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॥ તુલસી તુ તઃ॥
તુલ સ શ્રીસ ખ શભુે પાપહાિર ણ પુ યદે ।
નમ તે નારદનુતે નારાયણમનઃ પ્રયે॥ ૧॥
મનઃ પ્રસાદજનિન સખુસાૈભાગ્યદાિયિન ।
આિધવ્યાિધહરે દેિવ તુલ સ વાં નમા યહમ્॥ ૨॥
યન્મૂલે સવર્તીથાર્િન યન્મ યે સવર્દેવતાઃ ।
યદગ્રે સવર્ વેદાશ્ચ તુલ સ વાં નમા યહમ્॥ ૩॥
અ તાં સવર્કલ્યાણી ં શાેકસ તાપના શનીમ્ ।
આિધવ્યાિધહર ં ણાં તુલ સ વાં નમ્રા યહમ્॥ ૪॥
દેવૈ ચં િન મતા પવૂ અ ચતા સ મનુીશ્વરૈઃ ।
નમાે નમ તે તુલ સ પાપં હર હિર પ્રયે॥ ૫॥
સાૈભાગ્યં સ ત ત દેિવ ધનં ધા યં ચ સવર્દા ।
આરાેગ્યં શાેકશમનં કુ મે માધવ પ્રયે॥ ૬॥
તુલસી પાતુ માં િનતં્ય સવાર્પદ્ભયાેઽિપ સવર્દા ।
ક તતાઽિપ તા વાઽિપ પિવત્રય ત માનવમ્॥ ૭॥
યા દષૃ્ટા િન ખલાઘસઙ્ઘશમની ષ્ટા વપઃુપાવની
રાેગાણામ ભવ દતા િનરસની સક્તાઽ તકત્રા સની ।
પ્રત્યાસ ત્તિવધાિયની ભગવતઃ કૃ ણસ્ય સરંાેિપતા
ય તા તચ્ચરણે િવમુ ક્તફલદા તસ્યૈ તુલસ્યૈ નમઃ॥ ૮॥
ઇ ત તુલસી તુ તઃ સમાપ્તા ।
Encoded and proofread by Shree Devi Kumar
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