
Shri Veda VyasAShTakam

શ્રીવેદવ્યાસાષ્ટકમ્

Document Information

Text title : Shri Veda Vyasa Ashtakam

File name : vyasa-8.itx

Category : aShTaka, deities_misc, brahmAnanda

Location : doc_deities_misc

Author : svAmibrahmAnandavirachitaM

Transliterated by : Sunder Hattangadi

Proofread by : Sunder Hattangadi

Description-comments : Homage to Veda Vyasa

Latest update : August 25, 2007

Send corrections to : sanskrit@cheerful.com

This text is prepared by volunteers and is to be used for personal study and research. The

file is not to be copied or reposted without permission, for promotion of any website or

individuals or for commercial purpose.

Please help to maintain respect for volunteer spirit.

Please note that proofreading is done using Devanagari version and other language/scripts

are generated using sanscript.

November 4, 2022

sanskritdocuments.org



Shri Veda VyasAShTakam

શ્રીવેદવ્યાસાષ્ટકમ્

(દતૃિવલ બતં છ દઃ)
ક લમલા તિવવેકિદવાકરં સમવલાેક્ય તમાવે લતં જનમ્ ।
ક ણયા ભુિવ દ શતિવગ્રહં મુિનવરં તમહં સતતં ભજે॥ ૧॥ (મુિનવરં તમહં સતતં ભજે

ભરતવંશસમુદ્ધરણેચ્છયા વજનનીવચસા પિરનાેિદતઃ ।
અજનયત્તનયિત્રતયં પ્રભુઃ શકુનુતં તમહં સતતં ભજે॥ ૨॥
મ તબલાિદ િનર ક્ષ્ય કલાૈ ણાં લઘુતરં કૃપયા િનગમા બુધેઃ ।
સમકરાેિદહ ભાગમનેકધા શ્રુ તપ ત તમહં સતતં ભજે॥ ૩॥
સકલધમર્િન પણસાગરં િવિવધ ચત્રકથાસમલઙૃ્કતમ્ ।
વ્યરચયચ્ચ પુરાણકદ બકં કિવવરં તમહં સતતં ભજે॥ ૪॥
શ્રુ તિવરાેધસમ વયદપર્ણં િન ખલવાિદમતા યિવદારણમ્ ।
ગ્ર થતવાનિપ સતૂ્રસમૂહકં મુિનસતંુ તમહં સતતં ભજે॥ ૫॥
યદનુભાવવશને િદવં ગતઃ સમિધગ ય મહાસ્ત્રસમુચ્ચયમ્ ।
કુ ચમૂમજય દ્વજયાે(૧) દુ્રતં દ્યુ તધરં તમહં સતતં ભજે॥ ૬॥
સમર ત્તિવબાેધસમીહયા કુ વરેણ(૨) મુદા કૃતયાચનઃ ।
સપિદ સતૂમદાદમલેક્ષણં(૩) ક લહરં તમહં સતતં ભજે॥ ૭॥
વનિનવાસપરાૈ કુ દ પ ત સતુશચુા તપસા ચ િવક ષતાૈ ।
તતનજૂગણં સમદશર્યત્ શરણદં તમહં સતતં ભજે॥ ૮॥

વ્યાસાષ્ટક મદં પુ યં બ્રહ્માન દેન ક તતમ્ ।
યઃ પઠેન્મનુ ે િનતં્ય સ ભવેચ્છાસ્ત્રપારગઃ॥
ઇ ત શ્રીમ પરમહંસ વા મબ્રહ્માન દિવર ચતં

શ્રીવેદવ્યાસાષ્ટકં સ પૂણર્મ્ ।
૧ કુ વરેણ refers to તરાષ્ટ્ર ેણ
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શ્રીવેદવ્યાસાષ્ટકમ્

૨ દ્વજયાે refers to િવજયાજુેર્નઃ
૩ સતંૂ refers to સ જયં

The refrain તમહં સતતં ભજે
is also replaced by ગુ વ્યાસમહં ભજે
in some prints.
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