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ીલમીતો ંલોપામુા

{ ીલમીતો ંલોપામુા }

 પવૂ પીિઠકા 

લોપામુા િયાઃ પાદૌ વાનનામ સાદર 

વવદ ેતવન ંચ ેતવ લિમ સદા સતી  ૧

ુ ત તવન ંયને તાવકાઃ યધુનાયાઃ 

નકૈસપ સમાયુાઃ વયા સયિેતાઃ  ૨

 મલૂપાઠ ીલોપામુા ઉવાચ 

માતનમાિમ કમલ ેપાઅયતસલુોચન ે

ીિવકમલથ ેિવમાતનમોઽત ુત ે ૧

ીરસાગરસપિુ પગભા ભસુદિર 

લિમ સીદ સતત ંિવમાતનમોઽત ુત ે ૨

મહેસદન ેવ ંીઃ મિણ ણભાિમિન 

ચે યોા ભા સયૂ િવમાતનમોઽત ુત ે ૩

િમતાનન ેજગદાિ શરય ેસખુવિન 

તવદેિસ દહન ેિવમાતનમોઽત ુત ે ૪

ાિણ વ ંસજ નાઽિસ િવણૌ વ ંપોિષકા સદા 

િશવૌ સહંાિરકા શિઃ િવમાતનમોઽત ુત ે ૫
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વયા શરૂાગણુીિવા ધયામાયાકુલીનકા 

કલાશીલકલાપાૈ િવમાતનમોઽત ુત ે ૬

વયા ગજતરુ ણૈણ ંસરઃ સદઃ 

દવેો હ ંકણઃ ેા િવમાતનમોઽત ુત ે ૭

વયા પીપશઃુ શયા ર ંવી નરો વધઃૂ 

ેા શુદા મહાલિમ િવમાતનમોઽત ુત ે ૮

લિમ િ કમલ ેપ ેરમ ેપોવ ેસિત 

અધજ ેિવપિ વ ંસીદ સતત ંિય ે ૯

 ફલ િુતઃ 

ઇિત તતુા સા ચ ીવાચ પિતતા 

લોપામેુ મનુ ેન ેવાં યત ાપકારણ  ૧

સચુતેન ંદનુોયવે કાશીિવલષેઽનલઃ 

યવુાં વારાણસ ાય િસદ યથ ઈસતા  ૨

ય ેપિઠયિત મતો ંતાપદાિરયનાશક 

ઇસપદ ંતષેાં  જયસતિતકારક  ૩

મમ સાિયદ ંબાલહાિદયિધનાશન 

ભિવયિત મમ સાયાિદમોણ ંતથા  ૪
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