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Shri Vighnavinashaka Stotram

શ્રીિવઘ્નિવનાશક તાતે્રં

ઈશાનાે ઢુ ઢરા ે ગણપ તર ખલાઘાૈઘનાશાે વરે યાે
દેવાનામગ્રગ યઃ સકલગુણિનિધયાઽગ્રપૂ િધકાર ।

િવદ્યાધીશાે બ લષ્ઠઃ ષડિરિવદલનઃ સ દ્ધબુ દ્ધપ્રદાતા
વાનાં મુ ક્તહેતજુર્ય ત ભવહરઃ શ્રીગુ ઃ સાખૈ્ય સ ધુઃ॥ ૧॥

િવઘ્ના હ તી ત યાેઽસાૈ શ્રુ તષુ િનગિદતાે િવઘ્નહે તપ્ર સદ્ધાે
વ્યક્તે વાવ્યક્ત પે પ્રણવવપુરયં બ્રહ્મ પઃ વમાત્રઃ ।

યાે વ્યક્તાે ભક્તહેતુિનરવિધરમલાે િનગુર્ણાે િન ક્રયાેઽિપ
ભક્તાનાં મુ ક્તહેતાૈ િવદલય તકૃતં માિયકસ્યાદ્વયઃ સઃ॥ ૨॥

સપાર જુિહ યદ્વન્ન ભજુગ ઇ ત સા ક યતે ર જુસપ
િવશ્વં બ્રહ્મવૈ તદ્વન્નચ જગિદ ત ત ખ વદં બ્રહ્મવાક્યે ।

સત્તાસામા યસ પા ક થતમિપ ચ યાે દૃ ય પાે ન તાદગૃ્
દૃ યં ય દ્વઘ્નકૃ સ્યાત્તદપન ત યાે બાેધતાે િવઘ્નહાયમ્॥ ૩॥

સવ બ્રહ્મ વ પં પરમપરયુતં િવશ્વમાભા ત યચ્ચ
ચૈત યસ્યાદ્વય વાત્ ગિદત ઇ ત ચ યાે દૃ ય પાેઽ ય પઃ ।

માયા ત સવર્કાય જડ મ ત ક થતં યં િવનાભાવમે ત
સવર્ત્રાવ સ્થત વાત્તદનુભવ ઇ ત વાદનાદ્યાેદ્વયઃ સઃ॥ ૪॥

ભાત્ય ત્યાન દ પાે સદસખુજડતા પદૃ યે ત યાે વૈ
િનત્યાે િનત્યાિદકાનાં ભવ ત િકલ તથા ચેતનશ્ચેતનાનામ્ ।

સવર્સ્યૈતસ્ય માયાકૃતસખુ મહ ય પા યર્તે તદ્ગણેશાે
ય તં સવાર્િદભૂતં ભજત જગ ત ભાે! સારભૂતં વરે યમ્॥ ૫॥

િનતં્ય યિન્નિવકારં િનર તશયસખંુ બ્રહ્મ તન્મ વ પં
જ્ઞા વા િવશ્વા તભૂતઃ સકલિવદલયન્ વા ચષા વસ્થઆસે ।

માયા ત કાયર્મેતત્ શ ત ન મિય વા દૃ યતે નાિવરાસીન્
મયાયાઃ સવર્શક્તેઃ પર ઇ ત સતતં યઃ સ અેવાદ્વયાેહમ્॥ ૬॥
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બ્રહ્માન દ કરાેયમાત્મમ તદઃ શ્રીઢુ ઢરાજ તવઃ
િવઘ્નાઘાૈઘઘનપ્રચ ડપવનઃ કામેભપઞશ્ચાનનઃ ।

માયાવ્યાલકુલપ્રમત્તગ ડાે માેહાટવીહવ્યવાડ્
આના ઘ્યિનવારણૈકતર ણભદા ધકુ ભાેદ્ભવઃ॥ ૭॥

ઇ ત શ્રીમ પરમહંસ પિરવ્રાજકાચાયર્ સદુ્ગ ભગવતા
શ્રીધર વા મના િવર ચતં શ્રીિવઘ્નિવનાશક તાતે્રં સ પૂણર્મ્॥
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