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yogashAntiGYAnapradaM gaNeshastotram

योगशािानूदं गणशेोऽम ्

ौीगणशेाय नमः ।
सनकाा ऊचःु ।

धोऽिस नपृशा ल बिुे परमातुा ।
िनवदं राजभोगेः साः पथृलुौवाः ॥ १॥
योगशिमयं पणू गणशें िवि भिूमप ।
तं भज महाभा तया शािं गिमिस ॥ २॥
एकदा  वयं सव सताः शरालयम ।्
वटमलेू समासीन ं पँयामो ानसिंतम ॥् ३॥
तम ्ू ण िताः सव वयं िवनयसिंताः ।
ोऽैं बोधय बबुोध व ै िशवतः ॥ ४॥
ा ानं गणशेाय नमो वदतमादरात ।्
ौुा ॅाा वयं तै पृामः सशंयािताः ॥ ५॥
कोऽसौ गणािधपः ािममिस ं कथं ूभो ।
िशवः सहजपं ाधीनः सततं मतः ॥ ६॥
अाकं वचनं ौुा िशवो हप समितः ।
जगाद ानमां याणपं स शािदम ॥् ७॥
ौीिशव उवाच ।
ॄ यते वदेःै कथं तऽ ूवत त े ।
ाधीन ं सहजं िवूापराधीन ं िऽधाभवम ॥् ८॥
कमयोगािदभदेने वदेषे ु वदेवािदिभः ।
नानािवधं विण तं यद ्ॄ ताययाितम ॥् ९॥
कमणां सकलानां सयंोगो ॄिण जायते ।
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योगशािानूदं गणशेोऽम ्

तने कमा कं ॄ तदानािधकं मतम ॥् १०॥
समहूाकश गण इिभधीयते ।
बाारािधभदेनेासयंोग े समहूो मतः ॥ ११॥
अूाणािदकाः शा ॄणो वाचका मताः ।
त े सव गणपा तषेां ामी गणेर ॥ १२॥
सयंोगाऽयोगकाा य े नाना योगा मता बधुःै ।
योगानां योगपोऽयं गणशेो नाऽ सशंयः ॥ १३॥
गणो योगाकः ूोसमा गणा वयम ।्
योगपं िवशषेणे नमामो भिसयंतुाः ॥ १४॥
माया िवािका ूोा ॅािदा िबभावतः ।
तां जयि जना ईशा िवराज सवेया ॥ १५॥
भवि ते ॄभतूा योगीा गाणपाः तृाः ।
अहं गणशेपो व ै िभं मायामयं मतम ॥् १६॥
िचं पिवधं ूों सा बिुिव िवधािका ।
तऽैय च यों िसिदः सा परमातुा ॥ १७॥
तऽ यद ् िबभावने गणशेः ूितितित ।
मायाां मोिहतोऽं सव ऽासौ िवराजते ॥ १८॥
िबभावं पिरजय गणशेवै सवेया ।
पधा िचमुृ यं िचामिणभ वते ॥् १९॥
गणशेोऽहं यदा िवूादा कुऽ ूवत त े ।
सयंोगो मे तथा योगः शाियोगं लभेतः ॥ २०॥
न िभोऽहं कदा ताणशेााऽ सशंयः ।
योगीः शाियोगने ॄभतूो भिवित ॥ २१॥
एतदवे मदीयं युं ान ं ूकीित तम ।्
अतो गणशेदासोऽहं तं नमािम सदा िजाः ॥ २२॥
एवमुा महायोगी वीरराम स शरः ।
उिसशंया जाताः सनकाा वयं नपृ ॥ २३॥
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िवचरामो महीमतेाम ्गष ु िववरषे ु ।
योगमागण योगीशा गाणपभावतः ॥ २४॥
गणशेदशन े जाता लालसा वयमादरात ।्
तिाले गणाधीशः कँयपाजोऽभवत ॥् २५॥
काशीराजो महाभो गाणपपरायणः ।
त गहृे गतो दवेः कीयाचाय साधनात ॥् २६॥
दशनाथ वयं तऽ गताः काँयां महामत े ।
दशयामो गणशें  ॄचािरिपणम ॥् २७॥
तम ्ू ण वयं राजन ि्ता भा समिताः ।
बालपधरं दवें मुः  बालयथूगम ॥् २८॥
सनकाा ऊचःु ।
नमो िवनायकायवै कँयपिूयसनूवे ।
अिदतजे ठरो ॄचािरमोऽु त े ॥ २९॥
गणशेाय सदा मायाधाराय तिविज त ।
भधीनाय व ै तुं हरेाय नमो नमः ॥ ३०॥
तद ्ॄ शातं दवे ॄणां पितरसा ।
योयायोगािदभदेने बीडस े नाऽ सशंयः ॥ ३१॥
आिदमापं ूकृितः पुषथा ।
नादानौ च सूं लूपो भवान ्ू भो ॥ ३२॥
सरुासरुमयः साारनागपधकृ ् ।
जललािदभदेने शोभस े ं गजानन ॥ ३३॥
सवो विज तं व ै मायाहीनः पधकृ ् ।
मायामाियकप को जानाित गितं पराम ॥् ३४॥
कथं मुो गणाधीशं योगाकारमयं सदा ।
दवेा न शभंमुुा शाः ोत ुं कदाचन ॥ ३५॥
वयं धा वयं धा यने ूतां गतः ।
अाकं योिगनां ढुढे कुलदवेमसा ॥ ३६॥
इुा मौनमााय ननाम दडव तम ।्
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उवाच नो गणाधीशो भिभाविनयितः ॥ ३७॥
िवनायक उवाच ।
भविय ृतं ोऽं मदीयं योगशािदम ।्
भिवित महाभागाः पठतः श ृवतः सदा ॥ ३८॥
यं यिमित तं तं व ै दाािम ोऽभावतः ।
भवो गाणपा भिवथ यथा िशवः ॥ ३९॥
एवमुा यं बालिबीड ूाकृतो यथा ।
बालकैः सह योगाा काँयपः पवू वपृः ॥ ४०॥
वयं काशीपत े राजन द्श नाथ गतातः ।
तनेािप मािनताः सक् भुा च पदे पनुः ॥ ४१॥
एते किथतं सव योगशािमयं महत ।्
ान ं पणू गणशेां तं भज गणािधपम ॥् ४२॥
इित ौीमुलपरुाणाग तं गणशेोऽं समाम ।्
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