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shrIgaNeshAvatArastotraM

શ્રીગણેશાવતાર તાતે્રમ્

શ્રી ગણેશાય નમઃ ।
આઙ્ ગરસ ઉવાચ ।
અન તા અવતારાશ્ચ ગણેશસ્ય મહાત્મનઃ ।
ન શક્યતે કથાં વક્તું મયા વષર્શતૈરિપ॥ ૧॥
સકં્ષપેેણ પ્રવક્ષ્યા મ મખુ્યાનાં મખુ્યતાં ગતાન્ ।
અવતારાંશ્ચ તસ્યાષ્ટાૈ િવખ્યાતાન્ બ્રહ્મધારકાન્॥ ૨॥
વક્રતુ ડાવતારશ્ચ દેિહનાં બ્રહ્મધારકઃ ।
મ સરાસરુહ તા સ સહવાહનગઃ તઃ॥ ૩॥
અેકદ તાવતારાે વૈ દેિહનાં બ્રહ્મધારકઃ ।
મદાસરુસ્ય હ તા સઆખવુાહનગઃ તઃ॥ ૪॥
મહાેદર ઇ ત ખ્યાતાે જ્ઞાનબ્રહ્મપ્રકાશકઃ ।
માેહાસરુસ્ય શત્રવુ આખવુાહનગઃ તઃ॥ ૫॥
ગ નનઃ સ િવજ્ઞેયઃ સાખં્યે યઃ સ દ્ધદાયકઃ ।
લાેભાસરુપ્રહતાર્ ચ મષૂકગઃ પ્રક તતઃ॥ ૬॥
લ બાેદરાવતારાે વૈ ક્રાેધસરુિનબહર્ણઃ ।
આખુગઃ શ ક્તબ્રહ્મા સન્ તસ્ય ધારક ઉચ્યતે॥ ૭॥
િવકટાે નામ િવખ્યાતઃ કામાસરુપ્રદાહકઃ ।
મયૂરવાહનશ્ચાયં સાૈરમાત્મધરઃ તઃ॥ ૮॥
િવઘ્નરા વતારશ્ચ શષેવાહન ઉચ્યતે ।
મમાસરુપ્રહ તા સ િવ બ્રહ્મે ત વાચકઃ॥ ૯॥
ધૂમ્રવણાર્વતારશ્ચા ભમાનાસરુનાશકઃ ।
આખવુાહનતાં પ્રાપ્તઃ શવાત્મકઃ સ ઉચ્યતે॥ ૧૦॥

1



શ્રીગણેશાવતાર તાતે્રમ્

અેતેઽષ્ટાૈ તે મયા પ્રાેક્તા ગણેશાંશા િવનાયકાઃ ।
અેષાં ભજનમાત્રેણ વ વબ્રહ્મપ્રધારકાઃ॥ ૧૧॥
વાન દવાસકાર સ ગણેશાનઃ પ્રક યતે ।
વાન દે યાે ગ ભદૃર્ષ્ટાે બ્રહ્મ ણ નાત્ર સશંયઃ॥ ૧૨॥
તસ્યાવતાર પાશ્ચાષ્ટાૈ િવઘ્નહરણાઃ તાઃ ।
વાન દભજનનેવૈ લીલા તત્ર ભવ ત િહ॥ ૧૩॥
માયા તત્ર વયં લીના ભિવ ય ત સપુતુ્રક ।
સયંાેગે માનૈભાવશ્ચ સમાિધઃ પ્રા યતે જનૈઃ॥ ૧૪॥
અયાેગે ગણરાજસ્ય ભજને નવૈ સદ્ ય ત ।
માયાભેદમયં બ્રહ્મ િન ત્તઃ પ્રા યતે પરા॥ ૧૫॥
યાેગાત્મકગણેશાનાે બ્રહ્મણ પ તવાચકઃ ।
તત્ર શા તઃ સમાખ્યાતા યાેગ પા જનૈઃ કૃતા॥ ૧૬॥
નાનાશા તપ્રભેદશ્ચ સ્થાને સ્થાને પ્રક યતે ।
શા તીનાં શા ત પા સા યાેગશા તઃ પ્રક તતા॥ ૧૭॥
યાેગસ્ય યાેગતા દષૃ્ટા સવર્બ્રહ્મ સપુતુ્રક ।
ન યાેગા પરમં બ્રહ્મ બ્રહ્મભૂતને લ યતે॥ ૧૮॥
અેતદેવ પરં ગુહ્યં ક થતં વ સ તેઽ લખમ્ ।
ભજ વં સવર્ભાવને ગણેશં બ્રહ્મનાયકમ્॥ ૧૯॥
પતુ્રપાતૈ્રાિદપ્રદં તાતે્ર મદં શાેકિવનાશનમ્ ।
ધનધા યસ દ્ યાિદપ્રદં ભાિવ ન સશંયઃ॥ ૨૦॥
ધમાર્થર્કામમાેક્ષાણાં સાધનં બ્રહ્મદાયકમ્ ।
ભ ક્તદૃઢકરં ચવૈ ભિવ ય ત ન સશંયઃ॥ ૨૧॥
ઇ ત મુદ્ગલપુરાણા તગર્તં ગણેશાવતાર તાતે્રં સ પૂણર્મ્॥
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