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मी मूर्ख-मन्दमती आह े( कारण मी तुला जाणत नाही ),  माझे मन कधी काय कराव ेते कळत नसल्याने ववचवलत झाले आहे . 

ज्याप्रमाणे गजेन्रमोक्ष कथेमध्ये हत्तीचा पाय मगरीने पकडला होता तसे मला महामायेने ग्रासले आहे ...तुझी कृपा ( 

परीसाप्रमाणे ) दगडाचेही वनमखळ असे सोने करु  शकते म्हणून ती वमळववण्यासाठी माझे मन तुझ्या चरणाांची  सेवा करण्यात 

मग्न झाले आहे . माझी वाणी नारदाप्रमाणे स्तुत्य आवण कणखमधुर नाही . तसेच मी रामवप्रय , पवनपुत्र मारुतीप्रमाणे वप्रय भक्त 

नाही. मी परमभक्त ध्रुवाप्रमाणे अनेक वषे तप केलेले नाही . पण मी तुझ्या पू जेचा मागख धरलेला एक पान्थस्थ आहे , म्हणून 

माझे (स्तवन) तू ऐकून घ.ेll १-२ ll 

तुला जाणणे देवराज आवण शेकडो यज्ञ केलेला असा असूनही इन्राला शक्य नाही . तुझे स्वरूप वणखन करण्यासाठी ब्रह्मदेव 

आवण शङ्कर दोघेही असमथख आहते. तुझ्या समोर स्तुती करणारा मी पापी , मशकाप्रमाणे ( डासाप्रमाण)े सूक्ष्म आहे, कारण 

तू अनन्त, अमयाखद आवण जाणण्यास गहन असा सकलभूतान्तरात्मा आहसे.( शरीररूपी गहुते राहणारा म्हणजे पुरुष अथाखत् 

जीवात्मा ). ह ेआकाश , सूयख आवण तीनही लोक असलेले ववश्व ; १२ आवदत्य-११ रुर- ८ वसु प्रभृती देव आवण वपतर तू 

वनमाखण केलेस . त्याांचा र्ांबीर आधार असलेला , सवखस्वरूपी आवण मनुषयाांना वन्दनीय असा ओङ्कार तू आहसे . तुझे 

परमपूज्य चरण वमळणे अवतशय कठीण आह.े ll ३-४ ll 

जो ( कमण्डलूतील ) पाण्यान ेसवख काही वनमाखण करतो त्या ब्रह्माला तू जन्म वदलास . ( तुझे ध्यान करणारा ) शङ्कर रामेश 

(म्हणजे राम ज्याचा ईश आवण रामाचा ईश ) म्हणून प्रवसद्ध आहे . स्वतः वैकुण्ठवनवासी आवण गणुवनधी असा तू माझी आई 

आहसे. म्हणून तुझ्या चरणकमलाांशी आलेल्या, नम्र अशा मला क्षमा कर. ll ५ ll 

तुझे अनुपम आवण प्रसन्न मरु् म्हणजे ऋषींसाठी आनन्द देणारे  असत.े तुझी छाती क्षबु्ध  झालेल्या भृग ुऋषींच्या पायाची 

रू्ण असलेले लक्ष्मीचे स्थान आह े ( श्रीवत्सलाञ्छन कथा ). गदा, सुदशखनचक्र, शाङ्ख ग धनुषय हाती असलेला तू स्वतःच्या 

भक्ताांसाठी अभयदान देणारा असा आहसे . ह ेयोग्यच आह ेकी , सांसारसागरातून पार होण्याची नौका म्हणजे तुझ्या चरणाांचे 

पूजन आह.े ll ६ ll 

गणुाांचा अवधपती, ववघ्न हरण करणारा , गजवदन, कौशल्ययुक्त आवण परशुधारी , सुबदु्धीला आधार देणारा असा महाशक्ती 

आवण वशवाचा पुत्र ; कवलयुगात पापाांचा नाश करणारा , बवुद्धमान, शुभ करणारा गणाांचा अवधपती ; असे शुभ्रवस्त्रधारी , 

क्लेशहरण करणार ेरूप तुझेच आद्य ( प्रथमपूजनीय ) रूप आह.े ll ७ ll 

देवाकडून आश्चयखजनक असे वत्रपुरभुवन आवण वर वमळाल्याने जे दुष्ट राक्षस ( वत्रपुरासुर ) देव आवण मानवाांचा सांहार 

करण्यासाठी उद्युक्त झाले त्याांचा ; शङ्कराच्या अजगव नावाच्या धनुषयावर असलेला बाणरूपी तू तेव्हा कदखनकाळ झालास . 

म्हणून ( माझे ) ताप हरण करण्यासाठी तूच आहसे, अन्य कोणीही श्रषे्ठ असे शरण्य नाही. ll ८ ll 

( वशळा झालेल्या ) अवहल्येचा ( पदस्पशाखने उद्धार करणारा ) देव, सूयाखप्रमाणे अमयाखद तेजस्वी असा राम तूच ... 

(ववप्रशापामळेु सरडा झालेल्या ) नृगराजाला मकु्ती देणारा आवण  अजुखनाचा वमत्र; सावळा श्रीकृषण तूच ...शङ्कराच्या रृदयी 

ववराजमान असलेला धमाखध्यक्ष असा , वनत्य ऐश्वयखसम्पन्न असा तू आहसे . ववकल आवण धैयख गमावलेल्याांचा र्रोर्र तूच एक 

आधार आहसे. तीनही लोकाांमध्ये तळपणारा सूयख तुझा उत्तम वशषय आहे . ज्या शक्तीने शेषाने पृथ्वी चा भार मस्तकी धारण 

केला आहे , ती शक्ती तू आहसे . तुझ्या दोनही पायाांचा स्पशख झालेली गङ्गा ( सवाांचे ) दोष दूर करते . देवावधदेव अशा 

तुझ्यावशवाय कधीच, काहीच साध्य होणार नाही.ll ९-१० ll 

गरुडावर आरूढ असा तू राजाप्रमाणे रक्षण करणारा , पापहरण करणारा आहसे . तू ववपुल सम्पत्तीने युक्त आहसे , परन्तु 

श्रद्धचेे शुल्क वदल्यावशवाय तू भक्ताला ते देत नाहीस त्यामळेु तुला कृपण म्हणतात . तू करुणामय , शरण देणारा , मङ्गल 

असा ववषणू आहसे. सहस्र बाह ांनी युक्त असा ( ववश्वरूप ) तू पाहण्यास कठीण असा ववराट् पुरुष आहसे.ll ११ ll 

ह ेशेषशायी, लक्ष्मीचरणसेववत, गोलोकनाथ, वासुदेव अशा हरर! क्षमा कर, क्षमा कर, क्षमा कर, क्षमा कर. पुरुषोत्तमा;मनान,े 

वाणीन,े शरीराच्या अवयवाांनी माझ्याकडून जी पापे झाली ती नष्ट कर . वदेाांचे वैभव असलेले ज्ञान तुझे रूप आहे - ते मी 

जाणत नाही. पण ह ेजाणतो की , तुझ्या चरणाांची पूज भक्तीभावाने करावी ह ेमी जाणतो . म्हणून ह ेकृपावनधी जगन्नाथा ! 

क्षमा कर . ह ेकेशवा ! सदैव तुझे पुण्यस्मरण प्रदान कर .( मला तुझा कधीही ववसर पडू नये ).- डॉ. पुषकराज उदय वतखक , 

2/7/2015. 


