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॥ શ્રીમહાગણપ તમૂલમ ત્રપદમાલા તાતે્રમ્॥

॥ શ્રીમહાગણપ તમૂલમ ત્રપદમાલા તાતે્રમ્॥
॥ મૂલમ ત્રમ॥્

॥ૐ હ્ર ી ં શ્રી ં ક્લી ં ગ્લા ગં ગણપતયે વરવરદ
સવર્જનં મે વશમાનય વાહા॥

The following stotram is a very powerful Hymn to Lord Ganesha
in which the first letters/word of each verse corresponds to the
letter/word of the Moolamantram. This Stotram is composed by Shri C
V Swami Shastri AKA Shri Anantaananda Naatha, who devotes it to His
GuruDeva Shri Chidaananda Naatha. He has announced that the merits
of reading and chanting this Stotram are equivalent to chanting
the Moolamantram.

॥ અથ તાતે્રમ॥્
ૐઇત્યેતદજસ્ય ક ઠિવવરં ભ વા બિહિનગર્તં
હ્યાે મત્યેવ સમ તકમર્ ઋ ષ ભઃ પ્રાર યતે માનષુૈઃ ।
આે મત્યેવ સદા જપ ત યતયઃ વાતમૈકિનષ્ઠાઃ પરં
હ્યાેઙ્કારાકૃ તવક્ત્ર મ દુિનિટલં િવઘે્નશ્વરં ભવાયે॥ ૧॥
શ્રી બીજં શ્રમદુઃખજન્મમરણવ્યા યાિધભીનાશકં
ત્યુક્રાેધનશા ત બ દુિવલસદ્વણાર્કૃ તશ્રીપ્રદમ્ ।
વા તઃ વાત્મશરસ્ય લક્ષ્યમજર વાત્માવબાેધપ્રદં
શ્રીશ્રીનાયકસિેવતે ભવદનપ્રેમા પદં ભાવયે॥ ૨॥
હ્ર ી બીજં હૃદયિત્રકાેણિવલસન્મ યાસનસ્થં સદા
ચાકાશાનલવામલાેચનિનશાનાથાધર્વણાર્ત્મકમ્ ।
માયાકાયર્જગ પ્રકાશકમુમા પં વશ ક્તપ્રદં
માયાતીતપદપ્રદં હૃિદ ભજે લાેકેશ્વરારાિધતમ્॥ ૩॥
ક્લી બીજં ક લધાતવુ કલયતાં સવષ્ટદં દેિહનાં
ધા માયુતશા ત બ દુિવલસદ્વણાર્ત્મકં કામદમ્ ।
શ્રીકૃ ણ પ્રય મ દરાસતુમનઃપ્રીત્યેકહેતું પરં
હૃ પદે્મ કલયે સદા ક લહરં કાલાિરપતુ્ર પ્રયમ્॥ ૪॥
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॥ શ્રીમહાગણપ તમૂલમ ત્રપદમાલા તાતે્રમ્॥

ગ્લાૈ બીજં ગુણ પિનગુર્ણપરબ્રહ્માિદશક્તેમર્હા-
હઙ્કારાકૃ તદ ડની પ્રયમજશ્રીનાથ દ્રષે્ટદમ્ ।
સવાર્ક ષ ણદેવરાજભવુનાણ દ્વાત્મકં શ્રીકરં
ચત્તે િવઘ્નિનવારણાય ગિરજ ત પ્રયં ભાવયે॥ ૫॥
ગઙ્ગાસતંુ ગ ધમખુાપેચાર પ્રયં ખગારાેહણભા ગનેયમ્ ।
ગઙ્ગાસતુાદં્ય વરગ ધત વમૂલા બુજસ્થં હૃિદ ભાવયેઽહમ્॥ ૬॥
ગણપતયે વરગુણિનધયે સરુગણપતયે નતજનતતયે ।
મ ણગણભૂ ષતચરણયુગા શ્રતમલહરણે ચણ તે નમઃ॥ ૭॥
વરાભયે માેદકમેકદ તં કરા બુ તૈઃ સતતં ધર તમ્ ।
વરાઙ્ગચ દં્ર પરભ ક્તસા દ્રજૈર્નૈભર્જ તં કલયે સદાઽ તઃ॥ ૮॥
વરદ નતજનાનાં સ તતં વક્રતુ ડ
વરમયિનજગાત્ર વાત્મબાેધૈકહેતાે ।
કરલસદ તા ભાપેૂણર્પત્રાદ્ય મહં્ય
ગરગલસતુ શીઘં્ર દેિહ મદ્બાેધમીડ્યમ્॥ ૯॥
સવર્જનં પિરપાલય શવર્જ
પવર્સધુાકરગવર્હર ।
પવર્તનાથસતુાસતુ પાલય
ખવ મા કુ દ ન મમમ્॥ ૧૦॥
મેદાેઽ સ્થમાંસ િધરા ત્રમયે શર રે
મેિદ યબ ગ્ મ દ બરલાસ્યમાને ।
મે દા ણં મદમખુાઘમુમાજ હૃ વા
મેધાહ્વયાસનવરે વસ દ તવક્ત્ર॥ ૧૧॥
વશં કુ વં શવ ત માં તે વશીકૃતાશષેસમ તલાેક ।
વસાણર્સશંાે ભતમૂલપદ્મલસ ચ્છ્ર યાઽ લઙ્તવારણાસ્ય॥ ૧૨॥
આનયાશપુદવાિર તકં માં નયાિદગુણવ જતં તવ ।
હાિનહીનપદ તસ્ય તે પાનયાેગ્ય મભવક્ત્ર માં કુ ॥ ૧૩॥
વાહા વ પેણ િવરાજસે વં સધુાશનાનાં પ્રયકમર્ણીડ્યમ્ ।
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વધા વ પેણ તુ િપ યકમર્ યુમાસતુજે્યામયિવશ્વમૂત॥ ૧૪॥
અષ્ટાિવશ તવણર્પત્રલ સતં હારં ગણેશ પ્રયં
કષ્ટાઽિનષ્ટહરં ચતુદર્શપદૈઃ પુ પૈમર્નાેહારકમ્ ।
તુષ્ટ ાિદપ્રદસદુ્ગ ત્તમપદા ભાજેે ચદાન દદં
શષ્ટેષ્ટાેઽહમન તસતૂ્રહૃદયાઽઽબદં્ધ સભુ યાઽપર્યે॥ ૧૫॥
॥ ઇ ત શ્રીઅન તાન દકૃતં શ્રીગુ ચદાન દનાથસમિપતં
શ્રીમહાગણપ તમૂલમ ત્રમાલા તાતે્રમ્॥
Notes
િનિટલં = મ તક, ભીનાશકં = ભયનાશક, મા = વી,
ગિર ત = ગિર વારા ઉ પન્ન, ઉદ્ભૂત,
નતજનતતયે = ભક્તા કે રક્ષક,
મલહરણેચણ = પાપા કાે નષ્ટ જરને હેતુ પ્ર સદ્ધ
ગરગલસતૂ = િવષ કાે િનગલનવેાલે ભગવાન્ શઙ્કર કે પતુ્ર
દેિહ મદ્બાેધમીડ્યમ્ = મુઝે પ્રશસંનીય જ્ઞાન પ્રદાન કર
શવર્જ = શવપતુ્ર, પવર્તનાથસતુાસતુ = િહમાલ ક પતુ્રી પાવર્તી કે પતુ્ર
from shrImahAgaNapatisAdhanA
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