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રામસ્ય વચનં શ્રુ વા સગુ્રીવાે હૃષ્ટમાનસઃ ।
િવભીષણમથાના ય દશર્યામાસ રાઘવમ્॥ ૧૩॥
િવભીષણ તુ સાષ્ટાઙ્ગં પ્ર ણપત્ય રઘૂત્તમમ્ ।
હષર્ગદ્ગદયા વાચા ભ યા ચ પરયા વતઃ॥ ૧૪॥
રામં યામં િવશાલાક્ષં પ્રસન્નમખુપઙ્કજમ્ ।
ધનુબાર્ણધરં શા તં લ મણને સમ વતમ્॥ ૧૫॥
કૃતા જ લપુટાે ભૂ વા તાેતું સમપુચક્રમે॥ ૧૬॥
િવભીષણ ઉવાચ ।
નમ તે રામ રાજે દ્ર નમઃ સીતામનાેરમ ।
નમ તે ચ ડકાેદ ડ નમ તે ભક્તવ સલ॥ ૧૭॥
નમાેઽન તાય શા તાય રામાયા મતતજેસે ।
સગુ્રીવ મત્રાય ચ તે રઘૂણાં પતયે નમઃ॥ ૧૮॥
જગદુ પ ત્તનાશાનાં કારણાય મહાત્મને ।
ત્રૈલાેક્યગુરવેઽનાિદગ્ હસ્થાય નમાે નમઃ॥ ૧૯॥
વમાિદજર્ગતાં રામ વમવે સ્થ તકારણમ્ ।
વમ તે િનધનસ્થાનં વેચ્છાચાર વમવે િહ॥ ૨૦॥
ચરાચરાણાં ભૂતાનાં બિહર તશ્ચ રાઘવ ।
વ્યા યવ્યાપક પેણ ભવાન્ ભા ત જગન્મયઃ॥ ૨૧॥
વન્માયયા હૃતજ્ઞાના નષ્ટાત્માનાે િવચેતસઃ ।
ગતાગતં પ્રપદ્ય તે પાપપુ યવશાત્ સદા॥ ૨૨॥
તાવ સતં્ય જગદ્ભા ત શુ ક્તકારજતં યથા
યાવન્ન જ્ઞાયતે જ્ઞાનં ચેતસાન યગા મના॥ ૨૩॥
વદજ્ઞાનાત્ સદા યુક્તાઃ પતુ્રદારગ્ હાિદષુ ।
રમ તે િવષયાન્ સવાર્ન તે દુઃખપ્રદાન્ િવભાે। । ૨૪॥
વ મ દ્રાેઽ ગ્ યર્માે રક્ષાે વ ણશ્ચ તથાિનલઃ ।
કુબેરશ્ચ તથા દ્ર વમવે પુ ષાેત્તમ॥ ૨૫॥
વમણાેર યણીયાંશ્ચ સ્થૂલાત્ સ્થૂલતરઃ પ્રભાે ।
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વં િપતા સવર્લાેકાનાં માતા ધાતા વમવે િહ॥ ૨૬॥
આિદમ યા તરિહતઃ પિરપૂણાઽચ્યુતાેઽવ્યયઃ ।
વં પા ણપાદરિહતશ્ચ ઃશ્રાતે્રિવવ જતઃ॥ ૨૭॥
શ્રાેતા દ્રષ્ટા ગ્રહીતા ચ જવન વં ખરા તક ।
કાેશે યાે વ્ય તિરક્ત વં િનગુર્ણાે િન પાશ્રયઃ॥ ૨૮॥
િનિવક પાે િનિવકારાે િનરાકારાે િનર શ્વરઃ ।
ષડ્ભાવરિહતાેઽનાિદઃ પુ ષઃ પ્રકૃતે પરઃ॥ ૨૯॥
માયયા ગ્ હ્યમાણ વં મનુ ય ઇવ ભાવ્યસે ।
જ્ઞા વા વાં િનગુર્ણમજં વૈ ણવા માેક્ષગા મનઃ॥ ૩૦॥
અહં વ પાદસદ્ભ ક્તિનઃશ્રેણી ં પ્રા ય રાઘવ ।
ઇચ્છા મ જ્ઞાનયાેગાખ્યં સાૈધમારાેઢુમીશ્વર॥ ૩૧॥
નમઃ સીતાપતે રામ નમઃ કા ણકાેત્તમ ।
રાવણારે નમ તુ યં ત્રાિહ માં ભવસાગરાત્॥ ૩૨॥
તતઃ પ્રસન્નઃ પ્રાવેાચ શ્રીરામાે ભક્તવ સલઃ ।
વરં ણી વ ભદં્ર તે વા છતં વરદાેઽ યહમ્॥ ૩૩॥
િવભીષણ ઉવાચ ।
ધ યાેઽ મ કૃતકૃત્યાેઽ મ કૃતકાયાઽ મ રાઘવ ।
વ પાદદશર્નાદેવ િવમુક્તાેઽ મ ન સશંયઃ॥ ૩૪॥
ના ત મ સદશૃાે ધ યાે ના ત મ સદશૃઃ શુ ચઃ ।
ના ત મ સદશૃાે લાેકે રામ વન્મૂ તદશર્નાત્ ॥ ૩૫॥
કમર્બ ધિવનાશાય વજ્જ્ઞાનં ભ ક્તલક્ષણમ્ ।
વદ્ યાનં પરમાથ ચ દેિહ મે રઘનુ દન॥ ૩૬॥
ન યાચે રામ રાજે દ્ર સખંુ િવષયસભંવમ્ ।
વ પાદકમલે સક્તા ભ ક્તરેવ સદા તુ મે॥ ૩૭॥
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