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Shrisubhagodayastuti

શ્રીસભુગાેદય તુતી

॥ શ્રીઃ॥
॥ શ્રીસભુગાેદય તુ તઃ॥

શ્રી ગાૈડપાદાચાયર્ િવર ચતા
ભવાિન વાં વ દે ભવમિહ ષ સ ચ્ચ સખુવપુઃ

પરાકારાં દેવીમ તલહર મૈ દવકલામ્ ।
મહાકાલાતીતાં *ક લતસરણીક પતતનું var ક લતસર ણ ક પતતનું

સધુા સ ધાેર તવર્સ તમિનશં વાસરમયીમ્॥ ૧॥
મન ત વં જ વા નયનમથ નાસાગ્રઘિટતં

*પનુવ્યાર્ ત્તાક્ષઃ વયમિપ યદા પ ય ત પરામ્ ।
varપનુવ્યાર્ ત્તા ક્ષદ્વયમિપ

તદાનીમવેાસ્ય સુ્ફર ત બિહર તભર્ગવતી
પરાન દાકારા પર શવપરા કા ચદપરા॥ ૨॥

મનાેમાગ જ વા મ ત ઇહ નાડીગણજુષાે
િન યાક સે દંુ દહનમિપ સ વાલ્ય શખયા ।

સષુુ ણાં સયંાજે્ય શ્લથય ત ચ ષડ્ગ્ર થ શ શનં
તવાજ્ઞાચક્રસ્થં *િવલય ત મહાયાે ગસમયી॥ ૩॥ varશ્લથય ત, િવલસ ત

યદા તાૈ ચ દ્રાકા િનજસદનસરંાેધનવશા-
*દશક્તાૈ પીયષૂસ્રવણહરણે સા ચ ભજુગી । varદશક્તા

પ્રબુદ્ધા કુ્રદ્ધા દશ ત શ શનં બૈ દવગતં
સધુાધારાસારૈઃ નપય સ તનું બૈ દવકલે॥ ૪॥

થવ્યાપ તજેઃ પવનગગને ત પ્રકૃતયઃ
*સ્થતા તન્માત્રા તા િવષયદશકં માનસ મ ત । varસ્થતા તન્માત્રાપ્તા

*તતાે માયા િવદ્યા તદનુ ચ મહેશઃ શવ ઇતઃ varતથા
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શ્રીસભુગાેદય તુતી

પરં ત વાતીતં મ લતવપુિર દાેઃ પરકલા॥ ૫॥
કુમાર યન્મ દં્ર વન ત ચ તતાે યાે ષદપરા

કુલં ત્ય વા *રાૈ ત સુ્ફટ ત ચ *મહાકાલભજુગી ।
varકા ચત્; મહાકાલપતગી, મહાનીલભજુગી

તતઃ પા તવ્રતં્ય ભજ ત દહરાકાશકમલે
સખુાસીના યાષેા ભવ સ ભવસી કારર સકા॥ ૬॥

િત્રકાેણં તે કાૈલાઃ કુલગ્ હ મ ત પ્રાહુરપરે
ચતુ કાેણં પ્રાહુઃ સમિયન ઇમે બૈ દવ મ ત ।

*સધુા સ ધાૈ ત મ સરુમ ણગ્ હે સયૂર્શ શના-ે varસધુા સ ધાે ત મન્
રગ યે ર મીનાં સમયસિહતે વં *િવહરસે॥ ૭॥ varિવહર સ

િત્રખ ડં તે ચકં્ર શુ ચરિવશશાઙ્કાત્મકતયા
મયખૂૈઃ *ષટ્િત્રશદ્દશયુતતયા ખ ડક લતૈઃ ।

varષટ્િત્રશિ ત્રશતયુતમાખ ડ,ષટ્િત્રશચ્છતયુતતયા
થવ્યાદાૈ ત વે થગુિદતવદ્ ભઃ પિર તં
*ભવને્મૂલાધારા પ્ર ત તવ ષટ્ચક્રસદનમ્॥ ૮॥

varભવને્મૂલાધારપ્ર ત

શતં ચાષ્ટાૈ વહે્નઃ શતમિપ કલાઃ ષાેડશ રવેઃ
શતં *ષટ્ ચ િત્રશ સતમયમયખૂાશ્ચરણ ઃ । varષટ્િત્રશદ્દવ્ે, ષટ્િત્રશદ્દવ્ૈ સતમિય

ય અેતે ષ ષ્ટશ્ચ િત્રશતમભવં વચ્ચરણ * varચરણગા
*મહાકાૈલે ત માન્ન િહ તવ શવે કાલકલના॥ ૯॥ varમહાકાલ ત માત્

િત્રકાેણં ચાધારં *િત્રપુરતનુ તેઽષ્ટારમનઘે varિત્રભવુનનુત,ે િત્રભવુનનુતે વાર
*ભવે વાિધષ્ઠાનં પનુરિપ દશારં મ ણપુરમ્ । varતવ વાિધષ્ઠાનં ભગવ ત

દશારં તે સિંવ કમલમથ મ વશ્રકમુમે
િવશદંુ્ધ સ્યાદાજ્ઞા શવ ઇ ત તતાે બૈ દવગ્ હમ્॥ ૧૦॥

િત્રકાેણે તે ત્તિત્રતય મભકાેણે વસદુલં
કલાશ્રં મશ્રિર ભવ ત ભવુનાશ્રે *ચ ભવુનમ્ । varિત્રભવુનમ્

ચતુશ્ચકં્ર શવૈં િનવસ ત *ભગે શા ક્તકમુમે
varદશે શા ક્તકમુમે, ભગે શાક્તકમુમે

પ્રધાનૈકં્ય ષાેઢા ભવ ત ચ તયાેઃ શ ક્ત શવયાેઃ॥ ૧૧॥
કલાયાં બ દ્વકંૈ્ય તદનુ ચ તયાનેાર્દિવભવે
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તયાનેાર્દેનૈક્યં તદનુ ચ કલાયામિપ તયાેઃ ।
તયાે બ દાવૈક્યં િત્રતયિવભવૈક્યં પર શવે

*તદેવં ષાેઢૈક્યં ભવ ત િહ સપયાર્ સમિયનામ્॥ ૧૨॥ varતથવંૈ

કલા નાદાે બ દુઃ ક્રમશ ઇહ વ્રણાશ્ચ ચરણં
ષડ જં ચાધારપ્ર તકમમીષાં ચ મલનમ્ ।

*તદેવં ષાેઢૈક્યં ભવ ત ખલુ યષેાં સમિયનાં varતથવંૈ
ચતુધકં્ય તષેાં ભવ ત િહ સપયાર્ સમિયનામ્॥ ૧૩॥

તિડ લખેામ યે સુ્ફર ત મ ણપૂરે ભગવતી
ચતુધકં્ય તષેાં ભવ ત ચ ચતુબાર્હુ િદતા ।

ધનુબાર્ણાિનક્ષદ્ૂભવકુસમુ નઙુ્કશવરં
તથા પાશં બભ્રત્યુિદતરિવ બ બાકૃ ત ચઃ॥ ૧૪॥ varકૃ ત ચમ્

ભવત્યૈક્યં ષાેઢા ભવ ત ભગવત્યાઃ સમિયનાં
મ વ કાેદ ડદ્યુ તિનયુતભાસા સમ ચઃ ।

ભવ પા ણવ્રાતાે દશિવધ ઇતીદં મ ણપુરે
ભવાિન પ્રત્યકં્ષ તવ વપુ પા તે ન િહ પરમ્॥ ૧૫॥

ઇત્યૈક્યિન પણમ॥્
ભવાિન શ્રીહ તવૈર્હ સ ફ ણપાશં ણમથાે

ધનુઃ પાૈ ડ્રઁ પાૈ પં શરમથ જપસ્ર કવરાૈ ।
અથ દ્વા યાં મુદ્રામભયવરદાનૈકર સકાં varર સકે

ક્વણદ્વ ણાં દ્વા યાં * વમુર સ કરા યાં ચ બ ષે॥ ૧૬॥ varઉર સ ચ

િત્રકાેણૈરષ્ટારં િત્ર ભરિપ દશારં સમુદભ-ૂ
દ્દશારં ભૂગેહાદિપ ચ ભવુનાશ્રં સમભવત્ ।

તતાેઽભૂન્નાગારં પ તદલમ માિ ત્રવલયં
*ચતુદ્વાર્ઃપ્રાકારિત્રતય મદમવેા બ *શરણમ્॥ ૧૭॥ varચતુધાર્; ચરણમ્

ચતઃુષ ષ્ટ ત ત્રા યિપ કુલમતં િન દતમભ-ૂ varકુલનુતંિન દત મદં તદેત
દ્યદેત ન્મશ્રાખ્યં મતમિપ ભવેિન્ન દત મહ ।

શભુાખ્યાઃ પ ચૈતાઃ શ્રુ તસર ણ સદ્ધાઃ પ્રકૃતયાે
મહાિવદ્યા તાસાં ભવ ત *પરમાથા ભગવતી॥ ૧૮॥ varપરમાથાર્, પરમાથા ભગવ ત

મરાે મારાે મારઃ મર ઇ ત *પરાે મારમદન - var મરાે
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મરાનઙ્ગાશ્ચે ત* મરમદનમારાઃ મર ઇ ત । varશ્ચૈતે
િત્રખ ડઃ ખ ડા તે *ક લતભવુને યક્ષરયુત- varક લતભવુને તે ક ઇ ત યઃ

શ્ચતઃુપ ચાણાર્ તે ત્રય ઇ ત ચ પ ચાક્ષરમનુઃ* ॥ ૧૯॥ varમનાેઃ

િત્રખ ડે વન્મ ત્રે શ શસિવ વહ્ યાત્મકતયા
વરાશ્ચ દ્રે લીનાઃ સિવતિર કલાઃ કાદય ઇહ ।

યકારાદ્યા વહ્નાવથ કષયુગં બૈ દવગ્ હે
િનલીનં સાદાખ્યે શવયવુ ત િનત્યૈ દવકલે॥ ૨૦॥

કકારાકારા યાં વરગણમવષ્ટ ય િન ખલં
કલાપ્રત્યાહારા સકલમભવદ્વ્ય જનગણઃ ।

િત્રખ ડે સ્યા પ્રત્યાહરણ મદમ વક્કષયુગં* varમ ચ કષયુગં
ક્ષકારશ્ચાકારાેઽક્ષરતનુતયા ચાક્ષર મ ત॥ ૨૧॥

*િવદેહે દ્રાપત્યં શ્રુત ઇહ ઋ ષયર્સ્ય ચ મના-ે
varિવદેહાે નૈરતૃ્યાઃ સતુ ઇહ ઋ ષયર્ઃ સ ચ

રયં ચાથર્ઃ સ યક્ષ્રુ ત શર સ તૈ ત્તયર્કઋઉ ચ ।
ઋ ષ િહ વા ચાસ્યા હૃદયકમલે નૈત ષ મ-

ચા યુક્તઃ પૂ િવિધિરહ ભવત્યાઃ સમિયનામ્॥ ૨૨॥
િત્રખ ડ વન્મ ત્ર તવ ચ સરઘાયાં િનિવશતે

શ્રયાે દેવ્યાઃ શષેાે યત ઇહ સમ તાઃ શ શકલાઃ ।
િત્રખ ડે ત્રખૈ ડં્ય િનવસ ત સમ ત્રે ચ સભુગે

ષડ ર યાની િત્રતયયુતખ ડે િનવસ ત॥ ૨૩॥
ત્રયં ચૈત વા તે પરમ શવપયર્ઙ્કિનલયે

પરે *સાદાખ્યઽે મિન્નવસ ત ચતુધક્યકલનાત્ । varસાદાખ્યા મન્
વરા તે લીના તે ભગવ ત કલાશ્રે ચ સકલાઃ
કકારાદ્યા ત્તે તદનુ ચતુરશ્રે ચ યમખુાઃ॥ ૨૪॥

હલાે બ દુવર્ગાર્ષ્ટક મભદલં શા ભવવપુ-
શ્ચતુશ્ચકં્ર *શક્ર સ્થતમનુભયં શ ક્ત શવયાેઃ । varશક્તા સ્થત, શક્તાૈ સ્થત

િનશાદ્યા દશાર્દ્યાઃ શ્રુ તિનગિદતાઃ *પ ચદશધા varપ ચદશ તા
*ભવેયુિનત્યા તા તવ જનિન મ ત્રાક્ષરગણાઃ॥ ૨૫॥ varિનત્યાપ્તા તવ

ઇમા તાઃ ષાેડ યા તવ ચ સરઘાયાં શ શકલા
વ પાયાં લીના િનવસ ત તવ શ્રીશ શકલા ।

4 sanskritdocuments.org



શ્રીસભુગાેદય તુતી

અયં પ્રત્યાહારઃ શ્રુત ઇહ કલાવ્ય જનગણઃ
કકારેણાકારઃ વરગણમશષંે કથય ત॥ ૨૬॥

ક્ષકારઃ પ ચાશ કલ ઇ ત *હલાે બૈ દવગ્ હં varહરાે
*કકારાદૂ વ સ્યા જનિન તવ નામાક્ષર મ ત । varક્ષકારા

ભવે પૂ કાલે મ ણખ ચતભષૂા ભર ભતઃ
પ્રભા ભવ્યાર્લીઢં ભવ ત મ ણપૂરં સર સજમ્॥ ૨૭॥

વદ ત્યેકે દ્ધા મ ણિર ત જલં *તને િન બડં varલીનિન બડં
પરે તુ વદૂ્રપં મ ણધનુિરતીદં સમિયનઃ ।

અનાહત્યા *નાદઃ પ્રભવ ત સષુુ ણા વજિનત-ં varસાદઃ
તદા વાયાે તત્ર પ્રભવ ઇદમાહુઃ સમિયનઃ॥ ૨૮॥

તદેતત્તે સિંવ કમલ મ ત સજં્ઞા તરમુમે
ભવે સિંવ પૂ ભવ ત કમલેઽ મ સમિયનામ્ ।

િવશદ્ુ યાખ્યે ચકે્ર િવયદુિદતમાહુઃ સમિયનઃ
સદાપવૂા દેવઃ શવ ઇ ત િહમાનીસમતનુઃ॥ ૨૯॥

વદ યૈ દ્દય્ાેતૈભર્વ ત ચ િવશદ્ુ યાખ્યસદનં
ભવે પૂ દેવ્યા િહમકરકલા ભઃ સમિયનામ્ ।

સહસ્રારે ચકે્ર િનવસ ત કલાપ ચદશકં
તદેતિન્નત્યાખ્યં ભ્રમ ત સતપક્ષે સમિયનામ્॥ ૩૦॥

અતઃ શકુ્લે પક્ષે *પ્ર તિદન મહ વાં ભગવતી ં varપ્ર તિદનમહ વાં
િનશાયાં સવે તે િન શ ચરમભાગે સમિયનઃ ।

શુ ચઃ વાિધષ્ઠાને રિવ પિર સિંવ સર સજે
શશી ચાજ્ઞાચકે્ર હિરહરિવિધગ્ર થય ઇમે॥ ૩૧॥

કલાયાઃ ષાેડ યાઃ પ્ર તફ લત બ બેન સિહતં
તદ યૈઃ પીયષૂૈઃ પનુરિધકમા લાિવતતનુઃ ।

સતે પક્ષે સવાર્ સ્થથય ઇહ કૃ ણેઽિપ ચ સમા
યદા ચામાવાસ્યા ભવ ત ન િહ પૂ સમિયનામ્॥ ૩૨॥

ઇડાયાં િપઙ્ગલ્યાં ચરત ઇહ તાૈ સયૂર્શ શનાૈ
તમસ્યાધારે તાૈ યિદ તુ * મ લતાૈ સા ત થરમા । varતુ લતી

તદાજ્ઞાચક્રસ્થં શ શરકર બ બે રિવિનભં
દૃઢવ્યાલીઢં સ દ્વગ લતસધુાસારિવસરમ્॥ ૩૩॥
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મહાવ્યાેમસ્થે દાેર તલહર લાિવતતનુઃ
*પ્રશષુદ્વૈ નાડીપ્રકરમિનશં લાવય ત તત્ । varપ્રશુ યદ્વશે ત

યદાજ્ઞાયાં િવદ્યુિન્નયુતિનયુતાભાક્ષરમયી
*સ્થતા િવદ્યુ લખેા ભગવ ત િવિધગ્ર થમ ભનત્॥ ૩૪॥ var સતા

તતાે ગ વા જ્યાે નામયસમયલાેકં *સમિયનાં varસસમયા
પરાખ્યા સાદાખ્યા જય ત શવત વને મ લતા ।

સહસ્રારે પદ્મે શ શરમહસાં બ બમપરં
તદેવ શ્રીચકં્ર સરઘ મ ત તદ્વૈ દવ મ ત॥ ૩૫॥

વદ ત્યેકે સ તઃ પર શવપદે ત વ મ લતે
તત વં *ષિટ્વશી ભવ સ શવયાેમલનવપુઃ । varષટ્િત્રશા

િત્રખ ડઽે મ વા તે પરમપદપયર્ઙ્કસદને
પરે સાદાખ્યઽે મિન્નવસ ત *ચતુધક્યકલનાત્॥ ૩૬॥ varચતુથક્ય

* ક્ષતાૈ વિહ્નવર્હ્નાૈ વસદુલજલે િદઙ્મ ત િદ- varમહાવિહ્ન
*ક્કલાશ્રે મ વશં્ર દૃ શ *વસરુથાે રાજકમલે । varક્કલારે, વસરુધાે

*પ્ર તદ્વતૈગ્ર થ તદુપિર ચતુદ્વાર્રસિહતં varપ્ર તદ્વતૈદ્ગ્ર થ
*મહીચકં્ર ચૈકં ભવ ત ભગકાેણૈક્યકલનાત્॥ ૩૭॥ varમહાચકં્ર

ઇ ત મ ત્રચકૈ્રક્યમ॥્
*ષડ ર યે વાં સમિયન ઇમે પ ચકસમાં varષડ ર યૈ વાં
યદા સિંવદૂ્રપાં િવદધ ત ચ ષાેઢૈક્યક લતામ્* । varક લતમ્

મનાે જ વા *ચાજ્ઞાસર સજ ઇહ પાદુરભવ- varસર સજ મહ
ત્તિડ લખેા િનત્યા ભગવ ત તવાધારસદનાત્॥ ૩૮॥

ભવ સા યં કે ચિ ત્રતય મ ત *કાૈલપ્ર તયઃ varકાૈ ભપ્ર
પરં ત વાખ્યં *ચેત્યપર મદમાહુઃ સમિયનઃ । varચે સ પર ઇદ, પર મદ

િક્રયાવસ્થા પં પ્રકૃ તર ભધાપ ચકસમં
તદેષાં સા યં *સ્યાદવિનષુ ચ યાે વે ત્ત સ મુિનઃ॥ ૩૯॥ var વામવિનષુ

ઇત્યૈક્યિન પણમ॥્
વ શ યાદ્યા અષ્ટાવકચટતપાદ્યાઃ પ્રકૃતયઃ

વવગર્સ્થાઃ વ વાયુધક લતહ તાઃ વિવષયાઃ ।
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*યથાવગ વણર્પ્રચુરતનવાે યા ભરભવં- varયદા વગાર્ વણર્પ્રચુરતરવાે
તવ પ્ર તારા તે ત્રય ઇ ત જગુ તે સમિયનઃ॥ ૪૦॥

ઇમા િનત્યા વણાર્ તવ ચરણસમંેલનવશા-
ન્મહામે સ્થાઃ *સ્યુમર્નુ મલનકૈલાસવપષુઃ । varસ્થાસ્યન્મનુ

વ શ યાદ્યા અેતા અિપ *તવ સ બ દ્વાત્મકતયા varચ સહ બ
મહીપ્ર તારાેઽયં ક્રમ ઇ ત રહસ્યં સમિયનામ્॥ ૪૧॥

ઇ ત પ્ર તારત્રયિન પણમ॥્
ભવને્મૂલાધારં તદુપિરતનં ચક્રમિપ ત-

દ્દવ્યં તા મસ્રાખ્યં શ ખિકરણસમંેલનવશાત્ ।
તદેત કાૈલાનાં પ્ર તિદનમનુષે્ઠયમુિદતં

ભવત્યા વામાખ્યં મતમિપ પિરત્યાજ્યમુભયમ્॥ ૪૨॥
અમીષાં કાૈલાનાં ભગવ ત ભવે પજૂનિવિધ-

તવ વાિધષ્ઠાને તદનુ ચ ભવને્મૂલસદને ।
અતાે બાહ્યા પૂ ભવ ત ભગ પેણ ચ તતાે

િન ષદ્ધાચારાેઽયં િનગમિવરહાેઽિન દ્યચિરતે॥ ૪૩॥
નવવ્યૂહં કાૈલપ્ર તકમતં* તને સ િવભુ- varપ્ર તક મદં

નર્વાત્મા દેવાેઽયં જગદુદકૃદ્ભૈરવવપુઃ* । varકૃચ્છૈશવંવપુઃ
નવાત્મા વામાિદપ્ર ત ભિરદં *ભૈરવવપુ- varબૈ દવવપુઃ

મર્હાદેવી તા યાં જનકજનનીમ જગિદદમ્॥ ૪૪॥
ભવેદેતચ્ચક્ર દ્વતયમ તદૂરં સમિયનાં

િવ જ્યૈતદ્યુગ્મં તદનુ મ ણપૂરાખ્યસદને ।
વયા * ષ્ટૈવાર્િરપ્ર તફ લતસયૂ દુિકરણૈ- var ષ્ટે વાિર

* દ્વધા લાેકે પૂ ં િવદધ ત ભવત્યાઃ સમિયનઃ॥ ૪૫॥ varિવભાલાેકે

અિધષ્ઠાનાધાર દ્વતય મદમવેં* દશદલં varમેતદ્દશ
સહસ્રારા તં *મ ણપુરમતાેઽભૂદ્દશદલમ્ । varમ ણપુર મતાે

હૃદ ભાે ન્મૂલા પદલમભૂ વા તકમલં
તદેવૈકાે બ દુભર્વ ત જગદુ પ ત્તકૃદયમ્॥ ૪૬॥

સહસ્રારં બ દુભર્વ ત ચ તતાે બૈ દવગ્ હં
તદેત મા તં જગિદદમશષેં *સકરણમ્ । varન કરણમ્
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તતાે મૂલાધારાદ્દિ્વતયમભવત્તદ્દશદલં
સહસ્રારા તં તિદ ત દશધા બ દુરભવત્॥ ૪૭॥

તદેત દ્બ દાેયર્દ્દશકમભવત્ત પ્રકૃ તકં
દશારં સયૂાર્રં પદલમભૂ વા તકમલમ*્ । varન્નતે્રકમલમ્

રહસ્યં કાૈલાનાં દ્વતયમભવન્મૂલસદનં
*તથાિધષ્ઠાનં ચ પ્રકૃ ત મહ *સવે ત ઇહ તે॥ ૪૮॥ varતદા , મથ સવેિ વહ ચ તે

અત તે કાૈલા તે ભગવ ત દૃઢપ્રાકૃતજના
ઇ ત પ્રાહુઃ પ્રાજ્ઞાઃ કુલસમયમાગર્દ્વયિવદઃ ।

મહા તઃ સવે તે સકલજનની ં બૈ દવગ્ હે
શવાકારાં િનત્યામ તઝિરકામૈ દવકલામ્॥ ૪૯॥

ઇદં *કાલાે પ ત્ત સ્થ તલયકરં પદ્મિનકરં varકાૈલાે પ ત્ત
િત્રખ ડં શ્રીચકં્ર મનુરિપ *ચ તષેાં ચ મલનમ્ । varતુ

તદૈકં્ય ષાેઢા વા ભવ ત ચ ચતુધ ત ચ તથા
તયાેઃ સા યં પ ચપ્રકૃ તક મદં શાસ્ત્રમુિદતમ્॥ ૫૦॥

ઉપા તેરેતસ્યાઃ ફલમિપ ચ સવાર્િધકમભૂ-
ત્તદેત કાૈલાનાં ફલ મહ િહ ચૈત સમિયનામ્ ।

સહસ્રારે પદ્મે સભુગસભુગાેદે ત* સભુગે varક્તે ત સભુગં
પરં સાૈભાગ્યં યત્તિદહ તવ સાયજુ્યપદવી॥ ૫૧॥

*અતાેઽસ્યાઃ સં સદ્ધાૈ સભુગસભુગાખ્યા ગુ કૃપા- varઅત તે સં સદ્ધા
કટાક્ષવ્યાસઙ્ગા સ્રવદ તિન ય દસલુભા ।

તયા િવદ્ધાે યાેગી િવચર ત િનશાયામિપ િદવા
*િદવા ભાનૂ રાત્રાૈ િવધુિરવ *કૃતાથ કૃતમ તઃ॥ ૫૨॥

varિદવા વા રાત્રાૈ વા, કૃતાથ કૃત ઇ ત

ઇ ત શ્રીગાૈડપાદાચયર્િવર ચતા
સભુગાેદય તુ તઃ
સ પૂણાર્ ।
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