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॥ ગ નન તાતે્ર॥

॥ ગ નન તાતે્ર॥
મુદ્ગલપુરાણા તગર્તમ્

શ્રીગણેશાય નમઃ ।
દેવષર્ય ઊચુઃ ।
નમ તે ગજવક્ત્રાય ગ નનસુ િપણે ।
પરાશરસતુાયવૈ વ સલાસનૂવે નમઃ॥ ૧॥
વ્યાસભ્રાત્રે શકુસ્યવૈ િપ વ્યાય નમાે નમઃ ।
અનાિદગણનાથાય વાન દાવા સને નમઃ॥ ૨॥
રજસા ષ્ટકત તે સ વતઃ પાલકાય વૈ ।
તમસા સવર્સહંત્ર ગણેશાય નમાે નમઃ॥ ૩॥
સકૃુતેઃ પુ ષસ્યાિપ િપણે પરમાત્મને ।
બાેધાકારાય વૈ તુ યં કેવલાય નમાે નમઃ ।૪॥
વસવંેદ્યાય દેવાય યાેગાય ગણપાય ચ ।
શા ત પાય તુ યં વૈ નમ તે બ્રહ્મનાયક॥ ૫॥
િવનાયકાય વીરાય ગજદૈત્યસ્ય શત્રવે ।
મુિનમાનસિનષ્ઠાય મનુીનાં પાલકાય ચ॥ ૬॥
દેવરક્ષકરાયવૈ િવઘે્નશાય નમાે નમઃ ।
વક્રતુ ડાય ધીરાય ચૈકદ તાય તે નમઃ॥ ૭॥
વયાઽયં િનહતાે દૈત્યાે ગજનામા મહાબલઃ ।
બ્રહ્મા ડે ત્યુ સહંીનાે મહાશ્ચય કૃતં િવભાે!॥ ૮॥
હતે દૈત્યેઽધનુા કૃ નં જગ સ તાષેમે ય ત ।
વાહા- વધા યુતં પૂણ વધમર્સં્થ ભિવ ય ત॥ ૯॥
અેવમુ વા ગણાધીશ સવ દેવષર્ય તતઃ ।
પ્રણ ય તૂ ણીભાવં તે સ પ્રાપ્તા િવગત વરાઃ॥ ૧૦॥
કણા સ પીડ્ય ગણપ-ચરણે શરસાે વિનઃ ।
મધુરઃ પ્રકૃત તૈ તુ તને તુષ્ટાે ગ નનઃ॥ ૧૧॥
તાનવુાચ મદ યા યે ભક્તાઃ પરમભાિવતાઃ ।
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તૈશ્ચ િનતં્ય પ્રકતર્વં્ય ભવદ્ ભનર્મનં યથા॥ ૧૨॥
તે યાેઽહં પ્રરમપ્રીતાે દાસ્યા મ મનસી સતામ્ ।
અેતાદશૃં પ્રયં મે ચ મનનં નાઽત્ર સશંયઃ॥ ૧૩॥
અેવમુ વા સ તાન્ સવાર્ન્ સ દ્ધ-બુદ્ યાિદ-સયંુતઃ ।
અ તદર્ધે તતાે દેવા મનુયઃ વસ્થલં યયુઃ॥ ૧૪॥
॥ ઇ ત શ્રીમદા ત્યે માૈદ્ગલે દ્વતીયખ ડે ગ સરુવધે ગ નન તાતે્રં સ પૂણર્મ્॥
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