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શ્રીગણેશાય નમઃ ।
પુરઃ ષ્ટાિવષ્ટઃ પુ ષ ઇ ત ત પે્રક્ષણમખુઃ
સહસ્રાક્ષાે ભુ વા ફલમનુશયી શા ત તમુત ।
વયં શદંુ્ધ શા તં િનરવિધસખંુ િનત્યમચલં
નમા મ શ્રીિવ ં જલિધતનયાસિેવતપદમ્॥ ૧॥
અન તં સ સતં્ય ભવભયહરં બ્રહ્મ પરમં
સદા ભાતં િનતં્ય જગિદદ મતઃ ક પતપરમ્ ।
મુહુજ્ઞાર્નં ય મન્ રજત મવ શકુ્તાૈ ભ્રમહરં નમા મ૦॥ ૨॥
મતાૈ ય સદૂ્રપં ગય ત બુધાેઽતિન્નરસનાત્
ન ર ૈ સપાઽિપ મુકુરજઠરે ના ત વદનમ્ ।
અતાેઽપાથ સવ ન િહ ભવ ત ય મશ્ચ તમહં નમા મ૦॥ ૩॥
ભ્રમદ્ધ િવ ક્ષપ્તે દ્રયપથમનુ યૈહૃર્િદ િવભું
નયં વૈ વેદ વે દ્રયમિપ વસ તં િનજમખુમ્ ।
સદા સવંે્ય ભક્તૈમુર્િનમન સ દ પ્તં મુિનનુતં નમા મ૦॥ ૪॥
બુધા યત્તદૂ્રપં ન િહ તુ નૈગુર્ યમમલં
યથા યે વ્યક્તં તે સતતમકલઙે્ક શ્રુ તનુતમ્ ।
યદાહુઃ સવર્ત્રા ખ લતગુણસત્તાકમતુલં નમા મ૦॥ ૫॥
લયાદાૈ ય મ ય દ્વલયમ યુદ્ય પ્રભવ ત
તથા વાપેેતં ગુ ક ણયા બાેધજનને ।
ગતં ચાત્ય તા તં વ્રજ ત સહસા સ ધનુદવન્નમા મ૦॥ ૬॥
જડં સઙ્ઘાતં યિન્ન મષલવલેશને ચપલં
યથા વં વં કાય પ્રથય ત મહામાેહજનકમ્ ।
મનાવેાદગ્ વાનાં ન િનિવશ ત યં િનભર્યપદં નમા મ૦॥ ૭॥
ગુણાખ્યાને ય મ પ્રભવ ત ન વેદાેઽિપ િનતરાં
િન ષ યદ્વાક્યાથશ્ચિકતચિકતં યાેઽસ્ય વચનમ્ ।
વ પં યદ્ગ વા પ્રભુરિપ ચ તૂ ણી ં ભવ ત તં
નમા મ શ્રીિવ ં જલિધતનયાસિેવતપદમ્॥ ૮॥
િવ વષ્ટકં યઃ પઠ ત પ્રભાતે નરાેઽ યખ ડં સખુમશ્નુતે ચ ।
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॥ િવ વષ્ટકમ્॥

યિન્નત્યબાેધાય સબુુ દ્ધનાેક્તં રધૂત્તમાખ્યને િવચાયર્ સ યક્॥ ૯॥
ઇ ત શ્રીિવ વષ્ટકં સ પૂણર્મ્॥
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