|| ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਰਕ੍ਸ਼੍ਾਸ੍ਤਤ੍
ੋ ਰਮ ||
ਧ੍ਯਾਯੇਦਾਜਾਨੁਬਾਹੁੁਂ ਧ੍ੜੁਤ੍ਸ਼੍ਰਧ੍ਨੁਸ਼੍ੁਂ ਬੱ ਧ੍ਪਦ੍ਮਾਸ੍ਨਸ੍ਥੁਂ
ਪੀਤ੍ੁਂ ਵਾਸ੍ੋ ਵਸ੍ਾਨੁਂ ਨਵਕਮਲਦਲਸ੍ਪਰ੍ਧਧ੍ਨੇਤ੍ਰੁਂ ਪਰਸ੍ੰਨਮ |
ਵਾਮਾਂਕਾਰੂਢਸ੍ੀਤ੍ਾਮੁਖਕਮਲਧਮਲੱਲੋ ਚਨੁਂ ਨੀਰਦਾਭੁਂ
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ਚਧਰਤ੍ੁਂ ਰਘੁਨਾਥਸ੍ਯ ਸ਼੍ਤ੍ਕੋਧਟਪਰਧਵਸ੍ਤਰਮ |

om

ਨਾਨਾਲੁਂਕਾਰਦੀਪਤੁਂ ਦਧ੍ਤ੍ਮੁਰੁਜਟਾਮੁਂਡਨੁਂ ਰਾਮਚੁਂਦਰਮ ||

ou
si

gm

ਏਕੈਕਮਕ੍ਸ਼੍ਰੁਂ ਪੁੁਂਸ੍ਾਂ ਮਹਾਪਾਤ੍ਕਨਾਸ਼੍ਨਮ || ੧ ||
ਧ੍ਯਾਤ੍ਵਾਨੀਲੋ ਤ੍ਪਲਸ਼੍ਯਾਮੁਂ ਰਾਮੁਂ ਰਾਜੀਵਲੋ ਚਨਮ |

w

.y

ਜਾਨਕੀਲਕ੍੍ਮਣੋਪਤ੍
ੇ ੁਂ ਜਟਾਮਕੁਟਮੁਂਧਡਤ੍ਮ || ੨ ||

w

w

ਸ੍ਾਧਸ੍ਤ੍ੂਣਧ੍ਨੁਰ੍ਬਾਣਪਾਧਣੁਂ ਨਕਤੁਂਚਰਾਂਤ੍ਕਮ |
ਸ੍ਵਲੀਲਯਾ ਜਗੱ ਤ੍ਰਾਤ੍ੁਮਾਧਵਰ੍ਭੂਤ੍ਮਜੁਂ ਧਵਭੁਮ || ੩ ||
ਰਾਮਰਕ੍ਸ਼੍ਾਂ ਪਠੇਤ੍ ਪਰਾਜ੍ਞਃ ਪਾਪਘਨੀਂ ਸ੍ਰਵਕਾਮਦਾਮ |
ਧਸ਼੍ਰੋ ਮੇ ਰਾਘਵਃ ਪਾਤ੍ੁ ਫਾਲੁਂ ਦਸ਼੍ਰਥਾਤ੍ਮਜਃ || ੪ ||
ਕੌਸ੍ਲਯੇਯੋ ਦ੍ੜੁਸ਼੍ੌ ਪਾਤ੍ੁ ਧਵਸ਼੍ਵਾਧਮਤ੍ਰਧਪਰਯਃ ਸ਼੍ੁਤ੍ੀ |

ਘਰਾਣੁਂ ਤ੍ਰਾਤ੍ੁ ਮਖਤ੍ਰਾਤ੍ਾ ਮੁਖੁਂ ਸ੍ੴਇਧਤ੍ਰਵਤ੍ਸ੍ਲਃ || ੫ ||
ਧਜਹਵਾਂ ਧਵਦਯਾਧਨਧਧ੍ਃ ਪਾਤ੍ੁ ਕੁਂਠੁਂ ਭਰਤ੍ਵੁਂਧਦਤ੍ਃ |
ਸ੍ਕੁਂਧ੍ੌ ਧਦਵਯਾਯੁਧ੍ਃ ਪਾਤ੍ੁ ਭੁਜੌ ਭਗਨੇਸ਼੍ਕਾਰ੍ਮੁਕਃ || ੬ ||
ਕਰੌ ਸ੍ੀਤ੍ਾਪਧਤ੍ਃ ਪਾਤ੍ੁ ਹ੍ੜੁਦਯੁਂ ਜਾਮਦਗਨਯਧਜਤ੍ |
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ਮਧ੍ਯੁਂ ਪਾਤ੍ੁ ਖਰਧ੍ਵੁਂਸ੍ੀ ਨਾਧਭੁਂ ਜਾਂਬਵਦਾਸ਼੍ਰਯਃ || ੭ ||
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ਸ੍ੁਗਰੀਵੇਸ਼੍ਃ ਕਧਟੁਂ ਪਾਤ੍ੁ ਸ੍ਧਕਥਨੀ ਹਨੁਮਤ੍ਪਰਭੁਃ |
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ਊਰੂ ਰਘੂੱ ਤ੍ਮਃ ਪਾਤ੍ੁ ਰਕ੍ਸ਼੍ਃਕੁਲਧਵਨਾਸ਼੍ਕ੍ੜੁਤ੍ || ੮ ||
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ਜਾਨੁਨੀ ਸ੍ੇਤ੍ਕ੍
ੁ ੜੁਤ੍ ਪਾਤ੍ੁ ਜੁਂਘੇ ਦਸ਼੍ਮੁਖਾਂਤ੍ਕਃ |

w

w

w

ਪਾਦੌ ਧਵਭੀਸ਼੍ਣਸ਼੍ਰੀਦਃ ਪਾਤ੍ੁ ਰਾਮੋऽਧਖਲੁਂ ਵਪੁਃ || ੯ ||
ਏਤ੍ਾਂ ਰਾਮਬਲੋ ਪੇਤ੍ਾਂ ਰਕ੍ਸ਼੍ਾਂ ਯਃ ਸ੍ੁਕ੍ੜੁਤ੍ੀ ਪਠੇਤ੍ |
ਸ੍ ਧਚਰਾਯੁਃ ਸ੍ੁਖੀ ਪੁਤ੍ਰੀ ਧਵਜਯੀ ਧਵਨਯੀ ਭਵੇਤ੍ || ੧੦ ||
ਪਾਤ੍ਾਲਭੂਤ੍ਲਵਯੋਮਚਾਧਰਣ੍ਛਦ੍ਮਚਾਧਰਣਃ |
ਨ ਦਰਸ਼੍ਟੁਮਧਪ ਸ਼੍ਕਤਾਸ੍ਤੇ ਰਕ੍ਧਸ਼੍ਤ੍ੁਂ ਰਾਮਨਾਮਧਭਃ || ੧੧ ||

ਰਾਮੇਧਤ੍ ਰਾਮਭਦਰੇਧਤ੍ ਰਾਮਚੁਂਦਰੇਧਤ੍ ਵਾ ਸ੍ਮਰਨ |
ਨਰੋ ਨ ਧਲਪਯਤ੍ੇ ਪਾਪੈਰ੍ਭੁਧਕਤੁਂ ਮੁਧਕਤੁਂ ਚ ਧਵੁਂਦਧਤ੍ || ੧੨ ||
ਜਗੱ ਜੈਤ੍ਰੈਕਮੁਂਤ੍ਰੇਣ ਰਾਮਨਾਮਨਾऽਧਭਰਕ੍ਧਸ਼੍ਤ੍ਮ |

ਵਜਰਪੁਂਜਰਨਾਮੇਦੁਂ ਯੋ ਰਾਮਕਵਚੁਂ ਸ੍ਮਰੇਤ੍ |
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ਯਃ ਕੁਂਠੇ ਧ੍ਾਰਯੇਤ੍ ਤ੍ਸ੍ਯ ਕਰਸ੍ਥਾਃ ਸ੍ਰਵਧਸ੍ੱ ਧ੍ਯਃ || ੧੩ ||
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ਅਵਯਾਹਤ੍ਾਜ੍ਞਃ ਸ੍ਰਵਤ੍ਰ ਲਭਤ੍ੇ ਜਯਮੁਂਗਲਮ || ੧੪ ||

ou
si

ਆਧਦਸ਼੍ਟਵਾਨ ਯਥਾ ਸ੍ਵਪਨੇ ਰਾਮਰਕ੍ਸ਼੍ਾਧਮਮਾਂ ਹਰਃ |
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ਤ੍ਥਾ ਧਲਧਖਤ੍ਵਾਨ ਪਰਾਤ੍ਃ ਪਰਬਧ੍ੋ
ੁੱ ਬੁਧ੍ਕੌਧਸ਼੍ਕਃ || ੧੫ ||

w

ਆਰਾਮਃ ਕਲ੍ਪਵ੍ੜੁਕ੍ਸ਼੍ਾਣਾਂ ਧਵੜਾਮਃ ਸ੍ਕਲਾਪਦਾਮ |

w

w

ਅਧਭਰਾਮਧਸ੍ਤਰਲੋਕਾਨਾਂ ਰਾਮਃ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸ੍ ਨਃ ਪਰਭੁਃ || ੧੬ ||
ਤ੍ਰੁਣੌ ਰੂਪਸ੍ੁਂਪੰਨੌ ਸ੍ੁਕੁਮਾਰੌ ਮਹਾਬਲੌ |
ਪੁੁਂਡਰੀਕਧਵਸ਼੍ਾਲਾਕ੍ਸ਼੍ੌ ਚੀਰਕ੍ੜੁ੍ਣਾਧਜਨਾਂਬਰੌ || ੧੭ ||
ਫਲਮੂਲਾਧਸ਼੍ਨੌ ਦਾਂਤ੍ੌ ਤ੍ਾਪਸ੍ੌ ਬਰਹ੍ਮਚਾਧਰਣੌ |
ਪੁਤ੍ਰੌ ਦਸ਼੍ਰਥਸ੍ਯੈਤ੍ੌ ਭਰਾਤ੍ਰੌ ਰਾਮਲਕ੍੍ਮਣੌ || ੧੮ ||

ਸ਼੍ਰਣਯੌ ਸ੍ਰਵਸ੍ੱਤ੍ਵਾਨਾਂ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠੌ ਸ੍ਰਵਧ੍ਨੁ੍ਮਤ੍ਾਮ |
ਰਕ੍ਸ਼੍ਃਕੁਲਧਨਹੁਂਤ੍ਾਰੌ ਤ੍ਰਾਯੇਤ੍ਾਂ ਨੋ ਰਘੂੱ ਤ੍ਮੌ || ੧੯ ||
ਆੱਤ੍ਸ੍ੱ ਜਧ੍ਨੁਸ਼੍ਾਧਵਸ਼੍ੁਸ੍੍ੜੁਸ਼੍ਾਵਕ੍ਸ਼੍ਯਾਸ਼੍ੁਗਧਨਸ਼੍ੁਂਗਸ੍ੁਂਧਗਨੌ |
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ਸ੍ੰ ਨੱਧ੍ਃ ਕਵਚੀ ਖਡਗੀ ਚਾਪਬਾਣਧ੍ਰੋ ਯੁਵਾ |
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ਰਕ੍ਸ਼੍ਣਾਯ ਮਮ ਰਾਮਲਕ੍੍ਮਣਾਵਗਰਤ੍ਃ ਪਧਥ ਸ੍ਦੈਵ ਗੱ ਚਤ੍ਾਮ || ੨੦ ||
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ਗੱ ਚਨ ਮਨੋਰਥੋऽਸ੍ਮਾਕੁਂ ਰਾਮਃ ਪਾਤ੍ੁ ਸ੍ਲਕ੍੍ਮਣਃ || ੨੧ ||
ਰਾਮੋ ਦਾਸ਼੍ਰਧਥਃ ਸ਼੍ੂਰੋ ਲਕ੍੍ਮਣਾਨੁਚਰੋ ਬਲੀ |

w
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ਕਾਕੁਤ੍ਸ੍ਥਃ ਪੁਰੁਸ਼੍ਃ ਪੂਰ੍ਣਃ ਕੌਸ੍ਲਯੇਯੋ ਰਘੂੱ ਤ੍ਮਃ || ੨੨ ||

w

w

ਵੇਦਾਂਤ੍ਵੇਦਯੋ ਯਜ੍ਞੇਸ਼੍ਃ ਪੁਰਾਣਪੁਰੁਸ਼੍ੋੋੱਤ੍ਮਃ |
ਜਾਨਕੀਵੱ ਲਭਃ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਅਪਰਮਯ
ੇ ਪਰਾਕਰਮਃ || ੨੩ ||
ਇਤ੍ਯੇਤ੍ਾਧਨ ਜਪਨ ਧਨਤ੍ਯੁਂ ਮਦ੍ਭਕਤਃ ਸ਼੍ਰੱ ਧ੍ਯਾऽਧਨਵਤ੍ਃ |
ਅਸ਼੍ਵਮੇਧ੍ਾਯੁਤ੍ੁਂ ਪੁਣਯੁਂ ਸ੍ੁਂਪਰਾਪਨੋਧਤ੍ ਨ ਸ੍ੁਂਸ਼੍ਯਃ || ੨੪ ||
ਰਾਮੁਂ ਦੂਰਾਵ ਦਲਸ਼੍ਯਾਮੁਂ ਪਦ੍ਮਾਕ੍ਸ਼੍ੁਂ ਪੀਤ੍ਵਾਸ੍ਸ੍ਮ |

ਸ੍ਤੁਵੁਂਧਤ੍ ਨਾਮਧਭਧਰਿਵਯੈਰਨ ਤ੍ੇ ਸ੍ੁਂਸ੍ਾਧਰਣੋ ਨਰਾਃ || ੨੫ ||
ਰਾਮੁਂ ਲਕ੍੍ਮਣਪੂਰਜ
ਵ ੁਂ ਰਘੁਵਰੁਂ ਸ੍ੀਤ੍ਾਪਧਤ੍ੁਂ ਸ੍ੁੁਂਦਰੁਂ
ਕਾਕੁਤ੍ਸ੍ਥੁਂ ਕਰੁਣਾਰ੍ਣਵੁਂ ਗੁਣਧਨਧਧ੍ੁਂ ਧਵਪਰਧਪਰਯੁਂ ਧ੍ਾਰ੍ਧਮਕਮ |
ਰਾਜੇਂਦਰੁਂ ਸ੍ਤ੍ਯਸ੍ੁਂਧ੍ੁਂ ਦਸ਼੍ਰਥਤ੍ਨਯੁਂ ਸ਼੍ਯਾਮਲੁਂ ਸ਼੍ਾਂਤ੍ਮੂਧਰਤੁਂ
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ਰਾਮਾਯ ਰਾਮਭਦਰਾਯ ਰਾਮਚੁਂਦਰਾਯ ਵੇਧ੍ਸ੍ੇ |
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ਵੁਂਦੇ ਲੋ ਕਾਧਭਰਾਮੁਂ ਰਘੁਕੁਲਧਤ੍ਲਕੁਂ ਰਾਘਵੁਂ ਰਾਵਣਾਧਰਮ || ੨੬ ||
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ਰਘੁਨਾਥਾਯ ਨਾਥਾਯ ਸ੍ੀਤ੍ਾਯਾਃਪਤ੍ਯੇ ਨਮਃ || ੨੭ ||
ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਰਾਮ ਰਘੁਨਦ
ੁਂ ਨ ਰਾਮ ਰਾਮ
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ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਰਾਮ ਭਰਤ੍ਾਗਰਜ ਰਾਮ ਰਾਮ |

w

ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਰਾਮ ਰਣਕਰ੍ਕਸ਼੍ ਰਾਮ ਰਾਮ

w
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ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਰਾਮ ਸ਼੍ਰਣੁਂ ਭਵ ਰਾਮ ਰਾਮ || ੨੮ ||
ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਚੁਂਦਰਚਰਣੌ ਮਨਸ੍ਾ ਸ੍ਮਰਾਧਮ
ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਚੁਂਦਰਚਰਣੌ ਵਚਸ੍ਾ ਗ੍ੜੁਣਾਧਮ |
ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਚੁਂਦਰਚਰਣੌ ਧਸ਼੍ਰਸ੍ਾ ਨਮਾਧਮ
ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਚੁਂਦਰਚਰਣੌ ਸ਼੍ਰਣੁਂ ਪਰਪਦਯੇ || ੨੯ ||

ਮਾਤ੍ਾ ਰਾਮੋ ਮਤ੍ਧਪਤ੍ਾ ਰਾਮਚੁਂਦਃਰ
ਸ੍ਵਾਧਮ ਰਾਮੋ ਮਤ੍ਸ੍ਖਾ ਰਾਮਚੁਂਦਰਃ |
ਸ੍ਰਵਸ੍ਵੁਂ ਮੇ ਰਾਮਚੁਂਦਰੋ ਦਯਾਲੁਃ
ਨਾਨਯਦ ਦੈਵੁਂ ਨੈਵ ਜਾਨੇ ਨ ਜਾਨੇ || ੩੦ ||
ਦਕ੍ਧਸ਼੍ਣੇ ਲਕ੍੍ਮਣੋ ਯਸ੍ਯ ਵਾਮੇ ਤ੍ੁ ਜਨਕਾਤ੍ਮਜਾ |
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ਪੁਰਤ੍ੋ ਮਾਰੁਧਤ੍ਰਯਸ੍ਯ ਤ੍ੁਂ ਵੁਂਦੇ ਰਘੁਨੁਂਦਨਮ || ੩੧ ||
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ਲੋ ਕਾਧਭਰਾਮੁਂ ਰਣਰੁਂਗਧ੍ੀਰੁਂ ਰਾਜੀਵਨੇਤ੍ਰੁਂ ਰਘੁਵੁਂਸ਼੍ਨਾਥਮ |
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ਕਾਰੁਣਯਰੂਪੁਂ ਕਰੁਣਾਕਰੁਂ ਤ੍ੁਂ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਚੁਂਦਰੁਂ ਸ਼੍ਰਣੁਂ ਪਰਪਦਯੇ || ੩੨ ||
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ਮਨੋਜਵੁਂ ਮਾਰੁਤ੍ਤ੍ੁਲਯਵੇਗੁਂ ਧਜਤ੍ੇਂਧਦਰਯੁਂ ਬੁੱ ਧਧ੍ਮਤ੍ਾਂ ਵਧਰਸ਼੍ਠਮ |

w

w
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ਵਾਤ੍ਾਤ੍ਮਜੁਂ ਵਾਨਰਯੂਥਮੁਖਯੁਂ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਦੂਤ੍ੁਂ ਸ਼੍ਰਣੁਂ ਪਰਪਦਯੇ || ੩੩ ||
ਕੂਜੁਂਤ੍ੁਂ ਰਾਮ ਰਾਮੇਧਤ੍ ਮਧ੍ੁਰੁਂ ਮਧ੍ੁਰਾਕ੍ਸ਼੍ਰਮ |
ਆਰੁਹਯ ਕਧਵਤ੍ਾਸ਼੍ਾਖਾਂ ਵੁਂਦੇ ਵਾਲ੍ਮੀਧਕਕੋਧਕਲਮ || ੩੪ ||
ਆਪਦਾਮਪਹਰਤਾਰੁਂ ਦਾਤ੍ਾਰੁਂ ਸ੍ਰਵਸ੍ੁਂਪਦਾਮ |
ਲੋ ਕਾਧਭਰਾਮੁਂ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮੁਂ ਭੂਯੋ ਭੂਯੋ ਨਮਾਮਯਹਮ || ੩੫ ||

ਭਰ੍ਜਨੁਂ ਭਵਬੀਜਾਨਾਮਾਰ੍ਜਨੁਂ ਸ੍ੁਖਸ੍ੁਂਪਦਾਮ |
ਤ੍ਰ੍ਜਨੁਂ ਯਮਦੂਤ੍ਾਨਾਂ ਰਾਮਰਾਮੇਧਤ੍ ਗਰ੍ਜਨਮ || ੩੬ ||
ਰਾਮੋ ਰਾਜਮਧਣਃ ਸ੍ਦਾ ਧਵਜਯਤ੍ੇ ਰਾਮੁਂ ਰਮੇਸ਼੍ੁਂ ਭਜੇ
ਰਾਮੇਣਾਧਭਹਤ੍ਾ ਧਨਸ਼੍ਾਚਰਚਮੂ ਰਾਮਾਯ ਤ੍ਸ੍ਮੈ ਨਮਃ |
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ਰਾਮਾੰਨਾਧਸ੍ਤ ਪਰਾਯਣੁਂ ਪਰਤ੍ਰੁਂ ਰਾਮਸ੍ਯ ਦਾਸ੍ੋऽਸ੍ਮਯਹੁਂ
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ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਰਾਮੇਧਤ੍ ਰਮੇ ਰਾਮੇ ਮਨੋਰਮੇ |
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ਰਾਮੇ ਧਚੱ ਤ੍ਲਯਃ ਸ੍ਦਾ ਭਵਤ੍ੁ ਮੇ ਭੋ ਰਾਮ ਮਾਮੁੱ ਧ੍ਰ || ੩੭ ||
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ਸ੍ਹਸ੍ਰਨਾਮ ਤ੍ੱ ਤ੍ੁਲਯੁਂ ਰਾਮਨਾਮ ਵਰਾਨਨੇ || ੩੮ ||
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|| ਇਧਤ੍ ਬੁਧ੍ਕੌਧਸ਼੍ਕਸ੍ੁਂਗ੍ੜੁਹੀਤ੍ੁਂ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਰਕ੍ਸ਼੍ਾਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ ||

