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॥ ગકારાિદ શ્રીગણપ તસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

॥ ગકારાિદ શ્રીગણપ તસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥
અસ્ય શ્રીગણપ તગકારાિદસહસ્રનામમાલામ ત્રસ્ય ।
દુવાર્સા ઋ ષઃ । અનુષુ્ટપ્ છ દઃ । શ્રીગણપ તદવતા ।
ગં બીજમ્ । વાહા શ ક્તઃ । ગ્લા ક લકમ્ ।
મમ સકલાભીષ્ટ સદ્ યથ જપે િવિનયાેગઃ॥
॥ કર યાસઃ॥
ૐઅઙ્ગુષ્ઠા યાં નમઃ । શ્રીં તજર્ની યાં નમઃ ।
હ્ર ી ં મ યમા યાં નમઃ । ક્ર ં અના મકા યાં નમઃ ।
ગ્લા કિન ષ્ઠકા યાં નમઃ । ગં કરતલકર ષ્ઠા યાં નમઃ ।
અેવં હૃદયાિદ યાસઃ ।
અથવા ષડ્દ ઙર્ભા ગ મ તબીજેન કરાઙ્ગ યાસઃ॥
॥ યાનમ્॥
આેઙ્કાર સિન્નભ મભાનન મ દુભાલમ્ મુક્તાગ્ર બ દુમમલદ્યુ તમેકદ તમ્ ।
લ બાેદરં કલચતુભુર્જમાિદદેવં યાયને્મહાગણપ ત મ ત સ દ્ધકા તમ્॥
॥ તાતે્રમ્॥
ૐ ગણેશ્વરાે ગણા યક્ષાે ગણારા યાે ગણ પ્રયઃ ।
ગણનાથાે ગણ વામી ગણેશાે ગણનાયકઃ॥ ૧॥
ગણમૂ તગર્ણપ તગર્ણત્રાતા ગણ જયઃ ।
ગણપાેઽથ ગણક્ર ડાે ગણદેવાે ગણાિધપઃ॥ ૨॥
ગણજે્યષ્ઠાે ગણશ્રેષ્ઠાે ગણપ્રેષ્ઠાે ગણાિધરાટ્ ।
ગણરાડ્ ગણગાેપ્તાથ્ ગણાઙ્ગાે ગણદૈવતમ્॥ ૩॥
ગણબ ધુગર્ણસહૃુદ્ ગણાધીશાે ગણપ્રથઃ ।
ગણ પ્રયસખઃ શશ્વદ્ ગણ પ્રયસહૃુત્ તથા॥ ૪॥
ગણ પ્રયરતાે િનતં્ય ગણપ્રી તિવવધર્નઃ ।
ગણમ ડલમ યસ્થાે ગણકે લપરાયણઃ॥ ૫॥
ગણાગ્રણીગર્ણેશાનાે ગણગીતાે ગણાેચ્છ્ર યઃ ।
ગ યાે ગણિહતાે ગજર્દ્ગણસનેાે ગણાેદ્ધતઃ॥ ૬॥
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॥ ગકારાિદ શ્રીગણપ તસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

ગણભી તપ્રમથનાે ગણભીત્યપહારકઃ ।
ગણનાહા ગણપ્રાૈઢાે ગણભતાર્ ગણપ્રભુઃ॥ ૭॥
ગણસનેાે ગણચરાે ગણપ્રજ્ઞાે ગણૈકરાટ્ ।
ગણા યાે ગણનામા ચ ગણપાલનત પરઃ॥ ૮॥
ગણ જદ્ગણગભર્સ્થાે ગણપ્રવણમાનસઃ ।
ગણગવર્પર હતાર્ ગણાે ગણનમસૃ્કતઃ॥ ૯॥
ગણા ચતાઙ્ ઘ્રયુગળાે ગણરક્ષણકૃત્ સદા ।
ગણ યાતાે ગણગુ ગર્ણપ્રણયત પરઃ॥ ૧૦॥
ગણાગણપિરત્રાતા ગણાિધહરણાેદુ્ધરઃ ।
ગણસતેુગર્ણનુતાે ગણકેતુગર્ણાગ્રગઃ॥ ૧૧॥
ગણહેતુગર્ણગ્રાહી ગણાનુગ્રહકારકઃ ।
ગણાગણાનુગ્રહભૂગર્ણાગણવરપ્રદઃ॥ ૧૨॥
ગણ તુતાે ગણપ્રાણાે ગણસવર્ વદાયકઃ ।
ગણવ લભમૂ તશ્ચ ગણભૂ તગર્ણેષ્ટદઃ॥ ૧૩॥
ગણસાખૈ્યપ્રદાતા ચ ગણદુઃખપ્રણાશનઃ ।
ગણપ્ર થતનામા ચ ગણાભીષ્ટકરઃ સદા॥ ૧૪॥
ગણમા યાે ગણખ્યાતાે ગણવીતાે ગણાે કટઃ ।
ગણપાલાે ગણવરાે ગણગાૈરવદાયકઃ॥ ૧૫॥
ગણગ જતસ તુષ્ટાે ગણ વચ્છ દગઃ સદા ।
ગણરા ે ગણશ્રીદાે ગણાભયકરઃ ક્ષણાત્॥ ૧૬॥
ગણમૂધાર્ ભ ષક્તશ્ચ ગણસૈ યપુર સરઃ ।
ગુણાતીતાે ગુણમયાે ગુણત્રયિવભાગકૃત્॥ ૧૭॥
ગુણી ગુણાકૃ તધરાે ગુણશાલી ગુણ પ્રયઃ ।
ગુણપૂણા ગુણા ભાેિધગુર્ણભાગ્ ગુણદૂરગઃ॥ ૧૮॥
ગુણાગુણવપુગાણશર રાે ગુણમ ડતઃ ।
ગુણસ્ત્રષ્ટા ગુણેશાનાે ગુણેશાેઽથ ગુણેશ્વરઃ॥ ૧૯॥
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॥ ગકારાિદ શ્રીગણપ તસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

ગુણ ષ્ટજગ સઙ્ઘાે ગુણસઙ્ઘાે ગુણૈકરાટ્ ।
ગુણપ્ર ષ્ટાે ગુણભૂગુર્ણીકૃતચરાચરઃ॥ ૨૦॥
ગુણપ્રવણસ તુષ્ટાે ગુણહીનપરાઙ્મખુઃ ।
ગુણૈકભૂગુર્ણશ્રેષ્ઠાે ગુણજે્યષ્ઠાે ગુણપ્રભુઃ॥ ૨૧॥
ગુણજ્ઞાે ગુણસ પજૂ્યાે ગુણૈકસદનં સદા ।
ગુણપ્રણયવાન્ ગાૈણપ્રકૃ તગુર્ણભાજનમ્॥ ૨૨॥
ગુ ણપ્રણતપાદા ે ગુ ણગીતાે ગુણાે વલઃ ।
ગુણવાન્ ગુણસ પન્નાે ગુણાન દતમાનસઃ॥ ૨૩॥
ગુણસ ચારચતુરાે ગુણસ ચયસુ દરઃ ।
ગુણગાૈરાે ગુણાધારાે ગુણસં તચેતનઃ॥ ૨૪॥
ગુણકૃદુ્ગણ િન્નતં્ય ગુણા યાે ગુણપારદક્ૃ ।
ગુણપ્રચાર ગુણયુગ્ ગુણાગુણિવવેકકૃત્॥ ૨૫॥
ગુણાકરાે ગુણકરાે ગુણપ્રવણવધર્નઃ ।
ગુણગૂઢચરાે ગાૈણસવર્સસંારચે ષ્ટતઃ॥ ૨૬॥
ગુણદ ક્ષણસાૈહાદા ગુણલક્ષણત વિવત્ ।
ગુણહાર ગુણકલાે ગુણસઙ્ઘસખઃ સદા॥ ૨૭॥
ગુણસસૃં્કતસસંારાે ગુણત વિવવેચકઃ ।
ગુણગવર્ધરાે ગાૈણસખુદુઃખાેદયાે ગુણઃ॥ ૨૮॥
ગુણાધીશાે ગુણલયાે ગુણવીક્ષણલાલસઃ ।
ગુણગાૈરવદાતા ચ ગુણદાતા ગુણપ્રદઃ॥ ૨૯॥
ગુણકૃદુ્ગણસ બ ધાે ગુણ દુ્ગણબ ધનઃ ।
ગુણહૃદ્યાે ગુણસ્થાયી ગુણદાયી ગુણાે કટઃ॥ ૩૦॥
ગુણચક્રધરાે ગાૈણાવતારાે ગુણબા ધવઃ ।
ગુણબ ધુગુર્ણપ્રજ્ઞાે ગુણપ્રાજ્ઞાે ગુણાલયઃ॥ ૩૧॥
ગુણધાતા ગુણપ્રાણાે ગુણગાપેાે ગુણાશ્રયઃ ।
ગુણયાયી ગુણાધાયી ગુણપાે ગુણપાલકઃ॥ ૩૨॥
ગુણાહૃતતનુગાણાે ગીવાર્ણાે ગુણગાૈરવઃ ।
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॥ ગકારાિદ શ્રીગણપ તસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

ગુણવ પૂ જતપદાે ગુણવ પ્રી તદાયકઃ॥ ૩૩॥
ગુણવદ્ગ તક ત ચ ગુણવદ્બદ્ધસાૈહૃદઃ ।
ગુણવદ્વરદાે િનતં્ય ગુણવ પ્ર તપાલકઃ॥ ૩૪॥
ગુણવદુ્ગણસ તુષ્ટાે ગુણવદ્ર ચત તવઃ ।
ગુણવદ્રક્ષણપરાે ગુણવ પ્રણય પ્રયઃ॥ ૩૫॥
ગુણવચ્ચક્રસ ચારાે ગુણવ ક તવધર્નઃ ।
ગુણવદુ્ગણ ચત્તસ્થાે ગુણવદુ્ગણરક્ષકઃ॥ ૩૬॥
ગુણવ પાષેણકરાે ગનુવચ્છત્રુસદૂનઃ ।
ગુણવ સ દ્ધદાતા ચ ગુણવદ્ગાૈરવપ્રદઃ॥ ૩૭॥
ગુણવ પ્રવણ વા તાે ગુણવદુ્ગણભષૂણઃ ।
ગુણવ કુલિવદ્વે ષિવનાષકરણક્ષમઃ॥ ૩૮॥
ગુ ણ તુતગુણાે ગજર્પ્રલયા બુદિનઃ વનઃ ।
ગ ે ગજપ તગર્જર્દ્ગજયુદ્ધિવષારદઃ॥ ૩૯॥
ગ સ્યાે ગજકણાઽથ ગજરા ે ગ નનઃ ।
ગજ પધરાે ગજર્દ્ગજયૂથાેદુ્ધર વિનઃ॥ ૪૦॥
ગ ધીષાે ગ ધારાે ગ સરુજયાેદુ્ધરઃ ।
ગજદ તાે ગજવરાે ગજકુ ભાે ગજ વિનઃ॥ ૪૧॥
ગજમાયાે ગજમયાે ગજશ્રીગર્જગ જતઃ ।
ગ મયહરાે િનતં્ય ગજપુ ષ્ટપ્રદાયકઃ॥ ૪૨॥
ગ ે પ ત્તગર્જત્રાતા ગજહેતુગર્ િધપઃ ।
ગજમખુ્યાે ગજકુલપ્રવરાે ગજદૈત્યહા॥ ૪૩॥
ગજકેતુગર્ યક્ષાે ગજસતેુગર્ કૃ તઃ ।
ગજવ દ્યાે ગજપ્રાણાે ગજસવે્યાે ગજપ્રભુઃ॥ ૪૪॥
ગજમત્તાે ગજેશાનાે ગજેશાે ગજપુઙ્ગવઃ ।
ગજદ તધરાે ગુ જન્મધપુાે ગજવષે ત્॥ ૪૫॥
ગજચ્છન્નાે ગ ગ્રસ્થાે ગજયાયી ગ જયઃ ।
ગજરાડ્ગજયૂથસ્થાે ગજગ જકભ જકઃ॥ ૪૬॥
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॥ ગકારાિદ શ્રીગણપ તસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

ગ જતાે જ્ઞતદૈત્યાસગુર્ જતત્રાતિવષ્ટપઃ ।
ગાનજ્ઞાે ગાનકુશલાે ગાનત વિવવેચકઃ॥ ૪૭॥
ગાનશ્લાઘી ગાનરસાે ગાનજ્ઞાનપરાયણઃ ।
ગાનાગમજ્ઞાે ગાનાઙ્ગાે ગાનપ્રવણચેતનઃ॥ ૪૮॥
ગાનકૃદ્ગાનચતુરાે ગાનિવદ્યાિવશારદઃ ।
ગાન યેયાે ગાનગ યાે ગાન યાનપરાયણઃ॥ ૪૯॥
ગાનભૂગાર્નશીલશ્ચ ગાનશાલી ગતશ્રમઃ ।
ગાનિવજ્ઞાનસ પન્નાે ગાનશ્રવણલાલસઃ॥ ૫૦॥
ગાનયત્તાે ગાનમયાે ગાનપ્રણયવાન્ સદા ।
ગાન યાતા ગાનબુ દ્ધગાર્નાે સકુમનાઃ પનુઃ॥ ૫૧॥
ગાનાે સકુાે ગાનભૂ મગાર્નસીમા ગુણાે વલઃ ।
ગાનઙ્ગજ્ઞાનવાન્ ગાનમાનવાન્ ગાનપેશલઃ॥ ૫૨॥
ગાનવ પ્રણયાે ગાનસમુદ્રાે ગાનભષૂણઃ ।
ગાન સ ધુગાર્નપરાે ગાનપ્રાણાે ગણાશ્રયઃ॥ ૫૩॥
ગાનૈકભૂગાર્નહૃષ્ટાે ગાનચ ગાર્ણૈકદક્ૃ ।
ગાનમત્તાે ગાન ચગાર્નિવદ્ગાનિવિ પ્રયઃ॥ ૫૪॥
ગાના તરાત્મા ગાનાઢ ાે ગાનભ્રાજ સભઃ સદા ।
ગાનમયાે ગાનધરાે ગાનિવદ્યાિવશાેધકઃ॥ ૫૫॥
ગાનાિહતઘ્રાે ગાને દ્રાે ગાનલીનાે ગ ત પ્રયઃ ।
ગાનાધીશાે ગાનલયાે ગાનાધારાે ગતીશ્વરઃ॥ ૫૬॥
ગાનવન્માનદાે ગાનભૂ તગાર્નૈકભૂ તમાન્ ।
ગાનતાનતતાે ગાનતાનદાનિવમાેિહતઃ॥ ૫૭॥
ગુ ગુર્ દરશ્રાે ણગુર્ ત વાથર્દશર્નઃ ।
ગુ તુતાે ગુ ગુણાે ગુ માયાે ગુ પ્રયઃ॥ ૫૮॥
ગુ ક તગુર્ ભુ ે ગુ વક્ષા ગુ પ્રભઃ ।
ગુ લક્ષણસ પન્નાે ગુ દ્રાેહપરાઙ્મખુઃ॥ ૫૯॥
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॥ ગકારાિદ શ્રીગણપ તસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

ગુ િવદ્યાે ગુ પ્રાણાે ગુ બાહુબલાેચ્છ્ર યઃ ।
ગુ દૈત્યપ્રાણહરાે ગુ દૈત્યાપહારકઃ॥ ૬૦॥
ગુ ગવર્હરાે ગુહ્યપ્રવરાે ગુ દપર્હા ।
ગુ ગાૈરવદાયી ચ ગુ ભીત્યપહારકઃ॥ ૬૧॥
ગુ શુ ડાે ગુ સ્ક ધાે ગુ જઙ્ઘાે ગુ પ્રથઃ ।
ગુ ભાલાે ગુ ગલાે ગુ શ્રીગુર્ ગવર્નુત્॥ ૬૨॥
ગુ ગુ પીનાંસાે ગુ પ્રણયલાલસઃ ।
ગુ મખુ્યાે ગુ કુલસ્થાયી ગુ ગુણઃ સદા॥ ૬૩॥
ગુ સશંયભેત્તા ચ ગુ માનપ્રદાયકઃ ।
ગુ ધમર્સદારા યાે ગુ ધમર્િનકેતનઃ॥ ૬૪॥
ગુ દૈત્યકુલચ્છેત્તા ગુ સૈ યાે ગુ દ્યુ તઃ ।
ગુ ધમાર્ગ્રગ યાેઽથ ગુ ધમર્ધુર ધરઃ ।
ગિરષ્ઠાે ગુ સ તાપશમનાે ગુ પૂ જતઃ॥ ૬૫॥
ગુ ધમર્ધરાે ગાૈરધમાર્ધારાે ગદાપહઃ ।
ગુ શાસ્ત્રિવચારજ્ઞાે ગુ શાસ્ત્રકૃતાેદ્યમઃ॥ ૬૬॥
ગુ શાસ્ત્રાથર્િનલયાે ગુ શાસ્ત્રાલયઃ સદા ।
ગુ મ ત્રાે ગુ શષે્ઠાે ગુ મ ત્રફલપ્રદઃ॥ ૬૭॥
ગુ સ્ત્રીગમનાેદ્દામપ્રાય શ્ચત્તિનવારકઃ ।
ગુ સસંારસખુદાે ગુ સસંારદુઃખ ભત્॥ ૬૮॥
ગુ શ્લાઘાપરાે ગાૈરભાનખુ ડાવતંસ ત્ ।
ગુ પ્રસન્નમૂ તશ્ચ ગુ શાપિવમાેચકઃ॥ ૬૯॥
ગુ કા તગુર્ મયાે ગુ શાસનપાલકઃ ।
ગુ ત ત્રાે ગુ પ્રજ્ઞાે ગુ ભાે ગુ દૈવતમ્॥ ૭૦॥
ગુ િવક્રમસ ચારાે ગુ દગૃ્ગુ િવક્રમઃ ।
ગુ ક્રમાે ગુ પ્રેષ્ઠાે ગુ પાખ ડખ ડકઃ॥ ૭૧॥
ગુ ગ જતસ પૂણર્બ્રહ્મા ડાે ગુ ગ જતઃ ।
ગુ પતુ્ર પ્રયસખાે ગુ પતુ્રભયાપહઃ॥ ૭૨॥
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ગુ પતુ્રપિરત્રાતા ગુ પતુ્રવરપ્રદઃ ।
ગુ પતુ્રા તશમનાે ગુ પતુ્રાિધનાશનઃ॥ ૭૩॥
ગુ પતુ્રપ્રાણદાતા ગુ ભ ક્તપરાયણઃ ।
ગુ િવજ્ઞાનિવભવાે ગાૈરભાનવુરપ્રદઃ॥ ૭૪॥
ગાૈરભાનુ તુતાે ગાૈરભાનતુ્રાસાપહારકઃ ।
ગાૈરભાનુ પ્રયાે ગાૈરભાનુગારવવધર્નઃ॥ ૭૫॥
ગાૈરભાનપુિરત્રાતા ગાૈરભાનુસખઃ સદા ।
ગાૈરભાનપુ્રર્ભુગારભાનુભી તપ્રણશનઃ॥ ૭૬॥
ગાૈર તજેઃસમુ પન્નાે ગાૈર હૃદયન દનઃ ।
ગાૈર તન ધયાે ગાૈર મનાવેા છત સ દ્ધકૃત્॥ ૭૭॥
ગાૈરાે ગાૈરગુણાે ગાૈરપ્રકાશાે ગાૈરભૈરવઃ ।
ગાૈર શન દનાે ગાૈર પ્રયપતુ્રાે ગદાધરઃ॥ ૭૮॥
ગાૈર વરપ્રદાે ગાૈર પ્રણયાે ગાૈરસચ્છિવઃ ।
ગાૈર ગણેશ્વરાે ગાૈર પ્રવણાે ગાૈરભાવનઃ॥ ૭૯॥
ગાૈરાત્મા ગાૈરક તશ્ચ ગાૈરભાવાે ગિરષ્ઠદક્ૃ ।
ગાૈતમાે ગાૈતમીનાથાે ગાૈતમીપ્રાણવ લભઃ॥ ૮૦॥
ગાૈતમાભીષ્ટવરદાે ગાૈતમાભયદાયકઃ ।
ગાૈતમપ્રણયપ્રહ્વાે ગાૈતમાશ્રમદુઃખહા॥ ૮૧॥
ગાૈતમીતીરસ ચાર ગાૈતમીતીથર્નાયકઃ ।
ગાૈતમાપ પિરહારાે ગાૈતમાિધિવનાશનઃ॥ ૮૨॥
ગાપે તગાધનાે ગાપેાે ગાપેાલ પ્રયદશર્નઃ ।
ગાપેાલાે ગાેગણાધીશાે ગાેક મલિનવતર્કઃ॥ ૮૩॥
ગાેસહસ્રાે ગાપેવરાે ગાપેગાપેીસખુાવહઃ ।
ગાવેધર્નાે ગાપેગાપેાે ગાપેાે ગાેકુલવધર્નઃ॥ ૮૪॥
ગાેચરાે ગાેચરા યક્ષાે ગાેચરપ્રી ત દ્ધકૃત્ ।
ગાેમી ગાેકષ્ટસ ત્રાતા ગાેસ તાપિનવતર્કઃ॥ ૮૫॥
ગાેષ્ઠાે ગાેષ્ઠાશ્રયાે ગાેષ્ઠપ તગાધનવધર્નઃ ।
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ગાેષ્ઠ પ્રયાે ગાેષ્ઠમયાે ગાેષ્ઠામયિનવતર્કઃ॥ ૮૬॥
ગાેલાેકાે ગાેલકાે ગાે દ્ગાેભતાર્ ગાેસખુાવહઃ ।
ગાેધુગ્ગાેધુગ્ગણપ્રેષ્ઠાે ગાેદાેગ્ધા ગાેમય પ્રયઃ॥ ૮૭॥
ગાતે્રં ગાતે્રપ તગાત્રપ્રભુગાત્રભયાપહઃ ।
ગાતે્ર દ્ધકરાે ગાતે્ર પ્રયાે ગાતે્રા તનાશનઃ॥ ૮૮॥
ગાતે્રાેદ્ધારપરાે ગાતે્રપ્રવરાે ગાતે્રદૈવતમ્ ।
ગાતે્રિવખ્યાતનામા ચ ગાતે્રી ગાતે્રપ્રપાલકઃ॥ ૮૯॥
ગાતે્રસતેુગાત્રકેતુગાત્રહેતુગર્તક્લમઃ ।
ગાતે્રત્રાણકરાે ગાતે્રપ તગાત્રેશપૂ જતઃ॥ ૯૦॥
ગાતે્ર ભદ્ગાતે્ર ભ ત્રાતા ગાતે્ર ભદ્વરદાયકઃ ।
ગાતે્ર ભ પૂ જતપદાે ગાતે્ર ભચ્છત્રુસદૂનઃ॥ ૯૧॥
ગાતે્ર ભ પ્રી તદાે િનતં્ય ગાતે્ર ભદ્ગાતે્રપાલકઃ ।
ગાતે્ર ભદ્ગ તચિરતાે ગાતે્ર ભદ્રાજ્યરક્ષકઃ॥ ૯૨॥
ગાતે્ર ભ જયદાયી ચ ગાતે્ર ભ પ્રણયઃ સદા ।
ગાતે્ર ભદ્ભયસ ભેત્તા ગાતે્ર ભન્માનદાયકઃ॥ ૯૩॥
ગાતે્ર ભદ્ગાપેનપરાે ગાતે્ર ભ સૈ યનાયકઃ ।
ગાતે્રાિધપ પ્રયાે ગાતે્રપતુ્રીપતુ્રાે ગિર પ્રયઃ॥ ૯૪॥
ગ્ર થજ્ઞાે ગ્ર થકૃદ્ગ્ર થગ્ર થ ભદ્ગ્ર થિવઘ્નહા ।
ગ્ર થાિદગ્રર્ થસ ચારાે ગ્ર થશ્રવણલાેલપુઃ॥ ૯૫॥
ગ્ર થાદ નિક્રયાે ગ્ર થ પ્રયાે ગ્ર થાથર્ત વિવત્ ।
ગ્ર થસશંયસ છેદ ગ્ર થવક્તા ગ્રહાગ્રણીઃ॥ ૯૬॥
ગ્ર થગીતગુણાે ગ્ર થગીતાે ગ્ર થાિદપૂ જતઃ ।
ગ્ર થાર ભ તુતાે ગ્ર થગ્રાહી ગ્ર થાથર્પારદક્ૃ॥ ૯૭॥
ગ્ર થદગૃ્ગ્ર થિવજ્ઞાનાે ગ્ર થસ દભર્ષાેધકઃ ।
ગ્ર થકૃ પૂ જતાે ગ્ર થકરાે ગ્ર થપરાયણઃ॥ ૯૮॥
ગ્ર થપારાયણપરાે ગ્ર થસ દેહભ જકઃ ।
ગ્ર થકૃદ્વરદાતા ચ ગ્ર થકૃદ્વ દતઃ સદા॥ ૯૯॥
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ગ્ર થાનુરક્તાે ગ્ર થજ્ઞાે ગ્ર થાનુગ્રહદાયકઃ ।
ગ્ર થા તરાત્મા ગ્ર થાથર્પ ડતાે ગ્ર થસાૈહૃદઃ॥ ૧૦૦॥
ગ્ર થપારઙ્ગમાે ગ્ર થગુણિવદ્ગ્ર થિવગ્રહઃ ।
ગ્ર થસતેુગ્રર્ થહેતુગ્રર્ થકેતુગ્રર્હાગ્રગઃ॥ ૧૦૧॥
ગ્ર થપજૂ્યાે ગ્ર થગેયાે ગ્ર થગ્રથનલાલસઃ ।
ગ્ર થભૂ મગ્રર્હશ્રેષ્ઠાે ગ્રહકેતુગ્રર્હાશ્રયઃ॥ ૧૦૨॥
ગ્ર થકારાે ગ્ર થકારમા યાે ગ્ર થપ્રસારકઃ ।
ગ્ર થશ્રમજ્ઞાે ગ્ર થાઙ્ગાે ગ્ર થભ્રમિનવારકઃ॥ ૧૦૩॥
ગ્ર થપ્રવણસવાર્ઙ્ગાે ગ્ર થપ્રણયત પરઃ ।
ગીતં ગીતગુણાે ગીતક તગ તિવશારદઃ॥ ૧૦૪॥
ગીતસ્ફ તયશા ગીતપ્રણયાે ગીતચ ચુરઃ ।
ગીતપ્રસન્નાે ગીતાત્મા ગીતલાેલાે ગત હઃ॥ ૧૦૫॥
ગીતાશ્રયાે ગીતમયાે ગીતત વાથર્કાેિવદઃ ।
ગીતસશંયસ છેત્તા ગીતસઙ્ગીતશાશનઃ॥ ૧૦૬॥
ગીતાથર્જ્ઞાે ગીતત વાે ગીતાત વં ગતાશ્રયઃ ।
ગીતાસારાેઽથ ગીતાકૃદ્ગ તાકૃ દ્વઘ્નનાશનઃ॥ ૧૦૭॥
ગીતાશક્તાે ગીતલીનાે ગીતાિવગતસ વરઃ ।
ગીતૈકદગૃ્ગીતભૂ તગ તપ્રીતાે ગતાલસઃ॥ ૧૦૮॥
ગીતવાદ્યપટુગ તપ્રભુગ તાથર્ત વિવત્ ।
ગીતાગીતિવવેકજ્ઞાે ગીતાપ્રવણચેતનઃ॥ ૧૦૯॥
ગતભીગર્તિવદ્વષેાે ગતસસંારબ ધનઃ ।
ગતમાયાે ગતત્રાસાે ગતદુઃખાે ગત વરઃ॥ ૧૧૦॥
ગતાસહૃુદ્ગતજ્ઞાનાે ગતદુષ્ટાશયાે ગતઃ ।
ગતા તગર્તસઙ્ક પાે ગતદુષ્ટિવચે ષ્ટતઃ॥ ૧૧૧॥
ગતાહઙ્કારસ ચારાે ગતદપા ગતાિહતઃ ।
ગતિવઘ્નાે ગતભયાે ગતાગતિનવારકઃ॥ ૧૧૨॥
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॥ ગકારાિદ શ્રીગણપ તસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

ગતવ્યથાે ગતાપાયાે ગતદાષેાે ગતેઃ પરઃ ।
ગતસવર્િવકારાેઽથ ગતગ જતકુ જરઃ॥ ૧૧૩॥
ગતક પતભૂ ષ્ઠાે ગત ગ્ગતક મષઃ ।
ગતદૈ યાે ગત તૈ યાે ગતમાનાે ગતશ્રમઃ॥ ૧૧૪॥
ગતક્રાેધાે ગતગ્લાિનગર્ત લાનાે ગતભ્રમઃ ।
ગતાભાવાે ગતભવાે ગતત વાથર્સશંયઃ॥ ૧૧૫॥
ગયાસરુ શર છેત્તા ગયાસરુવરપ્રદઃ ।
ગયાવાસાે ગયાનાથાે ગયાવા સનમસૃ્કતઃ॥ ૧૧૬॥
ગયાતીથર્ફલા યક્ષાે ગયાયાત્રાફલપ્રદઃ ।
ગયામયાે ગયાક્ષતે્રં ગયાક્ષતે્રિનવાસકૃત્॥ ૧૧૭॥
ગયાવા સ તુતાે ગયાન્મધવુ્રતલસ કટઃ ।
ગાયકાે ગાયકવરાે ગાયકેષ્ટફલપ્રદઃ॥ ૧૧૮॥
ગાયકપ્રણયી ગાતા ગાયકાભયદાયકઃ ।
ગાયકપ્રવણ વા તાે ગાયકઃ પ્રથમઃ સદા॥ ૧૧૯॥
ગાયકાેદ્ગ તસ પ્રીતાે ગાયકાે કટિવઘ્નહા ।
ગાનગેયાે ગાનકેશાે ગાયકા તરસ ચરઃ॥ ૧૨૦॥
ગાયક પ્રયદઃ શશ્વદ્ગાયકાધીનિવગ્રહઃ ।
ગેયાે ગેયગુણાે ગેયચિરતાે ગેયત વિવત્॥ ૧૨૧॥
ગાયકત્રાસહા ગ્ર થાે ગ્ર થત વિવવેચકઃ ।
ગાઢાનુરાગાે ગાઢાઙ્ગાે ગાઢાગઙ્ગાજલાેઽ વહમ્॥ ૧૨૨॥
ગાઢાવગાઢજલિધગાર્ઢપ્રજ્ઞાે ગતામયઃ ।
ગાઢપ્રત્ય થસૈ યાેઽથ ગાઢાનુગ્રહત પરઃ॥ ૧૨૩॥
ગાઢશ્લષેરસા ભજ્ઞાે ગાઢિન ર્ તસાધકઃ ।
ગઙ્ગાધરેષ્ટવરદાે ગઙ્ગાધરભયાપહઃ॥ ૧૨૪॥
ગઙ્ગાધરગુ ગર્ઙ્ગાધર યાતપદઃ સદા ।
ગઙ્ગાધર તુતાે ગઙ્ગાધરારા યાે ગત મયઃ॥ ૧૨૫॥
ગઙ્ગાધર પ્રયાે ગઙ્ગાધરાે ગઙ્ગા બુસુ દરઃ ।
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ગઙ્ગાજલરસા વાદચતુરાે ગાઙ્ગતીરયઃ॥ ૧૨૬॥
ગઙ્ગાજલપ્રણયવાન્ ગઙ્ગાતીરિવહારકૃત્ ।
ગઙ્ગા પ્રયાે ગઙ્ગાજલાવગાહનપરઃ સદા॥ ૧૨૭॥
ગ ધમાદનસવંાસાે ગ ધમાદનકે લકૃત્ ।
ગ ધાનુ લપ્તસવાર્ઙ્ગાે ગ ધલુ ધમધવુ્રતઃ॥ ૧૨૮॥
ગ ધાે ગ ધવર્રા ેઽથ ગ ધવર્ પ્રયકૃત્ સદા ।
ગ ધવર્િવદ્યાત વજ્ઞાે ગ ધવર્પ્રી તવધર્નઃ॥ ૧૨૯॥
ગકારબીજિનલયાે ગકારાે ગિવગવર્નુત્ ।
ગ ધવર્ગણસસંવે્યાે ગ ધવર્વરદાયકઃ॥ ૧૩૦॥
ગ ધવા ગ ધમાતઙ્ગાે ગ ધવર્કુલદૈવતમ્ ।
ગ ધવર્ગવર્સ છેત્તા ગ ધવર્વરદપર્હા॥ ૧૩૧॥
ગ ધવર્પ્રવણ વા તાે ગ ધવર્ગણસં તુતઃ ।
ગ ધવાર્ ચતપાદા ે ગ ધવર્ભયહારકઃ॥ ૧૩૨॥
ગ ધવાર્ભયદઃ શશ્વદ્ ગ ધવર્પ્ર તપાલકઃ ।
ગ ધવર્ગીતચિરતાે ગ ધવર્પ્રણયાે સકુઃ॥ ૧૩૩॥
ગ ધવર્ગાનશ્રવણપ્રણયી ગવર્ભ જનઃ ।
ગ ધવર્ત્રાણસન્નદ્ધાે ગ ધવર્સમરક્ષમઃ॥ ૧૩૪॥
ગ ધવર્સ્ત્રી ભરારા યાે ગાનં ગાનપટુઃ સદા ।
ગચ્છાે ગચ્છપ તગર્ચ્છનાયકાે ગચ્છગવર્હા॥ ૧૩૫॥
ગચ્છરા ેઽથ ગચ્છેશાે ગચ્છરાજનમસૃ્કતઃ ।
ગચ્છ પ્રયાે ગચ્છગુ ગર્ચ્છત્રાણકૃતાેદ્યમઃ॥ ૧૩૬॥
ગચ્છપ્રભુગર્ચ્છચરાે ગચ્છ પ્રયકૃતાેદ્યમઃ ।
ગચ્છગીતગુણાે ગચ્છમયાર્દાપ્ર તપાલકઃ॥ ૧૩૭॥
ગચ્છધાતા ગચ્છભતાર્ ગચ્છવ દ્યાે ગુરાેગુર્ ઃ ।
ગ્ સાે ગ્ સમદાે ગ્ સમદાભીષ્ટવરપ્રદઃ॥ ૧૩૮॥
ગીવાર્ણગીતચિરતાે ગીવાર્ણગણસિેવતઃ ।
ગીવાર્ણવરદાતા ચ ગીવાર્ણભયનાશકૃત્॥ ૧૩૯॥
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॥ ગકારાિદ શ્રીગણપ તસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

ગીવાર્ણગુણસવંીતાે ગીવાર્ણારા તસદૂનઃ ।
ગીવાર્ણધામ ગીવાર્ણગાેપ્તા ગીવાર્ણગવર્હૃત્॥ ૧૪૦॥
ગીવાર્ણા તહરાે િનતં્ય ગીવાર્ણવરદાયકઃ ।
ગીવાર્ણશરણં ગીતનામા ગીવાર્ણસુ દરઃ॥ ૧૪૧॥
ગીવાર્ણપ્રાણદાે ગ તા ગીવાર્ણાનીકરક્ષકઃ ।
ગુહેહાપૂરકાે ગ ધમત્તાે ગીવાર્ણપુ ષ્ટદઃ॥ ૧૪૨॥
ગીવાર્ણપ્રયુતત્રાતા ગીતગાતે્રાે ગતાિહતઃ ।
ગીવાર્ણસિેવતપદાે ગીવાર્ણપ્ર થતાે ગલત્॥ ૧૪૩॥
ગીવાર્ણગાતે્રપ્રવરાે ગીવાર્ણફલદાયકઃ ।
ગીવાર્ણ પ્રયકતાર્ ચ ગીવાર્ણાગમસારિવત્॥ ૧૪૪॥
ગીવાર્ણાગમસ પ ત્તગ વાર્ણવ્યસનાપહહ્ ।
ગીવાર્ણપ્રણયાે ગીતગ્રહણાે સકુમાનસઃ॥ ૧૪૫॥
ગીવાર્ણભ્રમસ ભેત્તા ગીવાર્ણગુ પૂ જતઃ ।
ગ્રહાે ગ્રહપ તગ્રાર્હાે ગ્રહપીડાપ્રણાશનઃ॥ ૧૪૬॥
ગ્રહ તુતાે ગ્રહા યક્ષાે ગ્રહેશાે ગ્રહદૈવતમ્ ।
ગ્રહકૃદ્ગ્રહભતાર્ ચ ગ્રહેશાનાે ગ્રહેશ્વરઃ॥ ૧૪૭॥
ગ્રહારા યાે ગ્રહત્રાતા ગ્રહગાેપ્તા ગ્રહાે કટઃ ।
ગ્રહગીતગુણાે ગ્ર થપ્રણેતા ગ્રહવ દતઃ॥ ૧૪૮॥
ગવી ગવીશ્વરાે ગવ ગિવષ્ઠાે ગિવગવર્હા ।
ગવા પ્રયાે ગવાન્નાથાે ગવીશાનાે ગવા પતી॥ ૧૪૯॥
ગવ્ય પ્રયાે ગવાઙ્ગાેપ્તા ગિવસ પ ત્તસાધકઃ ।
ગિવરક્ષણસન્નદ્ધાે ગવા ભયહરઃ ક્ષણાત્॥ ૧૫૦॥
ગિવગવર્હરાે ગાેદાે ગાપે્રદાે ગાજેયપ્રદઃ ।
ગ યુતબલાે ગ ડગુ જન્મત્તમધવુ્રતઃ॥ ૧૫૧॥
ગ ડસ્થલલસદ્દાન મળન્મત્તા ળમ ડતઃ ।
ગુડાે ગુડ પ્રયાે ગુ ડગળદ્દાનાે ગુડાશનઃ॥ ૧૫૨॥
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ગુડાકેશાે ગુડાકેશસહાયાે ગુડલડુ્ડભુક્ ।
ગુડભુગ્ગુડભુગ્ગણયાે ગુડાકેશવરપ્રદઃ॥ ૧૫૩॥
ગુડાકેશા ચતપદાે ગુડાકેશસખઃ સદા ।
ગદાધરા ચતપદાે ગદાધરવરપ્રદઃ॥ ૧૫૪॥
ગદાયુધાે ગદાપા ણગર્દાયુદ્ધિવશારદઃ ।
ગદહા ગદદપર્ઘ્નાે ગદગવર્પ્રણાશનઃ॥ ૧૫૫॥
ગદગ્ર તપિરત્રાતા ગદાડ બરખ ડકઃ ।
ગુહાે ગુહાગ્ર ે ગુપ્તાે ગુહાશાયી ગુહાશયઃ॥ ૧૫૬॥
ગુહપ્રી તકરાે ગૂઢાે ગૂઢગુ ફાે ગુણૈકદક્ૃ ।
ગીગ પ ત ગર શાનાે ગીદવીગીતસદુ્ગણઃ॥ ૧૫૭॥
ગીદવાે ગીિ પ્રયાે ગીભૂર્ગ રાત્મા ગીિ પ્રયઙ્કરઃ ।
ગીભૂર્ મગ રસન્નાેઽથ ગીઃપ્રસન્નાે ગર શ્વરઃ॥ ૧૫૮॥
ગર શ ે ગરાૈશાયી ગિરરાજસખુાવહઃ ।
ગિરરા ચતપદાે ગિરરાજનમસૃ્કતઃ॥ ૧૫૯॥
ગિરરાજગુહાિવષ્ટાે ગિરરા ભયપ્રદઃ ।
ગિરરાજેષ્ટવરદાે ગિરરાજપ્રપાલકઃ॥ ૧૬૦॥
ગિરરાજસતુાસનૂુ ગિરરાજજયપ્રદઃ ।
ગિરવ્રજવનસ્થાયી ગિરવ્રજચરઃ સદા॥ ૧૬૧॥
ગગા ગગર્ પ્રયાે ગગર્દેહાે ગગર્નમસૃ્કતઃ ।
ગગર્ભી તહરાે ગગર્વરદાે ગગર્સં તુતઃ॥ ૧૬૨॥
ગગર્ગીતપ્રસન્નાત્મા ગગાર્ન દકરઃ સદા ।
ગગર્ પ્રયાે ગગર્માનપ્રદાે ગગાર્િરભ જકઃ॥ ૧૬૩॥
ગગર્વગર્પિરત્રાતા ગગર્ સ દ્ધપ્રદાયકઃ ।
ગગર્ગ્લાિનહરાે ગગર્ભ્રમહૃદ્ગગર્સઙ્ગતઃ॥ ૧૬૪॥
ગગાર્ચાયા ગગર્મુિનગર્ગર્સ માનભાજનઃ ।
ગ ભીરાે ગ ણતપ્રજ્ઞાે ગ ણતાગમસારિવત્॥ ૧૬૫॥
ગણકાે ગણકશ્લાઘ્યાે ગણકપ્રણયાે સકુઃ ।
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ગણકપ્રવણ વા તાે ગ ણતાે ગ ણતાગમઃ॥ ૧૬૬॥
ગદં્ય ગદ્યમયાે ગદ્યપદ્યિવદ્યાિવશારદઃ ।
ગલલગ્ મહાનાગાે ગલદ ચગર્લસન્મદઃ॥ ૧૬૭॥
ગલ કુ ષ્ઠવ્યથાહ તા ગલ કુ ષ્ઠસખુપ્રદઃ ।
ગ ભીરના ભગર્ ભીર વરાે ગ ભીરલાેચનઃ॥ ૧૬૮॥
ગ ભીરગુણસ પન્નાે ગ ભીરગ તશાેભનઃ ।
ગભર્પ્રદાે ગભર્ પાે ગભાર્પ દ્વિનવારકઃ॥ ૧૬૯॥
ગભાર્ગમનસન્નાશાે ગભર્દાે ગભર્શાેકનુત્ ।
ગભર્ત્રાતા ગભર્ગાેપ્ત ગભર્પુ ષ્ટકરઃ સદા॥ ૧૭૦॥
ગભાર્શ્રયાે ગભર્મયાે ગભાર્મયિનવારકઃ ।
ગભાર્ધારાે ગભર્ધરાે ગભર્સ તાષેસાધકઃ॥ ૧૭૧॥
ગભર્ગાૈરવસ ધાનસ ધાનં ગભર્વગર્હૃત્ ।
ગર યાન્ ગવર્નુદ્ગવર્મદ ગરદમદર્કઃ॥ ૧૭૨॥
ગરસ તાપશમનાે ગુ રાજ્યસખુપ્રદઃ ।
॥ ફલશ્રુ તઃ॥
ના ાં સહસ્રમુિદતં મહદ્ગણપતેિરદમ્॥ ૧૭૪॥
ગકારાિદ જગદ્વ દં્ય ગાપેનીયં પ્રયત્નતઃ ।
ય ઇદં પ્રયતઃ પ્રાત સ્ત્રસ યં વા પઠેન્નરઃ॥ ૧૭૩॥
વા છતં સમવા ાે ત નાત્ર કાયાર્ િવચારણા ।
પતુ્રાથ લભતે પતુ્રાન્ ધનાથ લભતે ધનમ્॥ ૧૭૪॥
િવદ્યાથ લભતે િવદ્યાં સતં્ય સતં્ય ન સશંયઃ ।
ભજૂર્ વ ચ સમા લખ્ય કુઙુ્કમને સમાિહતઃ॥ ૧૭૫॥
ચતુથા ભાૈમવારાે ચ ચ દ્રસયૂાપરાગકે ।
પજૂિય વા ગણધીશં યથાેક્તિવિધના પુરા॥ ૧૭૬॥
પજૂયેદ્ યાે યથાશ યા જુહુયાચ્ચ શમીદલૈઃ ।
ગુ ં સ પજૂ્ય વસ્ત્રાદ્યૈઃ કૃ વા ચાિપ પ્રદ ક્ષણમ્॥ ૧૭૭॥
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ધારયેદ્ યઃ પ્રયત્નને સ સાક્ષાદ્ગણનાયકઃ ।
સરુાશ્ચાસરુવયાર્શ્ચ િપશાચાઃ િકન્નરાેરગઃ॥ ૧૭૮॥
પ્રણમ ત સદા તં વૈ દુ ટ્વાં િવ મતમાનસાઃ ।
રા સપિદ વ યઃ સ્યાત્ કા મ ય તદ્વશાે સ્થરાઃ॥ ૧૭૯॥
તસ્ય વંશાે સ્થરા લ મીઃ કદાિપ ન િવમુ ચ ત ।
િન કામાે યઃ પઠેદેતદ્ ગણેશ્વરપરાયણઃ॥ ૧૮૦॥
સ પ્ર તષ્ઠાં પરાં પ્રા ય િનજલાેકમવા ુયાત્ ।
ઇદં તે ક તતં ના ાં સહસ્રં દેિવ પાવનમ્॥ ૧૮૧॥
ન દેયં કૃપણયાથ શઠાય ગુ િવ દ્વષે ।
દ વા ચ ભ્રંશમા ાે ત દેવતાયાઃ પ્રકાપેતઃ॥ ૧૮૨॥
ઇ ત શ્રુ વા મહાદેવી તદા િવ મતમાનસા ।
પજૂયામાસ િવિધવદ્ગણેશ્વરપદદ્વયમ્॥ ૧૮૩॥
॥ ઇ ત શ્રી દ્રયામલે મહાગુપ્તસારે શવપાવર્તીસવંાદે
ગકારાિદ શ્રીગણપ તસહસ્રનામ તાતે્રં સ પૂણર્મ્॥
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