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sa NkaShTaharaNaM gaNeshAShTakam

સઙ્કષ્ટહરણં ગણેશાષ્ટકમ્ અથવા વક્રતુ ડ તાતે્રમ્

શ્રીગણેશાય નમઃ ।
ૐઅસ્ય શ્રીસઙ્કષ્ટહરણ તાતે્રમ ત્રસ્ય શ્રીમહાગણપ તદવતા,
સકંષ્ટહરણાથર્ જપે િવિનયાેગઃ ।
ૐૐૐકાર પં યહ મ ત ચ પરં ય વ પં તુર યં var ૐકાર પં િહમકર ચરં
ત્રૈગુ યાતીતનીલં કલય ત મનસ તજે- સ દૂર-મૂ તમ્ ।
યાેગી દ્રબૈ્રર્હ્મર ધ્રૈઃ સકલ-ગુણમયં શ્રીહરે દ્રણે સઙ્ગં
ગં ગં ગં ગં ગણેશં ગજમખુમ ભતાે વ્યાપકં ચ તય ત॥ ૧॥
વં વં વં િવઘ્નરાજં ભજ ત િનજભજેુ દ ક્ષણે ય તશુ ડં
કં્ર કં્ર કં્ર ક્રાેધમુદ્રા-દ લત-િરપુબલં ક પ ક્ષસ્ય મૂલે ।
દં દં દં દ તમેકં દધ ત મુિનમખંુ કામધે વા િનષવે્યં
ધં ધં ધં ધારય તં ધનદમ ત ઘયં સ દ્ધ-બુ દ્ધ- દ્વતીયમ્॥ ૨॥
તું તું તું તુઙ્ગ પં ગગનપ થ ગતં વ્યા ુવ તં િદગ તાન્
ક્લી ં ક્લી ં ક્લીકંારનાથં ગ લતમદ મલ લાેલ-મત્તા લમાલમ્ ।
હ્ર ી ં હ્ર ી ં હ્ર ીકંારિપઙ્ગં સકલમુિનવર- યેયમુ ડં ચ શુ ડં
શ્રી ં શ્રી ં શ્રી ં શ્રી ં શ્રય તં િન ખલ-િનિધકુલં નાૈ મ હેર બ બ બમ્॥ ૩॥
લા લા લાકારમાદ્યં પ્રણવ મવ પદં મ ત્રમુક્તાવલીનાં
શદંુ્ધ િવઘે્નશબીજં શ શકરસદશૃં યાે ગનાં યાનગ યમ્ ।
ડં ડં ડં ડામ પં દ લતભવભયં સયૂર્કાેિટપ્રકાશં
યં યં યં યજ્ઞનાથં જપ ત મુિનવરાે બાહ્યમ ય તરં ચ॥ ૪॥
હંુ હંુ હંુ હેમવણ શ્રુ ત-ગ ણત-ગુણં શપૂર્કણં કૃપાલું
યેયં સયૂર્સ્ય બ બં હ્યુર સ ચ િવલસત્ સપર્યજ્ઞાપેવીતમ્ ।
વાહા હંુ ફટ્ નમાેઽ તૈષ્ઠ-ઠઠઠ-સિહતૈઃ પ લવૈઃ સવે્યમાનં
મ ત્રાણાં સપ્તકાેિટ-પ્રગુ ણત-મિહમાધારમીશં પ્રપદે્ય॥ ૫॥
પવૂ પીઠં િત્રકાેણં તદુપિર- ચરં ષટ્કપતં્ર પિવતં્ર
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સઙ્કષ્ટહરણં ગણેશાષ્ટકમ્ અથવા વક્રતુ ડ તાતે્રમ્

યસ્યાે વ શદુ્ધરેખા વસદુલ કમલં વા વતજેશ્ચતુસ્રમ્ ।
મ યે હુઙ્કાર બીજં તદનુ ભગવતઃ વાઙ્ગષટ્કં ષડસ્રે
અષ્ટાૈ શક્તીશ્ચ સદ્ધ બર્હુલગણપ તિવષ્ટરશ્ચાઽષ્ટકં ચ॥ ૬॥
ધમાર્દ્યષ્ટાૈ પ્ર સદ્ધા દશિદ શ િવિદતા વા વ લ્યઃ કપાલં
તસ્ય ક્ષતે્રાિદનાથં મુિનકુલમ ખલં મ ત્રમુદ્રામહેશમ્ ।
અેવં યાે ભ ક્તયુક્તાે જપ ત ગણપ ત પુ પ-ધપૂા-ઽક્ષતાદૈ્ય-
નવેદૈ્યમાદકાનાં તુ તયુત-િવલસદ્-ગીતવાિદત્ર-નાદૈઃ॥ ૭॥
રા ન તસ્ય ત્યા ઇવ યવુ તકુલં દાસવત્ સવર્દા તે
લ મીઃ સવાર્ઙ્ગયુક્તા શ્રય ત ચ સદનં િકઙ્કરાઃ સવર્લાેકાઃ ।
પતુ્રાઃ પુ યઃ પિવત્રા રણભુિવ િવજયી દ્યૂતવાદેઽિપ વીરાે
યસ્યષેાે િવઘ્નરા ે િનવસ ત હૃદયે ભ ક્તભાગ્યસ્ય દ્રઃ॥ ૮॥
॥ ઇ ત સઙ્કષ્ટહરણં ગણેશાષ્ટકં અથવા વક્રતુ ડ તાતંે્ર સ પૂણર્મ્॥
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