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viGYAnagaNarAjastotram

िवानगणराजोऽम ्

ौी गणशेाय नमः ।
अिऽवाच ।
श ृण ु पऽु ूवािम शाियोगं सनातनम ।्
ॄणा किथतं तेने शाोऽहमसा ॥ १॥
अाकं कुलदवें ूाो गणपितःूभःु ।
स व ै दवेािधदवेानां कुलदवेः ूकीित तः ॥ २॥
शाियोगपं तं जानीिह ं महामत े ।
भज स ुू यने तदा शािमवािस ॥ ३॥
गणशेावमुं तने संािपतं सतु ।
ताराधनमाऽणे कृतकृाः िशवादयः ॥ ४॥
नामपाकं सव जगद ्ॄ ूकते ।
तदवे शिपां ॄासिूपकं परम ॥् ५॥
तऽामतृमयं भानमुााकारणे सिंतम ।्
सिूपं तं िवजानीयाद ्ॄ वदेे ूकीित तम ॥् ६॥
तयोरभदेतो ॄ समं सव ऽ सिंतम ।्
सदसयगं िवुं जानीिह वदेवादतः ॥ ७॥
तेो िवलणयुा  निेतपः ूकीित तः ।
िनमहः िशवसं ाधीन ं ॄ तधुःै ॥ ८॥
चतणुा ॄसयंोग े ानः कते बधुःै ।
स व ै मायामयः सााणुशेो वदेवािदिभः ॥ ९॥
अबा ाः िबयाः सवा  ॄाकारः ूँयते ।
कम योगः स िवयेः सयंोगः कम णां सतु ॥ १०॥
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िवानगणराजोऽम ्

ानाचषुा ान ं यवित योिगनाम ।्
तषेामभदेको योगो ानयोगः ूकीित तः ॥ ११॥
ानानां कम णाम च्वै भदे े योगः समाकः ।
आनाकपोऽयं धैनाशे स ूाते ॥ १२॥
ेया कम योग धतृो यने महाना ।
ेया ानयोग ेयानयोगकः ॥ १३॥
ेया स िऽिभिहनः सहजाः ूकते ।
सदा ाधीनप ेया बीडते यम ॥् १४॥
ॄभतूाको योगः ानाः ूकीित तः ।
तऽ ाधीनता पऽु पराधीना िऽधा कृता ॥ १५॥
ॄिण ॄभतू तः परत एव च ।
उानं नाि सयंोगािपिण योिगनः ॥ १६॥
ाने सतुसयंोगो जगतां ॄणां भवते ।्
सवा भदेने योगोऽयं ताायासमितः ॥ १७॥
अयोगाकयोग सदा सयंोगविज तः ।
जगतां ॄणां तऽ ूवशेोऽतो न िवते ॥ १८॥
सदा िनमा ियको योगः सवंेिवविज तः ।
कीयाभदेहीनािविृयिगिभधृ ता ॥ १९॥
ॄ ॄािण संं यागतं न गतं पनुः ।
ाननाशतुं ॄभतूमयोगकम ॥् २०॥
ॄानवासी स गणशेः कते बधुःै ।
ानााकः ूोो वदेषे ु वदेवािदिभः ॥ २१॥
बीडाको गणशेानः ानः पिरकीित तः ।
सयंोगाकपणे पणे ितित ॥ २२॥
बीडाहीनो गणशेानो योगपः ूकीित तः ।
िनरानाकने सदा ॄिण सिंतः ॥ २३॥
सयंोगायोगयोगने तयोना श े गणेरः ।
शाियोगाकः ूोो योिगिभयगसवेया ॥ २४॥
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पणू योगाकऽ गणशेः पिरकीित तः ।
मायायुिवहीनं ॅािमाऽं ूकीित तम ॥् २५॥
पिचपां ं बिुं जानीिह पऽुक ।
तऽ मोहकरी िसिॅा िदा मोहिपणी ॥ २६॥
धमा थ काममोाणां िसििभ ा ूँयते ।
ॄभतूमयी िसिः किथता योिगिभथा ॥ २७॥
पधा िचविृया  तऽ यिितं सतु ।
तदवे गणराज पं िबाकं परम ॥् २८॥
धमा थ काममोषे ु ॄभतूषे ु यतृम ।्
ऐय मोहदं ज ुॅ मित यऽ लालसः ॥ २९॥
पैयष ु यिं तदवे गणप च ।
जीवं जानीिह पऽु ं शाियोग सवेया ॥ ३०॥
पिचूणाशे व ै पैय लयं गतः ।
अधनुा गणराजं भिवताऽिस न सशंयः ॥ ३१॥
जावधतूमाग ं भाववधतूमुकः ।
अवधयू महिं महदैय मादरात ॥् ३२॥
सदा शािं भज ं योगने द सरम ।्
ददािम त े महामं गणशे िवधानतः ॥ ३३॥
तत एकारं मं ददौ पऽुाय भावतः ।
अिऽयगिवदां ौें ूण ययावजः।३४ ।
साािुप दो योगिवदावंरः ।
गाया दिणे तीरे पजूयामास िवऊपम ॥् ३५॥
ा भिूमपं स शािमााय योगिवत ।्
अभजं त ु भावने गणपं िद िचयन ॥् ३६॥
महायोगी यं दो वषणकेैन शौनक ।
शािं ूाो िवशषेणे गाणपो बभवू ह ॥ ३७॥
तं िु ं गणपऽ ययौ भं िनजेया ।
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भवाभावने दाौमसशुािदः ॥ ३८॥
तं ा सहसोाय ूणनाम कृताजंिलः ।
तुाव सिुरो भूा िवशें कुलदवैतम ॥् ३९॥
द उवाच ।
नमो गणपते तुं नमो योगिपणे ।
योिगो योगदाऽ े च शाियोगान े नमः ॥ ४०॥
िसिबिुपते तुं पिचूधारकम ।्
नानािवहारशीलाय गणशेाय नमो नमः ॥ ४१॥
िसिदाऽ े समेो नानैय ू धािरण े ।
मोहहे मोहकऽ हरेाय नमो नमः ॥ ४२॥
ानवािसन े तुं सयंोगाभदेधािरण े ।
नानामायािवहाराय िवशेाय नमो नमः ॥ ४३॥
सांाय ॄिनाय बोधहीनाय धीमते ।
परतोानपाय िवदहेाय नमो नमः ॥ ४४॥
बोधाय सवपाय दहेदिेहमयाय च ।
त उानपाय ूकृतलेय त े नमः ॥ ४५॥
सोऽहाराय दवेाय जगदीशाय ते नमः ।
महते िबपाय जगिूपाय त े नमः ॥ ४६॥
नादाकगणुशेाय नानावषेूधािरणे ।
ॄणे सिृकऽ च िपतामह नमोऽु त े ॥ ४७॥
हरये पालकायवै नानादहेधराय च ।
सहंऽ शरायवै कमा काराय भानवे ॥ ४८॥
शये च िबयामतू दवेमानविपणे ।
नागासरुमयायवै ढिुढराजाय त े नमः ॥ ४९॥
ावराय नमुं जमाय नमो नमः ।
जगिूपाय दवेाय ॄणे त े नमो नमः ॥ ५०॥
िकं ौिम ां गणाधीश योगाकारणे सिंतम ।्
वदेादयः समथा  न ामतः ूणमाहम ॥् ५१॥
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धो दहेो मदीयोऽ िपतरौ कुलमवे च ।
िवा योगपवै दिंऊ॑यगुदशनात ॥् ५२॥
इुा भिभावने पिरतुो महामिुनः ।
ननत  रोमाऽसौ आनाौःू सजृुः ॥ ५३॥
ततं करे धृा गणनाथः ूसजे ।
उवाच योिगनं पणू व चन ं परमातुम ॥् ५४॥
गणशे उवाच ।
धोऽिस द योगीो जातोऽिस मदनमुहात ।्
शािं लभिस पणूा मचलां मिय सवदा ॥ ५५॥
कदािप त े न भदेो म े भिवित महामनु े ।
ीितसवृथ मऽ ाािम िनलः ॥ ५६॥
गणशेानमाहां या ऽमे ुखातम ।्
सााारकृतं तािददं िवानऽेकम ॥् ५७॥
िवानगणपो दनाा ातो भवाहम ।्
दशनाािसाता भिवाऽ मानद ॥ ५८॥
अऽ वासं ूकुव ि मदथ भिसयंतुाः ।
शाियोगं सदा तेो दाािम त े सिधौ ॥ ५९॥
इदं परुा िशवनेवै ान ं सााृतं यम ।्
िवानेरनामा मे कृतो मया स शरः ॥ ६०॥
ताऽ सििधं िा या तथा ससुािधतम ।्
अतः शरिमऽं ूाोऽिस मदनमुहात ॥् ६१॥
या कृतिमदं ोऽं योगशािूदं भवते ।्
पठतां श ृवतां नणॄां ॄीभतूकरं तथा ॥ ६२॥
धमा थ काममोाणां दायकं ूभिवित ।
सविसिूदं चवै सवो ानदायकम ॥् ६३॥
इुाऽदध े तऽ गणशेो भवलः ।
दः िख तं ाा तौ तऽ ूजापत े ॥ ६४॥
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ततृपया तने ाा तऽ समिप तः ।
योगाभदेमयने जात आिनवदेकः ॥ ६५॥
दो भो गणशे ामी तिेत नािशतम ।्
ािमिन सवेकः सोऽिप तदाकारणे सिंतः ॥ ६६॥
इयं भिग णशेािनवदेनिपणी ।
दने सा धतृा मुा शाियोगमयतः ॥ ६७॥
एतिरे तऽ ूकटोऽभूयं िशवः ।
िवानेरनामासौ दं तं पिरषजे ॥ ६८॥
अहो द महाभाग मम िमऽमागतः ।
अऽवैाहं गणशेान ं ायािम योगसवेया ॥ ६९॥
ततो दं परुृ शरो ॄाणःै सह ।
गणशें ापयामास गाया दिणे तटे ॥ ७०॥
िवानगणराजिेत नाम चबे महिष िभः ।
तदािदऽेिवातं बभवू गणप तत ॥् ७१॥
िवाननामकं पुयं शाियोगफलूदम ।्
सव िसिकरं ऽें याऽाकािर जन च ॥ ७२॥
इित मुलपरुाणों िवानगणराजोऽं समाम ।्
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