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॥ પરમાત્માષ્ટકમ્॥
શ્રીગણેશાય નમઃ॥
પરમાતઁ્મ તવ પ્રાપ્તાૈ કુશલાેઽ મ ન સશંયઃ ।
તથાિપ મે મનાે દુષં્ટ ભાેગષેુ રમતે સદા॥ ૧॥
યદા યદા તુ વૈરાગ્યં ભાેગે યશ્ચ કરાે યહમ્ ।
તદૈવ મે મનાે મૂઢં પનુભાગેષુ ગચ્છ ત॥ ૨॥
ભાેગા ભુ વા મુદં યા ત મનાે મે ચ ચલં પ્રભાે ।
તવ તયર્દાઽઽયા ત તદા ભા ત બિહમુર્ખમ્॥ ૩॥
પ્રત્યહં શાસ્ત્રિનચયં ચ તયા મ સમાિહતઃ ।
તથાિપ મે મનાે મૂઢં ત્ય વા વાં ભાેગ મચ્છ ત॥ ૪॥
શાેકમાેહાૈ માનમદાૈ તવા નાદ્ભવ ત વૈ ।
યદા બુ દ્ધપથં યા સ યા ત તે િવલયં તદા॥ ૫॥
કૃપાં કુ તથા નાથ વિય ચત્તં સ્થરં યથા ।
મમ સ્યાજ્જ્ઞાનસયંુક્તં તવ યાનપરાયણમ્॥ ૬॥
માયયા તે િવમૂઢાેઽ મ ન પ યા મ િહતાિહતમ્ ।
સસંારપારપાથાેધાૈ પ તતં માં સમુદ્ધર॥ ૭॥
પરમાતઁ્મ વિય સદા મમ સ્યાિન્નશ્ચલા મ તઃ ।
સસંારદુઃખગહના વં સદા રક્ષકાે મમ॥ ૮॥
પરમાત્મન ઇદં તાતંે્ર માેહિવચ્છેદકારકમ્ ।
જ્ઞાનદં ચ ભવે ણાં યાેગાન દેન િન મતમ્॥ ૯॥
ઇ ત શ્રીયાેગાન દતીથર્િવર ચતં પરમાત્માષ્ટકં સ પૂણર્મ્॥
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