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॥ અ બા આરતી॥
સખુસદને શ શવદને અ બે ગનયને ।
ગજગમને સરુનમને કાે હાપુરમથને ।
સરુવર વષર્ ત સમુન ક િનયાં નમન ।
ભયહરણે સખુકરણે સુદંર શવરમણે॥ ૧॥
જય દેવી જય દેવી વાે જય અ બે ।
કાે હાપુરાિધ વા મ ણ તજુ વાે જગદ બે॥ ॥
ગમદ મ શ્રત કેશર શાેભત ત ભાળ ં ।

કંુ ચત કેશ િવરા જત મુગુટાંતનૂ ભાળ ં ।
રત્નજિડત સુદંર અંગી કાંચાેળ ।
ચદ્ગગગનાચા ગાભા અ બા વે હાળ ॥ જય॥ ૨॥
કંઠ િવલસત સગુણ મુક્તા સિુવશષે ।
પીતાંબર સુદંર ક સયેલા કાંસે ।
કિટતિટ કાંચી િકિક ણ વિન મંજુળ ભાસે ।
પદકમળ લાવ યે અ બા શાેભતસે॥ જય॥ ૩॥
ઝળઝળઝળઝળ ઝળક ત તાનવડ કણ ।
તે લાપેુિન ગેલે રિવશ શ િનજ કરણીં ।
બ્રહ્મહિરહર સક ળક નેણ ત તવ કરણી ।
અદ્ભુત લીલા લિહતાં ન પુરે હી ધરણી॥ જય॥ ૪॥
અષ્ટિહ ભૂ સુદંર શાેભતસે ।
ઝગઝગઝગઝગઝગ ત લાવ યગાભા ।
હગ હગ હગ હગ હગીત સમનાંચી શાેભા ।
ય બક મધુકર હાેઊિન વ ણતસે અ બા॥ ૫॥
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