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gosvAmI tulasIdAsa kRita dohavali

ગાે વામી તુલસીદાસ કૃત દાેહાવલી

॥ રામ॥
॥ શ્રી હનુમતે નમઃ॥
દાે૦

શ્રીગુ ચરન સરાજે રજ, િનજ મનુ મુકુ સધુાિર।
બરનઉઁ રઘુબર બમલ જસ,ુ ે દાયકુ ફલ ચાિર॥
બુ દ્ધહીન તનુ િનકે, સુ મરાૈ પવન-કુમાર।
બલ બુ દ્ધ િવદ્યા દેહુ માેિહ, હરહુ કલેસ બકાર॥

ચાપૈાઈ

જય હનુમાન જ્ઞાન ગનુ સાગર। જય કપીસ તહઁુ લાેક ઉ ગર॥
રામ દૂત અતુ લત બલ ધામા। અંજિન-પતુ્ર પવનસતુ નામા॥
મહાબીર બક્રમ બજરંગી। કુમ ત િનવાર સમુ ત કે સગંી॥
કંચન બરન બરાજ સબેુસા। કાનન કંુડલ કંુ ચત કેસા॥
હાથ બજ્રઆૈર વ બરાજૈ। કાઁધે મૂઁજ જનેઊ સાજૈ॥
સકંર સવુન કેસર નંદન। તજે પ્રતાપ મહા જગ બંદન॥
બદ્યાવાન ગનુી અ ત ચાતુર। રામ કાજ કિરબે કાે આતુર॥
પ્રભુ ચિરત્ર સિુનબે કાે ર સયા। રામ લખન સીતા મન બ સયા॥
સૂ મ પ ધિર સયિહ િદખાવા। બકટ પ ધિર લંક જરાવા॥
ભીમ પ ધિર અસરુ સઁહારે। રામચ દ્ર કે કાજ સઁવારે॥
લાય સં વન લખન જયાયે। શ્રીરઘુબીર હર ષ ઉર લાયે॥
રઘપુ ત ક હી બહુત બડાઈ। તુમ મમ પ્રય ભરતિહ સમ ભાઈ॥
સહસ બદન તુ હરાે જસ ગાવ। અસ કિહ શ્રીપ ત કંઠ લગાવ॥
સનકાિદક બ્રહ્માિદ મનુીસા। નારદ સારદ સિહત અહીસા॥
જમ કુબેર િદગપાલ જહાઁ ત।ે ક બ કાે બદ કિહ સકે કહાઁ તે॥
તુમ ઉપકાર સગુ્રીવિહ ક હા। રામ મલાય રાજ પદ દ હા॥
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તુ હરાે મંત્ર બભીષણ માના। લંકેશ્વર ભઅે સબ જગ ના॥
જુગ સહસ્ર જેન પર ભાન।ૂ લીલ્યાે તાિહ મધુર ફલ નૂ॥
પ્રભુ મુિદ્રકા મે લ મખુ માહી। જલિધ લાઁ ઘ ગયે અચરજ નાહી ં॥
દુગર્મ કાજ જગત કે જેત।ે સગુમ અનુગ્રહ તુ હરે તેતે॥
રામ દુઆરે તુમ રખવારે। હાેત ન આજ્ઞા બનુ પૈસારે॥
સબ સખુ લહૈ તુ હાર સરના। તુમ રચ્છક કાહુ કાે ડરના॥
આપન તજે સહંારાે આપ।ૈ તીનાે લાેક હાઁક તે કાઁપૈ॥
ભૂત િપસાચ િનકટ નિહ આવૈ। મહાબીર જબ નામ સનુાવૈ॥
નાસૈ રાેગ હરૈ સબ પીરા। જપત િનરંતર હનુમત બીરા॥
સકંટ ત હનુમાન છુડાવ। મન ક્રમ બચન યાન ે લાવૈ॥
સબ પર રામ તપ વી રા । તન કે કાજ સકલ તુમ સા ॥
આૈર મનાેરથ ે કાેઈ લાવૈ। સાેઇ અ મત વન ફલ પાવૈ॥
ચારાે જુગ પરતાપ તુ હારા। હૈ પર સદ્ધ જગત ઉ જયારા॥
સાધુ સતં કે તુમ રખવારે। અસરુ િનકંદન રામ દુલારે॥
અષ્ટ સ દ્ધ નાૈ િનિધ કે દાતા। અસ બર દ ન નક માતા॥
રામ રસાયન તુ હરે પાસા। સદા રહાે રઘપુ ત કે દાસા॥
તુ હરે ભજન રામ કાે પાવૈ। જનમ જનમ કે દુખ બસરાવૈ॥
અંત કાલ રઘુબર પુર ઈ। જહાઁ જન્મ હિર-ભક્ત કહાઈ॥
આૈર દેવતા ચત્ત ન ધરઈ। હનુમત સઇે સબર્ સખુ કરઈ॥
સકંટ કટૈ મટૈ સબ પીરા। ે સુ મરૈ હનુમત બલબીરા॥
જૈ જૈ જૈ હનુમાન ગાેસાઈ। કૃપા કરહુ ગુ દેવ ક નાઈ॥
ે સત બાર પાઠ કર કાેઈ। છૂટિહ બંિદ મહાસખુ હાેઈ॥
ે યહ પઢૈ હનુમાન ચાલીસા। હાેય સ દ્ધ સાખી ગાૈર સા॥

તુલસીદાસ સદા હિર ચેરા। ક જૈ નાથ હૃદય મહઁ ડરેા॥

દાે૦

પવનતનય સકંટ હરન, મંગલ મૂર ત પ।
રામ લખન સીતા સિહત, હૃદય બસહુ સરુ ભપૂ॥

॥ ઇ ત॥
સયાવર રામચ દ્ર ક જય। પવનસતુ હનુમાન ક જય॥
ઉમાપ ત મહાદેવ ક જય। બાેલાે ભાઇ સબ સતં હ ક જય॥
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॥ શ્રીસીતારામા યાં નમઃ॥
દાેહાવલી

યાન

રામ બામ િદ સ નક લખન દાિહની આેર।
યાન સકલ કલ્યાનમય સરુત તુલસી તાેર॥
સીતા લખન સમેત પ્રભુ સાેહત તુલસીદાસ।
હરષત સરુ બરષત સમુન સગનુ સમંુગલ બાસ॥
પંચબટ બટ બટપ તર સીતા લખન સમેત।
સાેહત તુલસીદાસ પ્રભુ સકલ સમંુગલ દેત॥

રામ-નામ-જપક મિહમા

ચત્રકૂટ સબ િદન બસત પ્રભુ સય લખન સમેત।
રામ નામ જપ પકિહ તુલસી અ ભમત દેત॥
પય અહાર ફલ ખાઇ જપુ રામ નામ ષટ માસ।
સકલ સમંુગલ સ દ્ધ સબ કરતલ તુલસીદાસ॥
રામ નામ મનીદ પ ધ હ દેહર દ્વાર।
તુલસી ભીતર બાહરેહઁુ ચાહ સ ઉ જયાર॥
િહયઁ િનગુર્ન નયન હ સગનુ રસના રામ સનુામ।
મનહઁુ પુરટ સપંુટ લસત તુલસી લ લત લલામ॥
સગનુ યાન ચ સરસ નિહ િનગુર્ન મન તે દૂિર।
તુલસી સુ મરહુ રામકાે નામ સ વન મૂિર॥
અેકુ છત્રુ અેકુ મુકુટમિન સબ બરનિન પર ેઉ।
તુલસી રઘુબર નામ કે બરન બરાજત દાેઉ॥
નામ રામ કાે અંક હૈ સબ સાધન હ સનૂ।
અંક ગઅ કછુ હાથ નિહ અંક રહ દસ ગનૂ॥
નામુ રામ કાે કલપત ક લ કલ્યાન િનવાસ।ુ
ે સુ મરત ભયાે ભાઁગ ત તુલસી તુલસીદાસુ॥

રામ નામ જિપ હઁ જન ભઅે સકૃુત સખુસા લ।
તુલસી ઇહાઁ ે આલસી ગયાે આજુ ક કા લ॥
નામ ગર બિનવાજ કાે રાજ દેત જન િન।
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તુલસી મન પિરહરત નિહ ઘુર બિનઆ ક બાિન॥
કાસી ં બિધ બ સ તનુ તજ હિઠ તનુ તજ પ્રયાગ।
તુલસી ે ફલ સાે સલુભ રામ નામ અનુરાગ॥
મીઠાે અ કઠવ ત ભરાે રાતાઈ અ છૈમ।
વારથ પરમારથ સલુભ રામ નામ કે પ્રેમ॥
રામ નામ સુ મરત સજુસ ભાજન ભઅે કુ ત।
કુત ક સરુપુર રાજમગ લહત ભવુન બખ્યા ત॥
વારથ સખુ સપનેહઁુ અગમ પરમારથ ન પ્રબેસ।
રામ નામ સુ મરત મટિહ તુલસી કિઠન કલેસ॥
માેર માેર સબ કહઁ કહ સ તૂ કાે કહુ િનજ નામ।
કૈ ચપુ સાધિહ સિુન સમુ ઝ કૈ તુલસી જપુ રામ॥
હમ લ ખ લખિહ હમાર લ ખ હમ હમાર કે બીચ।
તુલસી અલખિહ કા લખિહ રામ નામ જપ નીચ॥
રામ નામ અવલંબ બનુ પરમારથ ક આસ।
બરષત બાિરદ બઁૂદ ગિહ ચાહત ચઢ◌़ન અકાસ॥
તુલસી હિઠ હિઠ કહત િનત ચત સિુન િહત કિર માિન।
લાભ રામ સુ મરન બડ◌़◌ાે બડ◌़◌ી બસાર હાિન॥
બગર જનમ અનેક ક સધુરૈ અબહી ંઆજુ।
હાેિહ રામ કાે નામ જપુ તુલસી ત જ કુસમાજુ॥
પ્રી ત પ્રતી ત સરુ ત સા રામ રામ જપુ રામ।
તુલસી તેરાે હૈ ભલાે આિદ મ ય પિરનામ॥
દંપ ત રસ રસના દસન પિરજન બદન સગુેહ।
તુલસી હર િહત બરન સસુ સપં ત સહજ સનેહ॥
બરષા િરતુ રઘપુ ત ભગ ત તુલસી સા લ સદુાસ।
રામનામ બર બરન જુગ સાવન ભાદવ માસ॥
રામ નામ નર કેસર કનકક સપુ ક લકાલ।
પક જન પ્રહલાદ જ મ પા લિહ દ લ સરુસાલ॥

રામ નામ ક લ કામત રામ ભગ ત સરુધને।ુ
સકલ સમંુગલ મૂલ જગ ગુ પદ પંકર રેનુ॥
રામ નામ ક લ કામત સકલ સમંુગલ કંદ।
સુ મરત કરતલ સ દ્ધ સબ પગ પગ પરમાનંદ॥
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જથા ભૂ મ સબ બીજમય નખત િનવાસ અકાસ।
રામ નામ સબ ધરમમય નત તુલસીદાસ॥
સકલ કામના હીન જે રામ ભગ ત રસ લીન।
નામ સપુ્રેમ િપયષૂ હૃદ ત હહઁુ િકઅે મન મીન॥
બ્રહ્મ રામ ત નામુ બડ◌़ બર દાયક બર દાિન।
રામ ચિરત સત કાેિટ મહઁ લય મહેસ જયઁ િન॥
સબર ગીધ સસુવેકિન સગુ ત દ હ રઘનુાથ।
નામ ઉધારે અ મત ખલ બેદ બિદત ગનુ ગાથ॥
રામ નામ પર નામ ત પ્રી ત પ્રતી ત ભરાેસ।
સાે તુલસી સુ મરત સકલ સગનુ સમંુગલ કાેસ॥
લંક બભીષન રાજ કિપ પ ત મા ત ખગ મીચ।
લહી રામ સા નામ ર ત ચાહત તુલસી નીચ॥
હરન અમંગલ અઘ અ ખલ કરન સકલ કલ્યાન।
રામનામ િનત કહત હર ગાવત બેદ પુરાન॥
તુલસી પ્રી ત પ્રતી ત સા રામ નામ જપ ગ।
િકઅ હાેઇ બિધ દાિહનાે દેઇ અભાગેિહ ભાગ॥
જલ થલ નભ ગ ત અ મત અ ત અગ જગ વ અનેક।
તુલસી તાે સે દ ન કહઁ રામ નામ ગ ત અેક॥
રામ ભરાેસાે રામ બલ રામ નામ બ વાસ।
સુ મરત સભુ મંગલ કુસલ માઁગત તુલસીદાસ॥
રામ નામ ર ત રામ ગ ત રામ નામ બ વાસ।
સુ મરત સભુ મંગલ કુસલ દુહઁુ િદ સ તુલસીદાસ॥

રામપ્રેમકે બના સબ વ્યથર્ હૈ

રસના સાઁિપિન બદન બલ જે ન જપિહ હિરનામ।
તુલસી પ્રેમ ન રામ સા તાિહ બધાતા બામ॥
િહય ફાટહઁુ ફૂટહઁુ નયન જરઉ સાે તન કેિહ કામ।
દ્રવિહ સ્ત્રવિહ પુલકઇ નહી ં તુલસી સુ મરત રામ॥
રામિહ સુ મરત રન ભરત દેત પરત ગુ પાઁય।
તુલસી જ હિહ ન પુલક તનુ તે જગ વત યઁ॥

સાેરઠા
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હૃદય સાે કુ લસ સમાન ે ન દ્રવઇ હિરગનુ સનુત।
કર ન રામ ગનુ ગાન હ સાે દાદુર હ સમ॥
સ્ત્રવૈ ન સ લલ સનેહુ તુલસી સિુન રઘુબીર જસ।
તે નયના જિન દેહુ રામ કરહુ બ આઁધરાે॥
રહ ન જલ ભિર પૂિર રામ સજુસ સિુન રાવરાે।
તન આઁ ખન મ ધૂિર ભિર ભિર મૂઠ મે લયે॥

પ્રાથર્ના

બારક સુ મરત તાેિહ હાેિહ ત હિહ સ મખુ સખુદ।
ક્યા ન સઁભારિહ માેિહ દયા સધુ દસર થ કે॥

રામક આૈર રામપ્રેમક મિહમા

સાિહબ હાેત સરાષે સવેક કાે અપરાધ સિુન।
અપને દેખે દાષે સપનેહુ રામ ન ઉર ધરે॥

દાેહા

તુલસી રામિહ આપુ ત સવેક ક ચ મીિઠ।
સીતાપ ત સે સાિહબિહ કૈસે દ જૈ પીિઠ॥
તુલસી કે હાેયગી અંતર બાિહર દ િઠ।
સાે િક કૃપાલુિહ દેઇગાે કેવટપાલિહ પીિઠ॥
પ્રભુ ત તર કિપ ડાર પર તે િકઅે આપુ સમાન।
તુલસી કહઁૂ ન રામ સે સાિહબ સીલ િનધાન॥

ઉદ્બાેધન

રે મન સબ સા િનરસ હૈ્વ સરસ રામ સા હાેિહ।
ભલાે સખાવન દેત હૈ િન સ િદન તુલસી તાેિહ॥
હરે ચરિહ તાપિહ બરે ફર પસારિહ હાથ।
તુલસી વારથ મીત સબ પરમારથ રઘનુાથ॥
વારથ સીતા રામ સા પરમારથ સય રામ।
તુલસી તેરાે દૂસરે દ્વાર કહા કહુ કામ॥
વારથ પરમારથ સકલ સલુભ અેક હી આેર।
દ્વાર દૂસરે દ નતા ઉ ચત ન તુલસી તાેર॥
તુલસી વારથ રામ િહત પરમારથ રઘુબીર।
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સવેક કે લખન સે પવનપૂત રનધીર॥
જ્યા જગ બૈર મીન કાે આપુ સિહત બનુ બાિર।
ત્યા તુલસી રઘુબીર બનુ ગ ત આપની બચાિર॥

તુલસીદાસ ક અ ભલાષા

રામ પ્રેમ બનુ દૂબરાે રામ પ્રેમહી ં પીન।
રઘુબર કબહઁુક કરહુગે તુલ સિહ જ્યા જલ મીન॥

રામપ્રેમક મહત્તા

રામ સનેહી રામ ગ ત રામ ચરન ર ત િહ।
તુલસી ફલ જગ જનમ કાે િદયાે બધાતા તાિહ॥
આપુ આપને ત અિધક જેિહ પ્રય સીતારામ।
તેિહ કે પગ ક પાનહી ં તુલસી તનુ કાે ચામ॥
વારથ પરમારથ રિહત સીતા રામ સનેહઁ।
તુલસી સાે ફલ ચાિર કાે ફલ હમાર મત અેહઁ॥
જે જન ખે બષય રસ ચકને રામ સનેહઁ।
તુલસી તે પ્રય રામ કાે કાનન બસિહ િક ગેહઁ॥
જથા લાભ સતંાષે સખુ રઘુબર ચરન સનેહ।
તુલસી ે મન ખૂઁદ સમ કાનન બસહઁુ િક ગેહ॥
તુલસી પૈ રામ સા નાિહન સહજ સનેહ।
મૂઁડ◌़ મુડ◌़◌ાયાે બાિદહી ં ભાઁડ◌़ ભયાે ત જ ગેહ॥

રામિવમખુતાકા કુફલ

તુલસી શ્રીરઘુબીર ત જ કરૈ ભરાેસાે આૈર।
સખુ સપં ત ક કા ચલી નરકહઁુ નાહી ં ઠાૈર॥
તુલસી પિરહિર હિર હરિહ પાઁવર પજૂિહ ભૂત।
અંત ફ હત હાેિહગે ગિનકા કે સે પૂત॥
સયેે સીતા રામ નિહ ભજે ન સકંર ગાૈિર।
જનમ ગઁવાયાે બાિદહી ં પરત પરાઈ પાૈિર॥
તુલસી હિર અપમાન ત હાેઇ અકાજ સમાજ।
રાજ કરત રજ મ લ ગઅે સદલ સકુલ કુ રાજ॥
તુલસી રામિહ પિરહર િનપટ હાિન સનુ આેઝ।
સરુસિર ગત સાેઈ સ લલ સરુા સિરસ ગંગાેઝ॥
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રામ દૂિર માયા બઢ◌़ ત ઘટ ત િન મન માઁહ।
ભૂિર હાે ત ર બ દૂિર લ ખ સર પર પગતર છાઁહ॥
સાિહબ સીતાનાથ સા જબ ઘિટહૈ અનુરાગ।
તુલસી તબહી ં ભાલત ભભિર ભા ગહ ભાગ॥
કિરહાૈ કાેસલનાથ ત જ જબિહ દૂસર આસ।
જહાઁ તહાઁ દુખ પાઇહા તબહી ં તુલસીદાસ॥
બિધ ન ઈંધન પાઇઅૈ સાગર જુરૈ ન નીર।
પરૈ ઉપાસ કુબેર ઘર ે બપચ્છ રઘુબીરાે॥
બરસા કાે ગાેબર ભયાે કાે ચહૈ કાે કરૈ પ્રી ત।
તુલસી તૂ અનુભવિહ અબ રામ બમખુ ક ર ત॥
સબિહ સમરથિહ સખુદ પ્રય અચ્છમ પ્રય િહતકાિર।
કબહઁુ ન કાહુિહ રામ પ્રય તુલસી કહા બચાિર॥
તુલસી ઉદ્યમ કરમ જુગ જબ જેિહ રામ સડુીિઠ।
હાેઇ સફુલ સાેઇ તાિહ સબ સનમખુ પ્રભુ તન પીિઠ॥
રામ કામત પિરહરત સવેત ક લ ત ઠઁૂઠ।
વારથ પરમારથ ચહત સકલ મનાેરથ ઝઁૂઠ॥

કલ્યાણકા સગુમ ઉપાય

િનજ દૂષન ગનુ રામ કે સમુઝ તુલસીદાસ।
હાેઇ ભલાે ક લકાલ હઁૂ ઉભય લાેક અનયાસ॥
કૈ તાેિહ લાગિહ રામ પ્રય કૈ તૂ પ્રભુ પ્રય હાેિહ।
દુઇ મ ચૈ ે સગુમ સાે ક બે તુલસી તાેિહ॥
તુલસી દુઇ મહઁ અેક હી ખેલ છાઁડ◌़િ◌ છલ ખેલ।ુ
કૈ ક મમતા રામ સા કે મમતા પરહેલુ॥

શ્રીરામ ક પ્રા પ્તકા સગુમ ઉપાય

િનગમ અગમ સાહેબ સગુમ રામ સાઁ ચલી ચાહ।
અંબુ અસન અવલાેિકઅત સલુભ સબૈ જગ માઁહ॥
સનમખુ આવત પ થકજ્યા િદઅ દાિહનાે બામ।
તૈસાેઇ હાેત સુ આપ કાે ત્યા હી તુલસી રામ॥
રામપ્રેમકે લયે વૈરાગ્યક આવ યકતા

રામ પ્રેમ પથ પે ખઅૈ િદઅ બષય તન પીિઠ।
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તુલસી કચુિર પિરહર હાેત સાઁપહૂ દ િઠ॥
તુલસી ૈ લા બષય ક મુધા માધુર મીિઠ।
તાૈ લા સધુા સહસ્ર સમ રામ ભગ ત સિુઠ સીિઠ॥

શરણાગ તક મિહમા

જૈસાે તૈસાે રાવરાે કેવલ કાેસલપાલ।
તાૈ તુલસી કાે હૈ ભલાે તહઁૂ લાેક તહઁુ કાલ॥
હૈ તુલસી ક અેક ગનુ અવગનુ િનિધ કહ લાેગ।
ભલાે ભરાેસાે રાવરાે રામ ર ઝબે ેગ॥

ભ ક્તકા વ પ

પ્રી ત રામ સા ની ત પથ ચ લય રાગ િરસ ત।
તુલસી સતંન કે મતે ઇહૈ ભગ ત ક ર ત॥

ક લયુગસે કાનૈ નહી ં છલા તા

સત્ય બચન માનસ બમલ કપટ રિહત કરતૂ ત।
તુલસી રઘુબર સવેકિહ સકૈ ન ક લજુગ ધૂ ત॥
તુલસી સખુી ે રામ સા દુખી સાે િનજ કરતૂ ત।
કરમ બચન મન ઠ ક જેિહ તેિહ ન સકૈ ક લ ધૂ ત॥

ગાે વામી ક પ્રેમ-કામના

નાતાે નાતે રામ ક રામ સનેહઁ સનેહુ।
તુલસી માઁગત ેિર કર જનમ જનમ સવ દેહુ॥
સબ સાધનકાે અેક ફલ જેિહ યાે સાે ન।
જ્યા ત્યા મન મંિદર બસિહ રામ ધર ધનુ બાન॥
જગદ સ તાૈ અ ત ભલાે મહીસ તાૈ ભાગ।

તુલસી ચાહત જનમ ભિર રામ ચરન અનુરાગ॥
પરાૈ નરક ફલ ચાિર સસુ મીચ ડાિકની ખાઉ।
તુલસી રામ સનેહ કાે ે ફલ સાે જિર ઉ॥

રામભક્તકે લક્ષણ

િહત સા િહત, ર ત રામ સા, િરપુ સા બૈર બહાઉ।
ઉદાસીન સબ સા સરલ તુલસી સહજ સભુાઉ॥
તુલસી મમતા રામ સા સમતા સબ સસંાર।
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રાગ ન રાષે ન દાષે દુખ દાસ ભઅે ભવ પાર॥
ઉદ્બાેધન

રામિહ ડ ક રામ સા મમતા પ્રી ત પ્રતી ત।
તુલસી િન પિધ રામ કાે ભઅ હારેહઁૂ ત॥
તુલસી રામ કૃપાલુ સા કિહ સનુાઉ ગનુ દાષે।
હાેય દૂબર દ નતા પરમ પીન સતંાષે॥
સુ મરન સવેા રામ સા સાહબ સા પિહચાિન।
અૈસહુે લાભ ન લલક ે તુલસી િનત િહત હાિન॥
ન નન ેઇઅૈ બનુ ને કાે ન।

તુલસી યહ સિુન સમુ ઝ િહયઁ આનુ ધર ધનુ બાન॥
કરમઠ કઠમ લયા કહ ગ્યાની ગ્યાન બહીન।
તુલસી િત્રપથ બહાઇ ગાે રામ દુઆર દ ન॥
બાધક સબ સબ કે ભઅે સાધક ભઅે ન કાેઇ।
તુલસી રામ કૃપાલુ ત ભલાે હાેઇ સાે હાેઇ॥

શવઆૈર રામક અેકતા

સકંર પ્રય મમ દ્રાેહી સવ દ્રાેહી મમ દાસ।
તે નર કરિહ કલપ ભિર ઘાેર નરક મહઁુ બાસ॥
બલગ બલગ સખુ સગં દુખ જનમ મરન સાેઇ ર ત।
રિહઅત રાખે રામ ક ગઅે તે ઉ ચત અની ત॥

રામપ્રેમક સવા કૃષ્ટતા

ઁ ય કહબ કરતૂ ત બનુ યઁ ેગ બન છેમ।
તુલસી યઁ ઉપાય સબ બના રામ પદ પ્રેમ॥
લાેગ મગન સબ ેગહી ં ેગ ઁ ય બનુ છેમ।
ત્યા તુલસીકે ભાવગત રામ પ્રેમ બનુ નેમ॥

શ્રીરામક કૃપા

રામ િનકાઈ રાવર હૈ સબહી કાે નીક।
યહ સાઁચી હૈ સદા તાૈ નીકાે તુલસીક॥

તુલસી રામ ે આદયા ખાેટાે ખરાે ખરાેઇ।
દ પક કાજર સર ધયા ધયા સધુયા ધરાેઇ॥
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તનુ બ ચત્ર કાયર બચન અિહ અહાર મન ઘાેર।
તુલસી હિર ભઅે પચ્છધર તાતે કહ સબ માેર॥
લહઇ ન ફૂટ કાડ◌़િ◌હૂ કાે ચાહૈ કેિહ કાજ।
સાે તુલસી મહઁગાે િકયાે રામ ગર બ િનવાજ॥
ઘર ઘર માઁગે ટૂક પુિન ભપૂ ત પજેૂ પાય।
જે તુલસી તબ રામ બનુ તે અબ રામ સહાય॥
તુલસી રામ સદુ િઠ ત િનબલ હાેત બલવાન।
બૈર બા લ સગુ્રીવ ક કહા િકયાે હનુમાન॥
તુલસી રામહુ ત અિધક રામ ભગત જયઁ ન।
િરિનયા રા રામ ભે ધિનક ભઅે હનુમાન॥
િકયાે સસુવેક ધરમ કિપ પ્રભુ કૃતગ્ય જયઁ િન।
ેિર હાથ ઠાઢ◌़◌ે ભઅે બરદાયક બરદાિન॥

ભગત હેતુ ભગવાન પ્રભુ રામ ધરેઉ તનુ ભપૂ।
િકઅે ચિરત પાવન પરમ પ્રાકૃત નર અનુ પ॥
ગ્યાન ગરા ગાેતીત અજ માયા મન ગનુ પાર।
સાેઇ સ ચ્ચદાનંદઘન કર નર ચિરત ઉદાર॥
િહર યાચ્છ ભ્રાતા સિહત મધુ કૈટભ બલવાન।
જેિહ મારે સાેઇ અવતરેઉ કૃપા સધુ ભગવાન॥
સદુ્ધ સ ચ્ચદાનંદમય કંદ ભાનુકુલ કેતુ।
ચિરત કરત નર અનુહરત સં ત સાગર સતેુ॥

ભગવાન્ ક બાલલીલા

બાલ બભષૂન બસન બર ધૂિર ધૂસિરત અંગ।
બાલકે લ રઘુબર કરત બાલ બંધુ સબ સગં॥
અનુિદન અવધ બધાવને િનત નવ મંગલ માેદ।
મુિદત માતુ િપતુ લાેગ લ ખ રઘુબર બાલ બનાેદ॥
રાજ અ જર રાજત ચર કાેસલપાલક બાલ।
નુ પાિન ચર ચિરત બર સગનુ સમંુગલ માલ॥

નામ લ લત લીલા લ લત લ લત પ રઘનુાથ।
લ લત બસન ભષૂન લ લત લ લત અનજુ સસુ સાથ॥
રામ ભરત લ છમન લ લત સત્રુ સમન સભુ નામ।
સુ મરત દસરથ સવુન સબ પજૂિહ સબ મન કામ॥
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બાલક કાેસલપાલ કે સવેકપાલ કૃપાલ।
તુલસી મન માનસ બસત મંગલ મંજુ મરાલ॥
ભગત ભૂ મ ભૂસરુ સરુ ભ સરુ િહત લા ગ કૃપાલ।
કરત ચિરત ધિર મનજુ તનુ સનુત મટિહ જગ લ॥
િનજ ઇચ્છા પ્રભુ અવતરઇ સરુ મિહ ગાે દ્વજ લા ગ।
સગનુ ઉપાસક સગં તહઁ રહિહ માેચ્છ સબ ત્યા ગ॥

પ્રાથર્ના

પરમાનંદ કૃપાયતન મન પિરપૂરન કામ।
પ્રેમ ભગ ત અનપાયની દેહુ હમિહ શ્રીરામ॥

ભજનક મિહમા

બાિર મથ ઘ્ ત હાેઇ બ સકતા તે બ તેલ।
બનુ હિર ભજન ન ભવ તિરઅ યહ સદ્ધાંત અપેલ॥
હિર માયા કૃત દાષે ગનુ બનુ હિર ભજન ન િહ।
ભ જઅ રામ સબ કામ ત જ અસ બચાિર મન માિહ॥
ે ચેતન કહઁ જડ◌़ કરઇ જડ◌़િહ કરઇ ચૈત ય।

અસ સમથર્ રઘનુાયકિહ ભજિહ વ તે ધ ય॥
શ્રીરઘુબીર પ્રતાપ તે સધુ તરે પાષાન।
તે મ તમંદ જે રામ ત જ ભજિહ ઇ પ્રભુ આન॥
લવ િનમષે પરમાનુ જુગ બરસ કલપ સર ચડં।
ભજ સ ન મન તેિહ રામ કહઁ કાલુ સુ કાેદંડ॥
તબ લ ગ કુસલ ન વ કહઁુ સપનેહઁુ મન બશ્રામ।
જબ લ ગ ભજત ન રામ કહઁુ સાેકધામ ત જ કામ॥
બનુ સતસગં ન હિરકથા તેિહ બનુ માેહ ન ભાગ।
માેહ ગઅ બનુ રામપદ હાેઇ ન દૃઢ અનુરાગ॥
બનુ બ વાસ ભગ ત નિહ તેિહ બનુ દ્રવિહ ન રામુ।
રામ કૃપા બનુ સપનેહઁુ વ ન લ બશ્રામુ॥

સાેરઠા

અસ બચાિર મ તધીર ત જ કુતકર્ સસંય સકલ।
ભજહુ રામ રઘુબીર ક નાકર સુદંર સખુદ॥
ભાવ બસ્ય ભગવાન સખુ િનધાન ક ના ભવન।
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ત જ મમતા મદ માન ભ જઅ સદા સીતા રવન॥
કહિહ બમલમ ત સતં બેદ પુરાન બચાિર અસ।
દ્રવિહ નક કંત તબ છૂટૈ સસંાર દુખ॥
બનુ ગુ હાેઇ િક ગ્યાન ગ્યાન િક હાેઇ બરાગ બન।ુ
ગાવિહ બેદ પુરાન સખુ િક લિહઅ હિર ભગ ત બનુ॥

દાેહા

રામચદં્ર કે ભજન બનુ ે ચહ પદ િનબાર્ન।
ગ્યાનવંત અિપ સાે નર પસુ બનુ પૂઁછ બષાન॥
જરઉ સાે સપં ત સદન સખુુ સહૃુદ માતુ િપતુ ભાઇ।
સનમખુ હાેત ે રામપદ કરઇ ન સહસ સહાઇ॥
સઇે સાધુ ગુ સમુ ઝ સ ખ રામ ભગ ત થરતાઇ।
લિરકાઈ કાે પૈિરબાે તુલસી બસિર ન ઇ॥

રામસવેકક મિહમા

સબઇ કહાવત રામ કે સબિહ રામ ક આસ।
રામ કહિહ જેિહ આપનાે તેિહ ભજુ તુલસીદાસ॥
જેિહ સર ર ર ત રામ સા સાેઇ આદરિહ સુ ન।
દ્રદેહ ત જ નેહબસ બાનર ભે હનુમાન॥
િન રામ સવેા સરસ સમુ ઝ કરબ અનુમાન।

પુ ષા તે સવેક ભઅે હર તે ભે હનુમાન॥
તુલસી રઘુબર સવેકિહ ખલ ડાટત મન મા ખ।
બાજરાજ કે બાલકિહ લવા િદખાવત આઁ ખ॥
રાવન િરપુકે દાસ ત કાયર કરિહ કુચા લ।
ખર દૂષન માર ચજ્યા નીચ િહગે કા લ॥
પુ ય પાપ જસ અજસ કે ભાવી ભાજન ભૂિર।
સકંટ તુલસીદાસ કાે રામ કરિહગે દૂિર॥
ખેલત બાલક બ્યાલ સઁગ મેલત પાવક હાથ।
તુલસી સસુ િપતુ માતુ જ્યા રાખત સય રઘનુાથ॥
તુલસી િદન ભલ સાહુ કહઁ ભલી ચાેર કહઁ રા ત।
િન સ બાસર તા કહઁ ભલાે માનૈ રામ ઇતા ત॥

રામ મિહમા
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તુલસી ને સિુન સમુ ઝ કૃપા સધુ રઘુરાજ।
મહઁગે મિન કંચન િકઅે સાધે જગ જલ નાજ॥

રામભજનક મિહમા

સવેા સીલ સનેહ બસ કિર પિરહિર પ્રય લાેગ।
તુલસી તે સબ રામ સા સખુદ સઁ ેગ બયાેગ॥
ચાિર ચહત માનસ અગમ ચનક ચાિર કાે લાહુ।
ચાિર પિરહર ચાિર કાે દાિન ચાિર ચખ ચાહુ॥

રામપ્રેમક પ્રા પ્ત સગુમ ઉપાય

સધૂે મન સધૂે બચન સધૂી સબ કરતૂ ત।
તુલસી સધૂી સકલ બિધ રઘુબર પ્રેમ પ્રસૂ ત॥

રામપ્રા પ્તમ બાધક

બેષ બસદ બાેલિન મધુર મન કટુ કરમ મલીન।
તુલસી રામ ન પાઇઅૈ ભઅ બષય જલ મીન॥
બચન બેષ ત ે બનઇ સાે બગરઇ પિરનામ।
તુલસી મન ત ે બનઇ બની બનાઈ રામ॥

રામ અનુકૂલતામ હી કલ્યાણ હૈ

નીચ મીચુ લૈ ઇ ે રામ ર યસુ પાઇ।
તાૈ તુલસી તેરાે ભલાે ન તુ અનભલાે અઘાઇ॥

શ્રીરામક શરણાગતવ સલતા

ત હીન અઘ જન્મ મિહ મુક્ત ક હ અ સ નાિર।
મહામંદ મન સખુ ચહ સ અૈસે પ્રભુિહ બસાિર॥
બંધુ બધૂ રત કિહ િકયાે બચન િન ત્તર બા લ।
તુલસી પ્રભુ સગુ્રીવ ક ચતઇ ન કછૂ કુચા લ॥
બા લ બલી બલસા લ દ લ સખા ક હ કિપરાજ।
તુલસી રામ કૃપાલુ કાે બરદ ગર બ િનવાજ॥
કહા બભીષન લૈ મલ્યાે કહા બગાયા બા લ।
તુલસી પ્રભુ સરનાગતિહ સબ િદન આઅે પા લ॥
તુલસી કાેસલપાલ સાે કાે સરનાગત પાલ।
ભજ્યાે બભીષન બંધુ ભય ભજં્યાે દાિરદ કાલ॥
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કુ લસહુ ચાિહ કઠાેર અ ત કાેમલ કુસમુહુ ચાિહ।
ચત્ત ખગેસ રામ કર સમુ ઝ પરઇ કહુ કાિહ॥
બલકલ ભષૂન ફલ અસન ન સજ્યા દુ્રમ પ્રી ત।
ત હ સમયન લંકા દઈ યહ રઘુબર ક ર ત॥
ે સપં ત સવ રાવનિહ દ હ િદઅ દસ માથ।

સાેઇ સપંદા બભીષનિહ સકુ ચ દ હ રઘનુાથ॥
અ બચલ રાજ બભીષનિહ દ હ રામ રઘુરાજ।
અજહઁુ બરાજત લંક પર તુલસી સિહત સમાજ॥
કહા બભીષન લૈ મલ્યાે કહા િદયાે રઘનુાથ।
તુલસી યહ ને બના મૂઢ◌़ મી જહ હાથ॥
બૈિર બંધુ િન સચર અધમ તજ્યાે ન ભર કલંક।
ઝૂઠ અઘ સય પિરહર તુલસી સાઇઁ સસકં॥
તેિહ સમાજ િકયાે કિઠન પન જેિહ તાૈલ્યાે કૈલાસ।
તુલસી પ્રભુ મિહમા કહા સવેક કાે બ વાસ॥
સભા સભાસદ િનર ખ પટ પકિર ઉઠાયાે હાથ।
તુલસી િકયાે ઇગારહા બસન બેસ જદુનાથ॥
ત્રાિહ તીિન કહ્યાે દ્રાપૈદ તુલસી રાજ સમાજ।
પ્રથમ બઢ◌़◌ે પટ બય બકલ ચહત ચિકત િનજ કાજ॥
સખુ વન સબ કાેઉ ચહત સખુ વન હિર હાથ।
તુલસી દાતા માગનેઉ દે ખઅત અબુધ અનાથ॥
કૃપન દેઇ પાઇઅ પરાે બનુ સાધ સિધ હાેઇ।
સીતાપ ત સનમખુ સમુ ઝ ૈ ક જૈ સભુ સાેઇ॥
દંડક બન પાવન કરન ચરન સરાજે પ્રભાઉ।
ઊસર મિહ ખલ તરિહ હાેઇ રંક તે રાઉ॥
બનિહ િરતુ ત બર ફરત સલા દ્રવિહ જલ ેર।
રામ લખન સય કિર કૃપા જબ ચતવત જેિહ આેર॥
સલા સુ તય ભઇ ગિર તરે તક જઅે જગ ન।
રામ અનુગ્રહ સગનુ સભુ સલુભ સકલ કલ્યાન॥
સલા સાપ માેચન ચરન સુ મરહુ તુલસીદાસ।
તજહુ સાેચ સકંટ મિટિહ પજૂિહ મનક આસ॥
મુઅે જઆઅે ભાલુ કિપ અવધ બપ્રકાે પૂત।
સુ મરહુ તુલસી તાિહ તૂ કાે મા ત દૂત॥

Dohavali_i.pdf 15



ગાે વામી તુલસીદાસ કૃત દાેહાવલી

પ્રાથર્ના

કાલ કરમ ગનુ દાેર જગ વ તહારે હાથ।
તુલસી રઘુબર રાવરાે નુ નક નાથ॥
રાેગ િનકર તનુ જરઠપનુ તુલસી સગં કુલાેગ।
રામ કૃપા લૈ પા લઅૈ દ ન પા લબે ેગ॥
માે સમ દ ન ન દ ન િહત તુ હ સમાન રઘુબીર।
અસ બચાિર રઘુબંસ મિન હરહુ બષમ ભવ ભીર॥
ભવ ભુઅંગ તુલસી નકુલ ડસત ગ્યાન હિર લેત।
ચત્રકૂટ અેક આૈષધી ચતવત હાેત સચેત॥
હાહુ કહાવત સબુ કહત રામ સહત ઉપહાસ।
સાિહબ સીતાનાથ સાે સવેક તુલસીદાસ॥

રામરાજ્યક મિહમા

રામ રાજ રાજત સકલ ધરમ િનરત નર નાિર।
રાગ ન રાષે ન દાષે દુખ સલુભ પદારથ ચાિર॥
રામ રાજ સતંાષે સખુ ઘર બન સકલ સપુાસ।
ત સરુત સરુધનેુ મિહ અ ભમત ભાેગ બલાસ॥
ખેતી બિન બદ્યા બિનજ સવેા સ લપ સકુાજ।
તુલસી સરુત સિરસ સબ સફુલ રામ ક રાજ॥
દંડ જ ત હ કર ભેદ જહઁ નતર્ક ત્ય સમાજ।
તહુ મનિહ સિુનઅ અસ રામચદં્ર ક રાજ॥

કાપે સાેચ ન પાેચ કર કિરઅ િનહાેર ન કાજ।
તુલસી પર મ ત પ્રી ત ક ર ત રામ ક રાજ॥

શ્રીરામક દયાલુતા

મુકુર િનર ખ મખુ રામ ભ્રૂ ગનત ગનુિહ દૈ દાષે।
તુલસી સે સઠ સવેક હ લ ખ જિન પરિહ સરાષે॥

શ્રીરામક ધમર્ધુર ધરતા

સહસનામ મુિન ભિનત સિુન તુલસી બ લભ નામ।
સકુ ચત િહયઁ હઁ સ િનર ખ સય ધરમ ધુરંધર રામ॥
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શ્રીસીતા કા અલાૈિકક પ્રેમ

ગાૈતમ તય ગ ત સરુ ત કિર નિહ પરસ ત પગ પાિન।
મન બહઁસે રઘુબંસમિન પ્રી ત અલાૈિકક િન॥

શ્રીરામક ક ત

તુલસી બલસત નખત િન સ સરદ સધુાકર સાથ।
મુકુતા ઝાલિર ઝલક જનુ રામ સજુસુ સસુ હાથ॥
રઘપુ ત ક ર ત કા મની ક્યા કહૈ તુલસીદાસ।ુ
સરદ અકાસ પ્રકાસ સ સ ચા ચબુક તલ સુ॥
પ્રભુ ગનુ ગન ભષૂન બસન બસદ બસષે સબેુસ।
રામ સકુ ર ત કા મની તુલસી કરતબ કેસ॥
રામ ચિરત રાકેસ કર સિરસ સખુદ સબ કાહુ।
સ જન કુમુદ ચકાેર ચત િહત બસે ષ બડ◌़ લાહુ॥
રઘુબર ક ર ત સ જનિન સીતલ ખલિન સતુા ત।
જ્યા ચકાેર ચય ચક્કવિન તુલસી ચાઁદિન રા ત॥

રામકથાક મિહમા

રામ કથા મંદાિકની ચત્રકૂટ ચત ચા ।
તુલસી સભુગ સનેહ બન સય રઘુબીર બહા ॥
સ્યામ સરુ ભ પય બસદ અ ત ગનુદ કરિહ સબ પાન।
ગરા ગ્રા ય સય રામ જસ ગાવિહ સનુિહ સુ ન॥
હિર હર જસ સરુ નર ગરહઁુ બરનિહ સકુ બ સમાજ।
હાઁડ◌़◌ી હાટક ઘિટત ચ રાઁધે વાદ સનુાજ॥

રામમિહમાક અજ્ઞેયતા

તલ પર રાખેઉ સકલ જગ બિદત બલાેકત લાેગ।
તુલસી મિહમા રામ ક કાનૈ િનબે ેગ॥

શ્રીરામ કે વ પક અલાૈિકકતા

સાેરઠા

રામ સ પ તુ હાર બચન અગાેચર બુ દ્ધપર।
અ બગત અકથ અપાર ને ત ને ત િનત િનગમ કહ॥
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ઈશ્વર-મિહમા

દાેહા

માયા વ સભુાવ ગનુ કાલ કરમ મહદાિદ।
ઈસ અંક ત બઢ◌़ત સબ ઈસ અંક બનુ બાિદ॥

શ્રીરામ ક ભક્તવ સલતા

િહત ઉદાસ રઘુબર બરહ બકલ સકલ નર નાિર।
ભરત લખન સય ગ ત સમુ ઝ પ્રભુ ચખ સદા સબુાિર॥
સીતા,લ મણઆૈર ભરતકે રામપ્રેમક અલાૈિકકતા

સીય સુ મત્રા સવુન ગ ત ભરત સનેહ સભુાઉ।
કિહબે કાે સારદ સરસ જિનબે કાે રઘુરાઉ॥
િન રામ ન કિહ સકે ભરત લખન સય પ્રી ત।

સાે સિુન ગુિન તુલસી કહત હઠ સઠતા ક ર ત॥
સબ બિધ સમરથ સકલ કહ સિહ સાઁસ ત િદન રા ત।
ભલાે િનબાહેઉ સિુન સમુ ઝ વા મધમર્ સબ ભાઁ ત॥

ભરત-મિહમા

ભરતિહ હાેઇ ન રાજમદુ બિધ હિરહર પદ પાઇ।
કબહઁુ િક કાઁ સીકરિન છ ર સધુ બનસાઇ॥
સપં ત ચકઈ ભરત ચક મુિન આયસ ખેલવાર।
તેિહ િન સઆશ્રમ િપજરાઁ રાખે ભા ભનુસાર॥
સધન ચાેર મગ મુિદત મન ધની ગહી જ્યા ફટ।
ત્યા સગુ્રીવ બભીષનિહ ભઈ ભરતક ભટ॥
રામ સરાહે ભરત ઉિઠ મલે રામ સમ િન।
તદિપ બભીષન ક સપ ત તુલસી ગરત ગલાિન॥
ભરત સ્યામ તન રામ સમ સબ ગનુ પ િનધાન।
સવેક સખુદાયક સલુભ સુ મરત સબ કલ્યાન॥

લ મણમિહમા

લ લત લખન મૂર ત મધુર સુ મરહુ સિહત સનેહ।
સખુ સપં ત ક ર ત બજય સગનુ સમંુગલ ગેહ॥
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શત્રુઘ્નમિહમા

નામ સત્રુસદૂન સભુગ સષુમા સીલ િનકેત।
સવેત સુ મરત સલુભ સખુ સકલ સમંુગલ દેત॥

કાૈસલ્યામિહમા

કાૈસલ્યા કલ્યાનમઇ મૂર ત કરત પ્રનામ।
સગનુ સમંુગલ કાજ સભુ કૃપા કરિહ સયારામ॥

સુ મત્રામિહમા

સુ મિર સુ મત્રા નામ જગ જે તય લેિહ સનેમ।
સઅુન લખન િરપુદવન સે પાવિહ પ ત પદ પ્રેમ॥

સીતામિહમા

સીતાચરન પ્રનામ કિર સુ મિર સનુામ સનુેમ।
હાેિહ તીય પ તદેવતા પ્રાનનાથ પ્રય પ્રેમ॥

રામચિરત્રક પિવત્રતા

તુલસી કેવલ કામત રામચિરત આરામ।
ક લત કિપ િન સચર કહત હમિહ િકઅે બિધ બામ॥

કૈકેયીક કુિટલતા

માતુ સકલ સાનજુ ભરત ગુ પુર લાેગ સભુાઉ।
દેખત દેખ ન કૈકઇિહ લંકાપ ત કિપરાઉ॥
સહજ સરલ રઘુબર બચન કુમ ત કુિટલ કિર ન।
ચલઇ ક જલ બક્રગ ત જદ્યિપ સ લલુ સમાન॥

દશરથમિહમા

દસરથ નામ સકુામત ફલઇ સકલાે કલ્યાન।
ધરિન ધામ ધન ધરમ સતુ સદગનુ પ િનધાન॥
તુલસી યાે દસરથિહ ધરમુ ન સત્ય સમાન।
રામુ તજે જેિહ લા ગ બનુ રામ પિરહરે પ્રાન॥
રામ બરહઁ દસરથ મરન મુિન મન અગમ સમુીચ।ુ
તુલસી મંગલ મરન ત સુ ચ સનેહ જલ સીચંુ॥
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સાેરઠા

વન મરન સનુામ જૈસ દસરથ રાય કાે।
જયત ખલાઅે રામ રામ બરહઁ તનુ પિરહરેઉ॥

જટાયુકા ભાગ્ય

દાેહા

પ્રભુિહ બલાેકત ગાેદ ગત સય િહત ઘાયલ નીચુ।
તુલસી પાઈ ગીધપ ત મુકુ ત મનાેહર મીચુ॥
બરત કરમ રત ભગત મુિન સદ્ધ ઊઁચ અ નીચુ।
તુલસી સકલ સહાત સિુન ગીધરાજ ક મીચુ॥
મુઅે મરત મિરહ સકલ ઘર પહરકે બીચુ।
લહી ન કાહઁૂ આજુ લા ગીધરાજ ક મીચુ॥
મુઁઅે મુકુત વત મુકુત મુકુત મુકુત હઁૂ બીચુ।
તુલસી સબહી ત અિધક ગીધરાજ ક મીચુ॥
રઘુબર બકલ બહંગ લ ખ સાે બલાેિક દાેઉ બીર।
સય સિુધ કિહ સયલ રામ કિહ દેહ ત મ ત ધીર॥
દસરથ ત દસગુન ભગ ત સિહત તાસુ કિર કાજુ।
સાેચત બંધુ સમેત પ્રભુ કૃપા સધુ રઘુરાજુ॥

રામકૃપાક મહત્તા

કેવટ િન સચર બહગ ગ િકઅે સાધુ સનમાિન।
તુલસી રઘુબર ક કૃપા સકલ સમંુગલ ખાિન॥

હનુમ મરણક મહત્તા

મંજુલ મંગલ માેદમય મૂર ત મા ત પૂત।
સકલ સ દ્ધ કર કમલ તલ સુ મરત રઘુબર દૂત॥
ધીર બીર રઘુબીર પ્રય સુ મિર સમીર કુમા ।
અગમ સગુમ સબ કાજ ક કરતલ સ દ્ધ બચા ॥
સખુ મુદ મંગલ કુમુદ બધુ સગુુન સરાે હ ભાન।ુ
કરહુ કાજ સબ સ દ્ધ સભુઆિન િહઅ હનુમાનુ॥
સકલ કાજ સભુ સમઉ ભલ સગનુ સમંુગલ ન।ુ
ક ર ત બજય બભૂ ત ભ લ િહયઁ હનુમાનિહ આનુ॥

20 sanskritdocuments.org



ગાે વામી તુલસીદાસ કૃત દાેહાવલી

સરૂ સરાેમિન સાહસી સમુ ત સમીર કુમાર।
સુ મરત સબ સખુ સપંદા મુદ મંગલ દાતાર॥

બાહુપીડ◌़◌ાક શા તકે લયે પ્રાથર્ના
તુલસી તનુ સર સખુ જલજ ભજુ જ ગજ બર ેર।
દલત દયાિનિધ દે ખઅૈ કિપ કેસર િકસાેર॥
ભજુ ત કાેટર રાેગ અિહ બરબસ િકયાે પ્રબેસ।
બહગરાજ બાહન તુરત કાઢ◌़િ◌અ મટૈ કલેસ॥
બાહુ બટપ સખુ બહઁગ થલુ લગી કુપીર કુઆ ગ।
રામ કૃપા જલ સી ચઅૈ બે ગ દ ન િહત લા ગ॥

કાશીમિહમા

સાેરઠા

મુ ક્ત જન્મ મિહ િન ગ્યાન ખાિન અઘ હાિન કર।
જહઁ બસ સભંુ ભવાિન સાે કાસી સઇેઅ કસ ન॥

શકંરમિહમા

જરત સકલ સરુ દં બષમ ગરલ જેિહ પાન િકય।
તેિહ ન ભજ સ મન મંદ કાે કૃપાલુ સકંર સિરસ॥

શકંર સે પ્રાથર્ના

દાેહા

બાસર ઢાસિન કે ઢકા રજની ં ચહઁુ િદ સ ચાેર।
સકંર િનજ પુર રા ખઅૈ ચતૈ સલુાેચન કાેર॥
અપની બીસી ંઆપુહી ં પુિરિહ લગાઅે હાથ।
કેિહ બિધ બનતી બ વ ક કરા બ વ કે નાથ॥

ભગવ લીલાક દુજ્ઞયતા

આૈર કરૈ અપરાધુ કાેઉ આૈર પાવ ફલ ભાેગુ।
અ ત બ ચત્ર ભગવંત ગ ત કાે જગ નૈ ેગુ॥

પ્રેમમ પ્રપ ચ બાધક હૈ

પ્રેમ સર ર પ્રપંચ જ ઉપ અિધક ઉપાિધ।
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તુલસી ભલી સબૈુદઈ બે ગ બાઁિધઅૈ બ્યાિધ॥
અ ભમાન હી બ ધનકા મૂલ હૈ

હમ હમાર આચાર બડ◌़ ભૂિર ભાર ધિર સીસ।
હિઠ સઠ પરબસ પરત જ મ ક ર કાેસ કૃ મ ક સ॥

વઆૈર દપર્ણકે પ્ર ત બ બક સમાનતા

કેિહ મગ પ્ર બસ ત ત કેિહ કહુ દરપનમ છાહઁ।
તુલસી જ્યા જગ વ ગ ત કિર વ કે નાહઁ॥

ભગવન્માયાક દુજ્ઞયતા

સખુસાગર સખુ નીદં બસ સપને સબ કરતાર।
માયા માયાનાથ ક કાે જગ નિનહાર॥

વક તીન દશાઅ

વ સીવ સમ સખુ સયન સપન કછુ કરતૂ ત।
ગત દ ન મલીન સાેઇ બકલ બષાદ બભૂ ત॥

ષ્ટ વ વત્ હૈ

સપન હાેઇ ભખાિર પુ રંકુ નાકપ ત હાેઇ।
ગ લાભુ ન હાિન કછુ ત મ પ્રપંચ જયઁ ેઇ॥
હમાર ત્યુ પ્ર તક્ષણ હાે રહી હૈ

તુલસી દેખત અનુભવત સનુત ન સમુઝત નીચ।
ચપિર ચપેટે દેત િનત કેસ ગહ કર મીચ॥

કાલક કરતૂત

કરમ ખર કર માેહ થલ અંક ચરાચર લ।
હનત ગનુત ગિન ગુિન હનત જગતજ્યાૈ તષી કાલ॥

ઇ દ્રયાક સાથર્કતા

કિહબે કહઁ રસના રચી સિુનબે કહઁ િકયે કાન।
ધિરબે કહઁ ચત િહત સિહત પરમારથિહ સુ ન॥
સગુણકે બના િનગુર્ણકા િન પણ અસ ભવ હૈ
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ગ્યાન કહૈ અગ્યાન બનુ તમ બનુ કહૈ પ્રકાસ।
િનરગુન કહૈ ે સગનુ બનુ સાે ગુ તુલસીદાસ॥
િનગુર્ણક અપેક્ષા સગુણ અિધક પ્રામા ણક હૈ

અંક અગનુ આખર સગનુ સમુ ઝઅ ઉભય પ્રકાર।
ખાેઅ રાખઆપુ ભલ તુલસી ચા બચાર॥
િવષયાસ ક્તકા નાશ હુઅે બના જ્ઞાન અધૂરા હૈ

પરમારથ પિહચાિન મ ત લસ ત બષયઁ લપટાિન।
િનક સ ચતા ત અધજિરત માનહઁુ સતી પરાિન॥
િવષયાસક્ત સાધુક અપેક્ષા વૈરાગ્યવાન્ ગ્ હસ્થ અચ્છા હૈ
સીસ ઉધારન િકન કહેઉ બર જ રહે પ્રય લાેગ।
ઘરહી ં સતી કહાવતી જરતી નાહ બયાેગ॥
સાધુકે લયે પૂણર્ ત્યાગક આવ યકતા

ખિરયા ખર કપૂર સબ ઉ ચત ન િપય તય ત્યાગ।
કૈ ખિરયા માેિહ મે લ કૈ બમલ બબેક બરાગ॥
ભગવતપ્રેમમઆસ ક્ત બાધક હૈ, ગ્ હસ્થાશ્રમ નહી ં
ઘર ક હ ઘર ત હૈ ઘર છાઁડ◌़◌ે ઘર ઇ।
તુલસી ઘર બન બીચહી ં રામ પ્રેમ પુર છાઇ॥
સતંાષેપવૂર્ક ઘરમ રહના ઉત્તમ હૈ

િદઅ પીિઠ પાછ લગૈ સનમખુ હાેત પરાઇ।
તુલસી સપં ત છાઁહ જ્યા લ ખ િદન બૈિઠ ગઁવાઇ॥
િવષયા ક આશા હી દુઃખ કા મૂલ હૈ

તુલસી અદ્ભૂત દેવતા આસા દેવી નામ।
સી સાેક સમપર્ઈ બમખુ ભઅ અ ભરામ॥

માેહ-મિહમા

સાેઈ સવર તેઇ સવુા સવેત સદા બસતં।
તુલસી મિહમા માેહ ક સનુત સરાહત સતં॥

બષય-સખુક હેયતા
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કરત ન સમુઝત ઝૂઠ ગનુ સનુત હાેત મ ત રંક।
પારદ પ્રગટ પ્રપંચમય સ દ્ધઉ નાઉઁ કલંક॥

લાેભક પ્રબલતા

ગ્યાની તાપસ સરૂ ક બ કાે બદ ગનુ આગાર।
કેિહ કૈ લાેભ બડંબના ક હ ન અેિહ સસંાર॥
ધનઆૈર અૈશ્વયર્કે મદ તથા કામક વ્યાપકતા

શ્રીમદ બક્ર ન ક હ કેિહ પ્રભુતા બિધર ન કાિહ।
ગલાેચિન કે નનૈ સર કાે અસ લાગ ન િહ॥

માયાક ફાજૈ

બ્યાિપ રહેઉ સસંાર મહઁુ માયા કટક પ્રચડં।
સનેાપ ત કામાિદ ભટ દંભ કપટ પાષંડ॥

કામ,ક્રાેધ,લાેભક પ્રબલતા

તાત તીિન અ ત પ્રબલ ખલ કામ ક્રાેધ અ લાેભ।
મુિન બગ્યાન ધામ મન કરિહ િન મષ મહઁુ છાેભ॥

કામ,ક્રાેધ,લાેભકે સહાયક

લાેભ ક ઇચ્છા દંભ બલ કામ કે કેવલ નાિર।
ક્રાેધ કે પ ષ બચન બલ મુિનબર કહિહ બચાિર॥

માેહક સનેા

કામ ક્રાેધ લાેભાિદ મદ પ્રબલ માેહ કૈ ધાિર।
ત હ મહઁ અ ત દા ન દુખદ માયા પી નાિર॥
અ ગ્ ,સમુદ્ર,પ્રબલ સ્ત્રીઆૈર કાલક સમાનતા

કાહ ન પાવક િર સક કા ન સમુદ્ર સમાઇ।
કા ન કરૈ અબલા પ્રબલ કેિહ જગ કાલુ ન ખાઇ॥

સ્ત્રી ઝગડ◌़◌ે આૈર ત્યુક જડ◌़ હૈ
જનમપિત્રકા બર ત કૈ દેખહુ મનિહ બચાિર।
દા ન બૈર મીચુ કે બીચ બરાજ ત નાિર॥
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ઉદ્બાેધન

દ પ સખા સમ જુબ ત તન મન જિન હાેઽ સ પતંગ।
ભજિહ રામ ત જ કામ મદ કરિહ સદા સતસગં॥
ગ્ હાસ ક્ત શ્રીરઘનુાથ કે વ પકે જ્ઞાનમ બાધક હૈ

કામ ક્રાેધ મદ લાેભ રત ગ્ હાસક્ત દુખ પ।
તે િક મ નિહ રઘપુ તિહ મૂઢ◌़ પરે ભવ કૂપ॥
કામ-ક્રાેધાિદ અેક-અેક અનથર્કારક હૈ િફર સબક

તાે બાત હી ક્યા હૈ

ગ્રહ ગ્રહીત પુિન બાત બસ તેિહ પુિન બીછ માર।
તેિહ િપઆઇઅ બા ની કહહુ કાહ ઉપચાર॥

િકસકે મનકાે શા ત નહી ં મલતી ?

તાિહ િક સપં ત સગનુ સભુ સપનેહઁુ મન બશ્રામ।
ભૂત દ્રાેહ રત માેહબસ રામ બમખુ ર ત કામ॥

જ્ઞાનમાગર્ક કિઠનતા

કહત કિઠન સમુઝત કિઠન સાધત કિઠન બબેક।
હાેઇ ઘનુાચ્છર યાય પુિન પ્રત્યૂહ અનેક॥
ભગવદ્ભજનકે અ તિરક્તઆૈર સબ પ્રયત્ન વ્યથર્ હૈ

ખલ પ્રબાેધ જગ સાેધ મન કાે િનરાેધ કુલ સાેધ।
કરિહ તે ફાેટક પ ચ મરિહ સપનેહઁુ સખુ ન સબુાેધ॥

સતંાષેક મિહમા

સાેરઠા

કાેઉ બશ્રામ િક પાવ તાત સહજ સતંાષે બન।ુ
ચલૈ િક જલ બનુ નાવ કાેિટ જતન પ ચ પ ચ મિરઅ॥

માયાક પ્રબલતા આૈર ઉસકે તરનેકા ઉપાય

સરુ નર મુિન કાેઉ નાિહ જેિહ ન માેહ માયા પ્રબલ।
અસ બચાિર મન માિહ ભ જઅ મહામાયા પ તિહ॥
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ગાે વામી ક અન યતા

દાેહા

અેક ભરાેસાે અેક બલ અેક આસ બ વાસ।
અેક રામ ઘન સ્યામ િહત ચાતક તુલસીદાસ॥
પ્રેમક અન યતાકે લયે ચાતકકા ઉદાહરણ

ઘન બરષૈ સમય સર ભિર જનમ ઉદાસ।
તુલસી યા ચત ચાતકિહ તઊ તહાર આસ॥
ચાતક તુલસી કે મત વા તહઁુ િપઅૈ ન પાિન।
પ્રેમ ષા બાઢ◌़ ત ભલી ઘટ ઘટૈગી આિન॥
રટત રટત રસના લટ ષા સૂ ખ ગે અંગ।
તુલસી ચાતક પ્રેમ કાે િનત નૂતન ચ રંગ॥
ચઢ◌़ત ન ચાતક ચત કબહઁુ પ્રય પયાેદ કે દાષે।
તુલસી પ્રેમ પયાેિધ ક તાતે નાપ ન ખે॥
બર ષ પ ષ પાહન પયદ પંખ કરાૈ ટુક ટૂક।
તુલસી પર ન ચાિહઅૈ ચતુર ચાતકિહ ચૂક॥
ઉપલ બર સ ગરજત તર જ ડારત કુ લસ કઠાેર।
ચતવ િક ચાતક મેઘ ત જ કબહઁુ દૂસર આેર॥
પ બ પાહન દા મિન ગરજ ઝિર ઝકાેર ખિર ખી ઝ।
રાષે ન પ્રીતમ દાષે લ ખ તુલસી રાગિહ ર ઝ॥
માન રા ખબાે માઁ ગબાે િપય સા િનત નવ નેહુ।
તુલસી તીિનઉ તબ ફબ ૈ ચાતક મત લેહુ॥
તુલસી ચાતક હી ફબૈ માન રા ખબાે પ્રેમ।
બક્ર બંુદ લ ખ વા તહૂ િનદિર િનબાહત નેમ॥
તુલસી ચાતક માઁગનાે અેક અેક ઘન દાિન।
દેત ે ભૂ ભાજન ભરત લેત ે ઘૂઁટક પાિન॥
તીિન લાેક તહઁુ કાલ જસ ચાતક હી કે માથ।
તુલસી સુ ન દ નતા સનુી દૂસરે નાથ॥
પ્રી ત પપીહા પયદ ક પ્રગટ નઈ પિહચાિન।
ચક જગત કનાઉડ◌़◌ાે િકયાે કનાૈડ◌़◌ા દાિન॥

નિહ ચત નિહ સગં્રહી સીસ નાઇ નિહ લેઇ।
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અૈસે માની માગનેિહ કાે બાિરદ બન દેઇ॥
કાે કાે ન જ્યાયાે જગત મ વન દાયક દાિન।
ભયાે કનાૈડ◌़◌ાે ચકિહ પયદ પ્રેમ પિહચાિન॥
સાધન સાઁસ ત સબ સહત સબિહ સખુદ ફલ લાહુ।
તુલસી ચાતક જલદ ક ર ઝ બૂ ઝ બુધ કાહુ॥
ચાતક વન દાયકિહ વન સમયઁ સરુ ત।
તુલસી અલખ ન લ ખ પરૈ ચાતક પ્રી ત પ્રતી ત॥
વ ચરાચર જહઁ લગે હૈ સબ કાે િહત મેહ।

તુલસી ચાતક મન બસ્યાે ઘન સા સહજ સનેહ॥
ડાેલત બપુલ બહંગ બન િપઅત પાખેરિન બાિર।
સજુસ ધવલ ચાતક નવલ તુહી ભવુન દસ ચાિર॥
મખુ મીઠે માનસ મ લન કાેિકલ માેર ચકાેર।
સજુસ ધવલ ચાતક નવલ રહ્યાે ભવુન ભિર તાેર॥
બાસ બેસ બાેલિન ચલિન માનસ મંજુ મરાલ।
તુલસી ચાતક પ્રેમ ક ક ર ત બસદ બસાલ॥
પ્રેમ ન પર ખઅ પ ષપન પયદ સખાવન અેહ।
જગ કહ ચાતક પાતક ઊસર બરસૈ મેહ॥
હાેઇ ન ચાતક પાતક વન દાિન ન મૂઢ◌़।
તુલસી ગ ત પ્રહલાદ ક સમુ ઝ પ્રેમ પથ ગૂઢ◌़ ॥
ગરજઆપની સબન કાે ગરજ કરત ઉરઆિન।
તુલસી ચાતક ચતુર ભાે ચક િન સદુાિન॥
ચરગ ચગંુ ગત ચાતકિહ નેમ પ્રેમ ક પીર।
તુલસી પરબસ હાડ◌़ પર પિરહ પુહુમી નીર॥
બ યાે બિધક પયા પુ ય જલ ઉલિટ ઉઠાઈ ચાચ।
તુલસી ચાતક પ્રેમપટ મરતહઁુ લગી ન ખાચ॥
અંડ ફાેિર િકયાે ચેટુવા તષુ પયા નીર િનહાિર।
ગિહ ચગંુલ ચાતક ચતુર ડાયા બાિહર બાિર॥
તુલસી ચાતક દેત સખ સતુિહ બારહી ં બાર।
તાત ન તપર્ન ક જઅૈ બના બાિરધર ધાર॥

સાેરઠા

જઅત ન નાઈ નાિર ચાતક ઘન ત જ દૂસરિહ।
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સરુસિરહૂ કાે બાિર મરત ન માઁગેઉ અરધ જલ॥
સનુુ રે તુલસીદાસ યાસ પપીહિહ પ્રેમ ક ।
પિરહિર ચાિરઉ માસ ૈ અઁચવૈ જલ વા ત કાે॥
ચૈ બારહ માસ િપઅૈ પપીહા વા ત જલ।
યાે તુલસીદાસ ેગવત નેહી નેહ મન॥

દાેહા

તુલસી ં કે મત ચાતકિહ કેવલ પ્રેમ િપઆસ।
િપઅત વા ત જલ ન જગ ઁ ચત બારહ માસ॥
આલબાલ મુકુતાહલિન િહય સનેહ ત મૂલ।
હાેઇ હેતુ ચત ચાતકિહ વા ત સ લલુ અનુકૂલ॥
ઉ ન કાલ અ દેહ ખન મન પંથી તન ઊખ।
ચાતક બ તયાઁ ન ચી ં અન જલ સીચંે ખ॥
અન જલ સીચંે ખ ક છાયા ત બ ઘામ।
તુલસી ચાતક બહુત હ યહ પ્રબીન કાે કામ॥
અેક અંગ ે સનેહતા િન સ િદન ચાતક નેહ।
તુલસી સા િહત લગૈ વિહ અહાર વિહ દેહ॥

અેકાઙ્ગી અનુરાગકે અ ય ઉદાહરણ

બ બ રસના તનુ સ્યામ હૈ બંક ચલિન બષ ખાિન।
તુલસી જસ શ્રવનિન સુ યાે સીસ સમર યાે આિન॥

ગકા ઉદાહરણ

આપુ બ્યાધ કાે પ ધિર કુહાૈ કુરંગિહ રાગ।
તુલસી ે ગ મન મુરૈ પરૈ પ્રેમ પટ દાગ॥

સપર્કા ઉદાહરણ

તુલસી મિન િનજ દુ ત ફિનિહ બ્યાિધિહ દેઉ િદખાઇ।
બછુરત હાેઇ નબ આઁધરાે તાતે પ્રેમ ન ઇ॥

કમલકા ઉદાહરણ

જરત તુિહન લ ખ બનજ બન ર બ દૈ પીિઠ પરાઉ।
ઉદય બકસ અથવત સકુચ મટૈ ન સહજ સભુાઉ॥
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મછલીકા ઉદાહરણ

દેઉઆપન હાથ જલ મીનિહ માહુર ઘાેિર।
તુલસી જઅૈ ે બાિર બનુ તાૈ તુ દેિહ ક બ ખાેિર॥
મકર ઉરગ દાદુર કમઠ જલ વન જલ ગેહ।
તુલસી અેકૈ મીન કાે હૈ સાઁ ચલાે સનેહ॥

મયૂર શખા બૂટ કા ઉદાહરણ

તુલસી મટે ન મિર મટેહઁુ સાઁચાે સહજ સનેહ।
માેર સખા બનુ મૂિરહઁૂ પલુહત ગરજત મેહ॥
સલુભ પ્રી ત પ્રીતમ સબૈ કહત કરત સબ કાેઇ।
તુલસી મીન પનુીત તે િત્રભવુન બડ◌़◌ાે ન કાેઇ॥

અન યતાક મિહમા

તુલસી જપ તપ નેમ બ્રત સબ સબહીં ત હાેઇ।
લહૈ બડ◌़◌ાઈ દેવતા ઇષ્ટદેવ જબ હાેઇ॥

ગાઢ◌़◌ે િદનકા મત્ર હી મત્ર હૈ
કુિદન િહતૂ સાે િહત સિુદન િહત અનિહત િકન હાેઇ।
સ સ છ બ હર ર બ સદન તઉ મત્ર કહત સબ કાેઇ॥

બરાબર કા નેહ દુઃખદાયક હાેતા હૈ

કૈ લઘુકૈ બડ◌़ મીત ભલ સમ સનેહ દુખ સાેઇ।
તુલસી જ્યા ઘ્ ત મધુ સિરસ મલ મહા બષ હાેઇ॥

મત્રતામ છલ બાધક હૈ

મા ય મીત સા સખુ ચહ સાે ન છુઅૈ છલ છાહઁ।
સ સ િત્રસકું કૈકેઇ ગ ત લ ખ તુલસી મન માહઁ॥
કિહઅ કિઠન કૃત કાેમલહઁુ િહત હિઠ હાેઇ સહાઇ।
પલક પાિન પર આેડ◌़િ◌અત સમુ ઝ કુઘાઇ સઘુાઇ॥

વૈર આૈર પ્રેમ અંધે હાેતે હૈ

તુલસી બૈર સનેહ દાેઉ રિહત બલાેચન ચાિર।
સરુા સવેરા આદરિહ િનદિહ સરુસિર બાિર॥
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દાની આૈર યાચકકા વભાવ

ચૈ માગનેિહ મા ગબાે તુલસી દાિનિહ દાન।ુ
આલસ અનખ નઆચરજ પ્રેમ િપહાની નુ॥
પ્રેમ આૈર વૈર હી અનુકુલતા આૈર પ્ર તકૂલતામ હેતુ હ

અ મઅ ગાિર ગારેઉ ગરલ ગાિર ક હ કરતાર।
પ્રેમ બૈર ક જનિન જુગ નિહ બુધ ન ગવાઁર॥
મરણઆૈર પ્રય ભાષણ હી પ્રેમક િનશાની હૈ

સદા ન જે સુ મરત રહિહ મ લ ન કહિહ પ્રય બૈન।
તે પૈ ત હ કે િહ ઘર જ હ કે િહઅ ન નનૈ॥
વાથર્ હી અચ્છાઈ-બુરાઈકા માનદ ડ હ

િહત પનુીત સબ વારથિહ અિર અસદુ્ધ બનુ ચાડ◌़।
િનજ મખુ માિનક સમ દસન ભૂ મ પરે તે હાડ◌़ ॥
સસંારમ પ્રેમમાગર્કે અિધકાર બરલે હી હ

માખી કાક ઉલૂક બક દાદુર સે ભઅે લાેગ।
ભલે તે સકુ િપક માેરસે કાેઉ ન પ્રેમ પથ ેગ॥

ક લયુગમ કપટક પ્રધાનતા

હૃદયઁ કપટ બર બેષ ધિર બચન કહિહ ગઢ◌़િ◌ છાે લ।
અબ કે લાેગ મયૂર જ્યા ક્યા મ લઅે મન ખાે લ॥

કપટ અ તતક નહી ં િનભતા

ચરન ચાચ લાેચન રઁગાૈ ચલાૈ મરાલી ચાલ।
છ ર નીર બબરન સમય બક ઉઘરત તેિહ કાલ॥
કુિટલ મનુ ય અપની કુિટલતાકાે નહી ં છાેડ◌़ સકતા
મલૈ ે સરલિહ સરલ હૈ્વ કુિટલ ન સહજ બહાઇ।
સાે સહેતુ જ્યા બક્ર ગ ત બ્યાલ ન બલિહ સમાઇ॥
કૃસધન સખિહ ન દેબ દુખ મુઅેહઁુ ન માગબ નીચ।
તુલસી સ જન ક રહિન પાવકલ પાની બીચ॥
સગં સરલ કુિટલિહ ભઅ હિર હર કરિહ િનબાહુ।
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ગ્રહ ગનતી ગિન ચતુર બિધ િકયાે ઉદર બનુ રાહુ॥
વભાવક પ્રધાનતા

નીચ િનચાઈ નિહ તજઇ સ જનહૂ ક સગં।
તુલસી ચદંન બટપ બ સ બનુ બષ ભઅે ન ભુઅંગ॥
ભલાે ભલાઇિહ પૈ લહઇ લહઇ િનચાઇિહ નીચુ।
સધુા સરાિહઅ અમરતાઁ ગરલ સરાિહઅ મીચુ॥
મ યા માહુર સ જનિહ ખલિહ ગરલ સમ સાઁચ।
તુલસી છુઅત પરાઇ જ્યા પારદ પાવક આઁચ॥

સ સગં આૈર અસ સગંકા પિરણામગત ભેદ

સતં સગં અપબગર્ કર કામી ભવ કર પંથ।
કહિહ સતં ક બ કાે બદ શ્રુ ત પુરાન સદગં્રથ॥
સકૃુત ન સકૃુતી પિરહરઇ કપટ ન કપટ નીચ।
મરત સખાવન દેઇ ચલે ગીધરાજ માર ચ॥

સ જનઆૈર દુજર્નકા ભેદ

સજુન સતુ બન ઊખ સમ ખલ ટંિકકા ખાન।
પરિહત અનિહત લા ગ સબ સાઁસ ત સહર સમાન॥
િપઅિહ સમુન રસ અ લલ બટપ કાિટ કાેલ ફલ ખાત।
તુલસી ત વી જુગલ સમુ ત કુમ ત ક બાત॥

અવસરક પ્રધાનતા

અવસર કાૈડ◌़◌ી ે ચુકૈ બહુિર િદઅ કા લાખ।
દુઇજ ન ચદંા દે ખઅૈ ઉદાૈ કહા ભિર પાખ॥

ભલાઈ કરના બરલે હી નતે હ

ગ્યાન અનભલે કાે સબિહ ભલે ભલેહૂ કાઉ।
સીગં સૂઁડ◌़ રદ લૂમ નખ કરત વ જડ◌़ ઘાઉ॥

સસંારમ િહત કરનવેાલે કમ હૈ

તુલસી જગ વન અિહત કતહઁુ કાેઉ િહત િન।
સાષેક ભાનુ કૃસાનુ મિહ પવન અેક ઘન દાિન॥
સિુનઅ સધુા દે ખઅિહ ગરલ સબ કરતૂ ત કરાલ।
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જહઁ તહઁ કાક ઉલૂક બક માનસ સકૃત મરાલ॥
જલચર થલચર ગગનચર દેવ દનજુ નર નાગ।
ઉત્તમ મ યમ અધમ ખલ દસ ગનુ બઢ◌़ત બભાગ॥
બ લ મસ દેખે દેવતા કર મસ માનવ દેવ।
મુઅે માર સુ બચાર હત વારથ સાધન અેવ॥
સજુન કહત ભલ પાેચ પથ પાિપ ન પરખઇ ભેદ।
કરમનાસ સરુસિરત મસ બિધ િનષેધ બદ બેદ॥

વ તુહી પ્રધાન હૈ,આધાર નહી ં

મિન ભાજન મધુ પારઈ પૂરન અમી િનહાિર।
કા છાઁડ◌़િ◌અ કા સગં્રિહઅ કહહુ બબેક બચાિર॥

પ્રી ત આૈર વૈરક તીન શ્રે ણયાઁ

ઉત્તમ મ યમ નીચ ગ ત પાહન સકતા પાિન।
પ્રી ત પિરચ્છા તહુન ક બૈર બ તક્રમ િન॥
જસે સ જન ગ્રહણ કરતે હૈ,ઉસે દુજર્ન ત્યાગ દેતે હ

પુ ય પ્રી ત પ ત પ્રાપ તઉ પરમારથ પથ પાઁચ।
લહિહ સજુન પિરહરિહ ખલ સનુહુ સખાવન સાઁચ॥
પ્રકૃ તકે અનુસાર વ્યવહારકા ભેદ ભી આવ યક હ

નીચ િનરાદરહી ં સખુદ આદર સખુદ બસાલ।
કદર બદર બટપ ગ ત પખેહુ પનસ રસાલ॥
અપના આચરણ સભી કાે અચ્છા લગતા હૈ

તુલસી અપનાે આચરન ભલાે ન લાગત કાસ।ુ
તેિહ ન બસાત ે ખાત િનત લહસનુહૂ કાે બાસુ॥

ભાગ્યવાન્ કાનૈ હૈ ?

બુધ સાે બબેક બમલમ ત જ હ કે રાષે ન રાગ।
સહૃુદ સરાહત સાધુ જેિહ તુલસી તાકાે ભાગ॥

સાધજુન િકસક સરાહના કરતે હૈ

આપુ આપુ કહઁ સબ ભલાે અપને કહઁ કાેઇ કાેઇ।
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તુલસી સબ કહઁ ે ભલાે સજુન સરાિહઅ સાેઇ॥
સગંક મિહમા

તુલસી ભલાે સસુગં ત પાેચ કુસગં ત સાેઇ।
નાઉ િકનર તીર અ સ લાેહ બલાેકહુ લાેઇ॥
ગુ સગં ત ગુ હાેઇ સાે લઘુ સગં ત લઘુ નામ।
ચાર પદારથ મ ગનૈ નરક દ્વારહૂ કામ॥
તુલસી ગુ લઘુતા લહત લઘુ સગં ત પિરનામ।
દેવી દેવ પુકાિરઅત નીચ નાિર નર નામ॥
તુલસી િકઅ કુસગં થ ત હાેિહ દાિહને બામ।
કિહ સિુન સકુ ચઅ સમૂ ખલ ગત હિર સકંર નામ॥
બ સ કુસગં ચહ સજુનતા તાક આસ િનરાસ।
તીરથહૂ કાે નામ ભાે ગયા મગહ કે પાસ॥
રામ કૃપાઁ તુલસી સલુભ ગંગ સસુગં સમાન।
ે જલ પરૈ ે જન મલૈ ક જૈ આપુ સમાન॥

ગ્રહ ભષેજ જલ પવન પટ પાઇ કુ ેગ સુ ેગ।
હાેિહ કુબ તુ સબુ તુ જલ લખિહ સલુચ્છન લાેગ॥
જનમ ેગ મ િનઅત જગ બ ચત્ર ગ ત દે ખ।
તુલસી આખર અંક રસ રંગ બભેદ બસે ષ॥
આખર ેિર બચાર ક સમુ ત અંક લ ખ લખે।ુ
ેગ કુ ેગ સુ ેગ મય જગ ગ ત સમુ ઝ બસષેુ॥
માગર્-ભેદસે ફલ-ભેદ

ક બચાર ચલુ સપુથ ભલઆિદ મ ય પિરનામ।
ઉલિટ જપ ’ રા મરા’ સધૂ’રા રામ’॥
ભલેકે ભલા હી હાે, યહ િનયમ નહી ં હૈ

હાેઇ ભલે કે અનભલાે હાેઇ દાિન કે સમૂ।
હાેઇ કપૂત સપૂત ક જ્યા પાવક મ ધૂમ॥

િવવેકક આવ યકતા

જડ◌़ ચેતન ગનુ દાષે મય બ વ ક હ કરતાર।
સતં હંક ગનુ ગહિહ પય પિરહિર બાિર બકાર॥
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સાેરઠા

પાટ ક ટ ત હાેઇ તેિહ ત પાટંબર ચર।
કૃ મ પાલઇ સબુ કાેઇ પરમ અપાવન પ્રાન સમ॥

દાેહા

ે ે જેિહ જેિહ રલ મગન તહઁ સાે મુિદત મન માિન।
રસગનુ દાષે બચાિરબાે ર સક ર ત પિહચાિન॥
સમ પ્રકાસ તમ પાખ દુહઁુ નામ ભેદ બિધ ક હ।
સ સ સાષેક પાષેક સમુ ઝ જગ જસ અપજસ દ હ॥
કભી-કભી ભલેકાે બુરાઈ ભી મલ તી હૈ

લાેક બેદહૂ લા દગાે નામ ભલે કાે પાેચ।
ધમર્રાજ જમ ગાજ પ બ કહત સકાેચ ન સાેચ॥
સ જનઆૈર દુજર્નક પર ક્ષાકે ભન્ન- ભન્ન પ્રકાર

બ ચ પર ખઅૈ સજુન જન રા ખ પર ખઅૈ મંદ।
બડ◌़વાનલ સાષેત ઉદિધ હરષ બઢ◌़◌ાવત ચદં॥

નીચ પુ ષક નીચતા

પ્રભુ સનમખુ ભઅ નીચ નર હાેત િનપટ બકરાલ।
ર બ ખ લ ખ દરપન ફિટક ઉ ગલત વાલા લ॥

સ જનક સ જનતા

પ્રભુ સમીપ ગત સજુન જન હાેત સખુદ સુ બચાર।
લવન જલિધ વન જલદ બરષત સધુા સબુાિર॥
નીચ િનરાવિહ િનરસ ત તુલસી સીચંિહ ઊખ।
પાષેત પયદ સમાન સબ બષ િપયષૂ કે ખ॥
બર ષ બ વ હર ષત કરત હરત તાપ અઘ યાસ।
તુલસી દાષે ન જલદ કાે ે જલ જરૈ જવાસ॥
અમર દાિન ચક મરિહ મિર મિર િફિર િફિર લેિહ।
તુલસી ચક પાતક દાતિહ દૂષન દેિહ॥

નીચિન દા

લ ખ ગયંદ લૈ ચલત ભ જ વાન સખુાનાે હાડ◌़।
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ગજ ગનુ માેલ અહાર બલ મિહમા ન િક રાડ◌़ ॥
સ જનમિહમા

કૈ િનદરહઁુ કૈ આદરહઁુ સઘિહ વાન સઆર।
હરષ બષાદ ન કેસિરિહ કંુજર ગંજિનહાર॥

દુજર્નાેકા વભાવ

ઠાઢ◌़◌ાે દ્વાર ન દૈ સક તુલસી જે નર નીચ।
િનદિહ બ લલ હિરચદં કાે કા િકયાે કરન દધીચ॥
નીચક િન દાસે ઉત્તમ પુ ષાકા કુછ નહી ં ઘટતા

ઈસ સીસ બલસત બમલ તુલસી તરલ તરંગ।
વાન સરાવગ કે કહ લઘુતા લહૈ ન ગંગ॥
તુલસી દેવલ દેવ કાે લાગે લાખ કરાેિર।
કાક અભાગ હ ગ ભયા મિહમા ભઈ િક થાેિર॥
ગુણાકા હી મૂલ્ય હૈ,દૂસરાકે આદર-અનાદરકા નહી ં

િનજ ગનુ ઘટત ન નાગ નગ પર ખ પિરહરત કાેલ।
તુલસી પ્રભુ ભષૂન િકઅે ગું બઢ◌़◌ે ન માેલ॥
શ્રેષ્ઠ પુ ષાક મિહમાકાે કાેઈ નહી ં પા સકતા

રાકાપ ત ષાેડ◌़સ ઉઅિહ તારા ગન સમુદાઇ।
સકલ ગિર હ દવ લાઇઅ બનુ ર બ રા ત ન ઇ॥
દુષ્ટ પુ ષાદ્વારા ક હુઈ િન દા- તુ તકા કાેઈ મૂલ્ય નહી ં હૈ

ભલાે કહિહ બનુ નેહઁૂ બનુ ન અપબાદ।
તે નર ગાદુર િન જયઁ કિરય ન હરષ બષાદ॥
ડાહ કરનવેાલાકા કભી કલ્યાણ નહી ં હાેતા

પર સખુ સપં ત દે ખ સિુન જરિહ જે જડ◌़ બનુ આ ગ।
તુલસી તન કે ભાગતે ચલૈ ભલાઈ ભા ગ॥
દૂસરાક િન દા કરનવેાલાકા મુહઁ કાલા હાેતા હૈ

તુલસી જે ક ર ત ચહિહ પર ક ક ર ત ખાેઇ।
તનકે મુહઁ મ સ લા ગહ મટિહ ન મિરહૈ ધાેઇ॥
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મ યા અ ભમાનકા દુ પિરણામ

તન ગનુ ધન મિહમા ધરમ તેિહ બનુ જેિહ અ ભમાન।
તુલસી જઅત બડંબના પિરનામહુ ગત ન॥

નીચા બનકર રહના હી શ્રેષ્ઠ હૈ

સાસુ સસરુ ગુ માતુ િપતુ પ્રભુ ભયાે ચહૈ સબ કાેઇ।
હાનેી દૂ આેર કાે સજુન સરાિહઅ સાેઇ॥

સ જન વાભાિવક હી પજૂનીય હાેતે હૈ

સઠ સિહ સાઁસ ત પ ત લહત સજુન કલેસ ન કાયઁ।
ગઢ◌़િ◌ ગુઢ◌़િ◌ પાહન પૂ જઅૈ ગંડિક સલા સભુાયઁ॥

ભપૂ-દરબારક િન દા

બડ◌़◌ે બબુધ દરબાર ત ભૂ મ ભપૂ દરબાર।
પક પજૂત પે ખઅત સહત િનરાદર ભાર॥
છલ-કપટ સવર્ત્ર વ જત હૈ

બનુ પ્રપંચ છલ ભીખ ભ લ લિહઅ ન િદઅ કલેસ।
બાવન બ લ સા છલ િકયાે િદયાે ઉ ચત ઉપદેસ॥
ભલાે ભલે સા છલ િકઅ જનમ કનાૈડ◌़◌ાે હાેઇ।
શ્રીપ ત સર તુલસી લસ ત બ લ બાવન ગ ત સાેઇ॥
બબુધ કાજ બાવન બ લિહ છલાે ભલાે જય િન।
પ્રભુતા ત જ બસ ભે તદિપ મન ક ગઇ ન ગલાિન॥

જગત્ મ સબ સીધાકાે તંગ કરતે હૈ

સરલ બક્ર ગ ત પંચ ગ્રહ ચપિર ન ચતવત કાહુ।
તુલસી સધૂે સરૂ સ સ સમય બડં બત રાહુ॥

દુષ્ટ-િન દા

ખલ ઉપકાર બકાર ફલ તુલસી ન જહાન।
મેઢુક મકર્ટ બિનક બક્ર કથા સત્ય ઉપખાન॥
તુલસી ખલ બાની મધુર સિુન સમુ ઝઅ િહયઁ હેિર।
રામ રાજ બાધક ભઈ મૂઢ◌़ મંથરા ચેિર॥
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ક સિૂધ મન કુિટલ ગ ત ખલ બપર ત બચા ।
અનિહત સાેિનત સાષે સાે સાે િહત સાષેિનહા ॥
નીચ ગુડ◌़િ◌ જ્યા િનબાે સિુન લ ખ તુલસીદાસ।
ઢ લ િદઅ ગિર પરત મિહ ખચત ચઢ◌़ત અકાસ॥
ભરદર બરસત કાેસ સત બચૈ જે બઁૂદ બરાઇ।
તુલસી તેઉ ખલ બચન કર હઅે ગઅે ન પરાઇ॥
પેરત કાે હૂ મે લ તલ તલી સનેહી િન।
દે ખ પ્રી ત ક ર ત યહ અબ દે ખબી િરસાિન॥
સહબાસી કાચાે ગલિહ પુરજન પાક પ્રબીન।
કાલછેપ કેિહ મ લ કરિહ તુલસી ખગ ગ મીન॥
સુ ભરાેસ સાેઇઅૈ રા ખ ગાેદ મ સીસ।

તુલસી તાસુ કુચાલ ત રખવારાે જગદ સ॥
માર ખાજે લૈ સાહ કિર કિર મત લાજ ન ત્રાસ।
મુઅે નીચ તે મીચ બનુ જે ઇન ક બ વાસ॥
પરદ્રાેહી પરદાર રત પરધન પર અપબાદ।
તે નર પાવઁર પાપમય દેહ ધર મનુ દ॥
કપટ કાે પહચાનના બડ◌़◌ા કિઠન હૈ
બચન બેષ ક્યા િનઅે મન મલીન નર નાિર।
સપૂનખા ગ પૂતના દસમખુ પ્રમખુ બચાિર॥

કપટ સે સદા ડરના ચાિહયે

હઁસિન મલિન બાેલિન મધુર કટુ કરતબ મન માઁહ।
છુવત ે સકુચઇ સમુ ત સાે તુલસી ત હ િક છાહઁ॥

કપટ હી દુષ્ટતાકા વ પ હૈ

કપટ સાર સચૂી સહસ બાઁિધ બચન પરબાસ।
િકયાે દુરાઉ ચહાૈ ચાતુર ં સાે સઠ તુલસીદાસ॥

કપટ કભી સખુ નહી ં પાતા

બચન બચાર અચાર તન મન કરતબ છલ છૂ ત।
તુલસી ક્યા સખુ પાઇઅૈ અંતર મિહ ધૂ ત॥
સારદૂલ કાે વાઁગ કિર કૂકર ક કરતૂ ત।
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તુલસી તાપર ચાિહઅૈ ક ર ત બજય બભૂ ત॥
પાપ હી દુઃખકા મૂલ હૈ

બડ◌़◌ે પાપ બાઢ◌़◌ે િકઅે છાેટે િકઅે લ ત।
તુલસી તા પર સખુ ચહત બિધ સા બહુત િરસાત॥

અિવવેક હી દુઃખકા મૂલ હૈ

દેસ કાલ કરતા કરમ બચન બચાર બહીન।
તે સરુત તર દાિરદ સરુસિર તીર મલીન॥
સાહસ હી કૈ કાપે બસ િકઅ કિઠન પિરપાક।
સઠ સકંટ ભાજન ભઅે હિઠ કુ ત કિપ કાક॥
રાજ કરત બનુ કાજહી ં કરિહ કુચા લ કુસા જ।
તુલસી તે દસકંધ જ્યા જઇહ સિહત સમાજ॥
રાજ કરત બનુ કાજહી ં ઠટિહ જે કૂર કુઠાટ।
તુલસી તે કુ રાજજ્યા જઇહૈ બારહ બાટ॥

િવપર ત બુ દ્ધ બનાશકા લક્ષણ હૈ

સભા સયુાેધન ક સકુિન સમુ ત સરાહન ેગ।
દ્રાને બદુર ભીષમ હિરિહ કહિહ પ્રપંચી લાેગ॥
પાંડુ સઅુન ક સદ સ તે નીકાે િરપુ િહત િન।
હિર હર સમ સબ માિનઅત માેહ ગ્યાન ક બાિન॥
િહત પર બઢ◌़ઇ બરાેધ જબ અનિહત પર અનુરાગ।
રામ બમખુ બિધ બામ ગ ત સગનુ અઘાઇ અભાગ॥
સહજ સહૃુદ ગુર વા મ સખ ે ન કરઇ સર માિન।
સાે પ છતાઇ અઘાઇ ઉર અવ સ હાેઇ િહત હાિન॥
ેશમ આકર અનિધકાર કાયર્ કરનવેાલા પછતાતા હૈ

ભ હાઅે નટ ભાઁટ કે ચપિર ચઢ◌़◌ે સગં્રામ।
કૈ વૈ ભાજે આઇહૈ કે બાઁધે પિરનામ॥
સમયપર કષ્ટ સહ લનેા િહતકર હાેતા હૈ

લાેક ર ત ફૂટ સહિહ આઁ સહઇ ન કાેઇ।
તુલસી ે આઁ સહઇ સાે આઁધરાે ન હાેઇ॥
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ભગવાન્ સબકે રક્ષક હૈ

ભાગ ભલઆેડ◌़◌ેહઁુ ભલાે ભલાે ન ઘાલ ઘાઉ।
તુલસી સબ કે સીસ પર રખવારાે રઘુરાઉ॥

લડ◌़ના સવર્થા ત્યાજ્ય હૈ

સમુ ત બચારિહ પિરહરિહ દલ સમુનહઁુ સગં્રામ।
સકુલ ગઅે તનુ બનુ ભઅે સાખી દાૈ કામ॥
ઊલહ ન નબ છાેટ કિર કલહ કિઠન પિરનામ।
લગ ત અ ગિન લઘુ નીચ ગ્ હ જરત ધિનક ધન ધામ॥

ક્ષમાકા મહ વ

છમા રાષે કે દાષે ગનુ સિુન મનુ માનિહ સીખ।
અ બચલ શ્રીપ ત હિર ભઅે ભૂસરુ લહૈ ન ભીખ॥
કાૈરવ પાંડવ િનઅૈ ક્રાેધ છમા કે સીમ।
પાઁચિહ માિર ન સાૈ સકે સયાૈ સઁઘારે ભીમ॥
ક્રાેધક અપેક્ષા પ્રેમકે દ્વારા વશ કરના હી ત હૈ

બાેલ ન માેટે માિરઅૈ માેટ રાેટ મા ।
ત સહસ સમ હાિરબાે ત હાિર િનહા ॥
ે પિર પાયઁ મનાઇઅે તાસા િઠ બચાિર।

તુલસી તહાઁ ન તઅૈ જહઁ તેહઁૂ હાિર॥
જૂઝે તે ભલ બૂ ઝબાે ભલી ત ત હાર।
ડહક ત ડહકાઇબાે ભલાે ે કિરઅ બચાર॥
િરપુ સા હારેહઁુ હઁસી જતે પાપ પિરતાપ।ુ

તાસા રાિર િનવાિરઅૈ સમયઁ સઁભાિરઅઆપુ॥
ે મધુ મરૈ ન માિરઅૈ માહુર દેઇ સાે કાઉ।

જગ જ ત હારે પરસધુર હાિર જતે રઘુરાઉ॥
બૈર મૂલ હર િહત બચન પ્રેમ મૂલ ઉપકાર।
દાે હા સભુ સદંાેહ સાે તુલસી િકઅ બચાર॥
રાષે ન રસના ખાે લઅૈ બ ખાે લઅ તરવાિર।
સનુત મધુર પિરનામ િહત બાે લઅ બચન બચાિર॥
મધુર બચન કટુ બાે લબાે બનુ શ્રમ ભાગ અભાગ।
કુહૂ કુહૂ કલકંઠ રવ કા કા કરરત કાગ॥
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પેટ ન ફૂલત બનુ કહ કહત ન લાગઇ ઢેર।
સમુ ત બચાર બાે લઅૈ સમુ ઝ કુફેર સફેુર॥
વીતરાગ પુ ષાક શરણ હી જગત્ કે જં લસે બચનેકા ઉપાય હૈ

છદ્યાે ન ત િન કટાચ્છ સર કરેઉ ન કિઠન સનેહુ।
તુલસી તન ક દેહ કાે જગત કવચ કિર લેહુ॥

શરૂવીર કરની કરતે હૈ,કહતે નહી ં

સરૂ સમર કરની કરિહ કિહ ન જનાવિહ આપ।ુ
બદ્યમાન રન પાઇ િરપુ કાયર કથિહ પ્રતાપુ॥
અ ભમાન કે બચન કહના અચ્છા નહી ં

બચન કહે અ ભમાન કે પારથ પખેત સતે।ુ
પ્રભુ તય લૂટત નીચ ભર જય ન મીચુ તેિહ હેતુ॥
દ નાક રક્ષા કરનવેાલા સદા બજયી હાેતા હૈ

રામ લખન બજઈ ભઅે બનહઁુ ગર બ િનવાજ।
મખુર બા લ રાવન ગઅે ઘરહી ં સિહત સમાજ॥
ની તકા પાલન કરનવેાલેકે સભી સહાયક બન તે હ

ખગ ગ મીત પનુીત િકય બનહઁુ રામ નયપાલ।
કુમ ત બા લ દસકંઠ ઘર સહુદ બંધુ િકયાે કાલ॥

સરાહનેયાેગ્ય કાનૈ હૈ

લખઇ અઘાનાે ભખૂ જ્યા લખઇ તમ હાિર।
તુલસી સમુ ત સરાિહઅૈ મગ પગ ધરઇ બચાિર॥

અવસર ચૂક નેસે બડ◌़◌ી હાિન હાેતી હૈ
લાભ સમય કાે પા લબાે હાિન સમય ક ચૂક।
સદા બચારિહ ચા મ ત સિુદન કુિદન િદન દૂક॥

સમયકા મહ વ

સધુ તરન કિપ ગિર હરન કાજ સાઇઁ િહત દાેઉ।
તુલસી સમયિહ સબ બડ◌़◌ાે બૂઝત કહઁુ કાેઉ કાેઉ॥
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તુલસી મીઠ અમી ત માગી મલૈ ે મીચ।
સધુા સધુાકર સમય બનુ કાલલકૂટ ત નીચ॥
િવપ ત્તકાલકે મત્ર કાનૈ હૈ ?

તુલસી અસમય કે સખા ધીરજ ધરમ બબેક।
સાિહત સાહસ સત્યબ્રત રામ ભરાેસાે અેક॥
સમરથ કાેઉ ન રામ સા તીય હરન અપરાધુ।
સમયિહ સાધે કાજ સબ સમય સરાહિહ સાધુ॥
તુલસી તીરહુ કે ચલ સમય પાઇબી થાહ।
ધાઇજ ન ઇ થહાઇબી સર સિરતા અવગાહ॥

હાનેહારક પ્રબલતા

તુલસી જ સ ભવતબ્યતા તૈસી મલઇ સહાઇ।
આપનુુ આવઇ તાિહ પૈ તાિહ તહાઁ લૈ ઇ॥

પરમાથર્પ્રા પ્તકે ચાર ઉપાય

કૈ જૂઝ બાે કૈ બૂ ઝબાે દાન િક કાય કલેસ।
ચાિર ચા પરલાેક પથ જથા ેગ ઉપદેસ॥

િવવેકક આવ યકતા

પાત પાત કાે સી ં ચબાે ન ક સરગ ત હેત।
કુિટલ કટુક ફર ફરૈગાે તુલસી કરત અચેત॥

િવશ્વાસક મિહમા

ગિઠબઁધ તે પરતી ત બડ◌़િ◌ જેિહ સબકાે સબ કાજ।
કહબ થાેર સમુઝબ બહુત ગાડ◌़◌ે બઢ◌़ત અનાજ॥
અપનાે અૈપન િનજ હથા તય પજૂિહ િનજ ભી ત।
ફરઇ સકલ મન કામના તુલસી પ્રી ત પ્રતી ત॥
બરષત કરષતઆપુ જલ હરષત અરઘિન ભાન।ુ
તુલસી ચાહત સાધુ સરુ સબ સનેહ સનમાનુ॥

બારહ નક્ષત્ર વ્યાપારકે લયે અચ્છે હ

શ્રુ ત ગનુ કર ગનુ પુ જુગ ગ હર રેવતી સખાઉ।
દેિહ લેિહ ધન ધરિન ધ ગઅેહઁુ ન ઇિહ કાઉ॥
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ચાૈદહ નક્ષત્રામ હાથસે ગયા હુઆ ધન વાપસ નહી ં મલતા

ઊગનુ પૂગનુ બ અજ કૃ મઆ ભ અ મૂ ગનુુ સાથ।
હરાે ધરાે ગાડ◌़◌ાે િદયાે ધન િફિર ચઢ◌़ઇ ન હાથ॥

કાનૈ-સી ત થયાઁ કબ હાિનકારક હાેતી હ ?

ર બ હર િદ સ ગનુ રસ નયન મુિન પ્રથમાિદક બાર।
ત થ સબ કાજ નસાવની હાેઇ કુ ેગ બચાર॥
કાનૈ-સા ચ દ્રમા ઘાતક સમઝના ચાિહયે ?

સ સ સર નવ દુઇ છ દસ ગનુ મુિન ફલ બસુ હર ભાન।ુ
મષેાિદક ક્રમ ત ગનિહ ઘાત ચદં્ર જયઁ નુ॥

િકન-િકન વ તુઆકા દશર્ન શભુ હૈ ?

નકુલ સદુરસનુ દરસની છેમકર ચક ચાષ।
દસ િદ સ દેખત સગનુ સભુ પજૂિહ મન અ ભલાષ॥

સાત વ તુઅ સદા મઙ્ગલકાર હ

સધુા સાધુ સરુત સમુન સફુલ સહુાવિન બાત।
તુલસી સીતાપ ત ભગ ત સગનુ સમંુગલ સાત॥

શ્રીરઘનુાથ કા મરણ સારે મઙ્ગલાક જડ◌़ હૈ
ભરત સત્રુસદૂન લખન સિહત સુ મિર રઘનુાથ।
કરહુ કાજ સભુ સાજ સબ મ લિહ સમંુગલ સાથ॥

યાત્રાકે સમયકા શભુ મરણ

રામ લખન કાૈ સક સિહત સુ મરહુ કરહુ પયાન।
લ ચ્છ લાભ લૈ જગત જસુ મંગલ સગનુ પ્રમાન॥

વેદક અપાર મિહમા

અતુ લત મિહમા બેદ ક તુલસી િકઅ બચાર।
ે િનદત િનિદત ભયાે બિદત બુદ્ધ અવતાર॥

બુધ િકસાન સર બેદ િનજ મત ખેત સબ સીચં।
તુલસી કૃ ષ લ ખ િનબાે ઉત્તમ મ યમ નીચ॥
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ધમર્કા પિરત્યાગ િકસી ભી હાલતમ નહી કરના ચાિહયે

સિહ કુબાેલ સાઁસ ત સકલ અઁગઇ અનટ અપમાન।
તુલસી ધરમ ન પિરહિરઅ કિહ કિર ગઅે સુ ન॥

દૂસરેકા િહત હી કરના ચાિહયે, અિહત નહી ં

અનિહત ભય પરિહત િકઅ પર અનિહત િહત હાિન।
તુલસી ચા બચા ભલ કિરઅ કાજ સિુન િન॥
પ્રત્યેક કાયર્ક સ દ્ધમ તીન સહાયક હાેતે હ

પુ ષારથ પૂરબ કરમ પરમે વર પરધાન।
તુલસી પૈરત સિરતજ્યા સબિહ કાજ અનુમાન॥
ની તકા અવલ બનઆૈર શ્રીરામ કે ચરણામ પ્રેમ હી શ્રેષ્ઠ હૈ

ચલબ ની ત મગ રામ પગ નેહ િનબાહબ નીક।
તુલસી પિહિરઅ સાે બસન ે ન પખાર ફ ક॥
દાેહા ચા બચા ચલુ પિરહિર બાદ બબાદ।
સકૃુત સીવઁ વારથ અવિધ પરમારથ મર દ॥
િવવેકપવૂર્ક વ્યવહાર હી ઉત્તમ હૈ

તુલસી સાે સમરથ સમુ ત સકૃુતી સાધુ સયાન।
ે બચાિર બ્યવહરઇ જગ ખરચ લાભ અનુમાન॥
ય ેગ જગ છેમ બનુ તુલસી કે િહત રા ખ।
બનુઽપરાધ ગપુ ત નહુષ બેનુ કાસરુ સા ખ॥

નેમસે પ્રેમ બડ◌़◌ા હૈ
બડ◌़િ◌ પ્રતી ત ગિઠબંધ ત બડ◌़◌ાે ેગ ત છેમ।
બડ◌़◌ાે સસુવેક સાઇઁ ત બડ◌़◌ાે નેમ ત પ્રેમ॥
િકસ-િકસકા પિરત્યાગ કર દેના ચાિહયે

સ ય સખા સવેક સ ચવ સુ તય સખાવન સાઁચ।
સિુન સમુ ઝઅ પુિન પિરહિરઅ પર મન રંજન પાઁચ॥
સાત વ તુઆકાે રસ બગડ◌़નેકે પહલે હી છાેડ◌़ દેના ચાિહયે
નગર નાિર ભાજેન સ ચવ સવેક સખા અગાર।
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સરસ પિરહર રંગ રસ િનરસ બષાદ બકાર॥
મનકે ચાર ક ટક હ

તૂઠિહ િનજ ચ કાજ કિર ઠિહ કાજ બગાિર।
તીય તનય સવેક સખા મન કે કંટક ચાિર॥

કાનૈ િનરાદર પાતે હ ?

દ રઘ રાેગી દાિરદ કટુબચ લાેલપુ લાેગ।
તુલસી પ્રાન સમાન તઉ હાેિહ િનરાદર ેગ॥

પાઁચ દુઃખદાયી હાેતે હૈ

પાહી ખેતી લગન બટ િરન કુબ્યાજ મગ ખેત।
બૈર બડ◌़◌ે સા આપને િકઅે પાઁચ દુખ હેત॥
સમથર્ પાપીકે વૈર કરના ઉ ચત નહી ં

ધાઇ લગૈ લાેહા લલિક ખ ચ લેઇ નઇ નીચુ।
સમરથ પાપી સા બયર િન બસાહી મીચુ॥

શાેચનીય કાનૈ હૈ

સાે ચઅ ગ્ હી ે માેહ બસ કરઇ કરમ પથ ત્યાગ।
સાે ચઅ જતી પ્રપંચ રત બગત બબેક બરાગ॥

પરમાથર્સે િવમખુ હી અંધા હૈ

તુલસી વારથ સામુહાે પરમારથ તન પીિઠ।
અંધ કહ દુખ પાઇહૈ િડિઠઆરાે કેિહ ડીિઠ॥

મનુ ય આઁખ હાેતે હુઅે ભી ત્યુકાે નહી ં દેખતે

બન આઁ ખન ક પાનહી ં પિહચાનત લ ખ પાય।
ચાિર નયન કે નાિર નર સઝૂત મીચુ ન માય॥

મૂઢ◌़ ઉપદેશ નહી ં સનુતે
ૈ પૈ મૂઢ◌़ ઉપદેસ કે હાેતે ેગ જહાન।

ક્યા ન સુ ેધન બાેધ કૈ આઅે સ્યામ સુ ન॥
સાેરઠા
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ફુલઇ ફરઇ ન બેત જદિપ સધુા બરષિહ જલદ।
મૂ ખ હૃદયઁ ન ચેત ગુર મલિહ બરં ચ સમ॥

દાેહા

ર ઝઆપની બૂ ઝ પર ખી ઝ બચાર બહીન।
તે ઉપદેસ ન માનહી ં માેહ મહાેદિધ મીન॥

બાર-બાર સાેચનેક આવ યકતા

અનસમુઝ અનુસાેચનાે અવ સ સમુ ઝઅૈ આપ।ુ
તુલસી આપુ ન સમુ ઝઅૈ પલ પલ પર પિરતાપુ॥

મખૂર્ શરાેમ ણ કાનૈ હ ?

કૂપ ખનત મંિદર જરતઆઅ ધાિર બબૂર।
બવિહ નવિહ િનજ કાજ સર કુમ ત સરાેમિન કૂર॥

ઈશ્વરિવમખુક દુગર્ ત હી હાેતી હૈ

િનડર ઈસ ત બીસ કૈ બીસ બાહુ સાે હાેઇ।
ગયાે ગયાે કહ સમુ ત સબ ભયાે કુમ ત કહ કાેઇ॥
ન-બૂઝકર અની ત કરનવેાલેકાે ઉપદેશ દેના વ્યથર્ હ

ે સિુન સમુ ઝ અની ત રત ગત રહે જુ સાેઇ।
ઉપદે સબાે જગાઇબાે તુલસી ઉ ચત ન હાેઇ॥
બહુ સતુ બહુ ચ બહુ બચન બહુ અચાર બ્યવહાર।
ઇનકાે ભલાે મનાઇબાે યહ અગ્યાન અપાર॥

જગત્ કે લાેગાકાે િરઝાનવેાલા મખૂર્ હ

લાેગિન ભલાે મનાવ ે ભલાે હાને ક આસ।
કરત ગગન કાે ગડઁુઆ સાે સઠ તુલસીદાસ॥
અપજસ ેગ િક નક મિન ચાેર ક કા હ।
તુલસી લાેગ િરઝાઇબાે કર ષ કા તબાે ના હ॥
તુલસી જુ પૈ ગુમાન કાે હાેતાે કછૂ ઉપાઉ।
તાૈ િક નિકિહ િન જયઁ પિરહરતે રઘુરાઉ॥

પ્ર તષ્ઠા દુઃખકા મૂલ હૈ
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મા ગ મધુકર ખાત તે સાવેત ગાેડ◌़ પસાિર।
પાપ પ્ર તષ્ઠા બઢ◌़િ◌ પર તાતે બાઢ◌़◌ી રાિર॥
તુલસી ભેડ◌़◌ી ક ધઁસિન જડ◌़ જનતા સનમાન।
ઉપજત હી અ ભમાન ભાે ખાવેત મૂઢ◌़ અપાન॥

ભેડ◌़િ◌યાધઁસાનકા ઉદાહરણ
લહી આઁ ખ કબ આઁધરે બાઁઝ પૂત કબ લ્યાઇ।
કબ કાેઢ◌़◌ી કાયા લહી જગ બહરાઇચ ઇ॥
અૈશ્વયર્ પાકર મનુ ય અપનેકાે િનડર માન બૈઠતે હ

તુલસી િનરભય હાેત નર સિુનઅત સરુપુર ઇ।
સાે ગ ત લ ખ બ્રત અછત તનુ સખુ સપં ત ગ ત પાઇ॥
તુલસી તાેરત તીર ત બક િહત હંસ બડાિર।
બગત ન લન અ લ મ લન જલ સરુસિરહૂ બઢ◌़િ◌આિર॥
અિધકર બસઆૈસરા ભલેઉ િનબે મંદ।
સધુા સદન બસુ બારહ ચઉથ ચઉ થઉ ચદં॥
નાૈકર વામીક અપેક્ષા અિધક અત્યાચાર હાેતે હૈ

િત્ર બધ અેક બિધ પ્રભુ અનુગ અવસર કરિહ કુઠાટ।
સધૂે ટેઢ◌़◌ે સમ બષમ સબ મહઁ બારહબાટ॥
પ્રભુ ત પ્રભુ ગન દુખદ લ ખ પ્રજિહ સઁભારૈ રાઉ।
કર ત હાેત કૃપાનકાે કિઠન ઘાેર ઘન ઘાઉ॥
બ્યાલહુ ત બકરાલ બડ◌़ બ્યાલફેન જયઁ ન।ુ
વિહ કે ખાઅે મરત હૈ વિહ ખાઅે બનુ પ્રાનુ॥
કારન ત કારજુ કિઠન હાેઇ દાેસુ નિહ માેર।
કુ લસ અ સ્થ ત ઉપલ ત લાેહ કરાલ કઠાેર॥
કાલ બલાેકત ઈસ ખ ભાનુ કાલ અનુહાિર॥
ર બિહ રાઉ રાજિહ પ્ર બુધ બ્યવહરિહ બચાિર॥
જથા અમલ પાવન પવન પાઇ કુસગં સસુગં।
કિહઅ કુબાસ સબુાસ ત મ કાલ મહીસ પ્રસગં॥
ભલેહુ ચલત પથ પાેચ ભય પ િનયાેગ નય નેમ।
સુ તય સભુપૂ ત ભૂ ષઅત લાેહ સઁવાિરત હેમ॥

રા કાે કૈસા હાનેા ચાિહયે ?
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માલી ભાનુ િકસાન સમ ની ત િનપનુ નરપાલ।
પ્ર ભાગ બસ હાેિહગે કબહઁુ કબહઁુ ક લકાલ॥
બરષત હરષત લાેગ સબ કરષત લખૈ ન કાેઇ।
તુલસી પ્ર સભુાગ તે ભપૂ ભાનુ સાે હાેઇ॥

રાજની ત

સધુા સુ ન કુ ન ફલઆમ અસન સમ િન।
સપુ્રભુ પ્ર િહત લેિહ કર સામાિદક અનુમાિન॥
પાકે પકઅે બટપ દલ ઉત્તમ મ યમ નીચ।
ફલ નર લહ નરેસ ત્યા કિર બચાિર મન બીચ॥
ર ઝ ખી ઝ ગુ દેત સખ સખા સસુાિહબ સાધ।ુ
તાેિર ખાઇ ફલ હાેઇ ભલ ત કાટ અપરાધુ॥

ધરિન ધનેુ ચાિરતુ ચરત પ્ર સબુચ્છ પે હાઇ।
હાથ કછૂ નિહ લા ગહૈ િકઅ ગાેડ◌़ િક ગાઇ॥
ચઢ◌़◌ે બધૂર ચગં જ્યા ગ્યાન જ્યા સાેક સમાજ।
કરમ ધરમ સખુ સપંદા ત્યા િનબે કુરાજ॥
કંટક કિર કિર પરત ગિર સાખા સહસ ખજૂિર।
મરિહ કૃ પ કિર કિર કુનય સા કુચા લ ભવ ભૂિર॥
કાલ તાપેચી તપુક મિહ દા અનય કરાલ।
પાપ પલીતા કિઠન ગુ ગાેલા પુહુમી પાલ॥

િકસકા રાજ્ય અચલ હાે તા હૈ ?

ભૂ મ ચર રાવન સભા અંગદ પદ મિહપાલ।
ધરમ રામ નય સીય બલ અચલ હાેત સભુ કાલ॥
પ્રી ત રામ પદ ની ત ર ત ધરમ પ્રતી ત સભુાયઁ।
પ્રભુિહ ન પ્રભુતા પિરહરૈ કબહઁુ બચન મન કાયઁ॥
કર કે કર મન કે મનિહ બચન બચન ગનુ િન।
ભપૂિહ ભૂ લ ન પિરહરૈ બજય બભૂ ત સયાિન॥
ગાેલી બાન સમંુત્ર સર સમુ ઝ ઉલિટ મન દેખુ।
ઉત્તમ મ યમ નીચ પ્રભુ બચન બચાિર બસષેુ॥
સત્રુ સયાનાે સ લલજ્યા રાખ સીસ િરપુ નાવ।
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બૂડ◌़ત લ ખ પગ ડગત લ ખ ચપિર ચહઁૂ િદ સ ઘાવ॥
રૈઅત રાજ સમાજ ઘર તન ધન ધરમ સબુાહુ।
સાંત સસુ ચવન સાિપ સખુ બલસઇ િનત નરનાહુ॥
મુ ખઆ મખુુ સાે ચાિહઅૈ ખાન પાન કહઁુ અેક।
પાલઇ પાષેઇ સકલ અઁગ તુલસી સિહત બબેક॥
સવેક કર પદ નયન સે મખુ સાે સાિહબુ હાેઇ।
તુલસી પ્રી ત િક ર ત સિુન સકુ બ સરાહિહ સાેઇ॥
સ ચવ બૈદ ગુર તીિન પ્રય બાેલિહ ભયઆસ।
રાજ ધમર્ તન તીની કર હાેઇ બે ગહી ં નાસ॥
રસના મ ત્રી દસન જન તાષે પાષે િનજ કાજ।
પ્રભુ કર સને પદાિદકા બાલક રાજ સમાજ॥
લકડ◌़◌ી ડાૈઆ કરછુલી સરસ કાજ અનુહાિર।
સપુ્રભુ સગં્રહિહ પિરહરિહ સવેક સખા બચાિર॥
પ્રભુ સમીપ છાેટે બડ◌़◌ે રહત િનબલ બલવાન।
તુલસી પ્રગટ બલાેિકઅૈ કર અઁગુલી અનુમાન॥
આજ્ઞાકાર સવેક વામી સે બડ◌़◌ા હાેતા હૈ
સાહબ ત સવેક બડ◌़◌ાે ે િનજ ધરમ સુ ન।
રામ બાઁિધ ઉતરે ઉદિધ લાઁ ઘ ગઅે હનુમાન॥
મૂલકે અનુસાર બઢ◌़નવેાલા આૈર બના અ ભમાન િકયે
સબકાે સખુ દેનવેાલા પુ ષ હી શ્રેષ્ઠ હૈ

તુલસી ભલ બરત બઢ◌़ત િનજ મૂલિહ અનુકુલ।
સબિહ ભાઁ ત સબ કહઁ સખુદ દલિન ફલિન બનુ ફૂલ॥

િત્રભવુનકે દ પ કાનૈ હૈ ?

સઘન સગનુ સધરમ સગન સબલ સસુાઇઁ મહીપ।
તુલસી જે અ ભમાન બનુ તે તભવુન કે દ પ॥

ક ત કરતૂ તસે હી હાેતી હૈ

તુલસી િનજ કરતૂ ત બનુ મુકુત ત જબ કાેઇ।
ગયાે અ મલ લાેક હિર નામ સક્યાે નિહ ધાેઇ॥
બડ◌़◌ાે કા આશ્રય ભી મનુ યકાે બડ◌़◌ા બના દેતા હૈ
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બડ◌़◌ાે ગહે તે હાેત બડ◌़જ્યા બાવન કર દંડ।
શ્રીપ્રભુ કે સઁગ સા બઢ◌़◌ાે ગયાે અ ખલ બ્રહ્મડં॥

કપટ દાનીક દુગર્ ત

તુલસી દાન ે દેત હ જલ મ હાથ ઉઠાઇ।
પ્ર તગ્રાહી વૈ નહી ં દાતા નરકૈ ઇ॥

અપને લાેગાકે છાેડ◌़ દેનપેર સભી વૈર હાે તે હૈ
આપન છાેડ◌़◌ાે સાથ જબ તા િદન િહતૂ ન કાેઇ।
તુલસી અંબુજ અંબુ બનુ તરિન તાસુ િરપુ હાેઇ॥

સાધનસે મનુ ય ઊપર ઉઠતા હૈ આૈર સાધન બના ગર તા હૈ

ઉરબી પિર કલહીન હાેઇ ઊપર કલાપ્રધાન।
તુલસી દેખુ કલાપ ગ ત સાધન ઘન પિહચાન॥
સ જનાેકાે દુષ્ટાકા સગં ભી મઙ્ગલદાયક હાેતા હૈ

તુલસી સગં ત પાેચ ક સજુનિહ હાે ત મ-દાિન।
જ્યા હિર પ સતુાિહ ત ક િન ગાેહાિર આિન॥

ક લયુગમ કુિટલતાક દ્ધ

ક લ કુચા લ સભુ મ ત હરિન સરલૈ દંડૈ ચક્ર।
તુલસી યહ િનહચય ભઈ બાઢ◌़િ◌ લે ત નવ બક્ર॥

આપસમ મેલ રખના ઉત્તમ હૈ

ગાે ખગ ખે ખગ બાિર ખગ તીના માિહ બસકે।
તુલસી પીવ િફિર ચલ રહ િફરૈ સઁગ અેક॥

સબ સમય સમતામે સ્થત રહનવેાલે પુ ષ હી શ્રેષ્ઠ હ

સાધન સમય સુ સ દ્ધ લિહ ઉભય મૂલ અનુકૂલ।
તુલસી તીિનઉ સમય સમ તે મિહ મંગલ મૂલ॥

વન િકનકા સફલ હૈ ?

માતુ િપતા ગુ વા મ સખ સર ધિર કરિહ સભુાયઁ।

Dohavali_i.pdf 49



ગાે વામી તુલસીદાસ કૃત દાેહાવલી

લહેઉ લાભુ ત હ જનમ કર નત જનમુ જગ યઁ॥
િપતાક આજ્ઞાકા પાલન સખુકા મૂલ હૈ

અનુ ચત ઉ ચત બચા ત જ જે પાલિહ િપતુ બૈન।
તે ભાજન સખુ સજુસ કે બસિહ અમરપ ત અૈન॥

સ્ત્રીકે લયે પ તસવેા હી કલ્યાણદાિયની હૈ

સાેરઠા

સહજ અપાવિન નાિર પ ત સવેત સભુ ગ ત લહઇ।
જસુ ગાવત શ્રુ ત ચાિર અજહઁુ તુલ સકા હિરિહ પ્રય॥

શરણાગતકા ત્યાગ પાપકા મૂલ હૈ

દાેહા

સરનાગત કહઁુ જે તજિહ િનજ અનિહત અનુમાિન।
તે નર પાવઁર પાપમય ત હિહ બલાેકત હાિન॥
તુલસી ન જલકૂલ કાે િનરબલ િનપટ િનકાજ।
કૈ રાખે કૈ સઁગ ચલૈ બાઁહ ગહે ક લાજ॥

ક લયુગકા વણર્ન

રામાયન અનુહરત સખ જગ ભયાે ભારત ર ત।
તુલસી સઠ ક કાે સનુૈ ક લ કુચા લ પર પ્રી ત॥
પાત પાત કૈ સી ં ચબાે બર બર કૈ લાને।
તુલસી ખાેટ ચતુરપન ક લ ડહકે કહુ કાે ન॥
પ્રી ત સગાઈ સકલ બિધ બિનજ ઉપાયઁ અનેક।
કલ બલ છલ ક લ મલ મ લન ડહકત અેકિહ અેક॥
દંભ સિહત ક લ ધરમ સબ છલ સમેત બ્યવહાર।
વારથ સિહત સનેહ સબ ચ અનુહરત અચાર॥
ચાેર ચતુર બટમાર નટ પ્રભુ પ્રય ભઁડુઆ ભંડ।
સબ ભચ્છક પરમારથી ક લ સપંુથ પાષંડ॥
અસભુ બેષ ભષૂન ધર ભચ્છાભચ્છ જે ખાહી।ં
તેઇ ેગી તેઇ સદ્ધ નર પજૂ્ય તે ક લજુગ માિહ॥

સાેરઠા
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જે અપકાર ચાર ત હ કર ગાૈરવ મા ય તેઇ।
મન ક્રમ બચન લબાર તે બકતા ક લકાલ મહઁુ॥

દાેહા

બ્રહ્મગ્યાન બનુ નાિર નર કહિહ ન દૂસિર બાત।
કાૈડ◌़◌ી લા ગ લાેભ બસ કરિહ બપ્ર ગુર ઘાત॥
બાદિહ સદૂ્ર દ્વજ હ સન હમ તુ હ તે કછુ ઘાિટ।
નઇ બ્રહ્મ સાે બપ્રબર આઁ ખ દેખાવિહ ડાિટ॥

સાખી સબદ દાેહરા કિહ કહની ઉપખાન।
ભગ ત િન પિહ ભગત ક લ િનદિહ બેદ પુરાન॥
શ્રુ ત સમંત હિરભગ ત પથ સજુંત બર ત બબેક।
તેિહ પિરહિરિહ બમાેહ બસ ક પિહ પંથ અનેક॥
સકલ ધરમ બપર ત ક લ ક પત કાેિટ કુપંથ।
પુ ય પરાય પહાર બન દુરે પુરાન સગુ્ર થ॥
ધાતુબાદ િન પાિધ બર સદુ્ગ લાભ સમુીત।
દેવ દરસ ક લકાલ મ પાે થન દુરે સભીત॥
સરુ સદનિન તીરથ પુિરન િનપટ કુચા લ કુસાજ।
મનહઁુ મવા સે માિર ક લ રાજત સિહત સમાજ॥
ગાડ◌़ ગવાઁર પાલ મિહ જમન મહા મિહપાલ।
સામ ન દાન ન ભેદ ક લ કેવલ દંડ કરાલ॥
ફાેરિહ સલ લાેઢ◌़◌ા સદન લાગ અઢુક પહાર।
કાયર કૂર કુપૂત ક લ ઘષ ઘર સહસ ડહાર॥
પ્રગટ ચાિર પદ ધમર્ કે ક લ મહઁુ અેક પ્રધાન।
જેન કેન બિધ દ હે દાન કરઇ કલ્યાન॥
ક લજુગ સમ જુગઆન નિહ નર કર બ વાસ।
ગાઇ રામ ગનુ ગન બમલ ભવ તર બનિહ પ્રયાસ॥

આૈર ચાહે ે ભી ઘટ ય,
ભગવાન્ સે પ્રેમ નહી ં ઘટના ચાિહયે

શ્રવન ઘટહઁુ પુિન દગૃ ઘટહઁુ ઘટઉ સકલ બલ દેહ।
ઇતે ઘટ ઘિટહૈ કહા ન ઘટૈ હિરનેહ॥

કુસમયકા પ્રભાવ
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તુલસી પાવસ કે સમય ધર કાેિકલન માનૈ।
અબ તાે દાદુર બાે લહ હમ પૂ છહૈ કાનૈ॥

શ્રીરામ કે ગુણાક મિહમા

કુપથ કુતરક કુચા લ ક લ કપટ દંભ પાષંડ।
દહન રામ ગનુ ગ્રામ જ મ ઈંધન અનલ પ્રચડં॥

ક લયુગમ દાે હી આધાર હૈ

સાેરઠા

ક લ પાષંડ પ્રચાર પ્રબલ પાપ પાવઁર પ તત।
તુલસી ઉભય અધાર રામ નામ સરુસિર સ લલ॥

ભગવ પે્રમ હી સબ મઙ્ગલાક ખાન હૈ

દાેહા

રામચદં્ર મખુ ચદં્રમા ચત ચકાેર જબ હાેઇ।
રામ રાજ સબ કાજ સભુ સમય સહુાવન સાેઇ॥
બીજ રામ ગનુ ગન નયન જલ અંકુર પુલકા લ।
સકૃુતી સતુન સખુેત બર બલસત તુલસી સા લ॥
તુલસી સિહત સનેહ િનત સુ મરહુ સીતા રામ।
સગનુ સમંુગલ સભુ સદા આિદ મ ય પિરનામ॥
પુ ષારથ વારથ સકલ પરમારથ પિરનામ।
સલુભ સ દ્ધ સબ સાિહબી સુ મરત સીતા રામ॥

દાેહાવલીકે દાેહાક મિહમા

મિનમય દાેહા દ પ જહઁ ઉર ઘર પ્રગટ પ્રકાસ।
તહઁ ન માેહ તમ ભય તમી ક લ ક જલી બલાસ॥
કા ભાષા કા સસંકૃત પ્રેમ ચાિહઅૈ સાઁચ।
કામ જુ આવૈ કામર કા લૈ કિરઅ કુમાચ॥

રામક દ નબ ધુતા

મિન માિનક મહઁગે િકઅે સહઁગે ન જલ નાજ।
તુલસી અેતે િનઅૈ રામ ગર બ નવેાજ॥

॥ ઇ ત॥
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