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Shri Ganeshahridaya Stotram

ौीगणशेदयं ोऽम ्

॥ ौीगणशेाय नमः ॥
॥ ौीउमामहेराां नमः ॥
शौनक उवाच ।
ूकृतं वद सतू ं सवंादं शर च ।
सनकादिेव शषेणे सव िसिकरं परम ॥् १॥
नानावतारसयंंु धूॆ वण चिरऽकम ।्
ौुा सनकमुां िकमचूयुगिसये ॥ २॥
सतू उवाच ।
धूॆ वणा वतार ौुाऽहं वधसिंौतम ।्
चिरतं रोमाणः पूः शरं िजाः ॥ ३॥
सनकाा ऊचःु ।
नानावतारसयंंु ौुामाहामुमम ।्
धूॆ वणा वतार सुाः  सदािशव ॥ ४॥
अधनुा शािध सवश योगूाथ मुमम ।्
िविधं सखुकरं शीयं सगुमं योिगनायक ॥ ५॥
िशव उवाच ।
गणशेदयं वे सव िसिूदायकम ।्
साधकाय महाभागाः शीयणे शािदं परम ॥् ६॥ (शीयं व)ै
परुाऽहं गणनाथ ानयुोऽभवं िजाः ।
तऽ मां सिरतां ौेा जगाद वामुमम ॥् ७॥
गोवाच ।
वद शर क ं ानं करोिष िनदा ।
इािम तमहं ात ु ः िकं परमं मतम ॥् ८॥
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ौीगणशेदयं ोऽम ्

िशव उवाच ।
गणशें दवेदवेशें ॄॄशेमादरात ।्
ायािम सवभाव े कुलदवें सनातनम ॥् ९॥
त यद ्दयं दिेव गु ं सव ू दायकम ।्
कथियािम सव े यने ािस तं िवभमु ॥् १०॥
परुाऽानावतृोऽहं त ु तपिस सिंतोऽभवम ।्
तऽ तपः ूभावणे पँयं गजाननम ॥् ११॥
त दशनमाऽणे ूित ः ूाा मया िूय े ।
तया गणेरं ाा योिगवोऽभवं मदुा ॥ १२॥
तऽेहं श ृण ु वािम गणशेदयं परम ।्
यने गाणशेयोग े ं िनपणुा सिविस ॥ १३॥
ॐ अ ौीगणशेदयोऽम शुिषः ।
नानािवधािन छािंस । ौी गणशेो दवेता । गिमित बीजम ।्
ानािका शिः । नादः कीलकम ।्
ौीगणपितूीथ मभीिसयथ जप े िविनयोगः ।
अथ करासः ।
ॐ गां अुाां नमः ।
ॐ ग तज नीां नमः ।
ॐ गूं ममाां नमः ।
ॐ ग अनािमकाां नमः ।
ॐ ग किनिकाां नमः ।
ॐ गः करतलकरपृाां नमः ।
इित करासः ॥
अथ दयाासः ।
ॐ गां दयाय नमः ।
ॐ ग िशरस े ाहा ।
ॐ गूं िशखाय ै वषट ्।
ॐ ग कवचाय म ।्
ॐ ग नऽेऽयाय वौषट ्।
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ौीगणशेदयं ोऽम ्

ॐ गः अाय फट ्।
इित दयाासः ॥
अथ ानम ।्
िसराभं िऽनऽें पथृतुरजठरं रवावतृं तं

पाशं चवैाशं व ै रदनमभयदं पािणिभः सधानम ॥्
िसा बुा ूिं (ूिश)ं गजवदनमहं िचये केदं

नानाभषूािभरामं िनजजनसखुदं नािभशषें गणशेम ॥् १४॥
इित ानम ।्
एवं ाा मानसोपचारःै पजूयते ।्
िकिलूमं जा दयं पठेत ॥्
ॐ गणशेमकेदं च िचामिणं िवनायकम ।्
िढराजं मयरूशें लोदरं गजाननम ॥् १५॥
हरें वबतुडं च ेराजं िनजितम ।्
आशापरंू त ु वरदं िवकटं धरणीधरम ॥् १६॥
िसिबिुपितं वे ॄणितसिंतम ।्
माशें सव पूं िवानां नायकं परम ॥् १७॥
एकिवशंित नामािन गणशे महानः ।
अथन सयंतूावे दयं पिरकीित तम ॥् १८॥
गो वाच ।
एकिवशंितनाां मथ ॄिूह सदािशव ।
गणशेदयं यने जानािम कणािनध े ॥ १९॥
िशव उवाच ।
गकारपं िविवधं चराचरं णकारगं ॄ तथा परारम ।्
तयोः िता गणाः ूकीित ता गणशेमकंे ूणमाहं परम ॥् २०॥
मायापं त ु सदकैवाचकं दः परो माियकपधारकः ।
योग े तयोरकेरदं समुािनिन धीं नतोऽहं जनभिलालसम ॥् २१॥
िचूकाशं िविवधषे ु संं िलं न लेपािद िवविज तं तम ।्
भोगिैव हीन ं थ भोगकारकं िचामिणं तं ूणमािम िनम ॥् २२॥
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ौीगणशेदयं ोऽम ्

िवनायकं नायकविज तं िूय े िवशषेतो नायकमीरानाम ।्
िनरशं तं ूणमािम सवदं सदाकं भावयतुने चतेसा ॥ २३॥
वदेाः परुाणािन महेरािदकाः शाािण योगेरदवेमानवाः ।
नागासरुा ॄगणा जवो ढुढि वे थ िढराजकम ॥् २४॥
मायाथ वाो िह मयरुभावो नानाॅमाथ ूकरोित (ूकरोिम) तने ।्
तान म्यरूशेमथो वदि नमािम मायापितमासमात ॥् २५॥
योदराििमदं ूसतूं ॄािण तठरे ितािन ।
अनपं जठरं िह य लोदरं तं ूणतोऽि िनम ॥् २६॥
जगलाधो गणनायक गजाकं ॄिशरः परशेम ।्
तयो योग े ूवदि सव गजाननं तं ूणमािम िनम ॥् २७॥
दीनाथ वाथ हजे ग ॄाथ वाो िनगमषे ु रः ।
तालका तयोः ूयोग े हरेमकंे ूणमािम िनम ॥् २८॥
िवाकं य शरीरमकंे ता वं परमापम ।्
तुडं तदवें िह तयोः ूयोग े तं वबतुडं ूणमािम िनम ॥् २९॥
मातािपताऽयं जगतां परषेां ताऽिप माता जनकािदकं न ।
ौें वदे िनगमाः परशे तं ेराजं ूणमािम िनम ॥् ३०॥
नानाचतःुं िविवधाकेन सयंोगपणे िनजपम ।्
पयू  सा पणू समािधपा ाननाथं ूणमािम चातः ॥ ३१॥
मनोरथान प्रूयतीह गे चराचराणां जगतां परषेाम ।्
अतो गणशें ूवदि चाशाूपरूकं तं ूणमािम िनम ॥् ३२॥
वरःै समाािपतमवे सव िवं तथा ॄिवहािरणा च ।
अतः परं िवूमखुा वदि वरूदं तं वरदं नतोऽि ॥ ३३॥
मायामयं सव िमदं िवभाित िमापं ॅमदायकं च ।
तारं ॄ वदि समने ं परशें िवकटं नमािम ॥ ३४॥
िच ूोा मिुनिभः पिृथो नानािवधा योिगिभरवे गे ।
तासां सदा धारक एक एव वे च धरणीधरमािदभतूम ॥् ३५॥
िवािका ॄमयी िह बिुः ता िवमोहूिदका च िसिः ।
ताां सदा खलेित योगनाथः तं िसिबुीशमथो नमािम ॥ ३६॥
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ौीगणशेदयं ोऽम ्

अससत स्ातरुीयनैगिविृ पािण (ॄािण) िवर खलेकः ।
सदा यं योगमयने भाित तं नमातोऽहं थ ॄणितम ॥् ३७॥
अमलं िविमदं सहािभः अयोगसयंोगयतुं ूणरम ।्
ततः परं मलपधधारकं नमािम मापितं सशुािदम ॥् ३८॥
सवऽमां सकलावभासकं सुःै शभुादावशभुािदपिूजतम ।्
पूं न तािगमािदसतं तं सव पूं ूणतोऽि िनम ॥् ३९॥
भिुं च मिुं ूददाित तुो भििूयो िनजिवहा च ।
भा िवहीनाय ददाित िवान त्ं िवराजं ूणमािम िनम ॥् ४०॥
नामाथ यंु किथतं िूय े त े िवेरवै परं रहम ।्
सिऽनाां दयं नरो यो ाा परं ॄमयो भविेदह ॥ ४१॥
गोवाच ।
नाां यथदृयं ूों या ॄपदं परम ।्
न तऽानभुवो मे त ु तदथ वद शर ॥ ४२॥
िशव उवाच ।
मं गृ गणशे परुरणमाग तः ।
भज ं तने तं ान ं भिवित न सशंयः ॥ ४३॥
दयं मराज कथयािम समासतः ।
म एव गणशेानो न िभऽ वत त े ॥ ४४॥
गकारो ॄदवेाऽकारो िवःु ूकीित तः ।
िबः िशवथा भानःु साननुािसक सिंतः ॥ ४५॥
तषेां सिमहाशिरिेभः स म उते ।
दवेता गणनाथु तषेां सयंोगकारकः ॥ ४६॥
तेारमयं िवं समुं िूय े परुा ।
अतारयतुो मो गणशेकैाराकृितः ॥ ४७॥
तारः स षड ्िवधः ूोिबोध सिररे ।
अकारोकारकौः ूोौः मकारो नादिबके ॥ ४८॥
शूं िवि महामाय े तऽ भदें वदाहम ।्
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ौीगणशेदयं ोऽम ्

शूं दहेीपं त ु िबदह इित तृः ॥ ४९॥
ताां चतिुव धं िवं लूािदभदेधारकम ।्
एताशं िबजानीिह मराजं गजाननम ॥् ५०॥
आगमोिवधानने कृा ासािदकं परुा ।
ततो गणेरं पू जपं कुया िचणः ॥ ५१॥
तशाशंने होमं व ै कुया दागममाग तः ।
तशाशंिमतं ूों तप णं गणप च ॥ ५२॥
तशाशंिमतं दिेव माज न ं तशाशंतः ।
िवूाणां भोजनं ूोमवें पामुत े ॥ ५३॥
यथािविधकृतं चतैो िह फलदं भवते ।्
अतं मराज पकं तमाचर ॥ ५४॥
एवमुाददे त ै मं िविधसमितम ।्
गणशे ूणवै मां ययौ सा तपोऽथ तः ॥ ५५॥
मयरूशें समासा चकार तप उमम ।्
गा तऽवै िवूशेा मानपरायणा ॥ ५६॥
परुरणमकंे सा चकार सिरतां वरा ।
ततः ूसता यातो गणशेो भवलः ॥ ५७॥
तवै कृपया ता िद ान ं बभवू ह ।
तनेकैिवशंतनेा ामथ ा तणादभतू ॥् ५८॥
ततो हष यतुा दवेी तऽ वासं चकार सा ।
िनं भिसमायुाऽभजं गणनायकम ॥् ५९॥
सनकाा ऊचःु ।
ॄभतूा सिरौेा मयरूशें कथं ूभो ।
अभज माग नो ॄिूह नाथ नमोऽु त े ॥ ६०॥
िशव उवाच ।
ॄभतूो नरो योगी गणशेमभजदा ।
नवधा भिभावने तर महष यः ॥ ६१॥
पऽुः कलऽं जनकौ सुदगणो िं सखाविृजिवया यतुम ।्
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ौीगणशेदयं ोऽम ्

ग  ु मोो िविवधं मवे मे ामी गुिव पितः परारः ॥ ६२॥
सासंिग कं काियकवािचकं परं कमा चरानसजं िऽदहेतः ।
ान ं िदं च मया परारं िवेरायिेत समिप तं िकल ॥ ६३॥
योगाकारणे िवशे एकानकेािदसिंौतः ।
भेु स िविवधाोगान श्भुाऽशभुसमािौतान ् ॥ ६४॥
नाहं नरः यं साात ब्ीडित गणनायकः ।
ािमसवेकभावने ॄिण शोभते रतः ॥ ६५॥
अनने िविधना िवूा भजे गणनायकम ।्
योिगनः शकुमुा मुलाा महष यः ॥ ६६॥
एतव समाातं गु ं गणपतमे या ।
दयं तने िवशें तोषयं महष यः ॥ ६७॥
यथा दहेिेयाषे ु मुं दयं तृम ।्
यऽ जीवपणे ितित गणनायकः ॥ ६८॥
तथा गणपतरेतेद ्दयं पिरकीित तम ।्
अऽ योगपितः साािित ॄनायकः ॥ ६९॥
अनने गणनाथं त ु योित नरोमः ।
स भुा सकलाोगाने योगमयो भवते ॥् ७०॥
एवं मदीयवां त े ौुा ॄसतुाः परम ।्
ूण मां ययःु सव सनकाापोवनम ॥् ७१॥
एकारम पकं से योिगनः ।
गणशेदयं ाा गाणपा बभिूवरे ॥ ७२॥
ततो िनं गणशे दयं त े महष यः ।
जपि भिसयंुा ॅमि ेयिेरताः ॥ ७३॥
अतमिप भावने गणशेदयं परम ।्
सवे गाणपषे ु मुथा भिविस ॥ ७४॥
मुल उवाच ।
एवमुा महानागं शषेाय ूददौ िशवः ।
ममकेार सां स ययौ तं ूण च ॥ ७५॥
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ौीगणशेदयं ोऽम ्

साधिया यथाायं दयो बभवू ह ।
िनं दयकेनवै तुाव िरदाननम ॥् ७६॥
गणशेदयं पुयं श ृणयुाावयेरः ।
ईितं ूायुााे ॄभतूो भविेदह ॥ ७७॥
िनं पठेरदें दयं गणप यः ।
स गणशेो न सहेो दशनाििदो भवते ॥् ७८॥
पऽुपौऽकलऽािद लभते पाठतो नरः ।
धनं सिुवपलंु धामारोयमचलां िौयम ॥् ७९॥
एकिवशंितवारं यो िदवसानकेिवशंितम ।्
पठेत ग्णपितं िचं स लभदेीितं फलम ॥् ८०॥
असां साधये गणशेदयने यत ।्
राजबं िऽकालेष ु मोचयेाठ तो िवध े ॥ ८१॥
मारणोाटनादीिन वँयमोहािदकािन त ु ।
अनने साधये ः परं कृं िवनाशयते (्ूणाशयते ्)॥ ८२॥
सामे जयमाोित वीरौीसयंतुो भवते ।्
अ पाठेन भो द न िकिद ्लभं भवते ॥् ८३॥
िवामाययु शः ूाम हीनोमायुात ।्
यं यं िचयते म ं तं ूाोित िनितम ॥् ८४॥
नानने सशं िकिद ्शीयिसिकरं भवते ।्
सााणपतःे ूों दयं त े मया िवध े ॥ ८५॥
गणशेभिहीनाय िव नीताय िविष े ।
न दयें गणराज दयं व ै कदाचन ॥ ८६॥
गणशेभियुाय साधवे च ूयतः ।
दातं तने िवशेः स ुू सो भिवित ॥ ८७॥
महािसिूदं तुं किथतं गणप च ।
दयं िक पनुः ौोतिुमिस ं ूजापत े ॥ ८८॥
॥ इित ौीमुलपरुाणो गणशेदयं ोऽं सणू म .्. ..
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