
|| ਸ਼੍ਰੀ ਸੂਕ੍ਤਮ || 
ਓਮ 
ਹਿਰਣ੍ਯਵਰ੍ਣ੍ਾਮ ਿਹਰਣ੍ੀਮ ਸੁਵਰ੍ਣ੍ ਰਜਤ ਸਰਜਾਮ | 
ਚਨ੍ਦ੍ਰਾਮ ਹਿਰਣ੍ਮਯੀਮ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਮ ਜਾਤਵੇਦ ੋਮ ਆਵਿ || 
ਤਾਮ ਮ ਆਵਿ ਜਾਤਵੇਦੋ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਮਨ੍ਦਪ ਗਾਹਮਨ੍ਦੀਮ | 
ਯਸਯਾਮ ਹਿਰਣ੍ਯਮ ਹਵਨ੍ਦ੍ੇਯਮ ਗਾਮਸ਼੍ਵਮ ਪੁਰੁਸ਼੍ਾਨ੍ਦਿਮ || 
ਅਸ਼੍ਵਪੂਰਵਾਮ ਰਥਮਧ੍ਯਾਮ ਿਹਸਤਨ੍ਦਾਦ ਪਰਬਹੋਧ੍ਨ੍ਦੀਮ | 
ਹਸ਼੍ਰਯਮ ਦੇਵੀਮੁਪਿਵਯ ੇਸ਼੍ਰੀਰ੍ਮਾਦੇਵੀ: ਜੁਸ਼੍ਤਾਮ || 
ਕ੍ਾਮ ਸੋਸ੍ਹਮਤਾਮ ਹਿਰਣ੍ਯ ਪਰਾਕ੍ਾਰਾਮ ਆਰ੍ਰਾਮ ਜਵਲਨ੍ਦਤੀਮ ਤਪੁਤਾਮ 
ਤਰ੍ਪਯਨ੍ਦਤੀਮ | 
ਪਦ੍ਮੇ ਹਸਿਤਾਮ ਪਦ੍ਮ ਵਰ੍ਣ੍ਾਮ ਤਾਹਮਿਪੋਿਵਯੇ ਹਸ਼੍ਰਯਮ || 
ਚਨ੍ਦ੍ਰਾਮ ਪਰਭਾਸਾਮ ਯਸ਼੍ਸਾ ਜਵਲਨ੍ਦਤੀਮ ਹਸ਼੍ਰਯਮ ਲੋਕ੍ੇ 
ਦੇਵਜੁਸ਼੍ਟਾਮੁਦਾਰਾਮ | 
ਤਾਮ ਪਦ੍ਹਮਨ੍ਦੀਮੀਮ ਸ਼੍ਰਣ੍ਮਿਮ ਪਰਪਦਯੇ ਅਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਰ੍ਮੇ ਨ੍ਦਸ਼੍ਯਤਾਮ 
ਤਵਾਮ ਵੁਣੇ੍ || 
ਆਹਦਤਯਵਰ੍ਣ੍ੇ ਤਪਸੋ~ਹਧ੍ਜਾਤੋ ਵਨ੍ਦਸ੍ਪਹਤਸਤਵ ਵੁਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ੋ~ਥ ਹਬਲਵ: | 
ਤਸਯ ਫਲਾਹਨ੍ਦ ਤਪਸਾ ਨੁ੍ਦਦਨ੍ਦਤੁ ਮਾਯਾਨ੍ਦਤ ਰਾਯਾਸ਼੍ਚ ਬਾਿਯਾ ਅਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀ: || 
ਉਪੈਤੁ ਮਾਮ ਦੇਵਸਖ: ਕ੍ੀਹਰਤਸ਼੍ਚ ਮਹਣ੍ਨ੍ਦਾ ਸਿ | 
ਪਰਾਦੁਰ੍ਭੂਤ~ੋਸ੍ਹਮ ਰਾਸ਼੍ਟਰੇ~ਸ੍ਹਮਨ੍ਦ ਕ੍ੀਹਰਤਮੁੁੱ ਹਧ੍ਮ ਦਦਾਤੁ ਮੇ || 
ਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ੁਤ੍ਹਪਪਾਸਾਮਲਾਮ ਜਯੇਸ਼੍ਠਾਮਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਮ ਨ੍ਦਾਸ਼੍ਯਾਮਯਿਮ | 
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ਅਭੂਹਤਮਸਮੁੁੱ ਹਧ੍ਮ ਚ ਸਰਵਾਮ ਹਨ੍ਦਰ੍ਣ੍ੁਦ ਮੇ ਗੁਿਾਤ || 
ਗਨ੍ਧ੍ਦਵਾਰਾਮ ਦੁਰਾਧ੍ਰ੍ਸ਼੍ਾਮ ਹਨ੍ਦਤਯਪੁਸ਼੍ਟਾਮ ਕ੍ਰੀਹਸ਼੍ਣ੍ੀਮ | 
ਈਸ਼੍ਵਰੀਗ੍ਮ ਸਰਵਭੂਤਾਨ੍ਦਾਮ ਤਾਹਮਿਪੋਿਵਯ ੇਹਸ਼੍ਰਯਮ || 
ਮਨ੍ਦਸ: ਕ੍ਾਮਮਾਕ੍ੂਹਤਮ ਵਾਚ: ਸਤਯਮਸ਼੍ੀਮਹਿ || 
ਪਸ਼੍ੂਨ੍ਦਾਮ ਰੂਪਮੰਨ੍ਦਸਯ ਮਹਯ ਸ਼੍ਰੀ: ਸ਼੍ਰਯਤਾਮ ਯਸ਼੍: || 
ਕ੍ਰ੍ਮੇਨ੍ਦ ਪਰਜਾਭਤੂਾ ਮਹਯ ਸਮ੍ਭਵ ਕ੍ਰ੍ਮ | 
ਹਸ਼੍ਰਯਮ ਵਾਸਯ ਮੇ ਕ੍ਲੇੁ ਮਾਤਰਮ ਪਦ੍ਮਮਾਹਲਨ੍ਦੀਮ || 
ਆਪ: ਸੁਜਨ੍ਦਤ ੁਹਸਿਗ੍ਧ੍ਾਹਨ੍ਦ ਹਚਕ੍ਸ਼ਲੀਤ ਵਸ ਮੇ ਗੁਿੇ | 
ਹਨ੍ਦ ਚ ਦੇਵੀਮ ਮਾਤਰਮ ਹਸ਼੍ਰਯਮ ਵਾਸਯ ਮੇ ਕ੍ੁਲੇ | 
ਆਰ੍ਰਾਮ ਪੁ੍ਕ੍ਹਰਣ੍ੀਮ ਪੁਹਸ਼੍ਟਮ ਹਪਨ੍ਦਗਲ਼ਾਮ ਪਦ੍ਮਮਾਹਲਨ੍ਦੀਮ | 
ਚਨ੍ਦ੍ਰਾਮ ਹਿਰਣ੍ਮਯੀਮ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਮ ਜਾਤਵੇਦ ੋਮ ਆਵਿ || 
ਆਰ੍ਰਾਮ ਯ: ਕ੍ਹਰਣ੍ੀਮ ਯਹਸ਼੍ਟਮ ਸੁਵਰ੍ਣ੍ਾਮ ਿੇਮਮਾਹਲਨ੍ਦੀਮ | 
ਸੂਰਯਾਮ ਹਿਰਣ੍ਮਯੀਮ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਮ ਜਾਤਵੇਦੋ ਮ ਆਵਿ | 
ਤਾਮ ਮ ਆਵਿ ਜਾਤਵੇਦੋ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀ ਮਨ੍ਦਪ ਗਾਹਮਨ੍ਦੀਮ | 
ਯਸਯਾਮ ਹਿਰਣ੍ਯਮ ਪਰਭੂਤਮ ਗਾਵੋ ਦਾਸਯੋ~ਸ਼੍ਵਾਨ੍ਦ, ਹਵਨ੍ਦ੍ੇਯਮ 
ਪੁਰੁਸ਼੍ਾਨ੍ਦਿਮ || 
ਯ: ਸ਼੍ੁਹਚ: ਪਰਯਤੋ ਭਤੂਵਾ ਜੁਿੁਯਾਦਾਜਯ ਮਨ੍ਦਵ ਿਮ | 
ਹਸ਼੍ਰਯ: ਪਨ੍ਦਚ ਦਸ਼੍ਰਚਮ ਚ ਸ਼੍ਰੀਕ੍ਾਮ: ਸਤਤਮ ਜਪੇਤ | 
ਪਦ੍ਮਾਨ੍ਦਨੇ੍ਦ ਪਦ੍ਮ ਊਰੂ ਪਦ੍ਮਾਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ੀ ਪਦ੍ਮਸਮ੍ਭਵੇ | 
ਤਵਮ ਮਾਮ ਭਜਸਵ ਪਦ੍ਮਾਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ੀ ਯੇਨ੍ਦ ਸੌਖਯਮ ਲਭਾਮਯਿਮ || 
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ਅਸ਼੍ਵਦਾਯੀ ਗੋਦਾਯੀ ਧ੍ਨ੍ਦਦਾਯੀ ਮਿਾਧ੍ਨੇ੍ਦ | 
ਧ੍ਨ੍ਦਮ ਮੇ ਜੁਸ਼੍ਤਾਮ ਦੇਹਵ ਸਰਵਕ੍ਾਮਾਨ੍ਸ਼੍ਚ ਦੇਹਿ ਮੇ || 
ਪੁਤਰਪੌਤਰ ਧ੍ਨ੍ਦਮ ਧ੍ਾਨ੍ਦਯਮ ਿਸਤਯਸ਼੍ਵਾਹਦਗਵ ੇਰਥਮ | 
ਪਰਜਾਨ੍ਦਾਮ ਭਵਹਸ ਮਾਤਾ ਆਯੁ੍ਮਨ੍ਦਤਮ ਕ੍ਰੋਤੁ ਮਾਮ || 
ਧ੍ਨ੍ਦਮ ਅਹਗਿਰ ਧ੍ਨ੍ਦਮ ਵਾਯੁਰ ਧ੍ਨ੍ਦਮ ਸਰੂਯੋ ਧ੍ਨ੍ਦਮ ਵਸ:ੁ | 
ਧ੍ਨ੍ਦਮ ਇਨ੍ਦ੍ਰ ੋਬੁਿਸ੍ਪਹਤਰ ਵਰੁਣ੍ਮ ਧ੍ਨ੍ਦਮਸ਼੍ਿੁ ਤੇ || 
ਵੈਨ੍ਦਤੇਯ ਸੋਮਮ ਹਪਬ ਸੋਮਮ ਹਪਬਤੁ ਵੁਤਰਿਾ | 
ਸੋਮਮ ਧ੍ਨ੍ਦਸਯ ਸੋਹਮਨੋ੍ਦ ਮਿਯਮ ਦਦਾਤੁ ਸੋਹਮਹਨ੍ਦ || 
ਨ੍ਦ ਕ੍ਰੋਧ੍ੋ ਨ੍ਦ ਚ ਮਾਤ੍ਸਰਯਮ ਨ੍ਦ ਲੋਭੋ ਨ੍ਦਾਸ਼੍ੁਭਾ ਮਹਤ: | 
ਭਵਹਨ੍ਦਤ ਕ੍ੁਤ ਪੁਣ੍ਯਾਨ੍ਦਾਮ ਭਕ੍ਤਾਨ੍ਦਾਮ ਸ਼੍ਰੀਸੂਕ੍ਤਮ ਜਪੇਤ ਸਦਾ || 
ਵਰ੍ਸ਼੍ਨ੍ਦਤੁ ਤੇ ਹਵਭਾਵਹਰ ਹਦਵੋ ਅਭਰਸਯ ਹਵਦਯੁਤ: | 
ਰੋਿਨ੍ਦਤੁ ਸਰਵ ਬੀਜਾਨ੍ਦਯਵ ਬਰਹ੍ਮ ਹਦਵਸ਼੍ੋ ਜਹਿ || 
ਪਦ੍ਮਹਪਰਯੇ ਪਦ੍ਹਮਹਨ੍ਦ ਪਦ੍ਮਿਸਤੇ ਪਦ੍ਮਾਲਯੇ ਪਦ੍ਮ ਦਲ਼ਾਯਤਾਕ੍ਸ਼ਹਸ਼੍ | 
ਹਵਸ਼੍ਵਹਪਰਯੇ ਹਵ੍ਣੁ੍ ਮਨੋ੍ਦੋੰਉਕ੍ੂਲੇ ਤਵਤ ਪਾਦ ਪਦ੍ਮਮ ਮਹਯ ਸੰਹਨ੍ਦਧ੍ਤ੍ਸਵ || 
ਯਾ ਸਾ ਪਦ੍ਮਾਸਨ੍ਦਸਿਾ ਹਵਪੁਲ ਕ੍ਹਿਤਿੀ ਪਦ੍ਮ ਪਤਰਾਯਤਾਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ੀ | 
ਗਮ੍ਭੀਰਾ ਵਰਤਨ੍ਦਾਹਭ: ਸਤਨ੍ਦਭਰ ਨ੍ਦਹਮਤਾ ਸ਼੍ਭੁਰ ਵਸਤਰੋੋੱਤਰੀਯਾ || 
ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਰ ਹਦਵਯੈਰ ਗਜੇਨ੍ਦ੍ਰੈ ਮਹਣ੍ਗਣ੍ ਖਹਚਤੈ-ੱੁੱਸਿਾਹਪਤਾ ਿੇਮਕ੍ੁਮ੍ਭੈ: | 
ਹਨ੍ਦਤਯਮ ਸਾ ਪਦ੍ਮ ਿਸਤਾ ਮਮ ਵਸਤ ੁਗੁਿੇ ਸਰਵ ਮਾਨ੍ਦਗਲ਼ਯ ਯਕੁ੍ਤਾ || 
ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਮ ਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ੀਰ ਸਮੁਦਰ ਰਾਜ ਤਨ੍ਦਯਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਰਨ੍ਦਗ ਧ੍ਾਮੇਸ਼੍ਵਰੀਮ | 
ਦਾਸੀ ਭੂਤ ਸਮਸਤ ਦਵੇ ਵਹਨ੍ਦਤਾਮ ਲੋਕ੍ਕੈ੍ ਦੀਪਾਨ੍ਕ੍ੁਰਾਮ | 
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ਸ਼੍ਰੀ ਮਨ੍ਮਨ੍ਦ੍ ਕ੍ਿਾਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ ਲਬ੍ਧ੍ ਹਵਭਵ ਬਰਹ੍ਮੇਨ੍ਦ੍ਰ ਗਨ੍ਦਗਾਧ੍ਰਾਮ | 
ਤਵਾਮ ਤਰੈਲੋਕ੍ਯ ਕ੍ੁਿਮੁ੍ਹਬਨ੍ਦੀਮ ਸਰਹਸਜਾਮ ਵਨ੍ਦ੍ੇ ਮੁਕ੍ੁਨ੍ਦ੍ ਹਪਰਯਾਮ || 
ਹਸੁੱ ਧ੍ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਰ ਮਕੋ੍ਸ਼ਸ਼੍ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਰ ਜਯ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀ ਸਰਸਵਤੀ | 
ਸ਼੍ਰੀ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਰ ਵਰ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਸ਼੍ਚ ਪਰਸੰਨ੍ਦਾ ਮਮ ਸਰਵਦਾ | 
ਵਰਾਨ੍ਕ੍ੁਸ਼੍ੌ ਪਾਸ਼੍ਮ ਅਭੀਹਤ ਮਦੁਰਾਮ ਕ੍ਰਰੈ ਵਿਨ੍ਦਤੀਮ 
ਕ੍ਮਲਾਸਨ੍ਦਸਿਾਮ | 
ਬਾਲਾਰ੍ਕ੍ ਕ੍ਹੋਿ ਪਰਹਤਭਾਮ ਹਤਰਣ੍ੇਤਰਾਮ ਭਜੇਿਮ ਆਦਯਾਮ ਜਗਦੀਸ਼੍ਵਰੀਮ 
ਤਵਾਮ || 
ਸਰਵਮਨ੍ਦਗਲ਼ ਮਾਨ੍ਦਗਲ਼ਯ ੇਹਸ਼੍ਵੇ ਸਰਵਾਰਿ ਸਾਹਧ੍ਕ੍ੇ| 
ਸ਼੍ਰਣ੍ਯ ੇਤਰਯਮ੍ਬਕ੍ੇ ਦੇਹਵ ਨ੍ਦਾਰਾਯਹਣ੍ ਨ੍ਦਮੋਸਤ ੁਤੇ || 
ਨ੍ਦਾਰਾਯਹਣ੍ ਨ੍ਦਮੋਸਤੁ ਤ ੇ|| 
ਨ੍ਦਾਰਾਯਹਣ੍ ਨ੍ਦਮੋਸਤੁ ਤ ੇ|| 
ਸਰਹਸਜ ਹਨ੍ਦਲਯੇ ਸਰੋਜ ਿਸਤੇ ਧ੍ਵਲ਼ ਤਰਾਨ੍ਸ਼੍ੁਕ੍ ਗਨ੍ਧ੍ ਮਾਲਯ ਸ਼੍ੋਭ ੇ| 
ਭਗਵਹਤ ਿਹਰ ਵੁੱਲਭੇ ਮਨੋ੍ਦਗਿੇ ਹਤਰਭੁਵਨ੍ਦ ਭੂਹਤਕ੍ਹਰ ਪਰਸੀਦ ਮਿਯਮ || 
ਹਵ੍ਣੁ੍ ਪਤਿੀਮ ਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਮਾ ਦੇਵੀਮ ਮਾਧ੍ਵੀਮ ਮਾਧ੍ਵਹਪਰਯਾਮ | 
ਹਵ੍ਣੋ੍: ਹਪਰਯ ਸਖੀਮ ਦੇਵੀਮ ਨ੍ਦਮਾਮਯਚਯੁਤ ਵੁੱਲਭਾਮ || 
ਮਿਾ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀ ਚ ਹਵਦ੍ਮਿੇ ਹਵ੍ਣੁ੍ ਪਤਿੀ ਚ ਧ੍ੀਮਹਿ | 
ਤੰਨੋ੍ਦ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀ: ਪਰਚਦੋਯਾਤ || 
ਸ਼੍ਰੀ ਵਰਚਸਯਮ ਆਯੁਸ਼੍ਯਮ ਆਰੋਗਯਮਾਹਵਧ੍ਾਤ ਪਵਮਾਨ੍ਦਮ ਮਿੀਯਤੇ | 
ਧ੍ਨ੍ਦਮ ਧ੍ਾਨ੍ਦਯਮ ਪਸ਼੍ਮੁ ਬਿੁ ਪੁਤਰ ਲਾਭਮ ਸ਼੍ਤ ਸਮਵਤ੍ਸਰਮ 
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ਦੀਰ੍ਘਮਾਯੁ: || 
ਰੁਣ੍ਰੋਗਾਹਦ ਦਾਹਰਦਰਯ ਪਾਪਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ੁਦ ਅਪਮਤੁਯਵ: | 
ਭਯਸ਼੍ੋਕ੍ ਮਨ੍ਦਸਤਾਪਾ ਨ੍ਦਸ਼੍ਯਨ੍ਦਤੁ ਮਮ ਸਰਵਦਾ || 
ਹਸ਼੍ਰਯੇ ਜਾਤ ਹਸ਼੍ਰਯ ਆਹਨ੍ਦਰਯਾਯ ਹਸ਼੍ਰਯਮ ਵਯੋ ਜਹਨ੍ਦਤੁਭਯੋ ਦਧ੍ਾਤੁ | 
ਹਸ਼੍ਰਯਮ ਵਸਾਨ੍ਦਾ ਅਮਤੁਤਵ ਮਾਯਨ੍ਦ ਭਜਹਨ੍ਦਤ ਸਦਯ: ਸਹਵਤਾ ਹਵਦਧ੍ਯੂਨ੍ਦ || 
ਹਸ਼੍ਰਯ ਏਵੈਨ੍ਦਮ ਤੁੱ ਹਰਰਯਾਮਾ ਦਧ੍ਾਹਤ | 
ਸਨ੍ਦਤਤ ਮੁਚਾ ਵਸ਼੍ਟ੍ਕ੍ਕ੍ੁਤਯਮ ਸਨ੍ਧ੍ੁੱਤਮ ਸਨ੍ਧ੍ੀਯਤੇ ਪਰਜਯਾ ਪਸ਼੍ੁਹਭ: | 
ਯ ਏਵਮ ਵੇਦ | 
ਓਮ ਮਿਾਦੇਵਯੈ ਚ ਹਵਦ੍ਮਿੇ ਹਵ੍ਣੁ੍ਪਤਿੀ ਚ ਧ੍ੀਮਹਿ | 
ਤੰਨੋ੍ਦ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀ: ਪਰਚਦੋਯਾਤ || 
ਓਮ ਸ਼੍ਾਹਨ੍ਦਤ: ਸ਼੍ਾਹਨ੍ਦਤ: ਸ਼੍ਾਹਨ੍ਦਤ: || 
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