
ગણપ ત	અથવ	ષીષમ્	(ગણપ થવષીષાેપ નષત્)

||	ગણપ થવશીષાેપ નષત્	( ી	ગણેષાથવષીષમ્)	||

અા	ભ ં	કણ' ભઃ	 ણુયામ'	દેવાઃ	|	ભ ં	પ' યેમા ભયજ' ાઃ	|	 રૈરંગૈ'' તુ ુવાગ્^મ્	સ' તનૂ ભઃ'	|	 શે'મ	 દેવ હ'તં	યદાયુઃ'	|	 િ ત
ન	ઇં ાે'	વૃ 'વાઃ	|	 િ ત	નઃ'	પષૂા	 વ વે'દાઃ	|	 િ ત	ન તા ાે	અ ર' ને મઃ	|	 િ ત	નાે	બૃહ ત'દધાતુ	||

અા	શા◌ં તઃ	શા◌ં તઃ	શાં તઃ'	||

અા	નમ' તે	ગણપ'તયે	|	 મવે	 ં	ત 'મ સ	|	 મવે	કેવલ	ંકતા'ઽ સ	|	 મવે	કેવલ	ંધતા'ઽ સ	|	 મવે	કેવલ	ંહતા'ઽ સ	|	 મેવ	સવ
ખિ વદં'	 ા સ	|	 ં	સા ાદા ા'ઽ સ	 ન મ્	||	1	||
ઋ'તં	વ 	|	સ' ં	વ 	||	2	||	

અવ	 ં	મામ્	|	અવ'	વ ારમ્''	|	અવ'	 ાતેારમ્''	|	અવ'	દાતારમ્''	|	અવ'	ધાતારમ્''	|	અવાનૂચાનમ'વ	 શ મ્	|	અવ'	પ ા ા''ત્	|	અવ'
પરુ તા''ત્	|	અવાે રા ા''ત્	|	અવ'	દ ણા ા''ત્	|	અવ'	ચાે ા ા''ત્	|	અવાધરા ા''ત્	|	સવતાે	માં	પા હ	પા હ'	સમ◌ંતાત્	||	3	||

ં	વાઙ્મય' ં	 ચ યઃ	|	 માનંદમય' ં	 મયઃ	|	 ં	સ દાનંદાઽ 'તીયાેઽ સ	|	 ં	 ં	 ા' સ	|	 ં	 ાનમયાે
વ ાન'મયાેઽ સ	||	4	||

સવ	જગ દદં	 ' ાે	 યતે	|	સવ	જગ દદં	 ' િ ત ત	|	સવ	જગ દદં	 ય	લય'મે ત	|	સવ	જગ દદં	 ય'	 ે ત	|	 ં
ભૂ મરાપાેઽનલાેઽ ન'લાે	નભઃ	|	 ં	ચ ા ર	વા'' દા ન	||	5	||

ં	ગુણ 'યાતીતઃ	|	 ં	અવ ા 'યાતીતઃ	|	 ં	 દેહ 'યાતીતઃ	|	 ં	કાલ 'યાતીતઃ	|	 ં	મૂલાધાર તાે'ઽ સ	 ન મ્	|	 ં
શ 'યા કઃ	|	 ાં	યાે ગનાે	 ાય'◌ં ત	 ન મ્	|	 ં	 ા	 ં	 વ ુ ં	રુ મ મ ં	વાયુ ં	સૂય ં	ચં મા ં

	ભૂભુવઃ	 રાેમ્	||	6	 ||

ગણા દ''	પૂવ'મુ ાય	વણાદ ''	 તદન◌ંતરમ્	|	અનુ ારઃ	પ'રતરઃ	|	અધ''◌ંદુલ સતમ્	|	તારે'ણ	ઋ મ્	|	�ત વ	મનુ' પમ્	|	ગકારઃ
પૂ''વ પમ્	|	અકારાે	મ 'મ પમ્	|	અનુ ાર ા''◌ં પમ્	|	 બદુરુ 'ર પમ્	|	નાદઃ'	સ◌ંધાનમ્	|	સગં હ'તા	સ◌ં ધઃ	|	સૈષા	ગણે'શ વ ા	|
ગણ'ક	ઋ ષઃ	|	 નચૃદ્ગાય' ી ◌ંદઃ	|	 ી	મહાગણપ ત'દવતા	|	અા	ગં	 ગણપ'તયે	નમઃ	||	7	||

અેકદ◌ંતાય'	 વ હે'	વ તુ◌ંડાય'	ધીમ હ	|
ત ાે'	દં તઃ	 ચાેદયા''ત્	||	8	||

અેકદન્તં	ચ'તુહ ત	ંપાશમં'કુશધા ર'ણમ્	|	રદં'	ચ	વર'દં	હ તૈ બ ાણં'	મૂષક 'જમ્	|	ર ં'	લ◌ંબાેદ'રં	શપૂકણકં'	ર વાસ'સમ્	|
ર 'ગ◌ંધાનુ' લ ા◌ંગં	ર પુ' ૈઃ	સપુૂ જ'તમ્	|	ભ ા'નુકં પ'નં	દેવં	જગ ા'રણમ ુ'તમ્	|	અા વ'ભૂતં	ચ'	સૃ ાદાૈ	 કૃતે''◌ઃ
પરુુષા 'રમ્	|	અેવં'	 ાય ત'	યાે	 ન ં	સ	યાેગી'	યાે ગનાં	વ'રઃ	||	9	||

નમાે	 ાતપતયે	નમાે	ગણપતયે	નમઃ	 મથપતયે	નમ તેઽ તુ	લંબાેદરાયૈકદંતાય	 વ વના શને	 શવસુતાય	 ીવરદમૂત યે
નમઃ	||	10	||

અેતદથવશીષ	યાેઽધીતે	|	સ	 ભૂયા'ય	 ક તે	|	સ	સવ વ ૈ''ન	બા તે	|	સ	સવતઃ	સુખ'મેધતે	|	સ	પંચમહાપાપા''ત્	 મુ તે	|
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સાયમ'ધીયાનાે	 દવસકૃતં	પાપં'	નાશય ત	|	 ાતર'ધીયાનાે	રા કૃતં	પાપં'	નાશય ત	|	સાયં	 ાતઃ	 'યુ◌ં નાે	પાપાેઽપા'પાે	ભવ ત	|
ધમાથકામમાે ં'	ચ	 વ◌ંદ ત	|	ઇદમથવશીષમ શ ાય'	ન	 દેયમ્	|	યાે	ય દ	માે'હાદ્	 દા ત	સ	પાપી'યાન્	ભવ ત	|	સહ ાવતના ં	યં
કામ'મધીતે	|	તં	તમને'ન	સાધયેત્	||	11	||

અનેન	ગણપ તમ' ભ ષ◌ંચ ત	|	સ	વા' મી	ભવ ત	|	ચતુ ામન' નન્	જપ ત	સ	 વ ા'વાન્	ભવ ત	|	ઇ થવ'ણવા મ્	|	 ા ાચર'ણં
વ ા 	 બભે ત	કદા'ચને ત	||	12	||

યાે	દૂવાંકુ'રૈયજ ત	સ	વૈ વણાેપ'માે	ભવ ત	|	યાે	લા'જૈયજ ત	સ	યશાે'વાન્	ભવ ત	|	સ	મેધા'વાન્	ભવ ત	|	યાે	માેદકસહ ે'ણ	યજ ત	સ
વાં છતફલમ'વા ાે ત	|	યઃ	સા 	સ મ' યજ ત	સ	સવ	લભતે	સ	સ'વ	લભતે	||	13	||

અ ાૈ	 ા ણાન્	સ ગ્	 ા'હ ય ા	સૂયવચ' ી	ભવ ત	|	સૂય હે	મ'હાન ાં	 તમાસ ધાૈ	વા	જ ા	 સ મ'◌ં ાે	ભવ ત	|
મહા વ ા''ત્	 મુ તે	|	મહાદાેષા''ત્	 મુ તે	|	મહાપાપા''ત્	 મુ તે	|	મહા વાયા''ત્	 મુ તે	|	સ	સવ' વ વ ત	સ	સવ' વ વ ત	|
ય	અે'વં	વેદ	|	ઇ ુ'પ નષ'ત્	||	14	||

અા	ભ ં	કણ' ભઃ	 ણુયામ'	દેવાઃ	|	ભ ં	પ' યેમા ભયજ' ાઃ	|	 રૈરંગૈ'' તુ ુવાગ્^મ્	સ' તનૂ ભઃ'	|	 શે'મ	 દેવ હ'તં	યદાયુઃ'	|	 િ ત
ન	ઇં ાે'	વૃ 'વાઃ	|	 િ ત	નઃ'	પષૂા	 વ વે'દાઃ	|	 િ ત	ન તા ાે	અ ર' ને મઃ	|	 િ ત	નાે	બૃહ ત'દધાતુ	||

અા	શા◌ં તઃ	શા◌ં તઃ	શાં તઃ'	||

Web	Url:	https://www.vignanam.org/veda/ganapati-atharva-sheersham-gujarati.html
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