મહામાયાક
{ મહામાયાક }
 (પૈનાડુ) ગણપિતશાિત 
સવયેવિપ દૈવતેષુ બહુષુ ાયો જના ભૂતલે
યામેકાં જનનીિત સતતમમી જપિત તાદૃવધા 
ભતોમભયણાશનચણા ભયાય દીયવસૌ
દેવી ફોટિવપાટનૈકચતુરા માતા મહામાિયકા  ૧

માતેયાય એવ જપિત મહ વાસયમમાસુ તે
કાયે તવ શીતલેિત યિદદં નામૈવ સાીયતે 
ઇથં વસલતાદયાિનિધિરિત યાતા વમમાિનમા
માતઃ કાતરતાં િનવાય િનતરામાનિદતાનાતનુ  ૨

યેતરવૈભવૈઃ િકિમતરૈદવ
 જ ૈતાદૃશઃૈ
િનદાયામિપ ચ તુતાવિપ ફલં કિચ યે તવતે 
યા િનદાતવયોઃ ફલં ભગવતી દસેઽનુપં ણા
નૂનં તાદૃશવૈભવા િવજયસે દેિવ વમેકા ભુિવ  ૩

ાતં િવિવધકારમિય તે જપિત લોકે જનાઃ
તવં નોપલભે તથૈવ ન િવધ ને વદારાધને 
તમાદબ કથં પુનઃ કલિયતું શાિમ તે પૂજનં
નૂનં વમ દયાિનધેઽવતુ જડાનમા ભવયાદરા  ૪
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વિમ તયિત કિચદ કણાદૃ િવધસે ન ચે 
પાતું ફોટગદા પટુ વિમવ તે કયાિત માતવદ
ાયં ગછતુ કય પયતુ મુખં કા વા ગિતલયતા  ૫

ધયાનુચરતાં પથઃ કલયતાં દોષાંતથા ચામનઃ
વૈરં િનદનમાતનોતુ સતતં ેયેઽપથે િતતુ 
એતાવયિપ વસકે િકલ શુચં યાતે મના તણં
તાણે જનની યાયિત િહ તમાતવમમાનવ  ૬

આબાલથિવરં િસમિય તે માતેિત યામ ત
ગોતું નૈવ િહ શયમબ તદસૌ તાદૃવધા વં યિદ 
અિમ િખિત વસકે ન તનુષે માતુગણ
ુ ં ચેદા
નૂનં યાદપવાદપામિય તમાતવમમાનવ  ૭

મુાહારમનોહરુિતયુતાં મૂત નરાતાવક
યે યાયિત ણાલતતુસદૃશ નાભીદોરતરે 
તે ઘોરવરભારતિવષમફોટફુટઃસહુ
લેદોકટુ પિૂ તગધમિય નો નયમી વિપ  ૮

કાયાબુિધશીતલાપદપયોતયીભાવનાતફીતદબુિમતસુધાિનયાસપાિમમા 
યે મયા તુિતમાદરા ગણપતેવ
 ાબુિઃતાં
િવાસેન પઠિત તે ન દધતે ફોટયથાં તુિચ  ૯

ઇિત ીમહામાયાકં સંપણ
ૂ 
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