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Shri Tulasi Stotram

શ્રીતુલસી તાતે્રમ્

જગદ્ધાિત્ર! નમ તુ યં િવ ણાેશ્ચ પ્રયવ લભે ।
યતાે બ્રહ્માદયાે દેવાઃ ષ્ટ સ્થત્ય તકાિરણઃ॥ ૧॥
નમ તુલ સ કલ્યા ણ નમાે િવ પ્રયે શભુે ।
નમાે માેક્ષપ્રદે દેિવ નમઃ સ પ પ્રદાિયકે॥ ૨॥
તુલસી પાતુ માં િનતં્ય સવાર્પદ્ યાેઽિપ સવર્દા ।
ક તતાિપ તા વાિપ પિવત્રય ત માનવમ્॥ ૩॥
નમા મ શરસા દેવી ં તુલસી ં િવલસત્તનુમ્ ।
યાં દૃ ટ્વા પાિપનાે મત્યાર્ મુચ્ય તે સવર્િક બષાત્॥ ૪॥
તુલસ્યા ર ક્ષતં સવ જગદેતચ્ચરાચરમ્ ।
યા િવિનહ ત પાપાિન દૃ ટ્વા વા પાિપ ભનર્રૈઃ॥ ૫॥
નમ તુલસ્ય તતરાં યસ્યૈ બદ્ધા જ લ કલાૈ ।
કલય ત સખંુ સવ સ્ત્રયાે વૈ યા તથાઽપરે॥ ૬॥
તુલસ્યા નાપરં િક ચદૈ્દવતં જગતીતલે ।
યથા પિવિત્રતાે લાેકાે િવ સઙ્ગને વૈ ણવઃ॥ ૭॥
તુલસ્યાઃ પ લવં િવ ણાેઃ શરસ્યારાેિપતં કલાૈ ।
આરાપેય ત સવાર્ ણ શ્રેયાં સ વરમ તકે॥ ૮॥
તુલસ્યાં સકલા દેવા વસ ત સતતં યતઃ ।
અત તામચર્યે લાેકે સવાર્ન્ દેવાન્ સમચર્યન્॥ ૯॥
નમ તુલ સ સવર્જ્ઞે પુ ષાેત્તમવ લભે ।
પાિહ માં સવર્ પાપે યઃ સવર્સ પ પ્રદાિયકે॥ ૧૦॥
ઇ ત તાતંે્ર પુરા ગીતં પુ ડર કેણ ધીમતા ।
િવ મચર્યતા િનતં્ય શાેભનૈ તુલસીદલૈઃ॥ ૧૧॥
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તુલસી શ્રીમર્હાલ મીિવદ્યાિવદ્યા યશ વની ।
ધ યાર્ ધમાર્નના દેવી દેવીદેવમનઃ પ્રયા॥ ૧૨॥
લ મી પ્રયસખી દેવી દ્યાૈભૂર્ મરચલા ચલા ।
ષાેડશતૈાિન નામાિન તુલસ્યાઃ ક તર્યન્નરઃ॥ ૧૩॥
લભતે સતુરાં ભ ક્તમ તે િવ પદં લભેત્ ।
તુલસી ભૂમર્હાલ મીઃ પ દ્મની શ્રીહર્િર પ્રયા॥ ૧૪॥
તુલ સ શ્રીસ ખ શભુે પાપહાિર ણ પુ યદે ।
નમ તે નારદનુતે નારાયણમનઃ પ્રયે॥ ૧૫॥
ઇ ત શ્રીપુ ડર કકૃતં તુલસી તાતે્રમ્ સ પૂણર્મ્॥
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