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mahAgaNapatistotram

મહાગણપ ત તાતે્રમ્

યાેગં યાેગિવદાં િવધૂત-િવિવધ-વ્યાસગંશદુ્ધાશય-
પ્રાદુભૂર્ત-સધુારસ-પ્ર મર- યાના પદા યા સનામ્ ।
આન દ લવમાન-બાેધમધુરા-ઽઽમાેદચ્છટામેદુરં
તં ભૂમાનમપુા મહે પિરણતંં દ તાવલાસ્યાત્મના॥ ૧॥
તારશ્રી-પરશ ક્તકામવસધુા- પાનુગં યં િવદુ ત મૈ
તા પ્રણ તગર્ણાિધપતયે યાે રા ગણાઽ ય યર્તે ।
આમ ય પ્રથમં વરે ત વરદેત્યાતન સવ જનં
વા મન્ મે વશમાનયે ત સતતં વાહાિદ ભઃ પૂ જતઃ॥ ૨॥
ક લાેલાંચલ-ચુ બતા બુદ-તતાિવ દ્રવા ભાેિનધાૈ
દ્વ પે રત્નમયે સરુદુ્રમવનામાેદૈકમેદ વિન ।
મૂલે ક પતરાેમર્હામ ણમયે પીઠેઽક્ષરા ભાે હે
ષટ્કાેણા ક લત-િત્રકાેણરચના-સ ક ણકેઽમું ભજે॥ ૩॥
ચક્રપ્રાસ-રસાલ-કામુર્ક-ગદા-સદ્બ જપૂર દ્વજ-
વ્રીહ્યગ્રાે પલ-પાશપંકજકરં શુ ડાગ્ર ગ્રદ્ઘટમ્ ।
આશ્લષં્ટ પ્રયયા સરાજેકરયા રત્નસુ્ફરદ્ ભષૂયા
મા ણક્યપ્ર તમં મહાગણપ ત િવશ્વેશમાશા મહે॥ ૪॥
દાના ભઃ-પિરમેદુર-પ્ર મર-વ્યાલ બરાેલ બ ત્
સ દૂરા ણ-ગ ડમ ડલયુગ-વ્યા ત્ પ્રશ તદ્વયમ્ ।
ત્રૈલાેક્યેષ્ટ િવધાનવણર્સભુગં યઃ પદ્મરાગાપેમં
ધત્તે સ શ્રયમાતનાેતુ સતતં દેવાે ગણાનાં પ તઃ॥ ૫॥
ભ્રા યન્ મ દરઘૂણર્નાપરવશ-ક્ષીરા ધવી ચચ્છટા-
સચ્છાયાશ્ચલ-ચામર-વ્ય તકર-શ્રીગવર્સવર્ઙ્કષાઃ ।
િદક્કા તાઘન-સારચ દનરસા-સારાઃશ્રય તાં મનઃ
વચ્છ દપ્રસર-પ્ર લપ્તિવયતાે હેર બદ ત વષઃ॥ ૬॥
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મુક્તા લકર બત-પ્રિવકસન્-મા ણક્યપુજંચ્છટા-
કા તાઃ ક બુકદ બ-ચુ બતઘના ભાજે-પ્રવાલાપેમાઃ ।
જ્યાે નાપૂર-તરંગ-મ થરતરત-્સ યાવયસ્યા શ્ચરં
હેર બસ્ય જય ત દ તિકરણાક ણાર્ઃ શર ર વષઃ॥ ૭॥
શુ ડાગ્રાક લતને હેમકલશનેાવ જતને ક્ષરન્
નાનારત્નચયને સાધકજનાન્ સ ભાવયન્ કાેિટશઃ ।
દાનામાેદ-િવનાેદલુ ધ-મધપુ-પ્રાે સારણાિવભર્વત્
કણાર્ દાેલનખેલનાે િવજયતે દેવાે ગણગ્રામણીઃ॥ ૮॥
હેર બં પ્રણમા મ યસ્ય પુરતઃ શા ડલ્યમૂલે શ્રયા
બભ્રત્યા બુ હે સમં મધુિરપુ તે શઙ્ખચકે્ર વહન્ ।
યગ્રાેધસ્ય તલે સહાિદ્રસતુયા શ ભુ તથા દ ક્ષણે
બભ્રાણઃ પરશું િત્રશલૂ મતયા પાશાઙુ્કશા યાં સહ॥ ૯॥
પશ્ચાત્ િપ પલમા શ્રતાે ર તપ તદવસ્ય રત્યાે પલે
બભ્રત્યા સમમૈક્ષવં ધનુિરષનૂ્ પાૈ પાન્ વહન્ પ ચ ચ ।
વામે ચક્રગદાધરઃ સ ભગવા ક્રાેડઃ પ્રયઙ્ગાે તલે
હ તાેદ્યચ્છુકશા લમજંિરકયા દેવ્યા ધર યા સહ॥ ૧૦॥
ષટ્કાેણા શ્રષુ ષટ્સુ ષડ્ગજમખુાઃ પાશાઙુ્કશાભીવરાન્
બભ્રાણાઃ પ્રમદાસખાઃ થુમહાશાેણા મ-પુ જ વષઃ ।
આમાેદઃ પુરતઃ પ્રમાેદસમુખુાૈ તં ચા ભતાે દુમુર્ખઃ
પશ્ચાત્ પાશ્વર્ગતાેઽસ્ય િવઘ્ન ઇ ત યાે યાે િવઘ્નકત ત ચ॥ ૧૧॥
આમાેદાિદગણેશ્વર- પ્રયતમા તત્રવૈ િનતં્ય સ્થતાઃ
કા તાશ્લષેરસજ્ઞ-મ થરદશૃઃ સ દ્ધઃ સ દ્ધ તતઃ ।
કા તયાર્ મદનાવતીત્યિપ તથા ક પષેુ યા ગીયતે
સાઽ યા યાિપ મદદ્રવા તદપરા દ્રાિવ યમૂઃ પૂ જતાઃ॥ ૧૨॥
આશ્લષ્ટાૈ વસધુેત્યથાે વસમુતી તા યાં સતાલાેિહતાૈ
વષર્ તાૈ વસપુાશ્વર્યાેિવલસત તાૈ શખંપદ્માૈ િનધી ।
અંગા ય વથ માતરશ્ચ પિરતઃ શક્રાદયાેઽ શ્રયા-
તદ્બાહ્યેઃ કુ લશાદયઃ પિરપત કાલા નલજ્યાે તષઃ॥ ૧૩॥
ઇ થં િવ - શવાિદ-ત વતનવે શ્રીવક્રતુ ડાય
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હંુકારા ક્ષપ્ત-સમ તદૈત્ય તનાવ્રાતાય દ પ્ત વષે ।
આન દૈક-રસાવબાેધલહર િવ વ તસવામર્યે
સવર્ત્ર પ્રથમાનમુગ્ધમહસે ત મૈ પર મૈ નમઃ॥ ૧૪॥
સવેા હેવાિકદેવા-સરુનરિનકર-સ્ફાર-કાેટ ર-કાેિટ-
કાિટવ્યાટ કમાન-દ્યુમ ણસમમ ણ-શ્રે ણભાવે ણકાનામ્ ।
રાજન્નીરાજનશ્રી-સખચરણનખ-દ્યાેતિવદ્યાેતમાનઃ
શ્રેયઃ સ્થેયઃ સ દેયાન્ મમ િવમલદશૃાે
બ ધુરં સ ધુરાસ્યઃ॥ ૧૫॥
અેતને પ્રકટરહસ્યમ ત્રમાલા-ગભણ
સુ્ફટતરસિંવદા તવને ।
યઃ તાૈ ત પ્રચુરતરં મહાગણેશં તસ્યેયં
ભવ ત વશવંદા િત્રલાેક ॥ ૧૬॥
॥ ઇ ત શ્રીમ પરમહંસપિરવ્રાજકાચાયર્વયર્-
શ્રીરાઘવચૈત યિવર ચતં મહાગણપ ત તાતે્રં સમાપ્તમ્॥
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