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yogashAntiGYAnapradaM gaNeshastotram

ேயாக³ஶாnhதிjhஞாநphரத³mh க³ேணஶshேதாthரmh

க³ேணஶாய நம: ।
ஸநகாth³யா ஊ: ।

த⁴nhேயாऽ nh’பஶாrh³ல ³th³தி⁴shேத பரமாth³⁴தா ।
நிrhேவத³mh ராஜேபா⁴ேக³ph◌⁴ய:ஸmhphராphத: ph’²லரவா: ॥ 1॥
ேயாக³ஶnhதிமயmh rhணmh க³ேணஶmh விth³தி⁴ ⁴ப ।
தmh ப⁴ஜshவ மஹாப⁴khthயா தயா ஶாnhதிmh க³Shய ॥ 2॥
ஏகதா³shம வயmh ஸrhேவ ஸŋhக³தா: ஶŋhகராலயmh ।
வடேல ஸமாநmh பயாேமா th◌⁴யாநஸmhshதி²தmh ॥ 3॥
தmh phரணmhய shதி²தா:ஸrhேவ வயmh விநயஸmhshதி²தா: ।
shேதாthைரshதmh ேபா³த⁴யnhதச ³ேபா³த⁴ ைவ ஶிவshதத: ॥ 4॥
thயkhthவா th◌⁴யாநmh க³ேணஶாய நேமா வத³தமாத³ராth ।
thவா ph◌⁴ராnhதா வயmh தshைம ph’chசா²ம:ஸmhஶயாnhவிதா: ॥ 5॥
ேகாऽெஸௗ க³தி⁴ப:shவாnhநம thவmh கத²mh phரேபா⁴ ।
ஶிவ:ஸஹஜபshthவmh shவாதீ⁴ந:ஸததmh மத: ॥ 6॥
அshமாகmh வசநmh thவா ஶிேவா ஹrhபஸமnhவித: ।
ஜகா³த³ jhஞாநமாth³யmh யth³கா³ணபthயmh ஸ ஶாnhதித³mh ॥ 7॥
ஶிவ உவாச ।
ph³ரம யthகth²யேத ேவைத:³ கத²mh தthர phரவrhதேத ।
shவாதீ⁴நmh ஸஹஜmh விphராபராதீ⁴நmh thதா⁴ப⁴வmh ॥ 8॥
கrhமேயாகா³தி³ேப⁴ேத³ந ேவேத³ஷு ேவத³வாதி³பி:◌⁴ ।
நாநாவித⁴mh வrhணிதmh யth³ ph³ரம தnhமாயயாnhவிதmh ॥ 9॥
கrhமmh ஸகலாநாmh ஸmhேயாேகா³ ph³ரமணி ஜாயேத ।
ேதந கrhமாthமகmh ph³ரம தத³jhஞாநாதி⁴கmh மதmh ॥ 10॥
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ஸஹாthமகஶph³த³ச க³ண இthயபி⁴தீ⁴யேத ।
பா³யாnhதராதி⁴ேப⁴ேத³நாஸmhேயாேக³ஸேஹா மத: ॥ 11॥
அnhநphராதி³கா: ஶph³தா³ ph³ரமே வாசகா மதா: ।
ேத ஸrhேவ க³ணபாச ேதஷாmh shவா க³ேணவர ॥ 12॥
ஸmhேயாகா³ऽேயாக³காth³யா ேய நாநா ேயாகா³ மதா ³ைத: ◌⁴ ।
ேயாகா³நாmh ேயாக³ேபாऽயmh க³ேணேஶா நாthர ஸmhஶய: ॥ 13॥
க³ே ேயாகா³thமக: phேராkhதshதஸமாthதshய க³ வயmh ।
ேயாக³பmh விேஶேஷண நமாேமா ப⁴khதிஸmhதா: ॥ 14॥
மாயா விkh◌⁴நாthகா phேராkhதா ph◌⁴ராnhதிதா³ பி³mhப³பா⁴வத: ।
தாmh ஜயnhதி ஜநா ஈஶா விkh◌⁴நராஜshய ேஸவயா ॥ 15॥
ப⁴வnhதி ேத ph³ரம⁴தா ேயாகீ³nhth³ரா கா³ணபா:shmh’தா: ।
அஹmh க³ேணஶேபா ைவ பி⁴nhநmh மாயாமயmh மதmh ॥ 16॥
சிthதmh பசவித⁴mh phேராkhதmh ஸா ³th³தி⁴rhவிவிதா⁴thகா ।
தthைரசrhயmh ச யthphேராkhதmh th³தி⁴த:³ஸா பரமாth³⁴தா ॥ 17॥
தthர யth³ பி³mhப³பா⁴ேவந க³ேணஶ: phரதிதிShட²தி ।
மாயாph◌⁴யாmh ேமாேதாऽthயnhதmh ஸrhவthராெஸௗ விராஜேத ॥ 18॥
பி³mhப³பா⁴வmh பthயஜய க³ேணஶshையவ ேஸவயா ।
பசதா⁴ சிthதiµthsh’jhய shவயmh சிnhதாமணிrhப⁴ேவth ॥ 19॥
க³ேணேஶாऽஹmh யதா³ விphராshததா³thர phரவrhதேத ।
ஸmhேயாேகா³ ேம ததா² ேயாக:³ ஶாnhதிேயாக³mh லேப⁴thதத: ॥ 20॥
ந பி⁴nhேநாऽஹmh கதா³ தshமாth³க³ேணஶாnhநாthர ஸmhஶய: ।
ேயாகீ³nhth³ர: ஶாnhதிேயாேக³ந ph³ரம⁴ேதா ப⁴விShயதி ॥ 21॥
ஏதேத³வ மதீ³யmh யth³³யmh th◌⁴யாநmh phரகீrhதிதmh ।
அேதா க³ேணஶதா³ேஸாऽஹmh தmh நமா ஸதா³ th³விஜா: ॥ 22॥
ஏவiµkhthவா மஹாேயாகீ³ வீரராம ஸ ஶŋhகர: ।
உchசி²nhநஸmhஶயா ஜாதா:ஸநகாth³யா வயmh nh’ப ॥ 23॥
விசராேமா மேமதாmh shவrhேக³ஷு விவேரஷு ।
ேயாக³மாrhேக³ண ேயாகீ³ஶா கா³ணபthயshவபா⁴வத: ॥ 24॥
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க³ேணஶத³rhஶேந ஜாதா லாலஸா வயமாத³ராth ।
தshnhகாேல க³தீ⁴ஶ: கயபshயாthமேஜாऽப⁴வth ॥ 25॥
காஶீராேஜா மஹாப⁴khேதா கா³ணபthயபராயண: ।
தshய kh³’ேஹ க³ேதா ேத³வ:shவகீயாசாrhயஸாத⁴நாth ॥ 26॥
த³rhஶநாrhத²mh வயmh தthர க³தா: காயாmh மஹாமேத ।
த³rhஶயாேமா க³ேணஶmh shம ph³ரமசாshவபிணmh ॥ 27॥
தmh phரணmhய வயmh ராஜnh shதி²தா ப⁴khthயா ஸமnhவிதா: ।
பா³லபத⁴ரmh ேத³வmh shம:shம பா³லத²க³mh ॥ 28॥
ஸநகாth³யா ஊ: ।
நேமா விநாயகாையவ கயபphயஸூநேவ ।
அதி³ேதrhஜட²ேராthபnhந ph³ரமசாnhநேமாऽsh ேத ॥ 29॥
க³ேணஶாய ஸதா³ மாயாதா⁴ராய தth³விவrhத ।
ப⁴khthyhதீ⁴நாய ைவ ph◌⁴யmh ேஹரmhபா³ய நேமா நம: ॥ 30॥
தth³ ph³ரம ஶாவதmh ேத³வ ph³ரமmh பதிரஜஸா ।
ேயாயாேயாகா³தி³ேப⁴ேத³ந khட³ேஸ நாthர ஸmhஶய: ॥ 31॥
ஆதி³மth◌⁴யாnhதபshthவmh phரkh’தி: ஷshததா² ।
நாதா³நnhெதௗ³ ச ஸூshthவmh sh²லேபா ப⁴வாnh phரேபா⁴ ॥ 32॥
ஸுராஸுரமய:ஸாாnhநரநாக³shவபth◌⁴’kh ।
ஜலshத²லாதி³ேப⁴ேத³ந ேஶாப⁴ேஸ thவmh க³ஜாநந ॥ 33॥
ஸrhேவph◌⁴ேயா வrhதshthவmh ைவ மாயாந:shவபth◌⁴’kh ।
மாயாமாயிகபச ேகா ஜாநாதி க³திmh பராmh ॥ 34॥
கத²mh shேமா க³தீ⁴ஶmh ேயாகா³காரமயmh ஸதா³ ।
ேத³வா ந ஶmh⁴iµkh²யாச ஶkhதா:shேதாmh கதா³சந ॥ 35॥
வயmh த⁴nhயா வயmh த⁴nhயா ேயந phரthயதாmh க³த: ।
அshமாகmh ேயாகி³நாmh ⁴Nhேட⁴ லேத³வshthவமஜஸா ॥ 36॥
இthkhthவா ெமௗநமாshதா²ய நநாம த³Nhட³வchச தmh ।
உவாச ேநா க³தீ⁴ேஶா ப⁴khதிபா⁴வநியnhthத: ॥ 37॥
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விநாயக உவாச ।
ப⁴வth³பி⁴rhயthkh’தmh shேதாthரmh மதீ³யmh ேயாக³ஶாnhதித³mh ।
ப⁴விShயதி மஹாபா⁴கா:³ பட²த: ஶ ◌்’Nhவத:ஸதா³ ॥ 38॥
யmh யchச²தி தmh தmh ைவ தா³shயா shேதாthரபா⁴வத: ।
ப⁴வnhேதா கா³ணபthயாச ப⁴விShயத² யதா² ஶிவ: ॥ 39॥
ஏவiµkhthவா shவயmh பா³லசிkhட³ phராkh’ேதா யதா² ।
பா³லைக:ஸஹ ேயாகா³thமா காயப: rhவவnhnh’ப: ॥ 40॥
வயmh காஶீபேத ராஜnh த³rhஶநாrhத²mh க³தாshதத: ।
ேதநாபி மாநிதா:ஸmhயkh ⁴khthவா ச shவபேத³ ந: ॥ 41॥
ஏதthேத கதி²தmh ஸrhவmh ேயாக³ஶாnhதிமயmh மஹth ।
jhஞாநmh rhணmh க³ேணஶாkh²யmh தmh ப⁴ஜshவ க³தி⁴பmh ॥ 42॥
இதி iµth³க³லராnhதrhக³தmh க³ேணஶshேதாthரmh ஸமாphதmh ।
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