
Ganesha Atharva Sheersha

Aum namaste Ganapataye. Om. Meghajlok Ganapati előtt (a Gánák ura).
Twameva pratyaksham Tattwam-asi. Te vagy valóban az ősi alapelv.
Twameva kevalam kart‛āsi. Csak te vagy a cselekvő.
Twameva kevalam dhart‛āsi. Csak te vagy a fenntartó (az univerzum fentartója).
Twameva kevalam hart‛āsi. Csak te vagy a pusztító.
Twameva sarvam khalvidam Brahm‛āsi. Te vagy valóban a mindent áthatóBrahman.
Twam sākshād-ātm‛āsi nityam.                 Te vagy valóban az örökkévaló Én (Atman)      (1)

Ritam vachmi, satyam vachmi.            Egyenesen beszélek. Az igazat mondom.                  (2) 

Ava twam mām. Kérlek, védelmezz meg engem. 
Ava vaktāram, Ava śhrotāram, Védelmezd aki a nevedet monjdja, és azt, aki hallgatja.
Ava dātāram, Ava dhātāram, Védelmezd meg azt, aki ad és azt, aki kap.
Av‛ānūchānam-ava śhishyam.           Védelmezd  meg  a  mestert  és  a  tanítványt.

Ava paschāt-tāt, Ava puras-tāt.            Védelmezz engem hátulról (nyugatról) és előlről (keletről).
Av‛ottarāt-tāt, Ava dakshināt-tāt.          Védelmezz engem balról (északról) és jobbról (délről). 
Ava ch‛ordhvāt-tāt Av‛ādharāt-tāt.       Védelmezz engem felülről és alulról.
Sarvato mām pāhi pāhi saman-tāt.      Védelmezz meg engem, védelmezz minden oldalról. (3)

Twam vāng-mayas, Twam chin-mayahª. Te vagy a szó(beszélt vagy írott), te vagy a tudatosság .
Twam-ānanda-mayas-Twam Te vagy az üdvösség.
Brahma-mayahª.  Te vagy a teljes Brahman.
Twam sat-chid‛ānand‛ādvitī-yōsi.              Te vagy a teljes igazság, tudatosság és üdvösség.
Twam pratyaksham Brahm‛āsi.            Benned  a  Brahman  (legfelsőbb  lény)  nyílvánul  meg.

 
Twam dñyāna-mayo vidñyāna-may‛ōsi.  Te vagy a tudományok és az igazság tudása.           (4)

Sarvam jagadidam twatto jāyate.      Az egész világ belőled ered.
Sarvam jagadidam twattas-tishthati.     Az egész világ általad létezhet.
Sarvam jagadidam twayi layam‛eshyati. Az egész világ benned szűnik meg.
Sarvam jagadidam twayi pratyeti.          Az egész világ hozzád tér vissza.
Twam bhūmir-āpō-nalō-nilo nabhaha          Te vagy a föld, a víz, a tűz, a levegő és az éter (5 elem)
Twam chatvāri vāk-padāni. Te vagy a beszéd négy része.                             (5) 

Twam guna-tray‛ātītaha.      Fölötte állsz a három gúnának. (Sattwa, Raja, Tama) 
Twam deha-tray‛ātītaha.             Túl vagy a fizikai, a finom és az okozati (kauzális) testen.
Twam kāla-tray‛ātītaha.                         Fölötte álsz a három időnek (múlt, jelen, jövő). 
Twam mūlādhāra-sthitōsi-nityam.        Te mindig jelen vagy a Muladhara csakrában.
Twam-shakti-tryāt-makaha.                      A három Shakti (erő) benned van .
Twām yogino dhyāyanti nityam.              A jógik állandóan rajtad meditálnak.
Twam Brahmā twam Vishnus twam    Te vagy Brahma. Te vagy Vishnu .
Rudras twam Indras twam Te vagy Shiva, te vagy Indra.
Agnis twam Vāyus twam Te vagy a tűz, te vagy a szél.
Sūryas twam Chandramās twam Te vagy a nap és te vagy a hold.
Brahma-bhūr-bhuvaha Svarom.              Te vagy a felsőbb szellem, ami áthatja a földet, 
                                                                                           a mennyet és az omkárát (6) 



Ganādim pūrvam-uchchārya. Először a Gana szó első betűjét (G) ejtjük ki.
Varnādim tad‛anantaram. Azt az ábécé első betűje (A) követi.
Anusvāraha para-taraha. Végén az orrhang (M).
Ardhendu-lasitam tārena riddham. A G-t megkoronázza a pontozott félhold szimbóluma.
Etat-tava manu-sva-rūpam, Ilyen a mantra igazi alakja.
Ga-kāraha pūrva-rūpam, 'G’a kezdő forma.
A-kāro madhyama rūpam 'A' a középső forma.
Anuswārash-chāntya rūpam. Az utolsó forma az orrhang 'M'.
Bindur-uttara rūpam. A végén ponttal (Bindu) az orrhang tetején.
Nādaha samdhānam, Saonhitā sandhihi Az egyesített hangok a Sandhi’ szabályt követik.
Saishā Ganesha-vidyā. Ez Shri Ganesha tudása
Ganaka rishihi Bölcs Ganaka a mantra szerzője.
Ni-chrud Gāyatrī chhandaha A mértéke kevert Gāyatrī.
Ganapatir-devatā.  Shri Ganapati az uralkodó istenség.
Aum Gam Ganapataye namaha. 'Om Gam', meghajlok Ganapati (a gánák ura) előtt.      (7)

Eka-dantāya vidmahe, Ismerjük az egy-agyarú istent.
Vakra-tundāya dhī-mahi. Meditálunk a felcsavart ormányú istenen. 
Tanno Dantī prachodayāt. Világosítson meg bennünket az egy-agyarú isten.       (8) 

Eka-dantam Chatur-hastam Egy agyara van és négy karja. 
Pāśham-ankuśha-dhārinam.  A felső jobb kezében hurkot tart, a felső balban ösztökét.
Radam cha varadam hastair-bi-bhrānam Az alsó jobb kezében agyar van, a bal kezével áldást oszt.
Mūshaka dhvajam Egy egér a jelképe.
Raktam Lambodaram Piros a színe és nagy a hasa. 
Śhūrpa-karnakam, rakta-vāsasam. A fülei olyanok, mint lengő legyezők, és piros ruhát visel.
Rakta gandh‛ānu‛lipt‛āngam Illatos, piros szantál kenőcs fedi a testét.
Rakta pushpaihi supūjitam. Piros virágokkal kedvezően imádják.
Bhaktānu-kampinam devam, A híveivel mindig együttérez.
Jagat-kāranam-achyutam. Ő a világ maradandó eredete. 
Āvir-bhūtam cha srushtyādyau, Megnyílvánul a teremtés kezdete előtt. 
Prakrutehe Purushāt-param Prakriti és a Purusha felett áll.. 
Evam dhyāyati yo nityam Aki folyamatosan így meditál rajtad,
Sah yogī yoginām varaha. az a jógik legnagyobbika.      (9)

Namo Vrātapataye, Namo Ganapataye Hódolat a Vrata (csapat) urának, hódolat a gánák urának.
Namaha pramatha-pataye Hódolat Shri Shiva gánáinak urának.
Namastē‛stu Lambodarāya-Eka-dantāya Hódoljunk a nagyhasú istennek, akinek egy agyara van,
Vighna-nāśhine Śhiva-sutāya az akadályok elpusztítójának, Shri Shiva fiának
Śhrī Varada-mūrtaye namaha.             Az áldások és jólét adományozójának hódolat újra és újra.  

(10)   
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	Rudras twam Indras twam 				Te vagy Shiva, te vagy Indra.
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