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gaNeshakRitam shrIrAdhAstavanam

શ્રીરાધા તવનં ગણેશકૃતમ્

શ્રીગણેશ ઉવાચ ।
તવ પૂ જગન્માતલાક શક્ષાકર શભુ।ે
બ્રહ્મ વ પા ભવતી કૃ ણવક્ષઃસ્થલ સ્થતા॥ ૧॥
ય પાદપદ્મમતુતલં યાય તે તે સદુુલર્ભમ્ ।
સરુા બ્રહ્મશેશષેાદ્યા મનુી દ્રાઃ સનકાદયઃ॥ ૨॥
જવન્મુક્તાશ્ચ ભક્તાશ્ચ સદ્ધે દ્રાઃ કિપલાદયઃ ।
તસ્ય પ્રાણા ભદેિવ વં પ્રયા પ્રાનાિધકા પરા॥ ૩॥
વામાઙ્ગિન મતા રાધા દ ક્ષણાઙ્ગશ્ચ માધવઃ ।
મહાલ મીજર્ગન્માતા તવ વામાઙ્ગિન મતા॥ ૪॥
વસાેઃ સવર્િનવાસસ્ય પ્રસૂ વં પરમેશ્વર ।
વેદાનાં જગતામવે મૂલપ્રકૃ તર શ્વર ॥ ૫॥
સવાર્ઃ પ્રકૃ તકા માતઃ ષ્ટ ાં ચ વ દ્વભૂતયઃ ।
િવશ્વાિન કાયર્ પા ણ વં ચ કારણ િપણી॥ ૬॥
પ્રલયે બ્રહ્મણઃ પાતે તિન્નમષેાે હરેરિપ ।
આદાૈ રાધાં સમુચ્ચાયર્ પશ્ચાત્ કૃ ણં પરા પરમ્॥ ૭॥
સ અેવ પ ડતાે યાેગી ગાેલાેકં યા ત લીલયા ।
વ્ય તક્રમે મહાપી બ્રહ્મહત્યાં લભેદ્ ધ્રવુમ્॥ ૮॥
જગતાં ભવતી માતા પરમાત્મા િપતા હિરઃ ।
િપતુરેવ ગુ માર્તા પજૂ્યા વ દ્યા પર પરા॥ ૯॥
ભજતે દેવમ યં વા કૃ ણં વા સવર્કારણમ્ ।
પુ યક્ષતે્રે મહામૂઢાે યિદ િન દા રાધીકામ્॥ ૧૦॥
વંશહાિનભર્વેત્તસ્ય દુઃખશાેક મહૈવ ચ ।
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પચ્યતે િનરતે ઘાેરે યાવચ્ચ દ્રિદવાકરાૈ॥ ૧૧॥
ગુ શ્ચ જ્ઞાનાેિદ્ગરણાજ્જ્ઞાનં સ્યાન્મતં્રતંત્રયાેઃ ।
સ ચ મ ત્રશ્ચ તત્ત તં્ર ભ ક્તઃ સ્યાદ્ યવુયાેયર્તઃ॥ ૧૨॥
િનશવે્ય મ તં્ર દેવાનાં વા જન્મિન જન્મિન ।
ભક્તા ભવ ત દુગાર્યાઃ પાદપદ્મે સદુુલર્ભે॥ ૧૩॥
િનષવે્ય મ તં્ર શ ભાેશ્ચ જગતાં કારણસ્ય ચ ।
તદા પ્રા ાે ત યવુયાેઃ પાદપદં્મ સદુુલર્ભમ્॥ ૧૪॥
યવુયાેઃ પાદપદં્મ ચ દુલર્ભં પ્રા ય પુ યવાન્ ।
ક્ષણાધ ષાેડશાંશં ચ ન િહ મુ ચ ત દૈવતઃ॥ ૧૫॥
ભ યા ચ યવુયાેમર્ તં્ર ગ્ હી વા વૈ ણવાદિપ ।
તવં વા કવચં વાિપ કમર્મૂલિનકૃ તનમ્॥ ૧૬॥

યાે જપેત્ પરયા ભ યા પુ યક્ષતે્રે ચ ભારતે ।
પુ ષાણાં સહસ્રં ચ વાત્મના સાધર્મુદ્ધરેત્॥ ૧૭॥
ગુ મ યચ્યર્ િવિધવદ્ વસ્ત્રાલંકારચ દનૈઃ ।
કવચં ધારયેદ્ યાે િહ િવ તુલ્યાે ભવેદ્ ધ્રવુમ્॥ ૧૮॥
॥ ઇ ત શ્રી બ્રહ્મવવૈત ગણેશકૃતં શ્રીરાધા તવનં
સ પૂણર્મ્॥
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