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શ્રી ગણેશાય નમઃ ।
માૈ લ મહેશપતુ્રાેઽવ્યાદ્ભાલં પાતુ િવનાયકઃ ।
િત્રનતે્રઃ પાતુ મે નતે્રે શપૂર્કણાઽવતુ શ્રુતી॥ ૧॥
હેર બાે રક્ષતુ ઘ્રાણં મખંુ પાતુ ગ નનઃ ।
જહ્વાં પાતુ ગણેશાે મે ક ઠં શ્રીક ઠવ લભઃ॥ ૨॥
સ્ક ધાૈ મહાબલઃ પાતુ િવઘ્નહા પાતુ મે ભુ ૈ ।
કરાૈ પરશુ પાતુ હૃદયં સ્ક દપૂવર્જઃ॥ ૩॥
મ યં લ બાેદરઃ પાતુ ના ભ સ દૂરભૂ ષતઃ ।
જઘનં પાવર્તીપતુ્રઃ સ ક્થની પાતુ પાશ ત્॥ ૪॥
નનુી જગતાં નાથાે જઙ્ઘે મષૂકવાહનઃ ।

પાદાૈ પદ્માસનઃ પાતુ પાદાધાે દૈત્યદપર્હા॥ ૫॥
અેકદ તાેઽગ્રતઃ પાતુ ષે્ઠ પાતુ ગણાિધપઃ ।
પાશ્વર્યાેમાદકાહારાે િદ ગ્વિદ ચ સ દ્ધદઃ॥ ૬॥
વ્રજત તષ્ઠતાે વાિપ ગ્રતઃ વપતાેઽશ્નતઃ ।
ચતુથ વ લભાે દેવઃ પાતુ મે ભુ ક્તમુ ક્તદઃ॥ ૭॥
ઇદં પિવતં્ર તાતંે્ર ચ ચતુ યા િનયતઃ પઠેત્ ।
સ દૂરરક્તઃ કુસમુૈદૂર્વર્યા પજૂ્ય િવઘ્નપમ્॥ ૮॥
રા રાજસતુાે રાજપત્ની મ ત્રી કુલં ચલમ્ ।
તસ્યાવ યં ભવેદ્વ યં િવઘ્નરાજપ્રસાદતઃ॥ ૯॥
સમ ત્રય તં્ર યઃ તાતંે્ર કરે સં લખ્ય ધારયેત્ ।
ધનધા યસ દ્ધઃ સ્યાત્તસ્ય ના ત્યત્ર સશંયઃ॥ ૧૦॥
અસ્ય મ ત્રઃ ।
અ ક્લીં હ્ર ી ં વક્રતુ ડાય હંુ ।
રસલકં્ષ સદૈકા યઃ ષડઙ્ગ યાસપવૂર્કમ્ ।
હુ વા તદ તે િવિધવદષ્ટદ્રવ્યં પયાે ઘ્ તમ્॥ ૧૧॥
યં યં કામમ ભ યાયન્ કુ તે કમર્ િક ચન ।
તં તં સવર્મવા ાે ત વક્રતુ ડપ્રસાદતઃ॥ ૧૨॥
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ગપુ્રણીતં યઃ તાતંે્ર પઠતે ભુિવ માનવઃ ।
ભવેદવ્યાહતૈશ્વયર્ઃ સ ગણેશપ્રસાદતઃ॥ ૧૩॥
॥ ઇ ત ગણેશરક્ષાકરં તાતંે્ર સમાપ્તમ્॥
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