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॥ શ્રીકા તકેયાષ્ટકમ્॥
ૐ શ્રીગણેશાય નમઃ ।
અગ ત્ય ઉવાચ-
નમાેઽ તુ દારક દવ દ્યપાદારિવ દાય સધુાકરાય ।
ષડાનનાયા મતિવક્રમાય ગાૈર હૃદાન દસમુદ્ભવાય॥ ૧॥
નમાેઽ તુ તુ યં પ્રણતા તહ ત્રે કત્ર સમ તસ્ય મનાેરથાનામ્ ।
દાત્રે રથાનાં પરતારકસ્ય હ ત્રે પ્રચ ડાસરુતારકસ્ય॥ ૨॥
અમૂતર્મૂતાર્ય સહસ્રમૂતર્યે ગુણાય ગ યાય પરા પરાય ।
અપારપારાય પરાપરાય નમાેઽ તુ તુ યં શ ખવાહનાય॥ ૩॥
નમાેઽ તુ તે બ્રહ્મિવદાં વરાય િદગ બરાયા બરસં સ્થતાય ।
િહર યવણાર્ય િહર યબાહવે નમાે િહર યાય િહર યરેતસે॥ ૪॥
તપઃ વ પાય તપાેધનાય તપઃ ફલાનાં પ્ર તપાદકાય ।
સદા કુમારાય િહ મારમાિરણે ણીકૃતૈશ્વયર્િવરા ગણે નમઃ॥ ૫॥
નમાેઽ તુ તુ યં શરજન્મને િવભાે પ્રભાતસયૂાર્ ણદ તપઙ્ક્તયે ।
બાલાય ચાબાલપરાક્રમાય ષા માતુરાયાલમનાતુરાય॥ ૬॥
મીઢુષ્ટમાયાેત્તરમીઢુષે નમાે નમાે ગણાનાં પતયે ગણાય ।
નમાેઽ તુ તે જન્મજરા તગાય નમાે િવશાખાય સશુ ક્તપાણયે॥ ૭॥
સવર્સ્ય નાથસ્ય કુમારકાય ક્રાૈ ચારયે તારકમારકાય ।
વાહેય ગાઙ્ગેય ચ કા તકેય શવૈેય તુ યં સતતં નમાેઽ તુ॥ ૮॥
ઇ ત સ્કા દે કાશીખ ડતઃ શ્રીકા તકેયાષ્ટકં સ પૂણર્મ્॥
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