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ીલમીતો ંદવેત

{ ીલમીતો ંદવેત }

મવ ભગવંયવ માશીલ ેપરાપરે 

શુસવવપ ેચ કોપાિદપિરવજત ે

ઉપમ ેસવસાવીનાં દવેીનાં દવેપિૂજત ે

વયા િવના જગસવ ંતતુય ંચ િનફલ 

સવસપવપા વ ંસવષાં  સવિપણી 

રાસેયિધ દવેી વ ંવકલાઃ સવયોિષતઃ 

કલૈાસ ેપાવતી વ ંચ ીરોદ ેિસધકુયકા 

વગ ચ વગલમીવ ંમયલમી ભતૂલ ે

વકુૈઠં ેચ મહાલમીદ વદવેી સરવતી 

ગગંા ચ તલુસી વ ંચ સાિવી ાલોકતઃ 

ણાણાિધદવેી વ ંગોલોક ેરાિધકા વય 

રાસ ેરાસેરી વ ંચ દંાવન વન-ેવન ે

ણા િયા વ ંભાંડીરે ચંા ચદંનકાનન ે

િવર ચપંકવન ેશતંગ ેચ સુદંરી 

પાવતી પવન ેમાલતી માલતીવન ે
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કુદંદતંી કુદંવન ેસશુીલા કતેકીવન ે

કદબંમાલા વ ંદવેી કદબંકાનનઽેિપ ચ 

રાજલમી રાજગહે ેહલમીહ ેહ ે

ઇયુવા દવેતાઃ સવા  મનુયો મનવતથા 

દનુવદનાઃ શુકકઠંો તાલકુાઃ 

ઇિત લમીતવ ંપુય ંસવદવેઃૈ ત ંશભુ 

યઃ પઠેાતથાય સ વ ૈસવ લભે વુ 

અભાય લભત ેભાયાં  િવનીતાં સસુતુાં સતી 

સશુીલાં સુદંર રયામિતસિુયવાિદની 

પુપૌવત શુાં કુલં કોમલાં વરા 

અપુો લભત ેપુ ંવૈણવ ંિચરિવન 

પરમૈયયંુ ચ િવાવતં ંયશિવન 

રાયો લભેાય ંીલભત ેિય 

હતબધંલુભેબધંું ધનો ધન ંલભે 

કીતહીનો લભેકીત િતાં ચ લભે વુ 

સવમગંલદ ંતો ંશોકસતંાપનાશન 

હષા નદંકરં શમ મોસુદ 
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 ઇિત ીદવેત લમીતો ંસપણૂ 
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