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॥ મહા દ્ર તાતે્રમ્॥
શ્રીગણેશાય નમઃ ।
વા યા ૐઙ્કાર િપ યા અ ત ઉક્તાેઽસ્ય ના યથા ।
સરુ સ્ત્રભવુનેશઃ સ નઃ સવાર્ તઃ સ્થતાેઽવતુ॥ ૧॥
દેવાેઽયં સવર્દેવાદ્યઃ સિૂર ન્મત્તવિ સ્થતઃ ।
વાહાે બલીવદર્કાેઽસ્ય યા ચકસ્યેષ્ટદઃ સ તુ॥ ૨॥
ન દસ્ક ધાિધ ઢાેઽિપ િત્રપ્ર મત્ય તગઃ વભૂઃ ।
દશા યસ્ય ન શ ભું તં સ તં વ દેઽ ખલાત્મકમ્॥ ૩॥
સદ્યાે તાેઽષ્ટમૂ તઃ સ ભૂતવ દ તુતાે જતઃ ।
રક્ષ મન્મથહન્નાથ તાેકધમાર્ણમદ્ય મામ્॥ ૪॥
વતાે હેતાજેર્ગદ્ધતેાે દયાનાથા બકાપતે ।
તીવ્રાસહૃુિ ત્રિવધહૃત્તાપા ત્યાેશ્ચ મામવ॥ ૫॥
કૃતાગસમિપ ત્રાહ્યત્રે ર્ત્યાે વં ચ ભષક્તમઃ ।
ત સ ધ ભ ધ સવાર્કયાનેેમુર્ ચ વ માં શવ॥ ૬॥
શ્રીદ પુ ષ્ટદ તે વ્યાપં્ત િદ ક્ષીરિનભં યશઃ ।
ઙ્મા ષ્ટકૃદ્રક્ષ માં વં ગઙ્ગા યન્મૂિધ્ન ચક્ષર્રાટ્॥ ૭॥

દ્રષ્ટા વસ ત સવર્ત્ર બત મામીક્ષસે ન િકમ્ ।
તુતેધર્મશશ ક્તિનર ત ત્યાનેમજેતે॥ ૮॥
તષ્ઠાન દદ ચત્તે મે સમ તાત્ પિરપાલય॥ ૯॥
ઇ ત શ્રીવાસદેુવાન દસર વતીિવર ચતં મહાખ્ય તાતે્રં સ પૂણર્મ્॥
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