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શ્રીગણેશાય નમઃ ।
અિદ ત વાચ ।
નમ તે દેવદેવેશ સવર્વ્યાિપન્ જનાદર્ન ।
સ વાિદગુણભેદેન લાેકવ્યાપારકાિરણે॥ ૧॥
નમ તે બહુ પાય અ પાય નમાે નમઃ ।
સવકાદ્ભુત પાય િનગુર્ણાય ગુણાત્મને॥ ૨॥
નમ તે લાેકનાથાય પરમજ્ઞાન િપણે ।
સદ્ભક્તજનવા સલ્યશી લને મઙ્ગલાત્મને॥ ૩॥
યસ્યાવતાર પા ણહ્યજર્ય ત મનુીશ્વરાઃ ।
તમાિદપુ ષં દેવં નમામીષ્ટાથર્ સદ્ધયે॥ ૪॥
યં ન ન ત શ્રુતયાે યં ન ન ત સરૂયઃ ।
તં નમા મ જગદ્ધતેું માિયનં તમમાિયનમ્॥ ૫॥
યસ્યાવલાેકનં ચતં્ર માયાપેદ્રવવારણમ્ ।
જગદૂ્રપં જગ પાલં તં વ દે પદ્મ ધવમ્॥ ૬॥
યાે દેવ ત્યક્તસઙ્ગાનાં શા તાનાં ક ણાણર્વઃ ।
કરાે ત હ્યાત્મના સઙ્ગં તં વ દે સઙ્ગવ જતમ્॥ ૭॥
ય પાદા જજલ ક્લન્નસવેાર જતમ તકાઃ ।
અવાપુઃ પરમાં સ દ્ધ તં વ દે સવર્વ દતમ્॥ ૮॥
યજ્ઞેશ્વરં યજ્ઞભજંુ યજ્ઞકમર્સુ િન ષ્ઠતમ્ ।
નમા મ યજ્ઞફલદં યજ્ઞકમર્પ્રબાેધકમ્॥ ૯॥
અ મલાેઽિપ પાપાત્મા યન્નામાેચ્ચારણાદનુ ।
પ્રાપ્તવા પરમં ધામ તં વ દે લાેકસા ક્ષણમ્॥ ૧૦॥
બ્રહ્માદ્યા અિપ યે દેવા યન્માયાપાશયિ ત્રતાઃ ।
ન ન ત પરં ભાવં તં વ દે સવર્નાયકમ્॥ ૧૧॥
હૃ પદ્મિનલયાેઽજ્ઞાનાં દૂરસ્થ ઇવ ભા ત યઃ ।
પ્રમાણાતીતસદ્ભાવં તં વ દે જ્ઞાનસા ક્ષણમ્॥ ૧૨॥
યન્મખુાદ્બ્રાહ્મણાે તાે બાહુ યઃ ક્ષિત્રયાેઽજિન ।
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॥ વામન તાતે્રમ્ પદ્મપુરાણા તગર્તમ્॥

તથવૈ ઊ તાે વૈ યઃ પદ્ યાં શદૂ્રાે અ યત॥ ૧૩॥
મનસશ્ચ દ્રમા તાે તઃ સયૂર્શ્ચ ચ ષઃ ।
મખુાિદ દ્ર તથા ગ્ શ્ચ પ્રાણાદ્વાયુર યત॥ ૧૪॥
વ મ દ્રઃ પવનઃ સાેમ વમીશાન વમ તકઃ ।
વમ ગ્ િનરૃ તશ્ચવૈ વ ણ વં િદવાકરઃ॥ ૧૫॥
દેવાશ્ચ સ્થાવરાશ્ચવૈ િપશાચાશ્ચવૈ રાક્ષસાઃ ।
ગરયઃ સદ્ધગ ધવાર્ નદ્યાે ભૂ મશ્ચ સાગરાઃ॥ ૧૬॥
વમવે જગતામીશાે પુન્નામા ત પરા પરઃ । var યન્નામા ત
વદૂ્રપમ ખલં ત મા પુત્રાન્મે પાિહ શ્રીહરે॥ ૧૭॥
ઇ ત તુ વા દેવધાત્રી દેવં મ વા પનુઃ પનુઃ । var ન વા
ઉવાચ પ્રા જ લભૂર્ વા હષાર્શ્રુક્ષા લત તની॥ ૧૮॥
અનુગ્રાહ્યાઽ મ દેવેશ હરે સવાર્િદકારણ ।
અક ટક શ્રયં દેિહ મ સતુાનાં િદવાૈકસામ્॥ ૧૯॥
અ તયાર્ મન્ જગદૂ્રપ સવર્ભૂતપરેશ્વર ।
તવાજ્ઞાતં િકમ તીહ િક માં માેહય સ પ્રભાે॥ ૨૦॥
તથાિપ તવ વક્ષ્યા મ યન્મે મન સ વતર્તે ।
થાપતુ્રા મદેવેશ રક્ષાે ભઃ પિરપીિડતા॥ ૨૧॥
અેતાન્ન હ તુ મચ્છા મ મ સતુા િદ ત તયઃ । var િદ ત યતઃ
તાનહ વા શ્રયં દેિહ મ સતુાનામવુાચ સા॥ ૨૨॥
ઇત્યુક્તાે દેવદેવ તુ પનુઃ પ્રી તમપુાગતઃ ।
ઉવાચ હષર્ય સા વી ં કૃપયાઽ ભપિર લુતઃ॥ ૨૩॥
શ્રીભગવાનવુાચ ।
પ્રીતાેઽ મ દેિવ ભદં્ર તે ભિવ યા મ સતુ તવ ।
યતઃ સપત્નીતનયે વિપ વા સલ્યશા લની॥ ૨૪॥
વયા ચ મે કૃતં તાતંે્ર પઠ ત ભુિવ માનવાઃ ।
તષેાં પતુ્રા ધનં સ પન્ન હીય તે કદાચન॥ ૨૫॥
અ તે મ પદમા ાે ત ય દ્વ ણાેઃ પરમં શભુમ્॥ ૨૬॥
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ઇ ત શ્રીપદ્મપુરાણા તગર્તં વામન તાતંે્ર સમાપ્તમ્ ।
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