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ીશારદાભજુયાતતવન

{ ીશારદાભજુયાતતવન }

 દિણાાય િરેી ીશારદાપીઠાિધપિત

શરાચાય જગુવય ી સચદાનદ િશવાિભનવ

સહભારતી મહાવાિમિભઃ િવરિચત 

ૐ િમતોતૂરાકા િનશાનાયકાય ૈકપોલભાિનજતાદશકાય ૈ

વનેાવધતૂાતવય ૈસરોથ સય ૈનમઃ શારદાય ૈ

ભવાબોિધપારં ન યય ૈવભા િવનાઽયાસલશે ંપાનૌકયવૈ 

ભવાભોજનેાિદ સસિેવતાય ૈઅજ ંિહ કુમ નમઃ શારદાય ૈ

સધુાકુભમુાિવરાજકરાય ૈયથાશૂયિચઃૈ સદા સિેવતાય ૈ

ુધાકામલોભાિદિનવા પણાય ૈિવધાિયાય ૈનમઃ શારદાય ૈ

નતેદાનાય ભૂમ ગતાય ૈગતનેાછબહા િભમાન ંહરંય ૈ

િમતનેેદ ુદપ ંચ તોષાં  જય ૈસતુનેવે નનૈમઃ શારદાય ૈ

નતાલીયદાિરયદઃુખાપહય ૈતથાભીિતભતૂાિદબાધાહરાય ૈ

ફણીાભવેય ૈિગરીતનાય ૈિવધાિયાય ૈનમઃ શારદાય ૈ

સધુાકુભમુામાલાિવરાજ કરાય ૈકરાભોજસમદતાય ૈ

સરુાણાં વરાણાં સદા માિનનીનાં મદુા સવદાય ૈનમઃ શારદાય ૈ
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સમતૈ વદેઃૈ સદાગીતકીય િનરાશાતરાબુત િથતાય ૈ

પરુારાિત પા પોવાૈમુદા પિૂજતાય ૈનમઃ શારદાય ૈ

અિવાપદુાર બાદરાય ૈતથા બિુ સપદાનોસકુાય ૈ

નતેયઃ કદાિચવપાદાબુત ેિવધેઃ પુયતય ૈનમઃ શારદાય ૈ

પદાભોજના તભેીતભીતા તુ ંયભુીતેવમુા િવધાતુ 

સધુાકુભમુામાલા કરાય ૈતુ ંપાયિયવા યથા ત વાણી 

મહાતો િહ મ ંદભોહાિણ મોદાસમયા સત ેસૌયભાજઃ 

ઇિત યાપનાયાનતાનાં પાધે સરોયસંયાિન ધસ ેિકમબ 

શરચનીકાશવણેવીતા કનમયરેહાર ભેી 

િકરીટ ંસતાટમયતરય ંવહિત દજ ેફુરવ ંસમુૂતઃ 

િનાવગ ંતપોવાિણ કતુ ંન શોિમ યયાદવયાવગઃ 

તતો મયનાથ ેદયા પારશૂયા િવધેયા િવધાિય ેશારદાબ 

િવલોયાિપ લોકો ન ત યાિત સ ંમખેુદુ ંકલાિદશૂય 

યદીય ંવુ ંયહ ંતાં પાધ ભજ ેશારદાબામજમદબા 

પરુા ચચડૂો તાચાયપો િગરૌ પવૂ િતાય ચ ે

સમારાય મોદ ંયયૌ યામપારં ભજ ેશારદાબામજમદબા 

ભવાબોિધપારં નયત વભા ભવાભોજનેાજસપૂયમાના 
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ભવયભતૂાઘ િવવસંદાં ભજ ેશારદાબામજમદબા 

વરાક વરા કા તવેદાન ેકથ ંપુયહીનાય તુય ંદદાિન 

ઇિત વ ંિગરાં દિેવ મા િૂહ યમાદઘારયદાવાનલિેત િસા  ૐ 
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