श्रीगणपतिअथर्व शीर्व
मूळ संस्कृ त स्तोत्र…. सम-लय मराठी भाषांतर….
आणि सरल मराठी पद्यरूपांतर….

- सुभाष स. नाईक

मराठीसृष्टी डॉट कॉम
www.marathisrushti.com

2

श्रीगिपणतअथर्वशीषष
मूळ संस्कृ त स्तोत्र,
सम-लय मराठी भाषांतर
तथा
सरल मराठी पद्यरूपांतर

- सुभाष स. नाईक

3

श्रीगिपणतअथर्वशीषष
कवी : सुभाष स नाईक
मुब
ं ई : १, जय कृ पा, TPS-6, संभाजी गाडषनसमोर, ममलन सब-वे
च्या जवळ, सांताक्रूझ (प), मुंबई ४०००५४
पुणे : मबल्डडग “एल”, फ्लॅट ९, मिमाली, दिनानाथ मंगेशकर
िॉमस्पटलजवळ, एरं डवणे, पुणे ४११००४
िूरध्वनी : ९१-९८६९००२१२६ / ९१-९०२९०५५६०३
इ-मेल : vistainfin@yahoo.co.in
वेबसाईट : subhashsnaik.com / snehalatanaik.com
इ-बुक प्रथमावृत्ती : दि. १३ सप्टेंबर २०१८ (गिेश चतुथी)

प्रकाशन आमण मुद्रण :
मराठीसृष्टी डॉट कॉम
चाणक्य, २ रा मजला, क्लाणसक प्लाझाच्या मागे, गोखले रोड,
नौपाडा, ठाणे ४००६०२
िूरध्वनी : (९१-२२) २५४२११८५ / ९८२०३१०८०३
वेबसाईट : www.marathisrushti.com
इ-मेल : support@marathisrushti.com
श्री गणेशाची मचत्रे : कै . कमलाकांत राजे
टटप : पृष्ठ २, १३ आणि १४ र्रील णचत्रांचे सर्ावणिकार
डॉ.श्रीकांत राजे यांच्याकडे सुरणित आहेत.
पृष्ठसंख्या : ३६
णर्नामुल्य णर्तरिासाठी
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अपषण
िी कृ ती मी मवनम्रपणें माझे आजोबा (मातेचे मपता), कै .
नीलकं ठ वामन अंमबके , (माझे ‘भाऊ-आजोबा’), यांना
अपषण करीत आिे, जे माझे संस्कृ त भाषेचे पमिले गुरु िोते ,
आणि जयांनी माझ्या संस्कारिम र्यात, मला संस्कृ तच
नव्हे, तर प्रत्याप्रक्षपणें भारतीय संस्कृ तीबद्दलही बरें च
कांिीं णशकर्लें.

तें सर्व ज्ञान व समज मला आजिी,

पन्नास-साठ वषाांनंतरिी, उपयोगी पडत आहे, आणि
शेर्टपयंत पुरेल.
त्याचबरोबर, िी कृ ती मी, आमच्या वमिनी, (दिवंगत) डॉ.
अंजली सरिेसाई यांनािी अपषण करत आिे, जयांनी माझी
(दिवंगत) पत्नी स्नेिलता मिला आमण मला अकृ मत्रम स्नेि
दिला. एवढेंच नव्िे, तर, तयांनी श्रीगणपमतअथवषशीषाषच्या
सम-लय भाषांतराची, आमण श्रीरामरक्षेच्या सरल
अनुवािाची,
ल्प्रट-एमडशन प्रकामशत करणयांसाठी
प्रोत्सािन दिलें, र् तें कायष पूणषतर्ास नेणयांत स्वत:
कृ मतशील रुचीिी घेतली.
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िन्यर्ाद
या रचनेसाठी स्फू ती िेणयांत, प्रकाशनाथष
ददशादशवनांत, आमण प्रकाशन करणयांत, जया
जयांनी मला प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष सिाय्य तथा
मागषिशषन के लें, त्या सवाांना माझे मन:पूर्वक
धन्यवाि.
प्रकाशकांनाही िन्यर्ाद.
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अथवषशीषाषच्या मनममत्ताने
मराठीसृष्टीच्या वाचकांना गिेशोतसर्ाच्या िार्दिक शुभेच्छा.
मराठीसृष्टी डॉट कॉम िे तुमचं स्वत:चं वेब पोटषल आिे.
मराठीतलं एक अग्रगणय वेब पोटषल. आम्िी ते फक्त चालवतो...
लेखक आपडयातलेच..... वाचकिी आपडयातलेच. गेली र्ीसपेिा
जास्त

वषे िा प्रवास सुरु आिे तोसुद्धा आपडयासारख्यांच्या

प्रेमामुळेच.
या दोन दशकात आम्िी काय ममळवलं? आपडयासारखे िजारो
वाचक आमण लेखक.... आमण त्यांचं प्रेम !
आज “मराठीसृष्टी”वर १००० पेक्षा जास्त लेखक मनयममतपणे
मलमितात. िररोज हजारो वाचक येतात. जगभरातडया पाच
लाखांपेक्षा जास्त मराठीजनांशी “मराठीसृष्टी” बांधली गेली
आिे....
मराठीसृष्टीच्या माध्यमातून श्री सुभाष नाईक यांचे
“गणपमतअथवषशीषष” िे पुस्तक आपडयापयांत पोिोचवताना अत्यंत
आनंि िोत आिे. िे के वळ धार्ममक पुस्तक नािी.
“गणपमतअथवषशीषष” या सवषकालीन कलाकृ तीचे िे सम-लय
मराठी भाषांतर आमण सरल मराठी पद्यरूपांतर आिे.
मराठीसृष्टीद्वारे प्रकामशत झालेले िे पुस्तक सध्यातरी फक्त इ-बुक
स्वरुपातच प्रकामशत िोत आिे. कवी श्री सुभाष नाईक यांनी
त्याच्या सवष वाचकांसाठी िा ज्ञानाचा खमजना मवनामुडय
उपलब्ध के ला आिे.
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“मराठीसृष्टी”च्या माध्यमातून अनेक मवषयांवरील इ-पुस्तके
प्रकामशत िोतात. मात्र “गणपमतअथवषशीषष” या इ-पुस्तकाचे या
सगळयांमध्ये वेगळे स्थान असेल.
या पुस्तकातील श्री गणेशाची रं गीत मचत्रे नामवंत मचत्रकार कै
कमलाकांत राजे यांच्या कुं चडयातून मनमाषण झाली असून त्यांचे
मचरं जीव डॉ श्रीकांत राजे यांनी ती उपलब्ध करुन दिली आिेत.
याबद्दल तयांचे आभार.
लेखसंग्रि, मराठी व्यक्ती-कोश, मिाराष्ट्रातील शिरांची न
ऐकलेली मामिती, नोस्टॅमडजया, खािययात्रा, मराठीतील
मनवडलेले उत्तमोत्तम मव्िमडओ, मराठी ब्रॅंडस, मराठी
आडनावांचा संग्रि आमण त्यामागच्या गोष्टी असा भरगच्च मजकू र
असलेडया मराठीसृष्टीला आपल्यासारख्या र्ाचकांचा नेहमीच
प्रणतसाद णमळाला आहे.
आपणिी कोणत्यािी मवषयावर लेखन करत असाल तर
मराठीसृष्टी डॉट कॉम (www.marathisrushti.com) वर जरुर
मलिा. मवमवध मवषयांवरील उत्तमोत्तम लेख आमण सामित्य
वाचणयासाठीिी “मराठीसृष्टी डॉट कॉम”ला भेट द्या.
आमच्या मवमवध योजनांचा लाभ घेणयासाठी आपडया नावाची
नोंिणी करा. आपडया ममत्र-मैमत्रणींना “मराठीसृष्टी डॉट कॉम”
बद्दल कळवा.
मननाि अरल्वि प्रधान
व्यवस्थापकीय संपािक
मराठीसृष्टी डॉट कॉम (www.marathisrushti.com)
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लेखकाच्या मनातलें थोडें
श्रीगणेश, आमण श्रीराम, या िैवतांबद्दल

सगळयांना बरीच मामिती

असते. त्यामुळे, त्या मवषयात न मशरतां, मी फक्त माझ्या भाषांतरप्रदक्रयेबद्दल मलिीत आिे.
१९८०/ १९९० च्या दशकांत मी ‘श्रीगणपमतअथर्वशीषाव’चें आमण
‘श्रीरामरिे’चें मराठीत भाषांतर के लें. तें कां, तर ही दोन, अणतशय
लोकणप्रय अशी स्तोत्रें आहेत. हल्ली अनेक लोकांना संस्कृ तचें ज्ञान
नसतें, र् अशा मंडळींना िी स्तोत्रें मराठीत उपलब्ध व्िावीत हा हेत.ू
कु ठडयािी प्रकारें यामागील िेतू व्यावसामयक नािीं.
गणपमतअथवषशीषष तथा रामरक्षा या िोिोंचेंिी मी प्रतयेकी िोन तर्िेनें
भाषांतर के लें. रामरक्षेचें, ‘समश्लोकी मराठी भाषांतर’ व ‘सरल
मराठी पद्यानुवाि’ असें , आमण अथवषशीषाषचें ‘सम-लय मराठी
भाषांतर’ व सरल मराठी पद्यरूपांतर’ असें िोन-िोन प्रकारें अनुर्ाद
के ले. म्िणजे, जया व्यक्तीला जया पद्धतीचें र्ाचन/पठण करणें
आवडेल, ती व्यक्ती त्या पद्धतीचें भाषांतर वापरूं शके ल. रामरक्षेत
श्लोक आिेत ; ते बहुतांशी अनुष्टुभ् छंिात आिेत, पण कांिीं
श्लोकांमध्ये इतरिी वृत्तें वापरलेली आिेत. त्यामुळें, तें भाषांतर
‘समश्लोकी’ करणें स्वाभामवकच होतें. अथवषशीषाषतील कांिीं भाग
पद्यात्मक आिे तर कांिीं गद्यात्मक. त्यामुळे, त्याच्या भाषांतराला
‘समश्लोकी’ म्हितां येिार नािीं. परं तु, प्रत्येक स्तोत्र एका मवमशष्ट
लयीत म्िटलें जातें. मी अथवषशीषावच्या भाषांतरमध्ये मूळ संस्कृ त
स्तोत्राची ‘लय’ शक्यतो सांभाळली, म्िणून तें भाषांतर ‘सम-लय’.
कु णां वाचकाला / पाठकाला किामचत त्याहून सोपें भाषांतर िवें असूं
शकतें, म्िणून िोन्िी स्तोत्रांची ‘सरल’ म्िणजे सोपी भाषांतरें िी
के ली. रामरक्षेच्या भाषांतराला सुप्रमसद्ध मवद्वान, संस्कृ त, पाली,
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मराठी, ल्ििी, इं ग्रजी या भाषांचे ज्ञाते, आमण प्रकांडपंमडत
मध्ययुगीन कवी मोरोपंत यांचें वंशज डॉ. मो. दि. पराडकर यांचा
‘पुरस्कार’ (प्रास्तामवक) लाभले, िें माझें महद्.भाग्य.
रामरक्षेचे िोन्िी प्रकारचे अनुवाि आमण अथवषशीषाषचें ‘सम-लय’ भाषांतर,
िे मतन्िी मागेंच ल्प्रटेड पुस्तकरूपानें प्रमसद्ध झालेले आिेत. अथवषशीषाषचें
‘सरल पद्यरूपांतर’ कांिीं वषाांपूवी एका पामक्षकाच्या ‘गणेश िैवत
मवशेषांका’मध्ये प्रमसद्ध झालेलें आिे, परं तु, पुस्तकरूपानें तें अद्याप प्रमसद्ध
झालेलें नव्हतें. त्याची ‘मलममटेड ल्प्रट एमडशन’ काढायचा माझा मानस
आिे. तूताषस, अथवषशीषाषचे िोन्िी प्रकारचे अनुवाि, मूळ संस्कृ त स्तोत्रासि
िेत, िी एक ‘ई-बुक’ आवृत्ती काढलेली आिे. वाचकांना व पाठकांना ती
उपयुक्त वाटेल, अशी आशा आिे.
कांहीं बाबींबद्दल थोडीशी चचाव
शांमतमंत्र - या स्तोत्राच्या सुरुवातीला ‘शांमतमंत्र’ म्िटले जातात. ( हे
मंत्र र्ेदोपणनषदीय काळातील आहेत).

त्यांचच
ें पुनपषठण स्तोत्राच्या

अखेरीस िोतें. मी येथें के वळ सुरुवातीसच शांमतमंत्र दिलेले आिेत.
(स्तोत्राच्या कांिीं अन्य पुस्तकांमध्येिी वाचकांना तसेंच आढळे ल).
पाठकांना ते पाहून, स्तोत्राच्या अखेरीसिी त्यांचें पुनपषठण सिज करतां
येईल. शांमतमंत्रांबद्दलचची आणखी एक गोष्ट म्िणजे, मभन्न मभन्न
पुस्तकांमध्ये कधी कधी मभन्न शांमतमंत्र आढळतात, व कु ठे दोन, कु ठे
तीन तर कु ठे चार ममळतात ; कांिीं मंत्र मात्र सवष आवृत्यांमध्ये
ममळतात. मी येथ,ें सािारिपिें आर्ृतयांमध्ये णमळिारे तीन शांणतमंत्र
ददले आहेत.
ऋत - स्तोत्रातील ‘ऋत’ हा शब्द, ही संकल्पना, र्ैददक काळातली
आहे. ‘ऋत’ म्हिजे नुसतें ‘सतय’ नसून, तयाचा अथव, ‘शाश्वत सतय’,
‘णचरं तन सतय’, ‘दैर्ी सतय अथर्ा दैर्ी णनयम (Divine Truth or
Divine Law)’ असा होतो.’ऋत’ याला
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प्रणतशब्द उपलब्ि नाहीं,

पाणिनीय संस्कृ तमध्ये नाहीं, प्राकृ तांमध्ये नाहीं, आणि आिुणनक
भारतीय भाषांमध्येही नाहीं. तयामुळे, भाषांतरांमध्ये ‘ऋत’ हा शब्द
तसाच ठे र्लेला आिे . तयाचा अथव माणहत असला की र्ाचक-पाठकाला
स्तोत्र समजायला अडचि येत नाहीं.
फलश्रुती

-

एक खुलासा स्तोत्राच्या ‘फलश्रुतीमिील’ एका

गोष्टीबद्दल. फलाशा मनामध्ये िरून स्तोत्रपठि करार्ें कां ? आणि तसें
के ल्यास, भगर्द्-गीतेतील ‘कमवणये र्ाणिकारऽस्ते मा फलेषु कदाचन’
या संकल्पनेला छेद जात नाहीं काय ? परं त,ु ती ताणतर्क चचाव येथें
मला अणभप्रेत नाहीं, आणि तयाचें हें स्थळही नाहीं.
मला के र्ळ एक मुद्दा र्ाचकांपुढ/े पाठकांपुढे ठे र्णें आर्श्यक र्ाटतें. हें
स्तोत्र ‘आठ ब्राह्मणांना’ मशकवडयास काय फलप्राप्ती िोईल, तो उडलेख
फलश्रुतीमध्ये आिे. पण, आधुमनक काळाच्या बिललेडया पररमस्थतीत,
‘ब्राह्मणांना’ असा शब्ि वापरणें मला योग्य वाटलें नािीं. त्यातून,
ज्ञानेच्छा असणारा प्रत्येक माणूस कमाषनें ‘ब्राह्मण’च असतो, मग त्याची
‘जन्म-जात’ कोणतीिी कां असेना. अशा मवचारानें मी, भाषांतरांमध्ये
‘आठ माणसांना’ असा शब्िप्रयोग के लेला आिे. तो वाचक-पाठकांना
योग्य वाटेल, िी इच्छा. (अथाषत् , जयांना मूळ स्तोत्रामधील शब्ि न
बिलतां, भाषांतररत-पाठांतगषत
मुळाबरहुकू म जसाच्या तसा
म्िणायचा आिे, ते तसें सिजरीत्या करूं शकतात, िें सांगायला
नकोच).
मात्र, फलश्रुतीमधील अन्य कांिीं बाबी, जसें की, ‘सिस्त्रमोिक’ वगैरे,
त्यांच्या योग्यायोग्यतेची मचदकत्सा न करतां, के र्ळ “भाषांतरकार” या
भूणमके तून मी जशाच्या तशाच भाषांतररत के लेडया आिेत, कारण
वाचक-पाठकांना भाषांतररत स्तोत्र शक्यतो मूळ स्वरूपात प्राप्त व्िावें.
असो.
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पाठभेि -

णभन्न णभन्न आर्ृतयांमिील मुख्य स्तोत्राचा मजकू र बर्याच

प्रमाणात तोच (the same) असला तरी , थोडे पाठभेि आढळतात, कांिीं
रठकाणी एखािी ओळिी जास्त असते. पदांचे क्रमांक किी किी णभन्न णभन्न
ददलेले ददसतात ; अथावत,् क्रमांकांमुळे पठिात कांहीं फरक पडत नाहीं .
त्यामुळे, वाचक-पाठक एखाद्या अन्य पाठाशी पररमचत असून, त्याप्रमारें
पठण करत असतील, तर त्यांनी िा पाठभेिाचा मुद्दा समजून घ्यावा, ही
णर्नंती.
संणिफोड वगैरे - संमध व समास िी संस्कृ त भाषेची खामसयत आिे.
मात्र त्यामुळे, कधीकधी, संस्कृ त न मशकलेडया व्यक्तींना अथष जाणणयांत
करठनाई येऊं शकते, खास करून हल्लीच्या काळात. म्िणून मी कांिीं
रठकाणीं (सवषत्र नव्िे) संमध-फोड करून पाठ दिलेला आिे. त्यामुळे
पठणात अडचण येणार नािीं, ( कारण, पठि करतांना फरक पडत
नािीं), पण समजायला कांिींसें सोपें जाईल. अथाषत्, मराठी भाषांतरें
ददलेलीं आिेतच. खरें तर, मराठी भाषांतरें वाचनासाठी तर आहेतच,
पि सुलभ पठणासाठीही उपयुक्त आिेत.
सवाांचें ‘शुभ ल्चतणयाची सदिच्छा’ नक्कीच आपडया प्रत्येकाच्या िातांत
असते. अथर्वशीषावच्या शांणतत्रांमध्येही अशा प्रकारची शुभ-इच्छा व्यक्त
के लेली आहे. आमण, म्िणून मी, एक ‘अिना-सा’ भाषांतरकार म्िणूनिी
आमण एक माणूस म्िणूनिी, मन:संकोचपणें सर्व र्ाचक-पाठकांना
म्िणतो, ‘शुभम् भवतु’ .

सुभाष स. नाईक
मुब
ं ई / पुिे
१३ सप्टेंबर २०१८ ( गिेश चतुथी )
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अनुक्रम
१

मूळ संस्कृ त स्तोत्र

२

सम-लय मराठी भाषांतर

३

सरल मराठी पद्यरूपांतर
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।। श्री गिेशाय नम: ।।
शांणतमंत्रा:
ॐ भद्रं किेणभ: शृिुयाम देर्ा:
भद्रं पश्येमािणभयवजत्रा:
मस्थरै रंगस्ै तुष्टवांसस्तनूमभ:
व्यशेम िेवमितं यिायु: ।।१।।
ॐ स्वमस्त न इन्द्रो वृद्धश्रवा:
स्वमस्त न: पूषा मवश्ववेिा:
स्वमस्तनस्तार्क्ष्यो अररष्टनेमम:
स्वमस्त नो बृिस्पमतिषधातु ।।२।।
ॐ सिनाववतु सिनौभुनक्तु
सिवीयां करवाविै
तेजमस्वनावधीतमस्तु
मा मवमद्वषाविै ।।३।।
ॐ शामन्त: शामन्त: शामन्त: ।।
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।। श्रीगणेशाय नम: ।।
अथ श्रीगणपमतअथवषशीषां व्याख्यास्याम: ।।
ॐ नमस्ते गणपतये | त्वमेव प्रत्यक्षं तत्वममस | त्वमेव के वलं
कताषमस | त्वमेव के वलं धताषमस | त्वमेव के वल िताषमस |
त्वमेव सवां खमडविं ब्रह्मामस | त्वं साक्षात् आत्मामसमनत्यम्
।।१।।
ऋतं वमच्म | सत्यं वमच्म ।।२।।
अर् तर्ं माम् | अर् र्क्तारम् | अर् श्रोतारम् | अर् दातारम् |
अर् िातारम् | अर्ानूचानमर् णशष्यम् ||
अर् पश्चात्तात् | अर् पुरस्तात् | अर्ोत्तरात्तात् | अर्
दणििात्तात् | अर् चोध्र्ातावत् | अर्ािरात्तात् | सर्वतो मां
पाणह पाणह समन्तात् ।।३।।
तर्ं र्ाङ्मय: | तर्ं णचन्मय: | तर्ं आनन्दमय: | तर्ं ब्रह्ममय: |
तर्ं सणिदानन्दाणितीयोऽणस | तर्ं प्रतयिं ब्रह्माणस | तर्ं
ज्ञानमयो णर्ज्ञानमयोऽणस ।।४।।
सर्ं जगदददं तर्त्तो जायते | सर्ं जगदददं तर्त्तणस्तष्ठणत | सर्ं
जगदददं तर्णय लयमेष्यणत | सर्ं जगदददं तर्णय प्रतयेणत | तर्ं
भूणमरापोऽनलोऽणनलो नभ: | तर्ं चतर्ाटर र्ाक्पदाणन ।।५।।
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तर्ं गुित्रयातीत: | तर्ं अर्स्थात्रयातीत: | तर्ं देहत्रयातीत: |
तर्ं कालत्रयातीत: | तर्ं मूलािारणस्थतोऽणस णनतयम् | त्वं
शमक्तत्रयात्मक: | त्वां योमगनो ध्यायमन्त मनत्यम् ।
तर्ं ब्रह्मा तर्ं णर्ष्िु: तर्ं रुद्र: तर्ं इं न्द्र: तर्ं अणि: तर्ं र्ायु: तर्ं
सूयव: तर्ं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूभर्
ुव :स्र्रोम् ।।६।।
गिादद पूर्वमुिायव र्िावदद तदनंतरम् | अनुस्र्ार: परतर: |
अिेन्दुलणसतम् | तारे ि रुद्धम् | एतद् तर् मनुस्र्रूपम् ||
गकार: पूर्वरूपम् | अकारो मध्यमरूपम् | अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् |
णबन्दुरुत्तररूपम् || नाद: सन्िानम् | संणहता सणन्ि: | सैषा
गिेशणर्द्या || गिक ऋणष: | णनचृद्गायत्रीछंद: | गिपणतदेर्ता |
ॐ गँ गिपतये नम: ।।७।। एकदन्ताय णर्द्महे | र्क्रतुणडाय
िीमणह | तन्नो दन्ती प्रचोदयात् ।।८।। एकदन्तं चतुहस्व तं
पाशमङ्कु शिाटरिम् | रदं च र्रदं हस्तैर्बबभ्रािं मूषकध्र्जम् |
रक्तं लम्बोिरं शूपषकणषकं
रक्तवाससम् | रक्तगंधानुमलप्ताङ्गं रक्तपुष्पै: सुपूमजतम् |
भक्तानुकमम्पनं िेवं जगत्कारणमच्युतम् | आमवभूषतं च सृष्यािौ
प्रकृ ते: पुरुषात्परम् | एवं ध्यायमत यो मनत्यं स योगी योमगनां
वर: ।।९।।
नमो व्रातपतये | नमो गणपतये | नम: प्रमथपतये | नमस्ते अस्तु
लम्बोिराय | एकिन्ताय | मवघ्ननामशने मशवसुताय | वरिमूतषये
नम: ।।१०।।
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फलश्रुणत:
एति् अथवषशीषां योऽधीते | स ब्रह्मभूयायकडपते | स सवषत:
सुखमेधते | स सवषमवघ्नैनष बाध्यते | स पंचमिापापात्प्रमुच्यते ।।
सायमधीयानो दिवसकृ तं पापं नाशयमत | प्रातरधीयानो
रामत्रकृ तं पापं नाशयमत | सायम्प्रात: प्रयुंजानो अपापो भवमत |
सवषत्राधीयानोऽपमवघ्नो भवमत | धमाषथषकाममोक्षं च मवन्िमत ।।
इिं अथवषशीषं अमशष्याय न िेयम् | यो यदि मोिाद्दास्यमत |
स पापीयान्भवमत || सिस्त्रावतषनात् यं यं काममधीते | तं तमनेन
साधयेत् ।।११।।
अनेन गिपणतमणभषषचणत | स र्ाग्मी भर्णत | चतुर्थयावमनश्नन्
जपणत | स णर्द्यार्ान् भर्णत | इणत अथर्विर्ाक्यम् ||
ब्रह्माद्यार्रिं णर्द्यात् | न णबभेणत कदाचनेणत ।।१२।।
यो दूर्ांकुरै यवजणत स र्ैश्रर्िोपमो भर्णत | यो लाजैयवजणत स
यशोर्ान्भर्णत | स मेिार्ान्भर्णत | यो मोदकसहस्त्रेि यजणत |
स र्ांणछतफलमर्ाप्नोणत | य: साजयसणमणियवजणत स सर्ं
लभते | स सर्ं लभते ||
अष्टौ ब्राह्मिान् सम्यग्राहणयतर्ा सूयवर्चवस्र्ी भर्णत | सूयवरहे
महानद्यां प्रणतमासणन्निौ र्ा जतर्ा णसद्धमंत्रो भर्णत ||
महाणर्घ्नातप्रमुच्यते | महादोषातप्रमुच्यते | मापापातप्रम्युच्यते ||
19

स सर्वणर्िर्णत | स सर्वणर्िर्णत ||
य एर्ं र्ेद | इणत उपणनषत् ।।१३।।

।। इणत श्रीगिपणतअथर्वशीषं संपण
ू षम् ।।
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श्री गणेशाय नम: ।।
शांमतमंत्र

ॐ .. कानीं ऐकाया शुभ तेंच येवो | चक्षू पूजाया
शुभ तेंच पािो | मनरोगी िृढ काया झटावी
तोषाया | िेवकायीं सिैव ||
ॐ .. वृद्धश्रवा इं द्रा मंगल कर | मवश्ववेि पूषा
मंगल कर | अररष्टनेमी तार्क्ष्यष करो शुभ | सौख्य िे
बृिस्पते आम्िांतें ||
ॐ .. सिसंरक्षण, संगें भोजन | सिमवक्रम अमुचा
घडो | तेजस्वी अध्ययन असो | नसो मनीं द्वेष
जरासािी ||
।। ॐ शांमत: शांमत: शांमत: ।।
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श्री गणेशाय नम: ।।
।। श्री गणेशअथवषशीषष व्याख्या ऐसी ।।
ॐ .. नमतों गणपतीतें | तूंच मूलतत्व मवश्वाचें | एक के वळ
तूंच कताष | एक के वळ तूच
ं धताष | एक के वळ तूंच िताष |
तूं सारें िें ब्रह्मच असशी | तूं साक्षात् आत्माच असशी ।। १ ।।
ऋत वच िे | सत्य वच िे ।।२।।
रक्ष मजसी | वक्तृ रूप मम | श्रोतृरूप मम | िातृरूप मम |
धातृरूप मम | ज्ञानीरूपा, मशष्यरूपिी || रक्ष पमश्चमेस |
रक्ष पूवेस | रक्ष उत्तरे स | रक्ष िमक्षणेस | रक्ष ऊध्वष तूं | रक्ष
अधर तूं | सवष माझ्या रक्ष रक्ष आसमंता ।।३ ।।
तूं वाङ्मय तूं मचन्मय | तूं आनंिमय, तूं ब्रह्ममय | तूं
समच्चिानंि अमद्वतीय असा | तूं साक्षात् ब्रह्म असा | तूं
ज्ञानमय मवज्ञानमय असा ।। ४ ।।
सवष जग उपजे तुझ्यातुन | सवष जग तुजवर मवसावे | मवलय
तुजमिें िोईल सवष जग | सवष जग तुमझयात दिसतें ||
तूं भूमम पाणी अमि वायु नभ | चारिी तूं वाक्पिें

।। ५ ।।

तूं गुणत्रयातीत | तूं अवस्थात्रयातीत | तूं िेित्रयातीत | तूं
कालत्रयातीत | तूं मूलाधाराठायीं मनत्यच |
तूं शमक्तत्रयात्मक | तुजला योगी स्मरती मनत्यच ||
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तूं ब्रह्मा तूं मवष्णू तूं रुद्र तूं इंद्र | तूं अिी तूं वायू तूं सूयष तूं
चंद्र | तूं ब्रह्मभूषभुव:स्व: तूंच ओम् ।। ६ ।।
गणादद आधी उच्चार | वणाषदि त्यानंतर | अधेंि ु मवलसे वर |
अनुस्वारअनुबद्ध | तारस्वररुद्ध | िेंच तव मनुस्वरूप ||
गकार पूवषरूप | अकार मध्यमरूप | अनुस्वार अंत्यरूप |
ल्बिू उत्तररूप ||
नाि सांधून | संमिता एकसंध | तीच गणेशमवद्या ||
गणक ऋषी | मनचृद्गायत्री छंि | गणपती िैवत |
ॐ गँ गणपतये नम: ।। ७ ।।
एकिंता जाणतो | वक्रतुंडा ल्चततो |
िंती तो मचत्त चेतवो ।।८।।
एकिंत चतुिस्ष त जो धरी पाशअंकुश | वरिमुद्रा, िंत आमणक
धाररला मूषकध्वज | आरक्त शूपषकणी जो रक्तवसन लंबोिर|
रक्तगंधें मलप्त अंग रक्तपुष्पें सुपूमजत | करी भक्तांवरी करुणा
जगत्कारण अच्युत | जो असे सृमष्टआरं भी
पुरुषप्रकृ मतपमलकडे | ध्यान त्याचें मनत्य करतो, योगीवर
श्रेष्ठ तो असे ।। ९ ।।
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नमो व्रातपमत िे | नमो गणपमत िे | नमो प्रमथपमत िे |
नमस्कार लंबोिरास एकिंतास | मवघ्ननाशीस मशवसुतास |
श्री वरिमूतीस नमन ।। १० ।।
फलश्रुती
ऐसे अथवषशीषष जो जाणी | तो ब्रह्मरूप िोतसे |
सुख सवष तो ममळवीतसे | तयाला मवघ्नें न पीडतीं | ममळे
पंचपापांपासून मुक्ती ||
दिल्न के लेली, नष्ट पापें सायंअध्ययनें | रात्रीं घडलीं, नष्ट
पापें प्रात:अध्ययनें | सायंप्रात: ल्चततो, तो बने पापरमित |
सवषत्रमच अध्ययनें, िोतसे मवघ्नरमित | धमषअथषकाममोक्ष िोत
प्राप्त ||
िें अथवषशीषष अमशष्यास न द्यावें |
ठरतसे पापी तो, जो कु णां िेइ मोिें ।।
आवतषनसिस्त्रानें | मल्नची कामना जी जी | सिैव साधते ती
ती ।। ११ ।।
यासवें अमभषेक गणेशार्री | करुणन, िोइ वक्ता | चतुथीस
उपोषणीं जपतो | िोइ मवद्यावंत तो | ऐसे अथवषणवाक्य ।।
ब्रह्ममवद्याआवरणानें | न कधीिी उरतें भय ।। १२ ।।
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जो िूवाांकुरानें पूजी | िोइ तो वैश्रवणापरी | जो लाह्ांनी
पूजी | तो यशोवान् बने | तो मेधावान् बने | पूजतो
सिस्त्रमोिकांनी | तया वांमछत फळ ममळतें | जो पूजतो
घृतसममधांनी | सवष तया ममळतें | सवष तया ममळतें ||
अष्ट माणसांना सखोल मशकवी जो |
िोई रमवसम तेजस तो ||
निीत वा प्रमतमेजवळी | वा जप सूयषग्रिणसमयीं |
िेई मंत्रमसद्धी ||
मिामवघ्नांतून मुक्ती | मिािोषांतून मुक्ती | मिापापांतन
ू
मुक्ती ।।
नर सवषज्ञ बनतो | नर सवषज्ञ बनतो ।।
िेंमच असे वेि | िेंमच उपमनषि ।। १३ ।।

।। ॐ शांमत: शांमत: शांमत: ।।

।। िें श्रीमि्.गणेशअथवषशीषष संपूणष ।।
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श्रीगिेशाय नम: ।।
शांणतमंत्र
ॐ.. शुभ तेंच ऐकार्ें किांनी | शुभ तेंच पहार्ें
नयनांनी | आम्ही स्र्ास्र्थयपूिव जीर्नीं | करावें
ईशकायव सवषिा ।।१।।
ॐ.. शुभ करो र्ृद्धश्रर्ा इं द्र |
शुभ करो णर्श्वर्ेद सूयव |
शुभ करो अटरष्टनेणम तार्क्षयव |
शुभ करो बृहस्पती ।।२।।
ॐ.. िोवो आमुचें सिरिि | घडो सहपराक्रम
सहभोजन | तेजस्र्ी होर्ो आमुचें अध्ययन | नसो
मनीं िेष जरासाही ।। ३ ।।
ॐ शांणत: शांणत: शांणत: ।।

28

श्रीगिेशाय नम: ।।
श्रीगिेशअथवषशीषव व्याख्या ऐसी ।।
ॐ .. गिपते तुज नमन माझें | मूलततर् तूं मवश्वाचें | तूंच
कताव तूंच िताव | तूं प्रभो आहेस हताव | ब्रह्म असशी तूंच
ईशा | तूंच आतमा श्रीगिेशा ।। १ ।।
शुद्ध ऋत हें र्चन आहे | सतय सारें र्चन आहे ।। २ ।।
सवष माझी मभन्नरूपें श्रीगणेशा रक्ष तूं | रक्ष वक्तारूप माझें,
रक्ष श्रोतारूप तूं | रक्ष िातारूप माझें, रक्ष ध्यातारूप तूं |
रक्ष ज्ञानीरूप माझें, मशष्यरूपा रक्ष तूं ।।
रि प्राची , रि पणश्चम | रि उत्तर , रि दणिि | रि
ऊध्र्व, अिर रक्षी | आसमंता अमखल रक्षी ।। ३ ।।
ब्रह्ममय आनंदमय िे र्ाङ्मया िे णचन्मया | ज्ञानमय
णर्ज्ञानमय आिेस तूं िे मोरया | सणिदानंिा असे तव
अमद्वतीयमच रूप रे | एकदंता णर्घ्नहतयाव ब्रह्म तूं साक्षात् तें
।। ४ ।।
सर्व जग हें भोंर्तीचें तुजमिूनच उपजलें | प्राप्त तर् आिार
होतां णर्श्व आिे चाललें | सर्व जगताचा णर्लय होिार या
पायीं तुझ्या | सृणष्ट ही सारी असे सामार्ली ठायीं तुझ्या ।।
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र्ायु पृथ्वी आप अिी, र्टरल िें आकाश तूं | र्ािीरूपें
चारिी, िे गजमुखा आिेस तूं ।। ५ ।।
सत्व-रज-तम त्रैगुणांच्या पमलकडे आिेस तूं | तीनिी िैमिक
अवस्थांपमलकडे आिेस तूं | वतषमाना, भूत, आमणक तूं
भमवष्यापमलकडे | स्थान मूलाधार तव, तूं सवषिा वसशी
मतथें ।।
वक्रतुंडा, तूंच असशी तीन शक्ती | श्रीगणेशा, तुजणस योगी
णनतय स्मरती ।।
मवश्व तूं, तूं इंद्रिी, ब्रह्मामि तू,ं तूं रुद्रिी | वायु तूं, तूं अमििी,
तूं चंद्रमा, तूं दिनमणी | भूभुषव:स्व: नाम जयांचें, लोक ते तूं
सर्विी | ब्रह्मिी तूं श्रीगणेशा, तूं स्वयम् ंकारिी ।। ६ ।।
आधी गणातला आद्य उच्चार । जोडावा प्रथम वणष त्यानंतर ।
वर तारस्वररुद्ध अधेन्िुअनुस्वार । ऐसें मननरूप तुझें ।।
गकार िें पूवषरूप । अकार िें मध्यमरूप । अनुस्वार
अंत्यरूप । ल्बिू उत्तररूप असे ।।
योजना नादांची सांिार्ी । संणि संणहता करार्ी । ती
गिेशणर्द्या म्हिार्ी । सांगतो गिक ऋषी ।।
णनचृद.् गायत्रीछंद । श्रीगिपती िैवत ।
ॐ गँ गिपतये नम:। णनतय पठार्ा मंत्र मिि् ।। ७ ।।
ज्ञान आम्हां एकदंताचें । ध्यान करतो र्क्रतुंडाचें ।
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प्रेरिा देर्ो आम्हांतें । सर्विा श्रीगिेश ।। ८ ।।
एकिंत चतुिस्ष त , पाश-अंकुश धररतसे | वरिमुद्रा, िंत
िातीं, मचन्ि मूषकध्वज असे | रक्तवणी शूपषकणी , जो असे
लंबोिर | रक्तगंधें मलप्त अंग , नेसला रक्तांबर | जयास पूजत
रक्तपुष्पें वाहुनी चरणांवरी | जो जगत्कारण असे, भक्तांवरी
करुणा करी | प्रकृ मत-पुरुषापमलकडे, सृमष्ट-आरं भीं असे |
अच्युता त्या ध्यातसे जो, श्रेष्ठ तो योग्यांमधें ।। ९ ।।
वंदितो तुज व्रातपमत िे मशवगणांच्या अमधपती | वंदितो तुज
प्रमथपमत िे वरिमूती गणपती | मवघ्ननाशी मशवसुता
मोरे श्वरा लंबोिरा | नमन तुज शतवार करतो जोडु नी िोन्िी
करां ।। १० ।।

फलश्रुती
नर कु णी िें स्तोत्र मशकु नी जो सिा पठतो मुखें | िोइ त्याला
ब्रह्मप्राप्ती, प्राप्तिी सारी सुखें | मवघ्नबाधा कोठलीिी िोत
नािीं त्या नरा | पंचपापांपासुनी तो मुक्त नर िोतो पुरा ।।
सायंपठणें नष्ट िोतें पाप सवष दिवसातलें | प्रात:स्मरणें नष्ट
िोतें रात्रीतलें पाप सारें | सांजवेळीं पठण करतां आणखी
सुप्रभातीं | सवष पापांमधुन ममळते मानवा पूणष मुक्ती ।।
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सवषत्र याचें करी अध्ययन जो | नर िोतसे मुक्त मवघ्नांतन
ु ी
तो | अशा मानवाला ममळे अथष धमष | अशा मानवाला ममळे
मोक्ष काम ।।
असेल कोिी जर अणशष्य | स्तोत्र-ज्ञान द्यार्ें न तयास |
णशिक मोहािीन असे जो | होई पापाचा िनी तो ।।
अनंत आवतषनें जो करीतो |
पुरी िोतसे कामना जी धरी तो ।। ११ ।।
गणेशास अमभषेक, िें स्तोत्र पठतां | करोनी, बने नर
अमतश्रेष्ठ वक्ता | चतुथीस उपवास जपिी करी जो |
तिा नर करी प्राप्त मवद्या पुरी तो ।।
अथवषणाचें वचन, सवष भीती पळे | ब्रह्ममवद्या-आवरण
नराला ममळे ।। १२ ।।
िुवाष घेउन पूजतो जो, वैश्रवणसा बने तो | जो लाह्ांनी
पूजतो, तो यश मती प्रात करतो | अर्मपतो जो मनुज मोिक,
वांमछलें प्राप्त त्याला | सारें ममळतें करुन पूजन वाहुनी
साजयसममधा ।।
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सूयाषजैसें प्राप्त िोतें तेज ऐशा नराला | पठणासाठी स्तोत्र
मशकवी आठ जो माणसांना | सूयषग्रिणीं मूर्मतपुढती वा
निीच्या प्रवािीं | पठतो जो िें स्तोत्र, त्याला ममळतसे
मंत्रमसद्धी ।।
मिामवघ्नांपासुनी । मिािोषांपासुनी । मिापापांपासुनी ।
स्तोत्र िें िेइ मुक्ती ।।
जो अथवषशीषाष पठतसे । तो सवषज्ञ िोतसे ।
स्तोत्र िें वेिमच असे । िेंमच असे उपमनषि ।।१३ ।।

असें िें श्रीमि्.गणेशअथवषशीषष संपण
ू ष ।।
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मराठीसष्ट
ृ ीचे प्रिप्रमअम सभासदत्त्व


आपडया लेखनासाठी “मराठीसृष्टी'च्या
क्लाऊडवर अमयाषदित जागा.



आपले सवष लेखन एकाच रठकाणाहून जगाला उपलब्ध.



आपले लेखन गुगलवरुन शोधणयाचीिी सोय...



आपले सवष लेख मडमजटल आकाषईव्िमध्ये जतन िोणार



प्रत्येक लेखासोबत Time Stamp.



आपण लेख सवषप्रथम कधी मलमिला त्याची नोंि.



आपला लेख कॉपी-पेस्ट करुन आमण आपले नाव काढू न
कोणालािी वापरणयास आळा घालणयासाठी उपयुक्त...



आपडया प्रत्येक लेखासोबत आपला फोटो आमण पररचय



आपडया प्रत्येक लेखासोबत आपडया सवष लेखांच्या ल्लक



मप्रममअम सभासिांची संमल
े ने वेगवेगळया शिरात आमण गावातिी



नामांदकत सामिमत्यकांशी िर ममिन्याला `थेट-भेट' प्रत्यक्ष आमण ऑनलाईनिी



ऑमडओ - मव्िमडओ माध्यमातून लेख प्रकामशत करणयाची सुमवधा



चार लाखांपक्ष
े ा जास्त वाचकांना इमेल आणि सोशल
णमणडयातून आपडया लेखांची मामिती.



मराठीसृष्टीच्या इ-मॅगमझनमध्ये आपडया लेखांना प्राधान्य



मराठीसृष्टीच्या `मप्रममअम' मवभागात प्रवेश



सामित्याशी संबमं धत मवषयांवर सातत्याने चचाषसत्रे



नव्या पुस्तकांची मामिती िर ममिन्याला... आमण त्यांच्या खरे िीवर
सवलतसुद्धा



प्रकाशनपूवष सवलती, पुस्तक प्रकाशनाच्या कायषक्रमांची मनमंत्रणे



पुस्तक प्रकाशनाच्या कायषक्रमांची मनमंत्रणे
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प्रिप्रमअम सभासदाांना एक खास भेट :
फॉन्टप्रिडम गमभम २०१८ Voice Pro


मराठीसाठी पमिले Integrated Voice Engine सॉफ्टवेअर
(आपडया नेिमीच्या घरगुती ककवा कायाषलयीन
संगणकावर वापरणयासाठी)



आता आपडया संगणकावर मराठीत बोलून टाईप करा...



टाईप के लेला मजकू र िवा असडयास मतथडयामतथे एणडट करा.



टाईप के लेला मजकू र DOC / TXT फाईलमध्ये सेव्ि करा...



PDF फाईलमध्ये सेव्ि करा...



फे सबुक, गुगल प्लस वगैरेवर अपलोड करा...



WhatsApp ककवा इमेलने पाठवा....



५० सुि
ं र, सुबक मराठी फॉन्टस वापरुन आपले लेखन सजवा



युमनकोड आमण नॉनयुमनकोड अशा िोन्िी प्रकारचे फॉन्टस एक
मत्रतपणे वापरा



MS Word, Excel, Powerpoint वगैरे मध्ये चालते

यामशवाय....


नामांदकत प्रकाशकांच्या पुस्तकांवर ५० % पयांत सूट



अनेक उपयुक्त सॉफ्टवेअर आमण सेवांवर ५० % पयांत सूट



`मराठीसृष्टी'च्या इ-मॅगमझनचे १२ अंक



वषषभरात १२ इ-पुस्तके मोफत



आपली इ-पुस्तके बनवणयासाठी मित

आणखी बरे च कािी.....
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आजच... अगदी आत्ताच प्रिप्रमअम
सभासद व्हा...
मयाषदित काळासाठी ५० % सूट.
मप्रममअम सभासि िोताना आता आपण वाचवू शकता रु.१,०००/-.

आपडयासाठी िी खास मडस्काऊंट ल्लक.
भरा क्रेमडट काडष, डेमबट काडष ककवा नेट बॅंकींगने !

प्रवशेष सुप्रवधा
 लेखकांना व्यावसामयक संधी
 स्वेच्छामनवृत्तांसाठी आमण सेवामनवृत्तांसाठी आकषषक
व्यावसामयक योजना
 पत्रकारांसाठी आकषषक योजना... स्वत:चे ऑनलाईन वृत्तपत्र सुरु
करणयाची संधी.
 मराठी व्यार्साणयकांसाठी खास जाणहरात आणि प्रणसद्धी योजना
 पुस्तक प्रकाशक आणि लेखकांसाठी प्रणसद्धी आणि जाणहरात
योजना

मराठीसष्ट
ृ ी डॉट कॉम
चाणक्य, २ रा मजला, क्लाणसक प्लाझाच्या मागे, गोखले रोड,
नौपाडा, ठाणे ४००६०२
िूरध्वनी : (९१-२२) २५४२११८५ / ९८२०३१०८०३
वेबसाईट : www.marathisrushti.com
इ-मेल : support@marathisrushti.com
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