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Shri Ekarnaganesha Trishati

શ્રીઅેકાણર્ગણેશિત્રશતી

શ્રીદેવ્યવુાચ -

અેકાણર્સ્ય િત્રશતી ં બ્રૂિહ ગણેશસ્ય મહેશ્વર॥
શ્રી શવ ઉવાચ -

॥ િવિનયાેગઃ॥
હિરઃ ૐ । અસ્ય શ્રીઅેકાણર્ગણેશિત્રશતી તાતે્રમહામ ત્રસ્ય
શ્રીગણકાે ઋ ષઃ । અનુષુ્ટ છ દઃ । બ્રહ્મણ પ તદવતા । ગં બીજમ્ ।
યા શ ક્તઃ । શ્રીઅેકાણર્ગણેશપ્રસાદ સદ્ યથ જપે િવિનયાેગઃ॥
॥ યાનમ્॥
યાયેિન્નત્યં ગણેશં પરમગુણયુતં યાનસસંં્થ િત્રનતંે્ર
અેકં દેવં વનેકં પરમસખુયુતં દેવદેવં પ્રસન્નમ્ ।

શુ ડાદ ડાઢ ગ ડાેદ્ગ લતમદજલાે લાેલમત્તા લમાલં
શ્રીમ તં િવઘ્નરાજં સકલસખુકરં શ્રીગણેશં નમા મ॥

॥ પ ચપૂ ॥
ૐ લં થવ્યાત્મને ગ ધં સમપર્યા મ ।
ૐ હંઆકાશાત્મને પુ પૈઃ પજૂયા મ ।
ૐ યં વા વાત્મને ધપૂમાઘ્રાપયા મ ।
ૐ રં વહ્ યાત્મને દ પં દશર્યા મ ।
ૐ વં અ તાત્મને અ તં મહાનવૈેદ્યં િનવેદયા મ ।
ૐસં સવાર્ત્મને સવાપચારપૂ ં સમપર્યા મ॥
॥ અથ અેકાણર્ગણેશિત્રશતી॥
ગંબીજમ ત્રિનલયાે ગંબી ે ગં વ પવાન્॥ ૧॥
ગંકારબીજસવંેદ્યાે ગંકારાે ગજંપ પ્રયઃ॥ ૨॥
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ગંકારાખ્યપરંબ્રહ્મ ગંકારશ ક્તનાયકઃ ।
ગંકારજપસ તુષ્ટાે ગંકાર વિન પકઃ॥ ૩॥
ગંકારવણર્મ યસ્થાે ગંકાર ત્ત પવાન્ ।
ગંકારપત્તનાધીશાે ગવંેદ્યાે ગપં્રદાયકઃ॥ ૪॥
ગં પકધમર્દાતા ગં પીકામદાયકઃ ।
ગં પીનામથર્દાતા ગં પીભાગ્યવદ્ધર્નઃ॥ ૫॥
ગં પકસવર્િવદ્યાદાયકાે ગં સ્થ તપ્રદઃ ।
ગં પકિવભવદાે ગં પકજયપ્રદઃ॥ ૬॥
ગજંપનેસ તુષ્ટ ભુ ક્તમુ ક્તપ્રદાયકઃ ।
ગં પકવ યદાતા ગં પીગભર્દાષેહા॥ ૭॥
ગં પકબુ દ્ધદાતા ગં પીક તદાયકઃ ।
ગં પકશાેકહાર ગં પકસખુપ્રદઃ॥ ૮॥
ગં પકદુઃખહતાર્ ગમાન દપ્રદાયકઃ ।
ગનંામજપસપુ્રીતાે ગં પીજનસિેવતઃ॥ ૯॥
ગંકારદેહાે ગંકારમ તકાે ગપંદાથર્કઃ ।
ગંકારશ દસ તુષ્ટાે ગ ધલુ યન્મધવુ્રતઃ॥ ૧૦॥
ગંયાેગૈકસસુલં યાે ગંબ્રહ્મત વબાેધકઃ ।
ગંભીરાે ગ ધમાતઙ્ગાે ગ ધાષ્ટકિવરા જતઃ॥ ૧૧॥
ગ ધાનુ લપ્તસવાર્ઙ્ગાે ગ ધપુ ડ્રિવરા જતઃ ।
ગગર્ગીતપ્રસન્નાત્મા ગગર્ભી તહરઃ સદા॥ ૧૨॥
ગગાર્િરભ જકાે િનતં્ય ગગર્ સ દ્ધપ્રદાયકઃ ।
ગજવાચ્યાે ગજલક્ષ્યાે ગજરાટ્ ચ ગ નનઃ॥ ૧૩॥
ગ કૃ તગર્ યક્ષાે ગજપ્રાણાે ગ જયઃ ।
ગજેશ્વરાે ગજેશાનાે ગજમત્તાે ગજપ્રભુઃ॥ ૧૪॥
ગજસવે્યાે ગજવ દ્યાે ગજે દ્રશ્ચ ગજપ્રભુઃ ।
ગ ન દાે ગજમયાે ગજગ જકભ જકઃ॥ ૧૫॥
ગ ત્મા ગજમ ત્રાત્મા ગજજ્ઞાનપ્રદાયકઃ ।
ગ કારપ્રાણનાથાે ગ ન દપ્રદાયકઃ॥ ૧૬॥
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ગજકાે ગજયૂથસ્થાે ગજસાયજુ્યકારકઃ ।
ગજદ તાે ગજસતેુઃ ગજદૈત્યિવનાશકઃ॥ ૧૭॥
ગજકંુભાે ગજકેતુઃ ગજમાયાે ગજ વિનઃ ।
ગજમખુ્યાે ગજવરાે ગજપુ ષ્ટપ્રદાયકઃ॥ ૧૮॥
ગજમયાે ગ ે પ ત્તઃ ગ મયહરઃ સદા ।
ગજહેતુગર્જત્રાતા ગજશ્રીઃ ગજગ જતઃ॥ ૧૯॥
ગ સ્યશ્ચ ગ ધીશાે ગ સરુજયાેદુ્ધરઃ॥ ૨૦॥
ગજબ્રહ્મા ગજપ તઃ ગજજ્યાે તગર્જશ્રવાઃ ।
ગુણેશ્વરાે ગુણાતીતાે ગુણમાયામયાે ગુણી॥ ૨૧॥
ગુણ પ્રયાે ગુણાંભાેિધઃ ગુણત્રયિવભાગકૃત્ ।
ગુણપૂણા ગુણમયાે ગુણાકૃ તધરઃ સદા॥ ૨૨॥
ગુણભાગ્ગુણમાલી ચ ગુણેશાે ગુણદૂરગઃ ।
ગુણજે્યષ્ઠાેઽથ ગુણભૂઃ ગુણહીનપરાઙ્મખુઃ॥ ૨૩॥
ગુણપ્રવણસ તુષ્ટાે ગુણશ્રેષ્ઠાે ગુણૈકભૂઃ ।
ગુણપ્રિવષ્ટાે ગુણરાટ્ ગુણીકૃતચરાચરઃ॥ ૨૪॥
ગુણમખુ્યાે ગુણસ્રષ્ટા ગુણકૃદુ્ગણમ ડતઃ ।
ગુણ ષ્ટજગ સઙ્ઘાે ગુણ દુ્ગણપારદક્ૃ॥ ૨૫॥
ગુણાઽગુણવપુગુર્ણાે ગુણેશાનાે ગુણપ્રભુઃ ।
ગુ ણપ્રણતપાદા ે ગુણાન દતમાનસઃ॥ ૨૬॥
ગુણજ્ઞાે ગુણસપંન્નાે ગુણાઽગુણિવવેકકૃત્ ।
ગુણસ ચારચતુરાે ગુણપ્રવણવદ્ધર્નઃ॥ ૨૭॥
ગુણલયાે ગુણાધીશાે ગુણદુઃખસખુાેદયઃ ।
ગુણહાર ગુણકલાે ગુણત વિવવેચકઃ॥ ૨૮॥
ગુણાે કટાે ગુણસ્થાયી ગુણદાયી ગુણપ્રભુઃ ।
ગુણગાેપ્તા ગુણપ્રાણાે ગુણધાતા ગુણાલયઃ॥ ૨૯॥
ગુણવ પ્રવણ વા તાે ગુણવદ્ગાૈરવપ્રદઃ ।
ગુણવ પાષેણકરાે ગુણવચ્છત્રુસદૂનઃ॥ ૩૦॥
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ગુ પ્રયાે ગુ ગુણાે ગુ માયાે ગુ તુતઃ ।
ગુ વક્ષા ગુ ભુ ે ગુ ક તગુર્ પ્રયઃ॥ ૩૧॥
ગુ િવદ્યાે ગુ પ્રાણાે ગુ યાેગપ્રકાશકઃ ।
ગુ દૈત્યપ્રાણહરાે ગુ બાહુબલાેચ્છ્ર યઃ॥ ૩૨॥
ગુ લક્ષણસપંન્નાે ગુ મા યપ્રદાયકઃ ।
ગુ દૈત્યગળચ્છેત્તા ગુ ધા મકકેતનઃ॥ ૩૩॥
ગુ જઙ્ઘાે ગુ સ્ક ધાે ગુ શુ ડાે ગુ પ્રદઃ ।
ગુ પાલાે ગુ ગળાે ગુ પ્રણયલાલસઃ॥ ૩૪॥
ગુ શાસ્ત્રિવચારજ્ઞાે ગુ ધમર્ધુર ધરઃ ।
ગુ સસંારસખુદાે ગુ મ ત્રફલપ્રદઃ॥ ૩૫॥
ગુ ત ત્રાે ગુ પ્રજ્ઞાે ગુ દગૃ્ગુ િવક્રમઃ ।
ગ્ર થગેયાે ગ્ર થપજૂ્યાે ગ્ર થગ્ર થનલાલસઃ॥ ૩૬॥
ગ્ર થકેતુગ્રર્ થહેતુગ્રર્ થાઽનુગ્રહદાયકઃ ।
ગ્ર થા તરાત્મા ગ્ર થાથર્પ ડતાે ગ્ર થસાૈહૃદઃ॥ ૩૭॥
ગ્ર થપારઙ્ગમાે ગ્ર થગુણિવદ્ગ્ર થિવગ્રહઃ ।
ગ્ર થકેતુગ્રર્ થસતેુગ્રર્ થસ દેહભ જકઃ॥ ૩૮॥
ગ્ર થપારાયણપરાે ગ્ર થસ દભર્શાેધકઃ ।
ગીતક તગ તગુણાે ગીતાત વાથર્કાેિવદઃ॥ ૩૯॥
ગીતાસશંયસછેંત્તા ગીતાસઙ્ગીતશાસનઃ ।
ગતાહઙ્કારસ ચારાે ગતાગતિનવારકઃ॥ ૪૦॥
ગતાસહૃુદ્ગતાજ્ઞાનાે ગતદુષ્ટિવચે ષ્ટતઃ ।
ગતદુઃખાે ગતત્રાસાે ગતસસંારબ ધનઃ॥ ૪૧॥
ગતગ પિનગર્તભવાે ગતત વાથર્સશંયઃ ।
ગયાનાથાે ગયાવાસાે ગયાસરુવરપ્રદઃ॥ ૪૨॥
ગયાતીથર્ફલા યક્ષાે ગયાવાસીનમસૃ્કતઃ ।
ગયામયાે ગયાક્ષતે્રાે ગયાયાત્રાફલપ્રદઃ॥ ૪૩॥
ગયાવાસી તુતગુણાે ગયાક્ષતે્રિનવાસકૃત્ ।
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ગાયકપ્રણયી ગાતા ગાયકેષ્ટફલપ્રદઃ॥ ૪૪॥
ગાયકાે ગાયકેશાનાે ગાયકાઽભયદાયકઃ ।
ગાયકપ્રવણ વા તાે ગાયકાે કટિવઘ્નહા॥ ૪૫॥
ગ ધાનુ લપ્તસવાર્ઙ્ગાે ગ ધવર્સમરક્ષમઃ ।
ગચ્છધાતા ગચ્છભતાર્ ગચ્છ પ્રયકૃતાેદ્યમઃ॥ ૪૬॥
ગીવાર્ણગીતચિરતાે ગ્ સમાઽભીષ્ટદાયકઃ ।
ગીવાર્ણસિેવતપદાે ગીવાર્ણફલદાયકઃ॥ ૪૭॥
ગીવાર્ણગણસપં ત્તઃ ગીવાર્ણગણપાલકઃ ।
ગ્રહત્રાતા ગ્રહાસા યાે ગ્રહેશાનાે ગ્રહેશ્વરઃ॥ ૪૮॥
ગદાધરા ચતપદાે ગદાયુદ્ધિવશારદઃ ।
ગુહાગ્ર ે ગુહાશાયી ગુહપ્રી તકરઃ સદા॥ ૪૯॥
ગિરવ્રજવનસ્થાયી ગિરરાજજયપ્રદઃ ।
ગિરરાજસતુાસનૂુઃ ગિરરાજપ્રપાલકઃ॥ ૫૦॥
ગગર્ગીતપ્રસન્નાત્મા ગગાર્ન દકરઃ સદા ।
ગગર્વગર્પિરત્રાતા ગગર્ સ દ્ધપ્રદાયકઃ॥ ૫૧॥
ગણકપ્રવણ વા તાે ગણકપ્રણયાે સકુઃ ।
ગળલગ્ મહાનાદાે ગદ્યપદ્યિવવેચકઃ॥ ૫૨॥
ગળકુષ્ઠવ્યધાહતાર્ ગળ કુ ષ્ઠસખુપ્રદઃ ।
ગભર્સ તાષેજનકાે ગભાર્મયિનવારકઃ॥ ૫૩॥
ગુ સ તાપશમનાે ગુ રાજ્યસખુપ્રદઃ ।
॥ ફલશ્રુ તઃ॥
ઇ થં દેવી ગ સ્યસ્ય ના ાં િત્રશતમીિરતમ્॥ ૫૪॥
ગકારાિદજગીવ દ્યં ગાપેનીયં પ્રયત્નતઃ ।
ના તકાય ન વક્તવ્યં શઠાય ગુ િવ દ્વષે॥ ૫૫॥
વક્તવ્યં ભ ક્તયુક્તાય શ યાય ગુણશા લને ।
ચતુ યા ભાૈમવારે વા યઃ પઠેદ્ભ ક્તભાવતઃ॥ ૫૬॥
યં યં કામં સમુિદ્દ ય િત્રસ યં વા સદા પઠેત્ ।
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તં તં કામમવા ાે ત સત્યમેતન્ન સશંયઃ॥ ૫૭॥
નાર વા પુ ષાે વાિપ સાયં પ્રાતિદને િદને ।
પઠ ત િનયમનેવૈ દ ક્ષતા ગાણપાેત્તમાઃ॥ ૫૮॥
તે યાે દદા ત િવઘે્નશઃ પુ ષાથર્ચતુષ્ટયમ્ ।
ક યાથ લભતે પગુણયુક્તાં તુ ક યકામ્॥ ૫૯॥
પતુ્રાથ લભતે પતુ્રાન્ ગુ ણનાે ભ ક્તમત્તરાન્ ।
િવત્તાથ લભતે રાજરાજે દ્ર સદશૃં ધનમ્॥ ૬૦॥
િવદ્યાથ લભતે િવદ્યાશ્ચતુદર્શ મતાવરાઃ ।
િન કામ તુ જપેિન્નત્યં યિદ ભ યા દૃઢવ્રતઃ॥ ૬૧॥
સ તુ વાન દભવનં કૈવલ્યં વા સમા ુયાત્॥ ૬૨॥
॥ ઇ ત શ્રીિવનાયકત ત્રે ઈશ્વરપાવર્તીસવંાદે
શ્રીઅેકાણર્ગણેશિત્રશતી તાતે્રં સ પૂણર્મ્॥
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