
મનુિરુવાચ 
કથ ંિામિા ંસહસ્ર ંત ંગણેશ ઉપદિષ્ટવાિ | 
નશવિં તન્મમાચક્ષ્વ લોકાનગુ્રહતત્પર || ૧ || 
બ્રહ્મોવાચ 
િેવઃ પવંૂ પરુારાનતઃ પરુત્રયજયોદ્યમે | 
અિચચિાદ્ગણેશસ્ય જાતો નવઘ્િાકુલઃ દકલ || ૨ || 
મિસા સ નવનિર્ાચયચ િદૃશે નવઘ્િકારણમ | 
મહાગણપનતિં ભક્તત્યા સમભ્યર્ચયચ યથાનવનર્ || ૩ || 
નવઘ્િપ્રશમિોપાયમપરૃ્ચછિપદરશ્રમમ | 
સન્તષુ્ટઃ પજૂયા શમભોમચહાગણપનતઃ સ્વયમ || ૪ || 
સવચનવઘ્િપ્રશમિ ંસવચકામફલપ્રિમ | 
તતસ્તસ્મૈ સ્વય ંિામિા ંસહસ્રનમિમબ્રવીત || ૫ || 
અસ્ય શ્રીમહાગણપનતસહસ્રિામસ્તોત્રમાલામન્ત્રસ્ય | 
ગણેશ ઋન ઃ, મહાગણપનતિેવતા, િાિાનવર્ાનિર્ચછન્િાનંસ | 
હનુમનત બીજમ, તનુ્ગનમનત શકક્તતઃ, સ્વાહાશકક્તતદરનત કીલકમ | 
સકલનવઘ્િનવિાશિદ્વારા શ્રીમહાગણપનતપ્રસાિનસદ્ધ્યથે જપે 
નવનિયોગઃ | 
અથ કરન્યાસઃ 
ગણેશ્વરો ગણક્રીડ ઇત્યન્ગષુ્ઠાભ્યા ંિમઃ | 
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કુમારગરુુરીશાિ ઇનત તર્જિીભ્યા ંિમઃ || 
બ્રહ્માણ્ડકુમભનિદ્ધ્યોમેનત મ્યમાભ્યા ંિમઃ | 
રક્તતો રક્તતામબરર્ર ઇત્યિાનમકાભ્યા ંિમઃ  
સવચસદ્ગુરુસસેં્ય ઇનત કનિષ્ષ્ઠકાભ્યા ંિમઃ | 
લપુ્તનવઘ્િઃ સ્વભક્તતાિાનમનત કરતલકરપષૃ્ઠાભ્યા ંિમઃ || 
અથ અંગન્યાસઃ 
છન્િશ્છન્િોદ્ભવ ઇનત હૃિયાય િમઃ | 
નિષ્કલો નિમચલ ઇનત નશરસે સ્વાહા | 
સષૃ્ષ્ટકસ્થનતલયક્રીડ ઇનત નશખાયૈ વ ટ | 
ગ્નન્યાિ ંનવગ્નન્યાિમાિન્િ ઇનત કવચાય હમુ | 
અષ્ટાન્ગયોગફલભદૃિનત િેત્રત્રયાય વૌ ટ | 
અિન્તશકક્તતસદહત ઇત્યસ્ત્રાય ફટ | 
ભભૂુચવઃ સ્વરોમ ઇનત દિગ્નબન્ર્ઃ | 
અથ ્યાિમ 
ગજવિિમચચન્ત્ય ંતીક્ષ્ણિંષ્રં નત્રિેત્ર ં
બહૃદુિરમશે  ંભનૂતરાજ ંપરુાણમ | 
અમરવરસપુજૂ્ય ંરક્તતવણં સરેુશ ં 
પશપુનતસતુમીશ ંનવઘ્િરાજ ંિમાનમ || 
શ્રીગણપનતરુવાચ 
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ઓં ગણેશ્વરો ગણક્રીડો ગણિાથો ગણાનર્પઃ | 
એકિન્તો વક્રતણુ્ડો ગજવક્તત્રો મહોિરઃ || ૧ || 
લમબોિરો ધમૂ્રવણો નવકટો નવઘ્િિાશિઃ | 
સમુખુો દુમુચખો બદુ્ધો નવઘ્િરાજો ગજાિિઃ || ૨ || 
ભીમઃ પ્રમોિ આમોિઃ સરુાિન્િો મિોત્કટઃ | 
હરેમબઃ શમબરઃ શમભલુચમબકણો મહાબલઃ || ૩ || 
િન્િિો લમપટો ભીમો મેઘિાિો ગણન્જયઃ | 
નવિાયકો નવરૂપાક્ષો વીરઃ શરૂવરપ્રિઃ || ૪ || 
મહાગણપનતબુચદ્ધદ્ધનપ્રયઃ ચક્ષપ્રપ્રસાિિઃ | 
રુદ્રનપ્રયો ગણા્યક્ષ ઉમાપતુ્રોઘિાશિઃ || ૫ || 
કુમારગરુુરીશાિપતુ્રો મ ૂકવાહિઃ | 
નસદ્ધદ્ધનપ્રયઃ નસદ્ધદ્ધપનતઃ નસદ્ધઃ નસદ્ધદ્ધનવિાયકઃ || ૬ || 
અનવઘ્િસ્તમુબરુુઃ નસિંહવાહિો મોદહિીનપ્રયઃ | 
કટન્કટો રાજપતુ્રઃ શાકલઃ સનંમતોનમતઃ || ૭ || 
કૂષ્માણ્ડસામસમભનૂતદુચર્જયો ધરૂ્જયો જયઃ | 
ભપૂનતભુચવિપનતભ ૂચતાિા ંપનતર્યયઃ || ૮ || 
નવશ્વકતાચ નવશ્વમખુો નવશ્વરૂપો નિનર્ગુચણઃ | 
કનવઃ કવીિામ ૃભો બ્રહ્મણ્યો બ્રહ્મનવત્પ્ત્પ્રયઃ || ૯ || 
જ્યેષ્ઠરાજો નિનર્પનતનિિનર્નપ્રયપનતનપ્રયઃ | 
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દહરણ્મયપરુાન્તઃસ્થઃ સયૂચમણ્ડલમ્યગઃ || ૧૦ || 
કરાહનત્વસ્તનસન્ધસુચલલઃ પ ૂિન્તચભત | 
ઉમાન્કકેચલકુતકુી મકુક્તતિઃ કુલપાવિઃ || ૧૧ || 
દકરીટી કુણ્ડલી હારી વિમાલી મિોમયઃ | 
વૈમખુ્યહતિૈત્યશ્રીઃ પાિાહનતત્પ્જતચક્ષનતઃ || ૧૨ || 
સદ્યોજાતઃ સ્વણચમનુ્જમેખલી દુનિિનમત્તહૃત | 
દુઃસ્વપ્િહૃત્પ્રસહિો ગણુી િાિપ્રનતષ્ષ્ઠતઃ || ૧૩ || 
સરુૂપઃ સવચિેત્રાનર્વાસો વીરાસિાશ્રયઃ | 
પીતામબરઃ ખણ્ડરિઃ ખણ્ડવૈશાખસકંસ્થતઃ || ૧૪ || 
ચચત્રાન્ગઃ શ્યામિશિો ભાલચન્દ્રો હનવભુચજઃ | 
યોગાનર્પસ્તારકસ્થઃ પરુુ ો ગજકણચકઃ || ૧૫ || 
ગણાનર્રાજો નવજયઃ કસ્થરો ગજપનત્વજી | 
િેવિેવઃ સ્મરઃ પ્રાણિીપકો વાયકુીલકઃ || ૧૬ || 
નવપનિદ્વરિો િાિો િાિચભન્નમહાચલઃ | 
વરાહરિિો મતૃ્યનુ્જયો ્યાઘ્રાત્પ્જિામબરઃ || ૧૭ || 
ઇર્ચછાશકક્તતભવો િેવત્રાતા િૈત્યનવમિચિઃ | 
શમભવુક્તત્રોદ્ભવઃ શમભકુોપહા શમભહુાસ્યભઃૂ || ૧૮ || 
શમભતેુજાઃ નશવાશોકહારી ગૌરીસખુાવહઃ | 
ઉમાન્ગમલજો ગૌરીતેજોભઃૂ સ્વધુચિીભવઃ || ૧૯ || 
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યગ્નન્યકાયો મહાિાિો ચગદરવષ્માચ શભુાિિઃ | 
સવાચત્મા સવચિેવાત્મા બ્રહ્મમરૂ્ાચ કકુપ્રનુતઃ || ૨૦ || 
બ્રહ્માણ્ડકુમભનિદ્ધ્યોમભાલઃસત્યનશરોરુહઃ | 
જગજ્જન્મલયોન્મે નિમે ોગ્નન્યકચસોમદૃક || ૨૧ || 
ચગરીન્દ્રકૈરિો ર્માચર્મોષ્ઠઃ સામબ ૃદંહતઃ | 
ગ્રહક્ષચિશિો વાણીત્પ્જહ્વો વાસવિાનસકઃ || ૨૨ || 
ભ્રમૂ્યસકંસ્થતકરો બ્રહ્મનવદ્યામિોિકઃ | 
કુલાચલાસંઃ સોમાકચઘણ્ટો રુદ્રનશરોર્રઃ || ૨૩ || 
િિીિિભજુઃ સપાચન્ગલુીકસ્તારકાિખઃ | 
્યોમિાચભઃ શ્રીહૃિયો મેરુપષૃ્ઠોણચવોિરઃ || ૨૪ || 
કુચક્ષસ્થયક્ષગન્ર્વચરક્ષઃદકન્નરમાન ુઃ | 
પથૃ્વીકદટઃ સષૃ્ષ્ટચલન્ગઃ શૈલોરુિચસ્રજાનકુઃ || ૨૫ || 
પાતાલજન્ઘો મનુિપાત્કાલાન્ગષુ્ઠસ્ત્રયીતનઃુ | 
જ્યોનતમચણ્ડલલાન્ગલૂો હૃિયાલાિનિિલઃ || ૨૬ || 
હૃત્પદ્મકચણિકાશાલી નવયત્કેચલસરોવરઃ | 
સદ્ભક્તત્યાિનિગડઃ પજૂાવાદરનિવાદરતઃ || ૨૭ || 
પ્રતાપી કાશ્યપો મન્તા ગણકો નવષ્ટપી બલી | 
યશસ્વી ર્ાનમિકો જેતા પ્રથમઃ પ્રમથેશ્વરઃ || ૨૮ || 
ચચન્તામચણદ્વીપપનતઃ કલ્પદ્રમુવિાલયઃ | 

www.yo
us

igm
a.c

om



રત્િમણ્ડપમ્યસ્થો રત્િનસિંહાસિાશ્રયઃ || ૨૯ || 
તીવ્રાનશરોદ્ધતૃપિો જ્વાચલિીમૌચલલાચલતઃ | 
િન્િાિષ્ન્િતપીઠશ્રીભોગિો ભનૂ તાસિઃ || ૩૦ || 
સકામિાનયિીપીઠઃ સ્ુરદુગ્રાસિાશ્રયઃ | 
તેજોવતીનશરોરત્િ ંસત્યાનિત્યાવતનંસતઃ || ૩૧ || 
સનવઘ્િિાનશિીપીઠઃ સવચશક્તત્યમબજુાલયઃ | 
ચલનપપદ્માસિાર્ારો વદ્ધિર્ામત્રયાલયઃ || ૩૨ || 
ઉન્નતપ્રપિો ગઢૂગલુ્ફઃ સવંતૃપાકષ્ણચકઃ | 
પીિજન્ઘઃ શ્શ્લષ્ટજાનઃુ સ્થલૂોરુઃ પ્રોન્નમત્કદટઃ || ૩૩ || 
નિમિિાચભઃ સ્થલૂકુચક્ષઃ પીિવક્ષા બહૃદ્ભુજઃ | 
પીિસ્કન્ર્ઃ કમબકુણ્ઠો લમબોષ્ઠો લમબિાનસકઃ || ૩૪ || 
ભગ્નિવામરિસ્તનુ્ગસ્યિન્તો મહાહનઃુ | 
હ્રસ્વિેત્રત્રયઃ શપૂચકણો નિચબડમસ્તકઃ || ૩૫ || 
સ્તબકાકારકુમભાગ્રો રત્િમૌચલનિિરન્કુશઃ | 
સપચહારકટીસતૂ્રઃ સપચયગ્નન્યોપવીતવાિ || ૩૬ || 
સપચકોટીરકટકઃ સપચગૈ્રવેયકાન્ગિઃ | 
સપચકક્ષોિરાબન્ર્ઃ સપચરાજોત્તરર્ચછિઃ || ૩૭ || 
રક્તતો રક્તતામબરર્રો રક્તતમાલાનવભ ૂણઃ | 
રક્તતેક્ષિો રક્તતકરો રક્તતતાલ્વોષ્ઠપલ્લવઃ || ૩૮ || 
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શ્વેતઃ શ્વેતામબરર્રઃ શ્વેતમાલાનવભ ૂણઃ | 
શ્વેતાતપત્રરુચચરઃ શ્વેતચામરવીત્પ્જતઃ || ૩૯ || 
સવાચવયવસમપણૂચઃ સવચલક્ષણલચક્ષતઃ | 
સવાચભરણશોભાઢયઃ સવચશોભાસમકન્વતઃ || ૪૦ || 
સવચમન્ગલમાન્ગલ્યઃ સવચકારણકારણમ | 
સવચિેવવરઃ શાન્ગી બીજપરૂી ગિાર્રઃ || ૪૧ || 
શભુાન્ગો લોકસારન્ગઃ સતુન્તસુ્તન્તવુર્ચિઃ | 
દકરીટી કુણ્ડલી હારી વિમાલી શભુાન્ગિઃ || ૪૨ || 
ઇક્ષચુાપર્રઃ શલૂી ચક્રપાચણઃ સરોજભતૃ | 
પાશી ધતૃોત્પલઃ શાચલમન્જરીભતૃ્સ્વિન્તભતૃ || ૪૩ || 
કલ્પવલ્લીર્રો નવશ્વાભયિૈકકરો વશી | 
અક્ષમાલાર્રો ગ્નન્યાિમદુ્રાવાિ મદુ્ગરાયરુ્ઃ || ૪૪ || 
પણૂચપાત્રી કમબરુ્રો નવધતૃાન્કુશમલૂકઃ | 
કરસ્થામ્રફલશ્ચતૂકચલકાભતૃ્કુઠારવાિ || ૪૫ || 
પષુ્કરસ્થસ્વણચઘટીપણૂચરત્િાચભવ ચકઃ | 
ભારતીસનુ્િરીિાથો નવિાયકરનતનપ્રયઃ || ૪૬ || 
મહાલક્ષ્મીનપ્રયતમઃ નસદ્ધલક્ષ્મીમિોરમઃ | 
રમારમેશપવૂાચન્ગો િચક્ષણોમામહશે્વરઃ || ૪૭ || 
મહીવરાહવામાન્ગો રનતકન્િપચપનિમઃ | 
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આમોિમોિજિિઃ સપ્રમોિપ્રમોિિઃ || ૪૮ || 
સવંનર્િતમહાવદૃ્ધદ્ધરૃદ્ધદ્ધનસદ્ધદ્ધપ્રવર્ચિઃ | 
િન્તસૌમખુ્યસમુખુઃ કાકન્તકન્િચલતાશ્રયઃ || ૪૯ || 
મિિાવત્યાનશ્રતાકન્ઘ્રઃ કૃતવૈમખુ્યદુમુચખઃ | 
નવઘ્િસપંલ્લવઃ પદ્મઃ સવોન્નતમિદ્રવઃ || ૫૦ || 
નવઘ્િકૃનન્નમિચરણો દ્રાનવણીશકક્તતસત્કૃતઃ | 
તીવ્રાપ્રસન્નિયિો જ્વાચલિીપાચલતૈકદૃક || ૫૧ || 
મોદહિીમોહિો ભોગિાનયિીકાકન્તમણ્ડિઃ | 
કાનમિીકાન્તવક્તત્રશ્રીરનર્ષ્ષ્ઠતવસનુ્ર્રઃ || ૫૨ || 
વસરુ્ારામિોન્નાિો મહાશન્ખનિનર્નપ્રયઃ | 
િમદ્વસમુતીમાલી મહાપદ્મનિનર્ઃ પ્રભઃુ || ૫૩ || 
સવચસદ્ગુરુસસેં્યઃ શોચચષ્કેશહૃિાશ્રયઃ | 
ઈશાિમરૂ્ાચ િેવેન્દ્રનશખઃ પવિિન્િિઃ || ૫૪ || 
પ્રત્યગુ્રિયિો દિ્યો દિ્યાસ્ત્રશતપવચધકૃ | 
ઐરાવતાદિસવાચશાવારણો વારણનપ્રયઃ || ૫૫ || 
વજ્રાદ્યસ્ત્રપરીવારો ગણચણ્ડસમાશ્રયઃ | 
જયાજયપદરકરો નવજયાનવજયાવહઃ || ૫૬ || 
અજયાચચિતપાિાબ્જો નિત્યાિન્િવિકસ્થતઃ | 
નવલાનસિીકૃતોલ્લાસઃ શૌણ્ડી સૌન્િયચમત્પ્ણ્ડતઃ || ૫૭ || 
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અિન્તાિન્તસખુિઃ સમુન્ગલસમુન્ગલઃ | 
ગ્નન્યાિાશ્રયઃ દક્રયાર્ાર ઇર્ચછાશકક્તતનિ ેનવતઃ || ૫૮ || 
સભુગાસનંશ્રતપિો લચલતાલચલતાશ્રયઃ | 
કાનમિીપાલિઃ કામકાનમિીકેચલલાચલતઃ || ૫૯ || 
સરસ્વત્યાશ્રયો ગૌરીિન્િિઃ શ્રીનિકેતિઃ | 
ગરુુગપુ્તપિો વાચાનસદ્ધો વાગીશ્વરીપનતઃ || ૬૦ || 
િચલિીકામકુો વામારામો જ્યેષ્ઠામિોરમઃ | 
રૌદ્રીમદુદ્રતપાિાબ્જો હમુબીજસ્તનુ્ગશકક્તતકઃ || ૬૧ || 
નવશ્વાદિજિિત્રાણઃ સ્વાહાશકક્તતઃ સકીલકઃ | 
અમતૃાશ્બ્ર્કૃતાવાસો મિઘચૂણિતલોચિઃ || ૬૨ || 
ઉશ્ર્ચછષ્ટોશ્ર્ચછષ્ટગણકો ગણેશો ગણિાયકઃ | 
સાવચકાચલકસનંસદ્ધદ્ધનિિત્યસે્યો દિગમબરઃ || ૬૩ || 
અિપાયોિન્તદૃષ્ષ્ટરપ્રમેયોજરામરઃ | 
અિાનવલોપ્રનતહનતરર્ચયતુોમતૃમક્ષરઃ || ૬૪ || 
અપ્રતર્ક્યોક્ષયોજય્યોિાર્ારોિામયોમલઃ | 
અમેયનસદ્ધદ્ધરદ્વતૈમઘોરોકગ્નિસમાિિઃ || ૬૫ || 
અિાકારોશ્બ્ર્ભમૂયકગ્નિબલઘ્િો્યક્તતલક્ષણઃ | 
આર્ારપીઠમાર્ાર આર્ારારે્યવત્પ્ર્જતઃ || ૬૬ || 
આખકેુતિ આશાપરૂક આખમુહારથઃ | 
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ઇક્ષસુાગરમ્યસ્થ ઇક્ષભુક્ષણલાલસઃ || ૬૭ || 
ઇક્ષચુાપાનતરેકશ્રીદરક્ષચુાપનિ ેનવતઃ | 
ઇન્દ્રગોપસમાિશ્રીદરન્દ્રિીલસમદ્યનુતઃ || ૬૮ || 
ઇન્િીવરિલશ્યામ ઇન્દુમણ્ડલમત્પ્ણ્ડતઃ | 
ઇ્મનપ્રય ઇડાભાગ ઇડાવાનિષ્ન્િરાનપ્રયઃ || ૬૯ || 
ઇક્ષ્વાકુનવઘ્િનવ્વસંી ઇનતકતચ્યતેશ્પ્સતઃ | 
ઈશાિમૌચલરીશાિ ઈશાિનપ્રય ઈનતહા || ૭૦ || 
ઈ ણાત્રયકલ્પાન્ત ઈહામાત્રનવવત્પ્ર્જતઃ | 
ઉપેન્દ્ર ઉડુભનૃ્મૌચલરુડુિાથકરનપ્રયઃ || ૭૧ || 
ઉન્નતાિિ ઉત્તનુ્ગ ઉિારત્પ્સ્ત્રિશાગ્રણીઃ | 
ઊર્જસ્વાનષૂ્મલમિ ઊહાપોહદુરાસિઃ || ૭૨ || 
ઋગ્નયજુઃસામિયિ ઋદ્ધદ્ધનસદ્ધદ્ધસમપચકઃ | 
ઋજુચચતૈ્તકસલુભો ઋણત્રયનવમોચિઃ || ૭૩ || 
લપુ્તનવઘ્િઃ સ્વભક્તતાિા ંલપુ્તશકક્તતઃ સરુદ્ધદ્વ ામ | 
લપુ્તશ્રીનવિમખુાચાચિા ંલતૂાનવસ્ફોટિાશિઃ || ૭૪ || 
એકારપીઠમ્યસ્થ એકપાિકૃતાસિઃ | 
એત્પ્જતાચખલિૈત્યશ્રીરેનર્તાચખલસશં્રયઃ || ૭૫ || 
ઐશ્વયચનિનર્રૈશ્વયચમૈદહકામકુષ્મકપ્રિઃ | 
ઐરંમિસમોન્મે  ઐરાવતસમાિિઃ || ૭૬ || 
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ઓંકારવાર્ચય ઓંકાર ઓજસ્વાિો ર્ીપનતઃ | 
ઔિાયચનિનર્રૌદ્ધત્યરૈ્યચ ઔન્નત્યનિઃસમઃ || ૭૭ || 
અન્કુશઃ સરુિાગાિામન્કુશાકારસકંસ્થતઃ | 
અઃ સમસ્તનવસગાચન્તપિેષ ુપદરકીનતિતઃ || ૭૮ || 
કમણ્ડલરુ્રઃ કલ્પઃ કપિી કલભાિિઃ | 
કમચસાક્ષી કમચકતાચ કમાચકમચફલપ્રિઃ || ૭૯ || 
કિમબગોલકાકારઃ કૂષ્માણ્ડગણિાયકઃ | 
કારુણ્યિેહઃ કનપલઃ કથકઃ કદટસતૂ્રભતૃ || ૮૦ || 
ખવચઃ ખડ્ગનપ્રયઃ ખડ્ગઃ ખાન્તાન્તઃસ્થઃ ખનિમચલઃ | 
ખલ્વાટશનૃ્ગનિલયઃ ખટ્વાન્ગી ખદુરાસિઃ || ૮૧ || 
ગણુાઢયો ગહિો ગદ્યો ગદ્યપદ્યસરુ્ાણચવઃ | 
ગદ્યગાિનપ્રયો ગજો ગીતગીવાચણપવૂચજઃ || ૮૨ || 
ગહુ્યાચારરતો ગહુ્યો ગહુ્યાગમનિરૂનપતઃ | 
ગહુાશયો ગડુાશ્બ્ર્સ્થો ગરુુગમયો ગરુુગુચરુઃ || ૮૩ || 
ઘણ્ટાઘઘચદરકામાલી ઘટકુમભો ઘટોિરઃ | 
િકારવાર્ચયો િાકારો િકારાકારશણુ્ડભતૃ || ૮૪ || 
ચણ્ડિણ્ડેશ્વરિણ્ડી ચણ્ડેશિણ્ડનવક્રમઃ | 
ચરાચરનપતા ચચન્તામચણિવચણલાલસઃ || ૮૫ || 
છન્િશ્છન્િોદ્ભવશ્છન્િો દુલચક્ષ્યશ્છન્િનવગ્રહઃ | 
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જગદ્યોનિર્જગત્સાક્ષી જગિીશો જગન્મયઃ || ૮૬ || 
જપ્યો જપપરો જાપ્યો ત્પ્જહ્વાનસિંહાસિપ્રભઃુ | 
સ્રવદ્ગણ્ડોલ્લસદ્ધાિઝન્કાદરભ્રમરાકુલઃ || ૮૭ || 
ટન્કારસ્ફારસરંાવષ્ટન્કારમચણનપૂરુઃ | 
ઠદ્વયીપલ્લવાન્તસ્થસવચમન્તે્રષ ુનસદ્ધદ્ધિઃ || ૮૮ || 
દડત્પ્ણ્ડમણુ્ડો ડાદકિીશો ડામરો દડત્પ્ણ્ડમનપ્રયઃ | 
ઢક્કાનિિાિમદુિતો ઢૌન્કો ઢુત્પ્ણ્ઢનવિાયકઃ || ૮૯ || 
તત્ત્વાિા ંપ્રકૃનતસ્તત્ત્વ ંતત્ત્વપંિનિરૂનપતઃ | 
તારકાન્તરસસં્થાિસ્તારકસ્તારકાન્તકઃ || ૯૦ || 
સ્થાણઃુ સ્થાણનુપ્રયઃ સ્થાતા સ્થાવરં જન્ગમ ંજગત | 
િક્ષયગ્નન્યપ્રમથિો િાતા િાિ ંિમો િયા || ૯૧ || 
િયાવાષ્ન્િ્યનવભવો િણ્ડભદૃ્દણ્ડિાયકઃ | 
િન્તપ્રચભન્નાભ્રમાલો િૈત્યવારણિારણઃ || ૯૨ || 
િંષ્રાલગ્નિદ્વીપઘટો િેવાથચનગૃજાકૃનતઃ | 
ર્િ ંર્િપતેબચન્ધરુ્ચિિો ર્રણીર્રઃ || ૯૩ || 
્યાિૈકપ્રકટો ્યેયો ્યાિ ં્યાિપરાયણઃ | 
્વનિપ્રકૃનતચીત્કારો બ્રહ્માણ્ડાવચલમેખલઃ || ૯૪ || 
િન્દ્યો િષ્ન્િનપ્રયો િાિો િાિમ્યપ્રનતષ્ષ્ઠતઃ | 
નિષ્કલો નિમચલો નિત્યો નિત્યાનિત્યો નિરામયઃ || ૯૫ || 
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પરં ્યોમ પરં ર્ામ પરમાત્મા પરં પિમ || ૯૬ || 
પરાત્પરઃ પશપુનતઃ પશપુાશનવમોચિઃ | 
પણૂાચિન્િઃ પરાિન્િઃ પરુાણપરુુ ોત્તમઃ || ૯૭ || 
પદ્મપ્રસન્નવિિઃ પ્રણતાગ્નન્યાિિાશિઃ | 
પ્રમાણપ્રત્યયાતીતઃ પ્રણતાનતિનિવારણઃ || ૯૮ || 
ફચણહસ્તઃ ફચણપનતઃ ફૂત્કારઃ ફચણતનપ્રયઃ | 
બાણાચચિતાકન્ઘ્રયગુલો બાલકેચલકુતહૂલી | 
બ્રહ્મ બ્રહ્માચચિતપિો બ્રહ્મચારી બહૃસ્પનતઃ || ૯૯ || 
બહૃત્તમો બ્રહ્મપરો બ્રહ્મણ્યો બ્રહ્મનવત્પ્ત્પ્રયઃ | 
બહૃન્નાિાગ્ર્યચીત્કારો બ્રહ્માણ્ડાવચલમેખલઃ || ૧૦૦ || 
ભ્રકેૂ્ષપિત્તલક્ષ્મીકો ભગો ભદ્રો ભયાપહઃ | 
ભગવાિ ભકક્તતસલુભો ભનૂતિો ભનૂતભ ૂણઃ || ૧૦૧ || 
ભ્યો ભતૂાલયો ભોગિાતા ભ્રમૂ્યગોચરઃ | 
મન્ત્રો મન્ત્રપનતમચન્ત્રી મિમત્તો મિો મયઃ || ૧૦૨ || 
મેખલાહીશ્વરો મન્િગનતમચન્િનિભેક્ષણઃ | 
મહાબલો મહાવીયો મહાપ્રાણો મહામિાઃ || ૧૦૩ || 
યગ્નન્યો યગ્નન્યપનતયચગ્નન્યગોપ્તા યગ્નન્યફલપ્રિઃ | 
યશસ્કરો યોગગમયો યાશ્ગ્નન્યકો યાજકનપ્રયઃ || ૧૦૪ || 
રસો રસનપ્રયો રસ્યો રન્જકો રાવણાચચિતઃ | 
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રાજ્યરક્ષાકરો રત્િગભો રાજ્યસખુપ્રિઃ || ૧૦૫ || 
લક્ષો લક્ષપનતલચક્ષ્યો લયસ્થો લડ્ડુકનપ્રયઃ | 
લાસનપ્રયો લાસ્યપરો લાભકૃલ્લોકનવરતુઃ || ૧૦૬ || 
વરેણ્યો વદ્ધિવિિો વન્દ્યો વેિાન્તગોચરઃ | 
નવકતાચ નવશ્વતિક્ષનુવિર્ાતા નવશ્વતોમખુઃ || ૧૦૭ || 
વામિેવો નવશ્વિેતા વત્પ્જ્રવજ્રનિવારણઃ | 
નવવસ્વદ્બન્ર્િો નવશ્વાર્ારો નવશ્વશે્વરો નવભઃુ || ૧૦૮ || 
શબ્િબ્રહ્મ શમપ્રાપ્યઃ શમભશુકક્તતગણેશ્વરઃ | 
શાસ્તા નશખાગ્રનિલયઃ શરણ્યઃ શમબરેશ્વરઃ || ૧૦૯ || 
 ડૃતકુુસમુસ્રગ્નવી  ડાર્ારઃ  ડક્ષરઃ | 
સસંારવૈદ્યઃ સવચગ્નન્યઃ સવચભે જભે જમ || ૧૧૦ || 
સષૃ્ષ્ટકસ્થનતલયક્રીડઃ સરુકુન્જરભેિકઃ | 
નસન્દૂદરતમહાકુમભઃ સિસદ્ભકક્તતિાયકઃ || ૧૧૧ || 
સાક્ષી સમદુ્રમથિઃ સ્વયવેંદ્યઃ સ્વિચક્ષણઃ | 
સ્વતન્ત્રઃ સત્યસકંલ્પઃ સામગાિરતઃ સખુી || ૧૧૨ || 
હસંો હકસ્તનપશાચીશો હવિ ંહ્યક્યભકુ | 
હ્ય ંહતુનપ્રયો હૃષ્ટો હૃલ્લેખામન્ત્રમ્યગઃ || ૧૧૩ || 
કે્ષત્રાનર્પઃ ક્ષમાભતાચ ક્ષમાક્ષમપરાયણઃ | 
ચક્ષપ્રક્ષેમકરઃ કે્ષમાિન્િઃ ક્ષોણીસરુદ્રમુઃ || ૧૧૪ || 
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ર્મચપ્રિોથચિઃ કામિાતા સૌભાગ્નયવર્ચિઃ | 
નવદ્યાપ્રિો નવભવિો ભકુક્તતમકુક્તતફલપ્રિઃ || ૧૧૫ || 
આચભરૂપ્યકરો વીરશ્રીપ્રિો નવજયપ્રિઃ | 
સવચવશ્યકરો ગભચિો હા પતુ્રપૌત્રિઃ || ૧૧૬ || 
મેર્ાિઃ કીનતિિઃ શોકહારી િૌભાચગ્નયિાશિઃ | 
પ્રનતવાદિમખુસ્તમભો રુષ્ટચચત્તપ્રસાિિઃ || ૧૧૭ || 
પરાચભચારશમિો દુઃખહા બન્ર્મોક્ષિઃ | 
લવસ્ત્રદુટઃ કલા કાષ્ઠા નિમે સ્તત્પરક્ષણઃ || ૧૧૮ || 
ઘટી મહુતૂચઃ પ્રહરો દિવા િક્તતમહનિિશમ | 
પક્ષો માસત્વચયિાબ્િયગુ ંકલ્પો મહાલયઃ || ૧૧૯ || 
રાનશસ્તારા નતનથયોગો વારઃ કરણમશંકમ | 
લગ્નિ ંહોરા કાલચકં્ર મેરુઃ સપ્ત ચયો ધ્રવુઃ || ૧૨૦ || 
રાહમુચન્િઃ કનવજીવો બરુ્ો ભૌમઃ શશી રનવઃ | 
કાલઃ સષૃ્ષ્ટઃ કસ્થનતનવિશ્વ ંસ્થાવરં જન્ગમ ંજગત || ૧૨૧ || 
ભરૂાપોકગ્નિમચરુદ્ધ્યોમાહકૃંનતઃ પ્રકૃનતઃ પમુાિ | 
બ્રહ્મા નવષ્ણઃુ નશવો રુદ્ર ઈશઃ શકક્તતઃ સિાનશવઃ || ૧૨૨ || 
નત્રિશાઃ નપતરઃ નસદ્ધા યક્ષા રક્ષાનંસ દકન્નરાઃ | 
નસદ્ધનવદ્યાર્રા ભતૂા મનષુ્યાઃ પશવઃ ખગાઃ || ૧૨૩ || 
સમદુ્રાઃ સદરતઃ શૈલા ભતૂ ંભ્ય ંભવોદ્ભવઃ | 
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સાખં્ય ંપાતન્જલ ંયોગ ંપરુાણાનિ રનુતઃ સ્મનૃતઃ || ૧૨૪ || 
વેિાન્ગાનિ સિાચારો મીમાસંા ન્યાયનવસ્તરઃ | 
આયવેુિો ર્નવેુિો ગાન્ર્વં કા્યિાટકમ || ૧૨૫ || 
વૈખાિસ ંભાગવત ંમાન ુ ંપાન્ચરાત્રકમ | 
શૈવ ંપાશપુત ંકાલામખુભૈંરવશાસિમ || ૧૨૬ || 
શાક્તત ંવૈિાયકં સૌરં જૈિમાહચતસદંહતા | 
સિસદ્ધ્યક્તતમ્યક્તત ંસચેતિમચેતિમ || ૧૨૭ || 
બન્ર્ો મોક્ષઃ સખુ ંભોગો યોગઃ સત્યમણમુચહાિ | 
સ્વકસ્ત હુફંટ સ્વર્ા સ્વાહા શ્રૌ ટ વૌ ટ વ ણ િમઃ ૧૨૮ || 
ગ્નન્યાિ ંનવગ્નન્યાિમાિન્િો બોર્ઃ સનંવત્સમોસમઃ | 
એક એકાક્ષરાર્ાર એકાક્ષરપરાયણઃ || ૧૨૯ || 
એકાગ્રર્ીરેકવીર એકોિેકસ્વરૂપધકૃ | 
દ્ધદ્વરૂપો દ્ધદ્વભજુો દ્ધ્યક્ષો દ્ધદ્વરિો દ્વીપરક્ષકઃ || ૧૩૦ || 
દ્વમૈાતરુો દ્ધદ્વવિિો દ્વન્દ્વહીિો દ્વયાનતગઃ | 
નત્રર્ામા નત્રકરસ્ત્રતેા નત્રવગચફલિાયકઃ || ૧૩૧ || 
નત્રગણુાત્મા નત્રલોકાદિત્પ્સ્ત્રશક્તતીશત્પ્સ્ત્રલોચિઃ | 
ચતનુવિર્વચોવનૃત્તપદરવનૃત્તપ્રવતચકઃ || ૧૩૨ || 
ચતબુાચહિુતિુચ ન્તિતરુાત્મા ચતભુુચજઃ | 
ચતનુવિર્ોપાયમયિતવુચણાચશ્રમાશ્રયઃ ૧૩૩ || 
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ચતથુીપજૂિપ્રીતિતથુીનતનથસમભવઃ ||  
પન્ચાક્ષરાત્મા પન્ચાત્મા પન્ચાસ્યઃ પન્ચકૃત્તમઃ || ૧૩૪ || 
પન્ચાર્ારઃ પન્ચવણચઃ પન્ચાક્ષરપરાયણઃ | 
પન્ચતાલઃ પન્ચકરઃ પન્ચપ્રણવમાતકૃઃ || ૧૩૫ || 
પન્ચબ્રહ્મમયસ્ફૂનતિઃ પન્ચાવરણવાદરતઃ | 
પન્ચભક્ષનપ્રયઃ પન્ચબાણઃ પન્ચનશખાત્મકઃ || ૧૩૬ || 
 ટ્કોણપીઠઃ  ટ્ચક્રર્ામા  ડ્ગ્રકન્થભેિકઃ | 
 ડન્ગ્વાન્તનવ્વસંી  ડન્ગલુમહાહ્રિઃ || ૧૩૭ || 
 ણ્મખુઃ  ણ્મખુભ્રાતા  ટ્શકક્તતપદરવાદરતઃ | 
 ડ્વૈદરવગચનવ્વસંી  ડૂનમિભયભન્જિઃ || ૧૩૮ || 
 ટ્તકચદૂરઃ  ટ્કમાચ  ડ્ગણુઃ  ડ્રસાશ્રયઃ | 
સપ્તપાતાલચરણઃ સપ્તદ્વીપોરુમણ્ડલઃ || ૧૩૯ || 
સપ્તસ્વલોકમકુુટઃ સપ્તસશ્પ્તવરપ્રિઃ | 
સપ્તાન્ગરાજ્યસખુિઃ સપ્તન િગણવષ્ન્િતઃ || ૧૪૦ || 
સપ્તર્ચછન્િોનિનર્ઃ સપ્તહોત્રઃ સપ્તસ્વરાશ્રયઃ | 
સપ્તાશ્બ્ર્કેચલકાસારઃ સપ્તમાતનૃિ ેનવતઃ || ૧૪૧ || 
સપ્તર્ચછન્િો મોિમિઃ સપ્તર્ચછન્િો મખપ્રભઃુ | 
અષ્ટમનૂતિ્યેયમનૂતિરષ્ટપ્રકૃનતકારણમ || ૧૪૨ || 
અષ્ટાન્ગયોગફલભિૃષ્ટપત્રામબજુાસિઃ | 
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અષ્ટશકક્તતસમાિશ્રીરષ્ટૈશ્વયચપ્રવર્ચિઃ || ૧૪૩ || 
અષ્ટપીઠોપપીઠશ્રીરષ્ટમાતસૃમાવતૃઃ | 
અષ્ટભૈરવસે્યોષ્ટવસવુન્દ્યોષ્ટમનૂતિભતૃ || ૧૪૪ || 
અષ્ટચક્રસ્ુરન્મનૂતિરષ્ટદ્ર્યહનવઃનપ્રયઃ | 
અષ્ટશ્રીરષ્ટસામશ્રીરષ્ટૈશ્વયચપ્રિાયકઃ | 
િવિાગાસિા્યાસી િવનિ્યનશુાનસતઃ || ૧૪૫ || 
િવદ્વારપરુાવતૃ્તો િવદ્વારનિકેતિઃ | 
િવિાથમહાિાથો િવિાગનવભનૂ તઃ || ૧૪૬ || 
િવિારાયણસ્તલુ્યો િવદુગાચનિ ેનવતઃ | 
િવરત્િનવચચત્રાન્ગો િવશકક્તતનશરોદ્ધતૃઃ || ૧૪૭ || 
િશાત્મકો િશભજુો િશદિક્તપનતવષ્ન્િતઃ | 
િશા્યાયો િશપ્રાણો િશેષ્ન્દ્રયનિયામકઃ || ૧૪૮ || 
િશાક્ષરમહામન્ત્રો િશાશા્યાનપનવગ્રહઃ | 
એકાિશમહારુદ્રઃૈસ્તતુિૈકાિશાક્ષરઃ || ૧૪૯ || 
દ્વાિશદ્ધદ્વિશાષ્ટાદિિોિચ ણ્ડાસ્ત્રનિકેતિઃ | 
ત્રયોિશચભિાચભન્નો નવશ્વેિેવાનર્િૈવતમ || ૧૫૦ || 
ચતિુચ શેન્દ્રવરિિતિુચશમનપુ્રભઃુ | 
ચતિુચશાદ્યનવદ્યાઢયિતિુચશજગત્પનતઃ || ૧૫૧ || 
સામપન્ચિશઃ પન્ચિશીશીતાશંનુિમચલઃ | 
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નતનથપન્ચિશાકારકસ્તથ્યા પન્ચિશાચચિતઃ || ૧૫૨ || 
 ોડશાર્ારનિલયઃ  ોડશસ્વરમાતકૃઃ | 
 ોડશાન્તપિાવાસઃ  ોડશેન્દુકલાત્મકઃ || ૧૫૩ || 
કલાસપ્તિશી સપ્તિશસપ્તિશાક્ષરઃ | 
અષ્ટાિશદ્વીપપનતરષ્ટાિશપરુાણકૃત || ૧૫૪ || 
અષ્ટાિશૌ ર્ીસષૃ્ષ્ટરષ્ટાિશનવનર્ઃ સ્મતૃઃ | 
અષ્ટાિશચલનપ્યષ્ષ્ટસમષ્ષ્ટગ્નન્યાિકોનવિઃ || ૧૫૫ || 
અષ્ટાિશાન્નસમપનત્તરષ્ટાિશનવજાનતકૃત | 
એકનવિંશઃ પમુાિેકનવિંશત્યન્ગચુલપલ્લવઃ || ૧૫૬ || 
ચતનુવિંશનતતત્ત્વાત્મા પન્ચનવિંશાખ્યપરુૂ ઃ | 
સપ્તનવિંશનતતારેશઃ સપ્તનવિંશનતયોગકૃત || ૧૫૭ || 
દ્વાનત્રિંશદૈ્ભરવાર્ીશિતતુ્પ્સ્ત્રિંશન્મહાહ્રિઃ | 
 ટ્ત નત્રિંશત્તત્ત્વસભંનૂતરષ્ટનત્રિંશત્કલાત્મકઃ || ૧૫૮ || 
પન્ચાશદ્ધદ્વષ્ણશુક્તતીશઃ પન્ચાશન્માતકૃાલયઃ | 
દ્ધદ્વપન્ચાશદ્વપઃુશે્રણીનત્ર ષ્ટયક્ષરસશં્રયઃ | 
પન્ચાશિક્ષરશે્રણીપન્ચાશદ્રદુ્રનવગ્રહઃ || ૧૫૯ || 
ચતઃુ ષ્ષ્ટમહાનસદ્ધદ્ધયોચગિીવનૃ્િવષ્ન્િતઃ | 
િમિેકોિપન્ચાશન્મરુદ્વગચનિરગચલઃ || ૧૬૦ || 
ચતઃુ ષ્ટયથચનિણેતા ચતઃુ ષ્ષ્ટકલાનિનર્ઃ | 
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અષ્ટ ષ્ષ્ટમહાતીથચકે્ષત્રભૈરવવષ્ન્િતઃ || ૧૬૧ || 
ચતિુચવનતમન્ત્રાત્મા  ણ્ણવત્યનર્કપ્રભઃુ | 
શતાિન્િઃ શતધનૃતઃ શતપત્રાયતેક્ષણઃ || ૧૬૨ || 
શતાિીકઃ શતમખઃ શતર્ારાવરાયરુ્ઃ | 
સહસ્રપત્રનિલયઃ સહસ્રફચણભ ૂણઃ || ૧૬૩ || 
સહસ્રશી ાચ પરુુ ઃ સહસ્રાક્ષઃ સહસ્રપાત | 
સહસ્રિામસસં્તતુ્યઃ સહસ્રાક્ષબલાપહઃ || ૧૬૪ || 
િશસાહસ્રફચણભતૃ્ફચણરાજકૃતાસિઃ | 
અષ્ટાશીનતસહસ્રાદ્યમહન િસ્તોત્રપાદઠતઃ || ૧૬૫ || 
લક્ષાર્ારઃ નપ્રયાર્ારો લક્ષાર્ારમિોમયઃ | 
ચતલુચક્ષજપપ્રીતિતલુચક્ષપ્રકાશકઃ || ૧૬૬ || 
ચતરુશીનતલક્ષાણા ંજીવાિા ંિેહસકંસ્થતઃ | 
કોદટસયૂચપ્રતીકાશઃ કોદટચન્દ્રાશંનુિમચલઃ || ૧૬૭ || 
નશવોદ્ભવાદ્યષ્ટકોદટવૈિાયકધરુન્ર્રઃ | 
સપ્તકોદટમહામન્ત્રમકન્ત્રતાવયવદ્યનુતઃ || ૧૬૮ || 
ત્રયત્પ્સ્ત્રિંશત્કોદટસરુશે્રણીપ્રણતપાદુકઃ | 
અિન્તિેવતાસે્યો હ્યિન્તશભુિાયકઃ || ૧૬૯ || 
અિન્તિામાિન્તશ્રીરિન્તોિન્તસૌખ્યિઃ | 
અિન્તશકક્તતસદહતો હ્યિન્તમનુિસસં્તતુઃ || ૧૭૦ || 

www.yo
us

igm
a.c

om



ઇનત વૈિાયકં િામિા ંસહસ્રનમિમીદરતમ | 
ઇિં બ્રાહ્મે મહુતેૂ યઃ પઠનત પ્રત્યહ ંિરઃ || ૧૭૧ || 
કરસ્થ ંતસ્ય સકલમૈદહકામકુષ્મકં સખુમ | 
આયરુારોગ્નયમૈશ્વયં રૈ્યં શૌયં બલ ંયશઃ || ૧૭૨ || 
મેર્ા પ્રગ્નન્યા ધનૃતઃ કાકન્તઃ સૌભાગ્નયમચભરૂપતા | 
સત્ય ંિયા ક્ષમા શાકન્તિાચચક્ષણ્ય ંર્મચશીલતા || ૧૭૩ || 
જગત્સવંિિ ંનવશ્વસવંાિો વેિપાટવમ | 
સભાપાત્પ્ણ્ડત્યમૌિાયં ગામભીયં બ્રહ્મવચચસમ || ૧૭૪ || 
ઓજસ્તેજઃ કુલ ંશીલ ંપ્રતાપો વીયચમાયચતા | 
ગ્નન્યાિ ંનવગ્નન્યાિમાકસ્તર્ક્ય ંસ્થૈયં નવશ્વાસતા તથા || ૧૭૫ || 
ર્િર્ાન્યાદિવદૃ્ધદ્ધિ સકૃિસ્ય જપાદ્ભવેત | 
વશ્ય ંચતનુવિર્ ંનવશ્વ ંજપાિસ્ય પ્રજાયતે || ૧૭૬ || 
રાગ્નન્યો રાજકલત્રસ્ય રાજપતુ્રસ્ય મકન્ત્રણઃ | 
જપ્યતે યસ્ય વશ્યાથે સ િાસસ્તસ્ય જાયતે || ૧૭૭ || 
ર્માચથચકામમોક્ષાણામિાયાસેિ સાર્િમ | 
શાદકિીડાદકિીરક્ષોયક્ષગ્રહભયાપહમ || ૧૭૮ || 
સામ્રાજ્યસખુિં સવચસપત્િમિમિચિમ | 
સમસ્તકલહ્વનંસ િગ્નર્બીજપ્રરોહણમ || ૧૭૯ || 
દુઃસ્વપ્િશમિ ંક્રુદ્ધસ્વાનમચચત્તપ્રસાિિમ | 
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 ડ્વગાચષ્ટમહાનસદ્ધદ્ધનત્રકાલગ્નન્યાિકારણમ || ૧૮૦ || 
પરકૃત્યપ્રશમિ ંપરચક્રપ્રમિચિમ | 
સગં્રામમાગે સવે ાનમિમેકં જયાવહમ || ૧૮૧ || 
સવચવન્્યત્વિો ઘ્િ ંગભચરકૈ્ષકકારણમ | 
પઠયતે પ્રત્યહ ંયત્ર સ્તોત્ર ંગણપતેદરિમ || ૧૮૨ || 
િેશે તત્ર િ દુચભિક્ષમીતયો દુદરતાનિ ચ | 
િ તદ્ગહે ંજહાનત શ્રીયચત્રાય ંજપ્યતે સ્તવઃ || ૧૮૩ || 
ક્ષયકુષ્ઠપ્રમેહાશચભગન્િરનવષચૂચકાઃ | 
ગલુ્મ ંપ્લીહાિમશમાિમનતસારં મહોિરમ || ૧૮૪ || 
કાસ ંશ્વાસમિુાવતં શલૂ ંશોફામયોિરમ | 
નશરોરોગ ંવનમિં દહક્કા ંગણ્ડમાલામરોચકમ || ૧૮૫ || 
વાતનપત્તકફદ્વન્દ્વનત્રિો જનિતજ્વરમ | 
આગન્તનુવ મ ંશીતમષુ્ણ ંચૈકાદહકાદિકમ || ૧૮૬ || 
ઇત્યાદ્યકુ્તતમનકુ્તત ંવા રોગિો ાદિસમભવમ | 
સવં પ્રશમયત્યાશ ુસ્તોત્રસ્યાસ્ય સકૃજ્જપઃ || ૧૮૭ || 
પ્રાપ્યતેસ્ય જપાત્પ્ત્સદ્ધદ્ધઃ સ્ત્રીશદૂ્રઃૈ પનતતૈરનપ | 
સહસ્રિામમન્ત્રોય ંજનપત્યઃ શભુાપ્તયે || ૧૮૮ || 
મહાગણપતેઃ સ્તોત્ર ંસકામઃ પ્રજપનન્નિમ | 
ઇર્ચછયા સકલાિ ભોગાનપુભજુ્યેહ પાનથિવાિ || ૧૮૯ || 
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મિોરથફલૈદિિ્યૈ્યોમયાિૈમચિોરમૈઃ | 
ચન્દ્રને્દ્રભાસ્કરોપેન્દ્રબ્રહ્મશવાચદિસદ્મસ ુ|| ૧૯૦ || 
કામરૂપઃ કામગનતઃ કામિઃ કામિેશ્વરઃ | 
ભકુ્તત્વા યથેશ્પ્સતાન્ભોગાિભીષ્ટૈઃ સહ બન્ધચુભઃ || ૧૯૧ || 
ગણેશાનચુરો ભતૂ્વા ગણો ગણપનતનપ્રયઃ | 
િન્િીશ્વરાદિસાિન્િૈિચષ્ન્િતઃ સકલૈગચણૈઃ || ૧૯૨ || 
નશવાભ્યા ંકૃપયા પતુ્રનિનવિશે  ંચ લાચલતઃ | 
નશવભક્તતઃ પણૂચકામો ગણેશ્વરવરાત્પિુઃ || ૧૯૩ || 
જાનતસ્મરો ર્મચપરઃ સાવચભૌમોચભજાયતે | 
નિષ્કામસ્ત ુજપનન્નત્ય ંભક્તત્યા નવઘ્િેશતત્પરઃ || ૧૯૪ || 
યોગનસદ્ધદ્ધિં પરા ંપ્રાપ્ય ગ્નન્યાિવૈરાગ્નયસયંતુઃ | 
નિરન્તરે નિરાબારે્ પરમાિન્િસશં્ગ્નન્યતે || ૧૯૫ || 
નવશ્વોત્તીણે પરે પણેૂ પિુરાવનૃત્તવત્પ્ર્જતે | 
લીિો વૈિાયકે ર્ાકમિ રમતે નિત્યનિવ ૃચતે || ૧૯૬ || 
યો િામચભહુચતૈિચ તૈ્તઃ પજૂયેિચચયે એન્નરઃ | 
રાજાિો વશ્યતા ંયાકન્ત દરપવો યાકન્ત િાસતામ || ૧૯૭ || 
તસ્ય નસ્યકન્ત મન્ત્રાણા ંદુલચભાિેષ્ટનસદ્ધયઃ | 
મલૂમન્ત્રાિનપ સ્તોત્રનમિં નપ્રયતમ ંમમ || ૧૯૮ || 
િભસ્યે માનસ શકુ્તલાયા ંચતથુ્યાં મમ જન્મનિ | 
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દૂવાચચભિાચમચભઃ પજૂાં તપચણ ંનવનર્વર્ચચરેત || ૧૯૯ || 
અષ્ટદ્ર્યૈનવિશે ેણ કુયાચદ્ભકક્તતસસુયંતુઃ | 
તસ્યેશ્પ્સત ંર્િ ંર્ાન્યમૈશ્વયં નવજયો યશઃ || ૨૦૦ || 
ભનવષ્યનત િ સન્િેહઃ પતુ્રપૌત્રાદિકં સખુમ | 
ઇિં પ્રજનપત ંસ્તોત્ર ંપદઠત ંશ્રાનવત ંરતુમ || ૨૦૧ || 
્યાકૃત ંચચચિત ં્યાત ંનવમષૃ્ટમચભવષ્ન્િતમ | 
ઇહામતુ્ર ચ નવશ્વ ેા ંનવશ્વૈશ્વયચપ્રિાયકમ || ૨૦૨ || 
સ્વર્ચછન્િચાદરણાપ્યે  યેિ સન્ર્ાયચતે સ્તવઃ | 
સ રક્ષ્યતે નશવોદ્ભૂતૈગચણૈર્યષ્ટકોદટચભઃ || ૨૦૩ || 
ચલચખત ંપસુ્તકસ્તોત્ર ંમન્ત્રભતૂ ંપ્રપજૂયેત | 
તત્ર સવોત્તમા લક્ષ્મીઃ સનન્નર્તે્ત નિરન્તરમ || ૨૦૪ || 
િાિૈરશે ૈરચખલૈવ્રચતૈિ તીથૈરશે ૈરચખલૈમચખૈિ | 
િ તત્ફલ ંનવન્િનત યદ્ગણેશસહસ્રિામસ્મરણેિ સદ્યઃ || ૨૦૫ || 
એતન્નામિા ંસહસ્ર ંપઠનત દિિમણૌ પ્રત્યહપં્રોજ્જિહાિે  
સાય ંમ્યષ્ન્િિે વા નત્ર વણમથવા સન્તત ંવા જિો યઃ | 
સ સ્યાિૈશ્વયચધયુચઃ પ્રભવનત વચસા ંકીનતિમરુ્ચચૈસ્તિોનત  
િાદરદ્ર્ય ંહકન્ત નવશ્વ ંવશયનત સચુચરં વર્ચતે પતુ્રપૌતૈ્રઃ || ૨૦૬ || 
અદકન્ચિોપ્યેકચચત્તો નિયતો નિયતાસિઃ | 
પ્રજપિંતરુો માસાિ ગણેશાચચિતત્પરઃ || ૨૦૭ || 

www.yo
us

igm
a.c

om



િદરદ્રતા ંસમનુ્મલૂ્ય સપ્તજન્માનગુામનપ | 
લભતે મહતીં લક્ષ્મીનમત્યાગ્નન્યા પારમેશ્વરી || ૨૦૮ || 
આયષુ્ય ંવીતરોગ ંકુલમનતનવમલ ંસમપિિાનતિિાશઃ  
કીનતિનિિત્યાવિાતા ભવનત ખલ ુિવા કાકન્તર્યાજભ્યા | 
પતુ્રાઃ સન્તઃ કલત્ર ંગણુવિચભમત ંયદ્યિન્યર્ચચ તત્ત - 
નન્નત્ય ંયઃ સ્તોત્રમેતત પઠનત ગણપતેસ્તસ્ય હસ્તે સમસ્તમ || ૨૦૯ 
|| 
ગણન્જયો ગણપનતહેરમબો ર્રણીર્રઃ | 
મહાગણપનતબુચદ્ધદ્ધનપ્રયઃ ચક્ષપ્રપ્રસાિિઃ || ૨૧૦ || 
અમોઘનસદ્ધદ્ધરમતૃમન્ત્રનિન્તામચણનિિનર્ઃ | 
સમુન્ગલો બીજમાશાપરૂકો વરિઃ કલઃ || ૨૧૧ || 
કાશ્યપો િન્િિો વાચાનસદ્ધો ઢુત્પ્ણ્ઢનવિિાયકઃ | 
મોિકૈરેચભરતૈ્રકનવિંશત્યા િામચભઃ પમુાિ || ૨૧૨ || 
ઉપાયિ ંિિેદ્ભક્તત્યા મત્પ્રસાિં ચચકી ચનત | 
વત્સરં નવઘ્િરાજોસ્ય તથ્યનમષ્ટાથચનસદ્ધયે || ૨૧૩ || 
યઃ સ્તૌનત મદ્ગતમિા મમારાર્િતત્પરઃ | 
સ્તતુો િામિા સહસે્રણ તેિાહ ંિાત્ર સશંયઃ || ૨૧૪ || 
િમો િમઃ સરુવરપતૂ્પ્જતાન્ઘ્રયે  
િમો િમો નિરુપમમન્ગલાત્મિે | 
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િમો િમો નવપલુિયૈકનસદ્ધયે  
િમો િમઃ કદરકલભાિિાય તે || ૨૧૫ || 
દકષ્ન્કણીગણરચચતચરણઃ 
પ્રકદટતગરુુનમતચારુકરણઃ | 
મિજલલહરીકચલતકપોલઃ 
શમયત ુદુદરત ંગણપનતિામિા || ૨૧૬ || 
|| ઇનત શ્રીગણેશપરુાણે ઉપાસિાખણ્ડે ઈશ્વરગણેશસવંાિે  
ગણેશસહસ્રિામસ્તોત્ર ંિામ  ટ્ચત્વાદરિંશો્યાયઃ || 

www.yo
us

igm
a.c

om




