
 

ll श्री गणेशपञ्चकम ्ll 

 
ll श्रीगणेशाय नमः ll 

नागशें करुणालयं शशवसुतं योगशे्वर ंधीधवम ्l 

कैलासाभरणं पुराणपुरुषं कैवल्यधामशथथतम ्ll 

शवघ्नेशं प्रथम ंहरर ंगजमखंु ॐकारबीजात्मकम ्l 

वन्देsह ंशगररजात्मजं गणपशतं ह्यभ्यन्तराशधशितम ्ll १ ll  

 

मायाब्रह्म तथैव सवव जगतां मधेापते हीश्वर l 

व्यक्ताव्यक्तशमदं चराचरयुतं तै्रलोक्यरूपं च ते ll 

वदेात्मा मशुनरीश्वरः कशववरो व्यासशप्रयं दैवतम ्l  

वन्देsह ंशगररजात्मजं गणपशतं ह्यभ्यन्तराशधशितम ्ll २ ll 

 

नासाग्र ेनयने प्रसन्नवदनं तीक्ष्णं च कणवद्वयम ्l 

कट्यां संयमसपवबद्धवसनं पद्मासनथथो हररः ll 

शवश्वशें शद्वभुजं सदा शुभकर ंनारायणं श्रीगरुुम ्l  

वन्देsह ंशगररजात्मजं गणपशतं ह्यभ्यन्तराशधशितम ्ll ३ ll 

 

धीदेवो गणुवांथतथैव गशतमान्थकन्दानुजो वीयववान् l 

ज्ञानं मोक्षकर ंदशाशुभहर ंलम्बोदर ेसंशथथतम् ll 

तेजः सूयवगत ं सुधाकरजलं यथय कृपा जीवनम ्l  

वन्देsह ंशगररजात्मजं गणपशतं ह्यभ्यन्तराशधशितम ्ll ४ ll 

 

नादं चण्डसुनतवनं च कुरुते मोरशे्वरो रुद्रजः l 

हत्वा दैत्यकुलं गजेन्द्रवदनो धमवप्रभू  रक्षकः ll 

शमत्र: सववतमान्धकारहरणं ज्ञानं प्रयच्छ प्रभो l  

वन्देsह ंशगररजात्मजं गणपशतं ह्यभ्यन्तराशधशितम ्ll ५ ll 

- डॉ. पुष्कराज उदय वतवक  
 

 

( जो ) गजराज, करुणाशनधान, शशवसुत अह,े योगशे्वर अह,े बदु्धीचा पती 

अह;े कैलासाचे भूषण, पुराणांत वणवन केलेला पुरुष, मोक्षधामी राहणारा; 

शवघ्नेश, प्रथम पूजनीय, श्रीहरी, गजवदन, ॐकारबीजात्मक अह;े ( त्या 

प्राशणमात्रांच्या )ऄंतथथ ( एव ंऄंतरगंाचा प्रशासक ) ऄसलेल्या पाववतीपुत्र 

गणपतीला मी वदंन करतो / करत.े ll १ ll 

ह ेमायाब्रह्मथवरूप ! ह ेमधेापशत ! ह ेईश्वर ! शवशवध प्रकारच े( वतवमानात ) 

व्यक्त ( अशण भशवष्यातील पण सध्या ) ऄव्यक्त ऄसे ( प्रत्येक 

जीवमात्राच्या शरीरां ची क्षणाक्षणाला मतृ्यू होवून नव्याने उत्पत्ती होत 

ऄसते ), चर-ऄचर यांनी युक्त ऄसे तीनही लोक , तूच अहसे . तू मनुींचा 

तसेच कवींचा ( त्यांच्यासाठी ) वदेांचा अत्मा ( ऄसलेला ऄसा ), 

व्यासांचे शप्रय दैवत अहसे . ( त्या प्राशणमात्रांच्या ) ऄंतथथ ( एव ं

ऄंतरगंाचा प्रशासक ) ऄसलेल्या पाववतीपुत्र गणपती ऄसलेल्या  तलुा मी 

वदंन करतो / करत.े     ll २ ll 

ज्याची नजर नासाग्राकडे अहे, प्रसन्नमखु अहे, तीक्ष्ण ऄसे दोन्ही कान 

अहते; कमरलेा संयमाचे प्रतीक ऄसलेल्या सपावने बांधलेले वस्त्र अहे ; 

पद्मासनथथ हरी अह;े जो शवश्वशे, दोन हात ऄसलेला नारायणथवरूप 

श्रीगरुु अहे ; ( त्या प्राशणमात्रांच्या )ऄंतथथ ( एव ंऄंतरगंाचा प्रशासक ) 

ऄसलेल्या पाववतीपुत्र गणपतीला मी वदंन करतो / करत.े ll ३ ll  

जो बदु्धीचा देव, गणुवान, तसेच गशतमान ऄसा काशतवकेयाचा धाकटा बधूं , 

पराक्रमी अहे; दहा प्रकार ेऄशुभ हरण करणार ेअशण मोक्ष करणार ेज्ञान 

ज्याच्या शवशाल उदरीं शथथत अहे; सूयावचे तेज, सागराचे जल अशण ( ह े

ऄवघे ) अयुष्य ज्याची कृपा अहे ; ( त्या प्राशणमात्रांच्या )ऄंतथथ ( एव ं

ऄंतरगंाचा प्रशासक ) ऄसलेल्या पाववतीपुत्र गणपतीला मी वदंन करतो / 

करते. ll ४ ll 

(सवव युगांत शनरशनराळ्या रूपांनी) दैत्यकुळाचा संहार करुन धमावचा रक्षक 

ऄसा राजा गजवदन, मोरशे्वर रुद्रसुत प्रचंड अवाज अशण ( ऄग्नीसमान 

) उष्ण ऄसे उत्तम नृत्य करतो. ( तो ) सूयव (अह)े. ह ेप्रभो ! सवव तमाच्या 

( सत्त्व-रज-तम यातील तम हा गणु ) ऄंधकाराचा नाश करणार ेज्ञान 

प्रदान कर. ( त्या प्राशणमात्रांच्या ) ऄंतथथ ( एव ंऄंतरगंाचा प्रशासक ) 

ऄसलेल्या पाववतीपुत्र गणपती ऄसलेल्या( त ु)ला मी वदंन करतो / 

करते. ll ५ ll

डॉ. पुष्कराज उदय वतवक                                                                                            cell no. 9969020588                                                                              pushkarajgem@gmail.com 


