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ઇદં પિવતં્ર પરમં ભક્તાનાં વ લભં સદા ।
યેયં િહ દાસભાવને ભ ક્તભાવને ચેતસા ॥
પરં સહસ્રનામાખ્યમ્ યે પઠ ત મની ષણઃ ।
સવર્પાપિવિનમુર્ક્તાઃ તે યા ત હિરસિન્નધાૈ ॥
મહાદેવ ઉવાચ ।
શ ◌ૃ દેિવ પ્રવક્ષ્યા મ માહા યં કેશવસ્ય તુ ।
યે શ ◌ૃ વ ત નરશ્રેષ્ઠાઃ તે પુ યાઃ પુ ય િપણઃ ॥
ૐ રામરક્ષા તાતે્રસ્ય શ્રીમહ ષિવશ્વા મત્રઋ ષઃ ।
શ્રીરામાે દેવતા । અનુષુ્ટ છ દઃ ।
શ્રીિવ પ્રીત્યથ જપે િવિનયાેગઃ ॥
અતસી પુ પસઙ્કાશં પીતવાસ સમચ્યુતમ્ ।
યા વા વૈ પુ ડર કાકં્ષ શ્રીરામં િવ મવ્યયમ્ ॥ ૧॥
પાતવુાે હૃદયં રામઃ શ્રીક ઠઃ ક ઠમવે ચ ।
ના ભ પાતુ મખત્રાતા કિટ મે િવશ્વરક્ષકઃ ॥ ૨॥
કરાૈ પાતુ દાશર થઃ પાદાૈ મે િવશ્વ પ ક્ ।
ચ ષી પાતુ વૈ દેવ સીતાપ તરનુત્તમઃ ॥ ૩॥
શખાં મે પાતુ િવશ્વાત્મા કણા મે પાતુ કામદઃ ।
પાશ્વર્યાે તુ સરુત્રાતા કાલકાેિટ દુરાસદઃ ॥ ૪॥
અન તઃ સવર્દા પાતુ શર રં િવશ્વનાયકઃ ।
જહ્વાં મે પાતુ પાપઘ્નાે લાેક શક્ષાપ્રવત્તર્કઃ ॥ ૫॥
રાઘવઃ પાતુ મે દ તાન્ કેશાન્ રક્ષતુ કેશવઃ ।
સ ક્થની પાતુ મે દત્તિવજયાનેામ િવશ્વ ક્ ॥ ૬॥
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અેતાં રામબલાપેેતાં રક્ષાં યાે વૈ પુમાન્ પઠેત્ ।
સ ચરાયુઃ સખુી િવદ્વાન્ લભતે િદવ્યસ પદામ્ ॥ ૭॥
રક્ષાં કરાે ત ભૂતે યઃ સદા રક્ષતુ વૈ ણવી ।
રામે ત રામભદ્રે ત રામચ દ્રે ત યઃ મરેત્ ॥ ૮॥
િવમુક્તઃ સ નરઃ પાપાન્ મુ ક્ત પ્રા ાે ત શાશ્વતીમ્ ।
વ સષે્ઠન ઇદં પ્રાેક્તં ગુરવે િવ િપણે ॥ ૯॥
તતાે મે બ્રહ્મણઃ પ્રાપ્તં મયાેક્તં નારદં પ્ર ત ।
નારદેન તુ ભૂલાકે પ્રાિપતં સજુને વહ ॥ ૧૦॥
સુ વા વાઽથ ગ્ હેવાિપ માગ ગચ્છેત અેવ વા ।
યે પઠ ત નરશ્રેષ્ઠઃ તે નરાઃ પુ યભા ગનઃ ॥ ૧૧॥ (તે જ્ઞેયાઃ)

ઇ ત શ્રીપાદ્મેમહાપુરાણે પ ચપ ચાશ સાહ યાં
સિંહતાયામુત્તરખ ડે ઉમાપ તનારદસવંાદે
રામરક્ષા તાતંે્ર નામિત્રસપ્ત તતમાેઽ યાયઃ ॥
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