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Punjabi

ਆਿਦਤਯ੍ ਹ੍ਰੁਦਯਮ੍>
ਤਤੋ ਯੁੱ ਧ ਪਿਰਸ਼੍ਰਾਂਤਂ ਸਮਰੇ ਿਚਂਤਯਾ ਿਸ੍ਥਤਂ| ਰਾਵਣਂ ਚਾਗ੍ਰਤੋ ਦ੍ਰੁਸ਼੍ਟ੍ਵਾ ਯੁੱ ਧਾਯ ਸਮੁਪਿਸ੍ਥਤਂ||1|| ਦੈਵਤੈਸ਼੍ਚ
ਸਮਾਗਮਯ੍ ਦ੍ਰ ਸ਼੍ਟੁਮਭਯ੍ਾਗਤੋ ਰਣਂ| ਉਪਾਗਮਯ੍ਾਬ੍ਰਵੀਦ੍ਰ ਾਮਮ੍ ਅਗਸ੍ਤਯ੍ੋ ਭਗਵਾਨ੍ ਰੁਿਸ਼ਃ||2|| ਰਾਮ ਰਾਮ
ਮਹਾਬਾਹੋ ਸ਼੍ਰੁਣੁ ਗੁਹਯ੍ਂ ਸਨਾਤਨਂ| ਯੇਨ ਸਰ੍ਵਾਨਰੀਨ੍ ਵਤ੍ਸ ਸਮਰੇ ਿਵਜਿਯਸ਼ਯ੍ਿਸ||3|| ਆਿਦਤਯ੍ ਹ੍ਰੁਦਯਂ ਪੁਣਯ੍ਂ
ਸਰ੍ਵਸ਼ਤ੍ਰੁਿਵਨਾਸ਼ਨਂ| ਜਯਾਵਹਂ ਜਪੇੰਿਨਤਯ੍ਂ ਅਕ੍ਸ਼ਯਂ ਪਰਮਂ ਿਸ਼ਵਂ||4|| ਸਰ੍ਵਮਂਗਲਮਾਂਗਲਯ੍ਂ ਸਰ੍ਵਪਾਪਪ੍ਰਣਾਸ਼ਨਂ|
ਿਚਂਤਾਸ਼ੋਕਪ੍ਰਸ਼ਮਨਂ ਆਯੁਰ੍ਵਧਨਮੁੱ ਤਮਂ||5|| ਰਿਸ਼੍ਮਮਂਤਂ ਸਮੁਦਯ੍ਂਤਂ ਦੇਵਾਸੁਰਨਮਸ੍ਕ੍ਰੁਤਂ| ਪੂਜਯਸ੍ਵ ਿਵਵਸ੍ਵਂਤਂ
ਭਾਸ੍ਕਰਂ ਭੁਵਨੇਸ਼੍ਵਰਂ||6|| ਸਰ੍ਵਦੇਵਾਤ੍ਮਕੋ ਹਯ੍ੇਸ਼ ਤੇਜਸ੍ਵੀ ਰਿਸ਼੍ਮਭਾਵਨਃ| ਏਸ਼ ਦੇਵਾਸੁਰਗਣਾਨ੍ ਲੋ ਕਾਨ੍ ਪਾਿਤ
ਗਭਿਸ੍ਤਿਭਃ||7|| ਏਸ਼ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾ ਚ ਿਵਸ਼੍ਣੁਸ਼੍ਚ ਿਸ਼ਵਃ ਸ੍ਕਂਦਃ ਪ੍ਰਜਾਪਿਤਃ| ਮਹਦ੍ਰ ੋ ਧਨਦਃ ਕਾਲੋ ਯਮਃ ਸੋਮੋ
ਹਯ੍ਪਾਂਪਿਤਃ||8|| ਿਪਤਰੋ ਵਸਵਃ ਸਾਧਯ੍ਾ ਹਯ੍ਿਸ਼੍ਵਨੌ ਮਰੁਤੋ ਮਨੁਃ| ਵਾਯੁਰ੍ਵਿਹ੍ਨਃ ਪ੍ਰਾਜਾਪ੍ਰਾਣ ਰੁਤੁਕਰ੍ਤਾ
ਪ੍ਰਭਾਕਰਃ||9|| ਆਿਦਤਯ੍ਃ ਸਿਵਤਾ ਸੂਰਯ੍ਃ ਖਗਃ ਪੂਸ਼ਾ ਗਭਿਸ੍ਤਮਾਨ੍| ਸੁਵਰ੍ਣਸਦ੍ਰੁਸ਼ੋ ਭਾਨੁਃ ਸ੍ਵਰ੍ਣਰੇਤਾ
ਿਦਵਾਕਰਃ||10|| ਹਿਰਦਸ਼੍ਵਃ ਸਰਸ੍ਰਾਿਰ੍ਚਃ ਸੁਪ੍ਤਸਿਪ੍ਤਰ੍ਮਰੀਿਚਮਾਨ੍| ਿਤਿਮਰੋਨ੍ਮਥਨਃ ਸ਼ਂਭੁਃ ਤ੍ਵ ਸ਼੍ਟਾ
ਮਾਰ੍ਤਾਂਡ ਅਂਸ਼ੁਮਾਨ੍||11|| ਿਹਰਣਯ੍ਗਰ੍ਭਃ ਿਸ਼ਿਸ਼ਰਃ ਤਪਨੋ ਭਾਸ੍ਕਰੋ ਰਿਵਃ| ਅਿਗ੍ਨਗਰ੍ਭੋਿਦਤੇਃ ਪੁਤ੍ਰ ਸ਼ਂਖਃ
ਿਸ਼ਿਸ਼ਰਨਾਸ਼ਨਃ||12||

ਵਯ੍ੋਮਨਾਧਸ੍ਤਮੋਭੇਦੀ

ਰੁਗਯ੍ਜੁਃਸਾਮਪਾਰਗਃ|

ਘਨਵ੍ਰੁਿਸ਼੍ਟਰਪਾਂਿਮਤ੍ਰ ੋ

ਿਵਂਧਯ੍ਵੀਥੀਪ੍ਲਵਂਗਮਃ||13|| ਆਤਪੀ ਮਂਡਲੀ ਮ੍ਰੁਤਯ੍ੁਃ ਿਪਂਗਲਃ ਸਰ੍ਵਤਾਪਨਃ| ਕਿਵਿਰ੍ਵਸ਼੍ਵੋ ਮਹਾਤੇਜਾ ਰਕ੍ਤਃ
ਸਰ੍ਵਭਵੋਦ੍ਭਵਃ||14|| ਨਕ੍ਸ਼ਤ੍ਰ ਗ੍ਰਹਤਾਰਾਣਾਂ ਅਿਦਪੋ ਿਵਸ਼੍ਵਭਾਵਨਃ| ਤੇਜਸਾਮਿਪ ਤੇਜਸ੍ਵੀ ਦ੍ਵ ਾਦਸ਼ਾਤ੍ਮਨ੍
ਨਮੋਸ੍ਤੁਤ|ੇ |15|| ਨਮਃ ਪੂਰ੍ਵਾਯ ਿਗਰਯੇ ਪਿਸ਼੍ਚਮਾਯਾਦ੍ਰ ਯੇ ਨਮਃ| ਜਯ੍ੋਿਤਰ੍ਗਣਾਨਾਂ ਪਤਯੇ ਿਦਨਾਿਧਪਤਯੇ
ਨਮਃ||16|| ਜਯਾਯ ਜਯਭਦ੍ਰ ਾਯ ਹਰਯ੍ਸ਼੍ਵਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ| ਨਮੋ ਨਮਃ ਸਹਸ੍ਰਾਂਸ਼ੋ ਆਿਦਤਯ੍ਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ||17||
ਨਮਃ ਉਗ੍ਰਾਯ ਵੀਰਾਯ ਸਾਰਂਗਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ| ਨਮਃ ਪਦ੍ਮਪ੍ਰਬੋਧਾਯ ਮਾਰ੍ਤਾਂਡਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ||18||
ਬ੍ਰਹ੍ਮੇਸ਼ਾਨਾਚਯ੍ੁਤੇਸ਼ਾਯ

ਸੂਰਯ੍ਾਯਾਿਦਤਯ੍ਵਰ੍ਚਸੇ| ਭਾਸ੍ਵਤੇ ਸਰ੍ਵਭਕ੍ਸ਼ਾਯ ਰੌਦ੍ਰਾਯ ਵਪੁਸ਼ੇ ਨਮਃ||19||

ਤਮੋਘ੍ਨਾਯ ਿਹਮਘ੍ਨਾਯ ਸ਼ਤ੍ਰੁਘ੍ਨਾਯਾਿਮਤਾਤ੍ਮਨੇ| ਕ੍ਰੁਤਘ੍ਨਘ੍ਨਾਯ ਦੇਵਾਯ ਜਯ੍ੋਿਤਸ਼ਾਂਪਤਯੇ ਨਮਃ||20||
ਤਪ੍ਤਚਾਮੀਕਰਾਭਾਯ

ਵਹ੍ਨਯੇ

ਿਵਸ਼੍ਵਕਰ੍ਮਣੇ|

ਨਮਸ੍ਤਮੋਿਭਿਨਘ੍ਨਾਯ

ਰੁਚਯੇ

ਲੋ ਕਸਾਿਕ੍ਸ਼ਣੇ||21||

ਨਾਸ਼ਯਤਯ੍ੇਸ਼ ਵੈ ਭੂਤਂ ਤਦੇਵ ਸ੍ਰੁਜਿਤ ਪਭੁਃ| ਪਾਯਤਯ੍ੇਸ਼ ਤਪਤਯ੍ੇਸ਼ ਵਰ੍ਸ਼ਤਯ੍ੇਸ਼ ਗਭਿਸ੍ਤਿਭਃ||22|| ਏਸ਼
ਸੁਪ੍ਤੇਸ਼ੁ ਜਾਗਿਰ੍ਤ ਭੂਤੇਸ਼ੁ ਪਿਰਿਨਿਸ਼੍ਠਤਃ| ਏਸ਼ ਏਵਾਿਗ੍ਨ ਹੋਤ੍ਰਂ ਚ ਫਲਂ ਚੈਵਾਿਗ੍ਨਹੋਿਤ੍ਰ ਣਾਂ||23|| ਵੇਦਾਸ਼੍ਚ
ਕ੍ਰਤਵਸ਼੍ਚੈਵ ਕ੍ਰਤੂਨਾਂ ਫਲਮੇਵ ਚ| ਯਾਿਨ ਕ੍ਰੁਤਯ੍ਾਿਨ ਲੋ ਕੇਸ਼ੁ ਸਰ੍ਵ ਏਸ਼ ਰਿਵਃ ਪ੍ਰਭੁਃ||24|| ਏਨਮਾਪਤ੍ਸੁ ਕ੍ਰੁੱ ਛ੍ਰ ੇਸ਼ੁ
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ਕਾਂਤਾਰੇਸ਼ੁ ਭਯੇਸ਼ੁ ਚ| ਕੀਰ੍ਤਯਨ੍ ਪੁਰੁਸ਼ਃ ਕਿਸ਼੍ਚਤ੍ ਨਾਵਸੀਦਿਤ ਰਾਘਵ||25|| ਪੂਜਯਸ੍ਵੈਨਮੇਕਾਗ੍ਰੋ ਦੇਵਦੇਵਂ
ਜਗਤ੍ਵ ਿਤਂ| ਏਤਤ੍ ਿਤ੍ਰ ਗੁਿਣਤਂ ਜਪ੍ਤ੍ਵਾ ਯੁੱ ਧੇਸ਼ੁ ਿਵਜਿਯਸ਼ਯ੍ਿਸ||26|| ਅਿਸ੍ਮਨ੍ ਕ੍ਸ਼ਣੇ ਮਹਾਬਾਹੋ ਰਾਵਣਂ ਤ੍ਵ ਂ
ਵਿਧਸ਼ਯ੍ਿਸ| ਏਵਮੁਕ੍ਤ੍ਵਾ ਤਤੋਗਸ੍ਤਯ੍ੋ ਜਗਾਮ ਚ ਯਥਾਗਤਂ||27|| ਏਤੱ ਛ੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਮਹਾਤੇਜਾ ਨਸ਼੍ਟਸ਼ੋਕੋਭਵੱ ਤਦਾ|
ਧਾਰਯਾਮਾਸ ਸੁਪ੍ਰੀਤੋ ਰਾਘਵਃ ਪ੍ਰਯਤਾਤ੍ਮਵਾਨ੍||28|| ਆਿਦਤਯ੍ਂ ਪ੍ਰੇਕ੍ਸ਼ਯ੍ ਜਪ੍ਤ੍ਵਾਤੁ ਪਰਂ ਹਰ੍ਸ਼ਮਵਾਪ੍ਤਵਾਨ੍|
ਿਤ੍ਰ ਰਾਚਮਯ੍ ਸ਼ੁਿਚਰ੍ਭੂਤ੍ਵਾ ਧਨੁਰਾਦਾਯ ਵੀਰਯ੍ਵਾਨ੍||29|| ਰਾਵਣਂ ਪ੍ਰੇਕ੍ਸ਼ਯ੍ ਹ੍ਰੁਸ਼੍ਟਾਤ੍ਮਾ ਯੁੱ ਧਾਯ ਸਮੁਪਾਗਤਂ|
ਸਰ੍ਵਯਤ੍ਨੇਨ ਮਹਤਾ ਵਧੇ ਤਸਯ੍ ਧ੍ਰੁਤੋਭਵਤ੍||30|| ਅਥ ਰਿਵਰਵਦੰ ਿਨਰੀਕ੍ਸ਼ਯ੍ ਰਾਮਂ ਮੁਿਦਤਮਨਾਃ ਪਰਮਂ
ਪ੍ਰਹ੍ਰੁਸ਼ਯ੍ਮਾਣਃ| ਿਨਿਸ਼ਚਰਪਿਤਸਂਕ੍ਸ਼ਯਂ ਿਵਿਦਤ੍ਵ ਾ ਸੁਰਗਣਮਧਯ੍ਗਤੋ ਵਚਸ੍ਤ੍ਵਰੇਿਤ||31|| ਇਿਤ ਸ਼੍ਰੀਮਦ੍ਰ ਾਮਾਯਣੇ
ਯੁੱ ਧਕਾਂਡੇ ਆਿਦਤਯ੍ਹ੍ਰੁਦਯਂ ਨਾਮ੍ਨ ਸਪ੍ਤੋੱਤਰ ਸ਼ਤਤਮਃ ਸਰ੍ਗਃ||
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