਪ੍ਰਾਤ੍ਰਮ੍ ਮਾਮ ੍ਚ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣਮ੍ ੧੩ 

ਮਾਤ੍ਰਾ ਪ੍ਰਕਤ੍ਹਤ੍ੋ ਰਾਿਯੇ ਰਾਮ: ਪ੍ਰਿਰਾਕਿਤ੍ ੋਿਨਮ੍  

ਮਯਾ ਸਹ ਚਰਕਤ੍ ਏਸ਼੍ ਪ੍ਾਰਯਾ ਚ ਮਹਤ੍੍ ਿਨਮ੍  ੧੪ 

ਅਸਯ ਤ੍ੇਿ ਪ੍ਰਪ੍ਾਿਸਯ ਿਸਤ੍ੋ ਕਿਿਨੇ ਿਨੇ 

ਰਿ੍ਸ਼੍ਸਾ ਅਪ੍ਹਰਤੁ੍ਾ ਪ੍ਤ੍੍ਨੀ ਯਾਮ੍ ਇੁੱਚਨ੍ਤ੍ ੌਇਹ ਆਿਤ੍ੌ ੧੫ 

ਤ੍ਵਮ ੍ਤੁ੍ ਿੋ ਿਾ ਕਿਮ੭ਰਤ੍੍ਮ੍ ਿਾ ਿਪ੍ਨ੍ਤ੍ ਸਤ੍ਰੁਸ਼੍ ੋਿਨੇ 

ਆਸਯੇਨ ਉਰਕਸ ਤ੍ੀਪ੍ਤ੍੍ੇਨ ਪ੍ਿ੍ਨ ਿਮ੍ਿੋ ਕਿਚੇਸ਼੍੍ਟਸੇ ੧੬ 

ਏਿਮ੍ ਉਿ੍ਤ੍ੈਃ ਿਪ੍ਨਤ੍੍ ਸਤੁ੍੍ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੇਨ ਉੁੱਤ੍ਰਮ੍ ਿਚੈਃ 

ਉਿਾਚ ਪ੍ਰਮ ਪ੍ਰੀਤ੍: ਤ੍ਤ੍੍ ਇਨ੍ਤ੍ਰ ਿਚਨਮ ੍ਸ੍ਮਰਨ੍ ੧੭ 

ਸਵਾਿਤ੍ਮ ੍ਿਾਮ੍ ਨਰ ਿਯਾਿਰੌ ਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟਯਾ ਪ੍ਸ਼੍ਯਾਕਮ ਿਾਮ ੍ਅਹਮ੍ 

ਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟਯਾ ਚ ਇਮੌ ਕਨਿਰੁੁੱਤ੍ੌ ਮੇ ਯੁਿਾਪ੍ਯਾਮ ੍ਪ੍ਾਹ ੁਪ੍ਨ੍ਤ੍ਨੌ ੧੮ 

ਕਿਰਪੂ੍ਮ੍ ਯਤ੍ ੍ਚ ਮੇ ਰਪੂ੍ਮ ੍ਪ੍ਰਾਪ੍੍ਤ੍ਮ੍ ਕਹ ਅਕਿਨਯਾਤ੍ ੍ਯਤ੍ਾ 

ਤ੍ਨ ੍ਮੇ ਸ਼੍ਰੁਣ ੁਨਰ ਿਯਾਿਰ ਤ੍ੁੱਤ੍ਵਤ੍ੈਃ ਸ਼੍ਮ੍ਸਤ੍ ਸਤ੍੍ਿ ੧੯ 

ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਰਣਯ ਿਾਮ੍ਟੇ  ਸਪ੍੍ਤ੍ਕਤ੍ਤ੍ਮ ੱੁੱਸਰ੍ਿ: 

ਏਕ ਸਪ੍ਤ੍ਤ੍ਤਤਮ ੱ ਸਰ੍ਕ: 

ਪ੍ੁਰਾ ਰਾਮ ਮਹਾ ਪ੍ਾਹ ੋਮਹਾ ਪ੍ਲ ਪ੍ਰਾਿਰਮ 

ਰਪੂ੍ਮ੍ ਆਸੀਨਤ੍੍ ਮਮ ਅਕਚਨ੍ਤ੍ਯਮ੍ ਕਤ੍ਰਸ਼ੁ੍ ਲੋਿੇਸ਼ੁ੍ ਕਿਸ਼੍ਰੁਤ੍ਮ੍ ੧ 

ਯਤ੍ਾ ਸੋਮ ਸਯ ਸ਼੍ਿਰ ਸਯ ਸੂਰਯ ਸਯ ਚ ਯਤ੍ਾ ਿਪ੍ੈੁਃ 

ਸੋ੭ਹਮ ੍ਰਪੂ੍ਮ੍ ਇਤ੍ਮ ੍ਿਰੁਤ੍ਵਾ ਲੋਿ ਕਿਤ੍ਰਾਸਨਮ ੍ਮਹਤ੍੍ 

ਰਸ਼ੁ੍ੀਨ੍ ਿਨ ਿਤ੍ਾਨ੍ ਰਾਮ ਤ੍ਰਾਸਯਾਕਮ ਤ੍ਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ੈਃ ੨ 

ਤ੍ਤ੍ੈਃ ਸਤੂ੍੍ਲਕਸ਼੍ਰਾ ਨਾਮ ਮਹਰ੍ਕਸ਼੍ੈਃ ਿੋਕਪ੍ਤ੍ੋ ਮਯਾ 
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ਸਮ੍ਕਚਨਵਨ੍ ਕਿਕਿਤ੍ਮ ੍ਿਨਯਮ੍ ਰਪੂ੍ਣੇ ਅਨੇਨ ਤ੍ਰ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ੈਃ ੩ 

ਤ੍ੇਨ ਅਹਮ ੍ਉਿ੍ਤ੍ੈਃ ਪ੍ਰੇਿ੍ਸ਼੍ਯ ਏਿਮ੍ ਿੋਰ ਸ਼੍ਾਪ੍ ਅਕਪ੍ਤ੍ਾਕਯਨਾ 

ਏਤ੍ਤ੍੍ ਏਿ ਨਰੁਸ਼੍ਮ੍ਸਮ ੍ਤ੍ੇ ਰਪੂ੍ਮ੍ ਅਸ੍ਤੁ੍ ਕਿਿਕਰਹਤ੍ਮ੍ ੪ 

ਸ ਮਯਾ ਯਾਕਚਤ੍ੈਃ ਿਰੁੁੱਤ੍ੈਃ ਸ਼੍ਾਪ੍ਸਯ ਅਨ੍ਤ੍ੋ ਪ੍ਿੇਤ੍੍ ਇਕਤ੍ 

ਅਕਪ੍ਸ਼੍ਾਪ੍ ਿਰੁਤ੍ਸਯ ਇਕਤ੍ ਤ੍ੇਨ ਇਤ੍ਮ ੍ਪ੍ਾਕਸ਼੍ਤ੍ਮ ੍ਿਚੈਃ ੫ 

ਯਤ੍ਾ ਕਚੁੱਤ੍ਵਾ ਪ੍ੁਿ ੌਰਾਮ: ਤ੍ਵਾਮ੍ ਤ੍ਹੇਤ੍੍ ਕਿਿਨੇ ਿਨੇ 

ਤ੍ਤ੍ਾ ਤ੍ਵਮ ੍ਪ੍ਰਾਪ੍੍ਸਯਸ ੇਰਪੂ੍ਮ੍ ਸਵਮ ੍ਏਿ ਕਿਪ੍ੁਲਮ੍ ਸ਼ੁ੍ਪ੍ਮ ੍੬ 

ਕਸ਼੍ਰਯਾ ਕਿਰਾਕਿਤ੍ਮ ੍ਪ੍ਤੁ੍ਰਮ੍ ਤ੍ਨੋ: ਤ੍ਵਮ ੍ਕਿੁੱਕਤ੍ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ 

ਇਨ੍ਤ੍ਰ ਿੋਪ੍ਾਤ੍ ੍ਇਤ੍ਮ ੍ਰਪੂ੍ਮ੍ ਪ੍ਰਾਪ੍੍ਤ੍ਮ ੍ਏਿਮ ੍ਰਣਾ੭ਕਿਰੇ ੭ 

ਅਹਮ ੍ਕਹ ਤ੍ਪ੍ਸਾ ਉਿਰੇਣ ਕਪ੍ਤ੍ਾਮਹਮ ੍ਅਤ੍ੋਸ਼੍ਯਮ ੍

ਤ੍ੀਰ੍ਿਮ ੍ਆਯੁੈਃ ਸ ਮੇ ਪ੍ਰਾਤ੍ਾਤ੍੍ ਤ੍ਤ੍ੋ ਮਾਮ ੍ਕਿਪ੍ਰਮ੭ੋਸਪ੍੍ਰੁਸ਼੍ਤ੍੍ ੮ 

ਤ੍ੀਰ੍ਿਮ ੍ਆਯੁ: ਮਯਾ ਪ੍ਰਾਪ੍੍ਤ੍ਮ੍ ਕਿਮ ੍ਮੇ ਸ਼੍ਿਰੈਃ ਿਕਰਸ਼੍ਯਕਤ੍ 

ਇਕਤ੍ ਏਿਮ ੍ਪ੍ੁੁੱਕਤ੍ਮ ੍ਆਸਤ੍੍ਾਯ ਰਣੇ ਸ਼੍ਿਰਮ ੍ਅਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਯਮ੍ ੯ 

ਤ੍ਸਯ ਪ੍ਾਹ ੁਪ੍ਰਮੁਿ੍ਤ੍ੇਨ ਿਿਰੇਣ ਸ਼੍ਤ੍ਪ੍ਰਵਣਾ 

ਸਿ੍ਕਤ੍ਨੀ ਚ ਕਸ਼੍ਰ ਸ਼੍੍ਚੈਿ ਸ਼੍ਰੀਰੇ ਸਮਪ੍੍ਰਿੇਕਸ਼੍ਤ੍ਮ ੍ ੧0 

ਸ ਮਯਾ ਯਾਚਯਮਾਨੈਃ ਸਨ੍ ਅਨਯਤ੍੍ ਯਮ ਸਾਤ੍ਨਮ੍ 

ਕਪ੍ਤ੍ਾਮਹ ਿਚੈਃ ਸਤ੍ਯਮ ੍ਤ੍ਤ੍੍  ਅਸ੍ਤੁ੍ ਇਕਤ੍ ਮਮ ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੧੧ 

ਅਨਾ੭੭ਹਾਰੈਃ ਿਤ੍ਮ੍ ਸ਼੍ਿ੍ਤ੍ੋ ਪ੍ਿ੍ਨ ਸਿ੍ਕਤ੍ ਕਸ਼੍ਰੋ ਮੁਿੈਃ 

ਿਿਰੇਣਾ੭ਕਪ੍ਹਤ੍ੈਃ ਿਾਲਮ ੍ਸੁਤ੍ੀਰ੍ਿਮ੍ ਅਕਪ੍ ਿੀਕਿਤੁ੍ਮ੍ ੧੨ 

ਏਿਮ੍ ਉਿ੍ਤ੍ ਸ੍ਤੁ੍ ਮੇ ਸ਼੍ਿਰੋ ਪ੍ਾਹ ੂਯੋਿਨਮ ੍ਆਯਤ੍ ੌ

ਪ੍ਰਾਤ੍ਾਤ੍੍ ਆਸਯਮ ੍ਚ ਮੇ ਿੁਿ੍ਸ਼੍ੌ ਤ੍ੀਿ੍ਸ਼੍੍ਣ ਤ੍ਮ੍ਸ਼੍੍ਟਰਮ ੍ਅਿਲ੍ਪ੍ਯਤ੍ ੍੧੩ 

ਸੋ੭ਹਮ ੍ਪ੍ੁਿਾਪ੍ਯਾਮ ੍ਤ੍ੀਰਿ੍ਾਪ੍ਯਾਮ੍ ਸਮਾਿਰੁਸ਼੍ਯਾ੭ਸ੍ਕਮ ਿਨੇ ਚਰਾਨ੍ 

ਕਸਮਹ ਕਤ੍ਵਪ੍ ਮਰੁਿ ਿਯਾਿਰਾਨ੍ ਪ੍ਿ੍ਸ਼੍ਯਾਕਮ ਸਮਨ੍ਤ੍ਤ੍ੈਃ ੧੪ 

ਸ ਤੁ੍ ਮਾਮ ੍ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ਇਨ੍ਤ੍ਰੋ ਯਤ੍ਾ ਰਾਮੈਃ ਸ ਲਿ੍ਸ਼੍ਮ੍ਣੈਃ 

ਚੇਤ੍੍ਸਯਤ੍ੇ ਸਮਰੇ ਪ੍ਾਹ ੂਤ੍ਤ੍ਾ ਸਵਰ੍ਿਮ ੍ਿਕਮਸ਼੍ਯਕਸ ੧੫ 

ਅਨੇਨ ਿਪ੍ੁਸ਼੍ਾ ਰਾਮ ਿਨੇ ਅਸ੍ਕਮ ਰਾਿ ਸੁੱਤ੍ਮ  

ਯ ੱੁੱਤ੍ਤ੍੍ ਪ੍ਸ਼੍ਯਾਕਮ ਸਰਵਸਯ ਿਰਹਣਮ੍ ਸਾਤੁ੍ ਰੋਚਯੇ  ੧੬ 

ਅਿਸ਼੍ਯਮ ੍ਿਰਹਣਮ੍ ਰਾਮੋ ਮਨਯੇ ਅਹਮ੍ ਸਮੁਪ੍ੈਸ਼੍ਯਕਤ੍  

ਇਮਾਮ੍ ਪ੍ੁੁੱਕਤ੍ਮ ੍ਪ੍ਰੁਸ੍ਿਰੁਤ੍ਯ ਤ੍ੇਹ ਨਯਾਸ ਿਰੁਤ੍ ਸ਼੍ਰਮ: ੧੭ 

ਸ ਤ੍ਵਮ ੍ਰਾਮੋ੭ਕਸ ਪ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਤ੍ ੇਨਾ੭ਹਮ ੍ਅਨਯੇਨ ਰਾਿਿ 

ਸ਼੍ਿਯੋ ਹਨ੍ਤੁ੍ਮ ੍ਯਤ੍ਾ ਤ੍ੁੱਤ੍ਵਮ੍ ਏਿਮ੍ ਉਿ੍ਤ੍ਮ੍ ਮਹਰ੍ਕਸ਼੍ਣਾ ੧੮ 

ਅਹਮ ੍ਕਹ ਮਕਤ੍ ਸਾਕਚਿਯਮ੍ ਿਕਰਸ਼੍ਯਾਕਮ ਨਰਰਸ਼੍੍ਪ੍ 

ਕਮਤ੍ਰਮ ੍ਚੈਿ ਉਪ੍ਤ੍ੇਿ੍ਸ਼੍ਯਾਕਮ ਯੁਿਾਪ੍ਯਾਮ ੍ਸਮ੍ਸ੍ਿਰੁਤ੍: ਅਿ੍ਕਨਨਾ ੧੯ 
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ਏਿਮ੍ ਉਿ੍ਤ੍ ਸ੍ਤੁ੍ ਤ੍ਰ੍ਮਾਤ੍੍ਮਾ ਤ੍ਨੁਨਾ ਤ੍ੇਨ ਰਾਿਿੈਃ 

ਇਤ੍ਮ ੍ਿਿਾਤ੍ ਿਚਨਮ ੍ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ ਸਯ ਉਪ੍ਸ਼੍ਰੁਣਵਤ੍ੈਃ ੨0 

ਰਾਿਣੇਨ ਹਰਤੁ੍ਾ ਸੀਤ੍ਾ ਮਮ ਪ੍ਾਰਯਾ ਯਸ਼੍ਕਸਵਨੀ 

ਕਨਸ਼੍੍ਿਰਾਨ੍ਤ੍ਸਯ ਿਨਸ੍ਤ੍ਾਨਾਤ੍੍ ਸਹ ਪ੍ਰਾਤ੍ਰਾ ਯਤ੍ਾ ਸੁਿਮ੍ ੨੧ 

ਨਾਮ ਮਾਤ੍ਰਮ ੍ਤੁ੍ ਿਾਨਾਕਮ ਨ ਰਪੂ੍ਮ੍ ਤ੍ਸਯ ਰਿ੍ਸ਼੍ਸੈਃ 

ਕਨਿਾਸਮ ੍ਿਾ ਪ੍ਰਪ੍ਾਿਮ ੍ਿਾ ਿਯਮ੍ ਤ੍ਸਯ ਨ ਕਿਤ੍੍ਮਹ ੇ੨੨ 

ਸ਼੍ੋਿਾ੭੭ਰ੍ਤ੍ਾਨਾਮ੍ ਅਨਾਤ੍ਾਨਾਮ੍ ਏਿਮ੍ ਕਿਪ੍ਕਰਤ੍ਾਿਤ੍ਾਮ੍ 

ਿਾਰਣੁਯਮ੍ ਸਤ੍ਰੁਸ਼੍ਮ ੍ਿਰ੍ਤੁ੍ਮ੍ ਉਪ੍ਿਾਰੇ ਚ ਿਰ੍ਤ੍ਤ੍ਾਮ੍ ੨੩ 

ਿਾਸ਼੍੍ਟਾਕਨ ਆਨੀਯ ਸ਼ੁ੍ਸ਼੍੍ਿਾਕਣ ਿਾਲੇ ਪ੍ਿ੍ਨਾਕਨ ਿੁ0ਿਰੈੈਃ 

ਤ੍ਿ੍ਸ਼੍ਯਾਮ: ਤ੍ਵਾਮ੍ ਿਯਮ੍ ਿੀਰ ਸ਼੍ਵਪ੍ਰ ੇਮਹਕਤ੍ ਿਲ੍ਕਪ੍ਤ੍ੇ ੨੪ 

ਸ ਤ੍ਵਮ ੍ਸੀਤ੍ਾਮ ੍ਸਮਾਚਿ੍ਸ਼੍ਵ ਯੇਨ ਿਾ ਯਤ੍ਰ ਿਾ ਹਰਤੁ੍ਾ 

ਿੁਰ ੁਿਲਯਾਣਮ ੍ਅਤ੍ਯ੭ਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਯਕਤ੍ ਿਾਨਾਕਸ ਤ੍ੁੱਤ੍ਵਤ੍ੈਃ ੨੫ 

ਏਿਮ੍ ਉਿ੍ਤ੍ ਸ੍ਤੁ੍ ਰਾਮੇਣ ਿਾਿਯਮ੍ ਤ੍ਨੁ: ਅਨੁੁੱ ਤ੍ਮਮ ੍

ਪ੍ਰੋਿਾਚ ਿੁਸ਼੍ਲੋ ਿਿ੍ਤੁ੍ਮ੍ ਿਿ੍ਤ੍ਾਰਮ੍ ਅਕਪ੍ ਰਾਿਿਮ੍ ੨੬ 

ਕਤ੍ਿਯਮ੍ ਅਸ੍ਕਤ੍ ਨ ਮੇ ਿਞ੍ਾਨਮ੍ ਨਾ੭ਕਪ੍ਿਾਨਾਕਮ ਮੈਕਤ੍ਲੀਮ੍ 

ਯ: ਤ੍ਾਮ੍ ਿ੍ਞਾਸਯਕਤ੍ ਤ੍ਮ ੍ਿਿ੍ਸ਼੍ਯੇ ਤ੍ਿ੍ਤ੍ੈਃ ਸਵਮ ੍ਰਪੂ੍ਮ ੍ਆਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ੈਃ ੨੭ 

ਅ ਤ੍ਿ੍ਤ੍ਸਯ ਤੁ੍ ਕਿਿਞ੍ਾਤੁ੍ਮ੍ ਸ਼੍ਿ੍ਕਤ੍: ਅਸ੍ਕਤ੍ ਨ ਮੇ ਪ੍ਰਪ੍ ੋ

ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸਮ੍ ਤ੍ਮ ੍ਮਹਾਿੀਰਯਮ੍ ਸੀਤ੍ਾ ਯੇਨ ਹਰਤੁ੍ਾ ਤ੍ਿ ੨੮ 

ਕਿਿ੍ਞਾਨਮ ੍ਕਹ ਮਹਤ੍੍ ਪ੍ਰਸ਼੍ਟ੍ਮ੍ ਸ਼੍ਾਪ੍ ਤ੍ੋਸ਼੍ੇਣ ਰਾਿਿ 

ਸਵ ਿਰੁਤ੍ੇਨ ਮਯਾ ਪ੍ਰਾਪ੍੍ਤ੍ਮ ੍ਰਪੂ੍ਮ੍ ਲੋਿ ਕਿਿਕਰਹਤ੍ਮ ੍੨੯ 

ਕਿਮ ੍ਤੁ੍ ਯਾਿਨ੍ ਨ ਯਾਕਤ੍  ਅਸ੍ਤ੍ਮ੍ ਸਕਿਤ੍ਾ  ਸ਼੍ਰਾਨ੍ਤ੍ ਿਾਹਨੈਃ 

ਤ੍ਾਿਤ੍ ੍ਮਾਮ ੍ਅਿਟੇ ਿ੍ਕਸ਼੍ਪ੍੍ਤ੍ਵਾ ਤ੍ਹ ਰਾਮ ਯਤ੍ਾ ਕਿਕਤ੍ ੩0 

ਤ੍ਿ੍ਤ੍: ਤ੍ਵਯਾ ਅਹਮ੍ ਅਿਟੇ ਨਯਾਯੇਨ ਰਿੁ ਨਨ੍ਤ੍ਨ 

ਿਿ੍ਸ਼੍ਯਾਕਮ ਤ੍ਮ ੍ਅਹਮ੍ ਿੀਰ ਯ: ਤ੍ਮ ੍ਿ੍ਞਾਸਯਕਤ੍ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸਮ੍ ੩੧ 

ਤ੍ੇਨ ਸਿਯਮ ੍ਚ ਿਰ੍ਤ੍ਿਯਮ੍ ਨਯਾਯ ਿਰੁੁੱਤ੍ੇਨ ਰਾਿਿ 

ਿਲ੍ਪ੍ਕਯਸ਼੍ਯਕਤ੍ ਤ੍ੇ ਪ੍ਰੀਤ੍ੈਃ ਸਾਹਾੁੱਯਮ੍ ਲਿੁ ਕਿਿਰਮੈਃ ੩੨ 

ਨ ਕਹ ਤ੍ਸਯ ਅਸ੍ਕਤ੍ ਅਕਿਿ੍ਞਾਤ੍ਮ੍ ਕਤ੍ਰਸ਼ੁ੍ ਲੋਿੇਸ਼ੁ੍ ਰਾਿਿ 

ਸਰਵਾਨ੍ ਪ੍ਕਰਸਰੁਤ੍ੋ ਲੋਿਾਨ੍ ਪ੍ੁਰਾ ਿੈ ਿਾਰਣਾ੭ਨ੍ਤ੍ਰੇ ੩੩ 

ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਰਣਯ ਿਾਮ੍ਟੇ  ਏਿ ਸਪ੍ਤ੍੍ਕਤ੍ਤ੍ਮ ੱੁੱਸਰ੍ਿ: 

ਤ੍ਤਿ ਸਪ੍੍ਤਤ੍ਤਤਮ ੱ ਸਰ੍ਕ: 

ਏਿਮ੍ ਉਿ੍ਤ੍ੌ ਤੁ੍ ਤ੍ੌ ਿੀਰੌ ਿਪ੍ਨ੍ਤ੍ੇਨ ਨਰੇਸ਼੍ਵਰ ੌ

ਕਿਕਰ ਪ੍ਰਤ੍ਰਮ ੍ਆਸਾਤ੍ਯ ਪ੍ਾਿਿਮ੍ ਕਿਸਸਰ੍ਿਤੁ੍ੈਃ  ੧ 

ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ ਸ੍ਤੁ੍ ਮਹੋਲ੍ਿਾਕਪ੍: ਿਵਕਲਤ੍ਾਕਪ੍ੈਃ ਸਮਨ੍ਤ੍ਤ੍ੈਃ 
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ਕਚਤ੍ਾਮ ੍ਆਤ੍ੀਪ੍ਯਾ ਮਾਸ ਸਾ ਪ੍ਰਿਿਵਾਲ ਸਰਵਤ੍ੈਃ ੨ 

ਤ੍ ੱੁੱਚਰੀਰਮ੍ ਿਪ੍ਨ੍ਤ੍ ਸਯ ਿਰੁਤ੍ ਕਪ੍ਣ੍ਟਪੋ੍ਮਮ ੍ਮਹਤ੍੍ 

ਮੇਤ੍ਸਾ ਪ੍ਚਯਮਾਨ ਸਯ ਮਨ੍ਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਹਕਤ੍ ਪ੍ਾਿਿ ੩ 

ਸ ਕਿਤੂ੍ਯ ਕਚਤ੍ਾਮ ੍ਆਸ਼ੁ੍ ਕਿਤੂ੍ਮੋ੭ਿ੍ਕਨ: ਇਿੋੁੱਕਤ੍ਤ੍ੈਃ 

ਅਰਿੇ ਿਾਸਸੀ ਕਿਪ੍ਰਨ ੍ਮਾਲਾਮ੍ ਕਤ੍ਿਯਾਮ੍ ਮਹਾ ਪ੍ਲੈਃ ੪ 

ਤ੍ਤ੍ ਸ਼੍੍ਕਚਤ੍ਾਯਾ ਿੇਿੇਨ ਪ੍ਾਸਵਰੋ ਕਨਰ੍ਮਲਾ੭ਮ੍ਪ੍ਰੈਃ 

ਉਤ੍੍ਪ੍ਪ੍ਾਤ੍ਾ੭੭ਸ਼ੁ੍ ਸਮਹਰ੍ਸ਼ੁ੍ਟ੍ੈਃ ਸਰਵ ਪ੍ਰਤ੍ਯ0ਿ ਪ੍ੂਸ਼੍ਣੈਃ ੫ 

ਕਿਮਾਨੇ ਪ੍ਾਸਵਰੇ ਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟਨ੍ ਹਮ੍ਸ ਯੁਿ੍ਤ੍ੇ ਯਸ਼੍ਸ੍ਿਰ ੇ

ਪ੍ਰਪ੍ਯਾ ਚ ਮਹਾ ਤ੍ੇਿਾ ਕਤ੍ਸ਼੍ ੋਤ੍ਸ਼੍ ਕਿਰਾਿਯਨ੍ ੬ 

ਸੋ੭ਨ੍ਤ੍ਕਰਿ੍ਸ਼੍ ਿਤ੍ੋ ਰਾਮਮ ੍ਿਪ੍ਨ੍ਤ੍ ੋਿਾਿਯਮ ੍ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍ ੍

ਸ਼੍ਰੁਣ ੁਰਾਿਿ ਤ੍ੁੱਤ੍ਵੇਨ ਯਤ੍ਾ ਸੀਤ੍ਾਮ੍ ਅਿਾਪ੍੍ਸਯਕਸ 

ਰਾਮ ਸ਼੍ਟਯੁਿ੍ਤ੍ ਯ ੋਲੋਿੇ ਯਾਕਪ੍ੈਃ ਸਰਵਮ੍ ਕਿਮਰੁਸ਼੍ਯਤ੍ੇ ੭ 

ਪ੍ਕਰਮਰੁਸ਼੍੍ਟ ੋਤ੍ਸ਼੍ਾ੭0ਤ੍ੇਨ ਤ੍ਸ਼੍ਾ ਪ੍ਾਿੇਨ ਸੇਿਯਤ੍ੇ 

ਤ੍ਸ਼੍ਾ ਪ੍ਾਿ ਿਤ੍ੋ ਹੀਨ ਸ੍ਤ੍ਵਮ੍ ਰਾਮ ਸਹ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੈਃ ੮ 

ਯਤ੍ ੍ਿਰੁਤ੍ੇ ਿਯਸਨਮ ੍ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ੍੍ਮ੍ ਤ੍ਵਯਾ ਤ੍ਾਰ ਪ੍ਰਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਣਮ ੍

ਤ੍ਤ੍੍ ਅਿਸ਼੍ਯਮ ੍ਤ੍ਵਯਾ ਿਾਰਯੈਃ ਸ ਸੁਹਰਤੁ੍੍ ਸੁਹਰਤੁ੍ਾ ਿਰਮ ੍

ਅਿਰੁਤ੍ਵਾ ਨ ਕਹ ਤ੍ੇ ਕਸੁੱਕਤ੍ਮ ੍ਅਹਮ੍ ਪ੍ਸ਼੍ਯਾਕਮ ਕਚਨ੍ਤ੍ਯਨ੍ ੯ 

ਸ਼੍ਰੂਯਤ੍ਾਮ ੍ਰਾਮ ਿਿ੍ਸ਼੍ਯਾਕਮ ਸੁਿਰੀਿੋ ਨਾਮ ਿਾਨਰੈਃ 

ਪ੍ਰਾਤ੍ਰਾ ਕਨਰਸ੍ਤ੍ੈਃ ਿਰੁੁੱਤ੍ੇਨ ਿਾਕਲਨਾ ਸ਼੍ਿਰ ਸੂਨੁਨਾ  ੧0 

ਰਸ਼ੁ੍ਯਮੂਿੇ ਕਿਕਰ ਿਰੇ ਪ੍ਮਪ੍੍ਾ ਪ੍ਰਯਨ੍ਤ੍ ਸ਼੍ੋਕਪ੍ਤ੍ ੇ

ਕਨਿਸਕਤ੍ ਆਤ੍੍ਮਿਾਨ੍ ਿੀਰ ਸ਼੍੍ਚਤੁ੍ਰ੍ਕਪ੍ੈਃ ਸਹ ਿਾਨਰੈੈਃ ੧੧ 

ਿਾਨਰੇਮ੍ਤ੍ਰੋ ਮਹਾ ਿੀਰਯ: ਤ੍ੇਿੋਿਾਨ੍ ਅਕਮਤ੍ ਪ੍ਰਪ੍: 

ਸਤ੍ਯ ਸਮ੍ਤ੍ ੋਕਿਨੀਤ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਤ੍ਰੁ ਕਤ੍ਮਾਨ੍ ਮਕਤ੍ਮਾਨ੍ ਮਹਾਨ੍ ੧੨   

ਤ੍ਿ੍ਸ਼੍: ਪ੍ਰਿਲ੍ਪ੍ੋ ਤ੍ਯੁਕਤ੍ਮਾਨ੍ ਮਹਾ ਪ੍ਲ ਪ੍ਰਾਿਰਮ: 

ਪ੍ਰਾਤ੍ਰਾ ਕਿਿਾਕਸਤ੍ ੋਰਾਮ ਰਾਿਯੇ ਹੇਤ੍ੋ: ਮਹਾ ਪ੍ਲ: ੧੩ 

ਸ ਤ੍ੇ ਸਹਾਯੋ ਕਮਤ੍ਰਮ ੍ਚ ਸੀਤ੍ਾਯਾ: ਪ੍ਕਰਮਾਰ੍ਿਣੇ 

ਪ੍ਕਿਸ਼੍ਯਕਤ੍ ਕਹਤ੍ੇ ਰਾਮ ਮਾ ਚ ਸ਼੍ੋਿੇ ਮਨ: ਿਰੁਤ੍ਾ: ੧੪ 

ਪ੍ਕਿਤ੍ਮ੍ ਕਹ ਯਤ੍ ੍ਚਾ੭ਕਪ੍ ਨ ਤ੍ਤ੍੍ ਸ਼੍ਿਯਮ ੍ਇਹ ਅਨਯਤ੍ਾ  

ਿਰ੍ਤੁ੍ਮ੍ ਇਿ੍ਸ਼੍ਵਾਿੁ ਸ਼੍ਾਰ੍ਤੂ੍ਲ ਿਾਲੋ ਕਹ ਤੁ੍ਰਕਤ੍ ਿਰਮ: ੧੫ 

ਿੁੱਚਸ਼੍ੀਿਰਮ ੍ਇਤ੍ੋ ਰਾਮ ਸੁਿਰੀਿਮ੍ ਤ੍ਮ ੍ਮਹਾ ਪ੍ਲਮ੍   

ਿਯਸਯਮ੍ ਤ੍ਮ ੍ਿੁਰ ੁਿ੍ਕਸ਼੍ਪ੍ਰਮ੍ ਇਤ੍ੋ ਿਤ੍ਵਾ ਅਤ੍ਯ ਰਾਿਿ 

ਅਤ੍ਰੋਹਾਯ ਸਮਾਿਮਯ ਤ੍ੀਪ੍ਯਮਾਨੇ ਕਿਪ੍ਾਿਸੌ ੧੬ 

ਨ ਚ ਤ੍ ੇਸ: ਅਿਮਨ੍ਤ੍ਿਯੈਃ ਸੁਿਰੀਿੋ ਿਾਨਰਾ੭ਕਤ੍ਪ੍ੈਃ 
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ਿਰੁਤ੍ਿ੍ਞੈਃ ਿਾਮ ਰਪੂ੍ੀ ਚ ਸਹਾਯਾ੭ਰ੍ਤ੍ੀ ਚ ਿੀਰਯਿਾਨ੍ ੧੭ 

ਸ਼੍ਿ੍ਤ੍ੌ ਕਹ ਅਤ੍ਯ ਯੁਿਾਮ੍ ਿਰ੍ਤੁ੍ਮ੍ ਿਾਰਯਮ੍ ਤ੍ਸਯ ਕਚਿੀਰ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ਮ ੍

ਿਰੁਤ੍ਾ੭ਰ੍ਤ੍ੋ ਿਾ ਅਿਰੁਤ੍ਾ੭ਰਤ੍੍ੋ ਿਾ ਿਰੁਤ੍ਯਮ੍ ਤ੍ਿ ਿਕਰਸ਼੍ਯਕਤ੍ ੧੮ 

ਸ ਰਿ੍ੁਸ਼੍ਰਿਸੈਃ ਪ੍ਤੁ੍ਰੈਃ ਪ੍ਮ੍ਪ੍ਾਮ੍ ਅਟਕਤ੍ ਸ਼੍0ਕਿਤ੍ੈਃ 

ਪ੍ਾਸ੍ਿਰ ਸਯ ਔਰਸੈਃ ਪ੍ਤੁ੍ਰ: ਿਾਕਲਨਾ ਿਰੁਤ੍ ਕਿਲ੍ਕਪ੍ਸ਼੍ੈਃ ੧੯ 

ਸੰਕਨਤ੍ਾਯ ਆਯੁਤ੍ਮ੍ ਿ੍ਕਸ਼੍ਪ੍ਰਮ੍ ਰਸ਼ੁ੍ਯਮੂਿ ਆਲਯਮ ੍ਿਕਪ੍ਮ੍ 

ਿੁਰ ੁਰਾਿਿ ਸਤ੍ਯੇਨ ਿਯਸਯਮ੍ ਿਨ ਚਾਕਰਣਮ੍ ੨0 

ਸ ਕਹ ਸ੍ਤ੍ਾਨਾਕਨ ਸਰਵਾਕਣ ਿਾਰ੍ਤ੍੍ਸ੍ਨਯੇਨ ਿਕਪ੍ ਿੁ0ਿਰੈਃ 

ਨਰ ਮਾਮ੍ਸ ਅਕਸ਼੍ਨਾਮ ੍ਲੋਿੇ ਨੈਪ੍ੁਣਯਾਤ੍੍ ਅਕਤ੍ਿੁੱਚਕਤ੍ ੨੧ 

ਨ ਤ੍ਸਯ ਅਕਿਕਤ੍ਤ੍ਮ ੍ਲੋਿੇ ਕਿਮ੍ਕਚਤ੍੍ ਅਸ੍ਕਤ੍ ਕਹ ਰਾਿਿ 

ਯਾਿਤ੍ ੍ਸੂਰਯੈਃ ਪ੍ਰਤ੍ਪ੍ਕਤ੍ ਸਹਸਰਾ੭0ਸ਼ੁ੍: ਅਕਰਮ੍ਤ੍ਮ ੨੨ 

ਸ ਨਤ੍ੀ: ਕਿਪ੍ੁਲਾਨ੍ ਸ਼੍ੈਲਾਨ੍ ਕਿਕਰ ਤੁ੍ਰ੍ਿਾਕਣ ਿਨ੍ਤ੍ਰਾਨ੍ 

ਅਕਨਵਸ਼੍ਯ ਿਾਨਰੈੈਃ ਸਾਰਤ੍੍ਮ੍ ਪ੍ਤ੍੍ਨੀਮ੍ ਤ੍ੇ ਅਕਤ੍ਿਕਮਸ਼੍ਯਕਤ੍ ੨੩ 

ਿਾਨਰਾਮ ੍ਸ਼੍੍ਚ ਮਹਾ ਿਾਯਾਨ੍ ਪ੍ਰੇਸ਼੍ਕਯਸ਼੍ਯਕਤ੍ ਰਾਿਿ 

ਕਤ੍ਸ਼੍ ੋਕਿਚੇਤੁ੍ਮ ੍ਤ੍ਾਮ੍ ਸੀਤ੍ਾਮ੍ ਤ੍ਵ ਕਤ੍ਵਯੋਿੇਨ ਸ਼੍ੋਚਤ੍ੀਮ੍ 

ਸ: ਿ੍ਞਾਸਯਕਤ੍ ਿਰਾਰੋਹਾਮ੍ ਕਨਰ੍ਮਲਾਮ੍ ਰਾਿਣਾਲਯੇ   ੨੪ 

ਸ ਮੇਰ ੁਸ਼੍ਰੁ0ਿਾ੭ਿਰ ਿਤ੍ਾਮ੍ ਅਕਨਨ੍ਕਤ੍ਤ੍ਾਮ੍ 

ਪ੍ਰਕਿਸ਼੍ਯ ਪ੍ਾਤ੍ਾਲ਼ ਤ੍ਲੇ ਅਕਪ੍ ਿਾ ਆਕਸ਼੍ਰਤ੍ਾਮ ੍

ਪ੍੍ਲਿਮ੍ਿਮਾਨਾਮ ੍ਪ੍ਰਿਰ: ਤ੍ਿ ਕਪ੍ਰਯਾਮ੍ 

ਕਨਹਤ੍ਯ ਰਿ੍ਸ਼੍ਾਮ੍ਕਸ ਪ੍ੁਨੈਃ ਪ੍ਰਤ੍ਾਸਯਕਤ੍    ੨੫ 

ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਰਣਯ ਿਾਮ੍ਟੇ  ਕਤ੍ਵ ਸਪ੍ਤ੍੍ਕਤ੍ਤ੍ਮ ੱੁੱਸਰ੍ਿ: 

ਤ੍ਤਰ ਸਪ੍੍ਤਤ੍ਤਤਮ ੱ ਸਰ੍ਕ: 

ਕਨਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਕਯਤ੍ਵਾ ਰਾਮਾਯ ਸੀਤ੍ਾਯਾੈਃ ਪ੍ਰਕਤ੍ਪ੍ਾਤ੍ਨੇ 

ਿਾਿਯਮ ੍ਅਨਵਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਅਰਤ੍੍ਿ੍ਞੈਃ ਿਪ੍ਨ੍ਤ੍ੈਃ ਪ੍ੁਨ: ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੧ 

ਏਸ਼੍ ਰਾਮ ਕਸ਼੍ਿੈਃ ਪ੍ਨ੍ਤ੍ਾ ਯ ਤ੍ਰੈਤ੍ੇ ਪ੍ੁਸ਼੍੍ਕਪ੍ਤ੍ਾ ਤ੍ਰੁਮਾੈਃ 

ਪ੍ਰਤ੍ੀਚੀਮ੍ ਕਤ੍ਸ਼੍ਮ ੍ਆਕਸ਼੍ਰਤ੍ਯ ਪ੍ਰਿਾਸ਼੍ਨ੍ਤ੍ੇ ਮਨੋਰਮਾੈਃ ੨ 

ਿਮ੍ਪ੍ ੂਕਪ੍ਰਯਾਲ਼ ਪ੍ਨਸਾੈਃ ਪ੍੍ਲਿ੍ਸ਼੍ ਨਯਿਰੋਤ੍ ਕਤ੍ਨ੍ਤੁ੍ਿਾੈਃ 

ਅਸ਼੍ਵੁੱਤ੍ਾੈਃ ਿਰ੍ਕਣਿਾਰਾ ਸ਼੍ਚ੍ ਚਤੂ੍ਾ ਸ਼੍੍ਚ ਅਨਯੇ ਚ ਪ੍ਾਤ੍ਪ੍ਾੈਃ ੩ 

ਤ੍ਨਵਨਾ ਨਾਿ ਿਰੁਿ੍ਸ਼੍ਾ ਸ਼੍੍ਚ ਕਤ੍ਲਿਾ ਨਿ੍ਤ੍ ਮਾਲਿਾ: 

ਨੀਲ ਅਸ਼੍ੋਿਾ: ਿਤ੍ਮ੍ਪ੍ਾ ਸ਼੍੍ਚ ਿਰਿੀਰਾ: ਚ ਪ੍ੁਸ਼੍੍ਕਪ੍ਤ੍ਾ: 

ਅਿ੍ਕਨ ਮੁਿਯਾ ਅਸ਼੍ੋਿਾ ਸ਼੍੍ਚ ਸੁਰਿ੍ਤ੍ਾ: ਪ੍ਾਕਰਪ੍ਤ੍ਰਿਾ: ੪ 

ਤ੍ਾਨ੍ ਆਰਹੁਯ ਅਤ੍ਿਾ ਪ੍ਮੂ ੌਪ੍ਾਤ੍ਕਯਤ੍ਵਾ ਚ ਤ੍ਾਨ੍ ਪ੍ਲਾਤ੍੍ 

ਪ੍ਲਾਨ੍ ਅਮਰੁਤ੍ ਿਲ੍ਪ੍ਾਕਨ ਪ੍ਿ੍ਸ਼੍ਯਨ੍ਤ੍ੌ ਿਕਮਸ਼੍ਯਤ੍ੈਃ ੫ 
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ਤ੍ਤ੍੍ ਅਕਤ੍ਿਰਮਯ ਿਾਿੁਤ੍੍ਸਤ੍੍ ਿਨਮ੍ ਪ੍ੁਸ਼੍੍ਕਪ੍ਤ੍ ਪ੍ਾਤ੍ਪ੍ਮ ੍ 

ਨਮ੍ਤ੍ਨ ਪ੍ਰਕਤ੍ਮਮ ੍ਤੁ੍ ਅਨਯਤ੍੍ ਿੁਰਿ: ਉੁੱਤ੍ਰਾ ਇਿ  ੬ 

ਸਰਵ ਿਾਮ ਪ੍ਲਾ ਿਰੁਿ੍ਸ਼੍ਾ: ਪ੍ਾਤ੍ਪ੍ਾ: ਤੁ੍ ਮਤੁ੍ ਸਰਿਾ: 

ਸਰਵੇ ਚ ਰਤੁੁ੍ਿ: ਤ੍ਤ੍ਰ ਿਨੇ ਕਚਤ੍ਰਰਤ੍ੇ ਯਤ੍ਾ  ੭ 

ਪ੍ਲ ਪ੍ਾਰ ਅਿਨਤ੍ਾ: ਤ੍ਤ੍ਰ ਮਹਾ ਕਿਟਪ੍ ਤ੍ਾਕਰਣ: 

ਸ਼੍ੋਪ੍ਨ੍ਤ੍ੇ ਸਰਵਤ੍: ਤ੍ਤ੍ਰ ਮੇਿ ਪ੍ਰਵਤ੍ ਸੰਕਨਪ੍ਾ: ੮ 

ਤ੍ਾਨ੍ ਆਰਹੁਯ ਅਤ੍ਿਾ ਪ੍ਮੂ ੌਪ੍ਾਤ੍ਕਯਤ੍ਵਾ ਯਤ੍ਾ ਸੁਿਮ ੍ 

ਪ੍ਲਾਕਨ ਅਮਰੁਤ੍ ਿਲ੍ਪ੍ਾਕਨ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ: ਤ੍ੇ ਪ੍ਰਤ੍ਾਸਯਕਤ੍  ੯ 

ਚਮ੍ਿਰਮਨ੍ਤ੍ੌ ਿਰਾਨ੍ ਤ੍ੇਸ਼੍ਾਨ੍ ਸ਼੍ੈਲਾਤ੍੍ ਸ਼੍ੈਲਮ ੍ਿਨਾਤ੍੍ ਿਨਮ੍ 

ਤ੍ਤ੍ੈਃ ਪ੍ੁਸ਼੍੍ਿਕਰਣੀਮ ੍ਿੀਰੌ ਪ੍ਮ੍ਪ੍ਾਮ੍ ਨਾਮ ਿਕਮਸ਼੍ਯਤ੍ੈਃ ੧0 

ਅਸ਼੍ਰ੍ਿਰਾਮ੍ ਅਕਿਪ੍ਰਮ੍ਸ਼੍ਾਮ੍ ਸਮ ਤ੍ੀਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਅਸ਼੍ਿੈਲਾਮ ੍ 

ਰਾਮ ਸਮ੍ਿਾਤ੍ ਿਾਲੂਿਾਮ੍ ਿਮਲੋਤ੍੍ਪ੍ਲ ਸ਼੍ੋਕਪ੍ਤ੍ਾਮ ੍੧੧ 

ਤ੍ਤ੍ਰ ਹਮ੍ਸਾੈਃ ਪ੍੍ਲਿਾੈਃ ਿਰ0ੌਚਾ: ਿੁਰਰਾ  ਸ਼੍੍ਚੈਿ ਰਾਿਿ 

ਿਲ੍ਿੁ  ਸਵਨਾ ਕਨਿੂਿਨ੍ਕਤ੍ ਪ੍ਮ੍ਪ੍ਾ ਸਕਲਲ ਿੋਚਰਾੈਃ ੧੨ 

ਨ ਉਕਤ੍ਵਿਨ੍ਤ੍ ੇਨਰਾਨ੍ ਤ੍ਰੁਸ਼੍ਟ੍ਵਾ ਿਤ੍ਸਯ ਅਿੋਕਿਤ੍ਾੈਃ ਸ਼ੁ੍ਪ੍ਾੈਃ 

ਿਰੁਤ੍ ਕਪ੍ਣ੍ਟ ਉਪ੍ਮਾਨ੍ ਸ੍ਤੂ੍ਲਾਨ੍ ਤ੍ਾਨ੍ ਕਤ੍ਵਿਾਨ੍ ਪ੍ਿ੍ਸ਼੍ਕਯਸ਼੍ਯਤ੍ੈਃ ੧੩ 

ਰੋਕਹਤ੍ਾਨ੍ ਿਿਰ ਤੁ੍ਣ੍ਟਾਮ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਨਲ ਮੀਨਾਮ ੍ਸ਼੍੍ਚ ਰਾਿਿ 

ਪ੍ਮ੍ਪ੍ਾਯਾਮ ੍ਇਸ਼ੁ੍ਕਪ੍: ਮਤ੍ਸ੍ਯਾਨ੍ ਤ੍ਤ੍ਰ ਰਾਮ ਿਰਾਨ੍ ਹਤ੍ਾਨ੍੧੪ 

ਕਨ ਸ੍ਤ੍ਵ ਿ੍ਪ੍ਿ੍ਸ਼੍ਾਨ੍ ਅਯ ਸ੍ਤ੍ਪ੍੍ਤ੍ਾਨ੍ ਅਿਰੁਸ਼੍ਾਨ੍ ਏਿ ਿਣ੍ਟਿਾਨ੍ 

ਤ੍ਿ ਪ੍ਿ੍ਤ੍ਯਾ ਸਮਾਯੁਿ੍ਤ੍ੋ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੈਃ ਸਮ੍ਪ੍ਰਤ੍ਾਸਯਕਤ੍ ੧੫ 

ਪ੍ਰੁਸ਼੍ਮ ੍ਤ੍ੇ ਿਾਤ੍ਤ੍ੋ ਮਤ੍੍ਸਯਾਨ੍ ਪ੍ਮ੍ਪ੍ਾਯਾੈਃ ਪ੍ੁਸ਼੍ਪ੍੍ ਸਮਚ੍ਯ ੇ

ਪ੍ਤ੍੍ਮ ਿਨ੍ਕਤ੍ ਕਸ਼੍ਿਮ ੍ਿਾਕਰ ਸੁਿ ਸ਼੍ੀਤ੍ਮ ੍ਅਨਾਮਯਮ੍ ੧੬ 

ਉੁੱਤ੍ਰੁਤ੍ਯ ਸ ਤ੍ਤ੍ਾ ਅਿ੍ਕਲਸ਼੍੍ਟਮ੍ ਰਪੂ੍ਯ ਸ੍ਪ੍ਾਕਟਿ ਸੰਕਨਪ੍ਮ੍ 

ਅਤ੍ ਪ੍ੁਸ਼੍੍ਿਰ ਪ੍ਰ੍ਣੇਨ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੈਃ ਪ੍ਾਯਕਯਸ਼੍ਯਕਤ੍ ੧੭ 

ਸ੍ਤੂ੍ਲਾਨ੍ ਕਿਕਰ ਿੁਹਾ ਸ਼੍ੁੱਯਾਨ੍ ਿਰਾਹਾਨ੍ ਿਨ ਚਾਕਰਣੈਃ 

ਅਪ੍ਾਮ੍ ਲੋਪ੍ਾਤ੍ ੍ਉਪ੍ਾਿਰੁੁੱਤ੍ਾਨ੍ ਿਰੁਸ਼੍ਪ੍ਾਨ੍ ਇਿ ਨਰਤ੍੍ਤ੍ੈਃ 

ਰਪੂ੍ਾ੭ਕਨਵਤ੍ਾਮ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਪ੍ਮਪ੍੍ਾਯਾਮ੍ ਤ੍ਰਿ੍ਸ਼੍ਯਕਸ ਤ੍ਵਮ ੍ਨਰੋੁੱਤ੍ਮ ੧੮ 

ਸਾਯਾਹ੍ਨੇ ਕਿਚਰਨ ੍ਰਾਮ ਕਿਟਪ੍ੀ ਮਾਲਯ ਤ੍ਾਕਰਣੈਃ 

ਸ਼੍ੀਤ੍ੋਤ੍ਿਮ ੍ਚ ਪ੍ਮ੍ਪ੍ਾਯਾ ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾ ਸ਼੍ੋਿਮ ੍ਕਿਹਾਸਯਕਸ ੧੯ 

ਸੁਮਨੋਕਪ੍ ਸ਼੍੍ਕਚਤ੍ਾਮ੍ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਰ ਕਤ੍ਲਿਾਨ੍ ਨਿ੍ਤ੍ ਮਾਲਿਾਨ੍ 

ਉਤ੍੍ਪ੍ਲਾਕਨ ਚ ਪ੍ੁੁੱਲਾਕਨ ਪ੍0ਿਿਾਕਨ ਚ ਰਾਿਿ ੨0 

ਨ ਤ੍ਾਕਨ ਿਸ਼੍੍ਕਚਨ੍ ਮਾਲਯਾਕਨ ਤ੍ਤ੍ਰ ਆਰੋਪ੍ਕਯਤ੍ਾ ਨਰੈਃ 

ਨ ਚ ਿ ੈਮ੍ਲਾਨਤ੍ਾਮ੍ ਯਾਮ੍ਕਤ੍ ਨ ਚ ਸ਼੍ੀਰਯਮ੍ਕਤ੍ ਰਾਿਿ  ੨੧ 
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ਮਤ੍0ਿ ਕਸ਼੍ਸ਼੍ਯਾ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਰ ਆਸਨ੍ ਰਸ਼ੁ੍ਯੈਃ ਸੁਸਮਾਕਹਤ੍ਾ: 

ਤ੍ੇਸ਼੍ਾਮ ੍ਪ੍ਾਰ ਅਕਪ੍ਤ੍ਪ੍ਤ੍੍ਾਨਾਮ੍ ਿਨਯਮ ੍ਆਹਰਤ੍ਾਮ੍ ਿੁਰੋੈਃ ੨੨ 

ਯ ੇਪ੍ਰਪ੍ੇਤੁ੍: ਮਹੀਮ ੍ਤੂ੍ਰਣ੍ਮ ੍ਸ਼੍ਰੀਰਾਤ੍੍ ਸਵਤੇ੍ ਕਪ੍ਨ੍ਤ੍ਿੈਃ 

ਤ੍ਾਕਨ ਮਾਲਯਾਕਨ ਿਾਤ੍ਾਕਨ ਮੁਨੀਨਾਮ੍ ਤ੍ਪ੍ਸਾ ਤ੍ਤ੍ਾ 

ਸਵੇਤ੍ ਕਪ੍ਨ੍ਤੁ੍ ਸਮੁੁੱਤ੍ਾਕਨ ਨ ਕਿਨਸ਼੍ਯਨ੍ਕਤ੍ ਰਾਿਿ ੨੩ 

ਤ੍ੇਸ਼੍ਾਮ ੍ਅਤ੍ਯਾ੭ਕਪ੍ ਤ੍ਤ੍ਰੈਿ ਤ੍ਰੁਸ਼੍ਯਤ੍ੇ ਪ੍ਕਰਚਾਕਰਣੀ 

ਸ਼੍ਰਮਣੀ ਸ਼੍ਪ੍ਰੀ ਨਾਮ ਿਾਿੁਤ੍੍ਸ੍ਤ੍ ਕਚਰਿੀਕਿਨੀ  ੨੪ 

ਤ੍ਵਾਮ੍ ਤੁ੍ ਤ੍ਰ੍ਮੇ ਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ਾ ਕਨਤ੍ਯਮ੍ ਸਰਵ ਪ੍ੂਤ੍ ਨਮਸ੍ਿਰੁਤ੍ਮ੍ 

ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾ ਤ੍ੇਿੋਪ੍ਮਮ ੍ਰਾਮ ਸਵਰ੍ਿ ਲੋਿਮ੍ ਿਕਮਸ਼੍ਯਕਤ੍ ੨੫ 

ਤ੍ਤ੍: ਤ੍ਤ੍ ੍ਰਾਮ ਪ੍ਮ੍ਪ੍ਾਯਾ: ਤ੍ੀਰਮ੍ ਆਕਸ਼੍ਰਤ੍ਯ ਪ੍ਸ਼੍੍ਕਚਮਮ ੍

ਆਸ਼੍ਰਮ ਸ੍ਤ੍ਾਨਮ ੍ਅਤੁ੍ਲਮ ੍ਿੁਹਯਮ੍ ਿਾਿੁਤ੍੍ਸ੍ਤ੍ ਪ੍ਸ਼੍ਯਕਸ ੨੬ 

ਨ ਤ੍ਤ੍ਰ ਆਿਰਕਮਤੁ੍ਮ ੍ਨਾਿਾੈਃ ਸ਼੍ਿ੍ਨੁਿਨ੍ਕਤ੍ ਤ੍ਮ ੍ਆਸ਼੍ਰਮਮ ੍

ਰਸ਼ੁ੍ੇ ਸ੍ਤ੍ਸਯ ਮਤ੍0ਿ ਸਯ ਕਿਤ੍ਾਨਾਤ੍੍ ਤ੍ ੱੁੱਚ ਿਾਨਨਮ ੍੨੭ 

ਤ੍ਸ੍ਕਮਨ੍ ਨਨ੍ਤ੍ਨ ਸਮ੍ਿਾਸ਼੍ੇ ਤ੍ੇਿ ਅਰਣਯ ਉਪ੍ਮ ੇਿਨੇ 

ਨਾਨਾ ਕਿਹਿ ਸਮ੍ਿੀਰ੍ਣੇ ਰਮ੍ਸਯਸੇ ਰਾਮ ਕਨਰਵਰ੍ਤੁ੍ੈਃ ੨੮ 

ਰਸ਼ੁ੍ਯਮੂਿ ਸ੍ਤੁ੍ ਪ੍ਮ੍ਪ੍ਾਯਾੈਃ ਪ੍ਰੁਸ੍ਤ੍ਾਤ੍੍ ਪ੍ੁਸ਼੍੍ਕਪ੍ਤ੍ ਤ੍ਰੁਮੈਃ 

ਸੁਤੁ੍ੈਃਿਾਰੋਹਣੋ ਨਾਮ ਕਸ਼੍ਸ਼ੁ੍ ਨਾਿਾ੭ਕਪ੍ਰਿ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ੈਃ 

ਉਤ੍ਾਰੋ ਪ੍ਰਹ੍ਮਣਾ ਚੈਿ ਪ੍ੂਰਵ ਿਾਲੇ ਕਿਕਨਰ੍ਕਮਤ੍ੈਃ ੨੯ 

ਸ਼੍ਯਾਨੈਃ ਪ੍ੁਰਸ਼ੁ੍ ੋਰਾਮ ਤ੍ਸਯ ਸ਼੍ੈਲ ਸਯ ਮੂਰਤ੍੍ਕਨ 

ਯਤ੍ ੍ਸਵਪ੍੍ਨੇ ਲਪ੍ਤ੍ੇ ਕਿੁੱਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਤ੍੍ ਪ੍ਰਪ੍ੁੁੱਤ੍ੋ੭ਕਤ੍ਿੁੱਚਕਤ੍ ੩0 

ਯ: ਤੁ੍ ਏਨਮ੍ ਕਿਸ਼੍ਮਾ੭੭ਚਾਰੈਃ ਪ੍ਾਪ੍ ਿਰ੍ਮਾ੭ਕਤ੍ਰਹੋਕਤ੍  

ਤ੍ਤ੍ਰੈਿ ਪ੍ਰਹਰਨ੍ਕਤ੍ ਏਨਮ੍ ਸੁਪ੍੍ਤ੍ਮ੍ ਆਤ੍ਾਯ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸਾੈਃ ੩੧ 

ਤ੍ਤ੍ਰ ਅਕਪ੍ ਕਸ਼੍ਸ਼ੁ੍ ਨਾਿਾਨਾਮ੍ ਆਿਰਨ੍ਤ੍ੈਃ ਸ਼੍ਰੂਯਤ੍ੇ ਮਹਾਨ੍ 

ਿਰੀਟਤ੍ਾਮ੍ ਰਾਮ ਪ੍ਮ੍ਪ੍ਾਯਾਮ੍ ਮਤ੍0ਿ ਅਰਣਯ ਿਾਕਸਨਾਮ੍ ੩੨ 

ਕਸਿ੍ਤ੍ਾ ਰਕੁਤ੍ਰ ਤ੍ਾਰਾਕਪ੍ੈਃ ਸਮਹਤ੍ਯ ਪ੍ਰਮ ਕਤ੍ਵਪ੍ਾੈਃ 

ਪ੍ਰਚਰਨ੍ਕਤ੍ ਪ੍ਰਤੁ੍ਿ੍ ਿੀਰ੍ਣਾ ਮੇਿ ਿਰ੍ਣਾ: ਤ੍ਰਕਸਵਨੈਃ  ੩੩ 

ਤ੍ੇ ਤ੍ਤ੍ਰ ਪ੍ੀਤ੍ਵਾ ਪ੍ਾਨੀਯਮ ੍ਕਿਮਲਮ੍ ਸ਼੍ੀਤ੍ਮ ੍ਅਿਯਯਮ ੍

ਕਨਿਰੁਤ੍ਾ: ਸਕਮਵਿਾਹਨ੍ਤ੍ ੇਿਨਾਕਨ ਿਨ ਿੋਚਰਾੈਃ  ੩੪ 

ਰਿ੍ੁਸ਼੍ਾਮ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਕਤ੍ਵਕਪ੍ਨ ਸ਼੍ਚ੍ੈਿ ਨੀਲ ਿੋਮਲਿ ਪ੍ਰਪ੍ਾਨ੍  

ਰਰੁਨ੍ੂ ਅਪ੍ੇਤ੍ ਅਪ੍ਿਯਾਨ੍ ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾ ਸ਼੍ੋਿਮ ੍ਿਕਹਸ਼੍ਯਕਸ ੩੫ 

ਰਾਮ ਤ੍ਸਯ ਤੁ੍ ਸ਼੍ੈਲ ਸਯ ਮਹਤ੍ੀ ਸ਼੍ੋਪ੍ਤ੍ੇ ਿੁਹਾ 

ਕਸ਼੍ਲਾ ਕਪ੍ਤ੍ਾਨਾ ਿਾਿੁਤ੍੍ਸ੍ਤ੍ ਤੁ੍ੈਃਿਮ੍ ਚ ਅਸਯਾੈਃ ਪ੍ਰਿੇਸ਼੍ਨਮ੍ ੩੬ 

ਤ੍ਸਯਾ ਿੁਹਾਯਾੈਃ ਪ੍ਰਾਿ੍ਤ੍ਵਾਰੇ ਮਹਾਨ੍ ਸ਼੍ੀਤ੍ ਉਤ੍ਿ ੋਹਰਤ੍ੈਃ 
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ਪ੍ਹ ੁਮੂਲ ਪ੍ਲੋ ਰਮਯੋ ਨਾਨਾ ਨਿ ਸਮਾਿਰੁਤ੍ੈਃ ੩੭ 

ਤ੍ਸਯਾਮ੍ ਿਸਕਤ੍ ਸੁਿਰੀਿ ਸ਼੍੍ਚਤੁ੍ਰ੍ਕਪ੍ੈਃ ਸਹ ਿਾਨਰੈੈਃ 

ਿਤ੍ਾਕਚਤ੍ ੍ਕਸ਼੍ਿਰੇ ਤ੍ਸਯ ਪ੍ਰਵਤ੍ ਸਯ ਅਿਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟਤ੍ੇ  ੩੮ 

ਿਪ੍ਨ੍ਤ੍: ਤੁ੍ ਅਨੁਸ਼੍ਾਸਯ ਏਿਮ੍ ਤ੍ੌ ਉਪ੍ੌ ਰਾਮ ਲਿ੍ਸ਼੍ਮ੍ਣੌ 

ਸਰਿਵੀ ਪ੍ਾਸ੍ਿਰ ਿਰਣ੍ਾਪ੍ੈਃ ਿੇ ਿਯਰੋਚਤ੍ ਿੀਰਯਿਾਨ੍ ੩੯ 

ਤ੍ਮ ੍ਤੁ੍ ਿ ਸ੍ਤ੍ਮ ੍ਮਹਾ ਪ੍ਾਿਮ੍ ਿਪ੍ਨ੍ਤ੍ਮ ੍ਰਾਮ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੌ 

ਪ੍ਰਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ੌ ਤ੍ਵਮ ੍ਿਰਿਸਵੇਕਤ੍ ਿਾਿਯਮ੍ ਊਚਤੁ੍: ਅਨ੍ਕਤ੍ਿੇ ੪0 

ਿਮਯਤ੍ਾਮ੍ ਿਾਰਯ ਕਸੁੱਤ੍ਯ੭ਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਇਕਤ੍ ਤ੍ੌ ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍ ੍ਚ ਸੈਃ 

ਸੁਪ੍ਰੀਤ੍ੌ ਤ੍ੌ ਅਨੁਿ੍ਞਾਪ੍ਯ ਿਪ੍ਨ੍ਤ੍ੈਃ ਪ੍ਰਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ  ੪੧ 

ਸ ਤ੍ਤ੍ ੍ਿਪ੍ਨ੍ਤ੍ੈਃ ਪ੍ਰਕਤ੍ਪ੍ਤ੍ਯ ਰਪੂ੍ਮ ੍

ਿਰੁਤ੍ੈਃ ਕਸ਼੍ਰਯਾ ਪ੍ਾਸ੍ਿਰ ਤੁ੍ਲਯ ਤ੍ੇਹੈਃ 

ਕਨਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਯਨ੍ ਰਾਮਮ ੍ਅਿਿ੍ੇਸ਼੍ਯ ਿ ਸ੍ਤ੍ੈਃ 

ਸਿਯਮ ੍ਿੁਰਸ਼ੁ੍ਵੇਕਤ੍ ਤ੍ਤ੍ਾ੭ਪ੍ਯੁਿਾਚ   ੪੨ 

ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਰਣਯ ਿਾਮ੍ਟੇ ਕਤ੍ਰ ਸਪ੍ਤ੍੍ਕਤ੍ਤ੍ਮ ੱੁੱਸਰ੍ਿ: 

ਚਤੁ ੱ ਸਪ੍੍ਤਤ੍ਤਤਮ ੱ ਸਰ੍ਕ: 

ਤ੍ੌ ਿਪ੍ਨ੍ਤ੍ੇਨ ਤ੍ਮ ੍ਮਾਰ੍ਿਮ ੍ਪ੍ਮ੍ਪ੍ਾਯਾ ਤ੍ਰ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ਮ੍ ਿਨੇ 

ਪ੍ਰਤ੍ਸ੍ਤ੍ਤੁ੍: ਕਤ੍ਸ਼੍ਮ ੍ਿਰੁਹਯ ਪ੍ਰਤ੍ੀਚੀਮ੍ ਨਰੁਿਰਾ੭੭ਤ੍੍ਮਿ ੌ੧ 

ਤ੍ੌ ਸ਼੍ੈਲੇਸ਼ੁ੍ ਆਕਚਤ੍ ਅਨੇਿਾਨ੍ ਿ੍ਸ਼੍ੌਤ੍ਰ ਿਲ੍ਪ੍ ਪ੍ਲ ਤ੍ਰੁਮਾਨ੍ 

ਿੀਿ੍ਸ਼੍ਨ੍ਤ੍ੌ ਿਿ੍ਮਤੁ੍: ਤ੍ਰਸ਼੍ਟ੍ਮੁ੍ ਸੁਿਰੀਿਮ ੍ਰਾਮ ਲਿ੍ਸ਼੍ਮ੍ਣੌ ੨ 

ਿਰੁਤ੍ਵਾ ਚ ਸ਼੍ੈਲ ਪ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟੇ ਤੁ੍ ਤ੍ੌ ਿਾਸਮ੍ ਰਿੁ ਨਨ੍ਤ੍ਨੌ 

ਪ੍ਮ੍ਪ੍ਾਯਾੈਃ ਪ੍ਸ਼੍੍ਕਚਮਮ ੍ਤ੍ੀਰਮ੍ ਰਾਿਿਿੌ ਉਪ੍ਤ੍ਸ੍ਤ੍ਤੁ੍ੈਃ ੩ 

ਤ੍ੌ ਪ੍ੁਸ਼੍੍ਿਕਰਣਯਾੈਃ ਪ੍ਮਪ੍੍ਾਯਾ ਸ੍ਤ੍ੀਰਮ੍ ਆਸਾਤ੍ਯ ਪ੍ਸ਼੍੍ਕਚਮਮ ੍

ਅਪ੍ਸ਼੍ਯਤ੍ਾਮ੍ ਤ੍ਤ੍ ਸਤ੍੍ਤ੍ਰ ਸ਼੍ਪ੍ਰਯਾ ਰਮਯਮ ੍ਆਸ਼੍ਰਮਮ ੍੪ 

ਤ੍ੌ ਤ੍ਮ ੍ਆਸ਼੍ਰਮਮ੍ ਆਸਾਤ੍ਯ ਤ੍ਰੁਮ:ੈ ਪ੍ਹਕੁਪ੍: ਆਿਰੁਤ੍ਮ ੍

ਸੁਰਮਯਮ੍ ਅਕਪ੍ਿੀਿ੍ਸ਼੍ਨ੍ਤ੍ੌ ਸ਼੍ਪ੍ਰੀਮ੍ ਅਪ੍ਯੁਪ੍ੇਯਤੁ੍ੈਃ ੫ 

ਤ੍ੌ ਤੁ੍ ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾ ਤ੍ਤ੍ਾ ਕਸੁੱਤ੍ਾ ਸਮੁੁੱਤ੍ਾਯ ਿਰੁਤ੍ਾ0ਿਕਲੈਃ 

ਪ੍ਾਤ੍ ੌਿਿਰਾਹ ਰਾਮ ਸਯ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ ਸਯ ਚ ਤ੍ੀਮਤ੍ੈਃ 

ਪ੍ਾਤ੍ਯਮ ੍ਆਚਮਨੀਯਮ ੍ਚ ਪ੍ਰਾਤ੍ਾਤ੍੍ ਯਤ੍ਾ ਕਿਕਤ੍ ੬ 

ਤ੍ਾਮ੍ ਉਿਾਚ ਤ੍ਤ੍ੋ ਰਾਮੈਃ ਸ਼੍ਰਮਣੀਮ੍ ਸਮ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ ਿਰਤ੍ਾਮ੍ 

ਿੁੱਕਚ ੱੁੱਤ੍ੇ ਕਨਰ੍ਕਿਤ੍ਾ ਕਿਿ੍ਨਾੈਃ ਿੁੱਕਚ ੱੁੱਤ੍ੇ ਿਰ੍ਤ੍ਤ੍ੇ ਤ੍ਪ੍ੈਃ ੭ 

 ਿੁੱਕਚ ੱੁੱਤ੍ੇ ਕਨਯਤ੍ੈਃ ਿੋਪ੍ ਆਹਾਰ ਸ਼੍੍ਚ ਤ੍ਪ੍ੋ ਤ੍ਨੇ 

 ਿੁੱਕਚ ੱੁੱਤ੍ੇ ਕਨਯਮਾੈਃ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ੍੍ਾੈਃ ਿੁੱਕਚ ੱੁੱਤ੍ੇ ਮਨਸੈਃ ਸੁਿਮ੍ 

 ਿੁੱਕਚ ੱੁੱਤ੍ੇ ਿੁਰ ੁਸ਼ੁ੍ਸ਼੍ਰੂਸ਼੍ਾ ਸਪ੍ਲਾ ਚਾਰ ੁਪ੍ਾਕਸ਼੍ਕਣ ੮ 
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 ਰਾਮੇਣ ਤ੍ਾਪ੍ਸੀ ਪ੍ਰੁਸ਼੍ਟ੍ਾ ਸਾ ਕਸੁੱਤ੍ਾ ਕਸੁੱਤ੍ ਸੰਮਤ੍ਾ 

 ਸ਼੍ਸ਼੍ਮ੍ਸ ਸ਼੍ਪ੍ਰੀ ਿਰੁੁੱਤ੍ਾ ਰਾਮਾਯ ਪ੍ਰਤ੍ਯੁਪ੍ ਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ਾ ੯ 

 ਅਤ੍ਯ ਪ੍ਰਾਪ੍੍ਤ੍ਾ ਤ੍ਪ੍ ੱੁੱਕਸੁੱਕਤ੍: ਤ੍ਿ ਸਮ੍ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਨਾਤ੍੍ ਮਯਾ  

 ਅਤ੍ਯ ਮੇ ਸਪ੍ਲਮ ੍ਤ੍ਪ੍੍ਤ੍ਮ੍ ਿੁਰਿ ਸ਼੍੍ਚ ਸੁਪ੍ੂਕਿਤ੍ਾ: ੧0 

 ਅਤ੍ਯ ਮੇ ਸਪ੍ਲਮ ੍ਿਨ੍ਮ ਸਵਰ੍ਿ ਸ਼੍੍ਚੈਿ ਪ੍ਕਿਸ਼੍ਯਕਤ੍  

 ਤ੍ਵਕਯ ਤ੍ੇਿ ਿਰੇ ਰਾਮ ਪ੍ੂਕਿਤ੍ੇ ਪ੍ੁਰਸ਼ੁ੍ਰ੍ਸ਼੍ਪ੍  ੧੧ 

 ਚਿ੍ਸ਼ੁ੍ਸ਼੍ਾ ਤ੍ਿ ਸੌਮਯੇਨ ਪ੍ਤੂ੍ਾ੭ਸ੍ਕਮ ਰਿੁ ਨਮ੍ਤ੍ਨ  

 ਿਕਮਸ਼੍ਯਾਕਮ ਅਿ੍ਸ਼੍ਯਾਨ੍ ਲੋਿਾਨ੍ ਤ੍ਵਤ੍੍ ਪ੍ਰਸਾਤ੍ਾਤ੍ ੍ਅਕਰਮ੍ਤ੍ਮ  ੧੨ 

 ਕਚਤ੍ਰਿੂਟਮ੍ ਤ੍ਵਕਯ ਪ੍ਰਾਪ੍੍ਤ੍ ੇਕਿਮਾਨੈ: ਅਤੁ੍ਲ ਪ੍ਰਪ੍ੈੈਃ 

 ਇਤ੍ ਸ੍ਤ੍ ੇਕਤ੍ਿਮ੍ ਆਰਟੂਾ ਯਾਨ੍ ਅਹਮ੍ ਪ੍ਰਯਚਾਕਰਸ਼੍ਮ ੍੧੩ 

 ਤ੍ੈ ਸ਼੍੍ਚਾ੭ਹਮ ੍ਉਿ੍ਤ੍ਾ ਤ੍ਰ੍ਮਿ੍ਞੈ ਰ੍ਮਹਾ ਪ੍ਾਿੈ ਰ੍ਮਹਰ੍ਕਸ਼੍ਕਪ੍ੈਃ 

 ਆਿਕਮਸ਼੍ਯਕਤ੍ ਤ੍ੇ ਰਾਮੈਃ ਸੁਪ੍ੁਣਯਮ੍ ਇਮਮ ੍ਆਸ਼੍ਰਮਮ ੍੧੪ 

 ਸ ਤ੍ੇ ਪ੍ਰਕਤ੍ਿਰਹੀਤ੍ਿਯੈਃ ਸੌਕਮਕਤ੍ਰ ਸਕਹਤ੍੭ੋਕਤ੍ਕਤ੍ੈਃ 

 ਤ੍ਮ ੍ਚ ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾ ਿਰਾਨ੍ ਲੋਿਾਨ੍ ਅਿ੍ਸ਼੍ਯਾਮ੍ਸ ੍ਤ੍ਵਮ ੍ਿਕਮਸ਼੍ਯਕਸ ੧੫ 

 ਮਯਾ ਤੁ੍ ਕਿਕਿਤ੍ਮ ੍ਿਨਯਮ੍ ਸਮ੍ਕਚਤ੍ਮ ੍ਪ੍ਰੁਸ਼ੁ੍ਰ੍ਸ਼੍ਪ੍ 

 ਤ੍ਿਾ੭ਰਤ੍੍ੇ ਪ੍ੁਰਸ਼ੁ੍ ਿਯਾਿਰ ਪ੍ਮ੍ਪ੍ਾਯਾ ਸ੍ਤ੍ੀਰ ਸਮਪ੍੍ਿਮ ੍੧੬ 

 ਏਿਮ੍ ਉਿ੍ਤ੍ੈਃ ਸ ਤ੍ਰ੍ਮਾਤ੍੍ਮਾ ਸ਼੍ਪ੍ਰਯਾ ਸ਼੍ਪ੍ਰੀਮ ੍ਇਤ੍ਮ ੍

 ਰਾਿਿੈਃ ਪ੍ਰਾਹ ਕਿਿ੍ਞਾਨੇ ਤ੍ਾਮ੍ ਕਨਤ੍ਯਮ੍ ਅਪ੍ਕਹਸ਼੍੍ਿਰੁਤ੍ਾਮ੍ ੧੭ 

 ਤ੍ਨੋੈਃ ਸਿਾਸ਼੍ਾਤ੍੍ ਤ੍ੁੱਤ੍ਵੇਨ ਪ੍ਰਪ੍ਾਿਮ ੍ਤ੍ੇ ਮਹਾਤ੍੍ਮਨੈਃ 

 ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਯਿ੍ਸ਼੍ਮ ੍ਇੁੱਚਾਕਮ ਸਮ੍ਤ੍ਰਸ਼੍੍ਟਮੁ ੍ਯਕਤ੍ ਮਨਯਸੇ ੧੮ 

 ਏਤ੍ ੱੁੱਤੁ੍ ਿਚਨਮ ੍ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਰਾਮ ਿਿ੍ਤ੍ਰਾ ਕਤ੍ਵਕਨੁੱ ਸਰੁਤ੍ਮ੍ 

 ਸ਼੍ਪ੍ਰੀ ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਯਾ ਮਾਸ ਤ੍ੌ ਉਪ੍ੌ ਤ੍ ਤ੍ਵਨਮ੍ ਮਹਤ੍੍ ੧੯ 

 ਪ੍ਸ਼੍ਯ ਮੇਿ ਿਨ ਪ੍ਰਿਯਮ ੍ਮਰੁਿ ਪ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ ਸਮਾਿੁਲਮ੍ 

 ਮਤ੍0ਿ ਿਨਮ੍ ਇਕਤ੍ ਏਿ ਕਿਸ਼੍ਰੁਤ੍ਮ੍ ਰਿੁ ਨਨ੍ਤ੍ਨ ੨0 

 ਇਹ ਤ੍ੇ ਪ੍ਾਕਿਤ੍ ਆਤ੍੍ਮਾਨੋ ਿੁਰਿੋ ਮੇ ਮਹਾ ਤ੍ਯੁਤ੍ ੇ

 ਿੁਹਿਾਨ੍ ਸ਼੍੍ਚਕਿਰਰੇ ਤ੍ੀਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਮਨ੍ਤ੍ਰਿਨ ੍ਮਨ੍ਤ੍ਰ ਪ੍ੂਕਿਤ੍ਮ ੍੨੧ 

 ਇਯਮ ੍ਪ੍ਰਤ੍ਯਿ੍ ਸ੍ਤ੍ਲੀ ਿੇਤ੍ੀ ਯਤ੍ਰ ਤ੍ੇ ਮੇ ਸੁਸਤ੍੍ਿਰੁਤ੍ਾੈਃ 

 ਪ੍ੁਸ਼੍੍ਪ੍ੋਪ੍ਹਾਰਮ ੍ਿੁਰਵਨ੍ਕਤ੍ ਸ਼੍ਰਮਾਤ੍੍ ਉਤ੍ਵੇਕਪ੍ਕਪ੍ੈਃ ਿਰੈੈਃ ੨੨ 

 ਤ੍ੇਸ਼੍ਾਮ ੍ਤ੍ਪ੍ੈਃ ਪ੍ਰਪ੍ਾਿੇਨ ਪ੍ਸ਼੍ਯ  ਅਤ੍ਯਾ੭ਕਪ੍ ਰਿੂੁੱਤ੍ਮ 

 ਤ੍ਯੋਤ੍ਯਨ੍ਕਤ੍ ਕਤ੍ਸ਼੍ੈਃ ਸਰਵਾੈਃ ਕਸ਼੍ਰਯਾ ਿੇਤ੍ਯ: ਅਤੁ੍ਲ ਪ੍ਰਪ੍ਾੈਃ ੨੩ 

 ਅਸ਼੍ਿ੍ਨੁਿਤ੍੍ਕਪ੍: ਤ੍ੈ: ਿਨ੍ਤੁ੍ਮ੍ ਉਪ੍ਿਾਸ ਸ਼੍ਰਮ ਆਲਸੈੈਃ 

 ਕਚਨ੍ਕਤ੍ਤ੍ੇ ਅਪ੍ਯਾਿਤ੍ਾਨ੍ ਪ੍ਸ਼੍ਯ ਸਮੇਤ੍ਾਨ੍ ਸਪ੍੍ਤ੍ ਸਾਿਰਾਨ੍ ੨੪ 

 ਿਰੁਤ੍ ਅਕਪ੍ਸ਼੍ੇਿੈ: ਤ੍ੈ: ਨਯਸ੍ਤ੍ਾ ਿਲ੍ਿਲਾੈਃ ਪ੍ਾਤ੍ਪ੍ੇਸ਼ੁ੍ ਇਹ 
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 ਅਤ੍ਯਾ੭ਕਪ੍ ਨ ਅਿਸ਼ੁ੍ਸ਼੍ਯਨ੍ਕਤ੍ ਪ੍ਰਤ੍ੇਸ਼੍ੇ ਰਿੁ ਨਨ੍ਤ੍ਨ ੨੫ 

 ਤ੍ੈਿ ਿਾਰਯਾਕਣ ਿੁਰਵਤ੍੍ਕਪ੍: ਯਾਕਨ ਇਮਾਕਨ ਿਰੁਤ੍ਾਕਨ ਿੈ  

 ਪ੍ੁਸ਼੍੍ਪ੍ੈ: ਿੁਿਲਯੈ: ਸਾਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਮ੍ਲਾਨਤ੍ਵਮ੍ ਨ ਉਪ੍ਯਾਮ੍ਕਤ੍ ਿੈ  ੨੬ 

 ਿਰੁਤ੍੍ਸ੍ਨਮ ੍ਿਨਮ੍ ਇਤ੍ਮ ੍ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਮ੍ ਸ਼੍ਰੋਤ੍ਿਯਮ ੍ਚ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਮ ੍ਤ੍ਵਯਾ 

 ਤ੍ਤ੍੍ ਇੁੱਚਾਕਮ ਅਪ੍ਯ੭ਨੁਿ੍ਞਾਤ੍ਾ ਤ੍ਯਿ੍ਤੁ੍ਮ੍ ਏਤ੍ਤ੍੍ ਿਲ਼ੇਪ੍ਰਮ੍ ੨੭ 

 ਤ੍ੇਸ਼੍ਾਮ ੍ਇੁੱਚਾਕਮ ਅਹਮ੍ ਿਨ੍ਤੁ੍ਮ੍ ਸਮੀਪ੍ਮ ੍ਪ੍ਾਕਿਤ੍ ਆਤ੍੍ਮਨਾਮ੍ 

 ਮੁਨੀਨਾਮ ੍ਆਸ਼੍ਰਮ ੋਯੇਸ਼੍ਾਮ ੍ਅਹਮ੍ ਚ ਪ੍ਕਰਚਾਕਰਣੀ ੨੮ 

 ਤ੍ਰ੍ਕਮਸ਼੍੍ਟਮ੍ ਤੁ੍ ਿਚੈਃ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਰਾਿਿੈਃ ਸਹ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੈਃ 

 ਪ੍ਰਹਰ੍ਸ਼੍ਮ ੍ਅਤੁ੍ਲਮ ੍ਲੇਪ੍ੇ ਆਸ਼੍੍ਚਰਯਮ ੍ਇਤ੍ਮ ੍ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍  ੨੯ 

 ਤ੍ਾਮ੍ ਉਿਾਚ ਤ੍ਤ੍ੋ ਰਾਮ ਸ਼੍ਰਮਣੀਮ ੍ਸਮ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ ਿਰਤ੍ਾਮ੍  

 ਅਰ੍ਕਚਤ੍: ਅਹਮ੍ ਤ੍ਵਯਾ ਪ੍ਿ੍ਤ੍ਯਾ ਿੁੱਚ ਿਾਮਮ ੍ਯਤ੍ਾ ਸੁਿਮ੍  ੩0 

 ਇਕਤ੍ ਉਿ੍ਤ੍ਾ ਿਕਟਲਾ ਿਰੁੁੱਤ੍ਾ ਚੀਰ ਿਰੁਸ਼੍੍ਣਾ੭ਕਿਨਾ੭0ਪ੍ਰਾ  

 ਤ੍ਸ੍ਕਮਨ੍ ਮੁਹਰੂਤ੍੍ੇ ਸ਼੍ਪ੍ਰੀ ਤ੍ੇਹਮ੍ ਿੀਰਣ੍ਮ੍ ਕਿਹਾਸਤ੍ੀ  ੩੧ 

 ਅਨੁਿ੍ਞਾਤ੍ਾ ਤੁ੍ ਰਾਮੇਣ ਹਤੁ੍ਵਾ੭੭ਤ੍੍ਮਾਨਮ ੍ਹਤੁ੍ਾਸ਼੍ਨੇ 

 ਿਵਲਤ੍੍ ਪ੍ਾਿਿ ਸਮ੍ਿਾਸ਼੍ਾ ਸਵਰ੍ਿਮ ੍ਏਿ ਿਿਾਮ ਸਾ ੩੨ 

 ਕਤ੍ਿਯ ਆਪ੍ਰਣ ਸਮਯੁਿ੍ਤ੍ਾ ਕਤ੍ਿਯ ਮਾਲਯ ਅਨੁਲੇਪ੍ਨਾ  

 ਕਤ੍ਿਯ ਅਮ੍ਪ੍ਰ ਤ੍ਰਾ ਤ੍ਤ੍ਰ ਪ੍ਪ੍ੂਿ ਕਪ੍ਰਯ ਤ੍ਰਸ਼੍੍ਨਾ  

 ਕਿਰਾਿਯਮ੍ਤ੍ੀ ਤ੍ਮ ੍ਤ੍ੇਸ਼੍ਮ ੍ਕਿਤ੍ਯੁਤ੍੍ ਸਤੌ੍ਾਕਮਨੀ ਯਤ੍ਾ  ੩੩ 

 ਯਤ੍ਰ ਤ੍ ੇਸੁਿਰੁਤ੍ਾ੭੭ਤ੍੍ਮਾਨੋ ਕਿਹਰਨ੍ਕਤ੍ ਮਹਰ੍ਸ਼੍ਯੈਃ 

 ਤ੍ਤ੍੍ ਪ੍ੁਣਯਮ ੍ਸ਼੍ਪ੍ਰੀ ਸ੍ਤ੍ਾਨਮ੍ ਿਿਾਮਾ੭੭ਤ੍੍ਮ ਸਮਾਕਤ੍ਨਾ ੩੪ 

 ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਰਣਯ ਿਾਮ੍ਟੇ ਚਤੁ੍ ੱੁੱਸਪ੍ਤ੍੍ਕਤ੍ਤ੍ਮ ੱੁੱਸਰ੍ਿ: 

ਪ੍ਮ੍ਚ ਸਪ੍੍ਤਤ੍ਤਤਮ ੱ ਸਰ੍ਕ: 

 ਕਤ੍ਿਮ ੍ਤੁ੍ ਤ੍ਸਯਾਮ੍ ਯਾਤ੍ਾਯਾਮ੍ ਸ਼੍ਪ੍ਰਯਾਮ੍ ਸਵੇਨ ਤ੍ੇਿਸਾ  

 ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੇਨ ਸਹ ਪ੍ਰਾਤ੍ਰਾ ਕਚਨ੍ਤ੍ਯਾ ਮਾਸ ਰਾਿਿੈਃ ੧ 

 ਕਚਨ੍ਤ੍ਕਯਤ੍ਵਾ ਤੁ੍ ਤ੍ਰ੍ਮਾਤ੍ਮ੍ਾ ਪ੍ਰਪ੍ਾਿਮ ੍ਤ੍ਮ ੍ਮਹਾਤ੍ਮ੍ਨਾਮ੍ 

 ਕਹਤ੍ ਿਾਕਰਣਮ੍ ਏਿਾਿਰਮ੍ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣਮ੍ ਰਾਿਿੋ੭ਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੨ 

 ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟੋ੭ਯਮ ੍ਆਸ਼੍ਰਮੈਃ ਸਮੌਯ ਪ੍ਹਵਾ੭੭ਸ਼੍੍ਚਰਯੈਃ ਿਰੁਤ੍ਾ੭੭ਤ੍੍ਮਨਾਮ ੍

 ਕਿਸ਼੍ਵਸ੍ਤ੍ ਮਰੁਿ ਸ਼੍ਾਰ੍ਤੂ੍ਲੋ ਨਾਨਾ ਕਿਹਿ ਸੇਕਿਤ੍ੈਃ ੩ 

 ਸਪ੍੍ਤ੍ਾਨਾਮ ੍ਚ ਸਮੁਤ੍ਰਾਣਾਮ੍ ਏਸ਼ੁ੍ ਤ੍ੀਰ੍ਤ੍ੇਸ਼ੁ੍ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ 

 ਉਪ੍ਸ੍ਪ੍ਰੁਸ਼੍ਟ੍ਮ ੍ਚ ਕਿਕਤ੍ਿਤ੍੍ ਕਪ੍ਤ੍ਰ ਸ਼੍੍ਚਾ੭ਕਪ੍ ਤ੍ਰ੍ਕਪ੍ਤ੍ਾੈਃ ੪ 

 ਪ੍ਰਣਸ਼੍੍ਟਮ੍ ਅਸ਼ੁ੍ਪ੍ਮ੍ ਤ੍ ੱੁੱਤ੍ਤ੍੍ ਿਲਯਾਣਮ ੍ਸਮੁਪ੍ਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ਮ ੍

 ਤ੍ੇਨ ਤ੍ਤ੍ਵੇਨ ਹਰਸ਼ੁ੍੍ਟਮ ੍ਮੇ ਮਨੋ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ ਸਮ੍ਪ੍ਰਕਤ੍ ੫ 

 ਹਰਤੁ੍ਯੇ ਕਹ ਨਰ ਿਯਾਿਰ ਸ਼ੁ੍ਪ੍ਮ੍ ਆਕਿਰ੍ਪ੍ਕਿਸ਼੍ਯਕਤ੍ 
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 ਤ੍ਤ੍੍ ਆਿੁੱਚ ਿਕਮਸ਼੍ਯਾਿੈਃ ਪ੍ਮ੍ਪ੍ਾਮ੍ ਤ੍ਾਮ੍ ਕਪ੍ਰਯ ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਨਾਮ੍ 

 ਰਸ਼ੁ੍ਯਮੂਿੋ ਕਿਕਰ ਰਯਤ੍ਰ ਨਾ੭ਕਤ੍ ਤੂ੍ਰੇ ਪ੍ਰਿਾਸ਼੍ਤ੍ ੇ੬ 

 ਯਸ੍ਕਮਨ੍ ਿਸਕਤ੍ ਤ੍ਰ੍ਮਾਤ੍੍ਮਾ ਸੁਿਰੀਿ: ਅਮ੍ਸ਼ੁ੍ਮਤ੍ੈਃ ਸੁਤ੍ੈਃ 

 ਕਨਤ੍ਯਮ੍ ਿਾਕਲ ਪ੍ਯਾਤ੍ ੍ਤ੍ਰਸ੍ਤ੍: ਚਤੁ੍ਰ੍ਕਪ੍ੈਃ ਸਹ ਿਾਨਰੈੈਃ ੭ 

 ਅਕਪ੍ਤ੍ਵਰੇ ਚ ਤ੍ਮ ੍ਤ੍ਰਸ਼੍੍ਟਮੁ ੍ਸੁਿਰੀਿਮ੍ ਿਾਨਰਰ੍ਸ਼੍ਪ੍ਮ ੍

 ਤ੍ਤ੍੍ ਅਤ੍ੀਨਮ ੍ਕਹ ਮੇ ਸੌਮਯ ਸੀਤ੍ਾਯਾੈਃ ਪ੍ਕਰਮਾਰ੍ਿਣਮ੍ ੮ 

 ਏਿਮ੍ ਪ੍ਰਿੁਾਣਮ ੍ਤ੍ਮ ੍ਰਾਮਮ੍ ਸੌਕਮਕਤ੍ਰ: ਇਤ੍ਮ ੍ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍ ੍

ਿੁੱਚਾਿ: ਤ੍ਵਕਰਤ੍ਮ ੍ਤ੍ਤ੍ਰ ਮ ਮਾ੭ਕਪ੍ ਤ੍ਵਰਤ੍ੇ ਮਨੈਃ ੯  

ਆਸ਼੍ਰਮਾਤ੍੍ ਤੁ੍ ਤ੍ਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਸ੍ਮਾਨ੍ ਕਨਸ਼੍੍ਿਰਮਯ ਸ ਕਿਸ਼੍ਾਮ੍ਪ੍ਕਤ੍ੈਃ 

ਆਿਿਾਮ ਤ੍ਤ੍ੈਃ ਪ੍ਮ੍ਪ੍ਾਮ੍ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੇਨ ਸਹ ਪ੍ਰਪ੍ੁ: ੧0 

ਸ ਤ੍ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ ਤ੍ਤ੍: ਪ੍ੁਣਯਾਮ੍ ਉਤ੍ਾਰ ਿਨ ਸੇਕਿਤ੍ਾਮ੍  

ਨਾਨਾ ਤ੍ਰੁਮ ਲਤ੍ਾ ਿੀਰ੍ਣਾਮ੍ ਪ੍ਮ੍ਪ੍ਾਮ੍ ਪ੍ਾਨੀਯ ਿਾਕਹਨੀਮ ੍ ੧੧ 

ਪ੍ਤ੍੍ਮੈੈਃ ਸੌਿਨ੍ਕਤ੍ਿੈ: ਤ੍ਾਮਰਾਮ੍ ਸ਼ੁ੍ਿ੍ਲਾਮ੍ ਿੁਮੁਤ੍ ਮਣ੍ਟਲੈੈਃ 

ਨੀਲਾਮ ੍ਿੁਿਲਯ ਉਤ੍੍ਿਾਟੈ: ਪ੍ਹ ੁਿਰ੍ਣਾਮ੍ ਿੁਤ੍ਾਮ੍ ਇਿ ੧੨ 

ਸ ਤ੍ਾਮ੍ ਆਸਾਤ੍ਯ ਿੈ ਰਾਮ ੋਤੂ੍ਰਾਤ੍੍ ਉਤ੍ਿ ਿਾਕਹਨੀਮ ੍

ਮਤ੍0ਿ ਸਰਸਮ ੍ਨਾਮ ਹਰਤ੍ਮ੍ ਸਮ੭ਿਿਾਹਤ੍ ੧੩ 

ਅਰਕਿਨ੍ਤ੍ੋਤ੍੍ਪ੍ਲਿਤ੍ੀਮ੍ ਪ੍ਤ੍੍ਮ ਸੌਿਨ੍ਕਤ੍ਿਾ ਯੁਤ੍ਾਮ੍ 

ਪ੍ੁਸ਼੍੍ਕਪ੍ਤ੍ਾ੭ਮਰਿਣੋ ਪ੍ੇਤ੍ਾਮ ੍ਪ੍ਕਰਹਣੋਤ੍੍ਿੁਸ਼੍ਟ੍ ਨਾਕਤ੍ਤ੍ਾਮ੍ ੧੪ 

ਕਤ੍ਲਿੈ: ਪ੍ੀਿਪ੍ੂਰੈ ਸ਼੍੍ਚ ਿਟੈੈਃ ਸ਼ੁ੍ਿ੍ਲ ਤ੍ਰੁਮ:ੈ ਤ੍ਤ੍ਾ 

ਪ੍ੁਸ਼੍੍ਕਪ੍ਤ੍ੈੈਃ ਿਰਿੀਰੈ ਸ਼੍੍ਚ ਪ੍ੁੰਨਾਿੈ ਸ਼੍੍ਚ ਸੁਪ੍ੁਸ਼੍੍ਕਪ੍ਤ੍ੈੈਃ ੧੫ 

ਮਾਲਤ੍ੀ ਿੁਨ੍ਤ੍ ਿੁਲ੍ਮੈ ਸ਼੍੍ਚ ਪ੍ਾਣ੍ਟੀਰੈ: ਕਨਚਲ਼ੈੁ: ਤ੍ਤ੍ਾ 

ਅਸ਼੍ੋਿੈੈਃ ਸਪ੍੍ਤ੍ਪ੍ਰ੍ਣੈ ਸ਼੍੍ਚ ਿੇਤ੍ਿ:ੈ ਅਕਤ੍ ਮੁਿ੍ਤ੍ਿੈੈਃ  ੧੬ 

ਅਨਯੈ ਸ਼੍੍ਚ ਕਿਕਿਤ੍ੈ: ਿਰੁਿ੍ਸ਼੍ੈੈਃ ਪ੍ਰਮਤ੍ਾਮ੍ ਇਿ ਪ੍ੂਕਸ਼੍ਤ੍ਾਮ੍ 

ਸਮੀਿ੍ਸ਼੍ਮਾਣੌ ਪ੍ੁਸ਼੍੍ਪ੍ਾਟਯਮ ੍ਸਰਵਤ੍ੋ ਕਿਪ੍ੁਲ ਤ੍ਰੁਮਮ ੍੧੭ 

ਿੋਯਸ਼੍੍ਕਟਕਪ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਅਰ੍ਿੁਨਿੈੈਃ ਸ਼੍ਤ੍ਪ੍ਤ੍ਰੈ ਸ਼੍੍ਚ ਿੀਰਿੈੈਃ 

ਏਤ੍ੈ ਸ਼੍੍ਚਾ੭ਨਯੈ ਸ਼੍੍ਚ ਕਿਹਿੈ: ਨਾਕਤ੍ਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਤ੍੍ ਿਨਮ੍ ਮਹਤ੍੍ ੧੮ 

ਤ੍ਤ੍ੋ ਿਿ੍ਮਤੁ੍: ਅਿਯਿਰੌ ਰਾਿਿੌ ਸੁਸਮਾਕਹਤ੍ੌ  

ਤ੍ਤ੍੍ ਿਨਮ੍ ਚੈਿ ਸਰਸ: ਪ੍ਸ਼੍ਯਨ੍ਤ੍ੌ ਸ਼੍ਿੁਨੈ : ਯੁਤ੍ਮ੍  ੧੯ 

ਸ ਤ੍ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ ਤ੍ਤ੍: ਪ੍ਮ੍ਪ੍ਾਮ੍ ਪ੍ੂਤ੍ ਿਾਕਰ ਕਨਕਤ੍ਮ ੍ਸ਼ੁ੍ਪ੍ਾਮ੍ 

ਪ੍ਰਹਰਸ਼ੁ੍੍ਟ ਨਾਨਾ ਸ਼੍ਿੁਨਾਮ੍ ਪ੍ਾਤ੍ਪ੍ੈ: ਉਪ੍ਸ਼੍ੋਕਪ੍ਤ੍ਾਮ ੍ ੨0 

(ਕਤ੍ਲਿ ਅਸ਼੍ੋਿ ਪ੍ੁੰਨਾਿ ਿਿੁਲ਼ ਉੁੱਤ੍ਾਲਿ ਿਾਕਸ਼੍ਨੀਮ੍) 

ਸ ਰਾਮੋ ਕਿਕਤ੍ਿਾਨ੍ ਿਰੁਿ੍ਸ਼੍ਾਨ੍ ਸਰਾਮ੍ਕਸ ਕਿਕਿਤ੍ਾਕਨ ਚ 

ਪ੍ਸ਼੍ਯਨ ੍ਿਾਮਾ੭ਕਪ੍ ਸਮ੍ਤ੍ਪ੍੍ਤ੍ੋ ਿਿਾਮ ਪ੍ਰਮਮ ੍ਹਰਤ੍ਮ ੍੨੧ 
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ਪ੍ੁਸ਼੍੍ਕਪ੍ਤ੍ ਉਪ੍ ਿਨੋਪ੍ਤੇ੍ਾਮ੍ ਸਾਲ ਚਮ੍ਪ੍ਿ ਸ਼੍ੋਕਪ੍ਤ੍ਾਮ ੍ 

ਸ਼੍ਟ ੍ਪ੍ਤ੍ੌਿ ਸਮਾਕਿਸ਼੍੍ਟਾਮ ੍ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ੀਮ੍ ਅਤੁ੍ਲ ਪ੍ਰਪ੍ਾਮ ੍੨੨ 

ਸ੍ਪ੍ਕਟਿੋਪ੍ਮ ਤ੍ੋਯਾ੭੭ਟਯਾਮ੍ ਸ਼੍੍ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਣ ਿਾਲੁਿ ਸਮ੍ਤ੍ਤ੍ਾਮ੍ 

ਸ ਤ੍ਾਮ੍ ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾ ਪ੍ੁਨ: ਪ੍ਮਪ੍੍ਾਮ੍ ਪ੍ਤ੍੍ਮ ਸੌਿਮ੍ਕਤ੍ਿੈ: ਯੁਤ੍ਾਮ੍ 

ਇਕਤ੍ ਉਿਾਚ ਤ੍ਤ੍ਾ ਿਾਿਯਮ੍ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣਮ ੍ਸਤ੍ਯ ਕਿਿਰਮ: ੨੩ 

ਅਸਯਾ: ਤ੍ੀਰੇ ਤੁ੍ ਪ੍ਰੂਵੋਿ੍ਤ੍ੈਃ ਪ੍ਰਵਤ੍ੋ ਤ੍ਾਤੁ੍ ਮਣ੍ਕਟਤ੍ੈਃ 

ਰਸ਼ੁ੍ਯਮੂਿ ਇਕਤ੍ ਿਯਾਤ੍: ਪ੍ੁਣਯ: ਪ੍ੁਸ਼੍੍ਕਪ੍ਤ੍ ਪ੍ਾਤ੍ਪ੍: ੨੪ 

ਹਕਰ: ਰਿ੍ੁਸ਼੍ਰਿੋ ਨਾਮ੍ਨੈਃ ਪ੍ੁਤ੍ਰ: ਤ੍ਸਯ ਮਹਾਤ੍ਮ੍ਨੈਃ 

ਅਤ੍ਯਾਸ੍ਤ੍ ੇਤ੍ਮ ੍ਮਹਾਿੀਰਯੈਃ ਸੁਿਰੀਿ ਇਕਤ੍ ਕਿਸ਼੍ਰੁਤ੍ੈਃ ੨੫ 

ਸੁਿਰੀਿਮ ੍ਅਕਪ੍ਿੁੱਚ ਤ੍ਵਮ ੍ਿਾਨਰੇਨ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਨਰਰ੍ਸ਼੍ਪ੍ 

ਇਕਤ੍ ਉਿਾਚ ਪ੍ੁਨ: ਿਾਿਯਮ੍ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣਮ ੍ਸਤ੍ਯ ਕਿਿਰਮਮ ੍੨੬ 

ਰਾਿਯ ਪ੍ਰਸ਼੍੍ਟੇਨ ਤ੍ੀਨੇਨ ਤ੍ਸਯਾਮ੍ ਆਸਿ੍ਤ੍ ਚੇਤ੍ਸਾ  

ਿਤ੍ਮ ੍ਮਯਾ ਕਿਨਾ ਸ਼੍ਿਯਮ ੍ਸੀਤ੍ਾਮ ੍ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ ਿੀਕਿਤੁ੍ਮ੍  ੨੭ 

ਇਕਤ੍ ਏਿਮ ੍ਉਿ੍ਤ੍ਵਾ ਮਤ੍ਨਾ੭ਕਪ੍ ਪ੍ੀਕਟਤ੍:  

ਸ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣਮ ੍ਿਾਿਯਮ ੍ਅਨਨਯ ਚੇਤ੍ਸਮ ੍ 

ਕਿਿੇਸ਼੍ ਪ੍ਮ੍ਪ੍ਾਮ੍ ਨਕਲ਼ਨੀਮ ੍ਮਨੋਰਮਾਮ੍  

ਰਿੂੁੱਤ੍ਮ: ਸ਼੍ੋਿ ਕਿਸ਼੍ਾਤ੍ ਯਮ੍ਕਤ੍ਰਤ੍: ੨੮ 

ਤ੍ਤ੍ੋ ਮਹਤ੍੍ ਿਰਤ੍੍੍ਮ ਚ ਤੂ੍ਰ ਸਮ੍ਿਰਮ:  

ਿਰਮੇਣ ਿਤ੍ਵਾ ਪ੍ਰਕਤ੍ਿੂਲ ਤ੍ਨਵਨਮ੍ 

ਤ੍ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ ਪ੍ਮ੍ਪ੍ਾਮ੍ ਸ਼ੁ੍ਪ੍ ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ ਿਾਨਨਾਮ੍  

ਅਨੇਿ ਨਾਨਾ ਕਿਤ੍ ਪ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ ਿਾਲਿਾਮ੍  ੨੯ 

ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਰਣਯ ਿਾਮ੍ਟ: ਸਮਾਪ੍੍ਤ੍: 

ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਾਰ੍ਪ੍ਣਮਸਤੁ੍੍ 


