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॥ શ્રીિવ કૃતં ગણેશ તાતે્રમ્॥

॥ શ્રીિવ કૃતં ગણેશ તાતે્રમ્॥
નારાયણ ઉવાચ ।
અથ િવ ઃ સભામ યે તં સ પજૂ્ય ગણેશ્વરમ્ ।
તુષ્ટાવ પરયા ભ યા સવર્િવઘ્નિવનાશકમ્॥
ઈશ વાં તાેતુ મચ્છા મ બ્રહ્મજ્યાે તઃ સનાતનમ્ ।
નવૈ વણર્િયતું શક્તાેઽ યનુ પમનીહકમ્॥ ૧॥
પ્રવરં સવર્દેવાનાં સદ્ધાનાં યાે ગનાં ગુ મ્ ।
સવર્ વ પં સવશં જ્ઞાનરા શ વ િપણમ્॥ ૨॥
અવ્યક્તમક્ષરં િનતં્ય સત્યમાત્મ વ િપણમ્ ।
વાયુતુલ્યં ચ િન લપ્તં ચાક્ષતં સવર્સા ક્ષણમ્॥ ૩॥ var વાયુતુલ્યા ત

સસંારાણર્વપારે ચ માયાપાેતે સદુુલર્ભે ।
કણર્ધાર વ પં ચ ભક્તાનુગ્રહકારકમ્॥ ૪॥
વરં વરે યં વરદં વરદાનામપીશ્વરમ્ ।
સદં્ધ સ દ્ધ વ પં ચ સ દ્ધદં સ દ્ધસાધનમ્॥ ૫॥
યાના તિરક્તં યેયં ચ યાનાસા યં ચ ધા મકમ્ ।
ધમર્ વ પં ધમર્જં્ઞ ધમાર્ધમર્ફલપ્રદમ્॥ ૬॥
બીજં સસંાર ક્ષાણામઙકુરં ચ તદાશ્રયમ્ ।
સ્ત્રીપુનંપુંસકાનાં ચ પમેતદતી દ્રયમ્॥ ૭॥
સવાર્દ્યમગ્રપજંૂ્ય ચ સવર્પજંૂ્ય ગુણાણર્વમ્ ।
વેચ્છયા સગુણં બ્રહ્મ િનગુર્ણં વેચ્છયા પનુઃ॥ ૮॥
વયં પ્રકૃ ત પં ચ પ્રાકૃતં પ્રકૃતેઃ પરમ્ ।
વાં તાેતુમક્ષમાેઽન તઃ સહસ્રવદનૈરિપ॥ ૯॥ var વદનને ચ

ન ક્ષમઃ પ ચવક્ત્રશ્ચ ન ક્ષમશ્ચતુરાનનઃ ।
સર વતી ન શક્તા ચ ન શક્તાેઽહં તવ તુતાૈ ।
ન શક્તાશ્ચ ચતવુદાઃ કે વા તે વેદવાિદનઃ॥ ૧૦॥
ઇત્યેવં તવનં કૃ વા મનુીશસરુસસંિદ । var સરેુશં સરુસસંિદ
સરેુશશ્ચ સરૈુઃ સાદ્ધ િવરરામ રમાપ તઃ॥ ૧૧॥
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॥ શ્રીિવ કૃતં ગણેશ તાતે્રમ્॥

ઇદં િવ કૃતં તાતંે્ર ગણેશસ્ય ચ યઃ પઠેત્ ।
સાયં પ્રાતશ્ચ મ યાહે્ન ભ ક્તયુક્તઃ સમાિહતઃ॥ ૧૨॥
ત દ્વઘ્નનાશં કુ તે િવઘે્નશઃ સતતં મનુે ।
વધર્તે સવર્કલ્યાણં કલ્યાણજનકઃ સદા॥ ૧૩॥
યાત્રાકાલે પિઠ વા યાે યા ત તદ્ભ ક્તપવૂર્કમ્ ।
તસ્ય સવાર્ભીષ્ટ સ દ્ધભર્વત્યેવ ન સશંયઃ॥ ૧૪॥
તને દષંૃ્ટ ચ દુઃ વ ં સુ વ મપુ યતે ।
કદાઽિપ ન ભવેત્તસ્ય ગ્રહપીડા ચ દા ણા॥ ૧૫॥
ભવે દ્વનાશઃ શત્રૂણાં બ ધનૂાં ચાિપવધર્નમ્ । var ચ િવવધર્નમ્
શશ્વિદઘ્નિવનાશશ્ચ શશ્વ સ ય ગ્વવધર્નમ્॥ ૧૬॥
સ્થરા ભવેદ્ગહેૃ લ મીઃ પતુ્રપાતૈ્રિવવધર્નમ્ ।
સવશ્વયર્ મહ પ્રા ય હ્ય તે િવ પદં લભેત્॥ ૧૭॥
ફલં ચાિપ ચ તીથાર્નાં યજ્ઞાનાં યદ્ભવેદ્ધ્રવુમ્ ।
મહતાં સવર્દાનાનાં શ્રીગણેશપ્રસાદતઃ॥ ૧૮॥
ઇ ત શ્રીબ્રહ્મવવૈત મહાપુરાણે તીયે ગણપ તખ ડે
શ્રીિવ કૃતં ગણેશ તાતંે્ર સ પૂણર્મ્॥

Brahmavaivarta Purana, gaNesha khaNDa 3, adhyAya 13, verses 40, 41-58
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