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॥ દ પલ મી તવમ્॥
અ તગ્ ર્હે હેમસવુેિદકાયાં સ માજર્નાલપેનકમર્ કૃ વા ।
િવધાનધપૂાતુલપ ચવણ ચૂણર્પ્રયુક્તાદ્ભુતરઙ્ગવલ્યામ્॥
અગાધસ પૂણર્સર સમાન,ે ગાેસિપષાઽઽપૂિરતમ યદેશે ।
ણાલત તુકૃતવ ત્તયુક્તે પુ પાવતંસે તલકા ભરામે॥

પિર કૃતસ્થાિપતરત્નદ પે જ્યાે તમર્યી ં પ્ર વલયા મ દેવીમ્ ।
નમા યહં મ કુલ દ્ધદાત્રી,ં સાૈદાિદ સવાર્ઙ્ગણશાેભમાનામ્॥
ભાે દ પલ મ પ્ર થતં યશાે મે પ્રદેિહ માઙ્ગલ્યમમાેઘશીલે ।
ભ ર્ પ્રયાં ધમર્િવ શષ્ટશીલાં, કુ વ કલ્યા યનુક પયા મામ્॥
યા તબર્િહશ્ચાિપ તમાેઽપહ ત્રી, સ યામખુારાિધતપાદપદ્મા ।
ત્રયીસમુદ્ઘાે ષતવૈભવા સા, હ્યન યકામે હૃદયે િવભાતુ॥
ભાે દ પ બ્રહ્મ પ વં જ્યાે તષાં પ્રભુરવ્યયઃ ।
આરાેગ્યં દેિહ પતુ્રાંશ્ચ અવૈધવ્યં પ્રયચ્છ મે॥
સ યાદ પ તવ મદં િનતં્ય નાર પઠેત્તુ યા ।
સવર્સાૈભાગ્યયુક્તા સ્યા લ યનુગ્રહત સદા॥
શર રારાેગ્યમૈશ્વયર્મિરપક્ષક્ષય સખુમ્ ।
દેિવ વદ્દ ૃષ્ટદષૃ્ટાનાં પુ ષાણાં ન દુલર્ભમ્॥
ઇ ત દ પલ મી તવં સ પૂણર્મ્ ।
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