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॥ શ્રીગ નન તાતે્રમ્॥
શ્રીગણેશાય નમઃ ।
જય દેવ ગ નન પ્રભાે જય સવાર્સરુગવર્ભેદક ।
જય સઙ્કટપાશમાેચન પ્રણવાકાર િવનાયકાઽવ મામ્॥ ૧॥
તવ દેવ જય ત મૂતર્યઃ ક લતાગ યસપુુ યક તર્યઃ ।
મનસા ભજતાં હતાતર્યઃ કૃતશીઘ્રાિધકકામપૂતર્યઃ॥ ૨॥
તવ ર યકથા વનાદરઃ સ નરાે જન્મલયૈકમ દરમ્ ।
ન પરત્ર ન ચેહ સાખૈ્યભાઙ્ િનજદુ કમર્વશા દ્વમાેહભાક્॥ ૩॥
ગજવક્ત્ર તવાઙ્ ઘ્રપઙ્કજે વજવ ઙ્કયુતે સદા ભજે ।
તવ મૂ તમહં પિર વજે વિય હૃન્મેઽ તુ સમુષૂક વજે॥ ૪॥
વદતૃે િહ ગ નન પ્રભાે ન િહ ભક્તાૈઘસખુાૈઘદાયકઃ ।
સદુૃઢા મમ ભ ક્તર તુ તે ચરણા જે િવબુધેશ િવશ્વપાઃ॥ ૫॥
ફલપૂરગદે કામુર્કૈયુર્ત ક્ચક્રધરા જપાશ ક્ ।
અવ વાિરજશા લમ જર રદ ગ્રત્નઘટાઢ શુ ડ મામ્॥ ૬॥
કરયુગ્મસહેુમ ઙ્ખલ દ્વજરા ઢ ક તુ દલાેદર ।
શ શસપુ્રભ િવદ્યયા યુત તનભારાન મતેડ્ય રક્ષ મામ્॥ ૭॥
શ શભાસ્કરવી તહાતે્રદક્ૃ શભુ સ દૂર ચે િવનાયક ।
દ્વપવક્ત્ર મહાિહભષૂણ િત્રિદવેશાસરુવ દ્ય પાિહ મામ્॥ ૮॥
ણપાશવર દ્વજૈયુર્ત દ્વજરા ધર્ક મષૂક વજ ।

શભુલાેિહતચ દનાે ક્ષત શ્રુ તવેદ્યાભયદાયકાઽવ મામ્॥ ૯॥
મરણાત્તવ શ ભુિવ યજેિ દ્વનશક્રાિદસરુાઃ કૃતાથર્તામ્ ।
ગણપાઽઽપુરઘાૈઘભ જન દ્વપરા સ્ય સદૈવ પાિહ મામ્॥ ૧૦॥
શરણં ભગવા વનાયકઃ શરણં મે સતતં ચ સ દ્ધકા ।
શરણં પનુરેવ તાવુભાૈ શરણં ના યદુપૈ મ દૈવતમ્॥ ૧૧॥
ગલદ્દાનગ ડં મહાહ તતુ ડં સપુવર્પ્રચ ડં તાધ દુખ ડમ્ ।
કરાસ્ફાેિટતા ડં મહાહ તદ ડં હૃતાઢ ાિરમુ ડં ભજે વક્રતુ ડમ્॥ ૧૨॥
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॥ શ્રીગ નન તાતે્રમ્॥

ગણનાથ િનબ ધસં તવં કૃપયાઙ્ગીકુ મ કૃતં હ્યમુમ્ ।
ઇદમવે સદા પ્રદ યતાં ક ણા મ યતુલાઽ તુ સવર્દા॥ ૧૩॥
ઇ ત ગ નન તાતે્રં સ પૂણર્મ્॥
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