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॥ તુલસીપૂ ૧॥
॥ અથ તુલસી પૂ પ્રારંભઃ॥
॥ શ્રીગણેશાય નમઃ॥
॥ અથ તુલસીપજૂનં લખ્યતે॥
શ્રીમહાદેવ ઉવાચ॥
શભુે પક્ષે શભુે વારે શભુે ઋક્ષે શભુાેદયે ।
કેશવાથ શભુાંશે ચ રાપેયેત્તુલસી ં મુિનઃ॥ ૧॥
ગ્ હસ્થાે ગ્ હમ યે વા ગ્ હસ્થાપેવનેિપ વા ।
શચુાૈ દેશે તુ તુલસીમચ્ચર્યેદુ્બ દ્ધમાન્નરઃ॥ ૨॥
મૂલે ચ વેિદકાં કૃ વા આલવાલસમ વતામ્ ।
પ્રાતઃસં યાિવિધ કૃ વા નાનપવૂ િદને િદને॥ ૩॥
ગાય યષ્ટજપં કૃ વા તુલસી ં પજૂયેત્તતઃ ।
પ્રાઙ્મખુાેદઙ્મખુાે વાિપ સ્થ વા પ્રયતમાનસઃ॥ ૪॥
યાયેચ્ચ તુલસી ં દેવી ં યામાં કમલલાેચનામ્
પ્રસન્નપદ્મક હારવરાભયચતુભુર્ મ્॥ ૫॥
િકર ટહારકેયૂરકંુડલાિદિવભૂ ષતામ્ ।
ધવલાંશકુસયંુક્તાં પદ્માસનિનષેદુષીમ્॥ ૬॥ ઇ ત યાનમ્॥
દેિવ ત્રૈલાેક્યજનિન સવર્લાેકૈકપાવિન ।
આગચ્છ ભગવત્યત્ર પ્રસીદ તુલ સ દુ્રતમ્॥ ૭॥ આવાહનમ્॥
સવર્ દેવમયે દેિવ સવર્દા િવ વ લભે ।
રત્ન વણર્મયં િદવ્યં ગ્ હાણાસનમવ્યયે॥ ૮॥ આસનમ્॥
સવર્દેવમયાકારે સવર્દેવનમાેઽ તુતે ।
પાદં્ય ગ્ હાણ દેવે શ તુલ સ વં પ્રસીદ મે॥ ૯॥ પાદ્યમ્॥
સવર્ દેવમયાકારે સવાગમ ણશાે ભતે ।
ઇદમઘગ્ હાન વં દેિવ દૈત્યાં તક પ્રયે॥ ૧૦॥ અઘ્યર્મ્॥
સવર્લાેકસ્ય રક્ષાથ સદા સિંનિધકારિર ણ॥
ગ્ હાણ તુલ સ પ્રીત્યા ઇદમાચમનીયકં॥ ૧૧॥ આચમનમ્॥
ગંગાિદ યાે નદ યશ્ચ સમાનીત મદં જલમ્ ।
નાનાથ તુલ સ વચ્છં પ્રીત્યા ત પ્ર તગ્ દ્યતામ્॥ ૧૨॥ નાનમ્॥
ક્ષરાેદમથનાેદ્ભૂતે ચદં્રલ મીસહાેદરે ।
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ગ્ દ્યતાં પિરધાનાથર્ મદં ક્ષાૈમાંબરં શભુે॥ ૧૩॥ વસ્ત્રમ્॥
શ્રીગંધં કંુકુમં િદવ્યં કપૂર્રાગ સયંુતમ્ ।
ક પતં તે મહાદેિવ પ્રીત્યથ પ્ર તગ્ દ્યતામ્॥ ૧૪॥ ગંધમ્॥
નીલાે પલં તુ ક હારમાલત્યાદ િન શાેભને ।
પદ્માિદગંધવંતીિન પુ પા ણ પ્ર તગ્ દ્યતામ્॥ ૧૫॥ પુ પમ્॥
ધપંૂ ગ્ હાણ્ દેવે શ મનાેહાિર સગુગ્ગલમ્ ।
આજ્ય મસ્રં તુ તુલ સ ભક્તા ભષ્ટપ્રદાિયિન॥ ૧૬॥ ધપૂમ્॥
અજ્ઞાન ત મરાંધસ્ય જ્ઞાનદ પપ્રદાિયની ।
વયા તુ તુલ સ પ્રતા દ પાેયં પ્ર તગ્ દ્યતામ્॥ ૧૭॥ દ પમ્ ।
નમ તે જગતાં નાથે પ્રા ણનાં પ્રયદશર્ને ।
યથાશ ક્ત મયા દતં્ત નવૈેદ્યમ્ પ્ર તગ્ દ્યતામ્॥ ૧૮॥ નવૈેદ્યમ્॥
નમાે ભગવતે શ્રેષે્ઠ નારયનજગન્મયે ।
તુલ સ વરયા દેિવ પાનીયં પ્ર તગ્ દ્યતામ્॥ ૧૯॥ પાનીયમ્॥
અ તે તસભંૂતે તુલસ્ય ત િપ ણ ।
કપૂર્રાિદસમાયુક્તં તાંબૂલં પ્ર તગ્ દ્યતામ્॥ ૨૦॥ તાંબૂલમ્॥
દ ક્ષણા દ ક્ષણકરે વદ્ભક્તાનાં પ્રયંકિર ।
કરાે મ તે સદા ભ યા િવ કાંતે પ્રદ ક્ષણામ્॥ ૨૧॥
નમાે નમાે જગદ્ધા યૈ જગદાદ્યૈ નમાે નમઃ ।
નમાે નમાે જગદ્ભૂત્યૈ નમ તે પરમેશ્વિર॥ ૨૨॥
પ્રસીદ મમ દેવે શ કૃપયા પરયા સદા ।
અ ભષ્ટફલ સદ્ યથર્ કુ મે માધવ પ્રયે॥ ૨૩॥
ઇત્યેવમચ્ચર્યેિન્નતં્ય પ્રાતરેવ શુ ચનર્રઃ ।
મ યાહે્ન વાથ સાયાહે્ન પજૂયે પ્રયતાે નરઃ॥ ૨૪॥
॥ ઇ ત તુલસીપૂ સ પૂણાર્॥
Encoded by Daniel Mohanpersad danielmohanpersad98@msn.com
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