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Vrindavanapuja TulasIviShNupUjA

vh’nhதா³வநஜா அத²வா ளவிShiΝஜா

காrhதிேக ஶுkhலth³வாத³யாmh vh’nhதா³வேந மஹாவிShiΝmh ளmh ச
ஜேயth ।
ளஸேப மஹாவிShiΝphரதிமாmh நிதா⁴ய,விkh◌⁴ேநஶmh ஸmhjhய,

ஶுkhலாmhப³ரத⁴ரmh விShiΝmh ஶஶிவrhணmh சrh⁴ஜmh ।
phரஸnhநவத³நmh th◌⁴யாேயth ஸrhவவிkh◌⁴ேநாபஶாnhதேய ॥
பரேமவரphthயrhத²mh ஶுேப⁴ ... திெதௗ²ள மஹாவிShiΝ
phரஸாத³th³th◌⁴யrhத²mh ள மஹாவிShiΝஜாmh கShேய । இதி
ஸŋhகlhphய
விkh◌⁴ேநஶiµth³வாshய கலஶஜாmh kh’thவா, ளmh விShiΝmh ச
th◌⁴யாேயth ।
th◌⁴யாயா ளmh ேத³வீmh யாமாmh கமலேலாசநாmh ।
phரஸnhவத³நாmhேபா⁴ஜாmh வரதா³மப⁴யphரதா³mh ॥ ளmh th◌⁴யாயா
th◌⁴யாயா விShiΝmh வரத³mh ளphயவlhலப⁴mh ।
பீதாmhப³ரmh பth³மேநthரmh வாஸுேத³வmh வரphரத³mh ॥ மஹாவிShiΝmh
th◌⁴யாயா ॥
வாஸுேத³வ phேய ேத³வி ஸrhவேத³வshவபிணி ।
ஆக³chச² ஜாப⁴வேந ஸதா³ஸnhநிதா ப⁴வ ॥
ஆக³chசா²க³chச² ேத³ேவஶ ேதேஜாராேஶ ஜக³thபேத ।
khயமாmh மயா ஜாmh வாஸுேத³வ kh³’th³தா³ண ேபா: ◌⁴ ॥
-ளவிSh -ஆவாஹயா
நாநாரthநஸமாkhதmh காrhதshவரவி⁴தmh ।
ஆஸநmh kh’பயா விShே ல phரதிkh³’யதாmh ।
ள விShiΝph◌⁴யாmh நம: -ஆஸநmh ஸமrhபயா ।
க³ŋhகா³தி³ஸrhவதீrhேத²ph◌⁴ேயா வாஸுேத³வ மயா ’தmh ।
ேதாயேமதthஸுக²shபrhஶmh பாth³யாrhத²mh phரதிkh³’யதாmh ॥
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நாநாநதீ³ஸமாநீதmh ஸுவrhணகலஶshதி²தmh ।
பாth³யmh kh³’ஹாண ல பாபmh ேம விநிவாரய ॥(பாth³யmh)
நமshேத ேத³வேத³ேவஶ நமshேத கமலாபேத ।
நமshேத ஸrhவவிiνத kh³’ஹாrhkh◌⁴யmh நேமாऽsh ேத ॥
அrhkh◌⁴யmh kh³’ஹாண ேத³வி thவmh அchதphயவlhலேப⁴ ।
அதாதி³ஸமாkhதmh அyhயப²லதா³யிநி ॥ (அrhkh◌⁴யmh)
கrhரவாதmh ேதாயmh க³ŋhகா³தி³ph◌⁴ய:ஸமா’தmh ।
ஆசmhயதாmh ஜக³nhநாத² மயா த³thதmh ச ப⁴khதித:॥
kh³’ஹாசமநாrhதா²ய விShiΝவ:shத²லாலேய ।
shவchச²mh ேதாயத³mh ேத³வி ஸrhவபாபவிநாஶிநி ॥ (ஆசமநீயmh)
த³th◌⁴யாjhயம⁴ஸmhkhதmh ம⁴பrhகmh மயாऽऽ’தmh ।
kh³’ஹாண விShே வரத³லகாnhத நேமாऽsh ேத ॥
ம⁴பrhகmh kh³’ஹாேணமmh ம⁴ஸூத³நவlhலேப⁴ ।
ம⁴த³th◌⁴யாjhய ஸmhkhதmh மஹாபாபவிநாஶிநி । (ம⁴பrhகmh)
மth◌⁴வாjhயஶrhகராkhதmh த³தி⁴ரஸமnhவிதmh ।
பசாmh’தmh kh³’ஹாேணத³mh ப⁴khதாநாShடதா³யக ॥
பசாmh’தmh kh³’ஹாேணத³mh பசபாதகநாஶிநி ।
த³தி⁴ரஸமாkhதmh தா³ேமாத³ரmhபி³நி ॥ (பசாmh’தmh )

க³ŋhகா³ kh’Sh ச யiµநா நrhமதா³ ச ஸரshவதீ ।
ŋhகா³ ேகா³தா³வ ேவணீ phரா nh⁴rhக⁴டphரபா⁴ ॥
தாபீ பேயாShணீ ஸரshதாph◌⁴ய:shநாநாrhத²மா’தmh ।
ேதாயேமதthஸுக²shபrhஶmh shநாநீயmh kh³’யதாmh ஹேர ॥
க³ŋhகா³ேகா³தா³வkh’Shŋhகா³தி³ph◌⁴ய:ஸமா’தmh ।
ஸலmh ேத³வி ல shநாநாrhத²mh phரதிkh³’யதாmh ॥ (shநாநmh )

ஸrhவ⁴ஷாதி⁴ேக ெஸௗmhேய ேலாகலjhஜாநிவாரேண ।
வாஸ phரதிkh³’ லஜாநிரேதா⁴ஜ:॥
பீதாmhப³ரத³mh தி³vhயmh பாதகvhரஜநாஶிநி ।
பீதாmhப³ரphேய ேத³வி பத⁴thshவ பராthபேர ॥ (வshthரmh)
⁴ஷநி வராrhஹாணி kh³’ணீதmh ளவர ।
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கிடஹாரேகரகடகாநி ஹேரऽmh’ேத ॥ (ஆப⁴ரநி)
சnhத³நாக³கrhரகshŋhமாnhவிதmh ।
க³nhத⁴mh shவீதmh ேத³ெவௗ ரேமஶஹவlhலேப⁴ ॥ (க³nhதா⁴nh )

மlhகாnhத³மnhதா³ரஜாவல சmhபைக: ।
ஶதபthைரச கlhஹாைர:அrhசேய ளஹ । (Shபாணி)
அŋhக³ஜா-
vh’nhதா³ைய அchதாய நம: - பாெதௗ³ ஜயா ।
லshைய அநnhதாய நம: -³lhெபௗ² ஜயா ।
ஜநாrhத³நphயாைய ளகாnhதாய நம: -ஜŋhேக⁴ ஜயா ।
ஜnhமநாஶிnhைய க³ŋhகா³த⁴ரபதா³ய நம: -ஜாiνநீ ஜயா ।
உthதமாைய உthதமாய நம: -ஊ ஜயா ।
கமலாைய கமலாாய நம: - கmh ஜயா ।
நாராயNhைய நாராயய நம: - நாபி⁴mh ஜயா ।
உnhநதாைய உnhநதாய நம: -உத³ரmh ஜயா ।
வரதா³ைய வரதா³ய நம: -வ: ஜயா ।
shதvhயாைய shதvhயாய நம: -shதெநௗ ெகௗshப⁴mh ஜயா ।
சrh⁴ஜாைய சrh⁴ஜாய நம: - ⁴ஜாnh ஜயா ।
கmh³கNhTh²ைய வநமாேந நம: - கNhட²mh ஜயா ।
கlhமஷkh◌⁴nhைய கlhமஷkh◌⁴நாய நம: - கrhெணௗ ஜயா ।
iµநிphயாைய iµநிphயாய நம: - ேநthேர ஜயா ।
ஶுப⁴phரதா³ைய ஶுப⁴phரதா³ய நம: -ஶிர: ஜயா ।
ஸrhவாrhத²தா³யிnhைய ஸவாrhத²தா³யிேந நம: -ஸrhவாNhயŋhகா³நி ஜயா ।
(ள விShiΝ நாமாவLhயா Shபாrhசநா)
⁴பmh kh³’ஹாண வரேத³ த³ஶாŋhேக³ந ஸுவாதmh ।
லshயmh’தஸmh⁴ேத ⁴தபாேப நேமாऽsh ேத ॥
த³ஶாŋhேகா³³kh³³ேபத:ஸுக³nhத: ◌⁴ ஸுமேநாஹர: ।
வthஸாŋhக ’ேகஶ ⁴ேபாऽயmh phரதிkh³’யதாmh ॥ (⁴பmh)
வrhதிthரய தmh தீ³phதmh ேகா³kh◌⁴’ேதந ஸமnhவிதmh ।
தீ³பmh ேத³வி kh³’ஹாேணமmh ைத³thயா’த³யshதி²ேத ॥
ஸாjhயmh thவrhதிஸmhkhதmh தீ³phதmh ேத³வ ஜநாrhத³ந ।
kh³’ஹாண மŋhக³ளmh தீ³பmh thைரேலாkhயதிரmh ஹர ॥ (தீ³பmh)
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நாநாப⁴ையச ேபா⁴jhையச ப²ல:ரkh◌⁴’தாதி³பி: ◌⁴ ।
ைநேவth³யmh kh³’யதாmh khதmh நாராயணமந: phேய ॥
ேபா⁴jhயmh சrhவித⁴mh ேசாShயப⁴யஸூபப²லrhதmh ।
த³தி⁴மth◌⁴வாjhயஸmhkhதmh kh³’யதாமmh³ேஜண । (மஹாைநேவth³யmh)
கrhரrhணதாmh³லவlhக³ப²லrhதmh ।
ஜக³த: பிதராேவதthதாmh³லmh phரதிkh³’யதாmh । (தாmh³லmh )

நீராஜநmh kh³’ஹாேணத³mh கrhைர: கதmh மயா ।
லshயmh’தஸmh⁴ேத kh³’ஹாண ஹவlhலேப⁴ ॥
சnhth³ராதி³thெயௗ ச நthரmh விth³த³kh³நிshthவேமவ ச ।
thவேமவ ஸrhவjhேயாதீmh rhயாmh நீராஜநmh ஹேர ॥ (நீராஜநmh)
phரkh’Shடபாபநாஶாய phரkh’Shடப²லth³த⁴ேய ।
வாmh phரத³ணீ rhேவ ளெஶௗ phரத³தmh ॥ (phரத³ணmh)
நேமாऽsh பீஷ ஸiµth³ப⁴வாைய நேமாऽsh பth³மாமந: phயாைய ।
நேமாऽsh ஜnhமாphயய பீ⁴திஹnhthrhைய நமshலshைய ஜக³தாmh ஜநnhைய
॥
ஶŋhக²சkhரக³தா³பாேண th³வாரகாநிலயாchத ।
ேகா³விnhத³ Nhட³கா ர மாmh ஶரக³த(தா)mh ॥ (நமshகாராnh)
Shபாஜmh kh³’ஹாேணத³mh பŋhகஜாshய வlhலேப⁴ ।
நமshேத ேத³வி ல நதாபீ⁴Shடப²லphரேத³ ।
மnhதா³ரநீேலாthபலnhத³ஜாதீ நாக³மlhகரவீரபth³ைம: ।
Shபாஜmh ேத ஜக³ேத³கப³nhேதா⁴ ஹேர thவத³ŋhkh³ெரௗ விநிேவஶயா ।
(மnhthரShபாஜmh)
ஆராேராkh³யமலைமவrhயmh thரஸmhபத:³ ।
ேத³ ேம ஸகலாnhகாமாnh லshயmh’தஸmhப⁴ேவ ॥
நேமா நம:ஸுக²வரதாŋhkh³ரேய நேமா நேமா நிபமமŋhக³ளாthமேந ।
நேமா நேமா விலபைத³கth³th◌⁴ேய நேமா நம: பரமத³யாநிேத⁴ ஹேர ॥
(phராrhத²நாmh )

நமshேத ேத³வி ல நமshேத ேமாதா³யிநி ।
இத³மrhkh◌⁴யmh phரதா³shயா ஸுphதா வரதா³ ப⁴வ ॥
லபேத நமshph◌⁴யmh ளதா³ம⁴ஷண ।
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இத³மrhkh◌⁴யmh phரதா³shயா kh³’ஹாண க³ட³th◌⁴வஜ ॥
லshைய மஹாவிShணேவ ச நம: -இத³மrhkh◌⁴யத³மrhkh◌⁴யத³மrhkh◌⁴யmh
॥
இதி th:॥
நமshேத ேத³வி ல மாத⁴ேவந ஸமnhவிதா ।
phரயchச²ஸகலாnhகாமாnh th³வாத³யாmh தா மயா ॥
காேயந வாசா மநேஸnhth³ையrhவா ³th◌⁴யாthமநா வா phரkh’ேத:
shவபா⁴வாth ।
கேரா யth³யthஸகலmh பரshைம நாராயேயதி ஸமrhபயா ॥
ௐ தthஸth
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