
ਸ ੁਂਦਰ ਕਾਂਡ ਨਿਰਣਯ 
(ਹਿੂਮਤ੍ਪ੍ਰਨਿਯਾਿਮ) 
ਅਥ ਸ੍ਤਮੋऽਧ੍ਯਾਯਃ 
 
ਓਂ | ਰਾਮਾਯ ਸ਼ਾਸ਼ਵਿਸ ਨਿਸਤੜ ਿਸ਼ਡੁਣਾਯ ਸਰਵ ੇਸ਼ਵਰਾਯ ਸ ਖਸਾਰਮਹਾਰਣਿਾਯ |  
ਿਿਵ ਾ ਨਿਿੁਂ ਘਨਯਸ਼ ਰਰਣਿਮ ਤ੍ਪ੍੍ਾਿ ਨਿਸ਼੍੍ੀਡਯ ਿੁਂ ਨਿਨਰਿਰੁਂ ੍ਿਿਸਯ 
ਸੂਿ ਃ || ੭.੧ ||   
 
ਚ ਕ੍ਸ਼ੋਭ ਿਾਨਰਨਧ੍ਰਿ ੍ਰਯਯੌ ਚ ਸ਼ੀਘਰੁਂ ਯਾਦੋਿਣ ਃ ਸਹ ਿਦੀਯਬਿਾਨਭਕ੍ੜ ਸ਼ਟਃ |  
ਵ੍ੜ ਕ੍ਸ਼ਾਸ਼ਚ ੍ਰਵਿਿਿਾਃ ੍ਿਿੇਿ ੍ੂਰਵ ੁਂ ਕ੍ਨਸ਼੍ਤੋऽਰਣਿੇ ਨਿਨਰਰ ਦਾਿਮਦਸਯ 
ਹਿੋੇਃ || ੭.੨ || 
 
ਸਯਾਿੋ ਹਰਸਯ ਨਿਨਰ੍ਕ੍ਸ਼ਨਿਿਾਸ਼ਕਾਿੇ ਕ੍ਨਸ਼੍ਤਵਾऽਰਣਿੇ ਸ 
ਮਰ ਿੋਰਵ ਨਰਿਾਤ੍ਪਮ੍ਕ੍ਸ਼ਃ |  
ਹ ਮੋ ਨਿਨਰਃ ੍ਿਿਜਸਯ ਿ  ਨਿਸ਼ਰਮਾਰਥਮ ਦ੍ਨਭਦਯ 
ਿਾਨਰਨਧ੍ਮਿਰ੍ੱਧ੍ਦਿੇਕਸਾਿ ਃ || ੭.੩ || 
 
ਿੈਿਾਿਰ  ਨਿਸ਼ਰਮਣਮ ੍ੱਚਿ ਨਿਃ ਸ਼ਰਮੋऽਸੌ ਨਿਃ ਸੀਮ ੌ੍ਰ ਸ਼ਿ ਣਸਯ ਕ ਿਃ 
ਸ਼ਰਮੋऽਸਯ |  
ਆਨਸ਼ਿਸ਼ਯ ੍ਰਵਿਿਰੁਂ ਸ ਦਦਰਸ਼ ਿ੍ੱਚਿ ਦੇਿ ਸੁ ਿਾਿਜਿਿੀਂ ੍ਰਨਹਿਾਂ ਿਰੇਣ || 
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੭.੪ || 
 
ਨਜਜ੍ਞਾਸ ਨਭਨਰਿਜਬਿੁਂ ਿਿ ਭਕ੍ਸ਼ਮੇਿ  ਯਦਯਿ ਿਵ ਨਮ੍ੱਚਨਸ 
ਿਨਦਿਯਮਰੋਨਦਿਾਯਾਃ |  
ਆਸਯੁਂ ੍ਰਨਿਸ਼ਯ ਸ੍ਨਦ ੍ਰਨਿਨਿਃ ਸ੍ੜ ਿੋऽਸ੍ਮਾਦ ਦੇਿਾਿਿਿਦਯਦ ਿ 
ਸ੍ਵੜ ਿਮੇਸ਼  ਰਕ੍ਸ਼ਿ || ੭.੫ || 
 
ਦ੍ੜ ਸ਼ਟਵਾ ਸ ਰ੍ਰਣਨਯਿਾਂ ਬਿਮਸਯ ਚੋਿਰੁਂ ਦੇਿਾਃ ੍ਰਿ ਸ਼ੁਿ ਰਮ ੁਂ 
ਸ ਮਿੋਨਭਵ੍ੜ ਸ਼ਟਯਾ |  
ਿ ਰਾਦ੍ੜ ਿਃ  ੍ਿਰਸੌ ਨਿਯਿ ਿ ਿ੍ੱਚਿ ਚਾਯਾਿਰਹੁਂ ੍ਰਨਿਦਦਰਸ਼ ਚ ਨਸੁਂ 
ਨਹਕਾਖਯਮ || ੭.੬ || 
 
ਿੁਂ ਕਾਿਿਾਯ ਸਕਿਸਯ ਚ ਨਿਿਰਹऽੇਸਯਾਃ ਸਾਮਰਥਯਮ੍ਰਨਿਹਿੁਂ ੍ਰਦਦੌ 
ਨਿਧ੍ਾਿਾ |  
ਚਾਯਾਮਿਾਕ੍ਨਸ਼੍ਦਸੌ ੍ਿਿਾਤ੍ਪਮਜਸਯ ਸੋऽਸਯਾਃ ਸ਼ਰੀਰਮਿ ਨਿਸ਼ਯ ਨਬਭਦੇ 
ਚਾऽਸ਼  || ੭.੭ || 
 
ਨਿ੍ੱਸੀਮਮਾਤ੍ਪਮਬਿਨਮਿਯਿ ਦਰਸ਼ਯਾਿੋ ਹਿਵ  ਿ ਿਾਮਨ੍ 
ਨਿਧ੍ਾਤ੍ਪੜ ਿਰਾਨਭਿ ੍ਤਾਮ |  
ਿਮ੍ਬੇ ਸ ਿਮ੍ਬਨਸ਼ਖਰੇ ਨਿ੍੍ਾਿ ਿੁਂ ਕਾ੍ਰਾਕਾਰਰੂ੍ ਕਨਿਰਾਿਥ ਸੁਂਚ ਕੋਚ || 
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੭.੮ || 
 
ਭੂਿਵ ਾ ਨਬਿਾਲ਼ਸਨਮਿੋ ਨਿਨਸ਼ ਿਾਂ  ੍ਰੀਂ ਚ ੍ਰਾਪ੍ਸਸਯਿ ਦਦਰਸ਼ ਨਿਜਰੂ੍ ਿਿੀਂ ਸ 
ਿੁਂ ਕਾਮ |  
ਰ ੍ੱਧ੍ੋऽਿਯਾऽਸ਼ਵਥ ਨਿਨਜਿਯ ਚ ਿਾਂ ਸਵਮ ਨਸ਼ਟਨ੍ਸ਼ਟਾਂ ਿਯਾऽਿ ਮਿ ਏਿ ਨਿਿੇਸ਼ ਿੁਂ 
ਕਾਮ || ੭.੯ || 
 
ਮਾਰਗਮਾਣੋ ਬਨਹਸ਼ਚਾਿਤਃ ਸੋऽਸ਼ੋਕਿਨਿਕਾਿਲ਼ੇ |  
ਦਦਰਸ਼ ਨਸ਼ੁਂ ਸ਼੍ਾਵ੍ੜ ਕ੍ਸ਼ਮੂਿਨਸਥਿਰਮਾਕ੍ੜ ਨਿਮ || ੭.੧੦ || 
 
ਿਰਿੋਕਨਿਡਮ੍ਬਸਯ ਜਾਿਿ ਰਾਮਸਯ ਹ੍ੜ ਦਗਿਮ |  
ਿਸਯ ਚੇਸ਼ਟਾਿ ਸਾਰੇਣ ਕ੍ੜ ਿਵ ਾ ਚੇਸ਼ਟਾਸ਼ਚ ਸੁਂ ਨਿਦਃ |  
ਿਾਦ੍ੜ ਕਚੇਸ਼ਟਾਸਮੇਿਾਯਾ ਅੁਂ ਿ ਿੀਯਮਦਾਿ ਿਿਃ || ੭.੧੧ || 
 
ਸੀਿਾਯਾ ਯਾਨਿ ਚ ਿਾऽਸੰਿਾਕ੍ੜ ਿੇਸਤਾਨਿ ਸਰਵਸ਼ਃ |  
ਭੂਸ਼ਣਾਨਿ ਨਦਵਧ੍ਾ ਭੂਿਵ ਾ ਿਾਿਯੇਿਾऽਸੁਂ ਸਤਥ ਿ ਚ || ੭.੧੨ || 
 
ਅਥ ਚੂਲ਼ਾਮਨਣੁਂ ਨਦਿਯੁਂ ਦਾਿ ੁਂ ਰਾਮਾਯ ਸਾ ਦਦੌ |  
ਯਦਯ੍ਯੇਿੰਿ ੍ਸ਼ਯਨਿਤ ਨਿਸ਼ਾਚਰਿਣਾਸ ੁਿੇ |  
ਦਯ ਿੋਕਚਾਨਰਣਃ ਸਰਵ ੁਂ ੍ਸ਼ਯਿਤਯੜ ਸ਼ਯ ਏਿ ਚ || ੭.੧੩ || 
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ਿੇਸ਼ਾਂ ਨਿਡਮ੍ਬਿਾਯ ਿ ਦ ਿਯਾਿਾਂ ਿੁਂਚਿਾਯ ਚ |  
੍ਸ਼ਯਿਾਂ ਕਨਿਮ ਖਯਾਿਾਂ ਨਿਡਮ੍ਬੋऽਯੁਂ ਕ੍ੜ ਿੋ ਭਿੇਿ || ੭.੧੪ || 
 
ਕ੍ੜ ਿਵ ਾ ਕਾਰਯਨਮਦੁਂ ਸਰਵ ੁਂ ਨਿਸ਼ੁਂ ਕਃ ੍ਿਿਾਤ੍ਪਮਜਃ |  
ਆਤ੍ਪਮਾਨਿਸ਼ਕਰਣੇ ਨਚ੍ੱਿੁਂ ਚਕ੍ਰੇ ਮਨਿਮਿਾਂ ਿਰਃ || ੭.੧੫ || 
 
ਅਥ ਿਿਮਨਖਿੁਂ ਿਦ ਰਾਿਣਸਯਾਿਿ ੍ਯ ਕ੍ਨਸ਼ਨਿਰ ਹਨਮਮਮੇਕੁਂ 
ਿਰਜਨਯਿਵ ਾऽਸ਼  ਿੀਰਃ |  
ਰਜਨਿਚਰਨਿਿਾਸ਼ੁਂ ਕਾਂ ਕ੍ਸ਼ਮਾਣੋऽਨਿਿੇਿੁਂ ਮ ਹ ਰਨਿਰਿਿਾਦੀ ਿੋਰਣੁਂ ਚਾऽਰ ਰੋਹ 
|| ੭.੧੬ || 
 
ਅਥਾਸ਼੍ੜ ਣੋਦ ਦਸ਼ਾਿਿਃ ਕ੍ੀਿਦਰਚੇਨਸ਼ਟਿੁਂ ੍ਰਮ |  
ਨਦਦੇਸ਼ ਨਕੁਂ ਕਰਾਿ ਬਹਿੂ ਕਨ੍ਨਰਿਗ੍ੜ ਹਯਿਾਨਮਨਿ || ੭.੧੭ || 
 
ਸਮਸਤਸ਼ੋ ਨਿਮ੍ੜ ਿਯਿੋ ਿਰਾ੍ੱਧ੍ਰਸਯ ਨਕੁਂ ਕਰਾਃ |  
ਸਮਾਸਦਿ ਮਹਾਬਿਮ ਸ ਰਾਿਤਰਾਤ੍ਪਮਿੋऽ ੁਂਂ ਿਜਮ || ੭.੧੮ || 
 
ਅਸ਼ੀਨਿਕੋਨਿਯੂਥ੍ੁਂ  ੍ਰ੍ੱਸਰਾਸ਼ਟਕਾਯ ਿਮ |  
ਅਿੇਕਹਨੇਿਸੁਂ ਕ ਿੁਂ ਕ੍ੀਿਦਰਮਾਵ੍ੜ ਣੋਦ ਬਿਮ || ੭.੧੯ || 
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ਸਮਾਵ੍ੜ ਿਸਤਥਾऽਯ ਧ੍ ਃ ਸ ਿਾਨਡਿਸ਼ਚ ਿ ਰ੍ੜ ਸ਼ਮ |  
ਚਕਾਰ ਿਾਿ ਸਮਸਤਸ਼ਸਤਲ਼੍ਰਹਾਰਚੂਨਰਣਿਾਿ || ੭.੨੦ || 
 
 ੍ਿਸ਼ਚ ਮਨਿਤਰ  ੍ਿਰ ਕਾਿ ਸ ਰਾਿਣ੍ਰਚੋਨਦਿਾਿ |  
ਮਮਰਦ ਸ੍ਤ ੍ਰਵਿ ਰ੍ਭਾਿ ਿਰਾਨਭਰਕ੍ਨਸ਼ਿਾਿ || ੭.੨੧ || 
 
ਬਿਾਿਰਿਾਨਮਿਸਤਥਾ ਸਸ਼ਰਵਿਾਕ੍ਸ ਿਨਰਵਿਾਿ |  
ਨਿਹਿਯ ਸਰਵਰਕ੍ਸ਼ਸਾਂ ਤ੍ਪੜ ਿੀਯਭਾਿਮਕ੍ਨਸ਼ਣੋਿ || ੭.੨੨ || 
 
ਨਿऽਿੌ੍ਮੁਂ ਹਰੇਰਬਿੁਂ ਨਿਸ਼ਮਯ ਰਾਕ੍ਸ਼ਸਾਨਧ੍੍ਃ |  
ਕ ਮਾਰਮਕ੍ਸ਼ਮਾਤ੍ਪਮਿਃ ਸਮੁਂ ਸ ਿੁਂ ਿਯਯੋਜਯਿ || ੭.੨੩ || 
 
ਸ ਸਰਵਿੋਕਸਾਕ੍ਨਸ਼ਣਃ ਸ ਿੁਂ ਸ਼ਰ ਰਵਿਰਸ਼ ਹ|  
ਨਸ਼ਿ ਰਵਰਾਸਤਰਮਨਿਤਰਿ ਰਿ ਚ ਿਮਭਯਚਾਿਯਿ || ੭.੨੪ || 
 
ਸ ਮਣਡਮਧ੍ਯਕਾਸ ਿੁਂ ਸਮੀਕ੍ਸ਼ਯ ਰਾਿਣੋ੍ਮਮ |  
ਤ੍ਪੜ ਿੀਯ ਏਸ਼ ਚਾਂ ਸ਼ਕੋ ਬਿਸਯ ਹੀਿਯਨਚਿਤਯਿ || ੭.੨੫ || 
 
ਨਿਧ੍ਾਰਯ ਏਿ ਰਾਿਣਃ ਸ ਰਾਘਿਸਯ ਿਾਿਯਥਾ |  
ਯਦੀਿਦਰਨਜਨ੍ਮਯਾ ਹਿੋ ਿ ਚਾਸਯ ਸ਼ਨਕਤਰੀਕ੍ਸ਼ਯਿੇ || ੭.੨੬ || 
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ਅਿਸਤਯੋਃ ਸਮੋ ਮਯਾ ਤ੍ਪੜ ਿੀਯ ਏਸ਼ ਹਿਯਿੇ |  
ਨਿਚਾਰਯ ਚ ਿਮਾਸ਼  ਿੁਂ ੍ਦੋਃ ੍ਰਗ੍ੜ ਹਯ  ੍੍ੁਿੇ || ੭.੨੭ || 
 
ਸ ਚਕ੍ਰਿਦ ਭਰਮਾਿ ਰੁਂ ਨਿਧ੍ਾਯ ਰਾਿਣਾਤ੍ਪਮਜਮ |  
ਅ੍ੋਥਯਦ ਧ੍ਰਾਿਲ਼ੇ ਕ੍ਸ਼ਣੇਿ ਮਾਰ ਿੀ ਿਿ ਃ || ੭.੨੮ || 
 
ਨਿਚੂਨਰਣਿੇ ਧ੍ਰਾਿਲ਼ੇ ਨਿਜੇ ਸ ਿੇ ਸ ਰਾਿਣਃ |  
ਨਿਸ਼ਮਯ ਸ਼ੋਕਿਾਨ੍ਿਸਤਦਿਰਜੁਂ ਸਮਾਨਦਸ਼ਿ || ੭.੨੯ || 
 
ਅਥੇਿਦਰਨਜਨ੍ਮਹਾਸ਼ਰ ਰਵਰਾਸਤਰਸਮ੍੍ਰਯੋਨਜਿ ਃ |  
ਿਿਕ੍ਸ਼ ਿਾਿਰੋ੍ੱਿਮੁਂ ਿ ਚਾਸ਼ਕਦ ਨਿਚਾਿਿੇ || ੭.੩੦ || 
 
ਅਥਾਸਤਰਮ ੍ੱਿਮੁਂ ਨਿਧ੍ੇਰਯ ਯੋਜ ਸਰਵਦ ੍ੱਸ਼ਹਮ |  
ਸ ਿੇਿ ਿਾਨਡਿੋ ਹਨਰਰਵਯਨਚਿਤਯੰਨਿਰਾਕ ਿਃ || ੭.੩੧ || 
 
ਮਯਾ ਿਰਾ ਨਿਿੁਂ ਨਘਿਾ ਹਯਿੇਕਸ਼ਃ ਸਵਯਮ੍ਭ ਿਃ |  
ਸ ਮਾਿਿੀਯ ਏਿ ਮੇ ਿਿੋऽਿਰ  ਮਾਿਯਾਮਯਹਮ || ੭.੩੨ || 
 
ਇਮੇ ਚ ਕ ਰਯ ਰਿਰ  ਨਕੁਂ ੍ਰਹ੍ੜ ਸ਼ਟਰਕ੍ਸ਼ਸਾਂ ਿਣਾਃ |  
ਇਿੀਹ ਿਕ੍ਸ਼ਯਮੇਿ ਮੇ ਸ ਰਾਿਣਸ਼ਚ ਦ੍ੜ ਸ਼ਯਿੇ || ੭.੩੩ || 
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ਇਦੁਂ ਸਮੀਕ੍ਸ਼ਯ ਬ੍ੱਧ੍ਿਿ ਨਸਥਿੁਂ ਕ੍ੀਿਦਰਮਾਸ਼  ਿੇ |  
ਬਬਿੁਰਿਯ੍ਾਸ਼ਕ ਰਜਿਾਮ ਚਾਸਤਰਮਸਯ ਿਿ || ੭.੩੪ || 
 
ਅਥ ੍ਰਗ੍ੜ ਹਯ ਿੁਂ ਕਨ੍ੁਂ ਸਮੀ੍ਮਾਿਯੁਂ ਸ਼ਚ ਿੇ |  
ਨਿਸ਼ਾਚਰੇਸ਼ਵਰਸਯ ਿੁਂ ਸ ਪ੍ਸੜ ਸ਼ਟਿਾਂ ਸ਼ਚ ਰਾਿਣਃ || ੭.੩੫ || 
 
ਕ੍ੇ ਕ ਿੋऽਨਸ ਕਸਯ ਿਾ ਨਕਮਰਥਮੀਦ੍ੜ ਸ਼ੁਂ ਕ੍ੜ ਿਮ |  
ਇਿੀਨਰਿਃ ਸ ਚਾਿਦਿ ੍ਰਣਮਯ ਰਾਮਮੀਸ਼ਵਰਮ || ੭.੩੬ || 
 
ਅਿ ਨਹ ਦੂਿਮਾਿਿੁਂ ਦ ਰਿਤਨਿਕ੍ਰਮਸਯ ਮਾਮ |  
ਰਘੂ੍ੱਿਮਸਯ ਮਾਰ ਨਿੁਂ ਕ ਿਕ੍ਸ਼ਯੇ ਿਿੇਸ਼ਵਰਮ || ੭.੩੭ || 
 
ਿ ਚੇਿ ੍ਰਦਾਸਯਨਸ ਿਵ ਰਿ ਰਘੂ੍ੱਿਮਨ੍ਰਯਾਂ ਿਦਾ |  
ਸ  ੍ਿਰ ਨਮਿਰਬਾਿਧਿੋ ਨਿਿਾਸ਼ਮਾਸ਼  ਯਾਸਯਨਸ || ੭.੩੮ || 
 
ਿ ਰਾਮਬਾਣਧ੍ਾਰਣੇ ਕ੍ਸ਼ਮਾਃ ਸ ਰੇਸ਼ਵਰਾ ਅਨ੍ |  
ਨਿਨਰੁਂਨਚਸ਼ਰਵ ੍ੂਰਵਕਾਃ ਨਕਮ  ਿਵਮਲ੍੍ਸਾਰਕਃ || ੭.੩੯ || 
 
੍ਰਕੋਨ੍ਿਸਯ ਿਸਯ ਕਃ  ੍ਰਨਸਥਿੌ ਕ੍ਸ਼ਮ ੋਭਿੇਿ |  
ਸ ਰਾਸ ਰੋਰਿਾਨਦਕੇ ਜਿਿਯਨਚਿਤਯਕਰਮਣਃ || ੭.੪੦ || 
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ਇਿੀਨਰਿੇ ਿਧ੍ੋਦਯਿੁਂ ਿਯਿਾਰਯਦ ਨਿਭੀਸ਼ਣਃ |  
ਸ  ੍ ੍ੱਚਦਾਹਕਰਮਨਣ ਿਯਯੋਜਯੰਨਿਸ਼ਾਚਰਾਿ || ੭.੪੧ || 
 
ਅਥਾਸਯ ਿਸਤਰਸੁਂਚਯ ਃ ਨ੍ਧ੍ਾਯ  ੍ ੍ੱਚਮਿਿਯੇ |  
ਦਦ ਰਦਦਾਹ ਿਾਸਯ ਿਨ੍ਮਰ ਤ੍ਪਸਖੋ ਹ ਿਾਸ਼ਿਃ || ੭.੪੨ || 
 
ਮਮਰਸ਼ ਸਰਵ ਚੇਨਸ਼ਟਿੁਂ ਸ ਰਕ੍ਸ਼ਸਾਂ ਨਿਰਾਮਯਃ |  
ਬਿੋ੍ੱਧ੍ਿਸ਼ਚ ਕੌਿ ਕਾਿ ੍ਰਦਿੁਮੇਿ ਿਾਂ  ੍ਰੀਮ || ੭.੪੩ || 
 
ਦਦਾਹ ਚਾਨਖਿੁਂ  ੍ਰੁਂ ਸਵ  ੍ ੍ੱਚਿੇਿ ਿਨਹਿਿਾ |  
ਕ੍ੜ ਨਿਸੁ ਨਿਸ਼ਵਕਰਮਣੋऽ੍ਯਦਹਯਿਾਸਯ ਿੇਜਸਾ || ੭.੪੪ || 
 
ਸ ਿਰਣਰਿਿਕਾਨਰਿਾਂ ਸ ਰਾਕ੍ਸ਼ਸੋ੍ੱਿਮ ਃ ਸਹ |  
੍ਰਦਹਯ ਸਰਵਸ਼ਃ  ੍ਰੀਂ ਮ ਦਾऽਨਿਵਿੋ ਜਿਰਜ ਚ || ੭.੪੫ || 
 
ਸ ਰਾਿਣੁਂ ਸ  ੍ਿਰਕੁਂ ਤ੍ਪੜ ਣੋ੍ਮੁਂ ਨਿਧ੍ਾਯ ਚ |  
ਿਯੋਃ ੍ਰ੍ਸ਼ਯਿੋਃ  ੍ਰੁਂ ਨਿਧ੍ਾਯ ਭਸ੍ਮਸਾਦ ਯਯੌ || ੭.੪੬ || 
 
ਨਿਿੁਂ ਘਯ ਚਾਰਣਿੁਂ  ੍ਿਃ ਸਵਜਾਨਿਨਭਃ ੍ਰ੍ ੂ ਨਜਿਃ |  
੍ਰਭਕ੍ਸ਼ਯ ਿਾਿਰੇਨਸ਼ਿ ਰਮਧ੍  ੍ਰਭ ੁਂ ਸਮੇਨਯਿਾਿ || ੭.੪੭ || 

8

www.yo
us

igm
a.c

om



 
ਰਾਮੁਂ ਸ ਰੇਸ਼ਵਰਮਿਣਯਿ ਣਾਨਭਰਾਮੁਂ ਸਮ੍੍ਰਾ੍ਯ ਸਰਵਕਨ੍ਿੀਰਿਰ ਃ ਸਮੇਿਃ |  
ਚੂਲ਼ਾਮਨਣੁਂ ੍ਿਿਜਃ ੍ਦਯੋਨਰਿਧ੍ਾਯ ਸਰਵ ਾਂ ਿਕ ਃ ੍ਰਣਨਿਮਸਯ ਚਕਾਰ ਭਕਤਯਾ || 
੭.੪੮ || 
 
ਰਾਮੋऽਨ੍ ਿਾਿਯਦਿ ਦਾਿ ਮਮ ਸ਼ਯ ਯੋਿਯਮਿਯਿਤਭਨਕਤ੍ਰਮਸਯ ਨਿਿਕ੍ਸ਼ਯ 
ਨਕੁਂਨਚਿ |  
ਸਵਾਤ੍ਪਮ੍ਰਦਾਿਮਨਧ੍ਕੁਂ ੍ਿਿਾਤ੍ਪਮਜਸਯ ਕ ਰਵਿ ਸਮਾਨਸ਼ਿਸ਼ਦਮ ੁਂ ੍ਰਮਾਨਭਿ ਸ਼ਟਃ || 
੭.੪੯ || 
 
ਇਨਿ ਸ਼ਰੀਮਦਾਿਿਦਿੀਰਥਭਿਿਤ੍ਪ੍ਾਦਾਚਾਰਯਨਿਰਨਚਿੇ  
ਸ਼ਰੀਮਹਾਭਾਰਿਿਾਤ੍ਪ੍ਰਯਨਿਰਣਯੇ 
ਸ਼ਰੀਰਾਮਚਨਰਿੇ ਹਿੂਮਤ੍ਪ੍ਰਨਿਯਾਿੁਂ ਿਾਮ ਸ੍ਤਮੋऽਧ੍ਯਾਯਃ  
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