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॥ ઈશ્વરપ્રાથર્ના તાતે્રમ્॥
શ્રીગણેશાય નમઃ॥
ઈશ્વરં શરણં યા મ ક્રાેધમાેહાિદપીિડતઃ ।
અનાથં પ તતં દ નં પાિહ માં પરમેશ્વર॥ ૧॥
પ્રભુ વં જગતાં વા મન્ વ યં સવ તવા ત ચ ।
અહમજ્ઞાે િવમૂઢાેઽ મ વાં ન ના મ હે પ્રભાે॥ ૨॥
બ્રહ્મા વં ચ તથા િવ વમવે ચ મહેશ્વરઃ ।
તવ ત વં ન ના મ પાિહ માં પરમેશ્વર॥ ૩॥
વં િપતા વં ચ મે માતા વં બ ધુઃ ક ણાિનધે ।
વાં િવના ન િહ ચા યાેઽ ત મમ દુઃ વિવનાશકઃ॥ ૪॥
અ તકાલે વમવેા સ મમ દુઃખિવનાશકઃ ।
ત માદ્વૈ શરણાેઽહં તે રક્ષ માં હે જગ પતે॥ ૫॥
િપતાપતુ્રાદયઃ સવ સસંારે સખુભા ગનઃ ।
િવપત્તાૈ પિર તાયાં કાેઽિપ વાતા ચ ચ્છ ત॥ ૬॥
કામક્રાેધાિદ ભયુર્ક્તાે લાેભમાેહાિદકૈરિપ ।
તા વન યાત્મનાે વૈર ન્ પાિહ માં પરમેશ્વર॥ ૭॥
અનેકે ર ક્ષતાઃ પવૂ ભવતા દુઃખપીિડતાઃ ।
ક્વ ગતા તે દયા ચાદ્ય પાિહ માં હે જગ પતે॥ ૮॥
ન વાં િવના ક શ્ચદ ત સસંારે મમ રક્ષકઃ ।
શરણં વાં પ્રપન્નાેઽહં ત્રાિહ માં પરમેશ્વર॥ ૯।
ઈશ્વરપ્રાથર્ના તાતંે્ર યાેગાન દેન િન મતમ્ ।
યઃ પઠેદ્ભ ક્તસયંુક્તઃ તસ્યેશઃ સ પ્રસીદ ત॥ ૧૦॥
ઇ ત શ્રીયાેગાન દતીથર્િવર ચતં ઈશ્વરપ્રાથર્ના તાતે્રં સ પૂણર્મ્॥
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