
Shri Ekarnaganesha Trishati

ौीएकाण गणशेिऽशती

Document Information

Text title : ekArNatrishatI

File name : ekArNatrishatI.itx

Category : trishatI, ganesha

Location : doc_ganesha

Source : Vinayakatantra

Latest update : August 25, 2017

Send corrections to : sanskrit@cheerful.com

This text is prepared by volunteers and is to be used for personal study and research. The

file is not to be copied or reposted without permission, for promotion of any website or

individuals or for commercial purpose.

Please help to maintain respect for volunteer spirit.

Please note that proofreading is done using Devanagari version and other language/scripts

are generated using sanscript.

November 22, 2022

sanskritdocuments.org



Shri Ekarnaganesha Trishati

ौीएकाण गणशेिऽशती

ौीदेवुाच -

एकाण  िऽशंत ॄिूह गणशे महेर ॥
ौीिशव उवाच -

॥ िविनयोगः ॥
हिरः ॐ । अ ौीएकाण गणशेिऽशतीोऽमहाम
ौीगणको ऋिषः । अनुुः । ॄणितदवता । गं बीजम ।्
 शिः । ौीएकाण गणशेूसादिसथ जप े िविनयोगः ॥
॥ ानम ॥्
ायिें गणशें परमगणुयतुं ानसंं िऽनऽें

एकं दवें नकंे परमसखुयतुं दवेदवें ूसम ।्
शुडादडागडोिलतमदजलोोलमािलमालं

ौीमं िवराजं सकलसखुकरं ौीगणशें नमािम ॥
॥ पपजूा ॥
ॐ लं पिृथान े गं समप यािम ।
ॐ हं आकाशान े पुःै पजूयािम ।
ॐ यं वाान े धपूमायापयािम ।
ॐ रं वान े दीपं दश यािम ।
ॐ वं अमतृान ेअमतृं महानवैें िनवदेयािम ।
ॐ सं सवा न े सवपचारपजूां समप यािम ॥
॥ अथ एकाण गणशेिऽशती ॥
गबंीजमिनलयो गबंीजो गंपवान ॥् १॥
गकंारबीजसवंेो गकंारो गजंपिूयः ॥ २॥
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ौीएकाण गणशेिऽशती

गकंारापरंॄ गकंारशिनायकः ।
गकंारजपसुो गकंारिनपकः ॥ ३॥
गकंारवण मो गकंारविृपवान ।्
गकंारपनाधीशो गवंेो गंू दायकः ॥ ४॥
गजंापकधमदाता गजंापीकामदायकः ।
गजंापीनामथ दाता गजंापीभायवनः ॥ ५॥
गजंापकसविवादायको गिंितूदः ।
गजंापकिवभवदो गजंापकजयूदः ॥ ६॥
गजंपनेसु भिुमिुूदायकः ।
गजंापकवँयदाता गजंापीगभ दोषहा ॥ ७॥
गजंापकबिुदाता गजंापीकीित दायकः ।
गजंापकशोकहारी गजंापकसखुूदः ॥ ८॥
गजंापकःखहता  गमानूदायकः ।
गनंामजपस ुू ीतो गजंापीजनसिेवतः ॥ ९॥
गकंारदहेो गकंारमको गपंदाथ कः ।
गकंारशसुो गधोुतः ॥ १०॥
गयंोगकैससुलंो गंॄ तबोधकः ।
गभंीरो गमातो गाकिवरािजतः ॥ ११॥
गानिुलसवा ो गपुसिवरािजतः ।
गग गीतूसाा गग भीितहरः सदा ॥ १२॥
गगा िरभको िनं गग िसिूदायकः ।
गजवाो गजलो गजराट ्च गजाननः ॥ १३॥
गजाकृितग जाो गजूाणो गजाजयः ।
गजेरो गजशेानो गजमो गजूभःु ॥ १४॥
गजसेो गजवो गजे गजूभःु ।
गजानो गजमयो गजगकभकः ॥ १५॥
गजाा गजमाा गजानूदायकः ।
गजाकारूाणनाथो गजानूदायकः ॥ १६॥
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ौीएकाण गणशेिऽशती

गजको गजयथूो गजसायुकारकः ।
गजदो गजसतेःु गजदैिवनाशकः ॥ १७॥
गजकंुभो गजकेतःु गजमायो गजिनः ।
गजमुो गजवरो गजपिुूदायकः ॥ १८॥
गजमयो गजोिः गजामयहरः सदा ।
गजहतेगु जऽाता गजौीः गजगिज तः ॥ १९॥
गजा गजाधीशो गजासरुजयोरुः ॥ २०॥
गजॄा गजपितः गजोितग जौवाः ।
गणुेरो गणुातीतो गणुमायामयो गणुी ॥ २१॥
गणुिूयो गणुाभंोिधः गणुऽयिवभागकृत ।्
गणुपणू गणुमयो गणुाकृितधरः सदा ॥ २२॥
गणुभागणुमाली च गणुशेो गणुरगः ।
गणुेोऽथ गणुभःू गणुहीनपराखुः ॥ २३॥
गणुूवणसुो गणुौेो गणुकैभःू ।
गणुूिवो गणुराट ्गणुीकृतचराचरः ॥ २४॥
गणुमुो गणुॐा गणुकृणुमिडतः ।
गणुसिृजगो गणुभृणुपारक ्॥ २५॥
गणुाऽगणुवपगु ुणो गणुशेानो गणुूभःु ।
गिुणूणतपादाो गणुानितमानसः ॥ २६॥
गणुो गणुसपंो गणुाऽगणुिववकेकृत ।्
गणुसारचतरुो गणुूवणवनः ॥ २७॥
गणुलयो गणुाधीशो गणुःखसखुोदयः ।
गणुहारी गणुकलो गणुतिववचेकः ॥ २८॥
गणुोटो गणुायी गणुदायी गणुूभःु ।
गणुगोा गणुूाणो गणुधाता गणुालयः ॥ २९॥
गणुववणाो गणुवौरवूदः ।
गणुवोषणकरो गणुवऽसुदूनः ॥ ३०॥
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गुिूयो गुगणुो गुमायो गुतुः ।
गुवा गुभजुो गुकीित ग ुिूयः ॥ ३१॥
गुिवो गुूाणो गुयोगूकाशकः ।
गुदैूाणहरो गुबाबलोयः ॥ ३२॥
गुलणसपंो गुमाूदायकः ।
गुदैगळेा गुधािम ककेतनः ॥ ३३॥
गुजो गुो गुशुडो गुूदः ।
गुपालो गुगळो गुूणयलालसः ॥ ३४॥
गुशािवचारो गुधम धरुरः ।
गुससंारसखुदो गुमफलूदः ॥ ३५॥
गुतो गुूो गुगुिवबमः ।
मगयेो मपूो ममनलालसः ॥ ३६॥
मकेतमु हतेमु ाऽनमुहदायकः ।
माराा माथ पिडतो मसौदः ॥ ३७॥
मपारमो मगणुिविवमहः ।
मकेतमु सतेमु सहेभकः ॥ ३८॥
मपारायणपरो मसभशोधकः ।
गीतकीित गतगणुो गीताताथ कोिवदः ॥ ३९॥
गीतासशंयसछंेा गीतासीतशासनः ।
गताहारसारो गतागतिनवारकः ॥ ४०॥
गतासुताानो गतिवचिेतः ।
गतःखो गतऽासो गतससंारबनः ॥ ४१॥
गतगिनग तभवो गतताथ सशंयः ।
गयानाथो गयावासो गयासरुवरूदः ॥ ४२॥
गयातीथ फलाो गयावासीनमृतः ।
गयामयो गयाऽेो गयायाऽाफलूदः ॥ ४३॥
गयावासीतुगणुो गयाऽेिनवासकृत ।्
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गायकूणयी गाता गायकेफलूदः ॥ ४४॥
गायको गायकेशानो गायकाऽभयदायकः ।
गायकूवणाो गायकोटिवहा ॥ ४५॥
गानिुलसवा ो गवसमरमः ।
गधाता गभता  गिूयकृतोमः ॥ ४६॥
गीवा णगीतचिरतो गृमाऽभीदायकः ।
गीवा णसिेवतपदो गीवा णफलदायकः ॥ ४७॥
गीवा णगणसपंिः गीवा णगणपालकः ।
महऽाता महासाो महशेानो महेरः ॥ ४८॥
गदाधरािच तपदो गदायुिवशारदः ।
गहुामजो गहुाशायी गहुूीितकरः सदा ॥ ४९॥
िगिरोजवनायी िगिरराजजयूदः ।
िगिरराजसतुासनूःु िगिरराजूपालकः ॥ ५०॥
गग गीतूसाा गगा नकरः सदा ।
गग वग पिरऽाता गग िसिूदायकः ॥ ५१॥
गणकूवणाो गणकूणयोकुः ।
गळलमहानादो गपिववचेकः ॥ ५२॥
गळकुधाहता  गळुिसखुूदः ।
गभ सोषजनको गभा मयिनवारकः ॥ ५३॥
गुसापशमनो गुरासखुूदः ।
॥ फलौिुतः ॥
इं दवेी गजा नाां िऽशतमीिरतम ॥् ५४॥
गकारािदजगीवं गोपनीयं ूयतः ।
नािकाय न वं शठाय गुिविष े ॥ ५५॥
वं भियुाय िशाय गणुशािलन े ।
चतुा भौमवारे वा यः पठेिभावतः ॥ ५६॥
यं यं कामं समिुँय िऽसं वा सदा पठेत ।्
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तं तं काममवाोित समते सशंयः ॥ ५७॥
नारी वा पुषो वािप सायं ूातिदन े िदन े ।
पठि िनयमनेवै दीिता गाणपोमाः ॥ ५८॥
तेो ददाित िवशेः पुषाथ चतुयम ।्
काथ लभते पगणुयुां त ु ककाम ॥् ५९॥
पऽुाथ लभते पऽुान ग्िुणनो भिमरान ।्
िवाथ लभते राजराजे सशं धनम ॥् ६०॥
िवाथ लभते िवातदु शिमतावराः ।
िनामुजपिें यिद भा ढोतः ॥ ६१॥
स त ुानभवनं कैवं वा समायुात ॥् ६२॥
॥ इित ौीिवनायकते ईरपाव तीसवंादे
ौीएकाण गणशेिऽशतीोऽं सणू म ॥्
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