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ૐ
મૂ ષકવાહન માેદકહ ત ચામરકણર્ િવલ બતસતૂ્ર ।
વામન પ મહેશ્વરપતુ્ર િવઘ્નિવનાયક પાદ નમ તે॥
દેવદેવસતંુ દેવં જગ દ્વઘ્નિવનાયકમ્ ।
હ ત પં મહાકાયં સયૂર્કાેિટસમપ્રભમ્॥ ૧॥
વામનં જિટલં કા તં હ્ર વગ્રીવં મહાેદરમ્ ।
ધૂમ્ર સ દૂરયુદ્ગ ડં િવકટં પ્રકટાે કટમ્॥ ૨॥
અેકદ તં પ્રલ બાેષં્ઠ નાગયજ્ઞાપેવી તનમ્ ।
યકં્ષ ગજમખંુ કૃ ણં સકૃુતં રક્તવાસસમ્॥ ૩॥
દ તપા ણ ચ વરદં બ્રહ્મ યં બ્રહ્મચાિરણમ્ ।
પુ યં ગણપ ત િદવ્યં િવઘ્નરાજં નમા યહમ્॥ ૪॥
દેવં ગણપ ત નાથં િવશ્વસ્યાગ્રે તુ ગા મનમ્ ।
દેવાનામિધકં શ્રેષં્ઠ નાયકં સિુવનાયકમ્॥ ૫॥
નમા મ ભગવં દેવં અદ્ભુતં ગણનાયકમ્ ।
વક્રતુ ડ પ્રચ ડાય ઉગ્રતુ ડાય તે નમઃ॥ ૬॥
ચ ડાય ગુ ચ ડાય ચ ડચ ડાય તે નમઃ ।
મત્તાને્મત્તપ્રમત્તાય િનત્યમત્તાય તે નમઃ॥ ૭॥
ઉમાસતંુ નમસ્યા મ ગઙ્ગાપતુ્રાય તે નમઃ ।
આેઙ્કારાય વષટ્કાર વાહાકારાય તે નમઃ॥ ૮॥
મ ત્રમૂત મહાયાે ગન્ તવેદે નમાે નમઃ ।
પરશપુાશકહ તાય ગજહ તાય તે નમઃ॥ ૯॥
મેઘાય મેઘવણાર્ય મેઘેશ્વર નમાે નમઃ ।
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ઘાેરાય ઘાેર પાય ઘાેરઘાેરાય તે નમઃ॥ ૧૦॥
પુરાણપવૂર્પૂજ્યાય પુ ષાય નમાે નમઃ ।
મદાે કટ નમ તેઽ તુ નમ તે ચ ડિવક્રમ॥ ૧૧॥
િવનાયક નમ તેઽ તુ નમ તે ભક્તવ સલ ।
ભક્ત પ્રયાય શા તાય મહાતજે વને નમઃ॥ ૧૨॥
યજ્ઞાય યજ્ઞહાતે્રે ચ યજ્ઞેશાય નમાે નમઃ ।
નમ તે શકુ્લભ માઙ્ગ શકુ્લમાલાધરાય ચ॥ ૧૩॥
મદ ક્લન્નકપાેલાય ગણાિધપતયે નમઃ ।
રક્તપુ પ પ્રયાય ચ રક્તચ દન ભૂ ષત॥ ૧૪॥
અ ગ્ હાતે્રાય શા તાય અપરાજ ય તે નમઃ ।
આખવુાહન દેવેશ અેકદ તાય તે નમઃ॥ ૧૫॥
શપૂર્કણાર્ય શરૂાય દ ઘર્દ તાય તે નમઃ ।
િવઘં્ન હરતુ દેવેશ શવપતુ્રાે િવનાયકઃ॥ ૧૬॥
ફલશ્રુ ત

જપાદસ્યવૈ હાેમાચ્ચ સ યાપેાસનસ તથા ।
િવપ્રાે ભવ ત વેદાઢ ઃ ક્ષિત્રયાે િવજયી ભવેત્॥
વૈ યાે ધનસ દ્ધઃ સ્યાત્ શદૂ્રઃ પાપૈઃ પ્રમુચ્યતે ।
ગ ભણી જનયે પુતં્ર ક યા ભતાર્રમા ુયાત્॥
પ્રવાસી લભતે સ્થાનં બદ્ધાે બ ધાત્ પ્રમુચ્યતે ।
ઇષ્ટ સ દ્ધમવા ાે ત પનુાત્યાસત્તમં કુલં॥
સવર્મઙ્ગલમાઙ્ગલ્યં સવર્પાપપ્રણાશનમ્ ।
સવર્કામપ્રદં પુંસાં પઠતાં શ્રુ તામિપ॥
॥ ઇ ત શ્રીબ્રહ્મા ડપુરાણે સ્ક દપ્રાેક્ત િવનાયક તાતે્રં સ પૂણર્મ્॥
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