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.. shrIgaNeshAShTottarashatanAmArchanastotram ..

॥ ौीगणशेाोरशतनामाच नोऽम ॥्
ौी गणशेाय नमः ।
काँयां त ु बहवो िवाः काशीवासिवयोजकाः।
ताथ ढिुढराजः पजूनीयः ूयतः ॥ १॥
अोरशतिैदगै णशेवै नामिभः।
कत मितयने नववा राप णम ॥् २॥
िहरमयतन ुं शुं सवा ित हरमयम।्
वरदं गणपं ाा पजूा काया  ूयतः ॥ ३॥
ऋिषिव शेः इािदनाां सवरः िशवः ।
दवेता िवराजोऽऽ छोऽनुपु श्भुूदम ॥् ४॥
सवू हूशमनं फलं शिः सधुािका ।
कीलकं गणनाथ पजूा कायित कामदा ॥ ५॥
िवशेो िववदनो िवचजु गितः।
िहरयपः सवा ा ानपो जगयः ॥ ६॥
ऊरतेा महाबारमयेोऽिमतिवबमः ।
वदेोवेो महाकायो िवािनिधरनामयः ॥ ७॥
सवः सव गः शाो गजाो िवगतरः ।
िवमिूत रमयेाा िवाधारः सनातनः ॥ ८॥
सामगानिूयो मी साधारः सरुािधपः ।
समसाििनो िनिलोऽमोघिवबमः ॥ ९॥
िनयतो िनम लः पुयः कामदः कािदः किवः ।
कामपी कामवषेो कमलाः कलाधरः ॥ १०॥
समुखुः शम दः शुो मषूकािधषवाहनः ।
दीघ तुडधरः ौीमाननो मोहविज तः ॥ ११॥
वबतुडः शपू कण ः पवनः पावनो वरः ।
योगीशो योिगवंािंयमासनूरुघापहः ॥ १२॥
एकदो महामीवः शरयः िसिसिेवतः ।
िसिदः कणािसभु गवान भ्िवमहः ॥ १३॥
िवकटः किपलो ढिुढमो भीमो हरः शभुः ।
गणाो गणाराो गणशेो गणनायकः ॥ १४॥
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॥ ौीगणशेाोरशतनामाच नोऽम ॥्

ोितःपो भतूाा धूॆ केतरुनाकुलः ।
कुमारगुरानो हरेो वदेसंतुः ॥ १५॥
नागोपवीती ध ष बालवा रिूयः ।
भालचो िवधामा िशवपऽुो िवनायकः ॥ १६॥
लीलावलितवपःु पणू ः परमसुरः ।
िवाकारमात डो िवारयदवानलः ॥ १७॥
िसरवदनो िनो िवःु ूमथपिूजतः ।
शरयिदपादाो भमारभूहः ॥ १८॥
रिसहंासनासीनो मिणकुडलमिडतः ।
भकाणदोऽमयेकाणगणुसौंयः ॥ १९॥
एतािन िदनामािन गणशे महानः ।
पठनीयािन यने सव दा सव दिेहिभः ॥ २०॥
नाामकैेकमतेषेां सव िसिूदायकम ।्
सव िवशेनाां त ु फलं वंु न शते ॥ २१॥
एकैकमवे ताम िदं जा मनुीराः ।
ूहूमाऽरिहतािि िशवपजूकाः ॥ २२॥
वा युमािन सृ नतूनाितयतः ।
पजूनीयो गणाो नाामकैेकसंया ॥ २३॥
नभशुप चतुा िविधपवू कम ।्
वबतुडशेकुडे त ु ान ं कृा ूयतः ॥ २४॥
वबतुडशेमारां सवा भीूदायकम ।्
ायदेधहरं शुं कानाभमनामयम ॥् २५॥
ततः पजूा यथाशां कृा वा रनै वःै ।
पजूा काया  िवशषेणे नामोारणपवू कम ॥् २६॥
तत मोदकैिदःै सगुघैतृपािचतःै ।
नवैें कयिेदं गणशेाय शभुावहम ॥् २७॥
अै परमााभै भैमै नोहरःै ।
तोषणीयः ूयने वबतुडो िवनायकः ॥ २८॥
ूदिणनमारा िदतामसंया ।
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कत ा िनयतं शुमैनोतपरायणःै ॥ २९॥
ततः सतं िविधववैान ्ॄ ाणसमान ।्
पनुर िवशेिममं ममदुीरयते ॥् ३०॥
वबतुड सरुारा सयू कोिटसमूभ ।
िनिव नेवै सततं काशीवासं ूय मे ॥ ३१॥
इित सा िविधवत प्जूां कृा पनुम ुदा ।
नमृा ूसानै ं गते ढ्िुढिवनायकम ॥् ३२॥
ढिुढराजाच न ं सक ् कत ं िविधपवू कम ।्
तऽवै च िवशषेणे पजूां कृा ततः परम ॥् ३३॥
पजूनीयाः ूयने सव दा मोदकिूयाः ।
िशवूीितकरा िनं शुाः प िवनायकाः ॥ ३४॥
िूिसिूदं िूगणशें सरुवितम ।्
सू पवू वक् गदेाशािवनायकम ॥् ३५॥
आशािवनायकं सक् पजूिया ततः परम ।्
अक िवेरः सक् पजूनीयः ूयतः ॥ ३६॥
पवू वजूनीयः ातः िसििवनायकः ।
पजूनीयतः सक् िचामिणिवनायकः ॥ ३७॥
सवेािवनायकोऽवें सूदनरम ।्
गा िवनायकािप पजूा काया  ततः परम ॥् ३८॥
एवं सू िविधविौासमितःै ।
शवैाः शरता भोजनीयाः ूयतः ॥ ३९॥
एवं सिूजताः सक् ूीताे गणनायकाः ।
काशीवासं ूयि िनिव नेवै सादरम ॥् ४०॥
आने कािपलेनवै साध लऽयातीः ।
तैामभीः सक् सव िवािधषो भवते ॥् ४१॥
एतािन िदनामािन ूितवासरमादरात ।्
पिठा गणनाथ पजूा काया  ूयतः ॥ ४२॥
यकािप सुो गणपः सविसिदः ।
अत एव सदा पूो गणनाथो िवचणःै ॥ ४३॥
गणशेादपरो लोके िवहता  न िवते ।
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तादहमाराो गणशेः सव िसिदः ॥ ४४॥
काशीिनवासिसथ िवनुा पिूजतः परुा ।
परुा िवेरः सिूजतो दडपािणना ॥ ४५॥
ककटकेन नागने गणशेः पिूजतः परुा ।
शषेणे पिूजतः पवू गणशेः िसिदायकः ॥ ४६॥
काशीयाऽाथ मुुो िविधिव कुलाकुलः ।
पजूयामास िवशें िविधविपवू कम ॥् ४७॥
सयूणािच तः पवू चणेेणे च िूय े ।
दवेरैै िविधविूजतो गणनायकः ॥ ४८॥
मा नाममराणां च मिुननां वा वरानन े ।
न िसवे काया िण गणशेाच न ं िवना ॥ ४९॥
इित ौी िशवरहाग तकाशीमाहाे
हरगौरीसवंादे गणशेाोरशतनामाच नोऽं सणू म ।्
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