
  

॥ શ્રીગણેશ તાતે્રમ્ ॥
.. shrIgaNeshastotram ..

sanskritdocuments.org

August 20, 2017



.. shrIgaNeshastotram ..

॥ શ્રીગણેશ તાતે્રમ્॥

Sanskrit Document Information

Text title : gaNeshastotra

File name : gaNeshastotra.itx

Category : ganesha, stotra

Location : doc_ganesha

Language : Sanskrit

Subject : hinduism/religion

Transliterated by : Pooja P pooanaji at gmail.com

Proofread by : Pooja P pooanaji at gmail.com

Description-comments : Shri-Maha-Ganapati-Sadhana from Kalyan-Mandir

Latest update : May 21, 2014

Send corrections to : Sanskrit@cheerful.com

Site access : http://sanskritdocuments.org

This text is prepared by volunteers and is to be used for personal study and
research. The file is not to be copied or reposted without permission, for
promotion of any website or individuals or for commercial purpose.

Please help to maintain respect for volunteer spirit.

August 20, 2017

sanskritdocuments.org
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॥ શ્રીગણેશ તાતે્રમ્॥
મહાગણપ ત તાતે્રમ્

ૐકારમાદ્યં પ્રવદ ત સ તાે વાચઃ શ્રુ તનામિપ યે ગ્ ણ ત ।
ગ નનં દેવગણાનતાં ઘ્ર ભજેઽહમદ્ધ દુકૃતાવતંસમ્॥ ૧॥
પાદારિવ દાચર્નત પરાણાં સસંારદાવાનલભઙ્ગદક્ષમ્ ।
િનર તરં િનગર્તદાનતાેયૈ તં નાૈ મ િવઘે્નશ્વરમ બુ ભમ્॥ ૨॥
કૃતાઙ્ગરાગં નવકંુકુમને, મત્તા લમાલાં મદપઙ્કલગ્ ામ્ ।
િનવારય તં િનજકણર્તાલૈઃ, કાે િવ મરેત્ પતુ્રમનઙ્ગશત્રાેઃ॥ ૩॥
શ ભાજેર્ટાજૂટિનવા સગઙ્ગાજલં સમાનીય કરા બુજેન ।
લીલા ભરારા ચ્છવમચર્ય તં, ગ નનં ભ ક્તયુતા ભજ ત॥ ૪॥
કુમારભુક્તાૈ પનુરાત્મહેતાેઃ, પયાેધરાૈ પવર્તરાજપુ યાઃ ।
પ્રક્ષાલય તં કરશીકરેણ, માૈગ્ યને તં નાગમખંુ ભ મ॥ ૫॥
વયા સમુદૃ્ધત્ય ગ સ્યહ તં, શીકરાઃ પુ કરર ધ્રમુક્તાઃ ।
વ્યાેમાઙ્ગને તે િવચર ત તારાઃ, કાલાત્મના માૈ ક્તકતુલ્યભાસઃ॥ ૬॥
ક્ર ડારતે વાિરિનધાૈ ગ સ્ય,ે વેલામ તક્રામ ત વાિરપૂરે ।
ક પાવસાનં પિર ચ ત્ય દેવાઃ, કૈલાસનાથં શ્રુ ત ભઃ તવુ ત॥ ૭॥
નાગાનને નાગકૃતાેત્તર યે, ક્ર ડારતે દેવકુમારસઙ્ઘૈઃ ।
વિય ક્ષણં કાલગ ત િવહાય, તાૈ પ્રાપતુઃ ક દુકતા મને દુ॥ ૮॥
મદાે લસ પ ચમખુૈરજસ્રમ યાપય તં સકલાગમાથાર્ન્ ।
દેવાન્ ઋષીન્ ભક્તજનૈક મત્રં, હેર બમકાર્ ણમાશ્રયા મ॥ ૯॥
પાદા બુ યામ તકાેમલા યા,ં કૃતાથર્ય તં કૃપયા ધિરત્રીમ્ ।
અકારણં કારણમાપ્તવાચાં, તન્નાગવક્ત્રં ન જહા ત ચેતઃ॥ ૧૦॥
યનેાિપતં સત્યવતીસતુાય, પુરાણમા લખ્ય િવષાણકાેટ ા ।
તં ચ દ્રમાૈલે તનયં તપાે ભરારા યમાન દઘનં ભ મ॥ ૧૧॥
પદં શ્રુતીનામપદં તુતીનાં, લીલાવતારં પરમાત્મમૂતઃ ।
નાગાત્મકાે વા પુ ષાત્મકાે વેત્યભેદ્યમાદં્ય ભજ િવઘ્નરાજમ્॥ ૧૨॥
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॥ શ્રીગણેશ તાતે્રમ્॥

પાશાંકુશાૈ ભગ્ રદં વભીષં્ટ, કરૈદર્ધાનં કરર ધ્રમુક્તૈઃ ।
મુક્તાફલાભૈઃ થુશીકરાૈઘૈઃ, સ ચ તમઙ્ગં શવયાેભર્ મ॥ ૧૩॥
અનેકમેકં ગજમેકદ તં, ચૈત ય પં જગદાિદબીજમ્ ।
બ્રહ્મે ત યં બ્રહ્મિવદાે વદ ત, તં શ ભુસનૂું સતતં ભ મ॥ ૧૪॥
અઙે્ક સ્થતાયા િનજવ લભાયા, મખુા બુ લાેકનલાેલનતે્રમ્ ।
મેરાનના જં મદવૈભવને, દં્ધ ભજે િવશ્વિવમાેહનં તમ્॥ ૧૫॥
યે પવૂર્મારા ય ગ નન! વાં, સવાર્ ણ શાસ્ત્રા ણ પઠ ત તષેામ્ ।
વત્તાે ન ચા યત્ પ્ર તપાદ્યમ ત, તદ ત ચેત્ સત્યમસત્યક પમ્॥ ૧૬॥
િહર યવણ જગદ શતારં, કિવ પુરાણં રિવમ ડલસ્થમ્ ।
ગ નનં યં પ્રવદ ત સ ત તત્ કાલયાેગૈ તમહં પ્રપદે્ય॥ ૧૭॥
વેદા ત ગીતં પુ ષં ભજેઽહમાત્માનમાન દઘનં હૃિદસ્થમ્ ।
ગ નનં યન્મહસા જનાનાં, િવઘ્ના ધકારાે િવલયં પ્રયા ત॥ ૧૮॥
શ ભાેઃ સમાલાેક્ય જટાકલાપે, શશાઙ્કખ ડં િનજપુ કરેણ ।
વભગ્ દ તં પ્રિવ ચ ત્ય માૈગ્ યાદાકષુ્ટર્કામઃ શ્રયમાતનાેતુ॥ ૧૯॥
િવઘ્નાગર્લાનાં િવિનપાતનાથ, યં નાિરકેલૈઃ કદલીફલાદ્યૈઃ ।
પ્રભાવય તાે મદવારણાસ્યં, પ્રભું સદાઽભીષ્ટમહં ભજે તમ્॥ ૨૦॥
॥ ફલશ્રુ ત॥
યજ્ઞૈરનેકૈબર્હુ ભ તપાે ભરારા યમાદ્યં ગજરાજવક્ત્રમ્ ।
તુત્યાઽનયા યે િવિધના તવુ ત, તે સવર્લ મીિનધયાે ભવ ત॥ ૧॥
॥ ઇ ત શ્રીગણેશ તાતંે્ર સ પૂણર્મ્॥
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