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ીતલુસીતો

{ ીતલુસીતો }

જગાિ! નમતુય ંિવણો િયવલભ ે

યતો ાદયો દવેાઃ િ િથયતકાિરણઃ 

નમતલુિસ કયાિણ નમો િવિય ેશભુ ે

નમો મોદ ેદિેવ નમઃ સપદાિયક ે

તલુસી પાત ુમાં િનય ંસવા પયોઽિપ સવદા 

કીતતાિપ તા વાિપ પિવયિત માનવ 

નમાિમ િશરસા દવે તલુસ િવલસનુ 

યાં દૃવા પાિપનો મયા  મુયત ેસવિકિબષા 

તલુયા રિત ંસવ ંજગદતેચરાચર 

યા િવિનહિત પાપાિન દૃવા વા પાિપિભનરૈઃ 

નમતલુયિતતરાં યય ૈબાજલ કલૌ 

કલયિત સખંુ સવ ંિયો વૈયાતથાઽપરે 

તલુયા નાપરં િકિચવૈત ંજગતીતલ ે

યથા પિવિતો લોકો િવસને વૈણવઃ 

તલુયાઃ પલવ ંિવણોઃ િશરયારોિપત ંકલૌ 
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આરોપયિત સવા િણ યેાંિસ વરમતક ે

તલુયાં સકલા દવેા વસિત સતત ંયતઃ 

અતતામચયેલોક ેસવા  દવેા સમચય 

નમતલુિસ સવે પુષોમવલભ ે

પાિહ માં સવ પાપેયઃ સવસપદાિયક ે

ઇિત તો ંપરુા ગીત ંપુડરીકણે ધીમતા 

િવમચયતા િનય ંશોભનૈતલુસીદલઃૈ 

તલુસી ીમહાલમીવાિવા યશિવની 

ધયા  ધમા નના દવેી દવેીદવેમનઃિયા 

લમીિયસખી દવેી ૌભૂિમરચલા ચલા 

ષોડશતૈાિન નામાિન તલુયાઃ કીતયરઃ 

લભત ેસતુરાં ભિમત ેિવપદ ંલભે 

તલુસી ભમૂહાલમીઃ પિની ીહિરિયા 

તલુિસ ીસિખ શભુ ેપાપહાિરિણ પુયદ ે

નમત ેનારદનતુ ેનારાયણમનઃિય ે

ઇિત ીપુડરીકત ંતલુસીતો સપણૂ 
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