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શ્રીગણેશાય નમઃ ।
કદર્મ ઉવાચ ।
કેનાપેાયને ભાે વ સ યાેગશા તઃ પ્રલ યતે ।
તદથ પજૂનીયં િક તદ્વદ વ જનાદર્ન॥ ૧॥
કિપલ ઉવાચ ।
ગણેશભજનં મખુ્યં શા તયાેગપ્રદં મતમ્ ।
યાેગાકાર વ પં તં બ્રહ્મશેં ભજ માનદ॥ ૨॥
સવાર્િદઃ સવર્પજૂ્યાેઽયં સવાર્ધારાે મહામનુે ।
યઆિદઃ પ્રલયા તે સ તષ્ઠ ત શાસ્ત્રસમંતમ્॥ ૩॥
જ્યેષ્ઠરાજં ગણેશાનં વેદેષુ પ્રવદ ત તમ્ ।
ગણાઃ સમૂહ પાશ્ચ તષેાં વામી પ્રક યતે॥ ૪॥
નાનાજગ વ પં વૈદેહ પં કૃતં મનુે ।
નાનાબ્રહ્મમયં તને શરઃ કૃતં મહાત્મના॥ ૫॥
ય મા ત મદં યત્ર હ્ય તે ગચ્છ ત મહામતે ।
તદ્વદેે ગજશ દાખ્યં શર તને ગ નનઃ॥ ૬॥
િત્રિવધં ભેદયુક્તં યદખ ડં વૈ તુર યકમ્ ।
તયાેયાગે ગણેશાેઽયં દેહમ તકયાેગર્તઃ॥ ૭॥
ચત્તં પ ચિવધં પ્રાેક્તં તત્ર માેહશ્ચ પ ચધા ।
માેહ પા મહા સ દ્ધબુર્ દ્ધશ્ચ માેહધારકા॥ ૮॥
તયાેઃ વામી ગણાધીશ શ્ચત્તે િનતં્ય પ્ર ત ષ્ઠતઃ ।
ચ તામ ણમર્હાભાગાે લ યતે યાેગસવેયા॥ ૯॥
પ ચધા ચત્તમુ જ્ય તદૈશ્ચય તથવૈ ચ ।
યાેગઃ શા તમયઃ સદ્યઃ પ્રા યતે બ્રહ્મણ પ તઃ॥ ૧૦॥
ત માતં્ત ભજ મ ત્રેણૈકાક્ષરેણ મહામનુે ।
તને તુષ્ટાે ગણેશાનાે યાેગં દાસ્ય ત શા તદમ્॥ ૧૧॥
ઇ ત મુદ્ગલપુરાણા તગર્તં શ્રીગણાધીશ તાતે્રં સમાપ્તમ્ ।
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