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Shri Ganesha Aparadhaxamapanastotram

શ્રીગણેશાપરાધક્ષમાપણ તાતે્રમ્

શ્રીગણેશાય નમઃ ।
સમુખુાે મખભુઙ્મખુા ચતઃ સખુ દ્ યૈ િન ખલા તશા તયે।
અ ખલશ્રુ તશીષર્વ ણતઃ સકલાદ્યઃ સ સદાઽ તુ મે હૃિદ॥ ૧॥
પ્રણવાકૃ તમ તકે નયઃ પ્રણવાે વેદમખુાવસાનયાેઃ।
અયમવે િવભા ત સસુુ્ફટં હ્યવતારઃ પ્રથમઃ પરસ્ય સઃ॥ ૨॥
પ્રથમં ગુણનાયકાે બભાૈ િત્રગુણાનાં સિુનય ત્રણાય યઃ।
જગદુદ્ભવપાલનાત્યયે વજિવ વીશસરુપ્રણાેદકઃ॥ ૩॥
િવિધિવ હરે દ્રદેવતાિદગણાનાં પિરપાલના દ્વભુઃ।
અિપ ચે દ્રયપુ જચાલનાદ્ગણનાથઃ પ્ર થતાેઽથર્તઃ સુ્ફટમ્॥ ૪॥
અ ણમામખુ સ દ્ધનાયકા ભજતઃ સાધયતીષ્ટકામનાઃ।
અપવગર્મિપ પ્રભુિધયાે િનજદાસસ્ય તમાે િવહૃત્ય યઃ॥ ૫॥
જનનીજનકઃ સખુપ્રદાે િન ખલાિનષ્ટહરાેઽ ખલેષ્ટદઃ।
ગણનાયક અેવ મામવેદ્રદપાશાઙુ્કશમાેદકાન્ દધત્॥ ૬॥
શરણં ક ણાણર્વઃ સ મે શરણં રક્તતનુશ્ચતુભુર્જઃ।
શરણં ભજકા તરાયહા શરણં મઙ્ગલમૂ તર તુ મે॥ ૭॥
સતતં ગણનાયકં ભજે નવનીતાિધકકાેમલા તરમ્।
ભજનાદ્ભવભી તભ જનં મરણા દ્વઘ્નિનવારણક્ષમમ્॥ ૮॥
અ ણા ણવણર્રા જતં ત ણાિદત્યસમપ્રભં પ્રભુમ।્
વ ણાયુધમાેદકાવહં ક ણામૂ તમહં પ્રણાૈ મ તમ્॥ ૯॥
ક્વ નુ મષૂકવાહનં પ્રભું ગયે વજ્ઞતમાેઽવનીતલે।
િવબુધા તુ િપતામહાદય સ્ત્રષુ લાેકે વિપ યં ન લે ભરે॥ ૧૦॥
શરણાગતપાલનાે સકંુ પરમાન દમજં ગણેશ્વરમ્।
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વરદાનપટંુ કૃપાિનિધ હૃદયા જે િનદધા મ સવર્દા॥ ૧૧॥
સમુખુે િવમખુે સ ત પ્રભાૈ ન મહે દ્રાદિપ રક્ષણં કદા।
વિય હ તમખુે પ્રસન્નતાઽ ભમખુનેાિપ યમાદ્ભયં ભવેત્॥ ૧૨॥
સતુરાં િહ જડાેઽિપ પ ડતઃ ખલુ મૂકાેઽ ય તવાક્પ તભર્વેત્।
ગણરાજદયાદ્રર્વીક્ષણાદિપ ચાજ્ઞઃ સકલજ્ઞાતા મયાત્॥ ૧૩॥
અ તં તુ િવષં િવષં સધુા પરમા તુ નગાે નગાેઽ ય ઃ।
કુ લશં તુ ણં ણં પિવગર્ણનાથાશુ તવેચ્છયા ભવેત્॥ ૧૪॥
ગતાેઽ સ િવભાે િવહાય માં નનુ સવર્જ્ઞ ન વે સ માં કથમ।્
િકમુ પ ય સ િવશ્વદઙ્ૃ ન માં ન દયા િકમિપ તે દયાિનધે॥ ૧૫॥
અિય દ નદયાસિર પતે મિય નૈષુ્ઠયર્ મદં કુતઃ કૃતમ।્
િનજભ ક્તસધુાલવાેઽિપ યન્ન િહ દત્તાે જિન ત્યુમાેચકઃ॥ ૧૬॥
િનતરાં િવષયાપેભાેગતઃ ક્ષિપતં વાયુરમૂલ્યમનેસા।
અહહાજ્ઞતમસ્ય સાહસં સહનીયં કૃપયા વયા િવભાે॥ ૧૭॥
ભગવન્નિહ તારકસ્ય તે વત મ ત્રસ્ય જપઃ કૃત તથા।
ન કદૈકિધયાિપ ચ તનં તવ મૂત તુ મયા તપા મના॥ ૧૮॥
ભજનં ન કૃતં સમચર્નં તવ નામ મરણં ન દશર્નમ।્
હવનં પ્રયમાેદકાપર્ણં નવદૂવાર્ ન સમિપતા મયા॥ ૧૯॥
નચ સાધુસમાગમઃ કૃત તવ ભક્તાશ્ચ મયા ન સ કૃતાઃ।
દ્વજભાજેનમ યકાિર નાે વત દાૈરા ય મદં ક્ષમ વ મે॥ ૨૦॥
ન િવિધ તવ સવેનસ્ય વા નચ ને તવનં મનું તથા।
કરયુગ્મ શરઃસયુાજેનં તવ ભૂયાદ્ગણનાથપજૂનમ્॥ ૨૧॥
અથ કા ગણનાથ મે ગ તનર્િહ ને પ તતસ્ય ભાિવની।
ઇ ત તપ્તતનું સદાઽવ મામનુક પાદ્રર્કટાક્ષવીક્ષણૈઃ॥ ૨૨॥
ઇહ દ ડધરસ્ય સઙ્ગમેઽ ખલધૈયર્ચ્યવને ભયઙ્કરે।
અિવતા ગણરાજ કાે નુ માં તનપુાતાવસરે વયા િવના॥ ૨૩॥
વદ કં ભવતાેઽ ય મષ્ટદાચ્છરણં યા મ દયાધનાદતૃ।ે
અવનાય ભવા ગ્ ભ જતાે ગ તહીનઃ સખુલેશવ જતઃ॥ ૨૪॥
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શ્રુ ત ગ્યપથસ્ય ચ તનં િકમુ વાચાેઽિવષયસ્ય સં તુ તમ્।
િકમુ પજૂનમ યનાકૃતેરસમથા રચયા મ દેવતે॥ ૨૫॥
િકમુ મ દ્વકલા વસવેનં િકમુ રઙ્કાદુપચારવૈભવમ્।
જડવાઙ્મ તતાે િનજ તુ ત ગણનાથેચ્છ સ વા દયાિનધે॥ ૨૬॥
અધનુાિપ ચ િક દયા ન તે મમ પાપા તશયાિદતીશ ચેત।્
હૃદયે નવનીતકાેમલે ન િહ કાિઠ યિનવેશસ ભવઃ॥ ૨૭॥
વ્યસનાિદતસવેકસ્ય મે પ્રણતસ્યાશુ ગણેશ પાદયાેઃ।
અભયપ્રદહ તપઙ્કજં કૃપયા મૂિધ્ન કુ વ તાવકમ્॥ ૨૮॥
જનનીતનયસ્ય દકૃ્પથં મુહુરે ત પ્રસભં દયાદ્રર્ધીઃ।
મમ દૃ ગ્વષય તથવૈ ભાે ગણનાથાશુ ભવનુક પયા॥ ૨૯॥
ગજરાજમખુાય તે નમાે ગરા ેત્તમવાહનાય ત।ે
દ્વજરાજકલા તે નમાે ગણરા ય સદા નમાેઽ તુ તે॥ ૩૦॥
ગણનાથ ગણેશ િવઘ્નરાટ્ શવસનૂાે જગદેકસદુ્ગરાે।
સરુમાનષુગીતમદ્યશઃ પ્રણતં મામવ સં તેભર્યાત્॥ ૩૧॥
જય સ દ્ધપતે મહામતે જય બુદ્ધ શ જડાતર્સદ્ગત।ે
જય યાે ગસમૂહસદુ્ગરાે જય સવેારત ક પનાતરાે॥ ૩૨॥
તનવુાગ્ હૃદયૈરસચ્ચ સદ્યદનસ્થાિત્રતયે કૃતં મયા।
જગદ શ કિર યમાણમ ય ખલં કમર્ ગણેશ તેઽિપતમ્॥ ૩૩॥
ઇ ત કૃ ણમખુાેદ્ગતં તવં ગણરાજસ્ય પુરઃ પઠેન્નરઃ।
સકલાિધિવવ જતાે ભવે સતુદારાિદસખુી સ મુ ક્તભાક્॥ ૩૪॥
ઇ ત મુદ્ગલપુરાણ તવર્ ત શ્રીગણેશાપરાધક્ષમાપણ તાતે્રં સ પૂણર્મ્ ।
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