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મહામાયાક

{ મહામાયાક }

 (પૈનાડુ) ગણપિતશાિત 

સવયેવિપ દવૈતષે ુબહુષ ુાયો જના ભતૂલે

યામકેાં જનનીિત સતતમમી જપિત તાદૃવધા 

ભતોમભયણાશનચણા ભયાય દીયવસૌ

દવેી ફોટિવપાટનકૈચતરુા માતા મહામાિયકા  ૧

માતેયાય એવ જપિત મહ વાસયમમાસ ુતે

કાય ેતવ શીતલિેત યિદદ ંનામવૈ સાીયત ે

ઇથ ંવસલતાદયાિનિધિરિત યાતા વમમાિનમા

માતઃ કાતરતાં િનવા ય િનતરામાનિદતાનાતન ુ ૨

યેતરવભૈવઃૈ િકિમતરૈદ વજૈતાદૃશઃૈ

િનદાયામિપ ચ તતુાવિપ ફલ ંકિચ ય ેતવત ે

યા િનદાતવયોઃ ફલ ંભગવતી દસઽેનુપ ંણા

નનૂ ંતાદૃશવભૈવા િવજયસ ેદિેવ વમકેા ભિુવ  ૩

ાત ંિવિવધકારમિય ત ેજપિત લોક ેજનાઃ

તવ ંનોપલભ ેતથવૈ ન િવધ ન ેવદારાધન ે

તમાદબ કથ ંપનુઃ કલિયતુ ંશાિમ ત ેપજૂનં

નનૂ ંવમ દયાિનધેઽવત ુજડાનમા ભવયાદરા  ૪

રોદરંોદમદુીણબાપલહરીલાનન ેત ેિશશા-
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વિમ તયિત કિચદ કણાદૃ િવધસ ેન ચે 

પાતુ ંફોટગદા પટુવિમવ ત ેકયાિત માતવદ

ાય ંગછત ુકય પયત ુમખંુ કા વા ગિતલયતા  ૫

ધયા નુચરતાં પથઃ કલયતાં દોષાં તથા ચામનઃ

વરૈં િનદનમાતનોત ુસતત ંેયઽેપથ ેિતત ુ

એતાવયિપ વસક ેિકલ શચુ ંયાત ેમના તણં

તાણ ેજનની યાયિત િહ તમાતવમમાનવ  ૬

આબાલથિવરં િસમિય ત ેમાતિેત યામ ત

ગોતુ ંનવૈ િહ શયમબ તદસૌ તાદૃવધા વ ંયિદ 

અિમ િખિત વસક ેન તનષેુ માતગુુણ ંચેદા

નનૂ ંયાદપવાદપામિય તમાતવમમાનવ  ૭

મુાહારમનોહરુિતયતુાં મૂત નરાતાવક

ય ેયાયિત ણાલતતસુદૃશ નાભીદોરતરે 

ત ેઘોરવરભારતિવષમફોટફુટઃુસહ-

લદેોકટુપિૂતગધમિય નો નયમી વિપ  ૮

કાયાબિુધશીતલાપદપયોતયીભાવના-

તફીતદબુિમતસધુાિનયા સપાિમમા 

ય ેમયા  તિુતમાદરા ગણપતવેાબુિઃતાં

િવાસને પઠિત ત ેન દધત ેફોટયથાં તિુચ  ૯

ઇિત ીમહામાયાક ંસપંણૂ
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