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શ્રીગણેશાય નમઃ ।
કિપલ ઉવાચ ।
નમ તે િવઘ્નરા ય ભક્તાનાં િવઘ્નહાિરણે ।
અભક્તાનાં િવશષેેણ િવઘ્નકત્ર નમાે નમઃ॥ ૧॥
આકાશાય ચ ભૂતાનાં મનસે ચામરેષુ તે ।
બુદ્ યૈિર દ્રયવગષુ િત્રિવધાય નમાે નમઃ॥ ૨॥
દેહાનાં બ દુ પાય માેહ પાય દેિહનામ્ ।
તયાેરભેદભાવષેુ બાેધાય તે નમાે નમઃ॥ ૩॥
સાઙ્ખ્યાય વૈ િવદેહાનાં સયંાેગાનાં િન ત્મને ।
ચતુણા પ ચ માયવૈ સવર્ત્ર તે નમાે નમઃ॥ ૪॥
નામ પાત્મકાનાં વૈ શ ક્ત પાય તે નમઃ ।
આત્મનાં રવયે તુ યં હેર બાય નમાે નમઃ॥ ૫॥
આન દાનાં મહાિવ પાય ને ત ધાિરણામ્ ।
શઙ્કરાય ચ સવષાં સયંાેગે ગણપાય તે॥ ૬॥
કમર્ણાં કમર્યાેગાય જ્ઞાનયાેગાય નતામ।્
સમષેુ સમ પાય લ બાેદર નમાેઽ તુ તે॥ ૭॥
વાધીનાનાં ગણા યક્ષ સહ ય નમાે નમઃ ।
તષેામભેદભાવષેુ વાન દાય ચ તે નમઃ॥ ૮॥
િનમાર્િયક વ પાણામયાેગાય નમાે નમઃ ।
યાેગાનાં યાેગ પાય ગણેશાય નમાે નમઃ॥ ૯॥
શા તયાેગપ્રદાત્રે તે શા તયાેગમયાય ચ ।
િક તાૈ મ તત્ર દેવેશ અત વાં પ્રણમા યહમ્॥ ૧૦॥
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તત તં ગણનાથાે વૈ જગાદ ભક્તમુત્તમમ્ ।
હષણ મહતા યુક્તાે હષર્યન્મુિનસત્તમ॥ ૧૧॥
શ્રીગણેશ ઉવાચ ।
વયા કૃતં મદ યં ય તાતે્રં યાેગપ્રદં ભવેત્ ।
ધમાર્થર્કામમાેક્ષાણાં દાયકં પ્રભિવ ય ત॥ ૧૨॥
વરં વરય મત્ત વં દાસ્યા મ ભ ક્તયિ ત્રતઃ ।
વ સમાે ન ભવેત્તાત ત વજ્ઞાનપ્રકાશકઃ॥ ૧૩॥
તસ્ય તદ્વચનં શ્રુ વા કિપલ તમવુાચ હ ।
વદ યામચલાં ભ ક્ત દેિહ િવઘે્નશ મે પરામ્॥ ૧૪॥
વદ યભષૂણં દૈત્યાે હૃ વા સદ્યાે જગામ હ ।
તત શ્ચ તામ ણ નાથ તં જ વા મ ણમાનય॥ ૧૫॥
યદાહં વાં મિર યા મ તદાત્માનં પ્રદશર્ય ।
અેતદેવ વરં પૂણ દેિહ નાથ નમાેઽ તુ તે॥ ૧૬॥
ગ્ સમદ ઉવાચ ।
તસ્ય તદ્વચનં શ્રુ વા હષર્યુક્તાે ગ નનઃ ।
ઉવાચ તં મહાભક્તં પ્રેમયુકં્ત િવશષેતઃ॥ ૧૭॥
વયા ય પ્રા થતં િવ ણાે ત સવ પ્રભિવ ય ત ।
તવ પતુ્રાે ભિવ યા મ ગણાસરુવધાય ચ॥ ૧૮॥
ઇ ત શ્રીમુદ્ગલપુરાણે ગ નન તાતે્રં સમાપ્તમ્ ।
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