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શ્રીિવ કૃતં શ્રીગણેશાષ્ટકમ્

ગણેશનામાષ્ટકમ્, ગણેશ તાતે્રમ્

નામાષ્ટક તાતે્રમ્ ચ

શ્રીિવ વાચ ।
ગણેશમેકદ ત ચ હેર બં િવઘ્નનાયકમ્ ।
લ બાેદરં શપૂર્કણ ગજવક્ત્રં ગુહાગ્રજમ્ ॥
નામાષ્ટકાથ પતુ્રસ્ય શ ◌ૃ માતહર્ર પ્રયે ।
તાતે્રાણાં સારભૂતં ચ સવર્િવઘ્નહરં પરમ્ ॥
જ્ઞાનાથર્વાચકાે ગશ્ચ ણશ્ચ િનવાર્ણવાચકઃ ।
તયાેર શં પરં બ્રહ્મ ગણેશં પ્રણમા યહમ્ ॥ ૧॥
અેકશ દઃ પ્રધાનાથા દ તશ્ચ બલવાચકઃ ।
બલં પ્રધાનં સવર્ માદેકદ તં નમા યહમ્ ॥ ૨॥
દ નાથર્વાચકાે હેશ્ચ ર બઃ પાલકવાચકઃ ।
પાલકં દ નલાેકાનાં હેર બં પ્રણમા યહમ્ ॥ ૩॥ (પિરપાલકં તં દ નાનાં)

િવપ ત્તવાચકાે િવઘ્નાે નાયકઃ ખ ડનાથર્કઃ ।
િવપ ખ ડનકાર તં પ્રણમે િવઘ્નનાયકમ્ ॥ ૪॥ (નમા મ)

િવ દત્તૈશ્ચ નવૈેદૈ્યયર્સ્ય લ બં પુરાેદરમ્ । (લ બાેદરં પુરા)
િપત્રા દત્તૈશ્ચ િવિવધવૈર્ દે લ બાેદર ચ તમ્ ॥ ૫॥
શપૂાર્કારાૈ ચ ય કણા િવઘ્નવારણકારકાૈ । (િવઘ્નવારણકારણાૈ)
સ પદાૈ જ્ઞાન પાૈ ચ શપૂર્કણ નમા યહમ્ ॥ ૬॥ (સ પદાસ્ફાલ પાૈ)

િવ પ્રસાદં મુિનના દતં્ત યન્મૂિધ્ન પુ પકમ્ ।
(િવ પ્રસાદપુ પ ચ યન્મૂિધ્ન મુિનદત્તકમ્ ।)
તદ્ગજે દ્રમખંુ કા તં ગજવક્ત્રં નમા યહમ્ ॥ ૭॥ (તદ્ગજે દ્રવક્ત્રયુક્તં)

1



શ્રીિવ કૃતં શ્રીગણેશાષ્ટકમ્

ગુહસ્યાગ્રે ચ તાેઽયમાિવભૂર્તાે હરાલયે । (હરગ્ હે)
વ દે ગુહાગ્રજં દેવં સવર્દેવાગ્રપૂ જતમ્ ॥ ૮॥
અેતન્નામાષ્ટકં દુગ નાનાશ ક્તયુતં પરમ્ ।
પતુ્રસ્ય પ ય વેદે ચ તદા કાપંે થા કુ ॥
અેતન્નામાષ્ટકં તાતંે્ર નામાથર્સયંુતં શભુમ્ । (નામાથર્સિહતં)
િત્રસ યં યઃ પઠેિન્નતં્ય સ સખુી સવર્તાે જયી ॥
તતાે િવઘ્નાઃ પલાય તે વનૈતેયાદ્યથાેરગાઃ ।
ગણેશ્વરપ્રસાદેન મહાજ્ઞાની ભવેદ્ધ્રવુમ્ ॥
પતુ્રાથ લભતે પતંુ્ર ભાયાર્થ િવપુલાં સ્ત્રયામ્ । (કુશલાં સ્ત્રયામ્)
મહાજડઃ કવી દ્રશ્ચ િવદ્યાવાંશ્ચ ભવેદ્ધ્રવુમ્ ॥
ઇ ત બ્રહ્મવવૈત મહા પુરાણે તીયે ગણપ તખ ડે
નારદનારાયણસવંાદે િવ પિદષં્ટ ગણેશનામાષ્ટકં
તાતંે્ર સ પૂણર્મ્ ॥
(પતુ્રનામાષ્ટકમ)્

Description of eight names of gaNesha

gaNesha, ekadanta, heramba, vighnanAyaka,

lambodara, shUrpakarNa, gajavaktraM, guhAgraja

NA
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