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॥ તુલસીમિહમા - ગ્રહણાદાૈ િનયમશ્ચ॥
પ્રસીદ મમ દેવે શ પ્રસીદ હિરવ લભે ।
તુલસી મ ત સ પ્રા યર્ અચર્યેદ્ધિરમવ્યયમ્॥ ૧॥
અસ્રા વા તુલસી ં છ વા દેવાચર્ન પરાયણઃ ।
ત સવ િન ફલં ચવૈ પ ચગવ્યને શદ્ુ ય ત॥ ૨॥
પાપાિન યાિન રિવસનૂપુટ સ્થતાિન
ગાેબ્રહ્મબાલિપ મા વધાિદકાિન ।
ન ય ત તાિન તુલસીવનદશર્નને
ગાેકાેિટદાનસદશૃં ફલમા ુવ ત॥ ૩॥
તુલસીકાનનં યત્ર યત્ર પદ્મવનાિન ચ ।
વસ ત વૈ ણવા યત્ર તત્ર સિન્નિહતાે હિરઃ॥ ૪॥
તુલસીમ જર ગ્રાહ્યા તદભાવે દલં તમ્ ।
દલાભાવે તુ પતં્ર સ્યા પત્રાભાવે તુ કાષ્ઠકમ્॥ ૫॥
કાષ્ઠાભાવે તુ મૂલં સ્યાત્ મૂલાભાવે તુ ત્તકા ।
ત્તકાયા અભાવે તુ તુલસી શ દ ઇ યતે॥ ૬॥

પઙ્કજં પ ચરાતં્ર સ્યા સપ્તરાતં્ર તુ બ વકમ્ ।
તુલસી દશરાતં્ર સ્યાત્તતઃ પયુર્ ષતં ભવેત્॥ ૭॥
સઙ્ક્રા તાૈ પક્ષયાેર તે દ્વાદ યાં િન શ સ યયાેઃ ।
ચ વ ત તુલસી ં યે વૈ િનકૃ વ ત હરે: શરઃ॥ ૮॥
ગ્રહણે ચ વ્યતીપાતે ભાૈમભાગર્વભાનષુુ ।
નાહરેત્તુલસીપતં્ર ન મ યાહે્ન તતઃ પરમ્॥ ૯॥
મ યાહ્નકે પરે ય તુ હિરપૂ પરાયણઃ ।
ચનાે ત ય તુ તુલસી ં અધાે ગચ્છ ત ના યથા॥ ૧૦॥
િનમાર્લ્યમિપ વૈ ગ્રાહં્ય તુલસ્યા હેમપુ પવત્ ।
શઙ્ખાેદકેન પ્રક્ષાલ્ય િવ ણવે ચ િનવેદયેત્॥ ૧૧॥
તુલસ્યાઃ કાેમલૈઃ પત્રૈઃ શ્રીહરે: પાદપઙ્કજમ્ ।
પજૂનં યે પ્રકુવર્ ત કૃતાથાર્ઃ સ્યનુર્ સશંયઃ॥ ૧૨॥
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॥ તુલસીમિહમા - ગ્રહણાદાૈ િનયમશ્ચ॥

દ્વાદ યાં ગરે રાત્રાૈ પ્રાશયેત્તુલસીદલમ્ ।
દ્વાિવશદપરાધાંશ્ચ ક્ષમતે હિરરવ્યયઃ॥ ૧૩॥
િવ ણાેિવમાનં યઃ કુયાર્ત્તુલસ્યાઃ કાેમલૈદર્લૈ: ।
હંસયુક્તિવમાનને િવ લાેકં સ ગચ્છ ત । ૧૪॥
પક્ષદ્વયે ચ સઙ્ક્રા તાૈ દ્વાદ યાં સતૂકદ્વયે ।
સઙ્ગ્રહાે નવૈ કતર્વ્યાે િન ષદ્ધિદવસે વિપ॥ ૧૫॥
ત્યજે પયુર્ ષતં પુ પં ત્યજે પયુર્ ષતં જલમ્ ।
ન ત્યજેત્તુલસીપતં્ર ન ત્યજે હ્નવીજલમ્॥ ૧૬॥
પુ કરાદ્યાિન તીથાર્િન ગઙ્ગાદ્યાઃ સિરત તથા ।
વાસદેુવાદયાે દેવા વસ ત તુલસીવને॥ ૧૭॥
તુલસીગ ધમાઘ્રાથ િપતર તુષ્ટમાનસાઃ ।
પ્રયા ત ગ ડા ઢાઃ સિહતાશ્ચક્રપા ણના । ૧૮॥
રાપેણા પાલના સકેાદ્ દશર્ના પશર્ના ણામ્ ।
તુલસી દહતે પાપં વાઙ્મનઃકાયસ ચતમ્॥ ૧૯॥
અ તાં સવર્કલ્યાણી ં શાેકસ તાપના શનીમ્ ।
આિધવ્યાિધહર ં ણાં તુલ સ વાં નમા યહમ્॥ ૨૦॥
આમ્રારાપેસહસ્રા ણ િપ પલાિન શતાિન ચ ।
ત ફલં સમમેકેન તુલસી િવટપને ચ॥ ૨૧॥
રાજદ્વારે સભામ યે સઙ્ગ્રામે શત્રપુીડને ।
તુલસી મરણં કુયાર્ત્ સવર્ ત્ર િવજયી ભવેત્॥ ૨૨॥
કૃ યાર ભે તથા પુ યે િવવાહે ચાથર્સઙ્ગ્રહે ।
સવર્કાયષુ સદ્ યથ પ્રસ્થાને તુલસી ં મરેત્॥ ૨૩॥
યઃ મરેત્તુલસી ં સીતાં રામં સાૈ મિત્રણા સહ ।
િવિન જત્ય િરપનૂ્ સવાર્ન્ પનુરાયા ત કાયર્કૃત્॥ ૨૪॥
ખાદન્માંસં િપબન્મદ્યં સઙ્ગચ્છન્ન ત્ય િદ ભઃ ।
સદ્યાે ભવ ત પૂતાત્મા કણર્યાે તુલસી ં ધરન્॥ ૨૫॥
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ચતુ કણ મખુે ચૈકં નાભાવેકં તથવૈ ચ ।
શરસ્યેકં તથા પ્રાેક્તં તીથ ત્રયમુદાહૃતમ્॥ ૨૬॥
અન્નાપેિર તથા પ ચ ભાજેના તે દલત્રયમ્ ।
અેવં શ્રીતુલસી ગ્રાહ્યા અષ્ટાદશદલા સદા॥ ૨૭॥
પજૂનાન તરં િવ ણાેઃ અિપતં તુલસીદલમ્ ।
ભક્ષયેત્ દેહ શદ્ુ યથ ચા દ્રાયણશતાિધકમ્॥ ૨૮॥
નવૈેદ્મમનં્ન તુલસીિવ મ શ્રતં
િવશષેતઃ પાદજલને િવ ણાેઃ ।
યાેઽશ્ના ત િનતં્ય પુરતાે મુરારેઃ
પ્રા ાે ત યજ્ઞાયુત કાેિટપુ યમ્॥ ૨૯॥
દ્રવ્યા તરયુતં તૈલં ન દુ યેદ્ ગ્રહણં િવના ।
તુલસીદલસયંુક્તં ગ્રહણેઽિપ ન દુ ય ત॥ ૩૦॥
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