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 ਪਰਤਮ ਸਰ੍ਕਃ   

 ਤਪਃ   ਸ੍ਵਾਤਯਾਯ ਨਿਰਤਮ੍ ਤਪਸ੍ਵੀ ਵਾਨਵਵਤਾਮ੍ ਵਰਮ੍  

 ਿਾਰਤਮ੍ ਪਨਰਪਪਰੱਚ ਵਾਲ੍ਮੀਨਵ ਰ੍ਮੁਨਿ ਪੁਮ੍ਵਵਮ੍  ੧   

 ਵੋ ਿਵ੭ਸ੍੍ਨਮਿ੍ ਸ੍ਾਮ੍ਪਰਤਮ੍ ਲੋਵੇ ਵੁਣਵਾਿ੍ ਵਸ਼੍ਚ ਵੀਰਯਵਾਿ੍  

 ਤਰ੍ਮਜ੍ਞ ਸ਼੍ਚ ਵਰੁਤਜ੍ਞ ਸ਼੍ਚਸ੍ਤਯ ਵਾਵਯੋ ਤਰੁਟਵਰਤਃ?  ੨   

 ਚਾਨਰਤਰੇਣ ਚ ਵੋ ਯੁਵ੍ਤਃ ਸ੍ਰਵ ਪੂਤੇਸ਼ੁ ਵੋ ਨਿਤਃ  

 ਨਵਤਵਾਿ੍ਵਃ ਵ    ੱੱਸ੍ਮਰ੍ਤ ਸ਼੍ਚ ਵ   ਸ਼੍ਚੈਵ ਨਪਰਯ ਤਰ੍ਸ਼ਿਃ?  ੩  

 ਆਤ੍ਮਵਾਿ੍ ਵੋ ਨਜਤ ਵਰੋਤੋ ਮਨਤਮਾਿ੍ ਵੋਿਸੂ੍ਯਵਃ  

 ਵਸ੍ਯ ਨਪਪਯਨਤ ਤੇਵਾ ਸ਼੍ਚ ਜਾਤ ਰੋਸ਼ ਸ੍ਯ ਸ੍ਮਯੁਵੇ  ? ੪ 

 ਏਤ ਨਤੱਚਾ ਮਯਿਮ੍ ਸ਼ਰੋਤੁਮ੍ ਪਰਮ੍ ਵੌਤੂਿਲਮ੍ ਨਿ ਮ ੇ 

 ਮਿਰ੍ਸ਼ ੇਤਵਮ੍ ਸ੍ਮਰ੍ਤੋਨਸ੍ ਜ੍ਞਾਤੁ ਮੇਵਮ੍ ਨਵਤਮ੍ ਿਰਮ੍  ੫     

 ਸ਼ਰੁਤਵਾ ਚੈਤ ੱੱਨਤਰਲੋਵਜ੍ਞੋ ਵਾਲ੍ਮੀਵੇ ਰ੍ਿਾਰਤੋ ਵਚਃ  

 ਸ਼ਰੂਯਤਾਮ੍ ਇਨਤ ਚਾ੭੭ਮਿ੍ਤਰਯ ਪਰਿਰਸ਼ੁ੍ਟੋ ਵਾਵਯਮ੍ ਅਪਰਵੀਤ ੍  ੬   

 ਪਿਵੋ ਤੁਰ੍ਲਪਾ ਸ਼੍ਚੈਵ ਯੇ ਤਵਯਾ ਵੀਰ੍ਨਤਤਾ ਵੁਣਾਃ  

 ਮੁਿੇ ਵਵ੍ਸ਼ਯਾਮਯ੭ਿਮ੍ ਪੁੱਤਵਾ ਤੈ ਰਯੁਵ੍ਤਃ ਸ਼ਰੂਯਤਾਮ੍ ਿਰਃ  ੭   

 ਇਵ੍ਸ਼ਵਾਵੁ ਵਮ੍ਸ਼ ਪਰਪਵੋ ਰਾਮੋ ਿਾਮ ਜਿੈਃ ਸ਼ਰੁਤਃ  

 ਨਿਯਤਾ੭੭ਤ੍ਮਾ ਮਿਾ ਵੀਰਯੋ ਤਯੁਨਤਮਾਿ੍ ਤਰੁ ਨਤਮਾ ਿਵਸ਼ੀ  ੮  

 ਪੁੱਨਤਮਾ  ੱਿੀਨਤਮਾਿ੍ ਵਾਵ੍ਮੀ ਸ਼ਰੀਮਾਿ੍ ਸ਼ਤਰੁ ਨਿਪਰਹਣਃ  

 ਨਵਪੁਲਾਮ੍ਸ੍ੋ ਮਿਾ ਪਾਿਃੁ ਵਮ੍ਪੁ ਵਰੀਵ ੋਮਿਾ ਿਿੁਃ  ੯  

 ਮਿੋ ਰਸ੍੍ਵੋ ਮਿੇਸ਼ਵਾਸ੍ੋ ਵੂਟ ਜਤਰੁ   ਰਨਰਮ੍ਤਮਃ   

 ਆਜਾਿੁ ਪਾਿਃੁ ਸੁ੍ਨਸ਼ਰਾਃ ਸੁ੍ਲਲਾਟਃ ਸੁ੍ਨਵਵਰਮਃ   ੧0   

 ਸ੍ਮਃ ਸ੍ਮ ਨਵਪਵ੍ਤਾ੭ਙਵ੍ਃ ਸ੍੍ਨਿਵ੍ਤ ਵਰ੍ਣਃ ਪਰਤਾਪਵਾਿ੍  

 ਪੀਿ ਵਵ੍ਸ਼ਾ ਨਵਸ਼ਾਲਾ੭ਵ੍ਸ਼ੋ ਲਵ੍ਸ਼੍ਮੀਵਾਿ੍ ਸ਼ੁਪ ਲਵ੍ਸ਼ਣਃ  ੧੧   

 ਤਰ੍ਮਜ੍ਞਃ ਸ੍ਤਯ ਸ੍ਮ੍ਤ ਸ਼੍ਚ ਪਰਜਾਿਾਮ੍ ਚ ਨਿਤ ੇਰਤਃ  

 ਯਸ਼ਸ੍ਵੀ ਜ੍ਞਾਿ ਸ੍ਮ੍ਪ ਿਃ ਸ਼ੁਨਚ ਰਵਸ਼ਯਃ ਸ੍ਮਾਨਤਮਾਿ੍  ੧੨    

 ਪਰਜਾਪਨਤ ੱੱਸ੍ਮ ਸ਼ਰੀਮਾਿ੍ ਤਾਤਾ ਨਰਪੁ ਨਿਸ਼ੂਤਿਃ  

 ਰਵ੍ਨਸ਼ਤਾ ਜੀਵਲੋਵ ਸ੍ਯ ਤਰ੍ਮ ਸ੍ਯ ਪਨਰਰਵ੍ਨਸ਼ਤਾ   ੧੩   
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 ਰਵ੍ਨਸ਼ਤਾ ਸ੍ਵਸ੍ਯ ਤਰ੍ਮ ਸ੍ਯ ਸ੍ਵਜਿ ਸ੍ਯ ਰਵ੍ਨਸ਼ਤਾ   

 ਵੇਤ ਵੇਤਾਙਵ੍ ਤੱਤਵਜ੍ਞੋ ਤਿੁਰਵੇਤੇ ਚ ਨਿਸ਼੍ਨਟਤਃ  ੧੪   

 ਸ੍ਰਵ ਸ਼ਾਸ੍੍ਤਰਾ੭ਰ੍ਤ ਤੱਤਵਜ੍ਞੋ ਸ੍੍ਮਰੁਨਤਮਾਿ੍ ਪਰਨਤਪਾਿਵਾਿ੍  

 ਸ੍ਰਵ ਲੋਵਨਪਰਯਃ ਸ੍ਾਤੁਰ੭ਤੀਿਾਤ੍ਮਾ ਨਵਚਵ੍ਸ਼ਣਃ   ੧੫  

 ਸ੍ਰਵਤਾ੭ਨਪਵਤਃ ਸ੍ਤ੍ਨਪਃ ਸ੍ਮੁਤਰ ਇਵ ਨਸ੍ਿ੍ਤੁਨਪਃ  

 ਆਰਯਃ ਸ੍ਰਵ ਸ੍ਮ ਸ਼੍ਚੈਵ ਸ੍ਤੈਵ ਨਪਰਯ ਤਰ੍ਸ਼ਿਃ  ੧੬     

 ਸ੍ ਚ ਸ੍ਰਵ ਵੁਣੋਪੇਤਃ ਵੌਸ੍ਲਯਾ੭੭ਿਿ੍ਤ ਵਰ੍ਤਿਃ  

 ਸ੍ਮੁਤਰ ਇਵ ਵਾਮ੍ਪੀਰਯ ੇਤੈਰਯੇਣ ਨਿਮਵਾ ਨਿਵ  ੧੭     

 ਨਵਸ਼੍ਣਿੁਾ ਸ੍ਤਰੁਸ਼ੋ ਵੀਰਯੇ ਸ੍ੋਮਵਤ੍ ਨਪਰਯਤਰ੍ਸ਼ਿਃ   

 ਵਾਲਾ੭ਵ੍ਨਿਸ੍ਤਰੁਸ਼ਃ ਵਰੋਤੇ ਵ੍ਸ਼ਮਯਾ ਪਰੁਨਤਵੀ ਸ੍ਮਃ  ੧੮    

 ਤਿਤੇਿ ਸ੍ਮ ਸ੍੍ਤਯਾਵੇ ਸ੍ਤਯੇ ਤਰ੍ਮ ਇਵਾ੭ਪਰਃ  

 ਤਮੇਵਮ੍ ਵੁਣ ਸ੍ਮ੍ਪ ਿਮ੍ ਰਾਮਮ੍ ਸ੍ਤਯ ਪਰਾਵਰਮਮ੍    ੧੯ 

 ਜਯੇਸ਼੍ਟਮ੍ ਸ਼ਰੇਸ਼੍ਟ ਵੁਣੈਰ੍ ਯੁਵ੍ਤਮ੍ ਨਪਰਯਮ ੍ਤਸ਼ਰਤਃ ਸੁ੍ਤਮ੍  

 ਪਰਵਰੁਤੀਿਾਮ੍ ਨਿਤ ੈਰਯੁਵ੍ਤਮ੍ ਪਰਵਰੁਨਤ ਨਪਰਯ ਵਾਮਯਯਾ  ੨0 

 ਯੌਵ ਰਾਜਯੇਿ ਸ੍ਮਯੋਵ੍ਤੁਮ੍ ਐਚੱਤ੍ ਪਰੀਤਯਾ ਮਿੀਪਨਤਃ  

 ਤਸ੍ਯਾ੭ਨਪਸ਼ੇਵ   ਸ੍ਮ੍ਪਾਰਾਿ੍ ਤਰੁਸ਼੍ਟਵਾ ਪਾਰਯਾ੭ਤ ਵੈਵਯੀ  ੨੧ 

 ਪੂਰਵਮ੍ ਤੱਤ ਵਰਾ ਤੇਵੀ ਵਰਮ੍ ਏਿਮ੭ਯਾਚਤ  

  ਨਵਵਾਸ੍ਿਮ੍ ਚ ਰਾਮ ਸ੍ਯ ਪਰਤ ਸ੍ਯਾ੭ਨਪਸ਼ੇਚਿਮ੍  ੨੨   

  ਸ੍ ਸ੍ਤਯ ਵਚਿਾ ਤਰਾਜਾ ਤਰ੍ਮ ਪਾਸ਼ੇਿ ਸ੍ਮਯਤਃ  

  ਨਵਵਾਸ੍ਯਾ ਮਾਸ੍ ਸੁ੍ਤਮ੍ ਰਾਮਮ੍ ਤਸ਼ਰਤਃ ਨਪਰਯਮ ੍ ੨੩  

  ਸ੍ ਜਵਾਮ ਵਿਮ੍ ਵੀਰਃ ਪਰਨਤਜ੍ਞਾਮ੍ ਅਿੁਪਾਲਯਿ੍  

  ਨਪਤੁ ਰਵਚਿ ਨਿਰ੍ਤੇਸ਼ਾਤ੍ ਵੈਵੇੱਯਾਃ ਨਪਰਯ ਵਾਰਣਾਤ ੍ ੨੪ 

  ਤਮ੍ ਵਰਜਿ੍ਤਮ੍ ਨਪਰਯ ੋਪਰਾਤਾ ਲਵ੍ਸ਼੍ਮਣੋਿੁਜਵਾਮ ਿ  

  ਸ੍੍ਿੇਿਾ ਨਤਵਿਯ ਸ੍ਮ੍ਪ ਿਃ ਸੁ੍ਨਮਤਰਾ੭੭ਿਿ੍ਤ ਵਰ੍ਤਿਃ  ੨੫  

  ਪਰਾਤਰਮ ੍ਤਨਯਤੋ ਪਰਾਤੁ: ਸ੍ੌਪਰਾਤਰਮ੭ਿੁ ਤਰ੍ਸ਼ਯਿ੍   

  ਰਾਮ ਸ੍ਯ ਤਨਯਤਾ ਪਾਰਯਾ ਨਿਤਯਮ੍ ਪਰਾਣ ਸ੍ਮਾਨਿਤਾ    ੨੬ 

  ਜਿਵ ਸ੍ਯ ਵੁਲੇ ਜਾਤਾ ਤੇਵ ਮਾਯੇਵ ਨਿਰ੍ਨਮਤਾ   

  ਸ੍ਰਵ ਲਵ੍ਸ਼ਣ ਸ੍ਮ੍ਪ ਿਾ ਿਾਰੀਣਾਮ੍ ਉਤੱਮਾ ਵਤੂਃ    ੨੭ 
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  ਸ੍ੀਤਾ੭ਪਯਿੁ ਵਤਾ ਰਾਮਮ੍ ਸ਼ਨਸ਼ਿਮ੍ ਰੋਨਿਣੀ ਯਤਾ  

  ਪੌਰੈਰ੍ ਅਿੁਵਤੋ ਤੂਰਮ੍ ਨਪਤਰਾ ਤਸ਼ਰਤੇਿ ਚ    ੨੮ 

  ਸ਼ਰੁਙਨ੍ਵਪੇਰਪੁਰ ੇਸੂ੍ਤਮ੍ ਵਙਵ੍ਾ ਵੂਲੇ ਵਯਸ੍ਰ੍ਜਯਤ  

  ਵੁਿਮਾਸ੍ਾਤਯ ਤਰ੍ਮਾਤ੍ਮਾ ਨਿਸ਼ਾਤਾਨਤ ਪਨਤਮ੍ ਨਪਰਯਮ ੍    ੨੯ 

  ਵੁਿੇਿ ਸ੍ਨਿਤੋ ਰਾਮੋ ਲਵ੍ਸ਼੍ਮਣੇਿ ਚ ਸ੍ੀਤਯਾ   

  ਤੇ ਵਿੇਿ ਵਿਮ੍ ਵਤਵਾ ਿਤੀ ਸ੍੍ਤੀਰ੍ਤਵਾ ਪਿਤੂਵਾਃ  ੩0   

  ਨਚਤਰਵੂਟ ਮ੭ਿੁਪਰਾਪਯ ਪਰਤਵਾਜ ਸ੍ਯ ਸ਼ਾਸ੍ਿਾਤ੍  

  ਰਮਯਮ੍ ਆਵਸ੍ਤਮ੍ ਵਰੁਤਵਾ ਰਮਮਾਣਾ ਵਿੇ ਤਰਯਃ  ੩੧ 

  ਤੇਵ ਵਿ੍ਤਰਵ ਸ੍ਮ੍ਵਾਸ਼ਾ ਸ੍੍ਤਤਰ ਤੇ ਿਯਵਸ੍ਿ੍ ਸੁ੍ਵਮ੍  

  ਨਚਤਰਵੂਟਮ੍ ਵਤੇ ਰਾਮੇ ਪੁਤਰ ਸ਼ੋਵਾ੭੭ਤੁਰ ਸ੍੍ਤਤਾ   ੩੨ 

  ਰਾਜਾ ਤਸ਼ਰਤਃ ਸ੍ਵਰ੍ਵਮ੍ ਜਵਾਮ ਨਵਲਪਿ੍ ਸੁ੍ਤਮ੍  

  ਮਰੁਤੇ ਤੁ ਤਸ੍੍ਨਮਿ੍ ਪਰਤੋ ਵਨਸ੍ਸ਼੍ਟ ਪਰਮੁਵੈ ਰ੍ਨਤਵਜੈਃ    ੩੩ 

  ਨਿਯੁਜਯਮਾਿੋ ਰਾਜਯਾਯ ਿੱੈਚਤਰਾਜਯਮ੍ ਮਿਾਪਲਃ  

  ਸ੍ ਜਵਾਮ ਵਿਮ੍ ਵੀਰੋ ਰਾਮ ਪਾਤ ਪਰਸ੍ਾਤਵਃ     ੩੪ 

  ਵਤਵਾ ਤੁ ਸੁ੍ਮਿਾਤ੍ਮਾਿਮ੍ ਰਾਮਮ੍ ਸ੍ਤਯ ਪਰਾਵਰਮਮ੍   

  ਅਯਾਚ ਤ੍ਪਰਾਤਰਮ੍ ਰਾਮ ਮਾਰਯ ਪਾਵ ਪੁਰਸ੍੍ਵਰੁਤਃ    ੩੫ 

  ਤਵਮੇਵ ਰਾਜਾ ਤਰ੍ਮਜ੍ਞ ਇਨਤ ਰਾਮਮ੍ ਵਚੋਪਰਵੀਤ੍   

  ਰਾਮੋ੭ਨਪ ਪਰਮੋਤਾਰ ੱੱਸੁ੍ਮੁਵ ੱੱਸੁ੍ਮਿਾਯਸ਼ਾ:   ੩੬ 

  ਿ ਚੈੱਚਤ੍ਨਪਤੁ ਰਾਤੇਸ਼ਾ ਤਰਾਜਯਮ੍ ਰਾਮੋ ਮਿਾਪਲਃ   

  ਪਾਤੁਵੇ ਚਾ੭ਸ੍ਯ ਰਾਜਯਾਯ ਿਯਾਸ੍ਮ੍ ਤੱਤਵਾ ਪੁਿਃ ਪੁਿਃ  ੩੭ 

  ਨਿਵਰ੍ਤਯਾ ਮਾਸ੍ ਤਤੋ ਪਰਤਮ੍ ਪਰਤਾ੭ਵਰਜਃ  

  ਸ੍ ਵਾਮਮ੍ ਅਿਵਾਪਯੈਵ ਰਾਮ ਪਾਤਾ ਵੁਪਸ੍੍ਪਰੁਸ਼ਿ੍    ੩੮ 

  ਿਿ੍ਨਤਵਰਾਮੇਵਰੋ ਤਰਾਜਯਮ੍ ਰਾਮਾ੭੭ਵਮਿ ਵਾ0ਵ੍ਸ਼ਯਾ  

  ਵਤੇ ਤੁ ਪਰਤੇ ਸ਼ਰੀਮਾਿ੍ ਸ੍ਤਯ ਸ੍ਮ੍ਤੋ ਨਜਤੇਿ੍ਨਤਰਯਃ    ੩੯ 

  ਰਾਮ ਸ੍੍ਤੁ ਪੁਿਰਾ੭੭ਲਵ੍ਸ਼ਯ ਿਾਵਰ ਸ੍ਯ ਜਿ ਸ੍ਯ ਚ  

  ਤਤਰਾ੭੭ਵਮਿ ਮੇਵਾ੭ਵਰੋ ਤਣ੍ਟਵਾਿ੍ ਪਰਨਵਵੇਸ਼ ਿ   ੪0 

 ਪਰਨਵਸ਼ਯ ਤੁ ਮਿਾ੭ਰਣਯਮ੍ ਰਾਮੋ ਰਾਜੀਵ ਲੋਚਿਃ   

 ਨਵਰਾਤਮ੍ ਰਾਵ੍ਸ਼ਸ੍ਮ੍ ਿਤਵਾ ਸ਼ਰਪਙਵ੍ਮ੍ ਤਤਰ੍ਸ਼ ਿ    ੪੧ 
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 ਸੁ੍ਤੀਵ੍ਸ਼੍ਣਮ੍ ਚਾ੭ਪਯਵਸ੍੍ਤਯਮ੍ ਚ ਅਵਸ੍੍ਤਯ ਪਰਾਤਰਮ੍ ਤਤਾ  

 ਅਵਸ੍੍ਤਯ ਵਚਿਾ ੱੱਚੈਵ ਜਵਰਾ ਿੈਿ੍ਤਰਮ੍ ਸ਼ਰਾਸ੍ਿਮ੍     ੪੨    

 ਵਟ੍ਵਮ੍ ਚ ਪਰਮ ਪਰੀਤ ਸ੍੍ਤੂਣੀ ਚਾਵ੍ਸ਼ਯ ਸ੍ਾਯਵੌ  

 ਵਸ੍ਤ ਸ੍੍ਤਸ੍ਯ ਰਾਮ ਸ੍ਯ ਵਿੇ ਵਿਚਰੈਃ ਸ੍ਿ    ੪੩   

 ਰਸ਼ੁਯੋਪਯਾਵਮਿ੍ਸ੍ਰਵੇ ਵਤਾਯਾ੭ਸੁ੍ਰ ਰਵ੍ਸ਼ਸ੍ਾਮ੍  

 ਸ੍ ਤੇਸ਼ਾਮ੍ ਪਰਨਤ ਸ਼ੁਸ਼ਰਾਵ ਰਾਵ੍ਸ਼ਸ੍ਾਿਾਮ੍ ਤਤਾ ਵਿੇ    ੪੪ 

 ਪਰਨਤਜ੍ਞਾਤ ਸ੍ਯ ਰਾਮੇਣ ਵਤ ੱੱਸ੍ਮਯਨਤ ਰਵ੍ਸ਼ਸ੍ਾਮ੍  

 ਰਸ਼ੁੀਣਾਮ੭ਵ੍ਨਿਵਲ੍ਪਾਿਾਮ੍ ਤਮ੍ਟਵਾ੭੭ਰਣਯ ਵਾਨਸ੍ਿਾਮ੍   ੪੫ 

 ਤੇਿ ਤਤਰਵੈ ਵਸ੍ਤਾ ਜਿਸ੍੍ਤਾਿ ਨਿਵਾਨਸ੍ਿੀ  

 ਨਵਰਨੂਪਤਾ ਸ਼ੂਰ੍ਪਣਵਾ ਰਾਵ੍ਸ਼ਸ੍ੀ ਵਾਮ ਰਨੂਪਣੀ    ੪੬ 

 ਤਤਃ ਸ਼ੂਰ੍ਪਣਵਾ ਵਾਵਯਾਤ੍ ਉਤਯੁਵ੍ਤਾਿ੍ ਸ੍ਰਵ ਰਾਵ੍ਸ਼ਸ੍ਾਿ ੍ 

 ਵਰਮ੍ ਨਤਰਨਸ਼ਰਸ੍ਮ੍ ਚੈਵ ਤੂਸ਼ਣਮ੍ ਚੈਵ ਰਾਵ੍ਸ਼ਸ੍ਮ੍   ੪੭ 

 ਨਿਜਵਾਿ ਰਣੇ ਰਾਮ ਸ੍੍ਤੇਸ਼ਾਮ੍ ਚੈਵ ਪਤਾ੭ਿੁਵਾਿ੍  

 ਵਿੇ ਤਸ੍੍ਨਮ  ੱਨਿਵਸ੍ਤਾ ਜਿਸ੍੍ਤਾਿ ਨਿਵਾਨਸ੍ਿਾਮ੍    ੪੮ 

  ਰਵ੍ਸ਼ਸ੍ਾਮ੍ ਨਿਿਤਾ ਿਯਾਸ੍ ੱੱਸ੍ਿਸ੍ਰਾਨਣ ਚਤੁਰ੍ਤਸ਼  

  ਤਤੋ ਜ੍ਞਾਨਤ ਵਤਮ੍ ਸ਼ਰੁਤਵਾ ਰਾਵਣਃ ਵਰੋਤ ਮੂਰ੍ਨਚਤਃ   ੪੯ 

  ਸ੍ਿਾਯਮ੍ ਵਰਯਾ ਮਾਸ੍ ਮਾਰੀਚਮ੍ ਿਾਮ ਰਾਵ੍ਸ਼ਸ੍ਮ੍  

  ਵਾਰਯਮਾਣਃ ਸੁ੍ਪਿਸ਼ੁੋ ਮਾਰੀਚੇਿ ਸ੍ ਰਾਵਣਃ   ੫0 

  ਿ ਨਵਰੋਤੋ ਪਲਵਤਾ ਵ੍ਸ਼ਮੋ ਰਾਵਣ ਤੇਿ ਤ ੇ 

  ਅਿਾਤਰੁਤਯ ਤੁ ਤ ਤਵਾਵਯਮ੍ ਰਾਵਣਃ ਵਾਲ ਚੋਨਤਤਃ   ੫੧ 

  ਜਵਾਮ ਸ੍ਿ ਮਾਰੀਚ :  ਤਸ੍ਯ ਆਸ਼ਰਮ ਪਤਮ੍ ਤਤਾ  

  ਤੇਿ ਮਾਯਾਨਵਿਾ ਤੂਰਮ੍ ਅਪਵਾਿਯ ਿਰੁਪਾ੭੭ਤ੍ਮਜੌ    ੫੨ 

  ਜਿਾਰ ਪਾਰਯਾਮ੍ ਰਾਮ ਸ੍ਯ ਵਰੁਤਰਮ੍ ਿਤਵਾ ਜਟਾਯੁਸ਼ਮ੍  

  ਵਰੁਤਰਮ੍ ਚ ਨਿਿਤਮ੍ ਤਰੁਸ਼੍ਟਵਾ ਿਰਤੁਾਮ੍ ਸ਼ਰੁਤਵਾ ਚ ਮੈਨਤਲੀਮ੍  ੫੩ 

  ਰਾਵਵਃ ਸ਼ੋਵ ਸ੍ਮ੍ਤਪ੍ਤੋ ਨਵਲਲਾਪਾ੭੭ਵੁਲੇਿ੍ਨਤਰਯਃ  

  ਤਤ ਸ੍੍ਤੇਿੈ ਵ ਸ਼ੋਵੇਿ ਵਰੁਤਰਮ੍ ਤਵ੍ਤਵਾ ਜਟਾਯੁਸ਼ਮ੍    ੫੪ 

  ਮਾਰ੍ਵਮਾਣੋ ਵਿੇ ਸ੍ੀਤਾਮ੍ ਰਾਵ੍ਸ਼ਸ੍ਮ੍ ਸ੍ਮ੍ਤਤਰ੍ਸ਼ ਿ  

  ਵਪਿ੍ਤਮ੍ ਿਾਮ ਰਪੂੇਣ ਨਵਵਰੁਤਮ੍ ਵੋਰ ਤਰ੍ਸ਼ਿਮ੍    ੫੫ 
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  ਤਮ੍ ਨਿਿਤਯ ਮਿਾ ਪਾਿ ੁਰ੍ਤਤਾਿ ਸ੍ਵਰ੍ਵਤ ਸ਼੍ਚ ਸ੍ਃ  

  ਸ੍ ਚਾ੭ਸ੍ਯ ਵਤਯਾ ਮਾਸ੍ ਸ਼ਪਰੀਮ੍ ਤਰ੍ਮ ਚਾਨਰਣੀਮ੍    ੫੬ 

  ਸ਼ਰਮਣੀਮ ੍ਤਰ੍ਮ ਨਿਪੁਣਾਮ੍ ਅਨਪਵੱਚੇਨਤ ਰਾਵਵ  

  ਸ੍ੋਪਯਵੱਚਿ੍ ਮਿਾਤੇਜਾਃ ਸ਼ਪਰੀਮ੍ ਸ਼ਤਰੁ ਸੂ੍ਤਿਃ    ੫੭ 

  ਸ਼ਪਰਯਾ ਪੂਨਜਤਃ ਸ੍ਮਯ ਵਰਾਮੋ ਤਸ਼ਰਤਾ੭੭ਤ੍ਮਜਃ  

  ਪਮ੍ਪਾਤੀਰ ੇਿਿੁਮਤਾ ਸ੍ਮ੍ਵਤੋ ਵਾਿਰੇਣ ਿ   ੫੮ 

  ਿਿੁਮ ਤਵਚਿਾ ੱੱਚੈਵ ਸੁ੍ਵਰੀਵੇਣ ਸ੍ਮਾਵਤਃ  

  ਸੁ੍ਵਰੀਵਾਯ ਚ ਤਤ੍ ਸ੍ਰਵਮ੍ ਸ਼ਮ੍ਸ੍ ਤਰਾਮੋ ਮਿਾਪਲਃ  ੫੯ 

  ਆਨਤਤ: ਤਤ੍ ਯਤਾ ਵਰੁੱਤਮ੍ ਸ੍ੀਤਾਯਾ ਸ਼੍ਚ ਨਵਸ਼ੇਸ਼ਤਃ   

  ਸੁ੍ਵਰੀਵ ਸ਼੍ਚਾ੭ਨਪ ਤਤ੍ਸ੍ਰਵਮ੍ ਸ਼ਰੁਤਵਾ ਰਾਮ ਸ੍ਯ ਵਾਿਰਃ    ੬0 

  ਚਵਾਰ ਸ੍ਵਯਮ੍ ਰਾਮੇਣ ਪਰੀਤ ਸ਼੍ਚੈਵਾ੭ਵ੍ਨਿ ਸ੍ਾਵ੍ਨਸ਼ਵਮ੍   

  ਤਤੋ ਵਾਿਰ ਰਾਜੇਿ ਵੈਰਾ੭ਿੁ ਵਤਿਮ੍ ਪਰਨਤ    ੬੧ 

  ਰਾਮਾਯਾ੭੭ਵੇਨਤਤਮ੍ ਸ੍ਰਵਮ੍ ਪਰਣਯਾ ੱੱਤੁਃਨਵਤੇਿ ਚ  

  ਪਰਨਤਜ੍ਞਾਤਮ੍ ਚ ਰਾਮੇਣ ਤਤਾ ਵਾਨਲ ਵਤਮ੍ ਪਰਨਤ     ੬੨ 

  ਵਾਨਲਿ ਸ਼੍ਚ ਪਲਮ੍ ਤਤਰ ਵਤਯਾ ਮਾਸ੍ ਵਾਿਰਃ  

  ਸੁ੍ਵਰੀਵਃ ਸ਼ਙਨ੍ਵਤ ਸ਼੍ਚਾਸ੍ੀ  ੱਨਿਤਯਮ੍ ਵੀਰਯੇਣ ਰਾਵਵੇ    ੬੩ 

  ਰਾਵਵਃ ਪਰਤਯਯਾ੭ਰ੍ਤਮ੍ ਤੁ ਤੁਿ੍ਤੁਪੇਃ ਵਾਯ ਮੁੱਤਮਮ੍  

  ਤਰ੍ਸ਼ਯਾ ਮਾਸ੍ ਸੁ੍ਵਰੀਵ ੋਮਿਾ ਪਰਵਤ ਸ੍ ਨਿਪਮ੍    ੬੪ 

  ਉਤ੍ ਸ੍੍ਮਨਯਤਵਾ ਮਿਾ ਪਾਿ ੁ:  ਪਰੇਵ੍ਸ਼ਯ ਚਾ੭ਸ੍੍ਨਤ ਮਿਾਪਲਃ    

  ਪਾਤਾ੭ਙਵੁ੍ਸ਼੍ਟੇਿ ਨਚਵ੍ਸ਼ੇਪ ਸ੍ਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮ੍ ਤਸ਼ ਯੋਜਿਮ੍   ੬੫ 

  ਨਪਪੇਤ ਚ ਪੁਿਃ ਸ੍ਾਲਾਿ੍ ਸ੍ਪ੍ਤੈਵੇਿ ਮਿੇਸ਼ੁਣਾ  

  ਨਵਨਰਮ ੍ਰਸ੍ਾ ਤਲਮ੍ ਚੈਵ ਜਿਯਿ੍ ਪਰਤਯਯਮ੍ ਤਤਾ  ੬੬ 

  ਤਤਃ ਪਰੀਤ ਮਿਾ ਸ਼੍ਚੈਵ ਨਵਸ਼ਵਸ੍੍ਤ ੱੱਸ੍ ਮਿਾ ਵਨਪਃ  

  ਨਵਸ਼੍ਨਵਿ੍ਤਾਮ੍ ਰਾਮ ਸ੍ਨਿਤੋ ਜਵਾਮ ਚ ਵੁਿਾਮ੍ ਤਤਾ   ੬੭ 

  ਤਤੋਵਰ੍ਜ ੱੱਤਨਰਵਰਃ ਸੁ੍ਵਰੀਵੋ ਿੇਮ ਨਪਙਵ੍ਲ਼ਃ   

  ਤੇਿ ਿਾਤੇਿ ਮਿਤਾ ਨਿਰ੍ਜਵਾਮ ਿਰੀਸ਼ਵਰਃ  ੬੮ 

  ਅਿੁਮਾਿਯ ਤਤਾ ਤਾਰਾਮ੍ ਸੁ੍ਵਰੀਵੇਣ ਸ੍ਮਾਵਤਃ  

  ਨਿਜਵਾਿ ਚ ਤਤਰੈਿਮ੍ ਸ਼ਰੇਣ ਏਵੇਿ ਰਾਵਵਃ     ੬੯ 
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  ਤਤਃ ਸੁ੍ਵਰੀਵ ਵਚਿਾਤ੍ ਿਤਵਾ ਵਾਨਲਿਮ੍ ਆਿਵੇ  

  ਸੁ੍ਵਰੀਵਮੇਵ ਤਤਰਾਜਯੇ ਰਾਵਵਃ ਪਰਤਯਪਾਤਯਤ੍    ੭0 

  ਸ੍ ਚ ਸ੍ਰਵਾਿ੍ ਸ੍ਮਾਿੀਯ ਵਾਿਰਾਿ੍ ਵਾਿਰਰ੍ਸ਼ਪਃ  

  ਨਤਸ਼ਃ ਪਰਸ੍੍ਤਾਪਯਾ ਮਾਸ੍ ਨਤਤਰੁਵ੍ਸ਼ੁ ਰ੍ਜਿਵਾ੭੭ਤ੍ਮਜਾਮ੍    ੭੧ 

  ਤਤੋ ਵਰੁਤਰ ਸ੍ਯ ਵਚਿਾਤ੍ ਸ੍ਮ੍ਪਾਤੇ ਰਹਿੁਮਾਿ੍ ਪਲੀ  

  ਸ਼ਤ ਯੋਜਿ ਨਵਸ੍੍ਤੀਰ੍ਣਮ੍ ਪੁਪ੍ਲੁਵੇ ਲਵਣਾ੭੭ਰ੍ਣਵਮ ੍   ੭੨ 

  ਤਤਰ ਲਙਵ੍ਾਮ੍ ਸ੍ਮਾਸ੍ਾਤਯ ਪੁਰੀਮ੍ ਰਾਵਣ ਪਾਨਲਤਾਮ੍  

  ਤਤਰ੍ਸ਼ ਸ੍ੀਤਾਮ੍ ਤਯਾਯਿ੍ਤੀਮ੍ ਅਸ਼ੋਵ ਵਨਿਵਾਮ੍ ਵਤਾਮ੍    ੭੩ 

  ਨਿਵੇਤਨਯਤਵਾ੭ਨਪਜ੍ਞਾਿਮ੍ ਪਰਵਰੁੱਨਤਮ੍ ਚ ਨਿਵੇਤਯ ਚ  

  ਸ੍ਮਾਸ਼ਵਾਸ੍ਯ ਚ ਵੈਤੇਿੀਮ੍ ਮਰ੍ਤਯਾ ਮਾਸ੍ ਤੋਰਣਮ੍     ੭੪ 

  ਪਞ੍ਚ ਸ੍ੇਿਾਵਰਵਾਿ੍ ਿਤਵਾ ਸ੍ਪ੍ਤ ਮਿ੍ਨਤਰ ਸੁ੍ਤਾਿ੍ ਅਨਪ  

  ਸ਼ੂਰ ਮ੭ਵ੍ਸ਼ਮ੍ ਚ ਨਿਸ਼੍ਨਪਸ਼ਯ ਵਰਿਣਮ੍ ਸ੍ਮੁਪਾਵਮਤ੍     ੭੫ 

  ਅਸ੍੍ਤਰੇਣੋਿ੍ਮੁਵ੍ਤਮਾ੭੭ਤ੍ਮਾਿਮ੍ ਜ੍ਞਾਤਵਾ ਪੈਤਾਮਿਾ ਤਵਰਾਤ ੍ 

  ਮਰ੍ਸ਼ਯ ਿਰਾਵ੍ਸ਼ਸ੍ਾਿ੍ ਵੀਰੋ ਯਿ੍ਨਤਰਣਸ੍੍ਤਾਿ੍ ਯਤਰੁ ੱਚਯਾ  ੭੬ 

  ਤਤੋ ਤਵ੍ਤਵਾ ਪੁਰੀਮ੍ ਲਙਵ੍ਾਮ੍ ਰਤੁੇ ਸ੍ੀਤਾਮ੍ ਚ ਮੈਨਤਲੀਮ੍  

  ਰਾਮਾਯ ਨਪਰਯਮਾ ਵਯਾਤੁਮ੍ ਪੁਿਰਾਯਾਿ੍ ਮਿਾ ਵਨਪਃ  ੭੭ 

  ਸ੍ੋਨਪਵਮਯ ਮਿਾਤ੍ਮਾਿਮ੍ ਵਰੁਤਵਾ ਰਾਮਮ੍ ਪਰਤਵ੍ਨਸ਼ਣਮ੍  

  ਿਯਵੇਤਯਤ ੍ਅਮੇਯਾਤ੍ਮਾ ਤਰੁਸ਼੍ਟਾ ਸ੍ੀਤੇਨਤ ਤੱਤਵਤਃ     ੭੮ 

  ਤਤਃ ਸੁ੍ਵਰੀਵ ਸ੍ਨਿਤੋ ਵਤਵਾ ਤੀਰਮ੍ ਮਿੋਤਤੇਃ  

  ਸ੍ਮੁਤਰਮ੍ ਵ੍ਸ਼ੋਪਯਾ ਮਾਸ੍ ਸ਼ਰੈਰ ੍ਆਨਤਤਯ ਸ੍ ਨਿਪੈਃ    ੭੯ 

  ਤਰ੍ਸ਼ਯਾ ਮਾਸ੍ ਚ ਆਤ੍ਮਾਿਮ੍ ਸ੍ਮੁਤਰਃ ਸ੍ਨਰਤਾਮ੍ ਪਨਤਃ  

  ਸ੍ਮੁਤਰ ਵਚਿਾ ੱੱਚੈਵ ਿਲਮ੍ ਸ੍ੇਤੁਮ੍ ਅਵਾਰਯਤ੍   ੮0 

  ਤੇਿ ਵਤਵਾ ਪੁਰੀਮ੍ ਲਙਵ੍ਾਮ੍ ਿਤਵਾ ਰਾਵਣਮ੍ ਆਿਵੇ  

  ਰਾਮ ੱੱਸ੍ੀਤਾਮ੭ਿੁ ਪਰਾਪਯ ਪਰਾਮ੍ ਵਰੀਟਾ ਮੁਪਾਵਮਤ੍  ੮੧ 

  ਤਾਮ੍  ਉਵਾਚ ਤਤੋ ਰਾਮਃ ਪਰਸ਼ੁਮ੍ ਜਿ ਸ੍ਮ੍ਸ੍ਨਤ   

 ਅਮਰੁਸ਼ਯਮਾਣਾ ਸ੍ਾ ਸ੍ੀਤਾ ਨਵਵੇਸ਼ ਜਵਲਿਮ੍ ਸ੍ਤੀ  ੮੨ 

 ਤਤੋ੭ਵ੍ਨਿ ਵਚਿਾਤ੍ਸ੍ੀਤਾਮ੍ ਜ੍ਞਾਤਵਾ ਨਵਵਤ ਵਲ੍ਮਸ਼ਾਮ੍  

 ਪਪੌ ਰਾਮ ੱੱਸ੍ਮ੍ਪਰਿਰਸ਼ੁ੍ਟ : ਪੂਨਜਤ ੱੱਸ੍ਰਵ ਤੈਵਤੈ :  ੮੩ 
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 ਵਰ੍ਮਣਾ ਤੇਿ ਮਿਤਾ ਤਰੈਲੋਵਯਮ੍ ਸ੍ਚਰਾ੭ਚਰਮ੍   

 ਸ੍ ਤੇਵਰ੍ਨਸ਼ ਵਣਮ੍ ਤੁਸ਼੍ਟਮ੍ ਰਾਵਵ ਸ੍ਯ ਮਿਾਤ੍ਮਿਃ  ੮੪ 

 ਅਪਯਨਸ਼ਚਯ ਚ ਲਙਵ੍ਾਯਾਮ੍ ਰਾਵ੍ਸ਼ਸ੍ੇਿ੍ਤਰਮ੍ ਨਵਪੀਸ਼ਣਮ੍  

 ਵਰੁਤ ਵਰੁਤਯ ਸ੍੍ਤਤਾ ਰਾਮੋ ਨਵਜਵਰਃ ਪਰਮੁਮੋਤਿ  ੮੫ 

 ਤੇਵਤਾਪਯ ੋਵਰ0 ਪਰਾਪਯ ਸ੍ਮੁੱਤਾਪਯ ਚ ਵਾਿਰਾਿ੍  

 ਅਯੋਤਯਾਮ੍ ਪਰਸ੍੍ਨਤਤੋ ਰਾਮ : ਪੁਸ਼੍ਪਵੇਣ ਸੁ੍ਿਰ ੁਤਵਰ੍ਤੁਃ     ੮੬ 

 ਪਰਤਵਾਜਾ੭੭ਸ਼ਰਮਮ੍ ਵਤਵਾ ਰਾਮ ੱੱਸ੍ਤਯ ਪਰਾਵਰਮਃ   

 ਪਰਤ ਸ੍ਯਾ੭ਿ੍ਨਤਵਮ੍ ਰਾਮੋ ਿਿੂਮਮ੍ਤਮ੍ ਵਯਸ੍ਰ੍ਜਯਤ੍  ੮੭ 

 ਪੁਿਰਾਵਯਾਨਯਵਾਮ੍ ਜਲ੍ਪਿ੍ ਸੁ੍ਵਰੀਵ ੱੱਸ੍ਨਿਤ ਸ਼੍ਚ ਸ੍ਃ  

 ਪੁਸ਼੍ਪਵਮ੍ ਤਤ੍ ਸ੍ਮਾਰਿੁਯ ਿਿ੍ਨਤਵਰਾਮਮ੍ ਯਯੌ ਤਤਾ  ੮੮ 

 ਿਿ੍ਨਤਵਰਾਮੇ ਜਟਾਮ੍ ਨਿਤਵਾ ਪਰਾਤਰੁ ਨਪਃ ਸ੍ਨਿਤੋਿਵਃ  

 ਰਾਮਃ ਸ੍ੀਤਾਮ੍ ਅਿੁਪਰਾਪਯ ਰਾਜਯਮ੍ ਪੁਿਰ੭ਵਾਪ੍ਤਵਾਿ੍  ੮੯ 

 ਪਰਿਰਸ਼ੁ੍ਟਮੁਨਤਤ ੋਲੋਵਸ੍੍ਤੁਸ਼੍ਟਃ ਪੁਸ਼੍ਟਃ ਸੁ੍ਤਾਰ੍ਨਮਵਃ  

 ਨਿਰਾਮਯੋ ਨਿ ਅਰੋਵ ਸ਼੍ਚ ਤੁਰ੍ਨਪਵ੍ਸ਼ ਪਯ ਵਰ੍ਨਜਤਃ  ੯0 

 ਿ ਪੁਤਰ ਮਰਣਮ੍ ਵੇ ਨਚਤ੍ ਤਰਵ੍ਸ਼ਯਿ੍ਨਤ ਪੁਰਸ਼ੁਾਃ ਵਵ ਨਚਤ੍  

 ਿਾਰਯ ਸ਼੍ਚਾ੭ਨਵਤਵਾ ਨਿਤਯਮ੍ ਪਨਵਸ਼ਯਿ੍ਨਤ ਪਨਤਵਰਤਾਃ  ੯੧ 

 ਿ ਚਾ੭ਵ੍ਨਿਜਮ੍ ਪਯਮ੍ ਨਵਮ੍ਨਚ ਿ ਅਪ੍ਸੁ੍ ਮੱਜਿ੍ਨਤ ਜਿ੍ਤਵਃ  

 ਿ ਵਾਤਜਮ੍ ਪਯਮ੍ ਨਵਮ੍ ਨਚ ਿਾ੭ਨਪ ਜਵਰ ਵਰੁਤਮ੍ ਤਤਾ  ੯੨ 

 ਿ ਚਾ੭ਨਪ ਵ੍ਸ਼ੁਤ੍ਪਯਮ੍ ਤਤਰ ਿ ਤਸ੍੍ਵਰ ਪਯਮ੍ ਤਤਾ   

 ਿਾਵਰਾਨਣ ਚ ਰਾਸ਼੍ਟਰਾਨਣ ਤਿ ਤਾਿਯ ਯੁਤਾਨਿ ਚ  ੯੩ 

 ਨਿਤਯਮ੍ ਪਰਮੁਨਤਤਾ ੱੱਸ੍ਰਵੇ ਯਤਾ ਵਰੁਤ ਯੁਵੇ ਤਤਾ   

 ਅਸ਼ਵਮੇਤ ਸ਼ਤੈ: ਇਸ਼੍ਟਵਾ ਤਤਾ ਪਿ ੁਸੁ੍ਵਰ੍ਣਵੈਃ  ੯੪  

 ਵਵਾਮ੍ ਵੋਟਯ੭ਯੁਤਮ੍ ਤੱਤਵਾ  ਪਰਿ੍ਮ ਲੋਵਮ੍ ਪਰਯਾਸ੍ਯਨਤ   

 ਅਸ੍ਮ੍ਵਯੇਯਮ੍ ਤਿਮ੍ ਤਤਵਾ ਪਰਾਿ੍ਮਣੇਪਯੋ ਮਿਾ ਯਸ਼ਾਃ  ੯੫ 

 ਰਾਜ ਵਮ੍ਸ਼ਾਿ੍ ਸ਼ਤ ਵੁਣਾਿ੍ ਸ੍੍ਤਾਪਨਯਸ਼ਯਨਤ ਰਾਵਵਃ  

 ਚਾਤੁਰਵਰ੍ਣਯਮ੍ ਚ ਲੋਵੇਸ੍੍ਨਮਿ੍ ਸ੍ਵੇ ਸ੍ਵੇ ਤਰ੍ਮੇ ਨਿਯੋਵ੍ਸ਼ਯਨਤ  ੯੬  

 ਤਸ਼ ਵਰ੍ਸ਼ ਸ੍ਿਸ੍ਰਾਨਣ ਤਸ਼ ਵਰ੍ਸ਼ ਸ਼ਤਾਨਿ ਚ  

 ਰਾਮੋ ਰਾਜਯਮ੍ ਉਪਾਨਸ੍ਤਵਾ ਪਰਿ੍ਮਲੋਵਮ੍ ਵਨਮਸ਼ਯਨਤ  ੯੭ 



ਪਾਲ   ਕਾਮ੍ਟ 
 

P a g e  8 | 170 

 

 ਇਤਮ੍ ਪਨਵਤਰਮ੍ ਪਾਪਵ੍ਿਮ੍ ਪੁਣਯਮ੍ ਵੇਤੈ ਸ਼੍ਚ ਸ੍ ਨਮਤਮ੍  

 ਯਃ ਪਟ ੇਤਰਾਮ ਚਨਰਤਮ੍ ਸ੍ਰਵ ਪਾਪੈਃ ਪਰਮੁਚਯਤੇ  ੯੮ 

 ਏਤਤ ੍ਆਵਯਾਿਮ੍ ਆਯੁਸ਼ਯਮ੍ ਪਟਿ੍ ਰਾਮਾਯਣਮ੍ ਿਰਃ  

 ਸ੍ ਪੁਤਰ ਪੌਤਰਃ ਸ੍ ਵਣਃ ਪਰੇਤਯ ਸ੍ਵਰ੍ਵੇ ਮਿੀਯਤ ੇ ੯੯ 

 ਪਟਿ੍ ਨਤਵਜੋ ਵਾਵਰੁਸ਼ਪਤਵਮ੍ ਈਯਾਤ੍ ;   

 ਸ੍ਯਾਤ੍ ਵ੍ਸ਼ਨਤਰਯੋ ਪੂਨਮ ਪਨਤਤਵਮ੍ ਈਯਾਤ ੍ 

 ਵਨਣਵ੍ਜਿਃ ਪਣਯ ਪਲਤਵਮ੍ ਈਯਾਤ੍ ;  

 ਜਿ ਸ਼੍ਚ ਸ਼ੂਤਰੋਨਪ ਮਿੱਤਵਮ੍ ਈਯਾਤ੍  ੧00 

 ਇਤਯਾਰ੍ਸ਼ ੇਸ਼ਰੀਮਤਰਾਮਾਯਣੇ, ਆਨਤ ਵਾਵਯੇ ਪਾਲਵਾਮ੍ਟੇ   

 ਸ੍ਮ੍ਵ੍ਸ਼ੇਪੋ ਿਾਮ ਪਰਤਮੱਸ੍ਰ੍ਵਃ    

ਤ੍ਤਿਤੀਯ ਸਰ੍ਕਃ ;  

 ਿਾਰਤ ਸ੍ਯ ਤੁ ਤਤਵਾਵਯਮ੍ ਸ਼ਰੁਤਵਾ ਵਾਵਯ ਨਵਸ਼ਾਰਤਃ  

 ਪੂਜਯਾ ਮਾਸ੍ ਤਰ੍ਮਾਤ੍ਮਾ ਸ੍ਿਨਸ਼ਸ਼ਯੋ ਮਿਾ ਮੁਨਿਃ  ੧ 

 ਯਤਾਵਤ ੍ਪੂਨਜਤ ਸ੍੍ਤੇਿ ਤੇਵਰ੍ਨਸ਼ ਰ੍ਿਾਰਤ ਸ੍੍ਤਤਾ  

 ਆਪਰੁਸ਼੍ਟਵੈਵ ਅਪਯਿੁਜ੍ਞਾਤਃ ਸ੍ ਜਵਾਮ ਨਵਿਾਯਸ੍ਮ੍  ੨ 

 ਸ੍ ਮੁਿਰੂ੍ਤਮ੍ ਵਤੇ ਤਸ੍੍ਨਮਿ੍ ਤੇਵ ਲੋਵਮ੍ ਮੁਨਿ ਸ੍੍ਤਤਾ  

 ਜਵਾਮ ਤਮਸ੍ਾ ਤੀਰਮ੍ ਜਾਿ੍ਿਵਯਾ ਸ੍੍ਤਵ੭ਨਵਤੂਰਤਃ  ੩ 

 ਸ੍ ਤੁ ਤੀਰਮ੍ ਸ੍ਮਾਸ੍ਾਤਯ ਤਮਸ੍ਾਯਾ ਮਿਾਮੁਨਿਃ  

 ਨਸ਼ਸ਼ਯਮ੍ ਆਿ ਸ੍੍ਨਤਤਮ੍ ਪਾਰ੍ਸ਼ਵੇ ਤਰੁਸ਼੍ਟਵਾ ਤੀਰ੍ਤਮ੍ ਅਵਰ੍ਤਮਮ੍  ੪ 

 ਅਵਰ੍ਤਮਮ੍ ਇਤਮ੍ ਤੀਰ੍ਤਮ੍ ਪਰਤਵਾਜ ਨਿਸ਼ਾਮਯ  

 ਰਮਣੀਯਮ੍ ਪਰਸ੍ ਿਾਮ੍ਪੁ ਸ੍ਿ੍ਮਿੁਸ਼ਯ ਮਿੋ ਯਤਾ  ੫ 

 ਿਯਸ੍ਯਤਾਮ੍ ਵਲਸ਼ ਸ੍੍ਤਾਤ ਤੀਯਤਾਮ੍ ਵਲ੍ਵਲਮ੍ ਮਮ  

 ਇਤਮ੍ ਏਵ ਅਵਵਾਨਿਸ਼ਯੇ ਤਮਸ੍ਾ ਤੀਰ੍ਤਮ੍ ਉਤੱਮਮ੍  ੬ 

 ਏਵਮ੍ ਉਵ੍ਤੋ ਪਰਤਵਾਜੋ ਵਾਲ੍ਮੀਵੇਿ ਮਿਾਤ੍ਮਿਾ  

 ਪਰਾਯੱਚਤ ਮੁਿੇ ਸ੍੍ਤਸ੍ਯ ਵਲ੍ਵਲਮ੍ ਨਿਯਤੋ ਵੁਰੋਃ  ੭ 

 ਸ੍ ਨਸ਼ਸ਼ਯਿਸ੍੍ਤਾਤ੍ ਆਤਾਯ ਵਲ੍ਵਲਮ੍ ਨਿਯਤੇਿ੍ਨਤਰਯਃ  

 ਨਵਚਚਾਰ ਿ ਪਸ਼ਯਮ੍ ਸ੍੍ਤਤ੍ ਸ੍ਰਵਤੋ ਨਵਪੁਲਮ੍ ਵਿਮ੍  ੮ 

 ਤਸ੍ਯਾਪਯਾਸ਼ੇ ਤੁ ਨਮਤੁਿਮ੍ ਚਰਿ੍ਤਮ੍ ਅਿਪਾਨਯਿਮ੍  
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 ਤਤਰ੍ਸ਼ ਪਵਵਾਿ੍ ਸ੍੍ਤਤਰ ਵਰੌਞ੍ਚਯੋ ਸ਼੍ਚਾਰ ੁਨਿਸ੍ਵਿਮ੍  ੯ 

 ਤਸ੍੍ਮਾੱਤੁ ਨਮਤੁਿਾਤ੍ ਏਵਮ੍ ਪੁਮਾਮ੍ਸ੍ਮ੍ ਪਾਪ ਨਿਸ਼੍ਚਯਃ  

 ਜਵਾਿ ਵੈਰ ਨਿਲਯੋ ਨਿਸ਼ਾਤ ਸ੍੍ਤਸ੍ਯ ਪਸ਼ਯਤਃ  ੧0 

 ਤਮ੍ ਸ਼ੋਨਣਤ ਪਰੀਤਾ੭ਙਵ੍ਮ੍ ਵੇਸ਼੍ਟਮਾਿਮ੍ ਮਿੀ ਤਲੇ  

 ਪਾਰਯਾ ਤੁ ਨਿਿਤਮ੍ ਤਰੁਸ਼੍ਟਵਾ ਰਰੁਾਵ ਵਰਣੁਾਮ੍ ਨਵਰਮ੍  ੧੧ 

 ਨਵਯੁਵ੍ਤਾ ਪਨਤਿਾ ਤੇਿ ਨਤਵਜੇਿ ਸ੍ਿ ਚਾਨਰਣਾ  

 ਤਾਮਰ ਸ਼ੀਰ੍ਸ਼ੇਣ ਮੱਤੇਿ ਪਨਤਰਣਾ ਸ੍ਿ ਤੇਿ ਵੈ  ੧੨  

 ਤਤਾ ਤੁ ਤਮ੍ ਨਤਵਜਮ੍ ਤਰੁਸ਼੍ਟਵਾ ਨਿਸ਼ਾਤੇਿ ਨਿਪਾਨਤਤਮ੍  

 ਰਸ਼ੁੇ ਰ੍ਤਰ੍ਮਾਤ੍ਮਿ ਸ੍੍ਤਸ੍ਯ ਵਾਰਣੁਯਮ੍ ਸ੍ਮਪਤਯਤ  ੧੩ 

 ਤਤਃ ਵਰਣੁ ਵੇਨਤਤਵਾਤ ੍ਅਤਰ੍ਮੋਯਮ੍ ਇਨਤ ਨਤਵਜਃ  

 ਨਿਸ਼ਾਮਯ ਰਤੁਤੀਮ੍ ਵਰੌਞ੍ਚੀਮ੍ ਇਤਮ੍ ਵਚਿਮ੍ ਅਪਰਵੀਤ ੍ ੧੪ 

 ਮਾ ਨਿਸ਼ਾਤ ਪਰਨਤਸ਼੍ਟਾਮ੍ ਤਵਮ੍ ਅਵਮਃ ਸ਼ਾਸ਼ਵਤੀ ੱੱਸ੍ਮਾਃ  

 ਯਤ ੍ਵਰੌਞ੍ਚਨਮਤੁਿਾਤ੍ ਏਵਮ੍ ਅਵਤੀਃ ਵਾਮ ਮੋਨਿਤਮ੍ ੧੫ 

 ਤਸ੍ਯੈਵਮ੍ ਪਰੁਵਤ ਸ਼੍ਨਚਿ੍ਤਾ ਪਪੂਵ ਿਰਨੁਤ ਵੀਵ੍ਸ਼ਤਃ  

 ਸ਼ੋਵਾ੭੭ਰ੍ਤੇਿਾ੭ਸ੍ਯ ਸ਼ਵੁਿੇਃ ਨਵਮ੍ ਇਤਮ੍ ਵਯਾਿਰਤੁਮ੍ ਮਯਾ  ੧੬ 

  ਨਚਿ੍ਤਯਿ੍ ਸ੍ ਮਿਾ ਪਰਾਜ੍ਞ ਸ਼੍ਚਵਾਰ ਮਨਤਮਾਿ੍ ਮਨਤਮ੍  

  ਨਸ਼ਸ਼ਯਮ੍ ਚੈਵਾ੭ਪਰਵੀ ਤਵਾਵਯਮ੍ ਇਤਮ੍ ਸ੍ ਮੁਨਿ ਪੁਮ੍ਵਵਃ  ੧੭ 

  ਪਾਤ ਪੱਤੋਵ੍ਸ਼ਰ   ਸ੍ਮ   ਸ੍੍ਤਿ੍ਤਰੀ    ਲਯ   ਸ੍ਮਨਿਵਤਃ  

  ਸ਼ੋਵਾ੭੭ਰ੍ਤਸ੍ਯ ਪਰਵਰੁੱਤੋ ਮੇ ਸ਼੍ਲੋਵੋ ਪਵਤੁ ਿਾਿਯਤਾ  ੧੮ 

  ਨਸ਼ਸ਼ਯ ਸ੍੍ਤੁ ਤਸ੍ਯ ਪਰੁਵਤੋ ਮੁਿੇ ਰਵਾਵਯਮ੍ ਅਿੱੁਤਮਮ੍  

  ਪਰਨਤਜਵਰਾਿ ਸ੍ਮਹਰ੍ਸ਼ੁ੍ਟ    ਸ੍੍ਤਸ੍ਯ ਤੁਸ਼੍ਟੋਪਵ ਤ੍ਵੁਰ ੁ: ੧੯ 

  ਸ੍ੋਨਪਸ਼ੇਵਮ੍ ਤਤਃ ਵਰੁਤਵਾ ਤੀਰ੍ਤੇ ਤਸ੍੍ਨਮਿ੍ ਯਤਾ ਨਵਨਤ  

 ਤਮ੍ ਏਵ ਨਚਿ੍ਤਯਿ੍ ਅਰ੍ਤਮ੍ ਉਪਾਵਰ੍ਤਤ ਵੈ ਮੁਨਿਃ  ੨0 

  ਪਰਤਵਾਜਸ੍੍ਤਤਃ ਨਸ਼ਸ਼ਯੋ ਨਵਿੀਤਃ ਸ਼ਰੁਤਵਾਿ੍ ਮੁਨਿ :  

  ਵਲਸ਼ਮ੍ ਪੂਰ੍ਣਮ੍ ਆਤਾਯ ਪਰੁਸ਼੍ਟਤੋਿੁਜਵਾਮ ਿ  ੨੧ 

  ਸ੍ ਪਰਨਵਸ਼ਯਾ੭੭ਸ਼ਰਮ ਪਤਮ੍ ਨਸ਼ਸ਼ਯੇਣ ਸ੍ਿ ਤਰ੍ਮਨਵਤ ੍ 

  ਉਪਨਵਸ਼੍ਟਃ ਵਤਾ ਸ਼੍ਚਾ੭ਿਯਾ ਸ਼੍ਚਵਾਰ ਤਯਾਿਮ੍ ਆਸ੍੍ਨਤਤਃ  ੨੨ 

  ਆਜਵਾਮ ਤਤੋ ਪਰਿ੍ਮਾ ਲੋਵ ਵਰ੍ਤਾ ਸ੍ਵਯਮ੍ ਪਰਪੁਃ  
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  ਚਤੁਰ੍ਮੁਵੋ ਮਿਾਤੇਜਾ ਤਰਸ਼੍ਟਮੁ੍ ਤਮ੍ ਮੁਨਿ ਪੁਮ੍ਵਵਮ੍    ੨੩ 

  ਵਾਲ੍ਮੀਨਵ: ਅਤ ਤਮ੍ ਤਰੁਸ਼੍ਟਵਾ ਸ੍ਿਸ੍ੋੱਤਾਯ ਵਾਵਯਤਃ  

  ਪਰਾਞ੍ਜਨਲਃ ਪਰਯਤ ੋਪੂਤਵਾ ਤਸ੍੍ਤੌ ਪਰਮ ਨਵਸ੍੍ਨਮਤਃ   ੨੪ 

  ਪੂਜਯਾ ਮਾਸ੍ ਤਮ੍ ਤੇਵਮ੍ ਪਾਤਯ ਅਰ੍ਵਯ ਆਸ੍ਿ ਵਿ੍ਤਿੈਃ  

  ਪਰਣਮਯ ਨਵਨਤਵੱਚੈਿਮ੍ ਪਰੁਸ਼੍ਟਵਾ ਅਿਾਮਯ   ਮਵਯਯਮ੍  ੨੫ 

  ਅਤੋਪਨਵਸ਼ਯ ਪਵਵਾਿ੍ ਆਸ੍ਿੇ ਪਰਮਾਰ੍ਨਚਤੇ  

  ਵਾਲ੍ਮੀਵਯੇ ਮਿਰ੍ਸ਼ਯੇ ਸ੍ਮ੍ਨਤਤੇਸ਼ ਆਸ੍ਿਮ੍ ਤਤਃ     

  ਪਰਿ੍ਮਣਾ ਸ੍ਮਿੁਜ੍ਞਾਤ ੱੱਸ੍ੋ੭ਪਯੁਪਾਨਵਸ਼ਤ੍ ਆਸ੍ਿੇ  ੨੬ 

  ਉਪਨਵਸ਼੍ਟੇ ਤਤਾ ਤਸ੍੍ਨਮਿ੍ ਸ੍ਾਵ੍ਸ਼ਾਤ੍ ਲੋਵ ਨਪਤਾਮਿੇ      

  ਤਤ੍ਵਤੇ ਿੈਵ ਮਿਸ੍ਾ ਵਾਲ੍ਮੀਨਵ  ਰ੍ਤਯਾਿਮ੍ ਆਸ੍੍ਨਤਤਃ     ੨੭ 

  ਪਾਪਾਤ੍ਮਿਾ ਵਰੁਤਮ੍ ਵਸ਼੍ਟਮ੍ ਵੈਰ ਵਰਿਣ ਪੁੱਨਤਿਾ     

  ਯ ਸ੍੍ਤਾਤਰੁਸ਼ਮ੍ ਚਾਰ ੁਰਵਮ੍ ਵਰੌਞ੍ਚਮ੍ ਿਿਯਾਤ੍ ਅਵਾਰਣਾਤ ੍  ੨੮ 

  ਸ਼ੋਚ  ੱਿੇਵ ਮੁਿਃੁ ਵਰੌਞ੍ਚੀਮ੍ ਉਪ ਸ਼੍ਲੋਵਮ੍ ਇਮਮ੍ ਪੁਿਃ     

  ਜਵਾਵ੭ਿ੍ਤਰ੍ਵਤ ਮਿਾ ਪੂਤਵਾ ਸ਼ੋਵ ਪਰਾਯਣਃ    ੨੯ 

  ਤਮ੍ ਉਵਾਚ ਤਤੋ ਪਰਿ੍ਮਾ ਪਰਿਸ੍ਿ੍ ਮੁਨਿ ਪੁਮ੍ਵਵਮ੍      

  ਸ਼੍ਲੋਵ ਏਵ ਤਵਯਾ ਪੱਤੋ ਿਾਤਰ ਵਾਰਯਾ ਨਵਚਾਰਣਾ     ੩0 

  ਮ ੱੱਚਿ੍ਤਾ ਤੇਵ ਤੇ ਪਰਿ੍ਮਿ੍ ਪਰਵਰੁੱਤੇਯਮ੍ ਸ੍ਰਸ੍ਵਤੀ    

  ਰਾਮ ਸ੍ਯ ਚਨਰਤਮ੍ ਵਰੁਤ੍ਸ੍੍ਿਮ੍ ਵੁਰ ੁਤਵਮ੍ ਰਨੁਸ਼ ਸ੍ੱਤਮ  ੩੧ 

  ਤਰ੍ਮਾਤ੍ਮਿੋ ਵੁਣਵਤੋ ਲੋਵੇ ਰਾਮ ਸ੍ਯ ਤੀਮਤਃ    

  ਵਰੁੱਤਮ੍ ਵਤਯ ਤੀਰ ਸ੍ਯ ਯਤਾ ਤੇ ਿਾਰਤਾਤ ੍ਸ਼ਰੁਤਮ੍  ੩੨ 

  ਰਿਸ੍ਯਮ੍ ਚ ਪਰਵਾਸ਼ਮ੍ ਚ ਯ ਤਵਰ੍ੁੱਤਮ੍ ਤਸ੍ਯ ਤੀਮਤਃ     

 ਰਾਮ ਸ੍ਯ ਸ੍ਿ ਸ੍ੌਨਮਤਰੇ ਰਾਵ੍ਸ਼ਸ੍ਾਿਾਮ੍ ਚ ਸ੍ਰਵਸ਼ਃ    ੩੩ 

 ਵੈਤੇਿਯਾ ਸ਼੍ਚਾ੭ਨਪ ਯ ਤਵਰ੍ੁੱਤਮ੍ ਪਰਵਾਸ਼ਮ੍ ਯਨਤ ਵਾ ਰਿਃ      

 ਤੱਚਾਪਯ੭ਨਵਨਤਤਮ੍ ਸ੍ਰਵਮ੍ ਨਵਨਤਤਮ੍ ਤ ੇਪਨਵਸ਼ਯਨਤ   ੩੪ 

 ਿ ਤੇ ਵਾਵ੍ ਅਿਰੁਤਾ ਵਾਵਯੇ ਵਾਨਚਤ੭ਤਰ ਪਨਵਸ਼ਯਨਤ   

 ਵੁਰ ੁਰਾਮ ਵਤਾਮ੍ ਪੁਣਯਾਮ੍ ਸ਼੍ਲੋਵ ਪੱਤਾਮ੍ ਮਿੋ ਰਮਾਮ੍   ੩੫ 

 ਯਾਵਤ ੍ਸ੍੍ਤਾਸ੍ਯਿ੍ਨਤ ਨਵਰਯਃ ਸ੍ਨਰਤ ਸ਼੍ਚ ਮਿੀ ਤਲੇ   

 ਤਾਵ ਤਰਾਮਾਯਣ ਵਤਾ ਲੋਵੇਸ਼ੁ ਪਰਚਨਰਸ਼ਯਨਤ   ੩੬ 
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 ਯਾਵ ਤਰਾਮ ਸ੍ਯ ਚ ਵਤਾ ਤਵ ਤ੍ਵਰੁਤਾ ਪਰਚਨਰਸ਼ਯਨਤ     

 ਤਾਵਤ ੍ਊਰ੍ਤਵਮ੍ ਅਤਸ਼੍ਚ ਤਵਮ੍ ਮੱਲੋਵੇਸ਼ੁ ਨਿਵਤ੍ਸ੍ਯਨਸ੍     ੩੭ 

 ਇਨਤ ਉਵ੍ਤਵਾ ਪਵਵਾਿ੍ ਪਰਿ੍ਮਾ ਤਤਰੈਵਾ੭੭ਿ੍ਤਰ ਤੀਯਤ  

 ਤਤ ੱੱਸ੍ ਨਸ਼ਸ਼ਯੋ ਪਵਵਾ ਿ੍ਮੁਨਿ ਨਰਵਸ੍੍ਮਯਮ੍ ਆਯਯ ੌ    ੩੮ 

 ਤਸ੍ਯ ਨਸ਼ਸ਼ਯਾ ਸ੍੍ਤਤਃ ਸ੍ਰਵੇ ਜਵੁਃ ਸ਼੍ਲੋਵਮ੍ ਇਮਮ੍ ਪੁਿਃ  

 ਮੁਿ ੁਰ੍ਮੁਿਃੁ ਪਰੀਯਮਾਣਾਃ ਪਰਾਿ ੁਸ਼੍ਚ ਪਰੁਸ਼ ਨਵਸ੍੍ਨਮਤਾਃ  ੩੯ 

 ਸ੍ਮਾਵ੍ਸ਼ਰੈ ਸ਼੍ਚਤੁਰ੍ਨਪ ਰਯਃ ਪਾਤੈ ਰ੍ਵੀਤੋ ਮਿਰ੍ਨਸ਼ਣਾ  

 ਸ੍ੋਿੁਵਯਾਿਰਣਾ ਤ੍ਪੂਯਃ ਸ਼ੋਵਃ ਸ਼੍ਲੋਵਤਵਮ੍ ਆਵਤਃ    ੪0 

 ਤਸ੍ਯ ਪੁੱਨਤ ਨਰਯਮ੍ ਜਾਤਾ ਵਾਲ੍ਮੀਵੇ ਰ੍ਪਾਨਵਤਾ੭੭ਤ੍ਮਿਃ  

 ਵਰੁਤ੍ਸ੍੍ਿਮ੍ ਰਾਮਾਯਣਮ੍ ਵਾਵਯਮ੍ ਈਤਰੁਸ਼ੈਃ ਵਰਵਾਣਯ੭ਿਮ੍   ੪੧ 

 ਉਤਾਰ ਵਰੁੱਤਾ੭ਰ੍ਤ ਪਤੈ ਰ੍ਮਿੋਰਮੈ :  

 ਤਤਾ ਅਸ੍ਯ ਰਾਮ ਸ੍ਯ ਚਵਾਰ ਵੀਰ੍ਨਤਮਾਿ੍  

 ਸ੍ਮਾ੭ਵ੍ਸ਼ਰੈਃ ਸ਼੍ਲੋਵ ਸ਼ਤੈਰਯਸ਼ਨਸ੍ਵਿੋ ;  

 ਯਸ਼ਸ੍੍ਵਰਮ੍ ਵਾਵਯਮ੍ ਉਤਾਰ ਤੀ ਰ੍ਮੁਨਿਃ  ੪੨ 

 ਤਤੁਪਵਤ ਸ੍ਮਾਸ੍ ਸ੍ਮ੍ਨਤ ਯੋਵਮ੍,   

 ਸ੍ਮ ਮਤੁਰ ਉਪਿਤਾ੭ਰ੍ਤ ਵਾਵਯ ਪੱਤਮ੍,  

 ਰਵੁਵਰ ਚਨਰਤਮ੍ ਮੁਨਿ ਪਰਣੀਤਮ੍,   

 ਤਸ਼ ਨਸ਼ਰਸ੍ ਸ਼੍ਚ ਵਤਮ੍ ਨਿਸ਼ਾਮਯਤਵਮ੍.   ੪੩ 

 ਇਤਯਾਰ੍ਸ਼ ੇਸ਼ਰੀਮਤਰਾਮਾਯਣੇ, ਆਨਤ ਵਾਵਯੇ ਪਾਲਵਾਮ੍ਟੇ ਨਤਵਤੀਯੱਸ੍ਰ੍ਵਃ    

 ਤਰੁਤੀਯ ਸਰ੍ਕਃ   

 ਸ਼ਰੁਤਵਾ ਵਸ੍੍ਤੁ ਸ੍ਮਵਰਮ੍ ਤੱਤਰ੍ਮਾ੭੭ਤ੍ਮਾ ਤਰ੍ਮ ਸ੍ਨਮਹਤਮ੍  

 ਵਯਵ੍ਤਮ੍ ਅਿਵੇਸ਼ਤੇ ਪੂਯ ੋਯ ਤਵਰ੍ੁੱਤਮ੍ ਤਸ੍ਯ ਤੀਮਤਃ  ੧ 

 ਉਪਸ੍੍ਪਰੁਸ਼ਯੋਤਵਮ੍ ਸ੍ਮਯਵ੍ ਮੁਨਿ : ਸ੍੍ਨਤਤਵਾ ਵਰੁਤਾਞ੍ਜਨਲਃ  

 ਪਰਾਚੀਿਾ੭ਵਰੇਸ਼ੁ ਤਰ੍ਪੇਸ਼ੁ ਤਰ੍ਮੇਣਾ੭ਿਵੇਸ਼ਤੇ ਵਨਤਮ੍  ੨ 

 ਰਾਮ ਲਵ੍ਸ਼੍ਮਣ ਸ੍ੀਤਾਪੀ ਰਾਜ੍ਞਾ ਤਸ਼ਰਤੇਿ ਚ   

 ਸ੍ ਪਾਰਯੇਣ ਸ੍ ਰਾਸ਼੍ਟਰੇਣ ਯ ਤ੍ਪਰਾਪ੍ਤਮ੍ ਤਤਰ  ਤੱਤਵਤਃ   ੩ 

 ਿਨਸ੍ਤਮ੍ ਪਾਨਸ਼ਤਮ੍ ਚੈਵ ਵਨਤਰਯਾ ਯੱਚ ਚੇਸ਼੍ਨਟਤਮ੍   

 ਤਤ੍ ਸ੍ਰਵਮ੍ ਤਰ੍ਮ ਵੀਰਯੇਣ ਯਤਾ ਵਤ੍ਸ੍ਮ੍ ਪਰਪਸ਼ਯਨਤ  ੪ 
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 ਸ੍੍ਤਰੀ ਤਰੁਤੀਯੇਿ ਚ ਤਤਾ ਯਤ੍ਪਰਾਪ੍ਤਮ੍ ਚਰਤਾ ਵਿੇ   

 ਸ੍ਤਯ ਸ੍ਮ੍ਤੇਿ ਰਾਮੇਣ ਤਤ੍ਸ੍ਰਵਮ੍ ਚ ਅ੭ਿਵਵੇਵ੍ਨਸ਼ਤਮ੍  ੫ 

 ਤਤਃ ਪਸ਼ਯਨਤ ਤਰ੍ਮਾ੭੭ਤ੍ਮਾ ਤਤ੍ਸ੍ਰਵਮ੍ ਯੋਵਮਾਸ੍੍ਨਤਤਃ   

 ਪੁਰਾ ਯੱਤੱਤਰ ਨਿਰਵਰ੍ੁੱਤਮ੍ ਪਾਣਾਵਾ੭੭ਮਲਵਮ੍ ਯਤਾ    ੬ 

 ਤਤ੍ਸ੍ਰਵਮ ੍ਤੱਤਵਤੋ ਤਰੁਸ਼੍ਟਵਾ ਤਰ੍ਮੇਣ ਸ੍ ਮਿਾ ਤਯੁਨਤ :  

 ਅਨਪਰਾਮ੭ ਸ੍ਯ ਰਾਮ ਸ੍ਯ ਚਨਰਤਮ੍ ਵਰ੍ਤੁਮੁਤਯਤਃ     ੭ 

 ਵਾਮਾ੭ਰ੍ਤ ਵੁਣ ਸ੍ਮਯੁਵ੍ਤਮ੍ ਤਰ੍ਮਾ੭ਰ੍ਤ ਵੁਣ ਨਵਸ੍੍ਤਰਮ੍  

 ੱੱਸ੍ਮੁਤਰਨਮਵ ਰਤ੍ਿਾ੭੭ਟਯ0 ਸ੍ਰਵ ਸ਼ਰੁਨਤ ਮਿੋਿਰਮ੍   ੮ 

 ਸ੍ ਯਤਾ ਵਨਤਤਮ੍ ਪੂਰਵਮ੍ ਿਾਰਤੇਿ ਮਿਰ੍ਨਸ਼ਣਾ  

 ਰਵੁ ਵਮ੍ਸ਼ ਸ੍ਯ ਚਨਰਤਮ੍ ਚਵਾਰ ਪਵਵਾਿ੍ ਰਨੁਸ਼ :    ੯ 

 ਜਿ੍ਮ ਰਾਮ ਸ੍ਯ ਸੁ੍ਮਿ ਤਵੀਰਯਮ੍ ਸ੍ਰਵਾ੭ ਿੁਵੂਲਤਾਮ੍  

 ਲੋਵ ਸ੍ਯ ਨਪਰਯਤਾਮ ੍ਵ੍ਸ਼ਾਿ੍ਨਤਮ੍ ਸ੍ੌਮਯਤਾਮ੍ ਸ੍ਤਯ ਸ਼ੀਲਤਾਮ੍  ੧0 

 ਿਾਿਾਨਚਤਰਾਃ ਵਤਾ ਸ਼੍ਚਾ੭ਿਯਾ ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰ ਸ੍ਮਾਵਮੇ   

 ਜਾਿਵਯਾ ਸ਼੍ਚ ਨਵਵਾਿਮ੍ ਚ ਤਿੁਸ਼ ਸ਼੍ਚ ਨਵਪੇਤਿਮ੍  ੧੧ 

 ਰਾਮ ਰਾਮ ਨਵਵਾਤਮ੍ ਚ ਵੁਣਾਿ੍ ਤਾਸ਼ਰਤੇ ਸ੍੍ਤਤਾ  

 ਤਤਾ੭ਨਪਸ਼ੇਵਮ੍ ਰਾਮ ਸ੍ਯ ਵੈਵੇੱਯਾ ਤੁਸ਼੍ਟ ਪਾਵਤਾਮ੍  ੧੨ 

 ਨਵਵਾਤਮ੍ ਚਾ੭ਨਪਸ਼ੇਵ ਸ੍ਯ ਰਾਮ ਸ੍ਯ ਚ ਨਵਵਾਸ੍ਿਮ੍  

 ਰਾਜ੍ਞਃ ਸ਼ੋਵਮ੍ ਨਵਲਾਪਮ੍ ਚ ਪਰਲੋਵ ਸ੍ਯ ਚਾ੭੭ਸ਼ਰਯਮ੍  ੧੩ 

 ਪਰਵਰੁਤੀਿਾਮ੍ ਨਵਸ਼ਾਤਮ੍ ਚ ਪਰਵਰੁਤੀਿਾਮ੍ ਨਵਸ੍ਰ੍ਜਿਮ੍  

 ਨਿਸ਼ਾਤਾ੭ਨਤਪ   ਸ੍ਮਵਾਤਮ੍ ਸੂ੍ਤੋ   ਪਾਵਰ੍ਤਿਮ੍ ਤਤਾ    ੧੪ 

 ਵਙਵ੍ਾਯਾ ਸ਼੍ਚਾ੭ਨਪਸ੍ਮ੍ਤਾਰਮ੍ ਪਰਤਵਾਜ ਸ੍ਯ ਤਰ੍ਸ਼ਿਮ੍  

 ਪਰਤਵਾਜਾ੭ਪਯਿੁਜ੍ਞਾਿਾ   ੱੱਨਚਤਰਵੂਟ ਸ੍ਯ ਤਰ੍ਸ਼ਿਮ੍   ੧੫ 

 ਵਾਸ੍੍ਤੁ ਵਰ੍ਮ ਨਿਵੇਸ਼ਮ੍ ਚ ਪਰਤਾ੭੭ਵਮਿਮ੍ ਤਤਾ  

 ਪਰਸ੍ਾਤਿਮ੍ ਚ ਰਾਮ ਸ੍ਯ ਨਪਤੁ ਸ਼੍ਚ ਸ੍ਨਲਲ ਨਵਰਯਾਮ੍     ੧੬ 

 ਪਾਤੁਵਾਵਰਯਾ੭ਨਪਸ਼ੇਵਮ੍ ਚ ਿਿ੍ਨਤਵਰਾਮ ਨਿਵਾਸ੍ਿਮ੍  

 ਤਣ੍ਟਵਾ੭ਰਣਯ   ਵਮਿਮ੍ ਨਵਰਾਤ ਸ੍ਯ ਵਤਮ੍ ਤਤਾ    ੧੭ 

 ਤਰ੍ਸ਼ਿਮ੍ ਸ਼ਰਪਮ੍ਵ ਸ੍ਯ ਸੁ੍ਤੀਵ੍ਸ਼੍ਣੇਿ ਸ੍ਮਾਵਮਮ੍  

 ਅਿਸੂ੍ਯਾ ਸ੍ਮਾਸ਼ਵਯਾ ਚ ਅਮ੍ਵਰਾਵ ਸ੍ਯ ਚ ਅਰ੍ਪਣਮ੍  ੧੮ 
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 ਅਵਸ੍੍ਤਯ ਤਰ੍ਸ਼ਿਮ੍ ਚੈਵ ਜਟਾਯੋਰ੭ਨਪ ਸ੍ਮ੍ਵਮਮ੍   

  ਪਮ੍ਚਵਟਯਾ ਸ਼੍ਚ ਵਮਿਮ੍ ਸ਼ੂਰ੍ਪਣਵਯਾ ਸ਼੍ਚ ਤਰ੍ਸ਼ਿਮ੍  ੧੯ 

  ਸ਼ੂਰ੍ਪਣਵਯਾ ਸ਼੍ਚ ਸ੍ਮਵਾਤਮ੍ ਨਵਰਪੂ ਵਰਣਮ੍ ਤਤਾ  

  ਵਤਮ੍ ਵਰ ਨਤਰਨਸ਼ਰਸ੍ੋ: ਉਤੱਾਿਮ੍ ਰਾਵਣ ਸ੍ਯ ਚ     ੨0 

  ਮਾਰੀਚ ਸ੍ਯ ਵਤਮ੍ ਚੈਵ ਵੈਤੇਿਯਾ ਿਰਣਮ੍ ਤਤਾ  

  ਰਾਵਵ ਸ੍ਯ ਨਵਲਾਪਮ੍ ਚ ਵਰੁਤਰ ਰਾਜ ਨਿਪਰਹਣਮ੍  ੨੧ 

  ਵਪਿ੍ਤ ਤਰ੍ਸ਼ਿਮ੍ ਚੈਵ ਪਮ੍ਪਾਯਾ ਸ਼੍ਚਾ੭ਨਪ ਤਰ੍ਸ਼ਿਮ੍  

  ਸ਼ਪਰਯਾ ਤਰ੍ਸ਼ਿਮ੍ ਚੈਵ ਿਿੂਮ ੱੱਤਰ੍ਸ਼ਿਮ੍ ਤਤਾ  ੨੨ 

  ਨਵਲਾਪਮ੍ ਚੈਵ ਪਮ੍ਪਾਯਾਮ੍ ਰਾਵਵ ਸ੍ਯ ਮਿਾਤ੍ਮਿਃ  

  ਰਸ਼ੁਯਮੂਵ ਸ੍ਯ ਵਮਿਮ੍ ਸੁ੍ਵਰੀਵੇਣ ਸ੍ਮਾਵਮਮ੍  

  ਪਰਤਯਯੋਤ੍ਪਾਤਿਮ੍ ਸ੍ਵਯਮ੍ ਵਾਨਲ ਸੁ੍ਵਰੀਵ ਨਵਵਰਿਮ੍  ੨੩ 

 ਵਾਨਲ ਪਰਮਤਿਮ੍ ਚੈਵ ਸੁ੍ਵਰੀਵ ਪਰਨਤਪਾਤਿਮ੍  

 ਤਾਰਾ ਨਵਲਾਪ0 ਸ੍ਮਯਮ੍ ਵਰ੍ਸ਼ ਰਾਤਰ ਨਿਵਾਸ੍ਿਮ੍     ੨੪ 

 ਵੋਪਮ੍ ਰਾਵਵ ਨਸ੍ਮਹ ਸ੍ਯ ਪਲਾਿਾਮ੍ ਉਪਸ੍ਮ੍ਵਰਿਮ੍  

 ਨਤਸ਼ਃ ਪਰਸ੍੍ਤਾਪਿਮ੍ ਚੈਵ ਪਰੁਨਤਵਯਾ ਸ਼੍ਚ ਨਿਵੇਤਿਮ੍  ੨੫ 

 ਅਙਵੁ੍ਲੀਯਵ   ਤਾਿਮ੍ ਚ ਰਵ੍ੁਸ਼ ਸ੍ਯ ਨਪਲ   ਤਰ੍ਸ਼ਿਮ੍  

 ਪਰਾਯੋਪਵੇਸ਼ਿਮ੍ ਚਾ੭ਨਪ  ਸ੍ਮ੍ਪਾਤੇ ਸ਼੍ਚਾ੭ਨਪ ਤਰ੍ਸ਼ਿਮ੍  ੨੬ 

 ਪਰਵਤਾ੭੭ਰੋਿਣਮ੍ ਚਾ੭ਨਪ ਸ੍ਾਵਰ ਸ੍ਯ ਚ ਲਙਵ੍ਿਮ੍  

 ਸ੍ਮੁਤਰ ਵਚਿਾ ੱੱਚੈਵ ਮੈਿਾਵ ਸ੍ਯ ਚ ਤਰ੍ਸ਼ਿਮ੍  ੨੭ 

 ਨਸ੍ਨਮਹਵਾਯਾ ਸ਼੍ਚ ਨਿਤਿਮ੍ ਲਮ੍ਵਾ ਮਲਯ ਤਰ੍ਸ਼ਿਮ੍   

 ਰਾਤਰ ੌਲਙਵ੍ਾ ਪਰਵੇਸ਼ਮ੍ ਚ ਏਵ ਸ੍ਯਾ੭ਤ ਨਵਨਚਿ੍ਤਿਮ੍     ੨੮ 

 ਤਰ੍ਸ਼ਿਮ੍ ਰਾਵਣਸ੍ਯਾ੭ਨਪ ਪੁਸ਼੍ਪਵ ਸ੍ਯ ਚ ਤਰ੍ਸ਼ਿਮ੍   

 ਆਪਾਿ ਪੂਨਮ ਵਮਿਮ੍ ਅਵਰੋਤ ਸ੍ਯ ਤਰ੍ਸ਼ਿਮ੍    ੨੯ 

 ਅਸ਼ੋਵ ਵਨਿਵਾ ਯਾਿਮ੍ ਸ੍ੀਤਾਯਾ ਸ਼੍ਚਾ੭ਨਪ ਤਰ੍ਸ਼ਿਮ੍  

  ਅਨਪਜ੍ਞਾਿ ਪਰਤਾਿਮ੍ ਚ ਸ੍ੀਤਾਯਾ ਸ਼੍ਚਾ੭ਨਪ ਪਾਸ਼ਣਮ੍  ੩0 

  ਰਾਵ੍ਸ਼ਸ੍ੀ ਤਰ੍ਜਿਮ੍ ਚੈਵ ਨਤਰਜਟਾ ਸ੍ਵਪ੍ਿ ਤਰ੍ਸ਼ਿਮ੍  

  ਮਨਣ ਪਰਤਾਿਮ੍ ਸ੍ੀਤਾਯਾ ਵਰੁਵ੍ਸ਼ ਪਙਵ੍ਮ੍ ਤਤੈਵ ਚ   ੩੧ 

  ਰਾਵ੍ਸ਼ਸ੍ੀ ਨਵਤਰਵਮ੍ ਚੈਵ ਨਵਮ੍ਵਰਾਣਾਮ੍ ਨਿਪਰਹਣਮ੍  
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  ਵਰਿਣਮ੍ ਵਾਯੁ ਸੂ੍ਿੋ ਸ਼੍ਚ ਲਙਵ੍ਾਤਾਿਾ੭ਨਪਵਰ੍ਜਿਮ੍  ੩੨ 

  ਪਰਨਤਪ੍ਲਵਿਮ੍ ਏਵਾ੭ਤ ਮਤੂਿਾਮ੍ ਿਰਣਮ੍ ਤਤਾ  

  ਰਾਵਵਾ੭੭ਸ਼ਵਾਸ੍ਿਮ੍ ਚਾ੭ਨਪ ਮਨਣ ਨਿਰਯਾਤਿਮ੍ ਤਤਾ  ੩੩ 

  ਸ੍ਮ੍ਵਮਮ੍ ਚ ਸ੍ਮੁਤਰ ਸ੍ਯ ਿਲ਼ ਸ੍ੇਤੋ ਸ਼੍ਚ ਪਿ੍ਤਿਮ੍  

  ਪਰਤਾਰਮ ੍ਚ ਸ੍ਮੁਤਰ ਸ੍ਯ ਰਾਤਰ ੌਲਙਵ੍ਾ੭ਵਰੋਤਿਮ੍  ੩੪ 

  ਨਵਪੀਸ਼ਣੇਿ ਸ੍ਮ੍ਸ੍ਰ੍ਵਮ੍ ਵਤੋਪਾਯ ਨਿਵੇਤਿਮ੍  

  ਵੁਮ੍ਪਵਰ੍ਣ ਸ੍ਯ ਨਿਤਿਮ੍ ਮੇਵਿਾਤ ਨਿਪਰਹਣਮ੍  ੩੫ 

  ਰਾਵਣਸ੍ਯ ਨਵਿਾਸ਼ਮ੍ ਚ ਸ੍ੀਤਾਵਾਪ੍ਨਤਮ੍ ਅਰੇਃ ਪੁਰ ੇ 

  ਨਵਪੀਸ਼ਣਾ੭ਨਪਸ਼ੇਵਮ੍ ਚ ਪੁਸ਼੍ਪਵ ਸ੍ਯ ਚ ਤਰ੍ਸ਼ਿਮ੍  ੩੬ 

  ਅਯੋਤਯਾਯਾ ਸ਼੍ਚ ਵਮਿਮ੍ ਪਰਤੇਿ ਸ੍ਮਾਵਮਮ੍  

  ਰਾਮਾ੭ਨਪਸ਼ੇਵਾ੭ਪਯੁਤਯਮ੍ ਸ੍ਰਵ    ਸ੍ੈਿਯ   ਨਵਸ੍ਰ੍ਜਿਮ੍     

  ਸ੍ਵਰਾਸ਼੍ਟਰ   ਰਞ੍ਜਿਮ੍ ਚੈਵ ਵੈਤੇਿਯਾ ਸ਼੍ਚ ਨਵਸ੍ਰ੍ਜਿਮ੍  ੩੭ 

  ਅਿਾਵਤਮ੍ ਚ ਯਤ ੍ਨਵਮ੍ਨਚ ਤਰਾਮਸ੍ਯ ਵਸੁ੍ਤਾ ਤਲੇ  

  ਤਤ੍ ਚਵਾਰੋੱਤਰੇ ਵਾਵਯੇ ਵਾਲ੍ਮੀਨਵ ਰ੍ਪਵਵਾਿ੍ ਰਨੁਸ਼ਃ    ੩੮ 

  ਇਤਯਾਰ੍ਸ਼ੇ ਸ਼ਰੀਮਤਰਾਮਾਯਣੇ, ਆਨਤ ਵਾਵਯੇ ਪਾਲਵਾਮ੍ਟੇ   ਤਰੁਤੀਯ ਸ੍ਰ੍ਵਃ   

  ਚਤੁਰ੍ਤ ਸਰ੍ਕਃ  

ਪਰਾਪ੍ਤਰਾਜਯ ਸ੍ਯ ਰਾਮ ਸ੍ਯ ਵਾਲ੍ਮੀਨਵ   ਰ੍ਪਵਵਾਿ੍ ਰਨੁਸ਼ਃ  

  ਚਵਾਰ ਚਨਰਤਮ੍ ਵਰੁਤ੍ਸ੍੍ਿਮ੍ ਨਵਨਚਤਰ ਪਤਮਾ੭੭ਤ੍ਮਵਾਿ੍   ੧ 

 ਚਤੁਨਰਵਮ੍ਸ਼ ਤ੍ਸ੍ਿਸ੍ਰਾਨਣ ਸ਼੍ਲੋਵਾਿਾ ਮੁਵ੍ਤਵਾਿ੍ ਰਨੁਸ਼ਃ  

 ਤਤਾ ਸ੍ਰ੍ਵ ਸ਼ਤਾਿ੍ ਪਮ੍ਚ ਸ਼ਟ੍ ਵਾਿ੍ਟਾਨਿ  ਤਤੋ   ੱੱਤਰਮ੍  ੨ 

 ਵਰੁਤਵਾ ਤੁ ਤ   ਿ੍ਮਿਾਪਰਾਜ੍ਞਃ ਸ੍   ਪਨਵਸ਼ਯਮ੍ ਸ੍ਿੋ   ੱੱਤਰਮ੍  

 ਨਚਿ੍ਤਯਾ   ਮਾਸ੍  ਵੋ   ਿਵੇਤਤ੍ ਪਰਯੁਞ੍ਜੀਯਾਤ੍ ਇਨਤ ਪਰਪੁਃ  ੩ 

 ਤਸ੍ਯ ਨਚਿ੍ਤਯਮਾਿ ਸ੍ਯ ਮਿਰ੍ਸ਼ੇ ਰ੍ਪਾਨਵਤਾ੭੭ਤ੍ਮਿਃ  

 ਅਵਰੁਿ੍ਣੀਤਾਮ੍ ਤਤਃ ਪਾਤੌ ਮੁਨਿ ਵੇਸ਼ੌ ਵੁਸ਼ੀ ਲਵੌ  ੪ 

 ਵੁਸ਼ੀ ਲਵੌ ਤੁ ਤਰ੍ਮਜ੍ਞੌ ਰਾਜ ਪੁਤਰੌ ਯਸ਼ਨਸ੍ਵਿੌ  

 ਪਰਾਤਰ ੌਸ੍ਵਰ ਸ੍ਮ੍ਪ ਿੌ ਤਤਰ੍ਸ਼ਾ੭੭ਸ਼ਰਮ ਵਾਨਸ੍ਿੌ  ੫ 

 ਸ੍ ਤੁ ਮੇਤਾਨਵਿੌ ਤਰੁਸ਼੍ਟਵਾ ਵੇਤੇਸ਼ੁ ਪਨਰਨਿਸ਼੍ਨਟਤੌ  

 ਵੇਤੋਪ ਪਰੁਿ੍ਮਣਾ੭ਰ੍ਤਾਯ ਤੌ ਅਵਰਾਿਯਤ ਪਰਪੁ : ੬ 
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 ਵਾਵਯਮ੍ ਰਾਮਾਯਣਮ੍ ਵਰੁਤ੍ਸ੍੍ਿਮ੍ ਸ੍ੀਤਾਯਾ ਸ਼੍ਚਨਰਤਮ੍ ਮਿਤ੍  

 ਪੌਲਸ੍੍ਤਯ ਵਤਮ੍ ਇਤਯੇਵ ਚਵਾਰ ਚਨਰਤ ਵਰਤਃ  ੭ 

 ਪਾਟਯ ੇਵੇਯ ੇਚ ਮਤੁਰਮ੍ ਪਰਮਾਣੈ ਸ੍੍ਨਤਰਨਪ ਰਨਿਵਤਮ੍  

 ਜਾਨਤਨਪਃ ਸ੍ਪ੍ਤਨਪ ਰਯੁਵ੍ਤਮ੍ ਤਿ੍ਤਰੀ ਲਯ ਸ੍ਮਨਿਵਤਮ੍    ੮ 

 ਰਸ੍ੈਃ ਸ਼ਰੁਙਵ੍ਾਰ ਵਾਰਣੁਯ ਰੌਤਰ ਵੀਰ ਪਯਾਿਵੈਃ  

 ਰੌਤਰਾਨਤਨਪ ਸ਼੍ਚ ਸ੍ਮਯੁਵ੍ਤਮ੍ ਵਾਵਯਮ੍ ਏਤਤ ੍ਅਵਾਯਤਾਮ੍  ੯ 

 ਤੌ ਤੁ ਵਾਿ੍ਤਰਵ ਤੱਤਵਜ੍ਞੌ ਸ੍੍ਤਾਿ ਮੂਰ੍ੱਚਿਾ ਸ੍੍ਤਾਿ ਵੋਨਵਤ ੌ 

 ਪਰਾਤਰ ੌਸ੍ਵਰ ਸ੍ਮ੍ਪ ਿੌ ਵਿ੍ਤਰਵਾ ਨਵਵ ਰਨੂਪਣੌ     ੧0 

 ਰਪੂ ਲਵ੍ਸ਼ਣ ਸ੍ਮ੍ਪ ਿੌ ਮਤੁਰ ਸ੍ਵਰ ਪਾਨਸ਼ਣੌ  

 ਨਪਮ੍ਪਾਨਤਵ ੋੱੱਤਰੁਤੌ ਨਪਮ੍ਪੌ ਰਾਮ ਤੇਿਾ ੱੱਤਤਾ ਪਰ ੌ   

 ਤੌ ਰਾਜਪੁਤਰ ੌਵਾਰ੍ਤ੍ਸ੍੍ਿਯੇਿ ਤਰ੍ਮਯਮ੍ ਆਵਯਾਿਮ੍ ਉਤੱਮਮ੍  ੧੧ 

 ਵਾਚੋ ਨਵਤੇਯਮ ੍ਤਤ੍ ਸ੍ਰਵਮ੍ ਵਰੁਤਵਾ ਵਾਵਯਮ੍ ਅਨਿ ਿ੍ਨਤਤ ੌ 

 ਰਸ਼ੁੀਣਾਮ੍ ਚ ਨਤਵਜਾਤੀਿਾਮ੍ ਸ੍ਾਤੂਿਾਮ੍ ਚ ਸ੍ਮਾਵਮੇ  ੧੨ 

 ਯਤੋਪ ਤੇਸ਼ਮ੍ ਤੱਤਵਜ੍ਞੌ ਜਵਤੁ: ਤੌ ਸ੍ਮਾਨਿਤੌ  

 ਮਿਾਤ੍ਮਾਿੌ ਮਿਾਪਾਵੌ ਸ੍ਰਵ ਲਵ੍ਸ਼ਣ ਲਵ੍ਨਸ਼ਤੌ  ੧੩ 

 ਤੌ ਵਤਾਨਚਤ੍ ਸ੍ਮੇਤਾਿਾਮ੍ ਰਸ਼ੁੀਣਾਮ੍ ਪਾਨਵਤਾ੭੭ਤ੍ਮਿਾਮ੍  

 ਆਸ੍ੀਿਾਿਾਮ੍ ਸ੍ਮੀਪਸ੍੍ਤੌ ਇਤਮ੍ ਵਾਵਯਮ੍ ਅਵਾਯਤਾਮ੍    ੧੪ 

 ਤ ੱੱਚਰਤੁਵਾ ਮੁਿਯਃ ਸ੍ਰਵੇ ਪਾਸ਼੍ਪ ਪਰਯਾਵੁਲੇਵ੍ਸ਼ਣਾਃ  

 ਸ੍ਾਤੁ ਸ੍ਾਨਤਵਨਤ  ਤਾ ਵੂਚਃੁ  ਪਰਮ੍ ਨਵਸ੍੍ਮਯ ਮਾਵਤਾਃ  ੧੫ 

 ਤੇ ਪਰੀਤ ਮਿਸ੍ਃ ਸ੍ਰਵੇ ਮੁਿਯੋ ਤਰ੍ਮ ਵਤ੍ਸ੍ਲਾਃ  

  ਪਰਸ਼ਸ਼ਮ੍ਸੁ੍ਃ ਪਰਸ਼ਸ੍੍ਤਵਯੌ ਵਾਯਮਾਿੌ ਵੁਸ਼ੀ ਲਵੌ     ੧੬ 

  ਅਿੋ ਵੀਤ ਸ੍ਯ ਮਾਤੁਰਯਮ੍ ਸ਼੍ਲੋਵਾਿਾਮ੍ ਚ ਨਵਸ਼ੇਸ਼ਤਃ  

  ਨਚਰ ਨਿਰਵਰ੍ੁੱਤ ਮਪਯੇਤਤ੍ ਪਰਤਯਵ੍ਸ਼ਮ੍ ਇਵ ਤਰ੍ਨਸ਼ਤਮ੍   ੧੭ 

  ਪਰਨਵਸ਼ਯ ਤਾ ਵੁਪੌ ਸੁ੍ਸ਼੍ਟ ੁ ਪਾਵਮ੍ ਸ੍ਮਯਵ੭ਵਾਯਤਾਮ੍  

  ਸ੍ਨਿਤ ੌਮਤੁਰਮ੍ ਰਵ੍ਤਮ੍ ਸ੍ਮ੍ਪ ਿਮ੍ ਸ੍ਵਰ ਸ੍ਮ੍ਪਤਾ  ੧੮ 

  ਏਵਮ ੍ਪਰਸ਼ਸ੍ਯਮਾਿੌ ਤ ੌਤਪਃ ਸ਼੍ਲਾਵਯੈ ਰ੍ਮਿਾਤ੍ਮਨਪਃ  

  ਸ੍ਮਰਵ੍ਤ ਤਰ ਮਤਯਰ੍ਤਮ੍ ਮਤੁਰਮ੍ ਤੌ ਅਵਾਯਤਾਮ੍   ੧੯ 

 ਪਰੀਤਃ ਵਸ਼੍ਨਚਿ੍ ਮੁਨਿ ਸ੍੍ਤਾਪਯਾਮ੍ ਸ੍ਮ੍ਸ੍੍ਨਤਤਃ ਵਲਸ਼ਮ੍ ਤਤੌ  
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 ਪਰਸ੍ ਿੋ ਵਲ੍ਵਲਮ੍ ਵਸ਼੍ਨਚ ੱੱਤਤੌ ਤਾਪਯਾਮ੍ ਮਿਾਯਸ਼ਾਃ   ੨0 

 ਆਸ਼੍ਚਰਯਮ੍ ਇਤਮ੍ ਆਵਯਾਿਮ੍ ਮੁਨਿਿਾ ਸ੍ਮ੍ਪਰਵੀਰ੍ਨਤਤਮ ੍ 

 ਪਰਮ੍ ਵਵੀਿਾਮ੍ ਆਤਾਰਮ੍ ਸ੍ਮਾਪ੍ਤਮ੍ ਚ ਯਤਾ ਵਰਮਮ੍  ੨੧ 

 ਅਨਪਵੀਤ ਨਮਤਮ੍ ਵੀਤਮ੍ ਸ੍ਰਵ ਵੀਤੇਸ਼ੁ ਵੋਨਵਤ ੌ  

 ਆਯੁਸ਼ਯਮ੍ ਪੁਸ਼੍ਨਟ ਜਿਵਮ੍ ਸ੍ਰਵ ਸ਼ਰੁਨਤ ਮਿੋਿਰਮ੍    ੨੨ 

 ਪਰਸ਼ਸ੍ਯਮਾਿੌ ਸ੍ਰਵਤਰ ਵਤਾਨਚਤ੍ ਤਤਰ ਵਾਯਵੌ  

 ਰਤਯਾਸੁ੍ ਰਾਜ ਮਾਰ੍ਵੇਸ਼ੁ ਤਤਰ੍ਸ਼ ਪਰਤਾ੭ਵਰਜਃ   ੨੩ 

 ਸ੍ਵ ਵੇਸ਼੍ਮ ਚ ਆਿੀਯ ਤਤੋ ਪਰਾਤਰੌ ਸ੍ ਵੁਸ਼ੀ ਲਵੌ  

 ਪੂਜਯਾ ਮਾਸ੍ ਪੂਜਾਰਹੌ ਰਾਮਃ ਸ਼ਤਰੁ  ਨਿਪਰਹਣਃ   ੨੪ 

 ਆਸ੍ੀਿਃ ਵਾਞ੍ਚਿੇ ਨਤਵਯ ੇਸ੍ ਚ ਨਸ੍ਮਹਾਸ੍ਿੇ ਪਰਪੁਃ  

 ਉਪੋਪਨਵਸ਼੍ਟੈਃ ਸ੍ਨਚਵੈ ਰ੍ਪਰਾਤਰੁ ਨਪ ਸ਼੍ਚ ਪਰਮ੍ਤਪਃ    ੨੫ 

 ਤਰੁਸ਼੍ਟਵਾ ਤੁ ਰਪੂ ਸ੍ਮ੍ਪ ਿੌ ਤਾ ਵੁਪੌ ਵੀਨਣਿੌ ਤਤਃ  

 ਉਵਾਚ ਲਵ੍ਸ਼੍ਮਣਮ੍ ਰਾਮਃ ਸ਼ਤਰੁਵ੍ਿਮ੍ ਪਰਤਮ੍ ਤਤਾ    ੨੬ 

 ਸ਼ਰੂਯਤਾਮ੍ ਇਤਮ੍ ਆਵਯਾਿਮ੍ ਅਿਯੋ ਰ੍ਤੇਵ ਵਰ੍ਚਸ੍ੋਃ  

 ਨਵਨਚਤਰਾ੭ਰ੍ਤ ਪਤਮ੍ ਸ੍ਮਯ ੱੱਵਾਯਤੋ ਰ੍ਮਤੁਰ ਸ੍ਵਰਮ੍    ੨੭ 

 ਤੌ ਚਾ੭ਨਪ ਮਤੁਰਮ੍ ਰਵ੍ਤਮ੍ ਸ੍ਵ ਨਚੱਤਾਯਤ ਨਿੱਸ੍ਵਿਮ੍   

 ਤਮ੍ਤਰੀ ਲਯਵਤ੍ ਅਤਯਰ੍ਤਮ੍ ਨਵਸ਼ਰੁਤਾ੭ਰ੍ਤਮ੍ ਅਵਾਯਤਾਮ੍  ੨੮ 

 ਿ੍ਲਾਤਯ ਤ੍ਸ੍ਰਵ ਵਾਤਰਾਨਣ ਮਿਾ0ਨਸ੍ ਿਰਤੁਯਾਨਿ ਚ  

 ਸ਼ਰੋਤਰਾ੭੭ਸ਼ਰਯ ਸੁ੍ਵਮ੍ ਵੇਯਮ੍ ਤ ਤ੍ਪਪੌ ਜਿ ਸ੍ਮ੍ਸ੍ਨਤ  ੨੯ 

 ਇਮੌ ਮੁਿੀ ਪਾਰ੍ਨਤਵ ਲਵ੍ਸ਼੍ਮਣਾ੭ਨਿਵਤੌ   

 ਵੁਸ਼ੀ ਲਵੌ ਚੈਵ ਮਿਾ ਤਪਨਸ੍ਵਿੌ  

 ਮਮਾ੭ਨਪ ਤਤ੍ ਪੂਨਤਵਰਮ੍ ਪਰਵਵ੍ਸ਼ਯਤੇ   

 ਮਿਾਿੁਪਾਵਮ੍ ਚਨਰਤਮ੍ ਨਿਪੋਤਤ  ੩0  

 ਤਤਸ੍੍ਤੁ ਤੌ ਰਾਮ ਵਚਃ ਪਰਚੋਨਤਤੌ     

 ਅਵਾਯਤਾਮ੍ ਮਾਰ੍ਵ ਨਵਤਾਿ ਸ੍ਮ੍ਪਤਾ  

  ਸ੍ ਚਾ੭ਨਪ ਰਾਮਃ ਪਨਰਸ਼ਤ੍ਵਤਃ ਸ਼ਿੈ:    

 ਪੁਪੂਸ਼ਯਾ੭੭ਸ੍ਵ੍ਤ ਮਿਾ ਪਪੂਵ     ੩੧ 

 ਇਤਯਾਰ੍ਸ਼ ੇਸ਼ਰੀਮਤਰਾਮਾਯਣੇ, ਆਨਤ ਵਾਵਯੇ ਪਾਲਵਾਮ੍ਟੇ    ਚਤੁਰ੍ਤ ਸ੍ਰ੍ਵਃ   



ਪਾਲ   ਕਾਮ੍ਟ 
 

P a g e  17 | 170 

 

 ਪਮ੍ਚਮ ਸਰ੍ਕਃ   

 ਸ੍ਰਵਾਪੂਰਵ ਨਮਯਮ੍ ਯੇਸ਼ਾਮ੍ ਆਸ੍ੀਤ੍ ਵਰੁਤ੍ਸ੍੍ਿਾ ਵਸੁ੍ਮ੍ਤਰਾ  

 ਪਰਜਾਪਨਤਮ੍ ਉਪਾਤਾਯ ਿਰੁਪਾਣਾਮ੍ ਜਯ ਸ਼ਾਨਲਿਾਮ੍  ੧ 

 ਯੇਸ਼ਾਮ੍ ਸ੍ ਸ੍ਵਰ ੋਿਾਮ ਸ੍ਾਵਰ ੋਯੇਿ ਵਾਨਿਤਃ  

 ਸ਼ਸ਼੍ਨਟਃ ਪੁਤਰ ਸ੍ਿਸ੍ਰਾਨਣ ਯਮ੍ ਯਾਿ੍ਤਮ੍ ਪਰਯਵਾਰਯਿ੍  ੨   

 ਇਵ੍ਸ਼ਵਾਵੂਣਾਮ੍ ਇਤਮ੍ ਤੇਸ਼ਾਮ੍ ਰਾਜ੍ਞਾਮ੍ ਵਮ੍ਸ਼ੇ ਮਿਾਤ੍ਮਿਾਮ੍  

 ਮਿਤੁਤ੍ਪ ਿਮ੍ ਆਵਯਾਿਮ੍ ਰਾਮਾਯਣਮ੍ ਇਨਤ ਸ਼ਰੁਤਮ੍  ੩  

 ਤ ਨਤਤਮ ੍ਵਰ੍ਤਨਯਸ਼ਯਾਨਮ ਸ੍ਰਵਮ੍ ਨਿਨਵਲਮਾ੭੭ਨਤਤਃ  

 ਤਰ੍ਮ   ਵਾਮਾ੭ਰ੍ਤ ਸ੍ਨਿਤਮ੍ ਸ਼ਰੋਤਵਯਮ੍ ਅਿਸੂ੍ਯਯਾ   ੪    

 ਵੋਸ੍ਲੋ ਿਾਮ ਮੁਨਤਤਃ ਸ੍੍ਪੀਤੋ ਜਿਪਤੋ ਮਿਾਿ੍  

 ਨਿਨਵਸ਼੍ਟਃ ਸ੍ਰਯੂ ਤੀਰੇ ਪਰਪੂਤ ਤਿ ਤਾਿਯਵਾਿ੍   ੫  

 ਅਯੋਤਯਾ ਿਾਮ ਿਵਰੀ ਤਤਰਾ੭੭ਸ੍ੀ ੱੱਲੋਵ ਨਵਸ਼ਰੁਤਾ  

 ਮਿੁਿਾ ਮਾਿਵੇਿ੍ਤਰੇਣ ਯਾ ਪੁਰੀ ਨਿਰ੍ਨਮਤਾ ਸ੍ਵਯਮ੍  ੬   ਆਯਤਾ ਤਸ਼ ਚ ਤਵੇ ਚ ਯੋਜਿਾਨਿ ਮਿਾ ਪੁਰੀ  

 ਸ਼ਰੀ ਮਤੀ ਤਰੀਨਣ ਨਵਸ੍੍ਤੀਰ੍ਣਾ ਸੁ੍ਨਵਪਵ੍ਤ ਮਿਾ ਪਤਾ  ੭ 

  ਰਾਜ ਮਾਰ੍ਵੇਣ ਮਿਤਾ ਸੁ੍ਨਵਪਵ੍ਤੇਿ ਸ਼ੋਨਪਤਾ  

 ਮੁਵ੍ਤਾ ਪੁਸ਼੍ਪਾ੭ਵਵੀਰ੍ਣੇਿ ਜਲ ਨਸ੍ਵ੍ਤੇਿ ਨਿਤਯਸ਼ਃ     ੮   ਤਾਮ੍ ਤੁ ਰਾਜਾ ਤਸ਼ਰਤੋ ਮਿਾਰਾਸ਼੍ਟਰ ਨਵਵਰ੍ਤਿਃ  

 ਪੁਰੀਮ੍ ਆਵਾਸ੍ਯਾ ਮਾਸ੍ ਨਤਨਵ ਤੇਵਪਨਤ ਰਯਤਾ   ੯   ਵਵਾਟ ਤੋਰਣਵਤੀਮ੍ ਸੁ੍ਨਵਪਵ੍ਤਾ੭ਿ੍ਤਰਾ੭੭ਪਣਾਮ੍  

 ਸ੍ਰਵ ਯਿ੍ਤਰਾ੭੭ਯੁਤ ਵਤੀਮ੍ ਉਪੇਤਾਮ੍ ਸ੍ਰਵ ਨਸ਼ਲ੍ਨਪਨਪਃ     ੧0 

 ਸੂ੍ਤ ਮਾਵਤ ਸ੍ਮ੍ਪਾਤਾਮ੍ ਸ਼ਰੀਮਤੀਮ੍ ਅਤੁਲ ਪਰਪਾਮ੍  

 ਉਚੱਾੱਟਾਲ ਤਵਜਵਤੀਮ੍ ਸ਼ਤਵ੍ਿੀ ਸ਼ਤ ਸ੍ਮ੍ਵੁਲਾਮ੍   ੧੧ 

 ਵਤੂ ਿਾਟਵ ਸ੍ਙਵ੍ੈ ਸ਼੍ਚ ਸ੍ਮਯੁਵ੍ਤਾਮ੍ ਸ੍ਰਵਤਃ ਪੁਰੀਮ੍  

 ਉਤਯਾਿਾ੭੭ਮਰ ਵਣੋ ਪੇਤਾਮ੍ ਮਿਤੀਮ੍ ਸ੍ਾਲ ਮੇਵਲਾਮ੍   ੧੨ 

 ਤੁਰ੍ਵ ਵਮ੍ਪੀਰ ਪਨਰਵਾਮ੍ ਤੁਰ੍ਵਾਮ੍ ਅਿਯੈ ਰ੍ਤੁਰਾਸ੍ਤਮ੍  

 ਵਾਜੀ ਵਾਰਣ ਸ੍ਮ੍ਪੂਰ੍ਣਾਮ੍ ਵੋਨਪ: ਉਸ਼੍ਟਰੈਃ ਵਰ ੈਸ੍੍ਤਤਾ   ੧੩ 

 ਸ੍ਾਮਿ੍ਤ ਰਾਜ ਸ੍ਙਵ੍ੈ ਸ਼੍ਚ ਪਨਲ ਵਰ੍ਮਨਪਰਾ੭੭ਵਰੁਤਮ੍  

 ਿਾਿਾ ਤੇਸ਼ ਨਿਵਾਸ੍ੈ ਸ਼੍ਚ ਵਨਣਵ੍ਨਪ ਰਪੁ ਸ਼ੋਨਪਤਮ੍  ੧੪ 

 ਪਰਸ੍ਾਤੈ ਰਤ੍ਿਨਵਵਰੁਤੈਃ ਪਰਵਤ ੈਰਪੁ ਸ਼ੋਨਪਤਾਮ੍  

 ਵੂਟਾਵਾਰ ੈਸ਼੍ਚ ਸ੍ਮ੍ਪੂਰ੍ਣਾਮ੍ ਇਿ੍ਤਰਸ੍ਯੇਵਾ੭ਮਰਾਵਤੀਮ੍     ੧੫ 
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 ਨਚਤਰਾ ਮ੭ਸ਼੍ਟਾ ਪਤਾਵਾਰਾਮ੍ ਵਰ ਿਾਰੀ ਵਣੈਰਯੁਤਾਮ੍  

 ਸ੍ਰਵ ਰਤ੍ਿ ਸ੍ਮਾਵੀਰ੍ਣਾਮ੍ ਨਵਮਾਿ ਵਰੁਿ ਸ਼ੋਨਪਤਾਮ  ੧੬ 

 ਵਰੁਿ ਵਾਟਾ ਮਨਵੱਨਚਤਰਾਮ੍ ਸ੍ਮ ਪੂਮੌ ਨਿਵੇਨਸ਼ਤਾਮ੍  

 ਸ਼ਾਨਲ ਤਣ੍ਟਲੁ ਸ੍ਮ੍ਪੂਰ੍ਣਾਮ੍ ਇਵ੍ਸ਼ੁ ਵਾਣ੍ਟ ਰਸ੍ੋ ਤਵਾਮ੍   ੧੭ 

 ਤੁਿ੍ਤੁਪੀਨਪ ਰ੍ਮਰੁਤਙਵ੍ੈ ਸ਼੍ਚ ਵੀਣਾਨਪਃ ਪਣਵ ੈਸ੍੍ਤਤਾ  

 ਿਾਨਤਤਾਮ੍ ਪਰੁਸ਼ ਮ੭ਤਯਰ੍ਤਮ੍ ਪਰੁਨਤਵਯਾਮ੍ ਤਾਮ੍ ਅਿੱੁਤਮਾਮ੍  ੧੮ 

 ਨਵਮਾਿਮ੍ ਇਵ ਨਸ੍ੱਤਾਿਾਮ੍ ਤਪਸ੍ਾ੭ਨਤਵਤਮ੍ ਨਤਨਵ  

 ਸੁ੍ ਨਿਵੇਨਸ਼ਤ ਵੇਸ਼੍ਮਾ੭ਿ੍ਤਾਮ੍ ਿਰੋੱਤਮ ਸ੍ਮਾਵਰੁਤਾਮ੍  ੧੯ 

 ਯੇ ਚ ਪਾਣੈ ਰ੍ਿਨਵਤਯਿ੍ਨਤ ਨਵਨਵਵ੍ਤਮ੍ ਅਪਰਾ ਪਰਮ੍  

 ਸ਼ਪ੍ਤ ਵੇਤਯਮ੍ ਚ ਨਵਤਤਮ੍ ਲਵੁ ਿਸ੍੍ਤਾ ਨਵਸ਼ਾਰਤਾਃ     ੨0 

 ਨਸ੍ਮਹ ਵਯਾਵਰ ਵਰਾਿਾਣਾਮ ੍ਮੱਤਾਿਾਮ੍ ਿਤਤਾਮ੍ ਵਿੇ  

 ਿਿ੍ਤਾਰ ੋਨਿਨਸ਼ਤੈਃ ਸ਼ਸ੍੍ਤਰੈ ਰ੍ਪਲਾਤ੍ ਪਾਿ ੁਪਲੈ ਰ੭ਨਪ   ੨੧ 

 ਤਾਤਰੁਸ਼ਾਿਾਮ੍ ਸ੍ਿਸ੍ਰੈ ਸ੍੍ਤਾਮ੍ ਅਨਪਪੂਰ੍ਣਾਮ੍ ਮਿਾਰਤੈਃ  

 ਪੁਰੀਮ੍ ਆਵਾਸ੍ਯਾ ਮਾਸ੍ ਰਾਜਾ ਤਸ਼ਰਤ: ਤਤਾ   ੨੨ 

 ਤਾਮ੭ਵ੍ਨਿਮਤ੍ਨਪ ਰ੍ਵੁਣਵਤ੍ਨਪਰਾ੭੭ਵਰੁਤਾਮ੍ ;  

 ਨਤਵਜੋੱਤਮੈ ਰਵੇਤ ਸ਼ਟਙਵ੍ ਪਾਰਵੈਃ  

 ਸ੍ਿਸ੍ਰਤੈਃ ਸ੍ਤਯ ਰਤ ੈਰ੍ਮਿਾਤ੍ਮਨਪਃ  ;  

 ਮਿਰ੍ਨਸ਼ ਵਲ੍ਪੈ: ਰਨੁਸ਼ਨਪ ਸ਼੍ਚ ਵੇਵਲੈਃ    ੨੩   

 ਇਤਯਾਰ੍ਸ਼ ੇਸ਼ਰੀਮਤਰਾਮਾਯਣੇ, ਆਨਤ ਵਾਵਯੇ ਪਾਲਵਾਮ੍ਟੇ    ਪਮ੍ਚਮ ਸ੍ਰ੍ਵਃ  

ਸ਼ਸ਼੍ਟ ਸਰ੍ਕਃ   

ਤਸ੍ਯਾਮ੍ ਪੁਰਯਾਮ੍ ਅਯੋਤਯਾਯਾਮ੍ ਵੇਤਨਵਤ ੍ਸ੍ਰਵ ਸ੍ਮ੍ਵਰਿਃ  

 ਤੀਰ੍ਵ ਤਰ੍ਸ਼ੀ ਮਿਾਤੇਜਾਃ ਪੌਰ ਜਾਿਪਤ ਨਪਰਯਃ   ੧ 

 ਇਵ੍ਸ਼ਵਾਵੂਣਾਮ੍ ਅਨਤਰਤੋ ਯਜਵਾ ਤਰ੍ਮਰਤੋ ਵਸ਼ੀ  

 ਮਿਰ੍ਨਸ਼ ਵਲ੍ਪੋ ਰਾਜਰ੍ਨਸ਼ ਸ੍੍ਨਤਰਸ਼ੁ ਲੋਵੇਸ਼ੁ ਨਵਸ਼ਰੁਤਃ  ੨ 

 ਪਲਵਾ  ੱਨਿਿਤਾ ਨਮਤਰੋ ਨਮਤਰਵਾਿ੍ ਨਵਨਜਤੇਿ੍ਨਤਰਯਃ  

 ਤਿੈ ਸ਼੍ਚ ਸ੍ਮ੍ਵਰਿੈ ਸ਼੍ਚਾ੭ਿਯਃੈ ਸ਼ਵਰ ਵੈਸ਼ਰਵਣੋਪਮਃ     ੩ 

 ਯਤਾ ਮਿੁ ਰ੍ਮਿਾਤੇਜਾ ਲੋਵ ਸ੍ਯ ਪਨਰਰਵ੍ਨਸ਼ਤਾ  

 ਤਤਾ ਤਸ਼ਰਤ ੋਰਾਜਾ ਵਸ੍ਿ੍ ਜਵਤ੍ ਅਪਾਲਯਤ੍   ੪ 
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 ਤੇਿ ਸ੍ਤਯਾ੭ਨਪਸ੍ਮ੍ਤੇਿ ਨਤਰ ਵਰ੍ਵਮ੍ ਅਿੁਨਤਸ਼੍ਟਤਾ  

 ਪਾਨਲਤਾ ਸ੍ਾ ਪੁਰੀ ਸ਼ਰੇਸ਼੍ਟਾ ਇਿ੍ਤਰੇਣੇਵਾ੭ਮਰਾਵਤੀ      ੫ 

 ਤਸ੍੍ਨਮਿ੍ ਪੁਰ ਵਰ ੇਿਰਸ਼ੁ੍ਟਾ ਤਰ੍ਮਾਤ੍ਮਾਿੋ  ਪਿ ੁਸ਼ਰੁਤਾਃ  

 ਿਰਾ ਸ੍੍ਤੁਸ਼੍ਟਾ ਤਿੈਃ ਸ੍ਵੈਃ ਸ੍ਵੈ: ਅਲੁਪ੍ਤਾਃ ਸ੍ਤਯ ਵਾਨਤਿਃ    ੬ 

 ਿਾ੭ਲ੍ਪ ਸ੍ ਨਿਚਯਃ ਵਸ਼੍ਨਚਤ੍ ਆਸ੍ੀਤ੍ ਤਸ੍੍ਨਮਿ੍ ਪੁਰੋੱਤਮੇ  

 ਵੁਟਮੁ੍ਪੀ ਯੋ ਿਯਨਸ੍ੱਤਾਰ੍ਤੋਵਵਾ੭ਸ਼ਵ ਤਿ ਤਾਿਯਵਾਿ੍    ੭ 

 ਵਾਮੀ ਵਾ ਿ ਵਤਰਯ ੋਵਾ ਿਰੁਸ਼ਮ੍ਸ੍ਃ ਪੁਰਸ਼ੁਃ ਵਵਨਚਤ੍  

 ਤਰਸ਼੍ਟਮੁ੍ ਸ਼ਵਯਮ੍ ਅਯੋਤਯਾਯਾਮ੍ ਿਾ੭ਨਵਤਵਾ  ੱਿ ਚ ਿਾਸ੍੍ਨਤਵਃ   ੮ 

 ਸ੍ਰਵੇ ਿਰਾ ਸ਼੍ਚ ਿਾਰਯ ਸ਼੍ਚ ਤਰ੍ਮ ਸ਼ੀਲਾਃ ਸੁ੍ਸ੍ਮਯਤਾਃ  

 ਮੁਨਤਤਾਃ ਸ਼ੀਲ ਵਰੁੱਤਾਪਯਾਮ੍ ਮਿਰ੍ਸ਼ਯ ਇਵਾ੭ਮਲਾਃ     ੯ 

 ਿਾ੭ਵੁਣ੍ਟਲੀ ਿਾ੭ਮਵੁਟੀ ਿਾ੭ਸ੍ਰਵਵੀ ਿਾ੭ਲ੍ਪ ਪੋਵਵਾਿ੍  

 ਿਾ੭ਮਰੁਸ਼੍ਟੋ ਿਾ੭ਿੁਨਲਪ੍ਤਾਙਵ੍ੋ ਿਾ੭ਸੁ੍ਵਿ੍ਤ ਸ਼੍ਚ ਨਵਤਯਤ ੇ ੧0 

 ਿਾ੭ਮਰੁਸ਼੍ਟ ਪੋਜੀ ਿਾ੭ਤਾਤਾ ਿਾ੭ਪਯਿਙਵ੍ਤ ਨਿਸ਼ਵ੍ਤਰੁਵ੍  

 ਿਾ੭ਿਸ੍੍ਤਾ ਪਰਣੋ ਵਾ੭ਨਪ ਤਰੁਸ਼ਯਤੇ ਿਾ੭ਪਯਿਾਤ੍ਮਵਾਿ੍   ੧੧ 

 ਿਾ੭ਿਾਨਿਤਾਵ੍ਨਿ ਰ੍ਿਾ੭ਯਜਵਾ ਿ ਵ੍ਸ਼ੁਤਰੋ ਵਾ ਿ ਤਸ੍੍ਵਰਃ   

 ਵਸ਼੍ਨਚਤ੍ ਆਸ੍ੀਤਯੋਤਯਾਯਾਮ੍ ਿ ਚ ਨਿਰਵਰ੍ੁੱਤ ਸ੍ਮ੍ਵਰਃ    ੧੨ 

 ਸ੍ਵ ਵਰ੍ਮ ਨਿਰਤਾ ਨਿਤਯਮ੍ ਪਰਾਿ੍ਮਣਾ ਨਵਨਜਤੇਿ੍ਨਤਰਯਾਃ  

 ਤਾਿਾ੭ਤਯਯਿ ਸ਼ੀਲਾ ਸ਼੍ਚ ਸ੍ਮਯਤਾ ਸ਼੍ਚ ਪਨਰਵਰਿੇ  ੧੩ 

 ਿ ਿਾਸ੍੍ਨਤਵੋ ਿਾ੭ਿਰੁਤਵੋ ਿ ਵਸ਼੍ਨਚਤ੭ਪਿ ੁਸ਼ਰੁਤਃ  

 ਿਾ੭ਸੂ੍ਯਵੋ ਿ ਚਾ੭ਸ਼ਵ੍ਤੋ ਿਾ੭ਨਵਤਵਾਿ੍ ਨਵਤਯਤ ੇਤਤਾ  ੧੪ 

 ਿਾ੭ਸ਼ਟ0ਵ ਨਵਤ ੍ਅਤਰ ਆਸ੍ੀ  ੱਿਾ੭ਵਰਤੋ ਿਾ੭ਸ੍ਿਸ੍ਰਤਃ   

 ਿ ਤੀਿਃ ਵ੍ਨਸ਼ਪ੍ਤ ਨਚੱਤੋ ਵਾ ਵਯਨਤਤੋ ਵਾ੭ਨਪ ਵਸ਼੍ਚਿ  ੧੫ 

 ਵਸ਼੍ਨਚ  ੱਿਰ ੋਵਾ ਿਾਰੀ ਵਾ ਿਾ੭ਸ਼ਰੀਮਾਿ੍ ਿਾ੭ਪਯਰਪੂਵਾਿ੍  

 ਤਰਸ਼੍ਟਮੁ੍ ਸ਼ਵਯਮ੍ ਅਯੋਤਯਾਯਾਮ੍ ਿਾ੭ਨਪ ਰਾਜਿਯ ਪਵ੍ਨਤਮਾਿ੍  ੧੬ 

 ਵਰ੍ਣੇ ਸ਼ਵ੭ਵਰਯ ਚਤੁਰ੍ਤੇਸ਼ੁ ਤੇਵਤਾ੭ਨਤਨਤ ਪੂਜਵਾਃ  

 ਵਰੁਤਜ੍ਞਾ ਸ਼੍ਚ ਵਤਾਿਯਾ ਸ਼੍ਚ ਸ਼ੂਰਾ ਨਵਵਰਮ ਸ੍ਮਯੁਤਾਃ  ੧੭ 

 ਤੀਰ੍ਵਾਯੁਸ਼ੋ ਿਰਾਃ ਸ੍ਰਵੇ ਤਰ੍ਮਮ੍ ਸ੍ਤਯਮ੍ ਚ ਸ੍ਮ੍ਨਸ਼ਰਤਾਃ  

 ਸ੍ਨਮਹਤਾਃ ਪੁਤਰ ਪੌਤਰੈ ਸ਼੍ਚ ਨਿਤਯਮ੍ ਸ੍੍ਤਰੀਨਪਃ ਪੁਰੋੱਤਮੇ  ੧੮ 
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 ਵ੍ਸ਼ਤਰਮ੍ ਪਰਿ੍ਮ ਮੁਵਮ੍ ਚ ਆਸ੍ੀ ਤਵੈਸ਼ਯਾਃ ਵ੍ਸ਼ਤਰਮ ਿੁਵਰਤਾਃ  

 ਸ਼ੂਤਰਾਃ ਸ੍ਵ ਤਰ੍ਮ ਨਿਰਤਾ ਸ੍੍ਤਰੀਿ੍ ਵਰ੍ਣਾਿ੍ ਉਪਚਾਨਰਣਃ  ੧੯ 

 ਸ੍ਾ ਤੇ ਿੇਵ੍ਸ਼ਵਾਵੁ ਿਾਤੇਿ ਪੁਰੀ ਸੁ੍ਪਨਰਰਵ੍ਨਸ਼ਤਾ  

 ਯਤਾ ਪੁਰ ਸ੍੍ਤਾ ਿ੍ਮਿੁਿਾ ਮਾਿਵੇਿ੍ਤਰੇਣ ਤੀਮਤਾ  ੨0 

 ਯੋਤਾਿਾਮ੍ ਅਵ੍ਨਿਵਲ੍ਪਾਿਾਮ੍ ਪੇਸ਼ਲਾਿਾਮ੍ ਅਮਰ੍ਨਸ਼ਣਾਮ੍  

 ਸ੍ਮ੍ਪੂਰ੍ਣਾ ਵਰੁਤ ਨਵਤਯਾਿਾਮ੍ ਵੁਿਾ ਵੇਸ੍ਨਰਣਾਮ੍ ਇਵ  ੨੧ 

 ਵਾਮ੍ਪੋਜਨਵਸ਼ਯੇ ਜਾਤੈ ਰ੍ਪਾਿ੍ਨਲਵੈ ਸ਼੍ਚ ਿਯੋੱਤਮੈਃ  

 ਵਿਾਯੁਜੈ ਰ੍ਿਤੀਜੈ ਸ਼੍ਚ ਪੂਰ੍ਣਾ ਿਨਰ ਿਯੋਪਮੈਃ  ੨੨ 

 ਨਵਿ੍ਤਯ ਪਰਵਤਜੈ ਰ੍ਮੱਤੈਃ ਪੂਰ੍ਣਾ ਿੈਮਵਤੈ ਰ੭ਨਪ  

 ਮਤਾਨਿਵਤੈ: ਅਨਤਪਲੈ: ਮਾਤਙਵ੍ੈਃ ਪਰਵਤੋਪਮੈਃ  ੨੩ 

 ਐਰਾਵਤ ਵੁਲੀਿੈ ਸ਼੍ਚ ਮਿਾ ਪਤ੍ਮ ਵੁਲੈ ਸ੍੍ਤਤਾ  

 ਅਞ੍ਜਿਾ ਤ੭ਨਪ ਨਿਸ਼੍ਵਰਾਿ੍ਤੈ ਰਵਾਮਿਾ ਤ੭ਨਪ ਚ ਨਤਵਪੈਃ  ੨੪ 

 ਪਤਰੈ ਰ੍ਮਿ੍ਤਰੈ ਰ੍ਮਰੁਵੈ ਸ਼੍ਚੈਵ ਪਤਰ ਮਮ੍ਤਰ ਮਰੁਵੈ ਸ੍੍ਤਤਾ  

 ਪਤਰ ਮਮ੍ਤਰੈ ਰ੍ਪਤਰ ਮਰੁਵੈ ਮਰੁਵ ਮਮ੍ਤਰੈ ਸ਼੍ਚਸ੍ਾ ਪੁਰੀ  

 ਨਿਤਯ ਮੱਤੈਃ ਸ੍ਤਾ ਪੂਰ੍ਣਾ ਿਾਵੈ ਰਚਲ ਸ੍ ਨਿਪੈਃ  ੨੫ 

 ਸ੍ਾ ਯੋਜਿੇ ਚ ਤਵੇ ਪੂਯਃ ਸ੍ਤਯ ਿਾਮਾ ਪਰਵਾਸ਼ਤੇ  

 ਯਸ੍ਯਾਮ੍ ਤਸ਼ਰਤੋ ਰਾਜਾ ਵਸ੍ਿ੍ ਜਵਤ੭ਪਾਲਯਤ੍  ੨੬ 

 ਤਾਮ੍ ਪੁਰੀਮ੍ ਸ੍ ਮਿਾ ਤੇਜਾ ਰਾਜਾ ਤਸ਼ਰਤੋ ਮਿਾਿ੍   

 ਸ਼ਾਸ਼ਾਸ੍ ਸ਼ਨਮਤਾ੭ਨਮਤਰੋ ਿਵ੍ਸ਼ਤਰਾਣੀਵ ਚਮ੍ਤਰਮਾਃ   ੨੭ 

 ਤਾਮ੍ ਸ੍ਤਯਿਾਮਾਮ੍ ਤਰੁਟ ਤੋਰਣਾ੭ਰ੍ਵਲ਼ਾਮ੍ ;  

 ਵਰੁਿੈ ਨਰਵਨਚਤਰ:ੈ ਉਪਸ਼ੋਨਪਤਾਮ੍ ਨਸ਼ਵਾਮ੍  

 ਪੁਰੀਮ੍ ਅਯੋਤਯਾਮ੍ ਿਰੁ  ਸ੍ਿਸ੍ਰ ਸ੍ਮ੍ਵੁਲਾਮ੍ ;  

 ਸ਼ਸ਼ਾਸ੍ ਵੈ ਸ਼ਵਰ ਸ੍ਮੋ ਮਿੀਪਨਤਃ     ੨੮ 

 ਇਤਯਾਰ੍ਸ਼ ੇਸ਼ਰੀਮਤਰਾਮਾਯਣੇ, ਆਨਤ ਵਾਵਯੇ ਪਾਲਵਾਮ੍ਟੇ    ਸ਼ਸ਼੍ਟ ਸ੍ਰ੍ਵਃ  

ਸਪ੍ਤਮ ਸਰ੍ਕਃ    

 ਤਸ੍ਯਾ੭ਮਾਤਯਾ ਵੁਣੈ ਰਾਸ੍  ੱਨਿਵ੍ਸ਼ਵਾਵੋ ਸ੍੍ਤੁ ਮਿਾਤ੍ਮਿਃ   

 ਮਮ੍ਤਰਜ੍ਞਾ ਸ਼੍ਚੇਮ੍ਨਵਤਵ੍ਞਾ ਸ਼ਚ੍ ਨਿਤਯਮ੍ ਨਪਰਯ ਨਿਤੇ ਰਤਾਃ  ੧ 

 ਅਸ਼੍ਟੌ ਪਪੂਵੁ ਰਵੀਰ ਸ੍ਯ ਤਸ੍ਯਾ੭ਮਾਤਯਾ ਯਸ਼ਨਸ੍ਵਿਃ  
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 ਸ਼ੁਚਯ ਸ਼੍ਚਾ੭ਿੁਰਵ੍ਤਾ ਸ਼੍ਚ ਰਾਜ ਵਰੁਤਯੇਸ਼ੁ ਨਿਤਯਸ਼ਃ  ੨ 

 ਤਰੁਸ਼੍ਨਟਰ ੍ਜਯਿ੍ਤੋ ਨਵਜਯਃ ਨਸ੍ੱਤਾਰ੍ਤੋ ਿਯ੭ਰ੍ਤ ਸ੍ਾਤਵਃ  

 ਅਸ਼ੋਵੋ ਮਿ੍ਤਰ ਪਾਲ ਸ਼੍ਚ ਸੁ੍ਮਿ੍ਤਰ ਸ਼੍ਚਾ੭ਸ਼੍ਟਮੋਪਵਤ੍  ੩ 

 ਰਨੁਤਵਜੌ ਤਵੌ ਅਨਪਮਤੌ ਤਸ੍ਯਾ: ਤਾਮ੍ ਰਨੁਸ਼ ਸ੍ੱਤਮੌ  

 ਵਨਸ੍ਸ਼੍ਟੋ ਵਾਮਤੇਵ ਸ਼੍ਚ ਮਿ੍ਨਤਰਣ ਸ਼੍ਚ ਤਤਾ੭ਪਰ ੇ ੪ 

 ਨਵਤਯਾ ਨਵਿੀਤਾ ਿਰੀਮਮ੍ਤਃ ਵੁਸ਼ਲਾ ਨਿਯਤੇਿ੍ਨਤਰਯਾ:  

 ਸ਼ਰੀਮਿ੍ਤ ਸ਼੍ਚ ਮਿਾਤ੍ਮਾਿਃ ਸ਼ਾਸ੍੍ਤਰਜ੍ਞਾ ਤਰੁਟ ਨਵਵਰਮਾਃ  ੫ 

  ਵੀਰ੍ਨਤਮਿ੍ਤਃ ਪਰਨਣਨਿਤਾ ਯਤਾ ਵਚਿ ਵਾਨਰਣਃ  

  ਤੇਜਃ ਵ੍ਸ਼ਮਾ ਯਸ਼ਃ ਪਰਾਪ੍ਤਾਃ ਸ੍੍ਨਮਤ ਪੂਰਵਾ੭ਨਪ ਪਾਨਸ਼ਣਃ  

  ਵਰੋਤਾਤ੍ ਵਾਮਾਰ੍ਤ੭ ਿੇਤੋਰਵਾ ਿ ਪਰੂਯੁ ਰਿਰੁਤਮ੍ ਵਚਃ  ੬ 

  ਤੇਸ਼ਾਮ੍ ਅਨਵਨਤਤਮ੍ ਨਵਮ੍ਨਚਤ੍ ਸ੍ਵੇਸ਼ੁ ਿਾ੭ਸ੍੍ਨਤ ਪਰੇਸ਼ੁ ਵਾ  

  ਨਵਰਯਮਾਣਮ੍ ਵਰੁਤਮ੍ ਵਾ੭ਨਪ ਚਾਰੇਣਾ੭ਨਪ ਨਚਵੀਰ੍ਨਸ਼ਤਮ੍  ੭ 

  ਵੁਸ਼ਲਾ ਵਯਵਿਾਰੇਸ਼ੁ ਸ੍ੌਿਰਤੁੇਸ਼ੁ ਪਰੀਵ੍ਨਸ਼ਤਾਃ  

  ਪਰਾਪ੍ਤ ਵਾਲਮ੍ ਤੁ ਤੇ ਤਣ੍ਟਮ੍ ਤਾਰਯੇਯੁਃ ਸੁ੍ਤੇਸ਼ਵ੭ਨਪ  ੮ 

   ਵੋਸ਼ ਸ੍ਮ੍ਵਰਿਣੇ ਯੁਵ੍ਤਾ ਪਲ ਸ੍ਯ ਚ ਪਨਰਵਰਿੇ  

   ਅਨਿਤਮ੍ ਚਾ੭ਨਪ ਪੁਰਸ਼ੁਮ੍ ਿ ਨਵਨਿਮ੍ਸ੍ਯੁਰ੍ ਅਤੂਸ਼ਵਮ੍  ੯ 

  ਵੀਰਾ ਸ਼੍ਚ ਨਿਯਤੋਤ੍ਸ੍ਾਿਾ ਰਾਜ ਸ਼ਾਸ੍੍ਤਰਮ੍ ਅਿੁਸ਼੍ਨਟਤਾਃ  

   ਸ਼ੁਚੀਿਾਮ੍ ਰਵ੍ਨਸ਼ਤਾਰ ਸ਼੍ਚ ਨਿਤਯਮ੍ ਨਵਸ਼ਯ ਵਾਨਸ੍ਿਾਮ੍   ੧0   

  ਪਰਿ੍ਮਵ੍ਸ਼ਤਰਮ੍ ਅਨਿਮ੍ਸ੍ਿ੍ਤ :  ਤੇ ਵੋਸ਼ਮ੍ ਸ੍ਮਪੂਰਯਿ੍  

   ਸੁ੍ਤੀਵ੍ਸ਼੍ਣਤਣ੍ਟਾਃ ਸ੍ਮ੍ਪਰੇਵ੍ਸ਼ਯ ਪੁਰਸ਼ੁਸ੍ਯ ਪਲਾਪਲਮ੍   ੧੧ 

   ਸ਼ੁਚੀਿਾਮ੍ ਏਵ ਪੁੱਤੀਿਾਮ੍ ਸ੍ਰਵੇਸ਼ਾਮ੍ ਸ੍ਮ੍ਪਰਜਾਿਤਾਮ੍  

   ਿਾ੭੭ਸ੍ੀਤ੍ ਪੁਰੇ ਵਾ ਰਾਸ਼੍ਟਰੇ ਵਾ ਮਰੁਸ਼ਾ ਵਾਤੀ ਿਰਃ ਵਵਨਚਤ੍  ੧੨ 

   ਵਸ਼੍ਨਚ  ੱਿ ਤੁਸ਼੍ਟ ਸ੍੍ਤਤਰਾ੭੭ਸ੍ੀਤ੍ ਪਰ ਤਾਰ ਰਤ ੋਿਰਃ  

   ਪਰਸ਼ਾਿ੍ਤਮ੍ ਸ੍ਰਵਮ੍ ਏਵਾ੭੭ਸ੍ੀਤ੍ ਰਾਸ਼੍ਟਰਮ੍ ਪੁਰ ਵਰਮ੍ ਚ ਤਤ੍  ੧੩ 

   ਸੁ੍ਵਾਸ੍    ੱੱਸੁ੍ਵੇਸ਼ਾ ਸ਼੍ਚ ਤੇ ਚ ਸ੍ਰਵੇ ਸੁ੍ਸ਼ੀਨਲਿਃ  

   ਨਿਤਾ੭ਰ੍ਤਮ੍ ਚ ਿਰੇਿ੍ਤਰ ਸ੍ਯ ਜਾਵਰਤੋ ਿਯ ਚਵ੍ਸ਼ੁਸ਼ਾ  ੧੪ 

   ਵੁਰ ੌਵੁਣ ਵਰੁਿੀਤਾ ਸ਼੍ਚ ਪਰਵਯਾਤਾ ਸ਼੍ਚ ਪਰਾਵਰਮੇ   

   ਨਵਤੇਸ਼ੇਸ਼ਵ੭ਨਪ ਨਵਜ੍ਞਾਤਾਃ ਸ੍ਰਵਤੋ ਪੁੱਨਤ ਨਿਸ਼੍ਚਯਾਤ੍  ੧੫ 
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  ਸ੍ਮ੍ਨਤ ਨਵਵਰਿ ਤਤਵਵ੍ਞਾਃ ਪਰਵਰੁਤਯਾ ਸ੍ਮ੍ਪਤਾ੭ਨਿਵਤਾ:   

   ਮਮ੍ਤਰ ਸ੍ਮਵਰਣੇ ਸ਼ਵ੍ਤਾ ਸ਼ਵ੍ਤਾ ੱੱਸੂ੍ਵ੍ਸ਼੍ਮਾ ਸੁ੍ਪੁੱਨਤਸ਼ੁ  ੧੬  

   ਿੀਨਤ ਸ਼ਾਸ੍੍ਤਰ ਨਵਸ਼ੇਸ਼ਜ੍ਞਾ: ਸ੍ਤਤਮ੍ ਨਪਰਯ ਵਾਨਤਿਃ  ੧੭ 

   ਈਤਰੁਸ਼ੈ ਸ੍੍ਤੈਰ੍ ਅਮਾਤਯੈ ਸ੍੍ਤੁ ਰਾਜਾ ਤਸ਼ਰਤੋਿਵਃ  

  ਉਪਪ ਿੋ ਵੁਣੋਪੇਤੈ: ਅਿਵਸ਼ਾਸ੍ ਤਵਸੁ੍ਮ੍ਤਰਾਮ੍  ੧੮ 

  ਅਵੇਵ੍ਸ਼ਮਾਣ ਸ਼੍ਚਾਰੇਣ ਪਰਜਾ ਤਰ੍ਮੇਣ ਰਞ੍ਜਯਿ੍  

 ਪਰਜਾਿਾਮ੍ ਪਾਲਿਮ੍ ਵੁਰਵ  ੱਿਤਰ੍ਮਾਿ੍ ਪਨਰਵਰ੍ਜਯਿ੍  ੧੯ 

 ਨਵਸ਼ਰੁਤ ਸ੍੍ਨਤਰਸ਼ੁ ਲੋਵੇਸ਼ੁ ਵਤਾਿਯ ੱੱਸ੍ਤਯ ਸ੍ਮ੍ਵਰਃ      

 ਸ੍ ਤਤਰ ਪੁਰਸ਼ੁ ਵਯਾਵਰ ੱੱਸ਼ਸ਼ਾਸ੍  ਪਰੁਨਤਵੀ ਨਮਮਾਮ੍  ੨0  

 ਿ ਅਤਯਵੱਚਤ੍ ਨਵਨਸ਼ਸ਼੍ਟਮ੍ ਵਾ ਤੁਲਯਮ੍ ਵਾ ਸ਼ਤਰੁਮ੍ ਆਤ੍ਮਿਃ  

 ਨਮਤਰਵਾਿ੍ ਿਤ ਸ੍ਾਮਮ੍ਤਃ ਪਰਤਾਪ ਿਤ ਵਮ੍ਟਵਃ   

 ਸ੍ ਸ਼ਾਸ਼ਾਸ੍ ਜਵਤਰਾਜਾ ਨਤਵਮ੍ ਤੇਵਪਨਤ ਰਯਤਾ  ੨੧ 

  ਤੈ: ਮਿ੍ਨਤਰਨਪ ਰ੍ਮਿ੍ਤਰਨਿਤ ੈਰ੍ਨਿਨਵਸ਼੍ਟੈ:    

 ਵਰੁਤੋਿੁਰਵ੍ਤੈਃ ਵੁਸ਼ਲੈਃ ਸ੍ਮਰਤ੍ੈਃ  

  ਸ੍ ਪਾਰ੍ਨਤਵੋ ਤੀਪ੍ਨਤਮ੭ਵਾਪ ਯੁਵ੍ਤ:    

 ਤੇਜੋਮਯ ੈਰ੍ਵੋਨਪ ਨਰਵੋਨਤਤੋਰ੍ਵਃ   ੨੨ 

 ਇਤਯਾਰ੍ਸ਼ ੇਸ਼ਰੀਮਤਰਾਮਾਯਣੇ, ਆਨਤ ਵਾਵਯੇ ਪਾਲਵਾਮ੍ਟੇ    ਸ੍ਪ੍ਤਮ ਸ੍ਰ੍ਵਃ    

 ਅਸ਼੍ਟਮ ਸਰ੍ਕਃ  

 ਤਸ੍ਯ ਤਵੇਵਮ੍ ਪਰਪਾਵ ਸ੍ਯ ਤਰ੍ਮਜ੍ਞ ਸ੍ਯ ਮਿਾਤ੍ਮਿਃ  

  ਸੁ੍ਤਾ੭ਰ੍ਤਮ੍ ਤਪਯਮਾਿ ਸ੍ਯ ਿ ਆਸ੍ੀਤ੍ ਵਮ੍ਸ਼ਵਰਃ ਸੁ੍ਤਃ  ੧ 

  ਨਚਿ੍ਤਯਾਿ ਸ੍ਯ ਤਸ੍ਯੈਵਮ੍ ਪੁੱਨਤ: ਆਸ੍ੀਿ੍ ਮਿਾਤ੍ਮਿਃ  

  ਸੁ੍ਤਾ੭ਰ੍ਤਮ੍ ਿਯ ਮੇਤੇਿ ਨਵਮ੭ਰ੍ਤਮ੍ ਿ ਯਜਾਮਯ੭ਿਮ੍  ੨ 

  ਸ੍ ਨਿਸ਼੍ਨਚਤਾਮ੍ ਮਨਤਮ੍ ਵਰੁਤਵਾ ਯਸ਼੍ਟਵਯਮ੍ ਇਨਤ ਪੁੱਨਤਮਾਿ੍  

  ਮਿ੍ਨਤਰਨਪਃ ਸ੍ਿ ਤਰ੍ਮਾਤ੍ਮਾ ਸ੍ਰਵੈ ਰੇਵ ਵਰੁਤਾ੭੭ਤ੍ਮਨਪਃ  ੩ 

  ਤਤੋਪਰਵੀਤ ੍ਇਤਮ੍ ਰਾਜਾ ਸੁ੍ਮਿ੍ਤਰਮ੍ ਮਿ੍ਨਤਰ ਸ੍ੱਤਮਮ੍  

  ਸ਼ੀਵਰਮ੍ ਆਿਯ ਮੇ ਸ੍ਰਵਾਿ੍ ਵੁਰਿੂ੍ ਤਾਿ੍ ਸ੍ ਪੁਰੋਨਿਤਾਿ੍  ੪ 

  ਤਤ ੱੱਸੁ੍ਮਮ੍ਤਰ ਸ੍੍ਤਵਨਰਤਮ੍ ਵਤਵਾ ਤਵਨਰਤ ਨਵਵਰਮਃ   

 ਸ੍ਮਾਿਯ ਤ੍ਸ੍ਤਾਿ੍ ਸ੍ਰਵਾਿ੍ ਸ੍ਮਸ੍੍ਤਾ ਿਵੇਤ ਪਾਰਵਾਿ੍  ੫ 
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 ਸੁ੍ਯਜ੍ਞਮ੍ ਵਾਮਤੇਵਮ੍ ਚ  ਜਾਪਾਨਲ ਮਤ ਵਾਸ਼ਯਪਮ੍   

 ਪੁਰੋਨਿਤਮ੍ ਵਨਸ਼ਸ਼੍ਟਮ੍ ਚ ਯੇ ਚਾ੭ਿਯੇ ਨਤਵਜ ਸ੍ੱਤਮਾ :  ੬ 

 ਤਾਿ੍ ਪੂਜਨਯਤਵਾ ਤਰ੍ਮਾਤ੍ਮਾ ਰਾਜਾ ਤਸ਼ਰਤ ਸ੍੍ਤਤਾ  

 ਇਤਮ੍ ਤਰ੍ਮਾ੭ਰ੍ਤ ਸ੍ਨਿਤਮ੍ ਸ਼੍ਲਵ੍ਸ਼੍ਣਮ੍ ਵਚਿ ਮਪਰਵੀਤ੍  ੭ 

 ਮਮ ਲਾਲਪਯਮਾਿ ਸ੍ਯ ਪੁਤਰਾ੭ਰ੍ਤ  ੱਿਾਸ੍੍ਨਤ ਵੈ ਸੁ੍ਵਮ੍   

 ਤਤ੭ਿਮ੍ ਿਯ ਮੇਤੇਿ ਯੱਵ੍ਸ਼ਯਾਮੀਨਤ ਮਨਤ ਰ੍ਮਮ  ੮ 

 ਤਤ੭ਿਮ੍ ਯਸ਼੍ਟ ੁਨਮੱਚਾਨਮ ਸ਼ਾਸ੍੍ਤਰ ਤਰੁਸ਼੍ਟੇਿ ਵਰ੍ਮਣਾ  

 ਵਤਮ੍ ਪਰਾਪ੍ਸ੍ਯਾ ਮ੭ਿਮ੍ ਵਾਮਮ੍ ਪੁੱਨਤ ਰਤਰ ਨਵਚਾਰਯਤਾਮ੍  ੯ 

 ਤਤ ੱੱਸ੍ਾਨਤਵਨਤ ਤਤਵਾਵਯਮ੍ ਪਰਾਿ੍ਮਣਾਃ ਪਰਤਯਪੂਜਯਿ੍   

 ਵਨਸ੍ਸ਼੍ਟ ਪਰਮੁਵਾ ੱੱਸ੍ਰਵੇ ਪਾਰ੍ਨਤਵ ਸ੍ਯ ਮੁਵਾ ਚਯੁਤਮ੍  ੧0 

 ਊਚ ੁਸ਼੍ਚ ਪਰਮ ਪਰੀਤਾ ੱੱਸ੍ਰਵੇ ਤਸ਼ਰਤਮ੍ ਵਚਃ  

 ਸ੍ਮ੍ਪਾਰਾ ੱੱਸ੍ਮ੍ਨਪਰਯਿ੍ਤਾਮ੍ ਤ ੇਤੁਰਵ ਸ੍ਯ ਨਵਮੁਚਯਤਾਮ੍  ੧੧ 

 ਸ੍ਰਵਤਾ ਪਰਾਪ੍ਸ੍ਯਸ੍ੇ ਪੁਤਰਾ ਿਨਪਪਰੇਤਾਮ੍ਸ਼੍ਚ ਪਾਰ੍ਨਤਵ   

 ਯਸ੍ਯ ਤੇ ਤਾਰ੍ਨਮਵੀ ਪੁੱਨਤ ਨਰਯਮ੍ ਪੁਤਰਾ੭ਰ੍ਤ ਮਾਵਤਾ  ੧੨ 

 ਤਤਃ ਪਰੀਤ੭ੋਪਵ ਤਰਾਜਾ ਸ਼ਰੁਤਵਾ ਤ ੱੱਨਤਵਜ ਪਾਨਸ਼ਤਮ੍   

 ਅਮਾਤਯਾਮ੍ ਸ਼੍ਚਾ੭ਪਰਵੀ ਤਰਾਜਾ ਿਰ੍ਸ਼ ਪਰਯਾਵੁਲੇਵ੍ਸ਼ਣਃ  ੧੩ 

 ਸ੍ਮ੍ਪਾਰਾ ੱੱਸ੍ਮ੍ਨਪਰਯਿ੍ਤਾਮ੍ ਮੇ ਵੁਰਣੂਾਮ੍ ਵਚਿਾਤ੍ ਇਿ   

 ਸ੍ਮਰ੍ਤ ਅਨਤਸ਼੍ਨਟਤ: ਚ ਅਸ਼ਵ ੱੱਸ੍ੋਪਾਤਯਾਯੋ ਨਵਮੁਚਯਤਾਮ੍  ੧੪ 

 ਸ੍ਰਵਯਾ ਸ਼੍ਚੋੱਤਰ ੇਤੀਰ ੇਯਜ੍ਞ ਪੂਨਮ ਨਰਵਤੀਯਤਾਮ੍   

 ਸ਼ਾਮ੍ਤਯ ਸ਼੍ਚ ਅਨਪਵਰ੍ਤਿ੍ਤਾਮ੍ ਯਤਾ ਵਲ੍ਪਮ੍ ਯਤਾ ਨਵਨਤ  ੧੫ 

 ਸ਼ਵਯਃ ਪਰਾਪ੍ਤੁਮ੍ ਅਯਮ੍ ਯਜ੍ਞ ੱੱਸ੍ਰਵੇ ਣਾ੭ਨਪ ਮਿੀਵ੍ਨਸ਼ਤਾ   

 ਿਾ੭ਪਰਾਤ ੋਪਵੇਤ੍ਵਸ਼੍ਟੋ ਯਤਯ੭ਸ੍੍ਨਮਿ੍ ਵਰਤੁ ਸ੍ੱਤਮੇ  ੧੬ 

 ਨਚਤਰਮ ੍ਨਿ ਮਰੁਵਯਮ੍ਤੇ੭ਤਰ ਨਵਤਵਾਮ੍ਸ੍ੋ ਪਰਿ੍ਮ ਰਾਵ੍ਸ਼ਸ੍ਾ:   

 ਨਿਿਤ ਸ੍ਯ ਚ ਯਜ੍ਞ ਸ੍ਯ ਸ੍ਤਯ: ਵਰ੍ਤਾ ਨਵਿਨਸ਼ਸ਼ਯਨਤ   

 ਤ ਤਯਤਾ ਨਵਨਤ ਪੂਰਵਮ੍ ਮੇ ਵਰਤੁ ਰੇਸ਼ ਸ੍ਮਾਪਯਤੇ  ੧੭ 

 ਤਤਾ ਨਵਤਾਿਮ੍ ਨਵਰਯਤਾਮ੍ ਸ੍ਮਰ੍ਤਾਃ ਵਰਣੇ ਨਸ਼ਵਿ   ੧੮ 

 ਤ ਤੇਨਤ ਚਾਪਰੁਵਿ੍ ਸ੍ਰਵ ਮਮ੍ਨਤਰਣਃ ਪਰਤਯਪੂਜਯਿ੍   

 ਪਾਰ੍ਨਤਵੇਿ੍ਤਰ ਸ੍ਯ ਤ ਤਵਾਵਯਮ੍ ਯਤਾ੭੭ਜ੍ਞਪ੍ਤਮ੍ ਨਿਸ਼ਮਯ ਤੇ  ੧੯ 
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 ਤਤਾ ਨਤਵਜਾਸ੍੍ਤੇ ਤਰ੍ਮਜ੍ਞਾ ਵਰ੍ਤਯਮ੍ਤੋ ਿਰੁਪੋੱਤਮਮ੍   

 ਅਿੁਜ੍ਞਾਤਾ ਸ੍੍ਤਤ ੱੱਸ੍ਰਵੇ ਪੁਿ ਰ੍ਜਵ੍ਮੁ ਰਯਤਾਵਤਮ੍  ੨0 

 ਨਵਸ੍ਰ੍ਜਨਯਤਵਾ ਤਾਿ੍ ਨਵਪਰਾਿ੍ ਸ੍ਨਚਵਾ ਨਿਤ ਮਪਰਵੀਤ੍   

 ਰਨੁਤਵਵ੍ਨਪਰਪੁਨਤਸ਼੍ਟੋ੭ਯਮ੍ ਯਤਾ ਵਤ੍ ਵਰਤੁਰਾਪਯਤਾਮ੍  ੨੧ 

 ਇਤਯੁਵ੍ਤਵਾ ਿਰੁਪ ਸ਼ਾਰ੍ਤੂਲ ੱੱਸ੍ਨਚਵਾਿ੍ ਸ੍ਮੁਪਸ੍੍ਨਤਤਾਿ੍   

 ਨਵਸ੍ਰ੍ਜਨਯਤਵਾ ਸ੍ਵਮ੍ ਵੇਸ਼੍ਮ ਪਰਨਵਵੇਸ਼ ਮਿਾ ਤਯੁਨਤ : ੨੨ 

 ਤਤ ੱੱਸ੍ ਵਤਵਾ ਤਾਃ ਪਤ੍ਿੀ ਰ੍ਿਰੇਮ੍ਤਰੋ ਿਰਤੁਯ ਨਪਰਯਾਃ  

 ਉਵਾਚ ਤੀਵ੍ਸ਼ਾਮ੍ ਨਵਸ਼ਤ ਯਵ੍ਸ਼ਯੇ੭ਿਮ੍ ਸੁ੍ਤ ਵਾਰਣਾਤ ੍ ੨੩ 

 ਤਾਸ੍ਾਮ੍ ਤੇਿ ਅਨਤ ਵਾਿ੍ਤੇਿ ਵਚਿੇਿ ਸੁ੍ਵਰ੍ਚਸ੍ਾਮ੍   

 ਮੁਵ ਪਤ੍ਮਾ ਿਯਸ਼ੋਪਮ੍ਤ ਪਤ੍ਮਾ ਿੀਵ ਨਿਮਾਤਯਯ ੇ    ੨੪  

 ਇਤਯਾਰ੍ਸ਼ ੇਸ਼ਰੀਮਤਰਾਮਾਯਣੇ, ਆਨਤ ਵਾਵਯੇ ਪਾਲਵਾਮ੍ਟੇ    ਅਸ਼੍ਟਮ ਸ੍ਰ੍ਵਃ  

 ਨਵਮ ਸਰ੍ਕਃ  

ਏਤ ੱੱਚਰਤੁਵਾ ਰਿਃ ਸੂ੍ਤੋ ਰਾਜਾਿਮ੍ ਇਤਮ੍ ਅਪਰਵੀਤ ੍  

  ਰਨੁਤਵਵ੍ਨਪ: ਉਪਨਤਸ਼੍ਟੋਯਮ੍ ਪੁਰਾ ਵਰੁੱਤੋ ਮਯਾ ਸ਼ਰੁਤਃ  ੧ 

  ਸ੍ਿਤ੍ਵੁਮਾਰੋ ਪਵਵਾਿ੍ ਪੂਰਵਮ੍ ਵਨਤਤਵਾਿ੍ ਵਤਾਮ੍  

  ਰਸ਼ੁੀਣਾਮ੍ ਸ੍ ਨਿਤੌ ਰਾਜਿ੍ ਤਵ ਪੁਤਰਾ੭੭ਵਮਮ੍ ਪਰਨਤ  ੨ 

  ਵਾਸ਼ਯਪ ਸ੍ਯ ਤੁ ਪੁਤਰੋਸ੍੍ਨਤ ਨਵਪਾਣ੍ਟਵ ਇਨਤ ਸ਼ਰੁਤਃ  

  ਰਸ਼ੁਯਸ਼ਰੁਙਵ੍ ਇਨਤ ਵਯਾਤ ਸ੍੍ਤਸ੍ਯ ਪੁਤਰੋ ਪਨਵਸ਼ਯਨਤ  ੩ 

  ਸ੍ ਵਿੇ ਨਿਤਯ ਸ੍ਮਵਰ੍ੁੱਤੋ ਮੁਨਿ ਰਵਿ ਚਰਃ ਸ੍ਤਾ  

  ਿਾ੭ਿਯਮ੍ ਜਾਿਾਨਤ ਨਵਪਰੇਿ੍ਤਰੋ ਨਿਤਯਮ੍ ਨਪਤਰ੭ਿੁ ਵਰ੍ਤਿਾਤ੍  ੪ 

  ਤਵੈਨਵਤਯਮ ੍ਪਰਿ੍ਮਚਰਯ ਸ੍ਯ ਪਨਵਸ਼ਯਨਤ ਮਿਾਤ੍ਮਿਃ  

  ਲੋਵੇਸ਼ੁ ਪਰਨਤਤਮ੍ ਰਾਜਿ੍ ਨਵਪਰੈ ਸ਼੍ਚ ਵਨਤਤਮ੍ ਸ੍ਤਾ  ੫ 

  ਤ ਸ੍ਯੈਵਮ੍ ਵਰ੍ਤਮਾਿ ਸ੍ਯ ਵਾਲਃ ਸ੍ਮ੭ਨਪਵਰ੍ਤਤ  

  ਅਵ੍ਨਿਮ੍ ਸ਼ੁਸ਼ਰੂਸ਼ਮਾਣ ਸ੍ਯ ਨਪਤਰਮ੍ ਚ ਯਸ਼ਨਸ੍ਵਿਮ੍  ੬ 

  ਏਤਸ੍੍ਨਮ  ੱਿੇਵ ਵਾਲੇ ਤੁ ਰੋਮਪਾਤਃ ਪਰਤਾਪਵਾਿ੍  

  ਅਙਵ੍ੇਸ਼ੁ ਪਰਨਤਤਾ ਰਾਜਾ ਪਨਵਸ਼ਯਨਤ ਮਿਾਪਲਃ  ੭ 

  ਤਸ੍ਯ ਵਯਨਤਵਰਮਾਤ੍ ਰਾਜ੍ਞੋ ਪਨਵਸ਼ਯਨਤ ਸੁ੍ਤਾਰਣੁਾ  

  ਅਿਾਵਰੁਸ਼੍ਨਟਃ ਸੁ੍ਵੋਰਾ ਵੈ ਸ੍ਰਵ ਪੂਤ ਪਯਾਵਿਾ  ੮ 
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  ਅਿਾਵਰੁਸ਼੍ਟਯਾਮ੍ ਤੁ ਵਰੁੱਤਾਯਾਮ੍ ਰਾਜਾ ਤੁਃਵ ਸ੍ਮਨਿਵਤਃ  

 ਪਰਾਿ੍ਮਣਾਿ੍  ਸ਼ਰੁਤ ਵਰੁੱਤਾਮ੍ਸ਼੍ਚ ਸ੍ਮਾਿੀਯ ਪਰਵਵ੍ਸ਼ਯਨਤ  ੯ 

  ਪਵਿ੍ਤਃ ਸ਼ਰੁਤ ਤਰ੍ਮਾਣੋ ਲੋਵੇ ਚਾਨਰਤਰ ਵੇਨਤਿਃ  

  ਸ੍ਮਾਨਤਸ਼ਿ੍ਤੁ ਨਿਯਮਮ੍ ਪਰਾਯਸ਼੍ਨਚੱਤਮ੍ ਯਤਾ ਪਵੇਤ੍  ੧0 

  ਵਵ੍ਸ਼ਯਿ੍ਨਤ ਤੇ ਮਿੀਪਾਲਮ੍ ਪਰਾਿ੍ਮਣਾ ਵੇਤ ਪਾਰਵਾਃ  

  ਨਵਪਣ੍ਟਵ ਸੁ੍ਤਮ੍ ਰਾਜਿ੍ ਸ੍ਰਵੋਪਾਯੈ: ਇਿਾ੭੭ਿਯ  ੧੧ 

  ਆਿਾੱਯ ਚ ਮਿੀਪਾਲ ਰਸ਼ੁਯਸ਼ਰੁਙਵ੍ਮ੍ ਸੁ੍ਸ੍ਤ੍ਵਰੁਤਮ੍  

  ਪਰਯੱਚ ਵਿਯਾਮ੍ ਸ਼ਾਿ੍ਤਾਮ੍ ਵੈ ਨਵਨਤਿਾ ਸੁ੍ਸ੍ਮਾਨਿਤਃ  ੧੨ 

  ਤੇਸ਼ਾਮ੍ ਤੁ ਵਚਿਮ੍ ਸ਼ਰੁਤਵਾ ਰਾਜਾ ਨਚਿ੍ਤਾਮ੍ ਪਰਪਤ੍ਸ੍ਯਤੇ  

  ਵੇਿ ਉਪਾਯੇਿ ਵੈ ਸ਼ਵਯਮ੍ ਇਿਾ੭੭ਿੇਤੁਮ੍ ਸ੍ ਵੀਰਯਵਾਿ੍  ੧੩ 

  ਤਤੋ ਰਾਜਾ ਨਵਨਿਸ਼੍ਨਚਤਯ ਸ੍ਿ ਮਿ੍ਨਤਰਨਪਰਾਤ੍ਮਵਾਿ੍  

  ਪੁਰੋਨਿਤਮ੍ ਅਮਾਤਯਾਮ੍ ਸ਼੍ਚ ਪਰੇਸ਼ਨਯਸ਼ਯਨਤ ਸ੍ਤ੍ਵਰੁਤਾਿ੍  ੧੪ 

  ਤੇ ਤੁ ਰਾਜ੍ਞੋ ਵਚਃ ਸ਼ਰੁਤਵਾ ਵਯਨਤਤਾ੭ਵਿਤਾਿਿਾਃ  

  ਿ ਵੱਚੇਮ ਰਸ਼ੁੇ ਰ੍ਪੀਤਾ ਅਿੁਿੇਸ਼ਯਿ੍ਨਤ ਤਮ੍ ਿਰੁਪਮ੍  ੧੫ 

  ਵਵ੍ਸ਼ਯਿ੍ਨਤ ਨਚਿ੍ਤਨਯਤਵਾ ਤੇ ਤਸ੍ਯੋਪਾਯਾਮ੍ ਸ਼੍ਚ ਤਤ੍ ਵ੍ਸ਼ਮਾਿ੍  

  ਆਿੇਸ਼ਯਾਮੋ ਵਯਮ੍ ਨਵਪਰਮ੍ ਿ ਚ ਤੋਸ਼ੋ ਪਨਵਸ਼ਯਨਤ  ੧੬ 

  ਏਵਮ ੍ਅਙਵ੍ਾਨਤਪੇ ਿੈਵ ਵਨਣਵਾਨਪ: ਰਸ਼ੁੇਃ ਸੁ੍ਤਃ  

  ਆਿੀਤੋਵਰ੍ਸ਼ਯਤ੍ ਤੇਵਃ ਸ਼ਾਿ੍ਤਾ ਚਾ੭ਸ੍੍ਮੈ ਪਰਤੀਯਤ ੇ ੧੭ 

  ਰਸ਼ੁਯਸ਼ਰੁਙਵ੍ ਸ੍੍ਤੁ ਜਾਮਾਤਾ ਪੁਤਰਾਮ੍ ਸ੍੍ਤਵ ਨਵਤਾਸ੍ਯਨਤ  

  ਸ੍ਿਤ੍ਵੁਮਾਰ ਵਨਤਤਮ੍ ਏਤਾਵਤ੍ ਵਯਾਿਰਤੁਮ੍ ਮਯਾ  ੧੮ 

  ਅਤ ਿਰਸ਼ੁ੍ਟੋ ਤਸ਼ਰਤਃ ਸੁ੍ਮਿ੍ਤਰਮ੍ ਪਰਤਯਪਾਸ਼ਤ  

  ਯਤਾ ਰਸ਼ੁਯਸ਼ਰੁਙਵ੍ ਸ੍੍ਤਵਾਿੀਤ ੋਨਵਸ੍੍ਤਰੇਣ ਤਵ ਯੋਚਯਤਾਮ੍  ੧੯ 

 ਇਤਯਾਰ੍ਸ਼ ੇਸ਼ਰੀਮਤਰਾਮਾਯਣੇ, ਆਨਤ ਵਾਵਯੇ ਪਾਲਵਾਮ੍ਟੇ    ਿਵਮ ਸ੍ਰ੍ਵਃ   

 ਤਸ਼ਮ ਸਰ੍ਕ : 

  ਸੁ੍ਮਿ੍ਤਰ ਸ਼੍ਚੋਨਤਤ ੋਰਾਜ੍ਞਾ ਪਰੋਵਾ ਚੇਤਮ੍ ਵਚ ਸ੍੍ਤਤਾ  

  ਯਤਾ ਰਸ਼ੁਯਸ਼ਰੁਙਵ੍ ਸ੍੍ਤਵਾਿੀਤਃ ਸ਼ਰੁਣ ੁਮੇ ਮਿ੍ਨਤਰਨਪਃ ਸ੍ਿ  ੧ 

  ਰੋਮਪਾਤਮ੍ ਉਵਾਚੇਤਮ੍ ਸ੍ਿਾ੭ਮਾਤਯਃ ਪੁਰੋਨਿਤਃ  

  ਉਪਾਯੋ ਨਿਰਪਾਯੋਯਮ੍ ਅਸ੍੍ਮਾਨਪ ਰਨਪਨਚਿ੍ਨਤਤਃ  ੨ 
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  ਰਸ਼ੁਯਸ਼ਰੁਙਵ੍ੋ ਵਿ ਚਰ ਸ੍੍ਤਪਃ ਸ੍ਵਾਤਯਾਯਿੇ ਰਤਃ  

  ਅਿਨਪਜ੍ਞਃ ਸ੍ ਿਾਰੀਣਾਮ੍ ਨਵਸ਼ਯਾਣਾਮ੍ ਸੁ੍ਵ ਸ੍ਯ ਚ  ੩ 

  ਇਿ੍ਨਤਰਯਾਰ੍ਤੈ ਰਨਪਮਤੈ ਰ੍ਿਰ ਨਚੱਤ ਪਰਮਾਨਤਨਪਃ  

  ਪੁਰਮ ੍ਆਿਾਯਨਯਸ਼ਯਾਮਃ ਵ੍ਨਸ਼ਪਰਮ੍ ਚ ਅਤਯਵਸ੍ੀਯਤਾਮ੍  ੪ 

  ਵਨਣਵਾ ਸ੍੍ਤਤਰ ਵੱਚਿ੍ਤੁ ਰਪੂਵਤਯਃ ਸ੍ਵਲਮ੍ਵਰੁਤਾਃ  

  ਪਰਲੋਪਯ ਨਵਨਵਤੋਪਾਯੈ ਰਾਿੇਸ਼ਯ ਿ੍ਤੀਿ ਸ੍ਤ੍ਵਰੁਤਾਃ  ੫ 

  ਸ਼ਰੁਤਵਾ ਤਤੇਨਤ ਰਾਜਾ ਚ ਪਰਤਯੁਵਾਚ ਪੁਰੋਨਿਤਮ੍  

  ਪੁਰੋਨਿਤੋ ਮਿ੍ਨਤਰਣ ਸ਼੍ਚ ਤਤਾ ਚਵਰੁ ਸ਼੍ਚ ਤੇ ਤਤਾ  ੬ 

  ਵਾਰਮੁਵਯਾ ਸ੍੍ਤੁ ਤ ੱੱਚਰਤੁਵਾ ਵਿਮ੍ ਪਰਨਵਨਵਸ਼ੁ ਰ੍ਮਿਤ੍  

  ਆਸ਼ਰਮ ਸ੍ਯ   ਅਨਵਤੂਰੇਸ੍੍ਨਮਿ੍ ਯਤ੍ਿਮ੍ ਵੁਰਵਿ੍ਨਤ ਤਰ੍ਸ਼ਿੇ  ੭ 

  ਰਨੁਸ਼ ਪੁਤਰ ਸ੍ਯ ਤੀਰ ਸ੍ਯ ਨਿਤਯਮ੍ ਆਸ਼ਰਮ ਵਾਨਸ੍ਿਃ  

 ਨਪਤੁਃ ਸ੍ ਨਿਤਯ ਸ੍ਮ੍ਤੁਸ਼੍ਟੋ ਿਾ੭ਨਤ ਚਵਰਾਮ ਚਾ੭੭ਸ਼ਰਮਾਤ੍    ੮ 

  ਿ ਤੇਿ ਜਿ੍ਮ ਪਰਪਰੁਨਤ ਤਰੁਸ਼੍ਟ ਪੂਰਵਮ੍ ਤਪਨਸ੍ਵਿਾ  

  ਸ੍੍ਤਰੀ ਵਾ ਪੁਮਾ ਿਵਾ ਯੱਚਾ੭ਿਯਤ੍ ਸ੍ੱਤਵਮ੍ ਿਵਰ ਰਾਸ਼੍ਟਰਜਮ੍  ੯ 

  ਤਤਃ ਵਤਾਨਚਤ੍ ਤਮ੍ ਤੇਸ਼ਮ੍ ਆਜਵਾਮ ਯਤਰੁ ੱਚਯਾ  

  ਨਵਪਾਣ੍ਟਵ ਸੁ੍ਤ ਸ੍੍ਤਤਰ ਤਾ ਸ਼੍ਚਾ੭ਪਸ਼ਯਤ੍ ਵਰਾ੭ਙਵ੍ਿਾਃ  ੧0 

  ਤਾ ਸ਼੍ਨਚਤਰ ਵੇਸ਼ਾਃ ਪਰਮਤਾ ਵਾਯਿ੍ਤਯੋ ਮਤੁਰ ਸ੍ਵਰੈਃ  

  ਰਨੁਸ਼ ਪੁਤਰਮ੍ ਉਪਾਵਮਯ ਸ੍ਰਵਾ ਵਚਿਮ੍ ਅਪਰੁਵਿ੍  ੧੧ 

  ਵ ਸ੍੍ਤਵਮ੍ ਨਵਮ੍ ਵਰ੍ਤਸ੍ੇ ਪਰਿ੍ਮਿ੍ ਜ੍ਞਾਤੁਮ੍ ਇੱਚਾਮਿੇ ਵਯਮ੍  

  ਏਵ ਸ੍੍ਤਵਮ੍ ਨਵਜਿੇ ਵੋਰ ੇਵਿੇ ਚਰਨਸ੍ ਸ਼ਮ੍ਸ੍ ਿਃ  ੧੨ 

  ਅਤਰੁਸ਼੍ਟ ਰਪੂਾ: ਤਾ: ਤੇਿ ਵਾਮਯ ਰਪੂਾ ਵਿੇ ਸ੍੍ਨਤਰਯਃ  

  ਿਾਰ੍ਤਾ ੱੱਤਸ੍ਯ ਮਨਤ ਰ੍ਜਾਤਾ ਆਵਯਾਤੁਮ੍ ਨਪਤਰਮ੍ ਸ੍ਵਵਮ੍  ੧੩ 

  ਨਪਤਾ ਨਵਪਾਣ੍ਟਵੋਸ੍੍ਮਾਵਮ੍ ਤ ਸ੍ਯਾ੭ਿਮ੍ ਸੁ੍ਤ ਔਰਸ੍ਃ  

  ਰਸ਼ੁਯਸ਼ਰੁਙਵ੍ ਇਨਤ ਵਯਾਤਮ੍ ਿਾਮ ਵਰ੍ਮ ਚ ਮੇ ਪੁਨਵ  ੧੪ 

  ਇਿਾ੭੭ਸ਼ਰਮ ਪਤੋਸ੍੍ਮਾਵਮ੍ ਸ੍ਮੀਪੇ ਸ਼ੁਪ ਤਰ੍ਸ਼ਿਾਃ  

  ਵਨਰਸ਼ਯੇ ਵੋਤਰ ਪੂਜਾਮ੍ ਵੈ ਸ੍ਰਵੇਸ਼ਾਮ੍ ਨਵਨਤ ਪੂਰਵਵਮ੍  ੧੫ 

  ਰਨੁਸ਼ ਪੁਤਰ ਵਚਃ ਸ਼ਰੁਤਵਾ ਸ੍ਰਵਾਸ੍ਾਮ੍ ਮਨਤਰਾਸ੍ ਵੈ  

  ਤਤ੍ ਆਸ਼ਰਮਪਤਮ੍ ਤਰਸ਼੍ਟਮੁ੍ ਜਵ੍ਮੁਃ ਸ੍ਰਵਾ ਸ਼੍ਚ ਤੇਿ ਤਾਃ  ੧੬ 
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  ਆਵਤਾਿਾਮ੍ ਤੁ ਤਤਃ ਪੂਜਾਮ੍ ਰਨੁਸ਼ ਪੁਤਰ ਸ਼੍ਚਵਾਰ ਿ  

  ਇਤਮ੍ ਅਰ੍ਵਯਮ੍ ਇਤਮ੍ ਪਾਤਯਮ੍ ਇਤਮ੍ ਮੂਲਮ੍ ਪਲਮ੍ ਚ ਿਃ  ੧੭ 

  ਪਰਨਤਵਰੁਿਯ ਚ ਤਾਮ੍ ਪੂਜਾਮ੍ ਸ੍ਰਵਾ ਏਵ ਸ੍ਮੁਤ੍ਸੁ੍ਵਾਃ   

  ਰਸ਼ੁੇ ਰ੍ਪੀਤਾ ਸ਼੍ਚ ਸ਼ੀਵਰਮ੍ ਤੁ ਵਮਿਾਯ ਮਨਤਮ੍ ਤਤੁਃ  ੧੮ 

  ਅਸ੍੍ਮਾਵਮ੍ ਅਨਪ ਮੁਵਯਾਨਿ ਪਲਾਿੀਮਾਨਿ ਵੈ ਨਤਵਜਃ   

  ਵਰੁਿਾਣ ਪਰਨਤ ਪਤਰਮ੍ ਤੇ ਪਵ੍ਸ਼ਯਸ੍ਵ ਚ ਮਾ ਨਚਰਮ੍  ੧੯ 

  ਤਤ: ਤਾ: ਤਮ੍ ਸ੍ਮਾਨਲਙਵ੍ਯ ਸ੍ਰਵਾ ਿਰ੍ਸ਼ ਸ੍ਮਨਿਵਤਾਃ  

  ਮੋਤਵਾਿ੍ ਪਰਤਤੁ ਸ੍੍ਤਸ੍੍ਮੈ ਪਵ੍ਸ਼ਯਾਮ੍ ਸ਼੍ਚ ਨਵਨਵਤਾਿ੍ ਪਿਿੂ੍  ੨0 

  ਤਾਨਿ ਚਾ੭੭ਸ੍ਵਾਤਯ ਤੇਜਸ੍ਵੀ ਪਲਾਿੀਨਤ ਸ੍੍ਮ ਮਿਯਤੇ  

  ਅਿਾਸ੍ਵਾਨਤਤ ਪੂਰਵਾਨਣ ਵਿੇ ਨਿਤਯ ਨਿਵਾਨਸ੍ਿਾਮ੍  ੨੧ 

  ਆਪਰੁੱਚਯ ਚ ਤਤਾ ਨਵਪਰਮ੍ ਵਰਤ ਚਰਯਾਮ੍ ਨਿਵੇਤਯ ਚ  

  ਵੱਚਿ੍ਨਤ ਸ੍੍ਮ ਅਪਤੇਸ਼ਾਤ੍ ਤਾ ਪੀਤਾ ਸ੍੍ਤਸ੍ਯ ਨਪਤੁਃ ਸ੍੍ਨਤਰਯਃ   ੨੨ 

 ਵਤਾਸੁ੍ ਤਾਸੁ੍ ਸ੍ਰਵਾਸੁ੍ ਵਾਸ਼ਯਪ ਸ੍ਯਾ੭੭ਤ੍ਮਜੋ ਨਤਵਜਃ  

 ਅਸ੍ਵਸ੍੍ਤ ਿਰਤੁਯ ਸ਼੍ਚਾ੭੭ਸ੍ੀਤ੍ ਤੁਃਵਮ੍ ਸ੍੍ਮ ਪਨਰਵਰ੍ਤਤ ੇ ੨੩ 

 ਤਤੋਪਰੇਤਯੁ ਸ੍੍ਤਮ੍ ਤੇਸ਼ਮ੍ ਆਜਵਾਮ ਸ੍ ਵੀਰਯਵਾਿ੍  

 ਮਿੋਜ੍ਞਾ ਯਤਰ ਤਾ ਤਰੁਸ਼੍ਟਾ ਵਾਰਮੁਵਯਾ: ੱੱਸ੍ਵਲਮ੍ਵਰੁਤਾਃ  ੨੪ 

 ਤਰੁਸ਼੍ਟਵੈਵ ਤਾ ਸ੍੍ਤਤਾ ਨਵਪਰਮ੍ ਆਯਾਿ੍ਤਮ੍ ਿਰਸ਼ੁ੍ਟ ਮਾਿਸ੍ਾਃ  

 ਉਪਸ੍ਰੁਤਯ ਤਤਃ ਸ੍ਰਵਾ: ਤਾ: ਤਮ੍ ਊਚ:ੁ ਇਤਮ੍ ਵਚਃ  ੨੫ 

 ਏਨਿ ਆਸ਼ਰਮ ਪਤਮ੍ ਸ੍ੌਮਯ ਅਸ੍੍ਮਾਵਮ੍ ਇਨਤ ਚਾ੭ਪਰੁਵਿ੍  

 ਤਤਰਾ੭ਨਪ ਏਸ਼ ਨਵਨਤਃ ਸ਼ਰੀਮਾਿ੍ ਨਵਸ਼ੇਸ਼ੇਣ ਪਨਵਸ਼ਯਨਤ  ੨੬ 

 ਸ਼ਰੁਤਵਾ ਤੁ ਵਚਿਮ੍ ਤਾਸ੍ਾਮ੍ ਸ੍ਰਵਾਸ੍ਾਮ੍ ਿਰਤੁਯਮ੍ਵਮਮ੍  

 ਵਮਿਾਯ ਮਨਤਮ੍ ਚਵਰੇ ਤਮ੍ ਚ ਨਿਿਯੁ ਸ੍੍ਤਤਾ ਸ੍੍ਨਤਰਯਃ  ੨੭ 

 ਤਤਰ ਚ ਆਿੀਯਮਾਿੇ ਤੁ ਨਵਪਰ ੇਤਸ੍੍ਨਮਿ੍ ਮਿਾਤ੍ਮਨਿ  

 ਵਵਰ੍ਸ਼ ਸ੍ਿਸ੍ਾ ਤੇਵੋ ਜਵਤ੍ ਪਰਿ੍ਲਾਤਯਮ੍ ਸ੍੍ਤਤਾ  ੨੮ 

 ਵਰ੍ਸ਼ੇਣ ਏਵ ਆਵਤਮ੍ ਨਵਪਰਮ੍ ਨਵਸ਼ਯਮ੍ ਸ੍ਵਮ੍ ਿਰਾਨਤਪਃ  

 ਪਰਤਯੁਤ੍ਵਮਯ ਮੁਨਿਮ੍ ਪਰਿਵਃ ਨਸ਼ਰਸ੍ਾ ਚ ਮਿੀਮ੍ ਵਤਃ  ੨੯ 

 ਅਰ੍ਵਯਮ੍ ਚ ਪਰਤਤੌ ਤਸ੍੍ਮੈ ਿਯਾਯਤਃ ਸੁ੍ਸ੍ਮਾਨਿਤਃ  

 ਵਵਰੇ ਪਰਸ੍ਾਤਮ੍ ਨਵਪਰੇਿ੍ਤਰਾਿ੍ ਮਾ ਨਵਪਰਮ੍ ਮਿਯੁਰਾ੭੭ਨਵਸ਼ਤ੍  ੩0 
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 ਅਿ੍ਤਃਪੁਰਮ੍ ਪਰਨਵਸ਼ਯਾ ਸ੍੍ਮੈ ਵਿਯਾਮ੍ ਤੱਤਵਾ ਯਤਾ ਨਵਨਤ  

 ਸ਼ਾਿ੍ਤਾਮ੍ ਸ਼ਾਿ੍ਤੇਿ ਮਿਸ੍ਾ ਰਾਜਾ ਿਰ੍ਸ਼ਮ੍ ਅਵਾਪ ਸ੍ਃ  

  ਏਵਮ ੍ਸ੍ ਿਯਵਸ੍ਤ੍ ਤਤਰ ਸ੍ਰਵ ਵਾਮੈਃ ਸੁ੍ਪੂਨਜਤਃ  ੩੧ 

 ਇਤਯਾਰ੍ਸ਼ ੇਸ਼ਰੀਮਤਰਾਮਾਯਣੇ, ਆਨਤ ਵਾਵਯੇ ਪਾਲਵਾਮ੍ਟੇ    ਤਸ਼ਮ ਸ੍ਰ੍ਵਃ  

 ਏਕਾਤਸ਼ ਸਰ੍ਕਃ :  

 ਪੂਯ ਯੇਵ ਨਿ ਰਾਜੇਮ੍ਤਰ ਸ਼ਰੁਣ ੁਮੇ ਵਚਿਮ੍ ਨਿਤਮ੍   

 ਯਤਾ ਸ੍ ਤੇਵ ਪਰਵਰਃ ਵਤਾਯਾ ਮੇਸ਼ ਮਪਰਵੀਤ੍  ੧ 

 ਇਵ੍ਸ਼ਵਾਵੂਣਾਮ੍ ਵੁਲੇ ਜਾਤੋ ਪਨਵਸ਼ਯਨਤ ਸੁ੍ਤਾਰ੍ਨਮਵਃ  

 ਿਾਮ੍ਿਾ ਤਸ਼ਰਤੋ ਿਾਮ ਸ਼ਰੀਮਾਿ੍ਸ੍ਤਯ ਪਰਨਤਸ਼ਰਵਃ  ੨ 

 ਅਮ੍ਵ ਰਾਜੇਿ ਸ੍ਵਯ0 ਚ  ਤਸ੍ਯ ਰਾਜ੍ਞੋ ਪਨਵਸ਼ਯਨਤ   

 ਵਿਯਾ ਚਾ੭ਸ੍ਯ ਮਿਾਪਾਵਾ ਸ਼ਾਮ੍ਤਾ ਿਾਮ ਪਨਵਸ਼ਯਨਤ   ੩ 

 ਪੁਤਰ: ਤੁ ਅਮ੍ਵਰਾਜ ਸ੍ਯ ਰੋਮਪਾਤ ਇਨਤ ਸ਼ਰੁਤਃ   

 ਤਮ੍ ਸ੍ ਰਾਜਾ ਤਸ਼ਰਤੋ ਵਨਮਸ਼ਯਨਤ ਮਿਾ ਯਸ਼ਾਃ  ੪ 

 ਅਿਪਤ੍ਿੋ੭ਸ੍੍ਨਮ ਤਰ੍ਮਾਤ੍ਮਿ੍ ਸ਼ਾਮ੍ਤਾ ਪਰ੍ਤਾ ਮਮ ਵਰਤੁਮ੍  

 ਆਿਰੇਤ ਤਵਯਾ੭੭ਜ੍ਞਪ੍ਤ ੱੱਸ੍ਮ੍ਤਾਿਾਰ੍ਤਮ੍ ਵੁਲਸ੍ਯ ਚ  ੫ 

 ਸ਼ਰੁਤਵਾ ਰਾਵ੍ਞੋ੭ਤ  ਤਤਵਾਵਯਮ੍ ਮਿਸ੍ਾ ਸ੍ ਨਵਨਚਿ੍ਤਯ ਚ   

 ਪਰਤਾਸ੍ਯਤੇ ਪੁਤਰਵਮ੍ਤਮ੍ ਸ਼ਾਮ੍ਤਾ ਪਰ੍ਤਾਰ ਮਾਤ੍ਮ ਵਾਿ੍  ੬ 

 ਪਰਨਤਵਰੁਿਯ ਚ ਤਮ੍ ਨਵਪਰਮ੍ ਸ੍ ਰਾਜਾ ਨਵਵਤ ਜਵਰਃ   

 ਆਿਨਰਸ਼ਯਨਤ  ਤਮ੍ ਯਜ੍ਞਮ੍ ਪਰਿਰਸ਼ੁ੍ਟੇ ਿਾ੭ਿ੍ਤਰਾਤ੍ਮਿਾ  ੭ 

 ਤਮ੍ ਚ ਰਾਜਾ ਤਸ਼ਰਤੋ ਯਸ਼੍ਟ ੁਵਾਮਃ ਵਰੁਤਾਮ੍ਜਨਲ :  

 ਰਸ਼ੁਯਸ਼ਰੁਮ੍ਵਮ੍  ਨਤਵਜ ਸ਼ਰੇਸ਼੍ਟਮ੍ ਵਰਨਯਸ਼ਯਨਤ ਤਰ੍ਮਨਵਤ੍   ੮ 

 ਯਜ੍ਞਾ੭ਰ੍ਤਮ੍ ਪਰਸ੍ਵਾ੭ਰ੍ਤਮ੍ ਚ ਸ੍ਵਰ੍ਵਾ੭ਰ੍ਤਮ੍ ਚ ਿਰੇਸ਼ਵਰਃ   

 ਲਪਤੇ ਚ ਸ੍ ਤਮ੍ ਵਾਮਮ੍ ਨਤਵਜ ਮੁਵਯਾਤ੍ ਨਵਸ਼ਾਮ੍ਪਨਤ : ੯ 

 ਪੁਤਰਾ ਸ਼੍ਚਾ੭ਸ੍ਯ ਪਨਵਸ਼ਯਮ੍ਨਤ ਚਤਵਾਰੋ੭ਨਮਤ ਨਵਵਰਮਾਃ  

 ਵਮ੍ਸ਼ ਪਰਨਤਸ਼੍ਟਾਿ ਵਰਾ ੱੱਸ੍ਰਵ ਲੋਵੇਸ਼ੁ ਨਵਸ਼ਰੁਤਾਃ    ੧0 

 ਏਵਮ੍ ਸ੍ ਤੇਵ ਪਰਵਰਃ ਪੂਰਵਮ੍ ਵਨਤਤਵਾਿ੍ ਵਤਾਮ੍   

 ਸ੍ਿਤ੍ਵੁਮਾਰੋ ਪਵਵਾਿ੍ ਪੁਰਾ ਤੇਵ ਯੁਵੇ ਪਰਪੁ:  ੧੧ 

 ਸ੍ ਤਵਮ੍ ਪੁਰਸ਼ੁ ਸ਼ਾਰ੍ਤੂਲ ਤਮ੍ ਆਿਯ ਸੁ੍ਸ੍ਤ੍ਵਰੁਤਮ੍   



ਪਾਲ   ਕਾਮ੍ਟ 
 

P a g e  29 | 170 

 

 ਸ੍ਵਯਮੇਵ ਮਿਾਰਾਜ ਵਤਵਾ ਸ੍ ਪਲਵਾਿਿ:  ੧੨ 

 ਅਿੁਮਾਿਯ ਵਨਸ੍ਸ਼੍ਟਮ੍ ਚ ਸੂ੍ਤ ਵਾਵਯਮ੍ ਨਿਸ਼ਮਯ ਚ  

 ਸ੍ਾਮ੍ਤ: ਪੁਰ ਸ੍ਿਾ੭ਮਾਤਯਃ ਪਰਯਯੌ ਯਤਰ ਸ੍ ਨਤਵਜਃ  ੧੩ 

 ਵਿਾਨਿ ਸ੍ਨਰਤ ਸ਼੍ਚੈਵ ਵਯਨਤਵਰਮਯ ਸ਼ਿੈ ੱੱਸ਼ਿੈ:   

 ਅਨਪਚਵਰਾਮ ਤ0 ਤੇਸ਼ਮ੍ ਯਤਰ ਵੈ ਮੁਨਿ ਪੁਿ੍ਵਵਃ  ੧੪ 

 ਆਸ੍ਾਤਯ ਤਮ੍ ਨਤਵਜ ਸ਼ਰੇਸ਼੍ਟਮ੍ ਰੋਮਪਾਤ ਸ੍ਮੀਪਵਮ੍   

 ਰਨੁਸ਼ ਪੁਤਰਮ੍ ਤਤਰ੍ਸ਼ਾ੭੭ਤ ੌਤੀਪਯਮਾਿ ਨਮਵਾ੭ਿਲਮ੍  ੧੫  

 ਤਤੋ ਰਾਜਾ ਯਤਾ ਿਯਾਯਮ੍ ਪੂਜਾਮ੍ ਚਵਰੇ ਨਵਸ਼ੇਸ਼ਤਃ   

 ਸ੍ਨਵਤਵਾ ੱੱਤਸ੍ਯ ਵੈ ਰਾਜ੍ਞਃ ਪਿਰਸ਼ੁ੍ਟੇ ਿਾ੭ਿ੍ਤਰਾਤ੍ਮਿਾ  ੧੬ 

 ਰੋਮਪਾਤੇਿ ਚ ਆਵਯਾਤਮਰੁਨਸ਼ ਪੁਤਰਾਯ ਤੀਮਤੇ  

 ਸ੍ਵਯਮ੍ ਸ੍ਮ੍ਪਮ੍ਤਵਮ੍ ਚੈਵ ਤਤਾ ਤਮ੍ ਪਰਤਯਪੂਜਯਤ੍  ੧੭ 

 ਏਵਮ੍ ਸੁ੍ਸ੍ਤ੍ਵਰੁਤ ਸ੍੍ਤੇਿ ਸ੍ਿੋਨਸ਼ਤਵਾ ਿਰਰ੍ਸ਼ਪਃ   

 ਸ੍ਪ੍ਤਾਸ਼੍ਟ ਨਤਵਸ੍ਾਿ੍ ਰਾਜਾ ਰਾਜਾਿ ਨਮਤ ਮਪਰਵੀਤ੍  ੧੮ 

 ਸ਼ਾਮ੍ਤਾ ਤਵ ਸੁ੍ਤਾ ਰਾਜਿ੍ ਸ੍ਿ ਪਰ੍ਤਰਾ ਨਵਸ਼ਾਮ੍ਪਤੇ   

 ਮਤੀਯ ਿਵਰਮ੍ ਯਾਤੁ ਵਾਰਯਮ੍ ਨਿ ਮਿਤੁਤਯਤਮ੍  ੧੯ 

 ਤਤੇਨਤ ਰਾਜਾ ਸ੍ਮ੍ਸ਼ਰੁਤਯ ਵਮਿਮ੍ ਤਸ੍ਯ ਤੀਮਤਃ   

 ਉਵਾਚ ਵਚਿਮ੍ ਨਵਪਰਮ੍ ਵੱਚ ਤਵਮ੍ ਸ੍ਿ ਪਾਰਯਯਾ  ੨0 

 ਰਨੁਸ਼ ਪੁਤਰਃ ਪਰਨਤ ਸ਼ਰੁਤਯ ਤਤੇ ਤਯਾ੭੭ਿ ਿਰੁਪਮ੍ ਤਤਾ   

 ਸ੍ ਿਰੁਪੇਣਾ੭ਪਯਿੁਜ੍ਞਾਤਃ ਪਰਯਯੌ ਸ੍ਿ ਪਾਰਯਯਾ  ੨੧ 

 ਤੌ ਅਿਯੋਿਯਾਮ੍ਜਨਲਮ੍ ਵਰੁਤਵਾ ਸ੍੍ਿੇਿਾ ਤ੍ਸ੍ਮ੍ਸ਼੍ਨਲਸ਼ਯ ਚੋਰਸ੍ਾ  

 ਿਿਮ੍ਤਤੁ ਰ੍ਤਸ਼ਰਤ ੋਰੋਮਪਾਤ ਸ਼੍ਚ ਵੀਰਯਵਾਿ੍  ੨੨ 

 ਤਤ ੱੱਸੁ੍ਿਰਤੁ ਮਾ੭੭ਪਰੁੱਚਯ ਪਰਸ੍੍ਨਤਤੋ ਰਵੁਿਮ੍ਤਿਃ   

 ਪੌਰੇਪਯਃ ਪਰੇਸ਼ਯਾ ਮਾਸ੍ ਤੂਤਾਿਵੈ ਸ਼ੀਵਰ ਵਾਨਮਿਃ  ੨੩ 

 ਨਵਰਯਤਾਮ੍ ਿਵਰਮ੍ ਸ੍ਰਵਮ੍ ਵ੍ਨਸ਼ਪਰ ਮੇਵ ਸ੍ਵਲਮ੍ਵਰੁਤਮ੍  

 ਤੂਨਪਤਮ੍ ਨਸ੍ਵ੍ਤ ਸ੍ ਮਰੁਸ਼੍ਟਮ੍ ਪਤਾਵਾਨਪ ਰਲਮ੍ਵਰੁਤਮ੍  ੨੪ 

 ਤਤਃ ਪਰਿਰਸ਼ੁ੍ਟਾਃ ਪੌਰਾ ਸ੍੍ਤੇ ਸ਼ਰੁਤਵਾ ਰਾਜਾਿ ਮਾਵਤਮ੍   

 ਤਤਾ ਪਰਚਵਰੁ: ਚ ਤਤ੍ਸ੍ਰਵਮ੍ ਰਾਜ੍ਞਾ ਯ ਤ੍ਪਰੇਨਸ਼ਤਮ੍ ਯਤਾ  ੨੫ 

 ਤਤਃ ਸ੍ਵਲਮ੍ਵਰੁਤਮ੍ ਰਾਜਾ ਿਵਰਮ੍ ਪਰਨਵਵੇਸ਼ ਿ  
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 ਸ਼ਮ੍ਵ ਤੁਮ੍ਤੁਨਪ ਨਿਰ੍ਵੋਸ਼ੈ: ਪੁਰਸ੍੍ਵਰੁਤਯ ਨਤਵਜਰ੍ਸ਼ਪਮ੍  ੨੬ 

 ਤਤਃ ਪਰਮੁਨਤਤਾ ੱੱਸ੍ਰਵੇ ਤਰੁਸ਼੍ਟਵਾ ਤਮ੍ ਿਾਵਰਾ ਨਤਵਜਮ੍   

  ਪਰਵੇਸ਼ਯਮਾਿਮ੍ ਸ੍ਤ੍ਵਰੁਤਯ ਿਰੇਮ੍ਤਰੇਣੇਿ੍ਤਰ ਵਰ੍ਮਣਾ  ੨੭ 

  ਅਮ੍ਤਃਪੁਰਮ੍ ਪਰਵੇਸ਼ਯੈਿਮ੍ ਪੂਜਾਮ੍ ਵਰੁਤਵਾ ਚ ਸ਼ਾਸ੍੍ਤਰਤਃ   

  ਵਰੁਤ ਵਰੁਤਯਮ੍ ਤਤਾ੭੭ਤ੍ਮਾਿਮ੍ ਮੇਿੇ ਤਸ੍ਯੋਪਵਾਿਿਾਤ੍  ੨੮  

  ਅਮ੍ਤਃਪੁਰ ਸ੍੍ਨਤਰਯ ੱੱਸ੍ਰਵਾ ੱੱਸ਼ਾਿ੍ਤਾਮ੍ ਤਰੁਸ਼੍ਟਵਾ ਤਤਾ੭੭ਵਤਾਮ੍   

  ਸ੍ਿ ਪਰ੍ਤਰਾ ਨਵਸ਼ਾਲਾਵ੍ਸ਼ੀਮ੍  ਪਰੀਤਯਾਿਮ੍ਤਮ੍ ਉਪਾਵਮਿ੍  ੨੯ 

  ਪੂਜਯਮਾਿਾ ਚ ਤਾਨਪ ੱੱਸ੍ਾ ਰਾਜ੍ਞਾ ਚੈਵ ਨਵਸ਼ੇਸ਼ਤਃ   

  ਉਵਾਸ੍ ਤਤਰ ਸੁ੍ਨਵਤਾ ਨਵਮ੍ਨਚਤ੍ਵਾਲਮ੍ ਸ੍ਿ ਨਤਵਜਾ   ੩0   

  ਇਤਯਾਰ੍ਸ਼ੇ ਸ਼ਰੀਮਤਰਾਮਾਯਣੇ, ਆਨਤ ਵਾਵਯੇ ਪਾਲਵਾਮ੍ਟੇ    ਏਵਾਤਸ਼ ਸ੍ਰ੍ਵਃ   

  ਤਿਾਤਸ਼ ਸਰ੍ਕਃ   

  ਤਤਃ ਵਾਲੇ ਪਿ ੁਨਤਤੇ ਵਸ੍੍ਨਮਮ੍ਸ਼੍ਨਚਤ੍ ਸੁ੍ਮਿੋਿਰੇ  

  ਵਸ੍ਿ੍ਤੇ ਸ੍ਮ੭ਿੁਪਰਾਪ੍ਤੇ ਰਾਜ੍ਞੋ ਯਸ਼੍ਟਮੁ੍ ਮਿੋਪਵਤ੍  ੧ 

  ਤਤਃ ਪਰਸ੍ਾਤਯ ਨਸ਼ਰਸ੍ਾ ਤਮ੍ ਨਵਪਰਮ੍ ਤੇਵ ਵਰ੍ਨਣਿਮ੍  

  ਯਜ੍ਞਾਯ ਵਰਯਾ ਮਾਸ੍ ਸ੍ਮ੍ਤਾਿਾ੭ਰ੍ਤਮ੍ ਵੁਲਸ੍ਯ ਚ  ੨ 

  ਤਤੇਨਤ ਚ ਸ੍ ਰਾਜਾਿਮ੍ ਉਵਾਚ ਚ ਸੁ੍ਸ੍ਤ੍ਵਰੁਤਃ  

  ਸ੍ਮ੍ਪਾਰਾਃ ਸ੍ਮ੍ਨਪਰਯਿ੍ਤਾਮ੍ ਤੇ ਤੁਰਵ ਸ਼੍ਚ ਨਵਮੁਚਯਤਾਮ੍  ੩ 

  ਤਤੋ ਰਾਜਾ੭ਪਰਵੀਤ੍ ਵਾਵਯਮ੍ ਸੁ੍ਮਿ੍ਤਰਮ੍ ਮਿ੍ਨਤਰ ਸ੍ੱਤਮਮ੍  

  ਸੁ੍ਮਿ੍ਤਰਾ੭੭ਵਾਿਯ ਵ੍ਨਸ਼ਪਰਮ੍ ਰਨੁਤਵਜੋ ਪਰਿ੍ਮ ਵਾਨਤਿਃ  ੪ 

  ਸੁ੍ਯਜ੍ਞਮ੍ ਵਾਮਤੇਵਮ੍ ਚ ਜਾਪਾਨਲਮ੍ ਅਤ ਵਾਸ਼ਯਪਮ੍  

  ਪੁਰੋਨਿਤਮ੍ ਵਨਸ੍ਸ਼੍ਟਮ੍ ਚ ਯੇ ਚਾ੭ਿਯੇ ਨਤਵਜ ਸ੍ੱਤਮਾਃ  ੫ 

  ਤਤਃ ਸੁ੍ਮਿ੍ਤਰ ਸ੍੍ਤਵਨਰਤਮ੍ ਵਤਵਾ ਤਵਨਰਤ ਨਵਵਰਮਃ  

  ਸ੍ਮਾਿਯਤ੍ ਸ੍ ਤਾਿ੍ ਨਵਪਰਾਿ੍ ਸ੍ਮਸ੍੍ਤਾਿ੍ ਵੇਤ ਪਾਰਵਾਿ੍  ੬ 

  ਤਾਿ੍ ਪੂਜਨਯਤਵਾ ਤਰ੍ਮਤ੍ਮਾ ਰਾਜਾ ਤਸ਼ਰਤ ਸ੍੍ਤਤਾ  

  ਤਰ੍ਮਾਰ੍ਤ ਸ੍ਨਿਤਮ੍ ਯੁਵ੍ਤਮ੍ ਸ਼੍ਲਵ੍ਸ਼੍ਣਮ੍ ਵਚਿ ਮਪਰਵੀਤ੍  ੭ 

  ਮਮ ਲਾਲਪਯਮਾਿ ਸ੍ਯ ਪੁਤਰਾ੭ਰ੍ਤਮ੍ ਿਾਸ੍੍ਨਤ ਵੈ ਸੁ੍ਵਮ੍  

  ਤਤ੭ਰ੍ਤਮ੍ ਿਯ ਮੇਤੇਿ ਯਵ੍ਸ਼ਯਾਮੀਨਤ ਮਨਤ ਰ੍ਮਮ  ੮ 

  ਤਤ੭ਿਮ੍ ਯਸ਼੍ਟਮੁ੍ ਇੱਚਾਨਮ ਸ਼ਾਸ੍੍ਤਰ ਤਰੁਸ਼੍ਟੇਿ ਵਰ੍ਮਣਾ  
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  ਰਨੁਸ਼ ਪੁਤਰ ਪਰਪਾਵੇਿ ਵਾਮਾਿ੍ ਪਰਾਪ੍ਸ੍ਯਾਨਮ ਚਾ੭ਪਯਿਮ੍  ੯ 

  ਤਤਃ ਸ੍ਾਨਤਵਨਤ ਤਤ੍ ਵਾਵਯਮ੍ ਪਰਾਿ੍ਮਣਾਃ ਪਰਤਯਪੂਜਯਿ੍  

  ਵਨਸ੍ਸ਼੍ਟ ਪਰਮੁਵਾਃ ਸ੍ਰਵੇ ਪਾਰ੍ਨਤਵ ਸ੍ਯ ਮੁਵਾੱਚਯੁਤਮ੍  ੧0 

  ਰਸ਼ੁਯਸ਼ਰੁਙਵ੍ ਪੁਰੋਵਾ ਸ਼੍ਚ ਪਰਤਯੂਚ:ੁ ਿਰੁਪਨਤਮ੍ ਤਤਾ  

  ਸ੍ਮ੍ਪਾਰਾਃ ਸ੍ਮ੍ਨਪਰਯਿ੍ਤਾਮ੍ ਤੇ ਤੁਰਵ ਸ਼੍ਚ ਨਵਮੁਚਯਤਾਮ੍  ੧੧ 

  ਸ੍ਰਵਤਾ ਪਰਾਪਯਸ੍ੇ ਪੁਤਰਾਮ੍ ਸ਼੍ਚਤੁਰੋਨਮਤ   ਨਵਵਰਮਾਿ੍  

  ਯਸ੍ਯ ਤੇ ਤਾਰ੍ਨਮਵੀ ਪੁੱਨਤ ਨਰਯਮ੍ ਪੁਤਰਾ੭ਰ੍ਤਮ੍ ਆਵਤਾ  ੧੨ 

  ਤਤਃ ਪਰੀਤੋਪਵ ਤਰਾਜਾ ਸ਼ਰੁਤਵਾ ਤਤ੍ ਨਤਵਜ ਪਾਨਸ਼ਤਮ੍  

  ਅਮਾਤਯਾਮ੍ਸ਼੍ਚਾ੭ਪਰਵੀ ਤਰਾਜਾ ਿਰ੍ਸ਼ੇ ਣੇਤਮ੍ ਸ਼ੁਪਾ੭ਵ੍ਸ਼ਰਮ੍  ੧੩ 

  ਵੁਰਣੂਾਮ੍ ਵਚਿਾ ੱੱਚੀਵਰਮ੍ ਸ੍ਮ੍ਪਾਰਾਃ ਸ੍ਮ੍ਨਪਰਯਿ੍ਤੁ ਮੇ  

  ਸ੍ਮਰ੍ਤ ਅਨਤਸ਼੍ਨਟਤ: ਚ ਅਸ਼ਵਃ ਸ੍ੋਪਾਤਯਾਯੋ ਨਵਮੁਚਯਤਾਮ੍  ੧੪ 

  ਸ੍ਰਯਵਾ ਸ਼੍ਚੋੱਤਰੇ ਤੀਰੇ ਯਜ੍ਞ ਪੂਨਮ ਨਰਵਤੀਯਤਾਮ ੍ 

  ਸ਼ਾਿ੍ਤਯ ਸ਼੍ਚਾਨਪ ਵਰ੍ਤਿ੍ਤਾਮ੍ ਯਤਾ ਵਲ੍ਪਮ੍ ਯਤਾ ਨਵਨਤ  ੧੫ 

  ਸ਼ਵਯਃ ਵਰ੍ਤੁਮ੍ ਅਯਮ੍ ਯਜ੍ਞਃ ਸ੍ਰਵੇਣਾ੭ਨਪ ਮਿੀਵ੍ਨਸ਼ਤਾ  

  ਿਾ੭ਪਰਾਤ ੋਪਵੇਤ੍ ਵਸ਼੍ਟੋ ਯਤਯ੭ਸ੍੍ਨਮਿ੍ ਵਰਤੁ ਸ੍ੱਤਮੇ  ੧੬ 

  ਨਚਤਰਮ੍ ਨਿ ਮਰੁਵਯਿ੍ਤੇਤਰ ਨਵਤਵਾਮ੍ਸ੍ੋ ਪਰਿ੍ਮਰਾਵ੍ਸ਼ਸ੍ਾਃ  

  ਨਿਿਤ ਸ੍ਯ ਯਜ੍ਞ ਸ੍ਯ ਸ੍ਤਯਃ ਵਰ੍ਤਾ ਨਵਿਸ਼ਯਨਤ  ੧੭ 

  ਤ ਤਯਤਾ ਨਵਨਤ ਪੂਰਵਮ੍ ਮੇ ਵਰਤੁ ਰੇਸ਼ ਸ੍ਮਾਪਯਤੇ  

  ਤਤਾ ਨਵਤਾਿਮ੍ ਨਵਰਯਤਾਮ੍ ਸ੍ਮਰ੍ਤਾਃ ਵਰਣੇਨਸ਼ਵਿ  ੧੮ 

  ਤਤੇਨਤ ਚ ਤਤਃ ਸ੍ਰਵੇ ਮਿ੍ਨਤਰਣਃ ਪਰਤਯਪੂਜਯਿ੍  

  ਪਾਰ੍ਨਤਵੇਿ੍ਤਰ ਸ੍ਯ ਤ ਤਵਾਵਯਮ੍ ਯਤਾ੭੭ਜ੍ਞਪ੍ਤਮ੍ ਅਵੁਰਵਤ  ੧੯ 

  ਤਤੋ ਨਤਵਜਾ ਸ੍੍ਤੇ ਤਰ੍ਮਜ੍ਞਮ੍ ਅਸ੍੍ਤੁਵਿ੍ ਪਾਰ੍ਨਤਵਰ੍ਸ਼ਪਮ੍  

  ਅਿੁਜ੍ਞਾਤਾ ਸ੍੍ਤਤਃ ਸ੍ਰਵੇ ਪੁਿ ਰ੍ਜਵ੍ਮੁ ਰਯਤਾ੭੭ਵਤਮ੍  ੨0 

  ਵਤੇਸ਼ਵ੭ਤ ਨਤਵਜਾਵਰਯੇਸ਼ੁ ਮਿ੍ਨਤਰਣਸ੍੍ਤਾਿ੍ ਿਰਾਨਤਪਃ  

  ਨਵਸ੍ਰ੍ਜਨਯਤਵਾ ਸ੍ਵਮ੍ ਵੇਸ਼੍ਮ ਪਰਨਵਵੇਸ਼ ਮਿਾ ਤਯੁਨਤਃ  ੨੧ 

 ਇਤਯਾਰ੍ਸ਼ ੇਸ਼ਰੀਮਤਰਾਮਾਯਣੇ, ਆਨਤ ਵਾਵਯੇ ਪਾਲਵਾਮ੍ਟੇ    ਤਵਾਤਸ਼ ਸ੍ਰ੍ਵਃ   

 ਤਰਯੋਤਸ਼ ਸਰ੍ਕਃ   

  ਪੁਿਃ ਪਰਾਪ੍ਤੇ ਵਸ੍ਿ੍ਤੇ ਤੁ ਪੂਰ੍ਣਃ ਸ੍ਮਵਤ੍ਸ੍ਰੋਪਵਤ੍  
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 ਪਰਸ੍ਵਾ੭ਰ੍ਤਮ੍ ਵਤੋ ਯਸ਼੍ਟਮੁ੍ ਿਯ ਮੇਤੇਿ ਵੀਰਯਵਾਿ੍  ੧  

  ਅਨਪਵਾਤਯ ਵਨਸ੍ਸ਼੍ਟਮ੍ ਚ ਿਯਾਯਤਃ ਪਰਨਤਪੂਜਯ ਚ  

  ਅਪਰਵੀਤ ੍ਪਰਨਸ਼ਰਤਮ੍ ਵਾਵਯਮ੍ ਪਰਸ੍ਵਾ੭ਰ੍ਤਮ੍ ਨਤਵਜੋੱਤਮਮ੍  ੨ 

  ਯਜ੍ਞੋ ਮੇ ਨਵਰਯਤਾਮ੍ ਨਵਪਰ ਯਤੋਵ੍ਤਮ੍ ਮੁਨਿਪੁਮ੍ਵਵ  

  ਯਤਾ ਿ ਨਵਵ੍ਿਃ ਨਵਰਯਤੇ ਯਜ੍ਞਾ੭ਙਵ੍ੇਸ਼ੁ ਨਵਤੀਯਤਾਮ੍  ੩ 

  ਪਵਾਿ੍ ਸ੍੍ਨਿਵ੍ਤਃ ਸੁ੍ਿਰਿੁ੍ ਮਿਯਮ੍ ਵੁਰ ੁਸ਼੍ਚ ਪਰਮੋ ਪਵਾਿ੍  

  ਵੋਟਵਯ ੋਪਵਤਾ ਚੈਵ ਪਾਰੋ ਯਜ੍ਞ ਸ੍ਯ ਚੋਤਯਤਃ  ੪ 

  ਤਤੇਨਤ ਚ ਸ੍ ਰਾਜਾਿਮ੍ ਅਪਰਵੀਤ੍ ਨਤਵਜ ਸ੍ੱਤਮਃ  

  ਵਨਰਸ਼ਯੇ ਸ੍ਰਵਮ੍ ਏਵੈ ਤਤ੍ ਪਵਤਾ ਯਤ ੍ਸ੍ਮਰ੍ਨਤਤਮ੍  ੫ 

  ਤਤੋਪਰਵੀਤ ੍ਨਤਵਜਾਿ੍ ਵਰੁੱਤਾਿ੍ ਯਜ੍ਞ ਵਰ੍ਮਸੁ੍ ਨਿਸ਼੍ਨਟਤਾਿ੍  

  ਸ੍੍ਤਾਪਤਯੇ ਨਿਸ਼੍ਨਟਤਾਮ੍ ਸ਼੍ਚੈਵ ਵਰੁੱਤਾਿ੍ ਪਰਮ ਤਾਰ੍ਨਮਵਾਿ੍  ੬ 

  ਵਰ੍ਮਾਿ੍ਨਤਵਾਿ੍ ਨਸ਼ਲ੍ਪ ਵਾਰਾਿ੍ ਵਰ੍ਤਵੀਿ੍ ਵਿਵਾਿ੍ ਅਨਪ  

  ਵਣਵਾਿ੍ ਨਸ਼ਲ੍ਨਪਿ ਸ਼੍ਚੈਵ ਤਤੈਵ ਿਟ ਿਰ੍ਤਵਾਿ੍  ੭ 

  ਤਤਾ ਸ਼ੁਚੀਿ੍ ਸ਼ਾਸ੍੍ਤਰ ਨਵਤਃ ਪੁਰਸ਼ੁਾਿ੍ ਸੁ੍ਪਿ ੁਸ਼ਰੁਤਾਿ੍  

  ਯਜ੍ਞ ਵਰ੍ਮ ਸ੍ਮੀਿਿ੍ਤਾਮ੍ ਪਵਿ੍ਤੋ ਰਾਜ ਸ਼ਾਸ੍ਿਾਤ੍  ੮ 

  ਇਸ਼੍ਟਵਾ ਪਿ ੁਸ੍ਾਿਸ੍ਰਾ ਸ਼ੀਵਰਮ੍ ਆਿੀਯਤਾਮ੍ ਇਨਤ  

  ਔਪ ਵਾਰਯਾਃ ਨਵਰਯਿ੍ਤਾਮ੍ ਚ ਰਾਜ੍ਞਾਮ੍ ਪਿ ੁਵੁਣਾਨਿਵਤਾਃ  ੯ 

  ਪਰਾਿ੍ਮਣ ਆਵਸ੍ਤਾ ਸ਼੍ਚੈਵ ਵਰ੍ਤਵਯਾਃ ਸ਼ਤਸ਼ਃ ਸ਼ੁਪਾਃ  

  ਪਵ੍ਸ਼ਯਾ੭  ੱਿ ਪਾਿੈ ਰ੍ਪਿਨੁਪਃ ਸ੍ਮੁਪੇਤਾਃ ਸੁ੍ਨਿਸ਼੍ਨਟਤਾਃ  ੧0 

  ਤਤਾ ਪੌਰਜਿਸ੍ਯਾ੭ਨਪ ਵਰ੍ਤਵਯਾ ਪਿ ੁਨਵਸ੍੍ਤਰਾਃ  

  ਆਵਾਸ੍ਾ ਪਿ ੁਪਵ੍ਸ਼ਯਾ ਵੈ ਸ੍ਰਵ ਵਾਮੈਰਪੁਸ੍੍ਨਤਤਾਃ  ੧੧ 

  ਤਤਾ ਜਾਿਪਤ ਸ੍ਯਾ੭ਨਪ ਜਿ ਸ੍ਯ ਪਿ ੁਸ਼ੋਪਿਮ੍  

  ਤਾਤਵਯਮ੍ ਅ ਿਮ੍ ਨਵਨਤਵਤ੍ ਸ੍ਤ੍ਵਰੁਤਯ ਿ ਤੁ ਲੀਲਯਾ  ੧੨ 

  ਸ੍ਰਵੇ ਵਰ੍ਣਾ ਯਤਾ ਪੂਜਾਮ੍ ਪਰਾਪ੍ਿੁਵਿ੍ਨਤ ਸੁ੍ਸ੍ਤ੍ਵਰੁਤਾਃ  

  ਿ ਚਾ੭ਵਜ੍ਞਾ ਪਰਯੋਵ੍ਤਵਯਾ ਵਾਮ ਵਰੋਤ ਵਸ਼ਾਤ੍ ਅਨਪ  ੧੩ 

  ਯਜ੍ਞ ਵਰ੍ਮਸੁ੍ ਯੇਵਯਵਰਾਃ ਪੁਰਸ਼ੁਾਃ ਨਸ਼ਲ੍ਨਪਿ ਸ੍੍ਤਤਾ  

  ਤੇਸ਼ਾਮ੭ਨਪ ਨਵਸ਼ੇਸ਼ੇਣ ਪੂਜਾ ਵਾਰਯਾ ਯਤਾ ਵਰਮਮ੍  ੧੪ 

  ਤੇ ਚ ਸ੍ਯੁ: ਸ੍ਮ੍ਪਰੁਤਾ ੱੱਸ੍ਰਵੇ ਵਸੁ੍ਨਪ ਰ੍ਪੋਜਿੇਿ ਚ   
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  ਯਤਾ ਸ੍ਰਵਮ੍ ਸੁ੍ਨਵਨਿਤਮ੍ ਿ ਨਵਮ੍ ਨਚਤ੍ ਪਨਰਿੀਯਤ ੇ ੧੫ 

  ਤਤਾ ਪਵਿ੍ਤਃ ਵੁਰਵਿ੍ਤੁ ਪਰੀਨਤ ਸ੍੍ਨਿਵ੍ਤੇਿ ਚੇਤਸ੍ਾ  

  ਤਤਃ ਸ੍ਰਵੇ ਸ੍ਮਾਵਮਯ ਵਨਸ੍ਸ਼੍ਟਮ੍ ਇਤਮ੍ ਅਪਰੁਵਿ੍  ੧੬ 

  ਯਤੋਵ੍ਤਮ੍ ਤਤ੍ ਸੁ੍ਨਵਨਿਤਮ੍ ਿ ਨਵਮ੍ਨਚਤ੍ ਪਨਰਿੀਯਤ ੇ 

  ਯਤੋਵ੍ਤਮ੍ ਤਤ੍ ਵਨਰਸ਼ਯਾਮੋ ਿ ਨਵਮ੍ ਨਚਤ੍ ਪਨਰਿਾਸ੍ਯਤੇ  ੧੭ 

  ਤਤਃ ਸੁ੍ਮਿ੍ਤਰਮ੍ ਆਿਯੂ ਵਨਸ੍ਸ਼੍ਟੋ ਵਾਵਯਮ੍ ਅਪਰਵੀਤ ੍ 

  ਨਿਮਿ੍ਤਰਯਸ੍ਵ ਿਰੁਪਤੀਿ੍ ਪਰੁਨਤਵਯਾਮ੍ ਯੇ ਚ ਤਾਰ੍ਨਮਵਾਃ  ੧੮ 

  ਪਰਾਿ੍ਮਣਾਿ੍ ਵ੍ਸ਼ਨਤਰਯਾਿ੍ ਵੈਸ਼ਯਾਿ੍ ਸ਼ੂਤਰਾਮ੍ ਸ਼੍ਚੈਵ ਸ੍ਿਸ੍ਰਸ਼ਃ  

  ਸ੍ਮਾਿਯਸ੍ਵ ਸ੍ਤ੍ਵਰੁਤਯ ਸ੍ਰਵ ਤੇਸ਼ੇਸ਼ੁ ਮਾਿਵਾਿ੍  ੧੯ 

  ਨਮਨਤਲਾਨਤ ਪਨਤਮ੍ ਸ਼ੂਰਮ੍ ਜਿਵਮ੍ ਸ੍ਤਯ ਨਵਵਰਮਮ੍  

  ਨਿਸ਼੍ਨਟਤਮ੍ ਸ੍ਰਵ ਸ਼ਾਸ੍੍ਤਰੇਸ਼ੁ ਤਤਾ ਵੇਤੇਸ਼ੁ ਨਿਸ਼੍ਨਟਤਮ੍  ੨0 

  ਤਮ੍ ਆਿਯ ਮਿਾਪਾਵਮ੍ ਸ੍ਵਯਮ੍ ਏਵ ਸੁ੍ਸ੍ਤ੍ਵਰੁਤਮ੍  

  ਪੂਰਵ ਸ੍ਮ੍ਪਿ੍ਨਤਿਮ੍ ਜ੍ਞਾਤਵਾ ਤਤਃ ਪੂਰਵਮ੍ ਪਰਵੀਨਮ ਤੇ  ੨੧ 

  ਤਤਾ ਵਾਸ਼ੀਪਨਤਮ੍ ਸ੍੍ਨਿਵ੍ਤਮ੍ ਸ੍ਤਤਮ੍ ਨਪਰਯ ਵਾਨਤਿਮ੍  

  ਸ੍ਤਵਰ੍ੁੱਤਮ੍ ਤੇਵ ਸ੍ਮ੍ਵਾਸ਼ਮ੍ ਸ੍ਵਯਮ੍ ਏਵਾ੭੭ਿਯਸ੍ਵ ਿ  ੨੨ 

  ਤਤਾ ਵੇਵਯ ਰਾਜਾਿਮ੍ ਵਰੁੱਤਮ੍ ਪਰਮ ਤਾਰ੍ਨਮਵਮ੍  

  ਸ਼ਵਸ਼ੁਰਮ੍ ਰਾਜਨਸ੍ਮਹ ਸ੍ਯ ਸ੍ਪੁਤਰਮ੍ ਤਮ੍ ਇਿਾ੭੭ਿਯ  ੨੩ 

  ਅਙਵ੍ੇਸ਼ਵਰਮ੍ ਮਿਾਪਾਵਮ੍ ਰੋਮਪਾਤਮ੍ ਸੁ੍ਸ੍ਤ੍ਵਰੁਤਮ੍  

  ਵਯਸ੍ਯਮ੍ ਰਾਜਨਸ੍ਮਹ ਸ੍ਯ ਤਮ੍ ਆਿਯ ਯਸ਼ਨਸ੍ਵਿਮ੍  ੨੪ 

  ਪਰਾਚੀਿਾਿ੍ ਨਸ੍ਿ੍ਤੁ ਸ੍ੌਵੀਰਾਿ੍ ਸ੍ੌਰਾਸ਼੍ਟਰੇਯਾਮ੍ ਸ਼੍ਚ ਪਾਰ੍ਨਤਵਾਿ੍  

  ਤਾਵ੍ਨਸ਼ਣਾਤਯਾਿ੍ ਿਰੇਿ੍ਤਰਾਮ੍ ਸ਼੍ਚ ਸ੍ਮਸ੍੍ਤਾਿ੍ ਆਿਯਸ੍ਵ ਿ  ੨੫ 

  ਸ੍ਿ੍ਨਤ ਸ੍੍ਨਿਵ੍ਤਾ ਸ਼੍ਚ ਯੇ ਚਾ੭ਿਯੇ ਰਾਜਾਿਃ ਪਰੁਨਤਵੀ ਤਲੇ  

  ਤਾਿ੍ ਆਿਯ ਯਤਾ ਵ੍ਨਸ਼ਪਰਮ੍ ਸ੍ਾਿੁਵਾਿ੍ ਸ੍ਿ ਪਾਿ੍ਤਵਾਿ੍  ੨੬ 

  ਵਨਸ੍ਸ਼੍ਟ ਵਾਵਯਮ੍ ਤਚ੍ ਚਰਤੁਵਾ ਸੁ੍ਮਿ੍ਤਰ: ਤਵਨਰਤ: ਤਤਾ  

  ਵਯਾਨਤਸ਼ਤ ੍ਪੁਰਸ਼ੁਾਮ੍ ਸ੍੍ਤਤਰ ਰਾਜ੍ਞਾਮ੍ ਆਿਯਿੇ ਸ਼ੁਪਾਿ੍  ੨੭ 

  ਸ੍ਵਯਮ੍ ਏਵ ਨਿ ਤਰ੍ਮਾਤ੍ਮਾ ਪਰਯਯੌ ਮੁਨਿ ਸ਼ਾਸ੍ਿਾਤ੍  

  ਸੁ੍ਮਿ੍ਤਰ ਸ੍੍ਤਵਨਰਤ ੋਪੂਤਵਾ ਸ੍ਮਾ ਿੇਤੁਮ੍ ਮਿੀਵ੍ਨਸ਼ਤਃ  ੨੮ 

  ਤੇ ਚ ਵਰ੍ਮਾਿ੍ਨਤਵਾਃ ਸ੍ਰਵ ੇਵਨਸ੍ਸ਼੍ਟਾਯ ਚ ਤੀਮਤੇ  
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  ਸ੍ਰਵਮ੍ ਨਿਵੇਤਯਿ੍ਨਤ ਸ੍੍ਮ ਯਜ੍ਞੇ ਯਤ ੍ਉਪਵਲ੍ਨਪਤਮ੍  ੨੯ 

  ਤਤਃ ਪਰੀਤ ੋਨਤਵਜ ਸ਼ਰੇਸ਼੍ਟਸ੍੍ਤਾਿ੍ ਸ੍ਰਵਾਿ੍ ਪੁਿ: ਅਪਰਵੀਤ ੍ 

  ਅਵਜ੍ਞਯਾ ਿ ਤਾਤਵਯਮ੍ ਵਸ੍ਯ ਨਚ ੱੱਲੀਲਯਾ੭ਨਪ ਵਾ  ੩0 

  ਅਵਜ੍ਞਯਾ ਵਰੁਤਮ੍ ਿਿਯਾਤ੍ ਤਾਤਾਰਮ੍ ਿਾ੭ਤਰ ਸ੍ਮ੍ਸ਼ਯਃ  

  ਤਤਃ ਵੈਸ਼੍ਨਚਤ੍ ਅਿੋ ਰਾਤਰ ੈਰਪੁਯਾਤਾ ਮਿੀਵ੍ਨਸ਼ਤਃ  ੩੧ 

  ਪਿਨੂਿ ਰਤ੍ਿਾਿਯਾ੭੭ਤਾਯ ਰਾਜ੍ਞੋ ਤਸ਼ਰਤ ਸ੍ਯ ਿ  

  ਤਤੋ ਵਨਸ੍ਸ਼੍ਟਃ ਸੁ੍ਪਰੀਤ ੋਰਾਜਾਿਮ੍ ਇਤਮ੍ ਅਪਰਵੀਤ ੍ ੩੨ 

  ਉਪਯਾਤਾ ਿਰਵਯਾਵਰ ਰਾਜਾਿ   ਸ੍੍ਤਵ ਸ਼ਾਸ੍ਿਾਤ੍  

  ਮਯਾ੭ਨਪ ਸ੍ਤ੍ਵਰੁਤਾਃ ਸ੍ਰਵ ੇਯਤਾ੭ਰਹਮ੍ ਰਾਜ ਸ੍ੱਤਮਾਃ  ੩੩ 

  ਯਜ੍ਞੀਯਮ੍ ਚ ਵਰੁਤਮ੍ ਰਾਜਿ੍ ਪੁਰਸ਼ੁੈਃ ਸੁ੍ਸ੍ਮਾਨਿਤੈਃ  

  ਨਿਰਯਾਤੁ ਚ ਪਵਾਿ੍ ਯਸ਼੍ਟਮੁ੍ ਯਜ੍ਞ ਆਯਤਿਮ੍ ਅਿ੍ਨਤਵਾਤ੍  ੩੪ 

  ਸ੍ਰਵਵਾਮੈ: ਉਪਿਰਤੁੈ: ਉਪੇਤਮ੍ ਵੈ ਸ੍ਮਿ੍ਤਤਃ  

  ਤਰਸ਼੍ਟ ੁਮਰਹਨਸ੍ ਰਾਜੇਮ੍ਤਰ ਮਿ ਸ੍ੇਵ ਨਵਨਿਰ੍ਨਮਤਮ੍  ੩੫ 

  ਤਤਾ ਵਨਸ੍ਸ਼੍ਟ ਵਚਿਾਤ੍ ਰਸ਼ੁਯਸ਼ਰੁਙਵ੍ ਸ੍ਯ ਚੋਪਯੋਃ  

  ਸ਼ੁਪੇ ਨਤਵਸ੍ ਿਵ੍ਸ਼ਤਰੇ ਨਿਰਯਾਤੋ ਜਵਤੀ ਪਨਤਃ  ੩੬ 

  ਤਤੋ ਵਨਸ੍ਸ਼੍ਟ ਪਰਮੁਵਾਃ ਸ੍ਰਵ ਏਵ ਨਤਵਜੋੱਤਮਾਃ  

   ਰਸ਼ੁਯਸ਼ਰੁਙਵ੍ਮ੍ ਪੁਰਸ੍੍ਵਰੁਤਯ ਯਜ੍ਞ ਵਰ੍ਮਾਰਪਿ੍ ਤਤਾ  

   ਯਜ੍ਞਵਾਟ ਵਤਾ ੱੱਸ੍ਰਵ ੇਯਤਾ ਸ਼ਾਸ੍੍ਤਰਮ੍ ਯਤਾ ਨਵਨਤ  ੩੭ 

  ਇਤਯਾਰ੍ਸ਼ੇ ਸ਼ਰੀਮਤਰਾਮਾਯਣੇ, ਆਨਤ ਵਾਵਯੇ ਪਾਲਵਾਮ੍ਟੇ    ਤਰਯੋਤਸ਼ ਸ੍ਰ੍ਵਃ  

ਚਤੁਰ੍ਤਸ਼ ਸਰ੍ਕਃ   

  ਅਤ ਸ੍ਮਵਤ੍ਸ੍ਰੇ ਪੂਰ੍ਣੇ ਤਸ੍੍ਨਮਿ੍ ਪਰਾਪ੍ਤੇ ਤੁਰਙਵ੍ਮੇ  

  ਸ੍ਰਯਵਾ ਸ਼੍ਚੋੱਤਰੇ ਤੀਰੇ ਰਾਜ੍ਞੋ ਯਜ੍ਞੋਪਯਵਰ੍ਤਤ  ੧ 

  ਰਸ਼ੁਯਸ਼ਰੁਙਵ੍ਮ੍ ਪੁਰਸ੍੍ਵਰੁਤਯ ਵਰ੍ਮ ਚਵਰੁ: ਨਤਵਜਰ੍ਸ਼ਪਾਃ  

  ਅਸ਼ਵ ਮੇਤੇ ਮਿਾ ਯਜ੍ਞੇ ਰਾਜ੍ਞੋਸ੍ਯ ਸੁ੍ਮਿਾਤ੍ਮਿਃ  ੨ 

  ਵਰ੍ਮ ਵੁਰਵਿ੍ਨਤ ਨਵਨਤਵਤ੍ ਯਾਜਵਾ ਵੇਤ ਪਾਰਵਾਃ  

  ਯਤਾ ਨਵਨਤ ਯਤਾ ਿਯਾਯਮ੍ ਪਨਰਵਰਾਮਿ੍ਨਤ ਸ਼ਾਸ੍੍ਤਰਤਃ  ੩ 

  ਪਰਵਰ੍ਵਯਮ੍ ਸ਼ਾਸ੍੍ਤਰਤਃ ਵਰੁਤਵਾ ਤਤਾ ਏਵ ਉਪਸ੍ਤਮ੍ ਨਤਵਜਾਃ  

  ਚਵਰੁਸ਼੍ਚ ਨਵਨਤਵਤ੍ ਸ੍ਰਵਮ੍ ਅਨਤਵਮ੍ ਵਰ੍ਮ ਸ਼ਾਸ੍੍ਤਰਤਃ  ੪ 
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  ਅਨਪਪੂਜਯ ਤਤੋ ਿਰਸ਼ੁ੍ਟਾਃ ਸ੍ਰਵੇ ਚਵਰੁ: ਯਤਾ ਨਵਨਤ  

  ਪਰਾਤਃਸ੍ਵਿ ਪੂਰਵਾਨਣ ਵਰ੍ਮਾਨਣ ਮੁਨਿ ਪੁਮ੍ਵਵਾਃ  ੫ 

  ਇਮ੍ਤਰ ਸ਼੍ਚ ਨਵਨਤਵ ੱੱਤੱਤੋ ਰਾਜਾ ਚ ਅਨਪਸ਼੍ਟਤੁੋ੭ਿਵਃ   

  ਮਾਤਯਿ੍ਨਤਿਮ੍ ਚ ਸ੍ਵਿਮ੍ ਪਰਾਵਰ੍ਤਤ ਯਤਾ ਵਰਮਮ੍  ੬ 

  ਤਰੁਤੀਯ ਸ੍ਵਿਮ੍ ਚੈਵ  ਰਾਜ੍ਞੋ੭ਸ੍ਯ ਸੁ੍ਮਿਾਤ੍ਮਿਃ   

  ਚਵਰੁ: ਤੇ ਸ਼ਾਸ੍੍ਤਰਤੋ ਤਰੁਸ਼੍ਟਵਾ ਤਤਾ  ਪਰਾਿ੍ਮਣ ਪੁਮ੍ਵਵਾਃ  ੭ 

  ਆਿਵਯਾਮ੍ ਚਨਵਰਰ ੇਤਤਰ ਸ਼ਵਰਾਤੀਿ੍ ਨਵਪੁਤੋੱਤਮਾਿ੍   

  ਰਸ਼ੁਯਸ਼ਰੁਮ੍ਵਾਤੌ ਮਮ੍ਤਰੈ: ਨਸ਼ਵ੍ਸ਼ਾ੭ਵ੍ਸ਼ਰ ਸ੍ਮਨਿਵਤੌ  ੮ 

  ਵੀਨਤਨਪ: ਮਤੁਰ:ੈ ਸ੍੍ਨਿਵ੍ਤੈ: ਮਮ੍ਤਰ ਆਿਵਾਿੈ: ਯਤਾ੭ਰਹਤ:  

  ਿੋਤਾਰ ੌਤਤੁ: ਆਵਾਿਯ ਿਨਵਰ੍ਪਾਵਾਿ੍ ਨਤਵੌਵਸ੍ਾਮ੍   ੯ 

  ਿ ਚ ਆਿਤੁਮ੍ ਅਪੂਤ੍ ਤਤਰ ਸ੍੍ਵਨਲਤਮ੍ ਵਾ੭ਨਪ ਨਵਮ੍ਚਿ  

  ਤਰੁਸ਼ਯਤੇ ਪਰਿ੍ਮਵ   ਤ੍ਸ੍ਰਵਮ੍ ਵ੍ਸ਼ੇਮ   ਯੁਵ੍ਤਮ੍ ਨਿ ਚਨਵਰਰ ੇ ੧0 

  ਿ ਤੇਸ਼ੁ ਅਿੱਸੁ੍ ਸ਼ਰਾਿ੍ਤੋ ਵਾ ਵ੍ਸ਼ੁਨਤਤੋ ਵਾ ਿ ਤਰੁਸ਼ਯਤੇ  

  ਿ ਅਨਵਤਵਾਿ੍ ਪਰਾਿ੍ਮਣ ਸ੍੍ਤਤਰ ਿ ਅਸ਼ਤ ਅਿੁਚਰ ਸ੍੍ਤਤਾ  ੧੧ 

  ਪਰਾਿ੍ਮਣਾ ਪੁਞ੍ਜਤੇ ਨਿਤਯਮ੍ ਿਾਤਵਿ੍ਤ ਸ਼੍ਚ ਪੁਞ੍ਜਤੇ  

  ਤਾਪਸ੍ਾ ਪੁਞ੍ਜਤੇ ਚਾ੭ਨਪ ਸ਼ਰਮਣਾ ਪੁਞ੍ਜਤੇ ਤਤਾ  ੧੨ 

  ਵਰੁੱਤਾ ਸ਼੍ਚ ਵਯਾਨਤਤਾ ਸ਼੍ਚੈਵ ਸ੍੍ਨਤਰਯੋ ਪਾਲਾ: ਤਤੈਵ ਚ  

  ਅਨਿਸ਼ਮ੍ ਪੁਞ੍ਜਮਾਿਾਿਾਮ੍ ਿ ਤਰੁਪ੍ਨਤ: ਉਪਲਪਯਤੇ    ੧੩ 

  ਤੀਯਤਾਮ ੍ਤੀਯਤਾਮ੍ ਅ ਿਮ੍ ਵਾਸ੍ਾਮ੍ਨਸ੍ ਨਵਨਵਤਾਨਿ ਚ  

  ਇਨਤ ਸ੍ਮ੍ਚੋਨਤਤਾ ਸ੍੍ਤਤਰ ਤਤਾ ਚਵਰੁ: ਅਿੇਵਸ਼ਃ  ੧੪ 

  ਅ ਿਵੂਟਾ ਸ਼੍ਚ ਪਿਵੋ ਤਰੁਸ਼ਯਿ੍ਤੇ ਪਰਵਤੋਪਮਾਃ  

  ਨਤਵਸ੍ ੇਨਤਵਸ੍ੇ ਤਤਰ ਨਸ੍ੱਤਸ੍ਯ ਨਵਨਤਵਤ੍ ਤਤਾ  ੧੫ 

  ਿਾਿਾ ਤੇਸ਼ਾਤ੭ਿੁਪਰਾਪ੍ਤਾ: ਪੁਰਸ਼ੁਾ ਸ੍੍ਤਰੀ ਵਣਾ ਸ੍੍ਤਤਾ  

  ਅ ਿ ਪਾਿੈ ੱੱਸੁ੍ਨਵਨਿਤਾ: ਤਸ੍੍ਨਮਿਯਜ੍ਞੇ ਮਿਾਤ੍ਮਿਃ  ੧੬ 

  ਅ ਿਮ੍ ਨਿ ਨਵਨਤਵਤ੍ ਸ੍ਵਾਤੁ ਪਰਸ਼ਮ੍ਸ੍ਿ੍ਨਤ ਨਤਵਜਰ੍ਸ਼ਪਾਃ  

 ਅਿੋ ਤਰੁਪ੍ਤਾਃ ਸ੍੍ਮ ਪਤਰਮ੍ ਤੇ ਇਨਤ ਸ਼ੁਸ਼ਰਾਵ ਰਾਵਵਃ  ੧੭ 

  ਸ੍ਵਲਮ੍ਵਰੁਤਾ   ਸ਼੍ਚ ਪੁਰਸ਼ੁਾ ਪਰਾਿ੍ਮਣਾਿ੍ ਪਰਯਵੇਸ਼ਯਿ੍  

  ਉਪਾਸ੍ਤੇ ਚ ਤਾਿ੍ ਅਿਯੇ ਸੁ੍ਮਰੁਸ਼੍ਟ ਮਨਣ ਵੁਣ੍ਟਲਾਃ  ੧੮ 
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  ਵਰ੍ਮਾ੭ਿ੍ਤਰ ੇਤਤਾ ਨਵਪਰਾ ਿੇਤੁ ਵਾਤਾਿ੍ ਪਿਿੂ੍ ਅਨਪ  

  ਪਰਾਿ ੁਸ਼੍ਚ ਵਾਵ੍ਨਮਿੋ ਤੀਰਾਃ ਪਰਸ੍੍ਪਰ ਨਜਵੀਸ਼ਯਾ  ੧੯ 

  ਨਤਵਸ੍ ੇਨਤਵਸ੍ੇ ਤਤਰ ਸ੍ਮ੍ਸ੍੍ਤਰ ੇਵੁਸ਼ਲਾ ਨਤਵਜਾਃ  

  ਸ੍ਰਵ ਵਰ੍ਮਾਨਣ ਚਵਰੁਸ੍੍ਤੇ ਯਤਾ ਸ਼ਾਸ੍੍ਤਰਮ੍ ਪਰਚੋਨਤਤਾਃ  ੨0 

  ਿ ਅਸ਼ਟਙਵ੍ ਨਵਤ ੍ਅਤਰ ਆਸ੍ੀਤ੍ ਿ ਅਵਰਤੋ ਿ ਅਪਿ ੁਸ਼ਰੁਤਃ  

  ਸ੍ਤਸ੍ਯਾ: ਤਸ੍ਯ ਵ ੈਰਾਜ੍ਞੋ ਿ ਅਵਾਤ ਵੁਸ਼ਲਾ ਨਤਵਜਾਃ  ੨੧ 

  ਪਰਾਪ੍ਤ ੇਯੂਪੋੱਚਰਯੇ ਤਸ੍੍ਨਮਿ੍ ਸ਼ਟ੍ਪੈਲਵ ਾਃ ਵਾਨਤਰਾ ਸ੍੍ਤਤਾ  

  ਤਾਵਿ੍ਤੋ ਨਪਲਵ  ਸ੍ਨਿਤਾਃ ਪਰ੍ਨਣਿ ਸ਼੍ਚ ਤਤਾ੭ਪਰ ੇ ੨੨ 

  ਸ਼੍ਲੇਸ਼੍ਮਾਤਵ ਮਯੋ ਨਤਸ਼੍ਟੋ ਤੇਵਤਾਰ ੁਮਯ ਸ੍੍ਤਤਾ  

  ਤਵਾਵੇਵ ਤਤਰ ਨਵਨਿਤੌ ਪਾਿਵੁਯਸ੍੍ਤ ਪਨਰਵਰਿੌ  ੨੩ 

  ਵਾਨਰਤਾਃ ਸ੍ਰਵ ਏਵੈਤੇ ਸ਼ਾਸ੍੍ਤਰਜ੍ਞੈ    ਰਯਜ੍ਞ   ਵੋਨਵਤੈਃ  

  ਸ਼ੋਪਾ੭ਰ੍ਤਮ੍ ਤਸ੍ਯ ਯਜ੍ਞ ਸ੍ਯ ਵਾਞ੍ਚ ਿਾ੭ਲਮ੍ਵਰੁਤਾ ਪਵਿ੍  ੨੪ 

  ਏਵ ਨਵਮ੍ਸ਼ਨਤ ਯੂਪਾ: ਤ ੇਏਵ ਨਵਮ੍ਸ਼ਤਯ੭ਰਤ੍ਿਯਃ  

  ਵਾਸ੍ੋਨਪ: ਏਵ ਨਵਮ੍ਸ਼ਤ੍ਨਪ: ਏਵੈਵਮ੍ ਸ੍ਮਲਮ੍ਵਰੁਤਾ:  ੨੫ 

  ਨਵਿਯਸ੍੍ਤਾ ਨਵਨਤਵ ਤ੍ਸ੍ਰਵੇ ਨਸ਼ਲ੍ਨਪਨਪਃ ਸੁ੍ਵਰੁਤਾ ਤਰੁਟਾਃ  

  ਅਸ਼੍ਟਾ੭੭ਸ਼ਰਯਃ ਸ੍ਰਵ ਏਵ ਸ਼੍ਲਵ੍ਸ਼੍ਣ ਰਪੂ ਸ੍ਮਨਿਵਤਾਃ  ੨੬ 

  ਆੱਚਾਨਤਤਾ ਸ੍੍ਤੇ ਵਾਸ੍ੋਨਪਃ ਪੁਸ਼੍ਪੈ ਰ੍ਵਿ੍ਤੈ ਸ਼੍ਚ ਪੂਨਸ਼ਤਾਃ  

  ਸ੍ਪ੍ਤਰ੍ਸ਼ਯੋ ਤੀਪ੍ਨਤਮਿ੍ਤੋ ਨਵਰਾਜਿ੍ਤੇ ਯਤਾ ਨਤਨਵ  ੨੭ 

 ਇਸ਼੍ਟਵਾ ਸ਼੍ਚ ਯਤਾ ਿਯਾਯਮ੍ ਵਾਨਰਤਾ ਸ਼੍ਚ ਪਰਮਾਣਤਃ  

 ਨਚਤੋਵ੍ਨਿ ਰ੍ਪਰਾਿ੍ਮਣੈ ਸ੍੍ਤਤਰ ਵੁਸ਼ਲੈਃ ਸ਼ੁਲ੍ਪ ਵਰ੍ਮਨਣ  ੨੮ 

 ਸ੍ ਨਚਤਯ ੋਰਾਜ ਨਸ੍ਮਹ ਸ੍ਯ ਸ੍ਮ੍ਨਚਤਃ ਵੁਸ਼ਲੈ ਰ੍ਨਤਵਜੈਃ  

 ਵਰਟੁੋ ਰਵ੍ੁਮ ਪਵ੍ਸ਼ੋ ਵੈ ਨਤਰਵੁਣੋ   ਅਸ਼੍ਟਾ ਤਸ਼ਾਤ੍ਮਵਃ  ੨੯ 

 ਨਿਯੁਵ੍ਤਾ ਸ੍੍ਤਤਰ ਪਸ਼ਵ ਸ੍੍ਤੱਤਤ੍ ਉਨੱਤਸ਼ਯ ਤੈਵਤਮ੍  

 ਉਰਵਾਃ ਪਵ੍ਨਸ਼ਣ ਸ਼੍ਚੈਵ ਯਤਾ ਸ਼ਾਸ੍੍ਤਰਮ੍ ਪਰਚੋਨਤਤਾਃ  ੩0 

 ਸ਼ਾਨਮਤਰੇ ਤੁ ਿਯ   ਸ੍੍ਤਤਰ ਤਤਾ ਜਲ ਚਰਾ   ਸ਼੍ਚ   ਯੇ  

 ਰਨੁਤਵਵ੍ਨਪਃ ਸ੍ਰਵਮ੍ ਏਵੈ   ਤ    ੱਨਿਯੁਵ੍ਤਮ੍ ਸ਼ਾਸ੍੍ਤਰਤ   ਸ੍੍ਤਤਾ  ੩੧ 

 ਪਸ਼ੂਿਾਮ੍ ਨਤਰਸ਼ਤਮ੍ ਤਤਰ ਯੂਪੇਸ਼ੁ ਨਿਯਤਮ੍ ਤਤਾ  

 ਅਸ਼ਵ   ਰਤ੍ਿੱੋਤਮਮ੍ ਤਸ੍ਯ ਰਾਜ੍ਞੋ ਤਸ਼ਰਤ   ਸ੍ਯ ਚ  ੩੨ 
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 ਵੌਸ੍ਲਯਾ ਤਮ੍ ਿਯਮ੍ ਤਤਰ ਪਨਰਚਰਯ ਸ੍ਮਿ੍ਤਤਃ  

 ਵਰੁਪਾਣੈ :  ਨਵਸ਼ਸ਼ਾਸ੍ :  ਏਿਮ੍ ਨਤਰਨਪਃ ਪਰਮਯਾ ਮੁਤਾ  ੩੩ 

 ਪਤਨਤਰਣਾ ਤਤਾ ਸ੍ਾਰ੍ਤਮ੍ ਸੁ੍ਸ੍੍ਨਤਤੇਿ ਚ ਚੇਤਸ੍ਾ  

 ਅਵਸ੍ਤ੍ ਰਜਿੀਮ੍ ਏਵਾਮ੍ ਵੌਸ੍ਲਯਾ ਤਰ੍ਮ ਵਾਮਯਯਾ  ੩੪ 

 ਿੋਤਾ ਅਤਵਰਯੁ: ਤਤੋ ਤ੍ਵਾਤਾ ਿਯੇਿ ਸ੍ਮਯੋਜਯਿ੍  

 ਮਨਿਸ਼ਯਾ ਪਨਰਵਰੁਤਯਾ ਚ ਵਾਵਾਤਾਮ੍ ਚ ਤਤਾ੭ਪਰਾਮ੍  ੩੫ 

 ਪਤਨਤਰਣ ਸ੍੍ਤਸ੍ਯ ਵਪਾਮ੍ ਉਤੱਰੁਤਯ ਨਿਯਤੇ ਿ੍ਨਤਰਯਃ  

 ਰਨੁਤਵਵ੍ ਪਰਮ ਸ੍ਮ੍ਪ ਿਃ ਸ਼ਰਪਯਾ ਮਾਸ੍ ਸ਼ਾਸ੍੍ਤਰਤਃ  ੩੬ 

 ਤੂਮ ਵਿ੍ਤਮ੍ ਵਪਾਯਾ ਸ੍੍ਤੁ ਨਜਵਰਨਤ ਸ੍੍ਮ ਿਰਾਨਤਪਃ  

 ਯਤਾ ਵਾਲਮ੍ ਯਤਾ ਿਯਾਯਮ੍ ਨਿਰ੍ਣਤੁਿ੍ ਪਾਪ ਮਾਤ੍ਮਿਃ  ੩੭ 

 ਿਯ ਸ੍ਯ ਯਾਨਿ ਚਾ੭ਙਵ੍ਾਨਿ ਤਾਨਿ ਸ੍ਰਵਾਨਣ ਪਰਾਿ੍ਮਣਾਃ  

 ਅਵ੍ਿੌ ਪਰਾਸ੍ਯਿ੍ਨਤ ਨਵਨਤਵਤ੍ ਸ੍ਮਸ੍੍ਤਾਃ ਸ਼ੋਟਸ਼ ਰਨੁਤਵਜਃ  ੩੮ 

 ਪ੍ਲਵ੍ਸ਼ ਸ਼ਾਵਾਸੁ੍ ਯਜ੍ਞਾਿਾਮ ੍ਅਿਯੇਸ਼ਾਮ੍ ਨਵਰਯਤੇ ਿਨਵਃ  

 ਅਸ਼ਵ   ਮੇਤ   ਸ੍ਯ ਯਜ੍ਞ   ਸ੍ਯ ਵੈਤਸ੍ੋ   ਪਾਵ ਇਸ਼ਯਤੇ  ੩੯ 

 ਤਰਯਿੋਸ਼ਵ   ਮੇਤਃ ਸ੍ਮ੍ਵਯਾਤਃ ਵਲ੍ਪ   ਸੂ੍ਤਰੇਣ ਪਰਾਿ੍ਮਣੈਃ  

 ਚਤੁਸ਼੍ਟੋਮਮ੍ ਅਿ    ਸ੍੍ਤਸ੍ਯ ਪਰਤਮਮ੍ ਪਨਰਵਲ੍ਨਪਤਮ੍  ੪0 

 ਉਵ੍ਤਯਮ੍ ਨਤਵਤੀਯਮ੍ ਸ੍ਮ੍ਵਯਾਤਮ੍ ਅਨਤਰਾਤਰਮ੍ ਤਤੋੱਤਰਮ੍  

 ਵਾਨਰਤਾ   ਸ੍੍ਤਤਰ ਪਿਵੋ ਨਵਨਿਤਾਃ ਸ਼ਾਸ੍੍ਤਰ   ਤਰ੍ਸ਼ਿਾਤ੍  ੪੧ 

 ਜਯੋਨਤਸ਼੍ਟੋਮ   ਆਯੁਸ਼ੀ ਚੈਵ ਅਨਤਰਾਤਰੌ ਚ ਨਵਨਿਰ੍ਨਮਤੌ  

 ਅਨਪਨਜਤ੍  ਨਵਸ਼ਵਨਜਤ੍ ਚ ਏਵਮ੍ ਅਪ੍ਤੋਰਯਾਮੋ ਮਿਾ ਵਰਤੁਃ  ੪੨ 

 ਪਰਾਚੀਮ੍ ਿੋਤਰੇ ਤਤੌ ਰਾਜਾ ਨਤਸ਼ਮ੍ ਸ੍ਵ ਵੁਲ ਵਰ੍ਤਿਃ  

 ਅਤਵਰਯਵ ੇਪਰਤੀਚੀਮ ੍ਤੁ ਪਰਿ੍ਮਣੇ ਤਵ੍ਨਸ਼ਣਾਮ੍ ਨਤਸ਼ਮ੍  ੪੩ 

 ਉਤ੍ਵਾਤਰੇ ਤੁ ਤਤੋਤੀਚੀਮ੍ ਤਵ੍ਨਸ਼ਣੈਸ਼ਾ ਨਵਨਿਰ੍ਨਮਤਾ  

 ਅਸ਼ਵ ਮੇਤੇ ਮਿਾ ਯਜ੍ਞੇ ਸ੍ਵਯਮ੍ਪੁ ਨਵਨਿਤੇ ਪੁਰਾ  ੪੪ 

 ਵਰਤੁਮ੍ ਸ੍ਮਾਪਯ ਤੁ ਤਤਾ ਿਯਾਯਤਃ ਪੁਰਸ਼ੁਰ੍ਸ਼ਪਃ  

 ਰਨੁਤਵਵ੍ਪਯੋ ਨਿ ਤਤੌ ਰਾਜਾ ਤਰਾਮ੍ ਤਾਮ੍ ਵਰਤੁ ਵਰ੍ਤਿਃ  ੪੫ 

 ਰਨੁਤਵਜ :  ਸ੍੍ਤੁ ਅਪਰੁਵਿ੍ ਸ੍ਰਵੇ ਰਾਜਾਿਮ੍ ਵਤ ਵਲ੍ਮਸ਼ਮ੍  

 ਪਵਾਿ੍ ਏਵ ਮਿੀਮ੍ ਵਰੁਤ੍ਸ੍੍ਿਾਮ੍ ਏਵੋ ਰਵ੍ਨਸ਼ਤੁਮ੍ ਅਰਹਨਤ  ੪੬ 
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 ਿ ਪੂਮਯਾ ਵਾਰਯਮ੍ ਅਸ੍੍ਮਾਵਮ੍ ਿ ਨਿ ਸ਼ਵ੍ਤਾਃ ਸ੍੍ਮ ਪਾਲਿੇ  

 ਰਤਾਃ ਸ੍ਵਾਤਯਾਯ ਵਰਣੇ ਵਯਮ੍ ਨਿਤਯਮ੍ ਨਿ ਪੂਨਮਪ  ੪੭ 

 ਨਿਸ਼੍ਵਰਯਮ੍ ਨਵਮ੍ਨਚਤ੍ ਏਵ ਇਿ ਪਰਯੱਚਤੁ ਪਵਾਿ੍ ਇਨਤ  

 ਮਨਣ ਰਤ੍ਿਮ੍ ਸੁ੍ਵਰ੍ਣਮ੍ ਵਾ ਵਾਵੋ ਯਤਵਾ ਸ੍ਮੁਤਯਤਮ੍  ੪੮ 

 ਤ ਤ੍ਪਰਯੱਚ ਿਰ ਸ਼ਰੇਸ਼੍ਟ ਤਰਣਯਾ ਿ ਪਰਯੋਜਿਮ੍   

 ਏਵਮੁਵ੍ਤਵਾ ਿਰਪਨਤ: ਪਰਾਿ੍ਮਣੈ: ਵੇਤ   ਪਾਰਵੈ:  ੪੯  

 ਵਵਾਮ੍ ਸ਼ਤ   ਸ੍ਿਸ੍ਰਾਨਣ ਤਸ਼ ਤੇਪਯੋ ਤਤੌ ਿਰੁਪਃ  

 ਸ਼ਤ ਵੋਨਟ ਸੁ੍ਵਰ੍ਣ   ਸ੍ਯ ਰਜਤ   ਸ੍ਯ ਚਤੁ   ਰ੍ਵੁਣਮ੍  ੫0 

 ਰਨੁਤਵਜ   ਸ਼੍ਚ ਤਤਃ ਸ੍ਰਵੇ ਪਰਤਤੁਃ ਸ੍ਨਿਤਾ ਵਸੁ੍  

 ਰਸ਼ੁਯਸ਼ਰੁਙਵ੍ਾਯ ਮੁਿਯੇ ਵਨਸ੍ਸ਼੍ਟਾਯ ਚ ਤੀਮਤੇ  ੫੧ 

 ਤਤ   ਸ੍੍ਤੇ ਿਯਾਯਤਃ ਵਰੁਤਵਾ ਪਰਨਵਪਾਵਮ੍ ਨਤਵਜੋੱਤਮਾਃ  

 ਸੁ੍ਪਰੀਤ   ਮਿਸ੍ਃ ਸ੍ਰਵੇ ਪਰਤਯੂਚ:ੁ ਮੁਨਤਤਾ ਪਰੁਸ਼ਮ੍  ੫੨ 

 ਤਤਃ ਪਰਸ੍ਰ੍ਪਵੇਪਯਸ੍੍ਤੁ ਨਿਰਣਯਮ੍ ਸੁ੍ਸ੍ਮਾਨਿਤਾਃ  

 ਜਾਮ੍ਪੂਿਤਮ੍ ਵੋਨਟ ਸ੍ਮ੍ਵਯਮ ੍ਪਰਾਿ੍ਮਣੇਪਯੋ ਤਤੌ ਤਤਾ  ੫੩  

 ਤਨਰਤਰਾਯ ਨਤਵਜਾ ਯਾਤ ਿਸ੍੍ਤਾ੭੭ਪਰਣ ਮੁੱਤਮਮ੍   

 ਵਸ੍੍ਮੈਨਚ ਤਯਾਚਮਾਿਾਯ ਤਾਤੌ ਰਾਵਵ ਿਮ੍ਤਿਃ  ੫੪ 

 ਤਤਃ ਪਰੀਤੇਸ਼ੁ ਿਰੁਪਨਤ: ਨਤਵਜੇਸ਼ੁ ਨਤਵਜ   ਵਤ੍ਸ੍ਲਃ   

 ਪਰਣਾਮ ਮਵਰ ੋ  ੱੱਤੇਸ਼ਾ0  ਿਰ੍ਸ਼ ਪਰਯਾਵੁਲੇਵ੍ਸ਼ਣ:  ੫੫ 

 ਤਸ੍ਯ   ਆਨਸ੍ਸ਼ੋ੭ਤ ਨਵਨਤਵਤ੍ ਪਰਾਿ੍ਮਣੈ : ਸ੍ਮੁਤੀਨਰਤਾਃ  

 ਉਤਾਰ ਸ੍ਯ ਿਰੁਵੀਰ ਸ੍ਯ ਤਰਣਯਾ ਪਰਣਤ ਸ੍ਯ ਚ  ੫੬ 

 ਤਤਃ ਪਰੀਤਮਿਾ ਰਾਜਾ ਪਰਾਪਯ ਯਜ੍ਞਮ੍ ਅਿੱੁਤਮਮ੍  

 ਪਾਪਾ੭ਪਿਮ੍ ਸ੍ਵਰ੍ਿਯਿਮ੍ ਤੁਸ੍੍ਤਰਮ੍ ਪਾਰ੍ਨਤਵਰ੍ਸ਼ਪੈਃ  ੫੭ 

 ਤਤੋਪਰਵੀਤ ੍ਰਸ਼ੁਯਸ਼ਰੁਙਵ੍ਮ੍ ਰਾਜਾ ਤਸ਼ਰਤ ਸ੍੍ਤਤਾ  

 ਵੁਲ ਸ੍ਯ ਵਰ੍ਤਿਮ੍ ਤਵਮ੍ ਤੁ ਵਰ੍ਤੁਮ੍ ਅਰਹਨਸ੍ ਸੁ੍ਵਰਤ  ੫੮ 

 ਤਤੇਨਤ ਚ ਸ੍ ਰਾਜਾਿਮ੍ ਉਵਾਚ ਨਤਵਜ ਸ੍ੱਤਮਃ  

 ਪਨਵਸ਼ਯਿ੍ਨਤ ਸੁ੍ਤਾ ਰਾਜਿ੍ ਚਤਵਾਰ: ਤੇ ਵੁਲੋਤਵਿਾਃ  ੫੯ 

 ਇਤਯਾਰ੍ਸ਼ ੇਸ਼ਰੀਮਤਰਾਮਾਯਣੇ, ਆਨਤ ਵਾਵਯੇ ਪਾਲਵਾਮ੍ਟੇ    ਚਤੁਰ੍ਤਸ਼ ਸ੍ਰ੍ਵਃ   

 ਪਮ੍ਚਤਸ਼ ਸਰ੍ਕਃ   
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 ਮੇਤਾਵੀ ਤੁ ਤਤੋ ਤਯਾਤਵਾ ਸ੍ ਨਵਮ੍ਨਚਤ੍ ਇਤਮ੍ ਉਤੱਮਮ੍  

 ਲਪ੍ਤ ਸ੍ਮ੍ਜ੍ਞ: ਤਤ: ਤਮ੍ ਤੁ ਵੇਤਜ੍ਞੋ ਿਰੁਪਮ੍ ਅਪਰਵੀਤ ੍ ੧ 

 ਇਸ਼੍ਨਟਮ੍ ਤੇਿਮ੍ ਵਨਰਸ਼ਯਾਨਮ ਪੁਤਰੀਯਾਮ੍ ਪੁਤਰ ਵਾਰਣਾਤ ੍ 

 ਅਤਰਵ ਨਸ਼ਰਨਸ੍ ਪਰੋਵ੍ਤੈ: ਮਿ੍ਤਰੈਃ ਨਸ੍ੱਤਾਮ੍ ਨਵਤਾਿਤਃ  ੨ 

 ਤਤਃ ਪਰਾਵਰਮਯਤਾ ਨਮਸ਼੍ਨਟਮ੍ ਤਾਮ੍ ਪੁਤਰੀਯਾਮ ੍ਪੁਤਰ ਵਾਰਣਾਤ੍  

 ਜੁਿਾਵ ਚਾ੭ਵ੍ਿੌ ਤੇਜਸ੍ਵੀ ਮਿ੍ਤਰ ਤਰੁਸ਼੍ਟੇਿ ਵਰ੍ਮਣਾ  ੩ 

  ਤਤੋ ਤੇਵਾਃ ਸ੍ਵਿ੍ਤਰਵਾਃ ਨਸ੍ੱਤਾ ਸ਼੍ਚ ਪਰਮਰ੍ਸ਼ਯਃ  

  ਪਾਵ   ਪਰਨਤਵਰਿਾ੭ਰ੍ਤਮ੍ ਵੈ ਸ੍ਮਵੇਤਾ ਯਤਾ ਨਵਨਤ  ੪ 

  ਤਾਃ ਸ੍ਮੇਤਯ ਯਤਾ   ਿਯਾਯਮ੍ ਤਸ੍੍ਨਮਿ੍ ਸ੍ਤਨਸ੍ ਤੇਵਤਾਃ  

  ਅਪਰੁਵ ਿ੍ਲੋਵ ਵਰ੍ਤਾਰਮ੍ ਪਰਿ੍ਮਾਣਮ੍ ਵਚਿਮ੍ ਮਿਤ੍  ੫ 

  ਪਵਵਿ੍ ਤਵ ਤ੍ਪਰਸ੍ਾਤੇਿ ਰਾਵਣੋ ਿਾਮ ਰਾਵ੍ਸ਼ਸ੍ਃ  

  ਸ੍ਰਵਾ  ੱਿੋ ਪਾਤਤੇ ਵੀਰਯਾ ੱੱਚਾਨਸ੍ਤੁਮ੍ ਤਮ੍ ਿ ਸ਼ਵ੍ਿੁਮਃ  ੬ 

  ਤਵਯਾ ਤਸ੍੍ਮੈ ਵਰ ੋਤੱਤਃ ਪਰੀਤੇਿ ਪਵਵਿ੍ ਪੁਰਾ  

  ਮਾਿਯਿ੍ਤ ਸ਼੍ਚ ਤਮ੍ ਨਿਤਯਮ੍ ਸ੍ਰਵਮ੍ ਤਸ੍ਯ ਵ੍ਸ਼ਮਾਮਿੇ  ੭ 

  ਉਤਵੇਜਯਨਤ ਲੋਵਾਿ੍  ਤਰੀਿ੍ ਉਨੱਚਰਤਾਿ੍ ਤਵੇਸ਼੍ਨਟ ਤੁਰ੍ਮਨਤਃ  

  ਸ਼ਵਰਮ੍ ਨਤਰਤਸ਼ ਰਾਜਾਿਮ੍ ਪਰਤਰ੍ਸ਼ਨਯਤੁਮ੍ ਇੱਚਨਤ  ੮ 

  ਰਸ਼ੁੀਿ੍ ਯਵ੍ਸ਼ਾਿ੍ ਸ੍ਵਿ੍ਤਰਵਾਿ੍ ਅਸੁ੍ਰਾਿ੍ ਪਰਾਿ੍ਮਣਾਮ੍ ਸ੍੍ਤਤਾ  

  ਅਨਤਵਰਮਨਤ ਤੁਰ੍ਤਰ੍ਸ਼ੋ ਵਰ ਤਾਿੇਿ ਮੋਨਿਤਃ  ੯ 

  ਿੈਿਮ੍ ਸੂ੍ਰਯਃ ਪਰਤਪਨਤ ਪਾਰ੍ਸ਼ਵੇ ਵਾਨਤ ਿ ਮਾਰਤੁਃ  

  ਚਲੋਰ੍ਨਮਮਾਲੀ ਤਮ੍ ਤਰੁਸ਼੍ਟਵਾ ਸ੍ਮੁਤਰੋਨਪ ਿ ਵਮ੍ਪਤੇ  ੧0 

  ਤਿ੍ ਮਿ  ੱਿੋ ਪਯਮ੍ ਤਸ੍੍ਮਾਤ੍ ਰਾਵ੍ਸ਼ਸ੍ਾਤ੍ ਵੋਰ ਤਰ੍ਸ਼ਿਾਤ੍  

  ਵਤਾ੭ਰ੍ਤਮ ੍ਤਸ੍ਯ ਪਵਵਿ੍ ਉਪਾਯਮ੍ ਵਰ੍ਤੁਮ੍ ਅਰਹਨਸ੍  ੧੧ 

  ਏਵਮ ੍ਉਵ੍ਤਃ ਸੁ੍ਰੈਃ ਸ੍ਰਵੈ ਸ਼੍ਨਚਿ੍ਤਨਯਤਵਾ ਤਤੋਪਰਵੀਤ ੍ 

  ਿਿ੍ਤਾ੭ਯਮ੍ ਨਵਨਿਤ ਸ੍੍ਤਸ੍ਯ ਵਤੋਪਾਯ ੋਤੁਰਾਤ੍ਮਿਃ  ੧੨ 

  ਤੇਿ ਵਿ੍ਤਰਵ ਯਵ੍ਸ਼ਾਣਾਮ੍ ਤੇਵ ਤਾਿਵ ਰਵ੍ਸ਼ਸ੍ਾਮ੍  

  ਅਵਤਯੋਸ੍੍ਮੀਨਤ ਵਾਵ੍ ਉਵ੍ਤਾ ਤਤੇ ਤਯੁ ਵ੍ਤਮ੍ ਚ ਤਿ੍ ਮਯਾ  ੧੩ 

  ਿਾਵੀਰ੍ਤਯਤ੍ ਅਵਜ੍ਞਾਿਾਤ੍ ਤ ਤਰਵ੍ਸ਼ੋ ਮਾਿੁਸ਼ਾਮ੍ ਸ੍੍ਤਤਾ  

  ਤਸ੍੍ਮਾਤ੍ ਸ੍ ਮਾਿੁਸ਼ਾ ਤਵਤਯੋ ਮਰੁਤਯੁ ਰ੍ਿਾ੭ਿਯੋਸ੍ਯ ਨਵਤਯਤ ੇ ੧੪ 
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  ਏਤ ੱੱਚਰਤੁਵਾ ਨਪਰਯਮ੍ ਵਾਵਯਮ੍ ਪਰਿ੍ਮਣਾ ਸ੍ਮੁਤਾਿਰਤੁਮ੍  

  ਤੇਵਾ ਮਿਰ੍ਸ਼ਯਃ ਸ੍ਰਵੇ ਪਰਿਰਸ਼ੁ੍ਟਾ ਸ੍੍ਤੇਪਵਮ੍ ਸ੍੍ਤਤਾ  ੧੫ 

  ਏਤਸ੍੍ਨਮ ਿ੍ ਅਿ੍ਤਰੇ ਨਵਸ਼੍ਣ:ੁ ਉਪਯਾਤੋ ਮਿਾ ਤਯੁਨਤਃ  

  ਸ਼ਮ੍ਵ ਚਵਰ ਵਤਾ ਪਾਨਣ: ਪੀਤਾ ਵਾਸ੍ਾ ਜਵਤ੍ਪਨਤ:  ੧੬ 

  ਪਰਿ੍ਮਣਾ ਚ ਸ੍ਮਾਵਮਯ ਤਤਰ ਤਸ੍੍ਤੌ ਸ੍ਮਾਨਿਤਃ  

  ਤਮ੍ ਅਪਰੁਵਿ੍ ਸੁ੍ਰਾਃ ਸ੍ਰਵੇ ਸ੍ਮਨਪਸ਼੍ਟਯੂ ਸ੍ ਿਤਾਃ  ੧੭ 

  ਤਵਾਮ੍ ਨਿਯੋਵ੍ਸ਼ਯਾਮਿੇ ਨਵਸ਼੍ਣੋ ਲੋਵਾਿਾਮ੍ ਨਿਤ ਵਾਮਯਯਾ  

  ਰਾਜ੍ਞ ੋਤਸ਼ਰਤ ਸ੍ਯ ਤਵਮ੍ ਅਯੋਤਯਾ੭ਨਤਪਤ ੇਨਰਵਪੋ : ੧੮ 

  ਤਰ੍ਮਜ੍ਞ ਸ੍ਯ ਵਤਾਿਯ ਸ੍ਯ ਮਿਰ੍ਨਸ਼ ਸ੍ਮ ਤੇਜਸ੍ਃ  

  ਤਸ੍ਯ ਪਾਰਯਾਸੁ੍ ਨਤਸ੍ਰੁਸ਼ੁ ਿਰੀ ਸ਼ਰੀ ਵੀਰ੍ਤਯੁ ਪਮਾਸੁ੍ ਚ  ੧੯ 

  ਨਵਸ਼੍ਣੋ ਪੁਤਰਤਵਮ੍ ਆਵੱਚ ਵਰੁਤਵਾ੭੭ਤ੍ਮਾਿਮ੍ ਚਤੁਨਰਵਤਮ੍  

  ਤਤਰ ਤਵਮ੍ ਮਾਿੁਸ਼ੋ ਪੂਤਵਾ ਪਰਵਰੁੱਤਮ੍ ਲੋਵ ਵਣ੍ਟਵਮ੍  ੨0 

  ਅਵਤਯਮ੍ ਤੈਵਤੈ ਨਰਵਸ਼੍ਣੋ ਸ੍ਮਰੇ ਜਨਿ ਰਾਵਣਮ੍  

 ਸ੍ ਨਿ ਤੇਵਾਿ੍ ਸ੍ਵਿ੍ਤਰਵਾਿ੍ ਨਸ੍ੱਤਾਮ੍ ਸ਼੍ਚ ਰਨੁਸ਼ ਸ੍ੱਤਮਾਿ੍  ੨੧ 

 ਰਾਵ੍ਸ਼ਸ੍ੋ ਰਾਵਣੋ ਮੂਰ੍ਵੋ ਵੀਰਯੋਤ੍ਸ੍ੇਵੇਿ ਪਾਤਤੇ  

 ਰਸ਼ੁਯ ਸ਼੍ਚ ਤਤ ਸ੍੍ਤੇਿ ਵਮ੍ਤਰਵਾ੭ਪ੍ਸ੍ਰਸ੍ ਸ੍੍ਤਤਾ  ੨੨ 

 ਵਰੀਟਮ੍ਤੋ ਿਮ੍ਤਿ ਵਿੇ ਵਰੂਰੇਣ ਨਵਲ ਨਿਮ੍ਨਸ੍ਤਾ:  

 ਵਤਾ੭ਰ੍ਤਮ੍ ਵਯ ਮਾ੭੭ਯਾਤਾ ਸ੍੍ਤਸ੍ਯ ਵੈ ਮੁਨਿਨਪ ੱੱਸ੍ਿ  ੨੩ 

 ਨਸ੍ੱਤ ਵਮ੍ਤਰਵ ਯਵ੍ਸ਼ਾ ਸ਼੍ਚ ਤਤ ਸ੍੍ਤਵਾਮ੍ ਸ਼ਰਣਮ੍ ਵਤਾ:  

 ਤਵਮ੍ ਵਨਤ: ਪਰਮਾ ਤੇਵ ਸ੍ਰਵੇਸ਼ਾ  ੱਿ: ਪਰਮ੍ਤਪ  ੨੪ 

 ਵਤਾਯ ਤੇਵ ਸ਼ਤਰੂਣਾ0 ਿਰੁਣਾ0 ਲੋਵੇ ਮਿ: ਵੁਰ ੁ  

 ਏਵਮੁਵ੍ਤ ਸ੍੍ਤੁ ਤੇਵੇਸ਼ੋ ਨਵਸ਼੍ਣ ੁਸ੍੍ਨਤਰਤਸ਼ ਪੁ0ਵਵ:  ੨੫ 

 ਨਪਤਾਮਿ ਪੁਰੋਵਾ0 ਸ੍੍ਤਾਿ੍  ਸ੍ਰਵ ਲੋਵ ਿਮਸ੍੍ਵਰੁਤ:  

 ਅਪਰਵੀਤ ੍ਨਤਰਤਸ਼ਾਿ੍ ਸ੍ਰਵਾਿ੍ ਸ੍ਮੇਤਾਿ੍ ਤਰ੍ਮ ਸ੍ਨਮਹਤਾਿ੍  ੨੬ 

 ਪਯਮ੍ ਤਯਜਤ ਪਤਰਮ੍ ਵੋ ਨਿਤਾ੭ਰ੍ਤਮ੍ ਯੁਨਤ ਰਾਵਣਮ੍   

 ਸ੍ ਪੁਤਰ ਪੌਤਰਮ੍ ਸ੍ਾ੭ਮਾਤਯਮ੍ ਸ੍ਨਮਤਰ ਜ੍ਞਾਨਤ ਪਾਮ੍ਤਵਮ੍  ੨੭ 

 ਿਤਵਾ ਵਰੂਰਮ੍ ਤੁਰਾ੭੭ਤ੍ਮਾਿਮ੍ ਤੇਵਰ੍ਸ਼ੀਣਾ0 ਪਯਾਵਿਮ੍  

 ਤਸ਼ ਵਰ੍ਸ਼ ਸ੍ਿਸ੍ਰਾਨਣ ਤਸ਼ ਵਰ੍ਸ਼ ਸ਼ਤਾਨਿ ਚ  ੨੮ 
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 ਵਤ੍ਸ੍ਯਾਨਮ ਮਾਿੁਸ਼ੇ ਲੋਵੇ ਪਾਲਯਿ੍ ਪਰੁਨਤਵੀ ਨਮਮਾਮ੍   

 ਏਵਮ੍ ਤਤਵਾ ਵਰਮ੍ ਤੇਵੋ ਤੇਵਾਿਾਮ੍ ਨਵਸ਼੍ਣ ੁਰਾਤ੍ਮਵਾਿ੍   

 ਮਾਿੁਸ਼ੇ ਨਚਿ੍ਤਯਾਮਾਸ੍ ਜਿ੍ਮ ਪੂਨਮਮ੍ ਅਤਾ੭੭ਤ੍ਮਿ:  ੨੯ 

 ਤਤ: ਪਤ੍ਮ ਪਲਾਸ਼ਾਵ੍ਸ਼: ਵਰੁਤਵਾ੭੭ਤ੍ਮਾਿਮ੍ ਚਤੁਨਰਵਤਮ੍   

 ਨਪਤਰਮ੍ ਰੋਚਯਾ ਮਾਸ੍ ਤਤਾ ਤਸ਼ਰਤਮ੍ ਿਰੁਪਮ੍  ੩0 

 ਤਤੋ ਤੇਵਾ ੱੱਸ੍ ਵਮ੍ਤਰਵਾ ੱੱਸ੍ ਰਤੁਰਾ ੱੱਸ੍ਾ ਪ੍ਸ੍ਰੋਵਣਾ:  

 ਸ੍੍ਤੁਨਤਨਪ ਰ੍ਨਤਵਯ ਰਪੂਾਨਪ ਸ੍੍ਤੁਸ੍੍ਟਵੁੁ ਰ੍ਮਤੁਸੂ੍ਤਿਮ੍  ੩੧ 

 ਤ ਮੁੱਤਤਮ੍ ਰਾਵਣ ਮੁਵਰ ਤੇਜਸ੍ਮ੍   

 ਪਰਵਰੁੱਤ ਤਰ੍ਪਮ ੍ਨਤਰਤਸ਼ੇਸ਼ਵਰ ਨਤਵਸ਼ਮ੍  

 ਨਵਰਾਵਣਮ੍ ਸ੍ਾਤੁ ਤਪਨਸ੍ਵ ਵਣ੍ਟਵਮ੍   

 ਤਪਨਸ੍ਵਿਾਮ੍ ਉਤੱਰ ਤਮ੍ ਪਯਾਵਿਮ੍  ੩੨ 

 ਤਮੇਵ ਿਤਵਾ ਸ੍ ਪਲਮ੍ ਸ੍ ਪਾਿ੍ਤਵਮ੍    

 ਨਵਰਾਵਣਮ੍ ਰਾਵਣ ਮਵਰਯ ਪੌਰਸ਼ੁਮ੍   

 ਸ੍ਵਰ੍ਲੋਵ ਮਾਵੱਚ ਵਤ ਜਵਰ ਸ਼੍ਨਚਰਮ੍   

 ਸੁ੍ਰੇਮ੍ਤਰ ਵੁਪ੍ਤਮ੍ ਵਤ ਤੋਸ਼ ਵਲ੍ਮਸ਼ਮ੍   ੩੩  

 ਇਤਯਾਰ੍ਸ਼ ੇਸ਼ਰੀਮਤਰਾਮਾਯਣੇ, ਆਨਤ ਵਾਵਯੇ ਪਾਲਵਾਮ੍ਟੇ    ਪਮ੍ਚ ਤਸ਼ ਸ੍ਰ੍ਵਃ   

 ਸ਼ੋਟਸ਼ ਸਰ੍ਕਃ   

 ਤਤੋ ਿਾਰਾਯਣੋ ਨਵਸ਼੍ਣ:ੁ ਨਿਯੁਵ੍ਤਃ ਸੁ੍ਰ ਸ੍ੱਤਮੈਃ  

  ਜਾਿ  ੱਿ੭ਨਪ ਸੁ੍ਰਾਿ੍ ਏਵਮ੍ ਸ਼੍ਲਵ੍ਸ਼੍ਣਮ੍ ਵਚਿਮ੍ ਅਪਰਵੀਤ ੍ ੧ 

  ਉਪਾਯਃ ਵੋ ਵਤੇ ਤਸ੍ਯ ਰਾਵਣ ਸ੍ਯ  ਤੁਰਾ੭੭ਤ੍ਮਿਃ    

 ਯਮ੍ ਅਿਮ੍ ਤਮ੍ ਸ੍ਮਾਸ੍੍ਤਾਯ ਨਿਿਿਯਾਮ੍ ਰਨੁਸ਼ ਵਣ੍ਟਵਮ੍  ੨ 

  ਏਵਮ ੍ਉਵ੍ਤਾਃ ਸੁ੍ਰਾਃ ਸ੍ਰਵੇ ਪਰਤਯੂਚ ੁਨਰਵਸ਼੍ਣਮੁ੍ ਅਵਯਯਮ੍  

  ਮਾਿੁਸ਼ੀਮ੍ ਤਿੁਮ੍ ਆਸ੍੍ਤਾਯ ਰਾਵਣਮ੍ ਜਨਿ ਸ੍ਮਯੁਵੇ  ੩ 

  ਸ੍ ਨਿ ਤੇਪੇ ਤਪ ਸ੍੍ਤੀਵਰਮ੍ ਤੀਰ੍ਵ ਵਾਲਮ੍ ਅਨਰਮ੍ਤਮ  

  ਯੇਿ ਤੁਸ਼੍ਟੋਪਵਤ੍ ਪਰਿ੍ਮਾ ਲੋਵਵਰੁ ੱੱਲੋਵ ਪੂਰਵਜ:  ੪ 

  ਸ੍ਮ੍ਤੁਸ਼੍ਟਃ ਪਰਤਤੌ ਤਸ੍੍ਮੈ ਰਾਵ੍ਸ਼ਸ੍ਾਯ ਵਰਮ੍ ਪਰਪੁਃ  

  ਿਾਿਾ ਨਵਤੇਪਯ ੋਪੂਤੇਪਯੋ ਪਯਮ੍ ਿਾ੭ਿਯਤਰ ਮਾਿੁਸ਼ਾਤ੍  ੫ 

  ਅਵਜ੍ਞਾਤਾਃ ਪੁਰਾ ਤੇਿ ਵਰ ਤਾਿੇਿ ਮਾਿਵਾਃ  
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 ਏਵਮ੍ ਨਪਤਾਮਿਾ ੱੱਤਸ੍੍ਮਾ ਤਵਰਮ੍ ਪਰਾਪਯ ਸ੍ ਤਰ੍ਨਪਤਃ  ੬ 

 ਉਤ੍ਸ੍ਾਤਯਨਤ ਲੋਵਾਮ੍ ਸ੍੍ਤਰੀਿ੍ ਸ੍੍ਨਤਰਯ ਸ਼੍ਚਾ ਪਯਪਵਰ੍ਸ਼ਨਤ  

  ਤਸ੍੍ਮਾਤ੍ ਤਸ੍ਯ ਵਤੋ ਤਰੁਸ਼੍ਟੋ ਮਾਿੁਸ਼ੇਪਯਃ ਪਰਮ੍ਤਪ  ੭ 

  ਇਤਯੇਤ ਤਵਚਿਮ੍ ਸ਼ਰੁਤਵਾ ਸੁ੍ਰਾਣਾਮ੍ ਨਵਸ਼੍ਣਰੁਾ੭੭ਤ੍ਮਵਾਿ੍  

 ਨਪਤਰਮ੍ ਰੋਚਯਾ   ਮਾਸ੍ ਤਤਾ ਤਸ਼ਰਤਮ੍ ਿਰੁਪਮ੍  ੮ 

 ਸ੍ ਚਾ੭ਪਯਪੁਤਰੋ ਿਰੁਪਨਤ ਸ੍੍ਤਸ੍੍ਨਮਿ੍ ਵਾਲੇ ਮਿਾਤਯੁਨਤਃ  

 ਅਯਜਤ੍ ਪੁਨਤਰਯਾਮ ੍ਇਸ਼੍ਨਟਮ੍ ਪੁਤਰੇਪ੍ਸੁ੍: ਅਨਰ ਸੂ੍ਤਿਃ  ੯ 

 ਸ੍ ਵਰੁਤਵਾ ਨਿਸ਼੍ਚਯਮ੍ ਨਵਸ਼੍ਣ:ੁ ਆਮਮ੍ਤਰਯ ਚ ਨਪਤਾਮਿਮ੍   

 ਅਮ੍ਤਰ੍ਤਾਿ0 ਵਤੋ ਤੇਵੈ: ਪੂਜਯਮਾਿੋ ਮਿਰ੍ਨਸ਼ਨਪ:  ੧0 

 ਤਤੋ ਵ ੈਯਜਮਾਿ ਸ੍ਯ ਪਾਵਵਾਤ੍ ਅਤੁਲ ਪਰਪਮ੍  

 ਪਰਾਤੁਰ੍ਪੂਤਮ੍ ਮਿ ਤ੍ਪੂਤਮ੍ ਮਿਾ ਵੀਰਯਮ੍ ਮਿਾ ਪਲਮ੍  ੧੧ 

 ਵਰੁਸ਼੍ਣਮ੍ ਰਵ੍ਤਾ੭ਮ੍ਪਰ ਤਰਮ੍ ਰਵ੍ਤਾ੭੭ਸ੍ਯਮ੍ ਤੁਿ੍ਤੁਨਪ ਸ੍ਵਿਮ੍  

 ਸ੍੍ਨਿਵ੍ਤ ਿਰ੍ਯਰੁਵ੍ਸ਼ ਤਿੁਜ ਸ਼੍ਮਸ਼ਰੁ ਪਰਵਰ ਮੂਰ੍ਤਜਮ੍  ੧੨ 

 ਸ਼ੁਪ ਲਵ੍ਸ਼ਣ ਸ੍ਮ੍ਪ ਿਮ੍ ਨਤਵਯਾ੭੭ਪਰਣ ਪੂਨਸ਼ਤਮ੍  

 ਸ਼ੈਲ ਸ਼ਰੁਙਵ੍ ਸ੍ਮੁਤ੍ਸ੍ੇਤਮ੍ ਤਰੁਪ੍ਤ ਸ਼ਾਰ੍ਤੂਲ ਨਵਵਰਮਮ੍  ੧੩ 

 ਨਤਵਾਵਰ ਸ੍ਮਾ੭੭ਵਾਰਮ੍ ਤੀਪ੍ਤਾ੭ਿਲ ਨਸ਼ਵੋਪਮਮ੍  

 ਤਪ੍ਤ ਜਾਮ੍ਪੂਿਤ ਮਯੀਮ੍ ਰਾਜਤਾ੭ਿ੍ਤ ਪਨਰੱਚਤਾਮ੍  ੧੪ 

 ਨਤਵਯ ਪਾਯਸ੍ ਸ੍ਮ੍ਪੂਰ੍ਣਾਮ੍ ਪਾਤਰੀਮ੍ ਪਤ੍ਿੀਮ੍ ਇਵ ਨਪਰਯਾਮ੍  

  ਪਰਵਰੁਿਯ ਨਵਪੁਲਾਮ੍ ਤੋਰ੍ਪਯਾਮ੍ ਸ੍ਵਯਮ੍ ਮਾਯਾਮਯੀਮ੍ ਇਵ  ੧੫ 

  ਸ੍ਮਵੇਵ੍ਸ਼ਯਾ ਪਰਵੀ ਤਵਾਵਯਮ੍ ਇਤਮ੍ ਤਸ਼ਰਤਮ੍ ਿਰੁਪਮ੍  

  ਪਰਾਜਾਪਤਯਮ੍ ਿਰਮ੍ ਨਵੱਨਤ ਮਾਮ੍ ਇਿਾ੭ਪਯਾਵਤਮ੍ ਿਰੁਪ  ੧੬ 

  ਤਤਃ ਪਰਮ੍ ਤਤਾ ਰਾਜਾ ਪਰਤਯੁਵਾਚ ਵਰੁਤਾਞ੍ਜਨਲਃ  

  ਪਵਵਿ੍ ਸ੍ਵਾਵਤਮ੍ ਤੇਸ੍੍ਤੁ ਨਵਮ੍ ਅਿਮ੍ ਵਰਵਾਨਣ ਤੇ  ੧੭ 

  ਅਤੋ ਪੁਿ ਨਰਤਮ੍ ਵਾਵਯਮ੍ ਪਰਾਜਾਪਤਯੋ ਿਰੋਪਰਵੀਤ੍  

  ਰਾਜਿ੍ ਅਰ੍ਚਯਤਾ ਤੇਵਾਿ੍ ਅਤਯ ਪਰਾਪ੍ਤਮ੍ ਇਤਮ੍ ਤਵਯਾ  ੧੮ 

  ਇਤਮ੍ ਤੁ ਿਰੁਪ ਸ਼ਾਰ੍ਤੂਲ ਪਾਯਸ੍ਮ੍ ਤੇਵ ਨਿਰ੍ਨਮਤਮ੍  

  ਪਰਜਾ ਵਰਮ੍ ਵਰੁਿਾਣ ਤਵਮ੍ ਤਿਯਮ੍ ਆਰੋਵਯ ਵਰ੍ਤਿਮ੍  ੧੯ 

  ਪਾਰਯਾਣਾਮ ੍ਅਿੁਰਪੂਾਣਾਮ੍ ਅਸ਼੍ਿੀਤ ਇਨਤ ਪਰਯੱਚ ਵੈ  
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  ਤਾਸੁ੍ ਤਵਮ੍ ਲਪ੍ਸ੍ਯਸ੍ੇ ਪੁਤਰਾਿ੍ ਯਤ੭ਰ੍ਤਮ੍ ਯਜਸ੍ੇ ਿਰੁਪ  ੨0 

  ਤਤੇਨਤ ਿਰੁਪਨਤਃ ਪਰੀਤਃ ਨਸ਼ਰਸ੍ਾ ਪਰਨਤਵਰੁਿਯ ਤਾਮ੍  

  ਪਾਤਰੀਮ ੍ਤੇਵਾ੭  ੱਿਸ੍ਮ੍ਪੂਰ੍ਣਾਮ੍ ਤੇਵ ਤੱਤਾਮ੍ ਨਿਰਣ੍ਮਯੀਮ੍  ੨੧ 

  ਅਨਪਵਾਤਯ ਚ ਤ ਤ੍ਪੂਤਮ੍ ਅਤ੍ਪੁਤਮ੍ ਨਪਰਯ ਤਰ੍ਸ਼ਿਮ੍  

  ਮੁਤਾ ਪਰਮਯਾ ਯੁਵ੍ਤ ਸ਼੍ਚਵਾਰ ਅਨਪਪਰਤਵ੍ਨਸ਼ਣਮ੍  ੨੨ 

  ਤਤੋ ਤਸ਼ਰਤਃ ਪਰਾਪਯ ਪਾਯਸ੍ਮ੍ ਤੇਵ ਨਿਰ੍ਨਮਤਮ੍  

  ਪਪੂਵ ਪਰਮ ਪਰੀਤਃ ਪਰਾਪਯ ਨਵੱਤਮ੍ ਇਵ ਅਤਿਃ  ੨੩ 

  ਤਤ   ਸ੍੍ਤਤ੭ਤ੍ਪੁਤ   ਪਰਵਯਮ੍ ਪੂਤਮ੍ ਪਰਮ   ਪਾਸ੍ਵਰਮ੍  

  ਸ੍ਮਵਰ੍ਤਨਯਤਵਾ ਤਤ੍ ਵਰ੍ਮ ਤਤਰੈ   ਵਾ੭ਿ੍ਤਰ   ਤੀਯਤ  ੨੪ 

  ਿਰ੍ਸ਼    ਰਸ਼੍ਨਮਨਪ: ਉਤਯੋਤਮ੍ ਤਸ੍ਯਾ੭ਿ੍ਤਃ   ਪੁਰਮ੍ ਆਪਪੌ  

  ਸ਼ਾਰਤ   ਸ੍ਯਾਨਪਰਾਮ ਸ੍ਯ ਚਿ੍ਤਰ    ਸ੍ਯੇਵ ਿਪ: ਅਮ੍ਸ਼ੁਨਪਃ  ੨੫ 

 ਸ੍ੋਿ੍ਤਃਪੁਰਮ੍ ਪਰਨਵਸ਼ਯੈਵ ਵੌਸ੍ਲਯਾਮ੍ ਇਤਮ੍ ਅਪਰਵੀਤ ੍ 

 ਪਾਯਸ੍ਮ੍ ਪਰਨਤਵਰੁਿ੍ਣੀਸ਼ਵ ਪੁਤਰੀਯਮ੍ ਨਤਵਤਮ੍ ਆਤ੍ਮਿਃ  ੨੬ 

 ਵੌਸ੍ਲਯਾਯੈ ਿਰਪਨਤਃ ਪਾਯਸ੍ਾ੭ਰ੍ਤਮ੍ ਤਤੌ ਤਤਾ  

 ਅਰ੍ਤਾਤ ੍ਅਰ੍ਤਮ੍ ਤਤੌ ਚਾ੭ਨਪ ਸੁ੍ਨਮਤਰਾਯੈ ਿਰਾ੭ਨਤਪਃ  ੨੭ 

 ਵੈਵੇੱਯੈ ਚ ਅਵਨਸ਼ਸ਼੍ਟ ਅਰ੍ਤਮ੍ ਤਤੌ ਪੁਤਰਾ੭ਰ੍ਤ ਵਾਰਣਾਤ੍  

 ਪਰਤਤੌ ਚ ਅਵਨਸ਼ਸ਼੍ਟਾ੭ਰ੍ਤਮ੍ ਪਾਯਸ੍ਸ੍ਯ ਅਮਰੁਤੋਪਮਮ੍  ੨੮ 

 ਅਿੁਨਚਿ੍ਤਯ ਸੁ੍ਨਮਤਰਾਯੈ ਪੁਿ: ਏਵ ਮਿੀਪਨਤਃ   

 ਏਵਮ੍ ਤਾਸ੍ਾਮ੍ ਤਤੌ ਰਾਜਾ ਪਾਰਯਾਣਾਮ੍ ਪਾਯਸ੍ਮ੍ ਪਰੁਤਵ੍  ੨੯ 

 ਤਾ: ਤੁ ਏਤਤ੍ ਪਾਯਸ੍ਮ੍ ਪਰਾਪਯ ਿਰੇਿ੍ਤਰ ਸ੍ਯੋੱਤਮਾਃ ਸ੍੍ਨਤਰਯਃ  

 ਸ੍ ਮਾਿਮ੍ ਮੇਨਿਰ ੇਸ੍ਰਵਾਃ ਪਰਿਰ੍ਸ਼ੋਨਤਤ ਚੇਤਸ੍ਃ  ੩0 

 ਤਤਸ੍੍ਤੁ ਤਾ: ਪਰਾਸ਼ਯ ਤ ਤੱੁਤਮ ਸ੍੍ਨਤਰਯੋ ;   

 ਮਿੀਪਤ:ੇ ਉਤੱਮ ਪਾਯਸ੍ਮ੍ ਪਰੁਤਵ੍   

 ਿਤੁਾਸ਼ਿਾ੭੭ਨਤਤਯ ਸ੍ਮਾਿ ਤੇਜਸ੍ਾ    

 ਨਚਰੇਣ ਵਰ੍ਪਾਿ੍ ਪਰਨਤਪਨੇਤਰ ੇਤਤਾ   ੩੧ 

 ਤਤਸ੍੍ਤੁ ਰਾਜਾ ਪਰਸ੍ਮੀਵ੍ਸ਼ਯ ਤਾ: ਸ੍੍ਨਤਰਯਃ    

 ਪਰਰਟੂ ਵਰ੍ਪਾ: ਪਰਨਤ ਲਪ੍ਤ ਮਾਿਸ੍ਾ  

 ਪਪੂਵ ਿਰਸ਼ੁ੍ਟ ਸ੍੍ਨਤਰਨਤਵੇ ਯਤਾ ਿਨਰ:    
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 ਸੁ੍ਰੇਮ੍ਤਰ ਨਸ੍ੱਤਰ੍ਨਸ਼ ਵਣਾ੭ਨਪਪੂਨਜਤ:   ੩੨ 

 ਇਤਯਾਰ੍ਸ਼ ੇਸ਼ਰੀਮਤਰਾਮਾਯਣੇ, ਆਨਤ ਵਾਵਯੇ ਪਾਲਵਾਮ੍ਟੇ    ਸ਼ੋਟਸ਼ ਸ੍ਰ੍ਵਃ   

 ਸਪ੍ਤ ਤਸ਼ ਸਰ੍ਕਃ   

 ਪੁਤਰਤਵਮ੍ ਤੁ ਵਤੇ ਨਵਸ਼੍ਣੌ ਰਾਜ੍ਞ ਸ੍੍ਤਸ੍ਯ ਮਿਾਤ੍ਮਿਃ  

 ਉਵਾਚ ਤੇਵਤਾਃ ਸ੍ਰਵਾਃ ਸ੍ਵਯਮ੍ਪੂ ਰ੍ਪਵਵਾਿ੍ ਇਤਮ੍   ੧ 

 ਸ੍ਤਯਸ੍ਮ੍ਤ ਸ੍ਯ ਵੀਰ ਸ੍ਯ ਸ੍ਰਵੇਸ਼ਾਮ੍ ਿੋ ਨਿਤੈਨਸ਼ਣਃ  

 ਨਵਸ਼੍ਣੋਃ ਸ੍ਿਾਯਾਿ੍ ਪਨਲਿਃ ਸ੍ਰੁਜਤਵਮ੍ ਵਾਮ ਰਨੂਪਣਃ  ੨ 

 ਮਾਯਾਨਵਤ ਸ਼੍ਚ ਸ਼ੂਰਾਮ੍ ਸ਼੍ਚ ਵਾਯੁ ਵੇਵ   ਸ੍ਮਾ0 ਜਵੇ  

 ਿਯਜ੍ਞਾਿ੍ ਪੁੱਨਤ ਸ੍ਮ੍ਪ ਿਾਿ੍ ਨਵਸ਼੍ਣ ੁਤੁਲਯ ਪਰਾਵਰਮਾਿ੍  ੩ 

 ਅਸ੍ਮਹਾਰਯਾਿ੍ ਉਪਾਯਜ੍ਞਾਿ੍ ਨਤਵਯ ਸ੍ਮਹਿਿਾ੭ਨਿਵਤਾਿ੍  

 ਸ੍ਰਵਾ੭ਸ੍੍ਤਰ ਵੁਣ ਸ੍ਮ੍ਪ ਿਾਿ੍ ਅਮਰੁਤ ਪਰਾਸ਼ਿਾਿ੍ ਇਵ  ੪ 

 ਅਪ੍ਸ੍ਰਃ ਸੁ੍ ਚ ਮੁਵਯਾਸੁ੍ ਵਿਤ੍ਰਵੀਣਾਮ੍ ਤਿੂਸ਼ੁ ਚ  

 ਯਵ੍ਸ਼ ਪ ਿਵ ਵਿਯਾਸੁ੍ ਰਵ੍ੁਸ਼ ਨਵਤਯਾਤਰੀਸ਼ੁ ਚ  ੫ 

 ਨਵ ਿਰੀਣਾਮ੍ ਚ ਵਾਤਰੇਸ਼ੁ ਵਾਿਰੀਣਾਮ੍ ਤਿੂਸ਼ੁ ਚ  

 ਸ੍ਰੁਜਤਵਮ ੍ਿਨਰ ਰਪੂੇਣ ਪੁਤਰਾਿ੍ ਤੁਲਯ ਪਰਾਵਰਮਾਿ੍  ੬ 

 ਪੂਰਵ ਮੇਵ ਮਯਾ ਸ੍ਰੁਸ਼੍ਟੋ ਜਾਮ੍ਪਵਾਿ੍ ਰਵ੍ੁਸ਼ ਪੁਿ੍ਵਵਃ   

 ਜਰੁਮ੍ਪਮਾਣ ਸ੍ਯ ਸ੍ਿਸ੍ਾ ਮਮ ਵਵ੍ਤਰਾਤ੍ ਅਜਾਯਤ  ੭ 

 ਤੇ ਤਤੋਵ੍ਤਾ ਪਵਵਤਾ ਤਤ੍ ਪਰਨਤਸ਼ਰੁਤਯ ਸ਼ਾਸ੍ਿਮ੍  

 ਜਿਯਾ ਮਾਸੁ੍: ਏਵਮ੍ ਤੇ ਪੁਤਰਾਿ੍ ਵਾਿਰ ਰਨੂਪਣਃ  ੮ 

 ਰਸ਼ੁਯ ਸ਼੍ਚ ਮਿਾਤ੍ਮਾਿਃ ਨਸ੍ੱਤ ਨਵਤਯਾਤਰ ਉਰਵਾਃ  

 ਚਾਰਣਾ ਸ਼੍ਚ ਸੁ੍ਤਾਿ੍ ਵੀਰਾਿ੍ ਸ੍ਸ੍ਰੁਜੁ ਰਵਿ ਚਾਨਰਣਃ  ੯ 

 ਵਾਿਰੇਮ੍ਤਰਮ੍ ਮਿੇਿ੍ਤਰਾਪਮ੍ ਇਿ੍ਤਰੋ ਵਾਨਲਿਮ੍ ਆਤ੍ਮਜਮ੍   

 ਸੁ੍ਵਰੀਵਮ੍ ਜਿਯਾ ਮਾਸ੍ ਤਪਿ: ਤਪਤਾਮ੍ ਵਰਃ  ੧0 

 ਪਰੁਿਸ੍੍ਪਨਤ ਸ੍੍ਤੁ ਅਜਿਯਤ੍ ਤਾਰਮ੍ ਿਾਮ ਮਿਾ ਿਨਰਮ੍    

 ਸ੍ਰਵ ਵਾਿਰ ਮੁਵਯਾਿਾਮ੍ ਪੁੱਨਤਮਮ੍ਤਮ੍ ਅਿੱੁਤਮਮ੍  ੧੧ 

 ਤਿਤ ਸ੍ਯ ਸੁ੍ਤ ਸ਼ਰੀਮਾਿ੍ ਵਾਿਰੋ ਵਮ੍ਤਮਾਤਿਃ   

 ਨਵਸ਼ਵਵਰ੍ਮਾ ਤਵਜਿਯਤ੍ ਿਲ਼0 ਿਾਮ ਮਿਾ ਿਨਰਮ੍  ੧੨ 

 ਪਾਵਵ ਸ੍ਯ ਸੁ੍ਤਃ ਸ਼ਰੀਮਾਿ੍ ਿੀਲੋ੭ਵ੍ਨਿ ਸ੍ਤਰੁਸ਼ ਪਰਪਃ   
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 ਤੇਜਸ੍ਾ ਯਸ਼ਸ੍ਾ ਵੀਰਯਾਤ੍ ਅਤਯਨਰਚਯਤ ਵਾਿਰਾਿ੍  ੧੩ 

 ਰਪੂ ਤਰਨਵਣ ਸ੍ਮ੍ਪ ਿੌ ਅਨਸ਼ਵਿੌ ਰਪੂ ਸ੍ ਮਤੌ  

 ਮੈਿ੍ਤ ਸ਼੍ਚ ਨਤਵਨਵਤ ਸ਼੍ਚੈਵ ਜਿਯਾ ਮਾਸ੍ਤੁ ਸ੍ਵਯਮ੍  ੧੪ 

 ਵਰਣੋੁ ਜਿਯਾ ਮਾਸ੍ ਸੁ੍ਸ਼ੇਣ0 ਵਾਿਰਰ੍ਸ਼ਪਮ੍   

 ਸ਼ਰਪਮ੍ ਜਿਯਾਮਾਸ੍ ਪਰ੍ਜਿਯ ਸ੍੍ਤੁ ਮਿਾਪਲਮ੍  ੧੫ 

 ਮਾਰਤੁ ਸ੍ਯਾ੭੭ਤ੍ਮਜ ਸ਼ਰੀਮਾਿ੍ ਿਿੁਮ  ੱਿਾਮ ਵੀਰਯਵਾਿ੍   

 ਵਜਰ ਸ੍ਮਹਿਿੋ ਪੇਤੋ ਵੈਿਤੇਯ ਸ੍ਮੋ ਜਵੇ  ੧੬ 

 ਤੇ ਸ੍ਰੁਸ਼੍ਟਾ ਪਿ ੁਸ੍ਾਿਸ੍ਰਾ ਤਸ਼ਵਰੀਵ ਵਤੋਤਯਤਾਃ  

 ਅਪਰਮੇਯ ਪਲਾ ਵੀਰਾ ਨਵਵਰਾਿ੍ਤਾਃ ਵਾਮ ਰਨੂਪਣਃ  ੧੭ 

 ਮੇਰ ੁਮਮ੍ਤਰ ਸ੍ਮ੍ਵਾਸ਼ਾ ਵਪੁਸ਼੍ਮਿ੍ਤੋ ਮਿਾਪਲਾਃ  

 ਰਵ੍ੁਸ਼ ਵਾਿਰ ਵੋਪੁੱਚਾਃ ਵ੍ਨਸ਼ਪਰਮ੍ ਏਵਾ੭ਨਪਜਜ੍ਨਞਰ ੇ ੧੮ 

 ਯਸ੍ਯ ਤੇਵ ਸ੍ਯ ਯ ਤਰੂਪਮ੍ ਵੇਸ਼ੋ ਯਸ਼੍ਚ ਪਰਾਵਰਮਃ  

  ਅਜਾਯਤ ਸ੍ਮ ਸ੍੍ਤੇਿ ਤਸ੍ਯ ਤਸ੍ਯ ਸੁ੍ਤਃ ਪਰੁਤਵ੍  ੧੯ 

  ਵੋ ਲਾਙਵੂ੍ਲੀਸ਼ੁ ਚੋਤ੍ਪ ਿਾਃ ਵੇਨਚਤ੍ ਸ੍ ਮਤ ਨਵਵਰਮਾਃ  

  ਰਵ੍ੁਸ਼ੀਸ਼ੁ ਚ ਤਤਾ ਜਾਤਾ ਵਾਿਰਾਃ ਨਵ ਿਰੀਸ਼ੁ ਚ  ੨0 

 ਤੇਵਾ ਮਿਰ੍ਨਸ਼ ਵਮ੍ਤਰਵਾ: ਤਾਰ੍ਵ੍ਸ਼ਯਾ ਯਵ੍ਸ਼ਾ ਯਸ਼ਨਸ੍ਵਿਃ  

 ਿਾਵਾਃ ਨਵਮ੍ਪੁਰਸ਼ੁਾ ਸ਼੍ਚੈਵ ਨਸ੍ੱਤ ਨਵਤਯਾਤਰੋਰਵਾਃ  ੨੧ 

 ਪਿਵੋ ਜਿਯਾ ਮਾਸੁ੍: ਿਰਸ਼ੁ੍ਟਾ ਸ੍੍ਤਤਰ ਸ੍ਿਸ੍ਰਸ਼ਃ   

 ਵਾਿਰਾਿ੍ ਸੁ੍ਮਿਾ ਵਾਯਾਿ੍ ਸ੍ਰਵਾ ਿਵੈ ਵਿ ਚਾਨਰਣ;  ੨੨ 

 ਅਪ੍ਸ੍ਰਃ ਸੁ੍ ਚ ਮੁਵਯਾਸੁ੍ ਤਤਾ ਨਵਤਯਾਤਰੀਸ਼ੁ ਚ  

 ਿਾਵ ਵਿਯਾਸੁ੍ ਚ ਤਤਾ ਵਿ੍ਤਰਵੀਣਾਮ੍ ਤਿੂਸ਼ੁ ਚ  ੨੩ 

 ਵਾਮ ਰਪੂ ਪਲੋ ਪੇਤਾ ਯਤਾ ਵਾਮਮ੍ ਨਵਚਾਨਰਣ:  

 ਨਸ੍ਮਹ ਸ਼ਾਰ੍ਤੂਲ ਸ੍ਤਰੁਸ਼ਾ ਤਰ੍ਪੇਣ ਚ ਪਲੇਿ ਚ  ੨੪ 

 ਨਸ਼ਲਾ ਪਰਿਰਣਾਃ ਸ੍ਰਵ ੇਸ੍ਰਵੇ ਪਾਤਪ ਯੋਨਤਿਃ  

 ਿਵ ਤਮ੍ਸ਼੍ਟਰ ਆਯੁਤਾਃ ਸ੍ਰਵੇ ਸ੍ਰਵੇ ਸ੍ਰਵਾ੭ਸ੍੍ਤਰ ਵੋਨਵਤਾਃ  ੨੫ 

 ਨਵਚਾਲਯੇਯੁਃ ਸ਼ੈਲੇਿ੍ਤਰਾਿ੍ ਪਤੇਯੇਯੁਃ ਸ੍੍ਨਤਰਾਿ੍ ਤਰੁਮਾਿ੍  

 ਵ੍ਸ਼ੋਪਯੇਯੁ ਸ਼੍ਚ ਵੇਵੇਿ ਸ੍ਮੁਤਰਮ੍ ਸ੍ਨਰਤਾਮ੍ ਪਨਤਮ੍  ੨੬ 

 ਤਾਰਯੇਯੁਃ ਵ੍ਨਸ਼ਨਤਮ੍ ਪਤ੍ਪਯਾਮ੍ ਆਪ੍ਲਵੇਯੁ ਰ੍ਮਿਾ੭ਰ੍ਣਵਮ੍  
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 ਿਪ ਸ੍੍ਤਲਮ੍ ਨਵਸ਼ੇਯੁ ਸ਼੍ਚ ਵਰੁਿ੍ਣੀਯੁਰ੭ਨਪ ਤੋਯਤਾਿ੍  ੨੭ 

 ਵਰੁਿ੍ਣੀਯੁਰ੭ਨਪ ਮਾਤਙਵ੍ਾਿ੍ ਮੱਤਾਿ੍ ਪਰਵਰਜਤੋ ਵਿੇ  

 ਿਰ੍ਤਮਾਿਾਮ੍ ਸ਼੍ਚ ਿਾਤੇਿ ਪਾਤਯੇਯੁ ਨਰਵਿਮ੍ਵਮਾਿ੍  ੨੮ 

 ਈਤਰੁਸ਼ਾਿਾਮ੍ ਪਰਸੂ੍ਤਾਨਿ ਿਰੀਣਾਮ੍ ਵਾਮ ਰਨੂਪਣਾਮ੍  

 ਸ਼ਤਮ੍ ਸ਼ਤ ਸ੍ਿਸ੍ਰਾਨਣ ਯੂਤਪਾਿਾਮ੍ ਮਿਾਤ੍ਮਿਾਮ੍  ੨੯ 

 ਤੇ ਪਰਤਾਿੇਸ਼ੁ ਯੂਤੇਸ਼ੁ ਿਰੀਣਾ0 ਿਨਰ ਯੂਤਪਾ:  

 ਪਪੂਵੁਰ ੍ਯੂਤਪ ਸ਼ਰੇਸ਼੍ਟਾ ਵੀਰਾਮ੍ ਸ਼੍ਚ ਅਜਿਯਿ੍ ਿਰੀਿ੍  ੩0 

 ਅਿਯੇ ਰਵ੍ੁਸ਼ਵਤਃ ਪਰਸ੍੍ਤਾਿ੍ ਅਵਤਸ੍੍ਤੁਃ ਸ੍ਿਸ੍ਰਸ਼ਃ  

 ਅਿਯੇ ਿਾਿਾ ਨਵਤਾਿ੍ ਸ਼ੈਲਾਿ ੍ਪੇਨਜਰੇ ਵਾਿਿਾਨਿ ਚ  ੩੧ 

 ਸੂ੍ਰਯ ਪੁਤਰਮ੍ ਚ ਸੁ੍ਵਰੀਵਮ੍ ਸ਼ਵਰ ਪੁਤਰਮ੍ ਚ ਵਾਨਲਿਮ੍  

 ਪਰਾਤਰਾ ਵੁਪਤਸ੍੍ਤੁ ਸ੍੍ਤੇ ਸ੍ਰਵ ਏਵ ਿਰੀਸ਼ਵਰਾਃ  

 ਿਲ਼ਮ੍ ਿੀਲਮ੍ ਿਿੂਮਮ੍ਤਮ੍ ਅਿਯਾਮ੍ ਸ਼੍ਚ ਿਨਰ ਯੂਤਪਾਿ੍  ੩੨ 

 ਤੇ ਤਾਰ੍ਵ੍ਸ਼ਯ ਪਲ ਸ੍ਮ੍ਪ ਿਾ ਸ੍ਰਵੇ  ਯੱੁਤ ਨਵਸ਼ਾਰਤਾ:  

 ਨਵਚਰਿ੍ਤੋ੭ਰ੍ਤਯਿ੍ ਤਰ੍ਪਾਤ੍  ਨਸ੍ਮਹ ਵਯਾਵਰ ਮਿੋਰਵਾਿ੍  ੩੩ 

 ਤਾਮ੍ਸ਼੍ਚ ਸ੍ਰਵਾਿ੍ ਮਿਾ ਪਾਿ:ੁ ਵਾਲੀ ਨਵਪੁਲ ਨਵਵਰਮਃ   

 ਜੁਵੋਪ ਪੁਜ ਵੀਰਯੇਣ ਰਵ੍ੁਸ਼ ਵੋ ਪੁੱਚ ਵਾਿਰਾਿ੍  ੩੪ 

 ਤੈ ਨਰਯਮ੍ ਪਰੁਨਤਵੀ ਸ਼ੂਰ:ੈ ਸ੍ ਪਰਵਤ ਵਿਾ੭ਰ੍ਣਵਾ:   

 ਵੀਰ੍ਣਾ ਨਵਨਵਤ ਸ੍ਮ੍ਸ੍੍ਤਾਿੈ: ਿਾਿਾ ਵਯਮ੍ਜਿ ਲਵ੍ਸ਼ਣੈ :  ੩੫ 

 ਤੈ: ਮੇਵ ਪਰੁਿ੍ਤਾ੭ਚਲ ਤੁਲਯ ਵਾਯੈ:   

 ਮਿਾ ਪਲੈ: ਵਾਿਰ ਯੂਤ ਪਾਲੈਃ  

  ਪਪੂਵ ਪੂ: ਪੀਮ ਸ਼ਰੀਰ ਰਪੂੈਃ     

 ਸ੍ਮਾਵਰੁਤਾ ਰਾਮ ਸ੍ਿਾਯ ਿੇਤੋ:   ੩੬ 

 ਇਤਯਾਰ੍ਸ਼ ੇਸ਼ਰੀਮਤਰਾਮਾਯਣੇ, ਆਨਤ ਵਾਵਯੇ ਪਾਲਵਾਮ੍ਟੇ    ਸ੍ਪ੍ਤ ਤਸ਼ ੱੱਸ੍ਰ੍ਵਃ  

 ਅਸ਼੍ਟਾਤਸ਼  ੱਸਰ੍ਕਃ 

ਨਿਰਵਰ੍ੁੱਤੇ ਤੁ ਵਰਤੌ ਤਸ੍੍ਨਮਿ੍ ਿਯ   ਮੇਤੇ ਮਿਾਤ੍ਮਿਃ  

 ਪਰਨਤਵਰੁਿਯ ਸੁ੍ਰਾ ਪਾਵਾਿ੍ ਪਰਨਤਜਵ੍ਮੁ ਰਯਤਾ੭੭ਵਤਮ੍  ੧ 

 ਸ੍ਮਾਪ੍ਤ   ਤੀਵ੍ਸ਼ਾ   ਨਿਯਮਃ ਪਤ੍ਿੀ   ਵਣ   ਸ੍ਮਨਿਵਤਃ  

 ਪਰਨਵਵੇਸ਼ ਪੁਰੀਮ੍ ਰਾਜਾ ਸ੍   ਪਰੁਤਯ   ਪਲ   ਵਾਿਿਃ  ੨ 
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 ਯਤਾ੭ਰਹਮ੍ ਪੂਨਜਤਾ   ਸ੍੍ਤੇਿ ਰਾਜ੍ਞਾ ਵ ੈਪਰੁਨਤਵੀਸ਼ਵਰਾਃ  

 ਮੁਨਤਤਾਃ ਪਰਯਯੁ ਰ੍ਤੇਸ਼ਾਿ੍ ਪਰਣਮਯ ਮੁਨਿ ਪੁਮ੍ਵਵਮ੍  ੩ 

 ਸ਼ਰੀਮਤਾਮ੍ ਵੱਚਤਾਮ੍ ਤੇਸ਼ਾਮ੍ ਸ੍ਵ ਪੁਰਾਨਣ ਪੁਰਾ ੱੱਤਤਃ   

 ਪਲਾਨਿ ਰਾਜ੍ਞਾਮ੍ ਸ਼ੁਪਰਾਨਣ ਪਰਿਰਸ਼ੁ੍ਟਾਨਿ ਚਵਾਨਸ਼ਰੇ  ੪ 

 ਵਤੇਸ਼ੁ ਪਰੁਨਤਵੀਸ਼ੇਸ਼ੁ ਰਾਜਾ ਤਸ਼ਰਤਃ ਤਤਾ  

 ਪਰਨਵਵੇਸ਼ ਪੁਰੀਮ੍ ਸ਼ਰੀਮਾਿ੍ ਪੁਰਸ੍੍ਵਰੁਤਯ ਨਤਵਜੋੱਤਮਾਿ੍  ੫ 

 ਸ਼ਾਿ੍ਤਯਾ ਪਰਯਯ ੌਸ੍ਾਰ੍ਤਮ੍ ਰਸ਼ੁਯਸ਼ਰੁਙਵ੍ਃ ਸੁ੍ਪੂਨਜਤਃ  

 ਅਿਵੀਯਮਾਿੋ ਰਾਜ੍ਞਾ੭ਤ ਸ੍ਾ੭ਿੁਯਾਤਰੇਣ ਤੀਮਤਾ  ੬ 

 ਏਵਮ੍ ਨਵਸ੍ਰੁਜਯ ਤਾਿ੍ ਸ੍ਰਵਾਿ੍ ਰਾਜਾ ਸ੍ਮ੍ਪੂਰ੍ਣ ਮਾਿਸ੍ਃ   

 ਉਵਾਸ੍ ਸੁ੍ਨਵਤਃ ਤਤਰ ਪੁਤਰੋਤ੍ਪੱਨਤਮ੍ ਨਵਨਚਿ੍ਤਯਿ੍  ੭ 

 ਤਤੋ ਯਜ੍ਞੇ ਸ੍ਮਾਪ੍ਤੇ ਤੁ ਰਤੂੁਿਾਮ੍ ਸ਼ਟ੍ ਸ੍ਮਤਯਯੁ:  

 ਤਤ ਸ਼੍ਚ ਤਵਾਤਸ਼ੇ ਮਾਸ੍ੇ ਚੈਤਰੇ ਿਾਵਨਮਵੇ ਨਤਤ ੌ ੮ 

 ਿਵ੍ਸ਼ਤਰੇ ੭ ਨਤਨਤ ਤੈਵਤਯੇ ਸ੍ਵ ਉਚੱ ਸ੍ਮ੍ਸ੍੍ਤੇਸ਼ੁ ਪਮ੍ਚ ਸ਼ੁ  

 ਵਰਿੇਸ਼ੁ ਵਰ੍ਵਟੇ ਲਵ੍ਿੇ ਵਾਵ੍ਪਤਾ ਨਵ0ਤੁਿਾ ਸ੍ਿ  ੮ 

 ਪਰੋਤਯਮਾਿੇ ਜਵ ਿਾਤਮ੍ ਸ੍ਰਵ ਲੋਵ ਿਮਸ੍ਵ੍ਰੁਤਮ੍     

 ਵੌਸ੍ਲਯਾ ਅਜਿਯਤ੍ ਰਾਮਮ੍ ਨਤਵਯ ਲਵ੍ਸ਼ਣ ਸ੍ਮਯੁਤਮ੍  ੧0 

 ਨਵਸ਼੍ਣੋ: ਅਰ੍ਤਮ੍ ਮਿਾਪਾਵਮ੍ ਪੁਤਰਮ੍ ਇਵ੍ਸ਼ਵਾਵੁ   ਿਿ੍ਤਿਮ੍  

 ਵੌਸ੍ਲਯਾ ਸ਼ੁਸ਼ੁਪੇ ਤੇਿ ਪੁਤਰੇ   ਣ ਅਨਮਤ   ਤੇਜਸ੍ਾ  ੧੧ 

 ਯਤਾ ਵਰੇਣ ਤੇਵਾਿਾਮ੍ ਅਨਤਨਤ: ਵਜਰ ਪਾਨਣਿਾ  

 ਪਰਤ ੋਿਾਮ ਵੈਵੇੱਯਾਮ੍ ਜਜ੍ਞੇ ਸ੍ਤਯ   ਪਰਾਵਰਮਃ  ੧੨ 

 ਸ੍ਾਵ੍ਸ਼ਾਤ੍ ਨਵਸ਼੍ਣੋ: ਚਤੁ ਰ੍ਪਾਵਃ ਸ੍ਰਵੈਃ ਸ੍ਮੁਨਤਤ ੋਵੁਣੈਃ  

 ਅਤ ਲਵ੍ਸ਼੍ਮਣ   ਸ਼ਤਰੁਵ੍ਿੌ ਸੁ੍ਨਮਤਰਾ   ਅਜਿਯਤ੍ ਸੁ੍ਤੌ  ੧੩ 

 ਵੀਰੌ ਸ੍ਰਵਾ੭ਸ੍੍ਤਰ    ਵੁਸ਼ਲੌ ਨਵਸ਼੍ਣੋ: ਅਰ੍ਤ ਸ੍ਮਨਿਵਤੌ  

 ਪੁਸ਼ਯੇ ਜਾਤ ਸ੍੍ਤੁ ਪਰਤੋ ਮੀਿ ਲਵ੍ਿੇ ਪਰਸ੍ ਿਤੀ:  ੧੪ 

 ਸ੍ਾਰ੍ਪ ੇਜਾਤੌ ਤੁ ਸ੍ੌਨਮਤਰੀ ਵੁਲ਼ੀਰੇ ਅਪਯੁਨਤਤੌ ਰਵੌ  

 ਰਾਜ੍ਞਃ ਪੁਤਰਾ ਮਿਾਤ੍ਮਾਿ ਸ਼੍ਚਤਵਾਰੋ ਜਜ੍ਨਞਰੇ ਪਰੁਤਵ੍  ੧੫ 

 ਵੁਣਵਿ੍ਤੋਿੁ ਰਪੂਾ ਸ਼੍ਚ ਰਚੁਯਾ ਪਰੋਸ਼੍ਟਪਤੋ ਪਮਾਃ  

 ਜਵੁ: ਵਲ਼0 ਚ ਵਮ੍ਤਰਵਾ ਿਿਰੁਤੁ ਸ਼੍ਚਾ੭ਪ੍ਸ੍ਰੋ ਵਣਾ:  ੧੬ 
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 ਤੇਵ ਤੁਿ੍ਤੁਪਯੋ ਿੇਿ:ੁ ਪੁਸ਼੍ਪ ਵਰੁਸ਼੍ਨਟ ਸ਼੍ਚ ਵਾ ਚਯੁਤਾ   

 ਉਤ੍ਸ੍ਵ ਸ਼੍ਚ ਮਿਾਿ੍ ਆਸ੍ੀਤ੍ ਅਯੋਤਯਾਯਾਮ੍ ਜਿਾਵੁਲਃ  ੧੭ 

 ਰਤਯਾ ਸ਼੍ਚ ਜਿ ਸ੍ਮ੍ਪਾਤਾ ਿਟ ਿਰ੍ਤਵ ਸ੍ਮ੍ਵੁਲਾ:  

 ਵਾਯਿੈ ਸ਼੍ਚ ਨਵਰਾਨਵਣਯ ੋਵਾਤਿੈ ਸ਼੍ਚ ਤਤਾ ਪਨਰ<ਲਿ੍ਵ੍=ਤੇਲ੍>ై :  ੧੮ 

 ਪਰਤੇਯਾ0 ਸ਼੍ਚ ਤਤੌ ਰਾਜਾ ਤੂਤ ਮਾਵਤ ਵਮ੍ਨਤਿਾਮ੍   

 ਪਰਾਿ੍ਮਣੇਪਯੋ ਤਤੌ ਨਵੱਤਮ੍ ਵੋ ਤਿਾਨਿ ਸ੍ਿਸ੍ਰਸ਼:  ੧੯ 

 ਅਤੀਤਯ ਏਵਾਤਸ਼ਾ੭ਿਮ੍ ਤੁ ਿਾਮ ਵਰ੍ਮ ਤਤਾ ਅਵਰੋਤ੍  

 ਜਯੇਸ਼੍ਟਮ੍ ਰਾਮਮ੍ ਮਿਾਤ੍ਮਾਿਮ੍ ਪਰਤਮ੍ ਵੈਵਯੀ ਸੁ੍ਤਮ੍  ੨0 

 ਸ੍ੌਨਮਨਤਰਮ੍ ਲਵ੍ਸ਼੍ਮਣਮ੍ ਇਨਤ ਸ਼ਤਰੁਵ੍ਿਮ੍ ਅਪਰਮ੍ ਤਤਾ  

 ਵਨਸ੍ਸ਼੍ਟਃ ਪਰਮ ਪਰੀਤ ੋਿਾਮਾਨਿ ਵਰੁਤਵਾਮ੍ ਸ੍੍ਤਤਾ  ੨੧ 

 ਪਰਾਿ੍ਮਣਾਿ੍ ਪੋਜਯਾ ਮਾਸ੍ ਪੌਰਾਿ੍ ਜਾਿਪਤਾਿ੭ਨਪ   

 ਅਤਤਾ ਤ੍ਪਰਾਿ੍ਮਣਾਿਾ0 ਚ ਰਾਤ੍ਿੌਵ ਮਨਮਤਮ੍ ਪਿ ੁ  

 ਤੇਸ਼ਾਮ੍ ਜਿ੍ਮ ਨਵਰਯਾਤੀਨਿ ਸ੍ਰਵ ਵਰ੍ਮਾਣਯ੭ਵਾਰਯਤ੍  ੨੨ 

 ਤੇਸ਼ਾਮ੍ ਵੇਤੁਰ੍ ਇਵ ਜਯੇਸ਼੍ਟੋ ਰਾਮੋ ਰਨਤਵਰਃ ਨਪਤੁਃ  

 ਪਪੂਵ ਪੂਯ ੋਪੂਤਾਿਾਮ੍ ਸ੍ਵਯਮ੍ਪੂ: ਇਵ ਸ੍ ਮਤਃ  ੨੩ 

 ਸ੍ਰਵੇ ਵੇਤਨਵਤਃ ਸ਼ੂਰਾਃ ਸ੍ਰਵੇ ਲੋਵ ਨਿਤ ੇਰਤਾਃ  

 ਸ੍ਰਵੇ ਜ੍ਞਾਿੋਪ ਸ੍ਮ੍ਪ ਿਾਃ ਸ੍ਰਵੇ ਸ੍ਮੁਨਤਤਾ ਵੁਣੈਃ  ੨੪ 

 ਤੇਸ਼ਾਮ੍ ਅਨਪ ਮਿਾਤੇਜਾ ਰਾਮਃ ਸ੍ਤਯ ਪਰਾਵਰਮਃ  

 ਇਸ਼੍ਟ ੱੱਸ੍ਰਵ ਸ੍ਯ ਲੋਵ ਸ੍ਯ ਸ਼ਸ਼ਾਮ੍ਵ ਇਵ ਨਿਰ੍ਮਲਃ  ੨੫ 

 ਵਜ ਸ੍੍ਵਮ੍ਤੇ੭ਸ਼ਵ ਪਰੁਸ਼੍ਟੇ  ਚ  ਰਤ ਚਰਯਾਸੁ੍ ਸ੍ ਮਤਃ  

 ਤਿੁਰਵੇਤ ੇਚ ਨਿਰਤਃ ਨਪਤਰੁ ਸ਼ੁਸ਼ਰੂਸ਼ਣੇ ਰਤ :  ੨੬ 

 ਪਾਲਯਾਤ੍ ਪਰਪਰੁਨਤ ਸੁ੍ਸ੍੍ਨਿਵ੍ਤੋ ਲਵ੍ਸ਼੍ਮਣੋ ਲਵ੍ਸ਼੍ਨਮ   ਵਰ੍ਤਿਃ  

 ਰਾਮ   ਸ੍ਯ ਲੋਵ ਰਾਮ   ਸ੍ਯ ਪਰਾਤੁ :  ਜਯੇਸ਼੍ਟ   ਸ੍ਯ ਨਿਤਯਸ਼ਃ  ੨੭ 

 ਸ੍ਰਵ ਨਪਰਯ   ਵਰ ਸ੍੍ਤਸ੍ਯ ਰਾਮਸ੍ਯਾ੭ਨਪ ਸ਼ਰੀਰਤਃ  

 ਲਵ੍ਸ਼੍ਮਣੋ ਲਵ੍ਸ਼੍ਨਮ ਸ੍ਮ੍ਪ ਿੋ ਪਨਿਃ ਪਰਾਣ ਇਵਾ੭ਪਰਃ  ੨੮ 

 ਿ ਚ ਤੇਿ ਨਵਿਾ ਨਿਤਰਾਮ੍ ਲਪਤੇ ਪੁਰਸ਼ੁੋੱਤਮਃ  

 ਮਰੁਸ਼੍ਟਮ੍ ਅ ਿਮ੍ ਉਪਾਿੀਤਮ੍ ਅਸ਼੍ਿਾਨਤ ਿ ਨਿ ਤਮ੍ ਨਵਿਾ  ੨੯ 

 ਯਤਾ ਨਿ ਿਯਮ੍ ਆਰਟੂੋ ਮਰੁਵਯਾਮ੍ ਯਾਨਤ ਰਾਵਵਃ  
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 ਤਤੈਿਮ੍ ਪਰੁਸ਼੍ਟਤੋਪਯੇਨਤ ਸ੍ ਤਿੁਃ ਪਨਰਪਾਲਯਿ੍  ੩0 

 ਪਰਤ ਸ੍ਯਾ੭ਨਪ ਸ਼ਤਰੁਵ੍ਿੋ ਲਵ੍ਸ਼੍ਮਣ ਅਵਰਜੋ ਨਿ ਸ੍ਃ  

 ਪਰਾਣੈਃ ਨਪਰਯਤਰੋ ਨਿਤਯਮ੍ ਤਸ੍ਯ ਚ ਆਸ੍ੀਤ੍ ਤਤਾ ਨਪਰਯਃ  ੩੧ 

 ਸ੍ ਚਤੁਰ੍ਨਪ: ਮਿਾਪਾਵੈਃ ਪੁਤਰੈ: ਤਸ਼ਰਤਃ ਨਪਰਯੈਃ  

 ਪਪੂਵ ਪਰਮ ਪਰੀਤ ੋਤੇਵੈ: ਇਵ ਨਪਤਾਮਿਃ  ੩੨ 

 ਤੇ ਯਤਾ ਜ੍ਞਾਿ   ਸ੍ਮ੍ਪ ਿਾਃ ਸ੍ਰਵੇ ਸ੍ਮੁਨਤਤਾ ਵੁਣੈਃ  

 ਿਰੀਮਿ੍ਤਃ ਵੀਰ੍ਨਤਮਿ੍ਤ ਸ਼੍ਚ ਸ੍ਰਵਜ੍ਞਾ ਤੀਰ੍ਵ   ਤਰ੍ਨਸ਼ਿਃ  ੩੩ 

 ਤੇਸ਼ਾ ਮੇਵਮ੍ ਪਪਾਵਾਿਾਮ੍ ਸ੍ਰਵੇਸ਼ਾਮ੍ ਤੀਪ੍ਤ ਤੇਜਸ੍ਾਮ੍   

 ਨਪਤਾ ਤਸ਼ਰਤ ੋਿਰਸ਼ੁ੍ਟੋ ਪਰਿ੍ਮ ਲੋਵਾਨਤਪੋ ਯਤਾ  ੩੪ 

 ਤੇ ਚਾ੭ਨਪ ਮਿੁਜ ਵਯਾਵਰਾ ਵੈਨਤਵਾ੭ਤਯਯਿੇ ਰਤਾ:  

 ਨਪਤਰੁ ਸ਼ੁਸ਼ਰੂਸ਼ਣ ਰਤਾ ਤਿੁਰਵੇਤ ੇਚ ਨਿਸ਼੍ਨਟਤਾ:  ੩੫ 

 ਅਤ ਰਾਜਾ ਤਸ਼ਰਤ ਸ੍੍ਤੇਸ਼ਾਮ੍ ਤਾਰ ਨਵਰਯਾਮ੍ ਪਰਨਤ   

 ਨਚਮ੍ਤਯਾ ਮਾਸ੍ ਤਰ੍ਮਾਤ੍ਮਾ ਸ੍ੋਪਾਤਯਾਯ: ਸ੍ਪਾਮ੍ਤਵ:  ੩੬ 

 ਤਸ੍ਯ ਨਚਮ੍ਤਯ   ਮਾਿਸ੍ਯ ਮਮ੍ਨਤਰ ਮਤਯੇ ਮਿਾਤ੍ਮਿ:   

 ਅਪਯਾ੭੭ਵੱਚਿ੍ ਮਿਾ ਤੇਜੋ ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰੋ ਮਿਾਮੁਨਿ:  ੩੭ 

 ਸ੍ ਰਾਜ੍ਞ ੋਤਰ੍ਸ਼ਿਾ੭੭ਵਾਮ੍ਵ੍ਸ਼ੀ ਤਵਾਰਾ੭ਤਯਵ੍ਸ਼ਾਿ੍ ਉਵਾਚ ਿ   

 ਸ਼ੀਵਰਮ੍ ਆਵਯਾਤ ਮਾਮ੍ ਪਰਾਪ੍ਤਮ੍ ਵੌਨਸ਼ਵਮ੍ ਵਾਨਤਿ: ਸੁ੍ਤਮ੍  ੩੮ 

 ਤ ੱੱਚਰਤੁਵਾ ਵਚਿਮ੍ ਤਸ੍ਯ ਰਾਜ ਵੇਸ਼੍ਮ ਪਰਤੁਤਰੁਵੁ:  

 ਸ੍ਮ੍ਪਰਾਮ੍ਤ ਮਿਸ੍: ਸ੍ਰਵੇ ਤੇਿ ਵਾਵਯੇਿ ਚੋਨਤਤਾ:  ੩੯ 

 ਤੇ ਵਤਵਾ ਰਾਜ ਪਵਿਮ੍ ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਮ੍ ਰਨੁਸ਼ਮ੍ ਤਤਾ   

 ਪਰਾਪ੍ਤਮ੍ ਆਵੇਤਯਾ ਮਾਸੁ੍: ਿਰੁਪਾਯੈ ਇਵ੍ਸ਼ਵਾਵਵੇ ਤਤਾ  ੪0 

 ਤੇਸ਼ਾਮ੍ ਤਤ੍ ਵਚਿਮ੍ ਸ਼ਰੁਤਵਾ ਸ੍ ਪੁਰੋਤਾ: ਸ੍ਮਾਨਿਤ:  

 ਪਰਤਯੱੁਜਵਾਮ ਸ੍ਮਹਰ੍ਸ਼ੁ੍ਟੋ ਪਰਿ੍ਮਾਣਮ੍ ਇਵ ਵਾਸ੍ਵ:  ੪੧ 

 ਸ੍ ਤਰੁਸ਼੍ਟਵਾ ਜਵਨਲਤਮ੍ ਤੀਪ੍ਤਯ ਤਪਸ੍ਮ੍ ਸ੍ਮ੍ਨਸ਼ਤ ਵਰਤਮ੍   

 ਪਰਿਰਸ਼ੁ੍ਟ ਵਤਿੋ ਰਾਜਾ ਤਤੋ੭ਰ੍ਵਯਮ੍ ਉਪਿਾਰਯਤ ੍ ੪੨ 

 ਸ੍ ਰਾਜ੍ਞ: ਪਰਨਤਵਰੁਿਯਾ੭ਰ੍ਵਯਮ੍ ਸ਼ਾਸ੍੍ਤਰ ਤਰੁਸ਼੍ਟੇਣ ਵਰ੍ਮਣਾ   

 ਵੁਸ਼ਲਮ੍ ਅਵਯਯਮ੍ ਚੈਵ ਪਰਯ ਪਰੁੱਚਿ੍ ਿਰਾ੭ਨਤਪਮ੍  ੪੩ 

 ਪੁਰ ੇਵੋਸ਼ੇ ਜਿਪਤੇ ਪਾਿ੍ਤਵੇਸ਼ੁ ਸੁ੍ਿਰਤੁ੍ਸੁ੍ ਚ   
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 ਵੁਸ਼ਲਮ੍ ਵੌਨਸ਼ਵੋ ਰਾਜ੍ਞਃ ਪਰਯ ਪਰੁੱਚਤ੍ ਸੁ੍ਤਾਰ੍ਨਮਵ:  ੪੪ 

 ਆਨਪ ਤੇ ਸ੍ ਿਤਾ ੱੱਸ੍ਰਵੇ ਸ੍ਾਮਮ੍ਤਾ ਨਰਪਵੋ ਨਜਤਾ: ?  

 ਤੈਵਮ੍ ਚ ਮਾਿੁਸ਼0 ਚਾ੭ਨਪ ਵਰ੍ਮ ਤ ੇਸ੍ਾਤਵਿੁਸ਼੍ਨਟਤਮ੍ ?  ੪੫ 

 ਵਨਸ੍ਸ਼੍ਟਮ੍ ਚ ਸ੍ਮਾਵਮਯ ਵੁਸ਼ਲਮ੍ ਮੁਨਿ ਪੁਮ੍ਵਵਃ  

 ਰਸ਼ੁੀਮ੍ਸ਼੍ਚ ਤਾਿ੍ ਯਤਾ ਿਯਾਯਮ੍ ਮਿਾਪਾਵਾਿ੍ ਉਵਾਚ ਿ  ੪੬ 

 ਤੇ ਸ੍ਰਵ ੇਿਰਸ਼ੁ੍ਟ ਮਿਸ੍ ਸ੍੍ਤਸ੍ਯ ਰਾਜ੍ਞੋ ਨਿਵੇਸ਼ਿਮ੍  

 ਨਵਨਵਸ਼ੁਃ ਪੂਨਜਤਾ ਸ੍੍ਤਤਰ ਨਿਸ਼ੇਤੁ ਸ਼੍ਚ ਯਤਾ੭ਰਹਤਃ  ੪੭ 

 ਅਤ ਿਰਸ਼ੁ੍ਟ ਮਿਾ ਰਾਜਾ ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰਮ੍ ਮਿਾਮੁਨਿਮ੍  

 ਉਵਾਚ ਪਰਮੋਤਾਰੋ ਿਰਸ਼ੁ੍ਟ ਸ੍੍ਤਮ੍ ਅਨਪਪੂਜਯਿ੍  ੪੮ 

 ਯਤਾ੭ਮਰੁਤ ਸ੍ਯ ਸ੍ਮ੍ਪਰਾਪ੍ਨਤ: ਯਤਾ ਵਰ੍ਸ਼ਮ੍ ਅਿੂਤਵੇ  

 ਯਤਾ ਸ੍ਤਰੁਸ਼ ਤਾਰੇਸ਼ੁ ਪੁਤਰ ਜਿ੍ਮਾ ਪਰਜਸ੍ਯ ਚ  ੪੯ 

 ਪਰਿਸ਼੍ਟ ਸ੍ਯ ਯਤਾ ਲਾਪੋ ਯਤਾ ਿਰ੍ਸ਼ੋ ਮਿੋਤਯੇ  

 ਤਤਾ ਏਵ ਆਵਮਿਮ੍ ਮਿਯੇ ਸ੍ਵਾਵਤਮ੍ ਤ ੇਮਿਾਮੁਿੇ  ੫0 

 ਵਮ੍ ਚ ਤੇ ਪਰਮਮ੍ ਵਾਮਮ੍ ਵਰੋਨਮ ਨਵਮੁ ਿਰ੍ਨਸ਼ਤਃ  

 ਪਾਤਰ ਪੂਤੋਨਸ੍ ਮੇ ਪਰਿ੍ਮਿ੍ ਨਤਸ਼੍ਟਯਾ ਪਰਾਪ੍ਤੋਨਸ੍ ਵੌਨਸ਼ਵ  ੫੧ 

 ਅਤਯ ਮੇ ਸ੍ਪਲਮ੍ ਜਿ੍ਮ ਜੀਨਵਤਮ੍ ਚ ਸੁ੍ਜੀਨਵਤਮ੍  

 ਪੂਰਵਮ੍ ਰਾਜਰ੍ਨਸ਼ ਸ਼ਪ੍ਤੇਿ ਤਪਸ੍ਾ ਤਯੋਨਤਤ ਪਰਪਃ  ੫੨ 

 ਪਰਿ੍ਮਰ੍ਨਸ਼ ਤਵਮ੍ ਅਿੁਪਰਾਪ੍ਤਃ ਪੂਜਯੋਨਸ੍ ਪਿਤੁਾ ਮਯਾ  ੫੩ 

 ਤਤ੍ ਅਤ੍ਪੁਤਮ੍ ਇਤਮ੍ ਪਰਿ੍ਮਿ੍ ਪਨਵਤਰਮ੍ ਪਰਮਮ੍ ਮਮ  

 ਸ਼ੁਪ ਵ੍ਸ਼ੇਤਰ ਵਤਸ਼੍ਚਾ੭ ਿਮ੍ ਤਵ ਸ੍ਮ੍ਤਰ੍ਸ਼ਿਾਤ੍ ਪਰਪੋ  ੫੪ 

 ਪਰੂਨਿ ਯਤ੍ ਪਰਾਰ੍ਨਤਤਮ੍ ਤੁਪਯਮ੍ ਵਾਰਯਮ੍ ਆਵਮਿਮ੍ ਪਰਨਤ  

 ਇੱਚਾਮ੍ ਅਿੁਵਰੁਿੀਤੋਿਮ੍ ਤਵਤ੭ਰ੍ਤ ਪਨਰਵਰੁੱਤਯੇ  ੫੫ 

 ਵਾਰਯ ਸ੍ਯ ਿ ਨਵਮਰ੍ਸ਼ਮ੍ ਚ ਵਿ੍ਤੁਮ੍ ਅਰਹਨਸ੍ ਵੌਨਸ਼ਵ  

 ਵਰ੍ਤਾ ਚ ਅਿਮ੍ ਅਸ਼ੇਸ਼ੇਣ ਤੈਵਤਮ੍ ਨਿ ਪਵਾਿ੍ ਮਮ  ੫੬ 

 ਮਮ ਚ ਅਯਮ੍ ਅਿੁਪਰਾਪ੍ਤੋ ਮਿਾਿ੭ਪਯੁਤਯੋ ਨਤਵਜ   

 ਤਵ ਆਵਮਿਜ: ਵਰੁਤ੍ਸ੍ਿੋ੍ ਤਰ੍ਮ ਸ਼੍ਚ ਅਿੱੁਤਮੋ ਮਮ  ੫੭ 

 ਇਨਤ ਿਰਤੁਯ   ਸੁ੍ਵਮ੍ ਨਿਸ਼ਮਯ ਵਾਵਯਮ੍   

 ਸ਼ਰੁਨਤ    ਸੁ੍ਵਮ੍ ਆਤ੍ਮਵਤਾ ਨਵਿੀਤਮ੍ ਉਵ੍ਤਮ੍  
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 ਪਰਨਤਤ   ਵੁਣ   ਯਸ਼ਾ ਵੁਣੈ: ਨਵਨਸ਼ਸ਼੍ਟਃ   

 ਪਰਮ ਰਨੁਸ਼ਃ ਪਰਮਮ੍ ਜਵਾਮ ਿਰ੍ਸ਼ਮ੍  ੫੮ 

 ਇਤਯਾਰ੍ਸ਼ ੇਸ਼ਰੀਮਤਰਾਮਾਯਣੇ, ਆਨਤ ਵਾਵਯੇ ਪਾਲਵਾਮ੍ਟੇ    ਅਸ਼੍ਟਾਤਸ਼ ੱੱਸ੍ਰ੍ਵਃ  

 ਏਕੋਨ ਤ੍ਵ0ਸ਼  ੱਸਰ੍ਕਃ   

  ਤ ੱੱਚਰਤੁਵਾ ਰਾਜ ਨਸ੍ਮਹ ਸ੍ਯ ਵਾਵਯਮ੍ ਅਤ੍ਪੁਤ ਨਵਸ੍੍ਤਰਮ੍  

  ਿਰਸ਼ੁ੍ਟ   ਰੋਮਾ ਮਿਾਤੇਜਾ ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰੋਪਯਪਾਸ਼ਤ  ੧ 

  ਸ੍ਤਰੁਸ਼ਮ੍ ਰਾਜ   ਸ਼ਾਰ੍ਤੂਲ ਤਵੈਤਤ੍ ਪੁਨਵ ਿ ਅਿਯਤਃ  

  ਮਿਾ   ਵਮ੍ਸ਼   ਪਰਸੂ੍ਤ ਸ੍ਯ ਵਨਸ੍ਸ਼੍ਟ   ਵਯਪਤੇਨਸ਼ਿਃ  ੨ 

  ਯਤ ੍ਤੁ ਮੇ ਿਰਤੁ੍ ਵਤਮ੍ ਵਾਵਯਮ੍ ਤਸ੍ਯ ਵਾਰਯ ਸ੍ਯ ਨਿਸ਼੍ਚਯਮ੍  

  ਵੁਰਸ਼ੁਵ ਰਾਜ   ਸ਼ਾਰ੍ਤੂਲ ਪਵ ਸ੍ਤਯ   ਪਰਨਤਸ਼ਰਵਾ:  ੩ 

  ਅਿਮ੍ ਨਿਯਮਮ੍ ਆਨਤਸ਼੍ਟੇ ਨਸ੍ੱਤਯ੭ਰ੍ਤਮ੍ ਪੁਰਸ਼ੁਰ੍ਸ਼ਪ  

  ਤਸ੍ਯ ਨਵਵ੍ਿਵਰੌ ਤਵੌ ਤੁ ਰਾਵ੍ਸ਼ਸ੍ੌ ਵਾਮ ਰਨੂਪਣੌ  ੪ 

  ਵਰਤੇ ਮ ੇਪਿਸ਼ੁ ਸ਼੍ਚੀਰ੍ਣੇ ਸ੍ਮਾਪ੍ਤਯਾਮ੍ ਰਾਵ੍ਸ਼ਸ੍ਾ ਨਵਮੌ  

  ਮਾਰੀਚ ਸ਼੍ਚ ਸੁ੍ਪਾਿ ੁਸ਼੍ਚ ਵੀਰਯਵਿ੍ਤੌ ਸੁ੍ ਨਸ਼ਵ੍ਨਸ਼ਤੌ   

 ਤੌ ਮਾਮ੍ਸ੍ ਰਨੁਤਰੌਵੇਣ ਵੇਨਤਮ੍ ਤਾਮ੍ ਅਪਯਵਰ੍ਸ਼ਤਾਮ੍  ੫ 

  ਅਵਤੂਤੇ ਤਤਾ ਪੂਤੇ ਤਸ੍੍ਨਮਿ੍ ਨਿਯਮ ਨਿਸ਼੍ਚਯੇ  

  ਵਰੁਤ ਸ਼ਰਮੋ ਨਿਰਤੁ੍ਸ੍ਾਿ ਸ੍੍ਤਸ੍੍ਮਾਤ੍ ਤੇਸ਼ਾਤ੍ ਅਪਾਵਰਮੇ  ੬ 

  ਿ ਚ ਮੇ ਵਰੋਤਮ੍ ਉਤ੍ਸ੍ਰਸ਼੍ਟਮੁ੍ ਪੁੱਨਤ: ਪਵਨਤ ਪਾਰ੍ਨਤਵ  

  ਤਤਾ ਪੂਤਾ ਨਿ ਸ੍ਾ ਚਰਯਾ ਿ ਸ਼ਾਪ ਸ੍੍ਤਤਰ ਮੁਚਯਤੇ  ੭ 

  ਸ੍ਵ ਪੁਤਰਮ੍ ਰਾਜ ਸ਼ਾਰ੍ਤੂਲ ਰਾਮਮ੍ ਸ੍ਤਯ ਪਰਾਵਰਮਮ੍  

  ਵਾਵ ਪਵ੍ਸ਼ ਤਰਮ੍ ਸ਼ੂਰਮ੍ ਜਯੇਸ਼੍ਟਮ੍ ਮੇ ਤਾਤੁਮ੍ ਅਰਹਨਸ੍  ੮ 

  ਸ਼ਵ੍ਤੋ ਿਯੇਸ਼ ਮਯਾ ਵੁਪ੍ਤੋ ਨਤਵਯੇਿ ਸ੍ਵੇਿ ਤੇਜਸ੍ਾ  

  ਰਾਵ੍ਸ਼ਸ੍ਾ ਯੇ ਨਵਵਰ੍ਤਾਰ ਸ੍੍ਤੇਸ਼ਾਮ੍ ਅਨਪ ਨਵਿਾਸ਼ਿੇ  ੯ 

  ਸ਼ਰੇਯ ਸ਼੍ਚ ਅਸ੍੍ਮੈ ਪਰਤਾਸ੍ਯਾਨਮ ਪਿ ੁਰਪੂਮ੍ ਿ ਸ੍ਮ੍ਸ਼ਯਃ  

  ਤਰਯਾਣਾਮ ੍ਅਨਪ ਲੋਵਾਿਾਮ੍ ਯੇਿ ਵਯਾਨਤਮ੍ ਵਨਮਸ਼ਯਨਤ  ੧0 

  ਿ ਚ ਤੌ ਰਾਮਮ੍ ਆਸ੍ਾਤਯ ਸ਼ਵ੍ਤੌ ਸ੍੍ਤਾਤੁਮ੍ ਵਤਮ੍ਚਿ  

  ਿ ਚ ਤੌ ਰਾਵਵਾਤ੍ ਅਿਯੋ ਿਿ੍ਤੁਮ੍ ਉਤ੍ਸ੍ਿਤੇ ਪੁਮਾਿ੍  ੧੧ 

  ਵੀਰਯੋਤ੍ਨਸ੍ਵ੍ਤੌ ਨਿ ਤੌ ਪਾਪੌ ਵਾਲ ਪਾਸ਼ ਵਸ਼ਮ੍ ਵਤੌ  
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  ਰਾਮ ਸ੍ਯ ਰਾਜ ਸ਼ਾਰ੍ਤੂਲ ਿ ਪਰਯਾਪ੍ਤੌ ਮਿਾਤ੍ਮਿਃ  ੧੨ 

  ਿ ਚ ਪੁਤਰ ਵਰੁਤਮ੍ ਸ੍੍ਿੇਿਮ੍ ਵਰ੍ਤੁਮ੍ ਅਰਹਨਸ੍ ਪਾਰ੍ਨਤਵ  

  ਅਿਮ੍ ਤੇ ਪਰਨਤਜਾਿਾਨਮ ਿਤੌ ਤੌ ਨਵੱਨਤ ਰਾਵ੍ਸ਼ਸ੍ੌ  ੧੩ 

  ਅਿਮ੍ ਵੇਤ੍ਨਮ ਮਿਾਤ੍ਮਾਿਮ੍ ਰਾਮਮ੍ ਸ੍ਤਯ ਪਰਾਵਰਮਮ੍  

  ਵਨਸ੍ਸ਼੍ਟੋਨਪ ਮਿਾ ਤੇਜਾ ਯੇ ਚ ਇਮੇ ਤਪਨਸ੍ ਸ੍੍ਨਤਤਾਃ  ੧੪ 

  ਯਨਤ ਤੇ ਤਰ੍ਮ ਲਾਪਮ੍ ਚ ਯਸ਼ ਸ਼੍ਚ ਪਰਮਮ੍ ਪੁਨਵ  

  ਸ੍੍ਨਤਰਮ ੍ਇੱਚਨਸ੍ ਰਾਜੇਿ੍ਤਰ ਰਾਮਮ੍ ਮੇ ਤਾਤੁਮ੍ ਅਰਹਨਸ੍  ੧੫ 

  ਯਨਤ ਅਪਯਿੁਜ੍ਞਾਮ੍ ਵਾਵੁਤਸ੍੍੍ਤ ਤਤਤੇ ਤਵ ਮਿ੍ਨਤਰਣਃ  

  ਵਨਸ੍ਸ਼੍ਟ ਪਰਮੁਵਾਃ ਸ੍ਰਵੇ ਤਤੋ ਰਾਮਮ੍ ਨਵਸ੍ਰ੍ਜਯ  ੧੬ 

  ਅਨਪਪਰੇਤਮ੍ ਅਸ੍ਮ੍ਸ੍ਵ੍ਤਮ੍ ਆਤ੍ਮਜਮ੍ ਤਾਤੁਮ੍ ਅਰਹਨਸ੍  

  ਤਸ਼ ਰਾਤਰਮ ੍ਨਿ ਯਜ੍ਞ ਸ੍ਯ ਰਾਮਮ੍ ਰਾਜੀਵ ਲੋਚਿਮ੍  ੧੭ 

  ਿ ਅਤਯੇਨਤ ਵਾਲੋ ਯਜ੍ਞ ਸ੍ਯ ਯਤਾ ਅਯਮ੍ ਮਮ ਰਾਵਵ  

  ਤਤਾ ਵੁਰਸ਼ੁਵ ਪਤਰਮ੍ ਤੇ ਮਾ ਚ ਸ਼ੋਵੇ ਮਿਃ ਵਰੁਤਾਃ  ੧੮ 

 ਇਤਯੇਵਮ੍ ਉਵ੍ਤਵਾ ਤਰ੍ਮਾਤ੍ਮਾ ਤਰ੍ਮਾ੭ਰ੍ਤ ਸ੍ਨਿਤਮ੍ ਵਚਃ  

 ਨਵਰਰਾਮ ਮਿਾਤੇਜਾ ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰੋ ਮਿਾਮੁਨਿਃ  ੧੯ 

 ਸ੍ ਤ  ੱਨਿਸ਼ਮਯ ਰਾਜੇਮ੍ਤਰੋ ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰ ਵਚ ੱੱਸ਼ੁਪਮ੍   

 ਸ਼ੋਵਮ੭ਪਯਵਮ ੱੱਤੀਵਰਮ੍ ਵਯਸ਼ੀਤਤ ਪਯਾ੭ਨਿਵਤਃ   ੨0  

 ਇਨਤ ਿਰਤੁਯ ਮਿੋ ਨਵਤਾਰਣਮ੍   

 ਮੁਨਿ ਵਚਿਮ੍ ਤਤ੍ ਅਤੀਵ ਸ਼ੁਸ਼ਰੁਵਾਿ੍  

 ਿਰਪਨਤ: ਅਵਮਤ੍ ਪਯਮ੍ ਮਿਤ੍   

 ਵਯਨਤਤ ਮਿਾਃ ਪਰਚਚਾਲ ਚ ਆਸ੍ਿਾਤ੍   ੨੧ 

 ਇਤਯਾਰ੍ਸ਼ ੇਸ਼ਰੀਮਤਰਾਮਾਯਣੇ, ਆਨਤ ਵਾਵਯੇ ਪਾਲਵਾਮ੍ਟੇ    ਏਵੋਿਨਵ0ਸ਼ ੱੱਸ੍ਰ੍ਵਃ   

 ਤ੍ਵਮ੍ਸ਼  ੱਸਰ੍ਕਃ   

 ਤੱਚਰਤੁਵਾ ਰਾਜ ਸ਼ਾਰ੍ਤੂਲੋ ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰ ਸ੍ਯ ਪਾਨਸ਼ਤਮ੍  

  ਮੁਿਰੂ੍ਤਮ੍ ਇਵ ਨਿਃੱੱਸ੍ਮ੍ਜ੍ਞਃ ਸ੍ਮ੍ਜ੍ਞਾਵਾਿ੍ ਇਤਮ੍ ਅਪਰਵੀਤ ੍ ੧ 

  ਊਿ ਸ਼ੋਟਸ਼ ਵਰ੍ਸ਼ੋ ਮੇ ਰਾਮੋ ਰਾਜੀਵ ਲੋਚਿਃ  

  ਿ ਯੱੁਤ ਯੋਵਯਤਾਮ੍ ਅਸ੍ਯ ਪਸ਼ਯਾਨਮ ਸ੍ਿ ਰਾਵ੍ਸ਼ਸ੍ੈਃ  ੨ 

  ਇਯਮ੍ ਅਵ੍ਸ਼ੌਨਿਣੀ ਪੂਰ੍ਣਾ ਯਸ੍ਯਾ੭ਿਮ੍ ਪਨਤਰੀਸ਼ਵਰਃ  
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  ਅਿਯਾ ਸ੍ਮਵਰ੍ਤੁੋ ਵਤਵਾ ਯੋੱਤਾ੭ਿਮ੍ ਤ ੈਰ੍ਨਿਸ਼ਾਚਰੈਃ  ੩ 

  ਇਮੇ ਸ਼ੂਰਾ ਸ਼੍ਚ ਨਵਵਰਾਿ੍ਤਾ ਪਰੁਤਯਾ ਮੇਸ੍੍ਤਰ ਨਵਸ਼ਾਰਤਾਃ  

  ਯੋਵਯਾ ਰਵ੍ਸ਼ੋਵਣੈ ਰਯੋੱਤੁਮ੍ ਿ ਰਾਮਮ੍ ਿੇਤੁਮ੍ ਅਰਹਨਸ੍  ੪ 

  ਅਿਮ੍ ਏਵ ਤਿੁ ਸ਼੍ਪਾਨਣ ਰ੍ਵੋਪ੍ਤਾ ਸ੍ਮਰ ਮੂਰ੍ਤਨਿ  

  ਯਾਵਤ ੍ਪਰਾਣਾਿ੍ ਤਨਰਸ਼ਯਾਨਮ ਤਾਵਤ੍ ਯੋਤ੍ਸ੍ਯੇ ਨਿਸ਼ਾਚਰੈਃ  ੫ 

  ਨਿਨਰਵਵ੍ਿਾ ਵਰਤ ਚਰਯਾ ਸ੍ਾ ਪਨਵਸ਼ਯਨਤ ਸੁ੍ਰਵ੍ਨਸ਼ਤਾ  

  ਅਿਮ੍ ਤਤਰ ਆਵਨਮਸ਼ਯਾਨਮ ਿ ਰਾਮ0  ਿੇਤੁਮ੍ ਅਰਹਨਸ੍  ੬ 

  ਪਾਲੋ ਨਿ ਅਵਰੁਤ ਨਵਤਯ ਸ਼੍ਚ ਿ ਚ ਵੇੱਨਤ ਪਲਾ ਪਲਮ੍  

  ਿ ਚ ਅਸ੍੍ਤਰ ਪਲ ਸ੍ਮਯੁਵ੍ਤੋ ਿ ਚ ਯੱੁਤ ਨਵਸ਼ਾਰਤਃ  ੭ 

  ਿ ਚ ਅਸ੍ੌ ਰਵ੍ਸ਼ਸ੍ਾਮ੍ ਯੋਵਯਃ ਵੂਟ ਯੱੁਤਾ ਨਿ ਤੇ ਤਰੁਵਮ੍  

  ਨਵਪਰਯੁਵ੍ਤੋ ਨਿ ਰਾਮੇਣ ਮੁਿਰੂ੍ਤਮ੍ ਅਨਪ ਿ ਉਤ੍ਸ੍ਿੇ  

  ਜੀਨਵਤੁਮ੍ ਮੁਨਿ ਸ਼ਾਰ੍ਤੂਲ ਿ ਰਾਮਮ੍ ਿੇਤੁਮ੍ ਅਰਹਨਸ੍  ੮ 

  ਯਨਤ ਵਾ ਰਾਵਵਮ੍ ਪਰਿ੍ਮਿ੍ ਿੇਤੁਮ੍ ਇੱਚਨਸ੍ ਸੁ੍ਵਰਤ  

  ਚਤੁਰਙਵ੍ ਸ੍ਮਾਯੁਵ੍ਤਮ੍ ਮਯਾ ਚ ਸ੍ਨਿਤਮ੍ ਿਯ  ੯ 

  ਸ਼ਸ਼੍ਨਟ ਰਵਰ੍ਸ਼ ਸ੍ਿਸ੍ਰਾਨਣ ਜਾਤ ਸ੍ਯ ਮਮ ਵੌਨਸ਼ਵ  

  ਵਰੁ ੱਚਰੇਣ ਉਤ੍ਪਾਨਤਤ ਸ਼੍ਚ ਅਯਮ੍ ਿ ਰਾਮਮ੍ ਿੇਤੁਮ੍   ਅਰਹਨਸ੍  ੧0 

  ਚਤੁਰ੍ਣਾਮ ੍ਆਤ੍ਮਜਾਿਾਮ੍ ਨਿ ਪਰੀਨਤਃ ਪਰਨਮਵਾ ਮਮ  

  ਜਯੇਸ਼੍ਟਮ੍ ਤਰ੍ਮ ਪਰਤਾਿਮ੍ ਚ ਿ ਰਾਮਮ੍ ਿੇਤੁਮ੍ ਅਰਹਨਸ੍  ੧੧ 

  ਨਵਮ੍ ਵੀਰਯਾ ਰਾਵ੍ਸ਼ਸ੍ਾ ਸ੍੍ਤੇ ਚ ਵਸ੍ਯ ਪੁਤਰਾ ਸ਼੍ਚ ਵੇ ਚ ਤੇ  

  ਵਤਮ੍ ਪਰਮਾਣਾਃ ਵੇ ਚ ਏਤਾਿ੍ ਰਵ੍ਸ਼ਿ੍ਨਤ ਮੁਨਿ ਪੁਮ੍ਵਵ  ੧੨ 

  ਵਤਮ੍ ਚ ਪਰਨਤ ਵਰ੍ਤਵਯਮ੍ ਤੇਸ਼ਾਮ੍ ਰਾਮੇਣ ਰਵ੍ਸ਼ਸ੍ਾਮ੍  

  ਮਾਮਵੈ: ਵਾ ਪਲੈ: ਪਰਿ੍ਮਿ੍ ਮਯਾ ਵਾ ਵੂਟ ਯੋਨਤਿਾਮ੍  ੧੩ 

  ਸ੍ਰਵਮ੍ ਮੇ ਸ਼ਮ੍ਸ੍ ਪਵਵਿ੍ ਵਤਮ੍ ਤੇਸ਼ਾਮ੍ ਮਯਾ ਰਣੇ  

  ਸ੍੍ਤਾਤਵਯਮ੍ ਤੁਸ਼੍ਟ ਪਾਵਾਿਾਮ੍ ਵੀਰਯੋਤ੍ਨਸ੍ਵ੍ਤਾ ਨਿ ਰਾਵ੍ਸ਼ਸ੍ਾਃ  ੧੪ 

  ਤਸ੍ਯ ਤ ਤਵਚਿਮ੍ ਸ਼ਰੁਤਵਾ ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰੋਪਯਪਾਸ਼ਤ  

  ਪੌਲਸ੍੍ਤਯ ਵਮ੍ਸ਼ ਪਰਪਵੋ ਰਾਵਣੋ ਿਾਮ ਰਾਵ੍ਸ਼ਸ੍ਃ  ੧੫ 

  ਸ੍ ਪਰਿ੍ਮਣਾ ਤੱਤ ਵਰ: ਤਰੈਲੋਵਯਮ੍ ਪਾਤਤੇ ਪਰੁਸ਼ਮ੍  

  ਮਿਾ ਪਲੋ ਮਿਾ ਵੀਰਯੋ ਰਾਵ੍ਸ਼ਸ੍ੈ: ਪਿਨੁਪ: ਵਰੁਤਃ  ੧੬ 



ਪਾਲ   ਕਾਮ੍ਟ 
 

P a g e  54 | 170 

 

  ਸ਼ਰੂਯਤ ੇਨਿ ਮਿਾ ਵੀਰਯੋ ਰਾਵਣੋ ਰਾਵ੍ਸ਼ਸ੍ਾ੭ਨਤਪਃ  

  ਸ੍ਾਵ੍ਸ਼ਾਤ੍ ਵੈਸ਼ਰਵਣ ਪਰਾਤਾ ਪੁਤਰੋ ਨਵਸ਼ਰਵਸ੍ੋ ਮੁਿੇਃ  ੧੭ 

  ਯਤਾ ਸ੍ਵਯਮ੍ ਿ ਯਜ੍ਞ ਸ੍ਯ ਨਵਵ੍ਿ ਵਰ੍ਤਾ ਮਿਾਪਲਃ  

  ਤੇਿ ਸ੍ਮ੍ਚੋਨਤਤੌ ਤ ੌਤੁ ਰਾਵ੍ਸ਼ਸ੍ੌ ਸੁ੍ਮਿਾ ਪਲੌ  ੧੮ 

  ਮਾਰੀਚ ਸ਼੍ਚ ਸੁ੍ਪਾਿ ੁਸ਼੍ਚ ਯਜ੍ਞ ਨਵਵ੍ਿਮ੍ ਵਨਰਸ਼ਯਤਃ  

  ਇਤਯੁਵ੍ਤੋ ਮੁਨਿਿਾ ਤੇਿ ਰਾਜੋਵਾਚ ਮੁਨਿਮ੍ ਤਤਾ  ੧੯ 

  ਿ ਨਿ ਸ਼ਵ੍ਤੋਸ੍੍ਨਮ ਸ੍ਮ੍ਵਰਾਮੇ ਸ੍੍ਤਾਤੁਮ੍ ਤਸ੍ਯ ਤੁਰਾਤ੍ਮਿਃ  

  ਸ੍ ਤਵਮ੍ ਪਰਸ੍ਾਤਮ੍ ਤਰ੍ਮਜ੍ਞ ਵੁਰਸ਼ੁਵ ਮਮ ਪੁਤਰਵੇ  ੨0 

 ਮਮ ਚ ਏਵਾ ਅਲ੍ਪ ਪਾਵਯ ਸ੍ਯ ਤੈਵਤਮ੍ ਨਿ ਪਵਾਿ੍ ਵੁਰ:ੁ  

 ਤੇਵ ਤਾਿਵ ਵਿ੍ਤਰਵਾ ਯਵ੍ਸ਼ਾਃ ਪਤਵ ਪ ਿਵਾਃ  ੨੧ 

 ਿ ਸ਼ਵ੍ਤਾ ਰਾਵਣਮ੍ ਸ੍ੋਟਮੁ੍ ਨਵਮ੍ ਪੁਿ: ਮਾਿਵਾ ਯੁਨਤ  

 ਸ੍ ਨਿ ਵੀਰਯਵਤਾਮ੍ ਵੀਰਯਮ੍ ਆਤੱਤੇ ਯੁਨਤ ਰਾਵ੍ਸ਼ਸ੍ਃ  ੨੨ 

 ਤੇਿ ਚਾ੭ਿਮ੍ ਿ ਸ਼ਵ੍ਤੋਸ੍੍ਨਮ ਸ੍ਮਯੋੱਤੁਮ੍ ਤਸ੍ਯ ਵਾ ਪਲੈਃ  

 ਸ੍ਪਲੋ ਵਾ ਮੁਨਿ ਸ਼ਰੇਸ਼੍ਟ ਸ੍ਨਿਤੋ ਵਾ ਮਮ ਆਤ੍ਮਜੈਃ  ੨੩ 

 ਵਤਮ੍ ਅਨਪ ਅਮਰ ਪਰਵਯਮ੍ ਸ੍ਮ੍ਵਰਾਮਾਣਾਮ੍ ਅਵੋਨਵਤਮ੍  

 ਪਾਲਮ੍ ਮੇ ਤਿਯਮ੍ ਪਰਿ੍ਮਿ੍ ਿੈਵ ਤਾਸ੍ਯਾਨਮ ਪੁਤਰਵਮ੍  ੨੪ 

 ਅਤ ਵਾਲੋਪਮੌ ਯੱੁਤੇ ਸੁ੍ਤੌ ਸੁ੍ਿ੍ਤੋਪ ਸੁ੍ਿ੍ਤਯੋਃ  

 ਯਜ੍ਞ ਨਵਵ੍ਿ ਵਰ ੌਤੌ ਤੇ ਿੈਵ ਤਾਸ੍ਯਾਨਮ ਪੁਤਰਵਮ੍  ੨੫ 

 ਮਾਰੀਚ ਸ਼੍ਚ ਸੁ੍ਪਾਿ ੁਸ਼੍ਚ ਵੀਰਯਵਿ੍ਤੌ ਸੁ੍ ਨਸ਼ਵ੍ਨਸ਼ਤੌ  

 ਤਯ:ੋ ਅਿਯਤਰੇਣ ਅਿਮ੍ ਯੋੱਤਾਸ੍ਯਾਮ੍ ਸ੍ਸੁ੍ਿਰ ੁਤ੍ਵਣਃ  ੨੬ 

 ਇਨਤ ਿਰਪਨਤ ਜਲ੍ਪਿਾਤ੍ ਨਤਵਜੇਮ੍ਤਰਮ੍ ;   

 ਵੁਨਸ਼ਵ ਸੁ੍ਤਮ੍ ਸੁ੍ਮਿਾਿ੍ ਨਵਵੇਸ਼ ਮਿਯੁ:  

 ਸੁ੍ ਿਤੁ ਇਵ ਮਵੇ ਅਵ੍ਨਿ: ਆਜਯ ਨਸ੍ਵ੍ਤ:  

 ਸ੍ਮਪਵ ੱੱਜਵਨਲਤੋ ਮਿਰ੍ਨਸ਼ ਵਿ੍ਨਿ:   ੨੭ 

 ਇਤਯਾਰ੍ਸ਼ ੇਸ਼ਰੀਮਤਰਾਮਾਯਣੇ, ਆਨਤ ਵਾਵਯੇ ਪਾਲਵਾਮ੍ਟੇ    ਨਵਮ੍ਸ਼ ੱੱਸ੍ਰ੍ਵਃ  

 ਏਕ ਤ੍ਵਮ੍ਸ਼  ੱਸਰ੍ਕਃ  

  ਤਤ੍ ਸ਼ਰੁਤਵਾ ਵਚਿਮ੍ ਤਸ੍ਯ ਸ੍੍ਿੇਿ ਪਰਯਾਵੁਲਾਵ੍ਸ਼ਰਮ੍   

  ਸ੍ਮਿਯੁਃ ਵੌਨਸ਼ਵੋ ਵਾਵਯਮ੍ ਪਰਤਯੁਵਾਚ ਮਿੀਪਨਤਮ੍  ੧ 
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  ਪੂਰਵਮ ੍ਅਰ੍ਤਮ੍ ਪਰਨਤਸ਼ਰੁਤਯ ਪਰਨਤਜ੍ਞਾਮ੍ ਿਾਤੁਮ੍ ਇੱਚਨਸ੍  

  ਰਾਵਵਾਣਾਮ੍ ਅਯੁਵ੍ਤੋਯਮ੍ ਵੁਲਸ੍ਯਾ ਸ੍ਯ ਨਵਪਰਯਯਃ  ੨ 

  ਯਨਤਤਮ ੍ਤੇ ਵ੍ਸ਼ਮਮ੍ ਰਾਜਿ੍ ਵਨਮਸ਼ਯਾਨਮ ਯਤਾ ਆਵਤਮ੍  

  ਨਮਤਯਾ ਪਰਨਤਜ੍ਞਃ ਵਾਵੁਤ੍ਸ੍੍ਤ ਸੁ੍ਵੀ ਪਵ ਸ੍ ਪਾਿ੍ਤਵਃ  ੩ 

  ਤਸ੍ਯ ਰੋਸ਼ ਪਰੀਤ ਸ੍ਯ ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰ ਸ੍ਯ ਤੀਮਤਃ  

  ਚਚਾਲ ਵਸੁ੍ਤਾ ਵਰੁਤ੍ਸ੍੍ਿਾ ਨਵਵੇਸ਼ ਚ ਪਯਮ੍ ਸੁ੍ਰਾਿ੍  ੪ 

  ਤਰਸ੍੍ਤ ਰਪੂਮ੍ ਤੁ ਨਵਜ੍ਞਾਯ ਜਵਤ੍ ਸ੍ਰਵਮ੍ ਮਿਾਿ੍ ਰਨੁਸ਼ਃ  

  ਿਰੁਪਨਤਮ੍ ਸੁ੍ਵਰਤੋ ਤੀਰੋ ਵਨਸ੍ਸ਼੍ਟੋ ਵਾਵਯਮ੍ ਅਪਰਵੀਤ ੍ ੫ 

  ਇਵ੍ਸ਼ਵਾਵੂਣਾਮ੍ ਵੁਲੇ ਜਾਤਃ ਸ੍ਾਵ੍ਸ਼ਾਤ੍ ਤਰ੍ਮ ਇਵਾ੭ਪਰਃ  

  ਤਰੁ ਨਤਮਾਿ੍ ਸੁ੍ਵਰਤਃ ਸ਼ਰੀਮਾਿ੍ ਿ ਤਰ੍ਮਮ੍ ਿਾਤੁਮ੍ ਅਰਹਨਸ੍  ੬ 

  ਨਤਰਸ਼ੁ ਲੋਵੇਸ਼ੁ ਨਵਵਯਾਤੋ ਤਰ੍ਮਾਤ੍ਮਾ ਇਨਤ ਰਾਵਵ  

  ਸ੍ਵ ਤਰ੍ਮਮ੍ ਪਰਨਤਪਤਯ ਸ੍ਵ ਿ ਅਤਰ੍ਮਮ੍ ਵੋਟਮੁ੍ ਅਰਹਨਸ੍  ੭ 

  ਸ੍ਮ੍ਸ਼ਰੁਤਯ ਏਵਮ੍ ਵਨਰਸ਼ਯਾਨਮ ਇਨਤ ਅਵੁਰਵਾਣ ਸ੍ਯ ਰਾਵਵ  

  ਇਸ਼੍ਟਾਪੂਰ੍ਤ ਵਤੋ ਪੂਯਾਤ੍ ਤਸ੍੍ਮਾਤ੍ ਰਾਮਮ੍ ਨਵਸ੍ਰ੍ਜਯ  ੮ 

  ਵਰੁਤਾ੭ ਸ੍੍ਤਰਮ੍ ਅਵਰੁਤਾ੭ਸ੍੍ਤਰਮ੍ ਵਾ ਿ ਏਿਮ੍ ਸ਼ਵ੍ਸ਼ਯਿ੍ਨਤ ਰਾਵ੍ਸ਼ਸ੍ਾਃ  

  ਵੁਪ੍ਤਮ੍ ਵੁਨਸ਼ਵ ਪੁਤਰੇਣ ਜਵਲਿੇਿ ਅਮਰੁਤਮ੍ ਯਤਾ  ੯ 

  ਏਸ਼ ਨਵਵਰਿਵਾਿ੍ ਤਰ੍ਮ ਏਸ਼ ਵੀਰਯਵਤਾਮ੍ ਵਰਃ  

  ਏਸ਼ ਪੁੱਤਯਾ੭ਨਤਵੋ ਲੋਵੇ ਤਪਸ੍ ਸ਼੍ਚ ਪਰਾਯਣਮ੍  ੧0 

 ਏਸ਼ੋਸ੍੍ਤਰਾਿ੍ ਨਵਨਵਤਾਿ੍ ਵੇੱਨਤ ਤਰੈਲੋਵਯੇ ਸ੍ ਚਰਾ੭ਚਰੇ  

 ਿੈਿਮ੍ ਅਿਯਃ ਪੁਮਾਿ੍ ਵੇੱਨਤ ਿ ਚ ਵੇਤ੍ਸ੍ਯਿ੍ਨਤ ਵੇਚਿ  ੧੧ 

 ਿ ਤੇਵਾ ਿ ਰ੍ਸ਼ਯਃ ਵੇਨਚਿ੍ ਿ ਅਸੁ੍ਰਾ ਿ ਚ ਰਾਵ੍ਸ਼ਸ੍ਾਃ  

 ਵਿ੍ਤਰਵ ਯਵ੍ਸ਼ ਪਰਵਰਾਃ ਸ੍ ਨਵ ਿਰ ਮਿੋਰਵਾਃ  ੧੨ 

 ਸ੍ਰਵਾ੭ਸ੍੍ਤਰਾਨਣ ਪਰੁਸ਼ਾਸ਼ਵ ਸ੍ਯ ਪੁਤਰਾਃ ਪਰਮ ਤਾਰ੍ਨਮਵਾਃ  

 ਵੌਨਸ਼ਵਾਯ ਪੁਰਾ ਤੱਤਾ ਯਤਾ ਰਾਜਯਮ੍ ਪਰਸ਼ਾਸ੍ਨਤ  ੧੩ 

 ਤੇਨਪ ਪੁਤਰਾਃ ਪਰੁਸ਼ਾਸ਼ਵ ਸ੍ਯ ਪਰਜਾਪਨਤ ਸੁ੍ਤਾ ਸੁ੍ਤਾਃ  

 ਿ ਏਵ ਰਪੂਾ ਮਿਾਵੀਰਯਾ ਤੀਪ੍ਨਤਮਿ੍ਤੋ ਜਯਾਵਿਾਃ  ੧੪ 

 ਜਯਾ ਚ ਸੁ੍ਪਰਪਾ ਚੈਵ ਤਵ੍ਸ਼ ਵਿਯੇ ਸੁ੍ਮਤਯਮੇ  

 ਤੇ ਸੁ੍ਵਾਤੇ ਅਸ੍੍ਤਰ ਸ਼ਸ੍੍ਤਰਾਨਣ ਸ਼ਤਮ੍ ਪਰਮ ਪਾਸ੍ਵਰਮ੍  ੧੫ 
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 ਪਞ੍ਚਾਸ਼ਤਮ੍ ਸੁ੍ਤਾਿ੍ ਲੇਪੇ ਜਯਾ ਿਾਮ ਪਰਾਿ੍ ਪੁਰਾ  

 ਵਤਾਯ ਅਸੁ੍ਰ ਸ੍ੈਿਯਾਿ੍ ਅਪਰਮੇਯਾਿ੍ ਵਾਮ ਰਨੂਪਣਃ  ੧੬ 

 ਸੁ੍ਪਰਪਾ ਜਿਯਤ੍ ਚ ਅਨਪ ਪੁਤਰਾਿ੍ ਪਞ੍ਚਾਸ਼ਤਮ੍ ਪੁਿਃ  

 ਸ੍ਮਹਾਰਾਿ੍ ਿਾਮ ਤੁਰ੍ਤਰ੍ਸ਼ਾਿ੍ ਤੁਰਾਵਰਮਾਿ੍ ਪਲੀਯਸ੍ਃ  ੧੭ 

 ਤਾਨਿ ਚ ਅਸ੍੍ਤਰਾਨਣ ਵੇੱਨਤ ਏਸ਼ ਯਤਾਵਤ੍ ਵੁਨਸ਼ਵਾ੭੭ਤ੍ਮਜਃ  

 ਅਪੂਰਵਾਣਾਮ੍ ਚ ਜਿਿੇ ਸ਼ਵ੍ਤੋ ਪੂਯ ਸ਼੍ਚ ਤਰ੍ਮਨਵਤ ੍ ੧੮ 

 ਏਵਮ੍ ਵੀਰਯੋ ਮਿਾਤੇਜਾ ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰੋ ਮਿਾ ਤਪਾਃ  

 ਿ ਰਾਮ ਵਮਿੇ ਰਾਜਿ੍ ਸ੍ਮ੍ਸ਼ਯਮ੍ ਵਰ੍ਤੁਮ੍ ਅਰਹਨਸ੍  ੧੯ 

 ਤੇਸ਼ਾਮ ੍ਨਿਵਰਿਣੇ ਸ਼ਵ੍ਤ: ਸ੍ਵਯ0 ਚ ਵੁਨਸ਼ਵਾ੭੭ਤ੍ਮਜ:  

 ਤਵ ਪੁਤਰ ਨਿਤਾ੭ਰ੍ਤਾਯ ਤਵਾਮ੍ ਉਪੇਤਯ ਅਨਪਯਾਚਤੇ  ੨0 

 ਇਨਤ ਮੁਨਿ ਵਚਿਾਤ੍ ਪਰਸ੍ ਿ ਨਚੱਤੋ ;   

 ਰਵੁ ਵਰੁਸ਼ਪ ਸ੍੍ਤੁ ਮੁਮੋਤ ਪਾਸ੍ਵਰਾਮ੍ਵ:  

 ਵਮਿ ਮਨਪ ਰਰੁੋਚ ਰਾਵਵ ਸ੍ਯ ;   

 ਪਰਨਤਤ ਯਸ਼ਾ: ਵੁਨਸ਼ਵਾ੭੭ਤ੍ਮਜਾਯ ਪੁੱਤਯਾ  ੨੧ 

 ਇਤਯਾਰ੍ਸ਼ ੇਸ਼ਰੀਮਤਰਾਮਾਯਣੇ, ਆਨਤ ਵਾਵਯੇ ਪਾਲਵਾਮ੍ਟੇ    ਏਵ ਨਵਮ੍ਸ਼ ੱੱਸ੍ਰ੍ਵਃ  

 ਤਿਾ ਤ੍ਵਮ੍ਸ਼  ੱਸਰ੍ਕਃ  

 ਤਤਾ ਵਨਸ੍ਸ਼੍ਟੇ ਪਰੁਵਨਤ ਰਾਜਾ ਤਸ਼ਰਤਃ ਸ੍ਵਯਮ੍  

 ਪਰਿਰਸ਼ੁ੍ਟ   ਵਤਿੋ ਰਾਮਮ੍ ਆਜੁਿਾਵ ਸ੍   ਲਵ੍ਸ਼੍ਮਣਮ੍  ੧ 

 ਵਰੁਤ ਸ੍ਵਸ੍੍ਤਯ੭ਯਿਮ੍ ਮਾਤਰਾ ਨਪਤਰਾ ਤਸ਼ਰਤੇਿ ਚ  

 ਪੁਰੋਤਸ੍ਾ ਵਨਸ੍ਸ਼੍ਟੇਿ ਮਙਵ੍ਲ਼ੈ: ਅਨਪਮਿ੍ਨਤਰਤਮ੍  ੨ 

 ਸ੍ ਪੁਤਰਮ੍ ਮੂਰ੍ਤ੍ਨਿ ਉਪਾਵਰਾਯ ਰਾਜਾ ਤਸ਼ਰਤਃ ਨਪਰਯਮ ੍ 

 ਤਤੌ ਵੁਨਸ਼ਵ ਪੁਤਰਾਯ ਸੁ੍ਪਰੀਤ ੇਿ ਅਿ੍ਤ ਰਾਤ੍ਮਿਾ  ੩ 

 ਤਤੋ ਵਾਯੁਃ ਸੁ੍ਵ ਸ੍੍ਪਰ੍ਸ਼ੋ ਨਵਰਜਸ੍੍ਵੋ ਵਵੌ ਤਤਾ  

 ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰ ਵਤਮ੍ ਰਾਮਮ੍ ਤਰੁਸ਼੍ਟਵਾ ਰਾਜੀਵ ਲੋਚਿਮ੍  ੪ 

 ਪੁਸ਼੍ਪ ਵਰੁਸ਼੍ਨਟ: ਮਿਤਯਾ੭੭ਸ੍ੀਤ੍ ਤੇਵ ਤੁਿ੍ਤੁਨਪ ਨਿਸ੍ਵਿਃ  

 ਸ਼ਙਵ੍ ਤੁਿ੍ਤੁਨਪ ਨਿਰ੍ਵੋਸ਼ਃ ਪਰਯਾਤੇ ਤੁ ਮਿਾਤ੍ਮਨਿ  ੫ 

 ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰ ੋਯਯੌ ਅਵਰੇ ਤਤੋ ਰਾਮੋ ਮਿਾਯਸ਼ਾਃ  

 ਵਾਵ ਪਵ੍ਸ਼ ਤਰ ੋਤਿਵੀ ਤਮ੍ ਚ ਸ੍ੌਨਮਨਤਰ: ਅਿਵਵਾਤ੍  ੬ 
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 ਵਲਾਨਪਿੌ ਤਿੁਸ਼੍ਪਾਣੀ ਸ਼ੋਪਯਾਿੌ ਨਤਸ਼ੋ ਤਸ਼  

  ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰਮ੍ ਮਿਾਤ੍ਮਾਿਮ੍ ਨਤਰ ਸ਼ੀਰ੍ਸ਼ਾ ਨਵਵ ਪ ਿਵੌ  ੭ 

  ਅਿੁਜਵ੍ਮਤੁ: ਅਵ੍ਸ਼ੁਤਰੌ ਨਪਤਾਮਿਮ੍ ਇਵ ਅਨਸ਼ਵਿੌ  

 ਤਤਾ ਵੁਨਸ਼ਵ ਪੁਤਰਮ੍ ਤੁ ਤਿੁਸ਼੍ਪਾਣੀ ਸ੍ਵ ਲਮ੍ਵਰੁਤੌ  ੮ 

  ਪੱਤ ਵੋਤਾਙਵੁ੍ਨਲ ਤਰਾਣੌ ਵਟ੍ਵਵਿ੍ਤੌ ਮਿਾ ਤਯੁਤੀ  

 ਵੁਮਾਰੌ ਚਾਰ ੁਵਪੁਸ਼ੌ ਪਰਾਤਰੌ ਰਾਮ ਲਵ੍ਸ਼੍ਮਣੌ  ੯ 

 ਅਿੁਯਾਤੌ ਨਸ਼ਰਯਾ ਤੀਪ੍ਤ ੌਸ਼ੋਪਯੇਤਾਮ੍ ਅਨਿਮ੍ਨਤਤ ੌ  

  ਸ੍੍ਤਾਣਮੁ੍ ਤੇਵਮ੍ ਇਵਾਨਚਿ੍ਤਯਮ੍ ਵੁਮਾਰੌ ਇਵ ਪਾਵਵੀ  ੧0 

  ਅਤਯ੭ਰ੍ਤ ਯੋਜਿਮ੍ ਵਤਵਾ ਸ੍ਰਯਵਾ ਤਵ੍ਨਸ਼ਣੇ ਤਟੇ  

  ਰਾਮੇਨਤ ਮਤੁਰਾ ਵਾਣੀਮ ੍ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰੋਪਯਪਾਸ਼ਤ  ੧੧ 

  ਵਰੁਿਾਣ ਵਤ੍ਸ੍ ਸ੍ਨਲਲਮ੍ ਮਾ ਪੂਤ੍ ਵਾਲ ਸ੍ਯ ਪਰਯਯਃ  

  ਮਿ੍ਤਰਵਰਾਮਮ੍ ਵਰੁਿਾਣ ਤਵਮ੍ ਪਲਾਮ੍ ਅਨਤਪਲਾਮ੍ ਤਤਾ  ੧੨ 

  ਿ ਸ਼ਰਮੋ ਿ ਜਵਰੋ ਵਾ ਤ ੇਿ ਰਪੂ ਸ੍ਯ ਨਵਪਰਯਯਃ  

  ਿ ਚ ਸੁ੍ਪ੍ਤਮ੍ ਪਰਮੱਤਮ੍ ਵਾ ਤਰ੍ਸ਼ਨਯਸ਼ਯਿ੍ਨਤ ਿੱੈਰਤੁਾਃ  ੧੩ 

  ਿ ਪਾਿਵੋਃ ਸ੍ਤਰੁਸ਼ੋ ਵੀਰਯੇ ਪਰੁਨਤਵਯਾਮ੍ ਅਸ੍੍ਨਤ ਵਸ਼੍ਚਿ  

  ਨਤਰਸ਼ੁ ਲੋਵੇਸ਼ੁ ਵੈ  ਰਾਮ ਿ ਪਵੇਤ੍ ਸ੍ਤਰੁਸ਼ ਸ੍੍ਤਵ  ੧੪ 

  ਿ ਸ੍ੌਪਾਵਯੇ ਿ ਤਾਵ੍ਨਸ਼ਣਯੇ ਿ ਜ੍ਞਾਿੇ ਪੁੱਨਤ ਨਿਸ਼੍ਚਯੇ  

  ਿ ਉਤੱਰੇ ਪਰਨਤ ਵਵ੍ਤਵਯੇ ਸ੍ਮੋ ਲੋਵੇ ਤਵਾ੭ਿਵ  ੧੫ 

  ਏਤਤ ੍ਨਵਤਯਾ ਤਵਯੇ ਲਪ੍ਤੇ ਪਨਵਤਾ ਿਾਸ੍੍ਨਤ ਤੇ ਸ੍ਮਃ  

  ਪਲਾ ਚ ਅਨਤਪਲਾ ਚੈਵ ਸ੍ਰਵ ਜ੍ਞਾਿ ਸ੍ਯ ਮਾਤਰੌ  ੧੬ 

  ਵ੍ਸ਼ੁਤ੍ਨਪਪਾਸ੍ੇ ਿ ਤੇ ਰਾਮ ਪਨਵਸ਼ਯਤੇ ਿਰੋੱਤਮ  

  ਪਲਾਮ੍ ਅਨਤਪਲਾਮ੍ ਚੈਵ ਪਟਤਃ ਪਨਤ ਰਾਵਵ  

  ਨਵਤਯਾ ਤਵਯਮ੍ ਅਤੀਯਾਿੇ ਯਸ਼ ਸ਼੍ਚਾ੭ਪਯਤੁਲਮ੍ ਪੁਨਵ  ੧੭ 

  ਨਪਤਾਮਿ ਸੁ੍ਤੇ ਨਿ ਏਤੇ ਨਵਤਯੇ ਤੇਜਃ ਸ੍ਮਨਿਵਤੇ  

  ਪਰਤਾਤੁਮ੍ ਤਵ ਵਾਵੁਤ੍ਸ੍੍ਤ ਸ੍ਤਰੁਸ਼ ਸ੍੍ਤਵਮ੍ ਨਿ ਤਾਰ੍ਨਮਵ  ੧੮ 

  ਵਾਮਮ੍ ਪਿ ੁਵੁਣਾਃ ਸ੍ਰਵੇ ਤਵਨਯ ਏਤੇ ਿ ਅਤਰ ਸ੍ਮ੍ਸ਼ਯਃ  

  ਤਪਸ੍ਾ ਸ੍ਮ੍ਪਰੁਤੇ ਚ ਏਤੇ ਪਿ ੁਰਪੂੇ ਪਨਵਸ਼ਯਤਃ  ੧੯ 

  ਤਤੋ ਰਾਮੋ ਜਲਮ੍ ਸ੍੍ਪਰੁਸ਼੍ਟਵਾ ਪਰਿਰਸ਼ੁ੍ਟ ਵਤਿਃ ਸ਼ੁਨਚਃ  
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  ਪਰਨਤਜਵਰਾਿ ਤੇ ਨਵਤਯੇ ਮਿਰ੍ਸ਼ੇ: ਪਾਨਵਤਾਤ੍ਮਿਃ  ੨0 

  ਨਵਤਯਾ ਸ੍ਮੁਨਤਤੋ ਰਾਮਃ ਸ਼ੁਸ਼ੁਪੇ ਪੂਨਰ ਨਵਵਰਮਃ    

 ਸ੍ਿਸ੍ਰ ਰਸ਼੍ਨਮ: ਪਵਵਾਿ੍ ਸ਼ਰਤੀਵ ਨਤਵਾਵਰ:  ੨੧ 

 ਵੁਰ ੁਵਾਰਯਾਨਣ ਸ੍ਰਵਾਨਣ ਨਿਯੁਜਯ ਵੁਨਸ਼ਵਾ੭੭ਤ੍ਮਜੇ  

  ਊਸ਼ੁ ਸ੍੍ਤਾਮ੍ ਰਜਿੀਮ੍ ਤਤਰ ਸ੍ਰਯਵਾਮ੍ ਸੁ੍ ਸੁ੍ਵਮ੍ ਤਰਯਃ  ੨੨ 

 ਤਸ਼ਰਤ ਸੂ੍ਿੁ ਸ੍ੱਤਮਾਪਯਾਮ੍ ;   

 ਤਰੁਣ ਸ਼ਯਿੇ ਅਿੁਨਚਤੇ ਸ੍ਿ ਉਨਸ਼ਤਾਪਯਾਮ੍  

 ਵੁਨਸ਼ਵ ਸੁ੍ਤ ਵਚੋ ਲਾਨਲਤਾਪਯਾਮ੍ ;   

 ਸੁ੍ਵਨਮਵ ਸ੍ਾ ਨਵਪਪ ੌਨਵਪਾਵਰੀ ਚ   ੨੩ 

 ਇਤਯਾਰ੍ਸ਼ ੇਸ਼ਰੀਮਤਰਾਮਾਯਣੇ, ਆਨਤ ਵਾਵਯੇ ਪਾਲਵਾਮ੍ਟੇ    ਤਵਾ ਨਵਮ੍ਸ਼ ੱੱਸ੍ਰ੍ਵਃ  

 ਤਰਯੋ ਤ੍ਵਮ੍ਸ਼  ੱਸਰ੍ਕਃ  

 ਪਰਪਾਤਾਯਾਮ੍ ਤੁ ਸ਼ਰਵਰਯਾਮ੍ ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰੋ ਮਿਾਮੁਨਿਃ  

 ਅਪਯਪਾਸ਼ਤ ਵਾਵੁਤ੍ਸ੍੍ਤੌ  ਸ਼ਯਾਿਮ੍ ਪਰ੍ਣ ਸ੍ਮ੍ਸ੍੍ਤਰੇ   ੧ 

 ਵੌਸ੍ਲਯਾ ਸੁ੍ਪਰਜਾ ਰਾਮ ਪੂਰਵਾ ਸ੍ਮ੍ਤਯਾ ਪਰਵਰ੍ਤਤ ੇ 

 ਉਨੱਤਸ਼੍ਟ ਿਰ ਸ਼ਾਰ੍ਤੂਲ ਵਰ੍ਤਵਯਮ੍ ਤੈਵਮ੍ ਆਿ੍ਨਿਵਮ੍  ੨ 

 ਤਸ੍ਯ ਰਸ਼ੁੇ: ਪਰਮ ਉਤਾਰਮ੍ ਵਚਃ ਸ਼ਰੁਤਵਾ ਿਰੁਪਾਤ੍ਮਜੌ  

 ਸ੍੍ਿਾਤਵਾ ਵਰੁਤੋਤਵੌ ਵੀਰੌ ਜੇਪਤੁਃ ਪਰਮਮ੍ ਜਪਮ੍  ੩ 

  ਵਰੁਤਾਿ੍ਨਿਵੌ ਮਿਾ ਵੀਰਯੌ ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰਮ੍ ਤਪੋ ਤਿਮ੍  

  ਅਨਪਵਾਤਯ ਅਨਪਸ੍ਮਹਰ੍ਸ਼ੁ੍ਟੌ ਵਮਿਾਯ ਉਪਤਸ੍੍ਤਤੁਃ  ੪ 

  ਤੌ ਪਰਯਾਤੌ ਮਿਾ ਵੀਰਯੌ ਨਤਵਯਾਮ੍ ਨਤਰਪਤਵਾਮ੍ ਿਤੀਮ੍  

  ਤਤਰੁਸ਼ਾਤੇ ਤਤ ਸ੍੍ਤਤਰ ਸ੍ਰਯਵਾਃ ਸ੍ਮ੍ਵਮੇ ਸ਼ੁਪੇ   ੫ 

  ਤਤਰ ਆਸ਼ਰਮ ਪਤਮ੍ ਪੁਣਯਮ੍ ਰਸ਼ੁੀਣਾਮ੍   ਉਵਰ ਤੇਜਸ੍ਾਮ੍  

  ਪਿ ੁਵਰ੍ਸ਼ ਸ੍ਿਸ੍ਰਾਨਣ ਤਪਯਤਾਮ੍ ਪਰਮਮ੍ ਤਪਃ   ੬ 

  ਤਮ੍ ਤਰੁਸ਼੍ਟਵਾ ਪਰਮ ਪਰੀਤ ੌਰਾਵਵੌ ਪੁਣਯਮ੍ ਆਸ਼ਰਮਮ੍  

  ਊਚਤੁ ਸ੍੍ਤਮ੍ ਮਿਾਤ੍ਮਾਿਮ੍ ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰਮ੍ ਇਤਮ੍ ਵਚਃ  ੭ 

  ਵਸ੍ਯ ਅਯਮ੍ ਆਸ਼ਰਮਃ ਪੁਣਯਃ ਵੋ ਿੁ ਅਸ੍੍ਨਮਿ੍ ਵਸ੍ਤੇ ਪੁਮਾਿ੍  

  ਪਵਵਿ੍ ਸ਼ਰੋਤੁਮ੍ ਇੱਚਾਵਃ ਪਰਮ੍ ਵੌਤੂਿਲਮ੍ ਨਿ ਿੌ  ੮ 

  ਤਯ ੋਸ੍੍ਤ ਤਵਚਿਮ੍ ਸ਼ਰੁਤਵਾ ਪਰਿਸ੍ਯ ਮੁਨਿ ਪੁਮ੍ਵਵਃ  
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  ਅਪਰਵੀਤ ੍ਸ਼ਰੂਯਤਾਮ੍ ਰਾਮ ਯਸ੍ਯਾ੭ਯਮ੍ ਪੂਰਵ ਆਸ਼ਰਮਃ  ੯ 

  ਵਿ੍ਤਰ੍ਪ ੋਮੂਰ੍ਨਤਮਾਿ੍ ਆਸ੍ੀਤ੍ ਵਾਮ ਇਤਯੁਚਯਤੇ ਪੁਤੈਃ  

  ਤਪਸ੍ਯਿ੍ਤਮ੍ ਇਿ ਸ੍੍ਤਾਣਮੁ੍ ਨਿਯਮੇਿ ਸ੍ਮਾਨਿਤਮ੍  ੧0 

  ਵਰੁਤ ਉਤਵਾਿਮ੍ ਤੁ ਤੇਵੇਸ਼ਮ੍ ਵੱਚਿ੍ਤਮ੍ ਸ੍ ਮਰ ੁਤ੍ਵਣਮ੍  

  ਤਰ੍ਸ਼ਯਾ ਮਾਸ੍ ਤੁਰ੍ਮੇਤਾ ਿਮੁ੍ਵਰੁਤ ਸ਼੍ਚ ਮਿਾਤ੍ਮਿਾ  ੧੧ 

  ਤਵ੍ਤ ਸ੍ਯ ਤਸ੍ਯ ਰੌਤਰੇਣ ਚਵ੍ਸ਼ੁਸ਼ਾ ਰਵੁ ਿਿ੍ਤਿ  

  ਵਯਸ਼ੀਰਯਿ੍ਤ ਸ਼ਰੀਰਾਤ ੍ਸ੍ਵਾਤ੍ ਸ੍ਰਵ ਵਾਤਰਾਨਣ ਤੁਰ੍ਮਤੇਃ  ੧੨ 

  ਤਸ੍ਯ ਵਾਤਰਮ੍ ਿਤਮ੍ ਤਤਰ ਨਿਰ੍ਤਵ੍ਤਸ੍ਯ ਮਿਾਤ੍ਮਿਾ  

  ਅ ਸ਼ਰੀਰਃ ਵਰੁਤਃ ਵਾਮਃ ਵਰੋਤਾਤ੍ ਤੇਵੇਸ਼ਵਰੇਣ ਨਿ   ੧੩ 

  ਅਿਙਵ੍ ਇਨਤ ਨਵਵਯਾਤ ਸ੍੍ਤਤਾ ਪਰਪਰੁਨਤ ਰਾਵਵ  

  ਸ੍ ਚ ਅਙਵ੍ ਨਵਸ਼ਯਃ ਸ਼ਰੀਮਾਿ੍ ਯਤਰਾ੭ਙਵ੍ਮ੍ ਸ੍ ਮੁਮੋਚ ਿ  ੧੪ 

  ਤਸ੍ਯਾ੭ਯਮ੍ ਆਸ਼ਰਮਃ ਪੁਣਯ ਸ੍੍ਤ ਸ੍ਯੇਮੇ ਮੁਿਯਃ ਪੁਰਾ  

  ਨਸ਼ਸ਼ਯਾ ਤਰ੍ਮਪਰਾ ਨਿਤਯਮ੍ ਤੇਸ਼ਾਮ੍ ਪਾਪਮ੍ ਿ ਨਵਤਯਤ ੇ ੧੫ 

  ਇਿਾ੭ਤਯ ਰਜਿੀਮ੍ ਰਾਮ ਵਸ੍ੇਮ ਸ਼ੁਪ ਤਰ੍ਸ਼ਿ  

  ਪੁਣਯਯੋਃ ਸ੍ਨਰਤ:ੋ ਮਤਯੇ ਸ਼ਵ: ਤਨਰਸ਼ਯਾਮਿੇ ਵਯਮ੍  ੧੬ 

 ਅਨਪਵੱਚਾਮਿੇ ਸ੍ਰਵੇ ਸ਼ੁਚਯ: ਪੁਣਯ ਮਾ੭੭ਸ਼ਰਮਮ੍  

 ਸ੍੍ਿਾਤਾ ਸ਼੍ਚ ਵਰੁਤ ਜਪਯਾ ਸ਼੍ਚ ਿਤੁ ਿਵਯਾ ਿਰੋੱਤਮ  ੧੭ 

 ਤੇਸ਼ਾਮ੍ ਸ੍ਮਵਤਤਾਮ੍ ਤਤਰ ਤਪੋ ਤੀਰ੍ਵੇਣ ਚਵ੍ਸ਼ੁਸ਼ਾ  

  ਨਵਜ੍ਞਾਯ ਪਰਮ ਪਰੀਤਾ ਮੁਿਯੋ ਿਰ੍ਸ਼ਮ੍ ਆਵਮਿ੍  ੧੮ 

 ਅਰ੍ਵਯਮ੍ ਪਾਤਯਮ੍ ਤਤਾ੭੭ਨਤਤਯਮ੍ ਨਿਵੇਤਯ ਵੁਨਸ਼ਵਾ੭੭ਤ੍ਮਜੇ  

 ਰਾਮ ਲਵ੍ਸ਼੍ਮਣਯੋਃ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਅਵੁਰਵਿ੍ ਅਨਤਨਤ ਨਵਰਯਾਮ੍  ੧੯ 

 ਸ੍ਤ੍ਵਾਰਮ੍ ਸ੍ਮ੭ਿੁ ਪਰਾਪਯ ਵਤਾਨਪ: ਅਨਪਰਞ੍ਜਯਿ੍  

 ਯਤਾ੭ਰਹ ਮਜਪਿ੍ ਸ੍ਮ੍ਤਯਾਮ੍ ਰਸ਼ੁਯ ਸ੍੍ਤੇ ਸ੍ਮਾਨਿਤਾ:  ੨0 

 ਤਤਰ ਵਾਨਸ੍ਨਪ: ਆਿੀਤਾ ਮੁਨਿਨਪ: ਸੁ੍ਵਰਤੈ: ਸ੍ਿ  

 ਿਯਵਸ੍ਿ੍ ਸੁ੍ਸੁ੍ਵਮ੍ ਤਤਰ ਵਾਮਾ੭੭ਸ਼ਰਮ ਪਤੇ ਤਤਾ  ੨੧ 

 ਵਤਾਨਪ ਰਨਪ ਰਾਮਾਨਪ ਰਨਪ ਰਾਮੌ ਿਰੁਪਾਤ੍ਮਜੌ   

 ਰਮਯਾ ਮਾਸ੍ ਤਰ੍ਮਾਤ੍ਮਾ ਵੌਨਸ਼ਵੋ ਮੁਨਿ ਪੁਿ੍ਵਵਃ  ੨੨ 

 ਇਤਯਾਰ੍ਸ਼ ੇਸ਼ਰੀਮਤਰਾਮਾਯਣੇ, ਆਨਤ ਵਾਵਯੇ ਪਾਲਵਾਮ੍ਟੇ    ਤਰਯ ੋਨਵਮ੍ਸ਼ ੱੱਸ੍ਰ੍ਵਃ  
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 ਚਤੁਰ ੍ਤ੍ਵਮ੍ਸ਼  ੱਸਰ੍ਕਃ  

 ਤਤਃ ਪਰਪਾਤ ੇਨਵਮਲੇ ਵਰੁਤ ਆਿ੍ਨਿਵਮ੍ ਅਨਰਮ੍ਤਮੌ   

 ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰਮ੍ ਪੁਰਸ੍੍ਵਰੁਤਯ ਿਤਯਾ: ਤੀਰਮ੍ ਉਪਾਵਤੌ  ੧ 

 ਤੇ ਚ ਸ੍ਰਵ ੇਮਿਾਤ੍ਮਾਿੋ ਮੁਿਯਃ ਸ੍ਮ੍ਨਸ਼ਤ ਵਰਤਾਃ  

 ਉਪਸ੍੍ਤਾਪਯ ਸ਼ੁਪਾਮ੍ ਿਾਵਮ੍ ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰਮ੍ ਅਤਾ੭ਪਰੁਵਿ੍  ੨ 

 ਆਰੋਿਤੁ ਪਵਾਿ੍ ਿਾਵਮ੍ ਰਾਜ ਪੁਤਰ ਪੁਰਸ੍੍ਵਰੁਤਃ  

 ਅਨਰਸ਼੍ਟਮ੍ ਵੱਚ ਪਿ੍ਤਾਿਮ੍ ਮਾ ਪੂਤ੍ ਵਾਲ ਨਵਪਰਯਯਃ  ੩ 

 ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰ  ਸ੍੍ਤਤੇ ਤਯੁ ਵ੍ਤਵਾ ਤਾਿ੍ ਰਸ਼ੁੀਿ੍ ਅਨਪਪੂਜਯ ਚ  

 ਤਤਾਰ ਸ੍ਨਿਤ ਸ੍੍ਤਾਪਯਾਮ੍ ਸ੍ਨਰਤਮ੍ ਸ੍ਾਵਰਮ੍ ਵਮਾਮ੍  ੪ 

 ਤਤ: ਸ਼ੁਸ਼ਰਾਵ ਵੈ ਸ਼ਪ੍ਤਮ੍ ਅਨਤ ਸ੍ਮਰਮ੍ਪ ਵਰ੍ਨਤਤਮ੍   

 ਮਤਯਮ੍ ਆਵਮਯ ਤੋਯ ਸ੍ਯ ਸ੍ਿ ਰਾਮ: ਵਿੀਯਸ੍ਾ  ੫ 

 ਅਤ ਰਾਮਃ ਸ੍ਨਰ ਿ੍ਮਤਯੇ ਪਪਰੱਚ ਮੁਨਿ ਪੁਙਵ੍ਵਮ੍  

 ਵਾਨਰਣੋ ਨਪਤਯਮਾਿ ਸ੍ਯ ਨਵਮ੍ ਅਯਮ੍ ਤੁਮੁਲੋ ਤਵਨਿਃ  ੬ 

 ਰਾਵਵ ਸ੍ਯ ਵਚਃ ਸ਼ਰੁਤਵਾ ਵੌਤੂਿਲ ਸ੍ਮਨਿਵਤਮ੍  

 ਵਤਯਾ ਮਾਸ੍ ਤਰ੍ਮਾਤ੍ਮਾ ਤਸ੍ਯ ਸ਼ਪ੍ਤ ਸ੍ਯ ਨਿਸ਼੍ਚਯਮ੍  ੭ 

 ਵੈਲਾਸ੍ ਪਰਵਤ ੇਰਾਮ ਮਿਸ੍ਾ ਨਿਰ੍ਨਮਤਮ੍ ਸ੍ਰਃ   

 ਪਰਿ੍ਮਣਾ ਿਰ ਸ਼ਾਰ੍ਤੂਲ ਤੇਿ ਇਤਮ੍ ਮਾਿਸ੍ਮ੍ ਸ੍ਰਃ  ੮ 

 ਤਸ੍੍ਮਾਤ੍ ਸੁ੍ਸ੍ਰਾਵ ਸ੍ਰਸ੍ਃ ਸ੍ਾ ਅਯੋਤਯਾਮ੍ ਉਪ ਵੂਿਤੇ  

 ਸ੍ਰਃ ਪਰਵਰੁੱਤਾ ਸ੍ਰਯੂਃ ਪੁਣਯਾ ਪਰਿ੍ਮ ਸ੍ਰ ਸ਼੍ਚਯੁਤਾ  ੯ 

 ਤਸ੍ਯਾ੭ਯਮ੍ ਅਤੁਲਃ ਸ਼ਪ੍ਤੋ ਜਾਿ੍ਿਵੀਮ੍ ਅਨਪਵਰ੍ਤਤੇ  

 ਵਾਨਰ ਸ੍ਮ੍ਵ੍ਸ਼ੋਪਜੋ ਰਾਮ ਪਰਣਾਮਮ੍ ਨਿਯਤਃ ਵੁਰ ੁ ੧0 

 ਤਾਪਯਾਮ੍ ਤੁ ਤੌ ਵੁਪੌ ਵਰੁਤਵਾ ਪਰਣਾਮਮ੍ ਅਨਤ ਤਾਰ੍ਨਮਵੌ  

  ਤੀਰਮ੍ ਤਵ੍ਨਸ਼ਣਮ੍ ਆਸ੍ਾਤਯ ਜਵ੍ਮਤੁ: ਲਵੁ ਨਵਵਰਮੌ  ੧੧ 

  ਸ੍ ਵਿਮ੍ ਵੋਰ ਸ੍ਮ੍ਵਾਸ਼ਮ੍ ਤਰੁਸ਼੍ਟਵਾ ਿਰੁਪਵਰਾ੭੭ਤ੍ਮਜਃ  

  ਅਨਵਪਰਿਤਮ੍ ਐਵ੍ਸ਼ਵਾਵਃ ਪਪਰੱਚ ਮੁਨਿ ਪੁਮ੍ਵਵਮ੍  ੧੨ 

  ਅਿੋ ਵਿਮ੍ ਇਤਮ੍ ਤੁਰ੍ਵਮ੍ ਨਜੱਨਲਵਾ ਵਣ ਿਾਨਤਤਮ੍  

  ਪੈਰਵੈਃ ਸ਼ਵਾਪਤੈਃ ਵੀਰ੍ਣਮ੍ ਸ਼ਵੁਿ੍ਤੈ: ਤਾਰਣੁਾ ਰਵੈਃ  ੧੩ 

  ਿਾਿਾ ਪਰਵਾਰੈਃ ਸ਼ਵੁਿੈ: ਵਾਸ਼ਯਤ੍ਨਪ: ਪੈਰਵ ਸ੍ਵਿੈਃ  
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  ਨਸ੍ਮਹ ਵਯਾਵਰ ਵਰਾਿੈ ਸ਼੍ਚ ਵਾਰਣੈ ਸ਼੍ਚਾ੭ਨਪ ਸ਼ੋਨਪਤਮ੍  ੧੪ 

  ਤਵ ਅਸ਼ਵਵਰ੍ਣ ਵਵੁਪੈ: ਨਪਲਵ  ਨਤਿ੍ਤੁਵ ਪਾਟਲੈਃ  

  ਸ੍ਮ੍ਵੀਰ੍ਣਮ੍ ਪਤਰੀਨਪ ਸ਼੍ਚ ਨਵਮ੍ ਿੁ ਏਤਤ ੍ਤਾਰਣੁਮ੍ ਵਿਮ੍  ੧੫ 

  ਤਮ੍ ਉਵਾਚ ਮਿਾ ਤੇਜਾ ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰੋ ਮਿਾਮੁਨਿਃ  

  ਸ਼ਰੂਯਤਾਮ੍ ਵਤ੍ਸ੍ ਵਾਵੁਤ੍ਸ੍੍ਤ ਯਸ੍ਯ ਏਤਤ ੍ਤਾਰਣੁਮ੍ ਵਿਮ੍  ੧੬ 

  ਏਤ ੌਜਿਪਤੌ ਸ੍੍ਪੀਤੌ ਪੂਰਵਮ੍ ਆਸ੍੍ਤਾਮ੍ ਿਰੋੱਤਮ  

  ਮਲਤਾ ਸ਼੍ਚ ਵਰਸ਼ੂਾ ਸ਼੍ਚ ਤੇਵ ਨਿਰ੍ਮਾਣ ਨਿਰ੍ਨਮਤੌ  ੧੭ 

  ਪੁਰਾ ਵਰੁਤਰ ਵਤੇ ਰਾਮ ਮਲੇਿ ਸ੍ਮ੭ਨਪਪ੍ਲੁਤਮ੍  

  ਵ੍ਸ਼ੁਤਾ ਚੈਵ ਸ੍ਿਸ੍ਰਾਵ੍ਸ਼ਮ੍ ਪਰਿ੍ਮ ਿਤਯਾ ਸ੍ਮਾ ਨਵਸ਼ਤ੍  ੧੮ 

  ਤਮ੍ ਇਿ੍ਤਰਮ੍ ਸ੍੍ਿਾਪਯਿ੍ ਤੇਵਾ ਰਸ਼ੁਯ ਸ਼੍ਚ ਤਪੋ ਤਿਾਃ  

  ਵਲਸ਼ੈਃ ਸ੍੍ਿਾਪਯਾ ਮਾਸੁ੍: ਮਲਮ੍ ਚਾ੭ਸ੍ਯ ਪਰਮੋਚਯਿ੍  ੧੯ 

  ਇਿ ਪੂਮਯਾਮ੍ ਮਲਮ੍ ਤੱਤਵਾ ਤੱਤਵਾ ਵਰਸ਼ੂਮ੍ ਏਵ ਚ  

  ਸ਼ਰੀਰਜਮ੍ ਮਿੇਿ੍ਤਰ ਸ੍ਯ ਤਤੋ ਿਰ੍ਸ਼ਮ੍ ਪਰਪੇਨਤਰੇ  ੨0 

 ਨਿਰ੍ਮਲੋ ਨਿਸ਼੍ਵਰਸ਼ੂ ਸ਼੍ਚ ਸ਼ੁਨਚ: ਇਿ੍ਤਰੋ ਯਤਾ ਪਵਤ੍  

  ਤਤੌ ਤੇਸ਼ ਸ੍ਯ ਸੁ੍ਪਰੀਤ ੋਵਰਮ੍ ਪਰਪੁ: ਅਿੱੁਤਮਮ੍  ੨੧ 

  ਇਮੌ ਜਿਪਤੌ ਸ੍੍ਪੀਤੌ ਵਯਾਨਤਮ੍ ਲੋਵੇ ਵਨਮਸ਼ਯਤਃ  

  ਮਲਤਾ ਸ਼੍ਚ ਵਰਸ਼ੂਾ ਸ਼੍ਚ ਮਮਾ੭ਙਵ੍ ਮਲ ਤਾਨਰਣੌ  ੨੨ 

  ਸ੍ਾਤੁ ਸ੍ਾਨਤਵਨਤ ਤਮ੍ ਤੇਵਾਃ ਪਾਵਸ਼ਾਸ੍ਿਮ੍ ਅਪਰੁਵਿ੍  

  ਤੇਸ਼ ਸ੍ਯ ਪੂਜਾਮ੍ ਤਾਮ੍ ਤਰੁਸ਼੍ਟਵਾ ਵਰੁਤਾਮ੍ ਸ਼ਵਰੇਣ ਤੀਮਤਾ  ੨੩ 

  ਏਤ ੌਜਿਪਤੌ ਸ੍੍ਪੀਤੌ ਤੀਰ੍ਵ ਵਾਲਮ੍ ਅਨਰਮ੍ਤਮ  

  ਮਲਤਾ ਸ਼੍ਚ ਵਰਸ਼ੂਾ ਸ਼੍ਚ ਮੁਨਤਤੌ ਤਿ ਤਾਿਯਤਃ  ੨੪ 

  ਵਸ੍ਯਨਚ ਤਵ੭ਤ ਵਾਲ ਸ੍ਯ ਯਵ੍ਸ਼ੀ ਵੈ ਵਾਮ ਰਨੂਪਣੀ  

  ਪਲਮ੍ ਿਾਵ ਸ੍ਿਸ੍ਰ ਸ੍ਯ ਤਾਰਯਿ੍ਤੀ ਤਤਾ ਿਯਪੂਤ੍  ੨੫ 

  ਤਾਟਵਾ ਿਾਮ ਪਤਰਮ੍ ਤੇ ਪਾਰਯਾ ਸੁ੍ਿ੍ਤ ਸ੍ਯ ਤੀਮਤਃ  

  ਮਾਰੀਚ ੋਰਾਵ੍ਸ਼ਸ੍ਃ ਪੁਤਰੋ ਯਸ੍ਯਾਃ ਸ਼ਵਰ ਪਰਾਵਰਮਃ  ੨੬ 

 ਵਰੁੱਤ ਪਾਿ ੁਰ੍ਮਿਾ ਵੀਰਯੋ ਨਵਪੁਲਾ੭੭ਸ੍ਯ ਤਿੁ: ਮਿਾਿ੍   

 ਰਾਵ੍ਸ਼ਸ੍ੋ ਪੈਰਵਾ੭੭ਵਾਰ ੋਨਿਤਯਮ੍ ਤਰਾਸ੍ਯਤੇ ਪਰਜਾਃ  ੨੭ 

 ਇਮੌ ਜਿਪਤੌ ਨਿਤਯਮ੍ ਨਵਿਾਸ਼ਯਨਤ ਰਾਵਵ  
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  ਮਲਤਾਮ੍ ਸ਼੍ਚ ਵਰਸ਼ੂਾ0 ਸ਼੍ਚ ਤਾਟਵਾ ਤੁਸ਼੍ਟ ਚਾਨਰਣੀ  ੨੮ 

  ਸ੍ੇਯਮ ੍ਪਿ੍ਤਾਿਮ੍ ਆਵਰੁਤਯ ਵਸ੍ਨਤ ਅਰ੍ਤ ਯੋਜਿੇ  

  ਅਤ ਏਵ ਚ ਵਿ੍ਤਵਯਮ੍ ਤਾਟਵਾਯਾ ਵਿਮ੍ ਯਤਃ  ੨੯ 

  ਸ੍ਵ ਪਾਿ ੁਪਲਮ੍ ਆਨਸ਼ਰਤਯ ਜਨਿ ਇਮਾਮ੍ ਤੁਸ਼੍ਟ ਚਾਨਰਣੀਮ੍  

  ਮ ਨਿਯੋਵਾਤ੍ ਇਮਮ੍ ਤੇਸ਼ਮ੍ ਵੁਰ ੁਨਿਸ਼੍ਵਣ੍ਟਵਮ੍ ਪੁਿਃ  ੩0 

  ਿ ਨਿ ਵਸ਼੍ਨਚਤ੍ ਇਮਮ੍ ਤੇਸ਼ਮ੍ ਸ਼ਵ੍ਤੋ ਨਿ ਆਵਿ੍ਤੁਮ੍ ਈਤਰੁਸ਼ਮ੍  

  ਯਵ੍ਨਸ਼ਣਯਾ ਵੋਰਯਾ ਰਾਮ ਉਤ੍ਸ੍ਾਨਤਤਮ੍ ਅਸ੍ਿਯਯਾ  ੩੧ 

  ਏਤਤ ੍ਤੇ ਸ੍ਰਵਮ੍ ਆਵਯਾਤਮ੍ ਯਤਾ ਏਤਤ ੍ਤਾਰਣੁਮ੍ ਵਿਮ੍  

  ਯਵ੍ਸ਼ਯਾ ਚ ਉਤ੍ਸ੍ਾਨਤਤਮ੍ ਸ੍ਰਵਮ੍ ਅਤਯਾ੭ਨਪ ਿ ਨਿਵਰ੍ਤਤੇ  ੩੨ 

 ਇਤਯਾਰ੍ਸ਼ ੇਸ਼ਰੀਮਤਰਾਮਾਯਣੇ, ਆਨਤ ਵਾਵਯੇ ਪਾਲਵਾਮ੍ਟੇ    ਚਤੁਨਰਵਮ੍ਸ਼ ੱੱਸ੍ਰ੍ਵਃ  

 ਪਮ੍ਚ ਤ੍ਵ0ਸ਼  ੱਸਰ੍ਕਃ  

  ਅਤ ਤਸ੍ਯ ਅਪਰਮੇਯ ਸ੍ਯ ਮੁਿੇ: ਵਚਿਮ੍ ਉਤੱਮਮ੍  

  ਸ਼ਰੁਤਵਾ ਪੁਰਸ਼ੁ ਸ਼ਾਰ੍ਤੂਲਃ ਪਰਤਯੁਵਾਚ ਸ਼ੁਪਾਮ੍ ਨਵਰਮ੍  ੧ 

  ਅਲ੍ਪਵੀਰਯਾ ਯਤਾ ਯਵ੍ਸ਼ਾਃ ਸ਼ਰੂਯਿ੍ਤੇ ਮੁਨਿ ਪੁਮ੍ਵਵ  

  ਵਤਮ੍ ਿਾਵ ਸ੍ਿਸ੍ਰ ਸ੍ਯ ਤਾਰਯਨਤ ਅਪਲਾ ਪਲਮ੍  ੨ 

  ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰੋਪਰਵੀਤ ੍ਵਾਵਯਮ੍ ਸ਼ਰੁਣ ੁਯੇਿ ਪਲੱੋਤਰਾ  

  ਵਰ ਤਾਿ ਵਰੁਤਮ੍ ਵੀਰਯਮ੍ ਤਾਰਯਨਤ ਅਪਲਾ ਪਲਮ੍  ੩ 

  ਪੂਰਵਮ ੍ਆਸ੍ੀਿ੍ ਮਿਾ ਯਵ੍ਸ਼ਃ ਸੁ੍ਵੇਤੁ: ਿਾਮ ਵੀਰਯਵਾਿ੍  

  ਅਿਪਤਯਃ ਸ਼ੁਪਾ੭੭ਚਾਰਃ ਸ੍ ਚ ਤੇਪੇ ਮਿਤ੍ ਤਪਃ  ੪ 

  ਨਪਤਾਮਿ ਸ੍੍ਤੁ ਸੁ੍ਪਰੀਤ ਸ੍੍ਤਸ੍ਯ ਯਵ੍ਸ਼ ਪਤੇ ਸ੍੍ਤਤਾ  

  ਵਿਯਾ ਰਤ੍ਿਮ੍ ਤਤੌ ਰਾਮ ਤਾਟਵਾਮ੍ ਿਾਮ ਿਾਮਤਃ  ੫ 

  ਤਤੌ ਿਾਵ ਸ੍ਿਸ੍ਰ ਸ੍ਯ ਪਲਮ੍ ਚਾ੭ਸ੍ਯਾਃ ਨਪਤਾਮਿਃ  

  ਿ ਤੁ ਏਵ ਪੁਤਰਮ੍ ਯਵ੍ਸ਼ਾਯ ਤਤੌ ਪਰਿ੍ਮਾ ਮਿਾਯਸ਼ਾਃ  ੬ 

  ਤਾਮ੍ ਤੁ ਜਾਤਾਮ੍ ਨਵਵਰ੍ਤਿ੍ਤੀਮ੍ ਰਪੂ ਯੌਵਿ ਸ਼ਾਨਲਿੀਮ੍  

  ਜਰ੍ਜ ਪੁਤਰਾਯ ਸੁ੍ਿ੍ਤਾਯ ਤਤੌ ਪਾਰਯਾਮ੍ ਯਸ਼ਨਸ੍ਵਿੀਮ੍  ੭ 

  ਵਸ੍ਯਨਚਤ੍ ਤੁ ਅਤ ਵਾਲਸ੍ਯ ਯਵ੍ਸ਼ੀ ਪੁਤਰਮ੍ ਅਜਾਯਤ  

  ਮਾਰੀਚਮ੍ ਿਾਮ ਤੁਰ੍ਤਰ੍ਸ਼ਮ੍ ਯਃ ਸ਼ਾਪਾਤ੍ ਰਾਵ੍ਸ਼ਸ੍ੋ ਅਪਵਤ੍  ੮ 

  ਸੁ੍ਿ੍ਤੇ ਤੁ ਨਿਿਤੇ ਰਾਮ ਸ੍ਾ ਅਵਸ੍੍ਤਯਮ੍ ਰਨੁਸ਼ ਸ੍ੱਤਮਮ੍  
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  ਤਾਟਵਾ ਸ੍ਿ ਪੁਤਰੇਣ ਪਰਤਰ੍ਸ਼ਨਯਤੁਮ੍ ਇੱਚਨਤ  ੯ 

  ਪਵ੍ਸ਼ਾਰ੍ਤਮ੍ ਜਾਤ ਸ੍ਮਰਮ੍ਪਾ ਵਰ੍ਜਿ੍ਤੀ ਸ੍ਾ ਅਪਯਤਾਵਤ   

  ਆਪਤਮ੍ਤੀਮ੍ ਤੁ ਤਾਮ੍ ਤਰੁਸ਼੍ਟਵਾ ਅਵਸ੍੍ਤਯੋ ਪਵਵਾਿ੍ ਰਨੁਸ਼ :  ੧0 

  ਰਾਵ੍ਸ਼ਸ੍ਤਵਮ੍ ਪਜਸ੍ਵੇਨਤ ਮਾਰੀਚਮ੍ ਵਯਾਜਿਾਰ ਸ੍ਃ  

  ਅਵਸ੍੍ਤਯਃ ਪਰਮ ਵਰੁ ੱਤ: ਤਾਟਵਾਮ੍ ਅਨਪ ਸ਼ਪ੍ਤਵਾਿ੍  ੧੧ 

  ਪੁਰਸ਼ੁਾਤੀ ਮਿਾ ਯਵ੍ਸ਼ੀ ਨਵਰਪੂਾ ਨਵਵਰੁਤ ਆਿਿਾ  

  ਇਤਮ੍ ਰਪੂਮ੍ ਨਵਿਾਯ ਅਤ ਤਾਰਣੁਮ੍ ਰਪੂਮ੍ ਅਸ੍੍ਤੁ ਤੇ  ੧੨ 

  ਸ੍ੈਸ਼ਾ ਸ਼ਾਪ ਵਰੁਤਾਮ੍ ਅਮਰ੍ਸ਼ਾ ਤਾਟਵਾ ਵਰੋਤ ਮੂਰ੍ਨਚਤਾ  

  ਤੇਸ਼ਮ੍ ਉਤ੍ਸ੍ਾਤਯਨਤ ਏਿਮ੍ ਅਵਸ੍੍ਤਯ ਚਨਰਤਮ੍ ਸ਼ੁਪਮ੍  ੧੩ 

  ਏਿਾਮ੍ ਰਾਵਵ ਤੁਰਵਰ੍ੁੱਤਾਮ੍ ਯਵ੍ਸ਼ੀਮ੍ ਪਰਮ ਤਾਰਣੁਾਮ੍  

  ਵੋ ਪਰਾਿ੍ਮਣ ਨਿਤਾਰ੍ਤਾਯ ਜਨਿ ਤੁਸ਼੍ਟ ਪਰਾਵਰਮਾਮ੍  ੧੪ 

  ਿ ਨਿ ਏਿਾਮ੍ ਸ਼ਾਪ ਸ੍ਮ੍ਸ੍ਰੁਸ਼੍ਟਾਮ੍ ਵਸ਼੍ਨਚਤ੍ ਉਤ੍ਸ੍ਿਤੇ ਪੁਮਾਿ੍  

  ਨਿਿਿ੍ਤੁਮ੍ ਨਤਰਸ਼ੁ ਲੋਵੇਸ਼ੁ ਤਵਾਮ੍ ਰਤੁੇ ਰਵੁ ਿਿ੍ਤਿ  ੧੫ 

  ਿ ਨਿ ਤੇ ਸ੍੍ਤਰੀ ਵਤ ਵਰੁਤੇ ਵਰੁਣਾ ਵਾਰਯਾ ਿਰੋੱਤਮ  

  ਚਾਤੁਰਵਰ੍ਣਯ ਨਿਤਾਰ੍ਤਾਯ ਵਰ੍ਤਵਯਮ੍ ਰਾਜ ਸੂ੍ਿੁਿਾ  ੧੬ 

  ਿਰੁਸ਼ਮ੍ਸ਼ਮ੍ ਅਿਰੁਸ਼ਮ੍ਸ੍ਮ੍ ਵਾ ਪਰਜਾ ਰਵ੍ਸ਼ਣ ਵਾਰਣਾਤ ੍  

  ਪਾਤਵਮ੍ ਵਾ ਸ੍ਤੋਸ਼ਮ੍ ਵਾ ਵਰ੍ਤਵਯਮ੍ ਰਵ੍ਸ਼ਤਾ ਸ੍ਤਾ  ੧੭ 

  ਰਾਜਯ ਪਾਰ ਨਿਯੁਵ੍ਤਾਿਾਮ੍ ਏਸ਼ ਤਰ੍ਮਃ ਸ੍ਿਾਤਿਃ  

  ਅਤਰ੍ਮਯਾਮ੍ ਜਨਿ ਵਾਵੁਤ੍ਸ੍੍ਤ ਤਰ੍ਮੋ ਨਿ ਅਸ੍ਯਾਮ੍ ਿ ਨਵਤਯਤੇ  ੧੮ 

  ਸ਼ਰੂਯਤ ੇਨਿ ਪੁਰਾ ਸ਼ਵਰੋ ਨਵਰੋਚਿ ਸੁ੍ਤਾਮ੍ ਿਰੁਪ  

  ਪਰੁਨਤਵੀਮ੍ ਿਿ੍ਤੁਮ੍ ਇੱਚਿ੍ਤੀਮ੍ ਮਿ੍ਤਰਾਮ੍ ਅਪਯਸੂ੍ਤਯਤ੍  ੧੯ 

  ਨਵਸ਼੍ਣਿੁਾ ਚ ਪੁਰਾ ਰਾਮ ਪਰੁਵੁ ਪਤ੍ਿੀ ਤਰੁਟ ਵਰਤਾ  

  ਅਨਿਿ੍ਤਰਮ੍ ਲੋਵਮ੍ ਇੱਚਿ੍ਤੀ ਵਾਵਯਮਾਤਾ ਨਿਸ਼ੂਨਤਤਾ  ੨0 

  ਏਤ:ੈ ਚ ਅਿਯੈ ਸ਼੍ਚ ਪਿਪੁੀ ਰਾਜ ਪੁਤਰੈਃ ਮਿਾਤ੍ਮਨਪਃ  

  ਅਤਰ੍ਮ ਸ੍ਨਿਤਾ ਿਾਰਯੋ ਿਤਾਃ ਪੁਰਸ਼ੁ ਸ੍ੱਤਮੈਃ  ੨੧ 

 ਇਤਯਾਰ੍ਸ਼ ੇਸ਼ਰੀਮਤਰਾਮਾਯਣੇ, ਆਨਤ ਵਾਵਯੇ ਪਾਲਵਾਮ੍ਟੇ    ਪਮ੍ਚ ਨਵ0ਸ਼ ੱੱਸ੍ਰ੍ਵਃ  

 ਸ਼ਤ੍ਟਿ0ਸ਼  ੱਸਰ੍ਕਃ  

  ਮੁਿੇਰ ੍ਵਚਿਮ੍ ਅਵ੍ਲੀਪਮ੍ ਸ਼ਰੁਤਵਾ ਿਰ   ਵਰਾ੭੭ਤ੍ਮਜਃ  
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  ਰਾਵਵਃ ਪਰਾਞ੍ਜਨਲ ਰ੍ਪੂਤਵਾ ਪਰਤਯੁਵਾਚ ਤਰੁਟ ਵਰਤਃ  ੧ 

  ਨਪਤੁ ਰਵਚਿ   ਨਿਰ੍ਤੇਸ਼ਾਤ੍ ਨਪਤੁ ਰਵਚਿ   ਵੌਰਵਾਤ ੍ 

  ਵਚਿਮ੍ ਵੌਨਸ਼ਵ   ਸ੍ਯ ਇਨਤ ਵਰ੍ਤਵਯਮ੍ ਅਨਵਸ਼ਙਵ੍ਯਾ  ੨ 

  ਅਿੁਨਸ਼ਸ਼੍ਟੋ   ਅਸ੍੍ਨਮ ਅਯੋਤਯਾਯਾਮ੍ ਵੁਰ ੁਮਤਯੇ ਮਿਾਤ੍ਮਿਾ  

  ਨਪਤਰਾ ਤਸ਼ਰਤੇ   ਿ ਅਿਮ੍ ਿ ਅਵਜ੍ਞੇਯਮ੍ ਚ ਤਤ੍ ਵਚਃ  ੩ 

  ਸ੍ੋਿਮ੍ ਨਪਤੁ ਰਵਚਃ ਸ਼ਰੁਤਵਾ ਸ਼ਾਸ੍ਿਾਤ੍ ਪਰਿ੍ਮ ਵਾਨਤਿਃ  

  ਵਨਰਸ਼ਯਾਨਮ ਿ ਸ੍ਮ੍ਤੇਿ:   ਤਾਟਵਾ   ਵਤਮ੍ ਉਤੱਮਮ੍  ੪ 

  ਵੋ   ਪਰਾਿ੍ਮਣ   ਨਿਤਾਰ੍ਤਾਯ ਤੇਸ਼   ਸ੍ਯ ਅਸ੍ਯ ਸੁ੍ਵਾਯ ਚ  

  ਤਵ ਚੈਵ ਅਪਰਮੇਯ ਸ੍ਯ ਵਚਿਮ੍ ਵਰ੍ਤੁਮ੍ ਉਤਯਤਃ  ੫ 

  ਏਵਮ ੍ਉਵ੍ਤਵਾ ਤਿੁਰ੍ਮਤਯੇ ਪੱਤਵਾ ਮੁਸ਼੍ਨਟਮ੍ ਅਨਰਮ੍ਤਮਃ  

  ਜਯਾ ਸ਼ਪ੍ਤਮ੍ ਅਵਰੋਤ੍ ਤੀਵਰਮ੍ ਨਤਸ਼ਃ ਸ਼ਪ੍ਤੇਿ ਪੂਰਯਿ੍  ੬ 

  ਤੇਿ ਸ਼ਪ੍ਤੇਿ ਨਵਤਰਸ੍੍ਤਾ: ਤਾਟਵਾ ਵਿ ਵਾਨਸ੍ਿਃ  

  ਤਾਟਵਾ ਚ ਸੁ੍   ਸ੍ਮ੍ਵਰੁ ੱਤਾ ਤੇਿ ਸ਼ਪ੍ਤੇਿ ਮੋਨਿਤਾ  ੭ 

  ਤਮ੍ ਸ਼ਪ੍ਤਮ੍ ਅਨਪਨਿਤਯਾਯ ਰਾਵ੍ਸ਼ਸ੍ੀ ਵਰੋਤ   ਮੂਰ੍ਨਚਤਾ  

  ਸ਼ਰੁਤਵਾ ਚ ਅਪਯਤਰਵਤ੍ ਵੇਵਾਤ੍ ਯਤਃ ਸ਼ਪ੍ਤੋ ਨਵਨਿੱਸ੍ਰੁਤਃ  ੮ 

  ਤਾਮ੍ ਤਰੁਸ਼੍ਟਵਾ ਰਾਵਵਃ ਵਰੁ ੱਤਾਮ੍ ਨਵਵਰੁਤਾਮ੍ ਨਵਵਰੁਤ ਆਿਿਾਮ੍  

  ਪਰਮਾਣੇ   ਿ ਅਨਤ ਵਰੁੱਤਾਮ੍ ਚ ਲਵ੍ਸ਼੍ਮਣਮ੍ ਸ੍ੋਪਯਪਾਸ਼ਤ  ੯ 

  ਪਸ਼ਯ ਲਵ੍ਸ਼੍ਮਣ ਯਵ੍ਨਸ਼ਣਯਾ ਪੈਰਵਮ੍ ਤਾਰਣੁਮ੍ ਵਪੁਃ  

  ਨਪਤਯੇਰਿ੍ ਤਰ੍ਸ਼ਿਾਤ੍ ਅਸ੍ਯਾ ਪੀਰਣੁਾਮ੍ ਿਰਤੁਯਾਨਿ ਚ  ੧0 

  ਏਿਾਮ੍ ਪਸ਼ਯ ਤੁਰਾਤਰ੍ਸ਼ਾਮ੍ ਮਾਯਾ ਪਲ   ਸ੍ਮਨਿਵਤਾਮ੍  

  ਨਵਨਿਵਰੁੱਤਾਮ੍ ਵਰੋਨਮ ਅਤਯ ਿਰਤੁ    ਵਰ੍ਣਾ੭ਵਰ   ਿਾਨਸ੍ਵਾਮ੍  ੧੧ 

  ਿ ਨਿ ਏਿਾਮ੍ ਉਤ੍ਸ੍ਿੇ ਿਿ੍ਤੁਮ੍ ਸ੍੍ਤਰੀ ਸ੍ਵਪਾਵੇਿ ਰਵ੍ਨਸ਼ਤਾਮ੍  

  ਵੀਰਯਮ੍ ਚ ਅਸ੍ਯਾ ਵਨਤਮ੍ ਚਾ੭ਨਪ ਿਨਿਸ਼ਯਾ ਮੀਨਤ ਮੇ ਮਨਤਃ  ੧੨ 

  ਏਵਮ ੍ਪਰੁਵਾਣੇ ਰਾਮੇ ਤੁ ਤਾਟਵਾ ਵਰੋਤ ਮੂਰ੍ਨਚਤਾ  

  ਉਤਯਮਯ ਪਾਿ ੂਵਰ੍ਜਿ੍ਤੀ ਰਾਮਮ੍ ਏਵ ਅਪਯ ਤਾਵਤ  ੧੩ 

 ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰ ਸ੍੍ਤੁ ਪਰਿ੍ਮਰ੍ਨਸ਼: ਿਮੁ੍ਵਾਰੇਣ ਅਨਪਪਰ੍ਤ੍ਸ੍ਯ ਤਾਮ੍    

 ਸ੍ਵਸ੍੍ਨਤ ਰਾਵਵਯੋ: ਅਸ੍੍ਤੁ ਜਯਮ੍ ਚੈਵਾ੭ਪਯਪਾਸ਼ਤ  ੧੪ 

 ਉਤੁੱਿਵਾਿਾ ਰਜੋ ਵੋਰਮ੍ ਤਾਟਵਾ ਰਾਵਵੌ ਉਪੌ   



ਪਾਲ   ਕਾਮ੍ਟ 
 

P a g e  65 | 170 

 

 ਰਜੋ ਮੇਵੇਿ ਮਿਤਾ ਮੁਿਰੂ੍ਤਮ੍ ਸ੍ਾ ਵਯਮੋਿਯਤ੍  ੧੫ 

 ਤਤੋ ਮਾਯਾ0 ਸ੍ਮਾਸ੍੍ਤਾਯ ਨਸ਼ਲਾ ਵਰ੍ਸ਼ੇਣ ਰਾਵਵੌ   

 ਅਵਾਨਵਰਤ੍ ਸੁ੍ਮਿਤਾ ਤਤ: ਚਵੁਰੋਤ ਰਾਵਵ:  ੧੬ 

 ਨਸ਼ਲਾ ਵਰ੍ਸ਼ਮ੍ ਮਿਤ੍ ਤਸ੍ਯਾ ਸ਼ਰ ਵਰ੍ਸ਼ੇਣ ਰਾਵਵ:    

 ਪਰਨਤਿਤਯੋਪ ਤਾਵਮ੍ਤਯਾ: ਵਰੌ ਨਚੱਚੇਤ ਪਨਤਰਨਪ:  ੧੭ 

 ਤਤ ਸ਼੍ਨਚ ਿ ਪੁਜਾ0 ਸ਼ਰਾਮ੍ਤਾਮ੍ ਅਪਯਾਸ਼ੇ ਪਨਰਵਰ੍ਜਤੀਮ੍   

 ਸ੍ੌਨਮਨਤਰ: ਅਵਰੋਤ੍ ਵਰੋਤਾਤ੍ ਿਰਤੁ ਵਰ੍ਣਾ੭ਵਰ ਿਾਨਸ੍ਵਾਮ੍  ੧੮ 

 ਵਾਮਰਪੂ ਤਰਾ ਸ੍ਤਯ: ਵਰੁਤਵਾ ਰਪੂਾਨਣ ਅਿੇਵਸ਼ਃ   

 ਅਮ੍ਤਰ੍ਤਾਿਮ੍ ਵਤਾ ਯਵ੍ਸ਼ੀ ਮੋਿਯਮ੍ਨਤ ਸ੍ਵ ਮਾਯਯਾ   

 ਅਸ਼੍ਮ ਵਰ੍ਸ਼ਮ੍ ਨਵਮੁਿ੍ਚਮ੍ਤੀ ਪੈਰਵਮ੍ ਨਵਚਚਾਰ ਸ੍ਾ  ੧੯ 

 ਤਤ: ਤ ੌਅਸ਼੍ਮ ਵਰਹੇਣ ਵੀਰਯਮਾਣੌ ਸ੍ਮਮ੍ਤਤ:  

 ਤਰੁਸ਼੍ਟਵਾ ਵਾਨਤ ਸੁ੍ਤ: ਸ਼ਰੀਮਾਿ੍ ਇਤਮ੍ ਵਚਿ ਮ੭ਪਰਵੀਤ ੍ ੨0 

 ਅਲਮ੍ ਤੇ ਵਰੁਣਯਾ ਰਾਮ ਪਾਪਾ ਏਸ਼ਾ ਤੁਸ਼੍ਟ ਚਾਨਰਣੀ   

 ਯਜ੍ਞ ਨਵਵ੍ਿ ਵਰੀ  ਯਵ੍ਸ਼ੀ ਪੁਰਾ ਵਰ੍ਤਨਤ  ਮਾਯਯਾ  ੨੧  

 ਵਤਯਤਾਮ੍ ਤਾਵਤ੍ ਏਵ ਏਸ਼ਾ ਪੁਰਾ ਸ੍ਮ੍ਤਯਾ ਪਰਵਰ੍ਤਤ ੇ  

 ਰਵ੍ਸ਼ਾਮ੍ਨਸ੍ ਸ੍ਮ੍ਤਯਾ ਵਾਲੇਸ਼ੁ ਤੁਰ੍ਤਰ੍ਸ਼ਾਨਣ ਪਵਮ੍ਨਤ ਵੈ  ੨੨ 

 ਇਨਤ ਉਵ੍ਤ ਸ੍੍ਤੁ ਤਤਾ ਯਵ੍ਸ਼ੀਮ੍  ਅਸ਼੍ਮ ਵਰੁਸ਼੍ਟਯਾ ਅਨਪਵਰ੍ਸ਼ਤੀਮ੍   

 ਤਰ੍ਸ਼ਯਿ੍ ਸ਼ਪ੍ਤ ਵੇਨਤਤਵਮ੍ ਤਾਮ੍ ਰਰੁੋਤ ਸ੍ ਸ੍ਾਯਵੈ:  ੨੩ 

 ਸ੍ਾ ਰੁੱਤਾ ਸ਼ਰ ਜਾਲੇਿ ਮਾਯਾ ਪਲ ਸ੍ਮਨਿਵਤਾ   

 ਅਨਪਤੁਤਰਾਵ  ਵਾਵੁਤ੍ਸ੍੍ਤਮ੍ ਲਵ੍ਸ਼੍ਮਣਮ੍ ਚ ਨਵਿੇਤੁਸ਼ੀ  ੨੪ 

  ਤਾਮ੍ ਆਪਤਿ੍ਤੀਮ੍ ਵੇਵੇਿ ਨਵਵਰਾਿ੍ਤਾਮ੍ ਅਸ਼ਿੀਮ੍ ਇਵ  

  ਸ਼ਰੇਣ ਉਰਨਸ੍ ਨਵਵਯਾਤ ਸ੍ਾ ਪਪਾਤ ਮਮਾਰ ਚ  ੨੫ 

  ਤਾਮ੍ ਿਤਾਮ੍ ਪੀਮ ਸ੍ਮ੍ਵਾਸ਼ਾਮ੍ ਤਰੁਸ਼੍ਟਵਾ ਸੁ੍ਰ ਪਨਤ ਸ੍੍ਤਤਾ  

  ਸ੍ਾਤੁ ਸ੍ਾਨਤਵਨਤ ਵਾਵੁਤ੍ਸ੍੍ਤਮ੍ ਸੁ੍ਰਾ ਸ਼੍ਚ ਸ੍ਮਪੂਜਯਿ੍  ੨੬ 

  ਉਵਾਚ ਪਰਮ ਪਰੀਤਃ ਸ੍ਿਸ੍ਰਾਵ੍ਸ਼ਃ ਪੁਰਮ੍ਤਰਃ  

  ਸੁ੍ਰਾ ਸ਼੍ਚ ਸ੍ਰਵੇ ਸ੍ਮਹਰ੍ਸ਼ੁ੍ਟਾ ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰਮ੍ ਅਤਾ੭ਪਰੁਵਿ੍  ੨੭ 

  ਮੁਿੇ ਵੌਨਸ਼ਵੇ ਪਤਰਮ੍ ਤੇ ਸ੍ਿ ਇਿ੍ਤਰਾਃ ਸ੍ਰਵੇ ਮਰ ੁਤ੍ਵਣਾਃ  

  ਤੋਨਸ਼ਤਾਃ ਵਰ੍ਮਣਾ ਅਿੇਿ ਸ੍੍ਿੇਿਮ੍ ਤਰ੍ਸ਼ਯ ਰਾਵਵੇ  ੨੮ 



ਪਾਲ   ਕਾਮ੍ਟ 
 

P a g e  66 | 170 

 

  ਪਰਜਾਪਤੇ: ਪਰੁਸ਼ਾਸ਼ਵਸ੍ਯ ਪੁਤਰਾਿ੍ ਸ੍ਤਯ ਪਰਾਵਰਮਾਿ੍  

  ਤਪੋ ਪਲ ਪਰੁਤਾਿ੍ ਪਰਿ੍ਮਿ੍ ਰਾਵਵਾਯ ਨਿਵੇਤਯ  ੨੯ 

  ਪਾਤਰ ਪੂਤ ਸ਼੍ਚ ਤੇ ਪਰਿ੍ਮਿ੍ ਤਵ ਅਿੁਵਮਿੇ ਤਰੁਤਃ  

  ਵਰ੍ਤਵਯਮ੍ ਚ ਮਿਤ੍ ਵਰ੍ਮ ਸੁ੍ਰਾਣਾਮ੍ ਰਾਜ ਸੂ੍ਿੁਿਾ  ੩0 

  ਏਵਮ ੍ਉਵ੍ਤਵਾ ਸੁ੍ਰਾਃ ਸ੍ਰਵੇ ਿਰਸ਼ੁ੍ਟਾ ਜਵ੍ਮੁ: ਯਤਾ੭੭ਵਤਮ੍  

  ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰਮ੍ ਪੁਰਸ੍੍ਵਰੁਤਯ ਤਤਃ ਸ੍ਮ੍ਤਯਾ ਪਰਵਰ੍ਤਤ ੇ ੩੧ 

  ਤਤੋ ਮੁਨਿ ਵਰਃ ਪਰੀਤ: ਤਾਟਵਾ ਵਤ ਤੋਨਸ਼ਤਃ  

  ਮੂਰ੍ਤ੍ਨਿ ਰਾਮਮ੍ ਉਪਾਵਰਾਯ ਇਤਮ੍ ਵਚਿਮ੍ ਅਪਰਵੀਤ ੍ ੩੨ 

  ਇਿ ਅਤਯ ਰਜਿੀਮ੍ ਰਾਮ ਵਸ੍ੇਮ ਸ਼ੁਪ ਤਰ੍ਸ਼ਿ  

  ਸ਼ਵਃ ਪਰਪਾਤ ੇਵਨਮਸ਼ਯਾਮ: ਤਤ੍ ਆਸ਼ਰਮ ਪਤਮ੍ ਮਮ  ੩੩ 

 ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰ ਵਚ: ੱੱਸ਼ਤਵਾ ਿਰਸ਼ੁ੍ਟੋ ਤਸ਼ਰਤਾ੭੭ਤ੍ਮਜਃ  

 ਉਵਾਸ੍ ਰਾਜਿੀਮ੍ ਤਤਰ ਤਾਟਵਾਯਾ ਵਿੇ ਸੁ੍ਵਮ੍  ੩੪ 

 ਮੁਵ੍ਤ ਸ਼ਾਪਮ੍ ਵਿਮ੍ ਤਤ੍ ਚ ਤਸ੍੍ਨਮਿ੍ ਏਵ ਤਤ੍ ਅਿਨਿ   

 ਰਮਣੀਯ0 ਨਵਪਪਰਾਜ ਯਤਾ ਚੈਤਰ ਰਤਮ੍ ਵਿਮ੍  ੩੫ 

 ਨਿਿਤਯ ਤਾਮ੍ ਯਵ੍ਸ਼ ਸੁ੍ਤਾਮ੍ ਸ੍ ਰਾਮ:    

 ਪਰਸ਼ਸ਼ਯਮਾਿ: ਸੁ੍ਰ ਨਸ੍ੱਤ ਸ੍ਮ੍ਵੈ :  

 ਉਵਾਸ੍ ਤਸ੍੍ਨਮਿ੍ ਮੁਨਿਿਾ ਸ੍ਿ ਏਵ    

 ਪਰਪਾਤ ਵੇਲ਼ਾ0 ਪਰਨਤਪੋਤਯਮਾਿ:   ੩੬ 

 ਇਤਯਾਰ੍ਸ਼ ੇਸ਼ਰੀਮਤਰਾਮਾਯਣੇ, ਆਨਤ ਵਾਵਯੇ ਪਾਲਵਾਮ੍ਟੇ    ਸ਼ਨਟਵ0ਸ਼ ੱੱਸ੍ਰ੍ਵਃ  

 ਸਪ੍ਤ ਤ੍ਵ0ਸ਼  ੱਸਰ੍ਕਃ  

 ਅਤ ਤਾਮ੍ ਰਜਿੀਮ੍ ਉਸ਼ਯ ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰੋ ਮਿਾਯਸ਼ਾਃ  

  ਪਰਿਸ੍ਯ ਰਾਵਵਮ੍ ਵਾਵਯਮ੍ ਉਵਾਚ ਮਤੁਰਾ੭ਵ੍ਸ਼ਰਮ੍  ੧ 

 ਪਨਰਤੁਸ਼੍ਟੋਸ੍੍ਨਮ ਪਤਰਮ੍ ਤੇ ਰਾਜ ਪੁਤਰ ਮਿਾਯਸ਼ਃ  

  ਪਰੀਤਯਾ ਪਰਮਯਾ ਯੁਵ੍ਤੋ ਤਤਾਮਯ੭ਸ੍੍ਤਰਾਨਣ ਸ੍ਰਵਸ਼ਃ  ੨ 

  ਤੇਵਾ੭੭ਸੁ੍ਰ ਵਣਾਿ੍ ਵਾ੭ਨਪ ਸ੍ਵਿ੍ਤ ਰਵੋਰਵਾਿ੍ ਅਨਪ  

  ਯੈ: ਅਨਮਤਰਾਿ੍ ਪਰਸ੍ਿਯਾ੭੭ਜੌ ਵਸ਼ੀ ਵਰੁਤਯ ਜਨਯਸ਼ਯਨਸ੍  ੩ 

  ਤਾਨਿ ਨਤਵਯਾਨਿ ਪਤਰਮ੍ ਤੇ ਤਤਾਮਯ੭ਸ੍੍ਤਰਾਨਣ ਸ੍ਰਵਸ਼ਃ  

  ਤਣ੍ਟ ਚਵਰਮ੍ ਮਿ ੱੱਨਤਵਯਮ੍ ਤਵ ਤਾਸ੍ਯਾਨਮ ਰਾਵਵ  ੪ 
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  ਤਰ੍ਮਚਵਰਮ੍ ਤਤੋ ਵੀਰ ਵਾਲ ਚਵਰਮ੍ ਤਤੈਵ ਚ  

  ਨਵਸ਼੍ਣ ੁਚਵਰਮ੍ ਤਤਾ ਅਤਯੁਵਰਮ੍ ਐਿ੍ਤਰਮ੍ ਚਵਰਮ੍ ਤਤੈਵ ਚ  ੫ 

  ਵਜਰਮ੍ ਅਸ੍੍ਤਰਮ੍ ਿਰ ਸ਼ਰੇਸ਼੍ਟ ਸ਼ੈਵਮ੍ ਸ਼ੂਲ ਵਰਮ੍ ਤਤਾ  

  ਅਸ੍੍ਤਰਮ੍ ਪਰਿ੍ਮਨਸ਼ਰ ਸ਼੍ਚੈਵ ਐਸ਼ੀਵਮ੍ ਅਨਪ ਰਾਵਵ   

  ਤਤਾਨਮ ਤੇ ਮਿਾ ਪਾਿੋ ਪਰਾਿ੍ਮਮ੍ ਅਸ੍੍ਤਰਮ੍ ਅਿੱੁਤਮਮ੍  ੬ 

  ਵਤੇ ਤਵ ੇਚੈਵ ਵਾਵੁਤ੍ਸ੍੍ਤ ਮੋਤਵੀ ਨਸ਼ਵਰੀ ਉਪੇ  

  ਪਰਤੀਪ੍ਤ ੇਿਰ ਸ਼ਾਰ੍ਤੂਲ ਪਰਯੱਚਾਨਮ ਿਰੁਪਾ੭੭ਤ੍ਮਜ  ੭ 

  ਤਰ੍ਮ ਪਾਸ਼ਮ੍ ਅਿਮ੍ ਰਾਮ ਵਾਲ ਪਾਸ਼ਮ੍ ਤਤੈਵ ਚ  

 ਪਾਸ਼ਮ੍ ਵਾਰਣੁਮ੍ ਅਸ੍੍ਤਰਮ੍ ਚ ਤਤਾਨਮ ਅਿਮ੍ ਅਿੱੁਤਮਮ੍  ੮  

  ਅਸ਼ਿੀ ਤਵ ੇਪਰਯੱਚਾਨਮ ਸ਼ੁਸ਼੍ਵਾਰ੍ਤਰੇ ਰਵੁ ਿਿ੍ਤਿ  

  ਤਤਾਨਮ ਚ ਅਸ੍੍ਤਰਮ੍ ਪੈਿਾਵਮ੍ ਅਸ੍੍ਤਰਮ੍ ਿਾਰਾਯਣਮ੍ ਤਤਾ  ੯ 

  ਆਵ੍ਿੇਯਮ੍ ਅਸ੍੍ਤਰ ਤਨਯਤਮ ੍ਨਸ਼ਵਰਮ੍ ਿਾਮ ਿਾਮਤਃ  

  ਵਾਯਵਯਮ੍ ਪਰਤਮਮ੍ ਿਾਮ ਤਤਾਨਮ ਤਵ ਰਾਵਵ  ੧0 

  ਅਸ੍੍ਤਰਮ੍ ਿਯ ਨਸ਼ਰੋ ਿਾਮ ਵਰੌਞ੍ਚਮ੍ ਅਸ੍੍ਤਰਮ੍ ਤਤੈਵ ਚ  

  ਸ਼ਵ੍ਨਤ ਤਵਯਮ੍ ਚ ਵਾਵੁਤ੍ਸ੍੍ਤ ਤਤਾਨਮ ਤਵ ਚਾ੭ਿਵ  ੧੧ 

  ਵਙਵ੍ਾਲਮ੍ ਮੁਸ੍ਲਮ੍ ਵੋਰਮ੍ ਵਾਪਾਲਮ੍ ਅਤ ਵਙਵ੍ਣਮ੍  

  ਵਤਾ੭ਰ੍ਤਮ ੍ਰਾਵ੍ਸ਼ਸ੍ਾ ਯਾਨਿ ਤਤਾਨਮ ਏਤਾਨਿ ਸ੍ਰਵਸ਼ਃ  ੧੨ 

  ਵੈਤਯਾਤਰਮ ੍ਮਿਾ੭ਸ੍੍ਤਰਮ੍ ਚ ਿਿ੍ਤਿਮ੍ ਿਾਮ ਿਾਮਤਃ  

  ਅਨਸ੍ ਰਤ੍ਿਮ੍ ਮਿਾ ਪਾਿੋ ਤਤਾਨਮ ਿਰੁਵਰਾਤ੍ਮਜ  ੧੩ 

  ਵਾਿ੍ਤਰਵਮ੍ ਅਸ੍੍ਤਰਮ੍ ਤਨਯਤਮ੍ ਮਾਿਵਮ੍ ਿਾਮ ਿਾਮਤਃ  

  ਪਰਸ੍ਵਾਪਿ ਪਰਸ਼ਮਿੇ ਤਤ੍ਨਮ ਸ੍ੌਰਮ੍ ਚ ਰਾਵਵ  ੧੪ 

  ਤਰ੍ਪਣਮ ੍ਸ਼ੋਸ਼ਣਮ੍ ਚੈਵ ਸ੍ਮ੍ਤਾਪਿ ਨਵਲਾਪਿੇ  

  ਮਤਿਮ੍ ਚੈਵ ਤੁਰ੍ਤਰ੍ਸ਼ਮ੍ ਵਿ੍ਤਰ੍ਪ ਤਨਯਤਮ ੍ਤਤਾ  ੧੫ 

  ਪੈਸ਼ਾਚਮ੍ ਅਸ੍੍ਤਰਮ੍ ਤਨਯਤਮ ੍ਮੋਿਿਮ੍ ਿਾਮ ਿਾਮਤਃ  

  ਪਰਤੀਚੱ ਿਰ ਸ਼ਾਰ੍ਤੂਲ ਰਾਜ ਪੁਤਰ ਮਿਾਯਸ਼ਃ  ੧੬ 

  ਤਾਮਸ੍ਮ੍ ਿਰ ਸ਼ਾਰ੍ਤੂਲ ਸ੍ੌਮਿਮ੍ ਚ ਮਿਾ ਪਲ  

  ਸ੍ਮਵਰ੍ਤਮ੍ ਚੈਵ ਤੁਰ੍ਤਰ੍ਸ਼ਮ੍ ਮੌਸ੍ਲਮ੍ ਚ ਿਰੁਪਾਤ੍ਮਜ  ੧੭ 

  ਸ੍ਤਯਮ੍ ਅਸ੍੍ਤਰਮ੍ ਮਿਾ ਪਾਿੋ ਤਤਾ ਮਾਯਾਤਰਮ੍ ਪਰਮ੍  
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  ਵੋਰਮ੍ ਤੇਜਃ ਪਰਪਮ੍ ਿਾਮ ਪਰ ਤੇਜੋਪਵਰ੍ਸ਼ਣਮ੍  ੧੮ 

  ਸ੍ੌਮਯਾ੭ਸ੍੍ਤਰਮ੍ ਨਸ਼ਨਸ਼ਰਮ੍ ਿਾਮ ਤਵਸ਼੍ਟ ੁਰ੭ਸ੍੍ਤਰਮ੍ ਸੁ੍ਤਾਮਿਮ੍  

  ਤਾਰਣੁਮ੍ ਚ ਪਵਸ੍ਯਾ੭ਨਪ ਸ਼ੀਤੇਸ਼ੁਮ੍ ਅਤ ਮਾਿਵਮ੍  ੧੯ 

  ਏਤਾਿ੍ ਿਾਮ ਮਿਾ ਪਾਿੋ ਵਾਮ ਰਪੂਾਿ੍ ਮਿਾ ਪਲਾਿ੍  

  ਵਰੁਿਾਣ ਪਰਮੋਤਾਰਾਿ੍ ਵ੍ਨਸ਼ਪਰਮ੍ ਏਵ ਿਰੁਪਾਤ੍ਮਜ  ੨0 

  ਸ੍੍ਨਤਤ ਸ੍੍ਤੁ ਪਰਾਙਮ੍ੁਵੋ ਪੂਤਵਾ ਸ਼ੁਨਚ ਰ੍ਮੁਨਿ ਵਰ ਸ੍੍ਤਤਾ  

  ਤਤੌ ਰਾਮਾਯ ਸੁ੍ਪਰੀਤ ੋਮਿ੍ਤਰ ਵਰਾਮਮ੍ ਅਿੱੁਤਮਮ੍  ੨੧ 

 ਸ੍ਰਵ ਸ੍ਮ੍ਵਰਿਣਮ੍ ਯੇਸ਼ਾਮ੍ ਤੈਵਤੈਰ੭ਨਪ ਤੁਰ੍ਲਪਮ੍   

 ਤਾ ਿਯ੭ਸ੍੍ਤਰਾਨਣ ਤਤਾ ਨਵਪਰ ੋਰਾਵਵਾਯ ਿਯਵੇਤਯਤ੍  ੨੨ 

  ਜਪਤਸ੍੍ਤੁ ਮੁਿੇ ਸ੍੍ਤਸ੍ਯ ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰ ਸ੍ਯ ਤੀਮਤਃ  

  ਉਪਤਸ੍੍ਤੁ: ਮਿਾ੭ਰਹਾਨਣ ਸ੍ਰਵਾਣਯ੭ਸ੍੍ਤਰਾਨਣ ਰਾਵਵਮ੍  ੨੩ 

  ਊਚ ੁਸ਼੍ਚ ਮੁਨਤਤਾ ਰਾਮਮ੍ ਸ੍ਰਵ ੇਪਰਾਞ੍ਜਲਯ ਸ੍੍ਤਤਾ  

  ਇਮੇ ਸ੍੍ਮ ਪਰਮੋਤਾਰਾਃ  ਨਵਮ੍ਵਰਾ ਸ੍੍ਤਵ ਰਾਵਵ  ੨੪ 

  ਪਰਨਤਵਰੁਿਯ ਚ ਵਾਵੁਤ੍ਸ੍੍ਤਃ ਸ੍ਮਾਲਪਯ ਚ ਪਾਨਣਿਾ  

  ਮਿਸ੍ਾ ਮੇ ਪਨਵਸ਼ਯਤਵਮ੍ ਇਨਤ ਤਾਨਿ ਅਪਯਚੋਤਯਤ੍  ੨੫ 

  ਤਤਃ ਪਰੀਤ ਮਿਾ ਰਾਮੋ ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰਮ੍ ਮਿਾ ਮੁਨਿਮ੍  

  ਅਨਪਵਾਤਯ ਮਿਾਤੇਜਾ ਵਮਿਾ   ਯ ਉਪਚਵਰਮੇ  ੨੬ 

 ਇਤਯਾਰ੍ਸ਼ ੇਸ਼ਰੀਮਤਰਾਮਾਯਣੇ, ਆਨਤ ਵਾਵਯੇ ਪਾਲਵਾਮ੍ਟੇ    ਸ੍ਪ੍ਤ ਨਵ0ਸ਼ ੱੱਸ੍ਰ੍ਵਃ 

 ਅਸ਼੍ਟਾ ਤ੍ਵ0ਸ਼  ੱਸਰ੍ਕਃ  

  ਪਰਨਤਵਰੁਿਯ ਤਤੋਸ੍੍ਤਰਾਨਣ ਪਰਿਰਸ਼ੁ੍ਟ   ਵਤਿਃ ਸ਼ੁਨਚਃ  

  ਵੱਚਿ੍ ਏਵ ਚ ਵਾਵੁਤ੍ਸ੍੍ਤੋ ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰਮ੍ ਅਤਾ੭ਪਰਵੀਤ ੍ ੧ 

  ਵਰੁਿੀਤਾ੭ਸ੍੍ਤਰੋਸ੍੍ਨਮ ਪਵਵਿ੍ ਤੁਰਾਤਰ੍ਸ਼ਃ ਸੁ੍ਰੈਰ੭ਨਪ  

  ਅਸ੍੍ਤਰਾਣਾਮ੍ ਤੁ ਅਿਮ੍ ਇੱਚਾਨਮ ਸ੍ਮਹਾਰਮ੍ ਮੁਨਿ ਪੁਮ੍ਵਵ  ੨ 

  ਏਵਮ ੍ਪਰੁਵਨਤ ਵਾਵੁਤ੍ਸ੍੍ਤੇ ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰੋ ਮਿਾਮੁਨਿਃ  

  ਸ੍ਮਹਾਰਮ੍ ਵਯਾਜਿਾਰਾ੭ਤ ਤਰੁ ਨਤਮਾਿ੍ ਸੁ੍ਵਰਤਃ ਸ਼ੁਨਚਃ  ੩ 

  ਸ੍ਤਯਵਿ੍ਤਮ੍ ਸ੍ਤਯ ਵੀਰ੍ਨਤਮ੍ ਤਰੁਸ਼੍ਟਮ੍ ਰਪਸ੍ਮ੍ ਏਵ ਚ  

  ਪਰਨਤਿਾਰਤਰਮ੍ ਿਾਮ ਪਰਾ ਙਮ੍ੁਵਮ੍ ਅਵਾ ਙਮ੍ੁਵਮ੍  ੪ 

  ਲਵ੍ਸ਼ਯਾ ਅਲਵ੍ਸ਼ਯਾ: ਨਵਸ਼ਮੌ ਚੈਵ ਤਰੁਟ ਿਾਪ ਸੁ੍ਿਾਪਵੌ  
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  ਤਸ਼ਾਵ੍ਸ਼ ਸ਼ਤ ਵਵ੍ਤਰੌ ਚ ਤਸ਼ ਸ਼ੀਰ੍ਸ਼ ਸ਼ਤੋਤਰੌ   ੫ 

  ਪਤ੍ਮਿਾਪ ਮਿਾਿਾਪੌ ਤੁਿ੍ਤੁਿਾਪ ਸੁ੍ਿਾਪਵੌ  

  ਜਯੋਨਤਸ਼ਮ੍ ਵਰੁਸ਼ਿਮ੍ ਚੈਵ ਿੈਰਾਸ਼ਯ ਨਵਮਲਾ ਵੁਪੌ  ੬ 

  ਯੌਵਿ੍ਤਰ ਿਨਰਤਰੌ ਚ ਤੈਤਯ ਪਰਮਤਿੌ ਤਤਾ  

 ਸ੍ਾਰ੍ਨਚਸ੍੍ਮਾਲੀ ਤਰੁ ਨਤਰ੍ਮਾਲੀ ਵਰੁੱਨਤ ਮਾਿ੍ ਰਨੁਚਰ ਸ੍੍ਤਤਾ  ੭ 

  ਨਪਤਰੁ ਸ੍ੌਮਿਸ੍ਮ੍ ਚੈਵ ਨਵਤੂਤ ਮਵਰਾ ਵੁਪੌ  

  ਵਰਵੀਰਵਰਮ੍ ਚੈਵ ਤਿ ਤਾਿਯੌ ਚ ਰਾਵਵ  ੮ 

  ਵਾਮ ਰਪੂਮ੍ ਵਾਮ ਰਨੁਚਮ੍ ਮੋਿਮ੍ ਆਵਰਣਮ੍ ਤਤਾ  

  ਜਰੁਮ੍ਪਵਮ੍ ਸ੍ਰਵਿਾਪਮ੍ ਚ ਸ੍ਿ੍ਤਾਿ ਵਰਣੌ ਤਤਾ  ੯ 

 ਪਰੁਸ਼ਾਸ਼ਵ ਤਿਯਾਿ੍ ਰਾਮ ਪਾਸ੍ਵਰਾਿ੍ ਵਾਮ ਰਨੂਪਣਃ  

 ਪਰਤੀਚੱ ਮਮ ਪਤਰਮ੍ ਤੇ ਪਾਤਰ ਪੂਤੋਨਸ੍ ਰਾਵਵ  ੧0 

 ਪਾਟ ਨਮਤਯੇਵ ਵਾਵੁਤ੍ਸ੍੍ਤ : ਪਰਿਰਸ਼ੁ੍ਟੇ ਿ   ਅਿ੍ਤਰਾਤ੍ਮਿਾ   

 ਨਤਵਯ ਪਾਸ੍ਵਰ ਤੇਿਾ ਸ਼੍ਚ ਮੂਰ੍ਨਤ ਮਿ੍ਤਃ ਸੁ੍ਵ ਪਰਤਾਃ  ੧੧ 

 ਵੇਨਚਤ੍ ਅਮ੍ਵਾਰ ਸ੍ਤਰੁਸ਼ਾ: ਵੇਨਚਤ੍ ਤੂਮੋਪਮ ਸ੍੍ਤਤਾ   

 ਚਮ੍ਤਰਾ੭ਰ੍ਵ ਸ੍ਤਰੁਸ਼ਾ: ਵੇਨਚਤ੍ ਪਰਿਵ ਅਮ੍ਜਨਲ ਪੁਟਾ: ਤਤਾ  ੧੨ 

 ਰਾਮਮ੍ ਪਰਾਞ੍ਜਲਯ ੋਪੂਤਵਾ੭ਪਰੁਵਿ੍ ਮਤੁਰ ਪਾਨਸ਼ਣਃ  

 ਇਮੇ ਸ੍੍ਮ ਿਰ ਸ਼ਾਰ੍ਤੂਲ ਸ਼ਾਨਤ ਨਵਮ੍ ਵਰਵਾਮ ਤੇ  ੧੩ 

 ਮਾਿਸ੍ਾਃ ਵਾਰਯ ਵਾਲੇਸ਼ੁ ਸ੍ਾਿਾੱਯਮ੍ ਮੇ ਵਨਰਸ਼ਯਤ  

 ਵਮਯਤਾਮ੍ ਇਨਤ ਤਾਿ੍ ਆਿ ਯਤੇਸ਼੍ਟਮ੍ ਰਵੁ ਿਿ੍ਤਿਃ  ੧੪ 

  ਅਤ ਤ ੇਰਾਮਮ੍ ਆਮਿ੍ਤਰਯ ਵਰੁਤਵਾ ਚਾ੭ਨਪ ਪਰਤਵ੍ਨਸ਼ਣਮ੍  

  ਏਵਮ ੍ਅਸ੍੍ਤੁ ਇਨਤ ਵਾਵੁਤ੍ਸ੍੍ਤਮ੍ ਉਵ੍ਤਵਾ ਜਵ੍ਮੁ ਰਯਤਾ੭੭ਵਤਮ੍  ੧੫ 

  ਸ੍ ਚ ਤਾਿ੍ ਰਾਵਵੋ ਜ੍ਞਾਤਵਾ ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰਮ੍ ਮਿਾਮੁਨਿਮ੍  

  ਵੱਚਿ੍ ਏਵ ਅਤ ਮਤੁਰਮ੍ ਸ਼੍ਲਵ੍ਸ਼੍ਣਮ੍ ਵਚਿਮ੍ ਅਪਰਵੀਤ ੍ ੧੬ 

  ਨਵਮ੍ ਏਤਿ੍ ਮੇਵ ਸ੍ਮ੍ਵਾਸ਼ਮ੍ ਪਰਵਤ ਸ੍ਯ ਅਨਵਤੂਰਤਃ  

  ਵਰੁਵ੍ਸ਼ ਸ਼ਣ੍ਟਮ੍ ਇਤੋ ਪਾਨਤ ਪਰਮ੍ ਵੌਤੂਿਲਮ੍ ਨਿ ਮੇ  ੧੭ 

  ਤਰ੍ਸ਼ਿੀਯਮ ੍ਮਰੁਵ ਆਵੀਰ੍ਣਮ੍ ਮਿੋਿਰਮ੍ ਅਤੀਵ ਚ  

  ਿਾਿਾ ਪਰਵਾਰੈਃ ਸ਼ਵੁਿੈ: ਵਲ੍ਵੁ ਿਾਤੈ: ਅਲਮਵ੍ਰੁਤਮ੍  ੧੮ 

  ਨਿੱਸ੍ਰੁਤਾ ਸ੍੍ਮ ਮੁਨਿ ਸ਼ਰੇਸ਼੍ਟ ਵਾਿ੍ਤਾਰਾਤ੍ ਰੋਮ ਿਰ੍ਸ਼ਣਾਤ ੍ 
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  ਅਿਯਾ ਤੁ ਅਵਵੱਚਾਨਮ ਤੇਸ਼ ਸ੍ਯ ਸੁ੍ਵਵੱਤਯਾ  ੧੯ 

  ਸ੍ਰਵਮ੍ ਮੇ ਸ਼ਮ੍ਸ੍ ਪਵਵਿ੍ ਵਸ੍ਯ ਆਸ਼ਰਮਪਤਮ੍ ਤੁ ਇਤਮ੍  

  ਸ੍ਮ੍ਪਰਾਪ੍ਤਾ: ਯਤਰ ਤੇ ਪਾਪਾ: ਪਰਿ੍ਮਵ੍ਿਾ: ਤੁਸ਼੍ਟ ਚਾਨਰਣਃ  ੨0 

 ਤਵ ਯਜ੍ਞ ਸ੍ਯ ਨਵਵ੍ਿਾਯ ਤੁਰਾਤ੍ਮਾਿੋ ਮਿਾ ਮੁਿੇ   

 ਪਵਵਿ੍ ਤਸ੍ਯ ਵੋ ਤੇਸ਼: ਸ੍ਾ ਯਤਰ ਤਵ ਯਾਜ੍ਨਞਵੀ  ੨੧ 

 ਰਵ੍ਨਸ਼ਤਵਯਾ ਨਵਰਯਾ ਪਰਿ੍ਮਿ੍ ਮਯਾ ਵਤਯਾ: ਚ ਰਾਵ੍ਸ਼ਸ੍ਾ:  

 ਏਤ ਤ੍ਸ੍ਰਵਮ੍ ਮੁਨਿ ਸ਼ਰੇਸ਼੍ਟ ਸ਼ਰੋਤੁ ਨਮੱਚਾਨਮ ਅਿਮ੍ ਪਰਪੋ  ੨੨ 

 ਇਤਯਾਰ੍ਸ਼ ੇਸ਼ਰੀਮਤਰਾਮਾਯਣੇ, ਆਨਤ ਵਾਵਯੇ ਪਾਲਵਾਮ੍ਟੇ    ਅਸ਼੍ਟਾ ਨਵ0ਸ਼ ੱੱਸ੍ਰ੍ਵਃ  

 ਏਕੋਨ ਤ੍ਤਰ 0ਸ਼  ੱਸਰ੍ਕਃ  

 ਅਤ ਤਸ੍ਯ ਅਪਰਮੇਯਸ੍ਯ ਤਤ੍ ਵਿਮ੍ ਪਨਰਪਰੁੱਚਤਃ   

 ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰ ੋਮਿਾਤੇਜਾ ਵਯਾਵਯਾਤੁਮ੍ ਉਪਚਵਰਮੇ  ੧ 

 ਇਿ ਰਾਮ ਮਿਾ ਪਾਿੋ ਨਵਸ਼੍ਣ:ੁ ਤੇਵਵਰ ਪਰਪੁ:  

 ਵਰ੍ਸ਼ਾਨਣ ਸੁ੍ਪਿਨੂਿ ਇਿ ਤਤਾ ਯੁਵ ਸ਼ਾਤਾਨਿ ਚ  ੨ 

 ਤਪਸ਼੍ਚਰਣ ਯੋਵਾ੭ਰ੍ਤਮ੍ ਉਵਾਸ੍ ਸੁ੍ਮਿਾਤਪਾ:  

  ਏਸ਼ ਪੂਰਵ ਆਸ਼ਰਮੋ ਰਾਮ ਵਾਮਿ ਸ੍ਯ ਮਿਾਤ੍ਮਿਃ  ੩ 

  ਨਸ੍ੱਤਾ੭੭ਸ਼ਰਮ ਇਨਤ ਵਯਾਤਃ ਨਸ੍ੱਤੋ ਨਿ ਅਤਰ ਮਿਾਤਪਾਃ  

  ਏਤਸ੍੍ਨਮਿ੍ ਏਵ ਵਾਲੇ ਤੁ ਰਾਜਾ ਵੈਰੋਚਨਿਰ੍ ਪਨਲਃ  ੪ 

 ਨਿਰ੍ਨਜਤਯ ਤੈਵਤ ਵਣਾਿ੍ ਸ੍ ਇਮ੍ਤਰਾਿ੍ ਸ੍ ਮਰ ੁਤ੍ਵਣਾਿ੍  

 ਵਾਰਯਾ ਮਾਸ੍ ਤਤ੍ ਰਾਜਯਮ੍ ਨਤਰਸ਼ੁ ਲੋਵੇਸ਼ੁ ਨਵਸ਼ਰੁਤਃ  ੫ 

 ਯਜ੍ਞਮ੍ ਚਵਾਰ ਸੁ੍ਮਿਾਿ੍ ਅਸੁ੍ਰੇਿ੍ਤਰੋ ਮਿਾ ਪਲ:  

 ਪਲੇ ਸ੍੍ਤੁ ਯਜਮਾਿ ਸ੍ਯ ਤੇਵਾਃ ਸ੍ ਅਵ੍ਨਿ ਪੁਰੋਵਮਾਃ  

 ਸ੍ਮਾਵਮਯ ਸ੍ਵਯਮ੍ ਚੈਵ ਨਵਸ਼੍ਣਮੁ੍ ਊਚ:ੁ ਇਿਾ੭੭ਸ਼ਰਮੇ  ੬ 

 ਪਨਲ: ਵੈਰੋਚਨਿ: ਨਵਸ਼੍ਣੋ ਯਜਤੇ ਯਜ੍ਞਮ੍ ਉਤੱਮਮ੍  

 ਅਸ੍ਮਾਪ੍ਤੇ ਵਰਤੌ ਤਸ੍੍ਨਮਿ੍ ਸ੍ਵ ਵਾਰਯਮ੍ ਅਨਪਪਤਯਤਾਮ੍  ੭ 

 ਯੇ ਚ ਏਿਮ੍ ਅਨਪਵਰ੍ਤਿ੍ਤੇ ਯਾਨਚਤਾਰ ਇਤ ਸ੍੍ਤਤਃ  

 ਯਤ ੍ਚ ਯਤਰ ਯਤਾਵਤ ੍ਚ ਸ੍ਰਵਮ੍ ਤੇਪਯਃ ਪਰਯੱਚਨਤ  ੮ 

 ਸ੍ ਤਵਮ੍ ਸੁ੍ਰ ਨਿਤਾਰ੍ਤਾਯ ਮਾਯਾ ਯੋਵਮ੍ ਉਪਾਨਸ਼ਰਤਃ  

 ਵਾਮਿਤਵਮ੍ ਵਤੋ ਨਵਸ਼੍ਣੋ ਵੁਰ ੁਵਲਯਾਣਮ੍ ਉਤੱਮਮ੍  ੯ 
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 ਏਤਸ੍੍ਨਮਿ੍ ਅਮ੍ਤਰੇ ਰਾਮ ਵਾਸ਼ਯਪੋ ਅਵ੍ਨਿ ਸ੍ਮ ਪਰਪ:  

 ਅਨਤਤਯਾ ਸ੍ਨਿਤੋ ਰਾਮ ਤੀਪਯਮਾਿ ਇਵ ਓਜਸ੍ਾ  ੧0 

 ਤੇਵੀ ਸ੍ਿਾਯੋ ਪਵਵਾਿ੍ ਨਤਵਯਮ੍ ਵਰ੍ਸ਼ ਸ੍ਿਸ੍ਰਵਮ੍   

 ਵਰਤਮ੍ ਸ੍ਮਾਪਯ ਵਰਤਮ੍ ਤੁਸ਼੍ਟਾਵ ਮਤੁਸੂ੍ਤਿਮ੍  ੧੧ 

 ਤਪੋਮਯ0 ਤਪੋਰਾਨਸ਼ਮ੍ ਤਪੋਮੂਰ੍ਨਤਮ੍ ਤਪਾਤ੍ਮਵਮ੍   

 ਤਪਸ੍ਾ ਤਵਾਮ੍ ਸੁ੍ਤਪ੍ਤੇਿ ਪਸ਼ਯਾਨਮ ਪੁਰਸ਼ੁੋੱਤਮਮ੍  ੧੨ 

 ਸ਼ਰੀਰੇ ਤਵ ਪਸ਼ਯਾਨਮ ਜਵਤ੍ ਸ੍ਰਵ ਨਮਤ0 ਪਰਪੋ    

 ਤਵਮ੍ ਅਿਾਨਤ: ਅਨਿਰ੍ਤੇਸ਼ਯ: ਤਵਾਮ੍ ਅਿਮ੍ ਸ਼ਰਣਮ੍ ਵਤ:  ੧੩ 

 ਤਮ੍ ਉਵਾਚ ਿਨਰ: ਪਰੀਤ: ਵਾਸ਼ਯਪਮ੍ ਤੂਤ ਵਲ੍ਮਸ਼ਮ੍   

 ਵਰਮ੍ ਵਰਯ ਪਤਰਮ੍ ਤੇ ਵਰਾ੭ਰਹੋ੭ਨਸ੍ ਮਤਮ੍ ਮਮ  ੧੪ 

 ਤਤ੍ ਸ਼ਰੁਤਵਾ ਵਚਿਮ੍ ਤਸ੍ਯ ਮਰੀਚੋ ਵਾਸ਼ਯਪੋ੭ਪਰਵੀਤ ੍ 

 ਅਨਤਤਯਾ ਤੇਵਤਾਿਾਮ੍ ਚ ਮਮ ਚ ਏਵ ਅਿੁਯਾਚਤ:  ੧੫ 

 ਵਰ ਵਰਤ ਸੁ੍ਪਰੀਤ ੋਤਾਤੁ ਮ੭ਰਹਨਸ੍ ਸੁ੍ਵਰਤ   

 ਪੁਤਰਤਵਮ੍ ਵੱਚ ਪਵਵਿ੍ ਅਨਤਤਯਾ ਮਮ ਚਾ੭ਿਵ  ੧੬ 

 ਪਰਾਤਾ ਪਵ ਯਵੀਯਾਿ੍ ਤਵਮ੍ ਸ਼ਵਰ ਸ੍ਯ ਅਸੁ੍ਰ ਸੂ੍ਤਿ   

 ਸ਼ੋਵਾ੭੭ਰ੍ਤਾਿਾਮ੍ ਤੁ ਤੇਵਾਿਾਮ੍ ਸ੍ਾਿਾੱਯਮ੍ ਵਰ੍ਤੁ ਮਰਹਨਸ੍  ੧੭ 

 ਅਯਮ੍ ਨਸ੍ੱਤਾ੭੭ਸ਼ਰਮੋ ਿਾਮ ਪਰਸ੍ਾਤਾਤ੍ ਤੇ ਪਨਵਸ਼ਯਨਤ  

 ਨਸ੍ੱਤੇ ਵਰ੍ਮਨਣ ਤੇਵੇਸ਼ ਉਨੱਤਸ਼੍ਟ ਪਵਵਿ੍ ਇਤਃ  ੧੮ 

 ਅਤ ਨਵਸ਼੍ਣਰੁ ੍ਮਿਾਤੇਜਾ ਅਨਤਤਯਾਮ੍ ਸ੍ਮਜਾਯਤ  

 ਵਾਮਿਮ੍ ਰਪੂਮ੍ ਆਸ੍੍ਤਾਯ ਵੈਰੋਚਨਿਮ੍ ਉਪਾਵਮਤ੍  ੧੯ 

 ਤਰੀਿ੍ ਪਾਤਾਿ੍ ਅਤ ਨਪਵ੍ਨਸ਼ਤਵਾ ਪਰਨਤਵਰੁਿਯ ਚ ਮਾਿਤ:  

 ਆਵਰਮਯ ਲੋਵਾਿ੍ ਲੋਵਾ੭੭ਤਮ੍ਾ ਸ੍ਰਵ ਪੂਤ ਨਿਤੇ ਰਤਃ  ੨0 

 ਮਿੇਿ੍ਤਰਾਯ ਪੁਿਃ ਪਰਾਤਾਤ੍ ਨਿਯਮਯ ਪਨਲਮ੍ ਓਜਸ੍ਾ  

 ਤਰੈਲੋਵਯਮ੍ ਸ੍ ਮਿਾ ਤੇਜਾ ਸ਼੍ਚਵਰੇ ਸ਼ਵਰ ਵਸ਼ਮ੍ ਪੁਿਃ  ੨੧ 

 ਤੇਿ ਏਸ਼ ਪੂਰਵਮ੍ ਆਵਰਾਿ੍ਤ ਆਸ਼ਰਮਃ ਸ਼ਰਮ ਿਾਸ਼ਿਃ  

 ਮਯਾ੭ਨਪ ਪਵ੍ਤਯਾ ਤਸ੍ਯ ਏਵ ਵਾਮਿ ਸ੍ਯ ਉਪਪੁਜਯਤੇ  ੨੨ 

  ਏਿਮ੍ ਆਸ਼ਰਮਮ੍ ਆਯਾਿ੍ਨਤ ਰਾਵ੍ਸ਼ਸ੍ਾ ਨਵਵ੍ਿ ਵਾਨਰਣਃ  

  ਅਤਰ ਤ ੇਪੁਰਸ਼ੁ ਵਯਾਵਰ ਿਿ੍ਤਵਯਾ ਤੁਸ਼੍ਟ ਚਾਨਰਣਃ  ੨੩ 
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  ਅਤਯ ਵੱਚਾਮਿੇ ਰਾਮ ਨਸ੍ੱਤਾਸ਼ਰਮਮ੍ ਅਿੱੁਤਮਮ੍  

  ਤਤ੍ ਆਸ਼ਰਮ ਪਤਮ੍ ਤਾਤ ਤਵਾ੭ਨਪ ਤਤ੍ ਯਤਾ ਮਮ  ੨੪ 

 ਇਨਤ ਉਵ੍ਤਵਾ ਪਰਮ ਪਰੀਤੋ ਵਰੁਿਯ ਰਾਮਮ੍ ਸ੍ਲਵ੍ਸ਼੍ਮਣਮ੍  

 ਪਰਨਵਸ਼ਿ੍ ਆਸ਼ਰਮ ਪਤਮ੍ ਵਯਰੋਚਤ ਮਿਾ ਮੁਨਿ :    

 ਸ਼ਸ਼ੀਵ ਵਤ ਿੀਿਾਰ: ਪੁਿਰਵਸੁ੍ ਸ੍ਮਨਿਵਤ :  ੨੫ 

  ਤਮ੍ ਤਰੁਸ਼੍ਟਵਾ ਮੁਿਯਃ ਸ੍ਰਵੇ ਨਸ੍ੱਤਾਸ਼ਰਮ ਨਿਵਾਨਸ੍ਿਃ  

  ਉਤ੍ਪਤਯੋਤ੍ਪਤਯ ਸ੍ਿਸ੍ਾ ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰਮ੍ ਅਪੂਜਯਿ੍  ੨੬ 

  ਯਤਾ ਅਰਹਮ੍ ਚਨਵਰਰੇ ਪੂਜਾਮ੍ ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰਾਯ ਤੀਮਤੇ  

  ਤਤੈਵ ਰਾਜ ਪੁਤਰਾਪਯਾਮ੍ ਅਵੁਰਵਿ੍ ਅਨਤਨਤ ਨਵਰਯਾਮ੍  ੨੭ 

  ਮੁਿਰੂ੍ਤਮ੍ ਅਤ ਨਵਸ਼ਰਾਿ੍ਤੌ ਰਾਜ ਪੁਤਰੌ ਅਨਰਮ੍ਤਮੌ  

  ਪਰਾਞ੍ਜਲੀ ਮੁਨਿ ਸ਼ਾਰ੍ਤੂਲਮ੍ ਊਚਤੂ ਰਵੁ ਿਿ੍ਤਿੌ  ੨੮ 

  ਅਤਯ ਏਵ ਤੀਵ੍ਸ਼ਾਮ੍ ਪਰਨਵਸ਼ ਪਤਰਮ੍ ਤੇ ਮੁਨਿ ਪੁਮ੍ਵਵ  

  ਨਸ੍ੱਤਾਸ਼ਰਮੋਯਮ੍ ਨਸ੍ੱਤਃ ਸ੍ਯਾਤ੍ ਸ੍ਤਯਮ੍ ਅਸ੍੍ਤੁ ਵਚ ਸ੍੍ਤਵ  ੨੯ 

  ਏਵਮ ੍ਉਵ੍ਤੋ ਮਿਾਤੇਜਾ ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰੋ ਮਿਾਮੁਨਿਃ  

  ਪਰਨਵਵੇਸ਼ ਤਤਾ ਤੀਵ੍ਸ਼ਾਮ੍ ਨਿਯਤੋ ਨਿਯਤੇਿ੍ਨਤਰਯਃ  ੩0 

  ਵੁਮਾਰੌ ਅਨਪ ਤਾਮ੍ ਰਾਨਤਰਮ੍ ਉਨਸ਼ਤਵਾ ਸੁ੍ਸ੍ਮਾਨਿਤੌ  

  ਪਰਪਾਤ ਵਾਲੇ ਚ ਉਤੱਾਯ ਪੂਰਵਮ੍ ਸ੍ਮ੍ਤਯਾਮ੍ ਉਪਾਸ੍ਯ ਚ  ੩੧ 

 ਸ੍੍ਪਰੁਸ਼੍ਟੋਤਵੌ ਸ਼ੁਚੀ ਜਪਯ0 ਸ੍ਮਾਪਯ ਨਿਯਮੇਿ ਚ   

 ਿਤੁ ਅਵ੍ਨਿਿੋਤਰਮ੍ ਆਸ੍ੀਿਮ੍ ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰਮ੍ ਅਵਿ੍ਤਤਾਮ੍  ੩੨ 

 ਇਤਯਾਰ੍ਸ਼ ੇਸ਼ਰੀਮਤਰਾਮਾਯਣੇ, ਆਨਤ ਵਾਵਯੇ ਪਾਲਵਾਮ੍ਟੇ    ਏਵੋਿ   ਨਤਰ0ਸ਼ ੱੱਸ੍ਰ੍ਵਃ  

 ਤ੍ਤਰ0ਸ਼  ੱਸਰ੍ਕਃ  

 ਅਤ ਤ ੌਤੇਸ਼ਵਾਲਜ੍ਞੌ ਰਾਜ ਪੁਤਰੌ ਅਨਰਮ੍ਤਮੌ  

  ਤੇਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਚ ਵਾਵਯਜ੍ਞੋ ਅਪਰੂਤਾਮ੍ ਵੌਨਸ਼ਵਮ੍ ਵਚਃ  ੧ 

  ਪਵਵਿ੍ ਸ਼ਰੋਤੁਮ੍ ਇੱਚਾਵੋ ਯਸ੍੍ਨਮਿ੍ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਚਰੌ  

  ਸ੍ਮਰਵ੍ਸ਼ਣੀਯ ੌਤ ੌਪਰਿ੍ਮਿ੍ ਅਨਤਵਰ੍ਤੇਤ ਤਤ੍ ਵ੍ਸ਼ਣਮ੍  ੨ 

  ਏਵਮ ੍ਪਰੁਵਾਣੌ ਵਾਵੁਤ੍ਸ੍੍ਤੌ ਤਵਰਮਾਣੌ ਯੁਯੁਤ੍ਸ੍ਯਾ  

  ਸ੍ਰਵੇ ਤੇ ਮੁਿਯਃ ਪਰੀਤਾਃ ਪਰਸ਼ਸ਼ਮ੍ਸੁ੍: ਿਰੁਪਾਤ੍ਮਜੌ  ੩ 

  ਅਤਯ ਪਰਪਰੁਨਤ ਸ਼ਟਰਾਤਰਮ੍ ਰਵ੍ਸ਼ਤਮ੍ ਰਾਵਵੌ ਯੁਵਾਮ੍  



ਪਾਲ   ਕਾਮ੍ਟ 
 

P a g e  73 | 170 

 

  ਤੀਵ੍ਸ਼ਾਮ੍ ਵਤੋ ਨਿ ਏਸ਼ ਮੁਨਿਃ ਮੌਨਿਤਵਮ੍ ਚ ਵਨਮਸ਼ਯਨਤ  ੪ 

  ਤੌ ਤੁ ਤਤਵਚਿਮ੍ ਸ਼ਰੁਤਵਾ ਰਾਜ ਪੁਤਰੌ ਯਸ਼ਨਸ੍ਵਿੌ  

  ਅਨਿਤਰੌ ਸ਼ਟ੍ ਅਿੋ ਰਾਤਰਮ੍ ਤਪੋ ਵਿਮ੍ ਅਰਵ੍ਸ਼ਤਾਮ੍  ੫ 

  ਉਪਾਸ੍ਾਮ੍ ਚਵਰਤੁ: ਵੀਰੌ ਮੱਤੌ ਪਰਮ ਤਨਿਵਿੌ  

  ਰਰਵ੍ਸ਼ਤੁਰ ੍ਮੁਨਿਵਰਮ੍ ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰਮ੍ ਅਨਰਮ੍ਤਮੌ  ੬ 

  ਅਤ ਵਾਲੇ ਵਤੇ ਤਸ੍੍ਨਮਿ੍ ਸ਼ਸ਼੍ਟੇ   ਅਿਨਿ ਸ੍ਮਾਵਤੇ  

  ਸ੍ੌਨਮਤਰਮ੍ ਅਪਰਵੀਤ ੍ਰਾਮੋ ਯੱਤੋ ਪਵ ਸ੍ਮਾਨਿਤਃ  ੭ 

  ਰਾਮ ਸ੍ਯ ਏਵਮ ੍ਪਰੁਵਾਣ ਸ੍ਯ ਤਵਨਰਤ ਸ੍ਯ ਯੁਯੁਤ੍ਸ੍ਯਾ  

  ਪਰਜਜਵਾਲ ਤਤੋ ਵੇਨਤਃ ਸ੍ੋਪਾਤਯਾਯ ਪੁਰੋਨਿਤਾ  ੮ 

  ਸ੍ ਤਰ੍ਪ ਚਮਸ੍ ਸ੍ਰੁ ੱਵਾ ਸ੍ ਸ੍ਨਮਤ੍ ਵੁਸੁ੍ਮੋੱਚਯਾ   

  ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰੇਣ ਸ੍ਨਿਤਾ ਵੇਨਤ ਰ੍ਜਜਵਾਲ ਸ੍ ਰਨੁਤਵਜਾ  ੯ 

  ਮਿ੍ਤਰਵਤ੍ ਚ ਯਤਾ ਿਯਾਯਮ੍ ਯਜ੍ਞੋ   ਅਸ੍ੌ ਸ੍ਮ੍ਪਰਵਰ੍ਤਤ ੇ 

  ਆਵਾਸ਼ੇ ਚ ਮਿਾਿ੍ ਸ਼ਪ੍ਤਃ ਪਰਾਤੁਰ੍ ਆਸ੍ੀਤ੍ ਪਯਾਿਵਃ  ੧0 

  ਆਵਾਰਯ ਵਵਿਮ੍ ਮੇਵੋ ਯਤਾ ਪਰਾਵਰੁਨਸ਼ ਨਿਰ੍ਵਤਃ  

  ਤਤਾ ਮਾਯਾਮ੍ ਨਵਵੁਰਵਾਣੌ ਰਾਵ੍ਸ਼ਸ੍ੌ ਅਪਯਤਾਵਤਾਮ੍  ੧੧ 

  ਮਾਰੀਚ ਸ਼੍ਚ ਸੁ੍ਪਾਿ ੁਸ਼੍ਚ ਤਯੋ: ਅਿੁਚਰਾ ਸ੍੍ਤਤਾ  

  ਆਵਮਯ ਪੀਮ ਸ੍ਮ੍ਵਾਸ਼ਾ ਰਨੁਤਰ ਓਵਾਿ੍ ਅਵਾਸ੍ਰੁਜਿ੍  ੧੨ 

  ਤਾਮ੍ ਤੇਿ ਰਨੁਤਰ ਔਵੇਣ ਵੇਨਤਰ੍ ਜੱਜਵਾਲ ਮਮ੍ਨਟਤਾ   

  ਸ੍ਿਸ੍ਾ ਅਨਪਤਰੁਤੋ ਰਾਮ: ਤਾਿ੍ ਅਪਸ਼ਯਤ੍ ਤਤੋ ਨਤਨਵ   ੧੩ 

  ਤੌ ਆਪਤਿ੍ਤੌ ਸ੍ਿਸ੍ਾ ਤਰੁਸ਼੍ਟਵਾ ਰਾਜੀਵ ਲੋਚਿਃ  

  ਲਵ੍ਸ਼੍ਮਣਮ੍ ਤੁ ਅਨਪ ਸ੍ਮ੍ਪਰੇਵ੍ਸ਼ਯ ਰਾਮੋ ਵਚਿਮ੍ ਅਪਰਵੀਤ ੍ ੧੪ 

  ਪਸ਼ਯ ਲਵ੍ਸ਼੍ਮਣ ਤੁਰਵਰ੍ੁੱਤਾਿ੍ ਰਾਵ੍ਸ਼ਸ੍ਾਿ੍ ਨਪਨਸ਼ਤ ਅਸ਼ਿਾਿ ੍ 

  ਮਾਿਵਾ੭ਸ੍੍ਤਰ ਸ੍ਮਾਤੂਤਾਿ੍ ਅਨਿਲੇਿ ਯਤਾ ਵਿਾਿ੍  ੧੫ 

  ਮਾਿਵਮ੍ ਪਰਮੋਤਾਰਮ੍ ਅਸ੍੍ਤਰਮ੍ ਪਰਮ ਪਾਸ੍ਵਰਮ੍  

  ਨਚਵ੍ਸ਼ੇਪ ਪਰਮ ਵਰੁ ੱਤੋ ਮਾਰੀਚ ਉਰਨਸ੍ ਰਾਵਵਃ  ੧੬ 

  ਸ੍ ਤੇਿ ਪਰਮਾ੭ਸ੍੍ਤਰੇਣ ਮਾਿਵੇਿ ਸ੍ਮਾਨਿਤਃ  

  ਸ੍ਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮ੍ ਯੋਜਿ ਸ਼ਤਮ੍ ਵ੍ਨਸ਼ਪ੍ਤਃ ਸ੍ਾਵਰ ਸ੍ਮ੍ਪ੍ਲਵੇ  ੧੭ 

  ਨਵਚੇਤਿਮ੍ ਨਵਵੂਰ੍ਣਿ੍ਤਮ੍ ਸ਼ੀਤੇਸ਼ੁ ਪਲ ਪੀਨਟਤਮ੍  
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  ਨਿਰਸ੍੍ਤਮ੍ ਤਰੁਸ਼ਯ ਮਾਰੀਚਮ੍ ਰਾਮੋ ਲਵ੍ਸ਼੍ਮਣਮ੍ ਅਪਰਵੀਤ ੍ ੧੮ 

  ਪਸ਼ਯ ਲਵ੍ਸ਼੍ਮਣ ਸ਼ੀਤੇਸ਼ੁਮ੍ ਮਾਿਵਮ੍ ਤਰ੍ਮ ਸ੍ਨਮਹਤਮ੍  

  ਮੋਿਨਯਤਵਾ ਿਯਨਤ ਏਿਮ੍ ਿ ਚ ਪਰਾਣੈਰ ੍ਨਵਯੁਜਯਤ  ੧੯ 

  ਇਮਾਿ੍ ਅਨਪ ਵਨਤਸ਼ਯਾਨਮ ਨਿਰ੍ਵਰੁਣਾਿ੍ ਤੁਸ਼੍ਟ ਚਾਨਰਣਃ  

  ਰਾਵ੍ਸ਼ਸ੍ਾਿ੍ ਪਾਪ ਵਰ੍ਮਸ੍੍ਤਾਿ੍ ਯਜ੍ਞ ਵ੍ਿਾਿ੍ ਰਨੁਤਰ ਅਸ਼ਿਾਿ੍  ੨0 

  ਸ੍0ਵਰੁਿਯ ਅਸ੍੍ਤਰਮ੍ ਤਤੋ ਰਾਮੋ ਨਤਵਯਮ੍  ਆਵ੍ਿੇਯਮ੍ ਅਤ੍ਪੁਤਮ੍   

  ਸੁ੍ਪਾਿ ੁਉਰਨਸ੍ ਨਚਵ੍ਸ਼ੇਪ ਸ੍ ਨਵੱਤਃ ਪਰਾਪਤਤ੍ ਪੁਨਵ  ੨੧ 

  ਸ਼ੇਸ਼ਾਿ੍ ਵਾਯਵਯਮ੍ ਆਤਾਯ ਨਿਜਵਾਿ ਮਿਾਯਸ਼ਾਃ  

  ਰਾਵਵਃ ਪਰਮੋਤਾਰ ੋਮੁਿੀਿਾਮ੍ ਮੁਤਮ੍ ਆਵਿਿ੍  ੨੨ 

  ਸ੍ ਿਤਵਾ ਰਾਵ੍ਸ਼ਸ੍ਾਿ੍ ਸ੍ਰਵਾਿ੍ ਯਜ੍ਞ ਵ੍ਿਾਿ੍ ਰਵੁ ਿਿ੍ਤਿਃ  

  ਰਨੁਸ਼ਨਪਃ ਪੂਨਜਤ: ਤਤਰ ਯਤੇਿ੍ਤਰੋ ਨਵਜਯ ੇਪੁਰਾ  ੨੩ 

  ਅਤ ਯਜ੍ਞੇ ਸ੍ਮਾਪ੍ਤੇ ਤੁ ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰੋ ਮਿਾਮੁਨਿਃ  

  ਨਿਰ੍ ਈਨਤਵਾ ਨਤਸ਼ੋ ਤਰੁਸ਼੍ਟਵਾ ਵਾਵੁਤ੍ਸ੍੍ਤਮ੍ ਇਤਮ੍ ਅਪਰਵੀਤ ੍ ੨੪ 

  ਵਰੁਤਾ੭ਰ੍ਤ ੋ  ਅਸ੍੍ਨਮ ਮਿਾਪਾਿੋ ਵਰੁਤਮ੍ ਵੁਰ ੁਵਚ: ਤਵਯਾ  

  ਨਸ੍ੱਤਾ੭੭ਸ਼ਰਮਮ੍ ਇਤਮ੍ ਸ੍ਤਯਮ੍ ਵਰੁਤਮ੍ ਰਾਮ ਮਿਾਯਸ਼ਃ   

  ਸ੍ ਨਿ ਰਾਮਮ੍ ਪਰਸ਼ਸ੍ਯ ਏਵਮ੍ ਤਾਪਯਾਮ੍ ਸ੍ਮ੍ਤਯਾਮ੍ ਉਪਾਵਮਤ੍  ੨੫ 

 ਇਤਯਾਰ੍ਸ਼ ੇਸ਼ਰੀਮਤਰਾਮਾਯਣੇ, ਆਨਤ ਵਾਵਯੇ ਪਾਲਵਾਮ੍ਟੇ    ਨਤਰ0ਸ਼ ੱੱਸ੍ਰ੍ਵਃ  

 ਏਕ ਤ੍ਤਰ0ਸ਼  ੱਸਰ੍ਕਃ  

 ਅਤ ਤਾਮ੍ ਰਜਿੀਮ੍ ਤਤਰ ਵਰੁਤਾਰ੍ਤੌ ਰਾਮ ਲਵ੍ਸ਼੍ਮਣੌ  

  ਊਸ਼ਤੁ: ਮੁਨਤਤੌ ਵੀਰੌ ਪਰਿਰਸ਼ੁ੍ਟੇ ਿ ਅਿ੍ਤਰਾਤ੍ਮਿਾ  ੧ 

  ਪਰਪਾਤਾਯਾਮ੍ ਤੁ ਸ਼ਰਵਰਯਾਮ੍ ਵਰੁਤ ਪੌਰਵਾ੭ਿ੍ਨਣਵ ਨਵਰਯੌ  

  ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰਮ੍ ਰਸ਼ੁੀਮ੍ ਚ ਅਿਯਾਿ੍ ਸ੍ਨਿਤੌ ਅਨਪਜਵ੍ਮਤੁਃ  ੨ 

  ਅਨਪਵਾਤਯ ਮੁਨਿ ਸ਼ਰੇਸ਼੍ਟਮ੍ ਜਵਲਿ੍ਤਮ੍ ਇਵ ਪਾਵਵਮ੍  

  ਊਚਤੁ: ਮਤੁਰੋਤਾਰਮ੍ ਵਾਵਯਮ੍ ਮਤੁਰ ਪਾਨਸ਼ਣੌ  ੩ 

  ਇਮੌ ਸ੍੍ਮ ਮੁਨਿ ਸ਼ਾਰ੍ਤੂਲ ਨਵਮ੍ਵਰੌ ਸ੍ਮੁਪਸ੍੍ਨਤਤੌ  

  ਆਜ੍ਞਾਪਯ ਯਤੇਸ਼੍ਟਮ੍ ਵੈ ਸ਼ਾਸ੍ਿਮ੍ ਵਰਵਾਵ ਨਵਮ੍  ੪ 

  ਏਵਮ ੍ਉਵ੍ਤਾ ਤਤ ਸ੍੍ਤਾਪਯਾਮ੍ ਸ੍ਰਵ ਏਵ ਮਿਰ੍ਸ਼ਯਃ  

  ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰਮ੍ ਪੁਰਸ੍੍ਵਰੁਤਯ ਰਾਮਮ੍ ਵਚਿਮ੍ ਅਪਰੁਵਿ੍  ੫ 
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  ਮੈਨਤਲ ਸ੍ਯ ਿਰ ਸ਼ਰੇਸ਼੍ਟ ਜਿਵ ਸ੍ਯ ਪਨਵਸ਼ਯਨਤ  

  ਯਜ੍ਞਃ ਪਰਮ ਤਰ੍ਨਮਸ਼੍ਟ ਸ੍੍ਤਤਰ ਯਾਸ੍ਯਾਮਿੇ ਵਯਮ੍  ੬ 

  ਤਵਮ੍ ਚੈਵ ਿਰ ਸ਼ਾਰ੍ਤੂਲ ਸ੍ਿ ਅਸ੍੍ਮਾਨਪ: ਵਨਮਸ਼ਯਨਸ੍  

  ਅਤ੍ਪੁਤਮ੍ ਚ ਤਿੁ ਰਤ੍ਿਮ੍ ਤਤਰ ਤਵਮ੍ ਤਰਸ਼੍ਟਮੁ੍ ਅਰਹਨਸ੍  ੭ 

  ਤਤ੍ ਨਿ ਪੂਰਵਮ੍ ਿਰ ਸ਼ਰੇਸ਼੍ਟ ਤੱਤਮ੍ ਸ੍ਤਨਸ੍ ਤੈਵਤੈਃ  

  ਅਪਰਮੇਯ ਪਲਮ੍ ਵੋਰਮ੍ ਮਵੇ ਪਰਮ ਪਾਸ੍ਵਰਮ੍  ੮ 

  ਿ ਅਸ੍ਯ ਤੇਵਾ ਿ ਵਿ੍ਤਰਵਾ ਿ ਅਸੁ੍ਰਾ ਿ ਚ ਰਾਵ੍ਸ਼ਸ੍ਾਃ  

  ਵਰ੍ਤੁਮ੍ ਆਰੋਪਣਮ੍ ਸ਼ਵ੍ਤਾ ਿ ਵਤਮ੍ਚਿ ਮਾਿੁਸ਼ਾਃ  ੯ 

  ਤਿੁਸ਼ਸ੍ਯ ਤਸ੍ਯ ਵੀਰਯਮ੍ ਨਿ ਨਜਜ੍ਞਾਸ੍ਿ੍ਤੋ ਮਿੀਵ੍ਨਸ਼ਤਃ  

  ਿ ਸ਼ੇਵੁਰ ੍ਆਰੋਪਨਯਤੁਮ੍ ਰਾਜ ਪੁਤਰਾ ਮਿਾਪਲਾਃ  ੧0 

  ਤਤ੍ ਤਿੁ: ਿਰ ਸ਼ਾਰ੍ਤੂਲ ਮੈਨਤਲ ਸ੍ਯ ਮਿਾਤ੍ਮਿਃ  

  ਤਤਰ ਤਰਵ੍ਸ਼ਯਨਸ੍ ਵਾਵੁਤ੍ਸ੍੍ਤ ਯਜ੍ਞਮ੍ ਚ ਅਤ੍ਪੁਤ ਤਰ੍ਸ਼ਿਮ੍  ੧੧ 

  ਤਤ੍ ਨਿ ਯਜ੍ਞ ਪਲਮ੍ ਤੇਿ ਮੈਨਤਲੇਿ ਉਤੱਮਮ੍ ਤਿੁਃ  

  ਯਾਨਚਤਮ੍ ਿਰ ਸ਼ਾਰ੍ਤੂਲ ਸੁ੍ਿਾਪਮ੍ ਸ੍ਰਵ ਤੈਵਤੈਃ  ੧੨ 

  ਆਯਾਵਪੂਤਮ੍ ਿਰੁਪਤੇਃ ਤਸ੍ਯ ਵੇਸ਼੍ਮਨਿ ਰਾਵਵ   

  ਅਰ੍ਨਚਤਮ੍ ਨਵਨਵਤੈ ਰ੍ਵਮ੍ਤੈ ਰ੍ਤੂਪੈ ਸ਼੍ਚਾ੭ਵਰ ੁਵਮ੍ਨਤਨਪ:  ੧੩ 

  ਏਵਮ ੍ਉਵ੍ਤਵਾ ਮੁਨਿਵਰਃ ਪਰਸ੍੍ਤਾਿਮ੍ ਅਵਰੋਤ੍ ਤਤਾ  

  ਸ੍ ਰਨੁਸ਼  ਸ੍ਮ੍ਵਃ ਸ੍ਵਾਵੁਤ੍ਸ੍ਤ੍ ਆਮਿ੍ਤਰਯ ਵਿ ਤੇਵਤਾਃ  ੧੪ 

  ਸ੍ਵਸ੍੍ਨਤ ਵੋਸ੍੍ਤੁ ਵਨਮਸ਼ਯਾਨਮ ਨਸ੍ੱਤਃ ਨਸ੍ੱਤਾ੭੭ਸ਼ਰਮਾਤ੍ ਅਿਮ੍  

  ਉਤੱਰੇ ਜਾਿ੍ਿਵੀ ਤੀਰੇ ਨਿਮਵਿ੍ਤਮ੍ ਨਸ਼ਲੱੋਚਯਮ੍  ੧੫ 

  ਪਰਤਵ੍ਨਸ਼ਣਮ੍ ਤਤਃ ਵਰੁਤਵਾ ਨਸ੍ੱਤਾਸ਼ਰਮਮ੍ ਅਿੱੁਤਮਮ੍  

  ਉਤੱਰਾਮ੍ ਨਤਸ਼ਮ੍ ਉਨੱਤਸ਼ਯ ਪਰਸ੍੍ਤਾਤੁਮ੍ ਉਪਚਵਰਮੇ  ੧੬ 

  ਤਮ੍ ਵਰਜਿ੍ਤਮ੍ ਮੁਨਿਵਰਮ੍ ਅਿਵਵਾਤ੍ ਅਿੁਸ੍ਾਨਰਣਾਮ੍  

  ਸ਼ਵਟੀ ਸ਼ਤ ਮਾਤਰਮ੍ ਤੁ ਪਰਯਾਣੇ ਪਰਿ੍ਮ ਵਾਨਤਿਾਮ੍  ੧੭ 

  ਮਰੁਵ ਪਵ੍ਨਸ਼ ਵਣਾ ਸ਼੍ਚੈਵ ਨਸ੍ੱਤਾਸ਼ਰਮ ਨਿਵਾਨਸ੍ਿਃ  

  ਅਿੁਜਵ੍ਮੁਰ੍ ਮਿਾਤ੍ਮਾਿਮ੍ ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰਮ੍ ਮਿਾ ਮੁਨਿਮ੍  

 ਨਿਵਰ੍ਤਯਾ ਮਾਸ੍ ਤਤ: ਸ੍ ਪਵ੍ਨਸ਼ ਸ੍ਮ੍ਵਾਿ੍ ਮਰੁਵਾਿ੭ਨਪ  ੧੮ 

  ਤੇ ਵਤਵਾ ਤੂਰਮ੍ ਅਤਵਾਿਮ੍ ਲਮ੍ਪਮਾਿੇ ਨਤਵਾਵਰੇ  
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  ਵਾਸ੍ਮ੍ ਚਵਰੁਰ ੍ਮੁਨਿ ਵਣਾਃ ਸ਼ੋਣਾ ਵੂਲੇ ਸ੍ਮਾਨਿਤਾਃ  ੧੯ 

  ਤੇ   ਅਸ੍੍ਤਮ੍ ਵਤੇ ਨਤਿਵਰ ੇਸ੍੍ਿਾਤਵਾ ਿਤੁ ਿਤੁਾਸ਼ਿਾਃ  

  ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰਮ੍ ਪੁਰਸ੍੍ਵਰੁਤਯ ਨਿਸ਼ੇਤੁਰ੍ ਅਨਮਤ ਓਜਸ੍ਃ  ੨0 

  ਰਾਮੋਨਪ ਸ੍ਿ ਸ੍ੌਨਮਨਤਰ: ਮੁਿੀਮ੍ ਤਾਿ੍ ਅਨਪਪੂਜਯ ਚ  

  ਅਵਰਤੋ ਨਿਸ਼ਸ੍ਾਤਾ੭ਤ ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰ ਸ੍ਯ ਤੀਮਤਃ  ੨੧ 

  ਅਤ ਰਾਮ ੋਮਿਾਤੇਜਾ ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰਮ੍ ਮਿਾ ਮੁਨਿਮ੍  

  ਪਪਰੱਚ ਮੁਨਿ ਸ਼ਾਰ੍ਤੂਲਮ੍ ਵੌਤੂਿਲ ਸ੍ਮਨਿਵਤਃ  ੨੨ 

  ਪਵਵਿ੍ ਵ: ਿੁ ਅਯਮ੍ ਤੇਸ਼ਃ ਸ੍ਮਰੁੱਤ ਵਿ ਸ਼ੋਨਪਤਃ  

  ਸ਼ਰੋਤੁਮ੍ ਇੱਚਾਨਮ ਪਤਰਮ੍ ਤੇ ਵਵ੍ਤੁਮ੍ ਅਰਹਨਸ੍ ਤੱਤਵਤਃ  ੨੩ 

 ਚੋਨਤਤ ੋਰਾਮ ਵਾਵਯੇਿ ਵਤਯਾ ਮਾਸ੍ ਸੁ੍ਵਰਤਃ  

 ਤਸ੍ਯ ਤੇਸ਼ ਸ੍ਯ ਨਿਨਵਲਮ੍ ਰਨੁਸ਼ ਮਤਯੇ ਮਿਾਤਪਾਃ  ੨੪ 

 ਇਤਯਾਰ੍ਸ਼ ੇਸ਼ਰੀਮਤਰਾਮਾਯਣੇ, ਆਨਤ ਵਾਵਯੇ ਪਾਲਵਾਮ੍ਟੇ    ਏਵ ਨਤਰ0ਸ਼ ੱੱਸ੍ਰ੍ਵਃ 

 ਤਿਾ ਤ੍ਤਰ0ਸ਼  ੱਸਰ੍ਕਃ  

 ਪਰਿ੍ਮਯੋਨਿਰ ੍ਮਿਾਿ੍ ਆਸ੍ੀਤ੍ ਵੁਸ਼ੋ ਿਾਮ ਮਿਾਤਪਾਃ  

 ਅਵ੍ਨਲਸ਼੍ਟ ਵਰਤ ਤਰ੍ਮਜ੍ਞ: ਸ੍ੱਜਿ ਪਰਨਤਪੂਜਵ:  ੧  

 ਸ੍ ਮਿਾਤ੍ਮਾ ਵੁਲੀਿਾਯਾਮ੍ ਯੁਵ੍ਤਾਯਾਮ੍ ਸੁ੍ਮਿਾ ਪਲਾਿ੍  

 ਵੈਤਰ੍ਪਯਾਮ ੍ਜਿਯਾ ਮਾਸ੍ ਚਤੁਰਃ ਸ੍ਤਰੁਸ਼ਾਿ੍ ਸੁ੍ਤਾਿ੍  ੨ 

 ਵੁਸ਼ਾਮ੍ਪਮ੍ ਵੁਸ਼ਿਾਪਮ੍ ਚ ਆਤੂਰ੍ਤਰਜਸ੍ਮ੍ ਵਸੁ੍ਮ੍  

 ਤੀਪ੍ਨਤ ਯੁਵ੍ਤਾਿ੍ ਮਿੋ ਤ੍ਸ੍ਾਿਾਿ੍ ਵ੍ਸ਼ਤਰ ਤਰ੍ਮ ਨਚਵੀਰ੍ਸ਼ਯਾ  ੩ 

 ਤਾਿ੍ ਉਵਾਚ ਵੁਸ਼ਃ ਪੁਤਰਾਿ੍ ਤਰ੍ਨਮਸ਼੍ਟਾਿ੍ ਸ੍ਤਯ ਵਾਨਤਿਃ  

 ਨਵਰਯਤਾਮ੍ ਪਾਲਿਮ੍ ਪੁਤਰਾ ਤਰ੍ਮਮ੍ ਪਰਾਪ੍ਸ੍ਯਤ ਪੁਸ਼੍ਵਲਮ੍  ੪   

 ਵੁਸ਼ ਸ੍ਯ ਵਚਿਮ੍ ਸ਼ਰੁਤਵਾ ਚਤਵਾਰੋ ਲੋਵ ਸ੍ ਮਤਾਃ  

 ਨਿਵੇਸ਼ਮ੍ ਚਨਵਰਰ ੇਸ੍ਰਵੇ ਪੁਰਾਣਾਮ੍ ਿਰੁਵਰਾ: ਤਤਾ  ੫ 

 ਵੁਸ਼ਾਮ੍ਪ ਸ੍੍ਤੁ ਮਿਾਤੇਜਾਃ ਵਸ਼ੌਾਮ੍ਪੀਮ੍ ਅਵਰੋਤ੍ ਪੁਰੀਮ੍  

 ਵੁਸ਼ਿਾਪ ਸ੍੍ਤੁ ਤਰ੍ਮਾਤ੍ਮਾ ਪਰਮ੍ ਚਵਰੇ ਮਿੋਤਯਮ੍  ੬ 

 ਆਤੂਰ੍ਤਰਜਸ੍ੋ ਰਾਮ ਤਰ੍ਮਾਰਣਯਮ੍ ਮਿੀਪਨਤਃ  

 ਚਵਰੇ ਪੁਰ ਵਰਮ੍ ਰਾਜਾ ਵਸੁ੍ਸ਼੍ਚਵਰੇ ਨਵਨਰਵਰਜਮ੍  ੭ 

 ਏਸ਼ਾ ਵਸੁ੍ਮਤੀ ਰਾਮ ਵਸ੍ੋ: ਤਸ੍ਯ ਮਿਾਤ੍ਮਿਃ  
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 ਏਤ ੇਸ਼ੈਲ ਵਰਾਃ ਪਞ੍ਚ ਪਰਵਾਸ਼ਿ੍ਤੇ ਸ੍ਮਿ੍ਤਤਃ  ੮ 

 ਸੁ੍ਮਾਵਤੀ ਿਤੀ ਰਮਯਾ ਮਾਵਤਾਿ੍ ਨਵਸ਼ਰੁਤਾ ਯਯੌ  

 ਪਞ੍ਚਾਿਾਮ੍ ਸ਼ੈਲ ਮੁਵਯਾਿਾਮ ੍ਮਤਯੇ ਮਾਲਾ ਇਵ ਸ਼ੋਪਤੇ  ੯ 

  ਸ੍ ਏਸ਼ਾ ਨਿ ਮਾਵਤੀ ਰਾਮ ਵਸ੍ੋ: ਤਸ੍ਯ ਮਿਾਤ੍ਮਿਃ  

  ਪੂਰਵਾ੭ਨਪ ਚਨਰਤਾ ਰਾਮ ਸੁ੍ਵ੍ਸ਼ੇਤਰਾ ਸ੍ਸ੍ਯ ਮਾਨਲਿੀ  ੧0 

  ਵੁਸ਼ਿਾਪ ਸ੍੍ਤੁ ਰਾਜਰ੍ਨਸ਼ਃ ਵਿਯਾ ਸ਼ਤਮ੍ ਅਿੱੁਤਮਮ੍  

  ਜਿਯਾ ਮਾਸ੍ ਤਰ੍ਮਾਤ੍ਮਾ ਵਰੁਤਾਚਯਾਮ੍ ਰਵੁ ਿਿ੍ਤਿ  ੧੧ 

  ਤਾ: ਤੁ ਯੌਵਿ ਸ਼ਾਨਲਿਯੋ ਰਪੂਵਤਯਃ ਸ੍ਵਲਮ੍ਵਰੁਤਾਃ  

  ਉਤਯਾਿ ਪੂਨਮਮ੍ ਆਵਮਯ ਪਰਾਵਰੁਸ਼ੀਵ ਸ਼ਤਿਰਤਾਃ  ੧੨ 

  ਵਾਯਿ੍ਤਯੋ ਿਰੁਤਯਮਾਿਾ ਸ਼੍ਚ ਵਾਤਯਿ੍ਤਯ ਸ਼੍ਚ ਰਾਵਵ  

  ਆਮੋਤਮ੍ ਪਰਮਮ੍ ਜਵ੍ਮੁ: ਵਰ ਆਪਰਣ ਪੂਨਸ਼ਤਾਃ  ੧੩ 

  ਅਤ ਤਾ: ਚਾਰ ੁਸ੍ਰਵਾ੭ਙਵ੍ਯੋ ਰਪੂੇਣ ਅਪਰਨਤਮਾ ਪੁਨਵ  

  ਉਤਯਾਿ ਪੂਨਮਮ੍ ਆਵਮਯ ਤਾਰਾ ਇਵ ਵਿਾ੭ਿ੍ਤਰ ੇ ੧੪ 

  ਤਾਃ ਸ੍ਰਵਵੁਣ ਸ੍ਮ੍ਪ ਿਾ ਰਪੂ ਯੌਵਿ ਸ੍ਮਯੁਤਾਃ  

  ਤਰੁਸ਼੍ਟਵਾ ਸ੍ਰਵਾਤ੍ਮਵੋ ਵਾਯੁ: ਇਤਮ੍ ਵਚਿਮ੍ ਅਪਰਵੀਤ ੍ ੧੫ 

  ਅਿਮ੍ ਵਃ ਵਾਮਯੇ ਸ੍ਰਵਾ ਪਾਰਯਾ ਮਮ ਪਨਵਸ਼ਯਤ  

  ਮਾਿੁਸ਼: ਤਯਜਯਤਾਮ੍ ਪਾਵੋ ਤੀਰ੍ਵਮ੍ ਆਯੁ: ਅਵਾਪ੍ਸ੍ਯਤ  ੧੬ 

  ਚਲਮ੍ ਨਿ ਯੌਵਿਮ੍ ਨਿਤਯਮ੍ ਮਾਿੁਸ਼ੇਸ਼ੁ ਨਵਸ਼ੇਸ਼ਤ:  

  ਅਵ੍ਸ਼ੱਯਮ੍ ਯੌਵਿਮ੍ ਪਰਾਪ੍ਤੌ ਅਮਰਯ ਸ਼੍ਚ ਪਨਵਸ਼ਯਤਃ  ੧੭ 

  ਤਸ੍ਯ ਤਤ੍ ਵਚਿਮ੍ ਸ਼ਰੁਤਵਾ ਵਾਯੋ: ਅਵ੍ਨਲਸ਼੍ਟ ਵਰ੍ਮਣਃ  

  ਅਪਿਾਸ੍ਯ ਤਤੋ ਵਾਵਯਮ੍ ਵਿਯਾ ਸ਼ਤਮ੍ ਅਤਾ੭ਪਰਵੀਤ ੍ ੧੮ 

  ਅਿ੍ਤ: ਚਰਨਸ੍ ਪੂਤਾਿਾਮ੍ ਸ੍ਰਵੇਸ਼ਾਮ੍ ਤਵਮ੍ ਸੁ੍ਰੋੱਤਮ  

  ਪਰਪਾਵਜ੍ਞਾ: ਚ ਤੇ ਸ੍ਰਵਾਃ ਨਵਮ੍ ਅਸ੍੍ਮਾਿ੍ ਅਵਮਿਯਸ੍ੇ  ੧੯ 

  ਵੁਸ਼ਿਾਪ ਸੁ੍ਤਾਃ  ਤੇਵਮ੍ ਸ੍ਰਵਾਃ ਸ੍ਮਸ੍੍ਤਾ  ਸੁ੍ਰੋੱਤਮ  

  ਸ੍੍ਤਾਿਾਤ੍ ੱੱਚਯਾਵਨਯਤੁਮ੍ ਤੇਵਮ੍ ਰਵ੍ਸ਼ਾਮ: ਤੁ ਤਪੋ ਵਯਮ੍  ੨0 

  ਮਾ ਪੂਤ ੍ਸ੍ ਵਾਲੋ ਤੁਰ੍ਮੇਤਃ ਨਪਤਰਮ੍ ਸ੍ਤਯ ਵਾਨਤਿਮ੍  

  ਿ ਅਵਮਿਯਸ੍ਵ ਸ੍ਵਤਰ੍ਮੇਣ ਸ੍ਵਯਮ੍ ਵਰਮ੍ ਉਪਾਸ੍੍ਮਿੇ  ੨੧ 

  ਨਪਤਾ ਨਿ ਪਰਪੁ: ਅਸ੍੍ਮਾਵਮ੍ ਤੈਵਤਮ੍ ਪਰਮਮ੍ ਨਿ ਸ੍ਃ  
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  ਯਸ੍ਯ ਿੋ ਤਾਸ੍ਯਨਤ ਨਪਤਾ ਸ੍ ਿੋ ਪਰ੍ਤਾ ਪਨਵਸ਼ਯਨਤ  ੨੨ 

  ਤਾਸ੍ਾਮ੍ ਤਤ੍ ਵਚਿਮ੍ ਸ਼ਰੁਤਵਾ ਵਾਯੁਃ ਪਰਮ ਵੋਪਿਃ  

  ਪਰਨਵਸ਼ਯ ਸ੍ਰਵ ਵਾਤਰਾਨਣ ਪਪਞ੍ਜ ਪਵਵਾਿ੍ ਪਰਪੁਃ  ੨੩ 

  ਤਾਃ ਵਿਯਾ ਵਾਯੁਿਾ ਪਵ੍ਿਾ ਨਵਨਵਸ਼ੁ: ਿਰੁਪਤੇ: ਵਰੁਿਮ੍  

  ਪਰਾਪਤਿ੍ ਪੁਨਵ ਸ੍ਮ੍ਪਰਾਮ੍ਤਾ: ਸ੍ ਲੱਜ ੱੱਸ੍ਾ੭ੱੱਸ੍ਰ ਲੋਚਿਾ:  ੨੪ 

  ਸ੍ ਚ ਤਾ ਤਨਯਤਾ ਤੀਿਾ: ਵਿਯਾ: ਪਰਮ ਸ਼ੋਪਿਾ:  

  ਤਰੁਸ਼੍ਟਵਾ ਪਵ੍ਿਾ ਸ੍੍ਤਤਾ ਰਾਜਾ ਸ੍ਮ੍ਪਰਾਿ੍ਤ ਇਤਮ੍ ਅਪਰਵੀਤ ੍ ੨੫ 

  ਨਵਮ੍ ਇਤਮ੍ ਵਤਯਤਾਮ੍ ਪੁਤਰਯਃ ਵੋ ਤਰ੍ਮਮ੍ ਅਵਮਿਯਤੇ  

  ਵੁਪ੍ਜਾ: ਵੇਿ ਵਰੁਤਾ ੱੱਸ੍ਰਵਾ ਵੇਸ਼੍ਟਿ੍ਤਯੋ ਿਾ੭ਨਪਪਾਸ਼ਤ  

   ਏਵਮ੍ ਰਾਜਾ ਨਵਨਿਸ਼ਵਸ਼ਯ ਸ੍ਮਾਨਤਮ੍ ਸ੍ਮ੍ਤਤੇ ਤਤ:  ੨੬ 

  ਇਤਯਾਰ੍ਸ਼ੇ ਸ਼ਰੀਮਤਰਾਮਾਯਣੇ, ਆਨਤ ਵਾਵਯੇ ਪਾਲਵਾਮ੍ਟੇ    ਤਵਾ ਨਤਰ 0ਸ਼ ੱੱਸ੍ਰ੍ਵਃ  

  ਤਰਯ ਸ੍ਤ੍ਤਰਮ੍ਸ਼  ੱਸਰ੍ਕਃ   

  ਤਸ੍ਯ ਤਤਵਚਿਮ੍ ਸ਼ਰੁਤਵਾ ਵੁਸ਼ਿਾਪ   ਸ੍ਯ ਤੀਮਤਃ  

  ਨਸ਼ਰੋਨਪ :  ਚਰਣੌ ਸ੍੍ਪਰੁਸ਼੍ਟਵਾ ਵਿਯਾ ਸ਼ਤਮ੍ ਅਪਾਸ਼ਤ  ੧ 

  ਵਾਯੁਃ ਸ੍ਰਵਾ੭੭ਤ੍ਮਵੋ ਰਾਜਿ੍ ਪਰਤਰ੍ਸ਼ਨਯਤੁਮ੍ ਇੱਚਨਤ  

  ਅਸ਼ੁਪਮ੍ ਮਾਰ੍ਵਮ੍ ਆਸ੍੍ਤਾਯ ਿ ਤਰ੍ਮਮ੍ ਪਰਤਯਵੇਵ੍ਸ਼ਤੇ  ੨ 

  ਨਪਤਰੁਮਤਯਃ ਸ੍੍ਮ ਪਤਰਮ੍ ਤ ੇਸ੍ਵੱਚਿ੍ਤੇ ਿ ਵਯਮ੍ ਸ੍੍ਨਤਤਾਃ  

  ਨਪਤਰਮ੍ ਿੋ ਵਰੁਣੀਸ਼ਵ ਤਵਮ੍ ਯਨਤ ਿੋ ਤਾਸ੍ਯਤੇ ਤਵ  ੩ 

  ਤੇਿ ਪਾਪ ਅਿੁਪਿ੍ਤੇਿ ਵਚਿਮ੍ ਿ ਪਰਤੀਚੱਤਾ  

  ਏਵਮ ੍ਪਰੁਵਿ੍ਤਯਃ ਸ੍ਰਵਾਃ ਸ੍੍ਮ ਵਾਯੁਿਾ ਨਿਿਤਾ ਪਰੁਸ਼ਮ੍  ੪ 

  ਤਾਸ੍ਾਮ੍ ਤ ਤਵਚਿਮ੍ ਸ਼ਰੁਤਵਾ ਰਾਜਾ ਪਰਮ ਤਾਰ੍ਨਮਵਃ  

  ਪਰਤਯੁਵਾਚ ਮਿਾਤੇਜਾਃ ਵਿਯਾ ਸ਼ਤਮ੍ ਅਿੱੁਤਮਮ੍  ੫ 

  ਵ੍ਸ਼ਾਿ੍ਤਮ੍ ਵ੍ਸ਼ਮਾਵਤਾਮ੍ ਪਤੁਰਯਃ ਵਰ੍ਤਵਯਮ੍ ਸੁ੍ਮਿਤ੍ ਵਰੁਤਮ੍  

  ਐਵਮਤਯਮ੍ ਉਪਾਵਮਯ ਵੁਲਮ੍ ਚ ਅਵੇਵ੍ਨਸ਼ਤਮ੍ ਮਮ  ੬ 

  ਅਲਮ੍ਵਾਰੋ ਨਿ ਿਾਰੀਣਾਮ੍ ਵ੍ਸ਼ਮਾ ਤੁ ਪੁਰਸ਼ੁ ਸ੍ਯ ਵਾ  

  ਤੁਸ਼੍ਵਰਮ੍ ਤਤ੍ ਚ ਵਃ ਵ੍ਸ਼ਾਿ੍ਤਮ੍ ਨਤਰਤਸ਼ੇਸ਼ੁ ਨਵਸ਼ੇਸ਼ਤਃ  ੭ 

  ਯਾਤਰੁਸ਼ੀ: ਵਃ ਵ੍ਸ਼ਮਾ ਪੁਤਰਯਃ ਸ੍ਰਵਾਸ੍ਾਮ੍ ਅਨਵਸ਼ੇਸ਼ਤਃ  

  ਵ੍ਸ਼ਮਾ ਤਾਿਮ੍ ਵ੍ਸ਼ਮਾ ਯਜ੍ਞਃ ਵ੍ਸ਼ਮਾ ਸ੍ਤਯਮ੍ ਚ ਪੁਨਤਰਵਾਃ  ੮ 
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  ਵ੍ਸ਼ਮਾ ਯਸ਼ਃ ਵ੍ਸ਼ਮਾ ਤਰ੍ਮਃ ਵ੍ਸ਼ਮਾਯਾਮ੍ ਨਵਸ਼੍ਨਟਤਮ੍ ਜਵਤ੍  

  ਨਵਸ੍ਰੁਜਯ ਵਿਯਾਃ ਵਾਵੁਤ੍ਸ੍ਤ੍ ਰਾਜਾ ਨਤਰਤਸ਼ ਨਵਵਰਮਃ  ੯ 

  ਮਿ੍ਤਰਜ੍ਞੋ ਮਿ੍ਤਰਯਾ ਮਾਸ੍ ਪਰਤਾਿਮ੍ ਸ੍ਿ ਮਿ੍ਨਤਰਨਪਃ  

  ਤੇਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਚ ਵਰ੍ਤਵਯਮ੍ ਸ੍ਤਰੁਸ਼ੇ ਪਰਨਤਪਾਤਿਮ੍  ੧0 

  ਏਤਸ੍੍ਨਮ  ੱਿੇਵ ਵਾਲੇ ਤੁ ਚਲ਼ੂੀ ਿਾਮ ਮਿਾ ਮੁਨਿਃ  

  ਊਰ੍ਤਵਰੇਤਾਃ ਸ਼ੁਪਾਚਾਰੋ ਪਰਾਿ੍ਮਮ੍ ਤਪ ਉਪਾਵਮਤ੍  ੧੧ 

  ਤਪਯਿ੍ਤਮ੍ ਤਮ੍ ਰਨੁਸ਼ਮ੍ ਤਤਰ ਵਿ੍ਤਰਵੀ ਪਰਯੁਪਾਸ੍ਤੇ  

  ਸ੍ੋਮਤਾ ਿਾਮ ਪਤਰਮ੍ ਤੇ ਊਰ੍ਨਮਲ਼ਾ ਤਿਯਾ ਤਤਾ  ੧੨ 

  ਸ੍ਾ ਚ ਤਮ੍ ਪਰਣਤਾ ਪੂਤਵਾ ਸ਼ੁਸ਼ਰੂਸ਼ਣ ਪਰਾਯਣਾ  

  ਉਵਾਸ੍ ਵਾਲੇ ਤਰ੍ਨਮਸ਼੍ਟਾ ਤਸ੍ਯਾਸ੍੍ ਤੁਸ਼੍ਟੋ   ਅਪਵਤ੍ ਵੁਰਃੁ  ੧੩ 

  ਸ੍ ਚ ਤਾਮ੍ ਵਾਲ ਯੋਵੇਿ ਪਰੋਵਾਚ ਰਵੁ ਿਿ੍ਤਿ  

  ਪਨਰਤੁਸ਼੍ਟੋਸ੍੍ਨਮ ਪਤਰਮ੍ ਤੇ ਨਵਮ੍ ਵਰੋਨਮ ਤਵ ਨਪਰਯਮ ੍ ੧੪ 

  ਪਨਰਤੁਸ਼੍ਟਮ੍ ਮੁਨਿਮ੍ ਜ੍ਞਾਤਵਾ ਵਿ੍ਤਰਵੀ ਮਤੁਰ ਸ੍ਵਰਾ  

  ਉਵਾਚ ਪਰਮ ਪਰੀਤਾ ਵਾਵਯਜ੍ਞਾ ਵਾਵਯ ਵੋਨਵਤਮ੍  ੧੫ 

  ਲਵ੍ਸ਼੍ਮਯਾ ਸ੍ਮੁਨਤਤ ੋਪਰਾਿ੍ਮਯਾ ਪਰਿ੍ਮਪੂਤੋ ਮਿਾਤਪਾਃ  

  ਪਰਾਿ੍ਮੇਣ ਤਪਸ੍ਾ ਯੁਵ੍ਤਮ੍ ਪੁਤਰਮ੍ ਇੱਚਾਨਮ ਤਾਰ੍ਨਮਵਮ੍  ੧੬ 

  ਅਪਨਤ ਸ਼੍ਚ ਅਸ੍੍ਨਮ ਪਤਰਮ੍ ਤ ੇਪਾਰਯਾ ਚ ਅਸ੍੍ਨਮ ਿ ਵਸ੍ਯਨਚਤ੍  

  ਪਰਾਿ੍ਮੇਣ ਉਪਵਤਾਯਾ: ਚ ਤਾਤੁਮ੍ ਅਰਹਨਸ੍ ਮੇ ਸੁ੍ਤਮ੍  ੧੭ 

  ਤਸ੍ਯਾਃ ਪਰਸ੍ ਿੋ ਪਰਿ੍ਮਰ੍ਨਸ਼: ਤਤੌ ਪੁਤਰਮ੍ ਅਿੱੁਤਮਮ੍  

  ਪਰਿ੍ਮ ਤੱਤ ਇਨਤ ਵਯਾਤਮ੍ ਮਾਿਸ੍ਮ੍ ਚਨੂਲ਼ਿਃ ਸੁ੍ਤਮ੍  ੧੮ 

  ਸ੍ ਰਾਜਾ ਪਰਿ੍ਮਤੱਤ ਸ੍੍ਤੁ ਪੁਰੀਮ੍ ਅਤਯਵਸ੍ਤ੍ ਤਤਾ  

  ਵਾਮ੍ਨਪਲਯਾਮ੍ ਪਰਯਾ ਲਵ੍ਸ਼੍ਮਯਾ ਤੇਵ ਰਾਜੋ ਯਤਾ ਨਤਵਮ੍  ੧੯ 

  ਸ੍ ਪੁੱਨਤਮ ੍ਵਰੁਤਵਾਿ੍ ਰਾਜਾ ਵੁਸ਼ਿਾਪਃ ਸੁ੍ਤਾਰ੍ਨਮਵਃ  

  ਪਰਿ੍ਮਤੱਤਾਯ ਵਾਵੁਤ੍ਸ੍੍ਤ ਤਾਤੁਮ੍ ਵਿਯਾ ਸ਼ਤਮ੍ ਤਤਾ  ੨0 

  ਤਮ੍ ਆਿਯੂ ਮਿਾਤੇਜਾ ਪਰਿ੍ਮਤੱਤਮ੍ ਮਿੀਪਨਤਃ  

  ਤਤੌ ਵਿਯਾ ਸ਼ਤਮ੍ ਰਾਜਾ ਸੁ੍ਪਰੀਤੇ ਿ ਅਿ੍ਤਰਾਤ੍ਮਿਾ  ੨੧ 

  ਯਤਾ ਵਰਮਮ੍ ਤਤਃ ਪਾਨਣਮ ੍ਜਵਰਾਿ ਰਵੁ ਿਿ੍ਤਿ  

  ਪਰਿ੍ਮਤੱਤੋ ਮਿੀਪਾਲ ਸ੍੍ਤਾਸ੍ਾਮ੍ ਤੇਵਪਨਤ: ਯਤਾ  ੨੨ 
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  ਸ੍੍ਪਰੁਸ਼੍ਟ ਮਾਤਰੇ ਤਤਃ ਪਾਣੌ ਨਵਵੁਪ੍ਜਾ ਨਵਵਤ ਜਵਰਾਃ  

  ਯੁਵ੍ਤਾਃ ਪਰਮਯਾ ਲਵ੍ਸ਼੍ਮਯਾ ਪਪੁਃ ਵਿਯਾ ਸ਼ਤਮ੍ ਤਤਾ  ੨੩ 

  ਸ੍ ਤਰੁਸ਼੍ਟਵਾ ਵਾਯੁਿਾ ਮੁਵ੍ਤਾਃ ਵੁਸ਼ਿਾਪ ੋਮਿੀਪਨਤਃ  

  ਪਪੂਵ ਪਰਮ ਪਰੀਤ ੋਿਰ੍ਸ਼ਮ੍ ਲੇਪੇ ਪੁਿਃ ਪੁਿਃ  ੨੪ 

  ਵਰੁਤੋਤਵਾਿਮ੍ ਤੁ ਰਾਜਾਿਮ੍ ਪਰਿ੍ਮਤੱਤਮ੍ ਮਿੀਪਨਤਃ  

  ਸ੍ ਤਾਰਮ ੍ਪਰੇਸ਼ਯਾ ਮਾਸ੍ ਸ੍ੋਪਾਤਯਾਯ ਵਣਮ੍ ਤਤਾ  ੨੫ 

  ਸ੍ੋਮਤਾ੭ਨਪ ਸੁ੍ਸ੍ਮਹਰ੍ਸ਼ੁ੍ਟਾ ਪੁਤਰ ਸ੍ਯ ਸ੍ਤਰੁਸ਼ੀਮ੍ ਨਵਰਯਾਮ੍  

  ਯਤਾ ਿਯਾਯਮ੍ ਚ ਵਿ੍ਤਰਵੀ ਸ੍੍ਿੁਸ਼ਾ: ਤਾਃ ਪਰਤਯਿਿ੍ਤਤ  

 ਸ੍੍ਪਰੁਸ਼੍ਟਵਾ ਸ੍੍ਪਰੁਸ਼੍ਟਵਾ ਚ ਤਾ: ਵਿਯਾ: ਵੁਸ਼ਿਾਪਮ੍ ਪਰਸ਼ਸ੍ਯ ਚ  ੨੬ 

 ਇਤਯਾਰ੍ਸ਼ ੇਸ਼ਰੀਮਤਰਾਮਾਯਣੇ, ਆਨਤ ਵਾਵਯੇ ਪਾਲਵਾਮ੍ਟੇ    ਤਰਯ ਸ੍੍ਨਤਰਮ੍ਸ਼ ੱੱਸ੍ਰ੍ਵਃ 

 ਚਤੁ ਸ੍ਤ੍ਤਰਮ੍ਸ਼  ੱਸਰ੍ਕਃ  

  ਵਰੁਤ ਉਤਵਾਿੇ ਵਤੇ ਤਸ੍੍ਨਮਿ੍ ਪਰਿ੍ਮਤੱਤੇ ਚ ਰਾਵਵ  

  ਅਪੁਤਰਃ ਪੁਤਰ   ਲਾਪਾਯ ਪੌਤਰੀਮ੍ ਇਸ਼੍ਨਟਮ੍ ਅਵਲ੍ਪਯਤ੍  ੧ 

  ਇਸ਼੍ਟਯਾਮ੍ ਤੁ ਵਰ੍ਤਮਾਿਾਯਾਮ੍ ਵੁਸ਼ਿਾਪਮ੍ ਮਿੀਪਨਤਮ੍  

  ਉਵਾਚ ਪਰਮ   ਪਰੀਤਃ ਵੁਸ਼ੋ ਪਰਿ੍ਮ ਸੁ੍ਤ   ਸ੍੍ਤਤਾ  ੨ 

  ਪੁਤਰ : ਤੇ ਸ੍ਤਰੁਸ਼ਃ ਪੁਤਰ ਪਨਵਸ਼ਯਨਤ ਸੁ੍ਤਾਰ੍ਨਮਵਃ  

  ਵਾਨਤਮ੍ ਪਰਾਪ੍ਸ੍ਯਨਸ੍ ਤੇਿ ਤਵਮ੍ ਵੀਰ੍ਨਤਮ੍ ਲੋਵੇ ਚ ਸ਼ਾਸ਼ਵਤੀਮ੍  ੩ 

  ਏਵਮ ੍ਉਵ੍ਤਵਾ ਵੁਸ਼ੋ ਰਾਮ ਵੁਸ਼ਿਾਪਮ੍ ਮਿੀਪਨਤਮ੍  

  ਜਵਾਮ ਆਵਾਸ਼ਮ੍ ਆਨਵਸ਼ਯ ਪਰਿ੍ਮ ਲੋਵਮ੍ ਸ੍ਿਾਤਿਮ੍  ੪ 

  ਵਸ੍ਯਨਚਤ੍ ਤੁ ਅਤ ਵਾਲ ਸ੍ਯ ਵੁਸ਼ਿਾਪ ਸ੍ਯ ਤੀਮਤਃ  

  ਜਜ੍ਞੇ ਪਰਮ   ਤਰ੍ਨਮਸ਼੍ਟੋ ਵਾਨਤ:   ਇਨਤ ਏਵ ਿਾਮਤਃ  ੫ 

  ਸ੍ ਨਪਤਾ ਮਮ ਵਾਵੁਤ੍ਸ੍੍ਤ ਵਾਨਤਃ ਪਰਮ ਤਾਰ੍ਨਮਵਃ  

  ਵੁਸ਼ ਵਮ੍ਸ਼ ਪਰਸੂ੍ਤੋਸ੍੍ਨਮ ਵੌਨਸ਼ਵੋ ਰਵੁ ਿਿ੍ਤਿ  ੬ 

  ਪੂਰਵਜਾ ਪਨਵਿੀ ਚਾ੭ਨਪ ਮਮ ਰਾਵਵ ਸੁ੍ਵਰਤਾ  

  ਿਾਮ੍ਿਾ ਸ੍ਤਯਵਤੀ ਿਾਮ ਰਚੁੀਵੇ ਪਰਨਤਪਾਨਤਤਾ  ੭ 

  ਸ੍ ਸ਼ਰੀਰਾ ਵਤਾ ਸ੍ਵਰ੍ਵਮ੍ ਪਰ੍ਤਾਰਮ੍ ਅਿੁਵਰ੍ਨਤਿੀ  

  ਵੌਨਸ਼ਵੀ ਪਰਮੋਤਾਰਾ ਸ੍ਾ ਪਰਵਰੁੱਤਾ ਚ ਮਿਾ ਿਤੀ  ੮ 

 ਨਤਵਯਾ ਪੁਣਯ ਉਤਵਾ ਰਮਯਾ ਨਿਮਵਿ੍ਤਮ੍ ਉਪਾਨਸ਼ਰਤਾ  
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 ਲੋਵ ਸ੍ਯ ਨਿਤ ਵਾਮਾ੭ਰ੍ਤਮ੍ ਪਰਵਰੁੱਤਾ ਪਨਵਿੀ ਮਮ  ੯ 

 ਤਤੋਿਮ੍ ਨਿਮਵ ਤ੍ਪਾਰ੍ਸ਼ਵੇ ਵਸ੍ਾਨਮ ਨਿਯਤਃ ਸੁ੍ਵਮ੍  

 ਪਨਵਿਯਾਃ ਸ੍੍ਿੇਿ ਸ੍ਮਯੁਵ੍ਤਃ ਵੌਨਸ਼ਵਯਾ ਰਵੁ ਿਿ੍ਤਿ  ੧0 

 ਸ੍ਾ ਤੁ ਸ੍ਤਯਵਤੀ ਪੁਣਯਾ ਸ੍ਤਯੇ ਤਰ੍ਮੇ ਪਰਨਤਸ਼੍ਨਟਤਾ  

 ਪਨਤਵਰਤਾ ਮਿਾ ਪਾਵਾ ਵੌਨਸ਼ਵੀ ਸ੍ਨਰਤਾਮ੍ ਵਰਾ  ੧੧ 

 ਅਿਮ੍ ਨਿ ਨਿਯਮਾਤ੍ ਰਾਮ ਨਿਤਵਾ ਤਾਮ੍ ਸ੍ਮੁਪਾਵਤਃ  

 ਨਸ੍ੱਤਾਸ਼ਰਮਮ੍ ਅਿੁਪਰਾਪਯ ਨਸ੍ੱਤੋਸ੍੍ਨਮ ਤਵ ਤੇਜਸ੍ਾ  ੧੨ 

 ਏਸ਼ਾ ਰਾਮ ਮਮ ਉਤ੍ਪੱਨਤਃ ਸ੍ਵਸ੍ਯ ਵਮ੍ਸ਼ ਸ੍ਯ ਵੀਰ੍ਨਤਤਾ  

 ਤੇਸ਼ ਸ੍ਯ ਚ ਮਿਾ ਪਾਿੋ ਯਿ੍ ਮਾਮ੍ ਤਵਮ੍ ਪਨਰਪਰੁੱਚਨਸ੍  ੧੩ 

 ਵਤੋ   ਅਰ੍ਤ ਰਾਤਰਃ ਵਾਵੁਤ੍ਸ੍੍ਤ ਵਤਾਃ ਵਤਯਤੋ ਮਮ  

 ਨਿਤਰਾਮ੍ ਅਪਯੇਨਿ ਪਤਰਮ੍ ਤੇ ਮਾ ਪੂਤ੍ ਨਵਵ੍ਿੋਅਤਵਨਿ ਇਿ ਿਃ  ੧੪ 

 ਨਿਸ਼੍ਪਿ੍ਤਾ: ਤਰਵਃ ਸ੍ਰਵੇ ਨਿਲੀਿਾ ਮਰੁਵ ਪਵ੍ਨਸ਼ਣਃ  

 ਿੈਸ਼ੇਿ ਤਮਸ੍ਾ ਵਯਾਪ੍ਤਾ ਨਤਸ਼ ਸ਼੍ਚ ਰਵੁ ਿਿ੍ਤਿ  ੧੫ 

 ਸ਼ਿੈ: ਨਵਯੁਜਯਤੇ ਸ੍ਮ੍ਤਯਾ ਿਪੋ ਿੇਤਰੈ: ਇਵ ਆਵਰੁਤਮ੍  

 ਿਵ੍ਸ਼ਤਰ ਤਾਰਾ ਵਿਿਮ੍ ਜਯੋਨਤਰ੍ਨਪ: ਅਵਪਾਸ੍ਤੇ  ੧੬ 

 ਉਨੱਤਸ਼੍ਟਨਤ ਚ ਸ਼ੀਤਾਮ੍ਸ਼ੁਃ ਸ਼ਸ਼ੀ ਲੋਵ ਤਮੋ ਿੁਤਃ  

 ਿ੍ਲਾਤਯਿ੍ ਪਰਾਨਣਿਾਮ੍ ਲੋਵੇ ਮਿਾਮ੍ਨਸ੍ ਪਰਪਯਾ ਨਵਪ ੋ ੧੭ 

 ਿੈਸ਼ਾਨਿ ਸ੍ਰਵ ਪੂਤਾਨਿ ਪਰਚਰਿ੍ਨਤ ਤਤ ਸ੍੍ਤਤਃ  

 ਯਵ੍ਸ਼ ਰਾਵ੍ਸ਼ਸ੍ ਸ੍ਮ੍ਵਾ ਸ਼੍ਚ ਰੌਤਰਾ ਸ਼੍ਚ ਨਪਨਸ਼ਤ ਅਸ਼ਿਾਃ  ੧੮ 

 ਏਵਮ੍ ਉਵ੍ਤਵਾ ਮਿਾਤੇਜਾ ਨਵਰਰਾਮ ਮਿਾ ਮੁਨਿਃ  

 ਸ੍ਾਤੁ ਸ੍ਾਨਤਵਨਤ ਤਮ੍ ਸ੍ਰਵੇ ਮੁਿਯੋ: ਨਿ ਅਪਯ ਪੂਜਯਿ੍  ੧੯ 

 ਵੁਨਸ਼ਵਾਿਾਮ੍ ਅਯਮ੍ ਵਮ੍ਸ਼ੋ ਮਿਾਿ੍ ਤਰ੍ਮਪਰ ਸ੍੍ਤਤਾ  

 ਪਰਿ੍ਮੋਪਮਾ ਮਿਾਤ੍ਮਾਿ: ਵੁਸ਼ ਵਮ੍ਸ਼ਯਾ ਿਰੋੱਤਮਾ:  ੨0 

 ਨਵਸ਼ੇਸ਼ੇਣ ਪਵਾਿ੍ ਏਵ ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰੋ ਮਿਾ ਯਸ਼ਾ:  

 ਵੌਨਸ਼ਵੀ ਸ੍ਨਰਤਾਮ੍ ਸ਼ਰੇਸ਼੍ਟਾ ਵੁਲੋ ਤਯੋਤਵਰੀ ਤਵ  ੨੧ 

 ਇਨਤ ਤ:ੈ ਮੁਨਿ ਸ਼ਾਰ੍ਤੂਲੈ: ਪਰਸ਼ਸ੍੍ਤ: ਵੁਨਸ਼ਵਾ੭੭ਤ੍ਮਜ:   

 ਨਿਤਰਾਮ੍ ਉਪਾਵਮਤ੍ ਸ਼ਰੀਮਾਿ੍ ਅਸ੍੍ਤਮ੍ਵਤ ਇਵ ਅਮ੍ਸ਼ੁਮਾਿ੍  ੨੨ 

 ਰਾਮੋਨਪ ਸ੍ਿ ਸ੍ੌਨਮਨਤਰਃ ਨਵਮ੍ਨਚਤ੍ ਆਵਤ ਨਵਸ੍੍ਮਯਃ  
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 ਪਰਸ਼ਸ੍ਯ ਮੁਨਿ ਸ਼ਾਰ੍ਤੂਲਮ੍ ਨਿਤਰਾਮ੍ ਸ੍ਮੁਪ ਸ੍ੇਵਤੇ  ੨੩ 

 ਇਤਯਾਰ੍ਸ਼ ੇਸ਼ਰੀਮਤਰਾਮਾਯਣੇ, ਆਨਤ ਵਾਵਯੇ ਪਾਲਵਾਮ੍ਟੇ    ਚਤੁ ਸ੍੍ਨਤਰਮ੍ਸ਼ ੱੱਸ੍ਰ੍ਵਃ  

 ਪਮ੍ਚ ਤ੍ਤਰਮ੍ਸ਼  ੱਸਰ੍ਕਃ  

 ਉਪਾਸ੍ਯ ਰਾਨਤਰ ਸ਼ੇਸ਼ਮ੍ ਤੁ ਸ਼ੋਣਾ ਵੂਲੇ ਮਿਰ੍ਨਸ਼ਨਪਃ  

 ਨਿਸ਼ਾਯਾਮ੍ ਸੁ੍ਪਰਪਾਤਾਯਾਮ੍ ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰੋਪਯਪਾਸ਼ਤ  ੧ 

 ਸੁ੍ਪਰਪਾਤਾ ਨਿਸ਼ਾ ਰਾਮ ਪੂਰਵਾ ਸ੍ਮ੍ਤਯਾ ਪਰਵਰ੍ਤਤ ੇ 

 ਉਨੱਤਸ਼੍ਟ ਉਨੱਤਸ਼੍ਟ ਪਤਰਮ੍ ਤੇ ਵਮਿਾਯ ਅਨਪਰੋਚਯ  ੨ 

 ਤਤ੍ ਸ਼ਰੁਤਵਾ ਵਚਿਮ੍ ਤਸ੍ਯ ਵਰੁਤਵਾ ਪੌਰਵਾਿ੍ਨਣਵੀਮ੍ ਨਵਰਯਾਮ੍  

 ਵਮਿਮ੍ ਰੋਚਯਾ ਮਾਸ੍ ਵਾਵਯਮ੍ ਚ ਇਤਮ੍ ਉਵਾਚ ਿ  ੩ 

 ਅਯਮ੍ ਸ਼ੋਣਃ ਸ਼ੁਪ ਜਲੋ ਵਾਤਃ ਪੁਨਲਿ ਮਣ੍ਨਟਤਃ  

  ਵਤਰੇਣ ਪਤਾ ਪਰਿ੍ਮਿ੍ ਸ੍ਮ੍ਤਨਰਸ਼ਯਾਮਿੇ ਵਯਮ੍  ੪ 

  ਏਵਮ ੍ਉਵ੍ਤ ਸ੍੍ਤੁ ਰਾਮੇਣ ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰੋ   ਅਪਰਵੀਤ ੍ਇਤਮ੍  

  ਏਸ਼ ਪਿ੍ਤਾ ਮਯਾ ਉਨੱਤਸ਼੍ਟੋ ਯੇਿ ਯਾਿ੍ਨਤ ਮਿਰ੍ਸ਼ਯਃ  ੫ 

 ਏਵਮ੍ ਉਵ੍ਤਵਾ ਮਿਰ੍ਸ਼ਯੋ ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰੇਣ ਤੀਮਤਾ   

 ਪਸ਼ਯਮ੍ਤ: ਤੇ ਪਰਯਾਤਾ ਵ ੈਵਿਾਨਿ ਨਵਨਵਤਾਨਿ ਚ  ੬ 

  ਤੇ ਵਤਵਾ ਤੂਰਮ੍ ਅਤਵਾਿਮ੍ ਵਤੇ   ਅਰ੍ਤ ਨਤਵਸ੍ੇ ਤਤਾ  

  ਜਾਿ੍ਿਵੀਮ੍ ਸ੍ਨਰਤਾਮ੍ ਸ਼ਰੇਸ਼੍ਟਾਮ੍ ਤਤਰੁਸ਼ੁ: ਮੁਨਿ ਸ੍ੇਨਵਤਾਮ੍  ੭ 

  ਤਾਮ੍ ਤਰੁਸ਼੍ਟਵਾ ਪੁਣਯ ਸ੍ਨਲਲਾਮ੍ ਿਮ੍ਸ੍ ਸ੍ਾਰਸ੍ ਸ੍ੇਨਵਤਾਮ੍  

  ਪਪੂਵ:ੁ ਮੁਨਤਤਾਃ ਸ੍ਰਵੇ ਮੁਿਯਃ ਸ੍ਿ ਰਾਵਵਾਃ  ੮ 

  ਤਸ੍ਯਾ: ਤੀਰੇ ਤਤ: ਚਵਰੁ: ਤ ੇਆਵਾਸ੍ ਪਨਰਵਰਿਮ੍  

  ਤਤਃ ਸ੍੍ਿਾਤਵਾ ਯਤਾ ਿਯਾਯਮ੍ ਸ੍ਮ੍ਤਰ੍ਪਯ ਨਪਤਰੁ ਤੇਵਤਾਃ  ੯ 

  ਿਤੁਵਾ ਚੈਵ ਅਵ੍ਨਿਿੋਤਰਾਨਣ ਪਰਾਸ਼ਯਚ ਅਮਰੁਤਵਤ੍ ਿਨਵਃ  

  ਨਵਨਵਸ਼ੁ: ਜਾਿ੍ਿਵੀ ਤੀਰ ੇਸ਼ੁਚੌ ਮੁਨਤਤ ਮਾਿਸ੍ਾਃ  ੧0 

  ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰਮ੍ ਮਿਾਤ੍ਮਾਿਮ੍ ਪਨਰਵਾਰਯ ਸ੍ਮਿ੍ਤਤਃ  

  ਸ੍ਮ੍ਪਰਿਰਸ਼ੁ੍ਟ ਮਿਾ ਰਾਮੋ ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰਮ੍ ਅਤ ਅਪਰਵੀਤ ੍ ੧੧ 

  ਪਵਵਿ੍ ਸ਼ਰੋਤੁਮ੍ ਇੱਚਾਨਮ ਵਙਵ੍ਾਮ੍ ਨਤਰ ਪਤਵਾਮ੍ ਿਤੀਮ੍  

  ਤਰੈਲੋਵਯਮ੍ ਵਤਮ੍ ਆਵਰਮਯ ਵਤਾ ਿਤ ਿਤੀ ਪਨਤਮ੍  ੧੨ 

  ਚੋਨਤਤ ੋਰਾਮ ਵਾਵਯੇਿ ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰੋ ਮਿਾ ਮੁਨਿਃ  
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  ਵਰੁੱਨਤਮ ੍ਜਿ੍ਮ ਚ ਵਙਵ੍ਾਯਾ ਵਵ੍ਤੁਮ੍ ਏਵ ਉਪਚਵਰਮੇ  ੧੩ 

  ਸ਼ੈਲੇਿ੍ਤਰੋ ਨਿਮਵਾਿ੍ ਿਾਮ ਤਾਤੂਿਾਮ੍ ਆਵਰੋ ਮਿਾਿ੍  

  ਤਸ੍ਯ ਵਿਯਾ ਤਵਯਮ੍ ਰਾਮ ਰਪੂੇਣ ਅਪਰਨਤਮਮ੍ ਪੁਨਵ  ੧੪ 

  ਯਾ ਮੇਰ ੁਤੁਨਿਤਾ ਰਾਮ ਤਯ:ੋ ਮਾਤਾ ਸੁ੍ਮਤਯਮਾ  

  ਿਾਮ੍ਿਾ ਮਿੋਰਮਾ ਿਾਮ ਪਤ੍ਿੀ ਨਿਮਵਤਃ ਨਪਰਯਾ  ੧੫ 

  ਤਸ੍ਯਾਮ੍ ਵਙਵ੍ ਇਯਮ੍ ਅਪਵਿ੍ ਜਯੇਸ਼੍ਟਾ ਨਿਮਵਤਃ ਸੁ੍ਤਾ  

  ਉਮਾ ਿਾਮ ਨਤਵਤੀਯਾ ਅਪੂਤ੍ ਵਿਯਾ ਤਸ੍ਯ ਏਵ ਰਾਵਵ  ੧੬ 

  ਅਤ ਜਯੇਸ਼੍ਟਾਮ੍ ਸੁ੍ਰਾਃ ਸ੍ਰਵੇ ਤੇਵਤਾ੭ਰ੍ਤ ਨਚਵੀਰ੍ਸ਼ਯਾ  

  ਸ਼ੈਲੇਿ੍ਤਰਮ੍ ਵਰਯਾਮਾਸੁ੍: ਵਙਵ੍ਾਮ੍ ਨਤਰ ਪਤਵਾਮ੍ ਿਤੀਮ੍  ੧੭ 

  ਤਤੌ ਤਰ੍ਮੇਣ ਨਿਮਵਾਿ੍ ਤਿਯਾਮ੍ ਲੋਵ ਪਾਵਿੀਮ੍  

  ਸ੍ਵੱਚਿ੍ਤ ਪਤਵਾਮ੍ ਵਙਵ੍ਾਮ੍ ਤਰੈਲੋਵਯ ਨਿਤ ਵਾਮਯਯਾ  ੧੮ 

  ਪਰਨਤਵਰੁਿਯ ਤਤ ੋਤੇਵਾ: ਨਤਰਲੋਵ ਨਿਤ ਵਾਨਰਣਃ  

  ਵਙਵ੍ਾਮ੍ ਆਤਾਯ ਤੇ   ਅਵੱਚਿ੍ ਵਰੁਤਾਰ੍ਤੇਿ ਅਿ੍ਤਰਾਤ੍ਮਿਾ  ੧੯ 

  ਯਾ ਚ ਅਿਯਾ ਸ਼ੈਲ ਤੁਨਿਤਾ ਵਿਯਾ ਆਸ੍ੀਤ੍ ਰਵੁ ਿਿ੍ਤਿ  

  ਉਵਰਮ੍ ਸ੍ਾ ਵਰਤਮ੍ ਆਸ੍੍ਤਾਯ ਤਪ: ਤੇਪੇ ਤਪੋਤਿਾ  ੨0 

  ਉਵਰੇਣ ਤਪਸ੍ਾ ਯੁਵ੍ਤਾਮ੍ ਤਤੌ ਸ਼ੈਲਵਰਃ ਸੁ੍ਤਾਮ੍  

  ਰਤੁਰਾਯ ਅਪਰਨਤਰਪੂਾਯ ਉਮਾਮ੍ ਲੋਵ ਿਮਸ੍੍ਵਰੁਤਾਮ੍  ੨੧ 

  ਏਤ ੇਤੇ ਸ਼ੈਲ ਰਾਜ ਸ੍ਯ ਸੁ੍ਤੇ ਲੋਵ ਿਮਸ੍ਵ੍ਰੁਤੇ  

  ਵਙਵ੍ਾ ਚ ਸ੍ਨਰਤਾਮ੍ ਸ਼ਰੇਸ਼੍ਟਾ ਉਮਾ ਤੇਵੀ ਚ ਰਾਵਵ  ੨੨ 

  ਏਤਤ ੍ਤੇ ਸ੍ਰਵਮ੍ ਆਵਯਾਤਮ੍ ਯਤਾ ਨਤਰ ਪਤਵਾ ਿਤੀ  

  ਵਮ੍ ਵਤਾ ਪਰਤਮਮ੍ ਤਾਤ ਵਨਤਮ੍ ਵਨਤਮਤਾਮ੍ ਵਰ  ੨੩ 

  ਸ੍ ਏਸ਼ਾ ਸੁ੍ਰ ਿਤੀ ਰਮਯਾ ਸ਼ੈਲੇਿ੍ਤਰ ਸ੍ਯ ਸੁ੍ਤਾ ਤਤਾ   

  ਸੁ੍ਰ ਲੋਵਮ੍ ਸ੍ਮਾਰਟੂਾ ਨਵਪਾਪਾ ਜਲ ਵਾਨਿਿੀ  ੨੪ 

  ਇਤਯਾਰ੍ਸ਼ੇ ਸ਼ਰੀਮਤਰਾਮਾਯਣੇ, ਆਨਤ ਵਾਵਯੇ ਪਾਲਵਾਮ੍ਟੇ    ਪਮ੍ਚ ਨਤਰਮ੍ਸ਼ ੱੱਸ੍ਰ੍ਵਃ  

  ਸ਼ਟ੍ ਤ੍ਤਰਮ੍ਸ਼  ੱਸਰ੍ਕਃ  

  ਉਵ੍ਤ ਵਾਵਯੇ ਮੁਿੌ ਤਸ੍੍ਨਮਿ੍ ਉਪੌ ਰਾਵਵ   ਲਵ੍ਸ਼੍ਮਣੌ  

  ਪਰਨਤਿਿ੍ਤਯ ਵਤਾਮ੍ ਵੀਰੌ ਊਚਤੁ: ਮੁਨਿ ਪੁਮ੍ਵਵਮ੍  ੧ 

  ਤਰ੍ਮ ਯੁਵ੍ਤਮ੍ ਇਤਮ੍ ਪਰਿ੍ਮਿ੍ ਵਨਤਤਮ੍ ਪਰਮਮ੍ ਤਵਯਾ  
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  ਤੁਨਿਤੁਃ ਸ਼ੈਲ ਰਾਜ ਸ੍ਯ ਜਯੇਸ਼੍ਟਾਯ ਵਵ੍ਤੁਮ੍ ਅਰਹਨਸ੍  ੨ 

  ਨਵਸ੍੍ਤਰਮ ੍ਨਵਸ੍੍ਤਰਜ੍ਞੋ   ਅਨਸ੍ ਨਤਵਯ ਮਾਿੁਸ਼ ਸ੍ਮ੍ਪਵਮ੍  

  ਤਰੀਿ੍ ਪਤੋ ਿੇਤੁਿਾ ਵੇਿ ਪ੍ਲਾਵਯੇ ੱੱਲੋਵ ਪਾਵਿੀ  ੩ 

  ਵਤਮ੍ ਵਙਵ੍ਾਮ੍ ਨਤਰ ਪਤਵਾ ਨਵਸ਼ਰੁਤਾ ਸ੍ਨਰਤ ੍ਉਤੱਮਾ  

  ਨਤਰਸ਼ੁ ਲੋਵੇਸ਼ੁ ਤਰ੍ਮਜ੍ਞ ਵਰ੍ਮਨਪਃ ਵੈਃ ਸ੍ਮਨਿਵਤਾ  ੪ 

  ਤਤਾ ਪਰੁਵਨਤ ਵਾਵੁਤ੍ਸ੍੍ਤੇ ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰ: ਤਪੋ ਤਿਃ  

  ਨਿਨਵਲੇਿ ਵਤਾਮ੍ ਸ੍ਰਵਾਮ੍ ਰਨੁਸ਼ ਮਤਯੇ ਿਯਵੇਤਯਤ੍  ੫ 

  ਪੁਰਾ ਰਾਮ ਵਰੁਤ ਉਤਵਾਿਃ ਿੀਲ ਵਣ੍ਟੋ ਮਿਾ ਤਪਾਃ  

  ਤਰੁਸ਼੍ਟਵਾ ਚ ਸ੍੍ਪਰੁਿਯਾ ਤੇਵੀਮ੍ ਮੈਤੁਿਾ ਯ ਉਪਚਵਰਮੇ  ੬ 

  ਨਸ਼ਨਤ ਵਣ੍ਟਸ੍ਯ ਤੇਵ ਸ੍ਯ ਨਤਵਯਮ੍ ਵਰ੍ਸ਼ ਸ਼ਤਮ੍ ਵਤਮ੍  

  ਿ ਚਾ੭ਨਪ ਤਿਯੋ ਰਾਮ ਤਸ੍ਯਾਮ੍ ਆਸ੍ੀਤ੍ ਪਰਮ੍ਤਪ  ੭ 

  ਤਤੋ ਤੇਵਾਃ ਸ੍ਮੁਨਤਵਵ੍ਿਾਃ ਨਪਤਾਮਿ ਪੁਰੋਵਮਾਃ  

  ਯਤ ੍ਇਿ ਉਤ੍ਪਤਯਤੇ ਪੂਤਮ੍ ਵ: ਤਤ੍ ਪਰਨਤਸ੍ਨਿਸ਼ਯਤੇ  ੮ 

  ਅਨਪਵਮਯ ਸੁ੍ਰਾਃ ਸ੍ਰਵੇ ਪਰਨਣਪਤਯ ਇਤਮ੍ ਅਪਰੁਵਿ੍  

  ਤੇਵਤੇਵ ਮਿਾਤੇਵ ਲੋਵਸ੍ਯਾ੭ਸ੍ਯ ਨਿਤ ੇਰਤ  ੯ 

  ਸੁ੍ਰਾਣਾਮ ੍ਪਰਨਣਪਾਤੇਿ ਪਰਸ੍ਾਤਮ੍ ਵਰ੍ਤੁਮ੍ ਅਰਹਨਸ੍  

  ਿ ਲੋਵਾ ਤਾਰਨਯਸ਼ਯਿ੍ਨਤ ਤਵ ਤੇਜਃ ਸੁ੍ਰੋੱਤਮ  ੧0 

  ਪਰਾਿ੍ਮੇਣ ਤਪਸ੍ਾ ਯੁਵ੍ਤੋ ਤੇਵਯਾ ਸ੍ਿ ਤਪ ਸ਼੍ਚਰ  

  ਤਰੈਲੋਵਯ ਨਿਤ ਵਾਮਾ੭ਰ੍ਤਮ੍ ਤੇਜ: ਤੇਜਨਸ੍ ਤਾਰਯ  

  ਰਵ੍ਸ਼ ਸ੍ਰਵਾਿ੍ ਇਮਾ ਿ੍ਲੋਵਾਿ੍ ਿ ਅਲੋਵਮ੍ ਵਰ੍ਤੁਮ੍ ਅਰਹਨਸ੍  ੧੧ 

  ਤੇਵਤਾਿਾਮ੍ ਵਚਃ ਸ਼ਰੁਤਵਾ ਸ੍ਰਵ ਲੋਵ ਮਿੇਸ਼ਵਰਃ  

  ਪਾਟਮ੍ ਇਨਤ ਅਪਰਵੀਤ ੍ਸ੍ਰਵਾਿ੍ ਪੁਿਸ਼੍ਚ ਇਤਮ੍ ਉਵਾਚ ਿ  ੧੨ 

  ਤਾਰਨਯਸ਼ਯਾਨਮ ਅਿਮ੍ ਤੇਜ: ਤੇਜਨਸ੍ ਏਵ ਸ੍ਿ ਉਮਯਾ  

  ਨਤਰਤਸ਼ਾਃ ਪਰੁਨਤਵੀ ਚੈਵ ਨਿਰਵਾਣਮ੍ ਅਨਤਵੱਚਤੁ  ੧੩ 

  ਯਤ ੍ਇਤਮ੍ ਵ੍ਸ਼ੁਨਪਤਮ੍ ਸ੍੍ਤਾਿਾਤ੍ ਮਮ ਤੇਜੋ ਨਿ ਅਿੱੁਤਮਮ੍  

  ਤਾਰਨਯਸ਼ਯਨਤ ਵ: ਤਤ੍ ਮੇ ਪਰੁਵਿ੍ਤੁ ਸੁ੍ਰ ਸ੍ੱਤਮਾਃ  ੧੪ 

  ਏਵਮ ੍ਉਵ੍ਤਾ: ਤਤੋ ਤੇਵਾਃ ਪਰਤਯੂਚ:ੁ ਵਰੁਸ਼ਪ ਤਵਜਮ੍  

  ਯਤ ੍ਤੇਜਃ ਵ੍ਸ਼ੁਨਪਤਮ੍ ਨਿ ਏਤਤ੍ ਤਤ੍ ਤਰਾ ਤਾਰਨਯਸ਼ਯਨਤ  ੧੫ 
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  ਏਵਮ ੍ਉਵ੍ਤਃ ਸੁ੍ਰਪਨਤਃ ਪਰਮੁਮੋਚ ਮਿੀ ਤਲੇ  

  ਤੇਜਸ੍ਾ ਪਰੁਨਤਵੀ ਯੇਿ ਵਯਾਪ੍ਤਾ ਸ੍ ਨਵਨਰ ਵਾਿਿਾ  ੧੬ 

  ਤਤੋ ਤੇਵਾਃ ਪੁਿ: ਇਤਮ੍ ਊਚ ੁਸ਼੍ਚ ਅਤ ਿਤੁਾਸ਼ਿਮ੍  

  ਪਰਨਵਸ਼ ਤਵਮ੍ ਮਿਾਤੇਜੋ ਰੌਤਰਮ੍ ਵਾਯੁ ਸ੍ਮਨਿਵਤਃ  ੧੭ 

  ਤਤ੍ ਅਵ੍ਨਿਿਾ ਪੁਿ: ਵਯਾਪ੍ਤਮ੍ ਸ੍ਮ੍ਜਾਤਃ ਸ਼ਵੇਤ ਪਰਵਤਃ  

  ਨਤਵਯਮ ੍ਸ਼ਰਵਣਮ੍ ਚੈਵ ਪਾਵਵ ਆਨਤਤਯ ਸ੍ ਨਿਪਮ੍  ੧੮ 

  ਯਤਰ ਜਾਤੋ ਮਿਾਤੇਜਾਃ ਵਾਰ੍ਨਤਵੇਯੋ   ਅਵ੍ਨਿਸ੍ਮ੍ਪਵਃ  

  ਅਤੋ ਮਾਮ੍ ਚ ਨਸ਼ਵਮ੍ ਚੈਵ ਤੇਵਾਃ ਸ੍ਰ੍ਨਸ਼ ਵਣਾ: ਤਤਾ  ੧੯ 

  ਪੂਜਯਾ ਮਾਸੁ੍: ਅਤਯਰ੍ਤਮ੍ ਸੁ੍ਪਰੀਤ ਮਿਸ੍: ਤਤਃ  

  ਅਤ ਸ਼ੈਲ ਸੁ੍ਤਾ ਰਾਮ ਨਤਰਤਸ਼ਾਿ੍ ਇਤਮ੍ ਅਪਰਵੀਤ ੍ ੨0 

  ਸ੍ਮਿਯੁ: ਅਸ਼ਪਤ੍ ਸ੍ਰਵਾਿ੍ ਵਰੋਤ ਸ੍ਮਰਵ੍ਤ ਲੋਚਿਾ  

  ਯਸ੍੍ਮਾਿ੍ ਨਿਵਾਨਰਤਾ ਚੈਵ ਸ੍ਮ੍ਵਤਾ ਪੁਤਰ ਵਾਮਯਯਾ  ੨੧ 

  ਅਪਤਯਮ੍ ਸ੍ਵੇਸ਼ੁ ਤਾਰੇਸ਼ੁ ਤਸ੍੍ਮਾਿ੍ ਿ ਉਤ੍ਪਾਤਨਯਸ਼ਯਤ  

  ਅਤਯ ਪਰਪਰੁਨਤ ਯੁਸ਼੍ਮਾਵਮ੍ ਅਪਰਜਾਃ ਸ੍ਿ੍ਤੁ ਪਤ੍ਿਯਃ  ੨੨ 

  ਏਵਮ ੍ਉਵ੍ਤਵਾ ਸੁ੍ਰਾਿ੍ ਸ੍ਰਵਾਿ੍ ਸ਼ਸ਼ਾਪ ਪਰੁਨਤਵੀਮ੍ ਅਨਪ  

  ਅਵਿੇ ਿ ਏਵ ਰਪੂਾ ਤਵਮ੍ ਪਿ ੁਪਾਰਯਾ ਪਨਵਸ਼ਯਨਸ੍  ੨੩ 

  ਿ ਚ ਪੁਤਰ ਵਰੁਤਾਮ੍ ਪਰੀਨਤਮ੍ ਮਤ੍ ਵਰੋਤ ਵਲੁਸ਼ੀ ਵਰੁਤਾ  

  ਪਰਾਪ੍ਸ੍ਯਨਸ੍ ਤਵਮ੍ ਸੁ੍ਤੁਰ੍ਮੇਤੇ ਮਮ ਪੁਤਰਮ੍ ਅਨਿੱਚਤੀ  ੨੪ 

  ਤਾਿ੍ ਸ੍ਰਵਾਿ੍ ਵਰੀਨਲ਼ਤਾਿ੍ ਤਰੁਸ਼੍ਟਵਾ ਸੁ੍ਰਾਿ੍ ਸੁ੍ਰ ਪਨਤ: ਤਤਾ  

  ਵਮਿਾ ਯ ਉਪਚਵਰਾਮ ਨਤਸ਼ਮ੍ ਵਰਣੁ ਪਾਨਲਤਾਮ੍  ੨੫ 

  ਸ੍ ਵਤਵਾ ਤਪ ਆਨਤਸ਼੍ਟਤ੍ ਪਾਰ੍ਸ਼ਵੇ ਤਸ੍ਯ ਉਤੱਰੇ ਨਵਰੇਃ  

  ਨਿਮਵਤ ੍ਪਰਪਵੇ ਸ਼ਰੁਙਵ੍ੇ ਸ੍ਿ ਤੇਵਯਾ ਸ੍ਿ ਮਿੇਸ਼ਵਰਃ  ੨੬ 

  ਏਸ਼ ਤੇ ਨਵਸ੍੍ਤਰ ੋਰਾਮ ਸ਼ੈਲ ਪੁਤਰਯਾ ਨਿਵੇਨਤਤਃ  

  ਵਙਵ੍ਾਯਾਃ ਪਰਪਵਮ੍ ਚੈਵ ਸ਼ਰੁਣ ੁਮੇ ਸ੍ਿ ਲਵ੍ਸ਼੍ਮਣ:  ੨੭ 

 ਇਤਯਾਰ੍ਸ਼ ੇਸ਼ਰੀਮਤਰਾਮਾਯਣੇ, ਆਨਤ ਵਾਵਯੇ ਪਾਲਵਾਮ੍ਟੇ    ਸ਼ਟ੍ ਨਤਰਮ੍ਸ਼ ੱੱਸ੍ਰ੍ਵਃ 

 ਸਪ੍ਤ ਤ੍ਤਰਮ੍ਸ਼  ੱਸਰ੍ਕਃ  

 ਤਪਯਮਾਿੇ ਤਪੋ ਤੇਵੇ ਤੇਵਾਃ ਸ੍ਰ੍ਨਸ਼ਵਣਾਃ ਪੁਰਾ  

  ਸ੍ੇਿਾਪਨਤਮ੍ ਅਪੀਪ੍ਸ੍ਿ੍ਤਃ ਨਪਤਾਮਿਮ੍ ਉਪਾਵਮਿ੍  ੧ 



ਪਾਲ   ਕਾਮ੍ਟ 
 

P a g e  86 | 170 

 

  ਤਤੋ ਅਪਰੁਵਿ੍ ਸੁ੍ਰਾਃ ਸ੍ਰਵੇ ਪਵਵਿ੍ਤਮ੍ ਨਪਤਾਮਿਮ੍  

  ਪਰਨਣਪਤਯ  ਸੁ੍ਰਾ: ਸ੍ਰਵੇ ਸ੍ ਇਿ੍ਤਰਾਃ ਸ੍ ਅਵ੍ਨਿਪੁਰੋਵਮਾਃ  ੨ 

  ਯੇਿ ਸ੍ੇਿਾਪਨਤ: ਤੇਵ ਤੱਤੋ ਪਵਵਤਾ ਪੁਰਾ  

  ਸ੍ ਤਪਃ ਪਰਮ੍ ਆਸ੍੍ਤਾਯ ਤਪਯਤੇ ਸ੍੍ਮ ਸ੍ਿ ਉਮਯਾ  ੩ 

  ਯਤ ੍ਅਤਰ ਅਿਿ੍ਤਰਮ੍ ਵਾਰਯਮ੍ ਲੋਵਾਿਾਮ੍ ਨਿਤ ਵਾਮਯਯਾ  

  ਸ੍ਨਮਵਤਤ੍ਸ੍ਵ ਨਵਤਾਿਜ੍ਞ ਤਵਮ੍ ਨਿ ਿਃ ਪਰਮਾ ਵਨਤਃ  ੪ 

  ਤੇਵਤਾਿਾਮ੍ ਵਚਃ ਸ਼ਰੁਤਵਾ ਸ੍ਰਵ ਲੋਵ ਨਪਤਾਮਿਃ  

  ਸ੍ਾਿ੍ਤਵਯਿ੍ ਮਤੁਰ:ੈ ਵਾਵਯੈ: ਨਤਰਤਸ਼ਾਿ੍ ਇਤਮ੍ ਅਪਰਵੀਤ ੍ ੫ 

  ਸ਼ੈਲ ਪੁਤਰਯਾ ਯਤ੍ ਉਵ੍ਤਮ੍ ਤਿ੍ ਿ ਪਰਜਾਸ੍ਯਤ ਪਤ੍ਨਿਸ਼ੁ  

  ਤਸ੍ਯਾ ਵਚਿਮ੍ ਅਵ੍ਨਲਸ਼੍ਟਮ੍ ਸ੍ਤਯਮ੍ ਏਵ ਿ ਸ੍ਮ੍ਸ਼ਯਃ  ੬ 

  ਇਯਮ੍ ਆਵਾਸ਼ਵਾ ਵਙਵ੍ਾ ਯਸ੍ਯਾਮ੍ ਪੁਤਰਮ੍ ਿਤੁਾ੭ਸ਼ਿਃ  

  ਜਿਨਯਸ਼ਯਨਤ ਤੇਵਾਿਾਮ੍ ਸ੍ੇਿਾਪਨਤਮ੍ ਅਨਰਮ੍ਤਮਮ੍  ੭ 

  ਜਯੇਸ਼੍ਟਾ ਸ਼ੈਲੇਿ੍ਤਰ ਤੁਨਿਤਾ ਮਾਿਨਯਸ਼ਯਨਤ ਤਮ੍ ਸੁ੍ਤਮ੍  

  ਉਮਾਯਾ: ਤਤ੍ ਪਿਮੁਤਮ੍ ਪਨਵਸ਼ਯਨਤ ਿ ਸ੍ਮ੍ਸ਼ਯਃ  ੮ 

  ਤਤ੍ ਸ਼ਰੁਤਵਾ ਵਚਿਮ੍ ਤਸ੍ਯ ਵਰੁਤਾਰ੍ਤਾ ਰਵੁ ਿਿ੍ਤਿ  

  ਪਰਨਣਪਤਯ ਸੁ੍ਰਾਃ ਸ੍ਰਵੇ ਨਪਤਾਮਿਮ੍ ਅਪੂਜਯਿ੍  ੯ 

  ਤੇ ਵਤਵਾ ਪਰਵਤਮ੍ ਰਾਮ ਵੈਲਾਸ੍ਮ੍ ਤਾਤੁ ਮਣ੍ਨਟਤਮ੍  

  ਅਵ੍ਨਿਮ੍ ਨਿਯੋਜਯਾ ਮਾਸੁ੍ਃ ਪੁਤਰਾਰ੍ਤਮ੍ ਸ੍ਰਵ ਤੇਵਤਾਃ  ੧0 

  ਤੇਵ ਵਾਰਯਮ੍ ਇਤਮ੍ ਤੇਵ ਸ੍ਮਾਤਤ੍ਸ੍ਵ ਿਤੁਾਸ਼ਿ  

  ਸ਼ੈਲਪੁਤਰਯਾਮ੍ ਮਿਾਤੇਜੋ ਵਙਵ੍ਾਯਾਮ੍ ਤੇਜ ਉਤ੍ਸ੍ਰੁਜ  ੧੧ 

  ਤੇਵਤਾਿਾਮ੍ ਪਰਨਤਜ੍ਞਾਯ ਵਙਵ੍ਾਮ੍ ਅਪਯੇਤਯ ਪਾਵਵਃ  

  ਵਰ੍ਪਮ੍ ਤਾਰਯ ਵੈ ਤੇਨਵ ਤੇਵਤਾਿਾਮ੍ ਇਤਮ੍ ਨਪਰਯਮ ੍ ੧੨ 

  ਤਸ੍ਯ ਤ ਤਵਚਿਮ੍ ਸ਼ਰੁਤਵਾ ਨਤਵਯਮ੍ ਰਪੂਮ੍ ਅਤਾਰਯਤ੍  

  ਸ੍ ਤਸ੍ਯਾ ਮਨਿਮਾਮ੍ ਤਰੁਸ਼੍ਟਵਾ ਸ੍ਮਿ੍ਤਾਤ੍ ਅਵਵੀਰਯਤ  ੧੩ 

  ਸ੍ਮਿ੍ਤਤ: ਤਤਾ ਤੇਵੀਮ੍ ਅਪਯਨਸ਼ਞ੍ਚਤ ਪਾਵਵਃ  

  ਸ੍ਰਵ   ਸ੍ਰੋਤਾਮ੍ਨਸ੍ ਪੂਰ੍ਣਾਨਿ ਵਙਵ੍ਾਯਾ ਰਵੁ   ਿਿ੍ਤਿ  ੧੪ 

  ਤਮ੍ ਉਵਾਚ ਤਤੋ ਵਙਵ੍ਾ ਸ੍ਰਵ   ਤੇਵ   ਪੁਰੋਨਿਤਮ੍  

  ਅਸ਼ਵ੍ਤਾ ਤਾਰਣੇ ਤੇਵ ਤਵ ਤੇਜਃ ਸ੍ਮੁੱਤਤਮ੍  
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  ਤਿਯਮਾਿਾ   ਅਵ੍ਨਿਿਾ ਤੇਿ ਸ੍ਮ੍ਪਰਵਯਨਤਤ   ਚੇਤਿਾ  ੧੫ 

  ਅਤ ਅਪਰਵੀਤ ੍ਇਤਮ੍ ਵਙਵ੍ਾਮ੍ ਸ੍ਰਵ ਤੇਵ   ਿਤੁਾ੭ਸ਼ਿਃ  

  ਇਿ ਿੈਮਵਤੇ ਪਾਤੇ ਵਰ੍ਪੋਯਮ੍ ਸ੍ ਨਿਵੇਸ਼ਯਤਾਮ੍  ੧੬ 

  ਸ਼ਰੁਤਵਾ ਤੁ ਅਵ੍ਨਿ ਵਚੋ ਵਙਵ੍ਾ ਤਮ੍ ਵਰ੍ਪਮ੍ ਅਨਤ ਪਾਸ੍ਵਰਮ੍  

  ਉਤ੍ਸ੍ਸ੍ਰ੍ਜ ਮਿਾਤੇਜ: ਸ੍ਰੋਤੋਪਯੋ ਨਿ ਤਤਾ੭ਿਵ  ੧੭ 

  ਯਤ ੍ਅਸ੍ਯਾ ਨਿਰ੍ਵਤਮ੍ ਤਸ੍੍ਮਾਤ੍ ਤਪ੍ਤ ਜਾਮ੍ਪੂਿਤ ਪਰਪਮ੍  

  ਵਾਞ੍ਚਿਮ੍ ਤਰਣੀਮ੍ ਪਰਾਪ੍ਤਮ੍ ਨਿਰਣਯਮ੍ ਅਮਲਮ੍ ਸ਼ੁਪਮ੍  ੧੮ 

  ਤਾਮਰਮ੍ ਵਾਰ੍ਸ਼੍ਣਾਯਸ੍ਮ੍ ਚੈਵ ਤੈਵ੍ਸ਼੍ਣਯਾਤ੍ ਏਵ ਅਨਪਜਾਯਤ  

  ਮਲਮ੍ ਤਸ੍ਯਾ ਪਵਤ੍ ਤਤਰ ਤਰਪੁ ਸ੍ੀਸ੍ਵਮ੍ ਏਵ ਚ  ੧੯ 

  ਤਤ੍ ਏਤਤ੍ ਤਰਣੀਮ੍ ਪਰਾਪਯ ਿਾਿਾ ਤਾਤੁ: ਅਵਰ੍ਤਤ  

  ਨਿਵ੍ਨਸ਼ਪ੍ਤ ਮਾਤਰੇ ਵਰ੍ਪ ੇਤੁ ਤੇਜੋਨਪ: ਅਨਪਰ0ਨਜਤਮ੍  ੨0 

  ਸ੍ਰਵਮ੍ ਪਰਵਤ ਸ੍ ਿੱਤਮ੍ ਸ੍ੌਵਰ੍ਣਮ੍ ਅਪਵਤ੍ ਵਿਮ੍  

  ਜਾਤ ਰਪੂਮ੍ ਇਨਤ ਵਯਾਤਮ੍ ਤਤਾ ਪਰਪਰੁਨਤ ਰਾਵਵ  ੨੧ 

  ਸੁ੍ਵਰ੍ਣਮ੍ ਪੁਰਸ਼ੁ ਵਯਾਵਰ ਿਤੁਾ੭ਸ਼ਿ ਸ੍ਮ ਪਰਪਮ੍  

 ਤਰੁਣ ਵਰੁਵ੍ਸ਼ ਲਤਾ ਵੁਲ੍ਮਮ੍ ਸ੍ਰਵਮ੍ ਪਵਨਤ ਵਾਮ੍ਚਿਮ੍  ੨੨ 

  ਤਮ੍ ਵੁਮਾਰਮ੍ ਤਤੋ ਜਾਤਮ੍ ਸ੍ ਇਿ੍ਤਰਾਃ ਸ੍ਿ ਮਰਤੁ੍ਵਣਾਃ  

  ਵ੍ਸ਼ੀਰ ਸ੍ਮ੍ਪਾਵਿ ਅਰ੍ਤਾਯ ਵਰੁ ੱਨਤਵਾਃ ਸ੍ਮਯੋਜਯਿ੍  ੨੩ 

  ਤਾਃ ਵ੍ਸ਼ੀਰਮ੍ ਜਾਤ ਮਾਤਰਸ੍ਯ ਵਰੁਤਵਾ ਸ੍ਮਯਮ੍ ਉਤੱਮਮ੍  

  ਤਤੁਃ ਪੁਤਰੋ ਅਯਮ੍ ਅਸ੍੍ਮਾਵਮ੍ ਸ੍ਰਵਾਸ੍ਾਮ੍ ਇਨਤ ਨਿਸ਼੍ਨਚਤਾਃ  ੨੪ 

  ਤਤ ਸ੍੍ਤੁ ਤੇਵਤਾਃ ਸ੍ਰਵਾਃ ਵਾਰ੍ਨਤਵੇਯ ਇਨਤ ਪਰੁਵਿ੍  

  ਪੁਤਰ: ਤਰੈਲੋਵਯ ਨਵਵਯਾਤੋ ਪਨਵਸ਼ਯਨਤ ਿ ਸ੍ਮ੍ਸ਼ਯਃ  ੨੫ 

  ਤੇਸ਼ਾਮ੍ ਤਤ੍ ਵਚਿਮ੍ ਸ਼ਰੁਤਵਾ ਸ੍੍ਵ ਿਮ੍ ਵਰ੍ਪ ਪਨਰਸ੍ਰਵੇ  

  ਸ੍੍ਿਾਪਯਿ੍ ਪਰਯਾ ਲਵ੍ਸ਼੍ਮਯਾ ਤੀਪਯਮਾਿਮ੍ ਇਵਾ੭ਿਲਮ੍  ੨੬ 

  ਸ੍੍ਵਿ੍ਤ ਇਤਯ੭ਪਰੁਵਿ੍ ਤੇਵਾਃ ਸ੍੍ਵ ਿਮ੍ ਵਰ੍ਪ ਪਨਰਸ੍ਰਵਾਤ੍  

  ਵਾਰ੍ਨਤਵੇਯਮ੍ ਮਿਾਪਾਵਮ੍ ਵਾਵੁਤ੍ਸ੍੍ਤ ਜਵਲਿੋਪਮਮ੍  ੨੭ 

  ਪਰਾਤੁਰ੍ਪੂਤਮ੍ ਤਤਃ ਵ੍ਸ਼ੀਰਮ੍ ਵਰੁ ੱਨਤਵਾਿਾਮ੍ ਅਿੱੁਤਮਮ੍  

  ਸ਼ ਣਾਮ੍ ਸ਼ਟਾ੭੭ਿਿੋ ਪੂਤਵਾ ਜਵਰਾਿ ਸ੍੍ਤਿਜਮ੍ ਪਯਃ  ੨੮ 

  ਵਰੁਿੀਤਵਾ ਵ੍ਸ਼ੀਰਮ੍ ਏਵ ਅਿ੍ਿਾ ਸੁ੍ਵੁਮਾਰ ਵਪੁ: ਤਤਾ  
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  ਅਜਯਤ੍ ਸ੍ਵੇਿ ਵੀਰਯੇਣ ਤੈਤਯ ਸ੍ੈਿਯ ਵਣਾਿ੍ ਨਵਪੁਃ  ੨੯ 

  ਸੁ੍ਰ ਸ੍ੇਿਾ ਵਣ ਪਨਤਮ੍ ਤਤ: ਤਮ੍ ਅਮਲ ਤਯੁਨਤਮ੍  

  ਅਪਯਨਸ਼ਞ੍ਚਿ੍ ਸੁ੍ਰ ਵਣਾਃ ਸ੍ਮੇਤਯਾ੭ਵ੍ਨਿਪੁਰੋਵਮਾਃ  ੩0 

  ਏਸ਼ ਤੇ ਰਾਮ ਵਙਵ੍ਾਯਾ ਨਵਸ੍੍ਤਰੋ ਅਨਪਨਿਤੋ ਮਯਾ  

  ਵੁਮਾਰ ਸ੍ਮ੍ਪਵ: ਚ ਏਵ ਤਿਯਃ ਪੁਣਯ ਸ੍੍ਤਤੈਵ ਚ  ੩੧ 

  ਪਵ੍ਤ ਸ਼੍ਚ ਯ: ਵਾਰ੍ਨਤਵੇਯੇ ਵਾਵੁਸ੍੍ਤ ਪੁਨਵ ਮਾਿਵ:   

  ਆਯੁਸ਼੍ਮਾਿ੍ ਪੁਤਰ ਪੌਤਰ ੈਸ਼੍ਚ ਸ੍੍ਵਮ੍ਤ ਸ੍ਾਲੋਵਯਤਾਮ੍ ਵਰਜੇਤ੍  ੩੨ 

  ਇਤਯਾਰ੍ਸ਼ੇ ਸ਼ਰੀਮਤਰਾਮਾਯਣੇ, ਆਨਤ ਵਾਵਯੇ ਪਾਲਵਾਮ੍ਟੇ    ਸ੍ਪ੍ਤ ਨਤਰਮ੍ਸ਼ ੱੱਸ੍ਰ੍ਵਃ  

  ਅਸ਼੍ਟ ਤ੍ਤਰਮ੍ਸ਼  ੱਸਰ੍ਕਃ  

  ਤਾਮ੍ ਵਤਾਮ੍ ਵੌਨਸ਼ਵੋ ਰਾਮੇ ਨਿਵੇਤਯ ਮਤੁਰਾ੭ਵ੍ਸ਼ਰਮ੍   

  ਪੁਿ: ਏਵ ਅਪਰਮ੍ ਵਾਵਯਮ੍ ਵਾਵੁਤ੍ਸ੍੍ਤਮ੍ ਇਤਮ੍ ਅਪਰਵੀਤ ੍ ੧ 

  ਅਯੋਤਯਾ੭ਨਤਪਨਤਃ ਸ਼ੂਰਃ ਪੂਰਵਮ੍ ਆਸ੍ੀਤ੍ ਿਰਾ੭ਨਤਪਃ  

  ਸ੍ਵਰ ੋਿਾਮ ਤਰ੍ਮਾਤ੍ਮਾ ਪਰਜਾ ਵਾਮਃ ਸ੍ ਚ ਅਪਰਜਃ  ੨ 

  ਵੈਤਰ੍ਪ ਤੁਨਿਤਾ ਰਾਮ ਵੇਨਸ਼ਿੀ ਿਾਮ ਿਾਮਤਃ  

  ਜਯੇਸ਼੍ਟਾ ਸ੍ਵਰ ਪਤ੍ਿੀ ਸ੍ਾ ਤਰ੍ਨਮਸ਼੍ਟਾ ਸ੍ਤਯ ਵਾਨਤਿੀ  ੩ 

  ਅਨਰਸ਼੍ਟਿੇਨਮ ਤੁਨਿਤਾ ਰਪੂੇਣ ਅਪਰਨਤਮਾ ਪੁਨਵ  

  ਨਤਵਤੀਯਾ ਸ੍ਵਰ ਸ੍ਯ ਆਸ੍ੀਤ੍ ਪਤ੍ਿੀ ਸੁ੍ਮਨਤ ਸ੍ਮ੍ਜ੍ਨਞਵਾ  ੪ 

  ਤਾਪਯਾਮ੍ ਸ੍ਿ ਤਤਾ ਰਾਜਾ ਪਤ੍ਿੀਪਯਾਮ੍ ਤਪ੍ਤਵਾਿ੍ ਤਪਃ  

  ਨਿਮਵਿ੍ਤਮ੍ ਸ੍ਮਾਸ੍ਾਤਯ ਪਰੁਵੁ ਪਰਸ੍ਰਵਣੇ ਨਵਰੌ  ੫ 

  ਅਤ ਵਰ੍ਸ਼ ਸ਼ਤੇ ਪੂਰ੍ਣੇ ਤਪਸ੍ਾ ਆਰਾਨਤਤੋ ਮੁਨਿਃ  

  ਸ੍ਵਰਾਯ ਵਰਮ੍ ਪਰਾਤਾਤ੍ ਪਰੁਵੁਃ ਸ੍ਤਯਵਤਾਮ੍ ਵਰਃ  ੬ 

  ਅਪਤਯ ਲਾਪਃ ਸੁ੍ਮਿਾਿ੍ ਪਨਵਸ਼ਯਨਤ ਤਵਾ੭ਿਵ  

  ਵੀਰ੍ਨਤਮ੍ ਚ ਅਪਰਨਤਮਾਮ੍ ਲੋਵੇ ਪਰਾਪ੍ਸ੍ਯਸ੍ੇ ਪੁਰਸ਼ੁਰ੍ਸ਼ਪ  ੭ 

  ਏਵਾ ਜਿਨਯਤਾ ਤਾਤ ਪੁਤਰਮ੍ ਵਮ੍ਸ਼ਵਰਮ੍ ਤਵ  

  ਸ਼ਸ਼੍ਨਟ ; ਪੁਤਰ ਸ੍ਿਸ੍ਰਾਨਣ ਅਪਰਾ ਜਿਨਯਸ਼ਯਨਤ  ੮ 

  ਪਾਸ਼ਮਾਣਮ੍ ਮਿਾਤ੍ਮਾਿਮ੍  ਰਾਜ ਪਤ੍ਿਯੌ ਪਰਸ੍ਾਤਯ ਤਮ੍  

  ਊਚਤੁਃ ਪਰਮ ਪਰੀਤ ੇਵਰੁਤ ਅਞ੍ਜਨਲ ਪੁਟੇ ਤਤਾ  ੯ 

  ਏਵਃ ਵਸ੍ਯਾਃ ਸੁ੍ਤੋ ਪਰਿ੍ਮਿ੍ ਵਾ ਪਿਿੂ੍ ਜਿਨਯਸ਼ਯਨਤ  
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  ਸ਼ਰੋਤੁਮ੍ ਇੱਚਾਵਿੇ ਪਰਿ੍ਮਿ੍ ਸ੍ਤਯਮ੍ ਅਸ੍੍ਤੁ ਵਚ: ਤਵ  ੧0 

  ਤਯ:ੋ ਤਤ੍ ਵਚਿਮ੍ ਸ਼ਰੁਤਵਾ ਪਰੁਵੁਃ ਪਰਮ ਤਾਰ੍ਨਮਵਃ  

  ਉਵਾਚ ਪਰਮਾਮ੍ ਵਾਣੀਮ ੍ਸ੍ਵੱਚਿ੍ਤੋ ਅਤਰ ਨਵਤੀਯਤਾਮ੍  ੧੧ 

  ਏਵੋ ਵਮ੍ਸ਼ਵਰ ੋਵ ਅਸ੍੍ਤੁ ਪਿਵੋ ਵਾ ਮਿਾ ਪਲਾਃ  

  ਵੀਰ੍ਨਤਮਿ੍ਤੋ ਮਿੋਤ੍ਸ੍ਾਿਾਃ ਵਾ ਵਾ ਵਮ੍ ਵਰਮ੍ ਇੱਚਨਤ  ੧੨ 

  ਮੁਿੇ ਸ੍੍ਤੁ ਵਚਿਮ੍ ਸ਼ਰੁਤਵਾ ਵੇਨਸ਼ਿੀ ਰਵੁ ਿਿ੍ਤਿ  

  ਪੁਤਰਮ੍ ਵਮ੍ਸ਼ਵਰਮ੍ ਰਾਮ ਜਵਰਾਿ ਿਰੁਪ ਸ੍ ਨਿਤੌ  ੧੩ 

  ਸ਼ਸ਼੍ਨਟ: ਪੁਤਰ ਸ੍ਿਸ੍ਰਾਨਣ ਸੁ੍ਪਰ੍ਣ ਪਨਵਿੀ ਤਤਾ  

  ਮਿੋਤ੍ਸ੍ਾਿਾਿ੍ ਵੀਰ੍ਨਤਮਤੋ ਜਵਰਾਿ ਸੁ੍ਮਨਤਃ ਸੁ੍ਤਾਿ੍  ੧੪ 

  ਪਰਤਵ੍ਨਸ਼ਣਮ੍ ਰਨੁਸ਼ਮ੍ ਵਰੁਤਵਾ ਨਸ਼ਰਸ੍ਾ ਅਨਪਪਰਣਮਯ ਚ  

  ਜਵਾਮ ਸ੍ਵਪੁਰਮ੍ ਰਾਜਾ ਸ੍ਪਾਰਯਾ ਰਵੁ ਿਿ੍ਤਿ  ੧੫ 

  ਅਤ ਵਾਲੇ ਵਤੇ ਤਸ੍੍ਨਮਿ੍  ਜਯੇਸ਼੍ਟਾ ਪੁਤਰਮ੍ ਵਯਜਾਯਤ  

  ਅਸ੍ਮਞ੍ਜ ਇਨਤ ਵਯਾਤਮ੍ ਵੇਨਸ਼ਿੀ ਸ੍ਵਰ ਆਤ੍ਮਜਮ੍  ੧੬ 

  ਸੁ੍ਮਨਤ ਸ੍੍ਤੁ ਿਰਵਯਾਵਰ ਵਰ੍ਪ ਤੁਮ੍ਪਮ੍ ਵਯਜਾਯਤ  

  ਸ਼ਸ਼੍ਨਟਃ ਪੁਤਰ ਸ੍ਿਸ੍ਰਾਨਣ ਤੁਮ੍ਪ ਪੇਤਾਤ੍ ਨਵਨਿੱਸ੍ਰੁਤਾਃ  ੧੭ 

  ਵਰੁਤ ਪੂਰ੍ਣੇਸ਼ੁ ਵੁਮ੍ਪੇਸ਼ੁ ਤਾਤਰਯ: ਤਾਿ੍ ਸ੍ਮਵਰ੍ਤਯਿ੍  

  ਵਾਲੇਿ ਮਿਤਾ ਸ੍ਰਵੇ ਯੌਵਿਮ੍ ਪਰਨਤਪੇਨਤਰ ੇ ੧੮ 

  ਅਤ ਤੀਰ੍ਵੇਣ ਵਾਲੇਿ ਰਪੂ ਯੌਵਿ ਸ਼ਾਨਲਿਃ  

  ਸ਼ਸ਼੍ਨਟਃ ਪੁਤਰ ਸ੍ਿਸ੍ਰਾਨਣ ਸ੍ਵਰ ਸ੍ਯ ਅਪਵਿ੍ ਤਤਾ  ੧੯ 

  ਸ੍ ਚ ਜਯੇਸ਼੍ਟੋ ਿਰ ਸ਼ਰੇਸ਼੍ਟ ਸ੍ਵਰ ਸ੍ਯ ਆਤ੍ਮ ਸ੍ਮ੍ਪਵਃ  

  ਪਾਲਾਿ੍ ਵਰੁਿੀਤਵਾ ਤੁ ਜਲੇ ਸ੍ਰਯਵਾ ਰਵੁ ਿਿ੍ਤਿ  

  ਪਰਵ੍ਨਸ਼ਪਯ ਪਰਿਸ੍ਿ੍ ਨਿਤਯਮ੍ ਮੱਜਤ: ਤਾਿ੍ ਸ੍ਮੀਵ੍ਸ਼ਯ ਵੈ  ੨0 

  ਏਵਮ ੍ਪਾਪ ਸ੍ਮਾਚਾਰ: ਸ੍ੱਜਿ ਪਰਨਤਪਾਤਵ:   

  ਪੌਰਾਣਾਮ੍ ਅਨਿਤੇ ਯੁਵ੍ਤਃ ਪੁਤਰੋ ਨਿਰਵਾਨਸ੍ਤਃ ਪੁਰਾਤ ੍ ੨੧ 

  ਤਸ੍ਯ ਪੁਤਰ :  ਅਮ੍ਸ਼ੁਮਾਿ੍ ਿਾਮ ਅਸ੍ਮਞ੍ਜ ਸ੍ਯ ਵੀਰਯਵਾਿ੍  

  ਸ੍ ਮਤਃ ਸ੍ਰਵਲੋਵ ਸ੍ਯ ਸ੍ਰਵ ਸ੍ਯਾ੭ਨਪ ਨਪਰਯਮ ੍ਵਤਃ  ੨੨ 

  ਤਤਃ ਵਾਲੇਿ ਮਿਤਾ ਮਨਤਃ ਸ੍ਮਨਪ ਜਾਯਤ  

  ਸ੍ਵਰ ਸ੍ਯ ਿਰ ਸ਼ਰੇਸ਼੍ਟ ਯਜੇਯਮ੍ ਇਨਤ ਨਿਸ਼੍ਨਚਤਾ  ੨੩ 
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  ਸ੍ ਵਰੁਤਵਾ ਨਿਸ਼੍ਚਯਮ੍ ਰਾਜਾ ਸ੍ ਉਪਾਤਯਾਯ ਵਣ ਸ੍੍ਤਤਾ  

  ਯਜ੍ਞ ਵਰ੍ਮਨਣ ਵੇਤਜ੍ਞੋ ਯਸ਼੍ਟਮੁ੍ ਸ੍ਮੁਪਚਵਰਮੇ  ੨੪ 

  ਇਤਯਾਰ੍ਸ਼ੇ ਸ਼ਰੀਮਤਰਾਮਾਯਣੇ, ਆਨਤ ਵਾਵਯੇ ਪਾਲਵਾਮ੍ਟੇ    ਅਸ਼੍ਟ ਨਤਰਮ੍ਸ਼ ੱੱਸ੍ਰ੍ਵਃ  

  ਏਕੋਨ ਚਤਿਾਤ੍ਰਮ੍ਸ਼  ੱਸਰ੍ਕ 

   ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰ ਵਚਃ ਸ਼ਰੁਤਵਾ ਵਤਾ ਅਮ੍ਤੇ ਰਵੁ ਿਿ੍ਤਿ  

  ਉਵਾਚ ਪਰਮ ਪਰੀਤ ੋਮੁਨਿਮ੍ ਤੀਪ੍ਤਮ੍ ਇਵਾ੭ਿਲਮ੍  ੧ 

  ਸ਼ਰੋਤੁਮ੍ ਇੱਚਾਨਮ ਪਤਰਮ੍ ਤੇ ਨਵਸ੍੍ਤਰੇਣ ਵਤਾਮ੍ ਇਮਾਮ੍  

  ਪੂਰਵਜ ੋਮੇ ਵਤਮ੍ ਪਰਿ੍ਮਿ੍ ਯਜ੍ਞਮ੍ ਵ ੈਸ੍ਮੁਪਾਿਰਤ ੍ 

  ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰ ਸ੍੍ਤੁ ਵਾਵੁਤ੍ਸ੍੍ਤਮ੍ ਉਵਾਚ ਪਰਿਸ੍ਿ੍ ਇਵ  ੨ 

  ਸ਼ਰੂਯਤਾਮ੍ ਨਵਸ੍੍ਤਰੋ ਰਾਮ ਸ੍ਵਰ ਸ੍ਯ ਮਿਾਤ੍ਮਿਃ  

  ਸ਼ਮ੍ਵਰ ਸ਼ਵਸ਼ੁਰ ੋਿਾਮ ਨਿਮਵਾਿ੍ ਅਚਲੱੋਤਮਃ  ੩ 

  ਨਵਿ੍ਤਯ ਪਰਵਤਮ੍ ਆਸ੍ਾਤਯ ਨਿਰੀਵ੍ਸ਼ੇਤੇ ਪਰਸ੍੍ਪਰਮ੍  

  ਤਯ:ੋ ਮਤਯੇ ਪਰਵਰੁੱਤੋ   ਅਪੂਤ੍ ਯਜ੍ਞਃ ਸ੍ ਪੁਰਸ਼ੁੋੱਤਮ  ੪ 

  ਸ੍ ਨਿ ਤੇਸ਼ੋ ਿਰ ਵਯਾਵਰ ਪਰਸ਼ਸ੍੍ਤੋ ਯਜ੍ਞ ਵਰ੍ਮਨਣ  

  ਤਸ੍ਯ ਅਸ਼ਵ ਚਰਯਾਮ੍ ਵਾਵੁਤ੍ਸ੍੍ਤ ਤਰੁਟ ਤਿਵਾ ਮਿਾਰਤਃ  ੫ 

  ਅਮ੍ਸ਼ੁਮਾਿ੍ ਅਵਰੋਤ੍ ਤਾਤ ਸ੍ਵਰ ਸ੍ਯ ਮਤੇ ਸ੍੍ਨਤਤਃ  

  ਤਸ੍ਯ ਪਰਵਨਣ ਤਮ੍ ਯਜ੍ਞਮ੍ ਯਜਮਾਿ ਸ੍ਯ ਵਾਸ੍ਵਃ  ੬ 

  ਰਾਵ੍ਸ਼ਸ੍ੀਮ੍ ਤਿੁਮ੍ ਆਸ੍੍ਤਾਯ ਯਜ੍ਨਞਯ ਅਸ਼ਵਮ੍ ਅਪਾਿਰਤ੍  

  ਨਿਰਯਮਾਣੇ ਤੁ ਵਾਵੁਤ੍ਸ੍੍ਤ ਤਸ੍੍ਨਮਿ੍ ਅਸ਼ਵੇ ਮਿਾਤ੍ਮਿਃ  ੭ 

  ਉਪਾਤਯਾਯ ਵਣਾਃ ਸ੍ਰਵੇ ਯਜਮਾਿਮ੍ ਅਤਾ ਪਰੁਵਿ੍  

  ਅਯਮ੍ ਪਰਵਨਣ ਵੇਵੇਿ ਯਜ੍ਨਞਯ ਅਸ਼ਵੋ ਅਪਿੀਯਤ ੇ ੮ 

  ਿਰ੍ਤਾਰਮ੍ ਜਨਿ ਵਾਵੁਤ੍ਸ੍੍ਤ ਿਯ ਸ਼੍ਚ ਏਵ ਅਪਿੀਯਤਾਮ ੍ 

  ਯਜ੍ਞ ੱੱਨਚਤਰਮ੍ ਪਵਨਤ ਏਤਤ੍ ਸ੍ਰਵੇਸ਼ਾਮ੍ ਅਨਸ਼ਵਾਯ ਿਃ  ੯ 

  ਤਤ੍ ਤਤਾ ਨਵਰਯਤਾਮ੍ ਰਾਜਿ੍ ਯਤਾ ਅੱਨਚਤਰਃ ਵਰੁਤੋ ਪਵੇਤ੍  

  ਉਪਾਤਯਾਯ ਵਚਃ ਸ਼ਰੁਤਵਾ ਤਸ੍੍ਨਮਿ੍ ਸ੍ਤਨਸ੍ ਪਾਰ੍ਨਤਵਃ  ੧0 

  ਸ਼ਸ਼੍ਨਟਮ੍ ਪੁਤਰ ਸ੍ਿਸ੍ਰਾਨਣ ਵਾਵਯਮ੍ ਏਤਤ ੍ਉਵਾਚ ਿ  

  ਵਨਤਮ੍ ਪੁਤਰਾ ਿ ਪਸ਼ਯਾਨਮ ਰਵ੍ਸ਼ਸ੍ਾਮ੍ ਪੁਰਸ਼ੁਰ੍ਸ਼ਪਾਃ  ੧੧ 

  ਮਿ੍ਤਰ ਪੂਤੈ: ਮਿਾਪਾਵੈ: ਆਸ੍੍ਨਤਤੋ ਨਿ ਮਿਾ ਵਰਤੁਃ  
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  ਤਤ੍ ਵੱਚਤ ਨਵਨਚਿਵਤਵਮ੍ ਪੁਤਰਵਾ ਪਤਰਮ੭ਸ੍੍ਤੁ ਵਃ  ੧੨ 

  ਸ੍ਮੁਤਰ ਮਾਨਲਿੀਮ੍ ਸ੍ਰਵਾਮ੍ ਪਰੁਨਤਵੀਮ੍ ਅਿੁਵੱਚਤ  

  ਏਵ ਏਵਮ੍ ਯੋਜਿਮ੍ ਪੁਤਰਾ ਨਵਸ੍੍ਤਾਰਮ੍ ਅਨਪਵੱਚਤ  ੧੩ 

  ਯਾਵਤ ੍ਤੁਰਵ ਸ੍ਮ੍ਤਰ੍ਸ਼: ਤਾਵਤ੍ ਵਿਤ ਮੇਨਤਿੀਮ੍  

  ਤਮ੍ ਏਵ ਿਯ ਿਰ੍ਤਾਰਮ੍ ਮਾਰ੍ਵਮਾਣਾ ਮਮ ਆਜ੍ਞਯਾ  ੧੪ 

  ਤੀਵ੍ਨਸ਼ਤਃ ਪੌਤਰ ਸ੍ਨਿਤਃ ਸ੍ੋਪਾਤਯਾਯ ਵਣੋ ਨਿ ਅਿਮ੍  

  ਇਿ ਸ੍੍ਤਾਸ੍ਯਾਨਮ ਪਤਰਮ੍ ਵੋ ਯਾਵਤ੍ ਤੁਰਵ ਤਰ੍ਸ਼ਿਮ੍  ੧੫ 

  ਇਤਯੁ  ਵ੍ਤਵਾ ਿਰਸ਼ੁ੍ਟ ਮਿਸ੍ੋ ਰਾਜ ਪੁਤਰਾ ਮਿਾਪਲਾਃ  

  ਜਵ੍ਮੁ: ਮਿੀ ਤਲਮ੍ ਰਾਮ ਨਪਤੁ: ਵਚਿ ਯਿ੍ਨਤਰਤਾਃ  ੧੬ 

  ਯੋਜਿਾਯਾਮ੍ ਅਨਵਸ੍੍ਤਾਰਮ੍ ਏਵੈਵੋ ਤਰਣੀ   ਤਲਮ੍  

  ਨਪਨਪਤੁਃ ਪੁਰਸ਼ੁ    ਵਯਾਵਰ ਵਜਰ ਸ੍੍ਪਰ੍ਸ਼ ਸ੍ਮੈ: ਿਵੈ :  ੧੭ 

  ਸ਼ੂਲੈ: ਅਸ਼ਨਿ ਵਲ੍ਪੈ ਸ਼੍ਚ ਿਲੈ ਸ਼੍ਚਾ੭ਨਪ ਸੁ੍ਤਾਰਣੈੁਃ  

  ਨਪਤਯਮਾਿਾ ਵਸੁ੍ਮਤੀ ਿਿਾਤ ਰਵੁ ਿਿ੍ਤਿ  ੧੮ 

  ਿਾਵਾਿਾਮ੍ ਵਤਯਮਾਿਾਿਾਮ੍ ਅਸੁ੍ਰਾਣਾਮ੍ ਚ ਰਾਵਵ  

  ਰਾਵ੍ਸ਼ਸ੍ਾਿਾਮ੍ ਚ ਤੁਰ੍ਤਰ੍ਸ਼ਃ ਸ੍ੱਤਵਾਿਾਮ੍ ਨਿਿਤੋਪਵਤ੍  ੧੯ 

  ਯੋਜਿਾਿਾਮ੍ ਸ੍ਿਸ੍ਰਾਨਣ ਸ਼ਸ਼੍ਨਟਮ੍ ਤੁ ਰਵੁ ਿਿ੍ਤਿ  

  ਨਪਨਪਤੁ: ਤਰਣੀਮ੍ ਵੀਰਾ ਰਸ੍ਾ ਤਲਮ੍ ਅਿੱੁਤਮਮ੍  ੨0 

  ਏਵਮ ੍ਪਰਵਤ ਸ੍ਮ੍ਪਾਤਮ੍ ਜਮ੍ਪੂ ਤਵੀਪਮ੍ ਿਰੁਪਾ੭੭ਤ੍ਮਜਾਃ  

  ਵਿਿ੍ਤੋ ਿਰੁਪ ਸ਼ਾਰ੍ਤੂਲ ਸ੍ਰਵਤਃ ਪਨਰਚਵਰਮੁਃ  ੨੧ 

  ਤਤੋ ਤੇਵਾਃ ਸ੍ ਵਿ੍ਤਰਵਾਃ ਸ੍ ਅਸੁ੍ਰਾਃ ਸ੍ਿ ਪ ਿਵਾਃ  

  ਸ੍ਮ੍ਪਰਾਿ੍ਤ ਮਿਸ੍ਃ ਸ੍ਰਵੇ ਨਪਤਾਮਿਮ੍ ਉਪਾਵਮਿ੍  ੨੨ 

  ਤੇ ਪਰਸ੍ਾਤਯ ਮਿਾਤ੍ਮਾਿਮ੍ ਨਵਸ਼ ਣ ਵਤਿਾ: ਤਤਾ  

  ਊਚਃੁ ਪਰਮ ਸ੍ਮ੍ਤਰਸ੍੍ਤਾਃ ਨਪਤਾਮਿਮ੍ ਇਤਮ੍ ਵਚਃ  ੨੩ 

  ਪਵਵਿ੍ ਪਰੁਨਤਵੀ ਸ੍ਰਵਾ ਵਿਯਤੇ ਸ੍ਵਰ ਆਤ੍ਮਜੈਃ  

  ਪਿਵ ਸ਼੍ਚ ਮਿਾਤ੍ਮਾਿੋ ਵਤਯਿ੍ਤੇ ਤਲ ਵਾਨਸ੍ਿ:  ੨੪ 

  ਅਯਮ੍ ਯਜ੍ਞ ਿਰ੭ੋਸ੍੍ਮਾਵਮ੍ ਅਿੇਿ ਸ਼ਵੋ   ਅਪਿੀਯਤ ੇ 

  ਇਨਤ ਤੇ ਸ੍ਰਵ ਪੂਤਾਨਿ ਨਿਵ੍ਿਿ੍ਨਤ ਸ੍ਵਰ ਆਤ੍ਮਜਾ:  ੨੫ 

  ਇਤਯਾਰ੍ਸ਼ੇ ਸ਼ਰੀਮਤਰਾਮਾਯਣੇ, ਆਨਤ ਵਾਵਯੇ ਪਾਲਵਾਮ੍ਟੇ    ਏਵੋਿ ਚਤਵਾਨਰਮ੍ਸ਼ ੱੱਸ੍ਰ੍ਵ: 
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  ਚਤਿਾਤ੍ਰਮ੍ਸ਼  ੱਸਰ੍ਕ:  

  ਤੇਵਤਾਿਾਮ੍ ਵਚਃ ਸ਼ਰੁਤਵਾ ਪਵਵਾਿ੍ ਵੈ ਨਪਤਾਮਿਃ  

  ਪਰਤਯੁਵਾਚ ਸੁ੍ਸ੍ਮ੍ਤਰਸ੍੍ਤਾਿ੍ ਵਰੁਤਾਿ੍ਤ ਪਲ ਮੋਨਿਤਾਿ੍  ੧ 

  ਯਸ੍ਯ ਇਯਮ੍ ਵਸੁ੍ਤਾ ਵਰੁਤ੍ਸ੍੍ਿਾ ਵਾਸੁ੍ਤੇਵ ਸ੍ਯ ਤੀਮਤਃ  

  ਵਾਨਪਲਮ੍ ਰਪੂਮ੍ ਆਸ੍੍ਤਾਯ ਤਾਰਯਨਤ ਅਨਿਸ਼ਮ੍ ਤਰਾਮ੍  ੨ 

  ਤਸ੍ਯ ਵੋਪਾ੭ਵ੍ਨਿਿਾ ਤਵ੍ਤਾ ਪਨਵਸ਼ਯਮ੍ਨਤ ਿਰੁਪਾਤ੍ਮਜਾ:   

  ਪਰੁਨਤਵਯਾ ਸ਼੍ਚਾ੭ਨਪ ਨਿਰ੍ਪੇਤੋ ਤਰੁਸ਼੍ਟ ਏਵ ਸ੍ਿਾਤਿਃ  ੩ 

  ਸ੍ਵਰ ਸ੍ਯ ਚ ਪੁਤਰਾਣਾਮ੍ ਨਵਿਾਸ਼ੋ ਤੀਰ੍ਵ ਤਰ੍ਨਸ਼ਿਾਮ੍  

  ਨਪਤਾਮਿ ਵਚਃ ਸ਼ਰੁਤਵਾ ਤਰਯ: ਨਤਰਮ੍ਸ਼ਤ੍ ਅਨਰਮ੍ਤਮ  ੪ 

  ਤੇਵਾਃ ਪਰਮ ਸ੍ਮਹਰ੍ਸ਼ੁ੍ਟਾਃ ਪੁਿ: ਜਵ੍ਮੁ: ਯਤਾ੭੭ਵਤਮ੍  

  ਸ੍ਵਰ  ਸ੍ਯ ਚ ਪੁਤਰਾਣਾਮ੍ ਪਰਾਤੁਰ੍ ਆਸ੍ੀਿ੍ ਮਿਾਤ੍ਮਿਾਮ੍  ੫ 

  ਪਰੁਨਤਵਯਾਮ ੍ਨਪਤਯਮਾਿਾਯਾਮ੍ ਨਿਰ੍ਵਾਤ ਸ੍ਮ ਨਿੱਸ੍ਵਿਃ  

  ਤਤੋ ਨਪੱਤਵਾ ਮਿੀਮ੍ ਸ੍ਰਵੇ  ਵਰੁਤਵਾ ਚਾ੭ਨਪ ਪਰਤਵ੍ਨਸ਼ਣਮ੍  ੬ 

  ਸ੍ਨਿਤਾਃ ਸ੍ਵਰਾਃ ਸ੍ਰਵੇ ਨਪਤਰਮ੍ ਵਾਵਯਮ੍ ਅਪਰੁਵਿ੍  

  ਪਨਰਵਰਾਿ੍ਤਾ ਮਿੀ ਸ੍ਰਵਾ ਸ੍ੱਤਵਵਿ੍ਤ ਸ਼੍ਚ ਸੂ੍ਨਤਤਾਃ  ੭ 

  ਤੇਵ ਤਾਿਵ ਰਵ੍ਸ਼ਾਮ੍ਨਸ੍ ਨਪਸ਼ਾਚ ਉਰਵ ਨਵ ਿਰਾਃ  

  ਿ ਚ ਪਸ਼ਯਾਮਿੇ ਅਸ਼ਵਮ੍ ਤਮ੍ ਅਸ਼ਵ ਿਰ੍ਤਾਰਮ੍ ਏਵ ਚ  ੮ 

  ਨਵਮ੍ ਵਨਰਸ਼ਯਾਮ ਪਤਰਮ੍ ਤੇ ਪੁੱਨਤ: ਅਤਰ ਨਵਚਾਰਯਤਾਮ੍  

  ਤੇਸ਼ਾਮ੍ ਤਤ੍ ਵਚਿਮ੍ ਸ਼ਰੁਤਵਾ ਪੁਤਰਾਣਾਮ੍ ਰਾਜ ਸ੍ੱਤਮਃ  ੯ 

  ਸ੍ਮਿਯੁ: ਅਪਰਵੀਤ ੍ਵਾਵਯਮ੍ ਸ੍ਵਰੋ ਰਵੁ ਿਿ੍ਤਿ  

  ਪੂਯਃ ਵਿਤ ਪਤਰਮ੍ ਵੋ ਨਿਰ੍ਨਪਤਯ ਵਸੁ੍ਤਾ ਤਲਮ੍  ੧0 

  ਅਸ਼ਵ   ਿਰ੍ਤਾਰਮ੍ ਆਸ੍ਾਤਯ ਵਰੁਤਾਰ੍ਤਾ ਸ਼੍ਚ ਨਿਵਰ੍ਤਤ  

  ਨਪਤੁ: ਵਚਿਮ੍ ਆਸ੍੍ਤਾਯ ਸ੍ਵਰ ਸ੍ਯ ਮਿਾਤ੍ਮਿਃ  ੧੧ 

  ਸ਼ਸ਼੍ਨਟਃ ਪੁਤਰ   ਸ੍ਿਸ੍ਰਾਨਣ ਰਸ੍ਾ   ਤਲਮ੍ ਅਨਪਤਰਵਿ੍  

  ਵਿਯਮਾਿੇ ਤਤ: ਤਸ੍੍ਨਮਿ੍ ਤਤਰੁਸ਼ੁਃ ਪਰਵਤੋਪਮਮ੍  ੧੨ 

  ਨਤਸ਼ਾ ਵਜਮ੍ ਨਵਰਪੂਾਵ੍ਸ਼ਮ੍ ਤਾਰਯਿ੍ਤਮ੍ ਮਿੀ ਤਲਮ੍  

  ਸ੍   ਪਰਵਤ   ਵਿਾਮ੍ ਵਰੁਤ੍ਸ੍੍ਿਾਮ੍ ਪਰੁਨਤਵੀਮ੍ ਰਵੁ   ਿਿ੍ਤਿ  ੧੩ 

  ਨਸ਼ਰਸ੍ਾ ਤਾਰਯਾ ਮਾਸ੍ ਨਵਰਪੂਾਵ੍ਸ਼ੋ ਮਿਾ ਵਜਃ  
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  ਯਤਾ ਪਰਵਨਣ ਵਾਵੁਤ੍ਸ੍੍ਤ ਨਵਸ਼ਰਮਾ੭ਰ੍ਤਮ੍ ਮਿਾ ਵਜਃ  ੧੪ 

  ਵੇਤਾਤ੍ ਚਾਲਯਤੇ ਸ਼ੀਰ੍ਸ਼ਮ੍ ਪੂਨਮ ਵਮ੍ਪ ਸ੍੍ਤਤਾ ਪਵੇਤ੍  

  ਤਮ੍ ਤ ੇਪਰਤਵ੍ਨਸ਼ਣਮ੍ ਵਰੁਤਵਾ ਨਤਸ਼ਾ ਪਾਲਮ੍ ਮਿਾ ਵਜਮ੍  ੧੫ 

  ਮਾਿਯਿ੍ਤੋ ਨਿ ਤੇ ਰਾਮ ਜਵ੍ਮੁ: ਨਪੱਤਵਾ ਰਸ੍ਾ ਤਲਮ੍  

  ਤਤਃ ਪੂਰਵਾਮ ੍ਨਤਸ਼ਮ੍ ਨਪੱਤਵਾ ਤਵ੍ਨਸ਼ਣਾਮ੍ ਨਪਨਪਤੁਃ ਪੁਿਃ  ੧੬ 

  ਤਵ੍ਨਸ਼ਣਸ੍ਯਾਮ੍ ਅਨਪ ਨਤਨਸ਼ ਤਤਰੁਸ਼ੁ: ਤੇ ਮਿਾ ਵਜਮ੍  

  ਮਿਾਪਤ੍ਮਮ੍ ਮਿਾਤ੍ਮਾਿਮ੍ ਸੁ੍ਮਿਾ ਪਰਵਤ ੋਪਮਮ੍  ੧੭ 

  ਨਸ਼ਰਸ੍ਾ ਤਾਰਯਿ੍ਤਮ੍ ਤੇ ਨਵਸ੍੍ਮਯਮ੍ ਜਵ੍ਮੁ: ਉਤੱਮਮ੍  

  ਤਤਃ ਪਰਤਵ੍ਨਸ਼ਣਮ੍ ਵਰੁਤਵਾ ਸ੍ਵਰ ਸ੍ਯ ਮਿਾਤ੍ਮਿਃ  ੧੮ 

  ਸ਼ਸ਼੍ਨਟਃ ਪੁਤਰ ਸ੍ਿਸ੍ਰਾਨਣ ਪਸ਼੍ਨਚਮਾਮ੍ ਨਪਨਪਤੁਰ ੍ਨਤਸ਼ਮ੍  

  ਪਸ਼੍ਨਚਮਾਯਾਮ੍ ਅਨਪ ਨਤਨਸ਼ ਮਿਾਿ੍ਤਮ੍ ਅਚਲੋਪਮਮ੍  ੧੯ 

  ਨਤਸ਼ਾ ਵਜਮ੍ ਸ੍ੌਮਿਸ੍ਮ੍ ਤਤਰੁਸ਼ੁ: ਤੇ ਮਿਾਪਲਾਃ  

  ਤਮ੍ ਤ ੇਪਰਤਵ੍ਨਸ਼ਣਮ੍ ਵਰੁਤਵਾ ਪਰੁਸ਼੍ਟਵਾ ਚਾ੭ਨਪ ਨਿਰਾਮਯਮ੍  ੨0 

  ਵਿਿ੍ਤਃ ਸ੍ਮੁਪਵਰਾਿ੍ਤਾ ਨਤਸ਼ਮ੍ ਿੈਮਵਤੀਮ੍ ਤਤਾ  

  ਉਤੱਰਸ੍ਯਾਮ੍ ਰਵੁ ਸ਼ਰੇਸ਼੍ਟ ਤਤਰੁਸ਼ੁ: ਨਿਮ ਪਾਣ੍ਟਰੁਮ੍  ੨੧ 

  ਪਤਰਮ੍ ਪਤਰੇਣ ਵਪੁਸ਼ਾ ਤਾਰਯਿ੍ਤਮ੍ ਮਿੀਮ੍ ਇਮਾਮ੍  

  ਸ੍ਮਾਲਪਯ ਤਤਃ ਸ੍ਰਵੇ ਵਰੁਤਵਾ ਚ ਏਿਮ੍ ਪਰਤਵ੍ਨਸ਼ਣਮ੍  ੨੨ 

  ਸ਼ਸ਼੍ਨਟਃ ਪੁਤਰ ਸ੍ਿਸ੍ਰਾਨਣ ਨਪਨਪਤੁਰ੍ ਵਸੁ੍ਤਾ ਤਲਮ੍  

  ਤਤਃ ਪਰਾਵ੍ ਉਤੱਰਾਮ੍ ਵਤਵਾ ਸ੍ਾਵਰਾਃ ਪਰਨਤਤਾਮ੍ ਨਤਸ਼ਮ੍  ੨੩ 

  ਰੋਸ਼ਾਤ ੍ਅਪਯਵਿਿ੍ ਸ੍ਰਵੇ ਪਰੁਨਤਵੀਮ੍ ਸ੍ਵਰਾ੭੭ਤ੍ਮਜਾਃ  

 ਤੇ ਤੁ ਸ੍ਰਵੇ ਮਿਾਤ੍ਮਾਿੋ ਪੀਮ ਵੇਵਾ ਮਿਾਪਲਾ:  ੨੪ 

  ਤਤਰੁਸ਼ੁਃ ਵਨਪਲਮ੍ ਤਤਰ ਵਾਸੁ੍ਤੇਵਮ੍ ਸ੍ਿਾਤਿਮ੍  

  ਿਯਮ੍ ਚ ਤਸ੍ਯ ਤੇਵ ਸ੍ਯ ਚਰਿ੍ਤਮ੍ ਅਨਵਤੂਰਤਃ  ੨੫ 

 ਪਰਿਰ੍ਸ਼ ਮਤੁਲਮ੍ ਪਰਾਪ੍ਤਾ: ਸ੍ਰਵੇ ਤੇ ਰਵੁ ਿਮ੍ਤਿ   

 ਤੇ ਤਮ੍ ਿਯ ਿਰਮ੍ ਜ੍ਞਾਤਵਾ ਵਰੋਤ ਪਰਯਾਵੁਲੇਵ੍ਸ਼ਣਾਃ  ੨੬ 

 ਵਨਿਤਰ ਲਾਮ੍ਵਲ ਤਰਾ ਿਾਿਾ ਵਰੁਵ੍ਸ਼ ਨਸ਼ਲਾ ਤਰਾ:  

 ਅਪਯਤਾਵਿ੍ਤ ਸ੍ਮ੍ਵਰੁ ੱਤਾ: ਨਤਸ਼੍ਟ ਨਤਸ਼੍ਟੇਨਤ ਚਾਪਰੁਵਿ੍  ੨੭ 

 ਅਸ੍੍ਮਾਵਮ੍ ਤਵਮ੍ ਨਿ ਤੁਰਵਮ੍ ਯਜ੍ਞੀਯਮ੍ ਿਰਤੁਵਾਿ੍ ਅਨਸ੍  
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 ਤੁਰ੍ਮੇਤ: ਤਵਮ੍ ਨਿ ਸ੍ਮ੍ਪਰਾਪ੍ਤਾਿ੍ ਨਵੱਨਤ ਿਃ ਸ੍ਵਰਾ੭੭ਤ੍ਮਜਾਿ੍  ੨੮ 

  ਸ਼ਰੁਤਵਾ ਤਤ੍ ਵਚਿਮ੍ ਤੇਸ਼ਾਮ੍ ਵਨਪਲੋ ਰਵੁ ਿਿ੍ਤਿ  

  ਰੋਸ਼ੇਣ ਮਿਤਾ ਆਨਵਸ਼੍ਟੋ ਿਮੁ੍ਵਾਰਮ੍ ਅਵਰੋਤ ੍ਤਤਾ  ੨੯ 

  ਤਤ: ਤੇਿ ਅਪਰਮੇਯੇਣ ਵਨਪਲੇਿ ਮਿਾਤ੍ਮਿਾ  

  ਪਸ੍੍ਮ ਰਾਸ਼ੀ ਵਰੁਤਾਃ ਸ੍ਰਵੇ ਵਾਵੁਤ੍ਸ੍੍ਤ ਸ੍ਵਰਾ੭੭ਤ੍ਮਜਾਃ  ੩0 

  ਇਤਯਾਰ੍ਸ਼ੇ ਸ਼ਰੀਮਤਰਾਮਾਯਣੇ, ਆਨਤ ਵਾਵਯੇ ਪਾਲਵਾਮ੍ਟੇ     ਚਤਵਾਨਰਮ੍ਸ਼ ੱੱਸ੍ਰ੍ਵ:  

  ਏਕ ਚਤਿਾਤ੍ਰਮਸ਼੍  ੱਸਰ੍ਕ:  

 ਪੁਤਰਾਿ੍ ਨਚਰ ਵਤਾਿ੍ ਜ੍ਞਾਤਵਾ ਸ੍ਵਰੋ ਰਵੁ ਿਿ੍ਤਿ  ੧ 

 ਿਪ੍ਤਾਰਮ੍ ਅਪਰਵੀਤ ੍ਰਾਜਾ ਤੀਪਯਮਾਿਮ੍ ਸ੍ਵ ਤੇਜਸ੍ਾ  

  ਸ਼ੂਰ ਸ਼੍ਚ ਵਰੁਤ ਨਵਤਯ ਸ਼੍ਚ ਪੂਰਵੈ: ਤੁਲਯੋਨਸ੍ ਤੇਜਸ੍ਾ  

  ਨਪਤਰੂਣਾਮ੍ ਵਨਤਮ੍ ਅਨਿਵੱ ਚ ਯੇਿ ਚ ਅਸ਼ਵੋ ਅਪਿਾਨਰਤਃ  ੨ 

  ਅਿ੍ਤਰ੍ਪੌਮਾਨਿ ਸ੍ੱਤਵਾਨਿ ਵੀਰਯਵਿ੍ਨਤ ਮਿਾਿ੍ਨਤ ਚ  

  ਤੇਸ਼ਾਮ੍ ਤਵਮ੍ ਪਰਨਤਵਾਤਾ੭ਰ੍ਤਮ੍ ਸ੍ ਅਨਸ੍ਮ੍ ਵਰੁਿ੍ਣੀਸ਼ਵ ਵਾਰ੍ਮੁਵਮ੍  ੩ 

  ਅਨਪਵਾਤਯ ਅਨਪਵਾਤਯਾਿ੍ ਤਵਮ੍ ਿਤਵਾ ਨਵਵ੍ਿ ਵਰਾਿ੍ ਅਨਪ  

  ਨਸ੍ੱਤਾ੭ਰ੍ਤਃ ਸ੍ਿ੍ ਨਿਵਰ੍ਤਸ੍ਵ ਮਮ ਯਜ੍ਞਸ੍ਯ ਪਾਰਵਃ  ੪ 

  ਏਵਮ ੍ਉਵ੍ਤੋ ਅਮ੍ਸ਼ੁਮਾਿ੍ ਸ੍ਮਯਵ੍ ਸ੍ਵਰੇਣ ਮਿਾਤ੍ਮਿਾ  

  ਤਿੁ: ਆਤਾਯ ਵਟ੍ਵਮ੍ ਚ ਜਵਾਮ ਲਵੁ ਨਵਵਰਮਃ  ੫ 

  ਸ੍ ਵਾਤਮ੍ ਨਪਤਰੁ ਨਪ: ਮਾਰ੍ਵਮ੍ ਅਿ੍ਤਰ੍ਪੌਮਮ੍ ਮਿਾਤ੍ਮਨਪਃ  

  ਪਰਾਪਤਯਤ ਿਰ ਸ਼ਰੇਸ਼੍ਟ ਤੇਿ ਰਾਜ੍ਞਾ੭ਨਪਚੋਨਤਤਃ  ੬ 

  ਤੈਤਯ ਤਾਿਵ ਰਵ੍ਸ਼ੋਨਪਃ ਨਪਸ਼ਾਚ ਪਤਵੋਰਵੈਃ  

  ਪੂਜਯਮਾਿਮ੍ ਮਿਾਤੇਜਾ ਨਤਸ਼ਾਵਜਮ੍ ਅਪਸ਼ਯਤ  ੭ 

  ਸ੍ ਤਮ੍ ਪਰਤਵ੍ਨਸ਼ਣਮ੍ ਵਰੁਤਵਾ ਪਰੁਸ਼੍ਟਵਾ ਚੈਵ ਨਿਰਾਮਯਮ੍  

  ਨਪਤਰੂਿ੍ ਸ੍ ਪਨਰਪਪਰੱਚ ਵਾਨਜ ਿਰ੍ਤਾਰਮ੍ ਏਵ ਚ  ੮ 

  ਨਤਸ਼ਾਵਜ ਸ੍੍ਤੁ ਤਤ੍ ਸ਼ਰੁਤਵਾ ਪਰੀਤਯਾ ਆਿ ਅਮ੍ਸ਼ੁਮਤੋ ਵਚਃ  

  ਅਸ੍ਮਮ੍ਜ ਵਰੁਤਾਰ੍ਤ: ਤਵਮ੍ ਸ੍ਿ ਅਸ਼ਵਃ ਸ਼ੀਵਰਮ੍ ਏਸ਼ਯਨਸ੍  ੯ 

  ਤਸ੍ਯ ਤ ਤਵਚਿਮ੍ ਸ਼ਰੁਤਵਾ ਸ੍ਰਵਾਿ੍ ਏਵ ਨਤਸ਼ਾਵਜਾਿ੍  

  ਯਤਾ ਵਰਮਮ੍ ਯਤਾ ਿਯਾਯਮ੍ ਪਰਸ਼੍ਟਮੁ੍ ਸ੍ਮੁਪਚਵਰਮੇ  ੧0 

  ਤੈ ਸ਼੍ਚ ਸ੍ਰਵੈ: ਨਤਸ਼ਾਪਾਲੈ: ਵਾਵਯਜ੍ਞੈ: ਵਾਵਯ ਵੋਨਵਤੈਃ  
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  ਪੂਨਜਤਃ ਸ੍ ਿਯ ਸ਼੍ਚੈਵ ਵਿ੍ਤਾ ਅਨਸ੍ ਇਤਯ੭ਨਪਚੋਨਤਤਃ  ੧੧ 

  ਤੇਸ਼ਾਮ੍ ਤਤ੍ ਵਚਿਮ੍ ਸ਼ਰੁਤਵਾ ਜਵਾਮ ਲਵੁ ਨਵਵਰਮਃ  

  ਪਸ੍੍ਮ ਰਾਸ਼ੀ ਵਰੁਤਾ ਯਤਰ ਨਪਤਰ ਸ੍੍ਤਸ੍ਯ ਸ੍ਾਵਰਾਃ  ੧੨ 

  ਸ੍ ਤੁਃਵਵਸ਼ਮ੍ ਆਪ ਿ: ਤੁ ਅਸ੍ਮਮ੍ਜ ਸੁ੍ਤ ਸ੍੍ਤਤਾ  

  ਚਵੁਰੋਸ਼ ਪਰਮ ਆਰ੍ਤ: ਤੁ ਵਤਾਤ੍ ਤੇਸ਼ਾਮ੍ ਸੁ੍ਤੁਃਨਵਤਃ  ੧੩ 

  ਯਜ੍ਞੀਯਮ ੍ਚ ਿਯਮ੍ ਤਤਰ ਚਰਿ੍ਤਮ੍ ਅਨਵਤੂਰਤਃ  

  ਤਤਰ੍ਸ਼ ਪੁਰਸ਼ੁ ਵਯਾਵਰੋ ਤੁਃਵ ਸ਼ੋਵ ਸ੍ਮਨਿਵਤਃ  ੧੪ 

 ਸ੍ ਤੇਸ਼ਾਮ੍ ਰਾਜ ਪੁਤਰਾਣਾਮ੍ ਵਰ੍ਤੁ ਵਾਮੋ ਜਲ ਨਵਰਯਾਮ੍  

  ਸ੍ਨਲਲਾ੭ਰ੍ਤੀ ਮਿਾਤੇਜਾ ਿ ਚ ਅਪਸ਼ਯਤ੍ ਜਲਾ੭੭ਸ਼ਯਮ੍  ੧੫ 

  ਨਵਸ੍ਾਰਯ ਨਿਪੁਣਾਮ੍ ਤਰੁਸ਼੍ਨਟਮ੍ ਤਤੋ   ਅਪਸ਼ਯਤ੍ ਵਵਾ੭ਨਤਪਮ੍  

  ਨਪਤਰੂਣਾਮ੍ ਮਾਤੁਲਮ੍ ਰਾਮ ਸੁ੍ਪਰ੍ਣਮ੍ ਅਨਿਲੋਪਮਮ੍  ੧੬ 

  ਸ੍ ਚੈਿਮ੍ ਅਪਰਵੀਤ ੍ਵਾਵਯਮ੍ ਵੈਿਤੇਯੋ ਮਿਾਪਲਃ  

  ਮਾ ਸ਼ੁਚਃ ਪੁਰਸ਼ੁ ਵਯਾਵਰ ਵਤੋਯਮ੍ ਲੋਵ ਸ੍ ਮਤਃ  ੧੭ 

  ਵਨਪਲੇਿ ਅਪਰਮੇਯੇਿ ਤਵ੍ਤਾ ਨਿ ਇਮੇ ਮਿਾ ਪਲਾਃ  

  ਸ੍ਨਲਲਮ੍ ਿ ਅਰਹਨਸ੍ ਪਰਾਜ੍ਞ ਤਾਤੁਮ੍ ਏਸ਼ਾਮ੍ ਨਿ ਲੌਨਵਵਮ੍  ੧੮ 

  ਵਙਵ੍ਾ ਨਿਮਵਤੋ ਜਯੇਸ਼੍ਟਾ ਤੁਨਿਤਾ ਪੁਰਸ਼ੁਰ੍ਸ਼ਪ  

 ਤਸ੍ਯਾਮ੍ ਵੁਰ ੁਮਿਾਪਾਿੋ ਨਪਤਰੂਣਾਮ੍ ਤੁ ਜਲ ਨਵਰਯਾਮ੍   ੧੯ 

  ਪਸ੍੍ਮ ਰਾਸ਼ੀ ਵਰੁਤਾਿ੍ ਏਤਾਿ੍ ਪਾਵਯੇ ੱੱਲੋਵ ਪਾਵਿੀ  

  ਤਯਾ ਵ੍ਨਲ ਿਮ੍ ਇਤਮ੍ ਪਸ੍੍ਮ ਵਙਵ੍ਯਾ ਲੋਵ ਵਾਿ੍ਤਯਾ   

  ਸ਼ਸ਼੍ਨਟਮ੍ ਪੁਤਰ ਸ੍ਿਸ੍ਰਾਨਣ ਸ੍ਵਰ੍ਵ ਲੋਵਮ੍ ਿਨਯਸ਼ਯਨਤ  ੨0 

  ਨਿਰ੍ਵੱਚ ਚ ਅਸ਼ਵਮ੍ ਮਿਾਪਾਵ ਸ੍ਮ੍ਵਰੁਿਯ ਪੁਰਸ਼ੁਰ੍ਸ਼ਪ  

  ਯਜ੍ਞਮ੍ ਪੈਤਾਮਿਮ੍ ਵੀਰ ਨਿਰਵਰ੍ਤਨਯਤੁਮ੍ ਅਰਹਨਸ੍  ੨੧ 

  ਸੁ੍ਪਰ੍ਣ ਵਚਿਮ੍ ਸ਼ਰੁਤਵਾ ਸ੍ੋ   ਅਮ੍ਸ਼ੁਮਾਿ੍ ਅਨਤ ਵੀਰਯਵਾਿ੍  

  ਤਵਨਰਤਮ੍ ਿਯਮ੍ ਆਤਾਯ ਪੁਿਰ੍ ਆਯਾਿ੍ ਮਿਾਯਸ਼ਾਃ  ੨੨ 

  ਤਤੋ ਰਾਜਾਿਮ੍ ਆਸ੍ਾਤਯ ਤੀਵ੍ਨਸ਼ਤਮ੍ ਰਵੁ ਿਿ੍ਤਿ  

  ਿਯਵੇਤਯਤ ੍ਯਤਾ ਵਰੁੱਤਮ੍ ਸੁ੍ਪਰ੍ਣ ਵਚਿਮ੍ ਤਤਾ  ੨੩ 

  ਤਤ੍ ਸ਼ਰੁਤਵਾ ਵੋਰ ਸ੍ਮ੍ਵਾਸ਼ਮ੍ ਵਾਵਯਮ੍ ਅਮ੍ਸ਼ੁਮਤੋ ਿਰੁਪਃ  

  ਯਜ੍ਞਮ੍ ਨਿਰਵਰ੍ਤਯਾ ਮਾਸ੍ ਯਤਾ ਵਲ੍ਪਮ੍ ਯਤਾ ਨਵਨਤ  ੨੪ 
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  ਸ੍ਵਪੁਰਮ੍ ਚ ਅਵਮਤ੍ ਸ਼ਰੀਮਾਿ੍ ਇਸ਼੍ਟ ਯਜ੍ਞੋ ਮਿੀਪਨਤਃ  

  ਵਙਵ੍ਾਯਾ ਸ਼੍ਚ ਆਵਮੇ ਰਾਜਾ ਨਿਸ਼੍ਚਯਮ੍ ਿ ਅਤਯਵੱਚਤ  ੨੫ 

  ਅਵਰੁਤਵਾ ਨਿਸ਼੍ਚਯਮ੍ ਰਾਜਾ ਵਾਲੇਿ ਮਿਤਾ ਮਿਾਿ੍  

  ਨਤਰਮ੍ਸ਼ ਤਵਰ੍ਸ਼ ਸ੍ਿਸ੍ਰਾਨਣ ਰਾਜਯਮ੍ ਵਰੁਤਵਾ ਨਤਵਮ੍ ਵਤਃ  ੨੬ 

 ਇਤਯਾਰ੍ਸ਼ ੇਸ਼ਰੀਮਤਰਾਮਾਯਣੇ, ਆਨਤ ਵਾਵਯੇ ਪਾਲਵਾਮ੍ਟੇ     ਏਵ ਚਤਵਾਨਰਮ੍ਸ਼ ੱੱਸ੍ਰ੍ਵ:  

 ਤ੍ਤਿ ਚਤਿਾਤ੍ਰਮ੍ਸ਼  ੱਸਰ੍ਕ:  

 ਵਾਲ ਤਰ੍ਮਮ੍ ਵਤੇ ਰਾਮ ਸ੍ਵਰ ੇਪਰਵਰੁਤੀ ਜਿਾਃ  

  ਰਾਜਾਿਮ੍ ਰੋਚਯਾ ਮਾਸੁ੍: ਅਮ੍ਸ਼ੁਮਿ੍ਤਮ੍ ਸੁ੍ਤਾਰ੍ਨਮਵਮ੍  ੧ 

  ਸ੍ ਰਾਜਾ ਸੁ੍ਮਿਾਿ੍ ਆਸ੍ੀਤ੍ ਅਮ੍ਸ਼ੁਮਾਿ੍ ਰਵੁ ਿਿ੍ਤਿ  

  ਤਸ੍ਯ ਪੁਤਰੋ ਮਿਾਿ੍ ਆਸ੍ੀਤ੍ ਨਤਲੀਪ ਇਨਤ ਨਵਸ਼ਰੁਤਃ  ੨ 

  ਤਸ੍੍ਨਮਿ੍ ਰਾਜਯਮ੍ ਸ੍ਮਾਵੇਸ਼ਯ ਨਤਲੀਪ ੇਰਵੁ ਿਿ੍ਤਿ  

  ਨਿਮਵਤ ੍ਨਸ਼ਵਰ ੇਰਮਯੇ ਤਪ: ਤੇਪੇ ਸੁ੍ਤਾਰਣੁਮ੍  ੩ 

  ਤਵਾਨਤਰਮ੍ਸ਼ ੱੱਚ ਸ੍ਿਸ੍ਰਾਨਣ ਵਰ੍ਸ਼ਾਨਣ ਸੁ੍ਮਿਾਯਸ਼ਾਃ  

  ਤਪੋ ਵਿ ਵਤੋ ਰਾਜਾ ਸ੍ਵਰ੍ਵਮ੍ ਲੇਪੇ ਤਪੋ ਤਿਃ  ੪ 

  ਨਤਲੀਪ ਸ੍੍ਤੁ ਮਿਾਤੇਜਾਃ ਸ਼ਰੁਤਵਾ ਪੈਤਾਮਿਮ੍ ਵਤਮ੍  

  ਤੁਃਵੋਪ ਿਤਯਾ ਪੁੱਤਯਾ ਨਿਸ਼੍ਚਯਮ੍ ਿ ਅਤਯਵੱਚਤ  ੫ 

  ਵਤਮ੍ ਵਙਵ੍ਾ ਅਵਤਰਣਮ੍ ਵਤਮ੍ ਤੇਸ਼ਾਮ੍ ਜਲ ਨਵਰਯਾ  

  ਤਾਰਯੇਯਮ੍ ਵਤਮ੍ ਚ ਏਤਾਿ੍ ਇਨਤ ਨਚਿ੍ਤਾ ਪਰੋਪਵਤ੍  ੬ 

  ਤਸ੍ਯ ਨਚਿ੍ਤਯਤੋ ਨਿਤਯਮ੍ ਤਰ੍ਮੇਣ ਨਵਨਤਤਾ੭੭ਤ੍ਮਿਃ  

  ਪੁਤਰੋ ਪਵੀਰਤੋ ਿਾਮ ਜਜ੍ਞੇ ਪਰਮ ਤਾਰ੍ਨਮਵਃ  ੭ 

  ਨਤਲੀਪ: ਤੁ ਮਿਾਤੇਜਾ ਯਜ੍ਞੈ: ਪਿਨੁਪ: ਇਸ਼੍ਟਵਾਿ੍  

  ਨਤਰਮ੍ਸ਼ ਤਵਰ੍ਸ਼ ਸ੍ਿਸ੍ਰਾਨਣ ਰਾਜਾ ਰਾਜਯਮ੍ ਅਵਾਰਯਤ੍  ੮ 

  ਅਵਤਵਾ ਨਿਸ਼੍ਚਯਮ੍ ਰਾਜਾ ਤੇਸ਼ਾਮ੍ ਉਤੱਰਣਮ੍ ਪਰਨਤ  

  ਵਯਾਨਤਿਾ ਿਰ ਸ਼ਾਰ੍ਤੂਲ ਵਾਲ ਤਰ੍ਮਮ੍ ਉਪੇਨਯਵਾਿ੍  ੯ 

  ਇਿ੍ਤਰ ਲੋਵਮ੍ ਵਤੋ ਰਾਜਾ ਸ੍ਵਾ੭੭ਰ੍ਨਜਤੇ ਿ ਏਵ ਵਰ੍ਮਣਾ  

  ਰਾਜਯ ੇਪਵੀਰਤਮ੍ ਪੁਤਰਮ੍ ਅਨਪਨਸ਼ਚਯ ਿਰਰ੍ਸ਼ਪਃ  ੧0 

  ਪਵੀਰਤ ਸ੍੍ਤੁ ਰਾਜਰ੍ਨਸ਼: ਤਾਰ੍ਨਮਵੋ ਰਵੁ ਿਿ੍ਤਿ  

  ਅਿਪਤਯੋ ਮਿਾਤੇਜਾਃ ਪਰਜਾ ਵਾਮਃ ਸ੍ ਚ ਪਰਜਾ:  ੧੧ 



ਪਾਲ   ਕਾਮ੍ਟ 
 

P a g e  97 | 170 

 

  ਮਮ੍ਨਤਰਸ਼ੁ ਆਤਾਯ ਤਤਰਾਜਯਮ੍ ਵਮ੍ਵ ਅਵਤਰਣੇ ਰਤ:   

  ਸ੍ ਤਪ ੋਤੀਰ੍ਵਮ੍ ਆਨਤਸ਼੍ਟਤ੍ ਵੋਵਰ੍ਣੇ ਰਵੁ ਿਿ੍ਤਿ  ੧੨ 

  ਊਰ੍ਤਵ ਪਾਿਃੁ ਪਞ੍ਚ ਤਪਾ ਮਾਸ੍ ਆਿਾਰ ੋਨਜਤੇਿ੍ਨਤਰਯਃ  

  ਤਸ੍ਯ ਵਰ੍ਸ਼ ਸ੍ਿਸ੍ਰਾਨਣ ਵੋਰ ੇਤਪਨਸ੍ ਨਤਸ਼੍ਟਤਃ  ੧੩ 

  ਅਤੀਤਾਨਿ ਮਿਾ ਪਾਿੋ ਤਸ੍ਯ ਰਾਜ੍ਞੋ ਮਿਾਤ੍ਮਿ:  

  ਸੁ੍ਪਰੀਤ ੋਪਵਵਾਿ੍ ਪਰਿ੍ਮਾ ਪਰਜਾਿਾਮ੍ ਪਨਤ: ਈਸ਼ਵਰਃ  ੧੪ 

  ਤਤਃ ਸੁ੍ਰਵਣੈਃ ਸ੍ਾਰ੍ਤਮ੍ ਉਪਾਵਮਯ ਨਪਤਾਮਿਃ  

  ਪਵੀਰਤਮ੍ ਮਿਾਤ੍ਮਾਿਮ੍ ਤਪਯਮਾਿਮ੍ ਅਤਾ੭ਪਰਵੀਤ ੍ ੧੫ 

  ਪਵੀਰਤ ਮਿਾਪਾਵ ਪਰੀਤ ਸ੍੍ਤੇਿਮ੍ ਜਿੇਸ਼ਵਰ  

  ਤਪਸ੍ਾ ਚ ਸੁ੍ਤਪ੍ਤੇਿ ਵਰਮ੍ ਵਰਯ ਸੁ੍ਵਰਤ  ੧੬ 

  ਤਮ੍ ਉਵਾਚ ਮਿਾਤੇਜਾਃ ਸ੍ਰਵ ਲੋਵ ਨਪਤਾਮਿ:  

  ਪਵੀਰਤੋ ਮਿਾਪਾਵਃ ਵਰੁਤਾਞ੍ਜਨਲ: ਅਵਸ੍੍ਨਤਤਃ  ੧੭ 

  ਯਨਤ ਮ ੇਪਵਵਿ੍ ਪਰੀਤ ੋਯਨਤ ਅਸ੍੍ਨਤ ਤਪਸ੍ਃ ਪਲਮ੍  

  ਸ੍ਵਰ ਸ੍ਯ ਆਤ੍ਮਜਾਃ ਸ੍ਰਵੇ ਮੱਤਃ ਸ੍ਨਲਲਮ੍ ਆਪ੍ਿੁਯੁਃ  ੧੮ 

  ਵਙਵ੍ਾਯਾਃ ਸ੍ਨਲਲ ਵ੍ਨਲ ਿੇ ਪਸ੍੍ਮਨਿ ਏਸ਼ਾਮ੍ ਮਿਾਤ੍ਮਿਾਮ ੍ 

  ਸ੍ਵਰ੍ਵਮ੍ ਵੱਚੇਯੁ: ਅਤਯਿ੍ਤਮ ੍ਸ੍ਰਵੇ ਮੇ ਪਰਨਪਤਾਮਿਾਃ  ੧੯ 

  ਤੇਯਾ ਚ ਸ੍ਮ੍ਤਨਤ: ਤੇਵ ਿ ਅਵਸ੍ੀਤੇਤ੍ ਵੁਲਮ੍ ਚ ਿਃ  

  ਇਵ੍ਸ਼ਵਾਵੂਣਾਮ੍ ਵੁਲੇ ਤੇਵ ਏਸ਼ ਮੇ   ਅਸ੍੍ਤੁ ਵਰਃ ਪਰਃ  ੨0 

  ਉਵ੍ਤ ਵਾਵਯਮ੍ ਤੁ ਰਾਜਾਿਮ੍ ਸ੍ਰਵ ਲੋਵ ਨਪਤਾਮਿਃ  

  ਪਰਤਯੁਵਾਚ ਸ਼ੁਪਾਮ੍ ਵਾਣੀਮ੍ ਮਤੁਰਾਮ੍ ਮਤੁਰਾ੭ਵ੍ਸ਼ਰਾਮ੍  ੨੧ 

  ਮਿੋਰਤ ੋਮਿਾਿ੍ ਏਸ਼ ਪਵੀਰਤ ਮਿਾਰਤ  

  ਏਵਮ ੍ਪਵਤੁ ਪਤਰਮ੍ ਤੇ ਇਵ੍ਸ਼ਵਾਵੁ ਵੁਲ ਵਰ੍ਤਿ  ੨੨ 

  ਇਯਮ੍ ਿੈਮਵਤੀ ਵਙਵ੍ਾ ਜਯੇਸ਼੍ਟਾ ਨਿਮਵਤਃ ਸੁ੍ਤਾ  

  ਤਾਮ੍ ਵੈ ਤਾਰਨਯਤੁਮ੍ ਸ਼ਵ੍ਤੋ ਿਰ: ਤਤਰ ਨਿਯੁਜਯਤਾਮ੍  ੨੩ 

  ਵਙਵ੍ਾਯਾਃ ਪਤਿਮ੍ ਰਾਜਿ੍ ਪਰੁਨਤਵੀ ਿ ਸ੍ਨਿਸ਼ਯਨਤ   

  ਤਾਮ੍ ਵੈ ਤਾਰਨਯਤੁਮ੍ ਵੀਰ ਿ ਅਿਯਮ੍ ਪਸ਼ਯਾਨਮ ਸ਼ੂਨਲਿਃ  ੨੪ 

  ਤਮ੍ ਏਵਮ ੍ਉਵ੍ਤਵਾ ਰਾਜਾਿਮ੍ ਵਙਵ੍ਾਮ੍ ਚ ਆਪਾਸ਼ਯ ਲੋਵ ਵਰੁਤ੍  

  ਜਵਾਮ ਨਤਰਨਤਵਮ੍ ਤੇਵਃ ਸ੍ਿ ਸ੍ਰਵੈ: ਮਰ ੁਤ੍ਵਣੈਃ  ੨੫ 
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 ਇਤਯਾਰ੍ਸ਼ ੇਸ਼ਰੀਮਤਰਾਮਾਯਣੇ, ਆਨਤ ਵਾਵਯੇ ਪਾਲਵਾਮ੍ਟੇ    ਨਤਵ ਚਤਵਾਨਰਮ੍ਸ਼ ੱੱਸ੍ਰ੍ਵ:  

 ਤ੍ਤਰ ਚਤਿਾਤ੍ਰਮ੍ਸ਼  ੱਸਰ੍ਕ:  

  ਤੇਵ ਤੇਵੇ ਵਤੇ ਤਸ੍੍ਨਮਿ੍ ਸ੍ੋ ਅਙਵੁ੍ਸ਼੍ਟ ਅਵਰ   ਨਿਪੀਨਟਤਾਮ੍  

  ਵਰੁਤਵਾ ਵਸੁ੍ਮਤੀਮ੍ ਰਾਮ ਸ੍ਮਵਤ੍ਸ੍ਰਮ੍ ਉਪਾਸ੍ਤ  ੧ 

  ਅਤ ਸ੍ਮਵਤ੍ਸ੍ਰੇ ਪੂਰ੍ਣੇ ਸ੍ਰਵ ਲੋਵ   ਿਮਸ੍੍ਵਰੁਤਃ  

  ਉਮਾ ਪਨਤਃ ਪਸ਼ੁ ਪਤੀ ਰਾਜਾਿਮ੍ ਇਤਮ੍ ਅਪਰਵੀਤ ੍ ੨ 

  ਪਰੀਤ: ਤੇਿਮ੍ ਿਰਸ਼ਰੇਸ਼੍ਟ ਵਨਰਸ਼ਯਾਨਮ ਤਵ ਨਪਰਯਮ ੍ 

  ਨਸ਼ਰਸ੍ਾ ਤਾਰਨਯਸ਼ਯਾਨਮ ਸ਼ੈਲ ਰਾਜ   ਸੁ੍ਤਾਮ੍ ਅਿਮ੍  ੩ 

  ਤਤੋ ਿੈਮਵਤੀ ਜਯੇਸ਼੍ਟਾ ਸ੍ਰਵ ਲੋਵ   ਿਮਸ੍੍ਵਰੁਤਾ  

  ਤਤਾ ਸ੍ਾ ਅਨਤਮਿਤ੍ ਰਪੂਮ੍ ਵਰੁਤਵਾ ਵੇਵਮ੍ ਚ ਤੱੁਸ੍ਿਮ੍  

  ਆਵਾਸ਼ਾਤ੍ ਅਪਤਤ੍ ਰਾਮ ਨਸ਼ਵੇ ਨਸ਼ਵ ਨਸ਼ਰਨਸ੍ ਉਤ  ੪ 

  ਅਨਚਮ੍ਤਯ ੱੱਚ ਸ੍ਾ ਤੇਵੀ ਵਮ੍ਵਾ ਪਰਮ ਤੁਰ੍ਤਰਾ   

 ਨਵਸ਼ਾਨਮ ਅਿਮ੍ ਨਿ ਪਾਤਾਲ਼ਮ੍ ਸ਼ਰੋਤਸ੍ਾ ਵਰੁਿਯ ਸ਼ਮ੍ਵਰਮ੍  ੫ 

 ਤਸ੍ਯਾ: ਅਵਲੇਪਿਮ੍ ਜ੍ਞਾਤਵਾ ਵਰੁ ੱਤ ਸ੍੍ਤੁ ਪਵਵਾਿ੍ ਿਰਃ   

 ਨਤਰੋਪਾਵਨਯਤੁਮ੍ ਪੁੱਨਤਮ੍ ਚਵਰੇ ਨਤਰ ਿਯਿ: ਤਤਾ   ੬ 

 ਸ੍ਾ ਤਸ੍੍ਨਮਿ੍ ਪਨਤਤਾ ਪੁਣਯਾ ਪੁਣਯੇ ਰਤੁਰ ਸ੍ਯ ਮੂਰ੍ਤਨਿ   

 ਨਿਮਵਤ ੍ਪਰਨਤਮੇ ਰਾਮ ਜਟਾ ਮਮ੍ਟਲ ਵਿਵਾਰ ੇ ੭ 

 ਸ੍ਾ ਵਤਮ੍ਨਚਿ੍ ਮਿੀਮ੍ ਵਮ੍ਤੁਮ੍ ਿ ਸ਼ਵ੍ਿੋਤ੍ ਯਤ੍ਿਮਾ੭੭ਸ੍੍ਨਤਤਾ   

 ਿੈਵ ਸ੍ਾ ਨਿਰ੍ਵਮਿਮ੍ ਲੇਪੇ ਜਟਾ ਮਣ੍ਟਲ ਮੋਨਿਤਾ  ੮ 

  ਤਤਰ ਏਵ ਆਪਮ੍ਪਰਮਤ੍ ਤੇਵੀ ਸ੍ਮਵਤ੍ਸ੍ਰ ਵਣਾਿ੍ ਪਿਿੂ੍  

 ਤਾਮ੍ ਅਪਸ਼ਯਿ੍ ਪੁਿ: ਤਤਰ ਤਪ: ਪਰਮਮਾ੭੭ਸ੍੍ਨਤਤ:  ੯ 

 ਅਿੇਿ ਤੋਨਸ਼ਤ ਸ਼੍ਚ ਆਸ੍ੀਤ੍ ਅਤਯਰ੍ਤਮ੍ ਰਵੁ ਿਿ੍ਤਿ  

 ਨਵਸ੍ਸ੍ਰ੍ਜ ਤਤੋ ਵਙਵ੍ਾਮ੍ ਿਰੋ ਨਪਿ੍ਤੁ ਸ੍ਰਃ ਪਰਨਤ  ੧0 

 ਤਸ੍ਯਾਮ੍ ਨਵਸ੍ਰੁਜਯਮਾਿਾਯਾਮ੍ ਸ੍ਪ੍ਤ ਸ੍ਰੋਤਾਮ੍ਨਸ੍ ਜਜ੍ਨਞਰੇ   

 ਿ੍ਲਾਨਤਿੀ ਪਾਵਿੀ ਚੈਵ ਿਨਲ਼ਿੀ ਚ ਤਤਾ ਅਪਰਾ  ੧੧  

 ਨਤਸ੍ਰ : ਪਰਾਚੀਮ੍ ਨਤਸ਼ਮ੍ ਜਵ੍ਮੁ: ਵਮ੍ਵਾ ਨਸ਼ਵ ਜਲਾ: ਸ਼ੁਪਾ:  

 ਸੁ੍ਚਵ੍ਸ਼ੁ: ਸ਼੍ਚ ਏਵ ਸ੍ੀਤਾ ਚ ਨਸ੍ਿ੍ਤੁ: ਚ ਏਵ ਮਿਾ ਿਤੀ  ੧੨ 

 ਨਤਸ੍ਰ: ਏਤਾ ਨਤਸ਼ਮ੍ ਜਵ੍ਮੁ: ਪਰਤੀਚੀਮ੍ ਤੁ ਸ਼ੁਪੋਤਵਾ:   
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 ਸ੍ਪ੍ਤਮੀ ਚ ਅਿਵਵਾਤ੍ ਤਾਸ੍ਾਮ੍ ਪਵੀਰਤ ਰਤਮ੍ ਤਤਾ   ੧੩ 

 ਪਵੀਰਤੋ੭ਨਪ ਰਾਜਰ੍ਨਸ਼: ਨਤਵਯਮ੍ ਸ੍ਯਮ੍ਤਿਮ੍ ਆਸ੍੍ਨਤਤ:   

 ਪਰਾਯਾਤ ੍ਅਵਰੇ ਮਿਾ ਤੇਜਾ ਵਮ੍ਵਾ ਤਮ੍ ਚ ਅਨਪ ਅਿੁਵਰਜਤ੍  ੧੪ 

 ਵਵਿਾਤ੍ ਸ਼ਮ੍ਵਰ ਨਸ਼ਰ: ਤਤੋ ਤਰਨਣਮ੍ ਆਵਤਾ  

 ਵਯਸ੍ਰ੍ਪਤ ਜਲਮ੍ ਤਤਰ ਤੀਵਰ ਸ਼ਪ੍ਤ ਪੁਰਸ੍੍ਵਰੁਤਮ੍  ੧੫ 

 ਮਤ੍ਸ੍ਯ ਵੱਚਪ ਸ੍ਮ੍ਵੈ ਸ਼੍ਚ ਨਸ਼ਮ੍ਸ਼ੁ ਮਾਰ ਵਣੈ: ਤਤਾ   

 ਪਤਤ੍ਨਪ: ਪਨਤਤ ੈਸ਼੍ਚ ਅਿਯੈ: ਵਯਰੋਚਤ ਵਸੁ੍ਮ੍ਤਰਾ  ੧੬ 

 ਤਤੋ ਤੇਵਰ੍ਨਸ਼ ਵਿ੍ਤਰਵਾ ਯਵ੍ਸ਼ਾਃ ਨਸ੍ੱਤ ਵਣਾ: ਤਤਾ  

  ਵਯਲੋਵਯਿ੍ਤ ਤ ੇਤਤਰ ਵਵਿਾਤ੍ ਵਾਮ੍ ਵਤਾਮ੍ ਤਤਾ  ੧੭ 

  ਨਵਮਾਿੈ: ਿਵਰ ਆਵਾਰੈ: ਿਯ:ੈ ਵਜ ਵਰ:ੈ ਤਤਾ  

  ਪਾਨਰਪ੍ਲਵ ਵਤਾ: ਚਾ੭ਨਪ ਤੇਵਤਾ: ਤਤਰ ਨਵਸ਼੍ਨਟਤਾਃ  ੧੮ 

  ਤਤ੍ ਅਤ੍ਪੁਤਤਮਮ੍ ਲੋਵੇ ਵਙਵ੍ਾ ਪਤਿਮ੍ ਉਤੱਮਮ੍  

  ਨਤਤਰੁਵ੍ਸ਼ਵੋ ਤੇਵਵਣਾਃ ਸ੍ਮੇਯੁ: ਅਨਮਤ ਓਜਸ੍ਃ  ੧੯ 

  ਸ੍ਮ੍ਪਤਤ੍ਨਪਃ ਸੁ੍ਰ ਵਣੈ: ਤੇਸ਼ਾਮ੍ ਚ ਆਪਰਣ ਓਜਸ੍ਾ  

  ਸ਼ਤ ਆਨਤਤਯਮ੍ ਇਵ ਆਪਾਨਤ ਵਵਿਮ੍ ਵਤ ਤੋਯਤਮ੍  ੨0 

  ਨਸ਼ਮ੍ਸ਼ੁਮਾਰ ਉਰਵ ਵਣੈ: ਮੀਿੈ: ਅਨਪ ਚ ਚਞ੍ਚਲੈਃ  

  ਨਵਤਯੁਤ੍ਨਪ: ਇਵ ਨਵਵ੍ਨਸ਼ਪ੍ਤੈ: ਆਵਾਸ਼ਮ੍ ਅਪਵਤ੍ ਤਤਾ  ੨੧ 

  ਪਾਣ੍ਟਰੁੈਃ ਸ੍ਨਲਲ ਉਤ੍ਪੀਟੈਃ ਵੀਰਯਮਾਣੈਃ ਸ੍ਿਸ੍ਰਤਾ  

  ਸ਼ਾਰਤ ਅਪਰੈ: ਇਵ ਆਵੀਰ੍ਣਮ੍ ਵਵਿਮ੍ ਿਮ੍ਸ੍    ਸ੍ਮ੍ਪ੍ਲਵੈਃ  ੨੨ 

  ਵਵਨਚਤ੍ ੱੱਤਰੁਤ ਤਰਮ੍ ਯਾਨਤ ਵੁਨਟਲਮ੍ ਵਵਨਚਤ੍ ਆਯਤਮ੍  

  ਨਵਿਤਮ੍ ਵਵਨਚਤ੍ ਉਤੂੱਤਮ੍ ਵਵਨਚਤ੍ ਯਾਨਤ ਸ਼ਿੈਃ ਸ਼ਿੈਃ  ੨੩ 

  ਸ੍ਨਲਲੇ ਿੈਵ ਸ੍ਨਲਲਮ੍ ਵਵਨਚਤ੍ ਅਪਯਾਿਤਮ੍ ਪੁਿਃ  

  ਮੁਿਰੁ ੍ਊਰ੍ਤਵ ਪਤਮ੍ ਵਤਵਾ ਪਪਾਤ ਵਸੁ੍ਤਾ ਤਲਮ੍  ੨੪ 

  ਤ ੱੱਚਮ੍ਵਰ ਨਸ਼ਰ ੋਪਰਸ਼੍ਟਮ੍ ਪਰਸ਼੍ਟਮ੍ ਪੂਨਮ ਤਲੇ ਪੁਿਃ  

  ਵਯਰੋਚਤ ਤਤਾ ਤੋਯਮ੍ ਨਿਰ੍ਮਲਮ੍ ਵਤ ਵਲ੍ਮਸ਼ਮ੍  ੨੫ 

  ਤਤਰ ਤੇਵਰ੍ਨਸ਼ ਵਿ੍ਤਰਵਾ ਵਸੁ੍ਤਾ ਤਲ ਵਾਨਸ੍ਿਃ  

  ਪਵ ਅਙਵ੍ ਪਨਤਤਮ੍ ਤੋਯਮ੍ ਪਨਵਤਰਮ੍ ਇਨਤ ਪਸ੍੍ਪਰੁਸ਼ੁਃ  ੨੬ 

  ਸ਼ਾਪਾਤ੍ ਪਰਪਨਤਤਾ ਯੇ ਚ ਵਵਿਾਤ੍ ਵਸੁ੍ਤਾ ਤਲਮ੍  
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  ਵਰੁਤਵਾ ਤਤਰਾ੭ਨਪਸ਼ੇਵਮ੍ ਤੇ ਪਪੂਵੁ: ਵਤ ਵਲ੍ਮਸ਼ਾਃ  ੨੭ 

  ਤੂਤ ਪਾਪਾਃ ਪੁਿ: ਤੇਿ ਤੋਯੇਿ ਅਤ ਅਨਿਵਤਾ   

  ਪੁਿ: ਆਵਾਸ਼ਮ੍ ਆਨਵਸ਼ਯ ਸ੍ਵਾਿ੍ ਲੋਵਾਿ੍ ਪਰਨਤਪੇਨਤਰ ੇ ੨੮ 

  ਮੁਮੁਤੇ ਮੁਨਤਤੋ ਲੋਵ: ਤੇਿ ਤੋਯੇਿ ਸੁ੍ਪਾਸ੍ਵਤਾ  

  ਵਰੁਤਾ੭ਨਪਸ਼ੇਵੋ ਵਙਵ੍ਾਯਾਮ੍ ਪਪੂਵ ਨਵਵਤ ਵ੍ਲਮਃ  ੨੯ 

  ਪਵੀਰਤੋਨਪ ਰਾਜਰ੍ਨਸ਼: ਨਤਵਯਮ੍ ਸ੍ਯਿ੍ਤਿਮ੍ ਆਸ੍੍ਨਤਤਃ  

  ਪਰਾਯਾਤ ੍ਅਵਰੇ ਮਿਾਤੇਜਾ: ਤਮ੍ ਵਙਵ੍ਾ ਪਰੁਸ਼੍ਟਤੋ   ਅਿਵਵਾਤ੍  ੩0 

  ਤੇਵਾਃ ਸ੍ਰ੍ਨਸ਼ਵਣਾਃ ਸ੍ਰਵੇ ਤੈਤਯ ਤਾਿਵ ਰਾਵ੍ਸ਼ਸ੍ਾਃ  

  ਵਿ੍ਤਰਵ ਯਵ੍ਸ਼ ਪਰਵਰਾਃ ਸ੍ਨਵ ਿਰ ਮਿੋਰਵਾਃ  ੩੧ 

  ਸ੍ਰ੍ਪਾ: ਚ ਅਪ੍ਸ੍ਰਸ੍ੋ ਰਾਮ ਪਵੀਰਤ ਰਤਾ੭ਿੁਵਾਃ  

  ਵਙਵ੍ਾਮ੍ ਅਿਵਵਮਿ੍ ਪਰੀਤਾਃ ਸ੍ਰਵੇ ਜਲ ਚਰਾ: ਚ ਯੇ  ੩੨ 

  ਯਤ ੋਪਵੀਰਤੋ ਰਾਜਾ ਤਤੋ ਵਙਵ੍ਾ ਯਸ਼ਨਸ੍ਵਿੀ  

  ਜਵਾਮ ਸ੍ਨਰਤਾਮ੍ ਸ਼ਰੇਸ਼੍ਟਾ ਸ੍ਰਵ   ਪਾਪ   ਨਵਿਾਨਸ਼ਿੀ  ੩੩ 

 ਤਤੋ ਨਿ ਯਜਮਾਿ ਸ੍ਯ ਜਿ੍ਿੋ: ਅਤ੍ਪੁਤ ਵਰ੍ਮਣ:  

 ਵਮ੍ਵਾ ਸ੍ਮ੍ਪ੍ਲਾਵਯਾ ਮਾਸ੍ ਯਜ੍ਞ ਵਾਟਮ੍ ਮਿਾਤ੍ਮਿ:  ੩੪ 

 ਤਸ੍ਯਾ ਅਵਲੇਪਿਮ੍ ਜ੍ਞਾਤਵਾ ਵਰੁ ੱਤੋ ਜਿ੍ਿੁ: ਚ ਰਾਵਵ   

 ਅਨਪਪਤ ੍ਤੁ ਜਲਮ੍ ਸ੍ਰਵਮ੍ ਵਮ੍ਵਾਯਾ: ਪਰਮ ਅਤ੍ਪੁਤਮ੍  ੩੫ 

 ਤਤੋ ਤੇਵਾ: ਸ੍ਵਮ੍ਤਰਵਾ ਰਸ਼ੁਯ ਸ਼੍ਚ ਸੁ੍ਨਵਸ੍੍ਨਮਤਾ:  

 ਪੂਜਯਮ੍ਨਤ ਮਿਾਤ੍ਮਾਿਮ੍ ਜਿ੍ਿੁਮ੍ ਪੁਰਸ਼ੁ ਸ੍ੱਤਮਮ੍  ੩੬ 

 ਵਮ੍ਵਾਮ੍ ਚਾ੭ਨਪ ਿਯਮ੍ਨਤ ਸ੍੍ਮ ਤੁਨਿਤਰੁ ਤਵੇ ਮਿਾਤ੍ਮਿ:  

 ਤਤ: ਤੁਸ਼੍ਟੋ ਮਿਾਤੇਜਾ ੱੱਸ਼ਰੋਤਰਾਪਯਾਮ੍ ਅਸ੍ਰੁਜ ਤ੍ਪੁਿਃ  ੩੭ 

 ਤਸ੍੍ਮਾਤ੍ ਜਿ੍ਿੁ ਸੁ੍ਤਾ ਵਮ੍ਵਾ ਪਰੋਚਯਤੇ ਜਾਿ੍ਿਵੀਨਤ ਚ    

 ਜਵਾਮ ਚ ਪੁਿ ਰ੍ਵਮ੍ਵਾ ਪਵੀਰਤ ਰਤਾ੭ਿੁਵਾ   ੩੮ 

 ਸ੍ਾਵਰਮ੍ ਚਾ੭ਨਪ ਸ੍ਮ੍ਪਰਾਪ੍ਤਾ ਸ੍ਾ ਸ੍ਨਰਤ੍ਪਰਵਰਾ ਤਤਾ   

 ਰਸ੍ਾ ਤਲਮ੍ ਉਪਾਵੱਚਤ੍ ਨਸ੍ਤਯ੭ਰ੍ਤਮ੍ ਤਸ੍ਯ ਵਰ੍ਮਣ :  ੩੯ 

 ਪਵੀਰਤੋ੭ਨਪ ਰਾਜਰ੍ਨਸ਼: ਵਮ੍ਵਾਮ੍ ਆਤਾਯ ਯਤ੍ਿਤ:  

 ਨਪਤਾਮਿਾਿ੍ ਪਸ੍੍ਮ ਵਰੁਤਾਿ੍ ਅਪਸ਼ਯਤ੍ ਤੀਿ ਚੇਤਿ:  ੪0 

  ਅਤ ਤਤ ੍ਪਸ੍੍ਮਿਾਮ੍ ਰਾਨਸ਼ਮ੍ ਵਮ੍ਵਾ ਸ੍ਨਲਲਮ੍ ਉਤੱਮਮ੍   
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  ਪ੍ਲਾਵਯਤ ੍ਤੂਤ ਪਾਪ੍ਮਾਿ: ਸ੍ਵਰ੍ਵਮ੍ ਪਰਾਪ੍ਤਾ ਰਵੂੱਤਮ  ੪੧ 

  ਇਤਯਾਰ੍ਸ਼ੇ ਸ਼ਰੀਮਤਰਾਮਾਯਣੇ, ਆਨਤ ਵਾਵਯੇ ਪਾਲਵਾਮ੍ਟੇ    ਨਤਰ ਚਤਵਾਨਰਮ੍ਸ਼ ੱੱਸ੍ਰ੍ਵ:  

  ਚਤੁ ਸ਼੍ਚਤਿਾਤ੍ਰਮ੍ਸ਼  ੱਸਰ੍ਕ:  

  ਸ੍ ਵਤਵਾ ਸ੍ਾਵਰਮ੍ ਰਾਜਾ ਵਙਵ੍ਯਾ ਅਿੁਵਤ: ਤਤਾ  

  ਪਰਨਵਵੇਸ਼ ਤਲਮ੍ ਪੂਮੇ: ਯਤਰ ਤੇ ਪਸ੍੍ਮਸ੍ਾਤ੍ ਵਰੁਤਾਃ  ੧ 

  ਪਸ੍੍ਮਨਿ ਯਤਾ ਆਪ੍ਲੁਤੇ ਰਾਮ ਵਙਵ੍ਾਯਾਃ ਸ੍ਨਲਲੇਿ ਵੈ  

  ਸ੍ਰਵ ਲੋਵ ਪਰਪੁ: ਪਰਿ੍ਮਾ ਰਾਜਾਿਮ੍ ਇਤਮ੍ ਅਪਰਵੀਤ ੍ ੨ 

  ਤਾਨਰਤਾ ਿਰ ਸ਼ਾਰ੍ਤੂਲ ਨਤਵਮ੍ ਯਾਤਾ ਸ਼੍ਚ ਤੇਵਵਤ੍  

  ਸ਼ਸ਼੍ਨਟਃ ਪੁਤਰ ਸ੍ਿਸ੍ਰਾਨਣ ਸ੍ਵਰ ਸ੍ਯ ਮਿਾਤ੍ਮਿਃ  ੩ 

  ਸ੍ਾਵਰ ਸ੍ਯ ਜਲਮ੍ ਲੋਵੇ ਯਾਵਤ੍ ਸ੍੍ਤਾਸ੍ਯਨਤ ਪਾਰ੍ਨਤਵ  

  ਸ੍ਵਰ ਸ੍ਯ ਆਤ੍ਮਜਾ: ਤਾਵਤ੍ ਸ੍ਵਰ੍ਵੇ ਸ੍੍ਤਾਸ੍ਯਿ੍ਨਤ ਤੇਵਵਤ੍  ੪ 

  ਇਯਮ੍ ਚ ਤੁਨਿਤਾ ਜਯੇਸ਼੍ਟਾ ਤਵ ਵਙਵ੍ਾ ਪਨਵਸ਼ਯਨਤ  

  ਤਵਤ੍ ਵਰੁਤੇਿ ਚ ਿਾਮ੍ਿਾ ਵੈ ਲੋਵੇ ਸ੍੍ਤਾਸ੍ਯਨਤ ਨਵਸ਼ਰੁਤਾ  ੫ 

  ਵਙਵ੍ਾ ਨਤਰਪਤਵਾ ਿਾਮ ਨਤਵਯਾ ਪਾਵੀਰਤੀ ਇਨਤ ਚ  

  ਨਤਰ ਪਤੋ ਪਾਵਯਿ੍ਨਤ ਇਨਤ ਤਤ ਸ੍੍ਨਤਰਪਤਵਾ ਸ੍੍ਮਰੁਤਾ  ੬ 

  ਨਪਤਾਮਿਾਿਾਮ੍ ਸ੍ਰਵੇਸ਼ਾਮ੍ ਤਵਮ੍ ਅਤਰ ਮਿੁਜਾਨਤਪ  

  ਵੁਰਸ਼ੁਵ ਸ੍ਨਲਲਮ੍ ਰਾਜਿ੍ ਪਰਨਤਜ੍ਞਾਮ੍ ਅਪਵਰ੍ਜਯ  ੭ 

  ਪੂਰਵਵੇਣ ਨਿ ਤੇ ਰਾਜਿ੍ ਤੇਿ ਅਨਤਯਸ਼ਸ੍ਾ ਤਤਾ  

  ਤਰ੍ਨਮਣਾਮ੍ ਪਰਵਰੇਣਾ੭ਤ ਿ ਏਸ਼ ਪਰਾਪ੍ਤੋ ਮਿੋਰਤਃ  ੮ 

  ਤਤੈਵ ਅਮ੍ਸ਼ੁਮਤਾ ਤਾਤ ਲੋਵੇ   ਅਪਰਨਤਮ ਤੇਜਸ੍ਾ  

  ਵਙਵ੍ਾਮ੍ ਪਰਾਰ੍ਤਯਤਾ ਿੇਤੁਮ੍ ਪਰਨਤਜ੍ਞਾ ਿ ਅਪਵਰ੍ਨਜਤਾ  ੯ 

  ਰਾਜਰ੍ਨਸ਼ਣਾ ਵੁਣਵਤਾ ਮਿਰ੍ਨਸ਼ ਸ੍ਮ ਤੇਜਸ੍ਾ   

  ਮਤ੍ ਤੁਲਯ ਤਪਸ੍ਾ ਚੈਵ ਵ੍ਸ਼ਤਰ ਤਰ੍ਮ ਸ੍੍ਨਤਤੇਿ ਚ  ੧0 

  ਨਤਲੀਪੇਿ ਮਿਾਪਾਵ ਤਵ ਨਪਤਰਾ ਅਨਤ ਤੇਜਸ੍ਾ   

  ਪੁਿ ਰ੍ਿ ਸ਼ਙਨ੍ਵਤਾ ਿੇਤੁਮ੍ ਵਙਵ੍ਾਮ੍ ਪਰਾਰ੍ਤਯਤਾ੭ਿਵ  ੧੧ 

  ਸ੍ਾ ਤਵਯਾ ਸ੍ਮਨਤਵਰਾਿ੍ਤਾ ਪਰਨਤਜ੍ਞਾ ਪੁਰਸ਼ੁਰ੍ਸ਼ਪ  

  ਪਰਾਪ੍ਤੋਨਸ੍ ਪਰਮਮ੍ ਲੋਵੇ ਯਸ਼ਃ ਪਰਮ   ਸ੍ ਮਤਮ੍  ੧੨ 

  ਯਤ ੍ਚ ਵਙਵ੍ਾ੭ਵਤਰਣਮ ੍ਤਵਯਾ ਵਰੁਤਮ੍ ਅਨਰਮ੍ਤਮ  
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  ਅਿੇਿ ਚ ਪਵਾਿ੍ ਪਰਾਪ੍ਤੋ ਤਰ੍ਮਸ੍ਯ ਆਯਤਿਮ੍ ਮਿਤ੍  ੧੩ 

  ਪ੍ਲਾਵਯਸ੍ਵ ਤਵਮ੍ ਆਤ੍ਮਾਿਮ੍ ਿਰੋੱਤਮ ਸ੍ਤਾ ਉਨਚਤੇ  

  ਸ੍ਨਲਲੇ ਪੁਰਸ਼ੁ   ਵਯਾਵਰ ਸ਼ੁਨਚਃ ਪੁਣਯ ਪਲੋ ਪਵ  ੧੪ 

  ਨਪਤਾਮਿਾਿਾਮ੍ ਸ੍ਰਵੇਸ਼ਾਮ੍ ਵੁਰਸ਼ੁਵ ਸ੍ਨਲਲ    ਨਵਰਯਾਮ੍  

  ਸ੍ਵਸ੍੍ਨਤ ਤੇ   ਅਸ੍੍ਤੁ ਵਨਮਸ਼ਯਾਨਮ ਸ੍ਵਮ੍ ਲੋਵਮ੍ ਵਮਯਤਾਮ੍ ਿਰੁਪ  ੧੫ 

  ਇਨਤ ਏਵਮ੍ ਉਵ੍ਤਵਾ ਤੇਵੇਸ਼ਃ ਸ੍ਰਵ ਲੋਵ ਨਪਤਾਮਿਃ  

  ਯਤਾ ਆਵਤਮ੍ ਤਤਾ ਅਵੱਚਤ੍  ਤੇਵ ਲੋਵਮ੍ ਮਿਾਯਸ਼ਾਃ  ੧੬ 

  ਪਵੀਰਤੋ   ਅਨਪ ਰਾਜਰ੍ਨਸ਼ਃ ਵਰੁਤਵਾ ਸ੍ਨਲਲਮ੍ ਉਤੱਮਮ੍  

  ਯਤਾ ਵਰਮਮ੍ ਯਤਾ ਿਯਾਯਮ੍ ਸ੍ਾਵਰਾਣਾਮ੍ ਮਿਾਯਸ਼ਾਃ  ੧੭ 

  ਵਰੁਤੋਤਵਃ ਸ਼ੁਚੀ ਰਾਜਾ ਸ੍ਵ ਰਾਜਯਮ੍ ਪਰਨਵਵੇਸ਼ ਿ  

  ਸ੍ਮਰੁੱਤਾ੭ਰ੍ਤ ੋਿਰ ਸ਼ਰੇਸ਼੍ਟ ਸ੍ਵ ਰਾਜਯਮ੍ ਪਰਸ਼ਸ਼ਾਸ੍ ਿ  ੧੮ 

  ਪਰਮੁਮੋਤ ਚ ਲੋਵ ਸ੍੍ਤਮ੍ ਿਰੁਪਮ੍ ਆਸ੍ਾਤਯ ਰਾਵਵ  

  ਿਸ਼੍ਟ ਸ਼ੋਵਃ ਸ੍ਮਰੁੱਤਾ੭ਰ੍ਤ ੋਪਪੂਵ ਨਵਵਤ ਜਵਰਃ  ੧੯ 

  ਏਸ਼ ਤੇ ਰਾਮ ਵਙਵ੍ਾਯਾ ਨਵਸ੍੍ਤਰੋ   ਅਨਪਨਿਤੋ ਮਯਾ  

  ਸ੍ਵਸ੍੍ਨਤ ਪਰਾਪ੍ਿੁਨਿ ਪਤਰਮ੍ ਤੇ ਸ੍ਮ੍ਤਯਾ ਵਾਲੋ ਅਨਤਵਰ੍ਤਤੇ  ੨0 

  ਤਿਯਮ੍ ਯਸ਼ਸ੍ਯਮ੍ ਆਯੁਸ਼ਯਮ੍ ਪੁਤਰਯਮ੍ ਸ੍ਵਰ੍ਵਯਮ੍ ਅਤੀਵ ਚ  

 ਯ: ਸ਼ਰਾਵਯਨਤ ਨਵਪਰੇਸ਼ੁ ਵ੍ਸ਼ਨਤਰਯੇਸ਼ੁ ਇਤਰੇਸ਼ੁ ਚ  ੨੧ 

 ਪਰੀਯਿ੍ਤੇ ਨਪਤਰ: ਤਸ੍ਯ ਪਰੀਯਿ੍ਤੇ ਤੈਵਤਾਨਿ ਚ   

  ਇਤਮ੍ ਆਵਯਾਿਮ੍ ਅਵਯਵਰੋ ਵਙਵ੍ਾ ਅਵਤਰਣਮ੍ ਸ਼ੁਪਮ੍  ੨੨ 

 ਯ ੱੱਸ਼ਰੁਣੋਨਤ ਚ ਵਾਵੁਸ੍੍ਤ ਸ੍ਰਵਾਿ੍ ਵਾਮਾਿ੍ ਅਵਾਪ੍ਿੁਯਾਤ੍   

 ਸ੍ਰਵੇ ਪਾਪਾ: ਪਰਣਸ਼ਯਿ੍ਨਤ  ਆਯੁ: ਵੀਰ੍ਨਤ ਸ਼੍ਚ ਵਰ੍ਤਤੇ  ੨੩ 

 ਇਤਯਾਰ੍ਸ਼ ੇਸ਼ਰੀਮਤਰਾਮਾਯਣੇ, ਆਨਤ ਵਾਵਯੇ ਪਾਲਵਾਮ੍ਟੇ    ਚਤੁ ਸ਼੍ਚਤਵਾਨਰਮ੍ਸ਼ ੱੱਸ੍ਰ੍ਵਃ 

 ਪਮ੍ਚ ਚਤਿਾਤ੍ਰਮ੍ਸ਼  ੱਸਰ੍ਕਃ   

 ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰ   ਵਚਃ ਸ਼ਰੁਤਵਾ ਰਾਵਵਃ ਸ੍ਿ   ਲਵ੍ਸ਼੍ਮਣਃ  

  ਨਵਸ੍੍ਮਯਮ੍ ਪਰਮਮ੍ ਵਤਵਾ ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰਮ੍ ਅਤਾ੭ਪਰਵੀਤ ੍ ੧  

  ਅਤਯ੭ਤ੍ਪੁਤਮ੍ ਇਤਮ੍ ਪਰਿ੍ਮਿ੍ ਵਨਤਤਮ੍ ਪਰਮਮ੍ ਤਵਯਾ  

  ਵਙਵ੍ਾ ਅਵਤਰਣਮ੍ ਪੁਣਯਮ੍ ਸ੍ਾਵਰ ਸ੍ਯ ਚ ਪੂਰਣਮ੍  ੨ 

  ਤਸ੍ਯ ਸ੍ਾ ਸ਼ਰਵਰੀ ਸ੍ਰਵਾ ਸ੍ਿ ਸ੍ੌਨਮਨਤਰਣਾ ਤਤਾ  
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  ਜਵਾਮ ਨਚਿ੍ਤਯਾਿਸ੍ਯ ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰ   ਵਤਾਮ੍ ਸ਼ੁਪਾਮ੍  ੩ 

  ਤਤਃ ਪਰਪਾਤੇ ਨਵਮਲੇ ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰਮ੍ ਮਿਾਮੁਨਿਮ੍  

  ਉਵਾਚ ਰਾਵਵੋ ਵਾਵਯਮ੍ ਵਰੁਤ ਆਿ੍ਨਿਵਮ੍ ਅਨਰਮ੍ਤਮਃ  ੪ 

  ਵਤਾ ਪਵਵਤੀ ਰਾਨਤਰਃ ਸ਼ਰੋਤਵਯਮ੍ ਪਰਮਮ੍ ਸ਼ਰੁਤਮ੍  

  ਵ੍ਸ਼ਣ ਪੂਤੇਵ ਸ੍ਾ ਰਾਨਤਰਃ ਸ੍ਮਵਰ੍ੁੱਤੇਯਮ੍ ਮਿਾਤਪਃ  ੫ 

  ਇਮਾਮ੍ ਨਚਿ੍ਤਯਤਃ ਸ੍ਰਵਾਮ੍ ਨਿਨਵਲੇਿ ਵਤਾਮ੍ ਤਵ  

  ਤਰਾਮ ਸ੍ਨਰਤਾਮ੍ ਸ਼ਰੇਸ਼੍ਟਾਮ੍ ਪੁਣਯਾਮ੍ ਨਤਰਪਤਵਾਮ੍ ਿਤੀਮ੍  ੬ 

  ਿੌ: ਏਸ਼ਾ ਨਿ ਸੁ੍ਵ ਆਸ੍੍ਤੀਰ੍ਣਾ ਰਸ਼ੁੀਣਾਮ੍ ਪੁਣਯ   ਵਰ੍ਮਣਾਮ੍  

  ਪਵਵਿ੍ਤਮ੍ ਇਿ ਪਰਾਪ੍ਤਮ੍ ਜ੍ਞਾਤਵਾ ਤਵਨਰਤਮ੍ ਆਵਤਾ  ੭ 

  ਤਸ੍ਯ ਤਤ੍ ਵਚਿਮ੍ ਸ਼ਰੁਤਵਾ ਰਾਵਵ ਸ੍ਯ ਮਿਾਤ੍ਮਿਃ  

  ਸ੍ਮ੍ਤਾਰਮ੍ ਵਾਰਯਾ ਮਾਸ੍ ਸ੍ਰ੍ਨਸ਼ ਸ੍ਮ੍ਵਃ ਸ੍ ਰਾਵਵਃ  ੮ 

  ਉਤੱਰਮ੍ ਤੀਰਮ੍ ਆਸ੍ਾਤਯ ਸ੍ਮ੍ਪੂਜਯ ਰ੍ਨਸ਼ਵਣਮ੍ ਤਤਾ   

  ਵਙਵ੍ਾ ਵੂਲੇ ਨਿਨਵਸ਼੍ਟਾ: ਤ ੇਨਵਸ਼ਾਲਾਮ੍ ਤਤਰੁਸ਼ੁਃ ਪੁਰੀਮ੍  ੯ 

  ਤਤੋ ਮੁਨਿਵਰ: ਤੂਰ੍ਣਮ੍ ਜਵਾਮ ਸ੍ਿ ਰਾਵਵਃ  

  ਨਵਸ਼ਾਲਾਮ੍ ਿਵਰੀਮ੍ ਰਮਯਾਮ੍ ਨਤਵਯਾਮ੍ ਸ੍ਵਰ੍ਵ ਉਪਮਾਮ੍ ਤਤਾ  ੧0 

  ਅਤ ਰਾਮ ੋਮਿਾ ਪਰਾਜ੍ਞੋ ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰਮ੍ ਮਿਾ ਮੁਨਿਮ੍  

  ਪਪਰੱਚ ਪਰਾਞ੍ਜਨਲ: ਪੂਤਵਾ ਨਵਸ਼ਾਲਾਮ੍ ਉਤੱਮਾਮ੍ ਪੁਰੀਮ੍  ੧੧ 

  ਵਤਰ ੋਰਾਜ ਵਮ੍ਸ਼ੋਯਮ੍ ਨਵਸ਼ਾਲਾਯਾਮ੍ ਮਿਾਮੁਿੇ  

 ਸ਼ਰੋਤੁਮ੍ ਇੱਚਾਨਮ ਪਤਰਮ੍ ਤੇ ਪਰਮ੍ ਵੌਤੂਿਲਮ੍ ਨਿ ਮੇ  ੧੨ 

 ਤਸ੍ਯ ਤਤ੍ ਵਚਿਮ੍ ਸ਼ਰੁਤਵਾ ਰਾਮ ਸ੍ਯ ਮੁਨਿ ਪੁਮ੍ਵਵਃ  

 ਆਵਯਾਤੁਮ੍ ਤਤ੍ ਸ੍ਮਾਰੇਪ ੇਨਵਸ਼ਾਲ ਸ੍ਯ ਪੁਰਾਤਿਮ੍  ੧੩ 

 ਸ਼ਰੂਯਤਾਮ੍ ਰਾਮ ਸ਼ਵਰ ਸ੍ਯ ਵਤਾਮ੍ ਵਤਯਤਃ ਸ਼ੁਪਾਮ੍  

 ਅਸ੍੍ਨਮਿ੍ ਤੇਸ਼ੇ ਨਿ ਯਤ ੍ਵਰੁੱਤਮ੍ ਸ਼ਰੁਣ ੁਤੱਤਵੇਿ ਰਾਵਵ  ੧੪ 

 ਪੂਰਵਮ੍ ਵਰੁਤ ਯੁਵੇ ਰਾਮ ਨਤਤੇਃ ਪੁਤਰਾ ਮਿਾਪਲਾਃ  

 ਅਨਤਤ ੇਸ਼੍ਚ ਮਿਾਪਾਵਾ ਵੀਰਯਵਿ੍ਤਃ ਸੁ੍ਤਾਰ੍ਨਮਵਾਃ  ੧੫ 

 ਤਤ: ਤੇਸ਼ਾਮ੍ ਿਰ ਸ਼ਰੇਸ਼੍ਟ ਪੁੱਨਤ: ਆਸ੍ੀਿ੍ ਮਿਾਤ੍ਮਿਾਮ੍  

 ਅਮਰਾ ਨਿਰ੍ਜਰਾ ਸ਼੍ਚੈਵ ਵਤਮ੍ ਸ੍ਯਾਮ ਨਿਰਾਮਯਾਃ  ੧੬ 

 ਤੇਸ਼ਾਮ੍ ਨਚਿ੍ਤਯਤਾਮ੍ ਰਾਮ ਪੁੱਨਤ: ਆਸ੍ੀਿ੍ ਮਿਾਤ੍ਮਿਾਮ੍    
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 ਵ੍ਸ਼ੀਰ ਉਤ ਮਤਿਮ੍ ਵਰੁਤਵਾ ਰਸ੍ਮ੍ ਪਰਾਪ੍ਸ੍ਯਾਮ ਤਤਰ ਵੈ  ੧੭ 

 ਤਤੋ ਨਿਸ਼੍ਨਚਤਯ ਮਤਿਮ੍ ਯੋਵ੍ਤਰਮ੍ ਵਰੁਤਵਾ ਚ ਵਾਸੁ੍ਨਵਮ੍  

 ਮਿ੍ਤਾਿਮ੍ ਮਿ੍ਤਰਮ੍ ਵਰੁਤਵਾ ਮਮਿ੍ਤੁ: ਅਨਮਤ ਓਜਸ੍ਃ  ੧੮ 

 ਅਤ ਵਰ੍ਸ਼ ਸ੍ਿਸ੍ਰੇਣ ਯੋਵ੍ਤਰ ਸ੍ਰ੍ਪ ਨਸ਼ਰਾਮ੍ਨਸ਼ ਚ   

 ਵਮਿ੍ਤੋ ਅਨਤ ਨਵਸ਼ਮ੍ ਤਤਰ ਤਤਮ੍ਸ਼ੁ ਰ੍ਵਵਿੈ ੱੱਨਸ਼ਲਾ:  ੧੯ 

 ਉਤ੍ਪਪਾਤਮ੍ ਅਵ੍ਨਿ ਸ੍ਮ੍ਵਾਸ਼ਮ੍ ਿਾਲਾਿਲ ਮਿਾ ਨਵਸ਼ਮ੍   

 ਤੇਿ ਤਵ੍ਤਮ੍ ਜਵਤ੍ਸ੍ਰਵਮ੍ ਸ੍ ਤੇਵਾ ਸੁ੍ਰ ਮਾਿੁਸ਼ਮ੍  ੨0 

 ਅਤ ਤੇਵਾ ਮਿਾਤੇਵਮ੍ ਸ਼ਮ੍ਵਰਮ੍ ਸ਼ਰਣਾ੭ਰ੍ਨਤਿ:  

 ਜਵ੍ਮੁ: ਪਸ਼ੁਪਨਤਮ੍ ਰਤੁਰਮ੍ ਤਰਾਨਿ ਤਰਾਿੀਨਤ ਤੁਸ਼੍ਟਵੁੁ:  ੨੧ 

 ਏਵਮ੍ ਉਵ੍ਤ ਸ੍੍ਤਤੋ ਤੇਵੈ: ਤੇਵ ਤੇਵੇਸ਼ਵਰ: ਪਰਪੁ:   

 ਪਰਾਤੁਰਾ੭੭ਸ੍ੀਤ੍ ਤਤੋ ਅਤਰੈ ਏਵ ਸ਼ਮ੍ਵ ਚਵਰ ਤਰ ੋਿਨਰ:  ੨੨ 

 ਉਵਾਚ ਏਿਮ੍ ਸ੍੍ਨਮਤਮ੍ ਵਰੁਤਵਾ ਰਤੁਰਮ੍ ਸ਼ੂਲ ਪਰੁਤਮ੍ ਿਨਰ:      

 ਤੈਵਤੈ: ਮਤਯਮਾਿੋ ਤੁ ਯਤ ੍ਪੂਰਵਮ੍ ਸ੍ਮੁਪਸ੍੍ਨਤਤਮ੍  ੨੩ 

 ਤਤ੍ ਤਵਤੀਯਮ ੍ਨਿ ਸੁ੍ਰ ਸ਼ਰੇਸ਼੍ਟ ਸੁ੍ਰਾਣਾਮ੍ ਅਵਰਤੋ ਨਿ ਯਤ ੍ 

 ਅਵਰ ਪੂਜਾਮ੍ ਇਮਾਮ੍ ਮਤਵਾ ਵਰੁਿਾਣ ਇਤਮ੍ ਨਵਸ਼ਮ੍ ਪਰਪੋ   

 ਇਨਤ ਉਵ੍ਤਵਾ ਚ ਸੁ੍ਰ ਸ਼ਰੇਸ਼੍ਟ: ਤਤਰ ਏਵ ਅਿ੍ਤਰ੍ਤੀਯਤ   ੨੪ 

 ਤੇਵਤਾਿਾਮ੍ ਪਯਮ੍ ਤਰੁਸ਼੍ਟਵਾ ਸ਼ਰੁਤਵਾ ਵਾਵਯਮ੍ ਤੁ ਸ਼ਾਰ੍ਨਙਣ:   

 ਿਾਲਾਿਲ ਨਵਸ਼ਮ੍ ਵੋਰਮ੍ ਸ੍ ਜਵਰਾਿ ਅਮਰੁਤੋਪਮਮ੍  ੨੫ 

 ਤੇਵਾਿ੍ ਨਵਸ੍ਰੁਜਯ ਤੇਵੇਸ਼ੋ ਜਵਾਮ ਪਵਵਾਿ੍ ਿਰ:   

 ਤਤੋ ਤੇਵਾ: ਅਸੁ੍ਰਾ: ਸ੍ਰਵੇ ਮਮਮ੍ਤੂ ਰਵੁ ਿਮ੍ਤਿ  ੨੬ 

 ਪਰਨਵਵੇਸ਼ ਅਤ ਪਾਤਾਲ਼ਮ੍ ਮਮ੍ਤਾਿ: ਪਰਵਤ੭ੋਿਵ    

 ਤਤੋ ਤੇਵਾ: ਸ੍ਵਿ੍ਤਰਵਾ: ਤੁਸ਼੍ਟਵੁੁ: ਮਤੁਸੂ੍ਤਿਮ੍   ੨੭ 

 ਤਵਮ੍ ਵਨਤ ੱੱਸ੍ਰਵ ਪੂਤਾਿਾਮ੍ ਨਵਸ਼ੇਸ਼ੇਣ ਨਤਵੌਵਸ੍ਾਮ੍   

 ਪਾਲਯ ਅਸ੍੍ਮਾਿ੍ ਮਿਾ ਪਾਿੋ ਨਵਨਰਮ੍ ਉਤੱਰ੍ਤੁਮ੍ ਅਰਹਨਸ੍  ੨੮ 

 ਇਨਤ ਸ਼ਰੁਤਵਾ ਿਰਸ਼ੁੀਵੇਸ਼: ਵਾਮਟਮ੍ ਰਪੂਮ੍ ਆਸ੍੍ਨਤਤ:  

 ਪਰਵਤਮ ੍ਪਰੁਸ਼੍ਟਤ: ਵਰੁਤਵਾ ਨਸ਼ਸ਼ਯੇ ਤਤਰ ਓਸ਼ਤੌ ਿਨਰ:  ੨੯ 

 ਪਰਵਤ ਅਵਰੇ ਤੁ ਲੋਵਾਤ੍ਮਾ ਿਸ੍੍ਤੇਿ ਆਵਰਮਯ ਵੇਸ਼ਵਃ   

 ਤੇਵਾਿਾਮ੍ ਮਤਯਤਃ ਸ੍੍ਨਤਤਵਾ ਮਮਮ੍ਤ ਪੁਰਸ਼ੁੋੱਤਮ:  ੩0 
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 ਅਤ ਵਰ੍ਸ਼ ਸ੍ਿਸ੍ਰੇਣ ਸ੍ ਤਮ੍ਟ: ਸ੍ ਵਮਮ੍ਟਲੁ:   

 ਪੂਰਵਮ੍ ਤਿਵਿ੍ਤਨਰ: ਿਾਮ ਅਪ੍ਸ੍ਰਾ ਸ਼੍ਚ ਸੁ੍ਵਰ੍ਚਸ੍ਃ  ੩੧ 

  ਅਪ੍ਸੁ੍ ਨਿਰ੍ਮਤਿਾਤ੍ ਏਵ ਰਸ੍ਾਤ੍ ਤਸ੍੍ਮਾਤ੍ ਵਰ ਸ੍੍ਨਤਰਯਃ  

  ਉਤ੍ਪੇਤੁ: ਮਿੁਜ ਸ਼ਰੇਸ਼੍ਟ ਤਸ੍੍ਮਾਤ੍ ਅਪ੍ਸ੍ਰਸ੍ੋਪਵਿ੍  ੩੨ 

  ਸ਼ਸ਼੍ਨਟਃ ਵੋਟਯੋ ਅਪਵਿ੍ ਤਾਸ੍ਾਮ੍ ਅਪ੍ਸ੍ਰਾਣਾਮ੍ ਸੁ੍ਵਰ੍ਚਸ੍ਾਮ੍  

  ਅਸ੍ਮ੍ਵਯੇਯਾ ਸ੍੍ਤੁ ਵਾਵੁਤ੍ਸ੍ਤ੍ ਯਾ: ਤਾਸ੍ਾਮ੍ ਪਨਰਚਾਨਰਵਾਃ  ੩੩ 

  ਿ ਤਾਃ ਸ੍੍ਮ ਪਰਨਤਵਰੁਿ੍ਣਿ੍ਨਤ ਸ੍ਰਵੇ ਤੇ ਤੇਵ ਤਾਿਵਾਃ  

  ਅਪਰਨਤ ਵਰਿਣਾਤ੍  ਏਵ ਤਾ ਚ ਸ੍ਰਵਾ ਸ੍ਾਤਾਰਣਾਃ ਸ੍੍ਮਰੁਤਾਃ  ੩੪ 

  ਵਰਣੁ ਸ੍ਯ ਤਤਃ ਵਿਯਾ ਵਾਰਣੁੀ ਰਵੁ ਿਿ੍ਤਿ  

  ਉਤ੍ਪਪਾਤ ਮਿਾਪਾਵਾ ਮਾਰ੍ਵਮਾਣਾ ਪਨਰਵਰਿਮ੍  ੩੫ 

  ਨਤਤੇਃ ਪੁਤਰਾ ਿ ਤਾਮ੍ ਰਾਮ ਜਵਰੁਿ:ੁ ਵਰਣੁ ਆਤ੍ਮਜਾਮ੍  

  ਅਨਤਤ:ੇ ਤੁ ਸੁ੍ਤਾ ਵੀਰ ਜਵਰੁਿ:ੁ ਤਾਮ੍ ਅਨਿਿ੍ਨਤਤਾਮ੍  ੩੬ 

  ਅਸੁ੍ਰਾ: ਤੇਿ ਤੈਤੇਯਾਃ ਸੁ੍ਰਾ: ਤੇਿ ਅਨਤਤੇਃ ਸੁ੍ਤਾਃ  

  ਿਰਸ਼ੁ੍ਟਾਃ ਪਰਮੁਨਤਤਾ ਸ਼੍ਚਾ੭੭ਸ੍ਿ੍ ਵਾਰਣੁੀ ਵਰਿਣਾਤ੍ ਸੁ੍ਰਾਃ  ੩੭ 

  ਉਚੱੈਸ਼ਰਵਾ ਿਯ ਸ਼ਰੇਸ਼੍ਟੋ ਮਨਣ ਰਤ੍ਿਮ੍ ਚ ਵੌਮ੍ਸ੍੍ਤੁਪਮ੍  

  ਉਤਨਤਸ਼੍ਟਿ੍ ਿਰ ਸ਼ਰੇਸ਼੍ਟ ਤਤੈਵ ਅਮਰੁਤਮ੍ ਉਤੱਮਮ੍  ੩੮ 

  ਅਤ ਤਸ੍ਯ ਵਰੁਤੇ ਰਾਮ ਮਿਾਿ੍ ਆਸ੍ੀਤ੍ ਵੁਲ ਵ੍ਸ਼ਯਃ  

  ਅਨਤਤ:ੇ ਤੁ ਤਤਃ ਪੁਤਰਾ ਨਤਤੇਃ ਪੁਤਰਾਿ੍ ਅਸੂ੍ਤਯਿ੍  ੩੯ 

 ਏਵਤੋ ਅਪਯਾਵਾਮਿ੍ ਸ੍ਰਵੇ ਅਸੁ੍ਰਾ ਰਾਵ੍ਸ਼ਸ੍ੈ ੱੱਸ੍ਿ   

 ਯੱੁਤ ਮਾਸ੍ੀਤ ੍ਮਿਾ ਵੋਰਮ੍ ਵੀਰ ਤਰੈਲੋਵਯ ਮੋਿਿਮ੍  ੪0 

 ਯਤਾ ਵ੍ਸ਼ਯਮ੍ ਵਤਮ੍ ਸ੍ਰਵਮ੍ ਤਤਾ ਨਵਸ਼੍ਣ:ੁ ਮਿਾਪਲਃ  

 ਅਮਰੁਤਮ੍ ਸ੍: ਅਿਰਤ ੍ਤੂਰ੍ਣਮ੍ ਮਾਯਾਮ੍ ਆਸ੍੍ਤਾਯ ਮੋਨਿਿੀਮ੍  ੪੧ 

 ਯੇ ਵਤਾ ਅਨਪਮੁਵਮ੍ ਨਵਸ਼੍ਣਮੁ੍ ਅਵ੍ਸ਼ਯਮ੍ ਪੁਰਸ਼ੁੋੱਤਮਮ੍   

 ਸ੍ਮ੍ਨਪਸ਼੍ਟਾ: ਤੇ ਤਤਾ ਯੱੁਤੇ ਨਵਸ਼੍ਣਿੁਾ ਪਰਪ ਨਵਸ਼੍ਣਿੁਾ  ੪੨ 

 ਅਨਤਤ:ੇ ਆਤ੍ਮਜਾ ਵੀਰਾ ਨਤਤੇ: ਪੁਤਰਾਿ੍ ਨਿਜਵ੍ਨਿਰੇ   

  ਤਸ੍੍ਨਮਿ੍ ਵੋਰ ੇਮਿਾ ਯੱੁਤੇ ਤੈਤੇਯਾ ਅਨਤਤਯਾਯ:ੋ ਪਰੁਸ਼ਮ੍  ੪੩ 

  ਨਿਿਤਯ ਨਤਨਤ ਪੁਤਰਾਿ੍ ਤੁ ਰਾਜਯਮ੍ ਪਰਾਪਯ ਪੁਰਮ੍ਤਰਃ  

  ਸ਼ਸ਼ਾਸ੍ ਮੁਨਤਤੋ ਲੋਵਾਿ੍ ਸ੍ਰ੍ਨਸ਼ ਸ੍ਮ੍ਵਾਿ੍ ਸ੍ ਚਾਰਣਾਿ੍  ੪੪  
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 ਇਤਯਾਰ੍ਸ਼ ੇਸ਼ਰੀਮਤਰਾਮਾਯਣੇ, ਆਨਤ ਵਾਵਯੇ ਪਾਲਵਾਮ੍ਟੇ    ਪਮ੍ਚ ਚਤਵਾਨਰਮ੍ਸ਼ ੱੱਸ੍ਰ੍ਵਃ   

 ਸ਼ਟ੍ਚਤਿਾਤ੍ਰਮ੍ਸ਼  ੱਸਰ੍ਕਃ  

  ਿਤੇਸ਼ੁ ਤੇਸ਼ੁ ਪੁਤਰੇਸ਼ੁ ਨਤਨਤਃ ਪਰਮ   ਤੁਃਨਵਤਾ  

  ਮਾਰੀਚਮ੍ ਵਾਸ਼ਯਪਮ੍ ਰਾਮ ਪਰ੍ਤਾਰਮ੍ ਇਤਮ੍ ਅਪਰਵੀਤ੍  ੧ 

  ਿਤ   ਪੁਤਰਾ੭ਸ੍੍ਨਮ ਪਵਵਿ੍ ਤਵ ਪੁਤਰੈ: ਮਿਾਪਲੈਃ  

  ਸ਼ਵਰ   ਿਿ੍ਤਾਰਮ੍ ਇੱਚਾਨਮ ਪੁਤਰਮ੍ ਤੀਰ੍ਵ    ਤਪੋ੭ਰ੍ਨਜਤਮ੍  ੨ 

  ਸ੍ਾ ਅਿਮ੍ ਤਪ ਸ਼੍ਚਨਰਸ਼ਯਾਨਮ ਵਰ੍ਪਮ੍ ਮੇ ਤਾਤੁਮ੍ ਅਰਹਨਸ੍  

  ਈਤਰੁਸ਼ਮ੍ ਸ਼ਵਰ ਿਿ੍ਤਾਰਮ੍ ਤਵਮ੍ ਅਿੁਜ੍ਞਾਤੁਮ੍ ਅਰਹਨਸ੍  ੩ 

  ਤਸ੍ਯਾ: ਤ ਤਵਚਿਮ੍ ਸ਼ਰੁਤਵਾ ਮਾਰੀਚਃ ਵਾਸ਼ਯਪ ਸ੍੍ਤਤਾ  

  ਪਰਤਯੁਵਾਚ ਮਿਾਤੇਜਾ ਨਤਨਤਮ੍ ਪਰਮ ਤੁਃਨਵਤਾਮ੍  ੪ 

  ਏਵਮ ੍ਪਵਤੁ ਪਤਰਮ੍ ਤੇ ਸ਼ੁਨਚ ਰ੍ਪਵ ਤਪੋ ਤਿੇ  

  ਜਿਨਯਸ਼ਯਨਸ੍ ਪੁਤਰਮ੍ ਤਵਮ੍ ਸ਼ਵਰ ਿਿ੍ਤਾਰਮ੍ ਆਿਵੇ  ੫ 

  ਪੂਰ੍ਣੇ ਵਰ੍ਸ਼ ਸ੍ਿਸ੍ਰੇ ਤੁ ਸ਼ੁਨਚ: ਯਨਤ ਪਨਵਸ਼ਯਨਸ੍  

  ਪੁਤਰਮ੍ ਤਰੈਲੋਵਯ ਪਰ੍ਤਾਰਮ੍ ਮੱਤ: ਤਵਮ੍ ਜਿਨਯਸ਼ਯਨਸ੍  ੬ 

  ਏਵਮ ੍ਉਵ੍ਤਵਾ ਮਿਾਤੇਜਾਃ ਪਾਨਣਿਾ ਸ੍ ਮਮਾਰ੍ਜ ਤਾਮ੍  

  ਸ੍ਮਾਲਪਯ ਤਤਃ ਸ੍ਵਸ੍੍ਤੀ ਤਯੁਵ੍ਤਵਾ ਸ੍ ਤਪਸ੍ੇ ਯਯੌ  ੭ 

  ਵਤੇ ਤਸ੍੍ਨਮਿ੍ ਿਰ ਸ਼ਰੇਸ਼੍ਟ ਨਤਨਤਃ ਪਰਮ ਿਰ੍ਨਸ਼ਤਾ  

  ਵੁਸ਼ਪ੍ਲਵਿਮ੍ ਆਸ੍ਾਤਯ ਤਪ: ਤੇਪੇ ਸੁ੍ਤਾਰਣੁਮ੍  ੮ 

  ਤਪ: ਤਸ੍ਯਾਮ੍ ਨਿ ਵੁਰਵਤਯਾਮ੍ ਪਨਰਚਰਯਾਮ੍ ਚਵਾਰ ਿ  

  ਸ੍ਿਸ੍ਰਾ੭ਵ੍ਸ਼ੋ ਿਰ ਸ਼ਰੇਸ਼੍ਟ ਪਰਯਾ ਵੁਣ ਸ੍ਮ੍ਪਤਾ  ੯ 

  ਅਵ੍ਨਿਮ੍ ਵੁਸ਼ਾਿ੍ ਵਾਸ਼੍ਟਮ੍ ਅਪਃ ਪਲਮ੍ ਮੂਲਮ੍ ਤਤੈਵ ਚ  

  ਿਯਵੇਤਯਤ ੍ਸ੍ਿਸ੍ਰਾਵ੍ਸ਼ੋ ਯਤ੍ ਚ ਅਿਯਤ੍ ਅਨਪ ਵਾਮ੍ਵ੍ਨਸ਼ਤਮ੍  ੧0 

  ਵਾਤਰ ਸ੍ਮਵਾਿਿੈ ਸ਼੍ਚੈਵ ਸ਼ਰਮ ਅਪਿਯਿੈ ਸ੍੍ਤਤਾ  

  ਸ਼ਵਰਃ ਸ੍ਰਵੇਸ਼ੁ ਵਾਲੇਸ਼ੁ ਨਤਨਤਮ੍ ਪਨਰਚਚਾਰ ਿ  ੧੧ 

  ਅਤ ਵਰ੍ਸ਼ ਸ੍ਿਸ੍ਰੇ ਤੁ ਤਸ਼ ਊਿੇ ਰਵੁ ਿਿ੍ਤਿ  

  ਨਤਨਤਃ ਪਰਮ ਸ੍ਮ੍ਪਰੀਤਾ ਸ੍ਿਸ੍ਰਾ੭ਵ੍ਸ਼ਮ੍ ਅਤਾ੭ਪਰਵੀਤ ੍ ੧੨ 

 ਯਾਨਚਤੇਿ ਸੁ੍ਰ ਸ਼ਰੇਸ਼੍ਟ ਤਵ ਨਪਤਰਾ ਮਿਾਤ੍ਮਿਾ   

 ਵਰ ੋਵਰ੍ਸ਼ ਸ੍ਿਸ੍ਰਾ੭ਿ੍ਤੇ ਤੱਤੋ ਮਮ ਸੁ੍ਤਮ੍ ਪਰਨਤ  ੧੩ 



ਪਾਲ   ਕਾਮ੍ਟ 
 

P a g e  107 | 170 

 

  ਤਪ: ਚਰਿ੍ਤਯਾ ਵਰ੍ਸ਼ਾਨਣ ਤਸ਼ ਵੀਰਯਵਤਾਮ੍ ਵਰ  

  ਅਵਨਸ਼ਸ਼੍ਟਾਨਿ ਪਤਰਮ੍ ਤ ੇਪਰਾਤਰਮ੍ ਤਰਵ੍ਸ਼ਯਸ੍ੇ ਤਤਃ  ੧੪ 

  ਤਮ੍ ਅਿਮ੍ ਤਵਤ੍ਵਰੁਤੇ ਪੁਤਰ ਸ੍ਮਾਤਾਸ੍ਯੇ ਜਯੋਤ੍ਸੁ੍ਵਮ੍  

  ਤਰੈਲੋਵਯ ਨਵਜਯਮ੍ ਪੁਤਰ ਸ੍ਿ ਪੋਵ੍ਸ਼ਯਨਸ੍ ਨਵਜਵਰਃ  ੧੫ 

  ਏਵਮ ੍ਉਵ੍ਤਵਾ ਨਤਨਤਃ ਸ਼ਵਰਮ੍ ਪਰਾਪ੍ਤੇ ਮਤਯਮ੍ ਨਤਵਾਵਰੇ  

  ਨਿਤਰਯਾ ਅਪਿਰਤੁਾ ਤੇਵੀ ਪਾਤੌ ਵਰੁਤਵਾ ਅਤ ਸ਼ੀਰ੍ਸ਼ਤਃ  ੧੬ 

  ਤਰੁਸ਼੍ਟਵਾ ਤਾਮ੍ ਅਸ਼ੁਨਚਮ੍ ਸ਼ਵਰਃ ਪਾਤਤਃ ਵਰੁਤ ਮੂਰ੍ਤਜਾਮ੍  

  ਨਸ਼ਰਃ ਸ੍੍ਤਾਿੇ ਵਰੁਤੌ ਪਾਤੌ ਜਿਾਸ੍ ਚ ਮੁਮੋਤ ਚ  ੧੭ 

  ਤਸ੍ਯਾਃ ਸ਼ਰੀਰ ਨਵਵਰਮ੍ ਨਵਵੇਸ਼ ਚ ਪੁਰਮ੍ਤਰਃ  

  ਵਰ੍ਪਮ੍ ਚ ਸ੍ਪ੍ਤਤਾ ਰਾਮ ਨਪਪੇਤ ਪਰਮ੍ ਆਤ੍ਮਵਾਿ੍  ੧੮ 

  ਨਪਤਯਮਾਿ: ਤਤੋ ਵਰ੍ਪ ੋਵਜਰੇਣ ਸ਼ਤ ਪਰਵਣਾ  

  ਰਰੁੋਤ ਸੁ੍ਸ੍ਵਰਮ੍ ਰਾਮ ਤਤੋ ਨਤਨਤ: ਅਪੁਤਯਤ  ੧੯ 

  ਮਾ ਰਤੁੋ ਮਾ ਰਤੁ: ਚ ਇਨਤ ਵਰ੍ਪਮ੍ ਸ਼ਵਰੋ ਅਪਯਪਾਸ਼ਤ  

  ਨਪਪੇਤ ਚ ਮਿਾ ਤੇਜਾ ਰਤੁਿ੍ਤਮ੍ ਅਨਪ ਵਾਸ੍ਵਃ  ੨0 

  ਿ ਿਿ੍ਤਵਯੋ ਿ ਿਿ੍ਤਵਯ ਇਨਤ ਏਵਮ੍ ਨਤਨਤ: ਅਪਰਵੀਤ ੍ 

  ਨਿਸ਼੍ਪਪਾਤ ਤਤਃ ਸ਼ਵਰੋ ਮਾਤੁ: ਵਚਿ ਵੌਰਵਾਤ ੍ ੨੧ 

  ਪਰਾਞ੍ਜਨਲ: ਵਜਰ ਸ੍ਨਿਤੋ ਨਤਨਤਮ੍ ਸ਼ਵਰੋ   ਅਪਯਪਾਸ਼ਤ  

  ਅਸ਼ੁਨਚ: ਤੇਨਵ ਸੁ੍ਪ੍ਤਾ੭ਨਸ੍ ਪਾਤਯੋਃ ਵਰੁਤ ਮੂਰ੍ਤਜਾ  ੨੨ 

  ਤਤ੭ਿ੍ਤਰਮ੍ ਅਿਮ੍ ਲਪ੍ਤਵਾ ਸ਼ਵਰ ਿਿ੍ਤਾਰਮ੍ ਆਿਵੇ  

  ਅਨਪਿ੍ਤਮ੍ ਸ੍ਪ੍ਤਤਾ ਤੇਨਵ ਤਿ੍ ਮੇ ਤਵਮ੍ ਵ੍ਸ਼ਿ੍ਤੁਮ੍ ਅਰਹਨਸ੍  ੨੭ 

 ਇਤਯਾਰ੍ਸ਼ ੇਸ਼ਰੀਮਤਰਾਮਾਯਣੇ, ਆਨਤ ਵਾਵਯੇ ਪਾਲਵਾਮ੍ਟੇ    ਸ਼ਟ੍ਚਤਵਾਨਰਮ੍ਸ਼ ੱੱਸ੍ਰ੍ਵਃ 

 ਸਪ੍ਤ ਚਤਿਾਤ੍ਰਮ੍ਸ਼  ੱਸਰ੍ਕਃ  

 ਸ੍ਪ੍ਤਤਾ ਤੁ ਵਰੁਤੇ ਵਰ੍ਪ ੇਨਤਨਤਃ ਪਰਮ ਤੁਃਨਵਤਾ  

  ਸ੍ਿਸ੍ਰਾਵ੍ਸ਼ਮ੍ ਤੁਰਾਤਰ੍ਸ਼ਮ੍ ਵਾਵਯਮ੍ ਸ੍   ਅਿੁਿਯਾ ਅਪਰਵੀਤ ੍ ੧ 

  ਮਮ ਅਪਰਾਤਾਤ ੍ਵਰ੍ਪ ੋਅਯਮ੍ ਸ੍ਪ੍ਤਤਾ ਨਵਪਲੀ ਵਰੁਤਃ  

  ਿ ਅਪਰਾਤ ੋ  ਅਸ੍੍ਨਤ ਤੇਵੇਸ਼ ਤਵ ਅਤਰ ਪਲ ਸੂ੍ਤਿ  ੨ 

  ਨਪਰਯਮ ੍ਤੁ ਵਰ੍ਤੁਮ੍ ਇੱਚਾਨਮ ਮਮ ਵਰ੍ਪ ਨਵਪਰਯਯ ੇ 

  ਮਰਤੁਾਮ੍ ਸ੍ਪ੍ਤਮ੍ ਸ੍ਪ੍ਤਾਿਾਮ੍ ਸ੍੍ਤਾਿ ਪਾਲਾ ਪਵਿ੍ਤੁ ਇਮੇ  ੩ 
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  ਵਾਤ ਸ੍੍ਵਿ੍ਤਾ ਇਮੇ ਸ੍ਪ੍ਤ ਚਰਿ੍ਤੁ ਨਤਨਵ ਪੁਤਰਵਾਃ  

  ਮਾਰਤੁਾ ਇਨਤ ਨਵਵਯਾਤਾ ਨਤਵਯ ਰਪੂਾ ਮਮ ਆਤ੍ਮਜਾਃ  ੪ 

  ਪਰਿ੍ਮ ਲੋਵਮ੍ ਚਰਤੁ ਏਵ: ਇਿ੍ਤਰ ਲੋਵਮ੍ ਤਤਾ ਅਪਰਃ  

  ਨਤਵਯ ਵਾਯੁ: ਇਨਤ ਵਯਾਤ: ਤਰੁਤੀਯੋਨਪ ਮਿਾਯਸ਼ਾਃ  ੫ 

  ਚਤਵਾਰ: ਤੁ ਸੁ੍ਰ ਸ਼ਰੇਸ਼੍ਟ ਨਤਸ਼ੋ ਵ ੈਤਵ ਸ਼ਾਸ੍ਿਾਤ੍  

  ਸ੍ਮ੍ਚਨਰਸ਼ਯਿ੍ਨਤ ਪਤਰਮ੍ ਤੇ ਤੇਵ ਪੂਤਾ ਮਮ ਆਤ੍ਮਜਾਃ  ੬ 

  ਤਵਤ੍ਵਰੁਤੇ ਿ ਏਵ ਿਾਮ੍ਿਾ ਚ ਮਾਰਤੁਾ ਇਨਤ ਨਵਸ਼ਰੁਤਾਃ  

  ਤਸ੍ਯਾ: ਤਤਵਚਿਮ੍ ਸ਼ਰੁਤਵਾ ਸ੍ਿਸ੍ਰਾਵ੍ਸ਼ਃ ਪੁਰਮ੍ਤਰਃ  ੭ 

  ਉਵਾਚ ਪਰਾਞ੍ਜਨਲ: ਵਾਵਯਮ੍ ਨਤਨਤਮ੍ ਪਲ ਨਿਸ਼ੂਤਿਃ  

  ਸ੍ਰਵਮ੍ ਏਤਤ੍ ਯਤੋਵ੍ਤਮ੍ ਤੇ ਪਨਵਸ਼ਯਨਤ ਿ ਸ੍ਮ੍ਸ਼ਯਃ  ੮ 

  ਨਵਚਨਰਸ਼ਯਿ੍ਨਤ ਪਤਰਮ੍ ਤੇ ਤੇਵ ਪੂਤਾ: ਤਵਾ੭੭ਤ੍ਮਜਾਃ  

  ਏਵਮ ੍ਤੌ ਨਿਸ਼੍ਚਯਮ੍ ਵਰੁਤਵਾ ਮਾਤਾ ਪੁਤਰੌ ਤਪੋ ਵਿੇ  ੯ 

  ਜਵ੍ਮਤੁ: ਨਤਰਨਤਵਮ੍ ਰਾਮ ਵਰੁਤਾ੭ਰ੍ਤ ੌਇਨਤ ਿਃ ਸ਼ਰੁਤਮ੍  

  ਏਸ਼ ਤੇਸ਼ਃ ਸ੍ ਵਾਵੁਤ੍ਸ੍੍ਤ ਮਿੇਿ੍ਤਰਾਤ੍ ਅਤਯੁਨਸ਼ਤਃ ਪੁਰਾ  ੧0 

  ਨਤਨਤਮ੍ ਯਤਰ ਤਪਃ ਨਸ੍ੱਤਾਮ੍ ਏਵਮ੍ ਪਨਰਚਚਾਰ ਸ੍ਃ  

  ਇਵ੍ਸ਼ਵਾਵੋ ਸ੍੍ਤੁ ਿਰ ਵਯਾਵਰ ਪੁਤਰਃ ਪਰਮ ਤਾਰ੍ਨਮਵਃ  ੧੧ 

  ਅਲਮ੍ਪੁਸ੍ਾਯਾਮ੍ ਉਤ੍ਪ ਿੋ ਨਵਸ਼ਾਲ ਇਨਤ ਨਵਸ਼ਰੁਤਃ  

  ਤੇਿ ਚ ਆਸ੍ੀਤ੍ ਇਿ ਸ੍੍ਤਾਿੇ ਨਵਸ਼ਾਲੇ ਇਨਤ ਪੁਰੀ ਵਰੁਤਾ  ੧੨ 

  ਨਵਸ਼ਾਲ ਸ੍ਯ ਸੁ੍ਤੋ ਰਾਮ ਿੇਮਚਿ੍ਤਰੋ ਮਿਾਪਲਃ  

  ਸੁ੍ਚਿ੍ਤਰ ਇਨਤ ਨਵਵਯਾਤੋ ਿੇਮਚਿ੍ਤਰਾਤ੍ ਅਿਿ੍ਤਰਃ  ੧੩ 

 ਸੁ੍ਚਿ੍ਤਰ ਤਿਯੋ ਰਾਮ ਤੂਮਰਾਸ਼ਵ ਇਨਤ ਨਵਸ਼ਰੁਤਃ  

  ਤੂਮਰਾਸ਼ਵ ਤਿਯ ਸ਼੍ਚਾ੭ਨਪ ਸ੍ਰੁਮ੍ਜਯਃ ਸ੍ਮਪਤਯਤ  ੧੪ 

  ਸ੍ਰੁਮ੍ਜਯ ਸ੍ਯ ਸੁ੍ਤਃ ਸ਼ਰੀਮਾਿ੍ ਸ੍ਿਤੇਵਃ ਪਰਤਾਪਵਾਿ੍  

  ਵੁਸ਼ਾਸ਼ਵਃ ਸ੍ਿਤੇਵ ਸ੍ਯ ਪੁਤਰਃ ਪਰਮ ਤਾਰ੍ਨਮਵਃ  ੧੫ 

  ਵੁਸ਼ਾਸ਼ਵ ਸ੍ਯ ਮਿਾਤੇਜਾਃ ਸ੍ੋਮਤੱਤਃ ਪਰਤਾਪਵਾਿ੍  

  ਸ੍ੋਮਤੱਤ ਸ੍ਯ ਪੁਤਰ ਸ੍੍ਤੁ ਵਾਵੁਤ੍ਸ੍੍ਤ ਇਨਤ ਨਵਸ਼ਰੁਤਃ  ੧੬ 

  ਤਸ੍ਯ ਪੁਤਰੋ ਮਿਾਤੇਜਾਃ ਸ੍ਮ੍ਪਰਨਤ ਏਸ਼ ਪੁਰੀਮ੍ ਇਮਾਮ੍  

  ਆਵਸ੍ਤ੍ ਅਮਰਪਰਵਯਃ ਸੁ੍ਮਨਤ: ਿਾਮ ਤੁਰ੍ਜਯਃ  ੧੭ 
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  ਇਵ੍ਸ਼ਵਾਵੋ ਸ੍੍ਤੁ ਪਰਸ੍ਾਤੇਿ ਸ੍ਰਵੇ ਵੈਸ਼ਾਨਲਵਾ ਿਰੁਪਾਃ  

  ਤੀਰ੍ਵਾ੭੭ਯੁਸ਼ੋ ਮਿਾਤ੍ਮਾਿੋ ਵੀਰਯਵਿ੍ਤਃ ਸੁ੍ਤਾਰ੍ਨਮਵਾਃ  ੧੮ 

  ਇਿ ਅਤਯ ਰਜਿੀਮ੍ ਰਾਮ ਸੁ੍ਵਮ੍ ਵਤ੍ਸ੍ਯਾਮਿੇ ਵਯਮ੍  

  ਸ਼ਵਃ ਪਰਪਾਤ ੇਿਰਸ਼ਰੇਸ਼੍ਟ ਜਿਵਮ੍ ਤਰਸ਼੍ਟਮੁ੍ ਅਰਹਨਸ੍  ੧੯ 

  ਸੁ੍ਮਨਤ ਸ੍੍ਤੁ ਮਿਾਤੇਜਾ ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰਮ੍ ਉਪਾਵਤਮ੍  

  ਸ਼ਰੁਤਵਾ ਿਰ ਵਰ ਸ਼ਰੇਸ਼੍ਟਃ ਪਰਤਯਾਵੱਚਿ੍ ਮਿਾਯਸ਼ਾਃ  ੨0 

  ਪੂਜਾਮ੍ ਚ ਪਰਮਾਮ੍ ਵਰੁਤਵਾ ਸ੍ੋਪਾਤਯਾਯਃ ਸ੍ਪਾਿ੍ਤਵਃ  

  ਪਰਾਞ੍ਜਨਲਃ ਵੁਸ਼ਲਮ੍ ਪਰੁਸ਼੍ਟਵਾ ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰਮ੍ ਅਤਾ ਪਰਵੀਤ ੍ ੨੧ 

  ਤਿਯੋ੭ਸ੍੍ਨਮ ਅਿੁਵਰੁਿੀਤੋਸ੍੍ਨਮ ਯਸ੍ਯ ਮੇ ਨਵਸ਼ਯਮ੍ ਮੁਿੇ  

  ਸ੍ਮ੍ਪਰਾਪ੍ਤੋ ਤਰ੍ਸ਼ਿਮ੍ ਚੈਵ ਿਾ੭ਸ੍੍ਨਤ ਤਿਯਤਰ ੋਮਯਾ  ੨੨ 

  ਇਤਯਾਰ੍ਸ਼ੇ ਸ਼ਰੀਮਤਰਾਮਾਯਣੇ, ਆਨਤ ਵਾਵਯੇ ਪਾਲਵਾਮ੍ਟੇ    ਸ੍ਪ੍ਤ ਚਤਵਾਨਰਮ੍ਸ਼ ੱੱਸ੍ਰ੍ਵਃ  

  ਅਸ਼੍ਟ ਚਤਿਾਤ੍ਰਮ੍ਸ਼  ੱਸਰ੍ਕਃ  

  ਪਰੁਸ਼੍ਟਵਾ ਤੁ ਵੁਸ਼ਲਮ੍ ਤਤਰ ਪਰਸ੍੍ਪਰ ਸ੍ਮਾਵਮੇ  

  ਵਤਾ ਅਿ੍ਤੇ ਸੁ੍ਮਨਤ: ਵਾਵਯਮ੍ ਵਯਾਜਿਾਰ ਮਿਾ ਮੁਨਿਮ੍  ੧ 

  ਇਮੌ ਵੁਮਾਰੌ ਪਤਰਮ੍ ਤ ੇਤੇਵ    ਤੁਲਯ   ਪਰਾਵਰਮੌ  

  ਵਜ   ਨਸ੍ਮਹ   ਵਤੀ ਵੀਰੌ ਸ਼ਾਰ੍ਤੂਲ   ਵਰੁਸ਼ਪੋ   ਪਮੌ  ੨ 

  ਪਤ੍ਮ ਪਤਰ   ਨਵਸ਼ਾਲਾ੭ਵ੍ਸ਼ੌ ਵਟ੍ਵ   ਤੂਣੀ   ਤਿੁਰ੍ਤਰੌ  

  ਅਨਸ਼ਵਿਾਨਵਵ ਰਪੂੇਣ ਸ੍ਮੁਪਸ੍੍ਨਤਤ ਯੌਵਿੌ  ੩ 

  ਯਤਰੁ ੱਚਯਾ ਏਵ ਵਾਮ੍ ਪਰਾਪ੍ਤੌ ਤੇਵ ਲੋਵਾਤ੍ ਇਵਾ੭ਮਰੌ  

  ਵਤਮ੍ ਪਤ੍ਪਯਾਮ੍ ਇਿ ਪਰਾਪ੍ਤੌ ਨਵਮ੭ਰ੍ਤਮ੍ ਵਸ੍ਯ ਵਾ ਮੁਿੇ  ੪ 

  ਪੂਸ਼ਯਿ੍ਤੌ ਇਮਮ੍ ਤੇਸ਼ਮ੍ ਚਿ੍ਤਰ ਸੂ੍ਰਯ ੌਇਵਾ੭ਮ੍ਪਰਮ੍  

  ਪਰਸ੍੍ਪਰਸ੍ਯ ਸ੍ਤਰੁਸ਼ੌ ਪਰਮਾਣ ਇਙਨ੍ਵਤ ਚੇਸ਼੍ਨਟਤੈਃ  ੫ 

  ਨਵਮ੭ਰ੍ਤਮ੍ ਚ ਿਰ ਸ਼ਰੇਸ਼੍ਟੌ ਸ੍ਮ੍ਪਰਾਪ੍ਤੌ ਤੁਰ੍ਵਮੇ ਪਨਤ  

  ਵਰ ਆਯੁਤ ਤਰ ੌਵੀਰ ੌਸ਼ਰੋਤੁਮ੍ ਇੱਚਾਨਮ ਤੱਤਵਤਃ  ੬ 

  ਤਸ੍ਯ ਤਤਵਚਿਮ੍ ਸ਼ਰੁਤਵਾ ਯਤਾ ਵਰੁੱਤਮ੍ ਿਯਵੇਤਯਤ੍  

  ਨਸ੍ੱਤਾ੭੭ਸ਼ਰਮ ਨਿਵਾਸ੍ਮ੍ ਚ ਰਾਵ੍ਸ਼ਸ੍ਾਿਾਮ੍ ਵਤਮ੍ ਤਤਾ  ੭ 

  ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰ ਵਚਃ ਸ਼ਰੁਤਵਾ ਰਾਜਾ ਪਰਮ ਿਰ੍ਨਸ਼ਤਃ  

  ਅਨਤਤੀ ਪਰਮੌ ਪਰਾਪ੍ਤੌ ਪੁਤਰੌ ਤਸ਼ਰਤ ਸ੍ਯ ਤੌ  ੮ 
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  ਪੂਜਯਾ ਮਾਸ੍ ਨਵਨਤਵਤ ੍ਸ੍ਤ੍ਵਾਰਾ੭ਰਹ ੌਮਿਾ ਪਲੌ  

  ਤਤਃ ਪਰਮ ਸ੍ਤ੍ਵਾਰਮ੍ ਸੁ੍ਮਤੇਃ ਪਰਾਪਯ ਰਾਵਵੌ  ੯ 

  ਉਸ਼ਯ ਤਤਰ ਨਿਸ਼ਾਮ੍ ਏਵਾਮ੍ ਜਵ੍ਮਤੁ: ਨਮਨਤਲਾਮ੍ ਤਤਃ  

  ਤਾਮ੍ ਤਰੁਸ਼੍ਟਵਾ ਮੁਿਯਃ ਸ੍ਰਵੇ ਜਿਵ ਸ੍ਯ ਪੁਰੀਮ੍ ਸ਼ੁਪਾਮ੍  ੧0 

  ਸ੍ਾਤੁ ਸ੍ਾਨਤਵਨਤ ਸ਼ਮ੍ਸ੍ਿ੍ਤੋ ਨਮਨਤਲਾਮ੍ ਸ੍ਮਪੂਜਯਿ੍  

  ਨਮਨਤਲ ਉਪ ਵਿੇ ਤਤਰ ਆਸ਼ਰਮਮ੍ ਤਰੁਸ਼ਯ ਰਾਵਵਃ  ੧੧ 

  ਪੁਰਾਣਮ੍   ਨਿਰ੍ਜਿਮ੍ ਰਮਯਮ੍ ਪਪਰੱਚ ਮੁਨਿ ਪੁਮ੍ਵਵਮ੍  

  ਸ਼ਰੀਮਤ੍ ਆਸ਼ਰਮ ਸ੍ਮ੍ਵਾਸ਼ਮ੍ ਨਵਮ੍ ਿੁ ਇਤਮ੍ ਮੁਨਿ ਵਰ੍ਨਜਤਮ੍  ੧੨ 

  ਸ਼ਰੋਤੁਮ੍ ਇੱਚਾਨਮ ਪਵਵਿ੍ ਵਸ੍ਯ ਅਯਮ੍ ਪੂਰਵ ਆਸ਼ਰਮਃ  

  ਤੱਚਰਤੁਵਾ  ਰਾਵਵੇਣੋਵ੍ਤਮ੍ ਵਾਵਯਮ੍ ਵਾਵਯ ਨਵਸ਼ਾਰਤਃ  ੧੩ 

  ਪਰਤਯੁਵਾਚ ਮਿਾਤੇਜਾ ਨਵਸ਼ਵਨਮਤਰੋ ਮਿਾ ਮੁਨਿਃ  

  ਿਿ੍ਤ ਤੇ ਵਤਨਯਸ਼ਯਾਨਮ ਸ਼ਰੁਣ ੁਤੱਤਵੇਿ ਰਾਵਵ  ੧੪ 

  ਯਸ੍ਯ ਏਤਤ੍ ਆਸ਼ਰਮਪਤਮ੍ ਸ਼ਪ੍ਤਮ੍ ਵੋਪਾਿ੍ ਮਿਾਤ੍ਮਿਾ  

  ਵੌਤਮ ਸ੍ਯ ਿਰ ਸ਼ਰੇਸ਼੍ਟ ਪੂਰਵਮ੍ ਆਸ੍ੀਤ੍ ਮਿਾਤ੍ਮਿਃ  ੧੫ 

  ਆਸ਼ਰਮੋ ਨਤਵਯ ਸ੍ਮ੍ਵਾਸ਼ਃ ਸੁ੍ਰੈ: ਅਨਪ ਸੁ੍ਪੂਨਜਤਃ  

  ਸ੍ ਚ ਇਿ ਤਪ ਆਨਤਸ਼੍ਟਤ੍ ਅਿਲਯਾ ਸ੍ਨਿਤਃ ਪੁਰਾ  ੧੬ 

  ਵਰ੍ਸ਼ ਪੂਵਾਨਿ ਅਿੇਵਾਨਿ ਰਾਜ ਪੁਤਰ ਮਿਾਯਸ਼ਃ  

  ਤਸ੍ਯ ਅਿ੍ਤਰਮ੍ ਨਵਨਤਤਵਾ ਤੁ ਸ੍ਿਸ੍ਰਾਵ੍ਸ਼ਃ ਸ਼ਚੀ ਪਨਤਃ  ੧੭ 

  ਮੁਨਿ ਵੇਸ਼ ਤਰੋ   ਪੂਤਵਾ ਅਿਲਯਾਮ੍ ਇਤਮ੍ ਅਪਰਵੀਤ ੍ 

  ਰਤੁੁ ਵਾਲਮ੍ ਪਰਤੀਵ੍ਸ਼ਿ੍ਤੇ ਿ ਅਰ੍ਨਤਿਃ ਸੁ੍ਸ੍ਮਾਨਿਤ ੇ ੧੮ 

  ਸ੍ਮ੍ਵਮਮ੍ ਤੁ ਅਿਮ੍ ਇੱਚਾਨਮ ਤਵਯਾ ਸ੍ਿ ਸੁ੍ਮਤਯਮੇ  

  ਮੁਨਿ   ਵੇਸ਼ਮ੍ ਸ੍ਿਸ੍ਰਾ੭ਵ੍ਸ਼ਮ ੍ਨਵਜ੍ਞਾਯ ਰਵੁ   ਿਿ੍ਤਿ  ੧੯ 

  ਮਨਤਮ੍ ਚਵਾਰ ਤੁਰ੍ਮੇਤਾ ਤੇਵਰਾਜ ਵੁਤੂਿਲਾਤ੍  

  ਅਤਾ ਪਰਵੀਤ੍ ਿਰ ਸ਼ਰੇਸ਼੍ਟ ਵਰੁਤਾਰ੍ਤੇਿ ਅਿ੍ਤਰਾ੭੭ਤ੍ਮਿਾ  ੨0 

  ਵਰੁਤਾ੭ਰ੍ਤੋਨਸ੍ ਸੁ੍ਰ ਸ਼ਰੇਸ਼੍ਟ ਵੱਚ ਸ਼ੀਵਰਮ੍ ਇਤਃ ਪਰਪੋ  

  ਆਤ੍ਮਾਿਮ੍ ਮਾਮ੍ ਚ ਤੇਵੇਸ਼ ਸ੍ਰਵਤਾ ਰਵ੍ਸ਼ ਮਾਿਤ  ੨੧ 

  ਇਿ੍ਤਰ ਸ੍੍ਤੁ ਪਰਿਸ੍ਿ੍ ਵਾਵਯਮ੍ ਅਿਲਯਾਮ੍ ਇਤਮ੍ ਅਪਰਵੀਤ ੍ 

  ਸੁ੍ਸ਼ਰੋਨਣ ਪਨਰਤੁਸ਼੍ਟੋਸ੍੍ਨਮ ਵਨਮਸ਼ਯਾਨਮ ਯਤਾ੭੭ਵਤਮ੍  ੨੨ 
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  ਏਵਮ ੍ਸ੍ਮ੍ਵਮਯ ਤੁ ਤਯਾ ਨਿਸ਼੍ਚਵਰਾਮ ਉਟਜਾਤ੍ ਤਤਃ  

  ਸ੍ ਸ੍ਮ੍ਪਰਮਾਤ੍ ਤਵਰਿ੍ ਰਾਮ ਸ਼ਮ੍ਨਵਤੋ ਵੌਤਮਮ੍ ਪਰਨਤ  ੨੩ 

  ਵੌਤਮਮ੍ ਸ੍ਮ੍ਤਤਰ੍ਸ਼ ਅਤ ਪਰਨਵਸ਼ਿ੍ਨਤ ਮਿਾ ਮੁਨਿਮ੍  

  ਤੇਵ ਤਾਿਵ ਤੁਰ੍ਤਰ੍ਸ਼ਮ੍ ਤਪੋਪਲ ਸ੍ਮਨਿਵਤਮ੍  ੨੪ 

  ਤੀਰ੍ਤ ਉਤਵ ਪਨਰਵ੍ਨਲ ਿਮ੍ ਤੀਪਯਮਾਿਮ੍ ਇਵਾ੭ਿਲਮ੍  

  ਵਰੁਿੀਤ ਸ੍ਨਮਤਮ੍ ਤਤਰ ਸ੍ ਵੁਸ਼ਮ੍ ਮੁਨਿ ਪੁਙਵ੍ਵਮ੍  ੨੫ 

  ਤਰੁਸ਼੍ਟਵਾ ਸੁ੍ਰਪਨਤ: ਤਰਸ੍੍ਤੋ ਨਵਸ਼ ਣ ਵਤਿੋਪਵਤ੍  

  ਅਤ ਤਰੁਸ਼੍ਟਵਾ ਸ੍ਿਸ੍ਰਾ੭ਵ੍ਸ਼ਮ੍ ਮੁਨਿ ਵੇਸ਼ ਤਰਮ੍ ਮੁਨਿਃ  ੨੬ 

  ਤੁਰਵਰ੍ੁੱਤਮ੍ ਵਰੁੱਤ ਸ੍ਮ੍ਪ ਿੋ ਰੋਸ਼ਾਤ੍ ਵਚਿਮ੍ ਅਪਰਵੀਤ ੍ 

  ਮਮ ਰਪੂਮ੍ ਸ੍ਮਾਸ੍੍ਤਾਯ ਵਰੁਤਵਾਿ੍ ਅਨਸ੍ ਤੁਰ੍ਮਤੇ  ੨੭ 

  ਅਵਰ੍ਤਵਯਮ੍ ਇਤਮ੍ ਤਸ੍੍ਮਾਤ੍ ਨਵਪਲ: ਤਵਮ੍ ਪਨਵਸ਼ਯਨਤ  

  ਵੌਤਮੇਿ ਏਵਮ੍ ਉਵ੍ਤਸ੍ਯ ਸ੍ ਰੋਸ਼ੇਣ ਮਿਾਤ੍ਮਿਾ  ੨੮ 

  ਪੇਤਤੁ: ਵਰੁਸ਼ਣੌ ਪੂਮੌ ਸ੍ਿਸ੍ਰਾਵ੍ਸ਼ ਸ੍ਯ ਤਤ੍ਵ੍ਸ਼ਣਾਤ੍  

  ਤਤਾ ਸ਼ਪ੍ਤਵਾ ਸ੍ ਵੈ ਸ਼ਵਰਮ੍ ਪਾਰਯਾਮ੍ ਅਨਪ ਚ ਸ਼ਪ੍ਤਵਾਿ੍   ੨੯  

  ਇਿ ਵਰ੍ਸ਼ ਸ੍ਿਸ੍ਰਾਨਣ ਪਿਨੂਿ ਤਵਮ੍ ਨਿਵਨਸ਼ਸ਼ਯਨਸ੍  

  ਵਾਯੁ ਪਵ੍ਸ਼ਾ ਨਿਰਾ੭੭ਿਾਰਾ ਤਪਯਿ੍ਤੀ ਪਸ੍੍ਮ ਸ਼ਾਨਯਿੀ  ੩0 

  ਅਤਰੁਸ਼ਯਾ ਸ੍ਰਵ ਪੂਤਾਿਾਮ੍ ਆਸ਼ਰਮੇਸ੍੍ਨਮਿ੍ ਨਿਵਤ੍ਸ੍ਯਨਸ੍  

  ਯਤਾ ਤੁ ਏਤਤ ੍ਵਿਮ੍ ਵੋਰਮ੍ ਰਾਮੋ ਤਸ਼ਰਤਾ੭੭ਤ੍ਮਜਃ  ੩੧ 

  ਆਵਨਮਸ਼ਯਨਤ ਤੁਰ੍ਤਰ੍ਸ਼: ਤਤਾ ਪੂਤਾ ਪਨਵਸ਼ਯਨਸ੍  

  ਤਸ੍ਯ ਆਨਤਤਯੇਿ ਤੁਰਵਰ੍ੁੱਤੇ ਲੋਪ ਮੋਿ ਨਵਵਰ੍ਨਜਤਾ  ੩੨ 

  ਮਤ੍ਸ੍ਵਾਸ਼ੇ ਮੁਤਾ ਯੁਵ੍ਤਾ ਸ੍ਵਮ੍ ਵਪੁ: ਤਾਰਨਯਸ਼ਯਨਸ੍  

  ਏਵਮ ੍ਉਵ੍ਤਵਾ ਮਿਾਤੇਜਾ ਵੌਤਮੋ ਤੁਸ਼੍ਟ ਚਾਨਰਣੀਮ੍  ੩੩ 

  ਇਮਮ੍ ਆਸ਼ਰਮਮ੍ ਉਤ੍ਸ੍ਰੁਜਯ ਨਸ੍ੱਤ  ਚਾਰਣ ਸ੍ੇਨਵਤੇ  

  ਨਿਮਵਤ ੍ਨਸ਼ਵਰ ੇਰਮਯੇ ਤਪ ਸ੍੍ਤੇਪੇ ਮਿਾਤਪਾਃ  ੩੪ 

  ਇਤਯਾਰ੍ਸ਼ੇ ਸ਼ਰੀਮਤਰਾਮਾਯਣੇ, ਆਨਤ ਵਾਵਯੇ ਪਾਲਵਾਮ੍ਟੇ    ਅਸ਼੍ਟ ਚਤਵਾਨਰਮ੍ਸ਼ ੱੱਸ੍ਰ੍ਵਃ  

  ਏਕੋਨ ਪਮ੍ਚਾਸ਼  ੱਸਰ੍ਕਃ  

  ਅਪਲ ਸ੍੍ਤੁ ਤਤਃ ਸ਼ਵਰੋ ਤੇਵਾਿ੍ ਅਵ੍ਨਿ ਪੁਰੋਵਮਾਿ੍  

  ਅਪਰਵੀਤ ੍ਤਰਸ੍੍ਤ    ਵਤਿਃ ਸ੍ਰ੍ਨਸ਼ ਸ੍ਮ੍ਵਾਿ੍ ਸ੍ਚਾਰਣਾਿ੍  ੧ 
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  ਵੁਰਵਤਾ ਤਪਸ੍ੋ ਨਵਵ੍ਿਮ੍ ਵੌਤਮ ਸ੍ਯ ਮਿਾਤ੍ਮਿਃ  

  ਵਰੋਤਮ੍ ਉਤ੍ਪਾਤਯ ਨਿ ਮਯਾ ਸੁ੍ਰ ਵਾਰਯਮ੍ ਇਤਮ੍ ਵਰੁਤਮ੍  ੨ 

  ਅਪਲੋਸ੍੍ਨਮ ਵਰੁਤ: ਤੇਿ ਵਰੋਤਾਤ੍ ਸ੍ਾ ਚ ਨਿਰਾਵਰੁਤਾ  

  ਸ਼ਾਪ ਮੋਵ੍ਸ਼ੇਣ ਮਿਤਾ ਤਪੋ   ਅਸ੍ਯ ਅਪਿਰਤੁਮ੍ ਮਯਾ  ੩ 

  ਤਸ੍੍ਮਾਤ੍ ਸੁ੍ਰਵਰਾਃ ਸ੍ਰਵੇ ਸ੍ਰ੍ਨਸ਼ਸ੍ਮ੍ਵਾਃ ਸ੍ ਚਾਰਣਾਃ  

  ਸੁ੍ਰ ਸ੍ਾਿਯ ਵਰਮ੍ ਸ੍ਰਵੇ ਸ੍ਪਲਮ੍ ਵਰ੍ਤੁਮ੍ ਅਰਹਤ  ੪ 

  ਸ਼ਤਵਰਤੋ: ਵਚਃ ਸ਼ਰੁਤਵਾ ਤੇਵਾਃ ਸ੍ ਅਵ੍ਨਿਪੁਰੋਵਮਾਃ  

  ਨਪਤਰੁ ਤੇਵਾਿ੍ ਉਪੇਤਯ ਆਿਃੁ ਸ੍ਿ ਸ੍ਰਵੈ: ਮਰ ੁਤ੍ਵਣੈਃ  ੫ 

  ਅਯਮ੍ ਮੇਸ਼ਃ ਸ੍ ਵਰੁਸ਼ਣਃ ਸ਼ਵਰੋ ਨਿ ਅਵਰੁਸ਼ਣਃ ਵਰੁਤਃ  

  ਮੇਸ਼ ਸ੍ਯ ਵਰੁਸ਼ਣੌ ਵਰੁਿਯ ਸ਼ਵਰਾਯ ਆਸ਼ੁ ਪਰਯੱਚਤ  ੬ 

  ਅਪਲ ਸ੍੍ਤੁ ਵਰੁਤੋ ਮੇਸ਼ਃ ਪਰਾਮ੍ ਤੁਸ਼੍ਨਟਮ੍ ਪਰਤਾਸ੍ਯਨਤ  

  ਪਵਤਾਮ੍ ਿਰ੍ਸ਼ਣਾ੭ਰ੍ਤਾਯ ਯੇ ਚ ਤਾਸ੍ਯਿ੍ਨਤ ਮਾਿਵਾਃ  ੭ 

  ਅਵ੍ਸ਼ਯਮ੍ ਨਿ ਪਲਮ੍ ਤੇਸ਼ਾਮ੍   ਯੂਯਮ੍ ਤਾਸ੍ਯਤ ਪੁਸ਼੍ਵਲਮ੍   

  ਅਵ੍ਿੇ ਸ੍੍ਤੁ ਵਚਿਮ੍ ਸ਼ਰੁਤਵਾ ਨਪਤਰੁ  ਤੇਵਾਃ ਸ੍ਮਾਵਤਾਃ  

  ਉਤ੍ਪਾਟਯ ਮੇਸ਼ ਵਰੁਸ਼ਣੌ ਸ੍ਿਸ੍ਰਾਵ੍ਸ਼ੇ ਿਯਵੇਸ਼ਯਿ੍  ੮ 

  ਤਤਾ ਪਰਪਰੁਨਤ ਵਾਵੁਤ੍ਸ੍੍ਤ ਨਪਤਰੁ ਤੇਵਾਃ ਸ੍ਮਾਵਤਾਃ  

  ਅਪਲਾਿ੍ ਪੁਞ੍ਜਤੇ ਮੇਸ਼ਾਿ੍ ਪਲੈ: ਤੇਸ਼ਾਮ੍ ਅਯੋਜਯਿ੍  ੯ 

  ਇਿ੍ਤਰ ਸ੍੍ਤੁ ਮੇਸ਼ ਵਰੁਸ਼ਣ: ਤਤਾ ਪਰਪਰੁਨਤ ਰਾਵਵ  

  ਵੌਤਮ ਸ੍ਯ ਪਰਪਾਵੇਿ ਤਪਸ੍ ਸ਼੍ਚ ਮਿਾਤ੍ਮਿਃ  ੧0 

  ਤਤ੍ ਆਵੱਚ ਮਿਾਤੇਜ ਆਸ਼ਰਮਮ੍ ਪੁਣਯ ਵਰ੍ਮਣਃ  

  ਤਾਰਯ ਏਿਾਮ੍ ਮਿਾਪਾਵਾਮ੍ ਅਿਲਯਾਮ੍ ਤੇਵ ਰਨੂਪਣੀਮ੍  ੧੧ 

  ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰ ਵਚਃ ਸ਼ਰੁਤਵਾ ਰਾਵਵਃ ਸ੍ਿ ਲਵ੍ਸ਼੍ਮਣਃ  

  ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰਮ੍ ਪੁਰਸ੍੍ਵਰੁਤਯ ਆਸ਼ਰਮਮ੍ ਪਰਨਵਵੇਸ਼ ਿ  ੧੨ 

  ਤਤਰ੍ਸ਼ ਚ ਮਿਾਪਾਵਾਮ੍ ਤਪਸ੍ਾ ਤਯੋਨਤਤ ਪਰਪਾਮ੍  

  ਲੋਵੈ: ਅਨਪ ਸ੍ਮਾਵਮਯ ਤੁਰ੍ਨਿਰੀਵ੍ਸ਼ਯਾਮ੍ ਸੁ੍ਰਾ੭ਸੁ੍ਰੈਃ  ੧੩ 

  ਪਰਯਤ੍ਿਾਤ੍ ਨਿਰ੍ਨਮਤਾਮ੍ ਤਾਤਰਾ ਨਤਵਯਾਮ੍ ਮਾਯਾ ਮਯੀਮ੍ ਇਵ  

  ਤੂਮੇਿ ਅਨਪ ਪਰੀਤ ਅਙਵ੍ੀਮ੍ ਪੂਰ੍ਣ ਚਿ੍ਤਰ ਪਰਪਾਮ੍ ਇਵ  ੧੪ 

  ਸ੍ ਤੁਸ਼ਾਰ ਆਵਰੁਤਾਮ੍ ਸ੍ ਅਪਰਾਮ੍ ਪੂਰ੍ਣ ਚਿ੍ਤਰ ਪਰਪਾਮ੍ ਇਵ  
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  ਮਤਯੇ   ਅਮ੍ਪਸ੍ੋ ਤੁਰਾਤਰ੍ਸ਼ਾਮ੍ ਤੀਪ੍ਤਾਮ੍ ਸੂ੍ਰਯ ਪਰਪਾਮ੍ ਇਵ  

  ਸ੍ ਨਿ ਵੌਤਮ ਵਾਵਯੇਿ ਤੁਰ੍ਨਿਰੀਵ੍ਸ਼ਯਾ ਪਪੂਵ ਿ  ੧੫ 

  ਤਰਯਾਣਾਮ ੍ਅਨਪ ਲੋਵਾਿਾਮ੍ ਯਾਵਤ੍ ਰਾਮ ਸ੍ਯ ਤਰ੍ਸ਼ਿਮ੍  

 ਸ਼ਾਪਸ੍ਯ ਅਿ੍ਤ ਮੁਪਾਵਮਯ ਤੇਸ਼ਾਮ੍ ਤਰ੍ਸ਼ਿਮ੍ ਆਵਤਾ  ੧੬ 

  ਰਾਵਵੌ ਤੁ ਤਤ ਸ੍੍ਤਸ੍ਯਾਃ ਪਾਤੌ ਜਵਰੁਿਤੁ ਸ੍੍ਤਤਾ  

  ਸ੍੍ਮਰਿ੍ਤੀ ਵੌਤਮ ਵਚਃ ਪਰਨਤਜਵਰਾਿ ਸ੍ਾ ਚ ਤੌ  ੧੭ 

  ਪਾਤਯਮ੍ ਅਰ੍ਵਯਮ੍ ਤਤਾ ਆਨਤਤਯਮ੍ ਚਵਾਰ ਸੁ੍ਸ੍ਮਾਨਿਤਾ  

  ਪਰਨਤਜਵਰਾਿ ਵਾਵੁਤ੍ਸ੍੍ਤੋ ਨਵਨਤ ਤਰੁਸ਼੍ਟੇਿ ਵਰ੍ਮਣਾ  ੧੮ 

  ਪੁਸ਼੍ਪ ਵਰੁਸ਼੍ਨਟ: ਮਿਤ੍ ਆਸ੍ੀਤ੍ ਤੇਵ ਤੁਿ੍ਤੁਨਪ ਨਿਸ੍ਵਿੈਃ  

  ਵਿ੍ਤਰਵ ਅਪ੍ਸ੍ਰਸ੍ਾਮ੍ ਚਾ੭ਨਪ ਮਿਾਿ੍ ਆਸ੍ੀਤ੍ ਸ੍ਮਾਵਮਃ  ੧੯ 

  ਸ੍ਾਤੁ ਸ੍ਾਨਤਵਨਤ ਤੇਵਾ: ਤਾਮ੍ ਅਿਲਯਾਮ੍ ਸ੍ਮਪੂਜਯਿ੍  

  ਤਪੋਪਲ ਨਵਸ਼ੱੁਤ ਅਮ੍ਵੀਮ੍ ਵੌਤਮ ਸ੍ਯ ਵਸ਼ਾ੭ਿੁਵਾਮ੍  ੨0 

  ਵੌਤਮੋਨਪ ਮਿਾਤੇਜਾ ਅਿਲਯਾ ਸ੍ਨਿਤਃ ਸੁ੍ਵੀ  

  ਰਾਮਮ੍ ਸ੍ਮ੍ਪੂਜਯ ਨਵਨਤਵਤ੍ ਤਪ ਸ੍੍ਤੇਪੇ ਮਿਾਤਪਾਃ  ੨੧ 

  ਰਾਮੋਨਪ ਪਰਮਾਮ੍ ਪੂਜਾਮ੍ ਵੌਤਮ ਸ੍ਯ ਮਿਾਮੁਿੇਃ  

  ਸ੍ਵਾਸ਼ਾਤ੍ ਨਵਨਤਵਤ੍ ਪਰਾਪਯ ਜਵਾਮ ਨਮਨਤਲਾਮ੍ ਤਤਃ  ੨੨ 

  ਇਤਯਾਰ੍ਸ਼ੇ ਸ਼ਰੀਮਤਰਾਮਾਯਣੇ, ਆਨਤ ਵਾਵਯੇ ਪਾਲਵਾਮ੍ਟੇ    ਏਵੋਿ ਪਮ੍ਚਾਸ਼ ੱੱਸ੍ਰ੍ਵਃ  

  ਪਮ੍ਚਾਸ਼  ੱਸਰ੍ਕਃ  

  ਤਤਃ ਪਰਾਵ੍ ਉਤੱਰਾਮ੍ ਵਤਵਾ ਰਾਮਃ ਸ੍ੌਨਮਨਤਰਣਾ ਸ੍ਿ  

  ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰਮ੍ ਪੁਰਸ੍੍ਵਰੁਤਯ ਯਜ੍ਞ ਵਾਟਮ੍ ਉਪਾਵਮਤ੍  

  ਰਾਮ ਸ੍੍ਤੁ ਮੁਨਿ ਸ਼ਾਰ੍ਤੂਲਮ੍ ਉਵਾਚ ਸ੍ਿ ਲਵ੍ਸ਼੍ਮਣਃ  ੧ 

  ਸ੍ਾਤਵੀ ਯਜ੍ਞ ਸ੍ਮਰੁੱਨਤ ਨਰਹ ਜਿਵ ਸ੍ਯ ਮਿਾਤ੍ਮਿਃ  

  ਪਿਨੂਿ ਇਿ ਸ੍ਿਸ੍ਰਾਨਣ ਿਾਿਾ ਤੇਸ਼ ਨਿਵਾਨਸ੍ਿਾਮ੍  ੨ 

  ਪਰਾਿ੍ਮਣਾਿਾਮ੍ ਮਿਾਪਾਵ ਵੇਤਾ੭ਤਯਯਿ ਸ਼ਾਨਲਿਾਮ੍  

  ਰਨੁਸ਼ ਵਾਟਾ ਸ਼੍ਚ ਤਰੁਸ਼ਯਿ੍ਤੇ ਸ਼ਵਟੀ ਸ਼ਤ ਸ੍ਮ੍ਵੁਲਾਃ  ੩ 

  ਤੇਸ਼ੋ ਨਵਤੀਯਤਾਮ੍ ਪਰਿ੍ਮਿ੍ ਯਤਰ ਵਤ੍ਸ੍ਯਾਮਿੇ ਵਯਮ੍  

  ਰਾਮ ਸ੍ਯ ਵਚਿਮ੍ ਸ਼ਰੁਤਵਾ ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰੋ ਮਿਾ ਮੁਨਿਃ  ੪ 

  ਨਿਵੇਸ਼ਮ੍ ਅਵਰੋਤ੍ ਤੇਸ਼ੇ ਨਵਨਵਵ੍ਤੇ ਸ੍ਨਲਲਾ੭੭ਯੁਤੇ  
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  ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰਮ੍ ਮੁਨਿ ਸ਼ਰੇਸ਼੍ਟਮ੍ ਸ਼ਰੁਤਵਾ ਸ੍ ਿਰੁਪਨਤ ਸ੍੍ਤਤਾ  ੫ 

  ਸ਼ਤਾਿਿ੍ਤਮ੍ ਪੁਰਸ੍੍ਵਰੁਤਯ ਪੁਰੋਨਿਤਮ੍ ਅਨਿਿ੍ਨਤਤਮ੍  

  ਪਰਤਯੱੁਜਵਾਮ ਸ੍ਿਸ੍ਾ ਨਵਿਯੇਿ ਸ੍ਮਨਿਵਤ:  ੬ 

  ਰਨੁਤਵਜੋਨਪ ਮਿਾਤ੍ਮਾਿ ਸ੍੍ਤੁ ਅਰ੍ਵਯਮ੍ ਆਤਾਯ ਸ੍ਤਵਰਮ੍  

  ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰਾਯ ਤਰ੍ਮੇਣ ਤਤੁ: ਮਿ੍ਤਰ ਪੁਰਸ੍੍ਵਰੁਤਮ੍  ੭ 

  ਪਰਨਤਵਰੁਿਯ ਤੁ ਤਾਮ੍ ਪੂਜਾਮ੍ ਜਿਵ ਸ੍ਯ ਮਿਾਤ੍ਮਿਃ  

  ਪਪਰੱਚ ਵੁਸ਼ਲਮ੍ ਰਾਜ੍ਞੋ ਯਜ੍ਞ ਸ੍ਯ ਚ ਨਿਰਾਮਯਮ੍  ੮ 

  ਸ੍ ਤਾਮ੍ ਸ਼੍ਚਾ੭ਨਪ ਮੁਿੀਿ੍ ਪਰੁਸ਼੍ਟਵਾ ਸ੍ੋਪਾਤਯਾਯ ਪੁਰੋਤਸ੍ਃ  

  ਯਤਾ ਿਯਾਯਮ੍ ਤਤਃ ਸ੍ਰਵੈਃ ਸ੍ਮਾਵੱਚਤ੍ ਪਰਿਰਸ਼ੁ੍ਟਵਾਿ੍  ੯ 

  ਅਤ ਰਾਜਾ ਮੁਨਿ ਸ਼ਰੇਸ਼੍ਟਮ੍ ਵਰੁਤਾਞ੍ਜਨਲ: ਅਪਾਸ਼ਤ  

  ਆਸ੍ਿੇ ਪਵਵਾਿ੍ ਆਸ੍੍ਤਾਮ੍ ਸ੍ਿ   ਏਨਪ: ਮੁਨਿ ਸ੍ੱਤਮੈਃ  ੧0 

  ਜਿਵ ਸ੍ਯ ਵਚਃ ਸ਼ਰੁਤਵਾ ਨਿਸ਼ਸ੍ਾਤ ਮਿਾ ਮੁਨਿਃ  

  ਪੁਰੋਤਾ ਰਨੁਤਵਜ ਸ਼੍ਚੈਵ ਰਾਜਾ ਚ ਸ੍ਿ ਮਿ੍ਨਤਰਨਪਃ  ੧੧ 

  ਆਸ੍ਿੇਸ਼ੁ ਯਤਾ ਿਯਾਯਮ੍ ਉਪਨਵਸ਼੍ਟਾਿ੍ ਸ੍ਮਿ੍ਤਤਃ  

  ਤਰੁਸ਼੍ਟਵਾ ਸ੍ ਿਰੁਪਨਤ ਸ੍੍ਤਤਰ ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰਮ੍ ਅਤਾ੭ਪਰਵੀਤ ੍ ੧੨ 

  ਅਤਯ ਯਜ੍ਞ ਸ੍ਮਰੁੱਨਤ: ਮੇ ਸ੍ਪਲਾ ਤੈਵਤੈਃ ਵਰੁਤਾ  

  ਅਤਯ ਯਜ੍ਞ ਪਲਮ੍ ਪਰਾਪ੍ਤਮ੍ ਪਵਵ ੱੱਤਰ੍ਸ਼ਿਾਤ੍ ਮਯਾ  ੧੩ 

  ਤਿਯੋ   ਅਸ੍੍ਨਮ ਅਿੁਵਰੁਿੀਤੋ   ਅਸ੍੍ਨਮ ਯਸ੍ਯ ਮੇ ਮੁਨਿ ਪੁਮ੍ਵਵ  

  ਯਜ੍ਞ ਉਪਸ੍ਤਿਮ੍ ਪਰਿ੍ਮਿ੍ ਪਰਾਪ੍ਤੋ   ਅਨਸ੍ ਮੁਨਿਨਪਃ ਸ੍ਿ  ੧੪ 

  ਤਵਾਤਸ਼ਾ੭ਿਮ੍ ਤੁ ਪਰਿ੍ਮਰ੍ਸ਼ੇ ਤੀਵ੍ਸ਼ਾਮ੍ ਆਿ:ੁ ਮਿੀਨਸ਼ਣਃ  

  ਤਤੋ ਪਾਵਾ੭ਰ੍ਨਤਿੋ ਤੇਵਾਿ੍ ਤਰਸ਼੍ਟਮੁ੍ ਅਰਹਨਸ੍ ਵੌਨਸ਼ਵ  ੧੫ 

  ਇਤਯੁਵ੍ਤਵਾ ਮੁਨਿ ਸ਼ਾਰ੍ਤੂਲਮ੍ ਪਰਿਰਸ਼ੁ੍ਟ ਵਤਿ ਸ੍੍ਤਤਾ  

  ਪੁਿ: ਤਮ੍ ਪਨਰਪਪਰੱਚ ਪਰਾਞ੍ਜਨਲਃ ਪਰਯਤ ੋਿਰੁਪਃ  ੧੬ 

  ਇਮੌ ਵੁਮਾਰੌ ਪਤਰਮ੍ ਤ ੇਤੇਵ ਤੁਲਯ ਪਰਾਵਰਮੌ  

  ਵਜ ਨਸ੍ਮਹ ਵਤੀ ਵੀਰੌ ਸ਼ਾਰ੍ਤੂਲ ਵਰੁਸ਼ਪ ਉਪਮੌ  ੧੭ 

  ਪਤ੍ਮ ਪਤਰ ਨਵਸ਼ਾਲਾ੭ਵ੍ਸ਼ੌ ਵਟ੍ਵ ਤੂਣੀ ਤਿੁਰ੍ਤਰੌ  

  ਅਨਸ਼ਵਿਾ ਨਵਵ ਰਪੂੇਣ ਸ੍ਮੁਪਸ੍੍ਨਤਤ ਯੌਵਿੌ  ੧੮ 

  ਯਤਰੁ ੱਚ ਯੈਵ ਵਾਮ੍ ਪਰਾਪ੍ਤੌ ਤੇਵ ਲੋਵਾਤ੍ ਇਵ ਅਮਰੌ  
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  ਵਤਮ੍ ਪਤ੍ਪਯਾਮ੍ ਇਿ ਪਰਾਪ੍ਤੌ ਨਵਮ੭ਰ੍ਤਮ੍ ਵਸ੍ਯ ਵਾ ਮੁਿੇ  ੧੯ 

  ਵਰ ਆਯੁਤ ਤਰ ੌਵੀਰ ੌਵਸ੍ਯ ਪੁਤਰੌ ਮਿਾ ਮੁਿੇ  

  ਪੂਸ਼ਯਿ੍ਤੌ ਇਮਮ੍ ਤੇਸ਼ਮ੍ ਚਿ੍ਤਰ ਸੂ੍ਰਯ ੌਇਵ ਅਮ੍ਪਰਮ੍  ੨0 

  ਪਰਸ੍੍ਪਰਸ੍ਯ ਸ੍ਤਰੁਸ਼ੌ ਪਰਮਾਣ ਇਙਨ੍ਵਤ ਚੇਸ਼੍ਨਟਤੈਃ  

  ਵਾਵ ਪਵ੍ਸ਼ਤਰੌ ਵੀਰੌ ਸ਼ਰੋਤੁਮ੍ ਇੱਚਾਨਮ ਤੱਤਵਤਃ  ੨੧ 

  ਤਸ੍ਯ ਤ ਤਵਚਿਮ੍ ਸ਼ਰੁਤਵਾ ਜਿਵ ਸ੍ਯ ਮਿਾਤ੍ਮਿਃ  

 ਿਯਵੇਤਯਿ੍ ਮਿਾਤ੍ਮਾਿੌ ਪੁਤਰੌ ਤਸ਼ਰਤ ਸ੍ਯ ਤ ੌ ੨੨ 

 ਨਸ੍ੱਤਾਸ਼ਰਮ   ਨਿਵਾਸ੍ਮ੍ ਚ ਰਾਵ੍ਸ਼ਸ੍ਾਿਾਮ੍ ਵਤਮ੍ ਤਤਾ  

 ਤ   ੱੱਚਾ੭੭ਵਮਿਮ੍ ਅਵਯਵਰਮ੍ ਨਵਸ਼ਾਲਾਯਾ   ਸ਼੍ਚ ਤਰ੍ਸ਼ਿਮ੍  ੨੩ 

 ਅਿਲਯਾ   ਤਰ੍ਸ਼ਿਮ੍ ਚੈਵ ਵੌਤਮੇਿ ਸ੍ਮਾਵਮਮ੍  

 ਮਿਾ   ਤਿੁਨਸ਼ ਨਜਜ੍ਞਾਸ੍ਾਮ੍ ਵਰ੍ਤੁਮ੍ ਆਵਮਿਮ੍ ਤਤਾ  ੨੪ 

 ਏਤਤ ੍ਸ੍ਰਵਮ੍ ਮਿਾਤੇਜਾ ਜਿਵਾਯ ਮਿਾਤ੍ਮਿੇ  

 ਨਿਵੇਤਯ ਨਵਰਰਾਮ ਅਤ ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰੋ ਮਿਾਮੁਨਿਃ  ੨੫ 

 ਇਤਯਾਰ੍ਸ਼ ੇਸ਼ਰੀਮਤਰਾਮਾਯਣੇ, ਆਨਤ ਵਾਵਯੇ ਪਾਲਵਾਮ੍ਟੇ    ਪਮ੍ਚਾਸ਼ ੱੱਸ੍ਰ੍ਵਃ  

 ਏਕ ਪਮ੍ਚਾਸ਼  ੱਸਰ੍ਕਃ  

 ਤਸ੍ਯ ਤ ਤਵਚਿਮ੍ ਸ਼ਰੁਤਵਾ ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰ ਸ੍ਯ ਤੀਮਤਃ  

 ਿਰਸ਼ੁ੍ਟ ਰੋਮਾ ਮਿਾਤੇਜਾਃ ਸ਼ਤਾਿਿ੍ਤੋ ਮਿਾਤਪਾਃ  ੧ 

 ਵੌਤਮ ਸ੍ਯ ਸੁ੍ਤੋ ਜਯੇਸ਼੍ਟ: ਤਪਸ੍ਾ ਤਯੋਨਤਤ ਪਰਪਃ  

 ਰਾਮ ਸ੍ਮ੍ਤਰ੍ਸ਼ਿਾਤ੍ ਏਵ ਪਰਮ੍ ਨਵਸ੍੍ਮਯ ਮਾਵਤਃ  ੨ 

 ਸ੍ ਤੌ ਨਿਸ਼ ਣੌ ਸ੍ਮ੍ਪਰੇਵ੍ਸ਼ਯ ਸੁ੍ਵਾ੭੭ਸ੍ੀਿੌ ਿਰੁਪਾ੭੭ਤ੍ਮਜੌ  

 ਸ਼ਤਾਿਿ੍ਤੋ ਮੁਨਿ ਸ਼ਰੇਸ਼੍ਟਮ੍ ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰਮ੍ ਅਤ ਅਪਰਵੀਤ ੍ ੩ 

 ਅਨਪ ਤ ੇਮੁਨਿ ਸ਼ਾਰ੍ਤੂਲ ਮਮ ਮਾਤਾ ਯਸ਼ਨਸ੍ਵਿੀ  

 ਤਰ੍ਨਸ਼ਤਾ ਰਾਜ ਪੁਤਰਾਯ ਤਪੋ ਤੀਰ੍ਵਮ੍ ਉਪਾਵਤਾ  ੪ 

 ਅਨਪ ਰਾਮ ੇਮਿਾਤੇਜਾ ਮਮ ਮਾਤਾ ਯਸ਼ਨਸ੍ਵਿੀ  

 ਵਿਯੈ: ਉਪਾਿਰਤ ੍ਪੂਜਾਮ੍ ਪੂਜਾ੭ਰਹ ੇਸ੍ਰਵ ਤੇਨਿਿਾਮ੍  ੫ 

 ਅਨਪ ਰਾਮਾਯ ਵਨਤਤਮ੍ ਯਤਾ ਵਰੁੱਤਮ੍ ਪੁਰਾਤਿਮ੍  

 ਮਮ ਮਾਤੁ: ਮਿਾਤੇਜੋ ਤੇਵੇਿ ਤੁਰ੭ਿੁਸ਼੍ਨਟਤਮ੍  ੬ 

 ਅਨਪ ਵੌਨਸ਼ਵ ਪਤਰਮ੍ ਤੇ ਵੁਰਣੁਾ ਮਮ ਸ੍ਮ੍ਵਤਾ  
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 ਮਾਤਾ ਮਮ ਮੁਨਿ ਸ਼ਰੇਸ਼੍ਟ ਰਾਮ ਸ੍ਮ੍ਤਰ੍ਸ਼ਿਾਤ੍ ਇਤਃ  ੭ 

 ਅਨਪ ਮ ੇਵੁਰਣੁਾ ਰਾਮਃ ਪੂਨਜਤਃ ਵੁਨਸ਼ਵਾ੭੭ਤ੍ਮਜ  

 ਇਿ ਆਵਤੋ ਮਿਾਤੇਜਾਃ ਪੂਜਾਮ੍ ਪਰਾਪਯ ਮਿਾਤ੍ਮਿਃ  ੮ 

 ਅਨਪ ਸ਼ਾਿ੍ਤੇਿ ਮਿਸ੍ਾ ਵੁਰ:ੁ ਮੇ ਵੁਨਸ਼ਵਾ੭੭ਤ੍ਮਜ  

 ਇਿ ਆਵਤੇਿ ਰਾਮੇਣ ਪੂਨਜਤੇਿ ਅਨਪਵਾਨਤਤਃ  ੯ 

 ਤਤ੍ ਸ਼ਰੁਤਵਾ ਵਚਿਮ੍ ਤਸ੍ਯ ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰੋ ਮਿਾਮੁਨਿਃ  

 ਪਰਤਯੁਵਾਚ ਸ਼ਤਾਿਿ੍ਤਮ੍ ਵਾਵਯਜ੍ਞੋ ਵਾਵਯ ਵੋਨਵਤਮ੍  ੧0 

 ਿ ਅਨਤਵਰਾਿ੍ਤਮ੍ ਮੁਨਿਸ਼ਰੇਸ਼੍ਟ ਯਤ੍ ਵਰ੍ਤਵਯਮ੍ ਵਰੁਤਮ੍ ਮਯਾ  

 ਸ੍ਮ੍ਵਤਾ ਮੁਨਿਿਾ ਪਤ੍ਿੀ ਪਾਰ੍ਵਵੇਣ ਇਵ ਰੇਣਵੁਾ  ੧੧ 

 ਤਤ੍ ਸ਼ਰੁਤਵਾ ਵਚਿਮ੍ ਤਸ੍ਯ ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰ ਸ੍ਯ ਪਾਨਸ਼ਤਮ੍   

 ਸ਼ਤਾਿਿ੍ਤੋ ਮਿਾਤੇਜਾ ਰਾਮਮ੍ ਵਚਿਮ੍ ਅਪਰਵੀਤ ੍ ੧੨ 

 ਸ੍ਵਾਵਤਮ੍ ਤੇ ਿਰਸ਼ਰੇਸ਼੍ਟ ਨਤਸ਼੍ਟਯਾ ਪਰਾਪ੍ਤੋ ਅਨਸ੍ ਰਾਵਵ  

 ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰਮ੍ ਪੁਰਸ੍੍ਵਰੁਤਯ ਮਿਰ੍ਨਸ਼ਮ੍ ਅਪਰਾਨਜਤਮ੍  ੧੩ 

 ਅਨਚਿ੍ਤਯ ਵਰ੍ਮਾ ਤਪਸ੍ਾ ਪਰਿ੍ਮਰ੍ਨਸ਼: ਅਤੁਲ ਪਰਪਃ  

 ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰ ੋਮਿਾਤੇਜਾ ਵੇਤਯਮ੍ ਵੇਤ੍ਨਸ੍ ਏਿਮ੍ ਪਰਮਾਮ੍ ਵਨਤਮ੍  ੧੪ 

 ਿ ਅਸ੍੍ਨਤ ਤਿਯਤਰ ੋਰਾਮ ਤਵੱਤੋ ਅਿਯੋ ਪੁਨਵ ਵਸ਼੍ਚਿ  

 ਵੋਪ੍ਤਾ ਵੁਨਸ਼ਵ ਪੁਤਰ: ਤ ੇਯੇਿ ਤਪ੍ਤਮ੍ ਮਿ ੱੱਤਪਃ  ੧੫ 

 ਸ਼ਰੂਯਤਾਮ੍ ਚ ਅਨਪਤਾਸ੍ਯਾਨਮ ਵੌਨਸ਼ਵ ਸ੍ਯ ਮਿਾਤ੍ਮਿਃ  

 ਯਤਾ ਪਲਮ੍ ਯਤਾ ਵਰੁੱਤਮ੍ ਤਿ੍ਮੇ ਨਿਵਤਤਃ ਸ਼ਰੁਣ ੁ ੧੬ 

 ਰਾਜਾ ਅਪੂਤ੍ ਏਸ਼ ਤਰ੍ਮਾਤ੍ਮਾ ਤੀਰ੍ਵ ਵਾਲਮ੍ ਅਨਰਮ੍ਤਮਃ  

 ਤਰ੍ਮਜ੍ਞਃ ਵਰੁਤ    ਨਵਤਯ ਸ਼੍ਚ ਪਰਜਾਿਾਮ੍ ਚ ਨਿਤ ੇਰਤਃ  ੧੭ 

 ਪਰਜਾਪਨਤ   ਸੁ੍ਤ: ਤੁ ਆਸ੍ੀਤ੍ ਵੁਸ਼ੋ ਿਾਮ ਮਿੀਪਨਤਃ  

 ਵੁਸ਼ ਸ੍ਯ ਪੁਤਰ ੋਪਲਵਾਿ੍ ਵੁਸ਼ਿਾਪਃ ਸੁ੍ਤਾਰ੍ਨਮਵਃ  ੧੮ 

 ਵੁਸ਼ਿਾਪ ਸੁ੍ਤ: ਤੁ ਆਸ੍ੀਤ੍ ਵਾਨਤ: ਇਨਤ ਏਵ ਨਵਸ਼ਰੁਤਃ  

 ਵਾਤੇਃ ਪੁਤਰੋ ਮਿਾਤੇਜਾ ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰੋ ਮਿਾਮੁਨਿਃ  ੧੯ 

 ਨਵਸ਼ਵਨਮਤਰ ੋਮਿਾਤੇਜਾਃ ਪਾਲਯਾ ਮਾਸ੍ ਮੇਨਤਿੀਮ੍  

 ਪਿ ੁਵਰ੍ਸ਼ ਸ੍ਿਸ੍ਰਾਨਣ ਰਾਜਾ ਰਾਜਯਮ੍ ਅਵਾਰਯਤ੍  ੨0 

 ਵਤਾਨਚਤ੍ ਤੁ ਮਿਾਤੇਜਾ ਯੋਜਨਯਤਵਾ ਵਰਨੂਤਿੀਮ੍  
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 ਅਵ੍ਸ਼ੌਨਿਣੀ ਪਨਰਵਰੁਤਃ ਪਨਰਚਵਰਾਮ ਮੇਨਤਿੀਮ੍  ੨੧ 

 ਿਵਰਾਨਣ ਚ ਰਾਸ਼੍ਟਰਾਨਣ ਸ੍ਨਰਤ ਸ਼੍ਚ ਤਤਾ ਨਵਰੀਿ੍  

 ਆਸ਼ਰਮਾਿ੍ ਵਰਮਸ਼ੋ ਰਾਜਾ ਨਵਚਰਿ੍ ਆਜਵਾਮ ਿ  ੨੨ 

 ਵਨਸ੍ਸ਼੍ਟ ਸ੍ਯ ਆਸ਼ਰਮ ਪਤਮ੍ ਿਾਿਾ ਪੁਸ਼੍ਪ ਪਲ ਤਰੁਮਮ੍  

 ਿਾਿਾ ਮਰੁਵ ਵਣਾ ਵੀਰ੍ਣਮ੍ ਨਸ੍ੱਤ ਚਾਰਣ ਸ੍ੇਨਵਤਮ੍  ੨੩ 

 ਤੇਵ ਤਾਿਵ ਵਿ੍ਤਰਵੈਃ ਨਵ ਿਰ:ੈ ਉਪਸ਼ੋਨਪਤਮ੍  

 ਪਰਸ਼ਾਿ੍ਤ ਿਨਰਣਾ ਵੀਰ੍ਣਮ੍ ਨਤਵਜ ਸ੍ਮ੍ਵ ਨਿਸ਼ੇਨਵਤਮ੍  ੨੪ 

 ਪਰਿ੍ਮਰ੍ਨਸ਼ ਵਣ ਸ੍ਮ੍ਵੀਰ੍ਣਮ੍ ਤੇਵਰ੍ਨਸ਼ ਵਣ ਸ੍ੇਨਵਤਮ੍  

 ਤਪ: ਚਰਣ ਸ੍ਮ੍ਨਸ੍ੱਤੈ: ਅਵ੍ਨਿ ਵਲ੍ਪੈ: ਮਿਾਤ੍ਮਨਪਃ  ੨੫ 

 ਸ੍ਤਤਮ੍ ਸ੍ਮ੍ਵੁਲਮ੍ ਸ਼ਰੀਮਤ੍ ਪਰਿ੍ਮ ਵਲ੍ਪੈ: ਮਿਾਤ੍ਮਨਪਃ  

 ਅੱਪਵ੍ਸ਼ੈਰ੍ ਵਾਯੁ ਪਵ੍ਸ਼ੈ ਸ਼੍ਚ ਸ਼ੀਰ੍ਣ ਪਰ੍ਣ ਅਸ਼ਿੈ: ਤਤਾ  

 ਪਲ ਮੂਲ ਅਸ਼ਿੈ: ਤਾਿ੍ਤੈ: ਨਜਤ ਰੋਸ਼ੈ: ਨਜਤੇ ਿ੍ਨਤਰਯੈਃ  ੨੬ 

 ਰਨੁਸ਼ਨਪ: ਵਾਲਨਵਲਯੈ ਸ਼੍ਚ ਜਪ ਿੋਮ ਪਰਾਯਣੈਃ  

 ਅਿਯੈ:  ਵੈਵਾਿਸ੍ੈ ਸ਼੍ਚੈਵ ਸ੍ਮਮ੍ਤਾਤ੍ ਉਪਸ਼ੋਨਪਤਮ੍  ੨੭ 

 ਵਨਸ੍ਸ਼੍ਟ ਸ੍ਯ ਆਸ਼ਰਮ ਪਤਮ੍ ਪਰਿ੍ਮਲੋਵਮ੍ ਇਵਾ੭ਪਰਮ੍  

 ਤਤਰ੍ਸ਼ ਜਯਤਾਮ੍ ਸ਼ਰੇਸ਼੍ਟ ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰੋ ਮਿਾਪਲਃ  ੨੮ 

 ਇਤਯਾਰ੍ਸ਼ ੇਸ਼ਰੀਮਤਰਾਮਾਯਣੇ, ਆਨਤ ਵਾਵਯੇ ਪਾਲਵਾਮ੍ਟੇ    ਏਵ ਪਮ੍ਚਾਸ਼ ੱੱਸ੍ਰ੍ਵਃ 

 ਤ੍ਤਿ ਪਮ੍ਚਾਸ਼  ੱਸਰ੍ਕਃ  

 ਤਮ੍ ਤਰੁਸ਼੍ਟਵਾ ਪਰਮ ਪਰੀਤੋ ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰੋ ਮਿਾਪਲਃ  

 ਪਰਣਤ ੋਨਵਿਯਾਤ੍ ਵੀਰੋ ਵਨਸ੍ਸ਼੍ਟਮ੍ ਜਪਤਾਮ੍ ਵਰਮ੍  ੧ 

 ਸ੍ਵਾਵਤਮ੍ ਤਵ ਚ ਇਤਯੁਵ੍ਤੋ ਵਨਸ੍ਸ਼੍ਟੇਿ ਮਿਾਤ੍ਮਿਾ  

 ਆਸ੍ਿਮ੍ ਚ ਅਸ੍ਯ ਪਵਵਾਿ੍ ਵਨਸ੍ਸ਼੍ਟੋ ਵਯਾਨਤਤੇਸ਼ ਿ  ੨ 

 ਉਪਨਵਸ਼੍ਟਾਯ ਚ ਤਤਾ ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰਾਯ ਤੀਮਤੇ  

 ਯਤਾ ਿਯਾਯਮ੍ ਮੁਨਿ ਵਰਃ ਪਲ ਮੂਲਮ੍ ਉਪਾਿਰਤ ੍ ੩ 

 ਪਰਨਤਵਰੁਿਯ ਚ ਤਾਮ੍ ਪੂਜਾਮ੍ ਵਨਸ੍ਸ਼੍ਟਾਤ੍ ਰਾਜ ਸ੍ੱਤਮਃ  

 ਤਪੋ   ਅਵ੍ਨਿਿੋਤਰ ਨਸ਼ਸ਼ਯੇਸ਼ੁ ਵੁਸ਼ਲਮ੍ ਪਰਯਪਰੁੱਚਤ  ੪ 

 ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰ ੋਮਿਾਤੇਜਾ ਵਿਸ੍੍ਪਨਤ ਵਣੇ ਤਤਾ  

 ਸ੍ਰਵਤਰ ਵੁਸ਼ਲਮ੍ ਚ ਆਿ ਵਨਸ੍ਸ਼੍ਟੋ ਰਾਜ ਸ੍ੱਤਮਮ੍  ੫ 
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 ਸੁ੍ਵ ਉਪਨਵਸ਼੍ਟਮ੍ ਰਾਜਾਿਮ੍ ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰਮ੍ ਮਿਾਤਪਾਃ  

 ਪਪਰੱਚ ਜਪਤਾਮ੍ ਸ਼ਰੇਸ਼੍ਟੋ ਵਨਸ੍ਸ਼੍ਟੋ ਪਰਿ੍ਮਣਃ ਸੁ੍ਤਃ  ੬ 

 ਵੱਨਚਤ੍ ਤੇ ਵੁਸ਼ਲਮ੍ ਰਾਜਿ੍ ਵੱਨਚਤ੍ ਤਰ੍ਮੇਣ ਰਮ੍ਜਯਿ੍  

 ਪਰਜਾਃ ਪਾਲਯਸ੍ੇ ਵੀਰ ਰਾਜ ਵਰੁੱਤੇਿ ਤਾਰ੍ਨਮਵ  ੭ 

 ਵੱਨਚਤ੍ ਤੇ ਸੁ੍ਪਰੁਤਾ ਪਰੁਤਯਾਃ ਵੱਨਚਤ੍ ਨਤਸ਼੍ਟਿ੍ਨਤ ਸ਼ਾਸ੍ਿੇ  

 ਵੱਨਚਤ੍ ਤੇ ਨਵਨਜਤਾਃ ਸ੍ਰਵੇ ਨਰਪਵੋ ਨਰਪੁ   ਸੂ੍ਤਿ  ੮ 

 ਵੱਨਚਤ੍ ਪਲੇ ਚ ਵੋਸ਼ੇ ਚ ਨਮਤਰੇਸ਼ੁ ਚ ਪਰਮ੍ਤਪ  

 ਵੁਸ਼ਲਮ੍ ਤੇ ਿਰ ਵਯਾਵਰ ਪੁਤਰ   ਪੌਤਰੇ ਤਵਾ੭ਿਵ  ੯ 

 ਸ੍ਰਵਤਰ ਵੁਸ਼ਲਮ੍ ਰਾਜਾ ਵਨਸ੍ਸ਼੍ਟਮ੍ ਪਰਤਯੁਤਾਿਰਤ ੍ 

 ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰ ੋਮਿਾਤੇਜਾ ਵਨਸ੍ਸ਼੍ਟਮ੍ ਨਵਿਯਾ੭ਨਿਵਤਃ  ੧0 

 ਵਰੁਤਵਾ ਉਪ ੌਸੁ੍ਨਚਰਮ੍ ਵਾਲਮ੍ ਤਰ੍ਨਮਸ਼੍ਟੌ ਤਾਃ ਵਤਾਃ ਸ਼ੁਪਾਃ  

 ਮੁਤਾ ਪਰਮਯਾ ਯੁਵ੍ਤੌ ਪਰੀਯੇਤਾਮ੍ ਤੌ ਪਰਸ੍੍ਪਰਮ੍  ੧੧ 

 ਤਤੋ ਵਨਸ੍ਸ਼੍ਟੋ ਪਵਵਾਿ੍ ਵਤਾ੭ਿ੍ਤੇ ਰਵੁ ਿਿ੍ਤਿ  

 ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰਮ੍ ਇਤਮ੍ ਵਾਵਯਮ੍ ਉਵਾਚ ਪਰਿਸ੍ਿ੍ ਇਵ  ੧੨ 

 ਆਨਤਤਯਮ੍ ਵਰ੍ਤੁਮ੍ ਇੱਚਾਨਮ ਪਲਸ੍ਯ ਅਸ੍ਯ ਮਿਾਪਲ  

 ਤਵ ਚ ੈਵ ਅਪਰਮੇਯ ਸ੍ਯ ਯਤਾ੭ਰਹਮ੍ ਸ੍ਮ੍ਪਰਤੀਚੱ ਮੇ  ੧੩ 

 ਸ੍ਤ੍ਨਵਰਯਾਮ੍ ਤੁ ਪਵਾਿ੍ ਏਤਾਮ੍ ਪਰਤੀਚੱਤੁ ਮਯਾ ਵਰੁਤਾਮ੍  

 ਰਾਜਿ੍ ਤਵਮ੍ ਅਨਤਨਤ ਸ਼ਰੇਸ਼੍ਟਃ ਪੂਜਿੀਯਃ ਪਰਯਤ੍ਿਤਃ  ੧੪ 

 ਏਵਮ੍ ਉਵ੍ਤੋ ਵਨਸ੍ਸ਼੍ਟੇਿ ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰੋ ਮਿਾਮਨਤਃ  

 ਵਰੁਤਮ੍ ਇਤਯ੭ਪਰਵੀਤ ੍ਰਾਜਾ ਨਪਰਯ ਵਾਵਯੇਿ ਮੇ ਤਵਯਾ  ੧੫ 

 ਪਲ ਮੂਲੇਿ ਪਵਵਿ੍ ਨਵਤਯਤ ੇਯਤ੍ ਤਵਾ੭੭ਸ਼ਰਮੇ  

 ਪਾਤਯ ੇਿ ਆਚਮਿੀਯੇਿ ਪਵਵ ੱੱਤਰ੍ਸ਼ਿੇਿ ਚ  ੧੬ 

 ਸ੍ਰਵਤਾ ਚ ਮਿਾ ਪਰਾਜ੍ਞ ਪੂਜਾ ਅਰਹੇਣ ਸੁ੍ਪੂਨਜਤਃ  

 ਵਨਮਸ਼ਯਾਨਮ ਿਮ: ਤੇ   ਅਸ੍੍ਤੁ ਮੈਤਰੇਣ ਈਵ੍ਸ਼ਸ੍ਵ ਚਵ੍ਸ਼ੁਸ਼ਾ  ੧੭ 

 ਏਵਮ੍ ਪਰੁਵਿ੍ਤਮ੍ ਰਾਜਾਿਮ੍ ਵਨਸ੍ਸ਼੍ਟਃ ਪੁਿ: ਏਵ ਨਿ  

 ਿਯਮਿ੍ਤਰਯਤ ਤਰ੍ਮਾਤ੍ਮਾ ਪੁਿਃ ਪੁਿ: ਉਤਾਰ ਤੀਃ  ੧੮ 

 ਪਾਟਮ੍ ਇਤਯੇਵ ਵਾਤੇਯੋ ਵਨਸ੍ਸ਼੍ਟਮ੍ ਪਰਤਯੁਵਾਚ ਿ  

 ਯਤਾ ਨਪਰਯਮ੍ ਪਵਵਤ: ਤਤਾ ਅਸ੍੍ਤੁ ਮੁਨਿ ਸ੍ੱਤਮ  ੧੯ 
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 ਏਵਮ੍ ਉਵ੍ਤੋ ਮਿਾਤੇਜਾ ਵਨਸ੍ਸ਼੍ਟੋ ਜਪਤਾਮ੍ ਵਰਃ  

 ਆਜੁਿਾਵ ਤਤਃ ਪਰੀਤਃ ਵਲ੍ਮਾਸ਼ੀਮ੍ ਤੂਤ ਵਲ੍ਮਸ਼ਃ  ੨0 

 ਏਨਿ ਏਨਿ ਸ਼ਪਲੇ ਵ੍ਨਸ਼ਪਰਮ੍ ਸ਼ਰੁਣ ੁਚਾ੭ਨਪ ਵਚੋ ਮਮ  

 ਸ੍ਪਲ ਸ੍ਯ ਅਸ੍ਯ ਰਾਜਰ੍ਸ਼ੇਃ ਵਰ੍ਤੁਮ੍ ਵਯਵਨਸ੍ਤੋਸ੍੍ਮਯ੭ਿਮ੍  

 ਪੋਜਿੇਿ ਮਿਾ੭ਰਹੇਣ ਸ੍ਤ੍ਵਾਰਮ੍ ਸ੍ਨਮਵਤਤ੍ਸ੍ਵ ਮੇ  ੨੧ 

 ਯਸ੍ਯ ਯਸ੍ਯ ਯਤਾ ਵਾਮਮ੍ ਸ਼ ਟਰਸ੍ੇਸ਼ੁ ਅਨਪਪੂਨਜਤਮ੍  

 ਤਤ੍ ਸ੍ਰਵਮ੍ ਵਾਮਤੁਵ੍ ਵ੍ਨਸ਼ਪਰਮ੍  ਅਨਪਵਰ੍ਸ਼ ਵਰੁਤੇ ਮਮ  ੨੨ 

 ਰਸ੍ੇਿ ਅ ਿੇਿ ਪਾਿੇਿ ਲੇਿਯ ਚੋਸ਼ਯੇਣ ਸ੍ਮਯੁਤਮ੍  

 ਅ ਿਾਿਾਮ੍ ਨਿਚਯਮ੍ ਸ੍ਰਵਮ੍ ਸ੍ਰੁਜਸ੍ਵ ਸ਼ਪਲੇ ਤਵਰ  ੨੩ 

 ਇਤਯਾਰ੍ਸ਼ ੇਸ਼ਰੀਮਤਰਾਮਾਯਣੇ, ਆਨਤ ਵਾਵਯੇ ਪਾਲਵਾਮ੍ਟੇ    ਨਤਵ ਪਮ੍ਚਾਸ਼ ੱੱਸ੍ਰ੍ਵਃ  

 ਤ੍ਤਰ ਪਮ੍ਚਾਸ਼  ੱਸਰ੍ਕਃ  

 ਏਵਮ੍ ਉਵ੍ਤਾ ਵਨਸ੍ਸ਼੍ਟੇਿ ਸ਼ਪਲਾ ਸ਼ਤਰੁ ਸੂ੍ਤਿ  

 ਨਵਤਤ ੇਵਾਮਤੁਵ੍ ਵਾਮਾਿ੍ ਯਸ੍ਯ ਯਸ੍ਯ ਯਤਾ ਈਪ੍ਨਸ੍ਤਮ੍  ੧ 

 ਇਵ੍ਸ਼ੂਿ੍ ਮਤੂਿ੍ ਤਤਾ ਲਾਜਾਿ ੍ਮੈਰੇਯਾਿ੍ ਚ ਵਰ ਆਸ੍ਵਾਿ੍  

 ਪਾਿਾਨਿ ਚ ਮਿਾ੭ਰਹਾਨਣ ਪਵ੍ਸ਼ਯਾਮ੍ ਸ਼੍ਚ ਉਚੱਾਵਚਾਿ੍ ਤਤਾ  ੨ 

 ਉਸ਼੍ਣ ਆਟਯਸ੍ਯ ਓਤਿਸ੍ਯ ਅਤਰ ਰਾਸ਼ਯਃ ਪਰਵਤੋਪਮਾਃ   

 ਮਰੁਸ਼੍ਟਾ੭  ੱਿਾਨਿ ਚ ਸੂ੍ਪਾ ਸ਼੍ਚ ਤਨਤ ਵੁਲਯਾ: ਤਤੈ ਵ ਚ  ੩ 

 ਿਾਿਾ ਸ੍ਵਾਤੁ ਰਸ੍ਾਿਾਮ੍ ਚ ਸ਼ਾਟਪਾਿਾਮ੍ ਤਤੈਵ ਚ  

 ਪਾਜਿਾਨਿ ਸੁ੍ਪੂਰ੍ਣਾਨਿ ਵੌਟਾਨਿ ਚ ਸ੍ਿਸ੍ਰਸ਼ਃ  ੪ 

 ਸ੍ਰਵਮ੍ ਆਸ੍ੀਤ੍ ਸੁ੍ ਸ੍ਮ੍ਤੁਸ਼੍ਟਮ੍ ਿਰਸ਼ੁ੍ਟ ਪੁਸ਼੍ਟ ਜਿਾ ਯੁਤਮ੍  

 ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰ ਪਲਮ੍ ਰਾਮ ਵਨਸ੍ਸ਼੍ਟੇ ਿ ਅਨਪਤਰ੍ਨਪਤਮ੍  ੫ 

 ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰੋਨਪ ਰਾਜਰ੍ਨਸ਼: ਿਰਸ਼ੁ੍ਟ ਪੁਸ਼੍ਟ: ਤਤਾ ਅਪਵਤ੍  

 ਸ੍ ਅਿ੍ਤਃਪੁਰ ਵਰ ੋਰਾਜਾ ਸ੍ਪਰਾਿ੍ਮਣ ਪੁਰੋਨਿਤਃ  ੬ 

 ਸ੍ ਅਮਾਤਯੋ ਮਿ੍ਨਤਰ ਸ੍ਨਿਤਃ ਸ੍ਪਰੁਤਯਃ ਪੂਨਜਤ: ਤਤਾ  

 ਯੁਵ੍ਤਃ ਪਰਮ ਿਰ੍ਸ਼ੇਣ ਵਨਸ੍ਸ਼੍ਟਮ੍ ਇਤਮ੍ ਅਪਰਵੀਤ ੍ ੭ 

 ਪੂਨਜਤੋਿਮ੍ ਤਵਯਾ ਪਰਿ੍ਮਿ੍ ਪੂਜਾ੭ਰਹੇਣ ਸੁ੍ਸ੍ਤ੍ਵਰੁਤਃ  

 ਸ਼ਰੂਯਤਾਮ੍ ਅਨਪਤਾਸ੍ਯਾਨਮ ਵਾਵਯਮ੍ ਵਾਵਯ ਨਵਸ਼ਾਰਤ  

 ਵਵਾਮ੍ ਸ਼ਤ ਸ੍ਿਸ੍ਰੇਣ ਤੀਯਤਾਮ੍ ਸ਼ਪਲਾ ਮਮ  ੮ 
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 ਰਤ੍ਿਮ੍ ਨਿ ਪਵਵਿ੍ ਏਤਤ ੍ਰਤ੍ਿਿਾਰੀ ਚ ਪਾਰ੍ਨਤਵਃ  

 ਤਸ੍੍ਮਾਤ੍ ਮੇ ਸ਼ਪਲਾਮ੍ ਤੇਨਿ ਮਮ ਏਸ਼ਾ ਤਰ੍ਮਤੋ ਨਤਵਜ  ੯ 

 ਏਵਮ੍ ਉਵ੍ਤ ਸ੍੍ਤੁ ਪਵਵਾਿ੍ ਵਨਸ੍ਸ਼੍ਟੋ ਮੁਨਿ ਸ੍ੱਤਮਃ  

 ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰੇਣ ਤਰ੍ਮਾਤ੍ਮਾ ਪਰਤਯੁਵਾਚ ਮਿੀਪਨਤਮ੍  ੧0 

 ਿ ਅਿਮ੍ ਸ਼ਤ ਸ੍ਿਸ੍ਰੇਣ ਿ ਅਨਪ ਵੋਨਟ ਸ਼ਤੈ: ਵਵਾਮ੍  

 ਰਾਜਿ੍ ਤਾਸ੍ਯਾਨਮ ਸ਼ਪਲਾਮ੍ ਰਾਨਸ਼ਪੀ ਰਜਤਸ੍ਯ ਵਾ  ੧੧ 

 ਿ ਪਨਰਤਯਾਵਮ੍ ਅਰਹਾ ਇਯਮ੍ ਮਤ੍ ਸ੍ਵਾਸ਼ਾਤ੍ ਅਨਰਮ੍ਤਮ  

 ਸ਼ਾਸ਼ਵਤੀ ਸ਼ਪਲਾ ਮਿਯਮ੍ ਵੀਰ੍ਨਤ: ਆਤ੍ਮਵਤੋ ਯਤਾ  ੧੨ 

 ਅਸ੍ਯਾਮ੍ ਿਵਯਮ੍ ਚ ਵਵਯਮ੍ ਚ ਪਰਾਣ ਯਾਤਰਾ ਤਤੈਵ ਚ  

 ਆਯੱਤਮ੍ ਅਵ੍ਨਿਿੋਤਰਮ੍ ਚ ਪਨਲ: ਿੋਮ: ਤਤੈਵ ਚ  ੧੩ 

 ਸ੍ਵਾਿਾਵਾਰ   ਵਸ਼ਟ੍ਵਾਰ ੌਨਵਤਯਾ ਸ਼੍ਚ ਨਵਨਵਤਾ:   ਤਤਾ  

 ਆਯੱਤਮ੍ ਅਤਰ ਰਾਜਰ੍ਸ਼ੇ ਸ੍ਰਵਮ੍ ਏਤਿ੍   ਿ ਸ੍ਮ੍ਸ਼ਯਃ  ੧੪ 

 ਸ੍ਰਵਸ੍ਵਮ੍ ਏਤਤ ੍ਸ੍ਤਯੇਿ ਮਮ ਤੁਸ਼੍ਨਟ ਵਰੀ ਸ੍ਤਾ  

 ਵਾਰਣੈ: ਪਿਪੁੀ ਰਾਜਿ੍ ਿ ਤਾਸ੍ਯੇ ਸ਼ਪਲਾਮ੍ ਤਵ  ੧੫ 

 ਵਨਸ੍ਸ਼੍ਟੇ   ਿ ਏਵਮ੍ ਉਵ੍ਤਸ੍੍ਤੁ ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰੋਪਰਵੀਤ ੍ਤਤਃ  

 ਸ੍ਮਰਪ੍ਤਤਰਮ੍ ਅਤਯਰ੍ਤਮ੍ ਵਾਵਯਮ੍ ਵਾਵਯ   ਨਵਸ਼ਾਰਤਃ  ੧੬ 

 ਿੈਰਣਯ   ਵਵ੍ਸ਼ਯਾ    ਵਰੈਵੇਯਾਿ੍ ਸੁ੍ਵਰ੍ਣ   ਅਙਵੁ੍ਸ਼   ਪੂਨਸ਼ਤਾਿ੍  

 ਤਤਾਨਮ ਵੁਮ੍ਜਰਾਣਾਮ੍ ਤੇ ਸ੍ਿਸ੍ਰਾਨਣ ਚਤੁਰ੍ਤਸ਼  ੧੭ 

 ਿੈਰਣਯਾਿਾਮ੍ ਰਤਾਿਾਮ੍ ਚ ਸ਼ਵੇਤ ਅਸ਼ਵਾਿਾਮ੍ ਚਤੁਰਯੁਜਾਮ੍  

 ਤਤਾਨਮ ਤੇ ਸ਼ਤਾਨਿ ਅਸ਼੍ਟੌ ਨਵਙਨ੍ਵਣੀਵ ਨਵਪੂਨਸ਼ਤਾਿ੍  ੧੮ 

 ਿਯਾਿਾਮ੍ ਤੇਸ਼ ਜਾਤਾਿਾਮ੍ ਵੁਲਜਾਿਾਮ੍ ਮਿੌਜਸ੍ਾਮ੍  

 ਸ੍ਿਸ੍ਰਮ੍ ਏਵਮ੍ ਤਸ਼ ਚ ਤਤਾਨਮ ਤਵ ਸੁ੍ਵਰਤ  ੧੯ 

 ਿਾਿਾ ਵਰ੍ਣ ਨਵਪਵ੍ਤਾਿਾਮ੍ ਵਯਸ੍੍ਤਾਿਾਮ੍ ਤਤੈਵ ਚ  

 ਤਤਾਨਮ ਏਵਾਮ੍ ਵਵਾਮ੍ ਵੋਨਟਮ੍ ਸ਼ਪਲ਼ਾ ਤੀਯਤਾਮ ੍ਮਮ  ੨0 

 ਯਾਵਤ ੍ਇੱਚਨਸ੍ ਰਤ੍ਿਮ੍ ਵਾ ਨਿਰਣਯਮ੍ ਵਾ ਨਤਵਜੋੱਤਮ   

 ਤਾਵਤ ੍ਤਤਾਨਮ ਤਤ੍ ਸ੍ਰਵਮ੍ ਸ਼ਪਲ਼ਾ ਤੀਯਤਾਮ ੍ਮਮ  ੨੧ 

 ਏਵਮ੍ ਉਵ੍ਤ ਸ੍੍ਤੁ ਪਵਵਾਿ੍ ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰੇਣ ਤੀਮਤਾ  

 ਿ ਤਾਸ੍ਯਾਨਮ ਇਨਤ ਸ਼ਪਲ਼ਾਮ੍ ਪਰਾਿ ਰਾਜਿ੍ ਵਤਮ੍ਚਿ  ੨੨ 
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 ਏਤਤ ੍ਏਵ ਨਿ ਮੇ ਰਤ੍ਿਮ੍ ਏਤਤ੍ ਏਵ ਨਿ ਮੇ ਤਿਮ੍  

 ਏਤਤ ੍ਏਵ ਨਿ ਸ੍ਰਵਸ੍ਵਮ੍ ਏਤਤ ੍ਏਵ ਨਿ ਜੀਨਵਤਮ੍  ੨੩ 

 ਤਰ੍ਸ਼: ਚ ਪੌਰ੍ਣ ਮਾਸ੍: ਚ ਯਜ੍ਞਾਸ਼੍ਚੈਵਾ੭ਪ੍ਤ ਤਵ੍ਨਸ਼ਣਾਃ  

 ਏਤਤ ੍ਏਵ ਨਿ ਮੇ ਰਾਜਿ੍ ਨਵਨਵਤਾ ਸ਼੍ਚ ਨਵਰਯਾ ਸ੍੍ਤਤਾ  ੨੪ 

 ਅਤੋ ਮੂਲਾਃ ਨਵਰਯਾਃ ਸ੍ਰਵਾ ਮਮ ਰਾਜਿ੍ ਿ ਸ੍ਮ੍ਸ਼ਯਃ  

 ਪਿਿੂਾਮ੍ ਨਵਮ੍ ਪਰਲਾਪੇਿ ਿ ਤਾਸ੍ਯੇ ਵਾਮ ਤੋਨਿਿੀਮ੍  ੨੫ 

 ਇਤਯਾਰ੍ਸ਼ ੇਸ਼ਰੀਮਤਰਾਮਾਯਣੇ, ਆਨਤ ਵਾਵਯੇ ਪਾਲਵਾਮ੍ਟੇ    ਨਤਰ ਪਮ੍ਚਾਸ਼ ੱੱਸ੍ਰ੍ਵਃ  

 ਚਤੁ: ਪਮ੍ਚਾਸ਼  ੱਸਰ੍ਕਃ  

 ਵਾਮ ਤੇਿੁਮ੍ ਵਨਸ੍ਸ਼੍ਟੋਨਪ ਯਤਾ ਿ ਤਯਜਤੇ ਮੁਨਿਃ  

 ਤਤਾ ਅਸ੍ਯ ਸ਼ਪਲ਼ਾਮ੍ ਰਾਮ ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰੋ   ਅਿਵਵਰ੍ਸ਼ਤ  ੧ 

 ਿੀਯਮਾਿਾ ਤੁ ਸ਼ਪਲ਼ਾ ਰਾਮ ਰਾਜ੍ਞਾ ਮਿਾਤ੍ਮਿਾ  

 ਤੁਃਨਵਤਾ ਨਚਿ੍ਤਯਾ ਮਾਸ੍ ਰਤੁਿ੍ਤੀ ਸ਼ੋਵ ਵਰ੍ਨਸ਼ਤਾ  ੨ 

 ਪਨਰਤਯਵ੍ਤਾ ਵਨਸ੍ਸ਼੍ਟੇਿ ਨਵਮ੍ ਅਿਮ੍ ਸੁ੍ਮਿਾਤ੍ਮਿਾ  

 ਯਾ ਅਿਮ੍ ਰਾਜ ਪਰੁਤੈ: ਤੀਿਾ ਨਿਰਯੇਯਮ੍ ਪਰੁਸ਼ ਤੁਃਨਵਤਾ  ੩ 

 ਨਵਮ੍ ਮਯਾ ਅਪਵਰੁਤਮ੍ ਤਸ੍ਯ ਮਿਰ੍ਸ਼ੇ: ਪਾਨਵਤਾ੭੭ਤ੍ਮਿਃ  

 ਯਿ੍ ਮਾਮ੍ ਅਿਾਵਸ੍ਮ੍ ਪਵ੍ਤਾਮ੍ ਇਸ਼੍ਟਾਮ੍ ਤਯਜਨਤ ਤਾਰ੍ਨਮਵਃ  ੪ 

 ਇਨਤ ਸ੍ਾ ਨਚਿ੍ਤਨਯਤਵਾ ਤੁ ਨਿਸ਼ਵਸ੍ਯ ਚ ਪੁਿਃ ਪੁਿਃ  

 ਜਵਾਮ ਵੇਵੇਿ ਤਤਾ ਵਨਸ੍ਸ਼੍ਟਮ੍ ਪਰਮ ਓਜਸ੍ਮ੍  

 ਨਿਰ੍ਤੂਯ ਤਾਮ੍ ਤਤਾ ਪਰੁਤਯਾਿ੍ ਸ਼ਤਸ਼ਃ ਸ਼ਤਰੁ ਸੂ੍ਤਿ  ੫ 

 ਜਵਾਮ ਅਨਿਲ ਵੇਵੇਿ ਪਾਤ ਮੂਲਮ੍ ਮਿਾਤ੍ਮਿਃ  

 ਸ਼ਪਲਾ ਸ੍ਾ ਰਤੁਿ੍ਤੀ ਚ ਵਰੋਸ਼ਿ੍ਤੀ ਚ ਇਤਮ੍ ਅਪਰਵੀਤ੍  ੬ 

 ਵਨਸ੍ਸ਼੍ਟ ਸ੍ਯ ਅਵਰਤਃ ਸ੍੍ਨਤਤਵਾ ਮੇਵ ਤੁਿ੍ਤੁਨਪ ਰਾਨਵਣੀ  

 ਪਵਵਿ੍ ਨਵਮ੍ ਪਨਰਤਯਵ੍ਤਾ ਤਵਯਾ ਅਿਮ੍ ਪਰਿ੍ਮਣਃ ਸੁ੍ਤ  ੭ 

 ਯਸ੍੍ਮਾਤ੍ ਰਾਜ ਪਰੁਤਾ ਮਾਮ੍ ਨਿ ਿਯਿ੍ਤੇ ਤਵਤ੍ਸ੍ਵਾਸ਼ਤਃ  

 ਏਵਮ੍ ਉਵ੍ਤ ਸ੍੍ਤੁ ਪਰਿ੍ਮਰ੍ਨਸ਼: ਇਤਮ੍ ਵਚਿਮ੍ ਅਪਰਵੀਤ ੍ ੮ 

 ਸ਼ੋਵ ਸ੍ਮ੍ਤਪ੍ਤ ਿਰਤੁਯਾਮ੍ ਸ੍ਵਸ੍ਾਰਮ੍ ਇਵ ਤੁਃਨਵਤਾਮ੍  

 ਿ ਤਵਾਮ੍ ਤਯਜਾਨਮ ਸ਼ਪਲ਼ੇ ਿਾ੭ਨਪ ਮੇ   ਅਪਵਰੁਤਮ੍ ਤਵਯਾ  ੯ 

 ਏਸ਼ ਤਵਾਮ੍ ਿਯਤੇ ਰਾਜਾ ਪਲਾਿ੍ ਮੱਤੋ ਮਿਾਪਲਃ  



ਪਾਲ   ਕਾਮ੍ਟ 
 

P a g e  122 | 170 

 

 ਿ ਨਿ ਤੁਲਯਮ੍ ਪਲਮ੍ ਮਿਯਮ੍ ਰਾਜਾ ਤੁ ਅਤਯ ਨਵਸ਼ੇਸ਼ਤਃ  ੧0 

 ਪਲੀ ਰਾਜਾ   ਵ੍ਸ਼ਨਤਰਯ ਸ਼੍ਚ ਪਰੁਨਤਵਯਾਃ ਪਨਤ: ਏਵ ਚ  

 ਇਯਮ੍ ਅਵ੍ਸ਼ੌਨਿਣੀ ਪੂਰ੍ਣਾ ਸ੍ਵਾਨਜ ਰਤ ਸ੍ਮ੍ਵੁਲਾ  ੧੧ 

 ਿਸ੍੍ਨਤ ਤਵਜ ਸ੍ਮਾਵੀਰ੍ਣਾ ਤੇਿ ਅਸ੍ੌ ਪਲਵੱਤਰਃ  

 ਏਵਮ੍ ਉਵ੍ਤਾ ਵਨਸ੍ਸ਼੍ਟੇਿ ਪਰਤਯੁਵਾਚ ਨਵਿੀਤਵਤ੍  ੧੨ 

 ਵਚਿਮ੍ ਵਚਿਜ੍ਞਾ ਸ੍ਾ ਪਰਿ੍ਮਰ੍ਨਸ਼ਮ੍ ਅਨਮਤ ਪਰਪਮ੍  

 ਿ ਪਲਮ੍ ਵ੍ਸ਼ਨਤਰਯ   ਸ੍ਯ ਆਿ:ੁ ਪਰਾਿ੍ਮਣੋ ਪਲਵੱਤਰਃ  ੧੩ 

 ਪਰਿ੍ਮਿ੍ ਪਰਿ੍ਮ   ਪਲਮ੍ ਨਤਵਯਮ੍ ਵ੍ਸ਼ਤਰਾ ੱੱਤੁ ਪਲਵੱਤਰਮ੍  

 ਅਪਰਮੇਯ   ਪਲਮ੍ ਤੁਪਯਮ੍ ਿ ਤਵਯਾ ਪਲਵੱਤਰਃ  ੧੩ 

 ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰ ੋਮਿਾ ਵੀਰਯ:    ਤੇਜ:   ਤਵ ਤੁਰਾਸ੍ਤਮ੍  

 ਨਿਯੁਙਵ੍੍ਸ਼ਵ ਮਾਮ੍ ਮਿਾਤੇਜ:    ਤਵਤ੍    ਪਰਿ੍ਮ   ਪਲ   ਸ੍ਮ੍ਪਰੁਤਾਮ੍  ੧੪ 

 ਤਸ੍ਯ ਤਰ੍ਪਮ ੍ਪਲਮ੍ ਯਤ੍ਿਮ੍ ਿਾਸ਼ਯਾਨਮ ਤੁਰਾਤ੍ਮਿਃ  

 ਇਤਯੁ ਵ੍ਤ ਸ੍੍ਤੁ ਤਯਾ ਰਾਮ ਵਨਸ੍ਸ਼੍ਟਃ ਸੁ੍ਮਿਾਯਸ਼ਾਃ  ੧੫ 

 ਸ੍ਰੁਜ ਸ੍ਵ ਇਨਤ ਤਤਾ ਉਵਾਚ ਪਲਮ੍ ਪਰਪਲਾਰ੍ਤਿਮ੍   

 ਤਸ੍ਯ ਤ ਤਵਚਿਮ੍ ਸ਼ਰੁਤਵਾ ਸੁ੍ਰਨਪ: ਸ੍ਾ ਅੱਸ੍ਰੁਜਤ੍ ਤਤਾ  ੧੬ 

 ਤਸ੍ਯਾ ਿਮੁ੍ਪਾਰਵਾਤ੍  ਉਤ੍ਸ੍ਰੁਸ਼੍ਟਾਃ ਪਪ੍ਲਵਾਃ ਸ਼ਤਸ਼ੋ ਿਰੁਪ  

 ਿਾਸ਼ਯਿ੍ਨਤ ਪਲਮ੍ ਸ੍ਰਵਮ੍ ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰ ਸ੍ਯ ਪਸ਼ਯਤਃ  ੧੭ 

 ਪਲਮ੍ ਪਵ੍ਿਾ ਤਤੋ ਤਰੁਸ਼੍ਟਵਾ ਰਤੇ ਿ ਅਵਰਮਯ ਵੌਨਸ਼ਵ:  

 ਸ੍ ਰਾਜਾ ਪਰਮ ਵਰੁ ੱਤਃ ਵਰੋਤ ਨਵਸ੍੍ਪਾਨਰਤ ਈਵ੍ਸ਼ਣਃ  ੧੯ 

 ਪਪ੍ਲਵਾਿ੍ ਿਾਸ਼ਯਾ   ਮਾਸ੍ ਸ਼ਸ੍੍ਤਰੈ :  ਉਚੱਾਵਚੈ :  ਅਨਪ  

 ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰ   ਅਰ੍ਨਤਤਾਿ੍ ਤਰੁਸ਼੍ਟਵਾ ਪਿ੍ਲਵਾਿ੍  ਸ਼ਤਸ਼: ਤਤਾ  ੨0 

 ਪੂਯ ਏਵ ਅਸ੍ਰੁਜਤ੍ ਵੋਰਾਿ੍ ਸ਼ਵਾਿ੍ ਯਵਿ ਨਮਨਸ਼ਰਤਾਿ੍  

  ਤੈ: ਆਸ੍ੀਤ੍ ਸ੍ਮਵਰ੍ਤੁਾ ਪੂਨਮਃ ਸ਼ਵੈ: ਯਵਿ ਨਮਨਸ਼ਰਤੈਃ  ੨੧ 

  ਪਰਪਾਵਤ੍ਨਪ: ਮਿਾ ਵੀਰਯੈ: ਿੇਮ ਨਵਞ੍ਜਲ੍ਵ ਸ੍ ਨਿਪੈਃ  

  ਤੀਰ੍ਵ ਅਨਸ੍ ਪੱਨਟਸ੍ ਤਰ:ੈ ਿੇਮ ਵਰ੍ਣ ਅਮ੍ਪਰ ਆਵਰੁਤੈਃ    

  ਨਿਰ੍ਤਵ੍ਤਮ੍ ਤਤ੍ ਪਲਮ੍ ਸ੍ਰਵਮ੍ ਪਰਤੀਪ੍ਤ:ੈ ਇਵ ਪਾਵਵੈਃ    ੨੨  

  ਤਤੋ   ਅਸ੍੍ਤਰਾਨਣ ਮਿਾਤੇਜਾ ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰੋ ਮੁਮੋਚ ਿ  

  ਤੈ: ਤੈ: ਯਵਿ ਵਾਮ੍ਪੋਜਾ: ਪਪ੍ਲਵਾ: ਚ ਆਵੁਲੀ ਵਰੁਤਾ :  ੨੩ 
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 ਇਤਯਾਰ੍ਸ਼ ੇਸ਼ਰੀਮਤਰਾਮਾਯਣੇ, ਆਨਤ ਵਾਵਯੇ ਪਾਲਵਾਮ੍ਟੇ    ਚਤੁ: ਪਮ੍ਚਾਸ਼ ੱੱਸ੍ਰ੍ਵਃ 

 ਪਮ੍ਚ ਪਮ੍ਚਾਸ਼  ੱਸਰ੍ਕਃ  

  ਤਤ:   ਤਾਿ੍ ਆਵੁਲਾਿ੍ ਤਰੁਸ਼ਟ੍ਵਾ ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰ ਅਸ੍੍ਤਰ   ਮੋਨਿਤਾਿ੍  

  ਵਨਸ੍ਸ਼੍ਟ:   ਚੋਤਯਾ ਮਾਸ੍ ਵਾਮ ਤੁਵ੍ ਸ੍ਰੁਜ ਯੋਵਤਃ  ੧ 

  ਤਸ੍ਯਾ ਿਮੁ੍ਪਾ ਰਵਾਤ੍ ਜਾਤਾਃ ਵਾਮ੍ਪੋਜਾ ਰਨਵ ਸ੍ ਨਿਪਾਃ  

  ਊਤਸ੍: ਤੁ ਅਤ ਸ੍ਮ੍ਜਾਤਾਃ ਪਪ੍ਲਵਾਃ ਸ਼ਸ੍੍ਤਰ ਪਾਣਯਃ  ੨ 

  ਯੋਨਿ ਤੇਸ਼ਾ ੱੱਚ ਯਵਿਃ ਸ਼ਵਰੁ ਤੇਸ਼ਾਤ੍ ਸ਼ਵਾ: ਤਤਾ  

  ਰੋਮ ਵੂਪੇਸ਼ੁ ਚ ਮ੍ਲੱੇਚਾ ਿਾਰੀਤਾਃ ਸ੍ ਨਵਰਾਤਵਾਃ  ੩ 

  ਤੈ: ਤਤ ੍ਨਿਸ਼ੂਨਤਤਮ੍ ਸ੍ੈਿਯਮ੍ ਨਵਸ਼ਵਨਮਤਰ ਸ੍ਯ ਤਤ੍ ਵ੍ਸ਼ਣਾਤ੍  

  ਸ੍ ਪਤਾਨਤ ਵਜਮ੍ ਸ੍ ਅਸ਼ਵਮ੍ ਸ੍ ਰਤਮ੍ ਰਵੁ ਿਿ੍ਤਿ  ੪ 

  ਤਰੁਸ਼੍ਟਵਾ ਨਿਸ਼ੂਨਤਤਮ੍ ਸ੍ੈਿਯਮ੍ ਵਨਸ੍ਸ਼੍ਟੇਿ ਮਿਾਤ੍ਮਿਾ  

  ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰ ਸੁ੍ਤਾਿਾਮ੍ ਚ ਸ਼ਤਮ੍ ਿਾਿਾ ਨਵਤ ਆਯੁਤਮ੍  ੫ 

  ਅਪਯਤਾਵਤ੍ ਸੁ੍ਸ੍ਮ੍ਵਰੁ ੱਤਮ੍ ਵਨਸ੍ਸ਼੍ਟਮ੍ ਜਪਤਾਮ੍ ਵਰਮ੍  

  ਿਮੁ੍ਵਾਰੇਣ ਏਵ ਤਾਿ੍ ਸ੍ਰਵਾਿ੍ ਨਿਰ੍ਤਤਾਿ ਮਿਾਿ੍ ਰਨੁਸ਼ਃ  ੬ 

  ਤੇ ਸ੍ ਅਸ਼ਵ ਰਤ ਪਾਤਾਤਾ ਵਨਸ੍ਸ਼੍ਟੇਿ ਮਿਾਤ੍ਮਿਾ  

  ਪਸ੍੍ਮੀ ਵਰੁਤਾ ਮੁਿਰੂ੍ਤੇਿ ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰ ਸੁ੍ਤਾ: ਤਤਾ  ੭ 

  ਤਰੁਸ਼੍ਟਵਾ ਨਵਿਾਨਸ਼ਤਾਿ੍ ਪੁਤਰਾਿ੍ ਪਲਮ੍ ਚ ਸੁ੍ਮਿਾਯਸ਼ਾਃ  

  ਸ੍ ਵਰੀਟ: ਨਚਿ੍ਤਯਾ੭੭ਨਵਸ਼੍ਟੋ ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰੋ ਅਪਵਤ੍ ਤਤਾ  ੮ 

  ਸ੍ਮੁਤਰ ਇਵ ਨਿਰਵੇਵੋ ਪਵ੍ਿ ਤਮ੍ਸ਼੍ਟਰ ਇਵੋਰਵਃ  

  ਉਪਰਵ੍ਤ ਇਵਾ੭੭ਨਤਤਯਃ ਸ੍ਤਯੋ ਨਿਸ਼੍ਪਰਪਤਾਮ੍ ਵਤਃ  ੯ 

  ਿਤ ਪੁਤਰ ਪਲੋ ਤੀਿੋ ਲੂਿ ਪਵ੍ਸ਼ ਇਵ ਨਤਵਜਃ  

  ਿਤ ਤਰ੍ਪੋ ਿਤ ਉਤ੍ਸ੍ਾਿੋ ਨਿਰਵੇਤਮ੍ ਸ੍ਮਪਤਯਤ  ੧0 

  ਸ੍ ਪੁਤਰਮ੍ ਏਵਮ੍ ਰਾਜਯਾਯ ਪਾਲਯੇਨਤ ਨਿਯੁਜਯ ਚ  

  ਪਰੁਨਤਵੀਮ੍ ਵ੍ਸ਼ਤਰ ਤਰ੍ਮੇਣ ਵਿਮ੍ ਏਵ ਅਿਵਪਤਯਤ  ੧੧ 

  ਸ੍ ਵਤਵਾ ਨਿਮਵ ਤ੍ਪਾਰ੍ਸ਼ਵਮ੍ ਨਵ ਿਰੋਰਵ ਸ੍ੇਨਵਤਮ੍  

  ਮਿਾ ਤੇਵ ਪਰਸ੍ਾਤਾ੭ਰ੍ਤਮ੍ ਤਪ ਸ੍੍ਤੇਪੇ ਮਿਾਤਪਾਃ  ੧੨ 

  ਵੇਿਨਚਤ੍ ਅਤ ਵਾਲੇਿ ਤੇਵੇਸ਼ੋ ਵਰੁਸ਼ਪ ਤਵਜਃ  

  ਤਰ੍ਸ਼ਯਾ ਮਾਸ੍ ਵਰਤ ੋਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰਮ੍ ਮਿਾ ਪਲਮ੍  ੧੩ 
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  ਨਵਮ੭ਰ੍ਤਮ੍ ਤਪਯਸ੍ੇ ਰਾਜਿ੍ ਪਰੂਨਿ ਯਤ੍ ਤੇ ਨਵਵਵ੍ਨਸ਼ਤਮ੍  

  ਵਰਤ ੋ  ਅਸ੍੍ਨਮ ਵਰੋ ਯ: ਤੇ ਵਾਙਵ੍੍ਨਸ਼ਤਃ ਸ੍ੋ   ਅਨਪਤੀਯਤਾਮ੍  ੧੪ 

  ਏਵਮ ੍ਉਵ੍ਤ ਸ੍੍ਤੁ ਤੇਵੇਿ ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰੋ ਮਿਾਤਪਾਃ  

  ਪਰਨਣਪਤਯ ਮਿਾ ਤੇਵਮ੍ ਇਤਮ੍ ਵਚਿਮ੍ ਅਪਰਵੀਤ ੍ ੧੫ 

  ਯਨਤ ਤੁਸ਼੍ਟੋ ਮਿਾ ਤੇਵ ਤਿੁਰਵੇਤੋ ਮਮਾ੭ਿਵ  

  ਸ੍ਾਮ੍ਵੋ ਪਾਮ੍ਵ ਉਪਨਿਸ਼ਤਃ ਸ੍ ਰਿਸ੍ਯਃ ਪਰਤੀਯਤਾਮ ੍ ੧੬ 

  ਯਾਨਿ ਤੇਵੇਸ਼ੁ ਚ ਅਸ੍੍ਤਰਾਨਣ ਤਾਿਵੇਸ਼ੁ ਮਿਰ੍ਨਸ਼ਸ਼ੁ  

  ਵਿ੍ਤਰਵ ਯਵ੍ਸ਼ ਰਵ੍ਸ਼ੱਸੁ੍ ਪਰਨਤਪਾਿ੍ਤੁ ਮਮਾ੭ਿਵ  ੧੭ 

  ਤਵ ਪਰਸ੍ਾਤਾਤ੍ ਪਵਤੁ ਤੇਵ ਤੇਵ ਮਮ ਈਪ੍ਨਸ੍ਤਮ੍  

  ਏਵਮ ੍ਅਸ੍੍ਨਤਵਨਤ ਤੇਵੇਸ਼ੋ ਵਾਵਯਮ੍ ਉਵ੍ਤਵਾ ਵਤ ਸ੍੍ਤਤ:  ੧੮ 

  ਪਰਾਪਯ ਚ ਅਸ੍੍ਤਰਾਨਣ ਰਾਜਰ੍ਨਸ਼: ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰੋ ਮਿਾਪਲਃ  

  ਤਰ੍ਪੇਣ ਮਿਤਾ ਯੁਵ੍ਤੋ ਤਰ੍ਪ ਪੂਰ੍ਣੋ   ਅਪਵਤ੍ ਤਤਾ  ੧੯ 

  ਨਵਵਰ੍ਤਮਾਿੋ ਵੀਰਯੇਣ ਸ੍ਮੁਤਰ ਇਵ ਪਰਵਨਣ  

  ਿਤਮ੍ ਏਵ ਤਤਾ ਮੇਿੇ ਵਨਸ੍ਸ਼੍ਟਮ੍ ਰਨੁਸ਼ ਸ੍ੱਤਮਮ੍  ੨0 

  ਤਤੋ ਵਤਵਾ ਆਸ਼ਰਮ ਪਤਮ੍ ਮੁਮੋਚ ਅਸ੍੍ਤਰਾਨਣ ਪਾਰ੍ਨਤਵਃ  

  ਯੈ: ਤਤ ੍ਤਪੋ ਵਿਮ੍ ਸ੍ਰਵਮ੍ ਨਿਰ੍ਤਵ੍ਤਮ੍ ਚ ਅਸ੍੍ਤਰ ਤੇਜਸ੍ਾ  ੨੧ 

  ਉਤੀਰਯਮਾਣਮ੍ ਅਸ੍੍ਤਰਮ੍ ਤਤ੍ ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰ ਸ੍ਯ ਤੀਮਤਃ  

  ਤਰੁਸ਼੍ਟਵਾ ਨਵਪਰਤਰੁਤਾ ਪੀਤਾ ਮੁਿਯਃ ਸ਼ਤਸ਼ੋ ਨਤਸ਼ਃ  ੨੨ 

  ਵਨਸ੍ਸ਼੍ਟ ਸ੍ਯ ਚ ਯੇ ਨਸ਼ਸ਼ਯਾ: ਤਤੈਵ ਮਰੁਵ ਪਵ੍ਨਸ਼ਣਃ  

  ਨਵਤਰਵਿ੍ਨਤ ਪਯਾਤ੍ ਪੀਤਾ ਿਾਿਾ ਨਤਵ੍ਪਯਃ ਸ੍ਿਸ੍ਰਸ਼ਃ  ੨੩ 

  ਵਨਸ੍ਸ਼੍ਟ ਸ੍ਯ ਆਸ਼ਰਮ ਪਤਮ੍ ਸ਼ੂਿਯਮ੍ ਆਸ੍ੀਤ੍ ਮਿਾਤ੍ਮਿਃ  

  ਮੁਿਰੂ੍ਤਮ੍ ਇਵ ਨਿਃਸ਼ਪ੍ਤਮ੍ ਆਸ੍ੀਤ੍ ਈਨਰਣ ਸ੍ ਨਿਪਮ੍  ੨੪ 

  ਵਤਤ ੋਵੈ ਵਨਸ੍ਸ਼੍ਟ ਸ੍ਯ ਮਾ ਪੈਸ਼੍ਟੇਨਤ ਮੁਿਰੁ ੍ਮੁਿਃੁ  

  ਿਾਸ਼ਯਾਨਮ ਅਤਯ ਵਾਤੇਯਮ੍ ਿੀਿਾਰਮ੍ ਇਵ ਪਾਸ੍੍ਵਰਃ  ੨੫ 

  ਏਵਮ ੍ਉਵ੍ਤਵਾ ਮਿਾਤੇਜਾ ਵਨਸ੍ਸ਼੍ਟੋ ਜਪਤਾਮ੍ ਵਰਃ  

  ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰਮ੍ ਤਤਾ ਵਾਵਯਮ੍ ਸ੍ਰੋਸ਼ਮ੍ ਇਤਮ੍ ਅਪਰਵੀਤ ੍ ੨੬ 

  ਆਸ਼ਰਮਮ੍ ਨਚਰ ਸ੍ਮਵਰ੍ੁੱਤਮ੍ ਯਤ੍ ਨਵਿਾਨਸ਼ਤਵਾਿ੍ ਅਨਸ੍  

  ਤੁਰਾਚਾਰ ੋ  ਅਨਸ੍ ਯਿ੍ ਮੂਟ ਤਸ੍੍ਮਾਤ੍ ਤਵਮ੍ ਿ ਪਨਵਸ਼ਯਨਸ੍  ੨੭ 
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  ਇਨਤ ਉਵ੍ਤਵਾ ਪਰਮ ਵਰੁ ੱਤੋ ਤਣ੍ਟਮ੍ ਉਤਯਮਯ ਸ੍ਤਵਰਃ  

  ਨਵਤੂਮ ਇਵ ਵਾਲਾਵ੍ਨਿ: ਯਮ ਤਣ੍ਟਮ੍ ਇਵਾ੭ਪਰਮ੍  ੨੮ 

  ਇਤਯਾਰ੍ਸ਼ੇ ਸ਼ਰੀਮਤਰਾਮਾਯਣੇ, ਆਨਤ ਵਾਵਯੇ ਪਾਲਵਾਮ੍ਟੇ    ਪਮ੍ਚ ਪਮ੍ਚਾਸ਼ ੱੱਸ੍ਰ੍ਵਃ  

  ਸ਼ਟ੍ਪਮ੍ਚਾਸ਼  ੱਸਰ੍ਕਃ  

  ਏਵਮ ੍ਉਵ੍ਤੋ ਵਨਸ੍ਸ਼੍ਟੇਿ ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰੋ ਮਿਾਪਲਃ  

  ਆਵ੍ਿੇਯਮ੍ ਅਸ੍੍ਤਰਮ੍ ਉਤ੍ਵ੍ਨਸ਼ਪਯ ਨਤਸ਼੍ਟ ਨਤਸ਼੍ਟੇਨਤ ਚ ਅਪਰਵੀਤ੍  ੧ 

 ਪਰਿ੍ਮ ਤਮ੍ਟਮ੍ ਸ੍ਮੁਤ੍ਵ੍ਨਸ਼ਪਯ ਵਾਲ ਤਮ੍ਟਮ੍ ਇਵਾ੭ਪਰਮ੍   

  ਵਨਸ੍ਸ਼੍ਟੋ ਪਵਵਾਿ੍ ਵਰੋਤਾਤ੍ ਇਤਮ੍ ਵਚਿਮ੍ ਅਪਰਵੀਤ ੍ ੨ 

  ਵ੍ਸ਼ਤਰ ਪਿ੍ਤੋ ਸ੍੍ਨਤਤੋ ਅਸ੍੍ਨਮ ਏਸ਼ ਯਤ ੍ਪਲਮ੍ ਤਤ੍ ਨਵਤਰ੍ਸ਼ਯ   

  ਿਾਸ਼ਯਾਨਮ ਅਤਯ ਤੇ ਤਰ੍ਪਮ੍ ਸ਼ਸ੍੍ਤਰ ਸ੍ਯ ਤਵ ਵਾਨਤਜ  ੩ 

  ਵਵ ਚ ਤੇ ਵ੍ਸ਼ਨਤਰਯ ਪਲਮ੍ ਵਵ ਚ ਪਰਿ੍ਮਪਲਮ੍ ਮਿਤ੍   

  ਪਸ਼ਯ ਪਰਿ੍ਮ ਪਲਮ੍ ਨਤਵਯਮ੍ ਮਮ ਵ੍ਸ਼ਨਤਰਯ ਪਾਮ੍ਸ੍ਿ  ੪ 

  ਤਸ੍ਯ ਅਸ੍੍ਤਰਮ੍ ਵਾਨਤ ਪੁਤਰ ਸ੍ਯ ਵੋਰਮ੍ ਆਵ੍ਿੇਯਮ੍ ਉਤੱਮਮ੍   

  ਪਰਿ੍ਮ ਤਣ੍ਟੇਿ ਤਤ੍ ਸ਼ਾਿ੍ਤਮ੍ ਅਵ੍ਿੇ: ਵੇਵ ਇਵਾ੭ਮ੍ਪਸ੍ਾ  ੫ 

  ਵਾਰਣੁਮ੍ ਚੈਵ ਰੌਤਰਮ੍ ਚ ਐਿ੍ਤਰਮ੍ ਪਾਸ਼ੁਪਤਮ੍ ਤਤਾ    

  ਐਸ਼ੀਵਮ੍ ਚਾ੭ਨਪ ਨਚਵ੍ਸ਼ੇਪ ਰਨੁਸ਼ਤੋ ਵਾਨਤ ਿਿ੍ਤਿਃ  ੬ 

  ਮਾਿਵਮ੍ ਮੋਿਿਮ੍ ਚੈਵ ਵਾਿਤ੍ਰਵਮ੍ ਸ੍ਵਾਪਿਮ੍ ਤਤਾ   

  ਜਰੁਮ੍ਪਣਮ੍ ਮਾਤਿਮ੍ ਚੈਵ ਸ੍ਮ੍ਤਾਪਿ ਨਵਲਾਪਿੇ  ੭ 

  ਸ਼ੋਸ਼ਣਮ੍ ਤਾਰਣਮ੍ ਚੈਵ ਵਜਰਮ੍ ਅਸ੍੍ਤਰਮ੍ ਸੁ੍ਤੁਰ੍ਜਯਮ੍  

  ਪਰਿ੍ਮਪਾਸ਼ਮ੍ ਵਾਲਪਾਸ਼ਮ੍ ਵਾਰਣੁਮ੍ ਪਾਸ਼ਮ੍ ਏਵ ਚ  ੮ 

  ਨਪਿਾਵਾ੭ਸ੍੍ਤਰਮ੍ ਚ ਤਨਯਤਮ੍ ਸ਼ੁਸ਼੍ਵਾਰ੍ਤਰੇ ਅਸ਼ਿੀ ਤਤਾ  

  ਤਣ੍ਟਾਸ੍੍ਤਰਮ੍ ਅਤ ਪੈਸ਼ਾਚਮ੍ ਵਰੌਞ੍ਚਮ੍ ਅਸ੍੍ਤਰਮ੍ ਤਤੈਵ ਚ  ੯ 

  ਤਰ੍ਮਚਵਰਮ੍ ਵਾਲਚਵਰਮ੍ ਨਵਸ਼੍ਣਚੁਵਰਮ੍ ਤਤੈਵ ਚ  

  ਵਾਯਵਯਮ੍ ਮਤਿਮ੍ ਚੈਵ ਅਸ੍੍ਤਰਮ੍ ਿਯਨਸ਼ਰ ਸ੍੍ਤਤਾ  ੧0 

  ਸ਼ਵ੍ਨਤ ਤਵਯਮ੍ ਚ ਨਚਵ੍ਸ਼ੇਪ ਵਙਵ੍ਾਲਮ੍ ਮੁਸ੍ਲਮ੍ ਤਤਾ  

  ਵੈਤਯਾਤਰਮ ੍ਮਿਾਸ੍੍ਤਰਮ੍ ਚ ਵਾਲਾਸ੍੍ਤਰਮ੍ ਅਤ ਤਾਰਣੁਮ੍  ੧੧ 

  ਨਤਰਸ਼ੂਲਮ੍ ਅਸ੍੍ਤਰਮ੍ ਵੋਰਮ੍ ਚ ਵਾਪਾਲਮ੍ ਅਤ ਵਙਵ੍ਣਮ੍  

  ਏਤਾਨਿ ਅਸ੍੍ਤਰਾਨਣ ਨਚਵ੍ਸ਼ੇਪ ਸ੍ਰਵਾਨਣ ਰਵੁ ਿਿ੍ਤਿ  ੧੨ 
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  ਵਨਸ੍ਸ਼੍ਟੇ ਜਪਤਾਮ੍ ਸ਼ਰੇਸ਼੍ਟੇ ਤਤ੍ ਅਤ੍ਪੁਤਮ੍ ਇਵਾ੭ਪਵਤ੍  

  ਤਾਨਿ ਸ੍ਰਵਾਨਣ ਤਣ੍ਟੇਿ ਵਰਸ੍ਤੇ ਪਰਿ੍ਮਣਃ ਸੁ੍ਤਃ  ੧੩ 

  ਤੇਸ਼ੁ ਸ਼ਾਿ੍ਤੇਸ਼ੁ ਪਰਿ੍ਮਾਸ੍੍ਤਰਮ੍ ਵ੍ਨਸ਼ਪ੍ਤਵਾਿ੍ ਵਾਨਤ ਿਿ੍ਤਿਃ  

  ਤਤ੍ ਅਸ੍੍ਤਰਮ੍ ਉਤਯਤਮ੍ ਤਰੁਸ਼੍ਟਵਾ ਤੇਵਾਃ ਸ੍ ਅਵ੍ਨਿ ਪੁਰੋਵਮਾਃ  ੧੪ 

  ਤੇਵਰ੍ਸ਼ਯ ਸ਼੍ਚ ਸ੍ਮ੍ਪਰਾਿ੍ਤਾ ਵਿ੍ਤਰਵਾਃ ਸ੍ ਮਿੋ ਰਵਾਃ  

  ਤਰੈਲੋਵਯਮ੍ ਆਸ੍ੀਤ੍ ਸ੍ਮ੍ਤਰਸ੍੍ਤਮ੍ ਪਰਿ੍ਮਾਸ੍੍ਤਰੇ ਸ੍ਮੁਤੀਨਰਤ ੇ ੧੫ 

  ਤਤ੍ ਅਨਪ ਅਸ੍੍ਤਰਮ੍ ਮਿਾ ਵੋਰਮ੍ ਪਰਾਿ੍ਮਮ੍ ਪਰਾਿ੍ਮੇਣ ਤੇਜਸ੍ਾ  

  ਵਨਸ੍ਸ਼੍ਟੋ ਵਰਸ੍ਤੇ ਸ੍ਰਵਮ੍ ਪਰਿ੍ਮ ਤਣ੍ਟੇਿ ਰਾਵਵ  ੧੬ 

  ਪਰਿ੍ਮਾਸ੍੍ਤਰਮ੍ ਵਰਸ੍ਮਾਿਸ੍ਯ ਵਨਸ੍ਸ਼੍ਟ ਸ੍ਯ ਮਿਾਤ੍ਮਿਃ  

  ਤਰੈਲੋਵਯ ਮੋਿਿਮ੍ ਰੌਤਰਮ੍ ਰਪੂਮ੍ ਆਸ੍ੀਤ੍ ਸੁ੍ਤਾਰਣੁਮ੍  ੧੭ 

  ਰੋਮ ਵੂਪੇਸ਼ੁ ਸ੍ਰਵੇਸ਼ੁ ਵਨਸ੍ਸ਼੍ਟ ਸ੍ਯ ਮਿਾਤ੍ਮਿਃ  

  ਮਰੀਚਯ ਇਵ ਨਿਸ਼੍ਪੇਤੁ: ਅਵ੍ਿੇ: ਤੂਮ ਆਵੁਲ ਅਰ੍ਨਚਸ਼ਃ  ੧੮ 

  ਪਰਾਜਵਲਤ੍ ਪਰਿ੍ਮਤਣ੍ਟ ਸ਼੍ਚ ਵਨਸ੍ਸ਼੍ਟ ਸ੍ਯ ਵਰ ਉਤਯਤਃ  

  ਨਵਤੂਮ ਇਵ ਵਾਲਾਵ੍ਨਿ: ਯਮ ਤਣ੍ਟ ਇਵਾ੭ਪਰਃ  ੧੯ 

  ਤਤੋ ਅਸ੍੍ਤੁਵਿ੍ ਮੁਨਿ ਵਣਾ ਵਨਸ੍ਸ਼੍ਟਮ੍ ਜਪਤਾਮ੍ ਵਰਮ੍  

  ਅਮੋਵਮ੍ ਤੇ ਪਲਮ੍ ਪਰਿ੍ਮਿ੍ ਤੇਜੋ ਤਾਰਯ ਤੇਜਸ੍ਾ  ੨0 

  ਨਿਵਰੁਿੀਤ: ਤਵਯਾ ਪਰਿ੍ਮਿ੍ ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰੋ ਮਿਾਤਪਾਃ  

  ਪਰਸ੍ੀਤ ਜਪਤਾਮ੍ ਸ਼ਰੇਸ਼੍ਟ ਲੋਵਾਃ ਸ੍ਿ੍ਤੁ ਵਤ ਵਯਤਾਃ  ੨੧ 

  ਏਵਮ ੍ਉਵ੍ਤੋ ਮਿਾਤੇਜਾਃ ਸ਼ਮਮ੍ ਚਵਰੇ ਮਿਾਤਪਾਃ  

  ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰੋਨਪ ਨਿਵਰੁਤੋ ਨਵਨਿੱਸ਼ਵਸ੍ਯ ਇਤਮ੍ ਅਪਰਵੀਤ ੍ ੨੨ 

  ਨਤਵ੍ ਪਲਮ੍ ਵ੍ਸ਼ਨਤਰਯ ਪਲਮ੍ ਪਰਿ੍ਮਤੇਜੋ ਪਲਮ੍ ਪਲਮ੍  

  ਏਵੇਿ ਪਰਿ੍ਮ ਤਣ੍ਟੇਿ ਸ੍ਰਵਾ੭ਸ੍੍ਤਰਾਨਣ ਿਤਾਨਿ ਮੇ  ੨੩ 

  ਤਤ੍ ਏਤਤ੍ ਸ੍ਮਵੇਵ੍ਸ਼ਯ ਅਿਮ੍ ਪਰਸ੍ ਿ ਇਿ੍ਨਤਰਯ ਮਾਿਸ੍ਃ  

  ਤਪੋ ਮਿਤ੍ ਸ੍ਮਾਸ੍੍ਤਾਸ੍ਯੇ ਯਤ੍ ਵੈ ਪਰਿ੍ਮਤਵ ਵਾਰਵਮ੍  ੨੪ 

  ਇਤਯਾਰ੍ਸ਼ੇ ਸ਼ਰੀਮਤਰਾਮਾਯਣੇ, ਆਨਤ ਵਾਵਯੇ ਪਾਲਵਾਮ੍ਟੇ    ਪਮ੍ਚ ਪਮ੍ਚਾਸ਼ ੱੱਸ੍ਰ੍ਵਃ 

  ਸਪ੍ਤ ਪਮ੍ਚਾਸ਼  ੱਸਰ੍ਕਃ  

  ਤਤਃ ਸ੍ਮ੍ਤਪ੍ਤ ਿਰਤੁਯਃ ਸ੍੍ਮਰਿ੍ ਨਿਵਰਿਮ੍ ਆਤ੍ਮਿਃ  

  ਨਵਨਿੱਸ਼ਵਸ੍ਯ ਨਵਨਿੱਸ਼ਵਸ੍ਯ ਵਰੁਤ ਵੈਰੋ ਮਿਾਤ੍ਮਿਾ  ੧ 
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  ਸ੍ ਤਵ੍ਨਸ਼ਣਾਮ੍ ਨਤਸ਼ਮ੍ ਵਤਵਾ ਮਨਿਸ਼ਯਾ ਸ੍ਿ ਰਾਵਵ  

  ਤਤਾਪ ਪਰਮਮ੍ ਵੋਰਮ੍ ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰੋ ਮਿਾਤਪਾਃ  ੨ 

  ਪਲ ਮੂਲ ਅਸ਼ਿੋ ਤਾਿ੍ਤ: ਚਚਾਰ ਪਰਮਮ੍ ਤਪਃ  

  ਅਤ ਅਸ੍ਯ ਜਜ੍ਨਞਰੇ ਪੁਤਰਾਃ ਸ੍ਤਯ ਤਰ੍ਮ ਪਰਾਯਣਾਃ  

  ਿਨਵਸ਼ਯਿ੍ਤੋ ਮਤੁਸ਼ਯਿ੍ਤੋ ਤਰੁਟਿੇਤਰੋ ਮਿਾਰਤਃ  ੩ 

  ਪੂਰ੍ਣੇ ਵਰ੍ਸ਼ ਸ੍ਿਸ੍ਰੇ ਤੁ ਪਰਿ੍ਮਾ ਲੋਵ ਨਪਤਾਮਿਃ  

  ਅਪਰਵੀਤ ੍ਮਤੁਰਮ੍ ਵਾਵਯਮ੍ ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰਮ੍ ਤਪੋ ਤਿਮ੍  ੪ 

  ਨਜਤਾ ਰਾਜਰ੍ਨਸ਼ ਲੋਵਾ: ਤੇ ਤਪਸ੍ਾ ਵੁਨਸ਼ਵਾ੭੭ਤ੍ਮਜ  

  ਅਿੇਿ ਤਪਸ੍ਾ ਤਵਾਮ੍ ਨਿ ਰਾਜਰ੍ਨਸ਼: ਇਨਤ ਨਵਤ੍ਮਿੇ  ੫ 

  ਏਵਮ ੍ਉਵ੍ਤਵਾ ਮਿਾਤੇਜਾ ਜਵਾਮ ਸ੍ਿ ਤੈਵਤੈਃ  

  ਨਤਰਨਵਸ਼੍ਟਪਮ੍ ਪਰਿ੍ਮਲੋਵਮ੍ ਲੋਵਾਿਾਮ੍ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰਃ  ੬ 

  ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰੋਨਪ ਤਤ੍ ਸ਼ਰੁਤਵਾ ਨਿਰਯਾ ਨਵਮ੍ਨਚਤ੍ ਅਵਾਙਮ੍ੁਵਃ  

  ਤੁਃਵੇਿ ਮਿਤਾ ਆਨਵਸ਼੍ਟਃ ਸ੍ ਮਿਯੁ: ਇਤਮ੍ ਅਪਰਵੀਤ ੍ ੭ 

  ਤਪ ਸ਼੍ਚ ਸੁ੍ਮਿ ੱੱਤਪ੍ਤਮ੍ ਰਾਜਰ੍ਨਸ਼: ਇਨਤ ਮਾਮ੍ ਨਵਤੁਃ  

  ਤੇਵਾਃ ਸ੍ਰ੍ਨਸ਼ਵਣਾਃ ਸ੍ਰਵੇ ਿ ਅਸ੍੍ਨਤ ਮਿਯੇ ਤਪਃ ਪਲਮ੍  ੮ 

  ਇਨਤ ਨਿਸ਼੍ਨਚਤਯ ਮਿਸ੍ਾ ਪੂਯ ਏਵ ਮਿਾਤਪਾਃ  

  ਤਪ: ਚਵਾਰ ਵਾਵੁਤ੍ਸ੍੍ਤ ਪਰਮਮ੍ ਪਰਮ ਆਤ੍ਮਵਾਿ੍  ੯ 

  ਏਤਸ੍੍ਨਮਿ੍ ਏਵ ਵਾਲੇ ਤੁ ਸ੍ਤਯ ਵਾਤੀ ਨਜਤੇਿ੍ਨਤਰਯਃ  

  ਨਤਰਸ਼ਙਵੁ੍: ਇਨਤ ਨਵਵਯਾਤ ਇਵ੍ਸ਼ਵਾਵੁ ਵੁਲ ਿਿ੍ਤਿਃ  ੧0 

  ਤਸ੍ਯ ਪੁੱਨਤਃ ਸ੍ਮੁਤ੍ਪ ਿਾ ਯਜੇਯਮ੍ ਇਨਤ ਰਾਵਵ  

  ਵੱਚੇਯਮ੍ ਸ੍ਵ ਸ਼ਰੀਰੇਣ ਤੇਵਾਿਾਮ੍ ਪਰਮਾਮ੍ ਵਨਤਮ੍  ੧੧ 

  ਸ੍ ਵਨਸ੍ਸ਼੍ਟਮ੍ ਸ੍ਮਾਿਯੂ ਵਤਯਾ ਮਾਸ੍ ਨਚਿ੍ਨਤਤਮ੍  

  ਅਸ਼ਵਯਮ੍ ਇਨਤ ਚ ਅਨਪ ਉਵ੍ਤੋ ਵਨਸ੍ਸ਼੍ਟੇਿ ਮਿਾਤ੍ਮਿਾ  ੧੨ 

  ਪਰਤਯਾਵਯਾਤੋ ਵਨਸ੍ਸ਼੍ਟੇਿ ਸ੍ ਯਯੌ ਤਵ੍ਨਸ਼ਣਾਮ੍ ਨਤਸ਼ਮ੍  

  ਤਤ: ਸ੍ ਤਤ੍ ਵਰ੍ਮਨਸ੍ੱਤਯਰ੍ਤਮ੍ ਪੁਤਰਾਿ੍ ਤਸ੍ਯ ਵਤੋ ਿਰੁਪ:  ੧੩ 

  ਵਾਨਸ੍ਸ਼੍ਟਾ ਤੀਰ੍ਵ ਤਪਸ੍: ਤਪੋ ਯਤਰ ਨਿ ਤੇਨਪਰੇ  

  ਨਤਰਸ਼ਙਵੁ੍ਃ ਸੁ੍ਮਿਾਤੇਜਾਃ ਸ਼ਤਮ੍ ਪਰਮ ਪਾਸ੍ਵਰਮ੍  ੧੪ 

  ਵਨਸ੍ਸ਼੍ਟ ਪੁਤਰਾਿ੍ ਤਤਰੁਸ਼ੇ ਤਪਯਮਾਿਾਿ੍ ਯਸ਼ਨਸ੍ਵਿਃ  
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  ਸ੍ੋਨਪਵਮਯ ਮਿਾਤ੍ਮਾਿਃ ਸ੍ਰਵਾਿ੍ ਏਵ ਵੁਰੋਃ ਸੁ੍ਤਾਿ੍  ੧੫ 

  ਅਨਪਵਾਤਯ ਆਿੁਪੂਰਵਯੇਣ ਨਿਰਯਾ ਨਵਮ੍ਨਚਤ੍ ਅਵਾਙਮ੍ੁਵਃ  

  ਅਪਰਵੀਤ ੍ਸੁ੍ਮਿਾਤੇਜਾਃ ਸ੍ਰਵਾਿ੍ ਏਵ ਵਰੁਤਾਞ੍ਜਨਲਃ  ੧੬ 

  ਸ਼ਰਣਮ੍ ਵਃ ਪਰਪਤਯੇਿਮ੍ ਸ਼ਰਣਯਾਿ੍ ਸ਼ਰਣਾਵਤਃ  

  ਪਰਤਯਾਵਯਾਤੋਸ੍੍ਨਮ ਪਤਰਮ੍ ਵੋ ਵਨਸ੍ਸ਼੍ਟੇਿ ਮਿਾਤ੍ਮਿਾ  ੧੭ 

  ਯਸ਼੍ਟ ੁਵਾਮੋ ਮਿਾ ਯਜ੍ਞਮ੍ ਤਤ੍ ਅਿੁਜ੍ਞਾਤੁਮ੍ ਅਰ੍ਤਤ  

  ਵੁਰ ੁਪੁਤਰਾਿ੍ ਅਿਮ੍ ਸ੍ਰਵਾਿ੍ ਿਮਸ੍੍ਵਰੁਤਯ ਪਰਸ੍ਾਤਯੇ  ੧੮ 

  ਨਸ਼ਰਸ੍ਾ ਪਰਣਤੋ ਯਾਚੇ ਪਰਾਿ੍ਮਣਾਿ੍ ਤਪਨਸ੍ ਸ੍੍ਨਤਤਾਿ੍  

  ਤੇ ਮਾਮ੍ ਪਵਿ੍ਤਃ ਨਸ੍ੱਤਯ੭ਰ੍ਤਮ੍ ਯਾਜਯਿ੍ਤੁ ਸ੍ਮਾਨਿਤਾਃ  

  ਸ੍ਸ਼ਰੀਰ ੋਯਤਾ ਿਮ੍ ਨਿ ਤੇਵ ਲੋਵਮ੍ ਅਵਾਪ੍ਿੁਯਾਮ੍  ੧੯ 

  ਪਰਤਯਾਵਯਾਤੋ ਵਨਸ੍ਸ਼੍ਟੇਿ ਵਨਤਮ੍ ਅਿਯਾਮ੍ ਤਪੋ ਤਿਾਃ  

  ਵੁਰ ੁਪੁਤਰਾਿ੍ ਰਤੁੇ ਸ੍ਰਵਾਿ੍ ਿਾ੭ਿਮ੍ ਪਸ਼ਯਾਨਮ ਵਾਮ੍ਚਿ  ੨0 

  ਇਵ੍ਸ਼ਵਾਵੂਣਾਮ੍ ਨਿ ਸ੍ਰਵੇਸ਼ਾਮ੍ ਪੁਰੋਤਾਃ ਪਰਮਾ ਵਨਤਃ  

 ਪੁਰੋਤਸ੍: ਤੁ ਨਵਤਵਾਮ੍ਸ੍: ਤਾਰਯਮ੍ਨਤ ਸ੍ਤਾ ਿਰੁਪਾਿ੍   

 ਤਸ੍੍ਮਾਤ੍ ਅਿਿ੍ਤਰਮ੍ ਸ੍ਰਵੇ ਪਵਿ੍ਤੋ ਤੈਵਤਮ੍ ਮਮ  ੨੧ 

 ਇਤਯਾਰ੍ਸ਼ ੇਸ਼ਰੀਮਤਰਾਮਾਯਣੇ, ਆਨਤ ਵਾਵਯੇ ਪਾਲਵਾਮ੍ਟੇ    ਸ੍ਪ੍ਤ ਪਮ੍ਚਾਸ਼ ੱੱਸ੍ਰ੍ਵਃ  

 ਅਸ਼੍ਟ ਪਮ੍ਚਾਸ਼  ੱਸਰ੍ਕ:  

 ਤਤ:   ਨਤਰਸ਼ਙਵ੍ੋ: ਵਚਿਮ੍ ਸ਼ਰੁਤਵਾ ਵਰੋਤ   ਸ੍ਮਨਿਵਤਮ੍  

  ਰਨੁਸ਼   ਪੁਤਰ   ਸ਼ਤਮ੍ ਰਾਮ ਰਾਜਾਿਮ੍ ਇਤਮ੍ ਅਪਰਵੀਤ ੍ ੧ 

  ਪਰਤਯਾਵਯਾਤੋਨਸ੍ ਤੁਰ੍ਪੁੱਤੇ ਵੁਰਣੁਾ ਸ੍ਤਯ   ਵਾਨਤਿਾ  

  ਤਮ੍ ਵਤਮ੍ ਸ੍ਮਨਤਵਰਮਯ ਸ਼ਾਵਾ ਅਿ੍ਤਰਮ੍ ਉਪੇਨਯਵਾਿ੍  ੨ 

  ਇਵ੍ਸ਼ਵਾਵੂਣਾਮ੍ ਨਿ ਸ੍ਰਵੇਸ਼ਾਮ੍ ਪੁਰੋਤਾਃ ਪਰਮੋ ਵੁਰ:ੁ  

 ਿ ਚ ਅਨਤਵਰਨਮਤੁਮ੍ ਸ਼ਵਯਮ੍ ਵਚਿਮ੍ ਸ੍ਤਯ ਵਾਨਤਿਃ  ੩ 

  ਅਸ਼ਵਯਮ੍ ਇਨਤ ਚ ਉਵਾਚ ਵਨਸ੍ਸ਼੍ਟੋ ਪਵਵਾਿ੍ ਰਨੁਸ਼ਃ  

  ਤਮ੍ ਵਯਮ੍ ਵੈ ਸ੍ਮਾਿਰ੍ਤੁਮ੍ ਵਰਤੁਮ੍ ਸ਼ਵ੍ਤਾਃ ਵਤਮ੍ ਤਵ  ੪ 

  ਪਾਨਲਸ਼: ਤਵਮ੍ ਿਰ ਸ਼ਰੇਸ਼੍ਟ ਵਮਯਤਾਮ੍ ਸ੍ਵ ਪੁਰਮ੍ ਪੁਿਃ  

  ਯਾਜਿੇ ਪਵਵਾਿ੍ ਸ਼ਵ੍ਤ: ਤਰੈਲੋਵਯਸ੍ਯ ਅਨਪ ਪਾਰ੍ਨਤਵ  

 ਅਵਮਾਿਮ੍ ਚ ਤਤ੍ ਵਰ੍ਤੁਮ੍ ਤਸ੍ਯ ਸ਼ਵ੍ਸ਼ਯਾਮਿੇ ਵਤਮ੍   ੫ 
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  ਤੇਸ਼ਾਮ੍ ਤਤ੍ ਵਚਿਮ੍ ਸ਼ਰੁਤਵਾ ਵਰੋਤ ਪਰਯਾਵੁਲ ਅਵ੍ਸ਼ਰਮ੍  

  ਸ੍ ਰਾਜਾ ਪੁਿ: ਏਵ ਏਤਾਿ੍ ਇਤਮ੍ ਵਚਿਮ੍ ਅਪਰਵੀਤ ੍ ੬ 

  ਪਰਤਯਾਵਯਾਤੋਸ੍੍ਨਮ ਵੁਰਣੁਾ ਵੁਰ ੁਪੁਤਰੈ: ਤਤੈਵ ਚ  

  ਅਿਯਾਮ੍ ਵਨਤਮ੍ ਵਨਮਸ਼ਯਾਨਮ ਸ੍ਵਸ੍੍ਨਤ ਵੋਸ੍੍ਤੁ ਤਪੋਤਿਾਃ  ੭ 

  ਰਨੁਸ਼ ਪੁਤਰਾ: ਤੁ ਤਤ੍ ਸ਼ਰੁਤਵਾ ਵਾਵਯਮ੍ ਵੋਰ ਅਨਪਸ੍ਨਮਹਤਮ੍  

  ਸ਼ੇਪੁਃ ਪਰਮ ਸ੍ਮ੍ਵਰੁ ੱਤਾ: ਚਣ੍ਟਾਲ਼ਤਵਮ੍ ਵਨਮਸ਼ਯਨਸ੍  ੮ 

  ਏਵਮ ੍ਉਵ੍ਤਵਾ ਮਿਾਤ੍ਮਾਿੋ ਨਵਨਵਸ਼ੁ: ਤੇ ਸ੍ਵਮ੍ ਆਸ਼ਰਮਮ੍  

  ਅਤ ਰਾਤਰਯਾਮ ੍ਵਯਤੀਤਾਯਾਮ੍ ਰਾਜਾ ਚਣ੍ਟਾਲ਼ਤਾਮ੍ ਵਤਃ  ੯ 

  ਿੀਲ ਵਸ੍੍ਤਰ ਤਰੋ ਿੀਲਃ ਪਰਸ਼ੁੋ ਤਵਸ੍੍ਤ ਮੂਰ੍ਤਜਃ  

  ਨਚਤਯ ਮਾਲਯ ਅਿੁਲੇਪ ਸ਼੍ਚ ਆਯਸ੍ ਆਪਰਣੋਪਵਤ੍  ੧0 

  ਤਮ੍ ਤਰੁਸ਼੍ਟਵਾ ਮਿ੍ਨਤਰਣਃ ਸ੍ਰਵੇ ਤਯਵ੍ਤਵਾ ਚਣ੍ਟਾਲ਼ ਰਨੂਪਣਮ੍  

  ਪਰਾਤਰਵਿ੍ ਸ੍ਨਿਤਾ ਰਾਮ ਪੌਰਾ ਯੇ ਅਸ੍ਯ ਅਿੁਵਾਨਮਿਃ  ੧੧ 

  ਏਵੋ ਨਿ ਰਾਜਾ ਵਾਵੁਤ੍ਸ੍੍ਤ ਜਵਾਮ ਪਰਮ ਆਤ੍ਮਵਾਿ੍  

  ਤਿਯਮਾਿੋ ਨਤਵਾ ਰਾਤਰਮ੍ ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰਮ੍ ਤਪੋ ਤਿਮ੍  ੧੨ 

  ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰ: ਤੁ ਤਮ੍ ਤਰੁਸ਼੍ਟਵਾ ਰਾਜਾਿਮ੍ ਨਵਪਲੀ ਵਰੁਤਮ੍  

  ਚਣ੍ਟਾਲ਼ ਰਨੂਪਣਮ੍ ਰਾਮ ਮੁਨਿਃ ਵਾਰਣੁਯਮ੍ ਆਵਤਃ  ੧੩ 

  ਵਾਰਣੁਯਾਤ੍ ਸ੍ ਮਿਾਤੇਜਾ ਵਾਵਯਮ੍ ਪਰਮ ਤਾਰ੍ਨਮਵਃ  

  ਇਤਮ੍ ਜਵਾਤ ਪਤਰਮ੍ ਤੇ ਰਾਜਾਿਮ੍ ਵੋਰ ਤਰ੍ਸ਼ਿਮ੍  ੧੪ 

  ਨਵਮ੍ ਆਵਮਿ ਵਾਰਯਮ੍ ਤੇ ਰਾਜ ਪੁਤਰ ਮਿਾਪਲ  

  ਅਯੋਤਯਾ ਅਨਤਪਤ ੇਵੀਰ ਸ਼ਾਪਾਤ੍ ਚਣ੍ਟਾਲ਼ਤਾਮ੍ ਵਤਃ  ੧੫ 

  ਅਤ ਤਤ ੍ਵਾਵਯਮ੍ ਆਵਰ੍ਣਯ ਰਾਜਾ ਚਣ੍ਟਾਲ਼ਤਾਮ੍ ਵਤਃ  

  ਅਪਰਵੀਤ ੍ਪਰਾਞ੍ਜਨਲ: ਵਾਵਯਮ੍ ਵਾਵਯਜ੍ਞੋ ਵਾਵਯ ਵੋਨਵਤਮ੍  ੧੬ 

  ਪਰਤਯਾਵਯਾਤੋਸ੍੍ਨਮ ਵੁਰਣੁਾ ਵੁਰ ੁਪੁਤਰੈ: ਤਤਾ ਏਵ ਚ  

  ਅਿਵਾਪਯ ਏਵ ਤਮ੍ ਵਾਮਮ੍ ਮਯਾ ਪਰਾਪ੍ਤੋ ਨਵਪਰਯਯਃ  ੧੭ 

  ਸ੍ਸ਼ਰੀਰ ੋਨਤਵਮ੍ ਯਾਯਾਨਮ ਇਨਤ ਮੇ ਸ੍ੌਮਯ ਤਰ੍ਸ਼ਿ  

  ਮਯਾ ਚ ਇਸ਼੍ਟਮ੍ ਵਰਤੁ ਸ਼ਤਮ੍ ਤੱਚ ਿ ਅਵਾਪਯਤੇ ਪਲਮ੍  ੧੮ 

  ਅਿਰੁਤਮ੍ ਿੋਵ੍ਤ ਪੂਰਵਮ੍ ਮੇ ਿ ਚ ਵਵ੍ਸ਼ਯੇ ਵਤਾ ਚਿ  

  ਵਰੁ ੱਚਰੇਸ਼ੁ ਅਨਪ ਵਤਃ ਸ੍ੌਮਯ ਵ੍ਸ਼ਤਰ ਤਰ੍ਮੇਣ ਤੇ ਸ਼ਪੇ  ੧੯ 
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  ਯਜ੍ਞੈ: ਪਿ ੁਨਵਤੈ: ਇਸ਼੍ਟਮ੍ ਪਰਜਾ ਤਰ੍ਮੇਣ ਪਾਨਲਤਾਃ  

  ਵੁਰਵ ਸ਼੍ਚ ਮਿਾਤ੍ਮਾਿਃ ਸ਼ੀਲ ਵਰੁੱਤੇਿ ਤੋਨਸ਼ਤਾਃ  ੨0 

  ਤਰ੍ਮ ੇਪਰਯਤਮਾਿ ਸ੍ਯ ਯਜ੍ਞਮ੍ ਚ ਆਿਰ੍ਤੁਮ੍ ਇੱਚਤਃ  

  ਪਨਰਤੋਸ਼ਮ੍ ਿ ਵੱਚਿ੍ਨਤ ਵੁਰਵੋ ਮੁਨਿ ਪੁਮ੍ਵਵ  ੨੧ 

  ਤੈਵਮ੍ ਏਵ ਪਰਮ੍ ਮਿਯੇ ਪੌਰਸ਼ੁਮ੍ ਤੁ ਨਿਰਰ੍ਤਵਮ੍  

  ਤੈਵੇਿ ਆਵਰਮਯਤੇ ਸ੍ਰਵਮ੍ ਤੈਵਮ੍ ਨਿ ਪਰਮਾ ਵਨਤਃ  ੨੨ 

  ਤਸ੍ਯ ਮੇ ਪਰਮਾਰ੍ਤਸ੍ਯ ਪਰਸ੍ਾਤਮ੍ ਅਨਪਵਾਙਵ੍੍ਸ਼ਤਃ  

  ਵਰ੍ਤੁਮ੍ ਅਰਹਨਸ੍ ਪਤਰਮ੍ ਤੇ ਤੈਵ ਉਪਿਤ   ਵਰ੍ਮਣਃ  ੨੩ 

  ਿ ਅਿਯਾਮ੍ ਵਨਤਮ੍ ਵਨਮਸ਼ਯਾਨਮ ਿ ਅਿਯਃ ਸ਼ਰਣਮ੍ ਅਸ੍੍ਨਤ ਮੇ  

  ਤੈਵਮ੍ ਪੁਰਸ਼ੁ ਵਾਰੇਣ ਨਿਵਰ੍ਤਨਯਤੁਮ੍ ਅਰਹਨਸ੍  ੨੪ 

 ਇਤਯਾਰ੍ਸ਼ ੇਸ਼ਰੀਮਤਰਾਮਾਯਣੇ, ਆਨਤ ਵਾਵਯੇ ਪਾਲਵਾਮ੍ਟੇ    ਅਸ਼੍ਟ ਪਮ੍ਚਾਸ਼ ੱੱਸ੍ਰ੍ਵ: 

 ਏਕੋਨ ਸ਼ਸ਼੍ਤ੍ਟਤਮ  ੱਸਰ੍ਕ:  

 ਉਵ੍ਤ   ਵਾਵਯਮ੍ ਤੁ ਰਾਜਾਿਮ੍ ਵਰੁਪਯਾ ਵੁਨਸ਼ ਵਾਤ੍ਮਜਃ  

  ਅਪਰਵੀਤ ੍ਮਤੁਰਮ੍ ਵਾਵਯਮ੍ ਸ੍ਾਵ੍ਸ਼ਾਤ੍    ਚਣ੍ਟਾਲ਼ ਰਨੂਪਣਮ੍  ੧ 

  ਇਵ੍ਸ਼ਵਾਵੋ ਸ੍ਵਾਵਤਮ੍ ਵਤ੍ਸ੍ ਜਾਿਾਨਮ ਤਵਾਮ੍ ਸੁ੍ਤਾਰ੍ਨਮਵਮ੍  

  ਸ਼ਰਣਮ੍ ਤੇ ਪਨਵਸ਼ਯਾਨਮ ਮਾ ਪੈਸ਼ੀ: ਿਰੁਪ ਪੁਮ੍ਵਵ  ੨ 

  ਅਿਮ੍ ਆਮਿ੍ਤਰਯੇ ਸ੍ਰਵਾਿ੍ ਮਿਰ੍ਸ਼ੀਿ੍ ਪੁਣਯ ਵਰ੍ਮਣਃ  

  ਯਜ੍ਞ ਸ੍ਾਿਯਵਰਾਿ੍ ਰਾਜਿ੍ ਤਤੋ ਯਵ੍ਸ਼ਯਨਸ੍ ਨਿਰਵਰ੍ਤੁਃ  ੩ 

  ਵੁਰ ੁਸ਼ਾਪ ਵਰੁਤਮ੍ ਰਪੂਮ੍ ਯਤ ੍ਇਤਮ੍ ਤਵਨਯ ਵਰ੍ਤਤ ੇ 

  ਅਿੇਿ ਸ੍ਿ ਰਪੂੇਣ ਸ੍ਸ਼ਰੀਰੋ ਵਨਮਸ਼ਯਨਸ੍  ੪ 

  ਿਸ੍੍ਤ ਪਰਾਪ੍ਤਮ੍ ਅਿਮ੍ ਮਿਯੇ ਸ੍ਵਰ੍ਵਮ੍ ਤਵ ਿਰੇਸ਼ਵਰ  

  ਯ: ਤਵਮ੍ ਵੌਨਸ਼ਵਮ੍ ਆਵਮਯ ਸ਼ਰਣਯਮ੍ ਸ਼ਰਣਮ੍ ਵਤਃ  ੫ 

  ਏਵਮ ੍ਉਵ੍ਤਵਾ ਮਿਾ ਤੇਜਾਃ ਪੁਤਰਾਿ੍ ਪਰਮ ਤਾਰ੍ਨਮਵਾਿ੍  

  ਵਯਾਨਤਤੇਸ਼ ਮਿਾਪਰਾਜ੍ਞਾਿ੍ ਯਜ੍ਞ ਸ੍ਮ੍ਪਾਰ ਵਾਰਣਾਤ ੍ 

  ਸ੍ਰਵਾਿ੍ ਨਸ਼ਸ਼ਯਾਿ੍ ਸ੍ਮਾਿਯੂ ਵਾਵਯਮ੍ ਏਤਤ ੍ਉਵਾਚ ਿ  ੬ 

  ਸ੍ਰਵਾਿ੍ ਰਨੁਸ਼ ਵਰਾਿ੍ ਵਾਨਸ਼ਸ਼੍ਟਾਿ੍  ਆਿਯਤਵਮ੍ ਮਮ ਆਜਞ੍ਯਾ  

  ਸ੍ਨਸ਼ਸ਼ਯਾਿ੍ ਸੁ੍ਿਰਤੁ: ਚੈਵ ਸ੍ ਰਨੁਤਵਜ: ਸੁ੍ਪਿਸ਼ੁਰੁਤਾਿ੍  ੭ 

  ਯਤ ੍ਅਿਯੋ ਵਚਿਮ੍ ਪਰੂਯਾਤ ੍ਮਤ੍ ਵਾਵਯ ਪਲ ਚੋਨਤਤਃ  
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  ਤਤ੍ ਸ੍ਰਵਮ੍ ਅਨਵਲੇਿ ਉਵ੍ਤਮ੍ ਮਮ ਆਵਯੇਯਮ੍ ਅਿਾਤਰੁਤਮ੍  ੮ 

  ਤਸ੍ਯ ਤਤ੍ ਵਚਿਮ੍ ਸ਼ਰੁਤਵਾ ਨਤਸ਼ੋ ਜਵ੍ਮੁ: ਤਤ੍ ਆਜ੍ਞਯਾ  

  ਆਜਵ੍ਮੁ: ਅਤ ਤੇਸ਼ੇਪਯਃ ਸ੍ਰਵੇਪਯੋ ਪਰਿ੍ਮ ਵਾਨਤਿਃ  ੯ 

  ਤੇ ਚ ਨਸ਼ਸ਼ਯਾਃ ਸ੍ਮਾਵਮਯ ਮਨੁਿਮ੍ ਜਵਨਲਤ ਤੇਜਸ੍ਮ੍  

  ਊਚ ੁਸ਼੍ਚ ਵਚਿਮ੍ ਸ੍ਰਵੇ ਸ੍ਰਵੇਸ਼ਾਮ੍ ਪਰਿ੍ਮ ਵਾਨਤਿਾਮ੍  ੧0 

  ਸ਼ਰੁਤਵਾ ਤੇ ਵਚਿਮ੍ ਸ੍ਰਵੇ ਸ੍ਮਾਯਾਿ੍ਨਤ ਨਤਵ ਜਾਤਯਃ  

  ਸ੍ਰਵ ਤੇਸ਼ੇਸ਼ੁ ਚ ਆਵੱਚਿ੍ ਵਰ੍ਜਨਯਤਵਾ ਮਿੋਤਯਮ੍  ੧੧ 

  ਵਾਨਸ੍ਸ਼੍ਟਮ੍ ਤਤ੍ ਸ਼ਤਮ੍ ਸ੍ਰਵਮ੍ ਵਰੋਤ ਪਰਯਾਵੁਲ ਅਵ੍ਸ਼ਰਮ੍  

  ਯਤ ੍ਆਿ ਵਚਿਮ੍ ਸ੍ਰਵਮ੍ ਸ਼ਰੁਣ ੁਤਵਮ੍ ਮੁਨਿ ਪੁਮ੍ਵਵ  ੧੨ 

  ਵ੍ਸ਼ਨਤਰਯ ੋਯਾਜਵੋ ਯਸ੍ਯ ਚਣ੍ਟਾਲ਼ ਸ੍ਯ ਨਵਸ਼ੇਸ਼ਤਃ  

  ਵਤਮ੍ ਸ੍ਤਨਸ੍ ਪੋਵ੍ਤਾਰ ੋਿਨਵ: ਤਸ੍ਯ ਸੁ੍ਰਰ੍ਸ਼ਯਃ  ੧੩ 

  ਪਰਾਿ੍ਮਣਾ ਵਾ ਮਿਾਤ੍ਮਾਿੋ ਪੁਵ੍ਤਵਾ ਚਣ੍ਟਾਲ਼ ਪੋਜਿਮ੍  

  ਵਤਮ੍ ਸ੍ਵਰ੍ਵਮ੍ ਵਨਮਸ਼ਯਿ੍ਨਤ ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰੇਣ ਪਾਨਲਤਾਃ  ੧੪ 

  ਏਤਤ ੍ਵਚਿਮ੍ ਿੈਸ਼੍ਟਰੁਯਮ੍ ਊਚਃੁ ਸ੍ਮਰਵ੍ਤ ਲੋਚਿਾਃ  

  ਵਾਨਸ੍ਸ਼੍ਟਾ ਮੁਨਿ ਸ਼ਾਰ੍ਤੂਲ ਸ੍ਰਵੇ ਤ ੇਸ੍ਮਿੋਤਯਾਃ  ੧੫ 

  ਤੇਸ਼ਾਮ੍ ਤਤਵਚਿਮ੍ ਸ਼ਰੁਤਵਾ ਸ੍ਰਵੇਸ਼ਾਮ੍ ਮੁਨਿ ਪੁਮ੍ਵਵਃ  

  ਵਰੋਤ ਸ੍ਮਰਵ੍ਤ ਿਯਿਃ ਸ੍ਰੋਸ਼ਮ੍ ਇਤਮ੍ ਅਪਰਵੀਤ ੍ ੧੬ 

  ਯੇ ਤੂਸ਼ਯਿ੍ਨਤ  ਅਤੁਸ਼੍ਟਮ੍ ਮਾਮ੍ ਤਪ ਉਵਰਮ੍ ਸ੍ਮਾਸ੍੍ਨਤਤਮ੍  

  ਪਸ੍੍ਮੀਪੂਤਾ ਤੁਰਾਤ੍ਮਾਿੋ ਪਨਵਸ਼ਯਿ੍ਨਤ ਿ ਸ੍ਮ੍ਸ਼ਯਃ  ੧੭ 

  ਅਤਯ ਤੇ ਵਾਲ ਪਾਸ਼ੇਿ ਿੀਤਾ ਵੈਵਸ੍ਵਤ ਵ੍ਸ਼ਯਮ੍  

  ਸ੍ਪ੍ਤ ਜਾਨਤ ਸ਼ਤਾਨਿ ਏਵ ਮਰੁਤਪਾਃ ਸ੍ਿ੍ਤੁ ਸ੍ਰਵਸ਼ਃ  ੧੮ 

  ਸ਼ਵ ਮਾਮ੍ਸ੍ ਨਿਯਤ ਆਿਾਰਾ ਮੁਸ਼੍ਨਟਵਾ ਿਾਮ ਨਿਰ੍ਵਰੁਣਾਃ  

  ਨਵਵਰੁਤਾ ਸ਼੍ਚ ਨਵਰਪੂਾ ਸ਼੍ਚ ਲੋਵਾਿ੍ ਅਿੁਚਰਿ੍ਤੁ ਇਮਾਿ੍  ੧੯ 

  ਮਿੋਤਯ ਸ਼੍ਚ ਤੁਰ੍ਪੁੱਨਤ: ਮਾਮ੍ ਅਤੂਸ਼ਯਮ੍ ਨਿ ਅਤੂਸ਼ਯਤ੍  

  ਤੂਨਸ਼ਤ: ਸ੍ਰਵ ਲੋਵੇਸ਼ੁ ਨਿਸ਼ਾਤਤਵਮ੍ ਵਨਮਸ਼ਯਨਤ  ੨0 

  ਪਰਾਣ ਅਨਤ ਪਾਤ ਨਿਰਤੋ ਨਿਰ੭ਿੁਵਰੋਸ਼ਤਾਮ੍ ਵਤਃ  

  ਤੀਰ੍ਵ ਵਾਲਮ੍ ਮਮ ਵਰੋਤਾਤ੍ ਤੁਰ੍ਵਨਤਮ੍ ਵਰ੍ਤਨਯਸ਼ਯਨਤ  ੨੧ 

  ਏਤਾਵਤ ੍ਉਵ੍ਤਵਾ ਵਚਿਮ੍ ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰੋ ਮਿਾਤਪਾਃ  
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  ਨਵਰਰਾਮ ਮਿਾਤੇਜਾ ਰਨੁਸ਼ ਮਤਯੇ ਮਿਾਮੁਨਿਃ  ੨੨ 

  ਇਤਯਾਰ੍ਸ਼ੇ ਸ਼ਰੀਮਤਰਾਮਾਯਣੇ, ਆਨਤ ਵਾਵਯੇ ਪਾਲਵਾਮ੍ਟੇ    ਏਵੋਿ ਸ਼ਸ਼੍ਨਟਤਮ ੱੱਸ੍ਰ੍ਵਃ  

  ਸ਼ਸ਼੍ਤ੍ਟਤਮ  ੱਸਰ੍ਕ:  

  ਤਪੋਪਲ   ਿਤਾਿ੍ ਵਰੁਤਵਾ ਵਾਨਸ੍ਸ਼੍ਟਾਿ੍ ਸ੍ ਮਿੋਤਯਾਿ੍  

  ਰਨੁਸ਼   ਮਤਯੇ ਮਿਾਤੇਜਾ ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰੋਪਯਪਾਸ਼ਤ  ੧ 

  ਅਯਮ੍ ਇਵ੍ਸ਼ਵਾਵੁ ਤਾਯਾਤ:    ਨਤਰਸ਼ਙਵੁ੍: ਇਨਤ ਨਵਸ਼ਰੁਤਃ  

  ਤਰ੍ਨਮਸ਼੍ਟ ਸ਼੍ਚ ਵਤਾਿਯ ਸ਼੍ਚ ਮਾਮ੍ ਚੈਵ ਸ਼ਰਣਮ੍ ਵਤਃ  ੨ 

  ਤੇਿ ਅਿੇਿ ਸ਼ਰੀਰੇਣ ਤੇਵ ਲੋਵ ਨਜਵੀਸ਼ਯਾ  

  ਯਤਾ ਅਯਮ੍ ਸ੍ਵਸ਼ਰੀਰੇਣ ਤੇਵ ਲੋਵਮ੍ ਵਨਮਸ਼ਯਨਤ  ੩ 

  ਤਤਾ ਪਰਵਰ੍ਤਯਤਾਮ੍ ਯਜ੍ਞੋ ਪਵਤ੍ਨਪ ਸ਼੍ਚ ਮਯਾ ਸ੍ਿ  

  ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰ   ਵਚਃ ਸ਼ਰੁਤਵਾ ਸ੍ਰਵ ਏਵ ਮਿਰ੍ਸ਼ਯਃ  ੪ 

  ਊਚਃੁ ਸ੍ਮੇਤਯ ਸ੍ਨਿਤਾ ਤਰ੍ਮਜ੍ਞਾ ਤਰ੍ਮ   ਸ੍ਨਮਹਤਮ੍  

  ਅਯਮ੍ ਵੁਨਸ਼ਵ    ਤਾਯਾਤ ੋਮੁਨਿਃ ਪਰਮ    ਵੋਪਿਃ  ੫ 

  ਯਤ ੍ਆਿ ਵਚਿਮ੍ ਸ੍ਮਯਵ੍ ਏਤਤ੍ ਵਾਰਯਮ੍ ਿ ਸ੍ਮ੍ਸ਼ਯਃ  

  ਅਵ੍ਨਿਵਲ੍ਪੋ ਨਿ ਪਵਵਾਿ੍ ਸ਼ਾਪਮ੍ ਤਾਸ੍ਯਨਤ ਰੋਨਸ਼ਤਃ  ੬ 

  ਤਸ੍੍ਮਾਤ੍ ਪਰਵਰ੍ਤਯਤਾਮ੍ ਯਜ੍ਞਃ ਸ੍ਸ਼ਰੀਰ ੋਯਤਾ ਨਤਵਮ੍  

  ਵੱਚੇਤ੍ ਇਵ੍ਸ਼ਵਾਵੁ ਤਾਯਾਤ ੋਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰ ਸ੍ਯ ਤੇਜਸ੍ਾ  ੭ 

  ਤਤਃ ਪਰਵਰ੍ਤਯਤਾਮ੍ ਯਜ੍ਞਃ ਸ੍ਰਵੇ ਸ੍ਮਨਤ ਨਤਸ਼੍ਟਤੇ  

  ਏਵਮ ੍ਉਵ੍ਤਵਾ ਮਿਰ੍ਸ਼ਯ: ਚਵਰੁ: ਤਾ: ਤਾਃ ਨਵਰਯਾ: ਤਤਾ  ੮ 

  ਯਾਜਵ ਸ਼੍ਚ ਮਿਾਤੇਜਾ ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰੋਪਵਤ੍ ਵਰਤੌ  

  ਰਨੁਤਵਜ ਸ਼੍ਚ ਆਿੁਪੂਰਵਯੇਣ ਮਿ੍ਤਰਵਤ੍ ਮਿ੍ਤਰ ਵੋਨਵਤਾਃ  ੯ 

  ਚਵਰੁਃ ਸ੍ਰਵਾਨਣ ਵਰ੍ਮਾਨਣ ਯਤਾ ਵਲ੍ਪਮ੍ ਯਤਾ ਨਵਨਤ  

  ਤਤਃ ਵਾਲੇਿ ਮਿਤਾ ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰੋ ਮਿਾਤਪਾਃ  ੧0 

  ਚਵਾਰ ਆਵਾਿਿਮ੍ ਤਤਰ ਪਾਵਾ੭ਰ੍ਤਮ੍ ਸ੍ਰਵ ਤੇਵਤਾਃ  

  ਿ ਅਪਯਾਵਮਿ੍ ਤਤਾ੭੭ਿਤੂਾ ਪਾਵਾ੭ਰ੍ਤਮ੍ ਸ੍ਰਵ ਤੇਵਤਾਃ  ੧੧ 

  ਤਤਃ ਵਰੋਤ ਸ੍ਮਾਨਵਸ਼੍ਟੋ ਨਵਸ਼ਵਨਮਤਰੋ ਮਿਾ ਮੁਨਿਃ  

  ਸ੍ਰੁਵਮ੍ ਉਤਯਮਯ ਸ੍ਵਰੋਤ: ਨਤਰਸ਼ਙਵੁ੍ਮ੍ ਇਤਮ੍ ਅਪਰਵੀਤ ੍ ੧੨ 

  ਪਸ਼ਯ ਮੇ ਤਪਸ੍ੋ ਵੀਰਯਮ੍ ਸ੍ਵਾ੭੭ਰ੍ਨਜਤ ਸ੍ਯ ਿਰੇਸ਼ਵਰ  
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  ਏਸ਼ ਤਵਾਮ੍ ਸ੍ਵਸ਼ਰੀਰੇਣ ਿਯਾਨਮ ਸ੍ਵਰ੍ਵਮ੍ ਓਜਸ੍ਾ  

  ਤੁਸ਼੍ਪਰਾਪਮ੍ ਸ੍ਵ ਸ਼ਰੀਰੇਣ ਨਤਵਮ੍ ਵੱਚ ਿਰਾ੭ਨਤਪ  ੧੩ 

  ਸ੍ਵਾ੭੭ਰ੍ਨਜਤਮ੍ ਨਵਮ੍ਨਚਤ੍ ਅਨਪ ਅਸ੍੍ਨਤ ਮਯਾ ਨਿ ਤਪਸ੍ਃ ਪਲਮ੍  

  ਰਾਜਿ੍ ਤਵਮ ੍ਤੇਜਸ੍ਾ ਤਸ੍ਯ ਸ੍ ਸ਼ਰੀਰੋ ਨਤਵਮ੍ ਵਰਜ  ੧੪ 

  ਉਵ੍ਤ ਵਾਵਯੇ ਮੁਿੌ ਤਸ੍੍ਨਮਿ੍ ਸ੍ ਸ਼ਰੀਰੋ ਿਰੇਸ਼ਵਰਃ  

  ਨਤਵਮ ੍ਜਵਾਮ ਵਾਵੁਤ੍ਸ੍੍ਤ ਮੁਿੀਿਾਮ੍ ਪਸ਼ਯਤਾਮ੍ ਤਤਾ  ੧੫ 

  ਤੇਵ ਲੋਵ ਵਤਮ੍ ਤਰੁਸ਼੍ਟਵਾ ਨਤਰਸ਼ਙਵੁ੍ਮ੍ ਪਾਵਸ਼ਾਸ੍ਿਃ  

  ਸ੍ਿ ਸ੍ਰਵੈਃ ਸੁ੍ਰਵਣੈ: ਇਤਮ੍ ਵਚਿਮ੍ ਅਪਰਵੀਤ ੍ ੧੬ 

  ਨਤਰਸ਼ਙਵ੍ੋ ਵੱਚ ਪੂਯ: ਤਵਮ੍ ਿ ਅਨਸ੍ ਸ੍ਵਰ੍ਵ ਵਰੁਤਾ੭੭ਲਯਃ  

  ਵੁਰ ੁਸ਼ਾਪਿਤੋ ਮੂਟ ਪਤ ਪੂਨਮਮ੍ ਅਵਾਵ੍ਨਚਰਾਃ  ੧੭ 

  ਏਵਮ ੍ਉਵ੍ਤੋ ਮਿੇਿ੍ਤਰੇਣ ਨਤਰਸ਼ਙਵੁ੍: ਅਪਤਤ੍ ਪੁਿਃ  

  ਨਵਵਰੋਸ਼ਮਾਿ: ਤਰਾਿੀਨਤ ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰਮ੍ ਤਪੋ ਤਿਮ੍  ੧੮ 

  ਤਤ੍ ਸ਼ਰੁਤਵਾ ਵਚਿਮ੍ ਤਸ੍ਯ ਵਰੋਸ਼ਮਾਿ ਸ੍ਯ ਵੌਨਸ਼ਵਃ  

  ਰੋਸ਼ਮ੍ ਆਿਾਰਯ ੱੱਤੀਵਰਮ੍ ਨਤਸ਼੍ਟ ਨਤਸ਼੍ਟੇਨਤ ਚ ਅਪਰਵੀਤ ੍ ੧੯ 

  ਰਨੁਸ਼ ਮਤਯੇ ਸ੍ ਤੇਜਸ੍ਵੀ ਪਰਜਾਪਨਤ: ਇਵਾ੭ਪਰਃ  

  ਸ੍ਰੁਜਿ੍ ਤਵ੍ਨਸ਼ਣ ਮਾਰ੍ਵਸ੍੍ਤਾਿ੍ ਸ੍ਪ੍ਤਰ੍ਸ਼ੀਿ੍ ਅਪਰਾਿ੍ ਪੁਿਃ  ੨0 

  ਿਵ੍ਸ਼ਤਰ ਮਾਲਾਮ੍ ਅਪਰਾਮ੍ ਅਸ੍ਰੁਜਤ੍ ਵਰੋਤ ਮੂਰ੍ਨਚਤਃ  

  ਤਵ੍ਨਸ਼ਣਾਮ੍ ਨਤਸ਼ਮ੍ ਆਸ੍੍ਤਾਯ ਮੁਨਿ ਮਤਯੇ ਮਿਾਯਸ਼ਾਃ  ੨੧ 

  ਸ੍ਰੁਸ਼੍ਟਵਾ ਿਵ੍ਸ਼ਤਰ ਵਮ੍ਸ਼ਮ੍ ਚ ਵਰੋਤੇਿ ਵਲੁਸ਼ੀ ਵਰੁਤਃ  

  ਅਿਯਮ੍ ਇਿ੍ਤਰਮ੍ ਵਨਰਸ਼ਯਾਨਮ ਲੋਵੋ ਵਾ ਸ੍ਯਾਤ੍ ਅਨਿਿ੍ਤਰਵਃ  ੨੨ 

  ਤੈਵਤਾਿ੍ ਅਨਪ ਸ੍ ਵਰੋਤਾਤ੍ ਸ੍ਰਸ਼੍ਟਮੁ੍ ਸ੍ਮੁਪ ਚਵਰਮੇ  ੨੩ 

  ਤਤਃ ਪਰਮ ਸ੍ਮ੍ਪਰਾਿ੍ਤਾਃ ਸ੍ਰ੍ਨਸ਼ ਸ੍ਮ੍ਵਾਃ ਸੁ੍ਰ ਅਸੁ੍ਰਾ:  

  ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰਮ੍ ਮਿਾਤ੍ਮਾਿਮ੍ ਊਚਃੁ ਸ੍ਾ੭ਿੁਿਯਮ੍ ਵਚਃ  ੨੪ 

  ਅਯਮ੍ ਰਾਜਾ ਮਿਾ ਪਾਵ ਵੁਰ ੁਸ਼ਾਪ ਪਨਰਵ੍ਸ਼ਤਃ  

  ਸ੍ ਸ਼ਰੀਰੋ ਨਤਵਮ੍ ਯਾਤੁਮ੍ ਿ ਅਰਹਨਤ ਏਵ ਤਪੋ ਤਿ  ੨੫ 

  ਤੇਸ਼ਾਮ੍ ਤਤਵਚਿਮ੍ ਸ਼ਰੁਤਵਾ ਤੇਵਾਿਾਮ੍ ਮੁਨਿ ਪੁਮ੍ਵਵਃ  

  ਅਪਰਵੀਤ ੍ਸੁ੍ਮਿਤ੍ ਵਾਵਯਮ੍ ਵੌਨਸ਼ਵਃ ਸ੍ਰਵ ਤੇਵਤਾਃ  ੨੬ 

  ਸ੍ਸ਼ਰੀਰਸ੍ਯ ਪਤਰਮ੍ ਵ: ਨਤਰਸ਼ਙਵ੍ੋ: ਅਸ੍ਯ ਪੂਪਤੇਃ  
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  ਆਰੋਿਣਮ੍ ਪਰਨਤਜ੍ਞਾਤਮ੍ ਿ ਅਿਰੁਤਮ੍ ਵਰ੍ਤੁਮ੍ ਉਤ੍ਸ੍ਿੇ  

  ਸ੍ਰ੍ਵੋਸ੍੍ਤੁ ਸ੍ ਸ਼ਰੀਰਸ੍ਯ ਨਤਰਸ਼ਙਵ੍ੋ: ਅਸ੍ਯ ਸ਼ਾਸ਼ਵਤਃ  ੨੭ 

  ਿਵ੍ਸ਼ਤਰਾਨਣ ਚ ਸ੍ਰਵਾਨਣ ਮਾਮਵਾਨਿ ਤਰੁਵਾਣਯ੭ਤ  

  ਯਾਵਤ ੍ਲੋਵਾ ਤਨਰਸ਼ਯਿ੍ਨਤ ਨਤਸ਼੍ਟਿ੍ਨਤ ਏਤਾਨਿ ਸ੍ਰਵਸ਼ਃ  ੨੮ 

  ਮਤ੍ਵਰੁਤਾਨਿ ਸੁ੍ਰਾਃ ਸ੍ਰਵੇ ਤਤ੍ ਅਿੁਜ੍ਞਾਤੁਮ੍ ਅਰਹਤ  

  ਏਵਮ ੍ਉਵ੍ਤਾਃ ਸੁ੍ਰਾਃ ਸ੍ਰਵੇ ਪਰਤਯੂਚ:ੁ ਮੁਨਿ ਪੁਮ੍ਵਵਮ੍  ੨੯ 

  ਏਵਮ ੍ਪਵਤੁ ਪਤਰਮ੍ ਤੇ ਨਤਸ਼੍ਟਿ੍ਨਤ ਏਤਾਨਿ ਸ੍ਰਵਸ਼ਃ  

  ਵਵਿੇ ਤਾਨਿ ਅਿੇਵਾਨਿ ਵੈਸ਼ਵਾਿਰ ਪਤਾਤ੍ ਪਨਿਃ  ੩0 

  ਿਵ੍ਸ਼ਤਰਾਨਣ ਮੁਨਿ ਸ਼ਰੇਸ਼੍ਟ ਤੇਸ਼ੁ ਜਯੋਨਤੱਸ਼ੁ ਜਾਜਵਲਿ੍  

  ਅਵਾਙ ੍ਨਸ਼ਰ: ਨਤਰਸ਼ਙਵੁ੍ ਸ਼੍ਚ ਨਤਸ਼੍ਟਤੁ ਅਮਰ ਸ੍ ਨਿਪਃ  ੩੧ 

 ਅਿੁਯਾਸ੍ਯਮ੍ਨਤ ਚ ਏਤਾਨਿ ਜਯੋਤੀਮ੍ਨਸ਼ ਿਰੁਪ ਸ੍ੱਤਮਮ੍   

 ਵਰੁਤਾਰ੍ਤਮ੍ ਵੀਰ੍ਨਤਮਮ੍ਤਮ੍ ਚ ਸ੍ਵਰ੍ਵ ਲੋਵ ਵਤਮ੍ ਯਤਾ  ੩੨ 

  ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰ ਸ੍੍ਤੁ ਤਰ੍ਮਾਤ੍ਮਾ ਸ੍ਰਵ ਤੇਵੈ: ਅਨਪਸ਼੍ਟਤੁਃ  

  ਰਨੁਸ਼ਨਪ ਸ਼੍ਚ ਮਿਾਤੇਜਾ ਪਾਟਮ੍ ਇਤਯਾ੭੭ਿ ਤੇਵਤਾਃ  ੩੩ 

  ਤਤੋ ਤੇਵਾ ਮਿਾਤ੍ਮਾਿੋ ਮੁਿਯ ਸ਼੍ਚ ਤਪੋ ਤਿਾਃ  

  ਜਵ੍ਮੁ: ਯਤਾ ਆਵਤਮ੍ ਸ੍ਰਵੇ ਯਜ੍ਞਸ੍ਯ ਅਿ੍ਤੇ ਿਰੋੱਤਮ  ੩੪    

  ਇਤਯਾਰ੍ਸ਼ੇ ਸ਼ਰੀਮਤਰਾਮਾਯਣੇ, ਆਨਤ ਵਾਵਯੇ ਪਾਲਵਾਮ੍ਟੇ    ਸ਼ਸ਼੍ਨਟਤਮ ੱੱਸ੍ਰ੍ਵ:  

  ਏਕ ਸ਼ਸ਼੍ਤ੍ਟਤਮ  ੱਸਰ੍ਕ:  

  ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰ ੋਮਿਾਤ੍ਮਾ ਅਤ ਪਰਸ੍੍ਨਤਤਾਿ੍ ਪਰੇਵ੍ਸ਼ਯ ਤਾਿ੍ ਰਸ਼ੁੀਿ੍  

  ਅਪਰਵੀਤ ੍ਿਰ ਸ਼ਾਰ੍ਤੂਲ ਸ੍ਰਵਾਿ੍ ਤਾਿ੍ ਵਿ ਵਾਨਸ੍ਿਃ  ੧ 

  ਮਿਾ ਨਵਵ੍ਿਃ ਪਰਵਰੁੱਤੋਯਮ੍ ਤਵ੍ਨਸ਼ਣਾਮ੍ ਆਸ੍੍ਨਤਤੋ ਨਤਸ਼ਮ੍  

  ਨਤਸ਼ਮ੍ ਅਿਯਾਮ੍ ਪਰਪਤ੍ਸ੍ਯਾਮ: ਤਤਰ ਤਪ੍ਸ੍ਯਾਮਿੇ ਤਪਃ  ੨ 

  ਪਸ਼੍ਨਚਮਾਯਾਮ੍ ਨਵਸ਼ਾਲਾਯਾਮ੍ ਪੁਸ਼੍ਵਰੇਸ਼ੁ ਮਿਾਤ੍ਮਿਃ  

  ਸੁ੍ਵਮ੍ ਤਪ: ਚਨਰਸ਼ਯਾਮਃ ਪਰਮ੍ ਤਤ੍ ਨਿ ਤਪੋ ਵਿਮ੍  ੩ 

  ਏਵਮ ੍ਉਵ੍ਤਵਾ ਮਿਾ ਤੇਜਾਃ ਪੁਸ਼੍ਵਰੇਸ਼ੁ ਮਿਾਮੁਨਿਃ  

  ਤਪ ਉਵਰਮ੍ ਤੁਰਾਤਰ੍ਸ਼ਮ੍ ਤੇਪੇ ਮੂਲ ਪਲਾ੭ਸ਼ਿਃ  ੪ 

  ਏਤਸ੍੍ਨਮ  ੱਿੇਵ ਵਾਲੇ ਤੁ ਅਯੋਤਯਾ੭ਨਤਪਨਤ: ਿਰੁਪਃ  

  ਅਮ੍ਪਰੀਸ਼ ਇਨਤ ਵਯਾਤੋ ਯਸ਼੍ਟਮੁ੍ ਸ੍ਮੁਪ ਚਵਰਮੇ  ੫ 
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  ਤਸ੍ਯ ਵੈ ਯਜਮਾਿ ਸ੍ਯ ਪਸ਼ੁਮ੍ ਇਿ੍ਤਰੋ ਜਿਾਰ ਿ  

  ਪਰਣਸ਼੍ਟੇ ਤੁ ਪਸ਼ੌ ਨਵਪਰ ੋਰਾਜਾਿਮ੍ ਇਤਮ੍ ਅਪਰਵੀਤ ੍ ੬ 

  ਪਸ਼ੁ: ਅਤਯ ਿਰਤੁੋ ਰਾਜਿ੍ ਪਰਣਸ਼੍ਟ: ਤਵ ਤੁਰ੍ਿਯਾਤ੍  

  ਅਰਵ੍ਨਸ਼ਤਾਰਮ੍ ਰਾਜਾਿਮ੍ ਵ੍ਿਿ੍ਨਤ ਤੋਸ਼ਾ ਿਰੇਸ਼ਵਰ  ੭ 

  ਪਰਾਯਸ਼੍ਨਚੱਤਮ੍ ਮਿਤ੍ ਏਤਤ੍ ਿਰਮ੍ ਵਾ ਪੁਰਸ਼ੁਰ੍ਸ਼ਪ  

  ਆਿਯਸ੍ਵ ਪਸ਼ੁਮ੍ ਸ਼ੀਵਰਮ੍ ਯਾਵਤ੍ ਵਰ੍ਮ ਪਰਵਰ੍ਤਤ ੇ ੮ 

  ਉਪਾਤਯਾਯ ਵਚਃ ਸ਼ਰੁਤਵਾ ਸ੍ ਰਾਜਾ ਪੁਰਸ਼ੁਰ੍ਸ਼ਪ  

  ਅਨਿਵਯੇਸ਼ ਮਿਾ ਪੁੱਨਤਃ ਪਸ਼ੁਮ੍ ਵੋਨਪਃ ਸ੍ਿਸ੍ਰਸ਼ਃ  ੯ 

  ਤੇਸ਼ਾਿ੍ ਜਿਪਤਾਮ੍ ਤਾਿ੍ ਤਾਿ੍ ਿਵਰਾਨਣ ਵਿਾਨਿ ਚ  

  ਆਸ਼ਰਮਾਨਣ ਚ ਪੁਣਯਾਨਿ ਮਾਰ੍ਵਮਾਣੋ ਮਿੀਪਨਤਃ  ੧0 

  ਸ੍ ਪੁਤਰ ਸ੍ਨਿਤਮ੍ ਤਾਤ ਸ੍ਪਾਰਯਮ੍ ਰਵੁ ਿਿ੍ਤਿ  

  ਪਰੁਵੁਤੁਮ੍ਵੇ ਸ੍ਮਾਸ੍ੀਿਮ੍ ਰਚੁੀਵਮ੍ ਸ੍ਮ੍ਤਤਰ੍ਸ਼ ਿ  ੧੧ 

  ਤਮ੍ ਉਵਾਚ ਮਿਾਤੇਜਾਃ ਪਰਣਮਯ ਅਨਪਪਰਸ੍ਾਤਯ ਚ  

  ਪਰਿ੍ਮਰ੍ਨਸ਼ਮ੍ ਤਪਸ੍ਾ ਤੀਪ੍ਤਮ੍ ਰਾਜਰ੍ਨਸ਼: ਅਨਮਤ ਪਰਪਃ  ੧੨ 

  ਪਰੁਸ਼੍ਟਵਾ ਸ੍ਰਵਤਰ ਵੁਸ਼ਲਮ੍ ਰਚੁੀਵਮ੍ ਤਮ੍ ਇਤਮ੍ ਵਚਃ  

  ਵਵਾਮ੍ ਸ਼ਤ ਸ੍ਿਸ੍ਰੇਣ ਨਵਵਰੀਣੀਸ਼ੇ ਸੁ੍ਤਮ੍ ਯਨਤ  ੧੩ 

  ਪਸ਼ੋ: ਅਰ੍ਤ ੇਮਿਾਪਾਵ ਵਰੁਤ ਵਰੁਤਯੋਸ੍੍ਨਮ ਪਾਰ੍ਵਵ  

  ਸ੍ਰਵੇ ਪਨਰਵਤਾ ਤੇਸ਼ਾ ਯਜ੍ਞੀਯਮ੍ ਿ ਲਪੇ ਪਸ਼ੁਮ੍  ੧੪ 

  ਤਾਤੁਮ੍ ਅਰਹਨਸ੍ ਮੂਲਯੇਿ ਸੁ੍ਤਮ੍ ਏਵਮ੍ ਇਤੋ ਮਮ  

  ਏਵਮ ੍ਉਵ੍ਤੋ ਮਿਾਤੇਜਾ ਰਚੁੀਵ: ਤੁ ਅਪਰਵੀਤ ੍ਵਚਃ  ੧੫ 

  ਿਾਿਮ੍ ਜਯੇਸ਼੍ਟਮ੍ ਿਰ ਸ਼ਰੇਸ਼੍ਟਮ੍ ਨਵਵਰੀਣੀਯਾਮ੍ ਵਤਮ੍ਚਿ  

  ਰਚੁੀਵ ਸ੍ਯ ਵਚਃ ਸ਼ਰੁਤਵਾ ਤੇਸ਼ਾਮ੍ ਮਾਤਾ ਮਿਾਤ੍ਮਿਾਮ੍  ੧੬ 

  ਉਵਾਚ ਿਰ ਸ਼ਾਰ੍ਤੂਲਮ੍ ਅਮ੍ਪਰੀਸ਼ਮ੍ ਤਪਨਸ੍ਵਿੀ  

 ਅ ਨਵਵਰੇਯਮ੍ ਸੁ੍ਤਮ੍ ਜਯੇਸ਼੍ਟਮ੍ ਪਵਵਾਿ੍ ਆਿ ਪਾਰ੍ਵਵ:  ੧੭ 

  ਮਮ ਅਨਪ ਤਨਯਤਮ੍ ਨਵੱਨਤ ਵਨਿਸ਼੍ਟਮ੍ ਸ਼ੁਿਵਮ੍ ਿਰੁਪ  

 ਤਸ੍੍ਮਾਤ੍ ਵਿੀਯਮ੍ਸ੍ਮ੍ ਪੁਤਰਮ੍ ਿ ਤਾਸ੍ਯੇ ਤਵ ਪਾਰ੍ਨਤਵ  ੧੮ 

  ਪਰਾਯੇਣ ਨਿ ਿਰ ਸ਼ਰੇਸ਼੍ਟ ਜਯੇਸ਼੍ਟਾਃ ਨਪਤਰੁਸ਼ੁ ਵੱਲਪਾਃ  

  ਮਾਤਰੂਣਾਮ੍ ਚ ਵਿੀਯਾਮ੍ਸ੍: ਤਸ੍੍ਮਾਤ੍ ਰਵ੍ਸ਼ੇ ਵਿੀਯਸ੍ਮ੍  ੧੯ 



ਪਾਲ   ਕਾਮ੍ਟ 
 

P a g e  136 | 170 

 

  ਉਵ੍ਤ ਵਾਵਯੇ ਮੁਿੌ ਤਸ੍੍ਨਮਿ੍ ਮੁਨਿ ਪਤ੍ਿਯਾਮ੍ ਤਤੈਵ ਚ  

  ਸ਼ੁਿੱਸ਼ੇਪ: ਸ੍ਵਯਮ੍ ਰਾਮ ਮਤਯਮੋ ਵਾਵਯਮ੍ ਅਪਰਵੀਤ ੍ ੨0 

  ਨਪਤਾ ਜਯੇਸ਼੍ਟਮ੍ ਅ ਨਵਵਰੇਯਮ੍ ਮਾਤਾ ਚ ਆਿ ਵਿੀਯਸ੍ਮ੍  

  ਨਵਵਰੀਤਮ੍ ਮਤਯਮਮ੍ ਮਿਯੇ ਰਾਜਿ੍ ਪੁਤਰਮ੍ ਿਯਸ੍ਵ ਮਾਮ੍  ੨੧ 

  ਵਵਾਮ੍ ਸ਼ਤ    ਸ੍ਿਸ੍ਰੇਣ ਸ਼ੁਿੱਸ਼ੇਪਮ੍ ਿਰਸ਼ੇਵਰਃ  

  ਵਰੁਿੀਤਵਾ ਪਰਮ ਪਰੀਤ ੋਜਵਾਮ ਰਵੁ ਿਿ੍ਤਿ  ੨੨ 

  ਅਮ੍ਪਰੀਸ਼ ਸ੍੍ਤੁ ਰਾਜਰ੍ਸ਼ੀ ਰਤਮ੍ ਆਰੋਪਯ ਸ੍ਤਵਰਃ  

 ਸ਼ੁਿੱਸ਼ੇਪਮ੍ ਮਿਾਤੇਜਾ ਜਵਾਮ ਆਸ਼ੁ ਮਿਾਯਸ਼ਾਃ  ੨੩ 

 ਇਤਯਾਰ੍ਸ਼ ੇਸ਼ਰੀਮਤਰਾਮਾਯਣੇ, ਆਨਤ ਵਾਵਯੇ ਪਾਲਵਾਮ੍ਟੇ    ਏਵ ਸ਼ਸ਼੍ਨਟਤਮ ੱੱਸ੍ਰ੍ਵ:  

 ਤ੍ਤਿ ਸ਼ਸ਼੍ਤ੍ਟਤਮ  ੱਸਰ੍ਕ:  

 ਸ਼ੁਿੱਸ਼ੇਪਮ੍ ਿਰਸ਼ਰੇਸ਼੍ਟ ਵਰੁਿੀਤਵਾ ਤੁ ਮਿਾਯਸ਼ਾਃ  

 ਵਯਸ਼ਰਾਮਯਤ੍ ਪੁਸ਼੍ਵਰ ੇਰਾਜਾ ਮਤਯਾਿ੍ਿੇ ਰਵੁ ਿਿ੍ਤਿ  ੧ 

 ਤਸ੍ਯ ਨਵਸ਼ਰਮਮਾਣ ਸ੍ਯ ਸ਼ੁਿੱਸ਼ੇਪੋ ਮਿਾਯਸ਼ਾਃ  

 ਪੁਸ਼੍ਵਰ ਵ੍ਸ਼ੇਤਰਮ੍ ਆਵਮਯ ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰਮ੍ ਤਤਰ੍ਸ਼ ਿ  ੨ 

 ਤਪਯਮ੍ਤਮ੍ ਰਨੁਸ਼ਨਪ: ਸ੍ਾਰ੍ਤਮ੍ ਮਾਤੁਲਮ੍ ਪਰਮ ਆਤੁਰ:  

 ਨਵਸ਼ ਣ ਵਤਿੋ ਤੀਿ: ਤਰੁਸ਼੍ਣਯਾ ਚ ਸ਼ਰਮੇਣ ਚ  ੩ 

 ਪਪਾਤ ਅਙਵ੍ੇ ਮੁਿੇ ਰਾਮ ਵਾਵਯਮ੍ ਚ ਇਤਮ੍ ਉਵਾਚ ਿ  

  ਿ ਮੇ   ਅਸ੍੍ਨਤ ਮਾਤਾ ਿ ਨਪਤਾ ਜ੍ਞਾਤਯੋ ਪਾਿ੍ਤਵਾਃ ਵੁਤਃ  ੪ 

  ਤਰਾਤੁਮ੍ ਅਰਹਨਸ੍ ਮਾਮ੍ ਸ੍ੌਮਯ ਤਰ੍ਮੇਣ ਮੁਨਿ ਪੁਮ੍ਵਵ  

  ਤਰਾਤਾ ਤਵਮ੍ ਨਿ ਮੁਨਿ ਸ਼ਰੇਸ਼੍ਟ ਸ੍ਰਵੇਸ਼ਾਮ੍ ਤਵਮ੍ ਨਿ ਪਾਵਿਃ  ੫ 

  ਰਾਜਾ ਚ ਵਰੁਤ ਵਾਰਯ: ਸ੍ਯਾਤ੍ ਅਿਮ੍ ਤੀਰ੍ਵਾਯੁ: ਅਵਯਯਃ  

  ਸ੍ਵਰ੍ਵ ਲੋਵਮ੍ ਉਪਾਸ਼੍ਿੀਯਾਮ੍ ਤਪ: ਤਪ੍ਤਵਾ ਨਿ ਅਿੱੁਤਮਮ੍  ੬ 

  ਤਵ ਮ ੇਿਾਤੋ ਨਿ ਅਿਾਤ ਸ੍ਯ ਪਵ ਪਵਯੇਿ ਚੇਤਸ੍ਾ  

  ਨਪਤਾ ਇਵ ਪੁਤਰਮ੍ ਤਰ੍ਮਾਤ੍ਮਿ੍ ਤਰਾਤੁਮ੍ ਅਰਹਨਸ੍ ਨਵਲ੍ਨਪਸ਼ਾਤ੍  ੭ 

  ਤਸ੍ਯ ਤਤਵਚਿਮ੍ ਸ਼ਰੁਤਵਾ ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰੋ ਮਿਾਤਪਾਃ  

  ਸ੍ਾਿ੍ਤਵਨਯਤਵਾ ਪਿ ੁਨਵਤਮ੍ ਪੁਤਰਾਿ੍ ਇਤਮ੍ ਉਵਾਚ ਿ  ੮ 

  ਯਤ੍ਵਰੁਤੇ ਨਪਤਰਃ ਪੁਤਰਾਿ੍ ਜਿਯਿ੍ਨਤ ਸ਼ੁਪ ਅਰ੍ਨਤਿਃ  

  ਪਰ ਲੋਵ ਨਿਤਾ੭ਰ੍ਤਾਯ ਤਸ੍ਯ ਵਾਲੋਯਮ੍ ਆਵਤਃ  ੯ 
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  ਅਯਮ੍ ਮੁਨਿ ਸੁ੍ਤੋ ਪਾਲੋ ਮੱਤਃ ਸ਼ਰਣ ਨਮੱਚਨਤ  

  ਅਸ੍ਯ ਜੀਨਵਤ ਮਾਤਰੇਣ ਨਪਰਯਮ੍ ਵੁਰਤੁ ਪੁਤਰਵਾਃ  ੧0 

  ਸ੍ਰਵੇ ਸੁ੍ਵਰੁਤ ਵਰ੍ਮਾਣਃ ਸ੍ਰਵੇ ਤਰ੍ਮ ਪਰਾਯਣਾਃ  

  ਪਸ਼ੁ ਪੂਤਾ ਿਰੇਿ੍ਤਰ ਸ੍ਯ ਤਰੁਪ੍ਨਤਮ੍ ਅਵ੍ਿੇਃ ਪਰਯੱਚਤ  ੧੧ 

  ਿਾਤਵਾਿ੍ ਚ ਸ਼ੁਿੱਸ਼ੇਪੋ ਯਜ੍ਞ ਸ਼੍ਚ ਅਨਵਵ੍ਿਤੋ ਪਵੇਤ੍  

  ਤੇਵਤਾ: ਤਰ੍ਨਪਤਾ: ਚ ਸ੍ਯੁ: ਮਮ ਚਾ੭ਨਪ ਵਰੁਤਮ੍ ਵਚਃ  ੧੨ 

  ਮੁਿੇ: ਤੁ ਵਚਿਮ੍ ਸ਼ਰੁਤਵਾ ਮਤੁਸ਼ਯਿ੍ਤ ਆਤਯਃ ਸੁ੍ਤਾਃ  

  ਸ੍ ਅਨਪਮਾਿਮ੍ ਿਰ ਸ਼ਰੇਸ਼੍ਟ ਸ੍ਲੀਲਮ੍ ਇਤਮ੍ ਅਪਰੁਵਿ੍  ੧੩ 

  ਵਤਮ੍ ਆਤ੍ਮ ਸੁ੍ਤਾਿ੍ ਨਿਤਵਾ ਤਰਾਯਸ੍ੇਿਯ ਸੁ੍ਤਮ੍ ਨਵਪ ੋ 

  ਅਵਾਰਯਮ੍ ਇਵ ਪਸ਼ਯਾਮਃ ਸ਼ਵਮਾਮ੍ਸ੍ਮ੍ ਇਵ ਪੋਜਿੇ  ੧੪ 

  ਤੇਸ਼ਾਮ੍ ਤਤਵਚਿਮ੍ ਸ਼ਰੁਤਵਾ ਪੁਤਰਾਣਾਮ੍ ਮੁਨਿ ਪੁਮ੍ਵਵਃ  

  ਵਰੋਤ ਸ੍ਮਰਵ੍ਤ ਿਯਿੋ ਵਯਾਿਰ੍ਤੁਮ੍ ਉਪਚਵਰਮੇ  ੧੫ 

  ਨਿੱਸ੍ਾਤਵਸ੍ਮ੍ ਇਤਮ੍ ਪਰੋਵ੍ਤਮ੍ ਤਰ੍ਮਾਤ੭ਨਪ ਨਵਵਨਰਹਤਮ੍  

  ਅਨਤਵਰਮਯ ਤੁ ਮਤ੍ ਵਾਵਯਮ੍ ਤਾਰਣੁਮ੍ ਰੋਮ ਿਰ੍ਸ਼ਣਮ੍  ੧੬ 

  ਸ਼ਵਮਾਮ੍ਸ੍ ਪੋਨਜਿਃ ਸ੍ਰਵੇ ਵਾਨਸ੍ਸ਼੍ਟਾ ਇਵ ਜਾਨਤਸ਼ੁ  

  ਪੂਰ੍ਣਮ੍ ਵਰ੍ਸ਼ ਸ੍ਿਸ੍ਰਮ੍ ਤੁ ਪਰੁਨਤਵਯਾਮ੍ ਅਿੁਵਤ੍ਸ੍ਯਤ  ੧੭ 

  ਵਰੁਤਵਾ ਸ਼ਾਪ ਸ੍ਮਾਯੁਵ੍ਤਾਿ੍ ਪੁਤਰਾਿ੍ ਮੁਨਿਵਰ ਸ੍੍ਤਤਾ  

  ਸ਼ੁਿੱਸ਼ੇਪਮ੍ ਉਵਾਚ ਆਰ੍ਤਮ੍ ਵਰੁਤਵਾ ਰਵ੍ਸ਼ਾਮ੍ ਨਿਰਾਮਯਮ੍  ੧੮ 

  ਪਨਵਤਰ ਪਾਸ਼ੈ: ਪੱਤੋ ਰਵ੍ਤ ਮਾਲਯ ਅਿੁਲੇਪਿਃ  

  ਵੈਸ਼੍ਣਵਮ੍ ਯੂਪਮ੍ ਆਸ੍ਾਤਯ ਵਾਵ੍ਨਪ: ਅਵ੍ਨਿਮ੍ ਉਤਾਿਰ  ੧੯ 

  ਇਮੇ ਤੁ ਵਾਤੇ ਤਵੇ ਨਤਵਯੇ ਵਾਯੇਤਾ ਮੁਨਿ ਪੁਤਰਵ  

  ਅਮ੍ਪਰੀਸ਼ ਸ੍ਯ ਯਜ੍ਞੇ   ਅਸ੍੍ਨਮਿ੍ ਤਤਃ ਨਸ੍ੱਨਤਮ੍ ਅਵਾਪ੍ਸ੍ਯਨਸ੍  ੨0 

  ਸ਼ੁਿੱਸ਼ੇਪੋ ਵਰੁਿੀਤਵਾ ਤੇ ਤਵੇ ਵਾਤੇ ਸੁ੍ਸ੍ਮਾਨਿਤਃ  

  ਤਵਰਯਾ ਰਾਜ ਨਸ੍ਮਹਮ੍ ਤਮ੍ ਅਮ੍ਪਰੀਸ਼ਮ੍ ਉਵਾਚ ਿ  ੨੧ 

  ਰਾਜ ਨਸ੍ਮਹ ਮਿਾ ਸ੍ੱਤਵ ਸ਼ੀਵਰਮ੍ ਵੱਚਾਵਿੇ ਵਯਮ੍   

  ਨਿਵਰ੍ਤਯਸ੍ਵ ਰਾਜੇਿ੍ਤਰ ਤੀਵ੍ਸ਼ਾਮ੍ ਚ ਸ੍ਮੁਪਾਨਵਸ਼  ੨੨ 

  ਤਤ੍ ਵਾਵਯਮ੍ ਰਨੁਸ਼ ਪੁਤਰ ਸ੍ਯ ਸ਼ਰੁਤਵਾ ਿਰ੍ਸ਼ ਸ੍ਮੁਤ੍ਸੁ੍ਵਃ  

  ਜਵਾਮ ਿਰੁਪਨਤਃ ਸ਼ੀਵਰਮ੍ ਯਜ੍ਞ ਵਾਟਮ੍ ਅਤਿ੍ਨਤਰਤਃ  ੨੩ 
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  ਸ੍ਤਸ੍ਯ ਅਿੁਮਤੇ ਰਾਜਾ ਪਨਵਤਰ ਵਰੁਤ ਲਵ੍ਸ਼ਣਮ੍  

  ਪਸ਼ੁਮ੍ ਰਵ੍ਤ ਅਮ੍ਪਰਮ੍ ਵਰੁਤਵਾ ਯੂਪੇ ਤਮ੍ ਸ੍ਮਪਿ੍ਤਯਤ੍  ੨੪ 

  ਸ੍ ਪੱਤ ੋਵਾਵ੍ਨਪ: ਅਵਰਯਾਨਪ: ਅਨਪਤੁਸ਼੍ਟਾਵ ਵੈ ਸੁ੍ਰ ੌ 

  ਇਿ੍ਤਰਮ੍ ਇਿ੍ਤਰ ਅਿੁਜਮ੍ ਚੈਵ ਯਤਾਵਤ ੍ਮੁਨਿ ਪੁਤਰਵਃ  ੨੫ 

  ਤਤਃ ਪਰੀਤਃ ਸ੍ਿਸ੍ਰਾਵ੍ਸ਼ੋ ਰਿਸ੍ਯ ਸ੍੍ਤੁਨਤ ਤਰ੍ਨਪਤਃ  

  ਤੀਰ੍ਵਮ੍ ਆਯੁ: ਤਤਾ ਪਰਾਤਾਤ੍ ਸ਼ੁਿੱਸ਼ੇਪਾਯ ਰਾਵਵ  ੨੬ 

  ਸ੍ ਚ ਰਾਜਾ ਿਰ ਸ਼ਰੇਸ਼੍ਟ ਯਜ੍ਞ ਸ੍ਯ ਚ ਸ੍ਮਾਪ੍ਤਵਾਿ੍  

  ਪਲਮ੍ ਪਿ ੁਵੁਣਮ੍ ਰਾਮ ਸ੍ਿਸ੍ਰਾਵ੍ਸ਼ ਪਰਸ੍ਾਤਜਮ੍  ੨੭ 

  ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰੋਨਪ ਤਰ੍ਮਾਤ੍ਮਾ ਪੂਯ: ਤੇਪੇ ਮਿਾਤਪਾਃ  

  ਪੁਸ਼੍ਵਰੇਸ਼ੁ ਿਰ ਸ਼ਰੇਸ਼੍ਟ ਤਸ਼ ਵਰ੍ਸ਼ ਸ਼ਤਾਨਿ ਚ  ੨੮ 

 ਇਤਯਾਰ੍ਸ਼ ੇਸ਼ਰੀਮਤਰਾਮਾਯਣੇ, ਆਨਤ ਵਾਵਯੇ ਪਾਲਵਾਮ੍ਟੇ    ਨਤਵ ਸ਼ਸ਼੍ਨਟਤਮ ੱੱਸ੍ਰ੍ਵ:  

 ਤ੍ਤਰ ਸ਼ਸ਼੍ਤ੍ਟਤਮ  ੱਸਰ੍ਕ:  

 ਪੂਰ੍ਣੇ ਵਰ੍ਸ਼ ਸ੍ਿਸ੍ਰੇ ਤੁ ਵਰਤ ਸ੍੍ਿਾਤਮ੍ ਮਿਾਮੁਨਿਮ੍  

  ਅਪਯਾਵੱਚਿ੍ ਸੁ੍ਰਾਃ ਸ੍ਰਵੇ ਤਪਃ ਪਲ ਨਚਵੀਰ੍ਸ਼ਵਃ  ੧ 

  ਅਪਰਵੀਤ ੍ਸੁ੍ਮਿਾ ਤੇਜਾ ਪਰਿ੍ਮਾ ਸੁ੍   ਰਨੁਚਰਮ੍ ਵਚਃ  

  ਰਨੁਸ਼ :  ਤਵਮ੍ ਅਨਸ੍ ਪਤਰਮ੍ ਤੇ ਸ੍ਵਾਰ੍ਨਜਤੈਃ ਵਰ੍ਮਨਪਃ ਸ਼ੁਪੈਃ  

  ਤਮ੍ ਏਵਮ ੍ਉਵ੍ਤਵਾ ਤੇਵੇਸ਼: ਨਤਰਨਤਵਮ੍ ਪੁਿ: ਅਪਯਵਾਤ੍  ੨ 

  ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰ ੋਮਿਾਤੇਜਾ ਪੂਯ: ਤੇਪੇ ਮਿ ੱੱਤਪਃ  

  ਤਤਃ ਵਾਲੇਿ ਮਿਤਾ ਮੇਿਵਾ ਪਰਮ ਅਪ੍ਸ੍ਰਾਃ  ੩ 

  ਪੁਸ਼੍ਵਰੇਸ਼ੁ ਿਰ ਸ਼ਰੇਸ਼੍ਟ ਸ੍੍ਿਾਤੁਮ੍ ਸ੍ਮੁਪ ਚਵਰਮੇ  

  ਤਾਮ੍ ਤਤਰ੍ਸ਼ ਮਿਾਤੇਜਾ ਮੇਿਵਾਮ੍ ਵੁਨਸ਼ਵਾ੭੭ਤ੍ਮਜਃ  ੪ 

  ਰਪੂੇਣਾ ਪਰਨਤਮਾਮ੍ ਤਤਰ ਨਵਤਯੁਤਮ੍ ਜਲਤੇ ਯਤਾ  

  ਤਰੁਸ਼੍ਟਵਾ ਵਿ੍ਤਰ੍ਪ ਵਸ਼ਵੋ ਮੁਨਿ: ਤਾਮ੍ ਇਤਮ੍ ਅਪਰਵੀਤ ੍ ੫ 

  ਅਪ੍ਸ੍ਰਃ ਸ੍ਵਾਵਤਮ੍ ਤੇਸ੍੍ਤੁ ਵਸ੍ ਚ ਇਿ ਮਮਾ੭੭ਸ਼ਰਮੇ  

  ਅਿੁਵਰੁਿ੍ਣੀਸ਼ਵ ਪਤਰਮ੍ ਤੇ ਮਤਿੇਿ ਸੁ੍ ਮੋਨਿਤਮ੍  ੬ 

  ਇਤਯੁਵ੍ਤਾ ਸ੍ਾ ਵਰਾਰੋਿਾ ਤਤਰ ਵਾਸ੍ਮ੍ ਅਤਾ ਵਰੋਤ ੍ 

  ਤਸ੍ਯਾਮ੍ ਵਸ੍ਿ੍ਤਯਾਮ੍ ਵਰ੍ਸ਼ਾਨਣ ਪਞ੍ਚ ਪਞ੍ਚ ਚ ਰਾਵਵ  ੭ 

  ਤਪਸ੍ੋ ਨਿ ਮਿਾ ਨਵਵ੍ਿੋ ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰਮ੍ ਉਪਾਵਤਃ  
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  ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰ   ਆਸ਼ਰਮੇ ਸ੍ੌਮਯ ਸੁ੍ਵੇਿ ਵਯਨਤਚਵਰਮਃੁ  

  ਅਤ ਵਾਲੇ ਵਤੇ ਤਸ੍੍ਨਮਿ੍ ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰੋ ਮਿਾਮੁਨਿਃ  ੮ 

  ਸ੍ਵਰੀਲ਼ ਇਵ ਸ੍ਮਵਰ੍ੁੱਤ:   ਨਚਿ੍ਤਾ   ਸ਼ੋਵ   ਪਰਾਯਣਃ  

  ਪੁੱਨਤ: ਮੁਿੇਃ ਸ੍ਮੁਤ੍ਪ ਿਾ ਸ੍ ਅਮਰ੍ਸ਼ਾ ਰਵੁ ਿਿ੍ਤਿ  ੯ 

  ਸ੍ਰਵਮ੍ ਸੁ੍ਰਾਣਾਮ੍ ਵਰ੍ਮ ਏਤਤ੍ ਤਪੋ ਅਪਿਰਣਮ੍ ਮਿਤ੍  

  ਅਿੋ ਰਾਤਰਾ ਅਪਤੇਸ਼ੇਿ ਵਤਾਃ ਸ੍ਮਵਤ੍ਸ੍ਰਾ ਤਸ਼  ੧0 

  ਵਾਮ ਮੋਿਾ੭ਨਪ ਪੂਤਸ੍ਯ ਨਵਵ੍ਿੋਯਮ੍ ਪਰਤਯੁਪਸ੍੍ਨਤਤਃ  

  ਨਵਨਿੱਸ਼ਵਸ੍ਿ੍ ਮੁਨਿਵਰਃ ਪਸ਼੍ਚਾੱਤਾਪੇਿ ਤੁਃਨਵਤਃ  ੧੧ 

  ਪੀਤਾਮ ੍ਅਪ੍ਸ੍ਰਸ੍ਮ੍ ਤਰੁਸ਼੍ਟਵਾ ਵੇਪਿ੍ਤੀਮ੍ ਪਰਾਞ੍ਜਨਲਮ੍ ਸ੍੍ਨਤਤਾਮ੍  

  ਮੇਿਵਾਮ੍ ਮਤੁਰ:ੈ ਵਾਵਯੈ: ਨਵਸ੍ਰੁਜਯ ਵੁਨਸ਼ਵਾ੭੭ਤ੍ਮਜਃ  ੧੨ 

  ਉਤੱਰਮ੍ ਪਰਵਤਮ੍ ਰਾਮ ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰੋ ਜਵਾਮ ਿ  

  ਸ੍ ਵਰੁਤਵਾ ਿੈਸ਼੍ਨਟਵੀਮ੍ ਪੁੱਨਤਮ੍ ਜੇਤੁ ਵਾਮੋ ਮਿਾਯਸ਼ਾਃ  ੧੩ 

  ਵੌਨਸ਼ਵੀ ਤੀਰਮ ੍ਆਸ੍ਾਤਯ ਤਪ ਸ੍੍ਤੇਪੇ ਸੁ੍ਤਾਰਣੁਮ੍  

  ਤਸ੍ਯ ਵਰ੍ਸ਼ ਸ੍ਿਸ੍ਰਮ੍ ਤੁ ਵੋਰਮ੍ ਤਪ ਉਪਾਸ੍ਤਃ  ੧੪ 

  ਉਤੱਰੇ ਪਰਵਤ ੇਰਾਮ ਤੇਵਤਾਿਾਮ੍ ਅਪੂਤ੍ ਪਯਮ੍  

  ਅਮਿ੍ਤਰਯਿ੍ ਸ੍ਮਾਵਮਯ ਸ੍ਰਵ ੇਸ੍ਰ੍ਨਸ਼ਵਣਾਃ ਸੁ੍ਰਾਃ  ੧੫ 

  ਮਿਰ੍ਨਸ਼ ਸ਼ਪ੍ਤਮ੍ ਲਪਤਾਮ੍ ਸ੍ਾਤਵਯਮ੍ ਵੁਨਸ਼ਵਾ੭੭ਤ੍ਮਜਃ  

  ਤੇਵਤਾਿਾਮ੍ ਵਚਃ ਸ਼ਰੁਤਵਾ ਸ੍ਰਵ ਲੋਵ ਨਪਤਾਮਿਃ  ੧੬ 

  ਅਪਰਵੀਤ ੍ਮਤੁਰਮ੍ ਵਾਵਯਮ੍ ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰਮ੍ ਤਪੋਤਿਮ੍  

  ਮਿਰ੍ਸ਼ੇ ਸ੍ਵਾਵਤਮ੍ ਵਤ੍ਸ੍ ਤਪਸ੍ਾ ਉਵਰੇਣ ਤੋਨਸ਼ਤਃ  ੧੭ 

  ਮਿੱਤਵਮ੍ ਰਨੁਸ਼ ਮੁਵਯਤਵਮ੍ ਤਤਾਨਮ ਤਵ ਵੌਨਸ਼ਵ  

  ਪਰਿ੍ਮਣਃ ਸ੍ ਵਚਃ ਸ਼ਰੁਤਵਾ ਸ੍ਰਵ ਲੋਵੇਸ਼ਵਰ ਸ੍ਯ ਿ  ੧੮ 

 ਿ ਨਵਸ਼ ਣੋ ਿ ਸ੍ਮ੍ਤੁਸ਼੍ਟੋ ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰ: ਤਪੋ ਤਿ: 

ਪਰਾਞ੍ਜਨਲਃ ਪਰਣਤ ੋਪੂਤਵਾ ਪਰਤਯੁਵਾਚ ਨਪਤਾਮਿਮ੍  ੧੯ 

 ਪਰਤਯੁਵਾਚ ਤਤੋ ਵਾਚਮ੍ ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰੋ ਮਿਾ ਮੁਨਿ:   

 ਮਿਰ੍ਨਸ਼ ਸ਼ਪ੍ਤਮ੍ ਅਤੁਲਮ੍ ਸ੍ਵਾਰ੍ਨਜਤੈਃ ਵਰ੍ਮਨਪਃ ਸ਼ੁਪੈਃ  ੨0 

 ਯਨਤ ਮ ੇਪਵਵਾਿ੍ ਆਿ ਤਤੋਿਮ੍ ਨਵਨਜਤੇਿ੍ਨਤਰਯਃ  

 ਤਮ੍ ਉਵਾਚ ਤਤੋ ਪਰਿ੍ਮਾ ਿ ਤਾਵਤ੍ ਤਵਮ੍ ਨਜਤੇਿ੍ਨਤਰਯਃ  ੨੧ 
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 ਯਤਸ੍ਵ ਮੁਨਿ ਸ਼ਾਰ੍ਤੂਲ ਇਤਯੁਵ੍ਤਵਾ ਨਤਰਨਤਵਮ੍ ਵਤਃ  

 ਨਵਪਰ ਸ੍੍ਨਤਤੇਸ਼ੁ ਤੇਵੇਸ਼ੁ ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰੋ ਮਿਾਮੁਨਿਃ  ੨੨ 

 ਊਰ੍ਤਵਪਾਿ:ੁ ਨਿਰਾਲਮ੍ਪੋ ਵਾਯੁ ਪਵ੍ਸ਼ ਸ੍੍ਤਪ ਸ਼੍ਚਰਿ੍  

 ਵਰ੍ਮੇ ਪਞ੍ਚਤਪਾ ਪੂਤਵਾ ਵਰ੍ਸ਼ਾਸੁ੍ ਆਵਾਸ਼ ਸ੍ਮ੍ਸ਼ਰਯਃ  ੨੩ 

 ਨਸ਼ਨਸ਼ਰ ੇਸ੍ਨਲਲ ਸ੍੍ਤਾਯੀ ਰਾਨਤਰ ਅਿਨਿ ਤਪੋ ਤਿਃ  

  ਏਵਮ ੍ਵਰ੍ਸ਼ ਸ੍ਿਸ੍ਰਮ੍ ਨਿ ਤਪੋ ਵੋਰਮ੍ ਉਪਾਵਮਤ੍  ੨੪ 

  ਤਸ੍੍ਨਮਿ੍ ਸ੍ਮ੍ਤਪਯਮਾਿੇ ਤੁ ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰੇ ਮਿਾਮੁਿੌ  

  ਸ੍ਮ੍ਪਰਮਃ ਸੁ੍ਮਿਾਿ੍ ਆਸ੍ੀਤ੍ ਸੁ੍ਰਾਣਾਮ੍ ਵਾਸ੍ਵ ਸ੍ਯ ਚ  ੨੫ 

  ਰਮ੍ਪਾਮ੍ ਅਪ੍ਸ੍ਰਸ੍ਮ੍ ਸ਼ਵਰਃ ਸ੍ਿ ਸ੍ਰਵੈ: ਮਰਤੁ੍ਵਣੈਃ  

  ਉਵਾਚ ਅਤ੍ਮਨਿਤਮ੍ ਵਾਵਯਮ੍ ਅਨਿਤਮ੍ ਵੌਨਸ਼ਵ ਸ੍ਯ ਚ  ੨੬ 

 ਇਤਯਾਰ੍ਸ਼ ੇਸ਼ਰੀਮਤਰਾਮਾਯਣੇ, ਆਨਤ ਵਾਵਯੇ ਪਾਲਵਾਮ੍ਟੇ    ਨਤਰ ਸ਼ਸ਼੍ਨਟਤਮ ੱੱਸ੍ਰ੍ਵ:  

 ਚਤੁ  ੱਸ਼ਸ਼੍ਤ੍ਟਤਮ  ੱਸਰ੍ਕ:  

  ਸੁ੍ਰ   ਵਾਰਯਮ੍ ਇਤਮ੍ ਰਮ੍ਪੇ ਵਰ੍ਤਵਯਮ੍ ਸੁ੍ਮਿਤ੍    ਤਵਯਾ  

  ਲੋਪਿਮ੍ ਵੌਨਸ਼ਵਸ੍ਯ ਇਿ ਵਾਮ   ਮੋਿ   ਸ੍ਮਨਿਵਤਮ੍  ੧ 

  ਤਤਾ ਉਵ੍ਤਾ ਸ੍ਾ ਅਪ੍ਸ੍ਰਾ ਰਾਮ ਸ੍ਿਸ੍ਰਾਵ੍ਸ਼ੇਣ ਤੀਮਤਾ  

  ਵਰੀਨਲ਼ਤਾ ਪਰਾਞ੍ਜਨਲ: ਪੂਤਵਾ ਪਰਤਯੁਵਾਚ ਸੁ੍ਰੇਸ਼ਵਰਮ੍  ੨ 

  ਅਯਮ੍ ਸੁ੍ਰ ਪਤੇ ਵੋਰ ੋਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰੋ ਮਿਾਮੁਨਿਃ  

 ਵੋਰਮ੍ ਉਤ੍ਸ੍ਰੁਜਤੇ ਵਰੋਤਮ੍ ਮਨਯ ਤੇਵ ਿ ਸ੍ਮ੍ਸ਼ਯਃ  ੩ 

  ਤਤੋ ਨਿ ਮੇ ਪਯਮ੍ ਤੇਵ ਪਰਸ੍ਾਤਮ੍ ਵਰ੍ਤੁਮ੍ ਅਰਹਨਸ੍  

  ਏਵ ਮੁਵ੍ਤ ਸ੍੍ਤਯਾ ਰਾਮ ਰਮ੍ਪਯਾ ਪੀਤਯਾ ਤਤਾ  ੪ 

  ਤਾਮ੍ ਉਵਾਚ ਸ੍ਿਸ੍ਰਾਵ੍ਸ਼ੋ ਵੇਪਮਾਿਾਮ੍ ਵਰੁਤਾ੭ਞ੍ਜਨਲਮ੍  

  ਮਾ ਪੈਸ਼ੀ ਰਮ੍ਪੇ ਪਤਰਮ੍ ਤੇ ਵੁਰਸ਼ੁਵ ਮਮ ਸ਼ਾਸ੍ਿਮ੍  ੫ 

  ਵੋਨਵਲੋ ਿਰਤੁਯ ਵਰਾਿੀ ਮਾਤਵੇ ਰਨੁਚਰ ਤਰੁਮੇ  

  ਅਿਮ੍ ਵਿ੍ਤਰ੍ਪ ਸ੍ਨਿਤਃ ਸ੍੍ਤਾਸ੍ਯਾਨਮ ਤਵ ਪਾਰ੍ਸ਼ਵਤਃ  ੬ 

  ਤਵਮ੍ ਨਿ ਰਪੂਮ੍ ਪਿ ੁਵੁਣਮ੍ ਵਰੁਤਵਾ ਪਰਮ ਪਾਸ੍ਵਰਮ੍  

  ਤਮ੍ ਰਨੁਸ਼ਮ੍ ਵੌਨਸ਼ਵਮ੍ ਰਮ੍ਪੇ ਪੇਤਯਸ੍ਵ ਤਪਨਸ੍ਵਿਮ੍  ੭ 

  ਸ੍ਾ ਸ਼ਰੁਤਵਾ ਵਚਿਮ੍ ਤਸ੍ਯ ਵਰੁਤਵਾ ਰਪੂਮ੍ ਅਿੱੁਤਮਮ੍  

  ਲੋਪਯਾ ਮਾਸ੍ ਲਨਲਤਾ ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰਮ੍ ਸ਼ੁਨਚ ਸ੍੍ਨਮਤਾ  ੮ 
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  ਵੋਨਵਲ ਸ੍ਯ ਚ ਸ਼ੁਸ਼ਰਾਵ ਵਲ੍ਵੁ ਵਯਾਿਰਤਃ ਸ੍ਵਿਮ੍  

  ਸ੍ਮ੍ਪਰਿਰਸ਼ੁ੍ਟੇਿ ਮਿਸ੍ਾ ਤਤ ਏਿਾਮ੍ ਉਤੈਵ੍ਸ਼ਤ  ੯ 

  ਅਤ ਤਸ੍ਯ ਚ ਸ਼ਪ੍ਤੇਿ ਵੀਤ ੇਿ ਅਪਰਨਤਮੇਿ ਚ  

  ਤਰ੍ਸ਼ਿੇਿ ਚ ਰਮ੍ਪਾਯਾ ਮੁਨਿਃ ਸ੍ਮ੍ਤੇਿਮ੍ ਆਵਤਃ  ੧0 

  ਸ੍ਿਸ੍ਰਾਵ੍ਸ਼ ਸ੍ਯ ਤਤ੍ ਵਰ੍ਮ ਨਵਜ੍ਞਾਯ ਮੁਨਿ ਪੁਮ੍ਵਵਃ  

  ਰਮ੍ਪਾਮ੍ ਵਰੋਤ ਸ੍ਮਾਨਵਸ਼੍ਟਃ ਸ਼ਸ਼ਾਪ ਵੁਨਸ਼ਵਾ੭੭ਤ੍ਮਜਃ  ੧੧ 

  ਯਿ੍ ਮਾਮ੍ ਲੋਪਯਸ੍ੇ ਰਮ੍ਪੇ ਵਾਮ ਵਰੋਤ ਜਯੈਨਸ਼ਣਮ੍  

  ਤਸ਼ ਵਰ੍ਸ਼ ਸ੍ਿਸ੍ਰਾਨਣ ਸ਼ੈਲੀ ਸ੍੍ਤਾਸ੍ਯ੭ਨਸ੍ ਤੁਰ੍ਪਵੇ  ੧੨ 

  ਪਰਾਿ੍ਮਣਃ ਸੁ੍ਮਿਾਤੇਜਾ ਸ੍੍ਤਪੋ ਪਲ ਸ੍ਮਨਿਵਤਃ  

  ਉਤੱਨਰਸ਼ਯਨਤ ਰਮ੍ਪੇ ਤਵਾਮ੍ ਮਤ੍ ਵਰੋਤ ਵਲੁਸ਼ੀ ਵਰੁਤਾਮ੍  ੧੩ 

  ਏਵਮ ੍ਉਵ੍ਤਵਾ ਮਿਾਤੇਜਾ ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰੋ ਮਿਾ ਮੁਨਿਃ  

  ਅਸ਼ਵ੍ਿੁਵਿ੍ ਤਾਰਨਯਤੁਮ੍ ਵੋਪਮ੍ ਸ੍ਮ੍ਤਾਪਮ੍ ਆਵਤਃ  ੧੪ 

  ਤਸ੍ਯ ਸ਼ਾਪੇਿ ਮਿਤਾ ਰਮ੍ਪਾ ਸ਼ੈਲੀ ਤਤਾ ਅਪਵਤ੍  

  ਵਚਃ ਸ਼ਰੁਤਵਾ ਚ ਵਿ੍ਤਰ੍ਪੋ ਮਿਰ੍ਸ਼ੇਃ ਸ੍ ਚ ਨਿਰ੍ਵਤਃ  ੧੫ 

  ਵੋਪੇਿ ਸ੍ ਮਿਾਤੇਜਾ ਸ੍੍ਤਪੋ੭ਪ   ਿਰਣੇ ਵਰੁਤੇ  

  ਇਿ੍ਨਤਰਯ:ੈ ਅਨਜਤੈ ਰਾਮ ਿ ਲੇਪੇ ਸ਼ਾਿ੍ਨਤਮ੍ ਆਤ੍ਮਿਃ  

  ਪਪੂਵ ਅਸ੍ਯ ਮਿ ਸ਼੍ਨਚਮ੍ਤਾ ਤਪੋ੭ਪ ਿਰਣੇ ਵਰੁਤੇ  ੧੬ 

   ਿ ਏਵ ਵਰੋਤਮ੍ ਵਨਮਸ਼ਯਾਨਮ ਿ ਚ ਵਵ੍ਸ਼ਯੇ ਵਤਮ੍ਚਿ  

  ਅਤਵਾ ਿ ਉਚੱਵਨਸ੍ਸ਼ਯਾਨਮ ਸ੍ਮਵਤ੍ਸ੍ਰ ਸ਼ਤਾਿਯ੭ਨਪ  ੧੭ 

  ਅਿਮ੍ ਨਿ ਸ਼ੋਸ਼ਨਯਸ਼ਯਾਨਮ ਆਤ੍ਮਾਿਮ੍ ਨਵਨਜਤੇਿ੍ਨਤਰਯ:  

  ਤਾਵਤ ੍ਯਾਵਤ੍ ਨਿ ਮੇ ਪਰਾਪ੍ਤਮ੍ ਪਰਾਿ੍ਮਣਯਮ੍ ਤਪਸ੍ਾ ਆਰ੍ਨਜਤਮ੍  ੧੮ 

  ਅਿੱੁਚਵਸ੍  ੱਿਪੁਮ੍ਜਾਿ: ਨਤਸ਼ਟ੍ੇਯਮ੍ ੱੱਸ਼ਾਸ਼ਵਤੀ ੱੱਸ੍ਮਾ:  

  ਿ ਨਿ ਮੇ ਤਪਯ ਮਾਿਸ੍ਯ ਵ੍ਸ਼ਯਮ੍ ਯਾਸ੍ਯਮ੍ਨਤ ਮੂਰ੍ਤਯ:  ੧੯ 

  ਏਵਮ ੍ਵਰ੍ਸ਼ ਸ੍ਿਸ੍ਰਸ੍ਯ ਤੀਵ੍ਸ਼ਾਮ੍ ਸ੍ ਮੁਨਿ ਪੁਮ੍ਵਵ:   

  ਚਵਾਰ ਅਪਰਨਤਮਾਮ੍ ਲੋਵੇ ਪਰਨਤਜ੍ਞਾਮ੍ ਰਵੁ ਿਮ੍ਤਿ  ੨0 

  ਇਤਯਾਰ੍ਸ਼ੇ ਸ਼ਰੀਮਤਰਾਮਾਯਣੇ, ਆਨਤ ਵਾਵਯੇ ਪਾਲਵਾਮ੍ਟੇ    ਚਤੁ ੱੱਸ਼ਸ਼੍ਨਟਤਮ ੱੱਸ੍ਰ੍ਵ: 

  ਪਮ੍ਚ ਸ਼ਸ਼੍ਤ੍ਟਤਮ  ੱਸਰ੍ਕ:  

  ਅਤ ਿੈਮਵਤੀਮ੍ ਰਾਮ ਨਤਸ਼ਮ੍ ਤਯਵ੍ਤਵਾ ਮਿਾ ਮੁਨਿਃ  
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  ਪੂਰਵਾਮ ੍ਨਤਸ਼ਮ੍ ਅਿੁਪਰਾਪਯ ਤਪਸ੍੍ ਤੇਪੇ ਸੁ੍ਤਾਰਣੁਮ੍  ੧ 

  ਮੌਿਮ੍ ਵਰ੍ਸ਼  ਸ੍ਿਸ੍ਰਸ੍ਯ ਵਰੁਤਵਾ ਵਰਤਮ੍ ਅਿੱੁਤਮਮ੍  

  ਚਵਾਰ ਅਪਰਨਤਮਮ੍ ਰਾਮ ਤਪਃ ਪਰਮ ਤੁਸ਼੍ਵਰਮ੍  ੨ 

  ਪੂਰ੍ਣੇ ਵਰ੍ਸ਼ ਸ੍ਿਸ੍ਰੇ ਤੁ ਵਾਸ਼੍ਟ ਪੂਤਮ੍ ਮਿਾ ਮੁਨਿਮ੍  

  ਨਵਵ੍ਿੈ: ਪਿਨੁਪ: ਆਤੂਤਮ੍ ਵਰੋਤੋ ਿ ਅਿ੍ਤਰਮ੍ ਆਨਵਸ਼ਤ੍  ੩ 

 ਸ੍ ਵਰੁਤਵਾ ਨਿਸ਼੍ਚਯਮ੍ ਰਾਮ ਤਪ ਆਨਤਸ਼੍ਟਤ੍ ਅਵਯਯਮ੍   

 ਤਸ੍ਯ ਵਰ੍ਸ਼ ਸ੍ਿਸ੍ਰਸ੍ਯ ਵਰਤੇ ਪੂਰ੍ਣੇ ਮਿਾ ਵਰਤ:  ੪ 

 ਪੋਵ੍ਤੁਮ੍ ਆਰਪ੍ਤਵਾਿ੍ ਅ ਿਮ ੍ਤਸ੍੍ਨਮਿ੍ ਵਾਲੇ ਰਵੂੱਤਮ   

 ਇਮ੍ਤਰੋ ਨਤਵਜਾਨਤ: ਪੂਤਵਾ ਤਮ੍ ਨਸ੍ੱਤ ਮ ਿਮ੍ ਅਯਾਚਤ   ੫ 

 ਤਸ੍੍ਮੈ ਤਤਵਾ ਤਤਾ ਨਸ੍ੱਤਮ੍ ਸ੍ਰਵਮ੍ ਨਵਪਰਾਯ ਨਿਸ਼੍ਨਚਤ:  

 ਨਿੱਸ਼ੇਨਸ਼ਤ ੇਅ ਿੇ ਪਵਵਾਿ੍ ਅਪਵ੍ੁਤਵਾਇਵ ਮਿਾਤਪਾ:  ੬ 

 ਿ ਨਵਮ੍ਨਚਤ੍ ਅਵਤਤ੍ ਤਨਤਵਪਰਮ੍ ਮੌਿ ਵਰਤਮ੍ ਉਪਸ੍੍ਨਤਤ:  

 ਅਤ ਵਰ੍ਸ਼ ਸ੍ਿਸ੍ਰਮ੍ ਵੈ ਿ ਉਚੱਵਸ੍ਿ੍ ਮੁਨਿ ਪੁਮ੍ਵਵ:  ੭ 

 ਤਸ੍ਯ ਅਿੱੁਚਵਸ੍ ਮਾਿਸ੍ਯ ਮੂਰ੍ਤ੍ਨਿ ਤੂਮੋ ਵਯਜਾਯਤ   

 ਤਰੈਲੋਵਯਮ੍ ਯੇਿ ਸ੍ਮ੍ਪਰਾਮ੍ਤਮ੍ ਆਤੀਨਪਤ ਨਮਵਾ੭ਪਵਤ੍  ੮ 

  ਤਤੋ ਤੇਵਾਃ ਸ੍ਵਿ੍ਤਰਵਾਃ ਪ ਿਵਾ ਸੁ੍ਰ ਰਾਵ੍ਸ਼ਸ੍ਾਃ  

  ਮੋਨਿਤਾ: ਤੇਜਸ੍ਾ ਤਸ੍ਯ ਤਪਸ੍ਾ ਮਿ੍ਤ   ਰਸ਼੍ਮਯਃ  ੯ 

  ਵਸ਼੍ਮਲ ਉਪਿਤਾਃ ਸ੍ਰਵੇ ਨਪਤਾਮਿਮ੍ ਅਤਾ੭ਪਰੁਵਿ੍  

  ਪਿਨੁਪਃ ਵਾਰਣੈ: ਤੇਵ ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰੋ ਮਿਾਮੁਨਿਃ  ੧0 

  ਲੋਨਪਤਃ ਵਰੋਨਤਤ ਸ਼੍ਚੈਵ ਤਪਸ੍ਾ ਚ ਅਨਪਵਰ੍ਤਤੇ  

  ਿ ਨਿ ਅਸ੍ਯ ਵਰੁਨਜਿਮ੍ ਨਵਮ੍ਨਚਤ੍ ਤਰੁਸ਼ਯਤੇ ਸੂ੍ਵ੍ਸ਼੍ਮਮ੍ ਅਪਯ੭ਤ  ੧੧ 

  ਿ ਤੀਯਤੇ ਯਨਤ ਤੁ ਅਸ੍ਯ ਮਿਸ੍ਾ ਯਤ ੍ਅਪੀਪ੍ਨਸ੍ਤਮ੍  

  ਨਵਿਾਸ਼ਯਨਤ ਤਰੈਲੋਵਯਮ੍ ਤਪਸ੍ਾ ਸ੍ਚਰਾ੭ਚਰਮ੍  ੧੨ 

  ਵਯਾਵੁਲਾ ਸ਼੍ਚ ਨਤਸ਼ਃ ਸ੍ਰਵਾ ਿ ਚ ਨਵਮ੍ਨਚਤ੍ ਪਰਵਾਸ਼ਤੇ  

  ਸ੍ਾਵਰਾਃ ਵ੍ਸ਼ੁਨਪਤਾਃ ਸ੍ਰਵੇ ਨਵਸ਼ੀਰਯਿ੍ਤੇ ਚ ਪਰਵਤਾਃ  ੧੩ 

  ਪਰਵਮ੍ਪਤੇ ਚ ਪਰੁਨਤਵੀ ਵਾਯੁ: ਵਾਨਤ ਪਰੁਸ਼ਾ੭੭ਵੁਲਃ  

  ਪਰਿ੍ਮਿ੍ ਿ ਪਰਨਤਜਾਿੀਮੋ ਿਾਸ੍੍ਨਤਵੋ ਜਾਯਤੇ ਜਿ:  ੧੪ 

  ਸ੍ ਮੂਟ ਨਮਵ ਤਰੈਲੋਵਯਮ੍ ਸ੍ਮ੍ਪਰਵ੍ਸ਼ੁਨਪਤ ਮਾਿਸ੍ਮ੍   
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  ਪਾਸ੍੍ਵਰ ੋਨਿਸ਼੍ਪਰਪ ਸ਼੍ਚੈਵ ਮਿਰ੍ਸ਼ੇ: ਤਸ੍ਯ ਤੇਜਸ੍ਾ  ੧੫ 

  ਪੁੱਨਤਮ ੍ਿ ਵੁਰਤੁੇ ਯਾਵਤ ੍ਿਾਸ਼ੇ ਤੇਵ ਮਿਾਮੁਨਿਃ  

  ਤਾਵਤ ੍ਪਰਸ੍ਾਤੋ ਪਵਵਾਿ੍ ਅਵ੍ਨਿ ਰਪੂੋ ਮਿਾਤਯੁਨਤਃ  ੧੬ 

  ਵਾਲਾ੭ਵ੍ਨਿਿਾ ਯਤਾ ਪੂਰਵਮ੍ ਤਰੈਲੋਵਯਮ੍ ਤਿਯਤੇਨਵਲਮ੍  

  ਤੇਵ ਰਾਜਯਮ੍ ਨਚਵੀਰ੍ਸ਼ੇਤ ਤੀਯਤਾਮ੍ ਅਸ੍ਯ ਯਿ੍ ਮਤਮ੍  ੧੭ 

  ਤਤਃ ਸੁ੍ਰ ਵਣਾਃ ਸ੍ਰਵੇ ਨਪਤਾਮਿ ਪੁਰੋਵਮਾਃ  

  ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰਮ੍ ਮਿਾਤ੍ਮਾਿਮ੍ ਵਾਵਯਮ੍ ਮਤੁਰਮ੍ ਅਪਰੁਵਿ੍  ੧੮ 

  ਪਰਿ੍ਮਰ੍ਸ਼ੇ ਸ੍ਵਾਵਤਮ੍ ਤੇਸ੍੍ਤੁ ਤਪਸ੍ਾ ਸ੍੍ਮ ਸੁ੍ਤੋਨਸ਼ਤਾਃ  

  ਪਰਾਿ੍ਮਣਯਮ੍ ਤਪਸ੍ਾ ਉਵਰੇਣ ਪਰਾਪ੍ਤਵਾਿ੍ ਅਨਸ੍ ਵੌਨਸ਼ਵ  ੧੯ 

  ਤੀਰ੍ਵਮ੍ ਆਯੁ ਸ਼੍ਚ ਤੇ ਪਰਿ੍ਮਿ੍ ਤਤਾਨਮ ਸ੍ ਮਰ ੁਤ੍ਵਣਃ  

  ਸ੍ਵਸ੍੍ਨਤ ਪਰਾਪ੍ਿੁਨਿ ਪਤਰਮ੍ ਤੇ ਵੱਚ ਸ੍ੌਮਯ ਯਤਾ ਸੁ੍ਵਮ੍  ੨0 

  ਨਪਤਾਮਿ ਵਚਃ ਸ਼ਰੁਤਵਾ ਸ੍ਰਵੇਸ਼ਾਮ੍ ਚ ਨਤਵੌਵਸ੍ਾਮ੍  

  ਵਰੁਤਵਾ ਪਰਣਾਮਮ੍ ਮੁਨਤਤੋ ਵਯਾਜਿਾਰ ਮਿਾਮੁਨਿਃ  ੨੧ 

  ਪਰਾਿ੍ਮਣਯਮ੍ ਯਨਤ ਮੇ ਪਰਾਪ੍ਤਮ੍ ਤੀਰ੍ਵਮ੍ ਆਯੁ   ਸ੍੍ਤਤੈ ਵ ਚ  

  ਓਮ੍ਵਾਰੋਤ ਵਸ਼ਟ੍ਵਾਰ ੋਵੇਤਾ ਸ਼੍ਚ ਵਰਯਿ੍ਤੁ ਮਾਮ੍  ੨੨ 

  ਵ੍ਸ਼ਤਰ ਵੇਤਨਵਤਾਮ੍ ਸ਼ਰੇਸ਼੍ਟੋ ਪਰਿ੍ਮ   ਵੇਤ   ਨਵਤਾਮ੍ ਅਨਪ  

  ਪਰਿ੍ਮ ਪੁਤਰੋ ਵਨਸ੍ਸ਼੍ਟੋ ਮਾਮ੍ ਏਵਮ੍ ਵਤਤੁ ਤੇਵਤਾਃ  ੨੩ 

  ਯਨਤ ਅਯਮ੍ ਪਰਮਃ ਵਾਮਃ ਵਰੁਤੋ ਯਾਿ੍ਤੁ ਸੁ੍ਰਰ੍ਸ਼ਪਾਃ  

  ਤਤਃ ਪਰਸ੍ਾਨਤਤੋ ਤੇਵੈ: ਵਨਸ੍ਸ਼੍ਟੋ ਜਪਤਾਮ੍ ਵਰਃ  ੨੪ 

  ਸ੍ਵਯਮ੍ ਚਵਾਰ ਪਰਿ੍ਮਰ੍ਨਸ਼: ਏਵਮ੍ ਅਸ੍੍ਨਤਵਨਤ ਚਾ੭ਪਰਵੀਤ ੍ 

  ਪਰਿ੍ਮਰ੍ਨਸ਼ ਤਵਮ੍ ਿ ਸ੍ਮ੍ਤੇਿਃ ਸ੍ਰਵਮ੍ ਸ੍ਮ੍ਪਤ੍ਸ੍ਯਤੇ ਤਵ  ੨੫ 

  ਇਤਯੁਵ੍ਤਵਾ ਤੇਵਤਾ ਸ਼੍ਚਾ੭ਨਪ ਸ੍ਰਵਾ ਜਵ੍ਮੁ: ਯਤਾ੭੭ਵਤਮ੍  

  ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰੋਨਪ ਤਰ੍ਮਾਤ੍ਮਾ ਲਪ੍ਤਵਾ ਪਰਾਿ੍ਮਣਯਮ੍ ਉਤੱਮਮ੍    ੨੬  

  ਪੂਜਯਾ ਮਾਸ੍ ਪਰਿ੍ਮਰ੍ਨਸ਼ਮ੍ ਵਨਸ੍ਸ਼੍ਟਮ੍ ਜਪਤਾਮ੍ ਵਰਮ੍  

  ਵਰੁਤ ਵਾਮੋ ਮਿੀਮ੍ ਸ੍ਰਵਾਮ੍ ਚਚਾਰ ਤਪਨਸ੍ ਸ੍੍ਨਤਤਃ  ੨੭ 

  ਏਵਮ ੍ਤੁ ਅਿੇਿ ਪਰਾਿ੍ਮਣਯਮ੍ ਪਰਾਪ੍ਤਮ੍ ਰਾਮ ਮਿਾਤ੍ਮਿਾ  

  ਏਸ਼ ਰਾਮ ਮੁਨਿ ਸ਼ਰੇਸ਼੍ਟ ਏਸ਼ ਨਵਵਰਿਵਾਿ੍ ਤਪਃ  ੨੮ 

  ਏਸ਼ ਤਰ੍ਮਃ ਪਰ ੋਨਿਤਯਮ੍ ਵੀਰਯਸ੍ਯ ਏਸ਼ ਪਰਾਯਣਮ੍  
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  ਏਵਮੁਵ੍ਤਵਾ ਮਿਾ ਤੇਜਾ ਨਵਰਰਾਮ ਨਤਵਜੋੱਤਮ:  ੨੯  

  ਸ਼ਤਾਿਿ੍ਤ ਵਚਃ ਸ਼ਰੁਤਵਾ ਰਾਮ ਲਵ੍ਸ਼੍ਮਣ ਸ੍ ਨਿਤੌ  

  ਜਿਵਃ ਪਰਾਞ੍ਜਨਲ: ਵਾਵਯਮ ੍ਉਵਾਚ ਵੁਨਸ਼ਵਾ੭੭ਤ੍ਮਜਮ੍  ੩0 

  ਤਿਯੋ   ਅਸ੍੍ਨਮ   ਅਿੁਵਰੁਿੀਤੋਸ੍੍ਨਮ ਯਸ੍ਯ ਮੇ ਮੁਨਿ ਪੁਮ੍ਵਵ  

  ਯਜ੍ਞਮ੍ ਵਾਵੁਤ੍ਸ੍੍ਤ ਸ੍ਨਿਤਃ ਪਰਾਪ੍ਤਵਾਿ੍ ਅਨਸ੍ ਤਾਰ੍ਨਮਵ  ੩੧ 

  ਪਾਨਵਤੋਿਮ ੍ਤਵਯਾ ਪਰਿ੍ਮਿ੍ ਤਰ੍ਸ਼ਿੇਿ ਮਿਾਮੁਿੇ  

  ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰ ਮਿਾਪਾਵ ਪਰਿ੍ਮਰ੍ਸ਼ੀਣਾਮ੍ ਵਰ ਉਤੱਮ  ੩੨ 

  ਵੁਣਾ ਪਿ ੁਨਵਤਾਃ ਪਰਾਪ੍ਤਾ: ਤਵ ਸ੍ਮ੍ਤਰ੍ਸ਼ਿਾਤ੍ ਮਯਾ  

  ਨਵਸ੍੍ਤਰੇਣ ਚ ਤੇ ਪਰਿ੍ਮਿ੍ ਵੀਰ੍ਤਯਮਾਿਮ੍ ਮਿ ੱੱਤਪਃ  ੩੩ 

  ਸ਼ਰੁਤਮ੍ ਮਯਾ ਮਿਾ ਤੇਜੋ ਰਾਮੇਣ ਚ ਮਿਾਤ੍ਮਿਾ  

  ਸ੍ਤਸ੍ਯੈਃ ਪਰਾਪਯ ਚ ਸ੍ਤਃ ਸ਼ਰੁਤਾ: ਤੇ ਪਿਵੋ ਵੁਣਾਃ  ੩੪ 

  ਅਪਰਮੇਯਮ੍ ਤਪ: ਤੁਪਯਮ੍ ਅਪਰਮੇਯਮ੍ ਚ ਤੇ ਪਲਮ੍  

  ਅਪਰਮੇਯਾ ਵੁਣਾਸ਼੍ਚੈਵ ਨਿਤਯਮ੍ ਤੇ ਵੁਨਸ਼ਵਾ੭੭ਤ੍ਮਜ  ੩੫ 

  ਨਪਤਾਮਿ ਸ੍ਯ ਚ ਯਤਾ, ਯਤਾ ਚੈਵ ਨਿ ਉਮਾਪਤੇ :   

  ਤਰੁਪ੍ਨਤ: ਆਸ਼੍ਚਰਯ ਪੂਤਾਿਾਮ੍ ਵਤਾਿਾਮ੍ ਿਾ੭ਸ੍੍ਨਤ ਮੇ ਨਵਪ ੋ ੩੬ 

  ਵਰ੍ਮ ਵਾਲੋ ਮੁਨਿ ਸ਼ਰੇਸ਼੍ਟ ਲਮ੍ਪਤੇ ਰਨਵ ਮਣ੍ਟਲਮ੍  

  ਸ਼ਵਃ ਪਰਪਾਤ ੇਮਿਾਤੇਜੋ ਤਰਸ਼੍ਟਮੁ੍ ਅਰਹਨਸ੍ ਮਾਮ੍ ਪੁਿਃ  ੩੭ 

  ਸ੍ਵਾਵਤਮ੍ ਤਪਸ੍ਾਮ੍ ਸ਼ਰੇਸ਼੍ਟ ਮਾਮ੍ ਅਿੁਜ੍ਞਾਤੁਮ੍ ਅਰਹਨਸ੍  

   ਏਵਮ੍ ਉਵ੍ਤਵਾ ਮੁਨਿ ਸ਼ਰੇਸ਼੍ਟਮ੍ ਵੈਤੇਿੋ ਨਮਨਤਲਾ੭ਨਤਪਃ  ੩੮ 

  ਪਰਤਵ੍ਨਸ਼ਣਮ੍ ਚਵਾਰ ਆਸ਼ੁ ਸ੍ ਉਪਾਤਯਾਯਃ ਸ੍ ਪਾਿ੍ਤਵਃ  

  ਨਵਸ੍ਸ੍ਰ੍ਜ ਆਸ਼ੁ ਜਿਵਮ੍ ਪਰੀਤਮ੍ ਪਰੀਤ ਮਿ ਸ੍੍ਤਤਾ   ੩੯ 

  ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰੋਨਪ ਤਰ੍ਮਾਤ੍ਮਾ ਸ੍ਿ ਰਾਮਃ ਸ੍   ਲਵ੍ਸ਼੍ਮਣਃ  

  ਸ੍ਵਮ੍ ਵਾਟਮ੍ ਅਨਪਚਵਰਾਮ ਪੂਜਯਮਾਿੋ ਮਿਰ੍ਨਸ਼ਨਪਃ  ੪0 

  ਇਤਯਾਰ੍ਸ਼ੇ ਸ਼ਰੀਮਤਰਾਮਾਯਣੇ, ਆਨਤ ਵਾਵਯੇ ਪਾਲਵਾਮ੍ਟੇ    ਪਮ੍ਚ ਸ਼ਸ਼੍ਨਟਤਮ ੱੱਸ੍ਰ੍ਵ:  

 ਸ਼ਟ੍ ਸ਼ਸ਼੍ਤ੍ਟਤਮ  ੱਸਰ੍ਕ:  

  ਤਤਃ ਪਰਪਾਤੇ ਨਵਮਲੇ ਵਰੁਤ    ਵਰ੍ਮਾ ਿਰਾਨਤਪਃ  

  ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰਮ੍ ਮਿਾਤ੍ਮਾਿਮ੍ ਆਜੁਿਾਵ ਸ੍   ਰਾਵਵਮ੍  ੧ 

  ਤਮ੍ ਅਰ੍ਚਨਯਤਵਾ ਤਰ੍ਮਾਤ੍ਮਾ ਸ਼ਾਸ੍੍ਤਰ    ਤਰੁਸ਼੍ਟ੍ਤੇਿ ਵਰ੍ਮਣਾ  
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  ਰਾਵਵੌ ਚ ਮਿਾਤ੍ਮਾਿੌ ਤਤਾ ਵਾਵਯਮ੍ ਉਵਾਚ ਿ  ੨ 

  ਪਵਵਿ੍ ਸ੍ਵਾਵਤਮ੍ ਤੇਸ੍੍ਤੁ ਨਵਮ੍ ਵਰੋਨਮ ਤਵਾ੭ਿਵ  

  ਪਵਾਿ੍ ਆਜ੍ਞਾਪਯਤੁ ਮਾਮ੍ ਆਜ੍ਞਾਪਯੋ ਪਵਤਾ ਨਿ ਅਿਮ੍  ੩ 

  ਏਵਮ ੍ਉਵ੍ਤਃ ਸ੍ ਤਰ੍ਮਾਤ੍ਮਾ ਜਿਵੇਿ ਮਿਾਤ੍ਮਿਾ  

  ਪਰਤਯੁ   ਵਾਚ ਮੁਨਿ: ਵੀਰਮ੍ ਵਾਵਯਮ੍ ਵਾਵਯ   ਨਵਸ਼ਾਰਤਃ  ੪ 

  ਪੁਤਰੌ ਤਸ਼ਰਤ    ਸ੍ਯ ਇਮੌ ਵ੍ਸ਼ਨਤਰਯੌ ਲੋਵ   ਨਵਸ਼ਰੁਤੌ  

  ਤਰਸ਼੍ਟ ੁ  ਵਾਮੌ ਤਿੁਃ ਸ਼ਰੇਸ਼੍ਟਮ੍ ਯਤ੍ ਏਤਤ ੍ੱੱਤਵਨਯ ਨਤਸ਼੍ਟਨਤ  ੫ 

  ਏਤਤ ੍ਤਰ੍ਸ਼ਯ ਪਤਰਮ੍ ਤੇ ਵਰੁਤ ਵਾਮੌ ਿਰੁਪਾ੭੭ਤ੍ਮਜੌ  

  ਤਰ੍ਸ਼ਿਾਤ੍ ਅਸ੍ਯ ਤਿੁਸ਼ੋ ਯਤਾ ਇਸ਼੍ਟਮ੍ ਪਰਨਤਯਾਸ੍ਯਤਃ  ੬ 

  ਏਵਮ ੍ਉਵ੍ਤ ਸ੍੍ਤੁ ਜਿਵਃ ਪਰਤਯੁਵਾਚ ਮਿਾ ਮੁਨਿਮ੍  

  ਸ਼ਰੂਯਤਾਮ੍ ਅਸ੍ਯ ਤਿੁਸ਼ੋ ਯਤ੍   ਅਰ੍ਤਮ੍ ਇਿ ਨਤਸ਼੍ਟਨਤ  ੭ 

  ਤੇਵਰਾਤ ਇਨਤ ਵਯਾਤੋ ਨਿਮੇਃ ਸ਼ਸ਼੍ਟੋ ਮਿੀਪਨਤਃ  

  ਿਯਾਸ੍ੋਯਮ੍ ਤਸ੍ਯ ਪਵਵਿ੍ ਿਸ੍੍ਤੇ ਤੱਤੋ ਮਿਾਤ੍ਮਿਾ  ੮ 

  ਤਵ੍ਸ਼ ਯਜ੍ਞ ਵਤੇ ਪੂਰਵਮ੍ ਤਿੁ: ਆਯਮਯ ਵੀਰਯਵਾਿ੍  

  ਰਤੁਰ ਸ੍੍ਤੁ ਨਤਰਤਸ਼ਾਿ੍ ਰੋਸ਼ਾਤ੍ ਸ੍ਲੀਲਮ੍ ਇਤਮ੍ ਅਪਰਵੀਤ ੍ ੯ 

  ਯਸ੍੍ਮਾਤ੍ ਪਾਵਾ੭ਰ੍ਨਤਿੋ ਪਾਵਾਿ੍ ਿ ਅਵਲ੍ਪਯਤ ਮੇ ਸੁ੍ਰਾਃ  

  ਵਰ ਅਙਵ੍ਾਨਿ ਮਿਾਰਹਾਨਣ ਤਿੁਸ਼ਾ ਸ਼ਾਤਯਾਨਮ ਵਃ  ੧0 

  ਤਤੋ ਨਵਮਿਸ੍ਃ ਸ੍ਰਵੇ ਤੇਵਾ ਵੈ ਮੁਨਿ   ਪੁਮ੍ਵਵ  

  ਪਰਸ੍ਾਤਯਿ੍ਨਤ ਤੇਵੇਸ਼ਮ੍ ਤੇਸ਼ਾਮ੍ ਪਰੀਤੋਪਵਤ ੍ਪਵਃ  

  ਪਰੀਨਤ ਯੁਵ੍ਤਃ ਸ੍ ਸ੍ਰਵੇਸ਼ਾਮ੍ ਤਤੌ ਤੇਸ਼ਾਮ੍ ਮਿਾਤ੍ਮਿਾਮ੍  ੧੧ 

  ਤਤ੍ ਏਤਤ੍ ਤੇਵ ਤੇਵ ਸ੍ਯ ਤਿੂ ਰਤ੍ਿਮ੍ ਮਿਾਤ੍ਮਿਃ  

  ਿਯਾਸ੍ ਪੂਤਮ੍ ਤਤਾ ਿਯਸ੍੍ਤਮ੍ ਅਸ੍੍ਮਾਵਮ੍ ਪੂਰਵਵੇ ਨਵਪ ੋ ੧੨ 

  ਅਤ ਮ ੇਵਰੁਸ਼ਤਃ ਵ੍ਸ਼ੇਤਰਮ੍ ਲਾਙਵ੍ਲਾਤ੍ ਉਨੱਤਤਾ ਮਮ  

  ਵ੍ਸ਼ੇਤਰਮ੍ ਸ਼ੋਤਯਤਾ ਲਪ੍ਤਵਾ ਿਾਮ੍ਿਾ ਸ੍ੀਤਾ ਇਨਤ ਨਵਸ਼ਰੁਤਾ  ੧੩ 

  ਪੂਤਲਾਤ੍ ਉਨੱਤਤਾ ਸ੍ਾ ਤੁ ਵਯਵਰ੍ਤਤ ਮਮ ਆਤ੍ਮਜਾ  

  ਵੀਰਯ ਸ਼ੁਲ੍ਵੇਨਤ ਮੇ ਵਿਯਾ ਸ੍੍ਤਾਨਪਤਾ ਇਯਮ੍ ਅਯੋਨਿਜਾ  ੧੪ 

  ਪੂਤਲਾਤ੍ ਉਨੱਤਤਾਮ੍ ਤਾਮ੍ ਤੁ ਵਰ੍ਤਮਾਿਾਮ੍ ਮਮ ਆਤ੍ਮਜਾਮ੍  

  ਵਰਯਾ ਮਾਸੁ੍: ਆਵਮਯ ਰਾਜਾਿੋ ਮੁਨਿ ਪੁਮ੍ਵਵ  ੧੫ 
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  ਤੇਸ਼ਾਮ੍ ਵਰਯਤਾਮ੍ ਵਿਯਾਮ੍ ਸ੍ਰਵੇਸ਼ਾਮ੍ ਪਰੁਨਤਵੀ ਵ੍ਨਸ਼ਤਾਮ੍  

  ਵੀਰਯ ਸ਼ੁਲ੍ਵੇਨਤ ਪਵਵਿ੍ ਿ ਤਤਾਨਮ ਸੁ੍ਤਾਮ੍ ਅਿਮ੍  ੧੬ 

  ਤਤਃ ਸ੍ਰਵੇ ਿਰੁਪਤਯਃ ਸ੍ਮੇਤਯ ਮੁਨਿ ਪੁਮ੍ਵਵ  

  ਨਮਨਤਲਾਮ੍ ਅਪਯੁਪਾਵਮਯ ਵੀਰਯਮ੍ ਨਜਜ੍ਞਾਸ੍ਵ ਸ੍੍ਤਤਾ  ੧੭ 

  ਤੇਸ਼ਾਮ੍ ਨਜਜ੍ਞਾਸ੍ ਮਾਿਾਿਾਮ ੍ਸ਼ੈਵਮ੍ ਤਿੁ: ਉਪਾਿਰਤੁਮ੍  

  ਿ ਸ਼ੇਵੁ: ਵਰਿਣੇ ਤਸ੍ਯ ਤਿੁਸ਼: ਤੋਲਿੇਨਪ ਵਾ  ੧੮ 

  ਤੇਸ਼ਾਮ੍ ਵੀਰਯਵਤਾਮ੍ ਵੀਰਯਮ੍ ਅਲ੍ਪਮ੍ ਜ੍ਞਾਤਵਾ ਮਿਾਮੁਿੇ  

  ਪਰਤਯਾਵਯਾਤਾ ਿਰੁਪਤਯ: ਤ  ੱਨਿਪੋਤੇ ਤਪੋਤਿ  ੧੯ 

  ਤਤਃ ਪਰਮ ਵੋਪੇਿ ਰਾਜਾਿੋ ਮੁਨਿ ਪੁਮ੍ਵਵ  

  ਅਰਿੁ੍ਤਿ੍ ਨਮਨਤਲਾਮ੍ ਸ੍ਰਵੇ ਵੀਰਯ ਸ੍ਮ੍ਤੇਿ ਮਾਵਤਾਃ  ੨0 

  ਆਤ੍ਮਾਿਮ੍ ਅਵਤੂਤਮ੍ ਤ ੇਨਵਜ੍ਞਾਯ ਮੁਨਿ ਪੁਮ੍ਵਵ  

  ਰੋਸ਼ੇਣ ਮਿਤਾ ਆਨਵਸ਼੍ਟਾਃ ਪੀਟਯਿ੍ ਨਮਨਤਲਾਮ੍ ਪੁਰੀਮ੍  ੨੧ 

  ਤਤਃ ਸ੍ਮਵਤ੍ਸ੍ਰੇ ਪੂਰ੍ਣੇ ਵ੍ਸ਼ਯਮ੍ ਯਾਤਾਨਿ ਸ੍ਰਵਸ਼ਃ  

  ਸ੍ਾਤਿਾਨਿ ਮੁਨਿ ਸ਼ਰੇਸ਼੍ਟ ਤਤੋਿਮ੍ ਪਰੁਸ਼ ਤੁਃਨਵਤਃ  ੨੨ 

  ਤਤੋ ਤੇਵ ਵਣਾਿ੍ ਸ੍ਰਵਾਿ੍ ਤਪਸ੍ਾ ਆਿਮ੍ ਪਰਸ੍ਾਤਯਮ੍  

  ਤਤੁ ਸ਼੍ਚ ਪਰਮ ਪਰੀਤਾ ਸ਼੍ਚਤੁਰਙਵ੍ ਪਲਮ੍ ਸੁ੍ਰਾਃ  ੨੩ 

  ਤਤੋ ਪਵ੍ਿਾ ਿਰੁਪਤਯੋ ਿਿਯਮਾਿਾ ਨਤਸ਼ੋ ਯਯੁਃ  

  ਅਵੀਰਯਾ ਵੀਰਯ ਸ੍ਮ੍ਨਤਵ੍ਤਾ ਸ੍ ਆਮਾਤਯਾਃ ਪਾਪ ਵਰ੍ਮਣਃ  ੨੪ 

  ਤਤ੍ ਏਤਤ੍ ਮੁਨਿ ਸ਼ਾਰ੍ਤੂਲ ਤਿੁਃ ਪਰਮ ਪਾਸ੍ਵਰਮ੍  

  ਰਾਮ ਲਵ੍ਸ਼੍ਮਣਯੋ ਸ਼੍ਚਾ੭ਨਪ ਤਰ੍ਸ਼ਨਯਸ਼ਯਾਨਮ ਸੁ੍ਵਰਤ  ੨੫ 

  ਯਨਤ ਅਸ੍ਯ ਤਿੁਸ਼ੋ ਰਾਮਃ ਵੁਰਯਾਤ੍  ਆਰੋਪਣਮ੍ ਮੁਿੇ  

  ਸੁ੍ਤਾਮ੍ ਅਯੋਨਿਜਾਮ੍ ਸ੍ੀਤਾਮ੍ ਤਤਯਾਮ੍ ਤਾਸ਼ਰਤੇ: ਅਿਮ੍  ੨੬ 

 ਇਤਯਾਰ੍ਸ਼ ੇਸ਼ਰੀਮਤਰਾਮਾਯਣੇ, ਆਨਤ ਵਾਵਯੇ ਪਾਲਵਾਮ੍ਟੇ    ਸ਼ਟ੍ ਸ਼ਸ਼੍ਨਟਤਮ ੱੱਸ੍ਰ੍ਵ:  

 ਸਪ੍ਤ ਸ਼ਸ਼ਤ੍੍ਟਤਮ  ੱਸਰ੍ਕ:  

  ਜਿਵ ਸ੍ਯ ਵਚਃ ਸ਼ਰੁਤਵਾ ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰੋ ਮਿਾਮੁਨਿਃ  

  ਤਿੁ ਰ੍ਤਰ੍ਸ਼ਯ ਰਾਮਾਯ ਇਨਤ ਿੋਵਾਚ ਪਾਰ੍ਨਤਵਮ੍  ੧ 

  ਤਤਃ ਸ੍ ਰਾਜਾ ਜਿਵਃ ਸ੍ਨਚਵਾਿ੍ ਵਯਾਨਤਤੇਸ਼ ਿ  

  ਤਿੁ: ਆਿੀਯਤਾਮ੍ ਨਤਵਯਮ੍ ਵਿ੍ਤ ਮਾਲਯ ਨਵਪੂਨਸ਼ਤਮ੍  ੨ 
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  ਜਿਵੇਿ ਸ੍ਮਾਨਤਸ਼੍ਟਾਃ ਸ੍ਨਚਵਾਃ ਪਰਾਨਵਸ਼ਿ੍ ਪੁਰੀਮ੍  

  ਤ ੱੱਤਿੁਃ ਪੁਰਤਃ ਵਰੁਤਵਾ ਨਿਰ੍ਜਵ੍ਮੁਃ ਪਾਰ੍ਨਤਵਾ੭੭ਜ੍ਞਯਾ  ੩ 

  ਿਰੁਣਾਮ੍ ਸ਼ਤਾਨਿ ਪਞ੍ਚਾਸ਼ਤ੍ ਵਯਾਯਤਾਿਾਮ੍ ਮਿਾਤ੍ਮਿਾਮ੍  

  ਮਮ੍ਜੂਸ਼ਾਮ੍ ਅਸ਼੍ਟ ਚਵਰਾਮ੍ ਤਾਮ੍ ਸ੍ਮੂਿ ੁਸ੍੍ਤੇ ਵਤਮ੍ਚਿ  ੪ 

  ਤਾਮ੍ ਆਤਾਯ ਤੁ ਮਮ੍ਜੂਸ਼ਾਮ੍ ਆਯਸ੍ੀਮ੍ ਯਤਰ ਤਤ੍ ਤਿੁਃ  

  ਸੁ੍ਰੋਪਮਮ੍ ਤ ੇਜਿਵਮ੍ ਊਚ:ੁ ਿਰੁਪਨਤ ਮਿ੍ਨਤਰਣਃ  ੫ 

  ਇਤਮ੍ ਤਿੁਰਵਰਮ੍ ਰਾਜਿ੍ ਪੂਨਜਤਮ੍ ਸ੍ਰਵ ਰਾਜਨਪਃ  

  ਨਮਨਤਲਾ੭ਨਤਪ ਰਾਜੇਿ੍ਤਰ ਤਰ੍ਸ਼ਿੀਯਮ੍ ਯਤ ੍ਇੱਚਨਸ੍  ੬ 

  ਤੇਸ਼ਾਮ੍ ਿਰੁਪੋ ਵਚਃ ਸ਼ਰੁਤਵਾ ਵਰੁਤਾ੭ਞ੍ਜਨਲ: ਅਪਾਸ਼ਤ  

  ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰਮ੍ ਮਿਾਤ੍ਮਾਿਮ੍ ਤੌ ਚ ਉਪੌ ਰਾਮ ਲਵ੍ਸ਼੍ਮਣੌ  ੭ 

  ਇਤਮ੍ ਤਿੁਰਵਰਮ੍ ਪਰਿ੍ਮਿ੍  ਜਿਵੈ: ਅਨਪਪੂਨਜਤਮ੍  

  ਰਾਜਨਪ ਸ਼੍ਚ ਮਿਾ ਵੀਰਯੈ: ਅਸ਼ਵਯਮ੍ ਪੂਨਰਤੁਮ੍ ਪੁਰਾ  ੮ 

  ਿ ਏਤਤ ੍ਸੁ੍ਰ ਵਣਾਃ ਸ੍ਰਵੇ ਿ ਅਸੁ੍ਰਾ ਿ ਚ ਰਾਵ੍ਸ਼ਸ੍ਾਃ  

  ਵਿ੍ਤਰਵ ਯਵ੍ਸ਼ ਪਰਵਰਾਃ ਸ੍ ਨਵ ਿਰ ਮਿੋਰਵਾਃ  ੯ 

  ਵਵ ਵਨਤ: ਮਾਿੁਸ਼ਾਣਾਮ੍ ਚ ਤਿੁਸ਼ੋਸ੍ਯ ਪਰਪੂਰਣੇ  

  ਆਰੋਪਣੇ ਸ੍ਮਾਯੋਵੇ ਵੇਪਿੇ ਤੋਲਿੇਨਪ ਵਾ  ੧0 

  ਤ ਤੇਤਤ੍ ਤਿੁਸ਼ਾਮ੍ ਸ਼ਰੇਸ਼੍ਟਮ੍ ਆਿੀਤਮ੍ ਮੁਨਿ ਪੁਮ੍ਵਵ  

  ਤਰ੍ਸ਼ਯ ਏਤਿ੍ ਮਿਾਪਾਵ ਅਿਯੋ ਰਾਜ ਪੁਤਰਯੋਃ  ੧੧ 

  ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰ ਸ੍੍ਤੁ ਤਰ੍ਮਾਤ੍ਮਾ ਸ਼ਰੁਤਵਾ ਜਿਵ ਪਾਨਸ਼ਤਮ੍  

  ਵਤ੍ਸ੍ ਰਾਮ ਤਿੁਃ ਪਸ਼ਯ ਇਨਤ ਰਾਵਵਮ੍ ਅਪਰਵੀਤ ੍ ੧੨ 

  ਪਰਿ੍ਮਰ੍ਸ਼ੇ: ਵਚਿਾਤ੍ ਰਾਮੋ ਯਤਰ ਨਤਸ਼੍ਟਨਤ ਤ ੱੱਤਿੁਃ  

  ਮਮ੍ਜੂਸ਼ਾਮ੍ ਤਾਮ੍ ਅਪਾਵਰੁਤਯ ਤਰੁਸ਼੍ਟਵਾ ਤਿੁ: ਅਤਾ੭ਪਰਵੀਤ ੍ ੧੩ 

  ਇਤਮ੍ ਤਿੁਰਵਰਮ੍ ਪਰਿ੍ਮਿ੍ ਸ੍ਮ੍ਸ੍੍ਪਰੁਸ਼ਾਨਮ ਇਿ ਪਾਨਣਿਾ  

  ਯਤ੍ਿਵਾਿ੍ ਚ ਪਨਵਸ਼ਯਾਨਮ ਤੋਲਿੇ ਪੂਰਣੇਨਪ ਵਾ  

  ਪਾਟਮ੍ ਇਤਯੇ ਵ ਤਮ੍ ਰਾਜਾ ਮੁਨਿਸ਼੍ਚ ਸ੍ਮਪਾਸ਼ਤ  ੧੪ 

  ਲੀਲਯਾ ਸ੍ ਤਿੁ: ਮਤਯੇ ਜਵਰਾਿ ਵਚਿਾਤ੍ ਮੁਿੇਃ  

  ਪਸ਼ਯਤਾਮ੍ ਿਰੁ  ਸ੍ਿਸ੍ਰਾਣਾਮ੍ ਪਿਿੂਾਮ੍ ਰਵੁ ਿਿ੍ਤਿਃ   

  ਆਰੋਪਯਤ ਸ੍ ਤਰ੍ਮਾਤ੍ਮਾ ਸ੍ਲੀਲਮ੍ ਇਵ ਤੱਤਿੁਃ  ੧੫ 
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  ਆਰੋਪਨਯਤਵਾ ਮੌਰਵੀਮ੍ ਚ ਪੂਰਯਾ ਮਾਸ੍ ਵੀਰਯਵਾਿ੍  

  ਤਤ੍ ਪਪਞ੍ਜ ਤਿੁ: ਮਤਯੇ ਿਰ ਸ਼ਰੇਸ਼੍ਟੋ ਮਿਾਯਸ਼ਾਃ  ੧੬ 

  ਤਸ੍ਯ ਸ਼ਪ੍ਤੋ ਮਿਾਿ੍ ਆਸ੍ੀਤ੍ ਨਿਰ੍ਵਾਤ ਸ੍ਮ ਨਿੱਸ੍ਵਿਃ  

  ਪੂਨਮ ਵਮ੍ਪ ਸ਼੍ਚ ਸੁ੍ਮਿਾਿ੍ ਪਰਵਤਸ੍ਯ ਇਵ ਤੀਰਯਤਃ  ੧੭ 

  ਨਿਪੇਤੁ ਸ਼੍ਚ ਿਰਾਃ ਸ੍ਰਵੇ ਤੇਿ ਸ਼ਪ੍ਤੇਿ ਮੋਨਿਤਾਃ  

  ਵਰ੍ਜਨਯਤਵਾ ਮੁਨਿ ਵਰਮ੍ ਰਾਜਾਿਮ੍ ਤ ੌਚ ਰਾਵਵੌ  ੧੮ 

  ਪਰਨਤ ਆਸ਼ਵਸ੍੍ਤੋ ਜਿੇ ਤਸ੍੍ਨਮਿ੍ ਰਾਜਾ ਨਵਵਤ ਸ੍ਾਤਵਸ੍ਃ  

  ਉਵਾਚ ਪਰਾਞ੍ਜਨਲ: ਵਾਵਯਮ੍ ਵਾਵਯਜ੍ਞੋ ਮੁਨਿ ਪੁਮ੍ਵਵਮ੍  ੧੯ 

  ਪਵਵਿ੍ ਤਰੁਸ਼੍ਟ ਵੀਰਯੋ ਮੇ ਰਾਮੋ ਤਸ਼ਰਤਾ੭੭ਤ੍ਮਜਃ  

  ਅਤਯਤ੍ਪੁਤਮ੍ ਅਨਚਿ੍ਤਯਮ੍ ਚ ਅਤਰ੍ਨਵਤਮ੍ ਇਤਮ੍ ਮਯਾ  ੨0 

  ਜਿਵਾਿਾਮ੍ ਵੁਲੇ ਵੀਰ੍ਨਤਮ੍ ਆਿਨਰਸ਼ਯਨਤ ਮੇ ਸੁ੍ਤਾ  

  ਸ੍ੀਤਾ ਪਰ੍ਤਾਰਮ੍ ਆਸ੍ਾਤਯ ਰਾਮਮ੍ ਤਸ਼ਰਤਾ੭੭ਤ੍ਮਜਮ੍  ੨੧ 

  ਮਮ ਸ੍ਤਯਾ ਪਰਨਤਜ੍ਞਾ ਚ ਵੀਰਯ ਸ਼ੁਲ੍ਵੇਨਤ ਵੌਨਸ਼ਵ  

  ਸ੍ੀਤਾ ਪਰਾਣੈ: ਪਿਮੁਤਾ ਤੇਯਾ ਰਾਮਾਯ ਮੇ ਸੁ੍ਤਾ  ੨੨ 

  ਪਵਤ ੋਅਿੁ ਮਤੇ ਪਰਿ੍ਮਿ੍ ਸ਼ੀਵਰਮ੍ ਵੱਚਿ੍ਤੁ ਮਿ੍ਨਤਰਣਃ  

  ਮਮ ਵੌਨਸ਼ਵ ਪਤਰਮ੍ ਤ ੇਅਯੋਤਯਾਮ੍ ਤਵਨਰਤਾ ਰਤੈਃ  ੨੩ 

  ਰਾਜਾਿਮ੍ ਪਰਨਸ਼ਰਤੈ: ਵਾਵਯੈ: ਆਿਯਿ੍ਤੁ ਪੁਰਮ੍ ਮਮ  

  ਪਰਤਾਿਮ੍ ਵੀਰਯ ਸ਼ੁਲ੍ਵਾਯਾ: ਵਤਯਿ੍ਤੁ ਚ ਸ੍ਰਵਸ਼ਃ  ੨੪ 

  ਮੁਨਿ ਵੁਪ੍ਤੌ ਚ ਵਾਵੁਤ੍ਸ੍੍ਤੌ ਵਤਯਿ੍ਤੁ ਿਰੁਪਾਯ ਵੈ  

  ਪਰੀਯਮਾਣਮ ੍ਤੁ ਰਾਜਾਿਮ੍ ਆਿਯਿ੍ਤੁ ਸੁ੍ ਸ਼ੀਵਰਵਾਃ  ੨੫ 

  ਵੌਨਸ਼ਵ ਸ਼੍ਚ ਤਤੇਨਤ ਆਿ ਰਾਜਾ ਚ ਆਪਾਸ਼ਯ ਮਿ੍ਨਤਰਣਃ  ੨੬ 

  ਅਯੋਤਯਾਮ੍ ਪਰੇਸ਼ਯਾ ਮਾਸ੍ ਤਰ੍ਮਾਤ੍ਮਾ ਵਰੁਤ ਸ਼ਾਸ੍ਿਾਤ੍  

 ਯਤਾ ਵਰੁੱਤਮ੍ ਸ੍ਮਾਵਯਾਤੁਮ੍ ਆਿੇਤੁਮ੍ ਚ ਿਰੁਪਮ੍ ਤਤਾ  ੨੭ 

 ਇਤਯਾਰ੍ਸ਼ ੇਸ਼ਰੀਮਤਰਾਮਾਯਣੇ, ਆਨਤ ਵਾਵਯੇ ਪਾਲਵਾਮ੍ਟੇ    ਸ੍ਪ੍ਤ ਸ਼ਸ਼੍ਨਟਤਮ ੱੱਸ੍ਰ੍ਵ:  

 ਅਸ਼੍ਟ ਸ਼ਸ਼ਤ੍੍ਟਤਮ  ੱਸਰ੍ਕ:  

  ਜਿਵੇਿ ਸ੍ਮਾਨਤਸ਼੍ਟਾ ਤੂਤਾ :  ਤੇ ਵ੍ਲਾਿ੍ਤ ਵਾਿਿਾਃ  

  ਨਤਰ   ਰਾਤਰਮ੍ ਉਨਸ਼ਤਾ ਮਾਰ੍ਵੇ ਤੇ   ਅਯੋਤਯਾਮ੍ ਪਰਾਨਵਸ਼ਿ੍ ਪੁਰੀਮ੍  ੧ 

 (  ਰਾਜ੍ਞ ੋਪਵਿਮ੍ ਆਸ੍ਾਤਯ ਤਵਾਰਸ੍੍ਤਾਿ੍ ਇਤਮ੭ਪਰੁਵਿ੍   
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  ਸ਼ੀਵਰਮ੍ ਨਿਵੇਤਯਤਾਮ੍ ਰਾਜ੍ਞੇ ਤੂਤਾ    ੱਿੋ ਜਿਵ ਸ੍ਯ ਚ   

  ਇਤਯੁ   ਵ੍ਤਵਾ ਤਵਾਰਪਾਲਾ: ਤੇ ਰਾਵਵਾਯ ਿਯਵੇਤਯਿ੍ )    

  ਤੇ ਰਾਜ ਵਚਿਾਤ੍ ਤੂਤਾ ਰਾਜ ਵੇਸ਼੍ਮ ਪਰਵੇਨਸ਼ਤਾਃ  

  ਤਤਰੁਸ਼ੁ: ਤੇਵ ਸ੍ਮ੍ਵਾਸ਼ਮ੍ ਵਰੁੱਤਮ੍ ਤਸ਼ਰਤਮ੍ ਿਰੁਪਮ੍  ੨ 

  ਪੱਤ ਅਞ੍ਜਨਲ ਪੁਟਾਃ ਸ੍ਰਵੇ ਤੂਤਾ ਨਵਵਤ ਸ੍ਾਤਵਸ੍ਾਃ  

  ਰਾਜਾਿਮ੍ ਪਰਯਤਾ ਵਾਵਯਮ੍ ਅਪਰੁਵਿ੍ ਮਤੁਰਾ੭ਵ੍ਸ਼ਰਮ੍  ੩ 

  ਮੈਨਤਲੋ ਜਿਵੋ ਰਾਜਾ ਸ੍ ਅਵ੍ਿਿੋਤਰ ਪੁਰਸ੍੍ਵਰੁਤਮ੍  

  ਵੁਸ਼ਲਮ੍ ਚ ਅਵਯਯਮ੍ ਚੈਵ ਸ੍ੋਪਾਤਯਾਯ ਪੁਰੋਨਿਤਮ੍  ੪ 

  ਮੁਿਰੁ ੍ਮੁਿਰੁ੍ ਮਤੁਰਯਾ ਸ੍੍ਿੇਿ ਸ੍ਮਯੁਵ੍ਤਯਾ ਨਵਰਾ  

  ਜਿਵ: ਤਵਾਮ੍ ਮਿਾਰਾਜ ਪਰੁੱਚਤੇ ਸ੍ਪੁਰੱਸ੍ਰਮ੍   ੫ 

  ਪਰੁਸ਼੍ਟਵਾ ਵੁਸ਼ਲਮ੍ ਅਵਯਵਰਮ੍ ਵੈਤੇਿੋ ਨਮਨਤਲਾ੭ਨਤਪਃ  

  ਵੌਨਸ਼ਵਾ੭ਿੁਮਤੇ ਵਾਵਯਮ੍ ਪਵਿ੍ਤਮ੍ ਇਤਮ੍ ਅਪਰਵੀਤ ੍ ੬ 

  ਪੂਰਵਮ ੍ਪਰਨਤਜ੍ਞਾ ਨਵਨਤਤਾ ਵੀਰਯ ਸ਼ੁਲ੍ਵਾ ਮਮਾ੭੭ਤ੍ਮਜਾ  

  ਰਾਜਾਿ ਸ਼੍ਚ ਵਰੁਤਾ੭ਮਰ੍ਸ਼ਾ ਨਿਰਵੀਰਯਾ ਨਵਮੁਵੀ ਵਰੁਤਾਃ  ੭ 

  ਸ੍ੇਯਮ੍ ਮਮ ਸੁ੍ਤਾ ਰਾਜਿ੍ ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰ ਪੁਰੱਸ੍ਰੈਃ  

  ਯਤਰੁ ੱਚਯਾ ਆਵਤੈ; ਵੀਰੈ: ਨਿਰ੍ਨਜਤਾ ਤਵ ਪੁਤਰਵੈਃ  ੮ 

  ਤ ੱੱਚ ਰਾਜਿ੍ ਤਿੁਰ ੍ਨਤਵਯਮ੍ ਮਤਯੇ ਪਵ੍ਿਮ੍ ਮਿਾਤ੍ਮਿਾ  

  ਰਾਮੇਣ ਨਿ ਮਿਾ ਰਾਜ ਮਿਤਯਾਮ੍ ਜਿ ਸ੍ਮ੍ਸ੍ਨਤ  ੯ 

  ਅਸ੍੍ਮੈ ਤੇਯਾ ਮਯਾ ਸ੍ੀਤਾ ਵੀਰਯ ਸ਼ੁਲ੍ਵਾ ਮਿਾਤ੍ਮਿੇ  

  ਪਰਨਤਜ੍ਞਾਮ੍ ਤਰ੍ਤੁਮ੍ ਇੱਚਾਨਮ ਤਤ੍ ਅਿੁਜ੍ਞਾਤੁਮ੍ ਅਰਹਨਸ੍  ੧0 

  ਸ੍ੋਪਾਤਯਾਯੋ ਮਿਾਰਾਜ ਪੁਰੋਨਿਤ ਪੁਰਸ੍੍ਵਰੁਤਃ  

  ਸ਼ੀਵਰਮ੍ ਆਵੱਚ ਪਤਰਮ੍ ਤੇ ਤਰਸ਼੍ਟਮੁ੍ ਅਰਹਨਸ੍ ਰਾਵਵੌ  ੧੧ 

  ਪਰੀਨਤਮ੍ ਚ ਮਮ ਰਾਜੇਿ੍ਤਰ ਨਿਰਵਰ੍ਤਨਯਤੁਮ੍ ਅਰਹਨਸ੍  

  ਪੁਤਰਯ:ੋ ਉਪਯੋ: ਏਵ ਪਰੀਨਤਮ੍ ਤਵਮ੍ ਅਨਪ ਲਪ੍ਸ੍ਯਸ੍ੇ  ੧੨ 

  ਏਵਮ ੍ਨਵਤੇਿਾ੭ਨਤਪਨਤ: ਮਤੁਰਮ੍ ਵਾਵਯ ਮਪਰਵੀਤ੍  

  ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰ ਅਪਯਿੁਜ੍ਞਾਤਃ ਸ਼ਤਾਿਿ੍ਤ ਮਤੇ ਸ੍੍ਨਤਤਃ  ੧੩ 

( ਇਤਯੁਵ੍ਤਵਾ ਨਵਰਤਾ ਤੂਤਾ ਰਾਜ ਵੌਰਵ ਸ਼ਮ੍ਨਵਤਾ:)  

  ਤੂਤ ਵਾਵਯਮ੍ ਤੁ ਤ ੱੱਚਰਤੁਵਾ ਰਾਜਾ ਪਰਮ ਿਰ੍ਨਸ਼ਤਃ  
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  ਵਨਸ੍ਸ਼੍ਟਮ੍ ਵਾਮਤੇਵਮ੍ ਚ ਮਿ੍ਨਤਰਣੋ   ਅਿਯਾਮ੍ ਸ਼੍ਚ ਸ੍ੋਪਰਵੀਤ੍  ੧੪ 

  ਵੁਪ੍ਤਃ ਵੁਨਸ਼ਵ ਪੁਤਰੇਣ ਵੌਸ੍ਲਯਾਿਿ੍ਤ ਵਰ੍ਤਿਃ  

  ਲਵ੍ਸ਼੍ਮਣੇਿ ਸ੍ਿ ਪਰਾਤਰਾ ਨਵਤੇਿੇਸ਼ੁ ਵਸ੍ਨਤ ਅਸ੍ੌ  ੧੫ 

  ਤਰੁਸ਼੍ਟ ਵੀਰਯ ਸ੍੍ਤੁ ਵਾਵੁਤ੍ਸ੍੍ਤੋ ਜਿਵੇਿ ਮਿਾਤ੍ਮਿਾ  

  ਸ੍ਮ੍ਪਰਤਾਿਮ੍ ਸੁ੍ਤਾਯਾ੭ਸ੍੍ਤੁ ਰਾਵਵੇ ਵਰ੍ਤੁ ਨਮੱਚਨਤ  ੧੬ 

  ਯਨਤ ਵੋ ਰੋਚਤੇ ਵਰੁੱਤਮ੍ ਜਿਵ ਸ੍ਯ ਮਿਾਤ੍ਮਿਃ  

  ਪੁਰੀਮ੍ ਵੱਚਾਮਿੇ ਸ਼ੀਵਰਮ੍ ਮਾ ਪੂਤ੍ ਵਾਲ ਸ੍ਯ ਪਰਯਯਃ  ੧੭ 

  ਮਿ੍ਨਤਰਣੋ   ਪਾਟਮ੍ ਇਤਯਾਿਃੁ ਸ੍ਿ ਸ੍ਰਵੈ: ਮਿਰ੍ਨਸ਼ਨਪਃ  

  ਸੁ੍ਪਰੀਤ ਸ਼੍ਚ ਅਪਰਵੀਤ੍ ਰਾਜਾ ਸ਼ਵੋ ਯਾਤਰੇਨਤ ਸ੍ ਮਿ੍ਨਤਰਣਃ  ੧੮ 

  ਮਿ੍ਨਤਰਣ ਸ੍੍ਤਾ  ੱਿਰੇਿ੍ਤਰ ਸ੍ਯ ਰਾਨਤਰਮ੍ ਪਰਮ ਸ੍ਤ੍ਵਰੁਤਾਃ  

  ਊਸ਼ੁ ਸ੍੍ਤੇ  ਪਰਮੁਨਤਤਾਃ ਸ੍ਰਵ ੇਵੁਣੈਃ ਸ੍ਰਵੈਃ ਸ੍ਮਨਿਵਤਾਃ  ੧੯ 

 ਇਤਯਾਰ੍ਸ਼ ੇਸ਼ਰੀਮਤਰਾਮਾਯਣੇ, ਆਨਤ ਵਾਵਯੇ ਪਾਲਵਾਮ੍ਟੇ    ਅਸ਼੍ਟ ਸ਼ਸ਼੍ਨਟਤਮ ੱੱਸ੍ਰ੍ਵ: 

 ਏਕੋਨ ਸਪ੍ਤਤ੍ਤਮ  ੱਸਰ੍ਕ:  

  ਤਤੋ ਰਾਤਰਯਾਮ੍ ਵਯਤੀਤਾਯਾਮ੍ ਸ੍ੋਪਾਤਯਾਯਃ ਸ੍ ਪਾਿ੍ਤਵਃ  

  ਰਾਜਾ ਤਸ਼ਰਤੋ ਿਰਸ਼ੁ੍ਟਃ ਸੁ੍ਮਿ੍ਤਰਮ੍ ਇਤਮ੍ ਅਪਰਵੀਤ ੍ ੧ 

  ਅਤਯ ਸ੍ਰਵੇ ਤਿਾਤਯਵ੍ਸ਼ਾ ਤਿਮ੍ ਆਤਾਯ ਪੁਸ਼੍ਵਲਮ੍  

  ਵਰਜਿ੍ਤੁ ਅਵਰੇ ਸੁ੍ਨਵਨਿਤਾ ਿਾਿਾ ਰਤ੍ਿ ਸ੍ਮਨਿਵਤਾਃ  ੨ 

  ਚਤੁਰਙਵ੍ ਪਲਮ੍ ਚਾ੭ਨਪ ਸ਼ੀਵਰਮ੍ ਨਿਰਯਾਤੁ ਸ੍ਰਵਸ਼ਃ  

  ਮਮ ਆਜ੍ਞਾ ਸ੍ਮਵਾਲਮ੍ ਚ ਯਾਿਮ੍ ਯੁਵ੍ਮਮ੍ ਅਿੱੁਤਮਮ੍  ੩ 

  ਵਨਸ੍ਸ਼੍ਟੋ ਵਾਮਤੇਵ ਸ਼੍ਚ ਜਾਪਾਨਲ: ਅਤ ਵਾਸ਼ਯਪਃ  

  ਮਾਰ੍ਵਣ੍ਟੇਯ: ਸੁ੍ਤੀਰ੍ਵਾ੭੭ਯੁ: ਰਨੁਸ਼ਃ ਵਾਤਯਾਯਿ ਸ੍੍ਤਤਾ  ੪ 

  ਏਤ ੇਨਤਵਜਾਃ ਪਰਯਾਿ੍ਤੁ ਅਵਰੇ ਸ੍ਯਿ੍ਤਿਮ੍ ਯੋਜਯਸ੍ਵ ਮੇ  

  ਯਤਾ ਵਾਲ ਅਤਯਯੋ ਿ ਸ੍ਯਾਤ੍ ਤੂਤਾ ਨਿ ਤਵਰਯਿ੍ਨਤ ਮਾਮ੍  ੫ 

  ਵਚਿਾ ੱੱਤੁ ਿਰੇਿ੍ਤਰ ਸ੍ਯ ਸ੍ਾ ਸ੍ੇਿਾ ਚਤੁਰਙਨ੍ਵਣੀ  

  ਰਾਜਾਿਮ੍ ਰਨੁਸ਼ਨਪਃ ਸ੍ਾਰ੍ਤਮ੍ ਵਰਜਿ੍ਤਮ੍ ਪਰੁਸ਼੍ਟਤੋਿਵਵਾਤ੍  ੬ 

  ਵਤਵਾ ਚਤੁਰ੭ਿਮ੍ ਮਾਰ੍ਵਮ੍ ਨਵਤੇਿਾਿ੍ ਅਪਯੁਪੇਨਯਵਾਿ੍  

  ਰਾਜਾ ਤੁ ਜਿਵਃ ਸ਼ਰੀਮਾਿ੍ ਸ਼ਰੁਤਵਾ ਪੂਜਾਮ੍ ਅਵਲ੍ਪਯਤ੍  ੭ 

  ਤਤੋ ਰਾਜਾਿਮ੍ ਆਸ੍ਾਤਯ ਵਰੁੱਤਮ੍ ਤਸ਼ਰਤਮ੍ ਿਰੁਪਮ੍  
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  ਜਿਵੋ ਮੁਨਤਤੋ ਰਾਜਾ ਿਰ੍ਸ਼ਮ੍ ਚ ਪਰਮਮ੍ ਯਯੌ  

  ਉਵਾਚ   ਚ ਿਰ ਸ਼ਰੇਸ਼੍ਟੋ ਿਰ ਸ਼ਰੇਸ਼੍ਟਮ੍ ਮੁਤਾ੭ਨਿਵਤ :  ੮ 

  ਸ੍ਵਾਵਤਮ੍ ਤੇ ਮਿਾਰਾਜ ਨਤਸ਼੍ਟਯਾ ਪਰਾਪ੍ਤੋਨਸ੍ ਰਾਵਵ  

  ਪੁਤਰਯ:ੋ ਉਪਯੋਃ ਪਰੀਨਤਮ੍ ਲਪ੍ਸ੍ਯਸ੍ੇ ਵੀਰਯ ਨਿਰ੍ਨਜਤਾਮ੍  ੯ 

  ਨਤਸ਼੍ਟਯਾ ਪਰਾਪ੍ਤੋ ਮਿਾਤੇਜਾ ਵਨਸ੍ਸ਼੍ਟੋ ਪਵਵਾਿ੍ ਰਨੁਸ਼ਃ  

  ਸ੍ਿ ਸ੍ਰਵ;ੈ ਨਤਵਜ ਸ਼ਰੇਸ਼੍ਟੈ ; ਤੇਵੈ ਨਰਵ ਸ਼ਤਵਰਤੁਃ  ੧0 

  ਨਤਸ਼੍ਟਯਾ ਮੇ ਨਿਰ੍ਨਜਤਾ ਨਵਵ੍ਿਾ ਨਤਸ਼੍ਟਯਾ ਮੇ ਪੂਨਜਤਮ੍ ਵੁਲਮ੍  

  ਰਾਵਵੈਃ ਸ੍ਿ ਸ੍ਮ੍ਪਿ੍ਤਾਤ੍ ਵੀਰਯ ਸ਼ਰੇਸ਼੍ਟੈ: ਮਿਾਤ੍ਮਨਪਃ  ੧੧ 

  ਸ਼ਵਃ ਪਰਪਾਤ ੇਿਰੇਿ੍ਤਰ ਤਵਮ੍ ਸ੍ਮਵਰ੍ਤਨਯਤੁਮ੍ ਅਰਹਨਸ੍  

  ਯਜ੍ਞ ਸ੍ਯ ਅਿ੍ਤੇ ਿਰ ਸ਼ਰੇਸ਼੍ਟ ਨਵਵਾਿਮ੍ ਰਨੁਸ਼ ਸ੍ ਮਤਮ੍  ੧੨ 

  ਤਸ੍ਯ ਤਤਵਚਿਮ੍ ਸ਼ਰੁਤਵਾ ਰਨੁਸ਼ ਮਤਯੇ ਿਰਾ੭ਨਤਪਃ  

  ਵਾਵਯਮ੍ ਵਾਵਯ ਨਵਤਾਮ੍ ਸ਼ਰੇਸ਼੍ਟਃ ਪਰਤਯੁਵਾਚ ਮਿੀਪਨਤਮ੍  ੧੩ 

  ਪਰਨਤਵਰਿੋ ਤਾਤਰੁ  ਵਸ਼ਃ ਸ਼ਰੁਤਮ੍ ਏਤਤ੍ ਮਯਾ ਪੁਰਾ  

  ਯਤਾ ਵਵ੍ਸ਼ਯਨਸ੍ ਤਰ੍ਮਜ੍ਞ ਤਤ੍ ਵਨਰਸ਼ਯਾਮਿੇ ਵਯਮ੍  ੧੪ 

  ਤਰ੍ਨਮਸ਼੍ਟਮ੍ ਚ ਯਸ਼ਸ੍ਯਮ੍ ਚ ਵਚਿਮ੍ ਸ੍ਤਯ ਵਾਨਤਿਃ  

  ਸ਼ਰੁਤਵਾ ਨਵਤੇਿਾ੭ਨਤਪਨਤਃ ਪਰਮ੍ ਨਵਸ੍੍ਮਯਮ੍ ਆਵਤਃ  ੧੫ 

  ਤਤਃ ਸ੍ਰਵੇ ਮੁਨਿ ਵਣਾਃ ਪਰਸ੍੍ਪਰ ਸ੍ਮਾਵਮੇ  

  ਿਰ੍ਸ਼ੇਣ ਮਿਤਾ ਯੁਵ੍ਤਾ: ਤਾਮ੍ ਨਿਸ਼ਾਮ੍ ਅਵਸ੍ਿ੍ ਸੁ੍ਵਮ੍  ੧੬ 

  ਰਾਜਾ ਚ ਰਾਵਵੌ ਪੁਤਰੌ ਨਿਸ਼ਾਮਯ ਪਨਰਿਰ੍ਨਸ਼ਤਃ  

  ਉਵਾਸ੍ ਪਰਮ ਪਰੀਤ ੋਜਿਵੇਿ ਸੁ੍ਪੂਨਜਤਃ  ੧੭ 

  ਜਿਵੋਨਪ ਮਿਾਤੇਜਾਃ ਨਵਰਯਾ ਤਰ੍ਮੇਣ ਤੱਤਵਨਵਤ ੍ 

  ਯਜ੍ਞ ਸ੍ਯ ਚ ਸੁ੍ਤਾਪਯਾਮ੍ ਚ ਵਰੁਤਵਾ ਰਾਨਤਰਮ੍ ਉਵਾਸ੍ ਿ  ੧੮ 

  ਇਤਯਾਰ੍ਸ਼ੇ ਸ਼ਰੀਮਤਰਾਮਾਯਣੇ, ਆਨਤ ਵਾਵਯੇ ਪਾਲਵਾਮ੍ਟੇ    ਏਵੋਿ ਸ੍ਪ੍ਤਨਤਮ ੱੱਸ੍ਰ੍ਵ:  

  ਸਪ੍ਤਤ੍ਤਮ  ੱਸਰ੍ਕ:  

  ਤਤਃ ਪਰਪਾਤੇ ਜਿਵਃ ਵਰੁਤ    ਵਰ੍ਮਾ ਮਿਰ੍ਨਸ਼ਨਪਃ  

  ਉਵਾਚ ਵਾਵਯਮ੍ ਵਾਵਯਜ੍ਞਃ ਸ਼ਤਾਿਿ੍ਤਮ੍ ਪੁਰੋਨਿਤਮ੍  ੧ 

  ਪਰਾਤਾ ਮਮ ਮਿਾ ਤੇਜਾ ਯਵੀਯਾਿ੍ ਅਨਤ ਤਾਰ੍ਨਮਵਃ  

  ਵੁਸ਼ਤਵਜ ਇਨਤ ਵਯਾਤਃ ਪੁਰੀਮ੍ ਅਤਯਵਸ੍ਤ੍ ਸ਼ੁਪਾਮ੍  ੨ 
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  ਵਾਰਯਾ ਪਲਵ ਪਰਯਿ੍ਤਾਮ੍ ਨਪਪਿ੍ ਇਵ੍ਸ਼ੁਮਤੀਮ੍ ਿਤੀਮ੍  

  ਸ੍ਾਮ੍ਵਾਸ਼ਯਾਮ੍ ਪੁਣਯ ਸ੍ਮ੍ਵਾਸ਼ਾਮ੍ ਨਵਮਾਿਮ੍ ਇਵ ਪੁਸ਼੍ਪਵਮ੍  ੩ 

  ਤਮ੍ ਅਿਮ੍ ਤਰਸ਼੍ਟਮੁ੍ ਇੱਚਾਨਮ ਯਜ੍ਞ ਵੋਪ੍ਤਾ ਸ੍ ਮੇ ਮਤਃ  

  ਪਰੀਨਤਮ੍ ਸ੍ੋਨਪ ਮਿਾ ਤੇਜਾ ਇ ਮਾਮ੍ ਪੋਵ੍ਤਾ ਮਯਾ ਸ੍ਿ  ੪ 

(  ਏਵਮ ੍ਉਵ੍ਤਵਾ ਤੁ ਵਚਿਮ੍ ਸ਼ਤਾਿਮ੍ਤ ਸ੍ਯ ਸ੍ ਨਿਤੌ   

  ਆਵਤਾ: ਵੇਨਚਤ੍ ਅਵਯਵਰਾ ਜਿਵ: ਤਾਿ੍ ਸ੍ਮਾਨਤਸ਼ਤ੍ )  

  ਸ਼ਾਸ੍ਿਾਤ੍ ਤੁ ਿਰੇਿ੍ਤਰ ਸ੍ਯ ਪਰਯਯੁਃ ਸ਼ੀਵਰ ਵਾਨਜਨਪਃ  

  ਸ੍ਮਾਿੇਤੁਮ੍ ਿਰ ਵਯਾਵਰਮ੍ ਨਵਸ਼੍ਣਮੁ੍ ਇਿ੍ਤਰਾ੭੭ਜ੍ਞਯਾ ਯਤਾ  ੫ 

(  ਸ੍ਾਮ੍ਵਾਸ਼ਯਾਮ੍ ਤੇ ਸ੍ਮਾਵਤਯ ਤਤਰੁਸ਼ੁ ਸ਼੍ਚ ਵੁਸ਼ਤਵਜਮ੍   

 ਿਯਵੇਤਯਿ੍ ਯਤਾ ਵਰੁੱਤਮ੍ ਜਿਵ ਸ੍ਯ ਚ ਨਚਿ੍ਨਤਤਮ੍   

 ਤ ਤਵਰ੍ੁੱਤਮ੍ ਿਰੁਪਨਤ:  ਸ਼ਰੁਤਵਾ ਤੂਤ ਸ਼ਰੇਸ਼੍ਟੈ: ਮਿਾ ਪਲੈ:  ) 

  ਆਜ੍ਞਯਾ ਤੁ ਿਰੇਿ੍ਤਰ ਸ੍ਯ ਆਜਵਾਮ ਵੁਸ਼ਤਵਜਃ  

  ਸ੍ ਤਤਰ੍ਸ਼ ਮਿਾਤ੍ਮਾਿਮ੍ ਜਿਵਮ੍ ਤਰ੍ਮ ਵਤ੍ਸ੍ਲਮ੍  ੬ 

  ਸ੍ੋਨਪਵਾਤਯ ਸ਼ਤਾਿਿ੍ਤਮ੍ ਰਾਜਾਿਮ੍ ਚਾ੭ਨਪ ਤਾਰ੍ਨਮਵਮ੍  

  ਰਾਜਾ੭ਰਹਮ੍ ਪਰਮਮ੍ ਨਤਵਯਮ੍ ਆਸ੍ਿਮ੍ ਚ ਅਤਯਰੋਿਤ  ੭ 

  ਉਪਨਵਸ਼੍ਟਾ ਵੁਪੌ ਤੌ ਤੁ ਪਰਾਤਰੌ ਅਨਮਤ ਓਜਸ੍ੌ  

  ਪਰੇਸ਼ਯਾ ਮਾਸ੍ ਤੁ: ਵੀਰ ੌਮਿ੍ਨਤਰ ਸ਼ਰੇਸ਼੍ਟਮ੍ ਸੁ੍ਤਾਮਿਮ੍  ੮ 

  ਵੱਚ ਮਿ੍ਨਤਰਪਤ ੇਸ਼ੀਵਰਮ੍ ਐਵ੍ਸ਼ਵਾਵੁਮ੍ ਅਨਮਤ    ਪਰਪਮ੍  

  ਆਤ੍ਮਜੈਃ ਸ੍ਿ ਤੁਰ੍ਤਰ੍ਸ਼ਮ੍ ਆਿਯਸ੍ਵ ਸ੍ ਮਿ੍ਨਤਰਣਮ੍  ੯ 

  ਔਪਵਾਰਯਮ੍ ਸ੍ ਵਤਵਾ ਤੁ ਰਵੂਣਾਮ੍ ਵੁਲ ਵਰ੍ਤਿਮ੍  

  ਤਤਰ੍ਸ਼ ਨਸ਼ਰਸ੍ਾ ਚ ਏਿਮ੍ ਅਨਪਵਾ ਤਯ ਇਤਮ੍ ਅਪਰਵੀਤ ੍ ੧0 

  ਅਯੋਤਯਾ੭ਨਤਪਤ ੇਵੀਰ ਵੈਤੇਿੋ ਨਮਨਤਲਾ੭ਨਤਪਃ  

  ਸ੍ ਤਵਾਮ੍ ਤਰਸ਼੍ਟਮੁ੍ ਵਯਵਨਸ੍ਤਃ ਸ੍ੋਪਾਤਯਾਯ ਪੁਰੋਨਿਤਮ੍  ੧੧ 

  ਮਿ੍ਨਤਰ ਸ਼ਰੇਸ਼੍ਟ ਵਚਃ ਸ਼ਰੁਤਵਾ ਰਾਜਾ ਸ੍ਰ੍ਨਸ਼ ਵਣ ਸ੍੍ਤਤਾ  

  ਸ੍ ਪਿ੍ਤੁ: ਅਵਮਤ੍ ਤਤਰ ਜਿਵੋ ਯਤਰ ਵਰ੍ਤਤ ੇ ੧੨ 

  ਸ੍ ਰਾਜਾ ਮਿ੍ਨਤਰ ਸ੍ਨਿਤਃ ਸ੍ੋਪਾਤਯਾਯਃ ਸ੍ ਪਾਿ੍ਤਵਃ  

  ਵਾਵਯਮ੍ ਵਾਵਯ ਨਵਤਾਮ੍ ਸ਼ਰੇਸ਼੍ਟੋ ਵੈਤੇਿਮ੍ ਇਤਮ੍ ਅਪਰਵੀਤ ੍ ੧੩ 

  ਨਵਨਤਤਮ੍ ਤੇ ਮਿਾ ਰਾਜ ਇਵ੍ਸ਼ਵਾਵੁ ਵੁਲ ਤੈਵਤਮ੍  
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  ਵਵ੍ਤਾ ਸ੍ਰਵੇਸ਼ੁ ਵਰੁਤਯੇਸ਼ੁ ਵਨਸ੍ਸ਼੍ਟੋ ਪਵਵਾਿ੍ ਰਨੁਸ਼ਃ  ੧੪ 

  ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰ ਅਪਯਿੁਜ੍ਞਾਤਃ ਸ੍ਿ ਸ੍ਰਵੈ: ਮਿਰ੍ਨਸ਼ਨਪਃ  

  ਏਸ਼ ਵਵ੍ਸ਼ਯਨਤ ਤਰ੍ਮਾਤ੍ਮਾ ਵਨਸ੍ਸ਼੍ਟੋ ਮੇ ਯਤਾ ਵਰਮਮ੍  ੧੫ 

  ਏਵ ਮੁਵ੍ਤਵਾ ਿਰ ਸ਼ਰੇਸ਼੍ਟੇ ਰਾਜ੍ਞਾਮ੍ ਮਤਯੇ ਮਿਾਤ੍ਮਿਾਮ੍  

  ਤੂਸ਼੍ਣੀਮ੍ ਪੂਤੇ ਤਸ਼ਰਤੇ ਵਨਸ੍ਸ਼੍ਟੋ ਪਵਵਾਿ੍ ਰਨੁਸ਼ਃ  

  ਉਵਾਚ ਵਾਵਯਮ੍ ਵਾਵਯਜ੍ਞੋ ਵੈਤੇਿਮ੍ ਸ੍ ਪੁਰੋਤਸ੍ਮ੍  ੧੬ 

  ਅਵਯਵ੍ਤ ਪਰਪਵੋ ਪਰਿ੍ਮਾ ਸ਼ਾਸ਼ਵਤੋ ਨਿਤਯ ਅਵਯਯਃ  

  ਤਸ੍੍ਮਾਿ੍ ਮਰੀਨਚਃ ਸ੍ਮ੍ਜਜ੍ਞੇ ਮਰੀਚੇਃ ਵਾਸ਼ਯਪਃ ਸੁ੍ਤਃ  ੧੭ 

  ਨਵਵਸ੍ਵਾਿ੍ ਵਾਸ਼ਯਪਾਤ੍ ਜਜ੍ਞੇ ਮਿੁ: ਵੈਵਸ੍ਵਤਃ ਸ੍੍ਮਰੁਤਃ  

  ਮਿੁਃ ਪਰਜਾਪਨਤਃ ਪੂਰਵਮ੍ ਇਵ੍ਸ਼ਵਾਵੁ ਸ੍੍ਤੁ ਮਿੋਃ ਸੁ੍ਤਃ  ੧੮ 

  ਤਮ੍ ਇਵ੍ਸ਼ਵਾਵੁਮ੍ ਅਯੋਤਯਾਯਾਮ੍ ਰਾਜਾਿਮ੍ ਨਵੱਨਤ ਪੂਰਵਵਮ੍  

 ਇਵ੍ਸ਼ਵਾਵੋ ਸ੍੍ਤੁ ਸੁ੍ਤਃ ਸ਼ਰੀਮਾਿ੍ ਵੁਵ੍ਨਸ਼: ਇਤਯੇਵ ਨਵਸ਼ਰੁਤ :  ੧੯ 

  ਵੁਵ੍ਸ਼ੇ: ਅਤ ਆਤ੍ਮਜ: ਸ਼ਰੀਮਾਿ੍ ਨਵਵੁਵ੍ਨਸ਼: ਉਤਪਤਯਤ  

  ਨਵਵੁਵ੍ਸ਼ੇ ਸ੍੍ਤੁ ਮਿਾ ਤੇਜਾ ਪਾਣਃ ਪੁਤਰਃ ਪਰਤਾਪਵਾਿ੍  ੨0 

  ਪਾਣ ਸ੍ਯ ਤੁ ਮਿਾ ਤੇਜਾ ਅਿਰਣਯਃ ਪਰਤਾਪਵਾਿ੍  

  ਅਿਰਣਯਾਤ ੍ਪਰੁਤੁ: ਜਜ੍ਞੇ ਨਤਰਸ਼ਙਵੁ੍ ਸ੍੍ਤੁ ਪਰੁਤੋਃ ਸੁ੍ਤਃ  ੨੧ 

  ਨਤਰਸ਼ਙਵ੍ੋ: ਅਪਵਤ੍ ਪੁਤਰੋ ਤੁਿ੍ਤੁਮਾਰੋ ਮਿਾਯਸ਼ਾਃ  

 ਤੁਿ੍ਤੁਮਾਰਾਤ੍ ਮਿਾਤੇਜਾ ਯੁਵਿਾਸ਼ਵੋ ਮਿਾਰਤਃ  ੨੨ 

  ਯੁਵਿਾਸ਼ਵ ਸੁ੍ਤਃ ਸ਼ਰੀਮਾਿ੍ ਮਾਿ੍ਤਾਤਾ ਪਰੁਨਤਵੀ ਪਨਤਃ  

  ਮਾਿ੍ਤਾਤੁ ਸ੍੍ਤੁ ਸੁ੍ਤਃ ਸ਼ਰੀਮਾਿ੍ ਸੁ੍ਸ੍ਮ੍ਨਤ: ਉਤਪਤਯਤ  ੨੩ 

  ਸੁ੍ਸ੍ਮ੍ਤੇ: ਅਨਪ ਪੁਤਰੌ ਤਵੌ ਤਰੁਵਸ੍ਮ੍ਨਤਃ ਪਰਸ੍ੇਿਨਜਤ੍  

  ਯਸ਼ਸ੍ਵੀ ਤਰੁਵਸ੍ਮ੍ਤੇ ਸ੍੍ਤੁ ਪਰਤੋ ਿਾਮ ਿਾਮਤਃ  ੨੪ 

  ਪਰਤਾਤ ੍ਤੁ ਮਿਾਤੇਜਾ ਅਨਸ੍ਤੋ ਿਾਮ ਜਾਤਵਾਿ੍  

 ਯਸ੍ਯ ਏਤ ੇਪਰਨਤ ਰਾਜਾਿ ਉਪਪਤਯਮ੍ਤ ਸ਼ਤਰਵ :   

 ਿੈਿਯ ਤਾਲਜਮ੍ਵਾ ਸ਼੍ਚ ਸ਼ੂਰਾ ਸ਼੍ਚ ਸ਼ਨਸ਼ ਨਪਮ੍ਤਵ :  ੨੫ 

 ਤਾਮ੍ ਸ੍੍ਤੁ ਪਰਨਤ ਯੱੁਤਯਿਵੈ ਯੱੁਤੇ ਰਾਜਾ ਪਰਵਾਨਸ੍ਤ :  ੨੬ 

 ਨਿਤਵਮ੍ਤਮ੍ ਉਪਾਵਮਯ ਪਰੁਵੁ ਪਰਸ੍ਰਵਣੇ ਵਸ੍ਤ੍   

 ਅਨਸ੍ਤ ੋਅਲ੍ਪ ਪਲੋ ਰਾਜਾ ਮਮ੍ਨਤਰਨਪ ੱੱਸ੍ਨਿਤ: ਤਤਾ   
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 ਤਵੇ ਚ ਅਸ੍ਯ ਪਾਰਯੇ ਵਰ੍ਨਪਣਯੌ ਪਪੂਵਤੁ: ਇਨਤ ਸ਼ਰੁਤਮ੍  ੨੭ 

 ਏਵਾ ਵਰ੍ਪ ਨਵਿਾਸ਼ਾਯ ਸ੍ਪਤ੍ਿਯੈ ਸ੍ਵਰਮ੍ ਤਤੌ  ੨੮ 

 ਤਤ : ਸ਼ੈਲ ਵਰਮ੍ ਰਮਯਮ੍ ਪਪੂਵ ਅਨਪਰਤੋ ਮੁਨਿ :  

 ਪਾਰ੍ਵਵ: ਚਯਵਿੋ ਿਾਮ ਨਿਤਵਮ੍ਤਮ੍ ਉਪਾਨਸ਼ਰਤ :  ੨੯ 

 ਤਤਰ  ਏਵਾ ਤੁ ਮਿਾ ਪਾਵਾ ਪਾਰ੍ਵਵਮ੍ ਤੇਵ ਵਰ੍ਚਸ੍ਮ੍    

 ਵਵਮ੍ਤੇ ਪਤ੍ਮ ਪਤਰਾਵ੍ਸ਼ੀ ਵਾਮ੍ਵ੍ਸ਼ਮ੍ਤੀ ਸੁ੍ਤਮ੍ ਆਤ੍ਮਿ :  

 ਤਮ੍ ਰਨੁਸ਼ਮ੍ ਸ੍ਾ ਅਪਯੁਪਾਵਮਯ ਵਾਨਲ਼ਮ੍ਤੀ ਚ ਅਪਯਵਾਤਯਤ੍  ੩0 

 ਸ੍ ਤਾਮ੍ ਅਪਯਵਤਤ੍ ਨਵਪਰ: ਪੁਤਰੇਪ੍ਸੁ੍ਮ੍ ਪੁਤਰ ਜਿ੍ਮਨਿ  ੩੧ 

 ਤਵ ਵੁਵ੍ਸ਼ੌ ਮਿਾ ਪਾਵੇ ਸੁ੍ਪੁਤਰ: ਸੁ੍ਮਿਾਪਲ:   

 ਮਿਾ ਵੀਰਯ ੋਮਿਾ ਤੇਜਾ ਅਨਚਰਾਤ੍ ਸ੍ਮ੍ਜਨਿਸ਼ਯਨਤ  

ਵਰਣੇ ਸ੍ਨਿਤ ੱੱਸ਼ਰੀਮਾਿ੍ ਮਾ ਸ਼ੁਚ: ਵਮਲੇਵ੍ਸ਼ਣੇ  ੩੨ 

 ਚਯਵਿਮ੍ ਤੁ ਿਮ ਸ੍੍ਵਰੁਤਯ ਰਾਜ ਪੁਤਰੀ ਪਨਤਵਰਤਾ   

 ਪਨਤ ਸ਼ੋਵਾ੭ਤੁਰਾ ਤਸ੍੍ਮਾਤ੍ ਪੁਤਰਮ੍ ਤੇਵੀ ਵਯਜਾਯਤ  ੩੩ 

 ਸ੍ਪਤ੍ਿਯਾ ਤੁ ਵਰ: ਤਸ੍ਯੈ ਤੱਤੋ ਵਰ੍ਪ ਨਜਵਾਮਯਾਸ੍ਯਾ    

  ਸ੍ਿ ਤੇਿ ਵਰੇਣ ਏਵ ਜਾਤਃ ਸ੍ ਸ੍ਵਰੋਪਵਤ ੍ ੩੪ 

  ਸ੍ਵਰ ਸ੍ਯ ਅਸ੍ਮਞ੍ਜ ਸ੍੍ਤੁ ਅਸ੍ਮਞ੍ਜਾਤ੍ ਅਤ ਅਮ੍ਸ਼ੁਮਾਿ ੍ 

  ਨਤਲੀਪ ੋਅਮ੍ਸ਼ੁਮਤਃ ਪੁਤਰੋ ਨਤਲੀਪ ਸ੍ਯ ਪਵੀਰਤਃ  ੩੫ 

  ਪਵੀਰਤਾਤ੍ ਵਵੁਤ੍ਸ੍੍ਤ ਸ਼੍ਚ ਵਵੁਤ੍ਸ੍੍ਤ ਸ੍ਯ ਰਵੁ ੱੱਸੁ੍ਤ:  ੩੬ 

  ਰਵੋ ਸ੍੍ਤੁ ਪੁਤਰ: ਤੇਜਸ੍ਵੀ ਪਰਵਰੁੱਤਃ ਪੁਰਸ਼ੁਾਤਵਃ  

  ਵਲ੍ਮਾਸ਼ ਪਾਤ ੋਨਿ ਅਪਵਤ੍ ਤਸ੍੍ਮਾਤ੍ ਜਾਤ ਸ੍੍ਤੁ ਸ਼ਙਵ੍ਣਃ  ੩੭ 

  ਸੁ੍ਤਰ੍ਸ਼ਿਃ ਸ਼ਙਵ੍ਣ ਸ੍ਯ ਅਵ੍ਨਿਵਰ੍ਣਃ ਸੁ੍ਤਰ੍ਸ਼ਿਾਤ੍  

  ਸ਼ੀਵਰਵ: ਤੁ ਅਵ੍ਨਿਵਰ੍ਣ ਸ੍ਯ ਸ਼ੀਵਰਵ ਸ੍ਯ ਮਰਃੁ ਸੁ੍ਤਃ  ੩੮ 

 ਮਰੋਃ ਪਰਸ਼ੁਸ਼ਰੁਵ: ਤੁ ਆਸ੍ੀਤ੍ ਅਮ੍ਪਰੀਸ਼ਃ ਪਰਸ਼ੁਸ਼ਰੁਵਾਤ੍  

  ਅਮ੍ਪਰੀਸ਼ ਸ੍ਯ ਪੁਤਰੋਪੂਤ੍ ਿਿਸ਼ੁਃ ਪਰੁਨਤ ਵੀਪਨਤਃ  ੩੯ 

  ਿਿਸ਼ੁ ਸ੍ਯ ਯਯਾਨਤ ਸ੍੍ਤੁ ਿਾਪਾਵ ਸ੍੍ਤੁ ਯਯਾਨਤਜਃ  

  ਿਾਪਾਵ ਸ੍ਯ ਪਪੂਵ ਅਜ: ਅਜਾਤ੍ ਤਸ਼ਰਤੋਪਵਤ੍  ੪0 

  ਅਸ੍੍ਮਾਤ੍ ਤਸ਼ਰਤਾਤ੍ ਜਾਤੌ ਪਰਾਤਰੌ ਰਾਮ ਲਵ੍ਸ਼੍ਮਣੌ  

  ਆਨਤ ਵਮ੍ਸ਼ ਨਵਸ਼ੱੁਤਾਿਾਮ੍ ਰਾਜ੍ਞਾਮ੍ ਪਰਮ ਤਰ੍ਨਮਣਾਮ੍   
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  ਇਵ੍ਸ਼ਵਾਵੁ ਵੁਲ ਜਾਤਾਿਾਮ੍ ਵੀਰਾਣਾਮ੍ ਸ੍ਤਯ ਵਾਨਤਿਾਮ੍  ੪੧ 

  ਰਾਮ ਲਵ੍ਸ਼੍ਮਣਯੋ: ਅਰ੍ਤ ੇਤਵਤ੍ ਸੁ੍ਤੇ ਵਰਯੇ ਿਰੁਪ  

  ਸ੍ਤਰੁਸ਼ਾਪਯਾਮ੍ ਿਰ ਸ਼ਰੇਸ਼੍ਟ ਸ੍ਤਰੁਸ਼ੇ ਤਾਤੁਮ੍ ਅਰਹਨਸ੍  ੪੨ 

 ਇਤਯਾਰ੍ਸ਼ ੇਸ਼ਰੀਮਤਰਾਮਾਯਣੇ, ਆਨਤ ਵਾਵਯੇ ਪਾਲਵਾਮ੍ਟੇ    ਸ੍ਪ੍ਤਨਤਮ ੱੱਸ੍ਰ੍ਵ: 

 ਏਕ ਸਪ੍ਤਤ੍ਤਮ  ੱਸਰ੍ਕ:  

  ਏਵਮ ੍ਪਰੁਵਾਣਮ੍ ਜਿਵਃ ਪਰਤਯੁਵਾਚ ਵਰੁਤਾ੭ਞ੍ਜਨਲਃ  

  ਸ਼ਰੋਤੁਮ੍ ਅਰਹਨਸ੍ ਪਤਰਮ੍ ਤੇ ਵੁਲਮ੍ ਿਃ ਪਨਰਵੀਰ੍ਨਤਤਮ੍  ੧ 

 ਪਰਤਾਿੇ ਨਿ ਮੁਨਿ   ਸ਼ਰੇਸ਼੍ਟ ਵੁਲਮ੍ ਨਿਰ੭ਵਸ਼ੇਸ਼ਤਃ  

  ਵਵ੍ਤਵਯਮ੍ ਵੁਲ ਜਾਤੇਿ ਤ    ੱਨਿਪੋਤ ਮਿਾ   ਮੁਿੇ  ੨ 

  ਰਾਜਾ   ਅਪੂਤ੍ ਨਤਰਸ਼ੁ ਲੋਵੇਸ਼ੁ ਨਵਸ਼ਰੁਤਃ ਸ੍ਵੇਿ ਵਰ੍ਮਣਾ  

  ਨਿਨਮਃ ਪਰਮ   ਤਰ੍ਮਾਤ੍ਮਾ ਸ੍ਰਵ   ਸ੍ੱਤਵਵਤਾਮ੍ ਵਰਃ  ੩ 

  ਤਸ੍ਯ ਪੁਤਰੋ ਨਮਨਤ: ਿਾਮ ਨਮਨਤਲਾ ਯੇਿ ਨਿਰ੍ਨਮਤਾ    

  ਪਰਤਮੋ ਜਿਵੋ ਿਾਮ ਜਿਵਾਤ ੍ਅਨਪ ਉਤਾਵਸੁ੍ਃ  ੪ 

  ਉਤਾਵਸ੍ੋ: ਤੁ ਤਰ੍ਮਾਤ੍ਮਾ ਜਾਤੋ ਵੈ ਿਿ੍ਨਤਵਰ੍ਤਿਃ  

  ਿਿ੍ਨਤਵਰ੍ਤਿ ਪੁਤਰ ਸ੍੍ਤੁ ਸੁ੍ਵੇਤੁ: ਿਾਮ ਿਾਮਤਃ  ੫ 

  ਸੁ੍ਵੇਤੋ: ਅਨਪ ਤਰ੍ਮਾਤ੍ਮਾ ਤੇਵਰਾਤੋ ਮਿਾਪਲਃ  

  ਤੇਵਰਾਤ ਸ੍ਯ ਰਾਜਰ੍ਸ਼ੇ: ਪਰੁਿਤਰਤ ਇਨਤ ਸ਼ਰੁਤਃ  ੬ 

  ਪਰੁਿਤਰਤ ਸ੍ਯ ਸ਼ੂਰ ੋ  ਅਪੂਤ੍ ਮਿਾਵੀਰਃ ਪਰਤਾਪਵਾਿ੍  

  ਮਿਾਵੀਰ ਸ੍ਯ ਤਰੁ ਨਤਮਾਿ੍ ਸੁ੍ਤਰੁ ਨਤਃ ਸ੍ਤਯ ਨਵਵਰਮਃ  ੭   

  ਸੁ੍ਤਰੁਤੇ: ਅਨਪ ਤਰ੍ਮਾਤ੍ਮਾ ਤਰੁਸ਼੍ਟਵੇਤੁਃ ਸੁ੍ਤਾਰ੍ਨਮਵਃ  

  ਤਰੁਸ਼੍ਟਵੇਤੋ ਸ੍੍ਤੁ ਰਾਜਰ੍ਸ਼ੇ: ਿਰਯਸ਼ਵ ਇਨਤ ਨਵਸ਼ਰੁਤਃ  ੮ 

  ਿਰਯਸ਼ਵ ਸ੍ਯ ਮਰਃੁ ਪੁਤਰੋ ਮਰੋਃ ਪੁਤਰਃ ਪਰਤੀਿ੍ਤਵਃ  

  ਪਰਤੀਿ੍ਤਵ ਸ੍ਯ ਤਰ੍ਮਾਤ੍ਮਾ ਰਾਜਾ ਵੀਰ੍ਨਤਰਤਃ ਸੁ੍ਤਃ  ੯ 

  ਪੁਤਰਃ ਵੀਰ੍ਨਤਰਤ ਸ੍ਯਾ੭ਨਪ ਤੇਵਮੀਟ ਇਨਤ ਸ੍੍ਮਰੁਤਃ  

  ਤੇਵਮੀਟ ਸ੍ਯ ਨਵਪੁਤ ੋਨਵਪੁਤ ਸ੍ਯ ਮਿੀਤਰਵਃ  ੧0 

  ਮਿੀਤਰਵ ਸੁ੍ਤੋ ਰਾਜਾ ਵੀਰ੍ਨਤਰਾਤੋ ਮਿਾਪਲਃ  

  ਵੀਰ੍ਨਤਰਾਤ ਸ੍ਯ ਰਾਜਰ੍ਸ਼ੇ: ਮਿਾਰੋਮਾ ਵਯਜਾਯਤ  ੧੧ 

  ਮਿਾਰੋਮ੍ਣ ਸ੍੍ਤੁ ਤਰ੍ਮਾਤ੍ਮਾ ਸ੍ਵਰ੍ਣਰੋਮਾ ਵਯਜਾਯਤ   
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  ਸ੍ਵਰ੍ਣਰੋਮ੍ਣ ਸ੍੍ਤੁ ਰਾਜਰ੍ਸ਼ੇ: ਿਰਸ੍ਵਰੋਮਾ ਵਯਜਾਯਤ  ੧੨ 

  ਤਸ੍ਯ ਪੁਤਰ ਤਵਯਮ੍ ਜਜ੍ਞੇ ਤਰ੍ਮਜ੍ਞ ਸ੍ਯ ਮਿਾਤ੍ਮਿਃ  

  ਜਯੇਸ਼੍ਟੋਿਮ੍ ਅਿੁਜੋ ਪਰਾਤਾ ਮਮ ਵੀਰਃ ਵੁਸ਼ਤਵਜਃ  ੧੩ 

  ਮਾਮ੍ ਤੁ ਜਯੇਸ਼੍ਟਮ੍ ਨਪਤਾ ਰਾਜਯੇ ਸ੍ੋਨਪਨਸ਼ਚਯ ਿਰਾਨਤਪਃ  

  ਵੁਸ਼ਤਵਜਮ੍ ਸ੍ਮਾਵੇਸ਼ਯ ਪਾਰਮ੍ ਮਨਯ ਵਿਮ੍ ਵਤਃ  ੧੪ 

  ਵਰੁੱਤੇ ਨਪਤਨਰ ਸ੍ਵਰਯਾਤੇ ਤਰ੍ਮੇਣ ਤੁਰਮ੍ ਆਵਿਮ੍  

  ਪਰਾਤਰਮ ੍ਤੇਵ ਸ੍ਮ੍ਵਾਸ਼ਮ੍ ਸ੍੍ਿੇਿਾਤ੍ ਪਸ਼ਯਿ੍ ਵੁਸ਼ਤਵਜਮ੍  ੧੫ 

  ਵਸ੍ਯਨਚਤ੍ ਤੁ ਅਤ  ਵਾਲਸ੍ਯ ਸ੍ਾਮ੍ਵਾਸ਼ਯਾਤ੍ ਅਵਮਤ੍ ਪਰੁਾਤ ੍ 

  ਸੁ੍ਤਿਵਾ ਵੀਰਯਵਾਿ੍ ਰਾਜਾ ਨਮਨਤਲਾਮ੍ ਅਵਰੋਤਵਃ  ੧੬ 

  ਸ੍ ਚ ਮੇ ਪਰੇਸ਼ਯਾ ਮਾਸ੍ ਸ਼ੈਵਮ੍ ਤਿੁ: ਅਿੱੁਤਮਮ੍  

  ਸ੍ੀਤਾ ਵਿਯਾ ਚ ਪਤ੍ਮਾਵ੍ਸ਼ੀ ਮਿਯਮ੍ ਵੈ ਤੀਯਤਾਮ ੍ਇਨਤ  

  ਤਸ੍ਯ ਅਪਰਤਾਿਾਤ੍ ਪਰਿ੍ਮਰ੍ਸ਼ੇ ਯੱੁਤਮ੍ ਆਸ੍ੀਿ੍ ਮਯਾ ਸ੍ਿ  ੧੭ 

  ਸ੍ ਿਤ ੋ  ਅਨਪਮੁਵੋ ਰਾਜਾ ਸੁ੍ਤਿਵਾ ਤੁ ਮਯਾ ਰਣੇ  

  ਨਿਿਤਯ ਤਮ੍ ਮੁਨਿ ਸ਼ਰੇਸ਼੍ਟ ਸੁ੍ਤਿਵਾਿਮ੍ ਿਰਾਨਤਪਮ੍  ੧੮ 

  ਸ੍ਾਮ੍ਵਾਸ਼ਯੇ ਪਰਾਤਰਮ੍ ਸ਼ੂਰਮ੍ ਅਪਯਨਸ਼ਞ੍ਚਮ੍ ਵੁਸ਼ਤਵਜਮ੍  

  ਵਿੀਯਾਿ੍ ਏਸ਼ ਮੇ ਪਰਾਤਾ ਅਿਮ੍ ਜਯੇਸ਼੍ਟੋ ਮਿਾ ਮੁਿੇ  ੧੯ 

  ਤਤਾਨਮ ਪਰਮ ਪਰੀਤ ੋਵਤਵੌ ਤੇ ਮੁਨਿ ਪੁਮ੍ਵਵ  

  ਸ੍ੀਤਾਮ੍ ਰਾਮਾਯ ਪਤਰਮ੍ ਤੇ ਊਰ੍ਨਮਲ਼ਾਮ੍ ਲਵ੍ਸ਼੍ਮਣਾਯ ਚ  ੨0 

  ਵੀਰਯ ਸ਼ੁਲ੍ਵਾਮ੍ ਮਮ ਸੁ੍ਤਾਮ੍ ਸ੍ੀਤਾਮ੍ ਸੁ੍ਰ ਸੁ੍ਤੋਪਮਾਮ੍  

  ਨਤਵਤੀਯਾਮ੍ ਊਰ੍ਨਮਲ਼ਾਮ੍ ਚੈਵ ਨਤਰ: ਵਤਾਨਮ ਿ ਸ੍ਮ੍ਸ਼ਯਃ  ੨੧ 

  ਤਤਾਨਮ ਪਰਮ ਪਰੀਤ ੋਵਤਵੌ ਤੇ ਰਵੁ ਿਿ੍ਤਿ  ੨੨ 

  ਰਾਮ ਲਵ੍ਸ਼੍ਮਣਯੋ ਰਾਜਿ੍ ਵੋਤਾਿਮ੍ ਵਾਰਯਸ੍ਵ ਿ  

  ਨਪਤਰੁ ਵਾਰਯਮ੍ ਚ ਪਤਰਮ੍ ਤੇ ਤਤੋ ਵੈਵਾਨਿਵਮ੍ ਵੁਰ ੁ ੨੩ 

  ਮਵਾ ਨਿ ਅਤਯ ਮਿਾ ਪਾਿੋ ਤਰੁਤੀਯੇ ਨਤਵਸ੍ੇ ਪਰਪੋ  

  ਪਲ੍ਵੁਿਯਾਮ੍ ਉਤੱਰ ੇਰਾਜਿ੍ ਤਸ੍੍ਨਮਿ੍ ਵੈਵਾਨਿਵਮ੍ ਵੁਰ ੁ ੨੪ 

  ਰਾਮ ਲਵ੍ਸ਼੍ਮਣਯੋ: ਅਰ੍ਤ ੇਤਾਿਮ੍ ਵਾਰਯਮ੍ ਸੁ੍ਵੋਤਯਮ੍  ੨੫ 

  ਇਤਯਾਰ੍ਸ਼ੇ ਸ਼ਰੀਮਤਰਾਮਾਯਣੇ, ਆਨਤ ਵਾਵਯੇ ਪਾਲਵਾਮ੍ਟੇ    ਏਵ ਸ੍ਪ੍ਤਨਤਮ ੱੱਸ੍ਰ੍ਵ: 

  ਤ੍ਤਿ ਸਪ੍ਤਤ੍ਤਮ  ੱਸਰ੍ਕ:  
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  ਤਮ੍ ਉਵ੍ਤਵਿ੍ਤਮ੍ ਵੈਤੇਿਮ੍ ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰੋ ਮਿਾਮੁਨਿਃ  

  ਉਵਾਚ ਵਚਿਮ੍ ਵੀਰਮ੍ ਵਨਸ੍ਸ਼੍ਟ    ਸ੍ਨਿਤੋ ਿਰੁਪਮ੍  ੧ 

  ਅਨਚਿ੍ਤਯਾਨਿ ਅਪਰਮੇਯਾਨਿ ਵੁਲਾਨਿ ਿਰ ਪੁਮ੍ਵਵ  

  ਇਵ੍ਸ਼ਵਾਵੂਣਾਮ੍ ਨਵਤੇਿਾਿਾਮ੍ ਿ ਏਸ਼ਾਮ੍ ਤੁਲਯੋਸ੍੍ਨਤ ਵਸ਼੍ਚਿ  ੨ 

  ਸ੍ਤਰੁਸ਼ੋ ਤਰ੍ਮ ਸ੍ਮ੍ਪਿ੍ਤਃ ਸ੍ਤਰੁਸ਼ੋ ਰਪੂ ਸ੍ਮ੍ਪਤਾ  

  ਰਾਮ ਲਵ੍ਸ਼੍ਮਣਯੋ ਰਾਜਿ੍ ਸ੍ੀਤਾ ਚ ਊਰ੍ਨਮਲ਼ਯਾ ਸ੍ਿ  ੩ 

  ਵਵ੍ਤਵਯਮ੍ ਚ ਿਰ ਸ਼ਰੇਸ਼੍ਟ ਸ਼ਰੂਯਤਾਮ੍ ਵਚਿਮ੍ ਮਮ  

  ਪਰਾਤਾ ਯਵੀਯਾਿ੍ ਤਰ੍ਮਜ੍ਞ ਏਸ਼ ਰਾਜਾ ਵੁਸ਼ਤਵਜਃ  ੪ 

  ਅਸ੍ਯ ਤਰ੍ਮਾਤ੍ਮਿੋ ਰਾਜਿ੍ ਰਪੂੇਣ ਅਪਰਨਤਮਮ੍ ਪੁਨਵ  

  ਸੁ੍ਤਾ ਤਵਯਮ੍ ਿਰ ਸ਼ਰੇਸ਼੍ਟ ਪਤ੍ਿਯ੭ਰ੍ਤਮ੍ ਵਰਯਾਮਿੇ  ੫ 

  ਪਰਤ ਸ੍ਯ ਵੁਮਾਰ ਸ੍ਯ ਸ਼ਤਰੁਵ੍ਿ ਸ੍ਯ ਚ ਤੀਮਤਃ  

  ਵਰਯੇਮ ਸੁ੍ਤੇ ਰਾਜਿ੍ ਤਯ:ੋ ਅਰ੍ਤੇ ਮਿਾਤ੍ਮਿੋਃ  ੬ 

   ਪੁਤਰਾ ਤਸ਼ਰਤ ਸ੍ਯ ਇਮੇ ਰਪੂ ਯੌਵਿ ਸ਼ਾਨਲਿਃ  

  ਲੋਵ ਪਾਲੋਪਮਾਃ ਸ੍ਰਵੇ ਤੇਵ ਤੁਲਯ ਪਰਾਵਰਮਾਃ  ੭ 

  ਉਪਯ:ੋ ਅਨਪ ਰਾਜੇਿ੍ਤਰ ਸ੍ਮ੍ਪਿ੍ਤੇਿ ਅਿੁਪਤਯਤਾਮ੍  

  ਇਵ੍ਸ਼ਵਾਵੋਃ ਵੁਲਮ੍ ਅਵਯਵਰਮ੍ ਪਵਤਃ ਪੁਣਯ ਵਰ੍ਮਣਃ  ੮ 

  ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰ ਵਚਃ ਸ਼ਰੁਤਵਾ ਵਨਸ੍ਸ਼੍ਟ ਸ੍ਯ ਮਤੇ ਤਤਾ  

  ਜਿਵਃ ਪਰਾਞ੍ਜਨਲ: ਵਾਵਯਮ ੍ਉਵਾਚ ਮੁਨਿ ਪੁਮ੍ਵਵੌ  ੯ 

  ਵੁਲਮ੍ ਤਿਯ ਨਮਤਮ੍ ਮਿਯੇ ਯੇਸ਼ਾਮ੍ ਤ ੌਮੁਨਿ ਪੁਮ੍ਵਵੌ  

  ਸ੍ਤਰੁਸ਼ਮ੍ ਵੁਲ ਸ੍ਮ੍ਪਿ੍ਤਮ੍ ਯਤ੍ ਆਜ੍ਞਾਪਯਤਃ ਸ੍ਵਯਮ੍  ੧0 

  ਏਵਮ ੍ਪਵਤੁ ਪਤਰਮ੍ ਵਃ ਵੁਸ਼ਤਵਜ ਸੁ੍ਤੇ ਇਮੇ  

  ਪਤ੍ਿਯੌ ਪਜੇਤਾਮ੍ ਸ੍ਨਿਤੌ ਸ਼ਤਰੁਵ੍ਿ ਪਰਤ ੌਉਪੌ  ੧੧ 

  ਏਵ ਅਿ੍ਿਾ ਰਾਜ ਪੁਤਰੀਣਾਮ੍ ਚਤਸ੍ਰੂਣਾਮ੍ ਮਿਾ ਮੁਿੇ  

  ਪਾਣੀਿ੍ ਵਰੁਿ੍ਣਿ੍ਤੁ ਚਤਵਾਰੋ ਰਾਜ ਪੁਤਰਾ ਮਿਾ ਪਲਾਃ  ੧੨ 

  ਉਤੱਰੇ ਨਤਵਸ੍ੇ ਪਰਿ੍ਮਿ੍ ਪਲ੍ਵੁਿੀਪਯਾਮ੍ ਮਿੀਨਸ਼ਣਃ  

  ਵੈਵਾਨਿਵਮ੍ ਪਰਸ਼ਮ੍ਸ੍ਿ੍ਨਤ ਪਵੋ ਯਤਰ ਪਰਜਾਪਨਤਃ  ੧੩ 

  ਏਵਮ ੍ਉਵ੍ਤਵਾ ਵਚਃ ਸ੍ੌਮਯਮ੍ ਪਰਤਯੱੁਤਾਯ ਵਰੁਤਾਞ੍ਜਨਲਃ  

  ਉਪੌ ਮੁਨਿ ਵਰ ੌਰਾਜਾ ਜਿਵੋ ਵਾਵਯਮ੍ ਅਪਰਵੀਤ ੍ ੧੪ 
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  ਪਰ ੋਤਰ੍ਮਃ ਵਰੁਤੋ ਮਿਯਮ੍ ਨਸ਼ਸ਼ਯੋਸ੍੍ਨਮ ਪਵਤੋਃ ਸ੍ਤਾ  

  ਇਮਾਨਿ ਆਸ੍ਿ ਮੁਵਯਾਨਿ ਆਸ੍ਯਤਾਮ੍ ਮੁਨਿ ਪੁਮ੍ਵਵੌ  ੧੫ 

  ਯਤਾ ਤਸ਼ਰਤ ਸ੍ਯ ਇਯਮ੍ ਤਤਾ ਅਯੋਤਯਾ ਪੁਰੀ ਮਮ  

  ਪਰਪੁਤਵ ੇਿ ਅਸ੍੍ਨਤ ਸ੍ਮ੍ਤੇਿੋ ਯਤਾ੭ਰਹਮ੍ ਵਰ੍ਤੁਮ੍ ਅਰਹਤਃ  ੧੬ 

  ਤਤਾ ਪਰੁਵਨਤ ਵੈਤੇਿੇ ਜਿਵੇ ਰਵੁ ਿਿ੍ਤਿਃ  

  ਰਾਜਾ ਤਸ਼ਰਤੋ ਿਰਸ਼ੁ੍ਟਃ ਪਰਤਯੁਵਾਚ ਮਿੀਪਨਤਮ੍  ੧੭ 

  ਯੁਵਾਮ੍ ਅਸ੍ਮ੍ਵਯੇਯ ਵੁਣੌ ਪਰਾਤਰੌ ਨਮਨਤਲੇਸ਼ਵਰੌ  

  ਰਸ਼ੁਯੋ ਰਾਜ ਸ੍ਮ੍ਵਾ ਸ਼੍ਚ ਪਵਤ੍ਪਯਾਮ੍ ਅਨਪਪੂਨਜਤਾਃ  ੧੮ 

  ਸ੍ਵਸ੍੍ਨਤ ਪਰਾਪ੍ਿੁਨਿ ਪਤਰਮ੍ ਤੇ ਵਨਮਸ਼ਯਾਮ: ਸ੍ਵਮ੍ ਆਲਯਮ੍   

  ਸ਼ਰਾੱਤ ਵਰ੍ਮਾਨਣ ਸ੍ਰਵਾਨਣ ਨਵਤਾਸ੍ਯ ਇਨਤ ਚਾ੭ਪਰਵੀਤ੍  ੧੯ 

  ਤਮ੍ ਆਪਰੁਸ਼੍ਟਵਾ ਿਰਪਨਤਮ੍ ਰਾਜਾ ਤਸ਼ਰਤ ਸ੍੍ਤਤਾ  

  ਮੁਿੀਿ੍ਤਰੌ ਤੌ ਪੁਰਸ੍੍ਵਰੁਤਯ ਜਵਾਮ ਆਸ਼ੁ ਮਿਾ ਯਸ਼ਾਃ  ੨0 

  ਸ੍ ਵਤਵਾ ਨਿਲਯਮ੍ ਰਾਜਾ ਸ਼ਰਾੱਤਮ੍ ਵਰੁਤਵਾ ਨਵਤਾਿਤਃ  

  ਪਰਪਾਤ ੇਵਾਲਯਮ੍ ਉਤੱਾਯ ਚਵਰੇ ਵੋਤਾਿਮ੍ ਉਤੱਮਮ੍  ੨੧ 

  ਵਵਾਮ੍ ਸ਼ਤ ਸ੍ਿਸ੍ਰਾਨਣ ਪਰਾਿ੍ਮਣੇਪਯੋ ਿਰਾਨਤਪਃ  

  ਏਵ ਏਵਸ਼ੋ ਤਤੌ ਰਾਜਾ ਪੁਤਰਾਿ੍ ਉਨੱਤਸ਼ਯ ਤਰ੍ਮਤਃ  ੨੨ 

  ਸੁ੍ਵਰ੍ਣ ਸ਼ਰੁਙਵ੍ਾਃ ਸ੍ਮ੍ਪ ਿਾਃ ਸ੍ ਵਤ੍ਸ੍ਾਃ ਵਾਮ੍ਸ੍ਯ ਤੋਿਿਾਃ  

  ਵਵਾਮ੍ ਸ਼ਤ ਸ੍ਿਸ੍ਰਾਨਣ ਚਤਵਾਨਰ ਪੁਰਸ਼ੁਰ੍ਸ਼ਪਃ  ੨੩ 

  ਨਵੱਤਮ ੍ਅਿਯਤ੍ ਚ ਸੁ੍ਪਿ ੁਨਤਵਜੇਪਯੋ ਰਵੁ ਿਿ੍ਤਿਃ  

  ਤਤੌ ਵੋਤਾਿਮ੍ ਉਨੱਤਸ਼ਯ ਪੁਤਰਾਣਾਮ੍ ਪੁਤਰ ਵਤ੍ਸ੍ਲਃ  ੨੪ 

  ਸ੍ ਸੁ੍ਤੈਃ ਵਰੁਤ ਵੋਤਾਿੈ: ਵਰੁਤ ਸ੍੍ਤੁ ਿਰੁਪਨਤ ਸ੍੍ਤਤਾ  

  ਲੋਵਪਾਲੈਰ੍ ਇਵਾਪਾਨਤ ਵਰੁਤਃ ਸ੍ੌਮਯਃ ਪਰਜਾਪਨਤਃ  ੨੫ 

 ਇਤਯਾਰ੍ਸ਼ ੇਸ਼ਰੀਮਤਰਾਮਾਯਣੇ, ਆਨਤ ਵਾਵਯੇ ਪਾਲਵਾਮ੍ਟੇ    ਨਤਵ ਸ੍ਪ੍ਤਨਤਮ ੱੱਸ੍ਰ੍ਵ:  

 ਤ੍ਤਰ ਸਪ੍ਤਤ੍ਤਮ  ੱਸਰ੍ਕ:  

  ਯਸ੍੍ਨਮਿ੍   ਤੁ ਨਤਵਸ੍ੇ ਰਾਜਾ ਚਵਰੇ ਵੋਤਾਿਮ੍ ਉਤੱਮਮ੍  

  ਤਸ੍੍ਨਮਿ੍ ਤੁ ਨਤਵਸ੍ੇ ਸ਼ੂਰੋ ਯੁਤਾਨਜਤ੍ ਸ੍ਮੁਪੇਨਯਵਾਿ੍  ੧ 

  ਪੁਤਰਃ ਵੇਵਯ   ਰਾਜ ਸ੍ਯ ਸ੍ਾਵ੍ਸ਼ਾਤ੍    ਪਰਤ   ਮਾਤੁਲਃ  

  ਤਰੁਸ਼੍ਟਵਾ ਪਰੁਸ਼੍ਟਵਾ ਚ ਵੁਸ਼ਲਮ੍ ਰਾਜਾਿਮ੍ ਇਤਮ੍ ਅਪਰਵੀਤ ੍ ੨ 
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  ਵੇਵਯਾ੭ਨਤਪਤੀ ਰਾਜਾ ਸ੍੍ਿੇਿਾਤ੍ ਵੁਸ਼ਲਮ੍ ਅਪਰਵੀਤ ੍ 

  ਯੇਸ਼ਾਮ੍ ਵੁਸ਼ਲ    ਵਾਮੋਨਸ੍ ਤੇਸ਼ਾਮ੍ ਸ੍ਮ੍ਪਰਨਤ ਅਿਾਮਯਮ੍  ੩ 

  ਸ੍ਵਸ੍ਰੀਯਮ ੍ਮਮ ਰਾਜੇਿ੍ਤਰ ਤਰਸ਼੍ਟ ੁਵਾਮੋ ਮਿੀਪਨਤਃ   

  ਤਤ੭ਰ੍ਤਮ੍ ਉਪਯਾਤੋਿਮ੍ ਅਯੋਤਯਾਮ੍ ਰਵੁ ਿਿ੍ਤਿ  ੪ 

  ਸ਼ਰੁਤਵਾ ਤੁ ਅਿਮ੍ ਅਯੋਤਯਾਯਾਮ੍ ਨਵਵਾਿਾ੭ਰ੍ਤਮ੍ ਤਵ ਆਤ੍ਮਜਾਿ੍  

  ਨਮਨਤਲਾਮ੍ ਉਪਯਾਤਾਿ੍ ਤੁ ਤਵਯਾ ਸ੍ਿ ਮਿੀਪਤੇ  ੫ 

  ਤਵਰਯਾ ਅਪਯੁਪ ਯਾਤੋਿਮ੍ ਤਰਸ਼੍ਟ ੁਵਾਮਃ ਸ੍ਵਸੁ੍: ਸੁ੍ਤਮ੍  

  ਅਤ ਰਾਜਾ ਤਸ਼ਰਤਃ ਨਪਰਯ ਅਨਤਨਤਮ੍ ਉਪਸ੍੍ਨਤਤਮ੍  ੬ 

  ਤਰੁਸ਼੍ਟਵਾ ਪਰਮ ਸ੍ਤ੍ਵਾਰੈਃ ਪੂਜਾ੭ਰਹਮ੍ ਸ੍ਮਪੂਜਯਤ੍  

  ਤਤ: ਤਾਮ੍ ਉਨਸ਼ਤੋ ਰਾਨਤਰਮ੍ ਸ੍ਿ ਪੁਤਰੈ: ਮਿਾਤ੍ਮਨਪਃ  ੭ 

  ਪਰਪਾਤ ੇਪੁਿ: ਉਤੱਾਯ ਵਰੁਤਵਾ ਵਰ੍ਮਾਨਣ ਵਰ੍ਮਨਵਤ ੍  

  ਰਸ਼ੁੀਿ੍ ਤਤਾ ਪੁਰਸ੍੍ਵਰੁਤਯ ਯਜ੍ਞ ਵਾਟਮ੍ ਉਪਾਵਮਤ੍  ੮ 

  ਯੁਵ੍ਤੇ ਮੁਿਰੂ੍ਤ ੇਨਵਜਯ ੇਸ੍ਰਵ ਆਪਰਣ ਪੂਨਸ਼ਤੈਃ  

  ਪਰਾਤਰੁ ਨਪਃ ਸ੍ਨਿਤੋ ਰਾਮਃ ਵਰੁਤ ਵੌਤੁਵ ਮਙਵ੍ਲ਼:  

  ਵਨਸ੍ਸ਼੍ਟਮ੍ ਪੁਰਤਃ ਵਰੁਤਵਾ ਮਿਰ੍ਸ਼ੀਿ੍ ਅਪਰਾਿ੍ ਅਨਪ  ੯ 

  ਨਪਤੁ: ਸ੍ਮੀਪ ਮਾ੭੭ਨਸ਼ਰਤਯ ਤਸ੍੍ਤੌ ਪਾਤਰੁ ਨਪ: ਆਵਰੁਤ:  

  ਵਨਸ੍ਸ਼੍ਟੋ ਪਵਵਾਿ੍ ਏਤਯ ਵੈਤੇਿਮ੍ ਇਤਮ੭ਪਰਵੀਤ ੍ ੧0 

  ਰਾਜਾ ਰਸ਼ਰਤੋ ਰਾਜਿ੍ ਵਰੁਤ ਵੌਤੁਵ ਮਙਵ੍ਲ਼ੈਃ  

  ਪੁਤਰੈ: ਿਰਵਰ ਸ਼ਰੇਸ਼੍ਟ ਤਾਤਾਰਮ੍ ਅਨਪ ਵਾਙਵ੍੍ਸ਼ਤੇ  ੧੧ 

  ਤਾਤਰੁ  ਪਰਨਤਵਰਿੀਤਰੁਪਯਾਮ੍ ਸ੍ਰਵਾ੭ਰ੍ਤਾਃ ਪਰਪਵਿ੍ਨਤ ਨਿ  

  ਸ੍ਵ ਤਰ੍ਮਮ੍ ਪਰਨਤ ਪਤਯਸ੍ਵ ਵਰੁਤਵਾ ਵੈਵਾਿਯਮ੍ ਉਤੱਮਮ੍  ੧੨ 

  ਇਤਯੁਵ੍ਤਃ ਪਰਮੋਤਾਰੋ ਵਨਸ੍ਸ਼੍ਟੇਿ ਮਿਾਤ੍ਮਿਾ  

  ਪਰਤਯੁਵਾਚ ਮਿਾਤੇਜਾ ਵਾਵਯਮ੍ ਪਰਮ ਤਰ੍ਮਨਵਤ ੍ ੧੩ 

  ਵਃ ਸ੍੍ਨਤਤਃ ਪਰਨਤਿਾਰੋ ਮੇ ਵਸ੍ਯ ਆਜ੍ਞਾ ਸ੍ਮ੍ਪਰਤੀਵ੍ਸ਼ਯਤ ੇ 

  ਸ੍ਵਵਰੁਿੇ ਵੋ ਨਵਚਾਰੋਸ੍੍ਨਤ ਯਤਾ ਰਾਜਯਮ੍ ਇਤਮ੍ ਤਵ  ੧੪ 

  ਵਰੁਤ ਵੌਤੁਵ ਸ੍ਰਵਸ੍ਵਾ ਵੇਨਤ ਮੂਲਮ੍ ਉਪਾਵਤਾਃ  

  ਮਮ ਵਿਯਾ ਮੁਨਿ ਸ਼ਰੇਸ਼੍ਟ ਤੀਪ੍ਤਾ ਵਿ੍ਿੇ: ਇਵ ਅਰ੍ਨਚਸ਼ਃ  ੧੫ 

  ਸ੍ੱਜੋਿਮ੍ ਤਵਤ੍ ਪਰਤੀਵ੍ਸ਼ੋਸ੍੍ਨਮ ਵੇਤਯਾਮ੍ ਅਸ੍ਯਾਮ੍ ਪਰਨਤਸ਼੍ਨਟਤਃ  
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 ਅਨਵਵ੍ਿਮ੍ ਵੁਰਤੁਾਮ੍ ਰਾਜਾ ਨਵਮ੭ਰ੍ਤਮ੍ ਨਿ ਨਵਲਮ੍ਪਤੇ  ੧੬ 

 ਤਤ੍ ਵਾਵਯਮ੍ ਜਿਵੇ ਿ ਉਵ੍ਤਮ੍ ਸ਼ਰੁਤਵਾ ਤਸ਼ਰਤ: ਤਤਾ  

 ਪਰਵੇਸ਼ਯਾ ਮਾਸ੍ ਸੁ੍ਤਾਿ੍ ਸ੍ਰਵਾਿ੍ ਰਨੁਸ਼ ਵਣਾਿ੍ ਅਨਪ  

 ਤਤੋ ਰਾਜਾ ਨਵਤੇਿਾਿਾਮ੍ ਵਨਸ੍ਸ਼੍ਟਮ੍ ਇਤ ਮਪਰਵੀਤ ੍ ੧੭ 

 ਵਾਰਯਸ੍ਵ ਰਸ਼ੁੇ ਸ੍ਰਵਾਿ੍ ਰਨੁਸ਼ਨਪ ੱੱਸ੍ਿ ਤਾਰ੍ਨਮਵ  

 ਰਾਮ ਸ੍ਯ ਲੋਵ ਰਾਮ ਸ੍ਯ ਨਵਰਯਾਮ੍ ਵੈਵਾਨਿਵੀਮ੍ ਨਵਪ ੋ ੧੮ 

 ਤਤਾ ਇਨਤ ਉ ਵ੍ਤਵਾ ਤੁ ਜਿਵਮ੍ ਵਨਸ੍ਸ਼੍ਟੋ ਪਵਵਾਿ੍ ਰਨੁਸ਼:  ੧੯ 

 ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰਮ੍ ਪੁਰਸ੍੍ਵਰੁਤਯ ਸ਼ਤਾਿਮ੍ਤਮ੍ ਚ ਤਾਰ੍ਨਮਵਮ੍   

 ਪਰਪਾ ਮਤਯੇ ਤੁ ਨਵਨਤਵਤ੍ ਵੇਤੀਮ੍ ਵਰੁਤਵਾ ਮਿਾ ਤਪਾ:  ੨0 

 ਅਲਮ੍ ਚਵਾਰ ਤਾਮ੍ ਵੇਨਤਮ੍ ਵਮ੍ਤ ਪੁਸ਼੍ਪੈਃ ਸ੍ਮਮ੍ਤਤਃ  

ਸੁ੍ਵਰ੍ਣ ਪਾਨਲਵਾਨਪ ਸ਼੍ਚ ਨਚਤਰ ਵੁਮ੍ਪੈ ਸ਼੍ਚ ਸ੍ ਅਮ੍ਵੁਰੈ:  ੨੧ 

 ਅਤ ਅਮ੍ਵੁਰ ਆਟਯੈ: ਸ਼ਰਾਵੈ: ਚ ਤੂਪ ਪਾਤਰੈ: ਸ੍ ਤੂਪਵੈ:  

 ਸ਼ਮ੍ਵ ਪਾਤਰ:ੈ ਸ੍ਰੁਵੈ ੱੱਸ੍ਰੁਵ੍ਨਪ: ਪਾਤਰੈ : ਅਰ੍ਵਯਾਨਪ ਪੂਨਰਤੈ:  ੨੨ 

 ਲਾਜ ਪੂਰ੍ਣੈ ਸ਼੍ਚ ਪਾਤਰੀਨਪ: ਅਵ੍ਸ਼ਤੈ: ਆਨਪ ਸ੍ਮ੍ਸ੍੍ਵਰੁ ਤੈ : 

 ਤਰ੍ਪ:ੈ ਸ੍ਮੈ: ਸ੍ਮਾਸ੍੍ਤੀਰਯ ਨਵਨਤਵਤ੍ ਮਮ੍ਤਰ ਪੂਰਵਵਮ੍  ੨੩ 

 ਅਵ੍ਨਿਮ੍ ਆਤਾਯ ਵੇਤਯਾਮ੍ ਤੁ ਨਵਨਤ ਮਮ੍ਤਰ ਪੁਰ ਸ੍੍ਵਰੁਤਮ੍  

 ਜੁਿਾਵ ਅਵ੍ਿੌ ਮਿਾ ਤੇਜਾ ਵਨਸ੍ਸ਼੍ਟੋ ਪਵਵਾਿ੍ ਰਨੁਸ਼:  ੨੪ 

 ਤਤ: ਸ੍ੀਤਾਮ੍ ਸ੍ਮਾਿੀਯ ਸ੍ਰਵ ਆਪਰਣ ਪੂਨਸ਼ਤਾਮ੍   

 ਸ੍ਮਵ੍ਸ਼ਮ੍ ਅਵ੍ਿੇ ਸ੍ਮ੍ਸ੍੍ਤਾਪਯ ਰਾਵਵ ਅਨਪਮੁਵੇ ਤਤਾ   

 ਅਪਰਵੀਤ ੍ਜਿਵੋ ਰਾਜਾ ਵੌਸ੍ਲਯਾਿਿ੍ਤ ਵਰ੍ਤਿਮ੍  ੨੫ 

 ਇਯਮ੍ ਸ੍ੀਤਾ ਮਮ ਸੁ੍ਤਾ ਸ੍ਿ ਤਰ੍ਮ ਚਰੀ ਤਵ  

 ਪਰਤੀਚੱ ਚ ਏਿਾਮ੍ ਪਤਰਮ੍ ਤੇ ਪਾਨਣਮ੍ ਵਰੁਿ੍ਣੀਸ਼ਵ ਪਾਨਣਿਾ  ੨੬ 

 ਪਨਤਵਰਤਾ ਮਿਾ ਪਾਵਾ ਚਾਯ ਏਵ ਅਿੁਵਤਾ ਸ੍ਤਾ   

 ਇਨਤ ਉਵ੍ਤਵਾ ਪਰਾਵ੍ਨਸ਼ਪਤ੍ ਰਾਜਾ ਮਮ੍ਤਰ ਪੂਤਮ੍ ਜਲਮ੍ ਤਤਾ  ੨੭ 

 ਸ੍ਾਤੁ ਸ੍ਾਨਤਵਨਤ ਤੇਵਾਿਾਮ੍ ਰਸ਼ੁੀਣਾਮ੍ ਵਤਤਾਮ੍ ਤਤਾ   

 ਤੇਵ ਤੁਮ੍ਤੁਨਪ ਨਿਰ੍ਵੋਸ਼ : ਪੁਸ਼੍ਪ ਵਰ੍ਸ਼: ਮਿਾਿ੍ ਅਪੂਤ੍  ੨੮ 

 ਏਵਮ੍ ਤਤਵਾ ਤਤਾ ਸ੍ੀਤਾਮ੍ ਮਮ੍ਤਰੋਤਵ ਪੁਰਸ੍੍ਵਰੁਤਾਮ੍   

 ਅਪਰਵੀਤ ੍ਜਿਵੋ ਰਾਜਾ ਿਰ੍ਸ਼ੇਣ ਅਨਪਪਨਰਪ੍ਲੁਤ :  ੨੯ 



ਪਾਲ   ਕਾਮ੍ਟ 
 

P a g e  161 | 170 

 

 ਲਵ੍ਸ਼੍ਮਣ ਆਵੱਚ ਪਤਰਮ੍ ਤੇ ਊਰ੍ਨਮਲ਼ਾਮ੍ ਉਤਯਤਾਮ੍ ਮਯਾ  

 ਪਰਤੀਚੱ ਪਾਨਣਮ ੍ਵਰੁਿ੍ਣੀਸ਼ਵ ਮਾ ਪੂਤ੍ ਵਾਲਸ੍ਯ ਪਰਯਯਃ  ੩0 

 ਤਮ੍ ਏਵਮ ੍ਉਵ੍ਤਵਾ ਜਿਵੋ ਪਰਤਮ੍ ਚ ਅਪਯਪਾਸ਼ਤ  

 ਵਰੁਿਾਣ ਪਾਨਣਮ ੍ਮਾਣ੍ਟਵਯਾਃ ਪਾਨਣਿਾ ਰਵੁ ਿਿ੍ਤਿ  ੩੧ 

 ਸ਼ਤਰੁਵ੍ਿਮ੍ ਚਾ੭ਨਪ ਤਰ੍ਮਾਤ੍ਮਾ ਅਪਰਵੀਤ ੍ਜਿਵੇਸ਼ਵਰਃ  

 ਸ਼ਰੁਤਵੀਰ੍ਤਯਾ ਮਿਾ ਪਾਿੋ ਪਾਨਣਮ੍ ਵਰੁਿ੍ਣੀਸ਼ਵ ਪਾਨਣਿਾ  ੩੨ 

 ਸ੍ਰਵੇ ਪਵਿ੍ਤਃ ਸ੍ੌਮਯਾ ਸ਼੍ਚ ਸ੍ਰਵੇ ਸੁ੍ਚਨਰਤ ਵਰਤਾਃ  

 ਪਤ੍ਿੀਨਪਃ ਸ੍ਿ੍ਤੁ ਵਾਵੁਤ੍ਸ੍੍ਤਾ ਮਾ ਪੂਤ੍ ਵਾਲਸ੍ਯ ਪਰਯਯਃ  ੩੩ 

 ਜਿਵ ਸ੍ਯ ਵਚਃ ਸ਼ਰੁਤਵਾ ਪਾਣੀਿ੍ ਪਾਨਣਨਪ: ਅਸ੍੍ਪਰੁਸ਼ਿ੍  

 ਚਤਵਾਰ: ਸ੍੍ਤੇ ਚਤਸ੍ਰੂਣਾਮ੍ ਵਨਸ੍ਸ਼੍ਟ ਸ੍ਯ ਮਤੇ ਸ੍੍ਨਤਤਾਃ  ੩੪ 

 ਅਵ੍ਨਿਮ੍ ਪਰਤਵ੍ਨਸ਼ਣਮ੍ ਵਰੁਤਵਾ ਵੇਨਤਮ੍ ਰਾਜਾਿਮ੍ ਏਵ ਚ  ੩੫ 

 ਰਸ਼ੁੀਿ੍ ਚੈਵ ਮਿਾਤ੍ਮਾਿਃ ਸ੍ਿ ਪਾਰਯਾ ਰਵੂੱਤਮਾਃ  

 ਯਤੋਵ੍ਤੇਿ ਤਤਾ ਚਵਰੁ: ਨਵਵਾਿਮ੍ ਨਵਨਤ ਪੂਰਵਵਮ੍  

 ਵਾਵੁਸ੍੍ਤੈ: ਚ ਵਰੁਿੀਤੇਸ਼ੁ ਲਨਲਤੇਸ਼ੁ ਚ ਪਾਨਣ ਸ਼ੁ  

 ਪੁਸ਼੍ਪ ਵਰੁਸ਼੍ਨਟ: ਮਿਨਤ ਆਸ੍ੀਤ੍ ਅਿ੍ਤਨਰਵ੍ਸ਼ਾਤ੍   ਸੁ੍ਪਾਸ੍ਵਰਾ  ੩੬ 

 ਨਤਵਯ ਤੁਿ੍ਤੁਨਪ ਨਿਰ੍ਵੋਸ਼ੈ: ਵੀਤ ਵਾਨਤਤਰ ਨਿਸ੍ਵਿੈਃ  

 ਿਿਰੁਤੁ: ਚ ਅਪ੍ਸ੍ਰਃ ਸ੍ਮ੍ਵਾ ਵਿ੍ਤਰਵਾ ਸ਼੍ਚ ਜਵੁਃ ਵਲਮ੍  ੩੭ 

 ਨਵਵਾਿ ੇਰਵੁ ਮੁਵਯਾਿਾਮ੍ ਤਤ੍ ਅਤ੍ਪੁਤਮ੍ ਅਤਰੁਸ਼ਯਤ  ੩੮ 

 ਈਤਰੁਸ਼ੇ ਵਰ੍ਤਮਾਿੇ ਤੁ ਤੂਰਯ ਉਤ੍ਵੁਸ਼੍ਟ ਨਿਿਾਨਤਤ ੇ 

 ਨਤਰ: ਅਵ੍ਨਿਮ੍ ਤੇ ਪਨਰਵਰਮਯ ਊਿ:ੁ ਪਾਰਯਾ ਮਿੌਜਸ੍ਃ  ੩੯ 

 ਅਤੋਪਵਾਰਯਾਮ੍ ਜਵ੍ਮੁ ਸ੍੍ਤੇ ਸ੍ਤਾਰਾ ਰਵੁ ਿਿ੍ਤਿਾ :  

 ਰਾਜਾ੭ਪਯਿੁਯਯ ੌਪਸ਼ਯਿ੍ ਸ੍ਰ੍ਨਸ਼ ਸ੍ਮ੍ਵਃ ਸ੍ਪਾਿ੍ਤਵਃ  ੪0 

 ਇਤਯਾਰ੍ਸ਼ ੇਸ਼ਰੀਮਤਰਾਮਾਯਣੇ, ਆਨਤ ਵਾਵਯੇ ਪਾਲਵਾਮ੍ਟੇ    ਨਤਰ ਸ੍ਪ੍ਤਨਤਮ ੱੱਸ੍ਰ੍ਵ: 

 ਚਤੁ  ੱਸਪ੍ਤਤ੍ਤਮ    ੱਸਰ੍ਕ :  

 ਅਤ ਰਾਤਰਯਾਮ ੍ਵਯਤੀਤਾਯਾਮ੍ ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰੋ ਮਿਾਮੁਨਿਃ  

 ਆਪਰੁੱਚਯ ਤੌ ਚ ਰਾਜਾਿੌ ਜਵਾਮ   ਉਤੱਰ   ਪਰਵਤਮ੍  ੧ 

 ਆਸ਼ੀਰ੍ਨਪ: ਪੂਰਨਯਤਵਾ ਚ ਵੁਮਾਰਾਮ੍ ਸ਼੍ਚ ਸ੍ ਰਾਵਵਾਿ੍   

 ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰ ੋਵਤੇ ਰਾਜਾ ਵੈਤੇਿਮ੍ ਨਮਨਤਲਾ੭ਨਤਪਮ੍  
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 ਆਪਰੁਸ਼੍ਟਵਾ   ਅਤ ਜਵਾਮ ਆਸ਼ੁ ਰਾਜਾ ਤਸ਼ਰਤਃ ਪੁਰੀਮ੍  ੨ 

 ਵੱਚਮ੍ਤਮ੍ ਤਮ੍ ਤੁ ਰਾਜਾਿਮ੍ ਅਿਵਵੱਚਿ੍ ਿਰਾਨਤਪ:  

 ਅਤ ਰਾਜਾ ਨਵਤੇਿਾਿਾਮ੍ ਤਤੌ ਵਿਯਾ ਤਿਮ੍ ਪਿ ੁ ੩ 

 ਵਵਾਮ੍ ਸ਼ਤ ਸ੍ਿਸ੍ਰਾਨਣ ਪਿਨੂਿ ਨਮਨਤਲੇਸ਼ਵਰਃ  

 ਵਮ੍ਪਲ਼ਾਿਾਮ੍ ਚ ਮੁਵਯਾਿਾਮ ੍ਵ੍ਸ਼ੌਮ ਵੋਟਯ੭ਮ੍ਪਰਾਨਣ ਚ  ੪ 

 ਿਸ੍੍ਨਤ ਅਸ਼ਵ ਰਤ ਪਾਤਾਤਮ੍ ਨਤਵਯ ਰਪੂਮ੍ ਸ੍ਵਲਮ੍ਵਰੁਤਮ੍  

 ਤਤੌ ਵਿਯਾ ਨਪਤਾ ਤਾਸ੍ਾਮ੍ ਤਾਸ੍ੀ ਤਾਸ੍ਮ੍ ਅਿੱੁਤਮਮ੍  ੫ 

 ਨਿਰਣਯ ਸ੍ਯ ਸੁ੍ਵਰ੍ਣ ਸ੍ਯ ਮੁਵ੍ਤਾਿਾਮ੍ ਨਵਤਰੁਮਸ੍ਯ ਚ  

 ਤਤੌ ਪਰਮ ਸ੍ਮਹਰ੍ਸ਼ੁ੍ਟਃ ਵਿਯਾ ਤਿਮ੍ ਅਿੱੁਤਮਮ੍  ੬ 

 ਤੱਤਵਾ ਪਿ ੁਤਿਮ੍ ਰਾਜਾ ਸ੍ਮ੭ਿੁਜ੍ਞਾਪਯ ਪਾਰ੍ਨਤਵਮ੍  

 ਪਰਨਵਵੇਸ਼ ਸ੍ਵ ਨਿਲਯਮ੍ ਨਮਨਤਲਾਮ੍ ਨਮਨਤਲੇਸ਼ਵਰਃ  ੭ 

 ਰਾਜਾ੭ਨਪ ਅਯੋਤਯਾ੭ਨਤਪਨਤਃ ਸ੍ਿ ਪੁਤਰੈ: ਮਿਾਤ੍ਮਨਪਃ  

 ਰਸ਼ੁੀਿ੍ ਸ੍ਰਵਾਿ੍ ਪੁਰਸ੍੍ਵਰੁਤਯ ਜਵਾਮ ਸ੍ ਪਲਾ੭ਿੁਵਃ  ੮ 

 ਵੱਚਿ੍ਤਮ੍ ਤੁ ਿਰ ਵਯਾਵਰਮ੍ ਸ੍ਰ੍ਨਸ਼ ਸ੍ਮ੍ਵਮ੍ ਸ੍ ਰਾਵਵਮ੍  

 ਵੋਰਾਃ ਸ੍੍ਮ ਪਵ੍ਨਸ਼ਣੋ ਵਾਚੋ ਵਯਾਿਰਿ੍ਨਤ ਤਤ ਸ੍੍ਤਤਃ  ੯ 

 ਪੌਮਾ: ਚੈਵ ਮਰੁਵਾਃ ਸ੍ਰਵੇ ਵੱਚਿ੍ਨਤ ਸ੍੍ਮ ਪਰਤਵ੍ਨਸ਼ਣਮ੍  

 ਤਾਿ੍ ਤਰੁਸ਼੍ਟਵਾ ਰਾਜ ਸ਼ਾਰ੍ਤੂਲੋ ਵਨਸ੍ਸ਼੍ਟਮ੍ ਪਰਯ ਪਰੁੱਚਤ  ੧0 

 ਅਸ੍ੌਮਯਾਃ ਪਵ੍ਨਸ਼ਣੋ ਵੋਰਾ ਮਰੁਵਾ ਸ਼੍ਚਾ੭ਨਪ ਪਰਤਵ੍ਨਸ਼ਣਾਃ  

 ਨਵਮ੍ ਇਤਮ੍ ਿਰਤੁਯ   ਉਤ੍ਵਮ੍ਨਪ ਮਿੋ ਮਮ ਨਵਸ਼ੀਤਨਤ  ੧੧ 

 ਰਾਜ੍ਞ ੋਤਸ਼ਰਤਸ੍ਯ ਤਤ੍ ਸ਼ਰੁਤਵਾ ਵਾਵਯਮ੍ ਮਿਾਿ੍ ਰਨੁਸ਼ਃ  

 ਉਵਾਚ ਮਤੁਰਾਮ੍ ਵਾਣੀਮ੍ ਸ਼ਰੂਯਤਾਮ੍ ਅਸ੍ਯ ਯਤ ੍ਪਲਮ੍  ੧੨ 

 ਉਪਸ੍੍ਨਤਤਮ੍ ਪਯਮ੍ ਵੋਰਮ੍ ਨਤਵਯਮ੍ ਪਵ੍ਨਸ਼ ਮੁਵਾਤ੍ ਚਯੁਤਮ੍  

 ਮਰੁਵਾਃ ਪਰਸ਼ਮਯਿ੍ਨਤ ਏਤ ੇਸ੍ਮ੍ਤਾਪ: ਤਯਜਯਤਾਮ੍ ਅਯਮ੍  ੧੩ 

 ਤੇਸ਼ਾਮ੍ ਸ੍ਮਵਤਤਾਮ੍ ਤਤਰ ਵਾਯੁਃ ਪਰਾਤੁਰ੍ ਪਪੂਵ ਿ  

 ਵਮ੍ਪਯਿ੍ ਮੇਨਤਿੀਮ੍ ਸ੍ਰਵਾਮ੍ ਪਾਤਯਿ੍ ਚ ਤਰੁਮਾਿ੍ ਸ਼ੁਪਾਿ੍  ੧੪ 

 ਤਮਸ੍ਾ ਸ੍ਮਵਰ੍ਤੁਃ ਸੂ੍ਰਯਃ ਸ੍ਰਵੇ ਿ ਵੇਤੁਸ਼ੁਰ੍ ਨਤਸ਼ਃ  

 ਪਸ੍੍ਮਿਾ ਚ ਆਵਰੁਤਮ੍ ਸ੍ਰਵਮ੍ ਸ੍ ਮੂਟਮ੍ ਇਵ ਤਤ੍ ਪਯਮ੍  ੧੫ 

 ਵਨਸ੍ਸ਼੍ਟ ਰਸ਼ੁਯ: ਚ ਅਿਯੇ ਰਾਜਾ ਚ ਸ੍ ਸੁ੍ਤ ਸ੍੍ਤਤਾ  
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 ਸ੍ ਸ੍ਮ੍ਜ੍ਞਾ ਇਵ ਤਤਰ ਆਸ੍ਿ੍ ਸ੍ਰਵਮ੍ ਅਿਯਤ੍ ਨਵਚੇਤਿਮ੍  ੧੬ 

 ਤਸ੍੍ਨਮਿ੍ ਤਮਨਸ੍ ਵੋਰ ੇਤੁ ਪਸ੍੍ਮ ੱੱਚ ਿ ਇਵ ਸ੍ਾ ਚਮੂਃ  

 ਤਤਰ੍ਸ਼ ਪੀਮ ਸ੍ਮ੍ਵਾਸ਼ਮ੍ ਜਟਾ ਮਣ੍ਟਲ ਤਾਨਰਣਮ੍  ੧੭ 

 ਪਾਰ੍ਵਵਮ੍ ਜਾਮਤਵ੍ਿਯਮ੍ ਤਮ੍ ਰਾਜ ਰਾਜ ਨਵਮਰ੍ਤਿਮ੍   

 ਵੈਲਾਸ੍ਮ੍ ਇਵ ਤੁਰ੍ਤਰ੍ਸ਼ਮ੍ ਵਾਲਾਵ੍ਨਿਮ੍ ਇਵ ਤੱੁਸ੍ਿਮ੍  ੧੮ 

 ਜਵਲਿ੍ਤਮ੍ ਇਵ ਤੇਜੋਨਪ: ਤੁਰ੍ਨਿਰੀਵ੍ਸ਼ਯਮ੍ ਪਰੁਤਵ੍ਜਿੈਃ  

 ਸ੍੍ਵਿ੍ਤੇ ਚ ਆਸ੍ਜਯ ਪਰਸ਼ੁਮ ੍ਤਿੁ: ਨਵਤਯੁ ਤ੍ਵਣੋਪਮਮ੍  ੧੯ 

 ਪਰਵਰੁਿਯ ਸ਼ਰ ਮੁਵਯਮ੍ ਚ ਨਤਰਪੁਰਵ੍ਿਮ੍ ਯਤਾ ਿਰਮ੍  

 ਤਮ੍ ਤਰੁਸ਼੍ਟਵਾ ਪੀਮ ਸ੍ਮ੍ਵਾਸ਼ਮ੍ ਜਵਲਿ੍ਤਮ੍ ਇਵ ਪਾਵਵਮ੍  ੨0 

 ਵਨਸ੍ਸ਼੍ਟ ਪਰਮੁਵਾ ਨਵਪਰਾ ਜਪ ਿੋਮ ਪਰਾਯਣਾਃ  

 ਸ੍ਮ੍ਵਤਾ ਮੁਿਯਃ ਸ੍ਰਵੇ ਸ੍ਮ੍ਜਜਲ੍ਪੁ: ਅਤੋ ਨਮਤਃ  

 ਵੱਨਚਤ੍ ਨਪਤਰੁ ਵਤ ਅਮਰ੍ਸ਼ੀ ਵ੍ਸ਼ਤਰਮ੍ ਿ ਉਤ੍ਸ੍ਾਤਨਯਸ਼ਯਨਤ  ੨੧ 

 ਪੂਰਵਮ੍ ਵ੍ਸ਼ਤਰ ਵਤਮ੍ ਵਰੁਤਵਾ ਵਤ ਮਿਯੁ: ਵਤ ਜਵਰਃ  

 ਵ੍ਸ਼ਤਰਸ੍ਯ ਉਤ੍ਸ੍ਾਤਿਮ੍ ਪੂਯ ੋਿ ਵਲੁ ਅਸ੍ਯ ਨਚਵੀਰ੍ਨਸ਼ਤਮ੍  ੨੨ 

 ਏਵਮ੍ ਉਵ੍ਤਵਾ ਅਰ੍ਵਯਮ੍ ਆਤਾਯ ਪਾਰ੍ਵਵਮ੍ ਪੀਮ ਤਰ੍ਸ਼ਿਮ੍  

 ਰਸ਼ੁਯੋ ਰਾਮ ਰਾਮੇਨਤ ਮਤੁਰਾਮ੍ ਵਾਚਮ੍ ਅਪਰੁਵਿ੍  ੨੩ 

 ਪਰਨਤਵਰੁਿਯ ਤੁ ਤਾਮ੍ ਪੂਜਾਮ੍ ਰਨੁਸ਼ ਤੱਤਾਮ੍ ਪਰਤਾਪਵਾਿ੍  

 ਰਾਮਮ੍ ਤਾਸ਼ਰਨਤਮ੍ ਰਾਮੋ ਜਾਮਤਵ੍ਿਯੋਪਯ ਪਾਸ਼ਤ  ੨੪ 

 ਇਤਯਾਰ੍ਸ਼ ੇਸ਼ਰੀਮਤਰਾਮਾਯਣੇ, ਆਨਤ ਵਾਵਯੇ ਪਾਲਵਾਮ੍ਟੇ    ਚਤੁ ੱੱਸ੍ਪ੍ਤਨਤਮ ੱੱਸ੍ਰ੍ਵ: 

 ਪਮ੍ਚ ਸਪ੍ਤਤ੍ਤਮ  ੱਸਰ੍ਕ:  

 ਰਾਮ ਤਾਸ਼ਰਤ ੇਵੀਰ ਵੀਰਯਮ੍ ਤੇ ਸ਼ਰੂਯਤੇਤ੍ਪੁਤਮ੍  

 ਤਿੁਸ਼ੋ ਪੇਤਿਮ੍ ਚੈਵ ਨਿਨਵਲੇਿ ਮਯਾ ਸ਼ਰੁਤਮ੍  ੧ 

 ਤਤ੍ ਅਤ੍ਪੁਤਮ੍ ਅਨਚਿ੍ਤਯਮ੍ ਚ ਪੇਤਿਮ੍ ਤਿੁਸ਼: ਤਯਾ  

 ਤਤ੍ ਸ਼ਰੁਤਵਾ੭ਿਮ੍ ਅਿੁਪਰਾਪ੍ਤੋ ਤਿੁਰ੍ ਵਰੁਿਯ ਪਰਮ੍ ਸ਼ੁਪਮ੍  ੨ 

 ਤਤ੍ ਇਤਮ੍ ਵੋਰ ਸ੍ਮ੍ਵਾਸ਼ਮ੍ ਜਾਮਤਵ੍ਿਯਮ੍ ਮਿਤ੍ ਤਿੁਃ  

 ਪੂਰਯਸ੍ਵ ਸ਼ਰੇਣ ਏਵ ਸ੍ਵਪਲਮ੍ ਤਰ੍ਸ਼ਯਸ੍ਵ ਚ  ੩ 

 ਤਤ੍ ਅਿਮ੍ ਤੇ ਪਲਮ੍ ਤਰੁਸ਼੍ਟਵਾ ਤਿੁਸ਼ੋਸ੍ਯ ਪਰਪੂਰਣੇ  

 ਤਵਿ੍ਤਵ ਯੱੁਤਮ੍ ਪਰਤਾਸ੍ਯਾਨਮ ਵੀਰਯ ਸ਼੍ਲਾਵਯਮ੍ ਇਤਮ੍ ਤਵ  ੪ 
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 ਤਸ੍ਯ ਤਤਵਚਿਮ੍ ਸ਼ਰੁਤਵਾ ਰਾਜਾ ਤਸ਼ਰਤ ਸ੍੍ਤਤਾ  

 ਨਵਸ਼ ਣ ਵਤਿੋ ਤੀਿਃ ਪਰਾਞ੍ਜਨਲ: ਵਾਵਯਮ੍ ਅਪਰਵੀਤ ੍   ੫ 

 ਵ੍ਸ਼ਤਰ ਰੋਸ਼ਾਤ੍ ਪਰਸ਼ਾਿ੍ਤ: ਤਵਮ੍ ਪਰਾਿ੍ਮਣ ਸ੍ਯ ਮਿਾਯਸ਼ਾਃ  

 ਪਾਲਾਿਾਮ੍ ਮਮ ਪੁਤਰਾਣਾਮ੍ ਅਪਯਮ੍ ਤਾਤੁਮ੍ ਅਰਹਨਸ੍  ੬ 

 ਪਾਰ੍ਵਵਾਣਾਮ੍ ਵੁਲੇ ਜਾਤਃ ਸ੍ਵਾਤਯਾਯ ਵਰਤ ਸ਼ਾਨਲਿਾਮ੍  

 ਸ੍ਿਸ੍ਰਾਵ੍ਸ਼ੇ ਪਰਨਤਜ੍ਞਾਯ ਸ਼ਸ੍੍ਤਰਮ੍ ਪਰਵ੍ਨਸ਼ਪ੍ਤਵਾਿ੍ ਅਨਸ੍  ੭ 

 ਸ੍ ਤਵਮ੍ ਤਰ੍ਮਪਰੋ ਪੂਤਵਾ ਵਾਸ਼ਯਪਾਯ ਵਸੁ੍ਮ੍ਤਰਾਮ੍  

 ਤੱਤਵਾ ਵਿਮ੍ ਉਪਾਵਮਯ ਮਿੇਿ੍ਤਰ ਵਰੁਤ ਵੇਤਿਃ  ੮ 

 ਮਮ ਸ੍ਰਵ ਨਵਿਾਸ਼ਾਯ ਸ੍ਮ੍ਪਰਾਪ੍ਤ: ਤਵਮ੍ ਮਿਾ ਮੁਿੇ  

 ਿ ਚ ਏਵਸ੍੍ਨਮਿ੍ ਿਤੇ ਰਾਮੇ ਸ੍ਰਵੇ ਜੀਵਾਮਿੇ ਵਯਮ੍  ੯ 

 ਪਰੁਵਨਤ ਏਵਮ ੍ਤਸ਼ਰਤੇ ਜਾਮਤਵ੍ਿਯਃ ਪਰਤਾਪਵਾਿ੍  

 ਅਿਾਤਰੁਤਯੈਵ ਤਤ੍ ਵਾਵਯਮ੍ ਰਾਮਮ੍ ਏਵ ਅਪਯਪਾਸ਼ਤ  ੧0 

 ਇਮੇ ਤਵ ੇਤਿੁਸ਼ੀ ਸ਼ਰੇਸ਼੍ਟੇ ਨਤਵਯ ੇਲੋਵਾ੭ਨਪ ਨਵਸ਼ਰੁਤੇ  

 ਤਰੁਟੇ ਪਲਵਤੀ ਮੁਵਯੇ ਸੁ੍ਵਰੁਤੇ ਨਵਸ਼ਵਵਰ੍ਮਣਾ  ੧੧  

 ਅਨਤਸ੍ਰੁਸ਼੍ਟਮ੍ ਸੁ੍ਰ:ੈ ਏਵਮ੍ ਤਰਯਮ੍ਪਵਾਯ ਯੁਯੁਤ੍ਸ੍ਵੇ  

 ਨਤਰਪੁਰਵ੍ਿਮ੍ ਿਰ ਸ਼ਰੇਸ਼੍ਟ ਪਵ੍ਿਮ੍ ਵਾਵੁਤ੍ਸ੍ਹ ਯਤ ੍ਤਵਯਾ  ੧੨ 

 ਇਤਮ੍ ਨਤਵਤੀਯਮ੍ ਤੁਰ੍ਤਰ੍ਸ਼ਮ੍ ਨਵਸ਼੍ਣੋ: ਤੱਤਮ੍ ਸੁ੍ਰੋੱਤਮੈਃ  

 ਤਤ੍ ਇਤਮ੍ ਵੈਸ਼੍ਣਵਮ੍ ਰਾਮ ਤਿੁ: ਪਰਮ ਪਾਸ੍ਵਰਮ੍   

 ਸ੍ਮਾਿ ਸ੍ਾਰਮ੍ ਵਾਵੁਤ੍ਸ੍੍ਤ ਰੌਤਰੇਣ ਤਿੁਸ਼ਾ ਤੁ ਇਤਮ੍  ੧੩ 

 ਤਤਾ ਤੁ ਤੇਵਤਾਃ ਸ੍ਰਵਾਃ ਪਰੁਚੱਿ੍ਨਤ ਸ੍੍ਮ ਨਪਤਾਮਿਮ੍  

 ਨਸ਼ਨਤ ਵਣ੍ਟ ਸ੍ਯ ਨਵਸ਼੍ਣੋ ਸ਼੍ਚ ਪਲਾ ਪਲ ਨਿਰੀਵ੍ਸ਼ਯਾ  ੧੪ 

 ਅਨਪਪਰਾਯਮ੍ ਤੁ ਨਵਜ੍ਞਾਯ ਤੇਵਤਾਿਾਮ੍ ਨਪਤਾਮਿਃ  

 ਨਵਰੋਤਮ੍ ਜਿਯਾ ਮਾਸ੍ ਤਯੋਃ ਸ੍ਤਯਵਤਾਮ੍ ਵਰਃ  ੧੫ 

 ਨਵਰੋਤ ੇਚ ਮਿਤ੍ ਯੱੁਤਮ੍ ਅਪਵਤ੍ ਰੋਮ ਿਰ੍ਸ਼ਣਮ੍  

 ਨਸ਼ਨਤ ਵਣ੍ਟ ਸ੍ਯ ਨਵਸ਼੍ਣੋ ਸ਼੍ਚ ਪਰਸ੍੍ਪਰ ਨਜਵੀਨਸ਼ਣੋਃ  ੧੬ 

 ਤਤਾ ਤੁ ਜਰੁਮ੍ਨਪਤਮ੍ ਸ਼ੈਵਮ੍ ਤਿੁ: ਪੀਮ ਪਰਾਵਰਮਮ੍  

 ਿਮੁ੍ਵਾਰੇਣ ਮਿਾ ਤੇਵਃ ਸ੍੍ਤਮ੍ਨਪਤੋਤ ਨਤਰਲੋਚਿਃ  ੧੭ 

 ਤੇਵੈ: ਤਤਾ ਸ੍ਮਾਵਮਯ ਸ੍ਰ੍ਨਸ਼   ਸ੍ਮ੍ਵੈਃ ਸ੍ ਚਾਰਣੈਃ  
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 ਯਾਨਚਤ ੌਪਰਸ਼ਮਮ੍ ਤਤਰ ਜਵ੍ਮਤੁ:   ਤੌ ਸੁ੍ਰੋੱਤਮੌ  ੧੮ 

 ਜਰੁਮ੍ਨਪਤਮ੍ ਤਤ੍ ਤਿੁ: ਤਰੁਸ਼੍ਟਵਾ ਸ਼ੈਵਮ੍ ਨਵਸ਼੍ਣ ੁ  ਪਰਾਵਰਮੈਃ  

 ਅਨਤਵਮ੍ ਮੇਨਿਰ ੇਨਵਸ਼੍ਣਮੁ੍ ਤੇਵਾਃ ਸ੍ਰ੍ਨਸ਼   ਵਣਾ   ਸ੍੍ਤਤਾ  ੧੯ 

 ਤਿੂ ਰਤੁਰ    ਸ੍੍ਤੁ ਸ੍ਮ੍ਵਰੁ ੱਤੋ ਨਵਤੇਿੇਸ਼ੁ ਮਿਾ   ਯਸ਼ਾਃ  

 ਤੇਵਰਾਤ ਸ੍ਯ ਰਾਜਰ੍ਸ਼ੇ: ਤਤੌ ਿਸ੍੍ਤੇ ਸ੍ ਸ੍ਾਯਵਮ੍  ੨0 

 ਇਤਮ੍ ਚ ਵੈਸ਼੍ਣਵਮ੍ ਰਾਮ ਤਿੁਃ ਪਰ ਪੁਰਮ੍ ਜਯਮ੍  

 ਰਚੁੀਵੇ ਪਾਰ੍ਵਵੇ ਪਰਾਤਾਤ੍ ਨਵਸ਼੍ਣਃੁ ਸ੍ ਿਯਾਸ੍ਮ੍ ਉਤੱਮਮ੍  ੨੧ 

 ਰਚੁੀਵ ਸ੍੍ਤੁ ਮਿਾਤੇਜਾਃ ਪੁਤਰ ਸ੍ਯ ਅਪਰਨਤਵਰ੍ਮਣਃ  

 ਨਪਤੁ: ਮਮ ਤਤੌ ਨਤਵਯਮ੍ ਜਮਤਵ੍ਿੇ: ਮਿਾਤ੍ਮਿਃ  ੨੨ 

 ਿਯਸ੍੍ਤ ਸ਼ਸ੍੍ਤਰੇ ਨਪਤਨਰ ਮੇ ਤਪੋ ਪਲ ਸ੍ਮਨਿਵਤੇ  

 ਅਰ੍ਜੁਿੋ ਨਵਤਤ ੇਮਰੁਤਯੁਮ੍ ਪਰਾਵਰੁਤਾਮ੍ ਪੁੱਨਤਮ੍ ਆਸ੍੍ਨਤਤਃ  ੨੩ 

 ਵਤਮ੍ ਅਪਰਨਤਰਪੂਮ੍ ਤੁ ਨਪਤੁਃ ਸ਼ਰੁਤਵਾ ਸੁ੍ਤਾਰਣੁਮ੍  

 ਵ੍ਸ਼ਤਰਮ੍ ਉਤ੍ਸ੍ਾਤਯਿ੍ ਰੋਸ਼ਾਤ੍ ਜਾਤਮ੍ ਜਾਤਮ੍ ਅਿੇਵਸ਼ਃ  ੨੪ 

 ਪਰੁਨਤਵੀਮ੍ ਚ ਅਨਵਲਾਮ੍ ਪਰਾਪਯ ਵਾਸ਼ਯਪਾਯ ਮਿਾਤ੍ਮਿੇ  

 ਯਜ੍ਞ ਸ੍ਯ ਅਿ੍ਤੇ ਤਤਾ ਰਾਮ ਤਵ੍ਨਸ਼ਣਾਮ੍ ਪੁਣਯ ਵਰ੍ਮਣੇ  ੨੫ 

 ਤੱਤਵਾ ਮਿੇਿ੍ਤਰ ਨਿਲਯ: ਤਪੋ ਪਲ ਸ੍ਮਨਿਵਤਃ  

(  ਸ੍੍ਨਤਤ੭ੋਸ੍੍ਨਮ ਤਸ੍੍ਨਮਿ੍ ਤਪਯਿ੍ ਵੈ ਸੁ੍ਸੁ੍ਵਮ੍ ਸੁ੍ਰ ਸ੍ੇਨਵਤੇ   

 ਅਤਯ ਤੁ ਉਤੱਮ ਵੀਰਯੇਣ ਤਵਯਾ ਰਾਮ ਮਿਾ ਪਲ  ) 

 ਸ਼ਰੁਤਵਾਿ੍ ਤਿੁਸ਼ੋ ਪੇਤਮ੍ ਤਤੋਿਮ੍ ਤਰੁਤਮ੍ ਆਵਤਃ  ੨੬ 

 ਤਤ੍ ਇਤਮ੍ ਵੈਸ਼੍ਣਵਮ੍ ਰਾਮ ਨਪਤਰੁ  ਪੈਤਾਮਿਮ੍ ਮਿਤ੍  

 ਵ੍ਸ਼ਤਰ ਤਰ੍ਮਮ੍ ਪੁਰਸ੍੍ਵਰੁਤਯ ਵਰੁਿ੍ਣੀਸ਼ਵ ਤਿੁਰੁੱਤਮਮ੍  ੨੭ 

 ਯੋਜਯਸ੍ਵ ਤਿੁਃ ਸ਼ਰੇਸ਼੍ਟੇ ਸ਼ਰਮ੍ ਪਰ ਪੁਰਮ੍ ਜਯਮ੍  

 ਯਨਤ ਸ਼ਵ੍ਿੋਨਸ਼ ਵਾਵੁਤ੍ਸ੍੍ਤ ਤਵਿ੍ਤਵਮ੍ ਤਾਸ੍ਯਾਨਮ ਤੇ ਤਤਃ  ੨੮ 

 ਇਤਯਾਰ੍ਸ਼ ੇਸ਼ਰੀਮਤਰਾਮਾਯਣੇ, ਆਨਤ ਵਾਵਯੇ ਪਾਲਵਾਮ੍ਟੇ    ਪਮ੍ਚ ਸ੍ਪ੍ਤਨਤਮ ੱੱਸ੍ਰ੍ਵ:  

 ਸ਼ਟ੍ ਸਪ੍ਤਤ੍ਤਮ  ੱਸਰ੍ਕ:  

 ਸ਼ਰੁਤਵਾ ਤਤ ੍   ਜਾਮਤਵ੍ਿਯ ਸ੍ਯ ਵਾਵਯਮ੍ ਤਾਸ਼ਰਨਤ    ਸ੍੍ਤਤਾ  

 ਵੌਰਵਾਤ ੍ਯਿ੍ਨਤਰਤ   ਵਤਃ ਨਪਤੂ ਰਾਮਮ੍ ਅਤਾ   ਪਰਵੀਤ ੍ ੧ 

 ਸ਼ਰੁਤਵਾਿ੍ ਅਸ੍੍ਨਮ ਯਤ ੍ਵਰ੍ਮ ਵਰੁਤਵਾਿ੍ ਅਨਸ੍ ਪਾਰ੍ਵਵ  
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 ਅਿੁਰਿੁ੍ਤਯਾਮਿੇ ਪਰਿ੍ਮਿ੍ ਨਪਤੁ: ਆਿਰੁਣਯਮ੍ ਆਸ੍੍ਨਤਤਃ  ੨ 

 ਵੀਰਯ   ਿੀਿਮ੍ ਇਵਾ੭ਸ਼ਵ੍ਤਮ੍ ਵ੍ਸ਼ਤਰ   ਤਰ੍ਮੇਣ ਪਾਰ੍ਵਵ  

 ਅਵਜਾਿਾਨਸ੍ ਮੇ ਤੇਜਃ ਪਸ਼ਯ ਮੇ   ਅਤਯ ਪਰਾਵਰਮਮ੍  ੩ 

 ਇਨਤ ਉਵ੍ਤਵਾ ਰਾਵਵਃ ਵਰੁ ੱਤੋ ਪਾਰ੍ਵਵ ਸ੍ਯ ਵਰਾ ਯੁਤਮ੍  

 ਸ਼ਰਮ੍ ਚ ਪਰਨਤਸ੍ਮ੍ਵਰੁਿਯ ਿਸ੍੍ਤਾਤ੍ ਲਵੁ ਪਰਾਵਰਮਃ  ੪ 

 ਆਰੋਪਯ ਸ੍ ਤਿੂ ਰਾਮਃ ਸ਼ਰਮ੍ ਸ੍ਜਯਮ੍ ਚਵਾਰ ਿ  

 ਜਾਮਤਵ੍ਿਯਮ੍ ਤਤੋ ਰਾਮਮ੍ ਰਾਮਃ ਵਰੁ ੱਤੋਪਰਵੀਤ ੍ਵਚਃ  ੫ 

 ਪਰਾਿ੍ਮਣੋ   ਅਨਸ੍ ਇਨਤ ਪੂਜਯੋ ਮੇ ਨਵਸ਼ਵਾਨਮਤਰ ਵਰੁਤੇਿ ਚ  

 ਤਸ੍੍ਮਾਤ੍ ਸ਼ਵ੍ਤੋ ਿ ਤੇ ਰਾਮ ਮੋਵ੍ਤੁਮ੍ ਪਰਾਣ ਿਰਮ੍ ਸ਼ਰਮ੍  ੬ 

 ਇਮਾਮ੍ ਵਾ ਤਵਤ੍ ਵਨਤਮ੍ ਰਾਮ ਤਪੋਪਲ ਸ੍ਮਾਰ੍ਨਜਤਾਿ੍  

 ਲੋਵਾਿ੍ ਅਪਰਨਤਮਾਿ੍ ਵਾ੭ਨਪ ਿਨਿਸ਼ਯਾਨਮ ਯਤ ੍ਇੱਚਨਸ੍  ੭ 

 ਿ ਨਿ ਅਯਮ੍ ਵੈਸ਼੍ਣਵੋ ਨਤਵਯਃ ਸ਼ਰਃ ਪਰ ਪੁਰਮ੍ ਜਯਃ  

 ਮੋਵਃ ਪਤਨਤ ਵੀਰਯੇਣ ਪਲ ਤਰ੍ਪ ਨਵਿਾਸ਼ਿਃ  ੮ 

 ਵਰਾ੭੭ਯੁਤ ਤਰਮ੍ ਰਾਮ ਤਰਸ਼੍ਟਮੁ੍ ਸ੍ਰ੍ਨਸ਼ ਵਣਾਃ ਸੁ੍ਰਾਃ  

 ਨਪਤਾਮਿਮ੍ ਪੁਰਸ੍੍ਵਰੁਤਯ ਸ੍ਮੇਤਾ: ਤਤਰ ਸ੍ਮ੍ਵਸ਼ਃ  ੯ 

 ਵਿ੍ਤਰਵ ਅਪ੍ਸ੍ਰਸ੍ ਸ਼੍ਚੈਵ ਨਸ੍ੱਤ ਚਾਰਣ ਨਵ ਿਰਾਃ  

 ਯਵ੍ਸ਼ ਰਾਵ੍ਸ਼ਸ੍ ਿਾਵਾ ਸ਼੍ਚ ਤਤ੍ ਤਰਸ਼੍ਟਮੁ੍ ਮਿਤ੍ ਅਤ੍ਪੁਤਮ੍  ੧0 

 ਜਟੀ ਵਰੁਤੇ ਤਤਾ ਲੋਵੇ ਰਾਮੇ ਵਰ ਤਿੁਰ੍ਤਰੇ  

 ਨਿਰਵੀਰਯ ੋਜਾਮਤਵ੍ਿਯੋ   ਅਸ੍ੌ ਰਮੋ ਰਾਮਮ੍ ਉਤੈਵ੍ਸ਼ਤ  ੧੧ 

 ਤੇਜੋਨਪ: ਿਤ ਵੀਰਯਤਵਾਤ੍ ਜਾਮਤਵ੍ਿਯੋ ਜਟੀ ਵਰੁਤਃ  

 ਰਾਮਮ੍ ਵਮਲ ਪਤਰਾਵ੍ਸ਼ਮ੍ ਮਿ੍ਤਮ੍ ਮਿ੍ਤਮ੍ ਉਵਾਚ ਿ  ੧੨ 

 ਵਾਸ਼ਯਪਾਯ ਮਯਾ ਤੱਤਾ ਯਤਾ ਪੂਰਵਮ੍ ਵਸੁ੍ਮ੍ਤਰਾ  

 ਨਵਸ਼ਯ ੇਮ ੇਿ ਵਸ੍੍ਤਵਯਮ੍ ਇਨਤ ਮਾਮ੍ ਵਾਸ਼ਯਪੋਪਰਵੀਤ੍  ੧੩ 

 ਸ੍ੋਿਮ੍ ਵੁਰ ੁਵਚਃ ਵੁਰਵਿ੍ ਪਰੁਨਤਵਯਾਮ੍ ਿ ਵਸ੍ੇ ਨਿਸ਼ਾਮ੍  

 ਵਰੁਤਾ ਪਰਨਤਜ੍ਞਾ ਵਾਵੁਤ੍ਸ੍੍ਤ ਵਰੁਤਾ ਵੈ ਵਾਸ਼ਯਪਸ੍ਯ ਨਿ  ੧੪ 

 ਤਤ੍ ਇਮਾਮ੍ ਤਵਮ੍ ਵਨਤਮ੍ ਵੀਰ ਿਿ੍ਤੁਮ੍ ਿ ਅਰਹਨਸ੍ ਰਾਵਵ  

 ਮਿੋ ਜਵਮ੍ ਵਨਮਸ਼ਯਾਨਮ ਮਿੇਿ੍ਤਰਮ੍ ਪਰਵਤ ੋੱੱਤਮਮ੍  ੧੫ 

 ਲੋਵਾ: ਤੁ ਅਪਰਨਤਮਾ ਰਾਮ ਨਿਰ੍ਨਜਤਾ: ਤਪਸ੍ਾ ਮਯਾ  
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 ਜਨਿ ਤਾਿ੍ ਸ਼ਰ ਮੁਵਯੇਿ ਮਾ ਪੂਤ੍ ਵਾਲਸ੍ਯ ਪਰਯਯਃ  ੧੬ 

 ਅਵ੍ਸ਼ੱਯਮ੍ ਮਤੁ ਿਿ੍ਤਾਰਮ੍ ਜਾਿਾਨਮ ਤਵਾਮ੍ ਸੁ੍ਰੇਸ਼ਵਰਮ੍  

 ਤਿੁਸ਼ੋਸ੍ਯ ਪਰਾਮਰ੍ਸ਼ਾਤ੍ ਸ੍ਵਸ੍੍ਨਤ ਤੇਸ੍੍ਤੁ ਪਰਮ੍ਤਪ  ੧੭ 

 ਏਤ ੇਸੁ੍ਰ ਵਣਾਃ ਸ੍ਰਵੇ ਨਿਰੀਵ੍ਸ਼ਿ੍ਤੇ ਸ੍ਮਾਵਤਾਃ     

 ਤਵਾਮ੍ ਅਪਰਨਤਮ ਵਰ੍ਮਾਣਮ੍ ਅਪਰਨਤਤਵਿ੍ਤਵਮ੍ ਆਿਵੇ  ੧੮ 

 ਿ ਚ ਇਯਮ੍ ਮਮ ਵਾਵੁਤ੍ਸ੍੍ਤ ਵਰੀਟਾ ਪਨਵਤੁਮ੍ ਅਰਹਨਤ  

 ਤਵਯਾ ਤਰ ੈਲੋਵਯ ਿਾਤੇਿ ਯਤ ੍ਅਿਮ੍ ਨਵਮੁਵੀ ਵਰੁਤਃ  ੧੯ 

 ਸ਼ਰਮ੍ ਅਪਰਨਤਮਮ੍ ਰਾਮ ਮੋਵ੍ਤੁਮ੍ ਅਰਹਨਸ੍ ਸੁ੍ਵਰਤ  

 ਸ਼ਰ ਮੋਵ੍ਸ਼ੇ ਵਨਮਸ਼ਯਾਨਮ ਮਿੇਿ੍ਤਰਮ੍ ਪਰਵਤ ੋੱੱਤਮਮ੍  ੨0 

 ਤਤਾ ਪਰੁਵਨਤ ਰਾਮੇ ਤੁ ਜਾਮਤਵ੍ਿਯੇ ਪਰਤਾਪਵਾਿ੍  

 ਰਾਮੋ ਤਾਸ਼ਰਨਤਃ ਸ਼ਰੀਮਾਿ੍ ਨਚਵ੍ਸ਼ੇਪ ਸ਼ਰਮ੍ ਉਤੱਮਮ੍  ੨੧ 

 ਸ੍ ਿਤਾਿ੍ ਤਰੁਸ਼ਯ ਰਾਮੇਣ ਸ੍ਵਾਿ੍ ਲੋਵਾਿ੍ ਤਪਸ੍ਾ੭੭ਰ੍ਨਜਤਾਿ੍   

 ਜਾਮਤਵ੍ਿਯੋ ਜਵਾਮ ਆਸ਼ੁ ਮਿੇਮ੍ਤਰਮ੍ ਪਰਵਤੋੱਤਮਮ੍  ੨੨ 

 ਤਤੋ ਨਵਨਤਨਮਰਾਃ ਸ੍ਰਵਾ ਨਤਸ਼ਾ ਚ ਉਪ ਨਤਸ਼ ਸ੍੍ਤਤਾ  

 ਸੁ੍ਰਾਃ ਸ੍ਰ੍ਨਸ਼ ਵਣਾ ਰਾਮਮ੍ ਪਰਸ਼ਸ਼ਮ੍ਸੁ੍: ਉਤਾ੭੭ਯੁਤਮ੍  ੨੩ 

 ਰਾਮਮ੍ ਤਾਸ਼ਰਨਤਮ੍ ਰਾਮੋ ਜਾਮਤਵ੍ਿਯਃ ਪਰਸ਼ਸ੍ਯ ਚ  

 ਤਤਃ ਪਰਤਵ੍ਨਸ਼ਣੀ ਵਰੁਤਯ ਜਵਾਮ ਆਤ੍ਮਵਨਤਮ੍ ਪਰਪੁਃ  ੨੪ 

 ਇਤਯਾਰ੍ਸ਼ ੇਸ਼ਰੀਮਤਰਾਮਾਯਣੇ, ਆਨਤ ਵਾਵਯੇ ਪਾਲਵਾਮ੍ਟੇ    ਸ਼ਟ੍ ਸ੍ਪ੍ਤਨਤਮ ੱੱਸ੍ਰ੍ਵ:  

 ਸਪ੍ਤ   ਸਪ੍ਤਤ੍ਤਮ  ੱਸਰ੍ਕ:  

 ਵਤੇ ਰਾਮ ੇਪਰਸ਼ਾਿ੍ਤ ਆਤ੍ਮਾ ਰਾਮੋ ਤਾਸ਼ਰਨਤ:   ਤਿੁਃ  

 ਵਰਣੁਾਯ ਅਪਰਮੇਯਾਯ ਤਤੌ ਿਸ੍੍ਤੇ ਸ੍ ਸ੍ਾਯਵਮ੍  ੧ 

 ਅਨਪਵਾਤਯ ਤਤੋ ਰਾਮੋ ਵਨਸ੍ਸ਼੍ਟ ਪਰਮੁਵਾਿ੍ ਰਸ਼ੁੀਿ੍  

 ਨਪਤਰਮ ੍ਨਵਿਵਲਮ੍ ਤਰੁਸ਼੍ਟਵਾ ਪਰੋਵਾਚ ਰਵੁ   ਿਿ੍ਤਿਃ  ੨ 

 ਜਾਮਤਵ੍ਿਯੋ ਵਤੋ ਰਾਮਃ ਪਰਯਾਤੁ ਚਤੁਰਮ੍ਨਵਣੀ  

 ਅਯੋਤਯਾ ਅਨਪਮੁਵੀ ਸ੍ੇਿਾ ਤਵਯਾ ਿਾਤੇਿ ਪਾਨਲਤਾ  ੩ 

( ਸ੍ਮ੍ਨਤਸ਼ਸ੍ਵ ਮਿਾ ਰਾਜ ਸ੍ੇਿਾਮ੍ ਤਵਤ੍ ਸ਼ਾਸ੍ਿੇ ਸ੍੍ਨਤਤਾਮ੍   

 ਸ਼ਾਸ਼ਿਮ੍ ਵਾਮ੍ਵ੍ਸ਼ਤੇ ਸ੍ਿੇਾ ਚਾਤਵਾਨਲ਼: ਜਲਮ੍ ਯਤਾ)  

 ਰਾਮ ਸ੍ਯ ਵਚਿਮ੍ ਸ਼ਰੁਤਵਾ ਰਾਜਾ ਤਸ਼ਰਤਃ ਸੁ੍ਤਮ੍  
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 ਪਾਿਪੁਯਾਮ੍ ਸ੍ਮ੍ਪਨਰਸ਼ਵਜਯ ਮੂਰ੍ਤ੍ਨਿ ਚ ਆਵਰਾਯ ਰਾਵਵਮ੍  ੪ 

 ਵਤੋ ਰਾਮ ਇਨਤ ਸ਼ਰੁਤਵਾ ਿਰਸ਼ੁ੍ਟਃ ਪਰਮੁਨਤਤੋ ਿਰੁਪਃ  

 ਪੁਿ: ਜਾਤਮ੍ ਤਤਾ ਮੇਿੇ ਪੁਤਰਮ੍ ਆਤ੍ਮਾਿਮ੍ ਏਵ ਚ   

 ਚੋਤਯਾ ਮਾਸ੍ ਤਾਮ੍ ਸ੍ੇਿਾਮ੍ ਜਵਾਮ ਆਸ਼ੁ ਤਤਃ ਪੁਰੀਮ੍  ੫ 

 ਪਤਾਵਾ ਤਵਨਜਿੀਮ੍ ਰਮਯਾਮ੍ ਤੂਰਯੋ ਤ੍ਵੁਸ਼੍ਟ ਨਿਿਾਨਤਤਾਮ੍  

 ਨਸ੍ਵ੍ਤ ਰਾਜ ਪਤਾਮ੍ ਰਮਯਾਮ੍ ਪਰਵੀਰ੍ਣ ਵੁਸੁ੍ਮੋਤ੍ਵਰਾਮ੍  ੬ 

 ਰਾਜ ਪਰਵੇਸ਼ ਸੁ੍ਮੁਵੈਃ ਪੌਰ:ੈ ਮਙਵ੍ਲ਼ ਵਾਨਤਨਪਃ  

 ਸ੍ਮ੍ਪੂਰ੍ਣਾਮ੍ ਪਰਾਨਵਸ਼ਤ੍ ਰਾਜਾ ਜਿੌਵੈਃ ਸ੍ਮਲਮ੍ਵਰੁਤਾਮ੍  ੭ 

 ਪੌਰ:ੈ ਪਰਤਯੁਤ੍ਵਤੋ ਤੂਰਮ੍ ਨਤਵਜੈ ਸ਼੍ਚ ਪੁਰ ਵਾਨਸ੍ਨਪ:  

 ਪੁਤਰੈ: ਅਿੁਵਤ: ੱੱਸ਼ਰੀਮਾਿ੍ ਸ਼ਰੀਮਤ੍ਨਪ ਸ਼੍ਚ ਮਿਾ ਯਸ਼ਾ:  ੮ 

 ਪਰਨਵਵਸ਼ੇ ਵਰੁਿਮ੍ ਰਾਜਾ ਨਿਮਵਤ੍ ਸ੍ਤਰੁਸ਼ਮ੍ ਪੁਿ :  

 ਿਿਮ੍ਤ ਸ੍ਵਜਿੋ ਰਾਜਾ ਵਰੁਿੇ ਵਾਮੈ: ਸੁ੍ਪੂਨਜਤ:  ੯ 

 ਵੌਸ੍ਲਯਾ ਚ ਸੁ੍ਨਮਤਰਾ ਚ ਵੈਵੇਯੀ ਚ ਸੁ੍ਮਤਯਮਾ  

 ਵਤੂ ਪਰਨਤਵਰਿੇ ਯੁਵ੍ਤਾ ਯਾ ਸ਼੍ਚਾ੭ਿਯਾ ਰਾਜ ਯੋਨਸ਼ਤਃ  ੧0 

 ਤਤਃ ਸ੍ੀਤਾਮ੍ ਮਿਾਪਾਵਾਮ੍ ਊਰ੍ਨਮਲਾਮ੍ ਚ ਯਸ਼ਨਸ੍ਵਿੀਮ੍  

 ਵੁਸ਼ਤਵਜ ਸੁ੍ਤੇ ਚ ਉਪੇ ਜਵਰੁਿ:ੁ ਿਰੁਪ ਪਤ੍ਿਯਃ  ੧੧ 

 ਮਙਵ੍ਲ਼ ਆਲਾਪਿੈ: ਿੋਮ:ੈ ਸ਼ੋਨਪਤਾਃ ਵ੍ਸ਼ੌਮ ਵਾਸ੍ਸ੍ਃ  

 ਤੇਵਤ ਆਯਤਿਾਨਿ ਆਸ਼ੁ ਸ੍ਰਵਾ ਸ੍੍ਤਾਃ ਪਰਤਯਪੂਜਯਿ੍  ੧੨ 

 ਅਨਪਵਾਤਯ ਅਨਪਵਾਤਯਾਿ੍ ਚ ਸ੍ਰਵਾ ਰਾਜ ਸੁ੍ਤਾ ਸ੍੍ਤਤਾ  

( ਸ੍ਵ ਸ੍ਵਮ੍ ਵਰੁਿਮ੍ ਅਤ ਆਸ੍ਾਤਯ ਵੁਪੇਰ ਪਵਿੋਪਮਮ੍   

 ਵੋਨਪ ਰ੍ਤਿੈ ਸ਼੍ਚ ਤਾਿਯੈ ਸ਼੍ਚ ਤਰ੍ਪਨਯਤਵਾ ਨਤਵਜੋੱਤਮਾਿ੍)  

 ਰੇਨਮਰ ੇਮੁਨਤਤਾਃ ਸ੍ਰਵਾ ਪਰ੍ਤਰੁ ਨਪਃ ਸ੍ਨਿਤਾ ਰਿਃ  ੧੩ 

 ਵੁਮਾਰਾ: ਚ ਮਿਾਤ੍ਮਾਿੋ ਵੀਰਯੇਣ ਅਪਰਨਤਮਾ ਪੁਨਵ  ੧੪ 

 ਵਰੁਤ ਤਾਰਾਃ ਵਰੁਤ ਅਸ੍੍ਤਰਾ ਸ਼੍ਚ ਸ੍ ਤਿਾਃ ਸ੍ ਸੁ੍ਿਰ ੁੱੱਜਿਾਃ  

 ਸ਼ੁਸ਼ਰੂਸ਼ਮਾਣਾਃ ਨਪਤਰਮ੍ ਵਰ੍ਤਯਿ੍ਨਤ ਿਰਰ੍ਸ਼ਪਾਃ  ੧੫ 

( ਵਾਲੇ ਵਾਲੇ ਤੁ ਿੀਨਤਜ੍ਞਾ: ਤੋਸ਼ਯਮ੍ਤੋ ਵੁਰਮੁ੍ ਵੁਣੈਃ)  

 ਵਸ੍ਯਨਚਤ੍ ਅਤ ਵਾਲਸ੍ਯ ਰਾਜਾ ਤਸ਼ਰਤ ੱੱਸੁ੍ਤਮ੍   

 ਪਰਤਮ ੍ਵੈਵਯੀ ਪੁਤਰਮ੍ ਅਪਰਵੀਤ੍ ਰਵੁ ਿਮ੍ਤਿ:  ੧੬ 
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 ਅਯਮ੍ ਵੇਵਯ ਰਾਜ ਸ੍ਯ ਪੁਤਰੋ ਵਸ੍ਨਤ ਪੁਤਰਵ   

 ਤਵਾਮ੍ ਿੇਤੁਮ੍ ਆਵਤੋ ਵੀਰ ਯੁਤਾਨਜਤ੍ ਮਾਤੁਲ ਸ੍੍ਤਵ  ੧੭ 

 ਪਰਾਰ੍ਨਤਤ: ਤੇਿ ਤਰ੍ਮਜ੍ਞ ਨਮਨਤਲਾਯਾਮ੍ ਅਿਮ੍ ਤਤਾ  

 ਰਨੁਸ਼ ਮਤਯੇ ਤੁ ਤਸ੍ਯ ਤਵਮ੍ ਪਰੀਨਤਮ੍ ਵਰ੍ਤੁਮ੍ ਇਿਾ੭ਰਹਨਸ੍  ੧੮ 

 ਸ਼ਰੁਤਵਾ ਤਸ਼ਰਤਸ੍ਯ ਏਤਤ੍ ਪਰਤ: ਵੈਵਯੀ ਸੁ੍ਤ:   

 ਅਨਪਵਾਤਯ ਵੁਰਮੁ੍ ਰਾਮਮ੍ ਪਨਰਸ਼ਵਜਯ ਚ ਲਵ੍ਸ਼੍ਮਣਮ੍  

 ਵਮਿਾਯ ਅਨਪਚਵਰਾਮ ਸ਼ਤਰੁਵ੍ਿ ਸ੍ਨਿਤ ਸ੍੍ਤਤਾ  ੧੯ 

 ਆਪਰੁੱਚਯ ਨਪਤਰਮ੍ ਸ਼ੂਰ ੋਰਾਮਮ੍ ਚ ਅਵ੍ਨਲਸ਼੍ਟ ਵਾਨਰਣਮ੍   

 ਮਾਤਰੂ  ਸ਼੍ਚਾ੭ਨਪ ਿਰ ਸ਼ਰੇਸ਼੍ਟ  ਸ਼ਤਰੁਵ੍ਿ ਸ੍ਨਿਤੋ ਯਯੌ  ੨0 

 ਵਤੇ ਤੁ ਪਰਤ ੇਰਾਮੋ ਲਵ੍ਸ਼੍ਮਣ ਸ਼੍ਚ ਮਿਾਪਲ:   

 ਨਪਤਰਮ੍ ਤੇਵ ਸ੍ਮ੍ਵਾਸ਼ਮ੍ ਪੂਜਯਾ ਮਾਸ੍ਤੁ ਸ੍੍ਤਤਾ  ੨੧ 

 ਨਪਤੁ: ਆਜ੍ਞਾਮ੍ ਪੁਰਸ੍੍ਵਰੁਤਯ  ਪੌਰ ਵਾਰਯਾਨਣ ਸ੍ਰਵਸ਼:  

 ਚਵਾਰ ਰਾਮੋ ਤਰ੍ਮਾਤ੍ਮਾ ਨਪਰਯਾਨਣ ਚ ਨਿਤਾਨਿ ਚ  ੨੨ 

 ਮਾਤਰੁਪਯੋ ਮਾਤਰੁ  ਵਾਰਯਾਨਣ ਵਰੁਤਵਾ ਪਰਮ ਯਮ੍ਨਤਰਤ:  

 ਵੁਰਣੂਾਮ੍ ਵੁਰ ੁਵਾਰਯਾਨਣ ਵਾਲੇ ਵਾਲੇ੭ਿਵਵੈਵ੍ਸ਼ਤ  ੨੩ 

 ਏਵਮ੍ ਤਸ਼ਰਤ ਪਰੀਤੋ ਪਰਾਿ੍ਮਣਾ ਿੈਵਮਾ ਸ੍੍ਤਤਾ  

 ਰਾਮ ਸ੍ਯ ਸ਼ੀਲ ਵਰੁੱਤੇਿ ਸ੍ਰਵੇ ਨਵਸ਼ਯ ਵਾਨਸ੍ਿ:  ੨੪  

 ਤੇਸ਼ਾਮ੍ ਅਨਤ ਯਸ਼ਾ ਲੋਵੇ ਰਾਮਃ ਸ੍ਤਯ ਪਰਾਵਰਮਃ  

 ਸ੍ਵਯਮ੍ਪੂ: ਇਵ ਪੂਤਾਿਾਮ੍ ਪਪੂਵ ਵੁਣਵ ੱੱਤਰਃ  ੨੫ 

 ਰਾਮ   ਸ੍੍ਤੁ ਸ੍ੀਤਯਾ ਸ੍ਾਰ੍ਤਮ੍ ਨਵਜਿਾਰ ਪਿਿੂ੍ ਰਤੂੁਿ੍  

 ਮਿਸ੍ਵੀ ਤਤ੍ਵਤਮਾਿਸ੍ਯ   ਸ੍੍ਤਸ੍ਯਾ ਨਿਤਯਮ੍ ਿਰਨੁਤ ਸ੍ਮਰ੍ਨਪਤਃ  ੨੬ 

 ਨਪਰਯਾ ਤੁ ਸ੍ੀਤਾ ਰਾਮ ਸ੍ਯ ਤਾਰਾਃ ਨਪਤਰੁ   ਵਰੁਤਾ ਇਨਤ  

 ਵੁਣਾਤ ੍ਰਪੂ   ਵੁਣਾ   ੱੱਚਾ੭ਨਪ ਪਰੀਨਤ: ਪੂਯ੭ੋਪਯਵਰ੍ਤਤ  ੨੭ 

 ਤਸ੍ਯਾ ਸ਼੍ਚ ਪਰ੍ਤਾ ਨਤਵਵੁਣਮ੍ ਿਰਤੁਯੇ ਪਨਰਵਰ੍ਤਤੇ  

 ਅਿ੍ਤ ਰ੍ਜਾਤਮ੍ ਅਨਪ ਵਯਵ੍ਤਮ੍ ਆਵਯਾਨਤ ਿਰਤੁਯਮ੍ ਿਰਤੁਾ  ੨੮ 

 ਤਸ੍ਯ ਪੂਯ ੋਨਵਸ਼ੇਸ਼ੇਣ ਮੈਨਤਲੀ ਜਿਵਾ ਤ੍ਮਜਾ  

 ਤੇਵਤਾਨਪਃ ਸ੍ਮਾ ਰਪੂੇ ਸ੍ੀਤਾ ਸ਼ਰੀ: ਇਵ ਰਨੂਪਣੀ  ੨੯ 

 ਤਯਾ ਸ੍ ਰਾਜਰ੍ਨਸ਼ ਸੁ੍ਤੋਨਪਰਾਮਯਾ ;  
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 ਸ੍ਮੇਨਯਵਾਿ੍ ਉਤੱਮ ਰਾਜ ਵਿਯਯਾ  

 ਅਤੀਵ ਰਾਮਃ ਸ਼ੁਸ਼ੁਪੇਨਤ ਵਾਮਯਾ  ;  

 ਨਵਪੁਃ ਨਸ਼ਰਯਾ ਨਵਸ਼੍ਣ:ੁ ਇਵ ਅਮਰੇਸ਼ਵਰਃ  ੩0 

 ਇਤਯਾਰ੍ਸ਼ ੇਸ਼ਰੀਮਤਰਾਮਾਯਣੇ, ਆਨਤ ਵਾਵਯੇ, ਸ਼ਰੀਮਤਵਾਲ੍ਮੀਵੀਯੇ, ਚਤੁਨਰਵਮ੍ਸ਼ਤ੍   

 ਸ੍ਿਨਸ੍ਰਵਾਯਾਮ੍,   ਸ੍ਨਮਹਤਾਯਾਮ੍, ਪਾਲਵਾਮ੍ਟੇ,     ਸ੍ਪ੍ਤ   ਸ੍ਪ੍ਤਨਤਮ ੱੱਸ੍ਰ੍ਵ:  

 ਚਨਰਤਮ ੍ਰਵੁਿਾਤ ਸ੍ਯ ਸ਼ਤਵੋਨਟ ਪਰਨਵਸ੍੍ਤਰਮ੍,   

 ਏਵੈਵ ਮਵ੍ਸ਼ਰਮ੍ ਪਰੋਵ੍ਤਮ੍ ਮਿਾ ਪਾਤਵ ਿਾਸ਼ਿਮ੍ .  

 ਯਤ੭ਵ੍ਸ਼ਰ ਪਤ ਪਰਸ਼੍ਟਮ੍ ਮਾਤਰਾ ਿੀਿਮ੍ਚ  ਯਤ ੍ਪਵੇਤ੍   

 ਤ ਤ੍ਸ੍ਰਵਮ੍ ਵ੍ਸ਼ਮਯਤਾਮ੍ ਤੇਵ ਿਾਰਾਯਣ ਿਮੋਸ੍੍ਤੁਤੇ.  

   ਪਾਲਵਾਮ੍ਟ: ਸ੍ਮਾਪ੍ਤ:  

   ਸ਼ਰੀ ਸ੍ੀਤਾ ਰਾਮਚਮ੍ਤਰਾ੭ਰ੍ਪਣ ਮਸ੍੍ਤੁ 


