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.. Parvatipanchakam ..

॥ પાવતીપ ક ્॥
ીગણેશાય નમઃ ।

િવનોદમોદમો દતા દયોદયો વલા તરા
િન ુ ભ ુ ભદ ભદારણે દુા ુણાઽ ુણા ।
અખ ડગ ડદ ડ ુ ડમ ડલીિવમ ડતા
ચ ડચ ડર મર મરાિશશો ભતા િશવા ॥ ૧॥
અમ દન દન દની ધરાધર ન દની
તીણશીણતા રણી સદાયકાયકા રણી ।

તદ ધકા તકા તકિ યેશકા તકા તકા
રુા રકામચા રકામમા રધા રણી િશવા ॥ ૨॥

અશેષવેષ ૂ યદશભ કૃશશો ભતા
ગણેશદવતેશશેષિનિનમેષવી તા ।
જત વિશિ તાઽ લ ુ ુ મ ુ િુ તા
સમ તમ તક થતા િનર તકામક તવા ॥ ૩॥

સસ મં મં મ ં મ ત ઢૂમાનવા
ધુાઽ ધુાઃ ધુા ં િવહાય ધાવમાનમાનસાઃ ।

અધીનદ નહ નવા રહ નમીન વના
દદા ુ શ ં દાઽિનશં વશવંદાથમાિશષ ્॥ ૪॥

િવલોલલોચનાિ તો ચતૈિ તા સદા ણુૈ ્-
અપા યદા યમેવમા યહા યલા યકા રણી ॥
િનરા યાઽઽ યા યે ર સદા વર યસી
કરો ુ શ ં િશવાઽિનશં હ શકંરાકંશો ભની ॥ ૫॥
ઇિત પાવતીપ કં સમા ત ્॥
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