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shrI rAmahRidayam

શ્રીરામહૃદયમ્

શ્રી ગણેશાય નમઃ ।
શ્રી મહાદેવ ઉવાચ ।
તતાે રામઃ વયં પ્રાહ હનુમ તમપુ સ્થતમ્ ।
શ ◌ૃ ય વં પ્રવક્ષ્યા મ હ્યાત્માનાત્મપરાત્મનામ્॥ ૧॥
આકાશસ્ય યથા ભેદ સ્ત્રિવધાે દૃ યતે મહાન્ ।
જલાશયે મહાકાશ તદવ ચ્છન્ન અેવ િહ ।
પ્ર ત બ બાખ્યમપરં દૃ યતે િત્રિવધં નભઃ॥ ૨॥
બુદ્ યવ ચ્છન્નચૈત યમેકં પૂણર્મથાપરમ્ ।
આભાસ વપરં બ બભૂતમવેં િત્રધા ચ તઃ॥ ૩॥
સાભાસબુદ્ધઃે ક ર્ વમિવ ચ્છન્નેઽિવકાિર ણ ।
સા ક્ષ યારાે યતે ભ્રા ત્યા વ વં ચ તથાઽબુધૈઃ॥ ૪॥
આભાસ તુ ષાબુ દ્ધરિવદ્યાકાયર્મુચ્યતે ।
અિવ ચ્છન્નં તુ તદ્બ્રહ્મ િવચ્છેદ તુ િવક પતઃ॥ ૫॥
અિવ ચ્છન્નસ્ય પૂણન અેક વં પ્ર તપદ્યતે ।
ત વમસ્યાિદવાક્યૈશ્ચ સાભાસસ્યાહમ તથા॥ ૬॥
અૈક્યજ્ઞાનં યદાે પનં્ન મહાવાક્યને ચાત્મનાેઃ ।
તદાઽિવદ્યા વકાયશ્ચ ન યત્યેવ ન સશંયઃ॥ ૭॥
અેત દ્વજ્ઞાય મદ્ભક્તાે મદ્ભાવાયાપેપદ્યતે
મદ્ભ ક્તિવમખુાનાં િહ શાસ્ત્રગતષુ મુહ્યતામ્ ।
ન જ્ઞાનં ન ચ માેક્ષઃ સ્યાત્તષેાં જન્મશતૈરિપ॥ ૮॥
ઇદં રહસ્યં હૃદયં મમાત્મનાે મયવૈ સાક્ષા ક થતં તવાનઘ ।
મદ્ભ ક્તહીનાય શઠાય ન વયા દાતવ્યમૈ દ્રાદિપ રાજ્યતાેઽિધકમ્॥ ૯॥
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॥ શ્રીમદ યાત્મરામાયણે બાલકા ડે શ્રીરામહૃદયં સ પૂણર્મ્॥
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