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શ્રીગણેશાય નમઃ ।
શ્રીન દગાપેગ્ િહણીપ્રભવા તનાેતુ ભદં્ર સદા મમ સરુાથર્પરા પ્રસન્ના ।
િવ યાિદ્ર-ગહ્વરગતાષ્ટભુ પ્ર સદ્ધા સદ્ધઃૈ સસુિેવત-પદા જયુગા િત્ર પા॥ ૧॥
વેદૈરગ યમિહમા િનજબાેધતુષ્ટા િનત્યા ગુણત્રયપરાઽ ખલભેદશૂ યા ।
અેકા પ્રપ ચકરણે િત્રગુણાે શ ક્ત ચ્ચાવચાકૃ તરથાેઽચલજઙ્ગમાત્મા॥ ૨॥
પીયષૂ- સ ધ-ુસરુપાદપવાિટરત્નદ્વ પે સનુીપવનશા લિન દુ પ્રવેશે ।
ચ તામ ણ-પ્રખ ચતે ભવને િનષ ણા િવ યેશ્વર શ્રયમન પતરાં કરાેતુ॥ ૩॥
શ્રુ વા તુ ત િવિધકૃતાં ક ણાદ્રર્ ચત્તા નારાયણને સબલાૈ મધુકૈટભાખ્યાૈ ।
યા સ જહાર જગતાં પ્રલયે તથા સા િવ યેશ્વર િવતનુતાં સમુનાેરથાન્મે॥ ૪॥
બ્રહ્મશેિવ -પુ હૂત-હુતાશનાિદતે ેભવા મિહષપીિડત-િનજર્રાણામ્ ।
સ્થાનાપ્તયેઽ તકૃપયા મિહષં મમદર્ િવ યેશ્વર હરતુ રાેગિવપ ત્તમાશુ॥ ૫॥
યા ધૂમ્રચ ડ-બ લમુ ડ-િનશુ ભ-શુ ભરક્તા પપેષ સરુકાયર્રતા યનેકા ।
દુઃખા બુધાૈ િનપ તતસ્ય િવમૂઢબુદ્ધિેવ યેશ્વર મમ દદાતુ સબુુ દ્ધમ બા॥ ૬॥
યા દુગર્મં દનુભવં પિરમદ્યર્ ના ા દુગાર્ બભવૂ ચ તતાન શભંુ સરુાણામ્ ।
વાચારકમર્-િવમખુસ્ય જુગુ સતસ્ય િવ યેશ્વર દહતુ વૈિરગણા સમ તાન્॥ ૭॥
સ પ્રા ય જન્મ વપષુઃ પિરપાષેણાય સખં્યા તગ- જન-પુ જિવધાિયનાે મે ।
ચ ડાસરુપ્રમ થની લ લતા ચ ના ા િવ યેશ્વર હરતુ ડ્યમહા ધકારમ્॥ ૮॥
યા તારયત્ય ખલ-દુ કૃ તલાેકપુ ત્તારે’ ત નામ ગિદતા ભવુનષેુ દેવી ।
અજ્ઞાન સ ધુતરણે દૃઢનાૈ વ પા િવ યેશ્વર મમ ગુણા યસતંુ દદાતુ॥ ૯॥
રક્તા બરા ત ણભાનુ ચઃ પ્રસન્ના રક્તા બુ સન-કૃતાં ઘ્રયુગા તાસ્ત્રા ।
રક્તૈઃ વલઙૃ્કત-તનુમર્ ણભષૂણૈશ્ચ િવ યેશ્વર મમ ગરં િવશદાં કરાેતુ॥ ૧૦॥
રાત્રીશકા ત-મ ણકા ત-તનુિવશાલ-મુક્તાલતા-લ લત ત્તકુચા કૃશાઙ્ગી ।
શ્વેતા બરા સતસરાજેકૃતાિધવાસા િવ યેશ્વર મમ વચાં સ પનુાતુ િનત્યમ્॥ ૧૧॥
આક યર્ દ નવચનં જનનીવ દેવી પતુ્રસ્ય મે સપિદ સવર્ગદાન્ જહાર ।
લખેાઙ્ગનામુકુટ-ગુ મ્ફત- ચત્રપુ પ-રેણૂ કરા ચત-પદાગ્ર નખાંશચુ દ્રા॥ ૧૨॥
દેવા વહાય સકલાનથ કમર્ સવ લ વા જનનુર્ કૃતવાં તવ દેિવ! પૂ મ્ ।
માતનર્મા મ સતતં મનસા ચ વાચા દેહેન પાદકમલં શરણાગતાેઽહમ્॥ ૧૩॥
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દેહીષ્ટમાશુ િવપુલં િનજસવેકે યાે દાિરદ્ર્યમ બ હર ચાિરવધં કુ વ ।
શા ત ચ સવર્જગતાં િવશદાં ચ બુ દ્ધ વં પાલયા તકૃપયા ચરણા જગં મામ્॥ ૧૪॥
દેવ્યાઃ તવં પઠ ત યઃ શવદં મનુ યઃ પૂતઃ ણાે ત ચ મનાે િવિવધૈરભીષ્ટૈઃ ।
પૂણ િહ તસ્ય ભવ ત પ્રસભં ગદાશ્ચ યા ત ક્ષયં ઝિટ ત વાયુકફાિનલાે થાઃ॥ ૧૫॥
ય યર્ષ્ટભૂ મ મત-સવર્ જદાખ્યવષર્ ઈષે ચ મા સ સતપક્ષયુતે કવીશઃ ।
તાતંે્ર લલખે મથુરેશ્વરમાલવીયઃ સન્નાહમાેચનભવાે િવધુ દ્રશ યામ્॥ ૧૬॥
॥ ઇ ત શ્રીમન્માલવીય-શકુ્લમથુરાનાથિવર ચતં િવ યવા સની તાતે્રં સ પૂણર્મ્॥
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