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॥ துலஸீவிவாஹவிதி:⁴ ॥

(இ ுத³ ட³னி மிேத பு பா ³யல ரு’ேத ம டேப விவாஹ: । துலஸீ
ஹரி ³ராச த³னகு குமபு பா ³யால ரு’தா வீயேவ ³யா ரத²ம
யேத ।

ஶு லா ப³ரத⁴ர வி ணு ஶ வ ண சது பு⁴ஜ ।
ரஸ னவத³ன ⁴யாேய ஸ வவி ⁴ே பஶா தேய ॥
பரேம வர ரீ ய த² ஶுேப⁴ ேஶாப⁴ேன முஹூ ேத ...ஶுப⁴திெதௗ²
துல யா: வி ணு ஸஹ விவாேஹா ஸவமாசரி ேய । (அப
உப ரு’ ய)
வி ⁴ேன வர ஜா கலஶ ஜா துலஸீ ஜா ச யதா²விதி⁴ நி வ ய ...
வி ணு விவாஹா ேத² வரா ஹ வ ரால கரண பு பமாலாதி³பி:⁴
அல ரு’ ய
வா ³யேதா⁴ஷகீ³தபுர ஸர விவாஹம டபமானீய க தா நாரிேகல-
கத³லீப²ல -
தா ³லாதி³பி:⁴ உப ரு’ ய ம ட³ேப ஆஸேன ரதி டா² ய
ரா த²ேய -
ஆக³ ச² ப⁴க³வ ேத³வஅ ஹயி யாமி ேகஶவ ।
து ⁴ய த³தா³மி துலஸீ ரதீ ச² காமேதா³ ப⁴வ ॥
ஆஸனமித³ ,அல ரியதா । பா ³ய ஸம பயாமி ।
அ ⁴ய ஸம பயாமி,ஆசமனீய ஸம பயாமி ।
மது⁴ப க ஸம பயாமி ।ஹரி ³ராேலப-ம க³லவிதி⁴ ஸம பயாமி ।
ைதலா ⁴ய க³ வக ம க³ல ன ஸம பயாமி ।
வ ரால கரணபு பமாலா: ஸம பயாமி । க³ தா⁴ தா⁴ரயாமி ।
க³ ேதா⁴பரி
ஹரி ³ராகு கம ஸம பயாமி । பு ைப: ஜயாமி । 12-24-108
நாமபி⁴ர சேய । (வ ⁴வெரௗ பர பரமபி⁴முெகௗ² தா²பயி வா) ...
ேகா³ ேரா ³ப⁴வா ...ஶ மண: ரெபௗ ரீ , ...
ஶ மண: ெபௗ ரீ ,ஶ மண: பு ரீ
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॥ துலஸீவிவாஹவிதி:⁴ ॥

துலஸீநா னீ இமா க யகா அஜாய அ த³ேய வி ணேவ வராய

த³தா³மி ।
( ரிரு வா)
அ தி³ம ⁴யனித⁴ன ைரேலா ய ரதிபாலக ।
இமா ³ரு’ஹாணதுலஸீ விவாஹவிதி⁴ேன வர ।துலஸீவிவாஹவிதி⁴।இ ப²◌़◌்
பா வதீ பீ³ஜஸ ⁴தா ³ரு’ தா³ப⁴ மனிஸ தி²தா ।
அ தி³ம ⁴யனித⁴நா வ லபா⁴ ேத த³தா³ யஹ ॥
பேயா ⁴ரு’ைத ச ேஸவாபி:⁴ க யாவ ³வ தி⁴தா மயா ।
வ ரியா துலஸீ து ⁴ய த³தா³மி வ ³ரு’ஹாண ேபா:⁴ ॥
வா ³யேகா⁴ஷ - ேவத³ வ திவாசன - ம க³லா பி:⁴ உெபௗ⁴
ேமலயி வா

கீ³தாதி³பி:⁴ஸ ேதாஷேய ।ஸாயமபி புன: ஜா ரு’ வா த⁴ன
யதா²ஶ தி த³ ³யா ।
விவாேஹா ஸவ ெதௗ

ைவகு ட² க³ ச² ப⁴க³வ துல யா ஸஹித: ரேபா⁴ ।
ம ரு’த ஜன ³ரு’ ய ஸ து ேடா ப⁴வஸ வதா³ ।
க³ ச² க³ ச²ஸுர ேர ட² வ தா²ன பரேம வர ।
ய ர ³ர மாத³ேயா ேத³வா: த ர க³ ச² ஜ த³ன ।
இதி உெபௗ⁴அ ⁴யனு ஞாபேய ம க³லாரா திேகன ஸஹ ।
துலஸீ யதா² வ ரே ।
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