
  

॥ દાવનદ્વાદશીવ્રતમ્ ॥
.. Vrindavanadvadashivratam ..

sanskritdocuments.org

September 11, 2017



.. Vrindavanadvadashivratam ..

॥ દાવનદ્વાદશીવ્રતમ્॥

Sanskrit Document Information

Text title : vRRindAvanadvAdashIvratam

File name : vRRindAvanadvAdashIvratam.itx

Category : devii, tulasI

Location : doc_devii

Transliterated by : Shree Devi Kumar

Proofread by : Shree Devi Kumar

Description-comments : tulasI viShNu vivAhavidhi, sanatkumArasaMhitA

Acknowledge-Permission: Mahaperiaval Trust

Latest update : June 12, 2017

Send corrections to : Sanskrit@cheerful.com

This text is prepared by volunteers and is to be used for personal study and
research. The file is not to be copied or reposted without permission, for
promotion of any website or individuals or for commercial purpose.

Please help to maintain respect for volunteer spirit.

September 11, 2017

sanskritdocuments.org



(વ્રતચૂડામણાૈ )
તુલસી િવ િવવાહિવિધઃ
દેશકાલાૈ તતઃ વા ગણેશં તત્ર પજૂયેત્ ।
પુ યાહં વાચિય વાઽથ ના દ શ્રાદં્ધ સમાચરેત્॥ ૧॥
વેદવાદ્યાિદિનઘાષૈઃ િવ મૂ ત સમાનયેત્ ।
તુલસ્યા િનકટે સા તુ સ્થા યા ચા તિહતા ઘટૈઃ॥ ૨॥
આગચ્છ ભગવન્ દેવ અહર્િય યા મ કેશવ ।
તુ યં દદા મ તુલસી ં સવર્કામપ્રદાે ભવ॥ ૩॥
દદ્યાદ્ દ્વવારમઘ્ય ચ પાદં્ય િવષ્ટરમવે ચ ।
તતશ્ચાચમનીયં ચ િત્ર વા ચ પ્રદાપયેત્॥ ૪॥
પયાે દિધ ઘ્ તં ક્ષાૈદં્ર કાંસ્યપાત્રપુટે ઘ્ તમ્ ।
મધપુક ગ્ હાણ વં વાસદુવ નમાેઽ તુ તે॥ ૫॥
તતાે યે વકુલાચારાઃ કતર્વ્યા િવ તુષ્ટયે ।
હિરદ્રાલપેના યઙ્ગઃ કાયર્ઃ સવ િવધાય ચ॥ ૬॥
ગાેધૂ લ સમયે પજૂ્યાૈ તુલસીકેશવાૈ પનુઃ ।
થક્ થક્તતઃ કાયા સ મખંુ મઙ્ગલં પઠેત્॥ ૭॥
ઇષ્ટદેશે ભા વરે તુ સઙ્ક પં તુ સમપર્યેત્ ।
વગાતે્રપ્રવરાનુ ચા તથા િત્રપુ ષાિદકમ્॥ ૮॥
અનાિદમ યિનધન ત્રૈલાેક્યપ્ર તપાલક ।
ઇમાં ગ્ હાણ તુલસી ં િવવાહિવિધનેશ્વર॥ ૯॥
પાવર્તી બીજસ ભૂતાં દાભ મિન સં સ્થતામ્ ।
અનાિદમ યિનધનાં વ લભાં તે દદા યહમ્॥ ૧૦॥
પયાેઘ્ તૈશ્ચ સવેા ભઃ ક યાવદ્વિધતાં મયા ।
વિ પ્રયાં તુલસી ં તુ યં દાસ્યા મ વં ગ્ હાણ ભાેઃ॥ ૧૧॥
અેવં દ વા તુ તુલસી ં પશ્ચાત્તાૈ પજૂયેત્તતઃ ।
રાત્રાૈ ગરણં કુયાર્ત્ િવવાહાે સવપવૂર્કમ્॥ ૧૨॥
પ્ર તવષર્ મદં કુયાર્ત્ કા તકવ્રત સદ્ધયે ।
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તતઃ પ્રભાતસમયે તુલસી ં િવ મચર્યેત્॥ ૧૩॥
વિહ્ન સસં્થાપનં કૃ વા દ્વાદશાક્ષરિવદ્યયા ।
પાયસાજ્ય ક્ષાૈદ્ર તલૈઃ હુનેદષ્ટાેત્તરં શતમ્॥ ૧૪॥
તતઃ વષ્ટકૃતં હુ વા દદ્યા પૂણાર્હુ ત તતઃ ।
આચાય ચ સમ યચ્યર્ હાેમશષેં સમાપયેત્॥ ૧૫॥
ચતુરાે વા ષકાન્માસાન્ િનયમં યસ્ય ય કૃતમ્ ।
કથિય વા દ્વજે ય તત્ તથાઽ ય પિરપજૂયેત્॥ ૧૬॥
ઇદં વ્રતં મયા દેવ કૃતં પ્રીત્યૈ તવ પ્રભાે ।
નનંૂ સ પૂણર્તાં યાતુ વ પ્રસાદાત્ જનાદર્ન॥ ૧૭॥
રેવતીતુયર્ચરણે દ્વાદશીસયંુતે નરઃ ।
ન કુયાર્ પારણાં કુવર્ન્ વ્રતં િન ફલતાં વ્રજેત્॥ ૧૮॥
તતાે યષેાં પદાથાર્નાં વજર્નં તુ કૃતં ભવેત્ ।
ચાતુમાર્સ્યેઽથવા તજૂ બ્રાહ્મણે યઃ સમપર્યેત્॥ ૧૯॥
તતઃ સવ સમશ્નીયાત્ યદ્યદુક્તં વ્રતે સ્થતઃ ।
દ પ ત યાં સહૈવાત્ર ભાેક્તવ્યં વા દ્વજૈઃ સહ॥ ૨૦॥
તતાે ભુક્તાેત્તરં યાિન ગ લતાિન દલાિન ચ ।
તુલસ્યા તાિન ભુ વા તુ સવર્પાપૈઃ પ્રમુચ્યતે॥ ૨૧॥
ભાજેનાન તરં િવ ણાેરિપતં તુલસીદલમ્ ।
ભક્ષણા પાપિનમુર્ ક્તઃ ચા દ્રાયણ શતાિધકમ્॥ ૨૨॥
ઇ ખ ડં તથા ધાત્રીફલં પૂગીફલં તથા । ।
ભુ વા તુ ભાજેનસ્યા તે તસ્યાે ચ્છષં્ટ િવન ય ત॥ ૨૩॥
અેષુ િત્રષુ ન ભુક્તં ચેદૈકકમિપ યને તુ ।
જ્ઞેયં ઉ ચ્છષ્ટઆવષ નરાેઽસાૈ નાત્ર સશંયઃ॥। ૨૪॥
તતઃ સાયં પનુઃ પજૂ્યાૈ ઇ વંશશૈ્ચ મ ડતાૈ ।
તુલસીવાસદેુવાૈ ચ કૃતકૃત્યાે ભવેત્તતઃ॥ ૨૫॥
તતાે િવસજર્નં કુયાર્ત્ દ વા દેયાિદકં હરેઃ ।
વૈકુ ઠં ગચ્છ ભગવન્ તુલસ્યા સિહતઃ પ્રભાે॥ ૨૬॥
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મ કૃતં પજૂનં ગ્ હ્ય સ તુષ્ટાે ભવ સવર્દા ।
ગચ્છ ગચ્છ સરુશ્રેષ્ઠ વસ્થાનં પરમેશ્વર॥ ૨૭॥
યત્ર બ્રહ્માદયાે દેવાઃ તત્ર ગચ્છ જનાદર્ન ।
અેવં િવ જ્ય દેવેશં આચાયાર્ય પ્રદાપયેત્॥ ૨૮॥
મૂત્યાર્િદકં સવર્મવે કૃતકૃત્યાે ભવેન્નરઃ ।
પ્ર તવષ કરાેત્યેવં તુલસ્યુદ્વાહનં શભુમ્॥ ૨૯॥
ઇહ લાેકે પરત્રાિપ િવપુલં સદ્યશાે ભવેત્ ।
પ્ર તવષ તુ યઃ કુયાર્ત્ તુલસીકરપીડનમ્ ।
ભ ક્તમાન્ ધનધા યૈશ્ચ યુક્તાે ભવ ત િન શ્ચતમ્॥ ૩૦॥
ઇ ત સન કુમારસિંહતા તગર્તમ્ દાવનદ્વાદશીવ્રતમ્ સ પૂણર્મ્ ।
Encoded and proofread by Shree Devi Kumar
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