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શ્રીગણેશાય નમઃ ।
હેર બમ બામવલ બમાનં લ બાેદરં લ બ-િવતુ ડ-શુ ડમ્ ।
ઉ સઙ્ગમારાપેિયતું હ્યપણા હસ તમ તહર્િર પમીડે॥ ૧॥
મ લ દ- દ-ગુ જનાે લસ કપાેલ-મ ડલં
શ્રુ ત-પ્રચાલન-સુ્ફર સમીરવી જતાનનમ્ ।
િવતુ ડ-શુ ડમ ડલ-પ્રસાર-શાે ભિવગ્રહં
િનવાિરતાઘ-િવઘ્નરા શમઙ્કલાલપં ભજે॥ ૨॥
ગજે દ્ર-માૈ ક્તકા લ-લગ્ -ક બુક ઠ-પીઠકં
સવુણર્વ લ-મ ડલી-િવધાનબદ્ધ-દ તકમ્ ।
પ્રમાેિદ-માેદકા ચતં કર ડકં કરા બુજે
દધાનમ બકામનાે િવનાેદ-માેદદાયકમ્॥ ૩॥
ગભીર-ના ભ-તુ દલં સપુીત-પાટ-ધાૈતકં
પ્રતપ્ત-હાટકાપેવીત-શાે ભતાઙ્ગ-સઙ્ગ્રહમ્ ।
સરુા-ઽસરુા ચતાં ઘ્રકં શભુિક્રયા સહાયકં
મહેશ ચત્ત-ચાયકં િવનાયકં નમા યહમ્॥ ૪॥
ગ નનં ગણેશ્વરં ગર શ -કુમારકં
મહેશ્વરાત્મજં મનુી દ્ર-માનસાિધ-ધાવકમ્ ।
મ તપ્રકષર્-મ ડતં સભુક્ત- ચત્ત-માેદકં
ભજ જના લઘાેર-િવઘ્નઘાતકં ભ યહમ્॥ ૫॥
લસ લલાટ-ચ દ્રકં િક્રયાકૃતેઽ તત દ્રકં
મહે દ્રવ દ્ય-પાદુકં ષડાનનાગ્ર નજુમ્ ।
અિહ િનવાયર્ મષૂકાિધરક્ષકં મયૂરકં
િવલાેક્ય સપુ્રસન્નમાનસં ગણાિધપં ભજે॥
હિર િનર ક્ષ્ય ભી તચ ચલાક્ષમેત્ય માતરં
િન વનાય પાશ્વર્માગતાં િવલાેક્ય સ વરમ્ ।
તદ ય-વક્ષ સ પ્રિવ ય સુ સ્થરં પરે વરે
નમા મ સવેકા લશાેક-શાષેકં િનર તરમ્॥ ૭॥
િન લ પ-લાેકમ ડલાે-પ્રપૂણર્-પજૂનીયકં
સભુક્ત ભ ક્તભાવના િવભાિવતા ખલપ્રદમ્ ।
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પ્રભૂત ભૂ ત ભાવકં દુ હ દુઃખ પાવકં
વ્રજેશ્વરાંશ-સ ભવં િવદ્યપુ્રભા સતા લકમ્॥ ૮॥
ગર દ્ર-ન દની-કરા બુજ-પ્રસાિધતાઽલકમ્
િવલાેલ-શુ ડ-ચુ બતાેગ્ર-ભાલચ દ્ર-બાલકમ્ ।
િન ખુ-ખેલનાપરં કખ તમ તચાપલં
નમા મ સ દ્ધ-બુ દ્ધ-હ ત-ચા લ-પ ચચામરમ્॥ ૯॥
િવનાયકસ્ય િવન ત પઠતાં વતાં સતામ્ ।
સ દ્ધ-બુ દ્ધ-પ્રદાં સ ત મઙ્ગલાિન પદે પદે॥ ૧૦॥
॥ ઇ ત પ ડત-શ્રી શવપ્રસાદ દ્વવેિદ-િવર ચતા િવનાયક-િવન તઃ સમાપ્તઃ॥
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