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shrIgaNeshagItAsAra stotram

શ્રીગણેશગીતાસાર તાતે્રમ્

શ્રી ગણેશાય નમઃ ।
શવ ઉવાચ ।
ગણેશવચનં શ્રુ વા પ્રણતા ભ ક્તભાવતઃ ।
પપ્રચ્છુ તં પનુઃ શા તા જ્ઞાનં બ્રૂિહ ગ નન॥ ૧॥
ગણેશ ઉવાચ ।
દેહશ્ચતુિવધઃ પ્રાેક્ત વપંદં બ્રહ્મ ભન્નતઃ ।
સાેઽહં દેિહ ચતુધાર્ ત પદં બ્રહ્મ સદૈકતઃ॥ ૨॥
સયંાેગ ઉભયાેયર્ચ્ચા સપદં બ્રહ્મ ક યતે ।
વત ઉ થાનકં દેવા િવક પકરણાિત્રધા॥ ૩॥
સદા વસખુિનષં્ઠ યદ્બ્રહ્મ સાખં્યં પ્રક તતમ્ ।
પરતશ્ચાે થાનકં તત્ ક્ર ડાહીનતયા પરમ્॥ ૪॥
વતઃ પરત ઉ થાનહીનં યદ્બ્રહ્મ ક યતે ।
વાન દઃ સકલાભેદ પઃ સયંાેગકારકઃ॥ ૫॥
તદેવ પ ચધા તં તિન્નબાેધત ઈશ્વરાઃ ।
વતશ્ચ પરતાે બ્રહ્માે થાનં યિત્રિવધં તમ્॥ ૬॥
બ્રહ્મણાે નામ તદ્વદેે ક યતે ભન્નભાવતઃ ।
તયાેરનુભવાે યશ્ચ યાે ગનાં હૃિદ યતે॥ ૭॥
પં તદેવ જ્ઞાતવ્યમસદ્વદેેષુ ક યતે ।
સા શ ક્તિરયમાખ્યાતા બ્રહ્મ પા હ્યસન્મયી॥ ૮॥
તત્રા તમયાધારઃ સયૂર્ આત્મા પ્રક યતે ।
શ ક્તસયૂર્મયાે િવ શ્ચદાન દાત્મકાે િહ સઃ॥ ૯॥
િત્રિવધષેુ તદાકાર ત ક્રયાહીન પકઃ ।
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ને ત શવશ્ચતુથાઽયં િત્રને ત કારકા પરઃ॥ ૧૦॥
િત્રિવધં માેહમાતં્ર યિન્નમાહ તુ સદા શવઃ ।
તષેામભેદે યદ્બ્રહ્મ વાન દઃ સવર્યાેગકઃ॥ ૧૧॥
પ ચાનાં બ્રહ્મણાં યચ્ચ બ બં માયામયં તમ્ ।
બ્રહ્મા તદેવ િવજ્ઞેયઃ સવાર્િદઃ સવર્ભાવતઃ॥ ૧૨॥
બ બેન સકલં ષં્ટ તનેાયં પ્રિપતામહઃ ।
અસ સ સદસચ્ચે ત વાન દ પા વયં તાઃ॥ ૧૩॥
વાન દાદ્ય પરં બ્રહ્મયાેગાખ્યં બ્રહ્મણાં ભવેત્ ।
કેષામિપ પ્રવેશાે ન તત્ર તસ્યાિપ કુત્ર ચત્॥ ૧૪॥
મદ યં દશર્નં તત્ર યાેગને યાે ગનાં ભવેત્ ।
વાન દે દશર્નં પ્રાપ્તં વસવંેદ્યાત્મકં ચ મે॥ ૧૫॥
તને વાન દ આસીનં વેદેષુ પ્રવદ ત મામ્ ।
ચતુણા બ્રહ્મણાં યાેગા સયંાેગાભેદયાેગતઃ॥ ૧૬॥
સયંાેગશ્ચ હ્યયાેગશ્ચ તયાેઃ પરતયાેમર્તઃ ।
પૂણર્શા તપ્રદાે યાેગ શ્ચત્ત ત્તિનરાેધતઃ॥ ૧૭॥
ક્ષપ્તં મૂઢં ચ િવ ક્ષપ્તમેકાગ્રં ચ િનરાેધકમ્ ।
પ ચભૂ મમયં ચત્તં તત્ર ચ તામ ણઃ સ્થતઃ॥ ૧૮॥
પ ચભૂતિનરાેધને પ્રા યતે યાે ગ ભહૃર્િદ ।
શા ત પાત્મયાેગને તતઃ શા તમર્દા ત્મકા॥ ૧૯॥
અેતદ્યાેગાત્મકં જ્ઞાનં ગાણેશં ક થતં મયા ।
િનતં્ય યુ જ ત યાેગને નવૈ માેહં પ્રગચ્છત॥ ૨૦॥
ચત્ત પા વયં બુ દ્ધઃ સ દ્ધમાહમયી તા ।
નાનાબ્રહ્મિવભેદેન તા યાં ક્ર ડ ત ત પ તઃ॥ ૨૧॥
ત્ય વા ચ તા ભમાનં યે ગણેશાેઽહંસમાિધના ।
ભિવ યથ ભવ તાેઽિપ મદૂ્રપા માેહવ જતાઃ॥ ૨૨॥
શવ ઉવાચ ।
ઇત્યુ વા િવરરામાથ ગણેશાે ભક્તવ સલઃ ।
તેઽિપ ભેદં પિરત્યજ્ય શા ત પ્રાપ્તાશ્ચ ત ક્ષણાત્॥ ૨૩॥
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અેકિવશ તશ્લાેકૈ તૈગર્ણેશને પ્રક તતમ્ ।
ગીતાસારં સશુા તે યઃ શા તદં યાેગસાધનૈઃ॥ ૨૪॥
ગણેશગીતાસારં ચ યઃ પિઠ ય ત ભાવતઃ ।
શ્રાે ય ત શ્રદ્દધાનશ્ચેદ્બ્રહ્મભૂતસમાે ભવેત્॥ ૨૫॥
ઇહ ભુ વાઽ ખલા ભાેગાન તે યાેગમયાે ભવેત્ ।
દશર્નાત્તસ્ય લાેકાનાં સવર્પાપં લયં વ્રજેત્॥ ૨૬॥
ઇ ત મુદ્ગલપુરાણાેક્તં ગણેશગીતાસાર તાતે્રં સમાપ્તમ્ ।
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