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ીયાદિગિર લમીસહ મળાશાસન

{ ીયાદિગિર લમીસહ મળાશાસન }

ી યાદિગિર ંગા ગહુામય િવહાિરણે

સવલોકેરાયાત ુી સહાય મળ  ૧ 

વામા િવલસલમીબધંવ ેલોકબધંવે

સિૂરભોયાય યાદાિ ી સહાય મળ  ૨ 

શ ચ ભામય રાજિમલમતૂયે

ી યાદિગિરવાસાય ી સહાય મળ  ૩

ગહુાિનવસનાસવ હુાવાસ સચૂન

કુવત ેસવલોકાના યાદાીશાય મળ  ૪

િનયાય િનરવાય િનયવભૈવશાિલને

િનયવભૈવ દાચે ી સહાય મળ  ૫

સાધલુોક શરયાય કાિમતાત દાિયને

આતા ત હરણાયાત ુી સહાય મળ  ૬

ભિુમિુ દાચે શિ ભિ દાિયને

િનવા ણ સખુપાય ી સહાય મળ  ૭

જગક જગભોે જગપૂાય વદેસે
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જગતાંચ િનવાસાય યાદાીશાય મળ  ૮

અનકે કોિટ ાડઽૈ`◌ઃ કદંકુા ીડલીલયા

કળેીિવલાસલોલાય ી સહાય મળ  ૯

સરુાસરુ નરાના ચ વાનરાના ચ પિના

દીનાના રકાયાત ુી સહાય મળ  ૧૦

દુટાના િનહ ચૈ િશાના પિરપાલન

યગુપ કુવત ેલમીનરસહાય મળ  ૧૧

પચ બીય િનપચાય માિયને

માયાપનોદકાયાત ુી સહાય મળ  ૧૨

સતંાન દાન દીાય સતંાનાય ફલાતના

કૌસયા મુય સતંાનિપણ ેશભુમળ  ૧૩

મળ નરસહાય મળ ગણુસધવે

મળાના િનવાસાય યાદાીશાય મળ  ૧૪

 ઇિત ી વાંગીપરુ નરસહાચાય િવરિચતં

ી યાદિગિર લમીસહ મળાશાસન સમાત 
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