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મહાગણપ તસહસ્રનામ તાતે્રમ્ ૧

। મુિન વાચ ।
કથં ના ાં સહસ્રં તં ગણેશ ઉપિદષ્ટવાન્ ।
શવદં તન્મમાચ વ લાેકાનુગ્રહત પર॥ ૧॥
। બ્રહ્માવેાચ ।

દેવઃ પવૂ પુરારા તઃ પુરત્રયજયાેદ્યમે ।
અનચર્નાદ્ગણેશસ્ય તાે િવઘ્નાકુલઃ િકલ॥ ૨॥
મનસા સ િવિનધાર્યર્ દદશૃે િવઘ્નકારણમ્ ।
મહાગણપ ત ભ યા સમ યચ્યર્ યથાિવિધ॥ ૩॥
િવઘ્નપ્રશમનાપેાયમ ચ્છદપિરશ્રમમ્ ।
સ તુષ્ટઃ પજૂયા શ ભાેમર્હાગણપ તઃ વયમ્॥ ૪॥
સવર્િવઘ્નપ્રશમનં સવર્કામફલપ્રદમ્ ।
તત ત મૈ વયં ના ાં સહસ્ર મદમબ્રવીત્॥ ૫॥
અસ્ય શ્રીમહાગણપ તસહસ્રનામ તાતે્રમાલામ ત્રસ્ય ।
ગણેશ ઋ ષઃ । મહાગણપ તદવતા । નાનાિવધાિનચ્છ દાં સ ।
હુ મ ત બીજમ્ । તુઙ્ગ મ ત શ ક્તઃ । વાહાશ ક્તિર ત ક લકમ્॥
અથ કર યાસઃ ।
ગણેશ્વરાે ગણક્ર ડ ઇત્યઙ્ગુષ્ઠા યાં નમઃ ।
કુમારગુ ર શાન ઇ ત તજર્ની યાં નમઃ॥ ૧॥
બ્રહ્મા ડકુ ભ શ્ચદ્વ્યાેમે ત મ યમા યાં નમઃ ।
રક્તાે રક્તા બરધર ઇત્યના મકા યાં નમઃ॥ ૨॥
સવર્સદુ્ગ સસંવે્ય ઇ ત કિન ષ્ઠકા યાં નમઃ ।
લુપ્તિવઘ્નઃ વભક્તાના મ ત કરતલકર ષ્ઠા યાં નમઃ॥ ૩॥
અથ હૃદયાિદ યાસઃ ।
છ દ છ દાેદ્ભવ ઇ ત હૃદયાય નમઃ ।
િન કલાે િનમર્લ ઇ ત શરસે વાહા ।
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ષ્ટ સ્થ તલયક્ર ડ ઇ ત શખાયૈ વષટ્ ।
જ્ઞાનં િવજ્ઞાનમાન દ ઇ ત કવચાય હુમ્ ।
અષ્ટાઙ્ગયાેગફલ િદ ત નતે્રત્રયાય વાષૈટ્ ।
અન તશ ક્તસિહત ઇત્યસ્ત્રાય ફટ્ ।
ભૂભુર્વઃ વરાેમ્ ઇ ત િદગ્બ ધઃ॥
અથ યાનમ્ ।
ગજવદનમ ચ ત્યં તી ણદંષ્ટ્રં િત્રનતંે્ર

હદુદરમશષેં ભૂ તરાજં પુરાણમ્ ।
અમરવરસપૂુજં્ય રક્તવણ સરેુશં
પશપુ તસતુમીશં િવઘ્નરાજં નમા મ॥ ૧॥

સકલિવઘ્નિવનાશનદ્વારા શ્રીમહાગણપ તપ્રસાદ સદ્ યથ જપે િવિનયાેગઃ॥
શ્રીગણપ ત વાચ ।
ૐ ગણેશ્વરાે ગણક્ર ડાે ગણનાથાે ગણાિધપઃ ।
અેકદ તાે વક્રતુ ડાે ગજવક્ત્રાે મહાેદરઃ॥ ૧॥
લ બાેદરાે ધૂમ્રવણા િવકટાે િવઘ્નનાશનઃ ।
સમુખુાે દુમુર્ખાે બુદ્ધાે િવઘ્નરા ે ગ નનઃ॥ ૨॥
ભીમઃ પ્રમાેદ આમાેદઃ સરુાન દાે મદાે કટઃ ।
હેર બઃ શ બરઃ શ ભુલર્ બકણા મહાબલઃ॥ ૩॥
ન દનાે લ પટાે ભીમાે મેઘનાદાે ગણ જયઃ ।
િવનાયકાે િવ પાક્ષાે વીરઃ શરૂવરપ્રદઃ॥ ૪॥
મહાગણપ તબુર્ દ્ધ પ્રયઃ ક્ષપ્રપ્રસાદનઃ ।
દ્ર પ્રયાે ગણા યક્ષ ઉમાપતુ્રાેઽઘનાશનઃ॥ ૫॥

કુમારગુ ર શાનપતુ્રાે મષૂકવાહનઃ ।
સ દ્ધ પ્રયઃ સ દ્ધપ તઃ સદ્ધઃ સ દ્ધિવનાયકઃ॥ ૬॥
અિવઘ્ન તુ બુ ઃ સહવાહનાે માેિહની પ્રયઃ ।
કટઙ્કટાે રાજપતુ્રઃ શાકલઃ સં મતાેઽ મતઃ॥ ૭॥
કૂ મા ડસામસ ભૂ તદુર્જર્યાે ધજૂર્યાે જયઃ ।
ભપૂ તભુર્વનપ તભૂર્તાનાં પ તરવ્યયઃ॥ ૮॥
િવશ્વકતાર્ િવશ્વમખુાે િવશ્વ પાે િનિધગુર્ણઃ ।
કિવઃ કવીના ષભાે બ્રહ્મ યાે બ્રહ્મિવિ પ્રયઃ॥ ૯॥
જ્યેષ્ઠરા ે િનિધપ તિનિધ પ્રયપ ત પ્રયઃ ।
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િહર મયપુરા તઃસ્થઃ સયૂર્મ ડલમ યગઃ॥ ૧૦॥
કરાહ ત વ ત સ ધુસ લલઃ પષૂદ ત ભત્ ।
ઉમાઙ્કકે લકુતુક મુ ક્તદઃ કુલપાવનઃ॥ ૧૧॥
િકર ટ કુ ડલી હાર વનમાલી મનાેમયઃ ।
વૈમખુ્યહતદૈત્યશ્રીઃ પાદાહ ત જત ક્ષ તઃ॥ ૧૨॥
સદ્યાે તઃ વણર્મુ જમખેલી દુિન મત્તહૃત્ ।
દુઃ વ હૃ પ્રસહનાે ગુણી નાદપ્ર ત ષ્ઠતઃ॥ ૧૩॥
સુ પઃ સવર્નતે્રાિધવાસાે વીરાસનાશ્રયઃ ।
પીતા બરઃ ખ ડરદઃ ખ ડવૈશાખસં સ્થતઃ॥ ૧૪॥
ચત્રાઙ્ગઃ યામદશનાે ભાલચ દ્રાે હિવભુર્જઃ ।
યાેગાિધપ તારકસ્થઃ પુ ષાે ગજકણર્કઃ॥ ૧૫॥
ગણાિધરા ે િવજયઃ સ્થરાે ગજપ ત વર્ ।
દેવદેવઃ મરઃ પ્રાણદ પકાે વાયુક લકઃ॥ ૧૬॥
િવપ શ્ચદ્વરદાે નાદાે નાદ ભન્નમહાચલઃ ।
વરાહરદનાે ત્યુ જયાે વ્યાઘ્રા જના બરઃ॥ ૧૭॥
ઇચ્છાશ ક્તભવાે દેવત્રાતા દૈત્યિવમદર્નઃ ।
શ ભવુક્ત્રાેદ્ભવઃ શ ભુકાપેહા શ ભુહાસ્યભૂઃ॥ ૧૮॥
શ ભુતે ઃ શવાશાેકહાર ગાૈર સખુાવહઃ ।
ઉમાઙ્ગમલ ે ગાૈર તે ેભૂઃ વધુર્નીભવઃ॥ ૧૯॥
યજ્ઞકાયાે મહાનાદાે ગિરવ માર્ શભુાનનઃ ।
સવાર્ત્મા સવર્દેવાત્મા બ્રહ્મમૂધાર્ કકુ શ્રુ તઃ॥ ૨૦॥
બ્રહ્મા ડકુ ભ શ્ચદ્વ્યાેમભાલઃસત્ય શરાે હઃ ।
જગ જન્મલયાને્મષેિનમષેાેઽગ્ યકર્સાેમદક્ૃ॥ ૨૧॥
ગર દ્રકૈરદાે ધમાર્ધમાષ્ઠઃ સામ િંહતઃ ।
ગ્રહક્ષર્દશનાે વાણી જહ્વાે વાસવના સકઃ॥ ૨૨॥
ભ્રૂમ યસં સ્થતકરાે બ્રહ્મિવદ્યામદાેદકઃ ।
કુલાચલાંસઃ સાેમાકર્ઘ ટાે દ્ર શરાેધરઃ॥ ૨૩॥
નદ નદભજુઃ સપાર્ઙ્ગુલીક તારકાનખઃ ।
વ્યાેમના ભઃ શ્રીહૃદયાે મે ષ્ઠાેઽણર્વાેદરઃ॥ ૨૪॥
કુ ક્ષસ્થયક્ષગ ધવર્રક્ષઃિકન્નરમાનષુઃ ।
વીકિટઃ ષ્ટ લઙ્ગઃ શલૈાે દર્સ્ર નુકઃ॥ ૨૫॥

પાતાલજઙ્ઘાે મુિનપા કાલાઙ્ગુષ્ઠસ્ત્રયીતનુઃ ।

ganesha1000.pdf 3



મહાગણપ તસહસ્રનામ તાતે્રમ્ ૧

જ્યાે તમર્ ડલલાઙ્ગૂલાે હૃદયાલાનિનશ્ચલઃ॥ ૨૬॥
હૃ પદ્મક ણકાશાલી િવય કે લસરાવેરઃ ।
સદ્ભક્ત યાનિનગડઃ પૂ વાિરિનવાિરતઃ॥ ૨૭॥
પ્રતાપી કા યપાે મ તા ગણકાે િવષ્ટપી બલી ।
યશ વી ધા મકાે જેતા પ્રથમઃ પ્રમથેશ્વરઃ॥ ૨૮॥
ચ તામ ણદ્વ પપ તઃ ક પદુ્રમવનાલયઃ ।
રત્નમ ડપમ યસ્થાે રત્ન સહાસનાશ્રયઃ॥ ૨૯॥
તીવ્રા શરાેદૃ્ધતપદાે વા લનીમાૈ લલા લતઃ ।
ન દાન દતપીઠશ્રીભાગદાે ભૂ ષતાસનઃ॥ ૩૦॥
સકામદાિયનીપીઠઃ સુ્ફરદુગ્રાસનાશ્રયઃ ।
તે વેતી શરાેરત્નં સત્યાિનત્યાવતં સતઃ॥ ૩૧॥
સિવઘ્નના શનીપીઠઃ સવર્શ ય બુ લયઃ ।
લિપપદ્માસનાધારાે વિહ્નધામત્રયાલયઃ॥ ૩૨॥
ઉન્નતપ્રપદાે ગૂઢગુ ફઃ સં તપા ણર્કઃ ।
પીનજઙ્ઘઃ શ્લષ્ટ નુઃ સ્થૂલાે ઃ પ્રાેન્નમ કિટઃ॥ ૩૩॥
િન ના ભઃ સ્થૂલકુ ક્ષઃ પીનવક્ષા હદ્ભજુઃ ।
પીનસ્ક ધઃ ક બુક ઠાે લ બાેષ્ઠાે લ બના સકઃ॥ ૩૪॥
ભગ્ વામરદ તુઙ્ગસવ્યદ તાે મહાહનુઃ ।
હ્ર વનતે્રત્રયઃ શપૂર્કણા િન બડમ તકઃ॥ ૩૫॥
તબકાકારકુ ભાગ્રાે રત્નમાૈ લિનરઙુ્કશઃ ।
સપર્હારકટ સતૂ્રઃ સપર્યજ્ઞાપેવીતવાન્॥ ૩૬॥
સપર્કાેટ રકટકઃ સપર્ગ્રવૈેયકાઙ્ગદઃ ।
સપર્કક્ષાેદરાબ ધઃ સપર્રા ેત્તરચ્છદઃ॥ ૩૭॥
રક્તાે રક્તા બરધરાે રક્તમાલાિવભષૂણઃ ।
રક્તેક્ષણાે રક્તકરાે રક્તતા વાેષ્ઠપ લવઃ॥ ૩૮॥
શ્વેતઃ શ્વેતા બરધરઃ શ્વેતમાલાિવભષૂણઃ ।
શ્વેતાતપત્ર ચરઃ શ્વેતચામરવી જતઃ॥ ૩૯॥
સવાર્વયવસ પૂણર્ઃ સવર્લક્ષણલ ક્ષતઃ ।
સવાર્ભરણશાેભાઢ ઃ સવર્શાેભાસમ વતઃ॥ ૪૦॥
સવર્મઙ્ગલમાઙ્ગલ્યઃ સવર્કારણકારણમ્ ।
સવર્દેવવરઃ શાઙ્ર્ગી બીજપૂર ગદાધરઃ॥ ૪૧॥
શભુાઙ્ગાે લાેકસારઙ્ગઃ સતુ તુ ત તવુધર્નઃ ।
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િકર ટ કુ ડલી હાર વનમાલી શભુાઙ્ગદઃ॥ ૪૨॥
ઇ ચાપધરઃ શલૂી ચક્રપા ણઃ સરાજે ત્ ।
પાશી તાે પલઃ શા લમ જર વદ ત ત્॥ ૪૩॥
ક પવ લીધરાે િવશ્વાભયદૈકકરાે વશી ।
અક્ષમાલાધરાે જ્ઞાનમુદ્રાવાન્ મુદ્ગરાયુધઃ॥ ૪૪॥
પૂણર્પાત્રી ક બુધરાે િવ તાઙુ્કશમૂલકઃ ।
કરસ્થામ્રફલશ્ચૂતક લકા કુઠારવાન્॥ ૪૫॥
પુ કરસ્થ વણર્ઘટ પૂણર્રત્ના ભવષર્કઃ ।
ભારતીસુ દર નાથાે િવનાયકર ત પ્રયઃ॥ ૪૬॥
મહાલ મી પ્રયતમઃ સદ્ધલ મીમનાેરમઃ ।
રમારમેશપવૂાર્ઙ્ગાે દ ક્ષણાેમામહેશ્વરઃ॥ ૪૭॥
મહીવરાહવામાઙ્ગાે ર તક દપર્પ શ્ચમઃ ।
આમાેદમાેદજનનઃ સ પ્રમાેદપ્રમાેદનઃ॥ ૪૮॥
સવંિધતમહા દ્ધરૃ દ્ધ સ દ્ધપ્રવધર્નઃ ।
દ તસાૈમખુ્યસમુખુઃ કા તક દ લતાશ્રયઃ॥ ૪૯॥
મદનાવત્યા શ્રતાઙ્ ઘ્રઃ કૃતવૈમખુ્યદુમુર્ખઃ ।
િવઘ્નસ પ લવઃ પદ્મઃ સવાન્નતમદદ્રવઃ॥ ૫૦॥
િવઘ્નકૃિન્ન ચરણાે દ્રાિવણીશ ક્તસ કૃતઃ ।
તીવ્રાપ્રસન્નનયનાે વા લનીપા લતૈકદક્ૃ॥ ૫૧॥
માેિહનીમાેહનાે ભાેગદાિયનીકા તમ ડનઃ ।
કા મનીકા તવક્ત્રશ્રીરિધ ષ્ઠતવસુ ધરઃ॥ ૫૨॥
વસધુારામદાેન્નાદાે મહાશઙ્ખિનિધ પ્રયઃ ।
નમદ્વસમુતીમાલી મહાપદ્મિનિધઃ પ્રભુઃ॥ ૫૩॥
સવર્સદુ્ગ સસંવે્યઃ શાે ચ કેશહૃદાશ્રયઃ ।
ઈશાનમૂધાર્ દેવે દ્ર શખઃ પવનન દનઃ॥ ૫૪॥
પ્રત્યુગ્રનયનાે િદવ્યાે િદવ્યાસ્ત્રશતપવર્ ક્ ।
અૈરાવતાિદસવાર્શાવારણાે વારણ પ્રયઃ॥ ૫૫॥
વ દ્યસ્ત્રપર વારાે ગણચ ડસમાશ્રયઃ ।
જયાજયપિરકરાે િવજયાિવજયાવહઃ॥ ૫૬॥
અજયા ચતપાદા ે િનત્યાન દવન સ્થતઃ ।
િવલા સનીકૃતાે લાસઃ શાૈ ડી સાૈ દયર્મ ડતઃ॥ ૫૭॥
અન તાન તસખુદઃ સમુઙ્ગલસમુઙ્ગલઃ ।
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જ્ઞાનાશ્રયઃ િક્રયાધાર ઇચ્છાશ ક્તિનષેિવતઃ॥ ૫૮॥
સભુગાસં શ્રતપદાે લ લતાલ લતાશ્રયઃ ।
કા મનીપાલનઃ કામકા મનીકે લલા લતઃ॥ ૫૯॥
સર વત્યાશ્રયાે ગાૈર ન દનઃ શ્રીિનકેતનઃ ।
ગુ ગુપ્તપદાે વાચા સદ્ધાે વાગીશ્વર પ તઃ॥ ૬૦॥
ન લનીકામુકાે વામારામાે જ્યેષ્ઠામનાેરમઃ ।
રાૈદ્ર મુિદ્રતપાદા ે હુ બીજ તુઙ્ગશ ક્તકઃ॥ ૬૧॥
િવશ્વાિદજનનત્રાણઃ વાહાશ ક્તઃ સક લકઃ ।
અ તા ધકૃતાવાસાે મદઘૂ ણતલાેચનઃ॥ ૬૨॥
ઉ ચ્છષ્ટાે ચ્છષ્ટગણકાે ગણેશાે ગણનાયકઃ ।
સાવર્કા લકસં સ દ્ધિનત્યસવે્યાે િદગ બરઃ॥ ૬૩॥
અનપાયાેઽન તદૃ ષ્ટરપ્રમેયાેઽજરામરઃ ।
અનાિવલાેઽપ્ર તહ તરચ્યુતાેઽ તમક્ષરઃ॥ ૬૪॥
અપ્રતક્યાઽક્ષયાેઽજ યાેઽનાધારાેઽનામયાેઽમલઃ ।
અમેય સ દ્ધરદ્વતૈમઘાેરાેઽ ગ્ સમાનનઃ॥ ૬૫॥
અનાકારાેઽ ધભૂ ય ગ્ બલઘ્નાેઽવ્યક્તલક્ષણઃ ।
આધારપીઠમાધાર આધારાધેયવ જતઃ॥ ૬૬॥
આખુકેતન આશાપૂરક આખુમહારથઃ ।
ઇ સાગરમ યસ્થ ઇ ભક્ષણલાલસઃ॥ ૬૭॥
ઇ ચાપા તરેકશ્રીિર ચાપિનષેિવતઃ ।
ઇ દ્રગાપેસમાનશ્રીિર દ્રનીલસમદ્યુ તઃ॥ ૬૮॥
ઇ દ વરદલ યામ ઇ દુમ ડલમ ડતઃ ।
ઇ મ પ્રય ઇડાભાગ ઇડાવાિન દરા પ્રયઃ॥ ૬૯॥
ઇ વાકુિવઘ્નિવ વંસી ઇ તકતર્વ્યતે સતઃ ।
ઈશાનમાૈ લર શાન ઈશાન પ્રય ઈ તહા॥ ૭૦॥
ઈષણાત્રયક પા ત ઈહામાત્રિવવ જતઃ ।
ઉપે દ્ર ઉડુ ન્માૈ લ ડુનાથકર પ્રયઃ॥ ૭૧॥
ઉન્નતાનન ઉત્તુઙ્ગ ઉદાર સ્ત્રદશાગ્રણીઃ ।
ઊજર્ વાનૂ મલમદ ઊહાપાેહદુરાસદઃ॥ ૭૨॥
ઋગ્યજુઃસામનયન ઋ દ્ધ સ દ્ધસમપર્કઃ ।
ઋજુ ચત્તૈકસલુભાે ઋણત્રયિવમાેચનઃ॥ ૭૩॥
લુપ્તિવઘ્નઃ વભક્તાનાં લુપ્તશ ક્તઃ સરુ દ્વષામ્ ।
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લુપ્તશ્રીિવમખુાચાર્નાં લૂતાિવસ્ફાેટનાશનઃ॥ ૭૪॥
અેકારપીઠમ યસ્થ અેકપાદકૃતાસનઃ ।
અે જતા ખલદૈત્યશ્રીરેિધતા ખલસશં્રયઃ॥ ૭૫॥
અૈશ્વયર્િનિધરૈશ્વયર્મૈિહકામુ મકપ્રદઃ ।
અૈરંમદસમાને્મષે અૈરાવતસમાનનઃ॥ ૭૬॥
આકારવાચ્ય આકાર આેજ વાનાષેધીપ તઃ ।
આૈદાયર્િનિધરાૈદ્ધત્યધૈયર્ આૈન્નત્યિનઃસમઃ॥ ૭૭॥
અઙુ્કશઃ સરુનાગાનામઙુ્કશાકારસં સ્થતઃ ।
અઃ સમ તિવસગાર્ તપદેષુ પિરક તતઃ॥ ૭૮॥
કમ ડલુધરઃ ક પઃ કપદ કલભાનનઃ ।
કમર્સાક્ષી કમર્કતાર્ કમાર્કમર્ફલપ્રદઃ॥ ૭૯॥
કદ બગાેલકાકારઃ કૂ મા ડગણનાયકઃ ।
કા યદેહઃ કિપલઃ કથકઃ કિટસતૂ્ર ત્॥ ૮૦॥
ખવર્ઃ ખડ્ગ પ્રયઃ ખડ્ગઃ ખા તા તઃસ્થઃ ખિનમર્લઃ ।
ખ વાટ ઙ્ગિનલયઃ ખટ્વાઙ્ગી ખદુરાસદઃ॥ ૮૧॥
ગુણાઢ ાે ગહનાે ગદ્યાે ગદ્યપદ્યસધુાણર્વઃ ।
ગદ્યગાન પ્રયાે ગ ગીતગીવાર્ણપવૂર્જઃ॥ ૮૨॥
ગુહ્યાચારરતાે ગુહ્યાે ગુહ્યાગમિન િપતઃ ।
ગુહાશયાે ગુડા ધસ્થાે ગુ ગ યાે ગુ ગુર્ ઃ॥ ૮૩॥
ઘ ટાઘઘર્િરકામાલી ઘટકુ ભાે ઘટાેદરઃ ।
ઙકારવાચ્યાે ઙાકારાે ઙકારાકારશુ ડ ત્॥ ૮૪॥
ચ ડશ્ચ ડશે્વરશ્ચ ડી ચ ડશેશ્ચ ડિવક્રમઃ ।
ચરાચરિપતા ચ તામ ણશ્ચવર્ણલાલસઃ॥ ૮૫॥
છ દ છ દાેદ્ભવ છ દાે દુલર્ક્ષ્ય છ દિવગ્રહઃ ।
જગદ્યાેિનજર્ગ સાક્ષી જગદ શાે જગન્મયઃ॥ ૮૬॥
જ યાે જપપરાે યાે જહ્વા સહાસનપ્રભુઃ ।
સ્રવદ્ગ ડાે લસદ્ધાનઝઙ્કાિરભ્રમરાકુલઃ॥ ૮૭॥
ટઙ્કારસ્ફારસરંાવષ્ટઙ્કારમ ણનપૂુરઃ ।
ઠદ્વયીપ લવા તસ્થસવર્મ ત્રષેુ સ દ્ધદઃ॥ ૮૮॥
િડ ડમુ ડાે ડાિકનીશાે ડામરાે િડ ડમ પ્રયઃ ।
ઢક્કાિનનાદમુિદતાે ઢાૈઙ્કાે ઢુ ઢિવનાયકઃ॥ ૮૯॥
ત વાનાં પ્રકૃ ત ત વં ત વ પદિન િપતઃ ।
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તારકા તરસસં્થાન તારક તારકા તકઃ॥ ૯૦॥
સ્થા ઃ સ્થા પ્રયઃ સ્થાતા સ્થાવરં જઙ્ગમં જગત્ ।
દક્ષયજ્ઞપ્રમથનાે દાતા દાનં દમાે દયા॥ ૯૧॥
દયાવા દવ્યિવભવાે દ ડ દ્દ ડનાયકઃ ।
દ તપ્ર ભન્નાભ્રમાલાે દૈત્યવારણદારણઃ॥ ૯૨॥
દંષ્ટ્ર ાલગ્ દ્વ પઘટાે દેવાથર્ ગ કૃ તઃ ।
ધનં ધનપતેબર્ ધુધર્નદાે ધરણીધરઃ॥ ૯૩॥
યાનૈકપ્રકટાે યેયાે યાનં યાનપરાયણઃ ।
વિનપ્રકૃ તચી કારાે બ્રહ્મા ડાવ લમખેલઃ॥ ૯૪॥
ન દ્યાે ન દ પ્રયાે નાદાે નાદમ યપ્ર ત ષ્ઠતઃ ।
િન કલાે િનમર્લાે િનત્યાે િનત્યાિનત્યાે િનરામયઃ॥ ૯૫॥
પરં વ્યાેમ પરં ધામ પરમાત્મા પરં પદમ્॥ ૯૬॥
પરા પરઃ પશપુ તઃ પશપુાશિવમાેચનઃ ।
પૂણાર્ન દઃ પરાન દઃ પુરાણપુ ષાેત્તમઃ॥ ૯૭॥
પદ્મપ્રસન્નવદનઃ પ્રણતાજ્ઞાનનાશનઃ ।
પ્રમાણપ્રત્યયાતીતઃ પ્રણતા તિનવારણઃ॥ ૯૮॥
ફ ણહ તઃ ફ ણપ તઃ ફૂ કારઃ ફ ણત પ્રયઃ ।
બાણા ચતાઙ્ ઘ્રયુગલાે બાલકે લકુતૂહલી ।
બ્રહ્મ બ્રહ્મા ચતપદાે બ્રહ્મચાર હ પ તઃ॥ ૯૯॥
હત્તમાે બ્રહ્મપરાે બ્રહ્મ યાે બ્રહ્મિવિ પ્રયઃ ।
હન્નાદા યચી કારાે બ્રહ્મા ડાવ લમખેલઃ॥ ૧૦૦॥

ભ્રૂક્ષપેદત્તલ મીકાે ભગા ભદ્રાે ભયાપહઃ ।
ભગવાન્ ભ ક્તસલુભાે ભૂ તદાે ભૂ તભષૂણઃ॥ ૧૦૧॥
ભવ્યાે ભૂતાલયાે ભાેગદાતા ભ્રૂમ યગાેચરઃ ।
મ ત્રાે મ ત્રપ તમર્ ત્રી મદમત્તાે મનાે મયઃ॥ ૧૦૨॥
મખેલાહીશ્વરાે મ દગ તમર્ દિનભેક્ષણઃ ।
મહાબલાે મહાવીયા મહાપ્રાણાે મહામનાઃ॥ ૧૦૩॥
યજ્ઞાે યજ્ઞપ તયર્જ્ઞગાેપ્તા યજ્ઞફલપ્રદઃ ।
યશસ્કરાે યાેગગ યાે યા જ્ઞકાે યાજક પ્રયઃ॥ ૧૦૪॥
રસાે રસ પ્રયાે રસ્યાે ર જકાે રાવણા ચતઃ ।
રાજ્યરક્ષાકરાે રત્નગભા રાજ્યસખુપ્રદઃ॥ ૧૦૫॥
લક્ષાે લક્ષપ તલર્ક્ષ્યાે લયસ્થાે લડુ્ડક પ્રયઃ ।
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લાસ પ્રયાે લાસ્યપરાે લાભકૃ લાેકિવશ્રુતઃ॥ ૧૦૬॥
વરે યાે વિહ્નવદનાે વ દ્યાે વેદા તગાેચરઃ ।
િવકતાર્ િવશ્વતશ્ચ િવધાતા િવશ્વતાેમખુઃ॥ ૧૦૭॥
વામદેવાે િવશ્વનેતા વ જ્રવજ્રિનવારણઃ ।
િવવ વદ્બ ધનાે િવશ્વાધારાે િવશ્વેશ્વરાે િવભુઃ॥ ૧૦૮॥
શ દબ્રહ્મ શમપ્રા યઃ શ ભુશ ક્તગણેશ્વરઃ ।
શા તા શખાગ્રિનલયઃ શર યઃ શ બરેશ્વરઃ॥ ૧૦૯॥
ષડૃતુકુસમુસ્રગ્વી ષડાધારઃ ષડક્ષરઃ ।
સસંારવૈદ્યઃ સવર્જ્ઞઃ સવર્ભષેજભષેજમ્॥ ૧૧૦॥
ષ્ટ સ્થ તલયક્ર ડઃ સરુકુ જરભેદકઃ ।

સ દૂિરતમહાકુ ભઃ સદસદ્ભ ક્તદાયકઃ॥ ૧૧૧॥
સાક્ષી સમુદ્રમથનઃ વયવંેદ્યઃ વદ ક્ષણઃ ।
વત ત્રઃ સત્યસઙ્ક પઃ સામગાનરતઃ સખુી॥ ૧૧૨॥
હંસાે હ તિપશાચીશાે હવનં હવ્યકવ્યભુક્ ।
હવ્યં હુત પ્રયાે હૃષ્ટાે હૃ લખેામ ત્રમ યગઃ॥ ૧૧૩॥
ક્ષતે્રાિધપઃ ક્ષમાભતાર્ ક્ષમાક્ષમપરાયણઃ ।
ક્ષપ્રકે્ષમકરઃ ક્ષેમાન દઃ ક્ષાેણીસરુદુ્રમઃ॥ ૧૧૪॥
ધમર્પ્રદાેઽથર્દઃ કામદાતા સાૈભાગ્યવધર્નઃ ।
િવદ્યાપ્રદાે િવભવદાે ભુ ક્તમુ ક્તફલપ્રદઃ॥ ૧૧૫॥
આભ યકરાે વીરશ્રીપ્રદાે િવજયપ્રદઃ ।
સવર્વ યકરાે ગભર્દાષેહા પતુ્રપાતૈ્રદઃ॥ ૧૧૬॥
મેધાદઃ ક તદઃ શાેકહાર દાૈભાર્ગ્યનાશનઃ ।
પ્ર તવાિદમખુ ત ભાે ષ્ટ ચત્તપ્રસાદનઃ॥ ૧૧૭॥
પરા ભચારશમનાે દુઃખહા બ ધમાેક્ષદઃ ।
લવસુ્ત્રિટઃ કલા કાષ્ઠા િનમષે ત પરક્ષણઃ॥ ૧૧૮॥
ઘટ મુહૂતર્ઃ પ્રહરાે િદવા નક્તમહિનશમ્ ।
પક્ષાે માસ વર્યના દયુગં ક પાે મહાલયઃ॥ ૧૧૯॥
રા શ તારા ત થયાગાે વારઃ કરણમંશકમ્ ।
લગ્ ં હાેરા કાલચકં્ર મે ઃ સપ્તષર્યાે ધ્રવુઃ॥ ૧૨૦॥
રાહુમર્ દઃ કિવ ર્ વાે બુધાે ભાૈમઃ શશી રિવઃ ।
કાલઃ ષ્ટઃ સ્થ તિવશ્વં સ્થાવરં જઙ્ગમં જગત્॥ ૧૨૧॥
ભૂરાપાેઽ ગ્ મર્ દ્વ્યાેમાહંકૃ તઃ પ્રકૃ તઃ પુમાન્ ।
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બ્રહ્મા િવ ઃ શવાે દ્ર ઈશઃ શ ક્તઃ સદા શવઃ॥ ૧૨૨॥
િત્રદશાઃ િપતરઃ સદ્ધા યક્ષા રક્ષાં સ િકન્નરાઃ ।
સદ્ધિવદ્યાધરા ભૂતા મનુ યાઃ પશવઃ ખગાઃ॥ ૧૨૩॥
સમુદ્રાઃ સિરતઃ શલૈા ભૂતં ભવં્ય ભવાેદ્ભવઃ ।
સાઙ્ખ્યં પાત જલં યાેગં પુરાણાિન શ્રુ તઃ તઃ॥ ૧૨૪॥
વેદાઙ્ગાિન સદાચારાે મીમાંસા યાયિવ તરઃ ।
આયવુદાે ધનવુદાે ગા ધવ કાવ્યનાટકમ્॥ ૧૨૫॥
વખૈાનસં ભાગવતં માનષું પા ચરાત્રકમ્ ।
શવૈં પાશપુતં કાલામખુ ભૈરવશાસનમ્॥ ૧૨૬॥
શાક્તં વનૈાયકં સાૈરં જૈનમાહર્તસિંહતા ।
સદસદ્વ્યક્તમવ્યકં્ત સચેતનમચેતનમ્॥ ૧૨૭॥
બ ધાે માેક્ષઃ સખંુ ભાેગાે યાેગઃ સત્યમ મર્હાન્ ।
વ ત હંુ ફટ્ વધા વાહા શ્રાષૈડ્ વાષૈડ્ વષ ણમઃ॥ ૧૨૮॥
જ્ઞાનં િવજ્ઞાનમાન દાે બાેધઃ સિંવ સમાેઽસમઃ ।
અેક અેકાક્ષરાધાર અેકાક્ષરપરાયણઃ॥ ૧૨૯॥
અેકાગ્રધીરેકવીર અેકાેઽનેક વ પ ક્ ।
દ્વ પાે દ્વભુ ે દ્વ્યક્ષાે દ્વરદાે દ્વ પરક્ષકઃ॥ ૧૩૦॥
દ્વમૈાતુરાે દ્વવદનાે દ્વ દ્વહીનાે દ્વયા તગઃ ।
િત્રધામા િત્રકરસે્ત્રતા િત્રવગર્ફલદાયકઃ॥ ૧૩૧॥
િત્રગુણાત્મા િત્રલાેકાિદ સ્ત્રશક્તીશ સ્ત્રલાેચનઃ ।
ચતુિવધવચાે ત્તપિર ત્તપ્રવતર્કઃ॥ ૧૩૨॥
ચતુબાર્હુશ્ચતુદર્ તશ્ચતુરાત્મા ચતુભુર્જઃ ।
ચતુિવધાપેાયમયશ્ચતવુર્ણાર્શ્રમાશ્રયઃ ।
ચતુથ પજૂનપ્રીતશ્ચતુથ ત થસ ભવઃ॥ ૧૩૩॥
પ ચાક્ષરાત્મા પ ચાત્મા પ ચાસ્યઃ પ ચકૃત્તમઃ॥ ૧૩૪॥
પ ચાધારઃ પ ચવણર્ઃ પ ચાક્ષરપરાયણઃ ।
પ ચતાલઃ પ ચકરઃ પ ચપ્રણવમા કઃ॥ ૧૩૫॥
પ ચબ્રહ્મમયસૂ્ફ તઃ પ ચાવરણવાિરતઃ ।
પ ચભક્ષ પ્રયઃ પ ચબાણઃ પ ચ શખાત્મકઃ॥ ૧૩૬॥
ષટ્કાેણપીઠઃ ષટ્ચક્રધામા ષડ્ગ્ર થભેદકઃ ।
ષડઙ્ગ વા તિવ વંસી ષડઙ્ગુલમહાહ્ર દઃ॥ ૧૩૭॥
ષ મખુઃ ષ મખુભ્રાતા ષટ્શ ક્તપિરવાિરતઃ ।
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ષડ્વિૈરવગર્િવ વંસી ષડૂ મભયભ જનઃ॥ ૧૩૮॥
ષટ્તકર્દૂરઃ ષટ્કમાર્ ષડ્ગુણઃ ષડ્રસાશ્રયઃ ।
સપ્તપાતાલચરણઃ સપ્તદ્વ પાે મ ડલઃ॥ ૧૩૯॥
સપ્ત વલાકમુકુટઃ સપ્તસ પ્તવરપ્રદઃ ।
સપ્તાઙ્ગરાજ્યસખુદઃ સપ્ત ષગણવ દતઃ॥ ૧૪૦॥
સપ્તચ્છ દાેિનિધઃ સપ્તહાતે્રઃ સપ્ત વરાશ્રયઃ ।
સપ્તા ધકે લકાસારઃ સપ્તમા િનષેિવતઃ॥ ૧૪૧॥
સપ્તચ્છ દાે માેદમદઃ સપ્તચ્છ દાે મખપ્રભુઃ ।
અષ્ટમૂ ત યયમૂ તરષ્ટપ્રકૃ તકારણમ્॥ ૧૪૨॥
અષ્ટાઙ્ગયાેગફલ દષ્ટપત્રા બુ સનઃ ।
અષ્ટશ ક્તસમાનશ્રીરષૈ્ટશ્વયર્પ્રવધર્નઃ॥ ૧૪૩॥
અષ્ટપીઠાપેપીઠશ્રીરષ્ટમા સમા તઃ ।
અષ્ટભૈરવસવે્યાેઽષ્ટવસવુ દ્યાેઽષ્ટમૂ ત ત્॥ ૧૪૪॥
અષ્ટચક્રસુ્ફરન્મૂ તરષ્ટદ્રવ્યહિવઃ પ્રયઃ ।
અષ્ટશ્રીરષ્ટસામશ્રીરષ્ટૈશ્વયર્પ્રદાયકઃ ।
નવનાગાસના યાસી નવિન યનુશા સતઃ॥ ૧૪૫॥
નવદ્વારપુરા ત્તાે નવદ્વારિનકેતનઃ ।
નવનાથમહાનાથાે નવનાગિવભૂ ષતઃ॥ ૧૪૬॥
નવનારાયણ તુલ્યાે નવદુગાર્િનષેિવતઃ ।
નવરત્નિવ ચત્રાઙ્ગાે નવશ ક્ત શરાેદૃ્ધતઃ॥ ૧૪૭॥
દશાત્મકાે દશભુ ે દશિદક્પ તવ દતઃ ।
દશા યાયાે દશપ્રાણાે દશે દ્રયિનયામકઃ॥ ૧૪૮॥
દશાક્ષરમહામ ત્રાે દશાશાવ્યાિપિવગ્રહઃ ।
અેકાદશમહા દ્રઃૈ તુતશ્ચૈકાદશાક્ષરઃ॥ ૧૪૯॥
દ્વાદશ દ્વદશાષ્ટાિદદાેદર્ ડાસ્ત્રિનકેતનઃ ।
ત્રયાેદશ ભદા ભન્નાે િવશ્વેદેવાિધદૈવતમ્॥ ૧૫૦॥
ચતુદર્શે દ્રવરદશ્ચતુદર્શમનપુ્રભુઃ ।
ચતુદર્શાદ્યિવદ્યાઢ શ્ચતુદર્શજગ પ તઃ॥ ૧૫૧॥
સામપ ચદશઃ પ ચદશીશીતાંશિુનમર્લઃ ।
ત થપ ચદશાકાર ત યા પ ચદશા ચતઃ॥ ૧૫૨॥
ષાેડશાધારિનલયઃ ષાેડશ વરમા કઃ ।
ષાેડશા તપદાવાસઃ ષાેડશે દુકલાત્મકઃ॥ ૧૫૩॥
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કલાસપ્તદશી સપ્તદશસપ્તદશાક્ષરઃ ।
અષ્ટાદશદ્વ પપ તરષ્ટાદશપુરાણકૃત્॥ ૧૫૪॥
અષ્ટાદશાષૈધી ષ્ટરષ્ટાદશિવિધઃ તઃ ।
અષ્ટાદશ લિપવ્ય ષ્ટસમ ષ્ટજ્ઞાનકાેિવદઃ॥ ૧૫૫॥
અષ્ટાદશાન્નસ પ ત્તરષ્ટાદશિવ તકૃત્ ।
અેકિવશઃ પુમાનેકિવશત્યઙ્ગુ લપ લવઃ॥ ૧૫૬॥
ચતુિવશ તત વાત્મા પ ચિવશાખ્યપૂ ષઃ ।
સપ્તિવશ તતારેશઃ સપ્તિવશ તયાેગકૃત્॥ ૧૫૭॥
દ્વાિત્રશદ્ભૈરવાધીશશ્ચતુ સ્ત્રશન્મહાહ્ર દઃ ।
ષટ્િત્રશત્ત વસ ભૂ તરષ્ટિત્રશ કલાત્મકઃ॥ ૧૫૮॥
પ ચાશ દ્વ શક્તીશઃ પ ચાશન્મા કાલયઃ ।
દ્વપ ચાશદ્વપુઃશ્રેણીિત્રષષ્ટ ક્ષરસશં્રયઃ ।
પ ચાશદક્ષરશ્રેણીપ ચાશદુ્રદ્રિવગ્રહઃ॥ ૧૫૯॥
ચતઃુષ ષ્ટમહા સ દ્ધયાે ગની દવ દતઃ ।
નમદેકાનેપ ચાશન્મ દ્વગર્િનરગર્લઃ॥ ૧૬૦॥
ચતઃુષષ્ટ થર્િનણતા ચતઃુષ ષ્ટકલાિનિધઃ ।
અષ્ટષ ષ્ટમહાતીથર્ક્ષતે્રભૈરવવ દતઃ॥ ૧૬૧॥
ચતનુર્વ તમ ત્રાત્મા ષ ણવત્યિધકપ્રભુઃ ।
શતાન દઃ શત તઃ શતપત્રાયતેક્ષણઃ॥ ૧૬૨॥
શતાનીકઃ શતમખઃ શતધારાવરાયુધઃ ।
સહસ્રપત્રિનલયઃ સહસ્રફ ણભષૂણઃ॥ ૧૬૩॥
સહસ્રશીષાર્ પુ ષઃ સહસ્રાક્ષઃ સહસ્રપાત્ ।
સહસ્રનામસં તુત્યઃ સહસ્રાક્ષબલાપહઃ॥ ૧૬૪॥
દશસાહસ્રફ ણ ફ ણરાજકૃતાસનઃ ।
અષ્ટાશી તસહસ્રાદ્યમહ ષ તાતે્રપાિઠતઃ॥ ૧૬૫॥
લક્ષાધારઃ પ્રયાધારાે લક્ષાધારમનાેમયઃ ।
ચતુલર્ક્ષજપપ્રીતશ્ચતુલર્ક્ષપ્રકાશકઃ॥ ૧૬૬॥
ચતુરશી તલક્ષાણાં વાનાં દેહસં સ્થતઃ ।
કાેિટસયૂર્પ્રતીકાશઃ કાેિટચ દ્રાંશિુનમર્લઃ॥ ૧૬૭॥
શવાેદ્ભવાદ્યષ્ટકાેિટવનૈાયકધુર ધરઃ ।
સપ્તકાેિટમહામ ત્રમિ ત્રતાવયવદુ્ય તઃ॥ ૧૬૮॥
ત્રય સ્ત્રશ કાેિટસરુશ્રેણીપ્રણતપાદુકઃ ।
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અન તદેવતાસવે્યાે હ્યન તશભુદાયકઃ॥ ૧૬૯॥
અન તનામાન તશ્રીરન તાેઽન તસાખૈ્યદઃ ।
અન તશ ક્તસિહતાે હ્યન તમુિનસં તુતઃ॥ ૧૭૦॥
ઇ ત વનૈાયકં ના ાં સહસ્ર મદમીિરતમ્ ।
ઇદં બ્રાહ્મે મુહૂત યઃ પઠ ત પ્રત્યહં નરઃ॥ ૧૭૧॥
કરસં્થ તસ્ય સકલમૈિહકામુ મકં સખુમ્ ।
આયુરારાેગ્યમૈશ્વય ધૈય શાૈય બલં યશઃ॥ ૧૭૨॥
મેધા પ્રજ્ઞા તઃ કા તઃ સાૈભાગ્યમ ભ પતા ।
સતં્ય દયા ક્ષમા શા તદાર્ ક્ષ યં ધમર્શીલતા॥ ૧૭૩॥
જગ સવંનનં િવશ્વસવંાદાે વેદપાટવમ્ ।
સભાપા ડત્યમાૈદાય ગા ભીય બ્રહ્મવચર્સમ્॥ ૧૭૪॥
આેજ તજેઃ કુલં શીલં પ્રતાપાે વીયર્માયર્તા ।
જ્ઞાનં િવજ્ઞાનમા તક્યં સ્થૈય િવશ્વાસતા તથા॥ ૧૭૫॥
ધનધા યાિદ દ્ધશ્ચ સકૃદસ્ય જપાદ્ભવેત્ ।
વ યં ચતુિવધં િવશ્વં જપાદસ્ય પ્ર યતે॥ ૧૭૬॥
રાજ્ઞાે રાજકલત્રસ્ય રાજપતુ્રસ્ય મિ ત્રણઃ ।
જ યતે યસ્ય વ યાથ સ દાસ તસ્ય યતે॥ ૧૭૭॥
ધમાર્થર્કામમાેક્ષાણામનાયાસને સાધનમ્ ।
શાિકનીડાિકનીરક્ષાેયક્ષગ્રહભયાપહમ્॥ ૧૭૮॥
સામ્રાજ્યસખુદં સવર્સપત્નમદમદર્નમ્ ।
સમ તકલહ વં સ દગ્ધબીજપ્રરાેહણમ્॥ ૧૭૯॥
દુઃ વ શમનં કુ્રદ્ધ વા મ ચત્તપ્રસાદનમ્ ।
ષડ્વગાર્ષ્ટમહા સ દ્ધિત્રકાલજ્ઞાનકારણમ્॥ ૧૮૦॥
પરકૃત્યપ્રશમનં પરચક્રપ્રમદર્નમ્ ।
સઙ્ગ્રામમાગ સવષા મદમેકં જયાવહમ્॥ ૧૮૧॥
સવર્વ ય વદાષેઘ્નં ગભર્રક્ષૈકકારણમ્ ।
પઠ્યતે પ્રત્યહં યત્ર તાતંે્ર ગણપતેિરદમ્॥ ૧૮૨॥
દેશે તત્ર ન દુ ભક્ષમીતયાે દુિરતાિન ચ ।
ન તદ્ગહંે જહા ત શ્રીયર્ત્રાયં જ યતે તવઃ॥ ૧૮૩॥
ક્ષયકુષ્ઠપ્રમેહાશર્ભગ દરિવષૂ ચકાઃ ।
ગુ મં લીહાનમશમાનમ તસારં મહાેદરમ્॥ ૧૮૪॥
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કાસં શ્વાસમુદાવત શલંૂ શાેફામયાેદરમ્ ।
શરાેરાેગં વ મ િહક્કાં ગ ડમાલામરાેચકમ્॥ ૧૮૫॥
વાતિપત્તકફદ્વ દ્વિત્રદાષેજિનત વરમ્ ।
આગ તુિવષમં શીતમુ ણં ચૈકાિહકાિદકમ્॥ ૧૮૬॥
ઇત્યાદ્યુક્તમનુકં્ત વા રાેગદાષેાિદસ ભવમ્ ।
સવ પ્રશમયત્યાશુ તાતે્રસ્યાસ્ય સકૃ જપઃ॥ ૧૮૭॥
પ્રા યતેઽસ્ય જપા સ દ્ધઃ સ્ત્રીશદૂ્રઃૈ પ તતૈરિપ ।
સહસ્રનામમ ત્રાેઽયં જિપતવ્યઃ શભુાપ્તયે॥ ૧૮૮॥
મહાગણપતેઃ તાતંે્ર સકામઃ પ્રજપિન્નદમ્ ।
ઇચ્છયા સકલાન્ ભાેગાનપુભજુ્યેહ પા થવાન્॥ ૧૮૯॥
મનાેરથફલૈિદવ્યવૈ્યામયાનૈમર્નાેરમૈઃ ।
ચ દ્રે દ્રભાસ્કરાપેે દ્રબ્રહ્મશવાર્િદસદ્મસુ॥ ૧૯૦॥
કામ પઃ કામગ તઃ કામદઃ કામદેશ્વરઃ ।
ભુ વા યથે સતા ભાેગાનભીષ્ટૈઃ સહ બ ધુ ભઃ॥ ૧૯૧॥
ગણેશાનુચરાે ભૂ વા ગણાે ગણપ ત પ્રયઃ ।
ન દ શ્વરાિદસાન દૈનર્ દતઃ સકલૈગર્ણૈઃ॥ ૧૯૨॥
શવા યાં કૃપયા પતુ્રિનિવશષંે ચ લા લતઃ ।
શવભક્તઃ પૂણર્કામાે ગણેશ્વરવરા પનુઃ॥ ૧૯૩॥
ત મરાે ધમર્પરઃ સાવર્ભાૈમાેઽ ભ યતે ।

િન કામ તુ જપિન્નત્યં ભ યા િવઘે્નશત પરઃ॥ ૧૯૪॥
યાેગ સ દ્ધ પરાં પ્રા ય જ્ઞાનવૈરાગ્યસયંુતઃ ।
િનર તરે િનરાબાધે પરમાન દસં જ્ઞતે॥ ૧૯૫॥
િવશ્વાેત્તીણ પરે પૂણ પનુરા ત્તવ જતે ।
લીનાે વનૈાયકે ધા રમતે િનત્યિન ર્તે॥ ૧૯૬॥
યાે નામ ભહુર્તૈદર્ત્તૈઃ પજૂયેદચર્યીન્નરઃ ।
રા નાે વ યતાં યા ત િરપવાે યા ત દાસતામ્॥ ૧૯૭॥
તસ્ય સ ય ત મ ત્રાણાં દુલર્ભાશ્ચેષ્ટ સદ્ધયઃ ।
મૂલમ ત્રાદિપ તાતે્ર મદં પ્રયતમં મમ॥ ૧૯૮॥
નભસ્યે મા સ શકુ્લાયાં ચતુ યા મમ જન્મિન ।
દૂવાર્ ભનાર્મ ભઃ પૂ ં તપર્ણં િવિધવચ્ચરેત્॥ ૧૯૯॥
અષ્ટદ્રવ્યૈિવશષેેણ કુયાર્દ્ભ ક્તસસુયંુતઃ ।
તસ્યે સતં ધનં ધા યમૈશ્વય િવજયાે યશઃ॥ ૨૦૦॥
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ભિવ ય ત ન સ દેહઃ પતુ્રપાતૈ્રાિદકં સખુમ્ ।
ઇદં પ્રજિપતં તાતંે્ર પિઠતં શ્રાિવતં શ્રુતમ્॥ ૨૦૧॥
વ્યાકૃતં ચ ચતં યાતં િવ ષ્ટમ ભવ દતમ્ ।
ઇહામતુ્ર ચ િવશ્વષેાં િવશ્વૈશ્વયર્પ્રદાયકમ્॥ ૨૦૨॥
વચ્છ દચાિરણા યષે યને સ ધાયર્તે તવઃ ।
સ રક્ષ્યતે શવાેદ્ભૂતૈગર્ણૈર યષ્ટકાેિટ ભઃ॥ ૨૦૩॥
લ ખતં પુ તક તાતંે્ર મ ત્રભૂતં પ્રપજૂયેત્ ।
તત્ર સવાત્તમા લ મીઃ સિન્નધત્તે િનર તરમ્॥ ૨૦૪॥
દાનૈરશષેૈર ખલવૈ્રર્તૈશ્ચ
તીથરશષેૈર ખલૈમર્ખૈશ્ચ ।

ન ત ફલં િવ દ ત યદ્ગણેશ-
સહસ્રનામ મરણને સદ્યઃ॥ ૨૦૫॥

અેતન્ના ાં સહસ્રં પઠ ત િદનમણાૈ પ્રત્યહં
પ્રાે જહાને સાયં મ ય દને વા
િત્રષવણમથવા સ તતં વા જનાે યઃ ।
સસ્યાદૈશ્વયર્ધુયર્ઃ પ્રભવ ત વચસાં
ક તમુચ્ચૈ તનાે ત દાિરદ્ર્યં હ ત િવશ્વં
વશય ત સુ ચરં વધર્તે પતુ્રપાતૈ્રૈઃ॥ ૨૦૬॥
અિક ચનાેઽ યેક ચત્તાે િનયતાે િનયતાસનઃ ।
પ્રજપંશ્ચતુરાે માસાન્ ગણેશાચર્નત પરઃ॥ ૨૦૭॥
દિરદ્રતાં સમનુ્મૂલ્ય સપ્તજન્માનુગામિપ ।
લભતે મહતી ં લ મી મત્યાજ્ઞા પારમેશ્વર ॥ ૨૦૮॥
આયુ યં વીતરાેગં કુલમ તિવમલં સ પદશ્ચા તનાશઃ var ચાતર્દાનાઃ
ક તિનત્યાવદાતા ભવ ત ખલુ નવા કા તરવ્યાજભવ્યા । var ભ ણ તર ભનવા
પતુ્રાઃ સ તઃ કલતં્ર ગુણવદ ભમતં યદ્યદ યચ્ચ તત્તન્ var સતં્ય
િનતં્ય યઃ તાતે્રમેતત્ પઠ ત ગણપતે તસ્ય હ તે સમ તમ્॥ ૨૦૯॥
ગણ જયાે ગણપ તહર બાે ધરણીધરઃ ।
મહાગણપ તબુર્ દ્ધ પ્રયઃ ક્ષપ્રપ્રસાદનઃ॥ ૨૧૦॥ var ગણપ તલર્ક્ષપ્રદઃ

અમાેઘ સ દ્ધર તમ ત્ર શ્ચ તામ ણિનિધઃ ।
સમુઙ્ગલાે બીજમાશાપૂરકાે વરદઃ કલઃ॥ ૨૧૧॥ var વરદઃ શવઃ

કા યપાે ન દનાે વાચા સદ્ધાે ઢુ ઢિવનાયકઃ ।
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માેદકૈરે ભરત્રૈકિવશત્યા નામ ભઃ પુમાન્॥ ૨૧૨॥
ઉપાયનં દદેદ્ભ યા મ પ્રસાદં ચક ષર્ ત ।
વ સરં િવઘ્નરા ેઽસ્ય ત ય મષ્ટાથર્ સદ્ધયે॥ ૨૧૩॥
યઃ તાૈ ત મદ્ગતમના મમારાધનત પરઃ ।
તુતાે ના ા સહસ્રેણ તનેાહં નાત્ર સશંયઃ॥ ૨૧૪॥
નમાે નમઃ સરુવરપૂ જતાઙ્ઘ્રયે
નમાે નમાે િન પમમઙ્ગલાત્મને ।

નમાે નમાે િવપુલદયૈક સદ્ધયે
નમાે નમઃ કિરકલભાનનાય તે॥ ૨૧૫॥

િકિઙ્કણીગણર ચતચરણઃ
પ્રકિટતગુ મતચા કરણઃ ।
મદજલલહર ક લતકપાેલઃ
શમયતુ દુિરતં ગણપ તના ા॥ ૨૧૬॥
॥ ઇ ત શ્રીગણેશપુરાણે ઉપાસનાખ ડે ઈશ્વરગણેશસવંાદે
ગણેશસહસ્રનામ તાતે્રં નામ ષટ્ચ વાિરશાેઽ યાયઃ॥
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