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સર વત્યષ્ટકમ્

શ્રીગણેશાય નમઃ ।
શતાનીક ઉવાચ ।
મહામતે મહાપ્રાજ્ઞ સવર્શાસ્ત્રિવશારદ ।
અક્ષીણકમર્બ ધ તુ પુ ષાે દ્વજસત્તમ॥ ૧॥
મરણે ય જપે યં યં ચ ભાવમનુ મરન્ ।
પરં પદમવા ાે ત તન્મે બ્રૂિહ મહામનુે॥ ૨॥
શાનૈક ઉવાચ ।
ઇદમવે મહારાજ ષ્ટવાં તે િપતામહઃ ।
ભી મં ધમર્િવદાં ષે્ઠદં ધમર્પતુ્રાે યુિધ ષ્ઠરઃ॥ ૩॥
યુિધ ષ્ઠર ઉવાચ ।
િપતામહ મહાપ્રાજ્ઞ સવર્શાસ્ત્રિવશારદ ।
હ પ ત તુતા દેવી વાગીશાય મહાત્મને ।

આત્માનં દશર્યામાસ સયૂર્ કાેિટસમપ્રભમ્॥ ૪॥
સર વત્યુવાચ ।
વરં ણી વ ભદં્ર તે યત્તે મન સ વતર્તે ।
હ પ ત વાચ ।

યિદ મે વરદા દેિવ િદવ્યજ્ઞાનં પ્રયચ્છ મે॥ ૫॥
દેવ્યવુાચ ।
હ ત તે િનમર્લં જ્ઞાનં કુમ ત વંસકારકમ્ ।
તાતે્રેણાનને યે ભ યા માં તવુ ત મની ષણઃ॥ ૬॥
હ પ ત વાચ ।

લભતે પરમં જ્ઞાનં ય સરૈુરિપ દુલર્ભમ્ ।
પ્રા ાે ત પુ ષાે િનતં્ય મહામાયાપ્રસાદતઃ॥ ૭॥
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સર વત્યુવાચ ।
િત્રસ યં પ્રયતાે િનતં્ય પઠેદષ્ટકમુત્તમમ્ ।
તસ્ય ક ઠે સદા વાસં કિર યા મ ન સશંયઃ॥ ૮॥
ઇ ત શ્રીપદ્મપુરાણે િદવ્યજ્ઞાનપ્રદાયકં સર વત્યષ્ટક તાતંે્ર સ પૂણર્મ્॥
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