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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 ॥
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