ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਵਾਲ੍ ਮੀਕਿ ਰਾਮਾਯਣਮ੍
ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਪ੍ਰਤਮ ਸਰ੍ਕ:
ਯੁ ਤ੍ਾਕਿਤ੍੍ ਤ੍ੁ ਪ੍ਰਾਪ੍ਯ ਪ੍ਰਤ੍ਮ੍ ਸ ਸ਼੍ਤ੍ਰੁਿ੍ਨਮ੍ ਪ੍ਰਹਰ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ਃ
ਸਵ ਪ੍ੁਰਮ੍ ਪ੍ਰਾਕਿਸ਼੍ ਤ੍ਵੀਰਃ ਕਪ੍ਤ੍ਾ ਤ੍ਸਯ ਤ੍ੁ ਤ੍ੋਸ਼੍ ਹ ੧
ਿੱਚਤ੍ਾ ਮਾਤ੍ੁ ਲ ਿੁਲਮ੍ ਪ੍ਰਤ੍ੇ ਨ ਤ੍ਤ੍ਾ੭ਨਿ:
ਸ਼੍ਤ੍ਰੁਿ੍ਨੋ ਕਨਤ੍ਯ ਸ਼੍ਤ੍ਰੁਿ੍ਨੋ ਨੀਤ੍: ਪ੍ਰੀਕਤ੍ ਪ੍ੁਰਸ੍ਿਰੁਤ੍: ੨
ਸ ਤ੍ਤ੍ਰ ਨਯਿਸਤ੍੍ ਪ੍ਰਾਤ੍ਰਾ ਸਹ ਸਤ੍੍ਿਾਰ ਸਤ੍੍ਿਰੁਤ੍ਃ
ਮਾਤ੍ੁ ਲੇ ਨਾ੭ਸ਼੍ਵਪ੍ਕਤ੍ਨਾ ਪ੍ੁਤ੍ਰ ਸ੍ਨੇਹੇਨ ਲਾਕਲਤ੍ਃ ੩
ਤ੍ਤ੍ਰਾ੭ਕਪ੍ ਕਨਿਸਨ੍ਤ੍ੌ ਤ੍ੌ ਤ੍ਰ੍ਪ੍ਯਮਾਣੌ ਚ ਿਾਮਤ੍ਃ
ਪ੍ਰਾਤ੍ਰੌ ਸ੍ਮਰਤ੍ਾਮ੍ ਿੀਰੌ ਿਰਤ੍
ੁੱ ਮ੍ ਤ੍ਸ਼੍ਰਤ੍ਮ੍ ਨਰੁਪ੍ਮ੍ ੪
ਰਾਿਾ੭ਕਪ੍ ਤ੍ੌ ਮਹਾਤ੍ੇਿਾਃ ਸਸ੍ਮਾਰ ਪ੍ਰੋਕਸ਼੍ਤ੍ੌ ਸੁਤ੍ੌ
ਉਪ੍ੌ ਪ੍ਰਤ੍ ਸ਼੍ਤ੍ਰੁਿ੍ਨੌ ਮਹੇਨ੍ਤ੍ਰ ਿਰੁਣੋਪ੍ਮੌ ੫
ਸਰਵ ਏਿ ਤ੍ੁ ਤ੍ਸਯ ਇਸ਼੍੍ਟਾ: ਚਤ੍ਵਾਰਃ ਪ੍ੁਰਸ਼੍
ੁ ਰ੍ਸ਼੍ਪ੍ਾਃ
ਸਵ ਸ਼੍ਰੀਰਾਤ੍੍ ਕਿਕਨਰਵ ੍ਰੁਤ੍
ੱ ਾ: ਚਤ੍ਵਾਰ ਇਿ ਪ੍ਾਹਿਃ ੬
ਤ੍ੇਸ਼੍ਾਮ੍ ਅਕਪ੍ ਮਹਾ ਤ੍ੇਿਾ ਰਾਮੋ ਰਕਤ੍ਿਰਃ ਕਪ੍ਤ੍ੁ ਃ
ਸਵਯਮ੍ਪ੍:ੂ ਇਿ ਪ੍ੂਤ੍ਾਨਾਮ੍ ਪ੍ਪ੍ੂਿ ਿੁਣਿੱਤ੍ਰਃ ੭
ਸ ਕਹ ਤ੍ੇਿੈ: ਉਤ੍ੀਰ੍ਣ ਸਯ ਰਾਿਣ ਸਯ ਿਤ੍ਾ੭ਰ੍ਕਤ੍ਕਪ੍:
ਅਰ੍ਕਤ੍ਤ੍ੋ ਮਾਨੁ ਸ਼੍ੇ ਲੋ ਿੇ ਿਿ੍ਞੇ ਕਿਸ਼੍੍ਣ:ੁ ਸਨਾਤ੍ਨ: ੮
ਿੌਸਲਯਾ ਸ਼੍ੁਸ਼੍ੁਪ੍ੇ ਤ੍ੇਨ ਪ੍ੁਤ੍ਣ
ਰੇ ਾ੭ਕਮਤ੍ ਤ੍ੇਿਸਾ
ਯਤ੍ਾ ਿਰੇਣ ਤ੍ੇਿਾਨਾਮ੍ ਅਕਤ੍ਕਤ੍: ਿਿਰ ਪ੍ਾਕਣਨਾ ੯
ਸ ਕਹ ਰੂਪ੍ਪ੍
ੋ ਪ੍ੰਨ ਸ਼੍੍ਚ ਿੀਰਯਿਾਨ੍ ਅਨਸੂਯਿ:
ਪ੍ੂਮੌ ਅਨੁ ਪ੍ਮ: ਸੂਨੁ: ਿੁਣੈਃ ਤ੍ਸ਼੍ਰਤ੍ੋਪ੍ਮ: ੧0
ਸ ਚ ਕਨਤ੍ਯਮ੍ ਪ੍ਰਸ਼੍ਾਨ੍ਤ੍ਾ੭੭ਤ੍੍ਮਾ ਮਰੁਤ੍ੁਪ੍ਰ
ੂ ਵਮ੍ ਤ੍ੁ ਪ੍ਾਸ਼੍ਤ੍ੇ
ਉਚਯਮਾਨੋ੭ਕਪ੍ ਪ੍ਰੁਸ਼੍ਮ੍ ਨ ਉੱਤ੍ਰਮ੍ ਪ੍ਰਕਤ੍ਪ੍ਤ੍ਯਤ੍ੇ ੧੧
ਿਤ੍ਮ੍ਕਚਤ੍੍ ਉਪ੍ਿਾਰੇਣ ਿਰੁਤ੍ੇਨ ਏਿੇਨ ਤ੍ੁ ਸ਼੍ਯਕਤ੍
ਨ ਸ੍ਮਰਕਤ੍ ਅਪ੍ਿਾਰਾਣਾਮ੍ ਸ਼੍ਤ੍ਮ੭ਕਪ੍ ਆਤ੍੍ਮਿਤ੍੍ ਤ੍ਯਾ ੧੨
ਸ਼੍ੀਲ ਿਰੁੱਤ੍ੈ: ਿ੍ਞਾਨ ਿਰੁੱਤ੍ੈ: ਿਯੋ ਿਰੁੱਤ੍ੈ ਸ਼੍੍ਚ ਸੱਿਨੈ:
ਿਤ੍ਯਨ੍ ਆਸ੍ਤ੍ ਿੈ ਕਨਤ੍ਯਮ੍ ਅਸ੍ਤ੍ਰ ਯੋਿ ਅਨ੍ਤ੍ਰੇ ਸ਼੍ਵ੭ਕਪ੍ ੧੩
ਪ੍ੁੱਕਤ੍ਮਾਨ੍ ਮਤ੍ੁ ਰਾ ਪ੍ਾਸ਼੍ੀ ਪ੍ੂਰਵ ਪ੍ਾਸ਼੍ੀ ਕਪ੍ਰਯਮ੍ ਿਤ੍ :
ਿੀਰਯਿਾਨ੍ ਨ ਚ ਿੀਰਯੇਣ ਮਹਤ੍ਾ ਸਵੇਨ ਕਿਸ੍ਕਮਤ੍ : ੧੪
ਨ ਚਾ੭੭ਨਰੁਤ੍ ਿਤ੍ੋ ਕਿਤ੍ਵਾਨ੍ ਿਰੁੱਤ੍ਾਨਾਮ੍ ਪ੍ਰਕਤ੍ਪ੍ੂਿਿ:
ਅਨੁ ਰਿ੍ਤ੍: ਪ੍ਰਿਾਕਪ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਪ੍ਰਿਾ ਸ਼੍੍ਚਾ੭ਪ੍ਯਨੁ ਰਮ੍ਿਤ੍ੇ ੧੫
ਸਾਨੁ ਿਰੋਸ਼੍ੋ ਕਿਤ੍ ਿਰੋਤ੍ੋ ਪ੍ਰਾਹ੍ਮਣ ਪ੍ਰਕਤ੍ਪ੍ੂਿਿ:
ਤ੍ੀਨਾ੭ਨੁ ਿਮ੍ਪ੍ੀ ਤ੍ਰ੍ਮਿ੍ਞੋ ਕਨਤ੍ਯਮ੍ ਪ੍ਰਿਰਹਿਾਨ੍ ਸ਼੍ੁਕਚ: ੧੬
ਿੁਲੋਕਚਤ੍ ਮਕਤ੍: ਿ੍ਸ਼੍ਾਤ੍ਰਮ੍ ਤ੍ਰ੍ਮਮ੍ ਸਵਮ੍ ਪ੍ਹੁ ਮਨਯਤ੍ੇ
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ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਵਾਲ੍ ਮੀਕਿ ਰਾਮਾਯਣਮ੍
ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਮਨਯਤ੍ੇ ਪ੍ਰਯਾ ਿੀਰ੍ਤ੍ਯਾ ਮਹਤ੍੍ ਸਵਰ੍ਿ ਪ੍ਲਮ੍ ਤ੍ਤ੍ : ੧੭
ਨ ਅਸ਼੍ਰੇਯਕਸ ਰਤ੍ੋ ਕਿਤ੍ਵਾਨ੍ ਨ ਕਿਰੁੱਤ੍ ਿਤ੍ਾ ਰੁਕਚ :
ਉੱਤ੍ਰੋਤ੍
ੱ ਰ ਯੁ ਿ੍ਤ੍ੌ ਚ ਿਿ੍ਤ੍ਾ ਿਾਚਸ੍ਪ੍ਕਤ੍ ਰਯਤ੍ਾ ੧੮
ਅਰੋਿ ਸ੍ਤ੍ਰੁਣੋ ਿਾਿ੍ਮੀ ਿਪ੍ੁਸ਼੍੍ਮਾਨ੍ ਤ੍ੇਸ਼੍ ਿਾਲ ਕਿਤ੍੍
ਲੋ ਿੇ ਪ੍ੁਰਸ਼੍
ੁ ਸਾਰਿ੍ਞ ੱੱਸਾਤ੍ੁ ਰੇਿੋ ਕਿਕਨਰ੍ਕਮਤ੍ : ੧੯
ਸ ਤ੍ੁ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍੍ਟੈ ਰ੍ਿੁਣੈ ਰਯੁ ਿ੍ਤ੍: ਪ੍ਰਿਾਨਾਮ੍ ਪ੍ਾਰ੍ਕਤ੍ਿਾ੭੭ਤ੍੍ਮਿ:
ਪ੍ਕਹਸ਼੍੍ਚਰ ਇਿ ਪ੍ਰਾਣੋ ਪ੍ਪ੍ੂਿ ਿੁਣਤ੍: ਕਪ੍ਰਯ: ੨0
ਸਮਯਕਿਵਤ੍ਯਾ ਿਰਤ੍ ਸ੍ਨਾਤ੍ੋ ਯਤ੍ਾਿਤ੍੍ ਸ ਅਮ੍ਿ ਿੇਤ੍ ਕਿਤ੍੍
ਇਸ਼੍ੁ ਅਸ੍ਤ੍ਰੇ ਚ ਕਪ੍ਤ੍ੁ ੱੱਸ਼੍ਸ਼੍
ਰੇ ੍ਟੋ ਪ੍ਪ੍ੂਿ ਪ੍ਰਤ੍ਾ੭ਿਰਿ : ੨੧
ਿਲਯਾਣਾ੭ਕਪ੍ਿਨਃ ਸਾਤ੍ੁ : ਅਤ੍ੀਨਃ ਸਤ੍ਯਿਾਿ੍ ਰੁਿੁਃ
ਿਰੁੱਤ੍ੈ: ਅਕਪ੍ਕਿਨੀਤ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਕਤ੍ਵਿੈ: ਤ੍ਰ੍ਮਾ੭ਰ੍ਤ੍ ਤ੍ਰ੍ਕਸ਼੍ਕਪ੍ਃ ੨੨
ਤ੍ਰ੍ਮਾ੭ਰ੍ਤ੍ ਿਾਮ ਤ੍ੱਤ੍ਵਿਞ
੍ ਃ ਸ੍ਮਰੁਕਤ੍ਮਾਨ੍ ਪ੍ਰਕਤ੍ਪ੍ਾਨਿਾਨ੍
ਲੌ ਕਿਿੇ ਸਮਯਾ੭੭ਚਾਰੇ ਿਰੁਤ੍ ਿਲ੍ ਪ੍ੋ ਕਿਸ਼੍ਾਰਤ੍ਃ ੨੩
ਕਨਪ੍ਰੁਤ੍ ੱੱਸਮਵ ੍ਰੁਤ੍ਾਿਾਰੋ ਿੁਪ੍੍ਤ੍ ਮਮ੍ਤ੍ਰ ੱੱਸਹਾਯਿਾਨ੍
ਅਮੋਿ ਿਰੋਤ੍ ਹਰ੍ਸ਼੍ ਸ਼੍੍ਚ ਤ੍ਯਾਿ ਸਮਯਮ ਿਾਲਕਿਤ੍੍ ੨੪
ਤ੍ਰੁਟ ਪ੍ਿ੍ਕਤ੍ ਸ੍ਕਤ੍ਰ ਪ੍ਰਿਞ
੍ ੋ ਨ ਅਸਤ੍੍ਿਰਾਹੀ ਨ ਤ੍ੁ ਰਵਚਾ
ਕਨਸ੍ਤ੍ਮ੍ਕਤ੍ਰ: ਅਪ੍ਰਮੱਤ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਸਵਤ੍ੋਸ਼੍ ਪ੍ਰ ਤ੍ੋਸ਼੍ਕਿਤ੍੍ ੨੫
ਸ਼੍ਾਸ੍ਤ੍ਰਿ੍ਞ ਸ਼੍੍ਚ ਿਰੁਤ੍ਿ੍ਞ ਸ਼੍੍ਚ ਪ੍ੁਰਸ਼੍
ੁ ਾ੭ਨ੍ਤ੍ਰ ਿੋਕਿਤ੍ਃ
ਯਃ ਪ੍ਰਿਰਹਾ੭ਨੁ ਿਰਹਯੋ: ਯਤ੍ਾ ਨਯਾਯਮ੍ ਕਿਚਿ੍ਸ਼੍ਣਃ ੨੬
ਸਤ੍੍ਸਮ੍ਿਰਹ ਪ੍ਰਿਰਹਣੇ ਸ੍ਤ੍ਾਨਕਿਤ੍੍ ਕਨਿਰਹਸਯ ਚ
ਆਯ ਿਰ੍ਮਕਣ ਉਪ੍ਾਯਿ੍ਞਃ ਸਮ੍ਤ੍ੁ ਸ਼੍
ਰ ੍ਟ ਿਯਯ ਿਰ੍ਮਕਿਤ੍੍ ੨੭
ਸ਼੍ਰੈਸ਼੍੍ਟਯਮ੍ ਸ਼੍ਾਸ੍ਤ੍ਰ ਸਮੂਹਸ਼੍
ੇ ੁ ਪ੍ਰਾਪ੍੍ਤ੍ੋ ਿਯਾਕਮਸ਼੍ਰਿੇਸ਼੍੭
ਵ ਕਪ੍
ਅਰ੍ਤ੍ ਤ੍ਰ੍ਮੌ ਚ ਸਮ੍ਿਰੁਹਯ ਸੁਿ ਤ੍ਨ੍ਤ੍ਰੋ ਨ ਚਾ੭ਲਸਃ ੨੮
ਿੈਹਾਕਰਿਾਣਾਮ੍ ਕਸ਼੍ਲ੍ ਪ੍ਾਨਾਮ੍ ਕਿਿ੍ਞਾਤ੍ਾ੭ਰ੍ਤ੍ ਕਿਪ੍ਾਿਕਿਤ੍੍
ਆਰੋਹੇ ਕਿਨਯੇ ਚੈਿ ਯੁ ਿ੍ਤ੍ੋ ਿਾਰਣ ਿਾਕਿਨਾਮ੍ ੨੯
ਤ੍ਨੁ ਰਵੇਤ੍ਕਿਤ੍ਾਮ੍ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍੍ਟੋ ਲੋ ਿੇ੭ਕਤ੍ਰਤ੍ ਸੰਮਤ੍ਃ
ਅਕਪ੍ਯਾਤ੍ਾ ਪ੍ਰਹਰ੍ਤ੍ਾ ਚ ਸੇਨਾ ਨਯ ਕਿਸ਼੍ਾਰਤ੍ਃ
ਅਪ੍ਰਤ੍ੁ ਰਸ਼੍ਯ ਸ਼੍੍ਚ ਸਮ੍ਿਰਾਮੇ ਿਰੁੱਤ੍ੈ: ਅਕਪ੍ ਸੁਰਾ ਸੁਰਃੈ ੩0
ਅਨਸੂਯੋ ਕਿਤ੍ ਿਰੋਤ੍ੋ ਨ ਤ੍ਰੁਪ੍੍ਤ੍ੋ ਨ ਚ ਮਤ੍੍ਸਰੀ
ਨ ਚ ਅਿਮਨ੍ਤ੍ਾ ਪ੍ੂਤ੍ਾਨਾਮ੍ ਨ ਚ ਿਾਲ ਿਸ਼੍ਾ੭ਨੁ ਿਃ ੩੧
ਏਿਮ੍ ਸ਼੍ਰੈਸ਼੍੍ਟ:ੈ ਿੁਣੈ: ਯੁ ਿ੍ਤ੍ਃ ਪ੍ਰਿਾਨਾਮ੍ ਪ੍ਾਰ੍ਕਤ੍ਿਾ੭੭ਤ੍੍ਮਿਃ
ਸੰਮਤ੍ ਸ੍ਕਤ੍ਰਸ਼੍ੁ ਲੋ ਿੇਸ਼੍ੁ ਿਸੁਤ੍ਾਯਾਃ ਿ੍ਸ਼੍ਮਾ ਿੁਣੈਃ ੩੨
ਪ੍ੁੱਤ੍ਯਾ ਪ੍ਰੁਹਸ੍ਪ੍ਤ੍ੇ ਸ੍ਤ੍ੁਲਯੋ ਿੀਰਯੇਣਾ੭ਕਪ੍ ਸ਼੍ਚੀ ਪ੍ਤ੍ੇਃ ੩੩
ਤ੍ਤ੍ਾ ਸਰਵ ਪ੍ਰਿਾ ਿਾਨ੍ਤ੍ੈਃ ਪ੍ਰੀਕਤ੍ ਸਮ੍ਿਨਨੈਃ ਕਪ੍ਤ੍ੁ ਃ
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਿੁਣੈ: ਕਿਰੁਰਚ
ੁ ੇ ਰਾਮੋ ਤ੍ੀਪ੍੍ਤ੍ਃ ਸੂਰਯ ਇਿਾਮ੍ਸ਼੍ੁਕਪ੍ਃ ੩੪
ਤ੍ਮ੍ ਏਿਮ੍ ਿਰੁੱਤ੍ ਸਮ੍ਪ੍ਨ
ੰ ਮ੍ ਅਪ੍ਰਤ੍ੁ ਰਸ਼੍ਯ ਪ੍ਰਾਿਰਮਮ੍
ਲੋ ਿ ਪ੍ਾਲੋ ਪ੍ਮਮ੍ ਨਾਤ੍ਮ੍ ਅਿਾਮਯਤ੍ ਮੇਕਤ੍ਨੀ ੩੫
ਏਤ੍ੈ ਸ੍ਤ੍ੁ ਪ੍ਹੁਕਪ੍: ਯੁ ਿ੍ਤ੍ਮ੍ ਿੁਣੈ: ਅਨੁ ਪ੍ਮੈਃ ਸੁਤ੍ਮ੍
ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾ ਤ੍ਸ਼੍ਰਤ੍ੋ ਰਾਿਾ ਚਿਰੇ ਕਚਨ੍ਤ੍ਾਮ੍ ਪ੍ਰਮ੍ਤ੍ਪ੍ਃ ੩੬
ਅਤ੍ ਰਾਿ੍ਞੋ ਪ੍ਪ੍ੂਿ ਏਿਮ੍ ਿਰੁੱਤ੍ ਸਯ ਕਚਰ ਿੀਕਿਨ :
ਪ੍ਰੀਕਤ੍: ਏਸ਼੍ਾ ਿਤ੍ਮ੍ ਰਾਮੋ ਰਾਿਾ ਸਯਾਤ੍੍ ਮਮ ਿੀਿਕਤ੍ ੩੭
ਏਸ਼੍ਾ ਕਹ ਅਸਯ ਪ੍ਰਾ ਪ੍ਰੀਕਤ੍: ਹਰਕੁ ਤ੍ ਸਮ੍ਪ੍ਕਰਿਰ੍ਤ੍ਤ੍ੇ
ਿਤ੍ਾ ਨਾਮ ਸੁਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਰਿ੍ਸ਼੍ਯਾਕਮ ਅਕਪ੍ਕਸ਼੍ਿ੍ਤ੍ਮ੍ ਅਹਮ੍ ਕਪ੍ਰਯਮ੍ ੩੮
ਿਰੁੱਕਤ੍ ਿਾਮੋ ਕਹ ਲੋ ਿ ਸਯ ਸਰਵ ਪ੍ੂਤ੍ਾ੭ਨੁ ਿਮ੍ਪ੍ਨਃ
ਮੱਤ੍ਃ ਕਪ੍ਰਯਤ੍ਰੋ ਲੋ ਿੇ ਪ੍ਰ੍ਿਨਯ ਇਿ ਿਰੁਸ਼੍੍ਕਟਮਾਨ੍ ੩੯
ਯਮ ਸ਼੍ਿਰ ਸਮੋ ਿੀਰਯੇ ਪ੍ਰਹ
ੁ ਸ੍ਪ੍ਕਤ੍ ਸਮੋ ਮਤ੍ੌ
ਮਹੀਤ੍ਰ ਸਮੋ ਤ੍ਰੁਤ੍ਯਾਮ੍ ਮੱਤ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਿੁਣਿੱਤ੍ਰਃ ੪0
ਮਹੀਮ੍ ਅਹਮ੍ ਇਮਾਮ੍ ਿਰੁਤ੍੍ਸ੍ਨਾਮ੍ ਅਕਤ੍ਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟਨ੍ਤ੍ਮ੍ ਆਤ੍੍ਮਿਮ੍
ਅਨੇਨ ਿਯਸਾ ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾ ਯਤ੍ਾ ਸਵਰ੍ਿਮ੍ ਅਿਾਪ੍੍ਨੁਯਾਮ੍ ੪੧
ਇਕਤ੍ ਏਤ੍ੈ: ਕਿਕਿਤ੍ੈ ਸ੍ਤ੍ੈ ਸ੍ਤ੍ੈ: ਅਨਯ ਪ੍ਾਰ੍ਕਤ੍ਿ ਤ੍ੁ ਰਲ
੍ ਪ੍ੈ :
ਸ਼੍੍ਕਲਸ਼੍੍ਟ:ੈ ਅਪ੍ਕਰਮੇਯੈ ਸ਼੍੍ਚ ਲੋ ਿੇ ਲੋ ਿੋੱਤ੍ਰੈ ਰ੍ਿੁਣੈਃ ੪੨
ਤ੍ਮ੍ ਸਮੀਿ੍ਸ਼੍ਯ ਮਹਾ ਰਾਿੋ ਯੁ ਿ੍ਤ੍ਮ੍ ਸਮੁਕਤ੍ਤ੍ੈ ੱੱਸ਼੍ੁਪ੍ੈ:
ਕਨਸ਼੍੍ਕਚਤ੍ਯ ਸਕਚਿੈਃ ਸਾਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਯੁ ਿ ਰਾਿਮ੍ ਅਮਨਯਤ੍ ੪੩
ਕਤ੍ਕਿ ਅਨ੍ਤ੍ਕਰਿ੍ਸ਼੍ੇ ਪ੍ੂਮੌ ਚ ਿੋਰਮ੍ ਉਤ੍੍ਪ੍ਾਤ੍ਿਮ੍ ਪ੍ਯਮ੍
ਸਮ੍ਚਚਿ੍ਸ਼੍ੇ ਚ ਮੇਤ੍ਾਿੀ ਸ਼੍ਰੀਰੇ ਚਾ੭੭ਤ੍੍ਮਨੋ ਿਰਾਮ੍ ੪੪
ਪ੍ੂਰ੍ਣ ਚਮ੍ਤ੍ਰਾਨਨ ਸਯ ਅਤ੍ ਸ਼੍ੋਿਾ੭ਪ੍ਨੁ ਤ੍ ਮਾਤ੍੍ਮਨ :
ਲੋ ਿੇ ਰਾਮ ਸਯ ਪ੍ੁਪ੍ੁਤ੍ੇ ਸਮ੍ਕਪ੍ਰਯਤ੍ਵਮ੍ ਮਹਾਤ੍੍ਮਨ : ੪੫
ਆਤ੍੍ਮਨ ਸ਼੍੍ਚ ਪ੍ਰਿਾਨਾਮ੍ ਚ ਸ਼੍ਰੇਯਸ਼੍ੇ ਚ ਕਪ੍ਰਯਣ
ੇ ਚ
ਪ੍ਰਾਪ੍੍ਤ੍ ਿਾਲੇ ਨ ਤ੍ਰ੍ਮਾਤ੍੍ਮਾ ਪ੍ਿ੍ਤ੍ਯਾ ਤ੍ਵਕਰਤ੍ਿਾਨ੍ ਨਰੁਪ੍ : ੪੬
ਨਾਨਾ ਨਿਰ ਿਾਸ੍ਤ੍ਿਯਾਨ੍ ਪ੍ਰੁਤ੍ਿ੍ ਿਾਨ ਪ੍ਤ੍ਾਨ੍ ਅਕਪ੍
ਸਮਾਕਨਨਾਯ ਮੇਕਤ੍ਨਯਾਃ ਪ੍ਰਤ੍ਾਨਾਨ੍ ਪ੍ਰੁਕਤ੍ਿੀਪ੍ਤ੍ੀਨ੍ ੪੭
ਨ ਤ੍ੁ ਿੇਿਯ ਰਾਿਾਨਮ੍ ਿਨਿਮ੍ ਿਾ ਨਰਾ੭ਕਤ੍ਪ੍ :
ਤ੍ਵਰਯਾ ਚ ਆਨਯਾ ਮਾਸ ਪ੍ਸ਼੍੍ਚਾਤ੍੍ ਤ੍ੌ ਸ਼੍ਰੋਸ਼੍ਯਤ੍ : ਕਪ੍ਰਯਮ੍ ੪੮
ਤ੍ਾਨ੍ ਿੇਸ਼੍੍ਮ ਨਾਨਾ ਆਪ੍ਰਣੈ: ਯਤ੍ਾ੭ਰਹਮ੍ ਪ੍ਰਕਤ੍ਪ੍ੂਕਿਤ੍ਾਨ੍
ਤ੍ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਾ੭ਲਮ੍ਿਰੁਤ੍ੋ ਰਾਿਾ ਪ੍ਰਿਾਪ੍ਕਤ੍: ਇਿ ਪ੍ਰਿਾ : ੪੯
ਅਤ੍ੋ ਪ੍ਕਿਸ਼੍੍ਟੇ ਨਰੁਪ੍ਤ੍ੌ ਤ੍ਸ੍ਕਮਨ੍ ਪ੍ਰ ਪ੍ਲਾਰ੍ਤ੍ਨੇ
ਤ੍ਤ੍ : ਪ੍ਰਕਿਕਿਸ਼੍ੁ: ਸ਼੍ੇਸ਼੍ਾ ਰਾਿਾਨੋ ਲੋ ਿ ਸੰਮਤ੍ਾ : ੫0
ਅਤ੍ ਰਾਿ ਕਿਤ੍ੀਰ੍ਣੇਸ਼੍ੁ ਕਿਕਿਤ੍ੇਸ਼੍ੁ ਆਸਨੇਸ਼੍ੁ ਚ
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ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਵਾਲ੍ ਮੀਕਿ ਰਾਮਾਯਣਮ੍
ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਰਾਿਾਨਮ੍ ਏਿ ਅਕਪ੍ਮੁਿਾ ਕਨਸ਼੍ੇਤ੍ੁ: ਕਨਯਤ੍ਾ ਨਰੁਪ੍ਾਃ ੫੧
ਸ ਲਪ੍੍ਤ੍ਮਾਨੈ: ਕਿਨਯਾਕਨਵਤ੍ੈ: ਨਰੁਪ੍ੈਃ
ਪ੍ੁਰਾ੭੭ਲਯੈ: ਿਾਨਪ੍ਤ੍ੈ ਸ਼੍੍ਚ ਮਾਨਿੈਃ
ਉਪ੍ੋਪ੍ਕਿਸ਼੍੍ਟੈ: ਨਰੁਪ੍ਕਤ੍: ਿਰੁਤ੍ੋ ਪ੍ਪ੍ੌ
ਸਹਸਰ ਚਿ੍ਸ਼੍ੁ: ਪ੍ਿਿਾਨ੍ ਇਿਾ੭ਮਰੈਃ ੫੨
ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਯੋਤ੍ਯਾ ਿਾਮ੍ਟੇ ਪ੍ਰਤ੍ਮ ੱੱਸਰ੍ਿ:
ਤ੍ਤਿਤੀਯ ਸਰ੍ਕ:
ਤ੍ਤ੍: ਪ੍ਕਰਸ਼੍ਤ੍ਮ੍ ਸਰਵਾਮ੍ ਆਮਨ੍ਤ੍ਰਯ ਿਸੁਤ੍ਾ੭ਕਤ੍ਪ੍ਃ
ਕਹਤ੍ਮ੍ ਉੱਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਣਮ੍ ਚੇਤ੍ਮ੍ ਉਿਾਚਾ੭ਪ੍ਰਕਤ੍ਮਮ੍ ਿਚਃ ੧
ਤ੍ੁ ਮ੍ਤ੍ੁਕਪ੍ ਸਵਨ ਿਲ੍ ਪ੍ੇਨ ਿਮ੍ਪ੍ੀਰੇਣਾ੭ਨੁ ਨਾਕਤ੍ਨਾ
ਸਵਰੇਣ ਮਹਤ੍ਾ ਰਾਿਾ ਿੀਮੂਤ੍ ਇਿ ਨਾਤ੍ਯਨ੍ ੨
ਰਾਿ ਲਿ੍ਸ਼੍ਣ ਯੁ ਿ੍ਤ੍ੇਨ ਿਾਮ੍ਤ੍ੇਨ ਅਨੁ ਪ੍ਮੇਨ ਚ
ਉਿਾਚ ਰਸਯੁ ਿ੍ਤ੍ੇਨ ਸਰਵਣ
ੇ ਨਰੁਪ੍ਕਤ੍ ਨਰੁਪ੍ਾਨ੍ ੩
ਕਿਕਤ੍ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਿਤ੍ਾਮ੍ ਏਤ੍ਤ੍੍ ਯਤ੍ਾ ਮੇ ਰਾਿਯ ਮੁਤ੍
ੱ ਮਮ੍
ਪ੍ੂਰਵਿੈ: ਮਮ ਰਾਿੇਮ੍ਤ੍ਰੈ: ਸੁਤ੍ਿਤ੍੍ ਪ੍ਕਰਪ੍ਾਕਲਤ੍ਮ੍ ੪
ਸੋਹਮ੍ ਇਿ੍ਸ਼੍ਵਾਿੁਕਪ੍ਃ ਪ੍ੂਰਵੈ: ਨਰੇਨ੍ਤ੍ਰੈਃ ਪ੍ਕਰਪ੍ਾਕਲਤ੍ਮ੍
ਸ਼੍ਰੇਯਸਾ ਯੋਿ੍ਤ੍ੁ ਿਾਮੋ੭ਸ੍ਕਮ ਸੁਿਾਰਹਮ੍ ਅਕਿਲਮ੍ ਿਿਤ੍੍ ੫
ਮਯਾ੭ਕਪ੍ ਆਚਕਰਤ੍ਮ੍ ਪ੍ੂਰਵੈਃ ਪ੍ਨ੍ਤ੍ਾਨਮ੍ ਅਨੁ ਿੱਚਤ੍ਾ
ਪ੍ਰਿਾ ਕਨਤ੍ਯਮ੍ ਅਤ੍ਨ੍ਤ੍ਰੇਣ ਯਤ੍ਾ ਸ਼੍ਿ੍ਤ੍ਯ੭ਕਪ੍ਰਿ੍ਸ਼੍ਤ੍ਾ ੬
ਇਤ੍ਮ੍ ਸ਼੍ਰੀਰਮ੍ ਿਰੁਤ੍੍ਸ੍ਨਸਯ ਲੋ ਿ ਸਯ ਚਰਤ੍ਾ ਕਹਤ੍ਮ੍
ਪ੍ਾਮ੍ਟਰ
ੁ ਸਯ ਆਤ੍ਪ੍ਤ੍ਰ ਸਯ ੱੱਚਾਯਾਯਾਮ੍ ਿਕਰਤ੍ਮ੍ ਮਯਾ ੭
ਪ੍ਰਾਸਯ ਿਰ੍ਸ਼੍ ਸਹਸਰਾਕਣ ਪ੍ਹੂਕਨ ਆਯੂ ਮ੍ਕਸ਼੍ ਿੀਿਤ੍ਃ
ਿੀਰ੍ਣ ਸਯ ਅਸਯ ਸ਼੍ਰੀਰ ਸਯ ਕਿਸ਼੍ਰਾਨ੍ਕਤ੍ਮ੍ ਅਕਪ੍ਰੋਚਯੇ ੮
ਰਾਿ ਪ੍ਰਪ੍ਾਿ ਿੁਸ਼੍੍ਟਾਮ੍ ਕਹ ਤ੍ੁ ਰਵਹਾਮ੍ ਅਕਿਤ੍ੇਨ੍ਕਤ੍ਰਯੈਃ
ਪ੍ਕਰਸ਼੍ਰਾਨ੍ਤ੍ੋ੭ਸ੍ਕਮ ਲੋ ਿ ਸਯ ਿੁਰਵੀਮ੍ ਤ੍ਰ੍ਮ ਤ੍ੁ ਰਮ੍ ਿਹਨ੍ ੯
ਸੋ੭ਹਮ੍ ਕਿਸ਼੍ਰਾਮਮ੍ ਇੱਚਾਕਮ ਪ੍ੁਤ੍ਰਮ੍ ਿਰੁਤ੍ਵਾ ਪ੍ਰਿਾ ਕਹਤ੍ੇ
ਸੰਕਨਿਰੁਸ਼੍੍ਟਾਨ੍ ਇਮਾਨ੍ ਸਰਵਾਨ੍ ਅਨੁ ਮਾਨਯ ਕਤ੍ਵਿਰ੍ਸ਼੍ਪ੍ਾਨ੍ ੧0
ਅਨੁ ਿਾਤ੍ੋ ਕਹ ਮਾਮ੍ ਸਰਵੈ: ਿੁਣੈ: ਿਯੇਸ਼੍੍ਟੋ ਮਮਾ੭੭ਤ੍੍ਮਿਃ
ਪ੍ੁਰਨ੍ਤ੍ਰ ਸਮੋ ਿੀਰਯੇ ਰਾਮਃ ਪ੍ਰ ਪ੍ੁਰਮ੍ ਿਯਃ ੧੧
ਤ੍ਮ੍ ਚਨ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਇਿ ਪ੍ੁਸ਼੍ਯੇਣ ਯੁ ਿ੍ਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਰ੍ਮ ਪ੍ਰਤ੍
ੁ ਾਮ੍ ਿਰਮ੍
ਯੌਿ ਰਾਿਯੇ ਕਨਯੋਿ੍ਤ੍ਾ੭ਸ੍ਕਮ ਪ੍ਰੀਤ੍ਃ ਪ੍ੁਰਸ਼੍
ੁ ਪ੍ੁਮ੍ਿਿਮ੍ ੧੨
ਅਨੁ ਰਪ੍
ੂ ਃ ਸ ਿੈ ਨਾਤ੍ੋ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮੀਿਾਨ੍ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣਾ੭੭ਿਰਿਃ
ਤ੍ਰੈਲੋਿਯਮ੍ ਅਕਪ੍ ਨਾਤ੍ੇਨ ਯੇਨ ਸਯਾਤ੍੍ ਨਾਤ੍ਿੱਤ੍ਰਮ੍ ੧੩
ਅਨੇਨ ਸ਼੍ਰੇਯਸਾ ਸਤ੍ਯਃ ਸਮਯੋਿਯਾ੭ਹਮ੍ ਇਮਾਮ੍ ਮਹੀਮ੍
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ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਵਾਲ੍ ਮੀਕਿ ਰਾਮਾਯਣਮ੍
ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਿਤ੍ ਿ੍ਲੇਸ਼੍ੋ ਪ੍ਕਿਸ਼੍ਯਾਕਮ ਸੁਤ੍ੇ ਤ੍ਸ੍ਕਮਨ੍ ਕਨਿੇਸ਼੍ਯ ਿੈ ੧੪
ਯਤ੍੍ ਇਤ੍ਮ੍ ਮੇ੭ਨੁ ਰੂਪ੍ਾ੭ਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਮਯਾ ਸਾਤ੍ੁ ਸੁਮਮ੍ਕਤ੍ਰਤ੍ਮ੍
ਪ੍ਿਮ੍ਤ੍ੋ ਮੇ ਅਨੁ ਮਨਯਮ੍ਤ੍ਾਮ੍ ਿਤ੍ਮ੍ ਿਾ ਿਰਿਾਣਯ੭ਹਮ੍ ੧੫
ਯਤ੍ਯ ਪ੍ਯੇਸ਼੍ਾ ਮਮ ਪ੍ਰੀਕਤ੍: ਕਹਤ੍ਮ੍ ਅਨਯਤ੍੍ ਕਿਕਚਨ੍ਤ੍ਯਤ੍ਾਮ੍
ਅਨਯਾ ਮਤ੍ਯਸ੍ਤ੍ ਕਚਮ੍ਤ੍ਾ ਕਹ ਕਿਮਰ੍ਤ੍ਾਪ੍ਯਕਤ੍ਿੋਤ੍ਯਾ ੧੬
ਇਕਤ੍ ਪ੍ਰੁਿਨ੍ਤ੍ਮ੍ ਮੁਕਤ੍ਤ੍ਾਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯਨਨ੍ਤ੍ਨ੍ ਨਰੁਪ੍ਾ ਨਰੁਪ੍ਮ੍
ਿਰੁਸ਼੍੍ਕਟਮਨ੍ਤ੍ਮ੍ ਮਹਾ ਮੇਿਮ੍ ਨਰ੍ਤ੍ਨ੍ਤ੍ਮ੍ ਇਿ ਪ੍ਕਰਹਣਃ ੧੭
ਸ੍ਕਨਿ੍ਤ੍ੋ੭ਨੁ ਨਾਤ੍ੀ ਸਮ੍ਿਿ੍ਞੇ ਤ੍ਤ੍ਰ ਹਰ੍ਸ਼੍ ਸਮੀਕਰਤ੍:
ਿਨੌਿੋਤ੍੍ਿੁਸ਼੍੍ਟ ਸੰਨਾਤ੍ੌ ਕਿਮਾਨਮ੍ ਿਮ੍ਪ੍ਯ ੱੰਕਨਿ ੧੮
ਤ੍ਸਯ ਤ੍ਰ੍ਮਾ੭ਰ੍ਤ੍ ਕਿਤ੍ੁ ਸ਼੍ੋ ਪ੍ਾਿਮ੍ ਆਿ੍ਞਾਯ ਸਰਵਸ਼੍ਃ
ਪ੍ਰਾਹ੍ਮਣਾ ਿਨ ਮੁਿਯਾ ਸ਼੍੍ਚ ਪ੍ੌਰ ਿਾਨ ਪ੍ਤ੍ੈ ੱੱਸਹ ੧੯
ਸਮੇਤ੍ਯ ਮਮ੍ਤ੍ਰਕਯਤ੍ਵਾ ਤ੍ੁ ਸਮਤ੍ਾ੭੭ਿਤ੍ ਪ੍ੁੱਤ੍ਯ :
ਊਚੁ ਸ਼੍੍ਚ ਮਨਸਾ ਿ੍ਞਾਤ੍ਵਾ ਿਰੁੱਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਸ਼੍ਰਤ੍ਮ੍ ਨਰੁਪ੍ਮ੍ ੨0
ਅਨੇਿ ਿਰ੍ਸ਼੍ ਸਾਹਸਰੋ ਿਰੁੱਤ੍: ਤ੍ਵਮ੍ ਅਕਸ ਪ੍ਾਰ੍ਕਤ੍ਿ
ਸ ਰਾਮਮ੍ ਯੁ ਿ ਰਾਿਾਨਮ੍ ਅਕਪ੍ਕਸ਼੍ਞ੍ਚਸਵ ਪ੍ਾਰ੍ਕਤ੍ਿਮ੍ ੨੧
ਇੱਚਾਮੋ ਕਹ ਮਹਾ ਪ੍ਾਹੁਮ੍ ਰਿੁ ਿੀਰਮ੍ ਮਹਾ ਪ੍ਲਮ੍
ਿਿੇਨ ਮਹਤ੍ਾ੭੭ਯਾਮ੍ਤ੍ਮ੍ ਰਾਮਮ੍ ਚਤ੍ਰਾ ਿਰੁਤ੍ਾ੭੭ਨਨਮ੍ ੨੨
ਇਕਤ੍ ਤ੍ਤ੍ਵਚਨਮ੍ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਰਾਿਾ ਤ੍ੇਸ਼੍ਾਮ੍ ਮਨਃ ਕਪ੍ਰਯਮ੍
ਅਿਾਨਨ੍ ਇਿ ਕਿਿ੍ਞਾਸੁ: ਇਤ੍ਮ੍ ਿਚਨਮ੍ ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੨੩
ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵੈਿ ਿਚਨਮ੍ ਯਨ੍ਮੇ ਰਾਿਿਮ੍ ਪ੍ਕਤ੍ ਕਮੱਚਤ੍
ਰਾਿਾਨ: ਸਮ੍ਸ਼੍ਯੋ੭ਯਮ੍ ਮੇ ਕਿਕਮਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਰੂਤ੍ ਤ੍ੱਤ੍ਤ੍
ਵ : ੨੪
ਿਤ੍ਮ੍ ਨੁ ਮਕਯ ਤ੍ਰ੍ਮਣ
ੇ ਪ੍ਰੁਕਤ੍ਿੀਮ੍ ਅਨੁ ਸ਼੍ਾਸਕਤ੍
ਪ੍ਿਨ੍ਤ੍ੋ ਤ੍ਰਸ਼੍ਟ
੍ ਮ
ੁ ੍ ਇੱਚਨ੍ਕਤ੍ ਯੁ ਿ ਰਾਿਮ੍ ਮਮਾ੭੭ਤ੍੍ਮਿਮ੍ ੨੫
ਤ੍ੇ ਤ੍ਮ੍ ਊਚੁ: ਮਹਾਤ੍੍ਮਾਨਮ੍ ਪ੍ੌਰ ਿਾਨਪ੍ਤ੍ੈਃ ਸਹ
ਪ੍ਹਿੋ ਨਰੁਪ੍ ਿਲਯਾਣਾ ਿੁਣਾਃ ਪ੍ੁਤ੍ਰ ਸਯ ਸਨ੍ਕਤ੍ ਤ੍ੇ ੨੬
ਿੁਣਾਨ੍ ਿੁਣਿਤ੍ੋ ਤ੍ੇਿ ਤ੍ੇਿ ਿਲ੍ ਪ੍ਸਯ ਤ੍ੀਮਤ੍:
ਕਪ੍ਰਯਾਨ੍ ਆਨਮ੍ਤ੍ਨਾਨ੍ ਿਰੁਤ੍੍ਸ੍ਨਾਨ੍ ਪ੍ਰਿਿ੍ਸ਼੍ਯਾਮੋ੭ਤ੍ਯ ਤ੍ਾਨ੍ ਸ਼੍ਰੁਣੁ ੨੭
ਕਤ੍ਿਯੈ: ਿੁਣੈਃ ਸ਼੍ਿਰ ਸਮੋ ਰਾਮਃ ਸਤ੍ਯ ਪ੍ਰਾਿਰਮਃ
ਇਿ੍ਸ਼੍ਵਾਿੁਪ੍ਯੋ੭ਕਪ੍ ਸਰਵੇਪ੍ਯੋ੭ਹਯਕਤ੍ਕਰਿ੍ਤ੍ੋ ਕਿਸ਼੍ਾਮ੍ਪ੍ਤ੍ੇ ੨੮
ਰਾਮਃ ਸਤ੍੍ਪ੍ੁਰਸ਼੍
ੁ ੋ ਲੋ ਿੇ ਸਤ੍ਯ ਤ੍ਰ੍ਮ ਪ੍ਰਾਯਣਃ
ਸਾਿ੍ਸ਼੍ਾਤ੍੍ ਰਾਮਾਤ੍੍ ਕਿਕਨਰਵ ੍ਰੁੱਤ੍ੋ ਤ੍ਰ੍ਮ ਸ਼੍੍ਚਾ੭ਕਪ੍ ਕਸ਼੍ਰਯਾ ਸਹ ੨੯
ਪ੍ਰਿਾ ਸੁਿਤ੍ਵੇ ਚਮ੍ਤ੍ਰ ਸਯ ਿਸੁਤ੍ਾਯਾ: ਿ੍ਸ਼੍ਮਾ ਿੁਣੈਃ
ਪ੍ੁੱਤ੍ਯਾ ਪ੍ਰੁਹਸ੍ਪ੍ਤ੍ੇ ਸ੍ਤ੍ੁਲਯੋ ਿੀਰਯੇ ਸਾਿ੍ਸ਼੍ਾਤ੍੍ ਸ਼੍ਚੀ ਪ੍ਤ੍ੇ: ੩0
ਤ੍ਰ੍ਮਿ੍ਞਃ ਸਤ੍ਯ ਸਮ੍ਤ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਸ਼੍ੀਲਿਾਨ੍ ਅਨਸੂਯਿਃ
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ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਵਾਲ੍ ਮੀਕਿ ਰਾਮਾਯਣਮ੍
ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਿ੍ਸ਼੍ਾਨ੍ਤ੍ਃ ਸਾਨ੍ਤ੍ਵਕਯਤ੍ਾ ਸ਼੍੍ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਣਃ ਿਰੁਤ੍ਿ੍ਞੋ ਕਿਕਿਤ੍ੇਨ੍ਕਤ੍ਰਯਃ ੩੧
ਮਰੁਤ੍ੁ ਸ਼੍੍ਚ ਸ੍ਕਤ੍ਰ ਕਚੱਤ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਸਤ੍ਾ ਪ੍ਿਯੋ੭ਨਸੂਯਿਃ
ਕਪ੍ਰਯਿਾਤ੍ੀ ਚ ਪ੍ੂਤ੍ਾਨਾਮ੍ ਸਤ੍ਯ ਿਾਤ੍ੀ ਚ ਰਾਿਿਃ ੩੨
ਪ੍ਹੁ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਾਨਾਮ੍ ਿਰੁੱਤ੍ਾਨਾਮ੍ ਪ੍ਰਾਹ੍ਮਣਾਨਾਮ੍ ਉਪ੍ਾਕਸਤ੍ਾ
ਤ੍ੇਨਾ ਸਯੇਹਾ੭ਤ੍ੁ ਲਾ ਿੀਰ੍ਕਤ੍: ਯਸ਼੍ਸ੍ ਤ੍ੇਿ ਸ਼੍੍ਚ ਿਰ੍ਤ੍ਤ੍ੇ ੩੩
ਤ੍ੇਿਾ੭ਸੁਰ ਮਨੁ ਸ਼੍ਯਾਣਾਮ੍ ਸਰਵਾ੭ਸ੍ਤ੍ਰੇਸ਼੍ੁ ਕਿਸ਼੍ਾਰਤ੍ਃ
ਸਮਯਕਿਵਤ੍ਯਾ ਿਰਤ੍ ਸ੍ਨਾਤ੍ੋ ਯਤ੍ਾਿਤ੍੍ ਸਾਮ੍ਿ ਿੇਤ੍ਕਿਤ੍੍ ੩੪
ਿਾਨ੍ਤ੍ਰਵੇ ਚ ਪ੍ੁਕਿ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍੍ਟੋ ਪ੍ਪ੍ੂਿ ਪ੍ਰਤ੍ਾ੭੭ਿਰਿ:
ਿਲਯਾਣਾ੭ਕਪ੍ਿਨ ੱੱਸਾਤ੍ੁ : ਅਤ੍ੀਨਾਤ੍੍ਮਾ ਮਹਾ ਮਕਤ੍: ੩੫
ਕਤ੍ਵਿ:ੈ ਅਕਪ੍ਕਿਨੀਤ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਸ਼੍ਰਸ਼੍
ੇ ੍ਟੈ ਰ੍ਤ੍ਰ੍ਮਾ੭ਰ੍ਤ੍ ਨੈਪ੍ੁਣੈਃ
ਯਤ੍ਾ ਿਰਿਕਤ੍ ਸਮ੍ਿਰਾਮਮ੍ ਿਰਾਮਾਰ੍ਤ੍ੇ ਨਿਰ ਸਯ ਿਾ
ਿਤ੍ਵਾ ਸੌਕਮਕਤ੍ਰ ਸਕਹਤ੍ੋ ਨਾ੭ਕਿਕਿਤ੍ਯ ਕਨਿਰ੍ਤ੍ਤ੍ੇ ੩੬
ਸਮ੍ਿਰਾਮਾਤ੍੍ ਪ੍ੁਨ: ਆਿਮਯ ਿੁਞ੍ਿਰੇਣ ਰਤ੍ੇਨ ਿਾ
ਪ੍ੌਰਾਨ੍ ਸਵ ਿਨਿ ੱੰਕਨਤ੍ਯਮ੍ ਿੁਸ਼੍ਲਮ੍ ਪ੍ਕਰਪ੍ਰੁੱਚਕਤ੍ ੩੭
ਪ੍ੁਤ੍ਰੇ ਸ਼੍ਵਿ੍ਕਨਸ਼੍ੁ ਤ੍ਾਰੇਸ਼੍ੁ ਪ੍ਰਸ਼੍
ੇ ਯ ਕਸ਼੍ਸ਼੍ਯ ਿਣੇਸ਼੍ੁ ਚ
ਕਨਕਿਲੇ ਨਾ੭ਨੁ ਪ੍ੂਰਵਯਾ ੱੱਚ ਕਪ੍ਤ੍ਾ ਪ੍ੁਤ੍ਰਾਨ੍ ਇਿੌਰਸਾਨ੍ ੩੮
ਸ਼੍ੁਸ਼੍ੂਸ਼੍
ਰ ਨ੍ਤ੍ੇ ਚ ਿਃ ਕਸ਼੍ਸ਼੍ਯਾਃ ਿੱਕਚਤ੍੍ ਿਰ੍ਮਸੁ ਤ੍ਮ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ਾਃ
ਇਕਤ੍ ਨਃ ਪ੍ੁਰਸ਼੍
ੁ ਿਯਾਿਰਃ ਸਤ੍ਾ ਰਾਮੋ੭ਕਪ੍ਪ੍ਾਸ਼੍ਤ੍ੇ ੩੯
ਿਯਸਨੇਸ਼੍ੁ ਮਨੁ ਸ਼੍ਯਾਣਾਮ੍ ਪ੍ਰੁਸ਼੍ਮ੍ ਪ੍ਿਕਤ੍ ਤ੍ੁ ਃਕਿਤ੍ਃ
ਉਤ੍੍ਸਿੇਸ਼੍ੁ ਚ ਸਰਵੇਸ਼੍ੁ ਕਪ੍ਤ੍ੇਿ ਪ੍ਕਰਤ੍ੁ ਸ਼੍ਯਕਤ੍ ੪0
ਸਤ੍ਯ ਿਾਤ੍ੀ ਮਹੇਸ਼੍ਵਾਸੋ ਿਰਤ੍
ੁੱ ਸੇਿੀ ਕਿਤ੍ੇਨ੍ਕਤ੍ਰਯਃ
ਸ੍ਕਮਤ੍ ਪ੍ੂਰਵਾ੭ਕਪ੍ ਪ੍ਾਸ਼੍ੀ ਚ ਤ੍ਰ੍ਮਮ੍ ਸਰਵਾਤ੍੍ਮਨਾ੭੭ਕਸ਼੍ਰਤ੍: ੪੧
ਸਮਯਿ੍ ਯੋਿ੍ਤ੍ਾ ਸ਼੍ਰੇਯਸਾਮ੍ ਚ ਨ ਕਿਿਰੁਹਯ ਿਤ੍ਾ ਰੁਕਚ:
ਉੱਤ੍ਰੋਤ੍
ੱ ਰ ਯੁ ਿ੍ਤ੍ੌ ਚ ਿਿ੍ਤ੍ਾ ਿਾਚਸ੍ਪ੍ਕਤ੍ ਰਯਤ੍ਾ ੪੨
ਸੁਪ੍ਰੂ: ਆਯਤ੍ ਤ੍ਾਮਰਾਿ੍ਸ਼੍ ੱੱਸਾਿ੍ਸ਼੍ਾਤ੍੍ ਕਿਸ਼੍੍ਣੁ ਕਰਿਾ ਸਵਯਮ੍
ਰਾਮੋ ਲੋ ਿੋ੭ਕਪ੍ ਰਾਮੋ੭ਯਮ੍ ਸ਼੍ੌਰਯ ਿੀਰਯ ਪ੍ਰਾਿਰਮੈ: ੪੩
ਪ੍ਰਿਾ ਪ੍ਾਲਨ ਤ੍ੱਤ੍ਵਿ੍ਞੋ ਨ ਰਾਿੋਪ੍ਹਤ੍ੇਮ੍ਕਤ੍ਰਯ:
ਸ਼੍ਿਰ ਸ੍ਤ੍ਰੈਲੋਿਯ ਮਪ੍ਯੇਿੋ ਪ੍ੋਿ੍ਤ੍ੁਮ੍ ਕਿੰਨੁ ਮਹੀ ਕਮਮਾਮ੍ ੪੪
ਨਾ੭ਸਯ ਿਰੋਤ੍: ਪ੍ਰਸਾਤ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਕਨਰਰ੍ਤ੍੭
ੋ ਸ੍ਕਤ੍ ਿਤ੍ਾਚਨ
ਹਨ੍ਤ੍ਯੇਿ ਕਨਯਮਾ ਤ੍ਵਤ੍ਯਾ ਨ ਿਤ੍ਯੇ ਨ ਚ ਿੁਪ੍ਯਕਤ੍ ੪੫
ਯੁ ਨ ਿ੍ਤ੍ਯਰ੍ਤ੍ੈ : ਪ੍ਰਹਰਸ਼੍
ੁ ੍ਟ ਸ਼੍੍ਚ ਤ੍ਮਸੌ ਯਤ੍ਰ ਤ੍ੁ ਸ਼੍ਯਕਤ੍ ੪੬
ਸ਼੍ਾਮ੍ਤ੍ੈਃ ਸਰਵ ਪ੍ਰਿਾ ਿਾਮ੍ਤ੍ੈਃ ਪ੍ਰੀਕਤ੍ ਸਮ੍ਿਨਨੈ ਨਰੁਣਾਮ੍
ਿੁਣੈ ਕਰਵਰਚ
ੁ ੇ ਰਾਮੋ ਤ੍ੀਪ੍੍ਤ੍ ਸੂਰਯ ਇਿਾਮ੍ਸ਼੍ੁਕਪ੍ਃ ੪੭
ਤ੍ ਮੇਿਮ੍ ਿੁਣ ਸਮ੍ਪ੍ੰਨਮ੍ ਰਾਮਮ੍ ਸਤ੍ਯ ਪ੍ਰਾਿਰਮਮ੍
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ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਵਾਲ੍ ਮੀਕਿ ਰਾਮਾਯਣਮ੍
ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਲੋ ਿ ਪ੍ਾਲੋ ਪ੍ਮਮ੍ ਨਾਤ੍ਮ੍ ਅਿਾਮਯਤ੍ ਮੇਕਤ੍ਨੀ ੪੮
ਿਤ੍੍ਸਃ ਸ਼੍ਰਯ
ੇ ਕਸ ਿਾਤ੍ ਸ੍ਤ੍ੇ ਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟਯਾ ਸੌ ਤ੍ਿ ਰਾਿਿਃ
ਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟਯਾ ਪ੍ੁਤ੍ਰ ਿੁਣੈ: ਯੁ ਿ੍ਤ੍ੋ ਮਰੀਚ ਇਿ ਿਾਸ਼੍ਯਪ੍ਃ ੪੯
ਪ੍ਲਮ੍ ਆਰੋਿਯਮ੍ ਆਯੁ ਸ਼੍੍ਚ ਰਾਮ ਸਯ ਕਿਕਤ੍ਤ੍ਾਤ੍੍ਮਨਃ
ਤ੍ੇਿਾ੭ਸੁਰ ਮਨੁ ਸ਼੍ਯੇਸ਼੍ੁ ਸ ਿਮ੍ਤ੍ਰਵੋਰਿੇਸ਼੍ੁ ਚ ੫0
ਆਸ਼੍ਮ੍ਸਤ੍ੇ ਿਨਃ ਸਰਵੋ ਰਾਸ਼੍੍ਟਰੇ ਪ੍ੁਰ ਿਰੇ ਤ੍ਤ੍ਾ
ਅਪ੍ਯਨ੍ਤ੍ਰ ਸ਼੍੍ਚ ਪ੍ਾਹਯ ਸ਼੍੍ਚ ਪ੍ੌਰ ਿਾਨਪ੍ਤ੍ੋ ਿਨਃ ੫੧
ਸ੍ਕਤ੍ਰਯੋ ਿਰੁੱਤ੍ਾ: ਤ੍ਰੁਣਯ ਸ਼੍੍ਚ ਸਾਯਮ੍ ਪ੍ਰਾਤ੍ਃ ਸਮਾਕਹਤ੍ਾਃ
ਸਰਵਾਨ੍ ਤ੍ੇਿਾਨ੍ ਨਮਸਯਨ੍ਕਤ੍ ਰਾਮਸਯਾ੭ਰ੍ਤ੍ੇ ਯਸ਼੍ਕਸਵਨਃ
ਤ੍ੇਸ਼੍ਾਮ੍ ਆਯਾਕਚਤ੍ਮ੍ ਤ੍ੇਿ ਤ੍ਵਤ੍੍ ਪ੍ਰਸਾਤ੍ਾਤ੍੍ ਸਮਰਤ੍
ੁ ਯਤ੍ਾਮ੍ ੫੨
ਰਾਮਮ੍ ਇਨ੍ਤ੍ੀਿਰ ਸ਼੍ਯਾਮਮ੍ ਸਰਵ ਸ਼੍ਤ੍ਰੁ ਕਨਪ੍ਰਹਣਮ੍
ਪ੍ਸ਼੍ਯਾਮੋ ਯੌਿ ਰਾਿਯ ਸ੍ਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਿ ਰਾਿੋੱਤ੍ਮ ਆਤ੍੍ਮਿਮ੍ ੫੩
ਤ੍ਮ੍ ਤ੍ੇਿ ਤ੍ੇਿੋਪ੍ਮ ਮਾਤ੍੍ਮਿਮ੍ ਤ੍ੇ
ਸਰਵ ਸਯ ਲੋ ਿ ਸਯ ਕਹਤ੍ੇ ਕਨਕਿਸ਼੍੍ਟਮ੍
ਕਹਤ੍ਾਯ ਨਃ ਿ੍ਕਸ਼੍ਪ੍ਰਮ੍ ਉਤ੍ਾਰ ਿੁਸ਼੍੍ਟਮ੍
ਮੁਤ੍ਾ੭ਕਪ੍ਸ਼੍ੇਿ੍ਤ੍ੁਮ੍ ਿਰਤ੍ ਤ੍ਵਮ੍ ਅਰਹਕਸ ੫੪
ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਯੋਤ੍ਯਾ ਿਾਮ੍ਟੇ ਕਤ੍ਵਤ੍ੀਯ ਸਰ੍ਿ:
ਤਰੁਤੀਯ ਸਰ੍ਕ:
ਤ੍ੇਸ਼੍ਾਮ੍ ਅਮ੍ਿਕਲ ਪ੍ਤ੍੍ਮਾਕਨ ਪ੍ਰਿਰੁਹੀਤ੍ਾਕਨ ਸਰਵਸ਼੍ਃ
ਪ੍ਰਕਤ੍ਿਰੁਹਯ ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ਰਾਿਾ ਤ੍ੇਪ੍ਯਃ ਕਪ੍ਰਯ ਕਹਤ੍ਮ੍ ਿਚਃ ੧
ਅਹੋ੭ਸ੍ਕਮ ਪ੍ਰਮ ਪ੍ਰੀਤ੍ਃ ਪ੍ਰਪ੍ਾਿ ਸ਼੍੍ਚਅਤ੍ੁ ਲੋ ਮਮ
ਯ ਨ੍ਮੇ ਿਯੇਸ਼੍੍ਟਮ੍ ਕਪ੍ਰਯਮ੍ ਪ੍ੁਤ੍ਰਮ੍ ਯੌਿ ਰਾਿਯਸ੍ਤ੍ਮ੍ ਇੱਚਤ੍ ੨
ਇਕਤ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਯਰ੍ਚਯ ਤ੍ਾਨ੍ ਰਾਿਾ ਪ੍ਰਾਹ੍ਮਣਾਨ੍ ਇਤ੍ਮ੍ ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍
ਿਕਸਸ਼੍੍ਟਮ੍ ਿਾਮਤ੍ੇਿਮ੍ ਚ ਤ੍ੇਸ਼੍ਾਮ੍ ਏਿ ਉਪ੍ਸ਼੍ਰੁਣਵਤ੍ਾਮ੍ ੩
ਚੈਤ੍ਰਃ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ੍ ਅਯਮ੍ ਮਾਸਃ ਪ੍ੁਣਯਃ ਪ੍ੁਸ਼੍੍ਕਪ੍ਤ੍ ਿਾਨਨਃ
ਯੌਿ ਰਾਿਯਾਯ ਰਾਮ ਸਯ ਸਰਵ ਮੇਿ ਉਪ੍ ਿਲ੍ ਪ੍ਯਤ੍ਾਮ੍ ੪
ਰਾਿ੍ਞਾ: ਤ੍ੁ ਉਪ੍ਰਤ੍ੇ ਿਾਿਯੇ ਿਨ ਿੋਸ਼੍ੋ ਮਹਾਨ੭ਪ੍ੂਤ੍੍
ਸ਼੍ਨੈ: ਤ੍ਸ੍ਕਮਨ੍ ਪ੍ਰਸ਼੍ਾਮ੍ਤ੍ੇ ਚ ਿਨ ਿੋਸ਼੍ੇ ਿਨਾ੭ਕਤ੍ਪ੍: ੫
ਿਕਸ਼੍ਸ਼੍੍ਟਮ੍ ਮੁਕਨ ਸ਼੍ਾਰ੍ਤ੍ੂਲਮ੍ ਰਾਿਾ ਿਚਨਮ੍ ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੬
ਅਕਪ੍ਸ਼੍ੇਿਾਯ ਰਾਮ ਸਯ ਯਤ੍੍ਿਰ੍ਮ ਸਪ੍ਕਰੱਚਤ੍ਮ੍
ਤ੍ ਤ੍ਤ੍ਯ ਪ੍ਿਿਨ੍ ਸਰਵਮ੍ ਆਿ੍ਞਾਪ੍ਕਯਤ੍ੁ ਮ੍ ਅਰਹਕਸ ੭
ਤ੍ਤ੍੍ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਪ੍ੂਕਮ ਪ੍ਾਲ ਸਯ ਿਕਸ਼੍ਸ਼੍੍ਟੋ ਕਤ੍ਵਿ ਸੱਤ੍ਮ:
ਆਕਤ੍ਤ੍ੇਸ਼੍ਾ੭ਿਰਤ੍ੋ ਰਾਿ੍ਞ ਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ਾਨ੍ ਯੁ ਿ੍ਤ੍ਾਨ੍ ਿਰੁਤ੍ਾਮ੍ਿਲੀਨ੍ ੮
ਸੁਿਰ੍ਣਾਤ੍ੀਕਨ ਰਤ੍੍ਨਾਕਨ ਪ੍ਲੀਨ੍ ਸਰਵੌਸ਼੍ਤ੍ੀ ਰ੭ਕਪ੍ ੯
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ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਵਾਲ੍ ਮੀਕਿ ਰਾਮਾਯਣਮ੍
ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਸ਼੍ੁਿ੍ਲ ਮਾਲਯਾਮ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਲਾਿਾਮ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਪ੍ਰੁਤ੍ ਿ੍ਚ ਮਤ੍ੁ ਸਰ੍ਕਪ੍ਸ਼੍ੀ
ਅਹਤ੍ਾਕਨ ਚ ਿਾਸਾਮ੍ਕਸ ਰਤ੍ਮ੍ ਸਰਵਾ੭੭ਯੁ ਤ੍ਾ ਨਯ੭ਕਪ੍ ੧0
ਚਤ੍ੁ ਰਮ੍ਿ ਪ੍ਲਮ੍ ਚੈਿ ਿਿਮ੍ ਚ ਸ਼੍ੁਪ੍ ਲਿ੍ਸ਼੍ਣਮ੍
ਚਾਮਰ ਿਯਿਨੇ ਸ਼੍ਵੇਤ੍ੇ ਤ੍ਵਿਮ੍ ਚਤ੍ਰਮ੍ ਚ ਪ੍ਾਮ੍ਟਰ
ੁ ਮ੍ ੧੧
ਸ਼੍ਤ੍ਮ੍ ਚ ਸ਼੍ਾਤ੍ ਿੁਮ੍ਪ੍ਾਨਾਮ੍ ਿੁਮ੍ਪ੍ਾਨਾ ਮਿ੍ਕਨ ਿਰ੍ਚਸਾਮ੍
ਕਹਰਣਯ ਸ਼੍ਰੁਮ੍ਿਮ੍ ਿਰੁਸ਼੍ਪ੍ਮ੍ ਸਮਿਰਮ੍ ਿਯਾਿਰ ਚਰ੍ਮ ਚ ੧੨
ਉਪ੍ ਸ੍ਤ੍ਾਪ੍ਯਤ੍ ਪ੍ਰਾਤ੍: ਅਿ੍ਨਯਿਾਰਮ੍ ਮਹੀਪ੍ਤ੍ੇਃ
ਯੱਚਾ੭ਨਯਤ੍੍ਕਿਮ੍ਕਚ ਤ੍ੇਸ਼੍ਟ
੍ ਿਯਮ੍ ਤ੍ ਤ੍੍ਸਰਵਮ੍ ਉਪ੍ਿਲ੍ ਪ੍ਯਤ੍ਾਮ੍ ੧੩
ਅਮ੍ਤ੍:ਪ੍ੁਰ ਸਯ ਤ੍ਵਾਰਾਕਣ ਸਰਵ ਸਯ ਨਿਰ ਸਯ ਚ
ਚਮ੍ਤ੍ਨ ਸਰਿ੍ਕਪ੍ ਰਰ੍ਚਯਨ੍ਤ੍ਾਮ੍ ਤ੍ੂ ਪ੍ੈ ਸ਼੍੍ਚ ਿਰਾਣ ਹਾਕਰਕਪ੍: ੧੪
ਪ੍ਰਸ਼੍ਸ੍ਤ੍ ਮੰਨਮ੍ ਿੁਣਿ ੱੱਤ੍ਕਤ੍ ਿ੍ਸ਼੍ੀਰੋਪ੍ ਸੇਚਨਮ੍
ਕਤ੍ਵਿਾਨਾਮ੍ ਸ਼੍ਤ੍ ਸਾਹਸਰੇ ਯ ਤ੍੍ਪ੍ਰਿਾਮਮ੍ ਅਲਮ੍ ਪ੍ਿੇਤ੍੍ ੧੫
ਸਤ੍੍ਿਰੁਤ੍ਯ ਕਤ੍ਵਿ ਮੁਿਯਾਨਾਮ੍ ਸ਼੍ਵ: ਪ੍ਰਪ੍ਾਤ੍ੇ ਪ੍ਰਤ੍ੀਯਤ੍ਾਮ੍
ਿਰੁਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਕਤ੍ ਚ ਲਾਿਾ ਸ਼੍੍ਚ ਤ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਣਾ ਸ਼੍੍ਚਾ੭ਕਪ੍ ਪ੍ੁਸ਼੍ਿ
੍ ਲਾ: ੧੬
ਸੂਰਯੇ ਅਪ੍ਯੁ ਕਤ੍ਤ੍ ਮਾਤ੍ਰੇ ਸ਼੍ਵੋ ਪ੍ਕਿਤ੍ਾ ਸਵਸ੍ਕਤ੍ ਿਾਚਨਮ੍
ਪ੍ਰਾਹ੍ਮਣਾ ਸ਼੍੍ਚ ਕਨਮਮ੍ਤ੍ਰਯਮ੍ਤ੍ਾਮ੍ ਿਲ੍ ਪ੍ਯਮ੍ਤ੍ਾਮ੍ ਆਸਨਾਕਨ ਚ ੧੭
ਆਪ੍ਤ੍ਯਮ੍ਤ੍ਾਮ੍ ਪ੍ਤ੍ਾਿਾ ਸ਼੍੍ਚ ਰਾਿ ਮਾਰ੍ਿ ਸ਼੍੍ਚ ਕਸਮ੍ਚਯਤ੍ਾਮ੍ ੧੮
ਸਰਵੇ ਚ ਤ੍ਾਲ਼ਾ੭੭ਿਚਰਾ ਿਕਣਿਾ ਸ਼੍੍ਚ ਸਵਲਮ੍ਿਰੁਤ੍ਾ:
ਿਿ੍ਸ਼੍ਯਾਮ੍ ਕਤ੍ਵਤ੍ੀਯਾਮ੍ ਆਸਾਤ੍ਯ ਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟਮ੍ਤ੍ੁ ਨਰੁਪ੍ ਿੇਸ਼੍੍ਮਨ: ੧੯
ਤ੍ੇਿਾ੭੭ਯਤ੍ਨ ਚੈਤ੍ਯੇਸ਼੍ੁ ਸਾ੭ੱੰਨ ਪ੍ਿ੍ਸ਼੍ਾ ੱੱਸ ਤ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਣਾਃ
ਉਪ੍ਸ੍ਤ੍ਾਪ੍ਕਯਤ੍ਿਯਾ: ਸਯੁ ਰ੍ਮਾਲਯ ਯੋਿਯਾ: ਪ੍ਰੁਤ੍ਿ੍ ਪ੍ਰੁਤ੍ਿ੍ ੨0
ਤ੍ੀਰ੍ਿਾ੭ਕਸ ਪ੍ੱਤ੍ਾ ਯੋਤ੍ਾ ਸ਼੍੍ਚ ਸੰਨੱਤ੍ਾ ਮਰੁਸ਼੍੍ਟ ਿਾਸਸ:
ਮਹਾ ਰਾਿਾਮ੍ਿਣਮ੍ ਸਰਵੇ ਪ੍ਰਕਿਸ਼੍ਮ੍ਤ੍ੁ ਮਹੋਤ੍ਯਮ੍ ੨੧
ਏਿਮ੍ ਿਯਾਕਤ੍ਸ਼੍ਯ ਕਿਪ੍ਰਾ ਤ੍ੌ ਕਿਰਯਾ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਰ ਸੁਕਨਸ਼੍੍ਕਟਤ੍ੌ
ਚਿਰਤ੍ੁ ਸ਼੍੍ਚੈਿ ਯ ੱੱਚੇਸ਼੍ਮ੍ ਪ੍ਾਰ੍ਕਤ੍ਿਾਯ ਕਨਿੇਤ੍ਯ ਚ ੨੨
ਿਰੁਤ੍ਮ੍ ਇਤ੍ਯੇ ਿ ਚਾ੭ਪ੍ਰੂਤ੍ਾਮ੍ ਅਕਪ੍ਿਮਯ ਿਿਤ੍੍ਪ੍ਕਤ੍ਮ੍
ਯਤ੍ੋਿ੍ਤ੍ ਿਚਨਮ੍ ਪ੍ਰੀਤ੍ੌ ਹਰ੍ਸ਼੍ ਯੁ ਿ੍ਤ੍ੌ ਕਤ੍ਵਿਰ੍ਸ਼੍ਪ੍ੌ ੨੩
ਤ੍ਤ੍ਃ ਸੁਮਨ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਤ੍ਯੁ ਕਤ੍ਮਾਨ੍ ਰਾਿਾ ਿਚਨਮ੍ ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍
ਰਾਮਃ ਿਰੁਤ੍ਾ੭੭ਤ੍੍ਮਾ ਪ੍ਿਤ੍ਾ ਸ਼੍ੀਿਰਮ੍ ਆਨੀਯਤ੍ਾਮ੍ ਇਕਤ੍ ੨੪
ਸ ਤ੍ਤ੍ੇਕਤ੍ ਪ੍ਰਕਤ੍ਿ੍ਞਾਯ ਸੁਮਨ੍ਤ੍ਰੋ ਰਾਿ ਸ਼੍ਾਸਨਾਤ੍੍
ਰਾਮਮ੍ ਤ੍ਤ੍ਰਾ੭੭ਨਯਾਮ੍ ਚਿਰੇ ਰਤ੍ੇਨ ਰਕਤ੍ਨਾਮ੍ ਿਰਮ੍ ੨੫
ਅਤ੍ ਤ੍ਤ੍ਰ ਸਮਾਸੀਨਾ: ਤ੍ਤ੍ਾ ਤ੍ਸ਼੍ਰਤ੍ਮ੍ ਨਰੁਪ੍ਮ੍
ਪ੍ਰਾਚਯੋ ਤ੍ੀਚਯਾਃ ਪ੍ਰਤ੍ੀਚਯਾ ਸ਼੍੍ਚ ਤ੍ਾਿ੍ਕਸ਼੍ਣਾਤ੍ਯਾ ਸ਼੍੍ਚ ਪ੍ੂਕਮਪ੍ਾਃ ੨੬
ਮ੍ਲੇੱਚਾ ਸ਼੍੍ਚਾ੭੭ਰਯਾ ਸ਼੍੍ਚ ਯੇ ਚਾ੭ਨਯੇ ਿਨ ਸ਼੍ੈਲਾ੭ਨ੍ਤ੍ ਿਾਕਸਨਃ
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ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਵਾਲ੍ ਮੀਕਿ ਰਾਮਾਯਣਮ੍
ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਉਪ੍ਾਸਾਮ੍ ਚਕਿਰਰੇ ਸਰਵੇ ਤ੍ਮ੍ ਤ੍ੇਿਾ ਇਿ ਿਾਸਿਮ੍ ੨੭
ਤ੍ੇਸ਼੍ਾਮ੍ ਮਤ੍ਯੇ ਸ ਰਾਿਰ੍ਕਸ਼੍: ਮਰੁਤ੍ਾਮ੍ ਇਿ ਿਾਸਿਃ
ਪ੍ਰਾਸਾਤ੍ ਸ੍ਤ੍ੋ ਰਤ੍ਿਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਾ੭੭ਯਾਨ੍ਤ੍ਮ੍ ਆਤ੍੍ਮਿਮ੍ ੨੮
ਿਨ੍ਤ੍ਰਵ ਰਾਿ ਪ੍ਰਕਤ੍ਮਮ੍ ਲੋ ਿੇ ਕਿਿਯਾਤ੍ ਪ੍ੌਰਸ਼੍
ੁ ਮ੍
ਤ੍ੀਰ੍ਿ ਪ੍ਾਹੁਮ੍ ਮਹਾ ਸੱਤ੍ਮ
ਵ ੍ ਮੱਤ੍ ਮਾਤ੍ਙ੍ਿ ਿਾਕਮਨਮ੍ ੨੯
ਚਨ੍ਤ੍ਰਿਾਨ੍ਤ੍ਾ੭੭ਨਨਮ੍ ਰਾਮਮ੍ ਅਤ੍ੀਿ ਕਪ੍ਰਯ ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਨਮ੍
ਰੂਪ੍ੌਤ੍ਾਰਯ ਿੁਣੈਃ ਪ੍ੁਮ੍ਸਾਮ੍ ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਕਟ ਕਚੱਤ੍ਾ੭ਪ੍ਹਾਕਰਣਮ੍ ੩0
ਿਰ੍ਮਾ੭ਕਪ੍ਤ੍ਪ੍੍ਤ੍ਾਃ ਪ੍ਰ੍ਿਨਯਮ੍ ਹ੍ਲਾਤ੍ਯਨ੍ਤ੍ਮ੍ ਇਿ ਪ੍ਰਿਾਃ
ਨ ਤ੍ਤ੍ਰ੍ਪ੍ ਸਮਾਯਾਨ੍ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਸ਼੍ਯਮਾਨੋ ਨਰਾ੭ਕਤ੍ਪ੍ਃ ੩੧
ਅਿਤ੍ਾਰਯ ਸੁਮਨ੍ਤ੍ਰ ਸ੍ਤ੍ਮ੍ ਰਾਿਿਮ੍ ਸਯਨ੍ਤ੍ਨੋੱਤ੍ਮਾਤ੍੍
ਕਪ੍ਤ੍ੁ ਃ ਸਮੀਪ੍ਮ੍ ਿੱਚਨ੍ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਰਾਞ੍ਿਕਲਃ ਪ੍ਰੁਸ਼੍ਟ
੍ ਤ੍ੋ੭ਨਵਿਾਤ੍੍ ੩੨
ਸ ਤ੍ਮ੍ ਿੈਲਾਸ ਸ਼੍ਰੁਙਿ
੍ ਾਪ੍ਮ੍ ਪ੍ਰਾਸਾਤ੍ਮ੍ ਨਰ ਪ੍ੁਮ੍ਿਿਃ
ਆਰੁਰੋਹ ਨਰੁਪ੍ਮ੍ ਤ੍ਰਸ਼੍੍ਟਮ
ੁ ੍ ਸਹ ਸੂਤ੍ੇਨ ਰਾਿਿਃ ੩੩
ਸ ਪ੍ਰਾਞ੍ਿਕਲ ਰਕਪ੍ਪ੍ਰਤ੍
ੇ ਯ ਪ੍ਰਣਤ੍ਃ ਕਪ੍ਤ੍ੁ ਰ੭ਨ੍ਕਤ੍ਿੇ
ਨਾਮ ਸਵਮ੍ ਸ਼੍ਰਾਿਯਨ੍ ਰਾਮੋ ਿਿਨ੍ਤ੍ੇ ਚਰਣੌ ਕਪ੍ਤ੍ੁ ਃ ੩੪
ਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾ ਪ੍ਰਣਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਾਰ੍ਸ਼੍ਵੇ ਿਰੁਤ੍ਾਮ੍ਿਕਲ ਪ੍ੁਟਮ੍ ਨਰੁਪ੍ਃ
ਿਰੁਹਯਾਮ੍ਿਲੌ ਸਮਾਿਰੁਸ਼੍ਯ ਸਸਵਿੇ ਕਪ੍ਰਯਮ੍ ਆਤ੍੍ਮਿਮ੍ ੩੫
ਤ੍ਸ੍ਮੈ ਚਾ੭ਪ੍ਯੁ ਕਤ੍ਤ੍ਮ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ੍ ਮਕਣ ਿਾਞ੍ਚਨ ਪ੍ੂਕਸ਼੍ਤ੍ਮ੍
ਕਤ੍ਤ੍ੇਸ਼੍ ਰਾਿਾ ਰੁਕਚਰਮ੍ ਰਾਮਾਯ ਪ੍ਰਮਾ੭੭ਸਨਮ੍ ੩੬
ਤ੍ ਤ੍ਾ੭੭ਸਨਿਰਮ੍ ਪ੍ਰਾਪ੍ਯ ਿਯਤ੍ੀਪ੍ਯਤ੍ ਰਾਿਿਃ
ਸਵਯੇਿ ਪ੍ਰਪ੍ਯਾ ਮੇਰਮ
ੁ ੍ ਉਤ੍ਯੇ ਕਿਮਲੋ ਰਕਿਃ ੩੭
ਤ੍ੇਨ ਕਿਪ੍ਰਾਿਤ੍ਾ ਤ੍ਤ੍ਰ ਸਾ ਸਪ੍ਾ੭ਕਪ੍ਿਯਰੋਚਤ੍
ਕਿਮਲ ਿਰਹ ਨਿ੍ਸ਼੍ਤ੍ਰਾ ਸ਼੍ਾਰਤ੍ੀ ਤ੍ਯੌਰ੍ ਇਿੇਨ੍ਤ੍ੁਨਾ ੩੮
ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਸ਼੍ਯਮਾਨੋ ਨਰੁਪ੍ਕਤ੍ ਸ੍ਤ੍ੁਤ੍ੋਸ਼੍ ਕਪ੍ਰਯਮ੍ ਆਤ੍੍ਮਿਮ੍
ਅਲਮ੍ਿਰੁਤ੍ਮ੍ ਇਿਾ੭੭ਤ੍੍ਮਾਨਮ੍ ਆਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ ਤ੍ਲ ਸਮ੍ਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ਮ੍ ੩੯
ਸ ਤ੍ਮ੍ ਸਸ੍ਕਮਤ੍ਮ੍ ਆਪ੍ਾਸ਼੍ਯ ਪ੍ੁਤ੍ਰਮ੍ ਪ੍ੁਤ੍ਰਿਤ੍ਾਮ੍ ਿਰਃ
ਉਿਾ ਚੇਤ੍ਮ੍ ਿਚੋ ਰਾਿਾ ਤ੍ੇਿੇਨ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਇਿ ਿਾਸ਼੍ਯਪ੍ਃ ੪0
ਿਯੇਸ਼੍੍ਟਾਯਾਮ੍ ਅਕਸ ਮੇ ਪ੍ਤ੍੍ਨਯਾਮ੍ ਸਤ੍ਰੁਸ਼੍ਯਾਮ੍ ਸਤ੍ਰੁਸ਼੍ਃ ਸੁਤ੍ਃ
ਉਤ੍੍ਪ੍ੰਨ ਸ੍ਤ੍ਮ
ਵ ੍ ਿੁਣ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਟ
੍ ੋ ਮਮ ਰਾਮਾ੭੭ਤ੍੍ਮਿਃ ਕਪ੍ਰਯਃ ੪੧
ਯਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਵਯਾ ਪ੍ਰਿਾ ਸ਼੍੍ਚੇਮਾਃ ਸਵਿੁਣੈ: ਅਨੁ ਰਞ੍ਕਿਤ੍ਾਃ
ਤ੍ਸ੍ਮਾਤ੍੍ ਤ੍ਵਮ੍ ਪ੍ੁਸ਼੍ਯ ਯੋਿਨ
ੇ ਯੌਿਰਾਿਯਮ੍ ਅਿਾਪ੍੍ਨੁਕਹ ੪੨
ਿਾਮਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਵਮ੍ ਪ੍ਰਿਰੁਤ੍ਯੈਿ ਕਿਨੀਤ੍ੋ ਿੁਣਿਾਨ੍ ਅਕਸ
ਿੁਣਿ ਤ੍ਯ੭ਕਪ੍ ਤ੍ੁ ਸ੍ਨੇਹਾਤ੍੍ ਪ੍ੁਤ੍ਰ ਿਿ੍ਸ਼੍ਯਾਕਮ ਤ੍ੇ ਕਹਤ੍ਮ੍ ੪੩
ਪ੍ੂਯੋ ਕਿਨਯਮ੍ ਆਸ੍ਤ੍ਾਯ ਪ੍ਿ ਕਨਤ੍ਯਮ੍ ਕਿਤ੍ੇਨ੍ਕਤ੍ਰਯਃ
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ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਵਾਲ੍ ਮੀਕਿ ਰਾਮਾਯਣਮ੍
ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਿਾਮ ਿਰੋਤ੍ ਸਮੁੱਤ੍ਾਕਨ ਤ੍ਯਿੇਤ੍ਾ ਿਯਸਨਾਕਨ ਚ ੪੪
ਪ੍ਰੋਿ੍ਸ਼੍ਯਾ ਿਰ੍ਤ੍ਮਾਨੋ ਿਰਤ੍
ੁੱ ਯਾ ਪ੍ਰਤ੍ਯਿ੍ਸ਼੍ਯਾ ਤ੍ਤ੍ਾ
ਅਮਾਤ੍ਯ ਪ੍ਰਪ੍ਰੁਤ੍ੀਃ ਸਰਵਾਃ ਪ੍ਰਿਰੁਤ੍ੀ ਸ਼੍੍ਚਾ੭ਨੁ ਰਞ੍ਿਯ ੪੫
ਿੋਸ਼੍੍ਟਾ ਿਾਰਾ੭੭ਯੁ ਤ੍ਾ ਿਾਰੈ: ਿਰੁਤ੍ਵਾ ਸੰਕਨਚਯਾਨ੍ ਪ੍ਹੂਨ੍ ੪੬
ਤ੍ੁ ਸ਼੍੍ਟਾ੭ਨੁ ਰਿ੍ਤ੍ ਪ੍ਰਿਰੁਕਤ੍: ਯਃ ਪ੍ਾਲਯਕਤ੍ ਮੇਕਤ੍ਨੀਮ੍
ਤ੍ਸਯ ਨਨ੍ਤ੍ਨ੍ਕਤ੍ ਕਮਤ੍ਰਾਕਣ ਲਪ੍੍ਤ੍ਵਾ ਅਮਰੁਤ੍ਮ੍ ਇਿਾ੭ਮਰਾਃ ੪੭
ਤ੍ਸ੍ਮਾਤ੍੍ ਤ੍ਵ ਮ੭ਕਪ੍ ਆਤ੍੍ਮਾਨਮ੍ ਕਨਯਮਯ ਏਿਮ੍ ਸਮਾਚਰ ੪੮
ਤ੍ ੱੱਚਤ੍
ਰੁ ਵਾ ਸੁਹਤ੍
ਰੁ ਸ੍ਤ੍ਸਯ ਰਾਮ ਸਯ ਕਪ੍ਰਯ ਿਾਕਰਣਃ
ਤ੍ਵਕਰਤ੍ਾਃ ਸ਼੍ੀਿਰਮ੍ ਅਪ੍ਯੇਤ੍ਯ ਿੌਸਲਯਾਯੈ ਨਯਿੇਤ੍ਯਨ੍ ੪੯
ਸਾ ਕਹਰਣਯਮ੍ ਚ ਿਾ ਸ਼੍੍ਚੈਿ ਰਤ੍੍ਨਾਕਨ ਕਿਕਿਤ੍ਾਕਨ ਚ
ਿਯਾਕਤ੍ਤ੍ੇਸ਼੍ ਕਪ੍ਰਯਾ੭੭ਿਯੇਪ੍ਯਃ ਿੌਸਲਯਾ ਪ੍ਰਮਤ੍ੋੱਤ੍ਮਾ ੫0
ਅਤ੍ਾ੭ਕਪ੍ਿਾਤ੍ਯ ਰਾਿਾਨਮ੍ ਰਤ੍ਮ੍ ਆਰੁਹਯ ਰਾਿਿਃ
ਯਯੌ ਸਵਮ੍ ਤ੍ਯੁ ਕਤ੍ਮ ਤ੍ਵੇਸ਼੍੍ਮ ਿਨੌਿੈਃ ਪ੍ਰਕਤ੍ਪ੍ੂਕਿਤ੍ਃ ੫੧
ਤ੍ੇ ਚਾ੭ਕਪ੍ ਪ੍ੌਰਾ ਨਰੁਪ੍ਤ੍ੇ: ਿਚ ਸ੍ਤ੍ੁ
ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਤ੍ਤ੍ਾ ਲਾਪ੍ਮ੍ ਇਿੇਸ਼੍ਟ
੍ ਮਾ੭੭ਸ਼੍ੁ
ਨਰੇਨ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਆਮਨ੍ਤ੍ਯ ਿਰੁਹਾਕਣ ਿਤ੍ਵਾ
ਤ੍ੇਿਾਨ੍ ਸਮਾਨ੍ ਅਰ੍ਚ:ੁ ਅਕਤ੍ ਪ੍ਰਹਰਸ਼੍
ੁ ੍ਟਾਃ ੫੨
ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਯੋਤ੍ਯਾ ਿਾਮ੍ਟੇ ਤ੍ਰੁਤ੍ੀਯ ਸਰ੍ਿ:
ਚਤੁ ਰ੍ਤ ਸਰ੍ਕ:
ਿਤ੍ੇਸ਼੍ੁ ਅਤ੍ ਨਰੁਪ੍ੋ ਪ੍ੂਯਃ ਪ੍ੌਰੇਸ਼੍ੁ ਸਹ ਮਨ੍ਕਤ੍ਰਕਪ੍ਃ
ਮਨ੍ਤ੍ਰਕਯਤ੍ਵਾ ਤ੍ਤ੍ ਸ਼੍੍ਚਿਰੇ ਕਨਸ਼੍੍ਚਯਿ੍ਞਃ ਸ ਕਨਸ਼੍੍ਚਯਮ੍ ੧
ਸ਼੍ਵ ਏਿ ਪ੍ੁਸ਼੍ਯੋ ਪ੍ਕਿਤ੍ਾ ਸ਼੍ਵ੭
ੋ ਕਪ੍ਸ਼੍ੇਚਯੇ ਸ੍ਤ੍ੁ ਮੇ ਸੁਤ੍ਃ
ਰਾਮੋ ਰਾਿੀਿ ਤ੍ਾਮਰਾ੭ਿ੍ਸ਼੍ੋ ਯੌਿਰਾਿਯ ਇਕਤ੍ ਪ੍ਰਪ੍ੁਃ ੨
ਅਤ੍ਾ੭ਨ੍ਤ੍ ਰ੍ਿਰੁਹਮ੍ ਆਕਿਸ਼੍ਯ ਰਾਿਾ ਤ੍ਸ਼੍ਰਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ
ਸੂਤ੍ਮ੍ ਆਿ੍ਞਾਪ੍ਯਾ ਮਾਸ ਰਾਮਮ੍ ਪ੍ੁਨ: ਇਹਾ੭੭ਨਯ ੩
ਪ੍ਰਕਤ੍ਿਰੁਹਯ ਸ ਤ੍ ਤ੍ਵਾਿਯਮ੍ ਸੂਤ੍ਃ ਪ੍ੁਨ: ਉਪ੍ਾਯਯੌ
ਰਾਮ ਸਯ ਪ੍ਿਨਮ੍ ਸ਼੍ੀਿਰਮ੍ ਰਾਮਮ੍ ਆਨਕਯਤ੍ੁ ਮ੍ ਪ੍ੁਨਃ ੪
ਤ੍ਵਾਰ ਸ੍ਤ੍:ੈ ਆਿੇਕਤ੍ਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਸਯ ਰਾਮਾਯਾ੭੭ਿਮਨਮ੍ ਪ੍ੁਨਃ
ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵੈਿ ਚਾ੭ਕਪ੍ ਰਾਮ ਸ੍ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਰਾਪ੍੍ਤ੍ਮ੍ ਸ਼੍ਙ੍ਿਾ੭ਕਨਵਤ੍੭
ੋ ਪ੍ਿਤ੍੍ ੫
ਪ੍ਰਿੇਸ਼੍ਯ ਚੈਨਮ੍ ਤ੍ਵਕਰਤ੍ਮ੍ ਰਾਮੋ ਿਚਨਮ੍ ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍
ਯਤ੍੍ ਆਿਮਨ ਿਰੁਤ੍ਯਮ੍ ਤ੍ੇ ਪ੍ੂਯ ਸ੍ਤ੍ਤ੍੍ ਪ੍ਰੂਕਹ ਅਸ਼੍ੇਸ਼੍ਤ੍ਃ ੬
ਤ੍ਮ੍ ਉਿਾਚ ਤ੍ਤ੍ਃ ਸੂਤ੍ੋ ਰਾਿਾ ਤ੍ਵਾਮ੍ ਤ੍ਰਸ਼੍੍ਟਮ
ੁ ੍ ਇੱਚਕਤ੍
ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਪ੍ਰਮਾਣਮ੍ ਅਤ੍ਰ ਤ੍ਵਮ੍ ਿਮਨਾਯ ਇਤ੍ਰਾਯ ਿਾ ੭
ਇਕਤ੍ ਸੂਤ੍ ਿਚਃ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਰਾਮੋ੭ਤ੍ ਤ੍ਵਰਯਾ ਕਨਵਤ੍ਃ
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ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਵਾਲ੍ ਮੀਕਿ ਰਾਮਾਯਣਮ੍
ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਪ੍ਰਯਯੌ ਰਾਿ ਪ੍ਿਨਮ੍ ਪ੍ੁਨਰ੍ ਤ੍ਰਸ਼੍੍ਟਮ
ੁ ੍ ਨਰੇਸ਼੍ਵਰਮ੍ ੮
ਤ੍ਮ੍ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਸਮ੭ਨੁ ਪ੍ਰਾਪ੍੍ਤ੍ਮ੍ ਰਾਮਮ੍ ਤ੍ਸ਼੍ਰਤ੍ੋ ਨਰੁਪ੍ਃ
ਪ੍ਰਿੇਸ਼੍ਯਾ ਮਾਸ ਿਰੁਹਮ੍ ਕਿਿਿ੍ਸ਼੍ੁਃ ਕਪ੍ਰਯਮ੍ ਉੱਤ੍ਮਮ੍ ੯
ਪ੍ਰਕਿਸ਼੍ੰਨੇਿ ਚ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ੍ ਰਾਿਿੋ ਪ੍ਿਨਮ੍ ਕਪ੍ਤ੍ੁ ਃ
ਤ੍ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ ਕਪ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਤ੍ੂ ਰਾਤ੍੍ ਪ੍ਰਕਣਪ੍ਤ੍ਯ ਿਰੁਤ੍ਾਞ੍ਿਕਲਃ ੧0
ਪ੍ਰਣਮਨ੍ਤ੍ਮ੍ ਸਮੁੱਤ੍ਾਪ੍ਯ ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਕਰਸ਼੍ਵਿਯ ਪ੍ੂਕਮਪ੍ਃ
ਪ੍ਰਕਤ੍ਸ਼੍ਯ ਚਾ੭ਸ੍ਮੈ ਰੁਕਚਰਮ੍ ਆਸਨਮ੍ ਪ੍ੁਨਰ੭ਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੧੧
ਰਾਮ ਿਰੁੱਤ੍ੋ੭ਸ੍ਕਮ ਤ੍ੀਰ੍ਿਾਯੁ ਰ੍ ਪ੍ੁਿ੍ਤ੍ਾ ਪ੍ੋਿਾ ਮਯੇ ਪ੍੍ਕਸਤ੍ਾਃ
ਅੰਨਿਤ੍੍ਕਪ੍ਃ ਿਰਤ੍ੁ ਸ਼੍ਤ੍ੈ ਸ੍ਤ੍ ਤ੍ੇਸ਼੍੍ਟਮ੍ ਪ੍ੂਕਰ ਤ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਣੈਃ ੧੨
ਿਾਤ੍ਮ੍ ਇਸ਼੍੍ਟਮ੍ ਅਪ੍ਤ੍ਯਮ੍ ਮੇ ਤ੍ਵਮ੍ ਅਤ੍ਯਾ੭ਨੁ ਪ੍ਮਮ੍ ਪ੍ੁਕਿ
ਤ੍ੱਤ੍ਮ੍ ਇਸ਼੍੍ਟਮ੍ ਅਤ੍ੀਤ੍ਮ੍ ਚ ਮਯਾ ਪ੍ੁਰਸ਼੍
ੁ ਸੱਤ੍ਮ ੧੩
ਅਨੁ ਪ੍ੂਤ੍ਾਕਨ ਚੇਸ਼੍੍ਟਾਕਨ ਮਯਾ ਿੀਰ ਸੁਿਾਨਯ੭ਕਪ੍
ਤ੍ੇਿਰ੍ਕਸ਼੍ ਕਪ੍ਤ੍ਰੁ ਕਿਪ੍ਰਾਣਾਮ੍ ਅਨਰੁਣੋ੭ਸ੍ਕਮ ਤ੍ਤ੍ਾ੭੭ਤ੍੍ਮਨਃ ੧੪
ਨ ਕਿਮ੍ਕਚਤ੍੍ ਮਮ ਿਰ੍ਤ੍ਿਯਮ੍ ਤ੍ਿਾ੭ਨਯਤ੍ਰਾ੭ਕਪ੍ਸ਼੍ੇਚਨਾਤ੍੍
ਅਤ੍ੋ ਯੱਤ੍ਵਾਮ੍ ਅਹਮ੍ ਪ੍ਰਯ
ੂ ਾਮ੍ ਤ੍ਨ੍ਮੇ ਤ੍ਵਮ੍ ਿਰ੍ਤ੍ੁਮ੭ਰਹਕਸ ੧੫
ਅਤ੍ਯ ਪ੍ਰਿਰੁਤ੍ਯਃ ਸਰਵਾ ਸ੍ਤ੍ਵਾਮ੍ ਇੱਚਨ੍ਕਤ੍ ਨਰਾ੭ਕਤ੍ਪ੍ਮ੍
ਅਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਵਾਮ੍ ਯੁ ਿ ਰਾਿਾਨਮ੍ ਅਕਪ੍ਸ਼੍ੇਿ੍ਸ਼੍ਯਾਕਮ ਪ੍ੁਤ੍ਰਿ ੧੬
ਅਕਪ੍ ਚਾ੭ਤ੍ਯਾ੭ਸ਼੍ੁਪ੍ਾਨ੍ ਰਾਮ ਸਵਪ੍੍ਨਾਨ੍ ਪ੍ਸ਼੍ਯਾਕਮ ਤ੍ਾਰੁਣਾਨ੍
ਸਕਨਰ੍ਿਾਤ੍ਾ ਮਹੋਲ੍ਿਾ ਸ਼੍੍ਚ ਪ੍ਤ੍ਨ੍ਤ੍ੀਹ ਮਹਾ ਸਵਨਾਃ ੧੭
ਅਿਸ਼੍੍ਟਪ੍੍ਤ੍ਮ੍ ਚ ਮੇ ਰਾਮ ਨਿ੍ਸ਼੍ਤ੍ਰਮ੍ ਤ੍ਾਰੁਣੈਰ੍ ਿਰਹਃੈ
ਆਿੇਤ੍ਯਨ੍ਕਤ੍ ਤ੍ੈਿਿ੍ਞਾਃ ਸੂਰਯਾ੭ਙ੍ਿਾਰਿ ਰਾਹੁਕਪ੍ਃ ੧੮
ਪ੍ਰਾਯੇਣ ਕਹ ਕਨਕਮੱਤ੍ਾਨਾਮ੍ ਈਤ੍ਰੁਸ਼੍ਾਨਾਮ੍ ਸਮੁਤ੍੍ਪ੍ਿੇ
ਰਾਿਾ ਕਹ ਮਰੁਤ੍ਯੁ ਮ੍ ਆਪ੍੍ਨੋਕਤ੍ ਿੋਰਮ੍ ਿਾ ਆਪ੍ਤ੍ਮ੍ ਰੁੱਚਕਤ੍ ੧੯
ਤ੍ਤ੍੍ ਯਾਿਤ੍੍ ਏਿ ਮੇ ਚੇਤ੍ੋ ਨ ਕਿਮੁਮ੍ਚਮ੍ਕਤ੍ ਰਾਿਿ
ਤ੍ਾਿਤ੍੍ ਏਿਾ੭ਕਪ੍ਕਸ਼੍ਞ੍ਚਸਵ ਚਲਾ ਕਹ ਪ੍ਰਾਕਣਨਾਮ੍ ਮਕਤ੍ਃ ੨0
ਅਤ੍ਯ ਚਨ੍ਤ੍ਰੋ੭ਪ੍ਯੁ ਪ੍ਿਤ੍ਃ ਪ੍ੁਸ਼੍ਯਾਤ੍੍ ਪ੍ੂਰਵਮ੍ ਪ੍ੁਨਰਵਸੂ
ਸ਼੍ਵਃ ਪ੍ੁਸ਼੍ਯ ਯੋਿਮ੍ ਕਨਯਤ੍ਮ੍ ਿਿ੍ਸ਼੍ਯਨ੍ਤ੍ੇ ਤ੍ੈਿ ਕਚਨ੍ਤ੍ਿਾਃ ੨੧
ਤ੍ਤ੍ਰ ਪ੍ੁਸ਼੍ਯੇ੭ਕਪ੍ਕਸ਼੍ਞ੍ਚਸਵ ਮਨਸ੍ ਤ੍ਵਰਯਤ੍ੀਿ ਮਾਮ੍
ਸ਼੍ਵ ਸ੍ਤ੍ਵਾ੭ਹਮ੍ ਅਕਪ੍ਸ਼੍ੇਿ੍ਸ਼੍ਯਾਕਮ ਯੌਿਰਾਿਯੇ ਪ੍ਰਮ੍ਤ੍ਪ੍ ੨੨
ਤ੍ਸ੍ਮਾ ੱੱਤ੍ਯ
ਵ ਾ੭ਤ੍ਯ ਿਰਪ੍ਰੁਕਤ੍ ਕਨਸ਼੍ੇਯਮ੍ ਕਨਯਤ੍ਾਤ੍੍ਮਨਾ
ਸਹ ਿਤ੍ਵੋਪ੍ਿਸ੍ਤ੍ਿਯਾ ਤ੍ਰ੍ਪ੍ ਪ੍ਰਸਤ੍
੍ ਰ ਸ਼੍ਾਕਯਨਾ ੨੩
ਸੁਹਤ੍
ਰੁ ਸ਼੍੍ਚਾ ਪ੍ਰਮੱਤ੍ਾ ਸ੍ਤ੍ਵਾਮ੍ ਰਿ੍ਸ਼੍ਨ੍ਤ੍ਵ੭ਤ੍ਯ ਸਮਨ੍ਤ੍ਤ੍ਃ
ਪ੍ਿਨ੍ਕਤ੍ ਪ੍ਹੁ ਕਿਿ੍ਨਾਕਨ ਿਾਰਯਾ ਣਯੇਿਮ੍ ਕਿਤ੍ਾਕਨ ਕਹ ੨੪
ਕਿਪ੍ਰੋਕਸ਼੍ਤ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਪ੍ਰਤ੍ੋ ਯਾਿਤ੍੍ ਏਿ ਪ੍ੁਰਾਤ੍੍ ਇਤ੍ਃ
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ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਵਾਲ੍ ਮੀਕਿ ਰਾਮਾਯਣਮ੍
ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਤ੍ਾਿਤ੍੍ ਏਿ ਅਕਪ੍ਸ਼੍ੇਿ ਸ੍ਤ੍ੇ ਪ੍ਰਾਪ੍੍ਤ੍ ਿਾਲੋ ਮਤ੍ੋ ਮਮ ੨੫
ਿਾਮਮ੍ ਿਲੁ ਸਤ੍ਾਮ੍ ਿਰੁੱਤ੍ੇ ਪ੍ਰਾਤ੍ਾ ਤ੍ੇ ਪ੍ਰਤ੍ਃ ਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ਃ
ਿਯੇਸ਼੍੍ਟਾ੭ਨੁ ਿਰ੍ਤ੍ੀ ਤ੍ਰ੍ਮਾ੭੭ਤ੍੍ਮਾ ਸਾਨੁ ਿਰੋਸ਼੍ੋ ਕਿਤ੍ੇਨ੍ਕਤ੍ਰਯਃ ੨੬
ਕਿਮ੍ ਤ੍ੁ ਕਚੱਤ੍ਮ੍ ਮਨੁ ਸ਼੍ਯਾਣਾਮ੍ ਅਕਨਤ੍ਯਮ੍ ਇਕਤ੍ ਮੇ ਮਕਤ੍ਃ
ਸਤ੍ਾਮ੍ ਚ ਤ੍ਰ੍ਮ ਕਨਤ੍ਯਾਨਾਮ੍ ਿਰੁਤ੍ ਸ਼੍ੋਕਪ੍ ਚ ਰਾਿਿ ੨੭
ਇ ਤ੍ਯੁ ਿ੍ਤ੍ਃ ਸੋ੭ਪ੍ਯਨੁ ਿਞ
੍ ਾਤ੍ਃ ਸ਼੍ਵੋ ਪ੍ਾਕਿ ਨਯ੭ਕਪ੍ਸ਼੍ੇਚਨੇ
ਿਰਿੇਕਤ੍ ਰਾਮਃ ਕਪ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਅਕਪ੍ਿਾਤ੍ਯ ਅਪ੍ਯਯਾਤ੍੍ ਿਰੁਹਮ੍ ੨੮
ਪ੍ਰਕਿਸ਼੍ਯ ਚਾ੭੭ਤ੍੍ਮਨੋ ਿੇਸ਼੍੍ਮ ਰਾਿ੍ਞੋ ੱੱਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟੇ੭ਕਪ੍ਸ਼੍ੇਚਨੇ
ਤ੍ਿ੍ਸ਼੍ਣੇਨ ਚ ਕਨਰ੍ਿਮਯ ਮਾਤ੍ੁ : ਅਨ੍ਤ੍ਃਪ੍ੁਰਮ੍ ਯਯੌ ੨੯
ਤ੍ਤ੍ਰ ਤ੍ਾਮ੍ ਪ੍ਰਿਣਾਮ੍ ਏਿ ਮਾਤ੍ਰਮ੍ ਿ੍ਸ਼੍ੌਮ ਿਾਕਸਨੀਮ੍
ਿਾਿਯਤ੍ਾਮ੍ ਤ੍ੇਿਤ੍ਾ੭੭ਿਾਰੇ ਤ੍ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍੭ਯਾਚਤ੍ੀਮ੍ ਕਸ਼੍ਰਯਮ੍ ੩0
ਪ੍ਰਾਿੇਿ ਚ ਆਿਤ੍ਾ ਤ੍ਤ੍ਰ ਸੁਕਮਤ੍ਰਾ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ
ਸੀਤ੍ਾ ਚ ਆਨਾਕਯਤ੍ਾ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਕਪ੍ਰਯਮ੍ ਰਾਮਾ੭ਕਪ੍ਸ਼੍ੇਚਨਮ੍ ੩੧
ਤ੍ਸ੍ਕਮਨ੍ ਿਾਲੇ ਕਹ ਿੌਸਲਯਾ ਤ੍ਸ੍ਤ੍ੌ ਅਮੀਕਲਤ੍ੇਿ੍ਸ਼੍ਣਾ
ਸੁਕਮਤ੍ਰਯਾ੭੭ਨਵਾਸਯ ਮਾਨਾ ਸੀਤ੍ਯਾ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੇਨ ਚ ੩੨
ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਪ੍ੁਸ਼੍ਯੇਣ ਪ੍ੁਤ੍ਰ ਸਯ ਯੌਿ ਰਾਿਯਾ੭ਕਪ੍ਸ਼੍ੇਚਨਮ੍
ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮੇਨ ਪ੍ੁਰਸ਼੍
ੁ ਮ੍ ਤ੍ਯਾਯਮਾਨਾ ਿਨਾਰ੍ਤ੍ਨਮ੍ ੩੩
ਤ੍ਤ੍ਾ ਸਕਨਯਮਾ ਮੇਿ ਸੋ੭ਕਪ੍ਿਮਯਾ੭ਕਪ੍ਿਾਤ੍ਯ ਚ
ਉਿਾਚ ਿਚਨਮ੍ ਰਾਮੋ ਹਰ੍ਸ਼੍ਯਨ੍ ਤ੍ਾਮ੍ ਇਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਤ੍ਾ ੩੪
ਅਮ੍ਪ੍ ਕਪ੍ਤ੍ਰਾ ਕਨਯੁ ਿ੍ਤ੍ੋ੭ਸ੍ਕਮ ਪ੍ਰਿਾ ਪ੍ਾਲਨ ਿਰ੍ਮਕਣ
ਪ੍ਕਿਤ੍ਾ ਸ਼੍ਵ੭
ੋ ਕਪ੍ਸ਼੍ੇਿੋ ਮੇ ਯਤ੍ਾ ਮੇ ਸ਼੍ਾਸਨਮ੍ ਕਪ੍ਤ੍ੁ ਃ ੩੫
ਸੀਤ੍ਯਾ ਪ੍ਯੁ ਪ੍ ਿਸ੍ਤ੍ਿਯਾ ਰਿਨੀਯਮ੍ ਮਯਾ ਸਹ
ਏਿਮ੍ ਰੁਕਤ੍ਵ ਿੁਪ੍ਾਤ੍ਯਾਯੈਃ ਸਹ ਮਾਮ੍ ਉਿ੍ਤ੍ਿਾਨ੍ ਕਪ੍ਤ੍ਾ ੩੬
ਯਾਕਨ ਯਾ ਨਯ੭ਤ੍ਰ ਯੋਿਯਾਕਨ ਸ਼੍ਵੋ ਪ੍ਾਕਿ ਨਯ੭ਕਪ੍ਸ਼੍ੇਚਨੇ
ਤ੍ਾਕਨ ਮੇ ਮਙ੍ਿਲ਼ਾ ਨਯ੭ਤ੍ਯ ਿੈਤ੍ਹ
ੇ ਯਾ ਸ਼੍੍ਚੈਿ ਿਾਰਯ ੩੭
ਏਤ੍ ੱੱਚਤ੍
ਰੁ ਵਾ ਤ੍ੁ ਿੌਸਲਯਾ ਕਚਰਿਾਲਾ੭ਕਪ੍ਿਾਙ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ਮ੍
ਹਰ੍ਸ਼੍ ਪ੍ਾਸ਼੍੍ਪ੍ ਿਲਮ੍ ਿਾਿਯਮ੍ ਇਤ੍ਮ੍ ਰਾਮਮ੍ ਅਪ੍ਾਸ਼੍ਤ੍ ੩੮
ਿਤ੍੍ਸ ਰਾਮ ਕਚਰਮ੍ ਿੀਿ ਹਤ੍ਾ ਸ੍ਤ੍ੇ ਪ੍ਕਰਪ੍ਨ੍ਕਤ੍ਨਃ
ਿ੍ਞਾਤ੍ੀਨ੍ ਮੇ ਤ੍ਵਮ੍ ਕਸ਼੍ਰਯਾ ਯੁ ਿ੍ਤ੍ਃ ਸੁਕਮਤ੍ਰਾਯਾ ਸ਼੍੍ਚ ਨਨ੍ਤ੍ਯ ੩੯
ਿਲਯਾਣੇ ਪ੍ਤ੍ ਨਿ੍ਸ਼੍ਤ੍ਰੇ ਮਕਯ ਿਾਤ੍ੋ੭ਕਸ ਪ੍ੁਤ੍ਰਿ
ਯੇਨ ਤ੍ਵਯਾ ਤ੍ਸ਼੍ਰਤ੍ੋ ਿੁਣੈ: ਆਰਾਕਤ੍ਤ੍ਃ ਕਪ੍ਤ੍ਾ ੪0
ਅਮੋਿਮ੍ ਪ੍ਤ੍ ਮੇ ਿ੍ਸ਼੍ਾਨ੍ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ੁਰਸ਼੍
ੁ ੇ ਪ੍ੁਸ਼੍੍ਿਰੇਿ੍ਸ਼੍ਣੇ
ਯੇਯਮ੍ ਇਿ੍ਸ਼੍ਵਾਿੁ ਰਾਿਯ ਸ਼੍ਰੀਃ ਪ੍ੁਤ੍ਰ ਤ੍ਵਾਮ੍ ਸਮ੍ਸ਼੍ਰਕਯਸ਼੍ਯਕਤ੍ ੪੧
ਇਤ੍ਯੇ ਿਮ੍ ਉਿ੍ਤ੍ੋ ਮਾਤ੍ਰਤ੍
ੇ ਮ੍ ਰਾਮੋ ਪ੍ਰਾਤ੍ਰਮ੍ ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍
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ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਵਾਲ੍ ਮੀਕਿ ਰਾਮਾਯਣਮ੍
ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਪ੍ਰਾਞ੍ਿਕਲਮ੍ ਪ੍ਰਹਵਮ੍ ਆਸੀਨਮ੍ ਅਕਪ੍ਿੀਿ੍ਸ਼੍ਯ ਸ੍ਮਯੰਕਨਿ ੪੨
ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੇ ਮਾਮ੍ ਮਯਾ ਸਾਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਰਸ਼੍ਾਕਤ੍ ਤ੍ਵਮ੍ ਿਸੁਮਤ੍
੍ ਰਾਮ੍
ਕਤ੍ਵਤ੍ੀਯਮ੍ ਮੇ੭ਨ੍ਤ੍ਰਾਤ੍੍ਮਾਨਮ੍ ਤ੍ਵਾਮ੍ ਇਯਮ੍ ਸ਼੍ਰੀ: ਉਪ੍ਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ਾ ੪੩
ਸੌਕਮਤ੍ਰੇ ਪ੍ੁਮ੍ਿ੍ਸ਼੍ਵ ਪ੍ੋਿਾਮ੍ ਸ੍ਤ੍ਵ ਕਮਸ਼੍੍ਟਾਨ੍ ਰਾਿਯ ਪ੍ਲਾਕਨ ਚ
ਿੀਕਿਤ੍ਮ੍ ਚ ਕਹ ਰਾਿਯਮ੍ ਚ ਤ੍ਵਤ੍੍ ਅਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਅਕਪ੍ਿਾਮਯੇ ੪੪
ਇਤ੍ਯੁ ਿ੍ਤ੍ਵਾ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣਮ੍ ਰਾਮੋ ਮਾਤ੍ਰੌ ਅਕਪ੍ਿਾਤ੍ਯ ਚ
ਅਪ੍ਯਨੁ ਿ੍ਞਾਪ੍ਯ ਸੀਤ੍ਾਮ੍ ਚ ਿਿਾਮ ਸਵਮ੍ ਕਨਿੇਸ਼੍ਨਮ੍ ੪੫
ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਯੋਤ੍ਯਾ ਿਾਮ੍ਟੇ ਚਤ੍ੁ ਰਤ੍
੍ ਸਰ੍ਿ:
ਪ੍ਮ੍ਚਮ ਸਰ੍ਕ:
ਸਮ੍ਕਤ੍ਸ਼੍ਯ ਰਾਮਮ੍ ਨਰੁਪ੍ਕਤ੍ਃ ਸ਼੍ਵੋ ਪ੍ਾਕਿ ਨਯ੭ਕਪ੍ਸ਼੍ੇਚਨੇ
ਪ੍ੁਰੋਕਹਤ੍ਮ੍ ਸਮਾਹੂਯ ਿਕਸਸ਼੍੍ਟਮ੍ ਇਤ੍ਮ੍ ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੧
ਿੱਚੋਪ੍ਿਾਸਮ੍ ਿਾਿੁਤ੍੍ਸ੍ਤ੍ਮ੍ ਿਾਰਯਾ੭ਤ੍ਯ ਤ੍ਪ੍ੋ ਤ੍ਨ
ਸ਼੍ਰੀ ਯਸ਼੍ੋ ਰਾਿਯ ਲਾਪ੍ਾਯ ਿਤ੍ਵਾ ਸਹ ਯਤ੍ ਿਰਤ੍ਮ੍ ੨
ਤ੍ਤ੍ੇਕਤ੍ ਚ ਸ ਰਾਿਾਨਮ੍ ਉਿ੍ਤ੍ਵਾ ਿੇਤ੍ ਕਿਤ੍ਾਮ੍ ਿਰਃ
ਸਵਯਮ੍ ਿਕਸਸ਼੍੍ਟੋ ਪ੍ਿਿਾਨ੍ ਯਯੌ ਰਾਮ ਕਨਿੇਸ਼੍ਨਮ੍ ੩
ਉਪ੍ਿਾਸਕਯਤ੍ੁ ਮ੍ ਰਾਮਮ੍ ਮਮ੍ਤ੍ਰਿਨ੍ ਮਮ੍ਤ੍ਰ ਿੋਕਿਤ੍:
ਪ੍ਰਾਹ੍ਮਮ੍ ਰਤ੍ ਿਰਮ੍ ਯੁ ਿ੍ਤ੍ਮ੍ ਆਸ੍ਤ੍ਾਯ ਸੁਤ੍ੁ ਟ
ਰ ਿਰਤ੍: ੪
ਸ ਰਾਮ ਪ੍ਿਨਮ੍ ਪ੍ਰਾਪ੍ਯ ਪ੍ਾਣ੍ਟਰ
ੁ ਾ੭ਪ੍ਰ ਿਨ ਪ੍ਰਪ੍ਮ੍
ਕਤ੍ਸਰਃ ਿਿ੍ਸ਼੍ਯਾ ਰਤ੍ੇ ਨੈਿ ਕਿਿੇਸ਼੍ ਮੁਕਨ ਸੱਤ੍ਮਃ ੫
ਤ੍ਮ੍ ਆਿਤ੍ਮ੍ ਰੁਕਸ਼੍ਮ੍ ਰਾਮ ਸ੍ਤ੍ਰ
ਵ ੱੰਕਨਿ ਸਸਮ੍ਪ੍ਮ
ਰ ਃ
ਮਾਨਕਯਸ਼੍ਯਨ੍ ਸ ਮਾਨਾ੭ਰਹਮ੍ ਕਨਸ਼੍੍ਚਿਰਾਮ ਕਨਿੇਸ਼੍ਨਾਤ੍੍ ੬
ਅਪ੍ਯੇਤ੍ਯ ਤ੍ਵਰਮਾਣ ਸ਼੍੍ਚ ਰਤ੍ਾਪ੍ਯਾਸ਼੍ਮ੍ ਮਨੀਕਸ਼੍ਣਃ
ਤ੍ਤ੍ੋ੭ਿਤ੍ਾਰਯਾ ਮਾਸ ਪ੍ਕਰਿਰੁਹਯ ਰਤ੍ਾਤ੍੍ ਸਵਯਮ੍ ੭
ਸ ਚੈਨਮ੍ ਪ੍ਰਕਸ਼੍ਰਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਰੁਸ਼੍ਟ
੍ ਾਵ ਸਮ੍ਪ੍ਾਸ਼੍ਯਾ੭ਕਪ੍ ਪ੍ਰਸਾਤ੍ਯ ਚ
ਕਪ੍ਰਯਾ੭ਰਹਮ੍ ਹਰ੍ਸ਼੍ਯਨ੍ ਰਾਮਮ੍ ਇਤ੍ਯੁ ਿਾਚ ਪ੍ੁਰੋਕਹਤ੍ਃ ੮
ਪ੍ਰਸੰਨ ਸ੍ਤ੍ੇ ਕਪ੍ਤ੍ਾ ਰਾਮ ਯੌਿ ਰਾਿਯਮ੍ ਅਿਾਪ੍੍ਸਯਕਸ
ਉਪ੍ਿਾਸਮ੍ ਪ੍ਿਾਨ੍ ਅਤ੍ਯ ਿਰੋਤ੍ੁ ਸਹ ਸੀਤ੍ਯਾ ੯
ਪ੍ਰਾਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਵਾਮ੍ ਅਕਪ੍ਸ਼੍ੇਿ੍ਤ੍ਾ ਕਹ ਯੌਿ ਰਾਿਯੇ ਨਰਾ੭ਕਤ੍ਪ੍ਃ
ਕਪ੍ਤ੍ਾ ਤ੍ਸ਼੍ਰਤ੍ਃ ਪ੍ਰੀਤ੍ਯਾ ਯਯਾਕਤ੍ਮ੍ ਨਹੁਸ਼੍ੋ ਯਤ੍ਾ ੧0
ਇਤ੍ਯੁ ਿ੍ਤ੍ਵਾ ਸ ਤ੍ਤ੍ਾ ਰਾਮਮ੍ ਉਪ੍ਿਾਸਮ੍ ਯਤ੍ ਿਰਤ੍ਮ੍
ਮਨ੍ਤ੍ਰਿਤ੍੍ ਿਾਰਯਾ ਮਾਸ ਿੈਤ੍ੇਹਯਾ ਸਕਹਤ੍ਮ੍ ਮੁਕਨਃ ੧੧
ਤ੍ਤ੍ੋ ਯਤ੍ਾਿਤ੍੍ ਰਾਮੇਣ ਸ ਰਾਿ੍ਞਾ ਿੁਰਰ
ੁ ੭ਰ੍ਕਚਤ੍ਃ
ਅਪ੍ਯਨੁ ਿ੍ਞਾਪ੍ਯ ਿਾਿੁਤ੍ਸ
੍ ੍ਤ੍ਮ੍ ਯਯੌ ਰਾਮ ਕਨਿੇਸ਼੍ਨਾਤ੍੍ ੧੨
ਸੁਹਤ੍
ਰੁ ੍ਕਪ੍ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਰ ਰਾਮੋ੭ਕਪ੍ ਤ੍ਾਨ੍ ਅਨੁ ਿ੍ਞਾਪ੍ਯ ਸਰਵਸ਼੍ਃ
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ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਵਾਲ੍ ਮੀਕਿ ਰਾਮਾਯਣਮ੍
ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਸਪ੍ਾਕਿਤ੍ੋ ਕਿਿੇਸ਼੍ਾ੭ਤ੍ ਤ੍ਾਨ੍ ਅਨੁ ਿ੍ਞਾਪ੍ਯ ਸਰਵਸ਼੍ਃ ੧੩
ਹਰਸ਼੍
ੁ ੍ਟ ਨਾਰੀ ਨਰ ਯੁ ਤ੍ਮ੍ ਰਾਮ ਿੇਸ਼੍੍ਮ ਤ੍ਤ੍ਾ ਪ੍ਪ੍ੌ
ਯਤ੍ਾ ਮੱਤ੍ ਕਤ੍ਵਿ ਿਣਮ੍ ਪ੍ਰਪ੍ੁੱਲ ਨਕਲ਼ਨਮ੍ ਸਰਃ ੧੪
ਸ ਰਾਿ ਪ੍ਿਨ ਪ੍ਰਿਯਾ ੱੱਤ੍ਸ੍ਮਾ ਤ੍ਰਾਮ ਕਨਿੇਸ਼੍ਨਾਤ੍੍
ਕਨਰ੍ਿਤ੍ਯ ਤ੍ਤ੍ਰੁਸ਼੍ੇ ਮਾਰ੍ਿਮ੍ ਿਕਸਸ਼੍੍ਟੋ ਿਨ ਸਮਵ ੍ਰੁਤ੍ਮ੍ ੧੫
ਪ੍ਰੁਨ੍ਤ੍ ਪ੍ਰੁਨ੍ਤ੍:ੈ ਅਯੋਤ੍ਯਾਯਾਮ੍ ਰਾਿ ਮਾਰ੍ਿਾਃ ਸਮਨ੍ਤ੍ਤ੍ਃ
ਪ੍ਪ੍ੂਿੁ: ਅਕਪ੍ਸਮ੍ਪ੍ਾਤ੍ਾਃ ਿੁਤ੍ੂਹਲ ਿਨੈ: ਿਰੁਤ੍ਾਃ ੧੬
ਿਨ ਪ੍ਰੁਨ੍ਤ੍ ਊਰ੍ਕਮ ਸਮ੍ਿਰ੍ਸ਼੍ ਹਰ੍ਸ਼੍ ਸਵਨਿਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ
ਪ੍ਪ੍ੂਿ ਰਾਿ ਮਾਰ੍ਿਸਯ ਸਾਿਰ ਸਯੇਿ ਕਨਸਵਨਃ ੧੭
ਕਸਿ੍ਤ੍ ਸੰਮਰੁਸ਼੍੍ਟ ਰਤ੍ਯਾ ਕਹ ਤ੍ਤ੍੭ਹ ਰਵਨ ਮਾਕਲਨੀ
ਆਸੀਤ੍੍ ਅਯੋਤ੍ਯਾ ਨਿਰੀ ਸਮੁੱਕਚਰਤ੍ ਿਰੁਹ ਤ੍ਵਿਾ ੧੮
ਤ੍ਤ੍ਾ ਹਯ੭ਯੋਤ੍ਯਾ ਕਨਲਯਃ ਸ ਸ੍ਤ੍ਰੀ ਪ੍ਾਲਾ੭ਪ੍ਲੋ ਿਨਃ
ਰਾਮਾ੭ਕਪ੍ਸ਼੍ੇਿਮ੍ ਆਿਾਙ੍ਿ੍ਸ਼੍ਨ੍ ਆਿਾਙ੍ਿ੍ਸ਼੍ ਤ੍ੁ ਤ੍ਯਮ੍ ਰਿੇਃ ੧੯
ਪ੍ਰਿਾ੭ਲਮ੍ਿਾਰ ਪ੍ੂਤ੍ਮ੍ ਚ ਿਨ ਸਯਾ੭੭ਨਨ੍ਤ੍ ਿਰ੍ਤ੍ਨਮ੍
ਉਤ੍੍ਸੁਿੋ੭ਪ੍ੂ ੱੱਿਨੋ ਤ੍ਰਸ਼੍ਟ
੍ ਮ
ੁ ੍ ਤ੍ਮ੍ ਅਯੋਤ੍ਯਾ ਮਹੋਤ੍੍ਸਿਮ੍ ੨0
ਏਿਮ੍ ਤ੍ਮ੍ ਿਨ ਸਮ੍ਪ੍ਾਤ੍ਮ੍ ਰਾਿ ਮਾਰ੍ਿਮ੍ ਪ੍ੁਰੋਕਹਤ੍ਃ
ਿਯੂ ਹ ੱੰਕਨਿ ਿਨੌਿਮ੍ ਤ੍ਮ੍ ਸ਼੍ਨੈ ਰਾਿ ਿੁਲਮ੍ ਯਯੌ ੨੧
ਕਸਤ੍ਾ੭ਪ੍ਰ ਕਸ਼੍ਿਰ ਪ੍ਰਿਯਮ੍ ਪ੍ਰਾਸਾਤ੍ਮ੍ ਅਕਤ੍ਰੁਹਯ ਸਃ
ਸਮੀਯਾਯ ਨਰੇਨ੍ਤ੍ਰੇਣ ਸ਼੍ਿਰੇਣੇਿ ਪ੍ਰੁਹਸ੍ਪ੍ਕਤ੍ਃ ੨੨
ਤ੍ਮ੍ ਆਿਤ੍ਮ੍ ਅਕਪ੍ਪ੍ਰੇਿ੍ਸ਼੍ਯ ਕਹਤ੍ਵਾ ਰਾਿਾ੭੭ਸਨਮ੍ ਨਰੁਪ੍ਃ
ਪ੍ਪ੍ਰੱਚ ਸ ਚ ਤ੍ਸ੍ਮੈ ਤ੍ਤ੍੍ ਿਰੁਤ੍ਮ੍ ਇਤ੍ਯ੭ਪ੍ਯਿੇਤ੍ਯਤ੍੍ ੨੩
ਤ੍ੇਨ ਚੈਿ ਤ੍ਤ੍ਾ ਤ੍ੁ ਲਯਮ੍ ਸਹਾ੭੭ਸੀਨਾ ੱੱਸਪ੍ਾਸਤ੍:
ਆਸਨੇਪ੍ਯ: ਸਮੁੱਤ੍ਸ੍ਤ੍ੁ: ਪ੍ੂਿਯਮ੍ਤ੍: ਪ੍ੁਰੋਕਹਤ੍ਮ੍ ੨੪
ਿੁਰਣ
ੁ ਾ ਤ੍ਵ ਪ੍ਯਨੁ ਿਞ
੍ ਾਤ੍ੋ ਮਨੁ ਿੌਿਮ੍ ਕਿਸਰੁਿਯ ਤ੍ਮ੍
ਕਿਿੇਸ਼੍ਾਨ੍ਤ੍ਃ ਪ੍ੁਰਮ੍ ਰਾਿਾ ਕਸਮਹੋ ਕਿਕਰ ਿੁਹਾਮ੍ ਇਿ ੨੫
ਤ੍ਤ੍੍ ਅਿਰਯਿੇਸ਼੍ ਪ੍ਰਮਤ੍ਾ ਿਨਾਿੁਲਮ੍
ਮਹੇਨ੍ਤ੍ਰ ਿੇਸ਼੍੍ਮ ਪ੍ਰਕਤ੍ਮਮ੍ ਕਨਿੇਸ਼੍ਨਮ੍
ਿਯਤ੍ੀਪ੍ਯਮ੍ ਸ਼੍੍ਚਾਰੁ ਕਿਿੇਸ਼੍ ਪ੍ਾਰ੍ਕਤ੍ਿਃ
ਸ਼੍ਸ਼੍ੀਿ ਤ੍ਾਰਾ ਿਣ ਸਮ੍ਿੁਲਮ੍ ਨਪ੍ਃ ੨੬
ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਯੋਤ੍ਯਾ ਿਾਮ੍ਟੇ ਪ੍ਮ੍ਚਮ ਸਰ੍ਿ:
ਸ਼ਸ਼੍ਟ ੱਸਰ੍ਕ:
ਿਤ੍ੇ ਪ੍ੁਰੋਕਹਤ੍ੇ ਰਾਮਃ ਸ੍ਨਾਤ੍ੋ ਕਨਯਤ੍ ਮਾਨਸਃ
ਸਹ ਪ੍ਤ੍੍ਨਯਾ ਕਿਸ਼੍ਾਲਾਿ੍ਸ਼੍ਯਾ ਨਾਰਾਯਣਮ੍ ਉਪ੍ਾਿਮਤ੍੍ ੧
ਪ੍ਰਿਰੁਹਯ ਕਸ਼੍ਰਸਾ ਪ੍ਾਤ੍ਰੀਮ੍ ਹਕਿਸ਼੍ੋ ਕਿਕਤ੍ਿ ੱੱਤ੍ਤ੍ਾ
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ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਵਾਲ੍ ਮੀਕਿ ਰਾਮਾਯਣਮ੍
ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਮਹਤ੍ੇ ਤ੍ੈਿਤ੍ਾ ਯਾਿਯਮ੍ ਿੁਹਾਿ ਿਵਕਲਤ੍ੇ੭ਨਲੇ ੨
ਸ਼੍ੇਸ਼੍ਮ੍ ਚ ਹਕਿਸ਼੍ ਸ੍ਤ੍ਸਯ ਪ੍ਰਾਸ਼੍ਯਾ ਆਸ਼੍ਾਸਯ ਆਤ੍੍ਮਨਃ ਕਪ੍ਰਯਮ੍
ਤ੍ਯਾਯਨ੍ ਨਾਰਾਯਣਮ੍ ਤ੍ੇਿਮ੍ ਸਵਾ੭੭ਸ੍ਤ੍ੀਰ੍ਣੇ ਿੁਸ਼੍ ਸਮ੍ਸ੍ਤ੍ਰੇ ੩
ਿਾਿਯਤ੍ਃ ਸਹ ਿੈਤ੍ਹ
ੇ ਯਾ ਪ੍ੂਤ੍ਵਾ ਕਨਯਤ੍ ਮਾਨਸਃ
ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਯਾ੭੭ਯਤ੍ਨੇ ਕਿਸ਼੍੍ਣੋਃ ਕਸ਼੍ਸ਼੍ਯੇ ਨਰ ਿਰਾ੭੭ਤ੍੍ਮਿਃ ੪
ਏਿ ਯਾਮਾ੭ਿਕਸ਼੍ਸ਼੍੍ਟਾਯਾਮ੍ ਰਾਤ੍ਰਯਾਮ੍ ਪ੍ਰਕਤ੍ਕਿਪ੍ੁਤ੍ਯ ਸਃ
ਅਲਮ੍ਿਾਰ ਕਿਕਤ੍ਮ੍ ਿਰੁਤ੍ਸ
੍ ੍ਨਮ੍ ਿਾਰਯਾ ਮਾਸ ਿੇਸ਼੍੍ਮਨਃ ੫
ਤ੍ਤ੍ਰ ਸ਼੍ਰੁਣਵਨ੍ ਸੁਿਾ ਿਾਚਃ ਸੂਤ੍ ਮਾਿਤ੍ ਿਨ੍ਕਤ੍ਨਾਮ੍
ਪ੍ੂਰਵਾਮ੍ ਸਮ੍ਤ੍ਯਾਮ੍ ਉਪ੍ਾਸੀਨੋ ਿਿਾਪ੍ ਯਤ੍ਮਾਨਸਃ ੬
ਤ੍ੁ ਸ਼੍੍ਟਾਿ ਪ੍ਰਣਤ੍ ਸ਼੍੍ਚੈਿ ਕਸ਼੍ਰਸਾ ਮਤ੍ੁ ਸੂਤ੍ਨਮ੍
ਕਿਮਲ ਿ੍ਸ਼੍ੌਮ ਸਮਵੀਤ੍ੋ ਿਾਚਯਾ ਮਾਸ ਚ ਕਤ੍ਵਿਾਨ੍ ੭
ਤ੍ੇਸ਼੍ਾਮ੍ ਪ੍ੁਣਯਾਹ ਿੋਸ਼੍੭
ੋ ਤ੍ ਿਮ੍ਪ੍ੀਰ ਮਤ੍ੁ ਰ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ
ਅਯੋਤ੍ਯਾਮ੍ ਪ੍ੂਰਯਾ ਮਾਸ ਤ੍ੂ ਰਯ ਿੋਸ਼੍ਾ੭ਨੁ ਨਾਕਤ੍ਤ੍ਃ ੮
ਿਰੁਤ੍ੋ ਪ੍ਿਾਸਮ੍ ਤ੍ੁ ਤ੍ਤ੍ਾ ਿੈਤ੍ੇਹਯਾ ਸਹ ਰਾਿਿਮ੍
ਅਯੋਤ੍ਯਾ ਕਨਲਯਃ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਸਰਵਃ ਪ੍ਰਮੁਕਤ੍ਤ੍ੋ ਿਨਃ ੯
ਤ੍ਤ੍ਃ ਪ੍ੌਰ ਿਨਃ ਸਰਵਃ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਰਾਮਾ੭ਕਪ੍ਸ਼੍ੇਚਨਮ੍
ਪ੍ਰਪ੍ਾਤ੍ਾਮ੍ ਰਿਨੀਮ੍ ਤ੍ਰੁਸ਼੍ਟ
੍ ਾਵ ਚਿਰੇ ਸ਼੍ੋਪ੍ਕਯਤ੍ੁ ਮ੍ ਪ੍ੁਰੀਮ੍ ੧0
ਕਸਤ੍ਾ੭ਪ੍ਰ ਕਸ਼੍ਿਰਾ੭੭ਪ੍ੇਸ਼੍ੁ ਤ੍ੇਿਤ੍ਾ੭੭ਯਤ੍ਨੇਸ਼੍ੁ ਚ
ਚਤ੍ੁ ਸ਼੍੍ਪ੍ਤ੍ੇਸ਼੍ੁ ਰਤ੍ਯਾਸੁ ਚੈਤ੍ਯੇ ਸ਼੍ਵੱਟਾਲਿੇਸ਼੍ੁ ਚ ੧੧
ਨਾਨਾ ਪ੍ਣਯ ਸਮਰੁੱਤ੍ੇਸ਼੍ੁ ਿਕਣਿਾਮ੍ ਆਪ੍ਣੇਸ਼੍ੁ ਚ
ਿੁਟਮ
ੁ ੍ਕਪ੍ਨਾਮ੍ ਸਮਰੁੱਤ੍ੇਸ਼੍ੁ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍੍ਸੁ ਪ੍ਿਨੇਸ਼੍ੁ ਚ ੧੨
ਸਪ੍ਾਸੁ ਚੈਿ ਸਰਵਾਸੁ ਿਰੁਿ੍ਸ਼੍ੇਸ਼੍ਵਾ੭੭ਲਿ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ੇਸ਼੍ੁ ਚ
ਤ੍ਵਿਾਃ ਸਮੁੱਕਚਰਤ੍ਾ ਸ਼੍੍ਕਚਤ੍ਰਾਃ ਪ੍ਤ੍ਾਿਾ ਸ਼੍੍ਚਾ੭ਪ੍ਿਮ੍ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ ੧੩
ਨਟ ਨਰ੍ਤ੍ਿ ਸਮ੍ਿਾਨਾਮ੍ ਿਾਯਿਾਨਾਮ੍ ਚ ਿਾਯਤ੍ਾਮ੍
ਮਨਃ ਿਰ੍ਣ ਸੁਿਾ ਿਾਚਃ ਸ਼੍ੁਸ਼੍ੁਿ
ਰ ੁ ਸ਼੍੍ਚ ਤ੍ਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਃ ੧੪
ਰਾਮਾ੭ਕਪ੍ਸ਼੍ੇਿ ਯੁ ਿ੍ਤ੍ਾ ਸ਼੍੍ਚ ਿਤ੍ਾ ਸ਼੍੍ਚਿਰੁ ਰ੍ਕਮਤ੍ੋ ਿਨਾ:
ਰਾਮਾ੭ਕਪ੍ਸ਼੍ੇਿੇ ਸਮ੍ਪ੍ਰਾਪ੍੍ਤ੍ੇ ਚਤ੍ਵਰੇਸ਼੍ੁ ਿਰੁਹੇਸ਼੍ੁ ਚ ੧੫
ਪ੍ਾਲਾ ਅਕਪ੍ ਿਰੀਟਮਾਨਾ ਿਰੁਹ ਤ੍ਵਾਰੇਸ਼੍ੁ ਸਮ੍ਿਸ਼੍ਃ
ਰਾਮਾ੭ਕਪ੍ਸ਼੍ੇਿ ਸਮਯੁ ਿ੍ਤ੍ਾ ਸ਼੍੍ਚਿਰੁਰੇਿ ਕਮਤ੍ਃ ਿਤ੍ਾਃ ੧੬
ਿਰੁਤ੍ ਪ੍ੁਸ਼੍੍ਪ੍ੋਪ੍ ਹਾਰ ਸ਼੍੍ਚ ਤ੍ੂ ਪ੍ ਿਨ੍ਤ੍ਾਕਤ੍ ਿਾਕਸਤ੍ਃ
ਰਾਿ ਮਾਰ੍ਿਃ ਿਰੁਤ੍ਃ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ੍ ਪ੍ੌਰੈ ਰਾਮਾ੭ਕਪ੍ਸ਼੍ੇਚਨੇ ੧੭
ਪ੍ਰਿਾਸ਼੍ੀ ਿਰਣਾ੭ਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਚ ਕਨਸ਼੍ਾ੭੭ਿਮਨ ਸ਼੍ਙ੍ਿਯਾ
ਤ੍ੀਪ੍ ਿਰੁਿ੍ਸ਼੍ਾਮ੍ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ ਚਿਰੁ: ਅਨੁ ਰਤ੍ਯਾਸੁ ਸਰਵਸ਼੍ਃ ੧੮
ਅਲਮ੍ਿਾਰਮ੍ ਪ੍ੁਰ ਸਯੈਿਮ੍ ਿਰੁਤ੍ਵਾ ਤ੍ਤ੍੍ ਪ੍ੁਰ ਿਾਕਸਨਃ
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ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਵਾਲ੍ ਮੀਕਿ ਰਾਮਾਯਣਮ੍
ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਆਿਾਮ੍ਿ੍ਸ਼੍ਮਾਣਾ ਰਾਮ ਸਯ ਯੌਿ ਰਾਿਯਾ੭ਕਪ੍ਸ਼੍ੇਚਨਮ੍ ੧੯
ਸਮੇਤ੍ਯ ਸਮ੍ਿਸ਼੍ਃ ਸਰਵੇ ਚਤ੍ਵਰੇਸ਼੍ੁ ਸਪ੍ਾਸੁ ਚ
ਿਤ੍ਯਨ੍ਤ੍ੋ ਕਮਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਰ ਪ੍ਰਸ਼੍ਸ਼੍ਮ੍ਸੁ: ਿਨਾ੭ਕਤ੍ਪ੍ਮ੍ ੨0
ਅਹੋ ਮਹਾਤ੍੍ਮਾ ਰਾਿਾ੭ਯਮ੍ ਇਿ੍ਸ਼੍ਵਾਿੁ ਿੁਲ ਨਨ੍ਤ੍ਨਃ
ਿ੍ਞਾਤ੍ਵਾ ਯੋ ਿਰੁੱਤ੍ਮ੍ ਆਤ੍੍ਮਾਨਮ੍ ਰਾਮਮ੍ ਰਾਿਯੇ੭ਕਪ੍ਸ਼੍ੇਿ੍ਸ਼੍ਯਕਤ੍ ੨੧
ਸਰਵੇ ਸਯ੭ਨੁ ਿਰੁਹੀਤ੍ਾਃ ਸ੍ਮ ਯ ੱੰਨੋ ਰਾਮੋ ਮਹੀਪ੍ਕਤ੍ਃ
ਕਚਰਾਯ ਪ੍ਕਿਤ੍ਾ ਿੋਪ੍੍ਤ੍ਾ ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟ ਲੋ ਿ ਪ੍ਰਾਿਰਃ ੨੨
ਅਨੁੱ ਤ੍ਤ੍ ਮਨਾ ਕਿਤ੍ਵਾਨ੍ ਤ੍ਰ੍ਮਾਤ੍੍ਮਾ ਪ੍ਰਾਤ੍ਰੁ ਿਤ੍੍ਸਲਃ
ਯਤ੍ਾ ਚ ਪ੍ਰਾਤ੍ਰੁਸ਼੍ੁ ਸ੍ਕਨਿ੍ਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ੭ਸ੍ਮਾ ਸਵ੭ਕਪ੍ ਰਾਿਿਃ ੨੩
ਕਚਰਮ੍ ਿੀਿਤ੍ੁ ਤ੍ਰ੍ਮਾਤ੍੍ਮਾ ਰਾਿਾ ਤ੍ਸ਼੍ਰਤ੍ੋ੭ਨਿਃ
ਯ ਤ੍੍ਪ੍ਰਸਾਤ੍ੇ ਨਾ੭ਕਪ੍ਕਸ਼੍ਿ੍ਤ੍ਮ੍ ਰਾਮਮ੍ ਤ੍ਰਿ੍ਸ਼੍ਯਾਮਹੇ ਿਯਮ੍ ੨੪
ਏਿਮ੍ ਕਿਤ੍ਮ੍ ਿਤ੍ਯਤ੍ਾਮ੍ ਪ੍ੌਰਾਣਾਮ੍ ਸ਼੍ੁਸ਼੍ੁਿ
ਰ ੁ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ
ਕਤ੍ਿ੍ਪ੍ਯੋ੭ਕਪ੍ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ ਿਰੁੱਤ੍ਾਨ੍ਤ੍ਾਃ ਪ੍ਰਾਪ੍੍ਤ੍ਾ ਿਾਨਪ੍ਤ੍ਾ ਿਨਾਃ ੨੫
ਤ੍ੇ ਤ੍ੁ ਕਤ੍ਿ੍ਪ੍ਯਃ ਪ੍ੁਰੀਮ੍ ਪ੍ਰਾਪ੍੍ਤ੍ਾ ਤ੍ਰਸ਼੍੍ਟਮ
ੁ ੍ ਰਾਮਾ੭ਕਪ੍ਸ਼੍ੇਚਨਮ੍
ਰਾਮ ਸਯ ਪ੍ੂਰਯਾ ਮਾਸੁਃ ਪ੍ੁਰੀਮ੍ ਿਾਨਪ੍ਤ੍ਾ ਿਨਾਃ ੨੬
ਿਨੌਿੈ: ਤ੍ੈ: ਕਿਸਰ੍ਪ੍ਤ੍੍ਕਪ੍ਃ ਸ਼੍ੁਸ਼੍ੁਿ
ਰ ੇ ਤ੍ਤ੍ਰ ਕਨਸਵਨਃ
ਪ੍ਰਵਸੂਤ੍ੀਰ੍ਣ ਿੇਿਸਯ ਸਾਿਰ ਸਯੇਿ ਕਨਸਵਨਃ ੨੭
ਤ੍ਤ੍ ਸ੍ਤ੍ ਕਤ੍ਨ੍ਤ੍ਰ ਿ੍ਸ਼੍ਯ ਸੰਕਨਪ੍ਮ੍ ਪ੍ੁਰਮ੍
ਕਤ੍ਤ੍ਰੁਿ੍ਸ਼੍ੁਕਪ੍ਰ੍ ਿਾਨਪ੍ਤ੍ੈ ਰੁਪ੍ਾਿਤ੍ੈਃ
ਸਮਨ੍ਤ੍ਤ੍ਃ ਸਸਵਨਮ੍ ਆਿੁਲਮ੍ ਪ੍ਪ੍ੌ
ਸਮੁਤ੍ਰਯਾਤ੍ੋਕਪ੍ ਕਰਿਾਰ੍ਣ ਿੋਤ੍ਿਮ੍ ੨੮
ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਯੋਤ੍ਯਾ ਿਾਮ੍ਟੇ ਸ਼੍ਸ਼੍੍ਟ ੱੱਸਰ੍ਿ:
ਸਪ੍੍ਤਮ ੱਸਰ੍ਕ:
ਿ੍ਞਾਕਤ੍ ਤ੍ਾਸੀ ਯਤ੍ੋ ਿਾਤ੍ਾ ਿੈਿੇੱਯਾ ਸ੍ਤ੍ੁ ਸਹੋਕਸ਼੍ਤ੍ਾ
ਪ੍ਰਾਸਾਤ੍ਮ੍ ਚਨ੍ਤ੍ਰ ਸਮ੍ਿਾਸ਼੍ਮ੍ ਆਰੁਰੋਹ ਯਤ੍ਰੁੱਚਯਾ ੧
ਕਸਿ੍ਤ੍ ਰਾਿ ਪ੍ਤ੍ਾਮ੍ ਿਰੁਤ੍ਸ
੍ ੍ਨਾਮ੍ ਪ੍ਰਿੀਰ੍ਣ ਿੁਸੁਮੋਤ੍ਿ
੍ ਰਾਮ੍
ਅਯੋਤ੍ਯਾਮ੍ ਮਨ੍ਤ੍ਰਾ ਤ੍ਸ੍ਮਾਤ੍੍ ਪ੍ਰਾਸਾਤ੍ਾਤ੍੍ ਅਨਵਿੈਿ੍ਸ਼੍ਤ੍ ੨
ਪ੍ਤ੍ਾਿਾਕਪ੍: ਿਰਾ੭ਰਹਾਕਪ੍ ਰ੍ਤ੍ਵਿੈ ਸ਼੍੍ਚ ਸਮਲਮ੍ ਿਰੁਤ੍ਾਮ੍
ਿਰੁਤ੍ਾਮ੍ ਚਨ੍ਤ੍ਪ੍ਤ੍ੈ ਸ਼੍੍ਚਾ੭ਕਪ੍ ਕਸ਼੍ਰਃ ਸ੍ਨਾਤ੍ ਿਨੈ ਰਵ ੍ਰੁਤ੍ਾਮ੍ ੩
ਮਾਲਯ ਮੋਤ੍ਿ ਹਸ੍ਤ੍ੈ ਸ਼੍੍ਚ ਕਤ੍ਵਿੇਮ੍ਤ੍ਰੈ: ਅਕਪ੍ਨਾਕਤ੍ਤ੍ਾਮ੍
ਸ਼੍ੁਿ੍ਲ ਤ੍ੇਿ ਿਰੁਹ ਤ੍ਵਾਰਾਮ੍ ਸਰਵ ਿਾਕਤ੍ਤ੍ਰ ਕਨਸਵਨਾਮ੍ ੪
ਸਮ੍ਪ੍ਰਹਸ਼੍
ਰੁ ੍ਟ ਿਨਾਿੀਰ੍ਣਾਮ੍ ਪ੍ਰਹ੍ਮ ਿੋਸ਼੍ਾ੭ਕਪ੍ ਨਾਕਤ੍ਤ੍ਾਮ੍
ਪ੍ਰਹਰਸ਼੍
ੁ ੍ਟ ਿਰ ਹਸ੍ਤ੍ਯ੭ਸ਼੍ਵਾਮ੍ ਸਮ੍ਪ੍ਰਣਰ੍ਕਤ੍ਤ੍ ਿੋ ਿਰੁਸ਼੍ਾਮ੍ ੫
ਪ੍ਰਹਰਸ਼੍
ੁ ੍ਟ ਮੁਕਤ੍ਤ੍ੈ: ਪ੍ੌਰੈ: ਉੱਕਚਰਤ੍ ਤ੍ਵਿ ਮਾਕਲਨੀਮ੍
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ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਵਾਲ੍ ਮੀਕਿ ਰਾਮਾਯਣਮ੍
ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਅਯੋਤ੍ਯਾਮ੍ ਮਮ੍ਤ੍ਰਾ ਤ੍ਰੁਸ਼੍ਟ
੍ ਵਾ ਪ੍ਰਮ੍ ਕਿਸ੍ਮਯਮਾ੭੭ਿਤ੍ਾ ੬
ਪ੍ਰਹਰ੍ਸ਼੍ਤ੍
ੋ ੍ਪ੍ੁੱਲ ਨਯਨਾਮ੍ ਪ੍ਾਮ੍ਟਰ
ੁ ਿ੍ਸ਼੍ੌਮ ਿਾਕਹਨੀਮ੍
ਅਕਿਤ੍ੂ ਰੇ ਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ਾਮ੍ ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਾਵ ਤ੍ਾਤ੍ਰੀਮ੍ ਪ੍ਪ੍ਰੱਚ ਮਨ੍ਤ੍ਰਾ ੭
ਉੱਤ੍ਮੇ ਨਾ੭ਕਪ੍ਸਮਯੁ ਿ੍ਤ੍ਾ ਹਰ੍ਸ਼੍ੇਣਾ੭ਰ੍ਤ੍ ਪ੍ਰਾ ਸਤ੍ੀ
ਰਾਮ ਮਾਤ੍ਾ ਤ੍ਨਮ੍ ਕਿਮ੍ ਨੁ ਿਨੇਪ੍ਯਃ ਸਮ੍ਪ੍ਯ
ਰ ੱਚਕਤ੍ ੮
ਅਕਤ੍ਮਾਤ੍ਰ ਪ੍ਰਹਰ੍ਸ਼੍੭
ੋ ਯਮ੍ ਕਿਮ੍ ਿਨ ਸਯ ਚ ਸ਼੍ਮ੍ਸ ਮੇ
ਿਾਰਕਯਸ਼੍ਯਕਤ੍ ਕਿਮ੍ ਿਾ੭ਕਪ੍ ਸਮ੍ਪ੍ਰਹਸ਼੍
ਰੁ ੍ਟੋ ਮਹੀਪ੍ਕਤ੍ਃ ੯
ਕਿਤ੍ੀਰਯਮਾਣਾ ਹਰ੍ਸ਼੍ੇਣ ਤ੍ਾਤ੍ਰੀ ਪ੍ਰਮਯਾ ਮੁਤ੍ਾ
ਆਚਚਿ੍ਸ਼੍੭
ੇ ਤ੍ ਿੁਪ੍੍ਿਾਯੈ ਪ੍ੂਯਸੀਮ੍ ਰਾਿਿ ਕਸ਼੍ਰਯਮ੍ ੧0
ਸ਼੍ਵਃ ਪ੍ੁਸ਼੍ਯੇਣ ਕਿਤ੍ ਿਰੋਤ੍ਮ੍ ਯੌਿ ਰਾਿਯੇਨ ਰਾਿਿਮ੍
ਰਾਿਾ ਤ੍ਸ਼੍ਰਤ੍ੋ ਰਾਮਮ੍ ਅਕਪ੍ਸ਼੍ੇਚਕਯਤ੍ਾ੭ਨਿਮ੍ ੧੧
ਤ੍ਾਤ੍ਰਯਾ ਸ੍ਤ੍ੁ ਿਚਨਮ੍ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਿੁਪ੍੍ਿਾ ਿ੍ਕਸ਼੍ਪ੍ਰਮ੍ ਅਮਰ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ਾ
ਿੈਲਾਸ ਕਸ਼੍ਿਰਾਿਾਰਾਤ੍੍ ਪ੍ਰਾਸਾਤ੍ਾਤ੍੍ ਅਿਰੋਹਤ੍ ੧੨
ਸਾ ਤ੍ਹਯਮਾਨਾ ਿੋਪ੍ੇਨ ਮਨ੍ਤ੍ਰਾ ਪ੍ਾਪ੍ ਤ੍ਰ੍ਕਸ਼੍ਨੀ
ਸ਼੍ਯਾਨਾਮ੍ ਏਤ੍ਯ ਿੈਿੇਯੀਮ੍ ਇਤ੍ਮ੍ ਿਚਨਮ੍ ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੧੩
ਉੱਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟ ਮੂਟੇ ਕਿਮ੍ ਸ਼੍ੇਸ਼੍ੇ ਪ੍ਯਮ੍ ਤ੍ਵਾਮ੍ ਅਕਪ੍ਿਰ੍ਤ੍ਤ੍ੇ
ਉਪ੍ਪ੍੍ਲੁਤ੍ ਮਹੌਿੇਨ ਕਿਮ੍ ਆਤ੍੍ਮਾਨਮ੍ ਨ ਪ੍ੁਤ੍ਯਸੇ ੧੪
ਅਕਨਸ਼੍੍ਟੇ ਸੁਪ੍ਿਾਿਾਰੇ ਸੌਪ੍ਾਿਯੇਨ ਕਿਿੱਤ੍ਸੇ
ਚਲਮ੍ ਕਹ ਤ੍ਿ ਸੌਪ੍ਾਿਯਮ੍ ਨਤ੍ਯਃ ਸਰਤ੍
ੋ ਇਿੋਸ਼੍੍ਣਿੇ ੧੫
ਏਿਮ੍ ਉਿ੍ਤ੍ਾ ਤ੍ੁ ਿੈਿੇਯੀ ਰੁਸ਼੍੍ਟਯਾ ਪ੍ਰੁਸ਼੍ਮ੍ ਿਚਃ
ਿੁਪ੍੍ਿਯਾ ਪ੍ਾਪ੍ ਤ੍ਰ੍ਕਸ਼੍ਨਯਾ ਕਿਸ਼੍ਾਤ੍ਮ੍ ਅਿਮਤ੍੍ ਪ੍ਰਮ੍ ੧੬
ਿੈਿੇਯੀ ਤ੍ਵ੭ਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ਿੁਪ੍੍ਿਾਮ੍ ਿੱਕਚਤ੍੍ ਿ੍ਸ਼੍ੇਮਮ੍ ਨ ਮਨ੍ਤ੍ਰੇ
ਕਿਸ਼੍ੰਣ ਿਤ੍ਨਾਮ੍ ਕਹ ਤ੍ਵਾਮ੍ ਲਿ੍ਸ਼੍ਯੇ ਪ੍ਰੁਸ਼੍ ਤ੍ੁ ਃਕਿਤ੍ਾਮ੍ ੧੭
ਮਨ੍ਤ੍ਰਾ ਤ੍ੁ ਿਚਃ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਿੈਿੇੱਯਾ ਮਤ੍ੁ ਰਾ੭ਿ੍ਸ਼੍ਰਮ੍
ਉਿਾਚ ਿਰੋਤ੍ ਸਮਯੁ ਿ੍ਤ੍ਾ ਿਾਿਯਮ੍ ਿਾਿਯ ਕਿਸ਼੍ਾਰਤ੍ਾ ੧੮
ਸਾ ਕਿਸ਼੍ੰਣਤ੍ਰਾ ਪ੍ੂਤ੍ਵਾ ਿੁਪ੍ਿ
੍ ਾ ਤ੍ਸਯਾ ਕਹਤ੍ੈਕਸ਼੍ਣੀ
ਕਿਸ਼੍ਾਤ੍ਯਨ੍ਤ੍ੀ ਪ੍ਰੋਿਾਚ ਪ੍ੇਤ੍ਯਨ੍ਤ੍ੀ ਚ ਰਾਿਿਮ੍ ੧੯
ਅਿ੍ਸ਼੍ੇਮਮ੍ ਸੁਮਹਤ੍੍ ਤ੍ੇਕਿ ਪ੍ਰਿਰੁੱਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਵ ਕਤ੍ਵਨਾਸ਼੍ਨਮ੍
ਰਾਮਮ੍ ਤ੍ਸ਼੍ਰਤ੍ੋ ਰਾਿਾ ਯੌਿ ਰਾਿਯੇ੭ਕਪ੍ਸ਼੍ੇਿ੍ਸ਼੍ਯਕਤ੍ ੨0
ਸਾ੭ਸ੍ਮਯ੭ਿਾਤ੍ੇ ਪ੍ਯੇ ਮਿ੍ਨਾ ਤ੍ੁ ਃਿ ਸ਼੍ੋਿ ਸਮਕਨਵਤ੍ਾ
ਤ੍ਹਯ ਮਾਨਾ੭ਨਲੇ ਨੇਿ ਤ੍ਵਤ੍੍ ਕਹਤ੍ਾਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਇਹਾ੭੭ਿਤ੍ਾ ੨੧
ਤ੍ਿ ਤ੍ੁ ਃਿੇਨ ਿੈਿੇਕਯ ਮਮ ਤ੍ੁ ਃਿਮ੍ ਮਹ ਤ੍੍ਪ੍ਿੇਤ੍੍
ਤ੍ਵ ਤ੍ਵ ੍ਰੁਤ੍
ੱ ੌ ਮਮ ਿਰੁੱਕਤ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਪ੍ਿੇਤ੍੍ ਅਤ੍ਰ ਨ ਸਮ੍ਸ਼੍ਯਃ ੨੨
ਨਰਾ੭ਕਤ੍ਪ੍ ਿੁਲੇ ਿਾਤ੍ਾ ਮਕਹਸ਼੍ੀ ਤ੍ਵਮ੍ ਮਹੀਪ੍ਤ੍ੇਃ
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ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਵਾਲ੍ ਮੀਕਿ ਰਾਮਾਯਣਮ੍
ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਉਿਰਤ੍ਵਮ੍ ਰਾਿ ਤ੍ਰ੍ਮਾਣਾਮ੍ ਿਤ੍ਮ੍ ਤ੍ੇਕਿ ਨ ਪ੍ੁਤ੍ਯਸੇ ੨੩
ਤ੍ਰ੍ਮ ਿਾਤ੍ੀ ਸ਼੍ਟੋ ਪ੍ਰ੍ਤ੍ਾ ਸ਼੍੍ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਣ ਿਾਤ੍ੀ ਚ ਤ੍ਾਰੁਣਃ
ਸ਼੍ੁੱਤ੍ ਪ੍ਾਿੇ ਨ ਿਾਨੀਸ਼੍ੇ ਤ੍ੇ ਨੈਿਮ੍ ਅਕਤ੍ ਸਮ੍ਕਤ੍ਤ੍ਾ ੨੪
ਉਪ੍ਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਰਯੁਮ੍ਿਾਨ ਸ੍ਤ੍ਵਕਯ ਸਾਨ੍ਤ੍ਵਮ੍ ਅਨਰ੍ਤ੍ਿਮ੍
ਅਰ੍ਤ੍ੇਨੇ ਿਾ੭ਤ੍ਯ ਤ੍ੇ ਪ੍ਰ੍ਤ੍ਾ ਿੌਸਲਯਾਮ੍ ਯੋਿਕਯਸ਼੍ਯਕਤ੍ ੨੫
ਅਪ੍ਿਾਹਯ ਸ ਤ੍ੁ ਸ਼੍ਟ
੍ ਾਤ੍੍ਮਾ ਪ੍ਰਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਿ ਪ੍ਨ੍ਤ੍ੁਸ਼੍ੁ
ਿਾਲਯੇ ਸ੍ਤ੍ਾਪ੍ਕਯਤ੍ਾ ਰਾਮਮ੍ ਰਾਿਯੇ ਕਨਹਤ੍ ਿਮ੍ਟਿੇ ੨੬
ਸ਼੍ਤ੍ਰੁਃ ਪ੍ਕਤ੍ ਪ੍ਰਿਾਤ੍ੇਨ ਮਾਤ੍ਰੇਿ ਕਹਤ੍ ਿਾਮਯਯਾ
ਆਸ਼੍ੀਕਿਸ਼੍ ਇਿਾਮ੍ਿੇ ਨ ਪ੍ਾਲੇ ਪ੍ਕਰਹਰਤ੍
ੁ ਸ੍ਤ੍ਵਯਾ ੨੭
ਯਤ੍ਾ ਕਹ ਿੁਰਯਾਤ੍੍ ਸਰ੍ਪ੍ੋ ਿਾ ਸ਼੍ਤ੍ਰੁ ਰਵਾ ਪ੍ਰਤ੍ਯੁ ਪ੍ੇਿ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ਃ
ਰਾਿ੍ਞਾ ਤ੍ਸ਼੍ਰਤ੍ੇ ਨਾ੭ਤ੍ਯ ਸਪ੍ੁਤ੍ਰਾ ਤ੍ਵਮ੍ ਤ੍ਤ੍ਾ ਿਰੁਤ੍ਾ ੨੮
ਪ੍ਾਪ੍ੇਨਾ੭ਨਰੁਤ੍ ਸਾਨ੍ਤ੍ਵੇਨ ਪ੍ਾਲੇ ਕਨਤ੍ਯਮ੍ ਸੁਿੋਕਚਤ੍ੇ
ਰਾਮਮ੍ ਸ੍ਤ੍ਾਪ੍ਯਤ੍ਾ ਰਾਿਯੇ ਸਾ੭ਨੁ ਪ੍ਨ੍ਤ੍ਾ ਹਤ੍ਾ ਹਯ੭ਕਸ ੨੯
ਸਾ ਪ੍ਰਾਪ੍੍ਤ੍ ਿਾਲਮ੍ ਿੈਿੇਕਯ ਿ੍ਕਸ਼੍ਪ੍ਰਮ੍ ਿੁਰੁ ਕਹਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਿ
ਤ੍ਰਾਯਸਵ ਪ੍ੁਤ੍ਰਮ੍ ਆਤ੍੍ਮਾਨਮ੍ ਮਾਮ੍ ਚ ਕਿਸ੍ਮਯ ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਨੇ ੩0
ਮਨ੍ਤ੍ਰਾਯਾ ਿਚਃ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਸ਼੍ਯਨਾ ਸਾ ਸ਼੍ੁਪ੍ਾ੭੭ਨਨਾ
ਉੱਤ੍ਸ੍ਤ੍ੌ ਹਰ੍ਸ਼੍ ਸਮ੍ਪ੍ੂਰਣ
੍ ਾ ਚਮ੍ਤ੍ਰ ਲੇ ਿੇਿ ਸ਼੍ਾਰਤ੍ੀ ੩੧
ਅਤ੍ੀਿ ਸਾ ਤ੍ੁ ਸਮ੍ਤ੍ੁਸ਼੍੍ਟਾ ਿੈਿੇਯੀ ਕਿਸ੍ਮਯਾ੭ਕਨਵਤ੍ਾ
ਏਿਮ੍ ਆਪ੍ਰਣਮ੍ ਤ੍ਸਯੈ ਿੁਪ੍੍ਿਾਯੈ ਪ੍ਰਤ੍ਤ੍ੌ ਸ਼੍ੁਪ੍ਮ੍ ੩੨
ਤ੍ੱਤ੍ਵਾ ਤ੍ਵਾ੭੭ਪ੍ਰਣਮ੍ ਤ੍ਸਯੈ ਿੁਪ੍੍ਿਾਯੈ ਪ੍ਰਮਤ੍ੋਤ੍
ੱ ਮਾ
ਿੈਿੇਯੀ ਮਨ੍ਤ੍ਰਾਮ੍ ਹਰਸ਼੍
ੁ ੍ਟਾ ਪ੍ੁਨ: ਏਿ ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ਇਤ੍ਮ੍ ੩੩
ਇਤ੍ਮ੍ ਤ੍ੁ ਮਨ੍ਤ੍ਰੇ ਮਹਯਮ੍ ਆਿਯਾਕਸ ਪ੍ਰਮਮ੍ ਕਪ੍ਰਯਮ੍
ਏਤ੍ਨ੍ ਮੇ ਕਪ੍ਰਯਮ੍ ਆਿਯਾਤ੍ੁ ਃ ਕਿਮ੍ ਿਾ ਪ੍ੂਯਃ ਿਰੋਕਮ ਤ੍ੇ ੩੪
ਰਾਮੇ ਿਾ ਪ੍ਰਤ੍ੇ ਿਾ੭ਹਮ੍ ਕਿਸ਼੍ੇਸ਼੍ਮ੍ ਨੋਪ੍ਲਿ੍ਸ਼੍ਯੇ
ਤ੍ਸ੍ਮਾਤ੍੍ ਤ੍ੁ ਸ਼੍੍ਟਾ੭ਸ੍ਕਮ ਯ ਤ੍ਰਾਿਾ ਰਾਮਮ੍ ਰਾਿਯੇ੭ਕਪ੍ਸ਼੍ੇਿ੍ਸ਼੍ਯਕਤ੍ ੩੫
ਨ ਮੇ ਪ੍ਰਮ੍ ਕਿਮ੍ਕਚ ਕਤ੍ਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਵਯਾ ਪ੍ੁਨਃ
ਕਪ੍ਰਯਮ੍ ਕਪ੍ਰਯਾਰਹੇ ਸੁਿਚਮ੍ ਿਚਃ ਪ੍ਰਮ੍
ਤ੍ਤ੍ਾ ਹਯਿੋਚ ਸ੍ਤ੍ਵ ਮਤ੍ਃ ਕਪ੍ਰਯੋੱਤ੍ਰਮ੍
ਿਰਮ੍ ਪ੍ਰਮ੍ ਤ੍ੇ ਪ੍ਰਤ੍ਤ੍ਾਕਮ ਤ੍ਮ੍ ਿਰੁਣੁ ੩੬
ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਯੋਤ੍ਯਾ ਿਾਮ੍ਟੇ ਸਪ੍੍ਤ੍ਮ ੱੱਸਰ੍ਿ:
ਅਸ਼੍ਟਮ ੱਸਰ੍ਕਃ
ਮਨ੍ਤ੍ਰਾ ਤ੍ਵ੭ਪ੍ਯਸੂਯੈਨਾਮ੍ ਉਤ੍੍ਸੁਿ
ਰ ਯਾ੭੭ਪ੍ਰਣਮ੍ ਚ ਤ੍ਤ੍੍
ਉਿਾਚੇਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਤ੍ੋ ਿਾਿਯਮ੍ ਿੋਪ੍ ਤ੍ੁ ਃਿ ਸਮਕਨਵਤ੍ਾ ੧
ਹਰ੍ਸ਼੍ਮ੍ ਕਿਮ੍ ਇਤ੍ਮ੍ ਅਸ੍ਤ੍ਾਨੇ ਿਰੁਤ੍ਿਤ੍ਯ੭ਕਸ ਪ੍ਾਕਲਸ਼੍ੇ
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ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਵਾਲ੍ ਮੀਕਿ ਰਾਮਾਯਣਮ੍
ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਸ਼੍ੋਿ ਸਾਿਰ ਮਤ੍ਯਸ੍ਤ੍ਮ੍ ਆਤ੍੍ਮਾਨਮ੍ ਨਾ੭ਿਪ੍ੁਤ੍ਯਸੇ ੨
ਮਨਸਾ ਪ੍ਰਹਸਾਕਮ ਤ੍ਵਾਮ੍ ਤ੍ੇਿੀ ਤ੍ੁ :ਿਾ੭ਰ੍ਕਤ੍ਤ੍ਾ ਸਤ੍ੀ
ਯ ੱੱਚੋਕਚਤ੍ਿਯੇ ਹ੍ਰ
ੱ ਸ਼੍
ੁ ੍ਟਾ੭ਕਸ ਪ੍ਰਾਪ੍ਯੇਤ੍ਮ੍ ਿਯਸਨਮ੍ ਮਹਤ੍੍ ੩
ਸ਼੍ੋਚਾਕਮ ਤ੍ੁ ਰ੍ਮਕਤ੍ਤ੍ਵਮ੍ ਤ੍ੇ ਿਾ ਕਹ ਪ੍ਰਾਿ੍ਞਾ ਪ੍ਰਹਰ੍ਸ਼੍ਯੇਤ੍੍
ਅਰੇ ੱੱਸਪ੍ਤ੍੍ਨੀ ਪ੍ੁਤ੍ਰ ਸਯ ਿਰੁੱਕਤ੍ਮ੍ ਮਰੁਤ੍ਯੋ ਕਰਿਾ੭੭ਿਤ੍ਾਮ੍ ੪
ਪ੍ਰਤ੍ਾ ਤ੍ੇਿ ਰਾਮ ਸਯ ਰਾਿਯ ਸਾਤ੍ਾਰਣਾ ਤ੍੍ਪ੍ਯਮ੍
ਤ੍ ਕਤ੍ਵਕਚਮ੍ਤ੍ਯ ਕਿਸ਼੍ੰਣਾ੭ਸ੍ਕਮ ਪ੍ਯਮ੍ ਪ੍ੀਤ੍ਾਤ੍੍ ਕਹ ਿਾਯਤ੍ੇ ੫
ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੋ ਕਹ ਮਹੇਸ਼੍ਵਾਸੋ ਰਾਮਮ੍ ਸਰਵਾਤ੍੍ਮਨਾ ਿਤ੍:
ਸ਼੍ਤ੍ਰੁਿ੍ਨ ਸ਼੍੍ਚਾ੭ਕਪ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਮ੍ ਿਾਿੁਸ੍ਤ੍ਮ੍ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੋ ਯਤ੍ਾ ੬
ਪ੍ਰਤ੍ਯਾਸੰਨ ਿਰਮੇਣਾ੭ਕਪ੍ ਪ੍ਰਤ੍ ਸਯੈਿ ਪ੍ਾਕਮਕਨ
ਰਾਿਯ ਿਰਮੋ ਕਿਪ੍ਰਿਰੁਸ਼੍੍ਟ ਸ੍ਤ੍ਯੋ: ਤ੍ਾਿਤ੍੍ ਿਨੀਯਸੋ: ੭
ਕਿਤ੍ੁ ਸ਼੍: ਿ੍ਸ਼੍ਤ੍ਰ ਚਾਕਰਤ੍ਰੇ ਪ੍ਰਾਿ੍ਞ ਸਯ ਪ੍ਰਾਪ੍੍ਤ੍ ਿਾਕਰਣ:
ਪ੍ਯਾ ਤ੍੍ਪ੍ਰਿਪ੍
ੇ ੇ ਰਾਮ ਸਯ ਕਚਨ੍ਤ੍ਯਮ੍ਤ੍ੀ ਤ੍ਿਾ੭੭ਤ੍੍ਮਿਮ੍ ੮
ਸੁਪ੍ਿਾ ਿਲੁ ਿੌਸਲਯਾ ਯਸਯਾਃ ਪ੍ੁਤ੍੭
ਰੋ ਕਪ੍ਸ਼੍ੇਿ੍ਸ਼੍ਯਤ੍ੇ
ਯੌਿ ਰਾਿਯੇਨ ਮਹਤ੍ਾ ਸ਼੍ਵਃ ਪ੍ੁਸ਼੍ਯੇਣ ਕਤ੍ਵਿਤ੍
ੋੱ ਮੈਃ ੯
ਪ੍ਰਾਪ੍੍ਤ੍ਾਮ੍ ਸੁਮਹਤ੍ੀਮ੍ ਪ੍ਰੀਕਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਰਤ੍ੀਤ੍ਾਮ੍ ਤ੍ਾਮ੍ ਹਤ੍ਕਤ੍ਵਸ਼੍ਮ੍
ਉਪ੍ਸ੍ਤ੍ਾਸਯਕਸ ਿੌਸਲਯਾਮ੍ ਤ੍ਾਸੀਿ ਤ੍ਵਮ੍ ਿਰੁਤ੍ਾਮ੍ਿਕਲਃ ੧0
ਏਿਮ੍ ਚੇ ੱੱਤ੍ਵਮ੍ ਸਹਾ੭ਸ੍ਮਾਕਪ੍ ਸ੍ਤ੍ਸਯਾ: ਪ੍ਰੇਸ਼੍ਯਾ ਪ੍ਕਿਸ਼੍ਯਕਸ
ਪ੍ੁਤ੍ਰ ਸਯ ਤ੍ਿ ਰਾਮ ਸਯ ਪ੍ਰੇਸ਼੍ਯ ਪ੍ਾਿਮ੍ ਿਕਮਸ਼੍ਯਕਤ੍ ੧੧
ਹਰਸ਼੍
ੁ ੍ਟਾਃ ਿਲੁ ਪ੍ਕਿਸ਼੍ਯਨ੍ਕਤ੍ ਰਾਮ ਸਯ ਪ੍ਰਮਾਃ ਸ੍ਕਤ੍ਰਯਃ
ਅ ਪ੍ਰਹਰਸ਼੍
ੁ ੍ਟਾ ਪ੍ਕਿਸ਼੍ਯਨ੍ਕਤ੍ ਸ੍ਨੁਸ਼੍ਾ ਸ੍ਤ੍ੇ ਪ੍ਰਤ੍ ਿ੍ਸ਼੍ਯੇ ੧੨
ਤ੍ਾਮ੍ ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾ ਪ੍ਰਮ ਪ੍ਰੀਤ੍ਾਮ੍ ਪ੍ਰੁਿਨ੍ਤ੍ੀਮ੍ ਮਨ੍ਤ੍ਰਾਮ੍ ਤ੍ਤ੍ਃ
ਰਾਮ ਸਯੈਿ ਿੁਣਾਨ੍ ਤ੍ੇਿੀ ਿੈਿੇਯੀ ਪ੍ਰਸ਼੍ਸ਼੍ਮ੍ਸ ਹ ੧੩
ਤ੍ਰ੍ਮਿ੍ਞੋ ਿੁਰਕੁ ਪ੍ ਰ੍ਤ੍ਾਨ੍ਤ੍ਃ ਿਰੁਤ੍ਿ੍ਞਃ ਸਤ੍ਯਿਾਿ੍ ਸ਼੍ੁਕਚਃ
ਰਾਮੋ ਰਾਿ੍ਞਃ ਸੁਤ੍ੋ ਿਯੇਸ਼੍ਟ
੍ ੋ ਯੌਿ ਰਾਿਯਮ੍ ਅਤ੍ੋ੭ਰਹਕਤ੍ ੧੪
ਪ੍ਰਾਤ੍ਰੂਨ੍ ਪ੍ਰੁਤ੍ਯਾਮ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਤ੍ੀਰ੍ਿਾਯੁ ਃ ਕਪ੍ਤ੍ਰੁਿਤ੍੍ ਪ੍ਾਲਕਯਸ਼੍ਯਕਤ੍
ਸਮ੍ਤ੍ਪ੍ਯਸੇ ਿਤ੍ਮ੍ ਿੁਪ੍੍ਿੇ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਰਾਮਾ੭ਕਪ੍ਸ਼੍ੇਚਨਮ੍ ੧੫
ਪ੍ਰਤ੍ ਸ਼੍੍ਚਾ੭ਕਪ੍ ਰਾਮ ਸਯ ਤ੍ਰੁਿਮ੍ ਿਰ੍ਸ਼੍ ਸ਼੍ਤ੍ਾਤ੍੍ ਪ੍ਰਮ੍
ਕਪ੍ਤ੍ਰੁ ਪ੍ੈਤ੍ਾਮਹਮ੍ ਰਾਿਯਮ੍ ਅਿਾਪ੍੍ਸਯਕਤ੍ ਨਰਰ੍ਸ਼੍ਪ੍ਃ ੧੬
ਸਾ ਤ੍ਵਮ੍ ਅਪ੍ਯੁ ਤ੍ਯੇ ਪ੍ਰਾਪ੍੍ਤ੍ੇ ਿਰ੍ਤ੍ਮਾਨੇ ਚ ਮਨ੍ਤ੍ਰੇ
ਪ੍ਕਿਸ਼੍ਯਕਤ੍ ਚ ਿਲਯਾਣੇ ਕਿਮ੭ਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਕਰਤ੍ਪ੍ਯ ਸੇ ੧੭
ਯਤ੍ਾ ਮੇ ਪ੍ਰਤ੍ੋ ਮਾਨਯ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ ਪ੍ੂਯੋ੭ਕਪ੍ ਰਾਿਿ:
ਿੌਸਲਯਾ ਤ੍ੋ੭ਕਤ੍ਕਰਿ੍ਤ੍ਮ੍ ਚ ਸ ਤ੍ੁ ਸ਼੍ੁਸ਼੍ੂਸ਼੍
ਰ ਤ੍ੇ ਕਹ ਮਾਮ੍ ੧੮
ਰਾਿਯਮ੍ ਯਕਤ੍ ਕਹ ਰਾਮ ਸਯ ਪ੍ਰਤ੍ਸਯਾ੭ਕਪ੍ ਤ੍ ੱੱਤ੍ਤ੍ਾ
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ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਵਾਲ੍ ਮੀਕਿ ਰਾਮਾਯਣਮ੍
ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਮਨਯਤ੍ੇ ਕਹ ਯਤ੍ਾ੭੭ਤ੍੍ਮਾਨਮ੍ ਤ੍ਤ੍ਾ ਪ੍ਰਾਤ੍ਰੂਮ੍ ਸ੍ਤ੍ੁ ਰਾਿਿ: ੧੯
ਿੈਿੇੱਯਾ ਿਚਨਮ੍ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਮਨ੍ਤ੍ਰਾ ਪ੍ਰੁਸ਼੍ ਤ੍ੁ ਃਕਿਤ੍ਾ
ਤ੍ੀਰ੍ਿਮ੍ ਉਸ਼੍੍ਣਮ੍ ਕਿਕਨੱ ਸ਼੍ਵਸਯ ਿੈਿੇਯੀਮ੍ ਇਤ੍ਮ੍ ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੨0
ਅਨਰ੍ਤ੍ ਤ੍ਰ੍ਕਸ਼੍ਨੀ ਮੌਰ੍ਿਯਾਤ੍੍ ਨ ਆਤ੍੍ਮਾਨਮ੍ ਅਿਪ੍ੁਤ੍ਯਸੇ
ਸ਼੍ੋਿ ਿਯਸਨ ਕਿਸ੍ਤ੍ੀਰ੍ਣੇ ਮੱਿਨ੍ਤ੍ੀ ਤ੍ੁ ਃਿ ਸਾਿਰੇ ੨੧
ਪ੍ਕਿਤ੍ਾ ਰਾਿਿੋ ਰਾਿਾ ਰਾਿਿ ਸਯ ਚ ਯਃ ਸੁਤ੍ਃ
ਰਾਿ ਿਮ੍ਸ਼੍ਾਤ੍੍ ਤ੍ੁ ਿੈਿੇਕਯ ਪ੍ਰਤ੍ਃ ਪ੍ਕਰਹਾਸਯਤ੍ੇ ੨੨
ਨ ਕਹ ਰਾਿ੍ਞਃ ਸੁਤ੍ਾਃ ਸਰਵੇ ਰਾਿਯੇ ਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟਨ੍ਕਤ੍ ਪ੍ਾਕਮਕਨ
ਸ੍ਤ੍ਾਪ੍ਯਮਾਨੇਸ਼੍ੁ ਸਰਵੇਸ਼੍ੁ ਸੁਮਹਾਨ੍ ਅਨਯੋ ਪ੍ਿੇਤ੍੍ ੨੩
ਤ੍ਸ੍ਮਾ ੱੱਿਯੇਸ਼੍ਟ
੍ ੇ ਕਹ ਿੈਿੇਕਯ ਰਾਿਯ ਤ੍ਮ੍ਤ੍ਰਾਕਣ ਪ੍ਾਰ੍ਕਤ੍ਿਾਃ
ਸ੍ਤ੍ਾਪ੍ਯਮ੍ਕਤ੍ ਅਨਿਤ੍ਯਾਮ੍ਕਿ ਿੁਣਿਤ੍੍ਸੁ ਇਤ੍ਰੇ ਸ਼੍ਵ੭ਕਪ੍ ੨੪
ਅਸੌ ਅਤ੍ਯਨ੍ਤ੍ ਕਨਰ੍ਪ੍ਿ੍ਨ ਸ੍ਤ੍ਿ ਪ੍ੁਤ੍ਰੋ ਪ੍ਕਿਸ਼੍ਯਕਤ੍
ਅਨਾਤ੍ਿਤ੍੍ ਸੁਿੇਪ੍ਯ ਸ਼੍੍ਚ ਰਾਿ ਿਮ੍ਸ਼੍ਾ ੱੱਚ ਿਤ੍੍ਸਲੇ ੨੫
ਸਾਹਮ੍ ਤ੍ਵਤ੍੭ਰ੍ਤ੍ੇ ਸਮ੍ਪ੍ਰਾਪ੍੍ਤ੍ਾ ਤ੍ਵਮ੍ ਤ੍ੁ ਮਾਮ੍ ਨਾ੭ਿਪ੍ੁਤ੍ਯਸੇ
ਸਪ੍ਤ੍੍ਕਨ ਿਰੁੱਤ੍ੌ ਯਾ ਮੇ ਤ੍ਵਮ੍ ਪ੍ਰਤ੍ੇਯਮ੍ ਤ੍ਾਤ੍ੁ ਮ੍ ਇੱਚਕਸ ੨੬
ਤ੍ਰੁਿਮ੍ ਤ੍ੁ ਪ੍ਰਤ੍ਮ੍ ਰਾਮਃ ਪ੍ਰਾਪ੍ਯ ਰਾਿਯਮ੍ ਅਿਮ੍ਟਿਮ੍
ਤ੍ੇਸ਼੍ਾ੭ਨ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਿਾ ਨਕਯਤ੍ਾ ਲੋ ਿਾ੭ਨ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਅਤ੍ਾ੭ਕਪ੍ ਿਾ ੨੭
ਪ੍ਾਲ ਏਿ ਕਹ ਮਾਤ੍ੁ ਲਯਮ੍ ਪ੍ਰਤ੍ੋ ਨਾਕਯਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਵਯਾ
ਸੰਕਨਿਰ੍ਸ਼੍ਾ ੱੱਚ ਸੌਹਾਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਿਾਯਤ੍ੇ ਸ੍ਤ੍ਾਿਰੇ ਸ਼੍ਵ੭ਕਪ੍ ੨੮
ਪ੍ਰਤ੍ ਸਯਾ ਪ੍ਯ੭ਨੁ ਿਸ਼੍ ੱੱਸ਼੍ਤ੍ਰੁਿ੍ਨੋ੭ਕਪ੍ ਸਮਾਿਤ੍:
ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੋ ਕਹ ਯਤ੍ਾ ਰਾਮਮ੍ ਤ੍ਤ੍ਾ੭ਸੌ ਪ੍ਰਤ੍ਮ੍ ਿਤ੍: ੨੯
ਸ਼੍ਰੂਯਤ੍ੇ ਕਹ ਤ੍ਰੁਮ: ਿਸ਼੍੍ਕਚ ੱੱਚੇੱਤ੍ਿਯੋ ਿਨ ਿੀਕਿਕਪ੍:
ਸੰਕਨਿਰ੍ਸ਼੍ਾ ਕਤ੍ਸ਼੍ੀਿਾਕਪ੍ ਰ੍ਮੋਕਚਤ੍: ਪ੍ਰਮਾ ਤ੍੍ਪ੍ਯਾਤ੍੍ ੩0
ਿੋਪ੍੍ਤ੍ਾ ਕਹ ਰਾਮਮ੍ ਸੌਕਮਕਤ੍ਰ ਰ੍ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣਮ੍ ਚਾ੭ਕਪ੍ ਰਾਿਿਃ
ਅਕਸ਼੍ਵਨੋ: ਇਿ ਸੌਪ੍ਰਾਤ੍ਰਮ੍ ਤ੍ਯੋ ਰ੍ਲੋਿੇਸ਼੍ੁ ਕਿਸ਼੍ਰੁਤ੍ਮ੍ ੩੧
ਤ੍ਸ੍ਮਾ ੱੰਨ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੇ ਰਾਮਃ ਪ੍ਾਪ੍ਮ੍ ਕਿਮ੍ਕਚਤ੍੍ ਿਕਰਸ਼੍ਯਕਤ੍
ਰਾਮ ਸ੍ਤ੍ੁ ਪ੍ਰਤ੍ੇ ਪ੍ਾਪ੍ਮ੍ ਿੁਰਯਾਤ੍੍ ਇਕਤ੍ ਨ ਸਮ੍ਸ਼੍ਯਃ ੩੨
ਤ੍ਸ੍ਮਾਤ੍੍ ਰਾਿ ਿਰੁਹਾਤ੍੍ ਏਿ ਿਨਮ੍ ਿੱਚਤ੍ੁ ਤ੍ੇ ਸੁਤ੍ਃ
ਏਤ੍ਤ੍੍ ਕਹ ਰੋਚਤ੍ੇ ਮਹਯਮ੍ ਪ੍ਰੁਸ਼੍ਮ੍ ਚਾ੭ਕਪ੍ ਕਹਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਿ ੩੩
ਏਿਮ੍ ਤ੍ੇ ਿ੍ਞਾਕਤ੍ ਪ੍ਿ੍ਸ਼੍ ਸਯ ਸ਼੍ਰੇਯ ਸ਼੍੍ਚੈਿ ਪ੍ਕਿਸ਼੍ਯਕਤ੍
ਯਕਤ੍ ਚੇਤ੍੍ ਪ੍ਰਤ੍ੋ ਤ੍ਰ੍ਮਾਤ੍੍ ਕਪ੍ਤ੍ਰਯਮ੍ ਰਾਿਯਮ੍ ਅਿਾਪ੍੍ਸਯਕਤ੍ ੩੪
ਸ ਤ੍ੇ ਸੁਿੋਕਚਤ੍ੋ ਪ੍ਾਲੋ ਰਾਮ ਸਯ ਸਹਿੋ ਕਰਪ੍ੁਃ
ਸਮਰੁੱਤ੍ਾ੭ਰ੍ਤ੍ ਸਯ ਨਸ਼੍੍ਟਾ੭ਰ੍ਤ੍ੋ ਿੀਕਿਸ਼੍ਯਕਤ੍ ਿਤ੍ਮ੍ ਿਸ਼੍ੇ ੩੫
ਅਕਪ੍ਤ੍ਰੁਤ੍ਮ੍ ਇਿਾ੭ਰਣਯੇ ਕਸਮਹੇਨ ਿਿ ਯੂ ਤ੍ਪ੍ਮ੍
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਪ੍ਰੱਚਾਤ੍ਯਮਾਨਮ੍ ਰਾਮੇਣ ਪ੍ਰਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਰਾਤ੍ੁ ਮ੍ ਅਰਹਕਸ ੩੬
ਤ੍ਰ੍ਪ੍ਾਤ੍੍ ਕਨਰਾਿਰੁਤ੍ਾ ਪ੍ੂਰਮ
ਵ ੍ ਤ੍ਵਯਾ ਸੌਪ੍ਾਿਯਿੱਤ੍ਯਾ
ਰਾਮ ਮਾਤ੍ਾ ਸਪ੍ਤ੍੍ਨੀ ਤ੍ੇ ਿਤ੍ਮ੍ ਿੈਰਮ੍ ਨ ਸ਼੍ਾਤ੍ਯੇਤ੍੍ ੩੭
ਯਤ੍ਾ ਕਹ ਰਾਮਃ ਪ੍ਰੁਕਤ੍ਿੀਮ੍ ਅਿਾਪ੍੍ਸਯਕਤ੍
ਤ੍ਰੁਿਮ੍ ਪ੍ਰਨਸ਼੍੍ਟੋ ਪ੍ਰਤ੍ੋ ਪ੍ਕਿਸ਼੍ਯਕਤ੍
ਅਤ੍ੋ ਕਹ ਸਮ੍ਕਚਨ੍ਤ੍ਯ ਰਾਿਯਮ੍ ਆਤ੍੍ਮਿੇ
ਪ੍ਰ ਸਯ ਚੈਿਾ੭ਤ੍ਯ ਕਿਿਾਸ ਿਾਰਣਮ੍ ੩੮
ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਯੋਤ੍ਯਾ ਿਾਮ੍ਟੇ ਅਸ਼੍੍ਟਮ ੱੱਸਰ੍ਿਃ
ਨਵਮ ੱਸਰ੍ਕ:
ਏਿਮ੍ ਉਿ੍ਤ੍ਾ ਤ੍ੁ ਿੈਿੇਯੀ ਿਰੋਤ੍ੇਨ ਿਵਕਲਤ੍ਾ੭੭ਨਨਾ
ਤ੍ੀਰ੍ਿਮ੍ ਉਸ਼੍੍ਣਮ੍ ਕਿਕਨੱ ਸ਼੍ਵਸਯ ਮਨ੍ਤ੍ਰਾਮ੍ ਇਤ੍ਮ੍ ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੧
ਅਤ੍ਯ ਰਾਮਮ੍ ਇਤ੍ਃ ਿ੍ਕਸ਼੍ਪ੍ਰਮ੍ ਿਨਮ੍ ਪ੍ਰਸ੍ਤ੍ਾਪ੍ਯਾ ਮਯ੭ਹਮ੍
ਯੌਿ ਰਾਿਯੇਨ ਪ੍ਰਤ੍ਮ੍ ਿ੍ਕਸ਼੍ਪ੍ਰਮ੍ ਏਿਾ੭ਕਪ੍ ਸ਼੍ੇਚਯੇ ੨
ਇਤ੍ਮ੍ ਕਤ੍ਵਤ੍ਾਨੀਮ੍ ਸਮ੍ਪ੍ਸ਼੍ਯ ਿੇਨੋਪ੍ਾਯੇਨ ਮਨ੍ਤ੍ਰੇ
ਪ੍ਰਤ੍ਃ ਪ੍ਰਾਪ੍੍ਨੁਯਾਤ੍੍ ਰਾਿਯਮ੍ ਨ ਤ੍ੁ ਰਾਮਃ ਿਤ੍ਮ੍ਚਨ ੩
ਏਿਮ੍ ਉਿ੍ਤ੍ਾ ਤ੍ਯਾ ਤ੍ੇਿਯਾ ਮਨ੍ਤ੍ਰਾ ਪ੍ਾਪ੍ ਤ੍ਰ੍ਕਸ਼੍ਨੀ
ਰਾਮਾ੭ਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਉਪ੍ਕਹਮ੍ਸਨ੍ਤ੍ੀ ਿੈਿੇਯੀਮ੍ ਇਤ੍ਮ੍ ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੪
ਹਨ੍ਤ੍ੇਤ੍ਾਨੀਮ੍ ਪ੍ਰਿਿ੍ਸ਼੍ਯਾਕਮ ਿੈਿੇਕਯ ਸ਼੍ਰੂਯਤ੍ਾਮ੍ ਚ ਮੇ
ਯਤ੍ਾ ਤ੍ੇ ਪ੍ਰਤ੍ੋ ਰਾਿਯਮ੍ ਪ੍ੁਤ੍ਰਃ ਪ੍ਰਾਪ੍੍ਸਯਕਤ੍ ਿੇਿਲਮ੍ ੫
ਕਿਮ੍ ਨ ਸ੍ਮਰਕਸ ਿੈਿੇਕਯ ਸ੍ਮਰਮ੍ਤ੍ੀ ਿਾ ਕਨਿੂਹਸੇ
ਯ ਤ੍ੁ ਚਯਮਾਨ0 ਆਤ੍੍ਮਾ੭ਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਮੱਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਵਮ੍ ਸ਼੍ਰੋਤ੍ੁ ਕਮੱਚਕਸ ੬
ਮਯੋਚਯਮਾਨਮ੍ ਯਕਤ੍ ਤ੍ੇ ਸ਼੍ਰੋਤ੍ੁਮ੍ ਚਮ੍ਤ੍ੋ ਕਿਲਾਕਸਕਨ
ਸ਼੍ਰੂਯਤ੍ਾ ਮ੭ਕਪ੍ਤ੍ਾਸਯਾਕਮ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਚਾ੭ਕਪ੍ ਕਿਮਰੁਸ਼੍ਯਤ੍ਾਮ੍ ੭
ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵੈਿਮ੍ ਿਚਨਮ੍ ਤ੍ਸਯਾ ਮਨ੍ਤ੍ਰਾਯਾ ਸ੍ਤ੍ੁ ਿੈਿਯੀ
ਕਿਮ੍ਕਚਤ੍੍ ਉੱਤ੍ਾਯ ਸ਼੍ਯਨਾਤ੍੍ ਸਵਾ ਸ੍ਤ੍ੀਰ੍ਣਾਤ੍੍ ਇਤ੍ਮ੍ ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੮
ਿਤ੍ਯ ਤ੍ਵਮ੍ ਮਮੋਪ੍ਾਯਮ੍ ਿੇਨੋਪ੍ਾਯੇਨ ਮਨ੍ਤ੍ਰੇ
ਪ੍ਰਤ੍ਃ ਪ੍ਰਾਪ੍੍ਨੁਯਾ ਤ੍ਰਾਿਯਮ੍ ਨ ਤ੍ੁ ਰਾਮਃ ਿਤ੍ਮ੍ਚਨ ੯
ਏਿਮ੍ ਉਿ੍ਤ੍ਾ ਤ੍ਯਾ ਤ੍ੇਿਯਾ ਮਨ੍ਤ੍ਰਾ ਪ੍ਾਪ੍ ਤ੍ਰ੍ਕਸ਼੍ਨੀ
ਰਾਮਾਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਉਪ੍ਕਹਮ੍ਸਨ੍ਤ੍ੀ ਿੁਪ੍੍ਿਾ ਿਚਨਮ੍ ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੧0
ਤ੍ਿ ਤ੍ੇਿਾ੭ਸੁਰੇ ਯੁ ਤ੍
ੱ ੇ ਸਹ ਰਾਿਰ੍ਕਸ਼੍ਕਪ੍ਃ ਪ੍ਕਤ੍ਃ
ਅਿੱਚਤ੍੍ ਤ੍ਵਾਮ੍ ਉਪ੍ਾਤ੍ਾਯ ਤ੍ੇਿਰਾਿ ਸਯ ਸਾਹਯਿਰੁਤ੍੍ ੧੧
ਕਤ੍ਸ਼੍ਮ੍ ਆਸ੍ਤ੍ਾਯ ਿੈਿੇਕਯ ਤ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਣਾਮ੍ ਤ੍ਣ੍ਟਿਾਨ੍ ਪ੍ਰਕਤ੍
ਿੈਿਯਨ੍ਤ੍ਮ੍ ਇਕਤ੍ ਿਯਾਤ੍ਮ੍ ਪ੍ੁਰਮ੍ ਯਤ੍ਰ ਕਤ੍ਕਮਤ੍ਵਿਃ ੧੨
ਸ ਸ਼੍ਮ੍ਪ੍ਰ ਇਕਤ੍ ਿਯਾਤ੍ਃ ਸ਼੍ਤ੍ਮਾਯੋ ਮਹਾ੭ਸੁਰਃ
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਤ੍ਤ੍ੌ ਸ਼੍ਿਰ ਸਯ ਸਮ੍ਿਰਾਮਮ੍ ਤ੍ੇਿ ਸਮ੍ਿ:ੈ ਅਕਨਰ੍ਕਿਤ੍ਃ ੧੩
ਤ੍ਸ੍ਕਮਨ੍ ਮਹਕਤ੍ ਸਮ੍ਿਰਾਮੇ ਰਾਿਾ ਤ੍ਸ਼੍ਰਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ
ਰਾਤ੍ਰੌ ਪ੍ਰਸੁਪ੍ਤ੍
੍ ਾਨ੍ ਿ੍ਨਮ੍ਕਤ੍ ਸ੍ਮ ਤ੍ਰਸਾ ਆਸਾਤ੍ਯ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸਾ: ੧੪
ਤ੍ਤ੍ਰਾ੭ਿਰੋਨ੍ ਨ੍ਮਹ ਤ੍ਯੁ ੱਤ੍ਮ੍ ਰਾਿਾ ਤ੍ਸ਼੍ਰਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ
ਅਸੁਰੈ ਸ਼੍੍ਚ ਮਹਾ ਪ੍ਾਹੁ: ਸ਼੍ਸ੍ਤ੍ਰੈ ਸ਼੍੍ਚ ਸ਼੍ਿਲੀ ਿਰੁਤ੍: ੧੫
ਅਪ੍ਿਾਹਯ ਤ੍ਵਯਾ ਤ੍ੇਕਿ ਸਮ੍ਿਰਾਮਾ ੱੰਨਸ਼੍੍ਟ ਚੇਤ੍ਨਃ
ਤ੍ਤ੍ਰਾ੭ਕਪ੍ ਕਿਿ੍ਸ਼੍ਤ੍ਃ ਸ਼੍ਸ੍ਤ੍ਰੈਃ ਪ੍ਕਤ੍ ਸ੍ਤ੍ੇ ਰਿ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਵਯਾ ੧੬
ਤ੍ੁ ਸ਼੍੍ਟੇਨ ਤ੍ੇਨ ਤ੍ੱਤ੍ੌ ਤ੍ੇ ਤ੍ਵੌ ਿਰੌ ਸ਼੍ੁਪ੍ ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਨੇ
ਸ ਤ੍ਵਯੋ ਿ੍ਤ੍ਃ ਪ੍ਕਤ੍: ਤ੍ੇਕਿ ਯਤ੍ਾ ਇੱਚੇਯਮ੍ ਤ੍ਤ੍ਾ ਿਰੌ ੧੭
ਿਰੁਹ੍ਣੀਯਾਮ੍ ਇਕਤ੍ ਤ੍ਤ੍੍ ਤ੍ੇਨ ਤ੍ਤ੍ੇ ਤ੍ਯੁ ਿ੍ਤ੍ਮ੍ ਮਹਾਤ੍੍ਮਨਾ
ਅਨਕਪ੍ਿ੍ਞਾ ਹਯ੭ਹਮ੍ ਤ੍ੇਕਿ ਤ੍ਵਯੈਿ ਿਕਤ੍ਤ੍ਾ ਪ੍ੁਰਾ ੧੮
ਿਤ੍ ਏਸ਼੍ਾ ਤ੍ਿ ਤ੍ੁ ਸ੍ਨੇਹਾ ਨ੍ਮਨਸਾ ਤ੍ਾਰਯਤ੍ੇ ਮਯਾ
ਰਾਮਾ੭ਕਪ੍ਸ਼੍ੇਿ ਸਮ੍ਪ੍ਾਰਾ ੱੰਕਨਿਰੁਹਯ ਕਿਕਨਿਰ੍ਤ੍ਯ ੧੯
ਿਰੌ ਯਾਚ ਸਵ ਪ੍ਰ੍ਤ੍ਾਰਮ੍ ਪ੍ਰਤ੍ ਸਯਾ੭ਕਪ੍ਸ਼੍ੇਚਨਮ੍
ਪ੍ਰਿਰਾਿਨਮ੍ ਚ ਰਾਮ ਸਯ ਤ੍ਵਮ੍ ਿਰ੍ਸ਼੍ਾਕਣ ਚਤ੍ੁ ਰਤ੍
੍ ਸ਼੍ ੨0
ਚਤ੍ੁ ਰ੍ਤ੍ਸ਼੍ ਕਹ ਿਰ੍ਸ਼੍ਾਕਣ ਰਾਮੇ ਪ੍ਰਿਰਾਕਿਤ੍ੇ ਿਨਮ੍
ਪ੍ਰਿਾਪ੍ਾਿਿਤ੍ ਸ੍ਨੇਹ ਸ੍ਕਤ੍ਰ: ਪ੍ੁਤ੍ਰੋ ਪ੍ਕਿਸ਼੍ਯਕਤ੍ ੨੧
ਿਰੋਤ੍ਾ੭੭ਿਾਰਮ੍ ਪ੍ਰਕਿਸ਼੍ਯਾ੭ਤ੍ਯ ਿਰੁੱਤ੍ੇ ਿਾ੭ਸ਼੍ਵਪ੍ਤ੍ੇਃ ਸੁਤ੍ੇ
ਸ਼੍ੇਸ਼੍ਵਾ੭ਨ੍ਤ੍ਕਰਹਤ੍ਾਯਾਮ੍ ਤ੍ਵਮ੍ ਪ੍ੂਮੌ ਮਕਲਨ ਿਾਕਸਨੀ ੨੨
ਮਾ ਸ੍ਮੈਨਮ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਯੁ ਤ੍ੀਿ੍ਸ਼੍ਤ੍
ੇ ਾ ਮਾ ਚੈਨਮ੍ ਅਕਪ੍ਪ੍ਾਸ਼੍ਤ੍ਾਃ
ਰੁਤ੍ਮ੍ਤ੍ੀ ਚਾ੭ਕਪ੍ ਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾ ਿਿਤ੍ਯਾਮ੍ ਸ਼੍੍ਲੋਿ ਲਾਲਸਾ ੨੩
ਤ੍ਕਯਤ੍ਾ ਤ੍ਵਮ੍ ਸਤ੍ਾ ਪ੍ਰ੍ਤ੍ੁ: ਅਤ੍ਰ ਮੇ ਨਾ੭ਸ੍ਕਤ੍ ਸਮ੍ਸ਼੍ਯਃ
ਤ੍ਵਤ੍੍ ਿਰੁਤ੍ੇ ਚ ਮਹਾ ਰਾਿੋ ਕਿਸ਼੍ੇਤ੍੍ ਅਕਪ੍ ਹੁਤ੍ਾਸ਼੍ਨਮ੍ ੨੪
ਨ ਤ੍ਵਾਮ੍ ਿਰੋਤ੍ਕਯਤ੍ੁ ਮ੍ ਸ਼੍ਿ੍ਤ੍ੋ ਨ ਿਰੁੱਤ੍ਾਮ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਯੁ ਤ੍ੀਿ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ੁ ਮ੍
ਤ੍ਿ ਕਪ੍ਰਯਾ੭ਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਰਾਿਾ ਕਹ ਪ੍ਰਾਣਾਨ੍ ਅਕਪ੍ ਪ੍ਕਰਤ੍ਯਿੇਤ੍੍ ੨੫
ਨ ਹਯ੭ਕਤ੍ਿਰਕਮਤ੍ੁ ਮ੍ ਸ਼੍ਿ੍ਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਿ ਿਾਿਯਮ੍ ਮਹੀ ਪ੍ਕਤ੍ਃ
ਮਨ੍ਤ੍ ਸਵਪ੍ਾਿੇ ਪ੍ੁਤ੍ਯਸਵ ਸੌਪ੍ਾਿਯ ਪ੍ਲਮ੍ ਆਤ੍੍ਮਨਃ ੨੬
ਮਕਣ ਮੁਿ੍ਤ੍ਮ੍ ਸੁਿਰ੍ਣਾਕਨ ਰਤ੍੍ਨਾਕਨ ਕਿਕਿਤ੍ਾਕਨ ਚ
ਤ੍ਤ੍ਯਾ ੱੱਤ੍ਸ਼੍ਰਤ੍ੋ ਰਾਿਾ ਮਾ ਸ੍ਮ ਤ੍ੇਸ਼੍ੁ ਮਨਃ ਿਰੁਤ੍ਾਃ ੨੭
ਯੌ ਤ੍ੌ ਤ੍ੇਿਾ੭ਸੁਰੇ ਯੁ ਤ੍
ੱ ੇ ਿਰੌ ਤ੍ਸ਼੍ਰਤ੍ੋ੭ਤ੍ਤ੍ਾਤ੍੍
ਤ੍ੌ ਸ੍ਮਾਰਯ ਮਹਾ ਪ੍ਾਿੇ ਸੋ੭ਰ੍ਤ੍ੋ ਮਾ ਤ੍ਵਾਮ੍ ਅਕਤ੍ਿਰਮੇਤ੍੍ ੨੮
ਯਤ੍ਾ ਤ੍ੁ ਤ੍ੇ ਿਰਮ੍ ਤ੍ਤ੍ਯਾਤ੍੍ ਸਵਯਮ੍ ਉੱਤ੍ਾਪ੍ਯ ਰਾਿਿਃ
ਿਯਿਸ੍ਤ੍ਾਪ੍ਯ ਮਹਾ ਰਾਿਮ੍ ਤ੍ਵਮ੍ ਇਮਮ੍ ਿਰਣ
ੁ ਯ
ੁ ਾ ਿਰਮ੍ ੨੯
ਰਾਮਮ੍ ਪ੍ਰਿਰਾਿਯਾ੭ਰਣਯੇ ਨਿ ਿਰ੍ਸ਼੍ਾਕਣ ਪ੍ਞ੍ਚ ਚ
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ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਵਾਲ੍ ਮੀਕਿ ਰਾਮਾਯਣਮ੍
ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਪ੍ਰਤ੍ਃ ਕਿਰਯਤ੍ਾਮ੍ ਰਾਿਾ ਪ੍ਰੁਕਤ੍ਿਯਾ: ਪ੍ਾਰ੍ਕਤ੍ਿਰ੍ਸ਼੍ਪ੍ਃ ੩0
ਚਤ੍ੁ ਰ੍ਤ੍ਸ਼੍ ਕਹ ਿਰ੍ਸ਼੍ਾਕਣ ਰਾਮੇ ਪ੍ਰਿਰਾਕਿਤ੍ੇ ਿਨਮ੍
ਰੂਟ ਸ਼੍੍ਚ ਿਰੁਤ੍ ਮੂਲ ਸ਼੍੍ਚ ਸ਼੍ੇਸ਼੍ਮ੍ ਸ੍ਤ੍ਾਸਯਕਤ੍ ਤ੍ੇ ਸੁਤ੍: ੩੧
ਰਾਮ ਪ੍ਰਿਰਾਿਨਮ੍ ਚੈਿ ਤ੍ੇਕਿ ਯਾਚਸਵ ਤ੍ਮ੍ ਿਰਮ੍
ਏਿਮ੍ ਕਸੱਤ੍ਯਮ੍ਕਤ੍ ਪ੍ੁਤ੍ਰ ਸਯ ਸਰਵਾ੭ਰ੍ਤ੍ਾ ਸ੍ਤ੍ਿ ਪ੍ਾਕਮਕਨ ੩੨
ਏਿਮ੍ ਪ੍ਰਿਰਾਕਿਤ੍ ਸ਼੍੍ਚੈਿ ਰਾਮੋ੭ਰਾਮੋ ਪ੍ਕਿਸ਼੍ਯਕਤ੍
ਪ੍ਰਤ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਹਤ੍ਾ ਕਮਤ੍ਰ ਸ੍ਤ੍ਿ ਰਾਿਾ ਪ੍ਕਿਸ਼੍ਯਕਤ੍ ੩੩
ਯੇਨ ਿਾਲੇ ਨ ਰਾਮ ਸ਼੍੍ਚ ਿਨਾਤ੍੍ ਪ੍ਰਤ੍ਯਾ੭੭ਿਕਮਸ਼੍ਯਕਤ੍
ਤ੍ੇਨ ਿਾਲੇ ਨ ਪ੍ੁਤ੍ਰ ਸ੍ਤ੍ੇ ਿਰੁਤ੍ ਮੂਲੋ ਪ੍ਕਿਸ਼੍ਯਕਤ੍ ੩੪
ਸਮ੍ਿਰੁਹੀਤ੍ ਮਨੁ ਸ਼੍ਯ ਸ਼੍੍ਚ ਸੁਹਤ੍
ਰੁ ੍ਕਪ੍ਃ ਸਾਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਆਤ੍੍ਮਿਾਨ੍ ੩੫
ਪ੍ਰਾਪ੍੍ਤ੍ ਿਾਲਮ੍ ਤ੍ੁ ਤ੍ੇ ਮਨਯੇ ਰਾਿਾਨਮ੍ ਿੀਤ੍ ਸਾਤ੍ਵਸਾ
ਰਾਮਾ੭ਕਪ੍ਸ਼੍ੇਿ ਸਮ੍ਪ੍ਾਰਾ ੱੰਕਨਿਰੁਹਯ ਕਿਕਨਿਰ੍ਤ੍ਯ ੩੬
ਅਨਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਅਰ੍ਤ੍ ਰੂਪ੍ਣ
ੇ ਿਰਾਕਹਤ੍ਾ ਸਾ ਤ੍ਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਯਾ
ਹਰਸ਼੍
ੁ ੍ਟਾ ਪ੍ਰਤ੍ੀਤ੍ਾ ਿੈਿੇਯੀ ਮਨ੍ਤ੍ਰਾਮ੍ ਇਤ੍ਮ੍ ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੩੭
ਸਾ ਕਹ ਿਾਿਯੇਨ ਿੁਪ੍੍ਿਾਯਾ: ਕਿਸ਼੍ੋਰੀਿ ਉਤ੍੍ਪ੍ਤ੍ਮ੍ ਿਤ੍ਾ
ਿੈਿੇਯੀ ਕਿਸ੍ਮਯਮ੍ ਪ੍ਰਾਪ੍੍ਤ੍ਾ ਪ੍ਰਮ੍ ਪ੍ਰਮ ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਨਾ ੩੮
ਿੁਪ੍੍ਿੇ ਤ੍ਵਾਮ੍ ਨਾ੭ਕਪ੍ਿਾਨਾਕਮ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍੍ਟਾਮ੍ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍੍ਟਾ੭ਕਪ੍ਤ੍ਾਕਯਨੀਮ੍
ਪ੍ਰੁਕਤ੍ਿਯਾਮ੍ ਅਕਸ ਿੁਪ੍੍ਿਾਨਾਮ੍ ਉੱਤ੍ਮਾ ਪ੍ੁੱਕਤ੍ ਕਨਸ਼੍੍ਚਯੇ ੩੯
ਤ੍ਵਮ੍ ਏਿ ਤ੍ੁ ਮਮਾ੭ਰ੍ਤ੍ੇਸ਼੍ੁ ਕਨਤ੍ਯ ਯੁ ਿ੍ਤ੍ਾ ਕਹਤ੍ੈਕਸ਼੍ਣੀ
ਨਾ੭ਹਮ੍ ਸਮ੭ਿਪ੍ੁਤ੍ਯੇਯਮ੍ ਿੁਪ੍੍ਿੇ ਰਾਿ੍ਞ ਸ਼੍੍ਕਚਿੀਰ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ਮ੍ ੪0
ਸਨ੍ਕਤ੍ ਤ੍ੁ ੱਸਮ੍ਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ਾਃ ਿੁਪ੍੍ਿਾ ਿਿਰਾਃ ਪ੍ਰਮ ਤ੍ਾਰੁਣਾ:
ਤ੍ਵਮ੍ ਪ੍ਤ੍੍ਮਮ੍ ਇਿ ਿਾਤ੍ੇਨ ਸੰਨਤ੍ਾ ਕਪ੍ਰਯ ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਨਾ ੪੧
ਉਰ ਸ੍ਤ੍ੇ੭ਕਪ੍ ਕਨਕਿਸ਼੍੍ਟਮ੍ ਿੈ ਯਾਿਤ੍੍ ਸ੍ਿਨ੍ਤ੍ਾਤ੍੍ ਸਮੁੰਨਤ੍ਮ੍
ਅਤ੍ਸ੍ਤ੍ਾ ੱੱਚੋਤ੍ਰਮ੍ ਸ਼੍ਾਨ੍ਤ੍ਮ੍ ਸੁਨਾਪ੍ਮ੍ ਇਿ ਲੱ ਕਿਤ੍ਮ੍ ੪੨
ਪ੍ਕਰਪ੍ੂਰ੍ਣਮ੍ਤ੍ੁ ਿਿਨਮ੍ ਸੁਪ੍ੀਨੌ ਚ ਪ੍ਯੋਤ੍ਰੌ
ਕਿਮਲੇ ਨ੍ਤ੍ੁ ਸਮਮ੍ ਿਿ੍ਤ੍ਮ
ਰ ੍ ਅਹੋ ਰਾਿਕਸ ਮਨ੍ਤ੍ਰੇ ੪੩
ਿਿਨਮ੍ ਤ੍ਿ ਕਨਰ੍ਿੁਸ਼੍੍ਟਮ੍ ਰਸ਼੍ਨਾ ਤ੍ਾਮ ਸ਼੍ੋਕਪ੍ਤ੍ਮ੍
ਿਮ੍ਿੇ ਪ੍ਰੁਸ਼੍ਮ੍ ਉਪ੍ਨਯਸ੍ਤ੍ੇ ਪ੍ਾਤ੍ੌ ਚਾ੭੭ਪ੍ਯਾਯਤ੍ਾ ਿੁਪ੍ੌ ੪੪
ਤ੍ਵਮ੍ ਆਯਤ੍ਾਪ੍ਯਾਮ੍ ਸਿ੍ਕਤ੍ਪ੍ਯਾਮ੍ ਮਨ੍ਤ੍ਰੇ ਿ੍ਸ਼੍ੌਮ ਿਾਕਸਕਨ
ਅਿਰਤ੍ੋ ਮਮ ਿੱਚਨ੍ਤ੍ੀ ਰਾਿ ਹਮ੍ਸੀਿ ਰਾਿਸੇ ੪੫
ਆਸਨ੍ ਯਾ: ਸ਼੍ਮ੍ਪ੍ਰੇ ਮਾਯਾ: ਸਹਸਰ ਮ੭ਸੁਰਾਕਤ੍ਪ੍ੇ
ਸਰਵਾ ਸ੍ਤ੍ਵਕਯ ਕਨਕਿਸ਼੍੍ਟਾ ਸ੍ਤ੍ਾ ਪ੍ੂਯ ਸ਼੍੍ਚਾ੭ਨਯਾ: ਸਹਸਰਸ਼੍: ੪੬
ਤ੍ਿ ਇਤ੍ਮ੍ ਸ੍ਤ੍ਿੁ ਯ ੱੱਤ੍ੀਰ੍ਿਮ੍ ਰਤ੍ ਿੋਣਮ੍ ਇਿਾ੭੭ਯਤ੍ਮ੍
ਮਤ੍ਯਃ ਿ੍ਸ਼੍ਤ੍ਰ ਕਿਤ੍ਯਾ ਸ਼੍੍ਚ ਮਾਯਾ ਸ਼੍੍ਚਾ੭ਤ੍ਰ ਿਸਨ੍ਕਤ੍ ਤ੍ੇ ੪੭
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ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਵਾਲ੍ ਮੀਕਿ ਰਾਮਾਯਣਮ੍
ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਅਤ੍ਰ ਤ੍ੇ ਪ੍ਰਕਤ੍ਮੋਿ੍ਸ਼੍ਯਾਕਮ ਮਾਲਾਮ੍ ਿੁਪ੍੍ਿੇ ਕਹਰਣ੍ਮਯੀਮ੍
ਅਕਪ੍ਕਸ਼੍ਿ੍ਤ੍ੇ ਚ ਪ੍ਰਤ੍ੇ ਰਾਿਿੇ ਚ ਿਨਮ੍ ਿਤ੍ੇ ੪੮
ਿਾਤ੍ਯੇਨ ਚ ਸੁਿਰ੍ਣੇਨ ਸੁਕਨਸ਼੍੍ਟਪ੍੍ਤ੍ੇਨ ਮਨ੍ਤ੍ਰੇ
ਲਪ੍੍ਤ੍ਾ੭ਰ੍ਤ੍ਾ ਚ ਪ੍ਰਤ੍ੀਤ੍ਾ ਚ ਲੇ ਪ੍ਕਯਸ਼੍ਯਾਕਮ ਤ੍ੇ ਸ੍ਤ੍ਿੁ ੪੯
ਮੁਿੇ ਚ ਕਤ੍ਲਿਮ੍ ਕਚਤ੍ਰਮ੍ ਿਾਤ੍ ਰੂਪ੍ ਮਯਮ੍ ਸ਼੍ੁਪ੍ਮ੍
ਿਾਰਕਯਸ਼੍ਯਾਕਮ ਤ੍ੇ ਿੁਪ੍੍ਿੇ ਸ਼੍ੁਪ੍ਾ ਨਯਾ੭੭ਪ੍ਰਣਾਕਨ ਚ ੫0
ਪ੍ਕਰਤ੍ਾਯ ਸ਼੍ੁਪ੍ੇ ਿਸ੍ਤ੍ਰੇ ਤ੍ੇਿਤ੍ੇਿ ਚਕਰਸ਼੍ਯਕਸ ੫੧
ਚਨ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਆਹਵਯਮਾਨੇਨ ਮੁਿੇ ਨਾ੭ਪ੍ਰਕਤ੍ ਮਾ੭੭ਨਨਾ
ਿਕਮਸ਼੍ਯਕਸ ਿਕਤ੍ਮ੍ ਮੁਿਯਾਮ੍ ਿਰਵਯਨ੍ਤ੍ੀ ਕਤ੍ਵਸ਼੍ ੱੱਿਨਮ੍ ੫੨
ਤ੍ਿਾ੭ਕਪ੍ ਿੁਪ੍੍ਿਾਃ ਿੁਪ੍੍ਿਾਯਾਃ ਸਰਵਾ ਪ੍ਰਣ ਪ੍ੂਕਸ਼੍ਤ੍ਾਃ
ਪ੍ਾਤ੍ੌ ਪ੍ਕਰਚਕਰਸ਼੍ਯਨ੍ਕਤ੍ ਯਤ੍ੈਿ ਤ੍ਵਮ੍ ਸਤ੍ਾ ਮਮ ੫੩
ਇਕਤ੍ ਪ੍ਰਸ਼੍ਸਯਮਾਨਾ ਸਾ ਿੈਿੇਯੀਮ੍ ਇਤ੍ਮ੍ ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍
ਸ਼੍ਯਾਨਾਮ੍ ਸ਼੍ਯਨੇ ਸ਼੍ੁਪ੍ਰੇ ਿੇਤ੍ਯਾਮ੍ ਅਿ੍ਕਨਕਸ਼੍ਿਾਮ੍ ਇਿ ੫੪
ਿਤ੍ੋਤ੍ਿੇ ਸੇਤ੍ੁ ਪ੍ਨ੍ਤ੍ੋ ਨ ਿਲਯਾਕਣ ਕਿਤ੍ੀਯਤ੍ੇ
ਉੱਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟ ਿੁਰੁ ਿਲਯਾਣਮ੍ ਰਾਿਾਨਮ੍ ਅਨੁ ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਯ ੫੫
ਤ੍ਤ੍ਾ ਪ੍ਰੋਤ੍੍ਸਾਕਹਤ੍ਾ ਤ੍ੇਿੀ ਿਤ੍ਵਾ ਮਨ੍ਤ੍ਰਯਾ ਸਹ
ਿਰੋਤ੍ਾ੭ਿਾਰਮ੍ ਕਿਸ਼੍ਾਲਾਿ੍ਸ਼੍ੀ ਸੌਪ੍ਾਿਯ ਮਤ੍ ਿਕਰਵਤ੍ਾ ੫੬
ਅਨੇਿ ਸ਼੍ਤ੍ ਸਾਹਸਰਮ੍ ਮੁਿ੍ਤ੍ਾ ਹਾਰਮ੍ ਿਰਾਮ੍ਿਨਾ
ਅਿਮੁਚਯ ਿਰਾ੭ਰਹਾਕਣ ਸ਼੍ੁਪ੍ਾ ਨਯਾ੭੭ਪ੍ਰਣਾਕਨ ਚ ੫੭
ਤ੍ਤ੍ੋ ਹੇਮੋਪ੍ਮਾ ਤ੍ਤ੍ਰ ਿੁਪ੍੍ਿਾ ਿਾਿਯ ਿਸ਼੍ਮ੍ ਿਤ੍ਾ
ਸਕਮਵਸ਼੍ਯ ਪ੍ੂਮੌ ਿੈਿੇਯੀ ਮਨ੍ਤ੍ਰਾਮ੍ ਇਤ੍ਮ੍ ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੫੮
ਇਹ ਿਾ ਮਾਮ੍ ਮਰੁਤ੍ਾਮ੍ ਿੁਪ੍੍ਿੇ ਨਰੁਪ੍ਾ ਯਾ੭੭ਿੇਤ੍ਕਯਸ਼੍ਯਕਸ
ਿਨਮ੍ ਤ੍ੁ ਰਾਿਿੇ ਪ੍ਰਾਪ੍੍ਤ੍ੇ ਪ੍ਰਤ੍ਃ ਪ੍ਰਾਪ੍੍ਸਯਕਤ੍ ਿ੍ਕਸ਼੍ਕਤ੍ਮ੍ ੫੯
ਨ ਸੁਿਰ੍ਣੇ ਨ ਮੇ ਹਯਰ੍ਤ੍ੋ ਨ ਰਤ੍੍ਨੈ ਰ੍ਨਚ ਪ੍ੂਸ਼੍ਣੈ:
ਏਸ਼੍ ਮੇ ਿੀਕਿਤ੍ ਸਯਾਮ੍ਤ੍ੋ ਰਾਮੋ ਯਤ੍ਯ੭ਕਪ੍ਕਸ਼੍ਚਯਤ੍ੇ ੫੯
ਅਤ੍ੋ ਪ੍ੁਨ ਸ੍ਤ੍ਾਮ੍ ਮਕਹਸ਼੍ੀਮ੍ ਮਹੀਿ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ੋ
ਿਚੋਕਪ੍ ਰ੭ਤ੍ਯਰ੍ਤ੍ ਮਹਾ ਪ੍ਰਾਿਰਮੈ:
ਉਿਾਚ ਿੁਪ੍੍ਿਾ ਪ੍ਰਤ੍ ਸਯ ਮਾਤ੍ਰਮ੍ :
ਕਹਤ੍ਮ੍ ਿਚੋ ਰਾਮ ਮੁਪ੍ੇਤ੍ਯ ਚਾ੭ਕਹਤ੍ਮ੍ ੬0
ਪ੍ਰਪ੍ਤ੍੍ਸਯ ਤ੍ੇ ਰਾਿਯ ਕਮਤ੍ਮ੍ ਕਹ ਰਾਿਿੋ
ਯਕਤ੍ ਤ੍ਰੁਿਮ੍ ਤ੍ਵਮ੍ ਸਸੁਤ੍ਾ ਚ ਤ੍ਪ੍ਯਸੇ
ਅਤ੍ੋ ਕਹ ਿਲਯਾਕਣ ਯਤ੍ਸਵ ਤ੍ ੱੱਤ੍ਤ੍ਾ
ਯਤ੍ਾ ਸੁਤ੍ ਸ੍ਤ੍ੇ ਪ੍ਾਰਤ੍ੋ੭ਕਪ੍ਸ਼੍ੇਿ੍ਸ਼੍ਯਤ੍ੇ ੬੧
ਤ੍ਤ੍ਾ੭ਕਤ੍ ਕਿੱਤ੍ਾ ਮਕਹਸ਼੍ੀ ਤ੍ੁ ਿੁਪ੍੍ਿਯਾ
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ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਵਾਲ੍ ਮੀਕਿ ਰਾਮਾਯਣਮ੍
ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਸਮਾਹਤ੍ਾ ਿਾਕਿਸ਼੍ੁਕਪ੍ ਰ੍ਮਹ
ੁ ੁ ਰ੍ਮੁਹ:ੁ
ਕਨਤ੍ਾਯ ਹਸ੍ਤ੍ੌ ਹਰਤ੍
ੁ ਯੇ੭ਕਤ੍ ਕਿਸ੍ਕਮਤ੍ਾ
ਸ਼੍ਸ਼੍ਮ੍ਸ ਿੁਪ੍੍ਿਾਮ੍ ਿੁਕਪ੍ਤ੍ਾ ਪ੍ੁਨ: ਪ੍ੁਨ: ੬੨
ਯਮ ਸਯ ਿਾ ਮਾਮ੍ ਕਿਸ਼੍ਯਮ੍ ਿਤ੍ਾਮ੍ ਇਤ੍ੋ
ਕਨਸ਼੍ਾਮਯ ਿੁਪ੍੍ਿੇ ਪ੍ਰਕਤ੍ਿੇਤ੍ਕਯਸ਼੍ਯਕਸ
ਿਨਮ੍ ਿਤ੍ੇ ਿਾ ਸੁਕਚਰਾਯ ਰਾਿਿੇ
ਸਮਰੁੱਤ੍ ਿਾਮੋ ਪ੍ਰਤ੍ੋ ਪ੍ਕਿਸ਼੍ਯਕਤ੍ ੬੩
ਅਹਮ੍ ਕਹ ਨੈਿਾ੭੭ਸ੍ਤ੍ਰਣਾਕਨ ਨ ਸਰਿੋ
ਨ ਚਮ੍ਤ੍ਨਮ੍ ਨ ਅਮ੍ਿਨ ਪ੍ਾਨ ਪ੍ੋਿਨਮ੍
ਨ ਕਿਮ੍ਕਚ ਕਤ੍ੱਚਾਕਮ ਨ ਚੇਹ ਿੀਕਿਤ੍ਮ੍
ਨ ਚੇਤ੍੍ ਇਤ੍ੋ ਿੱਚਕਤ੍ ਰਾਿਿੋ ਿਨਮ੍ ੬੪
ਅਤ੍ੈਤ੍ਤ੍੍ ਉਿ੍ਤ੍ਵਾ ਿਚਨਮ੍ ਸੁਤ੍ਾਰੁਣਮ੍
ਕਨਤ੍ਾਯ ਸਰਵਾ ਪ੍ਰਣਾਕਨ ਪ੍ਾਕਮਨੀ
ਅਸਮਵ ੍ਰੁਤ੍ਾਮ੍ ਆਸ੍ਤ੍ਰਣੇਨ ਮੇਕਤ੍ਨੀਮ੍
ਤ੍ਤ੍ਾ੭ਕਤ੍ਕਸ਼੍ਸ਼੍ਯੇ ਪ੍ਕਤ੍ਤ੍ੇਿ ਕਿੰਨਰੀ ੬੫
ਉਤ੍ੀਰ੍ਣ ਸਮਰਮ੍ਪ੍ਤ੍ਮੋ ਿਰਤ੍
ੁ ਾ੭੭ਨਨਾ
ਤ੍ਤ੍ਾ੭ਿਮੁਿ੍ਤ੍ੋੱਤ੍ਮ ਮਾਲਯ ਪ੍ੂਸ਼੍ਣਾ
ਨਰੇਨ੍ਤ੍ਰ ਪ੍ਤ੍੍ਨੀ ਕਿਮਨਾ ਪ੍ਪ੍ੂਿ ਸਾ
ਤ੍ਮੋ ਿਰੁਤ੍ਾ ਤ੍ਯੌ ਕਰਿ ਮਿ੍ਨ ਤ੍ਾਰਿਾ ੬੬
ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਯੋਤ੍ਯਾ ਿਾਮ੍ਟੇ ਨਿਮ ੱੱਸਰ੍ਿ:
ਤਸ਼ਮ ੱਸਰ੍ਕ:
ਕਿਤ੍ਰ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ਾ ਯਤ੍ਾ ਤ੍ੇਿੀ ਿੁਪ੍੍ਿਯਾ ਪ੍ਾਪ੍ਯਾ ਪ੍ਰੁਸ਼੍ਮ੍
ਤ੍ਤ੍ਾ ਸ਼੍ੇਤ੍ੇਸ੍ਮ ਸਾ ਪ੍ੂਮੌ ਕਤ੍ਿ੍ਤ੍ ਕਿੱਤ੍ੇਿ ਕਿੰਨਰੀ ੧
ਕਨਸ਼੍੍ਕਚਤ੍ਯ ਮਨਸਾ ਿਰੁਤ੍ਯਮ੍ ਸਾ ਸਮਯਕਿਕਤ੍ ਪ੍ਾਕਮਨੀ
ਮਨ੍ਤ੍ਰਾਯੈ ਸ਼੍ਨੈ ੱੱਸਰਵ ਮਾਚ ਚਿ੍ਸ਼੍ੇ ਕਿਚਿ੍ਸ਼੍ਣਾ ੨
ਸਾ ਤ੍ੀਨਾ ਕਨਸ਼੍੍ਚਯਮ੍ ਿਰੁਤ੍ਵਾ ਮਨ੍ਤ੍ਰਾ ਿਾਿਯ ਮੋਕਹਤ੍ਾ
ਨਾਿ ਿਨਯੇਿ ਕਨੱ ਸ਼੍ਵਸਯ ਤ੍ੀਰ੍ਿ ਮੁਸ਼੍੍ਣਮ੍ ਚ ਪ੍ਾਕਮਨੀ ੩
ਮੁਹਰ
ੂ ੍ਤ੍ਮ੍ ਕਚਮ੍ਤ੍ਯਾ ਮਾਸ ਮਾਰ੍ਿ ਮਾ੭੭ਤ੍੍ਮ ਸੁਿਾਿਹਮ੍ ੪
ਸਾ ਸੁਹਰੁ ੱੱਚਾ੭ਰ੍ਤ੍ ਿਾਮਾ ਚ ਤ੍ਮ੍ ਕਨਸ਼੍ਮਯ ਸੁਕਨਸ਼੍੍ਚਯਮ੍
ਪ੍ਪ੍ੂਿ ਪ੍ਰਮ ਪ੍ਰੀਤ੍ਾ ਕਸੱਕਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਰਾਪ੍ਯੇਿ ਮਨ੍ਤ੍ਰਾ ੫
ਅਤ੍ ਸਾ ਰੁਕਸ਼੍ਤ੍ਾ ਤ੍ੇਿੀ ਸਮਯਿ੍ ਿਰੁਤ੍ਵਾ ਕਿਕਨਸ਼੍੍ਕਚਯਮ੍
ਸਕਮਵਿੇਸ਼੍ਾ੭ਪ੍ਲਾ ਪ੍ੂਮੌ ਕਨਿੇਸ਼੍ਯ ਪ੍ਰੁਿੁਟੀਮ੍ ਮੁਿੇ ੬
ਤ੍ਤ੍: ਕਚਤ੍ਰਾਕਣ ਮਾਲਯਾਕਨ ਕਤ੍ਿਯਾਨ੍ ਆਪ੍ਰਣਾਕਨ ਚ
ਅਪ੍ਕਿੱਤ੍ਾਕਨ ਿੈਿੇੱਯਾ ਤ੍ਾਕਨ ਪ੍ੂਕਮਮ੍ ਪ੍ਰਪ੍ੇਕਤ੍ਰੇ ੭
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਤ੍ਯਾ ਤ੍ਾ ਨਯ੭ਪ੍ਕਿੱਤ੍ਾਕਨ ਮਾਲਯਾ ਨਯਾ੭੭ਪ੍ਰਣਾਕਨ ਚ
ਅਸ਼੍ੋਪ੍ਯਮ੍ਤ੍ ਿਸੁਤ੍ਾਮ੍ ਨਿ੍ਸ਼੍ਤ੍ਰਾਕਣ ਯਤ੍ਾ ਨਪ੍: ੮
ਿਰੋਤ੍ਾ੭੭ਿਾਰੇ ਕਨਪ੍ਕਤ੍ਤ੍ਾ ਸਾ ਪ੍ਪ੍ੌ ਮਕਲਨ ਅਮ੍ਪ੍ਰਾ
ਏਿ ਿੇਣੀਮ੍ ਤ੍ਰੁਟਮ੍ ਪ੍ੱਤ੍ਵਾ ਿਤ੍ ਸਤ੍ਵੇਨ ਕਿੰਨਰੀ ੯
ਆਿ੍ਞਾਪ੍ਯ ਤ੍ੁ ਮਹਾ ਰਾਿੋ ਰਾਿਿ ਸਯਾ੭ਕਪ੍ਸ਼੍ੇਚਨਮ੍
ਉਪ੍ਸ੍ਤ੍ਾਨ ਮ੭ਨੁ ਿ੍ਞਾਪ੍ਯ ਪ੍ਰਕਿਿੇਸ਼੍ ਕਨਿੇਸ਼੍ਨਮ੍ ੧0
ਅਤ੍ਯ ਰਾਮਾ੭ਕਪ੍ਸ਼੍ੇਿੋ ਿੈ ਪ੍ਰਕਸੱਤ੍ ਇਕਤ੍ ਿਿ੍ਕਞਿਾਿ੍
ਕਪ੍ਰਯਾਰਹਾਮ੍ ਕਪ੍ਰਯਮ੍ ਆਿਯਾਤ੍ੁ ਮ੍ ਕਿਿੇਸ਼੍ਾ੭ਨ੍ਤ੍ਃਪ੍ੁਰਮ੍ ਿਸ਼੍ੀ ੧੧
ਸ ਿੈਿੇੱਯਾ ਿਰੁਹਮ੍ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍੍ਟਮ੍ ਪ੍ਰਕਿਿੇਸ਼੍ ਮਹਾ ਯਸ਼੍ਾ:
ਪ੍ਾਮ੍ਟਰ
ੁ ਾ੭ਪ੍ਰ ਕਮਿ ਆਿਾਸ਼੍ਮ੍ ਰਾਹੁ ਯੁ ਿ੍ਤ੍ਮ੍ ਕਨਸ਼੍ਾਿਰ: ੧੨
ਸ਼੍ੁਿ ਪ੍ਕਰਹਣ ਸਮ੍ਿੁਸ਼੍੍ਟਮ੍ ਿਰੌਮ੍ਚ ਹਮ੍ਸ ਰੁਤ੍ਾ ਯੁ ਤ੍ਮ੍
ਿਾਕਤ੍ਤ੍ਰ ਰਿ ਸਮ੍ਿੁਸ਼੍੍ਟਮ੍ ਿੁਪ੍੍ਿਾ ਿਾਮਕਨਿਾ ਯੁ ਤ੍ਮ੍ ੧੩
ਲਤ੍ਾ ਿਰੁਹੈ ਸ਼੍੍ਕਚਤ੍ਰ ਿਰੁਹੈ ਸ਼੍੍ਚਮ੍ਪ੍ਿਾ੭ਸ਼੍ੋਿ ਸ਼੍ੋਕਪ੍ਤ੍ੈ :
ਤ੍ਾਮ੍ਤ੍ ਰਾਿ੍ਞਤ੍ ਸੌਿਰ੍ਣੈ : ਸਮਵ ੍ਰੁਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਰਮਾ੭੭ਸਨੈ: ੧੪
ਕਿਕਿਤ੍ੈ ਰੰਨ ਪ੍ਾਨੈ ਸ਼੍੍ਚ ਪ੍ਿ੍ਸ਼੍ਯੈ ਸ਼੍੍ਚ ਕਿਕਿਤ੍ੈ ਰ੭ਕਪ੍
ਉਪ੍ਪ੍ੰਨਮ੍ ਮਹਾਰਹੈ ਸ਼੍੍ਚ ਪ੍ੂਕਸ਼੍ਤ੍ੈ : ਕਤ੍ਰਕਤ੍ਿੋਪ੍ਮਮ੍ ੧੫
ਤ੍ਤ੍੍ ਪ੍ਰਕਿਸ਼੍ਯ ਮਹਾਰਾਿ: ਸਵ ਮਮ੍ਤ੍:ਪ੍ੁਰ ਮਰੁੱਕਤ੍ਮਤ੍੍
ਨ ਤ੍ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ ਕਪ੍ਰਯਾਮ੍ ਰਾਿਾ ਿੈਿੇਯੀਮ੍ ਸ਼੍ਯਨੋੱਤ੍ਮੇ ੧੬
ਸ ਿਾਮ ਪ੍ਲ ਸਮਯੁ ਿ੍ਤ੍ : ਅਤ੍ਯਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਮਨੁ ਿਾ੭ਕਤ੍ਪ੍ :
ਅਪ੍ਸ਼੍ਯਨ੍ ਤ੍ਕਯਤ੍ਾਮ੍ ਪ੍ਾਰਯਾਮ੍ ਪ੍ਪ੍ਰੱਚ ਕਨਸ਼੍ਸਾਤ੍ ਚ ੧੭
ਨਕਹ ਤ੍ਸਯ ਪ੍ੁਰਾ ਤ੍ੇਿੀ ਤ੍ਾਮ੍ ਿੇਲ਼ਾਮ੍ ਅਤ੍ਯਿਰ੍ਤ੍ਤ੍
ਨ ਚ ਰਾਿਾ ਿਰੁਹਮ੍ ਸ਼੍ੂਨਯਮ੍ ਪ੍ਰਕਿਿੇਸ਼੍ ਿਤ੍ਾਚਨ ੧੮
ਤ੍ਤ੍ੋ ਿਰੁਹ ਿਤ੍ੋ ਰਾਿਾ ਿੈਿੇਯੀਮ੍ ਪ੍ਰਯ ਪ੍ਰੁੱਚਤ੍
ਯਤ੍ਾਪ੍ੁਰ ਮ੭ਕਿਿ੍ਞਾਯ ਸਵਾਰ੍ਤ੍ ਕਲਪ੍੍ਸੁਮ੍ ਅਪ੍ਮ੍ਕਟਤ੍ਾਮ੍ ੧੯
ਪ੍ਰਕਤ੍ਹਾਰੀ ਤ੍ਵ ਤ੍ੋਿਾਚ ਸਮ੍ਤ੍ਰਸ੍ਤ੍ਾ ਸੁਿਰੁਤ੍ਾਮ੍ਿਕਲ:
ਤ੍ੇਿ ਤ੍ੇਿੀ ਪ੍ਰੁਸ਼੍ਮ੍ ਿਰੁੱਤ੍ਾ ਿਰੋਤ੍ਾ੭੭ਿਾਰ ਮ੭ਕਪ੍ਤ੍ਰੁਤ੍ਾ ੨0
ਪ੍ਰਕਤ੍ਹਾਰਯਾ ਿਚ ੱੱਸ਼੍ੁਤ੍
ਰ ਵਾ ਰਾਿਾ ਪ੍ਰਮ ਤ੍ੁ ਰ੍ਮਨਾ:
ਕਨਸ਼੍ਸਾਤ੍ ਪ੍ੁਨ ਰ੍ਪ੍ੂਯੋ ਲੁ ਕਲ਼ਤ੍ ਿਯਾਿੁਲੇਮ੍ਕਤ੍ਰਯ: ੨੧
ਤ੍ਤ੍ਰ ਤ੍ਾਮ੍ ਪ੍ਕਤ੍ਤ੍ਾਮ੍ ਪ੍ੂਮੌ ਸ਼੍ਯਾਨਾਮ੍ ਅ ਤ੍ਤ੍ੋਕਚਤ੍ਾਮ੍
ਪ੍ਰਤ੍ਪ੍੍ਤ੍ ਇਿ ਤ੍ੁ ਃਿੇਨ ਸੋ੭ਪ੍ਸ਼੍ਯ ੱੱਿਿਤ੍ੀ ਪ੍ਕਤ੍ਃ ੨੨
ਸ ਿਰੁੱਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਰੁਣੀਮ੍ ਪ੍ਾਰਯਾਮ੍ ਪ੍ਰਾਣੇਪ੍ਯੋ੭ਕਪ੍ ਿਰੀਯਸੀਮ੍
ਅਪ੍ਾਪ੍ਃ ਪ੍ਾਪ੍ ਸਮ੍ਿਲ੍ ਪ੍ਾਮ੍ ਤ੍ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ ਤ੍ਰਣੀ ਤ੍ਲੇ ੨੩
ਲਤ੍ਾ ਕਮਿ ਕਿਕਨਸ਼੍੍ਿਰੁੱਤ੍ਾਮ੍ ਪ੍ਕਤ੍ਤ੍ਾਮ੍ ਤ੍ੇਿਤ੍ਾ ਕਮਿ
ਕਿੰਨਰੀ ਕਮਿ ਕਨਰ੍ਤ੍ੂਤ੍ਾਮ੍ ਚਯੁ ਤ੍ਾ ਮ੭ਪ੍੍ਸਰਸਮ੍ ਯਤ੍ਾ ੨੪
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਮਾਯਾ ਕਮਿ ਪ੍ਕਰਪ੍ਰਸ਼੍ਟ
੍ ਾਮ੍ ਹਕਰਣੀ ਕਮਿ ਸਮਯਤ੍ਾਮ੍
ਿਰੇਣਮ
ੁ ੍ ਇਿ ਕਤ੍ਿ੍ਤ੍ੇਨ ਕਿੱਤ੍ਾਮ੍ ਮਰੁਿਯੁ ਨਾ ਿਨੇ ੨੫
ਮਹਾ ਿਿ ਇਿਾ੭ਰਣਯੇ ਸ੍ਨੇਹਾਤ੍੍ ਪ੍ਕਰਮਰ੍ਸ਼੍ ਤ੍ਾਮ੍
ਪ੍ਕਰਮਰੁਸ਼੍ਯ ਚ ਪ੍ਾਕਣਪ੍ਯਾਮ੍ ਅਕਪ੍ਸਮ੍ਤ੍ਰਸ੍ਤ੍ ਚੇਤ੍ਨਃ ੨੬
ਿਾਮੀ ਿਮਲ ਪ੍ਤ੍ਰਾਿ੍ਸ਼੍ੀਮ੍ ਉਿਾਚ ਿਕਨਤ੍ਾਮ੍ ਇਤ੍ਮ੍
ਨ ਤ੍ੇ੭ਹਮ੍ ਅਕਪ੍ਿਾਨਾਕਮ ਿਰੋਤ੍ਮ੍ ਆਤ੍੍ਮਕਨ ਸਮ੍ਕਸ਼੍ਰਤ੍ਮ੍ ੨੭
ਤ੍ੇਕਿ ਿੇਨਾ੭ਕਪ੍ ਸ਼੍ਪ੍੍ਤ੍ਾ੭ਕਸ ਿੇਨ ਿਾ੭ਕਸ ਕਿਮਾਕਨਤ੍ਾ
ਯਤ੍੍ ਇਤ੍ਮ੍ ਮਮ ਤ੍ੁ ਃਿਾਯ ਸ਼੍ੇਸ਼੍ੇ ਿਲਯਾਕਣ ਪ੍ਾਮ੍ਸੁਸ਼੍ੁ ੨੮
ਪ੍ੂਮੌ ਸ਼੍ੇਸ਼੍ੇ ਕਿਮ੭ਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਵਮ੍ ਮਕਯ ਿਲਯਾਣ ਚੇਤ੍ਕਸ
ਪ੍ੂਤ੍ੋਪ੍ਹਤ੍ ਕਚੱਤ੍ੇਿ ਮਮ ਕਚੱਤ੍ ਪ੍ਰਮਾਕਤ੍ਨੀ ੨੯
ਸਨ੍ਕਤ੍ ਮੇ ਿੁਸ਼੍ਲਾ ਿੈਤ੍ਯਾ ਅਕਪ੍ਤ੍ੁ ਸ਼੍੍ਟਾ ਸ਼੍੍ਚ ਸਰਵਸ਼੍ਃ
ਸੁਕਿਤ੍ਾਮ੍ ਤ੍ਵਾਮ੍ ਿਕਰਸ਼੍ਯਨ੍ਕਤ੍ ਿਯਾਕਤ੍ਮ੍ ਆਚਿ੍ਸ਼੍ਵ ਪ੍ਾਕਮਕਨ ੩0
ਿਸਯ ਿਾ ਤ੍ੇ ਕਪ੍ਰਯਮ੍ ਿਾਰਯਮ੍ ਿੇਨ ਿਾ ਕਿਕਪ੍ਰਯਮ੍ ਿਰੁਤ੍ਮ੍
ਿਃ ਕਪ੍ਰਯਮ੍ ਲਪ੍ਤ੍ਾਮ੍ ਅਤ੍ਯ ਿੋ ਿਾ ਸੁਮਹ ਤ੍੭ਕਪ੍ਰਯਮ੍ ੩੧
ਮਾ ਰੋਤ੍ੀ ਰ੍ਮਾ ਚਿਰ੍ਸ਼੍ੀ ਸ੍ਤ੍ਵਮ੍ ਤ੍ੇਕਿ ਸਮ੍ਪ੍ਕਰਸ਼੍ੋਸ਼੍ਣਮ੍
ਅਿਤ੍ਯੋ ਿਤ੍ਯਤ੍ਾਮ੍ ਿੋ ਿਾ ਿੋ ਿਾ ਿਤ੍ਯੋ ਕਿਮੁਚਯਤ੍ਾਮ੍ ੩੨
ਤ੍ਕਰਤ੍ਰਃ ਿੋ ਪ੍ਿਤ੍ਵਾ੭੭ਟਯੋ ਤ੍ਰਿਯਿਾਨ੍ ਿਾ ਪ੍ਯ੭ਕਿਮ੍ਚਨਃ
ਅਹਮ੍ ਚੈਿ ਮਤ੍ੀਯਾ ਸ਼੍੍ਚ ਸਰਵੇ ਤ੍ਿ ਿਸ਼੍ਾ੭ਨੁ ਿਾਃ ੩੩
ਨ ਤ੍ੇ ਕਿਮ੍ਕਚਤ੍੍ ਅਕਪ੍ਪ੍ਰਾਯਮ੍ ਿਯਾਹਨ੍ਤ੍ੁਮ੍ ਅਹਮ੍ ਉਤ੍੍ਸਹੇ
ਆਤ੍੍ਮਨੋ ਿੀਕਿਤ੍ੇ ਨਾ੭ਕਪ੍ ਪ੍ਰੂਕਹ ਯਨ੍ ਮਨਸੇੱਚਕਸ ੩੪
ਪ੍ਲ ਮਾਤ੍੍ਮਕਨ ਿਾਨਮ੍ਤ੍ੀ ਨ ਮਾਮ੍ ਸ਼੍ਮ੍ਕਿਤ੍ੁ ਮ੍ ਅਰਹਕਸ
ਿਕਰਸ਼੍ਯਾਕਮ ਤ੍ਿ ਪ੍ਰੀਕਤ੍ਮ੍ ਸੁਿਰੁਤ੍ੇਨਾ੭ਕਪ੍ ਤ੍ੇ ਸ਼੍ਪ੍ੇ ੩੫
ਯਾਿਤ੍੍ ਆਿਰ੍ਤ੍ਤ੍ੇ ਚਿਰਮ੍ ਤ੍ਾਿਤ੍੍ ਇਮੇ ਿਸੁਮ੍ਤ੍ਰਾ
ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਸਮ੍ਤ੍ੁ ਸੌਿੀਰਾ: ਸੌਰਾਸ਼੍੍ਟਰਾ ਤ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਣਾ ਪ੍ਤ੍ਾ : ੩੬
ਿਮ੍ਿ ਅਮ੍ਿ ਮਿਤ੍ਾ ਮਤ੍੍ਸਯਾ: ੱੱਸਮਰੁੱਤ੍ਾ : ਿਾਕਸ਼੍ ਿੋਸਲਾ:
ਤ੍ਤ੍ਰ ਿਾਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਹੁ ਤ੍ਰਿਯਮ੍ ਤ੍ਨ ਤ੍ਾਨਯ ਮਿਾਕਿਿਮ੍ ੩੭
ਤ੍ਤ੍ੋ ਿਰੁਣੀਸ਼੍ਵ ਿੈਿੇਕਯ ਯਤ੍ਯ ਤ੍ਵਮ੍ ਮਨਸੇੱਚਕਸ
ਕਿਮ੍ ਆਯਾਸੇਨ ਤ੍ੇ ਪ੍ੀਰੁ ਉੱਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟੋ ੱੱਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟ ਸ਼੍ੋਪ੍ਨੇ ੩੮
ਤ੍ੱਤ੍ਵਮ੍ ਮੇ ਪ੍ਰੂਕਹ ਿੈਿੇਕਯ ਯਤ੍ ਸ੍ਤ੍ੇ ਪ੍ਯ ਮਾਿਤ੍ਮ੍
ਤ੍ੱਤ੍ੇ ਿਯਪ੍ਨਕਯਸ਼੍ਯਾਕਮ ਨੀਹਾਰ ਕਮਿ ਰਸ਼੍੍ਕਮਮਾਨ੍ ੩੯
ਤ੍ਤ੍ੋ ਿ੍ਤ੍ਾ ਸਾ ਸਮਾਸ਼੍ਵਸ੍ਤ੍ਾ ਿਿ੍ਤ੍ੁ ਿਾਮਾ ਤ੍ਤ੍੭ਕਪ੍ਰਯਮ੍
ਪ੍ਕਰਪ੍ੀਟਕਯਤ੍ੁ ਮ੍ ਪ੍ੂਯੋ ਪ੍ਰ੍ਤ੍ਾਰਮ੍ ਉਪ੍ਚਿਰਮੇ ੪0
ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਯੋਤ੍ਯਾ ਿਾਮ੍ਟੇ ਤ੍ਸ਼੍ਮ ੱੱਸਰ੍ਿ:
ਏਕਾਤਸ਼ ੱਸਰ੍ਕ:
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਤ੍ਮ੍ ਮਨ੍ਮਤ੍ ਸ਼੍ਰੈ: ਕਿੱਤ੍ਮ੍ ਿਾਮ ਿੇਿ ਿਸ਼੍ਾ੭ਨੁ ਿਮ੍
ਉਿਾਚ ਪ੍ਰੁਕਤ੍ਿੀ ਪ੍ਾਲਮ੍ ਿੈਿੇਯੀ ਤ੍ਾਰੁਣਮ੍ ਿਚ : ੧
ਨਾ੭ਸ੍ਕਮ ਕਿਪ੍ਰਿਰੁਤ੍ਾ ਤ੍ੇਿ ਿੇਨ ਕਚ ੱੰਨਾ੭ਿਮਾਕਨਤ੍ਾ
ਅਕਪ੍ਪ੍ਰਾਯ ਸ੍ਤ੍ੁ ਮੇ ਿਸ਼੍੍ਕਚਤ੍੍ ਤ੍ਮ੍ ਇੱਚਾਕਮ ਤ੍ਵਯਾ ਿਰੁਤ੍ਮ੍ ੨
ਪ੍ਰਕਤ੍ਿ੍ਞਾਮ੍ ਪ੍ਰਕਤ੍ਿਾਨੀਸ਼੍ਵ ਯਕਤ੍ ਤ੍ਵਮ੍ ਿਰ੍ਤ੍ੁਮ੍ ਇੱਚਕਸ
ਅਤ੍ ਤ੍ਤ੍ਵਯਾਹਕਰਸ਼੍ਯਾਕਮ ਯਤ੍੍ ਅਕਪ੍ਪ੍ਰਾਰ੍ਕਤ੍ਤ੍ਮ੍ ਮਯਾ ੩
ਏਿਮ੍ ਉਿ੍ਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਯਾ ਰਾਿਾ ਕਪ੍ਰਯਯਾ ਸ੍ਤ੍ਰੀ ਿਸ਼੍ਮ੍ ਿਤ੍ਃ
ਤ੍ਾਮ੍ ਉਿਾਚ ਮਹਾ ਤ੍ੇਿਾਃ ਿੈਿੇਯੀਮ੍ ਈਸ਼੍ਤ੍੍ ਉਤ੍੍ਸ੍ਕਮਤ੍ਃ
ਿਾਮੀ ਹਸ੍ਤ੍ੇਨ ਸਮ੍ਿਰੁਹਯ ਮੂਰ੍ਤ੍ਿੇਸ਼੍ੁ ਸ਼੍ੁਕਚ ਸ੍ਕਮਤ੍ਾਮ੍ ੪
ਅਿਕਲਪ੍੍ਤ੍ੇ ਨ ਿਾਨਾਕਸ ਤ੍ਵੱਤ੍ਃ ਕਪ੍ਰਯਤ੍ਮਾ ਮਮ
ਮਨੁ ਿੋ ਮਨੁ ਿ ਿਯਾਿਰਾਤ੍੍ ਰਾਮਾਤ੍੍ ਅਨਯੋ ਨ ਕਿਤ੍ਯਤ੍ੇ ੫
ਤ੍ੇਨਾ੭ਿੱਯੇਨ ਮੁਿਯੇਨ ਰਾਿਿੇਣ ਮਹਾਤ੍੍ਮਨਾ
ਸ਼੍ਪ੍ੇ ਤ੍ੇ ਿੀਿਨਾ੭ਰਹਣ
ੇ ਪ੍ਰੂਕਹ ਯ ਨ੍ਮਨਸੇੱਚਕਸ ੬
ਯਮ੍ ਮੁਹਰ
ੂ ਤ੍
੍ ਮਪ੍ਸ਼੍ਯਮ੍ ਸ੍ਤ੍ੁ ਨ ਿੀਿੇਯ ਮਹਮ੍ ਤ੍ਰੁਿਮ੍
ਤ੍ੇਨ ਰਾਮੇਣ ਿੈਿੇਕਯ ਸ਼੍ਪ੍ੇ ਤ੍ੇ ਿਚਨ ਕਿਰਯਾਮ੍ ੭
ਆਤ੍੍ਮਨਾ ਿਾ੭੭ਤ੍੍ਮਿੈ ਸ਼੍੍ਚਾ੭ਨਯੈ ਰਵ ੍ਰੁਣੇਯਮ੍ ਮਨੁ ਿਰ੍ਸ਼੍ਪ੍ਮ੍
ਤ੍ੇਨ ਰਾਮੇਣ ਿੈਿੇਕਯ ਸ਼੍ਪ੍ੇ ਤ੍ੇ ਿਚਨ ਕਿਰਯਾਮ੍ ੮
ਪ੍ਤ੍ਰੇ ਹਰਤ੍
ੁ ਯਮ੍ ਅਪ੍ਯੇਤ੍ਤ੍੍ ਅਨੁ ਮਰੁੱਸ਼੍ਯੋ ੱੱਤ੍ਰਸਵ ਮੇ
ਏਤ੍ਤ੍੍ ਸਮੀਿ੍ਸ਼੍ਯ ਿੈਿੇਕਯ ਪ੍ਰੂਕਹ ਯਤ੍੍ ਸਾਤ੍ੁ ਮਨਯਸੇ ੯
ਪ੍ਲਮ੍ ਆਤ੍੍ਮਕਨ ਿਾਨਨ੍ਤ੍ੀ ਨ ਮਾਮ੍ ਸ਼੍ਮ੍ਕਿਤ੍ੁ ਮ੍ ਅਰਹਕਸ
ਿਕਰਸ਼੍ਯਾਕਮ ਤ੍ਿ ਪ੍ਰੀਕਤ੍ਮ੍ ਸੁਿਰੁਤ੍ੇ ਨਾ੭ਕਪ੍ ਤ੍ੇ ਸ਼੍ਪ੍ੇ ੧0
ਸਾ ਤ੍ਤ੍੭ਰ੍ਤ੍ਮਾਨਾ ਤ੍ੇਿੀ ਤ੍ਮ੍ ਅਕਪ੍ਪ੍ਰਾਯਮ੍ ਆਤ੍੍ਮਨਃ
ਕਨ ਰ੍ਮਾਤ੍ਯਸ੍ਤ੍ਯਾ ੱੱਚ ਹਰ੍ਸ਼੍ਾ ੱੱਚ ਪ੍ਪ੍ਾਸ਼੍ੇ ਤ੍ੁ ਰਵਚਮ੍ ਿਚ: ੧੧
ਤ੍ੇਨ ਿਾਿਯੇਨ ਸਮਹ ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਾ ਤ੍ਮ੍ ਅਕਪ੍ਪ੍ਰਾਯਮ੍ ਆਿਤ੍ਮ੍
ਿਯਾਿਹਾਰ ਮਹਾ ਿੋਰਮ੍ ਅਪ੍ਯਾਿਤ੍ਮ੍ ਇਿਾ੭ਨ੍ਤ੍ਿਮ੍ ੧੨
ਯਤ੍ਾ ਿਰਮੇਣ ਸ਼੍ਪ੍ਕਸ ਿਰਮ੍ ਮਮ ਤ੍ਤ੍ਾਕਸ ਚ
ਤ੍ ੱੱਚਣ
ਰੁ ਵਨਤ੍
੍ ੁ ਤ੍ਰਯ ਸ੍ਕਤ੍ਰਮਸ਼੍
੍ ੱੱਤ੍ੇਿਾਃ ੱੱਸਾ੭ਿ੍ਕਨ ਪ੍ੁਰੋਿਮਾਃ ੧੩
ਚਮ੍ਤ੍ਰਾ੭੭ਕਤ੍ਤ੍ਯੌ ਨਪ੍ ਸ਼੍੍ਚੈਿ ਿਰਹਾ ਰਾਤ੍ਰਯ੭ਹਨੀ ਕਤ੍ਸ਼੍ਃ
ਿਿ ੱੱਚ ਪ੍ਰੁਕਤ੍ਿੀ ਚੇਯਮ੍ ਸ ਿਨ੍ਤ੍ਰਵਾ ਸ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸਾ ੧੪
ਕਨਸ਼੍ਾ ਚਰਾਕਣ ਪ੍ੂਤ੍ਾਕਨ ਿਰੁਹੇਸ਼੍ੁ ਿਰੁਹ ਤ੍ੇਿਤ੍ਾਃ
ਯਾਕਨ ਚਾ੭ਨਯਾਕਨ ਪ੍ੂਤ੍ਾਕਨ ਿਾਨੀਯੁ ਰ੍ਪ੍ਾਕਸ਼੍ਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਿ ੧੫
ਸਤ੍ਯ ਸਮ੍ਤ੍ੋ ਮਹਾ ਤ੍ੇਿਾ ਤ੍ਰ੍ਮਿ੍ਞਃ ਸੁ ਸਮਾਕਹਤ੍ਃ
ਿਰਮ੍ ਮਮ ਤ੍ਤ੍ਾ ਤ੍ਯੇਸ਼੍ ਤ੍ਨ੍ ਮੇ ਸ਼੍ਰੁਣਵਨ੍ਤ੍ੁ ਤ੍ੇਿਤ੍ਾਃ ੧੬
ਇਕਤ੍ ਤ੍ੇਿੀ ਮਹੇਸ਼੍ਵਾਸਮ੍ ਪ੍ਕਰਿਰੁਹਯਾ੭ਕਪ੍ਸ਼੍ਸਯ ਚ
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ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਵਾਲ੍ ਮੀਕਿ ਰਾਮਾਯਣਮ੍
ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਤ੍ਤ੍ਃ ਪ੍ਰਮ੍ ਉਿਾ ਚੇਤ੍ਮ੍ ਿਰਤ੍ਮ੍ ਿਾਮ ਮੋਕਹਤ੍ਮ੍ ੧੭
ਸ੍ਮਰ ਰਾਿਨ੍ ਪ੍ੁਰਾ ਿਰੁੱਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਸ੍ਕਮਨ੍ ਤ੍ੈਿਾ੭ਸੁਰੇ ਰਣੇ
ਤ੍ਤ੍ਰ ਚਾ੭ਚਯਾਿਯ ੱੱਚਤ੍ਰੁ ਸ੍ਤ੍ਿ ਿੀਕਿਤ੍ ਮਮ੍ਤ੍ਰਾ ੧੮
ਤ੍ਤ੍ਰ ਚਾ੭ਕਪ੍ ਮਯਾ ਤ੍ੇਿ ਯ ੱੱਤ੍ਵਮ੍ ਸਮਕਪ੍ ਰਿ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ :
ਿਾਿਰਤ੍ਯਾ ਯਤ੍ਮਾਨਾਯਾ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ੋ ਮੇ ਪ੍ਰਾਤ੍ਤ੍ਾ ਿਰੌ ੧੯
ਤ੍ੌ ਤ੍ੁ ਤ੍ੱਤ੍ੌ ਿਰੌ ਤ੍ੇਿ ਕਨਿ੍ਸ਼੍ਪ੍
ੇ ੌ ਮਰੁਿਯਾ ਮਯ੭ਹਮ੍
ਤ੍ਿੈਿ ਪ੍ਰੁਕਤ੍ਿੀ ਪ੍ਾਲ ਸਿਾਸ਼੍ੇ ਸਤ੍ਯ ਸਮ੍ਿਰ ੨0
ਤ੍ ਤ੍੍ਪ੍ਰਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਯ ਤ੍ਰ੍ਮੇਣ ਨ ਚੇ ੱੱਤ੍ਾਸਯਕਸ ਮੇ ਿਰਮ੍
ਅਤ੍ਯੈਿ ਕਹ ਪ੍ਰਹਾਸਯਾਕਮ ਿੀਕਿਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਵ ਕਤ੍ਵਮਾਕਨਤ੍ਾ ੨੧
ਿਾਙ੍ਮਾਤ੍ਰੇਣ ਤ੍ਤ੍ਾ ਰਾਿਾ ਿੈਿੇੱਯਾ ਸਵ ਿਸ਼੍ੇ ਿਰੁਤ੍ :
ਪ੍ਰਚਸ੍ਿਮ੍ਤ੍ ਕਿਨਾਸ਼੍ਾਯ ਪ੍ਾਸ਼੍ਮ੍ ਮਰੁਿ ਕਯਿਾ੭੭ਤ੍੍ਮਨ: ੨੨
ਤ੍ਤ੍: ਪ੍ਰ ਮੁਿਾ ਚੇਤ੍ਮ੍ ਿਰਤ੍ਮ੍ ਿਾਮ ਮੋਕਹਤ੍ਮ੍
ਿਰੌ ਯੌ ਮੇ ਤ੍ਵਯਾ ਤ੍ੇਿ ਤ੍ਤ੍ਾ ਤ੍ੱਤ੍ੌ ਮਹੀਪ੍ਤ੍ੇ ੨੩
ਤ੍ੌ ਤ੍ਾਿਤ੍੍ ਅਹਮ੍ ਅਤ੍ਯੈਿ ਿਿ੍ਸ਼੍ਯਾਕਮ ਸ਼੍ਰੁਣੁ ਮੇ ਿਚਃ
ਅਕਪ੍ਸ਼੍ੇਿ ਸਮਾਰਮ੍ਪ੍ੋ ਰਾਿਿ ਸਯੋਪ੍ਿਲ੍ ਕਪ੍ਤ੍ਮ੍
ਅਨੇ ਨੈਿਾ੭ਕਪ੍ਸ਼੍ੇਿੇਣ ਪ੍ਰਤ੍ੋ ਮੇ੭ਕਪ੍ਕਸ਼੍ਚਯਤ੍ਾਮ੍ ੨੪
ਯੋ ਕਤ੍ਵਤ੍ੀਯੋ ਿਰੋ ਤ੍ੇਿ ਤ੍ੱਤ੍: ਪ੍ਰੀਤ੍ੇਨ ਮੇ ਤ੍ਵਯਾ
ਤ੍ਤ੍ਾ ਤ੍ੈਿਾ੭ਸੁਰੇ ਯੁ ੱਤ੍ੇ ਤ੍ਸਯ ਿਾਲੋ ੭ਯ ਮਾਿਤ੍ : ੨੫
ਨਿ ਪ੍ਮ੍ਚ ਚ ਿਰ੍ਸ਼੍ਾਕਣ ਤ੍ਣ੍ਟਿਾ੭ਰਣਯਮ੍ ਆਕਸ਼੍ਰਤ੍ਃ
ਚੀਰਾ੭ਕਿਨ ਿਟਾ ਤ੍ਾਰੀ ਰਾਮੋ ਪ੍ਿਤ੍ੁ ਤ੍ਾਪ੍ਸਃ ੨੬
ਪ੍ਰਤ੍ੋ ਪ੍ਿਤ੍ਾਮ੍ ਅਤ੍ਯ ਯੌਿ ਰਾਿਯਮ੍ ਅਿਣ੍ਟਿਮ੍
ਏਸ਼੍ ਮੇ ਪ੍ਰਮ: ਿਾਮੋ ਤ੍ੱਤ੍ ਮੇਿ ਿਰਮ੍ ਿਰੁਣੇ ੨੭
ਅਤ੍ਯ ਚੈਿ ਕਹ ਪ੍ਸ਼੍ਯੇਯਮ੍ ਪ੍ਰਯਾਨ੍ਤ੍ਮ੍ ਰਾਿਿਮ੍ ਿਨਮ੍ ੨੮
ਸ ਰਾਿ ਰਾਿੋ ਪ੍ਿ ਸਤ੍ਯ ਸਮ੍ਿਰ:
ਿੁਲਮ੍ ਚ ਸ਼੍ੀਲਮ੍ ਚ ਕਹ ਰਿ੍ਸ਼੍ ਿਨ੍ਮ ਚ
ਪ੍ਰਤ੍ਰ ਿਾਸੇ ਕਹ ਿਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਯ੭ਨੁੱ ਤ੍ਮਮ੍
ਤ੍ਪ੍ੋਤ੍ਨਾ ਸਤ੍ਯ ਿਚੋ ਕਹਤ੍ਮ੍ ਨਰੁਣਾਮ੍ ੨੯
ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਯੋਤ੍ਯਾ ਿਾਮ੍ਟੇ ਏਿਾਤ੍ਸ਼੍ ੱੱਸਰ੍ਿ:
ਤਿਾਤਸ਼ ੱਸਰ੍ਕ:
ਤ੍ਤ੍ਃ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਮਹਾ ਰਾਿ ਿੈਿੇੱਯਾ ਤ੍ਾਰੁਣਮ੍ ਿਚਃ
ਕਚਮ੍ਤ੍ਾਮ੭ਕਪ੍ ਸਮਾਪ੍ੇਤ੍ੇ ਮੁਹਰ
ੂ ੍ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਤ੍ਾਪ੍ ਚ ੧
ਕਿੰਨੁ ਮੇ ਯਕਤ੍ ਿਾ ਸਵਪ੍੍ਨ ਸ਼੍੍ਕਚੱਤ੍ ਮੋਹ੭
ੋ ਕਪ੍ ਿਾ ਮਮ
ਅਨੁ ਪ੍ੂਤ੍ੋਪ੍ ਸਰ੍ਿੋਿਾ ਮਨਸੋ ਿਾ ਪ੍ਯੁ ਪ੍ਤ੍ਰਿ:
ਇਕਤ੍ ਸਮ੍ਕਚਮ੍ਤ੍ਯ ਤ੍ ਤ੍ਰਾਿਾ ਨਾ੭ਤ੍ਯਿੱਚ ੱੱਤ੍ਤ੍ਾ ਸੁਿਮ੍ ੨
Page 29 of 276

ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਵਾਲ੍ ਮੀਕਿ ਰਾਮਾਯਣਮ੍
ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਪ੍ਰਕਤ੍ਲਪ੍ਯ ਕਚਰਾ ਤ੍੍ਸਮ੍ਿ੍ਞਾਮ੍ ਿੈਿੇਯੀ ਿਾਿਯ ਤ੍ਾਕਟਤ੍:
ਿਯਕਤ੍ਤ੍ੋ ਕਿਿ੍ਲਪ੍ ਸ਼੍੍ਚੈਿ ਿਯਾਿਰੀਮ੍ ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾ ਯਤ੍ਾ ਮਰਿ
ੁ ਃ੩
ਅਸਮਵ ੍ਰੁਤ੍ਾਯਾਮ੍ ਆਸੀਨੋ ਿਿਤ੍ਯਾਮ੍ ਤ੍ੀਰ੍ਿਮ੍ ਉੱਚਸ
ਵ ਨ੍
ਮਮ੍ਟਲੇ ਪ੍ੰਨਿੇ ਰੁੱਤ੍ੋ ਮਮ੍ਤ੍ਰੈ ਕਰਿ ਮਹਾ ਕਿਸ਼੍ : ੪
ਅਹੋ ਕਤ੍ਿ੍ ਇਕਤ੍ ਸਾ੭ਮਰ੍ਸ਼੍ੋ ਿਾਚਮ੍ ਉਿ੍ਤ੍ਵਾ ਨਰਾ੭ਕਤ੍ਪ੍ਃ
ਮੋਹਮ੍ ਆਪ੍ੇਕਤ੍ਿਾਨ੍ ਪ੍ੂਯਃ ਸ਼੍ੋਿੋਪ੍ ਹਤ੍ ਚੇਤ੍ਨਃ ੫
ਕਚਰੇਣ ਤ੍ੁ ਨਰੁਪ੍ਃ ਸਮ੍ਿਞ
੍ ਾਮ੍ ਪ੍ਰਕਤ੍ਲਪ੍ਯ ਸੁਤ੍ੁਃਕਿਤ੍ਃ
ਿੈਿੇਯੀਮ੍ ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ਿਰੁੱਤ੍ਃ ਪ੍ਰਤ੍ਹੰਕਨਿ ਚਿ੍ਸ਼੍ੁਸ਼੍ਾ ੬
ਨਰੁਸ਼੍ਮ੍ਸੇ ਤ੍ੁ ਸ਼੍੍ਟ ਚਾਕਰਤ੍ਰੇ ਿੁਲ ਸਯਾ੭ਸਯ ਕਿਨਾਸ਼੍ਕਨ
ਕਿਮ੍ ਿਰੁਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਿ ਰਾਮੇਣ ਪ੍ਾਪ੍ਮ੍ ਪ੍ਾਪ੍ੇ ਮਯਾ੭ਕਪ੍ ਿਾ ੭
ਸਤ੍ਾ ਤ੍ੇ ਿਨਨੀ ਤ੍ੁ ਲਯਾਮ੍ ਿਰੁੱਕਤ੍ਮ੍ ਿਹਕਤ੍ ਰਾਿਿਃ
ਤ੍ਸਯੈਿ ਤ੍ਵਮ੍ ਅਨਰ੍ਤ੍ਾਯ ਕਿਮ੍ ਕਨਕਮੱਤ੍ਮ੍ ਇਹੋਤ੍ਯਤ੍ਾ ੮
ਤ੍ਵਮ੍ ਮਯਾ੭੭ਤ੍੍ਮ ਕਿਨਾਸ਼੍ਾਯ ਪ੍ਿਨਮ੍ ਸਵਮ੍ ਪ੍ਰਿੇਕਸ਼੍ਤ੍ਾ
ਅਕਿਿ੍ਞਾਨਾ ੱੰਨੁ ਪ੍
ਰ ਸੁਤ੍ਾ ਿਯਾਲ਼ੀ ਤ੍ੀਿ੍ਸ਼੍੍ਣ ਕਿਸ਼੍ਾ ਯਤ੍ਾ ੯
ਿੀਿ ਲੋ ਿੋ ਯਤ੍ਾ ਸਰਵੋ ਰਾਮਸਯਾ੭ਹ ਿੁਣ ਸ੍ਤ੍ਿਮ੍
ਅਪ੍ਰਾਤ੍ਮ੍ ਿਮ੍ ਉੱਕਤ੍ਸ਼੍ਯ ਤ੍ਯਿ੍ਸ਼੍ਯਾ ਮੀਸ਼੍੍ਟਮ੍ ਅਹਮ੍ ਸੁਤ੍ਮ੍ ੧0
ਿੌਸਲਯਾਮ੍ ਿਾ ਸੁਕਮਤ੍ਰਾਮ੍ ਿਾ ਤ੍ਯਿੇਯਮ੍ ਅਕਪ੍ ਿਾ ਕਸ਼੍ਰਯਮ੍
ਿੀਕਿਤ੍ਮ੍ ਿਾ੭੭ਤ੍੍ਮਨੋ ਰਾਮਮ੍ ਨ ਤ੍ਵੇਿ ਕਪ੍ਤ੍ਰੁ ਿਤ੍੍ਸਲਮ੍ ੧੧
ਪ੍ਰਾ ਪ੍ਿਕਤ੍ ਮੇ ਪ੍ਰੀਕਤ੍ ਰ੍ਤ੍ੁ ਸ਼੍
ਰ ੍ਟਵਾ ਤ੍ਨਯਮ੍ ਅਿਰਿਮ੍
ਅਪ੍ਸ਼੍ਯਤ੍ ਸ੍ਤ੍ੁ ਮੇ ਰਾਮਮ੍ ਨਸ਼੍੍ਟਾ ਪ੍ਿਕਤ੍ ਚੇਤ੍ਨਾ ੧੨
ਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟੇ ੱੱਲੋਿੋ ਕਿਨਾ ਸੂਰਯਮ੍ ਸਸਯਮ੍ ਿਾ ਸਕਲਲਮ੍ ਕਿਨਾ
ਨ ਤ੍ੁ ਰਾਮਮ੍ ਕਿਨਾ ਤ੍ੇਹੇ ਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟੇ ੱੱਤ੍ੁ ਮਮ ਿੀਕਿਤ੍ਮ੍ ੧੩
ਤ੍ਤ੍੍ ਅਲਮ੍ ਤ੍ਯਿਯਤ੍ਾਮ੍ ਏਸ਼੍ ਕਨਸ਼੍੍ਚਯਃ ਪ੍ਾਪ੍ ਕਨਸ਼੍੍ਚਯੇ
ਅਕਪ੍ ਤ੍ੇ ਚਰਣੌ ਮੂਰ੍ਤ੍੍ਨਾ ਸ੍ਪ੍ਰੁਸ਼੍ਾ ਮਯੇਸ਼੍ ਪ੍ਰਸੀਤ੍ ਮੇ ੧੪
ਕਿ ਕਮਤ੍ਮ੍ ਕਚਮ੍ਕਤ੍ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਾਪ੍ੇ ਤ੍ਵਯਾ ਪ੍ਰਮ ਤ੍ਾਰੁਣਮ੍ ੧੫
ਅਤ੍ ਕਿਿ੍ਞਾਸਸੇ ਮਾਮ੍ ਤ੍ਵਮ੍ ਪ੍ਰਤ੍ ਸਯ ਕਪ੍ਰਯਾ੭ਕਪ੍ਰਯੇ
ਅਸ੍ਤ੍ੁ ਯੱਤ੍ ਤ੍ਵਯਾ ਪ੍ੂਰਵਮ੍ ਿਯਾਹਰਤ੍
ੁ ਮ੍ ਰਾਿਿਮ੍ ਪ੍ਰਕਤ੍ ੧੬
ਨ ਮੇ ਿਯੇਸ਼੍੍ਟ ੱੱਸੁਤ੍ ੱੱਸ਼੍ਰੀਮਾਨ੍ ਤ੍ਰ੍ਮ ਿਯੇਸ਼੍੍ਟ ਇਤ੍ੀਿ ਮੇ
ਤ੍ ੱੱਤ੍ਯ
ਵ ਾ ਕਪ੍ਰਯ ਿਾਕਤ੍ਨਯਾ ਸੇਿਾ੭ਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਿਕਤ੍ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਿੇਤ੍੍ ੧੭
ਤ੍ ੱੱਚਤ੍
ਰੁ ਵਾ ਸ਼੍ੋਿ ਸਮ੍ਤ੍ਪ੍੍ਤ੍ਾ ਸਮ੍ਤ੍ਾਪ੍ਯਕਸ ਮਾਮ੍ ਪ੍ਰੁਸ਼੍ਮ੍
ਆਕਿਸ਼੍੍ਟਾਕਸ ਿਰੁਹਮ੍ ਸ਼੍ੂਨਯਮ੍ ਸਾ ਤ੍ਵਮ੍ ਪ੍ਰਿਸ਼੍ਮ੍ ਿਤ੍ਾ ੧੮
ਇਿ੍ਸ਼੍ਵਾਿੂਣਾਮ੍ ਿੁਲੇ ਤ੍ੇਕਿ ਸਮ੍ਪ੍ਰਾਪ੍੍ਤ੍ ੱੱਸੁਮਹਾ ਨਯਮ੍
ਅਨਯੋ ਨਯ ਸਮ੍ਪ੍ੰਨੇ ਯਤ੍ਰ ਤ੍ੇ ਕਿਿਰੁਤ੍ਾ ਮਕਤ੍: ੧੯
ਨ ਕਹ ਕਿਮ੍ਕਚ ਤ੍੭ਯੁ ਿ੍ਤ੍ਮ੍ ਿਾ ਕਿਕਪ੍ਰਯਮ੍ ਿਾ ਪ੍ੁਰਾ ਮਮ
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਆਿਰੋ ਸ੍ਤ੍ਵਮ੍ ਕਿਸ਼੍ਾਲਾਿ੍ਕਸ਼੍ ਤ੍ੇਨ ਨ ਸ਼੍ਰੱਤ੍ਤ੍ਾ ਮਯਹਮ੍ ੨0
ਨ ਨੁ ਤ੍ੇ ਰਾਿਿ ਸ੍ਤ੍ੁਲਯੋ ਪ੍ਰਤ੍ੇਨ ਮਹਾਤ੍੍ਮਨਾ
ਪ੍ਹੁਸ਼੍ੋ ਕਹ ਸੁਪ੍ਾਲੇ ਤ੍ਵਮ੍ ਿਤ੍ਾ: ਿਤ੍ਯਸੇ ਮਮ ੨੧
ਤ੍ਸਯ ਤ੍ਰ੍ਮਾਤ੍੍ਮਨੋ ਤ੍ੇਕਿ ਿਨੇ ਿਾਸਮ੍ ਯਸ਼੍ਕਸਵਨ:
ਿਤ੍ਮ੍ ਰੋਚਯਸੇ ਪ੍ੀਰੁ ਨਿ ਿਰ੍ਸ਼੍ਾਕਣ ਪ੍ਮ੍ਚ ਚ ੨੨
ਅਤ੍ਯਮ੍ਤ੍ ਸੁਿੁਮਾਰ ਸਯ ਤ੍ਸਯ ਤ੍ਰ੍ਮੇ ਤ੍ਰੁਤ੍ਾ੭੭ਤ੍੍ਮਨ:
ਿਤ੍ਮ੍ ਰੋਚਯਸੇ ਿਾਸ ਮ੭ਰਣਯੇ ਪ੍ਰੁਸ਼੍ ਤ੍ਾਰੁਣੇ ੨੩
ਰੋਚਯ ਸਯ੭ਕਪ੍ਰਾਮ ਸਯ ਰਾਮ ਸਯ ਸ਼੍ੁਪ੍ ਲੋ ਚਨੇ
ਤ੍ਿ ਸ਼੍ੁਸ਼੍ੂਸ਼੍
ਰ ਮਾਣਸਯ ਕਿਮ੭ਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਕਿਪ੍ਰਿਾਸਨਮ੍ ੨੪
ਰਾਮੋ ਕਹ ਪ੍ਰਤ੍ਾ ਤ੍੍ਪ੍ਯ
ੂ ਸ੍ਤ੍ਿ ਸ਼੍ੁਸ਼੍ੂਸ਼੍
ਰ ਤ੍ੇ ਸਤ੍ਾ
ਕਿਸ਼੍ੇਸ਼੍ਮ੍ ਤ੍ਵਕਯ ਤ੍ਸ੍ਮਾ ੱੱਤ੍ੁ ਪ੍ਰਤ੍ ਸਯ ਨ ਲਿ੍ਸ਼੍ਯੇ ੨੫
ਸ਼੍ੁਸ਼੍ੂਸ਼੍
ਰ ਾਮ੍ ਿੌਰਿਮ੍ ਚੈਿ ਪ੍ਰਮਾਣਮ੍ ਿਚਨ ਕਿਰਯਾਮ੍
ਿ ਸ੍ਤ੍ੇ ਪ੍ੂਯਸ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਿੁਰਯਾਤ੍੍ ਅਨਯਤ੍ਰ ਮਨੁ ਿਰ੍ਸ਼੍ਪ੍ਾਤ੍੍ ੨੬
ਪ੍ਹੂਨਾਮ੍ ਸ੍ਤ੍ਰੀ ਸਹਸਰਾਣਾਮ੍ ਪ੍ਹੂਨਾਮ੍ ਚੋਪ੍ ਿੀਕਿਨਾਮ੍
ਪ੍ਕਰਿਾਤ੍ੋਪ੍ ਿਾਤ੍ੋ ਿਾ ਰਾਿਿੇ ਨੋਪ੍ਪ੍ਤ੍ਯਤ੍ੇ ੨੭
ਸਾਨ੍ਤ੍ਵਯਨ੍ ਸਰਵ ਪ੍ੂਤ੍ਾਕਨ ਰਾਮ ਸ਼੍ੁੱਤ੍ੇਨ ਚੇਤ੍ਸਾ
ਿਰੁਹ੍ਣਾਕਤ੍ ਮਨੁ ਿ ਿਯਾਿਰ : ਕਪ੍ਰਯੈ: ਕਿਸ਼੍ਯ ਿਾਕਸਨ: ੨੮
ਸਤ੍ਯੇਨ ਲੋ ਿਾਨ੍ ਿਯਕਤ੍ ਤ੍ੀਨਾਨ੍ ਤ੍ਾਨੇਨ ਰਾਿਿ:
ਿੁਰਨ
ੂ ੍ ਸ਼੍ੁਸ਼੍ੂਸ਼੍
ਰ ਯਾ ਿੀਰੋ ਤ੍ਨੁ ਸ਼੍ਾ ਯੁ ਕਤ੍ ਸ਼੍ਾਤ੍ਰਿਾਨ੍ ੨੯
ਸਤ੍ਯਮ੍ ਤ੍ਾਨਮ੍ ਤ੍ਪ੍ ਸ੍ਤ੍ਯਾਿੋ ਕਮਤ੍ਰਤ੍ਾ ਸ਼੍ੌਚ ਮਾ੭੭ਰ੍ਿਿਮ੍
ਕਿਤ੍ਯਾ ਚ ਿੁਰੁ ਸ਼੍ੁਸ਼੍ੂਸ਼੍
ਰ ਾ ਤ੍ਰੁਿਾ ਣਯੇਤ੍ਾਕਨ ਰਾਿਿੇ ੩0
ਤ੍ਸ੍ਕਮ ੱੰਨਾ੭੭ਰ੍ਿਿ ਸਮ੍ਪ੍ੰਨੇ ਤ੍ੇਕਿ ਤ੍ੇਿਪ੍
ੋ ਮੇ ਿਤ੍ਮ੍
ਪ੍ਾਪ੍ ਮਾਸ਼੍ਮ੍ਸ਼੍ਸੇ ਰਾਮੇ ਮਹਰ੍ਕਸ਼੍ ਸਮ ਤ੍ੇਿਕਸ ੩੧
ਨ ਸ੍ਮਰਾ ਮ੭ਕਪ੍ਰਯਮ੍ ਿਾਿਯਮ੍ ਲੋ ਿ ਸਯ ਕਪ੍ਰਯ ਿਾਕਤ੍ਨ :
ਸ ਿਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਵ ਤ੍੍ਿਰੁਤ੍ੇ ਰਾਮਮ੍ ਿਿ੍ਸ਼੍ਯਾਕਮ ਕਪ੍ਰਯ ਮ੭ਕਪ੍ਰਯਮ੍ ੩੨
ਿ੍ਸ਼੍ਮਾ ਯਸ੍ਕਮਨ੍ ਤ੍ਮ ਸ੍ਤ੍ਯਾਿ: ਸਤ੍ਯਮ੍ ਤ੍ਰ੍ਮ: ਿਰੁਤ੍ਿ੍ਞਤ੍ਾ
ਅਪ੍ਯ੭ਕਹਮ੍ਸਾ ਚ ਪ੍ੂਤ੍ਾਨਾਮ੍ ਤ੍ਮ੍ ਮਰੁਤ੍ੇ ਿਾ ਿਕਤ੍ ਰ੍ਮਮ ੩੩
ਮਮ ਿਰੁੱਤ੍ ਸਯ ਿੈਿੇਕਯ ਿਤ੍ਾ੭ਨ੍ਤ੍ ਸਯ ਤ੍ਪ੍ਕਸਵਨ:
ਤ੍ੀਨਮ੍ ਲਾਲਪ੍ਯਮਾਨ ਸਯ ਿਾਰੁਣਯਮ੍ ਿਰ੍ਤ੍ੁ ਮਰਹਕਸ ੩੪
ਪ੍ਰੁਕਤ੍ਿਯਾਮ੍ ਸਾਿਰਾ੭ਨ੍ਤ੍ਾਯਾਮ੍ ਯਤ੍੍ਕਿਮ੍ਕਚਤ੍੍ ਅਕਤ੍ ਿਮਯਸੇ
ਤ੍ਤ੍੍ ਸਰਵਮ੍ ਤ੍ਿ ਤ੍ਾਸਯਾਕਮ ਮਾ ਚ ਤ੍ਵਾਮ੍ ਮਨਯੁ ਰਾਕਿਸ਼੍ੇਤ੍੍ ੩੫
ਅਮ੍ਿਕਲਮ੍ ਿੁਰ੍ਕਮ ਿੈਿੇਕਯ ਪ੍ਾਤ੍ੌ ਚਾ੭ਕਪ੍ ਸ੍ਪ੍ਸ਼੍
ਰੁ ਾਕਮ ਤ੍ੇ
ਸ਼੍ਰਣਮ੍ ਪ੍ਿ ਰਾਮ ਸਯ ਮਾ੭ਤ੍ਰ੍ਮੋ ਮਾ ਕਮਹ ਸ੍ਪ੍ਰੁਸ਼੍ੇਤ੍੍ ੩੬
ਇਕਤ੍ ਤ੍ੁ ਃਿਾ੭ਕਪ੍ ਸਮ੍ਤ੍ਪ੍੍ਤ੍ਮ੍ ਕਿਲਪ੍ਮ੍ਤ੍ਮ੍ ਅਚੇਤ੍ਨਮ੍
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਿੂਰ੍ਣਮਾਨਮ੍ ਮਹਾ ਰਾਿਮ੍ ਸ਼੍ੋਿੇਨ ਸਮਕਪ੍ਪ੍੍ਲੁਤ੍ਮ੍ ੩੭
ਪ੍ਾਰਮ੍ ਸ਼੍ੋਿਾ੭੭ਰ੍ਣਿ ਸਯਾ੭੭ਸ਼੍ੁ ਪ੍ਰਾਰ੍ਤ੍ਯਮ੍ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ੁਨ: ਪ੍ੁਨ:
ਪ੍ਰਤ੍ਯੁ ਿਾਚਾ੭ਤ੍ ਿੈਿੇਯੀ ਰੌਤ੍ਰਮ੍ ਰੌਤ੍ਰ ਤ੍ਰਮ੍ ਿਚ: ੩੮
ਯਕਤ੍ ਤ੍ਤ੍ਵਾ ਿਰੌ ਰਾਿਨ੍ ਪ੍ੁਨ: ਪ੍ਰਤ੍ਯ੭ਨੁ ਤ੍ਪ੍ਯਸੇ
ਤ੍ਾਰ੍ਕਮਿਤ੍ਵਮ੍ ਿਤ੍ਮ੍ ਿੀਰ ਪ੍ਰੁਕਤ੍ਿਯਾਮ੍ ਿਤ੍ਕਯਸ਼੍ਯਕਸ ੩੯
ਯਤ੍ਾ ਸਮੇਤ੍ਾ ਪ੍ਹਿ ਸ੍ਤ੍ਵਯਾ ਰਾਿਰ੍ਸ਼੍ਯ ੱੱਸਹ
ਿਤ੍ਕਯਸ਼੍ਯਮ੍ਕਤ੍ ਤ੍ਰ੍ਮਿ੍ਞ ਤ੍ਤ੍ਰ ਕਿਮ੍ ਪ੍ਰਕਤ੍ਿਿ੍ਸ਼੍ਯਕਸ ੪0
ਯਸਯਾ: ਪ੍ਰਸਾਤ੍ੇ ਿੀਿਾਕਮ ਯਾ ਚ ਮਾਮ੍ ਅਪ੍ਯਪ੍ਾਲਯਤ੍੍
ਤ੍ਸਯਾ: ਿਰੁਤ੍ਮ੍ ਮਯਾ ਕਮਤ੍ਯਾ ਿੈਿੇੱਯਾ ਇਕਤ੍ ਿਿ੍ਸ਼੍ਯਕਸ ੪੧
ਕਿਲ੍ ਕਪ੍ਸ਼੍ਤ੍ਵਮ੍ ਨਰੇਮ੍ਤ੍ਰਾਣਾਮ੍ ਿਕਰਸ਼੍ਯਕਸ ਨਰਾ੭ਕਤ੍ਪ੍
ਯੋ ਤ੍ਤ੍ਵਾ ਿਰ ਮ੭ਤ੍ਯੈਿ ਪ੍ੁਨ ਰ੭ਨਯਾਕਨ ਪ੍ਾਸ਼੍ਸੇ ੪੨
ਸ਼੍ੈਪ੍ਯ ੱੱਸ਼੍ਯੇਨ ਿਪ੍ੋਤ੍ੀਯੇ ਸਵ ਮਾਮ੍ਸਮ੍ ਪ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਣੇ ਤ੍ਤ੍ੌ
ਅਲਰ੍ਿ ਸ਼੍੍ਚਿ੍ਸ਼੍ੁਸ਼੍ੀ ਤ੍ਤ੍ਵਾ ਿਿਾਮ ਿਕਤ੍ ਮੁੱਤ੍ਮਾਮ੍ ੪੩
ਸਾਿਰ: ਸਮਯਮ੍ ਿਰੁਤ੍ਵਾ ਨ ਿੇਲਾ ਮ੭ਕਤ੍ਿਰ੍ਤ੍ਤ੍ੇ
ਸਮਯਮ੍ ਮਾ੭ਨਰੁਤ੍ਮ੍ ਿਾਰ੍ਸ਼੍ੀ: ਪ੍ੂਰਵਮ੍ ਿਰੁੱਤ੍ ਮ੭ਨੁ ਸ੍ਮਰਨ੍ ੪੪
ਸ ਤ੍ਵਮ੍ ਤ੍ਰ੍ਮਮ੍ ਪ੍ਕਰਤ੍ਯਿਯ ਰਾਮਮ੍ ਰਾਿਯੇ੭ਕਪ੍ਕਸ਼੍ਚਯ ਚ
ਸਹ ਿੌਸਲਯਯਾ ਕਨਤ੍ਯਮ੍ ਰਮ੍ਤ੍ੁ ਕਮੱਚਕਸ ਤ੍ੁ ਰ੍ਮਤ੍ੇ ੪੫
ਪ੍ਿਤ੍ਵ੭ਤ੍ਰ੍ਮੋ ਤ੍ਰ੍ਮੋ ਿਾ ਸਤ੍ਯਮ੍ ਿਾ ਯਕਤ੍ ਿਾ੭ਨਰੁਤ੍ਮ੍
ਯ ੱੱਤ੍ਯ
ਵ ਾ ਸਮ੍ਸ਼੍ੁਤ੍
ਰ ਮ੍ ਮਹਯਮ੍ ਤ੍ਸਯ ਨਾ੭ਸ੍ਕਤ੍ ਿਯਕਤ੍ਿਰਮ: ੪੬
ਅਹਮ੍ ਕਿਸ਼੍ ਮ੭ਤ੍ਯੈਿ ਪ੍ੀਤ੍ਵਾ ਪ੍ਹੁ ਤ੍ਿਾ੭ਿਰਤ੍:
ਪ੍ਸ਼੍ਯਤ੍ ਸ੍ਤ੍ੇ ਮਕਰਸ਼੍ਯਾਕਮ ਰਾਮੋ ਯ ਤ੍ਯ੭ਕਪ੍ਕਸ਼੍ਚਯਤ੍ੇ ੪੭
ਏਿਾ੭ਹ ਮਕਪ੍ ਪ੍ਸ਼੍ਯੇਯਮ੍ ਯਤ੍ਯ੭ਹਮ੍ ਰਾਮ ਮਾਤ੍ਰਮ੍
ਅਮ੍ਿਕਲਮ੍ ਪ੍ਰਕਤ੍ਿਰੁਹ੍ਣਮ੍ਤ੍ੀਮ੍ ਸ਼੍ਰੇਯੋ ਨਨੁ ਮਰੁਕਤ੍ ਰ੍ਮਮ ੪੮
ਪ੍ਰਤ੍ੇ ਨਾ੭੭ਤ੍੍ਮਨਾ ਚਾ੭ਹਮ੍ ਸ਼੍ਪ੍ੇ ਤ੍ੇ ਮਨੁ ਿਾ੭ਕਤ੍ਪ੍
ਯਤ੍ਾ ਨਾ੭ਨਯੇਨ ਤ੍ੁ ਸ਼੍ਯੇਯ ਮਰੁਤ੍ੇ ਰਾਮ ਕਿਿਾਸਨਾਤ੍੍ ੪੯
ਏ ਤ੍ਾਿ ਤ੍ੁ ਿ੍ਤ੍ਵਾ ਿਚਨਮ੍ ਿੈਿੇਯੀ ਕਿਰਰਾਮ ਹ
ਕਿਲਪ੍ਮ੍ਤ੍ਮ੍ ਚ ਰਾਿਾਨਮ੍ ਨ ਪ੍ਰਕਤ੍ ਿਯਾਿਹਾਰ ਸਾ ੫0
ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਤ੍ੁ ਰਾਿਾ ਿੈਿੇੱਯਾ ਿਰਤ੍
ੁ ਮ੍ ਪ੍ਰ ਮ੭ਸ਼੍ੋਪ੍ਨਮ੍
ਰਾਮ ਸਯ ਚ ਿਨੇ ਿਾਸ ਮੈਸ਼੍ਵਰਯਮ੍ ਪ੍ਰਤ੍ ਸਯ ਚ ੫੧
ਨਾ੭ਪ੍ਯਪ੍ਾਸ਼੍ਤ੍ ਿੈਿੇਯੀਮ੍ ਮੁਹਰ
ੂ ੍ਤ੍ਮ੍ ਿਯਾਿੁਲੇਮ੍ਕਤ੍ਰਯ:
ਪ੍ਰੈਿ੍ਸ਼੍ਤ੍ਾ੭ਕਨਕਮਸ਼੍ੋ ਤ੍ੇਿੀਮ੍ ਕਪ੍ਰਯਾਮ੍ ਅਕਪ੍ਰਯ ਿਾਕਤ੍ਨੀਮ੍ ੫੨
ਤ੍ਾਮ੍ ਕਹ ਿਿਰ ਸਮਾਮ੍ ਿਾਚਮ੍ ਆਿਰ੍ਣਯ ਹਰਤ੍
ੁ ਯਾ੭ਕਪ੍ਰਯਾਮ੍
ਤ੍ੁ ਃਿ ਸ਼੍ੋਿ ਮਯੀਮ੍ ਿੋਰਾਮ੍ ਰਾਿਾ ਨ ਸੁਕਿਤ੍ੋ ਪ੍ਿਤ੍੍ ੫੩
ਸ ਤ੍ੇਿਯਾ ਿਯਿਸਾਯਮ੍ ਚ ਿੋਰਮ੍ ਚ ਸ਼੍ਪ੍ਤ੍ਮ੍ ਿਰੁਤ੍ਮ੍
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਤ੍ਯਾਤ੍ਵਾ ਰਾਮੇਕਤ੍ ਕਨਸ਼੍ਵਸਯ ਕਚੰਨ: ਤ੍ਰੁ ਕਰਿਾ੭ਪ੍ਤ੍ਤ੍੍ ੫੪
ਨਸ਼੍੍ਟ ਕਚੱਤ੍ੋ ਯਤ੍ੋਨ੍ਮੱਤ੍ੋ ਕਿਪ੍ਰੀਤ੍ੋ ਯਤ੍ਾ੭੭ਤ੍ੁ ਰ:
ਹਰਤ੍
ੁ ਤ੍ੇਿਾ ਯਤ੍ਾ ਸਰ੍ਪ੍ੋ ਪ੍ਪ੍ੂਿ ਿਿਤ੍ੀ ਪ੍ਕਤ੍: ੫੫
ਤ੍ੀਨਯਾ ਤ੍ੁ ਕਿਰਾ ਰਾਿਾ ਇਕਤ੍ ਹੋਿਾਚ ਿੈਿਯੀਮ੍
ਅਨ੭ਰ੍ਤ੍ ਕਮਮ੭ਰ੍ਤ੍ਾਪ੍ਮ੍ ਿੇਨ ਤ੍ਵ ਮੁਪ੍ਤ੍ਰ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ਾ
ਪ੍ੂਤ੍ੋਪ੍ਹਤ੍ ਕਚੱਤ੍ੇਿ ਪ੍ਰੁਿਮ੍ਤ੍ੀ ਮਾਮ੍ ਨ ਲੱ ਿਸੇ ੫੬
ਸ਼੍ੀਲ ਿਯਸਨ ਮੇਤ੍ ੱੱਤ੍ੇ ਨਾ੭ਕਪ੍ ਿਾਨਾ ਮਯਹਮ੍ ਪ੍ੁਰਾ
ਪ੍ਲਾਯਾ ਸ੍ਤ੍ਕਤ੍ਵਤ੍ਾਨੀਮ੍ ਤ੍ੇ ਲਿ੍ਸ਼੍ਯੇ ਕਿਪ੍ਰੀਤ੍ਿਤ੍੍ ੫੭
ਿੁਤ੍ੋ ਿਾ ਤ੍ੇ ਪ੍ਯਮ੍ ਿਾਤ੍ਮ੍ ਯਾ ਤ੍ਵ ਮੇਿਮ੍ ਕਿਤ੍ਮ੍ ਿਰਮ੍
ਰਾਸ਼੍੍ਟਰੇ ਪ੍ਰਤ੍ ਮਾਸੀਨਮ੍ ਿਰਣ
ੁ ੀਸ਼੍ੇ ਰਾਿਿਮ੍ ਿਨੇ ੫੮
ਕਿਰਮੈਤ੍ੇਨ ਪ੍ਾਿੇਨ ਤ੍ਵ ਮੇਤ੍ੇ ਨਾ੭ਨਰੁਤ੍ੇਨ ਿਾ
ਯਕਤ੍ ਪ੍ਰ੍ਤ੍ੁ: ਕਪ੍ਰਯਮ੍ ਿਾਰਯਮ੍ ਲੋ ਿ ਸਯ ਪ੍ਰਤ੍ ਸਯ ਚ ੫੯
ਨਰੁਸ਼੍ਮ੍ਸੇ ਪ੍ਾਪ੍ ਸਮ੍ਿਲ੍ ਪ੍ੇ ਿ੍ਸ਼੍ੁਤ੍ਰੇ ਤ੍ੁ ਸ਼੍੍ਿਰੁਤ੍ ਿਾਕਰਕਣ
ਕਿੰਨੁ ਤ੍ੁ ਃਿ ਮਲ਼ੀਿਮ੍ ਿਾ ਮਕਯ ਰਾਮੇ ਚ ਪ੍ਸ਼੍ਯਕਸ ੬0
ਨ ਿਤ੍ਮ੍ਕਚ ਤ੍ਰੁਤ੍ੇ ਰਾਮਾ ਤ੍੍ਪ੍ਰਤ੍ੋ ਰਾਿਯ ਮਾ੭੭ਿਸੇਤ੍੍
ਰਾਮਾਤ੍੭ਕਪ੍ ਕਹਤ੍ਮ੍ ਮਨਯੇ ਤ੍ਰ੍ਮਤ੍ੋ ਪ੍ਲਿੱਤ੍ਰਮ੍ ੬੧
ਿਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਰਿ੍ਸ਼੍ਯਾਕਮ ਰਾਮ ਸਯ ਿਨਮ੍ ਿੱਚੇਕਤ੍ ਪ੍ਾਕਸ਼੍ਤ੍ੇ
ਮੁਿ ਿਰ੍ਣਮ੍ ਕਿਿਰ੍ਣਮ੍ ਤ੍ਮ੍ ਯਤ੍ੈ ਿੇਮਤ੍
੍ ੁ ਮੁਪ੍ਪ੍੍ਲੁਤ੍ਮ੍ ੬੨
ਤ੍ਾਮ੍ ਕਹ ਮੇ ਸੁਿਰੁਤ੍ਾਮ੍ ਪ੍ੁੱਕਤ੍ਮ੍ ਸੁਹਤ੍
ਰੁ ੍ਕਪ੍ ੱੱਸਹ ਕਨਸ਼੍੍ਕਚਤ੍ਾਮ੍
ਿਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਯਾ ਮਯ੭ਪ੍ਾਿਰੁਤ੍ਾਮ੍ ਪ੍ਰੈ ਕਰਿ ਹਤ੍ਾਮ੍ ਚਮੂਮ੍ ੬੩
ਕਿਮ੍ ਮਾਮ੍ ਿਿ੍ਸ਼੍ਯਮ੍ਕਤ੍ ਰਾਿਾਨੋ ਨਾਨਾ ਕਤ੍ਿ੍ਪ੍ਯ ੱੱਸਮਾਿਤ੍ਾ:
ਪ੍ਾਲੋ ਪ੍ਤ੍ਾ੭ਯ ਮੈਿ੍ਸ਼੍ਵੌਿ ਸ਼੍੍ਕਚਰਮ੍ ਰਾਿਯਮ੭ਿਾਰਯਤ੍੍ ੬੪
ਯਤ੍ਾ ਤ੍ੁ ਪ੍ਹਿੋ ਿਰੁੱਤ੍ਾ ਿੁਣਿਮ੍ਤ੍ੋ ਪ੍ਹੁ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਾ:
ਪ੍ਕਰਪ੍ਰਿ੍ਸ਼੍ਯਮ੍ਕਤ੍ ਿਾਿੁਸ੍ਤ੍ਮ੍ ਿਿ੍ਸ਼੍ਯਾਕਮ ਕਿ ਮ੭ਹਮ੍ ਤ੍ਤ੍ਾ ੬੫
ਿੈਿੇਯਾ ਿ੍ਕਲਸ਼੍ਯਮਾਨੇਨ ਰਾਮ: ਪ੍ਰਿਰਾਕਿਤ੍ੋ ਮਯਾ
ਯਕਤ੍ ਸਤ੍ਯਮ੍ ਪ੍ਰਿੀ ਮਯੇਤ੍ ੱੱਤ੍੭ਤ੍ਸਤ੍ਯਮ੍ ਪ੍ਕਿਸ਼੍ਯਕਤ੍ ੬੬
ਕਿ0 ਮਾਮ੍ ਿਿ੍ਸ਼੍ਯਕਤ੍ ਿੌਸਲਯਾ ਰਾਿਿੇ ਿਨਮਾ੭ਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ੇ
ਕਿਮ੍ ਚੈਨਾਮ੍ ਪ੍ਰਕਤ੍ਿਿ੍ਸ਼੍ਯਾਕਮ ਿਰੁਤ੍ਵਾ ਕਿਕਪ੍ਰਯ ਮੀਤ੍ਰੁਸ਼੍ਮ੍ ੬੭
ਯਤ੍ਾ ਯਤ੍ਾ ਕਹ ਿੌਸਲਯਾ ਤ੍ਾਸੀ ਿ ੱੱਚ ਸਿੀਿ ਚ
ਪ੍ਾਰਯਾਿਤ੍੍ਪ੍ਕਿਨੀ ਿ ੱੱਚ ਮਾਤ੍ਰੁ ਿ ੱੱਚਪ੍
ੋ ਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟਕਤ੍ ੬੮
ਸਤ੍ਤ੍ਮ੍ ਕਪ੍ਰਯ ਿਾਮਾ ਮੇ ਕਪ੍ਰਯ ਪ੍ੁਤ੍ਰਾ ਕਪ੍ਰਯਮ੍ ਿਤ੍ਾ
ਨ ਮਯਾ ਸਤ੍੍ਿਰੁਤ੍ਾ ਤ੍ੇਿੀ ਸਤ੍੍ਿਾਰਾ੭ਰਹਾ ਿਰੁਤ੍ੇ ਤ੍ਿ ੬੯
ਇਤ੍ਾਨੀਮ੍ ਤ੍ ੱੱਤ੍ਪ੍ਕਤ੍ ਮਾਮ੍ ਯ ਨ੍ਮਯਾ ਸੁਿਰੁਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਵਕਯ
ਅਪ੍ਤ੍ਯਮ੍ ਿਯਮ੍ਿਨੋ ਪ੍ੇਤ੍ਮ੍ ਪ੍ੁਿ੍ਤ੍ ਮੰਨ ਕਮਿਾ੭੭ਤ੍ੁ ਰਮ੍ ੭0
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਕਿਪ੍ਰਿਾਰਮ੍ ਚ ਰਾਮ ਸਯ ਸਮ੍ਪ੍ਰਯਾਣਮ੍ ਿਨ ਸਯ ਚ
ਸੁਕਮਤ੍ਰਾ ਪ੍ਰੇਿ੍ਸ਼੍ਯ ਿੈ ਪ੍ੀਤ੍ਾ ਿਤ੍ਮ੍ ਮੇ ਕਿਸ਼੍ਵਕਸਸ਼੍ਯਕਤ੍ ੭੧
ਿਰੁਪ੍ਣਮ੍ ਪ੍ਤ੍ ਿੈਤ੍ੇਕਹ ਸ਼੍ਰੋਸ਼੍ਯਕਤ੍ ਤ੍ਵਯ ਮ੭ਕਪ੍ਰਯਮ੍
ਮਾਮ੍ਚ ਪ੍ਮ੍ਚਤ੍ਵ ਮਾਪ੍ੰਨਮ੍ ਰਾਮਮ੍ ਚ ਿਨ ਮਾਕਸ਼੍ਰਤ੍ਮ੍ ੭੨
ਿੈਤ੍ੇਹੀ ਪ੍ਤ੍ ਮੇ ਪ੍ਰਾਣਾਨ੍ ਸ਼੍ੋਚਮ੍ਤ੍ੀ ਿ੍ਸ਼੍ਪ੍ਕਯਸ਼੍ਯਕਤ੍
ਹੀਨਾ ਕਹਮਿਤ੍: ਪ੍ਾਰ੍ਸ਼੍ਵੀ ਕਿੰਨਰੇਣੇਿ ਕਿੰਨਰੀ ੭੩
ਨ ਕਹ ਰਾਮ ਮਹਮ੍ ਤ੍ਰੁਸ਼੍ਟ
੍ ਵਾ ਪ੍ਰਿਸਮ੍ਤ੍ਮ੍ ਮਹਾ ਿਨੇ
ਕਚਰਮ੍ ਿੀਿਤ੍ੁ ਮਾਸ਼੍ਮ੍ਸੇ ਰੁਤ੍ਮ੍ਤ੍ੀਮ੍ ਚਾ੭ਕਪ੍ ਮੈਕਤ੍ਲੀਮ੍ ੭੪
ਸਾ ਨੂ ਨਮ੍ ਕਿਤ੍ਿਾ ਰਾਿਯਮ੍ ਸਪ੍ੁਤ੍ਰਾ ਿਾਰਕਯਸ਼੍ਯਕਸ
ਨਕਹ ਪ੍ਰਿਰਾਕਿਤ੍ੇ ਰਾਮੇ ਤ੍ੇਕਿ ਿੀਕਿਤ੍ੁ ਮੁਤ੍੍ਸਹੇ ੭੫
ਸਤ੍ੀਮ੍ ਤ੍ਵਾ ਮਹ ਮ੭ਤ੍ਯਮ੍ਤ੍ਮ੍ ਿਯਿਸਯਾ ਮਯ੭ਸਤ੍ੀਮ੍ ਸਤ੍ੀਮ੍
ਰੂਕਪ੍ਣੀਮ੍ ਕਿਸ਼੍ ਸਮਯੁ ਿ੍ਤ੍ਾਮ੍ ਪ੍ੀਤ੍ਵੇਿ ਮਕਤ੍ਰਾਮ੍ ਨਰ: ੭੬
ਅਨਰੁਤ੍ੈ ਰ੍ਪ੍ਹੁ ਮਾਮ੍ ਸਾਮ੍ਤ੍ਵੈ ਸਾਨ੍ਤ੍ਵਯਮ੍ਤ੍ੀ ਸ੍ਮ ਪ੍ਾਸ਼੍ਸੇ
ਿੀਤ੍ ਸ਼੍ਪ੍੍ਤ੍ੇਨ ਸਮਰੁਤ੍ਯ ਲੁ ਪ੍੍ਤ੍ੋ ਮਰੁਿ ਕਮਿਾ੭ਿਤ੍ੀ: ੭੭
ਅਨਾਰਯ ਇਕਤ੍ ਮਾ ਮਾਰਯਾ: ਪ੍ੁਤ੍ਰ ਕਿਿਰਾਕਯਿਮ੍ ਤ੍ਰੁਿਮ੍
ਕਤ੍ੱਿਕਰਸ਼੍ਯਮ੍ਕਤ੍ ਰਤ੍ਯਾਸੁ ਸੁਰਾਪ੍ਮ੍ ਪ੍ਰਾਹ੍ਮਣਮ੍ ਯਤ੍ਾ ੭੮
ਅਹੋ ਤ੍ੁ ਃਿ ਮਹੋ ਿਰੁੱਚਰਮ੍ ਯਤ੍ਰ ਿਾਚ: ਿ੍ਸ਼੍ਮੇ ਤ੍ਿ
ਤ੍ੁ ਃਿ ਮੇਿਮ੍ ਕਿਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਰਾਪ੍੍ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ੁਰਾਿਰੁਤ੍ ਕਮਿਾ੭ਸ਼੍ੁਪ੍ਮ੍ ੭੯
ਕਚਰਮ੍ ਿਲੁ ਮਯਾ ਪ੍ਾਪ੍ੇ ਤ੍ਵਮ੍ ਪ੍ਾਪ੍ੇ ਨਾ੭ਕਪ੍ਰਿ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ਾ
ਅਿ੍ਞਾਨਾ ਤ੍ੁ ਪ੍ਸਮ੍ਪ੍ੰਨਾ ਰੱਿੁ ਰੁਤ੍੍ਪ੍ਮ੍ਕਤ੍ਨੀ ਯਤ੍ਾ ੮0
ਰਮਮਾਣ ਸ੍ਤ੍ਯਾ ਸਾਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਮਰੁਤ੍ਯੁ ਮ੍ ਤ੍ਵਾਮ੍ ਨਾ੭ਕਪ੍ਲਿ੍ਸ਼੍ਯੇ
ਪ੍ਾਲੋ ਰਹਕਸ ਹਸ੍ਤ੍ੇਨ ਿਰੁਸ਼੍ਣ
੍ ਸਰ੍ਪ੍ ਕਮਿਾ੭ਸ੍ਪ੍ਰੁਸ਼੍ਮ੍ ੮੧
ਮਯਾ ਹਯ੭ਕਪ੍ਤ੍ਰੁਿ: ਪ੍ੁਤ੍ਰ ੱੱਸ ਮਹਾਤ੍੍ਮਾ ਤ੍ੁ ਰਾਤ੍੍ਮਨਾ
ਤ੍ਮ੍ ਤ੍ੁ ਮਾਮ੍ ਿੀਿ ਲੋ ਿੋ੭ਯਮ੍ ਨੂ ਨ ਮਾਿਰੋਸ਼੍੍ਟ ੁ ਮਰਹਕਤ੍ ੮੨
ਪ੍ਾਕਲਸ਼੍ੋ ਪ੍ਤ੍ ਿਾਮਾਤ੍੍ਮਾ ਰਾਿਾ ਤ੍ਸ਼੍ਰਤ੍ੋ ਪ੍ਰੁਸ਼੍ਮ੍
ਯ: ਸ੍ਤ੍ਰੀ ਿਰੁਤ੍ੇ ਕਪ੍ਰਯਮ੍ ਪ੍ੁਤ੍ਮ
ਰ ੍ ਿਨਮ੍ ਪ੍ਰਸ੍ਤ੍ਾਪ੍ਕਯਸ਼੍ਯਕਤ੍ ੮੩
ਿਰਤ੍ੈ ਸ਼੍੍ਚ ਪ੍ਰਹਮ
੍ ਚਰਯੈ ਸ਼੍੍ਚ ਿੁਰਕੁ ਪ੍ ਸ਼੍੍ਚੋਪ੍ਿਰ੍ਕਸ਼੍ਤ੍:
ਪ੍ੋਿ ਿਾਲੇ ਮਹਤ੍੍ ਿਰੁ ੱੱਚਰਮ੍ ਪ੍ੁਨਰੇਿ ਪ੍ਰਪ੍ਤ੍੍ਸਯਤ੍ੇ ੮੪
ਨਾ੭ਲਮ੍ ਕਤ੍ਵਤ੍ੀਯਮ੍ ਿਚਨਮ੍ ਪ੍ੁਤ੍ਰੋ ਮਾਮ੍ ਪ੍ਰਕਤ੍ਪ੍ਾਕਸ਼੍ਤ੍ੁ ਮ੍
ਸ ਿਨਮ੍ ਪ੍ਰਿਰਿੇ ਤ੍ਯੁ ਿ੍ਤ੍ੋ ਪ੍ਾਟ ਕਮਤ੍ਯੇਿ ਿਿ੍ਸ਼੍ਯਕਤ੍ ੮੫
ਯਕਤ੍ ਤ੍ੇ ਰਾਿਿ: ਿੁਰਯਾਤ੍੍ ਿਨਮ੍ ਿੱਚੇਕਤ੍ ਚੋਕਤ੍ਤ੍:
ਪ੍ਰਕਤ੍ਿੂਲਮ੍ ਕਪ੍ਰਯਮ੍ ਮੇ ੱੱਸਯਾ ੱੰਨ ਤ੍ੁ ਿਤ੍੍ਸ: ਿਕਰਸ਼੍ਯਕਤ੍ ੮੬
ਸ਼੍ੁੱਤ੍ ਪ੍ਾਿੋ ਕਹ ਪ੍ਾਿਮ੍ ਮੇ ਨ ਤ੍ੁ ਿ੍ਞਾਸਯਕਤ੍ ਰਾਿਿ:
ਸ ਿਨਮ੍ ਪ੍ਰਿਰਿੇ ਤ੍ਯੁ ਿ੍ਤ੍ੋ ਪ੍ਾਟ ਕਮਤ੍ਯੇਿ ਿਿ੍ਸ਼੍ਯਕਤ੍ ੮੭
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ਰਾਿਿੇ ਕਹ ਿਨਮ੍ ਪ੍ਰਾਪ੍੍ਤ੍ੇ ਸਰਵ ਲੋ ਿ ਸਯ ਕਤ੍ੱਿਰੁਤ੍ਮ੍
ਮਰੁਤ੍ਯੁ : ਅਿ੍ਸ਼੍ਮਣੀਯਮ੍ ਮਾਮ੍ ਨਕਯਸ਼੍ਯਕਤ੍ ਯਮ ਿ੍ਸ਼੍ਯਮ੍ ੮੮
ਮਰੁਤ੍ੇ ਮਕਯ ਿਤ੍ੇ ਰਾਮੇ ਿਨਮ੍ ਮਨੁ ਿ ਪ੍ੁਮ੍ਿਿੇ
ਇਸ਼੍੍ਟੇ ਮਮ ਿਨੇ ਸ਼੍ੇਸ਼੍ੇ ਕਿਮ੍ ਪ੍ਾਪ੍ਮ੍ ਪ੍ਰਕਤ੍ਿਤ੍੍ਸਯਸੇ ੮੯
ਿੌਸਲਯਾਮ੍ ਮਾਮ੍ ਚ ਰਾਮਮ੍ ਚ ਪ੍ੁਤ੍ਰੌ ਯਕਤ੍ ਹਾਸਯਕਤ੍
ਤ੍ੁ ਃਿਾ ਨਯ੭ਸਹਤ੍ੀ ਤ੍ੇਿੀ ਮਾ ਮੇਿਾ੭ਨੁ ਮਕਰਸ਼੍ਯਕਤ੍ ੯0
ਿੌਸਲਯਾਮ੍ ਚ ਸੁਕਮਤ੍ਰਾਮ੍ ਚ ਮਾਮ੍ ਚ ਪ੍ੁਤ੍ਰੈ ਸ੍ਕਤ੍ਰਕਪ੍ ੱੱਸਹ
ਪ੍ਰਿ੍ਕਸ਼੍ਪ੍ਯ ਨਰਿੇ ਸਾ ਤ੍ਵਮ੍ ਿੈਿੇਕਯ ਸੁਕਿਤ੍ਾ ਪ੍ਿ ੯੧
ਮਯਾ ਰਾਮੇਣ ਚ ਤ੍ਯਿ੍ਤ੍ਮ੍ ਸ਼੍ਾਸ਼੍ਵਤ੍ਮ੍ ਸਤ੍੍ ਿਰੁਤ੍ਮ੍ ਿੁਣੈ:
ਇਿ੍ਸ਼੍ਵਾਿੁ ਿੁਲਮ੍ ਅਿ੍ਸ਼੍ੋਪ੍ਯਮ੍ ਆਿੁਲਮ੍ ਪ੍ਾਲਕਯਸ਼੍ਯਕਤ੍ ੯੨
ਕਪ੍ਰਯਮ੍ ਚੇਤ੍੍ ਪ੍ਰਤ੍ ਸਯੈਤ੍ ਤ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਿਰਾਿਨਮ੍ ਪ੍ਿੇਤ੍੍
ਮਾ ਸ੍ਮ ਮੇ ਪ੍ਰਤ੍: ਿਾਰ੍ਸ਼੍ੀਤ੍੍ ਪ੍ਰੇਤ੍ ਿਰੁਤ੍ਯਮ੍ ਿਤ੍ਾ ਯੁ ਸ਼੍: ੯੩
ਹਮ੍ਤ੍ਾ੭ਨਾਰਯੇ ਮਾਮਾ੭ਕਮਤ੍ਰੇ ਸ ਿਾਮਾ ਪ੍ਿ ਿੈਿਕਯ
ਮਰੁਤ੍ੇ ਮਕਯ ਿਤ੍ੇ ਰਾਮੇ ਿਨਮ੍ ਪ੍ੁਰਸ਼੍
ੁ ਪ੍ੁਮ੍ਿਿੇ ੯੪
ਸੇਤ੍ਾਨੀਮ੍ ਕਿਤ੍ਿਾ ਰਾਿਯਮ੍ ਸਪ੍ੁਤ੍ਰਾ ਿਾਰਕਯਸ਼੍ਯਕਸ
ਤ੍ਵਮ੍ ਰਾਿ ਪ੍ੁਤ੍ਰੀ ਿਾਤ੍ੇਨ ਨਯਿਸੋ ਮਮ ਿੇਸ਼੍੍ਮਕਨ ੯੫
ਅਿੀਰ੍ਕਤ੍ ਸ਼੍੍ਚਾ੭ਤ੍ੁ ਲਾ ਲੋ ਿੇ ਤ੍ਰੁਿ: ਪ੍ਕਰਪ੍ਿ ਸ਼੍੍ਚ ਮੇ
ਸਰਵ ਪ੍ੂਤ੍ੇਸ਼੍ੁ ਚਾ੭ਿਿ੍ਞਾ ਯਤ੍ਾ ਪ੍ਾਪ੍ ਿਰੁਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ ੯੬
ਿਤ੍ਮ੍ ਰਤ੍ੈ ਕਰਵਪ੍ੁ: ਯਾਤ੍ਵਾ ਿਿਾ੭ਸ਼੍ਵੈ ਸ਼੍੍ਚ ਮੁਹਰ
ੁ ੍ਮਹ
ੁ :ੁ
ਪ੍ਤ੍੍ਪ੍ਯਾਮ੍ ਰਾਮੋ ਮਹਾ੭ਰਣਯੇ ਿਤ੍੍ਸੋ ਮੇ ਕਿਚਕਰਸ਼੍ਯਕਤ੍ ੯੭
ਯਸਯ ਤ੍ਵਾ੭੭ਹਾਰ ਸਮਯੇ ਸੂਤ੍ਾ: ਿੁਮ੍ਟਲ ਤ੍ਾਕਰਣ:
ਅਹਮ੍ ਪ੍ੂਰਵਾ: ਪ੍ਚਮ੍ਕਤ੍ ਸ੍ਮ ਪ੍ਰਸ਼੍ਸ੍ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਾਨ ਪ੍ੋਿਨਮ੍ ੯੮
ਸ ਿਤ੍ ੱੰਨੁ ਿਸ਼੍ਾਯਾਕਣ ਕਤ੍ਿ੍ਤ੍ਾਕਨ ਿਟੁਿਾਕਨ ਚ
ਪ੍ਿ੍ਸ਼੍ਯਨ੍ ਿਨਯ ਮਾ੭੭ਹਾਰਮ੍ ਸੁਤ੍ੋ ਮੇ ਿਰ੍ਤ੍ਕਯਸ਼੍ਯਕਤ੍ ੯੯
ਮਹਾ੭ਰਹ ਿਸ੍ਤ੍ਰ ਸਮਵੀਤ੍ੋ ਪ੍ੂਤ੍ਵਾ ਕਚਰ ਸੁਿੋਕਚਤ੍:
ਿਾਸ਼੍ਾਯ ਪ੍ਕਰਤ੍ਾਨ ਸ੍ਤ੍ੁ ਿਤ੍ਮ੍ ਪ੍ੂਮੌ ਕਨਿਤ੍੍ਸਯਕਤ੍ ੧00
ਿਸਯੈ ਤ੍ਤ੍੍ ਤ੍ਾਰੁਣਮ੍ ਿਾਿਯ ਮੇਿਮ੍ ਕਿਤ੍ਮ੍ ਅਕਚਮ੍ਕਤ੍ਤ੍ਮ੍
ਰਾਮਸਯਾ੭ਰਣਯ ਿਮਨਮ੍ ਪ੍ਰਤ੍ ਸਯਾ੭ਕਪ੍ਸ਼੍ੇਚਨਮ੍ ੧0੧
ਕਤ੍ਿਸ੍ਤ੍ੁ ਯੋਕਸ਼੍ਤ੍ੋ ਨਾਮ ਸ਼੍ਟਾ ੱੱਸਵਾਰ੍ਤ੍ ਪ੍ਰਾ ੱੱਸਤ੍ਾ
ਨ ਪ੍ਰਿੀਕਮ ਸ੍ਕਤ੍ਰਯ ੱੱਸਰਵਾ ਪ੍ਰਤ੍ ਸਯੈਿ ਮਾਤ੍ਰਮ੍ ੧0੨
ਅਨਰ੍ਤ੍ ਪ੍ਾਿੇ੭ਰ੍ਤ੍ ਪ੍ਰੇ ਨਰੁਸ਼੍ਮ੍ਸੇ
ਮਮਾ੭ਨੁ ਤ੍ਾਪ੍ਾਯ ਕਨਕਿਸ਼੍੍ਟ ਪ੍ਾਿੇ
ਕਿਮ੭ਕਪ੍ਰਯਮ੍ ਪ੍ਸ਼੍ਯਕਸ ਮ ੱੰਕਨਕਮੱਤ੍ਮ੍
ਕਹਤ੍ਾ੭ਨੁ ਿਾਕਰਣਯ੭ਤ੍ ਿਾ੭ਕਪ੍ ਰਾਮੇ ੧0੩
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਪ੍ਕਰਤ੍ਯਿੇਯੁ: ਕਪ੍ਤ੍ਰੋ ਕਹ ਪ੍ੁਤ੍ਰਾਨ੍
ਪ੍ਾਰਯਾ: ਪ੍ਤ੍ੀਮ੍ ਸ਼੍੍ਚਾ੭ਕਪ੍ ਿਰੁਤ੍ਾ੭ਨੁ ਰਾਿਾ:
ਿਰੁਤ੍੍ਸ੍ਨਮ੍ ਕਹ ਸਰਵਮ੍ ਿੁਕਪ੍ਤ੍ਮ੍ ਕਹ ਿਿਤ੍੍ ਸਯਾਤ੍੍
ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵੈਿ ਰਾਮਮ੍ ਿਯਸਨੇ ਕਨਮਿ੍ਨਮ੍ ੧0੪
ਅਹਮ੍ ਪ੍ੁਨ ਰ੍ਤ੍ਿ
ੇ ਿੁਮਾਰ ਰੂਪ੍ਮ੍
ਅਲਮ੍ਿਰੁਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਮ੍ ਸੁਤ੍ ਮਾਿਰਿਮ੍ਤ੍ਮ੍
ਨਮ੍ਤ੍ਾਕਮ ਪ੍ਸ਼੍ਯੰਨ੭ਕਪ੍ ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਨੇਨ
ਪ੍ਿਾਕਮ ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾ ਪ੍ੁਨ ਰਯੁ ਿੇ ਿ ੧0੫
ਕਿਨਾ੭ਕਪ੍ ਸੂਰਯੇਣ ਪ੍ਿੇਤ੍੍ ਪ੍ਰਿਰੁੱਕਤ੍:
ਅਿਰ੍ਸ਼੍ਤ੍ਾ ਿਿਰ ਤ੍ਰੇਣ ਿਾ੭ਕਪ੍
ਰਾਮਮ੍ ਤ੍ੁ ਿੱਚਨ੍ਤ੍ ਕਮਤ੍ ੱੱਸਮੀਿ੍ਸ਼੍ਯ
ਿੀਿੇ ੱੰਨ ਿਸ਼੍੍ਕਚਤ੍੍ ਇਕਤ੍ ਚੇਤ੍ਨਾ ਮੇ ੧0੬
ਕਿਨਾਸ਼੍ ਿਾਮਾ ਮਕਹਤ੍ਾ ਮ੭ਕਮਤ੍ਰਾਮ੍
ਆਿਾਸਯਮ੍ ਮਰੁਤ੍ਯੁ ਕਮਿ ਆਤ੍੍ਮਾਨ: ਤ੍ਵਮ੍
ਕਚਰਮ੍ ਪ੍ਤ੍ਾਮ੍ਿੇਨ ਤ੍ਰੁਤ੍ਾ੭ਕਸ ਸਰ੍ਪ੍ੀ
ਮਹਾ ਕਿਸ਼੍ਾ ਤ੍ੇਨ ਹਤ੍ੋ੭ਸ੍ਕਮ ਮੋਹਾਤ੍੍ ੧0੭
ਮਯਾ ਚ ਰਾਮੇਣ ਚ ਲਿ੍ਸ਼੍ਮ
੍ ਣੇਨ
ਪ੍ਰਸ਼੍ਾਸ੍ਤ੍ੁ ਹੀਨੋ ਪ੍ਰਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਯ
ਵ ਾ ਸਹ
ਪ੍ੁਰਮ੍ ਚ ਰਾਸ਼੍੍ਟਰਮ੍ ਚ ਕਨਹਤ੍ਯ ਪ੍ਾਨ੍ਤ੍ਿਾਨ੍
ਮਮਾ ਕਹਤ੍ਾਨਾਮ੍ ਚ ਪ੍ਿਾ੭ਕਪ੍ਹਰ੍ਕਸ਼੍ਣੀ ੧0੮
ਨਰੁਸ਼੍ਮ੍ਸ਼੍ ਿਰੁੱਤ੍ੇ ਿਯਸਨ ਪ੍ਰਹਾਕਰਣੀ
ਪ੍ਰਸਹਯ ਿਾਿਯਮ੍ ਯਕਤ੍ ਹਾ੭ਤ੍ਯ ਪ੍ਾਸ਼੍ਸੇ
ਨ ਨਾਮ ਤ੍ੇ ਿੇਨ ਮੁਿਾ ਤ੍੍ਪ੍ਤ੍ਮ੍ਤ੍ਯ੭ਤ੍ੋ
ਕਿਸ਼੍ੀਰਯਮਾਣਾ ਤ੍ਸ਼੍ਨਾ ੱੱਸਹਸਰਤ੍ਾ
੧0੯
ਨ ਕਿਮ੍ਕਚ ਤ੍ਾਹਾ੭ਕਹਤ੍ ਮ੭ਕਪ੍ਰਯਮ੍ ਿਚੋ
ਨ ਿੇੱਕਤ੍ ਰਾਮਃ ਪ੍ਰੁਸ਼੍ਾਕਣ ਪ੍ਾਕਸ਼੍ਤ੍ੁ ਮ੍
ਿਤ੍ ੱੰਨੁ ਰਾਮੇ ਹਯ੭ਕਪ੍ਰਾਮ ਿਾਕਤ੍ਕਨ
ਪ੍ਰਿੀਕਸ਼੍ ਤ੍ੋਸ਼੍ਾਨ੍ ਿੁਣ ਕਨਤ੍ਯ ਸੰਮਤ੍ੇ
੧੧0
ਪ੍ਰਤ੍ਾਮਯ ਿਾ ਪ੍ਰਿਵਲ ਿਾ ਪ੍ਰਣਸਯ ਿਾ
ਸਹਸਰ ਸ਼੍ੋ ਿਾ ਸ੍ਪ੍ੁਕਟਤ੍ਾ ਮਹੀਮ੍ ਿਰਿ
ਨ ਤ੍ੇ ਿਕਰਸ਼੍ਯਾਕਮ ਿਚ ੱੱਸੁਤ੍ਾਰੁਣਮ੍
ਮਾਮਾ੭ਕਹਤ੍ਮ੍ ਿੇਿਯ ਰਾਿ ਪ੍ਾਮ੍ਸਕਨ ੧੧੧
ਿ੍ਸ਼੍ੁਰੋਪ੍ਮਾਮ੍ ਕਨਤ੍ਯਮ੍ ਅਸਤ੍੍ ਕਪ੍ਰਯਮ੍ ਿਤ੍ਾਮ੍
ਪ੍ਰਤ੍ੁਸ਼੍੍ਟ ਪ੍ਾਿਾਮ੍ ਸਵਿੁਲੋਪ੍ ਿਾਕਤ੍ਨੀਮ੍
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਨ ਿੀਕਿਤ੍ੁ ਮ੍ ਤ੍ਵਾਮ੍ ਕਿਸ਼੍ਹੇ੭ਮਨੋ ਰਮਾਮ੍
ਕਤ੍ਤ੍ਿ੍ਸ਼੍ਮਾਣਾਮ੍ ਹਰਤ੍
ੁ ਯਮ੍ ਸਪ੍ਮ੍ਤ੍ਨਮ੍ ੧੧੨
ਨ ਿੀਕਿਤ੍ਮ੍ ਮੇ੭ਸ੍ਕਤ੍ ਪ੍ੁਨ: ਿੁਤ੍ ੱੱਸੁਿਮ੍
ਕਿਨਾ੭੭ਤ੍੍ਮਿੇ ਨਾ੭੭ਤ੍੍ਮਿਤ੍: ਿੁਤ੍ੋ ਰਕਤ੍:
ਮਾਮਾ੭ਕਹਤ੍ਮ੍ ਤ੍ੇਕਿ ਨ ਿਰ੍ਤ੍ੁ ਮ੭ਰਹਕਸ
ਸ੍ਪ੍ਰੁਸ਼੍ਾਕਮ ਪ੍ਾਤ੍ਾਿ੭ਕਪ੍ ਤ੍ੇ ਪ੍ਰਸੀਤ੍ ਮੇ ੧੧੩
ਸ ਪ੍ੂਕਮ ਪ੍ਾਲੋ ਕਿਲਪ੍ੰਨ੭ਨਾਤ੍ ਿਤ੍੍
ਸ੍ਕਤ੍ਰਯਾ ਿਰੁਹੀਤ੍ੋ ਹਰਤ੍
ੁ ਯੇ੭ਕਤ੍ਮਾਤ੍ਰਯਾ
ਪ੍ਪ੍ਾਤ੍ ਤ੍ੇਿਯਾ ਸ਼੍੍ਚਰਣੌ ਪ੍ਰਸਾਕਰਤ੍ਾ
ਉਪ੍ੌ ਅਸਮ੍ਸ੍ਪ੍ਰੁਸ਼੍ਯ ਯਤ੍ਾ੭੭ਤ੍ੁ ਰ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ ੧੧੪
ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਯੋਤ੍ਯਾ ਿਾਮ੍ਟੇ ਤ੍ਵਾਤ੍ਸ਼੍ ੱੱਸਰ੍ਿ
ਤਰਯੋਤਸ਼ ੱਸਰ੍ਕ:
ਅ ਤ੍ਤ੍੭ਰਹਮ੍ ਮਹਾ ਰਾਿਮ੍ ਸ਼੍ਯਾਨਮ੍ ਅ ਤ੍ਤ੍ੋ ਕਚਤ੍ਮ੍
ਯਯਾਕਤ੍ਮ੍ ਇਿ ਪ੍ੁਣਯਾ੭ਨ੍ਤ੍ੇ ਤ੍ੇਿ ਲੋ ਿਾਤ੍੍ ਪ੍ਕਰਚਯੁ ਤ੍ਮ੍ ੧
ਅਨ੭ਰ੍ਤ੍ ਰੂਪ੍ਾ ਕਸੱਤ੍ਾ੭ਰ੍ਤ੍ਾ ਅਪ੍ੀਤ੍ਾ ਪ੍ਯ ਤ੍ਰ੍ਕਸ਼੍ਨੀ
ਪ੍ੁਨ: ਆਿਾਰਯਾ ਮਾਸ ਤ੍ਮੇਿ ਿਰਮ੍ ਅਙ੍ਿਨਾ ੨
ਤ੍ਵਮ੍ ਿੱਤ੍ਸੇ ਮਹਾ ਰਾਿ ਸਤ੍ਯ ਿਾਤ੍ੀ ਤ੍ਰੁਟ ਿਰਤ੍ਃ
ਮਮ ਚੇਮਮ੍ ਿਰਮ੍ ਿਸ੍ਮਾਤ੍੍ ਕਿਤ੍ਾਰਕਯਤ੍ੁ ਮ੍ ਇੱਚਕਸ ੩
ਏਿਮ੍ ਉਿ੍ਤ੍ ਸ੍ਤ੍ੁ ਿੈਿੇੱਯਾ ਰਾਿਾ ਤ੍ਸ਼੍ਰਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ
ਪ੍ਰਤ੍ਯੁ ਿਾਚ ਤ੍ਤ੍ਃ ਿਰੁਤ੍
ੱ ੋ ਮੁਹਰ
ੂ ੍ਤ੍ਮ੍ ਕਿਹਵਲ ੱੰਕਨਿ ੪
ਮਰੁਤ੍ੇ ਮਕਯ ਿਤ੍ੇ ਰਾਮੇ ਿਨਮ੍ ਮਨੁ ਿ ਪ੍ੁਮ੍ਿਿੇ
ਹਨ੍ਤ੍ ਅਨਾਰਯੇ ਮਮਾ੭ਕਮਤ੍ਰੇ ਸ ਿਾਮਾ ਸੁਕਿਨੀ ਪ੍ਿ ੫
ਸਵਰ੍ਿ੭
ੇ ਕਪ੍ ਿਲੁ ਰਾਮ ਸਯ ਿੁਸ਼੍ਲਮ੍ ਤ੍ੈਿਤ੍ੈ: ਅਹਮ੍
ਪ੍ਰਤ੍ਯਾ੭੭ਤ੍ੇਸ਼੍ਾਤ੍੍ ਅਕਪ੍ਕਹਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਾਰਕਯਸ਼੍ਯੇ ਿਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਤ੍ ੬
ਿੈਿੇੱਯਾ: ਕਪ੍ਰਯ ਿਾਮੇਨ ਰਾਮ: ਪ੍ਰਿਰਾਕਿਤ੍ੋ ਮਯਾ
ਯਕਤ੍ ਸਤ੍ਯਮ੍ ਪ੍ਰਿੀ ਮਯੇਤ੍ਤ੍੍ ਤ੍ ਤ੍੭ਸਤ੍ਯਮ੍ ਪ੍ਕਿਸ਼੍ਯਕਤ੍ ੭
ਅਪ੍ੁਤ੍ਰੇਣ ਮਯਾ ਪ੍ੁਤ੍ਰ: ਸ਼੍ਰਮੇਣ ਮਹਾਤ੍ਾ ਮਹਾਨ੍
ਰਾਮੋ ਲਪ੍੍ਤ੍ੋ ਮਹਾ ਪ੍ਾਹੁ ੱੱਸ ਿਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਯਿਯਤ੍ੇ ਮਯਾ ੮
ਸ਼੍ੂਰ ਸ਼੍੍ਚ ਿਰੁਤ੍ ਕਿਤ੍ਯ ਸ਼੍੍ਚ ਕਿਤ੍: ਿਰੋਤ੍: ਿ੍ਸ਼੍ਮਾ ਪ੍ਰ:
ਿਤ੍ਮ੍ ਿਮਲ ਪ੍ਤ੍ਰਾਿ੍ਸ਼੍ੋ ਮਯਾ ਰਾਮੋ ਕਿਿਾਸਯਤ੍ੇ ੯
ਿਤ੍ ਕਮਨ੍ਤ੍ੀਿਰ ਸ਼੍ਯਾਮਮ੍ ਤ੍ੀਰ੍ਿ ਪ੍ਾਹੁਮ੍ ਮਹਾ ਪ੍ਲਮ੍
ਅਕਪ੍ਰਾਮ ਮ੭ਹਮ੍ ਰਾਮਮ੍ ਪ੍ਰੇਸ਼੍ਕਯਸ਼੍ਯਾਕਮ ਤ੍ਮ੍ਟਿਾਨ੍ ੧0
ਸੁਿਾਨਾ ਮੁਕਚਤ੍ ਸਯੈਿ ਤ੍ੁ ਃਿੈ ਰ੭ਨੁ ਕਚਤ੍ਸਯ ਚ
ਤ੍ੁ ਃਿਮ੍ ਨਾਮਾ੭ਨੁ ਪ੍ਸ਼੍ਯੇਯਮ੍ ਿਤ੍ਮ੍ ਰਾਮ ਸਯ ਤ੍ੀਮਤ੍: ੧੧
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਯਕਤ੍ ਤ੍ੁ ਃਿ ਮਿਰੁਤ੍ਵਾ੭ਤ੍ਯ ਮਮ ਸਮ੍ਿਰਮਣਮ੍ ਪ੍ਿੇਤ੍੍
ਅ ਤ੍ੁ :ਿਾਰਹ ਸਯ ਰਾਮ ਸਯ ਤ੍ਤ੍ ੱੱਸੁਿ ਮ੭ਿਾਪ੍੍ਨੁਯਾਮ੍ ੧੨
ਨਰੁਸ਼੍ਮ੍ਸੇ ਪ੍ਾਪ੍ ਸਮ੍ਿਲ੍ ਪ੍ੇ ਰਾਮਮ੍ ਸਤ੍ਯ ਪ੍ਰਾਿਰਮਮ੍
ਕਿਮ੍ ਕਿਕਪ੍ਰਯੇਣ ਿੈਿੇਕਯ ਕਪ੍ਰਯਮ੍ ਯੋਿਯਸੇ ਮਮ
ਅਿੀਰ੍ਕਤ੍ ਰ੭ਤ੍ੁ ਲਾ ਲੋ ਿੇ ਤ੍ਰੁਿਮ੍ ਪ੍ਕਰਪ੍ਿ ਸ਼੍੍ਚ ਮੇ ੧੩
ਤ੍ਤ੍ਾ ਕਿਲਪ੍ਤ੍ ਸ੍ਤ੍ ਸਯ ਪ੍ਕਰਪ੍ਰਕਮਤ੍ ਚੇਤ੍ਸਃ
ਅਸ੍ਤ੍ਮ੍ ਅਪ੍ਯਿਮਤ੍੍ ਸੂਰਯੋ ਰਿਨੀ ਚਾ੭ਪ੍ਯਿਰ੍ਤ੍ਤ੍ ੧੪
ਸ ਕਤ੍ਰ ਯਾਮਾ ਤ੍ਤ੍ਾ੭੭ਰ੍ਤ੍ ਸਯ ਚਨ੍ਤ੍ਰ ਮਣ੍ਟਲ ਮਣ੍ਕਟਤ੍ਾ
ਰਾਿ੍ਞੋ ਕਿਲਪ੍ ਮਾਨ ਸਯ ਨ ਿਯਪ੍ਾਸਤ੍ ਸ਼੍ਰਵਰੀ ੧੫
ਤ੍ਤ੍ੈ ਿੋਸ਼੍੍ਣਮ੍ ਕਿਕਨਸ਼੍ਵਸਯ ਿਰੁੱਤ੍ੋ ਤ੍ਸ਼੍ਰਤ੍ੋ ਨਰੁਪ੍ਃ
ਕਿਲਲਾਪ੍ਾ੭੭ਰ੍ਤ੍ਿ ੱੱਤ੍ੁਃਿਮ੍ ਿਿਨਾ ਸਿ੍ਤ੍ ਲੋ ਚਨਃ ੧੬
ਨ ਪ੍ਰਪ੍ਾਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਵਯੇੱਚਾਕਮ ਕਨਸ਼੍ੇ ਨਿ੍ਸ਼੍ਤ੍ਰ ਪ੍ੂਸ਼੍ਣੇ
ਕਿਰਯਤ੍ਾਮ੍ ਮੇ ਤ੍ਯਾ ਮਯਾ੭ਯਮ੍ ਰਕਚਤ੍ੋ੭ਞ੍ਿਕਲਃ ੧੭
ਅਤ੍ ਿਾ ਿਮਯਤ੍ਾਮ੍ ਸ਼੍ੀਿਰਮ੍ ਨਾ੭ਹਮ੍ ਇੱਚਾਕਮ ਕਨਰ੍ਿਰੁਣਾਮ੍
ਨਰੁਸ਼੍ਮ੍ਸਾਮ੍ ਿੈਿੇਯੀਮ੍ ਤ੍ਰਸ਼੍੍ਟਮ
ੁ ੍ ਯਤ੍੍ਿਰੁਤ੍ੇ ਿਯਸਨਮ੍ ਮਹਤ੍੍ ੧੮
ਏਿਮ੍ ਉਿ੍ਤ੍ਵਾ ਤ੍ਤ੍ੋ ਰਾਿਾ ਿੈਿੇਯੀਮ੍ ਸਮਯਤ੍ਾ੭ਞ੍ਿਕਲਃ
ਪ੍ਰਸਾਤ੍ਯਾ ਮਾਸ ਪ੍ੁਨਃ ਿੈਿੇਯੀਮ੍ ਚੇਤ੍ ਮ੭ਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੧੯
ਸਾਤ੍ੁ ਿਰੁੱਤ੍ ਸਯ ਤ੍ੀਨ ਸਯ ਤ੍ਵਤ੍੍ਿਤ੍ ਸਯ ਿਤ੍ਾ੭੭ਯੁ ਸ਼੍ਃ
ਪ੍ਰਸਾਤ੍ਃ ਕਿਰਯਤ੍ਾਮ੍ ਤ੍ੇਕਿ ਪ੍ਤ੍ਰੇ ਰਾਿ੍ਞੋ ਕਿਸ਼੍ੇਸ਼੍ਤ੍ਃ ੨0
ਸ਼੍ੂਨਯੇ ਨ ਿਲੁ ਸੁਸ਼੍ਰੋਕਣ ਮ ਯੇਤ੍ਮ੍ ਸਮੁਤ੍ਾ ਹਰਤ੍
ੁ ਮ੍
ਿੁਰੁ ਸਾਤ੍ੁ ਪ੍ਰਸਾਤ੍ਮ੍ ਮੇ ਪ੍ਾਲੇ ਸਹਰਤ੍
ੁ ਯਾ ਹਯ੭ਕਸ ੨੧
ਪ੍ਰਸੀਤ੍ ਤ੍ੇਕਿ ਰਾਮੋ ਮੇ ਤ੍ਵ ੱੱਤ੍ੱਤ੍ਮ੍ ਰਾਿਯ ਮ੭ਿਯਯਮ੍
ਲਪ੍ਤ੍ਾਮ੭ਕਸਤ੍ਾ ਪ੍ਾਮ੍ਿੇ ਯਸ਼੍: ਪ੍ਰ ਮਿਾਪ੍੍ਨੁ ਕਹ ੨੨
ਮਮ ਰਾਮ ਸਯ ਲੋ ਿ ਸਯ ਿੁਰਣ
ੂ ਾਮ੍ ਪ੍ਰਤ੍ ਸਯ ਚ
ਕਪ੍ਰਯ ਮੇਤ੍ ਤ੍੍ਿੁਰੁ ਸ਼੍ਰੋਕਣ ਿੁਰੁ ਚਾਰੁ ਮੁਿੇਿ੍ਸ਼੍ਣੇ ੨੩
ਕਿਸ਼੍ੁੱਤ੍ ਪ੍ਾਿ ਸਯ ਸੁਤ੍ੁਸ਼੍੍ਟ ਪ੍ਾਿਾ
ਤ੍ਾਮਰੇਿ੍ਸ਼੍ਣ ਸਯ ਅਸ਼੍ਰੁ ਿਲਸਯ ਰਾਿ੍ਞਃ
ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਕਿਕਚਤ੍ਰਮ੍ ਿਰੁਣਮ੍ ਕਿਲਾਪ੍ਮ੍
ਪ੍ਰ੍ਤ੍ੁਰ੍ ਨਰੁਸ਼੍ਮ੍ਸਾ ਨ ਚਿਾਰ ਿਾਿਯਮ੍ ੨੪
ਤ੍ਤ੍ਃ ਸ ਰਾਿਾ ਪ੍ੁਨ ਰੇਿ ਮੂਰ੍ਕਚਤ੍ਃ
ਕਪ੍ਰਯਾਮ੍ ਅ ਤ੍ੁ ਸ਼੍੍ਟਾਮ੍ ਪ੍ਰਕਤ੍ਿੂਲ ਪ੍ਾਕਸ਼੍ਣੀਮ੍
ਸਮੀਿ੍ਸ਼੍ਯ ਪ੍ੁਤ੍ਰ ਸਯ ਕਿਿਾਸਨਮ੍ ਪ੍ਰਕਤ੍
ਿ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ੌ ਕਿਸਮ੍ਿ੍ਞੋ ਕਨਪ੍ਪ੍ਾਤ੍ ਤ੍ੁ ਃਕਿਤ੍ਃ ੨੫
ਇਤ੍ੀਿ ਰਾਿ੍ਞੋ ਿਯਕਤ੍ਤ੍ ਸਯ ਸਾ ਕਨਸ਼੍ਾ
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਿਿਾਮ ਿੋਰਮ੍ ਸ਼੍ਵਸਤ੍ੋ ਮਨਕਸਵਨ:
ਕਿਪ੍ੋਤ੍ਯਮਾਨ: ਪ੍ਰਕਤ੍ਪ੍ੋਤ੍ਨਮ੍ ਤ੍ਤ੍ਾ
ਕਨਿਾਰਯਾ ਮਾਸ ਸ ਰਾਿ ਸੱਤ੍ਮ: ੨੬
ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਯੋਤ੍ਯਾ ਿਾਮ੍ਟੇ ਤ੍ਰਯੋਤ੍ਸ਼੍ ੱੱਸਰ੍ਿ:
ਚਤੁ ਰ੍ਤਸ਼ ੱਸਰ੍ਕ:
ਪ੍ੁਤ੍ਰ ਸ਼੍ੋਿਾ੭ਰ੍ਕਤ੍ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਾਪ੍ਾ ਕਿਸਮ੍ਿ੍ਞਮ੍ ਪ੍ਕਤ੍ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ੁਕਿ
ਕਿਿੇਸ਼੍੍ਟਮਾਨਮ੍ ਉਤ੍ਵੀਿ੍ਸ਼੍ਯ ਸ ਇਿ੍ਸ਼੍ਵਾਿਮ੍ ਇਤ੍ਮ੍ ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੧
ਪ੍ਾਪ੍ਮ੍ ਿਰੁਤ੍ਵੈਿ ਕਿਮ੍ ਇਤ੍ਮ੍ ਮਮ ਸਮ੍ਸ਼੍ੁਤ੍
ਰ ਯ ਸਮ੍ਸ਼੍ਿ
ਰ ਮ੍
ਸ਼੍ੇਸ਼੍ੇ ਿ੍ਕਸ਼੍ਕਤ੍ ਤ੍ਲੇ ਸੰਨਃ ਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ਯਾਮ੍ ਸ੍ਤ੍ਾਤ੍ੁ ਮ੍ ਤ੍ਵਮ੍ ਅਰਹਕਸ ੨
ਆਹੁਃ ਸਤ੍ਯਮ੍ ਕਹ ਪ੍ਰਮਮ੍ ਤ੍ਰ੍ਮਮ੍ ਤ੍ਰ੍ਮਕਿਤ੍ੋ ਿਨਾਃ
ਸਤ੍ਯਮ੍ ਆਕਸ਼੍ਰਤ੍ਯ ਕਹ ਮਯਾ ਤ੍ਵਮ੍ ਚ ਤ੍ਰ੍ਮਮ੍ ਪ੍ਰਚੋਕਤ੍ਤ੍ਃ ੩
ਸਮ੍ਸ਼੍ੁਤ੍
ਰ ਯ ਸ਼੍ੈਪ੍ਯਃ ਸ਼੍ਯੇਨਾਯ ਸਵਾਮ੍ ਤ੍ਨੁ ਮ੍ ਿਿਤ੍ੀਪ੍ਕਤ੍ਃ
ਪ੍ਰਤ੍ਾਯ ਪ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਣੋ ਰਾਿਨ੍ ਿਿਾਮ ਿਕਤ੍ਮ੍ ਉੱਤ੍ਮਾਮ੍ ੪
ਤ੍ਤ੍ਾ ਹਯ੭ਲਰ੍ਿ ਸ੍ਤ੍ੇਿਸਵੀ ਪ੍ਰਾਹ੍ਮਣੇ ਿੇਤ੍ ਪ੍ਾਰਿੇ
ਯਾਚਮਾਨੇ ਸਵਿੇ ਨੇਤ੍ਰੇ ਉੱਤ੍ੁ ਤ੍
ਰ ਯਾ੭ਕਿਮਨਾ ਤ੍ਤ੍ੌ ੫
ਸਕਰਤ੍ਾਮ੍ ਤ੍ੇ ਪ੍ਕਤ੍ਃ ਸਵਲ੍ਪ੍ਾਮ੍ ਮਰਯਾਤ੍ਾਮ੍ ਸਤ੍ਯਮ੍ ਅਕਨਵਤ੍ਃ
ਸਤ੍ਯਾ੭ਨੁ ਰੋਤ੍ਾਤ੍੍ ਸਮਯੇ ਸਵਾਮ੍ ਿੇਲਾਮ੍ ਨਾ੭ਕਤ੍ਿਰ੍ਤ੍ਤ੍ੇ ੬
ਸਤ੍ਯ ਮੇਿ ਪ੍ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਰਹ੍ਮ ਸਤ੍ਯੇ ਤ੍ਰ੍ਮ: ਪ੍ਰਕਤ੍ਸ਼੍੍ਕਟਤ੍:
ਸਤ੍ਯ ਮੇਿਾ੭ਿ੍ਸ਼੍ਯਾ ਿੇਤ੍ਾ: ਸਤ੍ਯੇ ਨ ਏਿ ਅਿਾਪ੍ਯਤ੍ੇ ਿਰਮ੍ ੭
ਸਤ੍ਯਮ੍ ਸਮ੭ਨੁ ਿਰ੍ਤ੍ਸਵ ਯਕਤ੍ ਤ੍ਰ੍ਮੇ ਤ੍ਰੁਤ੍ਾ ਮਕਤ੍:
ਸਪ੍ਲ ੱੱਸ ਿਰੋ ਮੇ੭ਸ੍ਤ੍ੁ ਿਰਤ੍ੋ ਹਯ੭ਕਸ ਸੱਤ੍ਮ ੮
ਤ੍ਰ੍ਮ ਸਯੇਹਾ੭ਕਪ੍ਿਾਮਾ੭ਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਮਮ ਚੈ ਿਾ੭ਕਪ੍ਚੋਤ੍ਨਾਤ੍੍
ਪ੍ਰਿਰਾਿਯ ਸੁਤ੍ਮ੍ ਰਾਮਮ੍ ਕਤ੍ਰ: ਿਲੁ ਤ੍ਵਾਮ੍ ਪ੍ਰਿੀਮਯ੭ਹਮ੍ ੯
ਸਮਯਮ੍ ਚ ਮਮਾ੭ਤ੍ਯੇਮਮ੍ ਯਕਤ੍ ਤ੍ਵਮ੍ ਨ ਿਕਰਸ਼੍ਯਕਸ
ਅਿਰਤ੍ ਸ੍ਤ੍ੇ ਪ੍ਕਰਤ੍ਯਿ੍ਤ੍ਾ ਪ੍ਕਰਤ੍ਯਿ੍ਸ਼੍ਯਾਕਮ ਿੀਕਿਤ੍ਮ੍ ੧0
ਏਿਮ੍ ਪ੍ਰਚੋਕਤ੍ਤ੍ੋ ਰਾਿਾ ਿੈਿੇੱਯਾ ਕਨਕਰਵਸ਼੍ਮ੍ਿਯਾ
ਨ ਅਸ਼੍ਿਤ੍੍ ਪ੍ਾਸ਼੍ਮ੍ ਉਨ੍ਮੋਿ੍ਤ੍ੁਮ੍ ਪ੍ਕਲ: ਇਨ੍ਤ੍ਰ ਿਰੁਤ੍ਮ੍ ਯਤ੍ਾ ੧੧
ਉਤ੍੍ਪ੍ਰਾਨ੍ਤ੍ ਹਰਤ੍
ੁ ਯ ਸ਼੍੍ਚਾ੭ਕਪ੍ ਕਿਿਰ੍ਣ ਿਤ੍ਨੋ੭ਪ੍ਿਤ੍੍
ਸ ਤ੍ੁ ਰਯੋ ਿੈ ਪ੍ਕਰਸ੍ਪ੍ਨ੍ਤ੍ਨ੍ ਯੁ ਿ ਚਿਰਾ੭ਨ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਯਤ੍ਾ ੧੨
ਕਿਹਵਲਾਪ੍ਯਾਮ੍ ਚ ਨੇਤ੍ਰਾਪ੍ਯਾਮ੍ ਅਪ੍ਸ਼੍ਯ ੱੰਕਨਿ ਪ੍ੂਕਮਪ੍ਃ
ਿਰੁੱਚਰਾਤ੍੍ ਤ੍ੈਰਯੇਣ ਸਮ੍ਸ੍ਤ੍ਪ੍ਯ ਿੈਿੇਯੀਮ੍ ਇਤ੍ਮ੍ ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੧੩
ਯਸ੍ਤ੍ੇ ਮਨ੍ਤ੍ਰ ਿਰੁਤ੍ਃ ਪ੍ਾਕਣ: ਅਿ੍ਨੌ ਪ੍ਾਪ੍ੇ ਮਯਾ ਤ੍ਰੁਤ੍ਃ
ਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਯਿਾਕਮ ਸਵਿਮ੍ ਚੈਿ ਤ੍ਿ ਪ੍ੁਤ੍ਰਮ੍ ਤ੍ਵਯਾ ਸਹ ੧੪
ਪ੍ਰਯਾਤ੍ਾ ਰਿਨੀ ਤ੍ੇਕਿ ਸੂਰਯ ਸਯ ਉਤ੍ਯਨਮ੍ ਪ੍ਰਕਤ੍
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਅਕਪ੍ਸ਼੍ੇਿਮ੍ ਿੁਰੁ ਿਨ: ਤ੍ਵਰਕਯਸ਼੍ਯਕਤ੍ ਮਾਮ੍ ਤ੍ਰੁਿਮ੍ ੧੫
ਰਾਮਾ੭ਕਪ੍ਸ਼੍ੇਿ ਸਮ੍ਪ੍ਾਰੈ ਸ੍ਤ੍ ਤ੍੭ਰ੍ਤ੍ ਮੁਪ੍ਿਲ੍ ਕਪ੍ਤ੍ੈ:
ਰਾਮ: ਿਾਰਕਯਤ੍ਿਯੋ ਮੇ ਮਰਤ੍
ੁ ਸਯ ਸਕਲਲ ਕਿਰਯਾਮ੍ ੧੬
ਤ੍ਵਯਾ ਸ ਪ੍ੁਤ੍ਰਯਾ ਨੈਿ ਿਰ੍ਤ੍ਿਯਾ ਸਕਲਲ ਕਿਰਯਾ
ਿਯਾਹਨ੍ਤ੍ਾ੭ਕਸ ਅਸ਼੍ੁਪ੍ਾਚਾਰੇ ਯਕਤ੍ ਰਾਮਾ੭ਕਪ੍ਸ਼੍ੇਚਨਮ੍ ੧੭
ਨ ਚ ਸ਼੍ਿ੍ਨੋਮਯ੭ਹਮ੍ ਤ੍ਰਸ਼੍੍ਟਮ
ੁ ੍ ਪ੍ੂਰਵਮ੍ ਤ੍ਤ੍ਾ ਸੁਿਮ੍
ਹਤ੍ ਹਰ੍ਸ਼੍ਮ੍ ਕਨਰਾ੭੭ਨਮ੍ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ੁਨ ਰ੍ਿਨਮ੍ ਅਿਾਙ੍ਮੁਿਮ੍ ੧੮
ਤ੍ਾਮ੍ ਤ੍ਤ੍ਾ ਪ੍ਰੁਿਤ੍ ਸ੍ਤ੍ ਸਯ ਪ੍ੂਕਮਪ੍ ਸਯ ਮਹਾਤ੍੍ਮਨ:
ਪ੍ਰਪ੍ਾਤ੍ਾ ਸ਼੍ਰਵਰੀ ਪ੍ੁਣਯਾ ਚਮ੍ਤ੍ਰ ਨਿ੍ਸ਼੍ਤ੍ਰ ਸ਼੍ਾਕਲਨੀ ੧੯
ਤ੍ਤ੍ਃ ਪ੍ਾਪ੍ ਸਮਾਚਾਰਾ ਿੈਿੇਯੀ ਪ੍ਾਰ੍ਕਤ੍ਿਮ੍ ਪ੍ੁਨਃ
ਉਿਾਚ ਪ੍ਰੁਸ਼੍ਮ੍ ਿਾਿਯਮ੍ ਿਾਿਯਿ੍ਞਾ ਰੋਸ਼੍ ਮੂਰ੍ਕਚਤ੍ਾ ੨0
ਕਿਮ੍ ਇਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਾਸ਼੍ਸੇ ਰਾਿਨ੍ ਿਾਿਯਮ੍ ਿਰਰੁਿੋਪ੍ਮਮ੍
ਆਨਾਯਕਯਤ੍ੁ ਮ੍ ਅਿ੍ਕਲਸ਼੍੍ਟਮ੍ ਪ੍ੁਤ੍ਰਮ੍ ਰਾਮਮ੍ ਇਹਾ੭ਰਹਕਸ ੨੧
ਸ੍ਤ੍ਾਪ੍ਯ ਰਾਿਯੇ ਮਮ ਸੁਤ੍ਮ੍ ਿਰੁਤ੍ਵਾ ਰਾਮਮ੍ ਿਨੇ ਚਰਮ੍
ਕਨੱ ਸਪ੍ਤ੍੍ਨਾਮ੍ ਚ ਮਾਮ੍ ਿਰੁਤ੍ਵਾ ਿਰੁਤ੍ ਿਰੁਤ੍ਯੋ ਪ੍ਕਿਸ਼੍ਯਕਸ ੨੨
ਸ ਨੁੰ ਨੈਿ ਤ੍ੀਿ੍ਸ਼੍੍ਣੇਨ ਪ੍ਰਤ੍ਤ੍
ੋ ੇਨ ਹਯੋੱਤ੍ਮਃ
ਰਾਿਾ ਪ੍ਰਚੋਕਤ੍ਤ੍ੋ੭ਪ੍ੀਿ੍ਸ਼੍੍ਣਮ੍ ਿੈਿੇਯੀਮ੍ ਇਤ੍ਮ੍ ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੨੩
ਤ੍ਰ੍ਮ ਪ੍ਨ੍ਤ੍ੇਨ ਪ੍ੱਤ੍ੋ੭ਸ੍ਕਮ ਨਸ਼੍੍ਟਾ ਚ ਮਮ ਚੇਤ੍ਨਾ
ਿਯੇਸ਼੍੍ਟਮ੍ ਪ੍ੁਤ੍ਰਮ੍ ਕਪ੍ਰਯਮ੍ ਰਾਮਮ੍ ਤ੍ਰਸ਼੍੍ਟਮ
ੁ ੍ ਇੱਚਾਕਮ ਤ੍ਾਰ੍ਕਮਿਮ੍ ੨੪
ਤ੍ਤ੍: ਪ੍ਰਪ੍ਾਤ੍ਾਮ੍ ਰਿਨੀਮ੍ ਉਕਤ੍ਤ੍ੇ ਚ ਕਤ੍ਿਾਿਰੇ
ਪ੍ੁਣਯੇ ਨਿ੍ਸ਼੍ਤ੍ਰ ਯੋਿੇ ਚ ਮੁਹਰ
ੂ ੍ਤ੍ੇ ਚ ਸਮਾਕਹਤ੍ੇ ੨੫
ਿਕਸਸ਼੍੍ਟੋ ਿੁਣ ਸਮ੍ਪ੍ੰਨ: ਕਸ਼੍ਸ਼੍ਯੈ: ਪ੍ਕਰਿਰਤ੍
ੁ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ
ਉਪ੍ਿਰੁਹਯਾ੭੭ਸ਼੍ੁ ਸਮ੍ਪ੍ਾਰਾਨ੍ ਪ੍ਰਕਿਿੇਸ਼੍ ਪ੍ੁਰਤ੍
ੋੱ ਮਮ੍ ੨੬
ਕਸਿ੍ਤ੍ ਸੰਮਾਰ੍ਕਿਤ੍ ਪ੍ਤ੍ਾਮ੍ ਪ੍ਤ੍ਾਿੋੱਤ੍ਮ ਪ੍ੂਕਸ਼੍ਤ੍ਾਮ੍
ਕਿਕਚਤ੍ਰ ਿੁਸੁਮਾ ਿੀਰ੍ਣਾਮ੍ ਨਾਨਾ ਸਰਿ੍ਕਪ੍ ਕਰਵਰਾਕਿਤ੍ਮ੍ ੨੭
ਸਮਹ ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟ ਮਨੁ ਿੋਪ੍ਤ੍
ੇ ਾਮ੍ ਸਮਰੁੱਤ੍ ਕਿਪ੍ਣਾ ਪ੍ਣਾਮ੍
ਮਹੋਤ੍੍ਸਿ ਸਮਾਿੀਰ੍ਣਾਮ੍ ਰਾਿਿਾ੭ਰ੍ਤ੍ੇ ਸਮੁਤ੍੍ਸੁਿਾਮ੍ ੨੮
ਚਮ੍ਤ੍ਨਾ੭ਿਰੁ ਤ੍ੂ ਪ੍ੈ ਸ਼੍੍ਚ ਸਰਵਤ੍: ਪ੍ਰਕਤ੍ ਤ੍ੂ ਕਪ੍ਤ੍ਾਮ੍
ਤ੍ਾਮ੍ ਪ੍ੁਰੀਮ੍ ਸਮਕਤ੍ਿਰਮਯ ਪ੍ੁਰਮ੍ਤ੍ਰ ਪ੍ੁਰੋਪ੍ਮਾਮ੍ ੨੯
ਤ੍ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ ਅਮ੍ਤ੍: ਪ੍ੁਰਮ੍ ਸ਼੍ਰਸ਼੍
ੇ ੍ਟਮ੍ ਨਾਨਾ ਕਤ੍ਵਿ ਿਣਾ ਯੁ ਤ੍ਮ੍
ਪ੍ੌਰ ਿਾਨ ਪ੍ਤ੍ਾ ਿੀਰ੍ਣਮ੍ ਪ੍ਰਾਹ੍ਮਣੈਃ ਉਪ੍ ਸ਼੍ੋਕਪ੍ਤ੍ਮ੍
ਯਿ੍ਞਕਿਤ੍੍ਕਪ੍: ਸੁਸਮ੍ਪ੍ੂਰਣ
੍ ਮ੍ ਸਤ੍ਸਯੈ: ਪ੍ਰਮ ਕਤ੍ਵਿ:ੈ ੩0
ਤ੍ਤ੍੍ ਅਮ੍ਤ੍:ਪ੍ੁਰ ਮਾ੭੭ਸਾਤ੍ਯ ਿਯਕਤ੍ਚਿਰਾਮ ਤ੍ਮ੍ ਿਨਮ੍
ਿਕਸ਼੍ਸ਼੍੍ਟਮ੍ ਪ੍ਰਮ ਪ੍ਰੀਤ੍: ਪ੍ਰਮਰ੍ਕਸ਼੍ ਕਰਵਿੇਸ਼੍ ਚ ੩੧
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਸ ਤ੍ੁ ਅਪ੍ਸ਼੍ਯਤ੍੍ ਕਿਕਨਸ਼੍੍ਿਰਾਮ੍ਤ੍ਮ੍ ਸੁਮਮ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਨਾਮ ਸਾਰਕਤ੍ਮ੍
ਤ੍ਵਾਰੇ ਮਨੁ ਿ ਕਸਮਹ ਸਯ ਸਕਚਿਮ੍ ਕਪ੍ਰਯ ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਨਮ੍ ੩੨
ਤ੍ਮ੍ ਉਿਾਚ ਮਹਾ ਤ੍ੇਿਾ ੱੱਸੂਤ੍ ਪ੍ੁਤ੍ਰਮ੍ ਕਿਸ਼੍ਾਰਤ੍ਮ੍
ਿਕਸਸ਼੍੍ਟ: ਿ੍ਕਸ਼੍ਪ੍ਰ ਮਾ੭੭ਚਿ੍ਸ਼੍ਵ ਨਰੁਪ੍ਤ੍ੇ ਰ੍ਮਾ ਕਮਹਾ੭੭ਿਤ੍ਮ੍ ੩੩
ਇਮੇ ਿਮ੍ਿੋਤ੍ਿ ਿਟਾ ੱੱਸਾਿਰੇਪ੍ਯ ਸ਼੍੍ਚ ਿਾਮ੍ਚਨਾ:
ਔਤ੍ੁ ਮ੍ਪ੍ਰਮ੍ ਪ੍ਤ੍ਰ ਪ੍ੀਟਮ੍ ਅਕਪ੍ਸ਼੍ੇਿਾ੭ਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਆਹਰਤ੍
ੁ ਮ੍ ੩੪
ਸਰਵ ਪ੍ੀਿਾਕਨ ਿਮ੍ਤ੍ਾ ਸ਼੍੍ਚ ਰਤ੍੍ਨਾਕਨ ਕਿਕਿਤ੍ਾਕਨ ਚ
ਿ੍ਸ਼੍ੌਤ੍ਰਮ੍ ਤ੍ਕਤ੍ ਿਰੁਤ੍ਮ੍ ਲਾਿਾ ਤ੍ਰ੍ਪ੍ਾ: ਸੁਮਨਸ: ਪ੍ਯ: ੩੫
ਅਸ਼੍੍ਟੌ ਚ ਿਨਯਾ ਰੁਕਚਰਾ ਮੱਤ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਿਰ ਿਾਰਣ:
ਚਤ੍ੁ ਰ੭ਸ਼੍ਵੋ ਰਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ੍ ਕਨਸ੍ਕਤ੍ਰਮ੍ਸ਼੍ੋ ਤ੍ਨੁ ਰੱਤ੍
ੁ ਮਮ੍ ੩੬
ਿਾਹਨਮ੍ ਨਰ ਸਮਯੁ ਿ੍ਤ੍ਮ੍ ਚਤ੍ਰਮ੍ ਚ ਸ਼੍ਕਸ਼੍ ਸੰਕਨਪ੍ਮ੍
ਸ਼੍ਵੇਤ੍ੇ ਚ ਿਾਲ ਿਯਿਨੇ ਪ੍ਰੁਮਿ
੍ ਾਰੁ ਸ਼੍੍ਚ ਕਹਰਣ੍ਮਯ: ੩੭
ਹੇਮ ਤ੍ਾਮ ਕਪ੍ਨੱਤ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਿਿੁਤ੍੍ਮਾਨ੍ ਪ੍ਾਮ੍ਟਰ
ੁ ੋ ਿਰੁਸ਼੍:
ਿੇਸਰੀ ਚ ਚਤ੍ੁ ਰ੍ ਤ੍ਮ੍ਸ਼੍੍ਟਰੋ ਹਕਰ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍੍ਟੋ ਮਹਾ ਪ੍ਲ: ੩੮
ਕਸਮਹਾਸਨਮ੍ ਿਯਾਿਰ ਤ੍ਨੁ : ਸਕਮੱਤ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਹੁਤ੍ਾਸ਼੍ਨ:
ਸਰਵ ਿਾਕਤ੍ਤ੍ਰ ਸਮ੍ਿਾ ਸ਼੍੍ਚ ਿੇਸ਼੍ਯਾ ਸ਼੍੍ਚਾ੭ਲਮ੍ਿਰੁਤ੍ਾ ਸ੍ਕਤ੍ਰਯ: ੩੯
ਆਚਾਰਯਾ ਪ੍ਰਾਹ੍ਮਣਾ ਿਾਿ: ਪ੍ੁਣਯਾ ਸ਼੍੍ਚ ਮਰੁਿ ਪ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਣ:
ਪ੍ੌਰ ਿਾਨਪ੍ਤ੍ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਟ
੍ ਾ ਨੈਿਮਾ ਸ਼੍੍ਚ ਿਣੈ ੱੱਸਹ ੪0
ਏਤ੍ੇ ਚਾ੭ਨਯੇ ਚ ਪ੍ਹਿ: ਪ੍ਰੀਯਮਾਣਾ: ਕਪ੍ਰਯਮ੍ ਿਤ੍ਾ:
ਅਕਪ੍ਸ਼੍ੇਿਾਯ ਰਾਮ ਸਯ ਸਹ ਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟਮ੍ਕਤ੍ ਪ੍ਾਰ੍ਕਤ੍ਿੈ: ੪੧
ਤ੍ਵਰਯਸਵ ਮਹਾ ਰਾਿਮ੍ ਯਤ੍ਾ ਸਮੁਕਤ੍ਤ੍ੇ੭ਹਕਨ
ਪ੍ੁਣਯੇ ਨਿ੍ਸ਼੍ਤ੍ਰ ਯੋਿੇ ਚ ਰਾਮੋ ਰਾਿਯ ਮ੭ਿਾਪ੍੍ਨੁਯਾਤ੍੍ ੪੨
ਇਕਤ੍ ਤ੍ਸਯ ਿਚ ੱੱਸ਼੍ੁਤ੍
ਰ ਵਾ ਸੂਤ੍ ਪ੍ੁਤ੍ਰੋ ਮਹਾਤ੍੍ਮਨ:
ਸ੍ਤ੍ੁਿ ੱੰਨੁ ਪ੍
ਰ ਕਤ੍ ਸ਼੍ਾਰ੍ਤ੍ੂਲਮ੍ ਪ੍ਰਕਿਿੇਸ਼੍ ਕਨਿੇਸ਼੍ਨਮ੍ ੪੩
ਤ੍ਮ੍ ਤ੍ੁ ਪ੍ੂਰਵੋਕਤ੍ਤ੍ਮ੍ ਿਰੁੱਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਵਾਰਸ੍ਤ੍ਾ ਰਾਿ ਸੰਮਤ੍ਮ੍
ਨ ਸ਼੍ੇਿੁ ਰ੭ਕਪ੍ਸਮਰੋੱਤ੍ੁਮ੍ ਰਾਿ੍ਞ: ਕਪ੍ਰਯ ਕਚਿੀਰ੍ਸ਼੍ਿ: ੪੪
ਸ ਸਮੀਪ੍ ਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ੋ ਰਾਿ੍ਞ ਸ੍ਤ੍ਾ ਮ੭ਿਸ੍ਤ੍ਾ ਮ੭ਿਿ੍ਕਞ ਿਾਨ੍
ਿਾਿ੍ਕਪ੍: ਪ੍ਰਮ ਤ੍ੁ ਸ਼੍੍ਟਾਕਪ੍ ਰ੭ਕਪ੍ਸ਼੍੍ਟਤ੍
ੋ ੁ ਮ੍ ਪ੍ਰਚਿਰਮੇ ੪੫
ਤ੍ਤ੍ ੱੱਸੂਤ੍ੋ ਯਤ੍ਾ ਿਾਲਮ੍ ਪ੍ਾਰ੍ਕਤ੍ਿ ਸਯ ਕਨਿੇਸ਼੍ਨੇ
ਸੁਮਮ੍ਤ੍:ਰ ਪ੍ਰਾਮ੍ਿਕਲ ਰ੍ਪ੍ੂਤ੍ਾਵ ਤ੍ੁ ਸ਼੍੍ਟਾਿ ਿਿਤ੍ੀ ਪ੍ਕਤ੍ਮ੍ ੪੬
ਯਤ੍ਾ ਨਮ੍ਤ੍ਕਤ੍ ਤ੍ੇਿਸਵੀ ਸਾਿਰੋ ਪ੍ਾਸ੍ਿਰੋਤ੍ਯੇ
ਪ੍ਰੀਤ੍: ਪ੍ਰੀਤ੍ੇਨ ਮਨਸਾ ਤ੍ਤ੍ਾਨਮ੍ਤ੍ ਿਨ ੱੱਸਵਤ੍: ੪੭
ਇਮ੍ਤ੍ਰਮਸਯਾਮ੍ ਤ੍ੁ ਿੇਲ਼ਾਯਾ ਮ੭ਕਪ੍ਤ੍ੁ ਸ਼੍੍ਟਾਿ ਮਾਤ੍ਕਲ:
ਸੋ੭ਿਯ ੱੱਤ੍ਾਨਿਾਨ੍ ਸਰਵਾਮ੍ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ ਤ੍ਵਾਮ੍ ਪ੍ੋਤ੍ਯਾ ਮਯ੭ਹਮ੍ ੪੮
Page 41 of 276

ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਵਾਲ੍ ਮੀਕਿ ਰਾਮਾਯਣਮ੍
ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਿੇਤ੍ਾ ੱੱਸ ਹਾਮ੍ਿ ਕਿਤ੍ਯਾ ਸ਼੍੍ਚ ਯਤ੍ਾ ਹਯਾ੭੭ਤ੍੍ਮ ਪ੍ੁਿਮ੍ ਕਿਪ੍ੁਮ੍
ਪ੍ਰਹ੍ਮਾਣਮ੍ ਪ੍ੋਤ੍ਯਮ੍ ਤ੍ਯ੭ਤ੍ਯ ਤ੍ਤ੍ਾ ਤ੍ਵਾਮ੍ ਪ੍ੋਤ੍ਯਾ ਮਯਹਮ੍ ੪੯
ਆਕਤ੍ਤ੍ਯ ੱੱਸਹ ਚਮ੍ਤ੍ਰੇਣ ਯਤ੍ਾ ਪ੍ੂਤ੍ ਤ੍ਰਾਮ੍ ਸ਼੍ੁਪ੍ਾਮ੍
ਪ੍ੋਤ੍ਯ ਤ੍ਯ੭ਤ੍ਯ ਪ੍ਰੁਕਤ੍ਿੀਮ੍ ਤ੍ਤ੍ਾ ਤ੍ਵਾਮ੍ ਪ੍ੋਤ੍ਯਾ ਮਯਹਮ੍ ੫0
ਉੱਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟਾ੭੭ਸ਼੍ੁ ਮਹਾ ਰਾਿ ਿਰੁਤ੍ ਿੌਤ੍ੁਿ ਮਮ੍ਿਲ਼:
ਕਿਰਾਿਮਾਨੋ ਿਪ੍ੁਸ਼੍ਾ ਮੇਰੋ ਕਰਿ ਕਤ੍ਿਾਿਰ: ੫੧
ਸੋਮ ਸੂਰਯੌ ਚ ਿਾਿੁਸ੍ਤ੍ ਕਸ਼੍ਿ ਿੈਸ਼੍ਰਿਣਾਿ੭ਕਪ੍
ਿਰੁਣ ਸ਼੍੍ਚਾ੭ਿ੍ਕਨ ਕਰਮ੍ਤ੍ਰ ਸ਼੍੍ਚ ਕਿਿਯਮ੍ ਪ੍ਰਕਤ੍ਸ਼੍ਮ੍ਤ੍ੁ ਤ੍ੇ ੫੨
ਿਤ੍ਾ ਪ੍ਿਿਤ੍ੀ ਰਾਕਤ੍ਰ : ਿਰੁਤ੍ਮ੍ ਿਰੁਤ੍ਯ ਕਮਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਿ
ਪ੍ੁੱਤ੍ਯਸਵ ਨਰੁਪ੍ ਸ਼੍ਾਰ੍ਤ੍ੂਲ ਿੁਰੁ ਿਾਰਯ ਮ੭ਨਮ੍ਤ੍ਰਮ੍ ੫੩
ਉਤ੍ਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟਤ੍ ਰਾਮ ਸਯ ਸਮਿਰ ਮ੭ਕਪ੍ਸ਼੍ੇਚਨਮ੍
ਪ੍ੌਰ ਿਾਨਪ੍ਤ੍ੈ ਸ਼੍੍ਚਾ੭ਕਪ੍ ਨੈਿਮੈ ਸ਼੍੍ਚ ਿਰੁਤ੍ਾਮ੍ਿਕਲ: ੫੪
ਸਵਯਮ੍ ਿਕਸ਼੍ਸ਼੍੍ਟੋ ਪ੍ਿਿਾਨ੍ ਪ੍ਰਾਹ੍ਮਣੈ ੱੱਸਹ ਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟਕਤ੍
ਿ੍ਕਸ਼੍ਪ੍ਰ ਮਾ੭੭ਿ੍ਞਾਪ੍ਯਤ੍ਾਮ੍ ਰਾਿਨ੍ ਰਾਿਿ ਸਯਾ੭ਕਪ੍ਸ਼੍ੇਚਨਮ੍ ੫੫
ਯਤ੍ਾ ਹਯ੭ਪ੍ਾਲਾ: ਪ੍ਸ਼੍ਿੋ ਯਤ੍ਾ ਸੇਨਾ ਹਯ੭ਨਾਯਿਾ
ਯਤ੍ਾ ਚਮ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਕਿਨਾ ਰਾਕਤ੍ਰ ਰਯਤ੍ਾ ਿਾਿੋ ਕਿਨਾ ਿਰੁਸ਼੍ਮ੍ ੫੬
ਏਿਮ੍ ਕਹ ਪ੍ਕਿਤ੍ਾ ਰਾਸ਼੍੍ਟਮ
ਰ ੍ ਯਤ੍ਰ ਰਾਿਾ ਨ ਤ੍ਰੁਸ਼੍ਯਤ੍ੇ ੫੭
ਇਕਤ੍ ਤ੍ਸਯ ਿਚ ੱੱਸ਼੍ੁਤ੍
ਰ ਵਾ ਸਾਮ੍ਤ੍ਵ ਪ੍ੂਰਵ ਕਮਿਾ੭ਰ੍ਤ੍ਿਤ੍੍
ਅਪ੍ਯਿੀਰਯਤ੍ ਸ਼੍ੋਿੇਨ ਪ੍ੂਯ ਏਿ ਮਹੀਪ੍ਕਤ੍: ੫੮
ਤ੍ਤ੍ਃ ਸ ਰਾਿਾ ਤ੍ਮ੍ ਸੂਤ੍ਮ੍ ਸੰਨ੭ਹਰ੍ਸ਼੍ਃ ਸੁਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਰਕਤ੍
ਸ਼੍ੋਿ ਆਰਿ੍ਤ੍ ਈਿ੍ਸ਼੍ਣਃ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ੍ ਉਤ੍ਵੀਿ੍ਸ਼੍ਯੋਿਾਚ ਤ੍ਾਰ੍ਕਮਿਃ ੫੯
ਿਾਿਯੈ ਸ੍ਤ੍ੁ ਿਲੁ ਮਰ੍ਮਾਕਣ ਮਮ ਪ੍ੂਯੋ ਕਨਿਰੁਮ੍ਤ੍ਕਸ
ਸੁਮਨ੍ਤ੍ਰਃ ਿਰੁਣਮ੍ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾ ਤ੍ੀਨਮ੍ ਚ ਪ੍ਾਰ੍ਕਤ੍ਿਮ੍
ਪ੍ਰਿਰੁਹੀਤ੍ਾਮ੍ਿਕਲਃ ਕਿਮ੍ਕਚਤ੍੍ ਤ੍ਸ੍ਮਾ ੱੱਤ੍ੇਸ਼੍ਾਤ੍੍ ਅਪ੍ਾਿਰਮਤ੍੍ ੬0
ਯਤ੍ਾ ਿਿ੍ਤ੍ੁਮ੍ ਸਵਯਮ੍ ਤ੍ੈਨਯਾਨ੍ ਨ ਸ਼੍ਸ਼੍ਾਿ ਮਹੀਪ੍ਕਤ੍ਃ
ਤ੍ਤ੍ਾ ਸੁਮਨ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਮਨ੍ਤ੍ਰਿਞ
੍ ਾ ਿੈਿੇਯੀ ਪ੍ਰਤ੍ਯੁ ਿਾਚ ਹ ੬੧
ਸੁਮਮ੍ਤ੍ਰ ਰਾਿਾ ਰਿਨੀਮ੍ ਰਾਮ ਹਰ੍ਸ਼੍ ਸਮੁਤ੍੍ਸੁਿ:
ਪ੍ਰ ਿਾਿਰ ਪ੍ਕਰਸ਼੍ਰਾਮ੍ਤ੍ੋ ਕਨਤ੍ਰਾਯਾ ਿਸ਼੍ਮੇਕਯਿਾਨ੍ ੬੨
ਤ੍ ਤ੍੍ਿੱਚ ਤ੍ਵਕਰਤ੍ਮ੍ ਸੂਤ੍ ਰਾਿ ਪ੍ੁਤ੍ਰਮ੍ ਯਸ਼੍ਕਸਵਨਮ੍
ਰਾਮ ਮਾ੭੭ਨਯ ਪ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਤ੍ੇ ਨਾ੭ਤ੍ਰ ਿਾਰਯਾ ਕਿਚਾਰਣਾ ੬੩
ਸ ਮਨਯਮਾਨਃ ਿਲਯਾਣਮ੍ ਹਰਤ੍
ੁ ਯੇਨ ਨਨਨ੍ਤ੍ ਚ
ਕਨਰ੍ਿਿਾਮ ਚ ਸਮ੍ਪ੍ਰੀਤ੍ਯਾ ਤ੍ਵਕਰਤ੍ੋ ਰਾਿ ਸ਼੍ਾਸਨਾਤ੍੍ ੬੪
ਸੁਮਨ੍ਤ੍ਰ ਸ਼੍੍ਕਚਨ੍ਤ੍ਯਾ ਮਾਸ ਤ੍ਵਕਰਤ੍ਮ੍ ਚੋਕਤ੍ਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਯਾ
ਿਯਿ੍ਤ੍ਮ੍ ਰਾਮਾ੭ਕਪ੍ਸ਼੍ੇਿਾ੭ਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਇਹਾ੭੭ਯਾਸਯਕਤ੍ ਤ੍ਰ੍ਮਕਿਤ੍੍ ੬੫
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਇਕਤ੍ ਸੂਤ੍ੋ ਮਕਤ੍ਮ੍ ਿਰੁਤ੍ਵਾ ਹਰ੍ਸ਼੍ੇਣ ਮਹਤ੍ਾ ਿਰੁਤ੍:
ਕਨਰ੍ਿਿਾਮ ਮਹਾਤ੍ੇਿਾ ਰਾਿਿ ਸਯ ਕਤ੍ਤ੍ਰੁਿ੍ਸ਼੍ਯਾ ੬੬
ਸਾਿਰ ਹਰਤ੍ ਸਮ੍ਿਾਸ਼੍ਾਤ੍੍ ਸੁਮਮ੍ਤ੍ਰੋ ਅਮ੍ਤ੍:ਪ੍ੁਰਾ ੱੱਚਪ੍
ੁ ਾਤ੍੍
ਕਨਸ਼੍੍ਿਰਮਯ ਿਨ ਸਮ੍ਪ੍ਾਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ ਤ੍ਵਾਰ ਮ੭ਿਰਤ੍: ੬੭
ਤ੍ਤ੍ਃ ਪ੍ੁਰਸ੍ਤ੍ਾਤ੍੍ ਸਹਸਾ ਕਿਕਨਰ੍ਿਤ੍ੋ
ਮਹੀਪ੍ਤ੍ੀਨ੍ ਤ੍ਵਾਰ ਿਤ੍ੋ ਕਿਲੋ ਿਯਨ੍
ਤ੍ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ ਪ੍ੌਰਾਨ੍ ਕਿਕਿਤ੍ਾਨ੍ ਮਹਾ ਤ੍ਨਾਨ੍
ਉਪ੍ਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ਾਨ੍ ਤ੍ਵਾਰਮ੍ ਉਪ੍ੇਤ੍ਯ ਕਿਸ਼੍੍ਕਟਤ੍ਾਨ੍ ੬੮
ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਯੋਤ੍ਯਾ ਿਾਮ੍ਟੇ ਚਤ੍ੁ ਰਤ੍
੍ ਸ਼੍ ੱੱਸਰ੍ਿ:
ਪ੍ਮ੍ਚ ਤਸ਼ ੱਸਰ੍ਕ:
ਤ੍ੇ ਤ੍ੁ ਤ੍ਾਮ੍ ਰਿਨੀਮ੍ ਉਸ਼੍ਯ ਪ੍ਰਾਹ੍ਮਣਾ ਿੇਤ੍ ਪ੍ਾਰਿਾਃ
ਉਪ੍ਤ੍ਸ੍ਤ੍ੁ: ਉਪ੍ਸ੍ਤ੍ਾਨਮ੍ ਸਹ ਰਾਿ ਪ੍ੁਰੋਕਹਤ੍ਾਃ ੧
ਅਮਾਤ੍ਯ ਪ੍ਲ ਮੁਿਯਾ ਸ਼੍੍ਚ ਮੁਿਯਾ ਯੇ ਕਨਿਮ ਸਯ ਚ
ਰਾਿਿ ਸਯਾ੭ਕਪ੍ਸ਼੍ੇਿਾ੭ਰ੍ਤ੍ੇ ਪ੍ਰੀਯਮਾਣਾ ਸ੍ਤ੍ੁ ਸਮ੍ਿਤ੍ਾਃ ੨
ਉਕਤ੍ਤ੍ੇ ਕਿਮਲੇ ਸੂਰਯੇ ਪ੍ੁਸ਼੍ਯੇ ਚ ਅਪ੍ਯਾਿਤ੍ੇ ਅਹਕਨ
ਲਿ੍ਨੇ ਿਰ੍ਿਟਿੇ ਪ੍ਰਾਪ੍੍ਤ੍ੇ ਿਨ੍ਮ ਰਾਮ ਸਯ ਚ ਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ੇ
ਅਕਪ੍ਸ਼੍ੇਿਾਯ ਰਾਮ ਸਯ ਕਤ੍ਵਿੇਨ੍ਤ੍ਰੈ: ਉਪ੍ ਿਲ੍ ਕਪ੍ਤ੍ਮ੍ ੩
ਿਾਮ੍ਚਨਾ ਿਲ ਿੁਮ੍ਪ੍ਾ ਸ਼੍੍ਚ ਪ੍ਤ੍ਰ ਪ੍ੀਟਮ੍ ਸਵਲਮ੍ਿਰੁਤ੍ਮ੍
ਰਤ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਸਮਯਿਾ੭੭ਸ੍ਤ੍ੀਰ੍ਣੋ ਪ੍ਾਸਵਰਾ ਿਯਾਿਰ ਚਰ੍ਮਣਾ ੪
ਿਙ੍ਿਾ ਯਮੁਨਯੋਃ ਪ੍ੁਣਯਾਤ੍੍ ਸਮ੍ਿਮਾਤ੍੍ ਆਹਰਤ੍
ੁ ਮ੍ ਿਲਮ੍
ਯਾ ਸ਼੍੍ਚਾ੭ਨਯਾਃ ਸਕਰਤ੍ਃ ਪ੍ੁਣਯਾ ਹਰਤ੍ਾਃ ਿੂਪ੍ਾਃ ਸਰਾਮ੍ਕਸ ਚ ੫
ਪ੍ਰਾਿਵਾਹਾ ਸ਼੍੍ਚੋਰ੍ਤ੍ਵ ਿਾਹਾ ਸ਼੍੍ਚ ਕਤ੍ਰਯ ਿਵਾਹਾਃ ਸਮਾਕਹਤ੍ਾਃ
ਤ੍ਾਪ੍ਯ ਸ਼੍੍ਚੈ ਿਾ੭੭ਹਰਤ੍
ੁ ਮ੍ ਤ੍ੋਯਮ੍ ਸਮੁਤ੍ਰੇਪ੍ਯ ਸ਼੍੍ਚ ਸਰਵਸ਼੍ਃ ੬
ਸ ਲਾਿਾ: ਿ੍ਸ਼੍ੀਕਰਕਪ੍ ਸ਼੍੍ਚੰਨਾ ਿਟਾ: ਿਾਮ੍ਚਨ ਰਾਿਤ੍ਾ:
ਪ੍ਤ੍੍ਮੋਤ੍੍ਪ੍ਲ ਯੁ ਤ੍ਾ ਪ੍ਾਮ੍ਕਤ੍ ਪ੍ੂਰ੍ਣਾ: ਪ੍ਰਮ ਿਾਕਰਣਾ ੭
ਿ੍ਸ਼੍ੌਤ੍ਰਮ੍ ਤ੍ਕਤ੍ ਿਰੁਤ੍ਮ੍ ਲਾਿਾ ਤ੍ਰ੍ਪ੍ਾਃ ਸੁਮਨਸਃ ਪ੍ਯਃ
ਿੇਸ਼੍ਯਾ ਸ਼੍੍ਚੈਿ ਸ਼੍ੁਪ੍ਾਚਾਰਾ: ਸਰਵਾ੭੭ਪ੍ਰਣ ਪ੍ੂਕਸ਼੍ਤ੍ਾ: ੮
ਚਨ੍ਤ੍ਰਾਮ੍ਸ਼੍ੁ ਕਿਿਚ ਪ੍ਰਿਯਮ੍ ਪ੍ਾਣ੍ਟਰ
ੁ ਮ੍ ਰਤ੍੍ਨ ਪ੍ੂਕਸ਼੍ਤ੍ਮ੍
ਸੱਿਮ੍ ਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟਕਤ੍ ਰਾਮ ਸਯ ਿਾਲ ਿਯਿਨਮ੍ ਉੱਤ੍ਮਮ੍ ੯
ਚਨ੍ਤ੍ਰ ਮਣ੍ਟਲ ਸਮ੍ਿਾਸ਼੍ਮ੍ ਆਤ੍ਪ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਚ ਪ੍ਾਣ੍ਟਰ
ੁ ਮ੍
ਸੱਿਮ੍ ਤ੍ਯੁ ਕਤ੍ਿਰਮ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍੭ਕਪ੍ਸ਼੍ੇਿ ਪ੍ੁਰਸ੍ਿਰੁਤ੍ਮ੍ ੧0
ਪ੍ਾਣ੍ਟਰ
ੁ ਸ਼੍੍ਚ ਿਰੁਸ਼੍ਃ ਸੱਿਃ ਪ੍ਾਣ੍ਟਰ
ੁ ੋ੭ਸ਼੍ਵ ਸ਼੍੍ਚ ਸੁਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ਃ
ਪ੍ਰਸੁਤ੍
ਰ ਸ਼੍੍ਚ ਿਿਃ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ੍ ਔਪ੍ਿਾਹਯਃ ਪ੍ਰਤ੍ੀਿ੍ਸ਼੍ਤ੍ੇ ੧੧
ਅਸ਼੍੍ਟੌ ਿਨਯਾ ਸ਼੍੍ਚ ਮਾਙ੍ਿਲ਼ਯਾ ਸਰਵਾ੭੭ਪ੍ਰਣ ਪ੍ੂਕਸ਼੍ਤ੍ਾਃ
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਿਾਕਤ੍ਤ੍ਰਾਕਣ ਚ ਸਰਵਾਕਣ ਿਨ੍ਕਤ੍ਨ ਸ਼੍੍ਚ ਤ੍ਤ੍ਾ੭ਪ੍ਰੇ ੧੨
ਇਿ੍ਸ਼੍ਵਾਿੂਣਾਮ੍ ਯਤ੍ਾ ਰਾਿਯੇ ਸਮ੍ਕਪ੍ਰਯੇਤ੍ਾ੭ਕਪ੍ਸ਼੍ੇਚਨਮ੍
ਤ੍ਤ੍ਾ ਿਾਤ੍ੀਯਮ੍ ਆਤ੍ਾਯ ਰਾਿ ਪ੍ੁਤ੍ਰਾ੭ਕਪ੍ਸ਼੍ੇਚਨਮ੍ ੧੩
ਤ੍ੇ ਰਾਿ ਿਚਨਾਤ੍੍ ਤ੍ਤ੍ਰ ਸਮਿੇਤ੍ਾ ਮਹੀਪ੍ਕਤ੍ਮ੍
ਅਪ੍ਸ਼੍ਯਨ੍ਤ੍੭
ੋ ਪ੍ਰਿ
ੁ ਨ੍ ਿੋ ਨੁ ਰਾਿ੍ਞੇ ਨ ਪ੍ਰਕਤ੍ਪ੍ਾਤ੍ਯੇਤ੍੍ ੧੪
ਨ ਪ੍ਸ਼੍ਯਾਮ ਸ਼੍੍ਚ ਰਾਿਾਨਮ੍ ਉਕਤ੍ਤ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਕਤ੍ਿਾਿਰਃ
ਯੌਿ ਰਾਿਯਾ੭ਕਪ੍ਸ਼੍ੇਿ ਸ਼੍੍ਚ ਸੱਿੋ ਰਾਮ ਸਯ ਤ੍ੀਮਤ੍ਃ ੧੫
ਇਕਤ੍ ਤ੍ੇਸ਼੍ੁ ਪ੍ਰੁਿਾਣੇਸ਼੍ੁ ਸਾਰਵਪ੍ੌਮਾਨ੍ ਮਹੀਪ੍ਤ੍ੀਨ੍
ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ਤ੍ਾਨ੍ ਇਤ੍ਮ੍ ਸਰਵਾਨ੍ ਸੁਮਨ੍ਤ੍ਰੋ ਰਾਿ ਸਤ੍੍ਿਰੁਤ੍ਃ ੧੬
ਰਾਮਮ੍ ਰਾਿ੍ਞੋ ਕਨਯੋਿੇਨ ਤ੍ਵਰਯਾ ਪ੍ਰਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ੋ ਸ੍ਮਯ੭ਹਮ੍
ਪ੍ੂਿਯਾ ਰਾਿ੍ਞੋ ਪ੍ਿਮ੍ਤ੍ ਸ੍ਤ੍ੁ ਰਾਮ ਸਯ ਚ ਕਿਸ਼੍ੇਸ਼੍ਤ੍: ੧੭
ਅਯਮ੍ ਪ੍ਰੁੱਚਾਕਮ ਿਚਨਾਤ੍੍ ਸੁਿਮ੍ ਆਯੁ ਸ਼੍੍ਮਤ੍ਾਮ੍ ਅਹਮ੍
ਰਾਿ੍ਞਃ ਸਮ੍ਪ੍ਰਕਤ੍ਪ੍ੁਤ੍
ੱ ਸਯ ਯਤ੍੍ ਚ ਅਨਾਿਮਨ ਿਾਰਣਮ੍ ੧੮
ਇਤ੍ਯੁ ਿ੍ਤ੍ਵਾ ਅਨ੍ਤ੍ਃਪ੍ੁਰ ਤ੍ਵਾਰਮ੍ ਆਿਿਾਮ ਪ੍ੁਰਾਣਕਿਤ੍੍
ਸਤ੍ਾ੭੭ਸਿ੍ਤ੍ਮ੍ ਚ ਤ੍ ਤ੍ਵਸ਼੍
ੇ ੍ਮ ਸੁਮਮ੍ਤ੍:ਰ ਪ੍ਰਕਿਿੇਸ਼੍ ਹ ੧੯
ਤ੍ੁ ਸ਼੍੍ਟਾਿਾ੭ਸਯ ਤ੍ਤ੍ਾ ਿਮ੍ਸ਼੍ਮ੍ ਪ੍ਰਕਿਸ਼੍ਯ ਸ ਕਿਸ਼੍ਾਮ੍ਪ੍ਤ੍ੇ:
ਸ਼੍ਯਨੀਯਮ੍ ਨਰੇਮ੍ਤ੍ਰ ਸਯ ਤ੍ਤ੍ਾ੭੭ਸਾਤ੍ਯ ਿਯਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟਤ੍ ੨0
ਸੋ੭ਪ੍ਯਾ੭੭ਸਾਤ੍ਯ ਤ੍ੁ ਤ੍ਤ੍ਵੇਸ਼੍੍ਮ ਕਤ੍ਰਸ੍ਿਰਕਣਮ੍ ਅਮ੍ਤ੍ਰਾ
ਆਸ਼੍ੀਰ੍ਕਪ੍: ਿੁਣ ਯੁ ਿ੍ਤ੍ਾਕਪ੍: ਅਕਪ੍ਤ੍ੁ ਸ਼੍੍ਟਾਿ ਰਾਿਿਮ੍ ੨੧
ਸੋਮ ਸੂਰਯੌ ਚ ਿਾਿੁਤ੍੍ਸ੍ਤ੍ ਕਸ਼੍ਿ ਿੈਸ਼੍ਰਿਣਾ ਿ੭ਕਪ੍
ਿਰੁਣ ਸ਼੍੍ਚਾ੭ਿ੍ਕਨ ਕਰਮ੍ਤ੍ਰ ਸ਼੍੍ਚ ਕਿਿਯਮ੍ ਪ੍ਰਕਤ੍ਸ਼੍ਮ੍ਤ੍ੁ ਤ੍ੇ ੨੨
ਿਤ੍ਾ ਪ੍ਿਿਤ੍ੀ ਰਾਕਤ੍ਰ: ਿਰੁਤ੍ਮ੍ ਿਰੁਤ੍ਯ ਕਮਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਿ
ਪ੍ੁਤ੍ਯਸਵ ਨਰੁਪ੍ ਸ਼੍ਾਰ੍ਤ੍ੂਲ ਿੁਰੁ ਿਾਰਯਮ੍ ਅਨਨ੍ਤ੍ਰਮ੍ ੨੩
ਪ੍ਰਾਹ੍ਮਣਾ ਪ੍ਲ ਮੁਿਯਾ ਸ਼੍੍ਚ ਨੈਿਮਾ ਸ਼੍੍ਚਾ੭੭ਿਤ੍ਾ ਨਰੁਪ੍
ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਨਮ੍ ਪ੍ਰਕਤ੍ਿਾਮ੍ਿ੍ਸ਼੍ਨ੍ਤ੍ੇ ਪ੍ਰਕਤ੍ਪ੍ੁਤ੍ਯਸਵ ਰਾਿਿ ੨੪
ਸ੍ਤ੍ੁਿਨ੍ਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਤ੍ਾ ਸੂਤ੍ਮ੍ ਸੁਮਨ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਮਨ੍ਤ੍ਰ ਿੋਕਿਤ੍ਮ੍
ਪ੍ਰਕਤ੍ਪ੍ੁਤ੍ਯ ਤ੍ਤ੍ੋ ਰਾਿਾ ਇਤ੍ਮ੍ ਿਚਨਮ੍ ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੨੫
ਰਾਮ ਮਾ੭੭ਨਯ ਸੂਤ੍ੇ ਕਤ੍ ਯਤ੍ ਸਯ੭ਕਪ੍ਕਹਤ੍ੋ੭ਨਯਾ
ਕਿਕਮਤ੍ਮ੍ ਿਾਰਣਮ੍ ਯੇਨ ਮ ਮਾ੭ਿ੍ਞਾ ਪ੍ਰਕਤ੍ਹਨਯਤ੍ੇ ੨੬
ਨ ਚੈਿ ਸਮ੍ਪ੍ਸ
ਰ ੁਪ੍੍ਤ੍੭
ੋ ਹਮ੍ ਆਨਯੇਤ੍੍ ਆਸ਼੍ੁ ਰਾਿਿਮ੍
ਇਕਤ੍ ਰਾਿਾ ਤ੍ਸ਼੍ਰਤ੍ਃ ਸੂਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਤ੍ਰ ਅਨਵਸ਼੍ਾਤ੍੍ ਪ੍ੁਨਃ ੨੭
ਸ ਰਾਿ ਿਚਨਮ੍ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਕਸ਼੍ਰਸਾ ਪ੍ਰਕਤ੍ਪ੍ੂਿਯ ਤ੍ਮ੍
ਕਨਰ੍ਿਿਾਮ ਨਰੁਪ੍ਾ੭੭ਿਾਸਾਤ੍੍ ਮਨਯਮਾਨਃ ਕਪ੍ਰਯਮ੍ ਮਹਤ੍੍ ੨੮
ਪ੍ਰਪ੍ੰਨੋ ਰਾਿ ਮਾਰ੍ਿਮ੍ ਚ ਪ੍ਤ੍ਾਿਾ ਤ੍ਵਿ ਸ਼੍ੋਕਪ੍ਤ੍ਮ੍
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਹਰਸ਼੍
ੁ ੍ਟ: ਪ੍ਰਮੁਕਤ੍ਤ੍ ੱੱਸੂਤ੍ੋ ਿਿਾ ਮਾ੭੭ਸ਼੍ੁ ਕਿਲੋ ਿਯਨ੍ ੨੯
ਸ ਸੂਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਰ ਸ਼੍ੁਸ਼੍ਰਾਿ ਰਾਮਾ੭ਕਤ੍ ਿਰਣਾਃ ਿਤ੍ਾਃ
ਅਕਪ੍ਸ਼੍ੇਚਨ ਸਮਯੁ ਿ੍ਤ੍ਾ: ਸਰਵ ਲੋ ਿ ਸਯ ਹਰਸ਼੍
ੁ ੍ਟਿਤ੍੍ ੩0
ਤ੍ਤ੍ੋ ਤ੍ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ ਰੁਕਚਰਮ੍ ਿੈਲਾਸ ਸਤ੍ਰੁਸ਼੍ ਪ੍ਰਪ੍ਮ੍
ਰਾਮ ਿੇਸ਼੍੍ਮ ਸੁਮਨ੍ਤ੍ਰ ਸ੍ਤ੍ੁ ਸ਼੍ਿਰ ਿੇਸ਼੍੍ਮ ਸਮ ਪ੍ਰਪ੍ਮ੍ ੩੧
ਮਹਾ ਿਿਾਟ ਕਪ੍ਕਹਤ੍ਮ੍ ਕਿਤ੍ਰ੍ਕਤ੍ ਸ਼੍ਤ੍ ਸ਼੍ੋਕਪ੍ਤ੍ਮ੍
ਿਾਞ੍ਚਨ ਪ੍ਰਕਤ੍ਮੈਿਾਿਰਮ੍ ਮਕਣ ਕਿਤ੍ਰੁਮ ਤ੍ੋਰਣਮ੍ ੩੨
ਸ਼੍ਾਰਤ੍ਾ੭ਪ੍ਰ ਿਨ ਪ੍ਰਿਯਮ੍ ਤ੍ੀਪ੍੍ਤ੍ਮ੍ ਮੇਰੁ ਿੁਹੋਪ੍ਮਮ੍
ਮਕਣਕਪ੍: ਿਰ ਮਾਲਯਾਨਾਮ੍ ਸੁਮਹਤ੍੍ਕਪ੍: ਅਲਮ੍ਿਰੁਤ੍ਮ੍ ੩੩
ਮੁਿ੍ਤ੍ਾ ਮਕਣਕਪ੍: ਆਿੀਰ੍ਣਮ੍ ਚਮ੍ਤ੍ਨਾ੭ਿਰੁ ਤ੍ੂ ਕਪ੍ਤ੍ਮ੍
ਿਮ੍ਤ੍ਾਨ੍ ਮਨੋਿ੍ਞਾਨ੍ ਕਿਸਰੁਿੁਤ੍੍ ਤ੍ਾਰ੍ਤ੍ੁਰਮ੍ ਕਸ਼੍ਿਰਮ੍ ਯਤ੍ਾ ੩੪
ਸਾਰਸੈ ਸ਼੍੍ਚ ਮਯੂ ਰੈ ਸ਼੍੍ਚ ਕਨਨਤ੍ ਤ੍੍ਕਪ੍ ਕਰਵਰਾਕਿਤ੍ਮ੍
ਸੁਿਰੁਤ੍ ਈਹਾਮਰੁਿ ਆਿੀਰ੍ਣਮ੍ ਸੁਿੀਰ੍ਣਮ੍ ਪ੍ਿ੍ਕਤ੍ਕਪ੍ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ ੩੫
ਮਨ ਸ਼੍੍ਚਿ੍ਸ਼੍ੁ ਸ਼੍੍ਚ ਪ੍ੂਤ੍ਾਨਾਮਾ੭੭ਤ੍ਤ੍ ੱੱਕਤ੍ਿ੍ਮ ਤ੍ੇਿਸਾ
ਚਮ੍ਤ੍ਰ ਪ੍ਾਸ੍ਿਰ ਸਮ੍ਿਾਸ਼੍ਮ੍ ਿੁਪ੍ੇਰ ਪ੍ਿਨੋਪ੍ਮਮ੍ ੩੬
ਮਹੇਮ੍ਤ੍ਰ ਤ੍ਾਮ ਪ੍ਰਕਤ੍ਮਮ੍ ਨਾਨਾ ਪ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ ਸਮਾਿੁਲਮ੍
ਮੇਰੁ ਸ਼੍ਰੁਮ੍ਿ ਸਮਮ੍ ਸੂਤ੍ੋ ਰਾਮ ਿੇਸ਼੍੍ਮ ਤ੍ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ ਹ ੩੭
ਉਪ੍ਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ੈ: ਸਮਾ੭੭ਿੀਰ੍ਣਮ੍ ਿਨੈ ਰਮ੍ਿਕਲ ਿਾਕਰਕਪ੍:
ਉਪ੍ਾਤ੍ਾਯ ਸਮਾਿਰਾਮ੍ਤ੍ੈ : ਤ੍ਤ੍ਾ ਿਾਨਪ੍ਤ੍ੈ ਰ੍ਿਨੈ: ੩੮
ਰਾਮਾ੭ਕਪ੍ਸ਼੍ੇਿ ਸੁਮੁਿੈ ਰੁਨਮ
੍ ੁਿੈ ੱੱਸਮਲਮ੍ਿਰੁਤ੍ਮ੍
ਮਹਾ ਮੇਿ ਸਮ ਪ੍ਰਿਯ ਮੁਤ੍ਿਰਮ੍ ਸੁ ਕਿਪ੍ੂਕਸ਼੍ਤ੍ਮ੍ ੩੯
ਨਾਨਾ ਰਤ੍੍ਨ ਸਮਾ ਿੀਰ੍ਣਮ੍ ਿੁਪ੍੍ਿ ਿੈਰਾਤ੍ਿਾ ਿਰੁਤ੍ਮ੍ ੪0
ਸ ਿਾਕਿ ਯੁ ਿ੍ਤ੍ੇਨ ਰਤ੍ੇਨ ਸਾਰਕਤ੍:
ਨਰਾਿੁਲਮ੍ ਰਾਿਿੁਲਮ੍ ਕਿਲੋ ਿਯਨ੍
ਿਰੂਕਤ੍ਨਾ ਰਾਮ ਿਰੁਹਾ੭ਕਪ੍ ਪ੍ਾਕਤ੍ਨਾ
ਪ੍ੁਰਸਯ ਸਰਵਸਯ ਮਨਾਮ੍ਕਸ ਰਮ੍ਿਯਨ੍ ੪੧
ਤ੍ਤ੍ਃ ਸਮਾਸਾਤ੍ਯ ਮਹਾ ਤ੍ਨਮ੍ ਮਹਤ੍੍
ਪ੍ਰਹਰਸ਼੍
ੁ ੍ਟ ਰੋਮਾ ਸ ਪ੍ਪ੍ੂਿ ਸਾਰਕਤ੍ਃ
ਮਰੁਿ:ੈ ਮਯੂ ਰੈ ਸ਼੍੍ਚ ਸਮਾਿੁ ਲੋ ਲ੍ ਪ੍ਣਮ੍
ਿਰੁਹਮ੍ ਿਰਾ੭ਰਹਸਯ ਸ਼੍ਚੀ ਪ੍ਤ੍ੇ ਕਰਿ ੪੨
ਸ ਤ੍ਤ੍ਰ ਿੈਲਾਸ ਕਨਪ੍ਾ: ਸਵਲਮ੍ਿਰੁਤ੍ਾ:
ਪ੍ਰਕਿਸ਼੍ਯ ਿਿ੍ਸ਼੍ਯਾ ਸ੍ਕਤ੍ਰਤ੍ਸ਼੍ਾ੭੭ਲਯੋਪ੍ਮਾ:
ਕਪ੍ਰਯਾ ੱੰਨਰਾਨ੍ ਰਾਮ ਮਤ੍ੇ ਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ਾਨ੍ ਪ੍ਹੂਨ੍
ਅਪ੍ੋਹਯ ਸ਼੍ੁੱਤ੍ਾਮ੍ਤ੍ ਮੁਪ੍ਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ੋ ਰਤ੍ੀ ੪੩
Page 45 of 276

ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਵਾਲ੍ ਮੀਕਿ ਰਾਮਾਯਣਮ੍
ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਸ ਤ੍ਤ੍ਰ ਸ਼੍ੁਸ਼੍ਰਾਿ ਚ ਹਰ੍ਸ਼੍ ਯੁ ਿ੍ਤ੍ਾ
ਰਾਮਾ ਕਪ੍ਸ਼੍ੇਿਾ੭ਰ੍ਤ੍ ਿਰੁਤ੍ਾ ਿਨਾਨਾਮ੍
ਨਰੇਮ੍ਤ੍ਰ ਸੂਨੋਰ੭ਕਪ੍ ਮਮ੍ਿਲ਼ਾ੭ਰ੍ਤ੍ਾ:
ੱੱਸਰਵ ਸਯ ਲੋ ਿ ਸਯ ਕਿਰ: ਪ੍ਰਹਰਸ਼੍
ੁ ੍ਟ : ੪੪
ਮਹੇਮ੍ਤ੍ਰ ਸਤ੍੍ਮ ਪ੍ਰਕਤ੍ਮਮ੍ ਤ੍ੁ ਿੇਸ਼੍੍ਮ
ਰਾਮ ਸਯ ਰਮਯਮ੍ ਮਰੁਿ ਪ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ ਿੁਸ਼੍੍ਟਮ੍
ਤ੍ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ ਮੇਰੋ ਕਰਿ ਸ਼੍ਰੁਮ੍ਿ ਮੁੱਚਮ੍
ਕਿਪ੍ਰਾਿਮਾਨਮ੍ ਪ੍ਰਪ੍ਯਾ ਸੁਮਮ੍ਤ੍ਰ: ੪੫
ਉਪ੍ਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ੈ ਰਮ੍ਿਕਲ ਿਾਰਿੈ ਸ਼੍੍ਚ
ਸੋਪ੍ਾਯਨੈ ਰ੍ਿਾਨਪ੍ਤ੍ੈ ਸ਼੍੍ਚ ਮਰ੍ਤ੍ਯੈ:
ਿੋਟਯਾ ਪ੍ਤ੍ਾਰ੍ਤ੍ੈ ਸ਼੍੍ਚ ਕਿਮੁਿ੍ਤ੍ ਯਾਨੈ:
ਸਮਾਿੁਲਮ੍ ਤ੍ਵਾਰ ਪ੍ਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ ੪੬
ਤ੍ਤ੍ੋ ਮਹਾ ਮੇਿ ਮਹੀਤ੍ਰਾਪ੍ਮ੍
ਪ੍ਰਕਪ੍ੰਨਮ੭ਤ੍ਯਮ੍ਿੁਸ਼੍ ਮ੭ਪ੍ਰਸਹਯਮ੍
ਰਾਮੌਪ੍ਿਾਹਯਮ੍ ਰੁਕਚਰਮ੍ ਤ੍ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍
ਸ਼੍ਤ੍ਰੁਮ੍ਿਯਮ੍ ਨਾਿ ਮੁਤ੍ਿਰ ਿਾਯਮ੍ ੪੭
ਸਵਲਮ੍ਿਰੁਤ੍ਾਨ੍ ਸਾ੭ਸ਼੍ਵ ਰਤ੍ਾਨ੍ ਸਿੁਮ੍ਿਰਾਨ੍
ਅਮਾਤ੍ਯ ਮੁਿਯਾਨ੍ ਸ਼੍ਤ੍ਸ਼੍ ਸ਼੍੍ਚ ਿੱਲਪ੍ਾਨ੍
ਿਯਪ੍ੋਹਯ ਸੂਤ੍ ੱੱਸਕਹਤ੍ਾਨ੍ ਸਮਮ੍ਤ੍ਤ੍ :
ਸਮਰੁੱਤ੍ ਮਮ੍ਤ੍:ਪ੍ੁਰ ਮਾ੭੭ਕਿਿੇਸ਼੍ ੪੮
ਤ੍ਤ੍੭ਕਤ੍ਰਿੂਟਾ੭ਚਲ ਮੇਿ ਸੰਕਨਪ੍ਮ੍
ਮਹਾ ਕਿਮਾਨੋੱਤ੍ਮ ਿੇਸ਼੍੍ਮ ਸਮ੍ਿਿਤ੍੍
ਅ ਿਾਰਯਮਾਣਃ ਪ੍ਰਕਿਿੇਸ਼੍ ਸਾਰਕਤ੍ਃ
ਪ੍ਰਪ੍ੂਤ੍ ਰਤ੍੍ਨਮ੍ ਮਿਰੋ ਯਤ੍ਾ੭੭ਰ੍ਣਿਮ੍ ੪੯
ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਯੋਤ੍ਯਾ ਿਾਮ੍ਟੇ ਪ੍ਮ੍ਚ ਤ੍ਸ਼੍ ੱੱਸਰ੍ਿ:
ਸ਼ੋਟਸ਼ ੱਸਰ੍ਕ:
ਸ ਤ੍ਤ੍੍ ਅਨ੍ਤ੍ਃਪ੍ੁਰ ਤ੍ਵਾਰਮ੍ ਸਮਤ੍ੀਤ੍ਯ ਿਨਾ੭੭ਿੁਲਮ੍
ਪ੍ਰਕਿਕਿਿ੍ਤ੍ਾਮ੍ ਤ੍ਤ੍ਃ ਿਿ੍ਸ਼੍ਯਾਮ੍ ਆਸਸਾਤ੍ ਪ੍ੁਰਾਣਕਿਤ੍੍ ੧
ਪ੍ਰਾਸ ਿਾਰ੍ਮੁਿ ਕਪ੍ਪ੍ਰਤ੍੍ਕਪ੍: ਯੁ ਿਕਪ੍: ਮਰੁਸ਼੍੍ਟ ਿੁਣ੍ਟਲੈ ਃ
ਅਪ੍ਰਮਾਕਤ੍ਕਪ੍: ਏਿਾਿਰੈਃ ਸਵ੭ਨੁ ਰਿ੍ਤ੍ੈ: ਅਕਤ੍ਸ਼੍੍ਕਟਤ੍ਾਮ੍ ੨
ਤ੍ਤ੍ਰ ਿਾਸ਼੍ਾਕਯਣੋ ਿਰੁੱਤ੍ਾਨ੍ ਿੇਤ੍ਰ ਪ੍ਾਣੀਨ੍ ਸਵਲਮ੍ਿਰੁਤ੍ਾਨ੍
ਤ੍ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ ਕਿਸ਼੍੍ਕਟਤ੍ਾਨ੍ ਤ੍ਵਾਕਰ ਸ੍ਤ੍ਰਯਤ੍ਯਿ੍ਸ਼੍ਾਨ੍ ਸੁਸਮਾਕਹਤ੍ਾਨ੍ ੩
ਤ੍ੇ ਸਮੀਿ੍ਸ਼੍ਯ ਸਮਾਯਾਨ੍ਤ੍ਮ੍ ਰਾਮ ਕਪ੍ਰਯ ਕਚਿੀਰ੍ਸ਼੍ਿਃ
ਸਹਸੋ ਤ੍੍ਪ੍ਕਤ੍ਤ੍ਾ ੱੱਸਰਵੇ ਸਵਾਸਨੇ ਪ੍ਯ: ਸਸਮ੍ਪ੍ਰਮਾ: ੪
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਤ੍ਾਨ੍ ਉਿਾਚ ਕਿਨੀਤ੍ਾਤ੍੍ਮਾ ਸੂਤ੍ ਪ੍ੁਤ੍ਰ: ਪ੍ਰਤ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਣ:
ਿ੍ਕਸ਼੍ਪ੍ਰ ਮਾ੭ਿਯਾਤ੍ ਰਾਮਾਯ ਸੁਮਮ੍ਤ੍ਰੋ ਤ੍ਵਾਕਰ ਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟਕਤ੍ ੫
ਤ੍ੇ ਰਾਮ ਮੁਪ੍ ਸਮ੍ਿਮਯ ਪ੍ਰ੍ਤ੍ੁ: ਕਪ੍ਰਯ ਕਚਿੀਰ੍ਸ਼੍ਿ:
ਸਹ ਪ੍ਾਰਯਾਯ ਰਾਮਾਯ ਿ੍ਕਸ਼੍ਪ੍ਰਮ੍ ਏਿਾ੭੭ਚਚਿ੍ਕਸ਼੍ਰੇ ੬
ਪ੍ਰਕਤ੍ਿੇਕਤ੍ਤ੍ਮ੍ ਆਿ੍ਞਾਯ ਸੂਤ੍ਮ੍ ਅਪ੍ਯਨ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਕਪ੍ਤ੍ੁ ਃ
ਤ੍ਤ੍ਰੈਿ ਆਨਾਯਯਾ ਮਾਸ ਰਾਿਿਃ ਕਪ੍ਰਯ ਿਾਮਯਯਾ ੭
ਤ੍ਮ੍ ਿੈਸ਼੍ਿ
ਰ ਣ ਸਮ੍ਿਾਸ਼੍ਮ੍ ਉਪ੍ਕਿਸ਼੍੍ਟਮ੍ ਸਵਲਮ੍ਿਰੁਤ੍ਮ੍
ਤ੍ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ ਸੂਤ੍ਃ ਪ੍ਰਯਙ੍ਿੇ ਸੌਿਰ੍ਣੇ ਸੋਤ੍
ੱ ਰ ੱੱਚਤ੍ੇ ੮
ਿਰਾਹ ਰੁਕਤ੍ਰਾ੭੭ਪ੍ੇਣ ਸ਼੍ੁਕਚਨਾ ਚ ਸੁਿਨ੍ਕਤ੍ਨਾ
ਅਨੁ ਕਲਪ੍੍ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਰਾਰ੍ਤ੍ਯੇਨ ਚਨ੍ਤ੍ਨੇਨ ਪ੍ਰਮ੍ਤ੍ਪ੍ਮ੍ ੯
ਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ਯਾ ਪ੍ਾਰ੍ਸ਼੍ਤ੍
ਵ ਸ਼੍੍ਚਾ੭ਕਪ੍ ਿਾਲ ਿਯਿਨ ਹਸ੍ਤ੍ਯਾ
ਉਪ੍ੇਤ੍ਮ੍ ਸੀਤ੍ਯਾ ਪ੍ੂਯ ਸ਼੍੍ਕਚਤ੍ਰਯਾ ਸ਼੍ਕਸ਼੍ਨਮ੍ ਯਤ੍ਾ ੧0
ਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਪ੍ਨ੍ਤ੍ਮ੍ ਇਿਾ੭੭ਕਤ੍ਤ੍ਯਮ੍ ਉਪ੍ਪ੍ੰਨਮ੍ ਸਵ ਤ੍ੇਿਸਾ
ਿਿਨ੍ਤ੍ੇ ਿਰਤ੍ਮ੍ ਿਨ੍ਤ੍ੀ ਕਨਯਮਿ੍ਞੋ ਕਿਨੀਤ੍ਿਤ੍੍ ੧੧
ਪ੍ਰਾਞ੍ਿਕਲ ਸ੍ਤ੍ੁ ਸੁਿਮ੍ ਪ੍ਰਸ਼੍
ੁ ੍ਟਵਾ ਕਿਹਾਰ ਸ਼੍ਯਨਾ੭੭ਸਨੇ
ਰਾਿ ਪ੍ੁਤ੍ਰਮ੍ ਉਿਾਚੇਤ੍ਮ੍ ਸੁਮਨ੍ਤ੍ਰੋ ਰਾਿ ਸਤ੍੍ਿਰੁਤ੍ਃ ੧੨
ਿੌਸਲਯਾ ਸੁਪ੍ਰਿਾ ਰਾਮ ਕਪ੍ਤ੍ਾ ਤ੍ਵਮ੍ ਤ੍ਰਸ਼੍੍ਟਮ
ੁ ੍ ਇੱਚਕਤ੍
ਮਕਹਸ਼੍ਯਾ ਸਹ ਿੈਿੇੱਯਾ ਿਮਯਤ੍ਾਮ੍ ਤ੍ਤ੍ਰ ਮਾਕਚਰਮ੍ ੧੩
ਏਿਮ੍ ਉਿ੍ਤ੍ ਸ੍ਤ੍ੁ ਸਮਹ ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟੋ ਨਰ ਕਸਮਹੋ ਮਹਾ ਤ੍ਯੁ ਕਤ੍ਃ
ਤ੍ਤ੍ਃ ਸੰਮਾਨਯਾ ਮਾਸ ਸੀਤ੍ਾਮ੍ ਇਤ੍ਮ੍ ਉਿਾਚ ਹ ੧੪
ਤ੍ੇਕਿ ਤ੍ੇਿ ਸ਼੍੍ਚ ਤ੍ੇਿੀ ਚ ਸਮਾਿਮਯ ਮਤ੍੭ਨ੍ਤ੍ਰੇ
ਮਨ੍ਤ੍ਰਯੇ ਤ੍ੇ ਤ੍ਰੁਿਮ੍ ਕਿਮ੍ਕਚਤ੍੍ ਅਕਪ੍ਸ਼੍ੇਚਨ ਸਕਮਹਤ੍ਮ੍ ੧੫
ਲਿ੍ਸ਼੍ਕਯਤ੍ਵਾ ਹਯ੭ਕਪ੍ਪ੍ਰਾਯਮ੍ ਕਪ੍ਰਯ ਿਾਮਾ ਸੁਤ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਣਾ
ਸਮ੍ਚੋਤ੍ਯਕਤ੍ ਰਾਿਾਨਮ੍ ਮਤ੍੭ਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਮਕਤ੍ਰੇਿ੍ਸ਼੍ਣੇ ੧੬
ਸਾ ਪ੍ਰਹਰਸ਼੍
ੁ ੍ਟਾ ਮਹਾ ਰਾਿਮ੍ ਕਹਤ੍ ਿਾਮਾ੭ਨੁ ਿਰ੍ਕਤ੍ਨੀ
ਿਨਨੀ ਚਾ੭ਰ੍ਤ੍ ਿਾਮਾ ਮੇ ਿੇਿਯਾਕਤ੍੭ਪ੍ਤ੍ੇ ੱੱਸੁਤ੍ਾ ੧੭
ਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟਯਾ ਿਲੁ ਮਹਾ ਰਾਿੋ ਮਕਹਸ਼੍ਯਾ ਕਪ੍ਰਯਯਾ ਸਹ
ਸੁਮਮ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਪ੍ਰਾਕਹਣੋੱ ਤ੍ੂ ਤ੍ਮ੍ ਅਰ੍ਤ੍ ਿਾਮਿਰਮ੍ ਮਮ ੧੮
ਯਾਤ੍ਰੁਸ਼੍ੀ ਪ੍ਕਰਸ਼੍ ੱੱਤ੍ਤ੍ਰ ਤ੍ਾਤ੍ਰੁਸ਼੍ੋ ਤ੍ੂ ਤ੍ ਆਿਤ੍ਃ
ਤ੍ਰੁਿਮ੍ ਅਤ੍ਯੈਿ ਮਾਮ੍ ਰਾਿਾ ਯੌਿ ਰਾਿਯੇ੭ਕਪ੍ਸ਼੍ੇਿ੍ਸ਼੍ਯਕਤ੍ ੧੯
ਹਨ੍ਤ੍ ਸ਼੍ੀਿਰਮ੍ ਇਤ੍ੋ ਿਤ੍ਵਾ ਤ੍ਰਿ੍ਸ਼੍ਯਾਕਮ ਚ ਮਹੀਪ੍ਕਤ੍ਮ੍
ਸਹ ਤ੍ਵਮ੍ ਪ੍ਕਰਿਾਰੇਣ ਸੁਿਮ੍ ਆਸਵ ਰਮਸਵ ਚ ੨0
ਪ੍ਕਤ੍ ਸੰਮਾਕਨਤ੍ਾ ਸੀਤ੍ਾ ਪ੍ਰ੍ਤ੍ਾਰਮ੍ ਅਕਸਤ੍ੇਿ੍ਸ਼੍ਣਾ
ਆਤ੍ਵਾਰਮ੍ ਅਨੁ ਿਿਰਾਿ ਮਙ੍ਿਲ਼ਾ ਨਯਕਪ੍ਤ੍ਤ੍ਯੁ ਸ਼੍ੀ ੨੧
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ਰਾਿਯਮ੍ ਕਤ੍ਵਿਾਕਤ੍ਕਪ੍ ਰ੍ਿਸ਼੍
ੁ ੍ਟਮ੍ ਰਾਿਸੂਯਾ੭ਕਪ੍ਸ਼੍ੇਚਨਮ੍
ਿਰ੍ਤ੍ੁ ਮਰਹਕਤ੍ ਤ੍ੇ ਰਾਿਾ ਿਾਸਿ ਸਯੇਿ ਲੋ ਿ ਿਰੁਤ੍੍ ੨੨
ਤ੍ੀਿ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ਮ੍ ਿਰਤ੍ ਸਮ੍ਪ੍ੰਨਮ੍ ਿਰਾ੭ਕਿਨ ਤ੍ਰਮ੍ ਸ਼੍ੁਕਚਮ੍
ਿੁਰਮ੍ਿ ਸ਼੍ਰੁਮ੍ਿ ਪ੍ਾਕਣਮ੍ ਚ ਪ੍ਸ਼੍ਯ0ਤ੍ੀ ਤ੍ਵਾਮ੍ ਪ੍ਿਾਮਯ੭ਹਮ੍ ੨੩
ਪ੍ੂਰਵਮ੍ ਕਤ੍ਸ਼੍ਮ੍ ਿਿਰ ਤ੍ਰੋ ਤ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਣਾਮ੍ ਪ੍ਾਤ੍ੁ ਤ੍ੇ ਯਮ:
ਿਰੁਣ: ਪ੍ਸ਼੍੍ਕਚਮਾ ਮਾਸ਼੍ਾਮ੍ ਤ੍ਨੇਸ਼੍ ਸ੍ਤ੍ੂੱਤ੍ਰਾਮ੍ ਕਤ੍ਸ਼੍ਮ੍ ੨੪
ਅਤ੍ ਸੀਤ੍ਾਮ੍ ਅਨੁ ਿ੍ਞਾਪ੍ਯ ਿਰੁਤ੍ ਿੌਤ੍ੁਿ ਮਮ੍ਿਲ਼:
ਕਨਸ਼੍੍ਚਿਰਾਮ ਸੁਮਮ੍ਤ੍ਰੇਣ ਸਹ ਰਾਮੋ ਕਨਿੇਸ਼੍ਨਾਤ੍੍ ੨੫
ਪ੍ਰਵਤ੍ਾ ਕਤ੍ਿ ਕਨਸ਼੍੍ਿਰਮਯ ਕਸਮਹੋ ਕਿਕਰ ਿੁਹਾ ਯਸ਼੍:
ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣਮ੍ ਤ੍ਵਾਕਰ ਸੋ੭ਪ੍ਸ਼੍ਯਤ੍੍ ਪ੍ਰਹਵਾਮ੍ਿਕਲ ਪ੍ੁਟਮ੍ ਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ਮ੍ ੨੬
ਅਤ੍ ਮਤ੍ਯਮ ਿਿ੍ਸ਼੍ਯਾਯਾਮ੍ ਸਮਾਿਮਯ ਸੁਹੱਿ
ਰੁ ਨੈ:
ਸ ਸਰਵਾਨ੍ ਅਰ੍ਕਤ੍ਨੋ ਤ੍ਰੁਸ਼੍ਟ
੍ ਵਾ ਸਮੇਤ੍ਯ ਪ੍ਰਕਤ੍ਨਨ੍ਤ੍ਯ ਚ ੨੭
ਤ੍ਤ੍ਃ ਪ੍ਾਿਿ ਸਮ੍ਿਾਸ਼੍ਮ੍ ਆਰੁਰੋਹ ਰਤ੍ੋ ੱੱਤ੍ਮਮ੍
ਿੈਯਾਿਰਮ੍ ਪ੍ੁਰਸ਼੍
ੁ ਿਯਾਿਰੋ ਰਾਿਤ੍ਮ੍ ਰਾਿ ਨਮ੍ਤ੍ਨ: ੨੮
ਮੇਿਨਾਤ੍0 ਅਸਮ੍ਪ੍ਾਤ੍ਮ੍ ਮਕਣ ਹੇਮ ਕਿਪ੍ੂਕਸ਼੍ਤ੍ਮ੍
ਮੁਸ਼੍੍ਣਨ੍ਤ੍ਮ੍ ਇਿ ਚਿ੍ਸ਼੍ੂਮ੍ਕਸ਼੍ ਪ੍ਰਪ੍ਯਾ ਹੇਮ ਿਰ੍ਚਸਮ੍ ੨੯
ਿਰੇਣੁ ਕਸ਼੍ਸ਼੍ੁ ਿਲ੍ ਪ੍ੈ ਸ਼੍੍ਚ ਯੁ ਿ੍ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਰਮ ਿਾਕਿਕਪ੍ਃ
ਹਕਰ ਯੁ ਿ੍ਤ੍ਮ੍ ਸਹਸਰਾਿ੍ਸ਼੍ੋ ਰਤ੍ਮ੍ ਇਨ੍ਤ੍ਰ ਇਿਾ੭੭ਸ਼੍ੁਿਮ੍
ਪ੍ਰਯਯੌ ਤ੍ੂ ਰ੍ਣਮ੍ ਆਸ੍ਤ੍ਾਯ ਰਾਿਿੋ ਿਵਕਲਤ੍ਃ ਕਸ਼੍ਰਯਾ ੩0
ਸ ਪ੍ਰ੍ਿਨਯ ਇਿਾ੭੭ਿਾਸ਼੍ੇ ਸਵਨਿਾਨ੍ ਅਕਪ੍ਨਾਤ੍ਯਨ੍
ਕਨਿੇਤ੍ਾਨ੍ ਕਨਰਯਯੌ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ੍ ਮਹਾ੭ਪ੍ਰਾਤ੍੍ ਇਿ ਚਨ੍ਤ੍ਰਮਾਃ ੩੧
ਚਤ੍ਰ ਚਾਮਰ ਪ੍ਾਕਣ ਸ੍ਤ੍ੁ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੋ ਰਾਿਿਾ੭੭ਨੁ ਿਃ
ਿੁਿੋਪ੍ ਪ੍ਰਾਤ੍ਰਮ੍ ਪ੍ਰਾਤ੍ਾ ਰਤ੍ਮ੍ ਆਸ੍ਤ੍ਾਯ ਪ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਤ੍ਃ ੩੨
ਤ੍ਤ੍ੋ ਹਲਹਲਾ ਸ਼੍ਪ੍੍ਤ੍: ਤ੍ੁ ਮੁਲਃ ਸਮਿਾਯਤ੍
ਤ੍ਸਯ ਕਨਸ਼੍੍ਿਰਮਮਾਣ ਸਯ ਿਨੌਿ ਸਯ ਸਮਨ੍ਤ੍ਤ੍ਃ ੩੩
ਤ੍ਤ੍ੋ ਹਯ ਿਰਾ ਮੁਿਯਾ ਨਾਿਾ ਸ਼੍੍ਚ ਕਿਕਰ ਸੰਕਨਪ੍ਾ:
ਅਨੁ ਿਿ੍ਮੁ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ ਰਾਮਮ੍ ਸ਼੍ਤ੍ਸ਼੍ੋ੭ਤ੍ ਸਹਸਰਸ਼੍: ੩੪
ਅਿਰਤ੍ ਸ਼੍੍ਚਾ੭ਸਯ ਸੰਨੱਤ੍ਾ ਸ਼੍੍ਚਮ੍ਤ੍ਨਾ੭ਿਰੁ ਰੂਕਸ਼੍ਤ੍ਾ:
ਿਟ੍ਿ ਚਾਪ੍ ਤ੍ਰਾ ੱੱਸ਼੍ੂਰਾ ਿਿ੍ਮੁ ਰਾ੭੭ਸ਼੍ਮ੍ਸਿੋ ਿਨਾ: ੩੫
ਤ੍ਤ੍ੋ ਿਾਕਤ੍ਤ੍ਰ ਸ਼੍ਪ੍੍ਤ੍ਾ ਸ਼੍੍ਚ ਸ੍ਤ੍ੁਕਤ੍ ਸ਼੍ਪ੍੍ਤ੍ਾ ਸ਼੍੍ਚ ਿਮ੍ਕਤ੍ਨਾਮ੍
ਕਸਮਹ ਨਾਤ੍ਾ ਸ਼੍੍ਚ ਸ਼੍ੂਰਾਣਾਮ੍ ਤ੍ਤ੍ਾ ਸ਼੍ੁਸ਼੍ੁਕਰ ਿਰੇ ਪ੍ਕਤ੍ ੩੬
ਹਰ੍ਮਯ ਿਾਤ੍ਾਯਨ ਸ੍ਤ੍ਾਕਪ੍ ਰ੍ਪ੍ੂਕਸ਼੍ਤ੍ਾਕਪ੍ ੱੱਸਮਮ੍ਤ੍ਤ੍:
ਿੀਰਯਮਾਣ ੱੱਸ ਪ੍ੁਸ਼੍੍ਪ੍ੌਿੈ ਰਯਯੌ ਸ੍ਤ੍ਰੀਕਪ੍ ਰਕਰਮ੍ਤ੍ਮ: ੩੭
ਰਾਮਮ੍ ਸਰਵ ਅਨਿਤ੍ਯਾਮ੍ਿੋ ਰਾਮ ਕਪ੍ਪ੍ਰੀਸ਼੍ਯਾ ਤ੍ਤ੍:
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਿਚੋਕਪ੍ ਰਿਰਯੈ: ਹਰ੍ਮਯਸ੍ਤ੍ਾ: ਿ੍ਕਸ਼੍ਕਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਾ ਸ਼੍੍ਚ ਿਿਮ੍ਕਤ੍ਰੇ ੩੮
ਨੂ ਨਮ੍ ਨਮ੍ਤ੍ਕਤ੍ ਤ੍ੇ ਮਾਤ੍ਾ ਿੌਸਲਯਾ ਮਾਤ੍ਰੁ ਨਮ੍ਤ੍ਨਾ
ਪ੍ਸ਼੍ਯਮ੍ਤ੍ੀ ਕਸੱਤ੍ ਯਾਤ੍ਰਮ੍ ਤ੍ਵਾਮ੍ ਕਪ੍ਤ੍ਰਯਮ੍ ਰਾਿਯਮ੭ਿ ਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ਮ੍ ੩੯
ਸਰਵ ਸੀਮਮ੍ਕਤ੍ਨੀਪ੍ਯ ਸ਼੍੍ਚ ਸੀਤ੍ਾਮ੍ ਸੀਮਮ੍ਕਤ੍ਨੀਮ੍ ਿਰਾਮ੍
ਅਮਨਯਮ੍ਤ੍ ਕਹ ਤ੍ਾ ਨਾ੭੭ਰਯੋ ਰਾਮ ਸਯ ਹਰਤ੍
ੁ ਯ ਕਪ੍ਰਯਾਮ੍ ੪0
ਤ੍ਯਾ ਸੁਚਕਰਤ੍ਮ੍ ਤ੍ੇਿਯਾ ਪ੍ੁਰਾ ਨੂ ਨਮ੍ ਮਹ ੱੱਤ੍ਪ੍:
ਰੋਕਹਣੀਿ ਸ਼੍ਾਸ਼੍ਾਮ੍ਿੇਨ ਰਾਮ ਸਮਯੋਿ ਮਾਪ੍ ਯਾ
੪੧
ਇਕਤ੍ ਪ੍ਰਾਸਾਤ੍ ਸ਼੍ਰੁਮ੍ਿੇਸ਼੍ੁ ਪ੍ਰਮਤ੍ਾਕਪ੍ ਰ੍ਨਰੋਤ੍
ੱ ਮਃ
ਸ਼੍ੁਸ਼੍ਰਾਿ ਰਾਿ ਮਾਰ੍ਿ ਸ੍ਤ੍ : ਕਪ੍ਰਯਾ ਿਾਚ ਉਤ੍ਾਹਰਤ੍
ੁ ਾ: ੪੨
ਸ ਰਾਿਿ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਰ ਿਤ੍ਾ ਪ੍ਰਲਾਪ੍ਮ੍
ਸ਼੍ੁਸ਼੍ਰਾਿ ਲੋ ਿਸਯ ਸਮਾਿਤ੍ਸਯ
ਆਤ੍੍ਮਾ੭ਕਤ੍ਿਾਰਾ ਕਿਕਿਤ੍ਾ ਸ਼੍੍ਚ ਿਾਚਃ
ਪ੍ਰਹਰਸ਼੍
ੁ ੍ਟ ਰੂਪ੍ਸਯ ਪ੍ੁਰੇ ਿਨਸਯ ੪੩
ਏਸ਼੍ ਕਸ਼੍ਰਯਮ੍ ਿੱਚਕਤ੍ ਰਾਿਿੋ੭ਤ੍ਯ
ਰਾਿ ਪ੍ਰਸਾਤ੍ਾਤ੍੍ ਕਿਪ੍ੁਲਾਮ੍ ਿਕਮਸ਼੍ਯਨ੍
ਏਤ੍ੇ ਿਯਮ੍ ਸਰਵ ਸਮਰਤ੍
ੁੱ ਿਾਮਾ
ਯੇਸ਼੍ਾਮ੍ ਅਯਮ੍ ਨੋ ਪ੍ਕਿਤ੍ਾ ਪ੍ਰਸ਼੍ਾਸ੍ਤ੍ਾ ੪੪
ਲਾਪ੍ੋ ਿਨਸਯਾ੭ਸਯ ਯਤ੍ੇਸ਼੍ ਸਰਵਮ੍
ਪ੍ਰਪ੍ਤ੍੍ਸਯਤ੍ੇ ਰਾਸ਼੍੍ਟਰਮ੍ ਇਤ੍ਮ੍ ਕਚਰਾਯ
ਨ ਹਯ੭ਕਪ੍ਰਯਮ੍ ਕਿਮ੍ਚਨ ਿਾਤ੍ੁ ਿਸ਼੍੍ਕਚਤ੍੍
ਪ੍ਸ਼੍ਯੇੰਨ ਤ੍ੁ ਃਿਮ੍ ਮਨੁ ਿਾ੭ਕਤ੍ਪ੍ੇ੭ਸ੍ਕਮਨ੍
੪੫
ਸ ਿੋਸ਼੍ ਿਤ੍੍ਕਪ੍ਸ਼੍੍ਚ ਹਯੈਃ ਸ ਨਾਿੈਃ
ਪ੍ੁਰੱਸਰੈਃ ਸਵਸ੍ਕਤ੍ਿ ਸੂਤ੍ ਮਾਿਤ੍ੈਃ
ਮਹੀਯਮਾਨਃ ਪ੍ਰਿਰੈ ਸ਼੍੍ਚ ਿਾਤ੍ਿੈ:
ਅਕਪ੍ਸ਼੍੍ਟਤ੍
ੁ ੋ ਿੈਸ਼੍ਰਿਣੋ ਯਤ੍ਾ ਯਯੌ ੪੬
ਿਰੇਣੁ ਮਾਤ੍ਙ੍ਿ ਰਤ੍ਾ੭ਸ਼੍ਵ ਸਮ੍ਿੁਲਮ੍
ਮਹਾ ਿਨੌਿੈਃ ਪ੍ਕਰਪ੍ੂਰ੍ਣ ਚਤ੍ਵਰਮ੍
ਪ੍ਰਪ੍ੂਤ੍ ਰਤ੍੍ਨਮ੍ ਪ੍ਹੁ ਪ੍ਣਯ ਸਮ੍ਚਯਮ੍
ਤ੍ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ ਰਾਮੋ ਰੁਕਚਰਮ੍ ਮਹਾ ਪ੍ਤ੍ਮ੍ ੪੭
ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਯੋਤ੍ਯਾ ਿਾਮ੍ਟੇ ਸ਼੍ੋਟਸ਼੍ ੱੱਸਰ੍ਿ:
ਸਪ੍੍ਤ ਤਸ਼ ੱਸਰ੍ਕ:
ਸ ਰਾਮੋ ਰਤ੍ਮ੍ ਆਸ੍ਤ੍ਾਯ ਸਮ੍ਪ੍ਰਹਸ਼੍
ਰੁ ੍ਟ ਸੁਹੱਿ
ਰੁ ਨਃ
ਪ੍ਤ੍ਾਿਾ ਤ੍ਵਿ ਸਮ੍ਪ੍ੰਨਮ੍ ਮਹਾਰਹਾ੭ਿਰੁ ਤ੍ੂ ਕਪ੍ਤ੍ਮ੍
ਅਪ੍ਸ਼੍ਯਨ੍ ਨਿਰਮ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ੍ ਨਾਨਾ ਿਨ ਸਮਾਿੁਲਮ੍ ੧
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਸ ਿਰੁਹੈ: ਅਪ੍ਰ ਸਮ੍ਿਾਸ਼੍ੈਃ ਪ੍ਾਣ੍ਟਰ
ੁ ੈ: ਉਪ੍ਸ਼੍ੋਕਪ੍ਤ੍ਮ੍
ਰਾਿ ਮਾਰ੍ਿਮ੍ ਯਯੌ ਰਾਮੋ ਮਤ੍ਯੇਨਾ੭ਿਰੁ ਤ੍ੂ ਕਪ੍ਤ੍ਮ੍ ੨
ਚਮ੍ਤ੍ਨਾਨਾਮ੍ ਚ ਮੁਿਯਾਨਾਮ੍ ਅਿਰੂਣਾਮ੍ ਚ ਸਮ੍ਚਯੈ:
ਉੱਤ੍ਮਾਨਾਮ੍ ਚ ਿਮ੍ਤ੍ਾਨਾਮ੍ ਿ੍ਸ਼੍ੌਮ ਿੋਸ਼੍ਾ੭ਮ੍ਪ੍ਰ ਸਯ ਚ ੩
ਅਕਿੱਤ੍ਾਕਪ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਮੁਿਯਾਕਪ੍ ਰੁੱਤ੍ਮੈ ਸ੍ਪ੍ਾਕਟਿੈ ਰ੭ਕਪ੍
ਸ਼੍ੋਪ੍ਮਾਨਮ੍ ਅਸਮ੍ਪ੍ਾਤ੍ੈ ਸ੍ਤ੍ਮ੍ ਰਾਿਪ੍ਤ੍ਮ੍ ਉੱਤ੍ਮਮ੍ ੪
ਸਮਵ ੍ਰੁਤ੍ਮ੍ ਕਿਕਿਤ੍ੈਃ ਪ੍ਣਯੈ ਰ੍ਪ੍ਿ੍ਸ਼੍ਯੈ: ਉੱਚਾਿਚੈ: ਅਕਪ੍
ਤ੍ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ ਤ੍ਮ੍ ਰਾਿਪ੍ਤ੍ਮ੍ ਕਤ੍ਕਿ ਤ੍ੇਿਪ੍ਤ੍ਮ੍ ਯਤ੍ਾ ੫
ਤ੍ਤ੍ਯ੭ਿ੍ਸ਼੍ਤ੍ ਹਕਿ ਰ੍ਲਾਿੈ: ਤ੍ੂ ਪ੍ੈ: ਅਿਰੁ ਚਮ੍ਤ੍ਨੈ:
ਨਾਨਾ ਮਾਲਯੋਪ੍ ਿਮ੍ਤ੍ੈ ਸ਼੍੍ਚ ਸਤ੍ਾ੭ਪ੍ਯਰ੍ਕਚਤ੍ ਚਤ੍ਵਰਮ੍ ੬
ਆਸ਼੍ੀਰਵਾਤ੍ਾਨ੍ ਪ੍ਹੂਨ੍ ਸ਼੍ਰੁਣਵਨ੍ ਸੁਹਤ੍
ਰੁ ੍ਕਪ੍ਃ ਸਮੁਤ੍ੀਕਰਤ੍ਾਨ੍
ਯਤ੍ਾ੭ਰਹਮ੍ ਚਾ੭ਕਪ੍ ਸਮ੍ਪ੍ੂਿਯ ਸਰਵਾਨ੍ ਏਿ ਨਰਾਨ੍ ਯਯੌ ੭
ਕਪ੍ਤ੍ਾਮਹੈ: ਆਚਕਰਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਤ੍ੈਿ ਪ੍ਰਕਪ੍ਤ੍ਾਮਹੈਃ
ਅਤ੍ਯ ਉਪ੍ਾਤ੍ਾਯ ਤ੍ਮ੍ ਮਾਰ੍ਿਮ੍ ਅਕਪ੍ਕਸ਼੍ਿ੍ਤ੍ੋ੭ਨੁ ਪ੍ਾਲਯ ੮
ਯਤ੍ਾ ਸ੍ਮ ਲਾਕਲਤ੍ਾਃ ਕਪ੍ਤ੍ਰਾ ਯਤ੍ਾ ਪ੍ੂਰਃਵੈ ਕਪ੍ਤ੍ਾਮਹੈਃ
ਤ੍ਤ੍ਃ ਸੁਿਤ੍ਰਮ੍ ਸਰਵੇ ਰਾਮੇ ਿਤ੍੍ਸਯਾਮ ਰਾਿਕਨ ੯
ਅਲਮ੍ ਅਤ੍ਯ ਕਹ ਪ੍ੁਿ੍ਤ੍ਨ
ੇ ਪ੍ਰਮਾਰ੍ਤ੍ੈ: ਅਲਮ੍ ਚ ਨਃ
ਯਤ੍ਾ ਪ੍ਸ਼੍ਯਾਮ ਕਨਰਯਾਨ੍ਤ੍ਮ੍ ਰਾਮਮ੍ ਰਾਿਯੇ ਪ੍ਰਕਤ੍ਸ਼੍੍ਕਟਤ੍ਮ੍ ੧0
ਤ੍ਤ੍ੋ ਕਹ ਨ ਕਪ੍ਰਯਤ੍ਰਮ੍ ਨਾਨਯਤ੍੍ ਕਿਮ੍ਕਚ ਤ੍੍ਪ੍ਕਿਸ਼੍ਯਕਤ੍
ਯਤ੍ਾ੭ਕਪ੍ਸ਼੍ੇਿੋ ਰਾਮ ਸਯ ਰਾਿਯੇਨਾ੭ਕਮਤ੍ ਤ੍ੇਿਸਃ ੧੧
ਏਤ੍ਾ: ਚ ਅਨਯਾ ਸ਼੍੍ਚ ਸੁਹਤ੍
ਰੁ ਾਮ੍ ਉਤ੍ਾਸੀਨਃ ਿਤ੍ਾਃ ਸ਼੍ੁਪ੍ਾਃ
ਆਤ੍੍ਮ ਸਮ੍ਪ੍ੂਿਨੀਃ ਸ਼੍ਰੁਣਵਨ੍ ਯਯੌ ਰਾਮੋ ਮਹਾ ਪ੍ਤ੍ਮ੍ ੧੨
ਨ ਕਹ ਤ੍ਸ੍ਮਾਨ੍ ਮਨਃ ਿਸ਼੍੍ਕਚ ੱੱਚਿ੍ਸ਼੍ੁਸ਼੍ੀ ਿਾ ਨਰੋੱਤ੍ਮਾਤ੍੍
ਨਰਃ ਸ਼੍ਿ੍ਨੋਕਤ੍ ਅਪ੍ਾਿਰਸ਼੍ਟ
੍ ਮ
ੁ ੍ ਅਕਤ੍ਿਰਾਨ੍ਤ੍ੇ੭ਕਪ੍ ਰਾਿਿੇ ੧੩
ਯ ਸ਼੍੍ਚ ਰਾਮਮ੍ ਨ ਪ੍ਸ਼੍ਯੇ ੱੱਤ੍ੁ ਯਮ੍ ਚ ਰਾਮੋ ਨ ਪ੍ਸ਼੍ਯਕਤ੍
ਕਨਮ੍ਕਤ੍ਤ੍ ੱੱਸ ਿਸੇ ੱੱਲੋਿੇ ਸਵਾ੭੭ਤ੍੍ਮਾ ਪ੍ਯੇਨਮ੍ ਕਿਿਕਰਹਤ੍ੇ ੧੪
ਸਰਵੇਸ਼੍ਾਮ੍ ਕਹ ਸ ਤ੍ਰ੍ਮਾ੭੭ਤ੍੍ਮਾ ਿਰ੍ਣਾਨਾਮ੍ ਿੁਰਤ੍
ੁ ੇ ਤ੍ਯਾਮ੍
ਚਤ੍ੁ ਰ੍ਣਾਮ੍ ਕਹ ਿਯਃ ਸ੍ਤ੍ਾਨਾਮ੍ ਤ੍ੇਨ ਤ੍ੇ ਤ੍ਮ੍ ਅਨੁ ਿਤ੍
ਰ ਾਃ ੧੫
ਚਤ੍ੁ ਸ਼੍੍ਪ੍ਤ੍ਾਨ੍ ਤ੍ੇਿਪ੍ਤ੍ਾਮ੍ ਸ਼੍੍ਚੈਤ੍ਯਾ ਨਯਾ੭੭ਯਤ੍ਨਾਕਨ ਚ
ਪ੍ਰਤ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਣਮ੍ ਪ੍ਕਰਹਰਨ੍ ਿਿਾਮ ਨਰੁਪ੍ਤ੍ੇ ੱੱਸੁਤ੍: ੧੬
ਸ ਰਾਿਿੁਲਮ੍ ਆਸਾਤ੍ਯ ਮੇਿ ਸਮ੍ਿੋਪ੍ਮੈ ੱੱਸ਼੍ੁਪ੍ੈ:
ਪ੍ਰਾਸਾਤ੍ ਸ਼੍ਰੁਮ੍ਿੈ: ਕਿਕਿਤ੍ੈ: ਿੈਲਾਸ ਕਸ਼੍ਿਰੋਪ੍ਮੈ: ੧੭
ਆਿਾਰਯਤ੍੍ਕਪ੍ ਰ੍ਿਿਨਮ੍ ਕਿਮਾਨੈ ਕਰਿ ਪ੍ਾਮ੍ਟਰ
ੁ ੈ:
ਿਰ੍ਤ੍ਮਾਨ ਿਰੁਹੈ ਸ਼੍੍ਚਾ੭ਕਪ੍ ਰਤ੍੍ਨ ਿਾਲ ਪ੍ਕਰਸ਼੍੍ਿਰੁਤ੍ਃੈ ੧੮
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਤ੍ਤ੍੍ ਪ੍ਰੁਕਤ੍ਿਯਾਮ੍ ਿਰੁਹ ਿਰਮ੍ ਮਹੇਮ੍ਤ੍ਰ ਪ੍ਿਨੋਪ੍ਮਮ੍
ਰਾਿ ਪ੍ੁਤ੍ਃਰ ਕਪ੍ਤ੍ੁ ਰਵੇਸ਼੍੍ਮ ਪ੍ਰਕਿਿੇਸ਼੍ ਕਸ਼੍ਰਯਾ ਿਵਲਨ੍ ੧੯
ਸ ਿਿ੍ਸ਼੍ਯਾ ਤ੍ਵਕਨਕਪ੍ ਰ੍ਿੁਪ੍੍ਤ੍ਾ ਸ੍ਕਤ੍ਸਰ੭
ੋ ਕਤ੍ਿਰਮਯ ਿਾਕਿਕਪ੍:
ਪ੍ਤ੍ਾਕਤ੍: ਅਪ੍ਰੇ ਿਿ੍ਸ਼੍ਯੇ ਤ੍ਵੇ ਿਿਾਮ ਨਰੋੱਤ੍ਮ: ੨0
ਸ ਸਰਵਾਃ ਸਮਕਤ੍ਿਰਮਯ ਿਿ੍ਸ਼੍ਯਾ ਤ੍ਸ਼੍ਰਤ੍ਾ੭੭ਤ੍੍ਮਿਃ
ਸੰਕਨਿਰ੍ਤ੍ਯ ਿਨਮ੍ ਸਰਵਮ੍ ਸ਼੍ੁੱਤ੍ ਅਨ੍ਤ੍ਃਪ੍ੁਰਮ੍ ਅਪ੍ਯਿਾਤ੍੍ ੨੧
ਤ੍ਤ੍ਃ ਪ੍ਰਕਿਸ਼੍੍ਟੇ ਕਪ੍ਤ੍ੁ ਰ੭ਨ੍ਕਤ੍ਿਮ੍ ਤ੍ਤ੍ਾ
ਿਨਃ ਸ ਸਰਵੋ ਮੁਕਤ੍ਤ੍ੋ ਨਰੁਪ੍ਾਤ੍੍ਮਿੇ
ਪ੍ਰਤ੍ੀਿ੍ਸ਼੍ਤ੍ੇ ਤ੍ਸਯ ਪ੍ੁਨਃ ਸ਼੍੍ਚ ਕਨਰ੍ਿਮਮ੍
ਯਤ੍ੋਤ੍ਯਮ੍ ਚਨ੍ਤ੍ਰਮਸਃ ਸਕਰਤ੍੍ਪ੍ਕਤ੍ਃ ੨੨
ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਯੋਤ੍ਯਾ ਿਾਮ੍ਟੇ ਸਪ੍੍ਤ੍ ਤ੍ਸ਼੍ ੱੱਸਰ੍ਿ:
ਅਸ਼੍ਟਾਤਸ਼ ੱਸਰ੍ਕ:
ਸ ਤ੍ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਾ੭੭ਸਨੇ ਰਾਮੋ ਕਨਸ਼੍ੰਣਮ੍ ਕਪ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਸ਼੍ੁਪ੍ੇ
ਿੈਿੇਯੀ ਸਕਹਤ੍ਮ੍ ਤ੍ੀਨਮ੍ ਮੁਿੇਨ ਪ੍ਕਰਸ਼੍ੁਸ਼੍ਯਤ੍ਾ ੧
ਸ ਕਪ੍ਤ੍ੁ ਸ਼੍੍ਚਰਣੌ ਪ੍ੂਰਵਮ੍ ਅਕਪ੍ਿਾਤ੍ਯ ਕਿਨੀਤ੍ਿਤ੍੍
ਤ੍ਤ੍ੋ ਿਿਨ੍ਤ੍ੇ ਚਰਣੌ ਿੈਿਯ
ੇੱ ਾਃ ਸੁਸਮਾਕਹਤ੍ਃ ੨
ਰਾਮੇ ਤ੍ਯੁ ਿ੍ਤ੍ਵਾ ਚ ਿਚਨਮ੍ ਪ੍ਾਸ਼੍੍ਪ੍ ਪ੍ਰਯਾਿੁ ਲੇ ਿ੍ਸ਼੍ਣਃ
ਸ਼੍ਸ਼੍ਾਿ ਨਰੁਪ੍ਕਤ੍ ਰ੍ਤ੍ੀਨੋ ਨ ਈਿ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ੁ ਮ੍ ਨਾ੭ਕਪ੍ਪ੍ਾਕਸ਼੍ਤ੍ੁ ਮ੍ ੩
ਤ੍ਤ੍੍ ਅਪ੍ੂਰਵਮ੍ ਨਰਪ੍ਤ੍ੇ ਰ੍ਤ੍ੁ ਸ਼੍
ਰ ੍ਟਵਾ ਰੂਪ੍ਮ੍ ਪ੍ਯਾ੭੭ਿਹਮ੍
ਰਾਮੋ੭ਕਪ੍ ਪ੍ਯਮ੍ ਆਪ੍ੰਨਃ ਪ੍ਤ੍ਾ ਸ੍ਪ੍ਰੁਸ਼੍ਟ
੍ ਵੇਿ ਪ੍ੰਨਿਮ੍ ੪
ਇਨ੍ਕਤ੍ਰਯੈ ਰਪ੍ਰਹਰਸ਼੍
ੁ ਟ
੍ ੈ ਸ੍ਤ੍ਮ੍ ਸ਼੍ੋਿ ਸਮ੍ਤ੍ਾਪ੍ ਿਰ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ਮ੍
ਕਨਸ਼੍ਵਸਨ੍ਤ੍ਮ੍ ਮਹਾ ਰਾਿਮ੍ ਿਯਕਤ੍ਤ੍ ਆਿੁਲ ਚੇਤ੍ਸਮ੍ ੫
ਊਰ੍ਕਮ ਮਾਕਲਨਮ੍ ਅਿ੍ਸ਼੍ੋਪ੍ਯਮ੍ ਿ੍ਸ਼੍ੁਪ੍ਯਨ੍ਤ੍ਮ੍ ਇਿ ਸਾਿਰਮ੍
ਉਪ੍ਪ੍੍ਲੁਤ੍ਮ੍ ਇਿਾ੭੭ਕਤ੍ਤ੍ਯਮ੍ ਉਿ੍ਤ੍ਾ੭ਨਰੁਤ੍ਮ੍ ਰੁਕਸ਼੍ਮ੍ ਯਤ੍ਾ ੬
ਅਕਚਨ੍ਤ੍ਯ ਿਲ੍ ਪ੍ਮ੍ ਕਹ ਕਪ੍ਤ੍ੁ ਸ੍ਤ੍ਮ੍ ਸ਼੍ੋਿਮ੍ ਉਪ੍ਤ੍ਾਰਯਨ੍
ਪ੍ਪ੍ੂਿ ਸਮਰਪ੍ਤ੍
੍ ਤ੍ਰਃ ਸਮੁਤ੍ਰ ਇਿ ਪ੍ਰਵਕਣ ੭
ਕਚਨ੍ਤ੍ਯਾ ਮਾਸ ਚ ਤ੍ਤ੍ਾ ਰਾਮਃ ਕਪ੍ਤ੍ਰੁ ਕਹਤ੍ੇ ਰਤ੍ਃ
ਕਿਮ੍ਕਸਵਤ੍੭ਤ੍ਯੈ ਿ ਨਰੁਪ੍ਕਤ੍ ਰ੍ਨ ਮਾਮ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਯ੭ਕਪ੍ਨਨ੍ਤ੍ਕਤ੍ ੮
ਅਨਯਤ੍ਾ ਮਾਮ੍ ਕਪ੍ਤ੍ਾ ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾ ਿੁਕਪ੍ਤ੍ੋ੭ਕਪ੍ ਪ੍ਰਸੀਤ੍ਕਤ੍
ਤ੍ਸਯ ਮਾਮ੍ ਅਤ੍ਯ ਸਮ੍ਪ੍ਿ
ਰੇ ੍ਸ਼੍ਯ ਕਿਮ੍ ਆਯਾਸਃ ਪ੍ਰਿਰ੍ਤ੍ਤ੍ੇ ੯
ਸ ਤ੍ੀਨ ਇਿ ਸ਼੍ੋਿਾ੭੭ਰ੍ਤ੍ੋ ਕਿਸ਼੍ੰਣ ਿਤ੍ਨ ਤ੍ਯੁ ਕਤ੍ਃ
ਿੈਿੇਯੀਮ੍ ਅਕਪ੍ਿਾ ਤ੍ਯੈਿ ਰਾਮੋ ਿਚਨਮ੍ ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੧0
ਿੱਕਚਨ੍ ਮਯਾ ਨਾ੭ਪ੍ਰਾਤ੍ਮ੍ ਅਿ੍ਞਾਨਾਤ੍੍ ਯੇਨ ਮੇ ਕਪ੍ਤ੍ਾ
ਿੁਕਪ੍ਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਨ੍ ਮਮਾ੭੭ਚਿ੍ਸ਼੍ਵ ਤ੍ਵਮ੍ ਚੈ ਿੈਨਮ੍ ਪ੍ਰਸਾਤ੍ਯ ੧੧
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ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਵਾਲ੍ ਮੀਕਿ ਰਾਮਾਯਣਮ੍
ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਅਪ੍ਰਸੰਨ ਮਨਾ: ਕਿੰਨੁ ਸਤ੍ਾ ਮਾਮ੍ ਪ੍ਰਕਤ੍ ਿਤ੍੍ਸਲ:
ਕਿਿਰ੍ਣ ਿਤ੍ਨੋ ਤ੍ੀਨੋ ਨ ਕਹ ਮਾਮ੍ ਅਕਪ੍ਪ੍ਾਸ਼੍ਤ੍ੇ ੧੨
ਸ਼੍ਾਰੀਰੋ ਮਾਨਸੋ ਿਾ੭ਕਪ੍ ਿੱਕਚਤ੍੍ ਏਨਮ੍ ਨ ਪ੍ਾਤ੍ਤ੍ੇ
ਸਮ੍ਤ੍ਾਪ੍ੋ ਿਾ੭ਕਪ੍ਤ੍ਾਪ੍ੋ ਿਾ ਤ੍ੁ ਰ੍ਲਪ੍ਮ੍ ਕਹ ਸਤ੍ਾ ਸੁਿਮ੍ ੧੩
ਿੱਕਚਨ੍ ਨ ਕਿਮ੍ਕਚਤ੍੍ ਪ੍ਰਤ੍ੇ ਿੁਮਾਰੇ ਕਪ੍ਰਯ ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਨੇ
ਸ਼੍ਤ੍ਰੁਿ੍ਨੇ ਿਾ ਮਹਾ ਸੱਤ੍ਵੇ ਮਾਤ੍ਰੂਣਾਮ੍ ਿਾ ਮਮਾ੭ਸ਼੍ੁਪ੍ਮ੍ ੧੪
ਅਤ੍ੋਸ਼੍ਯਨ੍ ਮਹਾ ਰਾਿਮ੍ ਅਿੁਰਵਨ੍ ਿਾ ਕਪ੍ਤ੍ੁ ਰਵਚਃ
ਮੁਹਰ
ੂ ੍ਤ੍ਮ੍ ਅਕਪ੍ ਨੇੱਚੇਯਮ੍ ਿੀਕਿਤ੍ੁ ਮ੍ ਿੁਕਪ੍ਤ੍ੇ ਨਰੁਪ੍ੇ ੧੫
ਯਤ੍ੋ ਮੂਲਮ੍ ਨਰਃ ਪ੍ਸ਼੍ਯੇਤ੍੍ ਪ੍ਰਾਤ੍ੁ ਰਪ੍
੍ ਾਿਮ੍ ਇਹਾ੭੭ਤ੍੍ਮਨਃ
ਿਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਸ੍ਕਮਨ੍ ਨ ਿਰ੍ਤ੍ਤ੍
ੇ ਪ੍ਰਤ੍ਯਿ੍ਸ਼੍ੇ ਸਕਤ੍ ਤ੍ੈਿਤ੍ੇ ੧੬
ਿੱਕਚਤ੍੍ ਤ੍ੇ ਪ੍ਰੁਸ਼੍ਮ੍ ਕਿਮ੍ਕਚਤ੍੍ ਅਕਪ੍ਮਾਨਾਤ੍੍ ਕਪ੍ਤ੍ਾ ਮਮ
ਉਿ੍ਤ੍ੋ ਪ੍ਿਤ੍ਯਾ ਿੋਪ੍ੇਨ ਯਤ੍ਰਾ੭ਸਯ ਲੁ ਕਲ਼ਤ੍ਮ੍ ਮਨਃ ੧੭
ਏਤ੍ਤ੍੍ ਆਚਿ੍ਸ਼੍ਵ ਮੇ ਤ੍ੇਕਿ ਤ੍ੱਤ੍ਵੇਨ ਪ੍ਕਰਪ੍ਰੁੱਚਤ੍ਃ
ਕਿਮ੍ ਕਨਕਮੱਤ੍ਮ੍ ਅਪ੍ੂਰਵੋ੭ਯਮ੍ ਕਿਿਾਰੋ ਮਨੁ ਿਾ੭ਕਤ੍ਪ੍ੇ ੧੮
ਏਿ ਮੁਿ੍ਤ੍ਵਾਤ੍ੁ ਿੈਿੇਯੀ ਰਾਿਿੇਣ ਮਹਾਤ੍੍ਮਨਾ
ਉਿਾ ਚੇਤ੍ਮ੍ ਸੁਕਨਰ੍ਲੱਿਾ ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਮਾ੭੭ਤ੍੍ਮ ਕਹਤ੍ਮ੍ ਿਚ: ੧੯
ਨ ਰਾਿਾ ਿੁਕਪ੍ਤ੍ੋ ਰਾਮ ਿਯਸਨਮ੍ ਨਾ੭ਸਯ ਕਿਮ੍ਚਨ
ਕਿਨ੍ਕਚਨ੍ਮਨੋ ਿਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਸਯ ਤ੍ਵ ਤ੍੍ਪ੍ਯਾ ੱੰਨਾ੭ਕਪ੍ ਪ੍ਾਸ਼੍ਤ੍ੇ ੨0
ਕਪ੍ਰਯਮ੍ ਤ੍ਵਾ ਮ੭ਕਪ੍ਰਯਮ੍ ਿਿ੍ਤ੍ੁਮ੍ ਿਾਣੀ ਨਾ੭ਸਯੋਪ੍ ਿਰ੍ਤ੍ਤ੍ੇ
ਤ੍ਤ੍੍ ਅਿਸ਼੍ਯਮ੍ ਤ੍ਵਯਾ ਿਾਰਯਮ੍ ਯ ਤ੍੭ਨੇਨਾ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਮ੍ ਮਮ ੨੧
ਏਸ਼੍ ਮਹਯਮ੍ ਿਰਮ੍ ਤ੍ਤ੍ਵਾ ਪ੍ੁਰਾ ਮਾ ਮ੭ਕਪ੍ਪ੍ੂਿਯ ਚ
ਸ ਪ੍ਸ਼੍੍ੱਚਾ ੱੱਤ੍ਪ੍ਯਤ੍ੇ ਰਾਿਾ ਯਤ੍ਾ੭ਨਯ: ਪ੍ਰਾਿਰੁਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ ੨੨
ਅਕਤ੍ਸਰੁਿਯ ਤ੍ਤ੍ਾਕਮ ਇਕਤ੍ ਿਰਮ੍ ਮਮ ਕਿਸ਼੍ਾਮ੍ਪ੍ਕਤ੍:
ਸ ਕਨਰ੭ਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਿਤ੍ ਿਲੇ ਸੇਤ੍ੁਮ੍ ਪ੍ਮ੍ਕਤ੍ਤ੍ੁ ਮ੍ ਇੱਚਕਤ੍ ੨੩
ਤ੍ਰ੍ਮਮੂਲ ਕਮਤ੍ਮ੍ ਰਾਮ ਕਿਕਤ੍ਤ੍ਮ੍ ਚ ਸਤ੍ਾਮ੍ ਅਕਪ੍
ਤ੍ਤ੍੍ ਸਤ੍ਯਮ੍ ਨ ਤ੍ਯਿੇ ਤ੍ਰਾਿਾ ਿੁਕਪ੍ਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਵਤ੍੍ਿਰੁਤ੍ੇ ਯਤ੍ਾ ੨੪
ਯਕਤ੍ ਤ੍ ਤ੍ਵਿ੍ਸ਼੍ਯਤ੍ੇ ਰਾਿਾ ਸ਼੍ੁਪ੍ਮ੍ ਿਾ ਯਕਤ੍ ਿਾ੭ਸ਼੍ੁਪ੍ਮ੍
ਿਕਰਸ਼੍ਯਕਸ ਤ੍ਤ੍ ੱੱਸਰਵ ਮਾਿਯਾਸਯਾਕਮ ਪ੍ੁਨ ਸ੍ਤ੍੭
ਵ ਹਮ੍ ੨੫
ਯਕਤ੍ ਤ੍ਵ੭ਕਪ੍ਕਹਤ੍ਮ੍ ਰਾਿ੍ਞਾ ਤ੍ਵਕਯ ਤ੍ ੱੰਨ ਕਿਪ੍ਤ੍੍ਸਯਤ੍ੇ
ਤ੍ਤ੍ੋ੭ਹਮ੭ਕਪ੍ ਤ੍ਾਸਯਾਕਮ ਨ ਹਯੇਸ਼੍ ਤ੍ਵਕਯ ਿਿ੍ਸ਼੍ਯਕਤ੍ ੨੬
ਏਤ੍ ੱੱਤ੍ੁ ਿਚਨਮ੍ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਿੈਿੇੱਯਾ ਸਮੁਤ੍ਾਹਰਤ੍
ੁ ਮ੍
ਉਿਾਚ ਿਯਕਤ੍ਤ੍ੋ ਰਾਮ ਸ੍ਤ੍ਾਮ੍ ਤ੍ੇਿੀਮ੍ ਨਰੁਪ੍ ਸੰਕਨਤ੍ੌ ੨੭
ਅਹੋ ਕਤ੍ ਙ੍ਨਾ੭ਰਹਸੇ ਤ੍ੇਕਿ ਿਿ੍ਤ੍ੁਮ੍ ਮਾ ਮੀਤ੍ਰੁਸ਼੍ਮ੍ ਿਚ :
ਅਹਮ੍ ਕਹ ਿਚਨਾਤ੍੍ ਰਾਿ੍ਞਃ ਪ੍ਤ੍ੇਯਮ੍ ਅਕਪ੍ ਪ੍ਾਿਿੇ
Page 52 of 276
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਪ੍ਿ੍ਸ਼੍ਯੇਯਮ੍ ਕਿਸ਼੍ਮ੍ ਤ੍ੀਿ੍ਸ਼੍੍ਣਮ੍ ਮੱਿੇਯਮ੍ ਅਕਪ੍ ਚਾ੭੭ਰ੍ਣਿੇ ੨੮
ਕਨਯੁ ਿ੍ਤ੍: ਿੁਰਣ
ੁ ਾ ਕਪ੍ਤ੍ਰਾ ਨਰੁਪ੍ੇਣ ਚ ਕਹਤ੍ੇਨ ਚ ੨੯
ਤ੍ਤ੍੍ ਪ੍ਰੂਕਹ ਿਚਨਮ੍ ਤ੍ੇਕਿ ਰਾਿ੍ਞੋ ਯਤ੍੍ ਅਕਪ੍ਿਾਮ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ਮ੍
ਿਕਰਸ਼੍ਯੇ ਪ੍ਰਕਤ੍ਿਾਨੇ ਚ ਰਾਮੋ ਕਤ੍ਵ ਰ੍ਨਾ੭ਕਪ੍ ਪ੍ਾਸ਼੍ਤ੍ੇ ੩0
ਤ੍ਮ੍ ਆਰ੍ਿਿ ਸਮਾਯੁ ਿ੍ਤ੍ਮ੍ ਅਨਾਰਯਾ ਸਤ੍ਯ ਿਾਕਤ੍ਨਮ੍
ਉਿਾਚ ਰਾਮਮ੍ ਿੈਿੇਯੀ ਿਚਨਮ੍ ਪ੍ਰੁਸ਼੍ ਤ੍ਾਰੁਣਮ੍ ੩੧
ਪ੍ੁਰਾ ਤ੍ੇਿਾ੭ਸੁਰੇ ਯੁ ਤ੍
ੱ ੇ ਕਪ੍ਤ੍ਰਾ ਤ੍ੇ ਮਮ ਰਾਿਿ
ਰਿ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ੇਨ ਿਰੌ ਤ੍ੱਤ੍ੌ ਸਸ਼੍ਲਯੇਨ ਮਹਾ ਰਣੇ ੩੨
ਤ੍ਤ੍ਰ ਮੇ ਯਾਕਚਤ੍ੋ ਰਾਿਾ ਪ੍ਰਤ੍ ਸਯਾ੭ਕਪ੍ਸ਼੍ੇਚਨਮ੍
ਿਮਨਮ੍ ਤ੍ਣ੍ਟਿਾ੭ਰਣਯੇ ਤ੍ਿ ਚਾ੭ਤ੍ਯੈਿ ਰਾਿਿ ੩੩
ਯਕਤ੍ ਸਤ੍ਯ ਪ੍ਰਕਤ੍ਿ੍ਞਮ੍ ਤ੍ਵਮ੍ ਕਪ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਿਰ੍ਤ੍ੁਮ੍ ਇੱਚਕਸ
ਆਤ੍੍ਮਾਨਮ੍ ਚ ਨਰ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਟ
੍ ਮਮ ਿਾਿਯਮ੍ ਇਤ੍ਮ੍ ਸ਼੍ਰੁਣੁ ੩੪
ਸ ੱੰਕਨਤ੍ੇਸ਼੍ੇ ਕਪ੍ਤ੍ੁ ਸ੍ਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟ ਯਤ੍ਾ ਤ੍ੇਨ ਪ੍ਰਕਤ੍ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਮ੍
ਤ੍ਵਯਾ੭ਰਣਯਮ੍ ਪ੍ਰਿੇਸ਼੍੍ਟਿਯਮ੍ ਨਿ ਿਰ੍ਸ਼੍ਾਕਣ ਪ੍ਞ੍ਚ ਚ ੩੫
ਪ੍ਰਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਵ੭ਕਪ੍ਕਸ਼੍ਚਯੇਤ੍ ਯਤ੍ੇਤ੍ ਤ੍੭ਕਪ੍ਸ਼੍ੇਚਨਮ੍
ਤ੍ਵਤ੍੭ਰ੍ਤ੍ੇ ਕਿਕਹਤ੍ਮ੍ ਰਾਿ੍ਞਾ ਤ੍ੇਨ ਸਰਵੇਣ ਰਾਿਿ ੩੬
ਸਪ੍੍ਤ੍ ਸਪ੍੍ਤ੍ ਚ ਿਰ੍ਸ਼੍ਾਕਣ ਤ੍ਣ੍ਟਿਾ੭ਰਣਯਮ੍ ਆਕਸ਼੍ਰਤ੍ਃ
ਅਕਪ੍ਸ਼੍ੇਿਮ੍ ਇਮਮ੍ ਤ੍ਯਿ੍ਤ੍ਵਾ ਿਟਾ ਚੀਰ ਤ੍ਰੋ ਿਸ ੩੭
ਪ੍ਰਤ੍ਃ ਿੋਸਲ ਪ੍ੁਰੇ ਪ੍ਰਸ਼੍ਾਸ੍ਤ੍ੁ ਿਸੁਤ੍ਾਮ੍ ਇਮਾਮ੍
ਨਾਨਾ ਰਤ੍੍ਨ ਸਮਾਿੀਰ੍ਣਾਮ੍ ਸ ਿਾਕਿ ਰਤ੍ ਿੁਮ੍ਿਰਾਮ੍ ੩੮
ਏਤ੍ੇਨ ਤ੍ਵਾਮ੍ ਨਰੇਮਤ੍
੍ ਰੋ੭ਯਮ੍ ਿਾਰੁਣਯੇਨ ਸਮਾਪ੍੍ਲੁਤ੍:
ਸ਼੍੍ਲੋਿ ਸਮ੍ਿ੍ਕਲਸ਼੍੍ਟ ਿਤ੍ਨੋ ਨ ਸ਼੍ਿ੍ਨੋਕਤ੍ ਕਨਰੀਿ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ੁ ਮ੍ ੩੯
ਏਤ੍ਤ੍੍ ਿੁਰੁ ਨਰੇਮ੍ਤ੍ਰ ਸਯ ਿਚਨਮ੍ ਰਿੁ ਨਮ੍ਤ੍ਨ
ਸਤ੍ਯੇਨ ਮਹਤ੍ਾ ਰਾਮ ਤ੍ਾਰਯਸਵ ਨਰੇਸ਼੍ਵਰਮ੍ ੪0
ਇਤ੍ੀਿ ਤ੍ਸਯਾਮ੍ ਪ੍ਰੁਸ਼੍ਮ੍ ਿਤ੍ਮ੍ਤ੍ਯਾਮ੍
ਨ ਚੈਿ ਰਾਮ: ਪ੍ਰਕਿਿੇਸ਼੍ ਸ਼੍ੋਿਮ੍
ਪ੍ਰਕਿਿਯਤ੍ੇ ਚਾ੭ਕਪ੍ ਮਹਾਨੁ ਪ੍ਾਿੋ
ਰਾਿਾ ਤ੍ੁ ਪ੍ੁਤ੍ਰ ਿਯਸਨਾ੭ਕਪ੍ ਤ੍ਪ੍੍ਤ੍: ੪੧
ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਯੋਤ੍ਯਾ ਿਾਮ੍ਟੇ ਅਸ਼੍੍ਟਾਤ੍ਸ਼੍ ੱੱਸਰ੍ਿ:
ਏਕੋਨ ਤ੍ਵਮ੍ਸ਼ ੱਸਰ੍ਕ:
ਤ੍ਤ੍੍ ਅਕਪ੍ਰਯਮ੍ ਅਕਮਤ੍ਰਿ੍ਨੋ ਿਚਨਮ੍ ਮਰਣੋਪ੍ਮਮ੍
ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਨ ਕਿਿਯਤ੍ੇ ਰਾਮਃ ਿੈਿੇਯੀਮ੍ ਚੇਤ੍ਮ੍ ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੧
ਏਿਮ੍ ਅਸ੍ਤ੍ੁ ਿਕਮਸ਼੍ਯਾਕਮ ਿਨਮ੍ ਿਸ੍ਤ੍ੁਮ੍ ਅਹਮ੍ ਕਤ੍ਵਤ੍ਃ
ਿਟਾ੭ਕਿਨ ਤ੍ਰੋ ਰਾਿ੍ਞਃ ਪ੍ਰਕਤ੍ਿ੍ਞਾਮ੍ ਅਨੁ ਪ੍ਾਲਯਨ੍ ੨
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਇਤ੍ਮ੍ ਤ੍ੁ ਿ੍ਞਾਤ੍ੁ ਮ੍ ਇੱਚਾਕਮ ਕਿਮ੭ਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਮਾਮ੍ ਮਹੀਪ੍ਕਤ੍ਃ
ਨਾ੭ਕਪ੍ਨਨ੍ਤ੍ਕਤ੍ ਤ੍ੁ ਰਤ੍
੍ ਰ੍ਸ਼੍ੋ ਯਤ੍ਾ ਪ੍ੁਰਮ੍ ਅਕਰਮ੍ਤ੍ਮਃ ੩
ਮਨਯੁ ਰ੍ਨਚ ਤ੍ਵਯਾ ਿਾਰਯੋ ਤ੍ੇਕਿ ਪ੍ਰੂਕਹ ਤ੍ਿਾ੭ਿਰਤ੍ਃ
ਯਾਸਯਾਕਮ ਪ੍ਿ ਸੁਪ੍ਰੀਤ੍ਾ ਿਨਮ੍ ਚੀਰ ਿਟਾ ਤ੍ਰਃ ੪
ਕਹਤ੍ੇਨ ਿੁਰਣ
ੁ ਾ ਕਪ੍ਤ੍ਰਾ ਿਰੁਤ੍ਿ੍ਞੇਨ ਨਰੁਪ੍ੇਣ ਚ
ਕਨਯੁ ਿਯਮਾਨੋ ਕਿਸਰਪ੍੍ਤ੍: ਕਿਮ੍ ਨ ਿੁਰਯਾ ਮ੭ਹਮ੍ ਕਪ੍ਰਯਮ੍ ੫
ਅਲ਼ੀਿਮ੍ ਮਾਨਸਮ੍ ਤ੍ਵੇਿਮ੍ ਹਰਤ੍
ੁ ਯਮ੍ ਤ੍ਹਤ੍ੀਿ ਮੇ
ਸਵਯਮ੍ ਯੰਨਾ੭੭ਹ ਮਾਮ੍ ਰਾਿਾ ਪ੍ਰਤ੍ ਸਯਾ੭ਕਪ੍ਸ਼੍ੇਚਨਮ੍ ੬
ਅਹਮ੍ ਕਹ ਸੀਤ੍ਾਮ੍ ਰਾਿਯਮ੍ ਚ ਪ੍ਰਾਣਾਨ੍ ਇਸ਼੍੍ਟਾਨ੍ ਤ੍ਨਾਕਨ ਚ
ਹਰਸ਼੍
ੁ ੍ਟੋ ਪ੍ਰਾਤ੍ਰੇ ਸਵਯਮ੍ ਤ੍ਤ੍ਯਾਮ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਾਯ ਅਪ੍ਰਚੋਕਤ੍ਤ੍ਃ ੭
ਕਿਮ੍ ਪ੍ੁਨ ਰ੍ਮਨੁ ਿੇਨ੍ਤ੍ਰੇਣ ਸਵਯਮ੍ ਕਪ੍ਤ੍ਰਾ ਪ੍ਰਚੋਕਤ੍ਤ੍ਃ
ਤ੍ਿ ਚ ਕਪ੍ਰਯ ਿਾਮਾ੭ਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਰਕਤ੍ਿ੍ਞਾਮ੍ ਅਨੁ ਪ੍ਾਲਯਨ੍ ੮
ਤ੍ਤ੍੍ ਆਸ਼੍ਵਾਸਯ ਕਹ ਇਮਮ੍ ਤ੍ਵਮ੍ ਕਿਮ੍ ਕਨਵਤ੍ਮ੍ ਯਨ੍ ਮਹੀਪ੍ਕਤ੍ਃ
ਿਸੁਤ੍ਾ ਆਸਿ੍ਤ੍ ਨਯਨੋ ਮਨ੍ਤ੍ਮ੍ ਅਸ਼੍ਰੂਕਣ ਮੁਮ੍ਚਕਤ੍ ੯
ਿੱਚਨ੍ਤ੍ੁ ਚ ਏਿ ਆਨਕਯਤ੍ੁ ਮ੍ ਤ੍ੂ ਤ੍ਾਃ ਸ਼੍ੀਿਰ ਿਿੈ: ਹਯੈਃ
ਪ੍ਰਤ੍ਮ੍ ਮਾਤ੍ੁ ਲ ਿੁਲਾਤ੍੍ ਅਤ੍ਯੈਿ ਨਰੁਪ੍ ਸ਼੍ਾਸਨਾਤ੍੍ ੧0
ਤ੍ਣ੍ਟਿਾ੭ਰਣਯਮ੍ ਏਸ਼੍ੋ੭ਹਮ੍ ਇਤ੍: ਿੱਚਾਕਮ ਸਤ੍ਵਰਃ
ਅਕਿਚਾਰਯ ਕਪ੍ਤ੍ੁ ਰਵਾਿਯਮ੍ ਸਮਾ ਿਸ੍ਤ੍ੁਮ੍ ਚਤ੍ੁ ਰ੍ਤ੍ਸ਼੍ ੧੧
ਸਾ ਹਰਸ਼੍
ੁ ੍ਟਾ ਤ੍ਸਯ ਤ੍ਤ੍ਵਾਿਯਮ੍ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਰਾਮ ਸਯ ਿੈਿਯੀ
ਪ੍ਰਸ੍ਤ੍ਾਨਮ੍ ਸ਼੍ਰੱਤ੍ਤ੍ਾਨਾ ਕਹ ਤ੍ਵਰਯਾ ਮਾਸ ਰਾਿਿਮ੍ ੧੨
ਏਿਮ੍ ਪ੍ਿਤ੍ੁ ਯਾਸਯਨ੍ਕਤ੍ ਤ੍ੂ ਤ੍ਾਃ ਸ਼੍ੀਿਰ ਿਿੈ: ਹਯੈਃ
ਪ੍ਰਤ੍ਮ੍ ਮਾਤ੍ੁ ਲ ਿੁਲਾਤ੍੍ ਉਪ੍ਾਿਰ੍ਤ੍ਕਯਤ੍ੁ ਮ੍ ਨਰਾਃ ੧੩
ਤ੍ਿ ਤ੍ੁ ਅਹਮ੍ ਿ੍ਸ਼੍ਮਮ੍ ਮਨਯੇ ਨ ਉਤ੍੍ਸੁਿਸਯ ਕਿਲ਼ਮ੍ਪ੍ਨਮ੍
ਰਾਮ ਤ੍ਸ੍ਮਾਤ੍੍ ਇਤ੍ਃ ਸ਼੍ੀਿਰਮ੍ ਿਨਮ੍ ਤ੍ਵਮ੍ ਿਨ੍ਤ੍ੁਮ੍ ਅਰਹਕਸ ੧੪
ਿਰੀਟਾ ਅਕਨਵਤ੍ਃ ਸਵਯਮ੍ ਯੱਚ ਨਰੁਪ੍ ਸ੍ਤ੍ਵਾਮ੍ ਨਾ੭ਕਪ੍ਪ੍ਾਸ਼੍ਤ੍ੇ
ਨ ਏਤ੍ਤ੍੍ ਕਿਮ੍ਕਚ ੱੰਨਰ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍੍ਟ ਮਨਯੁ : ਏਸ਼੍ੋ ਅਪ੍ਨੀਯਤ੍ਾਮ੍ ੧੫
ਯਾਿਤ੍੍ ਤ੍ਵਮ੍ ਨ ਿਨਮ੍ ਯਾਤ੍ਃ ਪ੍ੁਰਾਤ੍੍ ਅਸ੍ਮਾਤ੍੍ ਅਕਪ੍ਤ੍ਵਰਨ੍
ਕਪ੍ਤ੍ਾ ਤ੍ਾਿਤ੍੍ ਨ ਤ੍ੇ ਰਾਮ ਸ੍ਨਾਸਯਤ੍ੇ ਪ੍ੋਿ੍ਸ਼੍ਯਤ੍ੇ੭ਕਪ੍ ਿਾ ੧੬
ਕਤ੍ਿ੍ ਿਸ਼੍੍ਟਮ੍ ਇਕਤ੍ ਕਨਸ਼੍ਵਸਯ ਰਾਿਾ ਸ਼੍ੋਿ ਪ੍ਕਰਪ੍੍ਲੁਤ੍ਃ
ਮੂਰ੍ਕਚਤ੍ੋ ਨਯਪ੍ਤ੍ਤ੍੍ ਤ੍ਸ੍ਕਮਨ੍ ਪ੍ਰਯਮ੍ਿੇ ਹੇਮ ਪ੍ੂਕਸ਼੍ਤ੍ੇ ੧੭
ਰਾਮੋ੭ਪ੍ਯੁ ਤ੍
ੱ ਾਪ੍ਯ ਰਾਿਾਨਮ੍ ਿੈਿੇੱਯਾ੭ਕਪ੍ ਪ੍ਰਚੋਕਤ੍ਤ੍ਃ
ਿਸ਼੍ਯਾ ਇਿ ਆਹਤ੍: ਿਾਿੀ ਿਨਮ੍ ਿਨ੍ਤ੍ੁਮ੍ ਿਰੁਤ੍ ਤ੍ਵਰਃ ੧੮
ਤ੍ਤ੍੍ ਅਕਪ੍ਰਯਮ੍ ਅਨਾਰਯਾਯਾ ਿਚਨਮ੍ ਤ੍ਾਰੁਣਤ੍ਰਮ੍
ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਿਤ੍ ਿਯਤ੍ੋ ਰਾਮਃ ਿੈਿੇਯੀਮ੍ ਿਾਿਯਮ੍ ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੧੯
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਨ ਅਹਮ੍ ਅਰ੍ਤ੍ਪ੍ਰੋ ਤ੍ੇਕਿ ਲੋ ਿਮ੍ ਆਿਸ੍ਤ੍ੁਮ੍ ਉਤ੍੍ਸਹੇ
ਕਿੱਕਤ੍ ਮਾਮ੍ ਰੁਕਸ਼੍ਕਪ੍ ਸ੍ਤ੍ੁਲਯਮ੍ ਿੇਿਲਮ੍ ਤ੍ਰ੍ਮਮ੍ ਆਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ਮ੍ ੨0
ਯਤ੍੍ ਅਤ੍ਰ ਪ੍ਿਤ੍ਃ ਕਿਮ੍ਕਚ ੱੱਚਿਯਮ੍ ਿਰ੍ਤ੍ੁਮ੍ ਕਪ੍ਰਯਮ੍ ਮਯਾ
ਪ੍ਰਾਣਾਨ੍ ਅਕਪ੍ ਪ੍ਕਰਤ੍ਯਿਯ ਸਰਵਤ੍ਾ ਿਰੁਤ੍ਮ੍ ਏਿ ਤ੍ਤ੍੍ ੨੧
ਨ ਹਯਤ੍ੋ ਤ੍ਰ੍ਮ ਚਰਣਮ੍ ਕਿਮ੍ਕਚਤ੍੍ ਅਸ੍ਕਤ੍ ਮਹੱਤ੍ਰਮ੍
ਯਤ੍ਾ ਕਪ੍ਤ੍ਕਰ ਸ਼੍ੁਸ਼੍ੂਸ਼੍
ਰ ਾ ਤ੍ਸਯ ਿਾ ਿਚਨ ਕਿਰਯਾ ੨੨
ਅਨੁ ਿ੍ਤ੍ੋ੭ਪ੍ਯ੭ਤ੍ਰ ਪ੍ਿਤ੍ਾ ਪ੍ਿਤ੍ਯਾ ਿਚਨਾਤ੍੍ ਅਹਮ੍
ਿਨੇ ਿਤ੍੍ਸਯਾਕਮ ਕਿਿਨੇ ਿਰ੍ਸ਼੍ਾਕਣ ਇਹ ਚਤ੍ੁ ਰ੍ਤ੍ਸ਼੍ ੨੩
ਨ ਨੂ ਨਮ੍ ਮਕਯ ਿੈਿੇਕਯ ਕਿਮ੍ਕਚਤ੍੍ ਆਸ਼੍ਮ੍ਸਸੇ ਿੁਣਮ੍
ਯਤ੍੍ ਰਾਿਾਨਮ੍ ਅਿੋਚ: ਤ੍ਵਮ੍ ਮਮੇਸ਼੍ਵਰਤ੍ਰਾ ਸਤ੍ੀ ੨੪
ਯਾਿਨ੍ ਮਾਤ੍ਰਮ੍ ਆਪ੍ਰੁੱਚੇ ਸੀਤ੍ਾਮ੍ ਚ ਅਨੁ ਨਯਾ ਮਯ੭ਹਮ੍
ਤ੍ਤ੍ੋ੭ਤ੍ਯੈਿ ਿਕਮਸ਼੍ਯਾਕਮ ਤ੍ਣ੍ਟਿਾਨਾਮ੍ ਮਹਤ੍ਵਨਮ੍ ੨੫
ਪ੍ਰਤ੍ਃ ਪ੍ਾਲਯੇ ਤ੍ਰਾਿਯਮ੍ ਸ਼੍ੁਸ਼੍ੂਸ਼੍
ਰ ੇ ੱੱਚ ਕਪ੍ਤ੍ੁ ਰਯਤ੍ਾ
ਤ੍ਤ੍ਾ ਪ੍ਿਤ੍ਯਾ ਿਰ੍ਤ੍ਿਯਮ੍ ਸ ਕਹ ਤ੍ਰ੍ਮਃ ਸਨਾਤ੍ਨਃ ੨੬
ਸ ਰਾਮ ਸਯ ਿਚਃ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਪ੍ਰੁਸ਼੍ਮ੍ ਤ੍ੁ ਃਿ ਹਤ੍ਃ ਕਪ੍ਤ੍ਾ
ਸ਼੍ੋਿਾਤ੍੍ ਅਸ਼੍ਿ੍ਨੁਿਨ੍ ਪ੍ਾਸ਼੍੍ਪ੍ਮ੍ ਪ੍ਰਰਰ
ੁ ੋਤ੍ ਮਹਾ ਸਵਨਮ੍ ੨੭
ਿਨ੍ਕਤ੍ਤ੍ਵਾ ਚਰਣੌ ਰਾਮੋ ਕਿਸਮ੍ਿ੍ਞ ਸਯ ਕਪ੍ਤ੍ੁ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ
ਿੈਿੇੱਯਾ ਸ਼੍੍ਚਾ ਪ੍ਯ੭ਨਾਰਯਾਯਾ ਕਨਸ਼੍੍ਪ੍ਪ੍ਾਤ੍ ਮਹਾ ਤ੍ਯੁ ਕਤ੍ਃ ੨੮
ਸ ਰਾਮਃ ਕਪ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਿਰੁਤ੍ਵਾ ਿੈਿੇਯੀਮ੍ ਚ ਪ੍ਰਤ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਣਮ੍
ਕਨਸ਼੍੍ਿਰਮਯਾ੭੭ਨ੍ਤ੍ਃਪ੍ੁਰਾਤ੍੍ ਤ੍ਸ੍ਮਾਤ੍੍ ਸਵਮ੍ ਤ੍ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ ਸੁਹੱਿ
ਰੁ ਨਮ੍ ੨੯
ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਾਸ਼੍੍ਪ੍ ਪ੍ਕਰਪ੍ੂਰ੍ਣਾ੭ਿ੍ਸ਼੍ਃ ਪ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਤ੍ੋ੭ਨੁ ਿਿਾਮ ਹ
ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣਃ ਪ੍ਰਮ ਿਰੁੱਤ੍ਃ ਸੁਕਮਤ੍ਰਾ੭੭ਨਨ੍ਤ੍ ਿਰ੍ਤ੍ਨਃ ੩0
ਅਕਪ੍ਸ਼੍ੇਚਕਨਿਮ੍ ਪ੍ਾਮ੍ਟਮ੍ ਿਰੁਤ੍ਵਾ ਰਾਮ: ਪ੍ਰਤ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਣਮ੍
ਸ਼੍ਨੈ: ਿਿਾਮ ਸਾਪ੍ੇਿ੍ਸ਼੍ੋ ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਕਟਮ੍ ਤ੍ਤ੍ਰ ਅਕਿਚਾਲਯਨ੍ ੩੧
ਨ ਚ ਅਸਯ ਮਹਤ੍ੀਮ੍ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮੀਮ੍ ਰਾਿਯ ਨਾਸ਼੍ੋ ਅਪ੍ਿਰ੍ਸ਼੍ਕਤ੍
ਲੋ ਿ ਿਾਨ੍ਤ੍ਸਯ ਿਾਨ੍ਤ੍ਤ੍ਵਮ੍ ਸ਼੍ੀਤ੍ ਰਸ਼੍੍ਮ:ੇ ਇਿ ਿ੍ਸ਼੍ਪ੍ਾ ੩੨
ਨ ਿਨਮ੍ ਿਨ੍ਤ੍ੁ ਿਾਮਸਯ ਤ੍ਯਿਤ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਿਸੁਮ੍ਤ੍ਰਾਮ੍
ਸਰਵ ਲੋ ਿਾ੭ਕਤ੍ਿ ਸਯੇਿ ਲਿ੍ਸ਼੍ਯਤ੍ੇ ਕਚੱਤ੍ ਕਿਕਿਰਯਾ ੩੩
ਪ੍ਰਕਤ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ਯ ਸ਼੍ੁਪ੍ਮ੍ ਚਤ੍ਰਮ੍ ਿਯਿਨੇ ਚ ਸਵਲਮ੍ਿਰੁਤ੍ੇ
ਕਿਸਰ੍ਿਕਯਤ੍ਵਾ ਸਵ ਿਨਮ੍ ਰਤ੍ਮ੍ ਪ੍ੌਰਾਮ੍ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ ਿਨਾਨ੍ ੩੪
ਤ੍ਾਰਯਨ੍ ਮਨਸਾ ਤ੍ੁ ਃਿਮ੍ ਇਨ੍ਕਤ੍ਰਯਾਕਣ ਕਨਿਰੁਹਯ ਚ
ਪ੍ਰਕਿਿੇਸ਼੍ ਆਤ੍੍ਮਿਾਨ੍ ਿੇਸ਼੍ਮ
੍ ਮਾਤ੍ੁ : ਅਕਪ੍ਰਯ ਸ਼੍ਮ੍ਕਸਿਾਨ੍ ੩੫
ਸਰਵੋ ਹਯਕਪ੍ਿਨ: ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍: ਸਤ੍ਯ ਿਾਕਤ੍ਨ:
ਨ ਅਲਿ੍ਸ਼੍ਯਤ੍ ਰਾਮ ਸਯ ਕਿਮ੍ਕਚਤ੍੍ ਆਿਾਰਮ੍ ਆਨਨੇ ੩੬
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ਉਕਚਤ੍ਮ੍ ਚ ਮਹਾ ਪ੍ਾਹੁ: ਨ ਿਹੌ ਹਰ੍ਸ਼੍ਮ੍ ਆਤ੍੍ਮਨ :
ਸ਼੍ਾਰਤ੍ ੱੱਸਮੁਤ੍ੀਰ੍ਣਾਮ੍ਸ਼੍ੁ ਸ਼੍੍ਚਮ੍ਤ੍ਰ ਸ੍ਤ੍ੇਿ ਇਿਾ੭੭ਤ੍੍ਮਿਮ੍ ੩੭
ਿਾਚਾ ਮਤ੍ੁ ਰਯਾ ਰਾਮ ੱੱਸਰਵਮ੍ ਸੰਮਾਨਯਨ੍ ਿਨਮ੍
ਮਾਤ੍ੁ ੱੱਸਮੀਪ੍ਮ੍ ਤ੍ੀਰਾਤ੍੍ਮਾ ਪ੍ਰਕਿਿੇਸ਼੍ ਮਹਾ ਯਸ਼੍ਾ: ੩੮
ਤ੍ਮ੍ ਿੁਣੈ ੱੱਸਮਤ੍ਾਮ੍ ਪ੍ਰਾਪ੍੍ਤ੍ੋ ਪ੍ਰਾਤ੍ਾ ਕਿਪ੍ੁਲ ਕਿਿਰਮ:
ਸੌਕਮਕਤ੍ਰ: ਅਨੁ ਿਿਰਾਿ ਤ੍ਾਰਯਨ੍ ਤ੍ੁ ਃਿ ਮਾ੭੭ਤ੍੍ਮਿਮ੍ ੩੯
ਪ੍ਰਕਿਸ਼੍ਯ ਿੇਸ਼੍੍ਮਾ੭ਕਤ੍ਪ੍ਰੁਸ਼੍ਮ੍ ਮੁਤ੍ਾ੭ਕਨਵਤ੍ਮ੍
ਸਮੀਿ੍ਸ਼੍ਯ ਤ੍ਾਮ੍ ਚਾ੭ਰ੍ਤ੍ ਕਿਪ੍ੱਕਤ੍ਮ੍ ਆਿਤ੍ਾਮ੍
ਨ ਚੈਿ ਰਾਮੋ੭ਤ੍ਰ ਿਿਾਮ ਕਿਕਿਰਯਾਮ੍
ਸੁਹੱਿ
ਰੁ ਨ ਸਯਾ੭੭ਤ੍੍ਮ ਕਿਪ੍ੱਕਤ੍ ਸ਼੍ਮ੍ਿਯਾ ੪0
ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਯੋਤ੍ਯਾ ਿਾਮ੍ਟੇ ਏਿੋਨ ਕਿਮ੍ਸ਼੍ ੱੱਸਰ੍ਿ:
ਕਿਮ੍ਸ਼੍ ੱੱਸਰ੍ਿ:
ਤ੍ਸ੍ਕਮਮ੍ ਸ੍ਤ੍ੁ ਪ੍ੁਰਸ਼੍
ੁ ਿਯਾਿਰੇ ਕਨਸ਼੍੍ਿਰਾਮਕਤ੍ ਿਰੁਤ੍ਾਮ੍ਿਲੌ
ਆਰ੍ਤ੍ ਸ਼੍ਪ੍੍ਤ੍ੋ ਮਹਾਨ੍ ਿਿ੍ਞੇ ਸ੍ਤ੍ਰੀਣਾ ਮਮ੍ਤ੍:ਪ੍ੁਰੇ ਤ੍ਤ੍ਾ ੧
ਿਰੁਤ੍ਯੇ ਸ਼੍ਵ੭ਚੋਕਤ੍ਤ੍: ਕਪ੍ਤ੍ਰਾ ਸਰਵ ਸਯ ਅਮ੍ਤ੍:ਪ੍ੁਰਸਯ ਚ
ਿਕਤ੍ਰਯ: ਸ਼੍ਰਣਮ੍ ਚਾ੭ਕਪ੍ ਸ ਰਾਮੋ੭ਤ੍ਯ ਪ੍ਰਿਤ੍੍ਸਯਕਤ੍ ੨
ਿੌਸਲਯਾਯਾਮ੍ ਯਤ੍ਾ ਯੁ ਿ੍ਤ੍ੋ ਿਨਨਯਾਮ੍ ਿਰ੍ਤ੍ਤ੍ੇ ਸਤ੍ਾ
ਤ੍ਤ੍ੈਿ ਿਰ੍ਤ੍ਤ੍ੇ੭ਸ੍ਮਾਸੁ ਿਨ੍ਮ ਪ੍ਰਪ੍ਰੁਕਤ੍ ਰਾਿਿ: ੩
ਨ ਿਰੁੱਤ੍ਯ ਤ੍ਯ੭ਕਪ੍ ਸ਼੍ਪ੍੍ਤ੍੭
ੋ ਕਪ੍ ਿਰੋਤ੍ਨੀਯਾਕਨ ਿਰ੍ਿਯਨ੍
ਿਰੁੱਤ੍ਾਨ੍ ਪ੍ਰਸਾਤ੍ਯਨ੍ ਸਰਵਾਨ੍ ਸ ਇਤ੍ੋ੭ਤ੍ਯ ਪ੍ਰਿਤ੍੍ਸਯਕਤ੍ ੪
ਅਪ੍ੁੱਕਤ੍ ਰ੍ਪ੍ਤ੍ ਨੋ ਰਾਿਾ ਿੀਿ ਲੋ ਿਮ੍ ਚਰਤ੍ਯ੭ਯਮ੍
ਯੋ ਿਕਤ੍ਮ੍ ਸਰਵ ਪ੍ੂਤ੍ਾਨਾਮ੍ ਪ੍ਕਰਤ੍ਯਿਕਤ੍ ਰਾਿਿਮ੍ ੫
ਇਕਤ੍ ਸਰਵਾ ਮਕਹਸ਼੍ਯ ਸ੍ਤ੍ਾ ਕਿਿਤ੍੍ਸਾ ਇਿ ਤ੍ੇਨਿ:
ਪ੍ਕਤ੍ਮ੍ ਆਚੁਿਰੁਸ਼੍ੁ ਸ਼੍੍ਚਿ
ੈ ਸ ਸਵਰਮ੍ ਚਾ੭ਕਪ੍ ਚੁਿਰੁਸ਼੍ੁ: ੬
ਸ ਕਹ ਚਾਮ੍੭ਤ੍:ਪ੍ੁਰੇ ਿੋਰਮ੍ ਆਰ੍ਤ੍ ਸ਼੍ਪ੍੍ਤ੍ਮ੍ ਮਹੀਪ੍ਕਤ੍:
ਪ੍ੁਤ੍ਰ ਸ਼੍ੋਿਾ੭ਕਪ੍ ਸਮ੍ਤ੍ਪ੍੍ਤ੍ ੱੱਸ਼੍ੁਤ੍
ਰ ਵਾ ਿਯਾਲੀਯਤ੍ਾ੭੭ਸਨੇ ੭
ਰਾਮ ਸ੍ਤ੍ੁ ਪ੍ਰੁਸ਼੍ਮ੍ ਆਯਸ੍ਤ੍ੋ ਕਨਸ਼੍ਵਸ ੱੰਕਨਿ ਿੁਞ੍ਿਰਃ
ਿਿਾਮ ਸਕਹਤ੍ੋ ਪ੍ਰਾਤ੍ਰਾ ਮਾਤ੍ੁ : ਅਨ੍ਤ੍ਃਪ੍ੁਰਮ੍ ਿਸ਼੍ੀ ੮
ਸੋ੭ਪ੍ਸ਼੍ਯਤ੍੍ ਪ੍ੁਰਸ਼੍
ੁ ਮ੍ ਤ੍ਤ੍ਰ ਿਰੁੱਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਰਮ ਪ੍ੂਕਿਤ੍ਮ੍
ਉਪ੍ਕਿਸ਼੍੍ਟਮ੍ ਿਰੁਹ ਤ੍ਵਾਕਰ ਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟਤ੍ ਸ਼੍੍ਚਾ੭ਪ੍ਰਾਨ੍ ਪ੍ਹੂਨ੍ ੯
ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵੈਿ ਤ੍ੁ ਤ੍ਤ੍ਾ ਰਾਮਮ੍ ਤ੍ੇ ਸਰਵੇ ਸਾਹਸੋੱਕਤ੍ਤ੍ਾ:
ਿਯੇਨ ਿਯਤ੍ਾਮ੍ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍੍ਟਮ੍ ਿਰ੍ਤ੍ਯਮ੍ਕਤ੍ ਸ੍ਮ ਰਾਿਿਮ੍ ੧0
ਪ੍ਰਕਿਸ਼੍ਯ ਪ੍ਰਤ੍ਮਾਮ੍ ਿਿ੍ਸ਼੍ਯਾਮ੍ ਕਤ੍ਵਤ੍ੀਯਾਯਾਮ੍ ਤ੍ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ ਸਃ
ਪ੍ਰਾਹ੍ਮਣਾਨ੍ ਿੇਤ੍ ਸਮ੍ਪ੍ੰਨਾਨ੍ ਿਰੁੱਤ੍ਾਨ੍ ਰਾਿ੍ਞਾ੭ਕਪ੍ ਸਤ੍੍ਿਰੁਤ੍ਾਨ੍ ੧੧
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ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਵਾਲ੍ ਮੀਕਿ ਰਾਮਾਯਣਮ੍
ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਪ੍ਰਣਮਯ ਰਾਮ: ਤ੍ਾਨ੍ ਕਿਪ੍ਰਾਨ੍ ਤ੍ਰੁਤ੍ੀਯਾਯਾਮ੍ ਤ੍ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ ਸਃ
ਸ੍ਕਤ੍ਰਯੋ ਿਰੁੱਤ੍ਾ ਸ਼੍੍ਚ ਪ੍ਾਲਾ ਸ਼੍੍ਚ ਤ੍ਵਾਰ ਰਿ੍ਸ਼੍ਣ ਤ੍ਤ੍੍ਪ੍ਰਾਃ ੧੨
ਿਰ੍ਤ੍ਕਯਤ੍ਵਾ ਪ੍ਰਹਰਸ਼੍
ੁ ੍ਟਾ: ਤ੍ਾ: ਪ੍ਰਕਿਸ਼੍ਯ ਚ ਿਰੁਹਮ੍ ਸ੍ਕਤ੍ਰਯਃ
ਨਯਿੇਤ੍ਯਨ੍ਤ੍ ਤ੍ਵਕਰਤ੍ਾ ਰਾਮ ਮਾਤ੍ੁ ਃ ਕਪ੍ਰਯਮ੍ ਤ੍ਤ੍ਾ ੧੩
ਿੌਸਲਯਾ੭ਕਪ੍ ਤ੍ਤ੍ਾ ਤ੍ੇਿੀ ਰਾਕਤ੍ਰਮ੍ ਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ਵਾ ਸਮਾਕਹਤ੍ਾ
ਪ੍ਰਪ੍ਾਤ੍ੇ ਤ੍ੁ ਅਿਰੋਤ੍੍ ਪ੍ੂਿਾਮ੍ ਕਿਸ਼੍੍ਣੋਃ ਪ੍ੁਤ੍ਰ ਕਹਤ੍ੈਕਸ਼੍ਣੀ ੧੪
ਸਾ ਿ੍ਸ਼੍ੌਮ ਿਸਨਾ ਹਰਸ਼੍
ੁ ੍ਟਾ ਕਨਤ੍ਯਮ੍ ਿਰਤ੍ ਪ੍ਰਾਯਣਾ
ਅਿ੍ਕਨਮ੍ ਿੁਹੋਕਤ੍ ਸ੍ਮ ਤ੍ਤ੍ਾ ਮਨ੍ਤ੍ਰਿਤ੍੍ ਿਰੁਤ੍ ਮਙ੍ਿਲ਼ਾ ੧੫
ਪ੍ਰਕਿਸ਼੍ਯ ਚ ਤ੍ਤ੍ਾ ਰਾਮੋ ਮਾਤ੍ੁ : ਅਨ੍ਤ੍ਃਪ੍ੁਰਮ੍ ਸ਼੍ੁਪ੍ਮ੍
ਤ੍ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ ਮਾਤ੍ਰਮ੍ ਤ੍ਤ੍ਰ ਹਾਿਯਨ੍ਤ੍ੀਮ੍ ਹੁਤ੍ਾ੭ਸ਼੍ਨਮ੍
ਤ੍ੇਿ ਿਾਰਯਮ੍ ਚ ਕਨਕਮੱਤ੍ਮ੍ ਚ ਤ੍ਤ੍ਰਾ੭ਪ੍ਸ਼੍ਯ ਤ੍੍ਸਮੁਤ੍ਯਤ੍ਮ੍ ੧੬
ਤ੍ਤ੍ਯ੭ਿ੍ਸ਼੍ਤ੍ਮ੍ ਿਰੁਤ੍ਮ੍ ਚੈਿ ਮੋਤ੍ਿਾਨ੍ ਹਕਿਸ਼੍ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ ੧੭
ਲਾਿਾਨ੍ ਮਾਲਯਾਕਨ ਸ਼੍ੁਿ੍ਲਾਕਨ ਪ੍ਾਯਸਮ੍ ਿਰੁਸਰਮ੍ ਤ੍ਤ੍ਾ
ਸਕਮਤ੍: ਪ੍ੂਰ੍ਣ ਿੁਮਪ੍
੍ ਾ ਸ਼੍੍ਚ ਤ੍ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ ਰਿੁ ਨਮ੍ਤ੍ਨ: ੧੮
ਤ੍ਾਮ੍ ਸ਼੍ੁਿ੍ਲ ਿ੍ਸ਼੍ੌਮ ਸਮਵੀਤ੍ਾਮ੍ ਿਰਤ੍ ਯੋਿੇਨ ਿਰ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ਾਮ੍
ਤ੍ਰ੍ਪ੍ਯਮ੍ਤ੍ੀਮ੍ ਤ੍ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਾ੭ਤ੍੍ਕਪ੍: ਤ੍ੇਿਤ੍ਾਮ੍ ਤ੍ੇਿਿਰ੍ਕਣਨੀਮ੍ ੧੯
ਸਾ ਕਚਰਸਯਾ੭੭ਤ੍੍ਮਿਮ੍ ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾ ਮਾਤ੍ਰੁਨਨ੍ਤ੍ਨਮਾ੭੭ਿਤ੍ਮ੍
ਅਕਪ੍ਚਿਰਾਮ ਸਮਹ ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਾ ਕਿਸ਼੍ੋਰਮ੍ ਪ੍ਟਪ੍ਾ ਯਤ੍ਾ ੨0
ਸ ਮਾਤ੍ਰ ਮ੭ਕਪ੍ਿਰਾਮ੍ਤ੍ਾ ਮੁਪ੍ਸਮ੍ਿਰੁਹਯ ਰਾਿਿ:
ਪ੍ਕਰਸ਼੍ਵਿ੍ਤ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਪ੍ਾਹੁਪ੍ਯਾਮ੍ ਉਪ੍ਾਿਰਾਤ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਮੂਰਤ੍
੍ ਕਨ ੨੧
ਤ੍ਮ੍ ਉਿਾਚ ਤ੍ੁ ਰਾਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਮ੍ ਰਾਿਿਮ੍ ਸੁਤ੍ਮ੍ ਆਤ੍੍ਮਨਃ
ਿੌਸਲਯਾ ਪ੍ੁਤ੍ਰ ਿਾਤ੍੍ਸਲਯਾਤ੍੍ ਇਤ੍ਮ੍ ਕਪ੍ਰਯ ਕਹਤ੍ਮ੍ ਿਚਃ ੨੨
ਿਰੁੱਤ੍ਾਨਾਮ੍ ਤ੍ਰ੍ਮ ਸ਼੍ੀਲਾਨਾਮ੍ ਰਾਿਰ੍ਸ਼੍ੀਣਾਮ੍ ਮਹਾਤ੍੍ਮਨਾਮ੍
ਪ੍ਰਾਪ੍੍ਨੁਃਆਯੁ ਸ਼੍੍ਚ ਿੀਰ੍ਕਤ੍ਮ੍ ਚ ਤ੍ਰ੍ਮਮ੍ ਚੋਪ੍ਕਹਤ੍ਮ੍ ਿੁਲੇ ੨੩
ਸਤ੍ਯ ਪ੍ਰਕਤ੍ਿ੍ਞਮ੍ ਕਪ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਰਾਿਾਨਮ੍ ਪ੍ਸ਼੍ਯ ਰਾਿਿ
ਅਤ੍ਯੈ ਿ ਕਹ ਤ੍ਵਾਮ੍ ਤ੍ਰ੍ਮਾਤ੍੍ਮਾ ਯੌਿ ਰਾਿਯੇ੭ਕਪ੍ਸ਼੍ੇਿ੍ਸ਼੍ਯਕਤ੍ ੨੪
ਤ੍ੱਤ੍ ਮਾਨਸ ਮਾ੭੭ਲਪ੍ਯ ਪ੍ੋਿਨੇਨ ਕਨਮਮ੍ਕਤ੍ਰਤ੍:
ਮਾਤ੍ਰਮ੍ ਰਾਿਿਃ ਕਿਮ੍ਕਚਤ੍੍ ਪ੍ਰਸਾਰਯ ਅਞ੍ਿਕਲਮ੍ ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੨੫
ਸ ਸਵਪ੍ਾਿ ਕਿਨੀਤ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਿੌਰਿਾ ੱੱਚ ਤ੍ਤ੍ਾ ਆਨਤ੍ਃ
ਪ੍ਰਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ੋ ਤ੍ਮ੍ਟਿਾ੭ਰਣਯ ਮਾਪ੍ਰਸ਼੍੍ਟ ੁ ਮੁਪ੍ਚਿਰਮੇ ੨੬
ਤ੍ੇਿੀ ਨੂ ਨਮ੍ ਨ ਿਾਨੀਸ਼੍ੇ ਮਹਤ੍੍ਪ੍ਯਮ੍ ਉਪ੍ਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ਮ੍
ਇਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਿ ਚ ਤ੍ੁ ਃਿਾਯ ਿੈਤ੍ੇਹਯਾ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ ਸਯ ਚ ੨੭
ਿਕਮਸ਼੍ਯੇ ਤ੍ਮ੍ਟਿਾ੭ਰਣਯਮ੍ ਕਿਮ੍ ਅਨੇਨ ਆਸਨੇਨ ਮੇ
ਕਿਸ਼੍੍ਟਰਾ੭੭ਸਨ ਯੋਿਯੋ ਕਹ ਿਾਲੋ ੭ਯਮ੍ ਮਾਮੁਪ੍ਸ੍ਕਤ੍ਤ੍: ੨੮
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ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਵਾਲ੍ ਮੀਕਿ ਰਾਮਾਯਣਮ੍
ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਚਤ੍ੁ ਰ੍ਤ੍ਸ਼੍ ਕਹ ਿਰ੍ਸ਼੍ਾਕਣ ਿਤ੍੍ਸਯਾਕਮ ਕਿਿਨੇ ਿਨੇ
ਮਤ੍ੁ ਮੂਲ ਪ੍ਲੈ : ਿੀਿਨ੍ ਕਹਤ੍ਵਾ ਮੁਕਨਿਤ੍੍ ਆਕਮਸ਼੍ਮ੍ ੨੯
ਪ੍ਰਤ੍ਾਯ ਮਹਾ ਰਾਿੋ ਯੌਿ ਰਾਿਯਮ੍ ਪ੍ਰਯੱਚਕਤ੍
ਮਾਮ੍ ਪ੍ੁਨ: ਤ੍ਣ੍ਟਿਾ੭ਰਣਯੇ ਕਿਿਾਸਯਕਤ੍ ਤ੍ਾਪ੍ਸਮ੍ ੩0
ਸ ਸ਼੍ਟ੍ ਚ ਅਸ਼੍੍ਟੌ ਚ ਿਰ੍ਸ਼੍ਾਕਣ ਿਤ੍੍ਸਯਾਕਮ ਕਿਿਨੇ ਿਨੇ
ਆਸੇਿਮਾਨੋ ਿਨਯਾਕਨ ਪ੍ਲ ਮੂਲੈ ਸ਼੍੍ਚ ਿਰ੍ਤ੍ਯਨ੍ ੩੧
ਸਾ ਕਨਿਰੁੱਤ੍ੈਿ ਸਾਲਸਯ ਯਸ਼੍੍ਕਟ: ਪ੍ਰਸ਼੍ੁਨਾ ਿਨੇ
ਪ੍ਪ੍ਾਤ੍ ਸਹਸਾ ਤ੍ੇਿੀ ਤ੍ੇਿਤ੍ੇਿ ਕਤ੍ਿ ਸ਼੍੍ਚਯੁ ਤ੍ਾ ੩੨
ਤ੍ਾਮ੍ ਅਤ੍ੁ ਃਿੋਕਚਤ੍ਾਮ੍ ਤ੍ਰੁਸ਼੍ਟ
੍ ਵਾ ਪ੍ਕਤ੍ਤ੍ਾਮ੍ ਿਤ੍ਲ਼ੀਮ੍ ਇਿ
ਰਾਮ ਸ੍ਤ੍ੂੱਤ੍ਾਪ੍ਯਾ ਮਾਸ ਮਾਤ੍ਰਮ੍ ਿਤ੍ ਚੇਤ੍ਸਮ੍ ੩੩
ਉਪ੍ਾਿਰੁਤ੍ਯੋੱਕਤ੍ਤ੍ਾਮ੍ ਤ੍ੀਨਾਮ੍ ਪ੍ਟਪ੍ਾਮ੍ ਇਿ ਿਾਕਹਤ੍ਾਮ੍
ਪ੍ਾਮ੍ਸੁ ਿੁਣ੍ਕਟਤ੍ ਸਰਵਾਮ੍ਿੀਮ੍ ਕਿਮਮਰ੍ਸ਼੍ ਚ ਪ੍ਾਕਣਨਾ ੩੪
ਸਾ ਰਾਿਿਮ੍ ਉਪ੍ਾਸੀਨਮ੍ ਅਸੁਿਾ੭ਰ੍ਤ੍ਾ ਸੁਿੋਕਚਤ੍ਾ
ਉਿਾਚ ਪ੍ੁਰਸ਼੍
ੁ ਿਯਾਿਰਮ੍ ਉਪ੍ਸ਼੍ਰੁਣਵਕਤ੍ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੇ ੩੫
ਯਕਤ੍ ਪ੍ੁਤ੍ਰ ਨ ਿਾਯੇਤ੍ਾ ਮਮ ਸ਼੍ੋਿਾਯ ਰਾਿਿ
ਨ ਸ੍ਮ ਤ੍ੁ ਃਿਮ੍ ਅਤ੍ੋ ਪ੍ੂਯਃ ਪ੍ਸ਼੍ਯੇਯਮ੍ ਅਹਮ੍ ਅਪ੍ਰਿਾ: ੩੬
ਏਿ ਏਿ ਕਹ ਿਨ੍ਤ੍ਯਾਯਾਃ ਸ਼੍ੋਿੋ ਪ੍ਿਕਤ੍ ਮਾਨਿਃ
ਅਪ੍ਰਿਾ੭ਸ੍ਮੀਕਤ੍ ਸਮ੍ਤ੍ਾਪ੍ੋ ਨ ਹਯ੭ਨਯਃ ਪ੍ੁਤ੍ਰ ਕਿਤ੍ਯਤ੍ੇ ੩੭
ਨ ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟ ਪ੍ੂਰਮ
ਵ ੍ ਿਲਯਾਣਮ੍ ਸੁਿਮ੍ ਿਾ ਪ੍ਕਤ੍ ਪ੍ੌਰਸ਼੍
ੁ ੇ
ਅਕਪ੍ ਪ੍ੁਤ੍ਰੇ੭ਕਪ੍ ਪ੍ਸ਼੍ਯੇਯਮ੍ ਇਕਤ੍ ਰਾਮਾ੭੭ਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ਮ੍ ਮਯਾ ੩੮
ਸਾ ਪ੍ਹੂ ਨਯ੭ਮਨੋਿ੍ਞਾਕਨ ਿਾਿਯਾਕਨ ਹਰਤ੍
ੁ ਯ ੱੱਕਚਤ੍ਾਮ੍
ਅਹਮ੍ ਸ਼੍ਰੋਸ਼੍ਯੇ ਸਪ੍ਤ੍੍ਨੀਨਾਮ੍ ਅਿਰਾਣਾਮ੍ ਿਰਾ ਸਤ੍ੀ ੩੯
ਅਤ੍ੋ ਤ੍ੁ ਃਿਤ੍ਰਮ੍ ਕਿਮ੍ ੱੰਨੁ ਪ੍ਰਮਤ੍ਾਨਾਮ੍ ਪ੍ਕਿਸ਼੍ਯਕਤ੍
ਮਮ ਸ਼੍ੋਿੋ ਕਿਲਾਪ੍ਸਯ ਯਾਤ੍ਰੁਸ਼੍ੋ੭ਯਮ੍ ਅਨਮ੍ਤ੍ਿ: ੪0
ਤ੍ਵਕਯ ਸੰਕਨਕਹਤ੍ੇ੭ਪ੍ਯੇਿਮ੍ ਅਹਮ੍ ਆਸਮ੍ ਕਨਰਾਿਰੁਤ੍ਾ
ਕਿਮ੍ ਪ੍ੁਨਃ ਪ੍ਰੋਕਸ਼੍ਤ੍ੇ ਤ੍ਾਤ੍ ਤ੍ਰੁਿਮ੍ ਮਰਣਮ੍ ਏਿ ਮੇ ੪੧
ਅਤ੍ਯਮ੍ਤ੍ ਕਨਿਰੁਹੀਤ੍ਾ੭ਸ੍ਕਮ ਪ੍ਰ੍ਤ੍ੁ ਰ੍ਕਨਤ੍ਯ ਮਤ੍ਮ੍ਕਤ੍ਰਤ੍ਾ
ਪ੍ਕਰਿਾਰੇਣ ਿੈਿੇੱਯਾ ੱੱਸਮਾ ਿਾਪ੍ਯ੭ਤ੍ਿਾ੭ਿਰਾ ੪੨
ਯੋ ਕਹ ਮਾਮ੍ ਸੇਿਤ੍ੇ ਿਸ਼੍੍ਕਚ ਤ੍ਤ੍ਿਾ੭ਕਪ੍ ਅਨੁ ਿਰ੍ਤ੍ਤ੍ੇ
ਿੈਿੇੱਯਾਃ ਪ੍ੁਤ੍ਰਮ੍ ਅਨਵੀਿ੍ਸ਼੍ਯ ਸ ਿਨੋ ਨਾ੭ਕਪ੍ਪ੍ਾਸ਼੍ਤ੍ੇ ੪੩
ਕਨਤ੍ਯ ਿਰੋਤ੍ਤ੍ਯਾ ਤ੍ਸਯਾ: ਿਤ੍ਮ੍ ਨੁ ਿਰ ਿਾਕਤ੍ ਤ੍ਤ੍੍
ਿੈਿੇੱਯਾ ਿਤ੍ਨਮ੍ ਤ੍ਰਸ਼੍੍ਟਮ
ੁ ੍ ਪ੍ੁਤ੍ਰ ਸ਼੍ਿ੍ਸ਼੍ਯਾਕਮ ਤ੍ੁ ਰ੍ਿਤ੍ਾ ੪੪
ਤ੍ਸ਼੍ ਸਪ੍੍ਤ੍ ਚ ਿਰ੍ਸ਼੍ਾਕਣ ਤ੍ਿ ਿਾਤ੍ਸਯ ਰਾਿਿ
ਅਕਸਤ੍ਾਕਨ ਪ੍ਰਿਾਮ੍ਿ੍ਸ਼੍ਨ੍ਤ੍ਯਾ ਮਯਾ ਤ੍ੁ ਃਿ ਪ੍ਕਰਿ੍ਸ਼੍ਯਮ੍ ੪੫
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ਤ੍ ਤ੍੭ਿ੍ਸ਼੍ਯਮ੍ ਮਹ ੱੱਤ੍ੁਿਮ੍ ਨੋਤ੍੍ਸਹੇ ਸਕਹਤ੍ੁ ਮ੍ ਕਚਰਮ੍
ਕਿਪ੍ਰਿਾਰਮ੍ ਸਪ੍ਤ੍੍ਨੀ ਨਾ ਮੇਿਮ੍ ਿੀਰ੍ਣਾ੭ਕਸ ਰਾਿਿ ੪੬
ਅਪ੍ਸ਼੍ਯਨ੍ਤ੍ੀ ਤ੍ਿ ਮੁਿਮ੍ ਪ੍ਕਰ ਪ੍ੂਰ੍ਣ ਸ਼੍ਕਸ਼੍ ਪ੍ਰਪ੍ਮ੍
ਿਰੁਪ੍ਣਾ ਿਰ੍ਤ੍ਕਯਸ਼੍ਯਾਕਮ ਿਤ੍ਮ੍ ਿਰੁਪ੍ਣ ਿੀਕਿਿਾਮ੍ ੪੭
ਉਪ੍ਿਾਸੈ ਸ਼੍੍ਚ ਯੋਿੈ ਸ਼੍੍ਚ ਪ੍ਹੁਕਪ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਪ੍ਕਰਸ਼੍ਰਮਃੈ
ਤ੍ੁ ਃਿਮ੍ ਸਮਵਰ੍ਕਤ੍ਤ੍ੋ ਮੋਿਮ੍ ਤ੍ਵਮ੍ ਕਹ ਤ੍ੁ ਰ੍ਿਤ੍ਯਾ ਮਯਾ ੪੮
ਸ੍ਕਤ੍ਰਮ੍ ਤ੍ੁ ਹਰਤ੍
ੁ ਯਮ੍ ਮਨਯੇ ਮ ਮੇਤ੍ਮ੍ ਯ ੱੰਨ ਤ੍ੀਰਯਤ੍ੇ
ਪ੍ਰਾਿਰੁਸ਼੍ੀਿ ਮਹਾ ਨਤ੍ਯਾਃ ਸ੍ਪ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਮ੍ ਿੂਲਮ੍ ਨਿਾ੭ਮ੍ਪ੍ਸਾ ੪੯
ਮਮੈਿ ਨੂ ਨਮ੍ ਮਰਣਮ੍ ਨ ਕਿਤ੍ਯਤ੍ੇ
ਨ ਚਾ੭ਿਿਾਸ਼੍ੋ੭ਸ੍ਕਤ੍ ਯਮ ਿ੍ਸ਼੍ਯੇ ਮਮ
ਯ ਤ੍ਨ੍ਤ੍ਿੋ੭ਤ੍ਯੈਿ ਨ ਮਾਮ੍ ਕਿਹੀਰ੍ਸ਼੍ਕਤ੍
ਪ੍ਰਸਹਯ ਕਸਮਹੋ ਰੁਤ੍ਤ੍ੀਮ੍ ਮਰਿ
ੁ ੀਮ੍ ਇਿ ੫0
ਸ੍ਕਤ੍ਰਮ੍ ਕਹ ਨੂ ਨਮ੍ ਹਰਤ੍
ੁ ਯਮ੍ ਮਮ ਆਯਸਮ੍
ਨ ਕਪ੍ਤ੍ਯਤ੍ੇ ਯ ਤ੍੍ਪ੍ੁਕਿ ਨਾ੭ਿਤ੍ੀਰਯਤ੍ੇ
ਅਨੇਨ ਤ੍ੁ ਃਿੇਨ ਚ ਤ੍ੇਹਮ੭ਰ੍ਕਪ੍ਤ੍ਮ੍
ਤ੍ਰੁਿਮ੍ ਹਯ੭ਿਾਲੇ ਮਰਣਮ੍ ਨ ਕਿਤ੍ਯਤ੍ੇ ੫੧
ਇਤ੍ਮ੍ ਤ੍ੁ ਤ੍ੁ ਃਿਮ੍ ਯ ਤ੍੭ਨਰ੍ਤ੍ਿਾਕਨ ਮੇ
ਿਰਤ੍ਾਕਨ ਤ੍ਾਨਾਕਨ ਚ ਸਮਯਮਾ ਸ਼੍੍ਚ ਕਹ
ਤ੍ਪ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਤ੍ਪ੍੍ਤ੍ਮ੍ ਯਤ੍੭ਪ੍ਤ੍ਯ ਿਾਰਣਾਤ੍੍
ਸੁਕਨਸ਼੍੍ਪ੍ਲਮ੍ ਪ੍ੀਿਮ੍ ਇਿੋਪ੍੍ਤ੍ਮ੍ ਊਸ਼੍ਰੇ ੫੨
ਯਕਤ੍ ਹਯ੭ਿਾਲੇ ਮਰਣਮ੍ ਸਵ ਯੇੱਚਯਾ
ਲਪ੍ੇਤ੍ ਿਸ਼੍੍ਕਚ ਤ੍੍ਿੁਰੁ ਤ੍ੁ ਃਿ ਿਰ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ਃ
ਿਤ੍ਾ੭ਹਮ੍ ਅਤ੍ਯੈਿ ਪ੍ਰੇਤ੍ ਸਮ੍ਸਤ੍ਮ੍
ਕਿਨਾ ਤ੍ਵਯਾ ਤ੍ੇਨੁ: ਇਿਾ੭੭ਤ੍੍ਮਿੇਨ ਿੈ ੫੩
ਅਤ੍ਾ੭ਕਪ੍ ਕਿਮ੍ ਿੀਕਿਤ੍ ਮਤ੍ਯ ਮੇ ਿਰੁਤ੍ਾ
ਤ੍ਵਯਾ ਕਿਨਾ ਚਮ੍ਤ੍ਰ ਕਨਪ੍ਾ੭੭ਨਨ ਪ੍ਰਪ੍
ਅਨੁ ਿਰਕਿਸ਼੍ਯਾਕਮ ਤ੍ਵਯੈਿ ਿੌ:
ਸੁਤ੍ੁਰ੍ਪ੍ਲਾ ਿਤ੍੍ਸ ਕਮਿਾ੭ਨੁ ਿਾਮ੍ਿ੍ਸ਼੍ਯਾ ੫੪
ਪ੍ਰੁਸ਼੍ਮ੍ ਅਸੁਿਮ੍ ਅਮਰ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ਾ ਤ੍ਤ੍ਾ
ਪ੍ਹੁ ਕਿਲਲਾਪ੍ ਸਮੀਿ੍ਸ਼੍ਯ ਰਾਿਿਮ੍
ਿਯਸਨਮ੍ ਉਪ੍ਕਨਸ਼੍ਾਮਯ ਸਾ ਮਹਤ੍੍
ਸੁਤ੍ਮ੍ ਇਿ ਪ੍ੱਤ੍ਮ੍ ਅਿੇਿ੍ਸ਼੍ਯ ਕਿੰਨਰੀ ੫੫
ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਯੋਤ੍ਯਾ ਿਾਮ੍ਟੇ ਕਿਮ੍ਸ਼੍ ੱੱਸਰ੍ਿ:
ਏਕ ਤ੍ਵਮ੍ਸ਼ ੱਸਰ੍ਕ:
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ਤ੍ਤ੍ਾ ਤ੍ੁ ਕਿਲਪ੍ਨ੍ਤ੍ੀਮ੍ ਤ੍ਾਮ੍ ਿੌਸਲਯਾਮ੍ ਰਾਮ ਮਾਤ੍ਰਮ੍
ਉਿਾਚ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੋ ਤ੍ੀਨ: ਤ੍ਤ੍੍ ਿਾਲ ਸਤ੍ਰੁਸ਼੍ਮ੍ ਿਚਃ ੧
ਨ ਰੋਚਤ੍ੇ ਮਮਾ੭ਕਪ੍ ਏਤ੍ਤ੍੍ ਆਰਯੇ ਯਤ੍੍ ਰਾਿਿੋ ਿਨਮ੍
ਤ੍ਯਿ੍ਤ੍ਵਾ ਰਾਿਯ ਕਸ਼੍ਰਯਮ੍ ਿੱਚੇਤ੍੍ ਸ੍ਕਤ੍ਰਯਾ ਿਾਿਯ ਿਸ਼੍ਮ੍ ਿਤ੍ਃ ੨
ਕਿਪ੍ਰੀਤ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਿਰੁੱਤ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਕਿਸ਼੍ਯੈ ਸ਼੍੍ਚ ਪ੍ਰਤ੍ਰ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ਃ
ਨਰੁਪ੍ਃ ਕਿਮ੍ ਇਿ ਨ ਪ੍ਰੂਯਾ ੱੱਚੋਤ੍ਯਮਾਨਃ ਸ ਮਨ੍ਮਤ੍ਃ ੩
ਨ ਅਸਯ ਅਪ੍ਰਾਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਸ਼੍ਯਾਕਮ ਨਾ੭ਕਪ੍ ਤ੍ੋਸ਼੍ਮ੍ ਤ੍ਤ੍ਾ ਕਿਤ੍ਮ੍
ਯੇਨ ਕਨਰਵਾਸਯਤ੍ੇ ਰਾਸ਼੍੍ਟਰਾਤ੍੍ ਿਨ ਿਾਸਾਯ ਰਾਿਿਃ
(ਅਹਮ੍ ਹਕਨਸ਼੍ਯੇ ਕਪ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਿਰੁੱਤ੍ਮ੍ ਿਾਮ ਿਸ਼੍ਮ੍ ਿਤ੍ਮ੍
ਸ੍ਤ੍ਰੀ ਯਾ ਯੁ ਿ੍ਤ੍ਮ੍ ਚ ਕਨਰ੍ਲੱਿਮ੍ ਤ੍ਰ੍ਮਾ੭ਯੁ ਿ੍ਤ੍ਮ੍ ਨਰੁਪ੍ਮ੍ ਯਤ੍ਾ) ੪
ਨ ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਸ਼੍ਯਾਕਮ ਅਹਮ੍ ਲੋ ਿੇ ਪ੍ਰੋਿ੍ਸ਼੍ ਮ੭ਕਪ੍ ਯੋ ਨਰਃ
ਸਵਕਮਤ੍ਰੋ੭ਕਪ੍ ਕਨਰਸ੍ਤ੍ੋ੭ਕਪ੍ ਯੋ੭ਸਯ ਤ੍ੋਸ਼੍ਮ੍ ਉਤ੍ਾਹਰੇਤ੍੍ ੫
ਤ੍ੇਿ ਿਲ੍ ਪ੍ਮ੍ ਰੁਿੁਮ੍ ਤ੍ਾਨ੍ਤ੍ਮ੍ ਕਰਪ੍ੂਣਾਮ੍ ਅਕਪ੍ ਿਤ੍੍ਸਲਮ੍
ਅਿੇਿ੍ਸ਼੍ਮਾਣਃ ਿੋ ਤ੍ਰ੍ਮਮ੍ ਤ੍ਯਿੇਤ੍੍ ਪ੍ੁਤ੍ਰਮ੍ ਅਿਾਰਣਾਤ੍੍ ੬
ਤ੍ਤ੍੍ ਇਤ੍ਮ੍ ਿਚਨਮ੍ ਰਾਿ੍ਞਃ ਪ੍ੁਨ: ਪ੍ਾਲਯਮ੍ ਉਪ੍ੇਯੁਸ਼੍ਃ
ਪ੍ੁਤ੍ਰਃ ਿੋ ਹਰਤ੍
ੁ ਯੇ ਿੁਰਯਾਤ੍੍ ਰਾਿ ਿਰੁੱਤ੍ਮ੍ ਅਨੁ ਸ੍ਮਰਨ੍ ੭
ਯਾਿਤ੍੍ ਏਿ ਨ ਿਾਨਾਕਤ੍ ਿਸ਼੍੍ਕਚਤ੍੍ ਅਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਇਮਮ੍ ਨਰਃ
ਤ੍ਾਿਤ੍੍ ਏਿ ਮਯਾ ਸਾਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਆਤ੍੍ਮ ਸ੍ਤ੍ਮ੍ ਿੁਰੁ ਸ਼੍ਾਸਨਮ੍ ੮
ਮਯਾ ਪ੍ਾਰ੍ਸ਼੍ਵੇ ਸ ਤ੍ਨੁ ਸ਼੍ਾ ਤ੍ਿ ਿੁਪ੍੍ਤ੍ਸਯ ਰਾਿਿ
ਿਃ ਸਮਰ੍ਤ੍ੋ ਅਕਤ੍ਿਮ੍ ਿਰ੍ਤ੍ੁਮ੍ ਿਰੁਤ੍ ਅਨ੍ਤ੍ ਸਯੇਿ ਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟਤ੍ਃ ੯
ਕਨਰ੍ਮਨੁ ਸ਼੍ਯਾਮ੍ ਇਮਾਮ੍ ਿਰੁਤ੍੍ਸ੍ਨਾਮ੍ ਅਯੋਤ੍ਯਾਮ੍ ਮਨੁ ਿਰ੍ਸ਼੍ਪ੍
ਿਕਰਸ਼੍ਯਾਕਮ ਸ਼੍ਰੈ: ਤ੍ੀਿ੍ਸ਼੍ਣ
੍ ੈ: ਯਕਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਾਸਯਕਤ੍ ਕਿਕਪ੍ਰਯੇ ੧0
ਪ੍ਰਤ੍ਸਯ ਅਤ੍ ਪ੍ਿ੍ਸ਼੍ਯੋ ਿਾ ਯੋ ਿਾ ਅਸਯ ਕਹਤ੍ਮ੍ ਇੱਚਕਤ੍
ਸਰਵਾਨ੍ ਏਤ੍ਾਨ੍ ਿਕਤ੍ਸ਼੍ਯਾਕਮ ਮਰੁਤ੍ੁਰ੍ ਕਹ ਪ੍ਕਰਪ੍ੂਯਤ੍ੇ ੧੧
ਪ੍ਰੋਤ੍੍ਸਾਕਹਤ੍ੋ ਅਯਮ੍ ਿੈਿੇੱਯਾ ਸ ਤ੍ੁ ਸ਼੍੍ਟੋ ਯਕਤ੍ ਨ: ਕਪ੍ਤ੍ਾ
ਅਕਮਤ੍ਰ ਪ੍ੂਤ੍ੋ ਕਨੱ ਸਮ੍ਿਮ੍ ਿਤ੍ਯਤ੍ਾਮ੍ ਪ੍ਤ੍ਯਤ੍ਾ ਮ੭ਕਪ੍ ੧੨
ਿੁਰੋ ਰ੍ਪ੍ਯਿਕਲਪ੍੍ਤ੍ ਸਯ ਿਾਰਯਾ ਿਾਰਯ ਮ੭ਿਾਨਤ੍:
ਉਤ੍੍ਪ੍ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਰਕਤ੍ਪ੍ੰਨਸਯ ਿਾਰਯਮ੍ ਪ੍ਿਕਤ੍ ਸ਼੍ਾਸਨਮ੍ ੧੩
ਪ੍ਲ ਮੇਸ਼੍ ਕਿਮਾ੭੭ਕਸ਼੍ਰਤ੍ਯ ਹੇਤ੍ੁਮ੍ ਿਾ ਪ੍ੁਰਰ
ੁ ੍ਸ਼੍ਪ੍
ਤ੍ਾਤ੍ੁ ਕਮੱਚਕਤ੍ ਿੈਿੇੱਯੈ ਰਾਿਯਮ੍ ਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ ਕਮਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਿ ੧੪
ਤ੍ਵਯਾ ਚੈਿ ਮਯਾ ਚੈਿ ਿਰੁਤ੍ਵਾ ਿੈਰਮ੍ ਅਨੁੱ ਤ੍ਮਮ੍
ਿਾ੭ਸਯ ਸ਼੍ਿ੍ਕਤ੍: ਕਸ਼੍ਰਯਮ੍ ਤ੍ਾਤ੍ੁ ਮ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਾ ਯਾ੭ਕਰਸ਼੍ਾਸਨ ੧੫
ਅਨੁ ਰਿ੍ਤ੍ੋ੭ਸ੍ਕਮ ਪ੍ਾਿੇਨ ਪ੍ਰਾਤ੍ਰਮ੍ ਤ੍ੇਕਿ ਤ੍ੱਤ੍ਤ੍
ਵ ਃ
ਸਤ੍ਯੇਨ ਤ੍ਨੁ ਸ਼੍ਾ ਚੈਿ ਤ੍ੱਤ੍ਨ
ੇ ਇਸ਼੍੍ਟੇਨ ਤ੍ੇ ਸ਼੍ਪ੍ੇ ੧੬
Page 60 of 276

ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਵਾਲ੍ ਮੀਕਿ ਰਾਮਾਯਣਮ੍
ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਤ੍ੀਪ੍੍ਤ੍ਮ੍ ਅਿ੍ਕਨਮ੍ ਅਰਣਯਮ੍ ਿਾ ਯਕਤ੍ ਰਾਮਃ ਪ੍ਰਿਿ
ੇ ੍ਸ਼੍ਯਤ੍ੇ
ਪ੍ਰਕਿਸ਼੍੍ਟਮ੍ ਤ੍ਤ੍ਰ ਮਾਮ੍ ਤ੍ੇਕਿ ਤ੍ਵਮ੍ ਪ੍ੂਰਵਮ੍ ਅਿਤ੍ਾਰਯ ੧੭
ਹਰਾਕਮ ਿੀਰਯਾ ੱੱਤ੍ੁਃਿਮ੍ ਤ੍ੇ ਤ੍ਮਃ ਸੂਰਯ ਇਿੋਕਤ੍ਤ੍ਃ
ਤ੍ੇਿੀ ਪ੍ਸ਼੍ਯਤ੍ੁ ਮੇ ਿੀਰਯਮ੍ ਰਾਿਿ ਸ਼੍੍ਚੈਿ ਪ੍ਸ਼੍ਯਤ੍ੁ ੧੮
ਏਤ੍ਤ੍੍ ਤ੍ੁ ਿਚਨਮ੍ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ ਸਯ ਮਹਾਤ੍੍ਮਨਃ
ਉਿਾਚ ਰਾਮਮ੍ ਿੌਸਲਯਾ ਰੁਤ੍ਨ੍ਤ੍ੀ ਸ਼੍ੋਿ ਲਾਲਸਾ ੧੯
ਪ੍ਰਾਤ੍ੁ ਸ੍ਤ੍ੇ ਿਤ੍ਤ੍ਃ ਪ੍ੁਤ੍ਰ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ ਸਯ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਵਯਾ
ਯਤ੍੍ ਅਤ੍ਰਾ੭ਨਨ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਿਾਰਯਮ੍ ਿੁਰਸ਼੍
ੁ ਵ ਯਕਤ੍ ਰੋਚਤ੍ੇ ੨0
ਨ ਚ ਅਤ੍ਰ੍ਮਯਮ੍ ਿਚਃ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਸਪ੍ਤ੍੍ਨਯਾ ਮਮ ਪ੍ਾਕਸ਼੍ਤ੍ਮ੍
ਕਿਹਾਯ ਸ਼੍ੋਿ ਸਮ੍ਤ੍ਪ੍੍ਤ੍ਾ ਿਨ੍ਤ੍ੁਮ੍ ਅਰਹਕਸ ਮਾਮ੍ ਇਤ੍ਃ ੨੧
ਤ੍ਰ੍ਮਿ੍ਞ ਯਕਤ੍ ਤ੍ਰ੍ਕਮਸ਼੍੍ਟੋ ਤ੍ਰ੍ਮਮ੍ ਚਕਰਤ੍ੁ ਮ੍ ਇੱਚਕਸ
ਸ਼੍ੁਸ਼੍ੂਸ਼੍
ਰ ਮਾਮ੍ ਇਹ ਸ੍ਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਵਮ੍ ਚਰ ਤ੍ਰ੍ਮਮ੍ ਅਨੁੱ ਤ੍ਮਮ੍ ੨੨
ਸ਼੍ੁਸ਼੍ੂਸ਼੍
ਰ ੁਰ੍ ਿਨਨੀਮ੍ ਪ੍ੁਤ੍ਰ ਸਵਿਰੁਹੇ ਕਨਯਤ੍ੋ ਿਸਨ੍
ਿਰੇਣ ਤ੍ਪ੍ਸਾ ਯੁ ਿ੍ਤ੍ਃ ਿਾਸ਼੍ਯਪ੍: ਕਤ੍ਰਕਤ੍ਿਮ੍ ਿਤ੍ਃ ੨੩
ਯਤ੍ੈਿ ਰਾਿਾ ਪ੍ੂਿਯ ਸ੍ਤ੍ੇ ਿੌਰਿੇਣ ਤ੍ਤ੍ਾ ਕਹ ਅਹਮ੍
ਤ੍ਵਾਮ੍ ਨ ਅਹਮ੍ ਅਨੁ ਿਾਨਾਕਮ ਨ ਿਨ੍ਤ੍ਿਯਮ੍ ਇਤ੍ੋ ਿਨਮ੍ ੨੪
ਤ੍ਵ ਕਤ੍ਵਯੋਿਾਨ੍ ਨ ਮੇ ਿਾਰਯਮ੍ ਿੀਕਿਤ੍ੇਨ ਸੁਿੇਨ ਿਾ
ਤ੍ਵਯਾ ਸਹ ਮਮ ਸ਼੍ਰੇਯ: ਤ੍ਰੁਣਾਨਾਮ੍ ਅਕਪ੍ ਪ੍ਿ੍ਸ਼੍ਣਮ੍ ੨੫
ਯਕਤ੍ ਤ੍ਵਮ੍ ਯਾਸਯਕਸ ਿਨਮ੍ ਤ੍ਯਿ੍ਤ੍ਵਾ ਮਾਮ੍ ਸ਼੍ੋਿ ਲਾਲਸਾਮ੍
ਅਹਮ੍ ਪ੍ਰਾਯਮ੍ ਇਹ ਆਕਸਸ਼੍ਯੇ ਨ ਕਹ ਸ਼੍ਿ੍ਸ਼੍ਯਾਕਮ ਿੀਕਿਤ੍ੁ ਮ੍ ੨੬
ਤ੍ਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਵਮ੍ ਪ੍ਰਾਪ੍੍ਸਯਸੇ ਪ੍ੁਤ੍ਰ ਕਨਰਯਮ੍ ਲੋ ਿ ਕਿਸ਼੍ਰੁਤ੍ਮ੍
ਪ੍ਰਹ੍ਮ ਹਤ੍ਯਾਮ੍ ਇਿਾ੭ਤ੍ਰ੍ਮਾਤ੍੍ ਸਮੁਤ੍ਃਰ ਸਕਰਤ੍ਾਮ੍ ਪ੍ਕਤ੍ਃ ੨੭
ਕਿਲਪ੍ਨ੍ਤ੍ੀਮ੍ ਤ੍ਤ੍ਾ ਤ੍ੀਨਾਮ੍ ਿੌਸਲਯਾਮ੍ ਿਨਨੀਮ੍ ਤ੍ਤ੍ਃ
ਉਿਾਚ ਰਾਮੋ ਤ੍ਰ੍ਮਾਤ੍੍ਮਾ ਿਚਨਮ੍ ਤ੍ਰ੍ਮ ਸਕਮਹਤ੍ਮ੍ ੨੮
ਨਾ੭ਸ੍ਕਤ੍ ਸ਼੍ਿ੍ਕਤ੍ਃ ਕਪ੍ਤ੍ੁ ਰਵਾਿਯਮ੍ ਸਮ੭ਕਤ੍ਿਰਕਮਤ੍ੁ ਮ੍ ਮਮ
ਪ੍ਰਸਾਤ੍ਯੇ ਤ੍ਵਾਮ੍ ਕਸ਼੍ਰਸਾ ਿਨ੍ਤ੍ੁਮ੍ ਇੱਚਾਕਮ ਅਹਮ੍ ਿਨਮ੍ ੨੯
ਰੁਕਸ਼੍ਣਾ ਚ ਕਪ੍ਤ੍ੁ ਰ੍ ਿਾਿਯਮ੍ ਿੁਰਵਤ੍ਾ ਿਰਤ੍ ਚਾਕਰਣਾ
ਿੌ: ਹਤ੍ਾ ਿਾਨਤ੍ਾ ਤ੍ਰ੍ਮਮ੍ ਿਣ੍ਟਨ
ੁ ਾ੭ਕਪ੍ ਕਿਪ੍ਸ਼੍੍ਕਚਤ੍ਾ ੩0
ਅਸ੍ਮਾਿਮ੍ ਚ ਿੁਲੇ ਪ੍ੂਰਵਮ੍ ਸਿਰ ਸਯਾ੭੭ਿ੍ਞਯਾ ਕਪ੍ਤ੍ੁ ਃ
ਿਨਤ੍੍ਕਪ੍ਃ ਸਾਿਰੈਰ੍ ਪ੍ੂਕਮਮ੍ ਅਿਾਪ੍੍ਤ੍ਃ ਸੁਮਹਾਨ੍ ਿਤ੍ਃ ੩੧
ਿਾਮਤ੍ਿ੍ਨਯੇਨ ਰਾਮੇਣ ਰੇਣਿ
ੁ ਾ ਿਨਨੀ ਸਵਯਮ੍
ਿਰੁੱਤ੍ਾ ਪ੍ਰਸ਼੍ੁਨਾ ਅਰਣਯੇ ਕਪ੍ਤ੍ੁ ਰ੍ ਿਚਨ ਿਾਕਰਣਾ ੩੨
ਏਤ੍ੈ: ਅਨਯੈ ਸ਼੍੍ਚ ਪ੍ਹੁਕਪ੍: ਤ੍ੇਕਿ ਤ੍ੇਿਾ ਸਮੈ: ਿਰੁਤ੍ਮ੍
ਕਪ੍ਤ੍ੁ ਰਵਚਨਮ੍ ਅਿ੍ਲੀਪ੍ਮ੍ ਿਕਰਸ਼੍ਯਾਕਮ ਕਪ੍ਤ੍ੁ : ਕਹਤ੍ਮ੍ ੩੩
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਨ ਿਲੁ ਏਤ੍ਨ੍ ਮਯਾ ਏਿੇਨ ਕਿਰਯਤ੍ੇ ਕਪ੍ਤ੍ਰੁ ਸ਼੍ਾਸਨਮ੍
ਏਤ੍ੈ ਰ੭ਕਪ੍ ਿਰੁਤ੍ਮ੍ ਤ੍ੇਕਿ ਯੇ ਮਯਾ ਤ੍ਿ ਿੀਰ੍ਕਤ੍ਤ੍ਾ: ੩੪
ਨਾ੭ਹਮ੍ ਤ੍ਰ੍ਮ ਮਪ੍ੂਰਵਮ੍ ਤ੍ੇ ਪ੍ਰਕਤ੍ਿੂਲਮ੍ ਪ੍ਰਿਰ੍ਤ੍ਯੇ
ਪ੍ੂਰਵੈ: ਅਯਮ੍ ਅਕਪ੍ਪ੍ਰਤ੍
ੇ ੋ ਿਤ੍ੋ ਮਾਰ੍ਿੋ ਅਨੁ ਿਮਯਤ੍ੇ ੩੫
ਤ੍ਤ੍੍ ਏਤ੍ਤ੍੍ ਤ੍ੁ ਮਯਾ ਿਾਰਯਮ੍ ਕਿਰਯਤ੍ੇ ਪ੍ੁਕਿ ਨਾ੭ਨਯਤ੍ਾ
ਕਪ੍ਤ੍ੁ ਰ੍ ਕਹ ਿਚਨਮ੍ ਿੁਰਵਨ੍ ਨ ਿਸ਼੍੍ਕਚੰਨਾਮ ਹੀਯਤ੍ੇ ੩੬
ਤ੍ਾਮ੍ ਏਿਮ੍ ਉਿ੍ਤ੍ਵਾ ਿਨਨੀਮ੍ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣਮ੍ ਪ੍ੁਨਰ੭ਪ੍ਰਿੀਤ੍੍
ਿਾਿਯਮ੍ ਿਾਿਯ ਕਿਤ੍ਾਮ੍ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍੍ਟ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍੍ਟ: ਸਰਵ ਤ੍ਨੁ ਸ਼੍ਮ
੍ ਤ੍ਾਮ੍ ੩੭
ਤ੍ਿ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ ਿਾਨਾਕਮ ਮਕਯ ਸ੍ਨੇਹਮ੍ ਅਨੁੱ ਤ੍ਮਮ੍
ਕਿਿਰਮਮ੍ ਚੈਿ ਸੱਤ੍ਵਮ੍ ਚ ਤ੍ੇਿ ਸ਼੍੍ਚ ਸੁਤ੍ੁਰਾਸਤ੍ਮ੍ ੩੮
ਮਮ ਮਾਤ੍ੁ : ਮਹਤ੍੍ ਤ੍ੁ :ਿਮ੍ ਅਤ੍ੁ ਲਮ੍ ਸ਼੍ੁਪ੍ ਲਿ੍ਸ਼੍ਣ
ਅਕਪ੍ਪ੍ਰਾਯਮ੍ ਅਕਿਿ੍ਞਾਯ ਸਤ੍ਯਸਯ ਚ ਸ਼੍ਮਸਯ ਚ ੩੯
ਤ੍ਰ੍ਮੋ ਕਹ ਪ੍ਰਮੋ ਲੋ ਿੇ ਤ੍ਰ੍ਮੇ ਸਤ੍ਯਮ੍ ਪ੍ਰਕਤ੍ਸ਼੍੍ਕਟਤ੍ਮ੍
ਤ੍ਰ੍ਮ ਸਮ੍ਕਸ਼੍ਰਤ੍ਮ੍ ਏਤ੍ਤ੍੍ ਚ ਕਪ੍ਤ੍ੁ ਰਵਚਨਮ੍ ਉੱਤ੍ਮਮ੍ ੪0
ਸਮ੍ਸ਼੍ੁਤ੍
ਰ ਯ ਚ ਕਪ੍ਤ੍ੁ ਰਵਾਿਯਮ੍ ਮਾਤ੍ੁ ਰਵਾ ਪ੍ਰਾਹ੍ਮਣ ਸਯ ਿਾ
ਨ ਿਰ੍ਤ੍ਿਯਮ੍ ਿਰੁਤ੍ਾ ਿੀਰ ਤ੍ਰ੍ਮਮ੍ ਆਕਸ਼੍ਰਤ੍ਯ ਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟਤ੍ਾ ੪੧
ਸੋ੭ਹਮ੍ ਨ ਸ਼੍ਿ੍ਸ਼੍ਯਾਕਮ ਕਪ੍ਤ੍ੁ ਰ੍ ਕਨਯੋਿਮ੍ ਅਕਤ੍ਿਰ੍ਕਤ੍ਤ੍ੁ ਮ੍
ਕਪ੍ਤ੍ੁ ਰ੍ ਕਹ ਿਚਨਾਤ੍੍ ਿੀਰ ਿੈਿੇੱਯਾ ਅਹਮ੍ ਪ੍ਰਚੋਕਤ੍ਤ੍ਃ ੪੨
ਤ੍ਤ੍੍ ਏਨਾਮ੍ ਕਿਸਰੁਿ ਅਨਾਰਯਾਮ੍ ਿ੍ਸ਼੍ਤ੍ਰ ਤ੍ਰ੍ਮ ਆਕਸ਼੍ਰਤ੍ਾਮ੍ ਮਕਤ੍ਮ੍
ਤ੍ਰ੍ਮਮ੍ ਆਸ਼੍ਰਯ ਮਾ ਤ੍ੈਿ੍ਸ਼੍੍ਣਯਮ੍ ਮਤ੍੍ਪ੍ੁੱਕਤ੍: ਅਨੁ ਿਮਯਤ੍ਾਮ੍ ੪੩
ਤ੍ਮ੍ ਏਿਮ੍ ਉਿ੍ਤ੍ਵਾ ਸੌਹਾਰ੍ਤ੍ਾਤ੍੍ ਪ੍ਰਾਤ੍ਰਮ੍ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ ਅਿਰਿਃ
ਉਿਾਚ ਪ੍ੂਯਃ ਿੌਸਲਯਾਮ੍ ਪ੍ਰਾਞ੍ਿਕਲਃ ਕਸ਼੍ਰਸਾ ਨਤ੍ਃ
ਅਨੁ ਮਨਯ ਸਵ ਮਾਮ੍ ਤ੍ੇਕਿ ਿਕਮਸ਼੍ਯਨ੍ਤ੍ਮ੍ ਇਤ੍ੋ ਿਨਮ੍ ੪੪
ਸ਼੍ਾਕਪ੍ਤ੍ਾ ਅਕਸ ਮਮ ਪ੍ਰਾਣੈਃ ਿੁਰੁ ਸਵਸ੍ਤ੍ਯਯਨਾਕਨ ਮੇ ੪੫
ਤ੍ੀਰ੍ਣ ਪ੍ਰਕਤ੍ਿ੍ਞ ਸ਼੍੍ਚ ਿਨਾਤ੍੍ ਪ੍ੁਨ: ਏਸ਼੍ਯਾਕਮ ਅਹਮ੍ ਪ੍ੁਰੀਮ੍
ਯਯਾਕਤ੍: ਇਿ ਰਾਿਰ੍ਕਸ਼੍: ਪ੍ੁਰਾ ਕਹਤ੍ਵਾ ਪ੍ੁਨਰ੍ਕਤ੍ਿਮ੍ ੪੬
ਸ਼੍ੋਿ: ਸਮ੍ਤ੍ਾਰਯਤ੍ਾਮ੍ ਮਾਤ੍: ਹਰਤ੍
ੁ ਯੇ ਸਾਤ੍ੁ ਮਾ ਸ਼੍ੁਚ:
ਿਨ ਿਾਸਾਤ੍੍ ਇਹੈਸ਼੍ਯਾਕਮ ਪ੍ੁਨ: ਿਰੁਤ੍ਵਾ ਕਪ੍ਤ੍ੁ ਰਵਚ: ੪੭
ਤ੍ਵਯਾ ਮਯੈ ਚ ਿੈਤ੍ੇਹਯਾ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੇਨ ਸੁਕਮਤ੍ਰਯਾ
ਕਪ੍ਤ੍ੁ ਰ੍ਕਨਯੋਿੇ ਸ੍ਤ੍ਾਤ੍ਿਯਮ੍ ਏਸ਼੍ ਤ੍ਰ੍ਮ ੱੱਸਨਾਤ੍ਨ: ੪੮
ਅਮ੍ਪ੍ ਸਮਹ ੍ਰੁਤ੍ਯ ਸਮ੍ਪ੍ਾਰਾਨ੍ ਤ੍ੁ ਃਿ ਹਰਕੁ ਤ੍ ਕਨਿਰੁਹਯ ਚ
ਿਨ ਿਾਸ ਿਰੁਤ੍ਾ ਪ੍ੁੱਕਤ੍ ਰ੍ਮਮ ਤ੍ਰ੍ਮਯਾ੭੭ਨੁ ਿਰ੍ਤ੍ਤ੍ਾਮ੍ ੪੯
ਏਤ੍ ਤ੍ਵਚ ਸ੍ਤ੍ ਸਯ ਕਨਸ਼੍ਮਯ ਮਾਤ੍ਾ
ਸੁਤ੍ਰ੍ਮਯ ਮ੭ਿਯਿਰ ਮ੭ਕਿਿ੍ਲਪ੍ਮ੍ ਚ
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਮਰੁਤ੍ੇ ਿ ਸਮ੍ਿ੍ਞਾਮ੍ ਪ੍ਰਕਤ੍ਲਪ੍ਯ ਤ੍ੇਿੀ
ਸਮੀਿ੍ਸ਼੍ਯ ਰਾਮਮ੍ ਪ੍ੁਨ ਕਰਤ੍ਯੁ ਿਾਚ ੫0
ਯਤ੍ੈਿ ਤ੍ੇ ਪ੍ੁਤ੍ਰ ਕਪ੍ਤ੍ਾ ਤ੍ਤ੍ਾ੭ਹਮ੍
ਿੁਰੁ ੱੱਸਵ ਤ੍ਰ੍ਮੇਣ ਸੁਹੱਤ੍
ਰੁ ਯਾ ਚ
ਨ ਤ੍ਵਾ੭ਨੁ ਿਾਨਾਕਮ ਨ ਮਾਮ੍ ਕਿਹਾਯ
ਸੁਤ੍ੁ:ਕਿਤ੍ਾ ਮਰਹਕਸ ਿਮ੍ਤ੍ੁ ਮੇਿਮ੍ ੫੧
ਕਿਮ੍ ਿੀਕਿਤ੍ੇ ਨੇਹ ਕਿਨਾ ਤ੍ਵਯਾ ਮੇ
ਲੋ ਿੇਨ ਿਾ ਕਿਮ੍ ਸਵਤ੍ਯਾ੭ ਮਰੁਤ੍ੇਨ
ਸ਼੍ਰੇਯੋ ਮੁਹਰ
ੂ ਤ੍
੍ ਮ੍ ਤ੍ਿ ਸੰਕਨਤ੍ਾਨਮ੍
ਮਮੇਹ ਿਰੁਤ੍੍ਸ੍ਨਾਤ੍੭ਕਪ੍ ਿੀਿ ਲੋ ਿਾਤ੍੍ ੫੨
ਨਰੈ: ਇਿੋਲ੍ਿਾ੭ਕਪ੍ ਰਪ੍ੋਹਯਮਾਨੋ
ਮਹਾ ਿਿੋ੭ਤ੍ਵਾਨ ਮ੭ਨੁ ਪ੍ਰਕਿਸ਼੍੍ਟ:
ਪ੍ੂਯ: ਪ੍ਰਿਿਵਾਲ ਕਿਲਾਪ੍ ਮੇਨਮ੍
ਕਨਸ਼੍ਮਯ ਰਾਮ: ਿਰੁਣਮ੍ ਿਨਨਯਾ: ੫੩
ਸ ਮਾਤ੍ਰਮ੍ ਚੈਿ ਕਿਸਮ੍ਿਞ
੍ ਿਲ੍ ਪ੍ਾਮ੍
ਆਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਚ ਸੌਕਮਕਤ੍ਰ ਮ੭ਕਪ੍ਪ੍ਰਤ੍ਪ੍੍ਤ੍ਮ੍
ਤ੍ਰ੍ਮੇ ਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ੋ ਤ੍ਰ੍ਮਯ ਮੁਿਾਚ ਿਾਿਯਮ੍
ਯਤ੍ਾ ਸ ਯੇਿਾ੭ਰਹਕਤ੍ ਤ੍ਤ੍ਰ ਿਿ੍ਤ੍ੁਮ੍ ੫੪
ਅਹਮ੍ ਕਹ ਤ੍ੇ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ ਕਨਤ੍ਯ ਮੇਿ
ਿਾਨਾਕਮ ਪ੍ਿ੍ਕਤ੍ਮ੍ ਚ ਪ੍ਰਾਿਰਮਮ੍ ਚ
ਮਮ ਤ੍ਵ੭ਕਪ੍ਪ੍ਰਾਯ ਮ੭ਸੰਕਨਰੀਿ੍ਸ਼੍ਯ
ਮਾਤ੍ਰਾ ਸਹਾ੭ਪ੍ਯਰ੍ਤ੍੭ਕਸ ਮਾਮ੍ ਸੁਤ੍ੁਃਿਮ੍ ੫੫
ਤ੍ਰ੍ਮਾ੭ਰ੍ਤ੍ ਿਾਮਾ: ਿਲੁ ਤ੍ਾਤ੍ ਲੋ ਿੇ
ਸਮੀਿ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ਾ ਤ੍ਰ੍ਮ ਪ੍ਲੋ ਤ੍ਯੇਸ਼੍ੁ
ਤ੍ੇ ਤ੍ਤ੍ਰ ਸਰਵੇ ਸਯੁ : ਅਸਮ੍ਸ਼੍ਯਮ੍ ਮੇ
ਪ੍ਾਰਯੇਿ ਿਸ਼੍ਯਾ੭ਕਪ੍ਮਤ੍ਾ ਸੁਪ੍ੁਤ੍ਰਾ ੫੬
ਯਸ੍ਕਮਮ੍ ਸ੍ਤ੍ੁ ਸਰਵੇ ਸਯੁ : ਅਸੰਕਨਕਿਸ਼੍੍ਟਾ
ਤ੍ਰ੍ਮੋ ਯਤ੍ਸਯਾਤ੍੍ ਤ੍ਤ੍ੁ ਪ੍ਿਰਮੇਤ੍
ਤ੍ਵੇਸ਼੍ਯੋ ਪ੍ਿ ਤ੍ਯ੭ਰ੍ਤ੍ ਪ੍ਰੋ ਕਹ ਲੋ ਿੇ
ਿਾਮਾਤ੍੍ਮਤ੍ਾ ਿਲਵ ਕਪ੍ ਨ ਪ੍ਰਸ਼੍ਸ੍ਤ੍ਾ ੫੭
ਿੁਰੁ ਸ਼੍੍ਚ ਰਾਿਾ ਚ ਕਪ੍ਤ੍ਾ ਚ ਿਰੁੱਤ੍:
ਿਰੋਤ੍ਾਤ੍੍ ਪ੍ਰਹਰ੍ਸ਼੍ਾ ਤ੍ਯਕਤ੍ ਿਾ੭ਕਪ੍ ਿਾਮਾਤ੍੍
ਯ ਤ੍ਵਾ੭੭ਕਤ੍ਸ਼੍ੇਤ੍੍ ਿਾਰਯ ਮਿੇਿ੍ਸ਼੍ਯ ਤ੍ਰ੍ਮਮ੍
ਿਸ਼੍੍ਟਮ੍ ਨ ਿੁਰਯਾਤ੍੍ ਅਨਰੁਸ਼੍ਮ੍ਸ ਿਰੁੱਕਤ੍: ੫੮
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਸ ਿੈ ਨ ਸ਼੍ਿ੍ਨੋਕਮ ਕਪ੍ਤ੍ੁ : ਪ੍ਰਕਤ੍ਿ੍ਞਾਮ੍
ਇਮਾਮ੍ ਅਿਰ੍ਤ੍ੁਮ੍ ਸਿਲਾਮ੍ ਯਤ੍ਾਿਤ੍੍
ਸ ਹਯਾਿਯੋ ਸ੍ਤ੍ਾਤ੍ ਿੁਰੁ ਰ੍ਕਨਯੋਿੇ
ਤ੍ੇਿਯਾ ਸ਼੍੍ਚ ਪ੍ਰ੍ਤ੍ਾ ਸ ਿਕਤ੍ ੱੱਸ ਤ੍ਰ੍ਮ: ੫੯
ਤ੍ਸ੍ਕਮਨ੍ ਪ੍ੁਨ ਰ੍ਿੀਿਕਤ੍ ਤ੍ਰ੍ਮ ਰਾਿੇ
ਕਿਸ਼੍ੇਸ਼੍ਿਤ੍੍ ਸਵੇ ਪ੍ਕਤ੍ ਿਰ੍ਤ੍ਮਾਨੇ
ਤ੍ੇਿੀ ਮਯਾ ਸਾਰ੍ਤ੍ ਕਮਤ੍ੋ੭ਪ੍ਿੱਚੇਤ੍੍
ਿਤ੍ਮ੍ ਕਸਵ ਤ੍ਨਯਾ ਕਿਤ੍ਿੇਿ ਨਾਰੀ ੬0
ਸਾ ਮਾ੭ਨੁ ਮਨਯਸਵ ਿਨਮ੍ ਿਰਿਮ੍ਤ੍ਮ੍
ਿੁਰਸ਼੍
ੁ ਵ ਸਵਸ੍ਤ੍ਯਯਨਾਕਨ ਤ੍ੇਕਿ
ਯਤ੍ਾ ਸਮਾਪ੍੍ਤ੍ੇ ਪ੍ੁਨਰਾ੭੭ਿਰਿੇਯਮ੍
ਯਤ੍ਾ ਕਹ ਸਤ੍ਯੇ ਨ ਪ੍ੁਨ ਰਯਯਾਕਤ੍: ੬੧
ਯਸ਼੍ੋ ਹਯ੭ਹਮ੍ ਿੇਿਲ ਰਾਿਯ ਿਾਰਣਾਤ੍੍
ਨ ਪ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਤ੍ਃ ਿਰ੍ਤ੍ੁਮ੍ ਅਲਮ੍ ਮਹੋਤ੍ਯਮ੍
ਅਤ੍ੀਰ੍ਿ ਿਾਲੇ ਨ ਤ੍ੁ ਤ੍ੇਕਿ ਿੀਕਿਤ੍ੇ
ਿਰੁਣੇ੭ਿਰਾਮ੍ ਅਤ੍ਯ ਮਹੀਮ੍ ਅਤ੍ਰ੍ਮਤ੍ਃ ੬੨
ਪ੍ਰਸਾਤ੍ਯ ੱੰਨਰ ਿਰੁਸ਼੍ਪ੍ ੱੱਸ ਮਾਤ੍ਰਮ੍
ਪ੍ਰਾਿਰਮਾਤ੍੍ ਕਿਿ ਕਮਸ਼੍ੁਰੇਿ ਤ੍ਣ੍ਟਿਾਨ੍
ਅਤ੍ਾ੭ਨੁ ਿਮ੍ ਪ੍ਰੁਸ਼੍ਮ੍ ਅਨੁ ਸ਼੍ਾਸਯ ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਨਮ੍
ਚਿਾਰ ਤ੍ਾਮ੍ ਹਰਕੁ ਤ੍ ਿਨਨੀਮ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਣਮ੍ ੬੩
ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਯੋਤ੍ਯਾ ਿਾਮ੍ਟੇ ਏਿ ਕਿਮ੍ਸ਼੍ ੱੱਸਰ੍ਿ:
ਤਿਾ ਤ੍ਵਮ੍ਸ਼ ੱਸਰ੍ਕ:
ਅਤ੍ ਤ੍ਮ੍ ਿਯਤ੍ਯਾ ਤ੍ੀਨਮ੍ ਸਕਿਸ਼੍ੇਸ਼੍ਮ੍ ਅਮਰ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ਮ੍
ਸ਼੍ਵਸਨ੍ਤ੍ਮ੍ ਇਿ ਨਾਿੇਨ੍ਤ੍ਮ
ਰ ੍ ਰੋਸ਼੍ ਕਿਸ੍ਪ੍ਾਕਰ ਤ੍ੇਿ੍ਸ਼੍ਣਮ੍ ੧
ਆਸਾਤ੍ਯ ਰਾਮਃ ਸੌਕਮਕਤ੍ਰਮ੍ ਸੁਹਤ੍
ਰੁ ਮ੍ ਪ੍ਰਾਤ੍ਰਮ੍ ਕਪ੍ਰਯਮ੍
ਉਿਾ ਚੇਤ੍ਮ੍ ਸ ਤ੍ੈਰਯੇਣ ਤ੍ਾਰਯਨ੍ ਸੱਤ੍ਵਮ੍ ਆਤ੍੍ਮਿਾਨ੍ ੨
ਕਨਿਰੁਹਯ ਰੋਸ਼੍ਮ੍ ਸ਼੍ੋਿਮ੍ ਚ ਤ੍ੈਰਯ ਮਾ੭੭ਕਸ਼੍ਰਤ੍ਯ ਿੇਿਲਮ੍
ਅਿਮਾਨਮ੍ ਕਨਰਸਯੇਮਮ੍ ਿਰੁਹੀਤ੍ਵਾ ਹਰ੍ਸ਼੍ ਮੁੱਤ੍ਮਮ੍ ੩
ਉਪ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਪ੍੍ਤ੍ਮ੍ ਕਹ ਯਤ੍੍ ਕਿਮ੍ਕਚਤ੍੍ ਅਕਪ੍ਸ਼੍ੇਿਾ੭ਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਅਤ੍ਯ ਮੇ
ਸਰਵਮ੍ ਕਿਸਰ੍ਿਯ ਿ੍ਕਸ਼੍ਪ੍ਰਮ੍ ਿੁਰੁ ਿਾਰਯਮ੍ ਕਨਰਤ੍ਯਯਮ੍ ੪
ਸੌਕਮਤ੍ਰੇਯੋ੭ਕਪ੍ਸ਼੍ੇਿਾਰ੍ਤ੍ੇ ਮਮ ਸਮ੍ਪ੍ਾਰ ਸਮ੍ਪ੍ਰਮਃ
ਅਕਪ੍ਸ਼੍ੇਿ ਕਨਿਰੁੱਤ੍ਯਰ੍ਤ੍ੇ ਸੋ੭ਸ੍ਤ੍ੁ ਸਮ੍ਪ੍ਾਰ ਸਮ੍ਪ੍ਰਮਃ ੫
ਯਸਯਾਮਤ੍੭ਕਪ੍ਸ਼੍ੇਿਾ੭ਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਮਾਨਸਮ੍ ਪ੍ਕਰਤ੍ਪ੍ਯਤ੍ੇ
ਮਾਤ੍ਾ ਮੇ ਸਾ ਯਤ੍ਾ ਨ ਸਯਾਤ੍੍ ਸ ਕਿਸ਼੍ਮ੍ਿਾ ਤ੍ਤ੍ਾ ਿੁਰੁ ੬
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ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਵਾਲ੍ ਮੀਕਿ ਰਾਮਾਯਣਮ੍
ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਤ੍ਸਯਾਃ ਸ਼੍ਮ੍ਿਾ ਮਯਮ੍ ਤ੍ੁ ਃਿਮ੍ ਮੁਹਰ
ੂ ੍ਤ੍ਮ੍ ਅਕਪ੍ ਨੋਤ੍੍ਸਹੇ
ਮਨਕਸ ਪ੍ਰਕਤ੍ਸਮ੍ਿਾਤ੍ਮ੍ ਸੌਕਮਤ੍ਰੇ੭ਹਮ੍ ਉਪ੍ੇਿ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ੁ ਮ੍ ੭
ਨ ਪ੍ੁੱਕਤ੍ ਪ੍ੂਰਵਮ੍ ਨਾ੭ਪ੍ੁੱਕਤ੍ਮ੍ ਸ੍ਮਰਾਕਮ ਇਹ ਿਤ੍ਾਚਨ
ਮਾਤ੍ਰੂਣਾਮ੍ ਿਾ ਕਪ੍ਤ੍ੁ ਰਵਾ੭ਹਮ੍ ਿਰੁਤ੍ਮ੭ਲ੍ ਪ੍ਮ੍ ਚ ਕਿਕਪ੍ਰਯਮ੍ ੮
ਸਤ੍ਯਃ ਸਤ੍ਯਾ੭ਕਪ੍ਸਮ੍ਤ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਕਨਤ੍ਯਮ੍ ਸਤ੍ਯ ਪ੍ਰਾਿਰਮਃ
ਪ੍ਰਲੋ ਿ ਪ੍ਯਾਤ੍੍ ਪ੍ੀਤ੍ੋ ਕਨਰ੍ਪ੍ ਯੋ੭ਸ੍ਤ੍ੁ ਕਪ੍ਤ੍ਾ ਮਮ ੯
ਤ੍ਸਯਾ੭ਕਪ੍ ਕਹ ਪ੍ਿੇਤ੍੍ ਅਸ੍ਕਮਨ੍ ਿਰ੍ਮਣਯ੭ਪ੍ਰਕਤ੍ਸਮਹ ੍ਰੁਤ੍ੇ
ਸਤ੍ਯਮ੍ ਨ ਇਕਤ੍ ਮਨਸ੍ਤ੍ਾਪ੍ ਸ੍ਤ੍ਸਯ ਤ੍ਾਪ੍ ਸ੍ਤ੍ਪ੍ੇਚ
ੱ ਮਾਮ੍ ੧0
ਅਕਪ੍ਸ਼੍ੇਿ ਕਿਤ੍ਾਨਮ੍ ਤ੍ੁ ਤ੍ਸ੍ਮਾਤ੍੍ ਸਮਹ ੍ਰੁਤ੍ਯ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ
ਅਨਵਿੇਿਾ੭ਹਮ੍ ਇੱਚਾਕਮ ਿਨਮ੍ ਿਨ੍ਤ੍ੁਮ੍ ਇਤ੍ਃ ਪ੍ੁਨਃ ੧੧
ਮਮ ਪ੍ਰਿਰਾਿਨਾਤ੍੍ ਅਤ੍ਯ ਿਰੁਤ੍ ਿਰੁਤ੍ਯਾ ਨਰੁਪ੍ਾ੭੭ਤ੍੍ਮਿਾ
ਸੁਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਮ੍ ਅਿਯਿਰਮ੍ ਅਕਪ੍ਸ਼੍ੇਚਕਯਤ੍ਾ ਤ੍ਤ੍ਃ ੧੨
ਮਕਯ ਚੀਰਾ੭ਕਿਨ ਤ੍ਰੇ ਿਟਾ ਮਣ੍ਟਲ ਤ੍ਾਕਰਕਣ
ਿਤ੍ੇ ਅਰਣਯਮ੍ ਚ ਿੈਿੇੱਯਾ ਪ੍ਕਿਸ਼੍ਯਕਤ੍ ਮਨਃ ਸੁਿਮ੍ ੧੩
ਪ੍ੁੱਕਤ੍ਃ ਪ੍ਰਣੀਤ੍ਾ ਯੇ ਨੇਯਮ੍ ਮਨ ਸ਼੍੍ਚ ਸੁਸਮਾਕਹਤ੍ਮ੍
ਤ੍ਮ੍ ਤ੍ੁ ਨਾ੭ਰਹਾਕਮ ਸਮ੍ਿ੍ਲੇਸ਼੍੍ਟਮ
ੁ ੍ ਪ੍ਰਿਰਕਿਸ਼੍ਯਾਕਮ ਮਾ੭ਕਚਰਮ੍ ੧੪
ਿਰੁਤ੍ ਅਨ੍ਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਵੇਿ ਸੌਕਮਤ੍ਰੇ ਤ੍ਰਸ਼੍੍ਟਿਯੋ ਮਤ੍੍ਪ੍ਰਿਾਸਨੇ
ਰਾਿਯ ਸਯ ਚ ਕਿਤ੍ੀਰ੍ਣ ਸਯ ਪ੍ੁਨ ਰੇਿ ਕਨਿਰ੍ਤ੍ਨੇ ੧੫
ਿੈਿੇੱਯਾਃ ਪ੍ਰਕਤ੍ਪ੍ੱਕਤ੍ ਕਰਹ ਿਤ੍ਮ੍ ਸਯਾਨ੍ ਮਮ ਪ੍ੀਟਨੇ
ਯਕਤ੍ ਪ੍ਾਿੋ ਨ ਤ੍ੈਿ੭
ੋ ਯਮ੍ ਿਰੁਤ੍ਾਨ੍ਤ੍ ਕਿਕਹਤ੍ੋ ਪ੍ਿੇਤ੍੍ ੧੬
ਿਾਨਾਕਸ ਕਹ ਯਤ੍ਾ ਸੌਮਯ ਨ ਮਾਤ੍ਰੁਸ਼੍ੁ ਮਮਾ੭ਨ੍ਤ੍ਰਮ੍
ਪ੍ੂਤ੍ ਪ੍ੂਰਵਮ੍ ਕਿਸ਼੍ੇਸ਼੍ੋ ਿਾ ਤ੍ਸਯਾ ਮਕਯ ਸੁਤ੍ੇ੭ਕਪ੍ ਿਾ ੧੭
ਸੋ੭ਕਪ੍ਸ਼੍ੇਿ ਕਨਿਰੁੱਤ੍ਯ੭ਰ੍ਤ੍ੈਃ ਪ੍ਰਿਾਸਾ੭ਰ੍ਤ੍ੈ ਸ਼੍੍ਚ ਤ੍ੁ ਰਵਚੈਃ
ਉਿਰੈ ਰਵਾਿਯੈ ਰਹਮ੍ ਤ੍ਸਯਾ ਨਾ੭ਨਯ ੱੱਤ੍ੈਿਾਤ੍੍ ਸਮਰ੍ਤ੍ਯੇ ੧੮
ਿਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਰਿਰੁਕਤ੍ ਸਮ੍ਪ੍ੰਨਾ ਰਾਿ ਪ੍ੁਤ੍ਰੀ ਤ੍ਤ੍ਾ ਿੁਣਾ
ਪ੍ਰੂਯਾਤ੍੍ ਸਾ ਪ੍ਰਾਿਰੁਤ੍ੇਿ ਸ੍ਤ੍ਰੀ ਮਤ੍੍ ਪ੍ੀਟਾਮ੍ ਪ੍ਰ੍ਤ੍ੁ ਰ ਸੰਕਨਤ੍ੌ ੧੯
ਯਤ੍੭ਕਚਨ੍ਤ੍ਯਮ੍ ਤ੍ੁ ਤ੍ ੱੱਤ੍ੈਿਮ੍ ਪ੍ੂਤ੍ੇ ਸ਼੍ਵ੭ਕਪ੍ ਨ ਹਨਯਤ੍ੇ
ਿਯਿ੍ਤ੍ਮ੍ ਮਕਯ ਚ ਤ੍ਸਯਾਮ੍ ਚ ਪ੍ਕਤ੍ਤ੍ੋ ਕਹ ਕਿਪ੍ਰਯਯਃ ੨0
ਿਸ਼੍੍ਕਚ ੱੱਤ੍ੈਿੇਨ ਸੌਕਮਤ੍ਰੇ ਯੋੱਤ੍ੁਮ੍ ਉਤ੍੍ਸਹਤ੍ੇ ਪ੍ੁਮਾਨ੍
ਯਸਯ ਨ ਿਰਹਣਮ੍ ਕਿਮ੍ਕਚਤ੍੍ ਿਰ੍ਮਣੋ੭ਨਯਤ੍ਰ ਤ੍ਰੁਸ਼੍ਯਤ੍ੇ ੨੧
ਸੁਿ ਤ੍ੁ ਃਿੌ ਪ੍ਯ ਿਰਤ੍
ੋ ੌ ਲਾਪ੍ਾ ਲਾਪ੍ੌ ਪ੍ਿਾ ਪ੍ਿੌ
ਯੱਚ ਕਿਮ੍ਕਚਤ੍੍ ਤ੍ਤ੍ਾ ਪ੍ੂਤ੍ਮ੍ ਨਨੁ ਤ੍ੈਿ ਸਯ ਿਰ੍ਮ ਤ੍ਤ੍੍ ੨੨
ਰੁਸ਼੍ਯੋ ਪ੍ਯੁ ਿਰ ਤ੍ਪ੍ਸੋ ਤ੍ੈਿੇ ਨਾ੭ਕਪ੍ਪ੍ਰਪ੍ੀਕਟਤ੍ਾ:
ਉਤ੍੍ਸੁਿ
ਰ ਯ ਕਨਯਮਾਮ੍ ਸ੍ਤ੍ੀਿਰਾਨ੍ ਪ੍ਰਮ੍ਸ਼੍ਯਨ੍ਤ੍ੇ ਿਾਮ ਮਨਯੁ ਕਪ੍: ੨੩
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ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਵਾਲ੍ ਮੀਕਿ ਰਾਮਾਯਣਮ੍
ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਅਸਮ੍ਿਲ੍ ਕਪ੍ਤ੍ ਮੇ ਿੇਹ ਯਤ੍੭ਿਸ੍ਮਾਤ੍੍ ਪ੍ਰਿਰ੍ਤ੍ਤ੍ੇ
ਕਨਿਰ੍ਤ੍ਯਾ੭੭ਰਮ੍ਪ੍ ਮਾ੭੭ਰਪ੍੍ਤ੍ਮ੍ ਨਨੁ ਤ੍ੈਿ ਸਯ ਿਰ੍ਮ ਤ੍ਤ੍੍ ੨੪
ਏਤ੍ਯਾ ਤ੍ੱਤ੍ਵਯਾ ਪ੍ੁੱਤ੍ਯਾ ਸਮ੍ਸ੍ਤ੍ਪ੍ਯਾ੭੭ਤ੍੍ਮਾਨ ਮਾ੭੭ਤ੍੍ਮਨਾ
ਿਯਾਹਤ੍ੇ੭ਪ੍ਯ੭ਕਪ੍ਸ਼੍ੇਿੇ ਮੇ ਪ੍ਕਰਤ੍ਾਪ੍ੋ ਨ ਕਿਤ੍ਯਤ੍ੇ ੨੫
ਤ੍ਸ੍ਮਾਤ੍੭ਪ੍ਕਰਤ੍ਾਪ੍ਃ ੱੱਸਨ੍ ਤ੍ਵਮਪ੍ਯ੭ਨੁ ਕਿਤ੍ਾਯ ਮਾਮ੍
ਪ੍ਰਕਤ੍ਸਮਹਾਰਯ ਿ੍ਕਸ਼੍ਪ੍ਰਮ੍ ਆਕਪ੍ਸ਼੍ੇਚਕਨਿੀਮ੍ ਕਿਰਯਾਮ੍ ੨੬
ਏਕਪ੍: ਏਿ ਿਟੈ: ਸਰਵੈ: ਅਕਪ੍ਸ਼੍ੇਚਨ ਸਮ੍ਪ੍ਰੁਤ੍ੈ :
ਮਮ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ ਤ੍ਾਪ੍ਸਯੇ ਿਰਤ੍ ਸ੍ਨਾਨਮ੍ ਪ੍ਕਿਸ਼੍ਯਕਤ੍ ੨੭
ਅਤ੍ਿਾ ਕਿਮ੍ ਮਮ ਏਤ੍ੇਨ ਰਾਿ ਤ੍ਰਿਯ ਮਤ੍ੇਨ ਤ੍ੁ
ਉੱਤ੍ੁ ਤ੍
ਰ ਮ੍ ਮੇ ਸਵਯਮ੍ ਤ੍ੋਯਮ੍ ਿਰਤ੍ਾ੭੭ਤ੍ੇਸ਼੍ਮ੍ ਿਕਰਸ਼੍ਯਕਤ੍ ੨੮
ਮਾ ਚ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ ਸਮ੍ਤ੍ਾਪ੍ਮ੍ ਿਾਰ੍ਸ਼੍ੀ ਰ੍ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਯਾ ਕਿਪ੍ਰਯਯੇ
ਰਾਿਯਮ੍ ਿਾ ਿਨ ਿਾਸੋ ਿਾ ਿਨ ਿਾਸੋ ਮਹੋਤ੍ਯ: ੨੯
ਨ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ ਅਸ੍ਕਮਨ੍ ਮਮ ਰਾਿਯ ਕਿਿ੍ਨੇ
ਮਾਤ੍ਾ ਯਿੀਯਸਯ ਅਕਤ੍ ਸ਼੍ਮ੍ਿਨੀਯਾ
ਤ੍ੈਿਾ੭ਕਪ੍ਪ੍ੰਨਾ ਕਹ ਿਤ੍ਨ੍ਤ੍ਯ੭ਕਨਸ਼੍੍ਟਮ੍
ਿਾਨਾਕਸ ਤ੍ੈਿਮ੍ ਚ ਤ੍ਤ੍ਾ ਪ੍ਰਪ੍ਾਿਮ੍ ੩0
ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਯੋਤ੍ਯਾ ਿਾਮ੍ਟੇ ਤ੍ਵਾ ਕਿਮ੍ਸ਼੍ ੱੱਸਰ੍ਿ:
ਤਰਯੋ ਤ੍ਵਮ੍ਸ਼ ੱਸਰ੍ਕ:
ਇਕਤ੍ ਪ੍ਰੁਿਕਤ੍ ਰਾਮੇ ਤ੍ੁ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੋ ਅਤ੍ਃ ਕਸ਼੍ਰਾ ਮੁਹਃੁ
ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਮਤ੍ਯਮ੍ ਿਿਾਮ ਏਿ ਮਨਸਾ ਤ੍ੁ ਃਿ ਹਰ੍ਸ਼੍ਯੋਃ ੧
ਤ੍ਤ੍ਾ ਤ੍ੁ ਪ੍ੱਤ੍ਵਾ ਪ੍ਰੁਿੁਟੀਮ੍ ਪ੍ਰਿ
ੁ ੋ ਰ੍ਮਤ੍ਯੇ ਨਰਰ੍ਸ਼੍ਪ੍:
ਕਨਸ਼੍ਸ਼੍ਵਾਸ ਮਹਾ ਸਰ੍ਪ੍ੋ ਕਪ੍ਲ ਸ੍ਤ੍ ਇਿ ਰੋਕਸ਼੍ਤ੍ਃ ੨
ਤ੍ਸਯ ਤ੍ੁ ਸ਼੍੍ਪ੍ਰਕਤ੍ ਿੀਿ੍ਸ਼੍ਯਮ੍ ਤ੍ ਤ੍੍ਪ੍ਰੁਿੁਟੀ ਸਕਹਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਤ੍ਾ
ਪ੍ਪ੍ੌ ਿਰੁੱਤ੍ ਸਯ ਕਸਮਹ ਸਯ ਮੁਿ ਸਯ ਸਤ੍ਰੁਸ਼੍ਮ੍ ਮੁਿਮ੍ ੩
ਅਿਰ ਹਸ੍ਤ੍ਮ੍ ਕਿਤ੍ੂ ਨਵਨ੍ ਤ੍ੁ ਹਸ੍ਤ੍ੀ ਹਸ੍ਤ੍ਮ੍ ਇਿਾ੭੭ਤ੍੍ਮਨਃ
ਕਤ੍ਰਯ ਿੂਰ੍ਤ੍ਵਮ੍ ਸ਼੍ਰੀਰੇ ਚ ਪ੍ਾਤ੍ਕਯਤ੍ਵਾ ਕਸ਼੍ਰੋ ਤ੍ਰਾਮ੍
ਅਿਰ ਅਿ੍ਸ਼੍੍ਣਾ ਿੀਿ੍ਸ਼੍ਮਾਣ ਸ੍ਤ੍ੁ ਕਤ੍ਰਯ ਿ੍ਪ੍ਰਾਤ੍ਰਮ੍ ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੪
ਅਸ੍ਤ੍ਾਨੇ ਸਮ੍ਪ੍ਰਮੋ ਯਸਯ ਿਾਤ੍ੋ ਿੈ ਸੁਮਹਾਨ੍ ਅਯਮ੍
ਤ੍ਰ੍ਮ ਤ੍ੋਸ਼੍ ਪ੍ਰਸਙ੍ਿੇਨ ਲੋ ਿਸਯਾ੭ਨਕਤ੍ ਸ਼੍ਙ੍ਿਯਾ ੫
ਿਤ੍ਮ੍ ਹਯੇਤ੍ਤ੍੍ ਅਸਮ੍ਪ੍ਰਾਨ੍ਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਵ ਕਤ੍ਵਤ੍ੋ ਿਿ੍ਤ੍ੁਮ੍ ਅਰਹਕਤ੍
ਯਤ੍ਾ ਤ੍ੈਿਮ੍ ਅਸ਼੍ੌਣ੍ਟੀਰਮ੍ ਸ਼੍ੌਣ੍ਟੀਰਃ ਿ੍ਸ਼੍ਕਤ੍ਰਯਰ੍ਸ਼੍ਪ੍ ੬
ਕਿਮ੍ ਨਾਮ ਿਰੁਪ੍ਣਮ੍ ਤ੍ੈਿਮ੍ ਅਸ਼੍ਿ੍ਤ੍ਮ੍ ਅਕਪ੍ਸ਼੍ਮ੍ਸਕਸ
ਪ੍ਾਪ੍ਯੋ ਸ੍ਤ੍ੁ ਿਤ੍ਮ੍ ਨਾਮ ਤ੍ਯੋਃ ਸ਼੍ਙ੍ਿਾ ਨ ਕਿਤ੍ਯਤ੍ੇ ੭
ਸਨ੍ਕਤ੍ ਤ੍ਰ੍ਮੋ ਪ੍ਤ੍ਾਃ ਸ਼੍੍ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਣਾ ਤ੍ਰ੍ਮਾਤ੍੍ਮਨ੍ ਕਿਮ੍ ਨ ਪ੍ੁਤ੍ਯਸੇ
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਤ੍ਯੋ ੱੱਸੁਚਕਰਤ੍ਮ੍ ਸਵਾਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਸ਼੍ਾਟਯਾਤ੍੍ ਪ੍ਕਰ ਕਿਹੀਰ੍ਸ਼੍ਤ੍ੋ: ੮
ਯਕਤ੍ ਨੈਿਮ੍ ਿਯਿਕਸਤ੍ਮ੍ ਸਯਾੱਕਤ੍ ਪ੍ਰਾਿੇਿ ਰਾਿਿ
ਤ੍ਯੋ: ਪ੍ਰਾਿੇਿ ਤ੍ੱਤ੍ ਸਯ ਸਯਾ ਤ੍ਵਰ: ਪ੍ਰਿਰੁਤ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਸ: ੯
ਲੋ ਿ ਕਿਕਤ੍ਵਸ਼੍੍ਟਮ੍ ਆਰਪ੍੍ਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਵ ਤ੍੭ਨਯਸਯਾ੭ਕਪ੍ਸ਼੍ੇਚਨਮ੍
ਨੋ ਤ੍੍ਸਹੇ ਸਕਹਤ੍ੁ ਮ੍ ਿੀਰ ਤ੍ਤ੍ਰ ਮੇ ਿ੍ਸ਼੍ਮ੍ਤ੍ੁ ਮਰਹਕਸ ੧0
ਯੇਨ ਇਯਮ੍ ਆਿਤ੍ਾ ਤ੍ਵੈਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਿ ਪ੍ੁੱਕਤ੍ ਰ੍ਮਹੀਪ੍ਤ੍ੇ
ਸ ਕਹ ਤ੍ਰ੍ਮੋ ਮਮ ਤ੍ਵੇਸ਼੍ਯਃ ਪ੍ਰਸਙ੍ਿਾਤ੍੍ ਅਸਯ ਮੁਹਯਕਸ ੧੧
ਿਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਵਮ੍ ਿਰ੍ਮਣਾ ਸ਼੍ਿ੍ਤ੍: ਿੈਿੇਯੀ ਿਸ਼੍ ਿਰ੍ਕਤ੍ਨ:
ਿਕਰਸ਼੍ਯਕਸ ਕਪ੍ਤ੍ੁ ਰਵਾਿਯਮ੍ ਅਤ੍ਰ੍ਕਮਸ਼੍੍ਟਮ੍ ਕਿਿਕਰਹਤ੍ਮ੍ ੧੨
ਯਤ੍ਯ੭ਯਮ੍ ਕਿਲ੍ ਕਪ੍ਸ਼੍ਾ ਤ੍੍ਪ੍ੇਤ੍: ਿਰੁਤ੍ੋ ਪ੍ਯੇਿਮ੍ ਨ ਿਰੁਹਯਤ੍ੇ
ਿਾਯਤ੍ੇ ਤ੍ਤ੍ਰ ਮੇ ਤ੍ੁ ਃਿਮ੍ ਤ੍ਰ੍ਮ ਸਮ੍ਿ ਸ਼੍੍ਚ ਿਕਰਹਤ੍: ੧੩
ਮਨਸਾ੭ਕਪ੍ ਿਤ੍ਮ੍ ਿਾਮਮ੍ ਿੁਰਯਾ ਸ੍ਤ੍ਵਮ੍ ਿਾਮ ਿਰੁੱਤ੍ਯੋ:
ਤ੍ਯੋ ਸ੍ਤ੍੭
ਵ ਕਹਤ੍ਯੋ ਰ੍ਕਨਤ੍ਯਮ੍ ਸ਼੍ਤ੍ਰਿੋ੍ : ਕਪ੍ਤ੍ਰਕਪ੍ਤ੍ਾਨਯੋ: ੧੪
ਯਤ੍ਯ੭ਕਪ੍ ਪ੍ਰਕਤ੍ਪ੍ੱਕਤ੍ ਸ੍ਤ੍ੇ ਤ੍ੈਿੀ ਚਾ੭ਕਪ੍ ਤ੍ਯੋ ਰ੍ਮਤ੍ਮ੍
ਤ੍ਤ੍ਾ ਪ੍ਯੁ ਪ੍ੇਿ੍ਸ਼੍ਣੀਯਮ੍ ਤ੍ੇ ਨ ਮੇ ਤ੍ਤ੍੭ਕਪ੍ ਰੋਚਤ੍ੇ ੧੫
ਕਿਿ੍ਲਪ੍ੋ ਿੀਰਯ ਹੀਨੋ ਯਃ ਸ ਤ੍ੈਿਮ੍ ਅਨੁ ਿਰ੍ਤ੍ਤ੍ੇ
ਿੀਰਾਃ ਸਮ੍ਪ੍ਾਕਿਤ੍ਾ੭੭ਤ੍੍ਮਾਨੋ ਨ ਤ੍ੈਿਮ੍ ਪ੍ਰਯੁ ਪ੍ਾਸਤ੍ੇ ੧੬
ਤ੍ੈਿਮ੍ ਪ੍ੁਰਸ਼੍
ੁ ਿਾਰੇਣ ਯਃ ਸਮਰ੍ਤ੍ਃ ਪ੍ਰਪ੍ਾਕਤ੍ਤ੍ੁ ਮ੍
ਨ ਤ੍ੈਿੇਨ ਕਿਪ੍ੰਨਾ੭ਰ੍ਤ੍ਃ ਪ੍ੁਰਸ਼੍
ੁ ਃ ੱੱਸ੭
ੋ ਿਸੀਤ੍ਕਤ੍ ੧੭
ਤ੍ਰਿ੍ਸ਼੍ਯਨ੍ਕਤ੍ ਤ੍ਵ੭ਤ੍ਯ ਤ੍ੈਿਸਯ ਪ੍ੌਰਸ਼੍
ੁ ਮ੍ ਪ੍ੁਰਸ਼੍
ੁ ਸਯ ਚ
ਤ੍ੈਿ ਮਾਨੁ ਸ਼੍ਯੋ: ਅਤ੍ਯ ਿਯਿ੍ਤ੍ਾ ਿਯਿ੍ਕਤ੍ ਰ੍ਪ੍ਕਿਸ਼੍ਯਕਤ੍ ੧੮
ਅਤ੍ਯ ਮ ਤ੍੍ਪ੍ਰ
ੌ ਸ਼੍
ੁ ਹਤ੍ਮ੍ ਤ੍ੈਿਮ੍ ਤ੍ਰਿ੍ਸ਼੍ਯਨ੍ਕਤ੍ ਿੈ ਿਨਾਃ
ਯ ੱੱਤ੍ਿ
ੈ ਤ੍ਾ ਹਤ੍ਮ੍ ਤ੍ੇ੭ਤ੍ਯ ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਮ੍ ਰਾਿਯਾ੭ਕਪ੍ਸ਼੍ੇਚਨਮ੍ ੧੯
ਅਤ੍ਯਙ੍ਿੁਸ਼੍ਮ੍ ਇਿੋ ੱੱਤ੍ਾਮਮ੍ ਿਿਮ੍ ਮਤ੍ ਪ੍ਲੋ ੱੱਤ੍ਤ੍ਮ੍
ਪ੍ਰਤ੍ਾਕਿਤ੍ਮ੍ ਅਹਮ੍ ਤ੍ੈਿਮ੍ ਪ੍ੌਰਸ਼੍
ੁ ੇਣ ਕਨਿਰ੍ਤ੍ਯੇ ੨0
ਲੋ ਿਪ੍ਾਲਾਃ ਸਮਸ੍ਤ੍ਾ ਸ੍ਤ੍ੇ ਨਾ੭ਤ੍ਯ ਰਾਮਾ੭ਕਪ੍ਸ਼੍ੇਚਨਮ੍
ਨ ਚ ਿਰੁਤ੍੍ਸ੍ਨਾ ਸ੍ਤ੍ਰਯੋ ਲੋ ਿਾ ਕਿਹਨਯੁ ਃ ਕਿਮ੍ ਪ੍ੁਨਃ ਕਪ੍ਤ੍ਾ ੨੧
ਯੈ ਕਰਵਿਾਸ ਸ੍ਤ੍ਿਾ੭ਰਣਯੇ ਕਮਤ੍ੋ ਰਾਿਨ੍ ਸਮਰ੍ਕਤ੍ਤ੍ਃ
ਅਰਣਯੇ ਤ੍ੇ ਕਿਿਤ੍੍ਸਯਨ੍ਕਤ੍ ਚਤ੍ੁ ਰਤ੍
੍ ਸ਼੍ ਸਮਾ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ ੨੨
ਅਹਮ੍ ਤ੍ਤ੍ਾ੭੭ਸ਼੍ਾਮ੍ ਚੇਤ੍ਸ
੍ ਯਾਕਮ ਕਪ੍ਤ੍ੁ ਸ੍ਤ੍ ਸਯਾ ਸ਼੍੍ਚ ਯਾ ਤ੍ਿ
ਅਕਪ੍ਸ਼੍ੇਿ ਕਿਿਾਤ੍ੇਨ ਪ੍ੁਤ੍ਰ ਰਾਿਯਾਯ ਿਰ੍ਤ੍ਤ੍ੇ ੨੩
ਮ ਤ੍੍ਪ੍ਲੇ ਨ ਕਿਰੁਤ੍
ੱ ਾਯ ਨ ਸਯਾ ੱੱਤ੍ੈਿ ਪ੍ਲਮ੍ ਤ੍ਤ੍ਾ
ਪ੍ਰਪ੍ਕਿਸ਼੍ਯਕਤ੍ ਤ੍ੁ ਃਿਾਯ ਯਤ੍ੋਿਰਮ੍ ਪ੍ੌਰਸ਼੍
ੁ ਮ੍ ਮਮ ੨੪
ਊਰ੍ਤ੍ਮ
ਵ ੍ ਿਰ੍ਸ਼੍ ਸਹਸਰਾ੭ਨ੍ਤ੍ੇ ਪ੍ਰਿਾ ਪ੍ਾਲਯਮ੍ ਅਨਨ੍ਤ੍ਰਮ੍
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਆਰਯ ਪ੍ੁਤ੍ਰਾਃ ਿਕਰਸ਼੍ਯਨ੍ਕਤ੍ ਿਨ ਿਾਸਮ੍ ਿਤ੍ੇ ਤ੍ਵਕਯ ੨੫
ਪ੍ੂਰਵਮ੍ ਰਾਿਰ੍ਕਸ਼੍ ਿਰਤ੍
ੁੱ ਯਾ ਕਹ ਿਨ ਿਾਸੋ ਕਿਤ੍ੀਯਤ੍ੇ
ਪ੍ਰਿਾ ਕਨਿ੍ਕਸ਼੍ਪ੍ਯ ਪ੍ੁਤ੍ਰੇਸ਼੍ੁ ਪ੍ੁਤ੍ਰਿਤ੍੍ ਪ੍ਕਰਪ੍ਾਲਨੇ ੨੬
ਸ ਚੇਤ੍੍ ਰਾਿਕਨ ਅਨੇਿ ਅਿਰੇ ਰਾਿਯ ਕਿਪ੍ਰਮ ਸ਼੍ਙ੍ਿਯਾ
ਨੈਿਮ੍ ਇੱਚਕਸ ਤ੍ਰ੍ਮਾਤ੍੍ਮਨ੍ ਰਾਿਯਮ੍ ਰਾਮ ਤ੍ਵਮ੍ ਆਤ੍੍ਮਕਨ ੨੭
ਪ੍ਰਕਤ੍ਿਾਨੇ ਚ ਤ੍ੇ ਿੀਰ ਮਾ ਪ੍ੂਿਮ੍ ਿੀਰ ਲੋ ਿ ਪ੍ਾਿ੍
ਰਾਿਯਮ੍ ਚ ਤ੍ਿ ਰਿ੍ਸ਼੍ੇਯਮ੍ ਅਹਮ੍ ਿੇਲੇਿ ਸਾਿਰਮ੍ ੨੮
ਮਙ੍ਿਲ਼ੈ : ਅਕਪ੍ਕਸ਼੍ਞ੍ਚਸਵ ਤ੍ਤ੍ਰ ਤ੍ਵਮ੍ ਿਯਾਪ੍ਰੁਤ੍ੋ ਪ੍ਿ
ਅਹਮ੍ ਏਿੋ ਮਹੀਪ੍ਾਲਾਨ੍ ਅਲਮ੍ ਿਾਰਕਯਤ੍ੁ ਮ੍ ਪ੍ਲਾਤ੍੍ ੨੯
ਨ ਸ਼੍ੋਪ੍ਾ੭ਰ੍ਤ੍ਾ ਕਿਮੌ ਪ੍ਾਹੂ ਨ ਤ੍ਨੁ ਰ੍ਪ੍ੂਸ਼੍ਣਾਯ ਮੇ
ਨ ਅਕਸ: ਆਪ੍ਨ੍ਤ੍ਨਾ੭ਰ੍ਤ੍ਾਯ ਨ ਸ਼੍ਰਾਃ ਸ੍ਤ੍ਮ੍ਪ੍ ਹੇਤ੍ਿਃ ੩0
ਅਕਮਤ੍ਰ ਤ੍ਮਨਾ੭ਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਮੇ ਸਰਵਮ੍ ਏਤ੍ ੱੱਚਤ੍ੁ ਸ਼੍੍ਟਯਮ੍
ਨ ਚਾ੭ਹਮ੍ ਿਾਮਯੇ੭ਤ੍ਯ੭ਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਯਃ ਸਯਾਤ੍੍ ਸ਼੍ਤ੍ਰੁਰਮ
੍ ਤ੍ੋ ਮਮ
ਅਕਸਨਾ ਤ੍ੀਿ੍ਸ਼੍੍ਣ ਤ੍ਾਰੇਣ ਕਿਤ੍ਯੁ ੱਚਕਲਤ੍ ਿਰ੍ਚਸਾ ੩੧
ਪ੍ਰਿਰੁਹੀਤ੍ੇਨ ਿੈ ਸ਼੍ਤ੍ਰੁਮ੍ ਿਕਿਰਣਮ੍ ਿਾ ਨ ਿਲ੍ ਪ੍ਯੇ ੩੨
ਿਟ੍ਿ ਕਨਸ਼੍੍ਪ੍ੇਸ਼੍ ਕਨਸ਼੍੍ਕਪ੍ਸ਼੍੍ਟੈ ਰ੍ਿਹਨਾ ਤ੍ੁ ਸ਼੍੍ਚਰਾ ਚ ਮੇ
ਹਸ੍ਤ੍ਯ੭ਸ਼੍ਵ ਨਰ ਹਸ੍ਤ੍ੋਰੁ ਕਸ਼੍ਰੋਕਪ੍ ਰ੍ਪ੍ਕਿਤ੍ਾ ਮਹੀ ੩੩
ਿਟ੍ਿ ਤ੍ਾਰਾ ਹਤ੍ਾ ਮੇ੭ਤ੍ਯ ਤ੍ੀਪ੍ਯਮਾਨਾ ਇਿ ਅਤ੍ਰਯਃ
ਪ੍ਕਤ੍ਸ਼੍ਯਨ੍ਕਤ੍ ਕਤ੍ਵਪ੍ਾ ਪ੍ੂਮੌ ਮੇਿਾ ਇਿ ਸਕਿਤ੍ਯੁ ਤ੍ਃ ੩੪
ਪ੍ੱਤ੍ ਿੋਤ੍ਾ੭0ਿੁਕਲ਼ ਤ੍ਰਾਣੇ ਪ੍ਰਿਰੁਹੀਤ੍ ਸ਼੍ਰਾ੭੭ਸਨੇ
ਿਤ੍ਮ੍ ਪ੍ੁਰਸ਼੍
ੁ ਮਾਨੀ ਸਯਾਤ੍੍ ਪ੍ੁਰਸ਼੍
ੁ ਾਣਾਮ੍ ਮਕਯ ਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ੇ ੩੫
ਪ੍ਹੁਕਪ੍: ਚ ਏਿਮ੍ ਅਤ੍ਯਸਯੰਨੇਿੇਨ ਚ ਪ੍ਹੂਨ੍ ਿਨਾਨ੍
ਕਿਕਨਯੋਿ੍ਸ਼੍ਯਾ ਮਯ੭ਹਮ੍ ਪ੍ਾਣਾਨ੍ ਨਰੁ ਿਾਕਿ ਿਿ ਮਰ੍ਮਸੁ ੩੬
ਅਤ੍ਯ ਮੇ੭ਸ੍ਤ੍ਰ ਪ੍ਰਪ੍ਾਿਸਯ ਪ੍ਰਪ੍ਾਿਃ ਪ੍ਰਪ੍ਕਿਸ਼੍ਯਕਤ੍
ਰਾਿ੍ਞ ਸ਼੍੍ਚਾ੭ਪ੍ਰਪ੍ਤ੍
ੁ ਾਮ੍ ਿਰ੍ਤ੍ੁਮ੍ ਪ੍ਰਪ੍ਤ੍
ੁ ਵਮ੍ ਚ ਤ੍ਿ ਪ੍ਰਪ੍ੋ ੩੭
ਅਤ੍ਯ ਚਨ੍ਤ੍ਨ ਸਾਰਸਯ ਿੇਯੂਰਾ ਮੋਿ੍ਸ਼੍ਣਸਯ ਚ
ਿਸੂਨਾਮ੍ ਚ ਕਿਮੋਿ੍ਸ਼੍ਸਯ ਸੁਹਤ੍
ਰੁ ਾਮ੍ ਪ੍ਾਲਨਸਯ ਚ ੩੮
ਅਨੁ ਰਪ੍
ੂ ਾ ਕਿਮੌ ਪ੍ਾਹੂ ਰਾਮ ਿਰ੍ਮ ਿਕਰਸ਼੍ਯਤ੍ਃ
ਅਕਪ੍ਸ਼੍ੇਚਨ ਕਿਿ੍ਨਸਯ ਿਰ੍ਤ੍ੂ ਣ
ਰ ਾਮ੍ ਤ੍ੇ ਕਨਿਾਰਣੇ ੩੯
ਪ੍ਰਿੀਕਹ ਿੋ੭ਤ੍ਯੈਿ ਮਯਾ ਕਿਯੁ ਿਯਤ੍ਾਮ੍
ਤ੍ਿਾ ਸੁਹਤ੍
ਰੁ ੍ ਪ੍ਰਾਣ ਯਸ਼੍ਃ ਸੁਹਰੁ ੱੱਿਨੈਃ
ਯਤ੍ਾ ਤ੍ਿੇ ਯਮ੍ ਿਸੁਤ੍ਾ ਿਸ਼੍ੇ ਪ੍ਿੇਤ੍੍
ਤ੍ਤ੍ੈਿ ਮਾਮ੍ ਸ਼੍ਾਕਤ੍ ਤ੍ਿਾ੭ਸ੍ਕਮ ਕਿਮ੍ਿਰਃ ੪0
ਕਿਮਰੁਿਯ ਪ੍ਾਸ਼੍੍ਪ੍ਮ੍ ਪ੍ਕਰਸਾਨ੍ਤ੍ਵਯ ਚ ਅਸਿਰੁਤ੍੍
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਸ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣਮ੍ ਰਾਿਿ ਿਮ੍ਸ਼੍ ਿਰ੍ਤ੍ਨਃ
ਉਿਾਚ ਕਪ੍ਤ੍ਰਯੇ ਿਚਨੇ ਿਯਿਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ਮ੍
ਕਨਪ੍ੋਤ੍ ਮਾਮ੍ ਏਸ਼੍ ਕਹ ਸੌਮਯ ਸ ਤ੍੍ਪ੍ਤ੍ਃ ੪੧
ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਯੋਤ੍ਯਾ ਿਾਮ੍ਟੇ ਤ੍ਰਯੋ ਕਿਮ੍ਸ਼੍ ੱੱਸਰ੍ਿ:
ਚਤੁ ਤ੍ਰਿਮ੍ਸ਼ ੱਸਰ੍ਕ:
ਤ੍ਮ੍ ਸਮੀਿ੍ਸ਼੍ਯ ਤ੍ੁ ਅਿਕਹਤ੍ਮ੍ ਕਪ੍ਤ੍ੁ : ਕਨਰ੍ਤ੍ੇਸ਼੍ ਪ੍ਾਲਨੇ
ਿੌਸਲਯਾ ਪ੍ਾਸ਼੍੍ਪ੍ ਸਮਰੁੱਤ੍ਾ ਿਚੋ ਤ੍ਰ੍ਕਮਸ਼੍੍ਟਮ੍ ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੧
ਅਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟ ਤ੍ੁ ਃਿੋ ਤ੍ਰ੍ਮਾਤ੍੍ਮਾ ਸਰਵ ਪ੍ੂਤ੍ ਕਪ੍ਰਯਮ੍ ਿਤ੍ਃ
ਮਕਯ ਿਾਤ੍ੋ ਤ੍ਸ਼੍ਰਤ੍ਾਤ੍੍ ਿਤ੍ਮ੍ ਉਮ੍ਚੇਨ ਿਰ੍ਤ੍ਯੇਤ੍੍ ੨
ਯਸਯ ਪ੍ਰੁਤ੍ਯਾ ਸ਼੍੍ਚ ਤ੍ਾਸਾ ਸ਼੍੍ਚ ਮਰੁਸ਼੍੍ਟਾਕਨ ਅੰਨਾਕਨ ਪ੍ੁਮ੍ਿਤ੍ੇ
ਿਤ੍ਮ੍ ਸ ਪ੍ੋਿ੍ਸ਼੍ਯਤ੍ੇ ਨਾਤ੍ੋ ਿਨੇ ਮੂਲ ਪ੍ਲਾਕਨ ਅਯਮ੍ ੩
ਿ ਏਤ੍ਤ੍੍ ਸ਼੍ਰੱਤ੍ਤ੍ੇਤ੍੍ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਿਸਯ ਿਾ ਨ ਪ੍ਿੇਤ੍੍ ਪ੍ਯਮ੍
ਿੁਣਿਾਨ੍ ਤ੍ਕਯਤ੍ੋ ਰਾਿ੍ਞੋ ਰਾਿਿੋ ਯ ਕਤ੍ਵਿਾਸਯਤ੍ੇ ੪
ਨੂ ਨਮ੍ ਤ੍ੁ ਪ੍ਲਿਾਨ੍ ਲੋ ਿੇ ਿਰੁਤ੍ਾਮ੍ਤ੍ ੱੱਸਰਵਮਾ੭੭ਕਤ੍ਸ਼੍ਨ੍
ਲੋ ਿੇ ਰਾਮਾ੭ਕਪ੍ਰਾਮ ਸ੍ਤ੍ਮ
ਵ ੍ ਿਨਮ੍ ਯਤ੍ਰ ਿਕਮਸ਼੍ਯਕਸ ੫
ਅਯਮ੍ ਤ੍ੁ ਮਮ ਆਤ੍੍ਮਪ੍ਿ: ਤ੍ਿ ਅਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਨ ਮਾਰੁਤ੍:
ਕਿਲਾਪ੍ ਤ੍ੁ ਃਿ ਸਕਮਤ੍ੋ ਰੁਕਤ੍ਤ੍ਾ੭ਸ਼੍ਰੁ ਹੁਤ੍ ਆਹੁਕਤ੍: ੬
ਕਚਮ੍ਤ੍ਾ ਪ੍ਾਸ਼੍੍ਪ੍ ਮਹਾ ਤ੍ੂ ਮ: ਤ੍ਿ ਅਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਨ ਕਚੱਤ੍ਿ:
ਿਰ੍ਸ਼੍ਕਯਤ੍ਵਾ ਪ੍ਰੁਸ਼੍ਮ੍ ਪ੍ੁਤ੍ਰ ਕਨਸ਼੍ਵਾਸ ਆਯਾਸ ਸਮ੍ਪ੍ਿ: ੭
ਤ੍ਵਯਾ ਕਿਹੀਨਾਮ੍ ਇਹ ਮਾਮ੍ ਸ਼੍ੋਿਾ੭ਿ੍ਕਨ: ਅਤ੍ੁ ਲੋ ਮਹਾਨ੍
ਪ੍ਰਤ੍ਿ੍ਸ਼੍ਯਕਤ੍ ਯਤ੍ਾ ਿਿ੍ਸ਼੍ਮ੍ ਕਚਤ੍ਰ ਪ੍ਾਨੁ : ਕਹਮਾਤ੍ਯਯੇ ੮
ਿਤ੍ਮ੍ ਕਹ ਤ੍ੇਨੁਃ ਸਵਮ੍ ਿਤ੍੍ਸਮ੍ ਿੱਚਨ੍ਤ੍ਮ੍ ਨਾ੭ਨੁ ਿੱਚਕਤ੍
ਅਹਮ੍ ਤ੍ਵਾ੭ਨੁ ਿਕਮਸ਼੍ਯਾਕਮ ਯਤ੍ਰ ਪ੍ੁਤ੍ਰ ਿਕਮਸ਼੍ਯਕਸ ੯
ਤ੍ਤ੍ਾ ਕਨਿਕਤ੍ਤ੍ਮ੍ ਮਾਤ੍ਰਾ ਤ੍ਤ੍ਵਾਿਯਮ੍ ਪ੍ੁਰਸ਼੍
ੁ ਰ੍ਸ਼੍ਪ੍ਃ
ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਰਾਮੋ੭ਪ੍ਰਿੀ ਤ੍ਵਾਿਯਮ੍ ਮਾਤ੍ਰਮ੍ ਪ੍ਰੁਸ਼੍ ਤ੍ੁ ਃਕਿਤ੍ਾਮ੍ ੧0
ਿੈਿੇੱਯਾ ਿਞ੍ਕਚਤ੍ੋ ਰਾਿਾ ਮਕਯ ਚਾ੭ਰਣਯਮ੍ ਆਕਸ਼੍ਰਤ੍ੇ
ਪ੍ਿਤ੍ਯਾ ਚ ਪ੍ਕਰਤ੍ਯਿ੍ਤ੍ੋ ਨ ਨੂ ਨਮ੍ ਿਰ੍ਤ੍ਕਯਸ਼੍ਯਕਤ੍ ੧੧
ਪ੍ਰ੍ਤ੍ੁਃ ਕਿਲ ਪ੍ਕਰਤ੍ਯਾਿੋ ਨਰੁਸ਼੍ਮ੍ਸਃ ਿੇਿਲਮ੍ ਸ੍ਕਤ੍ਰਯਾਃ
ਸ ਪ੍ਿਤ੍ਯਾ ਨ ਿਰ੍ਤ੍ਿਯੋ ਮਨਸਾ ਅਕਪ੍ ਕਿਿਕਰਹਤ੍ਃ ੧੨
ਯਾਿਤ੍੍ ਿੀਿਕਤ੍ ਿਾਿੁਤ੍੍ਸਤ੍
੍ ਃ ਕਪ੍ਤ੍ਾ ਮੇ ਿਿਤ੍ੀਪ੍ਕਤ੍ਃ
ਸ਼੍ੁਸ਼੍ੂਸ਼੍
ਰ ਾ ਕਿਰਯਤ੍ਾਮ੍ ਤ੍ਾਿਤ੍੍ ਸ ਕਹ ਤ੍ਰ੍ਮਃ ਸਨਾਤ੍ਨਃ ੧੩
ਏਿਮ੍ ਉਿ੍ਤ੍ਾ ਤ੍ੁ ਰਾਮੇਣ ਿੌਸਲਯਾ ਸ਼੍ੁਪ੍ ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਨਾ
ਤ੍ਤ੍ੇ ਤ੍ਯੁ ਿਾਚ ਸੁਪ੍ਰੀਤ੍ਾ ਰਾਮਮ੍ ਅਿ੍ਕਲਸ਼੍੍ਟਿਾਕਰਣਮ੍ ੧੪
ਏਿਮ੍ ਉਿ੍ਤ੍ ਸ੍ਤ੍ੁ ਿਚਨਮ੍ ਰਾਮੋ ਤ੍ਰ੍ਮਪ੍ਰੁਤ੍ਾਮ੍ ਿਰਃ
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਪ੍ੂਯ: ਤ੍ਾਮ੍ ਅਪ੍ਰਿੀ ਤ੍ਵਾਿਯਮ੍ ਮਾਤ੍ਰਮ੍ ਪ੍ਰਸ਼੍
ੁ ਤ੍ੁ ਃਕਿਤ੍ਾਮ੍ ੧੫
ਮਯਾ ਚੈਿ ਪ੍ਿਤ੍ਯਾ ਚ ਿਰ੍ਤ੍ਿਯਮ੍ ਿਚਨਮ੍ ਕਪ੍ਤ੍ੁ ਃ
ਰਾਿਾ ਪ੍ਰ੍ਤ੍ਾ ਿੁਰਃੁ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਟ
੍ ਃ ਸਰਵੇਸ਼੍ਾਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਃ ਪ੍ਰਪ੍ਃੁ ੧੬
ਇਮਾਕਨ ਤ੍ੁ ਮਹਾ੭ਰਣਯੇ ਕਿਹਰਤ੍
ੁ ਯ ਨਿ ਪ੍ਞ੍ਚ ਚ
ਿਰ੍ਸ਼੍ਾਕਣ ਪ੍ਰਮ ਪ੍ਰੀਤ੍ਃ ਸ੍ਤ੍ਾਸਯਾਕਮ ਿਚਨੇ ਤ੍ਿ ੧੭
ਏਿਮ੍ ਉਿ੍ਤ੍ਾ ਕਪ੍ਰਯਮ੍ ਪ੍ੁਤ੍ਰਮ੍ ਪ੍ਾਸ਼੍੍ਪ੍ ਪ੍ੂਰ੍ਣਾ੭੭ਨਨਾ ਤ੍ਤ੍ਾ
ਉਿਾਚ ਪ੍ਰਮਾ੭੭ਰ੍ਤ੍ਾ ਤ੍ੁ ਿੌਸਲਯਾ ਪ੍ੁਤ੍ਰ ਿਤ੍੍ਸਲਾ ੧੮
ਆਸਾਮ੍ ਰਾਮ ਸਪ੍ਤ੍੍ਨੀਨਾਮ੍ ਿਸ੍ਤ੍ੁਮ੍ ਮਤ੍ਯੇ ਨ ਮੇ ਿ੍ਸ਼੍ਮਮ੍
ਨਯ ਮਾਮ੍ ਅਕਪ੍ ਿਾਿੁਤ੍੍ਸ੍ਤ੍ ਿਨਮ੍ ਿਨਯਮ੍ ਮਰੁਿੀਮ੍ ਯਤ੍ਾ ੧੯
ਯਕਤ੍ ਤ੍ੇ ਿਮਨੇ ਪ੍ੁੱਕਤ੍ਃ ਿਰੁਤ੍ਾ ਕਪ੍ਤ੍ੁ : ਅਪ੍ੇਿ੍ਸ਼੍ਯਾ
ਤ੍ਾਮ੍ ਤ੍ਤ੍ਾ ਰੁਤ੍ਤ੍ੀਮ੍ ਰਾਮੋ ਰੁਤ੍ਨ੍ ਿਚਨ ਮ੭ਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੨0
ਿੀਿਨ੍ਤ੍ਯਾ ਕਹ ਸ੍ਕਤ੍ਰਯਾ ਪ੍ਰ੍ਤ੍ਾ ਤ੍ੈਿਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਰਪ੍ੁਰੇਿ ਚ
ਪ੍ਿਤ੍ਯਾ ਮਮ ਚੈ ਿਾ੭ਤ੍ਯ ਰਾਿਾ ਪ੍ਰਪ੍ਿਕਤ੍ ਪ੍ਰਪ੍ਃੁ ੨੧
ਨ ਹਯ੭ਨਾਤ੍ਾ ਿਯਮ੍ ਰਾਿ੍ਞਾ ਲੋ ਿਨਾਤ੍ੇਨ ਤ੍ੀਮਤ੍ਾ
ਪ੍ਰਤ੍ ਸ਼੍੍ਚਾ੭ਕਪ੍ ਤ੍ਰ੍ਮਾਤ੍੍ਮਾ ਸਰਵ ਪ੍ੂਤ੍ ਕਪ੍ਰਯਮ੍ ਿਤ੍ਃ
ਪ੍ਿਤ੍ੀਮ੍ ਅਨੁ ਿਰ੍ਤ੍ੇਤ੍ ਸ ਕਹ ਤ੍ਰ੍ਮਰਤ੍ਃ ਸਤ੍ਾ ੨੨
ਯਤ੍ਾ ਮਕਯ ਤ੍ੁ ਕਨਸ਼੍੍ਿਰਾਨ੍ਤ੍ੇ ਪ੍ੁਤ੍ਰ ਸ਼੍ੋਿੇਨ ਪ੍ਾਰ੍ਕਤ੍ਿਃ
ਸ਼੍ਰਮਮ੍ ਨਾ੭ਿਾਪ੍੍ਨੁਯਾਤ੍੍ ਕਿਮ੍ਕਚਤ੍੍ ਅਪ੍ਰਮੱਤ੍ਾ ਤ੍ਤ੍ਾ ਿੁਰੁ ੨੩
ਤ੍ਾਰੁਣ ਸ਼੍੍ਚਾ ਪ੍ਯ੭ਯਮ੍ ਸ਼੍ੋਿੋ ਯਤ੍ੈਨਮ੍ ਨ ਕਿਨਾਸ਼੍ ਯੇਤ੍੍
ਰਾਿ੍ਞੋ ਿਰੁੱਤ੍ਸਯ ਸਤ੍ਤ੍ਮ੍ ਕਹਤ੍ਮ੍ ਚਰ ਸਮਾਕਹਤ੍ਾ ੨੪
ਿਰਤ੍ੋਪ੍ਿਾਸ ਕਨਰਤ੍ਾ ਯਾ ਨਾਰੀ ਪ੍ਰਮੋ ੱੱਤ੍ਮਾ
ਪ੍ਰ੍ਤ੍ਾਰਮ੍ ਨਾ੭ਨੁ ਿਰ੍ਤ੍ਤ੍
ੇ ਸਾ ਚ ਪ੍ਾਪ੍ਿਕਤ੍ ਰ੍ਪ੍ਿੇਤ੍੍ ੨੫
ਪ੍ਰ੍ਤ੍ੁ ਸ਼੍ੁਸ਼੍ੂਸ਼੍
ਰ ਯਾ ਨਾਰੀ ਲਪ੍ਤ੍ੇ ਸਵਰ੍ਿ ਮੁਤ੍
ੱ ਮਮ੍
ਆਕਪ੍ ਯਾ ਕਨਰ੍ਨਮਸ੍ਿਾਰਾ ਕਨਿਰੁੱਤ੍ਾ ਤ੍ੇਿ ਪ੍ੂਿਨਾਤ੍੍ ੨੬
ਸ਼੍ੁਸ਼੍ੂਸ਼੍
ਰ ਾ ਮੇਿ ਿੁਰਵੀਤ੍ ਪ੍ਰ੍ਤ੍ੁਃ ਕਪ੍ਰਯਕਹਤ੍ੇ ਰਤ੍ਾ
ਏਸ਼੍ ਤ੍ਰ੍ਮਃ ਪ੍ੁਰਾ ਤ੍ਰੁਸ਼੍ਟ
੍ ੋ ਲੋ ਿੇ ਿੇਤ੍ੇ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਃ ਸ੍ਮਰੁਤ੍ਃ ੨੭
ਅਿ੍ਕਨ ਿਾਰਯੇਸ਼੍ੁ ਚ ਸਤ੍ਾ ਸੁਮਨੋਕਪ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਤ੍ੇਿਤ੍ਾ:
ਪ੍ੂਿਯਾ ਸ੍ਤ੍ੇ ਮਤ੍੍ਿਰੁਤ੍ੇ ਤ੍ੇਕਿ ਪ੍ਰਾਹ੍ਮਣਾ ਸ਼੍੍ਚੈਿ ਸੁਿਤ੍
ਰ ਾਃ ੨੮
ਏਿਮ੍ ਿਾਲਮ੍ ਪ੍ਰਤ੍ੀਿ੍ਸ਼੍ਸਵ ਮਮਾ੭੭ਿਮਨ ਿਾਙ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਣੀ
ਕਨਯਤ੍ਾ ਕਨਯਤ੍ਾ ਹਾਰਾ ਪ੍ਰ੍ਤ੍ੁ ਸ਼੍ੁਸ਼੍ੂਸ਼੍
ਰ ਣੇ ਰਤ੍ਾ ੨੯
ਪ੍ਰਾਪ੍੍ਸਯਸੇ ਪ੍ਰਮਮ੍ ਿਾਮਮ੍ ਮਕਯ ਪ੍ਰਤ੍ਯਾ੭੭ਿਤ੍ੇ ਸਕਤ੍
ਯਕਤ੍ ਤ੍ਰ੍ਮਪ੍ਰੁਤ੍ਾਮ੍ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍੍ਟੋ ਤ੍ਾਰਕਯਸ਼੍ਯਕਤ੍ ਿੀਕਿਤ੍ਮ੍ ੩0
ਏਿਮ੍ ਉਿ੍ਤ੍ਾ ਤ੍ੁ ਰਾਮੇਣ ਪ੍ਾਸ਼੍੍ਪ੍ ਪ੍ਰਯਾਿੁਲੇਿ੍ਸ਼੍ਣਾ
ਿੌਸਲਯਾ ਪ੍ੁਤ੍ਰ ਸ਼੍ੋਿਾ੭੭ਰ੍ਤ੍ਾ ਰਾਮਮ੍ ਿਚਨ ਮਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੩੧
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਿਮਨੇ ਸੁਿਰੁਤ੍ਾਮ੍ ਪ੍ੁੱਕਤ੍ਮ੍ ਨ ਤ੍ੇ ਸ਼੍ਿ੍ਨੋਕਮ ਪ੍ੁਤ੍ਰਿ
ਕਿਕਨਿਰ੍ਤ੍ਯਤ੍ੁ ਮ੍ ਿੀਰ ਨੂ ਨਮ੍ ਿਾਲੋ ਤ੍ੁ ਰਤ੍ਯਯ: ੩੨
ਿੱਚ ਪ੍ੁਤ੍ਰ ਤ੍ਵਮ੍ ਏਿਾਿਰੋ ਪ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਤ੍ੇ੭ਸ੍ਤ੍ੁ ਸਤ੍ਾ ਕਿਪ੍ੋ
ਪ੍ੁਨ ਸ੍ਤ੍ਵਕਯ ਕਨਿਰੁੱਤ੍ੇ ਤ੍ੁ ਪ੍ਕਿਸ਼੍ਯਾਕਮ ਿਤ੍ ਿ੍ਲਮਾ ੩੩
ਪ੍ਰਤ੍ਯਾ੭੭ਿਤ੍ੇ ਮਹਾ ਪ੍ਾਿੇ ਿਰੁਤ੍ਾ੭ਰ੍ਤ੍ੇ ਚਕਰਤ੍ ਿਰਤ੍ੇ
ਕਪ੍ਤ੍ੁ : ਅਰੁਣਯਤ੍ਾਮ੍ ਪ੍ਰਾਪ੍੍ਤ੍ੇ ਪ੍ਰਕਤ੍ ਲਪ੍੍ਸਯੇ ਪ੍ਰਮ੍ ਸੁਿਮ੍ ੩੪
ਿਰੁਤ੍ਾਨ੍ਤ੍ਸਯ ਿਕਤ੍: ਪ੍ੁਤ੍ਰ ਤ੍ੁ ਕਰਵਪ੍ਾਿਯਾ ਸਤ੍ਾ ਪ੍ੁਕਿ
ਯ ਸ੍ਤ੍ਵਾਮ੍ ਸਮ੍ਚੋਤ੍ਯਕਤ੍ ਮੇ ਿਚ ਅੱਕਚਤ੍ਯ ਰਾਿਿ ੩੫
ਿੱਚ ਇਤ੍ਾਨੀਮ੍ ਮਹਾ ਪ੍ਾਹੋ ਿ੍ਸ਼੍ੇਮੇਣ ਪ੍ੁਨਰਾ੭੭ਿਤ੍:
ਨਮ੍ਤ੍ਕਯਸ਼੍ਯਕਸ ਮਾਮ੍ ਪ੍ੁਤ੍ਰ ਸਾਮ੍ਨਾ ਿਾਿਯੇਨ ਚਾਰੁਣਾ ੩੬
ਅਕਪ੍ ਇਤ੍ਾਨੀਮ੍ ਸ ਿਾਲ: ਸਯਾਤ੍੍ ਿਨਾਤ੍੍ ਪ੍ਰਤ੍ਯਾ੭੭ਿਤ੍ਮ੍ ਪ੍ੁਨ:
ਯ ਤ੍ਵਾਮ੍ ਪ੍ੁਤ੍ਰਿ ਪ੍ਸ਼੍ਯੇਯਮ੍ ਿਟਾ ਿਲ੍ ਿਲ ਤ੍ਾਕਰਣਮ੍ ੩੭
ਤ੍ਤ੍ਾ ਕਹ ਰਾਮਮ੍ ਿਨ ਿਾਸ ਕਨਸ਼੍੍ਕਚਤ੍ਮ੍
ਸਮੀਿ੍ਸ਼੍ਯ ਤ੍ੇਿੀ ਪ੍ਰਮੇਣ ਚੇਤ੍ਸਾ
ਉਿਾਚ ਰਾਮਮ੍ ਸ਼੍ੁਪ੍ ਲਿ੍ਸ਼੍ਣਮ੍ ਿਚੋ
ਪ੍ਪ੍ੂਿ ਚ ਸਵਸਤ੍
੍ ਯ੭ਯਨਾ੭ਕਪ੍ ਿਾਙ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਣੀ ੩੮
ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਯੋਤ੍ਯਾ ਿਾਮ੍ਟੇ ਚਤ੍ੁ ਕਰਵਮ੍ਸ਼੍ ੱੱਸਰ੍ਿ:
ਪ੍ਮ੍ਚ ਤ੍ਵਮ੍ਸ਼ ੱਸਰ੍ਕ:
ਸਾ ਅਪ੍ਨੀਯ ਤ੍ਮ੍ ਆਯਾਸਮ੍ ਉਪ੍ਸ੍ਪ੍ਰੁਸ਼੍ਯ ਿਲਮ੍ ਸ਼੍ੁਕਚ
ਚਿਾਰ ਮਾਤ੍ਾ ਰਾਮ ਸਯ ਮਙ੍ਿਲ਼ਾਕਨ ਮਨਕਸਵਨੀ ੧
ਨ ਸ਼੍ਿਯਸੇ ਿਾਰਕਯਤ੍ੁ ਮ੍ ਿੱਚ ਇਤ੍ਾਨੀਮ੍ ਰਿੂੱਤ੍ਮ
ਸ਼੍ੀਿਰਮ੍ ਚ ਕਿਕਨਿਰ੍ਤ੍ਸਵ ਿਰ੍ਤ੍ਸਵ ਚ ਸਤ੍ਾਮ੍ ਿਰਮੇ ੨
ਯਮ੍ ਪ੍ਾਲਯਕਸ ਤ੍ਰ੍ਮਮ੍ ਤ੍ਵਮ੍ ਤ੍ਰੁਤ੍ਯਾ ਚ ਕਨਯਮੇਨ ਚ
ਸ ਿੈ ਰਾਿਿ ਸ਼੍ਾਰ੍ਤ੍ੂਲ ਤ੍ਰ੍ਮ: ਤ੍ਵਾਮ੍ ਅਕਪ੍ਰਿ੍ਸ਼੍ਤ੍ੁ ੩
ਯੇਪ੍ਯ: ਪ੍ਰਣਮਸੇ ਪ੍ੁਤ੍ਰ ਚੈਤ੍ਯੇਸ਼੍ੁ ਆਯਤ੍ਨੇਸ਼੍ੁ ਚ
ਤ੍ੇ ਚ ਤ੍ਵਾਮ੍ ਅਕਪ੍ਰਿ੍ਸ਼੍ਮ੍ਤ੍ੁ ਿਨੇ ਸਹ ਮਹਰ੍ਕਸ਼੍ਕਪ੍: ੪
ਯਾਕਨ ਤ੍ੱਤ੍ਾਕਨ ਤ੍ੇ ਅਸ੍ਤ੍ਰਾਕਣ ਕਿਸ਼੍ਵਾਕਮਤ੍ਰੇਣ ਤ੍ੀਮਤ੍ਾ
ਤ੍ਾਕਨ ਤ੍ਵਾਮ੍ ਅਕਪ੍ਰਿ੍ਸ਼੍ਮ੍ਤ੍ੁ ਿੁਣੈ: ਸਮੁਕਤ੍ਤ੍ਮ੍ ਸਤ੍ਾ ੫
ਕਪ੍ਤ੍ਰੁ ਸ਼੍ੁਸ਼੍ੂਸ਼੍
ਰ ਯਾ ਪ੍ੁਤ੍ਰ ਮਾਤ੍ਰੁ ਸ਼੍ੁਸ਼੍ੂਸ਼੍
ਰ ਯਾ ਤ੍ਤ੍ਾ
ਸਤ੍ਯੇਨ ਚ ਮਹਾ ਪ੍ਾਹੋ ਕਚਰਮ੍ਿੀਿ ਅਕਪ੍ਰਿ੍ਕਸ਼੍ਤ੍: ੬
ਸਕਮਤ੍੍ਿੁਸ਼੍ ਪ੍ਕਿਤ੍ਰਾਕਣ ਿੇਤ੍ਯ ਸ਼੍੍ਚਾ੭੭ਯਤ੍ਨਾਕਨ ਚ
ਸ੍ਤ੍ਮ੍ਕਟਲਾਕਨ ਕਿਕਚਤ੍ਰਾਕਣ ਸ਼੍ੈਲਾ ਿਰੁਿ੍ਸ਼੍ਾ: ਿ੍ਸ਼੍ੁਪ੍ਾ ਹਰਤ੍ਾ:
ਪ੍ਤ੍ਮ੍ਿਾ: ਪ੍ੰਨਿਾ: ਕਸਮਹਾ ਸ੍ਤ੍ਵਾਮ੍ ਰਿ੍ਸ਼੍ਤ੍ੁ ਨਰੋਤ੍
ੱ ਮ੭
ਸਵਸ੍ਕਤ੍ ਸਾਤ੍ਯਾ ਸ਼੍੍ਚ ਕਿਸ਼੍ਵੇ ਚ ਮਰੁਤ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਮਹਰ੍ਸ਼੍ਯ:
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ਸਵਸ੍ਕਤ੍ ਤ੍ਾਤ੍ਾ ਕਿਤ੍ਾਤ੍ਾ ਚ ਸਵਸ੍ਕਤ੍ ਪ੍ੂਸ਼੍ਾ ਪ੍ਿੋ ਅਰਯਮਾ ੮
ਲੋ ਿ ਪ੍ਾਲ ਸ਼੍੍ਚ ਤ੍ੇ ਸਰਵੇ ਿਾਸਿ ਪ੍ਰਮੁਿਾ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ
ਰੁਤ੍ਿ ਸ਼੍੍ਚਿ
ੈ ਪ੍ਿ੍ਸ਼੍ਾ ਸ਼੍੍ਚ ਮਾਸਾਃ ਸਮਵਤ੍੍ਸਰਾਃ ਿ੍ਸ਼੍ਪ੍ਾਃ ੯
ਕਤ੍ਨਾਕਨ ਚ ਮੁਹਰ
ੂ ੍ਤ੍ਾ ਸ਼੍੍ਚ ਸਵਸ੍ਕਤ੍ ਿੁਰਵਨ੍ਤ੍ੁ ਤ੍ੇ ਸਤ੍ਾ
ਸ੍ਮਰੁਕਤ੍ ਰ੍ਤ੍ੁ ਕਰ ਤ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਤ੍ਰ੍ਮ ਸ਼੍੍ਚ ਪ੍ਾਨ੍ਤ੍ੁ ਤ੍ਵਾਮ੍ ਪ੍ੁਤ੍ਰ ਸਰਵਤ੍ਃ ੧0
ਸ੍ਿਨ੍ਤ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਪ੍ਿਿਾਨ੍ ਤ੍ੇਿਃ ਸੋਮ ਸ਼੍੍ਚ ਸਪ੍ਰੁਹਸ੍ਪ੍ਕਤ੍ਃ
ਸਪ੍੍ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਯੋ ਨਾਰਤ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਤ੍ੇ ਤ੍ਵਾਮ੍ ਰਿ੍ਸ਼੍ਨ੍ਤ੍ੁ ਸਰਵਤ੍ਃ ੧੧
ਯਾ ਸ਼੍੍ਚਾ੭ਕਪ੍ ਸਰਵਤ੍ ੱੱਕਸੱਤ੍ਾ ਕਤ੍ਸ਼੍ ਸ਼੍੍ਚ ਸ ਕਤ੍ਿੀਸ਼੍ਵਾਰਾ:
ਸ੍ਤ੍ੁਤ੍ਾ ਮਯਾ ਿਨੇ ਤ੍ਸ੍ਕਮਨ੍ ਪ੍ਾਮ੍ਤ੍ੁ ਤ੍ਵਾਮ੍ ਪ੍ੁਤ੍ਰ ਕਨਤ੍ਯਸ਼੍: ੧੨
ਕਸ਼੍ਲਾ ੱੱਸਰਵੇ ਸਮੁਤ੍ਰਾ ਸ਼੍੍ਚ ਰਾਿਾ ਿਰੁਣ ਏਿ ਚ
ਤ੍ਯੌ ਰਮ੍ਤ੍ਕਰਿ੍ਸ਼੍ਮ੍ ਪ੍ਰੁਕਤ੍ਿੀ ਨਤ੍ਯ ੱੱਸਰਵਾ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ੈਿ ਚ ੧੩
ਨਿ੍ਸ਼੍ਤ੍ਰਾਕਣ ਚ ਸਰਵਾਕਣ ਿਰਹਾ ਸ਼੍੍ਚ ਸਹ ਤ੍ੇਿਤ੍ਾਃ
ਅਹੋ ਰਾਤ੍ਰੇ ਤ੍ਤ੍ਾ ਸਮ੍ਤ੍ਯੇ ਪ੍ਾਮ੍ਤ੍ੁ ਤ੍ਵਾਮ੍ ਿਨ ਮਾ੭੭ਕਸ਼੍ਰਤ੍ਮ੍ ੧੪
ਰੁਤ੍ਿ ਸ਼੍੍ਚਿ
ੈ ਸ਼੍ਟ੍ਪ੍ਣ
ੁ ਯਾ ਮਾਸਾ ਸਮਵਤ੍੍ਸਰਾ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ
ਿਲਾ ਸ਼੍੍ਚ ਿਾਸ਼੍੍ਟਾ ਸ਼੍੍ਚ ਤ੍ਤ੍ਾ ਤ੍ਿ ਸ਼੍ਰ੍ਮ ਕਤ੍ਸ਼੍ਮ੍ਤ੍ੁ ਤ੍ੇ ੧੫
ਮਹਾ ਿਨਾਕਨ ਚਰਤ੍ੋ ਮੁਕਨ ਿੇਸ਼੍ਸਯ ਤ੍ੀਮਤ੍ਃ
ਤ੍ਿਾ੭੭ਕਤ੍ਤ੍ਯਾ ਸ਼੍੍ਚ ਤ੍ੈਤ੍ਯਾ ਸ਼੍੍ਚ ਪ੍ਿਮ੍ਤ੍ੁ ਸੁਿ ਤ੍ਾ ੱੱਸਤ੍ਾ ੧੬
ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸਾਨਾਮ੍ ਕਪ੍ਸ਼੍ਾਚਾਨਾਮ੍ ਰੌਤ੍ਰਾਣਾਮ੍ ਿਰੂਰ ਿਰ੍ਮਣਾਮ੍
ਿਰਿਯਾਤ੍ਾਨਾਮ੍ ਚ ਸਰਵੇਸ਼੍ਾਮ੍ ਮਾ ਪ੍ੂਤ੍੍ ਪ੍ੁਤ੍ਰਿ ਤ੍ੇ ਪ੍ਯਮ੍ ੧੭
ਪ੍੍ਲਿਿਾ ਿਰੁਸ਼੍੍ਕਚਿਾ ਤ੍ਮ੍ਸ਼੍ਾ ਮਸ਼੍ਿਾ ਸ਼੍੍ਚੈਿ ਿਾਨਨੇ
ਸਰੀ ਸਰੁਪ੍ਾ ਸ਼੍੍ਚ ਿੀਟਾ ਸ਼੍੍ਚ ਮਾ ਪ੍ੂਿਨ੍ ਿਹਨੇ ਤ੍ਿ ੧੮
ਮਹਾ ਕਤ੍ਵਪ੍ਾ ਸ਼੍੍ਚ ਕਸਮਹਾ ਸ਼੍੍ਚ ਿਯਾਿਰਾ ਰੁਿ੍ਸ਼੍ਾ ਸ਼੍੍ਚ ਤ੍ਮ੍ਸ਼੍੍ਕਟਰਣਃ
ਮਕਹਸ਼੍ਾਃ ਸ਼੍ਰੁਙਕ੍ ਿਣੋ ਰੌਤ੍ਰਾ ਨ ਤ੍ੇ ਤ੍ਰੁਹਯਨ੍ਤ੍ੁ ਪ੍ੁਤ੍ਰਿ ੧੯
ਨਰੁ ਮਾਮ੍ਸ ਪ੍ੋਿਨਾ ਰੌਤ੍ਰਾ ਯੇ ਚਾ੭ਨਯੇ ਸੱਤ੍ਵ ਿਾਤ੍ਯਃ
ਮਾ ਚ ਤ੍ਵਾਮ੍ ਕਹਮ੍ਕਸਸ਼੍ੁਃ ਪ੍ੁਤ੍ਰ ਮਯਾ ਸਮ੍ਪ੍ੂਕਿਤ੍ਾ ਸ੍ਕਤ੍ਵਹ ੨0
ਆਿਮਾ ਸ੍ਤ੍ੇ ਕਸ਼੍ਿਾਃ ਸਨ੍ਤ੍ੁ ਕਸਤ੍ਯਨ੍ਤ੍ੁ ਚ ਪ੍ਰਾਿਰਮਾਃ
ਸਰਵ ਸਮ੍ਪ੍ੱਤ੍ਯੋ ਰਾਮ ਸਵਸਕ੍ ਤ੍ਮਾਨ੍ ਿੱਚ ਪ੍ੁਤ੍ਰਿ ੨੧
ਸਵਸ੍ਕਤ੍ ਤ੍ੇ ਸ੍ਤ੍ਵਾਨ੍ਤ੍ਕਰਿ੍ਸ਼੍ੇਪ੍ਯਃ ਪ੍ਾਰ੍ਕਤ੍ਿੇਪ੍ਯਃ ਪ੍ੁਨਃ ਪ੍ੁਨਃ
ਸਰਵੇਪ੍ਯ ਸ਼੍੍ਚਿ
ੈ ਤ੍ੇਿਪ੍
ੇ ਯੋ ਯੇ ਚ ਤ੍ੇ ਪ੍ਕਰਪ੍ਨ੍ਕਤ੍ਨਃ ੨੨
ਿੁਰੁ ੱੱਸੋਮ ਸ਼੍੍ਚ ਸੂਰਯ ਸ਼੍੍ਚ ਤ੍ਨਤ੍ੋ੭ਤ੍ ਯਮ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ
ਪ੍ਾਮ੍ਤ੍ੁ ਤ੍ਵਾ ਮਰ੍ਕਚਤ੍ਾ ਰਾਮ ਤ੍ਮ੍ਟਿਾ੭ਰਣਯ ਿਾਸਨਮ੍ ੨੩
ਅਿ੍ਕਨ ਰਵਾਯੁ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ ਤ੍ੂ ਮੋ ਮਮ੍ਤ੍ਰਾ ਸ਼੍੍ਚ ਰੁਕਸ਼੍ ਮੁਿਾਤ੍੍ ਚਯੁ ਤ੍ਾ:
ਉਪ੍ਸ੍ਪ੍ਰ੍ਸ਼੍ਨ ਿਾਲੇ ਤ੍ੁ ਪ੍ਾਮ੍ਤ੍ੁ ਤ੍ਵਾਮ੍ ਰਿੁ ਨਮ੍ਤ੍ਨ ੨੪
ਸਰਵ ਲੋ ਿ ਪ੍ਰਪ੍ੁ ਰ੍ਪ੍ਰਹ੍ਮਾ ਪ੍ੂਤ੍ ਪ੍ਰ੍ਤ੍ਾ ਤ੍ਤ੍ ਰ੍ਸ਼੍ਯਃ
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ਯੇ ਚ ਸ਼੍ੇਸ਼੍ਾਃ ਸੁਰਾ ਸ੍ਤ੍ੇ ਤ੍ਵਾਮ੍ ਰਿ੍ਸ਼੍ਨ੍ਤ੍ੁ ਿਨ ਿਾਕਸਨਮ੍ ੨੫
ਇਕਤ੍ ਮਾਲਯੈਃ ਸੁਰਿਣਾਨ੍ ਿਨ੍ਤ੍ੈ ਸ਼੍੍ਚਾ੭ਕਪ੍ ਯਸ਼੍ਕਸਵਨੀ
ਸ੍ਤ੍ੁਕਤ੍ਕਪ੍ ਸ਼੍੍ਚਾ੭ਨੁ ਰਪ੍
ੂ ਾਕਪ੍: ਆਨਰ੍ਚਾ੭੭ਯਤ੍ ਲੋ ਚਨਾ ੨੬
ਿਵਲਨਮ੍ ਸਮੁਪ੍ਾਤ੍ਾਯ ਪ੍ਰਾਹ੍ਮਣੇਨ ਮਹਾਤ੍੍ਮਨਾ
ਹਾਿਯਾ ਮਾਸ ਕਿਕਤ੍ਨਾ ਰਾਮ ਮਮ੍ਿਲ਼ ਿਾਰਣਾਤ੍੍ ੨੭
ਿਰੁਤ੍ਮ੍ ਸ਼੍ਵੇਤ੍ਾਕਨ ਮਾਲਯਾਕਨ ਸਕਮਤ੍ ਸ਼੍ਵੇਤ੍ ਸਰ੍ਸ਼੍ਪ੍ਾਨ੍
ਉਪ੍ ਸਮ੍ਪ੍ਾਤ੍ਯਾ ਮਾਸ ਿੌਸਲਯਾ ਪ੍ਰਮਾਮ੍ਿਨਾ ੨੮
ਉਪ੍ਾਤ੍ਯਾਯ ੱੱਸ ਕਿਕਤ੍ਨਾ ਹੁਤ੍ਵਾ ਸ਼੍ਾਮ੍ਕਤ੍ ਮ੭ਨਾਮਯਮ੍
ਹੁਤ੍ ਹਿਯਾ੭ਿ ਸ਼੍ੇਸ਼੍ੇਣ ਪ੍ਾਹਯਮ੍ ਪ੍ਕਲ ਮ੭ਿਲ੍ ਪ੍ਯਤ੍੍ ੨੯
ਮਤ੍ੁ ਤ੍ਤ੍ਯ੭ਿ੍ਸ਼੍ਤ੍ ਿਰੁਤ੍ੈ ਸਵਸ੍ਕਤ੍ ਿਾਚੋ ਕਤ੍ਵਿਾਮ੍ ਸ੍ਤ੍ਤ੍:
ਿਾਚਯਾ ਮਾਸ ਰਾਮ ਸਯ ਿਨੇ ਸਵਸ੍ਤ੍ਯਯਨ ਕਿਰਯਾ: ੩0
ਤ੍ਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਸ੍ਮੈ ਕਤ੍ਵਿੇਮ੍ਤ੍ਰਾਯ ਰਾਮ ਮਾਤ੍ਾ ਯਸ਼੍ਕਸਵਨੀ
ਤ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਣਾਮ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਤ੍ੌ ਿਾਮਯਾਮ੍ ਰਾਿਿਮ੍ ਚ ਇਤ੍ ਮ੭ਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੩੧
ਯ ਨ੍ਮਙ੍ਿਲ਼ਮ੍ ਸਹਸਰਾਿ੍ਸ਼੍ੇ ਸਰਵ ਤ੍ੇਿ ਨਮਸ੍ਿਰੁਤ੍ੇ
ਿਰੁਤ੍ਰ ਨਾਸ਼੍ੇ ਸਮਪ੍ਿ ੱੱਤ੍ ੱੱਤ੍ੇ ਪ੍ਿਤ੍ੁ ਮਮ੍ਿਲ਼ਮ੍ ੩੨
ਯ ਨ੍ਮਙ੍ਿਲ਼ਮ੍ ਸੁਪ੍ਰ੍ਣ ਸਯ ਕਿਨਤ੍ਾ੭ਿਲ੍ ਪ੍ਯਤ੍੍ ਪ੍ੁਰਾ
ਅਮਰੁਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਰਾਰ੍ਤ੍ਯਾਨਸਯ ਤ੍ ੱੱਤ੍ੇ ਪ੍ਿਤ੍ੁ ਮਙ੍ਿਲ਼ਮ੍ ੩੩
ਅਮਰੁਤ੍ੋ ਤ੍੍ਪ੍ਾਤ੍ਨੇ ਤ੍ੈਤ੍ਯਾਨ੍ ਿ੍ਨਤ੍ੋ ਿਿਰ ਤ੍ਰਸਯ ਯਤ੍੍
ਅਕਤ੍ਕਤ੍ ਰ੍ਮਮ੍ਿਲ਼ਮ੍ ਪ੍ਰਾਤ੍ਾ ੱੱਤ੍ ੱੱਤ੍ੇ ਪ੍ਿਤ੍ੁ ਮਮ੍ਿਲ਼ਮ੍ ੩੪
ਤ੍ਰੀਨ੍ ਕਿਿਰਮਾਨ੍ ਿਰਮਤ੍ੋ ਕਿਸ਼੍੍ਣੋ ਰਕਮਤ੍ ਤ੍ੇਿਸ:
ਯ ਤ੍ਾ੭੭ਸੀਨ੍ਮਮ੍ਿਲ਼ਮ੍ ਰਾਮ ੱੱਤ੍ ੱੱਤ੍ੇ ਪ੍ਿਤ੍ੁ ਮਮ੍ਿਲ਼ਮ੍ ੩੫
ਰੁਤ੍ਿ ੱੱਸਾਿਾਰਾ ਤ੍ਵੀਪ੍ਾ ਿੇਤ੍ਾ ਲੋ ਿਾ ਕਤ੍ਸ਼੍ ਸ਼੍੍ਚ ਤ੍ੇ
ਮਮ੍ਿਲ਼ਾਕਨ ਮਹਾ ਪ੍ਾਹੋ ਕਤ੍ਸ਼੍ਮ੍ਤ੍ੁ ਸ਼੍ੁਪ੍ ਮਮ੍ਿਲ਼ਾ: ੩੬
ਇਕਤ੍ ਪ੍ੁਤ੍ਰ ਸਯ ਸ਼੍ੇਸ਼੍ਾਮ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਿਰੁ ਤ੍ਵਾ ਕਸ਼੍ਰਕਸ ਪ੍ਾਕਮਨੀ
ਿਮ੍ਤ੍ੈਸ਼੍੍ਚਾ੭ਕਪ੍ ਸਮਾਲਪ੍ਯ ਰਾਮਮਾ੭ਯਤ੍ ਲੋ ਚਨਾ ੩੭
ਓਸ਼੍ਤ੍ੀਮ੍ ਚਾ੭ਕਪ੍ ਕਸੱਤ੍ਾਰ੍ਤ੍ਾਮ੍ ਕਿਸ਼੍ਲਯ ਿਰਣੀਮ੍ ਸ਼੍ੁਪ੍ਾਮ੍
ਚਿਾਰ ਰਿ੍ਸ਼੍ਾਮ੍ ਿੌਸਲਯਾ ਮਨ੍ਤ੍ਰੈ: ਅਕਪ੍ਿਿਾਪ੍ ਚ ੩੮
ਉਿਾਚਾ੭ਕਤ੍ ਪ੍ਰਹਸ਼੍
ਰੁ ੍ਟੇਿ ਸਾ ਤ੍ੁ ਃਿ ਿਸ਼੍ ਿਰ੍ਕਤ੍ਨੀ
ਿਾਙ੍ਮਾਤ੍ਰੇਣ ਨ ਪ੍ਾਿੇਨ ਿਾਚਾ ਸਮ੍ਸੱਿਮਾਨਯਾ ੩੯
ਆਨਮਯ ਮੂਰਤ੍
੍ ੍ਕਨ ਚਾ੭੭ਿਰਾਯ ਪ੍ਕਰਸ਼੍ਵਿਯ ਯਸ਼੍ਕਸਵਨੀ
ਅਿਤ੍ਤ੍੍ ਪ੍ੁਤ੍ਰ ਕਸੱਤ੍ਾ੭ਰ੍ਤ੍ੋ ਿੱਚ ਰਾਮ ਯਤ੍ਾ ਸੁਿਮ੍ ੪0
ਅਰੋਿਮ੍ ਸਰਵ ਕਸੱਤ੍ਾਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਅਯੋਤ੍ਯਾਮ੍ ਪ੍ੁਨਰ੍ ਆਿਤ੍ਮ੍
ਪ੍ਸ਼੍ਯਾਕਮ ਤ੍ਵਾਮ੍ ਸੁਿਮ੍ ਿਤ੍੍ਸ ਸੁਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ਮ੍ ਰਾਿ ਿੇਸ਼੍ਮ
੍ ਕਨ ੪੧
ਪ੍ਰਣਸ਼੍੍ਟ ਤ੍ੁ ਃਿ ਸਮ੍ਿਲ੍ ਪ੍ਾ ਹਰ੍ਸ਼੍ ਕਿਤ੍ਯੋਕਤ੍ ਤ੍ਾ੭੭ਨਨਾ
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ਤ੍ਰਿ੍ਸ਼੍ਯਾਕਮ ਤ੍ਵਾਮ੍ ਿਨਾਤ੍੍ ਪ੍ਰਾਪ੍੍ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ੂਰ੍ਣ ਚਮ੍ਤ੍ਰ ਕਮਿੋਕਤ੍ਤ੍ਮ੍ ੪੨
ਪ੍ਤ੍ਰਾ੭੭ਸਨ ਿਤ੍ਮ੍ ਰਾਮ ਿਨ ਿਾਸਾ ਕਤ੍ਹਾ੭੭ਿਤ੍ਮ੍
ਤ੍ਰਿ੍ਸ਼੍ਯਾਕਮ ਚ ਪ੍ੁਨ ਸ੍ਤ੍ਵਾਮ੍ ਤ੍ੁ ਤ੍ੀਰ੍ਣਿਮ੍ਤ੍ਮ੍ ਕਪ੍ਤ੍ੁ ਰਵਚ: ੪੩
ਮਮ੍ਿਲ਼ੈ : ਉਪ੍ਸਮ੍ਪ੍ੰਨੋ ਿਨ ਿਾਸਾਤ੍੍ ਇਹਾ੭੭ਿਤ੍:
ਿਤ੍ਵਾ ਮਮ ਚ ਕਨਤ੍ਯਮ੍ ਤ੍ਵਮ੍ ਿਾਮਾਨ੍ ਸਮਵਰ੍ਤ੍ਯਾਕਹ ਪ੍ੋ ੪੪
ਮਯਾ੭ਰ੍ਕਚਤ੍ਾ ਤ੍ੇਿ ਿਣਾਃ ਕਸ਼੍ਿਾ੭੭ਤ੍ਯੋ
ਮਹਰ੍ਸ਼੍ਯੋ ਪ੍ੂਤ੍ ਮਹਾ੭ਸੁਰੋ ਰਿਾਃ
ਅਕਪ੍ਪ੍ਰਯਾਤ੍ਸਯ ਿਨਮ੍ ਕਚਰਾਯ ਤ੍ੇ
ਕਹਤ੍ਾਕਨ ਿਾਮ੍ਿ੍ਸ਼੍ਨ੍ਤ੍ੁ ਕਤ੍ਸ਼੍ ਸ਼੍੍ਚ ਰਾਿਿ ੪੫
ਇਤ੍ੀ ਿ ਚਾ੭ਸ਼੍ਰੁ ਪ੍ਰਕਤ੍ਪ੍ੂਰਣ
੍ ਲੋ ਚਨਾ
ਸਮਾਪ੍ਯ ਚ ਸਵਸ੍ਤ੍ਯਯਨਮ੍ ਯਤ੍ਾ ਕਿਕਤ੍
ਪ੍ਰਤ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਣਮ੍ ਚੈਿ ਚਿਾਰ ਰਾਿਿਮ੍
ਪ੍ੁਨਃ ਪ੍ੁਨ ਸ਼੍੍ਚਾ੭ਕਪ੍ ਕਨਪ੍ੀਟਯ ਸਸਵਿੇ
੪੬
ਤ੍ਤ੍ਾ ਤ੍ੁ ਤ੍ੇਿਯਾ ਸ ਿਰੁਤ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਣੋ
ਕਨਪ੍ੀਟਯ ਮਾਤ੍ੁ ਸ਼੍੍ਚਰਣੌ ਪ੍ੁਨਃ ਪ੍ੁਨਃ
ਿਿਾਮ ਸੀਤ੍ਾ ਕਨਲਯਮ੍ ਮਹਾਯਸ਼੍ਾਃ
ਸ ਰਾਿਿਃ ਪ੍ਰਿਵਕਲਤ੍ਃ ਸਵਯਾ ਕਸ਼੍ਰਯਾ ੪੭
ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਯੋਤ੍ਯਾ ਿਾਮ੍ਟੇ ਪ੍ਮ੍ਚ ਕਿਮ੍ਸ਼੍ ੱੱਸਰ੍ਿ:
ਸ਼ਤ੍ਟਿਮ੍ਸ਼ ੱਸਰ੍ਕ:
ਅਕਪ੍ਿਾਤ੍ਯ ਤ੍ੁ ਿੌਸਲਯਾਮ੍ ਰਾਮਃ ਸਮ੍ਪ੍ਰਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ੋ ਿਨਮ੍
ਿਰੁਤ੍ ਸਵਸ੍ਤ੍ਯਯਨੋ ਮਾਤ੍ਰਾ ਤ੍ਰ੍ਕਮਸ਼੍੍ਟੇ ਿਰ੍ਤ੍ਮ
੍ ਕਨ ਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ਃ ੧
ਕਿਰਾਿਯਨ੍ ਰਾਿ ਸੁਤ੍ੋ ਰਾਿ ਮਾਰ੍ਿਮ੍ ਨਰੈ ਰਵ ੍ਰੁਤ੍ਮ੍
ਹਰਤ੍
ੁ ਯਾਕਨ ਆਮਮਨ੍ਤ੍ ਇਿ ਿਨ ਸਯ ਿੁਣਿੱਤ੍ਯਾ ੨
ਿੈਤ੍ੇਹੀ ਚਾ੭ਕਪ੍ ਤ੍ਤ੍੍ ਸਰਵਮ੍ ਨ ਸ਼੍ੁਸ਼੍ਰਾਿ ਤ੍ਪ੍ਕਸਵਨੀ
ਤ੍ਤ੍੍ ਏਿ ਹਰਕੁ ਤ੍ ਤ੍ਸਯਾ ਸ਼੍੍ਚ ਯੌਿ ਰਾਿਯਾ੭ਕਪ੍ਸ਼੍ੇਚਨਮ੍ ੩
ਤ੍ੇਿ ਿਾਰਯਮ੍ ਸਵਯਮ੍ ਿਰੁਤ੍ਵਾ ਿਰੁਤ੍ਿ੍ਞਾ ਹਰਸ਼੍
ੁ ੍ਟ ਚੇਤ੍ਨਾ
ਅਕਪ੍ਿ੍ਞਾ ਰਾਿ ਤ੍ਰ੍ਮਾਣਾਮ੍ ਰਾਿ ਪ੍ੁਤ੍ਰਮ੍ ਪ੍ਰਤ੍ੀਿ੍ਸ਼੍ਤ੍ੇ ੪
ਪ੍ਰਕਿਿੇਸ਼੍ਾ੭ਤ੍ ਰਾਮ ਸ੍ਤ੍ੁ ਸਵ ਿੇਸ਼੍੍ਮ ਸੁਕਿਪ੍ੂਕਸ਼੍ਤ੍ਮ੍
ਪ੍ਰਹਰਸ਼੍
ੁ ੍ਟ ਿਨ ਸਮ੍ਪ੍ਰ
ੂ ੍ਣਮ੍ ਕਹਰਯਾ ਕਿਮ੍ਕਚਤ੍੍ ਅਿਾਙ੍ਮੁਿਃ ੫
ਅਤ੍ ਸੀਤ੍ਾ ਸਮੁਤ੍੍ਪ੍ਤ੍ਯ ਿੇਪ੍ਮਾਨਾ ਚ ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਕਤ੍ਮ੍
ਅਪ੍ਸ਼੍ਯਤ੍੍ ਸ਼੍ੋਿ ਸਮ੍ਤ੍ਪ੍੍ਤ੍ਮ੍ ਕਚਨ੍ਤ੍ਾ ਿਯਾਿੁਕਲ ਤ੍ੇਮ੍ਕਤ੍ਰਯਮ੍ ੬
ਤ੍ਾਮ੍ ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾ ਸ ਕਹ ਤ੍ਰ੍ਮਾਤ੍੍ਮਾ ਨ ਸ਼੍ਾਸ਼੍ਾਿ ਮਨੋਿਤ੍ਮ੍
ਤ੍ਮ੍ ਸ਼੍ੋਿਮ੍ ਰਾਿਿ ੱੱਸੋਟਮ
ੁ ੍ ਤ੍ਤ੍ੋ ਕਿਿਰਤ੍
ੁ ਤ੍ਾਮ੍ ਿਤ੍: ੭
ਕਿਿਰ੍ਣ ਿਤ੍ਨਮ੍ ਤ੍ਰੁਸ਼੍ਟ
੍ ਵਾ ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਰਕਸਵੰਨਮ੍ ਅਮਰ੍ਸ਼੍ਣਮ੍
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ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਵਾਲ੍ ਮੀਕਿ ਰਾਮਾਯਣਮ੍
ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਆਹ ਤ੍ੁ ਃਿਾ੭ਕਪ੍ ਸਮ੍ਤ੍ਪ੍੍ਤ੍ਾ ਕਿਮ੍ ਇਤ੍ਾਨੀਮ੍ ਇਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਰਪ੍ੋ ੮
ਅਤ੍ਯ ਪ੍ਾਰਹਸ੍ਪ੍ਤ੍ਃ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ੍ ਯੁ ਿ੍ਤ੍ਃ ਪ੍ੁਸ਼੍ਯੋ ਨ ਰਾਿਿ
ਪ੍ਰੋਚਯਤ੍ੇ ਪ੍ਰਾਹ੍ਮਣੈਃ ਪ੍ਰਾਿ੍ਞਃੈ ਿੇਨ ਤ੍ਵਮ੭ਕਸ ਤ੍ੁ ਰ੍ਮਨਾਃ ੯
ਨ ਤ੍ੇ ਸ਼੍ਤ੍ ਸ਼੍ਲਾਿੇਨ ਿਲ ਪ੍ੇਨ ਕਨਪ੍ੇਨ ਚ
ਆਿਰੁਤ੍ਮ੍ ਿਤ੍ਨਮ੍ ਿਲ੍ ਿੁ ਚਤ੍ਰੇਣਾ੭ਕਪ੍ ਕਿਰਾਿਤ੍ੇ ੧0
ਿਯਿਨਾਪ੍ਯਾਮ੍ ਚ ਮੁਿਯਾਪ੍ਯਾਮ੍ ਸ਼੍ਤ੍ਪ੍ਤ੍ਰ ਕਨਪ੍ੇਿ੍ਸ਼੍ਣਮ੍
ਚਨ੍ਤ੍ਰ ਹਮ੍ਸ ਪ੍ਰਿਾਸ਼੍ਾਪ੍ਯਾਮ੍ ਿੀਿਯਤ੍ੇ ਨ ਤ੍ਿਾ੭੭ਨਨਮ੍ ੧੧
ਿਾਿ੍ਕਮਨੋ ਿਨ੍ਕਤ੍ਨ ਸ਼੍੍ਚਾ੭ਕਪ੍ ਪ੍ਰਹਰਸ਼੍
ੁ ਟ
੍ ਾ ਸ੍ਤ੍ਵਮ੍ ਨਰਰ੍ਸ਼੍ਪ੍
ਸ੍ਤ੍ੁਿਨ੍ਤ੍ੋ ਨਾ੭ਤ੍ਯ ਤ੍ਰੁਸ਼੍ਯਨ੍ਤ੍ੇ ਮਙ੍ਿਲ਼ੈ : ਸੂਤ੍ ਮਾਿਤ੍ਾਃ ੧੨
ਨ ਤ੍ੇ ਿ੍ਸ਼੍ੌਤ੍ਰਮ੍ ਚ ਤ੍ਕਤ੍ ਚ ਪ੍ਰਾਹ੍ਮਣਾ ਿੇਤ੍ ਪ੍ਾਰਿਾਃ
ਮੂਰ੍ਤ੍੍ਕਨ ਮੂਰਤ੍
੍ ਾ੭ਕਪ੍ਕਸ਼੍ਿ੍ਤ੍ ਸਯ ਤ੍ਤ੍ਕਤ੍ ਸ੍ਮ ਕਿਤ੍ਾਨਤ੍ਃ ੧੩
ਨ ਤ੍ਵਾਮ੍ ਪ੍ਰਿਰੁਤ੍ਯਃ ਸਰਵਾ ਸ਼੍ਰਣ
ੇ ੀ ਮੁਿਯਾ ਸ਼੍੍ਚ ਪ੍ੂਕਸ਼੍ਤ੍ਾਃ
ਅਨੁ ਿਰਕਿਤ੍ੁ ਮ੍ ਇੱਚਨ੍ਕਤ੍ ਪ੍ੌਰ ਿਾਨਪ੍ਤ੍ਾ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ ੧੪
ਚਤ੍ੁ ਰ੍ਕਪ੍ ਰਵੇਿ ਸਮ੍ਪ੍ੰਨੈ ਰਹਯੈਃ ਿਾਞ੍ਚਨ ਪ੍ੂਸ਼੍ਣੈਃ
ਮੁਿਯਃ ਪ੍ੁਸ਼੍ਯ ਰਤ੍ੋ ਯੁ ਿ੍ਤ੍ਃ ਕਿਮ੍ ਨ ਿੱਚਕਤ੍ ਤ੍ੇ੭ਿਰਤ੍ਃ ੧੫
ਨ ਹਸ੍ਤ੍ੀ ਚਾ੭ਿਰਤ੍ਃ ਸ਼੍ਰੀਮਾਮ੍ ਸ੍ਤ੍ਿ ਲਿ੍ਸ਼੍ਣ ਪ੍ੂਕਿਤ੍ਃ
ਪ੍ਰਯਾਣੇ ਲਿ੍ਸ਼੍ਯਤ੍ੇ ਿੀਰ ਿਰੁਸ਼੍੍ਣ ਮੇਿ ਕਿਕਰ ਪ੍ਰਪ੍ਃ ੧੬
ਨ ਚ ਿਾਞ੍ਚਨ ਕਚਤ੍ਰਮ੍ ਤ੍ੇ ਪ੍ਸ਼੍ਯਾਕਮ ਕਪ੍ਰਯ ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਨ
ਪ੍ਤ੍ਰਾ੭੭ਸਨਮ੍ ਪ੍ੁਰਸ੍ਿਰੁਤ੍ਯ ਯਾਨ੍ਤ੍ਮ੍ ਿੀਰ ਪ੍ੁਰਸ੍ਿਰੁਤ੍ਮ੍ ੧੭
ਅਕਪ੍ਸ਼੍ੇਿੋ ਯਤ੍ਾ ਸੱਿਃ ਕਿਮ੍ ਇਤ੍ਾਨੀਮ੍ ਇਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਿ
ਅਪ੍ੂਰਵੋ ਮੁਿ ਿਰ੍ਣ ਸ਼੍੍ਚ ਨ ਪ੍ਰਹਰ੍ਸ਼੍ ਸ਼੍੍ਚ ਲਿ੍ਸ਼੍ਯਤ੍ੇ ੧੮
ਇਤ੍ੀਿ ਕਿਲਪ੍ਨ੍ਤ੍ੀਮ੍ ਤ੍ਾਮ੍ ਪ੍ਰੋਿਾਚ ਰਿੁ ਨਨ੍ਤ੍ਨਃ
ਸੀਤ੍ੇ ਤ੍ਤ੍ਰ ਪ੍ਿਾਮ੍ ਸ੍ਤ੍ਾਤ੍ ਪ੍ਰਿਰਾਿਯਕਤ੍ ਮਾਮ੍ ਿਨਮ੍ ੧੯
ਿੁਲੇ ਮਹਕਤ੍ ਸਮ੍ਪ੍ੂਤ੍ੇ ਤ੍ਰ੍ਮਿ੍ਞੇ ਤ੍ਰ੍ਮ ਚਾਕਰਕਣ
ਸ਼੍ਰੁਣੁ ਿਾਨਕਿ ਯੇ ਨੇਤ੍ਮ੍ ਿਰਮੇਣਾ੭ਪ੍ਯਾਿਤ੍ਮ੍ ਮਮ ੨0
ਰਾਿ੍ਞਾ ਸਤ੍ਯ ਪ੍ਰਕਤ੍ਿ੍ਞੇਨ ਕਪ੍ਤ੍ਰਾ ਤ੍ਸ਼੍ਰਤ੍ੇਨ ਚ
ਿੈਿੇੱਯਾ ਮਮ ਮਾਤ੍ਰੇ ਤ੍ੁ ਪ੍ੁਰਾ ਤ੍ੱਤ੍ੌ ਮਹਾ ਿਰੌ ੨੧
ਤ੍ਯਾ੭ਤ੍ਯ ਮਮ ਸੱਿ੭
ੇ ਸ੍ਕਮਨ੍ ਅਕਪ੍ਸ਼੍ੇਿੇ ਨਰੁਪ੍ੋਤ੍ਯਤ੍ੇ
ਪ੍ਰਚੋਕਤ੍ਤ੍ਃ ੱੱਸ ਸਮਯੋ ਤ੍ਰ੍ਮੇਣ ਪ੍ਰਕਤ੍ਕਨਰ੍ਕਿਤ੍ਃ ੨੨
ਚਤ੍ੁ ਰ੍ਤ੍ਸ਼੍ ਕਹ ਿਰ੍ਸ਼੍ਾਕਣ ਿਸ੍ਤ੍ਿਯਮ੍ ਤ੍ਣ੍ਟਿੇ ਮਯਾ
ਕਪ੍ਤ੍ਰਾ ਮੇ ਪ੍ਰਤ੍ ਸ਼੍੍ਚਾ੭ਕਪ੍ ਯੌਿਰਾਿਯੇ ਕਨਯੋਕਿਤ੍ਃ ੨੩
ਸੋ੭ਹਮ੍ ਤ੍ਵਾਮ੍ ਆਿਤ੍ੋ ਤ੍ਰਸ਼੍ਟ
੍ ਮ
ੁ ੍ ਪ੍ਰਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ੋ ਕਿਿਨਮ੍ ਿਨਮ੍
ਪ੍ਰਤ੍ ਸਯ ਸਮੀਪ੍ੇ ਤ੍ੇ ਨ ਅਹਮ੍ ਿਤ੍ਯਃ ਿਤ੍ਾਚਨ ੨੪
ਰੁੱਕਤ੍ ਯੁ ਿ੍ਤ੍ਾ ਕਹ ਪ੍ੁਰਸ਼੍
ੁ ਾ ਨ ਸਹਨ੍ਤ੍ੇ ਪ੍ਰ ਸ੍ਤ੍ਿਮ੍
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ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਵਾਲ੍ ਮੀਕਿ ਰਾਮਾਯਣਮ੍
ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਤ੍ਸ੍ਮਾ ੱੰਨ ਤ੍ੇ ਿੁਣਾਃ ਿਤ੍ਯਾ ਪ੍ਰਤ੍ ਸਯਾ੭ਿਰਤ੍ੋ ਮਮ ੨੫
ਨਾ੭ਕਪ੍ ਤ੍ਵਮ੍ ਤ੍ੇਨ ਪ੍ਰ੍ਤ੍ਿਯਾ ਕਿਸ਼੍ੇਸ਼੍ੇਣ ਿਤ੍ਾ ਚਨ
ਅਨੁ ਿੂਲਤ੍ਯਾ ਸ਼੍ਿਯਮ੍ ਸਮੀਪ੍ੇ ਤ੍ਸਯ ਿਰ੍ਕਤ੍ਤ੍ੁ ਮ੍ ੨੬
ਤ੍ਸ੍ਮੈ ਤ੍ੱਤ੍ਮ੍ ਨਰੁਪ੍ਕਤ੍ਨਾ ਯੌਿਰਾਿਯਮ੍ ਸਨਾਤ੍ਨਮ੍
ਸ ਪ੍ਰਸਾਤ੍ਯ ਸ੍ਤ੍ਯ
ਵ ਾ ਸੀਤ੍ੇ ਨਰੁਪ੍ਕਤ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਕਿਸ਼੍ੇਸ਼੍ਤ੍: ੨੭
ਅਹਮ੍ ਚਾ੭ਕਪ੍ ਪ੍ਰਕਤ੍ਿ੍ਞਾਮ੍ ਤ੍ਾਮ੍ ਿੁਰੋਃ ਸਮ੭ਨੁ ਪ੍ਾਲਯਨ੍
ਿਨਮ੍ ਅਤ੍ਯੈਿ ਯਾਸਯਾਕਮ ਸ੍ਕਤ੍ਰਾ ਪ੍ਿ ਮਨਕਸਵਨੀ ੨੮
ਯਾਤ੍ੇ ਚ ਮਕਯ ਿਲਯਾਕਣ ਿਨਮ੍ ਮੁਕਨ ਕਨਸ਼੍ੇਕਿਤ੍ਮ੍
ਿਰਤ੍ੋ ਪ੍ਿਾਸ ਰਤ੍ਯਾ ਪ੍ਕਿਤ੍ਿਯਮ੍ ਤ੍ਵਯਾ ਨਿੇ ੨੯
ਿਾਲਯਮ੍ ਉੱਤ੍ਾਯ ਤ੍ੇਿਾਨਾਮ੍ ਿਰੁਤ੍ਵਾ ਪ੍ੂਿਾਮ੍ ਯਤ੍ਾ ਕਿਕਤ੍
ਿਨ੍ਕਤ੍ਤ੍ਿਯੋ ਤ੍ਸ਼੍ਰਤ੍ਃ ਕਪ੍ਤ੍ਾ ਮਮ ਨਰੇਸ਼੍ਵਰਃ ੩0
ਮਾਤ੍ਾ ਚ ਮਮ ਿੌਸਲਯਾ ਿਰੁੱਤ੍ਾ ਸਮ੍ਤ੍ਾਪ੍ ਿਰ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ਾ
ਤ੍ਰ੍ਮਮ੍ ਏਿਾ੭ਿਰਤ੍ਃ ਿਰੁਤ੍ਵਾ ਤ੍ਵੱਤ੍ਃ ਸੰਮਾਨਮ੍ ਅਰਹਕਤ੍ ੩੧
ਿਨ੍ਕਤ੍ਤ੍ਿਯਾ ਸ਼੍੍ਚ ਤ੍ੇ ਕਨਤ੍ਯਮ੍ ਯਾਃ ਸ਼੍ੇਸ਼੍ਾ ਮਮ ਮਾਤ੍ਰਃ
ਸ੍ਨੇਹ ਪ੍ਰਣਯ ਸਮ੍ਪ੍ੋਿੈਃ ਸਮਾ ਕਹ ਮਮ ਮਾਤ੍ਰਃ ੩੨
ਪ੍ਰਾਤ੍ਰੁ ਪ੍ੁਤ੍ਰ ਸਮੌ ਚਾ੭ਕਪ੍ ਤ੍ਰਸ਼੍੍ਟਿਯੌ ਚ ਕਿਸ਼੍ੇਸ਼੍ਤ੍ਃ
ਤ੍ਵਯਾ ਪ੍ਰਤ੍ ਸ਼੍ਤ੍ਰੁਿ੍ਨੌ ਪ੍ਰਾਣੈਃ ਕਪ੍ਰਯਤ੍ਰੌ ਮਮ ੩੩
ਕਿਕਪ੍ਰਯਮ੍ ਨ ਚ ਿਰ੍ਤ੍ਿਯਮ੍ ਪ੍ਰਤ੍ ਸਯ ਿਤ੍ਾ ਚਨ
ਸ ਕਹ ਰਾਿਾ ਪ੍ਰਪ੍ੁ ਸ਼੍੍ਚਿ
ੈ ਤ੍ੇਸ਼੍ ਸਯ ਚ ਿੁਲ ਸਯ ਚ ੩੪
ਆਰਾਕਤ੍ਤ੍ਾ ਕਹ ਸ਼੍ੀਲੇ ਨ ਪ੍ਰਯਤ੍੍ਨੈਸ਼੍੍ਚੋਪ੍ਸੇਕਿਤ੍ਾਃ
ਰਾਿਾਨਃ ਸਮ੍ਪ੍ਰਸੀਤ੍ਨ੍ਕਤ੍ ਪ੍ਰਿੁਪ੍ਯਨ੍ਕਤ੍ ਕਿਪ੍ਰਯਯੇ ੩੫
ਔਰਸਾਨ੭ਕਪ੍ ਪ੍ੁਤ੍ਰਾਨ੍ ਕਹ ਤ੍ਯਿ ਨ੍ਤ੍ਯ੭ਕਹਤ੍ ਿਾਕਰਣਃ
ਸਮਰ੍ਤ੍ਾਨ੍ ਸਮ੍ਪ੍ਰਿਰੁਹ੍ਣਨ੍ਕਤ੍ ਿਨਾਨ੭ਕਪ੍ ਨਰਾਕਤ੍ਪ੍ਾਃ ੩੬
ਸਾ ਤ੍ਵਮ੍ ਿਸੇਹ ਿਲਯਾਕਣ ਰਾਿ੍ਞ ੱੱਸਮ੭ਨੁ ਿਰ੍ਕਤ੍ਨੀ
ਪ੍ਰਤ੍ ਸਯ ਰਤ੍ਾ ਤ੍ਰ੍ਮੇ ਸਤ੍ਯ ਿਰਤ੍ ਪ੍ਰਾਯਣਾ ੩੭
ਅਹਮ੍ ਿਕਮਸ਼੍ਯਾਕਮ ਮਹਾ ਿਨਮ੍ ਕਪ੍ਰਯੇ
ਤ੍ਵਯਾ ਕਹ ਿਸ੍ਤ੍ਿਯਮ੍ ਇਹੈਿ ਪ੍ਾਕਮਕਨ
ਯਤ੍ਾ ਿਯਲ਼ੀਿਮ੍ ਿੁਰਸ਼੍
ੁ ੇ ਨ ਿਸਯਕਚਤ੍੍
ਤ੍ਤ੍ਾ ਤ੍ਵਯਾ ਿਾਰਯਮ੍ ਇਤ੍ਮ੍ ਿਚੋ ਮਮ ੩੮
ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਯੋਤ੍ਯਾ ਿਾਮ੍ਟੇ ਸ਼੍ਕਟਵਮ੍ਸ਼੍ ੱੱਸਰ੍ਿ:
ਸਪ੍੍ਤਤ੍ਵਮ੍ਸ਼ ੱਸਰ੍ਕ:
ਏਿਮ੍ ਉਿ੍ਤ੍ਾ ਤ੍ੁ ਿੈਤ੍ਹ
ੇ ੀ ਕਪ੍ਰਯਾ੭ਰਹਾ ਕਪ੍ਰਯ ਿਾਕਤ੍ਨੀ
ਪ੍ਰਣਯਾਤ੍੍ ਏਿ ਸਮ੍ਿਰੁੱਤ੍ਾ ਪ੍ਰ੍ਤ੍ਾਰਮ੍ ਇਤ੍ਮ੍ ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੧
ਕਿ ਕਮਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਾਸ਼੍ਸੇ ਰਾਮ ਿਾਿਯਮ੍ ਲਿੁਤ੍ਯਾ ਤ੍ਰੁਿਮ੍
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ਤ੍ਵਯਾ ਯ ਤ੍੭ਪ੍ਹਾਸਯਮ੍ ਮੇ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਨਰ ਿਰਾਤ੍੍ਮਿ ੨
(ਿੀਰਾਣਾਮ੍ ਰਾਿ ਪ੍ੁਤ੍ਰਾਣਾਮ੍ ਸ਼੍ਸ੍ਤ੍ਰਾ੭ਸ੍ਤ੍ਰ ਕਿਤ੍ੁ ਸ਼੍ਾਮ੍ ਨਰੁਪ੍
ਅਨ੭ਰਹਮ੍ ਅ ਯਸ਼੍ਮ੍ ਚ ਨ ਸ਼੍ਰੋਤ੍ਿਯਮ੍ ਤ੍ਵ ਯੇਕਰਤ੍ਮ੍)
ਆਰਯ ਪ੍ੁਤ੍ਰ ਕਪ੍ਤ੍ਾ ਮਾਤ੍ਾ ਪ੍ਰਾਤ੍ਾ ਪ੍ੁਤ੍ਰ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ ਸ੍ਨੁਸ਼੍ਾ
ਸਵਾਕਨ ਪ੍ੁਣਯਾਕਨ ਪ੍ੁਮ੍ਿਾਨਾਃ ਸਵਮ੍ ਸਵਮ੍ ਪ੍ਾਿਯਮ੍ ਉਪ੍ਾਸਤ੍ੇ ੩
ਪ੍ਰ੍ਤ੍ੁ ਰ੍ਪ੍ਾਿਯਮ੍ ਤ੍ੁ ਪ੍ਾਰਯੈਿਾ ਪ੍ਰਾਪ੍੍ਨੋਕਤ੍ ਪ੍ੁਰਸ਼੍
ੁ ਰ੍ਸ਼੍ਪ੍
ਅਤ੍ ਸ਼੍੍ਚੈਿਾ੭ਹਮ੍ ਆਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟਾ ਿਨੇ ਿਸ੍ਤ੍ਿਯਮ੍ ਇਤ੍ਯ੭ਕਪ੍ ੪
ਨ ਕਪ੍ਤ੍ਾ ਨਾ੭੭ਤ੍੍ਮਿੋ ਨਾ੭੭ਤ੍੍ਮਾ ਨ ਮਾਤ੍ਾ ਨ ਸਿੀਿਨਃ
ਇਹ ਪ੍ਰਤ੍
ੇ ਯ ਚ ਨਾਰੀਣਾਮ੍ ਪ੍ਕਤ੍: ਏਿੋ ਿਕਤ੍ਃ ਸਤ੍ਾ ੫
ਯਕਤ੍ ਤ੍ਵਮ੍ ਪ੍ਰਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ੋ ਤ੍ੁ ਰਿ
੍ ਮ੍ ਿਨਮ੍ ਅਤ੍ਯੈਿ ਰਾਿਿ
ਅਿਰਤ੍ ਸ੍ਤ੍ੇ ਿਕਮਸ਼੍ਯਾਕਮ ਮਰੁਤ੍੍ਨਨ੍ਤ੍ੀ ਿੁਸ਼੍ ਿਣ੍ਟਿਾਨ੍ ੬
ਈਰ੍ਸ਼੍ਯਾ ਰੋਸ਼੍ੌ ਪ੍ਕਹਸ਼੍੍ਿਰੁਤ੍ਯ ਪ੍ੁਿ੍ਤ੍ ਸ਼੍ੇਸ਼੍ਮ੍ ਇਿੋਤ੍ਿਮ੍
ਨਯ ਮਾਮ੍ ਿੀਰ ਕਿਸਰਪ੍੍ਤ੍ਃ ਪ੍ਾਪ੍ਮ੍ ਮਕਯ ਨ ਕਿਤ੍ਯਤ੍ੇ ੭
ਪ੍ਰਾਸਾਤ੍ਾ੭ਿਰੈ ਕਰਵਮਾਨੈ ਰਵਾ ਿੈਹਾਯਸ ਿਤ੍ੇਨ ਿਾ
ਸਰਵਾ੭ਿਸ੍ਤ੍ਾ ਿਤ੍ਾ ਪ੍ਰ੍ਤ੍ੁਃ ਪ੍ਾਤ੍ ੱੱਚਾਯਾ ਕਿਕਸ਼੍ਸ਼੍ਯਤ੍ੇ ੮
ਅਨੁ ਕਸ਼੍ਸ਼੍੍ਟਾ੭ਸ੍ਕਮ ਮਾਤ੍ਰਾ ਚ ਕਪ੍ਤ੍ਰਾ ਚ ਕਿਕਿਤ੍ਾ੭੭ਸ਼੍ਰਯਮ੍
ਨਾ੭ਸ੍ਕਮ ਸਮ੍ਪ੍ਰਕਤ੍ ਿਿ੍ਤ੍ਿਯਾ ਿਰ੍ਕਤ੍ਤ੍ਿਯਮ੍ ਯਤ੍ਾ ਮਯਾ ੯
ਅਹਮ੍ ਤ੍ੁ ਰ੍ਿਮ੍ ਿਕਮਸ਼੍ਯਾਕਮ ਿਨਮ੍ ਪ੍ੁਰਸ਼੍
ੁ ਿਰ੍ਕਿਤ੍ਮ੍
ਨਾਨਾ ਮਰੁਿ ਿਣ ਆਿੀਰ੍ਣਮ੍ ਸ਼੍ਾਰ੍ਤ੍ੂਲ ਿਰੁਿ ਸੇਕਿਤ੍ਮ੍ ੧0
ਸੁਿਮ੍ ਿਨੇ ਕਨਿਤ੍੍ਸਯਾਕਮ ਯਤ੍ੈਿ ਪ੍ਿਨੇ ਕਪ੍ਤ੍ੁ ਃ
ਅਕਚਨ੍ਤ੍ਯਨ੍ਤ੍ੀ ਤ੍ਰੀਨ੍ ਲੋ ਿਾਮ੍ ਸ਼੍੍ਕਚਨ੍ਤ੍ਯਨ੍ਤ੍ੀ ਪ੍ਕਤ੍ਿਰਤ੍ਮ੍ ੧੧
ਸ਼੍ੁਸ਼੍ੂਸ਼੍
ਰ ਮਾਣਾ ਤ੍ੇ ਕਨਤ੍ਯਮ੍ ਕਨਯਤ੍ਾ ਪ੍ਰਹ੍ਮਚਾਕਰਣੀ
ਸਹ ਰਮ੍ਸਯੇ ਤ੍ਵਯਾ ਿੀਰ ਿਨੇਸ਼੍ੁ ਮਤ੍ੁ ਿਨ੍ਕਤ੍ਸ਼੍ੁ ੧੨
ਤ੍ਵਮ੍ ਕਹ ਸ਼੍ਿ੍ਤ੍ੋ ਿਨੇ ਿਰ੍ਤ੍ੁਮ੍ ਰਾਮ ਸਮ੍ਪ੍ਕਰਪ੍ਾਲਨਮ੍
ਅਨਯਸਯਾ੭ਕਪ੍ ਿਨਸਯੇਹ ਕਿਮ੍ ਪ੍ੁਨਰ੍ ਮਮ ਮਾਨਤ੍ ੧੩
ਸਹ ਤ੍ਵਯਾ ਿਕਮਸ਼੍ਯਾਕਮ ਿਨ ਮ੭ਤ੍ਯ ਨ ਸਮ੍ਸ਼੍ਯ:
ਨਾ੭ਹਮ੍ ਸ਼੍ਿਯਾ ਮਹਾ ਪ੍ਾਿ ਕਨਿਰ੍ਤ੍ਕਯਤ੍ੁ ਮੁਤ੍ਯਤ੍ਾ ੧੪
ਪ੍ਲ ਮੂਲਾ੭ਸ਼੍ਨਾ ਕਨਤ੍ਯਮ੍ ਪ੍ਕਿਸ਼੍ਯਾਕਮ ਨ ਸਮ੍ਸ਼੍ਯਃ
ਨ ਤ੍ੇ ਤ੍ੁ ਃਿਮ੍ ਿਕਰਸ਼੍ਯਾਕਮ ਕਨਿਸਨ੍ਤ੍ੀ ਸਹ ਤ੍ਵਯਾ ੧੫
ਇੱਚਾਕਮ ਸਕਰਤ੍ਃ ਸ਼੍ੈਲਾਨ੍ ਪ੍ਲਵ ਲਾਕਨ ਿਨਾਕਨ ਚ
ਤ੍ਰਸ਼੍੍ਟਮ
ੁ ੍ ਸਰਵਤ੍ਰ ਕਨਰ੍ਪ੍ੀਤ੍ਾ ਤ੍ਵਯਾ ਨਾਤ੍ੇਨ ਤ੍ੀਮਤ੍ਾ ੧੬
ਹਮ੍ਸ ਿਾਰਣ੍ਟਿਾ ਿੀਰ੍ਣਾਃ ਪ੍ਤ੍੍ਕਮਨੀਃ ਸਾਤ੍ੁ ਪ੍ੁਸ਼੍ਕ੍ ਪ੍ਤ੍ਾਃ
ਇੱਚੇਯਮ੍ ਸੁਕਿਨੀ ਤ੍ਰਸ਼੍੍ਟਮ
ੁ ੍ ਤ੍ਵਯਾ ਿੀਰੇਣ ਸਮ੍ਿਤ੍ਾ ੧੭
ਅਕਪ੍ਸ਼੍ੇਿਮ੍ ਿਕਰਸ਼੍ਯਾਕਮ ਤ੍ਾਸੁ ਕਨਤ੍ਯਮ੍ ਯਤ੍ ਿਰਤ੍ਾ
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ਸਹ ਤ੍ਵਯਾ ਕਿਸ਼੍ਾਲਾਿ੍ਸ਼੍ ਰਮ੍ਸਯੇ ਪ੍ਰਮ ਨਨ੍ਕਤ੍ਨੀ ੧੮
ਏਿਮ੍ ਿਰ੍ਸ਼੍ ਸਹਸਰਾਣਾਮ੍ ਸ਼੍ਤ੍ਮ੍ ਿਾ੭ਹਮ੍ ਤ੍ਵਯਾ ਸਹ
ਿਯਕਤ੍ਿਰਮਮ੍ ਨ ਿੇਤ੍੍ਸਯਾਕਮ ਸਵਰ੍ਿੋ੭ਕਪ੍ ਨ ਕਹ ਮੇ ਮਤ੍: ੧੯
ਸਵਰ੍ਿ੭
ੇ ਕਪ੍ ਚ ਕਿਨਾ ਿਾਸੋ ਪ੍ਕਿਤ੍ਾ ਯਕਤ੍ ਰਾਿਿ
ਤ੍ਵਯਾ ਮਮ ਨਰਿਯਾਿਰ ਨਾ੭ਹਮ੍ ਤ੍ਮ੭ਕਪ੍ ਰੋਚਯੇ ੨0
ਅਹਮ੍ ਿਕਮਸ਼੍ਯਾਕਮ ਿਨਮ੍ ਸੁਤ੍ੁਰ੍ਿਮਮ੍
ਮਰੁਿਾ ਯੁ ਤ੍ਮ੍ ਿਾਨਰ ਿਾਰਣੈ ਰਯੁ ਤ੍ਮ੍
ਿਨੇ ਕਨਿਤ੍੍ਸਯਾਕਮ ਯਤ੍ਾ ਕਪ੍ਤ੍ੁ ਰ੍ਿਰੁਹੇ
ਤ੍ਿੈਿ ਪ੍ਾਤ੍ਾ ਿੁਪ੍ਿਰੁਹਯ ਸਮਯਤ੍ਾ ੨੧
ਅਨਨਯ ਪ੍ਾਿਾਮ੍ ਅਨੁ ਰਿ੍ਤ੍ ਚੇਤ੍ਸਮ੍
ਤ੍ਵਯਾ ਕਿਯੁ ਿ੍ਤ੍ਾਮ੍ ਮਰਣਾਯ ਕਨਸ਼੍੍ਕਚਤ੍ਾਮ੍
ਨਯਸਵ ਮਾਮ੍ ਸਾਤ੍ੁ ਿੁਰਸ਼੍
ੁ ਵ ਯਾਚਨਾਮ੍
ਨ ਤ੍ੇ ਮਯਾ ਅਤ੍: ਿੁਰਤ੍
ੁ ਾ ਪ੍ਕਿਸ਼੍ਯਕਤ੍ ੨੨
ਤ੍ਤ੍ਾ ਪ੍ਰੁਿਾਣਾਮ੍ ਅਕਪ੍ ਤ੍ਰ੍ਮ ਿਤ੍੍ਸਲੋ
ਨ ਚ ਸ੍ਮ ਸੀਤ੍ਾਮ੍ ਨਰੁਿਰੋ ਕਨਨੀਸ਼੍ਕਤ੍
ਉਿਾਚ ਚ ਏਨਾਮ੍ ਪ੍ਹੁ ਸੰਕਨਿਰ੍ਤ੍ਨੇ
ਿਨੇ ਕਨਿਾਸਸਯ ਚ ਤ੍ੁ ਃਕਿਤ੍ਾਮ੍ ਪ੍ਰਕਤ੍ ੨੩
ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਯੋਤ੍ਯਾ ਿਾਮ੍ਟੇ ਸਪ੍੍ਤ੍ਕਿਮ੍ਸ਼੍ ੱੱਸਰ੍ਿ:
ਅਸ਼੍ਟਾਤ੍ਵਮ੍ਸ਼ ੱਸਰ੍ਕ:
ਸ ਏਿਮ੍ ਪ੍ਰਿ
ੁ ਤ੍ੀਮ੍ ਸੀਤ੍ਾਮ੍ ਤ੍ਰ੍ਮਿ੍ਞੋ ਤ੍ਰ੍ਮ ਿਤ੍੍ਸਲਃ ੧
ਨ ਨੇਤ੍ੁਮ੍ ਿੁਰੁ ਤ੍ੇ ਪ੍ੁੱਕਤ੍ਮ੍ ਿਨੇ ਤ੍ੁ ਃਿਾਕਨ ਕਚਮ੍ਤ੍ਯਨ੍
ਸਾਮ੍ਤ੍ਕਯਤ੍ਵਾ ਪ੍ੁਨ ਸ੍ਤ੍ਾਮ੍ ਤ੍ੁ ਪ੍ਾਸ਼੍੍ਪ੍ ਤ੍ੂ ਕਸ਼੍ਤ੍ ਲੋ ਚਨਾ
ਕਨਿਰ੍ਤ੍ਨਾ੭ਰ੍ਤ੍ੇ ਤ੍ਰ੍ਮਾਤ੍੍ਮਾ ਿਾਿਯਮ੍ ਏਤ੍ਤ੍੍ ਉਿਾਚ ਹ ੨
ਸੀਤ੍ੇ ਮਹਾ ਿੁਲੀਨਾ੭ਕਸ ਤ੍ਰ੍ਮੇ ਚ ਕਨਰਤ੍ਾ ਸਤ੍ਾ
ਇਹਾ੭੭ਚਰ ਸਵਤ੍ਰ੍ਮਮ੍ ਤ੍ਵਮ੍ ਮਾ ਯਤ੍ਾ ਮਨਸਃ ਸੁਿਮ੍ ੩
ਸੀਤ੍ੇ ਯਤ੍ਾ ਤ੍ਵਾਮ੍ ਿਿ੍ਸ਼੍ਯਾਕਮ ਤ੍ਤ੍ਾ ਿਾਰਯਮ੍ ਤ੍ਵਯਾ੭ਪ੍ਲੇ
ਿਨੇ ਤ੍ੋਸ਼੍ਾ ਕਹ ਪ੍ਹਿੋ ਿਤ੍ਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਾ ੱੰਕਨਪ੍ੋਤ੍ ਮੇ ੪
ਸੀਤ੍ੇ ਕਿਮੁਚਯਤ੍ਾਮ੍ ਏਸ਼੍ਾ ਿਨ ਿਾਸ ਿਰੁਤ੍ਾ ਮਕਤ੍ਃ
ਪ੍ਹੁ ਤ੍ੋਸ਼੍ਮ੍ ਕਹ ਿਾਨ੍ਤ੍ਾਰਮ੍ ਿਨਮ੍ ਇਤ੍ਯ੭ਕਪ੍ਤ੍ੀਯਤ੍ੇ ੫
ਕਹਤ੍ ਪ੍ੁੱਤ੍ਯਾ ਿਲੁ ਿਚੋ ਮਯੈਤ੍ਤ੍੍ ਅਕਪ੍ਤ੍ੀਯਤ੍ੇ
ਸਤ੍ਾ ਸੁਿਮ੍ ਨ ਿਾਨਾਕਮ ਤ੍ੁ ਃਿਮ੍ ਏਿ ਸਤ੍ਾ ਿਨਮ੍ ੬
ਕਿਕਰ ਕਨਰ੍ਿਰ ਸਮ੍ਪ੍ੂਤ੍ਾ ਕਿਕਰ ਿਨ੍ਤ੍ਰ ਿਾਕਸਨਾਮ੍
ਕਸਮਹਾਨਾਮ੍ ਕਨਨਤ੍ਾ ਤ੍ੁ ਃਿਾਃ ਸ਼੍ਰੋਤ੍ੁਮ੍ ਤ੍ੁ ਃਿਮ੍ ਅਤ੍ੋ ਿਨਮ੍ ੭
ਸ ਿਰਾਹਾ ੱੱਸਕਰਤ੍ ਸ਼੍੍ਚਿ
ੈ ਪ੍ਮ੍ਿਿਤ੍ਯ ਸ਼੍੍ਚ ਤ੍ੁ ਸ੍ਤ੍ਰਾ:
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ਮੱਤ੍ੈ ਰ੭ਕਪ੍ ਿਿੈ ਰ੍ਕਨਤ੍ਯ ਮਤ੍ੋ ਤ੍ੁ ਃਿਤ੍ਰਮ੍ ਿਨਮ੍ ੮
ਲਤ੍ਾ ਿਮ੍ਟਿ ਸਮ੍ਿੀਰ੍ਣਾ: ਿਰੁਿ ਿਾਿੂਪ੍ ਨਾਕਤ੍ਤ੍ਾ:
ਕਨਰਪ੍ਾ ਸ਼੍੍ਚ ਸੁਤ੍ੁਰ੍ਿਾ ਸ਼੍੍ਚ ਮਾਰ੍ਿਾ ਤ੍ੁ ਃਿ ਮਤ੍ੋ ਿਨਮ੍ ੯
ਸੁਪ੍ਯਤ੍ੇ ਪ੍ਰ੍ਣ ਸ਼੍ੱਯਾਸੁ ਸਵਯਮ੍ ਪ੍ਿ੍ਨਾਸੁ ਪ੍ੂਤ੍ਲੇ
ਰਾਕਤ੍ਰਸ਼੍ੁ ਸ਼੍ਰਮ ਕਿੰਨੇਨ ਤ੍ਸ੍ਮਾ ੱੱਤ੍ੁਃਿਤ੍ਰਮ੍ ਿਨਮ੍ ੧0
ਅਹੋ ਰਾਤ੍ਰਮ੍ ਚ ਸਮ੍ਤ੍ੋਸ਼੍: ਿਰ੍ਤ੍ਿਯੋ ਕਨਯਤ੍ਾ੭੭ਤ੍੍ਮਨਾ
ਪ੍ਲੈ ਿਰੁਿ੍ਸ਼੍ਾ ਿਪ੍ਕਤ੍ਤ੍ੈ ੱੱਸੀਤ੍ੇ ਤ੍ੁ ਃਿ ਮਤ੍ੋ ਿਨਮ੍ ੧੧
ਉਪ੍ਿਾਸ ਸ਼੍੍ਚ ਿਰ੍ਤ੍ਿਯਾ ਯਤ੍ਾ ਪ੍ਰਾਣੇਨ ਮੈਕਤ੍ਕਲ
ਿਟਾ ਪ੍ਾਰ ਸ਼੍੍ਚ ਿਰ੍ਤ੍ਿਯੋ ਿਲ੍ ਿ ਲਾ੭ਮ੍ਪ੍ਰ ਤ੍ਾਕਰਣਾ ੧੨
ਤ੍ੇਿਤ੍ਾਨਾਮ੍ ਕਪ੍ਤ੍ਰੂਣਾਮ੍ ਚ ਿਰ੍ਤ੍ਿਯਮ੍ ਕਿਕਤ੍ ਪ੍ੂਰਵਿਮ੍
ਪ੍ਰਾਪ੍੍ਤ੍ਾਨਾਮ੍ ਅਕਤ੍ਤ੍ੀਨਾਮ੍ ਚ ਕਨਤ੍ਯਸ਼੍: ਪ੍ਰਕਤ੍ਪ੍ੂਿਨਮ੍ ੧੩
ਿਾਰਯ ਸ੍ਕਤ੍ਰ ਰਕਪ੍ਸ਼੍ੇਿ ਸ਼੍੍ਚ ਿਾਲੇ ਿਾਲੇ ਚ ਕਨਤ੍ਯਸ਼੍:
ਚਰਤ੍ਾ ਕਨਯਮੇ ਨੈਿ ਤ੍ਸ੍ਮਾਤ੍੍ ਤ੍ੁ ਃਿ ਤ੍ਰਮ੍ ਿਨ: ੧੪
ਉਪ੍ਹਾਰ ਸ਼੍੍ਚ ਿਰ੍ਤ੍ਿਯ: ਿੁਸੁਮੈ: ਸਵਯ ਮਾ੭੭ਹਰਤ੍
ੁ ੈ:
ਆਰ੍ਸ਼੍ੇਣ ਕਿਕਤ੍ਨਾ ਿੇਤ੍ਯਮ੍ ਪ੍ਾਲੇ ਤ੍ੁ ਃਿ ਮਤ੍ੋ ਿਨਮ੍ ੧੫
ਯਤ੍ਾ ਲਪ੍੍ਤ੍ੇਨ ਸਮ੍ਤ੍ੋਸ਼੍: ਿਰ੍ਤ੍ਿਯ ਸ੍ਤ੍ੇਨ ਮੈਕਤ੍ਕਲ
ਯਤ੍ਾ੭੭ਹਾਰੈ ਰਵਨ ਚਰੈ ਰ੍ਕਨਤ੍ਯਮ੍ ਤ੍ੁ ਃਿ ਮਤ੍ੋ ਿਨਮ੍ ੧੬
ਅਤ੍ੀਿ ਿਾਤ੍ਾ ਸ੍ਕਤ੍ਕਮਰਮ੍ ਪ੍ੁਪ੍ੁਿ੍ਸ਼੍ਾ ਚਾ੭ਤ੍ਰ ਕਨਤ੍ਯਸ਼੍ਃ
ਪ੍ਯਾਕਨ ਚ ਮਹਾਨ੍ਕਤ੍ ਅਤ੍ਰ ਤ੍ਤ੍ੋ ਤ੍ੁ ਃਿਤ੍ਰਮ੍ ਿਨਮ੍ ੧੭
ਸਰੀ ਸਰੁਪ੍ਾ ਸ਼੍੍ਚ ਪ੍ਹਿੋ ਪ੍ਹੁ ਰੂਪ੍ਾ ਸ਼੍੍ਚ ਪ੍ਾਕਮਕਨ
ਚਰਨ੍ਕਤ੍ ਪ੍ਰੁਕਤ੍ਿੀਮ੍ ਤ੍ਰ੍ਪ੍ਾ ੱੱਤ੍ਤ੍ੋ ਤ੍ੁ :ਿਤ੍ਰਮ੍ ਿਨਮ੍ ੧੮
ਨਤ੍ੀ ਕਨਲਯਨਾਃ ਸਰ੍ਪ੍ਾ ਨਤ੍ੀ ਿੁਕਟਲ ਿਾਕਮਨਃ
ਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟ ਨ੍ਤ੍ਯਾ੭੭ਿਰੁਤ੍ਯ ਪ੍ਨ੍ਤ੍ਾਨਮ੍ ਅਤ੍ੋ ਤ੍ੁ ਃਿਤ੍ਰਮ੍ ਿਨਮ੍ ੧੯
ਪ੍ਤ੍ਮ੍ਿਾ ਿਰੁਸ਼੍੍ਕਚਿਾਃ ਿੀਟਾ ਤ੍ਮ੍ਸ਼੍ਾ ਸ਼੍੍ਚ ਮਸ਼੍ਿੈਃ ਸਹ
ਪ੍ਾਤ੍ਨ੍ਤ੍ੇ ਕਨਤ੍ਯਮ੍ ਅਪ੍ਲੇ ਸਰਵਮ੍ ਤ੍ੁ ਃਿ ਤ੍ਰਮ੍ ਿਨਮ੍ ੨0
ਤ੍ਰੁਮਾਃ ਿਣ੍ਟਕਿਨ ਸ਼੍੍ਚੈਿ ਿੁਸ਼੍ ਿਾਸ਼੍ਾ ਸ਼੍੍ਚ ਪ੍ਾਕਮਕਨ
ਿਨੇ ਿਯਾਿੁਲ ਸ਼੍ਾਿਾ੭ਿਰਾ ਸ੍ਤ੍ੇਨ ਤ੍ੁ ਃਿਤ੍ਰਮ੍ ਿਨਮ੍ ੨੧
ਿਾਯ ਿ੍ਲੇਸ਼੍ਾ ਸ਼੍੍ਚ ਪ੍ਹਿੋ ਪ੍ਯਾਕਨ ਕਿਕਿਤ੍ਾਕਨ ਚ
ਅਰਣਯ ਿਾਸੇ ਿਸਤ੍ੋ ਤ੍ੁ ਃਿ ਮੇਿ ਤ੍ਤ੍ੋ ਿਨਮ੍ ੨੨
ਿਰੋਤ੍ ਲੋ ਪ੍ੌ ਕਿਮੋਿ੍ਤ੍ਿਯੌ ਿਰ੍ਤ੍ਿਯਾ ਤ੍ਪ੍ਸੇ ਮਕਤ੍:
ਨ ਪ੍ੇਤ੍ਿਯਮ੍ ਚ ਪ੍ੇਤ੍ਿਯੇ ਕਨਤ੍ਯਮ੍ ਤ੍ੁ ਃਿ ਮਤ੍ੋ ਿਨਮ੍ ੨੩
ਤ੍ਤ੍੭ਲਮ੍ ਤ੍ੇ ਿਨਮ੍ ਿਤ੍ਵਾ ਿ੍ਸ਼੍ਮਮ੍ ਨ ਕਹ ਿਨਮ੍ ਤ੍ਿ
ਕਿਮਰੁਸ਼੍ ੱੰਕਨਹ ਪ੍ਸ਼੍ਯਾਕਮ ਪ੍ਹੁ ਤ੍ੋਸ਼੍ਤ੍ਰਮ੍ ਿਨਮ੍ ੨੪
ਿਨਮ੍ ਤ੍ੁ ਨੇਤ੍ੁਮ੍ ਨ ਿਰੁਤ੍ਾ ਮਕਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਪ੍ਪ੍ੂਿ ਰਾਮੇਣ ਯਤ੍ਾ ਮਹਾਤ੍੍ਮਨਾ
ਨ ਤ੍ਸਯ ਸੀਤ੍ਾ ਿਚਨਮ੍ ਚਿਾਰ
ੱੱਤ੍ਤ੍ੋ੭ਪ੍ਰਿੀ ਤ੍ਰਾਮਮ੍ ਇਤ੍ਮ੍ ਸੁਤ੍ੁਃਕਿਤ੍ਾ ੨੫
ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਯੋਤ੍ਯਾ ਿਾਮ੍ਟੇ ਅਸ਼੍੍ਟਾਕਿਮ੍ਸ਼੍ ੱੱਸਰ੍ਿ:
ਏਕੋਨ ਤ੍ਤਰਮ੍ਸ਼ ੱਸਰ੍ਕ:
ਏਤ੍ ੱੱਤ੍ੁ ਿਚਨਮ੍ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਸੀਤ੍ਾ ਰਾਮ ਸਯ ਤ੍ੁ ਃਕਿਤ੍ਾ
ਪ੍ਰਸਿ੍ਤ੍ਾ੭ਸ਼੍ਰੁ ਮੁਿੀ ਮਨ੍ਤ੍ਮ੍ ਇਤ੍ਮ੍ ਿਚਨਮ੍ ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੧
ਯੇ ਤ੍ਵਯਾ ਿੀਰ੍ਕਤ੍ਤ੍ਾ ਤ੍ੋਸ਼੍ਾ ਿਨੇ ਿਸ੍ਤ੍ਿਯਤ੍ਾਮ੍ ਪ੍ਰਕਤ੍
ਿੁਣਾਨ੍ ਇਤ੍ਯੇ ਿ ਤ੍ਾਨ੍ ਕਿੱਕਤ੍ ਤ੍ਿ ਸ੍ਨੇਹ ਪ੍ੁਰਸ੍ਿਰੁਤ੍ਾਨ੍ ੨
ਮਰੁਿਾ ਕਸਮਹਾ ਿਿਾ ਸ਼੍੍ਚੈਿ ਸ਼੍ਾਰ੍ਤ੍ੂਲਾ ੱੱਸ਼੍ਰਪ੍ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ
ਪ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਣ ੱੱਸੁਮ
ਰ ਰਾ ਸ਼੍੍ਚੈਿ ਯੇ ਚਾ੭ਨਯੇ ਿਨ ਚਾਕਰਣ : ੩
ਅਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟ ਪ੍ੂਰਵ ਰੂਪ੍ਤ੍ਵਾਤ੍੍ ਸਰਵੇ ਤ੍ੇ ਤ੍ਿ ਰਾਿਿ
ਰੂਪ੍ਮ੍ ਤ੍ਰੁਸ਼੍ਟ
੍ ਵਾ੭ਪ੍ਸਰ੍ਪ੍ੇਯੁ: ਪ੍ਯੇ ਸਰਵੇ ਕਹ ਕਪ੍ਪ੍ਯਕਤ੍ ੪
ਤ੍ਵਯਾ ਚ ਸਹ ਿਨ੍ਤ੍ਿਯਮ੍ ਮਯਾ ਿੁਰੁ ਿਨਾ੭੭ਿ੍ਞਯਾ
ਤ੍ਵ ਕਤ੍ਵਯੋਿੇਨ ਮੇ ਰਾਮ ਤ੍ਯਿ੍ਤ੍ਿਯਮ੍ ਇਹ ਿੀਕਿਤ੍ਮ੍ ੫
ਨ ਚ ਮਾਮ੍ ਤ੍ਵ ਤ੍੍ਸਮੀਪ੍ਸ੍ਤ੍ਾਮ੍ ਅਕਪ੍ ਸ਼੍ਿ੍ਨੋਕਤ੍ ਰਾਿਿ
ਸੁਰਾਣਾਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਃ ਸ਼੍ਿਰਃ ਪ੍ਰਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਕਯਤ੍ੁ ਮ੍ ਓਿਸਾ ੬
ਪ੍ਕਤ੍ ਹੀਨਾ ਤ੍ੁ ਯਾ ਨਾਰੀ ਨ ਸਾ ਸ਼੍ਿ੍ਸ਼੍ਯਕਤ੍ ਿੀਕਿਤ੍ੁ ਮ੍
ਿਾਮਮ੍ ਏਿਮ੍ ਕਿਤ੍ਮ੍ ਰਾਮ ਤ੍ਵਯਾ ਮਮ ਕਿਤ੍ਰ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ਮ੍ ੭
ਅਤ੍ ਚਾ੭ਕਪ੍ ਮਹਾਪ੍ਰਾਿ੍ਞ ਪ੍ਰਾਹ੍ਮਣਾਨਾਮ੍ ਮਯਾ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਮ੍
ਪ੍ੁਰਾ ਕਪ੍ਤ੍ਰੁ ਿਰੁਹੇ ਸਤ੍ਯਮ੍ ਿਸ੍ਤ੍ਿਯਮ੍ ਕਿਲ ਮੇ ਿਨੇ ੮
ਲਿ੍ਸ਼੍ਕਣਪ੍ਯੋ ਕਤ੍ਵਿਾਕਤ੍ਪ੍ਯਃ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ੭ਹਮ੍ ਿਚਨਮ੍ ਿਰੁਹੇ
ਿਨ ਿਾਸ ਿਰੁਤ੍ੋ ਤ੍੍ਸਾਹਾ ਕਨਤ੍ਯਮ੍ ਏਿ ਮਹਾਪ੍ਲ ੯
ਆਤ੍ੇਸ਼੍ੋ ਿਨ ਿਾਸਸਯ ਪ੍ਰਾਪ੍੍ਤ੍ਿਯਃ ਸ ਮਯਾ ਕਿਲ
ਸਾ ਤ੍ਵਯਾ ਸਹ ਤ੍ਤ੍ਰਾ੭ਹਮ੍ ਯਾਸਯਾਕਮ ਕਪ੍ਰਯ ਨਾ੭ਨਯਤ੍ਾ ੧0
ਿਰੁਤ੍ਾ੭੭ਤ੍ੇਸ਼੍ਾ ਪ੍ਕਿਸ਼੍ਯਾਕਮ ਿਕਮਸ਼੍ਯਾਕਮ ਸਹ ਤ੍ਵਯਾ
ਿਾਲ ਸ਼੍੍ਚਾ੭ਯਮ੍ ਸਮੁਤ੍੍ਪ੍ਨ
ੰ ਃ ਸਤ੍ਯਿਾ ਿ੍ਪ੍ਿਤ੍ੁ ਕਤ੍ਵਿਃ ੧੧
ਿਨ ਿਾਸੇ ਕਹ ਿਾਨਾਕਮ ਤ੍ੁ ਃਿਾਕਨ ਪ੍ਹੁਤ੍ਾ ਕਿਲ
ਪ੍ਰਾਪ੍ਯਨ੍ਤ੍ੇ ਕਨਯਤ੍ਮ੍ ਿੀਰ ਪ੍ੁਰਸ਼੍
ੁ :ੈ ਅਿਰੁਤ੍ਾ੭੭ਤ੍੍ਮਕਪ੍ਃ ੧੨
ਿਨਯਯਾ ਚ ਕਪ੍ਤ੍ੁ ਰ੍ਿੇਹੇ ਿਨ ਿਾਸਃ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ੋ ਮਯਾ
ਕਪ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਣਯਾਃ ਸਾਤ੍ੁ ਿਰੁੱਤ੍ਾਯਾ ਮਮ ਮਾਤ੍ੁ ਕਰਹਾ੭ਿਰਤ੍ਃ ੧੩
ਪ੍ਰਸਾਕਤ੍ਤ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਿੈ ਪ੍ੂਰਵਮ੍ ਤ੍ਵਮ੍ ਿੈ ਪ੍ਹੁਕਿਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਰਪ੍ੋ
ਿਮਨਮ੍ ਿਨ ਿਾਸਸਯ ਿਾਮ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ਮ੍ ਕਹ ਸਹ ਤ੍ਵਯਾ ੧੪
ਿਰੁਤ੍ ਿ੍ਸ਼੍ਣਾ੭ਹਮ੍ ਪ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਤ੍ੇ ਿਮਨਮ੍ ਪ੍ਰਕਤ੍ ਰਾਿਿ
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਿਨ ਿਾਸਸਯ ਸ਼੍ੂਰਸਯ ਚਰਯਾ ਕਹ ਮਮ ਰੋਚਤ੍ੇ ੧੫
ਸ਼੍ੁੱਤ੍ਾ੭੭ਤ੍੍ਮਨ੍ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਾਿਾਤ੍੍ ਕਹ ਪ੍ਕਿਸ਼੍ਯਾਕਮ ਕਿਿਲ੍ ਮਸ਼੍ਾ
ਪ੍ਰ੍ਤ੍ਾਰਮ੍ ਅਨੁ ਿੱਚਨ੍ਤ੍ੀ ਪ੍ਰ੍ਤ੍ਾ ਕਹ ਮਮ ਤ੍ੈਿਤ੍ਮ੍ ੧੬
ਪ੍ਰੇਤ੍ਯ ਪ੍ਾਿੇ੭ਕਪ੍ ਿਲਯਾਣਃ ਸਮ੍ਿਮੋ ਮੇ ਸਹ ਤ੍ਵਯਾ
ਸ਼੍ਰੁਕਤ੍ ਕਰਹ ਸ਼੍ਰੂਯਤ੍ੇ ਪ੍ੁਣਯਾ ਪ੍ਰਾਹ੍ਮਣਾਨਾਮ੍ ਯਸ਼੍ਕਸਵਨਾਮ੍ ੧੭
ਇਹ ਲੋ ਿੇ ਚ ਕਪ੍ਤ੍ਰੁਕਪ੍ ਰਯਾ ਸ੍ਤ੍ਰੀ ਯਸਯ ਮਹਾਮਤ੍ੇ
ਅਤ੍੍ਕਪ੍ ਰ੍ਤ੍ਤ੍
ੱ ਾ ਸਵਤ੍ਰ੍ਮਣ
ੇ ਪ੍ਰੇਤ੍ਯ ਪ੍ਾਿੇ੭ਕਪ੍ ਤ੍ਸਯ ਸਾ ੧੮
ਏਿਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਤ੍੍ ਸਵਿਾਮ੍ ਨਾਰੀਮ੍ ਸੁਿਰੁੱਤ੍ਾਮ੍ ਕਹ ਪ੍ਕਤ੍ਿਰਤ੍ਾਮ੍
ਨਾ੭ਕਪ੍ਰੋਚਯਸੇ ਨੇਤ੍ੁਮ੍ ਤ੍ਵਮ੍ ਮਾਮ੍ ਿੇਨੇਹ ਹੇਤ੍ੁਨਾ ੧੯
ਪ੍ਿ੍ਤ੍ਾਮ੍ ਪ੍ਕਤ੍ਿਰਤ੍ਾਮ੍ ਤ੍ੀਨਾਮ੍ ਮਾਮ੍ ਸਮਾਮ੍ ਸੁਿ ਤ੍ੁ ਃਿਯੋਃ
ਨੇਤ੍ੁਮ੍ ਅਰਹਕਸ ਿਾਿੁਤ੍੍ਸ੍ਤ੍ ਸਮਾਨ ਸੁਿ ਤ੍ੁ ਃਕਿਨੀਮ੍ ੨0
ਯਕਤ੍ ਮਾਮ੍ ਤ੍ੁ ਃਕਿਤ੍ਾਮ੍ ਏਿਮ੍ ਿਨਮ੍ ਨੇਤ੍ੁਮ੍ ਨ ਚੇੱਚਕਸ
ਕਿਸ਼੍ਮ੍ ਅਿ੍ਕਨਮ੍ ਿਲਮ੍ ਿਾ੭ਹਮ੍ ਆਸ੍ਤ੍ਾਸਯੇ ਮਰੁਤ੍ਯੁ ਿਾਰਣਾਤ੍੍ ੨੧
ਏਿਮ੍ ਪ੍ਹੁ ਕਿਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਮ੍ ਸਾ ਯਾਚਤ੍ੇ ਿਮਨਮ੍ ਪ੍ਰਕਤ੍
ਨਾ੭ਨੁ ਮੇਨੇ ਮਹਾਪ੍ਾਹੁ ਸ੍ਤ੍ਾਮ੍ ਨੇਤ੍ੁਮ੍ ਕਿਿਨਮ੍ ਿਨਮ੍ ੨੨
ਏਿਮ੍ ਉਿ੍ਤ੍ਾ ਤ੍ੁ ਸਾ ਕਚਨ੍ਤ੍ਾਮ੍ ਮੈਕਤ੍ਲੀ ਸਮੁਪ੍ਾਿਤ੍ਾ
ਸ੍ਨਾਪ੍ਯਨ੍ਤ੍ੀਿ ਿਾਮ੍ ਉਸ਼੍੍ਣੈ: ਅਸ਼੍ਰੁਕਪ੍: ਨਯਨ ਚਯੁ ਤ੍ੈਃ ੨੩
ਕਚਨ੍ਤ੍ਯਨ੍ਤ੍ੀਮ੍ ਤ੍ਤ੍ਾ ਤ੍ਾਮ੍ ਤ੍ੁ ਕਨਿਰ੍ਤ੍ਕਯਤ੍ੁ ਮ੍ ਆਤ੍੍ਮਿਾਨ੍
ਤ੍ਾਮਰੋਸ਼੍੍ਟੀਮ੍ ਸ ਤ੍ਤ੍ਾ ਸੀਤ੍ਾਮ੍ ਿਾਿੁੱਤ੍੍ਸੋ ਪ੍ਹਵਸਾਨ੍ਤ੍ਵਯਤ੍੍ ੨੪
ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਯੋਤ੍ਯਾ ਿਾਮ੍ਟੇ ਏਿੋਨ ਕਤ੍ਰਮਸ਼੍
੍ ੱੱਸਰ੍ਿ:
ਤ੍ਤਰਮ੍ਸ਼ ੱਸਰ੍ਕ:
ਸਾਨ੍ਤ੍ਵਯਮਾਨਾ ਤ੍ੁ ਰਾਮੇਣ ਮੈਕਤ੍ਲੀ ਿਨਿਾ੭੭ਤ੍੍ਮਿਾ
ਿਨ ਿਾਸ ਕਨਕਮੱਤ੍ਾਯ ਪ੍ਰ੍ਤ੍ਾਰਮ੍ ਇਤ੍ਮ੍ ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੧
ਸਾ ਤ੍ਮ੍ ਉੱਤ੍ਮ ਸਕਮਵਿ੍ਨਾ ਸੀਤ੍ਾ ਕਿਪ੍ੁਲ ਿਿ੍ਸ਼੍ਸਮ੍
ਪ੍ਰਣਯਾ ੱੱਚਾ੭ਕਪ੍ਮਾਨਾ ੱੱਚ ਪ੍ਕਰਕਚਿ੍ਸ਼੍ੇਪ੍ ਰਾਿਿਮ੍ ੨
ਕਿਮ੍ ਤ੍ਵਾ ਅਮਨਯਤ੍ ਿੈਤ੍ੇਹਃ ਕਪ੍ਤ੍ਾ ਮੇ ਕਮਕਤ੍ਲਾ੭ਕਤ੍ਪ੍ਃ
ਰਾਮ ਿਾਮਾਤ੍ਰਮ੍ ਪ੍ਰਾਪ੍ਯ ਸ੍ਕਤ੍ਰਯਮ੍ ਪ੍ੁਰਸ਼੍
ੁ ਕਿਿਰਹਮ੍ ੩
ਅਨਰੁਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਤ੍ ਲੋ ਿੋ੭ਯਮ੍ ਅਿ੍ਞਾਨਾਤ੍੍ ਯਤ੍੍ ਕਹ ਿਿ੍ਸ਼੍ਯਕਤ੍
ਤ੍ੇਿੋ ਨਾ੭ਸ੍ਕਤ੍ ਪ੍ਰਮ੍ ਰਾਮੇ ਤ੍ਪ੍ਤ੍ੀਿ ਕਤ੍ਿਾਿਰੇ ੪
ਕਿਮ੍ ਕਹ ਿਰੁਤ੍ਵਾ ਕਿਸ਼੍ੰਣ ਸ੍ਤ੍ਮ
ਵ ੍ ਿੁਤ੍ੋ ਿਾ ਪ੍ਯਮ੍ ਅਸ੍ਕਤ੍ ਤ੍ੇ
ਯਤ੍੍ ਪ੍ਕਰਤ੍ਯਿ੍ਤ੍ੁ ਿਾਮ ਸ੍ਤ੍ਵਮ੍ ਮਾਮ੍ ਅਨਨਯ ਪ੍ਰਾਯਣਾਮ੍ ੫
ਤ੍ਯੁ ਮਤ੍੍ਸੇਨ ਸੁਤ੍ਮ੍ ਿੀਰ ਸਤ੍ਯਿਨ੍ਤ੍ਮ੍ ਅਨੁ ਿਰਤ੍ਾਮ੍
ਸਾਕਿਤ੍ਰੀਮ੍ ਇਿ ਮਾਮ੍ ਕਿੱਕਤ੍ ਤ੍ਵਮ੍ ਆਤ੍੍ਮ ਿਸ਼੍ ਿਰ੍ਕਤ੍ਨੀਮ੍ ੬
ਨ ਤ੍ਵਹਮ੍ ਮਨਸਾ ਪ੍ਯ੭ਨਯਮ੍ ਤ੍ਰਸ਼੍੍ਟਾ੭ਸ੍ਕਮ ਤ੍ਵਤ੍ੁ ਰਤ੍੭
ੇ ਨਿ
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ਤ੍ਵਯਾ ਰਾਿਿ ਿੱਚੇਯਮ੍ ਯਤ੍ਾ੭ਨਯਾ ਿੁਲ ਪ੍ਾਮ੍ਸਨੀ ੭
ਸਵਯਮ੍ ਤ੍ੁ ਪ੍ਾਰਯਾਮ੍ ਿੌਮਾਰੀਮ੍ ਕਚਰਮ੍ ਅਤ੍ਯੁ ਕਸ਼੍ਤ੍ਾਮ੍ ਸਤ੍ੀਮ੍
ਸ਼੍ੈਲੂਸ਼੍ ਇਿ ਮਾਮ੍ ਰਾਮ ਪ੍ਰੇਪ੍ਯੋ ਤ੍ਾਤ੍ੁ ਮ੍ ਇੱਚਕਸ ੮
ਯਸਯ ਪ੍ਤ੍ਯਮ੍ ਚ ਰਾਮਾ੭੭ੱੱਤ੍ ਯਸਯ ਚਾ੭ਰ੍ਤ੍ੇ੭ਿਰੁਤ੍ਯਸੇ
ਤ੍ਵਮ੍ ਤ੍ਸਯ ਪ੍ਿ ਿਸ਼੍ਯ ਸ਼੍੍ਚ ਕਿਤ੍ੇਯ ਸ਼੍੍ਚ ਸਤ੍ਾ੭ਨਿ ੯
ਸ ਮਾਮ੍ ਅਨਾਤ੍ਾਯ ਿਨਮ੍ ਨ ਤ੍ਵਮ੍ ਪ੍ਰਸ੍ਤ੍ਾਤ੍ੁ ਮ੍ ਅਰਹਕਸ
ਤ੍ਪ੍ੋ ਿਾ ਯਕਤ੍ ਿਾ੭ਰਣਯਮ੍ ਸਵਰ੍ਿੋ ਿਾ ਮੇ ਸਹ ਤ੍ਵਯਾ ੧0
ਨ ਚ ਮੇ ਪ੍ਕਿਤ੍ਾ ਤ੍ਤ੍ਰ ਿਸ਼੍੍ਕਚਤ੍੍ ਪ੍ਕਤ੍ ਪ੍ਕਰਸ਼੍ਰਮਃ
ਪ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਿ ਿੱਚਨ੍ਤ੍ਯਾ ਕਿਹਾਰ ਸ਼੍ਯਨੇਕਸ਼੍ਵਿ ੧੧
ਿੁਸ਼੍ ਿਾਸ਼੍ ਸ਼੍ਰ ਇਸ਼੍ੀਿਾ ਯੇ ਚ ਿਣ੍ਟਕਿਨੋ ਤ੍ਰੁਮਾਃ
ਤ੍ੂ ਲਾ੭ਕਿਨ ਸਮ ਸ੍ਪ੍ਰ੍ਸ਼੍ਾ ਮਾਰ੍ਿੇ ਮਮ ਸਹ ਤ੍ਵਯਾ ੧੨
ਮਹਾ ਿਾਤ੍ ਸਮੁੱਤ੍ੂਤ੍ਮ੍ ਯ ਨ੍ਮਾਮ੍ ਅਪ੍ਿਕਰਸ਼੍ਯਕਤ੍
ਰਿੋ ਰਮਣ ਤ੍ਨ੍ ਮਨਯੇ ਪ੍ਰਾਰ੍ਤ੍ਯਮ੍ ਇਿ ਚਨ੍ਤ੍ਨਮ੍ ੧੩
ਸ਼੍ਾਤ੍ਵਲੇਸ਼੍ੁ ਯਤ੍ਾ ਕਸਸ਼੍ਯੇ ਿਨਾਨ੍ਤ੍ੇ ਿਨ ਿੋਚਰ
ਿੁਤ੍ਾ੭੭ਸ੍ਤ੍ਰਣ ਤ੍ਲ੍ ਪ੍ੇਸ਼੍ੁ ਕਿਮ੍ ਸਯਾਤ੍੍ ਸੁਿਤ੍ਰਮ੍ ਤ੍ਤ੍ਃ ੧੪
ਪ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਮੂਲਮ੍ ਪ੍ਲਮ੍ ਯ ੱੱਤ੍ਵਮ੍ ਅਲ੍ ਪ੍ਮ੍ ਿਾ ਯਕਤ੍ ਿਾ ਪ੍ਹੁ
ਤ੍ਾਸਯਕਸ ਸਵਯਮ੍ ਆਹਰਤ੍
ੁ ਯ ਤ੍ਨ੍ ਮੇ੭ਮਰੁਤ੍ ਰਸੋਪ੍ਮਮ੍ ੧੫
ਨ ਮਾਤ੍ੁ ਰ੍ਨ ਕਪ੍ਤ੍ੁ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਰ ਸ੍ਮਕਰਸ਼੍ਯਾਕਮ ਨ ਿੇਸ਼੍੍ਮਨਃ
ਆਰ੍ਤ੍ਿਾਨ੍ ਉਪ੍ਪ੍ੁਞ੍ਿਾਨਾ ਪ੍ੁਸ਼੍੍ਪ੍ਾਕਣ ਚ ਪ੍ਲਾਕਨ ਚ ੧੬
ਨ ਚ ਤ੍ਤ੍ਰ ਿਤ੍ਃ ਕਿਮ੍ਕਚ ੱੱਤ੍ਰਸ਼੍੍ਟਮ
ੁ ੍ ਅਰਹਕਸ ਕਿਕਪ੍ਰਯਮ੍
ਮਤ੍੍ਿਰੁਤ੍ੇ ਨ ਚ ਤ੍ੇ ਸ਼੍ੋਿੋ ਨ ਪ੍ਕਿਸ਼੍ਯਾਕਮ ਤ੍ੁ ਰ੍ਪ੍ਰਾ ੧੭
ਯ ਸ੍ਤ੍ਵਯਾ ਸਹ ਸ ਸਵਰ੍ਿੋ ਕਨਰਯੋ ਯ ਸ੍ਤ੍ਯ
ਵ ਾ ਕਿਨਾ
ਇਕਤ੍ ਿਾਨਨ੍ ਪ੍ਰਾਮ੍ ਪ੍ਰੀਕਤ੍ਮ੍ ਿੱਚ ਰਾਮ ਮਯਾ ਸਹ ੧੮
ਅਤ੍ ਮਾਮ੍ ਏਿਮ੍ ਅਿਯਿਰਾਮ੍ ਿਨਮ੍ ਨੈਿ ਨਕਯਸ਼੍ਯਕਸ
ਕਿਸ਼੍ਮ੍ ਅਤ੍ਯੈਿ ਪ੍ਾਸਯਾਕਮ ਮਾਿਮਮ੍ ਕਤ੍ਵਸ਼੍ਤ੍ਾਮ੍ ਿਸ਼੍ਮ੍ ੧੯
ਪ੍ਸ਼੍੍ਚਾ ਤ੍੭ਕਪ੍ ਕਹ ਤ੍ੁ ਃਿੇਨ ਮਮ ਨੈਿਾ੭ਸ੍ਕਤ੍ ਿੀਕਿਤ੍ਮ੍
ਉੱਕਿਤ੍ਾਯਾ ਸ੍ਤ੍ਵਯਾ ਨਾਤ੍ ਤ੍ਤ੍ੈਿ ਮਰਣਮ੍ ਿਰਮ੍ ੨0
ਇਮਮ੍ ਕਹ ਸਕਹਤ੍ੁ ਮ੍ ਸ਼੍ੋਿਮ੍ ਮੁਹਰ
ੂ ੍ਤ੍ਮ੍ ਅਕਪ੍ ਨੋਤ੍੍ਸਹੇ
ਕਿਮ੍ ਪ੍ੁਨ ਰ੍ਤ੍ਸ਼੍ ਿਰ੍ਸ਼੍ਾਕਣ ਤ੍ਰੀਕਣ ਚੈਿਮ੍ ਚ ਤ੍ੁ ਃਕਿਤ੍ਾ ੨੧
ਇਕਤ੍ ਸਾ ਸ਼੍ੋਿ ਸਮ੍ਤ੍ਪ੍੍ਤ੍ਾ ਕਿਲਪ੍ਯ ਿਰੁਣਮ੍ ਪ੍ਹੁ
ਚੁਿਰੋਸ਼੍ ਪ੍ਕਤ੍ਮ੍ ਆਯਸ੍ਤ੍ਾ ਪ੍ਰੁਸ਼੍ਮ੍ ਆਕਲਙ੍ਿਯ ਸਸਵਰਮ੍ ੨੨
ਸਾ ਕਿੱਤ੍ਾ ਪ੍ਹੁਕਪ੍ ਰਵਾਿਯੈ: ਰ੍ਕਤ੍ਿ੍ਤ੍ੈ: ਇਿ ਿਿ ਅਙ੍ਿਨਾ
ਕਚਰ ਸੰਕਨਯਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਾਸ਼੍੍ਪ੍ਮ੍ ਮੁਮੋਚਾ੭ਿ੍ਕਨਮ੍ ਇਿਾ੭ਰਕਣਃ ੨੩
ਤ੍ਸਯਾਃ ਸ੍ਪ੍ਕਟਿ ਸਮ੍ਿਾਸ਼੍ਮ੍ ਿਾਕਰ ਸਮ੍ਤ੍ਾਪ੍ ਸਮ੍ਪ੍ਿਮ੍
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਨੇਤ੍ਰਾਪ੍ਯਾਮ੍ ਪ੍ਕਰਸੁਸਰਾਿ ਪ੍ਙ੍ਿਿਾਪ੍ਯਾਮ੍ ਇਿੋਤ੍ਿਮ੍ ੨੪
ਤ੍ੱਚੈ ਿਾ੭ਮਲ ਚਮ੍ਤ੍ਰਾਪ੍ਮ੍ ਮੁਿ ਮਾਯਤ੍ ਲੋ ਚਨਮ੍
ਪ੍ਰਯ ਸ਼੍ੁਸ਼੍ਯਤ੍ ਪ੍ਾਸ਼੍੍ਪ੍ਣ
ੇ ਿਲੋ ੱੱਤ੍ੁ ਤ੍
ਰ ਕਮਿਾਮ੍ਪ੍ੁਿਮ੍ ੨੫
ਤ੍ਾਮ੍ ਪ੍ਕਰਸ਼੍ਵਿਯ ਪ੍ਾਹੁਪ੍ਯਾਮ੍ ਕਿਸਮ੍ਿ੍ਞਾਮ੍ ਇਿ ਤ੍ੁ ਃਕਿਤ੍ਾਮ੍
ਉਿਾਚ ਿਚਨਮ੍ ਰਾਮਃ ਪ੍ਕਰਕਿਸ਼੍ਵਾਸਯਮ੍ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ ੨੬
ਨ ਤ੍ੇਕਿ ਤ੍ਿ ਤ੍ੁ ਃਿੇਨ ਸਵਰਿ
੍ ਮ੍ ਅਪ੍ਯ੭ਕਪ੍ਰੋਚਯੇ
ਨ ਕਹ ਮੇ੭ਸ੍ਕਤ੍ ਪ੍ਯਮ੍ ਕਿਮ੍ਕਚਤ੍੍ ਸਵਯਮ੍ਪ੍:ੋ ਇਿ ਸਰਵਤ੍ਃ ੨੭
ਤ੍ਿ ਸਰਵਮ੍ ਅਕਪ੍ਪ੍ਰਾਯਮ੍ ਅਕਿਿ੍ਞਾਯ ਸ਼੍ੁਪ੍ਾ੭੭ਨਨੇ
ਿਾਸਮ੍ ਨ ਰੋਚਯੇ੭ਰਣਯੇ ਸ਼੍ਿ੍ਕਤ੍ਮਾਨ੍ ਅਕਪ੍ ਰਿ੍ਸ਼੍ਣੇ ੨੮
ਯਤ੍੍ ਸਰੁਸ਼੍੍ਟਾ੭ਕਸ ਮਯਾ ਸਾਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਿਨ ਿਾਸਾਯ ਮੈਕਤ੍ਕਲ
ਨ ਕਿਹਾਤ੍ੁ ਮ੍ ਮਯਾ ਸ਼੍ਿਯਾ ਿੀਰ੍ਕਤ੍: ਆਤ੍੍ਮਿਤ੍ਾ ਯਤ੍ਾ ੨੯
ਤ੍ਰ੍ਮ ਸ੍ਤ੍ੁ ਿਿ ਨਾਸ ਊਰੁ ਸਤ੍੍ਕਪ੍: ਆਚਕਰਤ੍ਃ ਪ੍ੁਰਾ
ਤ੍ਮ੍ ਚਾ੭ਹਮ੍ ਅਨੁ ਿਰ੍ਤ੍ੇ੭ਤ੍ਯ ਯਤ੍ਾ ਸੂਰਯਮ੍ ਸੁਿਰ੍ਚਲਾ ੩0
ਨ ਿਲਵ ਹਮ੍ ਨ ਿੱਚੇਯਮ੍ ਿਨਮ੍ ਿਨਿ ਨਮ੍ਕਤ੍ਕਨ
ਿਚਨਮ੍ ਤ੍ ੱੰਨਯਕਤ੍ ਮਾਮ੍ ਕਪ੍ਤ੍ੁ ੱੱਸਤ੍ਯੋਪ੍ਪ੍ਰੁਕਮਹਤ੍ਮ੍ ੩੧
ਏਸ਼੍ ਤ੍ਰ੍ਮ ਸ੍ਤ੍ੁ ਸੁਸ਼੍ਰੋਕਣ ਕਪ੍ਤ੍ੁ ਰ੍ਮਾਤ੍ੁ ਸ਼੍੍ਚ ਿਸ਼੍ਯਤ੍ਾ
ਅਤ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਆਿ੍ਞਾਮ੍ ਿਯਕਤ੍ਿਰਮਯ ਨਾ੭ਹਮ੍ ਿੀਕਿਤ੍ੁ ਮ੍ ਉਤ੍੍ਸਹੇ ੩੨
ਅਸਵਾਤ੍ੀਨਮ੍ ਿਤ੍ਮ੍ ਤ੍ੈਿਮ੍ ਪ੍ਰਿਾਰੈ: ਅਕਪ੍ਰਾਤ੍ਯਤ੍ੇ
ਸਵਾਤ੍ੀਨਮ੍ ਸਮਕਤ੍ਿਰਮਯ ਮਾਤ੍ਰਮ੍ ਕਪ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਿੁਰਮ
ੁ ੍ ੩੩
ਯ ੱੱਤ੍ਯ
ਰ ਮ੍ ਤ੍ ੱੱਤ੍ਰਯੋ ਲੋ ਿਾ: ਪ੍ਕਿਤ੍ਰਮ੍ ਤ੍ਤ੍੍ਸਮਮ੍ ਪ੍ੁਕਿ
ਨਾ੭ਨਯ ਤ੍੭ਸ੍ਕਤ੍ ਸ਼੍ੁਪ੍ਾਪ੍ਾਮ੍ਿੇ ਤ੍ੇਨੇਤ੍ ਮ੭ਕਪ੍ਰਾਤ੍ਯਤ੍ੇ ੩੪
ਨ ਸਤ੍ਯਮ੍ ਤ੍ਾਨ ਮਾਨੌ ਿਾ ਨ ਯਿ੍ਞਾ ਸ਼੍੍ਚਾ੭੭ਪ੍੍ਤ੍ ਤ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਣਾ:
ਤ੍ਤ੍ਾ ਪ੍ਲਿਰਾ ੱੱਸੀਤ੍ੇ ਯਤ੍ਾ ਸੇਿਾ ਕਪ੍ਤ੍ੁ ਕਰਹਤ੍ਾ ੩੫
ਸਵਰ੍ਿੋ ਤ੍ਨਮ੍ ਿਾ ਤ੍ਾਨਯਮ੍ ਿਾ ਕਿਤ੍ਯਾ: ਪ੍ੁਤ੍ਰਾ ੱੱਸੁਿਾਕਨ ਚ
ਿੁਰੁ ਿਰੁਤ੍ਯ੭ਨੁ ਰੋਤ੍ੇਨ ਨ ਕਿਮ੍ਕਚ ਤ੍੭ਕਪ੍ ਤ੍ੁ ਰ੍ਲਪ੍ਮ੍ ੩੬
ਤ੍ੇਿ ਿਮ੍ਤ੍ਰਵ ਿੋ ਲੋ ਿਾਨ੍ ਪ੍ਰਹ੍ਮ ਲੋ ਿਾਮ੍ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ ਨਰਾ:
ਪ੍ਰਾਪ੍੍ਨੁਿਮ੍ਕਤ੍ ਮਹਾਤ੍੍ਮਾਨੋ ਮਾਤ੍ਾ ਕਪ੍ਤ੍ਰੁ ਪ੍ਰਾਯਣਾ: ੩੭
ਸ ਮਾਮ੍ ਕਪ੍ਤ੍ਾ ਯਤ੍ਾ ਸ਼੍ਾਸ੍ਕਤ੍ ਸਤ੍ਯ ਤ੍ਰ੍ਮ ਪ੍ਤ੍ੇ ਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ਃ
ਤ੍ਤ੍ਾ ਿਰ੍ਕਤ੍ਤ੍ੁ ਮ੍ ਇੱਚਾਕਮ ਸ ਕਹ ਤ੍ਰ੍ਮਃ ਸਨਾਤ੍ਨਃ ੩੮
ਮਮ ਸੰਨਾ ਮਕਤ੍ ੱੱਸੀਤ੍ੇ ਤ੍ਵਾਮ੍ ਨੇਤ੍ੁਮ੍ ਤ੍ਮ੍ਟਿਾ ਿਨਮ੍
ਿਕਸਸ਼੍ਯਾ ਮੀਕਤ੍ ਸਾ ਤ੍ਵਮ੍ ਮਾ ਮ੭ਨੁ ਯਾਤ੍ੁ ਮ੍ ਸੁਕਨਸ਼੍੍ਕਚਤ੍ਾ ੩੯
ਸਾ ਕਹ ਸਰੁਸ਼੍੍ਟਾ੭ਨਿਤ੍ਯਾਮ੍ਕਿ ਿਨਾਯ ਮਕਤ੍ਰੇਿ੍ਸ਼੍ਣੇ
ਅਨੁ ਿੱਚ ਸਵ ਮਾਮ੍ ਪ੍ੀਰੁ ਸਹ ਤ੍ਰ੍ਮ ਚਰੀ ਪ੍ਿ ੪0
ਸਰਵਤ੍ਾ ਸਤ੍ਰੁਸ਼੍ਮ੍ ਸੀਤ੍ੇ ਮਮ ਸਵ ਸਯ ਿੁਲ ਸਯ ਚ
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ਿਯਿਸਾਯ ਮ੭ਕਤ੍ਿਰਾਮ੍ਤ੍ਾ ਿਾਮ੍ਤ੍ੇ ਤ੍ਵ ਮ੭ਕਤ੍ ਸ਼੍ੋਪ੍ਨਮ੍ ੪੧
ਆਰਪ੍ ਸਵ ਸੁਸ਼੍ਰੋਕਣ ਿਨ ਿਾਸ ਿ੍ਸ਼੍ਮਾ: ਕਿਰਯਾ:
ਨੇਤ੍ਾਨੀਮ੍ ਤ੍ਵਤ੍ੁ ਰਤ੍ੇ ਸੀਤ੍ੇ ਸਵਰਿ
੍ ੋ੭ਕਪ੍ ਮਮ ਰੋਚਤ੍ੇ ੪੨
ਪ੍ਰਾਹ੍ਮਣੇਪ੍ਯ ਸ਼੍੍ਚ ਰਤ੍੍ਨਾਕਨ ਕਪ੍ਿ੍ਸ਼੍ੁਿੇਪ੍ਯ ਸ਼੍੍ਚ ਪ੍ੋਿਨਮ੍
ਤ੍ੇਕਹ ਚਾ੭੭ਸ਼੍ਮ੍ਸਮਾਨੇਪ੍ਯਃ ਸਮ੍ਤ੍ਰ
ਵ ਸਵ ਚ ਮਾਕਚਰਮ੍ ੪੩
ਪ੍ੂਸ਼੍ਣਾਕਨ ਮਹਾ੭ਰਹਾਕਣ ਿਰ ਿਸ੍ਤ੍ਰਾਕਣ ਯਾਕਨ ਚ
ਰਮਣੀਯਾ ਸ਼੍੍ਚ ਿੇਕਚਤ੍੍ ਿਰੀਟਾ੭ਰ੍ਤ੍ਾ ਸ਼੍੍ਚਾ ਪ੍ਯੁ ਪ੍ਸ੍ਿਰਾ: ੪੪
ਸ਼੍ਯਨੀਯਾਕਨ ਯਾਨਾਕਨ ਮਮ ਚਾ੭ਨਯਾਕਨ ਯਾਕਨ ਚ
ਤ੍ੇਕਹ ਸਵ ਪ੍ਰੁਤ੍ਯ ਿਰ੍ਿਸਯ ਪ੍ਰਾਹ੍ਮਣਾਨਾ ਮ੭ਨਮ੍ਤ੍ਰਮ੍ ੪੫
ਅਨੁ ਿੂਲਮ੍ ਤ੍ੁ ਸਾ ਪ੍ਰ੍ਤ੍ੁ: ਿ੍ਞਾਤ੍ਵਾ ਿਮਨਮ੍ ਆਤ੍੍ਮਨਃ
ਿ੍ਕਸ਼੍ਪ੍ਰਮ੍ ਪ੍ਰਮੁਕਤ੍ਤ੍ਾ ਤ੍ੇਿੀ ਤ੍ਾਤ੍ੁ ਮ੍ ਏਿੋ ਪ੍ਚਿਰਮੇ ੪੬
ਤ੍ਤ੍ਃ ਪ੍ਰਹਰਸ਼੍
ੁ ੍ਟਾ ਪ੍ਕਰਪ੍ੂਰ੍ਣ ਮਾਨਸਾ
ਯਸ਼੍ਕਸਵਨੀ ਪ੍ਰ੍ਤ੍ੁ ਰਿੇਿ੍ਸ਼੍ਯ ਪ੍ਾਕਸ਼੍ਤ੍ਮ੍
ਤ੍ਨਾਕਨ ਰਤ੍੍ਨਾਕਨ ਚ ਤ੍ਾਤ੍ੁ ਮ੍ ਅਙ੍ਿਨਾ
ਪ੍ਰਚਿਰਮੇ ਤ੍ਰ੍ਮਪ੍ਰੁਤ੍ਾਮ੍ ਮਨਕਸਵਨੀ ੪੭
ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਯੋਤ੍ਯਾ ਿਾਮ੍ਟੇ ਕਤ੍ਰਮ੍ਸ਼੍ ੱੱਸਰ੍ਿ:
ਏਕ ਤ੍ਤਰਮ੍ਸ਼ ੱਸਰ੍ਕ:
ਏਿਮ੍ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਤ੍ੁ ਸਮਵਾਤ੍ਮ੍ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ: ਪ੍ੂਰਵਮਾ੭੭ਿਤ੍:
ਪ੍ਾਸ਼੍੍ਪ੍ ਪ੍ਰਯਾਿੁਲ ਮੁਿ ੱੱਸ਼੍ੋਿਮ੍ ਸੋਟਮ
ੁ ੍ ਅਸ਼੍ਿ੍ਨੁਿਨ੍ ੧
ਸ ਪ੍ਰਾਤ੍ੁ : ਚਰਣੌ ਿਾਟਮ੍ ਕਨਪ੍ੀਟਯ ਰਿੁ ਨਮ੍ਤ੍ਨ:
ਸੀਤ੍ਾਮ੍ ਉਿਾਚ ਅਕਤ੍ਸ਼੍ਯਾ ਰਾਿਿਮ੍ ਚ ਮਹਾ ਿਰਤ੍ਮ੍ ੨
ਯਕਤ੍ ਿਮ੍ਤ੍ੁਮ੍ ਿਰੁਤ੍ਾ ਪ੍ੁੱਕਤ੍ ਰਵਨਮ੍ ਮਰੁਿ ਿਿਾ ਯੁ ਤ੍ਮ੍
ਅਹਮ੍ ਤ੍ਵਾ ਅਨੁ ਿਕਮਸ਼੍ਯਾਕਮ ਿਨਮ੭ਿਰੇ ਤ੍ਨੁ ਰ੍ਤ੍ਰ: ੩
ਮਯਾ ਸਮੇਤ੍ੋ ਅਰਣਯਾਕਨ ਪ੍ਹੂਕਨ ਕਿਚਕਰਸ਼੍ਯਕਸ
ਪ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਕਪ੍: ਮਰੁਿ ਯੂ ਤ੍ੈ ਸ਼੍੍ਚ ਸਮ੍ਿੁਸ਼੍੍ਟਾਕਨ ਸਮਮ੍ਤ੍ਤ੍: ੪
ਨ ਤ੍ੇਿ ਲੋ ਿ ਆਿਰਮਣਮ੍ ਨ ਅਮਰਤ੍ਵਮ੍ ਅਹਮ੍ ਿਰਣ
ੁ ੇ
ਐਸ਼੍ਵਰਯਮ੍ ਿਾ੭ਕਪ੍ ਲੋ ਿਾਨਾਮ੍ ਿਾਮਯੇ ਨ ਤ੍ਵਯਾ ਕਿਨਾ ੫
ਏਿਮ੍ ਪ੍ਰਿ
ੁ ਾਣ: ਸੌਕਮਕਤ੍ਰ: ਿਨ ਿਾਸਾਯ ਕਨਸ਼੍੍ਕਚਤ੍:
ਰਾਮੇਣ ਪ੍ਹੁਕਪ੍: ਸਾਨ੍ਤ੍ਵੈ: ਕਨਕਸ਼੍ੱਤ੍: ਪ੍ੁਨ ਰ੭ਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੬
ਅਨੁ ਿ੍ਞਾਤ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਪ੍ਿਤ੍ਾ ਪ੍ੂਰਵ ਮੇਿ ਯਤ੍ ਸ੍ਮਯ੭ਹਮ੍
ਕਿਕਮਤ੍ਾਨੀਮ੍ ਪ੍ੁਨ ਕਰਤ੍ਮ੍ ਕਿਰਯਤ੍ੇ ਮੇ ਕਨਿਾਰਣਮ੍ ੭
ਯਤ੍੭ਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਰਕਤ੍ਸ਼੍ੇਤ੍ੋ ਮੇ ਕਿਰਯਤ੍ੇ ਿਮ੍ਤ੍ੁ ਕਮੱਚਤ੍:
ਏਤ੍ ਕਤ੍ੱਚਾਕਮ ਕਿਿ੍ਞਾਤ੍ੁ ਮ੍ ਸਮ੍ਸ਼੍ਯੋ ਕਹ ਮਮਾ੭ਨਿ ੮
ਤ੍ਤ੍ੋ੭ਪ੍ਰਿੀ ਨ੍ਮਹਾ ਤ੍ੇਿਾ ਰਾਮੋ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ ਮ੭ਿਰਤ੍ਃ
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ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਵਾਲ੍ ਮੀਕਿ ਰਾਮਾਯਣਮ੍
ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਰਾ ੱੱਿਾਕਮਨਮ੍ ਿੀਰਮ੍ ਯਾਚਮਾਨਮ੍ ਿਰੁਤ੍ਾ੭ਞ੍ਿਕਲਮ੍ ੯
ਸ੍ਕਨਿ੍ਤ੍ੋ ਤ੍ਰ੍ਮਰਤ੍ੋ ਿੀਰ ੱੱਸਤ੍ਤ੍ਮ੍ ਸਤ੍੍ਪ੍ਤ੍ੇ ਸ੍ਕਤ੍ਤ੍:
ਕਪ੍ਰਯ: ਪ੍ਰਾਣ ਸਮੋ ਿਸ਼੍ਯੋ ਪ੍ਰਾਤ੍ਾ ਚਾ੭ਕਸ ਸਿਾ ਚ ਮੇ ੧0
ਮਯਾ੭ਤ੍ਯ ਸਹ ਸੌਕਮਤ੍ਰੇ ਤ੍ਵਕਯ ਿੱਚਕਤ੍ ਤ੍ ਤ੍ਵਨਮ੍
ਿੋ ਪ੍ਕਰਸ਼੍ਯਕਤ੍ ਿੌਸਲਯਾਮ੍ ਸੁਕਮਤ੍ਰਾਮ੍ ਿਾ ਯਸ਼੍ਕਸਵਨੀਮ੍ ੧੧
ਅਕਪ੍ਿਰ੍ਸ਼੍ਕਤ੍ ਿਾਮੈ: ਯ: ਪ੍ਰ੍ਿਨਯਃ ਪ੍ਰੁਕਤ੍ਿੀਮ੍ ਇਿ
ਸ ਿਾਮ ਪ੍ਾਸ਼੍ ਪ੍ਰਯਸ੍ਤ੍ੋ ਮਹਾ ਤ੍ੇਿਾ ਮਹੀਪ੍ਕਤ੍ਃ ੧੨
ਸਾ ਕਹ ਰਾਿਯਮ੍ ਇਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਰਾਪ੍ਯ ਨਰੁਪ੍ ਸਯ ਅਸ਼੍ਵਪ੍ਤ੍ੇਃ ਸੁਤ੍ਾ
ਤ੍ੁ ਃਕਿਤ੍ਾਨਾਮ੍ ਸਪ੍ਤ੍੍ਨੀਨਾਮ੍ ਨ ਿਕਰਸ਼੍ਯਕਤ੍ ਸ਼੍ੋਪ੍ਨਮ੍ ੧੩
ਨ ਸ੍ਮਕਰਸ਼੍ਯਕਤ੍ ਿੌਸਲਯਾਮ੍ ਸੁਕਮਤ੍ਰਾਮ੍ ਚ ਸੁ ਤ੍ੁ ਕਿਤ੍ਾਮ੍
ਪ੍ਰਤ੍ੋ ਰਾਿਯਮ੍ ਆਸਾਤ੍ਯ ਿੈਿੇੱਯਾਮ੍ ਪ੍ਰਯਿਸ੍ਕਤ੍ਤ੍: ੧੪
ਤ੍ਾਮ੍ ਆਰਯਾਮ੍ ਸਵਯਮੇਿ ਇਹ ਰਾਿ ਅਨੁ ਿਰਹਣੇ ਨ ਿਾ
ਸੌਕਮਤ੍ਰੇ ਪ੍ਰ ਿੌਸਲਯਾਮ੍ ਉਿ੍ਤ੍ ਅਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਇਮਮ੍ ਚਰ ੧੫
ਏਿਮ੍ ਮਮ ਚ ਤ੍ੇ ਪ੍ਿ੍ਕਤ੍: ਪ੍ਕਿਸ਼੍ਯਕਤ੍ ਸੁਤ੍ਰ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ਾ
ਤ੍ਰ੍ਮਿ੍ਞ ਿੁਰੁ ਪ੍ੂਿਾਯਾਮ੍ ਤ੍ਰ੍ਮਸ਼੍੍ਚਾ੭ਪ੍ਯਤ੍ੁ ਲੋ ਮਹਾਨ੍ ੧੬
ਏਿਮ੍ ਿੁਰਸ਼੍
ੁ ਵ ਸੌਕਮਤ੍ਰੇ ਮਤ੍੍ਿਰੁਤ੍ੇ ਰਿੁ ਨਮ੍ਤ੍ਨ
ਅਸ੍ਮਾਕਪ੍: ਕਿਪ੍ਰਹੀਣਾਯ ਮਾਤ੍ੁ : ਨ ਪ੍ਿੇਤ੍੍ ਸੁਿਮ੍ ੧੭
ਏਿਮ੍ ਉਿ੍ਤ੍ ਸ੍ਤ੍ੁ ਰਾਮੇਣ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣਃ ਸ਼੍੍ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਣਯਾ ਕਿਰਾ
ਪ੍ਰਤ੍ਯੁ ਿਾਚ ਤ੍ਤ੍ਾ ਰਾਮਮ੍ ਿਾਿਯਿ੍ਞੋ ਿਾਿਯ ਿੋਕਿਤ੍ਮ੍ ੧੮
ਤ੍ਿੈ ਿ ਤ੍ੇਿਸਾ ਿੀਰ ਪ੍ਰਤ੍ਃ ਪ੍ੂਿਕਯਸ਼੍ਯਕਤ੍
ਿੌਸਲਯਾਮ੍ ਚ ਸੁਕਮਤ੍ਰਾਮ੍ ਚ ਪ੍ਰਯਤ੍ੋ ਨਾ੭ਤ੍ਰ ਸਮ੍ਸ਼੍ਯਃ ੧੯
( ਯਕਤ੍ ਤ੍ੁ ਸ਼੍੍ਟੋ ਨ ਰਿ੍ਸ਼੍ੇਤ੍ ਪ੍ਰਤ੍ੋ ਰਾਿਯ ਮੁੱਤ੍ਮਮ੍
ਪ੍ਰਾਪ੍ਯ ਤ੍ੁ ਰ੍ਮਨਸਾ ਿੀਰ ਿਰਵੇਣ ਚ ਕਿਸ਼੍ੇਸ਼੍ਤ੍:
ਤ੍ ਮ੭ਹਮ੍ ਤ੍ੁ ਰ੍ਮਕਤ੍ਮ੍ ਿਰੂਰਮ੍ ਿਕਤ੍ਸ਼੍ਯਾਕਮ ਨ ਸਮ੍ਸ਼੍ਯ:
ਤ੍ ਤ੍੍ਪ੍ਿ੍ਸ਼੍ਾ ਨ੭ਕਪ੍ ਯਾਨ੍ ਸਰਵਾਨ੍ ਤ੍ਰੈਲੋਿਯ ਮਕਪ੍ ਕਿੰਨੁ ਸਾ )
ਿੌਸਲਯਾ ਕਪ੍ਪ੍ਰੁਯਾਤ੍੍ ਆਰਯਾ ਸਹਸਰਮ੍ ਅਕਪ੍ ਮਕਤ੍ਵਤ੍ਾਨ੍
ਯਸਯਾਃ ਸਹਸਰਮ੍ ਿਰਾਮਾਣਾਮ੍ ਸਮ੍ਪ੍ਰਾਪ੍੍ਤ੍ਮ੍ ਉਪ੍ ਿੀਕਿਨਾਮ੍ ੨0
ਤ੍ਤ੍ਾ ਆਤ੍੍ਮ ਪ੍ਰਣੇ ਚੈਿ ਮਮ ਮਾਤ੍ੁ ਸ੍ਤ੍ ਤ੍ੈਿ ਚ
ਪ੍ਰਯਾਪ੍੍ਤ੍ਾ ਮਕਤ੍ਵਤ੍ਾਨਾਮ੍ ਚ ਪ੍ਰਣਾਯ ਯਸ਼੍ਕਸਵਨੀ ੨੧
ਿੁਰਸ਼੍
ੁ ਵ ਮਾ ਮ੭ਨੁ ਚਰਮ੍ ਿੈਤ੍ਰ੍ਮਯਮ੍ ਨ ਇਹ ਕਿਤ੍ਯਤ੍ੇ
ਿਰੁਤ੍ਾ੭ਰ੍ਤ੍ੋ ਅਹਮ੍ ਪ੍ਕਿਸ਼੍ਯਾਕਮ ਤ੍ਿ ਚਾ੭ਰ੍ਤ੍: ਪ੍ਰਿਲ੍ ਪ੍ਤ੍ੇ ੨੨
ਤ੍ਨੁ : ਆਤ੍ਾਯ ਸਸ਼੍ਰਮ੍ ਿਕਨਤ੍ਰ ਕਪ੍ਟਿਾ ਤ੍ਰਃ
ਅਿਰਤ੍ ਸ੍ਤ੍ੇ ਿਕਮਸ਼੍ਯਾਕਮ ਪ੍ਨ੍ਤ੍ਾਨਮ੍ ਅਨੁ ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਯਨ੍ ੨੩
ਆਹਕਰਸ਼੍ਯਾਕਮ ਤ੍ੇ ਕਨਤ੍ਯਮ੍ ਮੂਲਾਕਨ ਚ ਪ੍ਲਾਕਨ ਚ
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ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਵਾਲ੍ ਮੀਕਿ ਰਾਮਾਯਣਮ੍
ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਿਨਯਾਕਨ ਯਾਕਨ ਚਾ੭ਨਯਾਕਨ ਸਵਾ੭੭ਹਾਰਾਕਣ ਤ੍ਪ੍ਕਸਵਨਾਮ੍ ੨੪
ਪ੍ਿਾਨ੍ ਤ੍ੁ ਸਹ ਿੈਤ੍ੇਹਯਾ ਕਿਕਰ ਸਾਨੁ ਸ਼੍ੁ ਰਮ੍ਸਯਤ੍ੇ
ਅਹਮ੍ ਸਰਵਮ੍ ਿਕਰਸ਼੍ਯਾਕਮ ਿਾਿਰਤ੍ਃ ਸਵਪ੍ਤ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਤ੍ੇ ੨੫
ਰਾਮ ਸ੍ਤ੍ੁ ਅਨੇਨ ਿਾਿਯੇਨ ਸੁਪ੍ਰੀਤ੍ਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯੁ ਿਾਚ ਤ੍ਮ੍
ਿਰਿ ਆਪ੍ਰੁੱਚਸਵ ਸੌਕਮਤ੍ਰੇ ਸਰਵਮ੍ ਏਿ ਸੁਹੱਿ
ਰੁ ਨਮ੍ ੨੬
ਯੇ ਚ ਰਾਿ੍ਞੋ ਤ੍ਤ੍ੌ ਕਤ੍ਿਯੇ ਮਹਾਤ੍੍ਮਾ ਿਰੁਣਃ ਸਵਯਮ੍
ਿਨਿ ਸਯ ਮਹਾ ਯਿ੍ਞੇ ਤ੍ਨੁ ਸ਼੍ੀ ਰੌਤ੍ਰ ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਨੇ ੨੭
ਅਪ੍ੇਤ੍ਯ ਿਿਚੇ ਕਤ੍ਿਯੇ ਤ੍ੂ ਣੀ ਚਾ੭ਿ੍ਸ਼੍ਯ ਸਾਯਿੌ
ਆਕਤ੍ਤ੍ਯ ਕਿਮਲੌ ਚੋਪ੍ੌ ਿਟ੍ਿੌ ਹੇਮ ਪ੍ਕਰਸ਼੍੍ਿਰੁਤ੍ੌ ੨੮
ਸਤ੍੍ਿਰੁਤ੍ਯ ਕਨਕਹਤ੍ਮ੍ ਸਰਵਮ੍ ਏਤ੍ਤ੍੍ ਆਚਾਰਯ ਸਤ੍੍ਮਕਨ
ਸ ਤ੍ਵਮ੍ ਆਯੁ ਤ੍ਮ੍ ਆਤ੍ਾਯ ਿ੍ਕਸ਼੍ਪ੍ਰਮ੍ ਆਿਰਿ ਲਿ੍ਸ਼੍ਮ
੍ ਣ ੨੯
ਸ ਸੁਹੱਿ
ਰੁ ਨਮ੍ ਆਮਨ੍ਤ੍ਰਯ ਿਨ ਿਾਸਾਯ ਕਨਸ਼੍੍ਕਚਤ੍ਃ
ਇਿ੍ਸ਼੍ਵਾਿੁ ਿੁਰਮ
ੁ ੍ ਆਮਨ੍ਤ੍ਯ
ਰ ਿਿਰਾਹ ਆਯੁ ਤ੍ਮ੍ ਉੱਤ੍ਮਮ੍ ੩0
ਤ੍ ੱੱਕਤ੍ਿਯਮ੍ ਰਾਿ ਸ਼੍ਾਰ੍ਤ੍ੂਲਃ ਸਤ੍੍ਿਰੁਤ੍ਮ੍ ਮਾਲਯ ਪ੍ੂਕਸ਼੍ਤ੍ਮ੍
ਰਾਮਾਯ ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਯਾ ਮਾਸ ਸੌਕਮਕਤ੍ਰਃ ਸਰਵ ਮਾ੭੭ਯੁ ਤ੍ਮ੍ ੩੧
ਤ੍ਮ੍ ਉਿਾਚ ਆਤ੍੍ਮਿਾਨ੍ ਰਾਮਃ ਪ੍ਰੀਤ੍ਯਾ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣਮ੍ ਆਿਤ੍ਮ੍
ਿਾਲੇ ਤ੍ਵਮ੍ ਆਿਤ੍ਃ ਸੌਮਯ ਿਾਮ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ੇ ਮਮ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ ੩੨
ਅਹਮ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਾਤ੍ੁ ਮ੍ ਇੱਚਾਕਮ ਯਤ੍੍ ਇਤ੍ਮ੍ ਮਾਮਿਮ੍ ਤ੍ਨਮ੍
ਪ੍ਰਾਹ੍ਮਣੇਪ੍ਯ: ਤ੍ਪ੍ਕਸਵਪ੍ਯ: ਤ੍ਵਯਾ ਸਹ ਪ੍ਰਮ੍ਤ੍ਪ੍ ੩੩
ਿਸਨ੍ਕਤ੍ ਇਹ ਤ੍ਰੁਟਮ੍ ਪ੍ਿ੍ਤ੍ਯਾ ਿੁਰਸ਼੍
ੁ ੁ ਕਤ੍ਵਿ ਸੱਤ੍ਮਾਃ
ਤ੍ੇਸ਼੍ਾਮ੍ ਅਕਪ੍ ਚ ਮੇ ਪ੍ੂਯਃ ਸਰਵੇਸ਼੍ਾਮ੍ ਚ ਉਪ੍ਿੀਕਿਨਾਮ੍ ੩੪
ਿਕਸਸ਼੍੍ਟ ਪ੍ੁਤ੍ਰਮ੍ ਤ੍ੁ ਸੁਯਿ੍ਞਮ੍ ਆਰਯਮ੍
ਤ੍ਵਮ੍ ਆਨਯ ਆਸ਼੍ੁ ਪ੍ਰਿਰਮ੍ ਕਤ੍ਵਿਾਨਾਮ੍
ਅਕਪ੍ਪ੍ਰਯਾਸਯਾਕਮ ਿਨਮ੍ ਸਮਸ੍ਤ੍ਾਨ੍
ਅਪ੍ਯਰ੍ਚਯ ਕਸ਼੍ਸ਼੍੍ਟਾਨ੍ ਅਪ੍ਰਾਨ੍ ਕਤ੍ਵਿਾਤ੍ੀਨ੍ ੩੫
ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਯੋਤ੍ਯਾ ਿਾਮ੍ਟੇ ਏਿ ਕਤ੍ਰਮ੍ਸ਼੍ ੱੱਸਰ੍ਿ:
ਤਿਾ ਤ੍ਤਰਮ੍ਸ਼ ੱਸਰ੍ਕ:
ਤ੍ਤ੍ਃ ਸ਼੍ਾਸਨਮ੍ ਆਿ੍ਞਾਯ ਪ੍ਰਾਤ੍ੁ ਃ ਸ਼੍ੁਪ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਕਪ੍ਰਯਮ੍
ਿਤ੍ਵਾ ਸ ਪ੍ਰਕਿਿੇਸ਼੍ਾ੭੭ਸ਼੍ੁ ਸੁਯਿ੍ਞ ਸਯ ਕਨਿੇਸ਼੍ਨਮ੍ ੧
ਤ੍ਮ੍ ਕਿਪ੍ਰਮ੍ ਅਿ੍ਨਯਿਾਰ ਸ੍ਤ੍ਮ੍ ਿਨ੍ਕਤ੍ਤ੍ਵਾ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੋ੭ਪ੍ਰਿੀਤ੍੍
ਸਿੇ ਅਪ੍ਯਾਿੱਚ ਪ੍ਸ਼੍ਯ ਤ੍ਵਮ੍ ਿੇਸ਼੍੍ਮ ਤ੍ੁ ਸ਼੍੍ਿਰ ਿਾਕਰਣਃ ੨
ਤ੍ਤ੍ਃ ਸਮ੍ਤ੍ਯਾਮ੍ ਉਪ੍ਾ ਸਯਾ੭੭ਸ਼੍ੁ ਿਤ੍ਵਾ ਸੌਕਮਕਤ੍ਰਣਾ ਸਹ
ਿੁਸ਼੍੍ਟਮ੍ ਤ੍ਤ੍੍ ਪ੍ਰਾਕਿਸ਼੍ਤ੍੍ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਯਾ ਰਮਯਮ੍ ਰਾਮ ਕਨਿੇਸ਼੍ਨਮ੍ ੩
ਤ੍ਮ੍ ਆਿਤ੍ਮ੍ ਿੇਤ੍ ਕਿਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਰਾਞ੍ਿਕਲਃ ਸੀਤ੍ਯਾ ਸਹ
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਸੁਯਿ੍ਞਮ੍ ਅਕਪ੍ਚਿਰਾਮ ਰਾਿਿੋ੭ਿ੍ਕਨਮ੍ ਇਿਾ੭ਰ੍ਕਚਤ੍ਮ੍ ੪
ਿਾਤ੍ ਰੂਪ੍ ਮਯੈ ਰ੍ਮੁਿਯੈ: ਅਙ੍ਿਤ੍ੈਃ ਿੁਣ੍ਟਲੈ ਃ ਸ਼੍ੁਪ੍ਃੈ
ਸਹੇਮ ਸੂਤ੍ਰੈ ਰ੍ਮਕਣਕਪ੍ਃ ਿੇਯੂਰੈ: ਿਲਯੈ: ਅਕਪ੍
ਅਨਯੈ ਸ਼੍੍ਚ ਰਤ੍੍ਨੈ ਰ੍ਪ੍ਹੁਕਪ੍ਃ ਿਾਿੁਤ੍੍ਸ੍ਤ੍ਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯਪ੍ੂਿਯਤ੍੍ ੫
ਸੁਯਿ੍ਞਮ੍ ਸ ਤ੍ਤ੍ੋ ਿਾਚ ਰਾਮਃ ਸੀਤ੍ਾ ਪ੍ਰਚੋਕਤ੍ਤ੍ਃ ੬
ਹਾਰਮ੍ ਚ ਹੇਮ ਸੂਤ੍ਰਮ੍ ਚ ਪ੍ਾਰਯਾਯੈ ਸੌਮਯ ਹਾਰਯ
ਰਸ਼੍ਨਾਮ੍ ਚ ਅਤ੍ੁ ਨਾ ਸੀਤ੍ਾ ਤ੍ਾਤ੍ੁ ਮ੍ ਇੱਚਕਤ੍ ਤ੍ੇ ਸਿੇ ੭
ਅਮ੍ਿਤ੍ਾਕਨ ਕਿਕਚਤ੍ਰਾਕਣ ਿੇਯੂਰਾਕਣ ਸ਼੍ੁਪ੍ਾਕਨ ਚ
ਪ੍ਰਯੱਚਕਤ੍ ਸਿੇ ਤ੍ੁ ਪ੍ਯਮ੍ ਪ੍ਾਰਯਾਯੈ ਿੱਚਤ੍ੀ ਿਨਮ੍ ੮
ਪ੍ਰਯਙ੍ਿਮ੍ ਅਿਰਯਾਸ੍ਤ੍ਰਣਮ੍ ਨਾਨਾ ਰਤ੍੍ਨਕਿਪ੍ੂਕਸ਼੍ਤ੍ਮ੍
ਤ੍ਮ੍ ਅਕਪ੍ ਇੱਚਕਤ੍ ਿੈਤ੍ੇਹੀ ਪ੍ਰਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟਾਪ੍ਕਯਤ੍ੁ ਮ੍ ਤ੍ਵਕਯ ੯
ਨਾਿਃ ਸ਼੍ਤ੍ਰੁਮ੍ ਿਯੋ ਨਾਮ ਮਾਤ੍ੁ ਲੋ ਯਮ੍ ਤ੍ਤ੍ੌ ਮਮ
ਤ੍ਮ੍ ਤ੍ੇ ਿਿ ਸਹਸਰੇਣ ਤ੍ਤ੍ਾਕਮ ਕਤ੍ਵਿ ਪ੍ੁਮ੍ਿਿ ੧0
ਇਕਤ੍ ਉਿ੍ਤ੍ਃ ਸ ਕਹ ਰਾਮੇਣ ਸੁਯਿ੍ਞਃ ਪ੍ਰਕਤ੍ਿਰੁਹਯ ਤ੍ਤ੍੍
ਰਾਮ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ ਸੀਤ੍ਾਨਾਮ੍ ਪ੍ਰਯੁਯੋਿ ਆਕਸ਼੍ਸ਼੍ਃ ਸ਼੍ੁਪ੍ਾ: ੧੧
ਅਤ੍ ਪ੍ਰਾਤ੍ਰਮ੍ ਅਿਯਿਰਮ੍ ਕਪ੍ਰਯਮ੍ ਰਾਮਃ ਕਪ੍ਰਯਮ੍ ਿਤ੍ਃ
ਸੌਕਮਕਤ੍ਰਮ੍ ਤ੍ਮ੍ ਉਿਾਚ ਇਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਰਹ੍ਮੇਿ ਕਤ੍ਰਤ੍ਸ਼੍ੇਸ਼੍ਰ
ਵ ਮ੍ ੧੨
ਅਿਸ੍ਤ੍ਯਮ੍ ਿੌਕਸ਼੍ਿਮ੍ ਚੈਿ ਤ੍ਾ ਿੁਪ੍ੌ ਪ੍ਰਾਹ੍ਮਣੋੱ ਤ੍ਮੌ
ਅਰ੍ਚਯ ਆਹੂਯ ਸੌਕਮਤ੍ਰੇ ਰਤ੍੍ਨੈਃ ਸਸਯਮ੍ ਇਿ ਅਮ੍ਪ੍ੁਕਪ੍ਃ ੧੩
ਤ੍ਰ੍ਪ੍ਯਸਵ ਮਹਾ ਪ੍ਾਹੋ ਿੋ ਸਹਸਰੈ ਸ਼੍੍ਚ ਮਾਨਤ੍
ਸੁਿਰ੍ਣੈ ਰਿਤ੍ੈ ਸ਼੍੍ਚਿ
ੈ ਮਕਣਕਪ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਮਹਾ ਤ੍ਨੈਃ ੧੪
ਿੌਸਲਯਾਮ੍ ਚ ਯ ਆਸ਼੍ੀਰ੍ਕਪ੍: ਪ੍ਿ੍ਤ੍ਃ ਪ੍ਰਯੁ ਪ੍ਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟਕਤ੍
ਆਚਾਰਯ: ਤ੍ੈੱਕਤ੍ਰੀਯਾਣਾਮ੍ ਅਕਪ੍ਰੂਪ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਿੇਤ੍ ਕਿਤ੍੍ ੧੫
ਤ੍ਸਯ ਯਾਨਮ੍ ਚ ਤ੍ਾਸੀ ਸ਼੍੍ਚ ਸੌਕਮਤ੍ਰੇ ਸਮ੍ਪ੍ਰਤ੍ਾਪ੍ਯ
ਿੌਸ਼੍ੇਯਾਕਨ ਚ ਿਸ੍ਤ੍ਰਾਕਣ ਯਾਿਤ੍੍ ਤ੍ੁ ਸ਼੍ਯਕਤ੍ ਸ ਕਤ੍ਵਿਃ ੧੬
ਸੂਤ੍ ਸ਼੍੍ਕਚਤ੍ਰ ਰਤ੍ ਸ਼੍੍ਚਾ੭੭ਰਯਃ ਸਕਚਿਃ ਸੁਕਚਰੋਕਸ਼੍ਤ੍ਃ
ਤ੍ੋਸ਼੍ਯੈਨਮ੍ ਮਹਾ੭ਰਹੈ ਸ਼੍੍ਚ ਰਤ੍੍ਨੈ ਰਵਸਤ੍
੍ ਰੈ ਰ੍ਤ੍ਨੈ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ
ਪ੍ਸ਼੍ੁਿਾਕਪ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਸਰਵਾਕਪ੍ ਰ੍ਿਿਾਮ੍ ਤ੍ਸ਼੍ ਸ਼੍ਤ੍ੇਨ ਚ ੧੭
ਯੇ ਚੇ ਮੇ ਿਟਿਾਲਾਪ੍ਾ ਪ੍ਹਿੋ ਤ੍ਮ੍ਟਮਾਣਿਾ:
ਕਨਤ੍ਯ ਸਵਾਤ੍ਯਾਯ ਸ਼੍ੀਲਤ੍ਵਾ ੱੰਨਾ ਨਯ ਤ੍੍ਿੁਰਵਮ੍ਕਤ੍ ਕਿਮ੍ਚਨ ੧੮
ਅਲਸਾ ਸਵਾਤ੍ੁ ਿਾਮਾ ਸ਼੍੍ਚ ਮਹਤ੍ਾਮ੍ ਚਾ੭ਕਪ੍ ਸੰਮਤ੍ਾ:
ਤ੍ੇਸ਼੍ਾਮ੍ ਅਸ਼੍ੀਕਤ੍ ਯਾਨਾਕਨ ਰਤ੍੍ਨ ਪ੍ੂਰ੍ਣਾਕਨ ਤ੍ਾਪ੍ਯ ੧੯
ਸ਼੍ਾਕਲਿਾਹ ਸਹਸਰਮ੍ ਚ ਤ੍ਵੇ ਸ਼੍ਤ੍ੇ ਪ੍ਤ੍ਰਿਾਮ੍ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ
ਿਯਮ੍ਿਨਾ੭ਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਚ ਸੌਕਮਤ੍ਰੇ ਿੋ ਸਹਸਰਮ੍ ਉਪ੍ਾਿੁਰੁ ੨0
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਮੇਿਲੀਨਾਮ੍ ਮਹਾ ਸਮ੍ਿ: ਿੌਸਲਯਾਮ੍ ਸਮੁਪ੍ਸ੍ਕਤ੍ਤ੍:
ਤ੍ੇਸ਼੍ਾਮ੍ ਸਹਸਰਮ੍ ਸੌਕਮਤ੍ਰੇ ਪ੍ਰਤ੍ਯੇਿਮ੍ ਸਮ੍ਪ੍ਰਤ੍ਾਪ੍ਯ ੨੧
ਅਮ੍ਪ੍ਾ ਯਤ੍ਾ ਚ ਸਾ ਨਮ੍ਤ੍ੇਤ੍੍ ਿੌਸਲਯਾ ਮਮ ਤ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਣਾਮ੍
ਤ੍ਤ੍ਾ ਕਤ੍ਵਿਾਤ੍ੀਮ੍ ਤ੍ਾਨ੍ ਸਰਵਾਨ੍ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣਾ੭ਰ੍ਚਯ ਸਰਵਸ਼੍: ੨੨
ਤ੍ਤ੍ਃ ਸ ਪ੍ੁਰਸ਼੍
ੁ ਿਯਾਿਰ ਸ੍ਤ੍ ੱੱਤ੍ਨਮ੍ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣਃ ਸਵਯਮ੍
ਯਤ੍ੋਿ੍ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਰਾਹ੍ਮਣੇਨ੍ਤ੍ਰਾਣਾਮ੍ ਅਤ੍ਤ੍ਾ ੱੱਤ੍ਨਤ੍ੋ ਯਤ੍ਾ ੨੩
ਅਤ੍ਾ੭ਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ਪ੍ਾਸ਼੍੍ਪ੍ ਿਲ਼ਾਮ੍ ਸ੍ਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟਤ੍ ਸ਼੍੍ਚੋਪ੍ਿੀਕਿਨਃ
ਸਮ੍ਪ੍ਰਤ੍ਾਯ ਪ੍ਹੁ ਤ੍ਰਿਯਮ੍ ਏਿੈਿ ਸਯੋਪ੍ਿੀਿਨਮ੍ ੨੪
ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ ਸਯ ਚ ਯ ਤ੍ਵੇਸ਼੍ਮ
੍ ਿਰੁਹਮ੍ ਚ ਯਤ੍੍ ਇਤ੍ਮ੍ ਮਮ
ਅਸ਼੍ੂਨਯਮ੍ ਿਾਰਯਮ੍ ਏਿੈਿਮ੍ ਯਾਿਤ੍੍ ਆਿਮਨਮ੍ ਮਮ ੨੫
ਇਤ੍ਯੁ ਿ੍ਤ੍ਵਾ ਤ੍ੁ ਃਕਿਤ੍ਮ੍ ਸਰਵਮ੍ ਿਨਮ੍ ਤ੍ਮ੍ ਉਪ੍ਿੀਕਿਨਮ੍
ਉਿਾ ਚੇਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਨਾ ਤ੍ਯਿ੍ਸ਼੍ਮ੍ ਤ੍ਨਮ੍ ਆਨੀਯਤ੍ਾਮ੍ ਇਕਤ੍ ੨੬
ਤ੍ਤ੍ੋ੭ਸਯ ਤ੍ਨਮ੍ ਆਿਹਰਃੁ ਸਰਵਮ੍ ਏਿੋਪ੍ਿੀਕਿਨਃ
ਸ ਰਾਕਸ਼੍ ੱੱਸੁਮਹਾਮ੍ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਰ ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਨੀਯੋ ਹਯ ਤ੍ਰੁਸ਼੍ਯਤ੍ ੨੭
ਤ੍ਤ੍ਃ ਸ ਪ੍ੁਰਸ਼੍
ੁ ਿਯਾਿਰ ਸ੍ਤ੍ ੱੱਤ੍ਨਮ੍ ਸਹ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣਃ
ਕਤ੍ਵਿੇਪ੍ਯੋ ਪ੍ਾਲ ਿਰੁੱਤ੍ਪ੍
ੇ ਯਃ ਿਰੁਪ੍ਣੇ ਪ੍ਯੋ੭ਹਯਤ੍ਾਪ੍ਯਤ੍੍ ੨੮
ਤ੍ ਤ੍ਰਾਸੀਤ੍੍ ਕਪ੍ਙ੍ਿਲ਼ੋ ਿਾਰ੍ਿਯ ਸ੍ਕਤ੍ਰਿਟੋ ਨਾਮ ਿੈ ਕਤ੍ਵਿਃ
ਉਮ੍ਚ ਿਰੁੱਕਤ੍ ਰਵਨੇ ਕਨਤ੍ਯਮ੍ ਪ੍ਾਲ ਿੁੱਤ੍ਾਲ ਲਾਮ੍ਿਲੀ ੨੯
ਤ੍ਮ੍ ਿਰੁੱਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਰੁਣੀ ਪ੍ਾਰਯਾ ਪ੍ਾਲਾਨ੍ ਆਤ੍ਾਯ ਤ੍ਾਰਿਾਨ੍
ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ਪ੍ਰਾਹ੍ਮਣਮ੍ ਿਾਿਯਮ੍ ਤ੍ਾਕਰਤ੍ਰਯੇ ਣਾ੭ਕਪ੍ਪ੍ੀਕਟਤ੍ਾ ੩0
ਅਪ੍ਾਸਯ ਪ੍ਾਲਮ੍ ਿੁੱਤ੍ਾਲਮ੍ ਿੁਰਸ਼੍
ੁ ਵ ਿਚਨਮ੍ ਮਮ
ਰਾਮ ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਯ ਤ੍ਰ੍ਮਿ੍ਞਮ੍ ਯਕਤ੍ ਕਿਨ੍ਕਚਤ੍੍ ਅਿਾਪ੍੍ਸਯਕਸ ੩੧
ਪ੍ਾਰਯਾਯਾ ਿਚਨਮ੍ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਸ਼੍ਾਟੀਮ੍ ਆੱ ਚਾਤ੍ਯ ਤ੍ੁ ਸ਼੍੍ਚਤ੍ਾਮ੍
ਸ ਪ੍ਰਾਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟਤ੍ ਪ੍ਮ੍ਤ੍ਾਨਮ੍ ਯਤ੍ਰ ਰਾਮ ਕਨਿੇਸ਼੍ਨਮ੍ ੩੨
ਪ੍ਰੁਿੁ ਅਮ੍ਕਿਰ ੱੱਸਮਮ੍ ਤ੍ੀਪ੍੍ਤ੍ਯਾ ਕਤ੍ਰਿਟਮ੍ ਿਨ ਸਮ੍ਸਕਤ੍
ਆ ਪ੍ਞ੍ਚਮਾਯਾਃ ਿਿ੍ਸ਼੍ਯਾਯਾ ਨੈਨਮ੍ ਿਸ਼੍੍ਕਚਤ੍੍ ਅਿਾਰਯਤ੍੍ ੩੩
ਸ ਰਾਿਪ੍ੁਤ੍ਰਮ੍ ਆਸਾਤ੍ਯ ਕਤ੍ਰਿਟੋ ਿਾਿਯਮ੍ ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍
ਕਨਰ੍ਤ੍ਨੋ ਪ੍ਹੁ੭ ਪ੍ੁਤ੍ਰੋ੭ਸ੍ਕਮ ਰਾਿਪ੍ੁਤ੍ਰ ਮਹਾਯਸ਼੍ਃ ੩੪
ਉਮ੍ਚ ਿਰੁੱਕਤ੍ ਰਵਨੇ ਕਨਤ੍ਯਮ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਯਿੇਿ੍ਸ਼੍ਸਵ ਮਾਮ੍ ਇਕਤ੍ ੩੫
ਤ੍ਮ੍ ਉਿਾਚ ਤ੍ਤ੍ੋ ਰਾਮਃ ਪ੍ਕਰਹਾਸ ਸਮਕਨਵਤ੍ਮ੍
ਿਿਾਮ੍ ਸਹਸਰਮ੍ ਅਕਪ੍ ਏਿਮ੍ ਨ ਤ੍ੁ ਕਿਸ਼੍ਰਾਕਣਤ੍ਮ੍ ਮਯਾ
ਪ੍ਕਰਿ੍ਕਸ਼੍ਪ੍ਕਸ ਤ੍ਣ੍ਟੇਨ ਯਾਿਤ੍੍ ਤ੍ਾਿਤ੍੍ ਅਿਾਪ੍੍ਸਯਕਸ ੩੬
ਸ ਸ਼੍ਾਟੀਮ੍ ਤ੍ਵਕਰਤ੍ਃ ਿਟਯਾਮ੍ ਸਮ੍ਪ੍ਰਾਨ੍ਤ੍ਃ ਪ੍ਕਰਿੇਸ਼੍ਟ
੍ ਯ ਤ੍ਾਮ੍
ਆਕਿਤ੍ਯ ਤ੍ਣ੍ਟਮ੍ ਕਚਿ੍ਸ਼੍ਪ੍
ੇ ਸਰਵ ਪ੍ਰਾਣੇਨ ਿੇਕਿਤ੍ਃ ੩੭
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਸ ਤ੍ੀਰ੍ਤ੍ਵਾ ਸਰਯੂ ਪ੍ਾਰਮ੍ ਤ੍ਮ੍ਟ ਸ੍ਤ੍ਸਯ ਿਰਾ ਚਯੁ ਤ੍:
ਿੋ ਿਰਿੇ ਪ੍ਹੁ ਸਾਹਸਰੇ ਪ੍ਪ੍ਾਤ੍ੋ ਿ੍ਸ਼੍ਣ ਸੰਕਨਤ੍ੌ ੩੮
ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਕਰਸ਼੍ਵਿਯ ਤ੍ਰ੍ਮਾਤ੍੍ਮਾ ਆਤ੍ਸ੍ਮਾਤ੍੍ ਸਰਯੂ ਤ੍ਟਾਤ੍੍
ਆਨਯਾ ਮਾਸ ਤ੍ਾ ਿੋਪ੍ੈ ਸ੍ਕਤ੍ਰਿਟਾਯਾ੭੭ਸ਼੍ਰਮਮ੍ ਪ੍ਰਕਤ੍ ੩੯
ਉਿਾਚ ਚ ਤ੍ਤ੍ੋ ਰਾਮ ਸ੍ਤ੍ਮ੍ ਿਾਰ੍ਿਯ ਮ੭ਕਪ੍ਸਾਨ੍ਤ੍ਯ
ਵ ਨ੍
ਮਨਯੁ ਰ੍ਨ ਿਲੁ ਿਰ੍ਤ੍ਿਯਃ ਪ੍ਕਰਹਾਸੋ ਹਯਯਮ੍ ਮਮ ੪0
ਇਤ੍ਮ੍ ਕਹ ਤ੍ੇਿ ਸ੍ਤ੍ਿ ਯ ੱੱਤ੍ੁਰਤ੍ਯਯਮ੍
ਤ੍ਤ੍ੇਿ ਕਿਿ੍ਞਾਕਸਤ੍ੁ ਕਮੱਚਤ੍ਯਾ ਮਯਾ
ਇਮਮ੍ ਪ੍ਿਾਨ੭ਰ੍ਤ੍ ਮਕਪ੍ ਪ੍ਰਚੋਕਤ੍ਤ੍ੋ
ਿਰੁਣੀਸ਼੍ਵ ਕਿਮ੍ ਚੇ ਤ੍ਪ੍ਰਮ੍ ਿਯਿਸਯਕਤ੍ ੪੧
ਪ੍ਰਿੀਕਮ ਸਤ੍ਯੇਨ ਨ ਤ੍ੇ੭ਸ੍ਕਤ੍ ਯਮ੍ਤ੍ਰਣਾ
ਤ੍ਨਮ੍ ਕਹ ਯਤ੍ਯ ਨ੍ਮਮ ਕਿਪ੍ਰ ਿਾਰਣਾਤ੍੍
ਪ੍ਿਤ੍੍ਸੁ ਸਮਯ ਿ੍ਪ੍ਰਕਤ੍ ਪ੍ਾਤ੍ਨੇਨ ਤ੍ਤ੍੍
ਮਯਾ੭੭ਰ੍ਕਿਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਰੀਤ੍ ਯਸ਼੍ਸ੍ਿਰਮ੍ ਪ੍ਿੇਤ੍੍ ੪੨
ਤ੍ਤ੍ਃ ਸ ਪ੍ਾਰਯ ਸ੍ਕਤ੍ਰਿਟੋ ਮਹਾਮੁਕਨ:
ਿਿਾਮ੍ ਅਨੀਿਮ੍ ਪ੍ਰਕਤ੍ਿਰੁਹਯ ਮੋਕਤ੍ਤ੍ਃ
ਯਸ਼੍ੋ ਪ੍ਲ ਪ੍ਰੀਕਤ੍ ਸੁਿੋਪ੍ ਪ੍ਰੁਕਮਹਣੀ
ਤ੍ਤ੍ਾ੭੭ਕਸ਼੍ਸ਼੍ਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯਿਤ੍ਨ੍ ਮਹਾਤ੍੍ਮਨਃ ੪੩
ਨ ਚਾ੭ਕਪ੍ ਰਾਮ: ਪ੍ਰਕਤ੍ਪ੍ੂਰਣ
੍ ਮਾਨਸੋ
ਮਹ ੱੱਤ੍ਨਮ੍ ਤ੍ਰ੍ਮ ਪ੍ਲੈ ਰੁਪ੍ਾਰ੍ਕਿਤ੍ਮ੍
ਕਨਯੋਿਯਾ ਮਾਸ ਸੁਹੱਿ
ਰੁ ਨੇ ਕਚਰਾਤ੍੍
ਯਤ੍ਾ੭ਰਹ ਸੰਮਾਨ ਿਚ: ਪ੍ਰਚੋਕਤ੍ਤ੍: ੪੪
ਕਤ੍ਵਿ ੱੱਸੁਹਰੁ ਤ੍੍ਪ੍ਰੁਤ੍ਯ ਿਨੋ੭ਤ੍ਿਾ ਤ੍ਤ੍ਾ
ਤ੍ਕਰਤ੍ਰ ਕਪ੍ਿ੍ਸ਼੍ਾਚਰਣ ਸ਼੍੍ਚ ਯੋ੭ਪ੍ਿਤ੍੍
ਨ ਤ੍ਤ੍ਰ ਿਸ਼੍੍ਕਚ ੱੰਨ ਪ੍ਪ੍ੂਿ ਤ੍ਰ੍ਕਪ੍ਤ੍ੋ
ਯਤ੍ਾ੭ਰਹ ਸੰਮਾਨ ਨ ਤ੍ਾਨ ਸਮ੍ਪ੍ਰਮ:ੈ ੪੫
ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਯੋਤ੍ਯਾ ਿਾਮ੍ਟੇ ਤ੍ਵਾ ਕਤ੍ਰਮ੍ਸ਼੍ ੱੱਸਰ੍ਿ:
ਤਰਯ ਸ੍ਤ੍ਤਰਮ੍ਸ਼ ੱਸਰ੍ਕ:
ਤ੍ਤ੍ਵਾ ਤ੍ੁ ਸਹ ਿੈਤ੍ੇਹਯਾ ਪ੍ਰਾਹ੍ਮਣੇਪ੍ਯੋ ਤ੍ਨਮ੍ ਪ੍ਹੁ
ਿਿ੍ਮਤ੍ੁ ਃ ਕਪ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਤ੍ਰਸ਼੍੍ਟਮ
ੁ ੍ ਸੀਤ੍ਯਾ ਸਹ ਰਾਿਿੌ ੧
ਤ੍ਤ੍ੋ ਿਰੁਹੀਤ੍ੇ ਤ੍ੁ ਸ਼੍ਪ੍
੍ ਰੇਿ੍ਸ਼੍ਯੇ ਤ੍ੁ ਅਸ਼੍ੋਪ੍ੇਤ੍ਾਮ੍ ਤ੍ਤ੍ਾ ਆਯੁ ਤ੍ੇ
ਮਾਲਾ ਤ੍ਾਮਕਪ੍: ਆਸਿ੍ਤ੍ੇ ਸੀਤ੍ਯਾ ਸਮਲਮ੍ਿਰੁਤ੍ੇ ੨
ਤ੍ਤ੍ਃ ਪ੍ਰਾਸਾਤ੍ ਹਰ੍ਮਯਾਕਣ ਕਿਮਾਨ ਕਸ਼੍ਿਰਾਕਣ ਚ
ਅਕਤ੍ਰੁਹਯ ਿਨਃ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ੍ ਉਤ੍ਾਸੀਨੋ ਿਯਲੋ ਿਯਤ੍੍ ੩
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ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਵਾਲ੍ ਮੀਕਿ ਰਾਮਾਯਣਮ੍
ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਨ ਕਹ ਰਤ੍ਯਾਃ ਸ੍ਮ ਸ਼੍ਿਯਨ੍ਤ੍ੇ ਿਨ੍ਤ੍ੁਮ੍ ਪ੍ਹੁ ਿਨ ਆਿੁਲਾਃ
ਆਰੁਹਯ ਤ੍ਸ੍ਮਾਤ੍੍ ਪ੍ਰਾਸਾਤ੍ਾਨ੍ ਤ੍ੀਨਾਃ ਪ੍ਸ਼੍ਯਨ੍ਕਤ੍ ਰਾਿਿਮ੍ ੪
ਪ੍ਤ੍ਾਕਤ੍ਮ੍ ਿਰ੍ਕਿਤ੍ ੱੱਚਤ੍ਰਮ੍ ਰਾਮਮ੍ ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾ ਤ੍ਤ੍ਾ ਿਨਾਃ
ਊਚੁ: ਪ੍ਹੁ ਕਿਤ੍ਾ ਿਾਚਃ ਸ਼੍ੋਿੋਪ੍ਹਤ੍ ਚੇਤ੍ਸਃ ੫
ਯਮ੍ ਯਾਨ੍ਤ੍ਮ੍ ਅਨੁ ਯਾਕਤ੍ ਸ੍ਮ ਚਤ੍ੁ ਰਙ੍ਿ ਪ੍ਲਮ੍ ਮਹਤ੍੍
ਤ੍ਮ੍ ਏਿਮ੍ ਸੀਤ੍ਯਾ ਸਾਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਅਨੁ ਯਾਕਤ੍ ਸ੍ਮ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣਃ ੬
ਐਸ਼੍ਵਰਯਸਯ ਰਸਿ੍ਞਃ ਸਨ੍ ਿਾਕਮਨਾਮ੍ ਚੈਿ ਿਾਮਤ੍ਃ
ਨ ਇੱਚਕਤ੍ ਏਿ ਅਨਰੁਤ੍ਮ੍ ਿਰ੍ਤ੍ੁਮ੍ ਕਪ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਤ੍ਰ੍ਮ ਿੌਰਿਾਤ੍੍ ੭
ਯਾ ਨ ਸ਼੍ਿਯਾ ਪ੍ੁਰਾ ਤ੍ਰਸ਼੍੍ਟਮ
ੁ ੍ ਪ੍ੂਤ੍ੈ: ਆਿਾਸ਼੍ਿੈ: ਅਕਪ੍
ਤ੍ਾਮ੍ ਅਤ੍ਯ ਸੀਤ੍ਾਮ੍ ਪ੍ਸ਼੍ਯਨ੍ਕਤ੍ ਰਾਿ ਮਾਰ੍ਿ ਿਤ੍ਾ ਿਨਾਃ ੮
ਅਙ੍ਿ ਰਾਿੋਕਚਤ੍ਾਮ੍ ਸੀਤ੍ਾਮ੍ ਰਿ੍ਤ੍ ਚਨ੍ਤ੍ਨ ਸੇਕਿਨੀਮ੍
ਿਰ੍ਸ਼੍ਮ੍ ਉਸ਼੍੍ਣਮ੍ ਚ ਸ਼੍ੀਤ੍ਮ੍ ਚ ਨੇਸ਼੍ਯਮ੍ਕਤ੍ ਆਸ਼੍ੁ ਕਿਿਰ੍ਣਤ੍ਾਮ੍ ੯
ਅਤ੍ਯ ਨੂ ਨਮ੍ ਤ੍ਸ਼੍ਰਤ੍ਃ ਸੱਤ੍ਵਮ੍ ਆਕਿਸ਼੍ਯ ਪ੍ਾਸ਼੍ਤ੍ੇ
ਨ ਕਹ ਰਾਿਾ ਕਪ੍ਰਯਮ੍ ਪ੍ੁਤ੍ਮ
ਰ ੍ ਕਿਿਾਸਕਯਤ੍ੁ ਮ੍ ਇੱਚਕਤ੍ ੧0
ਕਨਰ੍ਿੁਣ ਸਯਾ੭ਕਪ੍ ਪ੍ੁਤ੍ਰ ਸਯ ਿਤ੍ਮ੍ ਸਯਾਤ੍੍ ਕਿਪ੍ਰਿਾਸਨਮ੍
ਕਿਮ੍ ਪ੍ੁਨ ਰਯਸਯ ਲੋ ਿੋ੭ਯਮ੍ ਕਿਤ੍ੋ ਿਰੁੱਤ੍ੇਨ ਿੇਿਲਮ੍ ੧੧
ਆਨਰੁਸ਼੍ਮ੍ਸਯਮ੍ ਅਨੁ ਿਰੋਸ਼੍ਃ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਮ੍ ਸ਼੍ੀਲਮ੍ ਤ੍ਮਃ ਸ਼੍ਮਃ
ਰਾਿਿਮ੍ ਸ਼੍ੋਪ੍ਯ ਨ੍ਤ੍ਯੇਤ੍ੇ ਸ਼੍ਟ੍ਿੁਣਾਃ ਪ੍ੁਰਸ਼੍
ੁ ੋੱਤ੍ਮਮ੍ ੧੨
ਤ੍ਸ੍ਮਾਤ੍੍ ਤ੍ਸਯੋਪ੍ਿਾਤ੍ੇਨ ਪ੍ਰਿਾਃ ਪ੍ਰਮ ਪ੍ੀਕਟਤ੍ਾਃ
ਔਤ੍ਿਾ ਨੀਿ ਸੱਤ੍ਵਾਕਨ ਿਰੀਸ਼੍੍ਮੇ ਸਕਲਲ ਸਮ੍ਿ੍ਸ਼੍ਯਾਤ੍੍ ੧੩
ਪ੍ੀਟਯਾ ਪ੍ੀਕਟਤ੍ਮ੍ ਸਰਵਮ੍ ਿਿਤ੍੍ ਅਸਯ ਿਿਤ੍੍ਪ੍ਤ੍ੇਃ
ਮੂਲਸਯ ਇਿ ਉਪ੍ਿਾਤ੍ੇਨ ਿਰੁਿ੍ਸ਼੍ਃ ਪ੍ੁਸ਼੍ਪ੍
੍ ਪ੍ਲੋ ਪ੍ਿਃ ੧੪
ਮੂਲਮ੍ ਹਯੇਸ਼੍ ਮਨੁ ਸ਼੍ਯਾਣਾਮ੍ ਤ੍ਰ੍ਮ ਸਾਰੋ ਮਹਾ ਤ੍ਯੁ ਕਤ੍:
ਪ੍ੁਸ਼੍੍ਪ੍ਮ੍ ਪ੍ਲਮ੍ ਚ ਪ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਚ ਸ਼੍ਾਿਾ ਸ਼੍੍ਚਾ ਪ੍ਯੇਤ੍ਰੇ ਿਨਾ: ੧੫
ਤ੍ੇ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ ਇਿ ਿ੍ਕਸ਼੍ਪ੍ਰਮ੍ ਸਪ੍ਤ੍੍ਨਯਃ ਸਹ ਪ੍ਾਨ੍ਤ੍ਿਾਃ
ਿੱਚਨ੍ਤ੍ਮ੍ ਅਨੁ ਿੱਚਾਮੋ ਯੇਨ ਿੱਚਕਤ੍ ਰਾਿਿਃ ੧੬
ਉਤ੍ਯਾਨਾਕਨ ਪ੍ਕਰਤ੍ਯਿਯ ਿ੍ਸ਼੍ੇਤ੍ਰਾਕਣ ਚ ਿਰੁਹਾਕਣ ਚ
ਏਿ ਤ੍ੁ ਃਿ ਸੁਿਾ ਰਾਮਮ੍ ਅਨੁ ਿੱਚਾਮ ਤ੍ਾਰ੍ਕਮਿਮ੍ ੧੭
ਸਮੁੱਤ੍ੁ ਤ੍
ਰ ਕਨਤ੍ਾਨਾਕਨ ਪ੍ਕਰਤ੍ਵ ਸ੍ਤ੍ਾ੭ਕਿਰਾਕਣ ਚ
ਉਪ੍ਾੱਤ੍ ਤ੍ਨ ਤ੍ਾਨਯਾਕਨ ਹਰਤ੍
ੁ ਸਾਰਾਕਣ ਸਰਵਸ਼੍ਃ ੧੮
ਰਿਸਾ ਅਪ੍ਯਿ ਿੀਰ੍ਣਾਕਨ ਪ੍ਕਰਤ੍ਯਿ੍ਤ੍ਾਕਨ ਤ੍ੈਿਤ੍ੈਃ
ਮੂਸ਼੍ਿੈ: ਪ੍ਕਰਤ੍ਾਿਤ੍੍ਕਪ੍: ਉਤ੍੍ਕਪ੍ਲੈ : ਆਿਰੁਤ੍ਾਕਨ ਚ ੧੯
ਅਪ੍ੇ ਤ੍ੋਤ੍ਿ ਤ੍ੂ ਮਾਕਨ ਹੀਨ ਸੰਮਾਰ੍ਿਨਾਕਨ ਚ
ਪ੍ਰਣਸ਼੍੍ਟ ਪ੍ਕਲ ਿਰ੍ਮੇਿਯਾ ਮਮ੍ਤ੍ਰ ਹੋਮ ਿਪ੍ਾਕਨ ਚ ੨0
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਤ੍ੁ ਸ਼੍੍ਿਾਲੇ ਨੇਿ ਪ੍ਿ੍ਨਾਕਨ ਕਪ੍ੰਨ ਪ੍ਾਿਨਿਮ੍ਕਤ੍ ਚ
ਅਸ੍ਮ ੱੱਤ੍ਯਿ੍ਤ੍ਾਕਨ ਿੇਸ਼੍ਮ
੍ ਾਕਨ ਿੈਿੇਯੀ ਪ੍ਰਕਤ੍ਪ੍ਤ੍ਯਤ੍ਾਮ੍ ੨੧
ਿਨਮ੍ ਨਿਰਮ੍ ਏਿਾ੭ਸ੍ਤ੍ੁ ਯੇਨ ਿੱਚਕਤ੍ ਰਾਿਿਃ
ਅਸ੍ਮਾਕਪ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਪ੍ਕਰਤ੍ਯਿ੍ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ੁਰਮ੍ ਸਮ੍ਪ੍ਤ੍ਯਤ੍ਾਮ੍ ਿਨਮ੍ ੨੨
ਕਪ੍ਲਾਕਨ ਤ੍ਮ੍ਸ਼੍੍ਕਟਰਣਃ ਸਰਵੇ ਸਾਨੂ ਕਨ ਮਰੁਿ ਪ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਣਃ
ਅਸ੍ਮ ੱੱਤ੍ਯਿ੍ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਰਪ੍ਤ੍ਯਨ੍ਤ੍ਾਮ੍ ਸੇਿਯਮਾਨਮ੍ ਤ੍ਯਿਨ੍ਤ੍ੁ ਚ ੨੩
ਤ੍ਰੁਣ ਮਾਮ੍ਸ ਪ੍ਲਾਤ੍ਾਨਾਮ੍ ਤ੍ੇਸ਼੍ਮ੍ ਿਯਾਲ਼ ਮਰੁਿ ਕਤ੍ਵਿਮ੍ ੨੪
ਪ੍ਰਪ੍ਤ੍ਯਤ੍ਾਮ੍ ਕਹ ਿੈਿੇਯੀ ਸ ਪ੍ੁਤ੍ਰਾ ਸਹ ਪ੍ਾਨ੍ਤ੍ਿੈ:
ਰਾਿਿੇਣ ਿਨੇ ਸਰਵੇ ਸਹ ਿਤ੍੍ਸਯਾਮ ਕਨਰਵ ੍ਰੁਤ੍ਾ: ੨੫
ਇਤ੍ਯੇ ਿਮ੍ ਕਿਕਿਤ੍ਾ ਿਾਚੋ ਨਾਨਾ ਿਨ ਸਮੀਕਰਤ੍ਾਃ
ਸ਼੍ੁਸ਼੍ਰਾਿ ਰਾਮਃ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਚ ਨ ਕਿਚਿਰੇ੭ਸਯ ਮਾਨਸਮ੍ ੨੬
ਸ ਤ੍ੁ ਿੇਸ਼੍੍ਮ ਕਪ੍ਤ੍ੁ ਰ੍ਤ੍ੂਰਾਤ੍੍ ਿੈਲਾਸ ਕਸ਼੍ਿਰ ਪ੍ਰਪ੍ਮ੍
ਅਕਪ੍ਚਿਰਾਮ ਤ੍ਰ੍ਮਾਤ੍੍ਮਾ ਮੱਤ੍ ਮਾਤ੍ਮ੍ਿ ਕਿਿਰਮ: ੨੭
ਕਿਨੀਤ੍ ਿੀਰ ਪ੍ੁਰਸ਼੍
ੁ ਮ੍ ਪ੍ਰਕਿਸ਼੍ਯ ਤ੍ੁ ਨਰੁਪ੍ਾ੭੭ਲਯਮ੍
ਤ੍ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ ਅਿਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ਮ੍ ਤ੍ੀਨਮ੍ ਸੁਮਮ੍ਤ੍ਰਮ੭ਕਿ ਤ੍ੂ ਰਤ੍: ੨੮
ਪ੍ਰਤ੍ੀਿ੍ਸ਼੍ਮਾਣੋ੭ਕਪ੍ ਿਨਮ੍ ਤ੍ਤ੍ਾ੭੭ਰ੍ਤ੍ਮ੍
ਅਨਾ੭੭ਰ੍ਤ੍ਰੂਪ੍ਃ ਪ੍ਰਹਸੰਕਨਿ ਅਤ੍
ਿਿਾਮ ਰਾਮਃ ਕਪ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਕਤ੍ਤ੍ਰੁਿ੍ਸ਼੍ੁਃ
ਕਪ੍ਤ੍ੁ ਰ੍ਕਨਤ੍ੇਸ਼੍ਮ੍ ਕਿਕਤ੍ਿ ੱੱਕਚਿੀਰ੍ਸ਼੍ੁਃ ੨੯
ਤ੍ਤ੍੍ ਪ੍ੂਰਵਮ੍ ਐਿ੍ਸ਼੍ਵਾਿ ਸੁਤ੍ੋ ਮਹਾਤ੍੍ਮਾ
ਰਾਮੋ ਿਕਮਸ਼੍ਯਨ੍ ਿਨਮ੍ ਆਰ੍ਤ੍ ਰੂਪ੍ਮ੍
ਿਯਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟਤ੍ ਪ੍ਰੇਿ੍ਸ਼੍ਯ ਤ੍ਤ੍ਾ ਸੁਮਨ੍ਤ੍ਰਮ੍
ਕਪ੍ਤ੍ੁ ਰ੍ ਮਹਾਤ੍੍ਮਾ ਪ੍ਰਕਤ੍ਹਾਰਣਾ੭ਰ੍ਤ੍ਮ੍ ੩0
ਕਪ੍ਤ੍ੁ ਰ੍ ਕਨਤ੍ੇਸ਼੍ੇਨ ਤ੍ੁ ਤ੍ਰ੍ਮ ਿਤ੍੍ਸਲੋ
ਿਨ ਪ੍ਰਿੇਸ਼੍ੇ ਿਰੁਤ੍ ਪ੍ੁੱਕਤ੍ ਕਨਸ਼੍੍ਚਯਃ
ਸ ਰਾਿਿਃ ਪ੍ਰੇਿ੍ਸ਼੍ਯ ਸੁਮਨ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍
ਕਨਿੇਤ੍ਯਸਵ ਆਿਮਨਮ੍ ਨਰੁਪ੍ਾਯ ਮੇ ੩੧
ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਯੋਤ੍ਯਾ ਿਾਮ੍ਟੇ ਤ੍ਰਯ ਸ੍ਕਤ੍ਰਮਸ਼੍
੍ ੱੱਸਰ੍ਿ:
ਚਤੁ ਸ੍ਤ੍ਤਰਮ੍ਸ਼ ੱਸਰ੍ਕ:
ਤ੍ਤ੍: ਿਮਲ ਪ੍ਤ੍ਰਾਿ੍ਸ਼੍: ਸ਼੍ਯਾਮੋ ਕਨਰੁਪ੍ਮੋ ਮਹਾਨ੍
ਉਿਾਚ ਰਾਮ ਸ੍ਤ੍ਮ੍ ਸੂਤ੍ਮ੍ ਕਪ੍ਤ੍ੁ ਰਾ੭੭ਿਯਾਕਹ ਮਾਕਮਕਤ੍ ੧
ਸ ਰਾਮ ਪ੍ਰੇਕਸ਼੍ਤ੍ਃ ਿ੍ਕਸ਼੍ਪ੍ਰਮ੍ ਸਮ੍ਤ੍ਾਪ੍ ਿਲੁ ਸ਼੍ੇਨ੍ਕਤ੍ਰਯਃ
ਪ੍ਰਕਿਸ਼੍ਯ ਨਰੁਪ੍ਕਤ੍ਮ੍ ਸੂਤ੍ੋ ਕਨਸ਼੍ਵਸਨ੍ਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ ਹ ੨
ਉਪ੍ਰਿ੍ਤ੍ ਕਮਿਾ੭੭ਕਤ੍ਤ੍ਯਮ੍ ਪ੍ਸ੍ਮ ੱੱਚੰਨ ਕਮਿਾ੭ਨਲਮ੍
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਤ੍ਟਾਿ ਕਮਿ ਕਨਸ੍ਤ੍ੋਯਮ੍ ਅਪ੍ਸ਼੍ਯਤ੍੍ ਿਿਤ੍ੀ ਪ੍ਕਤ੍ਮ੍ ੩
ਆਲੋ ਿਯ ਤ੍ੁ ਮਹਾਪ੍ਰਾਿ੍ਞਃ ਪ੍ਰਮ ਆਿੁਲ ਚੇਤ੍ਸਮ੍
ਰਾਮਮ੍ ਏਿਾ੭ਨੁ ਸ਼੍ੋਚਨ੍ਤ੍ਮ੍ ਸੂਤ੍ਃ ਪ੍ਰਾਞ੍ਿਕਲ: ਆਸਤ੍ਤ੍੍ ੪
ਤ੍ਮ੍ ਿਰ੍ਤ੍ਕਯਤ੍ਵਾ ਰਾਿਾਨਮ੍ ਸੂਤ੍: ਪ੍ੂਰਵਮ੍ ਿਯਾ੭੭ਕਸ਼੍ਸ਼੍ਾ
ਪ੍ਯਮ੍ ਕਿਿ੍ਲਪ੍ਯਾ ਿਾਚਾ ਮਮ੍ਤ੍ਯਾ ਸ਼੍੍ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਣ ਮਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੫
ਅਯਮ੍ ਸ ਪ੍ੁਰਸ਼੍
ੁ ਿਯਾਿਰ ਤ੍ਵਾਕਰ ਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟਕਤ੍ ਤ੍ੇ ਸੁਤ੍ਃ
ਪ੍ਰਾਹ੍ਮਣੇਪ੍ਯੋ ਤ੍ਨਮ੍ ਤ੍ੱਤ੍ਵਾ ਸਰਵਮ੍ ਚੈਿ ਉਪ੍ਿੀਕਿਨਾਮ੍ ੬
ਸ ਤ੍ਵਾ ਪ੍ਸ਼੍ਯਤ੍ੁ ਪ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਤ੍ੇ ਰਾਮਃ ਸਤ੍ਯ ਪ੍ਰਾਿਰਮਃ
ਸਰਵਾਨ੍ ਸੁਹਤ੍
ਰੁ ਾ ਆਪ੍ਰੁੱਚਯ ਤ੍ਵਾਮ੍ ਇਤ੍ਾਨੀਮ੍ ਕਤ੍ਤ੍ਰੁਿ੍ਸ਼੍ਤ੍ੇ ੭
ਿਕਮਸ਼੍ਯਕਤ੍ ਮਹਾ੭ਰਣਯਮ੍ ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਸ਼੍ਯ ਿਿਤ੍ੀਪ੍ਤ੍ੇ
ਿਰੁਤ੍ਮ੍ ਰਾਿ ਿੁਣੈਃ ਸਰਵੈ: ਆਕਤ੍ਤ੍ਯਮ੍ ਇਿ ਰਸ਼੍੍ਕਮਕਪ੍ਃ ੮
ਸ ਸਤ੍ਯਿਾਤ੍ੀ ਤ੍ਰ੍ਮਾਤ੍੍ਮਾ ਿਾਮ੍ਪ੍ੀਰਯਾਤ੍੍ ਸਾਿਰੋਪ੍ਮਃ
ਆਿਾਸ਼੍ ਇਿ ਕਨਸ਼੍੍ਪ੍ਙ੍ਿੋ ਨਰੇਨ੍ਤ੍ਰਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯੁ ਿਾਚ ਤ੍ਮ੍ ੯
ਸੁਮਨ੍ਤ੍ਰਾ੭੭ਨਯ ਮੇ ਤ੍ਾਰਾਨ੍ ਯੇ ਿੇ ਕਚਤ੍੍ ਇਹ ਮਾਮਿਾਃ
ਤ੍ਾਰੈਃ ਪ੍ਕਰਿਰਤ੍
ੁ ਃ ਸਰਵੈ ਰ੍ਤ੍ਸ਼੍
ਰ ੍ਟਮ
ੁ ੍ ਇੱਚਾਕਮ ਤ੍ਾਰ੍ਕਮਿਮ੍ ੧0
ਸੋ੭ਨ੍ਤ੍ਃ ਪ੍ੁਰਮ੍ ਅਤ੍ੀ ਤ੍ਯੈਿ ਸ੍ਕਤ੍ਰਯ ਸ੍ਤ੍ਾ ਿਾਿਯਮ੍ ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍
ਆਰਯ: ਆਹਵਯਕਤ੍ ਿੋ ਰਾਿਾ ਿਮਯਤ੍ਾਮ੍ ਤ੍ਤ੍ਰ ਮਾ ਕਚਰਮ੍ ੧੧
ਏਿਮ੍ ਉਿ੍ਤ੍ਾਃ ਸ੍ਕਤ੍ਰਯਃ ਸਰਵਾਃ ਸੁਮਨ੍ਤ੍ਣ
ਰੇ ਨਰੁਪ੍ਾ੭੭ਿ੍ਞਯਾ
ਪ੍ਰਚਿਰਮ:ੁ ਤ੍ਤ੍੍ ਪ੍ਿਨਮ੍ ਪ੍ਰ੍ਤ੍ੁ: ਆਿ੍ਞਾਯ ਸ਼੍ਾਸਨਮ੍ ੧੨
ਅਰ੍ਤ੍ ਸਪ੍੍ਤ੍ ਸ਼੍ਤ੍ਾ ਸ੍ਤ੍ਾ ਸ੍ਤ੍ੁ ਪ੍ਰਮਤ੍ਾ: ਤ੍ਾਮਰ ਲੋ ਚਨਾਃ
ਿੌਸਲਯਾਮ੍ ਪ੍ਕਰਿਾਰਯਾ੭ਤ੍ ਸ਼੍ਨੈ: ਿਿ੍ਮ:ੁ ਤ੍ਰੁਤ੍ ਿਰਤ੍ਾਃ ੧੩
ਆਿਤ੍ੇਸ਼੍ੁ ਚ ਤ੍ਾਰੇਸ਼੍ੁ ਸਮਿੇਿ੍ਸ਼੍ਯ ਮਹੀਪ੍ਕਤ੍ਃ
ਉਿਾਚ ਰਾਿਾ ਤ੍ਮ੍ ਸੂਤ੍ਮ੍ ਸੁਮਨ੍ਤ੍ਰ ਆਨਯ ਮੇ ਸੁਤ੍ਮ੍ ੧੪
ਸ ਸੂਤ੍ੋ ਰਾਮਮ੍ ਆਤ੍ਾਯ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣਮ੍ ਮੈਕਤ੍ਲੀਮ੍ ਤ੍ਤ੍ਾ
ਿਿਾਮ ਅਕਪ੍ਮੁਿ ਤ੍ੂ ਰ੍ਣਮ੍ ਸਿਾਸ਼੍ਮ੍ ਿਿਤ੍ੀਪ੍ਤ੍ੇਃ ੧੫
ਸ ਰਾਿਾ ਪ੍ੁਤ੍ਰਮ੍ ਆਯਾਨ੍ਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾ ਤ੍ੂ ਰਾਤ੍੍ ਿਰੁਤ੍ਾ੭ਞ੍ਿਕਲਮ੍
ਉਤ੍੍ਪ੍ਪ੍ਾਤ੍ਾ੭੭ਸਨਾ ੱੱਤ੍ੂਰ੍ਣਮ੍ ਆਰ੍ਤ੍ਃ ਸ੍ਤ੍ਰੀ ਿਨ ਸਮਵ ੍ਰੁਤ੍ਃ ੧੬
ਸੋ੭ਕਪ੍ਤ੍ੁ ਤ੍ਰਾਿ ਿੇਿੇਨ ਰਾਮਮ੍ ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾ ਕਿਸ਼੍ਾਮ੍ ਪ੍ਕਤ੍ਃ
ਤ੍ਮ੍ ਅਸਮ੍ਪ੍ਰਾਪ੍ਯ ਤ੍ੁ ਃਿਾ੭੭ਰ੍ਤ੍ਃ ਪ੍ਪ੍ਾਤ੍ ਪ੍ੁਕਿ ਮੂਰ੍ਕਚਤ੍ਃ ੧੭
ਤ੍ਮ੍ ਰਾਮੋ੭ਪ੍ਯਪ੍ਤ੍ਤ੍੍ ਿ੍ਕਸ਼੍ਪ੍ਰਮ੍ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ ਸ਼੍੍ਚ ਮਹਾਰਤ੍ਃ
ਕਿਸਮ੍ਿ੍ਞਮ੍ ਇਿ ਤ੍ੁ ਃਿੇਨ ਸਸ਼੍ੋਿਮ੍ ਨਰੁਪ੍ਕਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਤ੍ਾ ੧੮
ਸ੍ਤ੍ਰੀ ਸਹਸਰ ਕਨਨਾਤ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਸਮ੍ਿਿ੍ਞੇ ਰਾਿ ਿੇਸ਼੍੍ਮਕਨ
ਹਾ ਹਾ ਰਾਮੇਕਤ੍ ਸਹਸਾ ਪ੍ੂਸ਼੍ਣ ਤ੍ਵਕਨ ਮੂਰ੍ਕਚਤ੍ਃ ੧੯
ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਕਰਸ਼੍ਵਿਯ ਪ੍ਾਹੁਪ੍ਯਾਮ੍ ਤ੍ਾ ਉਪ੍ੌ ਰਾਮ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੌ
Page 92 of 276

ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਵਾਲ੍ ਮੀਕਿ ਰਾਮਾਯਣਮ੍
ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਪ੍ਰਯਙ੍ਿੇ ਸੀਤ੍ਯਾ ਸਾਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਰੁਤ੍ਨ੍ਤ੍ਃ ਸਮਿੇਸ਼੍ਯਨ੍ ੨0
ਅਤ੍ ਰਾਮੋ ਮੁਹਰ
ੂ ਤ੍
੍ ੇਨ ਲਪ੍੍ਤ੍ ਸਮ੍ਿ੍ਞਮ੍ ਮਹੀਪ੍ਕਤ੍ਮ੍
ਉਿਾਚ ਪ੍ਰਾਞ੍ਿਕਲ ਰ੍ਪ੍ੂਤ੍ਵਾ ਸ਼੍ੋਿਾ੭੭ਰ੍ਣਿ ਪ੍ਕਰਪ੍੍ਲੁਤ੍ਮ੍ ੨੧
ਆਪ੍ਰੁੱਚੇ ਤ੍ਵਾਮ੍ ਮਹਾਰਾਿ ਸਰਵੇਸ਼੍ਾਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰੋ੭ਕਸ ਨਃ
ਪ੍ਰਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਣ੍ਟਿਾ੭ਰਣਯਮ੍ ਪ੍ਸ਼੍ਯ ਤ੍ਵਮ੍ ਿੁਸ਼੍ਲੇ ਨ ਮਾਮ੍ ੨੨
ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣਮ੍ ਚਾ੭ਨੁ ਿਾਨੀਕਹ ਸੀਤ੍ਾ ਚ ਅਨਵੇਕਤ੍ ਮਾਮ੍ ਿਨਮ੍
ਿਾਰਣੈ: ਪ੍ਹੁਕਪ੍: ਤ੍ੁ ਅਤ੍ਯ ਅਿਾਰਯਮਾਣੌ ਨ ਚੇ ੱੱਚਤ੍ਃ ੨੩
ਅਨੁ ਿਾਨੀਕਹ ਸਰਵਾਨ੍ ਨਃ ਸ਼੍ੋਿਮ੍ ਉਤ੍੍ਸੁਿ
ਰ ਯ ਮਾਨਤ੍
ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣਮ੍ ਮਾਮ੍ ਚ ਸੀਤ੍ਾਮ੍ ਚ ਪ੍ਰਿਾਪ੍ਕਤ੍: ਇਿ ਪ੍ਰਿਾਃ ੨੪
ਪ੍ਰਤ੍ੀਿ੍ਸ਼੍ਮਾਣਮ੍ ਅਿਯਿਰਮ੍ ਅਨੁ ਿ੍ਞਾਮ੍ ਿਿਤ੍ੀਪ੍ਤ੍ੇਃ
ਉਿਾਚ ਰਾਿਾ ਸਮ੍ਪ੍ਰੇਿ੍ਸ਼੍ਯ ਿਨ ਿਾਸਾਯ ਰਾਿਿਮ੍ ੨੫
ਅਹਮ੍ ਰਾਿਿ ਿੈਿੇੱਯਾ ਿਰ ਤ੍ਾਨੇਨ ਮੋਕਹਤ੍ਃ
ਅਯੋਤ੍ਯਾਯਾ ਸ੍ਤ੍ਵਮ੍ ਏਿਾ੭ਤ੍ਯ ਪ੍ਿ ਰਾਿਾ ਕਨਿਰੁਹਯ ਮਾਮ੍ ੨੬
ਏਿਮ੍ ਉਿ੍ਤ੍ੋ ਨਰੁਪ੍ਕਤ੍ਨਾ ਰਾਮੋ ਤ੍ਰ੍ਮਪ੍ਰੁਤ੍ਾਮ੍ ਿਰਃ
ਪ੍ਰਤ੍ਯੁ ਿਾ ਚਾ੭ਞ੍ਿਕਲਮ੍ ਿਰੁਤ੍ਵਾ ਕਪ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਿਾਿਯ ਿੋਕਿਤ੍ਃ ੨੭
ਪ੍ਿਾਨ੍ ਿਰ੍ਸ਼੍ ਸਹਸਰਾਯ ਪ੍ਰਕੁ ਤ੍ਿਯਾ ਨਰੁਪ੍ਤ੍ੇ ਪ੍ਕਤ੍ਃ
ਅਹਮ੍ ਤ੍ਵ੭ਰਣਯੇ ਿਤ੍੍ਸਯਾਕਮ ਨ ਮੇ ਿਾਰਯਮ੍ ਤ੍ਵਯਾ੭ਨਰੁਤ੍ਮ੍ ੨੮
ਨਿ ਪ੍ਮ੍ਚ ਚ ਿਰ੍ਸ਼੍ਾਕਣ ਿਨ ਿਾਸੇ ਕਿਹਰਤ੍
ੁ ਯਤ੍ੇ
ਪ੍ੁਨ: ਪ੍ਾਤ੍ੌ ਿਰਹੀਸ਼੍ਯਾਕਮ ਪ੍ਰਕਤ੍ਿ੍ਞਾ੭ਨ੍ਤ੍ੇ ਨਰਾਕਤ੍ਪ੍ ੨੯
ਰੁਤ੍ਨ੍ ਆਰ੍ਤ੍: ਕਪ੍ਰਯਮ੍ ਪ੍ੁਤ੍ਰਮ੍ ਸਤ੍ਯ ਪ੍ਾਸ਼੍ੇਨ ਸਮਯਤ੍:
ਿੈਿੇੱਯਾ ਚੋਤ੍ਯਮਾਨ ਸ੍ਤ੍ੁ ਕਮਤ੍ੋ ਰਾਿਾ ਤ੍ਮ੍ ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੩0
ਸ਼੍ਰੇਯਸੇ ਿਰੁੱਤ੍ਯੇ ਤ੍ਾਤ੍ ਪ੍ੁਨ ਰਾ੭੭ਿਮਨਾਯ ਚ
ਿੱਚਸਵ ਅਕਰਸ਼੍੍ਟਮ੍ ਅਿਯਿਰਃ ਪ੍ਨ੍ਤ੍ਾਨਮ੍ ਅਿੁਤ੍ੋਪ੍ਯਮ੍ ੩੧
ਨ ਕਹ ਸਤ੍ਯਾ੭੭ਤ੍੍ਮਨ ਸ੍ਤ੍ਾਤ੍ ਤ੍ਰ੍ਮਾ੭ਕਪ੍ਮਨਸ ਸ੍ਤ੍ਿ
ਕਿਕਨਿਰ੍ਤ੍ਕਯਤ੍ੁ ਮ੍ ਪ੍ੁੱਕਤ੍ ੱੱਸ਼੍ਿਯਤ੍ੇ ਰਿੁ ਨਮ੍ਤ੍ਨ ੩੨
ਅਤ੍ਯ ਕਤ੍ਵ ਤ੍ਾਨੀਮ੍ ਰਿਨੀਮ੍ ਪ੍ੁਤ੍ਰ ਮਾ ਿੱਚ ਸਰਵਤ੍ਾ
ਏਿਾ੭ਹ ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਨੇਨਾ੭ਕਪ੍ ਸਾਤ੍ੁ ਤ੍ਾਿਤ੍੍ ਚਰਾਮਯ੭ਹਮ੍ ੩੩
ਮਾਤ੍ਰਮ੍ ਮਾਮ੍ ਚ ਸਮ੍ਪ੍ਸ਼੍ਯਨ੍ ਿਸ ਇਮਾਮ੍ ਅਤ੍ਯ ਸ਼੍ਰਵਰੀਮ੍
ਤ੍ਰ੍ਕਪ੍ਤ੍ਃ ਸਰਵ ਿਾਮੈ ਸ੍ਤ੍ਮ
ਵ ੍ ਸ਼੍ਵਃ ਿਾਲੇ ਸਾਤ੍ਕਯਸ਼੍ਯਕਸ ੩੪
ਤ੍ੁ ਸ਼੍੍ਿਰਮ੍ ਕਿਰਯਤ੍ੇ ਪ੍ੁਤ੍ਰ ਸਰਵਤ੍ਾ ਰਾਿਿ ਤ੍ਵਯਾ
ਮ ਤ੍੍ਕਪ੍ਰਯਾ੭ਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਕਪ੍ਰਯਾਮ੍ ਸ੍ਤ੍ਯਿ੍ਤ੍ਵਾ ਯਤ੍੍ ਯਾਕਸ ਕਿਿਨਮ੍ ਿਨਮ੍੩੫
ਨ ਚ ਏਤ੍ਤ੍੍ ਮੇ ਕਪ੍ਰਯਮ੍ ਪ੍ੁਤ੍ਰ ਸ਼੍ਪ੍ੇ ਸਤ੍ਯੇਨ ਰਾਿਿ
ਚੰਨਯਾ ਚਕਲਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਵਸ੍ਕਮ ਸ੍ਕਤ੍ਰਯਾ ਚੰਨਾ੭ਿ੍ਕਨ ਿਲ੍ ਪ੍ਯਾ ੩੬
ਿਮ੍ਚਨਾ ਯਾ ਤ੍ੁ ਲਪ੍੍ਤ੍ਾ ਮੇ ਤ੍ਾਮ੍ ਤ੍ਵਮ੍ ਕਨਸ੍ਤ੍ਰ੍ਤ੍ੁ ਕਮੱਚਕਸ
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ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਵਾਲ੍ ਮੀਕਿ ਰਾਮਾਯਣਮ੍
ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਅਨਯਾ ਿਰੁੱਤ੍ ਸਾਕਤ੍ਨਯਾ ਿੈਿੇੱਯਾ੭ਕਪ੍ ਪ੍ਰਚੋਕਤ੍ਤ੍: ੩੭
ਨ ਚੈ ਤ੍ਾ੭੭ਸ਼੍੍ਚਰਯ ਤ੍ਮਮ੍ ਯ ਸ੍ਤ੍ਵਮ੍ ਿਯੇਸ਼੍ਟ
੍ ੱੱਸੁਤ੍ੋ ਮਮ
ਅਪ੍ਾ੭ਨਰੁਤ੍ ਿਤ੍ਮ੍ ਪ੍ੁਤ੍ਰ ਕਪ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਿਰ੍ਤ੍ੁ ਕਮੱਚਕਸ ੩੮
ਅਤ੍ ਰਾਮ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਕਪ੍ਤ੍ੁ ਰਾ੭੭ਰ੍ਤ੍ਸਯ ਪ੍ਾਕਸ਼੍ਤ੍ਮ੍
ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੇਨ ਸਹ ਪ੍ਰਾਤ੍ਰਾ ਤ੍ੀਨੋ ਿਚਨਮ੍ ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੩੯
ਪ੍ਰਾਪ੍੍ਸਯਾਕਮ ਯਾਨ੍ ਅਤ੍ਯ ਿੁਣਾਨ੍ ਿੋ ਮੇ ਸ਼੍ਵਸ੍ਤ੍ਾਨ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਾਸਯਕਤ੍
ਅਪ੍ਿਰਮਣਮ੍ ਏਿਾ੭ਤ੍ਃ ਸਰਵ ਿਾਮੈ: ਅਹਮ੍ ਿਰੁਣੇ ੪0
ਇਯਮ੍ ਸ ਰਾਸ਼੍੍ਟਰਾ ਸ ਿਨਾ ਤ੍ਨ ਤ੍ਾਨਯ ਸਮਾਿੁਲਾ
ਮਯਾ ਕਿਸਰੁਸ਼੍੍ਟਾ ਿਸੁਤ੍ਾ ਪ੍ਰਤ੍ਾਯ ਪ੍ਰਤ੍ੀਯਤ੍ਾਮ੍
ਿਨ ਿਾਸ ਿਰੁਤ੍ਾ ਪ੍ੁੱਕਤ੍: ਨ ਚ ਮੇ੭ਤ੍ਯ ਚਕਲਸ਼੍ਯਕਤ੍ ੪੧
ਯ ਸ੍ਤ੍ੁਸ਼੍੍ਟੇਨ ਿਰੋ ਤ੍ੱਤ੍: ਿੈਿੇੱਯੈ ਿਰਤ੍ ਤ੍ਵਯਾ
ਤ੍ੀਯਤ੍ਾਮ੍ ਕਨਕਿਲੇ ਨੈਿ ਸਤ੍ਯ ਤ੍ਵਮ੍ ਪ੍ਿ ਪ੍ਾਰ੍ਕਤ੍ਿ ੪੨
ਅਹਮ੍ ਕਨਤ੍ੇਸ਼੍ਮ੍ ਪ੍ਿਤ੍ੋ ਯਤ੍ੋਿ੍ਤ੍ ਮ੭ਨੁ ਪ੍ਾਲਯਨ੍
ਚਤ੍ੁ ਰ੍ਤ੍ਸ਼੍ ਸਮਾ ਿਤ੍੍ਸਯੇ ਿਨੇ ਿਨ ਚਰੈ ੱੱਸਹ ੪੩
ਮਾ ਕਿਮਰ੍ਸ਼੍ੋ ਿਸੁਮਤ੍ੀ ਪ੍ਰਤ੍ਾਯ ਪ੍ਰਤ੍ੀਯਤ੍ਾਮ੍
ਨ ਕਹ ਮੇ ਿਾਮ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ਮ੍ ਰਾਿਯਮ੍ ਸੁਿਮ੍ ਆਤ੍੍ਮਕਨ ਿਾ ਕਪ੍ਰਯਮ੍ ੪੪
ਯਤ੍ਾ ਕਨਤ੍ੇਸ਼੍ਮ੍ ਿਰ੍ਤ੍ੁਮ੍ ਿੈ ਤ੍ਿੈਿ ਰਿੁ ਨਮ੍ਤ੍ਨ ੪੫
ਅਪ੍ਿੱਚਤ੍ੁ ਤ੍ੇ ਤ੍ੁ ਃਿਮ੍ ਮਾ ਪ੍ੂ ਰ੍ਪ੍ਾਸ਼੍੍ਪ੍ ਪ੍ਕਰਪ੍੍ਲੁਤ੍ਃ
ਨ ਕਹ ਿ੍ਸ਼੍ੁਪ੍ਯਕਤ੍ ਤ੍ੁ ਰ੍ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਃ ਸਮੁਤ੍ਃਰ ਸਕਰਤ੍ਾਮ੍ ਪ੍ਕਤ੍ਃ ੪੬
ਨ ਏਿ ਅਹਮ੍ ਰਾਿਯਮ੍ ਇੱਚਾਕਮ ਨ ਸੁਿਮ੍ ਨ ਚ ਮੈਕਤ੍ਲੀਮ੍
ਨ ਏਿ ਸਰਵਾਨ੍ ਇਮਾਨ੍ ਿਾਮਾਨ੍ ਨ ਸਵਰ੍ਿਮ੍ ਨੈਿ ਿੀਕਿਤ੍ਮ੍ ੪੭
ਤ੍ਵਾਮ੍ ਅਹਮ੍ ਸਤ੍ਯਮ੍ ਇੱਚਾਕਮ ਨਾ੭ਨਰੁਤ੍ਮ੍ ਪ੍ੁਰਸ਼੍
ੁ ਰ੍ਸ਼੍ਪ੍
ਪ੍ਰਤ੍ਯਿ੍ਸ਼੍ਮ੍ ਤ੍ਿ ਸਤ੍ਯੇਨ ਸੁਿਰੁਤ੍ੇਨ ਚ ਤ੍ੇ ਸ਼੍ਪ੍ੇ ੪੮
ਨ ਚ ਸ਼੍ਿਯਮ੍ ਮਯਾ ਤ੍ਾਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਾਤ੍ੁ ਮ੍ ਿ੍ਸ਼੍ਣ ਮ੭ਕਪ੍ ਪ੍ਰਪ੍ੋ
ਨ ਸ਼੍ੋਿਮ੍ ਤ੍ਾਰਯ ਸਵੈਨਮ੍ ਨ ਕਹ ਮੇ੭ਸ੍ਕਤ੍ ਕਿਪ੍ਰਯਯਃ ੪੯
ਅਰ੍ਕਤ੍ਤ੍ੋ ਹਯ੭ਸ੍ਕਮ ਿੈਿਯ
ੇੱ ਾ ਿਨਮ੍ ਿੱਚੇ ਕਤ੍ ਰਾਿਿ
ਮਯਾ ਚੋਿ੍ਤ੍ਮ੍ ਿਰਿਾ ਮੀਕਤ੍ ਤ੍ਤ੍੍ ਸਤ੍ਯ ਮ੭ਨੁ ਪ੍ਾਲਯੇ ੫0
ਮਾ ਚੋਤ੍੍ਿਮ੍ਟਾਮ੍ ਿਰੁਤ੍ਾ ਤ੍ੇਿ ਿਨੇ ਰਮ੍ਸਯਾਮਹੇ ਿਯਮ੍
ਪ੍ਰਸ਼੍ਾਮ੍ਤ੍ ਹਕਰਣਾਿੀਰ੍ਣੇ ਨਾਨਾ ਸ਼੍ਿੁਨ ਨਾਕਤ੍ਤ੍ੇ ੫੧
ਕਪ੍ਤ੍ਾ ਕਹ ਤ੍ੈਿਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਾਤ੍ ਤ੍ੇਿਤ੍ਾਨਾ ਮ੭ਕਪ੍ ਸ੍ਮਰੁਤ੍ਮ੍
ਤ੍ਸ੍ਮਾਤ੍੍ ਤ੍ੈਿਤ੍ ਕਮਤ੍ਯੇਿ ਿਕਰਸ਼੍ਯਾਕਮ ਕਪ੍ਤ੍ੁ ਰਵਚ: ੫੨
ਚਤ੍ੁ ਰ੍ਤ੍ਸ਼੍ ਸੁ ਿਰ੍ਸ਼੍ੇਸ਼੍ੁ ਿਤ੍ੇਸ਼੍ੁ ਨਰ ਸੱਤ੍ਮ
ਪ੍ੁਨ ਰ੍ਤ੍ਰਿ੍ਸ਼੍ਯਕਸ ਮਾਮ੍ ਪ੍ਰਾਪ੍੍ਤ੍ਮ੍ ਸਨ੍ਤ੍ਾਪ੍ੋ੭ਯਮ੍ ਕਿਮੁਚਯਤ੍ਾਮ੍ ੫੩
ਯੇਨ ਸਮ੍ਸ੍ਤ੍ਮ੍ਪ੍ਨੀਯੋ੭ਯਮ੍ ਸਰਵੋ ਪ੍ਾਸ਼੍੍ਪ੍ ਿਲ਼ੋ ਿਨ:
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ਸ ਤ੍ਵਮ੍ ਪ੍ੁਰਸ਼੍
ੁ ਸ਼੍ਾਰ੍ਤ੍ੂਲ ਕਿਮ੭ਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਕਿਕਿਰਯਾਮ੍ ਿਤ੍: ੫੪
ਪ੍ੁਰਮ੍ ਚ ਰਾਸ਼੍੍ਟਰਮ੍ ਚ ਮਹੀ ਚ ਿੇਿਲਾ
ਮਯਾ ਕਨਸਰੁਸ਼੍੍ਟਾ ਪ੍ਰਤ੍ਾਯ ਤ੍ੀਯਤ੍ਾਮ੍
ਅਹਮ੍ ਕਨਤ੍ੇਸ਼੍ਮ੍ ਪ੍ਿਤ੍ੋ੭ਨੁ ਪ੍ਾਲਯਨ੍
ਿਨਮ੍ ਿਕਮਸ਼੍ਯਾਕਮ ਕਚਰਾਯ ਸੇਕਿਤ੍ੁ ਮ੍
੫੫
ਮਯਾ ਕਨਸਰੁਸ਼੍੍ਟਾਮ੍ ਪ੍ਰਤ੍ੋ ਮਹੀਮ੍ ਇਮਾਮ੍
ਸ ਸ਼੍ੈਲ ਸ਼੍ਣ੍ਟਾਮ੍ ਸ ਪ੍ੁਰਾਮ੍ ਸ ਿਾਨਨਾਮ੍
ਕਸ਼੍ਿਾਮ੍ ਸੁਸੀਮਾਮ੍ ਅਨੁ ਸ਼੍ਾਸ੍ਤ੍ੁ ਿੇਿਲਮ੍
ਤ੍ਵਯਾ ਯਤ੍ੁ ਿ੍ਤ੍ਮ੍ ਨਰੁਪ੍ਤ੍ੇ ਤ੍ਤ੍ਾ੭ਸ੍ਤ੍ੁ ਤ੍ਤ੍੍ ੫੬
ਨ ਮੇ ਤ੍ਤ੍ਾ ਪ੍ਾਰ੍ਕਤ੍ਿ ਤ੍ੀਯਤ੍ੇ ਮਨੋ
ਮਹਤ੍੍ਸੁ ਿਾਮੇਸ਼੍ੁ ਨ ਆਤ੍੍ਮਨਃ ਕਪ੍ਰਯੇ
ਯਤ੍ਾ ਕਨਤ੍ੇਸ਼੍ੇ ਤ੍ਿ ਕਸ਼੍ਸ਼੍੍ਟ ਸੰਮਤ੍ੇ
ਿਯਪ੍ੈਤ੍ੁ ਤ੍ੁ ਃਿਮ੍ ਤ੍ਿ ਮਤ੍੍ਿਰੁਤ੍ੇ੭ਨਿ ੫੭
ਤ੍ਤ੍੍ ਅਤ੍ਯ ਨ ਏਿਾ ਅਨਿ ਰਾਿਯ ਮਿਯਯਮ੍
ਨ ਸਰਵ ਿਾਮਾਨ੍ ਨ ਸੁਿਮ੍ ਨ ਮੈਕਤ੍ਲੀਮ੍
ਨ ਿੀਕਿਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਵਾਮ੍ ਅਨਰੁਤ੍ਨ
ੇ ਯੋਿਯਨ੍
ਿਰੁਣੀਯ ਸਤ੍ਯਮ੍ ਿਰਤ੍ਮ੍ ਅਸ੍ਤ੍ੁ ਤ੍ੇ ਤ੍ਤ੍ਾ ੫੮
ਪ੍ਲਾਕਨ ਮੂਲਾਕਨ ਚ ਪ੍ਿ੍ ਸ਼੍ਯਨ੍ ਿਨੇ
ਕਿਰੀਮ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਪ੍ਸ਼੍ਯਨ੍ ਸਕਰਤ੍ਃ ਸਰਾਮ੍ਕਸ ਚ
ਿਨਮ੍ ਪ੍ਰਕਿਸ਼੍ਯੈਿ ਕਿਕਚਤ੍ਰ ਪ੍ਾਤ੍ਪ੍ਮ੍
ਸੁਿੀ ਪ੍ਕਿਸ਼੍ਯਾਕਮ ਤ੍ਿਾ੭ਸ੍ਤ੍ੁ ਕਨਰਵ ੍ਰੁਕਤ੍ਃ
੫੯
ਏਿਮ੍ ਸ ਰਾਿਾ ਿਯਸਨਾ੭ਕਪ੍ਪ੍ੰਨ :
ਸ਼੍ੋਿੇਨ ਤ੍ੁ ਃਿੇਨ ਚ ਤ੍ਾਮਯ ਮਾਨ:
ਆਕਲਮ੍ਿਯ ਪ੍ੁਤ੍ਰਮ੍ ਸੁਕਿਨਸ਼੍੍ਟ ਸਮ੍ਿ੍ਞੋ
ਮੋਹਮ੍ ਿਤ੍ੋ ਿੈਿ ਕਚਚੇਸ਼੍ਟ
੍ ਕਿਮ੍ਕਚਤ੍੍
੬0
ਤ੍ੇਿਯ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ ੱੱਸਮਰਰ
ੁ ਤ੍
ੁ ੁ ੱੱਸਮੇਤ੍ਾ:
ਤ੍ਾਮ੍ ਿਰ੍ਿਕਯਤ੍ਵਾ ਨਰ ਤ੍ੇਿ ਪ੍ਤ੍੍ਨੀਮ੍
ਰੁਤ੍ਨ੍ ਸੁਮਮ੍ਤ੍੭
ਰੋ ਕਪ੍ ਿਿਾਮ ਮੂਰ੍ਚਾਮ੍
ਹਾ ਹਾ ਿਰੁਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਤ੍ਰ ਪ੍ਪ੍ੂਿ ਸਰਵਮ੍ ੬੧
ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਯੋਤ੍ਯਾ ਿਾਮ੍ਟੇ ਚਤ੍ੁ ਸ੍ਕਤ੍ਰਮਸ਼੍
੍ ੱੱਸਰ੍ਿ:
ਪ੍ਮ੍ਚ ਤ੍ਤਰਮ੍ਸ਼ ੱਸਰ੍ਕ;
ਤ੍ਤ੍ੋ ਕਨਰ੍ਤ੍ੂਯ ਸਹਸਾ ਕਸ਼੍ਰੋ ਕਨਸ਼੍ਵਸਯ ਚਾ੭ਸਿਰੁਤ੍੍
ਪ੍ਾਣੌ ਪ੍ਾਕਣਮ੍ ਕਿਕਨਸ਼੍੍ਕਪ੍ਸ਼੍ਯ ਤ੍ਮ੍ਤ੍ਾਨ੍ ਿਟਿਟਾਸਯ ਚ ੧
ਲੋ ਚਨੇ ਿੋਪ੍ ਸਮਰਿ੍ਤ੍ੇ ਿਰ੍ਣਮ੍ ਪ੍ੂਰਵੋਕਚਤ੍ਮ੍ ਿਹਤ੍੍
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ਿੋਪ੍ਾਕਪ੍ ਪ੍ੂਤ੍ ੱੱਸਹਸਾ ਸਮ੍ਤ੍ਾਪ੍ ਮ੭ਸ਼੍ੁਪ੍ਮ੍ ਿਤ੍: ੨
ਮਨ ੱੱਸਮੀਿ੍ਸ਼੍ਮਾਣ ਸਯ ਸੂਤ੍ੋ ਤ੍ਸ਼੍ਰਤ੍ ਸਯ ਸ:
ਿਮ੍ਪ੍ਯ ੱੰਕਨਿ ਿੈਿੇੱਯਾ ਹਰਤ੍
ੁ ਯਮ੍ ਿਾਿ੍ ਸ਼੍ਰੈ ੱੱਕਸ਼੍ਤ੍ੈ: ੩
ਿਾਿਯ ਿਿਰੈ ਰਨੁ ਪ੍ਮੈ ਰ੍ਕਨਕਪ੍ਮ੍ਤ੍ ੱੰਕਨਿ ਚ ਆਸ਼੍ੁਿੈ :
ਿੈਿੇੱਯਾ ੱੱਸਰਵ ਮਰ੍ਮਾਕਣ ਸੁਮਮ੍ਤ੍ਰ: ਪ੍ਰਤ੍ਯ ਪ੍ਾਸ਼੍ਤ੍ ੪
ਯਸਯਾ ਸ੍ਤ੍ਿ ਪ੍ਕਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਯਿ੍ਤ੍ੋ ਰਾਿਾ ਤ੍ਸ਼੍ਰਤ੍ ੱੱਸਯ
ਵ ਮ੍
ਪ੍ਰ੍ਤ੍ਾ ਸਰਵ ਸਯ ਿਿਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਾਿਰ ਸਯ ਚਰ ਸਯ ਚ
ਨ ਹਯਿਾਰਯਤ੍ਮਮ੍ ਕਿਮ੍ਕਚ ੱੱਤ੍ਿ ਤ੍ੇਿੀਹ ਕਿਤ੍ਯਤ੍ੇ ੫
ਪ੍ਕਤ੍ਿ੍ਨੀਮ੍ ਤ੍ਵਾ ਮਹਮ੍ ਿੁਲਿ੍ਨੀਮ੭ਕਪ੍ ਚਾ੭ਨ੍ਤ੍ਤ੍: ੬
ਯ ਨ੍ਮਹੇਮ੍ਤ੍ਰ ਕਮਿਾ੭ਿੱਯਮ੍ ਤ੍ੁ ਸ਼੍੍ਪ੍ਰਿਮ੍ਪ੍ਯ ਕਮਿਾ੭ਚਲਮ੍
ਮਹੋ੭ਤ੍ਕਤ੍ ਕਮਿਾ੭ਿ੍ਸ਼੍ੋਪ੍ਯਮ੍ ਸਮ੍ਤ੍ਾਪ੍ਯਕਸ ਿਰ੍ਮਕਪ੍: ੭
ਮਾ੭ਿਮਮ੍ਸ੍ਤ੍ਾ ਤ੍ਸ਼੍ਰਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਰ੍ਤ੍ਾਰਮ੍ ਿਰਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਰਕਤ੍
ਪ੍ਰ੍ਤ੍ੁ: ਇੱਚਾ ਕਹ ਨਾਰੀਣਾਮ੍ ਪ੍ੁਤ੍ਰ ਿੋਟਯਾ ਕਿਕਸ਼੍ਸ਼੍ਯਤ੍ੇ ੮
ਯਤ੍ਾ ਿਯੋ ਕਹ ਰਾਿਯਾਕਨ ਪ੍ਰਾਪ੍੍ਨੁਿਮ੍ਕਤ੍ ਨਰੁਪ੍ ਿ੍ਸ਼੍ਯੇ
ਇਿ੍ਸ਼੍ਵਾਿੁ ਿੁਲਨਾਤ੍ੇ ਅਸ੍ਕਮਨ੍ ਤ੍ਤ੍੍ ਲੋ ਪ੍ਯਤ੍ੁ ਕਮੱਚਕਸ ੯
ਰਾਿਾ ਪ੍ਿਤ੍ੁ ਤ੍ੇ ਪ੍ੁਤ੍ਰੋ ਪ੍ਰਤ੍ ੱੱਸ਼੍ਾਸ੍ਤ੍ੁ ਮੇਕਤ੍ਨੀਮ੍
ਿਯਮ੍ ਤ੍ਤ੍ਰ ਿਕਮਸ਼੍ਯਾਮੋ ਯਤ੍ਰ ਰਾਮੋ ਿਕਮਸ਼੍ਯਕਤ੍ ੧0
ਨ ਕਹ ਤ੍ੇ ਕਿਸ਼੍ਯੇ ਿਸ਼੍੍ਕਚਤ੍੍ ਪ੍ਰਾਹ੍ਮਣੋ ਿਸ੍ਤ੍ੁ ਮਰਹਕਤ੍
ਤ੍ਾਤ੍ਰੁਸ਼੍ਮ੍ ਤ੍ਵ ਮ੭ਮਰਯਾਤ੍ ਮਤ੍ਯ ਿਰ੍ਮ ਕਚਿੀਰ੍ਸ਼੍ਕਸ ੧੧
ਨੂ ਨਮ੍ ਸਰਵੇ ਿਕਮਸ਼੍ਯਾਮੋ ਮਾਰ੍ਿਮ੍ ਰਾਮ ਕਨਸ਼੍ੇਕਿਤ੍ਮ੍
ਤ੍ਯਿ੍ਤ੍ਾਯਾ ਪ੍ਾਨ੍ਤ੍ਿੈ: ਸਰਵੈ: ਪ੍ਰਾਹ੍ਮਣੈ :ਸਾਤ੍ੁ ਕਪ੍ ੱੱਸਤ੍ਾ ੧੨
ਿਾ ਪ੍ਰੀਤ੍ੀ ਰਾਿਯ ਲਾਪ੍ੇਨ ਤ੍ਿ ਤ੍ੇਕਿ ਪ੍ਕਿਸ਼੍ਯਕਤ੍
ਤ੍ਾਤ੍ਰੁਸ਼੍ਮ੍ ਤ੍ਵਮ੍ ਅਮਰਯਾਤ੍ਮ੍ ਿਰ੍ਮ ਿਰ੍ਤ੍ੁਮ੍ ਕਚਿੀਰ੍ਸ਼੍ਕਸ ੧੩
ਆਸ਼੍੍ਚਰਯ ਕਮਿ ਪ੍ਸ਼੍ਯਾਕਮ ਯਸਯਾ ਸ੍ਤ੍ੇ ਿਰਤ੍
ੁੱ ਮੀਤ੍ਰੁਸ਼੍ਮ੍
ਆਚਰਮ੍ਤ੍ਯਾ ਨ ਕਿਿਰੁਤ੍ਾ ਸਤ੍ਯੋ ਪ੍ਿਕਤ੍ ਮੇਕਤ੍ਨੀ ੧੪
ਮਹਾ ਪ੍ਰਹ੍ਮਰ੍ਕਸ਼੍ ਸਰੁਸ਼੍੍ਟਾ ਕਹ ਿਵਲਮ੍ਤ੍ੋ ਪ੍ੀਮ ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਨਾ:
ਕਤ੍ਿ੍ ਿਾਿ੍ਤ੍ਮ੍ਟਾ ਨ ਕਹਮ੍ਸਮ੍ਕਤ੍ ਰਾਮ ਪ੍ਰਿਰਾਿਨੇ ਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ਾਮ੍ ੧੫
ਆਮਰਮ੍ ਕਚਤ੍ਵਾ ਿੁਟਾਰੇਣ ਕਨਮ੍ਪ੍ਮ੍ ਪ੍ਕਰਚਰੇ ੱੱਤ੍ੁ ਯ:
ਯ ਸ਼੍੍ਚੈਨਮ੍ ਪ੍ਯਸਾ ਕਸਮ੍ਚੇੰਨੈਿਾ੭ਸਯ ਮਤ੍ੁ ਰੋ ਪ੍ਿੇਤ੍੍ ੧੬
ਅਕਪ੍ਿਾਤ੍ਮ੍ ਕਹ ਤ੍ੇ ਮਨਯੇ ਯਤ੍ਾ ਮਾਤ੍ੁ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ੈਿ ਚ
ਨਕਹ ਕਨਮ੍ਪ੍ਾਤ੍੍ ਸਰਿੇਤ੍੍ ਿ੍ਸ਼੍ੌਤ੍ਰਮ੍ ਲੋ ਿੇ ਕਨਿਕਤ੍ਤ੍ਮ੍ ਿਚ: ੧੭
ਤ੍ਿ ਮਾਤ੍ੁ : ਅਸਤ੍੍ਿਰਾਹਮ੍ ਕਿਤ੍੍ਮ: ਪ੍ੂਰਵਮ੍ ਯਤ੍ਾ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਮ੍
ਕਪ੍ਤ੍ੁ : ਸ੍ਤ੍ੇ ਿਰਤ੍: ਿਸ਼੍੍ਕਚ ੱੱਤ੍ਤ੍ੌ ਿਰ ਮ੭ਨੁੱ ਤ੍ਮਮ੍ ੧੮
ਸਰਵ ਪ੍ੂਤ੍ ਰੁਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਸ੍ਮਾਤ੍੍ ਸਮ੍ਿਿ੍ਞੇ ਿਸੁਤ੍ਾ੭ਕਤ੍ਪ੍:
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ਤ੍ੇਨ ਕਤ੍ਰਯ ੱੱਿਤ੍ਾਨਾਮ੍ ਚ ਪ੍ੂਤ੍ਾਨਾਮ੍ ਕਿਕਤ੍ਤ੍ਮ੍ ਿਚ: ੧੯
ਤ੍ਤ੍ੋ ਿਰੁਮ੍ਪ੍ਸਯ ਸ਼੍ਯਨੇ ਕਿਰੁਤ੍ਾਤ੍੍ ਪ੍ੂਕਰ ਿਰ੍ਚਸ:
ਕਪ੍ਤ੍ੁ ਸ੍ਤ੍ੇ ਕਿਕਤ੍ਤ੍ੋ ਪ੍ਾਿ: ਸ ਤ੍ਤ੍ਰ ਪ੍ਹੁਤ੍ਾ੭ਹਸਤ੍੍ ੨0
ਤ੍ਤ੍ਰ ਤ੍ੇ ਿਨਨੀ ਿਰੁੱਤ੍ਾ ਮਰੁਤ੍ਯੁ ਪ੍ਾਸ਼੍ ਮਪ੍ੀਪ੍੍ਸਤ੍ੀ
ਹਾਸਮ੍ ਤ੍ੇ ਨਰੁਪ੍ਤ੍ੇ ਸੌਮਯ ਕਿਿ੍ਞਾਸਾ ਮੀਕਤ੍ ਚਾ੭ਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੨੧
ਨਰੁਪ੍ ਸ਼੍੍ਚੋ ਿਾਚ ਤ੍ਾਮ੍ ਤ੍ੇਿੀਮ੍ ਤ੍ੇਕਿ ਸ਼੍ਮ੍ਸ਼੍ਾਕਮ ਤ੍ੇ ਯਕਤ੍
ਤ੍ਤ੍ੋ ਮੇ ਮਰਣਮ੍ ਸਤ੍ਯੋ ਪ੍ਕਿਸ਼੍ਯਕਤ੍ ਨ ਸਮ੍ਸ਼੍ਯ: ੨੨
ਮਾਤ੍ਾ ਤ੍ੇ ਕਪ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਤ੍ੇਕਿ ਤ੍ਤ੍: ਿੈਿਯ ਮਪ੍ਰਿੀਤ੍੍
ਸ਼੍ਮ੍ਸ ਮੇ ਿੀਿ ਿਾ ਮਾ ਿਾ ਨ ਮਾਮ੭ਪ੍ਹਕਸਸ਼੍ਯਕਸ ੨੩
ਕਪ੍ਰਯਯਾ ਚ ਤ੍ਤ੍ੋਿ੍ਤ੍ ੱੱਸਨ੍ ਿੇਿਯ: ਪ੍ਰੁਕਤ੍ਿੀ ਪ੍ਕਤ੍:
ਤ੍ਸ੍ਮੈ ਤ੍ਮ੍ ਿਰਤ੍ਾਯ ਅਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਿਤ੍ਯਾ ਮਾਸ ਤ੍ੱਤ੍ਵਤ੍: ੨੪
ਤ੍ਤ੍ ੱੱਸ ਿਰਤ੍ ੱੱਸਾਤ੍ੂ ਰਾਿਾਨਮ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਯਪ੍ਾਸ਼੍ਤ੍
ਕਮਰਯਤ੍ਾਮ੍ ਤ੍ਵਮ੍ਸਤ੍ਾਮ੍ ਿੇਯਮ੍ ਮਾ ਿਰੁਤ੍ਾ ਸ੍ਤ੍ਵਮ੍ ਮਹੀਪ੍ਤ੍ੇ ੨੫
ਸ ਤ੍ ੱੱਚਤ੍
ਰੁ ਵਾ ਿਚ ਸ੍ਤ੍ਸਯ ਪ੍ਰਸੰਨ ਮਨਸੋ ਨਰੁਪ੍:
ਮਾਤ੍ਰਮ੍ ਤ੍ੇ ਕਨਰਸਯਾ੭੭੭ਸ਼੍ੁ ਕਿਿਹਾਰ ਿੁਪ੍ਰ
ੇ ਿਤ੍੍ ੨੬
ਤ੍ਤ੍ਾ ਤ੍ਵ ਮ੭ਕਪ੍ ਰਾਿਾਨਮ੍ ਤ੍ੁ ਰ੍ਿਨਾ ਚਕਰਤ੍ੇ ਪ੍ਕਤ੍
ਅਸਤ੍੍ਿਰਾਹ ਕਮਮਮ੍ ਮੇూਹਾਤ੍੍ ਿੁਰਸ਼੍
ੁ ੇ ਪ੍ਾਪ੍ ਤ੍ਰ੍ਕਸ਼੍ਕਨ ੨੭
ਸਤ੍ਯ ਸ਼੍੍ਚਾ੭ਤ੍ਯ ਪ੍ਰਿਾਤ੍ੋ੭ਯਮ੍ ਲੌ ਕਿਿ: ਪ੍ਰਕਤ੍ਪ੍ਾਕਤ੍ ਮਾ
ਕਪ੍ਤ੍ਰੂਨ੍ ਸਮਨੁ ਿਾਯਨ੍ਤ੍ੇ ਨਰਾ ਮਾਤ੍ਰ ਮਮ੍ਿਨਾ: ੨੮
ਨੈਿਮ੍ ਪ੍ਿ ਿਰੁਹਾਣੇਤ੍ਮ੍ ਯਤ੍ਾ੭੭ਹ ਿਸੁਤ੍ਾਕਤ੍ਪ੍:
ਪ੍ਰ੍ਤ੍ੁ: ਇੱਚਾਮ੍ ਉਪ੍ਾਸਵੇਹ ਿਨਸਯਾ੭ਸਯ ਿਕਤ੍ ਰ੍ਪ੍ਿ ੨੯
ਮਾ ਤ੍ਵਮ੍ ਪ੍ਰੋਤ੍੍ਸਾਕਹਤ੍ਾ ਪ੍ਾਪ੍ੈ ਰ੍ਤ੍ੇਿ ਰਾਿ ਸਮ ਪ੍ਰਪ੍ਮ੍
ਪ੍ਰ੍ਤ੍ਾਰਮ੍ ਲੋ ਿ ਪ੍ਰ੍ਤ੍ਾਰਮ੍ ਅਸੱਤ੍ਰ੍ਮ ਮੁਪ੍ਾਤ੍ਤ੍ਾ: ੩0
ਨ ਕਹ ਕਮਤ੍ਯਾ ਪ੍ਰਕਤ੍ਿ੍ਞਾਤ੍ਮ੍ ਿਕਰਸ਼੍ਯਕਤ੍ ਤ੍ਿਾ੭ਨਿ:
ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ੍ ਤ੍ਸ਼੍ਰਤ੍ੋ ਰਾਿਾ ਤ੍ੇਕਿ ਰਾਿੀਿ ਲੋ ਚਨ: ੩੧
ਿਯੇਸ਼੍੍ਟੋ ਿਤ੍ਾਨਯ: ਿਰ੍ਮਣਯ: ਸਵ ਤ੍ਰ੍ਮ ਪ੍ਕਰਰਿ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ਾ
ਰਿ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ਾ ਿੀਿ ਲੋ ਿਸਯ ਪ੍ਲੀ ਰਾਮੋ੭ਕਪ੍ਕਸ਼੍ਚਯਤ੍ਾਮ੍ ੩੨
ਪ੍ਕਰਿਾਤ੍ੋ ਕਹ ਤ੍ੇ ਤ੍ੇਕਿ ਮਹਾਨ੍ ਲੋ ਿੇ ਚਕਰਸ਼੍ਯਕਤ੍
ਯਕਤ੍ ਰਾਮੋ ਿਨਮ੍ ਯਾਕਤ੍ ਕਿਹਾਯ ਕਪ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਨਰੁਪ੍ਮ੍ ੩੩
ਸ ਰਾਿਯਮ੍ ਰਾਿਿ: ਪ੍ਾਤ੍ੁ ਪ੍ਿ ਤ੍ਵਮ੍ ਕਿਿਤ੍ ਿਵਰਾ
ਨ ਕਹ ਤ੍ੇ ਰਾਿਿਾ ਤ੍ਨਯ: ਿ੍ਸ਼੍ਮ: ਪ੍ੁਰਿਰੇ ਿਸੇਤ੍੍ ੩੪
ਰਾਮੇ ਕਹ ਯੌਿ ਰਾਿਯ ਸ੍ਤ੍ੇ ਰਾਿਾ ਤ੍ਸ਼੍ਰਤ੍ੋ ਿਨਮ੍
ਪ੍ਰਿੇਿ੍ਸ਼੍ਯਕਤ੍ ਮਹੇਸ਼੍ਵਾਸ: ਪ੍ੂਰਵ ਿਰੁੱਤ੍ ਮ੭ਨੁ ਸ੍ਮਰਨ੍ ੩੫
ਇਕਤ੍ ਸਾਨ੍ਤ੍ਵੈ ਸ਼੍੍ਚ ਤ੍ੀਿ੍ਸ਼੍ਣ
੍ ੈ ਸ਼੍੍ਚ ਿੈਿੇਯੀਮ੍ ਰਾਿ ਸਮ੍ਸਕਤ੍
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਸੁਮਮ੍ਤ੍:ਰ ਿ੍ਸ਼੍ੋਪ੍ਯਾ ਮਾਸ ਪ੍ੂਯ ਯੇਿ ਿਰੁਤ੍ਾਮ੍ਿਕਲ: ੩੬
ਨੈਿ ਸਾ ਿ੍ਸ਼੍ੁਪ੍ਯਤ੍ੇ ਤ੍ੇਿੀ ਨ ਚ ਸ੍ਮ ਪ੍ਕਰਤ੍ੂ ਯਤ੍ੇ
ਨ ਚ ਅਸਯਾ ਮੁਿ ਿਰ੍ਣਸਯ ਕਿਕਿਰਯਾ ਲਿ੍ਸ਼੍ਯਤ੍ੇ ਤ੍ਤ੍ਾ ੩੭
ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਯੋਤ੍ਯਾ ਿਾਮ੍ਟੇ ਪ੍ਮ੍ਚ ਕਤ੍ਰਮਸ਼੍
੍ ੱੱਸਰ੍ਿ;
ਸ਼ਟ੍ਤ੍ਤਰਮ੍ਸ਼ ੱਸਰ੍ਕ:
ਤ੍ਤ੍ਃ ਸੁਮਨ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਐਿ੍ਸ਼੍ਵਾਿਃ ਪ੍ੀਕਟਤ੍: ਅਤ੍ਰ ਪ੍ਰਕਤ੍ਿ੍ਞਯਾ
ਸਪ੍ਾਸ਼੍੍ਪ੍ਮ੍ ਅਕਤ੍ ਕਨਸ਼੍ਵਸਯ ਿਿਾਤ੍ ਇਤ੍ਮ੍ ਪ੍ੁਨਃ ਪ੍ੁਨਃ ੧
ਸੂਤ੍ ਰਤ੍੍ਨ ਸੁਸਮ੍ਪ੍ੂਰਣ
੍ ਾ ਚਤ੍ੁ ਕਰਵਤ੍ ਪ੍ਲਾ ਚਮੂਃ
ਰਾਿਿ ਸਯ ਅਨੁ ਯਾਤ੍ਰਾਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਿ੍ਕਸ਼੍ਪ੍ਰਮ੍ ਪ੍ਰਕਤ੍ਕਿਤ੍ੀਯਤ੍ਾਮ੍ ੨
ਰੂਪ੍ ਆਿੀਿਾ ਚ ਸ਼੍ਾਕਲਨਯੋ ਿਕਣਿ ਸ਼੍੍ਚ ਮਹਾ ਤ੍ਨਾਃ
ਸ਼੍ੋਪ੍ਯਨ੍ਤ੍ੁ ਿੁਮਾਰ ਸਯ ਿਾਕਹਨੀਮ੍ ਸੁਪ੍ਰਸਾਕਰਤ੍ਾਃ ੩
ਯੇ ਚ ਏਨਮ੍ ਉਪ੍ਿੀਿਨ੍ਕਤ੍ ਰਮਤ੍ੇ ਯੈਸ਼੍੍ਚ ਿੀਰਯਤ੍ਃ
ਤ੍ੇਸ਼੍ਾਮ੍ ਪ੍ਹੁ ਕਿਤ੍ਮ੍ ਤ੍ੱਤ੍ਵਾ ਤ੍ਾਕਨ ਅਪ੍ਯ੭ਤ੍ਰ ਕਨਯੋਿਯ ੪
ਆਯੁ ਤ੍ਾਕਨ ਚ ਮੁਿਯਾਕਨ ਨਾਿਰਾ: ਸ਼੍ਿਟਾਕਨ ਚ
ਅਨੁ ਿੱਚਨ੍ਤ੍ੁ ਿਾਿੁਸ੍ਤ੍ਮ੍ ਿਯਾਤ੍ਾ ਸ਼੍੍ਚ ਅਰਣਯ ਿੋਚਰਾ: ੫
ਕਨਿ੍ਨਨ੍ ਮਰੁਿਾਨ੍ ਿੁਞ੍ਿਰਾਮ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਕਪ੍ਪ੍ਮ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਅਰਣਯਿਮ੍ ਮਤ੍ੁ
ਨਤ੍ੀ ਸ਼੍੍ਚ ਕਿਕਿਤ੍ਾਃ ਪ੍ਸ਼੍ਯਨ੍ ਨਰਾਿਯਮ੍ ਸਮ੍ਸ੍ਮਕਰਸ਼੍ਯਕਤ੍ ੬
ਤ੍ਾਨਯ ਿੋਸ਼੍ ਸ਼੍੍ਚ ਯਃ ਿਸ਼੍੍ਕਚਤ੍੍ ਤ੍ਨ ਿੋਸ਼੍ ਸ਼੍੍ਚ ਮਾਮਿਃ
ਤ੍ੌ ਰਾਮਮ੍ ਅਨੁ ਿੱਚੇਤ੍ਾਮ੍ ਿਸਨ੍ਤ੍ਮ੍ ਕਨਰ੍ਿਨੇ ਿਨੇ ੭
ਯਿਨ੍ ਪ੍ੁਣਯੇਸ਼੍ੁ ਤ੍ੇਸ਼੍ੇਸ਼੍ੁ ਕਿਸਰੁਿਮ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਆਪ੍੍ਤ੍ ਤ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਣਾਃ
ਰੁਕਸ਼੍ਕਪ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਸਮਾਿਮਯ ਪ੍ਰਿਤ੍੍ਸਯਕਤ੍ ਸੁਿਮ੍ ਿਨੇ ੮
ਪ੍ਰਤ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਮਹਾਪ੍ਾਹੁ: ਅਯੋਤ੍ਯਾਮ੍ ਪ੍ਾਲਕਯਸ਼੍ਯਕਤ੍
ਸਰਵ ਿਾਮੈਃ ਸਹ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ੍ ਰਾਮਃ ਸਮ੍ਸਾਤ੍ਯਤ੍ਾਮ੍ ਇਕਤ੍ ੯
ਏਿਮ੍ ਪ੍ਰਿ
ੁ ਕਤ੍ ਿਾਿੁਸ੍ਤ੍ੇ ਿੈਿੇੱਯਾ ਪ੍ਯਮ੍ ਆਿਤ੍ਮ੍
ਮੁਿਮ੍ ਚਾ੭ਕਪ੍ ਅਿਮਤ੍੍ ਸ਼੍ੋਸ਼੍ਮ੍ ਸਵਰ ਸ਼੍੍ਚਾ੭ਕਪ੍ ਨਯਰੁਤ੍ਯਤ੍ ੧0
ਸਾ ਕਿਸ਼੍ੰਣਾ ਚ ਸਮ੍ਤ੍ਰਸ੍ਤ੍ਾ ਮੁਿੇਨ ਪ੍ਕਰਸ਼੍ੁਸ਼੍ਯਤ੍ਾ
ਰਾਿਾਨਮ੍ ਏਿ ਅਕਪ੍ ਮੁਿੀ ਿੈਿੇਯੀ ਿਾਿਯ ਮਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੧੧
ਰਾਿਯਮ੍ ਿਤ੍ ਿਨਮ੍ ਸਾਤ੍ੋ ਪ੍ੀਤ੍ ਮਣ੍ਟਾਮ੍ ਸੁਰਾਮ੍ ਇਿ
ਕਨਰਾਸਵਾਤ੍ਯਤ੍ਮਮ੍ ਸ਼੍ੂਨਯਮ੍ ਪ੍ਰਤ੍ੋ ਨਾ੭ਕਪ੍ਪ੍ਤ੍੍ਸਯਤ੍ੇ ੧੨
ਿੈਿੇੱਯਾਮ੍ ਮੁਿ੍ਤ੍ ਲੱ ਿਾਯਾਮ੍ ਿਤ੍ਨ੍ਤ੍ਯਾਮ੍ ਅਕਤ੍ ਤ੍ਾਰੁਣਮ੍
ਰਾਿਾ ਤ੍ਸ਼੍ਰਤ੍ੋ ਿਾਿਯਮ੍ ਉਿਾਚ ਆਯਤ੍ ਲੋ ਚਨਾਮ੍ ੧੩
ਿਹਨ੍ਤ੍ਮ੍ ਕਿਮ੍ ਤ੍ੁ ਤ੍ਕਸ ਮਾਮ੍ ਕਨਯੁ ਿਯ ਤ੍ੁ ਕਰ ਮਾ ਅਕਹਤ੍ੇ
ਅਨਾਰਯੇ ਿਰੁਤ੍ਯ ਮਾਰਪ੍੍ਤ੍ਮ੍ ਕਿਮ੍ ਨ ਪ੍ੂਰਵ ਮੁਪ੍ਾਰੁਤ੍: ੧੪
ਤ੍ਸਯ ਏਤ੍ਤ੍੍ ਿਰੋਤ੍ ਸਮਯੁ ਿ੍ਤ੍ਮ੍ ਉਿ੍ਤ੍ਮ੍ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਿਰਾਮ੍ਿਨਾ
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਿੈਿੇਯੀ ਕਤ੍ਵਿੁਣਮ੍ ਿਰੁੱਤ੍ਾ ਰਾਿਾਨਮ੍ ਇਤ੍ਮ੍ ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੧੫
ਤ੍ਿੈ ਿ ਿਮ੍ਸ਼੍ੇ ਸਿਰੋ ਿਯੇਸ਼੍੍ਟਮ੍ ਪ੍ੁਤ੍ਰਮ੍ ਉਪ੍ਾਰੁਤ੍ਤ੍੍
ਅਸਮਞ੍ਿ ਇਕਤ੍ ਿਯਾਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਤ੍ਾ੭ਯਮ੍ ਿਨ੍ਤ੍ੁਮ੍ ਅਰਹਕਤ੍ ੧੬
ਏਿਮ੍ ਉਿ੍ਤ੍ੋ ਕਤ੍ਕਿ ਤ੍ਯੇਿ ਰਾਿਾ ਤ੍ਸ਼੍ਰਤ੍ੋ੭ਪ੍ਰਿੀਤ੍੍
ਿਰੀਕਟਤ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਿਨਃ ਸਰਵਃ ਸਾ ਚ ਤ੍ਮ੍ ਨਾ੭ਿਪ੍ੁਤ੍ਯਤ੍ ੧੭
ਤ੍ਤ੍ਰ ਿਰੁੱਤ੍ੋ ਮਹਾਮਾਤ੍ਰਃ ਕਸੱਤ੍ਾਰ੍ਤ੍ੋ ਨਾਮ ਨਾਮਤ੍ਃ
ਸ਼੍ੁਕਚ ਰ੍ਪ੍ਹੁਮਤ੍ੋ ਰਾਿ੍ਞਃ ਿੈਿੇਯੀਮ੍ ਇਤ੍ਮ੍ ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੧੮
ਅਸਮਮ੍ਿੋ ਿਰੁਹੀਤ੍ਵਾ ਤ੍ੁ ਿਰੀਕਟਤ੍ਃ ਪ੍ਕਤ੍ ਤ੍ਾਰਿਾਨ੍
ਸਰਯਵਾਃ ਪ੍ਰਿ੍ਕਸ਼੍ਪ੍ਨ੍ ਅਪ੍੍ਸੁ ਰਮਤ੍ੇ ਤ੍ੇਨ ਤ੍ੁ ਰ੍ਮਕਤ੍ਃ ੧੯
ਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾ ਨਾਿਰਾਃ ਸਰਵੇ ਿਰੁੱਤ੍ਾ ਰਾਿਾਨਮ੍ ਅਪ੍ਰੁਿਨ੍
ਅਸਮਮ੍ਿਮ੍ ਿਰੁਣੀਸ਼੍ਵ ਏਿਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਨ੍ ਿਾ ਰਾਸ਼੍੍ਟਰ ਿਰ੍ਤ੍ਨ
ਤ੍ਾਨ੍ ਉਿਾਚ ਤ੍ਤ੍ੋ ਰਾਿਾ ਕਿਮ੍ ਕਨਕਮੱਤ੍ਮ੍ ਇਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਯਮ੍ ੨0
ਤ੍ਾਸ਼੍੍ਚਾ੭ਕਪ੍ ਰਾਿ੍ਞਾ ਸਮ੍ਪ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਾ ਿਾਿਯਮ੍ ਪ੍ਰਿਰੁਤ੍ ਯੋ੭ਪ੍ਰੁਿਨ੍ ੨੧
ਿਰੀਕਟਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਵੇਸ਼੍ ਨਃ ਪ੍ੁਤ੍ਰਾਨ੍ ਪ੍ਾਲਾਨ੍ ਉਤ੍੍ਪ੍ਰਾਨ੍ਤ੍ ਚੇਤ੍ਨਃ
ਸਰਯਵਾਮ੍ ਪ੍ਰਿ੍ਕਸ਼੍ਪ੍ਨ੍ ਮੌਰਿ
੍ ਯਾਤ੍੍ ਅਤ੍ੁ ਲਾਮ੍ ਪ੍ਰੀਕਤ੍ਮ੍ ਅਸ਼੍੍ਨੁਤ੍ੇ ੨੨
ਸ ਤ੍ਾਸਾਮ੍ ਿਚਨਮ੍ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਪ੍ਰਿਰੁਤ੍ੀਨਾਮ੍ ਨਰਾ੭ਕਤ੍ਪ੍ਃ
ਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਤ੍ਯਾਿ ਅਕਹਤ੍ਮ੍ ਪ੍ੁਤ੍ਰਮ੍ ਤ੍ਾਸਾਮ੍ ਕਪ੍ਰਯ ਕਚਿੀਰ੍ਸ਼੍ਯਾ ੨੩
ਤ੍ਮ੍ ਯਾਨਮ੍ ਸ਼੍ੀਿਰ ਮਾਰੋਪ੍ਯ ਸ ਪ੍ਾਰਯਮ੍ ਸ ਪ੍ਕਰੱਚਤ੍ਮ੍
ਯਾਿ ੱੱਿੀਿਮ੍ ਕਿਿਾਸਯੋ੭ਯ ਕਮਕਤ੍ ਸਵਾਨ੍ ਅਨਵਸ਼੍ਤ੍੍ ਕਪ੍ਤ੍ਾ ੨੪
ਸ ਪ੍ਾਲ ਕਪ੍ਟਿਮ੍ ਿਰੁਹਯ ਕਿਕਰ ਤ੍ੁ ਰ੍ਿਾਣਯ੭ਲੋ ਿਯਤ੍੍
ਕਤ੍ਸ਼੍ ੱੱਸਰਵਾ: ਤ੍ੁ ਅਨੁ ਚਰਨ੍ ਸ ਯਤ੍ਾ ਪ੍ਾਪ੍ ਿਰ੍ਮ ਿਰੁਤ੍੍ ੨੫
ਇ ਤ੍ਯੇਿਮ੍ ਅਤ੍ਯਿਤ੍੍ ਰਾਿਾ ਸਿਰੋ ਿੈ ਸੁਤ੍ਾਰ੍ਕਮਿਃ
ਰਾਮਃ ਕਿਮ੍ ਅਿਰੋਤ੍੍ ਪ੍ਾਪ੍ਮ੍ ਯੇਨ ਏਿਮ੍ ਉਪ੍ਰੁਤ੍ਯਤ੍ੇ ੨੬
ਨ ਕਹ ਿਮ੍ਚਨ ਪ੍ਸ਼੍ਯਾਮੋ ਰਾਿਿ ਸਯ ਅਿਿੁਣਮ੍ ਿਯਮ੍
ਤ੍ੁ ਰ੍ਲਪ੍ੋ ਕਹ ਅਸਯ ਕਨਰਯ: ਸ਼੍ਸ਼੍ਾਮ੍ਿਸਯੇਿ ਿਲ੍ ਮਸ਼੍ਮ੍ ੨੭
ਅਤ੍ ਿਾ ਤ੍ੇਕਿ ਤ੍ੋਸ਼੍ਮ੍ ਤ੍ਵਮ੍ ਿਮ੍ਕਚ ਤ੍੍ਪ੍ਸ਼੍ਯਕਤ੍ ਰਾਿਿੇ
ਤ੍ਮ੭ਤ੍ਯ ਪ੍ਰੂਕਹ ਤ੍ਤ੍ਵੇਨ ਤ੍ਤ੍ੋ ਰਾਮੋ ਕਿਿਾਸਯਤ੍ਾਮ੍ ੨੮
ਅ ਤ੍ੁ ਸ਼੍੍ਟਸਯ ਕਹ ਸਮ੍ਤ੍ਯਾਿ: ਸਤ੍੍ਪ੍ਤ੍ੇ ਕਨਰਤ੍ਸਯ ਚ
ਕਨਰ੍ਤ੍ਹੇ ਤ੍ਕਪ੍ ਸ਼੍ਿਰ ਸਯ ਤ੍ਯੁ ਕਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਰ੍ਮ ਕਨਰੋਤ੍ਨਾਤ੍੍ ੨੯
ਤ੍ਤ੍੍ ਅਲਮ੍ ਤ੍ੇਕਿ ਰਾਮ ਸਯ ਕਸ਼੍ਰਯਾ ਕਿਹਤ੍ਯਾ ਤ੍ਵਯਾ
ਲੋ ਿਤ੍ੋ ਅਕਪ੍ ਕਹ ਤ੍ੇ ਰਿ੍ਸ਼੍ਯ: ਪ੍ਕਰਿਾਤ੍ ੱੱਸ਼੍ੁਪ੍ਾ੭੭ਨਨੇ ੩0
ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਤ੍ੁ ਕਸੱਤ੍ਾਰ੍ਤ੍ ਿਚੋ ਰਾਿਾ ਸ਼੍ਰਾਨ੍ਤ੍ਤ੍ਰ ਸਵਨਃ
ਸ਼੍ੋਿੋਪ੍ ਹਤ੍ਯਾ ਿਾਚਾ ਿੈਿੇਯੀਮ੍ ਇਤ੍ਮ੍ ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੩੧
ਏਤ੍ਤ੍ਵਚੋ ਨ ਇੱਚਕਸ ਪ੍ਾਪ੍ ਿਰੁੱਤ੍ੇ
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ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਵਾਲ੍ ਮੀਕਿ ਰਾਮਾਯਣਮ੍
ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਕਹਤ੍ਮ੍ ਨ ਿਾਨਾਕਸ ਮਮਾ੭੭ਤ੍੍ਮਨੋ ਿਾ
ਆਸ੍ਤ੍ਾਯ ਮਾਰ੍ਿਮ੍ ਿਰੁਪ੍ਣਮ੍ ਿੁਚੇਸ਼੍੍ਟਾ
ਚੇਸ਼੍੍ਟਾ ਕਹ ਤ੍ੇ ਸਾਤ੍ੁ ਪ੍ਤ੍ਾਤ੍੍ ਅਪ੍ੇਤ੍ਾ
੩੨
ਅਨੁ ਿਰਕਿਸ਼੍ਯਾਕਮ ਅਹਮ੍ ਅਤ੍ਯ ਰਾਮਮ੍
ਰਾਿਯਮ੍ ਪ੍ਕਰਤ੍ਯਿਯ ਸੁਿਮ੍ ਤ੍ਨਮ੍ ਚ
ਸਹ ਏਿ ਰਾਿ੍ਞਾ ਪ੍ਰਤ੍ੇਨ ਚ ਤ੍ਵਮ੍
ਯਤ੍ਾ ਸੁਿਮ੍ ਪ੍ੁਮ੍ਿ੍ਸ਼੍ਵ ਕਚਰਾਯ ਰਾਿਯਮ੍ ੩੩
ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਯੋਤ੍ਯਾ ਿਾਮ੍ਟੇ ਸ਼੍ ਟ੍ਕਤ੍ਰਮ੍ਸ਼੍ ੱੱਸਰ੍ਿ;
ਸਪ੍੍ਤ ਤ੍ਤਰਮਸ਼
੍ ੱਸਰ੍ਕ:
ਮਹਾਮਾਤ੍ਰ ਿਚਃ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਰਾਮੋ ਤ੍ਸ਼੍ਰਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਤ੍ਾ
ਅਪ੍ਯ ਪ੍ਾਸ਼੍ਤ੍ ਿਾਿਯਮ੍ ਤ੍ੁ ਕਿਨਯਿ੍ਞੋ ਕਿਨੀਤ੍ਿਤ੍੍ ੧
ਤ੍ਯਿ੍ਤ੍ ਪ੍ੋਿ ਸਯ ਮੇ ਰਾਿਨ੍ ਿਨੇ ਿਨਯੇਨ ਿੀਿਤ੍ਃ
ਕਿਮ੍ ਿਾਰਯਮ੍ ਅਨੁ ਯਾਤ੍ਰੇਣ ਤ੍ਯਿ੍ਤ੍ ਸਙ੍ਿਸਯ ਸਰਵਤ੍ਃ ੨
ਯੋ ਕਹ ਤ੍ੱਤ੍ਵਾ ਕਤ੍ਵਪ੍ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍੍ਟਮ੍ ਿਿ੍ਸ਼੍ਯਾਯਾਮ੍ ਿੁਰਤ੍
ੁ ੇ ਮਨਃ
ਰੱਿੁ ਸ੍ਨੇਹੇਨ ਕਿਮ੍ ਤ੍ਸਯ ਤ੍ਯਿਤ੍ਃ ਿੁਮ੍ਿ ਰੋਤ੍
ੱ ਮਮ੍ ੩
ਤ੍ਤ੍ਾ ਮਮ ਸਤ੍ਾਮ੍ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍੍ਟ ਕਿਮ੍ ਤ੍ਵਕਿਨਯਾ ਿਿਤ੍੍ਪ੍ਤ੍ੇ
ਸਰਵਾਕਣ ਏਿ ਅਨੁ ਿਾਨਾਕਮ ਚੀਰਾਕਣ ਏਿ ਆਨਯਨ੍ਤ੍ੁ ਮੇ ੪
ਿਕਨਤ੍ਰ ਕਪ੍ਟਿੇ ਚ ਉਪ੍ੇ ਮਮ ਅਨਯਤ੍ ਿੱਚਤ੍ਃ
ਚਤ੍ੁ ਰ੍ਤ੍ਸ਼੍ ਿਨੇ ਿਾਸਮ੍ ਿਰ੍ਸ਼੍ਾਕਣ ਿਸਤ੍ੋ ਮਮ ੫
ਅਤ੍ ਚੀਰਾਕਣ ਿੈਿੇਯੀ ਸਵਯਮ੍ ਆਹਰਤ੍
ੁ ਯ ਰਾਿਿਮ੍
ਉਿਾਚ ਪ੍ਕਰਤ੍ਤ੍੍ਸਵੇਕਤ੍ ਿਨੌਿੇ ਕਨਰਪ੍ਤ੍ਰਪ੍ਾ ੬
ਸ ਚੀਰੇ ਪ੍ੁਰਸ਼੍
ੁ ਿਯਾਿਰਃ ਿੈਿੇੱਯਾਃ ਪ੍ਰਕਤ੍ਿਰੁਹਯ ਤ੍ੇ
ਸੂਿ੍ਸ਼੍੍ਮ ਿਸ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਅਿਿ੍ਕਸ਼੍ਪ੍ਯ ਮੁਕਨ ਿਸ੍ਤ੍ਰਾਕਣ ਅਿਸ੍ਤ੍ ਹ ੭
ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ ਸ਼੍੍ਚਾ੭ਕਪ੍ ਤ੍ਤ੍ਰਿ
ੈ ਕਿਹਾਯ ਿਸਨੇ ਸ਼੍ੁਪ੍ੇ
ਤ੍ਾਪ੍ਸਾ: ਆੱ ਚਾਤ੍ਨੇ ਚ ਏਿ ਿਿਰਾਹ ਕਪ੍ਤ੍ੁ : ਅਿਰਤ੍ਃ ੮
ਅਤ੍ ਆਤ੍੍ਮਪ੍ਕਰਤ੍ਾਨਾ੭ਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਸੀਤ੍ਾ ਿੌਸ਼੍ੇਯ ਿਾਕਸਨੀ
ਸਮੀਿ੍ਸ਼੍ਯ ਚੀਰਮ੍ ਸਮ੍ਤ੍ਸ
ਰ ੍ਤ੍ਾ ਪ੍ਰੁਸ਼੍ਤ੍ੀ ਿਾਿੁਰਾਮ੍ ਇਿ ੯
ਸਾ ਿਯਪ੍ਤ੍ਰਪ੍ਮਾਣੇਿ ਪ੍ਰਿਰੁਹਯ ਚ ਤ੍ੁ ਰ੍ਮਨਾਃ
ਿੈਿੇਯੀ ਿੁਸ਼੍ ਚੀਰੇ ਤ੍ੇ ਿਾਨਿੀ ਸ਼੍ੁਪ੍ ਲਿ੍ਸ਼੍ਣਾ ੧0
ਅਸ਼੍ਰੁ ਸਮ੍ਪ੍ੂਰ੍ਣ ਨੇਤ੍ਰਾ ਚ ਤ੍ਰ੍ਮਿ੍ਞਾ ਤ੍ਰ੍ਮ ਤ੍ਰ੍ਕਸ਼੍ਨੀ
ਿਨ੍ਤ੍ਰਵ ਰਾਿ ਪ੍ਰਕਤ੍ਮਮ੍ ਪ੍ਰ੍ਤ੍ਾਰਮ੍ ਇਤ੍ਮ੍ ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍
ਿਤ੍ਮ੍ ਨੁ ਚੀਰਮ੍ ਪ੍ਤ੍੍ਨਨ੍ਕਤ੍ ਮੁਨਯੋ ਿਨ ਿਾਕਸਨਃ ੧੧
ਇਕਤ੍ ਹਯਿੁਸ਼੍ਲਾ ਸੀਤ੍ਾ ਸਾ ਮੁਮੋਹ ਮੁਹੁ ਰ੍ਮਹ
ੁ :ੁ ੧੨
ਿਰੁਤ੍ਵਾ ਿਣ੍ਟੇ ਚ ਸਾ ਚੀਰਮ੍ ਏਿਮ੍ ਆਤ੍ਾਯ ਪ੍ਾਕਣਨਾ
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਤ੍ਸ੍ਤ੍ੌ ਹਯਿੁਸ਼੍ਲਾ ਤ੍ਤ੍ਰ ਿਰੀਕਲ਼ਤ੍ਾ ਿਨਿਾ੭੭ਤ੍੍ਮਿਾ ੧੩
ਤ੍ਸ੍ਤ੍ੌ ਤ੍ਤ੍੍ ਿ੍ਕਸ਼੍ਪ੍ਰਮ੍ ਆਿਮਯ ਰਾਮੋ ਤ੍ਰ੍ਮਪ੍ਰੁਤ੍ਾਮ੍ ਿਰਃ
ਚੀਰਮ੍ ਪ੍ਪ੍ਨ੍ਤ੍ ਸੀਤ੍ਾਯਾਃ ਿੌਸ਼੍ੇਯ ਸਯ ਉਪ੍ਕਰ ਸਵਯਮ੍ ੧੪
ਰਾਮਮ੍ ਪ੍ਰੇਿ੍ਸ਼੍ਯ ਤ੍ੁ ਸੀਤ੍ਾਯਾ ਪ੍ਤ੍੍ਨਮ੍ਤ੍ਮ੍ ਚੀਰ ਮੁੱਤ੍ਮਮ੍
ਅਮ੍ਤ੍: ਪ੍ੁਰਿਤ੍ਾ ਨਾਰਯੋ ਮੁਮੁਚ:ੁ ਿਾਕਰ ਨੇਤ੍ਰਿਮ੍ ੧੫
ਊਚੁ ਸ਼੍੍ਚ ਪ੍ਰਮਾਯਸ੍ਤ੍ਾ ਰਾਮਮ੍ ਿਵਕਲਤ੍ ਤ੍ੇਿਸਮ੍
ਿਤ੍੍ਸ ਨੈਿਮ੍ ਕਨਯੁ ਿ੍ਤ੍ੇਯਮ੍ ਿਨਿਾਸੇ ਮਨਕਸਵਨੀ ੧੬
ਕਪ੍ਤ੍ੁ : ਿਾਿਯਾ੭ਨੁ ਰੋਤ੍ੇਨ ਿਤ੍ਸਯ ਕਿਿਨਮ੍ ਿਨਮ੍
ਤ੍ਾਿਤ੍੍ ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਨਮ੍ ਅਸਯਾਮ੍ ਨ: ਸਪ੍ਲਮ੍ ਪ੍ਿਤ੍ੁ ਪ੍ਰਪ੍ੋ ੧੭
ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੇਨ ਸਹਾਯੇਨ ਿਨਮ੍ ਿੱਚਸਵ ਪ੍ੁਤ੍ਰਿ
ਨ ਇਯਮ੍ ਅਰਹਕਤ੍ ਿਲ਼ਯਾਣੀ ਿਸ੍ਤ੍ੁਮ੍ ਤ੍ਾਪ੍ਸ ਿਤ੍ਵ੭ਨੇ ੧੮
ਿੁਰੁ ਨੋ ਯਾਚਨਾਮ੍ ਪ੍ੁਤ੍ਰ ਸੀਤ੍ਾ ਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟਤ੍ੁ ਪ੍ਾਕਮਨੀ
ਤ੍ਰ੍ਮਕਨਤ੍ਯ: ਸਵਯਮ੍ ਸ੍ਤ੍ਾਤ੍ੁ ਮ੍ ਨ ਹੀਤ੍ਾਨੀਮ੍ ਤ੍ਵਕਮੱਚਕਸ ੧੯
ਤ੍ਾਸਾ ਮੇਿਮ੍ ਕਿਤ੍ਾ ਿਾਚ: ਸ਼੍ਰੁਣਵਨ੍ ਤ੍ਸ਼੍ਰਤ੍ਾ੭੭ਤ੍੍ਮਿ:
ਪ੍ਪ੍ਮ੍ਤ੍ੈਿ ਤ੍ਤ੍ਾ ਚੀਰਮ੍ ਸੀਤ੍ਯਾ ਤ੍ੁ ਲਯ ਸ਼੍ੀਲਯਾ ੨0
ਚੀਰੇ ਿਰੁਹੀਤ੍ੇ ਤ੍ੁ ਤ੍ਯਾ ਸਮੀਿ੍ਸ਼੍ਯ ਨਰੁਪ੍ਤ੍ੇ: ਿੁਰ:ੁ
ਕਨਿਾਰਯ ਸੀਤ੍ਾਮ੍ ਿੈਿੇਯੀਮ੍ ਿਕਸਸ਼੍੍ਟੋ ਿਾਿਯਮ੭ਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੨੧
ਅਕਤ੍ ਪ੍ਰਿਰੁੱਤ੍ੇ ਤ੍ੁ ਰ੍ਮੇਤ੍ੇ ਿੈਿੇਕਯ ਿੁਲ ਪ੍ਾਮ੍ਸਕਨ
ਿਮ੍ਚਕਯਤ੍ਵਾ ਚ ਰਾਿਾਨਮ੍ ਨ ਪ੍ਰਮਾਣੇ ਅਿਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟਸੇ ੨੨
ਨ ਿਮ੍ਤ੍ਿਯਮ੍ ਿਨਮ੍ ਤ੍ੇਿਯਾ ਸੀਤ੍ਯਾ ਸ਼੍ੀਲ ਿਰ੍ਕਿਤ੍ੇ
ਅਨੁ ਸ਼੍੍ਟਾਸਯਕਤ੍ ਰਾਮ ਸਯ ਸੀਤ੍ਾ ਪ੍ਰਿਰੁਤ੍ ਮਾ੭੭ਸਨਮ੍ ੨੩
ਆਤ੍੍ਮਾ ਕਹ ਤ੍ਾਰਾ ਸਰਵੇਸ਼੍ਾਮ੍ ਤ੍ਾਰ ਸਮ੍ਿਰਹ ਿਰ੍ਕਤ੍ਨਾਮ੍
ਆਤ੍੍ਮੀਯ ਕਮਕਤ੍ ਰਾਮ ਸਯ ਪ੍ਾਲਕਯਸ਼੍ਯਕਤ੍ ਮੇਕਤ੍ਨੀਮ੍ ੨੪
ਅਤ੍ ਯਾਸਯਕਤ੍ ਿੈਤ੍ਹ
ੇ ੀ ਿਨਮ੍ ਰਾਮੇਣ ਸਮ੍ਿਤ੍ਾ
ਿਯਮਪ੍ਯ੭ਨੁ ਯਾਸਯਾਮ: ਪ੍ੁਰਮ੍ ਚੇਤ੍ਮ੍ ਿਕਮਸ਼੍ਯਕਤ੍ ੨੫
ਅਮ੍ਤ੍ਪ੍ਾਲਾ ਸ਼੍੍ਚ ਯਾਸਯਮ੍ਕਤ੍ ਸਤ੍ਾਰੋ ਯਤ੍ਰ ਰਾਿਿ:
ਸਹੋਪ੍ ਿੀਿਯਮ੍ ਰਾਸ਼੍੍ਟਰਮ੍ ਚ ਪ੍ੁਰਮ੍ ਚ ਸ ਪ੍ਕਰੱਚਤ੍ਮ੍ ੨੬
ਪ੍ਰਤ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਸ ਸ਼੍ਤ੍ਰੁਿ੍ਨ ਸ਼੍੍ਚੀਰ ਿਾਸਾ ਿਨੇ ਚਰ:
ਿਨੇ ਿਸਮ੍ਤ੍ਮ੍ ਿਾਿੁਤ੍੍ਸ੍ਤ੍ ਮਨੁ ਿਤ੍੍ਸਯਕਤ੍ ਪ੍ੂਰਵਿਮ੍ ੨੭
ਤ੍ਤ੍ ੱੱਸ਼੍ੂਨਯਾਮ੍ ਿਤ੍ ਿਨਾਮ੍ ਿਸੁਤ੍ਾਮ੍ ਪ੍ਾਤ੍ਪ੍ੈ ੱੱਸਹ
ਤ੍ਵ ਮੇਿਾ ਸ਼੍ਾਕਤ੍ ਤ੍ੁ ਰਵ ੍ਰੁਤ੍
ੱ ਾ ਪ੍ਰਿਾਨਾਮ੍ ਅਕਹਤ੍ੇ ਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ਾ ੨੮
ਨ ਕਹ ਤ੍ਤ੍੍ ਪ੍ਕਿਤ੍ਾ ਰਾਸ਼੍੍ਟਮ
ਰ ੍ ਯਤ੍ਰ ਰਾਮੋ ਨ ਪ੍ੂਪ੍ਕਤ੍:
ਤ੍ਤ੍੍ ਿਨਮ੍ ਪ੍ਕਿਤ੍ਾ ਰਾਸ਼੍੍ਟਮ
ਰ ੍ ਯਤ੍ਰ ਰਾਮੋ ਕਨਿਤ੍੍ਸਯਕਤ੍ ੨੯
ਨ ਹਯ੭ਤ੍ੱਤ੍ਾਮ੍ ਮਹੀਮ੍ ਕਪ੍ਤ੍ਰਾ ਪ੍ਰਤ੍ ੱੱਸ਼੍ਾਸ੍ਤ੍ੁ ਮਰਹਕਤ੍
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਤ੍ਵਕਯ ਿਾ ਪ੍ੁਤ੍ਿ
ਰ ਤ੍੍ ਿਸ੍ਤ੍ੁਮ੍ ਯਕਤ੍ ਿਾਤ੍ੋ ਮਹੀ ਪ੍ਤ੍ੇ: ੩0
ਯਤ੍ਯ੭ਕਪ੍ ਤ੍ਵਮ੍ ਿ੍ਕਸ਼੍ਕਤ੍ ਤ੍ਲਾਤ੍੍ ਿਿਨਮ੍ ਚ ਉਤ੍੍ਪ੍ਕਤ੍ਸ਼੍ਯਕਸ
ਕਪ੍ਤ੍ੁ ਰ੍ ਿਮ੍ਸ਼੍ ਚਕਰਤ੍ਰਿ੍ਞ: ਸ: ਅਨਯਤ੍ਾ ਨ ਿਕਰਸ਼੍ਯਕਤ੍ ੩੧
ਤ੍ਤ੍੍ ਤ੍ਵਯਾ ਪ੍ੁਤ੍ਰ ਿਰ੍ਕਤ੍ਨਯਾ ਪ੍ੁਤ੍ਰ ਸਯ ਿਰੁਤ੍ਮ੭ਕਪ੍ਰਯਮ੍
ਲੋ ਿੇ ਕਹ ਸ ਨ ਕਿਤ੍ਯੇਤ੍ ਯੋ ਨ ਰਾਮਮ੭ਨੁ ਿਰਤ੍: ੩੨
ਤ੍ਰਿ੍ਸ਼੍ਸਯ ਅਤ੍ਯੈਿ ਿੈਿੇਕਯ ਪ੍ਸ਼੍ੁ ਿਯਾਲ਼ ਮਰੁਿ ਕਤ੍ਵਿਾਨ੍
ਿੱਚਤ੍ ੱੱਸਹ ਰਾਮੇਣ ਪ੍ਾਤ੍ਪ੍ਾਮ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਤ੍ਤ੍ੁ ਨ੍ਮੁਿਾਨ੍ ੩੩
ਅਤ੍ੋੱਤ੍ਮਾਨ੍ ਆਪ੍ਰਣਾਕਨ ਤ੍ੇਕਿ
ਤ੍ੇਕਹ ਸ੍ਨੁਸ਼੍ਾਯੈ ਿਯਪ੍ਨੀਯ ਚੀਰਮ੍
ਨ ਚੀਰ ਮਸਯਾ: ਪ੍ਰਕਿਤ੍ੀਯ ਤ੍ੇਕਤ੍
ਨਯਿਾਰਯ ੱੱਤ੍ ਤ੍ਵਸਨਮ੍ ਿਕਸਸ਼੍੍ਟ : ੩੪
ਏਿ ਸਯ ਰਾਮ ਸਯ ਿਨੇ ਕਨਿਾਸ:
ਤ੍ਵਯਾ ਿਰੁਤ੍: ਿੇਿਯ ਰਾਿ ਪ੍ੁਕਤ੍ਰ
ਕਿਪ੍ੂਕਸ਼੍ਤ੍ੇਯਮ੍ ਪ੍ਰਕਤ੍ ਿਰ੍ਮ ਕਨਤ੍ਯਾ
ਿਸਤ੍ੁ ਅਰਣਯੇ ਸਹ ਰਾਿਿੇਣ ੩੫
ਯਾਨੈ ਸ਼੍੍ਚ ਮੁਿਯੈ: ਪ੍ਕਰਚਾਰਿੈ ਸ਼੍੍ਚ
ਸੁਸਮਵ ੍ਰੁਤ੍ਾ ਿੱਚਤ੍ੁ ਰਾਿ ਪ੍ੁਤ੍ਰੀ
ਿਸ੍ਤ੍ਰੈ ਸ਼੍੍ਚ ਸਰਵੈ: ਸਕਹਤ੍ੈ: ਕਿਤ੍ਾਨੈ:
ਰ੍ਨੇਯਮ੍ ਿਰੁਤ੍ਾ ਤ੍ੇ ਿਰ ਸਮ੍ਪ੍ਰਤ੍ਾਨੇ ੩੬
ਤ੍ਸ੍ਕਮਮ੍ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ ਿਲ੍ ਪ੍ਕਤ੍ ਕਿਪ੍ਰ ਮੁਿਯੇ
ਿੁਰੌ ਨਰੁਪ੍ ਸਯਾ੭ਪ੍ਰਕਤ੍ਮ ਪ੍ਰਪ੍ਾਿੇ
ਨੈਿ ਸ੍ਮ ਸੀਤ੍ਾ ਕਿਿਰੁੱਤ੍ ਪ੍ਾਿਾ
ਕਪ੍ਰਯਸਯ ਪ੍ਰ੍ਤ੍ੁ: ਪ੍ਰਕਤ੍ਿਾਰ ਿਾਮਾ ੩੭
ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਯੋਤ੍ਯਾ ਿਾਮ੍ਟੇ ਸਪ੍੍ਤ੍ ਕਤ੍ਰਮਸ਼੍
੍ ੱੱਸਰ੍ਿ:
ਅਸ਼੍ਟ ਤ੍ਤਰਮ੍ਸ਼ ੱਸਰ੍ਕ:
ਤ੍ਸਯਾਮ੍ ਚੀਰਮ੍ ਿਸਾਨਾਯਾਮ੍ ਨਾਤ੍ਿਤ੍ਯਾਮ੍ ਅਨਾਤ੍ਿਤ੍੍
ਪ੍ਰਚਿ
ੁ ਰੋਸ਼੍ ਿਨਃ ਸਰਵੋ ਕਤ੍ਿ੍ ਤ੍ਵਾਮ੍ ਤ੍ਸ਼੍ਰਤ੍ਮ੍ ਤ੍ੁ ਇਕਤ੍ ੧
ਤ੍ੇਨ ਤ੍ਤ੍ਰ ਪ੍ਰਣਾਤ੍ੇਨ ਤ੍ੁ ਕਿਤ੍ ੱੱਸ ਮਹੀਪ੍ਕਤ੍:
ਕਚੱਚੇਤ੍ ਿੀਕਿਤ੍ੇ ਸ਼੍ਰੱਤ੍ਾਮ੍ ਤ੍ਰ੍ਮੇ ਯਸ਼੍ਕਸ ਚ ਆਤ੍੍ਮਨ: ੨
ਸ ਕਨਸ਼੍ਵਸਯ ਉਸ਼੍੍ਣਮ੍ ਐਿ੍ਸ਼੍ਵਾਿ ਸ੍ਤ੍ਾਮ੍ ਪ੍ਾਰਯਾਮ੍ ਇਤ੍ਮ੍ ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍
ਿੈਿੇਕਯ ਿੁਸ਼੍ ਚੀਰੇਣ ਨ ਸੀਤ੍ਾ ਿਨ੍ਤ੍ੁਮ੍ ਅਰਹਕਤ੍ ੩
ਸੁਿੁਮਾਰੀ ਚ ਪ੍ਾਲਾ ਚ ਸਤ੍ਤ੍ਮ੍ ਚ ਸੁਿੋਕਚਤ੍ਾ
ਨੇਯਮ੍ ਿਨ ਸਯ ਯੋਿਯੇ ਕਤ੍ ਸਤ੍ਯਮ੍ ਆਹ ਿੁਰੁ ਰ੍ਮਮ ੪
ਇਯਮ੍ ਕਹ ਿਸਯਾ੭ਪ੍ਿਰੋਕਤ੍ ਕਿਮ੍ਕਚਤ੍੍
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ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਵਾਲ੍ ਮੀਕਿ ਰਾਮਾਯਣਮ੍
ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਤ੍ਪ੍ਕਸਵਨੀ ਰਾਿ ਿਰਸਯ ਿਨਯਾ
ਯਾ ਚੀਰਮ੍ ਆਸਾਤ੍ਯ ਿਨਸਯ ਮਤ੍ਯੇ
ਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ਾ ਕਿਸਮ੍ਿ੍ਞਾ ਸ਼੍ਰਮਣੀ ਿ ਿਾਕਚਤ੍੍ ੫
ਚੀਰਾਣਯ੭ਪ੍ਾਸਯਾ ੱੱਿਨਿ ਸਯ ਿਨਯਾ
ਨੇਯਮ੍ ਪ੍ਰਕਤ੍ਿ੍ਞਾ ਮਮ ਤ੍ੱਤ੍ ਪ੍ੂਰਵਾ
ਯਤ੍ਾ ਸੁਿਮ੍ ਿੱਚਤ੍ੁ ਰਾਿ ਪ੍ੁਤ੍ਰੀ
ਿਨਮ੍ ਸਮਿਰਾ ਸਹ ਸਰਵ ਰਤ੍੍ਨੈਃ ੬
ਅਿੀਿਨਾ੭ਰਹੇਣ ਮਯਾ ਨਰੁਸ਼੍ਮ੍ਸਾ
ਿਰੁਤ੍ਾ ਪ੍ਰਕਤ੍ਿ੍ਞਾ ਕਨਯਮੇਨ ਤ੍ਾਿਤ੍੍
ਤ੍ਵਯਾ ਕਹ ਪ੍ਾਲਯਾਤ੍੍ ਪ੍ਰਕਤ੍ਪ੍ੰਨ ਮੇਤ੍ਤ੍੍
ਤ੍ ਨ੍ਮਾਮ੍ ਤ੍ਹੇਤ੍੍ ਿੇਣ:ੁ ਇਿਾ੭੭ਤ੍੍ਮ ਪ੍ੁਸ਼੍ਪ੍
੍ ਮ੍ ੭
ਰਾਮੇਣ ਯਕਤ੍ ਤ੍ੇ ਪ੍ਾਪ੍ੇ ਕਿਮ੍ਕਚਤ੍੍ ਿਰੁਤ੍ਮ੍ ਅਸ਼੍ੋਪ੍ਨਮ੍
ਅਪ੍ਿਾਰ: ਿ ਇਹ ਤ੍ੇ ਿੈਤ੍ਹ
ੇ ਯਾ ਤ੍ਰ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ੋ੭ਤ੍ ਮੇ ੮
ਮਰੁਿੀਿੋਤ੍੍ਪ੍ੁੱਲ ਨਾਯਨਾ ਮਰੁਤ੍ੁ ਸ਼੍ੀਲਾ ਤ੍ਪ੍ਕਸਵਨੀ
ਅਪ੍ਿਾਰਮ੍ ਿ ਕਮਹ ਤ੍ੇ ਿਰੋਕਤ੍ ਿਨਿਾ੭੭ਤ੍੍ਮਿਾ ੯
ਨਨੁ ਪ੍ਰਯਾਪ੍੍ਤ੍ ਮੇਤ੍ ੱੱਤ੍ੇ ਪ੍ਾਪ੍ੇ ਰਾਮ ਕਿਿਾਸਨਮ੍
ਕਿਮ੍ ਏਕਪ੍ਃ ਿਰੁਪ੍ਣੈ: ਪ੍ੂਯਃ ਪ੍ਾਤ੍ਿੈ: ਅਕਪ੍ ਤ੍ੇ ਿਰੁਤ੍ੈਃ ੧0
ਪ੍ਰਕਤ੍ਿ੍ਞਾਤ੍ਮ੍ ਮਯਾ ਤ੍ਾਿਤ੍੍ ਤ੍ਵਯੋਿ੍ਤ੍ਮ੍ ਤ੍ੇਕਿ ਸ਼੍ਰੁਣਵਤ੍
ਰਾਮਮ੍ ਯਤ੍੭ਕਪ੍ਸ਼੍ੇਿਾਯ ਤ੍ਵਮ੍ ਇਹਾ੭੭ਿਤ੍ ਮਪ੍ਰਿੀ: ੧੧
ਤ੍ਤ੍੍ ਏਤ੍ਤ੍੍ ਸਮਕਤ੍ਿਰਮਯ ਕਨਰਯਮ੍ ਿਮ੍ਤ੍ੁ ਕਮੱਚਕਸ
ਮੈਕਤ੍ਲੀ ਮ੭ਕਪ੍ ਯਾ ਕਹ ਤ੍ਵ ਮੀਿ੍ਸ਼੍ਸੇ ਚੀਰ ਿਾਕਸਨੀਮ੍ ੧੨
ਇਤ੍ੀਿ ਰਾਿਾ ਕਿਲਪ੍ਨ੍ ਮਹਾਤ੍੍ਮਾ
ਸ਼੍ੋਿਸਯ ਨਾਮ੍ਤ੍ਮ੍ ਸ ਤ੍ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ ਕਿਮ੍ਕਚਤ੍੍
ਪ੍ਰੁਸ਼੍ਾ੭੭ਤ੍ੁ ਰਤ੍ਵਾ ੱੱਚ ਪ੍ਪ੍ਾਤ੍ ਪ੍ੂਮੌ
ਤ੍ੇਨੈਿ ਪ੍ੁਤ੍ਰ ਿਯਸਨੇ ਕਨਮਿ੍ਨ: ੧੩
ਏਿਮ੍ ਪ੍ਰਿ
ੁ ਨ੍ਤ੍ਮ੍ ਕਪ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਰਾਮਃ ਸਮ੍ਪ੍ਸ
ਰ ੍ਕਤ੍ਤ੍ੋ ਿਨਮ੍
ਅਿਾਿ੍ ਕਸ਼੍ਰਸਮ੍ ਆਸੀਨਮ੍ ਇਤ੍ਮ੍ ਿਚਨਮ੍ ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੧੪
ਇਯਮ੍ ਤ੍ਾਰ੍ਕਮਿ ਿੌਸਲਯਾ ਮਮ ਮਾਤ੍ਾ ਯਸ਼੍ਕਸਵਨੀ
ਿਰੁੱਤ੍ਾ ਚ ਅਿ੍ਸ਼੍ੁਤ੍ਰ ਸ਼੍ੀਲਾ ਚ ਨ ਚ ਤ੍ਵਾਮ੍ ਤ੍ੇਿ ਿਰਹਤ੍ੇ ੧੫
ਮਯਾ ਕਿਹੀਨਾਮ੍ ਿਰਤ੍ ਪ੍ਰਪ੍ੰਨਾਮ੍ ਸ਼੍ੋਿ ਸਾਿਰਮ੍
ਅਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟ ਪ੍ੂਰਵ ਿਯਸਨਾਮ੍ ਪ੍ੂਯਃ ਸੰਮਨ੍ਤ੍ੁਮ੍ ਅਰਹਕਸ ੧੬
ਪ੍ੁਤ੍ਰ ਸ਼੍ੋਿਮ੍ ਯਤ੍ਾ ਸਰਵੇ ਤ੍ਵਯਾ ਪ੍ੂਿਯੇਨ ਪ੍ੂਕਿਤ੍ਾ
ਮਾਮ੍ ਕਹ ਸਮ੍ਕਚਨ੍ਤ੍ਯਨ੍ਤ੍ੀ ਸਾ ਤ੍ਵਕਯ ਿੀਿੇਤ੍੍ ਤ੍ਪ੍ਕਸਵਨੀ ੧੭
ਇਮਾਮ੍ ਮਹੇਨ੍ਤ੍ਰੋਪ੍ਮ ਿਾਤ੍ ਿਰ੍ਕਤ੍ਨੀਮ੍
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ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਵਾਲ੍ ਮੀਕਿ ਰਾਮਾਯਣਮ੍
ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਤ੍ਤ੍ਾ ਕਿਤ੍ਾਤ੍ੁ ਮ੍ ਿਨਨੀਮ੍ ਮ ਮਾ੭ਰਹਕਸ
ਯਤ੍ਾ ਿਨਸ੍ਤ੍ੇ ਮਕਯ ਸ਼੍ੋਿ ਿਰ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ਾ
ਨ ਿੀਕਿਤ੍ਮ੍ ਨਯਸਯ ਯਮ ਿ੍ਸ਼੍ਯਮ੍ ਿਰਿੇਤ੍੍ ੧੮
ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਯੋਤ੍ਯਾ ਿਾਮ੍ਟੇ ਅਸ਼੍੍ਟ ਕਤ੍ਰਮਸ਼੍
੍ ੱੱਸਰ੍ਿ:
ਏਕੋ ਨ ਚਤਿਾਤ੍ਰਮ੍ਸ਼ ੱਸਰ੍ਕ:
ਰਾਮ ਸਯ ਤ੍ੁ ਿਚਃ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਮੁਕਨ ਿੇਸ਼੍ ਤ੍ਰਮ੍ ਚ ਤ੍ਮ੍
ਸਮੀਿ੍ਸ਼੍ਯ ਸਹ ਪ੍ਾਰਯਾਪ੍ੀ ਰਾਿਾ ਕਿਿਤ੍ ਚੇਤ੍ਨਃ ੧
ਨ ਏਨਮ੍ ਤ੍ੁ ਃਿੇਨ ਸਮ੍ਤ੍ਪ੍੍ਤ੍ਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯਿੈਿ੍ਸ਼੍ਤ੍ ਰਾਿਿਮ੍
ਨ ਚ ਏਿਮ੍ ਅਕਪ੍ਸਮ੍ਪ੍ਰੇਿ੍ਸ਼੍ਯ ਪ੍ਰਤ੍ਯਪ੍ਾਸ਼੍ਤ੍ ਤ੍ੁ ਰ੍ਮਨਾਃ ੨
ਸ ਮੁਹਰ
ੂ ੍ਤ੍ਮ੍ ਇਿਾ੭ਸਮ੍ਿ੍ਞੋ ਤ੍ੁ ਃਕਿਤ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਮਹੀਪ੍ਕਤ੍ਃ
ਕਿਲਲਾਪ੍ ਮਹਾ ਪ੍ਾਹੂ ਰਾਮ ਮੇਿਾ੭ਨੁ ਕਚਨ੍ਤ੍ਯਨ੍ ੩
ਮਨਯੇ ਿਲੁ ਮਯਾ ਪ੍ੂਰਵਮ੍ ਕਿਿਤ੍੍ਸਾ ਪ੍ਹਿਃ ਿਰੁਤ੍ਾਃ
ਪ੍ਰਾਕਣਨੋ ਕਹਮ੍ਕਸਤ੍ਾ ਿਾ੭ਕਪ੍ ਤ੍ਸ੍ਮਾਤ੍੍ ਇਤ੍ਮ੍ ਉਪ੍ਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ਮ੍ ੪
ਨ ਤ੍ੁ ਏਿ ਅਨਾਿਤ੍ੇ ਿਾਲੇ ਤ੍ੇਹਾ ੱੱਚਯਿਕਤ੍ ਿੀਕਿਤ੍ਮ੍
ਿੈਿੇੱਯਾ ਿ੍ਕਲਸ਼੍ਯਮਾਨ ਸਯ ਮਰੁਤ੍ਯੁ : ਮਮ ਨ ਕਿਤ੍ਯਤ੍ੇ ੫
ਯੋ੭ਹਮ੍ ਪ੍ਾਿਿ ਸਮ੍ਿਾਸ਼੍ਮ੍ ਪ੍ਸ਼੍ਯਾਕਮ ਪ੍ੁਰਤ੍ਃ ਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ਮ੍
ਕਿਹਾਯ ਿਸਨੇ ਸੂਿ੍ਸ਼੍੍ਮੇ ਤ੍ਾਪ੍ਸ ਆੱ ਚਾਤ੍ਮ੍ ਆਤ੍੍ਮਿਮ੍ ੬
ਏਿਸਯਾਃ ਿਲੁ ਿੈਿੇੱਯਾਃ ਿਰੁਤ੍ੇ੭ਯਮ੍ ਿ੍ਕਲਸ਼੍ਯਤ੍ੇ ਿਨਃ
ਸਵਾਰ੍ਤ੍ੇ ਪ੍ਰਯਤ੍ਮਾਨਾਯਾਃ ਸਮ੍ਕਸ਼੍ਰਤ੍ਯ ਕਨਿਰੁਕਤ੍ਮ੍ ਕਤ੍ਵਮਾਮ੍ ੭
ਏਿਮ੍ ਉਿ੍ਤ੍ਵਾ ਤ੍ੁ ਿਚਨਮ੍ ਪ੍ਾਸ਼੍੍ਪ੍ੇਣ ਕਪ੍ਕਹਤ੍ੇਮ੍ਕਤ੍ਰਯ :
ਰਾਮੇਕਤ੍ ਸਿਰੁਤ੍ੇਿ ਉਿ੍ਤ੍ਵਾ ਿਯਾਹਰ੍ਤ੍ੁਮ੍ ਨ ਸ਼੍ਸ਼੍ਾਿ ਹ ੮
ਸਮ੍ਿ੍ਞਾਮ੍ ਤ੍ੁ ਪ੍ਰਕਤ੍ਲਪ੍ਯੈਿ ਮੁਹਰ
ੂ ਤ੍
੍ ਾਤ੍੍ ਸ ਮਹੀਪ੍ਕਤ੍ਃ
ਨੇਤ੍ਰਾਪ੍ਯਾਮ੍ ਅਸ਼੍ਰੁ ਪ੍ੂਰ੍ਣਾਪ੍ਯਾਮ੍ ਸੁਮਨ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਇਤ੍ਮ੍ ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੯
ਔਪ੍ਿਾਹਯਮ੍ ਰਤ੍ਮ੍ ਯੁ ਿ੍ਤ੍ਵਾ ਤ੍ਵਮ੍ ਆਯਾਕਹ ਹਯੋੱਤ੍ਮੈਃ
ਪ੍ਰਾਪ੍ਯੈਨਮ੍ ਮਹਾਪ੍ਾਿਮ੍ ਇਤ੍ੋ ਿਨਪ੍ਤ੍ਾਤ੍੍ ਪ੍ਰਮ੍ ੧0
ਏਿਮ੍ ਮਨਯੇ ਿੁਣਿਤ੍ਾਮ੍ ਿੁਣਾਨਾਮ੍ ਪ੍ਲਮ੍ ਉਚਯਤ੍ੇ
ਕਪ੍ਤ੍ਰਾ ਮਾਤ੍ਰਾ ਚ ਯ ਤ੍੍ਸਾਤ੍ੁ : ਿੀਰੋ ਕਨਰਵਾਸਯਤ੍ੇ ਿਨਮ੍ ੧੧
ਰਾਿ੍ਞੋ ਿਚਨਮ੍ ਆਿ੍ਞਾਯ ਸੁਮਨ੍ਤ੍ਰਃ ਸ਼੍ੀਿਰ ਕਿਿਰਮਃ
ਯੋਿਕਯਤ੍ਵਾ ਯਯੌ ਤ੍ਤ੍ਰ ਰਤ੍ਮ੍ ਅਸ਼੍ਵ:ੈ ਅਲਮ੍ਿਰੁਤ੍ਮ੍ ੧੨
ਤ੍ਮ੍ ਰਤ੍ਮ੍ ਰਾਿ ਪ੍ੁਤ੍ਰਾਯ ਸੂਤ੍ਃ ਿਨਿ ਪ੍ੂਕਸ਼੍ਤ੍ਮ੍
ਆਚਚਿ੍ਸ਼੍੭
ੇ ਞ੍ਿਕਲਮ੍ ਿਰੁਤ੍ਵਾ ਯੁ ਿ੍ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਰਮ ਿਾਕਿਕਪ੍ਃ ੧੩
ਰਾਿਾ ਸਤ੍ਵਰਮ੍ ਆਹੂਯ ਿਯਾਪ੍ਰੁਤ੍ਮ੍ ਕਿੱਤ੍ ਸਮ੍ਚਯੇ
ਉਿਾਚ ਤ੍ੇਸ਼੍ ਿਾਲਿ੍ਞਮ੍ ਕਨਸ਼੍੍ਕਚਤ੍ਮ੍ ਸਰਵਤ੍ਃ ਸ਼੍ੁਕਚਮ੍ ੧੪
ਿਾਸਾਮ੍ਕਸ ਚ ਮਹਾਰਹਾਕਣ ਪ੍ੂਸ਼੍ਣਾਕਨ ਿਰਾਕਣ ਚ
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ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਵਾਲ੍ ਮੀਕਿ ਰਾਮਾਯਣਮ੍
ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਿਰ੍ਸ਼੍ਾਕਣ ਏਤ੍ਾਕਨ ਸਮ੍ਿਯਾਯ ਿੈਤ੍ੇਹਯਾਃ ਿ੍ਕਸ਼੍ਪ੍ਰਮ੍ ਆਨਯ ੧੫
ਨਰੇਨ੍ਤ੍ਰੇਣ ਏਿਮ੍ ਉਿ੍ਤ੍ ਸ੍ਤ੍ੁ ਿਤ੍ਵਾ ਿੋਸ਼੍ ਿਰੁਹਮ੍ ਤ੍ਤ੍ਃ
ਪ੍ਰਾਯੱਚਤ੍੍ ਸਰਵਮ੍ ਆਹਰਤ੍
ੁ ਯ ਸੀਤ੍ਾਯੈ ਿ੍ਕਸ਼੍ਪ੍ਰਮ੍ ਏਿ ਤ੍ਤ੍੍ ੧੪
ਸਾ ਸੁਿਾਤ੍ਾ ਸੁਿਾਤ੍ਾਕਨ ਿੈਤ੍ੇਹੀ ਪ੍ਰਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ਾ ਿਨਮ੍
ਪ੍ੂਸ਼੍ਯਾ ਮਾਸ ਿਾਤ੍ਰਾਕਣ ਤ੍ੈ: ਕਿਕਚਤ੍ਰੈ: ਕਿਪ੍ੂਸ਼੍ਣੈਃ ੧੭
ਿਯਰਾਿਯਤ੍ ਿੈਤ੍ਹ
ੇ ੀ ਿੇਸ਼੍ਮ
੍ ਤ੍ ਤ੍੍ਸੁ ਕਿਪ੍ੂਕਸ਼੍ਤ੍ਾ
ਉਤ੍ਯਤ੍ ਅਮ੍ਸ਼੍ੁਮਤ੍ਃ ਿਾਲੇ ਿਮ੍ ਪ੍ਰਪ੍ੇਿ ਕਿਿਸਵਤ੍ਃ ੧੮
ਤ੍ਾਮ੍ ਪ੍ੁਿਾਪ੍ਯਾਮ੍ ਪ੍ਕਰਸ਼੍ਵਿਯ ਸ਼੍ਵਸ਼੍ੂਰ ਰਵਚਨਮ੍ ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍
ਅਨਾਚਰਨ੍ਤ੍ੀਮ੍ ਿਰੁਪ੍ਣਮ੍ ਮੂਰ੍ਤ੍੍ਨਯੁ ਪ੍ਾਿਰਾਯ ਮੈਕਤ੍ਲੀਮ੍ ੧੯
ਅਸਤ੍ਯਃ ਸਰਵ ਲੋ ਿੇ੭ਸ੍ਕਮਨ੍ ਸਤ੍ਤ੍ਮ੍ ਸਤ੍੍ਿਰੁਤ੍ਾਃ ਕਪ੍ਰਯੈਃ
ਪ੍ਰ੍ਤ੍ਾਰਮ੍ ਨਾ੭ਨੁ ਮਨਯਨ੍ਤ੍ੇ ਕਿਕਨਪ੍ਾਤ੍ ਿਤ੍ਮ੍ ਸ੍ਕਤ੍ਰਯਃ ੨0
ਏਸ਼੍ ਸਵਪ੍ਾਿੋ ਨਾਰੀਣਾਮ੍ ਅਨੁ ਪ੍ੂਯ ਪ੍ੁਰਾ ਸੁਿਮ੍
ਅਲ੍ ਪ੍ਾਮ੭ਕਪ੍ ਆਪ੍ਤ੍ਾਮ੍ ਪ੍ਰਾਪ੍ਯ ਤ੍ੁ ਸ਼੍ਯਕਤ੍ ਿਰਿਹ ਤ੍ਯ੭ਕਪ੍ ੨੧
ਅਸਤ੍ਯ ਸ਼੍ੀਲਾ ਕਿਿਰੁਤ੍ਾ ਤ੍ੁ ਰ੍ਿਰਾਹਯ ਹਰਤ੍
ੁ ਯਾ ੱੱਸਤ੍ਾ
ਯੁ ਿਤ੍ਯ: ਪ੍ਾਪ੍ ਸਮ੍ਿਲ੍ ਪ੍ਾ: ਿ੍ਸ਼੍ਣ ਮਾਤ੍ਰਾਤ੍੍ ਕਿਰਾਕਿਣ: ੨੨
ਨ ਿੁਲਮ੍ ਨ ਿਰੁਤ੍ਮ੍ ਕਿਤ੍ਯਾ ਨ ਤ੍ੱਤ੍ਮ੍ ਨਾ੭ਕਪ੍ ਸਮ੍ਿਰਹ:
ਸ੍ਤ੍ਰੀਣਾਮ੍ ਿਰੁਹ੍ਣਾਕਤ੍ ਹਰਤ੍
ੁ ਯਮ੍ ਅਕਨਤ੍ਯ ਹਰਤ੍
ੁ ਯਾ ਕਹਤ੍ਾ: ੨੩
ਸਾਤ੍ਵੀਨਾਮ੍ ਕਹ ਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ਾਨਾਮ੍ ਤ੍ੁ ਸ਼੍ੀਲੇ ਸਤ੍ਯੇ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ੇ ਸ਼੍ਮੇ
ਸ੍ਤ੍ਰੀਣਾਮ੍ ਪ੍ਕਿਤ੍ਰਮ੍ ਪ੍ਰਮਮ੍ ਪ੍ਕਤ੍ ਰੇਿੋ ਕਿਕਸ਼੍ਸ਼੍ਯਤ੍ੇ ੨੪
ਸ ਤ੍ਵਯਾ ਨ ਅਿਮਨ੍ਤ੍ਿਯਃ ਪ੍ੁਤ੍ਃਰ ਪ੍ਰਿਰਾਕਿਤ੍ੋ ਮਮ
ਤ੍ਿ ਤ੍ੈਿਤ੍ਮ੍ ਅਸ੍ਤ੍ੁ ਏਸ਼੍: ਕਨਰ੍ਤ੍ਨਃ ਸਤ੍ਨੋ੭ਕਪ੍ ਿਾ ੨੫
ਕਿਿ੍ਞਾਯ ਿਚਨਮ੍ ਸੀਤ੍ਾ ਤ੍ਸਯਾ ਤ੍ਰ੍ਮਾ੭ਰ੍ਤ੍ ਸਕਮਹਤ੍ਮ੍
ਿਰੁਤ੍ਾ੭ਞ੍ਿਕਲ: ਉਿਾ ਚੇਤ੍ਮ੍ ਸ਼੍ਵਸ਼੍ੂਮ
ਰ ੍ ਅਕਪ੍ਮੁਿੇ ਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ਾਮ੍ ੨੬
ਿਕਰਸ਼੍ਯੇ ਸਰਵਮ੍ ਏਿਾ੭ਹਮ੍ ਆਰਯਾ ਯਤ੍੍ ਅਨੁ ਸ਼੍ਾਸ੍ਕਤ੍ ਮਾਮ੍
ਅਕਪ੍ਿ੍ਞਾ੭ਸ੍ਕਮ ਯਤ੍ਾ ਪ੍ਰ੍ਤ੍ੁ: ਿਰ੍ਕਤ੍ਤ੍ਿਯਮ੍ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਮ੍ ਚ ਮੇ ੨੭
ਨ ਮਾਮ੍ ਅਸੱਿਨੇ ਨਾ੭੭ਰਯਾ ਸਮਾਨਕਯਤ੍ੁ ਮ੍ ਅਰਹਕਤ੍
ਤ੍ਰ੍ਮਾਤ੍੍ ਕਿਚਕਲਤ੍ੁ ਮ੍ ਨਾ੭ਹਮ੍ ਅਲਮ੍ ਚਨ੍ਤ੍ਰਾ ਕਤ੍ਿ ਪ੍ਰਪ੍ਾ ੩0
ਨ ਅਤ੍ਨ੍ਤ੍ਰੀ ਿਾਤ੍ਯਤ੍ੇ ਿੀਣਾ ਨ ਅਚਿਰੋ ਿਰ੍ਤ੍ਤ੍ੇ ਰਤ੍ਃ
ਨ ਅਪ੍ਕਤ੍ਃ ਸੁਿ ਮੇਤ੍ੇ ਤ੍ਯਾ ਸਯਾਤ੍੍ ਅਕਪ੍ ਸ਼੍ਤ੍ ਆਤ੍੍ਮਿਾ ੩੧
ਕਮਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਤ੍ਾਕਤ੍ ਕਹ ਕਪ੍ਤ੍ਾ ਕਮਤ੍ਮ੍ ਮਾਤ੍ਾ ਕਮਤ੍ਮ੍ ਸੁਤ੍ਃ
ਅਕਮਤ੍ਸਯ ਕਹ ਤ੍ਾਤ੍ਾਰਮ੍ ਪ੍ਰ੍ਤ੍ਾਰਮ੍ ਿਾ ਨ ਪ੍ੂਿਯੇਤ੍੍ ੩0
ਸਾ ਅਹ ਮੇਿਮ੍ ਿਤ੍ਾ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍੍ਟਾ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ ਤ੍ਰ੍ਮ ਪ੍ਰਾਿਰਾ
ਆਰਯੇ ਕਿਮ੍ ਅਿਮਨਯੇਯਮ੍ ਸ੍ਤ੍ਰੀਣਾਮ੍ ਪ੍ਰ੍ਤ੍ਾ ਕਹ ਤ੍ੈਿਤ੍ਮ੍ ੩੧
ਸੀਤ੍ਾਯਾ ਿਚਨਮ੍ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਿੌਸਲਯਾ ਹਰਤ੍
ੁ ਯਮ੍ਿਮਮ੍
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਸ਼੍ੁੱਤ੍ ਸੱਤ੍ਵਾ ਮੁਮੋਚ ਅਸ਼੍ਰੁ ਸਹਸਾ ਤ੍ੁ ਃਿ ਹਰ੍ਸ਼੍ਿਮ੍ ੩੨
ਤ੍ਾਮ੍ ਪ੍ਰਾਞ੍ਿਕਲ: ਅਕਪ੍ਿਰਮਯ ਮਾਤ੍ਰੁ ਮਤ੍ਯੇ੭ਕਤ੍ ਸਤ੍੍ਿਰੁਤ੍ਾਮ੍
ਰਾਮਃ ਪ੍ਰਮ ਤ੍ਰ੍ਮਿ੍ਞੋ ਮਾਤ੍ਰਮ੍ ਿਾਿਯਮ੍ ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੩੩
ਅਮ੍ਪ੍ ਮਾ ਤ੍ੁ ਃਕਿਤ੍ਾ ਪ੍ੂ ਸ੍ਤ੍ਵਮ੍ ਪ੍ਸ਼੍ਯ ਤ੍ਵਮ੍ ਕਪ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਮਮ
ਿ੍ਸ਼੍ਯੋ ਕਹ ਿਨ ਿਾਸਸਯ ਿ੍ਕਸ਼੍ਪ੍ਰਮ੍ ਏਿ ਪ੍ਕਿਸ਼੍ਯਕਤ੍ ੩੪
ਸੁਪ੍੍ਤ੍ਾਯਾ: ਤ੍ੇ ਿਕਮਸ਼੍ਯਨ੍ਕਤ੍ ਨਿ ਿਰ੍ਸ਼੍ਾਕਣ ਪ੍ਞ੍ਚ ਚ
ਸਾ ਸਮਿਰਮ੍ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪ੍੍ਤ੍ਮ੍ ਮਾਮ੍ ਤ੍ਰਿ੍ਸ਼੍ਯਕਸ ਸੁਹਤ੍
ਰੁ ੍ ਿਰੁਤ੍ਮ੍ ੩੫
ਏ ਤ੍ਾਿਤ੍੍ ਅਕਪ੍ਨੀਤ੍ਾ੭ਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਉਿ੍ਤ੍ਵਾ ਸ ਿਨਨੀਮ੍ ਿਚਃ
ਤ੍ਰਯਃ ਸ਼੍ਤ੍ ਸ਼੍ਤ੍ਾ੭ਰ੍ਤ੍ਾ ਸ਼੍੍ਚ ਤ੍ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਾ੭ਿੇਿ੍ਸ਼੍ਯ ਮਾਤ੍ਰਃ ੩੬
ਤ੍ਾ ਸ਼੍੍ਚਾ੭ਕਪ੍ ਸ ਤ੍ਤ੍ੈਿਾ੭੭ਰ੍ਤ੍ਾ ਮਾਤ੍ਰੂ ਰ੍ਤ੍ਸ਼੍ਰਤ੍ਾ੭੭ਤ੍੍ਮਿਃ
ਤ੍ਰ੍ਮ ਯੁ ਿ੍ਤ੍ਮ੍ ਇਤ੍ਮ੍ ਿਾਿਯਮ੍ ਕਨਿਿਾਤ੍ ਿਰੁਤ੍ਾ੭ਞ੍ਿਕਲਃ ੩੭
ਸਮਵਾਸਾਤ੍੍ ਪ੍ਰੁਸ਼੍ਮ੍ ਕਿਮ੍ਕਚਤ੍੍ ਅਿ੍ਞਾਨਾ ਤ੍ਵਾ੭ਕਪ੍ ਯ ਤ੍੍ਿਰੁਤ੍ਮ੍
ਤ੍ ਨ੍ਮੇ ਸਮਨੁ ਿਾਨੀਤ੍ ਸਰਵਾ ਸ਼੍੍ਚਾ੭੭ਮਨ੍ਤ੍ਰਯਾਕਮ ਿਃ ੩੮
ਿਚਨਮ੍ ਰਾਿਿ ਸਯ ਏਤ੍ਤ੍੍ ਤ੍ਰ੍ਮ ਯੁ ਿ੍ਤ੍ਮ੍ ਸਮਾਕਹਤ੍ਮ੍
ਸ਼੍ੁਸ਼੍ੁਿ
ਰ ੁ: ਤ੍ਾ: ਸ੍ਕਤ੍ਰਯ: ੱੱਸਰਵਾ ੱੱਸ਼੍ੋਿੋਪ੍ਹਤ੍ ਚੇਤ੍ਸ: ੩੯
ਿਿ੍ਞੇ ਅਤ੍ ਤ੍ਾਸਾਮ੍ ਸੰਨਾਤ੍ਃ ਿਰੌਞ੍ਚੀਨਾਮ੍ ਇਿ ਕਨਸਵਨਃ
ਮਾਨਿੇਨ੍ਤ੍ਰ ਸਯ ਪ੍ਾਰਯਾਣਾਮ੍ ਏਿਮ੍ ਿਤ੍ਕਤ੍ ਰਾਿਿੇ ੪0
ਮੁਰਿ ਪ੍ਣਿ ਮੇਿ ਿੋਸ਼੍ਿਤ੍੍
ਤ੍ਸ਼੍ਰਤ੍ ਿੇਸ਼੍੍ਮ ਪ੍ਪ੍ੂਿ ਯਤ੍੍ ਪ੍ੁਰਾ
ਕਿਲਕਪ੍ਤ੍ ਪ੍ਕਰਤ੍ੇਿਨਾ੭੭ਿੁਲਮ੍
ਿਯਸਨ ਿਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਤ੍੍ ਅਪ੍ੂਤ੍੍ ਸੁਤ੍ੁਃਕਿਤ੍ਮ੍ ੪੧
ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਯੋਤ੍ਯਾ ਿਾਮ੍ਟੇ ਏਿੋਨ ਚਤ੍ਵਾਕਰਮ੍ਸ਼੍ ੱੱਸਰ੍ਿ:
ਚਤਿਾਤ੍ਰਮ੍ਸ਼ ੱਸਰ੍ਕ:
ਅਤ੍ ਰਾਮ ਸ਼੍੍ਚ ਸੀਤ੍ਾ ਚ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ ਸ਼੍੍ਚ ਿਰੁਤ੍ਾ੭ਞ੍ਿਕਲਃ
ਉਪ੍ਸਮ੍ਿਰੁਹਯ ਰਾਿਾਨਮ੍ ਚਿਰੁ: ਤ੍ੀਨਾਃ ਪ੍ਰਤ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਣਮ੍ ੧
ਤ੍ਮ੍ ਚਾ੭ਕਪ੍ ਸਮ੭ਨੁ ਿ੍ਞਾਪ੍ਯ ਤ੍ਰ੍ਮਿ੍ਞਃ ਸੀਤ੍ਯਾ ਸਹ
ਰਾਿਿਃ ਸ਼੍ੋਿ ਸੰਮੂਟੋ ਿਨਨੀਮ੍ ਅਪ੍ਯਿਾਤ੍ਯਤ੍੍ ੨
ਅਨਵਿ੍ਸ਼੍ਮ੍ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੋ ਪ੍ਰਾਤ੍ੁ ਃ ਿੌਸਲਯਾਮ੍ ਅਪ੍ਯਿਾਤ੍ਯਤ੍੍
ਅਤ੍ ਮਾਤ੍ੁ ਃ ਸੁਕਮਤ੍ਰਾਯਾ ਿਿਰਾਹ ਚਰਣੌ ਪ੍ੁਨਃ ੩
ਤ੍ਮ੍ ਿਨ੍ਤ੍ਮਾਨਮ੍ ਰੁਤ੍ਤ੍ੀ ਮਾਤ੍ਾ ਸੌਕਮਕਤ੍ਰਮ੍ ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍
ਕਹਤ੍ ਿਾਮਾ ਮਹਾ ਪ੍ਾਹੁਮ੍ ਮੂਰ੍ਤ੍੍ਕਨਉਪ੍ਾਿਰਾਯ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣਮ੍ ੪
ਸਰੁਸ਼੍੍ਟ ਸ੍ਤ੍ਵਮ੍ ਿਨ ਿਾਸਾਯ ਸਵ੭ਨੁ ਰਿ੍ਤ੍ਃ ਸੁਹਰੁ ੱੱਿਨੇ
ਰਾਮੇ ਪ੍ਰਮਾਤ੍ਮ੍ ਮਾ ਿਾਰ੍ਸ਼੍ੀਃ ਪ੍ੁਤ੍ਰ ਪ੍ਰਾਤ੍ਕਰ ਿੱਚਕਤ੍ ੫
ਿਯਸਨੀ ਿਾ ਸਮਰੁੱਤ੍ੋ ਿਾ ਿਕਤ੍: ਏਸ਼੍ ਤ੍ਿਾ੭ਨਿ
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਏਸ਼੍ ਲੋ ਿੇ ਸਤ੍ਾਮ੍ ਤ੍ਰ੍ਮੋ ਯਤ੍੍ ਿਯੇਸ਼੍੍ਟ ਿਸ਼੍ਿੋ ਪ੍ਿੇਤ੍੍ ੬
ਇਤ੍ਮ੍ ਕਹ ਿਰੁੱਤ੍ਮ੍ ਉਕਚਤ੍ਮ੍ ਿੁਲਸਯਾ੭ਸਯ ਸਨਾਤ੍ਨਮ੍
ਤ੍ਾਨਮ੍ ਤ੍ੀਿ੍ਸ਼੍ਾ ਚ ਯਿ੍ਞਸ਼੍
ੇ ੁ ਤ੍ਨੁ ਤ੍ਯਾਿੋ ਮਰੁਤ੍ੇਸ਼੍ੁ ਚ ੭
ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣਮ੍ਤ੍ੁ ਏਿ ਮੁਿ੍ਤ੍ਾਵ ਸਾ ਸਮ੍ਕਸੱਤ੍ਮ੍ ਕਪ੍ਰਯ ਰਾਿਿਮ੍
ਸੁਕਮਤ੍ਰਾ ਿੱਚ ਿੱਚੇਕਤ੍ ਪ੍ੁਨ: ਪ੍ੁਨ: ਉਿਾਚ ਤ੍ਮ੍ ੮
ਰਾਮਮ੍ ਤ੍ਸ਼੍ਰਤ੍ਮ੍ ਕਿੱਕਤ੍ ਮਾਮ੍ ਕਿੱਕਤ੍ ਿਨਿਾ੭੭ਤ੍੍ਮਿਾਮ੍
ਅਯੋਤ੍ਯਾਮ੍ ਅਟਿੀਮ੍ ਕਿੱਕਤ੍ ਿੱਚ ਤ੍ਾਤ੍ ਯਤ੍ਾ ਸੁਿਮ੍ ੯
ਤ੍ਤ੍ਃ ਸੁਮਨ੍ਤ੍ਰਃ ਿਾਿੁਤ੍੍ਸਤ੍
੍ ਮ੍ ਪ੍ਰਾਞ੍ਿਕਲ: ਿਾਿਯਮ੍ ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍
ਕਿਨੀਤ੍ੋ ਕਿਨਯਿ੍ਞ ਸ਼੍੍ਚ ਮਾਤ੍ਕਲ: ਿਾਸਿਮ੍ ਯਤ੍ਾ ੧0
ਰਤ੍ਮ੍ ਆਰੋਹ ਪ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਤ੍ੇ ਰਾਿ ਪ੍ੁਤ੍ਰ ਮਹਾ ਯਸ਼੍ਃ
ਿ੍ਕਸ਼੍ਪ੍ਰਮ੍ ਤ੍ਵਾਮ੍ ਪ੍ਰਾਪ੍ਕਯਸ਼੍ਯਾਕਮ ਯਤ੍ਰ ਮਾਮ੍ ਰਾਮ ਿਿ੍ਸ਼੍ਯਕਸ ੧੧
ਚਤ੍ੁ ਰ੍ਤ੍ਸ਼੍ ਕਹ ਿਰ੍ਸ਼੍ਾਕਣ ਿਸ੍ਤ੍ਿਯਾਕਨ ਿਨੇ ਤ੍ਵਯਾ
ਤ੍ਾਕਨ ਉਪ੍ਿਰਕਮਤ੍ਿਯਾਕਨ ਯਾਕਨ ਤ੍ੇਿਯਾ੭ਕਸ ਚੋਕਤ੍ਤ੍ਃ ੧੨
ਤ੍ਮ੍ ਰਤ੍ਮ੍ ਸੂਰਯ ਸਮ੍ਿਾਸ਼੍ਮ੍ ਸੀਤ੍ਾ ਹਰਸ਼੍
ੁ ੍ਟੇਨ ਚੇਤ੍ਸਾ
ਆਰੁਰੋਹ ਿਰਾ੭੭ਰੋਹਾ ਿਰੁਤ੍ਵਾ੭ਲਮ੍ਿਾਰਮ੍ ਆਤ੍੍ਮਨਃ ੧੩
ਅਤ੍ੋ ਿਵਲਨ ਸਮ੍ਿਾਸ਼੍ਮ੍ ਚਾਮੀਿਰ ਕਿਪ੍ੂਕਸ਼੍ਤ੍ਮ੍
ਤ੍ਮ੍ ਆਰੁਰਹ
ੁ ਤ੍ੁ : ਤ੍ੂ ਰਣ
੍ ਮ੍ ਪ੍ਰਾਤ੍ਰੌ ਰਾਮ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੌ ੧੪
ਿਨ ਿਾਸਮ੍ ਕਹ ਸਮ੍ਿਯਾਯ ਿਾਸਾਮ੍ ਸਯਾ੭੭ਪ੍ਰਣਾਕਨ ਚ
ਪ੍ਰ੍ਤ੍ਾਰ ਮ੭ਨੁ ਿੱਚਮ੍ਤ੍ਯੈ ਸੀਤ੍ਾਯੈ ਸ਼੍ਵਸ਼੍ੁਰੋ ਤ੍ਤ੍ੌ ੧੫
ਤ੍ਤ੍ੈ ਿਾ੭੭ਯੁ ਤ੍ ਿਾਤ੍ਾਕਨ ਪ੍ਰਾਤ੍ਰੁਪ੍ਯਾਮ੍ ਿਿਚਾਕਨ ਚ
ਰਤ੍ ਉਪ੍ਸ੍ਤ੍ੇ ਪ੍ਰਕਤ੍ਨਯਸਯ ਸਚਰ੍ਮ ਿਕਟਨਮ੍ ਚ ਤ੍ਤ੍੍ ੧੬
ਸੀਤ੍ਾ ਤ੍ਰੁਤ੍ੀਯਾਨ੍ ਆਰੂਟਾਨ੍ ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾ ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਮ੍ ਅਚੋਤ੍ਯਤ੍੍
ਸੁਮਨ੍ਤ੍ਰਃ ਸੰਮਤ੍ਾਨ੍ ਅਸ਼੍ਵਾਨ੍ ਿਾਯੁ ਿੇਿ ਸਮਾਨ੍ ਿਿੇ ੧੭
ਪ੍ਰਯਾਤ੍ੇ ਤ੍ੁ ਮਹਾ੭ਰਣਯਮ੍ ਕਚਰ ਰਾਤ੍ਰਾਯ ਰਾਿਿੇ
ਪ੍ਪ੍ੂਿ ਨਿਰੇ ਮੂਰ੍ਚਾ ਪ੍ਲ ਮੂਰ੍ਚਾ ਿਨਸਯ ਚ ੧੮
ਤ੍ਤ੍੍ ਸਮਾਿੁਲ ਸਮ੍ਪ੍ਰਾਨ੍ਤ੍ਮ੍ ਮੱਤ੍ ਸਮ੍ਿੁਕਪ੍ਤ੍ ਕਤ੍ਵਪ੍ਮ੍
ਹਯ ਕਸ਼੍ਮ੍ਕਿਤ੍ ਕਨਰ੍ਿੋਸ਼੍ਮ੍ ਪ੍ੁਰਮ੍ ਆਸੀਨ੍ ਮਹਾ ਸਵਨਮ੍ ੧੯
ਤ੍ਤ੍ਃ ਸ ਪ੍ਾਲ ਿਰੁੱਤ੍ਾ ਸਾ ਪ੍ੁਰੀ ਪ੍ਰਮ ਪ੍ੀਕਟਤ੍ਾ
ਰਾਮਮ੍ ਏਿਾ੭ਕਪ੍ਤ੍ੁ ਤ੍ਰਾਿ ਿਰ੍ਮਾ੭੭ਰ੍ਤ੍ਃ ਸਕਲਲਮ੍ ਯਤ੍ਾ ੨0
ਪ੍ਾਰ੍ਸ਼੍ਵਤ੍ਃ ਪ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਤ੍ ਸ਼੍੍ਚਾ੭ਕਪ੍ ਲਮ੍ਪ੍ਮਾਨਾ: ਤ੍ਤ੍੍ ਉਨ੍ਮੁਿਾਃ
ਪ੍ਾਸ਼੍੍ਪ੍ ਪ੍ੂਰਣ
੍ ਮੁਿਾਃ ਸਰਵੇ ਤ੍ਮ੍ ਊਚੁ: ਪ੍ਰੁਸ਼੍ ਤ੍ੁ ਃਕਿਤ੍ਾਃ ੨੧
ਸਮਯੱਚ ਿਾਕਿਨਾਮ੍ ਰਸ਼੍੍ਮੀਨ੍ ਸੂਤ੍ ਯਾਕਹ ਸ਼੍ਨੈਃ ਸ਼੍ਨੈਃ
ਮੁਿਮ੍ ਤ੍ਰਿ੍ਸ਼੍ਯਾਕਮ ਰਾਮ ਸਯ ਤ੍ੁ ਰਤ੍
੍ ਰ੍ਸ਼੍ਮ੍ ਨੋ ਪ੍ਕਿਸ਼੍ਯਕਤ੍ ੨੨
ਆਯਸਮ੍ ਹਰਤ੍
ੁ ਯਮ੍ ਨੂ ਨਮ੍ ਰਾਮ ਮਾਤ੍ੁ ਰ੭ਸਮ੍ਸ਼੍ਯਮ੍
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ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਵਾਲ੍ ਮੀਕਿ ਰਾਮਾਯਣਮ੍
ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਯਤ੍੍ ਤ੍ੇਿ ਿਰ੍ਪ੍ ਪ੍ਰਕਤ੍ਮੇ ਿਨਮ੍ ਯਾਕਤ੍ ਨ ਕਪ੍ਤ੍ਯਤ੍ੇ ੨੩
ਿਰੁਤ੍ ਿਰੁਤ੍ਯਾ ਕਹ ਿੈਤ੍ਹ
ੇ ੀ ਚਾਯੇ ਿਾ੭ਨੁ ਿਤ੍ਾ ਪ੍ਕਤ੍ਮ੍
ਨ ਿਹਾਕਤ੍ ਰਤ੍ਾ ਤ੍ਰ੍ਮੇ ਮੇਰਮ
ੁ ੍ ਅਰ੍ਿ ਪ੍ਰਪ੍ਾ ਯਤ੍ਾ ੨੪
ਅਹੋ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ ਕਸੱਤ੍ਾਰ੍ਤ੍ਃ ਸਤ੍ਤ੍ਾਮ੍ ਕਪ੍ਰਯ ਿਾਕਤ੍ਨਮ੍
ਪ੍ਰਾਤ੍ਰਮ੍ ਤ੍ੇਿ ਸਮ੍ਿਾਸ਼੍ਮ੍ ਯ: ਤ੍ਵਮ੍ ਪ੍ਕਰਚਕਰਸ਼੍ਯਕਸ ੨੫
ਮਹਕਤ੍ ਏਸ਼੍ਾ ਕਹ ਤ੍ੇ ਕਸੱਕਤ੍: ਏਸ਼੍ ਚ ਅਪ੍ਯੁ ਤ੍ਯੋ ਮਹਾਨ੍
ਏਸ਼੍ ਸਵਰ੍ਿਸਯ ਮਾਰ੍ਿ ਸ਼੍੍ਚ ਯਤ੍੍ ਏਨਮ੍ ਅਨੁ ਿੱਚਕਸ ੨੬
ਏਿਮ੍ ਿਤ੍ਨ੍ਤ੍: ਤ੍ੇ ਸੋਟਮ
ੁ ੍ ਨ ਸ਼੍ੇਿੁ: ਪ੍ਾਸ਼੍੍ਪ੍ਮ੍ ਆਿਤ੍ਮ੍
ਨਰਾ: ਤ੍ਮ੍ ਅਨੁ ਿੱਚਨ੍ਤ੍: ਕਪ੍ਰਯ ਕਮਿ੍ਸ਼੍ਵਾਿੁ ਨਮ੍ਤ੍ਨਮ੍ ੨੭
ਅਤ੍ ਰਾਿਾ ਿਰੁਤ੍ਃ ਸ੍ਤ੍ਰੀਕਪ੍: ਤ੍ੀਨਾ੭ਕਪ੍ਰ੍ਤ੍ੀਨ ਚੇਤ੍ਨਃ
ਕਨਰ੍ਿਿਾਮ ਕਪ੍ਰਯਮ੍ ਪ੍ੁਤ੍ਰਮ੍ ਤ੍ਰਿ੍ਸ਼੍ਯਾਮੀਕਤ੍ ਪ੍ਰੁਿਨ੍ ਿਰੁਹਾਤ੍੍ ੨੮
ਸ਼੍ੁਸ਼੍ੁਿ
ਰ ੇ ਚਾ੭ਿਰਤ੍ਃ ਸ੍ਤ੍ਰੀਣਾਮ੍ ਰੁਤ੍ਨ੍ਤ੍ੀਨਾਮ੍ ਮਹਾ ਸਵਨਃ
ਯਤ੍ਾ ਨਾਤ੍ਃ ਿਰੇਣਨ
ੂ ਾਮ੍ ਪ੍ੱਤ੍ੇ ਮਹਕਤ੍ ਿੁਞਿ
੍ ਰੇ ੨੯
ਕਪ੍ਤ੍ਾ ਚ ਰਾਿਾ ਿਾਿੁਤ੍੍ਸ੍ਤ੍ਃ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ੍ ਸੰਨ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ੭ਪ੍ਿਤ੍੍
ਪ੍ਕਰਪ੍ੂਰ੍ਣਃ ਸ਼੍ਸ਼੍ੀ ਿਾਲੇ ਿਰਹੇਣੋਪ੍ਪ੍੍ਲੁਤ੍ੋ ਯਤ੍ਾ ੩0
ਸ ਚ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ੍ ਅਕਚਮ੍ਤ੍ਯਾਤ੍੍ਮਾ ਰਾਮੋ ਤ੍ਸ਼੍ਰਤ੍ਾ੭੭ਤ੍੍ਮਿ:
ਸੂਤ੍ਮ੍ ਸਮ੍ਚੋਤ੍ਯਾ ਮਾਸ ਤ੍ਵਕਰਤ੍ਮ੍ ਿਾਹਯਤ੍ਾ ਕਮਕਤ੍ ੩੧
ਰਾਮੋ ਯਾਹੀਕਤ੍ ਸੂਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਮ੍ ਕਤ੍ਸ਼੍੍ਤ੍੍ਟੇਕਤ੍ ਸ ਿਨ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ
ਉਪ੍ਯਮ੍ ਨਾ੭ਸ਼੍ਿਤ੍੍ ਸੂਤ੍: ਿਰ੍ਤ੍ੁ ਮਤ੍ਵਕਨ ਚੋਕਤ੍ਤ੍: ੩੨
ਕਨਰ੍ਿੱਚਕਤ੍ ਮਹਾ ਪ੍ਾਹੌ ਰਾਮੇ ਪ੍ੌਰ ਿਨਾ੭ੱੱਸ਼੍ੁਕਰ ਪ੍:
ਪ੍ਕਤ੍ਤ੍ੈ ਰਪ੍ਯ੭ਿਕਹਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਰਸ਼੍ਸ਼੍ਾਮ ਮਹੀ ਰਿ: ੩੩
ਰੁਕਤ੍ਤ੍ਾ੭ਸ਼੍ਰੁ ਪ੍ਕਰਤ੍ਯੂ ਨਮ੍ ਹਾਹਾ ਿਰੁਤ੍ ਮ੭ਚੇਤ੍ਨਮ੍
ਪ੍ਰਯਾਣੇ ਰਾਿਿ ਸਯਾ੭੭ਸੀਤ੍੍ ਪ੍ੁਰਮ੍ ਪ੍ਰਮ ਪ੍ੀਕਟਤ੍ਮ੍ ੩੪
ਸੁਸ਼੍ਰਾਿ ਨਯਨੈ: ਸ੍ਤ੍ਰੀਣਾਮ੭ਸਰ ਮਾ੭੭ਯਾਸ ਸਮ੍ਪ੍ਿਮ੍
ਮੀਨ ਸਮ੍ਿ੍ਸ਼੍ੋਪ੍ ਚਕਲਤ੍ੈ ੱੱਸਕਲਲਮ੍ ਪ੍ਮ੍ਿਿੈ ਕਰਿ ੩੫
ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾ ਤ੍ੁ ਨਰੁਪ੍ਕਤ੍ ੱੱਸ਼੍ਰੀਮਾਨ੍ ਏਿ ਕਚੱਤ੍ ਿਤ੍ਮ੍ ਪ੍ੁਰਮ੍
ਕਨਪ੍ ਪ੍ਾਤ੍ੈਿ ਤ੍ੁ ਃਿੇਨ ਹਤ੍ ਮੂਲ ਇਿ ਤ੍ਰੁਮ: ੩੬
ਤ੍ਤ੍ੋ ਹਲ ਹਲਾ ਸ਼੍ਪ੍੍ਤ੍ੋ ਿਿ੍ਞੇ ਰਾਮ ਸਯ ਪ੍ਰਸ਼੍
ੁ ੍ਟਤ੍ਃ
ਨਰਾਣਾਮ੍ ਪ੍ਰੇਿ੍ਸ਼੍ਯ ਰਾਿਾਨਮ੍ ਸੀਤ੍ਨ੍ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਰੁਸ਼੍ ਤ੍ੁ ਃਕਿਤ੍ਮ੍ ੩੭
ਹਾ ਰਾਮੇਕਤ੍ ਿਨਾਃ ਿੇਕਚ ਤ੍ਰਾਮ ਮਾਤ੍ੇਕਤ੍ ਚਾ੭ਪ੍ਰੇ
ਅਨ੍ਤ੍ਃਪ੍ੁਰਮ੍ ਸਮਰੁੱਤ੍ਮ੍ ਚ ਿਰੋਸ਼੍ਨ੍ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਰਯਤ੍ੇਿਯਨ੍ ੩੮
ਅਨਵੀਿ੍ਸ਼੍ਮਾਣੋ ਰਾਮ ਸ੍ਤ੍ੁ ਕਿਸ਼੍ੰਣਮ੍ ਪ੍ਰਾਨ੍ਤ੍ ਚੇਤ੍ਸਮ੍
ਰਾਿਾਨਮ੍ ਮਾਤ੍ਰਮ੍ ਚੈਿ ਤ੍ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਾ੭ਨੁ ਿਤ੍ੌ ਪ੍ਕਤ੍ ੩੯
ਸ ਪ੍ੱਤ੍ ਇਿ ਪ੍ਾਸ਼੍ੇਨ ਕਿਸ਼੍ੋਰੋ ਮਾਤ੍ਰਮ੍ ਯਤ੍ਾ
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ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਵਾਲ੍ ਮੀਕਿ ਰਾਮਾਯਣਮ੍
ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਤ੍ਰ੍ਮ ਪ੍ਾਸ਼੍ੇਨ ਸਮ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਪ੍੍ਤ੍ਃ ਪ੍ਰਿਾਸ਼੍ਮ੍ ਨਾ੭ਪ੍ਯੁ ਤ੍ਿ
ੈ ੍ਸ਼੍ਤ੍ ੪0
ਪ੍ਤ੍ਾਕਤ੍ਨੌ ਚ ਯਾਨਾ੭ਰਹੌ ਅਤ੍ੁ ਃਿਾ੭ਰਹੌ ਸੁਿੋਕਚਤ੍ੌ
ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾ ਸਮ੍ਚੋਤ੍ਯਾ ਮਾਸ ਸ਼੍ੀਿਰਮ੍ ਯਾਹੀਕਤ੍ ਸਾਰਕਤ੍ਮ੍ ੪੧
ਨ ਕਹ ਤ੍ਤ੍੍ ਪ੍ੁਰਸ਼੍
ੁ ਿਯਾਿਰੋ ਤ੍ੁ ਃਿਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਨਮ੍ ਕਪ੍ਤ੍ੁ ਃ
ਮਾਤ੍ੁ ਸ਼੍੍ਚ ਸਕਹਤ੍ੁ ਮ੍ ਸ਼੍ਿ੍ਤ੍: ਤ੍ੋਤ੍ਰਾ੭੭ਰ੍ਕਤ੍ਤ੍ ਇਿ ਕਤ੍ਵਪ੍ਃ ੪੨
ਪ੍ਰਤ੍ਯਿਾਰ ਕਮਿਾ ਯਾਨ੍ਤ੍ੀ ਿਤ੍੍ਸਲਾ ਿਤ੍੍ਸ ਿਾਰਣਾਤ੍੍
ਪ੍ੱਤ੍ ਿਤ੍੍ਸਾ ਯਤ੍ਾ ਤ੍ੇਨੁ: ਰਾਮ ਮਾਤ੍ਾ੭ਪ੍ਯ ਤ੍ਾਿਤ੍ ੪੩
ਤ੍ਤ੍ਾ ਰੁਤ੍ਨ੍ਤ੍ੀਮ੍ ਿੌਸਲਯਾਮ੍ ਰਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਮ੍ ਅਨੁ ਤ੍ਾਿਤ੍ੀਮ੍
ਿਰੋਸ਼੍ਨ੍ਤ੍ੀਮ੍ ਰਾਮ ਰਾਮੇਕਤ੍ ਹਾ ਸੀਤ੍ੇ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੇ ਕਤ੍ ਚ ੪੪
ਰਾਮ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ ਸੀਤ੍ਾ੭ਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਸਰਿਮ੍ਤ੍ੀਮ੍ ਿਾਕਰ ਨੇਤ੍ਿ
ਰ ਮ੍
ਅ ਸਿਰੁਤ੍੍ ਪ੍ਰੈਿ੍ਸ਼੍ਤ੍ ਸ ਤ੍ਾਮ੍ ਨਰੁਤ੍ਯਨ੍ਤ੍ੀਮ੍ ਇਿ ਮਾਤ੍ਰਮ੍ ੪੩
ਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟੇ ਕਤ੍ ਰਾਿਾ ਚੁਿਰੋਸ਼੍ ਯਾਕਹ ਯਾਹੀ ਕਤ੍ ਰਾਿਿਃ
ਸੁਮਨ੍ਤ੍ਰ ਸਯ ਪ੍ਪ੍ੂਿ ਆਤ੍੍ਮਾ ਚਿਰਯੋ: ਇਿ ਚਾ੭ਨ੍ਤ੍ਰਾ ੪੬
ਨਾ ਸ਼੍ਰੌਸ਼੍ਮ੍ ਇਕਤ੍ ਰਾਿਾਨਮ੍ ਉਪ੍ਾਲਪ੍੍ਤ੍ੋ੭ਕਪ੍ ਿਿ੍ਸ਼੍ਯਕਸ
ਕਚਰਮ੍ ਤ੍ੁ ਃਿਸਯ ਪ੍ਾਕਪ੍ਸ਼੍੍ਟਮ੍ ਇਕਤ੍ ਰਾਮ: ਤ੍ਮ੍ ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੪੭
ਰਾਮ ਸਯ ਸ ਿਚਃ ਿੁਰਵਨ੍ ਅਨੁ ਿ੍ਞਾਪ੍ਯ ਚ ਤ੍ਮ੍ ਿਨਮ੍
ਿਰਿਤ੍ੋ੭ਕਪ੍ ਹਯਾਨ੍ ਸ਼੍ੀਿਰਮ੍ ਚੋਤ੍ਯਾ ਮਾਸ ਸਾਰਕਤ੍ਃ ੪੮
ਨਯਿਰ੍ਤ੍ਤ੍ ਿਨੋ ਰਾਿ੍ਞੋ ਰਾਮਮ੍ ਿਰੁਤ੍ਵਾ ਪ੍ਰਤ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਣਮ੍
ਮਨਸਾ ਪ੍ਯ੭ਸ਼੍ਰੁ ਿੇਿੈ ਸ਼੍੍ਚ ਨ ਨਯਿਰ੍ਤ੍ਤ੍ ਮਾਨੁ ਸ਼੍ਮ੍ ੪੯
ਯਮ੍ ਇੱਚੇਤ੍੍ ਪ੍ੁਨਰ੍ ਆਯਾਨ੍ਤ੍ਮ੍ ਨੈਨਮ੍ ਤ੍ੂ ਰਮ੍ ਅਨੁ ਿਰਿੇਤ੍੍
ਇਤ੍ਯ੭ਮਾਤ੍ਯਾ ਮਹਾ ਰਾਿਮ੍ ਊਚੁ: ਤ੍ਸ਼੍ਰਤ੍ਮ੍ ਿਚਃ ੫0
ਤ੍ੇਸ਼੍ਾਮ੍ ਿਚਃ ਸਰਵ ਿੁਣੋਪ੍ ਪ੍ੰਨਮ੍
ਪ੍ਰਕਸਵੰਨ ਿਾਤ੍ਰਃ ਪ੍ਰਕਿਸ਼੍ੰਣ ਰੂਪ੍ਃ
ਕਨਸ਼੍ਮਯ ਰਾਿਾ ਿਰੁਪ੍ਣਃ ਸ ਪ੍ਾਰਯੋ
ਿਯਿਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਮ੍ ਸੁਤ੍ਮ੍ ਈਿ੍ਸ਼੍ਮਾਣਃ ੫੧
ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਯੋਤ੍ਯਾ ਿਾਮ੍ਟੇ ਚਤ੍ਵਾਕਰਮ੍ਸ਼੍ ੱੱਸਰ੍ਿ:
ਏਕ ਚਤਿਾਤ੍ਰਮ੍ਸ਼ ੱਸਰ੍ਕ:
ਤ੍ਸ੍ਕਮਮ੍ ਸ੍ਤ੍ੁ ਪ੍ੁਰਸ਼੍
ੁ ਿਯਾਿਰੇ ਕਨਸ਼੍੍ਿਰਾਮਕਤ੍ ਿਰੁਤ੍ਾਮ੍ਿਲੌ
ਆਰ੍ਤ੍ ਸ਼੍ਪ੍੍ਤ੍ੋ੭ਤ੍ ਸਮ੍ਿਿ੍ਞੇ ਸ੍ਤ੍ਰੀਣਾਮ੍ ਅਨ੍ਤ੍ਃਪ੍ੁਰੇ ਮਹਾਨ੍ ੧
ਅਨਾਤ੍ ਸਯ ਿਨ ਸਯਾ੭ਸਯ ਤ੍ੁ ਰਪ੍
੍ ਲ ਸਯ ਤ੍ਪ੍ਕਸਵਨਃ
ਯੋ ਿਕਤ੍ਮ੍ ਸ਼੍ਰਣਮ੍ ਚਾ੭੭ਸੀਤ੍੍ ਸ ਨਾਤ੍ਃ ਿਵ ਨੁ ਿੱਚਕਤ੍ ੨
ਨ ਿਰੁਤ੍ਯ ਤ੍ਯ੭ਕਪ੍ਸ਼੍ਪ੍੍ਤ੍੭
ੋ ਕਪ੍ ਿਰੋਤ੍ਨੀਯਾਕਨ ਿਰ੍ਿਯਨ੍
ਿਰੁੱਤ੍ਾਨ੍ ਪ੍ਰਸਾਤ੍ਯਨ੍ ਸਰਵਾਨ੍ ਸਮ ਤ੍ੁ ਃਿਃ ਿਵਕਚਤ੍੍ ਿਤ੍: ੩
ਿੌਸਲਯਾਯਾਮ੍ ਮਹਾ ਤ੍ੇਿਾ ਯਤ੍ਾ ਮਾਤ੍ਕਰ ਿਰ੍ਤ੍ਤ੍ੇ
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਤ੍ਤ੍ਾ ਯੋ ਿਰ੍ਤ੍ਤ੍ੇ੭ਸ੍ਮਾਸੁ ਮਹਾਤ੍੍ਮਾ ਿਵ ਨੁ ਿੱਚਕਤ੍ ੪
ਿੈਿੇੱਯਾ ਿ੍ਕਲਸ਼੍ਯਮਾਨੇਨ ਰਾਿ੍ਞਾ ਸਮ੍ਚੋਕਤ੍ਤ੍ੋ ਿਨਮ੍
ਪ੍ਕਰਤ੍ਰਾਤ੍ਾ ਿਨਸਯਾ੭ਸਯ ਿਿਤ੍ਃ ਿਵ ਨੁ ਿੱਚਕਤ੍ ੫
ਅਹੋ ਕਨਸ਼੍੍ਚੇਤ੍ਨੋ ਰਾਿਾ ਿੀਿ ਲੋ ਿਸਯ ਸਮ੍ਕਪ੍ਰਯਮ੍
ਤ੍ਰ੍ਮਯਮ੍ ਸਤ੍ਯ ਿਰਤ੍ਮ੍ ਰਾਮਮ੍ ਿਨ ਿਾਸੋ ਪ੍ਰਿਤ੍੍ਸਯਕਤ੍ ੬
ਇਕਤ੍ ਸਰਵਾ ਮਕਹਸ਼੍ਯ ਸ੍ਤ੍ਾ ਕਿਿਤ੍੍ਸਾ ਇਿ ਤ੍ੇਨਿਃ
ਰੁਰਤ੍
ੁ ੁ ਸ਼੍੍ਚੈਿ ਤ੍ੁ ਃਿਾਰ੍ਤ੍ਾਃ ਸ ਸਵਰਮ੍ ਚ ਕਿਚੁਿਰੁਸ਼੍ੁਃ ੭
ਸ ਤ੍ਮ੍ ਅਨ੍ਤ੍ਃਪ੍ੁਰੇ ਿੋਰਮ੍ ਆਰ੍ਤ੍ ਸ਼੍ਪ੍੍ਤ੍ਮ੍ ਮਹੀਪ੍ਕਤ੍ਃ
ਪ੍ੁਤ੍ਰ ਸ਼੍ੋਿਾ੭ਕਪ੍ ਸਮ੍ਤ੍ਪ੍੍ਤ੍ਃ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਚਾ੭੭ਸੀਤ੍੍ ਸੁਤ੍ੁਃਕਿਤ੍ਃ ੮
ਨਾ੭ਿ੍ਕਨਹੋਤ੍ਰਾ ਣਯਹੂਯਨ੍ਤ੍ ਨਾ੭ਪ੍ਚਨ੍ ਿਰੁਹ ਮੇਕਤ੍ਨ:
ਅਿੁਰਵਨ੍ ਨ ਪ੍ਰਿਾ ਿਾਰਯਮ੍ ਸੂਰਯ ਸ਼੍੍ਚਾ੭ਨ੍ਤ੍ਰ ਤ੍ੀਯਤ੍ ੯
ਿਯਸਰੁਿਨ੍ ਿਪ੍ਲ਼ਾਨ੍ ਨਾਿਾ ਿਾਿੋ ਿਤ੍੍ਸਾਨ੍ ਨ ਪ੍ਾਯਯਨ੍
ਪ੍ੁਤ੍ਰਮ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਮਮ੍ ਲਪ੍੍ਤ੍ਵਾ ਿਨਨੀ ਨਾ੭ਪ੍ਯਨਮ੍ਤ੍ਤ੍ ੧0
ਕਤ੍ਰਸ਼੍ਙ੍ਿੁ: ਲੋ ਕਹਤ੍ਾਙ੍ਿ ਸ਼੍੍ਚ ਪ੍ਰੁਹਸ੍ਪ੍ਕਤ੍ ਪ੍ੁਤ੍ਾ ਿ੭ਕਪ੍
ਤ੍ਾਰੁਣਾਃ ਸੋਮਮ੍ ਅਪ੍ਯੇਤ੍ਯ ਿਰਹਾਃ ਸਰਵੇ ਿਯਿਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ਾਃ ੧੧
ਨਿ੍ਸ਼੍ਤ੍ਰਾਕਣ ਿਤ੍ਾ ਰ੍ਚੀਮ੍ਕਸ਼੍ ਿਰਹਾ ਸ਼੍੍ਚ ਿਤ੍ ਤ੍ੇਿਸਃ
ਕਿਸ਼੍ਾਿਾ ਸ਼੍੍ਚ ਸ ਤ੍ੂ ਮਾ ਸ਼੍੍ਚ ਨਪ੍ਕਸ ਪ੍ਰਚਿਾਕਸ਼੍ਰੇ ੧੨
ਿਾਕਲ਼ਿਾ ਕਨਲ ਿੇਿੇਨ ਮਹੋਤ੍ਕਤ੍ ਕਰਿੋੱਕਤ੍ਤ੍:
ਰਾਮੇ ਿਨਮ੍ ਪ੍ਰਿਰਕਿਤ੍ੇ ਨਿਰਮ੍ ਪ੍ਰਚਾਚਾਲ ਤ੍ਤ੍੍ ੧੩
ਕਤ੍ਸ਼੍: ਪ੍ਰਯਾਿੁਲਾ ੱੱਸਰਵਾ ਸ੍ਕਤ੍ਕਮਰੇ ਣੇਿ ਸਮਵ ੍ਰੁਤ੍ਾ:
ਨ ਿਰਹੋ ਨਾ੭ਕਪ੍ ਨਿ੍ਸ਼੍ਤ੍ਰਮ੍ ਪ੍ਰਚਿਾਸ਼੍ੇ ਨ ਕਿਮ੍ਚਨ ੧੪
ਅਿਸ੍ਮਾ ੱੰਨਾਿਰਃ ਸਰਵੋ ਿਨੋ ਤ੍ੈਨਯਮ੍ ਉਪ੍ਾਿਮਤ੍੍
ਆਹਾਰੇ ਿਾ ਕਿਹਾਰੇ ਿਾ ਨ ਿਸ਼੍੍ਕਚਤ੍੍ ਅਿਰੋਨ੍ ਮਨਃ ੧੫
ਸ਼੍ੋਿ ਪ੍ਰਯਾਯ ਸਮ੍ਤ੍ਪ੍੍ਤ੍ ੱੱਸਤ੍ਤ੍ਮ੍ ਤ੍ੀਰ੍ਿ ਮੁੱਚਵਸਨ੍
ਅਯੋਤ੍ਯਾਯਾਮ੍ ਿਨ ੱੱਸਰਵ ੱੱਸ਼੍ੁਸ਼੍ੋਚ ਿਿਤ੍ੀ ਪ੍ਕਤ੍ਮ੍ ੧੬
ਪ੍ਾਸ਼੍੍ਪ੍ ਪ੍ਰਯਾਿੁਲ ਮੁਿੋ ਰਾਿ ਮਾਰ੍ਿ ਿਤ੍ੋ ਿਨਃ
ਨ ਹਰਸ਼੍
ੁ ੍ਟੋ ਲਿ੍ਸ਼੍ਯਤ੍ੇ ਿਸ਼੍੍ਕਚਤ੍੍ ਸਰਵਃ ਸ਼੍ੋਿ ਪ੍ਰਾਯਣਃ ੧੭
ਨ ਿਾਕਤ੍ ਪ੍ਿਨਃ ਸ਼੍ੀਤ੍ੋ ਨ ਸ਼੍ਸ਼੍ੀ ਸੌਮਯ ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਨਃ
ਨ ਸੂਰਯ ਸ੍ਤ੍ਪ੍ਤ੍ੇ ਲੋ ਿਮ੍ ਸਰਵਮ੍ ਪ੍ਰਯਾਿੁਲਮ੍ ਿਿਤ੍੍ ੧੮
ਅਨਰ੍ਕਤ੍ਨਃ ਸੁਤ੍ਾਃ ਸ੍ਤ੍ਰੀਣਾਮ੍ ਪ੍ਰ੍ਤ੍ਾਰੋ ਪ੍ਰਾਤ੍ਰ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ
ਸਰਵੇ ਸਰਵਮ੍ ਪ੍ਕਰਤ੍ਯਿਯ ਰਾਮਮ੍ ਏਿਾ ਨਵਕਚਨ੍ਤ੍ਯਨ੍ ੧੯
ਯੇ ਤ੍ੁ ਰਾਮ ਸਯ ਸੁਹਤ੍
ਰੁ ਃ ਸਰਵੇ ਤ੍ੇ ਮੂਟ ਚੇਤ੍ਸਃ
ਸ਼੍ੋਿ ਪ੍ਾਰੇਣ ਚ ਆਿਰਾਨ੍ਤ੍ਾਃ ਸ਼੍ਯਨਮ੍ ਨ ਿੁਹੁ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ ੨0
ਤ੍ਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਵਯਤ੍
ੋ ਯਾ ਰਕਹਤ੍ਾ ਮਹਾਤ੍੍ਮਨਾ
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਪ੍ੁਰਮ੍ਤ੍ਰੇ ਣੇਿ ਮਹੀ ਸ ਪ੍ਰਵਤ੍ਾ
ਚਚਾਲ ਿੋਰਮ੍ ਪ੍ਯ ਪ੍ਾਰ ਪ੍ੀਕਟਤ੍ਾ
ਸ ਨਾਿ ਯੋਤ੍ਾ੭ਸ਼੍ਵ ਿਣਾ ਨਨਾਤ੍ ਚ ੨੧
ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਯੋਤ੍ਯਾ ਿਾਮ੍ਟੇ ਏਿ ਚਤ੍ਵਾਕਰਮ੍ਸ਼੍ ੱੱਸਰ੍ਿ:
ਤ੍ਤਿ ਚਤਿਾਤ੍ਰਮ੍ਸ਼ ੱਸਰ੍ਕ:
ਯਾਿਤ੍੍ ਤ੍ੁ ਕਨਰਯਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਸਯ ਰਿੋ ਰੂਪ੍ਮ੍ ਅਤ੍ਰੁਸ਼੍ਯਤ੍
ਨੈ ਿੇਿ੍ਸ਼੍ਵਾਿੁ ਿਰ ਸ੍ਤ੍ਾਿਤ੍੍ ਸਮ੍ਿਹਾਰਾ੭੭ਤ੍੍ਮ ਚਿ੍ਸ਼੍ੁਸ਼੍ੀ ੧
ਯਾਿ ਤ੍ਰਾਿਾ ਕਪ੍ਰਯਮ੍ ਪ੍ੁਤ੍ਮ
ਰ ੍ ਪ੍ਸ਼੍ਯ ਤ੍ਯਤ੍ਯਮ੍ਤ੍ ਤ੍ਾਰ੍ਕਮਿਮ੍
ਤ੍ਾਿ ਤ੍ਵਯਿਰ੍ਤ੍ਤ੍ੇ ਿਾ੭੭ਸਯ ਤ੍ਰਣਯਾਮ੍ ਪ੍ੁਤ੍ਰ ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਨੇ ੨
ਨ ਪ੍ਸ਼੍ਯਕਤ੍ ਰਿੋ੭ਪ੍ਯ੭ਸਯ ਯਤ੍ਾ ਰਾਮ ਸਯ ਪ੍ੂਕਮਪ੍ਃ
ਤ੍ਤ੍ਾ੭੭ਰ੍ਤ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਕਿਸ਼੍ੰਣ ਸ਼੍੍ਚ ਪ੍ਪ੍ਾਤ੍ ਤ੍ਰਣੀ ਤ੍ਲੇ ੩
ਤ੍ਸਯ ਤ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਣਮ੍ ਅਨਵਿਾਤ੍੍ ਿੌਸਲਯਾ ਪ੍ਾਹੁਮ੍ ਅਙ੍ਿਨਾ
ਿਾਮਮ੍ ਚਾ ਸਯਾ੭ਨਵਿਾਤ੍੍ ਪ੍ਾਰ੍ਸ਼੍ਵਮ੍ ਿੈਿੇਯੀ ਪ੍ਰਤ੍ ਕਪ੍ਰਯਾ ੪
ਤ੍ਾਮ੍ ਨਯੇਨ ਚ ਸਮ੍ਪ੍ਨ
ੰ ੋ ਤ੍ਰ੍ਮੇਣ ਕਿਨਯੇਨ ਚ
ਉਿਾਚ ਰਾਿਾ ਿੈਿੇਯੀਮ੍ ਸਮੀਿ੍ਸ਼੍ਯ ਿਯਕਤ੍ਤ੍ੇ ਨ੍ਕਤ੍ਰਯਃ ੫
ਿੈਿੇਕਯ ਮਾ ਮਮਾ੭ਙ੍ਿਾਕਨ ਸ੍ਪ੍ਰਾਿ੍ਸ਼੍ੀ ਸ੍ਤ੍ਵਮ੍ ਤ੍ੁ ਸ਼੍੍ਟ ਚਾਕਰਣੀ
ਨ ਕਹ ਤ੍ਵਾਮ੍ ਤ੍ਰਸ਼੍੍ਟਮ
ੁ ੍ ਇੱਚਾਕਮ ਨ ਪ੍ਾਰਯਾ ਨ ਚ ਪ੍ਾਨ੍ਤ੍ਿੀ ੬
ਯੇ ਚ ਤ੍ਵਾਮ੍ ਅਨੁ ਿੀਿਨ੍ਕਤ੍ ਨਾ੭ਹਮ੍ ਤ੍ੇਸ਼੍ਾਮ੍ ਨ ਤ੍ੇ ਮਮ
ਿੇਿਲਾ੭ਰ੍ਤ੍ ਪ੍ਰਾਮ੍ ਕਹ ਤ੍ਵਾਮ੍ ਤ੍ਯਿ੍ਤ੍ ਤ੍ਰ੍ਮਾਮ੍ ਤ੍ਯਿਾ ਮਯਹਮ੍ ੭
ਅਿਰੁਹ੍ਣਾਮ੍ ਯ ੱੱਚ ਤ੍ੇ ਪ੍ਾਕਣਮ੍ ਅਿ੍ਕਨਮ੍ ਪ੍ਰਯਣਯਮ੍ ਚ ਯਤ੍੍
ਅਨੁ ਿਾਨਾਕਮ ਤ੍ ਤ੍੍ਸਰਵਮ੍ ਅਸ੍ਕਮ ਨ੍ਲੋਿੇ ਪ੍ਰਤ੍ਰ ਚ ੮
ਪ੍ਰਤ੍ ਸ਼੍੍ਚਤ੍
ੇ ੍ ਪ੍ਰਤ੍ੀਤ੍ਃ ਸਯਾ ਤ੍ਰਾਿਯਮ੍ ਪ੍ਰਾਪ੍ਯੇਤ੍ ਮ੭ਿਯਯਮ੍
ਯਨ੍ ਮੇ ਸ ਤ੍ਤ੍ਯਾਤ੍੍ ਕਪ੍ਤ੍ਰ੭ਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਮਾਮ੍ ਮਾ ਤ੍ ੱੱਤ੍ਤ੍
ੱ ਮ੍ ਆਿਮਤ੍੍ ੯
ਅਤ੍ ਰੇਣੁ ਸਮੁਤ੍ਵਸ੍ਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਮ੍ ਉੱਤ੍ਾਪ੍ਯ ਨਰਾ੭ਕਤ੍ਪ੍ਮ੍
ਨਯਿਰ੍ਤ੍ਤ੍ ਤ੍ਤ੍ਾ ਤ੍ੇਿੀ ਿੌਸਲਯਾ ਸ਼੍ੋਿ ਿਰ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ਾ ੧0
ਹਤ੍ਵੇਿ ਪ੍ਰਾਹ੍ਮਣਮ੍ ਿਾਮਾਤ੍੍ ਸ੍ਪ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾ੭ਿ੍ਕਨਮ੍ ਇਿ ਪ੍ਾਕਣਨਾ
ਅਨਵ ਤ੍ਪ੍ਯਤ੍ ਤ੍ਰ੍ਮਾਤ੍੍ਮਾ ਪ੍ੁਤ੍ਰਮ੍ ਸਮ੍ਕਚਨ੍ਤ੍ਯ ਤ੍ਾਪ੍ਸਮ੍ ੧੧
ਕਨਿਰੁਤ੍ਯੈਿ ਕਨਿਰੁਤ੍ਯੈਿ ਸੀਤ੍ਤ੍ੋ ਰਤ੍ ਿਰ੍ਤ੍੍ਮਸੁ
ਰਾਿ੍ਞੋ ਨਾ੭ਕਤ੍ਪ੍ਪ੍ੌ ਰੂਪ੍ਮ੍ ਿਰਸ੍ਤ੍ ਸਯਾਮ੍ਸ਼੍ੁਮਤ੍ੋ ਯਤ੍ਾ ੧੨
ਕਿਲਲਾਪ੍ ਚ ਤ੍ੁ ਃਿਾ੭੭ਰ੍ਤ੍ਃ ਕਪ੍ਰਯਮ੍ ਪ੍ੁਤ੍ਰਮ੍ ਅਨੁ ਸਮ
੍ ਰਨ੍
ਨਿਰਾ੭ਨ੍ਤ੍ਮ੍ ਅਨੁ ਪ੍ਰਾਪ੍੍ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ੁੱਤ੍ਵਾ ਪ੍ੁਤ੍ਰਮ੍ ਅਤ੍ਾ੭ਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੧੩
ਿਾਹਨਾਨਾਮ੍ ਚ ਮੁਿਯਾਨਾਮ੍ ਿਹਤ੍ਾਮ੍ ਤ੍ਮ੍ ਮਮਾ੭੭ਤ੍੍ਮਿਮ੍
ਪ੍ਤ੍ਾਕਨ ਪ੍ਕਤ੍ ਤ੍ਰੁਸ਼੍ਯਨ੍ਤ੍ੇ ਸ ਮਹਾਤ੍੍ਮਾ ਨ ਤ੍ਰੁਸ਼੍ਯਤ੍ੇ ੧੪
ਯ ੱੱਸੁਿੇਸ਼੍ੁ ਉਪ੍ ਤ੍ਾਨੇਸ਼੍ੁ ਸ਼੍ੇਤ੍ੇ ਚਮ੍ਤ੍ਨ ਰੂਕਸ਼੍ਤ੍ :
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਿੀਿਯ ਮਾਨੋ ਮਹਾ੭ਰਹਾਕਪ੍: ਸ੍ਤ੍ਰੀਕਪ੍ ਰ੍ਮਮ ਸੁਤ੍ੋੱਤ੍ਮ: ੧੫
ਸ ਨੂ ਨਮ੍ ਿਵਕਚਤ੍੍ ਏਿਾਤ੍ਯ ਿਰੁਿ੍ਸ਼੍ ਮੂਲਮ੍ ਉਪ੍ਾਕਸ਼੍ਰਤ੍ਃ
ਿਾਸ਼੍੍ਟਮ੍ ਿਾ ਯਕਤ੍ ਿਾ੭ਸ਼੍੍ਮਾਨਮ੍ ਉਪ੍ਤ੍ਾਯ ਸ਼੍ਕਯਸ਼੍ਯਤ੍ੇ ੧੬
ਉੱਤ੍ਾਸਯਕਤ੍ ਚ ਮੇਕਤ੍ਨਯਾਃ ਿਰੁਪ੍ਣਃ ਪ੍ਾਮ੍ਸੁ ਿੁਮ੍ਕਟਤ੍ਃ
ਕਿਕਨੱ ਸ਼੍ਵਸਨ੍ ਪ੍ਰਸਰਿਣਾਤ੍੍ ਿਰੇਣਨ
ੂ ਾਮ੍ ਇਿ ਰ੍ਸ਼੍ਪ੍ਃ ੧੭
ਤ੍ਰਿ੍ਸ਼੍ਯਨ੍ਕਤ੍ ਨੂ ਨਮ੍ ਪ੍ੁਰਸ਼੍
ੁ ਾ: ਤ੍ੀਰ੍ਿ ਪ੍ਾਹੁਮ੍ ਿਨੇ ਚਰਾਃ
ਰਾਮਮ੍ ਉੱਤ੍ਾਯ ਿੱਚਨ੍ਤ੍ਮ੍ ਲੋ ਿ ਨਾਤ੍ਮ੍ ਅਨਾਤ੍ ਿਤ੍੍ ੧੮
ਸਾ ਨੂ ਨਮ੍ ਿਨਿ ਸਯੇਸ਼੍੍ਟਾ ਸੀਤ੍ਾ ਸੁਿ ਸਤ੍ੋਕਚਤ੍ਾ
ਿਮ੍ਟਿਾ ਿਰਮਣਾ ਿਰਾਮ੍ਤ੍ਾ ਿਨਮ੭ਤ੍ਯ ਿਕਮਸ਼੍ਯਕਤ੍ ੧੯
ਅਨਕਪ੍ਿ੍ਞਾ ਿਨਾਨਾਮ੍ ਸਾ ਨੂ ਨਮ੍ ਪ੍ਯ ਮੁਪ੍ੈਸ਼੍ਯਕਤ੍
ਸ਼੍ਵਾਪ੍ਤ੍ਾ ਨਰ੍ਕਤ੍ਤ੍ਮ੍ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਿਮ੍ਪ੍ੀਰਮ੍ ਰੋਮ ਹਰ੍ਸ਼੍ਣਮ੍ ੨0
ਸ ਿਾਮਾ ਪ੍ਿ ਿੈਿੇਕਯ ਕਿਤ੍ਿਾ ਰਾਿਯਮ੍ ਆਿਸ
ਨ ਕਹ ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ੁਰਸ਼੍
ੁ ਿਯਾਿਰਮ੍ ਕਿਨਾ ਿੀਕਿਤ੍ੁ ਮ੍ ਉਤ੍੍ਸਹੇ ੨੧
ਇਤ੍ਯੇਿਮ੍ ਕਿਲਪ੍ਨ੍ ਰਾਿਾ ਿਨੌਿੇਨਾ੭ਕਪ੍ ਸਮਵ ੍ਰੁਤ੍ਃ
ਅਪ੍ਸ੍ਨਾਤ੍ ਇਿਾ੭ਕਰਸ਼੍੍ਟਮ੍ ਪ੍ਰਕਿਿੇਸ਼੍ ਪ੍ੁਰੋੱਤ੍ਮਮ੍ ੨੨
ਸ਼੍ੂਨਯ ਚਤ੍ਵਰ ਿੇਸ਼੍੍ਮਾਨ੍ਤ੍ਾਮ੍ ਸਮਵ ੍ਰੁਤ੍ਾ੭੭ਪ੍ਣ ਤ੍ੇਿਤ੍ਾਮ੍
ਿ੍ਲਾਨ੍ਤ੍ ਤ੍ੁ ਰ੍ਪ੍ਲ ਤ੍ੁ ਃਿਾ੭ਰ੍ਤ੍ਾਮ੍ ਨਾ੭ਤ੍ਯਾਿੀਰ੍ਣ ਮਹਾ ਪ੍ਤ੍ਾਮ੍ ੨੩
ਤ੍ਾਮ੍ ਅਿੇਿ੍ਸ਼੍ਯ ਪ੍ੁਰੀਮ੍ ਸਰਵਾ ਰਾਮਮ੍ ਏਿਾ੭ਨੁ ਕਚਨ੍ਤ੍ਯਨ੍
ਕਿਲਪ੍ਨ੍ ਪ੍ਰਾਕਿਸ਼੍ ਤ੍ਰਾਿਾ ਿਰੁਹਮ੍ ਸੂਰਯ ਇਿਾ੭ਮ੍ਪ੍ਤ੍
ੁ ਮ੍ ੨੪
ਮਹਾ ਹਰਤ੍ਮ੍ ਇਿਾ੭ਿ੍ਸ਼੍ੋਪ੍ਯਮ੍ ਸੁਪ੍ਰ੍ਣੇਨ ਹਰਤ੍
ੁ ੋ ਰਿਮ੍
ਰਾਮੇਣ ਰਕਹਤ੍ਮ੍ ਿੇਸ਼੍੍ਮ ਿੈਤ੍ੇਹਯਾ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੇਨ ਚ ੨੫
ਅਤ੍ ਿਤ੍੍ਿਤ੍ ਸ਼੍ਪ੍੍ਤ੍ ਸ੍ਤ੍ੁ ਕਿਲਪ੍ਨ੍ ਮਨੁ ਿਾ੭ਕਤ੍ਪ੍:
ਉਿਾਚ ਮਰੁਤ੍ੁ ਮਮ੍ਤ੍ਾ੭ਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਿਚਨਮ੍ ਤ੍ੀਨ ਮ੭ਸਵਰਮ੍ ੨੬
ਿੌਸਲਯਾਯਾ ਿਰੁਹਮ੍ ਸ਼੍ੀਿਰਮ੍ ਰਾਮ ਮਾਤ੍ੁ ਰ੍ਨਯਨ੍ਤ੍ੁ ਮਾਮ੍
ਨ ਹਯ੭ਨਯਤ੍ਰ ਮਮਾ੭੭ਸ਼੍ਵਾਸੋ ਹਰਤ੍
ੁ ਯ ਸਯ ਪ੍ਕਿਸ਼੍ਯਕਤ੍ ੨੭
ਇਕਤ੍ ਪ੍ਰੁਿਨ੍ਤ੍ਮ੍ ਰਾਿਾਨਮ੍ ਅਨਯਨ੍ ਤ੍ਵਾਰ ਤ੍ਰ੍ਕਸ਼੍ਨ:
ਿੌਸਲਯਾਯਾ ਿਰੁਹਮ੍ ਤ੍ਤ੍ਰ ਨਯਿੇਸ਼੍ਯਤ੍ ਕਿਨੀਤ੍ ਿਤ੍੍ ੨੮
ਤ੍ਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਰ ਪ੍ਰਕਿਸ਼੍੍ਟ ਸਯ ਿੌਸਲਯਾਯਾ ਕਨਿੇਸ਼੍ਨਮ੍
ਅਕਤ੍ਰੁਹਯਾ੭ਕਪ੍ ਸ਼੍ਯਨਮ੍ ਪ੍ਪ੍ੂਿ ਲੁ ਕਲ਼ਤ੍ਮ੍ ਮਨਃ ੨੯
ਪ੍ੁਤ੍ਰ ਤ੍ਵਯ ਕਿਹੀਨਮ੍ ਚ ਸ੍ਨੁਸ਼੍ਯਾ੭ਕਪ੍ ਕਿਿਰ੍ਕਿਤ੍ਮ੍
ਅਪ੍ਸ਼੍ਯਤ੍੍ ਪ੍ਿਨਮ੍ ਰਾਿਾ ਨਸ਼੍੍ਟ ਚਮ੍ਤ੍ਰ ਕਮਿਾ੭ਮ੍ਪ੍ਰਮ੍ ੩0
ਤ੍ ੱੱਚ ਤ੍ਰੁਸ਼੍ਟ
੍ ਵਾ ਮਹਾ ਰਾਿੋ ਪ੍ੁਿਮ੍ ਉਤ੍ਯਮਯ ਿੀਰਯਿਾਨ੍
ਉੱਚੈਃ ਸਵਰੇਣ ਚੁਿਰੋਸ਼੍ ਹਾ ਰਾਿਿ ਿਹਾਕਸ ਮਾਮ੍ ੩੧
ਸੁਕਿਤ੍ਾ ਪ੍ਤ੍ ਤ੍ਮ੍ ਿਾਲਮ੍ ਿੀਕਿਸ਼੍ਯਨ੍ਕਤ੍ ਨਰੋੱਤ੍ਮਾਃ
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਪ੍ਕਰਸ਼੍ਵਿਨ੍ਤ੍ੋ ਯੇ ਰਾਮਮ੍ ਤ੍ਰਿ੍ਸ਼੍ਯਨ੍ਕਤ੍ ਪ੍ੁਨ: ਆਿਤ੍ਮ੍ ੩੨
ਅਤ੍ ਰਾਤ੍ਰਯਾਮ੍ ਪ੍ਰਪ੍ੰਨਾਯਾਮ੍ ਿਾਲ਼ ਰਾਤ੍ਰਯਾ ਕਮਿਾਤ੍੍ਮਨ:
ਅਰ੍ਤ੍ ਰਾਤ੍ਰੇ ਤ੍ਸ਼੍ਰਤ੍: ਿੌਸਲਯਾ ਕਮਤ੍ ਮਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੩੩
ਰਾਮਮ੍ ਮੇ੭ਨੁ ਿਤ੍ਾ ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਕਟ: ਅਤ੍ਯਾ੭ਕਪ੍ ਨ ਕਨਿਰ੍ਤ੍ਤ੍ੇ
ਨ ਤ੍ਵਾਮ੍ ਪ੍ਸ਼੍ਯਾਕਮ ਿੌਸਲਯੇ ਸਾਤ੍ੁ ਮਾਮ੍ ਪ੍ਾਕਣਨਾ ਸ੍ਪ੍ਰੁਸ਼੍ ੩੪
ਤ੍ਮ੍ ਰਾਮਮ੍ ਏਿਾ੭ਨੁ ਕਿਕਚਨ੍ਤ੍ਯਨ੍ਤ੍ਮ੍
ਸਮੀਿ੍ਸ਼੍ਯ ਤ੍ੇਿੀ ਸ਼੍ਯਨੇ ਨਰੇਨ੍ਤ੍ਰਮ੍
ਉਪ੍ੋਪ੍ਕਿਸ਼੍ਯਾ੭ਕਤ੍ਿਮ੍ ਆਰ੍ਤ੍ ਰੂਪ੍ਾ
ਕਿਕਨੱ ਸ਼੍ਵਸਨ੍ਤ੍ੀ ਕਿਲਲਾਪ੍ ਿਰੁੱਚਰਮ੍ ੩੫
ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਯੋਤ੍ਯਾ ਿਾਮ੍ਟੇ ਕਤ੍ਵ ਚਤ੍ਵਾਕਰਮ੍ਸ਼੍ ੱੱਸਰ੍ਿ:
ਤ੍ਤਰ ਚਤਿਾਤ੍ਰਮ੍ਸ਼ ੱਸਰ੍ਕ:
ਤ੍ਤ੍ਃ ਸਮੀਿ੍ਸ਼੍ਯ ਸ਼੍ਯਨੇ ਸੰਨਮ੍ ਸ਼੍ੋਿੇਨ ਪ੍ਾਰ੍ਕਤ੍ਿਮ੍
ਿੌਸਲਯਾ ਪ੍ੁਤ੍ਰ ਸ਼੍ੋਿਾ੭੭ਰ੍ਤ੍ਾ ਤ੍ਮ੍ ਉਿਾਚ ਮਹੀਪ੍ਕਤ੍ਮ੍ ੧
ਰਾਿਿੋ ਨਰ ਸ਼੍ਾਰ੍ਤ੍ੂਲ ਕਿਸ਼੍ਮ੍ ਉਪ੍੍ਤ੍ਵਾ ਕਤ੍ਵ ਕਿਹਵ ਿਤ੍੍
ਕਿਚਕਰਸ਼੍ਯਕਤ੍ ਿੈਿੇਯੀ ਕਨਰ੍ਮੁ ਿ੍ਤ੍ੇਿ ਕਹ ਪ੍ੰਨਿੀ ੨
ਕਿਿਾਸਯ ਰਾਮਮ੍ ਸੁਪ੍ਿਾ ਲਪ੍੍ਤ੍ ਿਾਮਾ ਸਮਾਕਹਤ੍ਾ
ਤ੍ਰਾਸਕਯਸ਼੍ਯਕਤ੍ ਮਾਮ੍ ਪ੍ੂਯੋ ਤ੍ੁ ਸ਼੍੍ਟਾ੭ਕਹ ਕਰਿ ਿੇਸ਼੍੍ਮਕਨ ੩
ਅਤ੍ ਸ੍ਮ ਨਿਰੇ ਰਾਮ ਸ਼੍੍ਚਰਨ੍ ਪ੍ੈਿ੍ਸ਼੍ਮ੍ ਿਰੁਹੇ ਿਸੇਤ੍੍
ਿਾਮ ਿਾਰੋ ਿਰਮ੍ ਤ੍ਾਤ੍ੁ ਮ੍ ਅਕਪ੍ ਤ੍ਾਸਮ੍ ਮਮਾ੭੭ਤ੍੍ਮਿਮ੍ ੪
ਪ੍ਾਤ੍ਕਯਤ੍ਵਾ ਤ੍ੁ ਿੈਿੇੱਯਾ ਰਾਮਮ੍ ਸ੍ਤ੍ਾਨਾ ਤ੍ਯਤ੍ੇਸ਼੍੍ਟਤ੍ਃ
ਪ੍ਰਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟੋ ਰਿ੍ਸ਼੍ਸਾਮ੍ ਪ੍ਾਿਃ ਪ੍ਰਵਣੀ ਿਾ੭੭ਕਹਤ੍ਾਿ੍ਕਨਨਾ ੫
ਿਿ ਰਾਿ ਿਕਤ੍ ਰਵੀਰੋ ਮਹਾ ਪ੍ਾਹੁ ਰ੍ਤ੍ਨੁ ਰ੍ਤ੍ਰਃ
ਿਨਮ੍ ਆਕਿਸ਼੍ਤ੍ੇ ਨੂ ਨਮ੍ ਸ ਪ੍ਾਰਯਃ ਸਹ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣਃ ੬
ਿਨੇ ਤ੍ਵ੭ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟ ਤ੍ੁ ਃਿਾਨਾਮ੍ ਿੈਿੇੱਯਾ੭ਨੁ ਮਤ੍ੇ ਤ੍ਵਯਾ
ਤ੍ਯਿ੍ਤ੍ਾਨਾਮ੍ ਿਨ ਿਾਸਾਯ ਿਾ ਨਵ੭ਿਸ੍ਤ੍ਾ ਪ੍ਕਿਸ਼੍ਯਕਤ੍ ੭
ਤ੍ੇ ਰਤ੍੍ਨ ਹੀਨਾ ਸ੍ਤ੍ਰੁਣਾਃ ਪ੍ਲ ਿਾਲੇ ਕਿਿਾਕਸਤ੍ਾਃ
ਿਤ੍ਮ੍ ਿਤ੍੍ਸਯਨ੍ਕਤ੍ ਿਰੁਪ੍ਣਾਃ ਪ੍ਲ ਮੂਲੈਃ ਿਰੁਤ੍ਾ੭ਸ਼੍ਨਾਃ ੮
ਅਪ੍ੀਤ੍ਾਨੀਮ੍ ਸ ਿਾਲਃ ਸਯਾਨ੍ ਮਮ ਸ਼੍ੋਿ ਿ੍ਸ਼੍ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਃ
ਸ ਪ੍ਾਰਯਮ੍ ਯ ਤ੍੍ਸਹ ਪ੍ਰਾਤ੍ਰਾ ਪ੍ਸ਼੍ਯੇਯਮ੍ ਇਹ ਰਾਿਿਮ੍ ੯
ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵੈ ਿੋਪ੍ ਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ੌ ਿੀਰੌ ਿਤ੍ਾ੭ਯੋਤ੍ਯਾ ਪ੍ਕਿਸ਼੍ਯਕਤ੍
ਯਸ਼੍ਕਸਵਨੀ ਹਰਸ਼੍
ੁ ੍ਟ ਿਨਾ ਸੂੱਕਚਰਤ੍ ਤ੍ਵਿ ਮਾਕਲਨੀ ੧0
ਿਤ੍ਾ ਪ੍ਰੇਿ੍ਸ਼੍ਯ ਨਰ ਿਯਾਿਰੌ ਅਰਣਯਾਤ੍੍ ਪ੍ੁਨਰਾ੭੭ਿਤ੍ੌ
ਨਨ੍ਕਤ੍ਸ਼੍ਯਕਤ੍ ਪ੍ੁਰੀ ਹਰਸ਼੍
ੁ ੍ਟਾ ਸਮੁਤ੍ਰ ਇਿ ਪ੍ਰਵਕਣ ੧੧
ਿਤ੍ਾ੭ਯੋਤ੍ਯਾਮ੍ ਮਹਾ ਪ੍ਾਹੁਃ ਪ੍ੁਰੀਮ੍ ਿੀਰਃ ਪ੍ਰਿੇਿ੍ਸ਼੍ਯਕਤ੍
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਪ੍ੁਰਸ੍ਿਰੁਤ੍ਯ ਰਤ੍ੇ ਸੀਤ੍ਾਮ੍ ਿਰੁਸ਼੍ਪ੍ੋ ਿੋ ਿਤ੍ੂ ਮ੍ ਇਿ ੧੨
ਿਤ੍ਾ ਪ੍ਰਾਕਣ ਸਹਸਰਾਕਣ ਰਾਿ ਮਾਰ੍ਿੇ ਮਮਾ੭੭ਤ੍੍ਮਿੌ
ਲਾਿੈ: ਅਿਿਕਰਸ਼੍ਯਨ੍ਕਤ੍ ਪ੍ਰਕਿਸ਼੍ਨ੍ਤ੍ੌ ਅਕਰਮ੍ਤ੍ਮੌ ੧੩
ਪ੍ਰਕਿਸ਼੍ਮ੍ਤ੍ੌ ਿਤ੍ਾ੭ਯੋਤ੍ਯਾਮ੍ ਤ੍ਰਿ੍ਸ਼੍ਯਾਕਮ ਸ਼੍ੁਪ੍ ਿੁਮ੍ਟਲੌ
ਉਤ੍ਿਰਾ੭੭ਯੁ ਤ੍ ਕਨਸ੍ਕਤ੍ਰਮਸ਼੍
੍ ੌ ਸ ਸ਼੍ਰੁਮ੍ਿਾ ਕਿਿ ਪ੍ਰਵਤ੍ੌ ੧੪
ਿਤ੍ਾ ਸੁਮਨਸਃ ਿਨਯਾ ਕਤ੍ਵਿਾਤ੍ੀਨਾਮ੍ ਪ੍ਲਾਕਨ ਚ
ਪ੍ਰਕਤ੍ਸ਼੍ਨ੍ਤ੍ਯਃ ਪ੍ੁਰੀਮ੍ ਹਰਸ਼੍
ੁ ਟ
੍ ਾਃ ਿਕਰਸ਼੍ਯਨ੍ਕਤ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਣਮ੍ ੧੫
ਿਤ੍ਾ ਪ੍ਕਰਣਤ੍ੋ ਪ੍ੁੱਤ੍ਯਾ ਿਯਸਾ ਚਾ੭ਮਰਪ੍ਰਪ੍ਃ
ਅਪ੍ਯੁ ਪ੍ੈਸ਼੍ਯਕਤ੍ ਤ੍ਰ੍ਮਿ੍ਞ ਸ੍ਕਤ੍ਰਿਰ੍ਸ਼੍ ਇਿ ਮਾਮ੍ ਲਲਨ੍ ੧੬
ਕਨੱ ਸਮ੍ਸ਼੍ਯਮ੍ ਮਯਾ ਮਨਯੇ ਪ੍ੁਰਾ ਿੀਰ ਿਤ੍ਰਯਯਾ
ਪ੍ਾਤ੍ੁ ਿਾਮੇਸ਼੍ੁ ਿਤ੍੍ਸੇਸ਼੍ੁ ਮਾਤ੍ਰੂਣਾਮ੍ ਸ਼੍ਾਕਤ੍ਤ੍ਾਃ ਸ੍ਤ੍ਨਾਃ ੧੭
ਸਾ੭ਹਮ੍ ਿੌ ਕਰਿ ਕਸਮਹੇਨ ਕਿਿਤ੍੍ਸਾ ਿਤ੍੍ਸਲਾ ਿਰੁਤ੍ਾ
ਿੈਿੇੱਯਾ ਪ੍ੁਰਸ਼੍
ੁ ਿਯਾਿਰ ਪ੍ਾਲ ਿਤ੍੍ਸੇਿ ਿੌਰ੍ ਪ੍ਲਾਤ੍੍ ੧੮
ਨ ਕਹ ਤ੍ਾਿ ਤ੍੍ਿੁਣੈ ਰ੍ਿੁਸ਼੍ਟ
੍ ਮ੍ ਸਰਵ ਸ਼੍ਾਸ੍ਤ੍ਰ ਕਿਸ਼੍ਾਰਤ੍ਮ੍
ਏਿ ਪ੍ੁਤ੍ਰਾ ਕਿਨਾ ਪ੍ੁਤ੍ਰਮ੍ ਅਹਮ੍ ਿੀਕਿਤ੍ੁ ਮ੍ ਉਤ੍੍ਸਹੇ ੧੯
ਨ ਕਹ ਮੇ ਿੀਕਿਤ੍ੇ ਕਿਮ੍ਕਚਤ੍੍ ਸਾਮਰ੍ਤ੍ਯਮ੍ ਇਹ ਿਲ੍ ਪ੍ਯਤ੍ੇ
ਅਪ੍ਸ਼੍ਯਨ੍ਤ੍ਯਾਃ ਕਪ੍ਰਯਮ੍ ਪ੍ੁਤ੍ਰਮ੍ ਮਹਾ ਪ੍ਾਹੁਮ੍ ਮਹਾ ਪ੍ਲਮ੍ ੨0
ਅਯਮ੍ ਕਹ ਮਾਮ੍ ਤ੍ੀਪ੍ਯਤ੍ੇ ਸਮੁੱਕਤ੍ਤ੍:
ਤ੍ਨੂ ਿ ਸ਼੍ੋਿ ਪ੍ਰਪ੍ਿੋ ਹੁਤ੍ਾ੭ਸ਼੍ਨਃ
ਮਹੀਮ੍ ਇਮਾਮ੍ ਰਸ਼੍੍ਕਮਕਪ੍ ਰੁੱਤ੍ਤ੍ ਪ੍ਰਪ੍ੋ
ਯਤ੍ਾ ਕਨਤ੍ਾਿੇ ਪ੍ਿਿਾਨ੍ ਕਤ੍ਿਾਿਰਃ ੨੧
ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਯੋਤ੍ਯਾ ਿਾਮ੍ਟੇ ਕਤ੍ਰ ਚਤ੍ਵਾਕਰਮ੍ਸ਼੍ ੱੱਸਰ੍ਿ:
ਚਤੁ ਸ਼੍ਚਤਿਾਤ੍ਰਮ੍ਸ਼ ੱਸਰ੍ਕ:
ਕਿਲਪ੍ਨ੍ਤ੍ੀਮ੍ ਤ੍ਤ੍ਾ ਤ੍ਾਮ੍ ਤ੍ੁ ਿੌਸਲਯਾਮ੍ ਪ੍ਰਮਤ੍ੋ ੱੱਤ੍ਮਾਮ੍
ਇਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਰ੍ਮੇ ਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ਾ ਤ੍ਰ੍ਮਯਮ੍ ਸੁਕਮਤ੍ਰਾ ਿਾਿਯਮ੍ ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੧
ਤ੍ਿਾ੭੭ਰਯੇ ਸਤ੍੍ਿੁਣੈਰ੍ ਯੁ ਿ੍ਤ੍ਃ ਪ੍ੁਤ੍ਃਰ ਸ ਪ੍ੁਰਸ਼੍
ੁ ੋੱਤ੍ਮਃ
ਕਿਮ੍ ਤ੍ੇ ਕਿਲਕਪ੍ਤ੍ੇ ਨੈਿਮ੍ ਿਰੁਪ੍ਣਮ੍ ਰੁਕਤ੍ਤ੍ੇਨ ਿਾ ੨
ਯ ਸ੍ਤ੍ਿਾ੭੭ਰਯੇ ਿਤ੍ਃ ਪ੍ੁਤ੍ਰ ਸ੍ਤ੍ਯਿ੍ਤ੍ਵਾ ਰਾਿਯਮ੍ ਮਹਾ ਪ੍ਲਃ
ਸਾਤ੍ੁ ਿੁਰਵਨ੍ ਮਹਾਤ੍੍ਮਾਨਮ੍ ਕਪ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਸਤ੍ਯ ਿਾਕਤ੍ਨਮ੍ ੩
ਕਸ਼੍ਸ਼੍੍ਟੈ: ਆਚਕਰਤ੍ੇ ਸਮਯਿ੍ ਸ਼੍ਸ਼੍ਵਤ੍੍ ਪ੍ਰੇਤ੍ਯ ਪ੍ਲੋ ਤ੍ਯੇ
ਰਾਮੋ ਤ੍ਰ੍ਮੇ ਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ਃ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਟ
੍ ੋ ਨ ਸ ਸ਼੍ੋਚਯਃ ਿਤ੍ਾਚਨ ੪
ਿਰ੍ਤ੍ਤ੍ੇ ਚੋੱਤ੍ਮਾਮ੍ ਿਰੁੱਕਤ੍ਮ੍ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੋ੭ਸ੍ਕਮਨ੍ ਸਤ੍ਾ੭ਨਿਃ
ਤ੍ਯਾਿਾਨ੍ ਸਰਵ ਪ੍ੂਤ੍ਸ਼੍
ੇ ੁ ਲਾਪ੍ ਸ੍ਤ੍ ਸਯ ਮਹਾਤ੍੍ਮਨਃ ੫
ਅਰਣਯ ਿਾਸੇ ਯ ੱੱਤ੍ੁਃਿਮ੍ ਿਾਨਤ੍ੀ ਿੈ ਸੁਿੋਕਚਤ੍ਾ
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ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਵਾਲ੍ ਮੀਕਿ ਰਾਮਾਯਣਮ੍
ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਅਨੁ ਿੱਚਕਤ੍ ਿੈਤ੍ੇਹੀ ਤ੍ਰ੍ਮਾਤ੍੍ਮਾਨਮ੍ ਤ੍ਿਾ੭੭ਤ੍੍ਮਿਮ੍ ੬
ਿੀਰ੍ਕਤ੍ ਪ੍ੂਤ੍ਾਮ੍ ਪ੍ਤ੍ਾਿਾਮ੍ ਯੋ ਲੋ ਿੇ ਪ੍ਰਮਯਕਤ੍ ਪ੍ਰਪ੍ੁਃ
ਤ੍ਮ ਸਤ੍ਯ ਿਰਤ੍ ਪ੍ਰਃ ਕਿਮ੍ ਨ ਪ੍ਰਾਪ੍੍ਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਿਾ੭੭ਤ੍੍ਮਿਃ ੭
ਿਯਿ੍ਤ੍ਮ੍ ਰਾਮ ਸਯ ਕਿਿ੍ਞਾਯ ਸ਼੍ੌਚਮ੍ ਮਾਹਾਤ੍੍ਮਯਮ੍ ਉੱਤ੍ਮਮ੍
ਨ ਿਾਤ੍ਰਮ੍ ਅਮ੍ਸ਼੍ੁਕਪ੍ਃ ਸੂਰਯਃ ਸਮ੍ਤ੍ਾਪ੍ਕਯਤ੍ੁ ਮ੍ ਅਰਹਕਤ੍ ੮
ਕਸ਼੍ਿਃ ਸਰਵੇਸ਼੍ੁ ਿਾਲੇ ਸ਼੍ੁ ਿਾਨਨੇਪ੍ਯੋ ਕਿਕਨੱ ਸਰੁਤ੍ਃ
ਰਾਿਿਮ੍ ਯੁ ਿ੍ਤ੍ ਸ਼੍ੀਤ੍ੋਸ਼੍ਣ
੍ ਃ ਸੇਕਿਸ਼੍ਯਕਤ੍ ਸੁਿੋ੭ਕਨਲਃ ੯
ਸ਼੍ਯਾਨਮ੍ ਅਨਿਮ੍ ਰਾਤ੍ਰੌ ਕਪ੍ਤ੍ੇਿਾ੭ਕਪ੍ਪ੍ਕਰਸ਼੍ਵਿਨ੍
ਰਸ਼੍੍ਕਮਕਪ੍ਃ ਸਮ੍ਸ੍ਪ੍ਰੁਸ਼੍ਨ੍ ਸ਼੍ੀਤ੍ੈ ਸ਼੍੍ਚਨ੍ਤ੍ਰਮਾ ਹ੍ਲਾਤ੍ਕਯਸ਼੍ਯਕਤ੍ ੧0
ਤ੍ਤ੍ੌ ਚ ਅਸ੍ਤ੍ਰਾਕਣ ਕਤ੍ਿਯਾਕਨ ਯਸ੍ਮੈ ਪ੍ਰਹ੍ਮਾ ਮਹੌਿਸੇ
ਤ੍ਾਨਿੇਨ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਹਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਰੁਸ਼੍ਟ
੍ ਾਵ ਕਤ੍ਕਮਤ੍ਵਿ ਸੁਤ੍ਮ੍ ਰਣੇ ੧੧
ਸ ਸ਼੍ੂਰ: ਪ੍ੁਰਸ਼੍
ੁ ਿਯਾਿਰ ੱੱਸਵ ਪ੍ਾਹੁ ਪ੍ਲ ਮਾਕਸ਼੍ਰਤ੍:
ਅਸਮ੍ਤ੍ਰਸ੍ਤ੍੭
ੋ ਪ੍ਯਰਣਯਸ੍ਤ੍ੋ ਿੇਸ਼੍੍ਮਨੀਿ ਕਨਿਤ੍੍ਸਯਕਤ੍ ੧੨
ਯਸਯੇਸ਼੍ੁ ਪ੍ਤ੍ ਮਾਸਾਤ੍ਯ ਕਿਨਾਸ਼੍ਮ੍ ਯਾਮ੍ਕਤ੍ ਸ਼੍ਤ੍ਰਿ:
ਿਤ੍ਮ੍ ਨ ਪ੍ਰੁਕਤ੍ਿੀ ਤ੍ਸਯ ਸ਼੍ਾਸਨੇ ਸ੍ਤ੍ਾਤ੍ੁ ਮਰਹਕਤ੍ ੧੩
ਯਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ੌਰਯਮ੍ ਚ ਰਾਮ ਸਯ ਯਾ ਚ ਿਲ਼ਯਾਣ ਸੱਤ੍ਵਤ੍ਾ
ਕਨਿਰੁੱਤ੍ਾ੭ਰਣਯ ਿਾਸ ੱੱਸ ਿ੍ਕਸ਼੍ਪ੍ਰਮ੍ ਰਾਿਯ ਮ੭ਿਾਪ੍੍ਸਯਕਤ੍ ੧੪
ਸੂਰਯ ਸਯਾ੭ਕਪ੍ ਪ੍ਿੇ ਤ੍੍ਸੂਰਯੋ ਹਯਿ੍ਨੇ ਰਿ੍ਕਨ: ਪ੍ਰਪ੍ੋ: ਪ੍ਰਪ੍ੁ:
ਕਸ਼੍ਰਯ ੱੱਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍੍ਚ ਪ੍ਿੇ ਤ੍ਯਿਰਾ ਿੀਰ੍ਕਤ੍: ਿੀਰਹਯਾ: ਿ੍ਸ਼੍ਮਾ ਿ੍ਸ਼੍ਮਾ ੧੫
ਤ੍ੈਿਤ੍ਮ੍ ਤ੍ੈਿਤ੍ਾਨਾਮ੍ ਚ ਪ੍ੂਤ੍ਾਨਾਮ੍ ਪ੍ੂਤ੍ ਸੱਤ੍ਮ:
ਤ੍ਸਯ ਿੇ ਹਯ੭ਿੁਣਾ ਤ੍ੇਕਿ ਰਾਸ਼੍੍ਟਰੇ ਿਾ ਪ੍ਯ੭ਤ੍ ਿਾ ਪ੍ੁਰੇ ੧੬
ਪ੍ਰੁਕਤ੍ਿਯਾ ਸਹ ਿੈਤ੍ੇਹਯਾ ਕਸ਼੍ਰਯਾ ਚ ਪ੍ੁਰਸ਼੍
ੁ ਰ੍ਸ਼੍ਪ੍ਃ
ਿ੍ਕਸ਼੍ਪ੍ਰਮ੍ ਕਤ੍ਸਰੁਕਪ੍ ਰੇਤ੍ਾਕਪ੍ਃ ਸਹ ਰਾਮੋ੭ਕਪ੍ਸ਼੍ੇਿ੍ਸ਼੍ਯਕਤ੍ ੧੭
ਤ੍ੁ ਃਿਿਮ੍ ਕਿਸਰੁਿ ਨ੍ਤ੍ਯਾ੭ਸਰਮ੍ ਕਨਸ਼੍੍ਿਰਾਮਨ੍ਤ੍ਮ੍ ਉਤ੍ੀਿ੍ਸ਼੍ਯ ਯਮ੍
ਅਯੋਤ੍ਯਾਯਾਮ੍ ਿਨਾ ੱੱਸਰਵੇ ਸ਼੍ੋਿ ਿੇਿ ਸਮਾਹਤ੍ਾ: ੧੮
ਿੁਸ਼੍ ਚੀਰ ਤ੍ਰਮ੍ ਤ੍ੇਿਮ੍ ਿੱਚਨ੍ਤ੍ਮ੍ ਅਪ੍ਰਾਕਿਤ੍ਮ੍
ਸੀਤ੍ੇ ਿਾ੭ਨੁ ਿਤ੍ਾ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮੀ ਸ੍ਤ੍ਸਯ ਕਿਮ੍ ਨਾਮ ਤ੍ੁ ਰਲ
੍ ਪ੍ਮ੍ ੧੯
ਤ੍ਨੁ ਰ੍ਿਰਹਿਰੋ ਯਸਯ ਪ੍ਾਣ ਿਟ੍ਿਾ੭ਸ੍ਤ੍ਰ ਪ੍੍ਰ
ੱ ਤ੍
ੁ ੍ਸਯ
ਵ ਮ੍
ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੋ ਿਰਿਕਤ੍ ਹਯ੭ਿਰੇ ਤ੍ਸਯ ਕਿਮ੍ ਨਾਮ ਤ੍ੁ ਰਲ
੍ ਪ੍ਮ੍ ੨0
ਕਨਿਰੁੱਤ੍ ਿਨ ਿਾਸਮ੍ ਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਰਸ਼੍੍ਟਾਕਸ ਪ੍ੁਨ ਰਾਿਤ੍ਮ੍
ਿਕਹ ਸ਼੍ੋਿਮ੍ ਚ ਮੋਹਮ੍ ਚ ਤ੍ੇਕਿ ਸਤ੍ਯਮ੍ ਪ੍ਰਿੀਕਮ ਤ੍ੇ ੨੧
ਕਸ਼੍ਰਸਾ ਚਰਣਾ ਿੇਤ੍ੌ ਿਮ੍ਤ੍ਮਾਨ ਮ੭ਕਨਨ੍ਕਤ੍ਤ੍ੇ
ਪ੍ੁਨ ਰ੍ਤ੍ਰਿ੍ਸ਼੍ਯਕਸ ਿਲ਼ਯਾਕਣ ਪ੍ੁਤ੍ਰਮ੍ ਚਮ੍ਤ੍ਰ ਕਮਿੋਕਤ੍ਤ੍ਮ੍ ੨੨
ਪ੍ੁਨ: ਪ੍ਰਕਿਸ਼੍੍ਟਮ੍ ਤ੍ਰੁਸ਼੍ਟ
੍ ਵਾ ਤ੍੭ਮਕਪ੍ਕਸ਼੍ਿ੍ਤ੍ਮ੍ ਮਹਾ ਕਸ਼੍ਰਯਮ੍
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ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਵਾਲ੍ ਮੀਕਿ ਰਾਮਾਯਣਮ੍
ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਸਮੁਤ੍੍ਸਰਿ੍ਸ਼੍ਯਕਸ ਨੇਤ੍ਰਾਪ੍ਯਾਮ੍ ਿ੍ਕਸ਼੍ਪ੍ਰਮ੍ ਆਨਨ੍ਤ੍ਿਮ੍ ਪ੍ਯਃ ੨੩
ਮਾ ਸ਼੍ੋਿੋ ਤ੍ੇਕਿ ਤ੍ੁ ਿਮ੍ ਿਾ ਨ ਰਾਮੇ ਤ੍ਰੁਸ਼੍ਯਤ੍ੇ੭ਕਸ਼੍ਿਮ੍
ਿ੍ਕਸ਼੍ਪ੍ਰਮ੍ ਤ੍ਰਿ੍ਸ਼੍ਯਕਸ ਪ੍ੁਤ੍ਮ
ਰ ੍ ਤ੍ਵਮ੍ ਸ ਸੀਤ੍ਮ੍ ਸਹ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣਮ੍ ੨੪
ਤ੍ਵਯਾ ਅਸ਼੍ੇਸ਼੍ੋ ਿਨ ਸ਼੍੍ਚੈਿ ਸਮਾਸ਼੍ਵਾਸਯੋ ਯਤ੍ਾ੭ਨਿੇ
ਕਿਕਮਤ੍ਾਨੀ ਕਮਤ੍ਮ੍ ਤ੍ੇਕਿ ਿਰੋਕਸ਼੍ ਹਰਕੁ ਤ੍ ਕਿਿ੍ਲਪ੍ਮ੍ ੨੫
ਨਾ੭ਰਹਾ ਤ੍ਵਮ੍ ਸ਼੍ੋਕਚਤ੍ੁ ਮ੍ ਤ੍ੇਕਿ ਯਸਯਾ ਸ੍ਤ੍ੇ ਰਾਿਿ ੱੱਸੁਤ੍:
ਨ ਕਹ ਰਾਮਾਤ੍੍ ਪ੍ਰੋ ਲੋ ਿੇ ਕਿਤ੍ਯਤ੍ੇ ਸਤ੍੍ਪ੍ਤ੍ੇ ਸ੍ਕਤ੍ਤ੍: ੨੬
ਅਕਪ੍ਿਾਤ੍ਯਮਾਨਮ੍ ਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾ ਸਸੁਹਤ੍
ਰੁ ਮ੍ ਸੁਤ੍ਮ੍
ਮੁਤ੍ਾ੭ਸ਼੍ਰੁ ਮੋਿ੍ਸ਼੍ਯਸੇ ਿ੍ਕਸ਼੍ਪ੍ਰਮ੍ ਮੇਿ ਲੇ ਿੇਿ ਿਾਰ੍ਕਸ਼੍ਿੀ ੨੭
ਪ੍ੁਤ੍ਰ ਸ੍ਤ੍ੇ ਿਰਤ੍ਃ ਿ੍ਕਸ਼੍ਪ੍ਰਮ੍ ਅਯੋਤ੍ਯਾਮ੍ ਪ੍ੁਨਰਾ੭੭ਿਤ੍ਃ
ਿਰਾਪ੍ਯਾਮ੍ ਮਰੁਤ੍ੁ ਪ੍ੀਨਾਪ੍ਯਾਮ੍ ਚਰਣੌ ਪ੍ੀਟਕਯਸ਼੍ਯਕਤ੍ ੨੮
ਅਕਪ੍ਿਾਤ੍ਯ ਨਮਸਯਮ੍ਤ੍ਮ੍ ਸ਼੍ੂਰਮ੍ ਸ ਸੁਹਤ੍
ਰੁ ਮ੍ ਸੁਤ੍ਮ੍
ਮੁਤ੍ਾ੭ਸਰ:ੈ ਪ੍ਰੋਿ੍ਸ਼੍ਯਕਸ ਪ੍ੁਨ ਰ੍ਮੇਿਰਾਕਿ ਕਰਿਾ ਚਲਮ੍ ੨੯
ਆਸ਼੍ਵਾਸਯਮ੍ਤ੍ੀ ਕਿਕਿਤ੍ੈ ਸ਼੍੍ਚ ਿਾਿਯੈ:
ਿਾਿਯੋ ਪ੍ਚਾਰੇ ਿੁਸ਼੍ਲਾ੭ਨਿਤ੍ਯਾ
ਰਾਮ ਸਯ ਤ੍ਾਮ੍ ਮਾਤ੍ਰ ਮੇਿ ਮੁਿ੍ਤ੍ਵਾ
ਤ੍ੇਿੀ ਸੁਕਮਤ੍ਰਾ ਕਿਰਰਾਮ ਰਾਮਾ ੩0
ਕਨਸ਼੍ਮਯ ਤ੍ ੱੱਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ ਮਾਤ੍ਰੁ ਿਾਿਯਮ੍
ਰਾਮ ਸਯ ਮਾਤ੍ੁ ਰ੍ਨਰਤ੍ੇਿ ਪ੍ਤ੍੍ਨਯਾਃ
ਸਤ੍ਯਃ ਸ਼੍ਰੀਰੇ ਕਿਨਨਾਸ਼੍ ਸ਼੍ੋਿਃ
ਸ਼੍ਰਤ੍੍ਿਤ੍ੋ ਮੇਿ ਇਿਾ੭ਲ੍ ਪ੍ ਤ੍ੋਯਃ ੩੧
ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਯੋਤ੍ਯਾ ਿਾਮ੍ਟੇ ਕਤ੍ਰ ਚਤ੍ੁ ਸ਼੍੍ਚਤ੍ਵਾਕਰਮ੍ਸ਼੍ ੱੱਸਰ੍ਿ:
ਪ੍ਮ੍ਚ ਤਿਾਤ੍ਰਮ੍ਸ਼ ੱਸਰ੍ਕ:
ਅਨੁ ਰਿ੍ਤ੍ਾ ਮਹਾਤ੍੍ਮਾਨਮ੍ ਰਾਮਮ੍ ਸਤ੍ਯ ਪ੍ਰਾਿਰਮਮ੍
ਅਨੁ ਿਿ੍ਮੁਃ ਪ੍ਰਯਾਨ੍ਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਮ੍ ਿਨ ਿਾਸਾਯ ਮਾਨਿਾਃ ੧
ਕਨਿਰ੍ਕਤ੍ਤ੍ੇ੭ਕਪ੍ ਚ ਪ੍ਲਾਤ੍੍ ਸੁਹਰੁ ਤ੍ਵਰ੍ਿੇ ਚ ਰਾਿਕਨ
ਨੈਿ ਤ੍ੇ ਸੰਨਯਿਰ੍ਤ੍ਨ੍ਤ੍ ਰਾਮ ਸਯਾ੭ਨੁ ਿਤ੍ਾ ਰਤ੍ਮ੍ ੨
ਅਯੋਤ੍ਯਾ ਕਨਲਯਾਨਾਮ੍ ਕਹ ਪ੍ੁਰਸ਼੍
ੁ ਾਣਾਮ੍ ਮਹਾ ਯਸ਼੍ਾਃ
ਪ੍ਪ੍ੂਿ ਿੁਣ ਸਮ੍ਪ੍ੰਨਃ ਪ੍ੂਰਣ
੍ ਚਨ੍ਤ੍ਰ ਇਿ ਕਪ੍ਰਯਃ ੩
ਸ ਯਾਚਯਮਾਨਃ ਿਾਿੁਤ੍੍ਸ੍ਤ੍ਃ ਸਵਾਕਪ੍ਃ ਪ੍ਰਿਰੁਕਤ੍ਕਪ੍ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ
ਿੁਰਵਾਣਃ ਕਪ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਸਤ੍ਯਮ੍ ਿਨਮ੍ ਏਿਾ੭ਨਵਪ੍ਤ੍ਯਤ੍ ੪
ਅਿੇਿ੍ਸ਼੍ਮਾਣਃ ਸਸ੍ਨੇਹਮ੍ ਚਿ੍ਸ਼੍ੁਸ਼੍ਾ ਪ੍ਰਕਪ੍ਪ੍ ੱੰਕਨਿ
ਉਿਾਚ ਰਾਮਃ ਸ੍ਨੇਹੇਨ ਤ੍ਾਃ ਪ੍ਰਿਾਃ ਸਵਾਃ ਪ੍ਰਿਾ ਇਿ ੫
ਯਾ ਪ੍ਰੀਕਤ੍ ਰ੍ਪ੍ਹੁਮਾਨ ਸ਼੍੍ਚ ਮ ੱੱਯ੭ਯੋਤ੍ਯਾ ਕਨਿਾਕਸਨਾਮ੍
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਮ ਤ੍੍ਕਪ੍ਰਯਾਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਕਿਸ਼੍ੇਸ਼੍ੇਣ ਪ੍ਰਤ੍ੇ ਸਾ ਕਨਿੇਸ਼੍ਯਤ੍ਾਮ੍ ੬
ਸ ਕਹ ਿਲਯਾਣ ਚਾਕਰਤ੍ਰਃ ਿੈਿੇੱਯਾ੭੭ਨਨ੍ਤ੍ ਿਰ੍ਤ੍ਨਃ
ਿਕਰਸ਼੍ਯਕਤ੍ ਯਤ੍ਾਿ ਤ੍ਵਃ ਕਪ੍ਰਯਾਕਣ ਚ ਕਹਤ੍ਾਕਨ ਚ ੭
ਿ੍ਞਾਨ ਿਰੁੱਤ੍ੋ ਿਯੋ ਪ੍ਾਲੋ ਮਰੁਤ੍ੁ ਰਵੀਰਯ ਿੁਣਾਕਨਵਤ੍ਃ
ਅਨੁ ਰਪ੍
ੂ ਃ ਸ ਿੋ ਪ੍ਰ੍ਤ੍ਾ ਪ੍ਕਿਸ਼੍ਯਕਤ੍ ਪ੍ਯਾਪ੍ਹਃ ੮
ਸ ਕਹ ਰਾਿ ਿੁਣੈ ਰਯੁ ਿ੍ਤ੍ੋ ਯੁ ਿ ਰਾਿਃ ਸਮੀਿ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ਃ
ਅਕਪ੍ ਚਾ੭ਕਪ੍ ਮਯਾ ਕਸ਼੍ਸ਼੍੍ਟੈਃ ਿਾਰਯਮ੍ ਿੋ ਪ੍ਰ੍ਤ੍ੁ ਰ ਸ਼੍ਾਸਨਮ੍ ੯
ਨ ਚ ਤ੍ਪ੍ਯੇ ਤ੍ਯਤ੍ਾ ਚ ਅਸੌ ਿਨ ਿਾਸਮ੍ ਿਤ੍ੇ ਮਕਯ
ਮਹਾ ਰਾਿ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ ਿਾਰਯੋ ਮਮ ਕਪ੍ਰਯ ਕਚਿੀਰ੍ਸ਼੍ਯਾ ੧0
ਯਤ੍ਾ ਯਤ੍ਾ ਤ੍ਾਸ਼੍ਰਕਤ੍ ਰ੍ਤ੍ਰ੍ਮਮ੍ ਏਿਾ ਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ੋ੭ਪ੍ਿਤ੍੍
ਤ੍ਤ੍ਾ ਤ੍ਤ੍ਾ ਪ੍ਰਿਰੁਤ੍ਯੋ ਰਾਮਮ੍ ਪ੍ਕਤ੍ਮ੍ ਅਿਾਮਯਨ੍ ੧੧
ਪ੍ਾਸ਼੍੍ਪ੍ੇਣ ਕਪ੍ਕਹਤ੍ਮ੍ ਤ੍ੀਨਮ੍ ਰਾਮਃ ਸੌਕਮਕਤ੍ਰਣਾ ਸਹ
ਚਿਰ੍ਸ਼੍ੇਿ ਿੁਣੈ ਰ੍ਪ੍ੱਤ੍ਵਾ ਿਨਮ੍ ਪ੍ੁਰ ਿਾਕਸਨਮ੍ ੧੨
ਤ੍ੇ ਕਤ੍ਵਿਾ ਸ੍ਕਤ੍ਰ ਕਿਤ੍ਮ੍ ਿਰੁੱਤ੍ਾ ਿ੍ਞਾਨੇਨ ਿਯਸੌਿਸਾ
ਿਯਃ ਪ੍ਰਿਮ੍ਪ੍ ਕਸ਼੍ਰਸੋ ਤ੍ੂ ਰਾਤ੍੍ ਊਚੁ: ਇਤ੍ਮ੍ ਿਚਃ ੧੩
ਿਹਨ੍ਤ੍ੋ ਿਿਨਾ ਰਾਮਮ੍ ਪ੍ੋ ਪ੍ੋ ਿਾਤ੍ਯਾ ਸ੍ਤ੍ੁਰਮ੍ਿਮਾਃ
ਕਨਿਰ੍ਤ੍ਤ੍ਵਮ੍ ਨ ਿਨ੍ਤ੍ਿਯਮ੍ ਕਹਤ੍ਾ ਪ੍ਿਤ੍ ਪ੍ਰ੍ਤ੍ਕਰ ੧੪
ਿਰ੍ਣਿਮ੍ਕਤ੍ ਕਹ ਪ੍ੂਤ੍ਾਕਨ ਕਿਸ਼੍ੇਸ਼੍ੇਣ ਤ੍ੁ ਰਮ੍ਿਮਾ:
ਯੂ ਯਮ੍ ਤ੍ਸ੍ਮਾ ੱੰਕਨਿਰ੍ਤ੍ਤ੍ਵਮ੍ ਯਾਚਨਾਮ੍ ਪ੍ਰਕਤ੍ਿੇਕਤ੍ਤ੍ਾ: ੧੫
ਤ੍ਰ੍ਮਤ੍ ੱੱਸ ਕਿਸ਼੍ੁਤ੍
ੱ ਾਤ੍੍ਮਾ ਿੀਰ ੱੱਸ਼੍ੁਪ੍ ਤ੍ਰੁਟ ਿਰਤ੍:
ਉਪ੍ਿਾਹਯ ਸ੍ਤ੍ੁ ਿੋ ਪ੍ਰ੍ਤ੍ਾ ਨਾ੭ਪ੍ਿਾਹਯਃ ਪ੍ੁਰਾਤ੍ਵਨਮ੍ ੧੬
ਏਿਮ੍ ਆਰ੍ਤ੍ ਪ੍ਰਲਾਪ੍ਾਮ੍ ਸ੍ਤ੍ਾਨ੍ ਿਰੁੱਤ੍ਾਨ੍ ਪ੍ਰਲਪ੍ਤ੍ੋ ਕਤ੍ਵਿਾਨ੍
ਅਿੇਿ੍ਸ਼੍ਯ ਸਹਸਾ ਰਾਮੋ ਰਤ੍ਾਤ੍੍ ਅਿਤ੍ਤ੍ਾਰ ਹ ੧੭
ਪ੍ਤ੍੍ਪ੍ਯਾਮ੍ ਏਿ ਿਿਾਮਾ੭ਤ੍ ਸ ਸੀਤ੍ਃ ਸਹ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣਃ
ਸੰਕਨਿਰੁਸ਼੍੍ਟ ਪ੍ਤ੍ ਨਯਾਸੋ ਰਾਮੋ ਿਨ ਪ੍ਰਾਯਣਃ ੧੮
ਕਤ੍ਵਿਾਤ੍ੀਮ੍ ਸ੍ਤ੍ੁ ਪ੍ਤ੍ਾਤ੍ੀਮ੍ ਸ੍ਤ੍ਾਨ੍ ਰਾਮ ਸ਼੍੍ਚਾਕਰਤ੍ਰ ਿਤ੍੍ਸਲਃ
ਨ ਸ਼੍ਸ਼੍ਾਿ ਿਰੁਣਾ ਚਿ੍ਸ਼੍ੁਃ ਪ੍ਕਰਮੋਿ੍ਤ੍ੁਮ੍ ਰਤ੍ੇਨ ਸਃ ੧੯
ਿੱਚਨ੍ਤ੍ਮ੍ ਏਿ ਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਾਵ ਰਾਮਮ੍ ਸਮ੍ਪ੍ਰਾਨ੍ਤ੍ ਚੇਤ੍ਸ:
ਊਚੁਃ ਪ੍ਰਮ ਸਮ੍ਤ੍ਪ੍੍ਤ੍ਾ ਰਾਮਮ੍ ਿਾਿਯਮ੍ ਇਤ੍ਮ੍ ਕਤ੍ਵਿਾਃ ੨0
ਪ੍ਰਾਹ੍ਮਣਯਮ੍ ਸਰਵਮ੍ ਏਤ੍ ੱੱਤ੍ਵਾਮ੍ ਪ੍ਰਹ੍ਮਣਯਮ੍ ਅਨੁ ਿੱਚਕਤ੍
ਕਤ੍ਵਿ ਸ੍ਿਨ੍ਤ੍ਾ੭ਕਤ੍ ਰੂਟਾ ਸ੍ਤ੍ਵਾਮ੍ ਅਿ੍ਨਯੋ੭ਪ੍ਯਨੁ ਯਾਨ੍ਤ੍ਯ੭ਮੀ ੨੧
ਿਾਿਪ੍ੇਯ ਸਮੁੱਤ੍ਾਕਨ ਚਤ੍ਰਾ ਣਯੇਤ੍ਾਕਨ ਪ੍ਸ਼੍ਯ ਨਃ
ਪ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟ ਤ੍ੋ੭ਨੁ ਪ੍ਯ
ਰ ਾਤ੍ਾਕਨ ਹਮ੍ਸਾਨ੍ ਇਿ ਿਲਾਤ੍ਯਯੇ ੨੨
ਅਨਿਾਪ੍੍ਤ੍ਾ੭੭ਤ੍ਪ੍ਤ੍ਰਸਯ ਰਸ਼੍੍ਕਮ ਸਮ੍ਤ੍ਾਕਪ੍ਤ੍ਸਯ ਤ੍ੇ
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਏਕਪ੍ ਸ਼੍੍ਚਾਯਾਮ੍ ਿਕਰਸ਼੍ਯਾਮਃ ਸਵੈ ਸ਼੍੍ਚਤ੍ਰੈ ਰਵਾਿਪ੍ੇਕਯਿੈਃ ੨੩
ਯਾ ਕਹ ਨਃ ਸਤ੍ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ੁੱਕਤ੍ ਰਵੇਤ੍ ਮਨ੍ਤ੍ਰਾ੭ਨੁ ਸਾਕਰਣੀ
ਤ੍ਵ ਤ੍੍ਿਰੁਤ੍ੇ ਸਾ ਿਰੁਤ੍ਾ ਿਤ੍੍ਸ ਿਨ ਿਾਸਾ੭ਨੁ ਸਾਕਰਣੀ ੨੪
ਹਰਤ੍
ੁ ਯੇ ਸ਼੍ਵੇਿ ਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟਨ੍ਕਤ੍ ਿੇਤ੍ਾ ਯੇ ਨਃ ਪ੍ਰਮ੍ ਤ੍ਨਮ੍
ਿਤ੍੍ਸਯਮ੍ਤ੍੭ਕਪ੍ ਿਰੁਹੇ ਸ਼੍ਵਿ
ੇ ਤ੍ਾਰਾ ਸ਼੍੍ਚਾਕਰਤ੍ਰ ਰਿ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ਾਃ ੨੫
ਨ ਪ੍ੁਨ ਰ੍ਕਨਸ਼੍੍ਚਯਃ ਿਾਰਯ ਸ੍ਤ੍ਵ ਤ੍੍ਿਤ੍ੌ ਸੁਿਰੁਤ੍ਾ ਮਕਤ੍ਃ
ਤ੍ਵਕਯ ਤ੍ਰ੍ਮ ਿਯਪ੍ੇਿ੍ਸ਼੍ੇ ਤ੍ੁ ਕਿਮ੍ ਸਯਾ ੱੱਤ੍ਰ੍ਮਮ੍ ਅਪ੍ੇਿ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ੁ ਮ੍ ੨੬
ਯਾਕਚਤ੍ੋ ਨੋ ਕਨਿਰ੍ਤ੍ਸਵ ਹਮ੍ਸ ਸ਼੍ੁਿ੍ਲ ਕਸ਼੍ਰੋਰਹ
ੁ ਃੈ
ਕਸ਼੍ਰੋਕਪ੍ ਰ੍ਕਨਪ੍ਰਤ੍
ੁ ਾਚਾਰ ਮਹੀ ਪ੍ਤ੍ਨ ਪ੍ਾਮ੍ਸੁਲੈਃ ੨੭
ਪ੍ਹੂਨਾਮ੍ ਕਿਤ੍ਤ੍ਾ ਯਿ੍ਞਾ ਕਤ੍ਵਿਾਨਾਮ੍ ਯ ਇਹਾਿਤ੍ਾਃ
ਤ੍ੇਸ਼੍ਾਮ੍ ਸਮਾਪ੍੍ਕਤ੍: ਆਯੱਤ੍ਾ ਤ੍ਿ ਿਤ੍੍ਸ ਕਨਿਰ੍ਤ੍ਨੇ ੨੮
ਪ੍ਿ੍ਕਤ੍ਮਨ੍ਕਤ੍ ਕਹ ਪ੍ੂਤ੍ਾਕਨ ਿਮ੍ਿਮਾ ਿਮ੍ਿਮਾਕਨ ਚ
ਯਾਚਮਾਨੇਸ਼੍ੁ ਤ੍ੇਸ਼੍ੁ ਤ੍ਵਮ੍ ਪ੍ਿ੍ਕਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਿ੍ਤ੍ੇਸ਼੍ੁ ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਯ ੨੯
ਅਨੁ ਿਮ੍ਤ੍ੁਮ੍ ਅਸ਼੍ਿ੍ਤ੍ਾ ਸ੍ਤ੍ਵਾਮ੍ ਮੂਲੈ: ਉੱਤ੍ੁ ਤ੍
ਰ ਿੇਕਿਕਪ੍ਃ
ਉ ੰਨਤ੍ਾ ਿਾਯੁ ਿੇਿੇਨ ਕਿਿਰਸ਼੍
ੋ ਨ੍ਤ੍ੀਿ ਪ੍ਾਤ੍ਪ੍ਾਃ ੩0
ਕਨਸ਼੍੍ਚੇ ਸ਼੍੍ਟਾ੭੭ਹਾਰ ਸਮ੍ਚਾਰਾ ਿਰੁਿ੍ਸ਼੍ੈਿ ਸ੍ਤ੍ਾਨ ਕਿਸ਼੍੍ਕਟਤ੍ਾਃ
ਪ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਣੋ੭ਕਪ੍ ਪ੍ਰਯਾਚਨ੍ਤ੍ੇ ਸਰਵ ਪ੍ੂਤ੍ਾ੭ਨੁ ਿਮ੍ਕਪ੍ਨਮ੍ ੩੧
ਏਿਮ੍ ਕਿਿਰੋਸ਼੍ਤ੍ਾਮ੍ ਤ੍ੇਸ਼੍ਾਮ੍ ਕਤ੍ਵਿਾਤ੍ੀਨਾਮ੍ ਕਨਿਰ੍ਤ੍ਨੇ
ਤ੍ਤ੍ਰੁਸ਼੍ੇ ਤ੍ਮਸਾ ਤ੍ਤ੍ਰ ਿਾਰਯ ਨ੍ਤ੍ੀਿ ਰਾਿਿਮ੍ ੩੨
ਤ੍ਤ੍ ੱੱਸੁਮਮ੍ਤ੍ਰੋ੭ਕਪ੍ ਰਤ੍ਾ ਕਤ੍ਵਮੁਚਯ
ਸ਼੍ਰਾਨ੍ਤ੍ਾਨ੍ ਹਯਾਨ੍ ਸਮ੍ਪ੍ਕਰਿਰ੍ਤ੍ਯ ਸ਼੍ੀਿਰਮ੍
ਪ੍ੀਤ੍ੋਤ੍ਿਾਮ੍ ਸ੍ਤ੍ੋਯ ਪ੍ਕਰਪ੍੍ਲੁ ਤ੍ਾਮ੍ਿਾਨ੍
ਅਚਾਰਯ੭ਤ੍ਵੈ ਤ੍ਮਸਾ ਕਿਤ੍ੂ ਰੇ ੩੩
ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਯੋਤ੍ਯਾ ਿਾਮ੍ਟੇ ਪ੍ਮ੍ਚ ਤ੍ਵਾਕਰਮ੍ਸ਼੍ ੱੱਸਰ੍ਿ:
ਸ਼ਟ੍ ਚਤਿਾਤ੍ਰਮ੍ਸ਼ ੱਸਰ੍ਕ:
ਤ੍ਤ੍ ਸ੍ਤ੍ੁ ਤ੍ਮਸਾ ਤ੍ੀਰਮ੍ ਰਮਯਮ੍ ਆਕਸ਼੍ਰਤ੍ਯ ਰਾਿਿਃ
ਸੀਤ੍ਾਮ੍ ਉਤ੍ਵੀਿ੍ਸ਼੍ਯ ਸੌਕਮਕਤ੍ਰਮ੍ ਇਤ੍ਮ੍ ਿਚਨਮ੍ ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੧
ਇਯਮ੍ ਅਤ੍ਯ ਕਨਸ਼੍ਾ ਪ੍ੂਰਵਾ ਸੌਕਮਤ੍ਰੇ ਪ੍ਰਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ਾ ਿਨਮ੍
ਿਨ ਿਾਸ ਸਯ ਪ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਤ੍ੇ ਸ ਨੋਤ੍੍ਿਣ੍ਕਟਤ੍ੁ ਮ੍ ਅਰਹਕਸ ੨
ਪ੍ਸ਼੍ਯ ਸ਼੍ੂਨਯਾ੭ਨਯਰਣਯਾਕਨ ਰੁਤ੍ਨ੍ਤ੍ੀਿ ਸਮਨ੍ਤ੍ਤ੍ਃ
ਯਤ੍ਾ ਕਨਲਯਮ੍ ਆਯਤ੍੍ਕਪ੍ ਰ੍ਕਨਲੀਨਾਕਨ ਮਰੁਿ ਕਤ੍ਵਿੈਃ ੩
ਅਤ੍ਯਾ੭ਯੋਤ੍ਯਾ ਤ੍ੁ ਨਿਰੀ ਰਾਿਤ੍ਾਨੀ ਕਪ੍ਤ੍ੁ ਰ੍ਮਮ
ਸ ਸ੍ਤ੍ਰੀ ਪ੍ੁਮ੍ਸਾ ਿਤ੍ਾਨ੍ ਅਸ੍ਮਾ ਨ੍ਸ਼੍ੋਕਚਸ਼੍ਯਕਤ੍ ਨ ਸਮ੍ਸ਼੍ਯਃ ੪
ਅਨੁ ਰਿ੍ਤ੍ਾ ਕਹ ਮਨੁ ਿਾ ਰਾਿਾਨਮ੍ ਪ੍ਹੁਕਪ੍ ਰ੍ਿੁਣੈ:
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਤ੍ਵਾਮ੍ ਚ ਮਾਮ੍ ਚ ਨਰ ਿਯਾਿਰ ਸ਼੍ਤ੍ਰੁਿ੍ਨ ਪ੍ਾਰਤ੍ੌ ਤ੍ਤ੍ਾ ੫
ਕਪ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਚਾ੭ਨੁ ਸ਼੍ੋਚਾਕਮ ਮਾਤ੍ਰਮ੍ ਚ ਯਸ਼੍ਕਸਵਨੀਮ੍
ਅਕਪ੍ ਿਾ ਅਮ੍ਤ੍ੌ ਪ੍ਿੇਤ੍ਾਮ੍ ਤ੍ੁ ਰੁਤ੍ਮ੍ਤ੍ੌ ਤ੍ਾ ਿ੭ਪ੍ੀਿ੍ਸ਼੍੍ਣਸ਼੍: ੬
ਪ੍ਰਤ੍ਃ ਿਲੁ ਤ੍ਰ੍ਮਾਤ੍੍ਮਾ ਕਪ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਮਾਤ੍ਰਮ੍ ਚ ਮੇ
ਤ੍ਰ੍ਮਾ੭ਰ੍ਤ੍ ਿਾਮ ਸਕਹਤ੍ੈ ਰਵਾਿਯੈ: ਆਸ਼੍ਵਾਸਕਯਸ਼੍ਯਕਤ੍ ੭
ਪ੍ਰਤ੍ ਸਯਾ੭ਨਰੁਸ਼੍ਮ੍ਸਤ੍ਵਮ੍ ਸਮ੍ਕਚਨ੍ਤ੍ਯਾ੭ਹਮ੍ ਪ੍ੁਨਃ ਪ੍ੁਨਃ
ਨਾ੭ਨੁ ਸ਼੍ੋਚਾਕਮ ਕਪ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਮਾਤ੍ਰਮ੍ ਚਾ੭ਕਪ੍ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ ੮
ਤ੍ਵਯਾ ਿਾਰਯਮ੍ ਨਰ ਿਯਾਿਰ ਮਾਮ੍ ਅਨੁ ਿਰਿਤ੍ਾ ਿਰੁਤ੍ਮ੍
ਅਨਵੇਸ਼੍੍ਟਿਯਾ ਕਹ ਿੈਤ੍ਹ
ੇ ਯਾ ਰਿ੍ਸ਼੍ਣਾ੭ਰ੍ਤ੍ੇ ਸਹਾਯਤ੍ਾ ੯
ਅਤ੍੍ਕਪ੍: ਏਿ ਤ੍ੁ ਸੌਕਮਤ੍ਰੇ ਿਤ੍੍ਸਯਾ ਮਯ੭ਤ੍ਯ ਕਨਸ਼੍ਾਮ੍ ਇਮਾਮ੍
ਏਤ੍ ੱੱਕਤ੍ ਰੋਚਤ੍ੇ ਮਹਯਮ੍ ਿਨਯੇ੭ਕਪ੍ ਕਿਕਿਤ੍ੇ ਸਕਤ੍ ੧0
ਏਿਮ੍ ਉਿ੍ਤ੍ਵਾ ਤ੍ੁ ਸੌਕਮਕਤ੍ਰਮ੍ ਸੁਮਨ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਅਕਪ੍ ਰਾਿਿਃ
ਅਪ੍ਰਮੱਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਵਮ੍ ਅਸ਼੍ਵੇਸ਼੍ੁ ਪ੍ਿ ਸੌਮਯੇ ਤ੍ਯੁ ਿਾਚ ਹ ੧੧
ਸੋ੭ਸ਼੍ਵਾਨ੍ ਸੁਮਨ੍ਤ੍ਰਃ ਸਮਯਮਯ ਸੂਰਯੇ੭ਸ੍ਤ੍ਮ੍ ਸਮੁਪ੍ਾਿਤ੍ੇ
ਪ੍ਰਪ੍ੂਤ੍ ਯਿਸਾਨ੍ ਿਰੁਤ੍ਵਾ ਪ੍ਪ੍ੂਿ ਪ੍ਰਤ੍ਯ੭ਨਨ੍ਤ੍ਰਃ ੧੨
ਉਪ੍ਾਸਯਤ੍ੁ ਕਸ਼੍ਿਾਮ੍ ਸਮ੍ਤ੍ਯਾਮ੍ ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾ ਰਾਕਤ੍ਰਮ੍ ਉਪ੍ਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ਾਮ੍
ਰਾਮ ਸਯ ਸ਼੍ਯਨਮ੍ ਚਿਰੇ ਸੂਤ੍ਃ ਸੌਕਮਕਤ੍ਰਣਾ ਸਹ ੧੩
ਤ੍ਾਮ੍ ਸ਼੍ੱਯਾਮ੍ ਤ੍ਮਸਾ ਤ੍ੀਰੇ ਿੀਿ੍ਸ਼੍ਯ ਿਰੁਿ੍ਸ਼੍ ਤ੍ਲ਼ੈ ਃ ਿਰੁਤ੍ਾਮ੍
ਰਾਮਃ ਸੌਕਮਕਤ੍ਰਣਾ ਸਾਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਸ ਪ੍ਾਰਯਃ ਸਕਮਵਿੇਸ਼੍ ਹ ੧੪
ਸ ਪ੍ਾਰਯਮ੍ ਸਮ੍ਪ੍ਰਸੁਪ੍੍ਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਰਾਤ੍ਰਮ੍ ਿੀਿ੍ਸ਼੍ਯ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣਃ
ਿਤ੍ਯਾ ਮਾਸ ਸੂਤ੍ਾਯ ਰਾਮ ਸਯ ਕਿਕਿਤ੍ਾਨ੍ ਿੁਣਾਨ੍ ੧੫
ਿਾਿਰਤ੍ੋ ਹਯੇਿ ਤ੍ਾਮ੍ ਰਾਕਤ੍ਰਮ੍ ਸੌਕਮਤ੍ਰੇ: ਉਕਤ੍ਤ੍ੋ ਰਕਿਃ
ਸੂਤ੍ ਸਯ ਤ੍ਮਸਾ ਤ੍ੀਰੇ ਰਾਮ ਸਯ ਪ੍ਰੁਿਤ੍ੋ ਿੁਣਾਨ੍ ੧੬
ਿੋਿੁਲਾ੭੭ਿੁਲ ਤ੍ੀਰਾਯਾ ਸ੍ਤ੍ਮਸਾਯਾ ਕਿਤ੍ੂ ਰਤ੍ਃ
ਅਿਸਤ੍੍ ਤ੍ਤ੍ਰ ਤ੍ਾਮ੍ ਰਾਕਤ੍ਰਮ੍ ਰਾਮਃ ਪ੍ਰਿਰੁਕਤ੍ਕਪ੍ਃ ਸਹ ੧੭
ਉੱਤ੍ਾਯ ਤ੍ੁ ਮਹਾਤ੍ੇਿਾਃ ਪ੍ਰਿਰੁਤ੍ੀ ਸ੍ਤ੍ਾ ਕਨਸ਼੍ਾਮਯ ਚ
ਅਪ੍ਰਿੀ ਤ੍੍ਪ੍ਰਾਤ੍ਰਮ੍ ਰਾਮੋ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣਮ੍ ਪ੍ੁਣਯ ਲਿ੍ਸ਼੍ਣਮ੍ ੧੮
ਅਸ੍ਮ ਤ੍ਵਯਪ੍ੇਿ੍ਸ਼੍ਾਨ੍ ਸੌਕਮਤ੍ਰੇ ਕਨਰਪ੍ੇਿ੍ਸ਼੍ਾਨ੍ ਿਰੁਹੇ ਸ਼੍ਵ੭ਕਪ੍
ਿਰੁਿ੍ਸ਼੍ ਮੂਲੇਸ਼੍ੁ ਸਮ੍ਸੁਪ੍੍ਤ੍ਾਨ੍ ਪ੍ਸ਼੍ਯ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ ਸਾਮ੍ਪ੍ਰਤ੍ਮ੍ ੧੯
ਯ ਤ੍ੈਤ੍ੇ ਕਨਯਮਮ੍ ਪ੍ੌਰਾਃ ਿੁਰਵ ਨ੍ਤ੍ਯ੭ਸ੍ਮ ੱੰਕਨਿਰ੍ਤ੍ਨੇ
ਅਕਪ੍ ਪ੍ਰਾਣਾਨ੍ ਅਕਸਸ਼੍ਯਨ੍ਕਤ੍ ਨ ਤ੍ੁ ਤ੍ਯਿ੍ਸ਼੍ਯਨ੍ਕਤ੍ ਕਨਸ਼੍੍ਚਯਮ੍ ੨0
ਯਾਿਤ੍ੇਿ ਤ੍ੁ ਸਮ੍ਸੁਪ੍੍ਤ੍ਾ ਸ੍ਤ੍ਾਿਤ੍ੇਿ ਿਯਮ੍ ਲਿੁ
ਰਤ੍ਮ੍ ਆਰੁਹਯ ਿੱਚਾਮਃ ਪ੍ਨ੍ਤ੍ਾਨਮ੍ ਅਿੁਤ੍ੋਪ੍ਯਮ੍ ੨੧
ਅਤ੍ੋ ਪ੍ੂਯੋ੭ਕਪ੍ ਨੇਤ੍ਾਨੀਮ੍ ਇਿ੍ਸ਼੍ਵਾਿੁ ਪ੍ੁਰ ਿਾਕਸਨਃ
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਸਵਪ੍ੇਯੁ: ਅਨੁ ਰਿ੍ਤ੍ਾ ਮਾਮ੍ ਿਰੁਿ੍ਸ਼੍ ਮੂਲਾਕਨ ਸਮ੍ਕਸ਼੍ਰਤ੍ਾਃ ੨੨
ਪ੍ੌਰਾ ਹਯਾਤ੍੍ਮ ਿਰੁਤ੍ਾ ੱੱਤ੍ੁਃਿਾ ਕਤ੍ਵਪ੍ਰਮੋਿ੍ਸ਼੍ਯਾ ਨਰੁਪ੍ਾਤ੍੍ਮਿੈਃ
ਨ ਤ੍ੇ ਿ ਲਵ ਾ੭੭ਤ੍੍ਮਨਾ ਯੋਿਯਾ ਤ੍ੁ ਃਿੇਨ ਪ੍ੁਰ ਿਾਕਸਨਃ ੨੩
ਅਪ੍ਰਿੀ ੱੱਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੋ ਰਾਮਮ੍ ਸਾਿ੍ਸ਼੍ਾ ੱੱਤ੍ਰ੍ਮਮ੍ ਇਿ ਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ਮ੍
ਰੋਚਤ੍ੇ ਮੇ ਮਹਾ ਪ੍ਰਾਿ੍ਞ ਿ੍ਕਸ਼੍ਪ੍ਰਮ੍ ਆਰੁਹਯਤ੍ਾਮ੍ ਇਕਤ੍ ੨੪
ਅਤ੍ ਰਾਮੋ੭ਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ੍ ਸੁਮਮ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਯੁ ਿਯਤ੍ਾਮ੍ ਰਤ੍:
ਿਕਮਸ਼੍ਯਾਕਮ ਤ੍ਤ੍ੋ੭ਰਣਯਮ੍ ਿੱਚ ਸ਼੍ੀਿਰ ਕਮਤ੍: ਪ੍ਰਪ੍ੋ ੨੫
ਸੂਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਃ ਸਮ੍ਤ੍ਵਕਰਤ੍ਃ ਸਯਨ੍ਤ੍ਨਮ੍ ਤ੍ੈ ਰਹਯੋੱਤ੍ਮੈਃ
ਯੋਿਕਯਤ੍ਵਾ੭ਤ੍ ਰਾਮਾਯ ਪ੍ਰਾਞ੍ਿਕਲਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯਿੇਤ੍ਯਤ੍੍ ੨੬
ਅਯਮ੍ ਯੁ ਿ੍ਤ੍ੋ ਮਹਾ ਪ੍ਾਹੋ ਰਤ੍ ਸ੍ਤ੍ੇ ਰਕਤ੍ਨਾਮ੍ ਿਰ
ਤ੍ਵ ਮਾਰੋਹਸਵ ਪ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਤ੍ੇ ਸ ਸੀਤ੍ ੱੱਸਹ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ: ੨੭
ਤ੍ਮ੍ ਸਯਮ੍ਤ੍ਨ ਮ੭ਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟਾਯ ਰਾਿਿ ੱੱਸਪ੍ਕਰੱਚਤ੍:
ਸ਼੍ੀਿਰਿਾਮ੍ ਆਿੁਲਾਿਰ੍ਤ੍ਾਮ੍ ਤ੍ਮਸਾ ਮਤ੍ਰ ੱੰਨਤ੍ੀਮ੍ ੨੮
ਸ ਸਮ੍ਤ੍ੀਰਯ ਮਹਾ ਪ੍ਾਹੁ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ੍ ਕਸ਼੍ਿ ਮਿਮ੍ਟਿਮ੍
ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ੍ਯਤ੍ ਮਹਾ ਮਾਰ੍ਿ ਮ੭ਪ੍ਯਮ੍ ਪ੍ਯ ਤ੍ਰ੍ਕਸ਼੍ਨਾਮ੍ ੨੯
ਮੋਹਨਾ੭ਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਤ੍ੁ ਪ੍ੌਰਾਣਾਮ੍ ਸੂਤ੍ਮ੍ ਰਾਮੋ੭ਪ੍ਰਿੀ ਤ੍ਵਚਃ
ਉਤ੍ਙ੍ਮੁਿਃ ਪ੍ਰਯਾਕਹ ਤ੍ਵਮ੍ ਰਤ੍ਮ੍ ਆਸ੍ਤ੍ਾਯ ਸਾਰਤ੍ੇ ੩0
ਮੁਹਰ
ੂ ੍ਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਵਕਰਤ੍ਮ੍ ਿਤ੍ਵਾ ਕਨਰ੍ਿਤ੍ਯ ਰਤ੍ਮ੍ ਪ੍ੁਨਃ
ਯਤ੍ਾ ਨ ਕਿਤ੍ਯੁ ਃ ਪ੍ੌਰਾ ਮਾਮ੍ ਤ੍ਤ੍ਾ ਿੁਰੁ ਸਮਾਕਹਤ੍ਃ ੩੧
ਰਾਮ ਸਯ ਿਚਨਮ੍ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਤ੍ਤ੍ਾ ਚਿਰੇ ਸ ਸਾਰਕਤ੍ਃ
ਪ੍ਰਤ੍ਯਾ੭੭ਿਮਯ ਚ ਰਾਮ ਸਯ ਸਯਨ੍ਤ੍ਨਮ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਯਿੇਤ੍ਯਤ੍੍ ੩੨
ਤ੍ੌ ਸਮ੍ਪ੍ਰਯੁਿ੍ਤ੍ਮ੍ ਤ੍ੁ ਰਤ੍ਮ੍ ਸਮਾ ਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ੌ
ਤ੍ਤ੍ਾ ਸ ਸੀਤ੍ੌ ਰਿੁਿਮ੍ਸ਼੍ ਿਰ੍ਤ੍ਨੌ
ਪ੍ਰਚੋਤ੍ਯਾ ਮਾਸ ਤ੍ਤ੍ ਸ੍ਤ੍ੁਰਮ੍ਿਮਾਨ੍
ਸ ਸਾਰਕਤ੍ ਰਯੇਨ ਪ੍ਤ੍ਾ ਤ੍ਪ੍ੋ ਿਨਮ੍ ੩੩
ਤ੍ਤ੍: ਸਮਾਸ੍ਤ੍ਾਯ ਰਤ੍ਮ੍ ਮਹਾ ਰਤ੍:
ਸ ਸਾਰਕਤ੍ ਰ੍ਤ੍ਾਸ਼੍ਰਕਤ੍ ਰਵਨਮ੍ ਯਯੌ
ਉਤ੍ਙ੍ਮੁਿਮ੍ ਤ੍ਮ੍ ਤ੍ੁ ਰਤ੍ਮ੍ ਚਿਾਰ
ਪ੍ਰਯਾਣ ਮਾਮ੍ਿਲ਼ਯ ਕਨਕਮੱਤ੍ ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਨਾਤ੍੍ ੩੪
ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਯੋਤ੍ਯਾ ਿਾਮ੍ਟੇ ਸ਼੍ਟ੍ ਚਤ੍ਵਾਕਰਮ੍ਸ਼੍ ੱੱਸਰ੍ਿ:
ਸਪ੍੍ਤ ਚਤਿਾਤ੍ਰਮ੍ਸ਼ ੱਸਰ੍ਕ:
ਪ੍ਰਪ੍ਾਤ੍ਾਯਾਮ੍ ਤ੍ੁ ਸ਼੍ਰਵਰਯਾਮ੍ ਪ੍ੌਰਾ ਸ੍ਤ੍ੇ ਰਾਿਿੋ ਕਿਨਾ
ਸ਼੍ੋਿੋਪ੍ਹਤ੍ ਕਨਸ਼੍੍ਚੇਸ਼੍੍ਟਾ ਪ੍ਪ੍ੂਿੁ ਰਹਤ੍ ਚੇਤ੍ਸਃ ੧
ਸ਼੍ੋਿ ਿਾ੭ਸ਼੍ਰੁ ਪ੍ਕਰਤ੍ਯੂ ਨਾ ਿੀਿ੍ਸ਼੍ਮਾਣਾ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਃ
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਆਲੋ ਿਮ੍ ਅਕਪ੍ ਰਾਮ ਸਯ ਨ ਪ੍ਸ਼੍ਯਨ੍ਕਤ੍ ਸ੍ਮ ਤ੍ੁ ਃਕਿਤ੍ਾਃ ੨
ਤ੍ੇ ਕਿਸ਼੍ਾ ਤ੍ਾ੭੭ਰ੍ਤ੍ ਿਤ੍ਨਾ ਰਕਹਤ੍ਾ ਸ੍ਤ੍ੇਨ ਤ੍ੀਮਤ੍ਾ
ਿਰੁਪ੍ਣਾ: ਿਰੁਣਾ ਿਾਚੋ ਿਤ੍ਮ੍ਕਤ੍ ਸ੍ਮ ਮਨਕਸਵਨ: ੩
ਕਤ੍ ਿਸ੍ਤ੍ੁ ਿਲੁ ਕਨਤ੍ਰਾਮ੍ ਤ੍ਾਮ੍ ਯ ਯਾ੭ਪ੍ਹਰਤ੍
ੁ ਚੇਤ੍ਸ:
ਨਾ੭ਤ੍ਯ ਪ੍ਸ਼੍ਯਾਮਹੇ ਰਾਮਮ੍ ਪ੍ਰੁਤ੍ੂ ਰਸ੍ਿਮ੍ ਮਹਾ ਪ੍ੁਿਮ੍ ੪
ਿਤ੍ਮ੍ ਨਾਮ ਮਹਾ ਪ੍ਾਹੁ ੱੱਸ ਤ੍ਤ੍ਾ੭ਕਿਤ੍ਤ੍ ਕਿਰਯ:
ਪ੍ਿ੍ਤ੍ਮ੍ ਿਨਮ੍ ਪ੍ਕਰਤ੍ਯਿਯ ਪ੍ਰਿਾਸਮ੍ ਰਾਿਿੋ ਿਤ੍: ੫
ਯੋ ਨ ੱੱਸਤ੍ਾ ਪ੍ਾਲਯਕਤ੍ ਕਪ੍ਤ੍ਾ ਪ੍ੁਤ੍ਰਾ ਕਨਿੌਰਸਾਨ੍
ਿਤ੍ਮ੍ ਰਿੂਣਾਮ੍ ਸ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍੍ਟ ਸ੍ਤ੍ਯਿ੍ਤ੍ਵਾ ਨੋ ਕਿਕਪ੍ਨਮ੍ ਿਤ੍: ੬
ਇਹੈਿ ਕਨਤ੍ਨਮ੍ ਯਾਮੋ ਮਹਾ ਪ੍ਰਸ੍ਤ੍ਾਨ ਮੇਿ ਿਾ
ਰਾਮੇਣ ਰਕਹਤ੍ਾਨਾਮ੍ ਕਹ ਕਿਮ੭ਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਿੀਕਿਤ੍ਮ੍ ਕਹ ਨ: ੭
ਸਮ੍ਕਤ੍ ਸ਼੍ੁਸ਼੍੍ਿਾਕਣ ਿਾਸ਼੍੍ਟਾਕਨ ਪ੍ਰਪ੍ੂਤ੍ਾਕਨ ਮਹਾਮ੍ਕਤ੍ ਚ
ਤ੍ੈ: ਪ੍ਰਿਵਾਲਯ ਕਚਤ੍ਾਮ੍ ਸਰਵੇ ਪ੍ਰਕਿਸ਼੍ਾਮੋ੭ਤ੍ ਪ੍ਾਿਿਮ੍ ੮
ਕਿਮ੍ ਿਿ੍ਸ਼੍ਯਾਮੋ ਮਹਾ ਪ੍ਾਹੁ ਰਨਸੂਯ: ਕਪ੍ਰਯਮ੍ ਿਤ੍:
ਨੀਤ੍ ੱੱਸ ਰਾਿਿੋ੭ਸ੍ਮਾਕਪ੍ ਕਰਕਤ੍ ਿਿ੍ਤ੍ੁਮ੍ ਿਤ੍ਮ੍ ਿ੍ਸ਼੍ਮਮ੍ ੯
ਸਾ ਨੂ ਨਮ੍ ਨਿਰੀ ਤ੍ੀਨਾ ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾ੭ਸ੍ਮਾਨ੍ ਰਾਿਿਮ੍ ਕਿਨਾ
ਪ੍ਕਿਸ਼੍ਯਮ੍ਕਤ੍ ਕਨਰਾ੭੭ਨਮ੍ਤ੍ਾ ਸ ਸ੍ਤ੍ਰੀ ਪ੍ਾਲ ਿਯੋਕਤ੍ਿਾ ੧0
ਕਨਰਯਾਤ੍ਾ ਸ੍ਤ੍ੇਨ ਿੀਰੇਣ ਸਹ ਕਨਤ੍ਯਮ੍ ਕਿਤ੍ਾ੭੭ਤ੍੍ਮਨਾ
ਕਿਹੀਨਾ ਸ੍ਤ੍ੇਨ ਚ ਪ੍ੁਨ: ਿਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਸ਼੍ਯਾਮ ਤ੍ਾਮ੍ ਪ੍ੁਰੀਮ੍ ੧੧
ਇਤ੍ੀਿ ਪ੍ਹੁਤ੍ਾ ਿਾਚੋ ਪ੍ਾਹੁ ਮੁਤ੍ਯਮਯ ਤ੍ੇ ਿਨਾ:
ਕਿਲਪ੍ਮ੍ਤ੍ ਸ੍ਮ ਤ੍ੁ ਿਾ੭੭ਰ੍ਤ੍ਾ ਕਿਿਤ੍੍ਸਾ ਇਿ ਤ੍ੇਨਿ: ੧੨
ਤ੍ਤ੍ੋ ਮਾਰ੍ਿਾ੭ਨੁ ਸਾਰੇਣ ਿਤ੍ਵਾ ਕਿਮ੍ਕਚਤ੍੍ ਿ੍ਸ਼੍ਣਮ੍ ਪ੍ੁਨਃ
ਮਾਰ੍ਿ ਨਾਸ਼੍ਾ ਕਤ੍ਵਸ਼੍ਾਤ੍ੇਨ ਮਹਤ੍ਾ ਸਮਕਪ੍ਪ੍੍ਲੁਤ੍ਾਃ ੧੩
ਰਤ੍ਸਯ ਮਾਰ੍ਿ ਨਾਸ਼੍ੇਨ ਨਯਿਰ੍ਤ੍ਨ੍ਤ੍ ਮਨਕਸਵਨਃ
ਕਿਮ੍ ਇਤ੍ਮ੍ ਕਿਮ੍ ਿਕਰਸ਼੍ਯਾਮੋ ਤ੍ੈਿੇ ਨੋਪ੍ਹਤ੍ਾ ਇਕਤ੍ ੧੪
ਤ੍ਤ੍ੋ ਯਤ੍ਾ ਿਤ੍ੇ ਨੈਿ ਮਾਰ੍ਿੇਣ ਿ੍ਲਾਨ੍ਤ੍ ਚੇਤ੍ਸਃ
ਅਯੋਤ੍ਯਾਮ੍ ਅਿਮਨ੍ ਸਰਵੇ ਪ੍ੁਰੀਮ੍ ਿਯਕਤ੍ਤ੍ ਸੱਿਨਾਮ੍ ੧੫
ਆਲੋ ਿਯ ਨਿਰੀ ਤ੍ਾਮ੍ ਚ ਿ੍ਸ਼੍ਯ ਿਯਾਿੁਲ ਮਾਨਸਾ:
ਆਿਰ੍ਤ੍ਯਮ੍ਤ੍ ਤ੍ੇ੭ਸ਼੍ਰੂਕਣ ਨਯਨੈ: ਸ਼੍ੋਿ ਪ੍ੀਕਟਤ੍ੈ: ੧੬
ਏਸ਼੍ਾ ਰਾਮੇਣ ਨਿਰੀ ਰਕਹਤ੍ਾ ਨਾ੭ਕਤ੍ ਸ਼੍ੋਪ੍ਤ੍ੇ
ਆਪ੍ਿਾ ਿਰੁਟੇ ਨੇਿ ਹਰਤ੍ਾਤ੍੍ ਉੱਤ੍ੁ ਤ੍
ਰ ਪ੍ੰਨਿਾ ੧੭
ਚਮ੍ਤ੍ਰ ਹੀਨ ਕਮਿਾ੭੭ਿਾਸ਼੍ਮ੍ ਤ੍ੋਯ ਹੀਨ ਕਮਿਾ੭੭ਰ੍ਣਿਮ੍
ਅਪ੍ਸ਼੍ਯ ੱੰਕਨਹਤ੍ਾਨਮ੍ਤ੍ਮ੍ ਨਿਰਮ੍ ਤ੍ੇ ਕਿਚੇਤ੍ਸ: ੧੮
ਤ੍ੇ ਤ੍ਾਕਨ ਿੇਸ਼੍੍ਮਾਕਨ ਮਹਾ ਤ੍ਨਾਕਨ
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਤ੍ੁ ਃਿੇਨ ਤ੍ੁ :ਿੋਪ੍ ਹਤ੍ਾ ਕਿਸ਼੍ਨ੍ਤ੍:
ਨੈਿ ਪ੍ਰਿਿ੍ਞੁ ੱੱਸਵ ਿਨਮ੍ ਪ੍ਰਮ੍ ਿਾ
ਕਨਰੀਿ੍ਸ਼੍ ਮਾਣਾ: ਪ੍ਰਕਿਨਸ਼੍੍ਟ ਹਰ੍ਸ਼੍ਾ: ੧੯
ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਯੋਤ੍ਯਾ ਿਾਮ੍ਟੇ ਸਪ੍੍ਤ੍ ਚਤ੍ਵਾਕਰਮ੍ਸ਼੍ ੱੱਸਰ੍ਿ:
ਅਸ਼੍ਟ ਚਤਿਾਤ੍ਰਮ੍ਸ਼ ੱਸਰ੍ਕ:
ਤ੍ੇਸ਼੍ਾ ਮੇਿਮ੍ ਕਿਸ਼੍ੰਣਾਨਾਮ੍ ਪ੍ੀਕਟਤ੍ਾਨਾ ਮਤ੍ੀਿ ਚ
ਪ੍ਾਸ਼੍੍ਪ੍ ਕਿਪ੍੍ਲੁਤ੍ ਨੇਤ੍ਰਾਣਾਮ੍ ਸਸ਼੍ੋਿਾਨਾਮ੍ ਮੁਮੂਰ੍ਸ਼੍ਯਾ ੧
ਅਨੁ ਿਮਯ ਕਨਿਰੁੱਤ੍ਾਨਾਮ੍ ਰਾਮਮ੍ ਨਿਰ ਿਾਕਸਨਾਮ੍
ਉਤ੍੍ਿਤ੍ਾਨੀਿ ਸੱਤ੍ਵਾਕਨ ਪ੍ਪ੍ੂਿੁ: ਅਮਨਕਸਵਨਾਮ੍ ੨
ਸਵਮ੍ ਸਵਮ੍ ਕਨਲਯਮ੍ ਆਿਮਯ ਪ੍ੁਤ੍ਰ ਤ੍ਾਰੈਃ ਸਮਾਿਰਤ੍
ੁ ਾਃ
ਅਸ਼੍ਰੂਕਣ ਮੁਮੁਚਃੁ ਸਰਵੇ ਪ੍ਾਸ਼੍੍ਪ੍ੇਣ ਕਪ੍ਕਹਤ੍ਾਨਨਾਃ ੩
ਨ ਚਾ੭ਹਰਸ਼੍
ੁ ਯਨ੍ ਨ ਚਾ੭ਮੋਤ੍ਨ੍ ਿਕਣਿੋ ਨ ਪ੍ਰਸਾਰਯਨ੍
ਨ ਚਾ੭ਸ਼੍ੋਪ੍ਨ੍ਤ੍ ਪ੍ਣਯਾਕਨ ਨਾ ਪ੍ਚਨ੍ ਿਰੁਹ ਮੇਕਤ੍ਨਃ ੪
ਨਸ਼੍੍ਟਮ੍ ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾ ਨਾ੭ਪ੍ਯਨਨ੍ਤ੍ਨ੍ ਕਿਪ੍ੁਲਮ੍ ਿਾ ਤ੍ਨਾ੭੭ਿਮਮ੍
ਪ੍ੁਤ੍ਰਮ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਮਿਮ੍ ਲਪ੍੍ਤ੍ਵਾ ਿਨਨੀ ਨਾ੭ਪ੍ਯਨਨ੍ਤ੍ਤ੍ ੫
ਿਰੁਹੇ ਿਰੁਹੇ ਰੁਤ੍ਨ੍ਤ੍ਯ ਸ਼੍੍ਚ ਪ੍ਰ੍ਤ੍ਾਰਮ੍ ਿਰੁਹਮ੍ ਆਿਤ੍ਮ੍
ਿਯਿਰਹਯਨ੍ਤ੍ ਤ੍ੁ ਃਿਾਰ੍ਤ੍ਾ ਿਾਿ੍ਕਪ੍ ਸ੍ਤ੍ੋਤ੍ਰੈ: ਇਿ ਕਤ੍ਵਪ੍ਾਨ੍ ੬
ਕਿਮ੍ ਨੁ ਤ੍ੇਸ਼੍ਾਮ੍ ਿਰੁਹੈਃ ਿਾਰਯਮ੍ ਕਿਮ੍ ਤ੍ਾਰੈਃ ਕਿਮ੍ ਤ੍ਨੇਨ ਿਾ
ਪ੍ੁਤ੍ਰੈ ਰਵਾ ਕਿਮ੍ ਸੁਿੈ ਰਵਾ੭ਕਪ੍ ਯੇ ਨ ਪ੍ਸ਼੍ਯਨ੍ਕਤ੍ ਰਾਿਿਮ੍ ੭
ਏਿਃ ਸਤ੍੍ਪ੍ੁਰਸ਼੍
ੁ ੋ ਲੋ ਿੇ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣਃ ਸਹ ਸੀਤ੍ਯਾ
ਯੋ੭ਨੁ ਿੱਚਕਤ੍ ਿਾਿੁਤ੍੍ਸ੍ਤ੍ਮ੍ ਰਾਮਮ੍ ਪ੍ਕਰਚਰਨ੍ ਿਨੇ ੮
ਆਪ੍ਿਾਃ ਿਰੁਤ੍ ਪ੍ੁਣਯਾ ਸ੍ਤ੍ਾਃ ਪ੍ਤ੍੍ਕਮਨਯ ਸ਼੍੍ਚ ਸਰਾਮ੍ਕਸ ਚ
ਯੇਸ਼੍ੁ ਸ੍ਨਾਸਯਕਤ੍ ਿਾਿੁਤ੍੍ਸ੍ਤ੍ੋ ਕਿਿਾਹਯ ਸਕਲਲਮ੍ ਸ਼੍ੁਕਚ ੯
ਸ਼੍ੋਪ੍ਕਯਸ਼੍ਯਨ੍ਕਤ੍ ਿਾਿੁਤ੍੍ਸਤ੍
੍ ਮ੍ ਅਟਿਯੋ ਰਮਯ ਿਾਨਨਾਃ
ਆਪ੍ਿਾ ਸ਼੍੍ਚ ਮਹਾ ਨੂ ਪ੍ਾਃ ਸਾਨੁ ਮਨ੍ਤ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਪ੍ਰਵਤ੍ਾਃ ੧0
ਿਾਨਨਮ੍ ਿਾ੭ਕਪ੍ ਸ਼੍ੈਲਮ੍ ਿਾ ਯਮ੍ ਰਾਮੋ੭ਕਪ੍ਿਕਮਸ਼੍ਯਕਤ੍
ਕਪ੍ਰਯਾ੭ਕਤ੍ਕਤ੍ਮ੍ ਇਿ ਪ੍ਰਾਪ੍੍ਤ੍ਮ੍ ਨੈਨਮ੍ ਸ਼੍ਿ੍ਸ਼੍ਯਨ੍ਕਤ੍ ਅਰ੍ਕਚਤ੍ੁ ਮ੍ ੧੧
ਕਿਕਚਤ੍ਰ ਿੁਸੁਮਾ ਪ੍ੀਟਾ ਪ੍ਹੁ ਮਞ੍ਿਕਰ ਤ੍ਾਕਰਣਃ
ਰਾਿਿਮ੍ ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਕਯਸ਼੍ਯਮ੍ਕਤ੍ ਨਿਾ ਪ੍ਰਮਰ ਸ਼੍ਾਕਲਨ: ੧੨
ਅਿਾਲੇ ਚਾ੭ਕਪ੍ ਮੁਿਯਾਕਨ ਪ੍ੁਸ਼੍੍ਪ੍ਾਕਣ ਚ ਪ੍ਲਾਕਨ ਚ
ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਕਯਸ਼੍ਯਨ੍ਤ੍ਯ੭ਨੁ ਿਰਸ਼੍
ੋ ਾਤ੍੍ ਕਿਰਯੋ ਰਾਮਮ੍ ਆਿਤ੍ਮ੍ ੧੩
ਪ੍ਰਸਰਕਿਸ਼੍ਯਮ੍ਕਤ੍ ਤ੍ੋਯਾਕਨ ਕਿਮਲਾਕਨ ਮਹੀਤ੍ਰਾ:
ਕਿਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਯਨ੍ਤ੍ੋ ਕਿਕਿਤ੍ਾਨ੍ ਪ੍ੂਯ ਸ਼੍੍ਕਚਤ੍ਰਾਮ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਕਨਰ੍ਿਰਾਨ੍
ਪ੍ਾਤ੍ਪ੍ਾਃ ਪ੍ਰਵਤ੍ਾ੭ਿਰੇਸ਼੍ੁ ਰਮਕਯਸ਼੍ਯਨ੍ਕਤ੍ ਰਾਿਿਮ੍ ੧੪
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਯਤ੍ਰ ਰਾਮੋ ਪ੍ਯਮ੍ ਨਾ੭ਤ੍ਰ ਨਾਸ੍ਕਤ੍ ਤ੍ਤ੍ਰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਿਃ
ਸ ਕਹ ਸ਼੍ੂਰੋ ਮਹਾ ਪ੍ਾਹੁਃ ਪ੍ੁਤ੍ਰੋ ਤ੍ਸ਼੍ਰਤ੍ ਸਯ ਚ ੧੫
ਪ੍ੁਰਾ ਪ੍ਿਕਤ੍ ਨੋ ਤ੍ੂ ਰਾ ਤ੍੭ਨੁ ਿੱਚਾਮ ਰਾਿਿਮ੍ ੧੬
ਪ੍ਾਤ੍ ੱੱਚਾਯਾ ਸੁਿਾ ਪ੍ਰ੍ਤ੍ੁ ਸ੍ਤ੍ਾਤ੍ਰੁਸ਼੍ ਸਯ ਮਹਾਤ੍੍ਮਨਃ
ਸ ਕਹ ਨਾਤ੍ੋ ਿਨਸਯਾ ਸਯ ਸ ਿਕਤ੍ਃ ਸ ਪ੍ਰਾਯਣਮ੍ ੧੭
ਿਯਮ੍ ਪ੍ਕਰਚਕਰਸ਼੍ਯਾਮਃ ਸੀਤ੍ਾਮ੍ ਯੂ ਯਮ੍ ਤ੍ੁ ਰਾਿਿਮ੍
ਇਕਤ੍ ਪ੍ੌਰ ਸ੍ਕਤ੍ਰਯੋ ਪ੍ਰ੍ਤ੍ੂ ਨ
ਰ ੍ ਤ੍ੁ ਃਿਾਰ੍ਤ੍ਾ ਸ੍ਤ੍ ੱੱਤ੍ਤ੍੭ਪ੍ਰੁਿਨ੍ ੧੮
ਯੁ ਸ਼੍੍ਮਾਿਮ੍ ਰਾਿਿੋ੭ਰਣਯੇ ਯੋਿ ਿ੍ਸ਼੍ੇਮਮ੍ ਕਿਤ੍ਾਸਯਕਤ੍
ਸੀਤ੍ਾ ਨਾਰੀ ਿਨ ਸਯਾ੭ਸਯ ਯੋਿ ਿ੍ਸ਼੍ੇਮਮ੍ ਿਕਰਸ਼੍ਯਕਤ੍ ੧੯
ਿੋ ਨਵਨੇਨਾ੭ਪ੍ਰਤ੍ੀਤ੍ੇਨ ਸੋਤ੍੍ਿਣ੍ਕਟਤ੍ ਿਨੇਨ ਚ
ਸਮ੍ਪ੍ਰੀਯੇਤ੍ਾ੭ਮਨੋਿ੍ਞੇਨ ਿਾਸੇਨ ਹਰਤ੍
ੁ ਚੇਤ੍ਸਾ ੨0
ਿੈਿੇੱਯਾ ਯਕਤ੍ ਚੇ ਤ੍ਰਾਿਯਮ੍ ਸਯਾ ਤ੍੭ਤ੍ਰ੍ਮਯਮ੍ ਅਨਾਤ੍ਿਤ੍੍
ਨ ਕਹ ਨੋ ਿੀਕਿਤ੍ੇ ਨਾ੭ਰ੍ਤ੍ਃ ਿੁਤ੍ਃ ਪ੍ੁਤ੍ਃਰੈ ਿੁਤ੍ੋ ਤ੍ਨੈਃ ੨੧
ਯਯਾ ਪ੍ੁਤ੍ਰ ਸ਼੍੍ਚ ਪ੍ਰ੍ਤ੍ਾ ਚ ਤ੍ਯਿ੍ਤ੍ਾ ਿੈਸ਼੍ਵਰਯ ਿਾਰਣਾਤ੍੍
ਿਤ੍ਮ੍ ਸਾ ਪ੍ਕਰਹਰੇ ਤ੍ਨਯਮ੍ ਿੈਿੇਯੀ ਿੁਲ ਪ੍ਾਮ੍ਸਨੀ ੨੨
ਿੈਿੇੱਯਾ ਨ ਿਯਮ੍ ਰਾਿਯੇ ਪ੍ਰੁਤ੍ਿਾ ਕਨਿਸੇਮਕਹ
ਿੀਿਨ੍ਤ੍ਯਾ ਿਾਤ੍ੁ ਿੀਿਨ੍ਤ੍ਯਃ ਪ੍ੁਤ੍ਰੈ ਰ੭ਕਪ੍ ਸ਼੍ਪ੍ਾਮਹੇ ੨੩
ਯਾ ਪ੍ੁਤ੍ਰਮ੍ ਪ੍ਾਰ੍ਕਤ੍ਿੇਨ੍ਤ੍ਰ ਸਯ ਪ੍ਰਿਾਸਯਕਤ੍ ਕਨਰ੍ਿਰੁਣਾ
ਿ ਸ੍ਤ੍ਾਮ੍ ਪ੍ਰਾਪ੍ਯ ਸੁਿਮ੍ ਿੀਿੇ ਤ੍੭ਤ੍ਰ੍ਮਯਾਮ੍ ਤ੍ੁ ਸ਼੍ਟ
੍ ਚਾਕਰਣੀਮ੍ ੨੪
ਉਪ੍ਤ੍ਰੁਤ੍ ਕਮਤ੍ਮ੍ ਸਰਵ ਮ੭ਨਾਲਮ੍ਪ੍ ਮ੭ਨਾਯਿਮ੍
ਿੈਿੇੱਯਾ ਕਹ ਿਰੁਤ੍ੇ ਸਰਵਮ੍ ਕਿਨਾਸ਼੍ ਮੁਪ੍ਯਾਸਯਕਤ੍ ੨੫
ਨ ਕਹ ਪ੍ਰਿਰਕਿਤ੍ੇ ਰਾਮੇ ਿੀਕਿਸ਼੍ਯਕਤ੍ ਮਹੀਪ੍ਕਤ੍ਃ
ਮਰੁਤ੍ੇ ਤ੍ਸ਼੍ਰਤ੍ੇ ਿਯਿ੍ਤ੍ਮ੍ ਕਿਲਾਪ੍ ਸ੍ਤ੍ਤ੍੭ਨਨ੍ਤ੍ਰਮ੍ ੨੬
ਤ੍ੇ ਕਿਸ਼੍ਮ੍ ਕਪ੍ਪ੍ਤ੍ਾ੭੭ਲੋ ਟਯ ਿ੍ਸ਼੍ੀਣ ਪ੍ੁਣਯਾਃ ਸੁਤ੍ੁਰਿ
੍ ਤ੍ਾਃ
ਰਾਿਿਮ੍ ਿਾ੭ਨੁ ਿੱਚਤ੍ਵਮ੍ ਅਸ਼੍ਰੁਕਤ੍ਮ੍ ਿਾ੭ਕਪ੍ ਿੱਚਤ੍ ੨੭
ਕਮਤ੍ਯਾ ਪ੍ਰਿਰਾਕਿਤ੍ੋ ਰਾਮਃ ਸ ਪ੍ਾਰਯਃ ਸਹ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣਃ
ਪ੍ਰਤ੍ੇ ਸੰਕਨਸਰੁਸ਼੍੍ਟਾਃ ਸ੍ਮਃ ਸੌਕਨਿੇ ਪ੍ਸ਼੍ਿੋ ਯਤ੍ਾ ੨੮
ਪ੍ੂਰ੍ਣ ਚਮ੍ਤ੍ਰਾ੭੭ਨਨ ਸ਼੍ਯਾਮੋ ਿੂਟ ਿਤ੍ਰੁ ਰਕਰਮ੍ਤ੍ਮ:
ਆਿਾਨੁ ਪ੍ਾਹੁ: ਪ੍ਤ੍੍ਮਾ੭ਿ੍ਸ਼੍ੋ ਰਾਮੋ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ ਪ੍ੂਰਿ
ਵ : ੨੯
ਪ੍ੂਰਵਾ੭ਕਪ੍ਪ੍ਾਸ਼੍ੀ ਮਤ੍ੁ ਰ ੱੱਸਤ੍ਯ ਿਾਤ੍ੀ ਮਹਾ ਪ੍ਲ:
ਸੌਮਯ ਸ਼੍੍ਚ ਸਰਵ ਲੋ ਿ ਸਯ ਚਮ੍ਤ੍ਰਿਤ੍੍ਕਪ੍ਰਯ ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਨ: ੩0
ਨੂ ਨਮ੍ ਪ੍ੁਰਸ਼੍
ੁ ਸ਼੍ਾਰ੍ਤ੍ੂਲੋ ਮੱਤ੍ ਮਾਤ੍ਮ੍ਿ ਕਿਿਰਮ:
ਸ਼੍ੋਪ੍ਕਯਸ਼੍ਯ ਤ੍ਯ੭ਰਣਯਾਕਨ ਕਿਚਰਨ੍ ਸ ਮਹਾਰਤ੍: ੩੧
ਤ੍ਾ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ ਕਿਲਪ੍ ਨ੍ਤ੍ਯਸ੍ਤ੍ੁ ਨਿਰੇ ਨਾਿਰ ਸ੍ਕਤ੍ਰਯਃ
Page 123 of 276

ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਵਾਲ੍ ਮੀਕਿ ਰਾਮਾਯਣਮ੍
ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਚੁਿਰੁਸ਼੍ੁ ਰ੍ਪ੍ਰੁਸ਼੍ ਸਮ੍ਤ੍ਪ੍੍ਤ੍ਾ ਮਰੁਤ੍ਯੋ ਕਰਿ ਪ੍ਯਾ੭੭ਿਮੇ ੩੨
ਇਤ੍ਯੇਿਮ੍ ਕਿਲਪ੍ਮ੍ਤ੍ੀਨਾਮ੍ ਸ੍ਤ੍ਰੀਣਾਮ੍ ਿੇਸ਼੍੍ਮਸੁ ਰਾਿਿਮ੍
ਿਿਾਮਾ੭ਸ੍ਤ੍ਮ੍ ਕਤ੍ਨਿਰੋ ਰਿਨੀ ਚਾ੭ਪ੍ਯਿਰ੍ਤ੍ਤ੍ ੩੩
ਨਸ਼੍੍ਟ ਿਵਲਨ ਸਮ੍ਤ੍ਾਪ੍ਾ ਪ੍ਰਸ਼੍ਾਮ੍ਤ੍ਾ ਤ੍ਯਾਯ ਸਤ੍੍ਿਤ੍ਾ
ਕਤ੍ਮੇਰੇਣਾ੭ਕਪ੍ਕਲਪ੍੍ਤ੍ੇਨ ਤ੍ਤ੍ਾ ਸਾ ਨਿਰੀ ਪ੍ਪ੍ੌ ੩੪
ਉਪ੍ਸ਼੍ਾਮ੍ਤ੍ ਿਕਣਿ੍ਪ੍ਣਯਾ ਨਸ਼੍੍ਟ ਹਰ੍ਸ਼੍ਾ ਕਨਰਾ੭੭ਸ਼੍ਰਯਾ
ਅਯੋਤ੍ਯਾ ਨਿਰੀ ਚਾ੭੭ਸੀ ੱੰਨਸ਼੍੍ਟ ਤ੍ਾਰ ਕਮਿਾ੭ਮ੍ਪ੍ਰਮ੍ ੩੫
ਤ੍ਤ੍ਾ ਸ੍ਕਤ੍ਰਯੋ ਰਾਮ ਕਨਕਮੱਤ੍ ਮਾ੭੭ਤ੍ੁ ਰਾ
ਯਤ੍ਾ ਸੁਤ੍ੇ ਪ੍ਰਾਤ੍ਕਰ ਿਾ ਕਿਿਾਕਸਤ੍ੇ
ਕਿਲਪ੍ਯ ਤ੍ੀਨਾ ਰੁਰਤ੍
ੁ ੁ ਕਰਵਚੇਤ੍ਸਃ
ਸੁਤ੍ੈ ਕਰਹ ਤ੍ਾਸਾਮ੍ ਅਕਤ੍ਿੋ ਕਹ ਸੋ੭ਪ੍ਿਤ੍੍ ੩੬
ਪ੍ਰਸ਼੍ਾਮ੍ਤ੍ ਿੀਤ੍ੋ ਤ੍੍ਸਿ ਨਰੱ ੁ ਤ੍ ਿਾਤ੍ਨਾ
ਿਯਪ੍ਾਸ੍ਤ੍ ਹਰ੍ਸ਼੍ਾ ਕਪ੍ਕਹਤ੍ਾ੭੭ਪ੍ਣੋਤ੍ਯਾ
ਤ੍ਤ੍ਾ ਹਯਯੋਤ੍ਯਾ ਨਿਰੀ ਪ੍ਪ੍ੂਿ
ਸਾ ਮਹਾਰ੍ਣਿ ੱੱਸਮ੍ਿ੍ਸ਼੍ੁਕਪ੍ਤ੍ੋਤ੍ਿੋ ਯਤ੍ਾ ੩੭
ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਯੋਤ੍ਯਾ ਿਾਮ੍ਟੇ ਅਸ਼੍੍ਟ ਚਤ੍ਵਾਕਰਮ੍ਸ਼੍ ੱੱਸਰ੍ਿ:
ਏਕੋਨ ਪ੍ਮ੍ਚਾਸ਼ ੱਸਰ੍ਕ:
ਰਾਮੋ੭ਕਪ੍ ਰਾਕਤ੍ਰ ਸ਼੍ੇਸ਼੍ੇਣ ਤ੍ੇਨੈਿ ਮਹ ਤ੍੭ਨ੍ਤ੍ਰਮ੍
ਿਿਾਮ ਪ੍ੁਰਸ਼੍
ੁ ਿਯਾਿਰਃ ਕਪ੍ਤ੍ੁ ਰ੍ ਆਿ੍ਞਾਮ੍ ਅਨੁ ਸ੍ਮਰਨ੍ ੧
ਤ੍ਤ੍ੈਿ ਿੱਚਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਸਯ ਿਯਪ੍ਾਯਾ ਤ੍ਰਿਨੀ ਕਸ਼੍ਿਾ
ਉਪ੍ਾਸਯ ਸ ਕਸ਼੍ਿਾਮ੍ ਸਮ੍ਤ੍ਯਾਮ੍ ਕਿਸ਼੍ਯਾਨ੍ਤ੍ਮ੍ ਿਯਿਾਹਤ੍ ੨
ਿਰਾਮਾਨ੍ ਕਿਿਰੁਸ਼੍੍ਟ ਸੀਮਾਮ੍ ਸ੍ਤ੍ਾਨ੍ ਪ੍ੁਸ਼੍੍ਕਪ੍ਤ੍ਾਕਨ ਿਨਾਕਨ ਚ
ਪ੍ਸ਼੍ਯ ੱੰਨਕਤ੍ਯਯੌ ਸ਼੍ੀਿਰਮ੍ ਸ਼੍ਰੈ: ਇਿ ਹਯੋੱਤ੍ਮੈਃ
ਸ਼੍ਰੁਣਵਨ੍ ਿਾਚੋ ਮਨੁ ਸ਼੍ਯਾਣਾਮ੍ ਿਰਾਮ ਸਮਵਾਸ ਿਾਕਸਨਾਮ੍ ੩
ਰਾਿਾਨਮ੍ ਕਤ੍ਿ੍ ਤ੍ਸ਼੍ਰਤ੍ਮ੍ ਿਾਮ ਸਯ ਿਸ਼੍ ਮਾਿਤ੍ਮ੍
ਹਾ ਨਰੁਸ਼੍ਮ੍ਸਾ੭ਤ੍ਯ ਿੈਿੇਯੀ ਪ੍ਾਪ੍ਾ ਪ੍ਾਪ੍ਾ੭ਨੁ ਪ੍ਨ੍ਕਤ੍ਨੀ ੪
ਤ੍ੀਿ੍ਸ਼੍੍ਣਾ ਸਮ੍ਕਪ੍ੰਨ ਮਰਯਾਤ੍ਾ ਤ੍ੀਿ੍ਸ਼੍੍ਣੇ ਿਰ੍ਮਕਣ ਿਰ੍ਤ੍ਤ੍ੇ
ਯਾ ਪ੍ੁਤ੍ਰਮ੍ ਈਤ੍ਰੁਸ਼੍ਮ੍ ਰਾਿ੍ਞਃ ਪ੍ਰਿਾਸਯਕਤ੍ ਤ੍ਾਰ੍ਕਮਿਮ੍ ੫
ਿਨ ਿਾਸੇ ਮਹਾ ਪ੍ਰਾਿ੍ਞਮ੍ ਸਾ੭ਨੁ ਿਰੋਸ਼੍ਮ੍ ਕਿਤ੍ੇਮ੍ਕਤ੍ਰਯਮ੍
ਿਤ੍ਮ੍ ਨਾਮ ਮਹਾ ਪ੍ਾਿਾ ਸੀਤ੍ਾ ਿਨਿ ਨਮ੍ਕਤ੍ਨੀ ੬
ਸਤ੍ਾ ਸੁਿੇ ਸ਼੍ਵ੭ਕਪ੍ਰਤ੍ਾ ਤ੍ੁ :ਿਾ ਨਯ੭ਨੁ ਪ੍ ਕਿਸ਼੍ਯਕਤ੍
ਅਹੋ ਤ੍ਸ਼੍ਰਤ੍ੋ ਰਾਿਾ ਕਨੱ ਸ੍ਨੇਹ ੱੱਸਵ ਸੁਤ੍ਮ੍ ਕਪ੍ਰਯਮ੍ ੭
ਪ੍ਰਿਾਨਾ ਮ੭ਨਿਮ੍ ਰਾਮਮ੍ ਪ੍ਕਰਤ੍ਯਿ੍ਤ੍ੁ ਕਮਹੇੱਚਕਤ੍
ਏਤ੍ਾ ਿਾਚੋ ਮਨੁ ਸ਼੍ਯਾਣਾਮ੍ ਿਰਾਮ ਸਮਵਾਸ ਿਾਕਸਨਾਮ੍ ੮
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਸ਼੍ਰੁਣਵ ੱੰਨਕਤ੍ ਯਯੌ ਿੀਰਃ ਿੋਸਲਾਨ੍ ਿੋਸਲੇ ਸ਼੍ਵਰਃ ੯
ਤ੍ਤ੍ੋ ਿੇਤ੍ਸ਼੍ਰੁਕਤ੍ਮ੍ ਨਾਮ ਕਸ਼੍ਿ ਿਾਕਰ ਿਹਾਮ੍ ਨਤ੍ੀਮ੍
ਉੱਤ੍ੀ ਰਯਾ੭ਕਪ੍ ਮੁਿਃ ਪ੍ਰਾਯਾ ਤ੍ਿਸ੍ਤ੍ਯਾਤ੍ਯੁ ਕਸ਼੍ਤ੍ਾਮ੍ ਕਤ੍ਸ਼੍ਮ੍ ੧0
ਿਤ੍ਵਾ ਤ੍ੁ ਸੁਕਚਰਮ੍ ਿਾਲਮ੍ ਤ੍ਤ੍ਃ ਸ਼੍ੀਤ੍ ਿਲਾਮ੍ ਨਤ੍ੀਮ੍
ਿੋਮਤ੍ੀਮ੍ ਿੋਯੁਤ੍ਾ ਨੂ ਪ੍ਾਮ੍ ਅਤ੍ਰਤ੍੍ ਸਾਿਰਮ੍ਿਮਾਮ੍ ੧੧
ਿੋਮਤ੍ੀਮ੍ ਚਾ ਪ੍ਯ੭ਕਤ੍ਿਰਮਯ ਰਾਿਿਃ ਸ਼੍ੀਿਰਿਰ
ੈ ੍ ਹਯੈਃ
ਮਯੂ ਰ ਹਮ੍ਸਾਕਪ੍ ਰੁਤ੍ਾਮ੍ ਤ੍ਤ੍ਾਰ ਸਯਨ੍ਕਤ੍ਿਾਮ੍ ਨਤ੍ੀਮ੍ ੧੨
ਸ ਮਹੀਮ੍ ਮਨੁ ਨਾ ਰਾਿ੍ਞਾ ਤ੍ੱਤ੍ਾਮ੍ ਇਿ੍ਸ਼੍ਵਾਿਿੇ ਪ੍ੁਰਾ
ਸ੍ਪ੍ੀਤ੍ਾਮ੍ ਰਾਸ਼੍੍ਟਰਾ ਿਰੁਤ੍ਾਮ੍ ਰਾਮੋ ਿੈਤ੍ੇਹੀਮ੍ ਅਨਵਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਯਤ੍੍ ੧੩
ਸੂਤ੍ ਇਤ੍ਯੇਿ ਚਾ੭੭ਪ੍ਾਸ਼੍ਯ ਸਾਰਕਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਮ੍ ਅਪ੍ੀਿ੍ਸ਼੍੍ਣਸ਼੍ਃ
ਹਮ੍ਸ ਮੱਤ੍ ਸਵਰਃ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ੍ ਉਿਾਚ ਪ੍ੁਰਸ਼੍
ੁ ਰ੍ਸ਼੍ਪ੍ਃ ੧੪
ਿਤ੍ਾ੭ਹਮ੍ ਪ੍ੁਨਰ੍ ਆਿਮਯ ਸਰਯਵਾਃ ਪ੍ੁਸ਼੍੍ਕਪ੍ਤ੍ੇ ਿਨੇ
ਮਰੁਿਯਾਮ੍ ਪ੍ਰਯਕਟਸ਼੍ਯਾਕਮ ਮਾਤ੍ਰਾ ਕਪ੍ਤ੍ਰਾ ਚ ਸਮ੍ਿਤ੍ਃ ੧੫
ਰਾਿਰ੍ਸ਼੍ੀਣਾਮ੍ ਕਹ ਲੋ ਿੇ੭ਸ੍ਕਮਨ੍ ਰਤ੍ਯਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਮਰੁਿਯਾ ਿਨੇ
ਿਾਲੇ ਿਰੁਤ੍ਾਮ੍ ਤ੍ਾਮ੍ ਮਨੁ ਿੈ ਰ੍ਤ੍ਕਨਵਨਾਮ੍ ਅਕਪ੍ਿਾਮ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ਾਮ੍ ੧੬
ਨਾ੭ਤ੍ਯਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਅਕਪ੍ਿਾਮ੍ਿ੍ਸ਼੍ਾਕਮ ਮਰੁਿਯਾਮ੍ ਸਰਯੂ ਿਨੇ
ਰਕਤ੍ ਰਹਯੇਸ਼੍ਾ੭ਤ੍ੁ ਲਾ ਲੋ ਿੇ ਰਾਿਰ੍ਕਸ਼੍ ਿਣ ਸੰਮਤ੍ਾ ੧੭
ਸ ਤ੍ਮ੍ ਅਤ੍ਵਾਨਮ੍ ਐਿ੍ਸ਼੍ਵਾਿਃ ਸੂਤ੍ਮ੍ ਮਤ੍ੁ ਰਯਾ ਕਿਰਾ
ਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਮ੍ ਅਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਅਕਪ੍ਪ੍ਰਤ੍
ੇ ਯ ਯਯੌ ਿਾਿਯਮ੍ ਉਤ੍ੀਰਯਨ੍ ੧੮
ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਯੋਤ੍ਯਾ ਿਾਮ੍ਟੇ ਏਿੋਨ ਪ੍ਮ੍ਚਾਸ਼੍ ੱੱਸਰ੍ਿ:
ਪ੍ਮ੍ਚਾਸ਼੍ ੱੱਸਰ੍ਿ:
ਕਿਸ਼੍ਾਲਾਨ੍ ਿੋਸਲਾਨ੍ ਰਮਯਾਨ੍ ਯਾਤ੍ਵਾ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ ਪ੍ੂਰਵਿਃ
ਅਯੋਤ੍ਯਾ੭ਕਪ੍ ਮੁਿੋ ਤ੍ੀਮਾਨ੍ ਪ੍ਰਾਮ੍ਿਕਲ ਰਵਾਿਯ ਮਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੧
ਆਪ੍ਰੁੱਚੇ ਤ੍ਵਾਮ੍ ਪ੍ੁਕਰ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍੍ਟੇ ਿਾਿੁਸ੍ਤ੍ ਪ੍ਕਰਪ੍ਾਕਲਤ੍ੇ
ਤ੍ੈਿਤ੍ਾਕਨ ਚ ਯਾਕਨ ਤ੍ਵਾਮ੍ ਪ੍ਾਲਯਮ੍ਤ੍ਯਾ ਿਸਮ੍ਕਤ੍ ਚ ੨
ਕਨਿਰੁੱਤ੍ ਿਨ ਿਾਸ ਸ੍ਤ੍ਵਾ ਮਨਰੁਣੋ ਿਿਤ੍ੀ ਪ੍ਤ੍ੇ:
ਪ੍ੁਨ ਰ੍ਤ੍ਰਿ੍ਸ਼੍ਯਾਕਮ ਮਾਤ੍ਰਾ ਚ ਕਪ੍ਤ੍ਰਾ ਚ ਸਹ ਸਮ੍ਿਤ੍: ੩
ਤ੍ਤ੍ੋ ਰੁਕਤ੍ਰ ਤ੍ਾਮਰਾਿ੍ਸ਼੍ੋ ਪ੍ੁਿ ਮੁਤ੍ਯਮਯ ਤ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਣਮ੍
ਅਸ਼੍ਰੁ ਪ੍ੂਰ੍ਣ ਮੁਿੋ ਤ੍ੀਨੋ੭ਪ੍ਰਿੀ ੱੱਿਾਨਪ੍ਤ੍ਮ੍ ਿਨਮ੍ ੪
ਅਨੁ ਿਰੋਸ਼੍ੋ ਤ੍ਯਾ ਚੈਿ ਯਤ੍ਾ੭ਰਹਮ੍ ਮਕਯ ਨ: ਿਰੁਤ੍:
ਕਚਰਮ੍ ਤ੍ੁ ਃਿਸਯ ਪ੍ਾਪ੍ੀਯੋ ਿਮਯਤ੍ਾਮ੍ ਅਰ੍ਤ੍ ਕਸੱਤ੍ਯੇ ੫
ਤ੍ੇ੭ਕਪ੍ਿਾਤ੍ਯ ਮਹਾਤ੍੍ਮਾਨਮ੍ ਿਰੁਤ੍ਵਾ ਚਾ੭ਕਪ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਣਮ੍
ਕਿਲਪ੍ਮ੍ਤ੍ੋ ਨਰਾ ਿੋਰਮ੍ ਿਯਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟਮ੍ਤ੍ ਿਵਕਚ ਤ੍੍ਿਵਕਚਤ੍੍ ੬
ਤ੍ਤ੍ਾ ਕਿਲਪ੍ਤ੍ਾਮ੍ ਤ੍ੇਸ਼੍ਾਮ੍ ਅਤ੍ਰੁਪ੍੍ਤ੍ਾਨਾਮ੍ ਚ ਰਾਿਿ:
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਆਚਿ੍ਸ਼੍ੁ ਕਰਵਸ਼੍ਯਮ੍ ਪ੍ਰਾਯਾ ਤ੍ਯਤ੍ਾ੭ਰ੍ਿ: ਿ੍ਸ਼੍ਣਤ੍ਾਮੁਿੇ ੭
ਤ੍ਤ੍ੋ ਤ੍ਾਨਯ ਤ੍ਨੋ ਪ੍ੇਤ੍ਾਨ੍ ਤ੍ਾਨ ਸ਼੍ੀਲ ਿਨਾਨ੍ ਕਸ਼੍ਿਾਨ੍
ਅਿੁਤ੍ਸ਼੍੍ਕਚ ਤ੍੍ਪ੍ਯਾ ਨਰਮਯਾਮ੍ ਸ਼੍੍ਚੈਤ੍ਯ ਯੂ ਪ੍ ਸਮਾਿਰਤ੍
ੁ ਾਨ੍ ੮
ਉਤ੍ਯਾਨਾ੭੭ਮਰਿਣੋ ਪ੍ੇਤ੍ਾਨ੍ ਸਮ੍ਪ੍ੰਨ ਸਕਲਲਾ੭੭ਸ਼੍ਯਾਨ੍
ਤ੍ੁ ਸ਼੍੍ਟ ਪ੍ੁਸ਼੍੍ਟ ਿਨਾ ਿੀਰ੍ਣਾਨ੍ ਿੋਿੁਲਾਿੁਲ ਸੇਕਿਤ੍ਾਨ੍ ੯
ਲਿ੍ਸ਼੍ਣੀਯਾ ੱੰਨਰੇਨ੍ਤ੍ਰਾਣਾਮ੍ ਪ੍ਰਹ੍ਮ ਿੋਸ਼੍ਾ੭ਕਪ੍ ਨਾਕਤ੍ਤ੍ਾਨ੍
ਰਤ੍ੇਨ ਪ੍ੁਰਸ਼੍
ੁ ਿਯਾਿਰ: ਿੋਸਲਾ ਨਤ੍ਯਿਰ੍ਤ੍ਤ੍ ੧0
ਮਤ੍ਯੇਨ ਮੁਕਤ੍ਤ੍ਮ੍ ਸ੍ਪ੍ੀਤ੍ਮ੍ ਰਮਯੋਤ੍ਯਾਨ ਸਮਾਿੁਲਮ੍
ਰਾਿਯਮ੍ ਪ੍ੋਿਯਮ੍ ਨਰੇਨ੍ਤ੍ਾਰ ਣਾਮ੍ ਯਯੌ ਤ੍ਰੁਕਤ੍ ਮਤ੍ਾਮ੍ ਿਰ: ੧੧
ਤ੍ਤ੍ਰ ਕਤ੍ਰਪ੍ਤ੍ਿਾਮ੍ ਕਤ੍ਿਯਾਮ੍ ਕਸ਼੍ਿ ਤ੍ੋਯਾ ਮ੭ਸ਼੍ੈਿਲਾਮ੍
ਤ੍ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ ਰਾਿਿੋ ਿਮ੍ਿਾਮ੍ ਪ੍ੁਣਯਮ੍ ਰੁਕਸ਼੍ ਕਨਸ਼੍ੇਕਿਤ੍ਾਮ੍ ੧੨
ਆਸ਼੍ਰਮ:ੈ ਅਕਿ ਤ੍ੂ ਰਸ੍ਤ੍ੈ ੱੱਸ਼੍ਰੀ ਮਤ੍੍ਕਪ੍: ਸਮਲਮ੍ਿਰੁਤ੍ਾਮ੍
ਿਾਲੇ ੭ਪ੍੍ਸਰੋਕਪ੍ ਰਹ ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਾਕਪ੍ ੱੱਸੇਕਿਤ੍ਾਮ੍ਪ੍ੋ ਹਰਤ੍ਾਮ੍ ਕਸ਼੍ਿਾਮ੍ ੧੩
ਤ੍ੇਿ ਤ੍ਾਨਿ ਿਮ੍ਤ੍ਰਵੈ: ਕਿੰਨਰੈ: ਉਪ੍ਸ਼੍ੋਕਪ੍ਤ੍ਾਮ੍
ਨਾਨਾ ਿਮ੍ਤ੍ਰਵ ਪ੍ਤ੍੍ਨੀਕਪ੍: ਸੇਕਿਤ੍ਾਮ੍ ਸਤ੍ਤ੍ਮ੍ ਕਸ਼੍ਿਾਮ੍ ੧੪
ਤ੍ੇਿ ਿਰੀਟ ਸ਼੍ਤ੍ਾ ਿੀਰ੍ਣਾਮ੍ ਤ੍ੇਿੋ ਤ੍ਯਾਨ ਸ਼੍ਤ੍ਾ ਯੁ ਤ੍ਾਮ੍
ਤ੍ੇਿਾ੭ਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਆਿਾਸ਼੍ ਿਮਾਮ੍ ਕਿਿਯਾਤ੍ਾਮ੍ ਤ੍ੇਿ ਪ੍ਤ੍੍ਕਮਨੀਮ੍ ੧੫
ਿਲਾ ਿਾਤ੍ਾ੭ੱੱਟਹਾਸੋਿਰਾਮ੍ ਪ੍ੇਨ ਕਨਰ੍ਮਲ ਹਾਕਸਨੀਮ੍
ਿਵਕਚ ਤ੍ਵੇਣੀ ਿਰੁਤ੍ ਿਲਾਮ੍ ਿਵਕਚ ਤ੍ਾ੭੭ਿਰ੍ਤ੍ ਸ਼੍ੋਕਪ੍ਤ੍ਾਮ੍ ੧੬
ਿਵਕਚਤ੍੍ ਸ੍ਕਤ੍ਕਮਤ੍ ਿਮ੍ਪ੍ੀਰਾਮ੍ ਿਵਕਚਤ੍੍ ਿੇਿ ਿਲਾਿੁਲਾਮ੍
ਿਵਕਚ ਤ੍੍ਿਮ੍ਪ੍ੀਰ ਕਨਰ੍ਿੋਸ਼੍ਾਮ੍ ਿਵਕਚ ਤ੍੍ਪ੍ੈਰਿ ਕਨੱ ਸਵਨਾਮ੍ ੧੭
ਤ੍ੇਿ ਸਮ੍ਿਾ੭੭ਪ੍੍ਲੁਤ੍ ਿਲਾਮ੍ ਕਨਰ੍ਮਲੋ ਤ੍੍ਪ੍ਲ ਸ਼੍ੋਕਪ੍ਤ੍ਾਮ੍
ਿਵਕਚਤ੍੍ ਆਪ੍ੋਿ ਪ੍ੁਕਲ਼ਨਾਮ੍ ਿਵਕਚ ੱੰਕਨਰ੍ਮਲ ਿਾਲੁ ਿਾਮ੍ ੧੮
ਹਮ੍ਸ ਸਾਰਸ ਸਮ੍ਿੁਸ਼੍੍ਟਾਮ੍ ਚਿਰਿਾਿੋਪ੍ ਿੂਕਿਤ੍ਾਮ੍
ਸਤ੍ਾਮਤ੍ੈ ਸ਼੍੍ਚ ਕਿਹਿੈ ਰ੭ਕਪ੍ਸੰਨਾਕਤ੍ ਤ੍ਾ੭ਨ੍ਤ੍ਰਾਮ੍ ੧੯
ਿਵਕਚ ੱੱਤ੍ੀਰ ਰੁਹੈ: ਿਰੁਿ੍ਸ਼੍:ੈ ਮਾਲਾਕਪ੍ ਰ੭ਕਪ੍ਸ਼੍ੋਕਪ੍ਤ੍ਾਮ੍
ਿਵਕਚਤ੍੍ ਪ੍ੁੱਲੋਤ੍੍ਪ੍ਲ ੱੱਚੰਨਾਮ੍ ਿਵਕਚਤ੍੍ ਪ੍ਤ੍੍ਮ ਿਨਾਿੁਲਾਮ੍ ੨0
ਿਵਕਚਤ੍੍ ਿੁਮੁਤ੍ ਸ਼੍ਮ੍ਟੈ ਸ਼੍੍ਚ ਿੁਟ੍ਮਲੈ : ਉਪ੍ਸ਼੍ੋਕਪ੍ਤ੍ਾਮ੍
ਨਾਨਾ ਪ੍ੁਸ਼੍੍ਪ੍ ਰਿੋ ਤ੍ਵਸ੍ਤ੍ਾਮ੍ ਸਮਤ੍ਾ ਕਮਿ ਚ ਿਵਕਚਤ੍੍ ੨੧
ਿਯਪ੍ੇਤ੍ ਮਲ ਸਮ੍ਿਾਤ੍ਾਮ੍ ਮਕਣ ਕਨਰ੍ਮਲ ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਨਾਮ੍
ਕਤ੍ਸ਼੍ਾ ਿਿੈ ਰਵਨ ਿਿੈ ਰ੍ਮਤ੍
ੱ ੈ ਸ਼੍੍ਚ ਿਰ ਿਾਰਣੈਃ ੨੨
ਤ੍ੇਿੋਪ੍ਿਾਹਯ ਸ਼੍੍ਚ ਮੁਹੁ ੱੱਸੰਨਾਕਤ੍ਤ੍ ਿਨਾ੭ਨ੍ਤ੍ਰਾਮ੍
ਪ੍ਰਮਤ੍ਾ ਕਮਿ ਯਤ੍੍ਨੇਨ ਪ੍ੂਕਸ਼੍ਤ੍ਾਮ੍ ਪ੍ੂਸ਼੍ਣੋੱ ਤ੍ਮੈ: ੨੩
ਪ੍ਲੈ : ਪ੍ੁਸ਼੍੍ਪ੍ੈ: ਕਿਸਲਯੈ ਰਵ ੍ਰੁਤ੍ਾਮ੍ ਿੁਲ੍ਮੈ ਰ੍ਕਤ੍ਵਿੈ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਕਸ਼੍ਮ੍ਸ਼੍ੁਮਾਰੈ ਸ਼੍੍ਚ ਨਿਰੈ ਸ਼੍੍ਚ ਪ੍ੁਿਮ੍ਿੈ ਸ਼੍੍ਚ ਕਨਸ਼੍ੇਕਿਤ੍ਾਮ੍ ੨੪
ਕਿਸ਼੍੍ਣੁ ਪ੍ਾਤ੍ ਚਯੁ ਤ੍ਾਮ੍ ਕਤ੍ਿਯਾਮ੍ ਅਪ੍ਾਪ੍ਾਮ੍ ਪ੍ਾਪ੍ ਨਾਸ਼੍ਨੀਮ੍
( ਤ੍ਾਮ੍ ਸ਼੍ਮ੍ਿਰ ਿਟਾ ਿੂਟਾ ਤ੍੍ਪ੍ਰਸ਼੍੍ਟਾਮ੍ ਸਾਿਰ ਤ੍ੇਿਸਾ )
ਸਮੁਤ੍ਰ ਮਕਹਸ਼੍ੀਮ੍ ਿਮ੍ਿਾਮ੍ ਸਾਰਸ ਿਰੌਮ੍ਚ ਨਾਕਤ੍ਤ੍ਾਮ੍
ਆਸਸਾਤ੍ ਮਹਾ ਪ੍ਾਹੁਃ ਸ਼੍ਰੁਙਕ੍ ਿਪ੍ੇਰਪ੍ੁਰਮ੍ ਪ੍ਰਕਤ੍ ੨੫
ਤ੍ਾਮ੍ ਊਰ੍ਕਮ ਿਕਲਲਾ੭੭ਿਰ੍ਤ੍ਾਮ੍ ਅਨਵਿੇਿ੍ਸ਼੍ਯ ਮਹਾਰਤ੍ਃ
ਸੁਮਨ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ਸੂਤ੍ਮ੍ ਇਹੈ ਿਾ੭ਤ੍ਯ ਿਸਾਮਹੇ ੨੬
ਅਕਿਤ੍ੂ ਰਾਤ੍੍ ਅਯਮ੍ ਨਤ੍ਯਾ ਪ੍ਹੁ ਪ੍ੁਸ਼੍੍ਪ੍ ਪ੍ਰਿਾਲ਼ਿਾਨ੍
ਸੁਮਹਾਨ੍ ਇਙ੍ਿੁਤ੍ੀ ਿਰੁਿ੍ਸ਼੍ੋ ਿਸਾਮੋ੭ਤ੍ਰੈਿ ਸਾਰਤ੍ੇ ੨੭
ਤ੍ਰਿ੍ਸ਼੍ਯਾਮ ੱੱਸਕਰਤ੍ਾਮ੍ ਸ਼੍ਰਸ਼੍
ੇ ੍ਟਾਮ੍ ਸੰਮਾਨਯ ਸਕਲਲਾਮ੍ ਕਸ਼੍ਿਾਮ੍
ਤ੍ੇਿ ਤ੍ਾਨਿ ਿਮ੍ਤ੍ਰਵ ਮਰੁਿ ਮਾਨੁ ਸ਼੍ ਪ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਣਾਮ੍ ੨੮
ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ ਸ਼੍੍ਚ ਸੁਮਨ੍ਤ੍ਰ ਸ਼੍੍ਚ ਪ੍ਾਟਮ੍ ਇਕਤ੍ ਏਿ ਰਾਿਿਮ੍
ਉਿ੍ਤ੍ਵਾ ਤ੍ਮ੍ ਇਙ੍ਿੁਤ੍ੀ ਿਰਿ
ੁ ੍ਸ਼੍ਮ੍ ਤ੍ਤ੍ਾ ਉਪ੍ਯਯਤ੍ੁ ਰ੍ ਹਯੈਃ ੨੯
ਰਾਮੋ੭ਕਪ੍ਯਾਯ ਤ੍ਮ੍ ਰਮਯਮ੍ ਿਰੁਿ੍ਸ਼੍ਮ੍ ਇਿ੍ਸ਼੍ਵਾਿੁ ਨਨ੍ਤ੍ਨਃ
ਰਤ੍ਾਤ੍੍ ਅਿਾਤ੍ਰਤ੍੍ ਤ੍ਸ੍ਮਾਤ੍੍ ਸ ਪ੍ਾਰਯਃ ਸਹ ਲਿ੍ਸ਼੍ਮ
੍ ਣਃ ੩0
ਸੁਮਨ੍ਤ੍ਰੋ੭ਪ੍ਯਿਤ੍ੀਰਯਾ ਸ੍ਮਾ ਨ੍ਮੋਚਕਯਤ੍ਵਾ ਹਯੋੱਤ੍ਮਾਨ੍
ਿਰੁਿ੍ਸ਼੍ ਮੂਲ ਿਤ੍ਮ੍ ਰਾਮਮ੍ ਉਪ੍ਤ੍ਸ੍ਤ੍ੇ ਿਰੁਤ੍ਾ੭ਞ੍ਿਕਲਃ ੩੧
ਤ੍ਤ੍ਰ ਰਾਿਾ ਿੁਹੋ ਨਾਮ ਰਾਮ ਸਯਾ੭੭ਤ੍੍ਮ ਸਮਃ ਸਿਾ
ਕਨਸ਼੍ਾਤ੍ ਿਾਤ੍ਯੋ ਪ੍ਲਿਾਨ੍ ਸ੍ਤ੍ਪ੍ਕਤ੍ ਸ਼੍੍ਚੇਕਤ੍ ਕਿਸ਼੍ਰੁਤ੍ਃ ੩੨
ਸ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਪ੍ੁਰਸ਼੍
ੁ ਿਯਾਿਰਮ੍ ਰਾਮਮ੍ ਕਿਸ਼੍ਯਮ੍ ਆਿਤ੍ਮ੍
ਿਰੁੱਤ੍ੈਃ ਪ੍ਕਰਿਰਤ੍
ੁ ੋ੭ਮਾਤ੍ਯੈ ਰ੍ਿ੍ਞਾਕਤ੍ਕਪ੍ ਸ਼੍੍ਚਾ੭ਕਪ੍ ਉਪ੍ਾਿਤ੍ਃ ੩੩
ਤ੍ਤ੍ੋ ਕਨਸ਼੍ਾਤ੍ਾ੭ਕਤ੍ਪ੍ਕਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾ ਤ੍ੂ ਰਾਤ੍੍ ਉਪ੍ਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ਮ੍
ਸਹ ਸੌਕਮਕਤ੍ਰਣਾ ਰਾਮਃ ਸਮਾਿੱਚ ਤ੍੍ਿੁਹੇਨ ਸਃ ੩੪
ਤ੍ਮ੍ ਆਰ੍ਤ੍ਃ ਸਮ੍ਪ੍ਕਰਸ਼੍ਵਿਯ ਿੁਹੋ ਰਾਿਿਮ੍ ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍
ਯਤ੍ਾ੭ਯੋਤ੍ਯਾ ਤ੍ ਤ੍ੇਤ੍ਮ੍ ਤ੍ੇ ਰਾਮ ਕਿਮ੍ ਿਰਿਾਕਣ ਤ੍ੇ ੩੫
ਈਤ੍ਰੁਸ਼੍ਮ੍ ਕਹ ਮਹਾ ਪ੍ਾਹੋ ਿ: ਪ੍ਰਾਪ੍੍ਸਯਤ੍ਯਕਤ੍ਕਤ੍ਮ੍ ਕਪ੍ਰਯਮ੍ ੩੬
ਤ੍ਤ੍ੋ ਿੁਣਿ ਤ੍ੰਨਾਤ੍ਯਮ੍ ਉਪ੍ਾਤ੍ਾਯ ਪ੍ਰੁਤ੍ ਕਿਵਤ੍ਮ੍
ਅਰ੍ਿਯਮ੍ ਚੋਪ੍ਾਨਯਤ੍੍ ਿ੍ਕਸ਼੍ਪ੍ਰਮ੍ ਿਾਿਯਮ੍ ਚੇਤ੍ਮ੍ ਉਿਾਚ ਹ ੩੭
ਸਵਾਿਤ੍ਮ੍ ਤ੍ੇ ਮਹਾ ਪ੍ਾਹੋ ਤ੍ ਿੇਯਮ੍ ਅਕਿਲਾ ਮਹੀ
ਿਯਮ੍ ਪ੍ਰੇਸ਼੍ਯਾ ਪ੍ਿਾਨ੍ ਪ੍ਰ੍ਤ੍ਾ ਸਾਤ੍ੁ ਰਾਿਯਮ੍ ਪ੍ਰਸ਼੍ਾਕਤ੍ ਨਃ ੩੮
ਪ੍ਿ੍ਸ਼੍ਯਮ੍ ਪ੍ੋਿਯਮ੍ ਚ ਪ੍ੇਯਮ੍ ਚ ਲੇ ਹਯਮ੍ ਚੇਤ੍ਮ੍ ਉਪ੍ਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ਮ੍
ਸ਼੍ਯਨਾਕਨ ਚ ਮੁਿਯਾਕਨ ਿਾਕਿਨਾਮ੍ ਿਾਤ੍ਨਮ੍ ਚ ਤ੍ੇ ੩੯
ਿੁਹਮ੍ ਏਿਮ੍ ਪ੍ਰੁਿਾਣਮ੍ ਤ੍ਮ੍ ਰਾਿਿਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯੁ ਿਾਚ ਹ
ਅਰ੍ਕਚਤ੍ਾ ਸ਼੍੍ਚੈਿ ਹਰਸ਼੍
ੁ ਟ
੍ ਾ ਸ਼੍੍ਚ ਪ੍ਿਤ੍ਾ ਸਰਵਤ੍ਾ ਿਯਮ੍
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਪ੍ਤ੍੍ਪ੍ਯਾਮ੍ ਅਕਪ੍ਿਮਾ ੱੱਚਿ
ੈ ਸ੍ਨੇਹ ਸਮ੍ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਨੇਨ ਚ ੪0
ਪ੍ੁਿਾਪ੍ਯਾਮ੍ ਸਾਤ੍ੁ ਿਰੁੱਤ੍ਾਪ੍ਯਾਮ੍ ਪ੍ੀਟਯਨ੍ ਿਾਿਯਮ੍ ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍
ਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟਯਾ ਤ੍ਵਾਮ੍ ਿੁਹ ਪ੍ਸ਼੍ਯਾਕਮ ਅਰੋਿਮ੍ ਸਹ ਪ੍ਾਨ੍ਤ੍ਿੈਃ ੪੧
ਅਕਪ੍ ਤ੍ੇ ਿਸ਼੍ਲਮ੍ ਰਾਸ਼੍੍ਟਰੇ ਕਮਤ੍ਰੇਸ਼੍ੁ ਚ ਤ੍ਨੇਸ਼੍ੁ ਚ ੪੨
ਯ ੱੱਕਤ੍ਵਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਿਤ੍ਾ ਕਿਮ੍ਕਚਤ੍੍ ਪ੍ਰੀਤ੍ਯਾ ਸਮੁਪ੍ ਿਲ੍ ਕਪ੍ਤ੍ਮ੍
ਸਰਵਮ੍ ਤ੍ਤ੍੍ ਅਨੁ ਿਾਨਾਕਮ ਨ ਕਹ ਿਰ੍ਤ੍ੇ ਪ੍ਰਕਤ੍ਿਰਹੇ ੪੩
ਿੁਸ਼੍ ਚੀਰਾ੭ਕਿਨ ਤ੍ਰਮ੍ ਪ੍ਲ ਮੂਲਾ੭ਸ਼੍ਨਮ੍ ਚ ਮਾਮ੍
ਕਿੱਕਤ੍ ਪ੍ਰਕਣਕਹਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਰ੍ਮੇ ਤ੍ਾਪ੍ਸਮ੍ ਿਨ ਿੋਚਰਮ੍ ੪੪
ਅਸ਼੍ਵਾਨਾਮ੍ ਿਾਤ੍ਨੇ ਨਾ੭ਹਮ੍ ਅਰ੍ਤ੍ੀ ਨਾ੭ਨਯੇਨ ਿੇਨਕਚਤ੍੍
ਏਤ੍ਾਿਤ੍ਾ੭ਤ੍ਰ ਪ੍ਿਤ੍ਾ ਪ੍ਕਿਸ਼੍ਯਾਕਮ ਸੁਪ੍ੂਕਿਤ੍ਃ ੪੫
ਏਤ੍ੇ ਕਹ ਤ੍ਕਯਤ੍ਾ ਰਾਿ੍ਞਃ ਕਪ੍ਤ੍ੁ ਰ੍ਤ੍ਸ਼੍ਰਤ੍ ਸਯ ਮੇ
ਏਤ੍ੈ ਸ੍ਤ੍ੁ ਕਿਕਹਤ੍ੈ: ਅਸ਼੍ਵ:ੈ ਪ੍ਕਿਸ਼੍ਯਾ ਮਯਹਮ੍ ਅਰ੍ਕਚਤ੍ਃ ੪੬
ਅਸ਼੍ਵਾਨਾਮ੍ ਪ੍ਰਕਤ੍ਪ੍ਾਨਮ੍ ਚ ਿਾਤ੍ਨਮ੍ ਚੈਿ ਸੋ੭ਨਵਸ਼੍ਾਤ੍੍
ਿੁਹ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਰੈਿ ਪ੍ੁਰਸ਼੍
ੁ ਾਮ੍ ਸ੍ਤ੍ਵਕਰਤ੍ਮ੍ ਤ੍ੀਯਤ੍ਾਮ੍ ਇਕਤ੍ ੪੭
ਤ੍ਤ੍ ਸ਼੍੍ਚੀਰੋਤ੍
ੱ ਰਾ ਸਙ੍ਿਃ ਸਮ੍ਤ੍ਯਾਮ੍ ਅਨਵਾਸਯ ਪ੍ਸ਼੍੍ਕਚਮਾਮ੍
ਿਲਮ੍ ਏਿਾ੭੭ਤ੍ਤ੍ੇ ਪ੍ੋਿਯਮ੍ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੇਨਾ੭੭ਹਰਤ੍
ੁ ਮ੍ ਸਵਯਮ੍ ੪੮
ਤ੍ਸਯ ਪ੍ੂਮੌ ਸ਼੍ਯਾਨ ਸਯ ਪ੍ਾਤ੍ੌ ਪ੍ਰਿ੍ਸ਼੍ਾਲ਼ਯ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣਃ
ਸ ਪ੍ਾਰਯ ਸਯ ਤ੍ਤ੍ੋ੭ਪ੍ਯੇਤ੍ਯ ਤ੍ਸ੍ਤ੍ੌ ਿਰੁਿ੍ਸ਼੍ਮ੍ ਉਪ੍ਾਕਸ਼੍ਰਤ੍ਃ ੪੯
ਿੁਹੋ੭ਕਪ੍ ਸਹ ਸੂਤ੍ੇਨ ਸੌਕਮਕਤ੍ਰਮ੍ ਅਨੁ ਪ੍ਾਸ਼੍ਯਨ੍
ਅਨਵਿਾਿਰ ੱੱਤ੍ਤ੍ੋ ਰਾਮਮ੍ ਅਪ੍ਰਮੱਤ੍ੋ ਤ੍ਨੁ ਰ੍ਤ੍ਰਃ ੫0
ਤ੍ਤ੍ਾ ਸ਼੍ਯਾਨ ਸਯ ਤ੍ਤ੍ੋ੭ਸਯ ਤ੍ੀਮਤ੍ੋ
ਯਸ਼੍ਕਸਵਨੋ ਤ੍ਾਸ਼੍ਰਤ੍ੇ ਰ੍ਮਹਾਤ੍੍ਮਨਃ
ਅਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟ ਤ੍ੁ ਃਿ ਸਯ ਸੁਿੋਕਚਤ੍ ਸਯ ਸਾ
ਤ੍ਤ੍ਾ ਿਯਤ੍ੀਯਾਯ ਕਚਰੇਣ ਸ਼੍ਰਵਰੀ ੫੧
ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਯੋਤ੍ਯਾ ਿਾਮ੍ਟੇ ਪ੍ਮ੍ਚਾਸ਼੍ ੱੱਸਰ੍ਿ:
ਏਕ ਪ੍ਮ੍ਚਾਸ਼ ੱਸਰ੍ਕ:
ਤ੍ਮ੍ ਿਾਿਰਤ੍ਮ੍ ਅ ਤ੍ਮ੍ਪ੍ੇਨ ਪ੍ਰਾਤ੍ੁ : ਅਰ੍ਤ੍ਾਯ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣਮ੍
ਿੁਹਃ ਸਮ੍ਤ੍ਾਪ੍ ਸਮ੍ਤ੍ਪ੍੍ਤ੍ੋ ਰਾਿਿਮ੍ ਿਾਿਯਮ੍ ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੧
ਇਯਮ੍ ਤ੍ਾਤ੍ ਸੁਿਾ ਸ਼੍ੱਯਾ ਤ੍ਵ ਤ੍ਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਉਪ੍ਿਲ੍ ਕਪ੍ਤ੍ਾ
ਪ੍ਰਤ੍ਯਾਸ਼੍ਵਕਸਕਹ ਸਾਤ੍ਵ੭ਸਯਾਮ੍ ਰਾਿ ਪ੍ੁਤ੍ਰ ਯਤ੍ਾ ਸੁਿਮ੍ ੨
ਉਕਚਤ੍ੋ੭ਯਮ੍ ਿਨਃ ਸਰਵਃ ਿ੍ਲੇਸ਼੍ਾਨਾਮ੍ ਤ੍ਵਮ੍ ਸੁਿੋਕਚਤ੍ਃ
ਿੁਪ੍੍ਤ੍ਯ੭ਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਿਾਿਕਰਸ਼੍ਯਾਮਃ ਿਾਿੁਤ੍੍ਸ੍ਤ੍ ਸਯ ਿਯਮ੍ ਕਨਸ਼੍ਾਮ੍ ੩
ਨ ਕਹ ਰਾਮਾਤ੍੍ ਕਪ੍ਰਯਤ੍ਰੋ ਮਮਾ੭ਸ੍ਕਤ੍ ਪ੍ੁਕਿ ਿਸ਼੍੍ਚਨ
ਪ੍ਰਿੀ ਮਯੇਤ੍ਤ੍੍ ਅਹਮ੍ ਸਤ੍ਯਮ੍ ਸਤ੍ਯੇ ਨੈਿ ਚ ਤ੍ੇ ਸ਼੍ਪ੍ੇ ੪
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਅਸਯ ਪ੍ਰਸਾਤ੍ਾ ਤ੍ਾ੭੭ਸ਼੍ਮ੍ਸੇ ਲੋ ਿੇ੭ਸ੍ਕਮਨ੍ ਸੁਮਹ ਤ੍ਯਸ਼੍ਃ
ਤ੍ਰ੍ਮਾ੭ਿਾਪ੍੍ਕਤ੍ਮ੍ ਚ ਕਿਪ੍ੁਲਾਮ੍ ਅਰ੍ਤ੍ਾ ਿਾਪ੍੍ਕਤ੍ਮ੍ ਚ ਿੇਿਲਾਮ੍ ੫
ਸੋ੭ਹਮ੍ ਕਪ੍ਰਯ ਸਿਮ੍ ਰਾਮਮ੍ ਸ਼੍ਯਾਨਮ੍ ਸਹ ਸੀਤ੍ਯਾ
ਰਿ੍ਕਸ਼੍ਸ਼੍ਯਾਕਮ ਤ੍ਨੁ ਸ਼੍੍ਪ੍ਾਕਣਃ ਸਰਵਤ੍ੋ ਿ੍ਞਾਕਤ੍ਕਪ੍ਃ ਸਹ ੬
ਨ ਕਹ ਮੇ੭ਕਿਕਤ੍ਤ੍ਮ੍ ਕਿਮ੍ਕਚ ਤ੍ਵਨੇ੭ਸ੍ਕਮਨ੍ ਚਰਤ੍ਃ ਸਤ੍ਾ
ਚਤ੍ੁ ਰਙ੍ਿਮ੍ ਹਯ੭ਕਪ੍ ਪ੍ਲਮ੍ ਸੁਮਹਤ੍੍ ਪ੍ਰਸਹੇਮਕਹ ੭
ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ ਸ੍ਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਤ੍ੋਿਾਚ ਰਿ੍ਸ਼੍ਯਮਾਣਾ ਸ੍ਤ੍ਵਯਾ ਨਿ
ਨਾ੭ਤ੍ਰ ਪ੍ੀਤ੍ਾ ਿਯਮ੍ ਸਰਵੇ ਤ੍ਰ੍ਮਮ੍ ਏਿਾ੭ਨੁ ਪ੍ਸ਼੍ਯਤ੍ਾ ੮
ਿਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਾਸ਼੍ਰਤ੍ੌ ਪ੍ੂਮੌ ਸ਼੍ਯਾਨੇ ਸਹ ਸੀਤ੍ਯਾ
ਸ਼੍ਿਯਾ ਕਨਤ੍ਰਾ ਮਯਾ ਲਪ੍੍ਤ੍ੁਮ੍ ਿੀਕਿਤ੍ਮ੍ ਿਾ ਸੁਿਾਕਨ ਿਾ ੯
ਯੋ ਨ ਤ੍ੇਿਾ੭ਸੁਰਃੈ ਸਰਵੈਃ ਸ਼੍ਿਯਃ ਪ੍ਰਸਕਹਤ੍ੁ ਮ੍ ਯੁ ਕਤ੍
ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਸ਼੍ਯ ਸੁਿ ਸਕਮਵਸ਼੍ਟ
੍ ਮ੍ ਤ੍ਰੁਣੇਸ਼੍ੁ ਸਹ ਸੀਤ੍ਯਾ ੧0
ਯੋ ਮਨ੍ਤ੍ਰ ਤ੍ਪ੍ਸਾ ਲਪ੍੍ਤ੍ੋ ਕਿਕਿਤ੍ੈ ਸ਼੍੍ਚ ਪ੍ਕਰਸ਼੍ਰਮਃੈ
ਏਿੋ ਤ੍ਸ਼੍ਰਤ੍ ਸਯੈਸ਼੍ ਪ੍ੁਤ੍ਰਃ ਸਤ੍ਰੁਸ਼੍ ਲਿ੍ਸ਼੍ਣਃ ੧੧
ਅਸ੍ਕਮਨ੍ ਪ੍ਰਿਰਾਕਿਤ੍ੇ ਰਾਿਾ ਨ ਕਚਰਮ੍ ਿਰ੍ਤ੍ਕਯਸ਼੍ਯਕਤ੍
ਕਿਤ੍ਿਾ ਮੇਕਤ੍ਨੀ ਨੂ ਨਮ੍ ਿ੍ਕਸ਼੍ਪ੍ਰਮ੍ ਏਿ ਪ੍ਕਿਸ਼੍ਯਕਤ੍ ੧੨
ਕਿਨਤ੍ਯ ਸੁਮਹਾ ਨਾਤ੍ਮ੍ ਸ਼੍ਰਮੇਣੋਪ੍ਰਤ੍ਾਃ ਸ੍ਕਤ੍ਰਯਃ
ਕਨਰ੍ਿੋਸ਼੍ੋਪ੍ਰਤ੍ਮ੍ ਚਾ੭ਤ੍ੋ ਮਨਯੇ ਰਾਿ ਕਨਿੇਸ਼੍ਨਮ੍ ੧੩
ਿੌਸਲਯਾ ਚੈਿ ਰਾਿਾ ਚ ਤ੍ਤ੍ੈਿ ਿਨਨੀ ਮਮ
ਨਾ੭੭ਸ਼੍ਮ੍ਸੇ ਯਕਤ੍ ਿੀਿਨ੍ਕਤ੍ ਸਰਵੇ ਤ੍ੇ ਸ਼੍ਰਵਰੀਮ੍ ਇਮਾਮ੍ ੧੪
ਿੀਿੇਤ੍੍ ਅਕਪ੍ ਕਹ ਮੇ ਮਾਤ੍ਾ ਸ਼੍ਤ੍ਰੁਿ੍ਨਸਯਾ੭ਨਵਿੇਿ੍ਸ਼੍ਯਾ
ਤ੍ ੱੱਤ੍ੁਃਿਮ੍ ਯ ੱੱਤ੍ੁ ਿੌਸਲਯਾ ਿੀਰ ਸੂਕਰਵਨਕਸ਼੍ਸ਼੍ਯਕਤ੍ ੧੫
ਅਨੁ ਰਿ੍ਤ੍ ਿਨਾ੭੭ਿੀਰ੍ਣਾ ਸੁਿਾ ਲੋ ਿ ਕਪ੍ਰਯਾਿਹਾ
ਰਾਿ ਿਯਸਨ ਸਮ੍ਸੁਸ਼੍
ਰ ੍ਟਾ ਸਾ ਪ੍ੁਰੀ ਕਿਨਕਸ਼੍ਸ਼੍ਯਕਤ੍ ੧੬
ਿਤ੍ਮ੍ ਪ੍ੁਤ੍ਰਮ੍ ਮਹਾਤ੍੍ਮਾਨਮ੍ ਿਯੇਸ਼੍੍ਟਮ੍ ਕਪ੍ਰਯ ਮ੭ਪ੍ਸ਼੍ਯਤ੍:
ਸ਼੍ਰੀਰਮ੍ ਤ੍ਾਰਕਯਸ਼੍ਯਮ੍ਕਤ੍ ਪ੍ਰਾਣਾ ਰਾਿ੍ਞੋ ਮਹਾਤ੍੍ਮਨ: ੧੭
ਕਿਨਸ਼੍੍ਟੇ ਨਰੁਪ੍ਤ੍ੌ ਪ੍ਸ਼੍੍ਚਾਤ੍੍ ਿੌਸਲਯਾ ਕਿਨਕਸ਼੍ਸ਼੍ਯਕਤ੍
ਅਨਮ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਚ ਮਾਤ੍ਾ੭ਕਪ੍ ਮਮ ਨਾਸ਼੍ ਮੁਪ੍ੈਸ਼੍ਯਕਤ੍ ੧੮
ਅਕਤ੍ਿਰਾਨ੍ਤ੍ਮ੍ ਅਕਤ੍ਿਰਾਨ੍ਤ੍ਮ੍ ਅਨ ਿਾਪ੍ਯ ਮਨੋਰਤ੍ਮ੍
ਰਾਿਯੇ ਰਾਮਮ੍ ਅਕਨਿ੍ਕਸ਼੍ਪ੍ਯ ਕਪ੍ਤ੍ਾ ਮੇ ਕਿਨਕਸ਼੍ਸ਼੍ਯਕਤ੍ ੧੯
ਕਸੱਤ੍ਾਰ੍ਤ੍ਾਃ ਕਪ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਿਰੁੱਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਸ੍ਕਮਨ੍ ਿਾਲੇ ਪ੍ਯੁ ਪ੍ਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ੇ
ਪ੍ਰੇਤ੍ ਿਾਰਯੇਸ਼੍ੁ ਸਰਵੇਸ਼੍ੁ ਸਮ੍ਸ੍ਿਕਰਸ਼੍ਯਨ੍ਕਤ੍ ਪ੍ੂਕਮਪ੍ਮ੍ ੨0
ਰਮਯ ਚਤ੍ਵਰ ਸਮ੍ਸ੍ਤ੍ਾਨਾਮ੍ ਸੁਕਿਪ੍ਿ੍ਤ੍ ਮਹਾ ਪ੍ਤ੍ਾਮ੍
ਹਰ੍ਮਯ ਪ੍ਰਾਸਾਤ੍ ਸਮ੍ਪ੍ੰਨਾਮ੍ ਿਕਣਿਾ ਿਰ ਸ਼੍ੋਕਪ੍ਤ੍ਾਮ੍ ੨੧
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਰਤ੍ਾ੭ਸ਼੍ਵ ਿਿ ਸਮ੍ਪ੍ਾਤ੍ਾਮ੍ ਤ੍ੂ ਰਯ ਨਾਤ੍ ਕਿਨਾਕਤ੍ਤ੍ਾਮ੍
ਸਰਵ ਿਲਯਾਣ ਸਮ੍ਪ੍ਰ
ੂ ੍ਣਾਮ੍ ਹਰਸ਼੍
ੁ ੍ਟ ਪ੍ੁਸ਼੍ਟ
੍ ਿਨਾਿੁਲਾਮ੍ ੨੨
ਆਰਾ ਮੋਤ੍ਯਾਨ ਸਮ੍ਪ੍ੰਨਾਮ੍ ਸਮਾਿੋ ਤ੍੍ਸਿ ਸ਼੍ਾਕਲਨੀਮ੍
ਸੁਕਿਤ੍ਾ ਕਿਚਕਰਸ਼੍ਯਨ੍ਕਤ੍ ਰਾਿਤ੍ਾਨੀਮ੍ ਕਪ੍ਤ੍ੁ ਰ੍ਮਮ ੨੩
ਅਕਪ੍ ਿੀਿੇ ੱੱਤ੍ਸ਼੍ਰਤ੍ੋ ਿਨਿਾਸਾ ਤ੍੍ਪ੍ੁਨ ਰਵਯਮ੍
ਪ੍ਰਤ੍ਯਾ੭੭ਿਮਯ ਮਹਾਤ੍੍ਮਾਨ ਮ੭ਕਪ੍ ਪ੍ਸ਼੍ਯੇਮ ਸੁਿਤ੍
ਰ ਮ੍ ੨੪
ਅਕਪ੍ ਸਤ੍ਯ ਪ੍ਰਕਤ੍ਿ੍ਞੇਨ ਸਾਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਿੁਸ਼੍ਕਲਨਾ ਿਯਮ੍
ਕਨਿਰੁੱਤ੍ ਿਨ ਿਾਸੇ੭ਸ੍ਕਮੰਨਯੋਤ੍ਯਾਮ੍ ਪ੍ਰਕਿਸ਼੍ੇਮਕਹ ੨੫
ਪ੍ਕਰਤ੍ੇਿਯ ਮਾਨਸਯ ਤ੍ੁ ਃਿਾਰ੍ਤ੍ ਸਯ ਮਹਾਤ੍੍ਮਨਃ
ਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟਤ੍ੋ ਰਾਿਪ੍ੁਤ੍ਰ ਸਯ ਸ਼੍ਰਵਰੀ ਸਾ੭ਤ੍ਯਿਰ੍ਤ੍ਤ੍ ੨੬
ਤ੍ਤ੍ਾ ਕਹ ਸਤ੍ਯਮ੍ ਪ੍ਰੁਿਕਤ੍ ਪ੍ਰਿਾ ਕਹਤ੍ੇ
ਨਰੇਨ੍ਤ੍ਰ ਪ੍ੁਤ੍ਰੇ ਿੁਰੁ ਸੌਹਤ੍
ਰੁ ਾ ਤ੍੍ਿੁਹਃ
ਮੁਮੋਚ ਪ੍ਾਸ਼੍੍ਪ੍ਮ੍ ਿਯਸਨਾ੭ਕਪ੍ ਪ੍ੀਕਟਤ੍ੋ
ਿਵਰਾ੭੭ਤ੍ੁ ਰੋ ਨਾਿ ਇਿ ਿਯਤ੍ਾ੭੭ਤ੍ੁ ਰਃ ੨੭
ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਯੋਤ੍ਯਾ ਿਾਮ੍ਟੇ ਏਿ ਪ੍ਮ੍ਚਾਸ਼੍ ੱੱਸਰ੍ਿ:
ਤ੍ਤਿ ਪ੍ਮ੍ਚਾਸ਼ ੱਸਰ੍ਕ:
ਪ੍ਰਪ੍ਾਤ੍ਾਯਾਮ੍ ਤ੍ੁ ਸ਼੍ਰਵਰਯਾਮ੍ ਪ੍ਰੁਤ੍ੁ ਿਿ੍ਸ਼੍ਾ ਮਹਾ ਯਸ਼੍ਾਃ
ਉਿਾਚ ਰਾਮਃ ਸੌਕਮਕਤ੍ਰਮ੍ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣਮ੍ ਸ਼੍ੁਪ੍ ਲਿ੍ਸ਼੍ਣਮ੍ ੧
ਪ੍ਾਸ੍ਿਰੋਤ੍ਯ ਿਾਲੋ ੭ਯਮ੍ ਿਤ੍ਾ ਪ੍ਿਿਤ੍ੀ ਕਨਸ਼੍ਾ
ਅਸੌ ਸੁਿਰੁਸ਼੍੍ਣੋ ਕਿਹਿਃ ਿੋਕਿਲ ਸ੍ਤ੍ਾਤ੍ ਿੂਿਕਤ੍ ੨
ਪ੍ਕਰਹਣਾਨਾਮ੍ ਚ ਕਨਰ੍ਿੋਸ਼੍ਃ ਸ਼੍ਰੂਯਤ੍ੇ ਨਤ੍ਤ੍ਾਮ੍ ਿਨੇ
ਤ੍ਰਾਮ ਿਾਹ੍ਨਿੀਮ੍ ਸੌਮਯ ਸ਼੍ੀਿਰਿਾਮ੍ ਸਾਿਰਮ੍ ਿਮਾਮ੍ ੩
ਕਿਿ੍ਞਾਯ ਰਾਮ ਸਯ ਿਚਃ ਸੌਕਮਕਤ੍ਰ ਰ੍ਕਮਤ੍ਰ ਨਨ੍ਤ੍ਨਃ
ਿੁਹਮ੍ ਆਮਨ੍ਤ੍ਰਯ ਸੂਤ੍ਮ੍ ਚ ਸੋ੭ਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟ ਤ੍੍ਪ੍ਰਾਤ੍ੁ ਰ੭ਿਰਤ੍ਃ ੪
ਸ ਤ੍ੁ ਰਾਮ ਸਯ ਿਚਨਮ੍ ਕਨਸ਼੍ਮਯ ਪ੍ਰਕਤ੍ ਿਰੁਹਯ ਚ
ਸ੍ਤ੍ਪ੍ਕਤ੍ ਸ੍ਤ੍ੂਰ੍ਣ ਮਾਹੂਯ ਸਕਚਿਾ ਕਨਤ੍ ਮਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੫
ਅਸਯ ਿਾਹਨ ਸਮਯੁ ਿ੍ਤ੍ਾਮ੍ ਿਰ੍ਣ ਿਰਾਹਿਤ੍ੀਮ੍ ਸ਼੍ੁਪ੍ਾਮ੍
ਸੁਪ੍ਰਤ੍ਾਰਾਮ੍ ਤ੍ਰੁਟਾਮ੍ ਤ੍ੀਰ੍ਤ੍ੇ ਸ਼੍ੀਿਰਮ੍ ਨਾਿ ਮੁਪ੍ਾਹਰ ੬
ਤ੍ਮ੍ ਕਨਸ਼੍ਮਯ ਿੁਹ ਆਤ੍ੇਸ਼੍ਮ੍ ਿੁਹਾ੭ਮਾਤ੍ਯ ਿਣੋ ਮਹਾਨ੍
ਉਪ੍ੋਹਯ ਰੁਕਚਰਾਮ੍ ਨਾਿਮ੍ ਿੁਹਾਯ ਪ੍ਰਤ੍ਯਿੇਤ੍ਯਤ੍੍ ੭
ਤ੍ਤ੍ ੱੱਸ ਪ੍ਰਾਮ੍ਿਕਲ ਰ੍ਪ੍ਤ੍
ੂ ਾਵ ਿੁਹੋ ਰਾਿਿਮ੭ਪ੍ਰਿੀਤ੍੍
ਉਪ੍ ਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ੇ੭ਯਮ੍ ਨੌ ਰ੍ਤ੍ਿ
ੇ ਪ੍ੂਯ: ਕਿਮ੍ ਿਰਿਾਕਣ ਤ੍ੇ ੮
ਤ੍ਿਾ੭ਮਰ ਸੁਤ੍ ਪ੍ਰਿਯ ਤ੍ਰ੍ਤ੍ੁਮ੍ ਸਾਿਰ ਿਾਮ੍ ਨਤ੍ੀਮ੍
ਨੌ ਕਰਯਮ੍ ਪ੍ੁਰਸ਼੍
ੁ ਿਯਾਿਰ ਤ੍ਾਮ੍ ਤ੍ਵਮ੍ ਆਰੋਹ ਸੁਿਤ੍
ਰ ੯
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਅਤ੍ੋਿਾਚ ਮਹਾ ਤ੍ੇਿਾ ਰਾਮੋ ਿੁਹ ਕਮਤ੍ਮ੍ ਿਚ:
ਿਰੁਤ੍ ਿਾਮੋ੭ਸ੍ਕਮ ਪ੍ਿਤ੍ਾ ਸ਼੍ੀਿਰ ਮਾਰੋਪ੍ਯਤ੍ਾ ਕਮਕਤ੍ ੧0
ਤ੍ਤ੍ਃ ਿਲਾਪ੍ਾਨ੍ ਸੰਨਹਯ ਿਟ੍ਿੌ ਪ੍ੱਤ੍ਵਾ ਚ ਤ੍ਕਨਵਨੌ
ਿਿ੍ਮਤ੍ੁ ਰ੍ ਯੇਨ ਤ੍ੌ ਿਙ੍ਿਾਮ੍ ਸੀਤ੍ਯਾ ਸਹ ਰਾਿਿੌ ੧੧
ਰਾਮਮ੍ ਏਿ ਤ੍ੁ ਤ੍ਰ੍ਮਿ੍ਞਮ੍ ਉਪ੍ਿਮਯ ਕਿਨੀਤ੍ਿਤ੍੍
ਕਿਮ੍ ਅਹਮ੍ ਿਰਿਾਣੀਕਤ੍ ਸੂਤ੍ਃ ਪ੍ਰਾਞ੍ਿਕਲ ਰ੭ਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੧੨
ਤ੍ਤ੍ੋ ਪ੍ਰਿੀ ੱੱਤ੍ਾਸ਼੍ਰਕਤ੍ ੱੱਸੁਮਮ੍ਤ੍ਰਮ੍
ਸ੍ਪ੍ਰੁਸ਼੍ਨ੍ ਿਰੇ ਣੋੱ ਤ੍ਮ ਤ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਣੇਨ
ਸੁਮਮ੍ਤ੍ਰ ਸ਼੍ੀਿਰਮ੍ ਪ੍ੁਨ ਰੇਿ ਯਾਕਹ
ਰਾਿ੍ਞ ੱੱਸਿਾਸ਼੍ੇ ਪ੍ਿ ਚਾ੭ਪ੍ਰਮੱਤ੍: ੧੩
ਕਨਿਰ੍ਤ੍ ਸਵੇ ਤ੍ਯੁ ਿਾਚੈਨਮ੍ ਏਤ੍ਾਿ ੱੱਕਤ੍ ਿਰੁਤ੍ਮ੍ ਮਮ
ਰਤ੍ਮ੍ ਕਿਹਾਯ ਪ੍ਤ੍੍ਪ੍ਯਾਮ੍ ਤ੍ੁ ਿਕਮਸ਼੍ਯਾਮੋ ਮਹਾ ਿਨਮ੍ ੧੪
ਆਤ੍੍ਮਾਨਮ੍ ਤ੍ਵ ਪ੍ਯਨੁ ਿਞ
੍ ਾਤ੍ਮ੍ ਅਿੇ ਿ੍ਸ਼੍ਯਾ੭ਰ੍ਤ੍ਃ ਸ ਸਾਰਕਤ੍ਃ
ਸੁਮਨ੍ਤ੍ਰਃ ਪ੍ੁਰਸ਼੍
ੁ ਿਯਾਿਰਮ੍ ਐਿ੍ਸ਼੍ਵਾਿਮ੍ ਇਤ੍ਮ੍ ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੧੫
ਨਾ੭ਕਤ੍ਿਰਾਨ੍ਤ੍ਮ੍ ਇਤ੍ਮ੍ ਲੋ ਿੇ ਪ੍ੁਰਸ਼੍
ੁ ੇ ਣੇਹ ਿੇਨਕਚਤ੍੍
ਤ੍ਿ ਸ ਪ੍ਰਾਤ੍ਰੁ ਪ੍ਾਰਯ ਸਯ ਿਾਸਃ ਪ੍ਰਾਿਰੁਤ੍ਿਤ੍੍ ਿਨੇ ੧੬
ਨ ਮਨਯੇ ਪ੍ਰਹ੍ਮਚਰਯੇ੭ਸ੍ਕਤ੍ ਸਵਤ੍ੀਤ੍ੇ ਿਾ ਪ੍ਲੋ ਤ੍ਯਃ
ਮਾਰ੍ਤ੍ ਿਾ੭੭ਰ੍ਿਿ ਯੋ ਰਵਾ੭ਕਪ੍ ਤ੍ਵਾਮ੍ ਚੇ ਤ੍ਵਯਸਨਮ੍ ਆਿਤ੍ਮ੍ ੧੭
ਸਹ ਰਾਿਿ ਿੈਤ੍ਹ
ੇ ਯਾ ਪ੍ਰਾਤ੍ਰਾ ਚੈਿ ਿਨੇ ਿਸਨ੍
ਤ੍ਵਮ੍ ਿਕਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਰਾਪ੍੍ਸਯਸੇ ਿੀਰ ਕਤ੍ਰ ਲੋ ਿਾਮ੍ਸ੍ਤ੍ੁ ਿਯਨ੍ ਇਿ ੧੮
ਿਯਮ੍ ਿਲੁ ਹਤ੍ਾ ਰਾਮ ਯੇ ਤ੍ਯਾ ਪ੍ਯੁ ਪ੍ਿਮ੍ਕਚਤ੍ਾਃ
ਿੈਿੇੱਯਾ ਿਸ਼੍ਮ੍ ਏਸ਼੍ਯਾਮਃ ਪ੍ਾਪ੍ਾਯਾ ਤ੍ੁ ਃਿ ਪ੍ਾਕਿਨਃ ੧੯
ਇਕਤ੍ ਪ੍ਰੁਿਨ੍ ਆਤ੍੍ਮ ਸਮਮ੍ ਸੁਮਨ੍ਤ੍ਰਃ ਸਾਰਕਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ
ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾ ਤ੍ੂ ਰ ਿਤ੍ਮ੍ ਰਾਮਮ੍ ਤ੍ੁ ਃਿਾਰ੍ਤ੍ੋ ਰੁਰਤ੍
ੁ ੇ ਕਚਰਮ੍ ੨0
ਤ੍ਤ੍ ਸ੍ਤ੍ੁ ਕਿਿਤ੍ੇ ਪ੍ਾਸ਼੍੍ਪ੍ੇ ਸੂਤ੍ਮ੍ ਸ੍ਪ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟੋਤ੍ਿਮ੍ ਸ਼੍ੁਕਚਮ੍
ਰਾਮ ਸ੍ਤ੍ੁ ਮਤ੍ੁ ਰਮ੍ ਿਾਿਯਮ੍ ਪ੍ੁਨਃ ਪ੍ੁਨਰ੍ ਉਿਾਚ ਤ੍ਮ੍ ੨੧
ਇਿ੍ਸ਼੍ਵਾਿੂਣਾਮ੍ ਤ੍ਵਯਾ ਤ੍ੁ ਲਯਮ੍ ਸੁਹਤ੍
ਰੁ ਮ੍ ਨੋਪ੍ਲਿ੍ਸ਼੍ਯੇ
ਯਤ੍ਾ ਤ੍ਸ਼੍ਰਤ੍ੋ ਰਾਿਾ ਮਾਮ੍ ਨ ਸ਼੍ੋਚੇਤ੍੍ ਤ੍ਤ੍ਾ ਿੁਰੁ ੨੨
ਸ਼੍ੋਿੋ ਪ੍ਹਤ੍ ਚੇਤ੍ਾ ਸ਼੍੍ਚ ਿਰਤ੍
ੁੱ ਸ਼੍੍ਚ ਿਿਤ੍ੀਪ੍ਕਤ੍ਃ
ਿਾਮ ਪ੍ਾਰਾ੭ਿ ਸੰਨ ਸ਼੍੍ਚ ਤ੍ਸ੍ਮਾਤ੍੍ ਏਤ੍ ਤ੍੍ਪ੍ਰਿੀਕਮ ਤ੍ੇ ੨੩
ਯ ਤ੍ਯ ਤ੍ਾਿ੍ਞਾਪ੍ਯੇਤ੍੍ ਕਿਮ੍ਕਚਤ੍੍ ਸ ਮਹਾਤ੍੍ਮਾ ਮਹੀਪ੍ਕਤ੍ਃ
ਿੈਿੇੱਯਾਃ ਕਪ੍ਰਯ ਿਾਮਾ੭ਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਿਾਰਯਮ੍ ਤ੍ਤ੍੍ ਅਕਿਿਾਮ੍ਿ੍ਸ਼੍ਯਾ ੨੪
ਏਤ੍ ਤ੍੭ਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਕਹ ਰਾਿਯਾਕਨ ਪ੍ਰਸ਼੍ਾਸਕਤ੍ ਨਰੇਸ਼੍ਵਰਾਃ
ਯਤ੍੍ ਏਸ਼੍ਾਮ੍ ਸਰਵ ਿਰੁਤ੍ਯੇਸ਼੍ੁ ਮਨੋ ਨ ਪ੍ਰਕਤ੍ਹਨਯਤ੍ੇ ੨੫
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਤ੍ ਤ੍ਯਤ੍ਾ ਸ ਮਹਾਰਾਿੋ ਨਾ੭ਲ਼ੀਿਮ੍ ਅਕਤ੍ਿੱਚਕਤ੍
ਨ ਚ ਤ੍ਾਮਯਕਤ੍ ਤ੍ੁ ਃਿੇਨ ਸੁਮਨ੍ਤ੍ਰ ਿੁਰੁ ਤ੍ਤ੍੍ ਤ੍ਤ੍ਾ ੨੬
ਅਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟ ਤ੍ੁ ਃਿਮ੍ ਰਾਿਾਨਮ੍ ਿਰੁੱਤ੍ਮ੍ ਆਰਯਮ੍ ਕਿਤ੍ੇਨ੍ਕਤ੍ਰਯਮ੍
ਪ੍ਰੂਯਾ ਸ੍ਤ੍ਵਮ੍ ਅਕਪ੍ਿਾਤ੍ਯੈਿ ਮਮ ਹੇਤ੍ੋ ਕਰਤ੍ਮ੍ ਿਚਃ ੨੭
ਨੈਿਾ੭ਹਮ੍ ਅਨੁ ਸ਼੍ੋਚਾਕਮ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੋ ਨ ਚ ਮੈਕਤ੍ਲੀ
ਅਯੋਤ੍ਯਾਯਾ ਸ਼੍੍ਚਯੁ ਤ੍ਾ ਸ਼੍੍ਚੇਕਤ੍ ਿਨੇ ਿਤ੍੍ਸਯਾਮਹੇਕਤ੍ ਚ ੨੮
ਚਤ੍ੁ ਰ੍ਤ੍ਸ਼੍ਸੁ ਿਰ੍ਸ਼੍ੇਸ਼੍ੁ ਕਨਿਰਤ੍
ੁੱ ੇਸ਼੍ੁ ਪ੍ੁਨਃ ਪ੍ੁਨਃ
ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣਮ੍ ਮਾਮ੍ ਚ ਸੀਤ੍ਾਮ੍ ਚ ਤ੍ਰਿ੍ਸ਼੍ਯਕਸ ਿ੍ਕਸ਼੍ਪ੍ਰਮ੍ ਆਿਤ੍ਾਨ੍ ੨੯
ਏਿਮ੍ ਉਿ੍ਤ੍ਵਾ ਤ੍ੁ ਰਾਿਾਨਮ੍ ਮਾਤ੍ਰਮ੍ ਚ ਸੁਮਨ੍ਤ੍ਰ ਮੇ
ਅਨਯਾ ਸ਼੍੍ਚ ਤ੍ੇਿੀਃ ਸਕਹਤ੍ਾਃ ਿੈਿੇਯੀਮ੍ ਚ ਪ੍ੁਨਃ ਪ੍ੁਨਃ ੩੧
ਆਰੋਿਯਮ੍ ਪ੍ਰੂਕਹ ਿੌਸਲਯਾਮ੍ ਅਤ੍ ਪ੍ਾਤ੍ਾ੭ਕਪ੍ ਿਨ੍ਤ੍ਨਮ੍
ਸੀਤ੍ਾਯਾ ਮਮ ਚਾ੭੭ਰਯਸਯ ਿਚਨਾ ੱੱਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ ਸਯ ਚ ੩੨
ਪ੍ਰੂਯਾ ਸ਼੍੍ਚ ਕਹ ਮਹਾਰਾਿਮ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਮ੍ ਿ੍ਕਸ਼੍ਪ੍ਰਮ੍ ਆਨਯ
ਆਿਤ੍ ਸ਼੍੍ਚਾ੭ਕਪ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਃ ਸ੍ਤ੍ਾਪ੍ਯੋ ਨਰੁਪ੍ਮਤ੍ੇ ਪ੍ਤ੍ੇ ੩੩
ਪ੍ਰਤ੍ਮ੍ ਚ ਪ੍ਕਰਸ਼੍ਵਿਯ ਯੌਿਰਾਿਯੇ੭ਕਪ੍ਕਸ਼੍ਚਯ ਚ
ਅਸ੍ਮ ਤ੍੍ਸਮ੍ਤ੍ਾਪ੍ਿਮ੍ ਤ੍ੁ ਃਿਮ੍ ਨ ਤ੍ਵਾਮ੍ ਅਕਪ੍ਪ੍ਕਿਸ਼੍ਯਕਤ੍ ੩੪
ਪ੍ਰਤ੍ ਸ਼੍੍ਚਾ੭ਕਪ੍ ਿਿ੍ਤ੍ਿਯੋ ਯਤ੍ਾ ਰਾਿਕਨ ਿਰ੍ਤ੍ਸੇ
ਤ੍ਤ੍ਾ ਮਾਤ੍ਰੁਸ਼੍ੁ ਿਰ੍ਤ੍ੇਤ੍ਾਃ ਸਰਵਾਸਵੇ ਿਾ੭ਕਿਸ਼੍ੇਸ਼੍ਤ੍ਃ ੩੫
ਯਤ੍ਾ ਚ ਤ੍ਿ ਿੈਿੇਯੀ ਸੁਕਮਤ੍ਰਾ ਚ ਕਿਸ਼੍ੇਸ਼੍ਤ੍ਃ
ਤ੍ਤ੍ੈਿ ਤ੍ੇਿੀ ਿੌਸਲਯਾ ਮਮ ਮਾਤ੍ਾ ਕਿਸ਼੍ੇਸ਼੍ਤ੍ਃ ੩੫
ਤ੍ਾਤ੍ ਸਯ ਕਪ੍ਰਯ ਿਾਮੇਨ ਯੌਿ ਰਾਿਯ ਮਿੇਿ੍ਸ਼੍ਤ੍ਾ
ਲੋ ਿਯੋ ਰੁਪ੍ਯੋ ਸ਼੍ਿਯਮ੍ ਕਨਤ੍ਯਤ੍ਾ ਸੁਿ ਮੇਕਤ੍ਤ੍ੁ ਮ੍ ੩੬
ਕਨਿਰ੍ਤ੍ਯਮਾਨੋ ਰਾਮੇਣ ਸੁਮਨ੍ਤ੍ਰਃ ਸ਼੍ੋਿ ਿਰ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ਃ
ਤ੍ਤ੍੍ ਸਰਵਮ੍ ਿਚਨਮ੍ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਸ੍ਨੇਹਾਤ੍੍ ਿਾਿੁਤ੍੍ਸ੍ਤ੍ਮ੍ ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੩੭
ਯਤ੍੍ ਅਹਮ੍ ਨੋਪ੍ਚਾਰੇਣ ਪ੍ਰਯ
ੂ ਾਮ੍ ਸ੍ਨੇਹਾਤ੍੍ ਅਕਿਿ੍ਲਪ੍:
ਪ੍ਿ੍ਕਤ੍ਮਾਨ੍ ਇਕਤ੍ ਤ੍ਤ੍੍ ਤ੍ਾਿਤ੍੍ ਿਾਿਯਮ੍ ਤ੍ਵਮ੍ ਿ੍ਸ਼੍ਨ੍ਤ੍ੁਮ੍ ਅਰਹਕਸ ੩੮
ਿਤ੍ਮ੍ ਕਹ ਤ੍ਵਕਤ੍ਵਹੀਨੋ੭ਹਮ੍ ਪ੍ਰਕਤ੍ਯਾਸਯਾਕਮ ਤ੍ਾਮ੍ ਪ੍ੁਰੀਮ੍
ਤ੍ਿ ਤ੍ਾਿਤ੍੍ ਕਿਯੋਿੇਨ ਪ੍ੁਤ੍ਰ ਸ਼੍ੋਿਾ੭੭ਿੁਲਾਮ੍ ਇਿ ੩੯
ਸ ਰਾਮਮ੍ ਅਕਪ੍ ਤ੍ਾਿਨ੍ ਮੇ ਰਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਰੁਸ਼੍ਟ
੍ ਵਾ ਤ੍ਤ੍ਾ ਿਨਃ
ਕਿਨਾ ਰਾਮਮ੍ ਰਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਾਵ ਕਿਤ੍ੀਰਯੇਤ੍ਾ੭ਕਪ੍ ਸਾ ਪ੍ੁਰੀ ੪0
ਤ੍ੈਨਯਮ੍ ਕਹ ਨਿਰੀ ਿੱਚੇਤ੍੍ ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾ ਸ਼੍ੂਨਯਮ੍ ਇਮਮ੍ ਰਤ੍ਮ੍
ਸੂਤ੍ਾ੭ਿਸ਼੍ੇਸ਼੍ਮ੍ ਸਵਮ੍ ਸੈਨਯਮ੍ ਹਤ੍ ਿੀਰਮ੍ ਇਿਾ੭ਹਿੇ ੪੧
ਤ੍ੂ ਰੇ੭ਕਪ੍ ਕਨਿਸਨ੍ਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਵਾਮ੍ ਮਾਨਸੇ ਨਾ੭ਿਰਤ੍ਃ ਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ਮ੍
ਕਚਨ੍ਤ੍ਯਨ੍ਤ੍ਯੋ੭ਤ੍ਯ ਨੂ ਨਮ੍ ਤ੍ਵਾਮ੍ ਕਨਰਾਹਾਰਾਃ ਿਰੁਤ੍ਾਃ ਪ੍ਰਿਾਃ ੪੨
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ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਮ੍ ਤ੍ੱਕਤ੍ ਤ੍ਵਯਾ ਰਾਮ ਯਾਤ੍ਰੁਸ਼੍ਮ੍ ਤ੍ਵ ਤ੍੍ਪ੍ਿ
ਰ ਾਸਨੇ
ਪ੍ਰਿਾਨਾਮ੍ ਸਮ੍ਿੁਲਮ੍ ਿਰੁੱਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਵ ੱੱਚੋਿ ਿ੍ਲਾਮ੍ਤ੍ ਚੇਤ੍ਸਾਮ੍ ੪੩
ਆਰ੍ਤ੍ਨਾਤ੍ੋ ਕਹ ਯਃ ਪ੍ੌਰੈ ਰ੍ਮੁਿ੍ਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਵ ਕਤ੍ਵਪ੍ਰਿਾਸਨੇ
ਰਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਮ੍ ਮਾਮ੍ ਕਨਸ਼੍ਾਮਯੈਿ ਿੁਰਯੁ ਃ ਸ਼੍ਤ੍ ਿੁਣਮ੍ ਤ੍ਤ੍ਃ ੪੪
ਅਹਮ੍ ਕਿਮ੍ ਚਾ੭ਕਪ੍ ਿਿ੍ਸ਼੍ਯਾਕਮ ਤ੍ੇਿੀਮ੍ ਤ੍ਿ ਸੁਤ੍ੋ ਮਯਾ
ਨੀਤ੍ੋ੭ਸੌ ਮਾਤ੍ੁ ਲ ਿੁਲਮ੍ ਸਮ੍ਤ੍ਾਪ੍ਮ੍ ਮਾ ਿਰੁਤ੍ਾ ਇਕਤ੍ ੪੫
ਅਸਤ੍ਯਮ੍ ਅਕਪ੍ ਨੈਿਾ੭ਹਮ੍ ਪ੍ਰੂਯਾਮ੍ ਿਚਨਮ੍ ਈਤ੍ਰੁਸ਼੍ਮ੍
ਿਤ੍ਮ੭ਕਪ੍ਰਯਮ੍ ਏਿਾ੭ਹਮ੍ ਪ੍ਰੂਯਾਮ੍ ਸਤ੍ਯਮ੍ ਇਤ੍ਮ੍ ਿਚਃ ੪੬
ਮਮ ਤ੍ਾਿਨ੍ ਕਨਯੋਿਸ੍ਤ੍ਾ ਸ੍ਤ੍ਵ ਤ੍੍ਪ੍ਨ੍ਤ੍ੁ ਿਨ ਿਾਕਹਨਃ
ਿਤ੍ਮ੍ ਰਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਵਯਾ ਹੀਨਮ੍ ਪ੍ਰਿਿ੍ਸ਼੍ਯਨ੍ਕਤ੍ ਹਯੋੱਤ੍ਮਾਃ ੪੭
ਤ੍ ੱੰਨ ਸ਼੍ਿ੍ਸ਼੍ਯਾ ਮਯਹਮ੍ ਿਮ੍ਤ੍ੁਮ੍ ਅਯੋਤ੍ਯਾਮ੍ ਤ੍ਵ ਤ੍ਰੁਤ੍ੇ੭ਨਿ
ਿਨ ਿਾਸਾਨੁ ਯਾਨਾਯ ਮਾ ਮ੭ਨੁ ਿ੍ਞਾਤ੍ੁ ਮਰਹਕਸ ੪੮
ਯਕਤ੍ ਮੇ ਯਾਚਮਾਨ ਸਯ ਤ੍ਯਾਿਮ੍ ਏਿ ਿਕਰਸ਼੍ਯਕਸ
ਸ ਰਤ੍ੋ੭ਿ੍ਕਨਮ੍ ਪ੍ਰਿੇਿ੍ਸ਼੍ਯਾਕਮ ਤ੍ਯਿ੍ਤ੍ ਮਾਤ੍ਰ ਇਹ ਤ੍ਵਯਾ ੪੯
ਪ੍ਕਿਸ਼੍ਯਨ੍ਕਤ੍ ਿਨੇ ਯਾਕਨ ਤ੍ਪ੍ੋ ਕਿਿ੍ਨਿਰਾਕਣ ਤ੍ੇ
ਰਤ੍ੇਨ ਪ੍ਰਕਤ੍ਪ੍ਾਕਤ੍ਸ਼੍ਯੇ ਤ੍ਾਕਨ ਸੱਤ੍ਵਾਕਨ ਰਾਿਿ ੫0
ਤ੍ਵਤ੍੍ ਿਰੁਤ੍ੇਨ ਮਯਾ ਪ੍ਰਾਪ੍੍ਤ੍ਮ੍ ਰਤ੍ ਚਰਯਾ ਿਰੁਤ੍ਮ੍ ਸੁਿਮ੍
ਆਸ਼੍ਮ੍ਸੇ ਤ੍ਵ ਤ੍੍ਿਰੁਤ੍ੇ ਨਾ੭ਹਮ੍ ਿਨ ਿਾਸ ਿਰੁਤ੍ਮ੍ ਸੁਿਮ੍ ੫੧
ਪ੍ਰਸੀ ਤ੍ੇੱਚਾਕਮ ਤ੍ੇ੭ਰਣਯੇ ਪ੍ਕਿਤ੍ੁ ਮ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਯ੭ਨਨ੍ਤ੍ਰਃ
ਪ੍ਰੀਤ੍ਯਾ੭ਕਪ੍ਕਹਤ੍ਮ੍ ਇੱਚਾਕਮ ਪ੍ਿ ਮੇ ਪ੍ਰਤ੍ਯਨਨ੍ਤ੍ਰਃ ੫੨
ਇਮੇ ਚਾ੭ਕਪ੍ ਹਯਾ ਿੀਰ ਯਕਤ੍ ਤ੍ੇ ਿਨ ਿਾਕਸਨ:
ਪ੍ਕਰਚਾਰਯਾਮ੍ ਿਕਰਸ਼੍ਯਮ੍ਕਤ੍ ਪ੍ਰਾਪ੍੍ਸਯਮ੍ਕਤ੍ ਪ੍ਰਮਾਮ੍ ਿਕਤ੍ਮ੍ ੫੩
ਤ੍ਿ ਸ਼੍ੁਸ਼੍ੂਸ਼੍
ਰ ਣਮ੍ ਮੂਰ੍ਤ੍੍ਨਾ ਿਕਰਸ਼੍ਯਾਕਮ ਿਨੇ ਿਸਨ੍
ਅਯੋਤ੍ਯਾਮ੍ ਤ੍ੇਿ ਲੋ ਿਮ੍ ਿਾ ਸਰਵਤ੍ਾ ਪ੍ਰਿਹਾਮਯ੭ਹਮ੍ ੫੪
ਨ ਕਹ ਸ਼੍ਿਯਾ ਪ੍ਰਿੇਸ਼੍੍ਟਮ
ੁ ੍ ਸਾ ਮਯਾ੭ਯੋਤ੍ਯਾ ਤ੍ਵਯਾ ਕਿਨਾ
ਰਾਿਤ੍ਾਨੀ ਮਹੇਨ੍ਤ੍ਰ ਸਯ ਯਤ੍ਾ ਤ੍ੁ ਸ਼੍੍ਿਰੁਤ੍ ਿਰ੍ਮਣਾ ੫੫
ਿਨ ਿਾਸੇ ਿ੍ਸ਼੍ਯਮ੍ ਪ੍ਰਾਪ੍੍ਤ੍ੇ ਮਮੈਸ਼੍ ਕਹ ਮਨੋਰਤ੍:
ਯ ਤ੍੭ਨੇਨ ਰਤ੍ੇ ਨੈਿ ਤ੍ਵਾਮ੍ ਿਹੇਯਮ੍ ਪ੍ੁਰੀ ਪ੍ੁਨ : ੫੬
ਚਤ੍ੁ ਰ੍ਤ੍ਸ਼੍ ਕਹ ਿਰ੍ਸ਼੍ਾਕਣ ਸਕਹਤ੍ਸਯ ਤ੍ਵਯਾ ਿਨੇ
ਿ੍ਸ਼੍ਣ ਪ੍ੂਤ੍ਾਕਨ ਯਾਸਯਨ੍ਕਤ੍ ਸ਼੍ਤ੍ਸ਼੍ ਸ੍ਤ੍ੁ ਤ੍ਤ੍ੋ੭ਨਯਤ੍ਾ ੫੭
ਪ੍ਰੁਤ੍ਯ ਿਤ੍੍ਸਲ ਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟਨ੍ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਰ੍ਤ੍ੁ ਰ ਪ੍ੁਤ੍ਰ ਿਤ੍ੇ ਪ੍ਕਤ੍
ਪ੍ਿ੍ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਰੁਤ੍ਯਮ੍ ਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ਮ੍ ਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ਯਾਮ੍ ਤ੍ਵਮ੍ ਨ ਮਾਮ੍ ਹਾਤ੍ੁ ਮ੍ ਅਰਹਕਸ ੫੮
ਏਿਮ੍ ਪ੍ਹੁ ਕਿਤ੍ਮ੍ ਤ੍ੀਨਮ੍ ਯਾਚਮਾਨਮ੍ ਪ੍ੁਨਃ ਪ੍ੁਨਃ
ਰਾਮੋ ਪ੍ਰੁਤ੍ਯਾ੭ਨੁ ਿਮ੍ਪ੍ੀ ਤ੍ੁ ਸੁਮਨ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਇਤ੍ਮ੍ ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੫੯
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ਿਾਨਾਕਮ ਪ੍ਰਮਾਮ੍ ਪ੍ਿ੍ਕਤ੍ਮ੍ ਮਕਯ ਤ੍ੇ ਪ੍ਰ੍ਤ੍ੁ ਰ ਿਤ੍੍ਸਲ
ਸ਼੍ਰੁਣੁ ਚਾ੭ਕਪ੍ ਯਤ੍੭ਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਵਾਮ੍ ਪ੍ਰੇਸ਼੍ਯਾਕਮ ਪ੍ੁਰੀਮ੍ ਇਤ੍ਃ ੬0
ਨਿਰੀਮ੍ ਤ੍ਵਾਮ੍ ਿਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਰੁਸ਼੍ਟ
੍ ਵਾ ਿਨਨੀ ਮੇ ਯਿੀਯਸੀ
ਿੈਿੇਯੀ ਪ੍ਰਤ੍ਯਯਮ੍ ਿੱਚੇਤ੍੍ ਇਕਤ੍ ਰਾਮੋ ਿਨਮ੍ ਿਤ੍ਃ ੬੧
ਪ੍ਕਰਤ੍ੁ ਸ਼੍੍ਟਾ ਕਹ ਸਾ ਤ੍ੇਕਿ ਿਨ ਿਾਸਮ੍ ਿਤ੍ੇ ਮਕਯ
ਰਾਿਾਨਮ੍ ਨਾ੭ਕਤ੍ਸ਼੍ਙ੍ਿੇਤ੍ ਕਮਤ੍ਯਾ ਿਾਤ੍ੀਕਤ੍ ਤ੍ਾਰ੍ਕਮਿਮ੍ ੬੨
ਏਸ਼੍ ਮੇ ਪ੍ਰਤ੍ਮਃ ਿਲ੍ ਪ੍ੋ ਯਤ੍੍ ਅਮ੍ਪ੍ਾ ਮੇ ਯਿੀਯਸੀ
ਪ੍ਰਤ੍ਾ ਰਿ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ਮ੍ ਸ੍ਪ੍ੀਤ੍ਮ੍ ਪ੍ੁਤ੍ਰ ਰਾਿਯਮ੍ ਅਿਾਪ੍੍ਨੁਯਾਤ੍੍ ੬੩
ਮਮ ਕਪ੍ਰਯਾ੭ਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਰਾਿ੍ਞ ਸ਼੍੍ਚ ਸ ਰਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਵਮ੍ ਪ੍ੁਰੀਮ੍ ਿਰਿ
ਸਮ੍ਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟ ਸ਼੍੍ਚਾ੭ਕਸ ਯਾ ਨਰ੍ਤ੍ਾਮ੍ ਸ੍ਤ੍ਾਮ੍ ਸ੍ਤ੍ਾਨ੍ ਪ੍ਰੂਯਾ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ ਤ੍ਤ੍ਾ ੬੪
ਇਤ੍ਯੁ ਿ੍ਤ੍ਵਾ ਿਚਨਮ੍ ਸੂਤ੍ਮ੍ ਸਾਨ੍ਤ੍ਵਕਯਤ੍ਵਾ ਪ੍ੁਨਃ ਪ੍ੁਨਃ
ਿੁਹਮ੍ ਿਚਨਮ੍ ਅਿ੍ਲੀਪ੍ਮ੍ ਰਾਮ: ਹੇਤ੍ੁਮਤ੍੭ਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੬੫
ਨੇਤ੍ਾਨੀਮ੍ ਿੁਹ ਯੋਿਯੋ੭ਯਮ੍ ਿਾਸੋ ਮੇ ਸਿਨੇ ਿਨੇ
ਅਿਸ਼੍ਯਮ੍ ਹਯਾਸ਼੍ਰਮੇ ਿਾਸ: ਿਰ੍ਤ੍ਿਯ ਸ੍ਤ੍ਤ੍੍ਿਤ੍ੋ ਕਿਕਤ੍: ੬੬
ਸੋ੭ਹਮ੍ ਿਰੁਹੀਤ੍ਵਾ ਕਨਯਮਮ੍ ਤ੍ਪ੍ਕਸਵ ਿਨ ਪ੍ੂਸ਼੍ਣਮ੍
ਕਹਤ੍ ਿਾਮ: ਕਪ੍ਤ੍ੁ ਰ੍ਪ੍ਯ
ੂ ੱੱਸੀਤ੍ਾਯਾ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ ਸਯ ਚ
ਿਟਾਃ ਿਰੁਤ੍ਵਾ ਿਕਮਸ਼੍ਯਾਕਮ ਨਯਿਰੋਤ੍ ਿ੍ਸ਼੍ੀਰਮ੍ ਆਨਯ ੬੮
ਤ੍ਤ੍੍ ਿ੍ਸ਼੍ੀਰਮ੍ ਰਾਿ ਪ੍ੁਤ੍ਰਾਯ ਿੁਹਃ ਿ੍ਕਸ਼੍ਪ੍ਰਮ੍ ਉਪ੍ਾਹਰਤ੍੍
ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ ਸਯਾ੭੭ਤ੍੍ਮਨ ਸ਼੍੍ਚੈਿ ਰਾਮ ਸ੍ਤ੍ੇਨਾ੭ਿਰੋ ੱੱਿਟਾਃ ੬੯
ਤ੍ੀਰ੍ਿ ਪ੍ਾਹੁ ਰ੍ਨਰ ਿਯਾਿਰੋ ਿਕਟਲਤ੍ਵ ਮਤ੍ਾਰਯਤ੍੍ ੭0
ਤ੍ੌ ਤ੍ਤ੍ਾ ਚੀਰ ਿਸਨੌ ਿਟਾ ਮਣ੍ਟਲ ਤ੍ਾਕਰਣੌ
ਅਸ਼੍ੋਪ੍ੇਤ੍ਾਮ੍ ਰੁਕਸ਼੍ ਸਮੌ ਪ੍ਰਾਤ੍ਰੌ ਰਾਮ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੌ ੭੧
ਤ੍ਤ੍ੋ ਿੈਿਾਨਸਮ੍ ਮਾਰ੍ਿਮ੍ ਆਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ਃ ਸਹ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣਃ
ਿਰਤ੍ਮ੍ ਆਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟਿਾਨ੍ ਰਾਮਃ ਸਹਾਯਮ੍ ਿੁਹਮ੍ ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੭੨
ਅਪ੍ਰਮੱਤ੍ੋ ਪ੍ਲੇ ਿੋਸ਼੍ੇ ਤ੍ੁ ਰ੍ਿੇ ਿਨਪ੍ਤ੍ੇ ਤ੍ਤ੍ਾ
ਪ੍ਿੇਤ੍ਾ ਿੁਹ ਰਾਿਯਮ੍ ਕਹ ਤ੍ੁ ਰਾ ਰਿ੍ਸ਼੍ਤ੍ਮਮ੍ ਮਤ੍ਮ੍ ੭੩
ਤ੍ਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਮ੍ ਸਮ੭ਨੁ ਿ੍ਞਾਯ ਿੁਹਮ੍ ਇਿ੍ਸ਼੍ਵਾਿੁ ਨਨ੍ਤ੍ਨਃ
ਿਿਾਮ ਤ੍ੂ ਰ੍ਣਮ੍ ਅਿਯਿਰਃ ਸ ਪ੍ਾਰਯਃ ਸਹ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣਃ ੭੪
ਸ ਤ੍ੁ ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾ ਨਤ੍ੀ ਤ੍ੀਰੇ ਨਾਿਮ੍ ਇਿ੍ਸ਼੍ਵਾਿੁ ਨਨ੍ਤ੍ਨਃ
ਕਤ੍ਤ੍ੀਰ੍ਸ਼੍ੁਃ ਸ਼੍ੀਿਰਿਾਮ੍ ਿਙ੍ਿਾਮ੍ ਇਤ੍ਮ੍ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣਮ੍ ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੭੫
ਆਰੋਹ ਤ੍ਵਮ੍ ਨਰ ਿਯਾਿਰ ਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ਾਮ੍ ਨਾਿਮ੍ ਇਮਾਮ੍ ਸ਼੍ਨੈਃ
ਸੀਤ੍ਾਮ੍ ਚਾ੭੭ਰੋਪ੍ਯਾ੭ਨਵਿ੍ਸ਼੍ਮ੍ ਪ੍ਕਰਿਰੁਹਯ ਮਨਕਸਵਨੀਮ੍ ੭੬
ਸ ਪ੍ਰਾਤ੍ੁ ਃ ਸ਼੍ਾਸਨਮ੍ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਸਰਵਮ੍ ਅਪ੍ਰਕਤ੍ਿੂਲਯਨ੍
ਆਰੋਪ੍ਯ ਮੈਕਤ੍ਲੀਮ੍ ਪ੍ੂਰਵਮ੍ ਆਰੁਰੋਹਾ੭੭ਤ੍੍ਮਿਾਮ੍ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਃ ੭੭
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਅਤ੍ਾ ਰੁਰੋਹ ਤ੍ੇਿਸਵੀ ਸਵਯਮ੍ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ ਪ੍ੂਰਵਿਃ
ਤ੍ਤ੍ੋ ਕਨਸ਼੍ਾਤ੍ਾ੭ਕਤ੍ਪ੍ਕਤ੍ਰ੍ ਿੁਹੋ ਿ੍ਞਾਤ੍ੀਨ੍ ਅਚੋਤ੍ਯਤ੍੍ ੭੮
ਰਾਿਿੋ੭ਕਪ੍ ਮਹਾ ਤ੍ੇਿਾ ਨਾਿ ਮਾਰੁਹਯ ਤ੍ਾਮ੍ ਤ੍ਤ੍:
ਪ੍ਰਹ੍ਮਿਤ੍੍ ਿ੍ਸ਼੍ਤ੍ਰਿ ੱੱਚੈਿ ਿਾਿਾਪ੍ ਕਹਤ੍ ਮਾਤ੍੍ਮਨ: ੭੯
ਆਚਮਯ ਚ ਯਤ੍ਾ ਸ਼੍ਾਸ੍ਤ੍ਮ
ਰ ੍ ਨਤ੍ੀਮ੍ ਤ੍ਾਮ੍ ਸਹ ਸੀਤ੍ਯਾ
ਪ੍ਰਾਣ ਮਤ੍ ਪ੍ਰੀਕਤ੍ ਸਮਹ ੍ਰੁਸ਼੍ਟ
੍ ੋ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ ਸ਼੍੍ਚਾ੭ਕਮਤ੍ ਪ੍ਰਪ੍: ੮0
ਅਨੁ ਿ੍ਞਾਯ ਸੁਮਨ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਚ ਸ ਪ੍ਲਮ੍ ਚੈਿ ਤ੍ਮ੍ ਿੁਹਮ੍
ਆਸ੍ਤ੍ਾਯ ਨਾਿਮ੍ ਰਾਮ ਸ੍ਤ੍ੁ ਚੋਤ੍ਯਾਮਾਸ ਨਾਕਿਿਾਨ੍ ੮੧
ਤ੍ਤ੍ ਸ੍ਤ੍ੈ ਸ਼੍੍ਚੋਕਤ੍ਤ੍ਾ ਸਾ ਨੌਃ ਿਰ੍ਣ ਤ੍ਾਰ ਸਮਾਕਹਤ੍ਾ
ਸ਼੍ੁਪ੍ ਸ੍ਪ੍ਯ ਿੇਿ ਅਕਪ੍ਹਤ੍ਾ ਸ਼੍ੀਿਰਮ੍ ਸਕਲਲਮ੍ ਅਤ੍ਯਿਾਤ੍੍ ੮੨
ਮਤ੍ਯਮ੍ ਤ੍ੁ ਸਮ੭ਨੁ ਪ੍ਰਾਪ੍ਯ ਪ੍ਾਿੀਰਤ੍ਯਾ ਸ੍ਤ੍ਵਕਨਨ੍ਕਤ੍ਤ੍ਾ
ਿੈਤ੍ੇਹੀ ਪ੍ਰਾਞ੍ਿਕਲ ਰ੍ਪ੍ੂਤ੍ਵਾ ਤ੍ਾਮ੍ ਨਤ੍ੀਮ੍ ਇਤ੍ਮ੍ ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੮੩
ਪ੍ੁਤ੍ਰੋ ਤ੍ਸ਼੍ਰਤ੍ ਸਯਾ੭ਯਮ੍ ਮਹਾ ਰਾਿਸਯ ਤ੍ੀਮਤ੍ਃ
ਕਨਤ੍ੇਸ਼੍ਮ੍ ਪ੍ਾਲਯਤ੍ਵੇਨਮ੍ ਿਙ੍ਿੇ ਤ੍ਵ ਤ੍੭ਕਪ੍ਰਿ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ਃ ੮੪
ਚਤ੍ੁ ਰ੍ਤ੍ਸ਼੍ ਕਹ ਿਰ੍ਸ਼੍ਾਕਣ ਸਮਿਰਾ ਣਯੁ ਸ਼੍ਯ ਿਾਨਨੇ
ਪ੍ਰਾਤ੍ਰਾ ਸਹ ਮਯਾ ਚੈਿ ਪ੍ੁਨਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯਾ੭੭ਿਕਮਸ਼੍ਯਕਤ੍ ੮੫
ਤ੍ਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਵਾਮ੍ ਤ੍ੇਕਿ ਸੁਪ੍ਿੇ ਿ੍ਸ਼੍ੇਮੇਣ ਪ੍ੁਨਰ੍ ਆਿਤ੍ਾ
ਯਿ੍ਸ਼੍ਯੇ ਪ੍ਰਮੁਕਤ੍ਤ੍ਾ ਿਙ੍ਿੇ ਸਰਵ ਿਾਮ ਸਮਰੁੱਤ੍ਯੇ ੮੬
ਤ੍ਵਮ੍ ਕਹ ਕਤ੍ਰਪ੍ਤ੍ਿਾ ਤ੍ੇਕਿ ਪ੍ਰਹ੍ਮ ਲੋ ਿਮ੍ ਸਮੀਿ੍ਸ਼੍ਸੇ
ਪ੍ਾਰਯਾ ਚ ਉਤ੍ਕਤ੍ ਰਾਿ ਸਯ ਲੋ ਿੇ੭ਸ੍ਕਮਨ੍ ਸਮ੍ਪ੍ਰਤ੍ੁ ਸ਼੍
ਰ ਯਸੇ ੮੭
ਸਾ ਤ੍ਵਾਮ੍ ਤ੍ੇਕਿ ਨਮਸਯਾਕਮ ਪ੍ਰਸ਼੍ਮ੍ਸਾਕਮ ਚ ਸ਼੍ੋਪ੍ਨੇ
ਪ੍ਰਾਪ੍੍ਤ੍ ਰਾਿਯੇ ਨਰ ਿਯਾਿਰ ਕਸ਼੍ਿੇਨ ਪ੍ੁਨਰ੍ ਆਿਤ੍ੇ ੮੮
ਿਿਾਮ੍ ਸ਼੍ਤ੍ ਸਹਸਰਾਕਣ ਿਸ੍ਤ੍ਰਾ ਣਯ੭ੱੰਨਮ੍ ਚ ਪ੍ੇਸ਼੍ਲਮ੍
ਪ੍ਰਾਹ੍ਮਣੇਪ੍ਯਃ ਪ੍ਰਤ੍ਾਸਯਾਕਮ ਤ੍ਿ ਕਪ੍ਰਯ ਕਚਿੀਰ੍ਸ਼੍ਯਾ ੮੯
ਸੁਰਾ ਿਟ ਸਹਸਰੇਣ ਮਾਮ੍ਸ ਪ੍ੂਤ੍ੌਤ੍ਨੇਨ ਚ
ਯਿ੍ਸ਼੍ਯੇ ਤ੍ਵਾ ਪ੍ਰਯਤ੍ਾ ਤ੍ੇਕਿ ਤ੍ੈਿਤ੍ਾਕਨ ਿਸਮ੍ਕਤ੍ ਚ
ਤ੍ਾਕਨ ਸਰਵਾਕਣ ਯਿ੍ਸ਼੍ਯਾਕਮ ਤ੍ੀਰ੍ਤ੍ਾਨ੍ ਆਯਤ੍ਨਾਕਨ ਚ ੯0
ਪ੍ੁਨ ਰੇਿ ਮਹਾ ਪ੍ਾਹੁ ਰ੍ਮਯਾ ਪ੍ਰਾਤ੍ਰਾ ਚ ਸਮ੍ਿਤ੍:
ਅਯੋਤ੍ਯਾਮ੍ ਿਨ ਿਾਸਾ ੱੱਤ੍ੁ ਪ੍ਰਕਿਿੇਸ਼੍ ਤ੍ਵਨਿੋ੭ਨਿੇ ੯੧
ਤ੍ਤ੍ਾ ਸਮ੍ਪ੍ਾਸ਼੍ਮਾਣਾ ਸਾ ਸੀਤ੍ਾ ਿਙ੍ਿਾਮ੍ ਅਕਨਨ੍ਕਤ੍ਤ੍ਾ
ਤ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਣਾ ਤ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਣਮ੍ ਤ੍ੀਰਮ੍ ਿ੍ਕਸ਼੍ਪ੍ਰਮ੍ ਏਿਾ੭ਪ੍ਯੁ ਪ੍ਾਿਮਤ੍੍ ੯੨
ਤ੍ੀਰਮ੍ ਤ੍ੁ ਸਮਨੁ ਪ੍ਰਾਪ੍ਯ ਨਾਿਮ੍ ਕਹਤ੍ਵਾ ਨਰਰ੍ਸ਼੍ਪ੍ਃ
ਪ੍ਰਾਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟਤ੍ ਸਹ ਪ੍ਰਾਤ੍ਰਾ ਿੈਤ੍ੇਹਯਾ ਚ ਪ੍ਰਮ੍ਤ੍ਪ੍ਃ ੯੩
ਅਤ੍ਾ੭ਪ੍ਰਿੀਨ੍ ਮਹਾ ਪ੍ਾਹੁਃ ਸੁਕਮਤ੍ਰਾ੭ਨਨ੍ਤ੍ ਿਰ੍ਤ੍ਨਮ੍
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ਪ੍ਿ ਸਮਰਿ੍ਸ਼੍ਣਾਰ੍ਤ੍ਾਯ ਸਿਨੇ ਕਿਿਨੇ੭ਕਪ੍ਿਾ ੯੪
ਅਿਸ਼੍ਯਮ੍ ਰਿ੍ਸ਼੍ਣਮ੍ ਿਾਰਯਮ੍ ਅਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟੇ ਕਿਿਨੇ ਿਨੇ
ਅਿਰਤ੍ੋ ਿੱਚ ਸੌਕਮਤ੍ਰੇ ਸੀਤ੍ਾ ਤ੍ਵਾਮ੍ ਅਨੁ ਿੱਚਤ੍ੁ ੯੫
ਪ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਤ੍ੋ੭ਹਮ੍ ਿਕਮਸ਼੍ਯਾਕਮ ਤ੍ਵਾਮ੍ ਚ ਸੀਤ੍ਾਮ੍ ਚ ਪ੍ਾਲਯਨ੍
ਅਨਯੋਨਯ ਸਯੇਹ ਨੋ ਰਿ੍ਸ਼੍ਾ ਿਰ੍ਤ੍ਿਯਾ ਪ੍ੁਰਸ਼੍
ੁ ਰ੍ਸ਼੍ਪ੍ ੯੬
ਨ ਕਹ ਤ੍ਾਿ ਤ੍੭ਕਤ੍ਿਰਾਮ੍ਤ੍ਾ ਸੁਿਰਾ ਿਾਚਨ ਕਿਰਯਾ
ਅਤ੍ਯ ਤ੍ੁ ਃਿਮ੍ ਤ੍ੁ ਿੈਤ੍ਹ
ੇ ੀ ਿਨ ਿਾਸ ਸਯ ਿੇਤ੍੍ਸਯਕਤ੍ ੯੭
ਪ੍ਰਣਸ਼੍੍ਟ ਿਨ ਸਮ੍ਪ੍ਾਤ੍ਮ੍ ਿ੍ਸ਼੍ੇਤ੍ਰਾ੭੭ਰਾਮ ਕਿਿਰ੍ਕਿਤ੍ਮ੍
ਕਿਸ਼੍ਮਮ੍ ਚ ਪ੍ਰਪ੍ਾਤ੍ਮ੍ ਚ ਿਨਮ੭ਤ੍ਯ ਪ੍ਰਿੇਿ੍ਸ਼੍ਯਕਤ੍ ੯੮
ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਰਾਮ ਸਯ ਿਚਨਮ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਸ੍ਤ੍ੇ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੋ੭ਿਰਤ੍:
ਅਨਮ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਚ ਸੀਤ੍ਾਯਾ ਰਾਿਿੋ ਰਿੁ ਨਮ੍ਤ੍ਨ: ੯੯
ਿਤ੍ਮ੍ ਤ੍ੁ ਿਙ੍ਿਾ ਪ੍ਰ ਪ੍ਾਰਮ੍ ਆਸ਼੍ੁ
ਰਾਮਮ੍ ਸੁਮਨ੍ਤ੍ਰਃ ਪ੍ਰਤ੍ਤ੍ਮ੍ ਕਨਰੀਿ੍ਸ਼੍ਯ
ਅਤ੍ਵਪ੍ਰਿਰ੍ਸ਼੍ਾ ਕਤ੍ਵਕਨਿਰੁੱਤ੍ ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਕਟ :
ਮੁਮੋਚ ਪ੍ਾਸ਼੍੍ਪ੍ਮ੍ ਿਯਕਤ੍ਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਪ੍ਸਵੀ ੧00
ਸ ਲੋ ਿ ਪ੍ਾਲ ਪ੍ਰਕਤ੍ਮ ਪ੍ਰਪ੍ਾਿਾਮ੍
ਸ੍ਤ੍ੀਰ੍ਤ੍ਵਾ ਮਹਾਤ੍੍ਮਾ ਿਰਤ੍ੋ ਮਹਾ ਨਤ੍ੀਮ੍
ਤ੍ਤ੍: ਸਮਰੁੱਤ੍ਾਮ੍ ਸ਼੍ੁਪ੍ ਸਸਯ ਮਾਕਲਨ:
ਿਰਮੇਣ ਿਤ੍੍ਸਾ ਨਯੁ ਕਤ੍ਤ੍ਾ ਨੁ ਪ੍ਾਿਮਤ੍੍ ੧0੧
ਤ੍ੌ ਤ੍ਤ੍ਰ ਹਤ੍ਵਾ ਚਤ੍ੁ ਰੋ ਮਹਾ ਮਰੁਿਾਨ੍
ਿਰਾਹਮ੍ ਰੁਸ਼੍ਯਮ੍ ਪ੍ਰੁਸ਼੍ਤ੍ਮ੍ ਮਹਾ ਰੁਰਮ
ੁ ੍
ਆਤ੍ਾਯ ਮੇਤ੍ਯਮ੍ ਤ੍ਵਕਰਤ੍ਮ੍ ਪ੍ੁਪ੍ੁਿ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ੌ
ਿਾਸਾਯ ਿਾਲੇ ਯਯਤ੍ੁ ਰਵਨਸ੍ਪ੍ਕਤ੍ਮ੍ ੧0੨
ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਯੋਤ੍ਯਾ ਿਾਮ੍ਟੇ ਕਤ੍ਵ ਪ੍ਮ੍ਚਾਸ਼੍ ੱੱਸਰ੍ਿ:
ਤ੍ਤਰ ਪ੍ਮ੍ਚਾਸ਼ ੱਸਰ੍ਕ:
ਸ ਤ੍ਮ੍ ਿਰੁਿ੍ਸ਼੍ਮ੍ ਸਮਾਸਾਤ੍ਯ ਸਮ੍ਤ੍ਯਾਮ੍ ਅਨਵਾਸਯ ਪ੍ਸ਼੍੍ਕਚਮਾਮ੍
ਰਾਮੋ ਰਮਯਤ੍ਾਮ੍ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍੍ਟ ਇਕਤ੍ ਹੋਿਾਚ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣਮ੍ ੧
ਅਤ੍ਯੇ ਯਮ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਮਾ ਰਾਕਤ੍ਰ ਰਯਾਤ੍ਾ ਿਨਪ੍ਤ੍ਾ ਤ੍੍ਪ੍ਕਹਃ
ਯਾ ਸੁਮਨ੍ਤ੍ਰੇਣ ਰਕਹਤ੍ਾ ਤ੍ਾਮ੍ ਨ ਉਤ੍੍ਿਣ੍ਕਟਤ੍ੁ ਮ੍ ਅਰਹਕਸ ੨
ਿਾਿਰ੍ਤ੍ਿਯਮ੍ ਅਤ੍ਨ੍ਕਤ੍ਰਪ੍ਯਾਮ੍ ਅਤ੍ਯ ਪ੍ਰਪ੍ਰੁਕਤ੍ ਰਾਕਤ੍ਰਸ਼੍ੁ
ਯੋਿ ਿ੍ਸ਼੍ੇਮਮ੍ ਕਹ ਸੀਤ੍ਾਯਾ ਿਰ੍ਤ੍ਤ੍ੇ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣਾ੭੭ਿਯੋਃ ੩
ਰਾਕਤ੍ਰਮ੍ ਿਤ੍ਮ੍ਕਚਤ੍੍ ਏਿ ਇਮਾਮ੍ ਸੌਕਮਤ੍ਰੇ ਿਰ੍ਤ੍ਯਾਮਹੇ
ਉਪ੍ਾਿਰ੍ਤ੍ਾਮਹੇ ਪ੍ੂਮਾ ਿਾ੭੭ਸ੍ਤ੍ੀਰਯ ਸਵਯਮ੍ ਆਰ੍ਕਿਤ੍ੈਃ ੪
ਸ ਤ੍ੁ ਸਕਮਵਸ਼੍ਯ ਮੇਕਤ੍ਨਯਾਮ੍ ਮਹਾ੭ਰਹ ਸ਼੍ਯਨੋ ਕਚਤ੍ਃ
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ਇਮਾਃ ਸੌਕਮਤ੍ਰਯੇ ਰਾਮੋ ਿਯਾਿਹਾਰ ਿਤ੍ਾਃ ਸ਼੍ੁਪ੍ਾਃ ੫
ਤ੍ਰੁਿਮ੍ ਅਤ੍ਯ ਮਹਾ ਰਾਿੋ ਤ੍ੁ ਃਿਮ੍ ਸਵਕਪ੍ਕਤ੍ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ
ਿਰੁਤ੍ ਿਾਮਾ ਤ੍ੁ ਿੈਿੇਯੀ ਤ੍ੁ ਸ਼੍੍ਟਾ ਪ੍ਕਿਤ੍ੁ ਮ੍ ਅਰਹਕਤ੍ ੬
ਸਾ ਕਹ ਤ੍ੇਿੀ ਮਹਾ ਰਾਿਮ੍ ਿੈਿੇਯੀ ਰਾਿਯ ਿਾਰਣਾਤ੍੍
ਅਕਪ੍ ਨ ਚਯਾਿਯੇਤ੍੍ ਪ੍ਰਾਣਾਨ੍ ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾ ਪ੍ਰਤ੍ਮ੍ ਆਿਤ੍ਮ੍ ੭
ਅਨਾਤ੍ ਸ਼੍੍ਚੈਿ ਿਰੁੱਤ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਮਯਾ ਚੈਿ ਕਿਨਾ ਿਰੁਤ੍ਃ
ਕਿਮ੍ ਿਕਰਸ਼੍ਯਕਤ੍ ਿਾਮਾ੭੭ਤ੍੍ਮਾ ਿੈਿੇੱਯਾ ਿਸ਼੍ਮ੍ ਆਿਤ੍ਃ ੮
ਇਤ੍ਮ੍ ਿਯਸਨਮ੍ ਆਲੋ ਿਯ ਰਾਿ੍ਞ ਸ਼੍੍ਚ ਮਕਤ੍ ਕਿਪ੍ਰਮਮ੍
ਿਾਮ ਏਿਾ੭ਰ੍ਤ੍ ਤ੍ਰ੍ਮਾਪ੍ਯਾਮ੍ ਿਰੀਯਾਨ੍ ਇਕਤ੍ ਮੇ ਮਕਤ੍ਃ ੯
ਿੋ ਹਯ੭ਕਿਤ੍ਵਾਨ੍ ਅਕਪ੍ ਪ੍ੁਮਾਨ੍ ਪ੍ਰਮਤ੍ਾਯਾਃ ਿਰੁਤ੍ੇ ਤ੍ਯਿੇਤ੍੍
ਚਨ੍ਤ੍ਾ੭ਨੁ ਿਰ੍ਕਤ੍ਨਮ੍ ਪ੍ੁਤ੍ਮ
ਰ ੍ ਤ੍ਾਤ੍ੋ ਮਾਮ੍ ਇਿ ਲਿ੍ਸ਼੍ਮ
੍ ਣ ੧0
ਸੁਿੀ ਪ੍ਤ੍ ਸ ਪ੍ਾਰਯ ਸ਼੍੍ਚ ਪ੍ਰਤ੍ਃ ਿੇਿਯੀ ਸੁਤ੍ਃ
ਮੁਕਤ੍ਤ੍ਾਨ੍ ਿੋਸਲਾਨ੍ ਏਿੋ ਯੋ ਪ੍ੋਿ੍ਸ਼੍ਯ ਤ੍ਯ੭ਕਤ੍ ਰਾਿਿਤ੍੍ ੧੧
ਸ ਕਹ ਸਰਵ ਸਯ ਰਾਿਯ ਸਯ ਮੁਿਮ੍ ਏਿਮ੍ ਪ੍ਕਿਸ਼੍ਯਕਤ੍
ਤ੍ਾਤ੍ੇ ਚ ਿਯਸਾ੭ਤ੍ੀਤ੍ੇ ਮਕਯ ਚਾ੭ਰਣਯਮ੍ ਆਕਸ਼੍ਰਤ੍ੇ ੧੨
ਅਰ੍ਤ੍ ਤ੍ਰ੍ਮੌ ਪ੍ਕਰਤ੍ਯਿਯ ਯਃ ਿਾਮਮ੍ ਅਨੁ ਿਰ੍ਤ੍ਤ੍ੇ
ਏਿਮ੍ ਆਪ੍ਤ੍ਯਤ੍ੇ ਿ੍ਕਸ਼੍ਪ੍ਰਮ੍ ਰਾਿਾ ਤ੍ਸ਼੍ਰਤ੍ੋ ਯਤ੍ਾ ੧੩
ਮਨਯੇ ਤ੍ਸ਼੍ਰਤ੍ਾ੭ਨ੍ਤ੍ਾਯ ਮਮ ਪ੍ਰਿਰਾਿਨਾਯ ਚ
ਿੈਿੇਯੀ ਸੌਮਯ ਸਮ੍ਪ੍ਰਾਪ੍੍ਤ੍ਾ ਰਾਿਯਾਯ ਪ੍ਰਤ੍ ਸਯ ਚ ੧੪
ਅਕਪ੍ ਇਤ੍ਾਨੀਮ੍ ਨ ਿੈਿੇਯੀ ਸੌਪ੍ਾਿਯ ਮਤ੍ ਮੋਕਹਤ੍ਾ
ਿੌਸਲਯਾਮ੍ ਚ ਸੁਕਮਤ੍ਰਾਮ੍ ਚ ਸਮ੍ਪ੍ਰਪ੍ਾਤ੍ੇਤ੍ ਮ ਤ੍੍ਿਰੁਤ੍ੇ ੧੫
ਮਾ ਸ੍ਮ ਮਤ੍੍ਿਾਰਣਾ ੱੱਤ੍ਿ
ੇ ੀ ਸੁਕਮਤ੍ਰਾ ਤ੍ੁ ਃਿਮ੍ ਆਿਸੇਤ੍੍
ਅਯੋਤ੍ਯਾਮ੍ ਇਤ੍ ਏਿ ਤ੍ਵਮ੍ ਿਾਲੇ ਪ੍ਰਕਿਸ਼੍ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ ੧੬
ਅਹਮ੍ ਏਿੋ ਿਕਮਸ਼੍ਯਾਕਮ ਸੀਤ੍ਯਾ ਸਹ ਤ੍ਣ੍ਟਿਾਨ੍
ਅਨਾਤ੍ਾਯਾ ਕਹ ਨਾਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਵਮ੍ ਿੌਸਲਯਾਯਾ ਪ੍ਕਿਸ਼੍ਯਕਸ ੧੭
ਿ੍ਸ਼੍ੁਤ੍ਰ ਿਰ੍ਮਾ ਕਹ ਿੈਿੇਯੀ ਤ੍ਵੇਸ਼੍ਾਤ੍੍ ਅਨਯਾੱਯਮ੍ ਆਚਰੇਤ੍੍
ਪ੍ਕਰਤ੍ਤ੍ਯਾ ਕਹ ਤ੍ਰ੍ਮਿ੍ਞੇ ਪ੍ਰਤ੍ੇ ਮਮ ਮਾਤ੍ਰਮ੍ ੧੮
ਨੂ ਨਮ੍ ਿਾਤ੍ਯਨ੍ਤ੍ਰੇ ਿਸ੍ਕਮਨ੍ ਸ੍ਕਤ੍ਰਯਃ ਪ੍ੁਤ੍ਰੈ ਕਰਵਯੋਕਿਤ੍ਾਃ
ਿਨਨਯਾ ਮਮ ਸੌਕਮਤ੍ਰੇ ਤ੍ਤ੍੭ਕਪ੍ ਏਤ੍ਤ੍੍ ਉਪ੍ਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ਮ੍ ੧੯
ਮਯਾ ਕਹ ਕਚਰ ਪ੍ੁਸ਼੍ਟ
੍ ੇਨ ਤ੍ੁ ਃਿ ਸਮਵਰ੍ਕਤ੍ਤ੍ੇਨ ਚ
ਕਿਪ੍ਰਾਯੁ ਿਯਤ੍ ਿੌਸਲਯਾ ਪ੍ਲ ਿਾਲੇ ਕਤ੍ਿ੍ ਅਸ੍ਤ੍ੁ ਮਾਮ੍ ੨0
ਮਾ ਸ੍ਮ ਸੀਮਨ੍ਕਤ੍ਨੀ ਿਾਕਚ ੱੱਿਨਯੇਤ੍੍ ਪ੍ੁਤ੍ਰਮ੍ ਈਤ੍ਰੁਸ਼੍ਮ੍
ਸੌਕਮਤ੍ਰੇ ਯੋ੭ਹਮ੍ ਅਮ੍ਪ੍ਾਯਾ ਤ੍ਤ੍੍ਕਮ ਸ਼੍ੋਿਮ੍ ਅਨਨ੍ਤ੍ਿਮ੍ ੨੧
ਮਨਯੇ ਪ੍ਰੀਕਤ੍ ਕਿਕਸ਼੍ਸ਼੍੍ਟਾ ਸਾ ਮੱਤ੍ੋ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ ਸਾਕਰਿਾ
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ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਵਾਲ੍ ਮੀਕਿ ਰਾਮਾਯਣਮ੍
ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਯਸਯਾ ਸ੍ਤ੍ ੱੱਚਯ
ਰੂ ਤ੍ੇ ਿਾਿਯਮ੍ ਸ਼੍ੁਿ ਪ੍ਾਤ੍ਮ੍ ਅਰੇ ਰ੍ਤ੍ਸ਼੍ ੨੨
ਸ਼੍ੋਚਨ੍ਤ੍ਯਾ ਅਲ੍ ਪ੍ਪ੍ਾਿਯਾਯਾ: ਨ ਕਿਮ੍ਕਚਤ੍੍ ਉਪ੍ਿੁਰਤ੍
ਵ ਾ
ਪ੍ੁਤ੍ਰੇਣ ਕਿਮ੍ ਅਪ੍ੁਤ੍ਰਾਯਾ ਮਯਾ ਿਾਰਯਮ੍ ਅਕਰਮ੍ਤ੍ਮ ੨੩
ਅਲ੍ ਪ੍ ਪ੍ਾਿਯਾ ਕਹ ਮੇ ਮਾਤ੍ਾ ਿੌਸਲਯਾ ਰਕਹਤ੍ਾ ਮਯਾ
ਸ਼੍ੇਤ੍ੇ ਪ੍ਰਮ ਤ੍ੁ ਃਿਾਰ੍ਤ੍ਾ ਪ੍ਕਤ੍ਤ੍ਾ ਸ਼੍ੋਿ ਸਾਿਰੇ ੨੪
ਏਿੋ ਹਯ੭ਹਮ੍ ਅਯੋਤ੍ਯਾਮ੍ ਚ ਪ੍ਰੁਕਤ੍ਿੀਮ੍ ਚਾ੭ਕਪ੍ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ
ਤ੍ਰੇਯਮ੍ ਇਸ਼੍ੁਕਪ੍ਃ ਿਰੁੱਤ੍ੋ ਨਨੁ ਿੀਰਯਮ੍ ਅਿਾਰਣਮ੍ ੨੫
ਅਤ੍ਰ੍ਮ ਪ੍ਯ ਪ੍ੀਤ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਪ੍ਰਲੋ ਿ ਸਯ ਚਾ੭ਨਿ
ਤ੍ੇਨ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ ਨਾ੭ਤ੍ਯਾਹਮ੍ ਆਤ੍੍ਮਾਨਮ੍ ਅਕਪ੍ਸ਼੍ੇਚਯੇ ੨੬
ਏਤ੍ਤ੍੍ ਅਨਯ ੱੱਚ ਿਰੁਣਮ੍ ਕਿਲਪ੍ਯ ਕਿਿਨੇ ਿਨੇ
ਅਸ਼੍ਰੁ ਪ੍ੂਰ੍ਣ ਮੁਿੋ ਰਾਮੋ ਕਨਕਸ਼੍ ਤ੍ੂ ਸ਼੍੍ਣੀਮ੍ ਉਪ੍ਾਕਿਸ਼੍ਤ੍੍ ੨੭
ਕਿਲਪ੍ਯੋਪ੍ਰਤ੍ਮ੍ ਰਾਮਮ੍ ਿਤ੍ਾ੭ਰ੍ਕਚਸ਼੍ਮ੍ ਇਿਾ ਨਲਮ੍
ਸਮੁਤ੍ਰਮ੍ ਇਿ ਕਨਰਵੇਿਮ੍ ਆਸ਼੍ਵਾਸਯਤ੍ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣਃ ੨੮
ਤ੍ਰੁਿਮ੍ ਅਤ੍ਯ ਪ੍ੁਰੀ ਰਾਮ ਅਯੋਤ੍ਯਾ੭੭ਯੁ ਕਤ੍ਨਾਮ੍ ਿਰ
ਕਨਸ਼੍੍ਪ੍ਰਪ੍ਾ ਤ੍ਵਕਯ ਕਨਸ਼੍੍ਿਰਾਨ੍ਤ੍ੇ ਿਤ੍ ਚਨ੍ਤ੍ਰੇ ਿ ਸ਼੍ਰਵਰੀ ੨੯
ਨੈ ਤ੍ਤ੍੍ ਔਪ੍ਕਯਿਮ੍ ਰਾਮ ਯਤ੍੍ ਇਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਕਰਤ੍ਪ੍ਯਸੇ
ਕਿਸ਼੍ਾਤ੍ਯਕਸ ਸੀਤ੍ਾਮ੍ ਚ ਮਾਮ੍ ਚੈਿ ਪ੍ੁਰਸ਼੍
ੁ ਰ੍ਸ਼੍ਪ੍ ੩0
ਨ ਚ ਸੀਤ੍ਾ ਤ੍ਵਯਾ ਹੀਨਾ ਨ ਚਾ੭ਹਮ੍ ਅਕਪ੍ ਰਾਿਿ
ਮੁਹਰ
ੂ ੍ਤ੍ਮ੍ ਅਕਪ੍ ਿੀਿਾਿੋ ਿਲਾਨ੍ ਮਤ੍੍ਸਯਾਕਿ ਿੋੱਤ੍ੁ ਰਤ੍ੌ ੩੧
ਨ ਕਹ ਤ੍ਾਤ੍ਮ੍ ਨ ਸ਼੍ਤ੍ਰੁਿ੍ਨਮ੍ ਨ ਸੁਕਮਤ੍ਰਾਮ੍ ਪ੍ਰਮ੍ਤ੍ਪ੍
ਤ੍ਰਸ਼੍੍ਟਮ
ੁ ੍ ਇੱਚਯ
ੇ ਮ੍ ਅਤ੍ਯਾ੭ਹਮ੍ ਸਵਰ੍ਿਮ੍ ਿਾ੭ਕਪ੍ ਤ੍ਵਯਾ ਕਿਨਾ ੩੨
ਤ੍ਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਰ ਸੁਿਾ੭੭ਸੀਨੌ ਨਾ੭ਕਤ੍ ਤ੍ੂ ਰੇ ਕਨਰੀਿ੍ਸ਼੍ਯਤ੍ਾਮ੍
ਨਯਿਰੋਤ੍ੇ ਸੁਿਰੁਤ੍ਾਮ੍ ਸ਼੍ੱਯਾਮ੍ ਪ੍ੇਿਾਤ੍ੇ ਤ੍ਰ੍ਮ ਿਤ੍੍ਸਲੌ ੩੩
ਸ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ ਸਯੋੱਤ੍ਮ ਪ੍ੁਸ਼੍੍ਿਲਮ੍ ਿਚੋ
ਕਨਸ਼੍ਮਯ ਚੈਿਮ੍ ਿਨ ਿਾਸਮ੍ ਆਤ੍ਰਾਤ੍੍
ਸਮਾਃ ਸਮਸ੍ਤ੍ਾ ਕਿਤ੍ਤ੍ੇ ਪ੍ਰਮ੍ਤ੍ਪ੍ਃ
ਪ੍ਰਪ੍ਤ੍ਯ ਤ੍ਰ੍ਮਮ੍ ਸੁਕਚਰਾਯ ਰਾਿਿਃ ੩੪
ਤ੍ਤ੍ ਸ੍ਤ੍ੁ ਤ੍ਸ੍ਕਮਨ੍ ਕਿਿਨੇ ਿਨੇ ਤ੍ਤ੍ਾ
ਮਹਾ ਪ੍ਲੌ ਰਾਿਿ ਿਮ੍ਸ਼੍ ਿਰ੍ਤ੍ਨੌ
ਨ ਤ੍ੌ ਪ੍ਯਮ੍ ਸਮ੍ਪ੍ਰਮ ਮਪ੍ਯੁ ਪ੍ੇਯਤ੍ੁ :
ਯਤ੍ੈ ਿ ਕਸਮਹੌ ਕਿਕਰ ਸਾਨੁ ਿੋਚਾਰੌ ੩੫
ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਯੋਤ੍ਯਾ ਿਾਮ੍ਟੇ ਕਤ੍ਰ ਪ੍ਮ੍ਚਾਸ਼੍ ੱੱਸਰ੍ਿ:
ਚਤੁ : ਪ੍ਮ੍ਚਾਸ਼ ੱਸਰ੍ਕ:
ਤ੍ੇ ਤ੍ੁ ਤ੍ਸ੍ਕਮਨ੍ ਮਹਾ ਿਰੁਿ੍ਸ਼੍ੇ ਉਕਸ਼੍ਤ੍ਵਾ ਰਿਨੀਮ੍ ਕਸ਼੍ਿਾਮ੍
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ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਵਾਲ੍ ਮੀਕਿ ਰਾਮਾਯਣਮ੍
ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਕਿਮਲੇ ੭ਪ੍ਯੁ ਕਤ੍ਤ੍ੇ ਸੂਰਯੇ ਤ੍ਸ੍ਮਾ ੱੱਤ੍ੇਸ਼੍ਾਤ੍੍ ਪ੍ਰਤ੍ਸ੍ਕਤ੍ਰੇ ੧
ਯਤ੍ਰ ਪ੍ਾਿੀਰਤ੍ੀ ਿਙ੍ਿਾ ਯਮੁਨਾਮ੍ ਅਕਪ੍ਿਰ੍ਤ੍ਤ੍ੇ
ਿਿ੍ਮੁ ਸ੍ਤ੍ਮ੍ ਤ੍ੇਸ਼੍ਮ੍ ਉੱਕਤ੍ਸ਼੍ਯ ਕਿਿਾਹਯ ਸੁਮਹ ਤ੍ਵਨਮ੍ ੨
ਤ੍ੇ ਪ੍ੂਕਮ ਪ੍ਾਿਾਨ੍ ਕਿਕਿਤ੍ਾਨ੍ ਤ੍ੇਸ਼੍ਾਮ੍ ਸ਼੍੍ਚਾ੭ਕਪ੍ ਮਨੋਰਮਾਨ੍
ਅਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟ ਪ੍ੂਰਵਾਨ੍ ਪ੍ਸ਼੍ਯਨ੍ਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਰ ਤ੍ਤ੍ਰ ਯਸ਼੍ਕਸਵਨਃ ੩
ਯਤ੍ਾ ਿ੍ਸ਼੍ੇਮੇਣ ਿੱਚਨ੍ ਸ ਪ੍ਸ਼੍ਯਮ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਕਿਕਿਤ੍ਾਨ੍ ਤ੍ਰੁਮਾਨ੍
ਕਨਿਰੁੱਤ੍ ਮਾਤ੍ਰੇ ਕਤ੍ਿਸੇ ਰਾਮਃ ਸੌਕਮਕਤ੍ਰਮ੍ ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੪
ਪ੍ਰਯਾਿਮ੍ ਅਕਪ੍ਤ੍ਃ ਪ੍ਸ਼੍ਯ ਸੌਕਮਤ੍ਰੇ ਤ੍ੂ ਮਮ੍ ਉ ੰਨਤ੍ਮ੍
ਅਿ੍ਨੇ ਰ੍ਪ੍ਿਿਤ੍ਃ ਿੇਤ੍ੁਮ੍ ਮਨਯੇ ਸੰਕਨਕਹਤ੍ੋ ਮੁਕਨਃ ੫
ਨੂ ਨਮ੍ ਪ੍ਰਾਪ੍੍ਤ੍ਾ੭ਸ੍ਮ ਸਮ੍ਪ੍ੇਤ੍ਮ੍ ਿਙ੍ਿਾ ਯਮੁਨਯੋ: ਿਯਮ੍
ਤ੍ਤ੍ਾ ਕਹ ਸ਼੍ਰੂਯਤ੍ੇ ਸ਼੍ਪ੍੍ਤ੍ੋ ਿਾਕਰਣਾ ਿਾਕਰ ਿੱਕਟਤ੍ਃ ੬
ਤ੍ਾਰੂਕਣ ਪ੍ਕਰਕਪ੍ੰਨਾਕਨ ਿਨਿੈ: ਉਪ੍ਿੀਕਿਕਪ੍ਃ
ਪ੍ਰਤ੍ਵਾਿਾ੭੭ਸ਼੍ਰਮੇ ਚੈਤ੍ੇ ਤ੍ਰੁਸ਼੍ਯਨ੍ਤ੍ੇ ਕਿਕਿਤ੍ਾ ਤ੍ਰੁਮਾਃ ੭
ਤ੍ਕਨਵਨੌ ਤ੍ੌ ਸੁਿਮ੍ ਿਤ੍ਵਾ ਲਮ੍ਪ੍ਮਾਨੇ ਕਤ੍ਿਾਿਰੇ
ਿਙ੍ਿਾ ਯਮੁਨਯੋਃ ਸਮ੍ਤ੍ੌ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ੍ੁ ਰ੍ਕਨਲਯਮ੍ ਮੁਨੇਃ ੮
ਰਾਮ ਸ੍ਤ੍ੁ ਆਸ਼੍ਰਮਮ੍ ਆਸਾਤ੍ਯ ਤ੍ਰਾਸਯਨ੍ ਮਰੁਿ ਪ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਣਃ
ਿਤ੍ਵਾ ਮੁਹਰ
ੂ ੍ਤ੍ਮ੍ ਅਤ੍ਵਾਨਮ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਵਾਿਮ੍ ਉਪ੍ਾਿਮਤ੍੍ ੯
ਤ੍ਤ੍ ਸ੍ਤ੍ੁ ਆਸ਼੍ਰਮਮ੍ ਆਸਾਤ੍ਯ ਮੁਨੇ ਰ੍ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਨ ਿਾਙ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਣੌ
ਸੀਤ੍ਯਾ੭ਨੁ ਿਤ੍ੌ ਿੀਰੌ ਤ੍ੂ ਰਾਤ੍੍ ਏਿਾ੭ਿਤ੍ਸ੍ਤ੍ਤ੍ੁ ਃ ੧0
ਸ ਪ੍ਰਕਿਸ਼੍ਯ ਮਹਾਤ੍੍ਮਾਨਮ੍ ਰੁਕਸ਼੍ਮ੍ ਕਸ਼੍ਸ਼੍ਯ ਿਣੈ : ਿਰਤ੍
ੁ ਮ੍
ਸਮ੍ਕਸ਼੍ਰਤ੍ ਿਰਤ੍ ਮੇਿਾ੭ਿਰਮ੍ ਤ੍ਪ੍ਸਾ ਲਪ੍੍ਤ੍ ਚਿ੍ਸ਼੍ੁਸ਼੍ਮ੍ ੧੧
ਹੁਤ੍ਾ੭ਿ੍ਕਨਹੋਤ੍ਰਮ੍ ਤ੍ਰੁਸ਼੍ਟ
੍ ਵੈਿ ਮਹਾ ਪ੍ਾਿਮ੍ ਿਰੁਤ੍ਾਞ੍ਿਕਲਃ
ਰਾਮਃ ਸੌਕਮਕਤ੍ਰਣਾ ਸਾਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਸੀਤ੍ਯਾ ਚਾ੭ਪ੍ਯਿਾਤ੍ਯਤ੍੍ ੧੨
ਨਯਿੇਤ੍ਯਤ੍ ਚ ਆਤ੍੍ਮਾਨਮ੍ ਤ੍ਸ੍ਮੈ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ ਪ੍ੂਰਿ
ਵ ਃ
ਪ੍ੁਤ੍ਰੌ ਤ੍ਸ਼੍ਰਤ੍ ਸਯਾ੭੭ਿਾਮ੍ ਪ੍ਿਿਨ੍ ਰਾਮ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੌ ੧੩
ਪ੍ਾਰਯਾ ਮਮੇਯਮ੍ ਿੈਤ੍ੇਹੀ ਿਲਯਾਣੀ ਿਨਿਾ੭੭ਤ੍੍ਮਿਾ
ਮਾਮ੍ ਚਾ੭ਨੁ ਯਾਤ੍ਾ ਕਿਿਨਮ੍ ਤ੍ਪ੍ੋਿਨਮ੍ ਅਕਨਨ੍ਕਤ੍ਤ੍ਾ ੧੪
ਕਪ੍ਤ੍ਰਾ ਪ੍ਰਿਰਾਿਯਮਾਨਮ੍ ਮਾਮ੍ ਸੌਕਮਕਤ੍ਰ: ਅਨੁ ਿਃ ਕਪ੍ਰਯਃ
ਅਯਮ੍ ਅਨਵਿਮ ਤ੍੍ਪ੍ਰਾਤ੍ਾ ਿਨਮ੍ ਏਿ ਤ੍ਰੁਟ ਿਰਤ੍ਃ ੧੫
ਕਪ੍ਤ੍ਰਾ ਕਨਯੁ ਿ੍ਤ੍ਾ ਪ੍ਿਿਨ੍ ਪ੍ਰਿੇਿ੍ਸ਼੍ਯਾਮ ਸ੍ਤ੍ਪ੍ੋ ਿਨਮ੍
ਤ੍ਰ੍ਮਮ੍ ਏਿਾ ਚਕਰਸ਼੍ਯਾਮ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਰ ਮੂਲ ਪ੍ਲਾ੭ਸ਼੍ਨਾਃ ੧੬
ਤ੍ਸਯ ਤ੍ ਤ੍ਵਚਨਮ੍ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਰਾਿ ਪ੍ੁਤ੍ਰ ਸਯ ਤ੍ੀਮਤ੍ਃ
ਉਪ੍ਾਨਯਤ੍ ਤ੍ਰ੍ਮਾਤ੍੍ਮਾ ਿਾਮ੍ ਅਰ੍ਿਯਮ੍ ਉਤ੍ਿਮ੍ ਤ੍ਤ੍ਃ
ਮਰੁਿ ਪ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਕਪ੍: ਆਸੀਨੋ ਮੁਕਨਕਪ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਸਮਨ੍ਤ੍ਤ੍ਃ ੧੭
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਨਾਨਾ ਕਿਤ੍ਾਨ੍ ਅੰਨ ਰਸਾਨ੍ ਿਨਯ ਮੂਲ ਪ੍ਲਾ ਸ਼੍ਰਯਾਨ੍
ਤ੍ੇਪ੍ਯੋ ਤ੍ਤ੍ੌ ਤ੍ਪ੍੍ਤ੍ਤ੍ਪ੍ਾ੭੭ਿਾਸਮ੍ ਚੈ ਿਾ੭ਪ੍ਯ ਿਲ੍ ਪ੍ਯਤ੍੍ ੧੮
ਮਰੁਿ ਪ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਕਪ੍: ਆਸੀਨ: ਮੁਕਨਕਪ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਸਮਮ੍ਤ੍ਤ੍:
ਰਾਮਮ੍ ਆਿਤ੍ਮ੍ ਅਪ੍ਯਰ੍ਚਯ ਸਵਾਿਤ੍ੇ ਨਾ੭੭ਹ ਤ੍ਮ੍ ਮੁਕਨਃ ੧੯
ਪ੍ਰਕਤ੍ਿਰੁਹਯ ਚ ਤ੍ਾਮ੍ ਅਰ੍ਚਾਮ੍ ਉਪ੍ਕਿਸ਼੍੍ਟਮ੍ ਸ ਰਾਿਿਮ੍
ਪ੍ਰਤ੍ਵਾਿੋ੭ਪ੍ਰਿੀ ਤ੍ਵਾਿਯਮ੍ ਤ੍ਰ੍ਮ ਯੁ ਿ੍ਤ੍ਮ੍ ਇਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਤ੍ਾ ੨0
ਕਚਰਸਯ ਿਲੁ ਿਾਿੁਤ੍੍ਸ੍ਤ੍ ਪ੍ਸ਼੍ਯਾਕਮ ਤ੍ਵਾਮ੍ ਇਹਾ੭੭ਿਤ੍ਮ੍
ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਿ ਮਯਾ ਚੇਤ੍ਮ੍ ਕਿਿਾਸਨਮ੍ ਅਿਾਰਣਮ੍ ੨੧
ਅਿਿਾਸ਼੍ੋ ਕਿਕਿਿ੍ਤ੍ੋ੭ਯਮ੍ ਮਹਾ ਨਤ੍ਯੋ: ਸਮਾਿਮੇ
ਪ੍ੁਣਯ ਸ਼੍੍ਚ ਰਮਣੀਯ ਸ਼੍੍ਚ ਿਸ ਕਤ੍ਵਹ ਪ੍ਿਾਨ੍ ਸੁਿਮ੍ ੨੨
ਏਿਮ੍ ਉਿ੍ਤ੍ ੱੱਸ ਿਚਨਮ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਵਾਿੇਨ ਰਾਿਿਃ
ਪ੍ਰਤ੍ਯੁ ਿਾਚ ਸ਼੍ੁਪ੍ਮ੍ ਿਾਿਯਮ੍ ਰਾਮਃ ਸਰਵ ਕਹਤ੍ੇ ਰਤ੍ਃ ੨੩
ਪ੍ਿਿੰਕਨਤ੍ ਆਸੰਨਃ ਪ੍ੌਰ ਿਾਨ ਪ੍ਤ੍ੋ ਿਨਃ
ਸੁਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ ਕਮਹ ਮਾਮ੍ ਪ੍ਰੇਿ੍ਸ਼੍ਯ ਮਨਯੇ੭ਹ ਕਮਮ ਮਾਸ਼੍ਰਮਮ੍ ੨੪
ਆਿਕਮਸ਼੍ਯਕਤ੍ ਿੈਤ੍ੇਹੀਮ੍ ਮਾਮ੍ ਚਾ੭ਕਪ੍ ਪ੍ਰੇਿ੍ਸ਼੍ਿੋ ਿਨਃ
ਅਨੇਨ ਿਾਰਣੇ ਨਾ੭ਹਮ੍ ਇਹ ਿਾਸਮ੍ ਨ ਰੋਚਯੇ ੨੫
ਏਿਾਨ੍ਤ੍ੇ ਪ੍ਸ਼੍ਯ ਪ੍ਿਿਨ੍ ਆਸ਼੍ਰਮ ਸ੍ਤ੍ਾਨਮ੍ ਉੱਤ੍ਮਮ੍
ਰਮਤ੍ੇ ਯਤ੍ਰ ਿੈਤ੍ਹ
ੇ ੀ ਸੁਿਾ੭ਰਹਾ ਿਨਿਾ੭੭ਤ੍੍ਮਿਾ ੨੬
ਏਤ੍ ੱੱਚਤ੍
ਰੁ ਵਾ ਸ਼੍ੁਪ੍ਮ੍ ਿਾਿਯਮ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਵਾਿੋ ਮਹਾਮੁਕਨਃ
ਰਾਿਿ ਸਯ ਤ੍ਤ੍ੋ ਿਾਿਯਮ੍ ਅਰ੍ਤ੍ ਿਰਾਹਿਮ੍ ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੨੭
ਤ੍ਸ਼੍ ਿਰੋਸ਼੍ ਇਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਾਤ੍ ਕਿਕਰ ਰਯ੭ਤ੍ਰ ਕਨਿਤ੍੍ਸਯਕਸ
ਮਹਰ੍ਕਸ਼੍ ਸੇਕਿਤ੍ਃ ਪ੍ੁਣਯਃ ਸਰਵਤ੍ਃ ਸੁਿ ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਨਃ ੨੮
ਿੋ ਲਾਙ੍ਿੂਲਾ੭ਨੁ ਚਕਰਤ੍ੋ ਿਾਨਰਰ੍ਿ੍ਸ਼੍ ਕਨਸ਼੍ੇਕਿਤ੍ਃ
ਕਚਤ੍ਰਿੂਟ ਇਕਤ੍ ਿਯਾਤ੍ੋ ਿਨ੍ਤ੍ਮਾਤ੍ਨ ਸੰਕਨਪ੍ਃ ੨੯
ਯਾਿਤ੍ਾ ਕਚਤ੍ਰਿੂਟ ਸਯ ਨਰਃ ਸ਼੍ਰੁਮ੍ਿਾਣਯ੭ਿੇਿ੍ਸ਼੍ਤ੍ੇ
ਿਲਯਾਣਾਕਨ ਸਮਾਤ੍ੱਤ੍ੇ ਨ ਪ੍ਾਪ੍ੇ ਿੁਰਤ੍
ੁ ੇ ਮਨਃ ੩0
ਰੁਸ਼੍ਯ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਰ ਪ੍ਹਿੋ ਕਿਹਰਤ੍
ੁ ਯ ਸ਼੍ਰਤ੍ਾਮ੍ ਸ਼੍ਤ੍ਮ੍
ਤ੍ਪ੍ਸਾ ਕਤ੍ਿਮ੍ ਆਰੂਟਾਃ ਿਪ੍ਾਲ ਕਸ਼੍ਰਸਾ ਸਹ ੩੧
ਪ੍ਰਕਿਕਿਿ੍ਤ੍ਮ੍ ਅਹਮ੍ ਮਨਯੇ ਤ੍ਮ੍ ਿਾਸਮ੍ ਪ੍ਿਤ੍ਃ ਸੁਿਮ੍
ਇਹ ਿਾ ਿਨ ਿਾਸਾਯ ਿਸ ਰਾਮ ਮਯਾ ਸਹ ੩੨
ਸ ਰਾਮਮ੍ ਸਰਵ ਿਾਮੈ ਸ੍ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਵਾਿਃ ਕਪ੍ਰਯਾ੭ਕਤ੍ਕਤ੍ਮ੍
ਸ ਪ੍ਾਰਯਮ੍ ਸਹ ਚ ਪ੍ਰਾਤ੍ਰਾ ਪ੍ਰਕਤ੍ਿਿਰਾਹ ਤ੍ਰ੍ਮਕਿਤ੍੍ ੩੩
ਤ੍ਸਯ ਪ੍ਰਯਾਿੇ ਰਾਮ ਸਯ ਤ੍ਮ੍ ਮਹਰ੍ਕਸ਼੍ਮ੍ ਉਪ੍ੇਯੁਸ਼੍ਃ
ਪ੍ਰਪ੍ੰਨਾ ਰਿਨੀ ਪ੍ੁਣਯਾ ਕਚਤ੍ਰਾਃ ਿਤ੍ਯਤ੍ਃ ਿਤ੍ਾਃ ੩੪
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਸੀਤ੍ਾ ਤ੍ਰੁਤ੍ੀਯ: ਿਾਿੁਸ੍ਤ੍: ਪ੍ਕਰਸ਼੍ਰਾਮ੍ਤ੍ ੱੱਸੁਿੋਕਚਤ੍:
ਪ੍ਾਰਤ੍ਵਾਿਾ੭੭ਸ਼੍ਰਮੇ ਰਮਯੇ ਤ੍ਾਮ੍ ਰਾਕਤ੍ਰਮ੭ਿਸਤ੍੍ ਸੁਿਮ੍ ੩੫
ਪ੍ਰਪ੍ਾਤ੍ਾਯਾਮ੍ ਰਿਨਯਾਮ੍ ਤ੍ੁ ਪ੍ਰਤ੍ਵਾਿਮ੍ ਉਪ੍ਾਿਮਤ੍੍
ਉਿਾਚ ਨਰ ਸ਼੍ਾਰ੍ਤ੍ੂਲੋ ਮੁਕਨਮ੍ ਿਵਕਲਤ੍ ਤ੍ੇਿਸਮ੍ ੩੬
ਸ਼੍ਰਵਰੀਮ੍ ਪ੍ਿਿਨ੍ ਅਤ੍ਯ ਸਤ੍ਯ ਸ਼੍ੀਲ ਤ੍ਿਾ੭੭ਸ਼੍ਰਮੇ
ਉਕਸ਼੍ਤ੍ਾਃ ਸ੍ਮਹ
ੇ ਿਸਕਤ੍ਮ੍ ਅਨੁ ਿਾਨਾਤ੍ੁ ਨੋ ਪ੍ਿਾਨ੍ ੩੭
ਰਾਤ੍ਰਯਾਮ੍ ਤ੍ੁ ਤ੍ਸਯਾਮ੍ ਿਯੁ ਸ਼੍੍ਟਾਯਾਮ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਵਾਿੋ੭ਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ਇਤ੍ਮ੍
ਮਤ੍ੁ ਮੂਲ ਪ੍ਲੋ ਪ੍ੇਤ੍ਮ੍ ਕਚਤ੍ਰਿੂਟਮ੍ ਿਰਿੇਕਤ੍ ਹ ੩੮
ਿਾਸ ਮੌਪ੍ਕਯਿਮ੍ ਮਨਯੇ ਤ੍ਿ ਰਾਮ ਮਹਾ ਪ੍ਲ
ਨਾਨਾ ਨਿ ਿਣੋ ਪ੍ੇਤ੍: ਕਿੰਨਰੋਰਿ ਸੇਕਿਤ੍: ੩੯
ਮਯੂ ਰ ਨਾਤ੍ਾ੭ਕਪ੍ ਰੁਤ੍ੋ ਿਿ ਰਾਿ ਕਨਸ਼੍ੇਕਿਤ੍:
ਪ੍ੁਣਯ ਸ਼੍੍ਚ ਰਮਣੀਯ ਸ਼੍੍ਚ ਪ੍ਹੁ ਮੂਲ ਪ੍ਲਾ ਯੁ ਤ੍: ੪0
ਤ੍ਤ੍ਰ ਿੁਞ੍ਿਰ ਯੂ ਤ੍ਾਕਨ ਮਰੁਿ ਯੂ ਤ੍ਾਕਨ ਚਾ੭ਕਪ੍ਤ੍ਃ
ਕਿਚਰਨ੍ਕਤ੍ ਿਨਾਨ੍ਤ੍ੇ੭ਸ੍ਕਮਨ੍ ਤ੍ਾਕਨ ਤ੍ਰਿ੍ਸ਼੍ਯਕਸ ਰਾਿਿ ੪੧
ਸਕਰਤ੍੍ ਪ੍ਰਸਿ
ਰ ਣ ਪ੍ਰਸਤ੍
੍ ਾਨ੍ ਤ੍ਰੀ ਿਮ੍ਤ੍ਰ ਕਨਰ੍ਿਰਾਨ੍
ਚਰਤ੍ ੱੱਸੀਤ੍ਯਾ ਸਾਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਨਮ੍ਕਤ੍ਸ਼੍ਯਕਤ੍ ਮਨ ਸ੍ਤ੍ਿ ੪੨
ਪ੍ਰਹਰਸ਼੍
ੁ ੍ਟ ਿੋਯਸ਼੍੍ਕਟਿ ਿੋਕਿਲ ਸਵਨੈ:
ਕਿਨਾਕਤ੍ਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਮ੍ ਿਸੁਤ੍ਾ ਤ੍ਰਮ੍ ਕਸ਼੍ਿਮ੍
ਮਰੁਿੈ ਸ਼੍੍ਚ ਮੱਤ੍ੈ ਰ੍ਪ੍ਹੁਕਪ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਿੁਞ੍ਿਰੈਃ
ਸੁਰਮਯਮ੍ ਆਸਾਤ੍ਯ ਸਮਾਿਸਾ੭੭ਸ਼੍ਰਮਮ੍ ੪੩
ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਯੋਤ੍ਯਾ ਿਾਮ੍ਟੇ ਚਤ੍ੁ : ਪ੍ਮ੍ਚਾਸ਼੍ ੱੱਸਰ੍ਿ:
ਪ੍ਮ੍ਚ ਪ੍ਮ੍ਚਾਸ਼ ੱਸਰ੍ਕ:
ਉਕਸ਼੍ਤ੍ਵਾ ਰਿਨੀਮ੍ ਤ੍ਤ੍ਰ ਰਾਿਪ੍ੁਤ੍ਰੌ ਅਕਰਮ੍ਤ੍ਮੌ
ਮਹਰ੍ਕਸ਼੍ਮ੍ ਅਕਪ੍ਿਾਤ੍ਯਾ੭ਤ੍ ਿਿ੍ਮਤ੍ੁ ਸ੍ਤ੍ਮ੍ ਕਿਕਰਮ੍ ਪ੍ਰਕਤ੍ ੧
ਤ੍ੇਸ਼੍ਾਮ੍ ਚੈਿ ਸਵਸ੍ਤ੍ਯਯਨਮ੍ ਮਹਰ੍ਕਸ਼੍ ੱੱਸ ਚਿਾਰ ਹ
ਪ੍ਰਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ਾਮ੍ ਸ਼੍੍ਚੈਿ ਤ੍ਾਨ੍ ਪ੍ਰੇਿ੍ਸ਼੍ਯ ਕਪ੍ਤ੍ਾ ਪ੍ੁਤ੍ਰਾਨ੍ ਇਿਾ੭ਨਵਿਾਤ੍੍ ੨
ਤ੍ਤ੍ਃ ਪ੍ਰਚਿਰਮੇ ਿਿ੍ਤ੍ੁਮ੍ ਿਚਨਮ੍ ਸ ਮਹਾਮੁਕਨਃ
ਪ੍ਰਤ੍ਵਾਿੋ ਮਹਾ ਤ੍ੇਿਾ ਰਾਮਮ੍ ਸਤ੍ਯ ਪ੍ਰਾਿਰਮਮ੍ ੩
ਿਮ੍ਿਾ ਯਮੁਨ ਯੋ ੱੱਸਮ੍ਕਤ੍ ਮਾ੭੭ਸਾਤ੍ਯ ਮਨੁ ਿਰ੍ਸ਼੍ਪ੍ੌ
ਿਾਕਲ਼ਮ੍ਤ੍ੀ ਮਨੁ ਿੱਚੇਤ੍ਾਮ੍ ਨਤ੍ੀਮ੍ ਪ੍ਸ਼੍੍ਚਾਨ੍ ਮੁਿਾ ਕਸ਼੍ਰਤ੍ਾਮ੍ ੪
ਅਤ੍ਾ੭ਸਾਤ੍ਯ ਤ੍ੁ ਿਾਕਲ਼ਮ੍ਤ੍ੀਮ੍ ਸ਼੍ੀਿਰ ਸਰੋਤ੍ ਸਮਾ੭੭ਪ੍ਿਾਮ੍
ਤ੍ਸਯਾ: ਤ੍ੀਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਰਚਕਰਤ੍ਮ੍ ਪ੍ੁਰਾਣਮ੍ ਪ੍ਰੇਿ੍ਸ਼੍ਯ ਰਾਿਿੌ ੫
ਤ੍ਤ੍ਰ ਯੂ ਯਮ੍ ਪ੍੍ਲਿਮ੍ ਿਰੁਤ੍ਵਾ ਤ੍ਰਤ੍ਾਮ੍ ਅਮ੍ਸ਼੍ੁਮਤ੍ੀਮ੍ ਨਤ੍ੀਮ੍
ਤ੍ਤ੍ੋ ਨਯਿਰੋਤ੍ਮ੍ ਆਸਾਤ੍ਯ ਮਹਾਨ੍ਤ੍ਮ੍ ਹਕਰਤ੍ ੱੱਚਤ੍ਮ੍ ੬
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਕਿਿਰੁੱਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਹੁਕਪ੍ ਰਵ ੍ਰੁਿ੍ਸ਼੍ਃੈ ਸ਼੍ਯਾਮਮ੍ ਕਸੱਤ੍ੋ ਪ੍ਸੇਕਿਤ੍ਮ੍
ਤ੍ਸ੍ਮੈ ਸੀਤ੍ਾਮ੍੭ਿਕਲਮ੍ ਿਰੁਤ੍ਵਾ ਪ੍ਰਯੁਮ੍ਿੀਤ੍ਾ੭੭ਕਸ਼੍ਸ਼੍ ੱੱਕਸ਼੍ਿਾ ;੭
ਸਮਾ੭੭ਸਾਤ੍ਯ ਤ੍ੁ ਤ੍ਮ੍ ਿਰਿ
ੁ ੍ਸ਼੍ਮ੍ ਿਸੇ ਤ੍ਵਾ੭ਕਤ੍ਿਰਮੇਤ੍ ਿਾ
ਿਰੋਸ਼੍ ਮਾਤ੍ਰਮ੍ ਤ੍ਤ੍ੋ ਿਤ੍ਵਾ ਨੀਲਮ੍ ਤ੍ਰਿ੍ਸ਼੍ਯਤ੍ ਿਾਨਨਮ੍ ੮
ਪ੍ਲਾਸ਼੍ ਪ੍ਤ੍ਰੀ ਕਮਸ਼੍ਰਮ੍ ਰਾਮ ਿਮ੍ਸ਼੍ੈ ਸ਼੍੍ਚ ਯਾਮੁਨੈਃ
ਸ ਪ੍ਨ੍ਤ੍ਾ ਸ਼੍੍ਕਚਤ੍ਰਿੂਟ ਸਯ ਿਤ੍ਃ ਸੁਪ੍ਹੁਸ਼੍ੋ ਮਯਾ ੯
ਰਮਯੋ ਮਾਰ੍ਤ੍ਿ ਯੁ ਿ੍ਤ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਿਨਤ੍ਾਿੈ ਕਰਵਿਰ੍ਕਿਤ੍ਃ
ਇਕਤ੍ ਪ੍ਨ੍ਤ੍ਾਨਮ੍ ਆਿੇਤ੍ਯ ਮਹਰ੍ਕਸ਼੍ਃ ਸ ਨਯਿਰ੍ਤ੍ਤ੍
ਅਕਪ੍ਿਾਤ੍ਯ ਤ੍ਤ੍ੇ ਤ੍ਯੁ ਿ੍ਤ੍ਵਾ ਰਾਮੇਣ ਕਿਕਨਿਰ੍ਕਤ੍ਤ੍: ੧0
ਉਪ੍ਾਿਰੁੱਤ੍ੇ ਮੁਨੌ ਤ੍ਸ੍ਕਮਨ੍ ਰਾਮੋ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣਮ੍ ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍
ਿਰੁਤ੍ ਪ੍ੁਣਯਾਃ ਸ੍ਮ ਸੌਕਮਤ੍ਰੇ ਮੁਕਨ ਰਯ ੱੰਨੋ੭ਨੁ ਿਮ੍ਪ੍ਤ੍ੇ ੧੧
ਇਕਤ੍ ਤ੍ੌ ਪ੍ੁਰਸ਼੍
ੁ ਿਯਾਿਰੌ ਮਨ੍ਤ੍ਰਕਯਤ੍ਵਾ ਮਨਕਸਵਨੌ
ਸੀਤ੍ਾਮ੍ ਏਿਾ੭ਿਰਤ੍ਃ ਿਰੁਤ੍ਵਾ ਿਾਕਲ਼ਮ੍ਤ੍ੀਮ੍ ਿਿ੍ਮਤ੍ੁ ਰ੍ਨਤ੍ੀਮ੍ ੧੨
ਅਤ੍ਾ੭੭ਸਾਤ੍ਯਾਯ ਤ੍ੁ ਿਾਕਲ਼ਮ੍ਤ੍ੀਮ੍ ਸ਼੍ੀਿਰ ਸਰੋਤ੍ੋ ਿਹਾਮ੍ ਨਤ੍ੀਮ੍
ਕਚਨ੍ਤ੍ਾ ਮਾ੭੭ਪ੍ੇਕਤ੍ਰੇ ਸਰਵੇ ਨਤ੍ੀ ਿਲ ਕਤ੍ਤ੍ੀਰ੍ਸ਼੍ਿ: ੧੩
ਤ੍ੌ ਿਾਸ਼੍੍ਟ ਸਮ੍ਿਾਟਮ੍ ਅਤ੍ੋ ਚਿਰਤ੍ੁਃ ਸੁਮਹਾ ਪ੍੍ਲਿਮ੍
ਸ਼੍ੁਸ਼੍੍ਿੈ: ਿਮ੍ਸ਼੍:ੈ ਸਮਾਸ੍ਤ੍ੀਰ੍ਣਮ੍ ਉਸ਼੍ੀਰੈ ਸ਼੍੍ਚ ਸਮਾਿਰੁਤ੍ਮ੍ ੧੪
ਤ੍ਤ੍ੋ ਿੇਤ੍ਸ ਸ਼੍ਾਿਾ ਸ਼੍੍ਚ ਿਮ੍ਪ੍ੂ ਸ਼੍ਾਿਾ ਸ਼੍੍ਚ ਿੀਰਯਿਾਨ੍
ਚਿਾਰ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ ਸ਼੍੍ਕਚੱਤ੍ਾਵ ਸੀਤ੍ਾਯਾਃ ਸੁਿ ਮਾਨਸਮ੍ ੧੫
ਤ੍ਤ੍ਰ ਕਸ਼੍ਰਯਮ੍ ਇਿਾ ਕਚਨ੍ਤ੍ਯਾਮ੍ ਰਾਮੋ ਤ੍ਾਸ਼੍ਰਕਤ੍ਃ ਕਪ੍ਰਯਾਮ੍
ਈਸ਼੍ ਤ੍੍ਸਮ੍ਲੱਿਮਾਨਾਮ੍ ਤ੍ਾਮ੍ ਅਤ੍ਯਾ੭੭ਰੋਪ੍ਯਤ੍ ਪ੍੍ਲਿਮ੍ ੧੬
ਪ੍ਾਰ੍ਸ਼੍ਵੇ ਚ ਤ੍ਤ੍ਰ ਿੈਤ੍ੇਹਯਾ ਿਸਨੇ ਪ੍ੂਸ਼੍ਣਾਕਨ ਚ
ਪ੍੍ਲਿੇ ਿਕਟਨ ਿਾਿਮ੍ ਚ ਰਾਮ ਸ਼੍੍ਚਿਰੇ ਸਹਾ੭੭ਯੁ ਤ੍ੈ: ੧੭
ਆਰੋਪ੍ਯ ਪ੍ਰਤ੍ਮਮ੍ ਸੀਤ੍ਾਮ੍ ਸਮ੍ਿਾਟਮ੍ ਪ੍ਰਕਤ੍ ਿਰੁਹਯ ਤ੍ੌ
ਤ੍ਤ੍: ਪ੍ਰਤ੍ਰ
ੇ ਤ੍ੁ ਰਯ ੱੱਤ੍ੌ ਿੀਰੌ ਤ੍ਸ਼੍ਰਤ੍ਾ੭੭ਤ੍੍ਮਿੌ ੧੮
ਿਾਕਲ਼ਮ੍ਤ੍ੀ ਮਤ੍ਯਮ੍ ਆਯਾਤ੍ਾ ਸੀਤ੍ਾ ਤ੍ਵੇਨਾ ਮ੭ਿਮ੍ਤ੍ਤ੍
ਸਵਸ੍ਕਤ੍ ਤ੍ੇਕਿ ਤ੍ਰਾਕਮ ਤ੍ਵਾ ਪ੍ਾਰਯੇ ਨ੍ਮੇ ਪ੍ਕਤ੍ਰ੍ ਿਰਤ੍ਮ੍ ੧੯
ਯਿ੍ਸ਼੍ਯੇ ਤ੍ਵਾਮ੍ ਿੋ ਸਹਸਰੇਣ ਸੁਰਾ ਿਟ ਸ਼੍ਤ੍ੇਨ ਚ
ਸਵਸ੍ਕਤ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਯਾ੭੭ਿਤ੍ੇ ਰਾਮੇ ਪ੍ੁਰੀਮ੍ ਇਿ੍ਸ਼੍ਵਾਿੁ ਪ੍ਾਕਲਤ੍ਾਮ੍ ੨0
ਿਾਕਲ਼ਮ੍ਤ੍ੀਮ੍ ਅਤ੍ ਸੀਤ੍ਾ ਤ੍ੁ ਯਾਚਮਾਨਾ ਿਰੁਤ੍ਾਮ੍ਿਕਲ:
ਤ੍ੀਰ ਮੇਿਾ੭ਕਪ੍ ਸਮ੍ਪ੍ਰਾਪ੍੍ਤ੍ਾ ਤ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਣਮ੍ ਿਰ ਿਰ੍ਕਣਨੀ ੨੧
ਤ੍ਤ੍ਃ ਪ੍੍ਲਿੇਨ ਅਮ੍ਸ਼੍ੁਮਤ੍ੀਮ੍ ਸ਼੍ੀਿਰਿਾਮ੍ ਊਰ੍ਕਮ ਮਾਕਲਨੀਮ੍
ਤ੍ੀਰਿੈ ਰ੍ਪ੍ਹੁਕਪ੍ ਰਵ ੍ਰੁਿ੍ਸ਼੍ੈਃ ਸਮ੍ਤ੍ੇਰੁ ਰਯਮੁਨਾਮ੍ ਨਤ੍ੀਮ੍ ੨੨
ਤ੍ੇ ਤ੍ੀਰ੍ਣਾਃ ਪ੍੍ਲਿਮ੍ ਉਤ੍੍ਸੁਿ
ਰ ਯ ਪ੍ਰਸ੍ਤ੍ਾਯ ਯਮੁਨਾ ਿਨਾਤ੍੍
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ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਵਾਲ੍ ਮੀਕਿ ਰਾਮਾਯਣਮ੍
ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਸ਼੍ਯਾਮਮ੍ ਨਯਿਰੋਤ੍ਮ੍ ਆਸੇਤ੍ੁਃ ਸ਼੍ੀਤ੍ਲਮ੍ ਹਕਰਤ੍ ੱੱਚਤ੍ਮ੍ ੨੩
ਨਯਿਰੋਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਮੁਪ੍ਾਿਮਯ ਿੈਤ੍ੇਹੀ ਿਾਿਯ ਮਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੨੪
ਨਮਸ੍ਤ੍ੇ ਸ੍ਤ੍ੁ ਮਹਾ ਿਰੁਿ੍ਸ਼੍ ਪ੍ਾਰਯੇ ਨ੍ਮੇ ਪ੍ਕਤ੍ਰ੍ ਿਰਤ੍ਮ੍
ਿੌਸਲਯਾਮ੍ ਚੈਿ ਪ੍ਸ਼੍ਯੇਯਮ੍ ਸੁਕਮਤ੍ਰਾਮ੍ ਚ ਯਸ਼੍ਕਸਵਨੀਮ੍
ਇਕਤ੍ ਸੀਤ੍ਾ ਅਮ੍ਿਕਲਮ੍ ਿਰੁਤ੍ਵਾ ਪ੍ਰਯਿੱਚਤ੍੍ ਿਨਸ੍ਪ੍ਕਤ੍ਮ੍ ੨੫
ਅਿਲੋ ਿਯ ਤ੍ਤ੍ ੱੱਸੀਤ੍ਾਮ੍ ਅਯਾਚਮ੍ਤ੍ੀਮ੍ ਅਕਨਮ੍ਕਤ੍ਤ੍ਾਮ੍
ਤ੍ਕਯਤ੍ਾਮ੍ ਚ ਕਿਤ੍ੇਯਾਮ੍ ਚ ਰਾਮੋ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ ਮਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੨੬
ਸੀਤ੍ਾ ਮਾ੭੭ਤ੍ਾਯ ਿੱਚਤ੍ਵਮ੍ ਅਿਰਤ੍ੋ ਪ੍ਰਤ੍ਾ੭ਿਰਿ
ਪ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਤ੍ੋ੭ਹਮ੍ ਿਕਮਸ਼੍ਯਾਕਮ ਸਾਯੁ ਤ੍ੋ ਕਤ੍ਵਪ੍ਤ੍ਾਮ੍ ਿਰ ੨੭
ਯਕਤ੍ ਯਤ੍੍ ਪ੍ਲਮ੍ ਪ੍ਰਾਰ੍ਤ੍ਯਤ੍ੇ ਪ੍ੁਸ਼੍੍ਪ੍ਮ੍ ਿਾ ਿਨਿਾ੭੭ਤ੍੍ਮਿਾ
ਤ੍ ੱੱਤ੍ਤ੍੍ ਪ੍ਰਤ੍ਤ੍ਯਾ ਿੈਤ੍ਹ
ੇ ਯਾ ਯਤ੍ਰਾ੭ਸਯਾ ਰਮਤ੍ੇ ਮਨ: ੨੮
ਿੱਚਤ੍ੋ ਸ੍ਤ੍ੁ ਤ੍ਯੋ ਰ੍ਮਤ੍ਯੇ ਪ੍ਪ੍ੂਿ ਿਨਿਾ੭੭ਤ੍੍ਮਿਾ
ਮਤ੍ਮ੍ਿਯੋ ਰ੍ਮਤ੍ਯ ਿਤ੍ਾ ਸ਼੍ੁਪ੍ਾ ਨਾਿ ਿਤ੍ੂ ਕਰਿ ੨੯
ਏਿੈਿਮ੍ ਪ੍ਾਤ੍ਪ੍ਮ੍ ਿੁਲ੍ਮਮ੍ ਲਤ੍ਾਮ੍ ਿਾ ਪ੍ੁਸ਼੍੍ਪ੍ ਸ਼੍ਾਕਲਨੀਮ੍
ਅਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟ ਪ੍ੂਰਵਾ ਪ੍ਸ਼੍ਯਨ੍ਤ੍ੀ ਰਾਮਮ੍ ਪ੍ਪ੍ਰੱਚ ਸਾ੭ਪ੍ਲਾ ੩0
ਰਮਣੀਯਾਨ੍ ਪ੍ਹੁ ਕਿਤ੍ਾਨ੍ ਪ੍ਾਤ੍ਪ੍ਾਨ੍ ਿੁਸੁਮੋਤ੍੍ਿਟਾਨ੍
ਸੀਤ੍ਾ ਿਚਨ ਸਮਰਪ੍੍ਤ੍ ਆਨਯਾ ਮਾਸ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ: ੩੧
ਕਿਕਚਤ੍ਰ ਿਾਲੁ ਿ ਿਲਾਮ੍ ਹਮ੍ਸ ਸਾਰਸ ਨਾਕਤ੍ਤ੍ਾਮ੍
ਰਮੇ ਿਨਿ ਰਾਿ ਸਯ ਤ੍ਤ੍ਾ ਪ੍ਰੇਿ੍ਸ਼੍ਯ ਸੁਤ੍ਾ ਨਤ੍ੀਮ੍ ੩੨
ਿਰੋਸ਼੍ ਮਾਤ੍ਰਮ੍ ਤ੍ਤ੍ੋ ਿਤ੍ਵਾ ਪ੍ਰਾਤ੍ਰੌ ਰਾਮ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੌ
ਪ੍ਹੂਨ੍ ਮੇਤ੍ਯਾਨ੍ ਮਰੁਿਾਨ੍ ਹਤ੍ਵਾ ਚੇਰਤ੍ੁ ਰ੍ ਯਮੁਨਾ ਿਨੇ ੩੩
ਕਿਹਰਤ੍
ੁ ਯ ਤ੍ੇ ਪ੍ਕਰਹਣ ਪ੍ੂਿ ਨਾਕਤ੍ਤ੍ੇ
ਸ਼੍ੁਪ੍ੇ ਿਨੇ ਿਾਰਣ ਿਾਨਰਾ ਯੁ ਤ੍ੇ
ਸਮਮ੍ ਨਤ੍ੀ ਿਪ੍ਰਮ੍ ਉਪ੍ੇਤ੍ਯ ਸੰਮਤ੍ਮ੍
ਕਨਿਾਸ ਮਾ੭੭ਿਿ੍ਮ:ੁ ਅਤ੍ੀਨ ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਨਾ: ੩੪
ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਯੋਤ੍ਯਾ ਿਾਮ੍ਟੇ ਪ੍ਮ੍ਚ ਪ੍ਮ੍ਚਾਸ਼੍ ੱੱਸਰ੍ਿ:
ਸ਼ਟ੍ ਪ੍ਮ੍ਚਾਸ਼ ੱਸਰ੍ਕ:
ਅਤ੍ ਰਾਤ੍ਰਯਾਮ੍ ਿਯਤ੍ੀਤ੍ਾਯਾਮ੍ ਅਿਸੁਪ੍੍ਤ੍ਮ੍ ਅਨਨ੍ਤ੍ਰਮ੍
ਪ੍ਰਪ੍ੋਤ੍ਯਾ ਮਾਸ ਸ਼੍ਨੈ ਰ੍ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣਮ੍ ਰਿੁ ਨਨ੍ਤ੍ਨਃ ੧
ਸੌਕਮਤ੍ਰੇ ਸ਼੍ਰੁਣੁ ਿਨਯਾਨਾਮ੍ ਿਲ੍ ਿੁ ਿਯਾਹਰਤ੍ਾਮ੍ ਸਵਨਮ੍
ਸਮ੍ਪ੍ਰਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟਾਮਹੇ ਿਾਲਃ ਪ੍ਰਸ੍ਤ੍ਾਨ ਸਯ ਪ੍ਰਮ੍ਤ੍ਪ੍ ੨
ਸ ਸੁਪ੍੍ਤ੍ਃ ਸਮਯੇ ਪ੍ਰਾਤ੍ਰਾ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣਃ ਪ੍ਰਕਤ੍ਪ੍ੋਕਤ੍ਤ੍ਃ
ਿਹੌ ਕਨਤ੍ਰਾਮ੍ ਚ ਤ੍ਨ੍ਤ੍ਰੀਮ੍ ਚ ਪ੍ਰਸਿ੍ਤ੍ਮ੍ ਚ ਪ੍ਕਤ੍ ਸ਼੍ਰਮਮ੍ ੩
ਤ੍ਤ੍ ਉੱਤ੍ਾਯ ਤ੍ੇ ਸਰਵੇ ਸ੍ਪ੍ਰੁਸ਼੍ਟ
੍ ਵਾ ਨਤ੍ਯਾਃ ਕਸ਼੍ਿਮ੍ ਿਲਮ੍
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ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਵਾਲ੍ ਮੀਕਿ ਰਾਮਾਯਣਮ੍
ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਪ੍ਨ੍ਤ੍ਾਨਮ੍ ਰੁਕਸ਼੍ਣੋੱ ਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟਮ੍ ਕਚਤ੍ਰਿੂਟ ਸਯ ਤ੍ਮ੍ ਯਯੁ ਃ ੪
ਤ੍ਤ੍ਃ ਸਮ੍ਪ੍ਰਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ਃ ਿਾਲੇ ਰਾਮਃ ਸੌਕਮਕਤ੍ਰਣਾ ਸਹ
ਸੀਤ੍ਾਮ੍ ਿਮਲ ਪ੍ਤ੍ਰਾਿ੍ਸ਼੍ੀਮ੍ ਇਤ੍ਮ੍ ਿਚਨਮ੍ ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੫
ਆਤ੍ੀਪ੍੍ਤ੍ਾਨ੍ ਇਿ ਿੈਤ੍ੇਕਹ ਸਰਵਤ੍ਃ ਪ੍ੁਸ਼੍੍ਕਪ੍ਤ੍ਾਨ੍ ਨਿਾਨ੍
ਸਵੈਃ ਪ੍ੁਸ਼੍੍ਪ੍ਃੈ ਕਿਮ੍ਸ਼੍ੁਿਾਨ੍ ਪ੍ਸ਼੍ਯ ਮਾਕਲਨਃ ਕਸ਼੍ਕਸ਼੍ਰਾ੭ਤ੍ਯਯੇ ੬
ਪ੍ਸ਼੍ਯ ਪ੍ੱਲਾਤ੍ਿਾਨ੍ ਪ੍ੁੱਲਾ ੱੰਨਰੈ: ਅਨੁ ਪ੍ ਸੇਕਿਤ੍ਾਨ੍
ਪ੍ਲ ਪ੍ਤ੍ਰੈ: ਅਿਨਤ੍ਾਨ੍ ਨੂ ਨਮ੍ ਸ਼੍ਿ੍ਸ਼੍ਯਾਕਮ ਿੀਕਿਤ੍ੁ ਮ੍ ੭
ਪ੍ਸ਼੍ਯ ਤ੍ਰੋਣ ਪ੍ਰਮਾਣਾਕਨ ਲਮ੍ਪ੍ਮਾਨਾਕਨ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ
ਮਤ੍ੂ ਕਨ ਮਤ੍ੁ ਿਾਰੀਕਪ੍ਃ ਸਮ੍ਪ੍ਰੁਤ੍ਾਕਨ ਨਿੇ ਨਿੇ ੮
ਏਸ਼੍ ਿਰੋਸ਼੍ਕਤ੍ ਨਤ੍ਯੂ ਹ ਸ੍ਤ੍ਮ੍ ਕਸ਼੍ਿੀ ਪ੍ਰਕਤ੍ ਿੂਿਕਤ੍
ਰਮਣੀਯੇ ਿਨੋੱਤ੍ੇਸ਼੍ੇ ਪ੍ੁਸ਼੍੍ਪ੍ ਸਮ੍ਸ੍ਤ੍ਰ ਸਮ੍ਿਟੇ ੯
ਮਾਤ੍ਮ੍ਿ ਯੂ ਤ੍ਾ੭ਨੁ ਸੁਤ੍
ਰ ਮ੍ ਪ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ ਸਮ੍ਿਾ੭ਨੁ ਨਾਕਤ੍ਤ੍ਮ੍
ਕਚਤ੍ਰਿੂਟਮ੍ ਇਮਮ੍ ਪ੍ਸ਼੍ਯ ਪ੍ਰਿਰੁੱਤ੍ ਕਸ਼੍ਿਰਮ੍ ਕਿਕਰਮ੍ ੧0
ਸਮ ਪ੍ੂਕਮ ਤ੍ਲੇ ਰੇਮਯੇ ਤ੍ਰੁਮ:ੈ ਪ੍ਹੁਕਪ੍: ਆਿਰੁਤ੍ੇ
ਪ੍ੁਣਯੇ ਰਮ੍ਸਯਾਮਹੇ ਤ੍ਾਤ੍ ਕਚਤ੍ਰਿੂਟ ਸਯ ਿਾਨਨੇ ੧੧
ਤ੍ਤ੍ ਸ੍ਤ੍ੌ ਪ੍ਾਤ੍ ਚਾਰੇਣ ਿੱਚਨ੍ਤ੍ੌ ਸਹ ਸੀਤ੍ਯਾ
ਰਮਯਮ੍ ਆਸੇਤ੍ਤ੍ੁ ਃ ਸ਼੍ੈਲਮ੍ ਕਚਤ੍ਰਿੂਟਮ੍ ਮਨੋਰਮਮ੍ ੧੨
ਤ੍ਮ੍ ਤ੍ੁ ਪ੍ਰਵਤ੍ਮ੍ ਆਸਾਤ੍ਯ ਨਾਨਾ ਪ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ ਿਣਾ ਯੁ ਤ੍ਮ੍
ਪ੍ਹੁ ਮੂਲ ਪ੍ਲਮ੍ ਰਮਯਮ੍ ਸਮ੍ਪ੍ੰਨਮ੍ ਸਰਸੋਤ੍ਿਮ੍ ੧੩
ਮਨੋਿ੍ਞਮ੍ ਅਯਮ੍ ਕਿਕਰ: ਸੌਮਯ ਨਾਨਾ ਤ੍ਰੁਮ ਲਤ੍ਾ ਯੁ ਤ੍:
ਪ੍ਹੁ ਮੂਲ ਪ੍ਲੋ ਰਮਯ: ਸਵਾਿੀਿ: ਪ੍ਰਕਤ੍ਪ੍ਾਕਤ੍ ਮੇ ੧੪
ਮੁਨਯ ਸ਼੍੍ਚ ਮਹਾਤ੍੍ਮਾਨੋ ਿਸਮ੍ ਤ੍ਯਸ੍ਕਮਨ੍ ਕਸ਼੍ਲੋੱ ਚਯੇ
ਅਯਮ੍ ਿਾਸੋ ਪ੍ਿੇਤ੍੍ ਤ੍ਾਿਤ੍੍ ਅਤ੍ਰ ਸੌਮਯ ਰਮੇਮਕਹ ੧੫
ਇਕਤ੍ ਸੀਤ੍ਾ ਚ ਰਾਮ ਸ਼੍੍ਚ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ ਸ਼੍੍ਚ ਿਰੁਤ੍ਾਮ੍ਿਕਲ:
ਅਕਪ੍ਿਮਯਾ੭੭ਸ਼੍ਰਮਮ੍ ਸਰਵੇ ਿਾਲ੍ ਮੀਕਿਮ੍ ਅਕਪ੍ਿਾਤ੍ਯਨ੍ ੧੬

ਤ੍ਾਨ੍ ਮਹਰ੍ਕਸ਼੍: ਪ੍ਰਮੁਕਤ੍ਤ੍: ਪ੍ੂਿਯਾ ਮਾਸ ਤ੍ਰ੍ਮਕਿਤ੍੍
ਆਸਯਤ੍ਾਮ੍ ਇਕਤ੍ ਚ ਉਿਾਚ ਸਵਾਿਤ੍ਮ੍ ਤ੍ੁ ਕਨਿੇਤ੍ਯ ਚ ੧੭
ਤ੍ਤ੍ੋ੭ਪ੍ਰਿੀਨ੍ ਮਹਾ ਪ੍ਾਹੁ ਰ੍ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣਮ੍ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣਾ੭ਿਰਿ:
ਸ ਕਨਿੇਤ੍ਯ ਯਤ੍ਾ ਨਯਾਯਮ੍ ਆਤ੍੍ਮਾਨਮ੍ ਰੁਸ਼੍ਯੇ ਪ੍ਰਪ੍ੁ: ੧੮
ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣਾ੭੭ਨਯ ਤ੍ਾਰੂਕਣ ਤ੍ਰੁਟਾਕਨ ਚ ਿਰਾਕਣ ਚ
ਿੁਰਸ਼੍
ੁ ਵਾ੭੭ਿਸਤ੍ਮ੍ ਸੌਮਯ ਿਾਸੇ ਮੇ੭ਕਪ੍ਰਤ੍ਮ੍ ਮਨਃ ੧੯
ਤ੍ਸਯ ਤ੍ ਤ੍ਵਚਨਮ੍ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਸੌਕਮਕਤ੍ਰ: ਕਿਕਿਤ੍ਾਨ੍ ਤ੍ਰੁਮਾਨ੍
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਆਿਹਾਰ ਤ੍ਤ੍ ਸ਼੍੍ਚਿਰੇ ਪ੍ਰ੍ਣ ਸ਼੍ਾਲਾਮ੍ ਅਕਰਮ੍ਤ੍ਮ ੨0
ਤ੍ਾਮ੍ ਕਨਸ਼੍੍ਕਟਤ੍ਾਮ੍ ਪ੍ੱਤ੍ ਿਟਾਮ੍ ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾ ਰਾਮ: ਸੁਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਨਾਮ੍
ਸ਼੍ੁਸ਼੍ੂਸ਼੍
ਰ ਮਾਣਮ੍ ਏਿਾ੭ਿਰਮ੍ ਇਤ੍ਮ੍ ਿਚਨਮ੍ ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੨੧
ਐਣੇਯਮ੍ ਮਾਮ੍ਸਮ੍ ਆਹਰਤ੍
ੁ ਯ ਸ਼੍ਾਲਾਮ੍ ਯਿ੍ਸ਼੍ਯਾਮਹੇ ਿਯਮ੍
ਿਰ੍ਤ੍ਿਯਮ੍ ਿਾਸ੍ਤ੍ੁ ਸ਼੍ਮਨਮ੍ ਸੌਕਮਤ੍ਰੇ ਕਚਰ ਿੀਕਿਕਪ੍: ੨੨
ਮਰੁਿਮ੍ ਹਤ੍ਵਾ੭੭ਨਯ ਿ੍ਕਸ਼੍ਪ੍ਰਮ੍ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੇਹ ਸ਼੍ੁਪ੍ੇਿ੍ਸ਼੍ਣ:
ਿਰ੍ਤ੍ਿਯ: ਸ਼੍ਾਸ੍ਤ੍ਰ ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟੋ ਕਹ ਕਿਕਤ੍ ਤ੍ਰ੍ਮਮ੭ਨੁ ਸ੍ਮਰ ੨੩
ਪ੍ਰਾਤ੍ੁ ਰਵਚਨ ਮਾਿ੍ਞਾਯ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ: ਪ੍ਰਿੀਰ ਹਾ
ਚਿਾਰ ਸ ਯਤ੍ੋਿ੍ਤ੍ਮ੍ ਚ ਤ੍ਮ੍ ਰਾਮ: ਪ੍ੁਨ ਰਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੨੪
ਐਣੇਯਮ੍ ਸ਼੍ਰਪ੍ਯਸਵ ਏਤ੍ਤ੍੍ ਸ਼੍ਾਲਾਮ੍ ਯਿ੍ਸ਼੍ਯਾਮਹੇ ਿਯਮ੍
ਤ੍ਵਰ ਸੌਮਯ ਮੁਹਰ
ੂ ਤ੍
੍ ੋ੭ਯਮ੍ ਤ੍ਰੁਿ ਸ਼੍੍ਚ ਕਤ੍ਿਸੋ ਪ੍ਯ੭ਯਮ੍ ੨੫
ਸ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣਃ ਿਰੁਸ਼੍੍ਣ ਮਰਿ
ੁ ਮ੍ ਹਤ੍ਵਾ ਮੇਤ੍ਯਮ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਾਪ੍ਿਾਨ੍
ਅਤ੍ ਕਚਿ੍ਸ਼੍ੇਪ੍ ਸੌਕਮਕਤ੍ਰਃ ਸਕਮੱਤ੍ੇ ਿਾਤ੍ਿੇਤ੍ਕਸ ੨੬
ਤ੍ਮ੍ ਤ੍ੁ ਪ੍ਿਵਮ੍ ਸਮਾ੭੭ਿ੍ਞਾਯ ਕਨਸ਼੍੍ਟਪ੍੍ਤ੍ਮ੍ ਕਚੰਨਸ਼੍ੋਕਣਤ੍ਮ੍
ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣਃ ਪ੍ੁਰਸ਼੍
ੁ ਿਯਾਿਰਮ੍ ਅਤ੍ ਰਾਿਿਮ੍ ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੨੭
ਅਯਮ੍ ਿਰੁਸ਼੍੍ਣਃ ਸਮਸ੍ਤ੍ਾ੭0ਿ: ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਃ ਿਰੁਸ਼੍੍ਣ ਮਰੁਿੋ ਯਤ੍ਾ
ਤ੍ੇਿਤ੍ਾ ਤ੍ੇਿ ਸਮ੍ਿਾਸ਼੍ ਯਿਸਵ ਿੁਸ਼੍ਲੋ ਹਯ੭ਕਸ ੨੮
ਰਾਮਃ ਸ੍ਨਾਤ੍ਵਾ ਤ੍ੁ ਕਨਯਤ੍ੋ ਿੁਣਿਾਨ੍ ਿਪ੍ਯ ਿੋਕਿਤ੍ਃ
ਸਮ੍ਿਰਹੇਣ ਆਿਰੋਤ੍੍ ਸਰਵਾਨ੍ ਮਮ੍ਤ੍ਰਾਨ੍ ਸਤ੍ਰਾ੭ਿਸਾਕਨਿਾਨ੍ ੨੯
ਇਸ਼੍੍ਟਵਾ ਤ੍ੇਿ ਿਣਾਨ੍ ਸਰਵਾਨ੍ ਕਿਿੇਸ਼੍ਾ੭੭ਿਸਤ੍ਮ੍ ਸ਼੍ੁਕਚ:
ਪ੍ਪ੍ੂਿ ਚ ਮਨੋਹ੍ਲਾਤ੍ੋ ਰਾਮ ਸਯਾ੭੭ਕਮਤ੍ ਤ੍ੇਿਸ: ੩0
ਿੈਸ਼੍ਯਤ੍ੇਿ ਪ੍ਕਲਮ੍ ਿਰੁਤ੍ਵਾ ਰੌਤ੍ਰਮ੍ ਿੈਸ਼੍੍ਣਿ ਮੇਿ ਚ
ਿਾਸ੍ਤ੍ੁ ਸਮ੍ਸ਼੍ਮ ਨੀਯਾਕਨ ਮਮ੍ਿਲ਼ਾਕਨ ਪ੍ਰਿਰ੍ਤ੍ਯਨ੍ ੩੧
ਿਪ੍ਮ੍ ਚ ਨਯਾਯਤ੍: ਿਰੁਤ੍ਵਾ ਸ੍ਨਾਤ੍ਵਾ ਨਤ੍ਯਾਮ੍ ਯਤ੍ਾ ਕਿਕਤ੍
ਪ੍ਾਪ੍ ਸਮ੍ਸ਼੍ਮਨਮ੍ ਰਾਮ ਸ਼੍੍ਚਿਾਰ ਪ੍ਕਲਮ੍ ਉੱਤ੍ਮਮ੍ ੩੨
ਿੇਕਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਲ ਕਿਤ੍ਾਨਾਕਨ ਚੈਤ੍ਯਾ ਨਯਾ੭੭ਯਤ੍ਨਾਕਨ ਚ
ਆਸ਼੍ਰਮ ਸਯਾ੭ਨੁ ਰਪ੍
ੂ ਾਕਣ ਸ੍ਤ੍ਾਪ੍ਯਾ ਮਾਸ ਰਾਿਿ: ੩੩
ਿਨਯੈ: ਮਾਲੈ : ਪ੍ਲੈ : ਮੂਲੈ: ਪ੍ਿਵੈ: ਮਾਮ੍ਸ:ੈ ਯਤ੍ਾ ਕਿਕਤ੍
ਅਤ੍੍ਕਪ੍: ਿਪ੍ੈ ਸ਼੍੍ਚ ਿੇਤ੍ੋਿ੍ਤ੍:ੈ ਤ੍ਰ੍ਪ੍ੈ ਸ਼੍੍ਚ ਸਕਮਤ੍੍ ਿੁਸ਼੍:ੈ ੩੪
ਤ੍ੌ ਤ੍ਰ੍ਪ੍ਕਯਤ੍ਵਾ ਪ੍ੂਤ੍ਾਕਨ ਰਾਿਿੌ ਸਹ ਸੀਤ੍ਯਾ
ਤ੍ਤ੍ਾ ਕਿਕਿਸ਼੍ੁਤ੍ੁ ੱੱਸ਼੍ਾਲਾਮ੍ ਸੁ ਸ਼੍ੁਪ੍ਾਮ੍ ਸ਼੍ੁਪ੍ ਲਿ੍ਸ਼੍ਣੌ ੩੫
ਤ੍ਾਮ੍ ਿਰੁਿ੍ਸ਼੍ ਪ੍ਰ੍ਣ ੱੱਚਤ੍ਨਾਮ੍ ਮਨੋਿ੍ਞਾਮ੍
ਯਤ੍ਾ ਪ੍ਰਤ੍ੇਸ਼੍ਮ੍ ਸੁਿਰੁਤ੍ਾਮ੍ ਕਨਿਾਤ੍ਾਮ੍
ਿਾਸਾਯ ਸਰਵੇ ਕਿਕਿਸ਼੍ੁਃ ਸਮੇਤ੍ਾਃ
Page 145 of 276

ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਵਾਲ੍ ਮੀਕਿ ਰਾਮਾਯਣਮ੍
ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਸਪ੍ਾਮ੍ ਯਤ੍ਾ ਤ੍ੇਿ ਿਣਾਃ ਸੁਤ੍ਰ੍ਮਾਮ੍ ੩੬
ਅਨੇਿ ਨਾਨਾ ਮਰੁਿ ਪ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ ਸਮ੍ਿੁਲੇ
ਕਿਕਚਤ੍ਰ ਪ੍ੁਸ਼੍੍ਪ੍ ਸ੍ਤ੍ਪ੍ਿੈ ਰ੍ਤ੍ੁ ਮ
ਰ ੈ ਰਯੁ ਤ੍ੇ
ਿਨੋੱਤ੍ਮੇ ਿਯਾਲ਼ ਮਰੁਿਾ੭ਨੁ ਨਾਕਤ੍ਤ੍ੇ
ਤ੍ਤ੍ਾ ਕਿਿਹਰਃੁ ਸੁਸੁਿਮ੍ ਕਿਤ੍ੇਨ੍ਕਤ੍ਰਯਾਃ ੩੭
ਸੁਰਮਯਮ੍ ਆਸਾਤ੍ਯ ਤ੍ੁ ਕਚਤ੍ਰਿੂਟਮ੍
ਨਤ੍ੀਮ੍ ਚ ਤ੍ਾਮ੍ ਮਾਲਯਿਤ੍ੀਮ੍ ਸੁਤ੍ੀਰ੍ਤ੍ਾਮ੍
ਨਨਨ੍ਤ੍ ਹਰਸ਼੍
ੁ ੍ਟਾ ਮਰੁਿ ਪ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ ਿੁਸ਼੍੍ਟਾਮ੍
ਿਹੌ ਚ ਤ੍ੁ ਃਿਮ੍ ਪ੍ੁਰ ਕਿਪ੍ਰਿਾਸਾਤ੍੍ ੩੮
ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਯੋਤ੍ਯਾ ਿਾਮ੍ਟੇ ਸ਼੍ਟ੍ ਪ੍ਮ੍ਚਾਸ਼੍ ੱੱਸਰ੍ਿ:
ਸਪ੍੍ਤ ਪ੍ਮ੍ਚਾਸ਼ ੱਸਰ੍ਕ:
ਿਤ੍ਕਯਤ੍ਵਾ ਸੁਤ੍ੁਃਿਾਰ੍ਤ੍ਃ ਸੁਮਨ੍ਤ੍ਰੇਣ ਕਚਰਮ੍ ਸਹ
ਰਾਮੇ ਤ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਣ ਿੂਲ ਸ੍ਤ੍ੇ ਿਿਾਮ ਸਵ ਿਰੁਹਮ੍ ਿੁਹਃ ੧
ਪ੍ਰਤ੍ਵਾਿਾ੭ਕਪ੍ ਿਮਨਮ੍ ਪ੍ਰਯਾਿੇ ਚ ਸਹਾਸਨਮ੍
ਆ ਕਿਰੇ ਰ੍ਿਮਨਮ੍ ਤ੍ੇਸ਼੍ਾਮ੍ ਤ੍ਤ੍ਰ ਸ੍ਤ੍:ੈ ਉਪ੍ਲਿ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ਮ੍ ੨
ਅਨੁ ਿ੍ਞਾਤ੍ਃ ਸੁਮਨ੍ਤ੍ਰੋ੭ਤ੍ ਯੋਿਕਯਤ੍ਵਾ ਹਯੋਤ੍
ੱ ਮਾਨ੍
ਅਯੋਤ੍ਯਾਮ੍ ਏਿ ਨਿਰੀਮ੍ ਪ੍ਰਯਯੌ ਿਾਟ ਤ੍ੁ ਰ੍ਮਨਾਃ ੩
ਸ ਿਨਾਕਨ ਸੁਿਨ੍ਤ੍ੀਕਨ ਸਕਰਤ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਸਰਾਮ੍ਕਸ ਚ
ਪ੍ਸ਼੍ਯਨ੍ ਅਕਤ੍ ਯਯੌ ਸ਼੍ੀਿਰਮ੍ ਿਰਾਮਾਕਣ ਨਿਰਾਕਣ ਚ ੪
ਤ੍ਤ੍ਃ ਸਾਯਾ੭ਹ੍ਨ ਸਮਯੇ ਤ੍ਰੁਤ੍ੀਯੇ੭ਹਕਨ ਸਾਰਕਤ੍ਃ
ਅਯੋਤ੍ਯਾਮ੍ ਸ ਮ੭ਨੁ ਪ੍ਰਾਪ੍ਯ ਕਨਰਾ੭੭ਨਨ੍ਤ੍ਾਮ੍ ਤ੍ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ ਹ ੫
ਸ ਸ਼੍ੂਨਯਾਮ੍ ਇਿ ਕਨੱ ਸ਼੍ਪ੍੍ਤ੍ਾਮ੍ ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾ ਪ੍ਰਮ ਤ੍ੁ ਰ੍ਮਨਾਃ
ਸੁਮਨ੍ਤ੍ਰ ਸ਼੍੍ਕਚਨ੍ਤ੍ਯਾ ਮਾਸ ਸ਼੍ੋਿ ਿੇਿ ਸਮਾਹਤ੍ਃ ੬
ਿੱਕਚ ੱੰਨ ਸ ਿਿਾ ਸਾ੭ਸ਼੍ਵਾ ਸ ਿਨਾ ਸਿਨਾ੭ਕਤ੍ਪ੍ਾ
ਰਾਮ ਸਮ੍ਤ੍ਾਪ੍ ਤ੍ੁ ਃਿੇਨ ਤ੍ਿ੍ਤ੍ਾ ਸ਼੍ੋਿਾ੭ਿ੍ਕਨਨਾ ਪ੍ੁਰੀ ੭
ਇਕਤ੍ ਕਚਨ੍ਤ੍ਾਪ੍ਰਃ ਸੂਤ੍ੋ ਿਾਕਿਕਪ੍ ੱੱਸ਼੍ੀਿਰ ਪ੍ਾਕਤ੍ਕਪ੍:
ਨਿਰ ਤ੍ਵਾਰ ਮਾਸਾਤ੍ਯ ਤ੍ਵਕਰਤ੍ਃ ਪ੍ਰਕਿਿੇਸ਼੍ ਹ ੮
ਸੁਮਨ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਅਕਪ੍ਯਾਨ੍ਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਮ੍ ਸ਼੍ਤ੍ਸ਼੍ੋ੭ਤ੍ ਸਹਸਰਸ਼੍ਃ
ਿਵ ਰਾਮ ਇਕਤ੍ ਪ੍ਰੁੱਚਨ੍ਤ੍ਃ ਸੂਤ੍ਮ੍ ਅਪ੍ਯਤ੍ਰਿਨ੍ ਨਰਾਃ ੯
ਤ੍ੇਸ਼੍ਾਮ੍ ਸ਼੍ਸ਼੍ਮ੍ਸ ਿਙ੍ਿਾਯਾਮ੍ ਅਹਮ੍ ਆਪ੍ਰੁੱਚਯ ਰਾਿਿਮ੍
ਅਨੁ ਿ੍ਞਾਤ੍ੋ ਕਨਿਰੁੱਤ੍ੋ੭ਸ੍ਕਮ ਤ੍ਾਰ੍ਕਮਿੇਣ ਮਹਾਤ੍੍ਮਨਾ ੧0
ਤ੍ੇ ਤ੍ੀਰ੍ਣਾ ਇਕਤ੍ ਕਿਿ੍ਞਾਯ ਪ੍ਾਸ਼੍੍ਪ੍ ਪ੍ੂਰ੍ਣ ਮੁਿਾ ਿਨਾਃ
ਅਹੋ ਕਤ੍ਿ੍ ਇਕਤ੍ ਕਨੱ ਸ਼੍ਵਸਯ ਹਾ ਰਾਮੇਕਤ੍ ਚ ਚੁਿਰੁਸ਼੍ੁਃ ੧੧
ਸ਼੍ੁਸ਼੍ਰਾਿ ਚ ਿਚ ਸ੍ਤ੍ੇਸ਼੍ਾਮ੍ ਪ੍ਰੁਮ੍ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਰੁਮ੍ਤ੍ਮ੍ ਚ ਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟਤ੍ਾਮ੍
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ਹਤ੍ਾਃ ਸ੍ਮ ਿਲੁ ਯੇ ਨੇਹ ਪ੍ਸ਼੍ਯਾਮ ਇਕਤ੍ ਰਾਿਿਮ੍ ੧੨
ਤ੍ਾਨ ਯਿ੍ਞ ਕਿਿਾਹੇਸ਼੍ੁ ਸਮਾਿੇਸ਼੍ੁ ਮਹਤ੍੍ਸੁ ਚ
ਨ ਤ੍ਰਿ੍ਸ਼੍ਯਾਮਃ ਪ੍ੁਨ ਰ੍ਿਾਤ੍ੁ ਤ੍ਾਰ੍ਕਮਿਮ੍ ਰਾਮਮ੍ ਅਨ੍ਤ੍ਰਾ ੧੩
ਕਿਮ੍ ਸਮਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਿਨਸਯਾ੭ਸਯ ਕਿਮ੍ ਕਪ੍ਰਯਮ੍ ਕਿਮ੍ ਸੁਿਾਿਹਮ੍
ਇਕਤ੍ ਰਾਮੇਣ ਨਿਰਮ੍ ਕਪ੍ਤ੍ਰੁਿਤ੍੍ ਪ੍ਕਰਪ੍ਾਕਲਤ੍ਮ੍ ੧੪
ਿਾਤ੍ਾ੭ਯਨ ਿਤ੍ਾਨਾਮ੍ ਚ ਸ੍ਤ੍ਰੀਣਾਮ੍ ਅਨਵਨ੍ਤ੍ਰਾ੭ਪ੍ਣਮ੍
ਰਾਮ ਸ਼੍ੋਿਾ੭ਕਪ੍ ਤ੍ਪ੍੍ਤ੍ਾਨਾਮ੍ ਸ਼੍ੁਸ਼੍ਰਾਿ ਪ੍ਕਰਤ੍ੇਿਨਮ੍ ੧੫
ਸ ਰਾਿ ਮਾਰ੍ਿ ਮਤ੍ਯੇਨ ਸੁਮਨ੍ਤ੍ਰਃ ਕਪ੍ਕਹਤ੍ਾ੭੭ਨਨਃ
ਯਤ੍ਰ ਰਾਿਾ ਤ੍ਸ਼੍ਰਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ੇਿੋਪ੍ ਯਯੌ ਿਰੁਹਮ੍ ੧੬
ਸੋ੭ਿਤ੍ੀਰਯ ਰਤ੍ਾ ੱੱਚੀਿਰਮ੍ ਰਾਿ ਿੇਸ਼੍੍ਮ ਪ੍ਰਕਿਸ਼੍ਯ ਚ
ਿਿ੍ਸ਼੍ਯਾਃ ਸਪ੍੍ਤ੍ਾ੭ਕਪ੍ਚਿਰਾਮ ਮਹਾਿਨ ਸਮਾਿੁਲਾਃ ੧੭
ਹਰ੍ਮਯੈ: ਕਿਮਾਨੈ: ਪ੍ਰਾਸਾਤ੍ੈ: ਅਿੇਿ੍ਸ਼੍ਯ ਅਤ੍ ਸਮਾਿਤ੍ਮ੍
ਹਾਹਾਿਾਰ ਿਰੁਤ੍ਾ ਨਾਰਯੋ ਰਾਮਾ੭ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਨ ਿਰ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ਾ: ੧੮
ਆਯਤ੍ੈ: ਕਿਮਲੈ : ਨੇਤ੍ਰੈ: ਅਸ਼੍ਰੁ ਿੇਿ ਪ੍ਕਰਪ੍੍ਲੁਤ੍ੈ:
ਅਨਯੋਨਯ ਮਕਪ੍ ਿੀਿ੍ਸ਼੍ਮ੍ਤ੍ੇ ਿਯਿ੍ਤ੍ਮ੍ ਆਰ੍ਤ੍ਤ੍ਰਾ ਸ੍ਕਤ੍ਰਯ: ੧੯
ਤ੍ਤ੍ੋ ਤ੍ਸ਼੍ਰਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਰੀਣਾਮ੍ ਪ੍ਰਾਸਾਤ੍ੇਪ੍ਯ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਃ
ਰਾਮ ਸ਼੍ੋਿਾ੭ਕਪ੍ ਤ੍ਪ੍੍ਤ੍ਾਨਾਮ੍ ਮਨ੍ਤ੍ਮ੍ ਸ਼੍ੁਸ਼੍ਰਾਿ ਿਲ੍ ਕਪ੍ਤ੍ਮ੍ ੨0
ਸਹ ਰਾਮੇਣ ਕਨਰਯਾਤ੍ੋ ਕਿਨਾ ਰਾਮਮ੍ ਇਹਾ੭੭ਿਤ੍ਃ
ਸੂਤ੍ਃ ਕਿਮ੍ ਨਾਮ ਿੌਸਲਯਾਮ੍ ਸ਼੍ੋਚਨ੍ਤ੍ੀਮ੍ ਪ੍ਰਕਤ੍ਿਿ੍ਸ਼੍ਯਕਤ੍ ੨੧
ਯਤ੍ਾ ਚ ਮਨਯੇ ਤ੍ੁ ਰ੍ਿੀਿਮ੍ ਏਿਮ੍ ਨ ਸੁਿਰਮ੍ ਤ੍ਰੁਿਮ੍
ਆੱ ਕਚਤ੍ਯ ਪ੍ੁਤ੍ਰੇ ਕਨਰਯਾਤ੍ੇ ਿੌਸਲਯਾ ਯਤ੍ਰ ਿੀਿਕਤ੍ ੨੨
ਸਤ੍ਯ ਰੂਪ੍ਮ੍ ਤ੍ੁ ਤ੍ ਤ੍ਵਾਿਯਮ੍ ਰਾਿ੍ਞਃ ਸ੍ਤ੍ਰੀਣਾਮ੍ ਕਨਸ਼੍ਾਮਯਨ੍
ਪ੍ਰਤ੍ੀਪ੍੍ਤ੍ਮ੍ ਇਿ ਸ਼੍ੋਿੇਨ ਕਿਿੇਸ਼੍ ਸਹਸਾ ਿਰੁਹਮ੍ ੨੩
ਸ ਪ੍ਰਕਿਸ਼੍ਯਾ੭ਸ਼੍੍ਟਮੀਮ੍ ਿਿ੍ਸ਼੍ਯਾਮ੍ ਰਾਿਾਨਮ੍ ਤ੍ੀਨਮ੍ ਆਤ੍ੁ ਰਮ੍
ਪ੍ੁਤ੍ਰ ਸ਼੍ੋਿ ਪ੍ਕਰਤ੍ਯੂ ਨਮ੍ ਅਪ੍ਸ਼੍ਯਤ੍੍ ਪ੍ਾਣ੍ਟਰੇ ਿਰੁਹੇ ੨੪
ਅਕਪ੍ਿਮਯ ਤ੍ਮ੍ ਆਸੀਨਮ੍ ਨਰੇਨ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਅਕਪ੍ਿਾਤ੍ਯ ਚ
ਸੁਮਨ੍ਤ੍ਰੋ ਰਾਮ ਿਚਨਮ੍ ਯਤ੍ੋਿ੍ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਯਿੇਤ੍ਯਤ੍੍ ੨੫
ਸ ਤ੍ੂ ਸ਼੍੍ਣੀਮ੍ ਏਿ ਤ੍ੱਚਤ੍
ਰੁ ਵਾ ਰਾਿਾ ਕਿਪ੍ਰਾਨ੍ਤ੍ ਚੇਤ੍ਨਃ
ਮੂਰ੍ਕਚਤ੍ੋ ਨਯਪ੍ਤ੍ਤ੍੍ ਪ੍ੂਮੌ ਰਾਮ ਸ਼੍ੋਿਾ੭ਕਪ੍ ਪ੍ੀਕਟਤ੍ਃ ੨੬
ਤ੍ਤ੍ੋ੭ਨ੍ਤ੍ਃਪ੍ੁਰਮ੍ ਆਕਿੱਤ੍ਮ੍ ਮੂਰ੍ਕਚਤ੍ੇ ਪ੍ਰੁਕਤ੍ਿੀ ਪ੍ਤ੍ੌ
ਉੱਤ੍ੁ ਤ੍
ਰ ਯ ਪ੍ਾਹੂ ਚੁਿਰੋਸ਼੍ ਨਰੁਪ੍ਤ੍ੌ ਪ੍ਕਤ੍ਤ੍ੇ ਿ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ੌ ੨੭
ਸੁਕਮਤ੍ਰਯਾ ਤ੍ੁ ਸਕਹਤ੍ਾ ਿੌਸਲਯਾ ਪ੍ਕਤ੍ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਕਤ੍ਮ੍
ਉੱਤ੍ਾਪ੍ਯਾ ਮਾਸ ਤ੍ਤ੍ਾ ਿਚਨਮ੍ ਚੇਤ੍ਮ੍ ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੨੮
ਇਮਮ੍ ਤ੍ਸਯ ਮਹਾਪ੍ਾਿ ਤ੍ੂ ਤ੍ਮ੍ ਤ੍ੁ ਸ਼੍੍ਿਰ ਿਾਕਰਣਃ
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਿਨ ਿਾਸਾਤ੍੍ ਅਨੁ ਪ੍ਰਾਪ੍੍ਤ੍ਮ੍ ਿਸ੍ਮਾਨ੍ ਨ ਪ੍ਰਕਤ੍ਪ੍ਾਸ਼੍ਸੇ ੨੯
ਅਤ੍ਯ ਇਮਮ੍ ਅਨਯਮ੍ ਿਰੁਤ੍ਵਾ ਿਯਪ੍ਤ੍ਰਪ੍ਕਸ ਰਾਿਿ
ਉੱਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟ ਸੁਿਰੁਤ੍ਮ੍ ਤ੍ੇ੭ਸ੍ਤ੍ੁ ਸ਼੍ੋਿੇ ਨ ਸਯਾਤ੍੍ ਸਹਾਯਤ੍ਾ ੩0
ਤ੍ੇਿ ਯਸਯਾ ਪ੍ਯਾ ਤ੍ਰਾਮਮ੍ ਨਾ੭ਨੁ ਪ੍ਰੁੱਚਕਸ ਸਾਰਕਤ੍ਮ੍
ਨੇਹ ਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟਕਤ੍ ਿੈਿੇਯੀ ਕਿਸ਼੍ਰਪ੍੍ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਰਕਤ੍ਪ੍ਾਸ਼੍ਯਤ੍ਾਮ੍ ੩੧
ਸਾ ਤ੍ਤ੍ੋਿ੍ਤ੍ਵਾ ਮਹਾ ਰਾਿਮ੍ ਿੌਸਲਯਾ ਸ਼੍ੋਿ ਲਾਲਸਾ
ਤ੍ਰਣਯਾਮ੍ ਕਨਪ੍ਪ੍ਾਤ੍ਾ੭੭ਸ਼੍ੁ ਪ੍ਾਸ਼੍੍ਪ੍ ਕਿਪ੍੍ਲੁਤ੍ ਪ੍ਾਕਸ਼੍ਣੀ ੩੨
ਏਿਮ੍ ਕਿਲਪ੍ਤ੍ੀਮ੍ ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾ ਿੌਸਲਯਾਮ੍ ਪ੍ਕਤ੍ਤ੍ਾਮ੍ ਪ੍ੁਕਿ
ਪ੍ਕਤ੍ਮ੍ ਚਾ੭ਿੇਿ੍ਸ਼੍ਯ ਤ੍ਾਃ ਸਰਵਾਃ ਸ ਸਵਰਮ੍ ਰੁਰਤ੍
ੁ ੁ ਃ ਸ੍ਕਤ੍ਰਯਃ ੩੩
ਤ੍ਤ੍ ਸ੍ਤ੍ ਮਨ੍ਤ੍ਃਪ੍ੁਰ ਨਾਤ੍ਮ੍ ਉੱਕਤ੍ਤ੍ਮ੍
ਸਮੀਿ੍ਸ਼੍ਯ ਿਰੁੱਤ੍ਾ ਸ੍ਤ੍ਰੁਣਾ ਸ਼੍੍ਚ ਮਾਨਿਾਃ
ਸ੍ਕਤ੍ਰਯ ਸ਼੍੍ਚ ਸਰਵਾ ਰੁਰਤ੍
ੁ ੁ ਃ ਸਮਨ੍ਤ੍ਤ੍ਃ
ਪ੍ੁਰਮ੍ ਤ੍ਤ੍ਾਸੀਤ੍੍ ਪ੍ੁਨਰ੍ ਏਿ ਸਮ੍ਿੁਲਮ੍ ੩੪
ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਯੋਤ੍ਯਾ ਿਾਮ੍ਟੇ ਸਪ੍੍ਤ੍ ਪ੍ਮ੍ਚਾਸ਼੍ ੱੱਸਰ੍ਿ:
ਅਸ਼੍ਟ ਪ੍ਮ੍ਚਾਸ਼ ੱਸਰ੍ਕ:
ਪ੍ਰਤ੍ਯਾ੭੭ਸ਼੍ਵਸਤ੍
੍ ੋ ਯਤ੍ਾ ਰਾਿਾ ਮੋਹਾਤ੍੍ ਪ੍ਰਤ੍ਯਾਿਤ੍ਃ ਪ੍ੁਨਃ
ਅਤ੍ਾ੭੭ਿੁਹਾਿ ਤ੍ਮ੍ ਸੂਤ੍ਮ੍ ਰਾਮ ਿਰੁੱਤ੍ਾਨ੍ਤ੍ ਿਾਰਣਾਤ੍੍ ੧
ਅਤ੍ ਸੂਤ੍ੋ ਮਹਾ ਰਾਿਮ੍ ਿਰੁਤ੍ਾਮ੍ਿਕਲ ਰੁਪ੍ਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ਮ੍
ਰਾਮ ਮੇਿਾ੭ਨੁ ਸ਼੍ੋਚਮ੍ਤ੍ਮ੍ ਤ੍ੁ ਃਿ ਸ਼੍ੋਿ ਸਮਕਨਵਤ੍ਮ੍ ੨
ਿਰੁੱਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਰਮ ਸਮ੍ਤ੍ਪ੍੍ਤ੍ਮ੍ ਨਿ ਿਰਹਮ੍ ਇਿ ਕਤ੍ਵਪ੍ਮ੍
ਕਿਕਨੱ ਸ਼੍ਵਸਨ੍ਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਯਾਯਨ੍ਤ੍ਮ੍ ਅਸਵਸ੍ਤ੍ਮ੍ ਇਿ ਿੁਞਿ
੍ ਰਮ੍ ੩
ਰਾਿਾ ਤ੍ੁ ਰਿਸਾ ਸੂਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਵਸ੍ਤ੍ਾ੭ਙ੍ਿਮ੍ ਸਮੁਪ੍ਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ਮ੍
ਅਸ਼੍ਰੁ ਪ੍ੂਰ੍ਣ ਮੁਿਮ੍ ਤ੍ੀਨਮ੍ ਉਿਾਚ ਪ੍ਰਮਾ੭੭ਰ੍ਤ੍ਿਤ੍੍ ੪
ਿਵਨੁ ਿਤ੍੍ਸਯਕਤ੍ ਤ੍ਰ੍ਮਾਤ੍੍ਮਾ ਿਰੁਿ੍ਸ਼੍ ਮੂਲਮ੍ ਉਪ੍ਾਕਸ਼੍ਰਤ੍ਃ
ਸੋ੭ਤ੍ਯਨ੍ਤ੍ ਸੁਕਿਤ੍ਃ ਸੂਤ੍ ਕਿਮ੍ ਅਕਸ਼੍ਸ਼੍ਯਕਤ੍ ਰਾਿਿਃ ੫
ਤ੍ੁ ਃਿ ਸਯਾ੭ਨੁ ਕਚਤ੍ੋ ਤ੍ੁ ਃਿਮ੍ ਸੁਮਮ੍ਤ੍ਰ ਸ਼੍ਯਨੋਕਚਤ੍:
ਪ੍ੂਕਮ ਪ੍ਾਲਾ੭੭ਤ੍੍ਮਿੋ ਪ੍ੂਮੌ ਸ਼੍ੇਤ੍ੇ ਿਤ੍ਮ੍ ਅਨਾਤ੍ਿਤ੍੍ ੬
ਯਮ੍ ਯਾਨ੍ਤ੍ਮ੍ ਅਨੁ ਯਾਨ੍ਕਤ੍ ਸ੍ਮ ਪ੍ਤ੍ਾਕਤ੍ ਰਤ੍ ਿੁਮ੍ਿਰਾਃ
ਸ ਿਤ੍੍ਸਯਕਤ੍ ਿਤ੍ਮ੍ ਰਾਮੋ ਕਿਿਨਮ੍ ਿਨਮ੍ ਆਕਸ਼੍ਰਤ੍ਃ ੭
ਿਯਾਲ਼ੈ ਰ੍ਮਰੁਿੈ: ਆਚਕਰਤ੍ਮ੍ ਿਰੁਸ਼੍੍ਣ ਸਰ੍ਪ੍ ਕਨਸ਼੍ੇਕਿਤ੍ਮ੍
ਿਤ੍ਮ੍ ਿੁਮਾਰੌ ਿੈਤ੍ੇਹਯਾ ਸਾਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਿਨਮ੍ ਉਪ੍ਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ੌ ੮
ਸੁਿੁਮਾਰਯਾ ਤ੍ਪ੍ਕਸਵਨਯਾ ਸੁਮਨ੍ਤ੍ਰ ਸਹ ਸੀਤ੍ਯਾ
ਰਾਿ ਪ੍ੁਤ੍ਰੌ ਿਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਾਤ੍ੈ: ਅਿਰੁਹਯ ਰਤ੍ਾਤ੍੍ ਿਤ੍ੌ ੯
ਕਸੱਤ੍ਾਰ੍ਤ੍ਃ ਿਲੁ ਸੂਤ੍ ਤ੍ਵਮ੍ ਯੇਨ ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟੌ ਮਮਾ੭੭ਤ੍੍ਮਿੌ
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਿਨਾ੭ਨ੍ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਰਕਿਸ਼੍ਨ੍ਤ੍ੌ ਤ੍ੌ ਅਕਸ਼੍ਵਨਾ ਕਿਿ ਮਨ੍ਤ੍ਰਮ੍ ੧0
ਕਿਮ੍ ਉਿਾਚ ਿਚੋ ਰਾਮਃ ਕਿਮ੍ ਉਿਾਚ ਚ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣਃ
ਸੁਮਨ੍ਤ੍ਰ ਿਨਮ੍ ਆਸਾਤ੍ਯ ਕਿਮ੍ ਉਿਾਚ ਚ ਮੈਕਤ੍ਲੀ ੧੧
ਆਕਸਤ੍ਮ੍ ਸ਼੍ਕਯਤ੍ਮ੍ ਪ੍ੁਿ੍ਤ੍ਮ੍ ਸੂਤ੍ ਰਾਮ ਸਯ ਿੀਰ੍ਤ੍ਯ
ਿੀਕਿਸ਼੍ਯਾਕਮ ਅਹਮ੍ ਏਤ੍ੇਨ ਯਯਾਕਤ੍ ਕਰਿ ਸਾਤ੍ੁ ਸ਼੍ੁ ੧੨
ਇਕਤ੍ ਸੂਤ੍ੋ ਨਰੇਨ੍ਤ੍ਰੇਣ ਚੋਕਤ੍ਤ੍ਃ ਸੱਿਮਾਨਯਾ
ਉਿਾਚ ਿਾਚਾ ਰਾਿਾਨਮ੍ ਸ ਪ੍ਾਸ਼੍੍ਪ੍ ਪ੍ਕਰਰਪ੍੍ਤ੍ਯਾ ੧੩
ਅਪ੍ਰਿੀਨ੍ ਮਾਮ੍ ਮਹਾ ਰਾਿ ਤ੍ਰ੍ਮਮ੍ ਏਿਾ੭ਨੁ ਪ੍ਾਲਯਨ੍
ਅਞ੍ਿਕਲਮ੍ ਰਾਿਿਃ ਿਰੁਤ੍ਵਾ ਕਸ਼੍ਰਸਾ੭ਕਪ੍ ਪ੍ਰਣਮਯ ਚ ੧੪
ਸੂਤ੍ ਮਤ੍ਵਚਨਾ ੱੱਤ੍ਸਯ ਤ੍ਾਤ੍ ਸਯ ਕਿਕਤ੍ਤ੍ਾ੭੭ਤ੍੍ਮਨਃ
ਕਸ਼੍ਰਸਾ ਿਨ੍ਤ੍ਨੀਯ ਸਯ ਿਨ੍ਤ੍ਯੌ ਪ੍ਾਤ੍ੌ ਮਹਾਤ੍੍ਮਨਃ ੧੫
ਸਰਵਮ੍ ਅਨ੍ਤ੍ਃਪ੍ੁਰਮ੍ ਿਾਚਯਮ੍ ਸੂਤ੍ ਮਤ੍ਵਚਨਾਤ੍੍ ਤ੍ਵਯਾ
ਆਰੋਿਯਮ੍ ਅਕਿਸ਼੍ੇਸ਼੍ਣ
ੇ ਯਤ੍ਾ੭ਰਹਮ੍ ਚਾ੭ਕਪ੍ਿਾਤ੍ਨਮ੍ ੧੬
ਮਾਤ੍ਾ ਚ ਮਮ ਿੌਸਲਯਾ ਿੁਸ਼੍ਲਮ੍ ਚਾ੭ਕਪ੍ਿਾਤ੍ਨਮ੍
ਅਪ੍ਰਮਾਤ੍ਮ੍ ਚ ਿਿ੍ਤ੍ਿਯਾ ਪ੍ਰੂਯਾਸ਼੍੍ਚੈਿਾ ਕਮਤ੍ਮ੍ ਿਚ: ੧੭
ਤ੍ਰ੍ਮ ਕਨਤ੍ਯਾ ਯਤ੍ਾ ਿਾਲਮ੍ ਅਿ੍ਨਯਾਿਾਰ ਪ੍ਰਾ ਪ੍ਿ
ਤ੍ੇਕਿ ਤ੍ੇਿ ਸਯ ਪ੍ਾਤ੍ੌ ਚ ਤ੍ੇਿਿਤ੍੍ ਪ੍ਕਰਪ੍ਾਲਯ ੧੮
ਅਕਪ੍ਮਾਨਮ੍ ਚ ਮਾਨਮ੍ ਚ ਤ੍ਯਿ੍ਤ੍ਵਾ ਿਰ੍ਤ੍ਸਵ ਮਾਤ੍ਰੁਸ਼੍ੁ
ਆਨੁ ਰਾਿਾਨ ਮਾਰਯਾਮ੍ ਚ ਿੈਿੇਯੀ ਮਮ੍ਪ੍ ਿਾਰਯ ੧੯
ਿੁਮਾਰੇ ਪ੍ਰਤ੍ੇ ਿਰੁੱਕਤ੍ ਰਵਰ੍ਕਤ੍ਤ੍ਿਯਾ ਚ ਰਾਿਿਤ੍੍
ਅਰ੍ਤ੍ ਿਯੇਸ਼੍੍ਟਾ ਕਹ ਰਾਿਾਨੋ ਰਾਿ ਤ੍ਰ੍ਮਮ੍ ਅਨੁ ਸ੍ਮਰ ੨0
ਪ੍ਰਤ੍ਃ ਿੁਸ਼੍ਲਮ੍ ਿਾਚਯੋ ਿਾਚਯੋ ਮਤ੍ਵਚਨੇਨ ਚ
ਸਰਵਾ ਸਵੇਿ ਯਤ੍ਾ ਨਯਾਯਮ੍ ਿਰੁੱਕਤ੍ਮ੍ ਿਰ੍ਤ੍ ਸਵ ਮਾਤ੍ਰੁਸ਼੍ੁ ੨੧
ਿਿ੍ਤ੍ਿਯ ਸ਼੍੍ਚ ਮਹਾ ਪ੍ਾਹੁ: ਇਿ੍ਸ਼੍ਵਾਿੁ ਿੁਲ ਨਨ੍ਤ੍ਨਃ
ਕਪ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਯੌਿਰਾਿਯ ਸ੍ਤ੍ੋ ਰਾਿਯਸ੍ਤ੍ਮ੍ ਅਨੁ ਪ੍ਾਲਯ ੨੨
ਅਕਤ੍ਿਰਾਨ੍ਤ੍ ਿਯਾ ਰਾਿਾ ਮਾ ਸ੍ਮੈਨਮ੍ ਿਯਿਰੋਰਤ੍
ੁ :
ਿੁਮਾਰ ਰਾਿਯੇ ਿੀਿ ਤ੍ਵਮ੍ ਤ੍ਸਯੈ ਿਾ੭੭ਿ੍ਞਾ ਪ੍ਰਿਰ੍ਤ੍ਨਾਤ੍੍ ੨੩
ਅਪ੍ਰਿੀ ੱਚਾ੭ਕਪ੍ ਮਾਮ੍ ਪ੍ੂਯੋ ਪ੍ਰੁਸ਼੍ਮ੍ ਅਸ਼੍ਰੂਕਣ ਿਰ੍ਤ੍ਯਨ੍
ਮਾਤ੍ੇ ਿ ਮਮ ਮਾਤ੍ਾ ਤ੍ੇ ਤ੍ਰਸ਼੍ਟ
੍ ਿਯਾ ਪ੍ੁਤ੍ਰ ਿਰ੍ਕਤ੍ਨੀ ੨੪
ਇਤ੍ਯੇ ਿਮ੍ ਮਾਮ੍ ਮਹਾ ਰਾਿ ਪ੍ਰੁਿੰਨੇਿ ਮਹਾਯਸ਼੍ਾਃ
ਰਾਮੋ ਰਾਿੀਿ ਤ੍ਾਮਰਾ੭ਿ੍ਸ਼੍ੋ ਪ੍ਰੁਸ਼੍ਮ੍ ਅਸ਼੍ਰੂ ਣਯਿਰ੍ਤ੍ਯਤ੍੍ ੨੫
ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ ਸ੍ਤ੍ੁ ਸੁਸਮ੍ਿਰੁਤ੍
ੱ ੋ ਕਨੱ ਸ਼੍ਵਸਨ੍ ਿਾਿਯਮ੍ ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍
ਿੇਨਾ੭ਯਮ੍ ਅਪ੍ਰਾਤ੍ੇਨ ਰਾਿ ਪ੍ੁਤ੍ਰੋ ਕਿਿਾਕਸਤ੍ਃ ੨੬
ਰਾਿ੍ਞਾ ਤ੍ੁ ਿਲੁ ਿੈਿੇੱਯਾ ਲਿੁ ਤ੍ਵਾ੭੭ਕਸ਼੍ਰਤ੍ਯ ਸ਼੍ਾਸਨਮ੍
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਿਰੁਤ੍ਮ੍ ਿਾਰਯਮ੭ਿਾਰਯਮ੍ ਿਾ ਿਯਮ੍ ਯੇਨਾ੭ਕਪ੍ ਪ੍ੀਕਟਤ੍ਾ: ੨੭
ਯਕਤ੍ ਪ੍ਰਿਰਾਕਿਤ੍ੋ ਰਾਮੋ ਲੋ ਪ੍ ਿਾਰਣ ਿਾਕਰਤ੍ਮ੍
ਿਰ ਤ੍ਾਨ ਕਨਕਮੱਤ੍ਮ੍ ਿਾ ਸਰਵਤ੍ਾ ਤ੍ੁ ਸ਼੍੍ਿਰੁਤ੍ਮ੍ ਿਰੁਤ੍ਮ੍ ੨੮
ਇਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਾਿਤ੍੍ ਯਤ੍ਾ ਿਾਮਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰ ਸਯ ਿਰੁਤ੍ੇ ਿਰੁਤ੍ਮ੍
ਰਾਮ ਸਯ ਤ੍ੁ ਪ੍ਕਰਤ੍ਯਾਿੇ ਨ ਹੇਤ੍ੁਮ੍ ਉਪ੍ਲਿ੍ਸ਼੍ਯੇ ੨੯
ਅਸਮੀਿ੍ਸ਼੍ਯ ਸਮਾਰਪ੍੍ਤ੍ਮ੍ ਕਿਰੁੱਤ੍ਮ੍ ਪ੍ੁੱਕਤ੍ ਲਾਿਿਾਤ੍੍
ਿਨਕਯਸ਼੍ਯਕਤ੍ ਸਮ੍ਿਰੋਸ਼੍ਮ੍ ਰਾਿਿ ਸਯ ਕਿਿਾਸਨਮ੍ ੩0
ਅਹਮ੍ ਤ੍ਾਿਨ੍ ਮਹਾ ਰਾਿੇ ਕਪ੍ਤ੍ਰੁਤ੍ਵਮ੍ ਨੋਪ੍ਲਿ੍ਸ਼੍ਯੇ
ਪ੍ਰਾਤ੍ਾ ਪ੍ਰ੍ਤ੍ਾ ਚ ਪ੍ਨ੍ਤ੍ੁ ਸ਼੍੍ਚ ਕਪ੍ਤ੍ਾ ਚ ਮਮ ਰਾਿਿਃ ੩੧
ਸਰਵ ਲੋ ਿ ਕਪ੍ਰਯਮ੍ ਤ੍ਯਿ੍ਤ੍ਾਵ ਸਰਵ ਲੋ ਿ ਕਹਤ੍ੇ ਰਤ੍ਮ੍
ਸਰਵ ਲੋ ਿੋ੭ਨੁ ਰਿਯੇਤ੍ ਿਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਵਾ੭ਨੇਨ ਿਰ੍ਮਣਾ ੩੨
ਸਰਵ ਪ੍ਰਿਾ੭ਕਪ੍ਰਾਮਮ੍ ਕਹ ਰਾਮਮ੍ ਪ੍ਰਿਰਾਿਯ ਤ੍ਾਰ੍ਕਮਿਮ੍
ਸਰਵ ਲੋ ਿਮ੍ ਕਿਰੁਤ੍ਯੇਮਮ੍ ਿਤ੍ਮ੍ ਰਾਿਾ ਪ੍ਕਿਸ਼੍ਯਕਸ ੩੩
ਿਾਨਿੀ ਤ੍ੁ ਮਹਾ ਰਾਿ ਕਨੱ ਸ਼੍ਵਸਨ੍ਤ੍ੀ ਤ੍ਪ੍ਕਸਵਨੀ
ਪ੍ੂਤ੍ੋਪ੍ਹਤ੍ ਕਚੱਤ੍ੇਿ ਕਿਸ਼੍੍ਕਟਤ੍ਾ ਕਿਸ੍ਕਮਤ੍ਾ ਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ਾ ੩੪
ਅਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟ ਪ੍ੂਰਵ ਿਯਸਨਾ ਰਾਿ ਪ੍ੁਤ੍ਰੀ ਯਸ਼੍ਕਸਵਨੀ
ਤ੍ੇਨ ਤ੍ੁ ਃਿੇਨ ਰੁਤ੍ਤ੍ੀ ਨੈਿ ਮਾਮ੍ ਕਿਮ੍ਕਚਤ੍੍ ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੩੫
ਉਤ੍ਵੀਿ੍ਸ਼੍ਮਾਣਾ ਪ੍ਰ੍ਤ੍ਾਰਮ੍ ਮੁਿੇਨ ਪ੍ਕਰਸ਼੍ੁਸ਼੍ਯਤ੍ਾ
ਮੁਮੋਚ ਸਹਸਾ ਪ੍ਾਸ਼੍੍ਪ੍ਮ੍ ਮਾਮ੍ ਪ੍ਰਯਾਨ੍ਤ੍ਮ੍ ਉਤ੍ੀਿ੍ਸ਼੍ਯ ਸਾ ੩੬
ਤ੍ ਤ੍ੈਿ ਰਾਮੋ੭ਸ਼੍ਰੁ ਮੁਿਃ ਿਰੁਤ੍ਾਞ੍ਿਕਲਃ
ਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ੋ੭ਪ੍ਿ ੱੱਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ ਪ੍ਾਹੁ ਪ੍ਾਕਲਤ੍ਃ
ਤ੍ ਤ੍ੈਿ ਸੀਤ੍ਾ ਰੁਤ੍ਤ੍ੀ ਤ੍ਪ੍ਕਸਵਨੀ
ਕਨਰੀਿ੍ਸ਼੍ਤ੍ੇ ਰਾਿ ਰਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਤ੍ੈਿ ਮਾਮ੍ ੩੭
ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਯੋਤ੍ਯਾ ਿਾਮ੍ਟੇ ਅਸ਼੍੍ਟ ਪ੍ਮ੍ਚਾਸ਼੍ ੱੱਸਰ੍ਿ:
ਏਕੋਨ ਸ਼ਸ਼੍ਤ੍ਟਤਮ ੱਸਰ੍ਕ:
(ਇਕਤ੍ ਪ੍ਰੁਿਮ੍ਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਮ੍ ਸੂਤ੍ਮ੍ ਸੁਮਮ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਮਮ੍ਕਤ੍ਰ ਸੱਤ੍ਮਮ੍
ਪ੍ਰੂਕਹ ਸ਼੍ੇਸ਼੍ਮ੍ ਪ੍ੁਨ ਕਰਕਤ੍ ਰਾਿਾ ਿਚਨ ਮਪ੍ਰਿੀਤ੍੍
ਤ੍ਸਯ ਤ੍ ਤ੍ਵਚਨਮ੍ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਸੁਮਮ੍ਤ੍ਰੋ ਪ੍ਾਸ਼੍੍ਪ੍ ਕਿਿ੍ਲਪ੍:
ਿਤ੍ ਯਾ ਮਾਸ ਪ੍ੂਯੋ੭ਕਪ੍ ਰਾਮ ਸਮ੍ਤ੍ੇਸ਼੍ ਕਿਸ੍ਤ੍ਰਮ੍
ਿਟਾ: ਿਰੁਤ੍ਵਾ ਮਹਾ ਰਾਿ ਚੀਰ ਿਲ੍ ਿਲ ਤ੍ਾਕਰਣੌ
ਿਮ੍ਿਾਮ੍ ਉੱਤ੍ੀਰਯ ਤ੍ੌ ਿੀਰੌ ਪ੍ਰਯਾਿਾ੭ਕਪ੍ ਮੁਿੌ ਿਤ੍ੌ
ਅਿਰਤ੍ੋ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੋ ਯਾਤ੍: ਪ੍ਾਲਯਨ੍ ਰਿੁ ਨਮ੍ਤ੍ਨਮ੍
ਅਨਮ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਚ ਸੀਤ੍ਾ੭ਤ੍ ਰਾਿਿੋ ਰਿੁ ਨਮ੍ਤ੍ਨ:
ਤ੍ਾਮ੍ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ ਿੱਚਤ੍ੋ ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਾਵ ਕਨਿਰੁੱਤ੍ੋ੭ਸ੍ਮਯਿਸ਼੍ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ )
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਮਮ ਤ੍ੁ ਅਸ਼੍ਵਾ ਕਨਿਰੁੱਤ੍ਸਯ ਨ ਪ੍ਰਾਿਰ੍ਤ੍ਨ੍ਤ੍ ਿਰ੍ਤ੍੍ਮਕਨ
ਉਸ਼੍੍ਣਮ੍ ਅਸ਼੍ਰੁ ਕਿਮੁਮ੍ਚਮ੍ਤ੍ੋ ਰਾਮੇ ਸਮ੍ਪ੍ਰਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ੇ ਿਨਮ੍ ੧
ਉਪ੍ਾਪ੍ਯਾਮ੍ ਰਾਿ ਪ੍ੁਤ੍ਰਾਪ੍ਯਾਮ੍ ਅਤ੍ ਿਰੁਤ੍ਵਾ੭ਹਮ੍ ਅਿ੍ਞਕਲਮ੍
ਪ੍ਰਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ੋ ਰਤ੍ਮ੍ ਆਸ੍ਤ੍ਾਯ ਤ੍ੱਤ੍ੁਃਿਮ੍ ਅਕਪ੍ ਤ੍ਾਰਯਨ੍ ੨
ਿੁਹੇਨ ਸਾਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਤ੍ਰਿ
ੈ ਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ੋ੭ਸ੍ਕਮ ਕਤ੍ਿਸਾਨ੍ ਪ੍ਹੂਨ੍
ਆਸ਼੍ਯਾ ਯਕਤ੍ ਮਾਮ੍ ਰਾਮਃ ਪ੍ੁਨਃ ਸ਼੍ਪ੍੍ਤ੍ਾਪ੍ਯੇਤ੍੍ ਇਕਤ੍ ੩
ਕਿਸ਼੍ਯੇ ਤ੍ੇ ਮਹਾ ਰਾਿ ਰਾਮ ਿਯਸਨ ਿਰ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ਾਃ
ਅਕਪ੍ ਿਰੁਿ੍ਸ਼੍ਾਃ ਪ੍ਕਰਮ੍ਲਾਨਃ ਸ ਪ੍ੁਸ਼੍੍ਪ੍ਾਙ੍ਿੁਰ ਿੋਰਿਾਃ ੪
ਉਪ੍ਤ੍ਪ੍੍ਤ੍ੋਤ੍ਿਾ ਨਤ੍ਯ: ਪ੍ਲਵ ਲਾਕਨ ਸਰਾਮ੍ਕਸ ਚ
ਪ੍ਕਰਸ਼੍ੁਸ਼੍੍ਿ ਪ੍ਲਾਸ਼੍ਾਕਨ ਿਨਾਕਨ ਉਪ੍ ਿਨਾਕਨ ਚ ੫
ਨ ਚ ਸਰ੍ਪ੍ਨ੍ਕਤ੍ ਸੱਤ੍ਵਾਕਨ ਿਯਾਲਾ ਨ ਪ੍ਰਸਰਨ੍ਕਤ੍ ਚ
ਰਾਮ ਸ਼੍ੋਿਾ੭ਕਪ੍ ਪ੍ੂਤ੍ਮ੍ ਤ੍ੰਕਨਸ਼੍੍ਿੂਿਮ੍ ਅਪ੍ਿ ਤ੍ਵਨਮ੍ ੬
ਲੀਨ ਪ੍ੁਸ਼੍੍ਿਰ ਪ੍ਤ੍ਰਾ ਸ਼੍੍ਚ ਨਰੇਨ੍ਤ੍ਰ ਿਲੁ ਸ਼੍ੋਤ੍ਿਾਃ
ਸਮ੍ਤ੍ਪ੍੍ਤ੍ ਪ੍ਤ੍੍ਮਾਃ ਪ੍ਤ੍੍ਕਮਨਯੋ ਲੀਨ ਮੀਨ ਕਿਹਮ੍ਿਮਾਃ ੭
ਿਲਿਾਕਨ ਚ ਪ੍ੁਸ਼੍੍ਪ੍ਾਕਣ ਮਾਲਯਾਕਨ ਸ੍ਤ੍ਲਿਾਕਨ ਚ
ਨਾ੭ਤ੍ਯ ਪ੍ਾ ਨ੍ਤ੍ਯ੭ਲ੍ ਪ੍ ਿਨ੍ਤ੍ੀਕਨ ਪ੍ਲਾਕਨ ਚ ਯਤ੍ਾ ਪ੍ੁਰਮ੍ ੮
ਅਤ੍ਰੋ ਤ੍ਯਾਨਾਕਨ ਸ਼੍ੂਨਯਾਕਨ ਪ੍ਰਲੀਨ ਕਿਹਿਾਕਨ ਚ
ਨ ਚਾ੭ਕਪ੍ਰਾਮਾਨ੍ ਆਰਾਮਾਨ੍ ਪ੍ਸ਼੍ਯਾਕਮ ਮਨੁ ਿਰ੍ਸ਼੍ਪ੍ ੯
ਪ੍ਰਕਿਸ਼੍ਨ੍ਤ੍ਮ੍ ਅਯੋਤ੍ਯਾਮ੍ ਮਾਮ੍ ਨ ਿਸ਼੍੍ਕਚਤ੍੍ ਅਕਪ੍ਨਨ੍ਤ੍ਕਤ੍
ਨਰਾ ਰਾਮਮ੍ ਅਪ੍ਸ਼੍ਯਨ੍ਤ੍ੋ ਕਨੱ ਸ਼੍ਵਸਨ੍ਕਤ੍ ਮੁਹਰ
ੁ ੍ ਮੁਹਃੁ ੧0
ਤ੍ੇਿ ਰਾਿ ਰਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਰੁਸ਼੍ਟ
੍ ਵਾ ਕਿਨਾ ਰਾਮਮ੍ ਇਹਾ੭ਿਤ੍ਮ੍
ਤ੍ੁ ਃਿਾਤ੍੍ ਅਸ਼੍ਰੁ ਮੁਿ: ਸਰਵੋ ਰਾਿ ਮਾਰ੍ਿ ਿਤ੍ੋ ਿਨ: ੧੧
ਹਰ੍ਮਯੈ: ਕਿਮਾਨੈਃ ਪ੍ਰਾਸਾਤ੍ੈ: ਅਿੇਿ੍ਸ਼੍ਯ ਰਤ੍ਮ੍ ਆਿਤ੍ਮ੍
ਹਾਹਾਿਾਰ ਿਰੁਤ੍ਾ ਨਾਰਯੋ ਰਾਮਾ੭ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਨ ਿਰ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ਾਃ ੧੨
ਆਯਤ੍ੈ ਕਰਵਮਲੈ ਰ੍ਨੇਤ੍ਰੈ: ਅਸ਼੍ਰੁ ਿੇਿ ਪ੍ਕਰਪ੍੍ਲੁਤ੍ੈਃ
ਅਨਯੋਨਯਮ੍ ਅਕਪ੍ਿੀਿ੍ਸ਼੍ਨ੍ਤ੍ੇ੭ਿਯਿ੍ਤ੍ਮ੍ ਆਰ੍ਤ੍ਤ੍ਰਾਃ ਸ੍ਕਤ੍ਰਯਃ ੧੩
ਨਾ੭ਕਮਤ੍ਰਾਣਾਮ੍ ਨ ਕਮਤ੍ਰਾਣਾਮ੍ ਉਤ੍ਾਸੀਨ ਿਨਸਯ ਚ
ਅਹਮ੍ ਆਰ੍ਤ੍ਤ੍ਯਾ ਿਮ੍ਕਚਤ੍੍ ਕਿਸ਼੍ੇਸ਼੍ਮ੍ ਉਪ੍ਲਿ੍ਸ਼੍ਯੇ ੧੪
ਅਪ੍ਰਹਰਸ਼੍
ੁ ੍ਟ ਮਨੁ ਸ਼੍ਯਾ ਚ ਤ੍ੀਨ ਨਾਿ ਤ੍ੁ ਰਮ੍ਿਮਾ
ਆਰ੍ਤ੍ ਸਵਰ ਪ੍ਕਰਮ੍ਲਾਨਾ ਕਿਕਨੱ ਸ਼੍ਵਕਸਤ੍ ਕਨੱ ਸਵਨਾ ੧੫
ਕਨਰਾ੭੭ਨਨ੍ਤ੍ਾ ਮਹਾਰਾਿ ਰਾਮ ਪ੍ਰਿਰਾਿਨਾ੭੭ਤ੍ੁ ਰਾ
ਿੌਸਲਯਾ ਪ੍ੁਤ੍ਰ ਹੀਨੇਿ ਅਯੋਤ੍ਯਾ ਪ੍ਰਕਤ੍ਪ੍ਾਕਤ੍ ਮਾ ੧੬
ਸੂਤ੍ ਸਯ ਿਚਨਮ੍ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਿਾਚਾ ਪ੍ਰਮ ਤ੍ੀਨਯਾ
ਪ੍ਾਸ਼੍੍ਪ੍ੋਪ੍ ਹਤ੍ਯਾ ਰਾਿਾ ਤ੍ਮ੍ ਸੂਤ੍ਮ੍ ਇਤ੍ਮ੍ ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੧੭
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਿੈਿੇੱਯਾ ਕਿਕਨਯੁ ਿ੍ਤ੍ੇਨ ਪ੍ਾਪ੍ਾ੭ਕਪ੍ਿਨ ਪ੍ਾਿਯਾ
ਮਯਾ ਨ ਮਨ੍ਤ੍ਰ ਿੁਸ਼੍ਲੈ ਰਵ ੍ਰੁੱਤ੍ਃੈ ਸਹ ਸਮਰ੍ਕਤ੍ਤ੍ਮ੍ ੧੮
ਨ ਸੁਹਤ੍
ਰੁ ੍ਕਪ੍: ਨ ਚਾ੭੭ਮਾਤ੍ਯੈ: ਮਨ੍ਤ੍ਰਕਯਤ੍ਵਾ ਚ ਨੈਿਮੈਃ
ਮਯਾ੭ਯਮ੍ ਅਰ੍ਤ੍ਃ ਸੰਮਹ
ੋ ਾਤ੍੍ ਸ੍ਤ੍ਰੀ ਹੇਤ੍ਃੋ ਸਹਸਾ ਿਰੁਤ੍ਃ ੧੯
ਪ੍ਕਿਤ੍ ਿਯਤ੍ਯਾ ਨੂ ਨਮ੍ ਇਤ੍ਮ੍ ਿਾ ਿਯਸਨਮ੍ ਮਹਤ੍੍
ਿੁਲਸਯਾ੭ਸਯ ਕਿਨਾਸ਼੍ਾਯ ਪ੍ਰਾਪ੍੍ਤ੍ਮ੍ ਸੂਤ੍ ਯਤ੍ਰੁੱਚਯਾ ੨0
ਸੂਤ੍ ਯ ਤ੍ਯ੭ਸ੍ਕਤ੍ ਤ੍ੇ ਕਿਮ੍ਕਚ ਨ੍ਮਯਾ ਤ੍ੁ ਸੁਿਰੁਤ੍ਮ੍ ਿਰੁਤ੍ਮ੍
ਤ੍ਵਮ੍ ਪ੍ਰਾਪ੍ਯਾ੭੭ਸ਼੍ੁ ਮਾਮ੍ ਰਾਮਮ੍ ਪ੍ਰਾਣਾੱਸਮ੍ਤ੍ਵਰਯਨ੍ਕਤ੍ ਮਾ0 ੨੧
ਯਤ੍ਯ ਤ੍ਯਾ੭ਕਪ੍ ਮਮੈ ਿਾਿ੍ਞਾ ਕਨਿਰ੍ਤ੍ਯਤ੍ੁ ਰਾਿਿਮ੍
ਨ ਸ਼੍ਿ੍ਸ਼੍ਯਾਕਮ ਕਿਨਾ ਰਾਮਮ੍ ਮੁਹਰ
ੂ ੍ਤ੍ਮ੍ ਅਕਪ੍ ਿੀਕਿਤ੍ੁ ਮ੍ ੨੨
ਅਤ੍ ਿਾ੭ਕਪ੍ ਮਹਾ ਪ੍ਾਹੁ ਰ੍ਿਤ੍ੋ ਤ੍ੂ ਰਮ੍ ਪ੍ਕਿਸ਼੍ਯਕਤ੍
ਮਾਮ੍ ਏਿ ਰਤ੍ਮ੍ ਆਰੋਪ੍ਯ ਸ਼੍ੀਿਰਮ੍ ਰਾਮਾਯ ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਯ ੨੩
ਿਰੁੱਤ੍ ਤ੍ਮ੍ਸ਼੍੍ਟਰੋ ਮਹੇਸ਼੍ਵਾਸਃ ਿਵਾ੭ਸੌ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ ਪ੍ੂਰਵਿਃ
ਯਕਤ੍ ਿੀਿਾਕਮ ਸਾਤ੍ਵੇਨਮ੍ ਪ੍ਸ਼੍ਯੇਯਮ੍ ਸੀਤ੍ਯਾ ਸਹ ੨੪
ਲੋ ਕਹਤ੍ਾ੭ਿ੍ਸ਼੍ਮ੍ ਮਹਾ ਪ੍ਾਹੁਮ੍ ਆਮੁਿ੍ਤ੍ ਮਕਣ ਿੁਣ੍ਟਲਮ੍
ਰਾਮਮ੍ ਯਕਤ੍ ਨ ਪ੍ਸ਼੍ਯੇਯਮ੍ ਿਕਮਸ਼੍ਯਾਕਮ ਯਮ ਿ੍ਸ਼੍ਯਮ੍ ੨੫
ਅਤ੍ੋ ਨੁ ਕਿਮ੍ ਤ੍ੁ ਃਿ ਤ੍ਰਮ੍ ਯੋ੭ਹਮ੍ ਇਿ੍ਸ਼੍ਵਾਿੁ ਨਨ੍ਤ੍ਨਮ੍
ਇਮਾਮ੍ ਅਿਸ੍ਤ੍ਾਮ੍ ਆਪ੍ੰਨੋ ਨੇਹ ਪ੍ਸ਼੍ਯਾਕਮ ਰਾਿਿਮ੍ ੨੬
ਹਾ ਰਾਮ ਰਾਮਾਨੁ ਿ ਹਾ ਹਾ ਿੈਤ੍ੇਕਹ ਤ੍ਪ੍ਕਸਵਕਨ
ਨ ਮਾਮ੍ ਿਾਨੀਤ੍ ਤ੍ੁ ਃਿੇਨ ਕਮਰਯਮਾਣਮ੍ ਅਨਾਤ੍ਿਤ੍੍ ੨੭
ਸ ਤ੍ੇਨ ਰਾਿਾ ਤ੍ੁ ਃਿੇਨ ਪ੍ਰੁਸ਼੍ਮ੍ ਅਰ੍ਕਪ੍ਤ੍ ਚੇਤ੍ਨ:
ਅਿਿਾਟ ੱੱਸੁਤ੍ੁਸ਼੍੍ਪ੍ਾਰਮ੍ ਸ਼੍ੋਿ ਸਾਿਰਮ੭ਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੨੮
ਰਾਮ ਸ਼੍ੋਿ ਮਹਾਪ੍ੋਿ ੱੱਸੀਤ੍ਾ ਕਿਰਹ ਪ੍ਾਰਿ:
ਸ਼੍ਵਕਸਤ੍ੋਰ੍ਕਮ ਮਹਾਿਰ੍ਤ੍ੋ ਪ੍ਾਸ਼੍੍ਪ੍ ਪ੍ੇਨ ਿਲਾਕਿਲ: ੨੯
ਪ੍ਾਹੁ ਕਿਿ੍ਸ਼੍ੇਪ੍ ਮੀਨੌਿੋ ਕਿਿਰਮ੍ਕਤ੍ਤ੍ ਮਹਾ ਸਵਨ:
ਪ੍ਰਿੀਰ੍ਣ ਿੇਸ਼੍ ਸ਼੍ੈਿਾਲ: ਿੈਿੇਯੀ ਪ੍ਟਪ੍ਾ ਮੁਿ: ੩0
ਮਮਾ੭ਸ਼੍ਰੁ ਿੇਿ ਪ੍ਰਪ੍ਿ: ਿੁਪ੍ਿ
੍ ਾ ਿਾਿਯ ਮਹਾ ਿਰਹ:
ਿਰ ਿੇਲੋ ਨਰੁਸ਼੍ਮ੍ਸਾ ਯਾ ਰਾਮ ਪ੍ਰਿਰਾਿਨਾ ਯਤ੍: ੩੧
ਯਸ੍ਕਮਨ੍ ਪ੍ਤ੍ ਕਨਮਿ੍ਨੋ੭ਹਮ੍ ਿੌਸਲਯੇ ਰਾਿਿਮ੍ ਕਿਨਾ
ਤ੍ੁ ਸ੍ਤ੍ਰੋ ਿੀਿਤ੍ਾ ਤ੍ੇਕਿ ਮਯਾ੭ਯਮ੍ ਸ਼੍ੋਿ ਸਾਿਰ: ੩੨
ਅਸ਼੍ੋਪ੍ਨਮ੍ ਯੋ੭ਹਮ੍ ਇਹਾ੭ਤ੍ਯ ਰਾਿਿਮ੍
ਕਤ੍ਤ੍ਰੁਿ੍ਸ਼੍ਮਾਣੋ ਨ ਲਪ੍ੇ ਸਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣਮ੍
ਇਤ੍ੀਿ ਰਾਿਾ ਕਿਲਪ੍ਨ੍ ਮਹਾਯਸ਼੍ਾਃ
ਪ੍ਪ੍ਾਤ੍ ਤ੍ੂ ਰ੍ਣਮ੍ ਸ਼੍ਯਨੇ ਸ ਮੂਰ੍ਕਚਤ੍ਃ
੩੩
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਇਕਤ੍ ਕਿਲਪ੍ਕਤ੍ ਪ੍ਾਰ੍ਕਤ੍ਿੇ ਪ੍ਰਨਸ਼੍੍ਟੇ
ਿਰੁਣ ਤ੍ਰਮ੍ ਕਤ੍ਵਿੁਣਮ੍ ਚ ਰਾਮ ਹੇਤ੍ਃੋ
ਿਚਨਮ੍ ਅਨੁ ਕਨਸ਼੍ਮਯ ਤ੍ਸਯ ਤ੍ੇਿੀ
ਪ੍ਯਮ੍ ਅਿਮਤ੍੍ ਪ੍ੁਨਰੇਿ ਰਾਮ ਮਾਤ੍ਾ ੩੪
ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਯੋਤ੍ਯਾ ਿਾਮ੍ਟੇ ਏਿੋਨ ਸ਼੍ਸ਼੍੍ਕਟਤ੍ਮ ੱੱਸਰ੍ਿ:
ਸ਼ਸ਼੍ਤ੍ਟਤਮ ੱਸਰ੍ਕ:
ਤ੍ਤ੍ੋ ਪ੍ੂਤ੍ਪ੍
ੋ ਸਰੁਸ਼੍੍ਟੇਿ ਿੇਪ੍ਮਾਨਾ ਪ੍ੁਨਃ ਪ੍ੁਨਃ
ਤ੍ਰਣਯਾਮ੍ ਿਤ੍ ਸੱਤ੍ਵੇਿ ਿੌਸਲਯਾ ਸੂਤ੍ਮ੍ ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੧
ਨਯ ਮਾਮ੍ ਯਤ੍ਰ ਿਾਿੁਤ੍੍ਸ੍ਤ੍ਃ ਸੀਤ੍ਾ ਯਤ੍ਰ ਚ ਲਿ੍ਸ਼੍ਮ
੍ ਣਃ
ਤ੍ਾਨ੍ ਕਿਨਾ ਿ੍ਸ਼੍ਣ ਮਪ੍ਯ੭ਤ੍ਰ ਿੀਕਿਤ੍ੁ ਮ੍ ਨੋਤ੍ਸ
੍ ਹੇ ਹਯ੭ਹਮ੍ ੨
ਕਨਿਰ੍ਤ੍ਯ ਰਤ੍ਮ੍ ਸ਼੍ੀਿਰਮ੍ ਤ੍ਣ੍ਟਿਾਨ੍ ਨਯ ਮਾਮ੍ ਅਕਪ੍
ਅਤ੍ ਤ੍ਾਨ੍ ਅਨੁ ਿੱਚਾਕਮ ਿਕਮਸ਼੍ਯਾਕਮ ਯਮ ਿ੍ਸ਼੍ਯਮ੍ ੩
ਪ੍ਾਸ਼੍੍ਪ੍ ਿੇਿੋਪ੍ਹਤ੍ਯਾ ਸ ਿਾਚਾ ਸੱਿਮਾਨਯਾ
ਇਤ੍ਮ੍ ਆਸ਼੍ਵਾਸਯਨ੍ ਤ੍ੇਿੀਮ੍ ਸੂਤ੍ਃ ਪ੍ਰਾਞ੍ਿਕਲ: ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੪
ਤ੍ਯਿ ਸ਼੍ੋਿਮ੍ ਚ ਮੋਹਮ੍ ਚ ਸਮ੍ਪ੍ਰਮਮ੍ ਤ੍ੁ ਃਿਿਮ੍ ਤ੍ਤ੍ਾ
ਿਯਿਤ੍ੂ ਯ ਚ ਸਮ੍ਤ੍ਾਪ੍ਮ੍ ਿਨੇ ਿਤ੍੍ਸਯਕਤ੍ ਰਾਿਿਃ ੫
ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ ਸ਼੍੍ਚਾ੭ਕਪ੍ ਰਾਮ ਸਯ ਪ੍ਾਤ੍ੌ ਪ੍ਕਰਚਰਨ੍ ਿਨੇ
ਆਰਾਤ੍ਯਕਤ੍ ਤ੍ਰ੍ਮਿ੍ਞਃ ਪ੍ਰ ਲੋ ਿਮ੍ ਕਿਤ੍ੇਨ੍ਕਤ੍ਰਯਃ ੬
ਕਿਿਨੇ੭ਕਪ੍ ਿਨੇ ਸੀਤ੍ਾ ਿਾਸਮ੍ ਪ੍ਰਾਪ੍ਯ ਿਰੁਹੇਕਸ਼੍ਵਿ
ਕਿਸਰਮ੍ਪ੍ਮ੍ ਲਪ੍ਤ੍ੇ੭ਪ੍ੀਤ੍ਾ ਰਾਮੇ ਸੰਨਯਸ੍ਤ੍ ਮਾਨਸਾ ੭
ਨਾ੭ਸਯਾ ਤ੍ੈਨਯਮ੍ ਿਰੁਤ੍ਮ੍ ਕਿਮ੍ਕਚਤ੍੍ ਸੁਸੂਿ੍ਸ਼੍੍ਮਮ੍ ਅਕਪ੍ ਲਿ੍ਸ਼੍ਯੇ
ਉਕਚਤ੍ੇਿ ਪ੍ਰਿਾਸਾਨਾਮ੍ ਿੈਤ੍ੇਹੀ ਪ੍ਰਕਤ੍ਪ੍ਾਕਤ੍ ਮਾ ੮
ਨਿਰੋਪ੍ਿਨਮ੍ ਿਤ੍ਵਾ ਯਤ੍ਾ ਸ੍ਮ ਰਮਤ੍ੇ ਪ੍ੁਰਾ
ਤ੍ਤ੍ੈਿ ਰਮਤ੍ੇ ਸੀਤ੍ਾ ਕਨਰ੍ਿਨੇਸ਼੍ੁ ਿਨੇਸ਼੍੭
ਵ ਕਪ੍ ੯
ਪ੍ਾਲੇ ਿ ਰਮਤ੍ੇ ਸੀਤ੍ਾ ਪ੍ਾਲ ਚਨ੍ਤ੍ਰ ਕਨਪ੍ਾ੭੭ਨਨਾ
ਰਾਮਾ ਰਾਮੇ ਹਯਤ੍ੀਨਾ੭੭ਤ੍੍ਮਾ ਕਿਿਨੇ੭ਕਪ੍ ਿਨੇ ਸਤ੍ੀ ੧0
ਤ੍ਤ੍੍ਿਤ੍ਮ੍ ਹਰਤ੍
ੁ ਯਮ੍ ਹਯ੭ਸਯਾ ਸ੍ਤ੍ਤ੍੭ਤ੍ੀਨਮ੍ ਚ ਿੀਕਿਤ੍ਮ੍
ਅਯੋਤ੍ਯਾ੭ਕਪ੍ ਪ੍ਿੇਤ੍੍ ਤ੍ਸਯਾ ਰਾਮ ਹੀਨਾ ਤ੍ਤ੍ਾ ਿਨਮ੍ ੧੧
ਪ੍ਕਤ੍ ਪ੍ਰੁੱਚਕਤ੍ ਿੈਤ੍ੇਹੀ ਿਰਾਮਾਮ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਨਿਰਾਕਣ ਚ
ਿਕਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾ ਨਤ੍ੀਨਾਮ੍ ਚ ਪ੍ਾਤ੍ਪ੍ਾਨ੍ ਕਿਕਿਤ੍ਾਨ੍ ਅਕਪ੍ ੧੨
ਰਾਮਮ੍ ਿਾ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣਮ੍ ਿਾ੭ਕਪ੍ ਪ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾ ਿਾਨਾਕਤ੍ ਿਾਨਿੀ
ਅਯੋਤ੍ਯਾ ਿਰੋਸ਼੍ ਮਾਤ੍ਰੇ ਤ੍ੁ ਕਿਹਾਰ ਕਮਿ ਸਮ੍ਕਸ਼੍ਰਤ੍ਾ ੧੩
ਇਤ੍ ਮੇਿ ਸ੍ਮਰਾ ਮਯ੭ਸਯਾ ੱੱਸਹਸੈ ਿੋਪ੍ਿਲ੍ ਕਪ੍ਤ੍ਮ੍
ਿੈਿੇਯੀ ਸਮ੍ਕਸ਼੍ਰਤ੍ਮ੍ ਿਾਿਯਮ੍ ਨੇਤ੍ਾਨੀਮ੍ ਪ੍ਰਕਤ੍ਪ੍ਾਕਤ੍ ਮਾ ੧੪
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਤ੍ਵਮ੍ਸਕਯਤ੍ਵਾ ਤ੍ੁ ਤ੍ ਤ੍ਵਾਿਯਮ੍ ਪ੍ਰਮਾਤ੍ਾ ਤ੍੍ਪ੍ਰਯੁ ਪ੍ ਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ਮ੍
ਹ੍ਲਾਤ੍ਨਮ੍ ਿਚਨਮ੍ ਸੂਤ੍ੋ ਮਤ੍ੁ ਰ ਮਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੧੫
ਅਤ੍ਵਨਾ ਿਾਤ੍ ਿੇਿੇਨ ਸਮ੍ਪ੍ਰਮੇਣਾ੭੭ਤ੍ਪ੍ੇਨ ਚ
ਨ ਕਹ ਿੱਚਕਤ੍ ਿੈਤ੍ੇਹਯਾ ਸ਼੍੍ਚਨ੍ਤ੍ਰਾਮ੍ਸ਼੍ੁ ਸਤ੍ਰੁਸ਼੍ੀ ਪ੍ਰਪ੍ਾ ੧੬
ਸਤ੍ਰੁਸ਼੍ਮ੍ ਸ਼੍ਤ੍ਪ੍ਤ੍ਰ ਸਯ ਪ੍ੂਰਣ
੍ ਚਨ੍ਤ੍ਰੋਪ੍ਮ ਪ੍ਰਪ੍ਮ੍
ਿਤ੍ਨਮ੍ ਤ੍ਤ੍ਵਤ੍ਾਨਯਾਯਾ: ਿੈਤ੍ੇਹਯਾ ਨ ਕਿਿਮ੍ਪ੍ਤ੍ੇ ੧੭
ਅਲਿ੍ਤ੍ ਰਸ ਰਿ੍ਤ੍ਾਪ੍ੌ ਅਲਿ੍ਤ੍ ਰਸ ਿਰ੍ਕਿਤ੍ੌ
ਅਤ੍ਯਾ੭ਕਪ੍ ਚਰਣੌ ਤ੍ਸਯਾਃ ਪ੍ਤ੍੍ਮ ਿੋਸ਼੍ ਸਮ ਪ੍ਰਪ੍ੌ ੧੮
ਨੂ ਪ੍ੁਰੋ ਤ੍੍ਿੁਸ਼੍੍ਟ ਹੇਲੇਿ ਿੇਲਮ੍ ਿੱਚਕਤ੍ ਪ੍ਾਕਮਨੀ
ਇਤ੍ਾਨੀਮ੍ ਅਕਪ੍ ਿੈਤ੍ੇਹੀ ਤ੍ਤ੍ਰਾਿਾ ਨਯਸ੍ਤ੍ ਪ੍ੂਸ਼੍ਣਾ ੧੯
ਿਿਮ੍ ਿਾ ਿੀਿ੍ਸ਼੍ਯ ਕਸਮਹਮ੍ ਿਾ ਿਯਾਿਰਮ੍ ਿਾ ਿਨਮ੍ ਆਕਸ਼੍ਰਤ੍ਾ
ਨਾ੭੭ਹਾਰਯਕਤ੍ ਸਮ੍ਤ੍ਰਾਸਮ੍ ਪ੍ਾਹੂ ਰਾਮ ਸਯ ਸਮ੍ਕਸ਼੍ਰਤ੍ਾ ੨0
ਨ ਸ਼੍ੋਚਯਾ ਸ੍ਤ੍ੇਨ ਚਾ੭੭ਤ੍੍ਮਾ ਨ ਸ਼੍ੋਚਯੋ ਨਾ੭ਕਪ੍ ਿਨਾ੭ਕਤ੍ਪ੍ਃ
ਇਤ੍ਮ੍ ਕਹ ਚਕਰਤ੍ਮ੍ ਲੋ ਿੇ ਪ੍ਰਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟਾਸਯਕਤ੍ ਸ਼੍ਾਸ਼੍ਵਤ੍ਮ੍ ੨੧
ਕਿਤ੍ੂ ਯ ਸ਼੍ੋਿਮ੍ ਪ੍ਕਰਹਰਸ਼੍
ੁ ੍ਟ ਮਾਨਸਾ
ਮਹਰ੍ਕਸ਼੍ ਯਾਤ੍ੇ ਪ੍ਕਤ੍ ਸੁਿਯਿ ਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ਾਃ
ਿਨੇ ਰਤ੍ਾ ਿਨਯ ਪ੍ਲਾ੭ਸ਼੍ਨਾਃ ਕਪ੍ਤ੍ੁ ਃ
ਸ਼੍ੁਪ੍ਾਮ੍ ਪ੍ਰਕਤ੍ਿ੍ਞਾਮ੍ ਪ੍ਕਰਪ੍ਾਲਯਨ੍ਕਤ੍ ਤ੍ੇ ੨੨
ਤ੍ਤ੍ਾ੭ਕਪ੍ ਸੂਤ੍ੇਨ ਸੁ ਯੁ ਿ੍ਤ੍ ਿਾਕਤ੍ਨਾ
ਕਨਿਾਰਯਮਾਣਾ ਸੁਤ੍ ਸ਼੍ੋਿ ਿਰ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ਾ
ਨ ਚੈਿ ਤ੍ੇਿੀ ਕਿਰਰਾਮ ਿੂਕਿਤ੍ਾਤ੍੍
ਕਪ੍ਰਯੇਕਤ੍ ਪ੍ੁਤ੍ਰੇਕਤ੍ ਚ ਰਾਿਿੇਕਤ੍ ਚ ੨੩
ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਯੋਤ੍ਯਾ ਿਾਮ੍ਟੇ ਸ਼੍ਸ਼੍੍ਕਟਤ੍ਮ ੱੱਸਰ੍ਿ:
ਏਕ ਸ਼ਸ਼੍ਤ੍ਟਤਮ ੱਸਰ੍ਕ:
ਿਨਮ੍ ਿਤ੍ੇ ਤ੍ਰ੍ਮਪ੍ਰੇ ਰਾਮੇ ਰਮਯਤ੍ਾਮ੍ ਿਰੇ
ਿੌਸਲਯਾ ਰੁਤ੍ਤ੍ੀ ਸਵਾ੭ਰ੍ਤ੍ਾ ਪ੍ਰ੍ਤ੍ਾਰਮ੍ ਇਤ੍ਮ੍ ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੧
ਯਤ੍ਯ੭ਕਪ੍ ਕਤ੍ਰਸ਼੍ੁ ਲੋ ਿੇਸ਼੍ੁ ਪ੍ਰਕਤ੍ਤ੍ਮ੍ ਤ੍ੇ ਮਹਤ੍੍ ਯਸ਼੍ਃ
ਸਾਨੁ ਿਰੋਸ਼੍ੋ ਿਤ੍ਾਨਯ ਸ਼੍੍ਚ ਕਪ੍ਰਯਿਾਤ੍ੀ ਚ ਰਾਿਿਃ ੨
ਿਤ੍ਮ੍ ਨਰ ਿਰ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍੍ਟ ਪ੍ੁਤ੍ਰੌ ਤ੍ੌ ਸਹ ਸੀਤ੍ਯਾ
ਤ੍ੁ ਃਕਿਤ੍ੌ ਸੁਿ ਸਮਵ ੍ਰੁੱਤ੍ੌ ਿਨੇ ਤ੍ੁ ਃਿਮ੍ ਸਕਹਸ਼੍ਯਤ੍ਃ ੩
ਸਾ ਨੂ ਨਮ੍ ਤ੍ਰੁਣੀ ਸ਼੍ਯਾਮਾ ਸੁਿੁਮਾਰੀ ਸੁਿੋਕਚਤ੍ਾ
ਿਤ੍ਮ੍ ਉਸ਼੍੍ਣਮ੍ ਚ ਸ਼੍ੀਤ੍ਮ੍ ਚ ਮੈਕਤ੍ਲੀ ਪ੍ਰਸਕਹਸ਼੍ਯਤ੍ੇ ੪
ਪ੍ੁਿ੍ਤ੍ਵਾ੭ਸ਼੍ਨਮ੍ ਕਿਸ਼੍ਾਲਾਿ੍ਸ਼੍ੀ ਸੂਪ੍ ਤ੍ਮ੍ਸ਼੍ਾ੭ਕਨਵਤ੍ਮ੍ ਸ਼੍ੁਪ੍ਮ੍
ਿਨਯਮ੍ ਨੈਿਾਰਮ੍ ਆਹਾਰਮ੍ ਿਤ੍ਮ੍ ਸੀਤ੍ੋਪ੍ਪ੍ੋਿ੍ਸ਼੍ਯਤ੍ੇ ੫
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਿੀਤ੍ ਿਾਕਤ੍ਤ੍ਰ ਕਨਰ੍ਿੋਸ਼੍ਮ੍ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਸ਼੍ੁਪ੍ਮ੍ ਅਕਨਨ੍ਕਤ੍ਤ੍ਾ
ਿਤ੍ਮ੍ ਿਰਿਯਾਤ੍ ਕਸਮਹਾਨਾਮ੍ ਸ਼੍ਪ੍੍ਤ੍ਮ੍ ਸ਼੍ਰੋਸ਼੍ਯਤ੍ਯ੭ਸ਼੍ੋਪ੍ਨਮ੍ ੬
ਮਹੇਨ੍ਤ੍ਰ ਤ੍ਵਿ ਸਮ੍ਿਾਸ਼੍ਃ ਿਵਨੁ ਸ਼੍ੇਤ੍ੇ ਮਹਾ ਪ੍ੁਿਃ
ਪ੍ੁਿਮ੍ ਪ੍ਕਰਿ ਸਮ੍ਿਾਸ਼੍ਮ੍ ਉਪ੍ਤ੍ਾਯ ਮਹਾ ਪ੍ਲਃ ੭
ਪ੍ਤ੍੍ਮ ਿਰ੍ਣਮ੍ ਸੁਿੇਸ਼੍ਾਨ੍ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਤ੍੍ਮ ਕਨੱ ਸ਼੍ਵਾਸਮ੍ ਉੱਤ੍ਮਮ੍
ਿਤ੍ਾ ਤ੍ਰਿ੍ਸ਼੍ਯਾਕਮ ਰਾਮ ਸਯ ਿਤ੍ਨਮ੍ ਪ੍ੁਸ਼੍੍ਿਰੇਿ੍ਸ਼੍ਣਮ੍ ੮
ਿਿਰ ਸਾਰ ਮਯਮ੍ ਨੂ ਨਮ੍ ਹਰਤ੍
ੁ ਯਮ੍ ਮੇ ਨ ਸਮ੍ਸ਼੍ਯਃ
ਅਪ੍ਸ਼੍ਯਨ੍ਤ੍ਯਾ ਨ ਤ੍ਮ੍ ਯ ਤ੍ਵੈ ਪ੍ਲਤ੍ੀਤ੍ਮ੍ ਸਹਸਰਤ੍ਾ ੯
ਯੱਤ੍ਵਯਾ ਿਰੁਣਮ੍ ਿਰ੍ਮ ਿਯਪ੍ੋਹਯ ਮਮ ਪ੍ਾਮ੍ਤ੍ਿਾ:
ਕਨਰਸ੍ਤ੍ਾ: ਪ੍ਕਰਤ੍ਾਿਮ੍ਕਤ੍ ਸੁਿਾ੭ਰਹਾ: ਿਰੁਪ੍ਣਾ ਿਨੇ ੧0
ਯਕਤ੍ ਪ੍ਞ੍ਚ ਤ੍ਸ਼੍ੇ ਿਰ੍ਸ਼੍ੇ ਰਾਿਿਃ ਪ੍ੁਨ: ਏਸ਼੍ਯਕਤ੍
ਿਹਯਾ ਤ੍ਰਾਿਯਮ੍ ਚ ਿੋਸ਼੍ਮ੍ ਚ ਪ੍ਰਤ੍ੇ ਨੋਪ੍ਪ੍ੋਿ੍ਸ਼੍ਯਤ੍ੇ ੧੧
ਪ੍ੋਿਯਮ੍ਕਤ੍ ਕਿਲ ਸ਼੍ਰਾੱਤ੍ੇ ਿੇਕਚਤ੍੍ ਸਵਾਨੇਿ ਪ੍ਾਨ੍ਤ੍ਿਾਨ੍
ਤ੍ਤ੍: ਪ੍ਸ਼੍੍ਚਾਤ੍੍ ਸਮੀਿ੍ਸ਼੍ਨ੍ਤ੍ੇ ਿਰੁਤ੍ ਿਾਰਯਾ ਕਤ੍ਵਿਰ੍ਸ਼੍ਪ੍ਾਨ੍ ੧੨
ਤ੍ਤ੍ਰ ਯੇ ਿੁਣਿਮ੍ਤ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਕਿਤ੍ਵਾਮ੍ਸ ਸ਼੍੍ਚ ਕਤ੍ਵਿਾਤ੍ਯ:
ਨ ਪ੍ਸ਼੍੍ਚਾ ੱੱਤ੍ੇ੭ਕਪ੍ਮਨਯਨ੍ਤ੍ੇ ਸੁਤ੍ਾ ਮਕਪ੍ ਸੁਰਪ੍
ੋ ਮਾ: ੧੩
ਪ੍ਰਾਹ੍ਮਣੇ ਸ਼੍ਵ੭ਕਪ੍ ਤ੍ਰੁਪ੍੍ਤ੍ੇਸ਼੍ੁ ਪ੍ਸ਼੍੍ਚਾਤ੍੍ ਪ੍ੋਿ੍ਤ੍ੁਮ੍ ਕਤ੍ਵਿਰ੍ਸ਼੍ਪ੍ਾ:
ਨਾ੭ਪ੍ਯੁ ਪ੍ੈਤ੍ੁਮ੍ ਅਲਮ੍ ਪ੍ਰਾਿ੍ਞਾ ੱੱਸ਼੍ੁਮ
ਰ ੍ਿ ੱੱਚਤ੍
ੇ ਕਮਿ ਰ੍ਸ਼੍ਪ੍ਾ: ੧੪
ਏਿਮ੍ ਿਨੀਯਸਾ ਪ੍ਰਾਤ੍ਰਾ ਪ੍ੁਿ੍ਤ੍ਮ੍ ਰਾਿਯਮ੍ ਕਿਸ਼੍ਾਮ੍ਪ੍ਤ੍ੇ
ਪ੍ਰਾਤ੍ਾ ਿਯੇਸ਼੍੍ਟਾ ਿਕਰਸ਼੍੍ਟਾ ਸ਼੍੍ਚ ਕਿਮ੭ਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਨਾ੭ਿਮਮ੍ਸਯਤ੍ੇ ੧੫
ਨ ਪ੍ਰੇਣਾ੭੭ਹਰਤ੍
ੁ ਮ੍ ਪ੍ਿ੍ਸ਼੍ਯਮ੍ ਿਯਾਿਰਃ ਿਾਕਤ੍ਤ੍ੁ ਮ੍ ਇੱਚਕਤ੍
ਏਿਮ੍ ਏਿ ਨਰ ਿਯਾਿਰਃ ਪ੍ਰ ਲੀਟਮ੍ ਨ ਮਨਯਤ੍ੇ ੧੬
ਹਕਿਰ: ਆਿਯਮ੍ ਪ੍ੁਰੋਟਾਸ਼੍ਾਃ ਿੁਸ਼੍ਾ ਯੂ ਪ੍ਾ ਸ਼੍੍ਚ ਿਾਕਤ੍ਰਾਃ
ਨੈਤ੍ਾਕਨ ਯਾਤ੍ਯਾਮਾਕਨ ਿੁਰਵਨ੍ਕਤ੍ ਪ੍ੁਨਰ੭ਤ੍ਵਰੇ ੧੭
ਤ੍ਤ੍ਾ ਹਯਾੱਤ੍ਮ੍ ਇਤ੍ਮ੍ ਰਾਿਯਮ੍ ਹਰਤ੍
ੁ ਸਾਰਾਮ੍ ਸੁਰਾਮ੍ ਇਿ
ਨਾ੭ਕਪ੍ਮਨ੍ਤ੍ੁਮ੍ ਅਲਮ੍ ਰਾਮੋ ਨਸ਼੍੍ਟ ਸੋਮਮ੍ ਇਿਾ੭ਤ੍ਵਰਮ੍ ੧੮
( ਨ ਚੇਮਾਮ੍ ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਣਾ ਰਾਮ ੱੱਸਮ੍ਿੱਚ ਏਤ੍ਤ੍੍ ਅਮਰ੍ਸ਼੍ਣ:
ਤ੍ਾਰਯੇ ਨ੍ਮਮ੍ਤ੍ਰ ਮ੭ਕਪ੍ ਸ ਕਹ ਿਰੁੱਤ੍ ੱੱਕਸ਼੍ਤ੍ੈ ੱੱਸ਼੍ਰੈ:
ਤ੍ਵਮ੍ ਤ੍ੁ ਨੋਤ੍੍ਸਹੇ ਹਮ੍ਤ੍ੁਮ੍ ਮਹਾ੭੭ਤ੍੍ਮਾ ਕਪ੍ਤ੍ਰੁ ਿੌਰਿਾਤ੍੍
ਸ ਸੋਮਾ੭ਰ੍ਿ ਿਰਹਣਮ੍ ਨਪ੍ ਸਤ੍ਾਰਾ ਕਿਕਚਕਤ੍ਰਤ੍ਮ੍
ਪ੍ਾਤ੍ਯੇ ਤ੍ਯੋ ਕਤ੍ਿਮ੍ ਿਰੁੱਤ੍ ੱੱਸ ਤ੍ਵਾਮ੍ ਨ ਿਯਕਤ੍ਿਰ੍ਤ੍ਤ੍ੇ
ਪ੍ਰਿ੍ਸ਼੍ੋਪ੍ਯੇ ਤ੍ਵਾਰਯੇ ਤ੍ਵਾ ਕਹਮਸ਼੍ੈਲ ਸ਼੍ਤ੍ਾ ਕਚਤ੍ਾਮ੍ )
ਨੈਿਮ੍ ਕਿਤ੍ਮ੍ ਅਸਤ੍੍ਿਾਰਮ੍ ਰਾਿਿੋ ਮਰ੍ਸ਼੍ਕਯਸ਼੍ਯਕਤ੍
ਪ੍ਲਿਾਨ੍ ਇਿ ਸ਼੍ਾਰ੍ਤ੍ੂਲੋ ਿਾਲਤ੍ੇਰ੍ ਅਿਮਰ੍ਸ਼੍ਨਮ੍ ੧੯
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ਨੈਤ੍ਸਯ ਸਕਹਤ੍ਾ ਲੋ ਿਾ ਪ੍ਯਮ੍ ਿੁਰਯੁ ਰ੍ਮਹਾ ਮਰੁਤ੍ੇ
ਅਤ੍ਰ੍ਮਮ੍ ਕਤ੍ਵਹ ਤ੍ਰ੍ਮਾਤ੍੍ਮਾ ਲੋ ਿਮ੍ ਤ੍ਰ੍ਮੇਣ ਯੋਿਯੇਤ੍੍ ੨0
ਨਨਵ ਸੌ ਿਾਮ੍ਚਨੈ ਰ੍ਪ੍ਾਣੈ ਰ੍ਮਹਾ ਿੀਰਯੋ ਮਹਾ ਪ੍ੁਿ:
ਯੁ ਿਾਮ੍ਤ੍ ਇਿ ਪ੍ੂਤ੍ਾਕਨ ਸਾਿਰਾ ਨਾ੭ਕਪ੍ ਕਨਰ੍ਤ੍ਹੇਤ੍੍ ੨੧
ਸ ਤ੍ਾਤ੍ਰੁਸ਼੍ਃ ਕਸਮਹ ਪ੍ਲੋ ਿਰੁਸ਼੍ਪ੍ਾ੭ਿ੍ਸ਼੍ੋ ਨਰਰ੍ਸ਼੍ਪ੍ਃ
ਸਵਯਮ੍ ਏਿ ਹਤ੍ਃ ਕਪ੍ਤ੍ਰਾ ਿਲਿੇਨਾ੭੭ਤ੍੍ਮਿੋ ਯਤ੍ਾ ੨੨
ਕਤ੍ਵਿਾਕਤ੍ ਚਕਰਤ੍ੋ ਤ੍ਰ੍ਮਃ ਸ਼੍ਾਸ੍ਤ੍ਰ ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਃ ਸਨਾਤ੍ਨਃ
ਯਕਤ੍ ਤ੍ੇ ਤ੍ਰ੍ਮ ਕਨਰਤ੍ੇ ਤ੍ਵਯਾ ਪ੍ੁਤ੍ਰੇ ਕਿਿਾਕਸਤ੍ੇ ੨੩
ਿਕਤ੍: ਏਿਾ ਪ੍ਕਤ੍: ਨਾਰਯਾ: ਕਤ੍ਵਤ੍ੀਯਾ ਿਕਤ੍: ਆਤ੍੍ਮਿਃ
ਤ੍ਰੁਤ੍ੀਯਾ ਿ੍ਞਾਤ੍ਯੋ ਰਾਿਨ੍ ਸ਼੍੍ਚਤ੍ੁ ਰ੍ਤ੍ੀ ਨੇਹ ਕਿਤ੍ਯਤ੍ੇ ੨੪
ਤ੍ਤ੍ਰ ਤ੍ਵਮ੍ ਚੈਿ ਮੇ ਨਾ੭ਸ੍ਕਤ੍ ਰਾਮ ਸ਼੍੍ਚ ਿਨਮ੍ ਆਕਸ਼੍ਰਤ੍ਃ
ਨ ਿਨਮ੍ ਿਨ੍ਤ੍ੁਮ੍ ਇੱਚਾਕਮ ਸਰਵਤ੍ਾ ਕਨਹਤ੍ਾ ਤ੍ਵਯਾ ੨੫
ਹਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਵਯਾ ਰਾਿਯਮ੍ ਇਤ੍ਮ੍ ਸ ਰਾਸ਼੍੍ਟਰਮ੍
ਹਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ੭ਤ੍੍ਮਾ ਸਹ ਮਨ੍ਕਤ੍ਰਕਪ੍ ਸ਼੍੍ਚ
ਹਤ੍ਾ ਸਪ੍ੁਤ੍ਰਾ੭ਸ੍ਕਮ ਹਤ੍ਾ ਸ਼੍੍ਚ ਪ੍ੌਰਾਃ
ਸੁਤ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਪ੍ਾਰਯਾ ਚ ਤ੍ਿ ਪ੍ਰਹਰਸ਼੍
ੁ ੍ਟੌ ੨੬
ਇਮਾਮ੍ ਕਿਰਮ੍ ਤ੍ਾਰੁਣ ਸ਼੍ਪ੍੍ਤ੍ ਸਮ੍ਕਸ਼੍ਰਤ੍ਾਮ੍
ਕਨਸ਼੍ਮਯ ਰਾਿਾ੭ਕਪ੍ ਮੁਮੋਹ ਤ੍ੁ ਃਕਿਤ੍ਃ
ਤ੍ਤ੍ਃ ਸ ਸ਼੍ੋਿਮ੍ ਪ੍ਰਕਿਿੇਸ਼੍ ਪ੍ਾਰ੍ਕਤ੍ਿਃ
ਸਵ ਤ੍ੁ ਸ਼੍੍ਿਰੁਤ੍ਮ੍ ਚਾ੭ਕਪ੍ ਪ੍ੁਨ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ ਸ੍ਮਰਤ੍੍ ੨੭
ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਯੋਤ੍ਯਾ ਿਾਮ੍ਟੇ ਏਿ ਸ਼੍ਸ਼੍੍ਕਟਤ੍ਮ ੱੱਸਰ੍ਿ:
ਤ੍ਤਿ ਸ਼ਸ਼੍ਤ੍ਟਤਮ ੱਸਰ੍ਕ:
ਏਿਮ੍ ਤ੍ੁ ਿਰੁੱਤ੍ਯਾ ਰਾਿਾ ਰਾਮ ਮਾਤ੍ਰਾ ਸਸ਼੍ੋਿਯਾ
ਸ਼੍ਰਾਕਿਤ੍ਃ ਪ੍ਰੁਸ਼੍ਮ੍ ਿਾਿਯਮ੍ ਕਚਨ੍ਤ੍ਯਾ ਮਾਸ ਤ੍ੁ ਃਕਿਤ੍ਃ ੧
ਕਚਮ੍ਤ੍ਕਯਤ੍ਵਾ ਸ ਚ ਨਰੁਪ੍ੋ ਮੁਮੋਹ ਿਯਾਿੁਲੇਮ੍ਕਤ੍ਰਯ:
ਅਤ੍ ਤ੍ੀਰ੍ਿੇਣ ਿਾਲੇ ਨ ਸਮ੍ਿ੍ਞਾਮ੍ ਆਪ੍ ਪ੍ਰਮ੍ਤ੍ਪ੍: ੨
ਸ ਸਮ੍ਿ੍ਞਾ ਮੁਪ੍ ਲਪ੍ਯੈਿ ਤ੍ੀਰ੍ਿ ਮੁਸ਼੍੍ਣਮ੍ ਚ ਕਨੱ ਸ਼੍ਵਸਨ੍
ਿੌਸਲਯਾਮ੍ ਪ੍ਾਰ੍ਸ਼੍ਵਤ੍ੋ ਤ੍ਰੁਸ਼੍ਟ
੍ ਵਾ ਪ੍ੁਨ ਸ਼੍੍ਕਚਮ੍ਤ੍ਾਮ੍ ਉਪ੍ਾਿਮਤ੍੍ ੩
ਤ੍ਸਯ ਕਚਨ੍ਤ੍ਯ ਮਾਨਸਯ ਪ੍ਰਤ੍ਯਪ੍ਾਤ੍੍ ਿਰ੍ਮ ਤ੍ੁ ਸ਼੍੍ਿਰੁਤ੍ਮ੍
ਯ ਤ੍੭ਨੇਨ ਿਰੁਤ੍ਮ੍ ਪ੍ੂਰਵਮ੍ ਅਿ੍ਞਾਨਾਤ੍੍ ਸ਼੍ਪ੍੍ਤ੍ ਿੇਕਤ੍ਨਾ ੪
ਅਮਨਾ ਸ੍ਤ੍ੇਨ ਸ਼੍ੋਿੇਨ ਰਾਮ ਸ਼੍ੋਿੇਨ ਚ ਪ੍ਰਪ੍ੁਃ
ਤ੍ਵਾਪ੍ਯਾ ਮ੭ਕਪ੍ ਮਹਾ ਰਾਿ ੱੱਸ਼੍ੋਿਾਪ੍ਯਾਮ੍ ਅਨਵਤ੍ਪ੍ਯਤ੍ ੫
ਤ੍ਹਯਮਾਨ ਸ੍ਤ੍ੁ ਸ਼੍ੋਿਾਪ੍ਯਾਮ੍ ਿੌਸਲਯਾਮ੍ ਆਹ ਪ੍ੂਪ੍ਕਤ੍ਃ
ਿੇਪ੍ਮਾਨ: ਅਮ੍ਿਕਲਮ੍ ਿਰੁਤ੍ਵਾ ਪ੍ਰਸਾਤ੍ਾ੭ਰ੍ਤ੍ ਮ੭ਿਾਙ੍ਮੁਿ: ੬
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ਪ੍ਰਸਾਤ੍ਯੇ ਤ੍ਵਾਮ੍ ਿੌਸਲਯੇ ਰਕਚਤ੍ੋ੭ਯਮ੍ ਮਯਾ ਅਮ੍ਿਕਲਃ
ਿਤ੍੍ਸਲਾ ਚਾ੭ਨਰੁਸ਼੍ਮ੍ਸਾ ਚ ਤ੍ਵਮ੍ ਕਹ ਕਨਤ੍ਯਮ੍ ਪ੍ਰੇਸ਼੍ਵ੭ਕਪ੍ ੭
ਪ੍ਰ੍ਤ੍ਾ ਤ੍ੁ ਿਲੁ ਨਾਰੀਣਾਮ੍ ਿੁਣਿਾਨ੍ ਕਨਰ੍ਿੁਣੋ੭ਕਪ੍ ਿਾ
ਤ੍ਰ੍ਮਮ੍ ਕਿਮਰੁਸ਼੍ਮਾਨਾਨਾਮ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਯਿ੍ਸ਼੍ਮ੍ ਤ੍ੇਕਿ ਤ੍ੈਿਤ੍ਮ੍ ੮
ਸਾ ਤ੍ਵਮ੍ ਤ੍ਰ੍ਮਪ੍ਰਾ ਕਨਤ੍ਯਮ੍ ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟ ਲੋ ਿ ਪ੍ਰਾਿਰ
ਨਾ੭ਰਹਸੇ ਕਿਕਪ੍ਰਯਮ੍ ਿਿ੍ਤ੍ੁਮ੍ ਤ੍ੁ ਃਕਿਤ੍ਾ੭ਕਪ੍ ਸੁਤ੍ੁਃਕਿਤ੍ਮ੍ ੯
ਤ੍ਤ੍ਵਾਿਯਮ੍ ਿਰੁਣਮ੍ ਰਾਿ੍ਞਃ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਤ੍ੀਨ ਸਯ ਪ੍ਾਕਸ਼੍ਤ੍ਮ੍
ਿੌਸਲਯਾ ਿਯਸਰੁਿ ਤ੍੍ਪ੍ਾਸ਼੍੍ਪ੍ਮ੍ ਪ੍ਰਣਾਲ਼ੀਿ ਨਿੋਤ੍ਿਮ੍ ੧0
ਸਾ ਮੂਰ੍ਤ੍੍ਕਨ ਪ੍ੱਤ੍ਵਾ ਰੁਤ੍ਤ੍ੀ ਰਾਿ੍ਞਃ ਪ੍ਤ੍੍ਮਮ੍ ਇਿਾਮ੍੭ਿਕਲਮ੍
ਸਮ੍ਪ੍ਰਮਾਤ੍੍ ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ਤ੍ਰਸਤ੍
੍ ਾ ਤ੍ਵਰਮਾਣਾ੭ਿ੍ਸ਼੍ਰਮ੍ ਿਚਃ ੧੧
ਪ੍ਰਸੀਤ੍ ਕਸ਼੍ਰਸਾ ਯਾਚੇ ਪ੍ੂਮੌ ਕਨਪ੍ਕਤ੍ਤ੍ਾ੭ਸ੍ਕਮ ਤ੍ੇ
ਯਾਕਚਤ੍ਾ੭ਸ੍ਕਮ ਹਤ੍ਾ ਤ੍ੇਿ ਹਨ੍ਤ੍ਿਯਾ੭ਹਮ੍ ਨ ਕਹ ਤ੍ਵਯਾ ੧੨
ਨੈਸ਼੍ਾ ਕਹ ਸਾ ਸ੍ਤ੍ਰੀ ਪ੍ਿਕਤ੍ ਸ਼੍੍ਲਾਿਨੀਯੇਨ ਤ੍ੀਮਤ੍ਾ
ਉਪ੍ਯੋ: ਲੋ ਿਯੋ: ਿੀਰ ਪ੍ਤ੍ਯਾ ਯਾ ਸਮ੍ਪ੍ਰਸਾਤ੍ਯਤ੍ੇ ੧੩
ਿਾਨਾਕਮ ਤ੍ਰ੍ਮਮ੍ ਤ੍ਰ੍ਮਿ੍ਞ ਤ੍ਵਾਮ੍ ਿਾਨੇ ਸਤ੍ਯ ਿਾਕਤ੍ਨਮ੍
ਪ੍ੁਤ੍ਰ ਸ਼੍ੋਿਾ੭੭ਰ੍ਤ੍ਯਾ ਤ੍ੱਤ੍ੁ ਮਯਾ ਕਿਮ੍ ਅਕਪ੍ ਪ੍ਾਕਸ਼੍ਤ੍ਮ੍ ੧੪
ਸ਼੍ੋਿੋ ਨਾਸ਼੍ਯਤ੍ੇ ਤ੍ੈਰਯਮ੍ ਸ਼੍ੋਿੋ ਨਾਸ਼੍ਯਤ੍ੇ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਮ੍
ਸ਼੍ੋਿੋ ਨਾਸ਼੍ਯਤ੍ੇ ਸਰਵਮ੍ ਨਾਸ੍ਕਤ੍ ਸ਼੍ੋਿ ਸਮੋ ਕਰਪ੍ੁਃ ੧੫
ਸ਼੍ਿਯ ਆਪ੍ਕਤ੍ਤ੍ ੱੱਸਟ
ੋ ਮ
ੁ ੍ ਪ੍ਰਹਰੋ ਕਰਪ੍ੁ ਹਸ੍ਤ੍ਤ੍:
ਸੋਟਮ
ੁ ੍ ਆਪ੍ਕਤ੍ਤ੍ਃ ਸ਼੍ੋਿਃ ਸੁਸੂਿ੍ਸ਼੍੍ਮੋ੭ਕਪ੍ ਨ ਸ਼੍ਿਯਤ੍ੇ ੧੬
( ਤ੍ਰ੍ਮਿ੍ਞਾ: ਸ਼੍ਰੁਕਤ੍ ਮਮ੍ਤ੍੭
ੋ ਕਪ੍ ਕਚੰਨ ਤ੍ਰ੍ਮਾ੭ਰ੍ਤ੍ ਸਮ੍ਸ਼੍ਯਾ:
ਯ ਤ੍ਯੋ ਿੀਰ ਮੁਹਯਮ੍ਕਤ੍ ਸ਼੍ੋਿ ਸੰਮੂਟ ਚੇਤ੍ਸ: )
ਿਨ ਿਾਸਾਯ ਰਾਮ ਸਯ ਪ੍ਞ੍ਚ ਰਾਤ੍ਰੋ੭ਤ੍ਯ ਿਣਯਤ੍ੇ
ਯਃ ਸ਼੍ੋਿ ਹਤ੍ ਹਰ੍ਸ਼੍ਾਯਾਃ ਪ੍ਞ੍ਚ ਿਰ੍ਸ਼੍ੋਪ੍ਮੋ ਮਮ ੧੭
ਤ੍ਮ੍ ਕਹ ਕਚਨ੍ਤ੍ਯ ਮਾਨਾਯਾਃ ਸ਼੍ੋਿ੭
ੋ ਯਮ੍ ਹਰਕੁ ਤ੍ ਿਰ੍ਤ੍ਤ੍ੇ
ਨਤ੍ੀਨਾਮ੍ ਇਿ ਿੇਿੇਨ ਸਮੁਤ੍ਰ ਸਕਲਲਮ੍ ਮਹਤ੍੍ ੧੮
ਏਿਮ੍ ਕਹ ਿਤ੍ਯ ਨ੍ਤ੍ਯਾ੭ਸ੍ਤ੍ੁ ਿੌਸਲਯਾਯਾਃ ਸ਼੍ੁਪ੍ਮ੍ ਿਚਃ
ਮਨ੍ਤ੍ ਰਸ਼੍੍ਕਮ: ਅਪ੍ੂਤ੍੍ ਸੁਰਯੋ ਰਿਨੀ ਚਾ੭ਪ੍ਯਿਰ੍ਤ੍ਤ੍ ੧੯
ਅਤ੍ ਪ੍ਰਹ੍ਲਾਕਤ੍ਤ੍ੋ ਿਾਿਯੈ: ਤ੍ੇਿਯਾ ਿੌਸਲਯਯਾ ਨਰੁਪ੍ਃ
ਸ਼੍ੋਿੇਨ ਚ ਸਮਾਿਰਾਨ੍ਤ੍ੋ ਕਨਤ੍ਰਾਯਾ ਿਸ਼੍ਮ੍ ਏਕਯਿਾਨ੍ ੨0
ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਯੋਤ੍ਯਾ ਿਾਮ੍ਟੇ ਕਤ੍ਵ ਸ਼੍ਸ਼੍੍ਕਟਤ੍ਮ ੱੱਸਰ੍ਿ:
ਤ੍ਤਰ ਸ਼ਸ਼੍ਤ੍ਟਤਮ ੱਸਰ੍ਕ:
ਪ੍ਰਕਤ੍ਪ੍ੁੱਤ੍ੋ ਮੁਹਰ
ੂ ੍ਤ੍ੇਨ ਸ਼੍ੋਿਪ੍
ੋ ਹਤ੍ ਚੇਤ੍ਨਃ
ਅਤ੍ ਰਾਿਾ ਤ੍ਸ਼੍ਰਤ੍ਃ ਸ ਕਚਨ੍ਤ੍ਾਮ੍ ਅਪ੍ਯਪ੍ਤ੍ਯਤ੍ ੧
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਰਾਮ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣਯੋ ਸ਼੍੍ਚੈਿ ਕਿਿਾਸਾ ਤ੍ਵਾਸਿੋਪ੍ਮਮ੍
ਆਕਿਿੇਸ਼੍ੋਪ੍ਸਰ੍ਿ ਸ੍ਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਮਃ ਸੂਰਯਮ੍ ਇਿਾ ਸੁਰਮ੍ ੨
ਸ ਪ੍ਾਰਯੇ ਕਨਰ੍ਿਤ੍ੇ ਰਾਮੇ ਿੌਸਲਯਾਮ੍ ਿੋਸਲੇ ਸ਼੍ਵਰ:
ਕਿਿਿ੍ਸ਼੍ੁ ਰਕਸਤ੍ਾਪ੍ਾਮ੍ਿਾਮ੍ ਸ੍ਮਰੁਤ੍ਵਾ ਤ੍ੁ ਸ਼੍੍ਿਰੁਤ੍ ਮਾਤ੍੍ਮਨ: ੩
ਸ ਰਾਿਾ ਰਿਨੀਮ੍ ਸ਼੍ਸ਼੍੍ਟੀਮ੍ ਰਾਮੇ ਪ੍ਰਿਰਾਕਿਤ੍ੇ ਿਨਮ੍
ਅਰ੍ਤ੍ ਰਾਤ੍ਰੇ ਤ੍ਸ਼੍ਰਤ੍ਃ ਸਮ੍ਸ੍ਮਰਨ੍ ਤ੍ੁ ਸ਼੍੍ਿਰੁਤ੍ਮ੍ ਿਰੁਤ੍ਮ੍ ੪
ਸ ਰਾਿਾ ਪ੍ੁਤ੍ਰ ਸ਼੍ੋਿਾ੭੭ਰ੍ਤ੍: ਸ੍ਮਰੁਤ੍ਵਾ ਤ੍ੁ ਸ਼੍੍ਿਰੁਤ੍ ਮਾਤ੍੍ਮਨ:
ਿੌਸਲਯਾਮ੍ ਪ੍ੁਤ੍ਰ ਸ਼੍ੋਿਾ੭ਰ੍ਤ੍ਾਮ੍ ਇਤ੍ਮ੍ ਿਚਨਮ੍ ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੫
ਯਤ੍ਾ੭੭ਚਰਕਤ੍ ਿਲਯਾਕਣ ਸ਼੍ੁਪ੍ਮ੍ ਿਾ ਯਕਤ੍ ਿਾ੭ਸ਼੍ੁਪ੍ਮ੍
ਤ੍ਤ੍੍ ਏਿ ਲਪ੍ਤ੍ੇ ਪ੍ਤ੍ਰੇ ਿਰ੍ਤ੍ਾ ਿਰ੍ਮਿਮ੍ ਆਤ੍੍ਮਨਃ ੬
ਿੁਰੁ ਲਾਿਿਮ੍ ਅਰ੍ਤ੍ਾਨਾਮ੍ ਆਰਮ੍ਪ੍ੇ ਿਰ੍ਮਣਾਮ੍ ਪ੍ਲਮ੍
ਤ੍ੋਸ਼੍ਮ੍ ਿਾ ਯੋ ਨ ਿਾਨਾਕਤ੍ ਸ ਪ੍ਾਲ ਇਕਤ੍ ਹੋਚਯਤ੍ੇ ੭
ਿਸ਼੍੍ਕਚਤ੍੍ ਆਮਰਿਣਮ੍ ਕਚੱਤ੍ਵਾ ਪ੍ਲਾਸ਼੍ਾਮ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਕਨਕਸ਼੍ਮ੍ਚਕਤ੍
ਪ੍ੁਸ਼੍੍ਪ੍ਮ੍ ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾ ਪ੍ਲੇ ਿਰੁਤ੍ਨ
੍ ੁ ਃ ਸ ਸ਼੍ੋਚਕਤ੍ ਪ੍ਲਾਿਮੇ ੮
ਅਕਿਿ੍ਞਾਯ ਪ੍ਲਮ੍ ਯੋ ਕਹ ਿਰ੍ਮਤ੍ਵੇ ਿਾ੭ਨੁ ਤ੍ਾਿਕਤ੍
ਸ ਸ਼੍ੋਚੇਤ੍੍ ਪ੍ਲ ਿੇਲ਼ਾਯਾਮ੍ ਯਤ੍ਾ ਕਿਮ੍ਸ਼੍ੁਿ ਸੇਚਿ: ੯
ਸੋ੭ਹਮ੍ ਆਮਰਿਣਮ੍ ਕਚੱਤ੍ਵਾ ਪ੍ਲਾਸ਼੍ਾਮ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਨਯਸ਼੍ੇਚਯਮ੍
ਰਾਮਮ੍ ਪ੍ਲਾਿਮੇ ਤ੍ਯਿ੍ਤ੍ਵਾ ਪ੍ਸ਼੍੍ਚਾਤ੍੍ ਸ਼੍ੋਚਾਕਮ ਤ੍ੁ ਰ੍ਮਕਤ੍ਃ ੧0
ਲਪ੍੍ਤ੍ ਸ਼੍ਪ੍੍ਤ੍ੇਨ ਿੌਸਲਯੇ ਿੁਮਾਰੇਣ ਤ੍ਨੁ ਸ਼੍੍ਮਤ੍ਾ
ਿੁਮਾਰਃ ਸ਼੍ਪ੍੍ਤ੍ ਿੇਤ੍ੀਕਤ੍ ਮਯਾ ਪ੍ਾਪ੍ਮ੍ ਇਤ੍ਮ੍ ਿਰੁਤ੍ਮ੍ ੧੧
ਤ੍ਤ੍੍ ਇਤ੍ਮ੍ ਮੇ੭ਨੁ ਸਮ੍ਪ੍ਰਾਪ੍੍ਤ੍ਮ੍ ਤ੍ੇਕਿ ਤ੍ੁ ਃਿਮ੍ ਸਵਯਮ੍ ਿਰੁਤ੍ਮ੍
ਸੰਮੋਹਾਤ੍੍ ਇਹ ਪ੍ਾਲੇ ਨ ਯਤ੍ਾ ਸਯਾਤ੍੍ ਪ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ਮ੍ ਕਿਸ਼੍ਮ੍ ੧੨
ਯਤ੍ਾ੭ਨਯ: ਪ੍ੁਰਸ਼੍
ੁ : ਿਸ਼੍੍ਕਚਤ੍੍ ਪ੍ਲਾਸ਼੍ੈ: ਮੋਕਹਤ੍ੋ ਪ੍ਿੇਤ੍੍
ਏਿਮ੍ ਮਮਾ੭ਪ੍ਯਕਿਿ੍ਞਾਤ੍ਮ੍ ਸ਼੍ਪ੍੍ਤ੍ ਿੇਤ੍ਯਮ੭ਯਮ੍ ਪ੍ਲਮ੍ ੧੩
ਤ੍ੇਕਿ ਅਨੂ ਟਾ ਤ੍ਵਮ੍ ਅਪ੍ਿੋ ਯੁ ਿ ਰਾਿੋ ਪ੍ਿਾ ਮਯਹਮ੍
ਤ੍ਤ੍ਃ ਪ੍ਰਾਿਰੁਟ੭ਨੁ ਪ੍ਰਾਪ੍੍ਤ੍ਾ ਮਤ੍ ਿਾਮ ਕਿਿਰ੍ਕਤ੍ਨੀ ੧੪
ਉਪ੍ਾਸਯ ਕਹ ਰਸਾਨ੍ ਪ੍ੌਮਾਮ੍ ਸ੍ਤ੍ਪ੍੍ਤ੍ਵਾ ਚ ਿਿਤ੍੍ ਅਮ੍ਸ਼੍ੁਕਪ੍ਃ
ਪ੍ਰੇਤ੍ਾ੭੭ਚਕਰਤ੍ਾਮ੍ ਪ੍ੀਮਾਮ੍ ਰਕਿ: ਆਕਿਸ਼੍ਤ੍ੇ ਕਤ੍ਸ਼੍ਮ੍ ੧੫
ਉਸ਼੍੍ਣਮ੍ ਅਨ੍ਤ੍ਰ੍ਤ੍ਤ੍ੇ ਸਤ੍ਯਃ ਸ੍ਕਨਿ੍ਤ੍ਾ ਤ੍ਤ੍ਰੁਕਸ਼੍ਰੇ ਿਨਾਃ
ਤ੍ਤ੍ੋ ਿਹਰਕੁ ਸ਼੍ਰੇ ਸਰਵੇ ਪ੍ੇਿ ਸਾਰਙ੍ਿ ਪ੍ਕਰਹਣਃ ੧੬
ਿ੍ਕਲੰ ਨ ਪ੍ਿ੍ਸ਼੍ੋੱਤ੍ਰਾ ਸ੍ਨਾਤ੍ਾ: ਿਰੁੱਚਰਾ ਕਤ੍ਿ ਪ੍ਤ੍ਕਤ੍ਰਣ:
ਿਰੁਸ਼੍੍ਕਟ ਿਾਤ੍ਾਿ ਤ੍ੂ ਤ੍ਾਿਰਾਨ੍ ਪ੍ਾਤ੍ਪ੍ਾਨ੍ ਅਕਪ੍ਪ੍ੇਕਤ੍ਰੇ ੧੭
ਪ੍ਕਤ੍ਤ੍ੇਨਾ੭ਮ੍ਪ੍ਸਾ ਚੰਨਃ ਪ੍ਤ੍ਮਾਨੇਨ ਚਾ੭ਸਿਰੁਤ੍੍
ਆਪ੍ਪ੍ੌ ਮੱਤ੍ ਸਾਰਙ੍ਿ ਸ੍ਤ੍ਯ
ੋ ਰਾਕਸ਼੍ ਕਰਿਾ੭ਚਲਃ ੧੮
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਪ੍ਾਮ੍ਟਰ
ੁ ਾ੭ਰੁਣ ਿਰ੍ਣਾਕਨ ਸਰੋਤ੍ਾਮ੍ਕਸ ਕਿਮਲਾ ਨਯ੭ਕਪ੍
ਸੁਸੁਿ
ਰ ੁ ਰ੍ਕਿਕਰ ਤ੍ਾਤ੍ੁ ਪ੍ਯ: ਸਪ੍ਸ੍ਮਾਕਨ ਪ੍ੁਿਮ੍ਿ ਿਤ੍੍ ੧੯
( ਆਿੁਲਾ੭ਰੁਣ ਤ੍ੋਯਾਕਨ ਸਰੋਤ੍ਾਮ੍ਕਸ ਕਿਮਲਾ ਨਯ੭ਕਪ੍
ਉਨ੍ਮਾਰ੍ਿ ਿਲ ਿਾਹੀਕਨ ਪ੍ਪ੍ੂਿੁ ਰ੍ਿਲ ਤ੍ਾਿਮੇ )
ਤ੍ਸ੍ਕਮ ੱੰਨਕਤ੍ ਸੁਿੇ ਿਾਲੇ ਤ੍ਨੁ ਸ਼੍੍ਮਾਨ੍ ਇਸ਼੍ੁਮਾਨ੍ ਰਤ੍ੀ
ਿਯਾਯਾਮ ਿਰੁਤ੍ ਸਮ੍ਿਲ੍ ਪ੍ਃ ਸਰਯੂ ਮ੍ ਅਨਵਿਾਮ੍ ਨਤ੍ੀਮ੍ ੨0
ਕਨਪ੍ਾਨੇ ਮਕਹਸ਼੍ਮ੍ ਰਾਤ੍ਰੌ ਿਿਮ੍ ਿਾ੭ਪ੍ਯਾਿਤ੍ਮ੍ ਨਤ੍ੀਮ੍
ਅਨਯਮ੍ ਿਾ ਸ਼੍ਵਾਪ੍ਤ੍ਮ੍ ਿਮ੍ਕਚ ੱੱਕਿਿਾਮ੍ਸੁ: ਅਕਿਤ੍ੇਨ੍ਕਤ੍ਰਯਃ ੨੧
( ਤ੍ਸ੍ਕਮਨ੍ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਰਾ੭ਹਮ੍ ਏਿਾਨ੍ਤ੍ੇ ਰਾਤ੍ਰੌ ਕਿਿਰਤ੍
ੁ ਿਾਰ੍ਮੁਿ:
ਤ੍ਤ੍ਰ ਅਹਮ੍ ਸਮਵ ੍ਰੁਤ੍ਮ੍ ਿਨਯਮ੍ ਹਤ੍ਿਾਮ੍ ਸ੍ਤ੍ੀਰ ਮਾਿਤ੍ਮ੍
ਅਨਯਮ੍ ਚਾ੭ਕਪ੍ ਮਰੁਿਮ੍ ਕਹਮ੍ਸਰਮ੍ ਸ਼੍ਪ੍੍ਤ੍ਮ੍ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ੭ਪ੍ਯੁ ਪ੍ਾਿਤ੍ਮ੍ )
ਅਤ੍ਾ੭ਨ੍ਤ੍ਿਾਰੇ ਤ੍ੁ ਅਸ਼੍ਰੌਸ਼੍ਮ੍ ਿਲੇ ਿੁਮ੍ਪ੍ ਸਯ ਪ੍ੂਰਯਤ੍ਃ
ਅਚਿ੍ਸ਼੍ੁਰ੍ ਕਿਸ਼੍ਯੇ ਿੋਸ਼੍ਮ੍ ਿਾਰਣ ਸਯੇਿ ਨਰ੍ਤ੍ਤ੍ਃ ੨੨
ਤ੍ਤ੍ੋ੭ਹਮ੍ ਸ਼੍ਰਮ੍ ਉੱਤ੍ੁ ਤ੍
ਰ ਯ ਤ੍ੀਪ੍੍ਤ੍ਮ੍ ਆਸ਼੍ੀ ਕਿਸ਼੍ੋ ਪ੍ਮਮ੍
ਸ਼੍ਪ੍੍ਤ੍ਮ੍ਪ੍ਰਕਤ੍ ਿਿ ਪ੍ਰੇਪ੍੍ਸੁ: ਅਕਪ੍ਲਿ੍ਸ਼੍ਯ ਤ੍ਵਪ੍ਾਤ੍ਯਮ੍ ੨੩
ਅਮੁਮ੍ਚਮ੍ ਕਨਕਸ਼੍ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਾਣਮ੍ ਅਹਮ੍ ਆਸ਼੍ੀ ਕਿਸ਼੍ੋ ਪ੍ਮਮ੍
ਤ੍ਤ੍ਰ ਿਾਿ੍ ਉਸ਼੍ਕਸ ਿਯਿ੍ਤ੍ਾ ਪ੍ਰਾਤ੍ੁ ਰਾਸੀਤ੍੍ ਿਨੌਿਸਃ ੨੪
ਹਾ ਹੇਕਤ੍ ਪ੍ਤ੍ਤ੍ ਸ੍ਤ੍ੋਯੇ ਪ੍ਾਣਾ੭ਕਪ੍ਹਤ੍ ਮਰ੍ਮਣ:
ਤ੍ਸ੍ਕਮਨ੍ ਕਨਪ੍ਕਤ੍ਤ੍ੇ ਪ੍ਾਣੇ ਿਾਿ੭ਪ੍ੂ ੱੱਤ੍ਤ੍ਰ ਮਾਨੁ ਸ਼੍ੀ ੨੫
ਿਤ੍ਮ੍ ਅਸ੍ਮ ਕਤ੍ਵਤ੍ੇ ਸ਼੍ਸ੍ਤ੍ਮ
ਰ ੍ ਕਨਪ੍ਤ੍ੇ ੱੱਤ੍ੁ ਤ੍ਪ੍ਕਸਵਕਨ
ਪ੍ਰਕਿਕਿਿ੍ਤ੍ਾਮ੍ ਨਤ੍ੀਮ੍ ਰਾਤ੍ਰੌ ਉਤ੍ਾਹਾਰੋ੭ਹਮ੍ ਆਿਤ੍ਃ ੨੬
ਇਸ਼੍ੁਣਾ੭ਕਪ੍ਹਤ੍ਃ ਿੇਨ ਿਸਯ ਿਾ ਕਿਮ੍ ਿਰੁਤ੍ਮ੍ ਮਯਾ
ਰੁਸ਼੍ੇ ਕਰਹ ਨਯਸ੍ਤ੍ ਤ੍ਣ੍ਟ ਸਯ ਿਨੇ ਿਨਯੇ ਨ ਿੀਿਤ੍ਃ ੨੭
ਿਤ੍ਮ੍ ਨੁ ਸ਼੍ਸ੍ਤ੍ਰੇਣ ਿਤ੍ੋ ਮਕਤ੍ਵਤ੍ਸਯ ਕਿਤ੍ੀਯਤ੍ੇ
ਿਟਾ ਪ੍ਾਰ ਤ੍ਰ ਸਯੈਿ ਿਲ੍ ਿ ਲਾ੭ਕਿਨ ਿਾਸਸਃ ੨੮
ਿੋ ਿਤ੍ੇਨ ਮਮਾ੭ਰ੍ਤ੍ੀ ਸਯਾਤ੍੍ ਕਿਮ੍ ਿਾ ਸਯਾ੭ਪ੍ਿਰੁਤ੍ਮ੍ ਮਯਾ
ਏਿਮ੍ ਕਨਸ਼੍੍ਪ੍ਲਮ੍ ਆਰਪ੍੍ਤ੍ਮ੍ ਿੇਿਲਾ੭ਨਰ੍ਤ੍ ਸਕਮਹਤ੍ਮ੍ ੨੯
ਨ ਿਸ਼੍੍ਕਚਤ੍੍ ਸਾਤ੍ੁ ਮਨਯੇਤ੍ ਯਤ੍ੈਿ ਿੁਰੁ ਤ੍ਲ੍ ਪ੍ਿਮ੍
ਨਾ੭ਹਮ੍ ਤ੍ਤ੍ਾ੭ਨੁ ਸ਼੍ੋਚਾਕਮ ਿੀਕਿਤ੍ ਿ੍ਸ਼੍ਯਮ੍ ਆਤ੍੍ਮਨਃ ੩0
ਮਾਤ੍ਰਮ੍ ਕਪ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਚੋਪ੍ੌ ਅਨੁ ਸ਼੍ੋਚਾਕਮ ਮਤ੍ਵਤ੍ੇ
ਤ੍ਤ੍੍ ਏਤ੍ਾਨ੍ ਕਮਤ੍ੁ ਨਮ੍ ਿਰੁੱਤ੍ਮ੍ ਕਚਰਿਾਲ ਪ੍ਰੁਤ੍ਮ੍ ਮਯਾ ੩੧
ਮਕਯ ਪ੍ਞ੍ਚਤ੍ਵਮ੍ ਆਪ੍ੰਨੇ ਿਾਮ੍ ਿਰੁੱਕਤ੍ਮ੍ ਿਰ੍ਤ੍ਕਯਸ਼੍ਯਕਤ੍
ਿਰੁੱਤ੍ੌ ਚ ਮਾਤ੍ਾ ਕਪ੍ਤ੍ਰੌ ਅਹਮ੍ ਚੈ ਿੇ ਸ਼੍ੁਣਾ ਹਤ੍ਃ
ਿੇਨ ਸ੍ਮ ਕਨਹਤ੍ਾਃ ਸਰਵੇ ਸੁਪ੍ਾਲੇ ਨਾ੭ਿਰੁਤ੍ਾ ਤ੍੍ਮਨਾ ੩੨
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਤ੍ਾਮ੍ ਕਿਰਮ੍ ਿਰੁਣਾਮ੍ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਮਮ ਤ੍ਰ੍ਮਾ੭ਨੁ ਿਾਮ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਣਃ
ਿਰਾਪ੍ਯਾਮ੍ ਸ ਸ਼੍ਰਮ੍ ਚਾਪ੍ਮ੍ ਿਯਕਤ੍ਤ੍ ਸਯਾ੭ਪ੍ਤ੍ਤ੍੍ ਪ੍ੁਕਿ ੩੩
ਤ੍ਸਯਾ੭ਹਮ੍ ਿਰੁਣਮ੍ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਾਵ ਕਨਕਸ਼੍ ਲਾਲਪ੍ਤ੍ੋ ਪ੍ਹੁ
ਸਮ੍ਪ੍ਰਾਮ੍ਤ੍ ੱੱਸ਼੍ੋਿ ਿੇਿੇਨ ਪ੍ਰੁਸ਼੍ਮਾ੭੭ਸ ਕਿਚੇਤ੍ਨ: ੩੪
ਤ੍ਮ੍ ਤ੍ੇਸ਼੍ਮ੍ ਅਹਮ੍ ਆਿਮਯ ਤ੍ੀਨ ਸੱਤ੍ਵਃ ਸੁਤ੍ੁਰਮ
੍ ਨਾਃ
ਅਪ੍ਸ਼੍ਯਮ੍ ਇਸ਼੍ੁਣਾ ਤ੍ੀਰੇ ਸਰਯਵਾ ਸ੍ਤ੍ਾਪ੍ਸਮ੍ ਹਤ੍ਮ੍ ੩੫
ਅਿਿੀਰ੍ਣ ਿਟਾ ਪ੍ਾਰਮ੍ ਪ੍ਰਕਿੱਤ੍ ਿਲਸ਼੍ੋਤ੍ਿਮ੍
ਪ੍ਾਮ੍ਸੁ ਸ਼੍ੋਕਣਤ੍ ਕਤ੍ਿ੍ਤ੍ਾਮ੍ਿਮ੍ ਸ਼੍ਯਾਨਮ੍ ਸ਼੍ਲਯ ਪ੍ੀਕਟਤ੍ਮ੍ ੩੬
ਸ ਮਾਮ੍ ਉਤ੍ਵੀਿ੍ਸ਼੍ਯ ਨੇਤ੍ਰਾਪ੍ਯਾਮ੍ ਤ੍ਰਸ੍ਤ੍ਮ੍ ਅਸਵਸ੍ਤ੍ ਚੇਤ੍ਸਮ੍
ਇਕਤ੍ ਉਿਾਚ ਿਚਃ ਿਰੂਰਮ੍ ਕਤ੍ਤ੍ਿ੍ਸ਼੍ਨ੍ ਇਿ ਤ੍ੇਿਸਾ ੩੭
ਕਿਮ੍ ਤ੍ਿਾ੭ਪ੍ਿਰੁਤ੍ਮ੍ ਰਾਿਨ੍ ਿਨੇ ਕਨਿਸਤ੍ਾ ਮਯਾ
ਕਿਹੀਰ੍ਸ਼੍ੁ: ਅਮ੍ਪ੍ੋ ਿੁਰ੭
ਵ ਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਯਤ੍੍ ਅਹਮ੍ ਤ੍ਾਕਟਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਵਯਾ ੩੮
ਏਿੇਨ ਿਲੁ ਪ੍ਾਣੇਨ ਮਰ੍ਮਣਯ੭ਕਪ੍ਹਤ੍ੇ ਮਕਯ
ਤ੍ਵੌ ਅਨ੍ਤ੍ੌ ਕਨਹਤ੍ੌ ਿਰੁੱਤ੍ੌ ਮਾਤ੍ਾ ਿਨਕਯਤ੍ਾ ਚ ਮੇ ੩੯
ਤ੍ੌ ਿਤ੍ਮ੍ ਤ੍ੁ ਰਪ੍
੍ ਲੌ ਅਨ੍ਤ੍ੌ ਮਤ੍੍ਪ੍ਰਤ੍ੀਿ੍ਸ਼੍ੌ ਕਪ੍ਪ੍ਾਕਸਤ੍ੌ
ਕਚਰਮ੍ ਆਸ਼੍ਾ ਿਰੁਤ੍ਾਮ੍ ਤ੍ਰੁਸ਼੍ਣ
੍ ਾਮ੍ ਿਸ਼੍੍ਟਾਮ੍ ਸਮ੍ਤ੍ਾਰਕਯਸ਼੍ਯਤ੍ਃ ੪0
ਨ ਨੂ ਨਮ੍ ਤ੍ਪ੍ਸੋ ਿਾ੭ਸ੍ਕਤ੍ ਪ੍ਲਯੋਿਃ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਸਯ ਿਾ
ਕਪ੍ਤ੍ਾ ਯਨ੍ ਮਾਮ੍ ਨ ਿਾਨਾਕਤ੍ ਸ਼੍ਯਾਨਮ੍ ਪ੍ਕਤ੍ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ੁਕਿ ੪੧
ਿਾਨਨ੍ ਅਕਪ੍ ਚ ਕਿਮ੍ ਿੁਰਯਾਤ੍੍ ਅਸ਼੍ਿ੍ਕਤ੍: ਅਪ੍ਕਰਿਰਮਃ
ਕਪ੍ਤ੍ਯਮਾਨਮ੍ ਇਿਾ੭ਸ਼੍ਿ੍ਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਰਾਤ੍ੁ ਮ੍ ਅਨਯੋ ਨਿੋ ਨਿਮ੍ ੪੨
ਕਪ੍ਤ੍ੁ ਸ੍ਤ੍ਵਮ੍ ਏਿ ਮੇ ਿਤ੍ਵਾ ਸ਼੍ੀਿਰਮ੍ ਆਚਿ੍ਸ਼੍ਵ ਰਾਿਿ
ਨ ਤ੍ਵਾਮ੍ ਅਨੁ ਤ੍ਹੇਤ੍੍ ਿਰੁੱਤ੍ੋ ਿਨਮ੍ ਿਹ੍ਕਨ: ਇਿੈਕਤ੍ਤ੍ਃ ੪੩
ਇਯਮ੍ ਏਿਪ੍ਤ੍ੀ ਰਾਿਨ੍ ਯਤ੍ੋ ਮੇ ਕਪ੍ਤ੍ੁ : ਆਸ਼੍ਰਮਃ
ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਰਸਾਤ੍ਯ ਿਤ੍ਵਾ ਤ੍ਵਮ੍ ਨ ਤ੍ਵਾਮ੍ ਸ ਿੁਕਪ੍ਤ੍ਃ ਸ਼੍ਪ੍ੇਤ੍੍ ੪੪
ਕਿਸ਼੍ਲਯਮ੍ ਿੁਰੁ ਮਾਮ੍ ਰਾਿਨ੍ ਮਰ੍ਮ ਮੇ ਕਨਕਸ਼੍ਤ੍ਃ ਸ਼੍ਰਃ
ਰੁਣੱਕਤ੍ ਮਰਤ੍
ੁ ੁ ਸੋਤ੍੍ਸੇਤ੍ਮ੍ ਤ੍ੀਰਮ੍ ਅਮ੍ਪ੍ੁਰਯੋ ਯਤ੍ਾ ੪੫
ਸ ਸ਼੍ਲਯ: ਿ੍ਕਲਸ਼੍ਯਤ੍ੇ ਪ੍ਰਾਣੈ ਕਰਵਸ਼੍ਲਯੋ ਕਿਨਕਸ਼੍ਸ਼੍ਯਕਤ੍
ਇਕਤ੍ ਮਾਮ੭ਕਿਸ਼੍ ੱੱਕਚਮ੍ਤ੍ਾ ਤ੍ਸਯ ਸ਼੍ਲਯਾ੭ਪ੍ਿਰ੍ਸ਼੍ਣੇ ੪੬
ਤ੍ੁ ਃਕਿ ਤ੍ ਸਯ ਚ ਤ੍ੀਨ ਸਯ ਮਮ ਸ਼੍ੋਿਾ੭੭ਤ੍ੁ ਰ ਸਯ ਚ
ਲਿ੍ਸ਼੍ਯਾ ਮਾਸ ਹਰਤ੍
ੁ ਯੇ ਕਚਮ੍ਤ੍ਾਮ੍ ਮੁਕਨ ਸੁਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ ੪੭
ਤ੍ਾਮਯਮਾਨ ੱੱਸ ਮਾਮ੍ ਿਰੁੱਚਰਾ ਤ੍ੁ ਿਾਚ ਪ੍ਰਮਾ੭੭ਰ੍ਤ੍ਿਤ੍੍
ਸੀਤ੍ਮਾਨੋ ਕਿਿਰੁੱਤ੍ਾਨ੍ਿੋ ਿੇਸ਼੍੍ਟਮਾਨੋ ਿਤ੍: ਿ੍ਸ਼੍ਯਮ੍ ੪੮
ਸਮ੍ਸ੍ਤ੍ਪ੍ਯ ਸ਼੍ੋਿਮ੍ ਤ੍ੈਰਯੇਣ ਸ੍ਕਤ੍ਰ ਕਚੱਤ੍: ਅਪ੍ਿਾਮਯ੭ਹਮ੍
ਪ੍ਰਹ੍ਮ ਹਤ੍ਯਾ ਿਰੁਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਾਪ੍ਮ੍ ਹਰਤ੍
ੁ ਯਾਤ੍੍ ਅਪ੍ਨੀਯਤ੍ਾਮ੍ ੪੯
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ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਵਾਲ੍ ਮੀਕਿ ਰਾਮਾਯਣਮ੍
ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਨ ਕਤ੍ਵਿਾਕਤ੍: ਅਹਮ੍ ਰਾਿਨ੍ ਮਾ ਪ੍ੂ ੱੱਤ੍ੇ ਮਨਸੋ ਿਯਤ੍ਾ
ਸ਼੍ੂਤ੍ਰਾਯਾਮ੍ ਅਸ੍ਕਮ ਿੈਸ਼੍ਯੇਨ ਿਾਤ੍ੋ ਿਨਪ੍ਤ੍ਾ੭ਕਤ੍ਪ੍ ੫0
ਇਤ੍ੀਿ ਿਤ੍ਤ੍ਃ ਿਰੁੱਚਰਾਤ੍੍ ਪ੍ਾਣਾ੭ਕਪ੍ਹਤ੍ ਮਰ੍ਮਣਃ
ਕਿਿੂਰ੍ਣਤ੍ੋ ਕਿਚੇਸ਼੍੍ਟ ਸਯ ਿੇਪ੍ਮਾਨ ਸਯ ਪ੍ੂਤ੍ਲੇ ੫੧
ਤ੍ਸਯਤ੍ੁ ਆਨਮਯਮਾਨ ਸਯ ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਾਣਮ੍ ਅਹਮ੍ ਉੱਤ੍ਰਮ੍
ਸ ਮਾ ਮੁਤ੍ਵੀਿ੍ਸ਼੍ਯ ਸਮ੍ਤ੍ਰਸਤ੍
੍ ੋ ਿਹੌ ਪ੍ਰਾਣਾਮ੍ ਸ੍ਤ੍ਪ੍ੋਤ੍ਨ: ੫੨
ਿਲਾ੭੭ਰ੍ਤ੍ਰ ਿਾਤ੍ਰਮ੍ ਤ੍ੁ ਕਿਲਪ੍ਯ ਿਰੁੱਚਾਨ੍
ਮਰ੍ਮ ਿਰਣਮ੍ ਸਮ੍ਤ੍ਤ੍ਮ੍ ਉਚਵਸਨ੍ਤ੍ਮ੍
ਤ੍ਤ੍ਃ ਸਰਯਵਾਮ੍ ਤ੍ਮ੍ ਅਹਮ੍ ਸ਼੍ਯਾਨਮ੍
ਸਮੀਿ੍ਸ਼੍ਯ ਪ੍ਤ੍ਰੇ੭ਸ੍ਕਮ ਪ੍ਰਸ਼੍
ੁ ਮ੍ ਕਿਸ਼੍ੰਣਃ ੫੩
ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਯੋਤ੍ਯਾ ਿਾਮ੍ਟੇ ਕਤ੍ਰ ਸ਼੍ਸ਼੍੍ਕਟਤ੍ਮ ੱੱਸਰ੍ਿ:
ਚਤੁ ੱਸ਼ਸ਼੍ਤ੍ਟਤਮ ੱਸਰ੍ਕ:
ਿਤ੍ਮ੍ ਅਪ੍ਰਕਤ੍ ਰੂਪ੍ਮ੍ ਤ੍ੁ ਮਹਰ੍ਸ਼੍ੇ ਸ੍ਤ੍ਸਯ ਰਾਿਿ:
ਕਿਲਪ੍ ੱੰਨੇਿ ਤ੍ਰ੍ਮਾਤ੍੍ਮਾ ਿੌਸਲਯਾਮ੍ ਪ੍ੁਨ ਰਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੧
ਤ੍ਤ੍੭ਿ੍ਞਾਨਾਨ੍ ਮਹਤ੍੍ ਪ੍ਾਪ੍ਮ੍ ਿਰੁਤ੍ਵਾ ਸਮ੍ਿੁਕਲਤ੍ੇ ਨ੍ਕਤ੍ਰਯਃ
ਏਿ: ਤ੍ੁ ਅਕਚਨ੍ਤ੍ਯਮ੍ ਪ੍ੁਤ੍
ੱ ਯਾ ਿਤ੍ਮ੍ ਨੁ ਸੁਿਰੁਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਿੇਤ੍੍ ੩
ਤ੍ਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਮ੍ ਿਟਮ੍ ਆਤ੍ਾਯ ਪ੍ੂਰਣ
੍ ਮ੍ ਪ੍ਰਮ ਿਾਕਰਣਾ
ਆਸ਼੍ਰਮਮ੍ ਤ੍ਮ੍ ਅਹਮ੍ ਪ੍ਰਾਪ੍ਯ ਯਤ੍ਾ੭੭ਿਯਾਤ੍ ਪ੍ਤ੍ਮ੍ ਿਤ੍ਃ ੪
ਤ੍ਤ੍ਰਾ੭ਹਮ੍ ਤ੍ੁ ਰ੍ਪ੍ਲੌ ਅਨ੍ਤ੍ੌ ਿਰੁੱਤ੍ੌ ਅਪ੍ਕਰਣਾਯਿੌ
ਅਪ੍ਸ਼੍ਯਮ੍ ਤ੍ਸਯ ਕਪ੍ਤ੍ਰੌ ਲੂ ਨ ਪ੍ਿ੍ਸ਼੍ਾ ਕਿਿ ਕਤ੍ਵਿੌ ੫
ਤ੍ਨ੍ ਕਨਕਮੱਤ੍ਾਕਪ੍: ਆਸੀਨੌ ਿਤ੍ਾਕਪ੍: ਅਪ੍ਕਰਿਰਮੌ
ਤ੍ਾਮ੍ ਆਸ਼੍ਾਮ੍ ਮਤ੍੍ਿਰੁਤ੍ੇ ਹੀਨੌ ਉਤ੍ਾਸੀਨੌ ਅਨਾਤ੍ਿਤ੍੍ ੬
ਪ੍ਤ੍ ਸ਼੍ਪ੍੍ਤ੍ਮ੍ ਤ੍ੁ ਮੇ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਮੁਕਨ: ਿਾਿਯਮ੍ ਅਪ੍ਾਸ਼੍ਤ੍
ਕਿਮ੍ ਕਚਰਾਯਕਸ ਮੇ ਪ੍ੁਤ੍ਰ ਪ੍ਾਨੀਯਮ੍ ਿ੍ਕਸ਼੍ਪ੍ਰਮ੍ ਆਨਯ ੭
ਯੰਕਨਕਮੱਤ੍ਮ੍ ਇਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਾਤ੍ ਸਕਲਲੇ ਿਰੀਕਟਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਵਯਾ
ਉਤ੍੍ਿਮ੍ਕਟਤ੍ਾ ਤ੍ੇ ਮਾਤ੍ੇਯਮ੍ ਪ੍ਰਕਿਸ਼੍ ਿ੍ਕਸ਼੍ਪ੍ਰਮ੍ ਆਸ਼੍ਰਮਮ੍ ੮
ਯਤ੍ਵਯਲ਼ੀਿਮ੍ ਿਰੁਤ੍ਮ੍ ਪ੍ੁਤ੍ਰ ਮਾਤ੍ਰਾ ਤ੍ੇ ਯਕਤ੍ ਿਾ ਮਯਾ
ਨ ਤ੍ਨ੍ ਮਨਕਸ ਿਰ੍ਤ੍ਿਯਮ੍ ਤ੍ਵਯਾ ਤ੍ਾਤ੍ ਤ੍ਪ੍ਕਸਵਨਾ ੯
ਤ੍ਵਮ੍ ਿਕਤ੍ ਸ੍ਤ੍ੁ ਅਿਤ੍ੀਨਾਮ੍ ਚ ਚਿ੍ਸ਼੍ੁ ਸ੍ਤ੍ਵਮ੍ ਹੀਨ ਚਿ੍ਸ਼੍ੁਸ਼੍ਾਮ੍
ਸਮਾਸਿ੍ਤ੍ਾ ਸ੍ਤ੍ਵਕਯ ਪ੍ਰਾਣਾਃ ਕਿਮ੍ ਤ੍ਵਮ੍ ਨੋ ਨਾ੭ਕਪ੍ਪ੍ਾਸ਼੍ਸੇ ੧0
ਮੁਕਨਮ੍ ਅਿਯਿ੍ਤ੍ਯਾ ਿਾਚਾ ਤ੍ਮ੍ ਅਹਮ੍ ਸੱਿਮਾਨਯਾ
ਹੀਨ ਿਯਮ੍ਿਨਯਾ ਪ੍ਰੇਿ੍ਸ਼੍ਯ ਪ੍ੀਤ੍ੋ ਪ੍ੀਤ੍ ਇਿਾ ਪ੍ਰਿ
ੁ ਮ੍ ੧੧
ਮਨਸਃ ਿਰ੍ਮ ਚੇਸ਼੍ਟ
੍ ਾਕਪ੍: ਅਕਪ੍ਸਮ੍ਸ੍ਤ੍ਪ੍ਯ ਿਾਿ੍ਪ੍ਲਮ੍
ਆਚਚਿ੍ਸ਼੍ੇ ਤ੍ਵਹਮ੍ ਤ੍ਸ੍ਮੈ ਪ੍ੁਤ੍ਰ ਿਯਸਨਿਮ੍ ਪ੍ਯਮ੍ ੧੨
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ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਵਾਲ੍ ਮੀਕਿ ਰਾਮਾਯਣਮ੍
ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਿ੍ਸ਼੍ਕਤ੍ਰਯ੭
ੋ ਹਮ੍ ਤ੍ਸ਼੍ਰਤ੍ੋ ਨਾ੭ਹਮ੍ ਪ੍ੁਤ੍ਰੋ ਮਹਾਤ੍੍ਮਨਃ
ਸੱਿਨ ਅਿਮਤ੍ਮ੍ ਤ੍ੁ ਃਿਮ੍ ਇਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਰਾਪ੍੍ਤ੍ਮ੍ ਸਵ ਿਰ੍ਮਿਮ੍ ੧੩
ਪ੍ਿਿਨ੍ ਚਾਪ੍ ਹਸ੍ਤ੍ੋ੭ਹਮ੍ ਸਰਯੂ ਤ੍ੀਰਮ੍ ਆਿਤ੍ਃ
ਕਿਿਾਮ੍ਸੁਃ ਸ਼੍ਵਾਪ੍ਤ੍ਮ੍ ਿਮ੍ਕਚ ੱੰਕਨਪ੍ਾਨੇ ਚਾ੭੭ਿਤ੍ਮ੍ ਿਿਮ੍ ੧੪
ਤ੍ਤ੍ਰ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ੋ ਮਯਾ ਸ਼੍ਪ੍੍ਤ੍ੋ ਿਲੇ ਿੁਮ੍ਪ੍ ਸਯ ਪ੍ੂਰਯਤ੍ਃ
ਕਤ੍ਵਪ੍ੋ੭ਯਮ੍ ਇਕਤ੍ ਮਤ੍ਵਾ੭ਯਮ੍ ਪ੍ਾਣੇਨਾ੭ਕਪ੍ਹਤ੍ੋ ਮਯਾ ੧੫
ਿਤ੍ਵਾ ਨਤ੍ਯਾ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ ਸ੍ਤ੍ੀਰਮ੍ ਅਪ੍ਸ਼੍ਯਮ੍ ਇਸ਼੍ੁਣਾ ਹਰਕੁ ਤ੍
ਕਿਕਨਰ੍ਕਪ੍ੰਨਮ੍ ਿਤ੍ ਪ੍ਰਾਣਮ੍ ਸ਼੍ਯਾਨਮ੍ ਪ੍ੁਕਿ ਤ੍ਾਪ੍ਸਮ੍ ੧੬
ਪ੍ਿਿਨ੍ ਸ਼੍ਪ੍੍ਤ੍ਮ੍ ਆਲਿ੍ਸ਼੍ਯ ਮਯਾ ਿਿ ਕਿਿਾਮ੍ਸੁਨਾ
ਕਿਸਰੁਸ਼੍੍ਟ੭
ੋ ਮ੍ਪ੍ਕਸ ਨਾਰਾਚ ਸ੍ਤ੍ੇਨ ਤ੍ੇ ਕਨਹਤ੍ਃ ਸੁਤ੍ਃ ੧੭
ਤ੍ਤ੍ ਸ੍ਤ੍ ਸਯੈਿ ਿਚਨਾਤ੍੍ ਉਪ੍ੇਤ੍ਯ ਪ੍ਕਰਤ੍ਪ੍ਯਤ੍:
ਸ ਮਯਾ ਸਹਸਾ ਪ੍ਾਣ ਉਤ੍ਰੁਤ੍ੋ ਮਰ੍ਮਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ ੧੮
ਸ ਚੋੱਤ੍ੁ ਤ੍
ਰ ੇਨ ਪ੍ਾਣੇਨ ਤ੍ਤ੍ਰਿ
ੈ ਸਵਰ੍ਿਮ੍ ਆਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ਃ
ਪ੍ਿਿਨ੍ਤ੍ੌ ਕਪ੍ਤ੍ਰੌ ਸ਼੍ੋਚਨ੍ ਅਮ੍ਤ੍ਾ ਕਿਕਤ੍ ਕਿਲਪ੍ਯ ਚ ੧੯
ਅਿ੍ਞਾਨਾਤ੍੍ ਪ੍ਿਤ੍ਃ ਪ੍ੁਤ੍ਃਰ ਸਹਸਾ੭ਕਪ੍ਹਤ੍ੋ ਮਯਾ
ਸ਼੍ੇਸ਼੍ਮ੍ ਏਿਮ੍ ਿਤ੍ੇ ਯਤ੍੍ ਸਯਾਤ੍੍ ਤ੍ਤ੍੍ ਪ੍ਰਸੀਤ੍ਤ੍ੁ ਮੇ ਮੁਕਨਃ ੨0
ਸ ਤ੍ੱਚਤ੍
ਰੁ ਵਾ ਿਚਃ ਿਰੂਰਮ੍ ਮਯੋਿ੍ਤ੍ਮ੍ ਅਿ ਸ਼੍ਮ੍ਕਸਨਾ
ਨਾ੭ਸ਼੍ਿ ੱੱਤ੍ੀਿਰ ਮਾਯਾਸਮ੍ ਅਿਰ੍ਤ੍ੁਮ੍ ਪ੍ਿਿਾਨ੍ ਰੁਕਸ਼੍: ੨੧
ਸ ਪ੍ਾਸ਼੍੍ਪ੍ ਪ੍ੂਰਣ
੍ ਿਤ੍ਨੋ ਕਨੱ ਸ਼੍ਵਸਨ੍ ਸ਼੍ੋਿ ਿਰ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ਃ
ਮਾਮ੍ ਉਿਾਚ ਮਹਾਤ੍ੇਿਾਃ ਿਰੁਤ੍ਾਮ੍ਿਕਲਮ੍ ਉਪ੍ਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ਮ੍ ੨੨
ਯ ਤ੍ਯੇਤ੍ਤ੍੍ ਅਸ਼੍ੁਪ੍ਮ੍ ਿਰ੍ਮ ਨ ਤ੍ਵਮ੍ ਮੇ ਿਤ੍ਯੇ ਸਵਯਮ੍
ਪ੍ਲੇ ਨ੍ਮੂਰ੍ਤ੍ਾ ਸ੍ਮ ਤ੍ੇ ਰਾਿਨ੍ ਸਤ੍ਯਃ ਸ਼੍ਤ੍ ਸਹਸਰਤ੍ਾ ੨੩
ਿ੍ਸ਼੍ਕਤ੍ਰਯੇਣ ਿਤ੍ੋ ਰਾਿਨ੍ ਿਾਨਪ੍ਰਸ੍ਤ੍ੇ ਕਿਸ਼੍ੇਸ਼੍ਤ੍ਃ
ਿ੍ਞਾਨ ਪ੍ੂਰਵਮ੍ ਿਰੁਤ੍ਃ ਸ੍ਤ੍ਾਨਾ ੱੱਚਯਾਿਯੇਤ੍੍ ਅਕਪ੍ ਿਕਿਰਣਮ੍ ੨੪
ਸਪ੍੍ਤ੍ਤ੍ਾ ਤ੍ੁ ਪ੍ਲੇ ਨ੍ਮਰ
ੂ ੍ਤ੍ਾ ਮੁਨੌ ਤ੍ਪ੍ਕਸ ਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟਕਤ੍
ਿ੍ਞਾਨਾ ਕਤ੍ਵਸੁਿ
ਰ ਤ੍ ੱੱਸ਼੍ਸ੍ਤ੍ਮ
ਰ ੍ ਤ੍ਾਤ੍ਰੁਸ਼੍ੇ ਪ੍ਰਹ੍ਮ ਿਾਕਤ੍ਕਨ ੨੫
ਅਿ੍ਞਾਨਾ ੱੱਕਤ੍ ਿਰੁਤ੍ਮ੍ ਯਸ੍ਮਾਤ੍੍ ਇਤ੍ਮ੍ ਤ੍ੇਨੈਿ ਿੀਿਕਸ
ਅਕਪ੍ ਹਯ੭ਤ੍ਯ ਿੁਲਮ੍ ਨ ਸਯਾ ਕਤ੍ਿ੍ਸ਼੍ਵਾਿੂਣਾਮ੍ ਿੁਤ੍ੋ ਪ੍ਿਾਨ੍ ੨੬
ਨਯ ਨੌ ਨਰੁਪ੍ ਤ੍ਮ੍ ਤ੍ੇਸ਼੍ਮ੍ ਇਕਤ੍ ਮਾਮ੍ ਚਾ੭ਪ੍ਯਪ੍ਾਸ਼੍ਤ੍
ਅਤ੍ਯ ਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਰਸ਼੍ਟ
੍ ਮ
ੁ ੍ ਇੱਚਾਿਃ ਪ੍ੁਤ੍ਰਮ੍ ਪ੍ਸ਼੍੍ਕਚਮ ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਨਮ੍ ੨੭
ਰੁਕਤ੍ਰੇਣਾ੭ਿਕਸਿ੍ਤ੍ਾ੭ਙ੍ਿਮ੍ ਪ੍ਰਿੀਰ੍ਣਾ੭ਕਿਨ ਿਾਸਸਮ੍
ਸ਼੍ਯਾਨਮ੍ ਪ੍ੁਕਿ ਕਨੱ ਸਮ੍ਿ੍ਞਮ੍ ਤ੍ਰ੍ਮ ਰਾਿ ਿਸ਼੍ਮ੍ ਿਤ੍ਮ੍ ੨੮
ਅਤ੍ਾ੭ਹਮ੍ ਏਿ ਸ੍ਤ੍ਮ੍ ਤ੍ੇਸ਼੍ਮ੍ ਨੀਤ੍ਵਾ ਤ੍ੌ ਪ੍ਰੁਸ਼੍ ਤ੍ੁ ਃਕਿਤ੍ੌ
ਅਸ੍ਪ੍ਰ੍ਸ਼੍ਯਮ੍ ਅਹਮ੍ ਪ੍ੁਤ੍ਮ
ਰ ੍ ਤ੍ਮ੍ ਮੁਕਨਮ੍ ਸਹ ਪ੍ਾਰਯਯਾ ੨੯
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ਤ੍ੌ ਪ੍ੁਤ੍ਰਮ੍ ਆਤ੍੍ਮਨਃ ਸ੍ਪ੍ਸ਼੍
ਰੁ ੍ਟਵਾ ਤ੍ਮ੍ ਆਸਾਤ੍ਯ ਤ੍ਪ੍ਕਸਵਨੌ
ਕਨਪ੍ੇਤ੍ਤ੍ੁ ਃ ਸ਼੍ਰੀਰੇ੭ਸਯ ਕਪ੍ਤ੍ਾ ਚਾ੭ਸਯੇਤ੍ਮ੍ ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੩0
ਨਾ੭ਕਪ੍ਿਾਤ੍ਯਸੇ ਮਾ ਅਤ੍ਯ ਨ ਚ ਮਾਮ੍ ਅਕਪ੍ਪ੍ਾਸ਼੍ਸੇ
ਕਿਮ੍ ਨੁ ਸ਼੍ੇਸ਼੍ੇ ਤ੍ੁ ਪ੍ੂਮੌ ਤ੍ਵਮ੍ ਿਤ੍੍ਸ ਕਿਮ੍ ਿੁਕਪ੍ਤ੍ੋਹਯ੭ਕਸ ੩੧
ਨ ਤ੍ਵ੭ਹਮ੍ ਤ੍ੇ ਕਪ੍ਰਯਃ ਪ੍ੁਤ੍ਰ ਮਾਤ੍ਰਮ੍ ਪ੍ਸ਼੍ਯ ਤ੍ਾਰ੍ਕਮਿ
ਕਿਮ੍ ਨੁ ਨਾ੭੭ਕਲ0ਿਸੇ ਪ੍ੁਤ੍ਰ ਸੁਿੁਮਾਰ ਿਚੋ ਿਤ੍ ੩੨
ਿਸਯ ਿਾ੭ਪ੍ਰ ਰਾਤ੍ਰੇ੭ਹਮ੍ ਸ਼੍ਰੋਸ਼੍ਯਾਕਮ ਹਰਤ੍
ੁ ਯਮ੍ਿਮਮ੍
ਅਤ੍ੀਯਾਨ ਸਯ ਮਤ੍ੁ ਰਮ੍ ਸ਼੍ਾਸ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਿਾ੭ਨਯ ਕਤ੍ਵਸ਼੍ੇਸ਼੍ਤ੍ਃ ੩੩
ਿੋ ਮਾਮ੍ ਸਮ੍ਤ੍ਯਾਮ੍ ਉਪ੍ਾਸਯੈਿ ਸ੍ਨਾਤ੍ਵਾ ਹੁਤ੍ ਹੁਤ੍ਾਸ਼੍ਨਃ
ਸ਼੍੍ਲਾਿਕਯਸ਼੍ਯ ਤ੍ਯੁ ਪ੍ਾਸੀਨਃ ਪ੍ੁਤ੍ਰ ਸ਼੍ੋਿ ਪ੍ਯਾਰ੍ਕਤ੍ਤ੍ਮ੍ ੩੪
ਿਨ੍ਤ੍ ਮੂਲ ਪ੍ਲਮ੍ ਹਰਤ੍
ੁ ਵਾ ਿੋ ਮਾਮ੍ ਕਪ੍ਰਯਮ੍ ਇਿਾਕਤ੍੭ਕਤ੍ਮ੍
ਪ੍ੋਿਕਯਸ਼੍ਯ ਤ੍ਯਿਰ੍ਮਣਯਮ੍ ਅਪ੍ਰਿਰਹਮ੍ ਅਨਾਯਿਮ੍ ੩੫
ਇਮਾਮ੍ ਅਨ੍ਤ੍ਾਮ੍ ਚ ਿਰੁੱਤ੍ਾਮ੍ ਚ ਮਾਤ੍ਰਮ੍ ਤ੍ੇ ਤ੍ਪ੍ਕਸਵਨੀਮ੍
ਿਤ੍ਮ੍ ਪ੍ੁਤ੍ਰ ਪ੍ਕਰਸ਼੍ਯਾਕਮ ਿਰੁਪ੍ਣਾਮ੍ ਪ੍ੁਤ੍ਰ ਿਰ੍ਕਤ੍ਨੀਮ੍ ੩੬
ਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟ ਮਾਮ੍ ਮਾ ਿਮਃ ਪ੍ੁਤ੍ਰ ਯਮ ਸਯ ਸਤ੍ਨਮ੍ ਪ੍ਰਕਤ੍
ਸ਼੍ਵੋ ਮਯਾ ਸਹ ਿਨ੍ਤ੍ਾ੭ਕਸ ਿਨਨਯਾ ਚ ਸਮੇਕਤ੍ਤ੍ਃ ੩੭
ਉਪ੍ਾ ਿ੭ਕਪ੍ ਚ ਸ਼੍ੋਿਾਰ੍ਤ੍ਾ ਿ੭ਨਾਤ੍ੌ ਿਰੁਪ੍ਣੌ ਿਨੇ
ਿ੍ਕਸ਼੍ਪ੍ਰਮ੍ ਏਿ ਿਕਮਸ਼੍ਯਾਿ ਸ੍ਤ੍ਵਯਾ ਹੀਨੌ ਯਮ ਿ੍ਸ਼੍ਯਮ੍ ੩੮
ਤ੍ਤ੍ੋ ਿੈਿਸਵਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾ ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਰਿਿ੍ਸ਼੍ਯਾਕਮ ਪ੍ਾਰਤ੍ੀਮ੍
ਿ੍ਸ਼੍ਮਤ੍ਾਮ੍ ਤ੍ਰ੍ਮ ਰਾਿੋ ਮੇ ਕਪ੍ਪ੍ਰੁਯਾਤ੍੍ਕਪ੍ਤ੍ਰਾ ਿਯਮ੍ ੩੯
ਤ੍ਾਤ੍ੁ ਮ੭ਰਹਕਸ ਤ੍ਰ੍ਮਾਤ੍੍ਮਾ ਲੋ ਿ ਪ੍ਾਲੋ ਮਹਾ ਯਸ਼੍ਾ:
ਈਤ੍ਰੁਸ਼੍ ਸਯ ਮਮਾ੭ਿ੍ਸ਼੍ਯ
ੱ ਾ ਮੇਿਾ ਮ੭ਪ੍ਯ ਤ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਣਾਮ੍ ੪0
ਅਪ੍ਾਪ੍ੋ੭ਕਸ ਯਤ੍ਾ ਪ੍ੁਤ੍ਰ ਕਨਹਤ੍ਃ ਪ੍ਾਪ੍ ਿਰ੍ਮਣਾ
ਤ੍ੇਨ ਸਤ੍ਯੇਨ ਿੱਚਾ੭੭ਸ਼੍ੁ ਯੇ ਲੋ ਿਾਃ ਸ਼੍ਸ੍ਤ੍ਰ ਯੋਕਤ੍ਨਾਮ੍ ੪੧
ਯਾਨ੍ਕਤ੍ ਸ਼੍ੂਰਾ ਿਕਤ੍ਮ੍ ਯਾਮ੍ ਚ ਸਮ੍ਿਰਾਮੇ ਸ਼੍ਵ੭ਕਨਿਰ੍ਕਤ੍ਨਃ
ਹਤ੍ਾ ਸ੍ਤ੍੭
ਵ ਕਪ੍ਮੁਿਾਃ ਪ੍ੁਤ੍ਰ ਿਕਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਾਮ੍ ਪ੍ਰਮਾਮ੍ ਿਰਿ ੪੨
ਯਾਮ੍ ਿਕਤ੍ਮ੍ ਸਿਰਃ ਸ਼੍ੈਪ੍ਯੋ ਕਤ੍ਲੀਪ੍ੋ ਿਨਮੇਿਯਃ
ਨਹੁਸ਼੍ੋ ਤ੍ੁ ਨ੍ਤ੍ੁਮਾਰ ਸ਼੍੍ਚ ਪ੍ਰਾਪ੍੍ਤ੍ਾ ਸ੍ਤ੍ਾਮ੍ ਿੱਚ ਪ੍ੁਤ੍ਰਿ ੪੩
ਯਾ ਿਕਤ੍ਃ ਸਰਵ ਸਾਤ੍ੂ ਨਾਮ੍ ਸਵਾਤ੍ਯਾਯਾ ੱੱਤ੍ਪ੍ਸਾ ਚ ਯਾ
ਯਾ ਪ੍ੂਕਮਤ੍ ਸਯਾਕਹਤ੍ਾਿ੍ਨੇ ਸ਼੍੍ਚ ਏਿ ਪ੍ਤ੍੍ਨੀ ਿਰਤ੍ ਸਯ ਚ ੪੪
ਿੋ ਸਹਸਰ ਪ੍ਰਤ੍ਾਤ੍ਰੂਣਾਮ੍ ਯਾ ਯਾ ਿੁਰਪ੍
ੁ ਰੁਤ੍ਾਮ੍ ਅਕਪ੍
ਤ੍ੇਹ ਨਯਾਸ ਿਰੁਤ੍ਾਮ੍ ਯਾ ਚ ਤ੍ਾਮ੍ ਿਕਤ੍ਮ੍ ਿੱਚ ਪ੍ੁਤ੍ਰਿ ੪੫
ਨ ਕਹ ਤ੍ਵਸ੍ਕਮਨ੍ ਿੁਲੇ ਿਾਤ੍ੋ ਿੱਚ ਤ੍ਯ੭ਿੁਸ਼੍ਲਾਮ੍ ਿਕਤ੍ਮ੍
ਸ ਤ੍ੁ ਯਾਸਯਕਤ੍ ਯੇਨ ਤ੍ਵਮ੍ ਕਨਹਤ੍ੋ ਮਮ ਪ੍ਾਮ੍ਤ੍ਿ: ੪੬
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ਏਿਮ੍ ਸ ਿਰੁਪ੍ਣਮ੍ ਤ੍ਤ੍ਰ ਪ੍ਰਯਤ੍ੇਿਯਤ੍ਾ੭ਸਿਰੁਤ੍੍
ਤ੍ਤ੍ੋ੭ਸ੍ਮੈ ਿਰ੍ਤ੍ੁਮ੍ ਉਤ੍ਿਮ੍ ਪ੍ਰਿਰੁੱਤ੍ਃ ਸਹ ਪ੍ਾਰਯਯਾ ੪੭
ਸ ਤ੍ੁ ਕਤ੍ਿਯੇਨ ਰੂਪ੍ੇਣ ਮੁਕਨ ਪ੍ੁਤ੍ਰਃ ਸਵ ਿਰ੍ਮਕਪ੍ਃ
ਸਵਰ੍ਿਮ੍ ਅਤ੍ਯਾਰੁਹਤ੍੍ ਿ੍ਕਸ਼੍ਪ੍ਰਮ੍ ਸ਼੍ਿਰੇਣ ਸਹ ਤ੍ਰ੍ਮਕਿਤ੍੍ ੪੮
ਆਪ੍ਪ੍ਾਸ਼੍ੇ ਚ ਤ੍ੌ ਿਰੁੱਤ੍ੌ ਸਹ ਸ਼੍ਿਰੇਣ ਤ੍ਾਪ੍ਸ:
ਆਸ਼੍ਵਾਸਯ ਚ ਮੁਹਰ
ੂ ੍ਤ੍ਮ੍ ਤ੍ੁ ਕਪ੍ਤ੍ਰੌ ਿਾਿਯਮ੍ ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੪੯
ਸ੍ਤ੍ਾਨਮ੍ ਅਸ੍ਕਮ ਮਹਤ੍੍ ਪ੍ਰਾਪ੍੍ਤ੍ੋ ਪ੍ਿਤ੍ੋਃ ਪ੍ਕਰਚਾਰਣਾਤ੍੍
ਪ੍ਿਨ੍ਤ੍ਾ ਿ੭ਕਪ੍ ਚ ਿ੍ਕਸ਼੍ਪ੍ਰਮ੍ ਮਮ ਮੂਲਮ੍ ਉਪ੍ੈਸ਼੍ਯਤ੍ਃ ੫0
ਏਿਮ੍ ਉਿ੍ਤ੍ਵਾ ਤ੍ੁ ਕਤ੍ਿਯੇਨ ਕਿਮਾਨੇਨ ਿਪ੍ੁਸ਼੍੍ਮਤ੍ਾ
ਆਰੁਰੋਹ ਕਤ੍ਿਮ੍ ਿ੍ਕਸ਼੍ਪ੍ਰਮ੍ ਮੁਕਨ ਪ੍ੁਤ੍ਰੋ ਕਿਤ੍ੇਨ੍ਕਤ੍ਰਯਃ ੫੧
ਸ ਿਰੁਤ੍ਵਾ ਤ੍ੂ ਤ੍ਿਮ੍ ਤ੍ੂ ਰਣ
੍ ਮ੍ ਤ੍ਾਪ੍ਸਃ ਸਹ ਪ੍ਾਰਯਯਾ
ਮਾਮ੍ ਉਿਾਚ ਮਹਾਤ੍ੇਿਾਃ ਿਰੁਤ੍ਾਮ੍ਿਕਲਮ੍ ਉਪ੍ਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ਮ੍ ੫੨
ਅਤ੍ਯੈਿ ਿਕਹ ਮਾਮ੍ ਰਾਿਨ੍ ਮਰਣੇ ਨਾ੭ਸ੍ਕਤ੍ ਮੇ ਿਯਤ੍ਾ
ਯ ੱੱਚਰੇ ਣੈਿ ਪ੍ੁਤ੍ਮ
ਰ ੍ ਮਾਮ੍ ਤ੍ਵਮ੍ ਅਿਾਰ੍ਸ਼੍ੀ: ਅਪ੍ੁਤ੍ਰਿਮ੍ ੫੩
ਤ੍ਵਯਾ ਤ੍ੁ ਯਤ੍੍ ਅਕਿਿ੍ਞਾਨਾਨ੍ ਕਨਹਤ੍ੋ ਮੇ ਸੁਤ੍ਃ ਸ਼੍ੁਕਚਃ
ਤ੍ੇਨ ਤ੍ਵਾਮ੍ ਅਕਪ੍ਸ਼੍ਪ੍੍ਸਯਾਕਮ ਸੁਤ੍ੁਃਿਮ੍ ਅਕਤ੍ ਤ੍ਾਰੁਣਮ੍ ੫੪
ਪ੍ੁਤ੍ਰ ਿਯਸਨਿਮ੍ ਤ੍ੁ ਃਿਮ੍ ਯਤ੍੍ ਏਤ੍ਨ੍ ਮਮ ਸਾਮ੍ਪ੍ਰਤ੍ਮ੍
ਏਿਮ੍ ਤ੍ਵਮ੍ ਪ੍ੁਤ੍ਰ ਸ਼੍ੋਿੇਨ ਰਾਿਨ੍ ਿਾਲਮ੍ ਿਕਰਸ਼੍ਯਕਸ ੫੫
ਅਿ੍ਞਾਨਾ ੱੱਤ੍ੁ ਹਤ੍ੋ ਯਸ੍ਮਾਤ੍੍ ਿ੍ਸ਼੍ਕਤ੍ਰਯੇਣ ਤ੍ਵਯਾ ਮੁਕਨ:
ਤ੍ਸ੍ਮਾ ਤ੍ਵਾਮ੍ ਨਾ੭ਕਿਸ਼੍ ਤ੍ਯਾ੭੭ਸ਼੍ੁ ਪ੍ਰਹ੍ਮ ਹਤ੍ਯਾ ਨਰਾ੭ਕਤ੍ਪ੍ ੫੬
ਤ੍ਵਾ ਮ੭ਕਪ੍ ਏਤ੍ਾਤ੍ਰੁਸ਼੍ੋ ਪ੍ਾਿ: ਿ੍ਕਸ਼੍ਪ੍ਰ ਮੇਿ ਿਕਮਸ਼੍ਯਕਸ
ਿੀਕਿਤ੍ਾਮ੍ਤ੍ ਿਰੋ ਿੋਰੋ ਤ੍ਾਤ੍ਾਰ ਕਮਿ ਤ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਣਾ ੫੭
ਏਿਮ੍ ਸ਼੍ਾਪ੍ਮ੍ ਮਕਯ ਨਯਸਯ ਕਿਲਪ੍ਯ ਿਰੁਣਮ੍ ਪ੍ਹੁ
ਕਚਤ੍ਾ ਮਾ੭੭ਰੋਪ੍ਯ ਤ੍ੇਹਮ੍ ਤ੍ਨ੍ਕਮਤ੍ੁ ਨਮ੍ ਸਵਰ੍ਿ ਮਪ੍ਯਯਾਤ੍੍ ੫੮
ਤ੍ਤ੍ੇਤ੍ ੱੱਕਚਮ੍ਤ੍ਯਾ ਨੇਨ ਸ੍ਮਰੁਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਾਪ੍ਮ੍ ਮਯਾ ਸਵਯਮ੍
ਤ੍ਤ੍ਾ ਪ੍ਾਲਯਾਤ੍੍ ਿਰੁਤ੍ਮ੍ ਤ੍ੇਕਿ ਸ਼੍ਪ੍੍ਤ੍ਿੇਤ੍ਯ੭ਨੁ ਿਰ੍ਕਸ਼੍ਣਾ ੫੯
ਤ੍ਸਯਾ੭ਯਮ੍ ਿਰ੍ਮਣੋ ਤ੍ੇਕਿ ਕਿਪ੍ਾਿ ੱੱਸਮੁਪ੍ਸ੍ਕਤ੍ਤ੍:
ਅਪ੍ਤ੍ਯੈ ੱੱਸਹ ਸਮ੍ਪ੍ੁਿ੍ਤ੍ੇ ਿਯਾਕਤ੍: ਅੰਨ ਰਸੇ ਯਤ੍ਾ ੬0
ਤ੍ਸ੍ਮਾਨ੍ ਮਾਮ੍ ਆਿਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਤ੍ਰੇ ਤ੍ਸਯੋਤ੍ਾਰਸਯ ਤ੍ ਤ੍ਵਚਃ
ਯਤ੍੭ਹਮ੍ ਪ੍ੁਤ੍ਰ ਸ਼੍ੋਿੇਨ ਸਮ੍ਤ੍ਯਿ੍ਸ਼੍ਯਾ ਮਯ੭ਤ੍ਯ ਿੀਕਿਤ੍ਮ੍ ੬੧
ਚਿ੍ਸ਼੍ੁਰ੍ਪ੍ਯਾਮ੍ ਤ੍ਵਾਮ੍ ਨ ਪ੍ਸ਼੍ਯਾਕਮ ਿੌਸਲਯੇ ਸਾਤ੍ੁ ਮਾਮ੍ ਸ੍ਪ੍ਰੁਸ਼੍
ਇਤ੍ਯੁ ਿ੍ਤ੍ਵਾ ਸ ਰੁਤ੍ਮ੍ ਸਰਸਤ੍
੍ ੋ ਪ੍ਾਰਯਾਮਾ੭੭ਹ ਚ ਪ੍ੂਕਮਪ੍: ੬੨
ਏਤ੍ ਨ੍ਮੇ ਸਤ੍ਰੁਸ਼੍ਮ੍ ਤ੍ੇਕਿ ਯਨ੍ਮਯਾ ਰਾਿਿੇ ਿਰੁਤ੍ਮ੍
ਸਤ੍ਰੁਸ਼੍ਮ੍ ਤ੍ੱਤ੍ੁ ਤ੍ਸਯੈਿ ਯਤ੍੭ਨੇਨ ਿਰੁਤ੍ਮ੍ ਮਕਯ ੬੩
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਤ੍ੁ ਰਵ ੍ਰੁਤ੍
ੱ ਮ੭ਕਪ੍ ਿ: ਪ੍ੁਤ੍ਰਮ੍ ਤ੍ਯਿੇ ਤ੍੍ਪ੍ੁਕਿ ਕਿਚਿ੍ਸ਼੍ਣ:
ਿਸ਼੍੍ਚ ਪ੍ਰਿਰਾਿਯਮਾਨੋ ਿਾ ਨਾ੭ਸੂਯੇ ਤ੍੍ਕਪ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਸੁਤ੍: ੬੪
ਯਕਤ੍ ਮਾਮ੍ ਸਮ੍ਸ੍ਪ੍ਰੁਸ਼੍ੇ ਤ੍ਰਾਮਃ ਸਿਰੁਤ੍੭ਤ੍ਯ ਲਪ੍ੇਤ੍ ਿਾ
ਯਮ ਿ੍ਸ਼੍ਯ ਮ੭ਨੁ ਪ੍ਰਾਪ੍੍ਤ੍ਾ ਤ੍ਰਿ੍ਸ਼੍ਯਮ੍ਕਤ੍ ਨ ਕਹ ਮਾਨਿਾ: ੬੫
ਚਿ੍ਸ਼੍ੁਸ਼੍ਾ ਤ੍ਵਾਮ੍ ਨ ਪ੍ਸ਼੍ਯਾਕਮ ਸ੍ਮਰੁਕਤ੍ ਰ੍ਮਮ ਕਿਲੁ ਪ੍ਯਤ੍ੇ
ਤ੍ੂ ਤ੍ਾ ਿੈਿਸਵਤ੍ ਸਯੈਤ੍ੇ ਿੌਸਲਯੇ ਤ੍ਵਰਯਨ੍ਕਤ੍ ਮਾਮ੍ ੬੬
ਅਤ੍ ਸ੍ਤ੍ੁ ਕਿਮ੍ ਤ੍ੁ ਃਿਤ੍ਰਮ੍ ਯਤ੍੍ ਅਹਮ੍ ਿੀਕਿਤ੍ ਿ੍ਸ਼੍ਯੇ
ਨ ਕਹ ਪ੍ਸ਼੍ਯਾਕਮ ਤ੍ਰ੍ਮਿ੍ਞਮ੍ ਰਾਮਮ੍ ਸਤ੍ਯ ਪ੍ਰਾਿਰਮਮ੍ ੬੭
ਤ੍ਸਯਾ੭ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਨਿ ੱੱਸ਼੍ੋਿ ੱੱਸੁਤ੍ਸਯ੭ਪ੍ਰਕਤ੍ਿਰ੍ਮਣ::
ਉੱਚੋਸ਼੍ਯਕਤ੍ ਮੇ ਪ੍ਰਾਣਾ ਨਵਾਕਰ ਸ੍ਤ੍ੋਿ ਕਮਿਾ੭੭ਤ੍ਪ੍: ੬੮
ਨ ਤ੍ੇ ਮਨੁ ਸ਼੍ਯਾ ਤ੍ੇਿਾ ਸ੍ਤ੍ੇ ਯੇ ਚਾਰੁ ਸ਼੍ੁਪ੍ ਿੁਣ੍ਟਲਮ੍
ਮੁਿਮ੍ ਤ੍ਰਿ੍ਸ਼੍ਯਨ੍ਕਤ੍ ਰਾਮ ਸਯ ਿਰ੍ਸ਼੍ੇ ਪ੍ਞ੍ਚ ਤ੍ਸ਼੍ੇ ਪ੍ੁਨਃ ੬੯
ਪ੍ਤ੍੍ਮ ਪ੍ਤ੍ਰੇਿ੍ਸ਼੍ਣਮ੍ ਸੁਪ੍ਰੁ ਸੁਤ੍ਮ੍ਸ਼੍੍ਟਰਮ੍ ਚਾਰੁ ਨਾਕਸਿਮ੍
ਤ੍ਨਯਾ ਤ੍ਰਿ੍ਸ਼੍ਯਨ੍ਕਤ੍ ਰਾਮ ਸਯ ਤ੍ਾਰਾ੭ਕਤ੍ਪ੍ ਕਨਪ੍ਮ੍ ਮੁਿਮ੍ ੭0
ਸਤ੍ਰੁਸ਼੍ਮ੍ ਸ਼੍ਾਰਤ੍ ਸਯੇਨ੍ਤ੍ੋਃ ਪ੍ੁੱਲ ਸਯ ਿਮਲ ਸਯ ਚ
ਸੁਿਨ੍ਕਤ੍ ਮਮ ਨਾਤ੍ ਸਯ ਤ੍ਨਯਾ ਤ੍ਰਿ੍ਸ਼੍ਯਨ੍ਕਤ੍ ਤ੍ਨ੍ਮੁਿਮ੍ ੭੧
ਕਨਿਰੁੱਤ੍ ਿਨ ਿਾਸਮ੍ ਤ੍ਮ੍ ਅਯੋਤ੍ਯਾਮ੍ ਪ੍ੁਨ: ਆਿਤ੍ਮ੍
ਤ੍ਰਿ੍ਸ਼੍ਯਨ੍ਕਤ੍ ਸੁਕਿਨੋ ਰਾਮਮ੍ ਸ਼੍ੁਿਰਮ੍ ਮਾਰ੍ਿ ਿਤ੍ਮ੍ ਯਤ੍ਾ ੭੨
ਿੌਸਲਯੇ ਕਚੱਤ੍ ਮੋਹੇਨ ਹਰਤ੍
ੁ ਯਮ੍ ਸੀਤ੍ਤ੍ੀਿ ਮੇ
ਿੇਤ੍ਯੇ ਨ ਚ ਸਮਯੁ ਿ੍ਤ੍ਾਨ੍ ਸ਼੍ਪ੍੍ਤ੍ ਸ੍ਪ੍ਰ੍ਸ਼੍ ਰਸਾਨ੍ ਅਹਮ੍ ੭੩
ਕਚੱਤ੍ ਨਾਸ਼੍ਾ ਕਤ੍ਵਪ੍ਤ੍ਯਮ੍ਤ੍ੇ ਸਰਵਾਣਯੇ ਿੇਮ੍ਕਤ੍ਰਯਾਕਣ ਮੇ
ਿ੍ਸ਼੍ੀਣ ਸ੍ਨੇਹ ਸਯ ਤ੍ੀਨ ਸਯ ਸਮ੍ਸਿ੍ਤ੍ਾ ਰਸ਼੍੍ਮਯੋ ਯਤ੍ਾ ੭੪
ਅਯਮ੍ ਆਤ੍੍ਮਪ੍ਿਃ ਸ਼੍ੋਿੋ ਮਾਮ੍ ਅਨਾਤ੍ਮ੍ ਅਚੇਤ੍ਨਮ੍
ਸਮ੍ਸਾਤ੍ਯਕਤ੍ ਿੇਿੇਨ ਯਤ੍ਾ ਿੂਲਮ੍ ਨਤ੍ੀ ਰਯਃ ੭੫
ਹਾ ਰਾਿਿ ਮਹਾ ਪ੍ਾਹੋ ਹਾ ਮਮਾ੭੭ਯਾਸ ਨਾਸ਼੍ਨ
ਹਾ ਕਪ੍ਤ੍ਰੁ ਕਪ੍ਰਯ ਮੇ ਨਾਤ੍ ਹਾ੭ਤ੍ਯ ਿਵਾ੭ਕਸ ਿਤ੍ ੱੱਸੁਤ੍ ੭੬
ਹਾ ਿੌਸਲਯੇ ਨਕਸ਼੍ਸ਼੍ਯਾਕਮ ਹਾ ਸੁਕਮਤ੍ਰੇ ਤ੍ਪ੍ਕਸਵਕਨ
ਹਾ ਨਰੁਸ਼੍ਮ੍ਸੇ ਮਾਮਾ੭ਕਮਤ੍ਰੇ ਿੈਿੇਕਯ ਿੁਲ ਪ੍ਾਮ੍ਸਕਨ ੭੭
ਇਕਤ੍ ਰਾਮ ਸ਼੍੍ਚ ਮਾਤ੍ੁ ਸ਼੍੍ਚ ਸੁਕਮਤ੍ਰਾਯਾ ਸ਼੍੍ਚ ਸੰਕਨਤ੍ੌ
ਰਾਿਾ ਤ੍ਸ਼੍ਰਤ੍ਃ ਸ਼੍ੋਚਨ੍ ਿੀਕਿਤ੍ਾ੭ਨ੍ਤ੍ਮ੍ ਉਪ੍ਾਿਮਤ੍੍ ੭੮
ਤ੍ਤ੍ਾ ਤ੍ੁ ਤ੍ੀਨਮ੍ ਿਤ੍ਯਨ੍ ਨਰਾਕਤ੍ਪ੍ਃ
ਕਪ੍ਰਯ ਸਯ ਪ੍ੁਤ੍ਰ ਸਯ ਕਿਿਾਸਨਾ੭੭ਤ੍ੁ ਰਃ
ਿਤ੍ੇ੭ਰ੍ਤ੍ਰਾਤ੍ਰੇ ਪ੍ਰੁਸ਼੍ ਤ੍ੁ ਃਿ ਪ੍ੀਕਟਤ੍:
ਤ੍ਤ੍ਾ ਿਹੌ ਪ੍ਰਾਣਮ੍ ਉਤ੍ਾਰ ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਨਃ ੭੯
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਯੋਤ੍ਯਾ ਿਾਮ੍ਟੇ ਚਤ੍ੁ ੱੱਸ਼੍ਸ਼੍੍ਕਟਤ੍ਮ ੱੱਸਰ੍ਿ:
ਪ੍ਮ੍ਚ ਸ਼ਸ਼੍ਤ੍ਟਤਮ ੱਸਰ੍ਕ:
ਅਤ੍ ਰਾਤ੍ਰਯਾਮ੍ ਿਯਤ੍ੀਤ੍ਾਯਾਮ੍ ਪ੍ਰਾਤ੍: ਏਿਾ੭ਪ੍ਰੇ੭ਹਕਨ
ਿਨ੍ਕਤ੍ਨਃ ਪ੍ਰਯੁ ਪ੍ਾਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟਨ੍ ਤ੍ਤ੍੍ ਪ੍ਾਰ੍ਕਤ੍ਿ ਕਨਿੇਸ਼੍ਨਮ੍ ੧
ਸੂਤ੍ਾ: ਪ੍ਰਮ ਸਮ੍ਸ੍ਿਾਰਾ ਮਮ੍ਿਲ਼ਾ ਸ਼੍੍ਚੋੱਤ੍ਮ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਾ:
ਿਾਯਿਾ: ਸ੍ਤ੍ੁਕਤ੍ ਸ਼੍ੀਲਾ ਸ਼੍੍ਚ ਕਨਿਤ੍ਮ੍ਤ੍: ਪ੍ਰੁਤ੍ਿ੍ ਪ੍ਰੁਤ੍ਿ੍ ੨
ਰਾਿਾਨਮ੍ ਸ੍ਤ੍ੁਿਤ੍ਾਮ੍ ਤ੍ੇਸ਼੍ਾ ਮੁਤ੍ਾੱਤ੍ਾ੭ਕਪ੍ਕਹਤ੍ਾ੭੭ਕਸ਼੍ਸ਼੍ਾਮ੍
ਪ੍ਰਾਸਾਤ੍ਾਪ੍ੋਿ ਕਿਸ੍ਤ੍ੀਰ੍ਣ: ਸ੍ਤ੍ੁਕਤ੍ ਸ਼੍ਪ੍੍ਤ੍ੋ ਹਯਿਰ੍ਤ੍ਤ੍ ੩
ਤ੍ਤ੍ ਸ੍ਤ੍ੁ ਸ੍ਤ੍ੁਿਤ੍ਾਮ੍ ਤ੍ੇਸ਼੍ਾਮ੍ ਸੂਤ੍ਾਨਾਮ੍ ਪ੍ਾਕਣ ਿਾਤ੍ਿਾ:
ਅਪ੍ਤ੍ਾਨਾ ਨਯੁ ਤ੍ਾਹਰਤ੍
ੁ ਯ ਪ੍ਾਕਣ ਿਾਤ੍ਾ ਨਿਾਤ੍ਯਨ੍ ੪
ਤ੍ੇਨ ਸ਼੍ਪ੍੍ਤ੍ੇਨ ਕਿਹਿਾ: ਪ੍ਰਕਤ੍ ਪ੍ੁੱਤ੍ਾ ਕਿਸਸਵਨੁ:
ਸ਼੍ਾਿਾ ਸ੍ਤ੍ਾ: ਪ੍ਮ੍ਿਰ ਸ੍ਤ੍ਾ ਸ਼੍੍ਚ ਯੇ ਰਾਿ ਿੁਲ ਿੋਚਰਾ: ੫
ਿਯਾਹਰਤ੍
ੁ ਾ: ਪ੍ੁਣਯ ਸ਼੍ਪ੍੍ਤ੍ਾ ਸ਼੍੍ਚ ਿੀਣਾਨਾਮ੍ ਚਾ੭ਕਪ੍ ਕਨੱ ਸਵਨਾ:
ਆਸ਼੍ੀ ਰ੍ਿੇਯਮ੍ ਚ ਿਾਤ੍ਾਨਾਮ੍ ਪ੍ੂਰਯਾ ਮਾਸ ਿੇਸ਼੍੍ਮ ਤ੍ਤ੍੍ ੬
ਤ੍ਤ੍ਃ ਸ਼੍ੁਕਚ ਸਮਾਚਾਰਾਃ ਪ੍ਰਯੁ ਪ੍ਸ੍ਤ੍ਾਨ ਿੋਕਿਤ੍ਾ:
ਸ੍ਤ੍ਰੀ ਿਰ੍ਸ਼੍ ਿਰ ਪ੍ੂਕਯਸ਼੍੍ਟਾ ਉਪ੍ਤ੍ਸ੍ਤ੍ੁ ਰਯਤ੍ਾ ਪ੍ੁਰਮ੍ ੭
ਹਕਰ ਚਨ੍ਤ੍ਨ ਸਮ੍ਪ੍ਰੁਿ੍ਤ੍ਮ੍ ਉਤ੍ਿਮ੍ ਿਾਮ੍ਚਨੈ ਰ੍ਿਟੈਃ
ਆਕਨਨਯੁ ਃ ਸ੍ਨਾਨ ਕਸ਼੍ਿ੍ਸ਼੍ਾਿ੍ਞਾ ਯਤ੍ਾ ਿਾਲਮ੍ ਯਤ੍ਾ ਕਿਕਤ੍ ੮
ਮਙ੍ਿਲ਼ ਆਲਮ੍ਪ੍ਨੀਯਾਕਨ ਪ੍ਰਾਸ਼੍ਨੀਯਾਨ੍ ਉਪ੍ਸ੍ਿਰਾਨ੍
ਉਪ੍ਕਨਨਯੁ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ੭ਪ੍ਯ੭ਨਯਾਃ ਿੁਮਾਰੀ ਪ੍ਹੁਲ਼ਾ: ਸ੍ਕਤ੍ਰਯਃ ੯
ਅਤ੍ ਯਾਃ ਿੋਸਲੇ ਨ੍ਤ੍ਰ ਸਯ ਸ਼੍ਯਨਮ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਯ੭ਨਨ੍ਤ੍ਰਾਃ
ਸਰਵ ਲਿ੍ਸ਼੍ਣ ਸਮ੍ਪ੍ੰਨਮ੍ ਸਰਵ ਕਿਕਤ੍ਿ ਤ੍੭ਰ੍ਕਚਤ੍ਮ੍
ਸਰਵਮ੍ ਸੁਿੁਣ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮੀ ਿ ੱੱਤ੍ਤ੍੍ਪ੍ਪ੍ੂਿਾ੭ਕਪ੍ਹਾਕਰਿਮ੍ ੧0
ਤ੍ੱਤ੍ੁ ਸੂਰਯੋਤ੍ਯਮ੍ ਯਾਿ ਤ੍੍ਸਰਵਮ੍ ਪ੍ਕਰਸਮੁਤ੍੍ਸੁਿਮ੍
ਤ੍ਸ੍ਤ੍ੌ ਅਨੁ ਪ੍ ਸਮ੍ਪ੍ਰਾਪ੍੍ਤ੍ਮ੍ ਕਿਮ੍ ਕਸਵ ਕਤ੍ ਤ੍ਯੁ ਪ੍ ਸ਼੍ਮ੍ਕਿਤ੍ਮ੍ ੧੧
ਅਤ੍ ਯਾ: ਿੋਸਲੇ ਨ੍ਤ੍ਰ ਸਯ ਸ਼੍ਯਨਮ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਯ੭ਨਮ੍ਤ੍ਰਾ:
ਤ੍ਾ ਸ੍ਕਤ੍ਰਯ ਸ੍ਤ੍ੁ ਸਮਾਿਮਯ ਪ੍ਰ੍ਤ੍ਾਰਮ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਯਪ੍ੋਤ੍ਯਨ੍ ੧੨
ਤ੍ਤ੍ਾ ਪ੍ਯੁ ਕਚਤ੍ ਿਰੁੱਤ੍ਾ ਸ੍ਤ੍ਾ ਕਿਨਯੇਨ ਨਯੇਨ ਚ
ਨ ਹਯ ਸਯ ਸ਼੍ਯਨਮ੍ ਸ੍ਪ੍ਸ਼੍
ਰੁ ੍ਟਵਾ ਕਿਮ੍ਕਚਤ੍੭ਪ੍ਯੁ ਪ੍ ਲੇ ਕਪ੍ਰੇ
ਤ੍ਾ ਸ੍ਕਤ੍ਰਯ ੱੱਸਪ੍
ਵ ੍ਨ ਸ਼੍ੀਲਿ੍ਞਾ ਸ਼੍੍ਚੇਸ਼੍੍ਟਾ ਸਮ੍ਚਲਨਾ੭੭ਕਤ੍ਸ਼੍ੁ ੧੩
ਤ੍ਾ ਿੇਪ੍ਤ੍ੁ ਪ੍ਰੀਤ੍ਾ ਸ਼੍੍ਚ ਰਾਿ੍ਞਃ ਪ੍ਰਾਣੇਸ਼੍ੁ ਸ਼੍ਙ੍ਕਿਤ੍ਾਃ
ਪ੍ਰਕਤ੍ਸਰੋਤ੍ ਸ੍ਤ੍ੁ ਣ
ਰ ਾ੭ਿਰਾਣਾਮ੍ ਸਤ੍ਰੁਸ਼੍ਮ੍ ਸਮ੍ਚਿਮ੍ਕਪ੍ਰੇ ੧੪
ਅਤ੍ ਸਮਵੇਪ੍ ਮਨਾਨਾਮ੍ ਸ੍ਤ੍ਰੀਣਾਮ੍ ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾ ਚ ਪ੍ਾਰ੍ਕਤ੍ਿਮ੍
ਯ ੱੱਤ੍ ਤ੍ਾਸ਼੍ਙ੍ਕਿਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਾਪ੍ਮ੍ ਤ੍ਸਯ ਿਿ੍ਞੇ ਕਿਕਨਸ਼੍੍ਚਯਃ ੧੫
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ਿੌਸਲਯਾ ਚ ਸੁਕਮਤ੍ਰਾ ਚ ਪ੍ੁਤ੍ਰ ਸ਼੍ੋਿ ਪ੍ਰਾਕਿਤ੍ੇ
ਪ੍ਰਸੁਪ੍੍ਤ੍ੇਨ ਪ੍ਰਪ੍ਤ੍
ੁ ਯੇਤ੍ੇ ਯਤ੍ਾ ਿਾਲ ਸਮਕਨਵਤ੍ੇ ੧੬
ਕਨਸ਼੍੍ਪ੍ਰਪ੍ਾ ਚ ਕਿਿਰ੍ਣਾ ਚ ਸੰਨਾ ਸ਼੍ੋਿੇਨ ਸੰਨਤ੍ਾ
ਨ ਿਯਰਾਿਤ੍ ਿੌਸਲਯਾ ਤ੍ਾਰੇਿ ਕਤ੍ਕਮਰਾ ਿਰਤ੍
ੁ ਾ ੧੭
ਿੌਸਲਯਾ੭ਨਮ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਰਾਿ੍ਞ ੱੱਸੁਕਮਤ੍ਰਾ ਤ੍ਤ੍੭ਨਮ੍ਤ੍ਰਮ੍
ਨ ਸ੍ਮ ਕਿਪ੍ਰਾਿਤ੍ੇ ਤ੍ੇਿੀ ਸ਼੍ੋਿਾ੭ਸ਼੍ਰੁ ਲੁ ਕਲ਼ਤ੍ਾ੭੭ਨਨਾ ੧੮
ਤ੍ੇ ਚ ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾ ਤ੍ਤ੍ਾ ਸੁਪ੍੍ਤ੍ੇ ਉਪ੍ੇ ਤ੍ੇਿਯੌ ਚ ਤ੍ਮ੍ ਨਰੁਪ੍ਮ੍
ਸੁਪ੍੍ਤ੍ ਮੇਿੋਤ੍੍ਿਤ੍ ਪ੍ਰਾਣ ਮਮ੍ਤ੍: ਪ੍ੁਰ ਮਤ੍ਰੁਸ਼੍ਯਤ੍ ੧੯
ਤ੍ਤ੍ਃ ਪ੍ਰਚਿ
ੁ ਰੁਸ਼੍ੁ ਰ੍ਤ੍ੀਨਾਃ ਸਸਵਰਮ੍ ਤ੍ਾ ਿਰਾਙ੍ਿਨਾਃ
ਿਰੇਣਿ ਇਿਾ੭ਰਣਯੇ ਸ੍ਤ੍ਾਨ ਪ੍ਰਚਯੁ ਤ੍ ਯੂ ਤ੍ਪ੍ਾਃ ੨0
ਤ੍ਾਸਾਮ੍ ਆਿਰਨ੍ਤ੍ ਸ਼੍ਪ੍੍ਤ੍ਨ
ੇ ਸਹਸੋ ਤ੍੍ਿਤ੍ ਚੇਤ੍ਨੇ
ਿੌਸਲਯਾ ਚ ਸੁਕਮਤ੍ਰਾ ਚ ਤ੍ਯਿ੍ਤ੍ ਕਨਤ੍ਰੇ ਪ੍ਪ੍ੂਿਤ੍ੁ ਃ ੨੧
ਿੌਸਲਯਾ ਚ ਸੁਕਮਤ੍ਰਾ ਚ ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾ ਸ੍ਪ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾ ਚ ਪ੍ਾਰ੍ਕਤ੍ਿਮ੍
ਹਾ ਨਾਤ੍ੇਕਤ੍ ਪ੍ਕਰਿਰੁਸ਼੍ਯ ਪ੍ੇਤ੍ਤ੍ੁ : ਤ੍ਰਣੀ ਤ੍ਲੇ ੨੨
ਸਾ ਿੋਸਲੇ ਨ੍ਤ੍ਰ ਤ੍ੁ ਕਹਤ੍ਾ ਿੇਸ਼੍੍ਟਮਾਨਾ ਮਹੀ ਤ੍ਲੇ
ਨ ਪ੍ਪ੍ਰਾਿ ਰਿੋ ਤ੍ਵਸਤ੍
੍ ਾ ਤ੍ਾਰੇਿ ਿਿਨ ਚਯੁ ਤ੍ਾ ੨੩
ਨਰੁਪ੍ੇ ਸ਼੍ਾਮ੍ਤ੍ ਿੁਣੇ ਿਾਤ੍ੇ ਿੌਸਲਯਾਮ੍ ਪ੍ਕਤ੍ਤ੍ਾਮ੍ ਪ੍ੁਕਿ
ਅਪ੍ਸ਼੍ਯਮ੍ ਸ੍ਤ੍ਾ: ਸ੍ਕਤ੍ਰਯ: ਸਰਵਾ ਹਤ੍ਾਮ੍ ਨਾਿ ਿਤ੍ੂ ਕਮਿ ੨੪
ਤ੍ਤ੍ ੱੱਸਰਵਾ ਨਰੇਨ੍ਤ੍ਰ ਸਯ ਿੈਿੇਯੀ ਪ੍ਰਮੁਿਾ ਸ੍ਕਤ੍ਰਯ:
ਰੁਤ੍ਮ੍ਤ੍ਯ ੱੱਸ਼੍ੋਿ ਸਮ੍ਤ੍ਪ੍੍ਤ੍ਾ ਕਨਪ੍ੇਤ੍ੁ ਰ੍ਿਤ੍ ਚੇਤ੍ਨਾ: ੨੫
ਤ੍ਾ ਕਪ੍ ੱੱਸ ਪ੍ਲਿਾ ੱੰਨਾਤ੍: ਿਰੋਸ਼੍ਮ੍ਤ੍ੀਕਪ੍: ਅਨੁ ਤ੍ੁ ਤ੍
ਰ :
ਯੇਨ ਸ੍ਕਤ੍ਰੀਿਰੁਤ੍ਮ੍ ਪ੍ੂਯ: ਤ੍ਤ੍੍ ਿਰੁਹਮ੍ ਸਮਨਾਤ੍ਯਤ੍੍ ੨੬
ਤ੍ੱਚ ਸਮ੍ੱਤ੍ਰਸ੍ਤ੍ ਸਮ੍ਪ੍ਰਾਨ੍ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਰਯੁ ਤ੍੍ਸੁਿ ਿਨਾ੭੭ਿੁਲਮ੍
ਸਰਵਤ੍ ਸ੍ਤ੍ੁਮੁਲਾ ਿਰਨ੍ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਕਰਤ੍ਾਪ੍ਾ੭੭ਰ੍ਤ੍ ਪ੍ਾਨ੍ਤ੍ਿਮ੍ ੨੭
ਸਤ੍ਯੋ ਕਨਪ੍ਕਤ੍ਤ੍ਾ੭੭ਨਨ੍ਤ੍ਮ੍ ਤ੍ੀਨ ਕਿਿ੍ਲਪ੍ ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਨਮ੍
ਪ੍ਪ੍ੂਿ ਨਰਤ੍ੇਿ ਸਯ ਸਤ੍੍ਮ ਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟਾਨ੍ਤ੍ ਮੀਯੁ ਸ਼੍ਃ ੨੮
ਅਤ੍ੀਤ੍ਮ੍ ਆਿ੍ਞਾਯ ਤ੍ੁ ਪ੍ਾਰ੍ਕਤ੍ਿਰ੍ਸ਼੍ਪ੍ਮ੍
ਯਸ਼੍ਕਸਵਨਮ੍ ਸਮ੍ਪ੍ਕਰਿਾਰਯ ਪ੍ਤ੍੍ਨਯਃ
ਪ੍ਰੁਸ਼੍ਮ੍ ਰੁਤ੍ਨ੍ਤ੍ਯਃ ਿਰੁਣਮ੍ ਸੁਤ੍ੁਃਕਿਤ੍ਾਃ
ਪ੍ਰਿਰੁਹਯ ਪ੍ਾਹੂ ਿਯਲਪ੍ਨ੍ ਅਨਾਤ੍ਿਤ੍੍ ੨੯
ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਯੋਤ੍ਯਾ ਿਾਮ੍ਟੇ ਪ੍ਮ੍ਚ ਸ਼੍ਸ਼੍੍ਕਟਤ੍ਮ ੱੱਸਰ੍ਿ:
ਸ਼ਟ੍ ਸ਼ਸ਼੍ਤ੍ਟਤਮ ੱਸਰ੍ਕ:
ਤ੍ਮ੍ ਅਿ੍ਕਨਮ੍ ਇਿ ਸਮ੍ਸ਼੍ਾਨ੍ਤ੍ਮ੍ ਅਮ੍ਪ੍ੁ ਹੀਨਮ੍ ਇਿਾ੭੭ਰ੍ਣਿਮ੍
ਹਤ੍ ਪ੍ਰਪ੍ਮ੍ ਇਿਾ੭੭ਕਤ੍ਤ੍ਯਮ੍ ਸਵਰ੍ਿਸ੍ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਰੇਿ੍ਸ਼੍ਯ ਪ੍ੂਕਮਪ੍ਮ੍ ੧
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਿੌਸਲਯਾ ਪ੍ਾਸ਼੍੍ਪ੍ ਪ੍ੂਰ੍ਣਾ੭ਿ੍ਸ਼੍ੀ ਕਿਕਿਤ੍ਮ੍ ਸ਼੍ੋਿ ਿਰ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ਾ
ਉਪ੍ਿਰੁਹਯ ਕਸ਼੍ਰੋ ਰਾਿ੍ਞਃ ਿੈਿੇਯੀਮ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਯ੭ਪ੍ਾਸ਼੍ਤ੍ ੨
ਸ ਿਾਮਾ ਪ੍ਿ ਿੈਿੇਕਯ ਪ੍ੁਮ੍ਿ੍ਸ਼੍ਵ ਰਾਿਯਮ੍ ਅਿਣ੍ਟਿਮ੍
ਤ੍ਯਿ੍ਤ੍ਵਾ ਰਾਿਾਨਮ੍ ਏਿਾ੭ਿਰਾ ਨਰੁਸ਼੍ਮ੍ਸੇ ਤ੍ੁ ਸ਼੍੍ਟ ਚਾਕਰਕਣ ੩
ਕਿਹਾਯ ਮਾਮ੍ ਿਤ੍ੋ ਰਾਮੋ ਪ੍ਰ੍ਤ੍ਾ ਚ ਸਵਰ੍ਿਤ੍ੋ ਮਮ
ਕਿਪ੍ਤ੍ੇ ਸਾਰ੍ਤ੍ ਹੀਨੇਿ ਨਾ੭ਹਮ੍ ਿੀਕਿਤ੍ੁ ਮ੍ ਉਤ੍੍ਸਹੇ ੪
ਪ੍ਰ੍ਤ੍ਾਰਮ੍ ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਕਰਤ੍ਯਿਯ ਿਾ ਸ੍ਤ੍ਰੀ ਤ੍ੈਿਤ੍ਮ੍ ਆਤ੍੍ਮਨਃ
ਇੱਚੇਤ੍੍ ਿੀਕਿਤ੍ੁ ਮ੍ ਅਨਯਤ੍ਰ ਿੈਿੇੱਯਾ ਸ੍ਤ੍ਯਿ੍ਤ੍ ਤ੍ਰ੍ਮਣਃ ੫
ਨ ਲੁ ਪ੍੍ਤ੍ੋ ਪ੍ੁਤ੍ਯਤ੍ੇ ਤ੍ੋਸ਼੍ਾਨ੍ ਕਿਮ੍ਪ੍ਾਿਮ੍ ਇਿ ਪ੍ਿ੍ਸ਼੍ਯਨ੍
ਿੁਪ੍੍ਿਾ ਕਨਕਮੱਤ੍ਮ੍ ਿੈਿੇੱਯਾ ਰਾਿਿਾਣਾਮ੍ ਿੁਲਮ੍ ਹਤ੍ਮ੍ ੬
ਅਕਨਯੋਿੇ ਕਨਯੁ ਿ੍ਤ੍ੇਨ ਰਾਿ੍ਞਾ ਰਾਮਮ੍ ਕਿਿਾਕਸਤ੍ਮ੍
ਸ ਪ੍ਾਰਯਮ੍ ਿਨਿਃ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਪ੍ਕਤ੍ਤ੍ਪ੍੍ਸਯ ਤ੍ਯ੭ਹਮ੍ ਯਤ੍ਾ ੭
ਸ ਮਾਮ੭ਨਾਤ੍ਾਮ੍ ਕਿਤ੍ਿਾਮ੍ ਨਾ੭ਤ੍ਯ ਿਾਨਾਕਤ੍ ਤ੍ਾਰ੍ਕਮਿ:
ਰਾਮਃ ਿਮਲ ਪ੍ਤ੍ਰਾਿ੍ਸ਼੍ੋ ਿੀਿ ਨਾਸ਼੍ਮ੍ ਇਤ੍ੋ ਿਤ੍ਃ ੮
ਕਿਤ੍ੇਹ ਰਾਿ ਸਯ ਸੁਤ੍ਾ ਤ੍ਤ੍ਾ ਸੀਤ੍ਾ ਤ੍ਪ੍ਕਸਵਨੀ
ਤ੍ੁ ਃਿਸਯਾ੭ਨੁ ਕਚਤ੍ਾ ਤ੍ੁ ਃਿਮ੍ ਿਨੇ ਪ੍ਰਯੁ ਕਤ੍ਵਕਿਸ਼੍ਯਕਤ੍ ੯
ਨਤ੍ਤ੍ਾਮ੍ ਪ੍ੀਮ ਿੋਸ਼੍ਾਣਾਮ੍ ਕਨਸ਼੍ਾਸੁ ਮਰੁਿ ਪ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਣਾਮ੍
ਕਨਸ਼੍ਮਯ ਨੂ ਨਮ੍ ਸਮ੍ਤ੍ਰਸ੍ਤ੍ਾ ਰਾਿਿਮ੍ ਸਮ੍ਸ਼੍ਰਕਯਸ਼੍ਯਕਤ੍ ੧0
ਿਰੁੱਤ੍ ਸ਼੍੍ਚੈਿਾ੭ਲ੍ ਪ੍ ਪ੍ੁਤ੍ਰ ਸ਼੍੍ਚ ਿੈਤ੍ੇਹੀਮ੍ ਅਨੁ ਕਚਨ੍ਤ੍ਯਨ੍
ਸੋ੭ਕਪ੍ ਸ਼੍ੋਿ ਸਮਾਕਿਸ਼੍੍ਟੋ ਨਨੁ ਤ੍ਯਿ੍ਸ਼੍ਯਕਤ੍ ਿੀਕਿਤ੍ਮ੍ ੧੧
ਸਾ੭ਹਮ੭ਤ੍ਯੈਿ ਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟਾਮ੍ਤ੍ਮ੍ ਿਕਮਸ਼੍ਯਾਕਮ ਪ੍ਕਤ੍ਿਰਤ੍ਾ
ਇਤ੍ਮ੍ ਸ਼੍ਰੀਰ ਮਾਕਲਮ੍ਿਯ ਪ੍ਰਿੇਿ੍ਸ਼੍ਯਾਕਮ ਹੁਤ੍ਾਸ਼੍ਨਮ੍ ੧੨
ਤ੍ਾਮ੍ ਤ੍ਤ੍ਃ ਸਮ੍ਪ੍ਕਰਸ਼੍ਵਿਯ ਕਿਲਪ੍ਨ੍ਤ੍ੀਮ੍ ਤ੍ਪ੍ਕਸਵਨੀਮ੍
ਿਯਪ੍ਕਨਨਯੁ ਃ ਸੁਤ੍ੁਃਿਾਰ੍ਤ੍ਾਮ੍ ਿੌਸਲਯਾਮ੍ ਿਯਾਿਹਾਕਰਿਾਃ ੧੩
ਤ੍ੈਲ ਤ੍ਰੋਣਯਾਮ੍ ਅਤ੍ਾ੭ਮਾਤ੍ਯਾਃ ਸਮਵੇਸ਼੍ਯ ਿਿਤ੍ੀ ਪ੍ਕਤ੍ਮ੍
ਰਾਿ੍ਞਃ ਸਰਵਾਣਯ੭ਤ੍ਾ੭੭ਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟਾ ਸ਼੍੍ਚਿਰੁਃ ਿਰ੍ਮਾਣਯ੭ਨਨ੍ਤ੍ਰਮ੍ ੧੪
ਨ ਤ੍ੁ ਸਮ੍ਿਲਨਮ੍ ਰਾਿ੍ਞੋ ਕਿਨਾ ਪ੍ੁਤ੍ਰੇਣ ਮਨ੍ਕਤ੍ਰਣਃ
ਸਰਵਿ੍ਞਾਃ ਿਰ੍ਤ੍ੁਮ੍ ਈਸ਼੍ੁ ਸ੍ਤ੍ੇ ਤ੍ਤ੍ੋ ਰਿ੍ਸ਼੍ਨ੍ਕਤ੍ ਪ੍ੂਕਮਪ੍ਮ੍ ੧੫
ਤ੍ੈਲ ਤ੍ਰੋਣਯਾਮ੍ ਤ੍ੁ ਸਕਚਿੈਃ ਸ਼੍ਾਕਯਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਮ੍ ਨਰਾ੭ਕਤ੍ਪ੍ਮ੍
ਹਾ ਮਰੁਤ੍੭
ੋ ਯਮ੍ ਇਕਤ੍ ਿ੍ਞਾਤ੍ਵਾ ਸ੍ਕਤ੍ਰਯ ਸ੍ਤ੍ਾਃ ਪ੍ਰਯਤ੍ੇਿਯਨ੍ ੧੬
ਪ੍ਾਹੂਨ੍ ਉਤ੍ਯਮਯ ਿਰੁਪ੍ਣਾ ਨੇਤ੍ਰ ਪ੍ਰਸਰਿਣੈ ਰ੍ਮੁਿੈਃ
ਰੁਤ੍ਨ੍ਤ੍ਯਃ ਸ਼੍ੋਿ ਸਮ੍ਤ੍ਪ੍੍ਤ੍ਾਃ ਿਰੁਪ੍ਣਮ੍ ਪ੍ਰਯਤ੍ੇਿਯਨ੍ ੧੭
ਹਾ ਮਹਾਰਾਿ ਰਾਮੇਣ ਸਤ੍ਤ੍ਮ੍ ਕਪ੍ਰਯ ਿਾਕਤ੍ਨਾ
ਕਿਹੀਨਾ ਸਤ੍ਯ ਸਮ੍ਤ੍ੇਨ ਕਿਮ੭ਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਕਿਿਹਾਕਸ ਨ: ੧੮
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਿੈਿੇੱਯਾ ਤ੍ੁ ਸ਼੍੍ਟ ਪ੍ਾਿਾਯਾ: ਰਾਿਿੇਣ ਕਿਯੋਕਿਤ੍ਾ:
ਿਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਕਤ੍ਿ੍ਨਯਾ ਿਤ੍੍ਸਯਾਮ ੱੱਸਮੀਪ੍ੇ ਕਿਤ੍ਿਾ ਿਯਮ੍ ੧੯
ਸ ਕਹ ਨਾਤ੍ ੱੱਸਤ੍ਾ੭ਸ੍ਮਾਿਮ੍ ਤ੍ਿ ਚ ਪ੍ਰਪ੍ਰ
ੁ ਾ੭੭ਤ੍੍ਮਿਾਨ੍
ਿਨਮ੍ ਰਾਮੋ ਿਤ੍ ੱੱਸ਼੍ਰੀਮਾਨ੍ ਕਿਹਾਯ ਨਰੁਪ੍ਕਤ੍ ੱੱਕਸ਼੍ਰਯਮ੍ ੨0
ਤ੍ਵਯਾ ਤ੍ੇਨ ਚ ਿੀਰੇਣ ਕਿਨਾ ਿਯਸਨ ਮੋਕਹਤ੍ਾ:
ਿਤ੍ਮ੍ ਿਯਮ੍ ਕਨਿਤ੍੍ਸਯਾਮ: ਿੈਿੇੱਯਾ ਚ ਕਿਤ੍ੂ ਕਸ਼੍ਤ੍ਾ: ੨੧
ਯਯਾ ਤ੍ੁ ਰਾਿਾ ਰਾਮ ਸ਼੍੍ਚ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ ਸ਼੍੍ਚ ਮਹਾ ਪ੍ਲ:
ਸੀਤ੍ਯਾ ਸਹ ਸਮ੍ਤ੍ਯਿ੍ਤ੍ਾ ਸਾ ਿਮ੍ ਅਨਯਮ੍ ਨ ਹਾਸਯਕਤ੍ ੨੨
ਤ੍ਾ ਪ੍ਾਸ਼੍੍ਪ੍ੇਣ ਚ ਸਮਵੀਤ੍ਾ ੱੱਸ਼੍ੋਿੇਨ ਕਿਪ੍ੁਲੇਨ ਚ
ਿਯਿੇਸ਼੍੍ਟਮ੍ਤ੍ ਕਨਰਾ੭੭ਨਮ੍ਤ੍ਾ ਰਾਿਿ ਸਯ ਿਰ ਸ੍ਕਤ੍ਰਯ: ੨੩
ਕਨਸ਼੍ਾ ਚਮ੍ਤ੍ਰ ਕਿਹੀਨੇਿ ਸ੍ਤ੍ਰੀ ਇਿ ਪ੍ਰ੍ਤ੍ੁ ਰ ਕਿਿਰ੍ਕਿਤ੍ਾ
ਪ੍ੁਰੀ ਨ ਅਰਾਿਤ੍ ਅਯੋਤ੍ਯਾ ਹੀਨਾ ਰਾਿ੍ਞਾ ਮਹਾਤ੍੍ਮਨਾ ੨੪
ਪ੍ਾਸ਼੍੍ਪ੍ ਪ੍ਰਯਾਿੁਲ ਿਨਾ ਹਾਹਾ ਪ੍ੂਤ੍ ਿੁਲਾ੭ਙ੍ਿਨਾ
ਸ਼੍ੂਨਯ ਚਤ੍ਵਰ ਿੇਸ਼੍੍ਮਾਨ੍ਤ੍ਾ ਨ ਪ੍ਪ੍ਰਾਿ ਯਤ੍ਾ ਪ੍ੁਰਮ੍ ੨੫
ਿਤ੍ੇ ਤ੍ੁ ਸ਼੍ੋਿਾ ੱੱਕਤ੍ਰਕਤ੍ਿਮ੍ ਨਰਾਕਤ੍ਪ੍ੇ
ਮਹੀ ਤ੍ਲ ਸ੍ਤ੍ਾਸੁ ਨਰੁਪ੍ਾਮ੍ਿਨਾਸੁ
ਕਨਿਰੁੱਤ੍ ਚਾਰ ੱੱਸਹਸਾ ਿਤ੍ੋ ਰਕਿ:
ਪ੍ਰਿਰੁੱਤ੍ ਚਾਰਾ ਰਿਨੀ ਹਯੁ ਪ੍ ਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ਾ ੨੬
ਰੁਤ੍ੇ ਤ੍ੁ ਪ੍ੁਤ੍ਰਾ ੱੱਤ੍ਹਨਮ੍ ਮਹੀਪ੍ਤ੍ੇ:
ਨ ਰੋਚਯਨ੍ਤ੍ੇ ਸੁਹਤ੍
ਰੁ ੱੱਸਮਾਿਤ੍ਾ:
ਇਤ੍ੀਿ ਤ੍ਸ੍ਕਮਨ੍ ਸ਼੍ਯਨੇ ਨਯਿੇਸ਼੍ਯਨ੍
ਕਿਕਚਨ੍ਤ੍ਯ ਰਾਿਾਨ ਮਕਚਮ੍ਤ੍ਯ ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਨਮ੍ ੨੭
ਿਤ੍ ਪ੍ਰਪ੍ਾ ਤ੍ਯੌਕਰਿ ਪ੍ਾਸ੍ਿਰਮ੍ ਕਿਨਾ
ਿਯਪ੍ੇਤ੍ ਨਿ੍ਸ਼੍ਤ੍ਰ ਿਣੇਿ ਸ਼੍ਰਵਰੀ
ਪ੍ੁਰੀ ਪ੍ਪ੍ਾਸੇ ਰਕਹਤ੍ਾ ਮਹਾਤ੍੍ਮਨਾ
ਨ ਚਾ੭ਸਰ ਿਣ੍ਟਾ ਿੁਲ ਮਾਰ੍ਿ ਚਤ੍ਵਰਾ ੨੮
ਨਰਾ ਸ਼੍੍ਚ ਨਾਰਯ ਸ਼੍੍ਚ ਸਮੇਤ੍ਯ ਸਮ੍ਿਸ਼੍ੋ
ਕਿਿਰਹਮਾਣਾ ਪ੍ਰਤ੍ ਸਯ ਮਾਤ੍ਰਮ੍
ਤ੍ਤ੍ਾ ਨਿਰਯਾਮ੍ ਨਰ ਤ੍ੇਿ ਸਮ੍ਿ੍ਸ਼੍ਯੇ
ਪ੍ਪ੍ੂਿੁ: ਆਰ੍ਤ੍ਾ ਨ ਚ ਸ਼੍ਰ੍ਮ ਲੇ ਕਪ੍ਰੇ ੨੯
ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਯੋਤ੍ਯਾ ਿਾਮ੍ਟੇ ਸ਼੍ਟ੍ ਸ਼੍ਸ਼੍੍ਕਟਤ੍ਮ ੱੱਸਰ੍ਿ:
ਸਪ੍੍ਤ ਸ਼ਸ਼੍ਤ੍ਟਤਮ ੱਸਰ੍ਕ:
ਆਿਰਨ੍ਕਤ੍ਤ੍ ਕਨਰਾ੭੭ਨਮ੍ਤ੍ਾ ਸਾ੭ਸਰਿਮ੍ਟ ਿਨਾਿੁਲਾ
ਅਯੋਤ੍ਯਾਯਾਮ੍ ਅਿਤ੍ਤ੍ਾ ਸਾ ਿਯਤ੍ੀਤ੍ਾਯਾਯ ਸ਼੍ਰਵਰੀ ੧
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ਿਯਤ੍ੀਤ੍ਾਯਾਮ੍ ਤ੍ੁ ਸ਼੍ਰਵਰਯਾਮ੍ ਆਕਤ੍ਤ੍ਯ ਸਯੋਤ੍ਯੇ ਤ੍ਤ੍ਃ
ਸਮੇਤ੍ਯ ਰਾਿ ਿਰ੍ਤ੍ਾਰਃ ਸਪ੍ਾਮ੍ ਈਯੁ ਰ੍ਕਤ੍ਵਿਾਤ੍ਯਃ ੨
ਮਾਰ੍ਿਣ੍ਟੇਯੋ੭ਤ੍ ਮੌਤ੍੍ਿਲਯੋ ਿਾਮਤ੍ੇਿ ਸ਼੍੍ਚ ਿਾਸ਼੍ਯਪ੍ਃ
ਿਾਤ੍ਯਾਯਨੋ ਿੌਤ੍ਮ ਸ਼੍੍ਚ ਿਾਪ੍ਾਕਲ ਸ਼੍੍ਚ ਮਹਾ ਯਸ਼੍ਾਃ ੩
ਏਤ੍ੇ ਕਤ੍ਵਿਾਃ ਸਹਾ੭ਮਾਤ੍ਯੈਃ ਪ੍ਰੁਤ੍ ਿਵਾਚਮ੍ ਉਤ੍ੀਰਯਨ੍
ਿਕਸਸ਼੍੍ਟਮ੍ ਏਿਾ੭ਕਪ੍ਮੁਿਾਃ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍੍ਟਮ੍ ਰਾਿ ਪ੍ੁਰੋਕਹਤ੍ਮ੍ ੪
ਅਤ੍ੀਤ੍ਾ ਸ਼੍ਰਵਰੀ ਤ੍ੁ ਃਿਮ੍ ਯਾ ਨੋ ਿਰ੍ਸ਼੍ ਸ਼੍ਤ੍ੋਪ੍ਮਾ
ਅਸ੍ਕਮਨ੍ ਪ੍ਞ੍ਚਤ੍ਵਮ੍ ਆਪ੍ੰਨੇ ਪ੍ੁਤ੍ਰ ਸ਼੍ੋਿੇਨ ਪ੍ਾਰ੍ਕਤ੍ਿੇ ੫
ਸਵਰ੍ਿਤ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਮਹਾ ਰਾਿੋ ਰਾਮ ਸ਼੍੍ਚਾ੭ਰਣਯਮ੍ ਆਕਸ਼੍ਰਤ੍ਃ
ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ ਸ਼੍੍ਚਾ੭ਕਪ੍ ਤ੍ੇਿਸਵੀ ਰਾਮੇਣੈਿ ਿਤ੍ਃ ਸਹ ੬
ਉਪ੍ੌ ਪ੍ਰਤ੍ ਸ਼੍ਤ੍ਰੁਿ੍ਨੌ ਿੇਿਯੇਸ਼੍ੁ ਪ੍ਰਮ੍ਤ੍ਪ੍ੌ
ਪ੍ੁਰੇ ਰਾਿ ਿਰੁਹੇ ਰਮਯੇ ਮਾਤ੍ਾਮਹ ਕਨਿੇਸ਼੍ਨੇ ੭
ਇਿ੍ਸ਼੍ਵਾਿੂਣਾਮ੍ ਇਹਾ੭ਤ੍ਯੈਿ ਿਸ਼੍੍ਕਚ ਤ੍ਰਾਿਾ ਕਿਤ੍ੀਯਤ੍ਾਮ੍
ਅਰਾਿਿਮ੍ ਕਹ ਨੋ ਰਾਸ਼੍੍ਟਮ
ਰ ੍ ਨ ਕਿਨਾਸ਼੍ਮ੍ ਅਿਾਪ੍੍ਨੁਯਾਤ੍੍ ੮
ਨਾ੭ਰਾਿਿੇ ਿਨਪ੍ਤ੍ੇ ਕਿਤ੍ਯੁ ਨ੍ਮਾਲੀ ਮਹਾਸਵਨਃ
ਅਕਪ੍ਿਰ੍ਸ਼੍ਕਤ੍ ਪ੍ਰ੍ਿਨਯੋ ਮਹੀਮ੍ ਕਤ੍ਿਯੇਨ ਿਾਕਰਣਾ ੯
ਨਾ੭ਰਾਿਿੇ ਿਨਪ੍ਤ੍ੇ ਪ੍ੀਿਮੁਸ਼੍੍ਕਟਃ ਪ੍ਰਿੀਰਯਤ੍ੇ
ਨਾ੭ਰਾਿਿੇ ਕਪ੍ਤ੍ੁ ਃ ਪ੍ੁਤ੍ਰੋ ਪ੍ਾਰਯਾ ਿਾ ਿਰ੍ਤ੍ਤ੍ੇ ਿਸ਼੍ੇ ੧0
ਨਾ੭ਰਾਿਿੇ ਤ੍ਨਮ੍ ਨਾਸ੍ਕਤ੍ ਨਾਸ੍ਕਤ੍ ਪ੍ਾਰਯਾ੭ਪ੍ਯਰਾਿਿੇ
ਇਤ੍ਮ੍ ਅਤ੍ਯਾਕਹਤ੍ਮ੍ ਚਾ੭ਨਯਤ੍੍ ਿੁਤ੍ਃ ਸਤ੍ਯਮ੍ ਅਰਾਿਿੇ ੧੧
ਨਾ੭ਰਾਿਿੇ ਿਨਪ੍ਤ੍ੇ ਿਾਰਯਨ੍ਕਤ੍ ਸਪ੍ਾਮ੍ ਨਰਾਃ
ਉਤ੍ਯਾਨਾਕਨ ਚ ਰਮਯਾਕਣ ਹਰਸ਼੍
ੁ ੍ਟਾਃ ਪ੍ੁਣਯ ਿਰੁਹਾਕਣ ਚ ੧੨
ਨਾ੭ਰਾਿਿੇ ਿਨਪ੍ਤ੍ੇ ਯਿ੍ਞ ਸ਼੍ੀਲਾ ਕਤ੍ਵਿਾਤ੍ਯਃ
ਸਤ੍ਰਾਣਯ੭ਨਵਾਸਤ੍ੇ ਤ੍ਾਨ੍ਤ੍ਾ ਪ੍ਰਾਹ੍ਮਣਾਃ ਸਮ੍ਕਸ਼੍ਰਤ੍ ਿਰਤ੍ਾਃ ੧੩
ਨਾ੭ਰਾਿਿੇ ਿਨਪ੍ਤ੍ੇ ਮਹਾ ਯਿ੍ਞੇਸ਼੍ੁ ਯਿਵਨ:
ਪ੍ਰਾਹ੍ਮਣਾ ਿਸੁ ਸਮ੍ਪ੍ਰ
ੂ ੍ਣਾ ਕਿਸਰੁਿਮ੍ਤ੍ਯਾ੭ਪ੍੍ਤ੍ ਤ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਣਾ: ੧੪
ਨਾ੭ਰਾਿਿੇ ਿਨਪ੍ਤ੍ੇ ਪ੍ਰਪ੍ਤ੍
ੂ ਨਟ ਨਰ੍ਤ੍ਿਾਃ
ਉਤ੍੍ਸਿਾ ਸ਼੍੍ਚ ਸਮਾਿਾ ਸ਼੍੍ਚ ਿਰ੍ਤ੍ਨ੍ਤ੍ੇ ਰਾਸ਼੍੍ਟਰ ਿਰ੍ਤ੍ਨਾਃ ੧੫
ਨਾ੭ਰਿਿੇ ਿਨਪ੍ਤ੍ੇ ਕਸੱਤ੍ਾ੭ਰ੍ਤ੍ਾ ਿਯਿਹਾਕਰਣਃ
ਿਤ੍ਾਕਪ੍ ਰ੭ਨੁ ਰਮ੍ਿਯਨ੍ਤ੍ੇ ਿਤ੍ਾ ਸ਼੍ੀਲਾਃ ਿਤ੍ਾ ਕਪ੍ਰਯਃੈ ੧੬
ਨਾ੭ਰਾਿਿੇ ਿਨਪ੍ਤ੍ੇ ਉਤ੍ਯਾਨਾਕਨ ਸਮਾਿਤ੍ਾ:
ਸਾਯਾਹ੍ਨੇ ਿਰੀਕਟਤ੍ੁ ਮ੍ ਯਾਮ੍ਕਤ੍ ਿੁਮਾਰਯੋ ਹੇਮ ਪ੍ੂਕਸ਼੍ਤ੍ਾ: ੧੭
ਨਾ੭ਰਾਿਿੇ ਿਨਪ੍ਤ੍ੇ ਿਾਹਨੈਃ ਸ਼੍ੀਿਰ ਿਾਕਮਕਪ੍ਃ
ਨਰਾ ਕਨਰਯਾਨ੍ਤ੍ਯ੭ਰਣਯਾਕਨ ਨਾਰੀਕਪ੍ਃ ਸਹ ਿਾਕਮਨਃ ੧੮
Page 170 of 276

ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਵਾਲ੍ ਮੀਕਿ ਰਾਮਾਯਣਮ੍
ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਨਾ੭ਰਾਿਿੇ ਿਨਪ੍ਤ੍ੇ ਤ੍ਨਿਨ੍ਤ੍ਃ ਸੁਰਿ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ਾਃ
ਸ਼੍ੇਰਤ੍ੇ ਕਿਿਰੁਤ੍ ਤ੍ਵਾਰਾਃ ਿਰੁਕਸ਼੍ ਿੋ ਰਿ੍ਸ਼੍ ਿੀਕਿਨਃ ੧੯
ਨਾ੭ਰਾਿਿੇ ਿਨਪ੍ਤ੍ੇ ਪ੍ੱਤ੍ ਿਮ੍ਟਾ ਕਿਸ਼੍ਾਕਣਨ:
ਅਟਨ੍ਕਤ੍ ਰਾਿ ਮਾਰ੍ਿੇਸ਼੍ੁ ਿੁਮ੍ਿਰਾ: ਸ਼੍ਸ਼੍੍ਕਟ ਹਾਯਨਾ: ੨0
ਨਾ੭ਰਾਿਿੇ ਿਨਪ੍ਤ੍ੇ ਸ਼੍ਰਾਨ੍ ਸਤ੍ਤ੍ ਮਸਯਤ੍ਾਮ੍
ਸ਼੍ਰੂਯਤ੍ੇ ਤ੍ਲ ਕਨਰ੍ਿੋਸ਼੍ ਇਸ਼੍ਵ੭ਸ੍ਤ੍ਰਾਣਾਮ੍ ਉਪ੍ਾਸਨੇ ੨੧
ਨਾ੭ਰਾਿਿੇ ਿਨਪ੍ਤ੍ੇ ਿਕਣਿੋ ਤ੍ੂ ਰ ਿਾਕਮਨਃ
ਿੱਚਨ੍ਕਤ੍ ਿ੍ਸ਼੍ੇਮਮ੍ ਅਤ੍ਵਾਨਮ੍ ਪ੍ਹੁ ਪ੍ਣਯ ਸਮਾਕਚਤ੍ਾਃ ੨੨
ਨਾ੭ਰਾਿਿੇ ਿਨਪ੍ਤ੍ੇ ਚਰ ਤ੍ਯੇਿ ਚਰੋ ਿਸ਼੍ੀ
ਪ੍ਾਿਯਨ੍ ਆਤ੍੍ਮਨਾ੭੭ਤ੍੍ਮਾਨਮ੍ ਯਤ੍ਰ ਸਾਯਮ੍ ਿਰੁਹੋ ਮੁਕਨਃ ੨੩
ਨਾ੭ਰਾਿਿੇ ਿਨਪ੍ਤ੍ੇ ਯੋਿ ਿ੍ਸ਼੍ੇਮਮ੍ ਪ੍ਰਿਰ੍ਤ੍ਤ੍ੇ
ਨ ਚਾ ਪ੍ਯਰਾਿਿੇ ਸੇਨਾ ਸ਼੍ਤ੍ਰੂਨ੍ ਕਿਸ਼੍ਹਤ੍ੇ ਯੁ ਕਤ੍ ੨੪
ਨਾ੭ਰਾਿਿੇ ਿਨਪ੍ਤ੍ੇ ਹਰਸ਼੍
ੁ ਟ
੍ ੈਃ ਪ੍ਰਮ ਿਾਕਿਕਪ੍:
ਨਰਾ: ਸਮਯਾਮ੍ਕਤ੍ ਸਹਸਾ ਰਤ੍ੈ ਸ਼੍੍ਚ ਪ੍ਕਰਮਮ੍ਕਟਤ੍ਾ: ੨੫
ਨਾ੭ਰਾਿਿੇ ਿਨਪ੍ਤ੍ੇ ਨਰਾ: ੱੱਸ਼੍ਾਸ੍ਤ੍ਰ ਕਿਸ਼੍ਾਰਤ੍ਾ:
ਸਮਵਤ੍ਮ੍ਤ੍੭
ੋ ਿਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟਮ੍ਤ੍ੇ ਿਨੇ ਸ਼੍ੂਪ੍ਨੇਸ਼੍ੁ ਚ ੨੬
ਨਾ੭ਰਾਿਿੇ ਿਨਪ੍ਤ੍ੇ ਮਾਲਯ ਮੋਤ੍ਿ ਤ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਣਾ:
ਤ੍ੇਿਤ੍ਾ੭ਪ੍ਯਰ੍ਚਨਾ੭ਰ੍ਤ੍ਾਯ ਿਲ੍ ਪ੍ਯਮ੍ਤ੍ੇ ਕਨਯਤ੍ੈ ਰ੍ਿਨੈ: ੨੭
ਨਾ੭ਰਾਿਿੇ ਿਨਪ੍ਤ੍ੇ ਚਮ੍ਤ੍ਨਾ੭ਿਰੁ ਰੂਕਸ਼੍ਤ੍ਾ:
ਰਾਿ ਪ੍ੁਤ੍ਰਾ ਕਿਰਾਿਮ੍ਤ੍ੇ ਿਸਮ੍ਤ੍ ਇਿ ਸ਼੍ਾਕਿਨ: ੨੮
ਯਤ੍ਾ ਹਯ੭ਨੁ ਤ੍ਿਾ ਨਤ੍ਯੋ ਯਤ੍ਾ ਿਾ੭ਕਪ੍ ਅਤ੍ਰੁਣਮ੍ ਿਨਮ੍
ਅ ਿੋਪ੍ਾਲਾ ਯਤ੍ਾ ਿਾਿ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ ਰਾਸ਼੍੍ਟਰਮ੍ ਅਰਾਿਿਮ੍ ੨੯
ਤ੍ਵਿੋ ਰਤ੍ ਸਯ ਪ੍ਰਿ੍ਞਾਨਮ੍ ਤ੍ੂ ਮੋ ਿ੍ਞਾਨਮ੍ ਕਿਪ੍ਾਿਸੋ:
ਤ੍ੇਸ਼੍ਾਮ੍ ਯੋ ਨੋ ਤ੍ਵਿੋ ਰਾਿਾ ਸ ਤ੍ੇਿਤ੍ਵ ਕਮਤ੍ੋ ਿਤ੍: ੩0
ਨਾ੭ਰਾਿਿੇ ਿਨਪ੍ਤ੍ੇ ਸਵਿਮ੍ ਪ੍ਿਕਤ੍ ਿਸਯਕਚਤ੍੍
ਮਤ੍੍ਸਯਾ ਇਿ ਨਰਾ ਕਨਤ੍ਯਮ੍ ਪ੍ਿ੍ਸ਼੍ਯਨ੍ਕਤ੍ ਪ੍ਰਸ੍ਪ੍ਰਮ੍ ੩੧
ਯੇਕਹ ਸਮ੍ਕਪ੍ੰਨਮਰਯਾਤ੍ਾ ਨਾਸ੍ਕਤ੍ਿਾ ਸ਼੍੍ਕਚੰਨ ਸਮ੍ਸ਼੍ਯਾਃ
ਤ੍ੇ੭ਕਪ੍ ਪ੍ਾਿਾਯ ਿਲ੍ ਪ੍ਨ੍ਤ੍ੇ ਰਾਿ ਤ੍ਣ੍ਟ ਕਨਪ੍ੀਕਟਤ੍ਾਃ ੩੨
ਯਤ੍ਾ ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਕਟ ੱੱਸ਼੍ਰੀਰ ਸਯ ਕਨਤ੍ਯ ਮੇਿ ਪ੍ਰਿਰ੍ਤ੍ਤ੍ੇ
ਤ੍ਤ੍ਾ ਨਰੇਮ੍ਤ੍ਰੋ ਰਾਸ਼੍੍ਟਰ ਸਯ ਪ੍ਰਪ੍ਿ ੱੱਸਤ੍ਯ ਤ੍ਰ੍ਮਯੋ: ੩੩
ਰਾਿਾ ਸਤ੍ਯਮ੍ ਚ ਤ੍ਰ੍ਮ ਸ਼੍੍ਚ ਰਾਿਾ ਿੁਲਿਤ੍ਾਮ੍ ਿੁਲਮ੍
ਰਾਿਾ ਮਾਤ੍ਾ ਕਪ੍ਤ੍ਾ ਚੈਿ ਰਾਿਾ ਕਹਤ੍ ਿਰੋ ਨਰੁਣਾਮ੍ ੩੪
ਯਮੋ ਿੈਸ਼੍ਰਿਣ ੱੱਸ਼੍ਿਰੋ ਿਰੁਣ ਸ਼੍੍ਚ ਮਹਾ ਪ੍ਲ:
ਕਿਸ਼੍ੇਸ਼੍ਯਮ੍ਤ੍ੋ ਨਰੇਨਤ੍
੍ ਰੇਣ ਿਰਤ੍
ੁੱ ੇਨ ਮਹਤ੍ਾ ਤ੍ਤ੍: ੩੫
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ਅਹੋ ਤ੍ਮ ਇਿੇਤ੍ਮ੍ ਸਯਾ ੱੰਨ ਪ੍ਰਿ੍ਞਾਯੇਤ੍ ਕਿਮ੍ਚਨ
ਰਾਿਾ ਚੇ ੱੰਨ ਪ੍ਿੇ ੱੱਲੋਿੇ ਕਿਪ੍ਿਨ੍ ਸਾਤ੍ਵ ਸਾਤ੍ੁ ਨੀ ੩੬
ਿੀਿਤ੍ਯ੭ਕਪ੍ ਮਹਾ ਰਾਿੇ ਤ੍ਿੈਿ ਿਚਨਮ੍ ਿਯਮ੍
ਨਾ੭ਕਤ੍ਿਰਮਾਮਹੇ ਸਰਵੇ ਿੇਲਾਮ੍ ਪ੍ਰਾਪ੍ਯੇਿ ਸਾਿਰਃ ੩੭
ਸ ਨਃ ਸਮੀਿ੍ਸ਼੍ਯ ਕਤ੍ਵਿ ਿਰਯ ਿਰਤ੍
ੁੱ ਮ੍
ਨਰੁਪ੍ਮ੍ ਕਿਨਾ ਰਾਿਯਮ੍ ਅਰਣਯ ਪ੍ੂਤ੍ਮ੍
ਿੁਮਾਰਮ੍ ਇਿ੍ਸ਼੍ਵਾਿੁ ਸੁਤ੍ਮ੍ ਿਤ੍ਾਨਯਮ੍
ਤ੍ਵਮ੍ ਏਿ ਰਾਿਾਨਮ੍ ਇਹਾ੭ਕਪ੍ਕਸ਼੍ਞ੍ਚਯ ੩੮
ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਯੋਤ੍ਯਾ ਿਾਮ੍ਟੇ ਸਪ੍੍ਤ੍ ਸ਼੍ਸ਼੍੍ਕਟਤ੍ਮ ੱੱਸਰ੍ਿ:
ਅਸ਼੍ਟ ਸ਼ਸ਼੍ਤ੍ਟਤਮ ੱਸਰ੍ਕ:
ਤ੍ੇਸ਼੍ਾਮ੍ ਤ੍ ਤ੍ਵਚਨਮ੍ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਿਕਸਸ਼੍੍ਟਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯੁ ਿਾਚ ਹ
ਕਮਤ੍ਰਾ੭ਮਾਤ੍ਯ ਿਣਾਨ੍ ਸਰਵਾਨ੍ ਪ੍ਰਾਹ੍ਮਣਾਮ੍ ਸ੍ਤ੍ਾਨ੍ ਇਤ੍ਮ੍ ਿਚਃ ੧
ਯਤ੍੭ਸੌ ਮਾਤ੍ੁ ਲ ਿੁਲੇ ਪ੍ੁਰੇ ਰਾਿ ਿਰੁਹੇ ਸੁਿੀ
ਪ੍ਰਤ੍ੋ ਿਸਕਤ੍ ਪ੍ਰਾਤ੍ਰਾ ਸ਼੍ਤ੍ਰੁਿ੍ਨੇਨ ਸਮਕਨਵਤ੍ਃ ੨
ਤ੍ੱਚੀਿਰਮ੍ ਿਿਨਾ ਤ੍ੂ ਤ੍ਾ ਿੱਚਨ੍ਤ੍ੁ ਤ੍ਵਕਰਤ੍ੈ ਰਹਯਃੈ
ਆਨੇਤ੍ੁਮ੍ ਪ੍ਰਾਤ੍ਰੌ ਿੀਰੌ ਕਿਮ੍ ਸਮੀਿ੍ਸ਼੍ਾਮਹੇ ਿਯਮ੍ ੩
ਿੱਚ ਨ੍ਕਤ੍ਵਕਤ੍ ਤ੍ਤ੍ਃ ਸਰਵੇ ਿਕਸਸ਼੍੍ਟਮ੍ ਿਾਿਯਮ੍ ਅਪ੍ਰੁਿਨ੍
ਤ੍ੇਸ਼੍ਾਮ੍ ਤ੍ ਤ੍ਵਚਨਮ੍ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਿਕਸਸ਼੍੍ਟੋ ਿਾਿਯਮ੍ ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੪
ਏਕਹ ਕਸੱਤ੍ਾਰ੍ਤ੍ ਕਿਿਯ ਿਯਨ੍ਤ੍ਾ੭ਸ਼੍ੋਿਨਨ੍ਤ੍ਨ
ਸ਼੍ਰੂਯਤ੍ਾਮ੍ ਇਕਤ੍ ਿਰ੍ਤ੍ਿਯਮ੍ ਸਰਵਾਨ੍ ਏਿ ਪ੍ਰਿੀਕਮ ਿਃ ੫
ਪ੍ੁਰਮ੍ ਰਾਿ ਿਰੁਹਮ੍ ਿਤ੍ਵਾ ਸ਼੍ੀਿਰਮ੍ ਸ਼੍ੀਿਰ ਿਿੈ: ਹਯੈਃ
ਤ੍ਯਿ੍ਤ੍ ਸ਼੍ੋਿ:ੈ ਇਤ੍ਮ੍ ਿਾਚਯਃ ਸ਼੍ਾਸਨਾ ਤ੍੍ਪ੍ਰਤ੍ੋ ਮਮ ੬
ਪ੍ੁਰੋਕਹਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਵਾਮ੍ ਿੁਸ਼੍ਲਮ੍ ਪ੍ਰਾਹ ਸਰਵੇ ਚ ਮਨ੍ਕਤ੍ਰਣਃ
ਤ੍ਵਰਮਾਣ ਸ਼੍੍ਚ ਕਨਰਯਾਕਹ ਿਰੁਤ੍ਯਮ੍ ਆਤ੍ਯਕਯਿਮ੍ ਤ੍ਵਯਾ ੭
ਮਾ ਚਾ੭ਸ੍ਮੈ ਪ੍ਰੋਕਸ਼੍ਤ੍ਮ੍ ਰਾਮਮ੍ ਮਾ ਚਾ੭ਸ੍ਮੈ ਕਪ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਮਰੁਤ੍ਮ੍
ਪ੍ਿਨ੍ਤ੍ਃ ਸ਼੍ਮ੍ਕਸਸ਼੍ੁ ਰ੍ਿਤ੍ਵਾ ਰਾਿਿਾਣਾਮ੍ ਇਮਮ੍ ਿ੍ਸ਼੍ਯਮ੍ ੮
ਿੌਸ਼੍ੇਯਾਕਨ ਚ ਿਸ੍ਤ੍ਰਾਕਣ ਪ੍ੂਸ਼੍ਣਾਕਨ ਿਰਾਕਣ ਚ
ਿ੍ਕਸ਼੍ਪ੍ਰਮ੍ ਆਤ੍ਾਯ ਰਾਿ੍ਞ ਸ਼੍੍ਚ ਪ੍ਰਤ੍ ਸਯ ਚ ਿੱਚਤ੍ ੯
ਤ੍ੱਤ੍ ਪ੍ਤ੍ਯ੭ਸ਼੍ਨਾ ਤ੍ੂ ਤ੍ਾ ਿਿ੍ਮੁ ਸਵਮ੍ ਸਵਮ੍ ਕਨਿੇਸ਼੍ਨਮ੍
ਿੇਿਯਾਮ੍ ਸ੍ਤ੍ੇ ਿਕਮਸ਼੍ਯਮ੍ਤ੍ੋ ਹਯਾ ਨਾ੭੭ਰੁਹਯ ਸੰਮਤ੍ਾਨ੍ ੧0
ਤ੍ਤ੍: ਪ੍ਰਾਸ੍ਤ੍ਾਕਨਿਮ੍ ਿਰੁਤ੍ਵਾ ਿਾਰਯਸ਼੍ੇਸ਼੍ ਮ੭ਨਮ੍ਤ੍ਰਮ੍
ਿਕਸਸ਼੍੍ਟੇਨਾ੭ਪ੍ਯਨੁ ਿ੍ਞਾਤ੍ਾ ਤ੍ੂ ਤ੍ਾਃ ਸਮ੍ਤ੍ਵਕਰਤ੍ਾ ਯਯੁ ਃ ੧੧
ਨਯਮ੍ਤ੍ੇਨ ਅਪ੍ਰ ਤ੍ਾਲਸਯ ਪ੍ਰਲਮ੍ਪ੍ ਸਯੋਤ੍
ੱ ਰਮ੍ ਪ੍ਰਕਤ੍
ਕਨਸ਼੍ੇਿਮਾਣਾ ਸ੍ਤ੍ੇ ਿਿ੍ਮ:ੁ ਨਤ੍ੀਮ੍ ਮਤ੍ਯੇਨ ਮਾਕਲਨੀਮ੍ ੧੨
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਤ੍ੇ ਹਸ੍ਕਤ੍ਨ ਪ੍ੁਰੇ ਿਙ੍ਿਾਮ੍ ਤ੍ੀਰ੍ਤ੍ਵਾ ਪ੍ਰਤ੍ਯਙ੍ਮੁਿਾ ਯਯੁ ਃ
ਪ੍ਾਞ੍ਚਾਲ ਤ੍ੇਸ਼੍ਮ੍ ਆਸਾਤ੍ਯ ਮਤ੍ਯੇਨ ਿੁਰਿ
ੁ ਾਙ੍ਿਲਮ੍ ੧੩
ਸਰਾਮ੍ਕਸ ਚ ਸੁਪ੍ੂਰਣ
੍ ਾਕਨ ਨਤ੍ੀ ਸ਼੍੍ਚ ਕਿਮਲੋ ਤ੍ਿਾ:
ਕਨਰੀਿ੍ਸ਼੍ਮਾਣਾ ਸ੍ਤ੍ੇ ਿਿ੍ਮ:ੁ ਤ੍ੂ ਤ੍ਾ: ਿਾਰਯ ਿਸ਼੍ਾ ੱੱਤ੍ੁ ਤ੍
ਰ ਮ੍ ੧੪
ਤ੍ੇ ਪ੍ਰਸੰਨੋਤ੍ਿਾਮ੍ ਕਤ੍ਿਯਾਮ੍ ਨਾਨਾ ਕਿਹਿ ਸੇਕਿਤ੍ਾਮ੍
ਉਪ੍ਾਕਤ੍ ਿਿ੍ਮ:ੁ ਿੇਿੇਨ ਸ਼੍ਰਤ੍ਣ੍ਟਾਮ੍ ਿਨਾਿੁਲਾਮ੍ ੧੫
ਕਨਿੂਲ ਿਰੁਿ੍ਸ਼੍ਮ੍ ਆਸਾਤ੍ਯ ਕਤ੍ਿਯਮ੍ ਸਤ੍ਯੋਪ੍ਯਾਚਨਮ੍
ਅਕਪ੍ਿਮਯਾ੭ਕਪ੍ਿਾਤ੍ਯਮ੍ ਤ੍ਮ੍ ਿੁਕਲਙ੍ਿਾਮ੍ ਪ੍ਰਾਕਿਸ਼੍ਨ੍ ਪ੍ੁਰੀਮ੍ ੧੬
ਅਕਪ੍ਿਾਲ਼ਮ੍ ਤ੍ਤ੍ਃ ਪ੍ਰਾਪ੍ਯ ਤ੍ੇ ਪ੍ੋਕਤ੍ ਪ੍ਿਨਾ ੱੱਚਯੁ ਤ੍ਾਮ੍
ਕਪ੍ਤ੍ਰੁ ਪ੍ੈਤ੍ਾਮਹੀਮ੍ ਪ੍ੁਣਯਾਮ੍ ਤ੍ੇਰ:ੁ ਇਿ੍ਸ਼੍ੁਮਤ੍ੀਮ੍ ਨਤ੍ੀਮ੍ ੧੭
ਅਿੇਿ੍ਸ਼੍ਯਾਮ੍ਿਕਲ ਪ੍ਾਨਾਮ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਪ੍ਰਾਹ੍ਮਣਾਨ੍ ਿੇਤ੍ ਪ੍ਾਰਿਾਨ੍
ਯਯੁ ਰ੍ਮਤ੍ਯੇਨ ਪ੍ਾਹ੍ਲੀਿਾਨ੍ ਸੁਤ੍ਾਮਾਨਮ੍ ਚ ਪ੍ਰਵਤ੍ਮ੍ ੧੮
ਕਿਸ਼੍੍ਣੋਃ ਪ੍ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਰੇਿ੍ਸ਼੍ਮਾਣਾ ਕਿਪ੍ਾਸ਼੍ਾਮ੍ ਚਾ੭ਕਪ੍ ਸ਼੍ਾਲ੍ ਮਲੀਮ੍
ਨਤ੍ੀ ਰਵਾਪ੍ੀ ਸ੍ਤ੍ਟਾਿਾਕਨ ਪ੍ਲਵ ਲਾਕਨ ਸਰਾਮ੍ਕਸ ਚ ੧੯
ਪ੍ਸ਼੍ਯਮ੍ਤ੍ੋ ਕਿਕਿਤ੍ਾਮ੍ ਸ਼੍੍ਚਾ੭ਕਪ੍ ਕਸਮਹ ਿਯਾਿਰ ਮਰੁਿ ਕਤ੍ਵਪ੍ਾਨ੍
ਯਯੁ : ਪ੍ਤ੍ਾ੭ਕਤ੍ ਮਹਤ੍ਾ ਸ਼੍ਾਸਨਮ੍ ਪ੍ਰ੍ਤ੍ੁ ਰੀਪ੍੍ਸਿ: ੨0
ਤ੍ੇ ਸ਼੍ਰਾਨ੍ਤ੍ ਿਾਹਨਾ ਤ੍ੂ ਤ੍ਾ ਕਿਿਰੁਸ਼੍੍ਟੇਨ ਪ੍ਤ੍ਾ ਤ੍ਤ੍:
ਕਿਕਰ ਿਰਿਮ੍ ਪ੍ੁਰ ਿਰਮ੍ ਸ਼੍ੀਿਰਮ੍ ਆਸੇਤ੍ੁ ਰਮ੍ਿਸਾ ੨੧
ਪ੍ਰ੍ਤ੍ੁਃ ਕਪ੍ਰਯਾ੭ਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਿੁਲ ਰਿ੍ਸ਼੍ਣਾ੭ਰ੍ਤ੍ਮ੍
ਪ੍ਰ੍ਤ੍ੁ ਸ਼੍੍ਚ ਿਮ੍ਸ਼੍ ਸਯ ਪ੍ਕਰਿਰਹਾ੭ਰ੍ਤ੍ਮ੍
ਅਹੇਟਮਾਨਾ ਸ੍ਤ੍ਵਰਯਾ ਸ੍ਮ ਤ੍ੂ ਤ੍ਾ
ਰਾਤ੍ਰਯਾਮ੍ ਤ੍ੁ ਤ੍ੇ ਤ੍ਤ੍੍ ਪ੍ੁਰਮ੍ ਏਿ ਯਾਤ੍ਾਃ ੨੨
ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਯੋਤ੍ਯਾ ਿਾਮ੍ਟੇ ਅਸ਼੍੍ਟ ਸ਼੍ਸ਼੍੍ਕਟਤ੍ਮ ੱੱਸਰ੍ਿ:
ਏਕੋਨ ਸਪ੍੍ਤਤ੍ਤ ਤਮ ੱਸਰ੍ਕ:
ਯਾਮ੍ ਏਿ ਰਾਕਤ੍ਰਮ੍ ਤ੍ੇ ਤ੍ੂ ਤ੍ਾਃ ਪ੍ਰਕਿਸ਼੍ਨ੍ਕਤ੍ ਸ੍ਮ ਤ੍ਾਮ੍ ਪ੍ੁਰੀਮ੍
ਪ੍ਰਤ੍ੇ ਨਾ੭ਕਪ੍ ਤ੍ਾਮ੍ ਰਾਕਤ੍ਰਮ੍ ਸਵਪ੍੍ਨੋ ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟੋ੭ਯਮ੍ ਅਕਪ੍ਰਯਃ ੧
ਿਯੁ ਸ਼੍੍ਟਾਮ੍ ਏਿ ਤ੍ੁ ਤ੍ਾਮ੍ ਰਾਕਤ੍ਰਮ੍ ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾ ਤ੍ਮ੍ ਸਵਪ੍੍ਨ ਮ੭ਕਪ੍ਰਯਮ੍
ਪ੍ੁਤ੍ਰੋ ਰਾਿਾ੭ਕਤ੍ ਰਾਿ ਸਯ ਸੁਪ੍ਰੁਸ਼੍ਮ੍ ਪ੍ਰਯਤ੍ਪ੍ਯਤ੍ ੨
ਤ੍ਪ੍ਯਮਾਨਮ੍ ਸਮਾਿ੍ਞਾਯ ਿਯਸਯਾਃ ਕਪ੍ਰਯ ਿਾਕਤ੍ਨਃ
ਆਯਾਸਮ੍ ਕਹ ਕਿਨੇਸ਼੍ਯਨ੍ਤ੍ਃ ਸਪ੍ਾਯਾਮ੍ ਚਕਿਰਰੇ ਿਤ੍ਾਃ ੩
ਿਾਤ੍ਯਨ੍ਕਤ੍ ਤ੍ਤ੍ਾ ਸ਼੍ਾਨ੍ਕਤ੍ਮ੍ ਲਾਸਯਨ੍ਤ੍ਯ੭ਕਪ੍ ਚਾਪ੍ਰੇ
ਨਾਟਿਾ ਨਯ੭ਪ੍ਰੇ ਪ੍ਰਾਹੁ: ਹਾਸਯਾਕਨ ਕਿਕਿਤ੍ਾਕਨ ਚ ੪
ਸ ਤ੍ੈ: ਮਹਾਤ੍੍ਮਾ ਪ੍ਰਤ੍ਃ ਸਕਿਕਪ੍ਃ ਕਪ੍ਰਯ ਿਾਕਤ੍ਕਪ੍ਃ
ਿੋਸ਼੍੍ਟੀ: ਹਾਸਯਾਕਨ ਿੁਰਵਤ੍੍ਕਪ੍: ਨ ਪ੍ਰਾਹਰਸ਼੍
ੁ ਯਤ੍ ਰਾਿਿਃ ੫
Page 173 of 276

ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਵਾਲ੍ ਮੀਕਿ ਰਾਮਾਯਣਮ੍
ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਤ੍ਮ੍ ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ਕਪ੍ਰਯ ਸਿੋ ਪ੍ਰਤ੍ਮ੍ ਸਕਿਕਪ੍: ਿਰਤ੍
ੁ ਮ੍
ਸੁਹਤ੍
ਰੁ ੍ਕਪ੍ਃ ਪ੍ਰਯੁ ਪ੍ਾਸੀਨਃ ਕਿਮ੍ ਸਿੇ ਨਾ੭ਨੁ ਮੋਤ੍ਸੇ ੬
ਏਿਮ੍ ਪ੍ਰਿ
ੁ ਾਣਮ੍ ਸੁਹਤ੍
ਰੁ ਮ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯੁ ਿਾਚ ਹ
ਸ਼੍ਰੁਣੁ ਤ੍ਵਮ੍ ਯ ੱੰਕਨਕਮੱਤ੍ਮ੍ ਮੇ ਤ੍ੈਨਯਮ੍ ਏਤ੍ਤ੍੍ ਉਪ੍ਾਿਤ੍ਮ੍ ੭
ਸਵਪ੍੍ਨੇ ਕਪ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਅਤ੍ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਮ੍ ਮਕਲਨਮ੍ ਮੁਿ੍ਤ੍ ਮੂਰ੍ਤ੍ਿਮ੍
ਪ੍ਤ੍ਨ੍ਤ੍ਮ੍ ਅਕਤ੍ਰ ਕਸ਼੍ਿਰਾਤ੍੍ ਿਲੁ ਸ਼੍ੇ ਿੋਮਯੇ ਹਰਤ੍ੇ ੮
ਪ੍੍ਲਿਮਾਨ ਸ਼੍੍ਚ ਮੇ ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਃ ਸ ਤ੍ਸ੍ਕਮਨ੍ ਿੋਮਯ ਹਰਤ੍ੇ
ਕਪ੍ਪ੍ਨ੍ ਅਮ੍ਿਕਲਨਾ ਤ੍ੈਲਮ੍ ਹਸੰਕਨਿ ਮੁਹਰ
ੁ ੍ ਮੁਹਃੁ ੯
ਤ੍ਤ੍ ਸ੍ਕਤ੍ਲੋ ਤ੍ਨਮ੍ ਪ੍ੁਿ੍ਤ੍ਵਾ ਪ੍ੁਨਃ ਪ੍ੁਨ: ਅਤ੍ਃ ਕਸ਼੍ਰਾਃ
ਤ੍ੈਲੇ ਨਾ੭ਪ੍ਯਿ੍ਤ੍ ਸਰਵਾ੭0ਿ ਸ੍ਤ੍ੈਲਮ੍ ਏਿਾਨਵ੭ਿਿਾਹਤ੍ ੧0
ਸਵਪ੍੍ਨੇ੭ਕਪ੍ ਸਾਿਰਮ੍ ਸ਼੍ੁਸ਼੍ਿ
੍ ਮ੍ ਚਨ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਚ ਪ੍ਕਤ੍ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ੁਕਿ
ਉਪ੍ਰੁਤ੍
ੱ ਾਮ੍ ਚ ਿਿਤ੍ੀਮ੍ ਤ੍ਮਸੇਿ ਸਮਾ ਿਰੁਤ੍ਾਮ੍ ੧੧
ਔਪ੍ਿਾਹਯ ਸਯ ਨਾਿ ਸਯ ਕਿਸ਼੍ਾਣਮ੍ ਸ਼੍ਿਲੀ ਿਰੁਤ੍ਮ੍
ਸਹਸਾ ਚਾ੭ਕਪ੍ ਸਮ੍ਸ਼੍ਨ੍ਤ੍ਮ੍ ਿਵਕਲਤ੍ਮ੍ ਿਾਤ੍ਿੇਤ੍ਸਮ੍ ੧੨
ਅਿਤ੍ੀਰ੍ਣਾਮ੍ ਚ ਪ੍ਰੁਕਤ੍ਿੀਮ੍ ਸ਼੍ੁਸ਼੍੍ਿਾਮ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਕਿਕਿਤ੍ਾਨ੍ ਤ੍ਰੁਮਾਨ੍
ਅਹਮ੍ ਪ੍ਸ਼੍ਯਾਕਮ ਕਿਤ੍ਵਸਤ੍
੍ ਾਨ੍ ਸਤ੍ੂ ਮਾਮ੍ ਸ਼੍੍ਚਾ੭ਕਪ੍ ਪ੍ਰਵਤ੍ਾਨ੍ ੧੩
ਪ੍ੀਟੇ ਿਾਰ੍ਸ਼੍੍ਣਾਯਸੇ ਚੈਨਮ੍ ਕਨਸ਼੍ੰਣਮ੍ ਿਰੁਸ਼੍੍ਣ ਿਾਸਸਮ੍
ਪ੍ਰਹਸਨ੍ਕਤ੍ ਸ੍ਮ ਰਾਿਾਨਮ੍ ਪ੍ਰਮਤ੍ਾਃ ਿਰੁਸ਼੍੍ਣ ਕਪ੍ਙ੍ਿਲ਼ਾ: ੧੪
ਤ੍ਵਰਮਾਣ ਸ਼੍੍ਚ ਤ੍ਰ੍ਮਾਤ੍੍ਮਾ ਰਿ੍ਤ੍ ਮਾਲਯਾ੭ਨੁ ਲੇ ਪ੍ਨਃ
ਰਤ੍ੇਨ ਿਰ ਯੁ ਿ੍ਤ੍ੇਨ ਪ੍ਰਯਾਤ੍ੋ ਤ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਣਾ ਮੁਿਃ ੧੫
ਪ੍ਰਹਸਮ੍ਤ੍ੀਿ ਰਾਿਾਨਮ੍ ਪ੍ਰਮਤ੍ਾ ਰਿ੍ਤ੍ ਿਾਕਸਨੀ
ਪ੍ਰਿਰ੍ਸ਼੍ਨ੍ਤ੍ੀ ਮਯਾ ਤ੍ਰੁਸ਼੍ਟ
੍ ਾ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸੀ ਕਿਿਰੁਤ੍ਾ੭੭ਨਨਾ ੧੬
ਏਿ ਮੇਤ੍ ਨ੍ਮਯਾ ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟ ਕਮਮਮ੍ ਰਾਕਤ੍ਰਮ੍ ਪ੍ਯਾ੭੭ਿਹਮ੍
ਅਹਮ੍ ਰਾਮੋ੭ਤ੍ਿਾ ਰਾਿਾ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੋ ਿਾ ਮਕਰਸ਼੍ਯਕਤ੍ ੧੭
ਨਰੋ ਯਾਨੇਨ ਯਃ ਸਵਪ੍੍ਨੇ ਿਰ ਯੁ ਿ੍ਤ੍ੇਨ ਯਾਕਤ੍ ਕਹ
ਅਕਚਰਾ ੱੱਤ੍ਸਯ ਤ੍ੂ ਮਾ੭ਿਰਮ੍ ਕਚਤ੍ਾਯਾਮ੍ ਸਮ੍ਪ੍ਰਤ੍ੁ ਸ਼੍
ਰ ਯਤ੍ੇ ੧੮
ਏਤ੍ ੱੰਕਨਕਮੱਤ੍ਮ੍ ਤ੍ੀਨੋ੭ਹਮ੍ ਤ੍ ੱੰਨ ਿਃ ਪ੍ਰਕਤ੍ਪ੍ੂਿਯੇ
ਸ਼੍ੁਸ਼੍ਯਤ੍ੀਿ ਚ ਮੇ ਿਣ੍ਟੋ ਨ ਸਵਸ੍ਤ੍ਮ੍ ਇਿ ਮੇ ਮਨਃ ੧੯
ਨ ਪ੍ਸ਼੍ਯਾਕਮ ਪ੍ਯ ਸ੍ਤ੍ਾਨਮ੍ ਪ੍ਯਮ੍ ਚੈ ਿੋਪ੍ਤ੍ਾਰਾਯੇ
ਪ੍ਰਸ਼੍੍ਟ ਸ਼੍੍ਚ ਸਰਵ ਯੋਿੋ ਮੇ ਚਾਯਾ ਚੋਪ੍ਹਤ੍ਾ ਮਮ ੨0
ਿੁਿੁਪ੍੍ਸਨ੍ ਇਿ ਚਾ੭੭ਤ੍੍ਮਾਨਮ੍ ਨ ਚ ਪ੍ਸ਼੍ਯਾਕਮ ਿਾਰਣਮ੍ ੨੧
ਇਮਾਮ੍ ਕਹ ਤ੍ੁ ਃਸਵਪ੍੍ਨ ਿਕਤ੍ਮ੍ ਕਨਸ਼੍ਾਮਯ ਤ੍ਾਮ੍
ਅਨੇਿ ਰੂਪ੍ਾਮ੍ ਅਕਿਤ੍ਰ੍ਕਿਤ੍ਾਮ੍ ਪ੍ੁਰਾ
ਪ੍ਯਮ੍ ਮਹਤ੍੍ ਤ੍ਤ੍੍ ਹਰਤ੍
ੁ ਯਾ ੱੰਨਯਾਕਤ੍ ਮੇ
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ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਵਾਲ੍ ਮੀਕਿ ਰਾਮਾਯਣਮ੍
ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਕਿਕਚਨ੍ਤ੍ਯ ਰਾਿਾਨਮ੍ ਅਕਚਨ੍ਤ੍ਯ ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਨਮ੍ ੨੨
ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਯੋਤ੍ਯਾ ਿਾਮ੍ਟੇ ਏਿੋਨ ਸਪ੍੍ਤ੍ਕਤ੍ਤ੍ਮ ੱੱਸਰ੍ਿ:
ਸਪ੍੍ਤਤ੍ਤਤਮ ੱਸਰ੍ਕ:
ਪ੍ਰਤ੍ੇ ਪ੍ਰੁਿਕਤ੍ ਸਵਪ੍੍ਨਮ੍ ਤ੍ੂ ਤ੍ਾ ਸ੍ਤ੍ੇ ਿ੍ਲਾਨ੍ਤ੍ ਿਾਹਨਾਃ
ਪ੍ਰਕਿਸ਼੍ਯਾ੭ਸਹਯ ਪ੍ਕਰਿਮ੍ ਰਮਯਮ੍ ਰਾਿ ਿਰੁਹਮ੍ ਪ੍ੁਰਮ੍ ੧
ਸਮਾਿਮਯ ਤ੍ੁ ਰਾਿ੍ਞਾ ਚ ਰਾਿ ਪ੍ੁਤ੍ਰੇਣ ਚਾ੭ਰ੍ਕਚਤ੍ਾਃ
ਰਾਿ੍ਞਃ ਪ੍ਾਤ੍ੌ ਿਰੁਹੀਤ੍ਵਾ ਤ੍ੁ ਤ੍ਮ੍ ਊਚੁ: ਪ੍ਰਤ੍ਮ੍ ਿਚਃ ੨
ਪ੍ੁਰੋਕਹਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਵਾ ਿੁਸ਼੍ਲਮ੍ ਪ੍ਰਾਹ ਸਰਵੇ ਚ ਮਨ੍ਕਤ੍ਰਣਃ
ਤ੍ਵਰਮਾਣ ਸ਼੍੍ਚ ਕਨਰਯਾਕਹ ਿਰੁਤ੍ਯਮ੍ ਆਤ੍ਯਕਯਿਮ੍ ਤ੍ਵਯਾ ੩
ਇਮਾਕਨ ਚ ਮਹਾ੭ਰਹਾਕਣ ਿਸ੍ਤ੍ਰਾਣਯਾ੭੭ਪ੍ਰਣਾਕਨ ਚ
ਪ੍ਰਕਤ੍ਿਰੁਹਯ ਕਿਸ਼੍ਾਲਾਿ੍ਸ਼੍ ਮਾਤ੍ੁ ਲ ਸਯ ਚ ਤ੍ਾਪ੍ਯ ੪
ਅਤ੍ਰ ਕਿਮ੍ਸ਼੍ਕਤ੍ ਿੋਟਯ੭ਸ੍ਤ੍ੁ ਨਰੁਪ੍ਤ੍ੇ: ਮਾਤ੍ੁ ਲ ਸਯ ਤ੍ੇ
ਤ੍ਸ਼੍ ਿੋਟਯ ਸ੍ਤ੍ੁ ਸਮ੍ਪ੍ੂਰਣ
੍ ਾ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ੈਿ ਚ ਨਰੁਪ੍ਾ੭੭ਤ੍੍ਮਿ ੫
ਪ੍ਰਕਤ੍ਿਰੁਹਯ ਚ ਤ੍ਤ੍੍ ਸਰਵਮ੍ ਸਵ੭ਨੁ ਰਿ੍ਤ੍ਃ ਸੁਹੱਿ
ਰੁ ਨੇ
ਤ੍ੂ ਤ੍ਾਨ੍ ਉਿਾਚ ਪ੍ਰਤ੍ਃ ਿਾਮੈਃ ਸਮ੍ਪ੍ਰਕਤ੍ਪ੍ੂਿਯ ਤ੍ਾਨ੍ ੬
ਿੱਕਚਤ੍੍ ਸੁਿੁਸ਼੍ਲੀ ਰਾਿਾ ਕਪ੍ਤ੍ਾ ਤ੍ਸ਼੍ਰਤ੍ੋ ਮਮ
ਿੱਕਚ ੱੱਚਾ੭ਰੋਿਤ੍ਾ ਰਾਮੇ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੇ ਚ ਮਹਾਤ੍੍ਮਕਨ ੭
ਆਰਯਾ ਚ ਤ੍ਰ੍ਮ ਕਨਰਤ੍ਾ ਤ੍ਰ੍ਮਿ੍ਞਾ ਤ੍ਰ੍ਮ ਤ੍ਰ੍ਕਸ਼੍ਨੀ
ਅਰੋਿਾ ਚਾ੭ਕਪ੍ ਿੌਸਲਯਾ ਮਾਤ੍ਾ ਰਾਮ ਸਯ ਤ੍ੀਮਤ੍ਃ ੮
ਿੱਕਚਤ੍੍ ਸੁਕਮਤ੍ਰਾ ਤ੍ਰ੍ਮਿ੍ਞਾ ਿਨਨੀ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ ਸਯ ਯਾ
ਸ਼੍ਤ੍ਰੁਿ੍ਨਸਯ ਚ ਿੀਰ ਸਯ ਸਾ੭ਰੋਿਾ ਚਾ੭ਕਪ੍ ਮਤ੍ਯਮਾ ੯
ਆਤ੍੍ਮ ਿਾਮਾ ਸਤ੍ਾ ਚਣ੍ਟੀ ਿਰੋਤ੍ਨਾ ਪ੍ਰਾਿ੍ਞ ਮਾਕਨਨੀ
ਅਰੋਿਾ ਚਾ੭ਕਪ੍ ਿੈਿੇਯੀ ਮਾਤ੍ਾ ਮੇ ਕਿਮ੍ ਉਿਾਚ ਹ ੧0
ਏਿਮ੍ ਉਿ੍ਤ੍ਾ ਸ੍ਤ੍ੁ ਤ੍ੇ ਤ੍ੂ ਤ੍ਾ ਪ੍ਰਤ੍ੇਨ ਮਹਾਤ੍੍ਮਨਾ
ਊਚੁਃ ਸਮ੍ਪ੍ਰਸ਼੍ਰਯਮ੍ ਿਾਿਯਮ੍ ਇਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਤ੍ਾ ੧੧
ਿੁਸ਼੍ਲਾ ਸ੍ਤ੍ੇ ਨਰ ਿਯਾਿਰ ਯੇਸ਼੍ਾਮ੍ ਿੁਸ਼੍ਲਮ੍ ਇੱਚਕਸ
ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍੍ਚ ਤ੍ਵਾਮ੍ ਿਰੁਣਤ੍
ੁ ੇ ਪ੍ਤ੍੍ਮਾ ਯੁ ਿਯਤ੍ਾਮ੍ ਚਾ੭ਕਪ੍ ਤ੍ੇ ਰਤ੍: ੧੨
ਪ੍ਰਤ੍ ਸ਼੍੍ਚਾ੭ਕਪ੍ ਤ੍ਾਨ੍ ਤ੍ੂ ਤ੍ਾਨ੍ ਏਿਮ੍ ਉਿ੍ਤ੍੭
ੋ ਪ੍ਯਪ੍ਾਸ਼੍ਤ੍
ਆਪ੍ਰੁੱਚ੭
ੇ ਹਮ੍ ਮਹਾਰਾਿਮ੍ ਤ੍ੂ ਤ੍ਾਃ ਸਮ੍ਤ੍ਰ
ਵ ਯਨ੍ਕਤ੍ ਮਾਮ੍ ੧੩
ਏਿਮ੍ ਉਿ੍ਤ੍ਵਾ ਤ੍ੁ ਤ੍ਾਨ੍ ਤ੍ੂ ਤ੍ਾਨ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਃ ਪ੍ਾਰ੍ਕਤ੍ਿਾ੭੭ਤ੍੍ਮਿਃ
ਤ੍ੂ ਤ੍ੈਃ ਸਮ੍ਚੋਕਤ੍ਤ੍ੋ ਿਾਿਯਮ੍ ਮਾਤ੍ਾਮਹਮ੍ ਉਿਾਚ ਹ ੧੪
ਰਾਿਨ੍ ਕਪ੍ਤ੍ੁ ਰ੍ ਿਕਮਸ਼੍ਯਾਕਮ ਸਿਾਸ਼੍ਮ੍ ਤ੍ੂ ਤ੍ ਚੋਕਤ੍ਤ੍ਃ
ਪ੍ੁਨ ਰ੭ਪ੍ਯਹਮ੍ ਏਸ਼੍ਯਾਕਮ ਯਤ੍ਾ ਮੇ ਤ੍ਵਮ੍ ਸ੍ਮਕਰਸ਼੍ਯਕਸ ੧੫
ਪ੍ਰਤ੍ੇ ਨੈਿਮ੍ ਉਿ੍ਤ੍ ਸ੍ਤ੍ੁ ਨਰੁਪ੍ੋ ਮਾਤ੍ਾਮਹ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ
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ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਵਾਲ੍ ਮੀਕਿ ਰਾਮਾਯਣਮ੍
ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਤ੍ਮ੍ ਉਿਾਚ ਸ਼੍ੁਪ੍ਮ੍ ਿਾਿਯਮ੍ ਕਸ਼੍ਰ ਸਯਾ੭੭ਿਰਾਯ ਰਾਿਿਮ੍ ੧੬
ਿੱਚ ਤ੍ਾਤ੍ਾ੭ਨੁ ਿਾਨੇ ਤ੍ਵਾਮ੍ ਿੈਿੇਯੀ ਸੁਪ੍ਰਿਾ ਸ੍ਤ੍ਵਯਾ
ਮਾਤ੍ਰਮ੍ ਿੁਸ਼੍ਲਮ੍ ਪ੍ਰੂਯਾਃ ਕਪ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਚ ਪ੍ਰਮ੍ਤ੍ਪ੍ ੧੭
ਪ੍ੁਰੋਕਹਤ੍ਮ੍ ਚ ਿੁਸ਼੍ਲਮ੍ ਯੇ ਚਾ੭ਨਯੇ ਕਤ੍ਵਿ ਸੱਤ੍ਮਾਃ
ਤ੍ੌ ਚ ਤ੍ਾਤ੍ ਮਹੇਸ਼੍ਵਾਸੌ ਪ੍ਰਾਤ੍ਰੌ ਰਾਮ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੌ ੧੮
ਤ੍ਸ੍ਮੈ ਹਸ੍ਕਤ੍ ਉੱਤ੍ਮਾਮ੍ ਸ਼੍੍ਕਚਤ੍ਰਾਨ੍ ਿਮ੍ਪ੍ਲ਼ਾਨ੍ ਅਕਿਨਾਕਨ ਚ
ਅਕਪ੍ਸਤ੍੍ਿਰੁਤ੍ਯ ਿੈਿੇਯੋ ਪ੍ਰਤ੍ਾਯ ਤ੍ਨਮ੍ ਤ੍ਤ੍ੌ ੧੯
ਰੁਿ੍ਮ ਕਨਸ਼੍੍ਿ ਸਹਸਰੇ ਤ੍ਵੇ ਸ਼੍ੋਟ ਸ਼੍ਾ੭ਸ਼੍ਵ ਸ਼੍ਤ੍ਾਕਨ ਚ
ਸਤ੍੍ਿਰੁਤ੍ਯ ਿੇਿੇਯੀ ਪ੍ੁਤ੍ਰਮ੍ ਿੇਿਯੋ ਤ੍ਨਮ੍ ਆਕਤ੍ਸ਼੍ਤ੍੍ ੨0
ਤ੍ਤ੍ਾ੭ਮਾਤ੍ਯਾਨ੍ ਅਕਪ੍ਪ੍ਰੇਤ੍ਾਨ੍ ਕਿਸ਼੍ਵਾਸਯਾਮ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਿੁਣਾਕਨਵਤ੍ਾਨ੍
ਤ੍ਤ੍ੌ ਅਸ਼੍ਵਪ੍ਕਤ੍ਃ ਿ੍ਕਸ਼੍ਪ੍ਰਮ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਾਯਾ੭ਨੁ ਯਾਕਯਨਃ ੨੧
ਐਰਾਿਤ੍ਾਨ੍ ਐਨ੍ਤ੍ਰ ਕਸ਼੍ਰਾਨ੍ ਨਾਿਾਨ੍ ਿੈ ਕਪ੍ਰਯ ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਨਾਨ੍
ਿਰਾਨ੍ ਸ਼੍ੀਿਰਾਨ੍ ਸੁਸਮਯੁ ਿ੍ਤ੍ਾਨ੍ ਮਾਤ੍ੁ ਲੋ੭ਸ੍ਮੈ ਤ੍ਨਮ੍ ਤ੍ਤ੍ੌ ੨੨
ਅਨ੍ਤ੍ਃ ਪ੍ੁਰੇ੭ਕਤ੍ਸਮਵ ੍ਰੁੱਤ੍ਾਨ੍ ਿਯਾਿਰ ਿੀਰਯ ਪ੍ਲਾ੭ਕਨਵਤ੍ਾਨ੍
ਤ੍ਮ੍ਸ਼੍੍ਟਰਾ੭੭ਯੁ ਤ੍ਾਨ੍ ਮਹਾ ਿਾਯਾਨ੍ ਸ਼੍ੁਨ ਸ਼੍੍ਚੋਪ੍ਾਯਨਮ੍ ਤ੍ਤ੍ੌ ੨੩
ਸ ਤ੍ੱਤ੍ਮ੍ ਿੇਿਯੇਮ੍ਤ੍ਰੇਣ ਤ੍ਨਮ੍ ਤ੍ ੱੰਨਾ੭ਪ੍ਯਨਮ੍ਤ੍ਤ੍
ਪ੍ਰਤ੍: ਿੇਿਯੀ ਪ੍ੁਤ੍ਰੋ ਿਮਨ ਤ੍ਵਰਯਾ ਤ੍ਤ੍ਾ ੨੪
ਪ੍ਪ੍ੂਿ ਹਯ੭ਸਯ ਹਰਤ੍
ੁ ਯੇ ਕਚਮ੍ਤ੍ਾ ਸੁਮਹਤ੍ੀ ਤ੍ਤ੍ਾ
ਤ੍ਵਰਯਾ ਚਾ੭ਕਪ੍ ਤ੍ੂ ਤ੍ਾਨਾਮ੍ ਸਵਪ੍੍ਨ ਸਯਾ੭ਕਪ੍ ਚ ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਨਾਤ੍੍ ੨੫
ਸਵ ਸਵ ਿੇਸ਼੍੍ਮਾ੭ਪ੍ਯਕਤ੍ਿਰਮਯ ਨਰ ਨਾਿਾ੭ਸ਼੍ਵ ਸਮਵ ੍ਰੁਤ੍ਮ੍
ਪ੍ਰਪ੍ੇਤ੍ੇ ਸੁਮਹ ੱੱਚਰੀਮਾਨ੍ ਰਾਿ ਮਾਰ੍ਿਮ੭ਨੁੱ ਤ੍ਮਮ੍ ੨੬
ਅਪ੍ਯਤ੍ੀਤ੍ਯ ਤ੍ਤ੍ੋ੭ਪ੍ਸ਼੍ਯ ਤ੍ਮ੍ਤ੍: ਪ੍ੁਰ ਮੁਤ੍ਾਰਤ੍ੀ:
ਤ੍ਤ੍ ਸ੍ਤ੍ ਤ੍੍ਪ੍ਰਤ੍ ੱੱਸ਼੍ਰੀਮਾਨ੍ ਆਕਿਿੇਸ਼੍ਾ੭ਕਨਿਾਕਰਤ੍: ੨੭
ਸ ਮਾਤ੍ਾਮਹਮ੍ ਆਪ੍ਰੁੱਚਯ ਮਾਤ੍ੁ ਲਮ੍ ਚ ਯੁ ਤ੍ਾਕਿਤ੍ਮ੍
ਰਤ੍ਮ੍ ਆਰੁਹਯ ਪ੍ਰਤ੍ਃ ਸ਼੍ਤ੍ਰੁਿ੍ਨ ਸਕਹਤ੍ੋ ਯਯੌ ੨੮
ਰਤ੍ਾਨ੍ ਮਣ੍ਟਲ ਚਿਰਾਮ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਯੋਿਕਯਤ੍ਵਾ ਪ੍ਰੱਸ਼੍ਤ੍ਮ੍
ਉਸ਼੍੍ਟਰ ਿੋ੭ਸ਼੍ਵ ਿਰੈਰ੍ ਪ੍ਰੁਤ੍ਯਾ ਪ੍ਰਤ੍ਮ੍ ਯਾਨ੍ਤ੍ਮ੍ ਅਨਵਯੁਃ ੨੯
ਪ੍ਲੇ ਨ ਿੁਪ੍੍ਤ੍ੋ ਪ੍ਰਤ੍ੋ ਮਹਾਤ੍੍ਮਾ
ਸਹ ਆਰਯਿਸਯ ਆਤ੍੍ਮ ਸਮੈ: ਅਮਾਤ੍ਯੈਃ
ਆਤ੍ਾਯ ਸ਼੍ਤ੍ਰੁਿ੍ਨਮ੍ ਅਪ੍ੇਤ੍ ਸ਼੍ਤ੍ਰੁ:
ਿਰੁਹਾ ਤ੍ਯਯੌ ਕਸੱਤ੍ ਇਿੇ ਨ੍ਤ੍ਰਲੋਿਾਤ੍੍ ੩0
ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਯੋਤ੍ਯਾ ਿਾਮ੍ਟੇ ਸਪ੍੍ਤ੍ਕਤ੍ਤ੍ਮ ੱੱਸਰ੍ਿ:
ਏਕ ਸਪ੍੍ਤਤ੍ਤਤਮ ੱਸਰ੍ਕ:
ਸ ਪ੍ਰਾਙ੍ਮੁਿੋ ਰਾਿ ਿਰੁਹਾ ਤ੍੭ਕਪ੍ਕਨਰਯਾਯ ਿੀਰਯਿਾਨ੍
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ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਵਾਲ੍ ਮੀਕਿ ਰਾਮਾਯਣਮ੍
ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਤ੍ਾਤ੍ ੱੱਸੁਤ੍ਾਮਾਮ੍ ਤ੍ਯੁ ਕਤ੍ਮਾਨ੍ ਸਮ੍ਤ੍ੀਰਯਾ੭ਿੇਿ੍ਸ਼੍ਯ ਤ੍ਾਮ੍ ਨਤ੍ੀਮ੍ ੧
ਹ੍ਲਾਕਤ੍ਨੀਮ੍ ਤ੍ੁ ਰਾਪ੍ਾਰਾਮ੍ ਚ ਪ੍ਰਤ੍ਯਿ੍ ਸਰੋਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਰਙ੍ਕਿਣੀਮ੍
ਸ਼੍ਤ੍ਤ੍ਰੂਮ੍ ਅਤ੍ਰ ੱੱਚਰੀਮਾਨ੍ ਨਤ੍ੀਮ੍ ਇਿ੍ਸ਼੍ਵਾਿੁ ਨਨ੍ਤ੍ਨਃ ੨
ਏਲ(ਲਾ)ਤ੍ਾਨੇ ਨਤ੍ੀਮ੍ ਤ੍ੀਰ੍ਤ੍ਵਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਯ ਚਾ੭ਪ੍ਰ ਪ੍ਰ੍ਪ੍ਟਾਨ੍
ਕਸ਼੍ਲਾਮ੍ ਆਿੁਰਵਤ੍ੀਮ੍ ਤ੍ੀਰ੍ਤ੍ਵਾ ਆਿ੍ਨੇਯਮ੍ ਸ਼੍ਲਯਿਰ੍ਤ੍ਨਮ੍ ੩
ਸਤ੍ਯ ਸਮ੍ਤ੍ਃ ਸ਼੍ੁਕਚਃ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ੍ ਪ੍ਰੇਿ੍ਸ਼੍ਮਾਣਃ ਕਸ਼੍ਲਾਿਹਾਮ੍
ਅਤ੍ਯਯਾਤ੍੍ ਸ ਮਹਾ ਸ਼੍ੈਲਾਨ੍ ਿਨਮ੍ ਚੈਤ੍ਰਰਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਰਕਤ੍ ੪
ਸਰਸਵਤ੍ੀਮ੍ ਚ ਿਮ੍ਿਾਮ੍ ਚ ਯੁ ਿ੍ਮੇਨ ਪ੍ਰਤ੍ਯਪ੍ਤ੍ਯਤ੍
ਉੱਤ੍ਰਮ੍ ਿੀਰਮਤ੍੍ਸਯਾਨਾਮ੍ ਪ੍ਾਰੁਮ੍ਟਮ੍ ਪ੍ਰਾਕਿਸ਼੍ ਤ੍ਵਨਮ੍ ੫
ਿੇਕਿਨੀਮ੍ ਚ ਿੁਕਲ਼ਮ੍ਿਾਿਯਾਮ੍ ਹ੍ਲਾਕਤ੍ਨੀਮ੍ ਪ੍ਰਵਤ੍ਾ੭੭ਿਰੁਤ੍ਾਮ੍
ਯਮੁਨਾਮ੍ ਪ੍ਰਾਪ੍ਯ ਸਮ੍ਤ੍ੀਰ੍ਣੋ ਪ੍ਲਮ੍ ਆਸ਼੍ਵਾਸਯ ੱੱਤ੍ਤ੍ਾ ੬
ਸ਼੍ੀਤ੍ੀ ਿਰੁਤ੍ਯ ਤ੍ੁ ਿਾਤ੍ਰਾਕਣ ਿ੍ਲਾਨ੍ਤ੍ਾਨ੍ ਆਸ਼੍ਵਾਸਯ ਿਾਕਿਨਃ
ਤ੍ਤ੍ਰ ਸ੍ਨਾਤ੍ਵਾ ਚ ਪ੍ੀਤ੍ਵਾ ਚ ਪ੍ਰਾਯਾਤ੍ਾ੭੭ਤ੍ਾਯ ਚੋਤ੍ਿਮ੍ ੭
ਰਾਿ ਪ੍ੁਤ੍ਰੋ ਮਹਾ੭ਰਣਯਮ੍ ਅਨਪ੍ੀਿ੍ਸ਼੍੍ਣੋਪ੍ ਸੇਕਿਤ੍ਮ੍
ਪ੍ਤ੍ਰੋ ਪ੍ਤ੍ਰਣ
ੇ ਯਾਨੇਨ ਮਾਰੁਤ੍ਃ ਿਮ੍ ਇਿਾ੭ਤ੍ਯਯਾਤ੍੍ ੮
ਪ੍ਾਿੀਰਤ੍ਮ੍ ਤ੍ੁ ਸ਼੍੍ਪ੍ਤ੍
ਰ ਰਾਮ੍ ਅਮ੍ਸ਼੍ੁਤ੍ਾਨੇ ਮਹਾ ਨਤ੍ੀਮ੍
ਉਪ੍ਾਯ ਤ੍ਰਾਿਿ ਸ੍ਤ੍ੂਰ੍ਣਮ੍ ਪ੍ਰਾਿਵਟੇ ਕਿਸ਼੍ਰੁਤ੍ੇ ਪ੍ੁਰੇ ੯
ਸ ਿਮ੍ਿਾਮ੍ ਪ੍ਰਾਿਵਟੇ ਤ੍ੀਰ੍ਤ੍ਵਾ ਸਮਾਯਾ ਤ੍੍ਿੁਕਟਿੋਸ਼੍੍ਕਟਿਾਮ੍
ਸਪ੍ਲ ਸ੍ਤ੍ਾਮ੍ ਤ੍ੀਰ੍ਤ੍ਵਾ੭ਤ੍ ਸਮਾਯਾ ੱੱਤ੍ਰ੍ਮਿਰ੍ਤ੍ਨਮ੍ ੧0
ਤ੍ੋਰਣਮ੍ ਤ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਣਾ੭ਰ੍ਤ੍ਨ
ੇ ਿਮ੍ਪ੍ੂ ਪ੍ਰਸ੍ਤ੍ਮ੍ ਉਪ੍ਾਿਮਤ੍੍
ਿਰੂਤ੍ਮ੍ ਚ ਯਯੌ ਰਮਯਮ੍ ਿਰਾਮਮ੍ ਤ੍ਸ਼੍ਰਤ੍ਾ੭੭ਤ੍੍ਮਿਃ ੧੧
ਤ੍ਤ੍ਰ ਰਮਯੇ ਿਨੇ ਿਾਸਮ੍ ਿਰੁਤ੍ਵਾ੭ਸੌ ਪ੍ਰਾਙ੍ਮੁਿੋ ਯਯੌ
ਉਤ੍ਯਾਨਮ੍ ਉੱਕਿਹਾਨਾਯਾਃ ਕਪ੍ਰਯਿਾ ਯਤ੍ਰ ਪ੍ਾਤ੍ਪ੍ਾਃ ੧੨
ਸਾਲਾਮ੍ ਸ੍ਤ੍ੁ ਕਪ੍ਰਯਿਾਨ੍ ਪ੍ਰਾਪ੍ਯ ਸ਼੍ੀਿਰਾਨ੍ ਆਸ੍ਤ੍ਾਯ ਿਾਕਿਨਃ
ਅਨੁ ਿ੍ਞਾਪ੍ਯਾ੭ਤ੍ ਪ੍ਰਤ੍ੋ ਿਾਕਹਨੀਮ੍ ਤ੍ਵਕਰਤ੍ੋ ਯਯੌ ੧੩
ਿਾਸਮ੍ ਿਰੁਤ੍ਵਾ ਸਰ ਸ੍ਤ੍ੀਰ੍ਤ੍ੇ ਤ੍ੀਰ੍ਤ੍ਵਾ ਚ ਉੱਤ੍ਾਨਿਾਮ੍ ਨਤ੍ੀਮ੍
ਅਨਯਾ ਨਤ੍ੀ ਸ਼੍੍ਚ ਕਿਕਿਤ੍ਾਃ ਪ੍ਾਰਵਤ੍ੀਯੈ ਸ੍ਤ੍ੁਰਮ੍ਿਮੈਃ ੧੪
ਹਸ੍ਕਤ੍ਪ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਿਮ੍ ਆਸਾਤ੍ਯ ਿੁਕਟਿਾਮ੍ ਅਤ੍ਯਿਰ੍ਤ੍ਤ੍
ਤ੍ਤ੍ਾਰ ਚ ਨਰਿਯਾਿਰੋ ਲੌ ਕਹਤ੍ਯੇ ਸ ਿਪ੍ੀਿਤ੍ੀਮ੍ ੧੫
ਏਿਸਾਲੇ ਸ੍ਤ੍ਾਣੁਮਤ੍ੀਮ੍ ਕਿਨਤ੍ੇ ਿੋਮਤ੍ੀਮ੍ ਨਤ੍ੀਮ੍
ਿਕਲ਼ਮ੍ਿ ਨਿਰੇ ਚਾ੭ਕਪ੍ ਪ੍ਰਾਪ੍ਯ ਸਾਲਿਨਮ੍ ਤ੍ਤ੍ਾ
ਪ੍ਰਤ੍ਃ ਿ੍ਕਸ਼੍ਪ੍ਰਮ੍ ਆਿੱਚਤ੍੍ ਸੁਪ੍ਕਰਸ਼੍ਰਾਨ੍ਤ੍ ਿਾਹਨਃ ੧੬
ਿਨਮ੍ ਚ ਸਮ੭ਤ੍ੀਤ੍ਯਾ੭੭ਸ਼੍ੁ ਸ਼੍ਰਵਰਯਾਮ੍ ਅਰੁਣੋਤ੍ਯੇ
ਅਯੋਤ੍ਯਾਮ੍ ਮਨੁ ਨਾ ਰਾਿ੍ਞਾ ਕਨਰ੍ਕਮਤ੍ਾਮ੍ ਸਮ੍ਤ੍ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ ਹ ੧੭
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ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਵਾਲ੍ ਮੀਕਿ ਰਾਮਾਯਣਮ੍
ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਤ੍ਾਮ੍ ਪ੍ੁਰੀਮ੍ ਪ੍ੁਰਸ਼੍
ੁ ਿਯਾਿਰਃ ਸਪ੍੍ਤ੍ ਰਾਤ੍ਰੋਕਸ਼੍ਤ੍: ਪ੍ਕਤ੍
ਅਯੋਤ੍ਯਾਮ੍ ਅਿਰਤ੍ੋ ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾ ਰਤ੍ੇ ਸਾਰਕਤ੍ਮ੍ ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੧੮
ਏਸ਼੍ਾ ਨਾ੭ਕਤ੍ਪ੍ਰਤ੍ੀਤ੍ਾ ਮੇ ਪ੍ੁਣਯੋ ਤ੍ਯਾਨਾ ਯਸ਼੍ਕਸਵਨੀ
ਅਯੋਤ੍ਯਾ ਤ੍ਰੁਸ਼੍ਯਤ੍ੇ ਤ੍ੂ ਰਾਤ੍੍ ਸਾਰਤ੍ੇ ਪ੍ਾਣ੍ਟ ੁ ਮਰੁੱਕਤ੍ਿਾ ੧੯
ਯਿਵਕਪ੍ ਰ੍ਿੁਣ ਸਮ੍ਪ੍ੰਨੈ: ਪ੍ਰਾਹ੍ਮਣੈ: ਿੇਤ੍ ਪ੍ਾਰਿੈਃ
ਪ੍ੂਕਯਸ਼੍੍ਟਮ੍ ਰੁੱਤ੍ੈ: ਆਿੀਰ੍ਣਾ ਰਾਿਰ੍ਕਸ਼੍ ਿਰ ਪ੍ਾਕਲਤ੍ਾ ੨0
ਅਯੋਤ੍ਯਾਯਾਮ੍ ਪ੍ੁਰਾ ਸ਼੍ਪ੍੍ਤ੍ਃ ਸ਼੍ਰੂਯਤ੍ੇ ਤ੍ੁ ਮੁਲੋ ਮਹਾਨ੍
ਸਮਨ੍ਤ੍ਾਨ੍ ਨਰ ਨਾਰੀਣਾਮ੍ ਤ੍ਮ੍ ਅਤ੍ਯ ਨ ਸ਼੍ਰੁਣੋਮਯ੭ਹਮ੍ ੨੧
ਉਤ੍ਯਾਨਾਕਨ ਕਹ ਸਾਯਾਹ੍ਨੇ ਿਰੀਕਟਤ੍ਵੋਪ੍ਰਤ੍ੈ: ਨਰੈਃ
ਸਮਨ੍ਤ੍ਾ ਤ੍੍ਪ੍ਕਰਤ੍ਾਿਤ੍੍ਕਪ੍ਃ ਪ੍ਰਿਾਸ਼੍ਨ੍ਤ੍ੇ ਮਮਾ੭ਨਯਤ੍ਾ ੨੨
ਤ੍ਾਨਯ੭ਤ੍ਯਾ੭ਨੁ ਰਤ੍
ੁ ਨ੍ਤ੍ੀਿ ਪ੍ਕਰਤ੍ਯਿ੍ਤ੍ਾਕਨ ਿਾਕਮਕਪ੍ਃ
ਅਰਣਯ ਪ੍ੂਤ੍ੇਿ ਪ੍ੁਰੀ ਸਾਰਤ੍ੇ ਪ੍ਰਕਤ੍ਪ੍ਾਕਤ੍ ਮੇ ੨੩
ਨ ਹਯ੭ਤ੍ਰ ਯਾਨੈ: ਤ੍ਰੁਸ਼੍ਯਨ੍ਤ੍ੇ ਨ ਿਿੈ: ਨ ਚ ਿਾਕਿਕਪ੍ਃ
ਕਨਰਯਾਨ੍ਤ੍ੋ ਿਾ੭ਕਪ੍ਯਾਨ੍ਤ੍ੋ ਿਾ ਨਰ ਮੁਿਯਾ ਯਤ੍ਾ ਪ੍ੁਰਮ੍ ੨੪
ਉਤ੍ਯਾਨਾਕਨ ਪ੍ੁਰਾ ਪ੍ਾਮ੍ਕਤ੍ ਮੱਤ੍ ਪ੍ਰਮੁਕਤ੍ਤ੍ਾਕਨ ਚ
ਿਨਾਨਾਮ੍ ਰਕਤ੍ ਸਮਯੋਿੇ ਸ਼੍ਵ੭ਤ੍ਯਮ੍ਤ੍ ਿੁਣ ਿਮ੍ਕਤ੍ ਚ ੨੫
ਤ੍ਾ ਨਯੇਤ੍ਾ ਨਯਤ੍ਯ ਪ੍ਸ਼੍ਯਾਕਮ ਕਨਰਾਨਮ੍ਤ੍ਾਕਨ ਸਰਵਸ਼੍:
ਅਕਨਸ਼੍੍ਟਾਕਨ ਚ ਪ੍ਾਪ੍ਾਕਨ ਪ੍ਸ਼੍ਯਾਕਮ ਕਿਕਿਤ੍ਾਕਨ ਚ
ਸਪ੍੍ਤ੍ ਪ੍ਰ੍ਣੈ ਰ੭ਨੁ ਪ੍ਤ੍ਮ੍ ਕਿਿਰੋਸ਼੍ਤ੍੍ਕਪ੍ ਕਰਿ ਤ੍ਰੁਮ:ੈ ੨੬
ਨਾ੭ਤ੍ਯਾਕਪ੍ ਸ਼੍ਰੂਯਤ੍ੇ ਸ਼੍ਪ੍੍ਤ੍ੋ ਮੱਤ੍ਾਨਾਮ੍ ਮਰੁਿ ਪ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਣਾਮ੍
ਸਮਰਿ੍ਤ੍ਾਮ੍ ਮਤ੍ੁ ਰਾਮ੍ ਿਾਣੀਮ੍ ਿਲਮ੍ ਿਯਾਹਰਤ੍ਾਮ੍ ਪ੍ਹੁ ੨੭
ਚਮ੍ਤ੍ਨਾ੭ਿਰੁ ਸਮ੍ਪ੍ਰੁਿ੍ਤ੍ੋ ਤ੍ੂ ਪ੍ ਸੰਮੂਰ੍ਕਚਤ੍ੋ੭ਤ੍ੁ ਲ:
ਪ੍ਰਿਾਕਤ੍ ਪ੍ਿਨ: ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ੍ ਕਿੰਨੁਨਾ੭ਤ੍ਯ ਯਤ੍ਾ ਪ੍ੁਰਮ੍ ੨੮
ਪ੍ੇਰੀ ਮਰੁਤ੍ਮ੍ਿ ਿੀਣਾਨਾਮ੍ ਿੋਣ ਸਮ੍ਿੱਕਟਤ੍: ਪ੍ੁਨ:
ਕਿਮ੭ਤ੍ਯ ਸ਼੍ਪ੍੍ਤ੍ੋ ਕਿਰਤ੍ ੱੱਸਤ੍ਾ ਤ੍ੀਨ ਿਕਤ੍: ਪ੍ੁਰਾ ੨੯
ਅਕਨਸ਼੍੍ਟਾਕਨ ਚ ਪ੍ਾਪ੍ਾਕਨ ਪ੍ਸ਼੍ਯਾਕਮ ਕਿਕਿਤ੍ਾਕਨ ਚ
ਕਨਕਮੱਤ੍ਾ ਨਯ੭ਮਨੋਿ੍ਞਾਕਨ ਤ੍ੇਨ ਸੀਤ੍ਕਤ੍ ਮੇ ਮਨਃ ੩0
ਸਰਵਤ੍ਾ ਿੁਸ਼੍ਲਮ੍ ਸੂਤ੍ ਤ੍ੁ ਰਲ
੍ ਪ੍ਮ੍ ਮਮ ਪ੍ਮ੍ਤ੍ੁਸ਼੍ੁ
ਤ੍ਤ੍ਾ ਹਯਸਕਤ੍ ਸੰਮਹ
ੋ ੇ ਹਰਤ੍
ੁ ਯਮ੍ ਸੀਤ੍ਤ੍ੀਿ ਮੇ ੩੧
ਕਿਸ਼੍ੰਣ ਸ਼੍ਰਾਮ੍ਤ੍ ਹਰਤ੍
ੁ ਯ ਸਰਸਤ੍
੍ ੱੱਸ ਲੁ ਕਲ਼ਤ੍ੇਨ੍ਕਤ੍ਰਯ:
ਪ੍ਰਤ੍: ਪ੍ਰਕਿਿੇਸ਼੍ਾ੭੭ਸ਼੍ੁ ਪ੍ੁਰੀ ਕਮਿ੍ਸ਼੍ਵਾਿੁ ਪ੍ਾਕਲਤ੍ਾਮ੍ ੩੨
ਤ੍ਵਾਰੇਣ ਿੈਿਯਨ੍ਤ੍ੇਨ ਪ੍ਰਾਕਿਸ਼੍ ੱੱਚਰਾਨ੍ਤ੍ ਿਾਹਨਃ
ਤ੍ਵਾਰ ਸ੍ਤ੍:ੈ ਉੱਤ੍ਾਯ ਕਿਿਯਮ੍ ਪ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟ ਸ੍ਤ੍ਃੈ ਸਕਹਤ੍ੋ ਯਯੌ ੩੩
ਸ ਤ੍ੁ ਅਨੇਿਾ੭ਿਰ ਹਰਤ੍
ੁ ਯੋ ਤ੍ਵਾਰ ਸ੍ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਯ੭ਰ੍ਚਯ ਤ੍ਮ੍ ਿਨਮ੍
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਸੂਤ੍ਮ੍ ਅਸ਼੍ਵਪ੍ਤ੍ੇਃ ਿ੍ਲਾਨ੍ਤ੍ਮ੍ ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ਤ੍ਤ੍ਰ ਰਾਿਿਃ ੩੪
ਕਿ ਮਹਮ੍ ਤ੍ਵਰਯਾ੭੭ਨੀਤ੍: ਿਾਰਣੇਨ ਕਿਨਾ੭ਨਿ
ਅਸ਼੍ੁਪ੍ਾ ਸ਼੍ਮ੍ਕਿ ਹਰਤ੍
ੁ ਯਮ੍ ਸ਼੍ੀਲਮ੍ ਚ ਪ੍ਤ੍ਤ੍ੀਿ ਮੇ ੩੫
ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਾ ਨੋ ਯਾਤ੍ਰੁਸ਼੍ਾਃ ਪ੍ੂਰਵਮ੍ ਨਰੁਪ੍ਤ੍ੀਨਾਮ੍ ਕਿਨਾਸ਼੍ਨੇ
ਆਿਾਰਾ: ਤ੍ਾਨ੍ ਅਹਮ੍ ਸਰਵਾਨ੍ ਇਹ ਪ੍ਸ਼੍ਯਾਕਮ ਸਾਰਤ੍ੇ ੩੬
ਸੰਮ੍ਮਾਰ੍ਿਨ ਕਿਹੀਨਾਕਨ ਪ੍ਰੁਸ਼੍ਾਣਯੁ ਪ੍ ਲਿ੍ਸ਼੍ਯੇ
ਅਸਮਯਤ੍ ਿਿਾਟਾਕਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕਿਹੀਨਾਕਨ ਸਰਵਸ਼੍: ੩੭
ਪ੍ਕਲ ਿਰਮ੍ ਕਿਹੀਨਾਕਨ ਤ੍ੂ ਪ੍ ਸੰਮੋਤ੍ਨੇਨ ਚ
ਅਨਾਕਸ਼੍ਤ੍ ਿੁਟਮ
ੁ ੍ਪ੍ਾਕਨ ਪ੍ਰਪ੍ਾਹੀਨ ਿਨਾਕਨ ਚ ੩੮
ਅਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮੀਿਾਕਨ ਪ੍ਸ਼੍ਯਾਕਮ ਿੁਟਮ
ੁ ੍ਕਪ੍ ਪ੍ਿਨਾ ਨਯ੭ਹਮ੍ ੩੯
ਅਪ੍ੇਤ੍ ਮਾਲਯ ਸ਼੍ੋਪ੍ਾਕਨ ਅਸੰਮਰੁਸ਼੍੍ਟਾ੭ਕਿਰਾਕਣ ਚ
ਤ੍ੇਿਾ੭੭ਿਾਰਾਕਣ ਸ਼੍ੂਨਯਾਕਨ ਨ ਚਾ ਪ੍ਾਮ੍ਕਤ੍ ਯਤ੍ਾ ਪ੍ੁਰਮ੍ ੪0
ਤ੍ੇਿਤ੍ਾ੭ਰ੍ਚਾ: ਪ੍ਰਕਿੱਤ੍ਾ ਸ਼੍੍ਚ ਯਿ੍ਞ ਿੋਸ਼੍੍ਟਯ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ ਕਿਤ੍ਾ:
ਮਾਲਯਾ੭੭ਪ੍ਣੇਸ਼੍ੁ ਰਾਿਨ੍ਤ੍ੇ ਨਾ੭ਤ੍ਯ ਪ੍ਣਯਾਕਨ ਿਾ ਤ੍ਤ੍ਾ ੪੧
ਤ੍ਰੁਸ਼੍ਯਮ੍ਤ੍ੇ ਿਾਕਣਿੋ੭ਪ੍ਯ੭ਤ੍ਯ ਨ ਯਤ੍ਾ ਪ੍ੂਰਵਮ੭ਤ੍ਰ ਿੈ
ਤ੍ਯਾਨ ਸਕਮਵਿ੍ਨ ਹਰਤ੍
ੁ ਯਾ ਨਸ਼੍੍ਟ ਿਯਾਪ੍ਾਰ ਯਮ੍ਕਤ੍ਰਤ੍ਾ: ੪੨
ਤ੍ੇਿਾ੭੭ਯਤ੍ਨ ਚੈਤ੍ਯੇਸ਼੍ੁ ਤ੍ੀਨਾ: ਪ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ ਿਣਾ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ
ਮਕਲਨਮ੍ ਚਾ੭ਸ਼੍ਰੁ ਪ੍ੂਰ੍ਣਾ੭ਿ੍ਸ਼੍ਮ੍ ਤ੍ੀਨਮ੍ ਤ੍ਯਾਨਪ੍ਰਮ੍ ਿਰੁਸ਼੍ਮ੍
ਸ ਸ੍ਤ੍ਰੀ ਪ੍ੁਮ੍ਸਮ੍ ਚ ਪ੍ਸ਼੍ਯਾਕਮ ਿਨਮ੍ ਉਤ੍੍ਿਮ੍ਕਟਤ੍ਮ੍ ਪ੍ੁਰੇ ੪੩
ਇਤ੍ਯੇਿਮ੍ ਉਿ੍ਤ੍ਵਾ ਪ੍ਰਤ੍ਃ ਸੂਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਮ੍ ਤ੍ੀਨ ਮਾਨਸਃ
ਤ੍ਾ ਨਯ੭ਕਨਸ਼੍੍ਟਾ ਨਯਯੋਤ੍ਯਾਯਾਮ੍ ਪ੍ਰੇਿ੍ਸ਼੍ਯ ਰਾਿ ਿਰੁਹਮ੍ ਯਯੌ ੪੪
ਤ੍ਾਮ੍ ਸ਼੍ੂਨਯ ਸ਼੍ਰੁਙਿ
੍ ਾਟਿ ਿੇਸ਼੍੍ਮ ਰਤ੍ਯਾਮ੍
ਰਿੋ੭ਰੁਣ ਤ੍ਵਾਰ ਿਿਾਟ ਯਨ੍ਤ੍ਰਾਮ੍
ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾ ਪ੍ੁਰੀਮ੍ ਇਨ੍ਤ੍ਰ ਪ੍ੁਰ ਪ੍ਰਿਾਸ਼੍ਾਮ੍
ਤ੍ੁ ਃਿੇਨ ਸਮ੍ਪ੍ਰ
ੂ ੍ਣਤ੍ਰੋ ਪ੍ਪ੍ੂਿ ੪੫
ਪ੍ਹੂਕਨ ਪ੍ਸ਼੍ਯਨ੍ ਮਨਸੋ੭ਕਪ੍ਰਯਾਕਣ
ਯਾਨਯ੭ਨਯਤ੍ਾ ਨਾ੭ਸਯ ਪ੍ੁਰੇ ਪ੍ਪ੍ੂਿੁਃ
ਅਿਾਿ੍ਕਚਰਾ ਤ੍ੀਨ ਮਨਾ ਨ ਹਰਸ਼੍
ੁ ੍ਟਃ
ਕਪ੍ਤ੍ੁ ਰ੍ ਮਹਾਤ੍੍ਮਾ ਪ੍ਰਕਿਿੇਸ਼੍ ਿੇਸ਼੍੍ਮ ੪੬
ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਯੋਤ੍ਯਾ ਿਾਮ੍ਟੇ ਏਿ ਸਪ੍੍ਤ੍ਕਤ੍ਤ੍ਮ ੱੱਸਰ੍ਿ:
ਤ੍ਤਿ ਸਪ੍੍ਤਤ੍ਤਤਮ ੱਸਰ੍ਕ:
ਅਪ੍ਸ਼੍ਯਮ੍ ਸ੍ਤ੍ੁ ਤ੍ਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਰ ਕਪ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਕਪ੍ਤ੍ੁ ਰਾ੭੭ਲਯੇ
ਿਿਾਮ ਪ੍ਰਤ੍ੋ ਤ੍ਰਸ਼੍ਟ
੍ ਮ
ੁ ੍ ਮਾਤ੍ਰਮ੍ ਮਾਤ੍ੁ ਰਾ੭੭ਲਯੇ ੧
ਅਨੁ ਪ੍ਰਾਪ੍੍ਤ੍ਮ੍ ਤ੍ੁ ਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਰੁਸ਼੍ਟ
੍ ਵਾ ਿੈਿੇਯੀ ਪ੍ਰੋਕਸ਼੍ਤ੍ਮ੍ ਸੁਤ੍ਮ੍
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਉਤ੍੍ਪ੍ਪ੍ਾਤ੍ ਤ੍ਤ੍ਾ ਹਰਸ਼੍
ੁ ਟ
੍ ਾ ਤ੍ਯਿ੍ਤ੍ਵਾ ਸੌਿਰ੍ਣਮ੍ ਆਸਨਮ੍ ੨
ਸ ਪ੍ਰਕਿਸ਼੍ਯੈਿ ਤ੍ਰ੍ਮਾਤ੍੍ਮਾ ਸਵਿਰੁਹਮ੍ ਸ਼੍ਰੀਕਿਿਰ੍ਕਿਤ੍ਮ੍
ਪ੍ਰਤ੍ਃ ਪ੍ਰੇਿ੍ਸ਼੍ਯ ਿਿਰਾਹ ਿਨਨਯਾ: ਚਰਣੌ ਸ਼੍ੁਪ੍ੌ ੩
ਸਾ ਤ੍ਮ੍ ਮੂਰ੍ਤ੍੍ਕਨ ਸਮੁਪ੍ਾ੭੭ਿਰਾਯ ਪ੍ਕਰਸ਼੍ਵਿਯ ਯਸ਼੍ਕਸਵਨਮ੍
ਅਙ੍ਿੇ ਪ੍ਰਤ੍ਮ੍ ਆਰੋਪ੍ਯ ਪ੍ਰਸ਼੍੍ਟਮ
ੁ ੍ ਸਮੁਪ੍ਚਿਰਮੇ ੪
ਅਤ੍ਯ ਤ੍ੇ ਿਕਤ੍ਕਚਤ੍੍ ਰਾਤ੍ਰਯ ਸ਼੍੍ਚਯੁ ਤ੍ ਸਯਾ੭੭ਰਯਿ ਿੇਸ਼੍੍ਮਨਃ
ਅਕਪ੍ ਨ ਅਤ੍ਵਸ਼੍ਰਮਃ ਸ਼੍ੀਿਰਮ੍ ਰਤ੍ੇਨ ਆਪ੍ਤ੍ਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਿ ੫
ਆਰਯਿ ਸ੍ਤ੍ੇ ਸੁਿੁਸ਼੍ਲੀ ਯੁ ਤ੍ਾਕਿਨ੍ ਮਾਤ੍ੁ ਲ ਸ੍ਤ੍ਿ
ਪ੍ਰਿਾਸਾ ੱੱਚ ਸੁਿਮ੍ ਪ੍ੁਤ੍ਰ ਸਰਵਮ੍ ਮੇ ਿਿ੍ਤ੍ੁਮ੍ ਅਰਹਕਸ ੬
ਏਿਮ੍ ਪ੍ਰੁਸ਼੍ਟ
੍ ਸ੍ਤ੍ੁ ਿੈਿੇੱਯਾ ਕਪ੍ਰਯਮ੍ ਪ੍ਾਰ੍ਕਤ੍ਿ ਨਨ੍ਤ੍ਨਃ
ਆਚਸ਼੍੍ਟ ਪ੍ਰਤ੍ਃ ਸਰਵਮ੍ ਮਾਤ੍ਰੇ ਰਾਿੀਿ ਲੋ ਚਨਃ ੭
ਅਤ੍ਯ ਮੇ ਸਪ੍੍ਤ੍ਮੀ ਰਾਕਤ੍ਰ ਸ਼੍੍ਚਯੁ ਤ੍ ਸਯਾ੭੭ਰਯਿ ਿੇਸ਼੍੍ਮਨਃ
ਅਮ੍ਪ੍ਾਯਾਃ ਿੁਸ਼੍ਲੀ ਤ੍ਾਤ੍ੋ ਯੁ ਤ੍ਾਕਿਨ੍ ਮਾਤ੍ੁ ਲ ਸ਼੍੍ਚ ਮੇ ੮
ਯਨ੍ ਮੇ ਤ੍ਨਮ੍ ਚ ਰਤ੍੍ਨਮ੍ ਚ ਤ੍ਤ੍ੌ ਰਾਿਾ ਪ੍ਰਮ੍ਤ੍ਪ੍ਃ
ਪ੍ਕਰਸ਼੍ਰਾਨ੍ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਕਤ੍ ਅਪ੍ਿ ੱੱਤ੍ਤ੍ੋ੭ਹਮ੍ ਪ੍ੂਰਵਮ੍ ਆਿਤ੍ਃ ੯
ਰਾਿ ਿਾਿਯ ਹਰੈ ਰ੍ਤ੍ੂਤ੍ੋ ਸ੍ਤ੍ਵਰਯਮਾਣੋ੭ਹਮ੍ ਆਿਤ੍ਃ
ਯਤ੍੭ਹਮ੍ ਪ੍ਰਸ਼੍੍ਟਮ
ੁ ੍ ਇੱਚਾਕਮ ਤ੍ਤ੍੭ਮ੍ਪ੍ਾ ਿਿ੍ਤ੍ੁਮ੍ ਅਰਹਕਸ ੧0
ਸ਼੍ੂਨਯੋ੭ਯਮ੍ ਸ਼੍ਯਨੀਯ ਸ੍ਤ੍ੇ ਪ੍ਰਯਙ੍ਿੋ ਹੇਮ ਪ੍ੂਕਸ਼੍ਤ੍ਃ
ਨ ਚਾ੭ਯਮ੍ ਇਿ੍ਸ਼੍ਵਾਿੁ ਿਨਃ ਪ੍ਰਹਰਸ਼੍
ੁ ਟ
੍ ਃ ਪ੍ਰਕਤ੍ਪ੍ਾਕਤ੍ ਮਾ ੧੧
ਰਾਿਾ ਪ੍ਿਕਤ੍ ਪ੍ੂਕਯਸ਼੍੍ਟ੍ਿਮ੍ ਇਹ ਅਮ੍ਪ੍ਾਯਾ ਕਨਿੇਸ਼੍ਨੇ
ਤ੍ਮ੍ ਅਹਮ੍ ਨਾ੭ਤ੍ਯ ਪ੍ਸ਼੍ਯਾਕਮ ਤ੍ਰਸ਼੍੍ਟਮ
ੁ ੍ ਇੱਚ ੱੰਕਨਹਾ੭੭ਿਤ੍ਃ ੧੨
ਕਪ੍ਤ੍ੁ ਰ੍ਿਰਕਹਸ਼੍ਯੇ ਚਰਣੌ ਤ੍ਮ੍ ਮਮਾ੭੭ਿਯਾਕਹ ਪ੍ਰੁੱਚਤ੍ਃ
ਆਹੋ ਕਸਵਤ੍੭ਮ੍ਪ੍ ਿਯੇਸ਼੍ਟ
੍ ਾਯਾਃ ਿੌਸਲਯਾਯਾ ਕਨਿੇਸ਼੍ਨੇ ੧੩
ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਯੁ ਿਾਚ ਿੈਿੇਯੀ ਕਪ੍ਰਯਿਤ੍੍ ਿੋਰਮ੍ ਅਕਪ੍ਰਯਮ੍
ਅਿਾਨਨ੍ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਰਿਾਨਨ੍ਤ੍ੀ ਰਾਿਯ ਲੋ ਪ੍ੇਨ ਮੋਕਹਤ੍ਾ ੧੪
ਯਾ ਿਕਤ੍ਃ ਸਰਵ ਪ੍ੂਤ੍ਾਨਾਮ੍ ਤ੍ਾਮ੍ ਿਕਤ੍ਮ੍ ਤ੍ੇ ਕਪ੍ਤ੍ਾ ਿਤ੍ਃ
ਰਾਿਾ ਮਹਾਤ੍੍ਮਾ ਤ੍ੇਿਸਵੀ ਯਾਯਿੂਿ ੱੱਸਤ੍ਾਮ੍ ਿਕਤ੍: ੧੫
ਤ੍ ੱੱਚਤ੍
ਰੁ ਵਾ ਪ੍ਰਤ੍ੋ ਿਾਿਯਮ੍ ਤ੍ਰ੍ਮ ਅਕਪ੍ਿਨਿਾਨ੍ ਸ਼੍ੁਕਚਃ
ਪ੍ਪ੍ਾਤ੍ ਸਹਸਾ ਪ੍ੂਮੌ ਕਪ੍ਤ੍ਰੁ ਸ਼੍ੋਿ ਪ੍ਲ ਅਰ੍ਕਤ੍ਤ੍ਃ ੧੬
ਹਾ ਹਤ੍ੋ੭ਸ੍ਮੀਕਤ੍ ਿਰੁਪ੍ਣਾਮ੍ ਤ੍ੀਨਾਮ੍ ਿਾਚ ਮੁਤ੍ੀਰਯਨ੍
ਕਨਪ੍ਪ੍ਾਤ੍ ਮਹਾ ਪ੍ਾਹੁ ਰ੍ਪ੍ਾਹੋ ਕਨਿ੍ਕਸ਼੍ਪ੍ਯ ਿੀਰਯਿਾਨ੍ ੧੭
ਤ੍ਤ੍ਃ ਸ਼੍ੋਿੇਨ ਸਮਵੀਤ੍ਃ ਕਪ੍ਤ੍ੁ : ਮਰਣ ਤ੍ੁ ਃਕਿਤ੍ਃ
ਕਿਲਲਾਪ੍ ਮਹਾਤ੍ੇਿਾ ਪ੍ਰਾਨ੍ਤ੍ ਆਿੁਕਲਤ੍ ਚੇਤ੍ਨਃ ੧੮
ਏਤ੍ਤ੍੍ ਸੁਰਕੁ ਚਰਮ੍ ਪ੍ਾਕਤ੍ ਕਪ੍ਤ੍ੁ ਰ੍ਮੇ ਸ਼੍ਯਨਮ੍ ਪ੍ੁਰਾ
Page 180 of 276

ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਵਾਲ੍ ਮੀਕਿ ਰਾਮਾਯਣਮ੍
ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਸ਼੍ਕਸ਼੍ਨੇ ਿਾ੭ਮਲਮ੍ ਰਾਤ੍ਰੌ ਿਿਨਮ੍ ਤ੍ੋਯਤ੍ਾਤ੍ਯਯੇ ੧੯
ਤ੍ਤ੍੍ ਇਤ੍ਮ੍ ਨ ਕਿਪ੍ਾ ਤ੍ਯ੭ਤ੍ਯ ਕਿਹੀਨਮ੍ ਤ੍ੇਨ ਤ੍ੀਮਤ੍ਾ
ਿਯੋਮੇਿ ਸ਼੍ਕਸ਼੍ਨਾ ਹੀਨਮ੍ ਅਪ੍੍ਚਸ਼੍
ੁ ੍ਿ ਇਿ ਸਾਿਰ: ੨0
ਪ੍ਾਸ਼੍੍ਪ੍ਮ੍ ਉਤ੍੍ਸੁਿ
ਰ ਯ ਿਮ੍ਟਨ
ੇ ਸਵਾਰ੍ਤ੍: ਪ੍ਰਮ ਪ੍ੀਕਟਤ੍:
ਪ੍ਰੱਚਾਤ੍ਯ ਿਤ੍ਨਮ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਵਸ੍ਤ੍ਰੇਣ ਿਯਤ੍ਾਮ੍ ਿਰ: ੨੧
ਤ੍ਮ੍ ਆਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਤ੍ੇਿ ਸਮ੍ਿਾਸ਼੍ਮ੍ ਸਮੀਿ੍ਸ਼੍ਯ ਪ੍ਕਤ੍ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ੁਕਿ
ਕਨਿਰੁੱਤ੍ ਕਮਿ ਸਾਲ ਸਯ ਸ੍ਿਮ੍ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਰਸ਼੍ੁਨਾ ਿਨੇ ੨੨
ਮੱਤ੍ ਮਾਤ੍ਮ੍ਿ ਸਮ੍ਿਾਸ਼੍ਮ੍ ਚਮ੍ਤ੍ਰਾ੭ਰ੍ਿ ਸਤ੍ਰੁਸ਼੍ਮ੍ ਪ੍ੁਿ:
ਉੱਤ੍ਾਪ੍ਕਯਤ੍ਵਾ ਸ਼੍ੋਿਾ੭੭ਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਿਚਨਮ੍ ਚੇਤ੍ਮ੍ ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੨੩
ਉੱਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟੋੱਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟ ਕਿਮ੍ ਸ਼੍ੇਸ਼੍ੇ ਰਾਿ ਪ੍ੁਤ੍ਰ ਮਹਾਯਸ਼੍ਃ
ਤ੍ਵ ਕਤ੍ਵਤ੍ਾ ਨ ਕਹ ਸ਼੍ੋਚਨ੍ਕਤ੍ ਸਨ੍ਤ੍ਃ ਸਤ੍ਕਸ ਸੰਮਤ੍ਾਃ ੨੪
ਤ੍ਾਨ ਯਿ੍ਞਾ੭ਕਤ੍ਿਾਰਾ ਕਹ ਸ਼੍ੀਲ ਸ਼੍ਰੁਕਤ੍ ਿਚੋ੭ਨੁ ਿਾ
ਪ੍ੁੱਕਤ੍ ਸ੍ਤ੍ੇ ਪ੍ੁੱਕਤ੍ ਸਮ੍ਪ੍ੰਨ ਪ੍ਰਪ੍ੇ ਿਾ੭ਰ੍ਿਸਯ ਮਮ੍ਕਤ੍ਰੇ ੨੫
ਸ ਰੁਤ੍ਤ੍ਵਾ ਕਚਰਮ੍ ਿਾਲਮ੍ ਪ੍ੂਮੌ ਕਿਪ੍ਕਰਿਰੁਤ੍ਯ ਚ
ਿਨਨੀਮ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਯੁ ਿਾਚੇਤ੍ਮ੍ ਸ਼੍ੋਿੈ: ਪ੍ਹੁਕਪ੍: ਆਿਰੁਤ੍ਃ ੨੬
ਅਕਪ੍ਸ਼੍ੇਿ੍ਸ਼੍ਯਕਤ੍ ਰਾਮਮ੍ ਤ੍ੁ ਰਾਿਾ ਯਿ੍ਞਮ੍ ਨੁ ਯਿ੍ਸ਼੍ਯਤ੍ੇ
ਇਤ੍ਯ੭ਹਮ੍ ਿਰੁਤ੍ ਸਮ੍ਿਲ੍ ਪ੍ੋ ਹਰਸ਼੍
ੁ ੍ਟੋ ਯਾਤ੍ਰਾਮ੍ ਅਯਾਕਸਸ਼੍ਮ੍ ੨੭
ਤ੍ਤ੍੍ ਇਤ੍ਮ੍ ਹਯ੭ਨਯਤ੍ਾ ਪ੍ੂਤ੍ਮ੍ ਿਯਿਤ੍ੀਰ੍ਣਮ੍ ਮਨੋ ਮਮ
ਕਪ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਯੋ ਨ ਪ੍ਸ਼੍ਯਾਕਮ ਕਨਤ੍ਯਮ੍ ਕਪ੍ਰਯਕਹਤ੍ੇ ਰਤ੍ਮ੍ ੨੮
ਅਮ੍ਪ੍ ਿੇਨਾ੭ਤ੍ਯਿਾਤ੍ਰਾਿਾ ਿਯਾਕਤ੍ਨਾ ਮੱਯ੭ਨਾਿਤ੍ੇ
ਤ੍ਨਯਾ ਰਾਮਾ੭੭ਤ੍ਯਃ ਸਰਵੇ ਯੈਃ ਕਪ੍ਤ੍ਾ ਸਮ੍ਸ੍ਿਰੁਤ੍ਃ ਸਵਯਮ੍ ੨੯
ਨ ਨੂ ਨਮ੍ ਮਾਮ੍ ਮਹਾਰਾਿਃ ਪ੍ਰਾਪ੍੍ਤ੍ਮ੍ ਿਾਨਾਕਤ੍ ਿੀਰ੍ਕਤ੍ਮਾਨ੍
ਉਪ੍ਕਿਿਰੇ ੱੱਕਤ੍ ਮਾਮ੍ ਮੂਰ੍ਤ੍ਕ੍ ਨ ਤ੍ਾਤ੍ਃ ਸਮ੍ਨਮਯ ਸਤ੍ਵਰਮ੍ ੩0
ਿਵ ਸ ਪ੍ਾਕਣਃ ਸੁਿ ਸ੍ਪ੍ਰ੍ਸ਼੍ ਸ੍ਤ੍ਾਤ੍ ਸਯਾ੭ਿ੍ਕਲਸ਼੍੍ਟ ਿਰ੍ਮਣਃ
ਯੇਨ ਮਾਮ੍ ਰਿਸਾ ਤ੍ਵਸ੍ਤ੍ਮ੍ ਅਪ੍ੀਿ੍ਸ਼੍੍ਣਮ੍ ਪ੍ਕਰਮਾਰ੍ਿਕਤ੍ ੩੧
ਯੋ ਮੇ ਪ੍ਰਾਤ੍ਾ ਕਪ੍ਤ੍ਾ ਪ੍ਨ੍ਤ੍ੁ ਰਯਸਯ ਤ੍ਾਸੋ੭ਸ੍ਕਮ ਤ੍ੀਮਤ੍ਃ
ਤ੍ਸਯ ਮਾਮ੍ ਸ਼੍ੀਿਰਮ੍ ਆਿਯਾਕਹ ਰਾਮਸਯਾ੭ਿ੍ਕਲਸ਼੍੍ਟ ਿਰ੍ਮਣਃ ੩੨
ਕਪ੍ਤ੍ਾ ਕਹ ਪ੍ਿਕਤ੍ ਿਯੇਸ਼੍੍ਟੋ ਤ੍ਰ੍ਮਮ੍ ਆਰਯ ਸਯ ਿਾਨਤ੍ਃ
ਤ੍ਸਯ ਪ੍ਾਤ੍ੌ ਿਰਹੀਸ਼੍ਯਾਕਮ ਸ ਹੀਤ੍ਾਨੀਮ੍ ਿਕਤ੍ ਰ੍ਮਮ ੩੩
ਤ੍ਰ੍ਮ ਕਿੱਤ੍ਰ੍ਮ ਕਨਤ੍ਯ ਸ਼੍੍ਚ ਸਤ੍ਯ ਸਮ੍ਤ੍ੋ ਤ੍ਰੁਟ ਿਰਤ੍:
ਆਰਯਃ ਕਿਮ੍ ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ਰਾਿਾ ਕਪ੍ਤ੍ਾ ਮੇ ਸਤ੍ਯ ਕਿਿਰਮਃ ੩੪
ਪ੍ਸ਼੍੍ਕਚਮਮ੍ ਸਾਤ੍ੁ ਸਮ੍ਤ੍ੇਸ਼੍ਮ੍ ਇੱਚਾਕਮ ਸ਼੍ਰੋਤ੍ੁਮ੍ ਆਤ੍੍ਮਨਃ
ਇਕਤ੍ ਪ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਾ ਯਤ੍ਾ ਤ੍ੱਤ੍ਵਮ੍ ਿੈਿੇਯੀ ਿਾਿਯਮ੍ ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੩੫
ਰਾਮੇਕਤ੍ ਰਾਿਾ ਕਿਲਪ੍ਨ੍ ਹਾ ਸੀਤ੍ੇ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੇਕਤ੍ ਚ
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਸ ਮਹਾਤ੍੍ਮਾ ਪ੍ਰਮ੍ ਲੋ ਿਮ੍ ਿਤ੍ੋ ਿਕਤ੍ਮਤ੍ਾਮ੍ ਿਰਃ ੩੬
ਇਮਾਮ੍ ਤ੍ੁ ਪ੍ਸ਼੍੍ਕਚਮਾਮ੍ ਿਾਚਮ੍ ਿਯਾਿਹਾਰ ਕਪ੍ਤ੍ਾ ਤ੍ਿ
ਿਾਲ ਤ੍ਰ੍ਮ ਪ੍ਕਰਿ੍ਕਸ਼੍ਪ੍੍ਤ੍ਃ ਪ੍ਾਸ਼੍ੈ: ਇਿ ਮਹਾ ਿਿਃ ੩੭
ਕਸੱਤ੍ਾ੭ਰ੍ਤ੍ਾ ਸ੍ਤ੍ੇ ਨਰਾ ਰਾਮਮ੍ ਆਿਤ੍ਮ੍ ਸੀਤ੍ਯਾ ਸਹ
ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣਮ੍ ਚ ਮਹਾ ਪ੍ਾਹੁਮ੍ ਤ੍ਰਿ੍ਸ਼੍ਯਨ੍ਕਤ੍ ਪ੍ੁਨ: ਆਿਤ੍ਮ੍ ੩੮
ਤ੍ ੱੱਚਤ੍
ਰੁ ਵਾ ਕਿਸ਼੍ਸਾਤ੍ੈਿ ਕਤ੍ਵਤ੍ੀਯਾ੭ਕਪ੍ਰਯ ਸ਼੍ਮ੍ਸਨਾਤ੍੍
ਕਿਸ਼੍ੰਣ ਿਤ੍ਨੋ ਪ੍ੂਤ੍ਵਾ ਪ੍ੂਯਃ ਪ੍ਪ੍ਰੱਚ ਮਾਤ੍ਰਮ੍ ੩੯
ਿਵ ਚੇਤ੍ਾਨੀਮ੍ ਸ ਤ੍ਰ੍ਮਾਤ੍੍ਮਾ ਿੌਸਲਯਾ ਨਨ੍ਤ੍ ਿਰ੍ਤ੍ਨਃ
ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੇਨ ਸਹ ਪ੍ਰਾਤ੍ਰਾ ਸੀਤ੍ਯਾ ਚ ਸਮਮ੍ ਿਤ੍ਃ ੪0
ਤ੍ਤ੍ਾ ਪ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਾ ਯਤ੍ਾ ਤ੍ੱਤ੍ਵਮ੍ ਆਿਯਾਤ੍ੁ ਮ੍ ਉਪ੍ਚਿਰਮੇ
ਮਾਤ੍ਾ੭ਸਯ ਸੁਮਹਤ੍੍ ਿਾਿਯਮ੍ ਕਿਕਪ੍ਰਯਮ੍ ਕਪ੍ਰਯ ਸ਼੍ਮ੍ਿਯਾ ੪੧
ਸ ਕਹ ਰਾਿ ਸੁਤ੍ਃ ਪ੍ੁਤ੍ਰ ਚੀਰ ਿਾਸਾ ਮਹਾ ਿਨਮ੍
ਤ੍ਣ੍ਟਿਾਨ੍ ਸਹ ਿੈਤ੍ਹ
ੇ ਯਾ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣਾ੭ਨੁ ਚਰੋ ਿਤ੍ਃ ੪੨
ਤ੍ ੱੱਚਤ੍
ਰੁ ਵਾ ਪ੍ਰਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਰਸ੍ਤ੍ੋ ਪ੍ਰਾਤ੍ੁ ਸ਼੍੍ਚਾਕਰਤ੍ਰ ਸ਼੍ਙ੍ਿਯਾ
ਸਵ ਸਯ ਿਮ੍ਸ਼੍ ਸਯ ਮਾਹਾਤ੍੍ਮਯਾਤ੍੍ ਪ੍ਰਸ਼੍੍ਟਮ
ੁ ੍ ਸਮੁਪ੍ਚਿਰਮੇ ੪੩
ਿੱਕਚ ੱੰਨ ਪ੍ਰਾਹ੍ਮਣ ਿਤ੍ਮ੍ ਹਰਤ੍
ੁ ਮ੍ ਰਾਮੇਣ ਿਸਯ ਕਚਤ੍੍
ਿੱਕਚ ੱੰਨਾ੭੭ਟਯੋ ਤ੍ਕਰਤ੍ਰੋ ਿਾ ਤ੍ੇਨਾ੭ਪ੍ਾਪ੍ੋ ਕਿਕਹਮ੍ਕਸਤ੍ਃ ੪੪
ਿੱਕਚ ੱੰਨ ਪ੍ਰ ਤ੍ਾਰਾਨ੍ ਿਾ ਰਾਿ ਪ੍ੁਤ੍ਰੋ੭ਕਪ੍ਮਨਯਤ੍ੇ
ਿਸ੍ਮਾਤ੍੍ ਸ ਤ੍ਣ੍ਟਿਾ ਰਣਯੇ ਪ੍ਰੂਣਹੇਿ ਕਿਿਾਕਸਤ੍ਃ ੪੫
ਅਤ੍ਾ੭ਸਯ ਚਪ੍ਲਾ ਮਾਤ੍ਾ ਤ੍ਤ੍੍ ਸਵ ਿਰ੍ਮ ਯਤ੍ਾ ਤ੍ਤ੍ਮ੍
ਤ੍ੇ ਨੈਿ ਸ੍ਤ੍ਰੀ ਸਵਪ੍ਾਿੇਨ ਿਯਾਹਰ੍ਤ੍ੁਮ੍ ਉਪ੍ਚਿਰਮੇ ੪੬
ਏਿ ਮੁਿ੍ਤ੍ਵਾਤ੍ੁ ਿੈਿੇਯੀ ਪ੍ਰਤ੍ੇਨ ਮਹਾਤ੍੍ਮਨਾ
ਉਿਾਚ ਿਚਨਮ੍ ਹਰਸ਼੍
ੁ ਟ
੍ ਾ ਮੂਟਾ ਪ੍ਮ੍ਕਟਤ੍ ਮਾਕਨਨੀ ੪੭
ਨ ਪ੍ਰਾਹ੍ਮਣ ਤ੍ਨਮ੍ ਕਿਮ੍ਕਚ ੱੱਤ੍ੁ ਤ੍
ਰ ਮ੍ ਰਾਮੇਣ ਿਸਯ ਕਚਤ੍੍
ਿਸ਼੍੍ਕਚ ੱੰਨਾ੭੭ਟਯੋ ਤ੍ਕਰਤ੍ਰੋ ਿਾ ਤ੍ੇਨਾ੭ਪ੍ਾਪ੍ੋ ਕਿਕਹਮ੍ਕਸਤ੍ਃ
ਨ ਰਾਮਃ ਪ੍ਰਤ੍ਾਰਾਮ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਚਿ੍ਸ਼੍ੁਰ੍ਪ੍ਯਾਮ੍ ਅਕਪ੍ ਪ੍ਸ਼੍ਯਕਤ੍ ੪੮
ਮਯਾ ਤ੍ੁ ਪ੍ੁਤ੍ਰ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵੈਿ ਰਾਮ ਸਯੈ ਿਾ੭ਕਪ੍ਸ਼੍ੇਚਨਮ੍
ਯਾਕਚਤ੍ ਸ੍ਤ੍ੇ ਕਪ੍ਤ੍ਾ ਰਾਿਯਮ੍ ਰਾਮ ਸਯ ਚ ਕਿਿਾਸਨਮ੍ ੪੯
ਸ ਸਵਿਰੁੱਕਤ੍ਮ੍ ਸਮਾਸ੍ਤ੍ਾਯ ਕਪ੍ਤ੍ਾ ਤ੍ੇ ਤ੍ ੱੱਤ੍ਤ੍ਾ ਿਰੋਤ੍੍
ਰਾਮ ਸ਼੍੍ਚ ਸਹ ਸੌਕਮਕਤ੍ਰਃ ਪ੍ਰੇਕਸ਼੍ਤ੍ਃ ਸਹ ਸੀਤ੍ਯਾ ੫0
ਤ੍ਮ੍ ਅਪ੍ਸ਼੍ਯਨ੍ ਕਪ੍ਰਯਮ੍ ਪ੍ੁਤ੍ਰਮ੍ ਮਹੀਪ੍ਾਲੋ ਮਹਾਯਸ਼੍ਾਃ
ਪ੍ੁਤ੍ਰ ਸ਼੍ੋਿ ਪ੍ਕਰਤ੍ਯੂ ਨਃ ਪ੍ਞ੍ਚਤ੍ਵਮ੍ ਉਪ੍ਪ੍ੇਕਤ੍ਿਾਨ੍ ੫੧
ਤ੍ਵਯਾ ਕਤ੍ਵਤ੍ਾਨੀਮ੍ ਤ੍ਰ੍ਮਿ੍ਞ ਰਾਿਤ੍ਵਮ੍ ਅਿਲਮ੍ਪ੍ਯਤ੍ਾਮ੍
ਤ੍ਵ ਤ੍੍ਿਰੁਤ੍ੇ ਕਹ ਮਯਾ ਸਰਵਮ੍ ਇਤ੍ਮ੍ ਏਿਮ੍ ਕਿਤ੍ਮ੍ ਿਰੁਤ੍ਮ੍ ੫੨
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ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਵਾਲ੍ ਮੀਕਿ ਰਾਮਾਯਣਮ੍
ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਮਾ ਸ਼੍ੋਿਮ੍ ਮਾ ਚ ਸਮ੍ਤ੍ਾਪ੍ਮ੍ ਤ੍ੈਰਯਮ੍ ਆਸ਼੍ਰਯ ਪ੍ੁਤ੍ਰਿ
ਤ੍ਵ ਤ੍ਤ੍ੀਨਾ ਕਹ ਨਿਰੀ ਰਾਿਯਮ੍ ਚੈਤ੍ ਤ੍ਨਾਮਯਮ੍ ੫੩
ਤ੍ਤ੍੍ ਪ੍ੁਤ੍ਰ ਸ਼੍ੀਿਰਮ੍ ਕਿਕਤ੍ਨਾ ਕਿਕਤ੍ਿ੍ਞੈ:
ਿਕਸਸ਼੍੍ਟ ਮੁਿਯੈਃ ਸਕਹਤ੍ੋ ਕਤ੍ਵਿੇਨ੍ਤ੍ਰੈਃ
ਸਮ੍ਿਾਲਯ ਰਾਿਾਨਮ੍ ਅਤ੍ੀਨ ਸੱਤ੍ਵਮ੍
ਆਤ੍੍ਮਾਨਮ੍ ਉਰਵਯਾਮ੍ ਅਕਪ੍ਸ਼੍ੇਚਯਸਵ ੫੪
ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਯੋਤ੍ਯਾ ਿਾਮ੍ਟੇ ਕਤ੍ਵ ਸਪ੍੍ਤ੍ਕਤ੍ਤ੍ਮ ੱੱਸਰ੍ਿ:
ਤ੍ਤਰ ਸਪ੍੍ਤਤ੍ਤਤਮ ੱਸਰ੍ਕ:
ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਤ੍ੁ ਕਪ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਿਰੁੱਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਰਾਤ੍ਰੌ ਚ ਕਿਿਾਕਸਤ੍ੌ
ਪ੍ਰਤ੍ੋ ਤ੍ੁ ਃਿ ਸਮ੍ਤ੍ਪ੍੍ਤ੍ ਇਤ੍ਮ੍ ਿਚਨਮ੍ ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੧
ਕਿਮ੍ ੱੰਨੁ ਿਾਰਯਮ੍ ਹਤ੍ ਸਯੇਿ ਮਮ ਰਾਿਯੇਨ ਸ਼੍ੋਚਤ੍ਃ
ਕਿਹੀਨਸਯਾ੭ਤ੍ ਕਪ੍ਤ੍ਰਾ ਚ ਪ੍ਰਾਤ੍ਰਾ ਕਪ੍ਤ੍ਰੁ ਸਮੇਨ ਚ ੨
ਤ੍ੁ ਃਿੇ ਮੇ ਤ੍ੁ ਃਿਮ੍ ਅਿਰੋ ਰਵ ੍ਰਣੇ ਿ੍ਸ਼੍ਾਰਮ੍ ਇਿਾ੭੭ਤ੍ਤ੍ਾਃ
ਰਾਿਾਨਮ੍ ਪ੍ਰੇਤ੍ ਪ੍ਾਿਸ੍ਤ੍ਮ੍ ਿਰੁਤ੍ਵਾ ਰਾਮਮ੍ ਚ ਤ੍ਾਪ੍ਸਮ੍ ੩
ਿੁਲ ਸਯ ਤ੍ਵਮ੍ ਅਪ੍ਾਿਾਯ ਿਾਲ ਰਾਕਤ੍ਰ; ਇਿਾ੭੭ਿਤ੍ਾ
ਅਙ੍ਿਾਰਮ੍ ਉਪ੍ਿੂਹਯ ਸ੍ਮ ਕਪ੍ਤ੍ਾ ਮੇ ਨਾ੭ਿਪ੍ੁੱਤ੍ਿਾਨ੍ ੪
ਮਰੁਤ੍ਯੁ ਮਾ੭੭ਪ੍ਾਕਤ੍ਤ੍ੋ ਰਾਿਾ ਤ੍ਵਯਾ ਮੇ ਪ੍ਾਪ੍ ਤ੍ਰ੍ਕਸ਼੍ਕਨ
ਸੁਿਮ੍ ਪ੍ਕਰਹਰਤ੍
ੁ ਮ੍ ਮੋਹਾ ਤ੍੍ਿੁਲੇ ਸ੍ਕਮਨ੍ ਿੁਲ ਪ੍ਾਮ੍ਸਕਨ ੫
ਤ੍ਵਾਮ੍ ਪ੍ਰਾਪ੍ਯ ਕਹ ਕਪ੍ਤ੍ਾ ਮੇ੭ਤ੍ਯ ਸਤ੍ਯ ਸਮ੍ਤ੍ੋ ਮਹਾ ਯਸ਼੍ਾ:
ਤ੍ੀਿਰ ਤ੍ੁ ਃਿਾ੭ਕਪ੍ ਸਮ੍ਤ੍ਪ੍੍ਤ੍ੋ ਿਰੁੱਤ੍ੋ ਤ੍ਸ਼੍ਰਤ੍ੋ ਨਰੁਪ੍: ੬
ਕਿਨਾਕਸ਼੍ਤ੍ੋ ਮਹਾ ਰਾਿ: ਕਪ੍ਤ੍ਾ ਮੇ ਤ੍ਰ੍ਮ ਿਤ੍੍ਸਲ:
ਿਸ੍ਮਾਤ੍੍ ਪ੍ਰਿਰਾਕਿਤ੍ੋ ਰਾਮ: ਿਸ੍ਮਾ ਤ੍ੇਿ ਿਨਮ੍ ਿਤ੍: ੭
ਿੌਸਲਯਾ ਚ ਸੁਕਮਤ੍ਰਾ ਚ ਪ੍ੁਤ੍ਰ ਸ਼੍ੋਿਾ੭ਕਪ੍ ਪ੍ੀਕਟਤ੍ੇ
ਤ੍ੁ ਸ਼੍੍ਿਰਮ੍ ਯਕਤ੍ ਿੀਿੇਤ੍ਾਮ੍ ਪ੍ਰਾਪ੍ਯ ਤ੍ਵਾਮ੍ ਿਨਨੀਮ੍ ਮਮ ੮
ਨਨੁ ਤ੍ਵਾਰਯੋ੭ਕਪ੍ ਤ੍ਰ੍ਮਾਤ੍੍ਮਾ ਤ੍ਵਕਯ ਿਰੁੱਕਤ੍ਮ੍ ਅਨੁੱ ਤ੍ਮਾਮ੍
ਿਰ੍ਤ੍ਤ੍ੇ ਿੁਰੁ ਿਰੁੱਕਤ੍ਿ੍ਞੋ ਯਤ੍ਾ ਮਾਤ੍ਕਰ ਿਰ੍ਤ੍ਤ੍ੇ ੯
ਤ੍ਤ੍ਾ ਿਯੇਸ਼੍੍ਟਾ ਕਹ ਮੇ ਮਾਤ੍ਾ ਿੌਸਲਯਾ ਤ੍ੀਰ੍ਿ ਤ੍ਰ੍ਕਸ਼੍ਨੀ
ਤ੍ਵਕਯ ਤ੍ਰ੍ਮਮ੍ ਸਮਾਸ੍ਤ੍ਾਯ ਪ੍ਕਿਨਯਾਮ੍ ਇਿ ਿਰ੍ਤ੍ਤ੍ੇ ੧0
ਤ੍ਸਯਾਃ ਪ੍ੁਤ੍ਰਮ੍ ਿਰੁਤ੍ਾ੭੭ਤ੍੍ਮਾਨਮ੍ ਚੀਰਿਲ੍ ਿਲ ਿਾਸਸਮ੍
ਪ੍ਰਸ੍ਤ੍ਾਪ੍ਯ ਿਨ ਿਾਸਾਯ ਿਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਾਪ੍ੇ ਨ ਸ਼੍ੋਚਕਸ ੧੧
ਅਪ੍ਾਪ੍ ਤ੍ਰ੍ਕਸ਼੍ਨਮ੍ ਸ਼੍ੂਰਮ੍ ਿਰੁਤ੍ਾ੭੭ਤ੍੍ਮਾਨਮ੍ ਯਸ਼੍ਕਸਵਨਮ੍
ਪ੍ਰਿਰਾਿਯ ਚੀਰ ਿਸਨਮ੍ ਕਿਮ੍ ਨੁ ਪ੍ਸ਼੍ਯਕਸ ਿਾਰਣਮ੍ ੧੨
ਲੁ ਪ੍੍ਤ੍ਾਯਾ ਕਿਕਤ੍ਤ੍ੋ ਮਨਯੇ ਨ ਤ੍ੇ੭ਹਮ੍ ਰਾਿਿਮ੍ ਪ੍ਰਕਤ੍
ਤ੍ਤ੍ਾ ਹਯ੭ਨਰ੍ਤ੍ੋ ਰਾਿਯਾ੭ਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਵਯਾ ਨੀਤ੍ੋ ਮਹਾਨ੍ ਅਯਮ੍ ੧੩
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਅਹਮ੍ ਕਹ ਪ੍ੁਰਸ਼੍
ੁ ਿਯਾਿਰੌ ਅਪ੍ਸ਼੍ਯਨ੍ ਰਾਮ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੌ
ਿੇਨ ਸ਼੍ਿ੍ਕਤ੍ ਪ੍ਰਪ੍ਾਿੇਨ ਰਾਿਯਮ੍ ਰਿ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ੁ ਮ੍ ਉਤ੍੍ਸਹੇ ੧੪
ਤ੍ਮ੍ ਕਹ ਕਨਤ੍ਯਮ੍ ਮਹਾ ਰਾਿੋ ਪ੍ਲਿਨ੍ਤ੍ਮ੍ ਮਹਾ ਪ੍ਲਃ
ਉਪ੍ਾ੭ਕਸ਼੍ਰਤ੍੭
ੋ ਪ੍ੂ ੱੱਤ੍ਰ੍ਮਾ੭੭ਤ੍੍ਮਾ ਮੇਰੁ ਰ੍ਮਰ
ੇ ੁ ਿਨਮ੍ ਯਤ੍ਾ ੧੫
ਸੋ੭ਹਮ੍ ਿਤ੍ਮ੍ ਇਮਮ੍ ਪ੍ਾਰਮ੍ ਮਹਾ ਤ੍ੁ ਰਯ ਸਮੁੱਤ੍ੁ ਤ੍
ਰ ਮ੍
ਤ੍ਮਯੋ ਤ੍ੁ ਰਮ੍ ਇਿ ਆਸਾਤ੍ਯ ਿਹੇਯਮ੍ ਿੇਨ ਚ ਓਿਸਾ ੧੬
ਅਤ੍ ਿਾ ਮੇ ਪ੍ਿੇ ੱੱਚਿ੍ਕਤ੍ ਰਯੋਿੈ ਰ੍ਪ੍ੁੱਕਤ੍ ਪ੍ਲੇ ਨ ਿਾ
ਸਿਾਮਾਮ੍ ਨ ਿਕਰਸ਼੍ਯਾਕਮ ਤ੍ਵਾਮ੍ ਅਹਮ੍ ਪ੍ੁਤ੍ਰ ਿਰ੍ਕਤ੍ਨੀਮ੍ ੧੭
ਨ ਮੇ ਕਿਿਾਮ੍ਿ੍ਸ਼੍ਾ ਿਾਯੇਤ੍ ਤ੍ਯਿ੍ਤ੍ੁਮ੍ ਤ੍ਵਾਮ੍ ਪ੍ਾਪ੍ ਕਨਸ਼੍੍ਚਯਾਮ੍
ਯਕਤ੍ ਰਾਮ ਸਯ ਨਾ੭ਪ੍ੇਿ੍ਸ਼੍ਾ ਤ੍ਵਕਯ ਸਯਾ ਨ੍ਮਾਤ੍ਰੁਿ ਤ੍੍ਸਤ੍ਾ ੧੮
ਉਤ੍੍ਪ੍ੰਨਾ ਤ੍ੁ ਿਤ੍ਮ੍ ਪ੍ੁੱਕਤ੍ ਸ੍ਤ੍ ਿੇਯਮ੍ ਪ੍ਾਪ੍ ਤ੍ਰ੍ਕਸ਼੍ਕਨ
ਸਾਤ੍ੁ ਚਾਕਰਤ੍ਰ ਕਿਪ੍ਰਸ਼੍ਟ
੍ ੇ ਪ੍ੂਰਵੇਸ਼੍ਾਮ੍ ਨੋ ਕਿਿਕਰਹਤ੍ਾ ੧੯
ਅਸ੍ਕਮਨ੍ ਿੁਲੇ ਕਹ ਪ੍ੂਰਵੇਸ਼੍ਾਮ੍ ਿਯੇਸ਼੍੍ਟੋ ਰਾਿਯੇ੭ਕਪ੍ਕਸ਼੍ਚਯਤ੍ੇ
ਅਪ੍ਰੇ ਪ੍ਰਾਤ੍ਰ ਸ੍ਤ੍ਸ੍ਕਮਨ੍ ਪ੍ਰਿਰ੍ਤ੍ਮ੍ਤ੍ੇ ਸਮਾਕਹਤ੍ਾ: ੨0
ਨ ਕਹ ਮਨਯੇ ਨਰੁਸਮ੍ਸ਼੍ੇ ਤ੍ਵਮ੍ ਰਾਿ ਤ੍ਰ੍ਮ ਮਿੇਿ੍ਸ਼੍ਯਸੇ
ਿਕਤ੍ਮ੍ ਿਾ ਨ ਕਿਿਾਨਾਕਸ ਰਾਿ ਿਰੁੱਤ੍ ਸਯ ਸ਼੍ਾਸ਼੍ਵਤ੍ੀਮ੍ ੨੧
ਸਤ੍ਤ੍ਮ੍ ਰਾਿ ਿਰਤ੍
ੁੱ ੇ ਕਹ ਿਯੇਸ਼੍੍ਟੋ ਰਾਿਯੇ੭ਕਪ੍ਕਸ਼੍ਚਯਤ੍ੇ
ਰਾਿ੍ਞਾ ਮੇਤ੍ ਤ੍੍ਸਮਮ੍ ਤ੍ਤ੍੍ਸਯਾ ਕਤ੍ਿ੍ਸ਼੍ਵਾਿੂਣਾਮ੍ ਕਿਸ਼੍ੇਸ਼੍ਤ੍: ੨੨
ਤ੍ੇਸ਼੍ਾਮ੍ ਤ੍ਰ੍ਮੈਿ ਰਿ੍ਸ਼੍ਾਣਾਮ੍ ਿੁਲ ਚਾਕਰਤ੍ਰ ਸ਼੍ੋਕਪ੍ਨਾਮ੍
ਅਤ੍ਯ ਚਾਕਰਤ੍ਰ ਸ਼੍ੌਮਟ
੍ ੀਰਯਮ੍ ਤ੍ਵਾਮ੍ ਪ੍ਰਾਪ੍ਯ ਕਿਕਨਿਰ੍ਕਤ੍ਤ੍ਮ੍ ੨੩
ਤ੍ਿਾ੭ਕਪ੍ ਸੁਮਹਾ ਪ੍ਾਿਾ ਿਨੇਨ੍ਤ੍ਰਾ: ਿੁਲ ਪ੍ੂਰਵਿਾ:
ਪ੍ੁੱਤ੍ੇ ਰ੍ਮਹ
ੋ : ਿਤ੍ਮ੭ਯਮ੍ ਸਮ੍ਪ੍ੂਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਵਕਯ ਿਕਰਹਤ੍: ੨੪
ਨ ਤ੍ੁ ਿਾਮਮ੍ ਿਕਰਸ਼੍ਯਾਕਮ ਤ੍ਿਾ੭ਹਮ੍ ਪ੍ਾਪ੍ ਕਨਸ਼੍੍ਚਯੇ
ਤ੍ਵਯਾ ਿਯਸਨ ਮਾ੭੭ਰਪ੍੍ਤ੍ਮ੍ ਿੀਕਿਤ੍ਾਮ੍ਤ੍ ਿਰਮ੍ ਮਮ ੨੫
ਏਸ਼੍ ਕਤ੍ਵ ਤ੍ਾਨੀ ਮੇਿਾ੭ਹਮ੍ ਅਕਪ੍ਰਯਾਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਿਾ੭ਨਿਮ੍
ਕਨਿਰ੍ਤ੍ਕਯਸ਼੍ਯਾਕਮ ਿਨਾ ਤ੍੍ਪ੍ਰਾਤ੍ਰਮ੍ ਸਵ ਿਨ ਕਪ੍ਰਯਮ੍ ੨੬
ਕਨਿਰ੍ਤ੍ਕਯਤ੍ਵਾ ਰਾਮਮ੍ ਚ ਤ੍ਸਯਾ੭ਹਮ੍ ਤ੍ੀਪ੍੍ਤ੍ ਤ੍ੇਿਸ:
ਤ੍ਾਸ ਪ੍ੂਤ੍ੋ ਪ੍ਕਿਸ਼੍ਯਾਕਮ ਸੁਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ੇ ਨ ਅਮ੍ਤ੍ਰਾਤ੍੍ਮਨਾ ੨੭
ਇਤ੍ਯੇਿਮ੍ ਉਿ੍ਤ੍ਵਾ ਪ੍ਰਤ੍ੋ ਮਹਾਤ੍੍ਮਾ
ਕਪ੍ਰਯੇਤ੍ਰੈ ਰਵਾਿਯ ਿਣੈ: ਤ੍ੁ ਤ੍ਨ੍ ਸ੍ਤ੍ਾਮ੍
ਸ਼੍ੋਿਾ੭੭ਤ੍ੁ ਰ ਸ਼੍੍ਚਾ੭ਕਪ੍ ਨਨਾਤ੍ ਪ੍ੂਯਃ
ਕਸਮਹੋ ਯਤ੍ਾ ਪ੍ਰਵਤ੍ ਿਹਵਰ ਸ੍ਤ੍ਃ ੨੮
ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਯੋਤ੍ਯਾ ਿਾਮ੍ਟੇ ਕਤ੍ਰ ਸਪ੍੍ਤ੍ਕਤ੍ਤ੍ਮ ੱੱਸਰ੍ਿ:
ਚਤੁ ੱਸਪ੍੍ਤਤ੍ਤਤਮ ੱਸਰ੍ਕ:
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਤ੍ਾਮ੍ ਤ੍ਤ੍ਾ ਿਰਹਕਯਤ੍ਵਾ ਤ੍ੁ ਮਾਤ੍ਰਮ੍ ਪ੍ਰਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ
ਰੋਸ਼੍ੇਣ ਮਹਤ੍ਾ੭੭ਕਿਸ਼੍੍ਟਃ ਪ੍ੁਨ: ਏਿਾ੭ਪ੍ਰਿੀ ਤ੍ਵਚਃ ੧
ਰਾਿਯਾ ਤ੍੍ਪ੍ਰਮ੍ਸ਼੍ਸਵ ਿੈਿੇਕਯ ਨਰੁਸ਼੍ਮ੍ਸੇ ਤ੍ੁ ਸ਼੍੍ਟ ਚਾਕਰਕਣ
ਪ੍ਕਰਤ੍ਯਿ੍ਤ੍ਾ ਚ ਤ੍ਰ੍ਮਣ
ੇ ਮਾ ਮਰੁਤ੍ਮ੍ ਰੁਤ੍ਤ੍ੀ ਪ੍ਿ ੨
ਕਿਮ੍ ਨੁ ਤ੍ੇ੭ਤ੍ੂ ਸ਼੍ਯ ਤ੍ਰਾਿਾ ਰਾਮੋ ਿਾ ਪ੍ਰੁਸ਼੍ ਤ੍ਾਰ੍ਕਮਿਃ
ਯਯੋ ਰ੍ਮਤ੍
ਰੁ ਯੁ ਕਰਵਿਾਸ ਸ਼੍੍ਚ ਤ੍ਵ ਤ੍੍ਿਰੁਤ੍ੇ ਤ੍ੁ ਲਯਮ੍ ਆਿਤ੍ੌ ੩
ਪ੍ਰੂਣ ਹਤ੍ਯਾਮ੍ ਅਕਸ ਪ੍ਰਾਪ੍੍ਤ੍ਾ ਿੁਲ ਸਯਾ੭ਸਯ ਕਿਨਾਸ਼੍ਨਾਤ੍੍
ਿੈਿੇਕਯ ਨਰਿਮ੍ ਿੱਚ ਮਾ ਚ ਪ੍ਰ੍ਤ੍ੁਃ ਸਲੋ ਿਤ੍ਾਮ੍ ੪
ਯ ੱੱਤ੍ਯ
ਵ ਾ ਹੀਤ੍ਰੁਸ਼੍ਮ੍ ਪ੍ਾਪ੍ਮ੍ ਿਰੁਤ੍ਮ੍ ਿੋਰੇਣ ਿਰ੍ਮਣਾ
ਸਰਵ ਲੋ ਿ ਕਪ੍ਰਯਮ੍ ਕਹਤ੍ਵਾ ਮਮਾ੭ਕਪ੍ ਆਪ੍ਾਕਤ੍ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਯਮ੍ ੫
ਤ੍ਵ ਤ੍੍ਿਰੁਤ੍ੇ ਮੇ ਕਪ੍ਤ੍ਾ ਿਰੁੱਤ੍ੋ ਰਾਮ ਸ਼੍੍ਚਾ੭ਰਣਯਮ੍ ਆਕਸ਼੍ਰਤ੍ਃ
ਅ ਯਸ਼੍ੋ ਿੀਿ ਲੋ ਿੇ ਚ ਤ੍ਵਯਾ੭ਹਮ੍ ਪ੍ਰਕਤ੍ਪ੍ਾਕਤ੍ਤ੍ਃ ੬
ਮਾਤ੍ਰੁ ਰੂਪ੍ੇ ਮਮਾ੭ਕਮਤ੍ਰੇ ਨਰੁਸ਼੍ਮ੍ਸੇ ਰਾਿਯ ਿਾਮੁਿੇ
ਨ ਤ੍ੇ੭ਹਮ੍ ਅਕਪ੍ਪ੍ਾਸ਼੍ਯੋ੭ਸ੍ਕਮ ਤ੍ੁ ਰਵ ੍ਰੁੱਤ੍ੇ ਪ੍ਕਤ੍ ਿਾਕਤ੍ਕਨ ੭
ਿੌਸਲਯਾ ਚ ਸੁਕਮਤ੍ਰਾ ਚ ਯਾ ਸ਼੍੍ਚਾ੭ਨਯਾ ਮਮ ਮਾਤ੍ਰਃ
ਤ੍ੁ ਃਿੇਨ ਮਹਤ੍ਾ੭੭ਕਿਸ਼੍੍ਟਾ ਸ੍ਤ੍ਵਾਮ੍ ਪ੍ਰਾਪ੍ਯ ਿੁਲ ਤ੍ੂ ਕਸ਼੍ਣੀਮ੍ ੮
ਨ ਤ੍ਵਮ੍ ਅਸ਼੍ਵਪ੍ਤ੍ੇਃ ਿਨਯਾ ਤ੍ਰ੍ਮਰਾਿ ਸਯ ਤ੍ੀਮਤ੍ਃ
ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸੀ ਤ੍ਤ੍ਰ ਿਾਤ੍ਾ੭ਕਸ ਿੁਲ ਪ੍ਰਤ੍ਵਮ੍ਕਸਨੀ ਕਪ੍ਤ੍ੁ ਃ ੯
ਯ ੱੱਤ੍ਯ
ਵ ਾ ਤ੍ਾਰ੍ਕਮਿੋ ਰਾਮੋ ਕਨਤ੍ਯਮ੍ ਸਤ੍ਯ ਪ੍ਰਾਯਣਃ
ਿਨਮ੍ ਪ੍ਰਸ੍ਤ੍ਾਕਪ੍ਤ੍ੋ ਤ੍ੁ ਃਿਾਤ੍੍ ਕਪ੍ਤ੍ਾ ਚ ਕਤ੍ਰਕਤ੍ਿਮ੍ ਿਤ੍ਃ ੧0
ਯ ਤ੍੍ਪ੍ਰਤ੍ਾਨਾ੭ਕਸ ਤ੍ਤ੍੍ ਪ੍ਾਪ੍ਮ੍ ਮਕਯ ਕਪ੍ਤ੍ਰਾ ਕਿਨਾ ਿਰੁਤ੍ੇ
ਪ੍ਰਾਤ੍ਰੁਪ੍ਯਾਮ੍ ਚ ਪ੍ਕਰਤ੍ਯਿ੍ਤ੍ੇ ਸਰਵ ਲੋ ਿ ਸਯ ਚਾ੭ਕਪ੍ਰਯੇ ੧੧
ਿੌਸਲਯਾਮ੍ ਤ੍ਰ੍ਮ ਸਮਯੁ ਿ੍ਤ੍ਾਮ੍ ਕਿਯੁ ਿ੍ਤ੍ਾਮ੍ ਪ੍ਾਪ੍ ਕਨਸ਼੍੍ਚਯੇ
ਿਰੁਤ੍ਵਾ ਿਮ੍ ਪ੍ਰਾਪ੍੍ਸਯਸੇ ਹਯ੭ਤ੍ਯ ਲੋ ਿਮ੍ ਕਨਰਯ ਿਾਕਮਨੀ ੧੨
ਕਿਮ੍ ਨਾ੭ਿਪ੍ੁਤ੍ਯਸੇ ਿਰੂਰੇ ਕਨਯਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਨ੍ਤ੍ੁ ਸਮ੍ਸ਼੍ਰਯਮ੍
ਿਯੇਸ਼੍੍ਟਮ੍ ਕਪ੍ਤ੍ਰੁ ਸਮਮ੍ ਰਾਮਮ੍ ਿੌਸਲਯਾਯਾ੭੭ਤ੍੍ਮ ਸਮ੍ਪ੍ਿਮ੍ ੧੩
ਅਙ੍ਿ ਪ੍ਰਤ੍ਯਙ੍ਿ ਿਃ ਪ੍ੁਤ੍ਰੋ ਹਰਤ੍
ੁ ਯਾ ੱੱਚਾ੭ਕਪ੍ ਿਾਯਤ੍ੇ
ਤ੍ਸ੍ਮਾਤ੍੍ ਕਪ੍ਰਯਤ੍ਮੋ ਮਾਤ੍ੁ ਃ ਕਪ੍ਰਯਤ੍ਵਾ ੱੰਨ ਤ੍ੁ ਪ੍ਾਨ੍ਤ੍ਿਃ ੧੪
ਅਨਯਤ੍ਾ ਕਿਲ ਤ੍ਰ੍ਮਿ੍ਞਾ ਸੁਰਕਪ੍ਃ ਸੁਰ ਸੰਮਤ੍ਾ
ਿਹਮਾਨੌ ਤ੍ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ੋ ਰਵਯਾਮ੍ ਪ੍ੁਤ੍ਰੌ ਕਿਿਤ੍ ਚੇਤ੍ਸੌ ੧੫
ਤ੍ਾ ਿ੭ਰ੍ਤ੍ ਕਤ੍ਿਸੇ ਸ਼੍ਰਾਨ੍ਤ੍ੌ ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾ ਪ੍ੁਤ੍ਰੌ ਮਹੀ ਤ੍ਲੇ
ਰੁਰੋਤ੍ ਪ੍ੁਤ੍ਰ ਸ਼੍ੋਿੇਨ ਪ੍ਾਸ਼੍੍ਪ੍ ਪ੍ਰਯਾਿੁਲੇਿ੍ਸ਼੍ਣਾ ੧੬
ਅਤ੍ਸ੍ਤ੍ਾਤ੍੍ ਿਰਿਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਸਯਾਃ ਸੁਰ ਰਾਿ੍ਞੋ ਮਹਾਤ੍੍ਮਨਃ
ਕਪ੍ਨ੍ਤ੍ਿਃ ਪ੍ਕਤ੍ਤ੍ਾ ਿਾਤ੍ਰੇ ਸੂਿ੍ਸ਼੍੍ਮਾਃ ਸੁਰਕਪ੍ ਿਨ੍ਕਤ੍ਨਃ ੧੭
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਇਮ੍ਤ੍ਰੋ੭ਕਪ੍ ਅਸ਼੍ਰੁ ਕਨਪ੍ਾਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਮ੍ ਸਵ ਿਾਤ੍ਰੇ ਪ੍ੁਣਯ ਿਮ੍ਕਤ੍ਨਮ੍
ਸੁਰਕਪ੍ਮ੍ ਮਨਯਤ੍ੇ ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾ ਪ੍ੂਯਸੀਮ੍ ਤ੍ਾਮ੍ ਸੁਰਸ਼੍
ੇ ਵਰ: ੧੮
ਕਨਰੀਿ੍ਸ਼੍ਮਾਣ ਸ਼੍ਿਰ ਸ੍ਤ੍ਾਮ੍ ਤ੍ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ ਸੁਰਕਪ੍ਮ੍ ਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ਾਮ੍
ਆਿਾਸ਼੍ੇ ਕਿਸ਼੍੍ਕਟਤ੍ਾਮ੍ ਤ੍ੀਨਾਮ੍ ਰੁਤ੍ਮ੍ਤ੍ੀਮ੍ ਪ੍ਰੁਸ਼੍ ਤ੍ੁ ਃਕਿਤ੍ਾਮ੍ ੧੯
ਤ੍ਾਮ੍ ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾ ਸ਼੍ੋਿ ਸਮ੍ਤ੍ਪ੍੍ਤ੍ਾਮ੍ ਿਿਰ ਪ੍ਾਕਣ ਰਯਸ਼੍ਕਸਵਨੀਮ੍
ਇਨ੍ਤ੍ਰਃ ਪ੍ਰਾਞ੍ਿਕਲ ਰੁਕਤ੍ਵਿ੍ਨਃ ਸੁਰ ਰਾਿੋ੭ਪ੍ਰਿੀ ਤ੍ਵਚਃ ੨0
ਪ੍ਯਮ੍ ਿੱਕਚ ੱੰਨ ਚਾ੭ਸ੍ਮਾਸੁ ਿੁਤ੍ ਸ਼੍੍ਕਚ ਕਤ੍ਵਤ੍ਯਤ੍ੇ ਮਹਤ੍੍
ਿੁਤ੍ੋ ਕਨਕਮੱਤ੍ਃ ਸ਼੍ੋਿ ਸ੍ਤ੍ੇ ਪ੍ਰਕੂ ਹ ਸਰਵ ਕਹਤ੍ੈਕਸ਼੍ਕਣ ੨੧
ਏਿਮ੍ ਉਿ੍ਤ੍ਾ ਤ੍ੁ ਸੁਰਕਪ੍ਃ ਸੁਰ ਰਾਿੇਨ ਤ੍ੀਮਤ੍ਾ
ਪ੍ਤ੍ਯੁ ਿਾਚ ਤ੍ਤ੍ੋ ਤ੍ੀਰਾ ਿਾਿਯਮ੍ ਿਾਿਯ ਕਿਸ਼੍ਾਰਤ੍ਮ੍ ੨੨
ਸ਼੍ਾਮ੍ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਾਪ੍ਮ੍ ਨ ਿਃ ਕਿਮ੍ਕਚਤ੍੍ ਿੁਤ੍ਸ਼੍੍ਕਚਤ੍੍ ਅਮਰਾਕਤ੍ਪ੍
ਅਹਮ੍ ਤ੍ੁ ਮਿ੍ਨਾ ਸ਼੍ੋਚਾਕਮ ਸਵ ਪ੍ੁਤ੍ਰੌ ਕਿਸ਼੍ਮੇ ਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ੌ ੨੩
ਏਤ੍ੌ ਤ੍ਰੁਸ਼੍ਟ
੍ ਵਾ ਿਰੁਸ਼੍ੌ ਤ੍ੀਨੌ ਸੂਰਯ ਰਸ਼੍੍ਕਮ ਪ੍ਰਤ੍ਾਕਪ੍ਤ੍ੌ
ਅਰ੍ਤ੍ਯਮਾਨੌ ਪ੍ਕਲਿਰ੍ਤ੍ੌ ਿਰ੍ਸ਼੍ਿੇਣ ਸੁਰਾ੭ਕਤ੍ਪ੍ ੨੪
ਮਮ ਿਾਯਾਤ੍੍ ਪ੍ਰਸੂਤ੍ੌ ਕਹ ਤ੍ੁ ਃਕਿਤ੍ੌ ਪ੍ਾਰ ਪ੍ੀਕਟਤ੍ੌ
ਯੌ ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾ ਪ੍ਕਰਤ੍ਪ੍ਯੇ੭ਹਮ੍ ਨਾ੭ਸ੍ਕਤ੍ ਪ੍ੁਤ੍ਰ ਸਮਃ ਕਪ੍ਰਯਃ ੨੫
ਯਸਯਾ: ਪ੍ੁਤ੍ਰ ਸਹਸਰੈ ਸ੍ਤ੍ੁ ਿਰੁਤ੍੍ਸ੍ਨਮ੍ ਿਯਾਪ੍ਯ ਕਮਤ੍ਮ੍ ਿਿਤ੍੍
ਤ੍ਾਮ੍ ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾ ਰੁਤ੍ਤ੍ੀਮ੍ ਸ਼੍ਿਰੋ ਨ ਸੁਤ੍ਾ ਨ੍ਮਨਯਤ੍ੇ ਪ੍ਰਮ੍ ੨੬
ਸਤ੍ਾ੭ਪ੍ਰਕਤ੍ਮ ਿਰਤ੍
ੁੱ ਾਯਾ ਲੋ ਿ ਤ੍ਾਰਣ ਿਾਮਯਯਾ
ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਯਾ ਿੁਣ ਕਨਤ੍ਯਾਯਾ ਸਵਪ੍ਾਿ ਪ੍ਕਰਿੇਸ਼੍ਯਾ ੨੭
ਯਸਯਾਃ ਪ੍ੁਤ੍ਰ ਸਹਸਰਾਕਣ ਸਾ੭ਕਪ੍ ਸ਼੍ੋਚਕਤ੍ ਿਾਮਤ੍ੁ ਿ੍
ਕਿਮ੍ ਪ੍ੁਨ ਰਯਾ ਕਿਨਾ ਰਾਮਮ੍ ਿੌਸਲਯਾ ਿਰ੍ਤ੍ਕਯਸ਼੍ਯਕਤ੍ ੨੮
ਏਿ ਪ੍ੁਤ੍ਰਾ ਚ ਸਾਤ੍ਵੀ ਚ ਕਿਿਤ੍੍ਸੇਯਮ੍ ਤ੍ਵਯਾ ਿਰੁਤ੍ਾ
ਤ੍ਸ੍ਮਾ ੱੱਤ੍ਵਮ੍ ਸਤ੍ਤ੍ਮ੍ ਤ੍ੁ ਃਿਮ੍ ਪ੍ਰੇਤ੍ਯ ਚੇਹ ਚ ਲਪ੍੍ਸਯਸੇ ੨੯
ਅਹਮ੍ ਹਯ੭ਪ੍ਕਚਕਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਰਾਤ੍ੁ ਃ ਕਪ੍ਤ੍ੁ ਸ਼੍੍ਚ ਸਿਲਾਮ੍ ਇਮਾਮ੍
ਿਰ੍ਤ੍ਨਮ੍ ਯਸ਼੍ਸ ਸ਼੍੍ਚਾ੭ਕਪ੍ ਿਕਰਸ਼੍ਯਾਕਮ ਨ ਸਮ੍ਸ਼੍ਯਃ ੩0
ਆਨਾਯਕਯਤ੍ਵਾ ਤ੍ਨਯਮ੍ ਿੌਸਲਯਾਯਾ ਮਹਾਤ੍ਯੁ ਕਤ੍ਮ੍
ਸਵਯਮ੍ ਏਿ ਪ੍ਰਿੇਿ੍ਸ਼੍ਯਾਕਮ ਿਨਮ੍ ਮੁਕਨ ਕਨਸ਼੍ੇਕਿਤ੍ਮ੍ ੩੧
ਨ ਹਯ੭ਹਮ੍ ਪ੍ਾਪ੍ ਸਮ੍ਿਲ੍ ਪ੍ੇ ਪ੍ਾਪ੍ੇ ਪ੍ਾਪ੍ਮ੍ ਤ੍ਵਯਾ ਿਰੁਤ੍ਮ੍
ਸ਼੍ਿ੍ਤ੍ੋ ਤ੍ਾਰਕਯਤ੍ੁ ਮ੍ ਪ੍ੌਰੈ ਰਸ਼੍ਰੁ ਿਮ੍ਟੈ ਰ੍ਕਨਰੀਿ੍ਕਸ਼੍ਤ੍: ੩੨
ਸਾ ਤ੍ਵ ਮ੭ਿ੍ਕਨਮ੍ ਪ੍ਰਕਿਸ਼੍ ਿਾ ਸਵਯਮ੍ ਿਾ ਤ੍ਮ੍ਟਿਾਟ ਕਿਸ਼੍
ਰੱਿੁਮ੍ ਪ੍ਤ੍ਾਨ ਿਾ ਿਮ੍ਟੇ ਨ ਕਹ ਤ੍ੇ੭ਨਯਤ੍੍ ਪ੍ਰਾਯਣਮ੍ ੩੩
ਆਹ ਮਪ੍ਯ੭ਿਕਨਮ੍ ਪ੍ਰਾਪ੍੍ਤ੍ੇ ਰਾਮੇ ਸਤ੍ਯ ਪ੍ਰਾਿਰਮੇ
ਿਰੁਤ੍ ਿਰੁਤ੍ਯੋ ਪ੍ਕਿਸ਼੍ਯਾਕਮ ਕਿਪ੍ਰਿਾਕਸਤ੍ ਿਲ੍ ਮਸ਼੍: ੩੪
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਇਕਤ੍ ਨਾਿ ਇਿਾ੭੭ਰਣਯੇ ਤ੍ੋਮਰ ਅਮ੍ਿੁਸ਼੍ ਚੋਕਤ੍ਤ੍ਃ
ਪ੍ਪ੍ਾਤ੍ ਪ੍ੁਕਿ ਸਮ੍ਿਰੁਤ੍
ੱ ੋ ਕਨੱ ਸ਼੍ਵਸਨ੍ ਇਿ ਪ੍ੰਨਿਃ ੩੫
ਸਮਰਿ੍ਤ੍ ਨੇਤ੍ਰਃ ਕਸ਼੍ਕਤ੍ਲਾ੭੭ਮ੍ਪ੍ਰ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ
ਕਿਤ੍ੂ ਤ੍ ਸਰਵਾ ਪ੍ਰਣਃ ਪ੍ਰਮ੍ਤ੍ਪ੍ਃ
ਪ੍ਪ੍ੂਿ ਪ੍ੂਮੌ ਪ੍ਕਤ੍ਤ੍ੋ ਨਰੁਪ੍ਾ੭੭ਤ੍੍ਮਿਃ
ਸ਼੍ਚੀਪ੍ਤ੍ੇਃ ਿੇਤ੍ੁ: ਇਿੋ ਤ੍੍ਸਿ ਿ੍ਸ਼੍ਯੇ ੩੬
ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਯੋਤ੍ਯਾ ਿਾਮ੍ਟੇ ਚਤ੍ੁ ੱੱਸਪ੍੍ਤ੍ਕਤ੍ਤ੍ਮ ੱੱਸਰ੍ਿ:
ਪ੍ਮ੍ਚ ੱਸਪ੍੍ਤਤ੍ਤਤਮ ੱਸਰ੍ਕ:
ਤ੍ੀਰ੍ਿ ਿਾਲਾਤ੍੍ ਸਮੁੱਤ੍ਾਯ ਸਮ੍ਿ੍ਞਾਮ੍ ਲਪ੍੍ਤ੍ਵਾ ਚ ਿੀਰਯਿਾਨ੍
ਨੇਤ੍ਰਾਪ੍ਯਾਮ੍ ਅਸ਼੍ਰੁ ਪ੍ੂਰ੍ਣਾਪ੍ਯਾਮ੍ ਤ੍ੀਨਾ ਮੁਤ੍ਵੀਿ੍ਸ਼੍ਯ ਮਾਤ੍ਰਮ੍ ੧
ਸੋ੭ਮਾਤ੍ਯ ਮਤ੍ਯੇ ਪ੍ਰਤ੍ੋ ਿਨਨੀ ਮਪ੍ਯ ਿੁਤ੍੍ਸਯਤ੍੍
ਰਾਿਯਮ੍ ਨ ਿਾਮਯੇ ਿਾਤ੍ੁ ਮਮ੍ਤ੍ਰਯੇ ਨਾ੭ਕਪ੍ ਮਾਤ੍ਰਮ੍ ੨
ਅਕਪ੍ਸ਼੍ੇਿਮ੍ ਨ ਿਾਨਾਕਮ ਯੋ੭ਪ੍ੂ ਤ੍ਰਾਿ੍ਞਾ ਸਮੀਿ੍ਕਸ਼੍ਤ੍:
ਕਿਪ੍ਰਿਰੁਸ਼੍੍ਟੇ ਹਯ੭ਹਮ੍ ਤ੍ੇਸ਼੍ੇ ਸ਼੍ਤ੍ਰੁਿ੍ਨ ਸਕਹਤ੍ੋ ਿਸਮ੍ ੩
ਿਨ ਿਾਸਮ੍ ਨ ਿਾਨਾਕਮ ਰਾਮ ਸਯਾ੭ਹਮ੍ ਮਹਾਤ੍੍ਮਨ:
ਕਿਿਾਸਨਮ੍ ਿਾ ਸੌਕਮਤ੍ਰੇ ੱੱਸੀਤ੍ਾਯਾ ਸ਼੍੍ਚ ਯਤ੍ਾ੭ਪ੍ਿਤ੍੍ ੪
ਤ੍ ਤ੍ੈਿ ਿਰੋਸ਼੍ਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਸਯ ਪ੍ਰਤ੍ ਸਯ ਮਹਾਤ੍੍ਮਨਃ
ਿੌਸਲਯਾ ਸ਼੍ਪ੍੍ਤ੍ਮ੍ ਆਿ੍ਞਾਯ ਸੁਕਮਤ੍ਰਾਮ੍ ਇਤ੍ਮ੍ ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੫
ਆਿਤ੍ਃ ਿਰੂਰ ਿਾਰਯਾਯਾਃ ਿੈਿੇੱਯਾ ਪ੍ਰਤ੍ਃ ਸੁਤ੍ਃ
ਤ੍ਮ੍ ਅਹਮ੍ ਤ੍ਰਸ਼੍੍ਟਮ
ੁ ੍ ਇੱਚਾਕਮ ਪ੍ਰਤ੍ਮ੍ ਤ੍ੀਰ੍ਿ ਤ੍ਰ੍ਕਸ਼੍ਨਮ੍ ੬
ਏਿਮ੍ ਉਿ੍ਤ੍ਵਾ ਸੁਕਮਤ੍ਰਾਮ੍ ਸਾ ਕਿਿਰ੍ਣਾ ਮਕਲਨਾ ਿਰੁਸ਼੍ਾ
ਪ੍ਰਤ੍ਸ੍ਤ੍ੇ ਪ੍ਰਤ੍ੋ ਯਤ੍ਰ ਿੇਪ੍ਮਾਨਾ ਕਿਚੇਤ੍ਨਾ ੭
ਸ ਤ੍ੁ ਰਾਮਾਨੁ ਿ ਸ਼੍੍ਚਾ੭ਕਪ੍ ਸ਼੍ਤ੍ਰੁਿ੍ਨ ਸਕਹਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ
ਪ੍ਰਤ੍ਸ੍ਤ੍ੇ ਪ੍ਰਤ੍ੋ ਯਤ੍ਰ ਿੌਸਲਯਾਯਾ ਕਨਿੇਸ਼੍ਨਮ੍ ੮
ਤ੍ਤ੍ਃ ਸ਼੍ਤ੍ਰੁਿ੍ਨ ਪ੍ਰਤ੍ੌ ਿੌਸਲਯਾਮ੍ ਪ੍ਰੇਿ੍ਸ਼੍ਯ ਤ੍ੁ ਃਕਿਤ੍ੌ
ਪ੍ਰਯਸ਼੍ਵਿਤ੍
ੇ ਾਮ੍ ਤ੍ੁ ਃਿਾਰ੍ਤ੍ਾਮ੍ ਪ੍ਕਤ੍ਤ੍ਾਮ੍ ਨਸ਼੍੍ਟ ਚੇਤ੍ਨਾਮ੍
ਰੁਤ੍ਮ੍ਤ੍ੌ ਰੁਤ੍ਤ੍ੀਮ੍ ਤ੍ੁ :ਿਾ ਤ੍੍ਸਮੇ ਤ੍ਯਾ੭੭ਰਯਾਮ੍ ਮਨਕਸਵਨੀਮ੍ ੯
ਪ੍ਰਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਯੁ ਿਾਚ ਇਤ੍ਮ੍ ਿੌਸਲਯਾ ਪ੍ਰੁਸ਼੍ ਤ੍ੁ ਃਕਿਤ੍ਾ ੧0
ਇਤ੍ਮ੍ ਤ੍ੇ ਰਾਿਯ ਿਾਮ ਸਯ ਰਾਿਯਮ੍ ਪ੍ਰਾਪ੍੍ਤ੍ਮ੍ ਅਿਣ੍ਟਿਮ੍
ਸਮ੍ਪ੍ਰਾਪ੍੍ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਤ੍ ਿੈਿੇੱਯਾ ਸ਼੍ੀਿਰਮ੍ ਿਰੂਰੇਣ ਿਰ੍ਮਣਾ ੧੧
ਪ੍ਰਸ੍ਤ੍ਾਪ੍ਯ ਚੀਰ ਿਸਨਮ੍ ਪ੍ੁਤ੍ਰਮ੍ ਮੇ ਿਨ ਿਾਕਸਨਮ੍
ਿੈਿੇਯੀ ਿਮ੍ ਿੁਣਮ੍ ਤ੍ਤ੍ਰ ਪ੍ਸ਼੍ਯਕਤ੍ ਿਰੂਰ ਤ੍ਰ੍ਕਸ਼੍ਨੀ ੧੨
ਿ੍ਕਸ਼੍ਪ੍ਰਮ੍ ਮਾਮ੍ ਅਕਪ੍ ਿੈਿੇਯੀ ਪ੍ਰਸ੍ਤ੍ਾਪ੍ਕਯਤ੍ੁ ਮ੍ ਅਰਹਕਤ੍
ਕਹਰਣਯਨਾਪ੍ੋ ਯਤ੍ਰਾ੭੭ਸ੍ਤ੍ੇ ਸੁਤ੍ੋ ਮੇ ਸੁਮਹਾ ਯਸ਼੍ਾਃ ੧੩
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ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਵਾਲ੍ ਮੀਕਿ ਰਾਮਾਯਣਮ੍
ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਅਤ੍ ਿਾ ਸਵਯਮ੍ ਏਿਾ੭ਹਮ੍ ਸੁਕਮਤ੍ਰਾ੭ਨੁ ਚਰਾ ਸੁਿਮ੍
ਅਿ੍ਕਨਹੋਤ੍ਰਮ੍ ਪ੍ੁਰਸ੍ਿਰੁਤ੍ਯ ਪ੍ਰਸ੍ਤ੍ਾਸਯੇ ਯਤ੍ਰ ਰਾਿਿਃ ੧੪
ਿਾਮਮ੍ ਿਾ ਸਵਯਮ੍ ਏਿਾ੭ਤ੍ਯ ਤ੍ਤ੍ਰ ਮਾਮ੍ ਨੇਤ੍ੁਮ੍ ਅਰਹਕਸ
ਯਤ੍ਰਾ੭ਸੌ ਪ੍ੁਰਸ਼੍
ੁ ਿਯਾਿਰ: ਪ੍ੁਤ੍ਰੋ ਮੇ ਤ੍ਪ੍ਯਤ੍ੇ ਤ੍ਪ੍ਃ ੧੫
ਇਤ੍ਮ੍ ਕਹ ਤ੍ਿ ਕਿਸ੍ਤ੍ੀਰ੍ਣਮ੍ ਤ੍ਨ ਤ੍ਾਨਯ ਸਮਾਕਚਤ੍ਮ੍
ਹ ਸ੍ਤ੍ਯ੭ਸ਼੍ਵ ਰਤ੍ ਸਮ੍ਪ੍ੂਰਣ
੍ ਮ੍ ਰਾਿਯਮ੍ ਕਨਰਯਾਕਤ੍ਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਯਾ ੧੬
ਇਤ੍ਯਾ੭੭ਕਤ੍ ਪ੍ਹੁਕਪ੍ ਰਵਾਿਯੈ: ਿਰੂਰੈ ੱੱਸਮ੍ਪ੍ਰ੍ਤ੍੍ਕਸਤ੍ੋ੭ਨਿ:
ਕਿਿਯਤ੍ੇ ਪ੍ਰਤ੍ ਸ੍ਤ੍ੀਿਰਮ੍ ਿਰਣੇ ਤ੍ੁ ਤ੍ਯੇਿ ਸੂਕਚਨਾ ੧੭
ਪ੍ਪ੍ਾਤ੍ ਚਰਣੇ ਤ੍ਸਯਾ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ ਸਮ੍ਪ੍ਰਾਮ੍ਤ੍ ਚੇਤ੍ਨ:
ਕਿਲਪ੍ਯ ਪ੍ਹੁਤ੍ਾ੭ਸਮ੍ਿ੍ਞੋ ਲਪ੍੍ਤ੍ ਸਮ੍ਿ੍ਞ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ ਸ੍ਕਤ੍ਤ੍: ੧੮
ਏਿਮ੍ ਕਿਲਪ੍ਮਾਨਾਮ੍ ਤ੍ਾਮ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਃ ਪ੍ਰਾਞ੍ਿਕਲ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ
ਿੌਸਲਯਾਮ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਯੁ ਿਾਚ ਇਤ੍ਮ੍ ਸ਼੍ੋਿੈ ਰ੍ਪ੍ਹੁਕਪ੍: ਆਿਰਤ੍
ੁ ਾਮ੍ ੧੯
ਆਰਯੇ ਿਸ੍ਮਾਤ੍੍ ਅਿਾਨਨ੍ਤ੍ਮ੍ ਿਰਹਸੇ ਮਾਮ੍ ਅਕਿਲ੍ ਕਪ੍ਸ਼੍ਮ੍
ਕਿਪ੍ੁਲਾਮ੍ ਚ ਮਮ ਪ੍ਰੀਕਤ੍ਮ੍ ਸ੍ਕਤ੍ਰਾਮ੍ ਿਾਨਾਕਸ ਰਾਿਿੇ ੨0
ਿਰੁਤ੍ਾ ਸ਼੍ਾਸ੍ਤ੍ਰਾ੭ਨੁ ਿਾ ਪ੍ੁੱਕਤ੍ ਰ੍ਮਾ ਪ੍ੂਤ੍੍ ਤ੍ਸਯ ਿਤ੍ਾ ਚਨ
ਸਤ੍ਯ ਸਮ੍ਤ੍ਃ ਸਤ੍ਾਮ੍ ਸ਼੍ਰਸ਼੍
ੇ ੍ਟੋ ਯਸਯਾ੭੭ਰਯੋ੭ਨੁ ਮਤ੍ੇ ਿਤ੍ਃ ੨੧
ਪ੍ਰੇਸ਼੍ਯਮ੍ ਪ੍ਾਪ੍ੀਯਸਾਮ੍ ਯਾਤ੍ੁ ਸੂਰਯਮ੍ ਚ ਪ੍ਰਕਤ੍ਮੇ ਹ ਤ੍ੁ
ਹਨ੍ਤ੍ੁ ਪ੍ਾਤ੍ੇਨ ਿਾਮ੍ ਸੁਪ੍੍ਤ੍ਾਮ੍ ਯਸਯਾ੭੭ਰਯੋ੭ਨੁ ਮਤ੍ੇ ਿਤ੍ਃ ੨੨
ਿਾਰਕਯਤ੍ਵਾ ਮਹਤ੍੍ ਿਰ੍ਮ ਪ੍ਰ੍ਤ੍ਾ ਪ੍ਰਤ੍
ੁ ਯਮ੍ ਅਨਰ੍ਤ੍ਿਮ੍
ਅਤ੍ਰ੍ਮੋ ਯੋ੭ਸਯ ਸੋ੭ਸਯਾ੭ਸ੍ਤ੍ੁ ਯਸਯਾ੭੭ਰਯੋ੭ਨੁ ਮਤ੍ੇ ਿਤ੍ਃ ੨੩
ਪ੍ਕਰਪ੍ਾਲਯਮਾਨ ਸਯ ਰਾਿ੍ਞੋ ਪ੍ੂਤ੍ਾਕਨ ਪ੍ੁਤ੍ਰਿਤ੍੍
ਤ੍ਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਰੁਹਯਤ੍ਾਮ੍ ਪ੍ਾਪ੍ਮ੍ ਯਸਯਾ੭੭ਰਯੋ੭ਨੁ ਮਤ੍ੇ ਿਤ੍ਃ ੨੪
ਪ੍ਕਲ ਸ਼੍ਟ੍ਪ੍ਾਿਮ੍ ਉੱਤ੍ੁ ਤ੍
ਰ ਯ ਨਰੁਪ੍ਸਯਾ੭ਰਿ੍ਸ਼੍ਤ੍ਃ ਪ੍ਰਿਾਃ
ਅਤ੍ਰ੍ਮੋ ਯੋ੭ਸਯ ਸੋ੭ਸਯਾ੭ਸ੍ਤ੍ੁ ਯਸਯਾ੭੭ਰਯੋ੭ਨੁ ਮਤ੍ੇ ਿਤ੍ਃ ੨੫
ਸਮ੍ਸ਼੍ੁਤ੍
ਰ ਯ ਚ ਤ੍ਪ੍ਕਸਵਪ੍ਯਃ ਸਤ੍ਰੇ ਿੈ ਯਿ੍ਞ ਤ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਣਾਮ੍
ਤ੍ਾਮ੍ ਕਿਪ੍ਰਲਪ੍ਤ੍ਾਮ੍ ਪ੍ਾਪ੍ਮ੍ ਯਸਯਾ੭੭ਰਯੋ੭ਨੁ ਮਤ੍ੇ ਿਤ੍ਃ ੨੬
ਹ ਸ੍ਤ੍ਯ੭ਸ਼੍ਵ ਰਤ੍ ਸਮ੍ਪ੍ਾਤ੍ੇ ਯੁ ੱਤ੍ੇ ਸ਼੍ਸ੍ਤ੍ਰ ਸਮਾਿੁਲੇ
ਮਾ ਸ੍ਮ ਿਾਰ੍ਸ਼੍ੀਤ੍੍ ਸਤ੍ਾਮ੍ ਤ੍ਰ੍ਮਮ੍ ਯਸਯਾ੭੭ਰਯੋ੭ਨੁ ਮਤ੍ੇ ਿਤ੍ਃ ੨੭
ਉਪ੍ਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟਮ੍ ਸੁਸੂਿ੍ਸ਼੍੍ਮਾਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਸ਼੍ਾਸ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਯਤ੍੍ਨੇਨ ਤ੍ੀਮਤ੍ਾ
ਸ ਨਾਸ਼੍ਯਤ੍ੁ ਤ੍ੁ ਸ਼੍੍ਟਾਤ੍੍ਮਾ ਯਸਯਾ੭੭ਰਯੋ੭ਨੁ ਮਤ੍ੇ ਿਤ੍ਃ ੨੮
ਮਾ ਚ ਤ੍ਮ੍ ਿਯੂ ਟ ਪ੍ਾਹਵਮਸ
੍ ਮ੍ ਚਮ੍ਤ੍ਰਾ੭ਰ੍ਿ ਸਮ ਤ੍ੇਿਸਮ੍
ਤ੍ਰਾਿ੍ਸ਼੍ੀਤ੍੍ ਰਾਿਯਸ੍ਤ੍ ਮਾਸੀਨਮ੍ ਯਸਯਾ੭੭ਰਯੋ੭ਨੁ ਮਤ੍ੇ ਿਤ੍: ੨੯
ਪ੍ਾਯਸਮ੍ ਿਰੁਸਰਮ੍ ਚਾਿਮ੍ ਿਰੁਤ੍ਾ ਸੋ੭ਸ਼੍੍ਨਾਤ੍ੁ ਕਨਰ੍ਿਰੁਣਃ
ਿੁਰਮ
ੂ ੍ ਸ਼੍੍ਚਾ ਪ੍ਯ੭ਿਿਾਨਾਤ੍ੁ ਯਸਯਾ੭੭ਰਯੋ੭ਨੁ ਮਤ੍ੇ ਿਤ੍ਃ ੩0
Page 188 of 276

ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਵਾਲ੍ ਮੀਕਿ ਰਾਮਾਯਣਮ੍
ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਿਾ ਸ਼੍੍ਚ ਸ੍ਪ੍ਰੁਸ਼੍ਤ੍ੁ ਪ੍ਾਤ੍ੇਨ ਿੁਰਨ
ੂ ੍ ਪ੍ਕਰਿਤ੍ੇ ਤ੍੍ਸਵਯਮ੍
ਕਮਤ੍ਰੇ ਤ੍ਰੁਹਯੇਤ੍ ਸੋ੭ਤ੍ਯਮ੍ਤ੍ਮ੍ ਯਸਯਾ੭੭ਰਯੋ੭ਨੁ ਮਤ੍ੇ ਿਤ੍ਃ ੩੧
ਕਿਸ਼੍ਵਾਸਾਤ੍੍ ਿਕਤ੍ਤ੍ਮ੍ ਕਿਮ੍ਕਚ ਤ੍੍ਪ੍ਕਰਿਾਤ੍ਮ੍ ਕਮਤ੍: ਿਵਕਚਤ੍੍
ਕਿਿਰੁਣੋਤ੍ੁ ਸ ਤ੍ੁ ਸ਼੍੍ਟਾਤ੍੍ਮਾ ਯਸਯਾ੭੭ਰਯੋ੭ਨੁ ਮਤ੍ੇ ਿਤ੍ਃ ੩੨
ਅਿਰ੍ਤ੍ਾ ਹਯਿਰੁਤ੍ਿ੍ਞ ਸ਼੍੍ਚ ਤ੍ਯਿ੍ਤ੍ਾ੭ਤ੍੍ਮਾ ਕਨਰਪ੍ਤ੍ਰਪ੍:
ਲੋ ਿੇ ਪ੍ਿਤ੍ੁ ਕਿਤ੍ਵੇਸ਼੍ਯੋ ਯਸਯਾ੭੭ਰਯੋ੭ਨੁ ਮਤ੍ੇ ਿਤ੍ਃ ੩੩
ਪ੍ੁਤ੍ਰੈ: ਤ੍ਾਰੈ ਸ਼੍੍ਚ ਪ੍ਰਤ੍
ੁ ਯੈ ਸ਼੍੍ਚ ਸਵ ਿਰੁਹੇ ਪ੍ਕਰਿਾਕਰਤ੍ਃ
ਸ ਏਿੋ ਮਰੁਸ਼੍੍ਟਮ੍ ਅਸ਼੍੍ਨਾਤ੍ੁ ਯਸਯਾ੭੭ਰਯੋ੭ਨੁ ਮਤ੍ੇ ਿਤ੍ਃ ੩੪
ਅਪ੍ਰਾਪ੍ਯ ਸਤ੍ਰੁਸ਼੍ਾਨ੍ ਤ੍ਾਰਾਨ੍ ਅਨਪ੍ਤ੍ਯ: ਪ੍ਰਮੀਯਤ੍ਾਮ੍
ਅਨਿਾਪ੍ਯ ਕਿਰਯਾਮ੍ ਤ੍ਰ੍ਮਯਾਮ੍ ਯਸਯਾ੭੭ਰਯੋ੭ਨੁ ਮਤ੍ੇ ਿਤ੍ਃ ੩੫
ਮਾ ਆਤ੍੍ਮਨ ੱੱਸਮ੍ਤ੍ਕਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਰਾਿ੍ਸ਼੍ੀਤ੍੍ ਸਵੇਸ਼੍ੁ ਤ੍ਾਰੇਸ਼੍ੁ ਤ੍ੁ ਃਕਿਤ੍:
ਆਯੁ ੱੱਸਮਿਰ ਮ੭ਪ੍ਰਾਪ੍ਯ ਯਸਯਾ੭੭ਰਯੋ੭ਨੁ ਮਤ੍ੇ ਿਤ੍ਃ ੩੬
ਰਾਿ ਸ੍ਤ੍ਰੀ ਪ੍ਾਲ ਿਰੁੱਤ੍ਾਨਾਮ੍ ਿਤ੍ੇ ਯਤ੍੍ ਪ੍ਾਪ੍ਮ੍ ਉਚਯਤ੍ੇ
ਪ੍ਰੁਤ੍ਯ ਤ੍ਯਾਿੇ ਚ ਯਤ੍੍ ਪ੍ਾਪ੍ਮ੍ ਤ੍ਤ੍੍ ਪ੍ਾਪ੍ਮ੍ ਪ੍ਰਕਤ੍ਪ੍ਤ੍ਯਤ੍ਾਮ੍ ੩੭
ਲਾਿ੍ਸ਼੍ਯਾ ਮਤ੍ੁ ਮਾਮ੍ਸੇਨ ਲੋ ਹੇਨ ਚ ਕਿਸ਼੍ੇਣ ਚ
ਸਤ੍ੈਿ ਕਪ੍ਪ੍ਰਯ
ੁ ਾਤ੍੍ ਪ੍ਰੁਤ੍ਯਾਨ੍ ਯਸਯਾ੭੭ਰਯੋ੭ਨੁ ਮਤ੍ੇ ਿਤ੍ਃ ੩੮
ਸਮ੍ਿਰਾਮੇ ਸਮੁਪ੍ੋਟੇ ਚ ਸ਼੍ਤ੍ਰੁ ਪ੍ਿ੍ਸ਼੍ ਪ੍ਯਮ੍ਿਰੇ
ਪ੍ਲਾਯਮਾਨੋ ਿਤ੍ਯੇਤ੍ ਯਸਯਾ੭੭ਰਯੋ੭ਨੁ ਮਤ੍ੇ ਿਤ੍ਃ ੩੯
ਿਪ੍ਾਲ ਪ੍ਾਕਣ: ਪ੍ਰੁਕਤ੍ਿੀ ਮਟਤ੍ਾਮ੍ ਚੀਰ ਸਮਵ ੍ਰੁਤ੍:
ਕਪ੍ਿ੍ਸ਼੍ਮਾਣੋ ਯਤ੍ੋਨ੍ਮੱਤ੍ੋ ਯਸਯਾ੭੭ਰਯੋ੭ਨੁ ਮਤ੍ੇ ਿਤ੍ਃ ੪0
ਪ੍ਾਨੇ ਪ੍ਰਸਿ੍ਤ੍ੋ ਪ੍ਿਤ੍ੁ ਸ੍ਤ੍ਰੀ ਸ਼੍ਵਿ੍ਸ਼੍ੇਸ਼੍ੁ ਚ ਕਨਤ੍ਯ ਸ਼੍:
ਿਾਮ ਿਰੋਤ੍ਾ੭ਕਪ੍ ਪ੍ੂਤ੍੭ਸ੍ਤ੍ੁ ਯਸਯਾ੭੭ਰਯੋ੭ਨੁ ਮਤ੍ੇ ਿਤ੍ਃ ੪੧
ਮਾ ਸ੍ਮ ਤ੍ਰ੍ਮੇ ਮਨੋ ਪ੍ੂਯਾਤ੍੍ ਅਤ੍ਰ੍ਮਮ੍ ਸ ਕਨਸ਼੍ੇਿਤ੍ਾਮ੍
ਅਪ੍ਾਤ੍ਰ ਿਰ੍ਸ਼੍ੀ ਪ੍ਿਤ੍ੁ ਯਸਯਾ੭੭ਰਯੋ੭ਨੁ ਮਤ੍ੇ ਿਤ੍ਃ ੪੨
ਸਮ੍ਕਚਤ੍ਾ ਨਯਸਯ ਕਿੱਤ੍ਾਕਨ ਕਿਕਿਤ੍ਾਕਨ ਸਹਸਰਸ਼੍:
ਤ੍ਸਯੁ ਕਪ੍ ਕਰਵਪ੍ਰ ਲੁ ਪ੍ਯਮ੍ਤ੍ਾਮ੍ ਯਸਯਾ੭੭ਰਯੋ੭ਨੁ ਮਤ੍ੇ ਿਤ੍ਃ ੪੩
ਉਪ੍ੇ ਸਮ੍ਤ੍ਯੇ ਸ਼੍ਯਾਨ ਸਯ ਯਤ੍੍ ਪ੍ਾਪ੍ਮ੍ ਪ੍ਕਰਿਲ੍ ਪ੍ਯਤ੍ੇ
ਤ੍ ੱੱਚ ਪ੍ਾਪ੍ਮ੍ ਪ੍ਿੇਤ੍੍ ਤ੍ਸਯ ਯਸਯਾ੭੭ਰਯੋ੭ਨੁ ਮਤ੍ੇ ਿਤ੍ਃ ੪੪
ਯਤ੍੍ ਅਿ੍ਕਨਤ੍ਾਯਿੇ ਪ੍ਾਪ੍ਮ੍ ਯਤ੍੍ ਪ੍ਾਪ੍ਮ੍ ਿੁਰੁ ਤ੍ਲ੍ ਪ੍ਿੇ
ਕਮਤ੍ਰ ਤ੍ਰੋਹੇ ਚ ਯਤ੍੍ ਪ੍ਾਪ੍ਮ੍ ਤ੍ਤ੍੍ ਪ੍ਾਪ੍ਮ੍ ਪ੍ਰਕਤ੍ਪ੍ਤ੍ਯਤ੍ਾਮ੍ ੪੫
ਤ੍ੇਿਤ੍ਾਨਾਮ੍ ਕਪ੍ਤ੍ਰੂਣਾਮ੍ ਚ ਮਾਤ੍ਾ ਕਪ੍ਤ੍ਰੋ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ੈਿ ਚ
ਮਾ ਸ੍ਮ ਿਾਰ੍ਸ਼੍ੀਤ੍੍ ਸ ਸ਼੍ੁਸ਼੍ੂਸ਼੍
ਰ ਾਮ੍ ਯਸਯਾ੭੭ਰਯੋ੭ਨੁ ਮਤ੍ੇ ਿਤ੍ਃ ੪੬
ਸਤ੍ਾਮ੍ ਲੋ ਿਾਤ੍੍ ਸਤ੍ਾਮ੍ ਿੀਰ੍ਤ੍ਯਾਃ ਸਮ੍ਿੁਸ਼੍੍ਟਾਤ੍੍ ਿਰ੍ਮਣ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ
ਪ੍ਰਸ਼੍ਯਤ੍ੁ ਿ੍ਕਸ਼੍ਪ੍ਰਮ੍ ਅਤ੍ਯੈਿ ਯਸਯਾ੭੭ਰਯੋ੭ਨੁ ਮਤ੍ੇ ਿਤ੍ਃ ੪੭
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਅਪ੍ਾਸਯ ਮਾਤ੍ਰੁ ਸ਼੍ੁਸ਼੍ੂਸ਼੍
ਰ ਾ ਮ੭ਨਰ੍ਤ੍ੇ ਸੋ੭ਿਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟਤ੍ਾਮ੍
ਤ੍ੀਰ੍ਿ ਪ੍ਾਹੁ ਰ੍ਮਹਾ ਿਿ੍ਸ਼੍ਾ ਯਸਯਾ੭੭ਰਯੋ੭ਨੁ ਮਤ੍ੇ ਿਤ੍ਃ ੪੮
ਪ੍ਹੁ ਪ੍ੁਤ੍ਰੋ ਤ੍ਕਰਤ੍ਰ ਸ਼੍੍ਚ ਿਵਰ ਰੋਿ ਸਮਕਨਵਤ੍:
ਸ ਪ੍ੂਯਾਤ੍੍ ਸਤ੍ਤ੍ ਿ੍ਲੇਸ਼੍ੀ ਯਸਯਾ੭੭ਰਯੋ੭ਨੁ ਮਤ੍ੇ ਿਤ੍ਃ ੪੯
ਆਸ਼੍ਾ ਮਾ੭੭ਸਮ੍ਸ਼੍ ਮਾਨਾਨਾਮ੍ ਤ੍ੀਨਾਨਾਮ੍ ਊਰ੍ਤ੍ਵ ਚਿ੍ਸ਼੍ੁਸ਼੍ਾਮ੍
ਅਰ੍ਕਤ੍ਨਾਮ੍ ਕਿਤ੍ਤ੍ਾਮ੍ ਿੁਰਯਾ ਤ੍ਯਸਯਾ੭੭ਰਯੋ੭ਨੁ ਮਤ੍ੇ ਿਤ੍ਃ ੫0
ਮਾਯਯਾ ਰਮਤ੍ਾਮ੍ ਕਨਤ੍ਯਮ੍ ਪ੍ਰੁਸ਼੍: ਕਪ੍ਸ਼੍ੁਨੋ੭ਸ਼੍ੁਕਚ:
ਰਾਿ੍ਞੋ ਪ੍ੀਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਵਤ੍ਰ੍ਮਾਤ੍੍ਮਾ ਯਸਯਾ੭੭ਰਯੋ੭ਨੁ ਮਤ੍ੇ ਿਤ੍ਃ ੫੧
ਰੁਤ੍ੁ ਸ੍ਨਾਤ੍ਾਮ੍ ਸਤ੍ੀਮ੍ ਪ੍ਾਰਯਾਮ੍ ਰੁਤ੍ੁ ਿਾਲਾ੭ਨੁ ਰੋਕਤ੍ਨੀਮ੍
ਅਕਤ੍ ਿਰ੍ਤ੍ਤ੍
ੇ ਤ੍ੁ ਸ਼੍੍ਟਾਤ੍੍ਮਾ ਯਸਯਾ੭੭ਰਯੋ੭ਨੁ ਮਤ੍ੇ ਿਤ੍ਃ ੫੨
ਤ੍ਰ੍ਮ ਤ੍ਾਰਾਨ੍ ਪ੍ਕਰਤ੍ਯਿਯ ਪ੍ਰ ਤ੍ਾਰਾ ੱੰਕਨਸ਼੍ੇਿਤ੍ਾਮ੍
ਤ੍ਯਿ੍ਤ੍ ਤ੍ਰ੍ਮ ਰਕਤ੍ ਰ੍ਮਟ
ੂ ੋ ਯਸਯਾ੭੭ਰਯੋ੭ਨੁ ਮਤ੍ੇ ਿਤ੍ਃ ੫੩
ਕਿਪ੍ਰ ਲੁ ਪ੍੍ਤ੍ ਪ੍ਰਿਾਤ੍ ਸਯ ਤ੍ੁ ਸ਼੍੍ਿਰੁਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਰਾਹ੍ਮਣ ਸਯ ਯਤ੍੍
ਤ੍ਤ੍ੇਿ ਪ੍ਰਕਤ੍ਪ੍ਤ੍ਯੇਤ੍ ਯਸਯਾ੭੭ਰਯੋ੭ਨੁ ਮਤ੍ੇ ਿਤ੍ਃ ੫੪
ਪ੍ਾਨੀਯ ਤ੍ੂ ਸ਼੍ਿੇ ਪ੍ਾਪ੍ਮ੍ ਤ੍ਤ੍ੈ ਿ ਕਿਸ਼੍ ਤ੍ਾਯਿੇ
ਯ ੱੱਤ੍ ਤ੍ੇਿ ੱੱਸ ਲਪ੍ਤ੍ਾਮ੍ ਯਸਯਾ੭੭ਰਯੋ੭ਨੁ ਮਤ੍ੇ ਿਤ੍ਃ ੫੫
ਪ੍ਰਾਹ੍ਮਣਾਯ ਉਤ੍ਯਤ੍ਾਮ੍ ਪ੍ੂਿਾਮ੍ ਕਿਹਮ੍ਤ੍ੁ ਿਲੁ ਸ਼੍ੇਮ੍ਕਤ੍ਰਯ:
ਪ੍ਾਲ ਿਤ੍੍ਸਾਮ੍ ਚ ਿਾਮ੍ ਤ੍ੋਿ੍ਤ੍ੁ ਯਸਯਾ੭੭ਰਯੋ੭ਨੁ ਮਤ੍ੇ ਿਤ੍ਃ ੫੬
ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਣਾ੭੭ਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਸਕਤ੍ ਪ੍ਾਨੀਯੇ ਕਿਪ੍ਰਲਮ੍ਪ੍ੇਨ ਯੋਿਯੇਤ੍੍
ਲਪ੍ੇਤ੍ ਤ੍ਸਯ ਤ੍ ਤ੍੍ਪ੍ਾਪ੍ਮ੍ ਯਸਯਾ੭੭ਰਯੋ੭ਨੁ ਮਤ੍ੇ ਿਤ੍ਃ ੫੭
ਪ੍ਿ੍ਤ੍ਯਾ ਕਿਿਤ੍ ਮਾਨੇਸ਼੍ੁ ਮਾਰ੍ਿ ਮਾ੭੭ਕਸ਼੍ਰਤ੍ਯ ਪ੍ਸ਼੍ਯਤ੍:
ਤ੍ਸਯ ਪ੍ਾਪ੍ੇਨ ਯੁ ਿਯੇਤ੍ ਯਸਯਾ੭੭ਰਯੋ੭ਨੁ ਮਤ੍ੇ ਿਤ੍ਃ ੫੮
ਕਿਹੀਨਾਮ੍ ਪ੍ਕਤ੍ ਪ੍ੁਤ੍ਰਾਪ੍ਯਾਮ੍ ਿੌਸਲਯਾਮ੍ ਪ੍ਾਰ੍ਕਤ੍ਿਾ੭ਤ੍੍ਮਿਃ
ਏਿਮ੍ ਆਸ਼੍ਵਸਯਨ੍ ਏਿ ਤ੍ੁ ਃਿਾਰ੍ਤ੍ੋ ਕਨਪ੍ਪ੍ਾਤ੍ ਹ ੫੯
ਤ੍ਤ੍ਾ ਤ੍ੁ ਸ਼੍ਪ੍ਤ੍ੈਃ ਿਸ਼੍੍ਟਃੈ ਸ਼੍ਪ੍ਮਾਨਮ੍ ਅਚੇਤ੍ਨਮ੍
ਪ੍ਰਤ੍ਮ੍ ਸ਼੍ੋਿ ਸਮ੍ਤ੍ਪ੍੍ਤ੍ਮ੍ ਿੌਸਲਯਾ ਿਾਿਯਮ੍ ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੬0
ਮਮ ਤ੍ੁ ਃਿਮ੍ ਇਤ੍ਮ੍ ਪ੍ੁਤ੍ਰ ਪ੍ੂਯਃ ਸਮੁਪ੍ਿਾਯਤ੍ੇ
ਸ਼੍ਪ੍ਤ੍ੈਃ ਸ਼੍ਪ੍ਮਾਨੋ ਕਹ ਪ੍ਰਾਣਾਨ੍ ਉਪ੍ਰੁਣਤ੍੍ਕਸ ਮੇ ੬੧
ਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟਯਾ ਨ ਚਕਲਤ੍ੋ ਤ੍ਰ੍ਮਾਤ੍੍ ਆਤ੍੍ਮਾ ਤ੍ੇ ਸਹ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣਃ
ਿਤ੍੍ਸ ਸਤ੍ਯ ਪ੍ਰਕਤ੍ਿ੍ਞੋ ਮੇ ਸਤ੍ਾਮ੍ ਲੋ ਿਾਨ੍ ਅਿਾਪ੍੍ਸਯਕਸ ੬੨
ਇ ਤ੍ਯੁ ਿ੍ਤ੍ਵਾ ਚ ਅਮ੍ਿ ਮਾਨੀਯ ਪ੍ਰਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਰਾਤ੍ਰੁ ਿਤ੍੍ਸਲਮ੍
ਪ੍ਕਰਸ਼੍ਵਿਯ ਮਹਾ ਪ੍ਾਹੁਮ੍ ਰੁਰੋਤ੍ ਪ੍ਰੁਸ਼੍ ਤ੍ੁ ਕਿਤ੍ਾ ੬੩
ਏਿਮ੍ ਕਿਲਪ੍ਮਾਨਸਯ ਤ੍ੁ ਃਿਾਰ੍ਤ੍ ਸਯ ਮਹਾਤ੍੍ਮਨਃ
ਮੋਹਾ ੱੱਚ ਸ਼੍ੋਿ ਸਮਰੋਤ੍ਾਤ੍੍ ਪ੍ਪ੍ੂਿ ਲੁ ਕਲ਼ਤ੍ਮ੍ ਮਨਃ ੬੪
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਲਾਲਪ੍ਯਮਾਨਸਯ ਕਿਚੇਤ੍ਨਸਯ
ਪ੍ਰਨਸ਼੍੍ਟ ਪ੍ੁੱਤ੍ਃੇ ਪ੍ਕਤ੍ਤ੍ਸਯ ਪ੍ੂਮੌ
ਮੁਹਰ
ੁ ੍ ਮੁਹਰ
ੁ ੍ ਕਨੱ ਸ਼੍ਵਸਤ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਤ੍ੀਰ੍ਿਮ੍
ਸਾ ਤ੍ਸਯ ਸ਼੍ੋਿੇਨ ਿਿਾਮ ਰਾਕਤ੍ਰਃ ੬੫
ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਯੋਤ੍ਯਾ ਿਾਮ੍ਟੇ ਪ੍ਮ੍ਚ ੱੱਸਪ੍੍ਤ੍ਕਤ੍ਤ੍ਮ ੱੱਸਰ੍ਿ:
ਸ਼ਟ੍ਸਪ੍੍ਤਤ੍ਤਤਮ ੱਸਰ੍ਕ:
ਤ੍ਮ੍ ਏਿਮ੍ ਸ਼੍ੋਿ ਸਮ੍ਤ੍ਪ੍੍ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਮ੍ ਿੇਿਯੀ ਸੁਤ੍ਮ੍
ਉਿਾਚ ਿਤ੍ਤ੍ਾਮ੍ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍੍ਟੋ ਿਕਸਸ਼੍੍ਟਃ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਟ
੍ ਿਾਿ੍ ਰੁਕਸ਼੍ਃ ੧
ਅਲਮ੍ ਸ਼੍ੋਿੇਨ ਪ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਤ੍ੇ ਰਾਿ ਪ੍ੁਤ੍ਰ ਮਹਾ ਯਸ਼੍ਃ
ਪ੍ਰਾਪ੍੍ਤ੍ ਿਾਲਮ੍ ਨਰ ਪ੍ਤ੍ੇਃ ਿੁਰੁ ਸਮਯਾਨਮ੍ ਉੱਤ੍ਮਮ੍ ੨
ਿਕਸਸ਼੍੍ਟ ਸਯ ਿਚਃ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਪ੍ਰਤ੍ੋ ਤ੍ਾਰਣਾਮ੍ ਿਤ੍ਃ
ਪ੍ਰੇਤ੍ ਿਾਰਯਾਕਣ ਸਰਵਾਕਣ ਿਾਰਯਾ ਮਾਸ ਤ੍ਰ੍ਮਕਿਤ੍੍ ੩
ਉੱਤ੍ੁ ਤ੍
ਰ ਮ੍ ਤ੍ੈਲ ਸਮਰੋਤ੍ਾਤ੍੍ ਸ ਤ੍ੁ ਪ੍ੂਮੌ ਕਨਿੇਕਸ਼੍ਤ੍ਮ੍
ਆਪ੍ੀਤ੍ ਿਰ੍ਣ ਿਤ੍ਨਮ੍ ਪ੍ਰਸੁਪ੍੍ਤ੍ਮ੍ ਇਿ ਪ੍ੂਪ੍ਕਤ੍ਮ੍ ੪
ਸਮਵੇਸ਼੍ਯ ਸ਼੍ਯਨੇ ਚਾ੭ਿਰਯੇ ਨਾਨਾ ਰਤ੍੍ਨਪ੍ਕਰਸ਼੍੍ਿਰੁਤ੍ੇ
ਤ੍ਤ੍ੋ ਤ੍ਸ਼੍ਰਤ੍ਮ੍ ਪ੍ੁਤ੍ਰੋ ਕਿਲਲਾਪ੍ ਸੁਤ੍ੁਃਕਿਤ੍ਃ ੫
ਕਿਮ੍ ਤ੍ੇ ਿਯਿਕਸਤ੍ਮ੍ ਰਾਿਨ੍ ਪ੍ਰੋਕਸ਼੍ਤ੍ੇ ਮੱਯ੭ਨਾਿਤ੍ੇ
ਕਿਿਾਸਯ ਰਾਮਮ੍ ਤ੍ਰ੍ਮਿ੍ਞਮ੍ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣਮ੍ ਚ ਮਹਾ ਪ੍ਲਮ੍ ੬
ਿਵ ਯਾਸਯਕਸ ਮਹਾ ਰਾਿ ਕਹਤ੍ਵਾ ਇਮਮ੍ ਤ੍ੁ ਃਕਿਤ੍ਮ੍ ਿਨਮ੍
ਹੀਨਮ੍ ਪ੍ੁਰਸ਼੍
ੁ ਕਸਮਹੇਨ ਰਾਮੇਣਾ੭ਿ੍ਕਲਸ਼੍੍ਟ ਿਰ੍ਮਣਾ ੭
ਯੋਿ ਿ੍ਸ਼੍ੇਮਮ੍ ਤ੍ੁ ਮੇ ਰਾਿਨ੍ ਿੋ੭ਸ੍ਕਮਨ੍ ਿਲ੍ ਪ੍ਕਯਤ੍ਾ ਪ੍ੁਰੇ
ਤ੍ਵਕਯ ਪ੍ਰਯਾਤ੍ੇ ਸਵ ਸ੍ਤ੍ਾਤ੍ ਰਾਮੇ ਚ ਿਨਮ੍ ਆਕਸ਼੍ਰਤ੍ੇ ੮
ਕਿਤ੍ਿਾ ਪ੍ਰੁਕਤ੍ਿੀ ਰਾਿਮ੍ ਸ੍ਤ੍ਵਯਾ ਹੀਨਾ ਨ ਰਾਿਤ੍ੇ
ਹੀਨ ਚਨ੍ਤ੍ਰੇ ਿ ਰਿਨੀ ਨਿਰੀ ਪ੍ਰਕਤ੍ਪ੍ਾਕਤ੍ ਮਾ ੯
ਏਿਮ੍ ਕਿਲਪ੍ਮਾਨਮ੍ ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਮ੍ ਤ੍ੀਨ ਮਾਨਸਮ੍
ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ਿਚਨਮ੍ ਪ੍ੂਯੋ ਿਕਸਸ਼੍੍ਟ ਸ੍ਤ੍ੁ ਮਹਾਨ੍ ਰੁਕਸ਼੍ਃ ੧0
ਪ੍ਰੇਤ੍ ਿਾਰਯਾਕਣ ਯਾਨਯ੭ਸਯ ਿਰ੍ਤ੍ਿਯਾਕਨ ਕਿਸ਼੍ਾਮ੍ਪ੍ਤ੍ੇਃ
ਤ੍ਾ ਨਯ੭ਿਯਿਰਮ੍ ਮਹਾ ਪ੍ਾਹੋ ਕਿਰਯਤ੍ਾਮ੍ ਅਕਿਚਾਕਰਤ੍ਮ੍ ੧੧
ਤ੍ਤ੍ੇਕਤ੍ ਪ੍ਰਤ੍ੋ ਿਾਿਯਮ੍ ਿਕਸਸ਼੍੍ਟ ਸਯਾ੭ਕਪ੍ਪ੍ੂਿਯ ਤ੍ਤ੍੍
ਰੁਕਤ੍ਵ ਿ੍ਪ੍ਰ
ੁ ੋਕਹਤ੍ਾ੭੭ਚਾਰਯਾਮ੍ ਸ੍ਤ੍ਵਰਯਾ ਮਾਸ ਸਰਵਸ਼੍ਃ ੧੨
ਯੇ ਤ੍ਵ੭ਿ੍ਨਯੋ ਨਰੇਨ੍ਤ੍ਰ ਸਯ ਚਾ੭ਿ੍ਨਯਿਾਰਾਤ੍੍ ਪ੍ਕਹਸ਼੍੍ਿਰੁਤ੍ਾਃ
ਰੁਕਤ੍ਵਿ੍ਕਪ੍ ਰਯਾਿਿੈ ਸ਼੍੍ਚੈਿ ਤ੍ੇ ਕਹਰਯਨ੍ਤ੍ੇ ਯਤ੍ਾ ਕਿਕਤ੍ ੧੩
ਕਸ਼੍ਕਪ੍ਿਾਯਾਮ੍ ਅਤ੍ਾ੭੭ਰੋਪ੍ਯ ਰਾਿਾਨਮ੍ ਿਤ੍ ਚੇਤ੍ਨਮ੍
ਪ੍ਾਸ਼੍੍ਪ੍ ਿਣ੍ਟਾ ਕਿਮਨਸ ਸ੍ਤ੍ਮ੍ ਊਹੁਃ ਪ੍ਕਰਚਾਰਿਾਃ ੧੪
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਕਹਰਣਯਮ੍ ਚ ਸੁਿਰ੍ਣਮ੍ ਚ ਿਾਸਾਮ੍ਕਸ ਕਿਕਿਤ੍ਾਕਨ ਚ
ਪ੍ਰਕਿਰਨ੍ਤ੍ੋ ਿਨਾ ਮਾਰ੍ਿਮ੍ ਨਰੁਪ੍ਤ੍ੇ: ਅਿਰਤ੍ੋ ਯਯੁ ਃ ੧੫
ਚਨ੍ਤ੍ ਨਾ੭ਿਰੁ ਕਨਰਯਾਸਾਨ੍ ਸਰਲ਼ਮ੍ ਪ੍ਤ੍੍ਮਿਮ੍ ਤ੍ਤ੍ਾ
ਤ੍ੇਿ ਤ੍ਾਰੂਕਣ ਚਾ੭੭ਹਰਤ੍
ੁ ਯ ਕਚਤ੍ਾਮ੍ ਚਿਰੁ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ੭ਪ੍ਰੇ ੧੬
ਿਨ੍ਤ੍ਾਨ੍ ਉੱਚਾ੭ਿਚਾਮ੍ ਸ਼੍੍ਚਾ੭ਨਯਾਨ੍ ਤ੍ਤ੍ਰ ਤ੍ੱਤ੍ਵਾ੭ਤ੍ ਪ੍ੂਕਮਪ੍ਮ੍
ਤ੍ਤ੍ਃ ਸਮਵਸ਼੍
ੇ ਯਾ ਮਾਸੁ ਸ਼੍੍ਕਚਤ੍ਾ ਮਤ੍ਯੇ ਤ੍ਮ੍ ਰੁਕਤ੍ਵਿਃ ੧੭
ਤ੍ਤ੍ਾ ਹੁਤ੍ਾਸ਼੍ਨਮ੍ ਹੁਤ੍ਵਾ ਿੇਪ੍ੁ ਸ੍ਤ੍ਸਯ ਤ੍ ਮਰਕੁ ਤ੍ਵਿਃ
ਿਿੁ ਸ਼੍੍ਚ ਤ੍ੇ ਯਤ੍ਾ ਸ਼੍ਾਸ੍ਤ੍ਮ
ਰ ੍ ਤ੍ਤ੍ਰ ਸਾਮਾਕਨ ਸਾਮਿਾਃ ੧੮
ਕਸ਼੍ਕਪ੍ਿਾਕਪ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਯਾਨੈ ਸ਼੍੍ਚ ਯਤ੍ਾ੭ਰਹਮ੍ ਤ੍ਸਯ ਯੋਕਸ਼੍ਤ੍ਃ
ਨਿਰਾ ੱੰਕਨਰਯਯੁ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਰ ਿਰੁੱਤ੍ੈਃ ਪ੍ਕਰਿਰਤ੍
ੁ ਾ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ ੧੯
ਪ੍ਰਸਰਿਯਮ੍ ਚਾ੭ਕਪ੍ ਤ੍ਮ੍ ਚਿਰੁਃ ਰੁਕਤ੍ਵਿ੭
ੋ ਿ੍ਕਨਕਚਤ੍ਮ੍ ਨਰੁਪ੍ਮ੍
ਸ੍ਕਤ੍ਰਯ ਸ਼੍੍ਚ ਸ਼੍ੋਿ ਸਮ੍ਤ੍ਪ੍੍ਤ੍ਾਃ ਿੌਸਲਯਾ ਪ੍ਰਮੁਿਾ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ ੨0
ਿਰੌਮ੍ਚੀਨਾਮ੍ ਇਿ ਨਾਰੀਣਾਮ੍ ਕਨਨਾਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਰ ਸ਼੍ੁਸ਼੍ੁਿ
ਰ ੇ
ਆਰ੍ਤ੍ਾਨਾਮ੍ ਿਰੁਣਮ੍ ਿਾਲੇ ਿਰੋਸ਼੍ਨ੍ਤ੍ੀਨਾਮ੍ ਸਹਸਰਸ਼੍ਃ ੨੧
ਤ੍ਤ੍ੋ ਰੁਤ੍ਨ੍ਤ੍ਯੋ ਕਿਿਸ਼੍ਾ ਕਿਲਪ੍ਯ ਚ ਪ੍ੁਨਃ ਪ੍ੁਨਃ
ਯਾਨੇਪ੍ਯਃ ਸਰਯੂ ਤ੍ੀਰਮ੍ ਅਿਤ੍ੇਰੁ ਰਵਰਾ੭0ਿਨਾਃ ੨੨
ਿਰੁਤ੍ਵੋਤ੍ਿਮ੍ ਤ੍ੇ ਪ੍ਰਤ੍ੇਨ ਸਾਰ੍ਤ੍ਮ੍
ਨਰੁਪ੍ਾ੭0ਿਨਾ ਮਨ੍ਕਤ੍ਰ ਪ੍ੁਰੋਕਹਤ੍ਾ ਸ਼੍੍ਚ
ਪ੍ੁਰਮ੍ ਪ੍ਰਕਿਸ਼੍ਯਾ੭ਸ਼੍ਰੁ ਪ੍ਰੀਤ੍ ਨੇਤ੍ਰਾ
ਪ੍ੂਮੌ ਤ੍ਸ਼੍ਾ੭ਹਮ੍ ਿਯਨਯਨ੍ਤ੍ ਤ੍ੁ ਃਿਮ੍ ੨੩
ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਯੋਤ੍ਯਾ ਿਾਮ੍ਟੇ ਸ਼੍ਟ੍ਸਪ੍੍ਤ੍ਕਤ੍ਤ੍ਮ ੱੱਸਰ੍ਿ:
ਸਪ੍੍ਤ ਸਪ੍੍ਤਤ੍ਤਤਮ ੱਸਰ੍ਕ:
ਤ੍ਤ੍ੋ ਤ੍ਸ਼੍ਾ੭ਹੇ੭ਕਤ੍ਿਤ੍ੇ ਿਰੁਤ੍ ਸ਼੍ੌਚੋ ਨਰੁਪ੍ਾ੭੭ਤ੍੍ਮਿਃ
ਤ੍ਵਾਤ੍ਸ਼੍ੇ੭ਹਕਨ ਸਮ੍ਪ੍ਰਾਪ੍੍ਤ੍ੇ ਸ਼੍ਰਾੱਤ੍ ਿਰ੍ਮਾਣਯ੭ਿਾਰਯਤ੍੍ ੧
ਪ੍ਰਾਹ੍ਮਣੇਪ੍ਯੋ ਤ੍ਤ੍ੌ ਰਤ੍੍ਨਮ੍ ਤ੍ਨਮ੍ ਅੰਨਮ੍ ਚ ਪ੍ੁਸ਼੍੍ਿਲਮ੍
ਿਾਸਾਮ੍ਕਸ ਚ ਮਹਾ੭੭ਰਹਾਕਣ ਰਤ੍੍ਨਾਕਨ ਕਿਕਿਤ੍ਾਕਨ ਚ ੨
ਪ੍ਾਸ੍ਕਤ੍ਿਮ੍ ਪ੍ਹੁ ਸ਼੍ੁਿ੍ਲਮ੍ ਚ ਿਾ ਸ਼੍੍ਚਾ੭ਕਪ੍ ਸ਼੍ਤ੍ਸ਼੍ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ
ਤ੍ਾਸੀ ਤ੍ਾਸਮ੍ ਚ ਯਾਨਮ੍ ਚ ਿੇਸ਼੍੍ਮਾਕਨ ਸੁਮਹਾਨ੍ਕਤ੍ ਚ
ਪ੍ਰਾਹ੍ਮਣੇਪ੍ਯੋ ਤ੍ਤ੍ੌ ਪ੍ੁਤ੍ਰੋ ਰਾਿ੍ਞ ਸ੍ਤ੍ ਸਯੌਰ੍ਤ੍ਵ ਤ੍ੈਕਹਿਮ੍ ੩
ਤ੍ਤ੍ਃ ਪ੍ਰਪ੍ਾਤ੍ ਸਮਯੇ ਕਤ੍ਿਸੇ੭ਤ੍ ਤ੍ਰਯਤ੍
ੋ ਸ਼੍ੇ
ਕਿਲਲਾਪ੍ ਮਹਾ ਪ੍ਾਹੁ ਰ੍ਪ੍ਰਤ੍ਃ ਸ਼੍ੋਿ ਮੂਰ੍ਕਚਤ੍ਃ
ਸ਼੍ਪ੍੍ਤ੍ਾ੭ਕਪ੍ਕਹਤ੍ ਿਣ੍ਟ ਸ਼੍੍ਚ ਸ਼੍ੋਤ੍ਨਾ੭ਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਉਪ੍ਾਿਤ੍ਃ ੪
ਕਚਤ੍ਾ ਮੂਲੇ ਕਪ੍ਤ੍ੁ ਰਵਾਿਯਮ੍ ਇਤ੍ਮ੍ ਆਹ ਸੁਤ੍ੁਃਕਿਤ੍ਃ ੫
ਤ੍ਾਤ੍ ਯਸ੍ਕਮ ੱੰਕਨਸਰੁਸ਼੍ਟ
੍ ੋ੭ਹਮ੍ ਤ੍ਵਯਾ ਪ੍ਰਾਤ੍ਕਰ ਰਾਿਿੇ
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ਤ੍ਸ੍ਕਮਨ੍ ਿਨਮ੍ ਪ੍ਰਿਰਕਿਤ੍ੇ ਸ਼੍ੂਨਯੇ ਤ੍ਯਿ੍ਤ੍ੋ੭ਸ੍ਮਯ੭ਹਮ੍ ਤ੍ਵਯਾ ੬
ਯਸਯਾ ਿਕਤ੍ ਰ੭ਨਾਤ੍ਾਯਾਃ ਪ੍ੁਤ੍ਃਰ ਪ੍ਰਿਰਾਕਿਤ੍ੋ ਿਨਮ੍
ਤ੍ਾਮ੍ ਅਮ੍ਪ੍ਾਮ੍ ਤ੍ਾਤ੍ ਿੌਸਲਯਾਮ੍ ਤ੍ਯਿ੍ਤ੍ਵਾ ਤ੍ਵਮ੍ ਿਵ ਿਤ੍ੋ ਨਰੁਪ੍ ੭
ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾ ਪ੍ਸ੍ਮਾ੭ਰੁਣਮ੍ ਤ੍ੱਚ ਤ੍ਿ੍ਤ੍ਾ੭ਸ੍ਕਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਾਨ ਮਣ੍ਟਲਮ੍
ਕਪ੍ਤ੍ੁ ਃ ਸ਼੍ਰੀਰ ਕਨਰਵਾਣਮ੍ ਕਨਸ਼੍੍ਟਨਨ੍ ਕਿਸ਼੍ਸਾਤ੍ ਸ: ੮
ਸ ਤ੍ੁ ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾ ਰੁਤ੍ਨ੍ ਤ੍ੀਨਃ ਪ੍ਪ੍ਾਤ੍ ਤ੍ਰਣੀ ਤ੍ਲੇ
ਉੱਤ੍ਾਪ੍ਯਮਾਨਃ ਸ਼੍ਿਰ ਸਯ ਯਨ੍ਤ੍ਰ ਤ੍ਵਿ ਇਿੋ ੱੱਕਚਰਤ੍ਃ ੯
ਅਕਪ੍ਪ੍ੇਤ੍ੁ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਃ ਸਰਵੇ ਤ੍ਸਯਾ੭ਮਾਤ੍ਯਾਃ ਸ਼੍ੁਕਚ ਿਰਤ੍ਮ੍
ਅਨ੍ਤ੍ ਿਾਲੇ ਕਨਪ੍ਕਤ੍ਤ੍ਮ੍ ਯਯਾਕਤ੍ਮ੍ ਰੁਸ਼੍ਯੋ ਯਤ੍ਾ ੧0
ਸ਼੍ਤ੍ਰੁਿ੍ਨ ਸ਼੍੍ਚਾ੭ਕਪ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾ ਸ਼੍ੋਿ ਪ੍ਕਰਪ੍੍ਲੁਤ੍ਮ੍
ਕਿਸਮ੍ਿ੍ਞੋ ਨਯਪ੍ਤ੍ਤ੍੍ ਪ੍ੂਮੌ ਪ੍ੂਕਮ ਪ੍ਾਲਮ੍ ਅਨੁ ਸ੍ਮਰਨ੍ ੧੧
ਉਨ੍ਮੱਤ੍ ਇਿ ਕਨਸ਼੍੍ਚੇਤ੍ਾ ਕਿਲਲਾਪ੍ ਸੁਤ੍ੁਃਕਿਤ੍ਃ
ਸ੍ਮਰੁਤ੍ਵਾ ਕਪ੍ਤ੍ੁ ਰ੍ਿੁਣਾਮ੍੭ਿਾਕਨ ਤ੍ਾਕਨ ਤ੍ਾਕਨ ਤ੍ਤ੍ਾ ਤ੍ਤ੍ਾ ੧੨
ਮਨ੍ਤ੍ਰਾ ਪ੍ਰਪ੍ਿ ਸ੍ਤ੍ੀਿਰਃ ਿੈਿੇਯੀ ਿਰਾਹ ਸਮ੍ਿੁਲਃ
ਿਰ ਤ੍ਾਨ ਮਯੋ੭ਿ੍ਸ਼੍ਪ੍
ੋ ਯੋ੭ਮੱਿਯ ੱੱਚੋਿ ਸਾਿਰਃ ੧੩
ਸੁਿੁਮਾਰਮ੍ ਚ ਪ੍ਾਲਮ੍ ਚ ਸਤ੍ਤ੍ਮ੍ ਲਾਕਲਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਵਯਾ
ਿਵ ਤ੍ਾਤ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਮ੍ ਕਹਤ੍ਵਾ ਕਿਲਪ੍ਨ੍ਤ੍ਮ੍ ਿਤ੍ੋ ਪ੍ਿਾਨ੍ ੧੪
ਨਨੁ ਪ੍ੋਿਯੇਸ਼੍ੁ ਪ੍ਾਨੇਸ਼੍ੁ ਿਸ੍ਤ੍ਰੇ ਸ਼੍ਵਾ੭੭ਪ੍ਰਣੇਸ਼੍ੁ ਚ
ਪ੍ਰਿਾਰਯਕਸ ਨਃ ਸਰਵਾਮ੍ ਸ੍ਤ੍ਨ੍ ਨਃ ਿੋ੭ਨਯ ਿਕਰਸ਼੍ਯਕਤ੍ ੧੫
ਅਿਤ੍ਾਰਣ ਿਾਲੇ ਤ੍ੁ ਪ੍ਰੁਕਤ੍ਿੀ ਨਾ੭ਿਤ੍ੀਰਯਤ੍ੇ
ਯਾ ਕਿਹੀਨਾ ਤ੍ਵਯਾ ਰਾਿ੍ਞਾ ਤ੍ਰ੍ਮਿ੍ਞੇਨ ਮਹਾਤ੍੍ਮਨਾ ੧੬
ਕਪ੍ਤ੍ਕਰ ਸਵਰ੍ਿਮ੍ ਆਪ੍ੰਨੇ ਰਾਮੇ ਚਾ੭ਰਣਯਮ੍ ਆਕਸ਼੍ਰਤ੍ੇ
ਕਿਮ੍ ਮੇ ਿੀਕਿਤ੍ ਸਾਮਰ੍ਤ੍ਯਮ੍ ਪ੍ਰਿੇਿ੍ਸ਼੍ਯਾਕਮ ਹੁਤ੍ਾਸ਼੍ਨਮ੍ ੧੭
ਹੀਨੋ ਪ੍ਰਾਤ੍ਰਾ ਚ ਕਪ੍ਤ੍ਰਾ ਚ ਸ਼੍ੂਨਯਾਮ੍ ਇਿ੍ਸ਼੍ਵਾਿੁ ਪ੍ਾਕਲਤ੍ਾਮ੍
ਅਯੋਤ੍ਯਾਮ੍ ਨ ਪ੍ਰਿੇਿ੍ਸ਼੍ਯਾਕਮ ਪ੍ਰਿੇਿ੍ਸ਼੍ਯਾਕਮ ਤ੍ਪ੍ੋਿਨਮ੍ ੧੮
ਤ੍ਯੋ ਕਰਵਲਕਪ੍ਤ੍ਮ੍ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਿਯਸਨਮ੍ ਚਾ੭ਨਵਿੇਿ੍ਸ਼੍ਯ ਤ੍ਤ੍੍
ਪ੍ਰੁਸ਼੍ਮ੍ ਆਰ੍ਤ੍ਤ੍ਰਾ ਪ੍ੂਯਃ ਸਰਵ ਏਿਾ੭ਨੁ ਿਾਕਮਨਃ ੧੯
ਤ੍ਤ੍ੋ ਕਿਸ਼੍ੰਣੌ ਕਿਸ਼੍ਰਾਨ੍ਤ੍ੌ ਚ ਸ਼੍ਤ੍ਰੁਿ੍ਨ ਪ੍ਰਤ੍ਾ ਿੁਪ੍ੌ
ਤ੍ਰਣਯਾਮ੍ ਸਮਵਯਿੇਸ਼੍੍ਟਤ੍
ੇ ਾਮ੍ ਪ੍ਿ੍ਨਸ਼੍ਰੁਙਿ
੍ ਾ ਕਿਿਰ੍ਸ਼੍ਪ੍ੌ ੨0
ਤ੍ਤ੍ਃ ਪ੍ਰਿਰੁਕਤ੍ਮਾਨ੍ ਿੈਤ੍ਯਃ ਕਪ੍ਤ੍ੁ ਰੇਸ਼੍ਾਮ੍ ਪ੍ੁਰੋਕਹਤ੍ਃ
ਿਕਸਸ਼੍੍ਟੋ ਪ੍ਰਤ੍ਮ੍ ਿਾਿਯਮ੍ ਉੱਤ੍ਾਪ੍ਯ ਤ੍ਮ੍ ਉਿਾਚ ਹ ੨੧
ਤ੍ਰਯੋਤ੍ਸ਼੍ੋ੭ਯਮ੍ ਕਤ੍ਿਸ: ਕਪ੍ਤ੍ੁ ਰਵ ੍ਰੁਤ੍
ੱ ਸਯ ਤ੍ੇ ਕਿਪ੍ੋ
ਸਾ੭ਿ ਸ਼੍ੇਸ਼੍ਾ੭ਸ੍ਕਤ੍ ਕਨਚਯੇ ਕਿਕਮਹ ਤ੍ਵਮ੍ ਕਿਲ਼ਮ੍ਪ੍ਸੇ ੨੨
ਤ੍ਰੀਕਣ ਤ੍ਵਨ੍ਤ੍ਵਾਕਨ ਪ੍ੂਤ੍ੇਸ਼੍ੁ ਪ੍ਰਿਰੁੱਤ੍ਾ ਨਯ੭ਕਿਸ਼੍ੇਸ਼੍ਤ੍ਃ
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ਤ੍ੇਸ਼੍ੁ ਚਾ੭ਪ੍ਕਰਹਾਰਯੇਸ਼੍ੁ ਨੈਿਮ੍ ਪ੍ਕਿਤ੍ੁ ਮ੍ ਅਰਹਕਸ ੨੩
ਸੁਮਨ੍ਤ੍ਰ ਸ਼੍੍ਚਾ੭ਕਪ੍ ਸ਼੍ਤ੍ਰੁਿ੍ਨਮ੍ ਉੱਤ੍ਾਪ੍ਯਾ੭ਕਪ੍ਪ੍ਰਸਾਤ੍ਯ ਚ
ਸ਼੍ਰਾਿਯਾ ਮਾਸ ਤ੍ੱਤ੍ਵਿ੍ਞਃ ਸਰਵ ਪ੍ੂਤ੍ ਪ੍ਿਾ੭ਪ੍ਿੌ ੨੪
ਉੱਕਤ੍ਤ੍ੌ ਤ੍ੌ ਨਰ ਿਯਾਿਰੌ ਪ੍ਰਿਾਸ਼੍ੇਤ੍ੇ ਯਸ਼੍ਕਸਵਨੌ
ਿਰ੍ਸ਼੍ਾ੭੭ਤ੍ਪ੍ ਪ੍ਕਰਿ੍ਕਲੰ ਨੌ ਪ੍ਰੁਤ੍ਿ੍ ਇਨ੍ਤ੍ਰ ਤ੍ਵਿਾ ਕਿਿ ੨੫
ਅਸ਼੍ਰੂਕਣ ਪ੍ਕਰਮਰੁਤ੍੍ਨਨ੍ਤ੍ੌ ਰਿ੍ਤ੍ਾ੭ਿ੍ਸ਼੍ੌ ਤ੍ੀਨ ਪ੍ਾਕਸ਼੍ਣੌ
ਅਮਾਤ੍ਯਾ ਸ੍ਤ੍ਵਰਯਨ੍ਕਤ੍ ਸ੍ਮ ਤ੍ਨਯੌ ਚਾ੭ਪ੍ਰਾਃ ਕਿਰਯਾਃ ੨੬
ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਯੋਤ੍ਯਾ ਿਾਮ੍ਟੇ ਸਪ੍੍ਤ੍ ਸਪ੍੍ਤ੍ਕਤ੍ਤ੍ਮ ੱੱਸਰ੍ਿ:
ਅਸ਼੍ਟ ਸਪ੍੍ਤਤ੍ਤਤਮ ੱਸਰ੍ਕ:
ਅਤ੍ਰ ਯਾਤ੍ਰਾਮ੍ ਸਮੀਹਨ੍ਤ੍ਮ੍ ਸ਼੍ਤ੍ਰੁਿ੍ਨੋ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣਾ੭ਨੁ ਿਃ
ਪ੍ਰਤ੍ਮ੍ ਸ਼੍ੋਿ ਸਮ੍ਤ੍ਪ੍੍ਤ੍ਮ੍ ਇਤ੍ਮ੍ ਿਚਨਮ੍ ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੧
ਿਕਤ੍ ਰਯਃ ਸਰਵ ਪ੍ੂਤ੍ਾਨਾਮ੍ ਤ੍ੁ ਃਿੇ ਕਿਮ੍ ਪ੍ੁਨ ਰਾ੭੭ਤ੍੍ਮਨਃ
ਸ ਰਾਮਃ ਸੱਤ੍ਵ ਸਮ੍ਪ੍ੰਨਃ ਸ੍ਕਤ੍ਰਯਾ ਪ੍ਰਿਰਾਕਿਤ੍ੋ ਿਨਮ੍ ੨
ਪ੍ਲਿਾਨ੍ ਿੀਰਯ ਸਮ੍ਪ੍ੰਨੋ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੋ ਨਾਮ ਯੋ੭ਪ੍ਯ ਸੌ
ਕਿਮ੍ ਨ ਮੋਚਯਤ੍ੇ ਰਾਮਮ੍ ਿਰੁਤ੍ਵਾ ਕਪ੍ ਕਪ੍ਤ੍ਰੁ ਕਨਿਰਹਮ੍ ੩
ਪ੍ੂਰਵਮ੍ ਏਿ ਤ੍ੁ ਕਨਿਰਾਹਯਃ ਸਮਿੇਿ੍ਸ਼੍ਯ ਨਯਾ੭ਨਯੌ
ਉਤ੍੍ਪ੍ਤ੍ਮ੍ ਯਃ ਸਮਾਰੂਟੋ ਨਾਰਯਾ ਰਾਿਾ ਿਸ਼੍ਮ੍ ਿਤ੍ਃ ੪
ਇਕਤ੍ ਸਮ੍ਪ੍ਾਸ਼੍ਮਾਣੇ ਤ੍ੁ ਸ਼੍ਤ੍ਰੁਿ੍ਨੇ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣਾ੭ਨੁ ਿੇ
ਪ੍ਰਾਿ੍ਤ੍ਵਾਰੇ੭ਪ੍ੂਤ੍੍ ਤ੍ਤ੍ਾ ਿੁਪ੍ਿ
੍ ਾ ਸਰਵਾ ਪ੍ਰਣ ਪ੍ੂਕਸ਼੍ਤ੍ਾ ੫
ਕਲਪ੍੍ਤ੍ਾ ਚਨ੍ਤ੍ਨ ਸਾਰੇਣ ਰਾਿ ਿਸ੍ਤ੍ਰਾਕਣ ਕਪ੍ਪ੍ਰਤ੍ੀ
ਕਿਕਿਤ੍ਮ੍ ਕਿਕਿਤ੍ੈ ਸ੍ਤ੍ੈ ਸ੍ਤ੍ੈ ਰ੍ਪ੍ਣ
ੂ ੈ ਸ਼੍੍ਚ ਕਿਪ੍ੂਕਸ਼੍ਤ੍ਾ ੬
ਮੇਿਲਾ ਤ੍ਾਮਕਪ੍ ਸ਼੍੍ਕਚਤ੍ਰੈ ਰਨਯੈ ਸ਼੍੍ਚ ਸ਼੍ੁਪ੍ ਪ੍ੂਸ਼੍ਣੈਃ
ਪ੍ਪ੍ਾਸੇ ਪ੍ਹੁਕਪ੍ ਰ੍ਪ੍ਤ੍
ੱ ਾ ਰੱਿੁ ਪ੍ੱਤ੍ੇਿ ਿਾਨਰੀ ੭
ਤ੍ਾਮ੍ ਸਮੀਿ੍ਸ਼੍ਯ ਤ੍ਤ੍ਾ ਤ੍ਵਾਰ੍ ਸ੍ਤ੍ਾ ੱੱਸੁਪ੍ਰੁਸ਼੍ਮ੍ ਪ੍ਾਪ੍ਸਯ ਿਾਕਰਣੀਮ੍
ਿਰੁਹੀਤ੍ਵਾ ਿਰੁਣਮ੍ ਿੁਪ੍੍ਿਾਮ੍ ਸ਼੍ਤ੍ਰੁਿ੍ਨਾਯ ਨਯਿੇਤ੍ਯਨ੍ ੮
ਯਸਯਾਃ ਿਰੁਤ੍ੇ ਿਨੇ ਰਾਮੋ ਨਯਸ੍ਤ੍ ਤ੍ੇਹ ਸ਼੍੍ਚ ਿਃ ਕਪ੍ਤ੍ਾ
ਸੇਯਮ੍ ਪ੍ਾਪ੍ਾ ਨਰੁਸ਼੍ਮ੍ਸਾ ਚ ਤ੍ਸਯਾਃ ਿੁਰੁ ਯਤ੍ਾ ਮਕਤ੍ ੯
ਸ਼੍ਤ੍ਰੁਿ੍ਨਸ਼੍੍ਚ ਤ੍ਤ੍੍ ਆਿ੍ਞਾਯ ਿਚਨਮ੍ ਪ੍ਰੁਸ਼੍ ਤ੍ੁ ਃਕਿਤ੍ਃ
ਅਨ੍ਤ੍ਃਪ੍ੁਰ ਚਰਾਨ੍ ਸਰਵਾਨ੍ ਇਤ੍ਯੁ ਿਾਚ ਤ੍ਰੁਤ੍ ਿਰਤ੍ਃ ੧0
ਤ੍ੀਿਰਮ੍ ਉਤ੍੍ਪ੍ਾਕਤ੍ਤ੍ਮ੍ ਤ੍ੁ ਃਿਮ੍ ਪ੍ਰਾਤ੍ਰੂਣਾਮ੍ ਮੇ ਤ੍ਤ੍ਾ ਕਪ੍ਤ੍ੁ ਃ
ਯਯਾ ਸੇਯਮ੍ ਨਰੁਸ਼੍ਮ੍ਸ ਸਯ ਿਰ੍ਮਣਃ ਪ੍ਲਮ੍ ਅਸ਼੍੍ਨੁਤ੍ਾਮ੍ ੧੧
ਏਿ ਮੁਿ੍ਤ੍ਵਾਤ੍ੁ ਤ੍ੇਨਾ੭੭ਸ਼੍ੁ ਸਿੀ ਿਨ ਸਮਾਿਰੁਤ੍ਾ
ਿਰੁਹੀਤ੍ਾ ਪ੍ਲਿਤ੍੍ ਿੁਪ੍੍ਿਾ ਸਾ ਤ੍ਤ੍੍ਿਰੁਹਮ੍ ਅਨਾਤ੍ਯਤ੍੍ ੧੨
ਤ੍ਤ੍ਃ ਸੁਪ੍ਰੁਸ਼੍ ਸਮ੍ਤ੍ਪ੍੍ਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਸਯਾਃ ਸਰਵਃ ਸਿੀ ਿਨਃ
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਿਰੁੱਤ੍ਮ੍ ਆਿ੍ਞਾਯ ਸ਼੍ਤ੍ਰੁਿ੍ਨਮ੍ ਿਯਪ੍ਲਾਯਤ੍ ਸਰਵਸ਼੍ਃ ੧੩
ਅਮਨ੍ਤ੍ਰਯਤ੍ ਿਰੁਤ੍੍ਸ੍ਨਸ਼੍੍ਚ ਤ੍ਸਯਾਃ ਸਰਵ ਸਿੀ ਿਨਃ
ਯਤ੍ਾ੭ਯਮ੍ ਸਮੁਪ੍ਿਰਾਨ੍ਤ੍ੋ ਕਨੱ ਸ਼੍ੇਸ਼੍ਾ ੱੰਨਃ ਿਕਰਸ਼੍ਯਕਤ੍ ੧੪
ਸਾ੭ਨੁ ਿਰੋਸ਼੍ਾਮ੍ ਿਤ੍ਾਨਯਾਮ੍ ਚ ਤ੍ਰ੍ਮਿ੍ਞਾਮ੍ ਚ ਯਸ਼੍ਕਸਵਨੀਮ੍
ਿੌਸਲਯਾਮ੍ ਸ਼੍ਰਣਮ੍ ਯਾਮਃ ਸਾ ਕਹ ਨੋ੭ਸ੍ਤ੍ੁ ਤ੍ਰੁਿਾ ਿਕਤ੍ਃ ੧੫
ਸ ਚ ਰੋਸ਼੍ੇਣ ਤ੍ਾਮਰਾ੭ਿ੍ਸ਼੍ਃ ਸ਼੍ਤ੍ਰੁਿ੍ਨਃ ਸ਼੍ਤ੍ਰੁ ਤ੍ਾਪ੍ਨਃ
ਕਿਚਿਰ੍ਸ਼੍ ਤ੍ਤ੍ਾ ਿੁਪ੍੍ਿਾਮ੍ ਿਰੋਸ਼੍ਨ੍ਤ੍ੀਮ੍ ਪ੍ਰੁਕਤ੍ਿੀ ਤ੍ਲੇ ੧੬
ਤ੍ਸਯਾ ਹਯਾ੭੭ਿਰੁਸ਼੍ਯ ਮਾਣਾਯਾ ਮਨ੍ਤ੍ਰਾਯਾ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਃ
ਕਚਤ੍ਰਮ੍ ਪ੍ਹੁ ਕਿਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਾਣ੍ਟਮ੍ ਪ੍ਰੁਕਤ੍ਿਯਾਮ੍ ਤ੍ ਤ੍ਵਯਸ਼੍ੀਰਯਤ੍ ੧੭
ਤ੍ੇਨ ਪ੍ਾਣ੍ਟੇਨ ਸਮ੍ਸ੍ਤ੍ੀਰ੍ਣਮ੍ ਸ਼੍ਰੀਮ ਤ੍ਰਾਿ ਕਨਿੇਸ਼੍ਨਮ੍
ਅਸ਼੍ੋਪ੍ਤ੍ ਤ੍ਤ੍ਾ ਪ੍ੂਯਃ ਸ਼੍ਾਰਤ੍ਮ੍ ਿਿਨਮ੍ ਯਤ੍ਾ ੧੮
ਸ ਪ੍ਲੀ ਪ੍ਲਿਤ੍੍ ਿਰੋਤ੍ਾਤ੍੍ ਿਰੁਹੀਤ੍ਵਾ ਪ੍ੁਰਸ਼੍
ੁ ਰ੍ਸ਼੍ਪ੍ਃ
ਿੈਿੇਯੀਮ੍ ਅਕਪ੍ਕਨਰ੍ਪ੍ਰ੍ਤ੍ਸ
੍ ਯ ਪ੍ਪ੍ਾਸ਼੍ੇ ਪ੍ਰੁਸ਼੍ਮ੍ ਿਚਃ ੧੯
ਤ੍ੈ ਰਵਾਿਯੈਃ ਪ੍ਰੁਸ਼੍ੈ ਰ੍ਤ੍ੁਃਿੈਃ ਿੈਿੇਯੀ ਪ੍ਰੁਸ਼੍ ਤ੍ੁ ਃਕਿਤ੍ਾ
ਸ਼੍ਤ੍ਰੁਿ੍ਨ ਪ੍ਯ ਸਮ੍ਤ੍ਰਸਤ੍
੍ ਾ ਪ੍ੁਤ੍ਰਮ੍ ਸ਼੍ਰਣਮ੍ ਆਿਤ੍ਾ ੨0
ਤ੍ਾਮ੍ ਪ੍ਰੇਿ੍ਸ਼੍ਯ ਪ੍ਰਤ੍ਃ ਿਰੁੱਤ੍ਮ੍ ਸ਼੍ਤ੍ਰੁਿ੍ਨਮ੍ ਇਤ੍ਮ੍ ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍
ਅਿਤ੍ਯਾਃ ਸਰਵ ਪ੍ੂਤ੍ਾਨਾਮ੍ ਪ੍ਰਮਤ੍ਾਃ ਿ੍ਸ਼੍ਮਯਤ੍ਾਮ੍ ਇਕਤ੍ ੨੧
ਹਨਯਾਕਮ ਅਹ ਕਮਮਾਮ੍ ਪ੍ਾਪ੍ਾਮ੍ ਿੈਿੇਯੀਮ੍ ਤ੍ੁ ਸ਼੍੍ਟ ਚਾਕਰਣੀਮ੍
ਯਕਤ੍ ਮਾਮ੍ ਤ੍ਾਰ੍ਕਮਿੋ ਰਾਮੋ ਨਾ੭ਸੂਯੇ ਨ੍ਮਾਤ੍ਰੁ ਿਾਤ੍ੁ ਿਮ੍੨੨
ਇਮਾਮ੍ ਅਕਪ੍ ਹਤ੍ਾਮ੍ ਿੁਪ੍ਿ
੍ ਾਮ੍ ਯਕਤ੍ ਿਾਨਾਕਤ੍ ਰਾਿਿਃ
ਤ੍ਵਾਮ੍ ਚ ਮਾਮ੍ ਚ ਕਹ ਤ੍ਰ੍ਮਾਤ੍੍ਮਾ ਨਾ੭ਕਪ੍ਪ੍ਾਕਸ਼੍ਸ਼੍ਯਤ੍ੇ ਤ੍ਰੁਿਮ੍ ੨੩
ਪ੍ਰਤ੍ ਸਯ ਿਚਃ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਸ਼੍ਤ੍ਰੁਿ੍ਨੋ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣਾ੭ਨੁ ਿਃ
ਨਯਿਰ੍ਤ੍ਤ੍ ਤ੍ਤ੍ੋ ਰੋਸ਼੍ਾ ੱੱਤ੍ਾਮ੍ ਮੁਮੋਚ ਚ ਮਨ੍ਤ੍ਰਾਮ੍ ੨੪
ਸਾ ਪ੍ਾਤ੍ ਮੂਲੇ ਿੈਿੇੱਯਾ ਮਨ੍ਤ੍ਰਾ ਕਨਪ੍ਪ੍ਾਤ੍ ਹ
ਕਨੱ ਸ਼੍ਵਸਨ੍ਤ੍ੀ ਸੁਤ੍ੁਃਿਾ੭੭ਰ੍ਤ੍ਾ ਿਰੁਪ੍ਣਮ੍ ਕਿਲਲਾਪ੍ ਚ ੨੫
ਸ਼੍ਤ੍ਰੁਿ੍ਨਕਿਿ੍ਸ਼੍ੇਪ੍ ਕਿਮੂਟ ਸਮ੍ਿ੍ਞਾਮ੍
ਸਮੀਿ੍ਸ਼੍ਯ ਿੁਪ੍੍ਿਾਮ੍ ਪ੍ਰਤ੍ ਸਯ ਮਾਤ੍ਾ
ਸ਼੍ਨੈਃ ਸਮਾਸ਼੍ਵਾਸਯਤ੍੍ ਆਰ੍ਤ੍ ਰੂਪ੍ਾਮ੍
ਿਰੌਞ੍ਚੀਮ੍ ਕਿਲਿ੍ਨਾਮ੍ ਇਿ ਿੀਿ੍ਸ਼੍ਮਾਣਾਮ੍ ੨੬
ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਯੋਤ੍ਯਾ ਿਾਮ੍ਟੇ ਅਸ਼੍੍ਟ ਸਪ੍੍ਤ੍ਕਤ੍ਤ੍ਮ ੱੱਸਰ੍ਿ:
ਏਕੋਨਾ੭ਸ਼ੀਤ੍ਤਤਮ ੱਸਰ੍ਕ:
ਤ੍ਤ੍ਃ ਪ੍ਰਪ੍ਾਤ੍ ਸਮਯੇ ਕਤ੍ਿਸੇ੭ਤ੍ ਚਤ੍ੁ ਰ੍ਤ੍ਸ਼੍ੇ
ਸਮੇਤ੍ਯ ਰਾਿ ਿਰ੍ਤ੍ਾਰੋ ਪ੍ਰਤ੍ਮ੍ ਿਾਿਯਮ੍ ਅਪ੍ਰਿ
ੁ ਨ੍ ੧
ਿਤ੍ੋ ਤ੍ਸ਼੍ਰਤ੍ਃ ਸਵਰ੍ਿਮ੍ ਯੋ ਨੋ ਿੁਰਤ੍
ੁ ਰੋ ਿੁਰਃੁ
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਰਾਮਮ੍ ਪ੍ਰਿਰਾਿਯ ਿੈ ਿਯੇਸ਼੍ਟ
੍ ਮ੍ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣਮ੍ ਚ ਮਹਾ ਪ੍ਲਮ੍ ੨
ਤ੍ਵਮ੍ ਅਤ੍ਯ ਪ੍ਿ ਨੋ ਰਾਿਾ ਰਾਿ ਪ੍ੁਤ੍ਰ ਮਹਾ ਯਸ਼੍ਃ
ਸਮ੍ਿਤ੍ਯਾ ਨਾ੭ਪ੍ਰਾਤ੍੍ਨੋਕਤ੍ ਰਾਿਯਮ੍ ਏਤ੍ਤ੍੍ ਅਨਾਯਿਮ੍ ੩
ਆਕਪ੍ਸ਼੍ੇਚਕਨਿਮ੍ ਸਰਵਮ੍ ਇਤ੍ਮ੍ ਆਤ੍ਾਯ ਰਾਿਿ
ਪ੍ਰਤ੍ੀਿ੍ਸ਼੍ਤ੍ੇ ਤ੍ਵਾਮ੍ ਸਵ ਿਨਃ ਸ਼੍ਰੇਣਯ ਸ਼੍੍ਚ ਨਰੁਪ੍ਾ੭੭ਤ੍੍ਮਿ ੪
ਰਾਿਯਮ੍ ਿਰੁਹਾਣ ਪ੍ਰਤ੍ ਕਪ੍ਤ੍ਰੁ ਪ੍ੈਤ੍ਾਮਹਮ੍ ਮਹਤ੍੍
ਅਕਪ੍ਸ਼੍ੇਚਯ ਚਾ੭੭ਤ੍੍ਮਾਨਮ੍ ਪ੍ਾਕਹ ਚਾ੭ਸ੍ਮਾਨ੍ ਨਰਰ੍ਸ਼੍ਪ੍ ੫
ਆਕਪ੍ਸ਼੍ੇਚਕਨਿਮ੍ ਪ੍ਾਣ੍ਟਮ੍ ਿਰੁਤ੍ਵਾ ਸਰਵਮ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਣਮ੍
ਪ੍ਰਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਮ੍ ਿਨਮ੍ ਸਰਵਮ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਯੁ ਿਾਚ ਤ੍ਰੁਤ੍ ਿਰਤ੍ਃ ੬
ਿਯੇਸ਼੍੍ਟ ਸਯ ਰਾਿਤ੍ਾ ਕਨਤ੍ਯਮ੍ ਉਕਚਤ੍ਾ ਕਹ ਿੁਲ ਸਯ ਨਃ
ਨੈਿਮ੍ ਪ੍ਿਨ੍ਤ੍ੋ ਮਾਮ੍ ਿਿ੍ਤ੍ੁਮ੍ ਅਰਹਨ੍ਕਤ੍ ਿੁਸ਼੍ਲਾ ਿਨਾਃ ੭
ਰਾਮਃ ਪ੍ੂਰਵੋ ਕਹ ਨੋ ਪ੍ਰਾਤ੍ਾ ਪ੍ਕਿਸ਼੍ਯਕਤ੍ ਮਹੀਪ੍ਕਤ੍ਃ
ਅਹਮ੍ ਤ੍ਵ੭ਰਣਯੇ ਿਤ੍੍ਸਯਾਕਮ ਿਰ੍ਸ਼੍ਾਕਣ ਨਿ ਪ੍ਞ੍ਚ ਚ ੮
ਯੁ ਿਯਤ੍ਾਮ੍ ਮਹਤ੍ੀ ਸੇਨਾ ਚਤ੍ੁ ਰਙ੍ਿ ਮਹਾ ਪ੍ਲਾ
ਆਨਕਯਸ਼੍ਯਾ ਮਯ੭ਹਮ੍ ਿਯੇਸ਼੍੍ਟਮ੍ ਪ੍ਰਾਤ੍ਰਮ੍ ਰਾਿਿਮ੍ ਿਨਾਤ੍੍ ੯
ਆਕਪ੍ਸ਼੍ੇਚਕਨਿਮ੍ ਚੈਿ ਸਰਵਮ੍ ਏਤ੍ਤ੍੍ ਉਪ੍ਸ੍ਿਰੁਤ੍ਮ੍
ਪ੍ੁਰਸ੍ਿਰੁਤ੍ਯ ਿਕਮਸ਼੍ਯਾਕਮ ਰਾਮ ਹੇਤ੍ੋ ਰਵਨਮ੍ ਪ੍ਰਕਤ੍ ੧0
ਤ੍ਤ੍ਰੈਿ ਤ੍ਮ੍ ਨਰ ਿਯਾਿਰਮ੍ ਅਕਪ੍ਕਸ਼੍ਚਯ ਪ੍ੁਰਸ੍ਿਰੁਤ੍ਮ੍
ਆਨੇਸ਼੍ਯਾਕਮ ਤ੍ੁ ਿੈ ਰਾਮਮ੍ ਹਿਯਿਾਹਮ੍ ਇਿਾ੭ਤ੍ਵਰਾਤ੍੍ ੧੧
ਨ ਸਿਾਮਾ ਿਕਰਸ਼੍ਯਾਕਮ ਸਵਮ੍ ਇਮਾਮ੍ ਮਾਤ੍ਰੁ ਿਨ੍ਕਤ੍ਨੀਮ੍
ਿਨੇ ਿਤ੍੍ਸਯਾ ਮ੍ਯ੭
ਹ ਹਮ੍ ਤ੍ੁ ਰ੍ਿੇ ਰਾਮੋ ਰਾਿਾ ਪ੍ਕਿਸ਼੍ਯਕਤ੍ ੧੨
ਕਿਰਯਤ੍ਾਮ੍ ਕਸ਼੍ਲ੍ ਕਪ੍ਕਪ੍ਃ ਪ੍ਨ੍ਤ੍ਾਃ ਸਮਾਕਨ ਕਿਸ਼੍ਮਾਕਣ ਚ
ਰਿ੍ਕਸ਼੍ਣ ਸ਼੍੍ਚਾ੭ਨੁ ਸਮਯਾਨ੍ਤ੍ੁ ਪ੍ਕਤ੍ ਤ੍ੁ ਰ੍ਿ ਕਿਚਾਰਿਾਃ ੧੩
ਏਿਮ੍ ਸਮ੍ਪ੍ਾਸ਼੍ਮਾਣਮ੍ ਤ੍ਮ੍ ਰਾਮ ਹੇਤ੍ੋ ਰ੍ਨੁ ਪ੍
ਰ ਾ੭੭ਤ੍੍ਮਿਮ੍
ਪ੍ਰਤ੍ਯੁ ਿਾਚ ਿਨਃ ਸਰਵਃ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਵਾਿਯਮ੍ ਅਨੁੱ ਤ੍ਮਮ੍ ੧੪
ਏਿਮ੍ ਤ੍ੇ ਪ੍ਾਸ਼੍ਮਾਣ ਸਯ ਪ੍ਤ੍੍ਮਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰੁਪ੍ਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟਤ੍ਾਮ੍
ਯ ਸ੍ਤ੍ਵਮ੍ ਿਯੇਸ਼੍ਟ
੍ ੇ ਨਰੁਪ੍ ਸੁਤ੍ੇ ਪ੍ਰੁਕਤ੍ਿੀਮ੍ ਤ੍ਾਤ੍ੁ ਮ੍ ਇੱਚਕਸ ੧੫
ਅਨੁੱ ਤ੍ਮਮ੍ ਤ੍ ਤ੍ਵਚਨਮ੍ ਨਰੁਪ੍ਾ੭੭ਤ੍੍ਮਿ
ਪ੍ਰਪ੍ਾਕਸ਼੍ਤ੍ਮ੍ ਸਮ੍ਸ਼੍ਰਿਣੇ ਕਨਸ਼੍ਮਯ ਚ
ਪ੍ਰਹਰ੍ਸ਼੍ਿਾ ਸ੍ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਰਕਤ੍ ਪ੍ਾਸ਼੍੍ਪ੍ ਕਪ੍ਨ੍ਤ੍ਿੋ
ਕਨਪ੍ੇਤ੍ੁ ਰਾਰਯਾ੭੭ਨਨ ਨੇਤ੍ਰ ਸਮ੍ਪ੍ਿਾਃ
੧੬
ਊਚੁ ਸ੍ਤ੍ੇ ਿਚਨਮ੍ ਇਤ੍ਮ੍ ਕਨਸ਼੍ਮਯ ਹਰਸ਼੍
ੁ ੍ਟਾਃ
ਸਾਮਾਤ੍ਯਾਃ ਸਪ੍ਕਰਸ਼੍ਤ੍ੋ ਕਿਯਾਤ੍ ਸ਼੍ੋਿਾਃ
ਪ੍ਨ੍ਤ੍ਾਨਮ੍ ਨਰ ਿਰ ਪ੍ਿ੍ਕਤ੍ਮਾਨ੍ ਿਨ ਸ਼੍੍ਚ
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ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਵਾਲ੍ ਮੀਕਿ ਰਾਮਾਯਣਮ੍
ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਿਯਾਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟ ਸ੍ਤ੍ਿ ਿਚਨਾ ੱੱਚ ਕਸ਼੍ਲ੍ ਕਪ੍ ਿਰ੍ਿ: ੧੭
ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਯੋਤ੍ਯਾ ਿਾਮ੍ਟੇ ਏਿੋਨਾਸ਼੍ੀਕਤ੍ਤ੍ਮ ੱੱਸਰ੍ਿ:
ਅਸ਼ੀਤ੍ਤਤਮ ੱਸਰ੍ਕ:
ਅਤ੍ ਪ੍ੂਕਮ ਪ੍ਰਤ੍ੇਸ਼੍ਿ੍ਞਾਃ ਸੂਤ੍ਰ ਿਰ੍ਮ ਕਿਸ਼੍ਾਰਤ੍ਾਃ
ਸਵ ਿਰ੍ਮਾਕਪ੍ ਰਤ੍ਾਃ ਸ਼੍ੂਰਾਃ ਿਨਿਾ ਯਨ੍ਤ੍ਰਿਾ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ ੧
ਿਰ੍ਮਾਨ੍ਕਤ੍ਿਾਃ ਸ੍ਤ੍ਪ੍ਤ੍ਯਃ ਪ੍ੁਰਸ਼੍
ੁ ਾ ਯਨ੍ਤ੍ਰ ਿੋਕਿਤ੍ਾਃ
ਤ੍ਤ੍ਾ ਿਰ੍ਤ੍ਿਯ ਸ਼੍੍ਚੈਿ ਮਾਰ੍ਕਿਣੋ ਿਰੁਿ੍ਸ਼੍ ਤ੍ਿ੍ਸ਼੍ਿਾਃ ੨
ਿੂਪ੍ ਿਾਰਾਃ ਸੁਤ੍ਾ ਿਾਰਾ ਿਮ੍ਸ਼੍ ਿਰ੍ਮ ਿਰੁਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ
ਸਮਰ੍ਤ੍ਾ ਯੇ ਚ ਤ੍ਰਸ਼੍੍ਟਾਰਃ ਪ੍ੁਰਤ੍ ਸ੍ਤ੍ੇ ਪ੍ਰਤ੍ਸ੍ਕਤ੍ਰੇ ੩
ਸ ਤ੍ੁ ਹਰ੍ਸ਼੍ਾਤ੍੍ ਤ੍ਮ੍ ਉੱਤ੍ੇਸ਼੍ਮ੍ ਿਨੌਿੋ ਕਿਪ੍ੁਲਃ ਪ੍ਰਯਾਨ੍
ਅਸ਼੍ੋਪ੍ਤ੍ ਮਹਾ ਿੇਿਃ ਸਾਿਰ ਸਯੇਿ ਪ੍ਰਵਕਣ ੪
ਤ੍ੇ ਸਵ ਿਾਰਮ੍ ਸਮਾਸ੍ਤ੍ਾਯ ਿਰ੍ਤ੍੍ਮਿਰ੍ਮਾਕਣ ਿੋਕਿਤ੍ਾਃ
ਿਰਣੈ ਕਰਵਕਿਤ੍ੋ ਪ੍ੇਤ੍ਃੈ ਪ੍ੁਰਸ੍ਤ੍ਾਤ੍੍ ਸਮ੍ਪ੍ਰਤ੍ਸ੍ਕਤ੍ਰੇ ੫
ਲਤ੍ਾ ਿੱਲੀ ਸ਼੍੍ਚ ਿੁਲ੍ਮਾਮ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਸ੍ਤ੍ਾਣੂਨ੍ ਅਸ਼੍੍ਮਨ ਏਿ ਚ
ਿਨਾ ਸ੍ਤ੍ੇ ਚਕਿਰਰੇ ਮਾਰ੍ਿਮ੍ ਕਚਨ੍ਤ੍ਨ੍ਤ੍ੋ ਕਿਕਿਤ੍ਾਨ੍ ਤ੍ਰੁਮਾਨ੍ ੬
ਅ ਿਰੁਿ੍ਸ਼੍ੇਸ਼੍ੁ ਚ ਤ੍ੇਸ਼੍ੇਸ਼੍ੁ ਿੇ ਕਚ ਤ੍ਵ ੍ਰੁਿ੍ਸ਼੍ਾਨ੍ ਅਰੋਪ੍ਯਨ੍
ਿੇਕਚਤ੍੍ ਿੁਟਾਰੈ: ਟਮ੍ਿੈ ਸ਼੍੍ਚ ਤ੍ਾਤ੍ਰ:ੈ ਕਚਨ੍ਤ੍ਨ੍ ਿਵਕਚਤ੍੍ ਿਵਕਚਤ੍੍ ੭
ਅਪ੍ਰੇ ਿੀਰਣ ਸ੍ਤ੍ਮ੍ਪ੍ਾਨ੍ ਪ੍ਕਲਨੋ ਪ੍ਲਿੱਤ੍ਰਾਃ
ਕਿਤ੍ਮਨ੍ਕਤ੍ ਸ੍ਮ ਤ੍ੁ ਰ੍ਿਾਕਣ ਸ੍ਤ੍ਲਾਕਨ ਚ ਤ੍ਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਃ ੮
ਅਪ੍ਰੇ ਅਪ੍ੂਰਯਨ੍ ਿੂਪ੍ਾਨ੍ ਪ੍ਾਮ੍ਸੁਕਪ੍ਃ ਸ਼੍ਵਪ੍ਮ
ਰ ੍ ਆਯਤ੍ਮ੍
ਕਨਮ੍ਨ ਪ੍ਾਿਾਮ੍ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ ਿੇਕਚਤ੍੍ ਸਮਾਮ੍ ਸ਼੍੍ਚਿਰੁਃ ਸਮਨ੍ਤ੍ਤ੍ਃ ੯
ਪ੍ਪ੍ਨ੍ਤ੍ੁ ਰ੍ਪ੍ਨ੍ਤ੍ਨੀਯਾਮ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਿ੍ਸ਼੍ੋਤ੍ਯਾਨ੍ ਸਮ੍ਚਿ
ੁ ੍ਸ਼੍ੁਤ੍ੁ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ
ਕਪ੍ਕਪ੍ਤ੍ੁ ਰ੍ਪ੍ੇਤ੍ਨੀਯਾਮ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਤ੍ਾਮ੍ ਸ੍ਤ੍ਾਨ੍ ਤ੍ੇਸ਼੍ਾਨ੍ ਨਰਾ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ ੧0
ਅਕਚਰੇਣੈਿ ਿਾਲੇ ਨ ਪ੍ਕਰਿਾਹਾਨ੍ ਪ੍ਹੂ ਤ੍ਿਾਨ੍
ਚਿਰੁ ਰ੍ਪ੍ਹੁ ਕਿਤ੍ ਆਿਾਰਾਨ੍ ਸਾਿਰ ਪ੍ਰਕਤ੍ਮਾਨ੍ ਪ੍ਹੂਨ੍ ੧੧
ਕਨਰ੍ਿਲੇ ਸ਼੍ੁ ਚ ਤ੍ੇਸ਼੍ੇਸ਼੍ੁ ਿਾਨਯਾ ਮਾਸੁ ਰੁੱਤ੍ਮਾਨ੍
ਉਤ੍ ਪ੍ਾਨਾਨ੍ ਪ੍ਹੁ ਕਿਤ੍ਾਨ੍ ਿੇਕਤ੍ਿਾ ਪ੍ਕਰਮਣ੍ਕਟਤ੍ਾਨ੍ ੧੨
ਸ ਸੁਤ੍ਾ ਿੁੱਕਟਮ ਤ੍ਲਃ ਪ੍ਰਪ੍ਸ਼੍
ੁ ੍ਕਪ੍ਤ੍ ਮਹੀਰੁਹਃ
ਮੱਤ੍ੋ ਤ੍੍ਿੁਸ਼੍੍ਟ ਕਤ੍ਵਿ ਿਣਃ ਪ੍ਤ੍ਾਿਾ੭ਕਪ੍ਰ੭ਲਮ੍ਿਰੁਤ੍ਃ ੧੩
ਚਨ੍ਤ੍ ਨੋਤ੍ਿ ਸਮ੍ਕਸਿ੍ਤ੍ੋ ਨਾਨਾ ਿੁਸੁਮ ਪ੍ੂਕਸ਼੍ਤ੍ਃ
ਪ੍ ਹਵ੭ਸ਼੍ੋਪ੍ਤ੍ ਸੇਨਾਯਾਃ ਪ੍ਨ੍ਤ੍ਾ ੱੱਸੁਰ ਪ੍ਤ੍ੋਪ੍ਮਃ ੧੪
ਆਿ੍ਞਾਪ੍ਯਾ੭ਤ੍ ਯਤ੍ਾ ਆਿ੍ਞਪ੍੍ਕਤ੍ ਯੁ ਿ੍ਤ੍ਾ ਸ੍ਤ੍ੇ੭ਕਤ੍ਿਰੁਤ੍ਾ ਨਰਾਃ
ਰਮਣੀਯੇਸ਼੍ੁ ਤ੍ੇਸ਼੍ੇਸ਼੍ੁ ਪ੍ਹੁ ਸਵਾਤ੍ੁ ਪ੍ਲੇ ਸ਼੍ੁ ਚ ੧੫
ਯੋ ਕਨਿੇਸ਼੍ ਸ੍ਤ੍੭
ਵ ਕਪ੍ਪ੍ਰੇਤ੍ੋ ਪ੍ਰਤ੍ ਸਯ ਮਹਾਤ੍੍ਮਨਃ
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਪ੍ੂਯ ਸ੍ਤ੍ਮ੍ ਸ਼੍ੋਪ੍ਯਾ ਮਾਸੁ: ਪ੍ੂਸ਼੍ਾਕਪ੍ ਰ੍ਪ੍ੂਸ਼੍ਣੋਪ੍ਮਮ੍ ੧੬
ਨਿ੍ਸ਼੍ਤ੍ਰੇ ਸ਼੍ੁ ਪ੍ਰਸ਼੍ਸ੍ਤ੍ੇ ਸ਼੍ੁ ਮੁਹਰ
ੂ ੍ਤ੍ੇ ਸ਼੍ੁ ਚ ਤ੍ ਕਤ੍ਵਤ੍ਃ
ਕਨਿੇਸ਼੍ਾਨ੍ ਸ੍ਤ੍ਾਪ੍ਯਾਮਾਸੁ ਰ੍ਪ੍ਰਤ੍ ਸਯ ਮਹਾਤ੍੍ਮਨਃ ੧੭
ਪ੍ਹੁ ਪ੍ਾਮ੍ਸੁ ਚਯਾ ਸ਼੍੍ਚਾ੭ਕਪ੍ ਪ੍ਕਰਿਾ ਪ੍ਕਰਿਾਕਰਤ੍ਾਃ
ਤ੍ਤ੍ਰ ਇਨ੍ਤ੍ਰਿੀਲ ਪ੍ਰਕਤ੍ਮਾਃ ਪ੍ਰਤ੍ੋਲ਼ੀ ਿਰ ਸ਼੍ੋਕਪ੍ਤ੍ਾਃ ੧੮
ਪ੍ਰਾਸਾਤ੍ ਮਾਲਾ ਕਿਤ੍ਤ੍ਾ ੱੱਸੌਤ੍ ਪ੍ਰਾਿਾਰ ਸਮਵ ੍ਰੁਤ੍ਾਃ
ਪ੍ਤ੍ਾਿਾ ਸ਼੍ੋਕਪ੍ਤ੍ਾਃ ਸਰਵੇ ਸੁਕਨਰ੍ਕਮਤ੍ ਮਹਾ ਪ੍ਤ੍ਾਃ ੧੯
ਕਿਸਰ੍ਪ੍ਤ੍੍ਕਪ੍ ਕਰਿ ਆਿਾਸ਼੍ੇ ਕਿਟਮ੍ਿਾ੭ਿਰ ਕਿਮਾਨਿੈਃ
ਸਮੁੱਕਚਰਤ੍ੈ ਰ੍ਕਨਿੇਸ਼੍ਾ ਸ੍ਤ੍ੇ ਪ੍ਪ੍ੁਃ ਸ਼੍ਿਰ ਪ੍ੁਰੋਪ੍ਮਾਃ ੨0
ਿਾਹ੍ਨਿੀਮ੍ ਤ੍ੁ ਸਮਾਸਾਤ੍ਯ ਕਿਕਿਤ੍ ਤ੍ਰੁਮ ਿਾਨਨਾਮ੍
ਸ਼੍ੀਤ੍ਲਾ੭ਮਲ ਪ੍ਾਨੀਯਾਮ੍ ਮਹਾ ਮੀਨ ਸਮਾਿੁਲਾਮ੍ ੨੧
ਸ ਚਨ੍ਤ੍ਰ ਤ੍ਾਰਾ ਿਣ ਮਣ੍ਕਟਤ੍ਮ੍ ਯਤ੍ਾ
ਨਪ੍ਃਿ੍ਸ਼੍ਪ੍ਾਯਾਮ੍ ਅਮਲਮ੍ ਕਿਰਾਿਤ੍ੇ
ਨਰੇਨ੍ਤ੍ਰ ਮਾਰ੍ਿਃ ਸ ਤ੍ਤ੍ਾ ਿਯਰਾਿਤ੍
ਿਰਮੇਣ ਰਮਯਃ ਸ਼੍ੁਪ੍ ਕਸ਼੍ਲ੍ ਕਪ੍ ਕਨਰ੍ਕਮਤ੍ਃ ੨੨
ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਯੋਤ੍ਯਾ ਿਾਮ੍ਟੇ ਅਸ਼੍ੀਕਤ੍ਤ੍ਮ ੱੱਸਰ੍ਿ:
ਏਕਾਸ਼ੀਤ੍ਤਤਮ ੱਸਰ੍ਕ:
ਤ੍ਤ੍ੋ ਨਾਮ੍ਤ੍ੀ ਮੁਿੀਮ੍ ਰਾਕਤ੍ਰਮ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਮ੍ ਸੂਤ੍ ਮਾਿਤ੍ਾਃ
ਤ੍ੁ ਸ਼੍੍ਟਿ
ੁ ੁ ਰਵਾਕਿਵਸ਼੍ੇਸ਼੍ਿ੍ਞਾਃ ਸ੍ਤ੍ਿੈ ਰ੍ਮਙ੍ਿਲ਼ ਸਕਮਹਤ੍ੈਃ ੧
ਸੁਿਰ੍ਣ ਿੋਣ ਅਕਪ੍ਹਤ੍ਃ ਪ੍ਰਾਣਤ੍ ਤ੍ਯਾਮ ਤ੍ੁ ਨਤ੍
੍ ੁ ਕਪ੍ਃ
ਤ੍ਤ੍੍ਮੁਃ ਸ਼੍ਙ੍ਿਾਮ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਸ਼੍ਤ੍ਸ਼੍ੋ ਿਾਤ੍ਯਾਮ੍ ਸ਼੍੍ਚੋ ੱੱਚਾਿਚ ਸਵਰਾਨ੍ ੨
ਸ ਤ੍ੂ ਰਯ ਿੋਸ਼੍ਃ ਸੁਮਹਾਨ੍ ਕਤ੍ਿਮ੍ ਆਪ੍ੂਰਯਨ੍ ਇਿ
ਪ੍ਰਤ੍ਮ੍ ਸ਼੍ੋਿ ਸਮ੍ਤ੍ਪ੍੍ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ੂਯਃ ਸ਼੍ੋਿ:ੈ ਅਰਨ੍ਤ੍ਯ
ਰ ਤ੍੍ ੩
ਤ੍ਤ੍ੋ ਪ੍ਰਪ੍ਤ੍
ੁੱ ੋ ਪ੍ਰਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਮ੍ ਿੋਸ਼੍ਮ੍ ਸੰਕਨਿਰ੍ਤ੍ਯ ਚ
ਨਾ੭ਹਮ੍ ਰਾਿੇਕਤ੍ ਚਾ ਪ੍ਯੁ ਿ੍ਤ੍ਵਾ ਸ਼੍ਤ੍ਰੁਿ੍ਨਮ੍ ਇਤ੍ਮ੍ ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੪
ਪ੍ਸ਼੍ਯ ਸ਼੍ਤ੍ਰੁਿ੍ਨ ਿੈਿੇੱਯਾ ਲੋ ਿ ਸਯਾ੭ਪ੍ਿਰੁਤ੍ਮ੍ ਮਹਤ੍੍
ਕਿਸਰੁਿਯ ਮਕਯ ਤ੍ੁ ਃਿਾਕਨ ਰਾਿਾ ਤ੍ਸ਼੍ਰਤ੍ੋ ਿਤ੍ਃ ੫
ਤ੍ ਸਯੈਸ਼੍ਾ ਤ੍ਰ੍ਮ ਰਾਿ ਸਯ ਤ੍ਰ੍ਮ ਮੂਲਾ ਮਹਾਤ੍੍ਮਨਃ
ਪ੍ਕਰਪ੍ਰਮਕਤ੍ ਰਾਿਸ਼੍ਰੀ ਰ੍ਨੌਕਰਿ ਅਿਰ੍ਕਣਿਾ ਿਲੇ ੬
ਯੋ ਕਹ ਨ: ਸੁਮਹਾਨ੍ ਨਾਤ੍: ਸੋ੭ਕਪ੍ ਪ੍ਰਿਰਾਕਿਤ੍ੋ ਿਨਮ੍
ਅਨਯਾ ਤ੍ਰ੍ਮ ਮੁਤ੍੍ਸੁਿ
ਰ ਯ ਮਾਤ੍ਰਾ ਮੇ ਰਾਿਿ ੱੱਸਵਯਮ੍ ੭
ਇਕਤ੍ ਏਿਮ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਰੇਿ੍ਸ਼੍ਯ ਕਿਲਪ੍ਨ੍ਤ੍ਮ੍ ਕਿਚੇਤ੍ਨਮ੍
ਿਰੁਪ੍ਣਮ੍ ਰੁਰਤ੍
ੁ ੁ ਃ ਸਰਵਾਃ ਸਸਵਰਮ੍ ਯੋਕਸ਼੍ਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ ੮
ਤ੍ਤ੍ਾ ਤ੍ਸ੍ਕਮਨ੍ ਕਿਲਪ੍ਕਤ੍ ਿਕਸਸ਼੍੍ਟੋ ਰਾਿ ਤ੍ਰ੍ਮਕਿਤ੍੍
Page 198 of 276

ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਵਾਲ੍ ਮੀਕਿ ਰਾਮਾਯਣਮ੍
ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਸਪ੍ਾਮ੍ ਇਿ੍ਸ਼੍ਵਾਿੁ ਨਾਤ੍ ਸਯ ਪ੍ਰਕਿਿੇਸ਼੍ ਮਹਾਯਸ਼੍ਾਃ ੯
ਸ਼੍ਾਤ੍ ਿੁਮ੍ਪ੍ ਮਯੀਮ੍ ਰਮਯਾਮ੍ ਮਕਣ ਰਤ੍੍ਨ ਸਮਾਿੁਲਾਮ੍
ਸੁਤ੍ਰ੍ਮਾਮ੍ ਇਿ ਤ੍ਰ੍ਮਾਤ੍੍ਮਾ ਸਿਣਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯਪ੍ਤ੍ਯਤ੍ ੧0
ਸ ਿਾਞ੍ਚਨ ਮਯਮ੍ ਪ੍ੀਟਮ੍ ਸੁਿ ਆਸ੍ਤ੍ਰਣ ਸਮਵ ੍ਰੁਤ੍ਮ੍
ਅਤ੍ਯਾਸ੍ਤ੍ ਸਰਵ ਿੇਤ੍ਿ੍ਞੋ ਤ੍ੂ ਤ੍ਾਨ੍ ਅਨੁ ਸ਼੍ਸ਼੍ਾਸ ਚ ੧੧
ਪ੍ਰਾਹ੍ਮਣਾਨ੍ ਿ੍ਸ਼੍ਕਤ੍ਰਯਾਨ੍ ਿੈਸ਼੍ਯਾਨ੍ ਸਾ੭ਮਾਤ੍ਯਾਨ੍ ਿਣ ਿੱਲਪ੍ਾਨ੍
ਿ੍ਕਸ਼੍ਪ੍ਰਮ੍ ਆਨਯਤ੍ਾ੭ਿਯਿਰਾਃ ਿਰੁਤ੍ਯਮ੍ ਆਤ੍ਯਕਯਿਮ੍ ਕਹ ਨਃ ੧੨
ਸ ਰਾਿ ਪ੍ੁਤ੍ਰਮ੍ ਸ਼੍ਤ੍ਰੁਿ੍ਨਮ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਮ੍ ਚ ਯਸ਼੍ਕਸਵਨਮ੍
ਯੁ ਤ੍ਾਕਿਤ੍ਮ੍ ਸੁਮਮ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਚ ਯੇ ਤ੍ਤ੍ਰ ਕਹਤ੍ਾ ਿਨਾ: ੧੩
ਤ੍ਤ੍ੋ ਹਲ ਹਲਾ ਸ਼੍ਪ੍੍ਤ੍ੋ ਮਹਾਨ੍ ਸਮਪ੍ਤ੍ਯਤ੍
ਰਤ੍ੈ: ਅਸ਼੍ਵ:ੈ ਿਿੈ ਸ਼੍੍ਚਾ੭ਕਪ੍ ਿਨਾਨਾਮ੍ ਉਪ੍ਿੱਚਤ੍ਾਮ੍ ੧੪
ਤ੍ਤ੍ੋ ਪ੍ਰਤ੍ਮ੍ ਆਯਾਨ੍ਤ੍ਮ੍ ਸ਼੍ਤ੍ਿਰਤ੍ੁਮ੍ ਇਿਾ੭ਮਰਾਃ
ਪ੍ਰਤ੍ਯਨਨ੍ਤ੍ਨ੍ ਪ੍ਰਿਰੁਤ੍ਯੋ ਯਤ੍ਾ ਤ੍ਸ਼੍ਰਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਤ੍ਾ ੧੫
ਹਰਤ੍ੈਿ ਕਤ੍ਕਮ ਨਾਿ ਸਮਵ ੍ਰੁਤ੍ਃ
ਸ੍ਕਤ੍ਕਮਤ੍ ਿਲੋ ਮਕਣ ਸ਼੍ਙ੍ਿ ਸ਼੍ਰ੍ਿਰਃ
ਤ੍ਸ਼੍ਰਤ੍ ਸੁਤ੍ ਸ਼੍ੋਕਪ੍ਤ੍ਾ ਸਪ੍ਾ
ਸ ਤ੍ਸ਼੍ਰਤ੍ੇਿ ਪ੍ਪ੍ੌ ਯਤ੍ਾ ਪ੍ੁਰਾ ੧੬
ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਯੋਤ੍ਯਾ ਿਾਮ੍ਟੇ ਏਿਾਸ਼੍ੀਕਤ੍ਤ੍ਮ ੱੱਸਰ੍ਿ:
ਤਿਯਸ਼ੀਤ੍ਤਤਮ ੱਸਰ੍ਕ:
ਤ੍ਾਮ੍ ਆਰਯ ਿਣ ਸਮ੍ਪ੍ਰ
ੂ ਣ
੍ ਾਮ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਃ ਪ੍ਰਿਰਹਾਮ੍ ਸਪ੍ਾਮ੍
ਤ੍ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ ਪ੍ੁੱਕਤ੍ ਸਮ੍ਪ੍ੰਨਃ ਪ੍ੂਰ੍ਣ ਚਨ੍ਤ੍ਰੋ ਕਨਸ਼੍ਾਮ੍ ਇਿ ੧
ਆਸਨਾਕਨ ਯਤ੍ਾ ਨਯਾਯਮ੍ ਆਰਯਾਣਾਮ੍ ਕਿਸ਼੍ਤ੍ਾਮ੍ ਤ੍ਤ੍ਾ
ਿਸ੍ਤ੍ਰਾ੭0ਿ ਰਾਿ ਪ੍ਰਪ੍ਯਾ ਤ੍ਯੋਕਤ੍ਤ੍ਾ ਸਾ ਸਪ੍ੋੱਤ੍ਮਾ ੨
ਸਾ ਕਿਤ੍ਵੱਿਨ ਸਮ੍ਪ੍ੂਰਣ
੍ ਾ ਸਪ੍ਾ ਸੁਰਕੁ ਚਰਾ ਤ੍ਤ੍ਾ
ਅਤ੍ਰੁਸ਼੍ਯਤ੍ ਿਨਾ੭ਪ੍ਾਯੇ ਪ੍ੂਰ੍ਣ ਚਨ੍ਤ੍ਰੇਿ ਸ਼੍ਰਵਰੀ ੩
ਰਾਿ੍ਞ ਸ੍ਤ੍ੁ ਪ੍ਰਿਰੁਤ੍ੀਃ ਸਰਵਾਃ ਸਮਿਰਾਃ ਪ੍ਰੇਿ੍ਸ਼੍ਯ ਤ੍ਰ੍ਮਕਿਤ੍੍
ਇਤ੍ਮ੍ ਪ੍ੁਰੋਕਹਤ੍ੋ ਿਾਿਯਮ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਮ੍ ਮਰਤ੍
ੁ ੁ ਚਾ੭ਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੪
ਤ੍ਾਤ੍ ਰਾਿਾ ਤ੍ਸ਼੍ਰਤ੍ਃ ਸਵਰਿ
੍ ਤ੍ੋ ਤ੍ਰ੍ਮਮ੍ ਆਚਰਨ੍
ਤ੍ਨ ਤ੍ਾਨਯਿਤ੍ੀਮ੍ ਸ੍ਪ੍ੀਤ੍ਾਮ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਾਯ ਪ੍ਰੁਕਤ੍ਿੀਮ੍ ਤ੍ਿ ੫
ਰਾਮ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ ਸਤ੍ਯ ਤ੍ਰੁਕਤ੍ਃ ਸਤ੍ਾਮ੍ ਤ੍ਰ੍ਮਮ੍ ਅਨੁ ਸ੍ਮਰਨ੍
ਨਾ੭ਿਹਤ੍੍ ਕਪ੍ਤ੍ੁ : ਆਤ੍ੇਸ਼੍ਮ੍ ਸ਼੍ਸ਼੍ੀ ਿਯੋਤ੍੍ਸ੍ਨਾਮ੍ ਇਿੋਕਤ੍ਤ੍ਃ ੬
ਕਪ੍ਤ੍ਰਾ ਪ੍ਰਾਤ੍ਰਾ ਚ ਤ੍ੇ ਤ੍ੱਤ੍ਮ੍ ਰਾਿਯਮ੍ ਕਨਹਤ੍ ਿਮ੍ਟਿਮ੍
ਤ੍ਤ੍੍ ਪ੍ੁਙਿ
੍ ੍ਸ਼੍ਵ ਮੁਕਤ੍ਤ੍ਾ੭ਮਾਤ੍ਯਃ ਿ੍ਕਸ਼੍ਪ੍ਰਮ੍ ਏਿਾ੭ਕਪ੍ਸ਼੍ੇਚਯ ੭
ਉਤ੍ੀਚਯਾ ਸ਼੍੍ਚ ਪ੍ਰਤ੍ੀਚਯਾ ਸ਼੍੍ਚ ਤ੍ਾਿ੍ਕਸ਼੍ਣਾਤ੍ਯਾ ਸ਼੍੍ਚ ਿੇਿਲਾਃ
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਿੋਟਯਾ੭ਪ੍ਰਾਨ੍ਤ੍ਾਃ ਸਾਮੁਤ੍ਰਾ ਰਤ੍੍ਨਾ ਨਯ੭ਕਪ੍ਹਰਨ੍ਤ੍ੁ ਤ੍ੇ ੮
ਤ੍ ੱੱਚਤ੍
ਰੁ ਵਾ ਪ੍ਰਤ੍ੋ ਿਾਿਯਮ੍ ਸ਼੍ੋਿੇਨਾ੭ਕਪ੍ਪ੍ਕਰਪ੍੍ਲੁਤ੍ਃ
ਿਿਾਮ ਮਨਸਾ ਰਾਮਮ੍ ਤ੍ਰ੍ਮਿ੍ਞੋ ਤ੍ਰ੍ਮ ਿਾਮ੍ਿ੍ਸ਼੍ਯਾ ੯
ਸ ਪ੍ਾਸ਼੍੍ਪ੍ ਿਲਯਾ ਿਾਚਾ ਿਲਹਮ੍ਸ ਸਵਰੋ ਯੁ ਿਾ
ਕਿਲਲਾਪ੍ ਸਪ੍ਾ ਮਤ੍ਯੇ ਿਿਰਹੇ ਚ ਪ੍ੁਰੋਕਹਤ੍ਮ੍ ੧0
ਚਾਕਰਤ੍ਰ ਪ੍ਰਹ੍ਮਚਰਯ ਸਯ ਕਿਤ੍ਯਾ ਸ੍ਨਾਤ੍ ਸਯ ਤ੍ੀਮਤ੍ਃ
ਤ੍ਰ੍ਮੇ ਪ੍ਰਯਤ੍ਮਾਨ ਸਯ ਿੋ ਰਾਿਯਮ੍ ਮ ਕਤ੍ਵਤ੍ੋ ਹਰੇਤ੍੍ ੧੧
ਿਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਸ਼੍ਰਤ੍ਾ ੱੱਿਾਤ੍ੋ ਪ੍ਿੇਤ੍੍ ਰਾਿਯਾ੭ਪ੍ਹਾਰਿਃ
ਰਾਿਯਮ੍ ਚਾ੭ਹਮ੍ ਚ ਰਾਮ ਸਯ ਤ੍ਰ੍ਮਮ੍ ਿਿ੍ਤ੍ੁਮ੍ ਇਹਾ੭ਰਹਕਸ ੧੨
ਿਯੇਸ਼੍੍ਟਃ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍੍ਟ ਸ਼੍੍ਚ ਤ੍ਰ੍ਮਾਤ੍੍ਮਾ ਕਤ੍ਲੀਪ੍ ਨਹੁਸ਼੍ੋਪ੍ਮਃ
ਲਪ੍੍ਤ੍ੁਮ੍ ਅਰਹਕਤ੍ ਿਾਿੁਤ੍੍ਸਤ੍
੍ ੋ ਰਾਿਯਮ੍ ਤ੍ਸ਼੍ਰਤ੍ੋ ਯਤ੍ਾ ੧੩
ਅਨਾਰਯ ਿੁਸ਼੍੍ਟਮ੍ ਅਸਵਰਿ
੍ ਯਮ੍ ਿੁਰਯਾਮ੍ ਪ੍ਾਪ੍ਮ੍ ਅਹਮ੍ ਯਕਤ੍
ਇਿ੍ਸ਼੍ਵਾਿੂਣਾਮ੍ ਅਹਮ੍ ਲੋ ਿੇ ਪ੍ਿੇਯਮ੍ ਿੁਲ ਪ੍ਾਮ੍ਸਨਃ ੧੪
ਯ ੱੱਕਤ੍ ਮਾਤ੍ਰਾ ਿਰੁਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਾਪ੍ਮ੍ ਨਾ੭ਹਮ੍ ਤ੍ਤ੍੍ ਅਕਪ੍ਰੋਚਯੇ
ਇਹ ਸ੍ਤ੍ੋ ਿਨ ਤ੍ੁ ਰ੍ਿ ਸ੍ਤ੍ਮ੍ ਨਮਸਯਾਕਮ ਿਰੁਤ੍ਾ੭ਞ੍ਿਕਲਃ ੧੫
ਰਾਮਮ੍ ਏਿਾ੭ਨੁ ਿੱਚਾਮ ਸ ਰਾਿਾ ਕਤ੍ਵਪ੍ਤ੍ਾਮ੍ ਿਰਃ
ਤ੍ਰਯਾਣਾਮ੍ ਅਕਪ੍ ਲੋ ਿਾਨਾਮ੍ ਰਾਿਿੋ ਰਾਿਯਮ੍ ਅਰਹਕਤ੍ ੧੬
ਤ੍ਤ੍੍ ਿਾਿਯਮ੍ ਤ੍ਰ੍ਮ ਸਮਯੁ ਿ੍ਤ੍ਮ੍ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਸਰਵੇ ਸਪ੍ਾਸਤ੍ਃ
ਹਰ੍ਸ਼੍ਾਨ੍ ਮੁਮੁਚ:ੁ ਅਸ਼੍ਰੂਕਣ ਰਾਮੇ ਕਨਕਹਤ੍ ਚੇਤ੍ਸਃ ੧੭
ਯਕਤ੍ ਤ੍ੁ ਆਰਯਮ੍ ਨ ਸ਼੍ਿ੍ਸ਼੍ਯਾਕਮ ਕਿਕਨਿਰ੍ਤ੍ਕਯਤ੍ੁ ਮ੍ ਿਨਾਤ੍੍
ਿਨੇ ਤ੍ਤ੍ਰੈਿ ਿਤ੍੍ਸਯਾਕਮ ਯਤ੍ਾ੭੭ਰਯੋ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ ੧੮
ਸਰਵੋਪ੍ਾਯਮ੍ ਤ੍ੁ ਿਰ੍ਕਤ੍ਸ਼੍ਯੇ ਕਿਕਨਿਰ੍ਤ੍ਕਯਤ੍ੁ ਮ੍ ਪ੍ਲਾਤ੍੍
ਸਮਿ੍ਸ਼੍ਮ੍ ਆਰਯ ਕਮਸ਼੍ਰਾਣਾਮ੍ ਸਾਤ੍ੂ ਨਾਮ੍ ਿੁਣ ਿਰ੍ਕਤ੍ਨਾਮ੍ ੧੯
ਕਿਸ਼੍੍ਕਟ ਿਰ੍ਮਾਨ੍ਕਤ੍ਿਾ ੱੱਸਰਵੇ ਮਾਰ੍ਿ ਸ਼੍ੋਤ੍ਿ ਰਿ੍ਸ਼੍ਿਾ:
ਪ੍ਰਸ੍ਤ੍ਾਕਪ੍ਤ੍ਾ ਮਯਾ ਪ੍ੂਰਵਮ੍ ਯਾਤ੍ਰਾ੭ਕਪ੍ ਮਮ ਰੋਚਤ੍ੇ ੨0
ਏਿਮ੍ ਉਿ੍ਤ੍ਵਾ ਤ੍ੁ ਤ੍ਰ੍ਮਾਤ੍੍ਮਾ ਪ੍ਰਤ੍ੋ ਪ੍ਰਾਤ੍ਰੁ ਿਤ੍੍ਸਲਃ
ਸਮੀਪ੍ਸ੍ਤ੍ਮ੍ ਉਿਾ ਚੇਤ੍ਮ੍ ਸੁਮਨ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਮਨ੍ਤ੍ਰ ਿੋਕਿਤ੍ਮ੍ ੨੧
ਤ੍ੂ ਰ੍ਣਮ੍ ਉੱਤ੍ਾਯ ਿੱਚ ਤ੍ਵਮ੍ ਸੁਮਨ੍ਤ੍ਰ ਮਮ ਸ਼੍ਾਸਨਾਤ੍੍
ਯਾਤ੍ਰਾਮ੍ ਆਿ੍ਞਾਪ੍ਯ ਿ੍ਕਸ਼੍ਪ੍ਰਮ੍ ਪ੍ਲਮ੍ ਚੈਿ ਸਮਾ੭੭ਨਯ ੨੨
ਏਿਮ੍ ਉਿ੍ਤ੍ਃ ਸੁਮਨ੍ਤ੍ਰ ਸ੍ਤ੍ੁ ਪ੍ਰਤ੍ੇਨ ਮਹਾਤ੍੍ਮਨਾ
ਹਰਸ਼੍
ੁ ੍ਟਃ ਤ੍ਤ੍ਾ ਆਕਤ੍ਸ਼੍ਤ੍੍ ਸਰਵਮ੍ ਯਤ੍ਾ ਸਮ੍ਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟਮ੍ ਇਸ਼੍੍ਟਿਤ੍੍ ੨੩
ਤ੍ਾਃ ਪ੍ਰਹਰਸ਼੍
ੁ ਟ
੍ ਾਃ ਪ੍ਰਿਰੁਤ੍ਯੋ ਪ੍ਲਾ੭ਤ੍ਯਿ੍ਸ਼੍ਾ ਪ੍ਲ ਸਯ ਚ
ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਯਾਤ੍ਰਾਮ੍ ਸਮਾਿ੍ਞਪ੍੍ਤ੍ਾਮ੍ ਰਾਿਿ ਸਯ ਕਨਿਰ੍ਤ੍ਨੇ ੨੪
ਤ੍ਤ੍ੋ ਯੋਤ੍ ਅਮ੍ਿਨਾਃ ਸਰਵਾ ਪ੍ਰ੍ਤ੍ੂ ਨ
ਰ ੍ ਸਰਵਾਨ੍ ਿਰੁਹੇ ਿਰੁਹੇ
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਯਾਤ੍ਰਾ ਿਮਨਮ੍ ਆਿ੍ਞਾਯ ਤ੍ਵਰਯਨ੍ਕਤ੍ ਸ੍ਮ ਹਰ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ਾਃ ੨੫
ਤ੍ੇ ਹਯੈ: ਿੋ ਰਤ੍ੈਃ ਸ਼੍ੀਿਰਃੈ ਸਯਨ੍ਤ੍ਨੈ ਸ਼੍੍ਚ ਮਨੋ ਿਿੈਃ
ਸਹ ਯੋਤ੍ੈ: ਪ੍ਲਾ ਤ੍ਯਿ੍ਸ਼੍ਾ ਪ੍ਲਮ੍ ਸਰਵਮ੍ ਅਚੋਤ੍ਯਨ੍ ੨੬
ਸੱਿਮ੍ ਤ੍ੁ ਤ੍ ਤ੍੍ਪ੍ਲਮ੍ ਤ੍ਰੁਸ਼੍ਟ
੍ ਵਾ ਪ੍ਰਤ੍ੋ ਿੁਰੁ ਸੰਕਨਤ੍ੌ
ਰਤ੍ਮ੍ ਮੇ ਤ੍ਵਰਯ ਸਵੇਕਤ੍ ਸੁਮਨ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਪ੍ਾਰ੍ਸ਼੍ਵਤ੍ੋ੭ਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੨੭
ਪ੍ਰਤ੍ ਸਯ ਤ੍ੁ ਤ੍ਸਯਾ੭੭ਿ੍ਞਾਮ੍ ਪ੍ਰਕਤ੍ਿਰੁਹਯ ਪ੍ਰਹਰ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ਃ
ਰਤ੍ਮ੍ ਿਰੁਹੀਤ੍ਵਾ ਪ੍ਰਯਯੌ ਯੁ ਿ੍ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਰਮ ਿਾਕਿਕਪ੍ਃ ੨੮
ਸ ਰਾਿਿਃ ਸਤ੍ਯ ਤ੍ਰੁਕਤ੍ਃ ਪ੍ਰਤ੍ਾਪ੍ਿਾਨ੍
ਪ੍ਰੁਿਨ੍ ਸੁਯੁਿ੍ਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਰੁਟ ਸਤ੍ਯ ਕਿਿਰਮਃ
ਿੁਰਮ
ੁ ੍ ਮਹਾ੭ਰਣਯ ਿਤ੍ਮ੍ ਯਸ਼੍ਕਸਵਨਮ੍
ਪ੍ਰਸਾਤ੍ਕਯਸ਼੍ਯਨ੍ ਪ੍ਰਤ੍ੋ੭ਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ਤ੍ਤ੍ਾ ੨੯
ਤ੍ੂ ਰ੍ਣਮ੍ ਸਮੁਤ੍
ੱ ਾਯ ਸੁਮਨ੍ਤ੍ਰ ਿੱਚ
ਪ੍ਲਸਯ ਯੋਿਾਯ ਪ੍ਲ ਪ੍ਰਤ੍ਾਨਾਨ੍
ਆਨੇਤ੍ੁਮ੍ ਇੱਚਾਕਮ ਕਹ ਤ੍ਮ੍ ਿਨ ਸ੍ਤ੍ਮ੍
ਪ੍ਰਸਾਤ੍ਯ ਰਾਮਮ੍ ਿਿਤ੍ੋ ਕਹਤ੍ਾਯ ੩0
ਸ ਸੂਤ੍ ਪ੍ੁਤ੍ਰੋ ਪ੍ਰਤ੍ੇਨ ਸਮਯਿ੍
ਆਿ੍ਞਾਕਪ੍ਤ੍ਃ ਸਮ੍ਪ੍ਕਰਪ੍ੂਰ੍ਣ ਿਾਮਃ
ਸ਼੍ਸ਼੍ਾਸ ਸਰਵਾਨ੍ ਪ੍ਰਿਰੁਕਤ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਾਨਾਨ੍
ਪ੍ਲਸਯ ਮੁਿਯਾਮ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਸੁਹੱਿ
ਰੁ ਨਮ੍ ਚ ੩੧
ਤ੍ਤ੍ਃ ਸਮੁਤ੍
ੱ ਾਯ ਿੁਲੇ ਿੁਲੇ ਤ੍ੇ
ਰਾਿਨਯ ਿੈਸ਼੍ਯਾ ਿਰੁਸ਼੍ਲਾ ਸ਼੍੍ਚ ਕਿਪ੍ਰਾਃ
ਅਯੂ ਯੁਿਨ੍ ਉਸ਼੍੍ਟਰ ਰਤ੍ਾਨ੍ ਿਰਾਮ੍ ਸ਼੍੍ਚ
ਨਾਿਾਨ੍ ਹਯਾਮ੍ ਸ਼੍੍ਚੈਿ ਿੁਲ ਪ੍ਰਸੂਤ੍ਾਨ੍ ੩੨
ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਯੋਤ੍ਯਾ ਿਾਮ੍ਟੇ ਤ੍ਵਯਸ਼੍ੀਕਤ੍ਤ੍ਮ ੱੱਸਰ੍ਿ:
ਤਰਯਸ਼ੀਤ੍ਤਤਮ ੱਸਰ੍ਕ:
ਤ੍ਤ੍ਃ ਸਮੁਕੱ ਤ੍ਤ੍ਃ ਿਾਲਯਮ੍ ਆਸ੍ਤ੍ਾਯ ਸਯਨ੍ਤ੍ਨੋੱਤ੍ਮਮ੍
ਪ੍ਰਯਯੌ ਪ੍ਰਤ੍ਃ ਸ਼੍ੀਿਰਮ੍ ਰਾਮ ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਨ ਿਾਮ੍ਿ੍ਸ਼੍ਯਾ ੧
ਅਿਰਤ੍ਃ ਪ੍ਰਯਯੁ ਸ੍ਤ੍ਸਯ ਸਰਵੇ ਮਨ੍ਕਤ੍ਰ ਪ੍ੁਰੋਤ੍ਸਃ
ਅਕਤ੍ਰੁਹਯ ਹਯੈ ਰਯੁ ਿ੍ਤ੍ਾਨ੍ ਰਤ੍ਾਨ੍ ਸੂਰਯ ਰਤ੍ੋਪ੍ਮਾਨ੍ ੨
ਨਿ ਨਾਿ ਸਹਸਰਾਕਣ ਿਲ੍ ਕਪ੍ਤ੍ਾਕਨ ਯਤ੍ਾ ਕਿਕਤ੍
ਅਨਵਯੁਰ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਮ੍ ਯਾਨ੍ਤ੍ਮ੍ ਇਿ੍ਸ਼੍ਵਾਿੁ ਿੁਲ ਨਨ੍ਤ੍ਨਮ੍ ੩
ਸ਼੍ਸ਼੍੍ਟੀ ਰਤ੍ ਸਹਸਰਾਕਣ ਤ੍ਕਨਵਨੋ ਕਿਕਿਤ੍ਾ੭੭ਯੁ ਤ੍ਾਃ
ਅਨਵਯੁਰ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਮ੍ ਯਾਨ੍ਤ੍ਮ੍ ਰਾਿ ਪ੍ੁਤ੍ਰਮ੍ ਯਸ਼੍ਕਸਵਨਮ੍ ੪
ਸ਼੍ਤ੍ਮ੍ ਸਹਸਰਾਣਯ੭ਸ਼੍ਵਾਨਾਮ੍ ਸਮਾ੭੭ਰੂਟਾਕਨ ਰਾਿਿਮ੍
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਅਨਵਯੁਰ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਮ੍ ਯਾਨ੍ਤ੍ਮ੍ ਸਤ੍ਯ ਸਮ੍ਤ੍ਮ੍ ਕਿਤ੍ੇਮ੍ਕਤ੍ਰਯਮ੍ ੫
ਿੈਿੇਯੀ ਚ ਸੁਕਮਤ੍ਰਾ ਚ ਿੌਸਲਯਾ ਚ ਯਸ਼੍ਕਸਵਨੀ
ਰਾਮਾ੭੭ਨਯਨ ਸਮਹ ੍ਰੁਸ਼੍ਟ
੍ ਾ ਯਯੁ ਰ੍ ਯਾਨੇਨ ਪ੍ਾਸਵਤ੍ਾ ੬
ਪ੍ਰਯਾਤ੍ਾ ਸ਼੍੍ਚ ਆਰਯ ਸਮ੍ਿਾਤ੍ਾ ਰਾਮਮ੍ ਤ੍ਰਸ਼੍੍ਟਮ
ੁ ੍ ਸ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣਮ੍
ਤ੍ਸਯੈਿ ਚ ਿਤ੍ਾ ਸ਼੍੍ਕਚਤ੍ਰਾਃ ਿੁਰਵਾਣਾ ਹਰਸ਼੍
ੁ ੍ਟ ਮਾਨਸਾਃ ੭
ਮੇਿ ਸ਼੍ਯਾਮਮ੍ ਮਹਾ ਪ੍ਾਹੁਮ੍ ਸ੍ਕਤ੍ਰ ਸੱਤ੍ਵਮ੍ ਤ੍ਰੁਟ ਿਰਤ੍ਮ੍
ਿਤ੍ਾ ਤ੍ਰਿ੍ਸ਼੍ਯਾਮਹੇ ਰਾਮਮ੍ ਿਿਤ੍ਃ ਸ਼੍ੋਿ ਨਾਸ਼੍ਨਮ੍ ੮
ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟ ਏਿ ਕਹ ਨਃ ਸ਼੍ੋਿਮ੍ ਅਪ੍ਨੇਸ਼੍ਯਕਤ੍ ਰਾਿਿਃ
ਤ੍ਮਃ ਸਰਵਸਯ ਲੋ ਿਸਯ ਸਮੁਤ੍ਯਨ੍ ਇਿ ਪ੍ਾਸ੍ਿਰਃ ੯
ਇਕਤ੍ ਏਿਮ੍ ਿਤ੍ਯਨ੍ਤ੍ ਸ੍ਤ੍ੇ ਸਮ੍ਪ੍ਰਹਸ਼੍
ਰੁ ਟ
੍ ਾਃ ਿਤ੍ਾਃ ਸ਼੍ੁਪ੍ਾਃ
ਪ੍ਕਰਸ਼੍ਵਿਾਨਾ ਸ਼੍੍ਚਾ੭ਨਯੋਨਯਮ੍ ਯਯੁ ਰ੍ ਨਾਿਕਰਿਾ ਿਨਾ: ੧0
ਯੇ ਚ ਤ੍ਤ੍ਰਾ੭ਪ੍ਰੇ ਸਰਵੇ ਸੰਮਤ੍ਾ ਯੇ ਚ ਨੈਿਮਾਃ
ਰਾਮਮ੍ ਪ੍ਰਕਤ੍ ਯਯੁ ਰ੍ ਹਰਸ਼੍
ੁ ੍ਟਾਃ ਸਰਵਾਃ ਪ੍ਰਿਰੁਤ੍ਯ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ ੧੧
ਮਕਣਿਾਰਾ ਸ਼੍੍ਚ ਯੇ ਿੇਕਚਤ੍੍ ਿੁਮ੍ਪ੍ਿਾਰਾ ਸ਼੍੍ਚ ਸ਼੍ੋਪ੍ਨਾਃ
ਸੂਤ੍ਰ ਿਰ੍ਮ ਿਰੁਤ੍ ਸ਼੍੍ਚਿ
ੈ ਯੇ ਚ ਸ਼੍ਸ੍ਤ੍ਰੋਪ੍ਿੀਕਿਨਃ ੧੨
ਮਾਯੂ ਰਿਾਃ ਿਰਾਿਕਚਿਾ ਰੋਚਿਾ ਿੇਤ੍ਿਾ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ
ਤ੍ਨ੍ਤ੍ਿਾਰਾਃ ਸੁਤ੍ਾਿਾਰਾ: ਤ੍ਤ੍ਾ ਿਨ੍ਤ੍ੋਪ੍ਿੀਕਿਨਃ ੧੩
ਸੁਿਰ੍ਣਿਾਰਾਃ ਪ੍ਰਿਯਾਤ੍ਾ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ ਿਮ੍ਪ੍ਲ਼ ਤ੍ਾਿਿਾਃ
ਸ੍ਨਾਪ੍ਿੋ ੱੱਚਾਤ੍ਿਾ ਿੈਤ੍ਯਾ ਤ੍ੂ ਪ੍ਿਾਃ ਸ਼੍ੌਣ੍ਕਟਿਾ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ ੧੪
ਰਿਿਾ: ਤ੍ੁ ੰਨ ਿਾਯਾ ਸ਼੍੍ਚ ਿਰਾਮ ਿੋਸ਼੍ ਮਹੱਤ੍ਰਾਃ
ਸ਼੍ੈਲੂਸ਼੍ਾ ਸ਼੍੍ਚ ਸਹ ਸ੍ਤ੍ਰੀਕਪ੍ ਰਯਾਨ੍ਕਤ੍ ਿੈਿਰ੍ਤ੍ਿਾ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ ੧੫
ਸਮਾਕਹਤ੍ਾ ਿੇਤ੍ ਕਿਤ੍ੋ ਪ੍ਰਾਹ੍ਮਣਾ ਿਰੁੱਤ੍ ਸੰਮਤ੍ਾਃ
ਿੋ ਰਤ੍ੈ ਰ੍ਪ੍ਰਤ੍ਮ੍ ਯਾਨ੍ਤ੍ਮ੍ ਅਨੁ ਿਿ੍ਮੁਃ ਸਹਸਰਸ਼੍ਃ ੧੬
ਸੁਿੇਸ਼੍ਾਃ ਸ਼੍ੁੱਤ੍ ਿਸਨਾ ਸ੍ਤ੍ਾਮਰ ਮਰੁਸ਼੍੍ਟਾ੭ਨੁ ਲੇਪ੍ਨਾਃ
ਸਰਵੇ ਤ੍ੇ ਕਿਕਿਤ੍ੈ ਰਯਾਨੈਃ ਸ਼੍ਨੈਰ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਮ੍ ਅਨਵਯੁਃ ੧੭
ਪ੍ਰਹਰਸ਼੍
ੁ ੍ਟ ਮੁਕਤ੍ਤ੍ਾ ਸੇਨਾ ਸਾ੭ਨਵਯਾਤ੍੍ ਿੈਿਯੀ ਸੁਤ੍ਮ੍
ਪ੍ਰਾਤ੍ੁ ਰਾ੭੭ਨਯਨੇ ਯਾਮ੍ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਰਾਤ੍ਰੁ ਿਤ੍੍ਸਲਮ੍ ੧੮
ਤ੍ੇ ਿਤ੍ਵਾ ਤ੍ੂ ਰ ਮਤ੍ਵਾਨਮ੍ ਰਤ੍ ਯਾਨਾ੭ਸ਼੍ਵ ਿੁਮ੍ਿਰੈ:
ਸਮਾਸੇਤ੍ੁ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ੋ ਿਮ੍ਿਾਮ੍ ਸ਼੍ਰੁਮ੍ਕਿਪ੍ੇਰ ਪ੍ੁਰਮ੍ ਪ੍ਰਕਤ੍ ੧੯
ਯਤ੍ਰ ਰਾਮ ਸਿੋ ਿੀਰੋ ਿੁਹੋ ਿ੍ਞਾਕਤ੍ਿਣੈ: ਿਰੁਤ੍:
ਕਨਿਸਤ੍ਯ੭ਪ੍ਰਮਾਤ੍ੇਨ ਤ੍ੇਸ਼੍ਮ੍ ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਕਰਪ੍ਾਲਯਨ੍ ੨0
ਉਪ੍ੇਤ੍ਯ ਤ੍ੀਰਮ੍ ਿਮ੍ਿਾਯਾ ਸ਼੍੍ਚਿਰ ਿਾਿੈ ਰ੭ਲਮ੍ਿਰੁਤ੍ਮ੍
ਿਯਿਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟਤ੍ ਸਾ ਸੇਨਾ ਪ੍ਰਤ੍ ਸਯਾ੭ਨੁ ਯਾਕਯਨੀ ੨੧
ਕਨਰੀਿ੍ਸ਼੍ਯਾ੭ਨੁ ਿਤ੍ਾਮ੍ ਸੇਨਾਮ੍ ਤ੍ਾਮ੍ ਚ ਿਙ੍ਿਾਮ੍ ਕਸ਼੍ਿੋਤ੍ਿਾਮ੍
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਪ੍ਰਤ੍ਃ ਸਕਚਿਾਨ੍ ਸਰਵਾਨ੍ ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ਿਾਿਯ ਿੋਕਿਤ੍ਃ ੨੨
ਕਨਿੇਸ਼੍ਯਤ੍ ਮੇ ਸੈਨਯਮ੍ ਅਕਪ੍ਪ੍ਰਾਯੇਣ ਸਰਵਸ਼੍ਃ
ਕਿਸ਼੍ਰਾਨ੍ਤ੍ਾ: ਪ੍ਰਤ੍ਕਰਸ਼੍ਯਾਮਃ ਸ਼੍ਵ: ਇਤ੍ਾਨੀਮ੍ ਮਹਾ ਨਤ੍ੀਮ੍ ੨੩
ਤ੍ਾਤ੍ੁ ਮ੍ ਚ ਤ੍ਾਿਤ੍੍ ਇੱਚਾਕਮ ਸਵਰ੍ਿਤ੍ ਸਯ ਮਹੀਪ੍ਤ੍ੇਃ
ਔਰ੍ਤ੍ਵਤ੍ੇਹ ਕਨਕਮੱਤ੍ਾ੭ਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਅਿਤ੍ੀ ਰਯੋਤ੍ਿਮ੍ ਨਤ੍ੀਮ੍ ੨੪
ਤ੍ਸਯੈਿਮ੍ ਪ੍ਰਿ
ੁ ਤ੍ੋ੭ਮਾਤ੍ਯਾ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ੇ ਤ੍ਯੁ ਿ੍ਤ੍ਵਾ ਸਮਾਕਹਤ੍ਾਃ
ਨਯਿੇਸ਼੍ਯਮ੍ ਸ੍ਤ੍ਾਮ੍ ਸ਼੍੍ਚਨ੍ਤ੍ੇਨ ਸਵੇਨ ਸਵੇਨ ਪ੍ਰੁਤ੍ ਿ੍ਪ੍ਤ੍
ਰੁ ਿ੍ ੨੫
ਕਨਿੇਸ਼੍ਯ ਿਮ੍ਿਾ੭ਮਨੁ ਤ੍ਾਮ੍ ਮਹਾ ਨਤ੍ੀਮ੍
ਚਮੂਮ੍ ਕਿਤ੍ਾਨੈਃ ਪ੍ਕਰਪ੍ਰਹ ਸ਼੍ੋਕਪ੍ਨੀਮ੍
ਉਿਾਸ ਰਾਮ ਸਯ ਤ੍ਤ੍ਾ ਮਹਾਤ੍੍ਮਨੋ
ਕਿਕਚਨ੍ਤ੍ਯਾਨੋ ਪ੍ਰਤ੍ੋ ਕਨਿਰ੍ਤ੍ਨਮ੍ ੨੬
ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਯੋਤ੍ਯਾ ਿਾਮ੍ਟੇ ਤ੍ਰਯਸ਼੍ੀਕਤ੍ਤ੍ਮ ੱੱਸਰ੍ਿ:
ਚਤੁ ਰਸ਼ੀਤ੍ਤਤਮ ੱਸਰ੍ਕ:
ਤ੍ਤ੍ੋ ਕਨਕਿਸ਼੍੍ਟਾਮ੍ ਤ੍ਵਕਿਨੀਮ੍ ਿਮ੍ਿਾ ਮਨਵਾਕਸ਼੍ਰਤ੍ਾਮ੍ ਨਤ੍ੀਮ੍
ਕਨਸ਼੍ਾਤ੍ ਰਾਿੋ ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵੈਿ ਿ੍ਞਾਤ੍ੀਨ੍ ਸਮ੍ਤ੍ਵਕਰਤ੍ੋ੭ਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੧
ਮਹਤ੍ੀ ਇਯਮ੍ ਇਤ੍ਃ ਸੇਨਾ ਸਾਿਰਾ੭੭ਪ੍ਾ ਪ੍ਰਤ੍ੁ ਰਸ਼੍ਯਤ੍ੇ
ਨ ਅਸਯ ਅਨ੍ਤ੍ਮ੍ ਅਿਿੱਚਾਕਮ ਮਨਸਾ੭ਕਪ੍ ਕਿਕਚਨ੍ਤ੍ਯਨ੍ ੨
ਯਤ੍ਾ ਤ੍ੁ ਿਲੁ ਤ੍ੁ ਰਪ੍
੍ ੁੱਕਤ੍: ਪ੍ਰਤ੍: ਸਵਯਮਾ੭੭ਿਤ੍:
ਸ ਏਿ ਕਹ ਮਹਾ ਿਾਯਃ ਿੋਕਿਤ੍ਾਰ ਤ੍ਵਿੋ ਰਤ੍ੇ ੩
ਪ੍ਨ੍ਤ੍ਕਯਸ਼੍ਯਕਤ੍ ਿਾ ਤ੍ਾਸ਼੍ਾਨ੍ ਅਤ੍ ਿਾ ਅਸ੍ਮਾਨ੍ ਿਕਤ੍ਸ਼੍ਯਕਤ੍
ਅਤ੍ ਤ੍ਾਸ਼੍ਰਕਤ੍ਮ੍ ਰਾਮਮ੍ ਕਪ੍ਤ੍ਰਾ ਰਾਿਯਾਤ੍੍ ਕਿਿਾਕਸਤ੍ਮ੍ ੪
ਸਮ੍ਪ੍ੰਨਾਮ੍ ਕਸ਼੍ਰਯਮ੍ ਅਕਨਵੱਚਮ੍ ਸ੍ਤ੍ਸਯ ਰਾਿ੍ਞ ੱੱਸੁਤ੍ੁਰ੍ਲਪ੍ਾ:
ਪ੍ਰਤ੍ਃ ਿੈਿੇਯੀ ਪ੍ੁਤ੍ਰੋ ਹਨ੍ਤ੍ੁਮ੍ ਸਮਕਤ੍ ਿੱਚਕਤ੍ ੫
ਪ੍ਰ੍ਤ੍ਾ ਚੈਿ ਸਿਾ ਚੈਿ ਰਾਮੋ ਤ੍ਾਸ਼੍ਰਕਤ੍ ਰ੍ਮਮ
ਤ੍ਸਯ ਅਰ੍ਤ੍ ਿਾਮਾਃ ਸੰਨੱਤ੍ਾ ਿਙ੍ਿਾ ਅਨੂ ਪ੍ੇ ਅਤ੍ਰ ਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟਤ੍ ੬
ਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟਨ੍ਤ੍ੁ ਸਰਵ ਤ੍ਾਸ਼੍ਾ ਸ਼੍੍ਚ ਿਮ੍ਿਾਮ੍ ਅਨਵਾਕਸ਼੍ਰਤ੍ਾਮ੍ ਨਤ੍ੀਮ੍
ਪ੍ਲ ਯੁ ਿ੍ਤ੍ਾ ਨਤ੍ੀ ਰਿ੍ਸ਼੍ਾ ਮਾਮ੍ਸ ਮੂਲ ਪ੍ਲਾਸ਼੍ਨਾਃ ੭
ਨਾਿਾਮ੍ ਸ਼੍ਤ੍ਾਨਾਮ੍ ਪ੍ਞ੍ਚਾਨਾਮ੍ ਿੈਿਰ੍ਤ੍ਾਨਾਮ੍ ਸ਼੍ਤ੍ਮ੍ ਸ਼੍ਤ੍ਮ੍
ਸੰਨੱਤ੍ਾਨਾਮ੍ ਤ੍ਤ੍ਾ ਯੂ ਨਾਮ੍ ਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟਮ੍ ਕਤ੍ਵ ਤ੍ਯਪ੍ਯਚੋਤ੍ਯਤ੍੍ ੮
ਯਤ੍ਾ ਤ੍ੁ ਸ਼੍੍ਟ ਸ੍ਤ੍ੁ ਪ੍ਰਤ੍ੋ ਰਾਮਸਯ ਇਹ ਪ੍ਕਿਸ਼੍ਯਕਤ੍
ਸਾ ਇਯਮ੍ ਸਵਸ੍ਕਤ੍ਮਤ੍ੀ ਸੇਨਾ ਿਙ੍ਿਾਮ੍ ਅਤ੍ਯ ਤ੍ਕਰਸ਼੍ਯਕਤ੍ ੯
ਇਕਤ੍ ਉਿ੍ਤ੍ਵਾ ਉਪ੍ਾਯਨਮ੍ ਿਰੁਹਯ ਮਤ੍੍ਸਯ ਮਾਮ੍ਸ ਮਤ੍ੂ ਕਨ ਚ
ਅਕਪ੍ਚਿਰਾਮ ਪ੍ਰਤ੍ਮ੍ ਕਨਸ਼੍ਾਤ੍ਾ੭ਕਤ੍ਪ੍ਕਤ੍ ਰ੍ਿੁਹਃ ੧0
ਤ੍ਮ੍ ਆਯਾਨ੍ਤ੍ਮ੍ ਤ੍ੁ ਸਮ੍ਪ੍ਰੇਿ੍ਸ਼੍ਯ ਸੂਤ੍ ਪ੍ੁਤ੍ਰਃ ਪ੍ਰਤ੍ਾਪ੍ਿਾਨ੍
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਪ੍ਰਤ੍ਾਯਾ੭੭ਚਚਿ੍ਸ਼੍੭
ੇ ਤ੍ ਕਿਨਯਿ੍ਞੋ ਕਿਨੀਤ੍ਿਤ੍੍ ੧੧
ਏਸ਼੍ ਿ੍ਞਾਕਤ੍ ਸਹਸਰਣ
ੇ ਸ੍ਤ੍ਪ੍ਕਤ੍ਃ ਪ੍ਕਰਿਾਕਰਤ੍ਃ
ਿੁਸ਼੍ਲੋ ਤ੍ਣ੍ਟਿਾ੭ਰਣਯੇ ਿਰੁੱਤ੍ੋ ਪ੍ਰਾਤ੍ੁ ਸ਼੍੍ਚ ਤ੍ੇ ਸਿਾ ੧੨
ਤ੍ਸ੍ਮਾਤ੍੍ ਪ੍ਸ਼੍ਯਤ੍ੁ ਿਾਿੁਤ੍੍ਸ੍ਤ੍ ਤ੍ਵਾਮ੍ ਕਨਸ਼੍ਾਤ੍ਾ੭ਕਤ੍ਪ੍ੋ ਿੁਹਃ
ਅਸਮ੍ਸ਼੍ਯਮ੍ ਕਿਿਾਨੀਤ੍ੇ ਯਤ੍ਰ ਤ੍ੌ ਰਾਮ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੌ ੧੩
ਏਤ੍ ੱੱਤ੍ੁ ਿਚਨਮ੍ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਸੁਮਨ੍ਤ੍ਰਾਤ੍੍ ਪ੍ਰਤ੍ਃ ਸ਼੍ੁਪ੍ਮ੍
ਉਿਾਚ ਿਚਨਮ੍ ਸ਼੍ੀਿਰਮ੍ ਿੁਹਃ ਪ੍ਸ਼੍ਯਤ੍ੁ ਮਾਮ੍ ਇਕਤ੍ ੧੪
ਲਪ੍੍ਤ੍ਵਾ ਅਪ੍ਯਨੁ ਿ੍ਞਾਮ੍ ਸਮਹ ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟੋ ਿ੍ਞਾਕਤ੍ਕਪ੍ਃ ਪ੍ਕਰਿਾਕਰਤ੍ਃ
ਆਿਮਯ ਪ੍ਰਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਰਹਵੋ ਿੁਹੋ ਿਚਨਮ੍ ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੧੫
ਕਨਸ਼੍੍ਿੁਟ ਸ਼੍੍ਚੈਿ ਤ੍ੇਸ਼੍੭
ੋ ਯਮ੍ ਿਮ੍ਕਚਤ੍ਾਸ਼੍੍ਚਾ੭ਕਪ੍ ਤ੍ੇ ਿਯਮ੍
ਕਨਿੇਤ੍ਯਾਮ: ਤ੍ੇ ਸਰਵੇ ਸਵਿੇ ਤ੍ਾਸ਼੍ ਿੁਲੇ ਿਸ ੧੬
ਅਸ੍ਕਤ੍ ਮੂਲਮ੍ ਪ੍ਲਮ੍ ਚੈਿ ਕਨਸ਼੍ਾਤ੍ੈਃ ਸਮੁਪ੍ਾਹਰਤ੍
ੁ ਮ੍
ਆਰ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਚ ਮਾਮ੍ਸਮ੍ ਸ਼੍ੁਸ਼੍ਿ
੍ ਮ੍ ਚ ਿਨਯਮ੍ ਚੋੱਚਾਿਚਮ੍ ਮਹਤ੍੍ ੧੭
ਆਸ਼੍ਮ੍ਸੇ ਸਵਾਕਸ਼੍ਤ੍ਾ ਸੇਨਾ ਿਤ੍੍ਸਯਕਤ੍ ਇਮਾਮ੍ ਕਿਪ੍ਾਿਰੀਮ੍
ਅਰ੍ਕਚਤ੍ੋ ਕਿਕਿਤ੍ੈਃ ਿਾਮੈਃ ਸ਼੍ਵਃ ਸਸੈਨਯੋ ਿਕਮਸ਼੍ਯਕਸ ੧੮
ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਯੋਤ੍ਯਾ ਿਾਮ੍ਟੇ ਚਤ੍ੁ ਰਸ਼੍ੀਕਤ੍ਤ੍ਮ ੱੱਸਰ੍ਿ:
ਪ੍ਮ੍ਚਾ ਸ਼ੀਤ੍ਤਤਮ ੱਸਰ੍ਕ:
ਏਿਮ੍ ਉਿ੍ਤ੍ ਸ੍ਤ੍ੁ ਪ੍ਰਤ੍ੋ ਕਨਸ਼੍ਾਤ੍ਾ੭ਕਤ੍ਪ੍ਕਤ੍ਮ੍ ਿੁਹਮ੍
ਪ੍ਰਤ੍ਯੁ ਿਾਚ ਮਹਾ ਪ੍ਰਾਿ੍ਞੋ ਿਾਿਯਮ੍ ਹੇਤ੍ਵ੭ਰ੍ਤ੍ ਸਕਮਹਤ੍ਮ੍ ੧
ਊਰ੍ਕਿਤ੍ਃ ਿਲੁ ਤ੍ੇ ਿਾਮਃ ਿਰੁਤ੍ੋ ਮਮ ਿੁਰੋਃ ਸਿੇ
ਯੋ ਮੇ ਤ੍ਵਮ੍ ਈਤ੍ਰੁਸ਼੍ੀਮ੍ ਸੇਨਾਮ੍ ਏਿ: ਅਪ੍ਯਰ੍ਕਚਤ੍ੁ ਮ੍ ਇੱਚਕਸ ੨
ਇਕਤ੍ ਉਿ੍ਤ੍ਵਾ ਤ੍ੁ ਮਹਾ ਤ੍ੇਿਾ ਿੁਹਮ੍ ਿਚਨਮ੍ ਉੱਤ੍ਮਮ੍
ਅਪ੍ਰਿੀ ਤ੍੍ਪ੍ਰਤ੍ਃ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ੍ ਕਨਸ਼੍ਾਤ੍ਾ੭ਕਤ੍ਪ੍ਕਤ੍ਮ੍ ਪ੍ੁਨਃ ੩
ਿ ਤ੍ਰੇਣ ਿਕਮਸ਼੍ਯਾਕਮ ਪ੍ਰਤ੍ਵਾਿਾ੭੭ਸ਼੍ਰਮਮ੍ ਿੁਹ
ਿਹਨੋ੭ਯਮ੍ ਪ੍ਰੁਸ਼੍ਮ੍ ਤ੍ੇਸ਼੍ੋ ਿਮ੍ਿਾ ਅਨੂ ਪ੍ੋ ਤ੍ੁ ਰਤ੍ਯਯਃ ੪
ਤ੍ਸਯ ਤ੍ ਤ੍ਵਚਨਮ੍ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਰਾਿ ਪ੍ੁਤ੍ਰ ਸਯ ਤ੍ੀਮਤ੍ਃ
ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ਪ੍ਰਾਞ੍ਿਕਲ ਰਵਾਿਯਮ੍ ਿੁਹੋ ਿਹਨ ਿੋਚਰਃ ੫
ਤ੍ਾਸ਼੍ਾ: ਤ੍ੁ ਅਨੁ ਿਕਮਸ਼੍ਯਨ੍ਕਤ੍ ਤ੍ਕਨਵਨਃ ਸੁਸਮਾਕਹਤ੍ਾਃ
ਅਹਮ੍ ਚਾ੭ਨੁ ਿਕਮਸ਼੍ਯਾਕਮ ਰਾਿ ਪ੍ੁਤ੍ਰ ਮਹਾਯਸ਼੍ਃ ੬
ਿੱਕਚ ੱੰਨ ਤ੍ੁ ਸ਼੍੍ਟੋ ਿਰਿਕਸ ਰਾਮ ਸਯ ਅਿ੍ਕਲਸ਼੍੍ਟ ਿਰ੍ਮਣਃ
ਇਯਮ੍ ਤ੍ੇ ਮਹਤ੍ੀ ਸੇਨਾ ਸ਼੍ਙ੍ਿਾਮ੍ ਿਨਯਤ੍ੀਿ ਮੇ ੭
ਤ੍ਮ੍ ਏਿਮ੍ ਅਕਪ੍ਪ੍ਾਸ਼੍ਨ੍ਤ੍ਮ੍ ਆਿਾਸ਼੍ ਇਿ ਕਨਰ੍ਮਲਃ
ਪ੍ਰਤ੍ਃ ਸ਼੍੍ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਣਯਾ ਿਾਚਾ ਿੁਹਮ੍ ਿਚਨਮ੍ ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੮
ਮਾ ਪ੍ੂਤ੍੍ ਸ ਿਾਲੋ ਯਤ੍੍ ਿਸ਼੍੍ਟਮ੍ ਨ ਮਾਮ੍ ਸ਼੍ਙ੍ਕਿਤ੍ੁ ਮ੍ ਅਰਹਕਸ
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ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਵਾਲ੍ ਮੀਕਿ ਰਾਮਾਯਣਮ੍
ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਰਾਿਿਃ ਸ ਕਹ ਮੇ ਪ੍ਰਾਤ੍ਾ ਿਯੇਸ਼੍੍ਟਃ ਕਪ੍ਤ੍ਰੁ ਸਮੋ ਮਮ ੯
ਤ੍ਮ੍ ਕਨਿਰ੍ਤ੍ਕਯਤ੍ੁ ਮ੍ ਯਾਕਮ ਿਾਿੁਤ੍੍ਸ੍ਤ੍ਮ੍ ਿਨ ਿਾਕਸਨਮ੍
ਪ੍ੁੱਕਤ੍: ਅਨਯਾ ਨ ਤ੍ੇ ਿਾਰਯਾ ਿੁਹ ਸਤ੍ਯਮ੍ ਪ੍ਰਿੀਕਮ ਤ੍ੇ ੧0
ਸ ਤ੍ੁ ਸਮਹ ੍ਰੁਸ਼੍ਟ
੍ ਿਤ੍ਨਃ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਪ੍ਰਤ੍ ਪ੍ਾਕਸ਼੍ਤ੍ਮ੍
ਪ੍ੁਨ: ਏਿਾ੭ਪ੍ਰਿੀ ਤ੍ਵਾਿਯਮ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਰਕਤ੍ ਹਰ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ਃ ੧੧
ਤ੍ਨਯ ਸ੍ਤ੍ਵਮ੍ ਨ ਤ੍ਵਯਾ ਤ੍ੁ ਲਯਮ੍ ਪ੍ਸ਼੍ਯਾਕਮ ਿਿਤ੍ੀ ਤ੍ਲੇ
ਅਯਤ੍੍ਨਾਤ੍੍ ਆਿਤ੍ਮ੍ ਰਾਿਯਮ੍ ਯ ਸ੍ਤ੍ਵਮ੍ ਤ੍ਯਿ੍ਤ੍ੁਮ੍ ਇਹੇੱਚਕਸ ੧੨
ਸ਼੍ਾਸ਼੍ਵਤ੍ੀ ਿਲੁ ਤ੍ੇ ਿੀਰ੍ਕਤ੍: ਲੋ ਿਾਨ੍ ਅਨੁ ਚਕਰਸ਼੍ਯਕਤ੍
ਯ ਸ੍ਤ੍ਵਮ੍ ਿਰੁੱਚਰ ਿਤ੍ਮ੍ ਰਾਮਮ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਯਾਨਕਯਤ੍ੁ ਮ੍ ਇੱਚਕਸ ੧੩
ਏਿਮ੍ ਸਮ੍ਪ੍ਾਸ਼੍ਮਾਣ ਸਯ ਿੁਹ ਸਯ ਪ੍ਰਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਤ੍ਾ
ਪ੍ਪ੍ੌ ਨਸ਼੍੍ਟ ਪ੍ਰਪ੍ਃ ਸੂਰਯੋ ਰਿਨੀ ਚਾ੭ਪ੍ਯਿਰ੍ਤ੍ਤ੍ ੧੪
ਸੰਕਨਿੇਸ਼੍ਯ ਸ ਤ੍ਾਮ੍ ਸੇਨਾਮ੍ ਿੁਹੇਨ ਪ੍ਕਰਤ੍ੋਕਸ਼੍ਤ੍ਃ
ਸ਼੍ਤ੍ਰੁਿ੍ਨੇਨ ਸਹ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ੍ ਸ਼੍ਯਨਮ੍ ਪ੍ੁਨਰਾ੭੭ਿਮਤ੍੍ ੧੫
ਰਾਮ ਕਚਨ੍ਤ੍ਾ ਮਯਃ ਸ਼੍ੋਿੋ ਪ੍ਰਤ੍ ਸਯ ਮਹਾਤ੍੍ਮਨਃ
ਉਪ੍ਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ੋ ਹਯ੭ਨਰਹ ਸਯ ਤ੍ਰ੍ਮ ਪ੍ਰੇਿ੍ਸ਼੍ਸਯ ਤ੍ਾਤ੍ਰੁਸ਼੍ਃ ੧੬
ਅਨ੍ਤ੍ ਰ੍ਤ੍ਾਹੇਨ ਤ੍ਹਨਃ ਸਮ੍ਤ੍ਾਪ੍ਯਕਤ੍ ਰਾਿਿਮ੍
ਿਨ ਤ੍ਾਹਾ੭ਕਪ੍ ਸਮ੍ਤ੍ਪ੍੍ਤ੍ਮ੍ ਿੂਟੋ੭ਿ੍ਕਨ ਕਰਿ ਪ੍ਾਤ੍ਪ੍ਮ੍ ੧੭
ਪ੍ਰਸੁਤ੍
ਰ ਃ ਸਰਵ ਿਾਤ੍ਰੇਪ੍ਯਃ ਸਵਤ੍
ੇ ਃ ਸ਼੍ੋਿਾ੭ਿ੍ਕਨਸਮ੍ਪ੍ਿਃ
ਯਤ੍ਾ ਸੂਰਯਾਮ੍ਸ਼੍ੁ ਸਮ੍ਤ੍ਪ੍੍ਤ੍ੋ ਕਹਮਿਾਨ੍ ਪ੍ਰਸੁਤ੍
ਰ ੋ ਕਹਮਮ੍ ੧੮
ਤ੍ਯਾਨ ਕਨਰ੍ਤ੍ਰ ਸ਼੍ੈਲੇਨ ਕਿਕਨੱ ਸ਼੍ਵਕਸਤ੍ ਤ੍ਾਤ੍ੁ ਨਾ
ਤ੍ੈਨਯ ਪ੍ਾਤ੍ਪ੍ ਸਮ੍ਿੇਨ ਸ਼੍ੋਿ ਆਯਾਸ ਅਕਤ੍ਸ਼੍ਰੁਮ੍ਕਿਣਾ ੧੯
ਪ੍ਰਮੋਹ ਅਨਨ੍ਤ੍ ਸੱਤ੍ਵੇਨ ਸਮ੍ਤ੍ਾਪ੍ੌਸ਼੍ਕਤ੍ ਿੇਣਨ
ੁ ਾ
ਆਿਰਾਨ੍ਤ੍ੋ ਤ੍ੁ ਃਿ ਸ਼੍ੈਲੇਨ ਮਹਤ੍ਾ ਿੈਿਯੀ ਸੁਤ੍ਃ ੨0
ਕਿਕਨਸ਼੍ਵਸਨ੍ ਿੈ ਪ੍ਰੁਸ਼੍ ਤ੍ੁ ਰ੍ਮਨਾ ਸ੍ਤ੍ਤ੍:
ਪ੍ਰਮੂਟ ਸਮ੍ਿ੍ਞ: ਪ੍ਰਮਾ੭੭ਪ੍ਤ੍ਮ੍ ਿਤ੍:
ਸ਼੍ਮਮ੍ ਨ ਲੇ ਪ੍ੇ ਹਰਤ੍
ੁ ਯ ਿਵਰਾ੭ਰ੍ਕਤ੍ਤ੍ੋ
ਨਰਰ੍ਸ਼੍ਪ੍ੋ ਯੂ ਤ੍ ਿਤ੍ੋ ਯਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਪ੍: ੨੧
ਿੁਹੇਨ ਸਾਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਃ ਸਮਾਿਤ੍ੋ
ਮਹਾਨੁ ਪ੍ਾਿਃ ਸਿਨਃ ਸਮਾਕਹਤ੍ਃ
ਸੁਤ੍ੁਰ੍ਮਨਾ ਸ੍ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਤ੍ਾ ਪ੍ੁਨ:
ਿੁਹਃ ਸਮਾਸ਼੍ਵਾਸਯਤ੍੍ ਅਿਰਿਮ੍ ਪ੍ਰਕਤ੍ ੨੨
ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਯੋਤ੍ਯਾ ਿਾਮ੍ਟੇ ਪ੍ਮ੍ਚਾਸ਼੍ੀਕਤ੍ਤ੍ਮ ੱੱਸਰ੍ਿ:
ਸ਼ਟਸ਼ੀਤ੍ਤਤਮ ੱਸਰ੍ਕ:
ਆਚਚਿ੍ਸ਼੍੭
ੇ ਤ੍ ਸਤ੍੍ਪ੍ਾਿਮ੍ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ ਸਯ ਮਹਾਤ੍੍ਮਨਃ
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ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਵਾਲ੍ ਮੀਕਿ ਰਾਮਾਯਣਮ੍
ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਪ੍ਰਤ੍ਾਯ ਅਪ੍ਰਮਯ
ੇ ਾਯ ਿੁਹੋ ਿਹਨ ਿੋਚਰਃ ੧
ਤ੍ਮ੍ ਿਾਿਰਤ੍ਮ੍ ਿੁਣੈ ਰਯੁ ਿ੍ਤ੍ਮ੍ ਿਰ ਚਾਪ੍ਾ੭ਕਸ ਤ੍ਾਕਰਣਮ੍
ਪ੍ਰਾਤ੍ਰੁ ਿੁਪ੍੍ਤ੍ਯ੭ਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਅਤ੍ਯਨ੍ਤ੍ਮ੍ ਅਹਮ੍ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣਮ੍ ਅਪ੍ਰੁਿਮ੍ ੨
ਇਯਮ੍ ਤ੍ਾਤ੍ ਸੁਿਾ ਸ਼੍ੱਯਾ ਤ੍ਵਤ੍੭ਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਉਪ੍ਿਲ੍ ਕਪ੍ਤ੍ਾ
ਪ੍ਰਤ੍ਯਾਸ਼੍ਵਕਸਕਹ ਸ਼੍ੇਸ਼੍ਵਾ੭ਸਯਾਮ੍ ਸੁਿਮ੍ ਰਾਿਿ ਨਨ੍ਤ੍ਨ ੩
ਉਕਚਤ੍ੋ੭ਯਮ੍ ਿਨਃ ਸਰਵੋ ਤ੍ੁ ਃਿਾਨਾਮ੍ ਤ੍ਵਮ੍ ਸੁਿੋਕਚਤ੍ਃ
ਤ੍ਰ੍ਮਾਤ੍੍ਮਮ੍ ਸ੍ਤ੍ਸਯ ਿੁਪ੍ਤ੍
੍ ਯ੭ਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਿਾਿਕਰਸ਼੍ਯਾਮਹੇ ਿਯਮ੍ ੪
ਨ ਕਹ ਰਾਮਾਤ੍੍ ਕਪ੍ਰਯਤ੍ਰੋ ਮਮਾ੭ਸ੍ਕਤ੍ ਪ੍ੁਕਿ ਿਸ਼੍੍ਚਨ
ਮਾ ਉਤ੍੍ਸੁਿੋ ਪ੍ੂ ਰ੍ਪ੍ਰਿੀ ਮਯੇਤ੍ ਤ੍੭ਪ੍ਯ੭ਸਤ੍ਯਮ੍ ਤ੍ਿਾ੭ਿਰਤ੍ਃ ੫
ਅਸਯ ਪ੍ਰਸਾਤ੍ਾਤ੍੍ ਆਸ਼੍ਮ੍ਸੇ ਲੋ ਿੇ੭ਸ੍ਕਮਨ੍ ਸੁਮਹ ਤ੍ਯਸ਼੍ਃ
ਤ੍ਰ੍ਮਾ੭ਿਾਪ੍੍ਕਤ੍ਮ੍ ਚ ਕਿਪ੍ੁਲਾਮ੍ ਅਰ੍ਤ੍ਾ੭ਿਾਪ੍੍ਕਤ੍ਮ੍ ਚ ਿੇਿਲਾਮ੍ ੬
ਸੋ੭ਹਮ੍ ਕਪ੍ਰਯ ਸਿਮ੍ ਰਾਮਮ੍ ਸ਼੍ਯਾਨਮ੍ ਸਹ ਸੀਤ੍ਯਾ
ਰਿ੍ਕਸ਼੍ਸ਼੍ਯਾਕਮ ਤ੍ਨੁ ਸ਼੍੍ਪ੍ਾਕਣਃ ਸਰਵੈਃ ਸਵ:ੈ ਿ੍ਞਾਕਤ੍ਕਪ੍ਃ ਸਹ ੭
ਨ ਕਹ ਮੇ ਅਕਿਕਤ੍ਤ੍ਮ੍ ਕਿਮ੍ਕਚ ਤ੍ਵਨੇ੭ਸ੍ਕਮਮ੍ ਸ਼੍੍ਚਰਤ੍ਃ ਸਤ੍ਾ
ਚਤ੍ੁ ਰਙ੍ਿਮ੍ ਹਯ੭ਕਪ੍ ਪ੍ਲਮ੍ ਪ੍ਰਸਹੇਮ ਿਯਮ੍ ਯੁ ਕਤ੍ ੮
ਏਿਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕਪ੍: ਉਿ੍ਤ੍ੇਨ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੇਨ ਮਹਾਤ੍੍ਮਨਾ
ਅਨੁ ਨੀਤ੍ਾ ਿਯਮ੍ ਸਰਵੇ ਤ੍ਰ੍ਮਮ੍ ਏਿਾ੭ਨੁ ਪ੍ਸ਼੍ਯਤ੍ਾ ੯
ਿਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਾਸ਼੍ਰਤ੍ੌ ਪ੍ੂਮੌ ਸ਼੍ਯਾਨੇ ਸਹ ਸੀਤ੍ਯਾ
ਸ਼੍ਿਯਾ ਕਨਤ੍ਰਾ ਮਯਾ ਲਪ੍੍ਤ੍ੁਮ੍ ਿੀਕਿਤ੍ਮ੍ ਿਾ ਸੁਿਾਕਨ ਿਾ ੧0
ਯੋ੭ਨ ਤ੍ੇਿਾ ਸੁਰਃੈ ਸਰਵੈਃ ਸ਼੍ਿਯਃ ਪ੍ਰਸਕਹਤ੍ੁ ਮ੍ ਯੁ ਕਤ੍
ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਸ਼੍ਯ ਿੁਹ ਸਕਮਵਸ਼੍ਟ
੍ ਮ੍ ਤ੍ਰੁਣੇਸ਼੍ੁ ਸਹ ਸੀਤ੍ਯਾ ੧੧
ਮਹਤ੍ਾ ਤ੍ਪ੍ਸਾ ਲਪ੍੍ਤ੍ੋ ਕਿਕਿਤ੍ੈ ਸ਼੍੍ਚ ਪ੍ਕਰਸ਼੍ਰਮੈਃ
ਏਿੋ ਤ੍ਸ਼੍ਰਤ੍ ਸਯੈਸ਼੍ ਪ੍ੁਤ੍ਰਃ ਸਤ੍ਰੁਸ਼੍ ਲਿ੍ਸ਼੍ਣਃ ੧੨
ਅਸ੍ਕਮਨ੍ ਪ੍ਰਿਰਾਕਿਤ੍ੇ ਰਾਿਾ ਨ ਕਚਰਮ੍ ਿਰ੍ਤ੍ਕਯਸ਼੍ਯਕਤ੍
ਕਿਤ੍ਿਾ ਮੇਕਤ੍ਨੀ ਨੂ ਨਮ੍ ਿ੍ਕਸ਼੍ਪ੍ਰਮ੍ ਏਿ ਪ੍ਕਿਸ਼੍ਯਕਤ੍ ੧੩
ਕਿਨਤ੍ਯ ਸੁਮਹਾ ਨਾਤ੍ਮ੍ ਸ਼੍ਰਮੇਣੋਪ੍ਰਤ੍ਾਃ ਸ੍ਕਤ੍ਰਯਃ
ਕਨਰ੍ਿੋਸ਼੍ੋਪ੍ਰਤ੍ਮ੍ ਨੂ ਨਮ੍ ਅਤ੍ਯ ਰਾਿ ਕਨਿੇਸ਼੍ਨਮ੍ ੧੪
ਿੌਸਲਯਾ ਚੈਿ ਰਾਿਾ ਚ ਤ੍ਤ੍ੈਿ ਿਨਨੀ ਮਮ
ਨ ਆਸ਼੍ਮ੍ਸੇ ਯਕਤ੍ ਤ੍ੇ ਸਰਵੇ ਿੀਿੇਯੁਃ ਸ਼੍ਰਵਰੀਮ੍ ਇਮਾਮ੍ ੧੫
ਿੀਿੇਤ੍੭ਕਪ੍ ਕਹ ਮੇ ਮਾਤ੍ਾ ਸ਼੍ਤ੍ਰੁਿ੍ਨਸਯ ਅਨਵਿੇਿ੍ਸ਼੍ਯਾ
ਤ੍ੁ ਃਕਿਤ੍ਾ ਯਾ ਤ੍ੁ ਿੌਸਲਯਾ ਿੀਰ ਸੂ ਕਰਵਨਕਸ਼੍ਸ਼੍ਯਕਤ੍ ੧੬
ਅਕਤ੍ਿਰਾਨ੍ਤ੍ਮ੍ ਅਕਤ੍ਿਰਾਨ੍ਤ੍ਮ੍ ਅਨਿਾਪ੍ਯ ਮਨੋਰਤ੍ਮ੍
ਰਾਿਯੇ ਰਾਮਮ੍ ਅਕਨਿ੍ਕਸ਼੍ਪ੍ਯ ਕਪ੍ਤ੍ਾ ਮੇ ਕਿਨਕਸ਼੍ਸ਼੍ਯਕਤ੍ ੧੭
ਕਸੱਤ੍ਾਰ੍ਤ੍ਾਃ ਕਪ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਿਰੁੱਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਸ੍ਕਮਨ੍ ਿਾਲੇ ਹਯੁ ਪ੍ਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ੇ
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਪ੍ਰੇਤ੍ ਿਾਰਯੇਸ਼੍ੁ ਸਰਵੇਸ਼੍ੁ ਸਮ੍ਸ੍ਿਕਰਸ਼੍ਯਨ੍ਕਤ੍ ਪ੍ੂਕਮਪ੍ਮ੍ ੧੮
ਰਮਯ ਚਤ੍ਵਰ ਸਮ੍ਸ੍ਤ੍ਾਨਾਮ੍ ਸੁਕਿਪ੍ਿ੍ਤ੍ ਮਹਾ ਪ੍ਤ੍ਾਮ੍
ਹਰ੍ਮਯ ਪ੍ਰਾਸਾਤ੍ ਸਮ੍ਪ੍ੰਨਾਮ੍ ਸਰਵ ਰਤ੍੍ਨ ਕਿਪ੍ੂਕਸ਼੍ਤ੍ਾਮ੍ ੧੯
ਿਿਾ੭ਸ਼੍ਵ ਰਤ੍ ਸਮ੍ਪ੍ਾਤ੍ਾਮ੍ ਤ੍ੂ ਰਯ ਨਾਤ੍ ਕਿਨਾਕਤ੍ਤ੍ਾਮ੍
ਸਰਵ ਿਲਯਾਣ ਸਮ੍ਪ੍ਰ
ੂ ੍ਣਾਮ੍ ਹਰਸ਼੍
ੁ ੍ਟ ਪ੍ੁਸ਼੍ਟ
੍ ਿਨਾ੭੭ਿੁਲਾਮ੍ ੨0
ਆਰਾਮ ਉਤ੍ਯਾਨ ਸਮ੍ਪ੍ਰ
ੂ ਣ
੍ ਾਮ੍ ਸਮਾਿੋਤ੍੍ਸਿ ਸ਼੍ਾਕਲਨੀਮ੍
ਸੁਕਿਤ੍ਾ ਕਿਚਕਰਸ਼੍ਯਨ੍ਕਤ੍ ਰਾਿਤ੍ਾਨੀਮ੍ ਕਪ੍ਤ੍ੁ ਰ੍ਮਮ ੨੧
ਅਕਪ੍ ਸਤ੍ਯ ਪ੍ਰਕਤ੍ਿ੍ਞੇਨ ਸਾਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਿੁਸ਼੍ਕਲਨਾ ਿਯਮ੍
ਕਨਿਰੁੱਤ੍ੇ ਸਮਯੇ ਹਯਸ੍ਕਮਨ੍ ਸੁਕਿਤ੍ਾਃ ਪ੍ਰਕਿਸ਼੍ੇਮਕਹ ੨੨
ਪ੍ਕਰਤ੍ੇਿਯਮਾਨਸਯ ਤ੍ ਸਯੈਿਮ੍ ਸੁਮਹਾਤ੍੍ਮਨਃ
ਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟਤ੍ੋ ਰਾਿ ਪ੍ੁਤ੍ਰ ਸਯ ਸ਼੍ਰਵਰੀ ਸਾ ਅਤ੍ਯਿਰ੍ਤ੍ਤ੍ ੨੩
ਪ੍ਰਪ੍ਾਤ੍ੇ ਕਿਮਲੇ ਸੂਰਯੇ ਿਾਰਕਯਤ੍ਵਾ ਿਟਾ ਉਪ੍ੌ
ਅਸ੍ਕਮਨ੍ ਪ੍ਾਿੀਰਤ੍ੀ ਤ੍ੀਰੇ ਸੁਿਮ੍ ਸਮ੍ਤ੍ਾਕਰਤ੍ੌ ਮਯਾ ੨੪
ਿਟਾ ਤ੍ਰੌ ਤ੍ੌ ਤ੍ਰੁਮ ਚੀਰ ਿਾਸਸੌ
ਮਹਾ ਪ੍ਲੌ ਿੁਞ੍ਿਰ ਯੂ ਤ੍ਪ੍ੋਪ੍ਮੌ
ਿਰੇਸ਼੍ੁ ਚਾਪ੍ਾ੭ਕਸ ਤ੍ਰੌ ਪ੍ਰਮ੍ਤ੍ਪ੍ੌ
ਿਯਿੇਿ੍ਸ਼੍ਮਾਣੌ ਸਹ ਸੀਤ੍ਯਾ ਿਤ੍ੌ ੨੫
ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਯੋਤ੍ਯਾ ਿਾਮ੍ਟੇ ਸ਼੍ਟਸ਼੍ੀਕਤ੍ਤ੍ਮ ੱੱਸਰ੍ਿ:
ਸਪ੍੍ਤਾਸ਼ੀਤ੍ਤਤਮ ੱਸਰ੍ਕ:
ਿੁਹ ਸਯ ਿਚਨਮ੍ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਪ੍ਰਤ੍ੋ ਪ੍ਰੁਸ਼੍ਮ੍ ਅਕਪ੍ਰਯਮ੍
ਤ੍ਯਾਨਮ੍ ਿਿਾਮ ਤ੍ਤ੍ਰੈਿ ਯਤ੍ਰ ਤ੍ੱਚਤ੍
ਰੁ ਮ੍ ਅਕਪ੍ਰਯਮ੍ ੧
ਸੁਿੁਮਾਰੋ ਮਹਾ ਸੱਤ੍ਵਃ ਕਸਮਹ ਸ੍ਿਨ੍ਤ੍ੋ ਮਹਾ ਪ੍ੁਿਃ
ਪ੍ੁਣ੍ਟਰੀਿ ਕਿਸ਼੍ਾਲਾ੭ਿ੍ਸ਼੍ ਸ੍ਤ੍ਰੁਣਃ ਕਪ੍ਰਯ ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਨਃ ੨
ਪ੍ਰਤ੍ਯਾ੭੭ਸ਼੍ਵਸਯ ਮੁਹਰ
ੂ ੍ਤ੍ਮ੍ ਤ੍ੁ ਿਾਲਮ੍ ਪ੍ਰਮ ਤ੍ੁ ਰ੍ਮਨਾਃ
ਪ੍ਪ੍ਾਤ੍ ਸਹਸਾ ਤ੍ੋਤ੍ਰ
ਰੈ ੍ ਹਰਕੁ ਤ੍ ਕਿੱਤ੍ ਇਿ ਕਤ੍ਵਪ੍ਃ ੩
ਤ੍ਤ੍੭ਿਸ੍ਤ੍ਮ੍ ਤ੍ੁ ਪ੍ਰਤ੍ਮ੍ ਸ਼੍ਤ੍ਰੁਿ੍ਨੋ੭ਨਨ੍ਤ੍ਰ ਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ਃ
ਪ੍ਕਰਸ਼੍ਵਿਯ ਰੁਰਤ੍
ੋ ੋੱਚੈ ਕਰਵਸਮ੍ਿ੍ਞਃ ਸ਼੍ੋਿ ਿਰ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ਃ ੪
ਤ੍ਤ੍ਃ ਸਰਵਾਃ ਸਮਾਪ੍ੇਤ੍ੁ: ਮਾਤ੍ਰੋ ਪ੍ਰਤ੍ ਸਯ ਤ੍ਾਃ
ਉਪ੍ਿਾਸ ਿਰੁਸ਼੍ਾ ਤ੍ੀਨਾ ਪ੍ਰ੍ਤ੍ੁ ਰ ਿਯਸਨ ਿਰ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ਾਃ ੫
ਤ੍ਾ ਸ਼੍੍ਚ ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਕਤ੍ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ੂਮੌ ਰੁਤ੍ਨ੍ਤ੍ਯਃ ਪ੍ਰਯਿਾਰਯਨ੍
ਿੌਸਲਯਾ ਤ੍ੁ ਅਨੁ ਸੁਤ੍
ਰ ਯ ਏਨਮ੍ ਤ੍ੁ ਰ੍ਮਨਾਃ ਪ੍ਕਰਸ਼੍ਸਵਿੇ ੬
ਿਤ੍੍ਸਲਾ ਸਵਮ੍ ਯਤ੍ਾ ਿਤ੍੍ਸਮ੍ ਉਪ੍ਿੂਹਯ ਤ੍ਪ੍ਕਸਵਨੀ
ਪ੍ਕਰਪ੍ਪ੍ਰੱਚ ਪ੍ਰਤ੍ਮ੍ ਰੁਤ੍ਨ੍ਤ੍ੀ ਸ਼੍ੋਿ ਲਾਲਸਾ ੭
ਪ੍ੁਤ੍ਰ ਿਯਾਕਤ੍ ਰ੍ਨ ਤ੍ੇ ਿੱਕਚ ੱੱਚਰੀਰਮ੍ ਪ੍ਕਰਪ੍ਾਤ੍ਤ੍ੇ
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਅਤ੍ਯ ਰਾਿ ਿੁਲਸਯਾ੭ਸਯ ਤ੍ਵ ਤ੍੭ਤ੍ੀਨਮ੍ ਕਹ ਿੀਕਿਤ੍ਮ੍ ੮
ਤ੍ਵਾਮ੍ ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾ ਪ੍ੁਤ੍ਰ ਿੀਿਾਕਮ ਰਾਮੇ ਸ ਪ੍ਰਾਤ੍ਰੁਿੇ ਿਤ੍ੇ
ਿਰੁੱਤ੍ੇ ਤ੍ਸ਼੍ਰਤ੍ੇ ਰਾਿ੍ਕਞ ਨਾਤ੍ ਏਿ ਸ੍ਤ੍ਵਮ੍ ਅਤ੍ਯ ਨਃ ੯
ਿੱਕਚ ੱੰਨੁ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੇ ਪ੍ੁਤ੍ਰ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਮ੍ ਤ੍ੇ ਕਿਮ੍ਕਚਤ੍੍ ਅਕਪ੍ਰਯਮ੍
ਪ੍ੁਤ੍ਰ ਿਾ ਹਯੇਿਪ੍ੁਤ੍ਰਾਯਾਃ ਸਹ ਪ੍ਾਰਯੇ ਿਨਮ੍ ਿਤ੍ੇ ੧0
ਸ ਮੁਹਰ
ੂ ੍ਤ੍ਮ੍ ਸਮਾ੭੭ਸ਼੍ਵਸਯ ਰੁਤ੍ੰਨੇਿ ਮਹਾ ਯਸ਼੍ਾਃ
ਿੌਸਲਯਾਮ੍ ਪ੍ਕਰਸਾ ਨ੍ਤ੍ਵਯਤ੍
ੇ ਮ੍ ਿੁਹਮ੍ ਿਚਨਮ੍ ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੧੧
ਪ੍ਰਾਤ੍ਾ ਮੇ ਿਵਾ ਿਸਤ੍੍ ਰਾਕਤ੍ਰਮ੍ ਿਵ ਸੀਤ੍ਾ ਿਵ ਚ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣਃ
ਅਸਵਪ੍ ੱੱਚਯਨੇ ਿਸ੍ਕਮਨ੍ ਕਿਮ੍ ਪ੍ੁਿ੍ਤ੍ਵਾ ਿੁਹ ਸ਼੍ਮ੍ਸ ਮੇ ੧੨
ਸੋ੭ਪ੍ਰਿੀ ਤ੍੍ਪ੍ਰਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟੋ ਕਨਸ਼੍ਾਤ੍ਾ੭ਕਤ੍ਪ੍ਕਤ੍ ਰ੍ਿੁਹਃ
ਯ ਕਤ੍ਵਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਰਕਤ੍ਪ੍ੇਤ੍ੇ ਚ ਰਾਮੇ ਕਪ੍ਰਯ ਕਹਤ੍ੇ ਅਕਤ੍ਤ੍ੌ ੧੩
ਅੰਨਮ੍ ਉੱਚਾਿਚਮ੍ ਪ੍ਿ੍ਸ਼੍ਯਾਃ ਪ੍ਲਾਕਨ ਕਿਕਿਤ੍ਾਕਨ ਚ
ਰਾਮਾਯ ਅਪ੍ਯਿਹਾਰ ਅਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਹੁ ਚ ਉਪ੍ਹਰਤ੍
ੁ ਮ੍ ਮਯਾ ੧੪
ਤ੍ਤ੍੍ ਸਰਵਮ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਯ੭ਨੁ ਿ੍ਞਾ੭੭ਸੀਤ੍੍ ਰਾਮਃ ਸਤ੍ਯ ਪ੍ਰਾਿਰਮਃ
ਨ ਤ੍ੁ ਤ੍ਤ੍੍ ਪ੍ਰਤ੍ਯ ਿਰੁਹ੍ਣਾਤ੍੍ ਸ: ਿ੍ਸ਼੍ਤ੍ਰ ਤ੍ਰ੍ਮਮ੍ ਅਨੁ ਸਮ
੍ ਰਨ੍ ੧੫
ਨ ਹਯ੭ਸ੍ਮਾਕਪ੍ਃ ਪ੍ਰਕਤ੍ਿਰਾਹਯਮ੍ ਸਿੇ ਤ੍ੇਯਮ੍ ਤ੍ੁ ਸਰਵਤ੍ਾ
ਇਕਤ੍ ਤ੍ੇਨ ਿਯਮ੍ ਰਾਿ ੱੰਨ੭ਨੁ ਨੀਤ੍ਾ ਮਹਾਤ੍੍ਮਨਾ ੧੬
ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੇਨ ਸਮਾਨੀਤ੍ਮ੍ ਪ੍ੀਤ੍ਵਾ ਿਾਕਰ ਮਹਾ ਯਸ਼੍ਾਃ
ਔਪ੍ਿਾਸਯਮ੍ ਤ੍ਤ੍ਾਿਾਰ੍ਸ਼੍ੀਤ੍੍ ਰਾਿਿਃ ਸਹ ਸੀਤ੍ਯਾ ੧੭
ਤ੍ਤ੍ ਸ੍ਤ੍ੁ ਿਲ ਸ਼੍ੇਸ਼੍ੇਣ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੋ੭ਪ੍ਯਿਰੋਤ੍੍ ਤ੍ਤ੍ਾ
ਿਾਿਯਤ੍ਾ ਸ੍ਤ੍ੇ ਤ੍ਰਯਃ ਸਮ੍ਤ੍ਯਾਮ੍ ਉਪ੍ਾਸਤ੍ ਸਮਾਕਹਤ੍ਾਃ ੧੮
ਸੌਕਮਕਤ੍ਰ ਸ੍ਤ੍ੁ ਤ੍ਤ੍ਃ ਪ੍ਸ਼੍੍ਚਾਤ੍੍ ਅਿਰੋਤ੍੍ ਸਵਾਸ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਸ਼੍ੁਪ੍ਮ੍
ਸਵਯਮ੍ ਆਨੀਯ ਪ੍ਰਹੀਮ੍ਕਸ਼੍ ਿ੍ਕਸ਼੍ਪ੍ਰਮ੍ ਰਾਿਿ ਿਾਰਣਾਤ੍੍ ੧੯
ਤ੍ਸ੍ਕਮਨ੍ ਸਮਾਕਿਸ਼੍ਤ੍੍ ਰਾਮਃ ਸਵਾਸ੍ਤ੍ਰੇ ਸਹ ਸੀਤ੍ਯਾ
ਪ੍ਰਿ੍ਸ਼੍ਾਲ਼ਯ ਚ ਤ੍ਯੋਃ ਪ੍ਾਤ੍ੌ ਅਪ੍ਚਿਰਾਮ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣਃ ੨0
ਏਤ੍ਤ੍੍ ਤ੍ਤ੍੍ ਇਙ੍ਿੁਤ੍ੀ ਮੂਲਮ੍ ਇਤ੍ਮ੍ ਏਿ ਚ ਤ੍ਤ੍੍ ਤ੍ਰੁਣਮ੍
ਯਸ੍ਕਮਨ੍ ਰਾਮ ਸ਼੍੍ਚ ਸੀਤ੍ਾ ਚ ਰਾਕਤ੍ਰਮ੍ ਤ੍ਾਮ੍ ਸ਼੍ਕਯਤ੍ਾ ਿੁਪ੍ੌ ੨੧
ਕਨਯਮਯ ਪ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟੇ ਤ੍ੁ ਤ੍ਲਾਮ੍ਿੁਕਲ਼ਤ੍ਰਿਾਨ੍
ਸ਼੍ਰੈਃ ਸੁਪ੍ੂਰਣ
੍ ਾ ਕਿਸ਼੍ੁਤ੍ੀ ਪ੍ਰਮ੍ਤ੍ਪ੍ਃ
ਮਹ ੱੱਤ੍ਨੁ ਃ ਸਿਯਮ੍ ਉਪ੍ੋਹਯ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੋ
ਕਨਸ਼੍ਾਮ੍ ਅਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟਤ੍੍ ਪ੍ਕਰਤ੍ੋ੭ਸਯ ਿੇਿਲਮ੍ ੨੨
ਤ੍ਤ੍ ਸ੍ਤ੍੭
ਵ ਹਮ੍ ਚੋੱਤ੍ਮ ਪ੍ਾਣ ਚਾਪ੍ ਤ੍ਰੁਤ੍੍
ਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ੋ੭ਪ੍ਿਮ੍ ਤ੍ਤ੍ਰ ਸ ਯਤ੍ਰ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣਃ
ਅਤ੍ਨ੍ਕਤ੍ਰਕਪ੍: ਿ੍ਞਾਕਤ੍ਕਪ੍: ਆੱ ਤ੍ ਿਾਰ੍ਮੁਿੈ:
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਮਹੇਨ੍ਤ੍ਰ ਿਲ੍ ਪ੍ਮ੍ ਪ੍ਕਰਪ੍ਾਲਯਮ੍ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ ੨੩
ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਯੋਤ੍ਯਾ ਿਾਮ੍ਟੇ ਸਪ੍੍ਤ੍ਾਸ਼੍ੀਕਤ੍ਤ੍ਮ ੱੱਸਰ੍ਿ:
ਅਸ਼੍ਟਾ ਸ਼ੀਤ੍ਤਤਮ ੱਸਰ੍ਕ:
ਤ੍ ੱੱਚਤ੍
ਰੁ ਵਾ ਕਨਪ੍ੁਣਮ੍ ਸਰਵਮ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਃ ਸਹ ਮਨ੍ਕਤ੍ਰਕਪ੍ਃ
ਇਮ੍ਿੁਤ੍ੀ ਮੂਲਮ੍ ਆਿਮਯ ਰਾਮ ਸ਼੍ੱਯਾਮ੍ ਅਿੇਿ੍ਸ਼੍ਯ ਤ੍ਾਮ੍ ੧
ਅਪ੍ਰਿੀ ੱੱਿਨਨੀਃ ਸਰਵਾ ਇਹ ਤ੍ੇਨ ਮਹਾਤ੍੍ਮਨਾ
ਸ਼੍ਰਵਰੀ ਸ਼੍ਕਯਤ੍ਾ ਪ੍ੂਮੌ ਇਤ੍ਮ੍ ਅਸਯ ਕਿਮਰ੍ਕਤ੍ਤ੍ਮ੍ ੨
ਮਹਾਪ੍ਾਿ ਿੁਲੀਨੇਨ ਮਹਾ ਪ੍ਾਿੇਨ ਤ੍ੀਮਤ੍ਾ
ਿਾਤ੍ੋ ਤ੍ਸ਼੍ਰਤ੍ੇ ਨੋਰਵਯਾਮ੍ ਨ ਰਾਮਃ ਸਵਪ੍ਤ੍
੍ ੁ ਮਰਹਕਤ੍ ੩
ਅਕਿਨੋੱਤ੍ਰ ਸਮ੍ਸ੍ਤ੍ੀਰ੍ਣੇ ਿਰਾ੭੭ਸ੍ਤ੍ਰਣ ਸਮ੍ਚਯੇ
ਸ਼੍ਕਯਤ੍ਵਾ ਪ੍ੁਰਸ਼੍
ੁ ਿਯਾਿਰਃ ਿਤ੍ਮ੍ ਸ਼੍ੇਤ੍ੇ ਮਹੀ ਤ੍ਲੇ ੪
ਪ੍ਰਾਸਾਤ੍ਾ੭ਿਰ ਕਿਮਾਨੇਸ਼੍ੁ ਿਲਪ੍ੀਸ਼੍ੁ ਚ ਸਰਵਤ੍ਾ
ਹੈਮਰਾਿਤ੍ ਪ੍ੌਮੇਸ਼੍ੁ ਿਰਾ੭੭ਸ੍ਤ੍ਰਣ ਸ਼੍ਾਕਲਸ਼੍ੁ ੫
ਪ੍ੁਸ਼੍੍ਪ੍ ਸਮ੍ਚਯ ਕਚਤ੍ਰੇਸ਼੍ੁ ਚਨ੍ਤ੍ਨਾ੭ਿਰੁ ਿਨ੍ਕਤ੍ਸ਼੍ੁ
ਪ੍ਾਮ੍ਟ ੁ ਰਾਪ੍ਰ ਪ੍ਰਿਾਸ਼੍ੇਸ਼੍ੁ ਸ਼੍ੁਿ ਸਮ੍ਿ ਰੁਤ੍ੇਸ਼੍ੁ ਚ ੬
ਪ੍ਰਾਸਾਤ੍ ਿਰ ਿਰਯੇਸ਼੍ੁ ਸ਼੍ੀਤ੍ਿਤ੍੍ਸੁ ਸੁਿਮ੍ਕਤ੍ਸ਼੍ੁ
ਉਕਸ਼੍ਤ੍ਵਾ ਮੇਰੁ ਿਲ੍ ਪ੍ੇਸ਼੍ੁ ਿਰੁਤ੍ ਿਾਮ੍ਚਨ ਕਪ੍ੱਕਤ੍ਸ਼੍ੁ ੭
ਿੀਤ੍ ਿਾਕਤ੍ਤ੍ਰ ਕਨਰ੍ਿੋਸ਼੍ੈ: ਿਰ ਆਪ੍ਰਣ ਕਨੱ ਸਵਨੈਃ
ਮਰੁਤ੍ਙ੍ਿ ਿਰ ਸ਼੍ਪ੍੍ਤ੍ੈ ਸ਼੍੍ਚ ਸਤ੍ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਰਕਤ੍ਪ੍ੋਕਤ੍ਤ੍ਃ ੮
ਿਨ੍ਕਤ੍ਕਪ੍ ਰਵਨ੍ਕਤ੍ਤ੍ਃ ਿਾਲੇ ਪ੍ਹੁਕਪ੍ਃ ਸੂਤ੍ ਮਾਿਤ੍ੈਃ
ਿਾਤ੍ਾਕਪ੍: ਅਨੁ ਰਪ੍
ੂ ਾਕਪ੍ਃ ਸ੍ਤ੍ੁਕਤ੍ਕਪ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਪ੍ਰਮ੍ਤ੍ਪ੍ਃ ੯
ਅਸ਼੍ਰੱਤ੍ੇਯਮ੍ ਇਤ੍ਮ੍ ਲੋ ਿੇ ਨ ਸਤ੍ਯਮ੍ ਪ੍ਰਕਤ੍ਪ੍ਾਕਤ੍ ਮਾ
ਮੁਹਯਤ੍ੇ ਿਲੁ ਮੇ ਪ੍ਾਿਃ ਸਵਪ੍੍ਨੋ੭ਯਮ੍ ਇਕਤ੍ ਮੇ ਮਕਤ੍ਃ ੧0
ਨ ਨੂ ਨਮ੍ ਤ੍ੈਿਤ੍ਮ੍ ਕਿਮ੍ਕਚਤ੍੍ ਿਾਲੇ ਨ ਪ੍ਲ ਿੱਤ੍ਰਮ੍
ਯਤ੍ਰ ਤ੍ਾਸ਼੍ਰਤ੍ੀ ਰਾਮੋ ਪ੍ੂਮੌ ਏਿਮ੍ ਸ਼੍ਯੀਤ੍ ਸਃ ੧੧
ਕਿਤ੍ੇਹ ਰਾਿ ਸਯ ਸੁਤ੍ਾ ਸੀਤ੍ਾ ਚ ਕਪ੍ਰਯ ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਨਾ
ਤ੍ਕਯਤ੍ਾ ਸ਼੍ਕਯਤ੍ਾ ਪ੍ੂਮੌ ਸ੍ਨੁਸ਼੍ਾ ਤ੍ਸ਼੍ਰਤ੍ ਸਯ ਚ ੧੨
ਇਯਮ੍ ਸ਼੍ੱਯਾ ਮਮ ਪ੍ਰਾਤ੍ੁ : ਇਤ੍ਮ੍ ਕਹ ਪ੍ਕਰਿਰ੍ਕਤ੍ਤ੍ਮ੍
ਸ੍ਤ੍ਣ੍ਕਟਲੇ ਿਕਟਨੇ ਸਰਵਮ੍ ਿਾਤ੍ਰੈ ਕਰਵਮਰੁਕਤ੍ਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਰੁਣਮ੍ ੧੩
ਮਨਯੇ ਸਾ੭੭ਪ੍ਰਣਾ ਸੁਪ੍ਤ੍
੍ ਾ ਸੀਤ੍ਾ ਅਸ੍ਕਮਨ੍ ਸ਼੍ਯਨੇ ਤ੍ਤ੍ਾ
ਤ੍ਤ੍ਰ ਤ੍ਤ੍ਰ ਕਹ ਤ੍ਰੁਸ਼੍ਯਨ੍ਤ੍ੇ ਸਿ੍ਤ੍ਾਃ ਿਨਿ ਕਪ੍ਨ੍ਤ੍ਿਃ ੧੪
ਉੱਤ੍ਰੀਯਮ੍ ਇਹ ਆਸਿ੍ਤ੍ਮ੍ ਸੁਿਯਿ੍ਤ੍ਮ੍ ਸੀਤ੍ਯਾ ਤ੍ਤ੍ਾ
ਤ੍ਤ੍ਾ ਹਯੇਤ੍ੇ ਪ੍ਰਿਾਸ਼੍ਨ੍ਤ੍ੇ ਸਿ੍ਤ੍ਾਃ ਿੌਸ਼੍ੇਯ ਤ੍ਮ੍ਤ੍ਿ: ੧੫
ਮਨਯੇ ਪ੍ਰ੍ਤ੍ੁਃ ਸੁਿਾ ਸ਼੍ੱਯਾ ਯੇਨ ਪ੍ਾਲਾ ਤ੍ਪ੍ਕਸਵਨੀ
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ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਵਾਲ੍ ਮੀਕਿ ਰਾਮਾਯਣਮ੍
ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਸੁਿੁਮਾਰੀ ਸਤ੍ੀ ਤ੍ੁ ਃਿਮ੍ ਨ ਕਿਿਾਨਾਕਤ੍ ਮੈਕਤ੍ਲੀ ੧੬
ਹਾ ਹਨ੍ਤ੍ਾ੭ਸ੍ਕਮ ਨਰੁਸ਼੍ਮ੍ਸ੭
ੋ ਹਮ੍ ਯ ਤ੍੍ਸਪ੍ਾਰਯ: ਿਰੁਤ੍ੇ ਮਮ
ਈਤ੍ਰੁਸ਼੍ੀਮ੍ ਰਾਿਿ ਸ਼੍ੱਯਾਮ੍ ਅਕਤ੍ਸ਼੍ੇਤ੍ੇ ਹਯ੭ਨਾਤ੍ਿਤ੍੍ ੧੭
ਸਾਰਵਪ੍ੌਮ ਿੁਲੇ ਿਾਤ੍ਃ ਸਰਵ ਲੋ ਿ ਸਯ ਸੰਮਤ੍:
ਸਰਵ ਲੋ ਿ ਕਪ੍ਰਯ ਸ੍ਤ੍ਯਿ੍ਤ੍ਾਵ ਰਾਿਯਮ੍ ਸੁਿਮ੍ ਅਨੁੱ ਤ੍ਮਮ੍ ੧੮
ਿਤ੍ਮ੍ ਇਨ੍ਤ੍ੀਿਰ ਸ਼੍ਯਾਮੋ ਰਿ੍ਤ੍ਾ੭ਿ੍ਸ਼੍ਃ ਕਪ੍ਰਯ ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਨਃ
ਸੁਿ ਪ੍ਾਿੀ ਚ ਤ੍ੁ ਃਿਾ੭ਰਹਃ ਸ਼੍ਕਯਤ੍ੋ ਪ੍ੁਕਿ ਰਾਿਿਃ ੧੯
ਤ੍ਨਯ: ਿਲੁ ਮਹਾ ਪ੍ਾਿੋ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ ੱੱਸ਼੍ੁਪ੍ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ:
ਪ੍ਰਾਤ੍ਰਮ੍ ਕਿਸ਼੍ਮੇ ਿਾਲੇ ਯੋ ਰਾਮਮ੍ ਅਨੁ ਿਰ੍ਤ੍ਤ੍ੇ ੨0
ਕਸੱਤ੍ ਅਰ੍ਤ੍ਾ ਿਲੁ ਿੈਤ੍ੇਹੀ ਪ੍ਕਤ੍ਮ੍ ਯਾ ਅਨੁ ਿਤ੍ਾ ਿਨਮ੍
ਿਯਮ੍ ਸਮ੍ਸ਼੍ਕਯਤ੍ਾਃ ਸਰਵੇ ਹੀਨਾ ਸ੍ਤ੍ੇਨ ਮਹਾਤ੍੍ਮਨਾ ੨੧
ਅਿਰ੍ਣ ਤ੍ਾਰਾ ਪ੍ਰੁਕਤ੍ਿੀ ਸ਼੍ੂਨਯੇਿ ਪ੍ਰਕਤ੍ਪ੍ਾਕਤ੍ ਮਾ
ਿਤ੍ੇ ਤ੍ਸ਼੍ਰਤ੍ੇ ਸਵਰ੍ਿਮ੍ ਰਾਮੇ ਚ ਅਰਣਯਮ੍ ਆਕਸ਼੍ਰਤ੍ੇ ੨੨
ਨ ਚ ਪ੍ਰਾਰ੍ਤ੍ਯਤ੍ੇ ਿਸ਼੍੍ਕਚਨ੍ ਮਨਸਾ੭ਕਪ੍ ਿਸੁਮ੍ਤ੍ਰਾਮ੍
ਿਨੇ੭ਕਪ੍ ਿਸਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਸਯ ਪ੍ਾਹੁ ਿੀਰਯਾ੭ਕਪ੍ਰਿ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ਾਮ੍ ੨੩
ਸ਼੍ੂਨਯ ਸਮਵਰਣਾ ਰਿ੍ਸ਼੍ਾਮ੍ ਅਯਨ੍ਕਤ੍ਰਤ੍ ਹਯ ਕਤ੍ਵਪ੍ਾਮ੍
ਅਪ੍ਾਿਰੁਤ੍ ਪ੍ੁਰ ਤ੍ਵਾਰਾਮ੍ ਰਾਿਤ੍ਾਨੀਮ੍ ਅਰਿ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ਾਮ੍ ੨੪
ਅਪ੍ਰਹਰਸ਼੍
ੁ ੍ਟ ਪ੍ਲਾਮ੍ ਨਯੂ ਨਾਮ੍ ਕਿਸ਼੍ਮਸ੍ਤ੍ਾਮ੍ ਅਨਾਿਰੁਤ੍ਾਮ੍
ਸ਼੍ਤ੍ਰਿੋ ਨ ਅਕਪ੍ਮਨਯਨ੍ਤ੍ੇ ਪ੍ਿ੍ਸ਼੍ਯਾਨ੍ ਕਿਸ਼੍ਿਰੁਤ੍ਾਨ੍ ਇਿ ੨੫
ਅਤ੍ਯ ਪ੍ਰਪ੍ਰੁਕਤ੍ ਪ੍ੂਮੌ ਤ੍ੁ ਸ਼੍ਕਯਸ਼੍ਯੇ੭ਹਮ੍ ਤ੍ਰੁਣੇਸ਼੍ੁ ਿਾ
ਪ੍ਲ ਮੂਲ ਅਸ਼੍ਨੋ ਕਨਤ੍ਯਮ੍ ਿਟਾ ਚੀਰਾਕਣ ਤ੍ਾਰਯਨ੍ ੨੬
ਤ੍ ਸਯਾ੭ਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਉੱਤ੍ਰਮ੍ ਿਾਲਮ੍ ਕਨਿਤ੍੍ਸਯਾਕਮ ਸੁਿਮ੍ ਿਨੇ
ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਰਕਤ੍ਸ਼੍ਰਿਮ੍ ਆਮੁਚਯ ਨ ਅਸਯ ਕਮਤ੍ਯਾ ਪ੍ਕਿਸ਼੍ਯਕਤ੍ ੨੭
ਿਸਨ੍ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਰਾਤ੍ੁ ਰ੭ਰ੍ਤ੍ਾਯ ਸ਼੍ਤ੍ਰੁਿ੍ਨੋ ਮਾ ਅਨੁ ਿਤ੍੍ਸਯਕਤ੍
ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੇਨ ਸਹ ਤ੍ਵਾਰਯੋ ਅਯੋਤ੍ਯਾਮ੍ ਪ੍ਾਲਕਯਸ਼੍ਯਕਤ੍ ੨੮
ਅਕਪ੍ਸ਼੍ੇਿ੍ਸ਼੍ਯਨ੍ਕਤ੍ ਿਾਿੁਤ੍੍ਸ੍ਤ੍ਮ੍ ਅਯੋਤ੍ਯਾਯਾਮ੍ ਕਤ੍ਵਿਾਤ੍ਯਃ
ਅਕਪ੍ ਮੇ ਤ੍ੇਿਤ੍ਾਃ ਿੁਰਯੁ ਕਰਮਮ੍ ਸਤ੍ਯਮ੍ ਮਨੋਰਤ੍ਮ੍ ੨੯
ਪ੍ਰਸਾਤ੍ਯਮਾਨਃ ਕਸ਼੍ਰਸਾ ਮਯਾ ਸਵਯਮ੍
ਪ੍ਹੁ ਪ੍ਰਿਾਰਮ੍ ਯਕਤ੍ ਨਾਕਪ੍੭ਪ੍ਤ੍੍ਸਯਤ੍ੇ
ਤ੍ਤ੍ੋ੭ਨੁ ਿਤ੍੍ਸਯਾਕਮ ਕਚਰਾਯ ਰਾਿਿਮ੍
ਿਨੇ ਿਸ ੱੰਨਾ੭ਰਹਕਤ੍ ਮਾਮ੍ ਉਪ੍ੇਿ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ੁ ਮ੍ ੩0
ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਯੋਤ੍ਯਾ ਿਾਮ੍ਟੇ ਅਸ਼੍੍ਟਾ ਸ਼੍ੀਕਤ੍ਤ੍ਮ ੱੱਸਰ੍ਿ:
ਏਕੋਨ ਨਵਤ੍ਤਤਮ ੱਸਰ੍ਕ:
ਿਯੁ ਸ਼੍ਯ ਰਾਕਤ੍ਰਮ੍ ਤ੍ੁ ਤ੍ ਤ੍ਰੈਿ ਿਮ੍ਿਾ ਿੂਲੇ ਸ ਰਾਿਿਃ
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ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਵਾਲ੍ ਮੀਕਿ ਰਾਮਾਯਣਮ੍
ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਪ੍ਰਤ੍ਃ ਿਾਲਯਮ੍ ਉੱਤ੍ਾਯ ਸ਼੍ਤ੍ਰੁਿ੍ਨਮ੍ ਇਤ੍ਮ੍ ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੧
ਸ਼੍ਤ੍ਰੁਿ੍ਨੱ ੋਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟ ਕਿਮ੍ ਸ਼੍ੇਸ਼੍ੇ ਕਨਸ਼੍ਾਤ੍ਾ੭ਕਤ੍ਪ੍ਕਤ੍ਮ੍ ਿੁਹਮ੍
ਸ਼੍ੀਿਰਮ੍ ਆਨਯ ਪ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਤ੍ੇ ਤ੍ਾਰਕਯਸ਼੍ਯਕਤ੍ ਿਾਕਹਨੀਮ੍ ੨
ਿਾਿਰ੍ਕਮ ਨਾ੭ਹਮ੍ ਸਵਕਪ੍ਕਮ ਤ੍ਤ੍ੈਿਾ੭ਰਯਮ੍ ਕਿਕਚਨ੍ਤ੍ਯਨ੍
ਇਕਤ੍ ਏਿਮ੍ ਅਪ੍ਰਿੀ ਤ੍੍ਪ੍ਰਾਤ੍ਰਾ ਸ਼੍ਤ੍ਰੁਿ੍ਨੋ੭ਕਪ੍ ਪ੍ਰਚੋਕਤ੍ਤ੍ਃ ੩
ਇਕਤ੍ ਸਮਵਤ੍ਤ੍ੋ ਰੇਿਮ੍ ਅਨਯੋਨਯਮ੍ ਨਰ ਕਸਮਹਯਃੋ
ਆਿਮਯ ਪ੍ਰਾਞ੍ਿਕਲਃ ਿਾਲੇ ਿੁਹੋ ਪ੍ਰਤ੍ਮ੍ ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੪
ਿੱਕਚਤ੍੍ ਸੁਿਮ੍ ਨਤ੍ੀ ਤ੍ੀਰੇ ਅਿਾਤ੍੍ਸੀਃ ਿਾਿੁਤ੍੍ਸ੍ਤ੍ ਸ਼੍ਰਵਰੀਮ੍
ਿੱਕਚ ੱੱਤ੍ੇ ਸਹ ਸੈਨਯ ਸਯ ਤ੍ਿ ਸਰਵਮ੍ ਅਨਾਮਯਮ੍ ੫
ਿੁਹਸਯ ਤ੍ਤ੍੍ ਤ੍ੁ ਿਚਨਮ੍ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਸ੍ਨੇਹਾਤ੍੍ ਉਤ੍ੀਕਰਤ੍ਮ੍
ਰਾਮ ਸਯ ਅਨੁ ਿਸ਼੍ੋ ਿਾਿਯਮ੍ ਪ੍ਰਤ੍ੋ੭ਕਪ੍ ਇਤ੍ਮ੍ ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੬
ਸੁਿਾ ਨਃ ਸ਼੍ਰਵਰੀ ਰਾਿਨ੍ ਪ੍ੂਕਿਤ੍ਾ ਸ਼੍੍ਚਾ੭ਕਪ੍ ਤ੍ੇ ਿਯਮ੍
ਿਮ੍ਿਾਮ੍ ਤ੍ੁ ਨੌਕਪ੍ ਰ੍ਪ੍ਹਵੀਕਪ੍ ਰ੍ਤ੍ਾਸ਼੍ਾਃ ਸਮ੍ਤ੍ਾਰਯਨ੍ਤ੍ੁ ਨਃ ੭
ਤ੍ਤ੍ੋ ਿੁਹਃ ਸਮ੍ਤ੍ਵਕਰਤ੍ਃ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਪ੍ਰਤ੍ ਸ਼੍ਾਸਨਮ੍
ਪ੍ਰਕਤ੍ ਪ੍ਰਕਿਸ਼੍ਯ ਨਿਰਮ੍ ਤ੍ਮ੍ ਿ੍ਞਾਕਤ੍ ਿਨਮ੍ ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੮
ਉੱਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟਤ੍ ਪ੍ਰਪ੍ੁਤ੍ਯਤ੍ਵਮ੍ ਪ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਅਸ੍ਤ੍ੁ ਚ ਿਃ ਸਤ੍ਾ
ਨਾਿਃ ਸਮ੭ਨੁ ਿਰ੍ਸ਼੍ਤ੍ਵਮ੍ ਤ੍ਾਰਕਯਸ਼੍ਯਾਮ ਿਾਕਹਨੀਮ੍ ੯
ਤ੍ੇ ਤ੍ਤ੍ੋਿ੍ਤ੍ਾਃ ਸਮੁੱਤ੍ਾਯ ਤ੍ਵਕਰਤ੍ਾ ਰਾਿ ਸ਼੍ਾਸਨਾਤ੍੍
ਪ੍ਞ੍ਚ ਨਾਿਾਮ੍ ਸ਼੍ਤ੍ਾਨਯਾ੭੭ਸ਼੍ੁ ਸਮਾਕਨਨਯੁ ਃ ਸਮਨ੍ਤ੍ਤ੍ਃ ੧0
ਅਨਯਾਃ ਸਵਸ੍ਕਤ੍ਿ ਕਿਿ੍ਞਯ
ੇ ਾ ਮਹਾ ਿਮ੍ਟਾ ਤ੍ਰਾ ਿਰਾਃ
ਸ਼੍ੋਪ੍ਮਾਨਾਃ ਪ੍ਤ੍ਾਕਿਕਪ੍: ਯੁ ਿ੍ਤ੍ ਿਾਤ੍ਾਃ ਸੁਸਮਹਤ੍ਾਃ ੧੧
ਤ੍ਤ੍ਃ ਸਵਸ੍ਕਤ੍ਿ ਕਿਿ੍ਞੇਯਾਮ੍ ਪ੍ਾਣ੍ਟ ੁ ਿਮ੍ਪ੍ਲ਼ ਸਮਵ ੍ਰੁਤ੍ਾਮ੍
ਸਨਨ੍ਕਤ੍ ਿੋਸ਼੍ਾਮ੍ ਿਲਯਾਣੀਮ੍ ਿੁਹੋ ਨਾਿਮ੍ ਉਪ੍ਾਹਰਤ੍੍ ੧੨
ਤ੍ਾਮ੍ ਆਰੁਰੋਹ ਪ੍ਰਤ੍ਃ ਸ਼੍ਤ੍ਰੁਿ੍ਨ ਸ਼੍੍ਚ ਮਹਾ ਪ੍ਲਃ ੧੩
ਿੌਸਲਯਾ ਚ ਸੁਕਮਤ੍ਰਾ ਚ ਯਾ ਸ਼੍੍ਚ ਅਨਯਾ ਰਾਿ ਯੋਕਸ਼੍ਤ੍ਃ
ਪ੍ੁਰੋਕਹਤ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਤ੍ਤ੍੍ ਪ੍ੂਰਵਮ੍ ਿੁਰਿੇ ਪ੍ਰਾਹ੍ਮਣਾ ਸ਼੍੍ਚ ਯੇ
ਅਨਨ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਰਾਿ ਤ੍ਾਰਾ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ੈਿ ਸ਼੍ਿਟ ਆਪ੍ਣਾਃ ੧੪
ਆਿਾਸਮ੍ ਆਤ੍ੀਪ੍ਯਤ੍ਾਮ੍ ਤ੍ੀਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਚਾ੭ਪ੍ਯਿਿਾਹਤ੍ਾਮ੍
ਪ੍ਾਮ੍ਟਾਕਨ ਚ ਆਤ੍ਤ੍ਾਨਾਨਾਮ੍ ਿੋਸ਼੍ ਸ੍ਕਤ੍ਰਕਤ੍ਿਮ੍ ਅਸ੍ਪ੍ਰੁਸ਼੍ਤ੍੍ ੧੫
ਪ੍ਤ੍ਾਕਿਨਯ ਸ੍ਤ੍ੁ ਤ੍ਾ ਨਾਿਃ ਸਵਯਮ੍ ਤ੍ਾਸ਼੍ੈ: ਅਕਤ੍ਸ਼੍੍ਕਟਤ੍ਾਃ
ਿਹਨ੍ਤ੍ਯੋ ਿਨਮ੍ ਆਰੂਟਮ੍ ਤ੍ਤ੍ਾ ਸਮ੍ਪ੍ੇਤ੍ੁਰ੍ ਆਸ਼੍ੁਿਾਃ ੧੬
ਨਾਰੀਣਾਮ੍ ਅਕਪ੍ਪ੍ੂਰ੍ਣਾ ਸ੍ਤ੍ੁ ਿਾਸ਼੍੍ਕਚਤ੍੍ ਿਾਸ਼੍੍ਕਚ ੱੱਚ ਿਾਕਿਨਾਮ੍
ਿਸ਼੍੍ਕਚਤ੍੍ ਅਤ੍ਰ ਿਹਨ੍ਕਤ੍ ਸ੍ਮ ਯਾਨਯੁ ਿਯਮ੍ ਮਹਾ ਤ੍ਨਮ੍ ੧੭
ਤ੍ਾਃ ਸ੍ਮ ਿਤ੍ਵਾ ਪ੍ਰਮ੍ ਤ੍ੀਰਮ੍ ਅਿਰੋਪ੍ਯ ਚ ਤ੍ਮ੍ ਿਨਮ੍
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਕਨਿਰੁੱਤ੍ਾਃ ਿਾਮ੍ਟ ਕਚਤ੍ਰਾਕਣ ਕਿਰਯਨ੍ਤ੍ੇ ਤ੍ਾਸ਼੍ ਪ੍ਨ੍ਤ੍ੁਕਪ੍ਃ ੧੮
ਸਿੈਿਯਨ੍ਤ੍ਾ ਸ੍ਤ੍ੁ ਿਿਾ ਿਿਾ੭੭ਰੋਹਃੈ ਪ੍ਰਚੋਕਤ੍ਤ੍ਾਃ
ਤ੍ਰਨ੍ਤ੍ਃ ਸ੍ਮ ਪ੍ਰਿਾਸ਼੍ਨ੍ਤ੍ੇ ਸ ਤ੍ਵਿਾ ਇਿ ਪ੍ਰਵਤ੍ਾਃ ੧੯
ਨਾਿ: ਚ ਆਰੁਰਹ
ੁ :ੁ ਤ੍ੁ ਅਨਯੇ ਪ੍੍ਲਿੈ: ਤ੍ੇਰ:ੁ ਤ੍ਤ੍ਾ੭ਪ੍ਰੇ
ਅਨਯੇ ਿੁਮ੍ਪ੍ ਿਟੈ: ਤ੍ੇਰੁ ਅਨਯੇ ਤ੍ੇਰੁ ਸ਼੍੍ਚ ਪ੍ਾਹੁਕਪ੍ਃ ੨0
ਸਾ ਪ੍ੁਣਯਾ ਤ੍ਵਕਿਨੀ ਿਮ੍ਿਾਮ੍ ਤ੍ਾਸ਼੍ੈਃ ਸਮ੍ਤ੍ਾਕਰਤ੍ਾ ਸਵਯਮ੍
ਮੈਤ੍ਰੇ ਮੁਹਰ
ੂ ਤ੍
੍ ੇ ਪ੍ਰਯਯੌ ਪ੍ਰਯਾਿ ਿਨਮ੍ ਉੱਤ੍ਮਮ੍ ੨੧
ਆਸ਼੍ਵਾਸਕਯਤ੍ਵਾ ਚ ਚਮੂਮ੍ ਮਹਾਤ੍੍ਮਾ
ਕਨਿੇਸ਼੍ਕਯਤ੍ਵਾ ਚ ਯਤ੍ੋਪ੍ਿੋਸ਼੍ਮ੍
ਤ੍ਰਸ਼੍੍ਟਮ
ੁ ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਵਾਿਮ੍ ਰੁਕਸ਼੍ ਪ੍ਰਿਰਯਮ੍
ਰੁਕਤ੍ਵ ਿਵ ੍ਰੁਤ੍ਃ ਸਨ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਃ ਪ੍ਰਤ੍ਸ੍ਤ੍ੇ ੨੨
ਸ ਪ੍ਰਾਹ੍ਮਣ ਸਯ ਆਸ਼੍ਰਮ ਮਪ੍ਯੁ ਪ੍ੇਤ੍ਯ
ਮਹਾਤ੍੍ਮਨੋ ਤ੍ੇਿ ਪ੍ੁਰੋਕਹਤ੍ ਸਯ
ਤ੍ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ ਰਮਯੋਟਿ ਿਰੁਿ੍ਸ਼੍ ਸ਼੍ਮ੍ਟਮ੍
ਮਹ ਤ੍ਵਨਮ੍ ਕਿਪ੍ਰ ਿਰ ਸਯ ਰਮਯਮ੍ ੨੩
ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਯੋਤ੍ਯਾ ਿਾਮ੍ਟੇ ਏਿੋਨ ਨਿਕਤ੍ਤ੍ਮ ੱੱਸਰ੍ਿ:
ਨਵਤ੍ਤਤਮ ੱਸਰ੍ਕ:
ਪ੍ਰਤ੍ਵਾਿ ਆਸ਼੍ਰਮਮ੍ ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾ ਿਰੋਸ਼੍ਾਤ੍੍ ਏਿ ਨਰਰ੍ਸ਼੍ਪ੍ਃ
ਪ੍ਲਮ੍ ਸਰਵਮ੍ ਅਿਸ੍ਤ੍ਾਪ੍ਯ ਿਿਾਮ ਸਹ ਮਨ੍ਕਤ੍ਰਕਪ੍ਃ ੧
ਪ੍ਤ੍੍ਪ੍ਯਾਮ੍ ਏਿ ਕਹ ਤ੍ਰ੍ਮਿ੍ਞੋ ਨਯਸ੍ਤ੍ ਸ਼੍ਸ੍ਤ੍ਰ ਪ੍ਕਰੱਚਤ੍ਃ
ਿਸਾਨੋ ਿਾਸਸੀ ਿ੍ਸ਼੍ੌਮੇ ਪ੍ੁਰੋਤ੍ਾਯ ਪ੍ੁਰੋਤ੍ਸਮ੍ ੨
ਤ੍ਤ੍ਃ ਸਮ੍ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਨੇ ਤ੍ਸਯ ਪ੍ਰਤ੍ਵਾਿ ਸਯ ਰਾਿਿਃ
ਮਨ੍ਕਤ੍ਰਣ ਸ੍ਤ੍ਾਨ੍ ਅਿਸ੍ਤ੍ਾਪ੍ਯ ਿਿਾਮ ਅਨੁ ਪ੍ੁਰੋਕਹਤ੍ਮ੍ ੩
ਿਕਸਸ਼੍੍ਟਮ੍ ਅਤ੍ ਤ੍ਰੁਸ਼੍ਟ
੍ ਵੈਿ ਪ੍ਰਤ੍ਵਾਿੋ ਮਹਾ ਤ੍ਪ੍ਾਃ
ਸਮ੍ਚਚਾਲ ਆਸਨਾਤ੍੍ ਤ੍ੂ ਰ੍ਣਮ੍ ਕਸ਼੍ਸ਼੍ਯਾਨ੍ ਅਰ੍ਿਯਮ੍ ਇਕਤ੍ ਪ੍ਰਿ
ੁ ਨ੍ ੪
ਸਮਾਿਮਯ ਿਕਸਸ਼੍੍ਟੇਨ ਪ੍ਰਤ੍ੇਨਾ ਅਕਪ੍ਿਾਕਤ੍ਤ੍ਃ
ਅਪ੍ੁਤ੍ਯਤ੍ ਮਹਾ ਤ੍ੇਿਾਃ ਸੁਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਸ਼੍ਰਤ੍ ਸਯ ਤ੍ਮ੍ ੫
ਤ੍ਾਪ੍ਯਾਮ੍ ਅਰ੍ਿਯਮ੍ ਚ ਪ੍ਾਤ੍ਯਮ੍ ਚ ਤ੍ੱਤ੍ਵਾ ਪ੍ਸ਼੍੍ਚਾਤ੍੍ ਪ੍ਲਾਕਨ ਚ
ਆਨੁ ਪ੍ੂਰਵਯਾ ੱੱਚ ਤ੍ਰ੍ਮਿ੍ਞਃ ਪ੍ਪ੍ਰੱਚ ਿੁਸ਼੍ਲਮ੍ ਿੁਲੇ ੬
ਅਯੋਤ੍ਯਾਯਾਮ੍ ਪ੍ਲੇ ਿੋਸ਼੍ੇ ਕਮਤ੍ਰੇਸ਼੍ੁ ਅਕਪ੍ ਚ ਮਨ੍ਕਤ੍ਰਸ਼੍ੁ
ਿਾਨਨ੍ ਤ੍ਸ਼੍ਰਤ੍ਮ੍ ਿਰੁੱਤ੍ਮ੍ ਨ ਰਾਿਾਨਮ੍ ਉਤ੍ਾਹਰਤ੍੍ ੭
ਿਕਸਸ਼੍੍ਟੋ ਪ੍ਰਤ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਏਨਮ੍ ਪ੍ਪ੍ਰੱਚਤ੍ੁ ਰ੭ਨਾਮਯਮ੍
ਸ਼੍ਰੀਰੇ ਅਿ੍ਕਨ ਸ਼੍ੁ ਿਰੁਿ੍ਸ਼੍ੇ ਸ਼੍ੁ ਕਸ਼੍ਸ਼੍ਯੇ ਸ਼੍ੁ ਮਰੁਿ ਪ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ ਸ਼੍ੁ ੮
ਤ੍ਤ੍ਾ ਇਕਤ੍ ਤ੍ਤ੍੍ ਪ੍ਰਕਤ੍ਿ੍ਞਾਯ ਪ੍ਰਤ੍ਵਾਿੋ ਮਹਾ ਤ੍ਪ੍ਾਃ
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਪ੍ਰਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਯੁ ਿਾਚ ਇਤ੍ਮ੍ ਰਾਿਿ ਸ੍ਨੇਹ ਪ੍ਨ੍ਤ੍ਨਾਤ੍੍ ੯
ਕਿਮ੍ ਇਹ ਆਿਮਨੇ ਿਾਰਯਮ੍ ਤ੍ਿ ਰਾਿਯਮ੍ ਪ੍ਰਸ਼੍ਾਸਤ੍ਃ
ਏਤ੍ਤ੍੍ ਆਚਿ੍ਸ਼੍ਵ ਮੇ ਸਰਵਮ੍ ਨ ਕਹ ਮੇ ਸ਼੍ੁਤ੍ਯਤ੍ੇ ਮਨਃ ੧0
ਸੁਸ਼੍ੁਿੇ ਅਯਮ੍ ਅਕਮਤ੍ਰਿ੍ਨਮ੍ ਿੌਸਲਯਾ੭੭ਨਨ੍ਤ੍ ਿਰ੍ਤ੍ਨਮ੍
ਪ੍ਰਾਤ੍ਰਾ ਸਹ ਸ ਪ੍ਾਰਯੋ ਯ ਸ਼੍੍ਕਚਰਮ੍ ਪ੍ਰਿਰਾਕਿਤ੍ੋ ਿਨਮ੍ ੧੧
ਕਨਯੁ ਿ੍ਤ੍ਃ ਸ੍ਤ੍ਰੀ ਕਨਯੁ ਿ੍ਤ੍ਨ
ੇ ਕਪ੍ਤ੍ਰਾ ਯੋ ਅਸੌ ਮਹਾ ਯਸ਼੍ਾਃ
ਿਨ ਿਾਸੀ ਪ੍ਿ ਇਕਤ੍ ਇਹ ਸਮਾਃ ਕਿਲ ਚਤ੍ੁ ਰ੍ਤ੍ਸ਼੍ ੧੨
ਿੱਕਚਨ੍ ਨ ਤ੍ਸਯ ਅਪ੍ਾਪ੍ ਸਯ ਪ੍ਾਪ੍ਮ੍ ਿਰ੍ਤ੍ੁਮ੍ ਇਹ ਇੱਚਕਸ
ਅਿਮ੍ਟਿਮ੍ ਪ੍ੋਿ੍ਤ੍ੁ ਮਨਾ ਰਾਿਯਮ੍ ਤ੍ਸਯ ਅਨੁ ਿ ਸਯ ਚ ੧੩
ਏਿਮ੍ ਉਿ੍ਤ੍ੋ ਪ੍ਰਤ੍ਵਾਿਮ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯੁ ਿਾਚ ਹ
ਪ੍ਰਯ੭ਸ਼੍ਰੁ ਨਯਨੋ ਤ੍ੁ ਃਿਾਤ੍੍ ਿਾਚਾ ਸਮ੍ਸੱਿਮਾਨਯਾ ੧੪
ਹਤ੍ੋ੭ਸ੍ਕਮ ਯਕਤ੍ ਮਾਮ੍ ਏਿਮ੍ ਪ੍ਿਿਾਨ੍ ਅਕਪ੍ ਮਨਯਤ੍ੇ
ਮੱਤ੍ੋ ਨ ਤ੍ੋਸ਼੍ਮ੍ ਆਸ਼੍ਮ੍ਿੇ ਨੈਿਮ੍ ਮਾਮ੍ ਅਨੁ ਸ਼੍ਾਕਤ੍ ਕਹ ੧੫
ਨ ਚੈਤ੍ ਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟਮ੍ ਮਾਤ੍ਾ ਮੇ ਯਤ੍੍ ਅਿੋਚਨ੍ ਮਤ੍੭ਨ੍ਤ੍ਰੇ
ਨਾ੭ਹਮ੍ ਏਤ੍ੇਨ ਤ੍ੁ ਸ਼੍ਟ
੍ ਸ਼੍੍ਚ ਨ ਤ੍ ਤ੍ਵਚਨਮ੍ ਆਤ੍ਤ੍ੇ ੧੬
ਅਹਮ੍ ਤ੍ੁ ਤ੍ਮ੍ ਨਰ ਿਯਾਿਰਮ੍ ਉਪ੍ਯਾਤ੍ਃ ਪ੍ਰਸਾਤ੍ਿਃ
ਪ੍ਰਕਤ੍ਨੇਤ੍ੁਮ੍ ਅਯੋਤ੍ਯਾਮ੍ ਚ ਪ੍ਾਤ੍ੌ ਤ੍ਸਯ ਅਕਪ੍ਿਨ੍ਕਤ੍ਤ੍ੁ ਮ੍ ੧੭
ਤ੍ਵਮ੍ ਮਾਮ੍ ਏਿਮ੍ ਿਤ੍ਮ੍ ਮਤ੍ਵਾ ਪ੍ਰਸਾਤ੍ਮ੍ ਿਰ੍ਤ੍ੁਮ੍ ਅਰਹਕਸ
ਸ਼੍ਮ੍ਸ ਮੇ ਪ੍ਿਿਨ੍ ਰਾਮਃ ਿਵ ਸਮ੍ਪ੍ਰਕਤ੍ ਮਹੀ ਪ੍ਕਤ੍ਃ ੧੮
ਿਕਸਸ਼੍੍ਟਾ੭੭ਕਤ੍ਕਪ੍: ਰੁਕਤ੍ਵਿ੍ਕਪ੍: ਯਾਕਚਤ੍ੋ ਪ੍ਿਿਾਮ੍ ਸ੍ਤ੍ਤ੍:
ਉਿਾਚ ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਵਾਿਃ ਪ੍ਰਸਾਤ੍ਾ ਤ੍੍ਪ੍ਰਤ੍ਮ੍ ਿਚਃ ੧੯
ਤ੍ਵ ੱੱਯਤ੍
ੇ ਤ੍੍ ਪ੍ੁਰਸ਼੍
ੁ ਿਯਾਿਰ ਯੁ ਿ੍ਤ੍ਮ੍ ਰਾਿਿ ਿਮ੍ਸ਼੍ਿੇ
ਿੁਰੁ ਿਰੁੱਕਤ੍ ਰ੍ਤ੍ਮ ਸ਼੍੍ਚੈਿ ਸਾਤ੍ੂ ਨਾਮ੍ ਅਨੁ ਯਾਕਯਤ੍ਾ ੨0
ਿਾਨੇ ਚ ਏਤ੍ਨ੍ ਮਨਃ ਸ੍ਤ੍ਮ੍ ਤ੍ੇ ਤ੍ਰੁਟੀ ਿਰਣਮ੍ ਅਸ੍ਕਤ੍ਵਕਤ੍
ਅਪ੍ਰੁੱਚਮ੍ ਤ੍ਵਾਮ੍ ਤ੍ਿ ਅਤ੍ਯ੭ਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਿੀਰ੍ਕਤ੍ਮ੍ ਸਮ੭ਕਪ੍ਿਰ੍ਤ੍ਯਨ੍ ੨੧
ਿਾਨੇ ਚ ਰਾਮਮ੍ ਤ੍ਰ੍ਮਿ੍ਞਮ੍ ਸ ਸੀਤ੍ਮ੍ ਸਹ ਲਿ੍ਸ਼੍ਮ
੍ ਣਮ੍
ਅਸੌ ਿਸਕਤ੍ ਤ੍ੇ ਪ੍ਰਾਤ੍ਾ ਕਚਤ੍ਰਿੂਟੇ ਮਹਾ ਕਿਰੌ ੨੨
ਸ਼੍ਵ: ਤ੍ੁ ਿਨ੍ਤ੍ਾ੭ਕਸ ਤ੍ਮ੍ ਤ੍ੇਸ਼੍ਮ੍ ਿਸਾ੭ਤ੍ਯ ਸਹ ਮਨ੍ਕਤ੍ਰਕਪ੍ਃ
ਏਤ੍ਮ੍ ਮੇ ਿੁਰੁ ਸੁਪ੍ਰਾਿ੍ਞ ਿਾਮਮ੍ ਿਾਮਾ੭ਰ੍ਤ੍ ਿੋਕਿਤ੍ ੨੩
ਤ੍ਤ੍: ਤ੍ਤ੍ਾ ਇਕਤ੍ ਏਿਮ੍ ਉਤ੍ਾਰ ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਨਃ
ਪ੍ਰਤ੍ੀਤ੍ ਰੂਪ੍ੋ ਪ੍ਰਤ੍ੋ ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ਿਚਃ
ਚਿਾਰ ਪ੍ੁੱਕਤ੍ਮ੍ ਚ ਤ੍ਤ੍ਾ ਮਹਾ੭੭ਸ਼੍ਰਮੇ
ਕਨਸ਼੍ਾ ਕਨਿਾਸਾਯ ਨਰਾਕਤ੍ਪ੍ਾ੭ਤ੍੍ਮਿਃ ੨੪
ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਯੋਤ੍ਯਾ ਿਾਮ੍ਟੇ ਨਿਕਤ੍ਤ੍ਮ ੱੱਸਰ੍ਿ:
Page 213 of 276

ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਵਾਲ੍ ਮੀਕਿ ਰਾਮਾਯਣਮ੍
ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਏਕ ਨਵਤ੍ਤਤਮ ੱਸਰ੍ਕ:
ਿਰੁਤ੍ ਪ੍ੁੱਕਤ੍ਮ੍ ਕਨਿਾਸਾਯ ਤ੍ਤ੍ੈਿ ਸ ਮੁਕਨ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ
ਪ੍ਰਤ੍ਮ੍ ਿੈਿਯੀ ਪ੍ੁਤ੍ਰਮ੍ ਆਕਤ੍ਤ੍ਯੇਨ ਨਯਮਨ੍ਤ੍ਯ
ਰ ਤ੍੍ ੧
ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ਪ੍ਰਤ੍: ਤ੍ੁ ਏਨਮ੍ ਨਨੁ ਇਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਿਤ੍ਾ ਿਰੁਤ੍ਮ੍
ਪ੍ਾਤ੍ਯਮ੍ ਅਰ੍ਿਯਮ੍ ਤ੍ਤ੍ਾ੭੭ਕਤ੍ਤ੍ਯਮ੍ ਿਨੇ ਯਤ੍੍ ਉਪ੍ਪ੍ਤ੍ਯਤ੍ੇ ੨
ਅਤ੍ੋ ਿਾਚ ਪ੍ਰਤ੍ਵਾਿੋ ਪ੍ਰਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਰਹਸਨ੍ ਇਿ
ਿਾਨੇ ਤ੍ਵਾਮ੍ ਪ੍ਰੀਕਤ੍ ਸਮਯੁ ਿ੍ਤ੍ਮ੍ ਤ੍ੁ ਸ਼੍ਯੇ ਸ੍ਤ੍ਵਮ੍ ਯੇਨ ਿੇਨਕਚਤ੍੍ ੩
ਸੇਨਾਯਾ ਤ੍ੁ ਤ੍ਿ ਏਤ੍ਸਯਾਃ ਿਰ੍ਤ੍ੁਮ੍ ਇੱਚਾਕਮ ਪ੍ੋਿਨਮ੍
ਮਮ ਪ੍ਰੀਕਤ੍ ਰਯਤ੍ਾ ਰੂਪ੍ਾ ਤ੍ਵਮ੍ ਅਰਹੋ ਮਨੁ ਿ ਰ੍ਸ਼੍ਪ੍ ੪
ਕਿਮ੭ਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਚਾ੭ਕਪ੍ ਕਨਿ੍ਕਸ਼੍ਪ੍ਯ ਤ੍ੂ ਰੇ ਪ੍ਲਮ੍ ਇਹਾ੭੭ਿਤ੍ਃ
ਿਸ੍ਮਾਨ੍ ਨ ਇਹ ਉਪ੍ਯਾਤ੍ੋ੭ਕਸ ਸ ਪ੍ਲਃ ਪ੍ੁਰਸ਼੍
ੁ ਰ੍ਸ਼੍ਪ੍ ੫
ਪ੍ਰਤ੍ਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯੁ ਿਾ ਚੇਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਰਾਞ੍ਿਕਲ ਸ੍ਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਪ੍ੋ ਤ੍ਨਮ੍
ਸ ਸੈਨਯੋ ਨ ਉਪ੍ਯਾਤ੍ੋ੭ਸ੍ਕਮ ਪ੍ਿਿਨ੍ ਪ੍ਿਿ ਤ੍੍ਪ੍ਯਾਤ੍੍ ੬
ਰਾਿ੍ਞਾ ਚ ਪ੍ਿਿ ੱੰਕਨਤ੍ਯਮ੍ ਰਾਿ ਪ੍ੁਤ੍ਰੇਣ ਿਾ ਸਤ੍ਾ
ਯਤ੍੍ਨਤ੍: ਪ੍ਕਰਹਰ੍ਤ੍ਿਯਾ ਕਿਸ਼੍ਯੇਸ਼੍ੁ ਤ੍ਪ੍ਕਸਵਨ: ੭
ਿਾਕਿ ਮੁਿਯਾ ਮਨੁ ਸ਼੍ਯਾ ਸ਼੍੍ਚ ਮੱਤ੍ਾ ਸ਼੍੍ਚ ਿਰ ਿਾਰਣਾਃ
ਪ੍ਰੱਚਾਤ੍ਯ ਮਹਤ੍ੀਮ੍ ਪ੍ੂਕਮਮ੍ ਪ੍ਿਿਨ੍ ਅਨੁ ਯਾਨ੍ਕਤ੍ ਮਾਮ੍ ੮
ਤ੍ੇ ਿਰੁਿ੍ਸ਼੍ਾਨ੍ ਉਤ੍ਿਮ੍ ਪ੍ੂਕਮਮ੍ ਆਸ਼੍ਰਮੇਸ਼੍ੁ ਉਟਿਾਮ੍ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ
ਨ ਕਹਮ੍ਸਯੁ ਰ੍ ਇਕਤ੍ ਤ੍ੇਨਾ੭ਹਮ੍ ਏਿ ਏਿ ਸਮਾਿਤ੍: ੯
ਆਨੀਯਤ੍ਾਮ੍ ਇਤ੍ਃ ਸੇਨਾ ਇਕਤ੍ ਆਿ੍ਞਪ੍੍ਤ੍ਃ ਪ੍ਰਮਰ੍ਕਸ਼੍ਣਾ
ਤ੍ਤ੍ ਸ੍ਤ੍ੁ ਚਿਰੇ ਪ੍ਰਤ੍ਃ ਸੇਨਾਯਾਃ ਸਮੁਪ੍ਾਿਮਮ੍ ੧0
ਅਿ੍ਕਨ ਸ਼੍ਾਲਾਮ੍ ਪ੍ਰਕਿਸ਼੍ਯਾ੭ਤ੍ ਪ੍ੀਤ੍ਵਾ ਆਪ੍ਃ ਪ੍ਕਰਮਰਿ
ੁ ਯਚ
ਆਕਤ੍ਤ੍ਯ ਸਯ ਕਿਰਯਾ ਹੇਤ੍ੋ ਕਰਵਸ਼੍ਵਿਰ੍ਮਾਣਮ੍ ਆਹਵਯਤ੍੍ ੧੧
ਆਹਵਯੇ ਕਿਸ਼੍ਵਿਰ੍ਮਾਣਮ੍ ਅਹਮ੍ ਤ੍ਵਸ਼੍੍ਟਾਰਮ੍ ਏਿ ਚ
ਆਕਤ੍ਤ੍ਯਮ੍ ਿਰ੍ਤ੍ੁਮ੍ ਇੱਚਾਕਮ ਤ੍ਤ੍ਰ ਮੇ ਸਕਮਵਤ੍ੀਯਤ੍ਾਮ੍ ੧੨
ਆਹਵਯੇ ਲੋ ਿਪ੍ਾਲਾਮ੍ ਸ੍ਤ੍ਰੀਨ੍ ਤ੍ੇਿਾਨ੍ ਸ਼੍ਿਰ ਮੁਿਾਮ੍ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ
ਆਕਤ੍ਤ੍ਯਮ੍ ਿਰ੍ਤ੍ੁਮ੍ ਇੱਚਾਕਮ ਤ੍ਤ੍ਰ ਮੇ ਸਕਮਵਤ੍ੀਯਤ੍ਾਮ੍ ੧੩
ਪ੍ਰਾਿ੍ ਸਰੋਤ੍ਸ ਸ਼੍੍ਚ ਯਾ ਨਤ੍ਯਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯਿ੍ ਸਰੋਤ੍ਸ ਏਿ ਚ
ਪ੍ਰੁਕਤ੍ਿਯਾਮ੍ ਅਨ੍ਤ੍ਕਰਿ੍ਸ਼੍ੇ ਚ ਸਮਾਯਾਨ੍ਤ੍ੁ ਅਤ੍ਯ ਸਰਵਸ਼੍ਃ ੧੪
ਅਨਯਾ ੱੱਸਰਿਮ੍ਤ੍ੁ ਮੈਰੇਯਮ੍ ਸੁਰਾ ਮ੭ਨਯਾ ੱੱਸੁਕਨਸ਼੍੍ਕਟਤ੍ਾਮ੍
ਅਪ੍ਰਾ ਸ਼੍੍ਚੋਤ੍ਿਮ੍ ਸ਼੍ੀਤ੍ ਕਮਿ੍ਸ਼੍ੁ ਿਾਮ੍ਟ ਰਸੋਪ੍ਮਮ੍ ੧੫
ਆਹਵਯੇ ਤ੍ੇਿ ਿਮ੍ਤ੍ਰਵਾਨ੍ ਕਿਸ਼੍ਵਾਿਸੁ ਹ ਹਾ ਹੁ ਹੂਨ੍
ਤ੍ਤ੍ੈ ਿਾ੭ਪ੍੍ਸਰਸੋ ਤ੍ੇਿੀ ਿਮ੍ਤ੍ਰਵੀ ਸ਼੍੍ਚਾ੭ਕਪ੍ ਸਰਵਸ਼੍: ੧੬
ਿਰੁਤ੍ਾਚੀਮ੍ ਅਤ੍ ਕਿਸ਼੍ਵਾਚੀਮ੍ ਕਮਸ਼੍ਰਿੇਸ਼੍ੀਮ੍ ਅਲਮ੍ਪ੍ੁਸਾਮ੍
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ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਵਾਲ੍ ਮੀਕਿ ਰਾਮਾਯਣਮ੍
ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਨਾਿਤ੍ਮ੍ਤ੍ਾਮ੍ ਚ ਹੇਮਾਮ੍ ਚ ਸੋਮਾਮ੍ ਅਕਤ੍ਰ ਿਰੁਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਲਾਮ੍ ੧੭
ਸ਼੍ਿਰਮ੍ ਯਾ ਸ਼੍੍ਚੋਪ੍ਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟਨ੍ਕਤ੍ ਪ੍ਰਹ੍ਮਾਣਮ੍ ਯਾ ਸ਼੍੍ਚ ਯੋਸ਼੍ਤ੍: (ਪ੍ਾਕਮਨੀ:)
ਸਰਵਾ ਸ੍ਤ੍ੁਮ੍ਪ੍ਰ
ੁ ਣ
ੁ ਾ ਸਾਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਆਹਵਯੇ ਸ ਪ੍ਕਰੱਚਤ੍ਾਃ ੧੮
ਿਨਮ੍ ਿੁਰਸ਼੍
ੁ ੁ ਯ ੱੱਕਤ੍ਿਯਮ੍ ਿਾਸੋ ਪ੍ੂਸ਼੍ਣ ਪ੍ਤ੍ਰਿਤ੍੍
ਕਤ੍ਿਯ ਨਾਰੀ ਪ੍ਲਮ੍ ਸ਼੍ਸ਼੍ਵ ੱੱਤ੍ਤ੍੍ ਿੌਪ੍ਰ
ੇ ਮ੍ ਇਹੈਿ ਤ੍ੁ ੧੯
ਇਹ ਮੇ ਪ੍ਿਿਾਨ੍ ਸੋਮੋ ਕਿਤ੍ੱਤ੍ਾਮ੍ ਅੰਨਮ੍ ਉੱਤ੍ਮਮ੍
ਪ੍ਿ੍ਸ਼੍ਯਮ੍ ਪ੍ੋਿਯਮ੍ ਚ ਚੋਸ਼੍ਯਮ੍ ਚ ਲੇ ਹਯਮ੍ ਚ ਕਿਕਿਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਹੁ ੨0
ਕਿਕਚਤ੍ਰਾਕਣ ਚ ਮਾਲਯਾਕਨ ਪ੍ਾਤ੍ਪ੍ ਪ੍ਰਚਯੁ ਤ੍ਾਕਨ ਚ
ਸੁਰਾ੭੭ਤ੍ੀਕਨ ਚ ਪ੍ੇਯਾਕਨ ਮਾਮ੍ਸਾਕਨ ਕਿਕਿਤ੍ਾਕਨ ਚ ੨੧
ਏਿਮ੍ ਸਮਾਕਤ੍ਨਾ ਯੁ ਿ੍ਤ੍ ਸ੍ਤ੍ੇਿਸਾ ਪ੍ਰਕਤ੍ਮੇਨ ਚ
ਸ਼੍ੀਿ੍ਸ਼੍ਾ ਸਵਰ ਸਮਾਯੁ ਿ੍ਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਪ੍ਸਾ ਚਾ੭ਪ੍ਰਿੀਨ੍ ਮੁਕਨਃ ੨੨
ਮਨਸਾ ਤ੍ਯਾਯਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਸਯ ਪ੍ਰਾਙ੍ਮੁਿ ਸਯ ਿਰੁਤ੍ਾਮ੍ਿਲੇ ਃ
ਆਿਿ੍ਮੁ ਸ੍ਤ੍ਾਕਨ ਸਰਵਾਕਣ ਤ੍ੈਿਤ੍ਾਕਨ ਪ੍ਰੁਤ੍ਿ੍ਪ੍ਤ੍
ਰੁ ਿ੍ ੨੩
ਮਲਯਮ੍ ਤ੍ਰ੍ਤ੍ੁਰਮ੍ ਚੈਿ ਤ੍ਤ੍ਃ ਸਵਤ੍
ੇ ਨੁ ਤ੍ੋ੭ਕਨਲਃ
ਉਪ੍ਸ੍ਪ੍ਰੁਸ਼੍ਯ ਿਿੌ ਯੁ ਿ੍ਤ੍ਯਾ ਸੁਕਪ੍ਰਯਾ੭੭ਤ੍੍ਮਾ ਸੁਿਃ ਕਸ਼੍ਿਃ ੨੪
ਤ੍ਤ੍ੋ੭ਪ੍ਯ ਿਰ੍ਸ਼੍ਨ੍ਤ੍ ਿਨਾ ਕਤ੍ਿਯਾਃ ਿੁਸੁਮ ਿਰੁਸ਼੍੍ਟਯਃ
ਕਤ੍ਿਯ ਤ੍ੁ ਨ੍ਤ੍ੁਕਪ੍ ਿੋਸ਼੍ ਸ਼੍੍ਚ ਕਤ੍ਿ੍ਸ਼੍ੁ ਸਰਵਾਸੁ ਸ਼੍ੁਸ਼੍ੁਿ
ਰ ੇ ੨੫
ਪ੍ਰਿਿੁ ਸ਼੍੍ਚੋੱਤ੍ਮਾ ਿਾਤ੍ਾ ਨਨਰੁਤ੍ੁ ਸ਼੍੍ਚਾ੭ਪ੍੍ਸਰੋ ਿਣਾਃ
ਿਿੁ ਸ਼੍੍ਚ ਤ੍ੇਿ ਿਨ੍ਤ੍ਰਵਾ ਿੀਣਾ ਪ੍ਰਮੁਮੁਚਃੁ ਸਵਰਾਨ੍ ੨੬
ਸ ਸ਼੍ਪ੍੍ਤ੍ੋ ਤ੍ਯਾਮ੍ ਚ ਪ੍ੂਕਮਮ੍ ਚ ਪ੍ਰਾਕਣਨਾਮ੍ ਸ਼੍ਰਿਣਾਕਨ ਚ
ਕਿਿੇਸ਼੍ੋ ੱੱਚਾਕਰਤ੍ਃ ਸ਼੍੍ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਣਃ ਸਮੋ ਲਯ ਿੁਣਾਕਨਵਤ੍ਃ ੨੭
ਤ੍ਸ੍ਕਮਨ੍ ਉਪ੍ਰਤ੍ੇ ਸ਼੍ਪ੍੍ਤ੍ੇ ਕਤ੍ਿਯੇ ਸ਼੍ਰੋਤ੍ਰ ਸੁਿੇ ਨਰੁਣਾਮ੍
ਤ੍ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ ਪ੍ਾਰਤ੍ਮ੍ ਸੈਨਯਮ੍ ਕਿਤ੍ਾਨਮ੍ ਕਿਸ਼੍ਵਿਰ੍ਮਣਃ ੨੮
ਪ੍ਪ੍ੂਿ ਕਹ ਸਮਾ ਪ੍ੂਕਮਃ ਸਮਨ੍ਤ੍ਾਤ੍੍ ਪ੍ਮ੍ਚ ਯੋਿਨਾ
ਸ਼੍ਾਤ੍ਵਲੈ ਰ੍ਪ੍ਹੁਕਪ੍ ਸ਼੍੍ਚੰਨਾ ਨੀਲ ਿੈਟਰ
ੂ ਯ ਸੰਕਨਪ੍ੈਃ ੨੯
ਤ੍ਸ੍ਕਮਨ੍ ਕਪ੍ਲਵ ਾਃ ਿਕਪ੍ੱਤ੍ਾ ਸ਼੍੍ਚ ਪ੍ਨਸਾ ਪ੍ੀਿ ਪ੍ੂਰਿਾਃ
ਆਮਲਿਯੋ ਪ੍ਪ੍ੂਿੁ ਸ਼੍੍ਚ ਚੂਤ੍ਾ ਸ਼੍੍ਚ ਪ੍ਲ ਪ੍ੂਸ਼੍ਣਾਃ ੩0
ਉੱਤ੍ਰੇਪ੍ਯਃ ਿੁਰਪ੍
ੁ ਯ ਸ਼੍੍ਚ ਿਨਮ੍ ਕਤ੍ਿਯੋਪ੍ ਪ੍ੋਿਿਤ੍੍
ਆਿਿਾਮ ਨਤ੍ੀ ਕਤ੍ਿਯਾ ਤ੍ੀਰਿੈ ਰ੍ਪ੍ਹੁਕਪ੍ ਰਵ ੍ਰੁਤ੍ਾ ੩੧
ਚਤ੍ੁ ੱੱਸ਼੍ਾਲਾਕਨ ਸ਼੍ੁਪ੍ਰਾਕਣ ਸ਼੍ਾਲਾ ਸ਼੍੍ਚ ਿਿ ਿਾਕਿਨਾਮ੍
ਹਰ੍ਮਯ ਪ੍ਰਾਸਾਤ੍ ਸਮ੍ਪ੍ਾਤ੍ਾ ਸ੍ਤ੍ੋਰਣਾਕਨ ਸ਼੍ੁਪ੍ਾਕਨ ਚ ੩੨
ਕਸਤ੍ ਮੇਿ ਕਨਪ੍ਮ੍ ਚਾ੭ਕਪ੍ ਰਾਿ ਿੇਸ਼੍੍ਮ ਸੁਤ੍ਰ
ੋ ਣਮ੍
ਸ਼੍ੁਿ੍ਲ ਮਾਲਯ ਿਰੁਤ੍ਾ੭੭ਿਾਰਮ੍ ਕਤ੍ਿਯ ਿਨ੍ਤ੍ ਸਮੁਿ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ਮ੍ ੩੩
ਚਤ੍ੁ ਰਸਰ ਮਸਮ੍ਪ੍ਾਤ੍ਮ੍ ਸ਼੍ਯ ਨਾ੭੭ਸਨ ਯਾਨਿਤ੍੍ ੩੪
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ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਵਾਲ੍ ਮੀਕਿ ਰਾਮਾਯਣਮ੍
ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਕਤ੍ਿਯੈਃ ਸਰਵ ਰਸੈ ਰਯੁ ਿ੍ਤ੍ਮ੍ ਕਤ੍ਿਯ ਪ੍ੋਿਨ ਿਸ੍ਤ੍ਰਿਤ੍੍
ਉਪ੍ਿਲ੍ ਕਪ੍ਤ੍ ਸਰਵਾ੭ੱੰਨਮ੍ ਤ੍ੌਤ੍ ਕਨਰ੍ਮਲ ਪ੍ਾਿਨਮ੍ ੩੫
ਿ੍ਲੁਪ੍੍ਤ੍ ਸਰਵਾ੭੭ਸਨਮ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍੍ ਸਵਾਸ੍ਤ੍ੀਰ੍ਣ ਸ਼੍ਯਨੋੱਤ੍ਮਮ੍
ਪ੍ਰਕਿਿੇਸ਼੍ ਮਹਾ ਪ੍ਾਹੁ ਰ੭ਨੁ ਿ੍ਞਾਤ੍ੋ ਮਹਰ੍ਕਸ਼੍ਣਾ
ਿੇਸ਼੍੍ਮ ਤ੍ ਤ੍ਰਤ੍੍ਨਸਮ੍ਪ੍ੂਰਣ
੍ ਮ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਃ ਿੈਿਯੀ ਸੁਤ੍ਃ ੩੬
ਅਨੁ ਿਿ੍ਮੁ ਸ਼੍੍ਚ ਤ੍ਮ੍ ਸਰਵੇ ਮਨ੍ਕਤ੍ਰਣਃ ਸ ਪ੍ੁਰੋਕਹਤ੍ਾਃ
ਪ੍ਪ੍ੂਿੁ ਸ਼੍੍ਚ ਮੁਤ੍ਾ ਯੁ ਿ੍ਤ੍ਾ ਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾ ਿੇਸ਼੍੍ਮ ਸਕਮਵਕਤ੍ਮ੍ ੩੭
ਤ੍ਤ੍ਰ ਰਾਿਾ੭੭ਸਨਮ੍ ਕਤ੍ਿਯਮ੍ ਿਯਿਨਮ੍ ਚਤ੍ਰਮ੍ ਏਿ ਚ
ਪ੍ਰਤ੍ੋ ਮਨ੍ਕਤ੍ਰਕਪ੍ਃ ਸਾਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਅਪ੍ਯਿਰ੍ਤ੍ਤ੍ ਰਾਿਿਤ੍੍ ੩੮
ਆਸਨਮ੍ ਪ੍ੂਿਯਾ ਮਾਸ ਰਾਮਾਯਾ੭ਕਪ੍ਪ੍ਰਣਮਯ ਚ
ਿਾਲ ਿਯਿਨਮ੍ ਆਤ੍ਾਯ ਨਯਸ਼੍ੀਤ੍ ਤ੍੍ਸਕਚਿਾ੭੭ਸਨੇ ੩੯
ਆਨੁ ਪ੍ੂਰਵਯਾਨ੍ ਕਨਸ਼੍ੇਤ੍ੁ ਸ਼੍੍ਚ ਸਰਵੇ ਮਮ੍ਕਤ੍ਰ ਪ੍ੁਰੋਕਹਤ੍ਾਃ
ਤ੍ਤ੍ਃ ਸੇਨਾਪ੍ਕਤ੍ਃ ਪ੍ਸ਼੍੍ਚਾਤ੍੍ ਪ੍ਰਸ਼੍ਾਸ੍ਤ੍ਾ ਚ ਕਨਸ਼੍ੇਤ੍ਤ੍ੁ ਃ ੪0
ਤ੍ਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਰ ਮੁਹਰ
ੂ ਤ੍
੍ ੇਨ ਨਤ੍ਯਃ ਪ੍ਾਯਸ ਿਰ੍ਤ੍ਮਾਃ
ਉਪ੍ਾਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟਨ੍ਤ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਵਾਿ ਸਯ ਸ਼੍ਾਸਨਤ੍੍ ੪੧
ਤ੍ਾਸਾਮ੍ ਉਪ੍ਯਤ੍ਃ ਿੂਲਮ੍ ਪ੍ਾਮ੍ਟ ੁ ਮਰੁੱਕਤ੍ਿ ਲੇ ਪ੍ਨਾਃ
ਰਮਯਾ ਸ਼੍੍ਚਾ੭ਿਸਤ੍ਾ ਕਤ੍ਿਯਾ ਪ੍ਰਹ੍ਮਣ ਸ੍ਤ੍ੁ ਪ੍ਰਸਾਤ੍ਿਾਃ ੪੨
ਤ੍ੇਨੈਿ ਚ ਮੁਹਰ
ੂ ੍ਤ੍ੇਨ ਕਤ੍ਿਯਾ੭੭ਪ੍ਰਣ ਪ੍ੂਕਸ਼੍ਤ੍ਾਃ
ਆਿੁ ਕਰਵਮ੍ਸ਼੍ਕਤ੍ ਸਾਹਸਰਾ ਪ੍ਰਾਹ੍ਮਣਾ ਪ੍ਰਕਹਤ੍ਾਃ ਸ੍ਕਤ੍ਰਯਃ ੪੩
ਸੁਿਰ੍ਣ ਮਕਣ ਮੁਿ੍ਤ੍ੇਨ ਪ੍ਰਿਾਲ਼ੇ ਨ ਚ ਸ਼੍ੋਕਪ੍ਤ੍ਾਃ
ਆਿੁ ਕਰਵਮ੍ਸ਼੍ਕਤ੍ ਸਾਹਸਰਾਃ ਿੁਪ੍ੇਰ ਪ੍ਰਕਹਤ੍ਾਃ ਸ੍ਕਤ੍ਰਯਃ ੪੪
ਯਾਕਪ੍ ਰ੍ਿਰੁਹੀਤ੍ਃ ਪ੍ੁਰਸ਼੍
ੁ ਃ ਸੋਨ੍ਮਾਤ੍ ਇਿ ਲਿ੍ਸ਼੍ਯਤ੍ੇ
ਆਿੁ ਕਰਵਮ੍ਸ਼੍ਕਤ੍ ਸਾਹਸਰਾ ਨਨ੍ਤ੍ਨਾ੭ਤ੍ਪ੍੍ਸਰੋ ਿਣਾਃ ੪੫
ਨਾਰਤ੍ ਸ੍ਤ੍ੁਮ੍ਪ੍ਰ
ੁ ੁ ਰ੍ਿੋਪ੍ਃ ਪ੍ਰਿਰਾ: ਸੂਰਯ ਿਰ੍ਚਸਃ
ਏਤ੍ੇ ਿਨ੍ਤ੍ਰਵ ਰਾਿਾਨੋ ਪ੍ਰਤ੍ਸਯਾ੭ਿਰਤ੍ੋ ਿਿੁਃ ੪੬
ਅਲਮ੍ਪ੍ੁਸਾ ਕਮਸ਼੍ਰਿੇਸ਼੍ੀ ਪ੍ੁਣ੍ਟਰੀਿਾ੭ਤ੍ ਿਾਮਨਾ
ਉਪ੍ਾਨਰੁਤ੍ਯਮ੍ ਸ੍ਤ੍ੁ ਪ੍ਰਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਵਾਿ ਸਯ ਸ਼੍ਾਸਨਾਤ੍੍ ੪੭
ਯਾਕਨ ਮਾਲਯਾਕਨ ਤ੍ੇਿੇਸ਼੍ੁ ਯਾਕਨ ਚੈਤ੍ਰਰਤ੍ੇ ਿਨੇ
ਪ੍ਰਯਾਿੇ ਤ੍ਾਨਯ੭ਤ੍ਰੁਸ਼੍ਯਨ੍ਤ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਵਾਿ ਸਯ ਤ੍ੇਿਸਾ ੪੮
ਕਪ੍ਲਵ ਾ ਮਾਰ੍ਤ੍ਮ੍ਕਿਿਾ ਆਸਨ੍ ਸ਼੍ਮਯਾ ਿਰਾਹਾ ਕਿਪ੍ੀਤ੍ਿਾਃ
ਅਸ਼੍ਵੱਤ੍ਾ ਨਰ੍ਤ੍ਿਾ ਸ਼੍੍ਚਾ੭੭ਸਨ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਵਾਿ ਸਯ ਸ਼੍ਾਸਨਾਤ੍੍ ੪੯
ਤ੍ਤ੍ਃ ਸਰਲ਼ ਤ੍ਾਲ਼ਾ ਸ਼੍੍ਚ ਕਤ੍ਲਿਾ ਨਿ੍ਤ੍ ਮਾਲਿਾਃ
ਪ੍ਰਹਰਸ਼੍
ੁ ੍ਟਾ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਰ ਸਮ੍ਪ੍ੇਤ੍ੁਃ ਿੁਪ੍੍ਿਾ ਪ੍ੂਤ੍ਵਾ੭ਤ੍ ਿਾਮਨਾਃ ੫0
ਕਸ਼੍ਮ੍ਸ਼੍ਪ੍ਾ੭੭ਮਲਿੀ ਿਮ੍ਪ੍ੂ ਰਯਾ ਸ਼੍੍ਚਾ੭ਨਯਾਃ ਿਾਨਨੇ ਲਤ੍ਾਃ
Page 216 of 276

ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਵਾਲ੍ ਮੀਕਿ ਰਾਮਾਯਣਮ੍
ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਪ੍ਰਮਤ੍ਾ ਕਿਿਰਹਮ੍ ਿਰੁਤ੍ਵਾ ਪ੍ਰਤ੍ਵਾਿਾ੭੭ਸ਼੍ਰਮ੭
ੇ ਿਸਨ੍ ੫੧
ਸੁਰਾ ੱੱਸੁਰਾਪ੍ਾਃ ਕਪ੍ਪ੍ਤ੍ ਪ੍ਾਯਸਮ੍ ਚ ਪ੍ੁਪ੍ੁਿ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ਾਃ
ਮਾਮ੍ਸ ਕਨਚ ਸੁਮੇਤ੍ਯਾਕਨ ਪ੍ਿ੍ਸ਼੍ਯਨ੍ਤ੍ਾਮ੍ ਯਾਿ ਕਤ੍ੱਚਤ੍ ੫੨
ਉੱਚਾਤ੍ਯ ਸ੍ਨਾਪ੍ਯਨ੍ਕਤ੍ ਸ੍ਮ ਨਤ੍ੀ ਤ੍ੀਰੇਸ਼੍ੁ ਿਲ੍ ਿੁਸ਼੍ੁ
ਅਪ੍ਯੇਿਮ੍ ਏਿਮ੍ ਪ੍ੁਰਸ਼੍
ੁ ਮ੍ ਪ੍ਰਮਤ੍ਾਃ ਸਪ੍੍ਤ੍ ਚਾਸ਼੍੍ਟ ਚ ੫੩
ਸਮਵਾਹਨ੍ਤ੍ਯਃ ਸਮਾਪ੍ੇਤ੍ੁ ਰ੍ਨਾਰਯੋ ਰੁਕਚਰ ਲੋ ਚਨਾਃ
ਪ੍ਕਰਮਰੁਿਯ ਤ੍ਤ੍ਾ੭ਨਯੋਨਯਮ੍ ਪ੍ਾਯਯਨ੍ਕਤ੍ ਿਰਾਙ੍ਿਨਾਃ ੫੪
ਹਯਾਨ੍ ਿਿਾਨ੍ ਿਰਾਨ੍ ਉਸ਼੍੍ਟਰਾਮ੍ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ੈਿ ਸੁਰਪ੍ੇਃ ਸੁਤ੍ਾਨ੍
ਅਪ੍ੋਿਯਨ੍ ਿਾਹਨਪ੍ਾ ਸ੍ਤ੍ਸ਼੍
ੇ ਾਮ੍ ਪ੍ੋਿਯਮ੍ ਯਤ੍ਾ ਕਿਕਤ੍ ੫੫
ਇਿ੍ਸ਼੍ੂਮ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਮਤ੍ੁ ਲਾਿਾ0 ਸ਼੍੍ਚ ਪ੍ੋਿਯਨ੍ਕਤ੍ ਸ੍ਮ ਿਾਹਨਾਨ੍
ਇਿ੍ਸ਼੍ਵਾਿੁ ਿਰ ਯੋਤ੍ਾਨਾਮ੍ ਚੋਤ੍ਯਨ੍ਤ੍ੋ ਮਹਾ ਪ੍ਲਾਃ ੫੬
ਨਾ੭ਸ਼੍ਵ ਪ੍ਨ੍ਤ੍੭
ੋ ਸ਼੍ਵਮ੍ ਆਿਾਨਾ ੱੰਨ ਿਿਮ੍ ਿੁ0ਿਰ ਿਰਹਃ
ਮੱਤ੍ ਪ੍ਰਮੱਤ੍ ਮੁਕਤ੍ਤ੍ਾ ਚਮੂਃ ਸਾ ਤ੍ਤ੍ਰ ਸਮ੍ਪ੍ਪ੍ੌ ੫੭
ਤ੍ਰ੍ਕਪ੍ਤ੍ਾ ਸਰਵ ਿਾਮੈ ਸ੍ਤ੍ੇ ਰਿ੍ਤ੍ ਚਨ੍ਤ੍ਨ ਰੂਕਸ਼੍ਤ੍ਾਃ
ਅਪ੍੍ਸਰੋ ਿਣ ਸਮਯੁ ਿ੍ਤ੍ਾਃ ਸੈਨਯਾ ਿਾਚਮ੍ ਉਤ੍ੈਰਯਨ੍ ੫੮
ਨੈਿਾ੭ਯੋਤ੍ਯਾਮ੍ ਿਕਮਸ਼੍ਯਾਮੋ ਨ ਿਕਮਸ਼੍ਯਾਮ ਤ੍ਣ੍ਟਿਾਨ੍
ਿੁਸ਼੍ਲਮ੍ ਪ੍ਰਤ੍ ਸਯਾ੭ਸ੍ਤ੍ੁ ਰਾਮ ਸਯਾ੭ਸ੍ਤ੍ੁ ਤ੍ਤ੍ਾ ਸੁਿਮ੍ ੫੯
ਇਕਤ੍ ਪ੍ਾਤ੍ਾਤ੍ ਯੋਤ੍ਾ ਸ਼੍੍ਚ ਹ ਸ੍ਤ੍ਯ੭ਸ਼੍ਵਾ ਰੋਹ ਪ੍ਨ੍ਤ੍ਿਾਃ
ਅਨਾਤ੍ਾ ਸ੍ਤ੍ਮ੍ ਕਿਕਤ੍ਮ੍ ਲਪ੍੍ਤ੍ਵਾ ਿਾਚਮ੍ ਏਤ੍ਾਮ੍ ਉਤ੍ੈਰਯਨ੍ ੬0
ਸਮ੍ਪ੍ਰਹਸ਼੍
ਰੁ ੍ਟਾ ਕਿਨੇਤ੍ੁ ਸ੍ਤ੍ੇ ਨਰਾ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਰ ਸਹਸਰਸ਼੍ਃ
ਪ੍ਰਤ੍ ਸਯਾ੭ਨੁ ਯਾਤ੍ਾਰਃ ਸਵਰ੍ਿੇ੭ਯਮ੍ ਇਕਤ੍ ਚਾ੭ਪ੍ਰਿ
ੁ ਨ੍ ੬੧
ਨਰੁਤ੍ਯਮ੍ਕਤ੍ ਸ੍ਮ ਹਸਮ੍ਕਤ੍ ਸ੍ਮ ਿਾਯਮ੍ਕਤ੍ ਸ੍ਮ ਚ ਸੈਕਨਿਾ:
ਸਮਮ੍ਤ੍ਾਤ੍੍ ਪ੍ਕਰਤ੍ਾਿਮ੍ਕਤ੍ ਮਾਲਯੋਪ੍ੇਤ੍ਾ ੱੱਸਹਸਰਸ਼੍: ੬੨
ਤ੍ਤ੍ੋ ਪ੍ੁਿ੍ਤ੍ਿਤ੍ਾਮ੍ ਤ੍ੇਸ਼੍ਾਮ੍ ਤ੍ ਤ੍ੰਨਮ੍ ਅਮਰੁਤ੍ੋਪ੍ਮਮ੍
ਕਤ੍ਿਯਾਨ੍ ਉਤ੍ਵੀਿ੍ਸ਼੍ਯ ਪ੍ਿ੍ਸ਼੍ਯਾਮ੍ ਸ੍ਤ੍ਾਨ੍ ਅਪ੍ਿ ਤ੍੍ਪ੍ਿ੍ਸ਼੍ਣੇ ਮਕਤ੍ਃ ੬੩
ਪ੍ਰੇਸ਼੍ਯਾ ਸ਼੍੍ਚੇਟਯ ਸ਼੍੍ਚ ਿਤ੍ਵ ਸ਼੍੍ਚ ਪ੍ਲਸ੍ਤ੍ਾ ਸ਼੍੍ਚ ਸਹਸਰਸ਼੍:
ਪ੍ਪ੍ੂਿੁ ਸ੍ਤ੍ੇ ਪ੍ਰੁਸ਼੍ਮ੍ ਤ੍ਰੁਪ੍ਤ੍
੍ ਾਃ ਸਰਵੇ ਚਾ੭੭ਹਤ੍ ਿਾਸਸਃ ੬੪
ਿੁਮ੍ਿਰਾ ਸ਼੍੍ਚ ਿਰੋ ਸ਼੍੍ਟਰ ਸ਼੍੍ਚ ਿੋ੭ਸ਼੍ਵਾ ਸ਼੍੍ਚ ਮਰੁਿ ਪ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਣਃ
ਪ੍ਪ੍ੂਿਃੁ ਸੁਪ੍ਰੁਤ੍ਾ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਰ ਨਾ੭ਨਯੋ ਹਯ੭ਨਯਮ੍ ਅਿਲ੍ ਪ੍ਯਤ੍੍ ੬੫
ਨਾ੭ਸ਼੍ੁਿ੍ਲ ਿਾਸਾ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਰਾ੭੭ਸੀਤ੍੍ ਿ੍ਸ਼੍ੁਕਤ੍ਤ੍ੋ ਮਕਲਨੋ੭ਕਪ੍ ਿਾ
ਰਿਸਾ ਤ੍ਵਸ੍ਤ੍ ਿੇਸ਼੍ੋ ਿਾ ਨਰਃ ਿਸ਼੍੍ਕਚ ਤ੍ਤ੍ਰੁਸ਼੍ਯਤ੍ ੬੬
ਆਿੈ ਸ਼੍੍ਚਾ੭ਕਪ੍ ਚ ਿਾਰਾਹੈ ਰ੍ਕਨਸ਼੍੍ਟਾਨ ਿਰ ਸਮ੍ਚਯੈਃ
ਪ੍ਲ ਕਨਰਯੂ ਹ ਸਮ੍ਕਸੱਤ੍ੈਃ ਸੂਪ੍ੈ ਰ੍ਿਨ੍ਤ੍ ਰਸਾ੭ਕਨਵਤ੍ੈਃ ੬੭
ਪ੍ੁਸ਼੍੍ਪ੍ ਤ੍ਵਿਿਤ੍ੀਃ ਪ੍ੂਰਣ
੍ ਾਃ ਸ਼੍ੁਿ੍ਲਸਯਾ੭ੱੰਨਸਯ ਚਾ੭ਕਪ੍ਤ੍ਃ
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਤ੍ਤ੍ਰੁਸ਼੍ੁ ਕਰਵਸ੍ਕਮਤ੍ਾ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਰ ਨਰਾ ਲੌ ਹੀਃ ਸਹਸਰਸ਼੍ਃ ੬੮
ਪ੍ਪ੍ੂਿੁ ਰਵਨ ਪ੍ਾਰ੍ਸ਼੍ਵੇਸ਼੍ੁ ਿੂਪ੍ਾਃ ਪ੍ਾਯਸ ਿਰ੍ਤ੍ਮਾਃ
ਤ੍ਾ ਸ਼੍੍ਚ ਿਾਮ ਤ੍ੁ ਿਾ ਿਾਿੋ ਤ੍ਰੁਮਾ ਸ਼੍੍ਚਾ੭੭ਸਨ੍ ਮਤ੍ੁ ਸ਼੍੍ਚਯੁ ਤ੍ਃ ੬੯
ਿਾਪ੍ਯੋ ਮੈਰਯ
ੇ ਪ੍ੂਰ੍ਣਾ ਸ਼੍੍ਚ ਮਰੁਸ਼੍੍ਟ ਮਾਮ੍ਸ ਚਯੈ ਰਵ ੍ਰੁਤ੍ਾਃ
ਪ੍ਰਤ੍ਪ੍੍ਤ੍ ਕਪ੍ਟਰੈ ਸ਼੍੍ਚਾ੭ਕਪ੍ ਮਾਰ੍ਿ ਮਾਯੂ ਰ ਿੌੱਿੁਟੈਃ ੭0
ਪ੍ਾਤ੍ਰੀਣਾਮ੍ ਚ ਸਹਸਰਾਕਣ ਸ੍ਤ੍ਾਲੀਨਾਮ੍ ਕਨਯੁ ਤ੍ਾਕਨ ਚ
ਨਯਰ੍ਪ੍ੁਤ੍ਾਕਨ ਚ ਪ੍ਾਤ੍ਰਾਕਣ ਸ਼੍ਾਤ੍ ਿੁਮ੍ਪ੍ ਮਯਾਕਨ ਚ ੭੧
ਸ੍ਤ੍ਾਲਯਃ ਿੁਮ੍ਪ੍ਯਃ ਿਰਮ੍ਪ੍ਯ ਸ਼੍੍ਚ ਤ੍ਕਤ੍ ਪ੍ੂਰਣ
੍ ਾਃ ਸੁਸਮ੍ਸ੍ਿਰੁਤ੍ਾਃ
ਯੌਿਨ ਸ੍ਤ੍ ਸਯ ਿੌਰਸਯ ਿਕਪ੍ੱਤ੍ ਸਯ ਸੁਿਨ੍ਕਤ੍ਨਃ ੭੨
ਹਰਤ੍ਾਃ ਪ੍ੂਰ੍ਣਾ ਰਸਾਲ ਸਯ ਤ੍ਤ੍੍ਨਃ ਸ਼੍ਵਤ੍
ੇ ਸਯ ਚਾ੭ਪ੍ਰੇ
ਪ੍ਪ੍ੂਿਃੁ ਪ੍ਾਯਸ ਸਯਾ੭ਨ੍ਤ੍ੇ ਸ਼੍ਰ੍ਿਰਾਯਾ ਸ਼੍੍ਚ ਸਮ੍ਚਯਾਃ ੭੩
ਿਲ੍ ਿਾਮ੍ ਸ਼੍੍ਚਰ
ੂ ੍ਣ ਿਸ਼੍ਾਯਾਮ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਸ੍ਨਾਨਾਕਨ ਕਿਕਿਤ੍ਾਕਨ ਚ
ਤ੍ਤ੍ਰੁਸ਼੍ੁ ਰ੍ਪ੍ਾਿਨਸ੍ਤ੍ਾਕਨ ਤ੍ੀਰ੍ਤ੍ੇਸ਼੍ੁ ਸਕਰਤ੍ਾਮ੍ ਨਰਾਃ ੭੪
ਸ਼੍ੁਿ੍ਲਾਨ੍ ਅਮ੍ਸ਼੍ੁਮਤ੍ ਸ਼੍੍ਚਾ੭ਕਪ੍ ਤ੍ਨ੍ਤ੍ ਤ੍ਾਿਨ ਸਮ੍ਚਯਾਨ੍
ਸ਼੍ੁਿ੍ਲਾਮ੍ ਸ਼੍੍ਚਨ੍ਤ੍ਨ ਿਲ੍ ਿਾਮ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਸਮੁਤ੍੍ਿੇ ਸ਼੍ਵ੭ਿਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟਤ੍ਃ ੭੫
ਤ੍ਰ੍ਪ੍ਣਾਨ੍ ਪ੍ਕਰਮਰੁਸ਼੍੍ਟਾਮ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਿਾਸਸਾਮ੍ ਚਾ੭ਕਪ੍ ਸਮ੍ਚਯਾਨ੍
ਪ੍ਾਤ੍ੁ ਿੋਪ੍ਾਨਹਾਮ੍ ਚੈਿ ਯੁ ਿ੍ਮਾਕਨ ਚ ਸਹਸਰਸ਼੍ਃ ੭੬
ਅਮ੍ਿਨੀਃ ਿਙ੍ਿਤ੍ਾਨ੍ ਿੂਰ੍ਚਾਮ੍ ਸ਼੍੍ਚਤ੍ਰਾਕਣ ਚ ਤ੍ਨੂ ਮ੍ਕਸ਼੍ ਚ
ਮਰ੍ਮ ਤ੍ਰਾਣਾਕਨ ਕਚਤ੍ਰਾਕਣ ਸ਼੍ਯਨਾ ਨਯਾ੭੭ਸਨਾਕਨ ਚ ੭੭
ਪ੍ਰਕਤ੍ਪ੍ਾਨ ਹਰਤ੍ਾਨ੍ ਪ੍ੂਰਣ
੍ ਾਨ੍ ਿਰੋ ਸ਼੍੍ਟਰ ਿਿ ਿਾਕਿਨਾਮ੍
ਅਿਿਾਹਯ ਸੁਤ੍ੀਰ੍ਤ੍ਾਮ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਹਰਤ੍ਾਨ੍ ਸੋਤ੍੍ਪ੍ਲ ਪ੍ੁਸ਼੍੍ਿਰਾਨ੍ ੭੮
ਆਿਾਸ਼੍ ਿਰ੍ਣ ਪ੍ਰਕਤ੍ਮਾਨ੍ ਸਵੱਚ ਤ੍ੋਯਾਨ੍ ਸੁਿ ਪ੍੍ਲਿਾਨ੍
ਨੀਲ ਿੈਟਰ
ੂ ਯ ਿਰ੍ਣਾਮ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਮਰੁਤ੍ੂਨ੍ ਯਿਸ ਸਮ੍ਚਯਾਨ੍ ੭੯
ਕਨਰਵਾਪ੍ ਅਰ੍ਤ੍ਾਨ੍ ਪ੍ਸ਼੍ੂਨਾਮ੍ ਤ੍ੇ ਤ੍ਤ੍ਰੁਸ਼੍ੁ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਰ ਸਰਵਸ਼੍ਃ ੮0
ਿਯਸ੍ਮਯਨ੍ਤ੍ ਮਨੁ ਸ਼੍ਯਾ ਸ੍ਤ੍ੇ ਸਵਪ੍੍ਨ ਿਲ੍ ਪ੍ਮ੍ ਤ੍ ਤ੍ਤ੍੍ਪ੍ੁਤ੍ਮ੍
ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾ੭੭ਕਤ੍ਤ੍ਯਮ੍ ਿਰੁਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਾਤ੍ਰੁ ਿ੍ਪ੍ਰਤ੍ ਸਯ ਮਹਰ੍ਕਸ਼੍ਣਾ ੮੧
ਇ ਤ੍ਯੇਿਮ੍ ਰਮਮਾਣਾਨਾਮ੍ ਤ੍ੇਿਾਨਾਮ੍ ਇਿ ਨਨ੍ਤ੍ਨੇ
ਪ੍ਰਤ੍ਵਾਿਾ੭੭ਸ਼੍ਰਮੇ ਰਮਯੇ ਸਾ ਰਾਕਤ੍ਰ ਰਵਯਤ੍ਯਿਰ੍ਤ੍ਤ੍ ੮੨
ਪ੍ਰਕਤ੍ਿਿ੍ਮੁ ਸ਼੍੍ਚ ਤ੍ਾ ਨਤ੍ਯੋ ਿਨ੍ਤ੍ਰਵਾ ਸ਼੍੍ਚ ਯਤ੍ਾ੭੭ਿਤ੍ਮ੍
ਪ੍ਰਤ੍ਵਾਿਮ੍ ਅਨੁ ਿ੍ਞਾਪ੍ਯ ਤ੍ਾ ਸ਼੍੍ਚ ਸਰਵਾ ਿਰਾਮ੍ਿਨਾਃ ੮੩
ਤ੍ ਤ੍ੈਿ ਮੱਤ੍ਾ ਮਕਤ੍ਰੋਤ੍੍ਿਟਾ ਨਰਾ:
ਤ੍ ਤ੍ੈਿ ਕਤ੍ਿਯਾ੭ਿਰੁ ਚਨ੍ਤ੍ਨੋਿ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ਾਃ
ਤ੍ਤ੍ੈਿ ਕਤ੍ਿਯਾ ਕਿਕਿਤ੍ਾਃ ਸਰਿੁੱਤ੍ਮਾਃ
ਪ੍ਰੁਤ੍ ਿ੍ਪ੍ਰਿੀਰ੍ਣਾ ਮਨੁ ਿਃੈ ਪ੍ਰਮਰ੍ਕਤ੍ਤ੍ਾਃ ੮੪
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਯੋਤ੍ਯਾ ਿਾਮ੍ਟੇ ਏਿ ਨਿਕਤ੍ਤ੍ਮ ੱੱਸਰ੍ਿ:
ਤ੍ਤਿ ਨਵਤ੍ਤਤਮ ੱਸਰ੍ਕ:
ਤ੍ਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਾਮ੍ ਰਿਨੀਮ੍ ਉਸ਼੍ਯ ਪ੍ਰਤ੍ਃ ਸਪ੍ਕਰੱਚਤ੍ਃ
ਿਰੁਤ੍ਾ੭੭ਕਤ੍ਤ੍ਯੋ ਪ੍ਰਤ੍ਵਾਿਮ੍ ਿਾਮਾ੭ਤ੍ਕਪ੍ਿਿਾਮ ਹ ੧
ਤ੍ਮ੍ ਰੁਕਸ਼੍ਃ ਪ੍ੁਰਸ਼੍
ੁ ਿਯਾਿਰਮ੍ ਪ੍ਰੇਿ੍ਸ਼੍ਯ ਪ੍ਰਾਞ੍ਿਕਲਮ੍ ਆਿਤ੍ਮ੍
ਹੁਤ੍ਾ੭ਿ੍ਕਨਹੋਤ੍ਰੋ ਪ੍ਰਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਵਾਿੋ੭ਪ੍ਯ ਪ੍ਾਸ਼੍ਤ੍ ੨
ਿੱਕਚਤ੍੭ਤ੍ਰ ਸੁਿਾ ਰਾਕਤ੍ਰ ਸ੍ਤ੍ਿਾ੭ਸ੍ਮਕਤ੍ਵਸ਼੍ਯੇ ਿਤ੍ਾ
ਸਮਿਰ ਸ੍ਤ੍ੇ ਿਨਃ ਿੱਕਚਤ੍੍ ਆਕਤ੍ਤ੍ਯੇ ਸ਼੍ਮ੍ਸ ਮੇ੭ਨਿ ੩
ਤ੍ਮ੍ ਉਿਾਚ ਅ0ਿਕਲਮ੍ ਿਰੁਤ੍ਵਾ ਪ੍ਰਤ੍ੋ੭ਕਪ੍ ਪ੍ਰਣਮਯ ਚ
ਆਸ਼੍ਰਮਾਤ੍੍ ਅਕਪ੍ ਕਨਸ਼੍੍ਿਰਾਨ੍ਤ੍ਮ੍ ਰੁਕਸ਼੍ਮ੍ ਉੱਤ੍ਮ ਤ੍ੇਿਸਮ੍ ੪
ਸੁਿ ਉਕਸ਼੍ਤ੍ੋ੭ਸ੍ਕਮ ਪ੍ਿਿਨ੍ ਸਮਿਰ ਪ੍ਲ ਿਾਹਨਃ
ਤ੍ਰ੍ਕਪ੍ਤ੍ਃ ਸਰਵ ਿਾਮੈ ਸ਼੍੍ਚ ਸਾਮਾਤ੍ਯੋ ਪ੍ਲਿ ੱੱਤ੍ਵਯਾ ੫
ਅਪ੍ੇਤ੍ ਿ੍ਲਮ ਸਮ੍ਤ੍ਾਪ੍ਾਃ ਸੁਪ੍ਿ੍ਸ਼੍ਯਾਃ ਸੁਪ੍ਰਕਤ੍ਸ਼੍ਰਯਾਃ
ਅਕਪ੍ ਪ੍ਰੇਸ਼੍ਯਾਨ੍ ਉਪ੍ਾਤ੍ਾਯ ਸਰਵੇ ਸ੍ਮ ਸੁਸੁਿੋਕਸ਼੍ਤ੍ਾਃ ੬
ਆਮਨ੍ਤ੍ਰਯੇ੭ਹਮ੍ ਪ੍ਿਿਨ੍ ਿਾਮਮ੍ ਤ੍ਵਾਮ੍ ਰੁਕਸ਼੍ ਸੱਤ੍ਮ
ਸਮੀਪ੍ਮ੍ ਪ੍ਰਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਰਾਤ੍ੁ : ਮੈਤ੍ਰੇਣ ਈਿ੍ਸ਼੍ਸਵ ਚਿ੍ਸ਼੍ੁਸ਼੍ਾ ੭
ਆਸ਼੍ਰਮਮ੍ ਤ੍ਸਯ ਤ੍ਰ੍ਮਿ੍ਞ ਤ੍ਾਰ੍ਕਮਿ ਸਯ ਮਹਾਤ੍੍ਮਨਃ
ਆਚਿ੍ਸ਼੍ਵ ਿਤ੍ਮੋ ਮਾਰ੍ਿਃ ਕਿਯਾਨ੍ ਇਕਤ੍ ਚ ਸ਼੍ਮ੍ਸ ਮੇ ੮
ਇਕਤ੍ ਪ੍ਰੁਸ਼੍ਟ
੍ ਸ੍ਤ੍ੁ ਪ੍ਰਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਰਾਤ੍ਰੁ ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਨ ਲਾਲਸਮ੍
ਪ੍ਰਤ੍ਯੁ ਿਾਚ ਮਹਾ ਤ੍ੇਿਾ: ਪ੍ਰਤ੍ਵਾਿੋ ਮਹਾ ਤ੍ਪ੍ਾਃ ੯
ਪ੍ਰਤ੍ ਅਰ੍ਤ੍ ਤ੍ਰੁਤ੍ੀਯੇਸ਼੍ੁ ਯੋਿਨੇਸ਼੍ੁ ਅਿਨੇ ਿਨੇ
ਕਚਤ੍ਰਿੂਟੋ ਕਿਕਰ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਰ ਰਮਯ ਕਨਰ੍ਤ੍ਰ ਿਾਨਨਃ ੧0
ਉੱਤ੍ਰਮ੍ ਪ੍ਾਰ੍ਸ਼੍ਵਮ੍ ਆਸਾਤ੍ਯ ਤ੍ਸਯ ਮਨ੍ਤ੍ਾਕਿਨੀ ਨਤ੍ੀ
ਪ੍ੁਸ਼੍੍ਕਪ੍ਤ੍ ਤ੍ਰੁਮ ਸਮ੍ਚੰਨਾ ਰਮਯ ਪ੍ੁਸ਼੍੍ਕਪ੍ਤ੍ ਿਾਨਨਾ ੧੧
ਅਨਨ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਤ੍ ਤ੍੍ਸਕਰਤ੍ ਸ਼੍੍ਕਚਤ੍ਰਿੂਟ ਸ਼੍੍ਚ ਪ੍ਰਵਤ੍ਃ
ਤ੍ਯੋ: ਪ੍ਰ੍ਣਿੁਟੀ ਤ੍ਾਤ੍ ਤ੍ਤ੍ਰ ਤ੍ੌ ਿਸਤ੍ੋ ਤ੍ਰੁਿਮ੍ ੧੨
ਤ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਣੇ ਨੈਿ ਮਾਰ੍ਿੇਣ ਸਿਯ ਤ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਣਮ੍ ਏਿ ਚ
ਿਿ ਿਾਕਿ ਰਤ੍ਾ ਿੀਰ੍ਣਾਮ੍ ਿਾਕਹਨੀਮ੍ ਿਾਕਹਨੀ ਪ੍ਤ੍ੇ
ਿਾਹਯਸਵ ਮਹਾ ਪ੍ਾਿ ਤ੍ਤ੍ੋ ਤ੍ਰਿ੍ਸ਼੍ਯਕਸ ਰਾਿਿਮ੍ ੧੩
ਪ੍ਰਯਾਣਮ੍ ਇਕਤ੍ ਚ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਰਾਿ ਰਾਿ ਸਯ ਯੋਕਸ਼੍ਤ੍ਃ
ਕਹਤ੍ਵਾ ਯਾਨਾਕਨ ਯਾਨਾ੭ਰਹਾ ਪ੍ਰਾਹ੍ਮਣਮ੍ ਪ੍ਰਯਿਾਰਯਨ੍ ੧੪
ਿੇਪ੍ਮਾਨਾ ਿਰੁਸ਼੍ਾ ਤ੍ੀਨਾ ਸਹ ਤ੍ੇਿਯਾ ਸੁਕਮਤ੍ਰਯਾ
ਿੌਸਲਯਾ ਤ੍ਤ੍ਰ ਿਿਰਾਹ ਿਰਾਪ੍ਯਾਮ੍ ਚਰਣੌ ਮੁਨੇਃ ੧੫
ਅਸਮਰੁੱਤ੍ੇਨ ਿਾਮੇਨ ਸਰਵ ਲੋ ਿ ਸਯ ਿਕਰਹਤ੍ਾ
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਿੈਿੇਯੀ ਤ੍ਸਯ ਿਿਰਾਹ ਚਰਣੌ ਸਿਯਪ੍ਤ੍ਰਪ੍ਾ ੧੬
ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਣਮ੍ ਆਿਮਯ ਪ੍ਿਿਨ੍ਤ੍ਮ੍ ਮਹਾ ਮੁਕਨਮ੍
ਅਤ੍ੂ ਰਾਤ੍੍ ਪ੍ਰਤ੍ ਸਯ ਏਿ ਤ੍ਸ੍ਤ੍ੌ ਤ੍ੀਨ ਮਨਾ: ਤ੍ਤ੍ਾ ੧੭
ਤ੍ਤ੍ਃ ਪ੍ਪ੍ਰੱਚ ਪ੍ਰਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਵਾਿੋ ਤ੍ਰੁਟ ਿਰਤ੍ਃ
ਕਿਸ਼੍ੇਸ਼੍ਮ੍ ਿ੍ਞਾਤ੍ੁ ਮ੍ ਇੱਚਾਕਮ ਮਾਤ੍ਰੂਣਾਮ੍ ਤ੍ਿ ਰਾਿਿ ੧੮
ਏਿਮ੍ ਉਿ੍ਤ੍ ਸ੍ਤ੍ੁ ਪ੍ਰਤ੍ੋ ਪ੍ਰਤ੍ਵਾਿੇਨ ਤ੍ਾਰ੍ਕਮਿਃ
ਉਿਾਚ ਪ੍ਰਾਞ੍ਿਕਲ ਰ੍ਪ੍ੂਤ੍ਵਾ ਿਾਿਯਮ੍ ਿਚਨ ਿੋਕਿਤ੍ਃ ੧੯
ਯਾਮ੍ ਇਮਾਮ੍ ਪ੍ਿਿਨ੍ ਤ੍ੀਨਾਮ੍ ਸ਼੍ੋਿਾਨ੍ ਅਸ਼੍ਨ ਿਰ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ਾਮ੍
ਕਪ੍ਤ੍ੁ ਕਰਹ ਮਕਹਸ਼੍ੀਮ੍ ਤ੍ੇਿੀਮ੍ ਤ੍ੇਿਤ੍ਾਮ੍ ਇਿ ਪ੍ਸ਼੍ਯਕਸ ੨0
ਏਸ਼੍ਾ ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ੁਰਸ਼੍
ੁ ਿਯਾਿਰਮ੍ ਕਸਮਹ ਕਿਿਰਾਨ੍ਤ੍ ਿਾਕਮਨਮ੍
ਿੌਸਲਯਾ ਸੁਸ਼੍ੁਿੇ ਰਾਮਮ੍ ਤ੍ਾਤ੍ਾਰਮ੍ ਅਕਤ੍ਕਤ੍ ਰਯਤ੍ਾ ੨੧
ਅਸਯਾ ਿਾਮ ਪ੍ੁਿਮ੍ ਸ਼੍੍ਕਲਸ਼੍੍ਟਾ ਯਾ ਏਸ਼੍ਾ ਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟਕਤ੍ ਤ੍ੁ ਰ੍ਮਨਾਃ
ਿਰ੍ਕਣਿਾਰ ਸਯ ਸ਼੍ਾਿਾ ਇਿ ਸ਼੍ੀਰ੍ਣ ਪ੍ੁਸ਼੍੍ਪ੍ਾ ਿਨਾ੭ਨ੍ਤ੍ਰੇ ੨੨
ਏਤ੍ਸਯਾ: ਤ੍ੌ ਸੁਤ੍ੌ ਤ੍ੇਿਯਾਃ ਿੁਮਾਰੌ ਤ੍ੇਿ ਿਰ੍ਕਣਨੌ
ਉਪ੍ੌ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ ਸ਼੍ਤ੍ਰੁਿ੍ਨੌ ਿੀਰੌ ਸਤ੍ਯ ਪ੍ਰਾਿਰਮੌ ੨੩
ਯਸਯਾਃ ਿਰੁਤ੍ੇ ਨਰ ਿਯਾਿਰੌ ਿੀਿ ਨਾਸ਼੍ਮ੍ ਇਤ੍ੋ ਿਤ੍ੌ
ਰਾਿਾ ਪ੍ੁਤ੍ਰ ਕਿਹੀਨ ਸ਼੍੍ਚ ਸਵਰ੍ਿਮ੍ ਤ੍ਸ਼੍ਰਤ੍ੋ ਿਤ੍ਃ ੨੪
ਿਰੋਤ੍ਨਾਮ੍ ਅਿਰੁਤ੍ ਪ੍ਰਿ੍ਞਾਮ੍ ਤ੍ਰੁਪ੍੍ਤ੍ਾਮ੍ ਸੁਪ੍ਿ ਮਾਕਨਨੀਮ੍
ਐਸ਼੍ਵਰਯ ਿਾਮਾਮ੍ ਿੈਿੇਯੀਮ੍ ਅਨਾ੭੭ਰਯਾਮ੍ ਆਰਯ ਰੂਕਪ੍ਣੀਮ੍ ੨੫
ਮਮ ਏਤ੍ਾਮ੍ ਮਾਤ੍ਰਮ੍ ਕਿੱਕਤ੍ ਨਰੁਸ਼੍ਮ੍ਸਾਮ੍ ਪ੍ਾਪ੍ ਕਨਸ਼੍੍ਚਯਾਮ੍
ਯਤ੍ੋ ਮੂਲਮ੍ ਕਹ ਪ੍ਸ਼੍ਯਾਕਮ ਿਯਸਨਮ੍ ਮਹਤ੍੍ ਆਤ੍੍ਮਨਃ ੨੬
ਇਤ੍ਯੁ ਿ੍ਤ੍ਵਾ ਨਰ ਸ਼੍ਾਰ੍ਤ੍ੂਲੋ ਪ੍ਾਸ਼੍੍ਪ੍ ਿਤ੍੍ਿਤ੍ਯਾ ਕਿਰਾ
ਸ ਕਨਸ਼੍ਸ਼੍ਵਾਸ ਤ੍ਾਮਰਾ੭ਿ੍ਸ਼੍ੋ ਿਰੁੱਤ੍ੋ ਨਾਿ ਇਿ ਸ਼੍ਵਸਨ੍ ੨੭
ਪ੍ਰਤ੍ਵਾਿੋ ਮਹਰ੍ਕਸ਼੍ ਸ੍ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਰੁਿਨ੍ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਤ੍ਾ
ਪ੍ਰਤ੍ਯੁ ਿਾਚ ਮਹਾਪ੍ੁੱਕਤ੍: ਇਤ੍ਮ੍ ਿਚਨਮ੍ ਅਰ੍ਤ੍ਿਤ੍੍ ੨੮
ਨ ਤ੍ੋਸ਼੍ੇਣਾ੭ਿਿਨ੍ਤ੍ਿਯਾ ਿੈਿੇਯੀ ਪ੍ਰਤ੍ ਤ੍ਵਯਾ ੨੯
ਰਾਮ ਪ੍ਰਿਰਾਿਨਮ੍ ਹਯੇਤ੍ਤ੍੍ ਸੁਿੋਤ੍ਰ੍ਿਮ੍ ਪ੍ਕਿਸ਼੍ਯਕਤ੍
ਤ੍ੇਿਾਨਾਮ੍ ਤ੍ਾਨਿਾਨਾਮ੍ ਚ ਰੁਸ਼੍ੀਣਾਮ੍ ਪ੍ਾਕਿਤ੍ਾਤ੍੍ਮਨਾਮ੍
ਕਹਤ੍ ਮੇਿ ਪ੍ਕਿਸ਼੍ਯ ੱੱਕਤ੍ ਰਾਮ ਪ੍ਰਿਰਾਕਿਨਾ ਕਤ੍ਹ ੩0
ਅਕਪ੍ਿਾਤ੍ਯ ਤ੍ੁ ਸਮ੍ਕਸੱਤ੍ਃ ਿਰੁਤ੍ਵਾ ਚ ਏਨਮ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਣਮ੍
ਆਮਨ੍ਤ੍ਰਯ ਪ੍ਰਤ੍ਃ ਸੈਨਯਮ੍ ਯੁ ਿਯਤ੍ਾਮ੍ ਇਕਤ੍ ਅਚੋਤ੍ਯਤ੍੍ ੩੧
ਤ੍ਤ੍ੋ ਿਾਕਿ ਰਤ੍ਾਨ੍ ਯੁ ਿ੍ਤ੍ਵਾ ਕਤ੍ਿਯਾਨ੍ ਹੇਮ ਪ੍ਕਰਸ਼੍੍ਿਰੁਤ੍ਾਨ੍
ਅਤ੍ਯਾਰੋਹਤ੍੍ ਪ੍ਰਯਾਣਾ੭ਰ੍ਤ੍ੀ ਪ੍ਹੂਨ੍ ਪ੍ਹੁ ਕਿਤ੍ੋ ਿਨਃ ੩੨
ਿਿ ਿਨਯਾ ਿਿਾ ਸ਼੍੍ਚੈਿ ਹੇਮ ਿਿ੍ਸ਼੍ਯਾਃ ਪ੍ਤ੍ਾਕਿਨਃ
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਿੀਮੂਤ੍ਾ ਇਿ ਿਰ੍ਮਾ੭ਨ੍ਤ੍ੇ ਸਿੋਸ਼੍ਾਃ ਸਮ੍ਪ੍ਰਤ੍ਸ੍ਕਤ੍ਰੇ ੩੩
ਕਿਕਿਤ੍ਾ ਨਯ੭ਕਪ੍ ਯਾਨਾਕਨ ਮਹਾਕਨ ਚ ਲਿੂਕਨ ਚ
ਪ੍ਰਯਯੁ ਃ ਸੁਮਹਾ੭ਰਹਾਕਣ ਪ੍ਾਤ੍ੈ ਰੇਿ ਪ੍ਤ੍ਾਤ੍ਯਃ ੩੪
ਅਤ੍ ਯਾਨ ਪ੍ਰਿੇਿੈ ਸ੍ਤ੍ੁ ਿੌਸਲਯਾ ਪ੍ਰਮੁਿਾਃ ਸ੍ਕਤ੍ਰਯਃ
ਰਾਮ ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਨ ਿਾਙ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਣਯਃ ਪ੍ਰਯਯੁ ਰ੍ਮੁਕਤ੍ਤ੍ਾ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ ੩੫
ਚਮ੍ਤ੍ਰਾ੭ਰ੍ਿ ਤ੍ਰੁਣਾ ਪ੍ਾਸਾਮ੍ ਕਨਯੁ ਿ੍ਤ੍ਾਮ੍ ਕਸ਼੍ਕਪ੍ਿਾਮ੍ ਸ਼੍ੁਪ੍ਾਮ੍
ਆਸ੍ਤ੍ਾਯ ਪ੍ਰਯਯੌ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਃ ਸਪ੍ਕਰੱਚਤ੍ਃ ੩੬
ਸਾ ਪ੍ਰਯਾਤ੍ਾ ਮਹਾ ਸੇਨਾ ਿਿ ਿਾਕਿ ਰਤ੍ ਆਿੁਲਾ
ਤ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਣਾਮ੍ ਕਤ੍ਸ਼੍ਮ੍ ਆਿਰਤ੍
ੁ ਯ ਮਹਾ ਮੇਿ ਇਿ ਉੱਕਤ੍ਤ੍ਃ ੩੭
ਿਨਾਕਨ ਤ੍ੁ ਿਯਕਤ੍ਿਰਮਯ ਿੁਸ਼੍੍ਟਾਕਨ ਮਰੁਿ ਪ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਕਪ੍ਃ
ਿਮ੍ਿਾਯਾ: ਪ੍ਰ ਿੇਲਾਯਾਮ੍ ਕਿਕਰਸ਼੍ਵ੭ਕਪ੍ ਨਤ੍ੀਸ਼੍ੁ ਚ ੩੮
ਸਾ ਸਮ੍ਪ੍ਰਹਸ਼੍
ਰੁ ੍ਟ ਕਤ੍ਵਪ੍ ਿਾਕਿ ਯੋਤ੍ਾ
ਕਿਤ੍ਰਾਸਯਨ੍ਤ੍ੀ ਮਰੁਿ ਪ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ ਸਮ੍ਿਾਨ੍
ਮਹ ਤ੍ਵਨਮ੍ ਤ੍ਤ੍੍ ਪ੍ਰਕਤ੍ਿਾਹਮਾਨਾ
ਰਰਾਿ ਸੇਨਾ ਪ੍ਰਤ੍ ਸਯ ਤ੍ਤ੍ਰ ੩੯
ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਯੋਤ੍ਯਾ ਿਾਮ੍ਟੇ ਕਤ੍ਵ ਨਿਕਤ੍ਤ੍ਮ ੱੱਸਰ੍ਿ:
ਤ੍ਤਰ ਨਵਤ੍ਤਤਮ ੱਸਰ੍ਕ:
ਤ੍ਯਾ ਮਹਤ੍ਯਾ ਯਾਕਯਨਯਾ ਤ੍ਵਕਿਨਯਾ ਿਨ ਿਾਕਸਨਃ
ਅਰ੍ਕਤ੍ਤ੍ਾ ਯੂ ਤ੍ਪ੍ਾ ਮੱਤ੍ਾਃ ਸਯੂ ਤ੍ਾਃ ਸਮ੍ਪ੍ਰਤ੍ੁਤ੍ੁ ਿ
ਰ ਃੁ ੧
ਰੁਿ੍ਸ਼੍ਾਃ ਪ੍ਰੁਸ਼੍ਤ੍ ਸਮ੍ਿਾ ਸ਼੍੍ਚ ਰੁਰਿ ਸ਼੍੍ਚ ਸਮਮ੍ਤ੍ਤ੍ਃ
ਤ੍ਰੁਸ਼੍ਯਨ੍ਤ੍ੇ ਿਨ ਰਾਿੀਸ਼੍ੁ ਕਿਕਰ ਸ਼੍ਵ੭ਕਪ੍ ਨਤ੍ੀਸ਼੍ੁ ਚ ੨
ਸ ਸਮ੍ਪ੍ਰਤ੍ਸ੍ਤ੍ੇ ਤ੍ਰ੍ਮਾਤ੍੍ਮਾ ਪ੍ਰੀਤ੍ੋ ਤ੍ਸ਼੍ਰਤ੍ਾ੭ਤ੍੍ਮਿਃ
ਿਰੁਤ੍ੋ ਮਹਤ੍ਯਾ ਨਾਕਤ੍ਨਯਾ ਸੇਨਯਾ ਚਤ੍ੁ ਰਮ੍ਿਯਾ ੩
ਸਾਿਰ ਓਿ ਕਨਪ੍ਾ ਸੇਨਾ ਪ੍ਰਤ੍ ਸਯ ਮਹਾਤ੍੍ਮਨਃ
ਮਹੀਮ੍ ਸਮ੍ਚਾਤ੍ਯਾ ਮਾਸ ਪ੍ਰਾਿਰੁਕਸ਼੍ ਤ੍ਯਾਮ੍ ਇਿਾ੭ਮ੍ਪ੍ੁਤ੍ਃ ੪
ਤ੍ੁ ਰਮ੍ਿ ਔਿੈ: ਅਿਤ੍ਤ੍ਾ ਿਾਰਣੈ ਸ਼੍੍ਚ ਮਹਾ ਿਿੈਃ
ਅਨਾਲਿ੍ਸ਼੍ਯਾ ਕਚਰਮ੍ ਿਾਲਮ੍ ਤ੍ਸ੍ਕਮਨ੍ ਿਾਲੇ ਪ੍ਪ੍ੂਿ ਪ੍ੂਃ ੫
ਸ ਯਾਤ੍ਵਾ ਤ੍ੂ ਰਮ੍ ਅਤ੍ਵਾਨਮ੍ ਸੁਪ੍ਕਰਸ਼੍ਰਾਨ੍ਤ੍ ਿਾਹਨਃ
ਉਿਾਚ ਪ੍ਰਤ੍ਃ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ੍ ਿਕਸਸ਼੍੍ਟਮ੍ ਮਨ੍ਕਤ੍ਰਣਾਮ੍ ਿਰਮ੍ ੬
ਯਾਤ੍ਰੁਸ਼੍ਮ੍ ਲਿ੍ਸ਼੍ਯਤ੍ੇ ਰੂਪ੍ਮ੍ ਯਤ੍ਾ ਚੈਿ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਮ੍ ਮਯਾ
ਿਯਿ੍ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਰਾਪ੍੍ਤ੍ਾ: ਸ੍ਮ ਤ੍ਮ੍ ਤ੍ੇਸ਼੍ਮ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਵਾਿੋ ਯਮ੍ ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੭
ਅਯਮ੍ ਕਿਕਰ ਸ਼੍੍ਕਚਤ੍ਰਿੂਟ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ ਮਨ੍ਤ੍ਾਕਿਨੀ ਨਤ੍ੀ
ਏਤ੍ਤ੍੍ ਪ੍ਰਿਾਸ਼੍ਤ੍ੇ ਤ੍ੂ ਰਾਨ੍ ਨੀਲ ਮੇਿ ਕਨਪ੍ਮ੍ ਿਨਮ੍ ੮
ਕਿਰੇਃ ਸਾਨੂ ਕਨ ਰਮਯਾਕਣ ਕਚਤ੍ਰਿੂਟ ਸਯ ਸਮ੍ਪ੍ਰਕਤ੍
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਿਾਰਣੈ: ਅਿਮਰੁਤ੍ਯਨ੍ਤ੍ੇ ਮਾਮਿੈਃ ਪ੍ਰਵਤ੍ਪ੍
ੋ ਮੈਃ ੯
ਮੁਮ੍ਚਮ੍ਕਤ੍ ਿੁਸੁਮਾਕਨ ਏਤ੍ੇ ਨਿਾਃ ਪ੍ਰਵਤ੍ ਸਾਨੁ ਸ਼੍ੁ
ਨੀਲਾ ਇਿ ਆਤ੍ਪ੍ ਅਪ੍ਾਯੇ ਤ੍ੋਯਮ੍ ਤ੍ੋਯ ਤ੍ਰਾ ਿਨਾਃ ੧0
ਕਿੰਨਰਾ ਚਕਰਤ੍ਮ੍ ਤ੍ੇਸ਼੍ਮ੍ ਪ੍ਸ਼੍ਯ ਸ਼੍ਤ੍ਰੁਿ੍ਨ ਪ੍ਰਵਤ੍ਮ੍
ਮਰੁਿੈ ੱੱਸਮਨ੍ਤ੍ਾਤ੍੍ ਆਿੀਰ੍ਣਮ੍ ਮਿਰੈ: ਇਿ ਸਾਿਰਮ੍ ੧੧
ਏਤ੍ੇ ਮਰੁਿ ਿਣਾ ਪ੍ਾਨ੍ਕਤ੍ ਸ਼੍ੀਿਰ ਿੇਿਾਃ ਪ੍ਰਚੋਕਤ੍ਤ੍ਾਃ
ਿਾਯੁ ਪ੍ਰਕਿੱਤ੍ਾਃ ਸ਼੍ਰਕਤ੍ ਮੇਿ ਰਾਕਿ: ਇਿ ਅਮ੍ਪ੍ਰੇ ੧੨
ਿੁਰਵਨ੍ਕਤ੍ ਿੁਸੁਮ ਆਪ੍ੀਟਾਨ੍ ਕਸ਼੍ਰੱਸੁ ਸੁਰਪ੍ੀਨ੍ ਅਮੀ
ਮੇਿ ਪ੍ਰਿਾਸ਼੍ੈਃ ਪ੍ਲਿੈਰ੍ ਤ੍ਾਿ੍ਕਸ਼੍ਣਾਤ੍ਯਾ ਯਤ੍ਾ ਨਰਾਃ ੧੩
ਕਨਸ਼੍੍ਿੂਿਮ੍ ਇਿ ਪ੍ੂਤ੍ਵੇ ਤ੍ਮ੍ ਿਨਮ੍ ਿੋਰ ਪ੍ਰਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਨਮ੍
ਅਯੋਤ੍ਯੇਿ ਿਨਾ ਿੀਰ੍ਣਾ ਸਮ੍ਪ੍ਰਕਤ੍ ਪ੍ਰਕਤ੍ਪ੍ਾਕਤ੍ ਮਾ ੧੪
ਿੁਰੈਰ੍ ਉਤ੍ੀਕਰਤ੍ੋ ਰੇਣੁ ਰ੍ਕਤ੍ਿਮ੍ ਪ੍ਰੱਚਾਤ੍ਯ ਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟਕਤ੍
ਤ੍ਮ੍ ਿਹਕਤ੍ ਅਕਨਲਃ ਸ਼੍ੀਿਰਮ੍ ਿੁਰਵਨ੍ ਇਿ ਮਮ ਕਪ੍ਰਯਮ੍ ੧੫
ਸਯਨ੍ਤ੍ਨਾਨ੍ ਤ੍ੁ ਰਿੋਪ੍ੇਤ੍ਾਨ੍ ਸੂਤ੍ ਮੁਿਯੈ: ਅਕਤ੍ਸ਼੍੍ਕਟਤ੍ਾਨ੍
ਏਤ੍ਾਨ੍ ਸਮ੍ਪ੍ਤ੍ਤ੍ਃ ਸ਼੍ੀਿਰਮ੍ ਪ੍ਸ਼੍ਯ ਸ਼੍ਤ੍ਰੁਿ੍ਨ ਿਾਨਨੇ ੧੬
ਏਤ੍ਾਨ੍ ਕਿਤ੍ਰਾਕਸਤ੍ਾਨ੍ ਪ੍ਸ਼੍ਯ ਪ੍ਕਰਹਣਃ ਕਪ੍ਰਯ ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਨਾਨ੍
ਏਤ੍ਮ੍ ਆਕਿਸ਼੍ਤ੍ਃ ਸ਼੍ੈਲਮ੍ ਅਕਤ੍ਿਾਸਮ੍ ਪ੍ਤ੍ਕਤ੍ਰਣ: ੧੭
ਅਕਤ੍ਮਾਤ੍ਰਮ੍ ਅਯਮ੍ ਤ੍ੇਸ਼੍ੋ ਮਨੋਿ੍ਞਃ ਪ੍ਰਕਤ੍ਪ੍ਾਕਤ੍ ਮਾ
ਤ੍ਾਪ੍ਸਾਨਾਮ੍ ਕਨਿਾਸੋ੭ਯਮ੍ ਿਯਿ੍ਤ੍ਮ੍ ਸਵਰ੍ਿ ਪ੍ਤ੍ੋ ਯਤ੍ਾ ੧੮
ਮਰੁਿਾ ਮਰੁਿੀਕਪ੍ਃ ਸਕਹਤ੍ਾ ਪ੍ਹਿਃ ਪ੍ਰੁਸ਼੍ਤ੍ਾ ਿਨੇ
ਮਨੋਿ੍ਞ ਰੂਪ੍ਾ ਲਿ੍ਸ਼੍ਯਨ੍ਤ੍ੇ ਿੁਸੁਮੈ: ਇਿ ਕਚਕਤ੍ਰਤ੍ਾ: ੧੯
ਸਾਤ੍ੁ ਸੈਨਯਾਃ ਪ੍ਰਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟਨ੍ਤ੍ਾਮ੍ ਕਿਕਚਨਵਨ੍ਤ੍ੁ ਚ ਿਾਨਨਮ੍
ਯਤ੍ਾ ਤ੍ੌ ਪ੍ੁਰਸ਼੍
ੁ ਿਯਾਿਰੌ ਤ੍ਰੁਸ਼੍ਯੇਤ੍ੇ ਰਾਮ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੌ ੨0
ਪ੍ਰਤ੍ ਸਯ ਿਚਃ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਪ੍ੁਰਸ਼੍
ੁ ਾਃ ਸ਼੍ਸ੍ਤ੍ਰ ਪ੍ਾਣਯਃ
ਕਿਕਿਸ਼੍ੁ ਸ੍ਤ੍ ਤ੍ਵਨਮ੍ ਸ਼੍ੂਰਾ ਤ੍ੂ ਮਮ੍ ਚ ਤ੍ਤ੍ਰੁਸ਼੍ੁ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਃ ੨੧
ਤ੍ੇ ਸਮਾਲੋ ਿਯ ਤ੍ੂ ਮਾ੭ਿਰਮ੍ ਊਚੁ ਰ੍ਪ੍ਰਤ੍ਮ੍ ਆਿਤ੍ਾਃ
ਨ ਅਮਨੁ ਸ਼੍ਯੇ ਪ੍ਿਕਤ੍ ਅਿ੍ਕਨ: ਿਯਿ੍ਤ੍ਮ੍ ਅਤ੍ਰੈਿ ਰਾਿਿੌ ੨੨
ਅਤ੍ ਨ ਅਤ੍ਰ ਨਰ ਿਯਾਿਰੌ ਰਾਿ ਪ੍ੁਤ੍ਰੌ ਪ੍ਰਮ੍ਤ੍ਪ੍ੌ
ਮਨਯੇ ਰਾਮ ਉਪ੍ਮਾਃ ਸਨ੍ਕਤ੍ ਿਯਿ੍ਤ੍ਮ੍ ਅਤ੍ਰ ਤ੍ਪ੍ਕਸਵਨਃ ੨੩
ਤ੍ ੱੱਚਤ੍
ਰੁ ਵਾ ਪ੍ਰਤ੍: ਤ੍ੇਸ਼੍ਾਮ੍ ਿਚਨਮ੍ ਸਾਤ੍ੁ ਸੰਮਤ੍ਮ੍
ਸੈਨਯਾਨ੍ ਉਿਾਚ ਸਰਵਾਮ੍ ਤ੍ਾਨ੍ ਅਕਮਤ੍ਰ ਪ੍ਲ ਮਰ੍ਤ੍ਨਃ ੨੪
ਯਤ੍੍ ਤ੍ਾ ਪ੍ਿਨ੍ਤ੍ ਸ੍ਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟਨ੍ਤ੍ੁ ਨ ਇਤ੍ੋ ਿਨ੍ਤ੍ਿਯਮ੍ ਅਿਰਤ੍ਃ
ਅਹਮ੍ ਏਿ ਿਕਮਸ਼੍ਯਾਕਮ ਸੁਮਨ੍ਤ੍ਰੋ ਿੁਰ:ੁ ਏਿ ਚ ੨੫
ਏਿਮ੍ ਉਿ੍ਤ੍ਾ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਃ ਸਰਵੇ ਤ੍ਤ੍ਰ ਤ੍ਸ੍ਤ੍ੁਃ ਸਮਨ੍ਤ੍ਤ੍ਃ
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਪ੍ਰਤ੍ੋ ਯਤ੍ਰ ਤ੍ੂ ਮ ਅਿਰਮ੍ ਤ੍ਤ੍ਰ ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਕਟਮ੍ ਸਮਾਤ੍ਤ੍ਤ੍੍ ੨੬
ਿਯਿਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ਾ ਯਾ ਪ੍ਰਤ੍ੇਨ ਸਾ ਚਮੂ:
ਕਨਰੀਿ੍ਸ਼੍ਮਾਣਾ੭ਕਪ੍ ਚ ਤ੍ੂ ਮਮ੍ ਅਿਰਤ੍ਃ
ਪ੍ਪ੍ੂਿ ਹਰਸ਼੍
ੁ ਟ
੍ ਾ ਨਕਚਰੇਣ ਿਾਨਤ੍ੀ
ਕਪ੍ਰਯ ਸਯ ਰਾਮ ਸਯ ਸਮਾਿਮਮ੍ ਤ੍ਤ੍ਾ ੨੭
ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਯੋਤ੍ਯਾ ਿਾਮ੍ਟੇ ਕਤ੍ਰ ਨਿਕਤ੍ਤ੍ਮ ੱੱਸਰ੍ਿ:
ਚਤੁ ਰ੍ ਨਵਤ੍ਤਤਮ ੱਸਰ੍ਕ:
ਤ੍ੀਰ੍ਿ ਿਾਲ ਉਕਸ਼੍ਤ੍: ਤ੍ਸ੍ਕਮਨ੍ ਕਿਰੌ ਕਿਕਰ ਿਨ ਕਪ੍ਰਯਃ
ਿੈਤ੍ੇਹਯਾਃ ਕਪ੍ਰਯ ਮਾ੭੭ਿਾਮ੍ਿ੍ਸ਼੍ਨ੍ ਸਵਮ੍ ਚ ਕਚੱਤ੍ਮ੍ ਕਿਲੋ ਪ੍ਯਨ੍ ੧
ਅਤ੍ ਤ੍ਾਸ਼੍ਰਕਤ੍ ਸ਼੍੍ਕਚਤ੍ਰਮ੍ ਕਚਤ੍ਰਿੂਟਮ੍ ਅਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਯਤ੍੍
ਪ੍ਾਰਯਾਮ੍ ਅਮਰ ਸਮ੍ਿਾਸ਼੍ਃ ਸ਼੍ਚੀਮ੍ ਇਿ ਪ੍ੁਰਮ੍ਤ੍ਰਃ ੨
ਨ ਰਾਿਯਾਤ੍੍ ਪ੍ਰਮ੍ਸ਼੍ਨਮ੍ ਪ੍ਤ੍ਰੇ ਨ ਸੁਹਤ੍
ਰੁ ੍ਕਪ੍ ਕਰਵਨਾ ਪ੍ਿਃ
ਮਨੋ ਮੇ ਪ੍ਾਤ੍ਤ੍ੇ ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾ ਰਮਣੀਯਮ੍ ਇਮਮ੍ ਕਿਕਰਮ੍ ੩
ਪ੍ਸ਼੍ਯ ਇਮਮ੍ ਅਚਲਮ੍ ਪ੍ਤ੍ਰੇ ਨਾਨਾ ਕਤ੍ਵਿ ਿਣਾ੭੭ਯੁ ਤ੍ਮ੍
ਕਸ਼੍ਿਰੈਃ ਿਮ੍ ਇਿੋ ਕਤ੍ਵੱਤ੍ੈ: ਤ੍ਾਤ੍ੁ ਮਤ੍੍ਕਪ੍ ਕਰਵਪ੍ੂਕਸ਼੍ਤ੍ਮ੍ ੪
ਿੇਕਚਤ੍੍ ਰਿਤ੍ ਸਮ੍ਿਾਸ਼੍ਾਃ ਿੇਕਚਤ੍੍ ਿ੍ਸ਼੍ਤ੍ਿ ਸੰਕਨਪ੍ਾਃ
ਪ੍ੀਤ੍ ਮਾਮ੍ਕਿਸ਼੍੍ਟ ਿਰ੍ਣਾ ਸ਼੍੍ਚ ਿੇਕਚਨ੍ ਮਕਣ ਿਰ ਪ੍ਰਪ੍ਾਃ ੫
ਪ੍ੁਸ਼੍ਯਾ੭ਰ੍ਿ ਿੇਤ੍ਿ ਆਪ੍ਾ ਸ਼੍੍ਚ ਿੇਕਚ ੱੱਿਯੋਤ੍ੀ ਰਸ ਪ੍ਰਪ੍ਾਃ
ਕਿਰਾਿਨ੍ਤ੍ੇ ਅਚਲੇ ਨ੍ਤ੍ਰ ਸਯ ਤ੍ੇਸ਼੍ਾ ਤ੍ਾਤ੍ੁ ਕਿਪ੍ੂਕਸ਼੍ਤ੍ਾਃ ੬
ਨਾਨਾ ਮਰੁਿ ਿਣ ਤ੍ਵੀਕਪ੍ਤ੍ ਰਿ੍ਸ਼੍ੁ ਰੁਿ੍ਸ਼੍ ਿਣੈ ਰਵ ੍ਰੁਤ੍ਃ
ਅਤ੍ੁ ਸ਼੍੍ਟੈ ਰ੍ਪ੍ਾ ਤ੍ਯਯਮ੍ ਸ਼੍ੈਲੋ ਪ੍ਹੁ ਪ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ ਸਮਾ੭੭ਯੁ ਤ੍: ੭
ਆਮਰ ਿਮ੍ਪ੍ੁ ਅਸਨੈਰ੍ ਲੋ ਤ੍ਰੈਃ ਕਪ੍ਰਯਾਲ਼ੈ : ਪ੍ਨਸੈਰ੍ ਤ੍ਿੈਃ
ਅਙ੍ਿੋਲੈ ਰ੍ਪ੍ਿਯ ਕਤ੍ਕਨਸ਼੍ੈ: ਕਪ੍ਲਵ ਕਤ੍ਨ੍ਤ੍ੁਿ ਿੇਣਕੁ ਪ੍ਃ ੮
ਿਾਸ਼੍੍ਮ ਰਯਕਰਸ਼੍੍ਟ ਿਰਣੈ: ਮਤ੍ੂ ਿੈ ਸ੍ਕਤ੍ਲਿੈ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ
ਪ੍ਤ੍ਰਯਾ੭੭ਮਲਿੈ ਰ੍ਨੀਪ੍ੈ ਰਵੇਤ੍ਰ ਤ੍ਨਵਨ ਪ੍ੀਿਿੈਃ ੯
ਪ੍ੁਸ਼੍੍ਪ੍ਿ ਤ੍੍ਕਪ੍ਃ ਪ੍ਲੋ ਪ੍ੇਤ੍ੈ ਸ਼੍੍ਚਾਯਾ ਿਤ੍੍ਕਪ੍ ਰ੍ਮਨੋ ਰਮੈਃ
ਏਿਮਾ੭੭ਕਤ੍ਕਪ੍: ਆਿੀਰ੍ਣਃ ਕਸ਼੍ਰਯਮ੍ ਪ੍ੁਸ਼੍ਯ ਤ੍ਯ੭ਯਮ੍ ਕਿਕਰਃ ੧0
ਸ਼੍ੈਲ ਪ੍ਰਸ੍ਤ੍ੇਸ਼੍ੁ ਰਮਯੇਸ਼੍ੁ ਪ੍ਸ਼੍ਯ ਇਮਾਨ੍ ਰੋਮ ਹਰ੍ਸ਼੍ਣਾਨ੍
ਕਿੰਨਰਾਨ੍ ਤ੍ਵਮ੍ਤ੍ਵਸ਼੍ੋ ਪ੍ਤ੍ਰੇ ਰਮਮਾਣਾਨ੍ ਮਨਕਸਵਨਃ ੧੧
ਸ਼੍ਾਿ ਅਿਸਿ੍ਤ੍ਾਨ੍ ਿਟ੍ਿਾਮ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਪ੍ਰਿਰਾਣਯ੭ਮ੍ਪ੍ਰਾਕਣ ਚ
ਪ੍ਸ਼੍ਯ ਕਿਤ੍ਯਾਤ੍ਰ ਸ੍ਤ੍ਰੀਣਾਮ੍ ਿਰੀਟੋੱਤ੍ੇਸ਼੍ਾਨ੍ ਮਨੋ ਰਮਾਨ੍ ੧੨
ਿਲ ਪ੍ਰਪ੍ਾਤ੍ੈਃ ਉਤ੍੍ਪ੍ਤ੍
ੇ ੈਃ ਕਨਸ਼੍ਯਨ੍ਤ੍ੈ ਸ਼੍੍ਚ ਿਵਕਚਤ੍੍ ਿਵਕਚਤ੍੍
ਸਰਿਤ੍੍ਕਪ੍: ਪ੍ਾਕਤ੍ ਅਯਮ੍ ਸ਼੍ੈਲਃ ਸਰਿਨ੍ ਮਤ੍ ਇਿ ਕਤ੍ਵਪ੍ਃ ੧੩
ਿੁਹਾ ਸਮੀਰਣੋ ਿਨ੍ਤ੍ਾਨ੍ ਨਾਨਾ ਪ੍ੁਸ਼੍੍ਪ੍ ਪ੍ਿਾਨ੍ ਿਹਨ੍
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਿਰਾਣ ਤ੍ਰ੍ਪ੍ਣਮ੍ ਅਪ੍ਯੇਤ੍ਯ ਿਮ੍ ਨਰਮ੍ ਨ ਪ੍ਰਹਰ੍ਸ਼੍ਯੇਤ੍੍ ੧੪
ਯਕਤ੍ ਇਹ ਸ਼੍ਰਤ੍ੋ ਅਨੇਿਾ ਸ੍ਤ੍ਵਯਾ ਸਾਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਅਕਨਨ੍ਕਤ੍ਤ੍ੇ
ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੇਨ ਚ ਿਤ੍੍ਸਯਾਕਮ ਨ ਮਾਮ੍ ਸ਼੍ੋਿਃ ਪ੍ਰਤ੍ਿ੍ਸ਼੍ਯਕਤ੍ ੧੫
ਪ੍ਹੁ ਪ੍ੁਸ਼੍੍ਪ੍ ਪ੍ਲੇ ਰਮਯੇ ਨਾਨਾ ਕਤ੍ਵਿ ਿਣ ਆਯੁ ਤ੍ੇ
ਕਿਕਚਤ੍ਰ ਕਸ਼੍ਿਰੇ ਹਯਸ੍ਕਮਨ੍ ਰਤ੍ਿਾਨ੍ ਅਸ੍ਕਮ ਪ੍ਾਕਮਕਨ ੧੬
ਅਨੇਨ ਿਨ ਿਾਸੇਨ ਮਯਾ ਪ੍ਰਾਪ੍੍ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਲ ਤ੍ਵਯਮ੍
ਕਪ੍ਤ੍ੁ ਸ਼੍੍ਚ ਅਨਰੁਣਤ੍ਾ ਤ੍ਰ੍ਮੇ ਪ੍ਰਤ੍ ਸਯ ਕਪ੍ਰਯਮ੍ ਤ੍ਤ੍ਾ ੧੭
ਿੈਤ੍ੇਕਹ ਰਮਸੇ ਿੱਕਚ ੱੱਕਚਤ੍ਰਿੂਟੇ ਮਯਾ ਸਹ
ਪ੍ਸ਼੍ਯਨ੍ਤ੍ੀ ਕਿਕਿਤ੍ਾਨ੍ ਪ੍ਾਿਾਨ੍ ਮਨੋ ਿਾੱਿਾਯ ਸਮਯਤ੍ਾਨ੍ ੧੮
ਇਤ੍ਮ੍ ਏਿ ਅਮਰੁਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਰਾਹੂ ਰਾਿ੍ਕਞ ਰਾਿਰ੍ਸ਼੍ਯਃ ਪ੍ਰੇ
ਿਨ ਿਾਸਮ੍ ਪ੍ਿ ਅਰ੍ਤ੍ਾਯ ਪ੍ਰੇਤ੍ਯ ਮੇ ਪ੍ਰਕਪ੍ਤ੍ਾਮਹਾਃ ੧੯
ਕਸ਼੍ਲਾਃ ਸ਼੍ੈਲ ਸਯ ਸ਼੍ੋਪ੍ਨ੍ਤ੍ੇ ਕਿਸ਼੍ਾਲਾਃ ਸ਼੍ਤ੍ਸ਼੍ੋ ਅਕਪ੍ਤ੍ਃ
ਪ੍ਹੁਲ਼ਾ ਪ੍ਹੁਲ਼ੈ ਰਵਰ੍ਣੈ ਰ੍ਨੀਲ ਪ੍ੀਤ੍ ਕਸਤ੍ਾ੭ਰੁਣੈਃ ੨0
ਕਨਕਸ਼੍ ਪ੍ਾਨ੍ਤ੍ਯ੭ਚਲੇ ਨ੍ਤ੍ਰ ਸਯ ਹੁਤ੍ਾਸ਼੍ਨ ਕਸ਼੍ਿਾ ਇਿ
ਓਸ਼੍ਤ੍ਯਃ ਸਵਪ੍ਪ੍
ਰ ਾ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਯਾ ਪ੍ਰਾਿਮਾਨਾਃ ਸਹਸਰਸ਼੍ਃ ੨੧
ਿੇਕਚਤ੍੍ ਿ੍ਸ਼੍ਯ ਕਨਪ੍ਾ ਤ੍ੇਸ਼੍ਾਃ ਿੇਕਚਤ੍੍ ਉਤ੍ਯਾਨ ਸੰਕਨਪ੍ਾਃ
ਿੇਕਚਤ੍੍ ਏਿ ਕਸ਼੍ਲਾ ਪ੍ਾਨ੍ਕਤ੍ ਪ੍ਰਵਤ੍ਸਯਾ੭ਸਯ ਪ੍ਾਕਮਕਨ ੨੨
ਕਪ੍ੱਤ੍ਵੇਿ ਿਸੁਤ੍ਾਮ੍ ਪ੍ਾਕਤ੍ ਕਚਤ੍ਰਿੂਟਃ ਸਮੁੱਕਤ੍ਤ੍ਃ
ਕਚਤ੍ਰਿੂਟ ਸਯ ਿੂਟੋ੭ਸੌ ਤ੍ਰੁਸ਼੍ਯਤ੍ੇ ਸਰਵਤ੍ਃ ਕਸ਼੍ਿਃ ੨੩
ਿੁਸ਼੍੍ਟ ਸ੍ਤ੍ਿਰ ਪ੍ੁੰਨਾਿ ਪ੍ੂਰ੍ਿ ਪ੍ਤ੍ਰ ਉੱਤ੍ਰ ੱੱਚਤ੍ਾਨ੍
ਿਾਕਮਨਾਮ੍ ਸਵਾਸ੍ਤ੍ਰਾਨ੍ ਪ੍ਸ਼੍ਯ ਿੁਸ਼੍ੇਸ਼੍ਯ ਤ੍ਲ਼ ਆਯੁ ਤ੍ਾਨ੍ ੨੪
ਮਰੁਕਤ੍ਤ੍ਾ ਸ਼੍੍ਚਾ੭ਪ੍ਕਿੱਤ੍ਾ ਸ਼੍੍ਚ ਤ੍ਰੁਸ਼੍ਯਨ੍ਤ੍ੇ ਿਮਲ ਸਰਿਃ
ਿਾਕਮਕਪ੍ ਰਵਕਨਤ੍ੇ ਪ੍ਸ਼੍ਯ ਪ੍ਲਾਕਨ ਕਿਕਿਤ੍ਾਕਨ ਚ ੨੫
ਿਸਵੌਿ ਸਾਰਾਮ੍ ਨਕਲ਼ਨੀਮ੍ ਅਤ੍ਯੇਤ੍ੀ ਿੋੱਤ੍ਰਾਨ੍ ਿੁਰਨ
ੂ ੍
ਪ੍ਰਵਤ੍ ਸ਼੍੍ਕਚਤ੍ਰਿੂਟੋ੭ਸੌ ਪ੍ਹੁ ਮੂਲ ਪ੍ਲੋ ਤ੍ਿਃ ੨੬
ਇਮਮ੍ ਤ੍ੁ ਿਾਲਮ੍ ਿਕਨਤ੍ੇ ਕਿਿਕਹਰਿਾਨ੍
ਤ੍ਵਯਾ ਚ ਸੀਤ੍ੇ ਸਹ ਲਿ੍ਸ਼੍ਮ
੍ ਣੇਨ ਚ
ਰਕਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਰਪ੍ਤ੍੍ਸਯੇ ਿੁਲ ਤ੍ਰ੍ਮ ਿਰ੍ਕਤ੍ਨੀਮ੍
ਸਤ੍ਾਮ੍ ਪ੍ਕਤ੍ ਸਵੈ ਰ੍ਕਨਯਮੈਃ ਪ੍ਰੈਃ ਸ੍ਕਤ੍ਤ੍: ੨੭
ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਯੋਤ੍ਯਾ ਿਾਮ੍ਟੇ ਚਤ੍ੁ ਰ੍ਨਿਕਤ੍ਤ੍ਮ ੱੱਸਰ੍ਿ:
ਪ੍ਮ੍ਚ ਨਵਤ੍ਤਤਮ ੱਸਰ੍ਕ:
ਅਤ੍ ਸ਼੍ੈਲਾਤ੍੍ ਕਿਕਨਸ਼੍੍ਿਰਮਯ ਮੈਕਤ੍ਲੀਮ੍ ਿੋਸਲੇ ਸ਼੍ਵਰਃ
ਅਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਯਤ੍੍ ਸ਼੍ੁਪ੍ ਿਲਾਮ੍ ਰਮਯਾਮ੍ ਮਮ੍ਤ੍ਾਕਿਨੀਮ੍ ਨਤ੍ੀਮ੍ ੧
ਅਪ੍ਰਿੀ ੱੱਚ ਿਰਾਰੋਹਾਮ੍ ਚਾਰੁ ਚਨ੍ਤ੍ਰ ਕਨਪ੍ਾਨਨਾਮ੍
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਕਿਤ੍ੇਹ ਰਾਿ ਸਯ ਸੁਤ੍ਾਮ੍ ਰਾਮੋ ਰਾਿੀਿ ਲੋ ਚਨਃ ੨
ਕਿਕਚਤ੍ਰ ਪ੍ੁਕਲ਼ਨਾਮ੍ ਰਮਯਾਮ੍ ਹਮ੍ਸ ਸਾਰਸ ਸੇਕਿਤ੍ਾਮ੍
ਿੁਸੁਮੈ: ਉਪ੍ਸਮ੍ਪ੍ੰਨਾਮ੍ ਪ੍ਸ਼੍ਯ ਮਨ੍ਤ੍ਾਕਿਨੀਮ੍ ਨਤ੍ੀਮ੍ ੩
ਨਾਨਾ ਕਿਤ੍ੈ ਸ੍ਤ੍ੀਰ ਰੁਹੈ ਰਵ ੍ਰੁਤ੍ਾਮ੍ ਪ੍ੁਸ਼੍੍ਪ੍ ਪ੍ਲ ਤ੍ਰੁਮਃੈ
ਰਾਿਨ੍ਤ੍ੀਮ੍ ਰਾਿ ਰਾਿ ਸਯ ਨਕਲ਼ਨੀਮ੍ ਇਿ ਸਰਵਤ੍ਃ ੪
ਮਰੁਿ ਯੂ ਤ੍ ਕਨਪ੍ੀਤ੍ਾਕਨ ਿਲੁ ਸ਼੍ ਅਮ੍ਪ੍ਾਮ੍ਕਸ ਸਾਮ੍ਪ੍ਰਤ੍ਮ੍
ਤ੍ੀਰ੍ਤ੍ਾਕਨ ਰਮਣੀਯਾਕਨ ਰਕਤ੍ਮ੍ ਸਮ੍ਿਨਯਨ੍ਕਤ੍ ਮੇ ੫
ਿਟਾ੭ਕਿਨ ਤ੍ਰਾਃ ਿਾਲੇ ਿਲ੍ ਿਲ ਉੱਤ੍ਰ ਿਾਸਸਃ
ਰੁਸ਼੍ਯ: ਤ੍ੁ ਅਿਿਾਹਨ੍ਤ੍ੇ ਨਤ੍ੀਮ੍ ਮਮ੍ਤ੍ਾਕਿਨੀਮ੍ ਕਪ੍ਰਯੇ ੬
ਆਕਤ੍ਤ੍ਯਮ੍ ਉਪ੍ਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟਨ੍ਤ੍ੇ ਕਨਯਮਾਤ੍੍ ਊਰ੍ਤ੍ਵ ਪ੍ਾਹਿਃ
ਏਤ੍ੇ ਅਪ੍ਰੇ ਕਿਸ਼੍ਾਲਾਿ੍ਕਸ਼੍ ਮੁਨਯਃ ਸਮ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ ਿਰਤ੍ਾਃ ੭
ਮਾਰੁਤ੍ ਉੱਤ੍ੂਤ੍ ਕਸ਼੍ਿਰੈਃ ਪ੍ਰਨੱ ੁ ਤ੍
ਰ ਇਿ ਪ੍ਰਵਤ੍ਃ
ਪ੍ਾਤ੍ਪ੍ੈਃ ਪ੍ਤ੍ਰ ਪ੍ੁਸ਼੍ਪ੍
੍ ਾਕਣ ਸਰੁਿਤ੍੍ਕਪ੍ ਰਕਪ੍ਤ੍ੋ ਨਤ੍ੀਮ੍ ੮
ਿੱਕਚ ਨ੍ਮਕਣ ਕਨਿਾਸ਼੍ ਉਤ੍ਾਮ੍ ਿਵਕਚਤ੍੍ ਪ੍ੁਕਲ਼ਨ ਸ਼੍ਾਕਲਨੀਮ੍
ਿਵਕਚਤ੍੍ ਕਸੱਤ੍ ਿਨਾ ਿੀਰ੍ਣਾਮ੍ ਪ੍ਸ਼੍ਯ ਮਨ੍ਤ੍ਾਕਿਨੀਮ੍ ਨਤ੍ੀਮ੍ ੯
ਕਨਰ੍ਤ੍ੂਤ੍ਾਨ੍ ਿਾਯੁ ਨਾ ਪ੍ਸ਼੍ਯ ਕਿਤ੍ਤ੍ਾਨ੍ ਪ੍ੁਸ਼੍੍ਪ੍ ਸਮ੍ਚਯਾਨ੍
ਪ੍ੋਪ੍੍ਲੂਯਮਾਨਾਨ੍ ਅਪ੍ਰਾਨ੍ ਪ੍ਸ਼੍ਯ ਤ੍ਵਮ੍ ਿਲ ਮਤ੍ਯਿਾਨ੍ ੧0
ਤ੍ਾਮ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਅਕਤ੍ ਿਲ੍ ਿੁ ਿਚਸੋ ਰਤ੍ਾ ਅਮ੍ਿ ਆਹਵਯਨਾ ਕਤ੍ਵਿਾਃ
ਅਕਤ੍ਰੋਹਨ੍ਕਤ੍ ਿਲਯਾਕਣ ਕਨਸ਼੍੍ਿੂਿਨ੍ਤ੍ਃ ਸ਼੍ੁਪ੍ਾ ਕਿਰਃ ੧੧
ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਨਮ੍ ਕਚਤ੍ਰਿੂਟ ਸਯ ਮਨ੍ਤ੍ਾਕਿਨਯਾ ਸ਼੍੍ਚ ਸ਼੍ੋਪ੍ਨੇ
ਅਕਤ੍ਿਮ੍ ਪ੍ੁਰ ਿਾਸਾ ੱੱਚ ਮਨਯੇ ਚ ਤ੍ਿ ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਨਾਤ੍੍ ੧੨
ਕਿਤ੍ੂ ਤ੍ ਿਲੁ ਸ਼੍ੈਃ ਕਸੱਤ੍ੈ ਸ੍ਤ੍ਪ੍ੋ ਤ੍ਮ ਸ਼੍ਮਾ੭ਕਨਵਤ੍ਃੈ
ਕਨਤ੍ਯ ਕਿਿ੍ਸ਼੍ੋਕਪ੍ਤ੍ ਿਲਾਮ੍ ਕਿਿਾਹਸਵ ਮਯਾ ਸਹ ੧੩
ਸਿੀਿ ੱੱਚ ਕਿਿਾਹਸਵ ਸੀਤ੍ੇ ਮਨ੍ਤ੍ਕਿਨੀਮ੍ ਨਤ੍ੀਮ੍
ਿਮਲਾਕਨ ਅਿਮੱਿਨ੍ਤ੍ੀ ਪ੍ੁਸ਼੍੍ਿਰਾਕਣ ਚ ਪ੍ਾਕਮਕਨ ੧੪
ਤ੍ਵਮ੍ ਪ੍ੌਰ ਿਨਿਤ੍੍ ਿਯਾਲ਼ਾਨ੍ ਅਯੋਤ੍ਯਾਮ੍ ਇਿ ਪ੍ਰਵਤ੍ਮ੍
ਮਨਯਸਵ ਿਕਨਤ੍ੇ ਕਨਤ੍ਯਮ੍ ਸਰਯੂ ਿਤ੍੍ ਇਮਾਮ੍ ਨਤ੍ੀਮ੍ ੧੫
ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ ਸ਼੍੍ਚਾ੭ਕਪ੍ ਤ੍ਰ੍ਮਾਤ੍੍ਮਾ ਮ ੱੰਕਨਤ੍ੇਸ਼੍ੇ ਿਯਿਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ਃ
ਤ੍ਵਮ੍ ਚਾ੭ਨੁ ਿੂਲਾ ਿੈਤ੍ੇਕਹ ਪ੍ਰੀਕਤ੍ਮ੍ ਿਨਯਤ੍ੋ ਮਮ ੧੬
ਉਪ੍ਸ੍ਪ੍ਰੁਸ਼੍ਮ੍ ਸ੍ਕਤ੍ਰਸ਼੍ਿਣਮ੍ ਮਤ੍ੁ ਮੂਲ ਪ੍ਲਾ੭ਸ਼੍ਨਃ
ਨ ਅਯੋਤ੍ਯਾਯੈ ਨ ਰਾਿਯਾਯ ਸ੍ਪ੍ਰੁਹਯੇ ਅਤ੍ਯ ਤ੍ਵਯਾ ਸਹ ੧੭
ਇਮਾਮ੍ ਕਹ ਰਮਯਾਮ੍ ਿਿ ਯੂ ਤ੍ ਲੋ ਕਲ਼ਤ੍ਾਮ੍
ਕਨਪ੍ੀਤ੍ ਤ੍ੋਯਾਮ੍ ਿਿ ਕਸਮਹ ਿਾਨਰੈਃ
ਸੁਪ੍ੁਸ਼੍੍ਕਪ੍ਤ੍ੈਃ ਪ੍ੁਸ਼੍੍ਪ੍ ਤ੍ਰੈ ਰਲਮ੍ਿਰੁਤ੍ਾਮ੍
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਨ ਸੋ੭ਸ੍ਕਤ੍ ਯਃ ਸਯਾ ੱੰਨ ਿਤ੍ ਿ੍ਲਮਃ ਸੁਿੀ ੧੮
ਇਤ੍ੀਿ ਰਾਮੋ ਪ੍ਹੁ ਸਮ੍ਿਤ੍ਮ੍ ਿਚਃ
ਕਪ੍ਰਯਾ ਸਹਾਯਃ ਸਕਰਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਰਕਤ੍ ਪ੍ਰੁਿਨ੍
ਚਚਾਰ ਰਮਯਮ੍ ਨਯਨ ਅਮ੍ਿਨ ਪ੍ਰਪ੍ਮ੍
ਸ ਕਚਤ੍ਰਿੂਟਮ੍ ਰਿੁ ਿਮ੍ਸ਼੍ ਿਰ੍ਤ੍ਨਃ ੧੯
ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਯੋਤ੍ਯਾ ਿਾਮ੍ਟੇ ਪ੍ਮ੍ਚ ਨਿਕਤ੍ਤ੍ਮ ੱੱਸਰ੍ਿ:
ਸ਼ੰਣਵਤ੍ਤਤਮ ੱਸਰ੍ਕ :
ਤ੍ਾਮ੍ ਤ੍ਤ੍ਾ ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਕਯਤ੍ਵਾ ਤ੍ੁ ਮੈਕਤ੍ਲੀਮ੍ ਕਿਕਰ ਕਨਮ੍ਨਿਾਮ੍
ਕਨਸ਼੍ਸਾਤ੍ ਕਿਕਰਪ੍ਰਸ੍ਤ੍ੇ ਸੀਤ੍ਾਮ੍ ਮਾਮ੍ਸੇਨ ਚਮ੍ਤ੍ਯਨ੍ ੧
ਇਤ੍ਮ੍ ਮੇਤ੍ਯਮ੍ ਇਤ੍ਮ੍ ਸਵਾਤ੍ੁ ਕਨਸ਼੍੍ਟਪ੍੍ਤ੍ ਕਮਤ੍ ਮ੭ਿ੍ਕਨਨਾ
ਏਿ ਮਾਸ੍ਤ੍ੇ ਸ ਤ੍ਰ੍ਮਾਤ੍੍ਮਾ ਸੀਤ੍ਯਾ ਸਹ ਰਾਿਿ: ੨
ਤ੍ਤ੍ਾ ਤ੍ਤ੍ਰ ਆਸਤ੍: ਤ੍ਸਯ ਪ੍ਰਤ੍ ਸਯ ਉਪ੍ਯਾਕਯਨਃ
ਸੈਨਯ ਰੇਣੁ ਸ਼੍੍ਚ ਸ਼੍ਪ੍੍ਤ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਪ੍ਰਾਤ੍ੁ ਰਾਸ੍ਤ੍ਾਮ੍ ਨਪ੍ਃ ਸ੍ਪ੍ਰੁਸ਼੍ੌ ੩
ਏਤ੍ਸ੍ਕਮ ੱੰਨ੭ਨ੍ਤ੍ਰੇ ਤ੍ਰਸਤ੍
੍ ਾਃ ਸ਼੍ਪ੍੍ਤ੍ੇਨ ਮਹਤ੍ਾ ਤ੍ਤ੍ਃ
ਅਰ੍ਕਤ੍ਤ੍ਾ ਯੂ ਤ੍ਪ੍ਾ ਮੱਤ੍ਾਃ ਸ ਯੂ ਤ੍ਾ ਤ੍ੁ ਤ੍ੁ ਿ
ਰ ੁ ਰ੍ਕਤ੍ਸ਼੍ਃ ੪
ਸ ਤ੍ਮ੍ ਸੈਨਯ ਸਮੁਤ੍ਪ੍
੍ ੂਤ੍ਮ੍ ਸ਼੍ਪ੍੍ਤ੍ਮ੍ ਸ਼੍ੁਸ਼੍ਰਾਿ ਰਾਿਿਃ
ਤ੍ਾਮ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਕਿਪ੍ਰਤ੍ੁ ਰਤ੍ਾਨ੍ ਸਰਵਾਨ੍ ਯੂ ਤ੍ਪ੍ਾਨ੍ ਅਨਵਿੈਿ੍ਸ਼੍ਤ੍ ੫
ਤ੍ਾਮ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਕਿਤ੍ਰਿਤ੍ੋ ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾ ਤ੍ਮ੍ ਚ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਸ ਕਨੱ ਸਵਨਮ੍
ਉਿਾਚ ਰਾਮਃ ਸੌਕਮਕਤ੍ਰਮ੍ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣਮ੍ ਤ੍ੀਪ੍੍ਤ੍ ਤ੍ੇਿਸਮ੍ ੬
ਹਮ੍ਤ੍ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ ਪ੍ਸ਼੍ਯ ਇਹ ਸੁਕਮਤ੍ਰਾ ਸੁਪ੍ਰਿਾ ਸ੍ਤ੍ਯ
ਵ ਾ
ਪ੍ੀਮ ਸ੍ਤ੍ਕਨਤ੍ ਿਮ੍ਪ੍ੀਰ ਸ੍ਤ੍ੁਮੁਲਃ ਸ਼੍ਰੂਯਤ੍ੇ ਸਵਨਃ ੭
ਿਿ ਯੂ ਤ੍ਾਕਨ ਿਾ ਅਰਣਯੇ ਮਕਹਸ਼੍ਾ ਿਾ ਮਹਾ ਿਨੇ
ਕਿਤ੍ਰਾਕਸਤ੍ਾ ਮਰੁਿਾ: ਕਸਮਹੈ: ਸਹਸਾ ਪ੍ਰਤ੍ੁ ਰਤ੍ਾ ਕਤ੍ਸ਼੍: ੮
ਰਾਿਾ ਿਾ ਰਾਿਮਾਤ੍ਰੋ ਿਾ ਮਰਿ
ੁ ਯਾਮ੍ ਅਟਤ੍ੇ ਿਨੇ
ਅਨਯ ਤ੍ਵਾ ਸ਼੍ਵਾਪ੍ਤ੍ਮ੍ ਕਿਮ੍ਕਚਤ੍੍ ਸੌਕਮਤ੍ਰੇ ਿ੍ਞਾਤ੍ੁ ਮ੍ ਅਰਹਕਸ ੯
ਸੁਤ੍ੁਸ਼੍੍ਚਰੋ ਕਿਕਰ ਸ਼੍੍ਚਾ੭ਯਮ੍ ਪ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਣਾ ਮ੭ਕਪ੍ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ
ਸਰਵ ਮੇਤ੍ ਤ੍ਯਤ੍ਾ ਤ੍ਤ੍ਵਮ੍ ਅਕਚਰਾਤ੍੍ ਿ੍ਞਾਤ੍ੁ ਮ੍ ਅਰਹਕਸ ੧0
ਸ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣਃ ਸਮ੍ਤ੍ਵਕਰਤ੍ਃ ਸਾਲਮ੍ ਆਰੁਹਯ ਪ੍ੁਸ਼੍੍ਕਪ੍ਤ੍ਮ੍
ਪ੍ਰੇਿ੍ਸ਼੍ਮਾਣੋ ਕਤ੍ਸ਼੍ਃ ਸਰਵਾਃ ਪ੍ੂਰਵਾਮ੍ ਕਤ੍ਸ਼੍ਮ੍ ਅਿੈਿ੍ਸ਼੍ਤ੍ ੧੧
ਉਤ੍ਙ੍ਮੁਿਃ ਪ੍ਰੇਿ੍ਸ਼੍ਮਾਣੋ ਤ੍ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ ਮਹਤ੍ੀਮ੍ ਚਮੂਮ੍
ਰਤ੍ਾ੭ਸ਼੍ਵ ਿਿ ਸਮ੍ਪ੍ਾਤ੍ਾਮ੍ ਯੱਤ੍ੈ ਰਯੁ ਿ੍ਤ੍ਾਮ੍ ਪ੍ਤ੍ਾਕਤ੍ਕਪ੍ਃ ੧੨
ਤ੍ਾਮ੍ ਅਸ਼੍ਵ ਿਿ ਸਮ੍ਪ੍ੂਰ੍ਣਾਮ੍ ਰਤ੍ ਤ੍ਵਿ ਕਿਪ੍ੂਕਸ਼੍ਤ੍ਾਮ੍
ਸ਼੍ਸ਼੍ਮ੍ਸ ਸੇਨਾਮ੍ ਰਾਮਾਯ ਿਚਨਮ੍ ਚੇਤ੍ਮ੍ ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੧੩
ਅਿ੍ਕਨਮ੍ ਸਮ੍ਸ਼੍ਮਯਤ੍੍ ਆਰਯ: ਸੀਤ੍ਾ ਚ ਪ੍ਿਤ੍ਾਮ੍ ਿੁਹਾਮ੍
Page 226 of 276

ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਵਾਲ੍ ਮੀਕਿ ਰਾਮਾਯਣਮ੍
ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਸਿਯਮ੍ ਿੁਰਸ਼੍
ੁ ਵ ਚਾਪ੍ਮ੍ ਚ ਸ਼੍ਰਾਮ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਿਿਚਮ੍ ਤ੍ਤ੍ਾ ੧੪
ਤ੍ਮ੍ ਰਾਮਃ ਪ੍ੁਰਸ਼੍
ੁ ਿਯਾਿਰੋ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣਮ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਯੁ ਿਾਚ ਹ
ਅਙ੍ਿਾ੭ਿੇਿ੍ਸ਼੍ਸਵ ਸੌਕਮਤ੍ਰੇ ਿ ਸਯੇਮਾਮ੍ ਮਨਯਸੇ ਚਮੂਮ੍ ੧੫
ਏਿਮ੍ ਉਿ੍ਤ੍ਸ੍ਤ੍ੁ ਰਾਮੇਣ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੋ ਿਾਿਯਮ੍ ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍
ਕਤ੍ਤ੍ਿ੍ਸ਼੍ ੱੰਕਨਿ ਤ੍ਾਮ੍ ਸੇਨਾਮ੍ ਰੁਕਸ਼੍ਤ੍ਃ ਪ੍ਾਿਿੋ ਯਤ੍ਾ ੧੬
ਸਮ੍ਪ੍ੰਨਮ੍ ਰਾਿਯਮ੍ ਇੱਚਮ੍ ਸ੍ਤ੍ੁ ਿਯਿ੍ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਰਾਪ੍ਯਾ੭ਕਪ੍ਸ਼੍ੇਚਨਮ੍
ਆਿਾਮ੍ ਹਨ੍ਤ੍ੁਮ੍ ਸਮਪ੍ਯੇਕਤ੍ ਿੈਿੇੱਯਾ ਪ੍ਰਤ੍ ੱੱਸੁਤ੍ਃ ੧੭
ਏਸ਼੍ ਿੈ ਸੁਮਹਾਨ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ੍ ਕਿਟਪ੍ੀ ਸਮ੍ਪ੍ਰਿਾਸ਼੍ਤ੍ੇ
ਕਿਰਾਿ ਤ੍ਯੁ ਤ੍੍ਿਤ੍ ਸ੍ਿਨ੍ਤ੍ਃ ਿੋਕਿਤ੍ਾਰ ਤ੍ਵਿੋ ਰਤ੍ੇ ੧੮
( ਅਸੌ ਕਹ ਸੁਮਹਾ ਸ੍ਿਮ੍ਤ੍ੋ ਕਿਟਪ੍ੀ ਚ ਮਹਾ ਤ੍ਰੁਮ:
ਕਿਰਾਿਤ੍ੇ ਮਹਾ ਸੈਨਯੇ ਿੋਕਿਤ੍ਾਰ ਤ੍ਵਿੋ ਰਤ੍ੇ )
ਪ੍ਿਮ੍ ਤ੍ਯੇਤ੍ੇ ਯਤ੍ਾ ਿਾਮਮ੍ ਅਸ਼੍ਵਾਨ੍ ਆਰੁਹਯ ਸ਼੍ੀਿਰਿਾਨ੍
ਏਤ੍ੇ ਪ੍ਰਾਿਨ੍ਕਤ੍ ਸਮਹ ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਾ ਿਿਾਨ੍ ਆਰੁਹਯ ਸਾਕਤ੍ਨਃ ੧੯
ਿਰੁਹੀਤ੍ ਤ੍ਨੁ ਸ਼੍ੌ ਚ ਆਿਾਮ੍ ਕਿਕਰਮ੍ ਿੀਰ ਸ਼੍ਰਯਾਿਹੈ
ਅਤ੍ ਿਾ ਇਹੈਿ ਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟਾਿ: ਸੰਨੱਤ੍ੌ ਉਤ੍ਯਤ੍ਾ੭੭ਯੁ ਤ੍ੌ
ਅਕਪ੍ ਨੌ ਿਸ਼੍ਮ੍ ਆਿੱਚੇਤ੍੍ ਿੋਕਿਤ੍ਾਰ ਤ੍ਵਿੋ ਰਣੇ ੨0
ਅਕਪ੍ ਤ੍ਰਿ੍ਸ਼੍ਯਾਕਮ ਪ੍ਰਤ੍ਮ੍ ਯਤ੍੍ਿਰੁਤ੍ੇ ਿਯਸਨਮ੍ ਮਹਤ੍੍
ਤ੍ਵਯਾ ਰਾਿਿ ਸਮ੍ਪ੍ਰਾਪ੍੍ਤ੍ਮ੍ ਸੀਤ੍ਯਾ ਚ ਮਯਾ ਤ੍ਤ੍ਾ ੨੧
ਯ ੱੰਕਨਕਮੱਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਿਾਨ੍ ਰਾਿਯਾ ੱੱਚਯੁ ਤ੍ੋ ਰਾਿਿ ਸ਼੍ਾਸ਼੍ਵਤ੍ਾਤ੍੍
ਸਮ੍ਪ੍ਰਾਪ੍੍ਤ੍ੋ੭ਯਮ੍ ਅਕਰਰ੍ ਿੀਰ ਪ੍ਰਤ੍ੋ ਿਤ੍ਯ ਏਿ ਮੇ ੨0
ਪ੍ਰਤ੍ ਸਯ ਿਤ੍ੇ ਤ੍ੋਸ਼੍ਮ੍ ਨਾ੭ਹਮ੍ ਪ੍ਸ਼੍ਯਾਕਮ ਰਾਿਿ
ਪ੍ੂਰਵਾ੭ਪ੍ਿਾਕਰਣਾਮ੍ ਤ੍ਯਾਿੇ ਨ ਹਯ੭ਤ੍ਰ੍ਮੋ ਕਿਤ੍ੀਯਤ੍ੇ ੨੩
ਪ੍ੂਰਵਾ੭ਪ੍ਿਾਰੀ ਪ੍ਰਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਯਿ੍ਤ੍ ਤ੍ਰ੍ਮ ਸ਼੍੍ਚ ਰਾਿਿ
ਏਤ੍ਸ੍ਕਮ ੱੰਕਨਹਤ੍ੇ ਿਰੁਤ੍੍ਸਨ
੍ ਾਮ੍ ਅਨੁ ਸ਼੍ਾਕਤ੍ ਿਸੁਮ੍ਤ੍ਰਾਮ੍ ੨੪
ਅਤ੍ਯ ਪ੍ੁਤ੍ਰਮ੍ ਹਤ੍ਮ੍ ਸਮ੍ਿਯੇ ਿੈਿੇਯੀ ਰਾਿਯ ਿਾਮੁਿਾ
ਮਯਾ ਪ੍ਸ਼੍ਯੇਤ੍੍ ਸੁਤ੍ੁਃਿਾ੭੭ਰ੍ਤ੍ਾ ਹਸ੍ਕਤ੍ ਪ੍ਿ੍ਨਮ੍ ਇਿ ਤ੍ਰੁਮਮ੍ ੨੫
ਿੈਿੇਯੀਮ੍ ਚ ਿਕਤ੍ਸ਼੍ਯਾਕਮ ਸਾ੭ਨੁ ਪ੍ਨ੍ਤ੍ਾਮ੍ ਸਪ੍ਾਨ੍ਤ੍ਿਾਮ੍
ਿਲੁ ਸ਼੍ੇਣਾ੭ਤ੍ਯ ਮਹਤ੍ਾ ਮੇਕਤ੍ਨੀ ਪ੍ਕਰਮੁਚਯਤ੍ਾਮ੍ ੨੬
ਅਤ੍ਯੇਮਮ੍ ਸਮਯਤ੍ਮ੍ ਿਰਤ੍
ੋ ਮ੍ ਅਸਤ੍੍ਿਾਰਮ੍ ਚ ਮਾਨਤ੍
ਮੋਿ੍ਸ਼੍ਯਾਕਮ ਸ਼੍ਤ੍ਰੁ ਸੈਨਯੇਸ਼੍ੁ ਿਿ੍ਸ਼੍ੇ ਕਸ਼੍ਵਿ ਹੁਤ੍ਾਸ਼੍ਨਮ੍ ੨੭
ਅਤ੍ਯ ਏਤ੍ਤ੍੍ ਕਚਤ੍ਰਿੂਟ ਸਯ ਿਾਨਨਮ੍ ਕਨਕਸ਼੍ਤ੍ੈਃ ਸ਼੍ਰੈਃ
ਕਪ੍ਨ੍ਤ੍ਨ੍ ਸ਼੍ਤ੍ਰੁ ਸ਼੍ਰੀਰਾਕਣ ਿਕਰਸ਼੍ਯੇ ਸ਼੍ੋਕਣਤ੍ੋਿ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ਮ੍ ੨੮
ਸ਼੍ਰੈਰ੍ ਕਨਰ੍ਕਪ੍ੰਨ ਹਰਤ੍
ੁ ਯਾਨ੍ ਿੁਮ੍ਿਰਾਮ੍ ਸ੍ਤ੍ੁਰਿਾਮ੍ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ
ਸ਼੍ਵਾਪ੍ਤ੍ਾਃ ਪ੍ਕਰਿਰ੍ਸ਼੍ਨ੍ਤ੍ੁ ਨਰਾ ਸ਼੍੍ਚ ਕਨਹਤ੍ਾਨ੍ ਮਯਾ ੨੯
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਸ਼੍ਰਾਣਾਮ੍ ਤ੍ਨੁ ਸ਼੍ ਸ਼੍੍ਚਾ੭ਹਮ੍ ਅਨਰੁਣੋ੭ਸ੍ਕਮ ਮਹਾ ਿਨੇ
ਸ ਸੈਨਯਮ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਮ੍ ਹਤ੍ਵਾ ਪ੍ਕਿਸ਼੍ਯਾਕਮ ਨ ਸਮ੍ਸ਼੍ਯਃ ੩0
ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਯੋਤ੍ਯਾ ਿਾਮ੍ਟੇ ਸ਼੍ੰਣਿਕਤ੍ਤ੍ਮ ੱੱਸਰ੍ਿ :
ਸਪ੍੍ਤ ਨਵਤ੍ਤਤਮ ੱਸਰ੍ਕ :
ਸੁਸਮਰਪ੍੍ਤ੍ਮ੍ ਤ੍ੁ ਸੌਕਮਕਤ੍ਰਮ੍ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣਮ੍ ਿਰੋਤ੍ ਮੂਰ੍ਕਚਤ੍ਮ੍
ਰਾਮ ਸ੍ਤ੍ੁ ਪ੍ਕਰਸਾਮ੍ਤ੍ਵਯਾ੭ਤ੍ ਿਚਨਮ੍ ਚੇਤ੍ਮ੍ ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੧
ਕਿਮ੍ ਅਤ੍ਰ ਤ੍ਨੁ ਸ਼੍ਾ ਿਾਰਯਮ੍ ਅਕਸਨਾ ਿਾ ਸ ਚਰ੍ਮਣਾ
ਮਹੇਸ਼੍ਵਾਸੇ ਮਹਾ ਪ੍ਰਾਿ੍ਞੇ ਪ੍ਰਤ੍ੇ ਸਵਯਮ੍ ਆਿਤ੍ੇ ੨
ਕਪ੍ਤ੍ੁ ੱੱਸਤ੍ਯਮ੍ ਪ੍ਰਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਯ ਹਤ੍ਵਾ ਪ੍ਰਤ੍ ਮਾਿਤ੍ਮ੍
ਕਿਮ੍ ਿਕਰਸ਼੍ਯਾਕਮ ਰਾਿਯੇਨ ਸਾ੭ਪ੍ਿਾਤ੍ੇਨ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ ੩
ਯ ੱੱਤ੍ਿ
ਰ ਯਮ੍ ਪ੍ਾਮ੍ਤ੍ਿਾਨਾਮ੍ ਿਾ ਕਮਤ੍ਰਾਣਾਮ੍ ਿਾ ਿ੍ਸ਼੍ਯੇ ਪ੍ਿੇਤ੍੍
ਨਾ੭ਹਮ੍ ਤ੍ਤ੍੍ ਪ੍ਰਕਤ੍ ਿਰੁਹ੍ਣੀਯਾਮ੍ ਪ੍ਿ੍ਸ਼੍ਾਨ੍ ਕਿਸ਼੍ ਿਰੁਤ੍ਾ ਕਨਿ ੪
ਤ੍ਰ੍ਮਮ੍ ਅਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਚ ਿਾਮਮ੍ ਚ ਪ੍ਰੁਕਤ੍ਿੀ ਚਾ੭ਕਪ੍ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ
ਇੱਚਾਕਮ ਪ੍ਿਤ੍ਾਮ੭ਰ੍ਤ੍ੇ ਏਤ੍ਤ੍੍ ਪ੍ਰਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੁਣੋਕਮ ਤ੍ੇ ੫
ਰਾਿਯ ਮਪ੍ਯ੭ਹ ਕਮੱਚਾਕਮ ਸਤ੍ਯੇਨਾ੭੭ਯੁ ਤ੍ ਮਾਲਪ੍ੇ ੬
ਨੇਯਮ੍ ਮਮ ਮਹੀ ਸੌਮਯ ਤ੍ੁ ਰ੍ਲਪ੍ਾ ਸਾਿਾਰਾ੭ਮ੍ਪ੍ਰਾ
ਨਹੀ ੱੱਚੇਯਮ੭ਤ੍ਰ੍ਮਣ
ੇ ਸ਼੍ਿਰਤ੍ਵ ਮ੭ਕਪ੍ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ ੭
ਯਕਤ੍ਵਨਾ ਪ੍ਰਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਵਾਮ੍ ਚ ਸ਼੍ਤ੍ਰੁਿ੍ਨਮ੍ ਚਾ੭ਕਪ੍ ਮਾਨਤ੍
ਪ੍ਿੇ ਨ੍ਮਮ ਸੁਿਮ੍ ਕਿਮ੍ਕਚਤ੍੍ ਪ੍ਸ੍ਮ ਤ੍ਤ੍੍ ਿੁਰਤ੍
ੁ ਾਮ੍ ਕਸ਼੍ਿੀ ੮
ਮਨਯੇ੭ਹ ਮਾ੭੭ਿਤ੍ੋ੭ਯੋਤ੍ਯਾਮ੍ ਪ੍ਰਤ੍ੋ ਪ੍ਰਾਤ੍ਰੁ ਿਤ੍੍ਸਲ:
ਮਮ ਪ੍ਰਾਣਾ ਤ੍੍ਕਪ੍ਰਯ ਤ੍ਰ: ਿੁਲ ਤ੍ਰ੍ਮ ਮ੭ਨੁ ਸ੍ਮਰਨ੍ ੯
ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਪ੍ਰਿਰਾਕਿਤ੍ਮ੍ ਮਾਮ੍ ਕਹ ਿਟਾ ਿਲ੍ ਿਲ ਤ੍ਾਕਰਣਮ੍
ਿਾਨਿਯਾ ਸਕਹਤ੍ਮ੍ ਿੀਰ ਤ੍ਵਯਾ ਚ ਪ੍ੁਰਸ਼੍
ੁ ਰ੍ਸ਼੍ਪ੍ ੧0
ਸ੍ਨੇਹੇਨਾ੭੭ਿਰਾਮ੍ਤ੍ ਹਰਤ੍
ੁ ਯ ੱੱਸ਼੍ੋਿੇਨਾ੭੭ਿੁਕਲਤ੍ੇਮ੍ਕਤ੍ਰਯ
ਤ੍ਰਸ਼੍੍ਟਮ
ੁ ੍ ਅਪ੍ਯਾ੭੭ਿਤ੍ੋ ਹਯੇਸ਼੍ ਪ੍ਰਤ੍ੋ ਨਾ੭ਨਯਤ੍ਾ੭੭ਿਤ੍: ੧੧
ਅਮ੍ਪ੍ਾਮ੍ ਚ ਿੈਿੇਯੀਮ੍ ਰੁਸ਼੍ਯ ਪ੍ਰੁਸ਼੍ਮ੍ ਚਾ੭ਕਪ੍ਰਯਮ੍ ਿਤ੍ਨ੍
ਪ੍ਰਸਾਤ੍ਯ ਕਪ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ੍ ਰਾਿਯਮ੍ ਮੇ ਤ੍ਾਤ੍ੁ ਮਾ੭੭ਿਤ੍: ੧੨
ਪ੍ਰਾਪ੍੍ਤ੍ ਿਾਲਮ੍ ਯਤ੍੍ ਏਸ਼੍ੋ ਅਸ੍ਮਾਨ੍ ਪ੍ਰਤ੍ੋ ਤ੍ਰਸ਼੍੍ਟਮ
ੁ ੍ ਇੱਚਕਤ੍
ਅਸ੍ਮਾਸੁ ਮਨਸਾ ਪ੍ਯੇਸ਼੍ ਨਾ੭ਕਪ੍ਰਯਮ੍ ਕਿਮ੍ਕਚਤ੍੍ ਆਚਰੇਤ੍੍ ੧੩
ਕਿਕਪ੍ਰਯਮ੍ ਿਰੁਤ੍ ਪ੍ੂਰਵਮ੍ ਤ੍ੇ ਪ੍ਰਤ੍ੇਨ ਿਤ੍ਾ ਨੁ ਕਿਮ੍
ਈਤ੍ਰੁਸ਼੍ਮ੍ ਿਾ ਪ੍ਯਮ੍ ਤ੍ੇ੭ਤ੍ਯ ਪ੍ਰਤ੍ਮ੍ ਯੋ੭ਤ੍ਰ ਸ਼੍ਮ੍ਿਸੇ ੧੪
ਨ ਕਹ ਤ੍ੇ ਕਨਸ਼੍੍ਟਰ
ੁ ਮ੍ ਿਾਚਯੋ ਪ੍ਰਤ੍ੋ ਨਾ੭ਕਪ੍ਰਯਮ੍ ਿਚਃ
ਅਹਮ੍ ਹਯ੭ਕਪ੍ਰਯਮ੍ ਉਿ੍ਤ੍ਃ ਸਯਾਮ੍ ਪ੍ਰਤ੍ ਸਯਾ੭ਕਪ੍ਰਯੇ ਿਰੁਤ੍ੇ ੧੫
ਿਤ੍ਮ੍ ਨੁ ਪ੍ੁਤ੍ਰਾਃ ਕਪ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਹਨਯੁ ਃ ਿਸਯਾਮ੍ਕਚਤ੍੍ ਆਪ੍ਕਤ੍
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਪ੍ਰਾਤ੍ਾ ਿਾ ਪ੍ਰਾਤ੍ਰਮ੍ ਹਨਯਾਤ੍੍ ਸੌਕਮਤ੍ਰੇ ਪ੍ਰਾਣਮ੍ ਆਤ੍੍ਮਨਃ ੧੬
ਯਕਤ੍ ਰਾਿਯ ਸਯ ਹੇਤ੍ੋ ਸ੍ਤ੍ਵਮ੍ ਇਮਾਮ੍ ਿਾਚਮ੍ ਪ੍ਰਪ੍ਾਸ਼੍ਸੇ
ਿਿ੍ਸ਼੍ਯਾਕਮ ਪ੍ਰਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਰੁਸ਼੍ਟ
੍ ਵਾ ਰਾਿਯਮ੍ ਅਸ੍ਮੈ ਪ੍ਰਤ੍ੀਯਤ੍ਾਮ੍ ੧੭
ਉਚਯਮਾਨੋ ਕਹ ਪ੍ਰਤ੍ੋ ਮਯਾ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ ਤ੍ੱਤ੍ਵਤ੍ਃ
ਰਾਿਯਮ੍ ਅਸ੍ਮੈ ਪ੍ਰਯੱਚੇਕਤ੍ ਪ੍ਾਟਮ੍ ਇਤ੍ਯੇ ਿ ਿਿ੍ਸ਼੍ਯਕਤ੍ ੧੮
ਤ੍ਤ੍ੋਿ੍ਤ੍ੋ ਤ੍ਰ੍ਮ ਸ਼੍ੀਲੇ ਨ ਪ੍ਰਾਤ੍ਰਾ ਤ੍ਸਯ ਕਹਤ੍ੇ ਰਤ੍ਃ
ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣਃ ਪ੍ਰਕਿਿੇਸ਼੍ੇਿ ਸਵਾਕਨ ਿਾਤ੍ਰਾਕਣ ਲੱ ਿਯਾ ੧੯
ਤ੍ ਤ੍ਵਾਿਯਮ੍ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਿਰੀਕਲ਼ਤ੍: ਪ੍ਰਤ੍ਯੁ ਿਾਚ ਹ
ਤ੍ਵਮ੍ ਮਨਯੇ ਤ੍ਰਸ਼੍੍ਟ ੁ ਮਾ੭੭ਯਾਤ੍: ਕਪ੍ਤ੍ਾ ਤ੍ਸ਼੍ਰਤ੍ ੱੱਸਯ
ਵ ਮ੍ ੨0
ਿਰੀਕਲ਼ਤ੍ਮ੍ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣਮ੍ ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾ ਰਾਿਿਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯੁ ਿਾਚ ਹ
ਏਸ਼੍ ਮਨਯੇ ਮਹਾ ਪ੍ਾਹੁ : ਇਹ ਅਸ੍ਮਾਨ੍ ਤ੍ਰਸ਼੍੍ਟਮ
ੁ ੍ ਆਿਤ੍ਃ ੨੧
ਅਤ੍ਿਾ ਨੌ ਤ੍ਰੁਿਮ੍ ਮਨਯੇ ਮਨਯਮਾਨ ੱੱਸੁਿੋਕਚਤ੍ੌ
ਿਨ ਿਾਸਮ੍ ਅਨੁ ਤ੍ਯਾਯ ਿਰੁਹਾਯ ਪ੍ਰਕਤ੍ਨੇਸ਼੍ਯਕਤ੍ ੨੨
ਇਮਾਮ੍ ਿਾ ਪ੍ਯੇਸ਼੍ ਿੈਤ੍ੇਹੀਮ੍ ਅਤ੍ਯਨ੍ਤ੍ ਸੁਿ ਸੇਕਿਨੀਮ੍
ਕਪ੍ਤ੍ਾ ਮੇ ਰਾਿਿ ੱੱਸ਼੍ਰੀਮਾਨ੍ ਿਨਾਤ੍੍ ਆਤ੍ਾਯ ਯਾਸਯਕਤ੍ ੨੩
ਏਤ੍ੌ ਤ੍ੌ ਸਮ੍ਪ੍ਰਿਾਸ਼੍ੇਤ੍ੇ ਿੋਤ੍ਿ
ਰ ਨ੍ਤ੍ੌ ਮਨੋਰਮੌ
ਿਾਯੁ ਿੇਿ ਸਮੌ ਿੀਰ ਿਿਨੌ ਤ੍ੁ ਰਿੋੱਤ੍ਮੌ ੨੪
ਸ ਏਸ਼੍ ਸੁ ਮਹਾਿਾਯਃ ਿਮ੍ਪ੍ਤ੍ੇ ਿਾਕਹਨੀ ਮੁਿੇ
ਨਾਿਃ ਸ਼੍ਤ੍ਰੁਮ੍ਿਯੋ ਨਾਮ ਿਰਤ੍
ੁੱ : ਤ੍ਾਤ੍ਸਯ ਤ੍ੀਮਤ੍ਃ ੨੫
ਨ ਤ੍ੁ ਪ੍ਸ਼੍ਯਾਕਮ ਤ੍ਤ੍੍ ਚਤ੍ਰਮ੍ ਪ੍ਾਮ੍ਟਰ
ੁ ਮ੍ ਲੋ ਿ ਸਤ੍੍ਿਰੁਤ੍ਮ੍
ਕਪ੍ਤ੍ੁ : ਕਤ੍ਿਯਮ੍ ਮਹਾ ਪ੍ਾਹੋ ਸਮ੍ਸ਼੍ਯੋ ਪ੍ਿਤ੍ੀਹ ਮੇ ੨੬
ਿਰੁਿ੍ਸ਼੍ਾ੭ਿਰਾਤ੍੍ ਅਿਰੋਹ ਤ੍ਵਮ੍ ਿੁਰੁ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ ਮਤ੍ਵਚ:
ਇਤ੍ੀਿ ਰਾਮੋ ਤ੍ਰ੍ਮਾਤ੍੍ਮਾ ਸੌਕਮਕਤ੍ਰਮ੍ ਤ੍ ਮੁਿਾਚ ਹ ੨੭
ਅਿਤ੍ੀਰਯ ਤ੍ੁ ਸਾਲਾ੭ਿਰਾਤ੍੍ ਤ੍ਸ੍ਮਾਤ੍੍ ਸ ਸਕਮਕਤ੍ਮ੍ ਿਯਃ
ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣਃ ਪ੍ਰਾਞ੍ਿਕਲ ਰ੍ਪ੍ੂਤ੍ਵਾ ਤ੍ਸ੍ਤ੍ੌ ਰਾਮ ਸਯ ਪ੍ਾਰ੍ਸ਼੍ਵਤ੍ਃ ੨੮
ਪ੍ਰਤ੍ੇਨ ਅਤ੍ ਸਮ੍ਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟਾ ਸੰਮਰ੍ਤ੍ੋ ਨ ਪ੍ਿੇਤ੍੍ ਇਕਤ੍
ਸਮਨ੍ਤ੍ਾਤ੍੍ ਤ੍ਸਯ ਸ਼੍ੈਲ ਸਯ ਸੇਨਾ ਿਾਸਮ੍ ਅਿਲ੍ ਪ੍ਯਤ੍੍ ੨੯
ਅਤ੍ਯਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਇਿ੍ਸ਼੍ਵਾਿੁ ਚਮੂ ਰਯੋਿਨਮ੍ ਪ੍ਰਵਤ੍ ਸਯ ਸਾ
ਪ੍ਾਰ੍ਸ਼੍ਵੇ ਨਯਕਿਸ਼੍ਤ੍੍ ਆਿਰਤ੍
ੁ ਯ ਿਿ ਿਾਕਿ ਰਤ੍ਾ੭੭ਿੁਲਾ ੩0
ਸਾ ਕਚਤ੍ਰਿੂਟੇ ਪ੍ਰਤ੍ੇਨ ਸੇਨਾ
ਤ੍ਰ੍ਮਮ੍ ਪ੍ੁਰਸ੍ਿਰੁਤ੍ਯ ਕਿਤ੍ੂ ਯ ਤ੍ਰ੍ਪ੍ਮ੍
ਪ੍ਰਸਾਤ੍ਨਾ੭ਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਰਿੁ ਨਨ੍ਤ੍ਨ ਸਯ
ਕਿਰਾਿਤ੍ੇ ਨੀਕਤ੍ਮਤ੍ਾ ਪ੍ਰਣੀਤ੍ਾ ੩੧
ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਯੋਤ੍ਯਾ ਿਾਮ੍ਟੇ ਸਪ੍੍ਤ੍ ਨਿਕਤ੍ਤ੍ਮ ੱੱਸਰ੍ਿ :
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਅਸ਼੍ਟ ਨਵਤ੍ਤਤਮ ੱਸਰ੍ਕ :
ਕਨਿੇਸ਼੍ਯ ਸੇਨਾਮ੍ ਤ੍ੁ ਕਿਪ੍ੁਃ ਪ੍ਤ੍੍ਪ੍ਯਾਮ੍ ਪ੍ਾਤ੍ਿਤ੍ਾਮ੍ ਿਰਃ
ਅਕਪ੍ਿਨ੍ਤ੍ੁਮ੍ ਸ ਿਾਿੁਤ੍੍ਸ੍ਤ੍ਮ੍ ਇਯੇਸ਼੍ ਿੁਰੁ ਿਰ੍ਤ੍ਿਮ੍ ੧
ਕਨਕਿਸ਼੍੍ਟ ਮਾਤ੍ਰੇ ਸੈਨਯੇ ਤ੍ੁ ਯਤ੍ਾ ਉੱਤ੍ੇਸ਼੍ਮ੍ ਕਿਨੀਤ੍ਿਤ੍੍
ਪ੍ਰਤ੍ੋ ਪ੍ਰਾਤ੍ਰਮ੍ ਿਾਿਯਮ੍ ਸ਼੍ਤ੍ਰੁਿ੍ਨਮ੍ ਇਤ੍ਮ੍ ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੨
ਿ੍ਕਸ਼੍ਪ੍ਰਮ੍ ਿਨਮ੍ ਇਤ੍ਮ੍ ਸੌਮਯ ਨਰ ਸਮ੍ਿੈਃ ਸਮਨ੍ਤ੍ਤ੍ਃ
ਲੁ ਪ੍੍ਤ੍ੈ ਸ਼੍੍ਚ ਸਕਹਤ੍ੈ: ਏਕਪ੍: ਤ੍ਵਮ੍ ਅਨਵੇਕਸ਼੍ਤ੍ੁ ਮ੍ ਅਰਹਕਸ ੩
ਿੁਹੋ ਿ੍ਞਾਕਤ੍ ਸਹਸਰੇਣ ਸ਼੍ਰ ਚਾਪ੍ਾ੭ਕਸ ਤ੍ਾਕਰਣਾ
ਸਮਨਵੇਸ਼੍ਤ੍ੁ ਿਾਿੁਸ੍ਤ੍ਮ੍ ਅਸ੍ਕਮਨ੍ ਪ੍ਕਰਿਰੁਤ੍ ੱੱਸਵਯਮ੍ ੪
ਅਮਾਤ੍ਯੈ ੱੱਸਹ ਪ੍ੌਰੈ ਸ਼੍੍ਚ ਿੁਰਕੁ ਪ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਕਤ੍ਵਿਾਕਤ੍ਕਪ੍:
ਿਨਮ੍ ਸਰਵਮ੍ ਚਕਰਸ਼੍ਯਾਕਮ ਪ੍ਤ੍੍ਪ੍ਯਾਮ੍ ਪ੍ਕਰਿਰੁਤ੍ ੱੱਸਯ
ਵ ਮ੍ ੫
ਯਾਿ ੱੰਨ ਰਾਮਮ੍ ਤ੍ਰਿ੍ਸ਼੍ਯਾਕਮ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣਮ੍ ਿਾ ਮਹਾ ਪ੍ਲਮ੍
ਿੈਤ੍ੇਹੀਮ੍ ਿਾ ਮਹਾ ਪ੍ਾਿਾਮ੍ ਨ ਮੇ ਸ਼੍ਾਨ੍ਕਤ੍ ਰ੍ਪ੍ਕਿਸ਼੍ਯਕਤ੍ ੬
ਯਾਿ ੱੰਨ ਚਨ੍ਤ੍ਰ ਸਮ੍ਿਾਸ਼੍ਮ੍ ਤ੍ਰਿ੍ਸ਼੍ਯਾਕਮ ਸ਼੍ੁਪ੍ਮ੍ ਆਨਨਮ੍
ਪ੍ਰਾਤ੍ੁ ਃ ਪ੍ਤ੍੍ਮ ਪ੍ਲਾਸ਼੍ਾ੭ਿ੍ਸ਼੍ਮ੍ ਨ ਮੇ ਸ਼੍ਾਨ੍ਕਤ੍ ਰ੍ਪ੍ਕਿਸ਼੍ਯਕਤ੍ ੭
ਯਾਿ ੱੰਨ ਚਰਣੌ ਪ੍ਰਾਤ੍ੁ ਃ ਪ੍ਾਰ੍ਕਤ੍ਿ ਿਯਮ੍ਿਨਾ੭ਕਨਵਤ੍ੌ
ਕਸ਼੍ਰਸਾ ਤ੍ਾਰਕਯਸ਼੍ਯਾਕਮ ਨ ਮੇ ਸ਼੍ਾਨ੍ਕਤ੍ ਰ੍ਪ੍ਕਿਸ਼੍ਯਕਤ੍ ੮
ਯਾਿ ੱੰਨ ਰਾਿਯੇ ਰਾਿਯਾ੭ਰਹਃ ਕਪ੍ਤ੍ਰੁ ਪ੍ੈਤ੍ਾਮਹੇ ਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ਃ
ਅਕਪ੍ਸ਼੍ੇਿ ਿਲ ਿ੍ਕਲੰ ਨੋ ਨ ਮੇ ਸ਼੍ਾਨ੍ਕਤ੍ ਰ੍ਪ੍ਕਿਸ਼੍ਯਕਤ੍ ੯
ਕਸੱਤ੍ਾਰ੍ਤ੍: ਿਲੁ ਸੌਕਮਕਤ੍ਰ ਰਯ ਸ਼੍੍ਚਮ੍ਤ੍ਰ ਕਿਮਲੋ ਪ੍ਮਮ੍
ਮੁਿਮ੍ ਪ੍ਸ਼੍ਯਕਤ੍ ਰਾਮ ਸਯ ਰਾਿੀਿਾ੭ਿ੍ਸ਼੍ਮ੍ ਮਹਾ ਤ੍ਯੁ ਕਤ੍ ੧0
ਿਰੁਤ੍ ਿਰੁਤ੍ਯਾ ਮਹਾ ਪ੍ਾਿਾ ਿੈਤ੍ੇਹੀ ਿਨਿਾ੭੭ਤ੍੍ਮਿਾ
ਪ੍ਰ੍ਤ੍ਾਰਮ੍ ਸਾਿਰਾ੭ਨ੍ਤ੍ਾਯਾਃ ਪ੍ਰੁਕਤ੍ਿਯਾ ਯਾ੭ਨੁ ਿਚ
ੱ ਕਤ੍ ੧੧
ਸੁਪ੍ਿ ਸ਼੍੍ਕਚਤ੍ਰਿੂਟੋ੭ਸੌ ਕਿਕਰ ਰਾਿੋਪ੍ਮੋ ਕਿਕਰਃ
ਯਸ੍ਕਮਨ੍ ਿਸਕਤ੍ ਿਾਿੁਤ੍੍ਸਤ੍
੍ ਃ ਿੁਪ੍ਰ
ੇ ਇਿ ਨਨ੍ਤ੍ਨੇ ੧੨
ਿਰੁਤ੍ ਿਾਰਯਮ੍ ਇਤ੍ਮ੍ ਤ੍ੁ ਰਿ
੍ ਮ੍ ਿਨਮ੍ ਿਯਾਲ਼ ਕਨਸ਼੍ੇਕਿਤ੍ਮ੍
ਯਤ੍੍ ਅਤ੍ਯਾਸ੍ਤ੍ੇ ਮਹਾ ਤ੍ੇਿਾ ਰਾਮਃ ਸ਼੍ਸ੍ਤ੍ਰ ਪ੍ਰੁਤ੍ਾਮ੍ ਿਰਃ ੧੩
ਏਿਮ੍ ਉਿ੍ਤ੍ਵਾ ਮਹਾ ਤ੍ੇਿਾ ਪ੍ਰਤ੍ਃ ਪ੍ੁਰਸ਼੍
ੁ ਰ੍ਸ਼੍ਪ੍ਃ
ਪ੍ਤ੍੍ਪ੍ਯਾਮ੍ ਏਿ ਮਹਾ ਤ੍ੇਿਾਃ ਪ੍ਰਕਿਿੇਸ਼੍ ਮਹ ਤ੍ਵਨਮ੍ ੧੪
ਸ ਤ੍ਾਕਨ ਤ੍ਰੁਮ ਿਾਲਾਕਨ ਿਾਤ੍ਾਕਨ ਕਿਕਰ ਸਾਨੁ ਸ਼੍ੁ
ਪ੍ੁਸ਼੍੍ਕਪ੍ਤ੍ਾ੭ਿਰਾਕਣ ਮਤ੍ਯੇਨ ਿਿਾਮ ਿਤ੍ਤ੍ਾਮ੍ ਿਰਃ ੧੫
ਸ ਕਿਰੇ ਸ਼੍੍ਕਚਤ੍ਰਿੂਟ ਸਯ ਸਾਲਮ੍ ਆਸਾਤ੍ਯ ਪ੍ੁਸ਼੍੍ਕਪ੍ਤ੍ਮ੍
ਰਾਮਾ੭੭ਸ਼੍ਰਮ ਿਤ੍ ਸਯਾ੭ਿ੍ਨੇ ਰ੍ਤ੍ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ ਤ੍ਵਿਮ੍ ਉੱਕਚਰਤ੍ਮ੍ ੧੬
ਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾ ਪ੍ਰਤ੍ਃ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ੍ ਮੁਮੋਤ੍ ਸਹ ਪ੍ਾਨ੍ਤ੍ਿਃ
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਅਤ੍ਰ ਰਾਮ ਇਕਤ੍ ਿ੍ਞਾਤ੍ਵਾ ਿਤ੍ਃ ਪ੍ਾਰਮ੍ ਇਿਾ੭ਮ੍ਪ੍ਸਃ ੧੭
ਸ ਕਚਤ੍ਰਿੂਟੇ ਤ੍ੁ ਕਿਰੌ ਕਨਸ਼੍ਮਯ
ਰਾਮਾ੭੭ਸ਼੍ਰਮਮ੍ ਪ੍ੁਣਯ ਿਨੋਪ੍ ਪ੍ੰਨਮ੍
ਿੁਹੇਨ ਸਾਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਵਕਰਤ੍ੋ ਿਿਾਮ
ਪ੍ੁਨ ਰ੍ਕਨਿੇਸ਼੍ਯੈਿ ਚਮੂਮ੍ ਮਹਾਤ੍੍ਮਾ ੧੮
ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਯੋਤ੍ਯਾ ਿਾਮ੍ਟੇ ਅਸ਼੍੍ਟ ਨਿਕਤ੍ਤ੍ਮ ੱੱਸਰ੍ਿ :
ਏਕੋਨ ਸ਼ਤਤਮ ੱਸਰ੍ਕ:
ਕਨਕਿਸ਼੍੍ਟਾਯਾਮ੍ ਤ੍ੁ ਸੇਨਾਯਾਮ੍ ਉਤ੍੍ਸੁਿੋ ਪ੍ਰਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ
ਿਿਾਮ ਪ੍ਰਾਤ੍ਰਮ੍ ਤ੍ਰਸ਼੍੍ਟਮ
ੁ ੍ ਸ਼੍ਤ੍ਰੁਿ੍ਨਮ੍ ਅਨੁ ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਯਨ੍ ੧
ਰੁਕਸ਼੍ਮ੍ ਿਕਸਸ਼੍੍ਟਮ੍ ਸਮ੍ਕਤ੍ਸ਼੍ਯ ਮਾਤ੍ਰੂ ਰ੍ਮੇ ਸ਼੍ੀਿਰਮ੍ ਆਨਯ
ਇਕਤ੍ ਤ੍ਵਕਰਤ੍ਮ੍ ਅਿਰੇ ਸ ਿਿਾਮ ਿੁਰੁ ਿਤ੍੍ਸਲਃ ੨
ਸੁਮਨ੍ਤ੍ਰ ਸ੍ਤ੍੭
ਵ ਕਪ੍ ਸ਼੍ਤ੍ੁ ਿ੍ਨਮ੍ ਅਤ੍ੂ ਰਾਤ੍੍ ਅਨਵਪ੍ਤ੍ਯਤ੍
ਰਾਮ ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਨ ਿ ਸ੍ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ੋ ਪ੍ਰਤ੍ਸਯੇਿ ਤ੍ਸਯ ਚ ੩
ਿੱਚਨ੍ ਏਿਾ੭ਤ੍ ਪ੍ਰਤ੍: ਤ੍ਾਪ੍ਸ ਆਲਯ ਸਮ੍ਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ਾਮ੍
ਪ੍ਰਾਤ੍ੁ ਃ ਪ੍ਰ੍ਣ ਿੁਟੀਮ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ੍ ਉਟਿਮ੍ ਚ ਤ੍ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ ਹ ੪
ਸ਼੍ਾਲਾਯਾ ਸ੍ਤ੍ੁ ਅਿਰਤ੍: ਤ੍ਸਯਾ ਤ੍ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ ਪ੍ਰਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ
ਿਾਸ਼੍੍ਟਾਕਨ ਚ ਅਿਪ੍ਿ੍ਨਾਕਨ ਪ੍ੁਸ਼੍੍ਪ੍ਾਕਣ ਅਿਕਚਤ੍ਾਕਨ ਚ ੫
ਸ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ ਸਯ ਰਾਮ ਸਯ ਤ੍ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਾ੭ਸ਼੍ਰਮ ਮੀਯੁ ਸ਼੍:
ਿਰੁਤ੍ਮ੍ ਿਰੁਿ੍ਸ਼੍ੇ ਸ਼੍ਵ੭ਕਪ੍ਿ੍ਞਾਨਮ੍ ਿੁਸ਼੍ ਚੀਰੈ: ਿਵਕਚਤ੍੍ ਿਵਕਚਤ੍੍ ੬
ਤ੍ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ ਚ ਿਨੇ ਤ੍ਸ੍ਕਮਨ੍ ਮਹਤ੍ਃ ਸਮ੍ਚਯਾਨ੍ ਿਰੁਤ੍ਾਨ੍
ਮਰੁਿਾਣਾਮ੍ ਮਕਹਸ਼੍ਾਣਾਮ੍ ਚ ਿਰੀਸ਼੍ੈਃ ਸ਼੍ੀਤ੍ ਿਾਰਣਾਤ੍੍ ੭
ਿੱਚਨ੍ ਏਿ ਮਹਾ ਪ੍ਾਹੁ: ਤ੍ਯੁ ਕਤ੍ਮਾਨ੍ ਪ੍ਰਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ
ਸ਼੍ਤ੍ਰੁਿ੍ਨਮ੍ ਚਾ੭ਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟ ਸ੍ਤ੍ਾਨ੍ ਅਮਾਤ੍ਯਾਮ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਸਰਵਸ਼੍ਃ ੮
ਮਨਯੇ ਪ੍ਰਾਪ੍੍ਤ੍ਾ ਸ੍ਮ ਤ੍ਮ੍ ਤ੍ੇਸ਼੍ਮ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਵਾਿੋ ਯਮ੍ ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍
ਨਾ੭ਕਤ੍ਤ੍ੂ ਰੇ ਕਹ ਮਨਯੇ੭ਹਮ੍ ਨਤ੍ੀਮ੍ ਮਨ੍ਤ੍ਾਕਿਨੀਮ੍ ਇਤ੍ਃ ੯
ਉੱਚੈ ਰ੍ਪ੍ੱਤ੍ਾਕਨ ਚੀਰਾਕਣ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੇਨ ਪ੍ਿੇਤ੍੍ ਅਯਮ੍
ਅਕਪ੍ਿ੍ਞਾਨ ਿਰੁਤ੍ਃ ਪ੍ਨ੍ਤ੍ਾ ਕਿਿਾਲੇ ਿਨ੍ਤ੍ੁਮ੍ ਇੱਚਤ੍ਾ ੧0
ਇਤ੍ਮ੍ ਚ ਉਤ੍ਾੱਤ੍ ਤ੍ਨ੍ਤ੍ਾਨਾਮ੍ ਿੁਮ੍ਿਰਾਣਾਮ੍ ਤ੍ਰਕਸਵਨਾਮ੍
ਸ਼੍ੈਲ ਪ੍ਾਰ੍ਸ਼੍ਵੇ ਪ੍ਕਰਿਰਾਨ੍ਤ੍ਮ੍ ਅਨਯੋਨਯਮ੍ ਅਕਪ੍ਿਰ੍ਿਤ੍ਾਮ੍ ੧੧
ਯਮ੍ ਏਿ ਆਤ੍ਾਤ੍ੁ ਮ੍ ਇੱਚਨ੍ਕਤ੍ ਤ੍ਾਪ੍ਸਾਃ ਸਤ੍ਤ੍ਮ੍ ਿਨੇ
ਤ੍ਸਯ ਅਸੌ ਤ੍ਰੁਸ਼੍ਯਤ੍ੇ ਤ੍ੂ ਮਃ ਸਮ੍ਿੁਲਃ ਿਰੁਸ਼੍੍ਟ ਿਰ੍ਤ੍੍ਮਨਃ ੧੨
ਅਤ੍ਰਾ੭ਹਮ੍ ਪ੍ੁਰਸ਼੍
ੁ ਿਯਾਿਰਮ੍ ਿੁਰੁ ਸਤ੍੍ਿਾਰ ਿਾਕਰਣਮ੍
ਆਰਯਮ੍ ਤ੍ਰਿ੍ਸ਼੍ਯਾਕਮ ਸਮਹ ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟੋ ਮਹਰ੍ਕਸ਼੍ਮ੍ ਇਿ ਰਾਿਿਮ੍ ੧੩
ਅਤ੍ ਿਤ੍ਵਾ ਮੁਹਰ
ੂ ੍ਤ੍ਮ੍ ਤ੍ੁ ਕਚਤ੍ਰਿੂਟਮ੍ ਸ ਰਾਿਿਃ
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਮਨ੍ਤ੍ਾਕਿਨੀਮ੍ ਅਨੁ ਪ੍ਰਾਪ੍੍ਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਮ੍ ਿਨਮ੍ ਚੇਤ੍ਮ੍ ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੧੪
ਿਿਤ੍ਯਾਮ੍ ਪ੍ੁਰਸ਼੍
ੁ ਿਯਾਿਰ ਆਸ੍ਤ੍ੇ ਿੀਰਾ੭੭ਸਨੇ ਰਤ੍ਃ
ਿਨੇਨ੍ਤ੍ਰੋ ਕਨਰ੍ਿਨਮ੍ ਪ੍ਰਾਪ੍ਯ ਕਤ੍ ਙ੍ਮੇ ਿਨ੍ਮ ਸਿੀਕਿਤ੍ਮ੍ ੧੫
ਮ ਤ੍੍ਿਰੁਤ੍ੇ ਿਯਸਨਮ੍ ਪ੍ਰਾਪ੍੍ਤ੍ੋ ਲੋ ਿ ਨਾਤ੍ੋ ਮਹਾ ਤ੍ਯੁ ਕਤ੍ਃ
ਸਰਵਾਨ੍ ਿਾਮਾਨ੍ ਪ੍ਕਰਤ੍ਯਿਯ ਿਨੇ ਿਸਕਤ੍ ਰਾਿਿਃ ੧੬
ਇਕਤ੍ ਲੋ ਿ ਸਮਾਿਰੁਸ਼੍੍ਟਃ ਪ੍ਾਤ੍ੇ ਸ਼੍ੁ ਅਤ੍ਯ ਪ੍ਰਸਾਤ੍ਯਨ੍
ਰਾਮ ਸਯ ਕਨਪ੍ਕਤ੍ਸ਼੍ਯਾਕਮ ਸੀਤ੍ਾਯਾ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ ਸਯ ਚ ੧੭
ਏਿਮ੍ ਸ ਕਿਲਪ੍ਮ੍ ਸ੍ਤ੍ਸ੍ਕਮਨ੍ ਿਨੇ ਤ੍ਸ਼੍ਰਤ੍ਾ੭੭ਤ੍੍ਮਿਃ
ਤ੍ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ ਮਹਤ੍ੀਮ੍ ਪ੍ੁਣਯਾਮ੍ ਪ੍ਰ੍ਣਸ਼੍ਾਲਾਮ੍ ਮਨੋਰਮਾਮ੍ ੧੮
ਸਾਲ ਤ੍ਾਲਾ੭ਸ਼੍ਵਿਰ੍ਣਾਨਾਮ੍ ਪ੍ਰ੍ਣੈ ਰ੍ਪ੍ਹੁਕਪ੍: ਆਿਰਤ੍
ੁ ਾਮ੍
ਕਿਸ਼੍ਾਲਾਮ੍ ਮਰੁਤ੍ੁਕਪ੍ ਸ੍ਤ੍ੀਰ੍ਣਾਮ੍ ਿੁਸ਼੍ੈ ਰਵੇਕਤ੍ਮ੍ ਇਿਾ੭ਤ੍ਵਰੇ ੧੯
ਸ਼੍ਿਰਾ੭ਯੁ ਤ੍ ਕਨਿਾਸ਼੍ੈ ਸ਼੍੍ਚ ਿਾਰ੍ਮੁਿੈ: ਪ੍ਾਰ ਸਾਤ੍ਨੈਃ
ਰੁਿ੍ਮ ਪ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟੈ ਰ੍ਮਹਾ ਸਾਰੈਃ ਸ਼੍ੋਕਪ੍ਤ੍ਾਮ੍ ਸ਼੍ਤ੍ਰੁ ਪ੍ਾਤ੍ਿੈਃ ੨0
ਅਰ੍ਿ ਰਸ਼੍੍ਕਮ ਪ੍ਰਤ੍ੀਿਾਸ਼੍ੈ: ਿੋਰੈ ਸ੍ਤ੍ੂਣੀ ਿਤ੍ੈਃ ਸ਼੍ਰੈਃ
ਸ਼੍ੋਕਪ੍ਤ੍ਾਮ੍ ਤ੍ੀਪ੍੍ਤ੍ ਿਤ੍ਨੈਃ ਸਰ੍ਪ੍ੈ ਰ੍ਪ੍ੋਿਿਤ੍ੀਮ੍ ਇਿ ੨੧
ਮਹਾ ਰਿਤ੍ ਿਾਸੋਪ੍ਯਾਮ੍ ਅਕਸਪ੍ਯਾਮ੍ ਚ ਕਿਰਾਕਿਤ੍ਾਮ੍
ਰੁਿ੍ਮ ਕਪ੍ਨ੍ਤ੍ੁ ਕਿਕਚਤ੍ਰਾਪ੍ਯਾਮ੍ ਚਰ੍ਮਪ੍ਯਾਮ੍ ਚਾ੭ਕਪ੍ ਸ਼੍ੋਕਪ੍ਤ੍ਾਮ੍ ੨੨
ਿੋਤ੍ਾਮ੍ਿੁਕਲ਼ਤ੍ਰੈ: ਆਸਿ੍ਤ੍ੈ ਸ਼੍੍ਕਚਤ੍ਰੈਃ ਿਾਮ੍ਚਨ ਪ੍ੂਕਸ਼੍ਤ੍ੈਃ
ਅਕਰ ਸਮ੍ਿ:ੈ ਅਨਾਤ੍ਰੁਸ਼੍ਯਾਮ੍ ਮਰੁਿੈਃ ਕਸਮਹ ਿੁਹਾਮ੍ ਇਿ ੨੩
ਪ੍ਰਾਿ੍ ਉਤ੍ਿ੍ ਸਰਿਣਾਮ੍ ਿੇਕਤ੍ਮ੍ ਕਿਸ਼੍ਾਲਾਮ੍ ਤ੍ੀਪ੍੍ਤ੍ ਪ੍ਾਿਿਾਮ੍
ਤ੍ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ ਪ੍ਰਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਰ ਪ੍ੁਣਯਾਮ੍ ਰਾਮ ਕਨਿੇਸ਼੍ਨੇ ੨੪
ਕਨਰੀਿ੍ਸ਼੍ਯ ਸ ਮੁਹਰ
ੂ ੍ਤ੍ਮ੍ ਤ੍ੁ ਤ੍ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ ਪ੍ਰਤ੍ੋ ਿੁਰਮ
ੁ ੍
ਉਟਿੇ ਰਾਮਮ੍ ਆਸੀਨਮ੍ ਿਟਾ ਮਣ੍ਟਲ ਤ੍ਾਕਰਣਮ੍ ੨੫
ਤ੍ਮ੍ ਤ੍ੁ ਿਰੁਸ਼੍੍ਣਾ੭ਕਿਨ ਤ੍ਰਮ੍ ਚੀਰ ਿਲ੍ ਿਲ ਿਾਸਸਮ੍
ਤ੍ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ ਰਾਮਮ੍ ਆਸੀਨਮ੍ ਅਕਪ੍ਤ੍ਃ ਪ੍ਾਿਿੋਪ੍ਮਮ੍ ੨੬
ਕਸਮਹ ਸ੍ਿਨ੍ਤ੍ਮ੍ ਮਹਾ ਪ੍ਾਹੁਮ੍ ਪ੍ੁਣ੍ਟਰੀਿ ਕਨਪ੍ੇਿ੍ਸ਼੍ਣਮ੍
ਪ੍ਰੁਕਤ੍ਿਯਾਃ ਸਾਿਰਾ੭ਨ੍ਤ੍ਾਯਾ ਪ੍ਰ੍ਤ੍ਾਰਮ੍ ਤ੍ਰ੍ਮ ਚਾਕਰਣਮ੍ ੨੭
ਉਪ੍ਕਿਸ਼੍੍ਟਮ੍ ਮਹਾ ਪ੍ਾਹੁਮ੍ ਪ੍ਰਹ੍ਮਾਣਮ੍ ਇਿ ਸ਼੍ਾਸ਼੍ਵਤ੍ਮ੍
ਸ੍ਤ੍ਮ੍ਕਟਲੇ ਤ੍ਰ੍ਪ੍ ਸਸ੍ਮ੍ਤ੍ੀਰ੍ਣੇ ਸੀਤ੍ਯਾ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੇਨ ਚ ੨੮
ਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾ ਪ੍ਰਤ੍ਃ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ੍ ਤ੍ੁ ਃਿ ਮੋਹ ਪ੍ਕਰਪ੍੍ਲੁਤ੍ਃ
ਅਪ੍ਯਤ੍ਾਿਤ੍ ਤ੍ਰ੍ਮਾਤ੍੍ਮਾ ਪ੍ਰਤ੍ਃ ਿੈਿਯੀ ਸੁਤ੍ਃ ੨੯
ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵੈ ਿ ਕਿਲਲਾਪ੍ਾ੭੭ਰ੍ਤ੍ੋ ਪ੍ਾਸ਼੍੍ਪ੍ ਸਮ੍ਕਤ੍ਿ੍ਤ੍ਯਾ ਕਿਰਾ
ਅਸ਼੍ਿ੍ਨੁਿਨ੍ ਤ੍ਾਰਕਯਤ੍ੁ ਮ੍ ਤ੍ੈਰਯਾਤ੍੍ ਿਚਨਮ੍ ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੩0
ਯਃ ਸਮ੍ਸਕਤ੍ ਪ੍ਰਿਰੁਕਤ੍ਕਪ੍ ਰ੍ਪ੍ਿੇ ਤ੍ਯੁ ਿ੍ਤ੍ ਉਪ੍ਾਕਸਤ੍ੁ ਮ੍
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਿਨਯੈ ਰ੍ਮਰੁਿੈ ਰੁਪ੍ਾਸੀਨਃ ਸੋ੭ਯਮ੍ ਆਸ੍ਤ੍ੇ ਮਮਾ੭ਿਰਿਃ ੩੧
ਿਾਸੋਕਪ੍ ਰ੍ਪ੍ਹੁ ਸਾਹਸਰੈ ਰਯੋ ਮਹਾਤ੍੍ਮਾ ਪ੍ੁਰੋਕਚਤ੍ਃ
ਮਰੁਿਾ੭ਕਿਨੇ ਸੋ੭ਯਮ੍ ਇਹ ਪ੍ਰਿਸ੍ਤ੍ੇ ਤ੍ਰ੍ਮਮ੍ ਆਚਰਨ੍ ੩੨
ਅਤ੍ਾਰਯ ਤ੍ਯੋ ਕਿਕਿਤ੍ਾ ਸ਼੍੍ਕਚਤ੍ਰਾਃ ਸੁਮਨਸ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ
ਸੋ੭ਯਮ੍ ਿਟਾ ਪ੍ਾਰਮ੍ ਇਮਮ੍ ਸਹਤ੍ੇ ਰਾਿਿਃ ਿਤ੍ਮ੍ ੩੩
ਯਸਯ ਯਿ੍ਞੈ ਰਯਤ੍ਾ ਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟੈ ਰਯੁ ਿ੍ਤ੍ੋ ਤ੍ਰ੍ਮਸਯ ਸਮ੍ਚਯਃ
ਸ਼੍ਰੀਰ ਿ੍ਲੇਸ਼੍ ਸਮ੍ਪ੍ਤ੍
ੂ ਮ੍ ਸ ਤ੍ਰ੍ਮਮ੍ ਪ੍ਕਰਮਾਰ੍ਿਤ੍ੇ ੩੪
ਚਨ੍ਤ੍ਨੇਨ ਮਹਾ੭ਰਹੇਣ ਯਸਯ ਅਮ੍ਿਮ੍ ਉਪ੍ਸੇਕਿਤ੍ਮ੍
ਮਲੇ ਨ ਤ੍ਸਯ ਅਮ੍ਿਮ੍ ਇਤ੍ਮ੍ ਿਤ੍ਮ੍ ਆਰਯ ਸਯ ਸੇਿਯਤ੍ੇ ੩੫
ਮ ੱੰਕਨਕਮੱਤ੍ਮ੍ ਇਤ੍ਮ੍ ਤ੍ੁ ਃਿਮ੍ ਪ੍ਰਾਪ੍੍ਤ੍ੋ ਰਾਮਃ ਸੁਿੋਕਚਤ੍ਃ
ਕਤ੍ਿ੍ ਿੀਕਿਤ੍ਮ੍ ਨਰੁਸ਼੍ਮ੍ਸ ਸਯ ਮਮ ਲੋ ਿ ਕਿਿਕਰਹਤ੍ਮ੍ ੩੬
ਇਕਤ੍ ਏਿਮ੍ ਕਿਲਪ੍ਨ੍ ਤ੍ੀਨਃ ਪ੍ਰਕਸਵੰਨ ਮੁਿ ਪ੍ਮ੍ਿਿਃ
ਪ੍ਾਤ੍ੌ ਪ੍ਰਾਪ੍ਯ ਰਾਮ ਸਯ ਪ੍ਪ੍ਾਤ੍ ਪ੍ਰਤ੍ੋ ਰੁਤ੍ਨ੍ ੩੭
ਤ੍ੁ ਃਿਾ੭ਕਪ੍ ਤ੍ਪ੍੍ਤ੍ੋ ਪ੍ਰਤ੍ੋ ਰਾਿ ਪ੍ੁਤ੍ਰੋ ਮਹਾ ਪ੍ਲਃ
ਉਿ੍ਤ੍ਵਾ ਆਰਯੇਕਤ੍ ਸਿਰੁਤ੍੍ ਤ੍ੀਨਮ੍ ਪ੍ੁਨ ਰ੍ਨੋਿਾਚ ਕਿਮ੍ ਚਨ ੩੮
ਪ੍ਾਸ਼੍੍ਪ੍ ਅਕਪ੍ਕਹਤ੍ ਿਣ੍ਟ ਸ਼੍੍ਚ ਪ੍ਰੇਿ੍ਸ਼੍ਯ ਰਾਮਮ੍ ਯਸ਼੍ਕਸਵਨਮ੍
ਆਰਯੇਕਤ੍ ਏਿਾਕਪ੍ ਸਮ੍ਿਰੁਸ਼੍ਯ ਿਯਾਹਰ੍ਤ੍ੁਮ੍ ਨਾਸ਼੍ਿਤ੍੍ ਤ੍ਤ੍ਾ ੩੯
ਸ਼੍ਤ੍ਰੁਿ੍ਨ ਸ਼੍੍ਚਾ੭ਕਪ੍ ਰਾਮ ਸਯ ਿਿਨ੍ਤ੍ੇ ਚਰਣੌ ਰੁਤ੍ਨ੍
ਤ੍ੌ ਿੁਪ੍ੌ ਸ ਸਮਾ੭੭ਕਲਮ੍ਿਯ ਰਾਮੋ੭ਪ੍ਯ੭ਸ਼੍ਰੂਣਯ੭ਿਰ੍ਤ੍ਯਤ੍੍ ੪0
ਤ੍ਤ੍ਃ ਸੁਮਨ੍ਤ੍ਰੇਣ ਿੁਹੇਨ ਚੈਿ
ਸਮੀਯਤ੍ੂ ਰਾਿ ਸੁਤ੍ਾ ਿ੭ਰਣਯੇ
ਕਤ੍ਿਾਿਰ ਸ਼੍੍ਚੈਿ ਕਨਸ਼੍ਾਿਰ ਸ਼੍੍ਚ
ਯਤ੍ਾ੭ਮ੍ਪ੍ਰੇ ਸ਼੍ੁਿਰ ਪ੍ਰੁਹਸ੍ਪ੍ਕਤ੍ਪ੍ਯਾਮ੍ ੪੧
ਤ੍ਾਨ੍ ਪ੍ਾਰ੍ਕਤ੍ਿਾਨ੍ ਿਾਰਣ ਯੂ ਤ੍ਪ੍ਾਪ੍ਾਨ੍
ਸਮਾਿਤ੍ਾਮ੍ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਰ ਮਹ ਤ੍ਯ੭ਰਣਯੇ
ਿਨੌਿਸ ਸ੍ਤ੍੭
ੇ ਕਪ੍ ਸਮੀਿ੍ਸ਼੍ਯ ਸਰਵੇ੭ਕਪ੍
ਅਸ਼੍ਰੂਣਯ ਮੁਞ੍ਚਨ੍ ਪ੍ਰਕਿਹਾਯ ਹਰ੍ਸ਼੍ਮ੍ ੪੨
ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਯੋਤ੍ਯਾ ਿਾਮ੍ਟੇ ਏਿੋਨ ਸ਼੍ਤ੍ਤ੍ਮ ੱੱਸਰ੍ਿ:
ਸ਼ਤਤਮ ੱਸਰ੍ਕ:
ਿਕਟਲਮ੍ ਚੀਰ ਿਸਨਮ੍ ਪ੍ਰਾਮ੍ਿਕਲਮ੍ ਪ੍ਕਤ੍ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ੁਕਿ
ਤ੍ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ ਰਾਮੋ ਤ੍ੁ ਰ੍ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਮ੍ ਯੁ ਿਾਮ੍ਤ੍ੇ ਪ੍ਾਸ੍ਿਰਮ੍ ਯਤ੍ਾ ੧
ਿਤ੍ਮ੍ਕਚਤ੍੍ ਅਕਪ੍ਕਿਿ੍ਞਾਯ ਕਿਿਰ੍ਣ ਿਤ੍ਨਮ੍ ਿਰੁਸ਼੍ਮ੍
ਪ੍ਰਾਤ੍ਰਮ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਮ੍ ਰਾਮ: ਪ੍ਕਰਿਿਰਾਹ ਪ੍ਾਹੁਨਾ ੨
ਆਿਰਾਯ ਰਾਮ ਸ੍ਤ੍ਮ੍ ਮੂਰਤ੍
੍ ੍ਕਨ ਪ੍ਕਰਸ਼੍ਵਿਯ ਚ ਰਾਿਿਃ
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਅਮ੍ਿੇ ਪ੍ਰਤ੍ਮ੍ ਆਰੋਪ੍ਯ ਪ੍ਰਯਪ੍ਰਚ
ੁੱ ਤ੍੍ ਸਮਾਕਹਤ੍ਃ ੩
ਿਵ ਨੁ ਤ੍ੇ੭ਪ੍ੂਤ੍੍ ਕਪ੍ਤ੍ਾ ਤ੍ਾਤ੍ ਯ ਤ੍੭ਰਣਯਮ੍ ਤ੍ਵਮ੍ ਆਿਤ੍ਃ
ਨ ਕਹ ਤ੍ਵਮ੍ ਿੀਿਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਸਯ ਿਨਮ੍ ਆਿਨ੍ਤ੍ੁਮ੍ ਅਰਹਕਸ ੪
ਕਚਰਸਯ ਪ੍ਤ੍ ਪ੍ਸ਼੍ਯਾਕਮ ਤ੍ੂ ਰਾ ਤ੍੍ਪ੍ਰਤ੍ਮ੍ ਆਿਤ੍ਮ੍
ਤ੍ੁ ਸ਼੍੍ਪ੍ਰਤ੍ੀਿਮ੍ ਅਰਣਯੇ੭ਸ੍ਕਮਨ੍ ਕਿਮ੍ ਤ੍ਾਤ੍ ਿਨਮ੍ ਆਿਤ੍ਃ ੫
ਿੱਕਚ ੱੱਤ੍ਾਰਯਤ੍ੇ ਤ੍ਾਤ੍ ਰਾਿਾ ਯੱਤ੍ਵ ਕਮਹਾ ਿਤ੍:
ਿੱਕਚੰਨ ਤ੍ੀਨ ੱੱਸਹਸਾ ਰਾਿਾ ਲੋ ਿਾ੭0ਤ੍ਰਮ੍ ਿਤ੍: ੬
ਿੱਕਚਤ੍੍ ਸੌਮਯ ਨ ਤ੍ੇ ਰਾਿਯਮ੍ ਪ੍ਰਸ਼੍੍ਟਮ੍ ਪ੍ਾਲ ਸਯ ਸ਼੍ਾਸ਼੍ਵਤ੍ਮ੍
ਿੱਕਚ ੱੱਚਸ਼੍
ੁ ੂਸ਼੍
ਰ ਸੇ ਤ੍ਾਤ੍ ਕਪ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਸਤ੍ਯ ਕਿਿਰਮਮ੍ ੭
ਿੱਕਚ ੱੱਤ੍ਸ਼੍ਰਤ੍ੋ ਰਾਿਾ ਿੁਸ਼੍ਲੀ ਸਤ੍ਯ ਸਮ੍ਿਰਃ
ਰਾਿਸੂਯਾ੭ਸ਼੍ਵ ਮੇਤ੍ਾਨਾਮ੍ ਆਹਰ੍ਤ੍ਾ ਤ੍ਰ੍ਮ ਕਨਸ਼੍੍ਚਯਃ ੮
ਸ ਿੱਕਚ ਤ੍੍ਪ੍ਰਾਹ੍ਮਣੋ ਕਿਤ੍ਵਾਨ੍ ਤ੍ਰ੍ਮ ਕਨਤ੍ਯੋ ਮਹਾ ਤ੍ਯੁ ਕਤ੍ਃ
ਇਿ੍ਸ਼੍ਵਾਿੂਣਾਮ੍ ਉਪ੍ਾਤ੍ਯਾਯੋ ਯਤ੍ਾਿ ੱੱਤ੍ਾਤ੍ ਪ੍ੂਿਯਤ੍ੇ ੯
ਸਾ ਤ੍ਾਤ੍ ਿੱਕਚ ੱੱਚ ਿੌਸਲਯਾ ਸੁਕਮਤ੍ਰਾ ਚ ਪ੍ਰਿਾਿਤ੍ੀ
ਸੁਕਿਨੀ ਿੱਕਚਤ੍੍ ਆਰਯਾ ਚ ਤ੍ੇਿੀ ਨਨ੍ਤ੍ਕਤ੍ ਿੈਿਯੀ ੧0
ਿੱਕਚ ਕਤ੍ਵਨਯ ਸਮ੍ਪ੍ੰਨਃ ਿੁਲ ਪ੍ੁਤ੍ਰੋ ਪ੍ਹੁ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਃ
ਅਨਸੂਯੁ ਰ੭ਨੁ ਤ੍ਰਸ਼੍੍ਟਾ ਸਤ੍੍ਿਰੁਤ੍ ਸ੍ਤ੍ੇ ਪ੍ੁਰੋਕਹਤ੍ਃ ੧੧
ਿੱਕਚਤ੍੍ ਅਿ੍ਕਨਸ਼੍ੁ ਤ੍ੇ ਯੁ ਿ੍ਤ੍ੋ ਕਿਕਤ੍ਿ੍ਞੋ ਮਕਤ੍ਮਾਨ੍ ਰੁਿੁਃ
ਹੁਤ੍ਮ੍ ਚ ਹੋਸ਼੍ਯਮਾਣਮ੍ ਚ ਿਾਲੇ ਿੇਤ੍ਯਤ੍ੇ ਸਤ੍ਾ ੧੨
ਿੱਕਚ ੱੱਤ੍ੇਿਾਨ੍ ਕਪ੍ਤ੍ਰੂਨ੍ ਮਾਤ੍ਰੂ ਰ੍ਿੁਰਨ
ੂ ੍ ਕਪ੍ਤ੍ਰੁ ਸਮਾਨ੭ਕਪ੍
ਿਰੁੱਤ੍ਾਮ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਤ੍ਾਤ੍ ਿੈਤ੍ਯਾਮ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਪ੍ਰਾਹ੍ਮਣਾਮ੍ ਸ਼੍੍ਚਾ੭ਕਪ੍ਮਨਯਸੇ ੧੩
ਇਸ਼੍ਵ੭ਸ੍ਤ੍ਰ ਿਰ ਸਮ੍ਪ੍ੰਨਮ੍ ਅਰ੍ਤ੍ ਸ਼੍ਾਸ੍ਤ੍ਰ ਕਿਸ਼੍ਾਰਤ੍ਮ੍
ਸੁਤ੍ਨਵਾਨਮ੍ ਉਪ੍ਾਤ੍ਯਾਯਮ੍ ਿੱਕਚ ੱੱਤ੍ਵਮ੍ ਤ੍ਾਤ੍ ਮਨਯਸੇ ੧੪
ਿੱਕਚਤ੍੍ ਆਤ੍੍ਮ ਸਮਾਃ ਸ਼੍ੂਰਾਃ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਿਨ੍ਤ੍ੋ ਕਿਤ੍ੇਨ੍ਕਤ੍ਰਯਾਃ
ਿੁਲੀਨਾ ਸ਼੍੍ਚੇਮ੍ਕਿਤ੍ਿ੍ਞਾ ਸ਼੍੍ਚ ਿਰੁਤ੍ਾ ਸ੍ਤ੍ੇ ਤ੍ਾਤ੍ ਮਨ੍ਕਤ੍ਰਣਃ ੧੫
ਮਮ੍ਤ੍ਰੋ ਕਿਿਯ ਮੂਲਮ੍ ਕਹ ਰਾਿ੍ਞਾਮ੍ ਪ੍ਿਕਤ੍ ਰਾਿਿ
ਸੁਸਮਵ ੍ਰੁਤ੍ੋ ਮਨ੍ਤ੍ਰ ਤ੍ਰੈ: ਅਮਾਤ੍ਯੈਃ ਸ਼੍ਾਸ੍ਤ੍ਰ ਿੋਕਿਤ੍ੈਃ ੧੬
ਿੱਕਚ ੱੰਕਨਤ੍ਰਾ ਿਸ਼੍ਮ੍ ਨ ਏਕਸ਼੍ ਿੱਕਚਤ੍੍ ਿਾਲੇ ਪ੍ਰਪ੍ੁਤ੍ਯਸੇ
ਿੱਕਚ ੱੱਚਾ੭ਪ੍ਰ ਰਾਤ੍ਰੇਸ਼੍ੁ ਕਚਨ੍ਤ੍ਯ ਸਯ੭ਰ੍ਤ੍ ਨੈਪ੍ਣ
ੁ ਮ੍ ੧੭
ਿੱਕਚਨ੍ ਮਨ੍ਤ੍ਰਯਸੇ ਨ ਏਿਃ ਿੱਕਚ ੱੰਨ ਪ੍ਹੁਕਪ੍ਃ ਸਹ
ਿੱਕਚ ੱੱਤ੍ੇ ਮਨ੍ਕਤ੍ਰਤ੍ੋ ਮਨ੍ਤ੍ਰੋ ਰਾਸ਼੍੍ਟਰਮ੍ ਨ ਪ੍ਕਰਤ੍ਾਿਕਤ੍ ੧੮
ਿੱਕਚ ਤ੍੭ਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਕਿਕਨਸ਼੍੍ਕਚਤ੍ਯ ਲਿੁ ਮੂਲਮ੍ ਮਹੋਤ੍ਯਮ੍
ਿ੍ਕਸ਼੍ਪ੍ਰਮ੍ ਆਰਪ੍ਸੇ ਿਰ੍ਤ੍ੁਮ੍ ਨ ਤ੍ੀਰ੍ਿਯਕਸ ਰਾਿਿ ੧੯
ਿੱਕਚ ੱੱਤ੍ੇ ਸੁਿਰੁਤ੍ਾਕਨ ਏਿ ਿਰੁਤ੍ ਰੂਪ੍ਾਕਣ ਿਾ ਪ੍ੁਨਃ
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਕਿਤ੍ੁ ਸ੍ਤ੍ੇ ਸਰਵ ਿਾਰਯਾਕਣ ਨ ਿਰ੍ਤ੍ਿਯਾਕਨ ਪ੍ਾਰ੍ਕਤ੍ਿਾਃ ੨0
ਿੱਕਚ ੱੰਨ ਤ੍ਰ੍ਿੈ ਰਯੁ ਿ੍ਤ੍ਵਾ ਿਾ ਯੇ ਚਾ੭ਪ੍ਯ੭ਪ੍ਕਰ ਿੀਰ੍ਕਤ੍ਤ੍ਾਃ
ਤ੍ਵਯਾ ਿਾ ਤ੍ਿ ਿਾ੭ਮਾਤ੍ਯੈ ਰ੍ਪ੍ੁਤ੍ਯਤ੍ੇ ਤ੍ਾਤ੍ ਮਨ੍ਕਤ੍ਰਤ੍ਮ੍ ੨੧
ਿੱਕਚਤ੍੍ ਸਹਸਰਾਨ੍ ਮੂਰ੍ਿਾਣਾਮ੍ ਏਿਮ੍ ਇੱਚਕਸ ਪ੍ਮ੍ਕਟਤ੍ਮ੍
ਪ੍ਣ੍ਕਟਤ੍ੋ ਹਯ੭ਰ੍ਤ੍ ਿਰੁੱਚਰੇਸ਼੍ੁ ਿੁਰਯਾ ੱੰਕਨੱ ਸ਼੍ਰੇਯਸਮ੍ ਮਹਤ੍੍ ੨੨
ਸਹਸਰਾ ਣਯ੭ਕਪ੍ ਮੂਰ੍ਿਾਣਾਮ੍ ਯ ਤ੍ਯੁ ਪ੍ਾਸ੍ਤ੍ੇ ਮਹੀਪ੍ਕਤ੍ਃ
ਅਤ੍ਿਾ ਅਪ੍ਯ੭ਯੁ ਤ੍ਾ ਨਯੇਿ ਨਾਸ੍ਕਤ੍ ਤ੍ੇਸ਼੍ੁ ਸਹਾਯਤ੍ਾ ੨੩
ਏਿੋ੭ਪ੍ਯਮਾਤ੍ਯੋ ਮੇਤ੍ਾਿੀ ਸ਼੍ੂਰੋ ਤ੍ਿ੍ਸ਼੍ੋ ਕਿਚਿ੍ਸ਼੍ਣਃ
ਰਾਿਾਨਮ੍ ਰਾਿਮਾਤ੍ਰਮ੍ ਿਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਯੇਨ੍ ਮਹਤ੍ੀਮ੍ ਕਸ਼੍ਰਯਮ੍ ੨੪
ਿੱਕਚ ਨ੍ਮੁਿਯਾ ਮਹ ਤ੍੍ਸਵੇਿ ਮਤ੍ਯਮੇਸ਼੍ੁ ਚ ਮਤ੍ਯਮਾਃ
ਿਿਨਯਾ ਸ੍ਤ੍ੁ ਿਿਨਯੇਸ਼੍ੁ ਪ੍ਰੁਤ੍ਯਾਃ ਿਰ੍ਮਸੁ ਯੋਕਿਤ੍ਾਃ ੨੫
ਅਮਾਤ੍ਯਾਨ੍ ਉਪ੍ਤ੍ਾ ਅਤ੍ੀਤ੍ਾਨ੍ ਕਪ੍ਤ੍ਰੁ ਪ੍ੈਤ੍ਾਮਹਾਨ੍ ਸ਼੍ੁਚੀਨ੍
ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍੍ਟਾਨ੍ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍੍ਟੇਸ਼੍ੁ ਿੱਕਚ ੱੱਤ੍ਵਮ੍ ਕਨਯੋਿਯਕਸ ਿਰ੍ਮਸੁ ੨੬
ਿੱਕਚ ੱੰਨੋ੭ਿਰੇਣ ਤ੍ਮ੍ਟੇਨ ਪ੍ਰੁਸ਼੍ ਮੁਤ੍ਵੇਕਿਤ੍ ਪ੍ਰਿਮ੍
ਰਾਸ਼੍੍ਟਰਮ੍ ਤ੍ਿਾ੭ਨੁ ਿਾਨਨ੍ਕਤ੍ ਮਮ੍ਕਤ੍ਰਣ: ਿੈਿਯੀ ਸੁਤ੍ ੨੭
ਿੱਕਚ ੱੱਤ੍ਵਾਮ੍ ਨਾ੭ਿਿਾਨਨ੍ਕਤ੍ ਯਾਿਿਾਃ ਪ੍ਕਤ੍ਤ੍ਮ੍ ਯਤ੍ਾ
ਉਿਰ ਪ੍ਰਕਤ੍ਿਰਹੀਤ੍ਾਰਮ੍ ਿਾਮਯਾਨਮ੍ ਇਿ ਸ੍ਕਤ੍ਰਯਃ ੨੮
ਉਪ੍ਾਯ ਿੁਸ਼੍ਲਮ੍ ਿੈਤ੍ਯਮ੍ ਪ੍ਰੁਤ੍ਯ ਸਮ੍ਤ੍ੂਸ਼੍ਣੇ ਰਤ੍ਮ੍
ਸ਼੍ੂਰਮ੍ ਐਸ਼੍ਵਰਯ ਿਾਮਮ੍ ਚ ਯੋ ਨ ਹਨ੍ਕਤ੍ ਸ ਿਤ੍ਯਤ੍ੇ ੨੯
ਿੱਕਚਤ੍੍ ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟ ਸ਼੍੍ਚ ਸ਼੍ੂਰ ਸ਼੍੍ਚ ਤ੍ਰੁਕਤ੍ਮਾਨ੍ ਮਕਤ੍ਮਾਨ੍ ਸ਼੍ੁਕਚਃ
ਿੁਲੀਨ ਸ਼੍੍ਚਾ੭ਨੁ ਰਿ੍ਤ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਤ੍ਿ੍ਸ਼੍ਃ ਸੇਨਾਪ੍ਕਤ੍ਃ ਿਰੁਤ੍ਃ ੩0
ਪ੍ਲਿਨ੍ਤ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਿੱਕਚ ੱੱਤ੍ੇ ਮੁਿਯਾ ਯੁ ੱਤ੍ ਕਿਸ਼੍ਾਰਤ੍ਾਃ
ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟ ਉਪ੍ਤ੍ਾਨਾ ਕਿਿਰਾਨ੍ਤ੍ਾ ਸ੍ਤ੍ਵਯਾ ਸਤ੍੍ਿਰੁਤ੍ਯ ਮਾਕਨਤ੍ਾਃ ੩੧
ਿੱਕਚਤ੍੍ ਪ੍ਲ ਸਯ ਪ੍ਿ੍ਤ੍ਮ੍ ਚ ਿੇਤ੍ਨਮ੍ ਚ ਯਤ੍ੋਕਚਤ੍ਮ੍
ਸਮ੍ਪ੍ਰਾਪ੍੍ਤ੍ ਿਾਲਮ੍ ਤ੍ਾਤ੍ਿਯਮ੍ ਤ੍ਤ੍ਾਕਸ ਨ ਕਿਲ਼ਮ੍ਪ੍ਸੇ ੩੨
ਿਾਲਾ੭ਕਤ੍ਿਰਮਣੇ ਹਯੇਿ ਪ੍ਿ੍ਤ੍ ਿੇਤ੍ਨਯੋ ਰ੍ਪ੍ਰੁਤ੍ਾਃ
ਪ੍ਰ੍ਤ੍ੁਃ ਿੁਪ੍ਯਨ੍ਕਤ੍ ਤ੍ੁ ਸ਼੍ਯਨ੍ਕਤ੍ ਸੋ੭ਨਰ੍ਤ੍ਃ ਸੁਮਹਾਨ੍ ਸ੍ਮਰੁਤ੍ਃ ੩੩
ਿੱਕਚਤ੍੍ ਸਰਵੇ੭ਨੁ ਰਿ੍ਤ੍ਾ ਸ੍ਤ੍ਵਾਮ੍ ਿੁਲ ਪ੍ੁਤ੍ਰਾਃ ਪ੍ਰਤ੍ਾਨਤ੍ਃ
ਿੱਕਚਤ੍੍ ਪ੍ਰਾਣਾਮ੍ ਸ੍ਤ੍ਿਾ੭ਰ੍ਤ੍ੇਸ਼੍ੁ ਸਮ੍ਤ੍ਯਿਨ੍ਕਤ੍ ਸਮਾਕਹਤ੍ਾਃ ੩੪
ਿੱਕਚ ੱੱਿਾਨਪ੍ਤ੍ੋ ਕਿਤ੍ਵਾਨ੍ ਤ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਣਃ ਪ੍ਰਕਤ੍ਪ੍ਾਨਿਾਨ੍
ਯਤ੍ੋਿ੍ਤ੍ ਿਾਤ੍ੀ ਤ੍ੂ ਤ੍ ਸ੍ਤ੍ੇ ਿਰੁਤ੍ੋ ਪ੍ਰਤ੍ ਪ੍ਮ੍ਕਟਤ੍ਃ ੩੫
ਿੱਕਚਤ੍੍ ਅਸ਼੍੍ਟਾਤ੍ਸ਼੍ਾ੭ਨਯੇਸ਼੍ੁ ਸਵਪ੍ਿ੍ਸ਼੍ੇ ਤ੍ਸ਼੍ ਪ੍ਮ੍ਚ ਚ
ਕਤ੍ਰਕਪ੍ ਸ੍ਕਤ੍ਰਕਪ੍: ਅਕਿਿ੍ਞਾਤ੍ੈ: ਿੇਤ੍੍ਕਸ ਤ੍ੀਰ੍ਤ੍ਾਕਨ ਚਾਰਿੈਃ ੩੬
ਿੱਕਚ ਤ੍ਵਯਪ੍ਾਸ੍ਤ੍ਾਨ੍ ਅਕਹਤ੍ਾਨ੍ ਪ੍ਰਕਤ੍ਯਾਤ੍ਾਮ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਸਰਵਤ੍ਾ
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਤ੍ੁ ਰ੍ਪ੍ਲਾਨ੍ ਅਨਿਿ੍ਞਾਯ ਿਰ੍ਤ੍ਸੇ ਕਰਪ੍ੁ ਸੂਤ੍ਨ ੩੭
ਿੱਕਚ ੱੰਨ ਲੋ ਿਾਯਕਤ੍ਿਾਨ੍ ਪ੍ਰਾਹ੍ਮਣਾਮ੍ ਸ੍ਤ੍ਾਤ੍ ਸੇਿਸੇ
ਅਨ੭ਰ੍ਤ੍ ਿੁਸ਼੍ਲਾ ਹਯੇਤ੍ੇ ਪ੍ਾਲਾਃ ਪ੍ਣ੍ਕਟਤ੍ ਮਾਕਨਨਃ ੩੮
ਤ੍ਰ੍ਮ ਸ਼੍ਾਸ੍ਤ੍ਰੇਸ਼੍ੁ ਮੁਿਯੇਸ਼੍ੁ ਕਿਤ੍ਯਮਾਨੇਸ਼੍ੁ ਤ੍ੁ ਰਪ੍
੍ ੁਤ੍ਾਃ
ਪ੍ੁੱਕਤ੍ਮਾਨ੍ ਿੀਿ੍ਕਸ਼੍ਿੀਮ੍ ਪ੍ਰਾਪ੍ਯ ਕਨਰ੭ਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਰਿਤ੍ਨ੍ਕਤ੍ ਤ੍ੇ ੩੯
ਿੀਰੈ ਰ੭ਤ੍ਯੁ ਕਸ਼੍ਤ੍ਾਮ੍ ਪ੍ੂਰਮ
ਵ ੍ ਅਸ੍ਮਾਿਮ੍ ਤ੍ਾਤ੍ ਪ੍ੂਰਵਿਃੈ
ਸਤ੍ਯ ਨਾਮਾਮ੍ ਤ੍ਰੁਟ ਤ੍ਵਾਰਾਮ੍ ਹਸ੍ਤ੍ਯ੭ਸ਼੍ਵ ਰਤ੍ ਸਮ੍ਿੁਲਾਮ੍ ੪0
ਪ੍ਰਾਹ੍ਮਣੈਃ ਿ੍ਸ਼੍ਕਤ੍ਰਯੈ ਰਵਸ਼੍
ੈ ਯੈਃ ਸਵ ਿਰ੍ਮ ਕਨਰਤ੍ੈਃ ਸਤ੍ਾ
ਕਿਤ੍ੇਨ੍ਕਤ੍ਰਯੈ ਰ੍ਮਹੋਤ੍੍ਸਾਹੈ ਰਵ ੍ਰੁਤ੍ਾ੭ਮਾਤ੍ਯੈਃ ਸਹਸਰਸ਼੍ਃ ੪੧
ਪ੍ਰਾਸਾਤ੍ੈ ਕਰਵਕਿਤ੍ਾ੭੭ਿਾਰੈ ਰਵ ੍ਰੁਤ੍ਾਮ੍ ਿੈਤ੍ਯ ਿਨਾ੭੭ਿੁਲਾਮ੍
ਿੱਕਚ ਤ੍੍ਸਮੁਕਤ੍ਤ੍ਾਮ੍ ਸ੍ਪ੍ੀਤ੍ਾਮ੍ ਅਯੋਤ੍ਯਾਮ੍ ਪ੍ਕਰਰਿ੍ਸ਼੍ਕਸ ੪੨
ਿੱਕਚ ੱੱਚੈਤ੍ਯ ਸ਼੍ਤ੍ੈ ਰ੍ਿੁਸ਼੍ਟ
੍ ਃ ਸੁਕਨਕਿਸ਼੍੍ਟ ਿਨਾ੭੭ਿੁਲਃ
ਤ੍ੇਿਸ੍ਤ੍ਾਨੈਃ ਪ੍ਰਪ੍ਾਕਪ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਤ੍ਟਾਿੈ ਸ਼੍੍ਚੋਪ੍ਸ਼੍ੋਕਪ੍ਤ੍ਃ ੪੩
ਪ੍ਰਹਰਸ਼੍
ੁ ੍ਟ ਨਰ ਨਾਰੀਿਃ ਸਮਾਿੋਤ੍੍ਸਿ ਸ਼੍ੋਕਪ੍ਤ੍ਃ
ਸੁਿਰੁਸ਼੍੍ਟ ਸੀਮਾ ਪ੍ਸ਼੍ੁਮਾਨ੍ ਕਹਮ੍ਸਾਕਪ੍: ਪ੍ਕਰਿਰ੍ਕਿਤ੍ਃ ੪੪
ਅਤ੍ੇਿ ਮਾਤ੍ਰੁਿੋ ਰਮਯਃ ਸ਼੍ਵਾ ਪ੍ਤ੍ੈਃ ਪ੍ਕਰਿਰ੍ਕਿਤ੍ਃ
ਪ੍ਕਰਤ੍ਯਿ੍ਤ੍ੋ ਪ੍ਯੈ: ਸਰਵੈ: ਿਕਨਕਪ੍ਸ਼੍੍ਚੋਪ੍ ਸ਼੍ੋਕਪ੍ਤ੍: ੪੫
ਕਿਿਰ੍ਕਿਤ੍ੋ ਨਰੈ: ਪ੍ਾਪ੍ੈ: ਮਮ ਪ੍ੂਰਵੈ: ਸੁਰਿ੍ਕਸ਼੍ਤ੍:
ਿੱਕਚ ੱੱਿਨਪ੍ਤ੍ਃ ਸ੍ਪ੍ੀਤ੍ਃ ਸੁਿਮ੍ ਿਸਕਤ੍ ਰਾਿਿ ੪੬
ਿੱਕਚ ੱੱਤ੍ੇ ਤ੍ਕਯਤ੍ਾਃ ਸਰਵੇ ਿਰੁਕਸ਼੍ ਿੋ ਰਿ੍ਸ਼੍ ਿੀਕਿਨਃ
ਿਾਰ੍ਤ੍ਾਯਾਮ੍ ਸਮ੍ਕਸ਼੍ਰਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਾਤ੍ ਲੋ ਿੋ ਕਹ ਸੁਿਮ੍ ਏਤ੍ਤ੍ੇ ੪੭
ਤ੍ੇਸ਼੍ਾਮ੍ ਿੁਪ੍੍ਕਤ੍ ਪ੍ਰੀਹਾਰੈਃ ਿੱਕਚ ੱੱਤ੍ੇ ਪ੍ਰਣਮ੍ ਿਰੁਤ੍ਮ੍
ਰਿ੍ਸ਼੍ਯਾ ਕਹ ਰਾਿ੍ਞਾ ਤ੍ਰ੍ਮੇਣ ਸਰਵੇ ਕਿਸ਼੍ਯ ਿਾਕਸਨਃ ੪੮
ਿੱਕਚਤ੍੍ ਸ੍ਕਤ੍ਰਯਃ ਸਾਨ੍ਤ੍ਵਯਕਸ ਿੱਕਚ ੱੱਤ੍ਾ ਸ਼੍੍ਚ ਸੁਰਿ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ਾਃ
ਿੱਕਚ ੱੰਨ ਸ਼੍ਰੱਤ੍ਤ੍ਾਸਯ ਆਸਾਮ੍ ਿੱਕਚਤ੍੍ ਿੁਹਯਮ੍ ਨ ਪ੍ਾਸ਼੍ਸੇ ੪੯
ਿੱਕਚ ੱੰਨਾਿ ਿਨਮ੍ ਿੁਪ੍੍ਤ੍ਮ੍ ਿੱਕਚ ੱੱਤ੍ੇ ਸਮ੍ਕਤ੍ ਤ੍ੇਨੁਿਾ:
ਿੱਕਚ ੱੰਨ ਿਕਣਿਾ੭ਸ਼੍ਵਾਨਾਮ੍ ਿੁਮ੍ਿਰਾਣਾਮ੍ ਚ ਤ੍ਰੁਪ੍ਯਕਸ ੫0
ਿੱਕਚਤ੍੍ ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਯਸੇ ਕਨਤ੍ਯਮ੍ ਮਨੁ ਸ਼੍ਯਾਣਾਮ੍ ਕਿਪ੍ੂਕਸ਼੍ਤ੍ਮ੍
ਉੱਤ੍ਾਯੋੱਤ੍ਾਯ ਪ੍ੂਰਵਾ੭ਹ੍ਣੇ ਰਾਿਪ੍ੁਤ੍ਰ ਮਹਾ ਪ੍ਤ੍ੇ ੫੧
ਿੱਕਚ ੱੰਨ ਸਰਵੇ ਿਰ੍ਮਾਮ੍ਤ੍ਾ: ਪ੍ਰਤ੍ਯਿ੍ਸ਼੍ਾਨ੍ਤ੍ੇ ਕਿਸ਼੍ਮ੍ਿਯਾ
ਸਰਵੇ ਿਾ ਪ੍ੁਨ: ਉਤ੍੍ਸੁਸ਼੍
ਰ ੍ਟਾ ਮਤ੍ਯ ਮੇਿਾ੭ਤ੍ਰ ਿਾਰਣਮ੍ ੫੨
ਿੱਕਚਤ੍੍ ਸਰਵਾਕਣ ਤ੍ੁ ਰ੍ਿਾਕਣ ਤ੍ਨ ਤ੍ਾਨਯਾ੭੭ਯੁ ਤ੍ੋ ਤ੍ਿੈਃ
ਯਨ੍ਤ੍ਰੈ ਸ਼੍੍ਚ ਪ੍ਕਰਪ੍ੂਰਣ
੍ ਾਕਨ ਤ੍ਤ੍ਾ ਕਸ਼੍ਲ੍ ਕਪ੍ ਤ੍ਨੁ ਰਤ੍
੍ ਰੈਃ ੫੩
ਆਯ ਸ੍ਤ੍ੇ ਕਿਪ੍ੁਲਃ ਿੱਕਚਤ੍੍ ਿੱਕਚਤ੍੍ ਅਲ੍ ਪ੍ਤ੍ਰੋ ਿਯਯਃ
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਅਪ੍ਾਤ੍ਰੇਸ਼੍ੁ ਨ ਤ੍ੇ ਿੱਕਚਤ੍੍ ਿੋਸ਼੍ੋ ਿੱਚਕਤ੍ ਰਾਿਿ ੫੪
ਤ੍ੇਿਤ੍ਾ੭ਰ੍ਤ੍ੇ ਚ ਕਪ੍ਤ੍ਰ੭ਰ੍ਤ੍ੇ ਪ੍ਰਾਹ੍ਮਣਾ੭ਪ੍ਯਾਿਤ੍ੇਸ਼੍ੁ ਚ
ਯੋਤ੍ੇਸ਼੍ੁ ਕਮਤ੍ਰ ਿਰ੍ਿੇਸ਼੍ੁ ਿੱਕਚਤ੍੍ ਿੱਚਕਤ੍ ਤ੍ੇ ਿਯਯਃ ੫੫
ਿੱਕਚਤ੍੍ ਆਰਯੋ ਕਿਸ਼੍ੁੱਤ੍ਾ੭ਤ੍੍ਮਾ ਿ੍ਸ਼੍ਾਕਰਤ੍ ਸ਼੍੍ਚੋਰ ਿਰ੍ਮਣਾ
ਅਪ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਃ ਸ਼੍ਾਸ੍ਤ੍ਰ ਿੁਸ਼੍ਲੈ : ਨ ਲੋ ਪ੍ਾਤ੍੍ ਿਤ੍ਯਤ੍ੇ ਸ਼੍ੁਕਚਃ ੫੬
ਿਰੁਹੀਤ੍ ਸ਼੍੍ਚੈਿ ਪ੍ਰੁਸ਼੍ਟ
੍ ਸ਼੍੍ਚ ਿਾਲੇ ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਃ ਸਿਾਰਣਃ
ਿੱਕਚ ੱੰਨ ਮੁਚਯਤ੍ੇ ਚੋਰੋ ਤ੍ਨ ਲੋ ਪ੍ਾ ੱੰਨਰਰ੍ਸ਼੍ਪ੍ ੫੭
ਿਯਸਨੇ ਿੱਕਚਤ੍੍ ਆਟਯ ਸਯ ਤ੍ੁ ਰ੍ਿਤ੍ ਸਯ ਚ ਰਾਿਿ
ਅਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਕਿਰਾਿਾਃ ਪ੍ਸ਼੍ਯਨ੍ਕਤ੍ ਤ੍ਿਾ੭ਮਾਤ੍ਯਾ ਪ੍ਹੁ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਾਃ ੫੮
ਯਾਕਨ ਕਮਤ੍ਯਾ੭ਕਪ੍ਸ਼੍ਸ੍ਤ੍ਾਨਾਮ੍ ਪ੍ਤ੍ਨ੍ਤ੍ਯ੭ਸਰਾਕਣ ਰਾਿਿ
ਤ੍ਾਕਨ ਪ੍ੁਤ੍ਰ ਪ੍ਸ਼੍ੂਨ੍ ਿ੍ਨਨ੍ਕਤ੍ ਪ੍ਰੀਤ੍ਯਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਅਨੁ ਸ਼੍ਾਸਤ੍ਃ ੫੯
ਿੱਕਚਤ੍੍ ਿਰੁੱਤ੍ਾਮ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਪ੍ਾਲਾਮ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਿੈਤ੍ਯ ਮੁਿਯਾਮ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਰਾਿਿ
ਤ੍ਾਨੇਨ ਮਨਸਾ ਿਾਚਾ ਕਤ੍ਰਕਪ੍: ਏਤ੍ੈ ਰ੍ਪ੍ੁਪ੍ੂਸ਼੍ਸੇ ੬0
ਿੱਕਚਤ੍੍ ਿੁਰਮ
ੂ ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਿਰੁੱਤ੍ਾਮ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਤ੍ਾਪ੍ਸਾਨ੍ ਤ੍ੇਿਤ੍ਾ੭ਕਤ੍ਤ੍ੀਨ੍
ਚੈਤ੍ਯਾਮ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਸਰਵਾਨ੍ ਕਸੱਤ੍ਾ੭ਰ੍ਤ੍ਾਨ੍ ਪ੍ਰਾਹ੍ਮਣਾਮ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਨਮਸਯਕਸ ੬੧
ਿੱਕਚਤ੍੍ ਅਰ੍ਤ੍ੇਨ ਿਾ ਤ੍ਰ੍ਮਮ੍ ਅਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਰ੍ਮੇਣ ਿਾ ਪ੍ੁਨਃ
ਉਪ੍ੌ ਿਾ ਪ੍ਰੀਕਤ੍ ਲੋ ਪ੍ੇਨ ਿਾਮੇਨ ਨ ਪ੍ਾਤ੍ਸੇ ੬੨
ਿੱਕਚਤ੍੍ ਅਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਚ ਤ੍ਰ੍ਮਮ੍ ਚ ਿਾਮਮ੍ ਚ ਿਯਤ੍ਾਮ੍ ਿਰ
ਕਿਪ੍ਿਯ ਿਾਲੇ ਿਾਲਿ੍ਞ ਸਰਵਾਨ੍ ਿਰਤ੍ ਸੇਿਸੇ ੬੩
ਿੱਕਚ ੱੱਤ੍ੇ ਪ੍ਰਾਹ੍ਮਣਾਃ ਸ਼੍ਰ੍ਮ ਸਰਵ ਸ਼੍ਾਸ੍ਤ੍ਰਾ੭ਰ੍ਤ੍ ਿੋਕਿਤ੍ਾ:
ਆਸ਼੍ਮ੍ਸਨ੍ਤ੍ੇ ਮਹਾ ਪ੍ਰਾਿ੍ਞ ਪ੍ੌਰ ਿਾਨਪ੍ਤ੍ੈਃ ਸਹ ੬੪
ਨਾਸ੍ਕਤ੍ਿਯਮ੍ ਅਨਰੁਤ੍ਮ੍ ਿਰੋਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਰਮਾਤ੍ਮ੍ ਤ੍ੀਰ੍ਿ ਸੂਤ੍ਤ੍
ਰ ਾਮ੍
ਅਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਨਮ੍ ਿ੍ਞਾਨਿਤ੍ਾਮ੍ ਆਲਸਯਮ੍ ਪ੍ਮ੍ਚ ਿਰੁੱਕਤ੍ਤ੍ਾਮ੍ ੬੫
ਏਿ ਕਚਨ੍ਤ੍ਨਮ੍ ਅਰ੍ਤ੍ਾਨਾਮ੍ ਅਨਰ੍ਤ੍ਿ੍ਞੈ ਸ਼੍੍ਚ ਮਨ੍ਤ੍ਰਣਮ੍
ਕਨਸ਼੍੍ਕਚਤ੍ਾਨਾਮ੍ ਅਨਾ੭ਰਮ੍ਪ੍ਮ੍ ਮਨ੍ਤ੍ਰਸਯਾ੭ਪ੍ਕਰਰਿ੍ਸ਼੍ਣਮ੍ ੬੬
ਮਙ੍ਿਲ਼ਸਯਾ੭ਪ੍ਰਯੋਿਮ੍ ਚ ਪ੍ਰਤ੍ਯੁ ੱਤ੍ਾਨਮ੍ ਚ ਸਰਵਤ੍:
ਿੱਕਚਤ੍੍ ਤ੍ਵਮ੍ ਿਰ੍ਿਯ ਸਯੇਤ੍ਾਨ੍ ਰਾਿ ਤ੍ੋਸ਼੍ਾਮ੍ ਸ਼੍੍ਚਤ੍ੁ ਰ੍ਤ੍ਸ਼੍ ੬੭
ਤ੍ਸ਼੍ ਪ੍ਮ੍ਚ ਚਤ੍ੁ ਰਵਰ੍ਿਾਨ੍ ਸਪ੍੍ਤ੍ ਿਰ੍ਿਮ੍ ਚ ਤ੍ੱਤ੍ਤ੍
ਵ :
ਅਸ਼੍੍ਟ ਿਰ੍ਿਮ੍ ਕਤ੍ਰਿਰ੍ਿਮ੍ ਚ ਕਿਤ੍ਯਾ ਸ੍ਕਤ੍ਸਰ ਸ਼੍੍ਚ ਰਾਿਿ ੬੮
ਇਮ੍ਕਤ੍ਰਯਾਣਾਮ੍ ਿਯਮ੍ ਪ੍ੁਤ੍
ੱ ਵਾ ਸ਼੍ਾਟ੍ਿੁਣਯਮ੍ ਤ੍ੈਿ ਮਾਨੁ ਸ਼੍ਮ੍
ਿਰੁਤ੍ਯਮ੍ ਕਿਮ੍ਸ਼੍ਕਤ੍ ਿਰ੍ਿਮ੍ ਚ ਤ੍ਤ੍ਾ ਪ੍ਰਿਰੁਕਤ੍ ਮਮ੍ਟਲਮ੍ ੬੯
ਯਾਤ੍ਰਾ ਤ੍ਮ੍ਟ ਕਿਤ੍ਾਨਮ੍ ਚ ਕਤ੍ਵ ਯੋਨੀ ਸਮ੍ਕਤ੍ ਕਿਿਰਹੌ
ਿੱਕਚਤ੍੍ ਤ੍ੇਿਤ੍ਾਨ੍ ਮਹਾ ਪ੍ਰਾਿ੍ਞ ਯਤ੍ਾਿ ਤ੍੭ਨੁ ਮਨਯਸੇ ੭0
ਮਮ੍ਕਤ੍ਰਕਪ੍ ਸ੍ਤ੍ਵਮ੍ ਯਤ੍ੋੱਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟੈ ਸ਼੍੍ਚਤ੍ੁ ਰ੍ਕਪ੍ ਸ੍ਕਤ੍ਰਕਪ੍ ਰੇਿ ਿਾ
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਿੱਕਚਤ੍੍ ਸ ਮਸ੍ਤ੍:ੈ ਿਯਸ੍ਤ੍ੈ ਸ਼੍੍ਚ ਮਮ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਮਮ੍ਤ੍ਰਯਸੇ ਕਮਤ੍: ੭੧
ਿੱਕਚ ੱੱਤ੍ੇ ਸਪ੍ਲਾ ਿੇਤ੍ਾ: ਿੱਕਚ ੱੱਤ੍ੇ ਸਪ੍ਲਾ: ਕਿਰਯਾ:
ਿੱਕਚ ੱੱਤ੍ੇ ਸਪ੍ਲਾ ਤ੍ਾਰਾ: ਿੱਕਚ ੱੱਤ੍ੇ ਸਪ੍ਲਮ੍ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਮ੍ ੭੨
ਿੱਕਚਤ੍ੇਸ਼੍ੈਿ ਤ੍ੇ ਪ੍ੁੱਕਤ੍ ਰਯਤ੍ੋਿ੍ਤ੍ਾ ਮਮ ਰਾਿਿ
ਆਯੁ ਸ਼੍ਯਾ ਚ ਯਸ਼੍ਸਯਾ ਚ ਤ੍ਰ੍ਮ ਿਾਮਾ੭ਰ੍ਤ੍ ਸਕਮਹਤ੍ਾ ੭੩
ਯਾਮ੍ ਿਰੁੱਕਤ੍ਮ੍ ਿਰ੍ਤ੍ਤ੍ੇ ਤ੍ਾਤ੍ੋ ਯਾਮ੍ਚ ਨ: ਪ੍ਰਕਪ੍ਤ੍ਾਮਹਾ:
ਤ੍ਾਮ੍ ਿਰੁੱਕਤ੍ਮ੍ ਿਰ੍ਤ੍ਸੇ ਿੱਕਚ ਤ੍ਯਾ ਚ ਸਤ੍੍ਪ੍ਤ੍ਿਾ ਸ਼੍ੁਪ੍ਾ ੭੪
ਿੱਕਚਤ੍੍ ਸਵਾਤ੍ੁ ਿਰੁਤ੍ਮ੍ ਪ੍ੋਿਯਮ੍ ਏਿੋ ਨਾ੭ਸ਼੍੍ਨਾਕਸ ਰਾਿਿ
ਿੱਕਚਤ੍੍ ਆਸ਼੍ਮ੍ਸਮਾਨੇਪ੍ਯੋ ਕਮਤ੍ਰੇਪ੍ਯਃ ਸਮ੍ਪ੍ਰਯੱਚਕਸ ੭੫
ਰਾਿਾ ਤ੍ੁ ਤ੍ਰ੍ਮਣ
ੇ ਕਹ ਪ੍ਾਲਕਯਤ੍ਵਾ
ਮਹਾਮਕਤ੍ ਰ੍ਤ੍ਮ੍ਟ ਤ੍ਰ: ਪ੍ਰਿਾਨਾਮ੍
ਅਿਾਪ੍ਯ ਿਰੁਤ੍੍ਸ੍ਨਾਮ੍ ਿਸੁਤ੍ਾਮ੍ ਯਤ੍ਾਿਤ੍੍
ਇਤ੍ ਸ਼੍੍ਚਯੁ ਤ੍ ੱੱਸਰ
ਵ ੍ਿ ਮੁਪ੍ੈਕਤ੍ ਕਿਤ੍ਵਾਨ੍ ੭੬
ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਯੋਤ੍ਯਾ ਿਾਮ੍ਟੇ ਸ਼੍ਤ੍ਤ੍ਮ ੱੱਸਰ੍ਿ:
ਏਕੋਤਰ ਸ਼ਤਤਮ ੱਸਰ੍ਕ:
ਰਾਮ ਸਯ ਿਚਨਮ੍ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਪ੍ਰਤ੍ਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯੁ ਿਾਚ ਹ
ਕਿਮ੍ ਮੇ ਤ੍ਰ੍ਮਾ ਕਤ੍ਵਹੀਨ ਸਯ ਰਾਿ ਤ੍ਰ੍ਮਃ ਿਕਰਸ਼੍ਯਕਤ੍ ੧
ਸ਼੍ਾਸ਼੍ਵਤ੍੭
ੋ ਯਮ੍ ਸਤ੍ਾ ਤ੍ਰ੍ਮਃ ਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ੋ੭ਸ੍ਮਾਸੁ ਨਰਰ੍ਸ਼੍ਪ੍
ਿਯੇਸ਼੍੍ਟ ਪ੍ੁਤ੍ਰੇ ਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ੇ ਰਾਿਨ੍ ਨ ਿਨੀਯਾਨ੍ ਨਰੁਪ੍ੋ ਪ੍ਿੇਤ੍੍ ੨
ਸ ਸਮਰੁੱਤ੍ਾਮ੍ ਮਯਾ ਸਾਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਅਯੋਤ੍ਯਾਮ੍ ਿੱਚ ਰਾਿਿ
ਅਕਪ੍ਸ਼੍ੇਚਯ ਚਾ੭੭ਤ੍੍ਮਾਨਮ੍ ਿੁਲ ਸਯਾ੭ਸਯ ਪ੍ਿਾਯ ਨਃ ੩
ਰਾਿਾਨਮ੍ ਮਾਨੁ ਸ਼੍ਮ੍ ਪ੍ਰਾਹੁ ਰ੍ਤ੍ੇਿਤ੍ਵੇ ਸ ਮਤ੍ੋ ਮਮ
ਯਸਯ ਤ੍ਰ੍ਮਾ੭ਰ੍ਤ੍ ਸਕਹਤ੍ਮ੍ ਿਰੁੱਤ੍ਮ੍ ਆਹੁਰ੍ ਅਮਾਨੁ ਸ਼੍ਮ੍ ੪
ਿੇਿਯ ਸ੍ਤ੍ੇ ਚ ਮਕਯ ਤ੍ੁ ਤ੍ਵਕਯ ਚਾ੭ਰਣਯਮ੍ ਆਕਸ਼੍ਰਤ੍ੇ
ਕਤ੍ਿਮ੍ ਆਰਯ ਿਤ੍ੋ ਰਾਿਾ ਯਾਯਿੂਿਃ ਸਤ੍ਾਮ੍ ਮਤ੍ਃ ੫
ਕਨਸ਼੍੍ਿਰਾਮ੍ਤ੍ ਮਾਤ੍ਰੇ ਪ੍ਿਕਤ੍ ਸਹ ਸੀਤ੍ੇ ਸ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੇ
ਤ੍ੁ ਃਿ ਸ਼੍ੋਿਾ੭ਕਪ੍ ਪ੍ੂਤ੍ ਸ੍ਤ੍ੁ ਰਾਿਾ ਕਤ੍ਰਕਤ੍ਿ ਮ੭ਪ੍ਯਿਾਤ੍੍ ੬
ਉੱਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟ ਪ੍ੁਰਸ਼੍
ੁ ਿਯਾਿਰ ਕਿਰਯਤ੍ਾਮ੍ ਉਤ੍ਿਮ੍ ਕਪ੍ਤ੍ੁ ਃ
ਅਹਮ੍ ਚਾ੭ਯਮ੍ ਚ ਸ਼੍ਤ੍ਰੁਿ੍ਨਃ ਪ੍ੂਰਵਮ੍ ਏਿ ਿਰੁਤ੍ੋਤ੍ਿੌ ੭
ਕਪ੍ਰਯੇਣ ਿਲੁ ਤ੍ੱਤ੍ਮ੍ ਕਹ ਕਪ੍ਤ੍ਰੁ ਲੋ ਿੇਸ਼੍ੁ ਰਾਿਿ
ਅਿ੍ਸ਼੍ੱਯਮ੍ ਪ੍ਿਤ੍ੀਕਤ੍ ਆਹੁਰ੍ ਪ੍ਿਾਮ੍ ਸ਼੍੍ਚੈਿ ਕਪ੍ਤ੍ੁ ਃ ਕਪ੍ਰਯਃ ੮
ਤ੍ਵਾ ਮੇਿ ਸ਼੍ੋਚਮ੍ ਸ੍ਤ੍ਿ ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਨੇਪ੍੍ਸੁ:
ਤ੍ਵੱਯੇਿ ਸਿ੍ਤ੍ਾਮ੍ ਅਕਨਿਰ੍ਤ੍ਯ ਪ੍ੁੱਕਤ੍ਮ੍
ਤ੍ਵਯਾ ਕਿਹੀਨ ਸ੍ਤ੍ਿ ਸ਼੍ੋਿ ਰੁਿ੍ਣ:
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਤ੍ਵਮ੍ ਸਮ੍ਸ੍ਮਰਨ੍ ਅਸ੍ਤ੍ਕਮਤ੍: ਕਪ੍ਤ੍ਾ ਤ੍ੇ ੯
ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਯੋਤ੍ਯਾ ਿਾਮ੍ਟੇ ਏਿੋੱਤ੍ਰ ਸ਼੍ਤ੍ਤ੍ਮ ੱੱਸਰ੍ਿ:
ਤਿਯੁਤਰ ਸ਼ਤਤਮ ੱਸਰ੍ਕ:
ਤ੍ਾਮ੍ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਿਰੁਣਾਮ੍ ਿਾਚਮ੍ ਕਪ੍ਤ੍ੁ ਰ੍ ਮਰਣ ਸਕਮਹਤ੍ਾਮ੍
ਰਾਿਿੋ ਪ੍ਰਤ੍ੇ ਨੋਿ੍ਤ੍ਾਮ੍ ਪ੍ਪ੍ੂਿ ਿਤ੍ ਚੇਤ੍ਨਃ ੧
ਤ੍ਮ੍ ਤ੍ੁ ਿਿਰ ਕਮਿੋ ਤ੍੍ਸੁਸ਼੍
ਰ ੍ਟਮ੍ ਆਹਿੇ ਤ੍ਾਨਿਾ੭ਕਰਣਾ
ਿਾਿਵਿਰਮ੍ ਪ੍ਰਤ੍ੇ ਨੋਿ੍ਤ੍ਮ੍ ਅਮਨੋਿ੍ਞਮ੍ ਪ੍ਰਮ੍ਤ੍ਪ੍ਃ ੨
ਪ੍ਰਿਰੁਹਯ ਪ੍ਾਹੂ ਰਾਮੋ ਿੈ ਪ੍ੁਸ਼੍ਕ੍ ਪ੍ਤ੍ਾ੭ਿਰੋ ਯਤ੍ਾ ਤ੍ਰੁਮਃ
ਿਨੇ ਪ੍ਰਸ਼੍ੁਨਾ ਿਰੁੱਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ ਪ੍ੁਕਿ ਪ੍ਪ੍ਾਤ੍ ਹ ੩
ਤ੍ਤ੍ਾ ਕਨਪ੍ਕਤ੍ਤ੍ਮ੍ ਰਾਮਮ੍ ਿਿਤ੍ਯਾਮ੍ ਿਿਤ੍ੀ ਪ੍ਕਤ੍ਮ੍
ਿੂਲ ਿਾਤ੍ ਪ੍ਕਰਸ਼੍ਰਾਨ੍ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਰਸੁਪ੍੍ਤ੍ਮ੍ ਇਿ ਿੁਮ੍ਿਰਮ੍ ੪
ਪ੍ਰਾਤ੍ਰ ਸ੍ਤ੍ੇ ਮਹੇਸ਼੍ਵਾਸਮ੍ ਸਰਵਤ੍ਃ ਸ਼੍ੋਿ ਿਰ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ਮ੍
ਰੁਤ੍ਨ੍ਤ੍ਃ ਸਹ ਿੈਤ੍ੇਹਯਾ ਕਸਕਸ਼੍ਚੁਃ ਸਕਲਲੇ ਨ ਿੈ ੫
ਸ ਤ੍ੁ ਸਮ੍ਿ੍ਞਾਮ੍ ਪ੍ੁਨ ਰ੍ਲਪ੍੍ਤ੍ਵਾ ਨੇਤ੍ਰਾਪ੍ਯਾਮ੍ ਅਸਰਮ੍ ਉਤ੍੍ਸੁਿ
ਰ ਨ੍
ਉਪ੍ਾਿਰਾਮਤ੍ ਿਾਿੁਤ੍੍ਸ੍ਤ੍ਃ ਿਰੁਪ੍ਣਮ੍ ਪ੍ਹੁ ਪ੍ਾਕਸ਼੍ਤ੍ੁ ਮ੍ ੬
ਸ ਰਾਮ: ਸਵਰ੍ਿ ਿਤ੍ਮ੍ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਕਪ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਪ੍ਰੁਕਤ੍ਿੀ ਪ੍ਕਤ੍ਮ੍
ਉਿਾਚ ਪ੍ਰਤ੍ਮ੍ ਿਾਿਯਮ੍ ਤ੍ਰ੍ਮਾ੭ਤ੍੍ਮਾ ਤ੍ਰ੍ਮ ਸਕਮਹਤ੍ਮ੍ ੭
ਕਿਮ੍ ਿਕਰਸ਼੍ਯਾਕਮ ਅਯੋਤ੍ਯਾਯਾਮ੍ ਤ੍ਾਤ੍ੇ ਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟਾਮ੍ ਿਕਤ੍ਮ੍ ਿਤ੍ੇ
ਿ: ਤ੍ਾਮ੍ ਰਾਿਿਰਾ੭ਤ੍ੀਨਾਮ੍ ਅਯੋਤ੍ਯਾਮ੍ ਪ੍ਾਲਕਯਸ਼੍ਯਕਤ੍ ੮
ਕਿਮ੍ ਨੁ ਤ੍ਸਯ ਮਯਾ ਿਾਰਯਮ੍ ਤ੍ੁ ਰ੍ਿਾਤ੍ੇਨ ਮਹਾਤ੍੍ਮਨ:
ਯੋ ਮਰੁਤ੍ੋ ਮਮ ਸ਼੍ੋਿੇਨ ਨ ਮਯਾ ਚਾ੭ਕਪ੍ ਸਮ੍ਸ੍ਿਰੁਤ੍ਃ ੯
ਅਹੋ ਪ੍ਰਤ੍ ਕਸੱਤ੍ਾ੭ਰ੍ਤ੍ੋ ਯੇਨ ਰਾਿਾ ਤ੍ਵਯਾ੭ਨਿ
ਸ਼੍ਤ੍ਰੁਿ੍ਨੇਨ ਚ ਸਰਵੇਸ਼੍ੁ ਪ੍ਰੇਤ੍ ਿਰੁਤ੍ਯੇਸ਼੍ੁ ਸਤ੍੍ਿਰੁਤ੍ਃ ੧0
ਕਨਸ਼੍੍ਪ੍ਰਤ੍ਾਨਾਮ੍ ਅਨੇਿਾ੭ਿਰਾ0 ਨਰੇਨ੍ਤ੍ਰੇਣ ਕਿਨਾ ਿਰੁਤ੍ਾਮ੍
ਕਨਿਰੁੱਤ੍ ਿਨ ਿਾਸੋ੭ਕਪ੍ ਨ ਅਯੋਤ੍ਯਾਮ੍ ਿਨ੍ਤ੍ੁਮ੍ ਉਤ੍੍ਸਹੇ ੧੧
ਸਮਾਪ੍੍ਤ੍ ਿਨ ਿਾਸਮ੍ ਮਾਮ੍ ਅਯੋਤ੍ਯਾਯਾਮ੍ ਪ੍ਰਮ੍ਤ੍ਪ੍
ਿੋ ਨੁ ਸ਼੍ਾਕਸਸ਼੍ਯਕਤ੍ ਪ੍ੁਨ ਸ੍ਤ੍ਾਤ੍ੇ ਲੋ ਿਾ੭ਨ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਿਤ੍ੇ ੧੨
ਪ੍ੁਰਾ ਪ੍ਰੇਿ੍ਸ਼੍ਯ ਸੁਿਰੁੱਤ੍ਮ੍ ਮਾਮ੍ ਕਪ੍ਤ੍ਾ ਯਾਨਯਾ੭੭ਹ ਸਾਨ੍ਤ੍ਵਯਨ੍
ਿਾਿਯਾਕਨ ਤ੍ਾਕਨ ਸ਼੍ਰੋਸ਼੍ਯਾਕਮ ਿੁਤ੍ਃ ਿਰ੍ਣ ਸੁਿਾ ਨਯ੭ਹਮ੍ ੧੩
ਏਿਮ੍ ਉਿ੍ਤ੍ਵਾ ਸ ਪ੍ਰਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਾਰਯਾਮ੍ ਅਪ੍ਯੇਤ੍ਯ ਰਾਿਿਃ
ਉਿਾਚ ਸ਼੍ੋਿ ਸਮ੍ਤ੍ਪ੍੍ਤ੍ਃ ਪ੍ੂਰ੍ਣ ਚਨ੍ਤ੍ਰ ਕਨਪ੍ਾ੭੭ਨਨਾਮ੍ ੧੪
ਸੀਤ੍ੇ ਮਰੁਤ੍ ਸ੍ਤ੍ੇ ਸ਼੍ਵਸ਼੍ੁਰਃ ਕਪ੍ਤ੍ਰਾ ਹੀਨੋ੭ਕਸ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ
ਪ੍ਰਤ੍ੋ ਤ੍ੁ ਃਿਮ੍ ਆਚਸ਼੍੍ਟੇ ਸਵਰ੍ਿਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਰੁਕਤ੍ਿੀ ਪ੍ਕਤ੍ਮ੍ ੧੫
ਤ੍ਤ੍ੋ ਪ੍ਹੁ ਿੁਣਮ੍ ਤ੍ੇਸ਼੍ਾਮ੍ ਪ੍ਾਸ਼੍੍ਪ੍ੋ ਨੇਤ੍ਰੇ ਸ਼੍ਵ੭ਿਾਯਤ੍
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਤ੍ਤ੍ਾ ਪ੍ਰੁਿਕਤ੍ ਿਾਿੁਸ੍ਤ੍ੇ ਿੁਮਾਰਾਣਾਮ੍ ਯਸ਼੍ਕਸਵਨਾਮ੍ ੧੬
ਤ੍ਤ੍ ਸ੍ਤ੍ੇ ਪ੍ਰਾਤ੍ਰ ੱੱਸਰਵੇ ਪ੍ਰਸ਼੍
ੁ ਮ੍ ਆਸ਼੍ਵਾਸਯ ਰਾਿਿਮ੍
ਅਪ੍ਰੁਿਨ੍ ਿਿਤ੍ੀ ਪ੍ਰ੍ਤ੍ੁ: ਕਿਰਯਤ੍ਾਮ੍ ਉਤ੍ਿਮ੍ ਕਪ੍ਤ੍ੁ : ੧੭
ਸਾ ਸੀਤ੍ਾ ਸ਼੍ਵਸ਼੍ੁਰਮ੍ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਸਵਰ੍ਿ ਲੋ ਿ ਿਤ੍ਮ੍ ਨਰੁਪ੍ਮ੍
ਨੇਤ੍ਰਾਪ੍ਯਾਮ੍ ਅਸ਼੍ਰੁ ਪ੍ੂਰ੍ਣਾਪ੍ਯਾਮ੍ ਅਸ਼੍ਿਨ੍ ਈਿ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ੁ ਮ੍ ਪ੍ਕਤ੍ਮ੍ ੧੮
ਸਾਨ੍ਤ੍ਵਕਯਤ੍ਵਾ ਤ੍ੁ ਤ੍ਾਮ੍ ਰਾਮੋ ਰੁਤ੍ਨ੍ਤ੍ੀਮ੍ ਿਨਿਾ੭੭ਤ੍੍ਮਿਾਮ੍
ਉਿਾਚ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣਮ੍ ਤ੍ਤ੍ਰ ਤ੍ੁ ਃਕਿਤ੍ੋ ਤ੍ੁ ਃਕਿਤ੍ਮ੍ ਿਚਃ ੧੯
ਆਨਯ ਇਮ੍ਿੁਕਤ੍ ਕਪ੍ਣਯਾਿਮ੍ ਚੀਰਮ੍ ਆਹਰ ਚੋੱਤ੍ਰਮ੍
ਿਲ ਕਿਰਯਾ੭ਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਾਤ੍ ਸਯ ਿਕਮਸ਼੍ਯਾਕਮ ਮਹਾਤ੍੍ਮਨਃ ੨0
ਸੀਤ੍ਾ ਪ੍ੁਰਸ੍ਤ੍ਾ ਤ੍ਵ ੍ਰਿਤ੍ੁ ਤ੍ਵਮ੍ ਏਨਾਮ੍ ਅਕਪ੍ਤ੍ੋ ਿਰਿ
ਅਹਮ੍ ਪ੍ਸ਼੍੍ਚਾਤ੍੍ ਿਕਮਸ਼੍ਯਾਕਮ ਿਕਤ੍: ਹਯੇਸ਼੍ਾ ਸੁਤ੍ਾਰੁਣਾ ੨੧
ਤ੍ਤ੍ੋ ਕਨਤ੍ਯ ਅਨੁ ਿ: ਤ੍ੇਸ਼੍ਾਮ੍ ਕਿਕਤ੍ਤ੍ਾਤ੍੍ਮਾ ਮਹਾਮਕਤ੍ਃ
ਮਰੁਤ੍ੁ ਰ੍ਤ੍ਾਨ੍ਤ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਸ਼੍ਾਨ੍ਤ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਰਾਮੇ ਚ ਤ੍ਰੁਟ ਪ੍ਿ੍ਕਤ੍ਮਾਨ੍ ੨੨
ਸੁਮਨ੍ਤ੍ਰ: ਤ੍ੈ: ਨਰੁਪ੍ ਸੁਤ੍ੈਃ ਸਾਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਆਸ਼੍ਵਾਸਯ ਰਾਿਿਮ੍
ਅਿਾਤ੍ਾਰਯਤ੍੍ ਆਲਮ੍ਪ੍ਯ ਨਤ੍ੀਮ੍ ਮਨ੍ਤ੍ਾਕਿਨੀਮ੍ ਕਸ਼੍ਿਾਮ੍ ੨੩
ਤ੍ੇ ਸੁਤ੍ੀਰ੍ਤ੍ਾਮ੍ ਤ੍ਤ੍ਃ ਿਰੁੱਚਰਾਤ੍੍ ਉਪ੍ਾਿਮਯ ਯਸ਼੍ਕਸਵਨਃ
ਨਤ੍ੀਮ੍ ਮਨ੍ਤ੍ਾਕਿਨੀਮ੍ ਰਮਯਾਮ੍ ਸਤ੍ਾ ਪ੍ੁਸ਼੍੍ਕਪ੍ਤ੍ ਿਾਨਨਾਮ੍ ੨੪
ਸ਼੍ੀਿਰ ਸਰੋਤ੍ਸਮ੍ ਆਸਾਤ੍ਯ ਤ੍ੀਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਕਸ਼੍ਿਮ੍ ਅਿਰ੍ਤ੍ਮਮ੍
ਕਸਕਸ਼੍ਚੁ: ਤ੍ੁ ਉਤ੍ਿਮ੍ ਰਾਿ੍ਞੇ ਤ੍ਤ੍ਰ ਏਤ੍ਤ੍੍ ਤ੍ੇ ਪ੍ਿਕਤ੍ਵਕਤ੍ ੨੫
ਪ੍ਰਿਰੁਹਯ ਚ ਮਹੀਪ੍ਾਲੋ ਿਲ ਪ੍ੂਕਰਤ੍ਮ੍ ਅਞ੍ਿਕਲਮ੍
ਕਤ੍ਸ਼੍ਮ੍ ਯਾਮਯਾਮ੍ ਅਕਪ੍ਮੁਿੋ ਰੁਤ੍ਨ੍ ਿਚਨਮ੍ ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੨੬
ਏਤ੍ਤ੍੍ ਤ੍ੇ ਰਾਿ ਸ਼੍ਾਰ੍ਤ੍ੂਲ ਕਿਮਲਮ੍ ਤ੍ੋਯਮ੍ ਅਿ੍ਸ਼੍ਯਮ੍
ਕਪ੍ਤ੍ਰੁ ਲੋ ਿ ਿਤ੍ ਸਯਾ੭ਤ੍ਯ ਮੱਤ੍ੱਤ੍ਮ੍ ਉਪ੍ਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟਤ੍ੁ ੨੭
ਤ੍ਤ੍ੋ ਮਨ੍ਤ੍ਾਕਿਨੀ ਤ੍ੀਰਾਤ੍੍ ਪ੍ਰਤ੍ਯੁ ੱਤ੍ੀਰਯ ਸ ਰਾਿਿਃ
ਕਪ੍ਤ੍ੁ ਸ਼੍੍ਚਿਾਰ ਤ੍ੇਿਸਵੀ ਕਨਿਾਪ੍ਮ੍ ਪ੍ਰਾਤ੍ਰੁਕਪ੍ਃ ਸਹ ੨੮
ਐਮ੍ਿੁਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਤ੍ਰੀ ਕਮਸ਼੍ਰਮ੍ ਕਪ੍ਣਯਾਿਮ੍ ਤ੍ਰ੍ਪ੍ ਸਮ੍ਸਤ੍
੍ ਰੇ
ਨਯਸਯ ਰਾਮਃ ਸੁਤ੍ੁਃਿਾ੭੭ਰ੍ਤ੍ੋ ਰੁਤ੍ਨ੍ ਿਚਨਮ੍ ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੨੯
ਇਤ੍ਮ੍ ਪ੍ੁਮ੍ਿ੍ਸ਼੍ਵ ਮਹਾਰਾਿ ਪ੍ਰੀਤ੍ੋ ਯਤ੍੍ ਅਸ਼੍ਨਾ ਿਯਮ੍
ਯਤ੍੍ ਅੰਨਃ ਪ੍ੁਰਸ਼੍
ੁ ੋ ਪ੍ਿਕਤ੍ ਤ੍ਤ੍੍ ਅੰਨਾ ਸ੍ਤ੍ਸਯ ਤ੍ੇਿਤ੍ਾਃ ੩0
ਤ੍ਤ੍ ਸ੍ਤ੍ੇਨੈਿ ਮਾਰ੍ਿੇਣ ਪ੍ਰਤ੍ਯੁ ੱਤ੍ੀਰਯ ਨਤ੍ੀ ਤ੍ਟਾਤ੍੍
ਆਰੁਰੋਹ ਨਰ ਿਯਾਿਰੋ ਰਮਯ ਸਾਨੁ ਮ੍ ਮਹੀਤ੍ਰਮ੍ ੩੧
ਤ੍ਤ੍ਃ ਪ੍ਰ੍ਣ ਿੁਟੀ ਤ੍ਵਾਰਮ੍ ਆਸਾਤ੍ਯ ਿਿਤ੍ੀ ਪ੍ਕਤ੍ਃ
ਪ੍ਕਰਿਿਰਾਹ ਪ੍ਾਹੁਪ੍ਯਾਮ੍ ਉਪ੍ੌ ਪ੍ਰਤ੍ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੌ ੩੨
ਤ੍ੇਸ਼੍ਾਮ੍ ਤ੍ੁ ਰੁਤ੍ਤ੍ਾਮ੍ ਸ਼੍ਪ੍੍ਤ੍ਾਤ੍੍ ਪ੍ਰਕਤ੍ਸ਼੍ਰੁਤ੍੍ਿ੭
ੋ ਪ੍ਿਤ੍੍ ਕਿਰੌ
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ਪ੍ਰਾਤ੍ਰੂਣਾਮ੍ ਸਹ ਿੈਤ੍ਹ
ੇ ਯਾ ਕਸਮਹਾਨਾਮ੍ ਇਿ ਨਰ੍ਤ੍ਤ੍ਾਮ੍ ੩੩
ਮਹਾ ਪ੍ਲਾਨਾਮ੍ ਰੁਤ੍ਤ੍ਾਮ੍ ਿੁਰਵਤ੍ਾਮ੍ ਉਤ੍ਿਮ੍ ਕਪ੍ਤ੍ੁ :
ਕਿਿ੍ਞਾਯ ਤ੍ੁ ਮੁਲਮ੍ ਸ਼੍ਪ੍੍ਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਰਸ੍ਤ੍ਾ ਪ੍ਰਤ੍ ਸੈਕਨਿਾਃ ੩੪
ਅਪ੍ਰੁਿਮ੍ ਸ਼੍੍ਚਾ੭ਕਪ੍ ਰਾਮੇਣ ਪ੍ਰਤ੍ਃ ਸਮ੍ਿਤ੍ੋ ਤ੍ਰੁਿਮ੍
ਤ੍ੇਸ਼੍ਾਮ੍ ਏਿ ਮਹਾਨ੍ ਸ਼੍ਪ੍੍ਤ੍ਃ ਸ਼੍ੋਚਤ੍ਾਮ੍ ਕਪ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਮਰਤ੍
ੁ ਮ੍ ੩੫
ਅਤ੍ ਿਾਸਾਨ੍ ਪ੍ਕਰਤ੍ਯਿਯ ਤ੍ਮ੍ ਸਰਵੇ੭ਕਪ੍ਮੁਿਾਃ ਸਵਨਮ੍
ਅ ਪ੍ਯੇਿ ਮਨਸੋ ਿਿ੍ਮੁ ਰਯਤ੍ਾ ਸ੍ਤ੍ਾਨਮ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਾਕਿਤ੍ਾਃ ੩੬
ਹਯੈਰ੭ਨਯੇ ਿਿੈਰ੭ਨਯੇ ਰਤ੍ੈਰ੭ਨਯੇ ਸਵਲਮ੍ਿਰੁਤ੍ਃੈ
ਸੁਿੁਮਾਰਾ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ੈ ਿਾ੭ਨਯੇ ਪ੍ਤ੍੍ਕਪ੍ਰੇਿ ਨਰਾ ਯਯੁ ਃ ੩੭
ਅਕਚਰ ਪ੍ਰੋਕਸ਼੍ਤ੍ਮ੍ ਰਾਮਮ੍ ਕਚਰ ਕਿਪ੍ਰੋਕਸ਼੍ਤ੍ਮ੍ ਯਤ੍ਾ
ਤ੍ਰਸ਼੍੍ਟ ੁ ਿਾਮੋ ਿਨਃ ਸਰਵੋ ਿਿਾਮ ਸਹਸਾ੭੭ਸ਼੍ਰਮਮ੍ ੩੮
ਪ੍ਰਾਤ੍ਰੂਣਾਮ੍ ਤ੍ਵਕਰਤ੍ਾ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਰ ਤ੍ਰਸ਼੍੍ਟ ੁ ਿਾਮਾਃ ਸਮਾਿਮਮ੍
ਯਯੁ ਰ੍ਪ੍ਹੁ ਕਿਤ੍ੈ ਰਯਾਨੈਃ ਿੁਰ ਨੇਕਮ ਸਵਨਾ੭੭ਿੁਲੈਃ ੩੯
ਸਾ ਪ੍ੂਕਮ ਰ੍ਪ੍ਹੁਕਪ੍ ਰਯਾਨੈਃ ਿੁਰ ਨੇਕਮ ਸਮਾਹਤ੍ਾ
ਮੁਮੋਚ ਤ੍ੁ ਮੁਲਮ੍ ਸ਼੍ਪ੍੍ਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਯੌਰ੍ ਇਿਾ੭ਪ੍ਰ ਸਮਾਿਮੇ ੪0
ਤ੍ੇਨ ਕਿਤ੍ਰਾਕਸਤ੍ਾ ਨਾਿਾਃ ਿਰੇਣੁ ਪ੍ਕਰਿਾਕਰਤ੍ਾਃ
ਆਿਾਸਯਨ੍ਤ੍ੋ ਿਨ੍ਤ੍ੇਨ ਿਿ੍ਮੁਰ੍ ਅਨਯਤ੍ਵਨਮ੍ ਤ੍ਤ੍ਃ ੪੧
ਿਰਾਹ ਿਰੁਿ ਸਮ੍ਿਾ ਸ਼੍੍ਚ ਮਕਹਸ਼੍ਾਃ ਸਰ੍ਿ੍ਸ਼੍ ਿਾਨਰਾਃ
ਿਯਾਿਰ ਿੋਿਰ੍ਣ ਿਿਯਾ ਕਿਤ੍ਰੇਸ਼੍ੁਃ ਪ੍ਰੁਸ਼੍ਤ੍ੈਃ ਸਹ ੪੨
ਰਤ੍ਾਮ੍ਿਸਾਹਵਾ ਨਤ੍ਯੂ ਹਾ ਹਮ੍ਸਾਃ ਿਾਰਣ੍ਟਿਾਃ ਪ੍੍ਲਿਾਃ
ਤ੍ਤ੍ਾ ਪ੍ੁਮ੍ਸ੍ਿੋਕਿਲਾਃ ਿਰੌਮ੍ਚਾ ਕਿਸਮ੍ਿ੍ਞਾ ਪ੍ੇਕਿਰੇ ਕਤ੍ਸ਼੍ਃ ੪੩
ਤ੍ੇਨ ਸ਼੍ਪ੍੍ਤ੍ੇਨ ਕਿਤ੍ਰਸਤ੍
੍ ੈ: ਆਿਾਸ਼੍ਮ੍ ਪ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਕਪ੍ਰ੍ ਿਰਤ੍
ੁ ਮ੍
ਮਨੁ ਸ਼੍ਯੈ: ਆਿਰੁਤ੍ਾ ਪ੍ੂਕਮ: ਉਪ੍ਯਮ੍ ਪ੍ਰਪ੍ਪ੍ੌ ਤ੍ਤ੍ਾ ੪੪
ਤ੍ਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ੁਰਸ਼੍
ੁ ਿਯਾਿਰਮ੍ ਯਸ਼੍ਕਸਵਨ ਮ੭ਕਰਮ੍ਤ੍ਮਮ੍
ਆਸੀਨਮ੍ ਸ੍ਤ੍ਮ੍ਕਟਲੇ ਰਾਮਮ੍ ਤ੍ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ ਸਹਸਾ ਿਨ: ੪੫
ਕਿਿਰਹਮਾਣ: ਿੈਿੇਯੀਮ੍ ਸਕਹਤ੍ੋ ਮਮ੍ਤ੍ਰਾ ਮ੭ਕਪ੍
ਅਕਪ੍ਿਮਯ ਿਨੋ ਰਾਮਮ੍ ਪ੍ਾਸ਼੍੍ਪ੍ ਪ੍ੂਰ੍ਣ ਮੁਿ੭
ੋ ਪ੍ਿਤ੍੍ ੪੬
ਤ੍ਾਨ੍ ਨਰਾਨ੍ ਪ੍ਾਸ਼੍੍ਪ੍ ਪ੍ੂਰਣ
੍ ਾ੭ਿ੍ਸ਼੍ਾਨ੍ ਸਮੀਿ੍ਸ਼੍ਯਾ੭ਤ੍ ਸੁਤ੍ੁਃਕਿਤ੍ਾਨ੍
ਪ੍ਰਯਸ਼੍ਵਿਤ੍ ਤ੍ਰ੍ਮਿ੍ਞਃ ਕਪ੍ਤ੍ਰੁਿਨ੍ ਮਾਤ੍ਰੁਿ ੱੱਚ ਸਃ ੪੭
ਸ ਤ੍ਤ੍ਰ ਿਾਮ੍ਸ਼੍੍ਕਚਤ੍੍ ਪ੍ਕਰਸ਼੍ਸਵਿੇ ਨਰਾਨ੍
ਨਰਾ ਸ਼੍੍ਚ ਿੇਕਚ ੱੱਤ੍ੁ ਤ੍ਮ੍ ਅਪ੍ਯਿਾਤ੍ਯਨ੍
ਚਿਾਰ ਸਰਵਾਨ੍ ਸ ਿਯਸਯ ਪ੍ਾਨ੍ਤ੍ਿਾਨ੍
ਯਤ੍ਾ੭ਰਹਮ੍ ਆਸਾਤ੍ਯ ਤ੍ਤ੍ਾ ਨਰੁਪ੍ਾ ਤ੍੍ਮਿਃ ੪੮
ਤ੍ਤ੍ਃ ਸ ਤ੍ੇਸ਼੍ਾਮ੍ ਰੁਤ੍ਤ੍ਾਮ੍ ਮਹਾਤ੍੍ਮਨਾਮ੍
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ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਵਾਲ੍ ਮੀਕਿ ਰਾਮਾਯਣਮ੍
ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਪ੍ੁਿਮ੍ ਚ ਿਮ੍ ਚਾ੭ਨੁ ਕਨਨਾਤ੍ਯਨ੍ ਸਵਨਃ
ਿੁਹਾ ਕਿਰੀਣਾਮ੍ ਚ ਕਤ੍ਸ਼੍ ਸ਼੍੍ਚ ਸਮ੍ਤ੍ਤ੍ਮ੍
ਮਰੁਤ੍ਮ੍ਿ ਿੋਸ਼੍ ਪ੍ਰਕਤ੍ਮ: ਪ੍ਰਸ਼੍ੁਸ਼੍ੁਿ
ਰ ੇ ੪੯
ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਯੋਤ੍ਯਾ ਿਾਮ੍ਟੇ ਤ੍ਵਯੁੱਤ੍ਰ ਸ਼੍ਤ੍ਤ੍ਮ ੱੱਸਰ੍ਿ:
ਤਰਯੁਤਰ ਸ਼ਤਤਮ ੱਸਰ੍ਕ:
ਿਕਸਸ਼੍੍ਟਃ ਪ੍ੁਰਤ੍ਃ ਿਰੁਤ੍ਵਾ ਤ੍ਾਰਾਨ੍ ਤ੍ਸ਼੍ਰਤ੍ ਸਯ ਚ
ਅਕਪ੍ਚਿਰਾਮ ਤ੍ਮ੍ ਤ੍ੇਸ਼੍ਮ੍ ਰਾਮ ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਨ ਤ੍ਰ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ਃ ੧
ਰਾਿ ਪ੍ਤ੍੍ਨਯ ਸ਼੍੍ਚ ਿੱਚਨ੍ਤ੍ਯੋ ਮਨ੍ਤ੍ਮ੍ ਮਨ੍ਤ੍ਾਕਿਨੀਮ੍ ਪ੍ਰਕਤ੍
ਤ੍ਤ੍ਰੁਸ਼੍ੁ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਰ ਤ੍ਤ੍੍ ਤ੍ੀਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਰਾਮ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ ਸੇਕਿਤ੍ਮ੍ ੨
ਿੌਸਲਯਾ ਪ੍ਾਸ਼੍੍ਪ੍ ਪ੍ੂਰ੍ਣੇਨ ਮੁਿੇਨ ਪ੍ਕਰਸ਼੍ੁਸ਼੍ਯਤ੍ਾ
ਸੁਕਮਤ੍ਰਾਮ੍ ਅਪ੍ਰਿੀ ੱੱਤ੍ੀਨਾ ਯਾ ਸ਼੍੍ਚਾ੭ਨਯਾ ਰਾਿ ਯੋਕਸ਼੍ਤ੍ਃ ੩
ਇਤ੍ਮ੍ ਤ੍ੇਸ਼੍ਾਮ੍ ਅਨਾਤ੍ਾਨਾਮ੍ ਿ੍ਕਲਸ਼੍੍ਟਮ੍ ਅਿ੍ਕਲਸ਼੍੍ਟ ਿਰ੍ਮਣਾਮ੍
ਿਨੇ ਪ੍ਰਾੱਿਲਨਮ੍ ਤ੍ੀਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਯੇ ਤ੍ੇ ਕਨਕਰਵਸ਼੍ਯੀ ਿਰੁਤ੍ਾਃ ੪
ਇਤ੍ਃ ਸੁਕਮਤ੍ਰੇ ਪ੍ੁਤ੍ਰ ਸ੍ਤ੍ੇ ਸਤ੍ਾ ਿਲਮ੍ ਅਤ੍ਨ੍ਕਤ੍ਰਤ੍ਃ
ਸਵਯਮ੍ ਹਰਕਤ੍ ਸੌਕਮਕਤ੍ਰ ਰ੍ਮਮ ਪ੍ੁਤ੍ਰ ਸਯ ਿਾਰਣਾਤ੍੍ ੫
ਿਿਨਯ ਮ੭ਕਪ੍ ਤ੍ੇ ਪ੍ੁਤ੍ਰ: ਿਰੁਤ੍ਿਾਨ੍ ਨ ਤ੍ੁ ਿਕਰਹਤ੍:
ਪ੍ਰਾਤ੍ੁ ਰਯਤ੍੭ਰ੍ਤ੍ ਸਕਹਤ੍ਮ੍ ਸਰਵਮ੍ ਤ੍ ਕਤ੍ਵਕਹਤ੍ਮ੍ ਿੁਣੈਃ ੬
ਅਤ੍ਯ ਅਯ ਮ੭ਕਪ੍ ਤ੍ੇ ਪ੍ੁਤ੍ਰ: ਿ੍ਲੇਸ਼੍ਾਨਾਮ੍ ਅ ਤ੍ਤ੍ੋਕਚਤ੍:
ਨੀਚਾ੭ਨਰ੍ਤ੍ ਸਮਾਚਾਰਮ੍ ਸੱਿਮ੍ ਿਰ੍ਮ ਪ੍ਰਮੁਮ੍ਚਤ੍ੁ ੭
ਤ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਣਾ੭ਿਰੇਸ਼੍ੁ ਤ੍ਰ੍ਪ੍ੇਸ਼੍ੁ ਸਾ ਤ੍ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ ਮਹੀ ਤ੍ਲੇ
ਕਪ੍ਤ੍ੁ : ਇਙ੍ਿੁਕਤ੍ ਕਪ੍ਣਯਾਿਮ੍ ਨਯਸ੍ਤ੍ਮ੍ ਆਯਤ੍ ਲੋ ਚਨਾ ੮
ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ੂਮੌ ਕਪ੍ਤ੍ੁ : ਆਰ੍ਤ੍ੇਨ ਨਯਸ੍ਤ੍ਮ੍ ਰਾਮੇਣ ਿੀਿ੍ਸ਼੍ਯ ਸਾ
ਉਿਾਚ ਤ੍ੇਿੀ ਿੌਸਲਯਾ ਸਰਵਾ ਤ੍ਸ਼੍ਰਤ੍ ਸ੍ਕਤ੍ਰਯਃ ੯
ਇਤ੍ਮ੍ ਇਿ੍ਸ਼੍ਵਾਿੁ ਨਾਤ੍ ਸਯ ਰਾਿਿ ਸਯ ਮਹਾਤ੍੍ਮਨਃ
ਰਾਿਿੇਣ ਕਪ੍ਤ੍ੁ ਰ੍ਤ੍ਤ੍
ੱ ਮ੍ ਪ੍ਸ਼੍ਯਤ੍ ਏਤ੍ਤ੍੍ ਯਤ੍ਾ ਕਿਕਤ੍ ੧0
ਤ੍ਸਯ ਤ੍ੇਿ ਸਮਾਨ ਸਯ ਪ੍ਾਰ੍ਕਤ੍ਿ ਸਯ ਮਹਾਤ੍੍ਮਨਃ
ਨ ਏਤ੍ਤ੍੍ ਔਪ੍ਕਯਿਮ੍ ਮਨਯੇ ਪ੍ੁਿ੍ਤ੍ ਪ੍ੋਿ ਸਯ ਪ੍ੋਿਨਮ੍ ੧੧
ਚਤ੍ੁ ਰਨ੍ਤ੍ਾਮ੍ ਮਹੀਮ੍ ਪ੍ੁਿ੍ਤ੍ਵਾ ਮਹੇਨ੍ਤ੍ਰ ਸਤ੍ਰੁਸ਼੍ੋ ਕਿਪ੍ੁਃ
ਿਤ੍ਮ੍ ਇਙ੍ਿੁਕਤ੍ ਕਪ੍ਣਯਾਿਮ੍ ਸ ਪ੍ੁਮ੍ਿ੍ਤ੍ੇ ਿਸੁਤ੍ਾ੭ਕਤ੍ਪ੍ਃ ੧੨
ਅਤ੍ੋ ਤ੍ੁ ਃਿਤ੍ਰਮ੍ ਲੋ ਿੇ ਨ ਕਿਮ੍ਕਚਤ੍੍ ਪ੍ਰਕਤ੍ਪ੍ਾਕਤ੍ ਮਾ
ਯਤ੍ਰ ਰਾਮਃ ਕਪ੍ਤ੍ੁ ਰ੍ਤ੍ਤ੍ਯਾਤ੍੍ ਇਙ੍ਿੁਤ੍ੀ ਿ੍ਸ਼੍ੋਤ੍ਮ੍ ਰੁੱਕਤ੍ਮਾਨ੍ ੧੩
ਰਾਮੇ ਣੇਙਿ
੍ ੁਕਤ੍ ਕਪ੍ਣਯਾਿਮ੍ ਕਪ੍ਤ੍ੁ ਰ੍ ਤ੍ੱਤ੍ਮ੍ ਸਮੀਿ੍ਸ਼੍ਯ ਮੇ
ਿਤ੍ਮ੍ ਤ੍ੁ ਃਿੇਨ ਹਰਤ੍
ੁ ਯਮ੍ ਨ ਸ੍ਪ੍ੋਟਕਤ੍ ਸਹਸਰਤ੍ਾ ੧੪
ਸ਼੍ਰੁਕਤ੍ ਸ੍ਤ੍ੁ ਿਕਲਵ ਯਮ੍ ਸਤ੍ਯਾ ਲੌ ਕਿਿੀ ਪ੍ਰਕਤ੍ਪ੍ਾਕਤ੍ ਮਾ
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਯਤ੍੭ੱੰਨ: ਪ੍ੁਰਸ਼੍
ੁ ੋ ਪ੍ਿਕਤ੍ ਤ੍ਤ੍੭ੱੰਨਾ ਸ੍ਤ੍ਸਯ ਤ੍ੇਿਤ੍ਾ: ੧੫
ਏਿਮ੍ ਆਰ੍ਤ੍ਾਮ੍ ਸਪ੍ਤ੍੍ਨਯ ਸ੍ਤ੍ਾ ਿਿ੍ਮ:ੁ ਆਸ਼੍ਵਾਸਯ ਤ੍ਾਮ੍ ਤ੍ਤ੍ਾ
ਤ੍ਤ੍ਰੁਸ਼੍ੁ ਸ਼੍੍ਚਾ੭੭ਸ਼੍ਰਮੇ ਰਾਮਮ੍ ਸਵਰ੍ਿਾ ੱੱਚਯੁ ਤ੍ਮ੍ ਇਿਾ੭ਮਰਮ੍ ੧੬
ਸਰਵ ਪ੍ੋਿੈਃ ਪ੍ਕਰਤ੍ਯਿ੍ਤ੍ਮ੍ ਰਾਮ ਸਮ੍ਪ੍ਰੇਿ੍ਸ਼੍ਯ ਮਾਤ੍ਰਃ
ਆਰ੍ਤ੍ਾ ਮੁਮੁਚਰ
ੁ ੭ਸ਼੍ਰੂਕਣ ਸਸਵਰਮ੍ ਸ਼੍ੋਿ ਿਰ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ਾਃ ੧੭
ਤ੍ਾਸਾਮ੍ ਰਾਮਃ ਸਮੁੱਤ੍ਾਯ ਿਿਰਾਹ ਚਰਣਾਨ੍ ਸ਼੍ੁਪ੍ਾਨ੍
ਮਾਤ੍ਰੂਣਾਮ੍ ਮਨੁ ਿ ਿਯਾਿਰਃ ਸਰਵਾਸਾਮ੍ ਸਤ੍ਯ ਸਮ੍ਿਰਃ ੧੮
ਤ੍ਾਃ ਪ੍ਾਕਣਕਪ੍ਃ ਸੁਿ ਸ੍ਪ੍ਰ੍ਸ਼੍ੈ ਰ੍ਮਰੁਤ੍ੁ ਅਮ੍ਿੁਕਲ਼ ਤ੍ਲੈ ਃ ਸ਼੍ੁਪ੍ੈਃ
ਪ੍ਰਮਮਾਰ੍ਿੂ ਰਿਃ ਪ੍ਰੁਸ਼੍ਟ
੍ ਾ ਤ੍ਰਾਮਸਯਾ੭੭ਯਤ੍ਲੋ ਚਨਾਃ ੧੯
ਸੌਕਮਕਤ੍ਰ ਰ੭ਕਪ੍ ਤ੍ਾਃ ਸਰਵਾ ਮਾਤ੍ਰੂ: ਸਮ੍ਪ੍ਰੇਿ੍ਸ਼੍ਯ ਤ੍ੁ ਃਕਿਤ੍ਃ
ਅਪ੍ਯਿਾਤ੍ਯਤ੍ਾ੭੭ਸਿ੍ਤ੍ਮ੍ ਸ਼੍ਨੈ ਰਾਮਾ ਤ੍੭ਨਨ੍ਤ੍ਰਮ੍ ੨0
ਯਤ੍ਾ ਰਾਮੇ ਤ੍ਤ੍ਾ ਤ੍ਸ੍ਕਮਨ੍ ਸਰਵਾ ਿਿਰੁਕਤ੍ਰੇ ਸ੍ਕਤ੍ਰਯਃ
ਿਰੁੱਕਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਸ਼੍ਰਤ੍ਾ ੱੱਿਾਤ੍ੇ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੇ ਸ਼੍ੁਪ੍ ਲਿ੍ਸ਼੍ਣੇ ੨੧
ਸੀਤ੍ਾ੭ਕਪ੍ ਚਰਣਾਮ੍ ਸ੍ਤ੍ਾਸਾਮ੍ ਉਪ੍ਸਮ੍ਿਰੁਹਯ ਤ੍ੁ ਃਕਿਤ੍ਾ
ਸ਼੍ਵਸ਼੍ੂਣ
ਰ ਾਮ੍ ਅਸ਼੍ਰੁ ਪ੍ੂਰ੍ਣਾ੭ਿ੍ਸ਼੍ੀ ਸਾ ਪ੍ਪ੍ੂਿਾ੭ਿਰਤ੍ਃ ਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ਾ ੨੨
ਤ੍ਾਮ੍ ਪ੍ਕਰਸ਼੍ਵਿਯ ਤ੍ੁ ਃਿਾ੭੭ਰ੍ਤ੍ਾਮ੍ ਮਾਤ੍ਾ ਤ੍ੁ ਕਹਤ੍ਰਮ੍ ਯਤ੍ਾ
ਿਨ ਿਾਸ ਿਰੁਸ਼੍ਾਮ੍ ਤ੍ੀਨਾਮ੍ ਿੌਸਲਯਾ ਿਾਿਯਮ੍ ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੨੩
ਕਿਤ੍ੇਹ ਰਾਿ ਸਯ ਸੁਤ੍ਾ ਸ੍ਨੁਸ਼੍ਾ ਤ੍ਸ਼੍ਰਤ੍ ਸਯ ਚ
ਰਾਮ ਪ੍ਤ੍੍ਨੀ ਿਤ੍ਮ੍ ਤ੍ੁ ਃਿਮ੍ ਸਮ੍ਪ੍ਰਾਪ੍੍ਤ੍ਾ ਕਨਰ੍ਿਨੇ ਿਨੇ ੨੪
ਪ੍ਤ੍੍ਮਮ੍ ਆਤ੍ਪ੍ ਸਮ੍ਤ੍ਪ੍੍ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਕਰਿ੍ਕਲਸ਼੍੍ਟਮ੍ ਇਿੋਤ੍੍ਪ੍ਲਮ੍
ਿਾਞ੍ਚਨਮ੍ ਰਿਸਾ ਤ੍ਵਸ੍ਤ੍ਮ੍ ਿ੍ਕਲਸ਼੍੍ਟਮ੍ ਚਨ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਇਿਾ੭ਮ੍ਪ੍ਤ੍
ੁ ਃੈ ੨੫
ਮੁਿਮ੍ ਤ੍ੇ ਪ੍ਰੇਿ੍ਸ਼੍ਯ ਮਾਮ੍ ਸ਼੍ੋਿੋ ਤ੍ਹ ਤ੍ਯ੭ਿ੍ਕਨਕਰਿਾ ਸ਼੍ਰਯਮ੍
ਪ੍ਰੁਸ਼੍ਮ੍ ਮਨਕਸ ਿੈਤ੍ੇਕਹ ਿਯਸਨਾ੭੭ਰਕਣ ਸਮ੍ਪ੍ਿਃ ੨੬
ਪ੍ਰੁਿਨ੍ਤ੍ਯਾਮ੍ ਏਿਮ੍ ਆਰ੍ਤ੍ਾਯਾਮ੍ ਿਨਨਯਾਮ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਾ੭ਿਰਿਃ
ਪ੍ਾਤ੍ੌ ਆਸਾਤ੍ਯ ਿਿਰਾਹ ਿਕਸਸ਼੍੍ਟ ਸਯ ਸ ਰਾਿਿਃ ੨੭
ਪ੍ੁਰੋਕਹਤ੍ ਸਯਾ੭ਿ੍ਕਨਸਮਸਯ ਤ੍ਸਯ ਿੈ ਤ੍ਤ੍ਾ
ਪ੍ਰੁਹਸ੍ਪ੍ਤ੍ੇ ਕਰਨ੍ਤ੍ਰ ਇਿਾ੭ਮਰਾਕਤ੍ਪ੍ਃ
ਪ੍ਰਿਰੁਹਯ ਪ੍ਾਤ੍ੌ ਸੁਸਮਰਤ੍
ੁੱ ਤ੍ੇਿਸਃ
ਸਹੈਿ ਤ੍ੇਨੋਪ੍ ਕਿਿੇਸ਼੍ ਰਾਿਿਃ ੨੮
ਤ੍ਤ੍ੋ ਿਿਨਯਮ੍ ਸਕਹਤ੍ੈਃ ਸ ਮਨ੍ਕਤ੍ਰਕਪ੍ਃ
ਪ੍ੁਰ ਪ੍ਰਤ੍ਾਨੈ ਸ਼੍੍ਚ ਸਹੈਿ ਸੈਕਨਿੈਃ
ਿਨੇਨ ਤ੍ਰ੍ਮਿ੍ਞ ਤ੍ ਮੇਨ ਤ੍ਰ੍ਮਿਾਨ੍
ਉਪ੍ੋਪ੍ਕਿਸ਼੍੍ਟੋ ਪ੍ਰਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ੭ਿਰਿਮ੍ ੨੯
ਉਪ੍ੋਪ੍ਕਿਸ਼੍੍ਟ ਸ੍ਤ੍ੁ ਤ੍ਤ੍ਾ ਸ ਿੀਰਯਿਾਨ੍
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਤ੍ਪ੍ਕਸਵ ਿੇਸ਼੍ੇਣ ਸਮੀਿ੍ਸ਼੍ਯ ਰਾਿਿਮ੍
ਕਸ਼੍ਰਯਾ ਿਵਲਨ੍ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਃ ਿਰੁਤ੍ਾ੭0ਿਕਲ:
ਯਤ੍ਾ ਮਹੇਨ੍ਤ੍ਃਰ ਪ੍ਰਯਤ੍ਃ ਪ੍ਰਿਾਪ੍ਕਤ੍ਮ੍ ੩0
ਕਿਮ੍ ਏਸ਼੍ ਿਾਿਯਮ੍ ਪ੍ਰਤ੍ੋ੭ਤ੍ਯ ਰਾਿਿਮ੍
ਪ੍ਰਣਮਯ ਸਤ੍੍ਿਰੁਤ੍ਯ ਚ ਸਾਤ੍ੁ ਿਿ੍ਸ਼੍ਯਕਤ੍
ਇਤ੍ੀਿ ਤ੍ਸਯਾ੭੭ਰਯ ਿਨ ਸਯ ਤ੍ੱਤ੍ਵਤ੍ੋ
ਪ੍ਪ੍ੂਿ ਿੌਤ੍ੂਹਲਮ੍ ਉੱਤ੍ਮਮ੍ ਤ੍ਤ੍ਾ ੩੧
ਸ ਰਾਿਿਃ ਸਤ੍ਯ ਤ੍ਰੁਕਤ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੋ
ਮਹਾਨੁ ਪ੍ਾਿੋ ਪ੍ਰਤ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਤ੍ਾਰ੍ਕਮਿਃ
ਿਰੁਤ੍ਾਃ ਸੁਹਤ੍
ਰੁ ੍ਕਪ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਕਿਰੇਿੁ ਰ੭ਤ੍ਵਰੇ
ਯਤ੍ਾ ਸਤ੍ਸਯੈਃ ਸਕਹਤ੍ਾ: ਤ੍ਰਯੋ੭ਿ੍ਨਯਃ ੩੨
ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਯੋਤ੍ਯਾ ਿਾਮ੍ਟੇ ਤ੍ਰਯੁੱਤ੍ਰ ਸ਼੍ਤ੍ਤ੍ਮ ੱੱਸਰ੍ਿ:
ਚਤੁ ਰਤਰ
ੁ
ਸ਼ਤਤਮ ੱਸਰ੍ਕ:
ਤ੍ਮ੍ ਤ੍ੁ ਰਾਮਃ ਸਮਾਿ੍ਞਾਯ ਪ੍ਰਾਤ੍ਰਮ੍ ਿੁਰੁ ਿਤ੍੍ਸਲਮ੍
ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੇਨ ਸਹ ਪ੍ਰਾਤ੍ਰਾ ਪ੍ਰਸ਼੍੍ਟਮ
ੁ ੍ ਸਮੁਪ੍ਚਿਰਮੇ ੧
ਕਿਮ੍ ਏਤ੍ਤ੍੍ ਇੱਚੇਯਮ੍ ਅਹਮ੍ ਸ਼੍ਰੋਤ੍ੁਮ੍ ਪ੍ਰਿਯਾਹਰਤ੍
ੁ ਮ੍ ਤ੍ਵਯਾ
ਯਸ੍ਮਾਤ੍੍ ਤ੍ਵਮ੍ ਆਿਤ੍ੋ ਤ੍ੇਸ਼੍ਮ੍ ਇਮਮ੍ ਚੀਰ ਿਟਾ੭ਕਿਨੀ ੨
ਕਿਮ੍ ਕਨਕਮੱਤ੍ਮ੍ ਇਮਮ੍ ਤ੍ੇਸ਼੍ਮ੍ ਿਰੁਸ਼੍੍ਣਾ੭ਕਿਨ ਿਟਾ ਤ੍ਰਃ
ਕਹਤ੍ਵਾ ਰਾਿਯਮ੍ ਪ੍ਰਕਿਸ਼੍੍ਟ ਸ੍ਤ੍ਵਮ੍ ਤ੍ਤ੍੍ ਸਰਵਮ੍ ਿਿ੍ਤ੍ੁਮ੍ ਅਰਹਕਸ ੩
ਇਤ੍ਯੁ ਿ੍ਤ੍ਃ ਿੇਿਯੀ ਪ੍ੁਤ੍ਃਰ ਿਾਿੁਤ੍੍ਸ੍ਤ੍ੇਨ ਮਹਾਤ੍੍ਮਨਾ
ਪ੍ਰਿਰੁਹਯ ਪ੍ਲਿ ਤ੍੍ਪ੍ੂਯਃ ਪ੍ਰਾਞ੍ਿਕਲ ਰਵਾਿਯਮ੍ ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੪
ਆਰਯਮ੍ ਤ੍ਾਤ੍ਃ ਪ੍ਕਰਤ੍ਯਿਯ ਿਰੁਤ੍ਵਾ ਿਰ੍ਮ ਸੁਤ੍ੁਸ਼੍੍ਿਰਮ੍
ਿਤ੍ਃ ਸਵਰ੍ਿਮ੍ ਮਹਾ ਪ੍ਾਹੁਃ ਪ੍ੁਤ੍ਰ ਸ਼੍ੋਿਾ੭ਕਪ੍ ਪ੍ੀਕਟਤ੍ਃ ੫
ਸ੍ਕਤ੍ਰਯਾ ਕਨਯੁ ਿ੍ਤ੍ਃ ਿੈਿੇੱਯਾ ਮਮ ਮਾਤ੍ਰਾ ਪ੍ਰਮ੍ਤ੍ਪ੍
ਚਿਾਰ ਸੁਮਹਤ੍੍ ਪ੍ਾਪ੍ਮ੍ ਇਤ੍ਮ੍ ਆਤ੍੍ਮਯਸ਼੍ੋ ਹਰਮ੍ ੬
ਸਾ ਰਾਿਯ ਪ੍ਲਮ੍ ਅਪ੍ਰਾਪ੍ਯ ਕਿਤ੍ਿਾ ਸ਼੍ੋਿ ਿਰ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ਾ
ਪ੍ਕਤ੍ਸ਼੍ਯਕਤ੍ ਮਹਾ ਿੋਰੇ ਕਨਰਯੇ ਿਨਨੀ ਮਮ ੭
ਤ੍ਸਯ ਮੇ ਤ੍ਾਸ ਪ੍ੂਤ੍ਸਯ ਪ੍ਰਸਾਤ੍ਮ੍ ਿਰ੍ਤ੍ੁਮ੍ ਅਰਹਕਸ
ਅਕਪ੍ਕਸ਼੍ਮ੍ਚਸਵ ਚਾ੭ਤ੍ਯੈਿ ਰਾਿਯੇਨ ਮਿਿਾਨ੍ ਇਿ ੮
ਇਮਾਃ ਪ੍ਰਿਰੁਤ੍ਯਃ ਸਰਵਾ ਕਿਤ੍ਿਾ ਮਾਤ੍ਰ ਸ਼੍੍ਚ ਯਾਃ
ਤ੍ਵਤ੍੍ ਸਿਾਸ਼੍ਮ੍ ਅਨੁ ਪ੍ਰਾਪ੍੍ਤ੍ਾਃ ਪ੍ਰਸਾਤ੍ਮ੍ ਿਰ੍ਤ੍ੁਮ੍ ਅਰਹਕਸ ੯
ਤ੍ਤ੍ਾ੭ਨੁ ਪ੍ੂਰਯ
ਵ ਾ ਯੁ ਿ੍ਤ੍ਮ੍ ਚ ਯੁ ਿ੍ਤ੍ਮ੍ ਚਾ੭੭ਤ੍੍ਮਕਨ ਮਾਨਤ੍
ਰਾਿਯਮ੍ ਪ੍ਰਾਪ੍੍ਨੁਕਹ ਤ੍ਰ੍ਮਣ
ੇ ਸਿਾਮਾਨ੍ ਸੁਹਤ੍
ਰੁ ਃ ਿੁਰੁ ੧0
ਪ੍ਿਤ੍ੁ ਅਕਿਤ੍ਿਾ ਪ੍ੂਕਮਃ ਸਮਿਰਾ ਪ੍ਕਤ੍ਨਾ ਤ੍ਵਯਾ
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ਸ਼੍ਕਸ਼੍ਨਾ ਕਿਮਲੇ ਨੇਿ ਸ਼੍ਾਰਤ੍ੀ ਰਿਨੀ ਯਤ੍ਾ ੧੧
ਏਕਪ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਸਕਚਿੈਃ ਸਾਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਕਸ਼੍ਰਸਾ ਯਾਕਚਤ੍ੋ ਮਯਾ
ਪ੍ਰਾਤ੍ੁ ਃ ਕਸ਼੍ਸ਼੍ਯ ਸਯ ਤ੍ਾਸ ਸਯ ਪ੍ਰਸਾਤ੍ਮ੍ ਿਰ੍ਤ੍ੁਮ੍ ਅਰਹਕਸ ੧੨
ਤ੍ਤ੍੍ ਇਤ੍ਮ੍ ਸ਼੍ਾਸ਼੍ਵਤ੍ਮ੍ ਕਪ੍ਤ੍ਰਯਮ੍ ਸਰਵਮ੍ ਪ੍ਰਿਰੁਕਤ੍ ਮਣ੍ਟਲਮ੍
ਪ੍ੂਕਿਤ੍ਮ੍ ਪ੍ੁਰਸ਼੍
ੁ ਿਯਾਿਰ ਨਾ੭ਕਤ੍ਿਰਕਮਤ੍ੁ ਮ੍ ਅਰਹਕਸ ੧੩
ਏਿਮ੍ ਉਿ੍ਤ੍ਵਾ ਮਹਾ ਪ੍ਾਹੁਃ ਸਪ੍ਾਸ਼੍੍ਪ੍ਃ ਿੇਿਯੀ ਸੁਤ੍ਃ
ਰਾਮ ਸਯ ਕਸ਼੍ਰਸਾ ਪ੍ਾਤ੍ੌ ਿਿਰਾਹ ਪ੍ਰਤ੍ਃ ਪ੍ੁਨਃ ੧੪
ਤ੍ਮ੍ ਮੱਤ੍ਮ੍ ਇਿ ਮਾਤ੍ਙ੍ਿਮ੍ ਕਨੱ ਸ਼੍ਵਸਨ੍ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ੁਨਃ ਪ੍ੁਨਃ
ਪ੍ਰਾਤ੍ਰਮ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਮ੍ ਰਾਮਃ ਪ੍ਕਰਸ਼੍ਵਿਯ ਇਤ੍ਮ੍ ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੧੫
ਿੁਲੀਨਃ ਸੱਤ੍ਵ ਸਮ੍ਪ੍ੰਨ: ਤ੍ੇਿਸਵੀ ਚਕਰਤ੍ ਿਰਤ੍ਃ
ਰਾਿਯ ਹੇਤ੍ਃੋ ਿਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਾਪ੍ਮ੍ ਆਚਰੇਤ੍੍ ਤ੍ਵ ਕਤ੍ਵਤ੍ੋ ਿਨਃ ੧੬
ਨ ਤ੍ੋਸ਼੍ਮ੍ ਤ੍ਵਕਯ ਪ੍ਸ਼੍ਯਾਕਮ ਸੂਿ੍ਸ਼੍੍ਮਮ੍ ਅਪ੍ਯ੭ਕਰ ਸੂਤ੍ਨ
ਨ ਚਾ੭ਕਪ੍ ਿਨਨੀਮ੍ ਪ੍ਾਲਯਾ ੱੱਤ੍ਵਮ੍ ਕਿਿਕਰਹਤ੍ੁਮ੍ ਅਰਹਕਸ ੧੭
ਿਾਮਿਾਰੋ ਮਹਾ ਪ੍ਰਾਿ੍ਞ ਿੁਰਣ
ੂ ਾਮ੍ ਸਰਵਤ੍ਾ੭ਨਿ
ਉਪ੍ਪ੍ੰਨੇਸ਼੍ੁ ਤ੍ਾਰੇਸ਼੍ੁ ਪ੍ੁਤ੍ਰੇਸ਼੍ੁ ਚ ਕਿਤ੍ੀਯਤ੍ੇ ੧੮
ਿਯ ਮ੭ਸਯ ਯਤ੍ਾ ਲੋ ਿੇ ਸਮ੍ਿਯਾਤ੍ਾ ੱੱਸੌਮਯ ਸਾਤ੍ੁ ਕਪ੍:
ਪ੍ਾਰਯਾ: ਪ੍ੁਤ੍ਰਾ ਸ਼੍੍ਚ ਕਸ਼੍ਸ਼੍ਯਾ ਸ਼੍੍ਚ ਤ੍ਵ ਮ੭ਨੁ ਿ੍ਞਾਤ੍ੁ ਮਰਹਕਸ ੧੯
ਿਨੇ ਿਾ ਚੀਰ ਿਸਨਮ੍ ਸੌਮਯ ਕਿਰਸ਼੍੍ਣਾ੭ਕਿਨਾਮ੍ਪ੍ਰਮ੍
ਰਾਿਯੇ ਿਾ੭ਕਪ੍ ਮਹਾਰਾਿੋ ਮਾਮ੍ ਿਾਸਕਯਤ੍ੁ ਮੀਸ਼੍ਵਰ: ੨0
ਯਾਿਤ੍੍ ਕਪ੍ਤ੍ਕਰ ਤ੍ਰ੍ਮਿ੍ਞੇ ਿੌਰਿਮ੍ ਲੋ ਿ ਸਤ੍੍ਿਰੁਤ੍ਮ੍
ਤ੍ਾਿ ੱੱਤ੍ਰ੍ਮਪ੍ਰਤ੍
ੁ ਾਮ੍ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਟ
੍ ਿਨਨਯਾਮ੍ ਅਕਪ੍ ਿੌਰਿਮ੍ ੨੧
ਏਤ੍ਾਪ੍ਯਾਮ੍ ਤ੍ਰ੍ਮ ਸ਼੍ੀਲਾਪ੍ਯਾਮ੍ ਿਨਮ੍ ਿੱਚੇਕਤ੍ ਰਾਿਿ
ਮਾਤ੍ਾ ਕਪ੍ਤ੍ਰੁਪ੍ਯਾਮ੍ ਉਿ੍ਤ੍੭
ੋ ਹਮ੍ ਿਤ੍ਮ੍ ਅਨਯਤ੍੍ ਸਮਾਚਰੇ ੨੨
ਤ੍ਵਯਾ ਰਾਿਯਮ੍ ਅਯੋਤ੍ਯਾਯਾਮ੍ ਪ੍ਰਾਪ੍੍ਤ੍ਿਯਮ੍ ਲੋ ਿ ਸਤ੍੍ਿਰੁਤ੍ਮ੍
ਿਸ੍ਤ੍ਿਯਮ੍ ਤ੍ਣ੍ਟਿਾ੭ਰਣਯੇ ਮਯਾ ਿਲ੍ ਿਲ ਿਾਸਸਾ ੨੩
ਏਿਮ੍ ਿਰੁਤ੍ਵਾ ਮਹਾ ਰਾਿੋ ਕਿਪ੍ਾਿਮ੍ ਲੋ ਿ ਸੰਕਨਤ੍ੌ
ਿਯਾਕਤ੍ਸ਼੍ਯ ਚ ਮਹਾ ਤ੍ੇਿਾ ਕਤ੍ਿਮ੍ ਤ੍ਸ਼੍ਰਤ੍ੋ ਿਤ੍ਃ ੨੪
ਸ ਚ ਪ੍ਰਮਾਣਮ੍ ਤ੍ਰ੍ਮਾ੭੭ਤ੍੍ਮਾ ਰਾਿਾ ਲੋ ਿ ਿੁਰੁ ਸ੍ਤ੍ਿ
ਕਪ੍ਤ੍ਰਾ ਤ੍ੱਤ੍ਮ੍ ਯਤ੍ਾ ਪ੍ਾਿਮ੍ ਉਪ੍ਪ੍ੋਿ੍ਤ੍ੁਮ੍ ਤ੍ਵਮ੍ ਅਰਹਕਸ ੨੫
ਚਤ੍ੁ ਰ੍ਤ੍ਸ਼੍ ਸਮਾਃ ਸੌਮਯ ਤ੍ਣ੍ਟਿਾ੭ਰਣਯਮ੍ ਆਕਸ਼੍ਰਤ੍ਃ
ਉਪ੍ਪ੍ੋਿ੍ਸ਼੍ਯੇ ਤ੍ਵ੭ਹਮ੍ ਤ੍ੱਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਾਿਮ੍ ਕਪ੍ਤ੍ਰਾ ਮਹਾਤ੍੍ਮਨਾ ੨੬
ਯ ਤ੍ਪ੍ਰਿੀਨ੍ ਮਾਮ੍ ਨਰ ਲੋ ਿ ਸਤ੍੍ਿਰੁਤ੍ਃ
ਕਪ੍ਤ੍ਾ ਮਹਾਤ੍੍ਮਾ ਕਿਪ੍ੁਤ੍ਾ੭ਕਤ੍ਪ੍ੋਪ੍ਮਃ
ਤ੍ ਤ੍ੇਿ ਮਨਯੇ ਪ੍ਰਮਾਤ੍੍ਮਨੋ ਕਹਤ੍ਮ੍
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ਨ ਸਰਵ ਲੋ ਿੇਸ਼੍ਵਰ ਪ੍ਾਿਮ੍ ਅਪ੍ਯ੭ਹਮ੍ ੨੭
ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਯੋਤ੍ਯਾ ਿਾਮ੍ਟੇ ਚਤ੍ੁ ਰਤ੍
ੱੁ ਰ ਸ਼੍ਤ੍ਤ੍ਮ ੱੱਸਰ੍ਿ:
ਪ੍ਮ੍ਚੋਤਰ ਸ਼ਤਤਮ ੱਸਰ੍ਕ:
ਤ੍ਤ੍ਃ ਪ੍ੁਰਸ਼੍
ੁ ਕਸਮਹਾਨਾਮ੍ ਿਰਤ੍
ੁ ਾਨਾਮ੍ ਤ੍ੈਃ ਸੁਹਰੁ ਤ੍੍ਿਣੈਃ
ਸ਼੍ੋਚਤ੍ਾਮ੍ ਏਿ ਰਿਨੀ ਤ੍ੁ ਃਿੇਨ ਿਯਤ੍ਯਿਰ੍ਤ੍ਤ੍ ੧
ਰਿਨਯਾਮ੍ ਸੁਪ੍ਰਪ੍ਾਤ੍ਾਯਾਮ੍ ਪ੍ਰਾਤ੍ਰ ਸ੍ਤ੍ੇ ਸੁਹਰੁ ਤ੍ਵ ੍ਰੁਤ੍ਾਃ
ਮਨ੍ਤ੍ਾਕਿਨਯਾਮ੍ ਹੁਤ੍ਮ੍ ਿਪ੍ਯਮ੍ ਿਰੁਤ੍ਵਾ ਰਾਮਮ੍ ਉਪ੍ਾਿਮਨ੍ ੨
ਤ੍ੂ ਸ਼੍੍ਣੀਮ੍ ਤ੍ੇ ਸਮੁਪ੍ਾਸੀਨਾ ਨ ਿਸ਼੍੍ਕਚਤ੍੍ ਕਿਮ੍ਕਚਤ੍੍ ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍
ਪ੍ਰਤ੍ ਸ੍ਤ੍ੁ ਸੁਹਰੁ ਨ੍ਮਤ੍ਯੇ ਰਾਮਮ੍ ਿਚਨਮ੍ ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੩
ਸਾਮ੍ਕਤ੍ਵਤ੍ਾ ਮਾਕਮਿਾ ਮਾਤ੍ਾ ਤ੍ੱਤ੍ਮ੍ ਰਾਿਯਮ੍ ਇਤ੍ਮ੍ ਮਮ
ਤ੍ ੱੱਤ੍ਤ੍ਾਕਮ ਤ੍ਿੈ ਿਾ੭ਹਮ੍ ਪ੍ੁਮ੍ਿ੍ਸ਼੍ਵ ਰਾਿਯਮ੍ ਅਿਣ੍ਟਿਮ੍ ੪
ਮਹਤ੍ਾ ਇਿ ਅਮ੍ਪ੍ੁ ਿੇਿੇਨ ਕਪ੍ੰਨਃ ਸੇਤ੍ੁਰ੍ ਿਲਾਿਮੇ
ਤ੍ੁ ਰਾਿਾਰਮ੍ ਤ੍ਵ ਤ੍੭ਨਯੇਨ ਰਾਿਯ ਿਣ੍ਟਮ੍ ਇਤ੍ਮ੍ ਮਹਤ੍੍ ੫
ਿਕਤ੍ਮ੍ ਿਰ ਇਿਾ੭ਸ਼੍ਵ ਸਯ ਤ੍ਾਰ੍ਿ੍ਸ਼੍ਯ ਸਯੇਿ ਪ੍ਤ੍ਕਤ੍ਰਣਃ
ਅਨੁ ਿਨ੍ਤ੍ੁਮ੍ ਨ ਸ਼੍ਿ੍ਕਤ੍ ਰ੍ਮੇ ਿਕਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਿ ਮਹੀਪ੍ਤ੍ੇ ੬
ਸੁਿੀਿਮ੍ ਕਨਤ੍ਯਸ਼੍ ਸ੍ਤ੍ਸਯ ਯਃ ਪ੍ਰੈ ਰੁਪ੍ਿੀਿਯਤ੍ੇ
ਰਾਮ ਤ੍ੇਨ ਤ੍ੁ ਤ੍ੁ ਰ੍ਿੀਿਮ੍ ਯਃ ਪ੍ਰਾਨ੍ ਉਪ੍ਿੀਿਕਤ੍ ੭
ਯਤ੍ਾ ਤ੍ੁ ਰੋਕਪ੍ਤ੍ੋ ਿਰੁਿ੍ਸ਼੍ਃ ਪ੍ੁਰਸ਼੍
ੁ ੇਣ ਕਿਿਰ੍ਕਤ੍ਤ੍ਃ
ਹਰਸਵਿੇਣ ਤ੍ੁ ਰਾ੭੭ਰੋਹੋ ਰੂਟ ਸ੍ਿਨ੍ਤ੍ੋ ਮਹਾ ਤ੍ਰੁਮਃ ੮
ਸ ਯਤ੍ਾ ਪ੍ੁਸ਼੍੍ਕਪ੍ਤ੍ੋ ਪ੍ੂਤ੍ਵਾ ਪ੍ਲਾਕਨ ਨ ਕਿਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਯੇਤ੍੍
ਸ ਤ੍ਾਮ੍ ਨਾ੭ਨੁ ਪ੍ਿੇਤ੍੍ ਪ੍ਰੀਕਤ੍ਮ੍ ਯਸਯ ਹੇਤ੍ੋਃ ਪ੍ਰਰੋਕਪ੍ਤ੍ਃ ੯
ਏਸ਼੍ੋਪ੍ਮਾ ਮਹਾਪ੍ਾਹੋ ਤ੍ਵਮ੍ ਅਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਿੇੱਤ੍ੁਮ੍ ਅਰਹਕਸ
ਯਕਤ੍ ਤ੍ਵਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਨ੍ ਰੁਸ਼੍ਪ੍ੋ ਪ੍ਰ੍ਤ੍ਾ ਪ੍ਰੁਤ੍ਯਾਨ੍ ਨ ਸ਼੍ਾਕਤ੍ ਕਹ ੧0
ਸ਼੍ਰੇਣਯ ਸ੍ਤ੍ਵਾਮ੍ ਮਹਾ ਰਾਿ ਪ੍ਸ਼੍ਯਨ੍ਤ੍ੁ ਅਿਰਯਾ ਸ਼੍੍ਚ ਸਰਵਸ਼੍ਃ
ਪ੍ਰਤ੍ਪ੍ਮ੍ਤ੍ਮ੍ ਇਿਾ੭੭ਕਤ੍ਤ੍ਯਮ੍ ਰਾਿਯੇ ਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ਮ੍ ਅਕਰਮ੍ਤ੍ਮਮ੍ ੧੧
ਤ੍ਿਾ੭ਨੁ ਯਾਨੇ ਿਾਿੁਸ੍ਤ੍ ਮੱਤ੍ਾ ਨਰ੍ਤ੍ਨ੍ਤ੍ੁ ਿੁਞ੍ਿਰਾਃ
ਅਨ੍ਤ੍ : ਪ੍ੁਰ ਿਤ੍ਾ ਨਾਰਯੋ ਨਨ੍ਤ੍ਨ੍ਤ੍ੁ ਸੁਸਮਾਕਹਤ੍ਾਃ ੧੨
ਤ੍ਸਯ ਸਾਤ੍ੁ ਇਕਤ੍ ਅਮਨਯਨ੍ਤ੍ ਨਾਿਰਾ ਕਿਕਿਤ੍ਾ ਿਨਾਃ
ਪ੍ਰਤ੍ ਸਯ ਿਚਃ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਰਾਮਮ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਯ੭ਨੁ ਯਾਚਤ੍ਃ ੧੩
ਤ੍ਮ੍ ਏਿਮ੍ ਤ੍ੁ ਃਕਿਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਰੇਿ੍ਸ਼੍ਯ ਕਿਲਪ੍ਨ੍ਤ੍ਮ੍ ਯਸ਼੍ਕਸਵਨਮ੍
ਰਾਮਃ ਿਰੁਤ੍ਾ੭੭ਤ੍੍ਮਾ ਪ੍ਰਤ੍ਮ੍ ਸਮਾਸ਼੍ਵਾਸਯਤ੍੍ ਆਤ੍੍ਮਿਾਨ੍ ੧੪
ਨਾ੭੭ਤ੍੍ਮਨਃ ਿਾਮ ਿਾਰੋ੭ਸ੍ਕਤ੍ ਪ੍ੁਰਸ਼੍
ੁ ੋ੭ਯਮ੍ ਅਨੀਸ਼੍ਵਰਃ
ਇਤ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਇਤ੍ਰਤ੍: ਚ ਏਨਮ੍ ਿਰੁਤ੍ਾਨ੍ਤ੍ਃ ਪ੍ਕਰਿਰ੍ਸ਼੍ਕਤ੍ ੧੫
ਸਰਵੇ ਿ੍ਸ਼੍ਯਾਨ੍ਤ੍ਾ ਕਨਚਯਾਃ ਪ੍ਤ੍ਨਾ੭ਨ੍ਤ੍ਾਃ ਸਮੁੱਚਰਯਾਃ
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ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਵਾਲ੍ ਮੀਕਿ ਰਾਮਾਯਣਮ੍
ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਸਮਯੋਿਾ ਕਿਪ੍ਰਯੋਿਾ੭ਨ੍ਤ੍ਾ ਮਰਣਾ੭ਨ੍ਤ੍ਮ੍ ਚ ਿੀਕਿਤ੍ਮ੍ ੧੬
ਯਤ੍ਾ ਪ੍ਲਾਨਾਮ੍ ਪ੍ਿਵਾਨਾਮ੍ ਨਾ੭ਨਯਤ੍ਰ ਪ੍ਤ੍ਨਾਤ੍੍ ਪ੍ਯਮ੍
ਏਿਮ੍ ਨਰ ਸਯ ਿਾਤ੍ ਸਯ ਨਾ੭ਨਯਤ੍ਰ ਮਰਣਾਤ੍੍ ਪ੍ਯਮ੍ ੧੭
ਯਤ੍ਾ੭ਿਾਰਮ੍ ਤ੍ਰੁਟ ਸ੍ਤ੍ੂਣਮ੍ ਿੀਰ੍ਣਮ੍ ਪ੍ੂਤ੍ਵਾ੭ਿਸੀਤ੍ਕਤ੍
ਤ੍ਤ੍ੈਿ ਸੀਤ੍ਨ੍ਕਤ੍ ਨਰਾ ਿਰਾ ਮਰੁਤ੍ਯੁ ਿਸ਼੍ਮ੍ ਿਤ੍ਾਃ ੧੮
ਅਤ੍ਯੇਕਤ੍ ਰਿਨੀ ਯਾ ਤ੍ੁ ਸਾ ਨ ਪ੍ਰਕਤ੍ ਕਨਿਰ੍ਤ੍ਤ੍ੇ
ਯਾਤ੍ਯੇਿ ਯਮੁਨਾ ਪ੍ੂਰ੍ਣਾ ਸਮੁਤ੍ਰਮ੍ ਉਤ੍ਿਾ੭੭ਿੁਲਮ੍ ੧੯
ਅਹੋ ਰਾਤ੍ਰਾਕਣ ਿੱਚਨ੍ਕਤ੍ ਸਰਵੇਸ਼੍ਾਮ੍ ਪ੍ਰਾਕਣਨਾਮ੍ ਇਹ
ਆਯੂ ਮ੍ਕਸ਼੍ ਿ੍ਸ਼੍ਪ੍ਯ ਨ੍ਤ੍ਯਾ੭੭ਸ਼੍ੁ ਿਰੀਸ਼੍੍ਮੇ ਿਲਮ੍ ਇਿ ਅਮ੍ਸ਼੍ਿਃ ੨0
ਆਤ੍੍ਮਾਨਮ੍ ਅਨੁ ਸ਼੍ੋਚ ਤ੍ਵਮ੍ ਕਿਮ੍ ਅਨਯਮ੍ ਅਨੁ ਸ਼੍ੋਚਕਸ
ਆਯੁ ਸ੍ਤ੍ੇ ਹੀਯਤ੍ੇ ਯਸਯ ਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ ਸਯ ਚ ਿਤ੍ ਸਯ ਚ ੨੧
ਸਹ ਏਿ ਮਰਤ੍
ੁ ਯੁ ਰ੍ ਿਰਿਕਤ੍ ਸਹ ਮਰੁਤ੍ਯੁ ਰ੍ ਕਨਸ਼੍ੀਤ੍ਕਤ੍
ਿਤ੍ਵਾ ਸੁਤ੍ੀਰ੍ਿਮ੍ ਅਤ੍ਵਾਨਮ੍ ਸਹ ਮਰੁਤ੍ਯੁ ਰ੍ ਕਨਿਰ੍ਤ੍ਤ੍ੇ ੨੨
ਿਾਤ੍ਰੇਸ਼੍ੁ ਿਲਯਃ ਪ੍ਰਾਪ੍੍ਤ੍ਾਃ ਸ਼੍ਵੇਤ੍ਾ ਸ਼੍੍ਚੈਿ ਕਸ਼੍ਰੋਰਹ
ੁ ਾਃ
ਿਰਯਾ ਪ੍ੁਰਸ਼੍
ੁ ੋ ਿੀਰ੍ਣਃ ਕਿਮ੍ ਕਹ ਿਰੁਤ੍ਵਾ ਪ੍ਰਪ੍ਾਿਯੇਤ੍੍ ੨੩
ਨਮ੍ਤ੍ਮ੍ਕਤ੍ ਉਕਤ੍ਤ੍ ਆਕਤ੍ਤ੍ਯੇ ਨਮ੍ਤ੍ਮ੍ਕਤ੍ ਅਸ੍ਤ੍ਮ੍ ਇਤ੍ੇ ਰਿੌ
ਆਤ੍੍ਮਨੋ ਨਾ੭ਿਪ੍ੁਤ੍ਯਨ੍ਤ੍ੇ ਮਨੁ ਸ਼੍ਯਾ ਿੀਕਿਤ੍ ਿ੍ਸ਼੍ਯਮ੍ ੨੪
ਹਰਸ਼੍
ੁ ਯਮ੍ਕਤ੍ ਰੁਤ੍ੁ ਮੁਿਮ੍ ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾ ਨਿਮ੍ ਨਿਮ੍ ਇਹਾ੭੭ਿਤ੍ਮ੍
ਰੁਤ੍ੂਨਾਮ੍ ਪ੍ਕਰਿਰ੍ਤ੍ੇਨ ਪ੍ਰਾਕਣਨਾਮ੍ ਪ੍ਰਾਣ ਸਮ੍ਿ੍ਸ਼੍ਯਃ ੨੫
ਯਤ੍ਾ ਿਾਸ਼੍੍ਟਮ੍ ਚ ਿਾਸ਼੍੍ਟਮ੍ ਚ ਸਮੇਯਾਤ੍ਾਮ੍ ਮਹਾ੭੭ਰ੍ਣਿੇ
ਸਮੇਤ੍ਯ ਚ ਿਯਪ੍ੇਯਾਤ੍ਾਮ੍ ਿਾਲਮ੍ ਆਸਾਤ੍ਯ ਿਮ੍ਚਨ ੨੬
ਏਿਮ੍ ਪ੍ਾਰਯਾ ਸ਼੍੍ਚ ਪ੍ੁਤ੍ਰਾ ਸ਼੍੍ਚ ਿ੍ਞਾਤ੍ਯ ਸ਼੍੍ਚ ਿਸੂਕਨ ਚ
ਸਮੇਤ੍ਯ ਿਯਿਤ੍ਾਿਨ੍ਕਤ੍ ਤ੍ਰੁਿੋ ਕਹ ਏਸ਼੍ਾਮ੍ ਕਿਨਾ ਪ੍ਿਃ ੨੭
ਨਾ੭ਤ੍ਰ ਿਸ਼੍੍ਕਚਤ੍੍ ਯਤ੍ਾ ਪ੍ਾਿਮ੍ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸਮ੭ਕਪ੍ਿਰ੍ਤ੍ਤ੍ੇ
ਤ੍ੇਨ ਤ੍ਸ੍ਕਮਨ੍ ਨ ਸਾਮਰ੍ਤ੍ਯਮ੍ ਪ੍ਰੇਤ੍ਸਯਾ੭ਸ੍ਤ੍ਯ੭ਨੁ ਸ਼੍ੋਚਤ੍ਃ ੨੮
ਯਤ੍ਾ ਕਹ ਸਾਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਿੱਚਨ੍ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਰੂਯਾਤ੍੍ ਿਸ਼੍੍ਕਚਤ੍੍ ਪ੍ਕਤ੍ ਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ਃ
ਅਹਮ੍ ਅਕਪ੍ ਆਿਕਮਸ਼੍ਯਾਕਮ ਪ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਤ੍ੋ ਪ੍ਿਤ੍ਾਮ੍ ਇਕਤ੍ ੨੯
ਏਿਮ੍ ਪ੍ੂਰਵੈ: ਿਤ੍ੋ ਮਾਰ੍ਿਃ ਕਪ੍ਤ੍ਰੁ ਪ੍ੈਤ੍ਾਮਹੋ ਤ੍ਰੁਿਃ
ਤ੍ਮ੍ ਆਪ੍ੰਨਃ ਿਤ੍ਮ੍ ਸ਼੍ੋਚਤ੍
ੇ ੍ ਯਸਯ ਨਾ੭ਸ੍ਕਤ੍ ਿਯਕਤ੍ਿਰਮਃ ੩0
ਿਯਸਃ ਪ੍ਤ੍ਮਾਨ ਸਯ ਸਰਤ੍
ੋ ਸੋ ਿਾ੭ਕਨਿਰ੍ਕਤ੍ਨਃ
ਆਤ੍੍ਮਾ ਸੁਿੇ ਕਨਯੋਿ੍ਤ੍ਿਯਃ ਸੁਿ ਪ੍ਾਿਃ ਪ੍ਰਿਾਃ ਸ੍ਮਰੁਤ੍ਾਃ ੩੧
ਤ੍ਰ੍ਮਾ੭੭ਤ੍੍ਮਾ ਸ ਸ਼੍ੁਪ੍ੈਃ ਿਰੁਤ੍੍ਸ੍ਨੈਃ ਿਰਤ੍ੁਕਪ੍ ਸ਼੍੍ਚਾ੭੭ਪ੍੍ਤ੍ ਤ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਣੈਃ
ਤ੍ੂ ਤ੍ ਪ੍ਾਪ੍ੋ ਿਤ੍ਃ ਸਵਰ੍ਿਮ੍ ਕਪ੍ਤ੍ਾ ਨਃ ਪ੍ਰੁਕਤ੍ਿੀ ਪ੍ਕਤ੍ਃ ੩੨
ਪ੍ਰੁਤ੍ਯਾਨਾਮ੍ ਪ੍ਰਣਾਤ੍੍ ਸਮਯਿ੍ ਪ੍ਰਿਾਨਾਮ੍ ਪ੍ਕਰਪ੍ਾਲਨਾਤ੍੍
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਅਰ੍ਤ੍ ਆਤ੍ਾਨਾ ੱੱਚ ਤ੍ਰ੍ਮੇਣ ਕਪ੍ਤ੍ਾ ਨ ਸ੍ਕਤ੍ਰਕਤ੍ਿਮ੍ ਿਤ੍ਃ ੩੩
ਿਰ੍ਮਕਪ੍ ਸ੍ਤ੍ੁ ਸ਼੍ੁਪ੍ੈ ਕਰਸ਼੍੍ਟੈ: ਿਰਤ੍ੁਕਪ੍ ਸ਼੍੍ਚਾ੭੭ਪ੍੍ਤ੍ ਤ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਣੈਃ
ਸਵਰ੍ਿਮ੍ ਤ੍ਸ਼੍ਰਤ੍: ਪ੍ਰਾਪ੍੍ਤ੍: ਕਪ੍ਤ੍ਾ ਨ: ਪ੍ਰੁਕਤ੍ਿੀ ਪ੍ਕਤ੍: ੩੪
ਇਸ਼੍੍ਟਵਾ ਪ੍ਹੁ ਕਿਤ੍ੈ: ਯਿ੍ਞੈ: ਪ੍ੋਿਾਮ੍ ਸ਼੍੍ਚਾ੭ਿਾਪ੍ਯ ਪ੍ੁਸ਼੍੍ਿਲਾਨ੍
ਉੱਤ੍ਮਮ੍ ਚ ਆਯੁ : ਆਸਾਤ੍ਯ ਸਵਰ੍ਿਤ੍ਃ ਪ੍ਰੁਕਤ੍ਿੀ ਪ੍ਕਤ੍ਃ ੩੫
ਆਯੁ : ਉੱਤ੍ਮ ਮਾ੭੭ਸਾਤ੍ਯ ਪ੍ੋਿਾਨ੭ਕਪ੍ ਚ ਰਾਿਿ:
ਸ ਨ ਸ਼੍ੋਚਯ: ਕਪ੍ਤ੍ਾ ਤ੍ਾਤ੍ ਸਵਰ੍ਿਤ੍: ਸਤ੍੍ਿਰੁਤ੍ ੱੱਸਤ੍ਾਮ੍ ੩੬
ਸ ਿੀਰ੍ਣਮ੍ ਮਾਨੁ ਸ਼੍ਮ੍ ਤ੍ੇਹਮ੍ ਪ੍ਕਰਤ੍ਯਿਯ ਕਪ੍ਤ੍ਾ ਕਹ ਨਃ
ਤ੍ੈਿੀਮ੍ ਰੁੱਕਤ੍ਮ੍ ਅਨੁ ਪ੍ਰਾਪ੍੍ਤ੍ੋ ਪ੍ਰਹ੍ਮਲੋ ਿ ਕਿਹਾਕਰਣੀਮ੍ ੩੭
ਤ੍ਮ੍ ਤ੍ੁ ਨੈਿਮ੍ ਕਿਤ੍ਃ ਿਸ਼੍੍ਕਚਤ੍੍ ਪ੍ਰਾਿ੍ਞਃ ਸ਼੍ੋਕਚਤ੍ੁ ਮ੍ ਅਰਹਕਤ੍
ਤ੍ਵ ਕਤ੍ਵਤ੍ੋ ਯ ਕਤ੍ਵਤ੍ ਸ਼੍੍ਚਾ੭ਕਪ੍ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਿਾਨ੍ ਪ੍ੁੱਕਤ੍ਮੱਤ੍ਰਃ ੩੮
ਏਤ੍ੇ ਪ੍ਹੁ ਕਿਤ੍ਾਃ ਸ਼੍ੋਿਾ ਕਿਲਾਪ੍ ਰੁਕਤ੍ਤ੍ੇ ਤ੍ਤ੍ਾ
ਿਰ੍ਿਨੀਯਾ ਕਹ ਤ੍ੀਰੇਣ ਸਰਵਾ੭ਿਸ੍ਤ੍ਾਸੁ ਤ੍ੀਮਤ੍ਾ ੩੯
ਸਸਵਸ੍ਤ੍ੋ ਪ੍ਿ ਮਾ ਸ਼੍ੋਚੀ: ਯਾਤ੍ਵਾ ਚਾ੭੭ਿਸ ਤ੍ਾਮ੍ ਪ੍ੁਰੀਮ੍
ਤ੍ਤ੍ਾ ਕਪ੍ਤ੍ਰਾ ਕਨਯੁ ਿ੍ਤ੍ੋ੭ਕਸ ਿਕਸ਼੍ਨਾ ਿਤ੍ਤ੍ਾਮ੍ ਿਰ ੪0
ਯਤ੍ਰਾ੭ਹਮ੍ ਅਕਪ੍ ਤ੍ੇਨੈਿ ਕਨਯੁ ਿ੍ਤ੍ਃ ਪ੍ੁਣਯ ਿਰ੍ਮਣਾ
ਤ੍ਤ੍ਰੈ ਿਾ੭ਹਮ੍ ਿਕਰਸ਼੍ਯਾਕਮ ਕਪ੍ਤ੍ੁ : ਆਰਯ ਸਯ ਸ਼੍ਾਸਨਮ੍ ੪੧
ਨ ਮਯਾ ਸ਼੍ਾਸਨਮ੍ ਤ੍ਸਯ ਤ੍ਯਿ੍ਤ੍ੁਮ੍ ਨਯਾੱਯਮ੍ ਅਕਰਮ੍ਤ੍ਮ
ਤ੍ਤ੍੍ ਤ੍ਵਯਾ੭ਕਪ੍ ਸਤ੍ਾ ਮਾਨਯਮ੍ ਸ ਿੈ ਪ੍ਨ੍ਤ੍ੁਃ ਸ ਨਃ ਕਪ੍ਤ੍ਾ ੪੨
ਤ੍ਤ੍ਵਚ: ਕਪ੍ਤ੍ੁ ਰੇ ਿਾ੭ਹਮ੍ ਸੰਮਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਰ੍ਮ ਚਾਕਰਣ:
ਿਰ੍ਮਣਾ ਪ੍ਾਲਕਯਸ਼੍ਯਾਕਮ ਿਨ ਿਾਸੇਨ ਰਾਿਿ ੪੩
ਤ੍ਾਰ੍ਕਮਿੇਣਾ੭ਨਰੁਸ਼੍ਮ੍ਸੇਨ ਨਰੇਣ ਿੁਰੁ ਿਰ੍ਕਤ੍ਨਾ
ਪ੍ਕਿਤ੍ਿਯਮ੍ ਨਰ ਿਯਾਿਰ ਪ੍ਰਲੋ ਿਮ੍ ਕਿਿੀਸ਼੍ਤ੍ਾ ੪੪
ਆਤ੍੍ਮਾਨਮ੍ ਅਨੁ ਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟ ਤ੍ਵਮ੍ ਸਵਪ੍ਾਿੇਨ ਨਰਰ੍ਸ਼੍ਪ੍
ਕਨਸ਼੍ਾਮਯ ਤ੍ੁ ਸ਼੍ੁਪ੍ਮ੍ ਿਰੁੱਤ੍ਮ੍ ਕਪ੍ਤ੍ੁ : ਤ੍ਸ਼੍ਰਤ੍ ਸਯ ਨ: ੪੫
ਇਤ੍ਯੇਿਮ੍ ਉਿ੍ਤ੍ਵਾ ਿਚਨਮ੍ ਮਹਾਤ੍੍ਮਾ
ਕਪ੍ਤ੍ੁ ਰ੍ਕਨਤ੍ੇਸ਼੍ ਪ੍ਕਰਪ੍ਾਲਨਾ੭ਰ੍ਤ੍ਮ੍
ਯਿੀਯਸਮ੍ ਪ੍ਰਾਤ੍ਰਮ੍ ਅਰ੍ਤ੍ਿਤ੍੍ ਚ
ਪ੍ਰਪ੍ੁ ਰ੍ਮਹ
ੁ ਰ
ੁ ੍ਤ੍ਾਤ੍੍ ਕਿਰਰਾਮ ਰਾਮ: ੪੬
ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਯੋਤ੍ਯਾ ਿਾਮ੍ਟੇ ਪ੍ਮ੍ਚੋੱਤ੍ਰ ਸ਼੍ਤ੍ਤ੍ਮ ੱੱਸਰ੍ਿ:
ਸ਼ਟੁਤਰ ਸ਼ਤਤਮ ੱਸਰ੍ਕ:
ਏਿਮ੍ ਉਿ੍ਤ੍ਵਾ ਤ੍ੁ ਕਿਰਤ੍ੇ ਰਾਮੇ ਿਚਨਮ੍ ਅਰ੍ਤ੍ਿਤ੍੍
ਤ੍ਤ੍ੋ ਮਮ੍ਤ੍ਾਕਿਨੀ ਤ੍ੀਰੇ ਰਾਮਮ੍ ਪ੍ਰਿਰੁਕਤ੍ ਿਤ੍੍ਸਲਮ੍
ਉਿਾਚ ਪ੍ਰਤ੍ ਸ਼੍੍ਕਚਤ੍ਰਮ੍ ਤ੍ਾਰ੍ਕਮਿੋ ਤ੍ਾਰ੍ਕਮਿਮ੍ ਿਚਃ ੧
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ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਵਾਲ੍ ਮੀਕਿ ਰਾਮਾਯਣਮ੍
ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਿੋ ਕਹ ਸਯਾਤ੍੍ ਈਤ੍ਰੁਸ਼੍ੋ ਲੋ ਿੇ ਯਾਤ੍ਰੁਸ਼੍ ਸ੍ਤ੍ਵਮ੍ ਅਕਰਮ੍ਤ੍ਮ
ਨ ਤ੍ਵਾਮ੍ ਪ੍ਰਿਯਤ੍ਯੇਤ੍੍ ਤ੍ੁ ਃਿਮ੍ ਪ੍ਰੀਕਤ੍ ਰਵਾ ਨ ਪ੍ਰਹਰ੍ਸ਼੍ਯੇਤ੍੍ ੨
ਸੰਮਤ੍ ਸ਼੍੍ਚਾ੭ਕਸ ਿਰੁੱਤ੍ਾਨਾਮ੍ ਤ੍ਾਮ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਪ੍ਰੁੱਚਕਸ ਸਮ੍ਸ਼੍ਯਾਨ੍ ੩
ਯਤ੍ਾ ਮਰੁਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ ਿੀਿਨ੍ ਯਤ੍ਾ ਅਸਕਤ੍ ਤ੍ਤ੍ਾ ਸਕਤ੍
ਯ ਸਯੈਸ਼੍ ਪ੍ੁੱਕਤ੍ ਲਾਪ੍ਃ ਸਯਾਤ੍੍ ਪ੍ਕਰਤ੍ਪ੍ਯੇਤ੍ ਿੇਨ ਸਃ ੪
ਪ੍ਰਾ ਪ੍ਰਿ੍ਞੋ ਯਸ਼੍੍ਚ ਸਯਾਤ੍੍ ਤ੍ਤ੍ਾ ਤ੍ਵਮ੍ ਮਨੁ ਿਾ੭ਕਤ੍ਪ੍
ਸ ਏਿਮ੍ ਿਯਸਨਮ੍ ਪ੍ਰਾਪ੍ਯ ਨ ਕਿਸ਼੍ੀਕਤ੍ਤ੍ੁ ਮ੍ ਅਰਹਕਤ੍ ੫
ਅਮਰੋਪ੍ਮ ਸੱਤ੍ਵ ਸ੍ਤ੍ਵਮ੍ ਮਹਾਤ੍੍ਮਾ ਸਤ੍ਯ ਸਮ੍ਿਰਃ
ਸਰਵਿ੍ਞਃ ਸਰਵਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ੀ ਚ ਪ੍ੁਕੱ ਤ੍ਮਾਮ੍ ਸ਼੍੍ਚਾ੭ਕਸ ਰਾਿਿ ੬
ਨ ਤ੍ਵਾਮ੍ ਏਿਮ੍ ਿੁਣੈਰ੍ ਯੁ ਿ੍ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਰਪ੍ਿਾ੭ਪ੍ਿ ਿੋਕਿਤ੍ਮ੍
ਅਕਿਸ਼੍ਹਯਤ੍ਮਮ੍ ਤ੍ੁ ਃਿਮ੍ ਆਸਾਤ੍ਕਯਤ੍ੁ ਮ੍ ਅਰਹਕਤ੍ ੭
ਪ੍ਰੋਕਸ਼੍ਤ੍ੇ ਮਕਯ ਯਤ੍੍ ਪ੍ਾਪ੍ਮ੍ ਮਾਤ੍ਰਾ ਮਤ੍੍ਿਾਰਣਾਤ੍੍ ਿਰੁਤ੍ਮ੍
ਿ੍ਸ਼੍ੁਤ੍ਰਯਾ ਤ੍ਤ੍੭ਕਨਸ਼੍੍ਟਮ੍ ਮੇ ਪ੍ਰਸੀਤ੍ਤ੍ੁ ਪ੍ਿਾਨ੍ ਮਮ ੮
ਤ੍ਰ੍ਮ ਪ੍ਨ੍ਤ੍ੇਨ ਪ੍ੱਤ੍ੋ੭ਸ੍ਕਮ ਤ੍ੇਨੇਮਾਮ੍ ਨੇਹ ਮਾਤ੍ਰਮ੍
ਹਨ੍ਕਮ ਤ੍ੀਿਰੇਣ ਤ੍ਣ੍ਟੇਨ ਤ੍ਣ੍ਟਾ੭ਰਹਾਮ੍ ਪ੍ਾਪ੍ ਿਾਕਰਣੀਮ੍ ੯
ਿਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਸ਼੍ਰਤ੍ਾ ੱੱਿਾਤ੍ਃ ਸ਼੍ੁੱਤ੍ ਅਕਪ੍ਿਨ ਿਰ੍ਮਣਃ
ਿਾਨਨ੍ ਤ੍ਰ੍ਮਮ੍ ਅਤ੍ਰ੍ਕਮਸ਼੍੍ਟਮ੍ ਿੁਰਯਾਮ੍ ਿਰ੍ਮ ਿੁਿੁਪ੍੍ਕਸਤ੍ਮ੍ ੧0
ਿੁਰਃੁ ਕਿਰਯਾਿਾਨ੍ ਿਰੁੱਤ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਰਾਿਾ ਪ੍ਰੇਤ੍ਃ ਕਪ੍ਤ੍ੇਕਤ੍ ਚ
ਤ੍ਾਤ੍ਮ੍ ਨ ਪ੍ਕਰਿਰਹਯ
ੇ ਮ੍ ਤ੍ੈਿਤ੍ਮ੍ ਚੇਕਤ੍ ਸਮ੍ਸਕਤ੍ ੧੧
ਿੋ ਕਹ ਤ੍ਰ੍ਮਾ੭ਰ੍ਤ੍ਯੋ ਰਹੀਨਮ੍ ਈਤ੍ਰੁਸ਼੍ਮ੍ ਿਰ੍ਮ ਕਿਲ੍ ਕਪ੍ਸ਼੍ਮ੍
ਸ੍ਕਤ੍ਰਯਾਃ ਕਪ੍ਰਯਮ੍ ਕਚਿੀਰ੍ਸ਼੍ੁਃ ਸਨ੍ ਿੁਰਯਾ ੱੱਤ੍ਰ੍ਮਿ੍ਞ ਤ੍ਰ੍ਮਕਿਤ੍੍ ੧੨
ਅਨ੍ਤ੍ ਿਾਲੇ ਕਹ ਪ੍ੂਤ੍ਾਕਨ ਮੁਹਯਨ੍ਤ੍ੀ ਕਤ੍ ਪ੍ੁਰਾ ਸ਼੍ਰੁਕਤ੍ਃ
ਰਾਿ੍ਞੈਿਮ੍ ਿੁਰਤ੍
ਵ ਾ ਲੋ ਿੇ ਪ੍ਰਤ੍ਯਿ੍ਸ਼੍ਾ ਸਾ ਸ਼੍ਰੁਕਤ੍ਃ ਿਰੁਤ੍ਾ ੧੩
ਸਾਤ੍ੁ ਅਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਅਕਪ੍ਸਮ੍ਤ੍ਾਯ ਿਰੋਤ੍ਾਨ੍ ਮੋਹਾ ੱੱਚ ਸਾਹਸਾਤ੍੍
ਤ੍ਾਤ੍ ਸਯ ਯਤ੍੍ ਅਕਤ੍ਿਰਾਨ੍ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਯਾਹਰਤ੍ੁ ਤ੍ਤ੍੍ ਪ੍ਿਾਨ੍ ੧੪
ਕਪ੍ਤ੍ੁ ਰ੍ ਕਹ ਸਮ੭ਕਤ੍ਿਰਾਨ੍ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ੁਤ੍ਰੋ ਯਃ ਸਾਤ੍ੁ ਮਨਯਤ੍ੇ
ਤ੍ਤ੍੍ ਅਪ੍ਤ੍ਯਮ੍ ਮਤ੍ਮ੍ ਲੋ ਿੇ ਕਿਪ੍ਰੀਤ੍ਮ੍ ਅਤ੍ੋ੭ਨਯਤ੍ਾ ੧੫
ਤ੍ਤ੍੍ ਅਪ੍ਤ੍ਯਮ੍ ਪ੍ਿਾਨ੍ ਅਸ੍ਤ੍ੁ ਮਾ ਪ੍ਿਾਨ੍ ਤ੍ੁ ਸ਼੍੍ਿਰੁਤ੍ਮ੍ ਕਪ੍ਤ੍ੁ ਃ
ਅਕਪ੍ਪ੍ੱਤ੍ਾ ਿਰੁਤ੍ਮ੍ ਿਰ੍ਮ ਲੋ ਿੇ ਤ੍ੀਰ ਕਿਿਕਰਹਤ੍ਮ੍ ੧੬
ਿੈਿੇਯੀਮ੍ ਮਾਮ੍ ਚ ਤ੍ਾਤ੍ਮ੍ ਚ ਸੁਹਤ੍
ਰੁ ੋ ਪ੍ਾਨ੍ਤ੍ਿਾਮ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਨਃ
ਪ੍ੌਰ ਿਾਨਪ੍ਤ੍ਾਨ੍ ਸਰਵਾਮ: ਤ੍ਰਾਤ੍ੁ ਸਰਵਮ੍ ਇਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਿਾਨ੍ ੧੭
ਿਵ ਚਾ੭ਰਣਯਮ੍ ਿਵ ਚ ਿ੍ਸ਼੍ਾਤ੍ਰਮ੍ ਿਵ ਿਟਾਃ ਿਵ ਚ ਪ੍ਾਲਨਮ੍
ਈਤ੍ਰੁਸ਼੍ਮ੍ ਿਯਾਹਤ੍ਮ੍ ਿਰ੍ਮ ਨ ਪ੍ਿਾਨ੍ ਿਰ੍ਤ੍ੁਮ੍ ਅਰਹਕਤ੍ ੧੮
ਏਸ਼੍ ਕਹ ਪ੍ਰਤ੍ਮੋ ਤ੍ਰ੍ਮ: ਿ੍ਸ਼੍ਕਤ੍ਰਯਸਯਾ੭ਕਪ੍ਸ਼੍ੇਚਨਮ੍
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਯੇਨ ਸ਼੍ਿਯਮ੍ ਮਹਾ ਪ੍ਰਾਿ੍ਞ ਪ੍ਰਿਾਨਾਮ੍ ਪ੍ਕਰਪ੍ਾਲਨਮ੍ ੧੯
ਿਸ਼੍੍ਚ ਪ੍ਰਤ੍ਯਿ੍ਸ਼੍ਮ੍ ਉਤ੍੍ਸੁਿ
ਰ ਯ ਸਮ੍ਸ਼੍ਯ ਸ੍ਤ੍ਮ੍ ਅਲਿ੍ਸ਼੍ਣਮ੍
ਆਯਕਤ੍ਸ੍ਤ੍ਮ੍ ਚਰੇ ੱੱਤ੍ਰ੍ਮਮ੍ ਿ੍ਸ਼੍ਤ੍ਰ ਪ੍ਮ੍ਤ੍ੁ ਰ੭ਕਨਸ਼੍੍ਕਚਤ੍ਮ੍ ੨0
ਅਤ੍ ਿ੍ਲੇਸ਼੍ਿਮ੍ ਏਿ ਤ੍ਵਮ੍ ਤ੍ਰ੍ਮਮ੍ ਚਕਰਤ੍ੁ ਮ੍ ਇੱਚਕਸ
ਤ੍ਰ੍ਮੇਣ ਚਤ੍ੁ ਰੋ ਿਰ੍ਣਾਨ੍ ਪ੍ਾਲਯਨ੍ ਿ੍ਲੇਸ਼੍ਮ੍ ਆਪ੍੍ਨੁਕਹ ੨੧
ਚਤ੍ੁ ਰ੍ਣਾਮ੍ ਆਸ਼੍ਰਮਾਣਾਮ੍ ਕਹ ਿਾਰਹਸ੍ਤ੍ਯਮ੍ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਟ
੍ ਮ੍ ਆਸ਼੍ਰਮਮ੍
ਪ੍ਰਾਹੁ ਰ੍ਤ੍ਰ੍ਮਿ੍ਞ ਤ੍ਰ੍ਮਿ੍ਞਾ ਸ੍ਤ੍ਮ੍ ਿਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਯਿ੍ਤ੍ੁਮ੍ ਅਰਹਕਸ ੨੨
ਸ਼੍ਰੁਤ੍ੇਨ ਪ੍ਾਲਃ ਸ੍ਤ੍ਾਨੇਨ ਿਨ੍ਮਨਾ ਪ੍ਿਤ੍ੋ ਕਹ ਅਹਮ੍
ਸ ਿਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਾਲਕਯਸ਼੍ਯਾਕਮ ਪ੍ੂਕਮਮ੍ ਪ੍ਿਕਤ੍ ਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟਕਤ੍ ੨੩
ਹੀਨ ਪ੍ੁੱਕਤ੍ ਿੁਣੋ ਪ੍ਾਲੋ ਹੀਨਃ ਸ੍ਤ੍ਾਨੇਨ ਚਾ੭ਪ੍ਯ੭ਹਮ੍
ਪ੍ਿਤ੍ਾ ਚ ਕਿਨਾ ਪ੍ੂਤ੍ੋ ਨ ਿਰ੍ਤ੍ਕਯਤ੍ੁ ਮ੍ ਉਤ੍੍ਸਹੇ ੨੪
ਇਤ੍ਮ੍ ਕਨਕਿਲਮ੍ ਅਿਯਿਰਮ੍ ਕਪ੍ਤ੍ਰਯਮ੍ ਰਾਿਯਮ੍ ਅਿਣ੍ਟਿਮ੍
ਅਨੁ ਸ਼੍ਾਕਤ੍ ਸਵ ਤ੍ਰ੍ਮੇਣ ਤ੍ਰ੍ਮਿ੍ਞ ਸਹ ਪ੍ਾਨ੍ਤ੍ਿੈਃ ੨੫
ਇਹੈਿ ਤ੍ਵਾ੭ਕਪ੍ਕਸ਼੍ਮ੍ਚਮ੍ਤ੍ੁ ਤ੍ਰ੍ਮਿ੍ਞ ਸਹ ਪ੍ਾਨ੍ਤ੍ਿੈਃ
ਰੁਕਤ੍ਵਿਃ ਸਿਕਸਸ਼੍੍ਟਾ ਸ਼੍੍ਚ ਮਨ੍ਤ੍ਰਿਨ੍ ਮਨ੍ਤ੍ਰ ਿੋਕਿਤ੍ਾਃ ੨੬
ਅਕਪ੍ਕਸ਼੍ਿ੍ਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਵਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕਪ੍: ਅਯੋਤ੍ਯਾਮ੍ ਪ੍ਾਲਨੇ ਿਰਿ
ਕਿਕਿਤ੍ਯ ਤ੍ਰਸਾ ਲੋ ਿਾਨ੍ ਮਰੁਤ੍੍ਕਪ੍: ਇਿ ਿਾਸਿਃ ੨੭
ਰੁਣਾਕਨ ਤ੍ਰੀਕਣ ਅਪ੍ਾਿੁਰਵਨ੍ ਤ੍ੁ ਰਹ ੍ਰੁਤ੍ਃ ਸਾਤ੍ੁ ਕਨਰ੍ਤ੍ਹਨ੍
ਸੁਹਤ੍
ਰੁ ਸ੍ਤ੍ਰ੍ਪ੍ਯਨ੍ ਿਾਮੈ ਸ੍ਤ੍ਵਮ੍ ਏਿਾ੭ਤ੍ਰਾ੭ਨੁ ਸ਼੍ਾਕਤ੍ ਮਾਮ੍ ੨੮
ਅਤ੍ਯਾ੭੭ਰਯ ਮੁਕਤ੍ਤ੍ਾਃ ਸਨ੍ਤ੍ੁ ਸੁਹਤ੍
ਰੁ ਸ੍ਤ੍੭
ੇ ਕਪ੍ਸ਼੍ੇਚਨੇ
ਅਤ੍ਯ ਪ੍ੀਤ੍ਾਃ ਪ੍ਾਲਯਨ੍ਤ੍ਾਮ੍ ਤ੍ੁ ਰਹ ੍ਰੁਤ੍ ਸ੍ਤ੍ੇ ਕਤ੍ਸ਼੍ੋ ਤ੍ਸ਼੍ ੨੯
ਆਿਰੋਸ਼੍ਮ੍ ਮਮ ਮਾਤ੍ੁ ਸ਼੍੍ਚ ਪ੍ਰਮਰੁਿਯ ਪ੍ੁਰਸ਼੍
ੁ ਰ੍ਸ਼੍ਪ੍
ਅਤ੍ਯ ਤ੍ਤ੍ਰ ਪ੍ਿਨ੍ਤ੍ਮ੍ ਚ ਕਪ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਰਿ੍ਸ਼੍ ਕਿਲ੍ ਕਪ੍ਸ਼੍ਾਤ੍੍ ੩0
ਕਸ਼੍ਰਸਾ ਤ੍ਵਾ੭ਕਪ੍ਯਾਚੇ੭ਹਮ੍ ਿੁਰਸ਼੍
ੁ ਵ ਿਰੁਣਾਮ੍ ਮਕਯ
ਪ੍ਾਨ੍ਤ੍ਿੇਸ਼੍ੁ ਚ ਸਰਵੇਸ਼੍ੁ ਪ੍ੂਤ੍ਸ਼੍
ੇ ੁ ਇਿ ਮਹੇਸ਼੍ਰ
ਵ ਃ ੩੧
ਅਤ੍ੈ ਤ੍ਤ੍੍ ਪ੍ਰੁਸ਼੍ਟ
੍ ਤ੍ਃ ਿਰੁਤ੍ਵਾ ਿਨਮ੍ ਏਿ ਪ੍ਿਾਨ੍ ਇਤ੍ਃ
ਿਕਮਸ਼੍ਯਕਤ੍ ਿਕਮਸ਼੍ਯਾਕਮ ਪ੍ਿਤ੍ਾ ਸਾਰ੍ਤ੍ ਮਪ੍ਯ੭ਹਮ੍ ੩੨
ਤ੍ਤ੍ਾ੭ਕਪ੍ ਰਾਮੋ ਪ੍ਰਤ੍ੇਨ ਤ੍ਾਮਯਤ੍ਾ
ਪ੍ਰਸਾਤ੍ਯਮਾਨਃ ਕਸ਼੍ਰਸਾ ਮਹੀਪ੍ਕਤ੍ਃ
ਨ ਚੈਿ ਚਿਰੇ ਿਮਨਾਯ ਸੱਤ੍ਵਿਾਨ੍
ਮਕਤ੍ਮ੍ ਕਪ੍ਤ੍ੁ ਸ੍ਤ੍ ਤ੍ਵਚਨੇ ਪ੍ਰਕਤ੍ਸ਼੍੍ਕਟਤ੍ਃ ੩੩
ਤ੍ਤ੍੍ ਅਤ੍੍ਪ੍ੁਤ੍ਮ੍ ਸ੍ਤ੍ੈਰਯਮ੍ ਅਿੇਿ੍ਸ਼੍ਯ ਰਾਿਿੇ
ਸਮਮ੍ ਿਨੋ ਹਰ੍ਸ਼੍ਮ੍ ਅਿਾਪ੍ ਤ੍ੁ ਃਕਿਤ੍:
ਨ ਯਾਤ੍ਯ੭ਯੋਤ੍ਯਾਮ੍ ਇਕਤ੍ ਤ੍ੁ ਃਕਿਤ੍ੋ੭ਪ੍ਿਤ੍੍
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਸ੍ਕਤ੍ਰ ਪ੍ਰਕਤ੍ਿ੍ਞਤ੍ਵਮ੍ ਅਿੇਿ੍ਸ਼੍ਯ ਹਰ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ਃ ੩੪
ਤ੍ਮ੍ ਰੁਕਤ੍ਵਿੋ ਨੈਿਮ ਯੂ ਤ੍ ਿੱਲਪ੍ਾ:
ਤ੍ਤ੍ਾ ਕਿਸਮ੍ਿ੍ਞਾ੭ਸ਼੍ਰੁ ਿਲ਼ਾਸ਼੍੍ਚ ਮਾਤ੍ਰਃ
ਤ੍ਤ੍ਾ ਪ੍ਰੁਿਾਣਮ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਰਤ੍ੁਸ਼੍੍ਟਿ
ੁ ਃੁ
ਪ੍ਰਣਮਯ ਰਾਮਮ੍ ਚ ਯਯਾਕਚਰੇ ਸਹ ੩੫
ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਯੋਤ੍ਯਾ ਿਾਮ੍ਟੇ ਸ਼੍ਟੁੱਤ੍ਰ ਸ਼੍ਤ੍ਤ੍ਮ ੱੱਸਰ੍ਿ:
ਸਪ੍੍ਤਤਰ
ੋ
ਸ਼ਤਤਮ ੱਸਰ੍ਕ:
ਪ੍ੁਨ: ਏਿਮ੍ ਪ੍ਰੁਿਾਣਮ੍ ਤ੍ੁ ਪ੍ਰਤ੍ਮ੍ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣਾ੭ਿਰਿਃ
ਪ੍ਰਤ੍ਯੁ ਿਾਚ ਤ੍ਤ੍ਃ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ੍ ਿ੍ਞਾਕਤ੍ ਮਤ੍ਯੇ ਅਕਤ੍ ਸਤ੍੍ਿਰੁਤ੍ਃ ੧
ਉਪ੍ਪ੍ੰਨਮ੍ ਇਤ੍ਮ੍ ਿਾਿਯਮ੍ ਯ ੱੱਤ੍ਮ
ਵ ੍ ਏਿਮ੍ ਅਪ੍ਾਸ਼੍ਤ੍ਾਃ
ਿਾਤ੍ਃ ਪ੍ੁਤ੍ਰੋ ਤ੍ਸ਼੍ਰਤ੍ਾਤ੍੍ ਿੈਿੇੱਯਾਮ੍ ਰਾਿ ਸੱਤ੍ਮਾਤ੍੍ ੨
ਪ੍ੁਰਾ ਪ੍ਰਾਤ੍ਃ ਕਪ੍ਤ੍ਾ ਨਃ ਸ ਮਾਤ੍ਰਮ੍ ਤ੍ੇ ਸਮੁਤ੍ਵਹਨ੍
ਮਾਤ੍ਾਮਹੇ ਸਮਾਸ਼੍ਰੌਸ਼੍ੀਤ੍੍ ਰਾਿਯ ਸ਼੍ੁਲ੍ਿਮ੍ ਅਨੁੱ ਤ੍ਮਮ੍ ੩
ਤ੍ੇਿਾ੭ਸੁਰੇ ਚ ਸਮ੍ਿਰਾਮੇ ਿਨਨਯੈ ਤ੍ਿ ਪ੍ਾਰ੍ਕਤ੍ਿਃ
ਸਮ੍ਪ੍ਰਹਸ਼੍
ਰੁ ੍ਟੋ ਤ੍ਤ੍ੌ ਰਾਿਾ ਿਰਮ੍ ਆਰਾਕਤ੍ਤ੍ਃ ਪ੍ਰਪ੍ਃੁ ੪
ਤ੍ਤ੍ਃ ਸਾ ਸਮ੍ਪ੍ਰਕਤ੍ਸ਼੍ਰਾਿਯ ਤ੍ਿ ਮਾਤ੍ਾ ਯਸ਼੍ਕਸਵਨੀ
ਅਯਾਚਤ੍ ਨਰ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍੍ਟਮ੍ ਤ੍ਵੌ ਿਰੌ ਿਰਿਰ੍ਕਣਨੀ ੫
ਤ੍ਿ ਰਾਿਯਮ੍ ਨਰ ਿਯਾਿਰ ਮਮ ਪ੍ਰਿਰਾਿਨਮ੍ ਤ੍ਤ੍ਾ
ਤ੍ੌ ਚ ਰਾਿਾ ਤ੍ਤ੍ਾ ਤ੍ਸਯੈ ਕਨਯੁ ਿ੍ਤ੍ਃ ਪ੍ਰਤ੍ਤ੍ੌ ਿਰੌ ੬
ਤ੍ੇਨ ਕਪ੍ਤ੍ਰਾ ਅਹਮ੍ ਅਪ੍ਯ੭ਤ੍ਰ ਕਨਯੁ ਿ੍ਤ੍ਃ ਪ੍ੁਰਸ਼੍
ੁ ਰ੍ਸ਼੍ਪ੍
ਚਤ੍ੁ ਰ੍ਤ੍ਸ਼੍ ਿਨੇ ਿਾਸਮ੍ ਿਰ੍ਸ਼੍ਾਕਣ ਿਰ ਤ੍ਾਕਨਿਮ੍ ੭
ਸੋ੭ਹਮ੍ ਿਨਮ੍ ਇਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਰਾਪ੍੍ਤ੍ੋ ਕਨਰ੍ਿਨਮ੍ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣਾ੭ਕਨਵਤ੍ਃ
ਸ਼੍ੀਤ੍ਯਾ ਚਾ੭ਪ੍ਰਕਤ੍ਤ੍ਵਨ੍ਤ੍ਃਵ ਸਤ੍ਯ ਿਾਤ੍ੇ ਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ਃ ਕਪ੍ਤ੍ੁ ਃ ੮
ਪ੍ਿਾਨ੍ ਅਕਪ੍ ਤ੍ਤ੍ੇ ਤ੍ਯੇਿ ਕਪ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਸਤ੍ਯ ਿਾਕਤ੍ਨਮ੍
ਿਰ੍ਤ੍ੁਮ੍ ਅਰਹਕਤ੍ ਰਾਿੇਨ੍ਤ੍ਮ
ਰ ੍ ਿ੍ਕਸ਼੍ਪ੍ਰਮ੍ ਏਿਾ੭ਕਪ੍ਸ਼੍ੇਚਨਾਤ੍੍ ੯
ਰੁਣਾਨ੍ ਮੋਚਯ ਰਾਿਾਨਮ੍ ਮਤ੍੍ਿਰੁਤ੍ੇ ਪ੍ਰਤ੍ ਪ੍ਰਪ੍ੁਮ੍
ਕਪ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਚਾ੭ਕਪ੍ ਤ੍ਰ੍ਮਿ੍ਞ ਮਾਤ੍ਰਮ੍ ਚਾ੭ਕਪ੍ਨਨ੍ਤ੍ਯ ੧0
ਸ਼੍ਰੂਯਤ੍ੇ ਕਹ ਪ੍ੁਰਾ ਤ੍ਾਤ੍ ਸ਼੍ਰੁਕਤ੍ ਰ੍ਿੀਤ੍ਾ ਯਸ਼੍ਕਸਵਨਾ
ਿਯੇਨ ਯਿ ਮਾਨੇਨ ਿਯੇਸ਼੍ਵੇਿ ਕਪ੍ਤ੍ਰੂਨ੍ ਪ੍ਰਕਤ੍ ੧੧
ਪ੍ੁਮ੍ ਨਾਮ੍ਨਾ ਨਰਿਾਤ੍੍ ਯਸ੍ਮਾਤ੍੍ ਕਪ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਤ੍ਰਾਯਤ੍ੇ ਸੁਤ੍ਃ
ਤ੍ਸ੍ਮਾਤ੍੍ ਪ੍ੁਤ੍ਰ ਇਕਤ੍ ਪ੍ਰੋਿ੍ਤ੍ਃ ਕਪ੍ਤ੍ਰੂਨ੍ ਯਤ੍੍ ਪ੍ਾਕਤ੍ ਿਾ ਸੁਤ੍ਃ ੧੨
ਏਸ਼੍੍ਟਿਯਾ ਪ੍ਹਿਃ ਪ੍ੁਤ੍ਰਾ ਿੁਣਿਨ੍ਤ੍ੋ ਪ੍ਹੁ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਾਃ
ਤ੍ੇਸ਼੍ਾਮ੍ ਿੈ ਸਮਿੇਤ੍ਾਨਾਮ੍ ਅਕਪ੍ ਿਸ਼੍੍ਕਚਤ੍੍ ਿਯਾਮ੍ ਿਰਿੇਤ੍੍ ੧੩
ਏਿਮ੍ ਰਾਿਰ੍ਸ਼੍ਯਃ ਸਰਵੇ ਪ੍ਰਤ੍ੀਤ੍ਾ ਰਾਿ ਨਨ੍ਤ੍ਨ
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਤ੍ਸ੍ਮਾਤ੍੍ ਤ੍ਰਾਕਹ ਨਰਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਟ
੍ ਕਪ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਨਰਿਾਤ੍੍ ਪ੍ਰਪ੍ੋ ੧੪
ਅਯੋਤ੍ਯਾਮ੍ ਿੱਚ ਪ੍ਰਤ੍ ਪ੍ਰਿਰੁਤ੍ੀ ਰਨੁ ਰਮ੍ਿਯ
ਸ਼੍ਤ੍ਰੁਿ੍ਨ ਸਕਹਤ੍ੋ ਿੀਰ ਸਹ ਸਰਵੈ ਰ੍ਕਤ੍ਵਿਾਕਤ੍ਕਪ੍ਃ ੧੫
ਪ੍ਰਿੇਿ੍ਸ਼੍ਯੇ ਤ੍ਣ੍ਟਿਾਰਣਯਮ੍ ਅਹਮ੍ ਅਪ੍ਯ੭ਕਿਲ਼ਮ੍ਪ੍ਯਨ੍
ਆਪ੍ਯਾਮ੍ ਤ੍ੁ ਸਕਹਤ੍ੋ ਰਾਿਨ੍ ਿੈਤ੍ੇਹਯਾ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੇਨ ਚ ੧੬
ਤ੍ਵਮ੍ ਰਾਿਾ ਪ੍ਿ ਪ੍ਰਤ੍ ਸਵਯਮ੍ ਨਰਾਣਾਮ੍
ਿਨਯਾਨਾਮ੍ ਅਹਮ੍ ਅਕਪ੍ ਰਾਿਰਾਣ੍ ਮਰੁਿਾਣਾਮ੍
ਿੱਚ ਤ੍ਵਮ੍ ਪ੍ੁਰਿਰਮ੍ ਅਤ੍ਯ ਸਮ੍ਪ੍ਰਹਸ਼੍
ਰੁ ੍ਟਃ
ਸਮਹ ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟ ਤ੍ੁ ਅਹਮ੍ ਅਕਪ੍ ਤ੍ਣ੍ਟਿਾਨ੍ ਪ੍ਰਿੇਿ੍ਸ਼੍ਯੇ ੧੭
ਚਾਯਾਮ੍ ਤ੍ੇ ਕਤ੍ਨਿਰਪ੍ਾਃ ਪ੍ਰਪ੍ਾਤ੍ਮਾਨਮ੍
ਿਰ੍ਸ਼੍ਤ੍ਰਮ੍ ਪ੍ਰਤ੍ ਿਰੋਤ੍ੁ ਮੂਰ੍ਤ੍੍ਕਨਸ਼੍ੀਤ੍ਾਮ੍
ਏਤ੍ੇਸ਼੍ਾਮ੍ ਅਹਮ੍ ਅਕਪ੍ ਿਾਨਨ ਤ੍ਰੁਮਾਣਾਮ੍
ਚਾਯਾਮ੍ ਤ੍ਾਮ੍ ਅਕਤ੍ਸ਼੍ਕਯਨੀਮ੍ ਸੁਿਮ੍ ਸ਼੍ਰਕਯਸ਼੍ਯੇ ੧੮
ਸ਼੍ਤ੍ਰੁਿ੍ਨਃ ਿੁਸ਼੍ਲ ਮਕਤ੍ ਸ੍ਤ੍ੁ ਤ੍ੇ ਸਹਾਯਃ
ਸੌਕਮਕਤ੍ਰ ਰ੍ਮਮ ਕਿਕਤ੍ਤ੍ਃ ਪ੍ਰਤ੍ਾਨ ਕਮਤ੍ਰਮ੍
ਚਤ੍ਵਾਰ ਸ੍ਤ੍ਨਯ ਿਰਾ ਿਯਮ੍ ਨਰੇਨ੍ਤ੍ਰਮ੍
ਸਤ੍ਯ ਸ੍ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਰਤ੍ ਚਰਾਮ ਮਾ ਕਿਸ਼੍ਾਤ੍ਮ੍ ੧੯
ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਯੋਤ੍ਯਾ ਿਾਮ੍ਟੇ ਸਪ੍੍ਤ੍ੋੱਤ੍ਰ ਸ਼੍ਤ੍ਤ੍ਮ ੱੱਸਰ੍ਿ:
ਅਸ਼੍ਟੋਤਰ ਸ਼ਤਤਮ ੱਸਰ੍ਕ:
ਆਸ਼੍ਵਾਸਯਨ੍ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਮ੍ ਿਾਪ੍ਾਕਲ ਰ੍ਪ੍ਰਾਹ੍ਮਣੋੱ ਤ੍ਮਃ
ਉਿਾਚ ਰਾਮਮ੍ ਤ੍ਰ੍ਮਿ੍ਞਮ੍ ਤ੍ਰ੍ਮਾ੭ਪ੍ੇਤ੍ਮ੍ ਇਤ੍ਮ੍ ਿਚਃ ੧
ਸਾਤ੍ੁ ਰਾਿਿ ਮਾ ਪ੍ੂ ੱੱਤ੍ੇ ਪ੍ੁਕੱ ਤ੍: ਏਿਮ੍ ਕਨਰ੭ਰ੍ਤ੍ਿਾ
ਪ੍ਰਾਿਰੁਤ੍ ਸਯ ਨਰ ਸਯੇਿ ਆਰਯ ਪ੍ੁੱਤ੍ੇ ਸ੍ਤ੍ਪ੍ਕਸਵਨਃ ੨
ਿਃ ਿਸਯ ਪ੍ੁਰਸ਼੍
ੁ ੋ ਪ੍ਨ੍ਤ੍ੁਃ ਕਿਮ੍ ਆਪ੍ਯਮ੍ ਿਸਯ ਿੇਨਕਚਤ੍੍
ਯਤ੍ੇਿੋ ਿਾਯਤ੍ੇ ਿਨ੍ਤ੍ੁ: ਏਿ ਏਿ ਕਿਨਸ਼੍ਯਕਤ੍ ੩
ਤ੍ਸ੍ਮਾ ਨ੍ਮਾਤ੍ਾ ਕਪ੍ਤ੍ਾ ਚੇਕਤ੍ ਰਾਮ ਸੱਿੇਤ੍ ਯੋ ਨਰਃ
ਉਨ੍ਮੱਤ੍ ਇਿ ਸ ਿ੍ਞੇਯੋ ਨਾ੭ਸ੍ਕਤ੍ ਿਾਕਚ ੱੱਕਤ੍ ਿਸਯਕਚਤ੍੍ ੪
ਯਤ੍ਾ ਿਰਾਮਾ੭ਨ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਿੱਚਨ੍ ਨਰਃ ਿਸ਼੍੍ਕਚਤ੍੍ ਿਵਕਚਤ੍੍ ਿਸੇਤ੍੍
ਉਤ੍੍ਸੁਿ
ਰ ਯ ਚ ਤ੍ਮ੍ ਆਿਾਸਮ੍ ਪ੍ਰਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟੇਤ੍ਾ ਪ੍ਰੇ੭ਹਕਨ ੫
ਏਿਮ੍ ਏਿ ਮਨੁ ਸ਼੍ਯਾਣਾਮ੍ ਕਪ੍ਤ੍ਾ ਮਾਤ੍ਾ ਿਰੁਹਮ੍ ਿਸੁ
ਆਿਾਸ ਮਾਤ੍ਰਮ੍ ਿਾਿੁਤ੍੍ਸ੍ਤ੍ ਸੱਿਨ੍ਤ੍ੇ ਨਾ੭ਤ੍ਰ ਸੱਿਨਾਃ ੬
ਕਪ੍ਤ੍ਰਯਮ੍ ਰਾਿਯਮ੍ ਪ੍ਕਰਤ੍ਯਿਯ ਸ ਨ ਅਰਹਕਤ੍ ਨਰੋੱਤ੍ਮ
ਆਸ੍ਤ੍ਾਤ੍ੁ ਮ੍ ਿਾਪ੍ਤ੍ਮ੍ ਤ੍ੁ ਃਿਮ੍ ਕਿਸ਼੍ਮਮ੍ ਪ੍ਹੁ ਿਣ੍ਟਿਮ੍ ੭
ਸਮਰੁੱਤ੍ਾਯਾਮ੍ ਅਯੋਤ੍ਯਾਯਾਮ੍ ਆਤ੍੍ਮਾਨਮ੍ ਅਕਪ੍ਸ਼੍ੇਚਯ
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਏਿ ਿੇਣੀ ਤ੍ਰਾ ਕਹ ਤ੍ਵਾਮ੍ ਨਿਰੀ ਸਮ੍ਪ੍ਰਤ੍ੀਿ੍ਸ਼੍ਤ੍ੇ ੮
ਰਾਿ ਪ੍ੋਿਾਨ੍ ਅਨੁ ਪ੍ਿਨ੍ ਮਹਾਰਹਾਨ੍ ਪ੍ਾਰ੍ਕਤ੍ਿਾ੭੭ਤ੍੍ਮਿ
ਕਿਹਰ ਤ੍ਵਮ੍ ਅਯੋਤ੍ਯਾਯਾਮ੍ ਯਤ੍ਾ ਸ਼੍ਿਰ: ਕਤ੍ਰਕਿਸ਼੍੍ਟਪ੍ੇ ੯
ਨ ਤ੍ੇ ਿਸ਼੍੍ਕਚ ੱੱਤ੍ਸ਼੍ਰਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਵਮ੍ ਚ ਤ੍ਸਯ ਨ ਿਸ਼੍੍ਚਨ
ਅਨਯੋ ਰਾਿਾ ਤ੍ਵਮ੍ ਅਨਯ ਸ਼੍੍ਚ ਤ੍ਸ੍ਮਾਤ੍੍ ਿੁਰੁ ਯਤ੍੍ ਉਚਯਤ੍ੇ ੧0
ਪ੍ੀਿ ਮਾਤ੍ਰਮ੍ ਕਪ੍ਤ੍ੋ ਿਮ੍ਤ੍ੋ: ਸ਼੍ੁਿ੍ਲਮ੍ ਰੁਕਤ੍ਰ ਮੇਿ ਚ
ਸਮਯੁ ਿ੍ਤ੍ਮ੍ ਰੁਤ੍ੁਮਨ੍ ਮਾਤ੍ਰਾ ਪ੍ੁਰਸ਼੍
ੁ ਸਯੇਹ ਿਨ੍ਮ ਤ੍ਤ੍੍ ੧੧
ਿਤ੍ਃ ਸ ਨਰੁਪ੍ਕਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਰ ਿਨ੍ਤ੍ਿਯਮ੍ ਯਤ੍ਰ ਤ੍ੇਨ ਿੈ
ਪ੍ਰਿਰੁੱਕਤ੍: ਏਸ਼੍ਾ ਮਰ੍ਤ੍ਯਾਨਾਮ੍ ਤ੍ਵਮ੍ ਤ੍ੁ ਕਮਤ੍ਯਾ ਕਿਹਨਯਸੇ ੧੨
ਅਰ੍ਤ੍ ਤ੍ਰ੍ਮਪ੍ਰਾ ਯੇ ਯੇ ਤ੍ਾਮ੍ ਸ੍ਤ੍ਾਨ੍ ਸ਼੍ੋਚਾਕਮ ਨੇਤ੍ਰਾਨ੍
ਤ੍ੇ ਕਹ ਤ੍ੁ ਃਿਮ੍ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪ੍ਯ ਕਿਨਾਸ਼੍ਮ੍ ਪ੍ਰੇਤ੍ਯ ਪ੍ੇਕਿਰੇ ੧੩
ਅਸ਼੍੍ਟਿਾ ਕਪ੍ਤ੍ਰੁ ਤ੍ੈਿਤ੍ਯਮ੍ ਇਤ੍ਯ੭ਯਮ੍ ਪ੍ਰਸੁਤ੍
ਰ ੋ ਿਨਃ
ਅੰਨਸਯ ਉਪ੍ਤ੍ਰਿਮ੍ ਪ੍ਸ਼੍ਯ ਮਰੁਤ੍ੋ ਕਹ ਕਿਮ੍ ਅਕਸ਼੍ਸ਼੍ਯਕਤ੍ ੧੪
ਯਕਤ੍ ਪ੍ੁਿ੍ਤ੍ਮ੍ ਇਹ ਅਨਯੇਨ ਤ੍ੇਹਮ੍ ਅਨਯ ਸਯ ਿੱਚਕਤ੍
ਤ੍ਤ੍ਯਾਤ੍੍ ਪ੍ਰਿਸਤ੍ਃ ਸ਼੍ਰਾੱਤ੍ਮ੍ ਨ ਤ੍ਤ੍੍ ਪ੍ਤ੍ਯ੭ਸ਼੍ਨਮ੍ ਪ੍ਿੇਤ੍੍ ੧੫
ਤ੍ਾਨ ਸਮਵਨਨਾ ਹਯੇਤ੍ੇ ਿਰਨ੍ਤ੍ਾ ਮੇਤ੍ਾਕਿਕਪ੍ਃ ਿਰੁਤ੍ਾਃ
ਯਿਸਵ ਤ੍ੇਕਹ ਤ੍ੀਿ੍ਸ਼੍ਸਵ ਤ੍ਪ੍ ਸ੍ਤ੍ਪ੍ਯਸਵ ਸਮ੍ਤ੍ਯਿ ੧੬
ਸ ਨਾ੭ਸ੍ਕਤ੍ ਪ੍ਰਮ੍ ਇਤ੍ਯੇਿ ਿੁਰੁ ਪ੍ੁੱਕਤ੍ਮ੍ ਮਹਾ ਮਤ੍ੇ
ਪ੍ਰਤ੍ਯਿ੍ਸ਼੍ਮ੍ ਯਤ੍੍ ਤ੍ਤ੍੍ ਆਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟ ਪ੍ਰੋਿ੍ਸ਼੍ਮ੍ ਪ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਤ੍ਃ ਿੁਰੁ ੧੭
ਸਤ੍ਾਮ੍ ਪ੍ੁੱਕਤ੍ਮ੍ ਪ੍ੁਰਸ੍ਿਰੁਤ੍ਯ ਸਰਵ ਲੋ ਿ ਕਨਤ੍ਰ੍ਕਸ਼੍ਨੀਮ੍
ਰਾਿਯਮ੍ ਤ੍ਵਮ੍ ਪ੍ਰਕਤ੍ਿਰੁਹ੍ਣੀਸ਼੍ਵ ਪ੍ਰਤ੍ੇਨ ਪ੍ਰਸਾਕਤ੍ਤ੍ਃ ੧੮
ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਯੋਤ੍ਯਾ ਿਾਮ੍ਟੇ ਅਸ਼੍੍ਟੋੱਤ੍ਰ ਸ਼੍ਤ੍ਤ੍ਮ ੱੱਸਰ੍ਿ:
ਨਵੋਤਰ ਸ਼ਤਤਮ ੱਸਰ੍ਕ:
ਿਾਪ੍ਾਲੇ ਸ੍ਤ੍ੁ ਿਚਃ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਰਾਮਃ ਸਤ੍ਯਾ੭੭ਤ੍੍ਮਨਾਮ੍ ਿਰਃ
ਉਿਾਚ ਪ੍ਰਯਾ ਪ੍ਿ੍ਤ੍ਯਾ ਸਵਪ੍ੁੱਤ੍ਯਾ ਚਾ੭ਕਿਪ੍ੰਨਯਾ ੧
ਪ੍ਿਾਨ੍ ਮੇ ਕਪ੍ਰਯ ਿਾਮਾ੭ਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਿਚਨਮ੍ ਯਤ੍੍ ਇਹੋਿ੍ਤ੍ਿਾਨ੍
ਅਿਾਰਯਮ੍ ਿਾਰਯ ਸਮ੍ਿਾਸ਼੍ਮ੍ ਅਪ੍ਤ੍ਯਮ੍ ਪ੍ਤ੍ਯ ਸੰਕਮਤ੍ਮ੍ ੨
ਕਨਰ੍ਮਰਯਾਤ੍ ਸ੍ਤ੍ੁ ਪ੍ੁਰਸ਼੍
ੁ ਃ ਪ੍ਾਪ੍ਾ੭ਚਾਰ ਸਮਕਨਵਤ੍ਃ
ਮਾਨਮ੍ ਨ ਲਪ੍ਤ੍ੇ ਸਤ੍੍ਸੁ ਕਪ੍ੰਨ ਚਾਕਰਤ੍ਰ ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਨਃ ੩
ਿੁਲੀਨਮ੍ ਅਿੁਲੀਨਮ੍ ਿਾ ਿੀਰਮ੍ ਪ੍ੁਰਸ਼੍
ੁ ਮਾਕਨਨਮ੍
ਚਾਕਰਤ੍ਰਮ੍ ਏਿ ਿਯਾਿਯਾਕਤ੍ ਸ਼੍ੁਕਚਮ੍ ਿਾ ਯਕਤ੍ ਿਾ੭ਸ਼੍ੁਕਚਮ੍ ੪
ਅਨਾਰਯ ਸ੍ਤ੍ੁ ਆਰਯ ਸਮ੍ਿਾਸ਼੍ਃ ਸ਼੍ੌਚਾ ੱੱਤ੍ੀਨ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ ਸ਼੍ੁਕਚਃ
ਲਿ੍ਸ਼੍ਣਯਿਤ੍੍ ਅਲਿ੍ਸ਼੍ਣਯੋ ਤ੍ੁ ੱਸ਼੍ੀਲਃ ਸ਼੍ੀਲਿਾਨ੍ ਇਿ ੫
ਅਤ੍ਰ੍ਮਮ੍ ਤ੍ਰ੍ਮ ਿੇਸ਼੍ਣ
ੇ ਯਤ੍ੀਮਮ੍ ਲੋ ਿ ਸਮ੍ਿਰਮ੍
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਅਕਪ੍ਪ੍ਤ੍੍ਸਯੇ ਸ਼੍ੁਪ੍ਮ੍ ਕਹਤ੍ਵਾ ਕਿਰਯਾ ਕਿਕਤ੍ ਕਿਿਰ੍ਕਿਤ੍ਮ੍ ੬
ਿ: ਚੇਤ੍ਯਾਨਃ ਪ੍ੁਰਸ਼੍
ੁ ਃ ਿਾਰਯਾ ਿਾਰਯ ਕਿਚਿ੍ਸ਼੍ਣਃ
ਪ੍ਹੁ ਮਮ੍ਸਯਕਤ੍ ਮਾਮ੍ ਲੋ ਿੇ ਤ੍ੁ ਰਵ ੍ਰੁਤ੍
ੱ ਮ੍ ਲੋ ਿ ਤ੍ੂ ਸ਼੍ਣਮ੍ ੭
ਿਸਯ ਤ੍ਾਸਯਾਕਮ ਅਹਮ੍ ਿਰੁੱਤ੍ਮ੍ ਿੇਨ ਿਾ ਸਵਰ੍ਿਮ੍ ਆਪ੍੍ਨੁਯਾਮ੍
ਅਨਯਾ ਿਰ੍ਤ੍ਮਾਨੋ੭ਹਮ੍ ਿਰੁੱਤ੍ਯਾ ਹੀਨ ਪ੍ਰਕਤ੍ਿ੍ਞਯਾ ੮
ਿਾਮ ਿਰੁੱਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਵਯਮ੍ ਲੋ ਿਃ ਿਰੁਤ੍੍ਸ੍ਨਃ ਸਮੁਪ੍ ਿਰ੍ਤ੍ਤ੍ੇ
ਯਤ੍ਵ ੍ਰੁਤ੍
ੱ ਾਃ ਸਨ੍ਕਤ੍ ਰਾਿਾਨ ਸ੍ਤ੍ ਤ੍ਵ ੍ਰੁਤ੍
ੱ ਾਃ ਸਨ੍ਕਤ੍ ਕਹ ਪ੍ਰਿਾਃ ੯
ਸਤ੍ਯਮ੍ ਏਿ ਆਨਰੁਸ਼੍ਮ੍ਸਯਮ੍ ਚ ਰਾਿਿਰੁੱਤ੍ਮ੍ ਸਨਾਤ੍ਨਮ੍
ਤ੍ਸ੍ਮਾਤ੍੍ ਸਤ੍ਯਾ੭੭ਤ੍੍ਮਿਮ੍ ਰਾਿਯਮ੍ ਸਤ੍ਯੇ ਲੋ ਿਃ ਪ੍ਰਕਤ੍ਸ਼੍੍ਕਟਤ੍ਃ ੧0
ਰੁਸ਼੍ਯ ਸ਼੍੍ਚੈਿ ਤ੍ੇਿਾ ਸ਼੍੍ਚ ਸਤ੍ਯਮ੍ ਏਿ ਕਹ ਮੇਕਨਰੇ
ਸਤ੍ਯ ਿਾਤ੍ੀ ਕਹ ਲੋ ਿੇ੭ਸ੍ਕਮਨ੍ ਪ੍ਰਮਮ੍ ਿੱਚਕਤ੍ ਿ੍ਸ਼੍ਯਮ੍ ੧੧
ਉਕਤ੍ਵਿਨ੍ਤ੍ੇ ਯਤ੍ਾ ਸਰ੍ਪ੍ਾਨ੍ ਨਰਾ੭ਤ੍ਨਰੁਤ੍ ਿਾਕਤ੍ਨਃ
ਤ੍ਰ੍ਮਃ ਸਤ੍ਯਮ੍ ਪ੍ਰੋ ਲੋ ਿੇ ਮੂਲਮ੍ ਸਵਰ੍ਿ ਸਯ ਚ ਉਚਯਤ੍ੇ ੧੨
ਸਤ੍ਯਮ੍ ਏਿ ਈਸ਼੍ਵਰੋ ਲੋ ਿੇ ਸਤ੍ਯਮ੍ ਪ੍ਤ੍੍ਮਾ੭੭ਕਸ਼੍ਰਤ੍ਾ ਸਤ੍ਾ
ਸਤ੍ਯ ਮੂਲਾਕਨ ਸਰਵਾਕਣ ਸਤ੍ਯਾਨ੍ ਨਾਸ੍ਕਤ੍ ਪ੍ਰਮ੍ ਪ੍ਤ੍ਮ੍ ੧੩
ਤ੍ੱਤ੍ਮ੍ ਇਸ਼੍੍ਟਮ੍ ਹੁਤ੍ਮ੍ ਚੈਿ ਤ੍ਪ੍੍ਤ੍ਾਕਨ ਚ ਤ੍ਪ੍ਾਮ੍ਕਸ ਚ
ਿੇਤ੍ਾਃ ਸਤ੍ਯ ਪ੍ਰਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟਾਨਾ ਸ੍ਤ੍ਸ੍ਮਾਤ੍੍ ਸਤ੍ਯਪ੍ਰੋ ਪ੍ਿੇਤ੍੍ ੧੪
ਏਿਃ ਪ੍ਾਲਯਤ੍ੇ ਲੋ ਿਮ੍ ਏਿਃ ਪ੍ਾਲਯਤ੍ੇ ਿੁਲਮ੍
ਮੱਿ ਤ੍ਯੇਿੋ ਕਹ ਕਨਰਯ ਏਿਃ ਸਵਰ੍ਿੇ ਮਹੀਯਤ੍ੇ ੧੫
ਸੋ੭ਹਮ੍ ਕਪ੍ਤ੍ੁ ਰ੍ਕਨਤ੍ੇਸ਼੍ਮ੍ ਤ੍ੁ ਕਿਮ੭ਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਨਾ੭ਨੁ ਪ੍ਾਲਯੇ
ਸਤ੍ਯ ਪ੍ਰਕਤ੍ਸ਼੍ਰਿਃ ਸਤ੍ਯਮ੍ ਸਤ੍ਯੇਨ ਸਮਯੀ ਿਰੁਤ੍ਃ ੧੬
ਨੈਿ ਲੋ ਪ੍ਾ ੱੰਨ ਮੋਹਾਤ੍੍ ਿਾ ਨ ਚਾ੭ਿ੍ਞਾਨਾਤ੍੍ ਤ੍ਮੋ੭ਕਨਵਤ੍ਃ
ਸੇਤ੍ੁਮ੍ ਸਤ੍ਯਸਯ ਪ੍ੇਤ੍੍ਸਯਾਕਮ ਿੁਰੋਃ ਸਤ੍ਯ ਪ੍ਰਕਤ੍ਸ਼੍ਰਿਃ ੧੭
ਅਸਤ੍ਯਸਮ੍ਤ੍ ਸਯ ਸਤ੍: ਚਲਸਯ ਅਸ੍ਕਤ੍ਰ ਚੇਤ੍ਸਃ
ਨੈਿ ਤ੍ੇਿਾ ਨ ਕਪ੍ਤ੍ਰਃ ਪ੍ਰਤ੍ੀ ੱਚਨ੍ਤ੍ੀਕਤ੍ ਨਃ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਮ੍ ੧੮
ਪ੍ਰਤ੍ਯਿਾਤ੍੍ਮਮ੍ ਇਮਮ੍ ਤ੍ਰ੍ਮਮ੍ ਸਤ੍ਯਮ੍ ਪ੍ਸ਼੍ਯਾਮਯ੭ਹਮ੍ ਸਵਯਮ੍
ਪ੍ਾਰਃ ਸਤ੍੍ਪ੍ੁਰਸ਼੍
ੁ ਾ ਚੀਰ੍ਣ ਸ੍ਤ੍ਤ੍੭ਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਅਕਪ੍ਮਨਯਤ੍ੇ ੧੯
ਿ੍ਸ਼੍ਾਤ੍ਰਮ੍ ਤ੍ਰ੍ਮਮ੍ ਅਹਮ੍ ਤ੍ਯਿ੍ਸ਼੍ਯੇ ਹਯ੭ਤ੍ਰ੍ਮਮ੍ ਤ੍ਰ੍ਮ ਸਕਮਹਤ੍ਮ੍
ਿ੍ਸ਼੍ੁਤ੍ਰੈ: ਨਰੁਸ਼੍ਮ੍ਸੈ: ਲੁ ਪ੍੍ਤ੍ੈ ਸ਼੍੍ਚ ਸੇਕਿਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਾਪ੍ ਿਰ੍ਮਕਪ੍ਃ ੨0
ਿਾਯੇਨ ਿੁਰਤ੍
ੁ ੇ ਪ੍ਾਪ੍ਮ੍ ਮਨਸਾ ਸਮ੍ਪ੍ਰਤ੍ਾਰਯ ਚ
ਅਨਰੁਤ੍ਮ੍ ਕਿਹਵਯਾ ਚਾ੭੭ਹ ਕਤ੍ਰਕਿਤ੍ਮ੍ ਿਰ੍ਮ ਪ੍ਾਤ੍ਿਮ੍ ੨੧
ਪ੍ੂਕਮਃ ਿੀਰ੍ਕਤ੍: ਯਸ਼੍ੋ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮੀਃ ਪ੍ੁਰਸ਼੍
ੁ ਮ੍ ਪ੍ਰਾਰ੍ਤ੍ਯਨ੍ਕਤ੍ ਕਹ
ਸਵਰ੍ਿ ਸ੍ਤ੍ਮ੍ ਚਾ੭ਨੁ ਪ੍ਸ਼੍ਯਨ੍ਕਤ੍ ਸਤ੍ਯਮ੍ ਏਿ ਪ੍ਿੇਤ੍ ਤ੍ਤ੍੍ ੨੨
ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍੍ਟਮ੍ ਕਹ ਅਨਾਰਯਮ੍ ਏਿ ਸਯਾਤ੍੍ ਯਤ੍੍ ਪ੍ਿਾਨ੍ ਅਿਤ੍ਾਰਯ ਮਾਮ੍
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਆਹ ਯੁ ਿ੍ਕਤ੍ ਿਰੈ ਰਵਾਿਯੈ ਕਰਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਿੁਰਸ਼੍
ੁ ਵ ਹ ੨੩
ਿਤ੍ਮ੍ ਹਯਹਮ੍ ਪ੍ਰਕਤ੍ਿ੍ਞਾਯ ਿਨ ਿਾਸਮ੍ ਇਮਮ੍ ਿੁਰੋਃ
ਪ੍ਰਤ੍ ਸਯ ਿਕਰਸ਼੍ਯਾਕਮ ਿਚੋ ਕਹਤ੍ਵਾ ਿੁਰੋ ਰਵਚਃ ੨੪
ਸ੍ਕਤ੍ਰਾ ਮਯਾ ਪ੍ਰਕਤ੍ਿ੍ਞਾਤ੍ਾ ਪ੍ਰਕਤ੍ਿ੍ਞਾ ਿੁਰੁ ਸੰਕਨਤ੍ੌ
ਪ੍ਰਹਰਸ਼੍
ੁ ੍ਟ ਮਾਨਸਾ ਤ੍ੇਿੀ ਿੈਿੇਯੀ ਚਾ੭ਪ੍ਿਤ੍੍ ਤ੍ਤ੍ਾ ੨੫
ਿਨ ਿਾਸਮ੍ ਿਸਨ੍ ਏਿਮ੍ ਸ਼੍ੁਕਚ ਰ੍ਕਨਯਤ੍ ਪ੍ੋਿਨਃ
ਮੂਲੈਃ ਪ੍ੁਸ਼੍੍ਪ੍ਃੈ ਪ੍ਲੈ ਃ ਪ੍ੁਣਯੈਃ ਕਪ੍ਤ੍ਰੂਨ੍ ਤ੍ੇਿਾਮ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਤ੍ਰ੍ਪ੍ਯਨ੍ ੨੬
ਸਮ੍ਤ੍ੁਸ਼੍੍ਟ ਪ੍ਞ੍ਚ ਿਰ੍ਿ੭
ੋ ਹਮ੍ ਲੋ ਿ ਯਾਤ੍ਰਾਮ੍ ਪ੍ਰਿਰ੍ਤ੍ਯੇ
ਅਿੁਹਃ ਸ਼੍ਰੱਤ੍ ਤ੍ਾਨ ੱੱਸਨ੍ ਿਾਰਯਾ੭ਿਾਰਯ ਕਿਚਿ੍ਸ਼੍ਣਃ ੨੭
ਿਰ੍ਮ ਪ੍ੂਕਮਮ੍ ਇਮਾਮ੍ ਪ੍ਰਾਪ੍ਯ ਿਰ੍ਤ੍ਿਯਮ੍ ਿਰ੍ਮ ਯ ੱੱਚਪ੍
ੁ ਮ੍
ਅਿ੍ਕਨਰ੍ ਿਾਯੁ ਸ਼੍੍ਚ ਸੋਮ ਸ਼੍੍ਚ ਿਰ੍ਮਣਾਮ੍ ਪ੍ਲ ਪ੍ਾਕਿਨਃ ੨੮
ਸ਼੍ਤ੍ਮ੍ ਿਰਤ੍ੂਨਾਮ੍ ਆਹਰਤ੍
ੁ ਯ ਤ੍ੇਿਰਾਟ੍ ਕਤ੍ਰਕਤ੍ਿਮ੍ ਿਤ੍ਃ
ਤ੍ਪ੍ਾਮ੍ਕਸ ਉਿਰਾਕਣ ਚਾ੭ਸ੍ਤ੍ਾਯ ਕਤ੍ਿਮ੍ ਯਾਤ੍ਾ ਮਹਰ੍ਸ਼੍ਯਃ ੨੯
ਅਮਰੁਸ਼੍ਯਮਾਣ: ਪ੍ੁਨਰੁਿਰਤ੍ਿ
ੇ ਾ
ਕਨਸ਼੍ਮਯ ਤ੍ਮ੍ ਨਾਸ੍ਕਤ੍ਿ ਿਾਿਯ ਹੇਤ੍ੁਮ੍
ਅਤ੍ਾ੭ਪ੍ਰਿੀ ੱੱਤ੍ਮ੍ ਨਰੁਪ੍ਤ੍ੇ: ਤ੍ਨੂ ਿੋ
ਕਿਿਰਹਮਾਣੋ ਿਚਨਾਕਨ ਤ੍ਸਯ ੩0
ਸਤ੍ਯਮ੍ ਚ ਤ੍ਰ੍ਮਮ੍ ਚ ਪ੍ਰਾਿਰਮਮ੍ ਚ
ਪ੍ੂਤ੍ਾ੭ਨੁ ਿਮ੍ਪ੍ਾਮ੍ ਕਪ੍ਰਯ ਿਾਕਤ੍ਤ੍ਾਮ੍ ਚ
ਕਤ੍ਵਿਾਕਤ੍ ਤ੍ੇਿਾ੭ਕਤ੍ਕਤ੍ ਪ੍ੂਿਨਮ੍ ਚ
ਪ੍ਨ੍ਤ੍ਾਨਮ੍ ਆਹੁ: ਕਤ੍ਰਕਤ੍ਿਸਯ ਸਨ੍ਤ੍:
੩੧
ਤ੍ੇ ਨੈਿਮ੍ ਆਿ੍ਞਾਯ ਯਤ੍ਾਿਤ੍੭ਰ੍ਤ੍ਮ੍
ਏਿੋਤ੍ਯਮ੍ ਸਮ੍ਪ੍ਰਕਤ੍ਪ੍ਤ੍ਯ ਕਿਪ੍ਰਾ:
ਤ੍ਰ੍ਮਮ੍ ਚਰਮ੍ਤ੍: ਸਿਲਮ੍ ਯਤ੍ਾਿਤ੍੍
ਿਾਮ੍ਿ੍ਸ਼੍ਮ੍ਕਤ੍ ਲੋ ਿਾਿਮਮ੍ ਅਪ੍ਰਮੱਤ੍ਾ: ੩੨
ਕਨਮ੍ਤ੍ਾਮਯ੭ਹਮ੍ ਿਰ੍ਮ ਕਪ੍ਤ੍ੁ : ਿਰੁਤ੍ਮ੍ ਤ੍ੁ
ਅਤ੍ਯ ਸ੍ਤ੍ਵਾਮ੍ ਅਿਰੁਹ੍ਣਾਤ੍੍ ਕਿਸ਼੍ਮ ਸ੍ਤ੍ ਪ੍ੁੱਕਤ੍ਮ੍
ਪ੍ੁੱਤ੍ਯਾ ਨਯੈਿਮ੍ ਕਿਤ੍ਯਾ ਚਰਮ੍ਤ੍ਮ੍
ਸੁਨਾਸ੍ਕਤ੍ਿਮ੍ ਤ੍ਰ੍ਮ ਪ੍ਤ੍ਾਤ੍ਪ੍ੇਤ੍ਮ੍
੩੩
ਯਤ੍ਾ ਕਹ ਚੋਰ ੱੱਸ ਤ੍ਤ੍ਾ ਕਹ ਪ੍ੁੱਤ੍:
ਤ੍ਤ੍ਾ੭੭ਿਤ੍ਮ੍ ਨਾਸ੍ਕਤ੍ਿ ਮਤ੍ਰ ਕਿੱਕਤ੍
ਤ੍ਸ੍ਮਾ ੱੱਕਤ੍ ਯ: ਸ਼੍ਮ੍ਿਯਤ੍ਮ: ਪ੍ਰਿਾਨਾਮ੍
ਨ ਨਾਸ੍ਕਤ੍ਿੇ ਨਾ੭ਕਪ੍ਮੁਿੋ ਪ੍ੁਤ੍ੱਸਯਾਤ੍੍ ੩੪
ਤ੍ਵੱਤ੍ੋ ਿਨਾ: ਪ੍ੂਰਵਤ੍ਰੇ ਿਰਾਸ਼੍੍ਚ
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਸ਼੍ੁਪ੍ਾਕਨ ਿਰ੍ਮਾਕਣ ਪ੍ਹੂਕਨ ਚਿਰੁ:
ਕਿਤ੍ਵਾ ਸਤ੍ੇਮਮ੍ ਚ ਪ੍ਰਮ੍ ਚ ਲੋ ਿਮ੍
ਤ੍ਸ੍ਮਾਤ੍੍ ਕਤ੍ਵਿਾ: ਸਵਸ੍ਕਤ੍ ਹੁਤ੍ਮ੍ ਿਰੁਤ੍ਮ੍ ਚ ੩੫
ਤ੍ਰ੍ਮੇ ਰਤ੍ਾਃ ਸਤ੍੍ਪ੍ੁਰਸ਼੍
ੁ ੈਃ ਸਮੇਤ੍ਾ:
ਤ੍ੇਿਕਸਵਨੋ ਤ੍ਾਨ ਿੁਣ ਪ੍ਰਤ੍ਾਨਾਃ
ਅਕਹਮ੍ਸਿਾ ਿੀਤ੍ ਮਲਾ ਸ਼੍੍ਚ ਲੋ ਿੇ
ਪ੍ਿਨ੍ਕਤ੍ ਪ੍ੂਿਯਾ ਮੁਨਯਃ ਪ੍ਰਤ੍ਾਨਾਃ ੩੬
ਇਕਤ੍ ਪ੍ਰੁਿਮ੍ਤ੍ਮ੍ ਿਚਨਮ੍ ਸ ਰੋਸ਼੍ਮ੍
ਰਾਮਮ੍ ਮਹਾਤ੍੍ਮਾਨਮ੍ ਅਤ੍ੀਨ ਸੱਤ੍ਵਮ੍
ਉਿਾਚ ਤ੍ਤ੍ਯਮ੍ ਪ੍ੁਨਰਾਸ੍ਕਤ੍ਿਮ੍ ਚ
ਸਤ੍ਯਮ੍ ਿਚ: ਸਾ੭ਨੁ ਨਯਮ੍ ਚ ਕਿਪ੍ਰ: ੩੭
ਨ ਨਾਸ੍ਕਤ੍ਿਾਨਾਮ੍ ਿਚਨਮ੍ ਪ੍ਰਿੀਮਯਹਮ੍
ਨ ਨਾਸ੍ਕਤ੍ਿੋ੭ਹਮ੍ ਨ ਚ ਨਾ੭ਸ੍ਕਤ੍ ਕਿਮ੍ਚਨ
ਸਮੀਿ੍ਸ਼੍ਯ ਿਾਲਮ੍ ਪ੍ੁਨਰਾਸ੍ਕਤ੍ਿੋ ਪ੍ਿਮ੍
ਪ੍ਿੇਯ ਿਾਲੇ ਪ੍ੁਨ ਰੇਿ ਨਾਸ੍ਕਤ੍ਿ:
੩੮
ਨ ਚਾ੭ਕਪ੍ ਿਾਲੋ ੭ਯ ਮੁਪ੍ਾਿਤ੍ ੱੱਸ਼੍ਨੈ:
ਯਤ੍ਾ ਮਯਾ ਨਾਸ੍ਕਤ੍ਿ ਿਾਿੁਤ੍ੀਕਰਤ੍ਾ
ਕਨਿਰ੍ਤ੍ਨਾ੭ਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਿ ਰਾਮ ਿਾਰਣਾਤ੍੍
ਪ੍ਰਸਾਤ੍ਨਾ੭ਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਚ ਮਯੈਤ੍ ਤ੍ੀਕਰਤ੍ਮ੍ ੩੯
ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਯੋਤ੍ਯਾ ਿਾਮ੍ਟੇ ਨਿੋੱਤ੍ਰ ਸ਼੍ਤ੍ਤ੍ਮ ੱੱਸਰ੍ਿ:
ਤਸ਼ੋਤਰਸ਼ਤਤਮ ੱਸਰ੍ਕ:
ਿਰੁੱਤ੍ਮ੍ ਅਿ੍ਞਾਯ ਰਾਮਮ੍ ਤ੍ੁ ਿਕਸਸ਼੍੍ਟਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯੁ ਿਾਚ ਹ
ਿਾਪ੍ਾਕਲ ਰ੭ਕਪ੍ ਿਾਨੀਤ੍ੇ ਲੋ ਿਸਯਾ ਸਯ ਿਤ੍ਾ੭ਿਕਤ੍ਮ੍ ੧
ਕਨਿਰ੍ਤ੍ਕਯਤ੍ੁ ਿਾਮ ਸ੍ਤ੍ੁ ਤ੍ਵਾਮ੍ ਏਤ੍ਤ੍੍ ਿਾਿਯਮ੍ ਉਿ੍ਤ੍ਿਾਨ੍
ਇਮਾਮ੍ ਲੋ ਿ ਸਮੁਤ੍੍ਪ੍ੱਕਤ੍ਮ੍ ਲੋ ਿ ਨਾਤ੍ ਕਨਪ੍ੋਤ੍ ਮੇ ੨
ਸਰਵਮ੍ ਸਕਲਲਮ੍ ਏਿਾ੭੭ਸੀਤ੍੍ ਪ੍ਰੁਕਤ੍ਿੀ ਯਤ੍ਰ ਕਨਰ੍ਕਮਤ੍ਾ
ਤ੍ਤ੍ਃ ਸਮ੭ਪ੍ਿਤ੍੍ ਪ੍ਰਹ੍ਮਾ ਸਵਯਮ੍ਪ੍ੂ: ਤ੍ੈਿਤ੍ੈਃ ਸਹ ੩
ਸ ਿਰਾਹ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ੋ ਪ੍ੂਤ੍ਵਾ ਪ੍ਰੋੱਿਹਾਰ ਿਸੁਮ੍ਤ੍ਰਾਮ੍
ਅਸਰੁਿ ੱੱਚ ਿਿਤ੍੍ ਸਰਵਮ੍ ਸਹ ਪ੍ੁਤ੍ਃਰੈ ਿਰੁਤ੍ਾ੭੭ਤ੍੍ਮਕਪ੍ਃ ੪
ਆਿਾਸ਼੍ ਪ੍ਰਪ੍ਿੋ ਪ੍ਰਹ੍ਮਾ ਸ਼੍ਾਸ਼੍ਵਤ੍ੋ ਕਨਤ੍ਯ ਅਿਯਯਃ
ਤ੍ਸ੍ਮਾਨ੍ ਮਰੀਕਚਃ ਸਮ੍ਿਿ੍ਞੇ ਮਰੀਚੇਃ ਿਾਸ਼੍ਯਪ੍ਃ ਸੁਤ੍ਃ ੫
ਕਿਿਸਵਾਨ੍ ਿਾਸ਼੍ਯਪ੍ਾ ੱੱਿਿ੍ਞੇ ਮਨੁ ਰਵੈਿਸਵਤ੍: ੱੱਸੁਤ੍ਃ
ਸ ਤ੍ੁ ਪ੍ਰਿਾਪ੍ਕਤ੍ਃ ਪ੍ੂਰਵਮ੍ ਇਿ੍ਸ਼੍ਵਾਿੁ ਸ੍ਤ੍ੁ ਮਨੋਃ ਸੁਤ੍ਃ ੬
ਯ ਸਯੇਯਮ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਮਮ੍ ਤ੍ੱਤ੍ਾ ਸਮਰੁੱਤ੍ਾ ਮਨੁ ਨਾ ਮਹੀ
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਤ੍ਮ੍ ਇਿ੍ਸ਼੍ਵਾਿੁਮ੍ ਅਯੋਤ੍ਯਾਯਾਮ੍ ਰਾਿਾਨਮ੍ ਕਿੱਕਤ੍ ਪ੍ੂਰਵਿਮ੍ ੭
ਇਿ੍ਸ਼੍ਵਾਿੋ ਸ੍ਤ੍ੁ ਸੁਤ੍ਃ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ੍ ਿੁਿ੍ਕਸ਼੍: ਏਿੇਕਤ੍ ਕਿਸ਼੍ਰੁਤ੍ਃ
ਿੁਿ੍ਸ਼੍:ੇ ਅਤ੍ਾ੭੭ਤ੍੍ਮਿੋ ਿੀਰੋ ਕਿਿੁਿ੍ਕਸ਼੍: ਉਤ੍ਪ੍ਤ੍ਯਤ੍ ੮
ਕਿਿੁਿ੍ਸ਼੍ੇ ਸ੍ਤ੍ੁ ਮਹਾਤ੍ੇਿਾ ਪ੍ਾਣਃ ਪ੍ੁਤ੍ਰਃ ਪ੍ਰਤ੍ਾਪ੍ਿਾਨ੍
ਪ੍ਾਣ ਸਯ ਤ੍ੁ ਮਹਾਪ੍ਾਹੁ: ਅਨਰਣਯੋ ਮਹਾ ਯਸ਼੍ਾਃ ੯
ਨ ਅਨਾ ਿਰੁਸ਼੍੍ਕਟ: ਪ੍ਪ੍ੂਿਾ੭ਸ੍ਕਮਨ੍ ਨ ਤ੍ੁ ਰ੍ਕਪ੍ਿ੍ਸ਼੍ਮ੍ ਸਤ੍ਾਮ੍ ਿਰੇ
ਅਨਰਣਯੇ ਮਹਾਰਾਿੇ ਤ੍ਸ੍ਿਰੋ ਿਾ੭ਕਪ੍ ਿਸ਼੍੍ਚਨ ੧0
ਅਨਰਣਯਾਨ੍ ਮਹਾ ਪ੍ਾਹੁਃ ਪ੍ਰੁਤ੍ੂ ਰਾਿਾ ਪ੍ਪ੍ੂਿ ਹ
ਤ੍ਸ੍ਮਾਤ੍੍ ਪ੍ਰੁਤ੍ੋ ਰ੍ਮਹਾਰਾਿ ਸ੍ਕਤ੍ਰਸ਼੍ਙ੍ਿੁ: ਉਤ੍ਪ੍ਤ੍ਯਤ੍
ਸ ਸਤ੍ਯ ਿਚਨਾਤ੍੍ ਿੀਰਃ ਸਸ਼੍ਰੀਰੋ ਕਤ੍ਿਮ੍ ਿਤ੍ਃ ੧੧
ਕਤ੍ਰਸ਼੍ਮ੍ਿੋਙਿ
੍ ੋ: ਅਪ੍ਿਤ੍੍ ਸੂਨੁ: ਤ੍ੁ ਨ੍ਤ੍ੁਮਾਰੋ ਮਹਾਯਸ਼੍ਾਃ
ਤ੍ੁ ਨ੍ਤ੍ੁਮਾਰੋ ਮਹਾਤ੍ੇਿਾ ਯੁ ਿਨਾਸ਼੍ਵੋ ਿਯਿਾਯਤ੍ ੧੨
ਯੁ ਿਨਾਸ਼੍ਵ ਸੁਤ੍ਃ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ੍ ਮਾਨ੍ਤ੍ਾਤ੍ਾ ਸਮਪ੍ਤ੍ਯਤ੍
ਮਾਨ੍ਤ੍ਾਤ੍ੁ ਸ੍ਤ੍ੁ ਮਹਾਤ੍ੇਿਾਃ ਸੁਸਮ੍ਕਤ੍: ਉਤ੍ਪ੍ਤ੍ਯਤ੍ ੧੫
ਸੁਸਮ੍ਤ੍ੇ ਰ੭ਕਪ੍ ਪ੍ੁਤ੍ਰੌ ਤ੍ਵੌ ਤ੍ਰੁਿਸਮ੍ਕਤ੍ਃ ਪ੍ਰਸੇਨਕਿਤ੍੍
ਯਸ਼੍ਸਵੀ ਤ੍ਰੁਿਸਮ੍ਤ੍ੇ ਸ੍ਤ੍ੁ ਪ੍ਰਤ੍ੋ ਕਰਪ੍ੁ ਸੂਤ੍ਨਃ ੧੬
ਪ੍ਰਤ੍ਾ ੱੱਤ੍ੁ ਮਹਾ ਪ੍ਾਹੋ: ਅਕਸਤ੍ੋ ਨਾਮ ਿਾਯਤ੍
ਯ ਸਯੈਤ੍ੇ ਪ੍ਰਕਤ੍ਰਾਿਾਨ ਉਤ੍ਪ੍ਤ੍ਯਨ੍ਤ੍ ਸ਼੍ਤ੍ਰਿਃ
ਹੈਹਯਾ ਸ੍ਤ੍ਾਲਿਙ੍ਿਾ ਸ਼੍੍ਚ ਸ਼੍ੂਰਾ ਸ਼੍੍ਚ ਸ਼੍ਕਸ਼੍ਕਪ੍ਨ੍ਤ੍ਿਃ ੧੭
ਤ੍ਾਮ੍ ਸ੍ਤ੍ੁ ਸਰਵਾਨ੍ ਪ੍ਰਕਤ੍ਿਯੂ ਹਯ ਯੁ ੱਤ੍ੇ ਰਾਿਾ ਪ੍ਰਿਾਕਸਤ੍ਃ
ਸ ਚ ਸ਼੍ੈਲਿਰੇ ਰਮਯੇ ਪ੍ਪ੍ੂਿਾ੭ਕਪ੍ਰਤ੍ੋ ਮੁਕਨਃ ੧੮
ਤ੍ਵੇ ਚਾ੭ਸਯ ਪ੍ਾਰਯੇ ਿਰ੍ਕਪ੍ਣਯੌ ਪ੍ਪ੍ੂਿਤ੍ੁ : ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੁਕਤ੍ਃ
ਏਿਾ ਿਰ੍ਪ੍ ਕਿਨਾਸ਼੍ਾਯ ਸਪ੍ਤ੍੍ਨਯੈ ਸਿਰਮ੍ ਤ੍ਤ੍ੌ ੧੯
ਪ੍ਾਰ੍ਿਿ ਸ਼੍੍ਚਯਿਨੋ ਨਾਮ ਕਹਮਿਨ੍ਤ੍ਮ੍ ਉਪ੍ਾਕਸ਼੍ਰਤ੍ਃ
ਤ੍ਮ੍ ਰੁਕਸ਼੍ਮ੍ ਸਮੁਪ੍ਾਿਮਯ ਿਾਕਲ਼ਮ੍ਤ੍ੀ ਤ੍ੁ ਅਪ੍ਯਿਾਤ੍ਯਤ੍੍ ੨0
ਸ ਤ੍ਾਮ੍ ਅਪ੍ਯਿਤ੍ ਕਤ੍ਵਪ੍ਰੋ ਿਰੇਪ੍੍ਸੁਮ੍ ਪ੍ੁਤ੍ਰ ਿਨ੍ਮਕਨ
ਪ੍ੁਤ੍ਰ ਸ੍ਤ੍ੇ ਪ੍ਕਿਤ੍ਾ ਤ੍ੇਕਿ ਮਹਾਤ੍੍ਮਾ ਲੋ ਿ ਕਿਸ਼੍ਰੁਤ੍:
ਤ੍ਾਰ੍ਕਮਿ ਸ਼੍੍ਚ ਸੁਸ਼੍ੀਲ ਸ਼੍੍ਚ ਿਮ੍ਸ਼੍ ਿਰ੍ਤ੍ਾ ਅਕਰ ਸੂਤ੍ਨ: ੨੧
ਿਰੁਤ੍ਵਾ ਪ੍ਰਤ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਣਮ੍ ਹਰਸ਼੍
ੁ ੍ਟਾ ਮੁਕਨਮ੍ ਤ੍ਮ੍ ਅਨੁ ਮਾਨਯ ਚ
ਪ੍ਤ੍੍ਮ ਪ੍ਤ੍ਰ ਸਮਾਨਾ੭ਿ੍ਸ਼੍ਮ੍ ਪ੍ਤ੍੍ਮ ਿਰ੍ਪ੍ ਸਮ ਪ੍ਰਪ੍ਮ੍
ਤ੍ਤ੍ਃ ਸਾ ਿਰੁਹਮ੍ ਆਿਮਯ ਤ੍ੇਿੀ ਪ੍ੁਤ੍ਰਮ੍ ਿਯਿਾਯਤ੍ ੨੨
ਸਪ੍ਤ੍੍ਨਯਾ ਤ੍ੁ ਿਰ ਸ੍ਤ੍ਸਯੈ ਤ੍ੱਤ੍ੋ ਿਰ੍ਪ੍ ਕਿਿਾਮ੍ਸਯਾ
ਿਰੇਣ ਸਹ ਤ੍ੇਨੈਿ ਿਾਤ੍ਃ ਸ ਸਿਰੋ੭ਪ੍ਿਤ੍੍ ੨੩
ਸ ਰਾਿਾ ਸਿਰੋ ਨਾਮ ਯਃ ਸਮੁਤ੍ਰਮ੍ ਅਿਾਨਯਤ੍੍
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਇਸ਼੍੍ਟਵਾ ਪ੍ਰਵਕਣ ਿੇਿੇਨ ਤ੍ਰਾਸਯਨ੍ਤ੍ਮ੍ ਇਮਾਃ ਪ੍ਰਿਾਃ ੨੪
ਅਸਮਮ੍ਿ ਸ੍ਤ੍ੁ ਪ੍ੁਤ੍ਰੋ੭ਪ੍ੂਤ੍੍ ਸਿਰ ਸਯੇਕਤ੍ ਿਃ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਮ੍
ਿੀਿਨ੍ ਏਿ ਸ ਕਪ੍ਤ੍ਰਾ ਤ੍ੁ ਕਨਰਸ੍ਤ੍ਃ ਪ੍ਾਪ੍ ਿਰ੍ਮਿਰੁਤ੍੍ ੨੫
ਅਮ੍ਸ਼੍ੁਮਾਨ੍ ਇਕਤ੍ ਪ੍ੁਤ੍ਰੋ੭ਪ੍ੂਤ੍੍ ਅਸਮਮ੍ਿ ਸਯ ਿੀਰਯਿਾਨ੍
ਕਤ੍ਲੀਪ੍ੋ ਅਮ੍ਸ਼੍ੁਮਤ੍ਃ ਪ੍ੁਤ੍ਰੋ ਕਤ੍ਲੀਪ੍ ਸਯ ਪ੍ਿੀਰਤ੍ਃ ੨੬
ਪ੍ਿੀਰਤ੍ਾਤ੍੍ ਿਿੁਤ੍੍ਸ੍ਤ੍ ਸ੍ਤ੍ੁ ਿਾਿੁਤ੍੍ਸ੍ਤ੍ਾ ਯੇਨ ਕਿਸ਼੍ਰੁਤ੍ਾ:
ਿਿੁਤ੍੍ਸ੍ਤ੍ ਸਯ ਤ੍ੁ ਪ੍ੁਤ੍ਰੋ੭ਪ੍ੂਤ੍੍ ਰਿੁ: ਯੇਨ ਤ੍ੁ ਰਾਿਿਾਃ ੨੭
ਰਿੋ ਸ੍ਤ੍ੁ ਪ੍ੁਤ੍ਰ ਸ੍ਤ੍ੇਿਸਵੀ ਪ੍ਰਿਰੁੱਤ੍ਃ ਪ੍ੁਰਸ਼੍
ੁ ਾਤ੍ਿਃ
ਿਲ੍ ਮਾਸ਼੍ਪ੍ਾਤ੍ਃ ਸੌਤ੍ਾਸ ਇਕਤ੍ ਏਿਮ੍ ਪ੍ਰਕਤ੍ਤ੍ੋ ਪ੍ੁਕਿ ੨੮
ਿਲ੍ ਮਾਸ਼੍ਪ੍ਾਤ੍ ਪ੍ੁਤ੍ਰੋ੭ਪ੍ੂਤ੍੍ ਸ਼੍ਮ੍ਿਣ ਸ੍ਤ੍ੁ ਇਕਤ੍ ਕਿਸ਼੍ਰੁਤ੍ਃ
ਯਸ੍ਤ੍ੁ ਤ੍ਤ੍੍ ਿੀਰਯਮ੍ ਆਸਾਤ੍ਯ ਸਹ ਸੈਨਯੋ ਿਯਨੀਨਸ਼੍ਤ੍੍ ੨੯
ਸ਼੍ਮ੍ਿਣ ਸਯ ਤ੍ੁ ਪ੍ੁਤ੍ਰੋ੭ਪ੍ੂਤ੍੍ ਸ਼੍ੂਰਃ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ੍ ਸੁਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਨਃ
ਸੁਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਨ ਸਯਾ੭ਿ੍ਕਨਿਰ੍ਣ ਅਿ੍ਕਨਿਰ੍ਣ ਸਯ ਸ਼੍ੀਿਰਿਃ ੩0
ਸ਼੍ੀਿਰਿ ਸਯ ਮਰੁਃ ਪ੍ੁਤ੍ਰੋ ਮਰੋਃ ਪ੍ੁਤ੍ਃਰ ਪ੍ਰਸ਼੍ੁਸ਼੍ੁਿ
ਰ ਃ
ਪ੍ਰਸ਼੍ੁਸ਼੍ੁਿ
ਰ ਸਯ ਪ੍ੁਤ੍੭
ਰੋ ਪ੍ੂਤ੍੍ ਅਮ੍ਪ੍ਰੀਸ਼੍ੋ ਮਹਾ ਤ੍ਯੁ ਕਤ੍ਃ ੩੧
ਅਮ੍ਪ੍ਰੀਸ਼੍ ਸਯ ਪ੍ੁਤ੍ਰੋ੭ਪ੍ੂ ੱੰਨਹੁਸ਼੍ਃ ਸਤ੍ਯ ਕਿਿਰਮਃ
ਨਹੁਸ਼੍ ਸਯ ਚ ਨਾਪ੍ਾਿਃ ਪ੍ੁਤ੍ਰਃ ਪ੍ਰਮ ਤ੍ਾਰ੍ਕਮਿਃ ੩੨
ਅਿ ਸ਼੍੍ਚ ਸੁਿਰਤ੍ ਸ਼੍੍ਚੈਿ ਨਾਪ੍ਾਿ ਸਯ ਸੁਤ੍ਾ ਿੁਪ੍ੌ
ਅਿ ਸਯ ਚੈਿ ਤ੍ਰ੍ਮਾਤ੍੍ਮਾ ਰਾਿਾ ਤ੍ਸ਼੍ਰਤ੍ਃ ਸੁਤ੍ਃ ੩੩
ਤ੍ਸਯ ਿਯੇਸ਼੍੍ਟ੭
ੋ ਕਸ ਤ੍ਾਯਾਤ੍ੋ ਰਾਮ ਇਕਤ੍ ਅਕਪ੍ਕਿਸ਼੍ਰੁਤ੍ਃ
ਤ੍ ਤ੍੍ਿਰੁਹਾਣ ਸਵਿਮ੍ ਰਾਿਯਮ੍ ਅਿੇਿ੍ਸ਼੍ ਸਵ ਿਨਮ੍ ਨਰੁਪ੍ ੩੪
ਇਿ੍ਸ਼੍ਵਾਿੂਣਾਮ੍ ਕਹ ਸਰਵੇਸ਼੍ਾਮ੍ ਰਾਿਾ ਪ੍ਿਕਤ੍ ਪ੍ੂਰਵਿਃ
ਪ੍ੂਰਵਿੇਨ ਅਿਰਃ ਪ੍ੁਤ੍ਰੋ ਿਯੇਸ਼੍੍ਟੋ ਰਾਿਯੇ੭ਕਪ੍ਕਸ਼੍ਚਯਤ੍ੇ ੩੫
ਸ ਰਾਿਿਾਣਾਮ੍ ਿੁਲਤ੍ਰ੍ਮਮ੍ ਆਤ੍੍ਮਨਃ
ਸਨਾਤ੍ਨਮ੍ ਨਾ੭ਤ੍ਯ ਕਿਹਮ੍ਤ੍ੁਮ੍ ਅਰਹਕਸ
ਪ੍ਰਪ੍ੂਤ੍ ਰਤ੍੍ਨਾਮ੍ ਅਨੁ ਸ਼੍ਾਕਤ੍ ਮੇਕਤ੍ਨੀਮ੍
ਪ੍ਰਪ੍ੂਤ੍ ਰਾਸ਼੍੍ਟਰਾਮ੍ ਕਪ੍ਤ੍ਰੁਿਨ੍ ਮਹਾ ਯਸ਼੍ਃ ੩੬
ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਯੋਤ੍ਯਾ ਿਾਮ੍ਟੇ ਤ੍ਸ਼੍ੋੱਤ੍ਰ ਸ਼੍ਤ੍ਤ੍ਮ ੱੱਸਰ੍ਿ:
ਏਕਾਤਸ਼ੋਤਰ ਸ਼ਤਤਮ ੱਸਰ੍ਕ:
ਿਕਸਸ਼੍੍ਟ ਸ੍ਤ੍ੁ ਤ੍ਤ੍ਾ ਰਾਮਮ੍ ਉਿ੍ਤ੍ਵਾ ਰਾਿ ਪ੍ੁਰੋਕਹਤ੍ਃ
ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ਤ੍ਰ੍ਮ ਸਮਯੁ ਿ੍ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ੁਨ: ਏਿਾ੭ਪ੍ਰਮ੍ ਿਚਃ ੧
ਪ੍ੁਰਸ਼੍
ੁ ਸਯ ਕਹ ਿਾਤ੍ ਸਯ ਪ੍ਿਨ੍ਕਤ੍ ਿੁਰਿ ਸ੍ਤ੍ਰਯਃ
ਆਚਾਰਯ ਸ਼੍੍ਚਿ
ੈ ਿਾਿੁਤ੍੍ਸ੍ਤ੍ ਕਪ੍ਤ੍ਾ ਮਾਤ੍ਾ ਚ ਰਾਿਿ ੨
ਕਪ੍ਤ੍ਾ ਕਹ ਏਨਮ੍ ਿਨਯਕਤ੍ ਪ੍ੁਰਸ਼੍
ੁ ਮ੍ ਪ੍ੁਰਸ਼੍
ੁ ਰ੍ਸ਼੍ਪ੍
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਪ੍ਰਿ੍ਞਾਮ੍ ਤ੍ਤ੍ਾਕਤ੍ ਚ ਆਚਾਰਯ: ਤ੍ਸ੍ਮਾਤ੍੍ ਸ ਿੁਰ:ੁ ਉਚਯਤ੍ੇ ੩
ਸੋ੭ਹਮ੍ ਤ੍ੇ ਕਪ੍ਤ੍ੁ : ਆਚਾਰਯ ਸ੍ਤ੍ਿ ਚੈਿ ਪ੍ਰਮ੍ਤ੍ਪ੍
ਮਮ ਤ੍ਵਮ੍ ਿਚਨਮ੍ ਿੁਰਵਨ੍ ਨਾ੭ਕਤ੍ਿਰ੍ਤ੍ਃੇ ਸਤ੍ਾਮ੍ ਿਕਤ੍ਮ੍ ੪
ਇਮਾ ਕਹ ਤ੍ੇ ਪ੍ਕਰਸ਼੍ਤ੍ਃ ਸ਼੍ਰਣ
ੇ ਯ ਸ਼੍੍ਚ ਕਤ੍ਵਿਾ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ
ਏਸ਼੍ੁ ਤ੍ਾਤ੍ ਚਰ ਤ੍ਰ੍ਮਮ੍ ਨਾ੭ਕਤ੍ਿਰ੍ਤ੍ੇਃ ਸਤ੍ਾਮ੍ ਿਕਤ੍ਮ੍ ੫
ਿਰੁੱਤ੍ਾਯਾ ਤ੍ਰ੍ਮ ਸ਼੍ੀਲਾਯਾ ਮਾਤ੍ੁ ਰ੍ਨਾ੭ਰਹਕਸ ਅਿਰ੍ਕਤ੍ਤ੍ੁ ਮ੍
ਅਸਯਾ ਸ੍ਤ੍ੁ ਿਚਨਮ੍ ਿੁਰਨ
ਵ ੍ ਨਾ੭ਕਤ੍ਿਰ੍ਤ੍ਃੇ ਸਤ੍ਾਮ੍ ਿਕਤ੍ਮ੍ ੬
ਪ੍ਰਤ੍ ਸਯ ਿਚਃ ਿੁਰਵਨ੍ ਯਾਚਮਾਨ ਸਯ ਰਾਿਿ
ਆਤ੍੍ਮਾਨਮ੍ ਨਾ੭ਕਤ੍ਿਰ੍ਤ੍ੇ ਸ੍ਤ੍ਵਮ੍ ਸਤ੍ਯ ਤ੍ਰ੍ਮ ਪ੍ਰਾਿਰਮ ੭
ਏਿਮ੍ ਮਤ੍ੁ ਰਮ੍ ਉਿ੍ਤ੍ ਸ੍ਤ੍ੁ ਿੁਰਣ
ੁ ਾ ਰਾਿਿਃ ਸਵਯਮ੍
ਪ੍ਰਤ੍ਯੁ ਿਾਚ ਸਮਾਸੀਨਮ੍ ਿਕਸਸ਼੍੍ਟਮ੍ ਪ੍ੁਰਸ਼੍
ੁ ਰ੍ਸ਼੍ਪ੍ਃ ੮
ਯਨ੍ ਮਾਤ੍ਾ ਕਪ੍ਤ੍ਰੌ ਿਰਤ੍
ੁੱ ਮ੍ ਤ੍ਨਯੇ ਿੁਰਤ੍
ੁ ਃ ਸਤ੍ਾ
ਨ ਸੁਪ੍ਰਕਤ੍ਿਰਮ੍ ਤ੍ ੱੱਤ੍ੁ ਮਾਤ੍ਰਾ ਕਪ੍ਤ੍ਰਾ ਚ ਯਤ੍੍ ਿਰੁਤ੍ਮ੍ ੯
ਯਤ੍ਾ ਸ਼੍ਿ੍ਕਤ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਾਨੇਨ ਸ੍ਨਾਪ੍ਨੋ ੱੱਚਾਤ੍ਨੇਨ ਚ
ਕਨਤ੍ਯਮ੍ ਚ ਕਪ੍ਰਯ ਿਾਤ੍ੇਨ ਤ੍ਤ੍ਾ ਸਮਵਰ੍ਤ੍ਨੇਨ ਚ ੧0
ਸ ਕਹ ਰਾਿਾ ਿਨਕਯਤ੍ਾ ਕਪ੍ਤ੍ਾ ਤ੍ਸ਼੍ਰਤ੍ੋ ਮਮ
ਆਿ੍ਞਾਤ੍ਮ੍ ਯਨ੍ ਮਯਾ ਤ੍ਸਯ ਨ ਤ੍ਨ੍ ਕਮਤ੍ਯਾ ਪ੍ਕਿਸ਼੍ਯਕਤ੍ ੧੧
ਏਿਮ੍ ਉਿ੍ਤ੍ ਸ੍ਤ੍ੁ ਰਾਮੇਣ ਪ੍ਰਤ੍ਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯ੭ਨਨ੍ਤ੍ਰਮ੍
ਉਿਾਚ ਪ੍ਰਮੋਤ੍ਾਰਃ ਸੂਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਰਮ ਤ੍ੁ ਰ੍ਮਨਾਃ ੧੨
ਇਹ ਮੇ ਸ੍ਤ੍ਮ੍ਕਟਲੇ ਸ਼੍ੀਿਰਮ੍ ਿੁਸ਼੍ਾਨ੍ ਆਸ੍ਤ੍ਰ ਸਾਰਤ੍ੇ
ਆਰਯਮ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਯੁ ਪ੍ਿੇਿ੍ਸ਼੍ਯਾਕਮ ਯਾਿਨ੍ ਮੇ ਨ ਪ੍ਰਸੀਤ੍ਕਤ੍ ੧੩
ਅਨਾ੭੭ਹਾਰੋ ਕਨਰਾ੭੭ਲੋ ਿੋ ਤ੍ਨ ਹੀਨੋ ਯਤ੍ਾ ਕਤ੍ਵਿਃ
ਸ਼੍ੇਸ਼੍ਯੇ ਪ੍ੁਰਸ੍ਤ੍ਾ ੱੱਚਾਲਾਯਾ ਯਾਿਨ੍ ਨ ਪ੍ਰਕਤ੍ਯਾਸਯਕਤ੍ ੧੪
ਸ ਤ੍ੁ ਰਾਮਮ੍ ਅਿੇਿ੍ਸ਼੍ਨ੍ਤ੍ਮ੍ ਸੁਮਨ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਪ੍ਰੇਿ੍ਸ਼੍ਯ ਤ੍ੁ ਰਮ
੍ ਨਾਃ
ਿੁਸ਼੍ੋੱਤ੍ਰਮ੍ ਉਪ੍ਸ੍ਤ੍ਾਪ੍ਯ ਪ੍ੂਮਾ ਿੇਿਾ੭੭ਸ੍ਤ੍ਰਤ੍੍ ਸਵਯਮ੍ ੧੫
ਤ੍ਮ੍ ਉਿਾਚ ਮਹਾ ਤ੍ੇਿਾ ਰਾਮੋ ਰਾਿਰ੍ਕਸ਼੍ ਸੱਤ੍ਮਃ
ਕਿਮ੍ ਮਾਮ੍ ਪ੍ਰਤ੍ ਿੁਰਵਾਣਮ੍ ਤ੍ਾਤ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਯੁ ਪ੍ਿੇਿ੍ਸ਼੍ਯਕਸ ੧੬
ਪ੍ਰਾਹ੍ਮਣੋ ਕਹ ਏਿ ਪ੍ਾਰ੍ਸ਼੍ਨ
ਵੇ ਨਰਾ ਰੋੱਤ੍ੁਮ੍ ਇਹਾ੭ਰਹਕਤ੍
ਨ ਤ੍ੁ ਮੂਰ੍ਤ੍ਾ੭ਕਪ੍ਕਸ਼੍ਿ੍ਤ੍ਾਨਾਮ੍ ਕਿਕਤ੍ਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯੁ ਪ੍ਿੇਸ਼੍ਨੇ ੧੭
ਉੱਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟ ਨਰ ਸ਼੍ਾਰ੍ਤ੍ੂਲ ਕਹਤ੍ਵੈਤ੍ ੱੱਤ੍ਾਰੁਣਮ੍ ਿਰਤ੍ਮ੍
ਪ੍ੁਰ ਿਰਯਾਮ੍ ਇਤ੍ਃ ਿ੍ਕਸ਼੍ਪ੍ਰਮ੍ ਅਯੋਤ੍ਯਾਮ੍ ਯਾਕਹ ਰਾਿਿ ੧੮
ਆਸੀਨ ਸ੍ਤ੍ੁ ਏਿ ਪ੍ਰਤ੍ਃ ਪ੍ੌਰ ਿਾਨਪ੍ਤ੍ਮ੍ ਿਨਮ੍
ਉਿਾਚ ਸਰਵਤ੍ਃ ਪ੍ਰੇਿ੍ਸ਼੍ਯ ਕਿਮ੍ ਆਰਯਮ੍ ਨਾ੭ਨੁ ਸ਼੍ਾਸਤ੍ ੧੯
ਤ੍ੇ ਤ੍ਮ੍ ਊਚੁਰ੍ ਮਹਾਤ੍੍ਮਾਨਮ੍ ਪ੍ੌਰ ਿਾਨਪ੍ਤ੍ਾ ਿਨਾਃ
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਿਾਿੁਤ੍੍ਸ੍ਤ੍ਮ੍ ਅਕਪ੍ਿਾਨੀਮਃ ਸਮਯ ਿਵਤ੍ਕਤ੍ ਰਾਿਿਃ ੨0
ਏਸ਼੍ੋ੭ਕਪ੍ ਕਹ ਮਹਾਪ੍ਾਿਃ ਕਪ੍ਤ੍ੁ ਰਵਚਕਸ ਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟਕਤ੍
ਅਤ੍ ਏਿ ਨ ਸ਼੍ਿ੍ਤ੍ਾਃ ਸ੍ਮੋ ਿਯਾਿਰ੍ਤ੍ਕਯਤ੍ੁ ਮ੍ ਅਮ੍ਿਸਾ ੨੧
ਤ੍ੇਸ਼੍ਾਮ੍ ਆਿ੍ਞਾਯ ਿਚਨਮ੍ ਰਾਮੋ ਿਚਨਮ੍ ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍
ਏਿਮ੍ ਕਨਪ੍ੋਤ੍ ਿਚਨਮ੍ ਸੁਹਤ੍
ਰੁ ਾਮ੍ ਤ੍ਰ੍ਮ ਚਿ੍ਸ਼੍ੁਸ਼੍ਾਮ੍ ੨੨
ਏਤ੍ ੱੱਚੈ ਿੋਪ੍ਯਮ੍ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਸਮਯਿ੍ ਸਮ੍ਪ੍ਸ਼੍ਯ ਰਾਿਿ
ਉੱਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟ ਤ੍ਵਮ੍ ਮਹਾ ਪ੍ਾਹੋ ਮਾਮ੍ ਚ ਸ੍ਪ੍ਰੁਸ਼੍ ਤ੍ਤ੍ੋ ਤ੍ਿਮ੍ ੨੩
ਅਤ੍ੋ ੱੱਤ੍ਾਯ ਿਲਮ੍ ਸ੍ਪ੍ਰੁਸ਼੍ਟ
੍ ਵਾ ਪ੍ਰਤ੍ੋ ਿਾਿਯਮ੍ ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍
ਸ਼੍ਰੁਣਵਨ੍ਤ੍ੁ ਮੇ ਪ੍ਕਰਸ਼੍ਤ੍ੋ ਮਨ੍ਕਤ੍ਰਣਃ ਸ਼੍ਰਣ
ੇ ਯ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ ੨੪
ਨ ਯਾਚੇ ਕਪ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਰਾਿਯਮ੍ ਨਾ੭ਨੁ ਸ਼੍ਾਸਾਕਮ ਮਾਤ੍ਰਮ੍
ਆਰਯਮ੍ ਪ੍ਰਮ ਤ੍ਰ੍ਮਿ੍ਞਮ੍ ਨਾ੭ਨੁ ਿਾਨਾਕਮ ਰਾਿਿਮ੍ ੨੫
ਯਕਤ੍ ਤ੍ੁ ਅਿਸ਼੍ਯਮ੍ ਿਸ੍ਤ੍ਿਯਮ੍ ਿਰ੍ਤ੍ਿਯਮ੍ ਚ ਕਪ੍ਤ੍ੁ ਰ੍ ਿਚਃ
ਅਹਮ੍ ਏਿ ਕਨਿਤ੍੍ਸਯਾਕਮ ਚਤ੍ੁ ਰ੍ਤ੍ਸ਼੍ ਿਨੇ ਸਮਾਃ ੨੬
ਤ੍ਰ੍ਮਾਤ੍੍ਮਾ ਤ੍ਸਯ ਤ੍ਤ੍ਯੇਨ ਪ੍ਰਾਤ੍ੁ ਰ੍ ਿਾਿਯੇਨ ਕਿਸ੍ਕਮਤ੍ਃ
ਉਿਾਚ ਰਾਮਃ ਸਮ੍ਪ੍ਰੇਿ੍ਸ਼੍ਯ ਪ੍ੌਰ ਿਾਨਪ੍ਤ੍ਮ੍ ਿਨਮ੍ ੨੭
ਕਿਿਰੀਤ੍ਮ੍ ਆਕਹਤ੍ਮ੍ ਿਰੀਤ੍ਮ੍ ਯਤ੍੍ ਕਪ੍ਤ੍ਰਾ ਿੀਿਤ੍ਾ ਮਮ
ਨ ਤ੍ ੱੱਲੋਪ੍ਕਯਤ੍ੁ ਮ੍ ਸ਼੍ਿਯਮ੍ ਮਯਾ ਿਾ ਪ੍ਰਤ੍ੇਨ ਿਾ ੨੮
ਉਪ੍ਕਤ੍ ਰ੍ਨ ਮਯਾ ਿਾਰਯੋ ਿਨ ਿਾਸੇ ਿੁਿੁਪ੍੍ਕਸਤ੍ਃ
ਯੁ ਿ੍ਤ੍ਮ੍ ਉਿ੍ਤ੍ਮ੍ ਚ ਿੈਿਯ
ੇੱ ਾ ਕਪ੍ਤ੍ਰਾ ਮੇ ਸੁਿਰੁਤ੍ਮ੍ ਿਰੁਤ੍ਮ੍ ੨੯
ਿਾਨਾਕਮ ਪ੍ਰਤ੍ਮ੍ ਿ੍ਸ਼੍ਾਨ੍ਤ੍ਮ੍ ਿੁਰੁ ਸਤ੍੍ਿਾਰ ਿਾਕਰਣਮ੍
ਸਰਵਮ੍ ਏਿਾ੭ਤ੍ਰ ਿਲਯਾਣਮ੍ ਸਤ੍ਯ ਸਮ੍ਤ੍ੇ ਮਹਾਤ੍੍ਮਕਨ ੩0
ਅਨੇਨ ਤ੍ਰ੍ਮ ਸ਼੍ੀਲੇ ਨ ਿਨਾਤ੍੍ ਪ੍ਰਤ੍ਯਾ੭੭ਿਤ੍ਃ ਪ੍ੁਨਃ
ਪ੍ਰਾਤ੍ਰਾ ਸਹ ਪ੍ਕਿਸ਼੍ਯਾਕਮ ਪ੍ਰਕੁ ਤ੍ਿਯਾਃ ਪ੍ਕਤ੍ ਰੁਤ੍
ੱ ਮਃ ੩੧
ਿਰੁਤ੍ੋ ਰਾਿਾ ਕਹ ਿੈਿੇੱਯਾ ਮਯਾ ਤ੍ਤ੍ਵਚਨਮ੍ ਿਰੁਤ੍ਮ੍
ਅਨਰੁਤ੍ਾਨ੍ ਮੋਚਯਾਨੇਨ ਕਪ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਤ੍ਮ੍ ਮਹੀ ਪ੍ਕਤ੍ਮ੍ ੩੨
ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਯੋਤ੍ਯਾ ਿਾਮ੍ਟੇ ਏਿਾਤ੍ਸ਼੍ੋੱਤ੍ਰ ਸ਼੍ਤ੍ਤ੍ਮ ੱੱਸਰ੍ਿ:
ਤਿਾਤਸ਼ੋਤਰ ਸ਼ਤਤਮ ੱਸਰ੍ਕ:
ਤ੍ਮ੍ ਅਪ੍ਰਕਤ੍ਮ ਤ੍ੇਿਪ੍
ੋ ਯਾਮ੍ ਪ੍ਰਾਤ੍ਰੁਪ੍ਯਾਮ੍ ਰੋਮ ਹਰ੍ਸ਼੍ਣਮ੍
ਕਿਸ੍ਕਮਤ੍ਾਃ ਸਮ੍ਿਮਮ੍ ਪ੍ਰਿ
ੇ ੍ਸ਼੍ਯ ਸਮਿੇਤ੍ਾ ਮਹਰ੍ਸ਼੍ਯਃ ੧
ਅਨ੍ਤ੍ਕਰਹਤ੍ਾ੭ਸ੍ਤ੍ੁ ਰੁਕਸ਼੍ ਿਣਾਃ ਕਸੱਤ੍ਾ ਸ਼੍੍ਚ ਪ੍ਰਮਰ੍ਸ਼੍ਯਃ
ਤ੍ੌ ਪ੍ਰਾਤ੍ਰੌ ਮਹਾਤ੍੍ਮਾਨੌ ਿਾਿੁਤ੍੍ਸ੍ਤ੍ੌ ਪ੍ਰਸ਼੍ਸ਼੍ਮ੍ਕਸਰੇ ੨
ਸ ਤ੍ਨਯੋ ਯਸਯ ਪ੍ੁਤ੍ਰੌ ਤ੍ਵੌ ਤ੍ਰ੍ਮਿ੍ਞੌ ਤ੍ਰ੍ਮ ਕਿਿਰਮੌ
ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਿਯਮ੍ ਕਹ ਸਮ੍ਪ੍ਾਸ਼੍ਾਮ੍ ਉਪ੍ਯੋਃ ਸ੍ਪ੍ਹ
ਰੁ ਯਾਮਹੇ ੩
ਤ੍ਤ੍ਸ੍ਤ੍ੁ ਰੁਕਸ਼੍ ਿਣਾਃ ਿ੍ਕਸ਼੍ਪ੍ਰਮ੍ ਤ੍ਸ਼੍ਿਰੀਿ ਿਤ੍ੈਕਸ਼੍ਣਃ
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਪ੍ਰਤ੍ਮ੍ ਰਾਿ ਸ਼੍ਾਰ੍ਤ੍ੂਲਮ੍ ਇ ਤ੍ਯੂ ਚਃੁ ਸਮ੍ਿਤ੍ਾ ਿਚਃ ੪
ਿੁਲੇ ਿਾਤ੍ ਮਹਾਪ੍ਰਾਿ੍ਞ ਮਹਾ ਿਰੁੱਤ੍ ਮਹਾ ਯਸ਼੍ਃ
ਿਰਾਹਯਮ੍ ਰਾਮ ਸਯ ਿਾਿਯਮ੍ ਤ੍ੇ ਕਪ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਯਤ੍੍ ਅਿੇਿ੍ਸ਼੍ਸੇ ੫
ਸਤ੍ਾ੭ਨਰੁਣਮ੍ ਇਮਮ੍ ਰਾਮਮ੍ ਿਯਮ੍ ਇੱਚਾਮਹੇ ਕਪ੍ਤ੍ੁ ਃ
ਅਨਰੁਣਤ੍ਵਾ ੱੱਚ ਿੈਿੇੱਯਾਃ ਸਵਰ੍ਿਮ੍ ਤ੍ਸ਼੍ਰਤ੍ੋ ਿਤ੍ਃ ੬
ਏਤ੍ਾਿਤ੍੍ ਉਿ੍ਤ੍ਵਾ ਿਚਨਮ੍ ਿਨ੍ਤ੍ਰਵਾਃ ਸਮਹਰ੍ਸ਼੍ਯਃ
ਰਾਿਰ੍ਸ਼੍ਯ ਸ਼੍੍ਚਿ
ੈ ਤ੍ਤ੍ਾ ਸਰਵੇ ਸਵਾਮ੍ ਸਵਾਮ੍ ਿਕਤ੍ਮ੍ ਿਤ੍ਾਃ ੭
ਹ੍ਲਾਕਤ੍ਤ੍ ਸ੍ਤ੍ੇਨ ਿਾਿਯੇਨ ਸ਼੍ੁਪ੍ੇਨ ਸ਼੍ੁਪ੍ ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਨਃ
ਰਾਮਃ ਸਮਹ ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟ ਿਤ੍ਨ ਸ੍ਤ੍ਾਨ੍ ਰੁਸ਼੍ੀਨ੍ ਅਪ੍ਯਪ੍ੂਿਯਤ੍੍ ੮
ਤ੍ਰਸ੍ਤ੍ ਿਾਤ੍ਰ ਸ੍ਤ੍ੁ ਪ੍ਰਤ੍ਃ ਸ ਿਾਚਾ ਸੱਿਮਾਨਯਾ
ਿਰੁਤ੍ਾਮ੍ਿਕਲਃ ਇਤ੍ਮ੍ ਿਾਿਯਮ੍ ਰਾਿਿਮ੍ ਪ੍ੁਨਃ ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੯
ਰਾਿ ਤ੍ਰ੍ਮਮ੍ ਅਨੁ ਪ੍ਰੇਿ੍ਸ਼੍ਯ ਿੁਲ ਤ੍ਰ੍ਮਾ੭ਨੁ ਸਮ੍ਤ੍ਕਤ੍ਮ੍
ਿਰ੍ਤ੍ੁਮ੍ ਅਰਹਕਸ ਿਾਿੁਤ੍੍ਸਤ੍
੍ ਮਮ ਮਾਤ੍ੁ ਸ਼੍੍ਚ ਯਾਚਨਾਮ੍ ੧0
ਰਿ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ੁ ਮ੍ ਸੁਮਹਤ੍੍ ਰਾਿਯਮ੍ ਅਹਮ੍ ਏਿ ਸ੍ਤ੍ੁ ਨੋਤ੍ਸ
੍ ਹੇ
ਪ੍ੌਰ ਿਾਨਪ੍ਤ੍ਾਮ੍ ਸ਼੍੍ਚਾ੭ਕਪ੍ ਰਿ੍ਤ੍ਾ ਰਮ੍ਿਕਯਤ੍ੁ ਮ੍ ਤ੍ਤ੍ਾ ੧੧
ਿ੍ਞਾਤ੍ਯ ਸ਼੍੍ਚ ਕਹ ਯੋਤ੍ਾ ਸ਼੍੍ਚ ਕਮਤ੍ਰਾਕਣ ਸੁਹਤ੍
ਰੁ ਸ਼੍੍ਚ ਨਃ
ਤ੍ਵਾਮ੍ ਏਿ ਪ੍ਰਕਤ੍ਿਾਙ੍ਿ੍ਸ਼੍ਨ੍ਤ੍ੇ ਪ੍ਰ੍ਿਨਯਮ੍ ਇਿ ਿਰ੍ਸ਼੍ਿਾਃ ੧੨
ਇਤ੍ਮ੍ ਰਾਿਯਮ੍ ਮਹਾ ਪ੍ਰਾਿ੍ਞ ਸ੍ਤ੍ਾਪ੍ਯ ਪ੍ਰਕਤ੍ਪ੍ਤ੍ਯ ਕਹ
ਸ਼੍ਿ੍ਕਤ੍ਮਾਨ੍ ਅਕਸ ਿਾਿੁਤ੍੍ਸ੍ਤ੍ ਲੋ ਿ ਸਯ ਪ੍ਕਰਪ੍ਾਲਨੇ ੧੩
ਇਤ੍ਯੁ ਿ੍ਤ੍ਵਾ ਨਯਪ੍ਤ੍ ਤ੍੍ਪ੍ਰਾਤ੍ੁ ਃ ਪ੍ਾਤ੍ਯੋ ਰ੍ਪ੍ਰਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ
ਪ੍ਰੁਸ਼੍ਮ੍ ਸਮ੍ਪ੍ਰਾਰ੍ਤ੍ਯਾ ਮਾਸ ਰਾਮਮ੍ ਏਿ ਕਪ੍ਰਯਮ੍ ਿਤ੍ਃ ੧੪
ਤ੍ਮ੍ ਅਮ੍ਿੇ ਪ੍ਰਾਤ੍ਰਮ੍ ਿਰੁਤ੍ਵਾ ਰਾਮੋ ਿਚਨਮ੍ ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍
ਸ਼੍ਯਾਮਮ੍ ਨਕਲ਼ਨ ਪ੍ਤ੍ਰਾ੭ਿ੍ਸ਼੍ਮ੍ ਮੱਤ੍ ਹਮ੍ਸ ਸਵਰਮ੍ ਸਵਯਮ੍ ੧੫
ਆਿਤ੍ਾ ਤ੍ਵਾਮ੍ ਇਯਮ੍ ਪ੍ੁੱਕਤ੍ਃ ਸਵਿਾ ਿੈਨਕਯਿੀ ਚ ਯਾ
ਪ੍ਰੁਸ਼੍ਮ੍ ਉਤ੍੍ਸਹਸੇ ਤ੍ਾਤ੍ ਰਿ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ੁ ਮ੍ ਪ੍ਰੁਕਤ੍ਿੀਮ੍ ਅਕਪ੍ ੧੬
ਅਮਾਤ੍ਯੈ ਸ਼੍੍ਚ ਸੁਹਤ੍
ਰੁ ੍ਕਪ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਪ੍ੁੱਕਤ੍ਮਤ੍੍ਕਪ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਮਨ੍ਕਤ੍ਰਕਪ੍ਃ
ਸਰਵ ਿਾਰਯਾਕਣ ਸੰਮਨ੍ਤ੍ਯ
ਰ ਸੁਮਹਾਮ੍ ਤ੍ਯ੭ਕਪ੍ ਿਾਰਯ ੧੭
ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮੀ ਸ਼੍੍ਚਨ੍ਤ੍ਰਾਤ੍੍ ਅਪ੍ੇਯਾਤ੍੍ ਿਾ ਕਹਮਿਾਨ੍ ਿਾ ਕਹਮਮ੍ ਤ੍ਯਿੇਤ੍੍
ਅਤ੍ੀਯਾਤ੍੍ ਸਾਿਰੋ ਿੇਲਾਮ੍ ਨ ਪ੍ਰਕਤ੍ਿ੍ਞਾਮ੍ ਅਹਮ੍ ਕਪ੍ਤ੍ੁ ਃ ੧੮
ਿਾਮਾਤ੍੍ ਿਾ ਤ੍ਾਤ੍ ਲੋ ਪ੍ਾਤ੍੍ ਿਾ ਮਾਤ੍ਰਾ ਤ੍ੁ ਪ੍ਯਮ੍ ਇਤ੍ਮ੍ ਿਰੁਤ੍ਮ੍
ਨ ਤ੍ਨ੍ ਮਨਕਸ ਿਰ੍ਤ੍ਿਯਮ੍ ਿਰ੍ਕਤ੍ਤ੍ਿਯਮ੍ ਚ ਮਾਤ੍ਰੁਿਤ੍੍ ੧੯
ਏਿਮ੍ ਪ੍ਰਿ
ੁ ਾਣਮ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਃ ਿੌਸਲਯਾ ਸੁਤ੍ਮ੍ ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍
ਤ੍ੇਿਸਾ੭੭ਕਤ੍ਤ੍ਯ ਸਮ੍ਿਾਸ਼੍ਮ੍ ਪ੍ਰਕਤ੍ਪ੍ ੱੱਚਮ੍ਤ੍ਰ ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਨਮ੍ ੨0
ਅਕਤ੍ਰੋਹ ਆਰਯ ਪ੍ਾਤ੍ਾਪ੍ਯਾਮ੍ ਪ੍ਾਤ੍ੁ ਿੇ ਹੇਮ ਪ੍ੂਕਸ਼੍ਤ੍ੇ
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ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਵਾਲ੍ ਮੀਕਿ ਰਾਮਾਯਣਮ੍
ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਏਤ੍ੇ ਕਹ ਸਰਵ ਲੋ ਿ ਸਯ ਯੋਿਿ੍ਸ਼੍ੇਮਮ੍ ਕਿਤ੍ਾਸਯਤ੍ਃ ੨੧
ਸੋ੭ਕਤ੍ਰੁਹਯ ਨਰ ਿਯਾਿਰਃ ਪ੍ਾਤ੍ੁ ਿੇ ਹਯਿਰੁਹਯ ਚ
ਪ੍ਰਾਯੱਚਤ੍੍ ਸੁਮਹਾ ਤ੍ੇਿਾ ਪ੍ਰਤ੍ਾਯ ਮਹਾਤ੍੍ਮਨੇ ੨੨
ਸ ਪ੍ਾਤ੍ੁ ਿੇ ਸਮ੍ਪ੍ਰਣਮਯ ਰਾਮਮ੍ ਿਚਨ ਮਪ੍ਰਿੀਤ੍੍
ਚਤ੍ੁ ਰ੍ਤ੍ਸ਼੍ ਕਹ ਿਰ੍ਸ਼੍ਾਕਣ ਿਟਾ ਚੀਰ ਤ੍ਰੋ ਹਯ੭ਹਮ੍ ੨੩
ਪ੍ਲ ਮੂਲਾ੭ਸ਼੍ਨੋ ਿੀਰ ਪ੍ਿੇਯਮ੍ ਰਿੁ ਨਮ੍ਤ੍ਨ
ਤ੍ਿਾ੭੭ਿਮਨ ਮਾ੭੭ਿਾਮ੍ਿ੍ਸ਼੍ਨ੍ ਿਸ ਨਵੈ ਨਿਰਾ ਤ੍੍ਪ੍ਕਹ: ੨੪
ਤ੍ਿ ਪ੍ਾਤ੍ੁ ਿਯੋ ਰ੍ਨਯਸ੍ਤ੍ ਰਾਿਯ ਤ੍ਮ੍ਤ੍ਰ: ਪ੍ਰਮ੍ਤ੍ਪ੍
ਚਤ੍ੁ ਰ੍ਤ੍ਸ਼੍ੇ ਕਹ ਸਮ੍ਪ੍ਰ
ੂ ੍ਣੇ ਿਰ੍ਸ਼੍ੇ੭ਹਕਨ ਰਿੂੱਤ੍ਮ ੨੫
ਨ ਤ੍ਰਿ੍ਸ਼੍ਯਾਕਮ ਯਕਤ੍ ਤ੍ਵਮ੍ ਤ੍ੁ ਪ੍ਰਿੇਿ੍ਸ਼੍ਯਾਕਮ ਹੁਤ੍ਾਸ਼੍ਨਮ੍ ੨੬
ਤ੍ਤ੍ੇ ਕਤ੍ ਚ ਪ੍ਰਕਤ੍ਿ੍ਞਾਯ ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਕਰਸ਼੍ਵਿਯ ਸਾ੭੭ਤ੍ਰਮ੍
ਸ਼੍ਤ੍ਰੁਿ੍ਨਮ੍ ਚ ਪ੍ਕਰਸ਼੍ਵਿਯ ਪ੍ਰਤ੍ਮ੍ ਚੇਤ੍ ਮਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੨੭
ਮਾਤ੍ਰਮ੍ ਰਿ੍ਸ਼੍ ਿੈਿੇਯੀਮ੍ ਮਾ ਰੋਸ਼੍ਮ੍ ਿੁਰੁ ਤ੍ਾਮ੍ ਪ੍ਰਕਤ੍
ਮਯਾ ਚ ਸੀਤ੍ਾਯਾ ਚੈਿ ਸ਼੍ਪ੍੍ਤ੍ੋ੭ਕਸ ਰਿੁ ਸੱਤ੍ਮ
ਇਤ੍ਯੁ ਿ੍ਤ੍ਵਾ੭੭ਸ਼੍ਰੁ ਪ੍ਰੀਤ੍ਾਿ੍ਸ਼੍ੋ ਪ੍ਰਾਤ੍ਰਮ੍ ਕਿਸਸਰ੍ਿ ਹ ੨੮
ਸ ਪ੍ਾਤ੍ੁ ਿੇ ਤ੍ੇ ਪ੍ਰਤ੍ਃ ਪ੍ਰਤ੍ਾਪ੍ਿਾਨ੍
ਸਵਲਮ੍ਿਰੁਤ੍ੇ ਸਮ੍ਪ੍ਕਰਪ੍ੂਿਯ ਤ੍ਰ੍ਮਕਿਤ੍੍
ਪ੍ਰਤ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਣਮ੍ ਚੈਿ ਚਿਾਰ ਰਾਿਿਮ੍
ਚਿਾਰ ਚੈ ਿੋੱਤ੍ਮ ਨਾਿ ਮੂਰ੍ਤ੍ਕਨ ੨੯
ਅਤ੍ਾਨੁ ਪ੍ੂਰਵਯਾਤ੍੍ ਪ੍ਰਕਤ੍ਨਮ੍ਤ੍ਯ ਤ੍ਮ੍ ਿਨਮ੍
ਿੁਰਮ
ੂ ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਮਨ੍ਕਤ੍ਰ ਪ੍ਰਿਰੁਤ੍ੀ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ੭ਨੁ ਿੌ
ਿਯਸਰ੍ਿਯ ਤ੍ਰਾਿਿ ਿਮ੍ਸ਼੍ ਿਰ੍ਤ੍ਨਃ
ਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ਃ ਸਵ ਤ੍ਰ੍ਮੇ ਕਹਮਿਾਨ੍ ਇਿਾ੭ਚਲਃ ੩0
ਤ੍ਮ੍ ਮਾਤ੍ਰੋ ਪ੍ਾਸ਼੍੍ਪ੍ ਿਰੁਹੀਤ੍ ਿਮ੍ਟਯੋ
ਤ੍ੁ ਃਿੇਨ ਨ ਆਮਨ੍ਤ੍ਰਕਯਤ੍ੁ ਮ੍ ਕਹ ਸ਼੍ੇਿੁਃ
ਸ ਤ੍ਵੇਿ ਮਾਤ੍ਰੂ ਰ੭ਕਪ੍ਿਾਤ੍ਯ ਸਰਵਾ
ਰੁਤ੍ਨ੍ ਿੁਟੀਮ੍ ਸਵਾਮ੍ ਪ੍ਰਕਿਿੇਸ਼੍ ਰਾਮਃ ੩੧
ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਯੋਤ੍ਯਾ ਿਾਮ੍ਟੇ ਤ੍ਵਾਤ੍ਸ਼੍ੋੱਤ੍ਰ ਸ਼੍ਤ੍ਤ੍ਮ ੱੱਸਰ੍ਿ:
ਤਰਯੋਤਸ਼ੋਤਰ ਸ਼ਤਤਮ ੱਸਰ੍ਕ:
ਤ੍ਤ੍ਃ ਕਸ਼੍ਰਕਸ ਿਰੁਤ੍ਵਾ ਤ੍ੁ ਪ੍ਾਤ੍ੁ ਿੇ ਪ੍ਰਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ
ਆਰੁਰੋਹ ਰਤ੍ਮ੍ ਹਰਸ਼੍
ੁ ਟ
੍ ਃ ਸ਼੍ਤ੍ਰੁਿ੍ਨੇਨ ਸਮਕਨਵਤ੍ਃ ੧
ਿਕਸਸ਼੍੍ਟੋ ਿਾਮਤ੍ੇਿ ਸ਼੍੍ਚ ਿਾਪ੍ਾਕਲ ਸ਼੍੍ਚ ਤ੍ਰੁਟ ਿਰਤ੍ਃ
ਅਿਰਤ੍ਃ ਪ੍ਰਯਯੁ ਃ ਸਰਵੇ ਮਨ੍ਕਤ੍ਰਣੋ ਮਨ੍ਤ੍ਰ ਪ੍ੂਕਿਤ੍ਾਃ ੨
ਮਨ੍ਤ੍ਾਕਿਨੀਮ੍ ਨਤ੍ੀਮ੍ ਰਮਯਾਮ੍ ਪ੍ਰਾਙ੍ਮੁਿਾ ਸ੍ਤ੍ੇ ਯਯੁ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਪ੍ਰਤ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਣਮ੍ ਚ ਿੁਰਵਾਣਾ ਸ਼੍੍ਕਚਤ੍ਰਿੂਟਮ੍ ਮਹਾ ਕਿਕਰਮ੍ ੩
ਪ੍ਸ਼੍ਯਨ੍ ਤ੍ਾਤ੍ੁ ਸਹਸਰਾਕਣ ਰਮਯਾਕਣ ਕਿਕਿਤ੍ਾਕਨ ਚ
ਪ੍ਰਯਯੌ ਤ੍ਸਯ ਪ੍ਾਰ੍ਸ਼੍ਵੇਨ ਸ ਸੈਨਯੋ ਪ੍ਰਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ ੪
ਅਤ੍ੂ ਰਾ ੱੱਕਚਤ੍ਰਿੂਟ ਸਯ ਤ੍ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ ਪ੍ਰਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ
ਆਸ਼੍ਰਮਮ੍ ਯਤ੍ਰ ਸ ਮੁਕਨ ਰ੍ਪ੍ਰਤ੍ਵਾਿਃ ਿਰੁਤ੍ਾ੭੭ਲਯਃ ੫
ਸ ਤ੍ਮ੍ ਆਸ਼੍ਰਮਮ੍ ਆਿਮਯ ਪ੍ਰਤ੍ਵਾਿ ਸਯ ਪ੍ੁੱਕਤ੍ਮਾਨ੍
ਅਿਤ੍ੀਰਯ ਰਤ੍ਾਤ੍੍ ਪ੍ਾਤ੍ੌ ਿਿਨ੍ਤ੍ੇ ਪ੍ਰਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ ੬
ਤ੍ਤ੍ੋ ਹਰਸ਼੍
ੁ ੍ਟੋ ਪ੍ਰਤ੍ਵਾਿੋ ਪ੍ਰਤ੍ਮ੍ ਿਾਿਯਮ੍ ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍
ਅਕਪ੍ ਿਰੁਤ੍ਯਮ੍ ਿਰੁਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਾਤ੍ ਰਾਮੇਣ ਚ ਸਮਾਿਤ੍ਮ੍ ੭
ਏਿਮ੍ ਉਿ੍ਤ੍ ੱੱਸ ਤ੍ੁ ਪ੍ਰਤ੍ੋ ਪ੍ਰਤ੍ਵਾਿੇਨ ਤ੍ੀਮਤ੍ਾ
ਪ੍ਰਤ੍ਯੁ ਿਾਚ ਪ੍ਰਤ੍ਵਾਿਮ੍ ਪ੍ਰਤ੍ੋ ਪ੍ਰਾਤ੍ਰੁ ਿਤ੍੍ਸਲਃ ੮
ਸ ਯਾਚਯਮਾਨੋ ਿੁਰਣ
ੁ ਾ ਮਯਾ ਚ ਤ੍ਰੁਟ ਕਿਿਰਮਃ
ਰਾਿਿਃ ਪ੍ਰਮ ਪ੍ਰੀਤ੍ੋ ਿਕਸਸ਼੍੍ਟਮ੍ ਿਾਿਯਮ੍ ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੯
ਕਪ੍ਤ੍ੁ ਃ ਪ੍ਰਕਤ੍ਿ੍ਞਾਮ੍ ਤ੍ਾਮ੍ ਏਿ ਪ੍ਾਲਕਯਸ਼੍ਯਾਕਮ ਤ੍ੱਤ੍ਵਤ੍ਃ
ਚਤ੍ੁ ਰ੍ਤ੍ਸ਼੍ ਕਹ ਿਰ੍ਸ਼੍ਾਕਣ ਯਾ ਪ੍ਰਕਤ੍ਿ੍ਞਾ ਕਪ੍ਤ੍ੁ ਰ੍ ਮਮ ੧0
ਏਿਮ੍ ਉਿ੍ਤ੍ੋ ਮਹਾ ਪ੍ਰਾਿ੍ਞੋ ਿਕਸਸ਼੍੍ਟਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯੁ ਿਾਚ ਹ
ਿਾਿਯਿ੍ਞੋ ਿਾਿਯ ਿੁਸ਼੍ਲਮ੍ ਰਾਿਿਮ੍ ਿਚਨਮ੍ ਮਹਤ੍੍ ੧੧
ਏਤ੍ੇ ਪ੍ਰਯੱਚ ਸਮਹ ੍ਰੁਸ਼੍ਟ
੍ ਃ ਪ੍ਾਤ੍ੁ ਿੇ ਹੇਮ ਪ੍ੂਕਸ਼੍ਤ੍ੇ
ਅਯੋਤ੍ਯਾਯਾਮ੍ ਮਹਾਪ੍ਰਾਿ੍ਞ ਯੋਿ ਿ੍ਸ਼੍ੇਮ ਿਰੇ ਤ੍ਿ ੧੨
ਏਿਮ੍ ਉਿ੍ਤ੍ੋ ਿਕਸਸ਼੍੍ਟੇਨ ਰਾਿਿਃ ਪ੍ਰਾਙ੍ਮੁਿਃ ਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ਃ
ਪ੍ਾਤ੍ੁ ਿੇ ਅਕਤ੍ਰੁਹਯੈਤ੍ੇ ਮਮ ਰਾਿਯਾਯ ਿੈ ਤ੍ਤ੍ੌ ੧੩
ਕਨਿਰੁੱਤ੍ੋ੭ਹਮ੍ ਅਨੁ ਿ੍ਞਾਤ੍ੋ ਰਾਮੇਣ ਸੁਮਹਾਤ੍੍ਮਨਾ
ਅਯੋਤ੍ਯਾਮ੍ ਏਿ ਿੱਚਾਕਮ ਿਰੁਹੀਤ੍ਵਾ ਪ੍ਾਤ੍ੁ ਿੇ ਸ਼੍ੁਪ੍ੇ ੧੪
ਏਤ੍ ੱੱਚਤ੍
ਰੁ ਵਾ ਸ਼੍ੁਪ੍ਮ੍ ਿਾਿਯਮ੍ ਪ੍ਰਤ੍ ਸਯ ਮਹਾਤ੍੍ਮਨਃ
ਪ੍ਰਤ੍ਵਾਿਃ ਸ਼੍ੁਪ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਮੁਕਨ: ਿਾਿਯਮ੍ ਉਿਾਚ ਤ੍ਮ੍ ੧੫
ਨੈਤ੍ ੱੱਕਚਤ੍ਰਮ੍ ਨਰ ਿਯਾਿਰ ਸ਼੍ੀਲ ਿਰੁੱਤ੍ਿਤ੍ਾਮ੍ ਿਰ
ਯਤ੍੍ ਆਰਯਮ੍ ਤ੍ਵਕਯ ਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟੇ ੱੱਤ੍ੁ ਕਨਮ੍ਨੇ ਸਰੁਸ਼੍੍ਟਮ੍ ਇਿੋਤ੍ਿਮ੍ ੧੬
ਅਮਰੁਤ੍ਃ ਸ ਮਹਾ ਪ੍ਾਹੁਃ ਕਪ੍ਤ੍ਾ ਤ੍ਸ਼੍ਰਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਿ
ਯਸਯ ਤ੍ਵਮ੍ ਈਤ੍ਰੁਸ਼੍ਃ ਪ੍ੁਤ੍ਰੋ ਤ੍ਰ੍ਮਾਤ੍੍ਮਾ ਤ੍ਰ੍ਮ ਿਤ੍੍ਸਲਃ ੧੭
ਤ੍ਮ੍ ਰੁਕਸ਼੍ਮ੍ ਤ੍ੁ ਮਹਾਤ੍੍ਮਾਨਮ੍ ਉਿ੍ਤ੍ ਿਾਿਯਮ੍ ਿਰੁਤ੍ਾ੭ਞ੍ਿਕਲਃ
ਆਮਨ੍ਤ੍ਰਕਯਤ੍ੁ ਮ੍ ਆਰੇਪ੍ੇ ਚਰਣੌ ਉਪ੍ਿਰੁਹਯ ਚ ੧੮
ਤ੍ਤ੍ਃ ਪ੍ਰਤ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਣਮ੍ ਿਰੁਤ੍ਵਾ ਪ੍ਰਤ੍ਵਾਿਮ੍ ਪ੍ੁਨਃ ਪ੍ੁਨਃ
ਪ੍ਰਤ੍ ਸ੍ਤ੍ੁ ਯਯੌ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ੍ ਅਯੋਤ੍ਯਾਮ੍ ਸਹ ਮਨ੍ਕਤ੍ਰਕਪ੍ਃ ੧੯
ਯਾਨੈ ਸ਼੍੍ਚ ਸ਼੍ਿਟੈ ਸ਼੍੍ਚੈਿ ਹਯੈ ਨਾਿੈ ਸ਼੍੍ਚ ਸਾ ਚਮੂਃ
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਪ੍ੁਨਰ੍ ਕਨਿਰੁੱਤ੍ਾ ਕਿਸ੍ਤ੍ੀਰ੍ਣਾ ਪ੍ਰਤ੍ਸਯਾ੭ਨੁ ਯਾਕਯਨੀ ੨0
ਤ੍ਤ੍ ਸ੍ਤ੍ੇ ਯਮੁਨਾਮ੍ ਕਤ੍ਿਯਾਮ੍ ਨਤ੍ੀਮ੍ ਤ੍ੀਰ੍ਤ੍ਰ
ਵੋ ੍ਕਮ ਮਾਕਲਨੀਮ੍
ਤ੍ਤ੍ਰੁਸ਼੍ੁ ਸ੍ਤ੍ਾਮ੍ ਪ੍ੁਨਃ ਸਰਵੇ ਿਮ੍ਿਾਮ੍ ਕਸ਼੍ਿ ਿਲਾਮ੍ ਨਤ੍ੀਮ੍ ੨੧
ਤ੍ਾਮ੍ ਰਮਯ ਿਲ ਸਮ੍ਪ੍ਰ
ੂ ਣ
੍ ਾਮ੍ ਸਮ੍ਤ੍ੀਰਯ ਸਹ ਪ੍ਾਨ੍ਤ੍ਿਃ
ਸ਼੍ਰੁਮ੍ਕਿਪ੍ੇਰਪ੍ੁਰਮ੍ ਰਮਯਮ੍ ਪ੍ਰਕਿਿੇਸ਼੍ ਸ ਸੈਕਨਿਃ
ਸ਼੍ਰੁਮ੍ਕਿਪ੍ੇਰਪ੍ੁਰਾ ਤ੍੍ਪ੍ੂਯ: ਅਯੋਤ੍ਯਾਮ੍ ਸਮ੍ਤ੍ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ ਹ ੨੨
ਅਯੋਤ੍ਯਾਮ੍ ਚ ਤ੍ਤ੍ੋ ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾ ਕਪ੍ਤ੍ਰਾ ਪ੍ਰਾਤ੍ਰਾ ਕਿਿਰ੍ਕਿਤ੍ਾਮ੍
ਪ੍ਰਤ੍ੋ ਤ੍ੁ ਃਿ ਸਮ੍ਤ੍ਪ੍੍ਤ੍ਃ ਸਾਰਕਤ੍ਮ੍ ਚੇਤ੍ਮ੍ ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੨੩
ਸਾਰਤ੍ੇ ਪ੍ਸ਼੍ਯ ਕਿਤ੍ਵਸ੍ਤ੍ਾ ਅਯੋਤ੍ਯਾ ਨ ਪ੍ਰਿਾਸ਼੍ਤ੍ੇ
ਕਨਰਾ੭੭ਿਾਰਾ ਕਨਰਾ੭੭ਨਨ੍ਤ੍ਾ ਤ੍ੀਨਾ ਪ੍ਰਕਤ੍ਹਤ੍ ਸਵਰਾ ੨੪
ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਯੋਤ੍ਯਾ ਿਾਮ੍ਟੇ ਤ੍ਰਯੋਤ੍ਸ਼੍ੋਤ੍
ੱ ਰ ਸ਼੍ਤ੍ਤ੍ਮ ੱੱਸਰ੍ਿ:
ਚਤੁ ਰ੍ਤਸ਼ੋਤਰ ਸ਼ਤਤਮ ੱਸਰ੍ਕ:
ਸ੍ਕਨਿ੍ਤ੍ ਿਮ੍ਪ੍ੀਰ ਿੋਸ਼੍ਣ
ੇ ਸਯਨ੍ਤ੍ਨੇ ਨੋਪ੍ਯਾਤ੍੍ ਪ੍ਰਪ੍ੁਃ
ਅਯੋਤ੍ਯਾਮ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਃ ਿ੍ਕਸ਼੍ਪ੍ਰਮ੍ ਪ੍ਰਕਿਿੇਸ਼੍ ਮਹਾਯਸ਼੍ਾਃ ੧
ਕਪ੍ਟਾਲ ਉਲੂ ਿ ਚਕਰਤ੍ਾਮ੍ ਆਲੀਨ ਨਰ ਿਾਰਣਾਮ੍
ਕਤ੍ਕਮਰ ਅਪ੍ਯਾਹਤ੍ਾਮ੍ ਿਾਲ਼ੀਮ੍ ਅਪ੍ਰਿਾਸ਼੍ਾਮ੍ ਕਨਸ਼੍ਾਮ੍ ਇਿ ੨
ਰਾਹੁ ਸ਼੍ਤ੍ਰਃੋ ਕਪ੍ਰਯਾਮ੍ ਪ੍ਤ੍੍ਨੀਮ੍ ਕਸ਼੍ਰਯਾ ਪ੍ਰਿਵਕਲਤ੍ ਪ੍ਰਪ੍ਾਮ੍
ਿਰਹੇਣ ਅਪ੍ਯੁ ੱਕਤ੍ਤ੍ੇਨ ਏਿਾਮ੍ ਰੋਕਹਣੀਮ੍ ਇਿ ਪ੍ੀਕਟਤ੍ਾਮ੍ ੩
ਅਲ੍ ਪ੍ੋਸ਼੍੍ਣ ਿ੍ਸ਼੍ੁਪ੍੍ਤ੍ ਸਕਲਲਾਮ੍ ਿਰ੍ਮੋ ੱੱਤ੍ਪ੍੍ਤ੍ ਕਿਹਮ੍ਿਮਾਮ੍
ਲੀਨ ਮੀਨ ਿਸ਼੍ ਿਰਾਹਾਮ੍ ਿਰੁਸ਼੍ਾਮ੍ ਕਿਕਰ ਨਤ੍ੀਮ੍ ਇਿ ੪
ਕਿਤ੍ੂ ਮਾਮ੍ ਇਿ ਹੇਮਾ੭੭ਪ੍ਾਮ੍ ਅਤ੍ਵ ਰਾ੭ਿ੍ਨੇ: ਸਮੁੱਕਤ੍ਤ੍ਾਮ੍
ਹਕਿ ਰਪ੍ਯੁ ਿ੍ਕਸ਼੍ਤ੍ਾਮ੍ ਪ੍ਸ਼੍੍ਚਾ ੱੱਕਚਿਾਮ੍ ਕਿਪ੍ਰਲ਼ਯਮ੍ ਿਤ੍ਾਮ੍ ੫
ਕਿਤ੍ਵਸ੍ਤ੍ ਿਿਚਾਮ੍ ਰੁਿ੍ਣ ਿਿ ਿਾਕਿ ਰਤ੍ ਤ੍ਵਿਾਮ੍
ਹਤ੍ ਪ੍ਰਿੀਰਾਮ੍ ਆਪ੍ੰਨਾਮ੍ ਚਮੂਮ੍ ਇਿ ਮਹਾ੭੭ਹਿੇ ੬
ਸ ਪ੍ੇਨਾਮ੍ ਸ ਸਵਨਾਮ੍ ਪ੍ੂਤ੍ਵਾ ਸਾਿਰ ਸਯ ਸਮੁੱਕਤ੍ਤ੍ਾਮ੍
ਪ੍ਰਸ਼੍ਾਨ੍ਤ੍ ਮਾਰੁਤ੍ੋ ਤ੍੍ਪ੍ੂਤ੍ਾਮ੍ ਿਲੋ ਰ੍ਕਮਮ੍ ਇਿ ਕਨੱ ਸਵਨਾਮ੍ ੭
ਤ੍ਯਿ੍ਤ੍ਾਮ੍ ਯਿ੍ਞਾ੭੭ਯੁ ਤ੍ੈਃ ਸਰਵੈ: ਅਕਪ੍ਰੂਪ੍ੈ ਸ਼੍੍ਚ ਯਾਿਿੈਃ
ਸੁਤ੍ਯਾ ਿਾਲੇ ਕਿਕਨਰਵ ੍ਰੁੱਤ੍ੇ ਿੇਕਤ੍ਮ੍ ਿਤ੍ ਰਿਾਮ੍ ਇਿ ੮
ਿੋਸ਼੍੍ਟ ਮਤ੍ਯੇ ਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ਾਮ੍ ਆਰ੍ਤ੍ਾਮ੍ ਅਚਰਨ੍ਤ੍ੀਮ੍ ਨਿਮ੍ ਤ੍ਰੁਣਮ੍
ਿੋ ਿਰੁਸ਼੍ੇਣ ਪ੍ਕਰਤ੍ਯਿ੍ਤ੍ਾਮ੍ ਿਿਾਮ੍ ਪ੍ਤ੍੍ਨੀਮ੍ ਇਿੋ ਤ੍੍ਸੁਿਾਮ੍ ੯
ਪ੍ਰਪ੍ਾਿਰਾਤ੍ਯੈ: ਸੁਸ੍ਕਨਿ੍ਤ੍ਃੈ ਪ੍ਰਿਵਲਤ੍੍ਕਪ੍ਰ੍ ਇਿੋੱਤ੍ਮੈਃ
ਕਿਯੁ ਿ੍ਤ੍ਾਮ੍ ਮਕਣਕਪ੍ਰ੍ ਿਾਤ੍ਯੈ ਰ੍ਨਿਾਮ੍ ਮੁਿ੍ਤ੍ਾਿਲ਼ੀਮ੍ ਇਿ ੧0
ਸਹਸਾ ਚਕਲਤ੍ਾਮ੍ ਸ੍ਤ੍ਾਨਾਨ੍ ਮਹੀਮ੍ ਪ੍ੁਣਯ ਿ੍ਸ਼੍ਯਾਤ੍੍ਿਤ੍ਾਮ੍
ਸਮਹ ੍ਰੁਤ੍ ਤ੍ਯੁ ਕਤ੍ ਕਿਸ੍ਤ੍ਾਰਾਮ੍ ਤ੍ਾਰਾਮ੍ ਇਿ ਕਤ੍ਿ ਸ਼੍੍ਚਯੁ ਤ੍ਾਮ੍ ੧੧
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਪ੍ੁਸ਼੍੍ਪ੍ ਨੱਤ੍ਾਮ੍ ਿਸਨ੍ਤ੍ਾ੭ਨ੍ਤ੍ੇ ਮੱਤ੍ ਪ੍ਰਮਰ ਨਾਕਤ੍ਤ੍ਾਮ੍
ਤ੍ਰੁਤ੍ ਤ੍ਾਿਾ੭ਿ੍ਕਨਕਿਪ੍੍ਲੁਸ਼੍੍ਟਾਮ੍ ਿ੍ਲਾਨ੍ਤ੍ਾਮ੍ ਿਨ ਲਤ੍ਾਮ੍ ਇਿ ੧੨
ਸੰਮੂਟ ਕਨਿਮਾਮ੍ ਸਰਵਾਮ੍ ਸਮ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਪ੍੍ਤ੍ ਕਿਪ੍ਣਾ੭੭ਪ੍ਣਾਮ੍
ਪ੍ਰੱਚੰਨਸ਼੍ਕਸ਼੍ ਨਿ੍ਸ਼੍ਤ੍ਰਾਮ੍ ਤ੍ਯਾਮ੍ ਇਿਾ੭ਮ੍ਪ੍ਤ੍
ੁ ਰੈਰ੍ ਿਰਤ੍
ੁ ਾਮ੍ ੧੩
ਿ੍ਸ਼੍ੀਣ ਪ੍ਾਨੋੱਤ੍ਮੈਰ੍ ਕਪ੍ੰਨੈਃ ਸ਼੍ਰਾਿੈਰ੭ਕਪ੍ਸਮਵ ੍ਰੁਤ੍ਾਮ੍
ਹਤ੍ਸ਼੍ੌਣ੍ਟਾਮ੍ ਇਿਾ੭੭ਿਾਸ਼੍ੇ ਪ੍ਾਨ ਪ੍ੂਕਮਮ੍ ਅਸਮ੍ਸ੍ਿਰੁਤ੍ਾਮ੍ ੧੪
ਿਰੁਿ੍ਣ ਪ੍ੂਕਮ ਤ੍ਲਾਮ੍ ਕਨਮ੍ਨਾਮ੍ ਿਰੁਿ੍ਣ ਪ੍ਾਤ੍ਰੈਃ ਸਮਾਿਰੁਤ੍ਾਮ੍
ਉਪ੍ਯੁ ਿ੍ਤ੍ਤ੍
ੋ ਿਾਮ੍ ਪ੍ਿ੍ਨਾਮ੍ ਪ੍ਰਪ੍ਾਮ੍ ਕਨਪ੍ਕਤ੍ਤ੍ਾਮ੍ ਇਿ ੧੫
ਕਿਪ੍ੁਲਾਮ੍ ਕਿਤ੍ਤ੍ਾਮ੍ ਚੈਿ ਯੁ ਿ੍ਤ੍ ਪ੍ਾਸ਼੍ਾਮ੍ ਤ੍ਰਕਸਵਨਾਮ੍
ਪ੍ੂਮੌ ਪ੍ਾਣੈ ਕਰਵਕਨਸ਼੍੍ਿਰੁੱਤ੍ਾਮ੍ ਪ੍ਕਤ੍ਤ੍ਾਮ੍ ਿਯਾਮ੍ ਇਿਾ੭੭ਯੁ ਤ੍ਾਤ੍੍ ੧੬
ਸਹਸਾ ਯੁ ੱਤ੍ ਸ਼੍ੌਣ੍ਟੇਨ ਹਯਾ੭੭ਰੋਹਣ
ੇ ਿਾਕਹਤ੍ਾਮ੍
ਕਨਿ੍ਕਸ਼੍ਪ੍੍ਤ੍ ਪ੍ਾਣ੍ਟਾਮ੍ ਉਤ੍੍ਸੁਸ਼੍
ਰ ੍ਟਾਮ੍ ਕਿਸ਼੍ੋਰੀਮ੍ ਇਿ ਤ੍ੁ ਰ੍ਪ੍ਲਾਮ੍ ੧੭
ਸ਼੍ੁਸ਼੍੍ਿ ਤ੍ੋਯਾਮ੍ ਮਹਾ ਮਤ੍੍ਸਯੈ: ਿੂਰ੍ਮੈ ਸ਼੍੍ਚ ਪ੍ਹੁਕਪ੍ ਰਵ ੍ਰੁਤ੍ਾਮ੍
ਪ੍ਰਕਪ੍ੰਨ ਤ੍ਟ ਕਿਸ੍ਤ੍ੀਰ੍ਣਾਮ੍ ਿਾਪ੍ੀ ਕਮਿ ਹਰਤ੍
ੁ ਤ੍
ੋ ੍ਪ੍ਲਾਮ੍ ੧੮
ਪ੍ੁਰਸ਼੍
ੁ ਸਯਾ ਪ੍ਰਹਸ਼੍
ਰੁ ੍ਟ ਸਯ ਪ੍ਰਕਤ੍ਕਸ਼੍ੱਤ੍ਾ੭ਨੁ ਲੇਪ੍ਨਾਮ੍
ਸਮ੍ਤ੍ਪ੍੍ਤ੍ਾ ਕਮਿ ਸ਼੍ੋਿੇਨ ਿਾਤ੍ਰ ਕਯਸ਼੍੍ਕਟ ਮ੭ਪ੍ੂਸ਼੍ਣਾਮ੍ ੧੯
ਪ੍ਰਾਿਰੁਕਸ਼੍ ਪ੍ਰਕਿਿਾਟਾਯਾਮ੍ ਪ੍ਰਕਿਸ਼੍੍ਟਸਯਾ੭ਪ੍ਰ ਮਣ੍ਟਲਮ੍
ਪ੍ਰੱਚੰਨਾਮ੍ ਨੀਲ ਿੀਮੂਤ੍ੈ: ਪ੍ਾਸ੍ਿਰ ਸਯ ਪ੍ਰਪ੍ਾਮ੍ ਇਿ ੨0
ਪ੍ਰਤ੍ ਸ੍ਤ੍ੁ ਰਤ੍ ਸ੍ਤ੍ ੱੱਸ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ੍ ਤ੍ਸ਼੍ਰਤ੍ਾ੭੭ਤ੍੍ਮਿਃ
ਿਾਹਯਨ੍ਤ੍ਮ੍ ਰਤ੍ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍੍ਟਮ੍ ਸਾਰਕਤ੍ਮ੍ ਿਾਿਯਮ੍ ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੨੧
ਕਿਮ੍ ਨੁ ਿਲਵ ੭ਤ੍ਯ ਿਮ੍ਪ੍ੀਰੋ ਮੂਰ੍ਕਚਤ੍ੋ ਨ ਕਨਸ਼੍ਮਯਤ੍ੇ
ਯਤ੍ਾਪ੍ੁਰਮ੍ ਅਯੋਤ੍ਯਾਯਾਮ੍ ਿੀਤ੍ ਿਾਕਤ੍ਤ੍ਰ ਕਨੱ ਸਵਨਃ ੨੨
ਿਾਰੁਣੀ ਮਤ੍ ਿਨ੍ਤ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਮਾਲਯ ਿਨ੍ਤ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਮੂਰ੍ਕਚਤ੍ਃ
ਤ੍ੂ ਕਪ੍ਤ੍ਾ੭ਿਰੁ ਿਨ੍ਤ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਨ ਪ੍ਰਿਾਕਤ੍ ਸਮਨ੍ਤ੍ਤ੍ਃ ੨੩
ਯਾਨ ਪ੍ਰਿਰ ਿੋਸ਼੍ ਸ਼੍੍ਚ ਸ੍ਕਨਿ੍ਤ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਹਯ ਕਨੱ ਸਵਨਃ
ਪ੍ਰਮੱਤ੍ ਿਿ ਨਾਤ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਮਹਾਮ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਰਤ੍ ਕਨੱ ਸਵਨਃ
ਨੇਤ੍ਾਨੀਮ੍ ਸ਼੍ਰੂਯਤ੍ੇ ਪ੍ੁਰਯਾਮ੍ ਅਸਯਾਮ੍ ਰਾਮੇ ਕਿਿਾਕਸਤ੍ੇ ੨੪
ਚਮ੍ਤ੍ਨਾ੭ਿਰੁ ਿਮ੍ਤ੍ਾਮ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਮਹਾ੭ਰਹਾ ਸ਼੍੍ਚ ਨਿ ਸਰਿ:
ਿਤ੍ੇ ਕਹ ਰਾਮੇ ਤ੍ਰੁਣਾ ੱੱਸਮ੍ਤ੍ਪ੍੍ਤ੍ਾ ਨੋਪ੍ਪ੍ੁਮ੍ਿਤ੍ੇ ੨੫
ਪ੍ਹੀ ਰਾਤ੍ਰਯਾਮ੍ ਨ ਿੱਚਮ੍ਕਤ੍ ਕਚਤ੍ਰ ਮਾਲਯ ਤ੍ਰਾ ਨਰਾ:
ਨੋਤ੍੍ਸਿਾ ੱੱਸਮ੍ਪ੍ਿ
ਰ ਰ੍ਤ੍ਨ੍ਤ੍ੇ ਰਾਮ ਸ਼੍ੋਿਾ੭ਰ੍ਕਤ੍ਤ੍ੇ ਪ੍ੁਰੇ ੨੬
ਸਹ ਨੂ ਨਮ੍ ਮਮ ਪ੍ਰਾਤ੍ਰਾ ਪ੍ੁਰਸਯਾ੭ਸਯ ਤ੍ਯੁ ਕਤ੍ ਰ੍ਿਤ੍ਾ
ਨ ਕਹ ਰਾਿ ਤ੍ਯਯੋਤ੍ਯੇ ਯਮ੍ ਸਾਸਾਰੇਿਾ੭ਰ੍ਿੁਨੀ ਿ੍ਸ਼੍ਪ੍ਾ ੨੭
ਿਤ੍ਾ ਨੁ ਿਲੁ ਮੇ ਪ੍ਰਾਤ੍ਾ ਮਹੋਤ੍੍ਸਿ ਇਿਾ੭੭ਿਤ੍:
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਿਨਕਯਸ਼੍ਯ ਤ੍ਯ੭ਯੋਤ੍ਯਾ ਯਾਮ੍ ਹਰ੍ਸ਼੍ਮ੍ ਿਰੀਸ਼੍੍ਮ ਇਿਾਮ੍੭ਪ੍ੁਤ੍: ੨੮
ਤ੍ਰੁਣੈ ਸ਼੍੍ਚਾਰੁ ਿੇਸ਼੍ੈ ਸ਼੍੍ਚ ਨਰੈ: ਉ ੰਨਤ੍ ਿਾਕਮਕਪ੍ਃ
ਸਮ੍ਪ੍ਤ੍ਤ੍੍ਕਪ੍ ਰਯੋਤ੍ਯਾਯਾਮ੍ ਨ ਕਿਪ੍ਾਨ੍ਕਤ੍ ਮਹਾ ਪ੍ਤ੍ਾਃ ੨੯
ਏਿਮ੍ ਪ੍ਹੁਕਿਤ੍ਮ੍ ਿਲ੍ ਪ੍ਨ੍ ਕਿਿੇਸ਼੍ ਿਸਕਤ੍ਮ੍ ਕਪ੍ਤ੍ੁ ਃ
ਤ੍ੇਨ ਹੀਨਾਮ੍ ਨਰੇਨ੍ਤ੍ਰੇਣ ਕਸਮਹ ਹੀਨਾਮ੍ ਿੁਹਾਮ੍ ਇਿ ੩0
ਤ੍ਤ੍ਾ ਤ੍ ਤ੍ਮ੍ਤ੍:ਪ੍ੁਰਮ੍ ਉੱਕਿਤ੍ ਪ੍ਰਪ੍ਮ੍
ਸੁਰੈ ਕਰਿੋ ਤ੍੍ਸੁਸ਼੍
ਰ ੍ਟ ਮ੭ਪ੍ਾਸ੍ਿਰਮ੍ ਕਤ੍ਨਮ੍
ਕਨਰੀਿ੍ਸ਼੍ਯ ਸਰਵਮ੍ ਤ੍ੁ ਕਿਕਿਿ੍ਤ੍ ਮਾਤ੍੍ਮਨਾ
ਮੁਮੋਚ ਪ੍ਾਸ਼੍੍ਪ੍ਮ੍ ਪ੍ਰਤ੍ ੱੱਸੁਤ੍ੁ:ਕਿਤ੍: ੩੧
ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਯੋਤ੍ਯਾ ਿਾਮ੍ਟੇ ਚਤ੍ੁ ਰਤ੍
੍ ਸ਼੍ੋੱਤ੍ਰ ਸ਼੍ਤ੍ਤ੍ਮ ੱੱਸਰ੍ਿ:
ਪ੍ਮ੍ਚ ਤਸ਼ੋਤਰ ਸ਼ਤਤਮ ੱਸਰ੍ਕ:
ਤ੍ਤ੍ੋ ਕਨਿ੍ਕਸ਼੍ਪ੍ਯ ਮਾਤ੍ਰੁ : ਸ ਅਯੋਤ੍ਯਾਯਾਮ੍ ਤ੍ਰੁਟ ਿਰਤ੍ਃ
ਪ੍ਰਤ੍ਃ ਸ਼੍ੋਿ ਸਮ੍ਤ੍ਪ੍੍ਤ੍ੋ ਿੁਰਨ
ੂ ੍ ਇਤ੍ਮ੍ ਅਤ੍ਾ੭ਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ੧
ਨਨ੍ਕਤ੍ਿਰਾਮਮ੍ ਿਕਮਸ਼੍ਯਾਕਮ ਸਰਵਾਨ੍ ਆਮਨ੍ਤ੍ਰਯ੭
ੇ ਤ੍ਯ ਿਃ
ਤ੍ਤ੍ਰ ਤ੍ੁ ਃਿਮ੍ ਇਤ੍ਮ੍ ਸਰਵਮ੍ ਸਕਹਸ਼੍ਯੇ ਰਾਿਿਮ੍ ਕਿਨਾ ੨
ਿਤ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਕਹ ਕਤ੍ਿਮ੍ ਰਾਿਾ ਿਨਸ੍ਤ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਿੁਰਰ
ੁ ੍ ਮਮ
ਰਾਮਮ੍ ਪ੍ਰਤ੍ੀਿ੍ਸ਼੍ੇ ਰਾਿਯਾਯ ਸ ਕਹ ਰਾਿਾ ਮਹਾ ਯਸ਼੍ਾਃ ੩
ਏਤ੍ ੱੱਚਤ੍
ਰੁ ਵਾ ਸ਼੍ੁਪ੍ਮ੍ ਿਾਿਯਮ੍ ਪ੍ਰਤ੍ ਸਯ ਮਹਾਤ੍੍ਮਨਃ
ਅਪ੍ਰੁਿਨ੍ ਮਨ੍ਕਤ੍ਰਣਃ ਸਰਵੇ ਿਕਸਸ਼੍੍ਟ ਸ਼੍੍ਚ ਪ੍ੁਰੋਕਹਤ੍ਃ ੪
ਸੁਪ੍ਰੁਸ਼੍ਮ੍ ਸ਼੍੍ਲਾਿਨੀਯਮ੍ ਚ ਯਤ੍੍ ਉਿ੍ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਰਤ੍ ਤ੍ਵਯਾ
ਿਚਨਮ੍ ਪ੍ਰਾਤ੍ਰੁ ਿਾਤ੍੍ਸਲਯਾਤ੍੍ ਅਨੁ ਰਪ੍
ੂ ਮ੍ ਤ੍ਿੈਿ ਤ੍ਤ੍੍ ੫
ਕਨਤ੍ਯਮ੍ ਤ੍ੇ ਪ੍ਨ੍ਤ੍ੁ ਲੁ ਪ੍੍ਤ੍ ਸਯ ਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟਤ੍ੋ ਪ੍ਰਾਤ੍ਰੁ ਸੌਹਤ੍
ਰੁ ੇ
ਆਰਯ ਮਾਰ੍ਿਮ੍ ਪ੍ਰਪ੍ੰਨਸਯ ਨਾ੭ਨੁ ਮਨਯੇਤ੍ ਿਃ ਪ੍ੁਮਾਨ੍ ੬
ਮਨ੍ਕਤ੍ਰਣਾਮ੍ ਿਚਨਮ੍ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਯਤ੍ਾ ਅਕਪ੍ਲਕਸ਼੍ਤ੍ਮ੍ ਕਪ੍ਰਯਮ੍
ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ਸਾਰਕਤ੍ਮ੍ ਿਾਿਯਮ੍ ਰਤ੍ੋ ਮੇ ਯੁ ਿਯਤ੍ਾਮ੍ ਇਕਤ੍ ੭
ਪ੍ਰਹਰਸ਼੍
ੁ ੍ਟ ਿਤ੍ਨਃ ਸਰਵਾ ਮਾਤ੍ਰੂ: ਸਮ੭ਕਪ੍ਿਾਤ੍ਯ ਸਃ
ਆਰੁਰੋਹ ਰਤ੍ਮ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ੍ ਸ਼੍ਤ੍ਰੁਿ੍ਨੇਨ ਸਮਕਨਵਤ੍ਃ ੮
ਆਰੁਹਯ ਤ੍ੁ ਰਤ੍ਮ੍ ਸ਼੍ੀਿਰਮ੍ ਸ਼੍ਤ੍ਰੁਿ੍ਨ ਪ੍ਰਤ੍ਾ ਿੁਪ੍ੌ
ਯਯਤ੍ੁ ਃ ਪ੍ਰਮ ਪ੍ਰੀਤ੍ੌ ਿਰੁਤ੍ੌ ਮਨ੍ਕਤ੍ਰ ਪ੍ੁਰੋਕਹਤ੍ੈਃ ੯
ਅਿਰਤ੍ੋ ਿੁਰਿ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਰ ਿਕਸਸ਼੍੍ਟ ਪ੍ਰਮੁਿਾ ਕਤ੍ਵਿਾਃ
ਪ੍ਰਯਯੁ ਃ ਪ੍ਰਾਙ੍ਮੁਿਾਃ ਸਰਵੇ ਨਨ੍ਕਤ੍ਿਰਾਮੋ ਯਤ੍ੋ੭ਪ੍ਿੇਤ੍੍ ੧0
ਪ੍ਲਮ੍ ਚ ਤ੍ਤ੍੍ ਅਨਾ੭੭ਹੂਤ੍ਮ੍ ਿਿਾ੭ਸ਼੍ਵ ਰਤ੍ ਸਮ੍ਿੁਲਮ੍
ਪ੍ਰਯਯੌ ਪ੍ਰਤ੍ੇ ਯਾਤ੍ੇ ਸਰਵੇ ਚ ਪ੍ੁਰ ਿਾਕਸਨਃ ੧੧
ਰਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਃ ਸ ਕਹ ਤ੍ਰ੍ਮਾਤ੍੍ਮਾ ਪ੍ਰਤ੍ੋ ਪ੍ਰਾਤ੍ਰੁ ਿਤ੍੍ਸਲਃ
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਨਨ੍ਕਤ੍ਿਰਾਮਮ੍ ਯਯੌ ਤ੍ੂ ਰ੍ਣਮ੍ ਕਸ਼੍ਰਕਸ ਆਤ੍ਾਯ ਪ੍ਾਤ੍ੁ ਿੇ ੧੨
ਤ੍ਤ੍ ਸ੍ਤ੍ੁ ਪ੍ਰਤ੍ਃ ਿ੍ਕਸ਼੍ਪ੍ਰਮ੍ ਨਨ੍ਕਤ੍ਿਰਾਮਮ੍ ਪ੍ਰਕਿਸ਼੍ਯ ਸਃ
ਅਿਤ੍ੀਰਯ ਰਤ੍ਾ ੱੱਤ੍ੂਰਣ
੍ ਮ੍ ਿੁਰਨ
ੂ ੍ ਇਤ੍ਮ੍ ਉਿਾਚ ਹ ੧੩
ਏਤ੍ ਤ੍ਰਾਿਯਮ੍ ਮਮ ਪ੍ਰਾਤ੍ਰਾ ਤ੍ੱਤ੍ਮ੍ ਸੰਨਯਾਸਿਤ੍੍ ਸਵਯਮ੍
ਯੋਿ ਿ੍ਸ਼੍ੇਮ ਿਹੇ ਚੇਮੇ ਪ੍ਾਤ੍ੁ ਿੇ ਹੇਮ ਪ੍ੂਕਸ਼੍ਤ੍ੇ ੧੪
ਪ੍ਰਤ੍: ਕਸ਼੍ਰਸਾ ਿਰੁਤ੍ਵਾ ਸੰਨਯਾਸਮ੍ ਪ੍ਾਤ੍ੁ ਿੇ ਤ੍ਤ੍:
ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ਤ੍ੁ ਃਿ ਸਮ੍ਤ੍ਪ੍੍ਤ੍: ਸਰਵਮ੍ ਪ੍ਰਿਰੁਕਤ੍ ਮਮ੍ਟਲਮ੍ ੧੫
ਚਤ੍ਰਮ੍ ਤ੍ਾਰਯਤ੍ ਿ੍ਕਸ਼੍ਪ੍ਰਮ੍ ਆਰਯ ਪ੍ਾਤ੍ਾ ਕਿਮੌ ਮਤ੍ੌ
ਅਪ੍ਯਾਮ੍ ਰਾਿਯੇ ਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ੋ ਤ੍ਰ੍ਮ: ਪ੍ਾਤ੍ੁ ਿਾਪ੍ਯਾਮ੍ ਿੁਰੋ ਰ੍ਮਮ ੧੬
ਪ੍ਰਾਤ੍ਰਾ ਕਹ ਮਕਯ ਸੰਨਯਾਸੋ ਕਨਿ੍ਕਸ਼੍ਪ੍੍ਤ੍: ਸੌਹਤ੍
ਰੁ ਾਤ੍੍ ਅਯਮ੍
ਤ੍ਮ੍ ਇਮਮ੍ ਪ੍ਾਲਕਯਸ਼੍ਯਾਕਮ ਰਾਿਿਾ੭੭ਿਮਨਮ੍ ਪ੍ਰਕਤ੍ ੧੭
ਿ੍ਕਸ਼੍ਪ੍ਰਮ੍ ਸਮਯੋਿਕਯਤ੍ਵਾ ਤ੍ੁ ਰਾਿਿ ਸਯ ਪ੍ੁਨਃ ਸਵਯਮ੍
ਚਰਣੌ ਤ੍ੌ ਤ੍ੁ ਰਾਮ ਸਯ ਤ੍ਰਿ੍ਸ਼੍ਯਾਕਮ ਸਹ ਪ੍ਾਤ੍ੁ ਿੌ ੧੮
ਤ੍ਤ੍ੋ ਕਨਿ੍ਕਸ਼੍ਪ੍੍ਤ੍ ਪ੍ਾਰੋ੭ਹਮ੍ ਰਾਿਿੇਣ ਸਮਾਿਤ੍ਃ
ਕਨਿੇਤ੍ਯ ਿੁਰਿੇ ਰਾਿਯਮ੍ ਪ੍ਕਿਸ਼੍ਯੇ ਿੁਰੁ ਿਰੁੱਕਤ੍ਤ੍ਾਮ੍ ੧੯
ਰਾਿਿਾਯ ਚ ਸੰਨਯਾਸਮ੍ ਤ੍ੱਤ੍ਵਾਇਮੇ ਿਰ ਪ੍ਾਤ੍ੁ ਿੇ
ਰਾਿਯਮ੍ ਚੇਤ੍ਮ੍ ਅਯੋਤ੍ਯਾਮ੍ ਚ ਤ੍ੂ ਤ੍ ਪ੍ਾਪ੍ੋ ਪ੍ਿਾਕਮ ਚ ੨0
ਅਕਪ੍ਕਸ਼੍ਿ੍ਤ੍ੇ ਤ੍ੁ ਿਾਿੁਤ੍੍ਸ੍ਤ੍ੇ ਪ੍ਰਹਰਸ਼੍
ੁ ੍ਟ ਮੁਕਤ੍ਤ੍ੇ ਿਨੇ
ਪ੍ਰੀਕਤ੍ ਰ੍ਮਮ ਯਸ਼੍ ਸ਼੍੍ਚੈਿ ਪ੍ਿੇਤ੍੍ ਰਾਿਯਾ ੱੱਚਤ੍ੁ ਰ੍ਿੁਣਮ੍ ੨੧
ਏਿਮ੍ ਤ੍ੁ ਕਿਲਪ੍ਨ੍ ਤ੍ੀਨੋ ਪ੍ਰਤ੍ਃ ਸ ਮਹਾਯਸ਼੍ਾਃ
ਨਨ੍ਕਤ੍ਿਰਾਮੇ ਅਿਰੋ ਤ੍ਰਾਿਯਮ੍ ਤ੍ੁ ਃਕਿਤ੍ੋ ਮਨ੍ਕਤ੍ਰਕਪ੍ ੱੱਸਹ ੨੨
ਸ ਿਲ੍ ਿਲ ਿਟਾ ਤ੍ਾਰੀ ਮੁਕਨ ਿੇਸ਼੍ ਤ੍ਰਃ ਪ੍ਰਪ੍ਃੁ
ਨਨ੍ਕਤ੍ਿਰਾਮੇ ਅਿਸ ਤ੍ਵੀਰਃ ਸ ਸੈਨਯੋ ਪ੍ਰਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ ੨੩
ਰਾਮ ਆਿਮਨਮ੍ ਆਿਾਮ੍ਿ੍ਸ਼੍ਨ੍ ਪ੍ਰਤ੍ੋ ਪ੍ਰਾਤ੍ਰੁ ਿਤ੍੍ਸਲਃ
ਪ੍ਰਾਤ੍ੁ ਰਵਚਨ ਿਾਰੀ ਚ ਪ੍ਰਕਤ੍ਿ੍ਞਾ ਪ੍ਾਰਿ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ ੨੪
ਪ੍ਾਤ੍ੁ ਿੇ ਤ੍ਵ੭ਕਪ੍ਕਸ਼੍ਚਯਾ੭ਤ੍ ਨਨ੍ਕਤ੍ਿਰਾਮੇ ਅਿਸ ੱੱਤ੍ਤ੍ਾ
ਪ੍ਰਤ੍ਃ ਸ਼੍ਾਸਨਮ੍ ਸਰਵਮ੍ ਪ੍ਾਤ੍ੁ ਿਾਪ੍ਯਾਮ੍ ਨਯਿੇਤ੍ਯਤ੍੍ ੨੫
ਤ੍ਤ੍ ਸ੍ਤ੍ੁ ਪ੍ਰਤ੍: ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ੍ ਅਕਪ੍ਕਸ਼੍ਚਯ ਆਰਯ ਪ੍ਾਤ੍ੁ ਿੇ
ਤ੍ਤ੍੭ਤ੍ੀਨ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ ਰਾਿਯਮ੍ ਿਾਰਯਾ ਮਾਸ ਸਰਵਤ੍ਾ ੨੬
ਤ੍ਤ੍ਾ ਕਹ ਯ ਤ੍੍ਿਾਰਯ ਮੁਪ੍ੈਕਤ੍ ਕਿਮ੍ਕਚਤ੍੍
ਉਪ੍ਾਯਨਮ੍ ਚੋਪ੍ਹਰਤ੍
ੁ ਮ੍ ਮਹਾ੭ਰਹਮ੍
ਸ ਪ੍ਾਤ੍ੁ ਿਾਪ੍ਯਾਮ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਮਮ੍ ਕਨਿੇਤ੍ਯ
ਚਿਾਰ ਪ੍ਸ਼੍੍ਚਾਤ੍੍ ਪ੍ਰਤ੍ੋ ਯਤ੍ਾਿਤ੍੍ ੨੭
ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਯੋਤ੍ਯਾ ਿਾਮ੍ਟੇ ਪ੍ਮ੍ਚ ਤ੍ਸ਼੍ੋੱਤ੍ਰ ਸ਼੍ਤ੍ਤ੍ਮ ੱੱਸਰ੍ਿ:
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਸ਼ੋਟਸ਼ੋਤਰ ਸ਼ਤਤਮ ੱਸਰ੍ਕ:
ਪ੍ਰਕਤ੍ਪ੍ਰਯਾਤ੍ੇ ਪ੍ਰਤ੍ੇ ਿਸਨ੍ ਰਾਮ: ਤ੍ਪ੍ੋ ਿਨੇ
ਲਿ੍ਸ਼੍ਯਾ ਮਾਸ ਸ ਉਤ੍ਵੇਿਮ੍ ਅਤ੍ ਔਤ੍੍ਸੁਿਯਮ੍ ਤ੍ਪ੍ਕਸਵਨਾਮ੍ ੧
ਯੇ ਤ੍ਤ੍ਰ ਕਚਤ੍ਰਿੂਟ ਸਯ ਪ੍ੁਰਸ੍ਤ੍ਾਤ੍੍ ਤ੍ਾਪ੍ਸ ਆਸ਼੍ਰਮੇ
ਰਾਮਮ੍ ਆਕਸ਼੍ਰਤ੍ਯ ਕਨਰਤ੍ਾ ਸ੍ਤ੍ਾਨ੍ ਅਲਿ੍ਸ਼੍ਯਤ੍੍ ਉਤ੍੍ਸੁਿਾਨ੍ ੨
ਨਯਨੈ ਰ੍ਪ੍ਰੁਿੁਟੀਕਪ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਰਾਮਮ੍ ਕਨਰ੍ਕਤ੍ਸ਼੍ਯ ਸ਼੍ਙ੍ਕਿਤ੍ਾਃ
ਅਨਯੋਨਯਮ੍ ਉਪ੍ਿਲ੍ ਪ੍ਨ੍ਤ੍ਃ ਸ਼੍ਨੈ ਸ਼੍੍ਚਿਰੁ: ਕਮਤ੍ਃ ਿਤ੍ਾਃ ੩
ਤ੍ੇਸ਼੍ਾਮ੍ ਔਤ੍੍ਸੁਿਯਮ੍ ਆਲਿ੍ਸ਼੍ਯ ਰਾਮ ਸ੍ਤ੍ੁ ਆਤ੍੍ਮਕਨ ਸ਼੍ਙ੍ਕਿਤ੍ਃ
ਿਰੁਤ੍ ਅਞ੍ਿਕਲ: ਉਿਾਚੇਤ੍ਮ੍ ਰੁਕਸ਼੍ਮ੍ ਿੁਲ ਪ੍ਕਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਤ੍ਃ ੪
ਨ ਿੱਕਚ ਤ੍੍ਪ੍ਿਿਨ੍ ਕਿਮ੍ਕਚਤ੍੍ ਪ੍ੂਰਵ ਿਰੁੱਤ੍ਮ੍ ਇਤ੍ਮ੍ ਮਕਯ
ਤ੍ਰੁਸ਼੍ਯਤ੍ੇ ਕਿਿਰੁਤ੍ਮ੍ ਯੇਨ ਕਿਕਿਰਯਨ੍ਤ੍ੇ ਤ੍ਪ੍ਕਸਵਨਃ ੫
ਪ੍ਰਮਾਤ੍ਾਤ੍੍ ਚਕਰਤ੍ਮ੍ ਿੱਕਚਤ੍੍ ਕਿਮ੍ਕਚਨ੍ ਨ ਅਿਰਿਸਯ ਮੇ
ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ ਸਯ ਰੁਕਸ਼੍ਕਪ੍ਰ੍ ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਮ੍ ਨਾ੭ਨੁ ਰਪ੍
ੂ ਮ੍ ਇਿਾ੭੭ਤ੍੍ਮਨਃ ੬
ਿੱਕਚ ੱੱਚਸ਼੍
ੁ ੂਸ਼੍
ਰ ਮਾਣਾ ਿਃ ਸ਼੍ੁਸ਼੍ੂਸ਼੍
ਰ ਣਪ੍ਰਾ ਮਕਯ
ਪ੍ਰਮਤ੍ਾ ਅਪ੍ਯੁ ਕਚਤ੍ਾਮ੍ ਿਰੁੱਕਤ੍ਮ੍ ਸੀਤ੍ਾ ਯੁ ਿ੍ਤ੍ਮ੍ ਨ ਿਰ੍ਤ੍ਤ੍ੇ ੭
ਅਤ੍ ਰ੍ਕਸ਼੍ ਰ੍ਿਰਯਾ ਿਰਤ੍
ੁੱ ਸ੍ਤ੍ਪ੍ਸਾ ਚ ਿਰਾਮ੍ ਿਤ੍ਃ
ਿੇਪ੍ਮਾਨ ਇਿੋਿਾਚ ਰਾਮਮ੍ ਪ੍ੂਤ੍ ਤ੍ਯਾ ਪ੍ਰਮ੍ ੮
ਿੁਤ੍ਃ ਿਲਯਾਣ ਸੱਤ੍ਵਾਯਾਃ ਿਲਯਾਣਾ੭ਕਪ੍ਰਤ੍ੇ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ
ਚਲਨਮ੍ ਤ੍ਾਤ੍ ਿੈਤ੍ੇਹਯਾ ਸ੍ਤ੍ਪ੍ਕਸਵਸ਼੍ੁ ਕਿਸ਼੍ੇਸ਼੍ਤ੍ਃ ੯
ਤ੍ਵ ੱੰਕਨਕਮੱਤ੍ਮ੍ ਇਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਾਿਤ੍੍ ਤ੍ਾਪ੍ਸਾ ਪ੍ਰਕਤ੍ ਿਰ੍ਤ੍ਤ੍ੇ
ਰਿ੍ਸ਼੍ੋਪ੍ਯ ਸ੍ਤ੍ੇਨ ਸਕਮਵਿ੍ਨਾਃ ਿਤ੍ਯਨ੍ਕਤ੍ ਕਮਤ੍ਃ ਿਤ੍ਾਃ ੧0
ਰਾਿਣਾ੭ਿਰਿਃ ਿਸ਼੍੍ਕਚਤ੍੍ ਿਰੋ ਨਾਮੇਹ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸਃ
ਉਤ੍੍ਪ੍ਾਟਯ ਤ੍ਾਪ੍ਸਾ ਨ੍ਸਰਵਾਨ੍ ਿਨਸ੍ਤ੍ਾਨ ਕਨਿੇਤ੍ਨਾਨ੍ ੧੧
ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟ ਸ਼੍੍ਚ ਕਿਤ੍ਿਾਸ਼੍ੀ ਚ ਨਰੁਸ਼੍ਮ੍ਸਃ ਪ੍ੁਰਸ਼੍
ੁ ਾਤ੍ਿਃ
ਅਿਕਲਪ੍੍ਤ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਪ੍ਾਪ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਤ੍ਵਾਮ੍ ਚ ਤ੍ਾਤ੍ ਨ ਮਰੁਸ਼੍ਯਤ੍ੇ ੧੨
ਤ੍ਵਮ੍ ਯਤ੍ਾ ਪ੍ਰਪ੍ਰੁਕਤ੍ ਹਯ੭ਸ੍ਕਮਨ੍ ਆਸ਼੍ਰਮੇ ਤ੍ਾਤ੍ ਿਰ੍ਤ੍ਸੇ
ਤ੍ਤ੍ਾ ਪ੍ਰਪ੍ਰੁਕਤ੍ ਰਿ੍ਸ਼੍ਾਮ੍ਕਸ ਕਿਪ੍ਰਿੁਰਵਨ੍ਕਤ੍ ਤ੍ਾਪ੍ਸਾਨ੍ ੧੩
ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਯਨ੍ਕਤ੍ ਕਹ ਪ੍ੀਪ੍ਤ੍੍ਸਃੈ ਿਰੂਰੈ ਰ੍ਪ੍ੀਸ਼੍ਣਿੈ ਰ੭ਕਪ੍
ਨਾਨਾ ਰੂਪ੍ੈ: ਕਿਰੂਪ੍ੈ ਸ਼੍੍ਚ ਰੂਪ੍ੈ: ਕਿਿਰੁਤ੍ ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਨੈਃ ੧੪
ਅਪ੍ਰਸ਼੍ਸ੍ਤ੍:ੈ ਅਸ਼੍ੁਕਚਕਪ੍ਃ ਸਮ੍ਪ੍ਰਯੋਿਯ ਚ ਤ੍ਾਪ੍ਸਾਨ੍
ਪ੍ਰਕਤ੍ਿ੍ਨਮ੍ਕਤ੍ ਅਪ੍ਰਾਨ੍ ਿ੍ਕਸ਼੍ਪ੍ਰਮ੍ ਅਨਾਰਯਾਃ ਪ੍ੁਰਤ੍ਃ ਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ਾ: ੧੫
ਤ੍ੇਸ਼੍ੁ ਤ੍ੇਸ਼੍ਵਾ੭੭ਸ਼੍ਰਮ ਸ੍ਤ੍ਾਨੇਸ਼੍ੁ ਅਪ੍ੁੱਤ੍ਮ੍ ਅਿਲੀਯ ਚ
ਰਮਨ੍ਤ੍ੇ ਤ੍ਾਪ੍ਸਾਮ੍ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਰ ਨਾਸ਼੍ਯਨ੍ਤ੍ੋ੭ਲ੍ ਪ੍ ਚੇਤ੍ਸਃ ੧੬
ਅਪ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਪ੍ਨ੍ਕਤ੍ ਸਰੁਿ੍ਪ੍ਾਣ੍ਟਾਨ੍ ਅਿ੍ਨੀਨ੍ ਕਸਞ੍ਚਨ੍ਕਤ੍ ਿਾਕਰਣਾ
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਿਲਸ਼੍ਾਮ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਪ੍ਰਮਰੁਤ੍੍ਨਨ੍ਕਤ੍ ਹਿਨੇ ਸਮੁਪ੍ਸ੍ਕਤ੍ਤ੍ੇ ੧੭
ਤ੍ੈ ਰ੍ਤ੍ੁਰਾਤ੍੍ਮਕਪ੍: ਆਕਿਸ਼੍੍ਟਾਨ੍ ਆਸ਼੍ਰਮਾਨ੍ ਪ੍ਰਕਿਹਾਸਿਃ
ਿਮਨਾਯਾ੭ਨਯ ਤ੍ੇਸ਼੍ ਸਯ ਚੋਤ੍ਯਮ੍ਕਤ੍ ਰੁਸ਼੍ਯੋ੭ਤ੍ਯ ਮਾਮ੍ ੧੮
ਤ੍ਤ੍੍ ਪ੍ੁਰਾ ਰਾਮ ਸ਼੍ਾਰੀਰਾਮ੍ ਉਪ੍ਕਹਮ੍ਸਾਮ੍ ਤ੍ਪ੍ਕਸਵਸ਼੍ੁ
ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਯਮ੍ਕਤ੍ ਕਹ ਤ੍ੁ ਸ਼੍ਟ
੍ ਾ ਸ੍ਤ੍ੇ ਤ੍ਯਿ੍ਸ਼੍ਯਾਮ ਇਮਮ੍ ਆਸ਼੍ਰਮਮ੍ ੧੯
ਪ੍ਹੁ ਮੂਲ ਪ੍ਲਮ੍ ਕਚਤ੍ਰਮ੍ ਅਕਿਤ੍ੂ ਰਾਤ੍੍ ਇਤ੍ੋ ਿਨਮ੍
ਪ੍ੁਰਾਣਾ੭੭ਸ਼੍ਰਮਮ੍ ਏਿਾ੭ਹਮ੍ ਸ਼੍ਰਕਯਸ਼੍ਯੇ ਸਿਣਃ ਪ੍ੁਨਃ ੨0
ਿਰ ਸ੍ਤ੍ਵੱਯ੭ਕਪ੍ ਚਾ ਯੁ ਿ੍ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ੁਰਾ ਤ੍ਾਤ੍ ਪ੍ਰਿਰ੍ਤ੍ਤ੍ੇ
ਸ ਹਾ੭ਸ੍ਮਾਕਪ੍: ਇਤ੍ੋ ਿੱਚ ਯਕਤ੍ ਪ੍ੁੱਕਤ੍ਃ ਪ੍ਰਿਰ੍ਤ੍ਤ੍ੇ ੨੧
ਸ ਿਲ਼ਤ੍ਰ ਸਯ ਸਮ੍ਤ੍ੇਹੋ ਕਨਤ੍ਯਮ੍ ਯਤ੍੍ ਤ੍ਸਯ ਰਾਿਿ
ਸਮਰ੍ਤ੍ਸਯਾ੭ਕਪ੍ ਕਹ ਸਤ੍ੋ ਿਾਸੋ ਤ੍ੁ ਃਿਮ੍ ਇਹਾ੭ਤ੍ਯ ਤ੍ੇ ੨੨
ਇਕਤ੍ ਉਿ੍ਤ੍ਿਨ੍ਤ੍ਮ੍ ਰਾਮ ਸ੍ਤ੍ਮ੍ ਰਾਿ ਪ੍ੁਤ੍ਰ ਸ੍ਤ੍ਪ੍ਕਸਵਨਮ੍
ਨ ਸ਼੍ਸ਼੍ਾਿੋੱਤ੍ਰੈ: ਿਾਿਯੈ: ਅਿਰੋੱਤ੍ੁਮ੍ ਸਮੁਤ੍੍ਸੁਿ: ੨੩
ਅਕਪ੍ਨਨ੍ਤ੍ਯ ਸਮਾਪ੍ਰੁੱਚਯ ਸਮਾਤ੍ਾਯ ਚ ਰਾਿਿਮ੍
ਸ ਿਿਾਮਾ੭੭ਸ਼੍ਰਮਮ੍ ਤ੍ਯਿ੍ਤ੍ਵਾ ਿੁਲੈਃ ਿੁਲਪ੍ਕਤ੍ਃ ਸਹ ੨੪
ਰਾਮਃ ਸਮ੍ਸਾਤ੍ਯ ਤ੍ੁ ਰੁਕਸ਼੍ ਿਣਮ੭ਨੁ ਿਮਨਾਤ੍੍
ਤ੍ੇਸ਼੍ਾਤ੍੍ ਤ੍ਸ੍ਮਾਤ੍੍ ਿੁਲਪ੍ਕਤ੍ਮ੍ ਅਕਪ੍ਿਾਤ੍ਯ ਰੁਕਸ਼੍ਮ੍
ਸਮਯ ਿ੍ਪ੍ਰੀਤ੍ੈ ਸ੍ਤ੍:ੈ ਅਨੁ ਮਤ੍ ਉਪ੍ਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟਾਰ੍ਤ੍ਃ
ਪ੍ੁਣਯਮ੍ ਿਾਸਾਯ ਸਵ ਕਨਲਯਮ੍ ਉਪ੍ਸਮ੍ਪ੍ੇਤ੍ੇ ੨੫
ਆਸ਼੍ਰਮਮ੍ ਤ੍ੁ ਰੁਕਸ਼੍ ਕਿਰਕਹਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਰਪ੍ਃੁ
ਿ੍ਸ਼੍ਣਮ੍ ਅਕਪ੍ ਨ ਕਿਿਹੌ ਸ ਰਾਿਿਃ
ਰਾਿਿਮ੍ ਕਹ ਸਤ੍ਤ੍ਮ੍ ਅਨੁ ਿਤ੍ਾ:
ਤ੍ਾਪ੍ਸਾ ਸ਼੍੍ਚਰ੍ਕਸ਼੍ ਚਕਰਤ੍ ਤ੍ਰੁਤ੍ ਿੁਣਾਃ ੨੬
ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਯੋਤ੍ਯਾ ਿਾਮ੍ਟੇ ਸ਼੍ੋਟਸ਼੍ੋੱਤ੍ਰ ਸ਼੍ਤ੍ਤ੍ਮ ੱੱਸਰ੍ਿ:
ਸਪ੍੍ਤ ਤਸ਼ੋਤਰ ਸ਼ਤਤਮ ੱਸਰ੍ਕ:
ਰਾਿਿ ਸ੍ਤ੍ੁ ਅਪ੍ਯਾਤ੍ੇਸ਼੍ੁ ਤ੍ਪ੍ਕਸਵਸ਼੍ੁ ਕਿਕਚਨ੍ਤ੍ਯਨ੍
ਨ ਤ੍ਤ੍ਰ ਅਰੋਚਯ ਤ੍ਵਾਸਮ੍ ਿਾਰਣੈ ਰ੍ਪ੍ਹੁਕਪ੍ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ ੧
ਇਹ ਮੇ ਪ੍ਰਤ੍ੋ ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟੋ ਮਾਤ੍ਰ ਸ਼੍੍ਚ ਸ ਨਾਿਰਾਃ
ਸਾ ਚ ਮੇ ਸ੍ਮਰੁਕਤ੍: ਅਨਵੇਕਤ੍ ਤ੍ਾ ੱੰਕਨਤ੍ਯਮ੍ ਅਨੁ ਸ਼੍ੋਚਤ੍ਃ ੨
ਸ੍ਿਨ੍ਤ੍ਾ ਿਾਰ ਕਨਿੇਸ਼੍ੇਨ ਤ੍ੇਨ ਤ੍ਸਯ ਮਹਾਤ੍੍ਮਨਃ
ਹਯ ਹਸ੍ਕਤ੍ ਿਰੀਸ਼੍ੈ ਸ਼੍੍ਚ ਉਪ੍ਮਰ੍ਤ੍ਃ ਿਰੁਤ੍ੋ ਪ੍ਰੁਸ਼੍ਮ੍ ੩
ਤ੍ਸ੍ਮਾਤ੍੍ ਅਨਯਤ੍ਰ ਿੱਚਾਮ ਇਕਤ੍ ਸਮ੍ਕਚਨ੍ਤ੍ਯ ਰਾਿਿਃ
ਪ੍ਰਾਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟਤ੍ ਸ ਿੈਤ੍ੇਹਯਾ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੇਨ ਚ ਸਮ੍ਿਤ੍ਃ ੪
ਸੋ ਅਤ੍ਰੇ: ਆਸ਼੍ਰਮਮ੍ ਆਸਾਤ੍ਯ ਤ੍ਮ੍ ਿਿਨ੍ਤ੍ੇ ਮਹਾ ਯਸ਼੍ਾਃ
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਤ੍ਮ੍ ਚਾ੭ਕਪ੍ ਪ੍ਿਿਾਨ੍ ਅਕਤ੍ਰਃ ਪ੍ੁਤ੍ਰਿਤ੍੍ ਪ੍ਰਤ੍ਯ ਪ੍ਤ੍ਯਤ੍ ੫
ਸਵਯਮ੍ ਆਕਤ੍ਤ੍ਯਮ੍ ਆਕਤ੍ਸ਼੍ਯ ਸਰਵਮ੍ ਅਸਯ ਸੁਸਤ੍੍ਿਰੁਤ੍ਮ੍
ਸੌਕਮਕਤ੍ਰਮ੍ ਚ ਮਹਾ ਪ੍ਾਿਾਮ੍ ਸੀਤ੍ਾਮ੍ ਚ ਸਮਸਾਨ੍ਤ੍ਵਯਤ੍੍ ੬
ਪ੍ਤ੍੍ਨੀਮ੍ ਚ ਤ੍ਮ੍ ਅਨੁ ਪ੍ਰਾਪ੍੍ਤ੍ਾਮ੍ ਿਰੁੱਤ੍ਾਮ੍ ਆਮਨ੍ਤ੍ਰਯ ਸਤ੍੍ਿਰੁਤ੍ਾਮ੍
ਸਾਨ੍ਤ੍ਵਯਾ ਮਾਸ ਤ੍ਰ੍ਮਿ੍ਞਃ ਸਰਵ ਪ੍ੂਤ੍ ਕਹਤ੍ੇ ਰਤ੍ਃ ੭
ਅਨਸੂਯਾਮ੍ ਮਹਾ ਪ੍ਾਿਾਮ੍ ਤ੍ਾਪ੍ਸੀਮ੍ ਤ੍ਰ੍ਮ ਚਾਕਰਣੀਮ੍
ਪ੍ਰਕਤ੍ਿਰੁਹ੍ਣੀਸ਼੍ਵ ਿੈਤ੍ੇਹੀਮ੍ ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ਰੁਕਸ਼੍ ਸੱਤ੍ਮਃ
ਰਾਮਾਯ ਚ ਆਚਚਿ੍ਸ਼੍ੇ ਤ੍ਾਮ੍ ਤ੍ਾਪ੍ਸੀਮ੍ ਤ੍ਰ੍ਮ ਚਾਕਰਣੀਮ੍ ੮
ਤ੍ਸ਼੍ ਿਰ੍ਸ਼੍ਾਕਣ ਅਨਾਿਰੁਸ਼੍੍ਟਯਾ ਤ੍ਿ੍ਤ੍ੇ ਲੋ ਿੇ ਕਨਰ੭ਨ੍ਤ੍ਰਮ੍
ਯਯਾ ਮੂਲ ਪ੍ਲੇ ਸਰੁਸ਼੍੍ਟੇ ਿਾਹ੍ਨਿੀ ਚ ਪ੍ਰਿਰ੍ਕਤ੍ਤ੍ਾ ੯
ਉਿਰੇਣ ਤ੍ਪ੍ਸਾ ਯੁ ਿ੍ਤ੍ਾ ਕਨਯਮੈ ਸ਼੍੍ਚਾ੭ਕਪ੍ ਅਲਮ੍ਿਰੁਤ੍ਾ
ਤ੍ਸ਼੍ ਿਰ੍ਸ਼੍ ਸਹਸਰਾਕਣ ਯਯਾ ਤ੍ਪ੍੍ਤ੍ਮ੍ ਮਹਤ੍੍ ਤ੍ਪ੍ਃ ੧0
ਅਨਸੂਯਾ ਿਰਤ੍ੈ ਸ੍ਨਾਤ੍ਾ ਪ੍ਰਤ੍ਯੂ ਹਾ ਸ਼੍੍ਚ ਕਨਿਰ੍ਕਤ੍ਤ੍ਾਃ
ਤ੍ੇਿ ਿਾਰਯ ਕਨਕਮੱਤ੍ਮ੍ ਚ ਯਯਾ ਸਮ੍ਤ੍ਵਰਮਾਣਯਾ
ਤ੍ਸ਼੍ ਰਾਤ੍ਰਮ੍ ਿਰੁਤ੍ਾ ਰਾਕਤ੍ਰਃ ਸੇਯਮ੍ ਮਾਤ੍ੇ ਿ ਤ੍ੇ੭ਨਿ ੧੧
ਤ੍ਾਮ੍ ਇਮਾਮ੍ ਸਰਵ ਪ੍ੂਤ੍ਾਨਾਮ੍ ਨਮ: ਿਾਰਯਾਮ੍ ਯਸ਼੍ਕਸਵਨੀਮ੍
ਅਕਪ੍ਿੱਚਤ੍ੁ ਿੈਤ੍ੇਹੀ ਿਰੁੱਤ੍ਾਮ੍ ਅਿਰੋਤ੍ਨਾਮ੍ ਸਤ੍ਾ
ਅਨਸੂਯੇਕਤ੍ ਯਾ ਲੋ ਿੇ ਿਰ੍ਮਕਪ੍: ਿਯਾਕਤ੍ਮ੍ ਆਿਤ੍ਾ ੧੨
ਏਿਮ੍ ਪ੍ਰਿ
ੁ ਾਣਮ੍ ਤ੍ਮ੍ ਰੁਕਸ਼੍ਮ੍ ਤ੍ਤ੍ੇਕਤ੍ ਉਿ੍ਤ੍ਵਾ ਸ ਰਾਿਿਃ
ਸੀਤ੍ਾਮ੍ ਉਿਾਚ ਤ੍ਰ੍ਮਿ੍ਞਾਮ੍ ਇਤ੍ਮ੍ ਿਚਨਮ੍ ਉੱਤ੍ਮਮ੍ ੧੩
ਰਾਿ ਪ੍ੁਕਤ੍ਰ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ ਕਮਤ੍ਮ੍ ਮੁਨੇ: ਅਸਯ ਸਮੀਕਰਤ੍ਮ੍
ਸ਼੍ਰੇਯ੭
ੋ ਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਆਤ੍੍ਮਨ: ਸ਼੍ੀਿਰਮ੍ ਅਕਪ੍ਿੱਚ ਤ੍ਪ੍ਕਸਵਨੀਮ੍ ੧੪
ਸੀਤ੍ਾ ਤ੍ੁ ਏਤ੍ਤ੍੍ ਿਚਃ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਰਾਿਿ ਸਯ ਕਹਤ੍ੈਕਸ਼੍ਣ:
ਤ੍ਾਮ੍ ਅਕਤ੍ਰ ਪ੍ਤ੍੍ਨੀਮ੍ ਤ੍ਰ੍ਮਿ੍ਞਾਮ੍ ਅਕਪ੍ਚਿਰਾਮ ਮੈਕਤ੍ਲੀ ੧੫
ਕਸ਼੍ਕਤ੍ਲਾਮ੍ ਿਕਲਤ੍ਾਮ੍ ਿਰੁੱਤ੍ਾਮ੍ ਿਰਾ ਪ੍ਾਣ੍ਟਰ
ੁ ਮੂਰ੍ਤ੍ਿਾਮ੍
ਸਤ੍ਤ੍ਮ੍ ਿੇਪ੍ਮਾਨਾ੭0ਿੀਮ੍ ਪ੍ਰਿਾਤ੍ੇ ਿਤ੍ਲ਼ੀ ਯਤ੍ਾ ੧੬
ਤ੍ਾਮ੍ ਤ੍ੁ ਸੀਤ੍ਾ ਮਹਾ ਪ੍ਾਿਾਮ੍ ਅਨਸੂਯਾਮ੍ ਪ੍ਕਤ੍ਿਰਤ੍ਾਮ੍
ਅਪ੍ਯਿਾਤ੍ਯਤ੍੍ ਅਿਯਿਰਾ ਸਵ ਨਾਮ ਸਮੁਤ੍ਾਹਰਤ੍੍ ੧੭
ਅਕਪ੍ਿਾਤ੍ਯ ਚ ਿੈਤ੍ਹ
ੇ ੀ ਤ੍ਾਪ੍ਸੀਮ੍ ਤ੍ਾਮ੍ ਅਕਨਨ੍ਕਤ੍ਤ੍ਾਮ੍
ਪ੍ੱਤ੍ਾਮ੍ਿਕਲ ਪ੍ੁਟਾ ਹਰਸ਼੍
ੁ ੍ਟਾ ਪ੍ਰਯਪ੍ਰਚ
ੁੱ ਤ੍੍ ਅਨਾਮਯਮ੍ ੧੮
ਤ੍ਤ੍ਃ ਸੀਤ੍ਾਮ੍ ਮਹਾ ਪ੍ਾਿਾਮ੍ ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾ ਤ੍ਾਮ੍ ਤ੍ਰ੍ਮ ਚਾਕਰਣੀਮ੍
ਸਾਨ੍ਤ੍ਵਯ ਨ੍ਤ੍ਯ੭ਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਾ ਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟਯਾ ਤ੍ਰ੍ਮਮ੍ ਅਿੇਿ੍ਸ਼੍ਸੇ ੧੯
ਤ੍ਯਿ੍ਤ੍ਵਾ ਿ੍ਞਾਕਤ੍ ਿਨਮ੍ ਸੀਤ੍ੇ ਮਾਨਮ੍ ਰੁੱਕਤ੍ਮ੍ ਚ ਮਾਕਨਕਨ
ਅਿਰੁੱਤ੍ਮ੍ ਿਨੇ ਰਾਮਮ੍ ਕਤ੍ਸ਼੍੍ਟਯਾ ਤ੍ਵਮ੍ ਅਨੁ ਿੱਚਕਸ ੨0
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਨਿਰ ਸ੍ਤ੍ੋ ਿਨ ਸ੍ਤ੍ੋ ਿਾ ਪ੍ਾਪ੍ੋ ਿਾ ਯਕਤ੍ ਿਾ ਸ਼੍ੁਪ੍ਃ
ਯਾਸਾਮ੍ ਸ੍ਤ੍ਰੀਣਾਮ੍ ਕਪ੍ਰਯੋ ਪ੍ਰ੍ਤ੍ਾ ਤ੍ਾਸਾਮ੍ ਲੋ ਿਾ ਮਹੋਤ੍ਯਾਃ ੨੧
ਤ੍ੁ ੱਸ਼੍ੀਲਃ ਿਾਮ ਿਰੁੱਤ੍ੋ ਿਾ ਤ੍ਨੈ ਰਵਾ ਪ੍ਕਰਿਰ੍ਕਿਤ੍ਃ
ਸ੍ਤ੍ਰੀਣਾਮ੍ ਆਰਯ ਸਵਪ੍ਾਿਾਨਾਮ੍ ਪ੍ਰਮਮ੍ ਤ੍ੈਿਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਕਤ੍ਃ ੨੨
ਨ ਅਤ੍ੋ ਕਿਕਸ਼੍ਸ਼੍੍ਟਮ੍ ਪ੍ਸ਼੍ਯਾਕਮ ਪ੍ਾਨ੍ਤ੍ਿਮ੍ ਕਿਮਰੁਸ਼੍ ਨ੍ਤ੍ਯ੭ਹਮ੍
ਸਰਵਤ੍ਰ ਯੋਿਯਮ੍ ਿੈਤ੍ੇਕਹ ਤ੍ਪ੍ਃ ਿਰੁਤ੍ਮ੍ ਇਿਾ੭ਿਯਯਮ੍ ੨੩
ਨ ਤ੍ੁ ਏਿਮ੍ ਅਿਿੱਚਨ੍ਕਤ੍ ਿੁਣ ਤ੍ੋਸ਼੍ਮ੍ ਅਸਤ੍੍ ਸ੍ਕਤ੍ਰਯਃ
ਿਾਮ ਿਿ੍ਤ੍ਿਯ ਹਰਤ੍
ੁ ਯਾ ਪ੍ਰ੍ਤ੍ੁ ਰ ਨਾਤ੍ਾ ਸ਼੍੍ਚਰਨ੍ਕਤ੍ ਯਾਃ ੨੪
ਪ੍ਰਾਪ੍੍ਨੁਿਨ੍ਕਤ੍ ਅਯਸ਼੍ ਸ਼੍੍ਚੈਿ ਤ੍ਰ੍ਮ ਪ੍ਰਮ੍ਸ਼੍ਮ੍ ਚ ਮੈਕਤ੍ਕਲ
ਅਿਾਰਯ ਿਸ਼੍ਮ੍ ਆਪ੍ੰਨਾਃ ਸ੍ਕਤ੍ਰਯੋ ਯਾਃ ਿਲੁ ਤ੍ ਕਤ੍ਵਤ੍ਾਃ ੨੫
ਤ੍ ਕਤ੍ਵਤ੍ਾ ਸ੍ਤ੍ੁ ਿੁਣੈ: ਯੁ ਿ੍ਤ੍ਾ ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟ ਲੋ ਿ ਪ੍ਰਾਿਰਾਃ
ਸ੍ਕਤ੍ਰਯਃ ਸਵਰ੍ਿੇ ਚਕਰਸ਼੍ਯਨ੍ਕਤ੍ ਯਤ੍ਾ ਪ੍ੁਣਯ ਿਰੁਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ ੨੬
ਤ੍ਤ੍ੇਿਮ੍ ਏਨਮ੍ ਤ੍ਵਮ੍ ਅਨੁ ਿਰਤ੍ਾ ਸਤ੍ੀ
ਪ੍ਕਤ੍ਿਰਤ੍ਾਨਾਮ੍ ਸਮਯਾ੭ਨੁ ਿਰ੍ਕਤ੍ਨੀ
ਪ੍ਿਸਵ ਪ੍ਰ੍ਤ੍ੁ: ਸਹ ਤ੍ਰ੍ਮ ਚਾਕਰਣੀ
ਯਸ਼੍ ਸ਼੍੍ਚ ਤ੍ਰ੍ਮਮ੍ ਚ ਤ੍ਤ੍: ਸਮਾਪ੍ਯਕਸ ੨੭
ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਯੋਤ੍ਯਾ ਿਾਮ੍ਟੇ ਸਪ੍੍ਤ੍ ਤ੍ਸ਼੍ੋਤ੍
ੱ ਰ ਸ਼੍ਤ੍ਤ੍ਮ ੱੱਸਰ੍ਿ:
ਅਸ਼੍ਟਾ ਤਸ਼ੋਤਰ ਸ਼ਤਤਮ ੱਸਰ੍ਕ:
ਸਾ ਤ੍ੁ ਏਿਮ੍ ਉਿ੍ਤ੍ਵਾ ਿੈਤ੍ਹ
ੇ ੀ ਅਨਸੂਯਾਨ੍ ਅਨਸੂਯਯਾ
ਪ੍ਰਕਤ੍ ਪ੍ੂਿਯ ਿਚੋ ਮਨ੍ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਰਿਿ੍ਤ੍ੁਮ੍ ਉਪ੍ਚਿਰਮੇ ੧
ਨੈਤ੍ਤ੍੍ ਆਸ਼੍੍ਚਰਯਮ੍ ਆਰਯਾਯਾ ਯਨ੍ ਮਾਮ੍ ਤ੍ਵਮ੍ ਅਨੁ ਪ੍ਾਸ਼੍ਸੇ
ਕਿਕਤ੍ਤ੍ਮ੍ ਤ੍ੁ ਮਮਾ੭ਕਪ੍ ਏਤ੍ਤ੍੍ ਯਤ੍ਾ ਨਾਰਯਾਃ ਪ੍ਕਤ੍ ਰ੍ਿੁਰਃੁ ੨
ਯਤ੍੍ ਅਕਪ੍ ਏਸ਼੍ ਪ੍ਿੇ ਤ੍੍ਪ੍ਰ੍ਤ੍ਾ ਮਮ ਆਰਯੇ ਿਰੁੱਤ੍ ਿਰ੍ਕਿਤ੍ਃ
ਅਤ੍ਵੈਤ੍ਮ੍ ਉਪ੍ਿਰ੍ਤ੍ਿਯ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ੭ਕਪ੍ ਏਸ਼੍ ਮਯਾ ਪ੍ਿੇਤ੍੍ ੩
ਕਿਮ੍ ਪ੍ੁਨਰ੍ ਯੋ ਿੁਣ ਸ਼੍੍ਲਾਿਯਃ ਸਾਨੁ ਿਰੋਸ਼੍ੋ ਕਿਤ੍ੇਨ੍ਕਤ੍ਰਯਃ
ਸ੍ਕਤ੍ਰਾ੭ਨੁ ਰਾਿੋ ਤ੍ਰ੍ਮਾਤ੍੍ਮਾ ਮਾਤ੍ਰੁਿਤ੍੍ ਕਪ੍ਤ੍ਰੁਿਤ੍੍ ਕਪ੍ਰਯਃ ੪
ਯਾਮ੍ ਿਰੁੱਕਤ੍ਮ੍ ਿਰ੍ਤ੍ਤ੍ੇ ਰਾਮਃ ਿੌਸਲਯਾਯਾਮ੍ ਮਹਾ ਪ੍ਲਃ
ਤ੍ਾਮ੍ ਏਿ ਨਰੁਪ੍ ਨਾਰੀਣਾਮ੍ ਅਨਯਾਸਾਮ੍ ਅਕਪ੍ ਿਰ੍ਤ੍ਤ੍ੇ ੫
ਸਿਰੁਤ੍੍ ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਾਸੁ ਅਕਪ੍ ਸ੍ਤ੍ੀਰ ਸ਼੍ੁ ਨਰੁਪ੍ੇਣ ਨਰੁਪ੍ ਿਤ੍੍ਸਲਃ
ਮਾਤ੍ਰੁਿ ਤ੍ਵਰਤ੍
੍ ਤ੍ੇ ਿੀਰੋ ਮਾਨਮ੍ ਉਤ੍੍ਸੁਿ
ਰ ਯ ਤ੍ਰ੍ਮਕਿਤ੍੍ ੬
ਆਿੱਚਨ੍ਤ੍ਯਾ ਸ਼੍੍ਚ ਕਿਿਨਮ੍ ਿਨਮ੍ ਏਿਮ੍ ਪ੍ਯਾ੭੭ਿਹਮ੍
ਸਮਾਕਹਤ੍ਮ੍ ਕਹ ਮੇ ਸ਼੍ਵਸ਼੍ਰਾ ਹਰਤ੍
ੁ ਯੇ ਤ੍ਤ੍੍ ਤ੍ਰੁਤ੍ਮ੍ ਮਹਤ੍੍ ੭
ਪ੍ਾਕਣ ਪ੍ਰਤ੍ਾਨ ਿਾਲੇ ਚ ਯ ਤ੍੍ਪ੍ੁਰਾ ਤ੍ਵ੭ਿ੍ਕਨਸੰਕਨਤ੍ੌ
ਅਨੁ ਕਸ਼੍ਸ਼੍੍ਟਾ ਿਨਨਯਾ੭ਸ੍ਕਮ ਿਾਿਯਮ੍ ਤ੍ ਤ੍੭ਕਪ੍ ਮੇ ਤ੍ਰੁਤ੍ਮ੍ ੮
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ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਵਾਲ੍ ਮੀਕਿ ਰਾਮਾਯਣਮ੍
ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਨਿੀ ਿਰੁਤ੍ਮ੍ ਤ੍ੁ ਤ੍ਤ੍੍ ਸਰਵਮ੍ ਿਾਿਯੈ ਸ੍ਤ੍ੇ ਤ੍ਰ੍ਮ ਚਾਕਰਕਣ
ਪ੍ਕਤ੍ ਸ਼੍ੁਸ਼੍ੂਸ਼੍
ਰ ਣਾਨ੍ ਨਾਰਯਾ ਸ੍ਤ੍ਪ੍ੋ ਨਾ੭ਨਯ ਕਤ੍ਵਤ੍ੀਯਤ੍ੇ ੯
ਸਾਕਿਤ੍ਰੀ ਪ੍ਕਤ੍ ਸ਼੍ੁਸ਼੍ੂਸ਼੍
ਰ ਾਮ੍ ਿਰੁਤ੍ਵਾ ਸਵਰ੍ਿੇ ਮਹੀਯਤ੍ੇ
ਤ੍ਤ੍ਾ ਿਰੁੱਕਤ੍ ਸ਼੍੍ਚ ਯਾਤ੍ਾ ਤ੍ਵਮ੍ ਪ੍ਕਤ੍ ਸ਼੍ੁਸ਼੍ੂਸ਼੍
ਰ ਯਾ ਕਤ੍ਿਮ੍ ੧0
ਿਕਰਸ਼੍੍ਟਾ ਸਰਵ ਨਾਰੀਣਾਮ੍ ਏਸ਼੍ਾ ਚ ਕਤ੍ਕਿ ਤ੍ੇਿਤ੍ਾ
ਰੋਕਹਣੀ ਨ ਕਿਨਾ ਚਨ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਮੁਹਰ
ੂ ੍ਤ੍ਮ੍ ਅਕਪ੍ ਤ੍ਰੁਸ਼੍ਯਤ੍ੇ ੧੧
ਏਿਮ੍ ਕਿਤ੍ਾ ਸ਼੍੍ਚ ਪ੍ਰਿਰਾਃ ਸ੍ਕਤ੍ਰਯੋ ਪ੍ਰ੍ਤ੍ੁ ਰ ਤ੍ਰੁਟ ਿਰਤ੍ਾਃ
ਤ੍ੇਨ ਲੋ ਿੇ ਮਹੀਯਨ੍ਤ੍ੇ ਪ੍ੁਣਯੇਨ ਸਵੇਨ ਿਰ੍ਮਣਾ ੧੨
ਤ੍ਤ੍ੋ ਅਨਸੂਯਾ ਸਮਹ ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਾ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵੋਿ੍ਤ੍ਮ੍ ਸੀਤ੍ਯਾ ਿਚਃ
ਕਸ਼੍ਰਕਸ਼੍ ਆਿਰਾਯ ਚੋਿਾਚ ਮੈਕਤ੍ਲੀਮ੍ ਹਰ੍ਸ਼੍ਯ ਨ੍ਤ੍ਯੁ ਤ੍ ੧੩
ਕਨਯਮੈ ਕਰਵਕਿਤ੍ੈ: ਆਪ੍੍ਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਪ੍ੋ ਕਹ ਮਹਤ੍੭ਸ੍ਕਤ੍ ਮੇ
ਤ੍ਤ੍੍ ਸਮ੍ਕਸ਼੍ਰਤ੍ਯ ਪ੍ਲਮ੍ ਸੀਤ੍ੇ ਚਨ੍ਤ੍ਯੇ ਤ੍ਵਾਮ੍ ਸ਼੍ੁਕਚ ਸ੍ਕਮਤ੍ੇ ੧੪
ਉਪ੍ਪ੍ੰਨਮ੍ ਮਨੋਿ੍ਞਮ੍ ਚ ਯੁ ਿ੍ਤ੍ਮ੍ ਚ ਿਚਨਮ੍ ਤ੍ਿ ਮੈਕਤ੍ਕਲ
ਪ੍ਰੀਤ੍ਾ ਚਾ੭ਸ੍ਕਮ ਉਕਚਤ੍ਮ੍ ਕਿਮ੍ ਤ੍ੇ ਿਰਿਾਕਣ ਪ੍ਰਿੀਕਹ ਮੇ ੧੫
ਤ੍ਸਯਾ: ਤ੍ਤ੍੍ ਿਚਨਮ੍ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਕਿਸ੍ਕਮਤ੍ਾ ਮਮ੍ਤ੍ ਕਿਸ੍ਮਯਾ
ਿਰੁਤ੍ਮ੍ ਇਕਤ੍ ਅਪ੍ਰਿੀਤ੍੍ ਸੀਤ੍ਾ ਤ੍ਪ੍ੋ ਪ੍ਲ ਸਮਕਨਵਤ੍ਾਮ੍ ੧੬
ਸਾ ਤ੍ੁ ਏਿਮ੍ ਉਿ੍ਤ੍ਾ ਤ੍ਰ੍ਮਿ੍ਞਾ ਤ੍ਯਾ ਪ੍ਰੀਤ੍ਤ੍ਰਾ ਪ੍ਿਤ੍੍
ਸਪ੍ਲਮ੍ ਚ ਪ੍ਰਹਰ੍ਸ਼੍ਮ੍ ਤ੍ੇ ਹਨ੍ਤ੍ ਸੀਤ੍ੇ ਿਰੋ ਮਯ੭ਹਮ੍ ੧੭
ਇਤ੍ਮ੍ ਕਤ੍ਿਯਮ੍ ਿਰਮ੍ ਮਾਲਯਮ੍ ਿਸ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਆਪ੍ਰਣਾਕਨ ਚ
ਅਮ੍ਿ ਰਾਿਮ੍ ਚ ਿੈਤ੍ੇਕਹ ਮਹਾ੭ਰਹਮ੍ ਚਾ੭ਨੁ ਲੇਪ੍ਨਮ੍ ੧੮
ਮਯਾ ਤ੍ੱਤ੍ਮ੍ ਇਤ੍ਮ੍ ਸੀਤ੍ੇ ਤ੍ਿ ਿਾਤ੍ਰਾਕਣ ਸ਼੍ੋਪ੍ਯੇਤ੍੍
ਅਨੁ ਰਪ੍
ੂ ਮ੍ ਅਸਮ੍ਿ੍ਕਲਸ਼੍੍ਟਮ੍ ਕਨਤ੍ਯਮ੍ ਏਿ ਪ੍ਕਿਸ਼੍ਯਕਤ੍ ੧੯
ਅਮ੍ਿ ਰਾਿੇਣ ਕਤ੍ਿਯੇਨ ਕਲਪ੍੍ਤ੍ਾਮ੍ਿੀ ਿਨਿਾ੭੭ਤ੍੍ਮਿੇ
ਸ਼੍ੋਪ੍ਕਯਸ਼੍ਯਕਸ ਪ੍ਰ੍ਤ੍ਾਰਮ੍ ਯਤ੍ਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਵਸ਼੍੍ਣਮ
ੁ ੍ ਅਿਯਯਮ੍ ੨0
ਸਾ ਿਸ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਅਙ੍ਿ ਰਾਿਮ੍ ਚ ਪ੍ੂਸ਼੍ਣਾਕਨ ਸਰਿ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਾ
ਮੈਕਤ੍ਲੀ ਪ੍ਰਕਤ੍ਿਿਰਾਹ ਪ੍ਰੀਕਤ੍ ਤ੍ਾਨਮ੍ ਅਨੁੱ ਤ੍ਮਮ੍ ੨੧
ਪ੍ਰਕਤ੍ਿਰੁਹਯ ਚ ਤ੍ਤ੍੍ ਸੀਤ੍ਾ ਪ੍ਰੀਕਤ੍ ਤ੍ਾਨਮ੍ ਯਸ਼੍ਕਸਵਨੀ
ਸ਼੍੍ਕਲਸ਼੍੍ਟਾਮ੍ਿਕਲ ਪ੍ੁਟਾ ਤ੍ਤ੍ਰ ਸਮੁਪ੍ਾਸ੍ਤ੍ ਤ੍ਪ੍ੋਤ੍ਨਾਮ੍ ੨੨
ਤ੍ਤ੍ਾ ਸੀਤ੍ਾਮ੍ ਉਪ੍ਾਸੀਨਾਮ੍ ਅਨਸੂਯਾ ਤ੍ਰੁਟ ਿਰਤ੍ਾ
ਿਚਨਮ੍ ਪ੍ਰਸ਼੍੍ਟਮ
ੁ ੍ ਆਰੇਪ੍ੇ ਿਤ੍ਾਮ੍ ਿਾਮ੍ਕਚ ਤ੍੍ਕਪ੍ਰਯ ਿਤ੍ਾ ਮਨੁ ੨੩
ਸਵਯਮਵਰੇ ਕਿਲ ਪ੍ਰਾਪ੍੍ਤ੍ਾ ਤ੍ਵਮ੍ ਅਨੇਨ ਯਸ਼੍ਕਸਵਨਾ
ਰਾਿਿੇਣੇਕਤ੍ ਮੇ ਸੀਤ੍ੇ ਿਤ੍ਾ ਸ਼੍ਰੁਕਤ੍ਮ੍ ਉਪ੍ਾਿਤ੍ਾ ੨੪
ਤ੍ਾਮ੍ ਿਤ੍ਾਮ੍ ਸ਼੍ਰੋਤ੍ੁਮ੍ ਇੱਚਾਕਮ ਕਿਸ੍ਤ੍ਰੇਣ ਚ ਮੈਕਤ੍ਕਲ
ਯਤ੍ਾ੭ਨੁ ਪ੍ੂਤ੍ਮ੍ ਿਾਰ੍ਤ੍੍ਸਨ
੍ ਯੇਨ ਤ੍ਨ੍ ਮੇ ਤ੍ਵਮ੍ ਿਿ੍ਤ੍ੁਮ੍ ਅਰਹਕਸ ੨੫
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ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਵਾਲ੍ ਮੀਕਿ ਰਾਮਾਯਣਮ੍
ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਏਿਮ੍ ਉਿ੍ਤ੍ਾ ਤ੍ੁ ਸਾ ਸੀਤ੍ਾ ਤ੍ਾਮ੍ ਤ੍ਤ੍ੋ ਤ੍ਰ੍ਮ ਚਾਕਰਣੀਮ੍
ਸ਼੍ਰੂਯਤ੍ਾਮ੍ ਇਕਤ੍ ਚੋਿ੍ਤ੍ਵਾ ਿੈ ਿਤ੍ਯਾ ਮਾਸ ਤ੍ਾਮ੍ ਿਤ੍ਾਮ੍ ੨੬
ਕਮਕਤ੍ਲਾ੭ਕਤ੍ਪ੍ਕਤ੍ ਰਵੀਰੋ ਿਨਿੋ ਨਾਮ ਤ੍ਰ੍ਮਕਿਤ੍੍
ਿ੍ਸ਼੍ਤ੍ਰ ਤ੍ਰ੍ਮੇ ਕਹ ਅਕਪ੍ਰਤ੍ੋ ਨਯਾਯਤ੍ਃ ਸ਼੍ਾਸ੍ਕਤ੍ ਮੇਕਤ੍ਨੀਮ੍ ੨੭
ਤ੍ਸਯ ਲਾਙ੍ਿਲ ਹਸ੍ਤ੍ ਸਯ ਿਰ੍ਸ਼੍ਤ੍ਃ ਿ੍ਸ਼੍ੇਤ੍ਰ ਮਣ੍ਟਲਮ੍
ਅਹਮ੍ ਕਿਲ ਉੱਕਤ੍ਤ੍ਾ ਕਪ੍ੱਤ੍ਾਵ ਿਿਤ੍ੀਮ੍ ਨਰੁਪ੍ਤ੍ੇਃ ਸੁਤ੍ਾ ੨੮
ਸ ਮਾਮ੍ ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾ ਨਰਪ੍ਕਤ੍ ਰ੍ਮੁਸ਼੍੍ਕਟ ਕਿਿ੍ਸ਼੍ੇਪ੍ ਤ੍ਤ੍੍ਪ੍ਰਃ
ਪ੍ਾਮ੍ਸ਼੍ੁ ਿੁਮ੍ਕਟਤ੍ ਸਰਵਾਮ੍ਿੀਮ੍ ਿਨਿੋ ਕਿਸ੍ਕਮਤ੍ੋ੭ਪ੍ਿਤ੍੍ ੨੯
ਅਨਪ੍ਤ੍ਯੇਨ ਚ ਸ੍ਨੇਹਾਤ੍੍ ਅਮ੍ਿਮ੍ ਆਰੋਪ੍ਯ ਚ ਸਵਯਮ੍
ਮਮੇ ਯਮ੍ ਤ੍ਨਯੇਕਤ੍ ਉਿ੍ਤ੍ਾਵ ਸ੍ਨੇਹੋ ਮਕਯ ਕਨਪ੍ਾਕਤ੍ਤ੍ਃ ੩0
ਅਨ੍ਤ੍ਕਰਿ੍ਸ਼੍ੇ ਚ ਿਾਿ੍ ਉਿ੍ਤ੍ਾ ਪ੍ਰਕਤ੍ਮਾ ਮਾਨੁ ਸ਼੍ੀ ਕਿਲ
ਏਿਮ੍ ਏਤ੍ ੱੰਨਰਪ੍ਤ੍ੇ ਤ੍ਰ੍ਮੇਣ ਤ੍ਨਯਾ ਤ੍ਿ ੩੧
ਤ੍ਤ੍ਃ ਪ੍ਰਹਰਸ਼੍
ੁ ੍ਟੋ ਤ੍ਰ੍ਮਾ੭੭ਤ੍੍ਮਾ ਕਪ੍ਤ੍ਾ ਮੇ ਕਮਕਤ੍ਲਾ੭ਕਤ੍ਪ੍ਃ
ਅਿਾਪ੍੍ਤ੍ੋ ਕਿਪ੍ੁਲਾਮ੍ ਰੁੱਕਤ੍ਮ੍ ਮਾਮ੍ ਅਿਾਪ੍ਯ ਨਰਾਕਤ੍ਪ੍ਃ ੩੨
ਤ੍ੱਤ੍ਾ ਚ ਅਸ੍ਕਮ ਇਸ਼੍੍ਟਿਤ੍੍ ਤ੍ੇਿਯੈ ਿਯੇਸ਼੍੍ਟਾਯੈ ਪ੍ੁਣਯ ਿਰ੍ਮਣਾ
ਤ੍ਯਾ ਸਮ੍ਪ੍ਾਕਿਤ੍ਾ ਚਾ੭ਸ੍ਕਮ ਸ੍ਕਨਿ੍ਤ੍ਯਾ ਮਾਤ੍ਰੁ ਸੌਹਤ੍
ਰੁ ਾਤ੍੍ ੩੩
ਪ੍ਕਤ੍ ਸਮਯੋਿ ਸੁਲਪ੍ਮ੍ ਿਯੋ ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾ ਤ੍ੁ ਮੇ ਕਪ੍ਤ੍ਾ
ਕਚਨ੍ਤ੍ਾਮ੍ ਅਪ੍ਯਿਮ ੱੱਤ੍ੀਨੋ ਕਿੱਤ੍ ਨਾਸ਼੍ਾਤ੍੍ ਇਿ ਅਤ੍ਨਃ ੩੪
ਸਤ੍ਰੁਸ਼੍ਾ ੱੱਚ ਅਪ੍ਿਰੁਸ਼੍੍ਟਾ ੱੱਚ ਲੋ ਿੇ ਿਨਯਾ ਕਪ੍ਤ੍ਾ ਿਨਾਤ੍੍
ਪ੍ਰਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਣਾਮ੍ ਅਿਾਪ੍੍ਨੋਕਤ੍ ਸ਼੍ਿਰੇਣਾ੭ਕਪ੍ ਸਮੋ ਪ੍ੁਕਿ ੩੫
ਤ੍ਾਮ੍ ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਣਾਮ੍ ਅਤ੍ੂ ਰਸ੍ਤ੍ਾਮ੍ ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾਚਾ੭ਤ੍੍ਮਕਨ ਪ੍ਾਰ੍ਕਤ੍ਿਃ
ਕਚਮ੍ਤ੍ਾ੭੭ਰ੍ਣਿ ਿਤ੍ਃ ਪ੍ਾਰਮ੍ ਨ ਆਸਸਾਤ੍ ਅਪ੍੍ਲਿੋ ਯਤ੍ਾ ੩੬
ਅਯੋਕਨਿਾਮ੍ ਕਹ ਮਾਮ੍ ਿ੍ਞਾਤ੍ਵਾ ਨ ਅਤ੍ਯਿੱਚ ਕਤ੍ਵਕਚਨ੍ਤ੍ਯਨ੍
ਸਤ੍ਰੁਸ਼੍ਮ੍ ਚਾ੭ਨੁ ਰਪ੍
ੂ ਮ੍ ਚ ਮਹੀ ਪ੍ਾਲਃ ਪ੍ਕਤ੍ਮ੍ ਮਮ ੩੭
ਤ੍ਸਯ ਪ੍ੁੱਕਤ੍: ਇਯਮ੍ ਿਾਤ੍ਾ ਕਚਨ੍ਤ੍ਯਾਨ ਸਯ ਸਮ੍ਤ੍ਤ੍ਮ੍
ਸਵਯਮ੍ ਿਰਮ੍ ਤ੍ਨੂ ਿਾਯਾਃ ਿਕਰਸ਼੍ਯਾ ਮੀਕਤ੍ ਤ੍ੀਮਤ੍ਃ ੩੮
ਮਹਾ ਯਿ੍ਞੇ ਤ੍ਤ੍ਾ ਤ੍ਸਯ ਿਰੁਣੇਨ ਮਹਾਤ੍੍ਮਨਾ
ਤ੍ੱਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਨੁ ਰਵਰਮ੍ ਪ੍ਰੀਤ੍ਯਾ ਤ੍ੂ ਣੀ ਚਾ੭ਿ੍ਸ਼੍ਯ ਸਾਯਿੌ ੩੯
ਅਸਮ੍ਚਾਲਯਮ੍ ਮਨੁ ਸ਼੍ਯੈ ਸ਼੍੍ਚ ਯਤ੍੍ਨੇਨਾ੭ਕਪ੍ ਚ ਿੌਰਿਾਤ੍੍
ਤ੍ਨ੍ ਨ ਸ਼੍ਿ੍ਤ੍ਾ ਨਮਕਯਤ੍ੁ ਮ੍ ਸਵਪ੍੍ਨੇਸ਼੍ਵ੭ਕਪ੍ ਨਰਾਕਤ੍ਪ੍ਾਃ ੪0
ਤ੍ ੱੱਤ੍ਨੁ ਃ ਪ੍ਰਾਪ੍ਯ ਮੇ ਕਪ੍ਤ੍ਰਾ ਿਯਾਹਰਤ੍
ੁ ਮ੍ ਸਤ੍ਯ ਿਾਕਤ੍ਨਾ
ਸਮਿਾਯੇ ਨਰੇਨ੍ਤ੍ਰਾਣਾਮ੍ ਪ੍ੂਰਵਮ੍ ਆਮਨ੍ਤ੍ਯ
ਰ ਪ੍ਾਰ੍ਕਤ੍ਿਾਨ੍ ੪੧
ਇਤ੍ਮ੍ ਚ ਤ੍ਨੁ : ਉਤ੍ਯਮਯ ਸਿਯਮ੍ ਯਃ ਿੁਰਤ੍
ੁ ੇ ਨਰਃ
ਤ੍ਸਯ ਮੇ ਤ੍ੁ ਕਹਤ੍ਾ ਪ੍ਾਰਯਾ ਪ੍ਕਿਸ਼੍ਯਕਤ੍ ਨ ਸਮ੍ਸ਼੍ਯਃ ੪੨
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਤ੍ ੱੱਚ ਤ੍ਰੁਸ਼੍ਟ
੍ ਵਾ ਤ੍ਨੁ ਃ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਟ
੍ ਮ੍ ਿੌਰਿਾਤ੍੍ ਕਿਕਰ ਸੰਕਨਪ੍ਮ੍
ਅਕਪ੍ਿਾਤ੍ਯ ਨਰੁਪ੍ਾ ਿਿ੍ਮ:ੁ ਅਸ਼੍ਿ੍ਤ੍ਾ ਸ੍ਤ੍ਸਯ ਤ੍ੋਲਨੇ ੪੩
ਸੁਤ੍ੀਰ੍ਿ ਸਯ ਤ੍ੁ ਿਾਲ ਸਯ ਰਾਿਿੋ੭ਯਮ੍ ਮਹਾ ਤ੍ਯੁ ਕਤ੍ਃ
ਕਿਸ਼੍ਵਾਕਮਤ੍ਰੇਣ ਸਕਹਤ੍ੋ ਯਿ੍ਞਮ੍ ਤ੍ਰਸ਼੍੍ਟਮ
ੁ ੍ ਸਮਾ੭੭ਿਤ੍ਃ
ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੇਨ ਸਹ ਪ੍ਰਾਤ੍ਰਾ ਰਾਮਃ ਸਤ੍ਯ ਪ੍ਰਾਿਰਮਃ ੪੪
ਕਿਸ਼੍ਵਾਕਮਤ੍ਰ ਸ੍ਤ੍ੁ ਤ੍ਰ੍ਮਾਤ੍੍ਮਾ ਮਮ ਕਪ੍ਤ੍ਰਾ ਸੁਪ੍ੂਕਿਤ੍ਃ
ਪ੍ਰੋਿਾਚ ਕਪ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਤ੍ਤ੍ਰ ਰਾਿਿੋ ਰਾਮ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣੌ ੪੫
ਸੁਤ੍ੌ ਤ੍ਸ਼੍ਰਤ੍ ਸਯੇਮੌ ਤ੍ਨੁ ਰ੍ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਨ ਿਾਮ੍ਿ੍ਕਸ਼੍ਣੌ
ਤ੍ਨੁ ਰ੍ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਯ ਰਾਮਾਯ ਰਾਿ ਪ੍ੁਤ੍ਰਾਯ ਤ੍ੈਕਿਿਮ੍ ੪੬
ਇਕਤ੍ ਉਿ੍ਤ੍ ਸ੍ਤ੍ੇਨ ਕਿਪ੍ਰਣ
ੇ ਤ੍ ੱੱਤ੍ਨੁ ਃ ਸਮੁਪ੍ਾਨਯਤ੍੍ ੪੭
ਕਨਮੇਸ਼੍ਾ੭ਨ੍ਤ੍ਰ ਮਾਤ੍ਰੇਣ ਤ੍ਤ੍੍ ਆਨਮਯ ਸ ਿੀਰਯਿਾਨ੍
ਿਯਾਮ੍ ਸਮਾਰੋਪ੍ਯ ਿਕਟਕਤ੍ ਪ੍ੂਰਯਾ ਮਾਸ ਿੀਰਯਿਤ੍੍ ੪੮
ਤ੍ੇਨ ਪ੍ੂਰਯਤ੍ਾ ਿੇਿਾ ਨ੍ਮਤ੍ਯੇ ਪ੍ਿ੍ਨਮ੍ ਕਤ੍ਵਤ੍ਾ ਤ੍ਨੁ ਃ
ਤ੍ਸਯ ਸ਼੍ਪ੍੍ਤ੍੭
ੋ ਪ੍ਿ ਤ੍੍ਪ੍ੀਮਃ ਪ੍ਕਤ੍ਤ੍ਸਯ ਅਸ਼੍ਨੇ ਕਰਿ ੪੯
ਤ੍ਤ੍ੋ੭ਹਮ੍ ਤ੍ਤ੍ਰ ਰਾਮਾਯ ਕਪ੍ਤ੍ਰਾ ਸਤ੍ਯਾ੭ਕਪ੍ ਸਮ੍ਕਤ੍ਨਾ
ਉਤ੍ਯਤ੍ਾ ਤ੍ਾਤ੍ੁ ਮ੍ ਉਤ੍ਯਮਯ ਿਲ ਪ੍ਾਿਨਮ੍ ਉੱਤ੍ਮਮ੍ ੫0
ਤ੍ੀਯਮਾਨਾਮ੍ ਸ ਤ੍ੁ ਤ੍ਤ੍ਾ ਪ੍ਰਕਤ੍ਿਿਰਾਹ ਰਾਿਿਃ
ਅਕਿਿ੍ਞਾਯ ਕਪ੍ਤ੍ੁ ਸ਼੍੍ਚਨ੍ਤ੍ਮ੍ ਅਯੋਤ੍ਯਾ੭ਕਤ੍ਪ੍ਤ੍ੇਃ ਪ੍ਰਪ੍ੋਃ ੫੧
ਤ੍ਤ੍ਃ ਸ਼੍ਵਸ਼੍ੁਰਮ੍ ਆਮਨ੍ਤ੍ਰਯ ਿਰੁੱਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਸ਼੍ਰਤ੍ਮ੍ ਨਰੁਪ੍ਮ੍
ਮਮ ਕਪ੍ਤ੍ਰਾ ਤ੍ੁ ਅਹਮ੍ ਤ੍ੱਤ੍ਾ ਰਾਮਾਯ ਕਿਕਤ੍ਤ੍ਾ੭੭ਤ੍੍ਮਨੇ ੫੨
ਮਮ ਚੈ ਿਾ੭ਨੁ ਿਾ ਸਾਤ੍ਵੀ ਊਰ੍ਕਮਲ਼ਾ ਕਪ੍ਰਯ ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਨਾ
ਪ੍ਾਰਯਾ੭ਰ੍ਤ੍ੇ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ ਸਯਾ੭ਕਪ੍ ਤ੍ੱਤ੍ਾ ਕਪ੍ਤ੍ਰਾ ਮਮ ਸਵਯਮ੍ ੫੩
ਏਿਮ੍ ਤ੍ੱਤ੍ਾ੭ਸ੍ਕਮ ਰਾਮਾਯ ਤ੍ਤ੍ਾ ਤ੍ਸ੍ਕਮਨ੍ ਸਵਯਮ੍ ਿਰੇ
ਅਨੁ ਰਿ੍ਤ੍ਾ੭ਸ੍ਕਮ ਤ੍ਰ੍ਮਣ
ੇ ਪ੍ਕਤ੍ਮ੍ ਿੀਰਯਿਤ੍ਾਮ੍ ਿਰਮ੍ ੫੪
ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਯੋਤ੍ਯਾ ਿਾਮ੍ਟੇ ਅਸ਼੍੍ਟਾ ਤ੍ਸ਼੍ੋਤ੍
ੱ ਰ ਸ਼੍ਤ੍ਤ੍ਮ ੱੱਸਰ੍ਿ:
ਏਕੋਨ ਤ੍ਵਮ੍ਸ਼ ਤਯੁ ਤਰ ਸ਼ਤਤਮ ੱਸਰ੍ਕ:
ਅਨਸੂਯਾ ਤ੍ੁ ਤ੍ਰ੍ਮਿ੍ਞਾ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਤ੍ਾਮ੍ ਮਹਤ੍ੀਮ੍ ਿਤ੍ਾਮ੍
ਪ੍ਰਯਸ਼੍ਵਿਤ੍ ਪ੍ਾਹੁਪ੍ਯਾਮ੍ ਕਸ਼੍ਰ ਸਯਾ੭੭ਿਰਾਯ ਮੈਕਤ੍ਲੀਮ੍ ੧
ਿਯਿ੍ਤ੍ਾ੭ਿ੍ਸ਼੍ਰ ਪ੍ਤ੍ਮ੍ ਕਚਤ੍ਰਮ੍ ਪ੍ਾਕਸ਼੍ਤ੍ਮ੍ ਮਤ੍ੁ ਰਮ੍ ਤ੍ਵਯਾ
ਯਤ੍ਾ ਸਵਯਮਵਰਮ੍ ਿਰੁੱਤ੍ਮ੍ ਤ੍ਤ੍੍ ਸਰਵਮ੍ ਕਹ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਮ੍ ਮਯਾ
ਰਮੇ੭ਹਮ੍ ਿਤ੍ਯਾ ਤ੍ੇ ਤ੍ੁ ਤ੍ਰੁਟਮ੍ ਮਤ੍ੁ ਰ ਪ੍ਾਕਸ਼੍ਕਣ ੨
ਰਕਿ: ਅਸ੍ਤ੍ਮ੍ ਿਤ੍ਃ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ੍ ਉਪ੍ੋਹਯ ਰਿਨੀਮ੍ ਕਸ਼੍ਿਾਮ੍
ਕਤ੍ਿਸਮ੍ ਪ੍ਰਕਤ੍ ਿੀਰ੍ਣਾਨਾਮ੍ ਆਹਾਰਾ੭ਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਪ੍ਤ੍ਕਤ੍ਰਣਾਮ੍
ਸਮ੍ਤ੍ਯਾ ਿਾਲੇ ਕਨਲੀਨਾਨਾਮ੍ ਕਨਤ੍ਰਾ੭ਰ੍ਤ੍ਮ੍ ਸ਼੍ਰੂਯਤ੍ੇ ਤ੍ਵਕਨਃ ੩
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਏਤ੍ੇ ਚਾ੭ਕਪ੍ ਅਕਪ੍ਸ਼੍ੇਿ ਆਰ੍ਤ੍ਰਾ ਮੁਨਯਃ ਿਲਸ਼੍ੋਤ੍ਯਤ੍ਾ:
ਸਕਹਤ੍ਾ ਉਪ੍ਿਰ੍ਤ੍ਨ੍ਤ੍ੇ ਸਕਲਲਾ੭੭ਪ੍੍ਲੁਤ੍ ਿਲ੍ ਿਲਾਃ ੪
ਰੁਸ਼੍ੀਣਾਮ੍ ਅਿ੍ਕਨਹੋਤ੍ਰੇਸ਼੍ੁ ਹੁਤ੍ੇਸ਼੍ੁ ਕਿਕਤ੍ ਪ੍ੂਰਵਿਮ੍
ਿਪ੍ੋਤ੍ ਅਮ੍ਿ ਅਰੁਣੋ ਤ੍ੂ ਮੋ ਤ੍ਰੁਸ਼੍ਯਤ੍ੇ ਪ੍ਿਨੋੱਤ੍ਤ੍ਃ ੫
ਅਲ੍ ਪ੍ ਪ੍ਰ੍ਣਾ ਕਹ ਤ੍ਰਿੋ ਿਨੀ ਪ੍ੂਤ੍ਾਃ ਸਮਨ੍ਤ੍ਤ੍ਃ
ਕਿਪ੍ਰਿਰੁਸ਼੍੍ਟੇ ਅਕਪ੍ ਯੇ ਤ੍ੇਸ਼੍ੇ ਨ ਪ੍ਰਿਾਸ਼੍ਨ੍ਕਤ੍ ਿੈ ਕਤ੍ਸ਼੍ਃ ੬
ਰਿਨੀ ਚਰ ਸੱਤ੍ਵਾਕਨ ਪ੍ਰਚਰਨ੍ਕਤ੍ ਸਮਨ੍ਤ੍ਤ੍ਃ
ਤ੍ਪ੍ੋ ਿਨ ਮਰੁਿਾ ਕਹ ਏਤ੍ੇ ਿੇਕਤ੍ ਤ੍ੀਰ੍ਤ੍ਸ਼੍
ੇ ੁ ਸ਼੍ੇਰਤ੍ੇ ੭
ਸਮ੍ਪ੍ਰਿਰੁੱਤ੍ਾ ਕਨਸ਼੍ਾ ਸੀਤ੍ੇ ਨਿ੍ਸ਼੍ਤ੍ਰ ਸਮਲਮ੍ਿਰੁਤ੍ਾ
ਿਯੋਤ੍੍ਸ੍ਨਾ ਪ੍ਰਾਿਰਣ ਸ਼੍੍ਚਨ੍ਤ੍ਰੋ ਤ੍ਰੁਸ਼੍ਯਤ੍ੇ੭ਪ੍ਯੁ ਕਤ੍ ਤ੍ੋ੭ਮ੍ਪ੍ਰੇ ੮
ਿਮਯਤ੍ਾਮ੍ ਅਨੁ ਿਾਨਾਕਮ ਰਾਮਸਯਾ੭ਨੁ ਚਰੀ ਪ੍ਿ
ਿਤ੍ਯਨ੍ਤ੍ਯਾ ਕਹ ਮਤ੍ੁ ਰਮ੍ ਤ੍ਵਯਾ੭ਹਮ੍ ਪ੍ਕਰਤ੍ੋਕਸ਼੍ਤ੍ਾ ੯
ਅਲਮ੍ਿੁਰੁ ਚ ਤ੍ਾਿਤ੍੍ ਤ੍ਵਮ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਯਿ੍ਸ਼੍ਮ੍ ਮਮ ਮੈਕਤ੍ਕਲ
ਪ੍ਰੀਕਤ੍ਮ੍ ਿਨਯ ਮੇ ਿਤ੍੍ਸ ਕਤ੍ਿਯਾ੭ਲਮ੍ਿਾਰ ਸ਼੍ੋਕਪ੍ਤ੍ਾ ੧0
ਸਾ ਤ੍ਤ੍ਾ ਸਮਲਮ੍ਿਰੁਤ੍ਯ ਸੀਤ੍ਾ ਸੁਰ ਸੁਤ੍ੋਪ੍ਮਾ
ਪ੍ਰਣਮਯ ਕਸ਼੍ਰਸਾ ਤ੍ਸਯੈ ਰਾਮਮ੍ ਤ੍ੁ ਅਕਪ੍ਮੁਿੀ ਯਯੌ ੧੧
ਤ੍ਤ੍ਾ ਤ੍ੁ ਪ੍ੂਕਸ਼੍ਤ੍ਾਮ੍ ਸੀਤ੍ਾਮ੍ ਤ੍ਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ ਿਤ੍ਤ੍ਾਮ੍ ਿਰਃ
ਰਾਿਿਃ ਪ੍ਰੀਕਤ੍ ਤ੍ਾਨੇਨ ਤ੍ਪ੍ਕਸਵਨਯਾ ਿਹਰ੍ਸ਼੍ ਚ ੧੨
ਨਯਿੇਤ੍ਯ ੱੱਤ੍ਤ੍ਃ ਸਰਵਮ੍ ਸੀਤ੍ਾ ਰਾਮਾਯ ਮੈਕਤ੍ਲੀ
ਪ੍ਰੀਕਤ੍ ਤ੍ਾਨਮ੍ ਤ੍ਪ੍ਕਸਵਨਯਾ ਿਸਨਾ੭੭ਪ੍ਰਣ ਸਰਿਮ੍ ੧੩
ਪ੍ਰਹਰਸ਼੍
ੁ ੍ਟ ਸ੍ਤ੍੭
ਵ ਪ੍ਿ ਤ੍ਰਾਮੋ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣ ਸ਼੍੍ਚ ਮਹਾ ਰਤ੍ਃ
ਮੈਕਤ੍ਲਯਾਃ ਸਤ੍੍ ਕਿਰਯਾਮ੍ ਤ੍ਰੁਸ਼੍੍ਟਵਾ ਮਾਨੁ ਸ਼੍ੇਸ਼੍ੁ ਸੁਤ੍ੁਰ੍ਲਪ੍ਾਮ੍ ੧੪
ਤ੍ਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਾਮ੍ ਸ਼੍ਰਵਰੀਮ੍ ਪ੍ਰੀਤ੍ਃ ਪ੍ੁਣਯਾਮ੍ ਸ਼੍ਕਸ਼੍ ਕਨਪ੍ਾ੭੭ਨਨਃ
ਅਰ੍ਕਚਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਾਪ੍ਸੈਃ ਕਸੱਤ੍:ੈ ਉਿਾਸ ਰਿੁ ਨਨ੍ਤ੍ਨਃ ੧੫
ਤ੍ਸਯਾਮ੍ ਰਾਤ੍ਰਯਾਮ੍ ਿਯਤ੍ੀਤ੍ਾਯਾਮ੍ ਅਕਪ੍ਕਸ਼੍ਚਯ ਹੁਤ੍ਾ੭ਿ੍ਕਨਿਾਨ੍
ਆਪ੍ਰੁੱਚੇਤ੍ਾਮ੍ ਨਰ ਿਯਾਿਰੌ ਤ੍ਾਪ੍ਸਾਨ੍ ਿਨ ਿੋਚਰਾਨ੍ ੧੬
ਤ੍ਾ ਊਚੁ ਸ੍ਤ੍ੇ ਿਨ ਚਰਾ ਸ੍ਤ੍ਾਪ੍ਸਾ ਤ੍ਰ੍ਮ ਚਾਕਰਣਃ
ਿਨਸਯ ਤ੍ਸਯ ਸਮ੍ਚਾਰਮ੍ ਰਾਿ੍ਸ਼੍ਸੈਃ ਸਮ੭ਕਪ੍ਪ੍੍ਲੁਤ੍ਮ੍ ੧੭
ਰਿ੍ਸ਼੍ਾਮ੍ਕਸ ਪ੍ੁਰਸ਼੍
ੁ ਾਤ੍ਾਕਨ ਨਾਨਾ ਰੂਪ੍ਾਕਣ ਰਾਿਿ
ਿਸਮ੍ਤ੍ਯ੭ਸ੍ਕਮਨ੍ ਮਹਾ੭ਰਣਯੇ ਿਯਾਲ਼ਾ ਸ਼੍੍ਚ ਰੁਕਤ੍ਰਾ੭ਸ਼੍ਨਾ: ੧੮
ਉੱਕਚਸ਼੍੍ਟਮ੍ ਿਾ ਪ੍ਰਮਤ੍
ੱ ਮ੍ ਿਾ ਤ੍ਾਪ੍ਸਮ੍ ਤ੍ਰ੍ਮ ਚਾਕਰਣਮ੍
ਅਤ੍ ਨ੍ਤ੍ਯ੭ਸ੍ਕਮਨ੍ ਮਹਾ੭ਰਣਯੇ ਤ੍ਾ ੱੰਕਨਿਾਰਯ ਰਾਿਿ ੧੯
ਏਸ਼੍ ਪ੍ਨ੍ਤ੍ਾ ਮਹਰ੍ਸ਼੍ੀਣਾਮ੍ ਪ੍ਲਾ ਨਯਾ੭੭ਹਰਤ੍ਾਮ੍ ਿਨੇ
ਅਨੇਨ ਤ੍ੁ ਿਨਮ੍ ਤ੍ੁ ਰ੍ਿਮ੍ ਿਨ੍ਤ੍ੁਮ੍ ਰਾਿਿ ਤ੍ੇ ਿ੍ਸ਼੍ਮਮ੍ ੨0
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ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ:
ਇਤ੍ੀਿ ਤ੍ੈਃ ਪ੍ਰਾਞ੍ਿਕਲਕਪ੍ ਸ੍ਤ੍ਪ੍ਕਸਵਕਪ੍:
ਕਤ੍ਵਿੈਃ ਿਰੁਤ੍ ਸਵਸਤ੍
੍ ਯਯਨਃ ਪ੍ਰਮ੍ਤ੍ਪ੍ਃ
ਿਨਮ੍ ਸ ਪ੍ਾਰਯਃ ਪ੍ਰਕਿਿੇਸ਼੍ ਰਾਿਿਃ
ਸ ਲਿ੍ਸ਼੍੍ਮਣਃ ਸੂਰਯ ਇਿਾ੭ਪ੍ਰ ਮਣ੍ਟਲਮ੍ ੨੧
ਇਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਅਯੋਤ੍ਯਾ ਿਾਮ੍ਟੇ ਏਿੋਨ ਕਿਮ੍ਸ਼੍ ਤ੍ਯੁ ੱਤ੍ਰ ਸ਼੍ਤ੍ਤ੍ਮ ੱੱਸਰ੍ਿ:
ਅਯੋਤ੍ਯ ਿਾਮ੍ਟ: ਸਮਾਪ੍੍ਤ੍:
**********************************************************************
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