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॥ துல ய ேடா தரஶதநாம ேதா ர ॥

துலஸீ பாவனீ யா ரு’ தா³வனனிவாஸினீ ।
ஞானதா³ ரீ ஞானமயீ நி மலா ஸ வ ஜிதா ॥ 1॥
ஸதீ பதி ரதா ரு’ தா³ ரா ³தி⁴மத²ே ³ப⁴வா ।
ரு’ ணவ ேராக³ஹ ரீ ரிவ ஸ வகாமதா³ ॥ 2॥
ல மீஸகீ² நி யஶு ³தா⁴ஸுத³தீ ⁴மிபாவனீ ।
ஹரி ³ரா கனிரதா ஹரிபாத³ ரு’தாலயா ॥ 3॥
பவி ர பிணீ த⁴ யா ஸுக³ தி⁴ ய ரு’ேதா ³ப⁴வா ।
ஸு பாऽऽேரா ³யதா³ து டா ஶ தி ரிதய பிணீ ॥ 4॥
ேத³வீ ேத³வ ஷிஸ து யா கா தா வி ணுமன: ரியா।
⁴தேவதாலபீ⁴தி ⁴னீ மஹாபாதக னீ ॥ 5॥
மே ரத² ரதா³ ேமதா⁴ கா தி விஜயதா³யினீ ।
ஶ க²ச ரக³தா³ப ³மதா⁴ரிணீ காம பிணீ ॥ 6॥
அபவ க³ ரதா³ யாமா ரு’ஶம ⁴யா ஸுேக னீ ।
ைவகு ட²வாஸினீ ந தா³ பி³ ேபா³ டீ² ேகாகில வரா ॥ 7॥
கபிலா நி னகா³ஜ ம ⁴மிராயு யதா³யினீ ।
வன பா து:³க² யவிகாரா சது பு⁴ஜா ॥ 8॥
க³ரு ம ³வாஹ ஶா தா தா³ தா வி ⁴னனிவாரிணீ ।
வி ணு லிகா பு டி ரிவ க³ப²லதா³யினீ ॥ 9॥

மஹாஶ தி மஹாமாயா ல மீவாணீஸு ஜிதா ।
ஸும க³ ய சன ரீதா ெஸௗம க³ யவிவ தி⁴னீ ॥ 10॥
சாது மா ேயா ஸவாரா ⁴யா வி ணுஸா னி ⁴யதா³யினீ ।
உ தா²ன ³வாத³ யா ஸ வேத³வ ர ஜிதா ॥ 11॥
ேகா³பீரதி ரதா³ நி யா நி கு³ பா வதீ ரியா ।
அப ரு’ யுஹரா ராதா⁴ ரியா ரு’க³விேலாச ॥ 12॥
அ லா ஹ ஸக³ம கமலாஸனவ தி³தா ।
⁴ேலாகவாஸினீ ஶு ³தா⁴ ராம ரு’ தி³ ஜிதா ॥ 13॥
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ஸீதா யா ராமமன: ரியா ந த³னஸ தி²தா ।
ஸ வதீ த²மயீ மு தா ேலாக ரு’ டிவிதா⁴யினீ ॥ 14॥
ராத ³ரு’ யா ³லானிஹ ரீ ைவ ணவீஸ வஸி ³தி⁴தா³ ।
நாராயணீஸ ததிதா³ ல ரு’ ³தா⁴ரிபாவனீ ॥ 15॥
அேஶாகவனிகாஸ தா²ஸீதா ⁴யாதா நிரா ரயா ।
ேகா³மதீஸர தீரேராபிதா குடிலாலகா ॥ 16॥
அபா ரப⁴ யபாப ⁴னீ தா³னேதாயவிஶு ³தி⁴தா³
ருதிதா⁴ரணஸு ரீதா ஶுபா⁴ஸ ேவ டதா³யினீ ॥ 17॥

நா நா ஶத ஸா டக த துல யா:ஸ வம க³ல ।
ெஸௗம க³ ய ரத³ ராத: பேட² ³ப⁴ யா ஸுபா⁴ ³யத³ ।
ல மீபதி ரஸாேத³னஸ வவி ³யா ரத³ ரு’ ॥ 18॥
இதி துல ய ேடா தரஶதநாம ேதா ர ஸ ண ।
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