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અથ ીસાબતાદશાયા સયૂતિુતઃ 

ઉિવવવાનારોહુરાં િદવ ંદવેઃ 

ોગ ંમમ સયૂ હિરમાણ ંચાશ ુનાશયત ુ ૧

િનિમષાધનકૈને ે ચ શત ેે સહ ેે 

મમાણ યોજનાનાં નમોઽતતુ ેનિલનનાથાય  ૨

કમાનખદશક ંમન વ ઇિત િવસગા ય 

ાદશધા યો િવચરિત સ ાદશમૂતરત ુમોદાય  ૩

વ ંિહ યજૂઋસામઃ વમાગમવ ંવષકારઃ 

વ ંિવ ંવ ંહસંઃ વ ંભાનો પરમહસં  ૪

િશવપા ાનમહ ંવો મુ જનાદ નાકારા 

િશિખપાદૈય ંવારોયિમછાિમ  ૫

વિચ દોષા દૃિશ દોષાઃ િદ દોષા યઽેિખલિેયજદોષાઃ 

તા પષૂા હતદોષઃ િકિચ રોષાિના દહત ુ ૬

ધમા થકામમોિતરોધાનુતાપવગેકરા 

બદીતિેયગણા ગદા િવખડયત ુચડાંશઃુ  ૭
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યને િવનદે ંિતિમરં જગદેય સિત ચરમચરમિખલ 

તબોધં ત ંનિલનીભતા રં હતા રમાપદામીડ ે ૮

યય સહાભીશોરભીશ ુલશેો િહમાંશિુબબગતઃ 

ભાસયિત નમિખલ ંભદેયત ુિવપણાનણઃ  ૯

િતિમરિમવ નેિતિમરં પટલિમવાશષેરોગપટલ ંનઃ 

કાશિમવાિધિનકાય ંકાલિપતા રોગયુતાં હરતા  ૧૦

વાતામરીગદાશવદોષમહોદરમહેાં 

હણીભગધરાયા મહતીવ ંમ ે હિંસ  ૧૧

વ ંમાતા વ ંશરણ ંવ ંધાતા વ ંધન ંવમાચાયઃ 

વ ંાતા વ ંહતા  િવપદામક સીદ મમ ભાનો  ૧૨

ઇયાયા ાદશક ંસાબય પરુો નભઃથલા પિતત 

પઠતાં ભાયસિઃ સમતરોગય યા  ૧૩

ઇિત ીસાબતાદશાયા સયૂતિુતઃ સપણૂા  
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