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Shri Ganesha Chalisa

શ્રી ગણેશ ચાલીસા

જય ગણપ ત સદુ્ગણસદન કિવવર બદન કૃપાલ ।
િવઘ્ન હરણ મંગલ કરણ જય જય ગિર લાલ॥
જય જય જય ગણપ ત રાજૂ । મંગલ ભરણ કરણ શભુ કાજૂ॥
જય ગજબદન સદન સખુદાતા । િવશ્વ િવનાયક બુ દ્ધ િવધાતા॥
વક્ર તુ ડ શુ ચ શુ ડ સહુાવન । તલક િત્રપુ ડ ભાલ મન ભાવન॥
રા જત મ ણ મુક્તન ઉર માલા । વણર્ મુકુટ શર નયન િવશાલા॥
પુ તક પા ણ કુઠાર િત્રશલંૂ । માેદક ભાેગ સગુ ધત ફૂલં॥
સુ દર પીતા બર તન સા જત । ચરણ પાદુકા મુિન મન રા જત॥
ધિન શવસવુન ષડાનન ભ્રાતા । ગાૈર લલન િવશ્વ-િવધાતા॥
ઋ દ્ધ સ દ્ધ તવ ચઁવર સધુારે । મષૂક વાહન સાેહત દ્વારે॥
કહા જન્મ શભુ કથા તુ હાર । અ ત શુ ચ પાવન મંગલ કાર ॥
અેક સમય ગિરરાજ કુમાર । પતુ્ર હેતુ તપ ક હા ભાર ॥
ભયાે યજ્ઞ જબ પૂણર્ અનપૂા । તબ પહઁુચ્યાે તુમ ધિર દ્વજ પા॥
અ ત થ િન કૈ ગાૈર સખુાર । બહુ િવિધ સવેા કર તુ હાર ॥
અ ત પ્રસન્ન હૈ્વ તુમ વર દ હા । માતુ પતુ્ર િહત ે તપ ક હા॥
મલિહ પતુ્ર તુિહ બુ દ્ધ િવશાલા । બના ગભર્ ધારણ યિહ કાલા॥
ગણનાયક ગુણ જ્ઞાન િનધાના । પૂ જત પ્રથમ પ ભગવાના॥
અસ કિહ અ ત યાર્ન પ હૈ્વ । પલના પર બાલક વ પ હૈ્વ॥
બિન શશુ દન જબિહ તુમ ઠાના । લ ખ મખુ સખુ નિહ ગાૈિર સમાના॥
સકલ મગન સખુ મંગલ ગાવિહ । નભ તે સરુન સમુન વષાર્વિહ॥
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શ ભુ ઉમા બહુદાન લુટાવિહ । સરુ મુિન જન સતુ દેખનઆવિહ॥
લ ખ અ તઆન દ મંગલ સા । દેખન ભી આયે શિન રા ॥
િનજ અવગુણ ગુિન શિન મન માહી ં । બાલક દેખન ચાહત નાહી ં॥
ગર કછુ મન ભેદ બઢ◌़◌ાયાે । ઉ સવ માેર ન શિન તુિહ ભાયાે॥
કહન લગે શિન મન સકુચાઈ । કા કિરહાૈ શશુ માેિહ િદખાઈ॥
નિહ િવશ્વાસ ઉમા કર ભયઊ । શિન સા બાલક દેખન કહ્યઊ॥
પડ◌़તિહ શિન દગૃ કાેણ પ્રકાશા । બાલક શર ઇડ◌़િ◌ ગયાે આકાશા॥
ગર ગર ં િવકલ હૈ્વ ધરણી । સાે દુખ દશા ગયાે નિહ વરણી॥
હાહાકાર મચ્યાે કૈલાશા । શિન ક હ્યા લ ખ સતુ કાે નાશા॥
તુરત ગ ડ◌़ ચઢ◌़િ◌ િવ સધાયે । કાિટ ચક્ર સાે ગજ શર લાયે॥
બાલક કે ધડ◌़ ઊપર ધારયાે । પ્રાણ મંત્ર પઢ◌़ શકંર ડારયાે॥
નામ ગણેશ શ ભુ તબ ક હે । પ્રથમ પજૂ્ય બુ દ્ધ િનિધ વર દ હે॥
બુ દ્ધ પર ક્શા જબ શવ ક હા । વી ક પ્રદ ક્શણા લી હા॥
ચલે ષડાનન ભર મ ભુલાઈ । રચી બૈઠ તુમ બુ દ્ધ ઉપાઈ॥
ચરણ માત-ુિપતુ કે ધર લી હ । તનકે સાત પ્રદ ક્શણ ક હ॥
ધિન ગણેશ કિહ શવ િહય હરષે । નભ તે સરુન સમુન બહુ બરસે॥
તુ હર મિહમા બુ દ્ધ બડ◌़◌ાઈ । શષે સહસ મખુ સકૈ ન ગાઈ॥
મ મ ત હીન મલીન દુખાર । કરહઁુ કાનૈ બિધ િવનય તુ હાર ॥
ભજત રામસુ દર પ્રભુદાસા । લખ પ્રયાગ કકરા દુવાર્સા॥
અબ પ્રભુ દયા દ ન પર ક જૈ । અપની શ ક્ત ભ ક્ત કુછ દ જૈ॥
દાેહા

શ્રી ગણેશ યહ ચાલીસા પાઠ કર ધર યાન ।
િનત નવ મંગલ ગ્ હ બસૈ લહે જગત સન્માન॥
સવંત્ અપન સહસ્ર દશ ઋ ષ પંચમી િદનેશ ।
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પૂરણ ચાલીસા ભયાે મંગલ મૂ ત ગણેશ॥
॥આરતી શ્રી ગણેશ ક ॥

જય ગણેશ જય ગણેશ જય ગણેશ દેવા । માતા ક પારવતી િપતા મહાદેવા॥
અેકદ ત દયાવ ત ચારભુ ધાર । માથે પર તલક સાેહે મૂસે ક સવાર ॥
પાન ચઢ◌़◌ે ફલ ચઢ◌़◌ે આૈર ચઢ◌़◌ે મવેા । લડુ્ડઅન કા ભાેગ લગે સ ત કર સવેા॥
અંધે કાે આઁખ દેત કાેઢ◌़િ◌ન કાે કાયા ।બાઁઝન કાે પતુ્ર દેત િનધર્ન કાે માયા॥
સરૂ યામ શરણઆઅે સફલ ક જે સવેા । જય ગણેશ જય ગણેશ જય ગણેશ દેવા॥
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