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॥ નીલમેઘ તુ તઃ॥
સ ચ્ચદાન દ પાય ષ્ટ સ્થત્ય તકાિરણે ।
ચરાચર વ પાય પુરાણપુ ષાય ચ॥ ૧॥
નમાે લાેકશર યાય દ નસરંક્ષણાય ચ ।
ભક્તપાલન પાય આપન્ના તહરાય ચ॥ ૨॥
વ પાદદશર્નાદ્દઃુખમશષંે નઃ પ્રણ યતુ ।
અનેકજન્મસાહસૈ્ત્રઃ સ તં પુ યમ ત મે॥ ૩॥
નચે કથં વદ યાઙ્ ઘ્રદશર્નં સ્યાદહૈતુકમ્ ।
આગા મ શ્રેયસાે હેતવુર્તર્માનાઘશાેધકમ્ ।
પવૂર્પુ યા જતં કસ્ય નાશાસ્યં તવ દશર્નમ્॥ ૪॥
અદ્ય મે સફલં જન્મ ભવ પાદા જવ દનાત્ ।
કૃતાથાર્ઃ િપતર સવ મમ વંશસમુદ્ભવાઃ॥ ૫॥
ફ લતાઃ ક્ત્રતવાે નનંૂ િવપ્રાઃ સત્યા શષાેઽભવન્ ।
યથાથા જનવાદશ્ચ ચરાય ભિવતા મમ॥ ૬॥
અિપ જ તુમર્હદ્દઃુખી વ ભદ્રા ણ પ ય ત॥ ૭॥
મૈરાવણાેઽિપ દુષ્ટાત્મા માતુલાે મમ િનદર્યઃ ।
સદ્ગ ત પ્રા ુયા સત્ય મ ત મે િન શ્ચતા મ તઃ॥ ૮॥
આશ્લષ્ટસવર્ગાત્રાેઽયં સાક્ષા કૃતપદદ્વયઃ ।
વ પાદઘાતસ ષ્ટઃ હૃતપ્રાણસમીરણઃ॥ ૯॥
અેવં િવધઃ કથં વા મન્ ન મુચ્યેત ભવા બુધેઃ ।
અ યથા કથમ યષેાં મુ યાશા ભજતામિપ॥ ૧૦॥
અદ્ય પ્ર ત નઃ વા મન્ ભૂયાદ્ભ ક્તઃ પદા જયાેઃ ।
ધમાર્થર્કામમાેક્ષાણાં ઇયમવે પ્રસમૂર્મ॥ ૧૧॥
ઇ ત નીલમેઘ તુ તઃ સમાપ્તા ।
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