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RiNamochakamangalastotram

ઋણમાેચકમઙ્ગલ તાતે્રમ્

શ્રીગણેશાય નમઃ॥
મઙ્ગલાે ભૂ મપતુ્રશ્ચ ઋણહતાર્ ધનપ્રદઃ ।
સ્થરાસનાે મહાકાયઃ સવર્કમાર્િવરાેધકઃ॥ ૧॥
લાેિહતાે લાેિહતાક્ષશ્ચ સામગાનાં કૃપાકરઃ ।
ધરાત્મજઃ કુ ે ભાૈમાે ભૂ તદાે ભૂ મન દનઃ॥ ૨॥
અઙ્ગારકાે યમશ્ચવૈ સવર્રાેગાપહારકઃ ।
ષ્ટેઃ કતાર્ઽપહતાર્ ચ સવર્કામફલપ્રદઃ॥ ૩॥
અેતાિન કુજનામાિન િનતં્ય યઃ શ્રદ્ધયા પઠેત્ ।
ઋણં ન યતે તસ્ય ધનં શીઘ્રમવા ુયાત્॥ ૪॥
ધરણીગભર્સ ભૂતં િવદ્યુ કા તસમપ્રભમ્ ।
કુમારં શ ક્તહ તં ચ મઙ્ગલં પ્રણમા યહમ્॥ ૫॥
તાતે્રમઙ્ગારકસ્યૈત પઠનીયં સદા ભઃ ।
ન તષેાં ભાૈમ પીડા વ પાિપ ભવ ત ક્વ ચત્॥ ૬॥
અઙ્ગારક મહાભાગ ભગવ ભક્તવ સલ ।
વાં નમા મ મમાશષે ણમાશુ િવનાશય॥ ૭॥
ઋણરાેગાિદદાિરદ્ર્યં યે ચા યે હ્યપ ત્યવઃ ।
ભયક્લેશમન તાપા ન ય તુ મમ સવર્દા॥ ૮॥
અ તવક્ર દુરારા ય ભાેગમુક્ત જતાત્મનઃ ।
તુષ્ટાે દદા સ સામ્રાજ્યં ષ્ટાે હર સ ત ક્ષણાત્॥ ૯॥
િવિર ચશક્રિવ ણનૂાં મનુ યાણાં તુ કા કથા ।
તને વં સવર્સ વને ગ્રહરા ે મહાબલઃ॥ ૧૦॥
પતુ્રા દેિહ ધનં દેિહ વામ મ શરણં ગતઃ ।
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ઋણદાિરદ્ર્યદુઃખને શત્રૂણાં ચ ભયાત્તતઃ॥ ૧૧॥
અે ભદ્વાર્દશ ભઃ શ્લાેકૈયર્ઃ તાૈ ત ચ ધરાસતુમ્ ।
મહતી ં શ્રયમા ાે ત હ્યપરાે ધનદાે યવુા॥ ૧૨॥
ઇ ત શ્રીસ્ક દપુરાણે ભાગર્વપ્રાેક્તં ઋણમાેચકમઙ્ગલ તાતંે્ર સ પૂણર્મ્ ।
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