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બળદિોળગે એકોિપંચાશન્મરુદ્ગણવુ
ધિિિ રહિંકાિારદ સામગ
ુ ોંભ
અદિ િામરદ કિે સતસ

સપ્તસ િાત ુગળોળ હોિગે સં
તસપ્તસ લોહગિાક્ગ્િયંદરદ

gm

બલપ્તસિાગદે તસત્તદાવ્હય

a.
c

સપ્તસ સામગધિપ્પ અન્નમયારદ કોશદોળુ

om

ત્તધિક િાલ્વત્તેધિપ રૂપરદ િાત ુગળોબળપ્પ ૯-૨૭

ou
si

ક્લુપ્તસભોગવ કોડુતસ સ્વપ્િ સુ

.y

ષુલપ્તસ જાગ્રતસેયીવ તસૈજસ પ્રાજ~િ ધવશ્વાખ્યા ૯-૨૮

w

w

તસીધવકોંરિહવલલ્લ મજ્જ ક

w

ળે વિરદ અંગુબલય પવદ
ઠાધવિબલ મ ૂન્ન ૂરુ અિવત્તેધિપ ધિસ્થળરદ
સાધવિદ એંભત્તુ રૂપવ
કોધવદરુ પેળુવરુ દે હરદ
દે વતસેગળોિગ ૂરિ ક્રીરિસુવનુ િમાિમણ ૯-૨૯
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કીટપેશસ્કરિ િેિધવબલ
કીટભાવવ તસોિે દુ તસદ્વતસ
િેટરૂપવિૈરદ આડુવ તસેિરદ ભકુધતસયબલ
કૈ ટભારિય ્યાિરદિંદ ભ
વાટધવયિધતસ શીઘ્રરદિંદબલ

om

દારટ સારૂપ્યવનુ ઐદુવિલ્પ જીધવગળુ ૯-૩૦

gm

ૂ
દ્રપગળ
મિે યદલે મિરદ પ

a.
c

ઈ પરિય દે હદોળુ ભગવ

ou
si

દે પદે ભકુધતસયબલ સ્મરિસુતસબલપ્પ ભકુતસિનુ
ગોપધતસ જગન્નાથધવઠલ સ

.y

મીપગનુ તસાિાબગ સંતસતસ

w

w

w

સાપિોઇય મારિ પોિે વનુ એલ્લ કાલદબલ ૯-૩૧
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