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.. shrIgaNapatistavaH ..

॥ ીગણપિત તવઃ ॥
ી ગણેશાય નમઃ ॥
િવ મુહ રા ઊ ઃુ।

અજ ંિનિવક પં િનરાકારમેકં િનરાલ બમ તૈમાન દ ણૂ ્ ।
પરં િન ણુ ં િનિવશેષં િનર હં પરં પં ગણેશં ભ મ ॥ ૧॥
ણુાતીતમા ં ચદાન દ પં ચદાભાસકં સવગં ાનગ ય ્ ।
િુન યેયમાકાશ પં પરશં પરં પં ગણેશં ભ મ ॥ ૨॥

જગ કારણં કારણા ાનહ નં રુા દ ખુા દ ગુા દ ગણેશ ્ ।
જગ યાિપનં િવ વ ં રુશં પરં પં ગણેશં ભ મ ॥ ૩॥
રજોયોગતો પં િુત ં સદા કાયસ તં દાઽ ચ ય પ ્ ।
જગ કારકં સવિવ ાિનધાનં સદા પં ગણેશં નતાઃ મઃ ॥ ૪॥
સદા સ વયોગં દુા ડમાનં રુાર ્ હર તં જગ પાલય ત ્ ।
અનેકાવતારં િન ાનહારં સદા િવ ુ પ ં ગણેશં નતાઃ મઃ ॥ ૫॥
તમોયો ગનં ુ પ ં િ ને ં જગ ારકં તારકં ાનહ ુ ્ ।
અનેકાગમૈઃ વ ં જનં બોધય તં સદા શવ પંગણેશં નતાઃ મઃ ॥ ૬॥
તમઃ તોમહારં જના ાનહારં યીવેદસારં પર પાર ્ ।
િુન ાનકારં િવ ૂર િવકારં સદા ન પં ગણેશં નતાઃ મઃ॥ ૭॥

િન રૌષધૈ તપય તં કરોઘઃૈ રુૌઘા કલા ભઃ ધુા ાિવણી ભઃ ।
દનેશાં સુ તાપહારં શં શશા વ પં ગણેશં નતાઃ મઃ ॥ ૮॥
કાશ વ પં નભોવા ુ પ ં િવકારા દહ ું કલાકાલ તૂ ્ ।

અનેક યાનેકશ ત વ પં સદા શ ત પંગણેશં નતાઃ મઃ ॥ ૯॥
ધાન વ પં મહ વ પં ધરાવા ર પં દગીશા દ પ ્ ।

અસ સ વ પં જગ ે ુ પૂ ં સદા િવ પં ગણેશં નતાઃ મઃ ॥ ૧૦॥
વદ યે મનઃ થાપયેદ ુ મે જનો િવ નસ ા પીડાં લભેત ।
લસ યૂ બ બે િવશાલે થતેઽયં જનો વા તબાધાં કથં વા લભેત ॥ ૧૧॥
વયં ાિમતાઃ સવથાઽ ાનયોગાદલ વા તવા બ ૂ વષ ગૂા ્ ।
ઇદાનીમવા તા તવૈવ સાદા પ ા સદા પા હ િવ ભરા ॥ ૧૨॥
એવં તુો ગણેશ ુસ ુ ઠોઽ ૂ મહા નુે ।
ૃપયા પરયોપેતોઽ ભધા ુંતા ્ ચ મે ॥ ૧૩॥
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॥ ીગણપિત તવઃ ॥

Proofread by Avinash Sathaye(sohum@ms.uky.edu)
Based on the ગણેશ રુાણ ઉપાસના ખ ડ અ યાય ૧૩
The stotra to ગણપિત by ા, િવ ,ુ મહ ર as reported by

ા. It is followed by a response by ગણેશ himself to the three Gods.

ગણપિત તવઃ પાઠભેદ
ી ગણેશાય નમઃ ॥

ઋિષ ુવાચ ॥
અજ ંિનિવક પં િનરાકારમેકં િનરાન દમાન દમ તૈ ણૂ ્ ।
પરં િન ણુ ં િનિવશેષં િનર હં પર પં ગણેશં ભ મ ॥ ૧॥
ણુાતીતમાનં ચદાન દ પં ચદાભાસકં સવગં ાનગ ય ્ ।
િુન યેયમાકાશ પં પરશં પર પં ગણેશં ભ મ ॥ ૨॥

જગ કારણં કારણ ાન પં રુા દ ખુા દ ણુેશ ં ગણેશ ્ ।
જગ યાિપનં િવ વ ં રુશં પર પં ગણેશં ભ મ ॥ ૩॥
રજોયોગતો પં િુત ં સદા કાયસ તં દાઽ ચ ય પ ્ ।
જગ કારણં સવિવ ાિનદાનં પર પં ગણેશં નતાઃ મઃ ॥ ૪॥
સદા સ યયો યં દુા ડમાનં રુાર હર તં જગ પાલય ત ્ ।
અનેકાવતારં િન ાનહારં સદા િવ પં ગણેશં નમામઃ ॥ ૫॥
તમોયો ગનં ુ પ ં િ ને ં જગ ારકં તારકં ાનહ ુ ્ ।
અનેકાગમૈઃ વ ં જનં બોધય તં સદા સવ પંગણેશં નમામઃ ॥ ૬॥
તમ તોમહારં જના ાનહારં યીવેદસારં પર સાર ્ ।
િુન ાનકારં િવ ૂર િવકારં સદા પં ગણેશં નમામઃ ॥ ૭॥

િન રોષધી તપય તં કરા ૈઃ રુૌઘા કલા ભઃ ધુા ાિવણી ભઃ ।
દનેશાં સુ તાપહારં શં શશા વ પં ગણેશં નમામઃ ॥ ૮॥
કાશ વ પં નમો વા ુ પ ં િવકારા દહ ું કલાધાર પ ્ ।

અનેક યાનેકશ ત વ પં સદા શ ત પંગણેશં નમામઃ ॥ ૯॥
ધાન વ પં મહ વ પં ધરાચા ર પં દગીશા દ પ ્ ।
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અસ સ વ પં જગ ે ુ પ ં સદા િવ પં ગણેશં નતાઃ મઃ ॥ ૧૦॥
વદ યે મનઃ થાપયેદ ુ મે જનો િવ નસ ાદપીડાં લભેત ।
લસ યૂ બ બે િવશાલે થતોઽયં જનો વા તપીડાં કથં વા લભેત ॥ ૧૧॥
વયં ાિમતાઃ સવથાઽ ાનયોગાદલ ધા તવા બ ૂ વષ ગૂા ્ ।
ઇદાનીમવા તા તવૈવ સાદા પ ા સદા પા હ િવ ભરા ॥ ૧૨॥
એવં તુો ગણેશ ુસ ુ ટોઽ ૂ મહા નુે ।
ૃપયા પરયોપેતોઽ ભધા ુ પુચ મે ॥ ૧૩॥
ઇિત ીમ ્ -ગગઋિષ ૃતો ગણપિત તવઃ સ ણૂઃ ॥

proofread by Karthik Chandan.P (kardan5380@yahoo.com)
Amith K Nagaraj (amithkn@rediffmail.com)
Prayer to Lord Ganesha
Salutations to Lord Ganesha.
Garga Rishi spoke thus:
1. Let us worship LordGanesha, the onewho is unborn, beyond imagination,
without definite form, beyond happiness, the absolute happiness, the one
and
only one, the best among the best, without material qualities, easily
obtainable, desireless and the form of the Supreme.
2. Let us worship Lord Ganesha, the one who is transcendental to the
material
modes of nature, the form of the supreme happiness, one who can be
experienced
through the mind, the all pervading, one who can be approached through
knowledge, meditated by sages, the form of the sky, the best of all and the
form
of the Supreme.
3. Let us worship Lord Ganesha, the one who is the cause for the existence
of
the Universe and the knowledge, Premier of the Gods, primal happiness,
Lord of
qualities, Lord of Deva group, one who pervades through the Universe,
worshipped
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॥ ીગણપિત તવઃ ॥

by the Universe, Lord of the Gods and the one who symbolizes the Supreme.
4. Let us bow down to Lord Ganesha, the one who is beyond passion, the
form of
the Creator, knower of the Vedas, always with the actions, the form that is
inconceivable by heart, cause for the existence of the Universe, responsible
for
all knowledge and the one who symbolizes the Supreme.
5. Let us salute Lord Ganesha, the one who is manifestation of the truth,
blissful, appeased by the activities of people, one who is victorious over
demons, governs the Universe, who takes many incarnations, carries the
supreme
knowledge and the form of Vishwarupa.
6. Let us salute Lord Ganesha, controller of tamas, the form of destruction,
one
who has three eyes, destructor of the Universe, the carrier across the bonds
of
life, the cause of knowledge, preaches to many people who seek Him and
the form
of everything (Shiva).
7. Let us salute Lord Ganesha, the one who removes tamas qualities,
removes
ignorance of people, the essence of the three Vedas, the essence of the
Supreme,
cause of knowledge in the sages, looks misshaped from distant and always
the
form of the Supreme.
8. Let us salute Lord Ganesha, the one who makes the plants happy by his
rays,
one who makes Gods happy by the tarpana of streams of nectar, one who
cools down
the heat of the Sun, the best of the Brahmins and the one who is the form
of the
Moon.

4 sanskritdocuments.org



.. shrIgaNapatistavaH ..

9. Let us salute Lord Ganesha, the one who is the form of light, the form
of
the sky, the form of wind, the cause for changes, one who supports the arts,
cause for many activities, form of strength and the form of Shakti.
10. Let us salute Lord Ganesha, the one who is important form of the nature,
great form of qualities, wanders over the Earth, form of Lord of the
directions,
form of the existent and the non-existent, the cause for the Universe and
always
the form of the Universe.
11. People who prostrate to your feet would be freed from obstacles. The
one who
is like the shining Sun who is vast, when you are present, how would people
be
subjected to darkness?
12. We, who are illusioned, always linked with ignorance, we have bowed
down to
your feet. The Supreme one, the one who has the manifestation of the
Universe,
it is because of your grace your feet are found, protect us.
13. O Great Sage! One who prays Lord Ganesha in the above mentioned
way, is
happy. By His grace, I begin to pray Him to obtain the Supreme knowledge.
Thus ends the prayer to Lord Ganesha as recited by Garga Rishi.
Translation by Amith K Nagaraj
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