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॥ (પૈઙ્ગનાડુ) ગણપ તશા સ્ત્રકૃતમ્॥
સ વ યે વિપ દૈવતષેુ બહુષુ પ્રાયાે જના ભૂતલે

યામેકાં જનની ત સ તતમમી જ પ ત તાદૃ ગ્વધા ।
ભક્ત તાેમભયપ્રણાશનચણા ભવ્યાય દ વ્ય વસાૈ

દેવી સ્ફાેટિવપાટનૈકચતુરા માતા મહામાિયકા॥ ૧॥
માતેત્યાહ્વય અેવ જ પ ત મહદ્ વા સલ્યમ માસુ તે

કા યે તવ શીતલે ત યિદદં નામવૈ સાક્ષીયતે ।
ઇ થં વ સલતાદયાિનિધિર ત ખ્યાતા વમ માિનમાન્

માતઃ કાતરતાં િનવાર્ય િનતરામાન દતાનાતનુ॥ ૨॥
પ્રત્યક્ષેતરવૈભવૈઃ િક મતરૈદવવ્રજૈ તાદશૃઃૈ

િન દાયામિપ ચ તુતાવિપ ફલં િક ચન્ન યે ત વતે ।
યા િન દા તવયાેઃ ફલં ભગવતી દ સઽેનુ પં ક્ષણાન્

નનંૂ તાદશૃવૈભવા િવજયસે દેિવ વમેકા ભુિવ॥ ૩॥
ત્તા તં િવિવધપ્રકારમિય તે જ પ ત લાેકે જનાઃ
ત વં નાપેલભે તથવૈ ન િવિધ ને વદારાધને ।

ત માદ બ કથં પનુઃ કલિયતું શક્તા મ તે પજૂનં
નનંૂ વ ચ્મ દયાિનધેઽવતુ જડાન માન્ ભવત્યાદરાત્॥ ૪॥

રાેદંરાેદમુદ ણર્બા પલહર ક્લન્નાનને તે શશા-
વ મન્ ત ય ત િક ચદત્ર ક ણાદૃ ષ્ટ િવધ સે ન ચેત્ ।

પાતું સ્ફાેટગદાત્ પટુ વ મવ તે કસ્યા ત માતવર્દ
ક્કાયં ગચ્છતુ કસ્ય પ યતુ મખંુ કા વા ગ તલર્ યતામ્॥ ૫॥

ધ યાર્નુચ્ચરતાં પથઃ કલયતાં દાષેાં તથા ચાત્મનઃ
વૈરં િન દનમાતનાેતુ સતતં દ્વે યેઽપથે તષ્ઠતુ ।
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અેતાવત્યિપ વ સકે િકલ શચંુ યાતે મનાક્ ત ક્ષણં
ત ત્રાણે જનની પ્રયાસ્ય ત િહ તન્માત વમ માનવ॥ ૬॥

આબાલસ્થિવરં પ્ર સદ્ધમિય તે માતે ત યન્નામ તદ્
ગાેપ્તું નવૈ િહ શક્યમ બ તદસાૈ તાદૃ ગ્વધા વં યિદ ।

અ મન્ ખદ્ય ત વ સકે ન તનષુે માતુગુર્ણં ચેત્તદા
નનંૂ સ્યાદપવાદપાત્રમિય તન્માત વમ માનવ॥ ૭॥

મુક્તાહારમનાેહરદુ્ય તયુતાં મૂ ત નરા તાવક ં
યે યાય ત ણાલત તુસદશૃી ં નાભીહૃદાેર તરે ।

તે ઘાેર વરભાર તિવષમસ્ફાેટસુ્ફટદ્દઃુસહ-
ક્લેદાેદ્ય કટુપૂ તગ ધમિય નાે ન ત્યમી વિપ॥ ૮॥

કા યા બુિધશીતલાપદપયાે તદ્વયીભાવના-
તસ્ફ તહૃદ બુ મતસધુાિનયાર્સ પા મમામ્ ।

યે મત્યાર્ તુ તમાદરાદ્ ગણપતવેર્ક્ત્રા બુ િન્નઃ તાં
િવશ્વાસને પઠ ત તે ન દધતે સ્ફાેટવ્યથાં તુ ચત્॥ ૯॥

ઇ ત પૈઙ્ગનાડુ ગણપ તશા સ્ત્રકૃતં શ્રીમહામાયાષ્ટકં સ પૂણર્મ્ ।
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