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॥ શ્રીગણેશાય નમઃ॥
િવશ્વાનર ઉવાચ ।
અેકં બ્રહ્મવૈા દ્વતીયં સમ તં સતં્ય સતં્ય નેહ નાનાઽ ત િક તુ ।
અેકાે દ્રાે ન દ્વતીયાેઽવતસ્થે ત માદેકં ત વાં પ્રપદે્ય મહેશમ્॥ ૧॥
અેકઃ કતાર્ વં િહ સવર્સ્ય શ ભાે નાના પે વેક પાેઽ ય પઃ ।
યદ્વ પ્રત્યગ્ધમર્ અેકાેઽ યનેક ત માન્ના યં વાં િવનેશં પ્રપદે્ય॥ ૨॥
ર ૈ સપર્ઃ શુ ક્તકાયાં ચ રાૈ યં નૈરઃ પૂર ત ગાખ્યે મર ચાૈ ।
યદ્યત્તદ્વ દ્વ વગષેઃ પ્રપ ચાે ય મન્ જ્ઞાતે વાં પ્રપદે્ય મહેશમ્॥ ૩॥
તાેયે શતંૈ્ય દાહક વં ચ વહ્નાૈ તાપાે ભાનાૈ શીતભાનાૈ પ્રસાદઃ ।
પુ પે ગ ધાે દુગ્ધમ યેઽિપ સિપયર્ત્તચ્છ ભાે વં તત વાં પ્રપદે્ય॥ ૪॥
શ દં ગ્ હ્ણાસ્યશ્રવા વં િહ જઘે્રરઘ્રાણ વં વ્યઙ્ ઘ્રરાયા સ દૂરાત્ ।
વ્યક્ષઃ પ યે વં રસજ્ઞાેઽ ય જહ્વઃ ક વાં સ યગ્વેત્ત્યત વાં પ્રપદે્ય॥ ૫॥
નાે વેદ વામીશ સાક્ષા દ્વવેદાે નાે વા િવ ના િવધાતાઽ ખલસ્ય ।
નાે યાેગી દ્રા ને દ્રમખુ્યાશ્ચ દેવા ભક્તાે વેદ વામત વાં પ્રપદે્ય॥ ૬॥
નાે તે ગાતંે્ર નાિપ જન્માિપ નાખ્યા નાે વા પં નવૈ શીલં ન તજેઃ ।
ઇ થં ભૂતાેઽપીશ્વર વં િત્રલાેક્યાઃ સવાર્ કામા પૂરયે વં ભજે વામ્॥ ૭॥
વત્ત સવ વં િહ સવ મરારે વં ગાૈર શ વં ચ નગ્ ાેઽ તશા તઃ ।
વં વૈ દ્ધ વં યવુા વં ચ બાલ ત ક ય વં નાસ્યત વાં નતાેઽહમ્॥ ૮॥
તુ વે ત ભૂમાૈ િનપપાત િવપ્રઃ સ દ ડવદ્યાવદતીવ હૃષ્ટઃ ।
તાવ સ બાલાેઽ ખલ દ્ધ દ્ધઃ પ્રાવેાચ ભૂદેવ વરં ણીિહ॥
તત ઉ થાય હૃષ્ટાત્મા મુિનિવશ્વાનરઃ કૃતી ।
પ્રત્યબ્રવી કમજ્ઞાતં સવર્જ્ઞસ્ય તવ પ્રભાે॥
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સવાર્ તરાત્મા ભગવા સવર્ઃ સવર્પ્રદાે ભવાન્ ।
યાત્રાપ્ર તિનયુક્તે માં િકમીશાે દૈ યકાિરણીમ્ ।
ઇ ત શ્રુ વા વચ તસ્ય દેવાે િવશ્વાનરસ્ય હ ।
શુ ચઃ શુ ચવ્રતસ્યાથ શુ ચ મ વાબ્રવી ચ્છશઃુ॥
બાલ ઉવાચ ।
વયા શચુે શુ ચ મત્યાં યાેઽ ભલાષઃ કૃતાે હૃિદ ।
અ ચરેણવૈ કાલને સ ભિવ યત્યસશંયઃ॥
તવ પતુ્ર વમે યા મ શુ ચ મત્યાં મહામતે ।
ખ્યાતાે ગ્ હપ તનાર્ ા શુ ચઃ સવાર્મર પ્રયઃ॥
અ ભલાષાષ્ટકં પુ યં તાતે્રમેત વયેિરતમ્ ।
અ દં િત્રકાલપઠના કામદં શવસિન્નધાૈ॥
અેત તાતે્રસ્ય પઠનં પતુ્રપાતૈ્રધનપ્રદમ્ ।
સવર્શા તકરં ચાિપ સવાર્પ પિરનાશનમ્॥
વગાર્પવગર્સ પ ત્તકારકં નાત્ર સશંયઃ ।
પ્રાત થાય સુ નાતાે લઙ્ગમ યચ્યર્ શા ભવમ્॥
વષ જપ મદં તાતે્રમપતુ્રઃ પતુ્રવા ભવેત્ ।
વૈશાખે કા તકે માઘે િવશષેિનયમૈયુર્તઃ॥
યઃ પઠે નાનસમયે લભતે સકલં ફલમ્ ।
કા તકસ્ય તુ માસસ્ય પ્રસાદાદહમવ્યયઃ॥
તવ પતુ્ર વમે યા મ ય વ ય ત પિઠ ય ત ।
અ ભલાષાષ્ટક મદં ન દેયં યસ્ય કસ્ય ચત્॥
ગાપેનીયં પ્રયત્નને મહાવ યાપ્રસૂ તકૃત્ ।
સ્ત્રયા વા પુ ષેણાિપ િનયમા લઙ્ગસિન્નધાૈ॥
અ દં જપ મદં તાતંે્ર પતુ્રદં નાત્ર સશંયઃ ।
ઇત્યુ વા તદર્ધે બાલઃ સાેઽિપ િવપ્રાે ગ્ હં ગતઃ॥
॥ ઇ ત શ્રીસ્ક દપુરાણે કાશીખ ડે વીરેશ્વર તાતંે્ર સ પૂણર્મ્॥
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