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॥ શ્રીલ મીસકૂ્ત॥

॥ શ્રીલ મીસકૂ્ત॥
શ્રી ગણેશાય નમઃ ।
ૐ પદ્માનને પ દ્મિન પદ્મપત્રે પદ્મ પ્રયે પદ્મદલાયતા ક્ષ ।
િવશ્વ પ્રયે િવશ્વમનાેઽનુકૂલે વ પાદપદં્મ મિય સિન્નધ વ॥
પદ્માનને પદ્મઊ પદ્માશ્રી પદ્મસ ભવે ।
તન્મે ભજ સ પદ્મા ક્ષ યને સાખૈ્યં લભા યહમ્॥
અશ્વદાયૈ ગાેદાયૈ ધનદાયૈ મહાધને ।
ધનં મે જુષતાં દેિવ સવર્કામાંશ્ચ દેિહ મે॥
પતુ્રપાતંૈ્ર ધનં ધા યં હ ત્યશ્વાિદગવેરથમ્ ।
પ્ર નાં ભવ સ માતા આયુ મ તં કરાેતુ મે॥
ધનમ ગ્ ધર્નં વાયુધર્નં સયૂાધનં વસઃુ ।
ધન મ દ્રાે હ પ તવર્ ણાે ધનમ તુ મે॥
વનૈતેય સાેમં િપબ સાેમં િપબતુ ત્રહા ।
સાેમં ધનસ્ય સાે મનાે મહં્ય દદાતુ સાે મનઃ॥
ન ક્રાેધાે ન ચ મા સય ન લાેભાે નાશભુા મ તઃ ।
ભવ ત કૃતપુ યાનાં ભક્તાનાં શ્રીસકૂ્તં િપનામ્॥
સર સજિનલયે સરાજેહ તે ધવલતરાંશકુ ગ ધમાલ્યશાેભે ।
ભગવ ત હિરવ લભે મનાેજ્ઞે િત્રભવુનભૂ તકિર પ્રસીદ મહ્યમ્॥
શ્રીવર્ચર્ વમાયુ યમારાેગ્યમાિવધાચ્છાેભમાનં મહીયતે ।
ધા ય ધનં પશું બહુપતુ્રલાભં શતસવં સરં દ ઘર્માયુઃ॥
ૐ મહાદેવ્યૈ ચ િવદ્મહે િવ પ યૈ ચ ધીમિહ ।
તન્નાે લ મીઃ પ્રચાેદયાત્॥
ૐ મહાલ યૈ ચ િવદ્મહે મહ શ્રયૈ ચ ધીમિહ ।
તન્નઃ શ્રીઃ પ્રચાેદયાત્॥
િવ પત્ની ં ક્ષમાં દેવી ં માધવી ં માધવ પ્રયામ્ ।
લ મી ં પ્રયસખીં દેવી ં નમા યચ્યુતવ લભામ્॥
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॥ શ્રીલ મીસકૂ્ત॥

ચ દ્રપ્રભાં લ મીમૈશાની ં સયૂાર્ભાંલ મીમૈશ્વર મ્ ।
ચ દ્ર સયૂાર્ ગ્ સઙ્કાશાં શ્રયં દેવીમપુા મહે॥
॥ ઇ ત શ્રીલ મી સકૂ્તમ્ સ પૂણર્મ્॥
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