ശീതുലസീസ്േതാതമ്
{॥ ശീതുലസീസ്േതാതമ് ॥}
ജഗദ്ധാതി! നമസ്തുഭ്യം വിഷ്േണാ പിയവൽലേഭ ।
യേതാ ബഹ്മാദേയാ േദവാഃ സൃഷ്ടി സ്ഥിത്യൻതകാരിണഃ ॥

നമസ്തുലസി കൽയാണി നേമാ വിഷ്ണുപിേയ ശുേഭ ।
നേമാ േമാക്ഷപേദ േദവി നമഃ സമ്പത്പദായിേക ॥

തുലസീ പാതു മാം നിത്യം സർവാപദ്ഭ്േയാഽപി സർവദാ ।
കീർതിതാപി സ്മൃതാ വാപി പവിതയതി മാനവമ് ॥

നമാമി ശിരസാ േദവീം തുലസീം വിലസത്തനുമ് ।
യാം ദൃഷ്ട്വാ പാപിേനാ മർത്യാ മുച്യൻേത സർവകിൽബിഷാത് ॥

തുലസ്യാ രക്ഷിതം സർവം ജഗേദതരാചരമ് ।
യാ വിനിഹൻതി പാപാനി ദൃഷ്ട്വാ വാ പാപിഭിർനൈരഃ ॥

നമസ്തുലസ്യതിതരാം യസ്ൈയ ബദ്ധാഞ്ജലിം കെലൗ ।
കലയൻതി സുഖം സർവം സ്തിേയാ ൈവശ്യാസ്തഥാഽപേര ॥

തുലസ്യാ നാപരം കിഞ്ചിദ്ൈദവതം ജഗതീതേല ।
യഥാ പവിതിേതാ േലാേകാ വിഷ്ണുസങ്േഗന ൈവഷ്ണവഃ ॥

തുലസ്യാഃ പൽലവം വിഷ്േണാഃ ശിരസ്യാേരാപിതം കെലൗ ।
ആേരാപയതി സർവാണി ശ്േരയാംസി വരമസ്തേക ॥

തുലസ്യാം സകലാ േദവാ വസൻതി സതതം യതഃ ।
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അതസ്താമർചേയൽേലാേക സർവാൻ േദവാൻ സമർചയൻ ॥

നമസ്തുലസി സർവജ്േഞ പുരുേഷാത്തമവൽലേഭ ।
പാഹി മാം സർവ പാേപഭ്യഃ സർവസമ്പത്പദായിേക ॥

ഇതി സ്േതാതം പുരാ ഗീതം പുൺഡരീേകണ ധീമതാ ।
വിഷ്ണുമർചയതാ നിത്യം േശാഭൈനസ്തുലസീദൈലഃ ॥

തുലസീ ശീർമഹാലക്ഷ്മീർവിദ്യാവിദ്യാ യശസ്വിനീ ।
ധർമ്യാ ധർമാനനാ േദവീ േദവീേദവമനഃപിയാ ॥

ലക്ഷ്മീപിയസഖീ േദവീ ദ്െയൗർഭൂമിരചലാ ചലാ ।
േഷാഡൈശതാനി നാമാനി തുലസ്യാഃ കീർതയൻനരഃ ॥

ലഭേത സുതരാം ഭക്തിമൻേത വിഷ്ണുപദം ലേഭത് ।
തുലസീ ഭൂർമഹാലക്ഷ്മീഃ പദ്മിനീ ശീർഹരിപിയാ ॥

തുലസി ശീസഖി ശുേഭ പാപഹാരിണി പുൺയേദ ।
നമസ്േത നാരദനുേത നാരായണമനഃപിേയ ॥

ഇതി ശീപുൺഡരീകകൃതം തുലസീസ്േതാതമ് സമ്പൂർണമ് ॥

Proofread by Dr. Varagur S.V. Rajan
sankrityaraja@shaw.ca and Anuradha

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com

Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

Last updated ത്oday
http://sanskritdocuments.org

Tulasi Stotram Lyrics in Malayalam PDF
% File name : tulasIstotram.itx
% Location : doc\_deities\_misc
% Author : Sri Pundarikaksha
% Language : Sanskrit
% Subject : philosophy/hinduism/religion
% Transliterated by : http://www.mypurohith.com
% Proofread by : Anuradha anuradha at cs.com and Dr. Varagur S.V. Rajan sankrityaraja at
shaw.ca
% Latest update : September 8, 2004
% Send corrections to : Sanskrit@cheerful.com
% Site access : http://sanskritdocuments.org
%
% 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 for promotion of
% any website or individuals or for commercial purpose without permission.
% Please help to maintain respect for volunteer spirit.
%
We acknowledge well-meaning volunteers for Sanskritdocuments.org and other sites to have built
the collection of Sanskrit texts.
Please check their sites later for improved versions of the texts.
This file should strictly be kept for personal use.
PDF file is generated [ October 13, 2015 ] at Stotram Website

Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

