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ીમગુશરભગવપૂયપાદાચાયતવઃ

{ ીમગુશરભગવપૂયપાદાચાયતવઃ }

ૐ ી ગુયો નમઃ 

મદુા કરેણ પુતક ંદધાનમીશિપણં

તથાઽપરેણ મિુકાં નમમોિવનાિશની 

કુસુભંવાસસાત ંિવભિૂતભાિસફાલકં

નતાઘનાશન ેરત ંનમાિમ શરં ગુ  ૧

પરાશરામજિય ંપિવિતમાતલં

પરુાણસારવિેદન ંસનદંનાિદસિેવત 

સવપકંજ ંપલોકરકં

કાિશતાિતીયતવમાયાિમ દિેશક ં ૨

સધુાં શશુખેારાચક ંસધુીસેયપાદકું

સતુાિદમોહનાશક ંસશુાિતદાિતદાયક 

સમતવદેપારગ ંસહસયૂભાસરું

સમાિહતાિખલિેય ંસદા ભિમ શર  ૩

યમીચવતન ંયમાિદયોગવિેદનં

યથાથતવબોધક ંયમાતકામચક 

યમવે મિુકાંયા સમાયિત સના

નમાયહ ંસદા ગંુ તમવે શરાિભધ  ૪

વબાય એવ િનભરં ય આમનો દયાલતુાં
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દિરિવમિદરે સવુણિમાનય 

દય િવમયાબધુૌ યમય સમા જના

સ એવ શરઃ સદા જગુગિતમમ  ૫

યદીયપુયજમના િસિમાપ કાલટી

યદીયિશયતાં જ સ તોટકોઽિપ પથ ે

ય એવ સવદિેહનાં િવમિુમાગદશકો

નરાત સદાિશવ ંતમાયાિમ સુ  ૬

સનાતનય વમનઃ સદવૈ પાલનાય યઃ

ચતુદશાસ ુસમઠા ચકાર લોકિવતુા 

િવભાડકામમાિદસુથલષે ુપાવના

તમવે લોકશરં નમાિમ શરં ગુ  ૭

યદીયહતવાિરતસુિતિતા સતી

િસભધૂરે સદા શાિતભાસરુે 

વભપાલનતા િવરાજત ેિહ શારદા

સ શરઃ પાિનિધઃ કરોત ુમામનનેસ  ૮

ઇમ ંતવ ંજગરુોગુણાનવુણનામકં

સમાદરેણ યઃ પઠદેનયભિસયંતુઃ 

સમાયુા સમીિહત ંમનોરથ ંનરોઽિચરા

દયાિનધેઃ સ શરય સરુોઃ સાદતઃ  ૯

ઇિત ીભારતીતીથમહાવાિમિભઃ િવરિચત
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