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ીવેટેર ાદશમજિરકાતો

{ ીવેટેર ાદશમજિરકાતો }

ીરત ુ

ી કયાણ ગણુોલાસ ંિચિલાસ ંમહૌજસ 

શષેાિમતકાવાસ ંીિનવાસ ંભમહ ે ૧

વારાહવષે ભલૂોક ંલમીમોહન િવહ 

વદેાત ગોચરં દવે ંવેટશે ંભમહ ે ૨

સાાના મચતાકારં સ મખુપજ 

િવિવભરાધીશ ંષાીશ ંભમહ ે ૩

કનકનક વલેાં કણા વણાલય 

ી વાસદુવે િચમૂત શષેાીશ ંભમહ ે ૪

ઘનાઘન ંશષેાિ િશખરાનદ મિદર 

િઈતચાતક સરંં સહાીશ ંભમહ ે ૫

મળ ંપાં કતરૂી િતલકોવલ 

તલુયાિદ મનઃપૂય ંતારાગણ િવભૂવમ ે ૬

વાિમપુકિરણી તીથ વાસ ંયાસાિભઃ વણત 

વાીસિૂચત હતાજ ંસયપ ંભમહ ે ૭
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ીમારાયણ ંીશ ંાડા વસન તપર 

ય ંસચદાનદ ંમોહાતીત ંભમહ ે ૮

અજનાીરં લોકરજન ંમિુનરજન 

ભાત ભજન ંભ પાિરત ંતમાય ે ૯

િભલી મનોહય ંસય મનત ંજગતાં િવભુ 

નારાયણાચલપત સયાનદ ંતમાય ે ૧૦

ચતમુુખયબકાં સતુાય કદબક 

 મખુિનાન ંધાન પુષાય ે ૧૧

ીમપાસનાથ િચિતતાથ દાિયક 

લોકકૈ નાયક ંીમ વેટાીશ માય ે ૧૨

વેટાિ હરેઃ તો ંાદશ લોક સયંતુ 

યઃપઠઃે સતત ંભયા તયમિુઃ કરે િથતા  ૧૩

સવપાપહરં ાહુઃ વેટશેતદોયતઃે 

વામકો વેટાિઃ મરતો વેટેરઃ

સઃ સંમરણાદવે મો સાાય માયુા  ૧૪

વેટેર પદં િમ મરણ ંસદા 

ભયૂાશરયોમ ેસાાવેશેો ભવસલઃ  ૧૫
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