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.. gurupAdukApanchakam ..

॥ ુ ુપા ુ કાપ ક ્॥
જગ જિન- તેમ-લયાલયા યાં અગ ય- ુ યોદય-ભાિવતા યા ।્
યીિશરો ત-િનવે દતા યાં નમો નમઃ ી ુ ુપા ુ કા ય ॥્૧॥

િવપ મ તોમ-િવકતના યાં િવિશ ટ-સપંિ -િવવધના યા ।્
નમ જનાશેષ-િવશેષદા યાં નમો નમઃ ી ુ ુપા ુ કા યા ॥્૨॥
સમ ત- ુ તક-કલ -પ ાપનોદન- ૌઢ-જલાશયા યા ।્
િનરા યા યાં િન ખલા યા યાં નમો નમઃ ી ુ ુપા ુ કા યા ॥્૩॥
તાપ યા દ ય-કરા દતાનાં છાયામયી યાં અિતશીતલા યા ।્
આપ -સરં ણ-દ તા યાં નમો નમઃ ી ુ ુપા ુ કા યા ॥્૪॥
યતો ગરોઽ ા ય િધયા સમ તા યા િન ૃ ાઃ સમમેવ િન યાઃ।
તા યામ શા તુ-ભાિવતા યાં નમો નમઃ ી ુ ુપા ુ કા યા ॥્૫॥
યે પા ુ કા-પ કમાદરણ પઠ ત િન યં યતાઃ ભાત।ે
તેષાં હૃ િન ય-િનવાસશીલા ીદિશક ય કટા લ મીઃ॥૬॥
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