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શ્રી ગણેશાય નમઃ॥ ઋષય ઊચુઃ॥
જતં જતં તેઽ જત યજ્ઞભાવના ત્રયી ં તનું વાં પિરધુ વતે નમઃ ।
યદ્રાેમગતષુ િન લલ્યુર વરા ત મૈ નમઃ કારણસકૂરાય તે॥ ૧॥
પં તવૈતન્નનુ દુ કૃતાત્મનાં દુદર્શર્નં દેવ યદ વરાત્મકમ્ ।
છ દાં સ યસ્ય વ ચ બિહરાેમ વાજ્યં દૃ શ વઙ્ ઘ્રષુ ચાતુહાત્રમ્॥ ૨॥
સ્રુક્તુ ડ આસી સ્રવુ ઈશ નાસયાેિરડાેદરે ચમસાઃ કણર્ર ધ્રે ।
પ્રા શત્રમાસ્યે ગ્રસને ગ્રહા તુ તે યચ્ચવર્ણં તે ભગવન્ન ગ્ હાતે્રમ્॥ ૩॥
દ ક્ષાનજુન્માપેસદઃ શરાેધરં વં પ્રાયણીયાેદયનીયદંષ્ટ્ર ઃ ।
જહ્વા પ્રવગ્યર્ તવ શીષર્કં ક્રતાેઃ સ યાવસ યં ચતયાેઽસવાે િહ તે॥ ૪॥
સાેમ તુ રેતઃ સવના યવ સ્થ તઃ સસં્થાિવભેદા તવ દેવ ધાતવઃ ।
સત્રા ણ સવાર્ ણ શર રસ ધ વં સવર્યજ્ઞક્રતુિર ષ્ટબ ધનઃ॥ ૫॥
નમાે નમ તેઽ ખલય ત્રદેવતાદ્રવ્યાય સવર્ક્રતવે િક્રયાત્મને ।
વૈરાગ્યભ યાત્મજયાનુભાિવતજ્ઞાનાય િવદ્યાગુરવે નમાે નમઃ॥ ૬॥
દંષ્ટ્ર ાગ્રકાેટ ા ભગવં વયા તા િવરાજતે ભૂધર ભૂઃ સભૂધરા ।
યથા વનાિન્નઃસરતાે દતા તા મતઙ્ગજે દ્રસ્ય સપત્રપ દ્મની॥ ૭॥
ત્રયીમયં પ મદં ચ સાૈકરં ભૂમ ડલનેાથ દતા તને તે ।
ચકા ત ઙ્ગાેઢઘનને ભૂયસા કુલાચલે દ્રસ્ય યથવૈ િવભ્રમઃ॥ ૮॥
સસં્થાપયનૈાં જગતાં સતસ્થષુાં લાેકાય પત્નીમ સ માતરં િપતા ।
િવધેમ ચાસ્યૈ નમસા સહ વયા યસ્યાં વતે ેઽ ગ્ મવારણાવધાઃ॥ ૯॥
કઃ શ્રદ્દધીતા યતમ તવ પ્રભાે રસાં ગતાયા ભવુ ઉ દ્વબહર્ણમ્ ।
ન િવ મયાેઽસાૈ વિય િવશ્વિવ મયે યાે માયયેદં સ જેઽ તિવ મયમ્॥ ૧૦॥
િવધુ વતા વેદમયં િનજં વપજુર્ન તપઃસત્યિનવા સનાે વયમ્ । var જયમ્
સટા શખાેદૂ્ધત શવા બુ બ દુ ભિવ જ્યમાના શમીશ પાિવતાઃ॥ ૧૧॥
સ વૈ બત ભ્રષ્ટમ ત તવષૈ તે યઃ કમર્ણાં પારમપારકમર્ણઃ ।
યદ્યાેગમાયાગુણયાેગમાેિહતં િવશ્વં સમ તં ભગવન્ િવધેિહ શમ્॥ ૧૨॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતપુરાણા તગર્તં વરાહ તાતે્રં સ પૂણર્મ્॥
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