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Ganpati Atharvashirsha Marathi

ॐ नम�े गणपतये।

�मेव ���ं त�म�स

�मेव केवलं कत�ऽ�स

�मेव केवलं धत�ऽ�स

�मेव केवलं हत�ऽ�स

�मेव सव� ख��दं ��ा�स

� सा�ादा�ाऽ�स �न�म्।।1।।

ऋतं व��। स�ं व��।।2।।

अव � म�। अव व�ारं।

अव �ोतारं। अव दातारं।

अव धातारं। अवानूचानमव �श�ं।

अव प�ातात। अव पुर�ात।

Menu

https://360marathi.in/author/360marathiadmin/


5/27/2021 【Meaning】Ganapati Atharvashirsha Marathi PDF | गणपती अथव�शीष� मराठी PDF - 360Marathi >> All in One Marathi Blog

https://360marathi.in/?p=3184&preview=true&_thumbnail_id=3192 2/8

अवो�रा�ात। अव द��णा�ात्।

अवचो���ात्।। अवाधरा�ात्।।

सव�तो म� पा�ह-पा�ह समंतात्।।3।।

�ं वाङ्मय� ं�च�य:।

�मानंदमसय� ं��मय:।

�ं स��दानंदा��तीयोऽिष।

�ं ���ं ��ािष।

�ं �ानमयो �व�ानमयोऽिष।।4।।

सव� जग�ददं ��ो जायते।

सव� जग�ददं ������त।

सव� जग�ददं ��य लयमे��त।

सव� जग�ददं ��य ��े�त।

�ं भू�मरापोऽनलोऽ�नलो नभ:।

�ं च�ा�रकाकूपदा�न।।5।।

�ं गुण�यातीत: �मव�ा�यातीत:।

�ं देह�यातीत:। �ं काल�यातीत:।

�ं मूलाधार��तोऽ�स �न�ं।

�ं श���या�क:।

�� यो�गनो �ायं�त �न�ं।

�ं ��ा �ं �व�ु�ं

���ं इं��ं अ���ं

वायु�ं सूय��ं चं�मा�ं

��भूभु�व:�रोम्।।6।।

गणा�द पूव�मु�ाय� वण��द ंतदनंतरं।

अनु�ार: परतर:। अध��ुल�सतं।

तारेण ऋ�ं। एत�व मनु��पं।

गकार: पूव��पं। अकारो म�म�पं।

अनु�ार�ा��पं। �ब�ु��र�पं।

नाद: संधानं। सँ �हतासं�ध:
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सैषा गणेश �व�ा। गणकऋिष:

�नचृ�ाय�ी�ंद:। गणप�तद�वता।

ॐ गं गणपतये नम:।।7।।

एकदंताय �वदम्हे।

व�तु�ाय धीम�ह।

त�ो दंती �चोदयात।।8।।

एकदंतं चतुह��ं पाशमंकुशधा�रणम्।

रदं च वरदं ह�ै�व��ाण ंमूषक�जम्।

र�ं लंबोदरं शूप�कण�कं र�वाससम्।

र�गंधाऽनु�ल��ग ंर�पु�ै: सुपु�जतम्।।

भ�ानुकंिपनं देवं जग�ारणम�ुतम्।

आ�वभू�तं च सृ�यादौ �कृते पु�षा�रम्।

एवं �ाय�त यो �न�ं स योगी यो�गन� वर:।।9।।

नमो �ातपतये। नमो गणपतये।

नम: �मथपतये।

नम�ेऽ�ु लंबोदरायैकदंताय।

�व�ना�शन े�शवसुताय।

�ीवरदमूत�य ेनमो नम:।।10।।

एतदथव�शीष� योऽधीते।

स ��भूयाय क�ते।

स सव� �व�ैन�बा�ते।

स सव�त: सुखमेधते।

स प�महापापा�मु�ते।।11।।

सायमधीयानो �दवसकृतं पाप ंनाशय�त।

�ातरधीयानो राि�कृत ंपाप ंनाशय�त।

सायं�ात: �युंजानोऽपापो भव�त।

सव��ाधीयानोऽप�व�ो भव�त।

धम�थ�काममो�ं च �वदं�त।।12।।

इदमथव�शीष�म�श�ाय न देयम्।
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यो य�द मोहादद्ा��त स पापीयान ्भव�त।

सह�ावत�नात ्यं यं काममधीते तं तमनेन साधयेत्।13।।

अनेन गणप�तम�भिषचं�त

स वा�ी भव�त

चतु��मन�नन जप�त

स �व�ावान भव�त।

इ�थव�णवा�ं।

��ा�ावरणं �व�ात्

न �बभे�त कदाचने�त।।14।।

यो दवू�कुर�य�ज�त

स वै�वणोपमो भव�त।

यो लाजैय�ज�त स यशोवान भव�त

स मेधावान भव�त।

यो मोदकसह�ेण यज�त

स वा��त फलमवा�ो�त।

य: सा�स�म��य�ज�त

स सव� लभते स सव� लभते।।15।।

अ�ौ �ा�णान् स���ाह�य�ा

सूय�वच��ी भव�त।

सूय��हे महान�� ��तमासं�नधौ

वा ज��ा �स�मं�� भव�त।

महा�व�ा�मु�ते।

महादोषा�मु�ते।

महापापात ्�मु�ते।

स सव��व�व�त से सव��व�व�त।

य एव ंवेद इ�ुप�नषद।्।16।।

Ganpati Atharvashirsha Marathi PDF

ganapati atharvashirsha marathi meaning :

भगवान �ीगणेश�ना नम�ार असो.ॐ हे देव�नो, आ�ी कान�नी शुभ ऎकावे.
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यजन करणा�या आ��स डो��नी क�ाणच �दसावे. सु�ढ अवयव�नी व शर�र�नी यु� असले�ा आ�ी �वन कर�त कर�त देव�नी �दलेल� जे आयु�
असेल त� घालवावे.

॥१॥ॐ �ाची िकत� वृ��पासून (परंपरेने) ऎिकव�त आहे तो इं� आमच� क�ाण करो. सव�द�् व सव�संप� असा पूषा (सूय�) आमचे क�ाण करो. �ाची
गती अकंु�ठत आहे असा ता�� (ग�ड) आमचे क�ाण करो. बृह�ती आमचे क�ाण वृ��गंत करो. ॥२॥ॐ त� (�ीगजानन�पी तेज) माझ� र�ण करो.

पठण करणाराचे र�ण करो. (पुन� स�गत�) त� माझ� र�ण करो व पठण करणाराच ेर�ण करो. ॥३॥ॐ ि�वार श��त असो.�ीगणेश अथव�शीष�चा
अथ�:ॐ गण�चा नायक असले�ा तुला नम�ार असो. तूंच ��� आ�दत� आहेस. तूंच केवळ (सव� जगाचा) �नम�ता आहेस. तूंच केवळ (�व�ाचे) धारण
करणारा आहेस.

तंूच केवळ संहार करणारा आहेस. तूंच खरोखर ह� सव� �� आहेस. तूं ��� शा�त आ�त� आहेस. ॥१॥मी ऋत आ�ण स� (या परम�ा�ा दो�ी
अंग�ना अनुल�ून वर�ल सव�) �णत आह�. ॥२॥तूं माझ� र�ण कर. व�ाचे (तुझ� गुणवण�न करणाय�रच�) र�ण कर. �ो�ाच� र�ण कर.

(�श�ास उपासना) देणाय�सचे (गु�च�) र�ण कर. (ती उपासना) धारण करणाय�यचे (�श�ाचे) र�ण कर. �ानदा�ा (गु�ंच�) र�ण कर. �श�ाच� र�ण
कर. माग�ा बाजून� र�ण कर. समो�न र�ण कर. डावीकडून र�ण कर. उजवीकडून र�ण कर. आ�ण ऊ�� �दशेकडून र�ण कर. अधर �दशेकडून र�ण
कर.

सव� बाजूंनी सव� �ठकाणी माझ� र�ण कर. र�ण कर. ॥३॥तूं �� आहेस. तूं चैत�मय आहेस. तूं आन��प आहेस. �ाहून दसुर� क�ह�च त� नाह� अस�
सत्, �चत् व आनंद (या �प�नी �तीत होणार� एकच) त� तूं आह�स. तूं ��� �� आहेस. तूं (नाना �कार� नटले�ा �व�ाच� �ान आहेस. तू (सव�सा�ीभूत
एक�ाच�) �व�श� अस� �ान आहेस. ॥४॥ ह� सव� जग तु�ापासून उ�� होत�. ह� सव� जग तु�ामुळ�  ��र राहत�. ह� सव� जग तु�ा �ठकाण�च परत येऊन
�मळत�.

तंू पृ�ी, आप, तेज, वायु व आकाश आहेस. तूं (परा, प�ंती, म�मा व वैखर� ही) वाणीची चार �प� आहेस. ॥५॥तूं (स�, रजस् व तमस्) या ि�गुण��ा
पलीकडे आहेस. तूं (�ूलदेह, सू�देह व कारणदेह) या देह�य��ा पलीकडचा (महाकारण) आहेस. तूं (जा���ा, ��ाव�ा व सुषु�ाव�ा) या तीन
अव���ा पलीकडचा (तुय�व�ा�प) आहेस. तूं (भूत, वत�मान व भ�व�त्) या �त�ी काल��ा पलीकडचा आहेस.

(मनु�शर�र�तील) मूलाधारच��त तूं नेहमी ��त आहेस. तूं (इ�ाश��, �ानश�� व ि�याश�� या) �त�ी श��चा आ�ा आहेस. योगी तुझ� �न�
�ान क�रतात. तूं ��देव, तूंच �व�ु, तूंच ��, तूंच इं�, तूंच अ��, तूंच वायु, तूंच सुय�, तूंच चं�, तूंच ��, तूंच भू:, तूंच भुव:, तूंच �: व तूंच ॐकार
आहेस.
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॥६॥’गण’ श�ाचा आ�दवण� ‘ग्’ याचा �थम उ�ार क�न वण�तील �थमवण� ‘अ’ याचा उ�ार केला. �ाचे समोर अनु�ार अ�च��ाकार शोभणाया�
ॐकारान� यु� (असा उ�ार केला क�) ह� तु�ा बीजम�ाचे (ग्ँ) �प होय. गकार ह� पुव��प, अकार म��प, अनु�ार अ��प व (�णव�प) �बदं ु(ह�
पुव��ा �त��ना �ापणार�) उ�र�प होय. या (सव�) चे एक�करण करणारा नाद होय. सव�च� एक�ो�ारण �णजेच स��.

(अशा र�तीन� बीजम� �स� होण�) हीच ती गणेश�व�ा. (या मं�ाचा) गणक ऋषी आहे. (या मं�ाचा) �नच्ऋ�ाय�ी हा छ� (�ण�ाचा �कार) आहे.
गणप�त देवता आहे. ‘ॐ गं गणपतये नम:।’ (हा तो अ�ा�र� म� होय.) ॥७॥आ�ी एकद�ाला जाणत�. आ�ी व�तुंडाचे �ान करत�. �ासाठ� एकद�
आ��स �ेरणा करो.

॥8॥ (या भागास गणेशगाय�ी असे �णतात.) ॥८॥एक द�त असलेला, चार हात असलेला, (उज�ा बाजू�ा वर�ा हातापासून �द��णा�मान� �ाच
बाजू�ा खाल�ा हातापय�त) अनु�म� पाश, अंकुश, द�त व वरदमु�ा धारण करणारा, �जावर मूषकाच� �च� असणारा, त�ब�ा रंगाचा, ल�बट उदर
असलेला, सुपासारखे कान असलेला, र�व� धारण करणारा, त�ब�ा (र�चंदना�ा) ग�ान� �ाचे अंग �वलेिपत आहे असा, त�ब�ा पु��नी �ाच�
उ�म पूजन केले आहे असा, भ��वर दया करणारा, सव� जगाच� कारण असणारा, अ�वनाशी, सृ�ी�ा आध�च �गट झालेला, �कृ�तपु�षापलीकडचा देव,
अस� जो �न� �ान करतो तो योगी, (िकंबहुना) यो��त �े� होय. ॥९॥�त�चा समूह �णजेच तप�य�. �त�ा अ�धपतीस नम�ार असो.

गण��ा नायकार नम�ार असो. सव� अ�धपत�तील �थम अ�धपतीस नम�ार असो. लंबोदर, एकद�, �व�नाशी, �शवसुत अशा �ीवरदमुत�ला नम�ार
असो. ॥१०॥या अथव�शीष�चे जो अ�यन करतो तो ���प होतो. �ाला कोण�ाच �व��ची बाधा होत नाह�. तो सव� बाजूंनी सुख�त वाढतो.

(�हसंा, अभ�भ�ण, परदारागमन, चौय� व पापसंसग�) या प�चही महापाप�पासून मु� होतो. सं�ाकाळ� पठण करणारा �दवसा (अज़ाणपणे) केले�ा
पापाचा नाश करतो. सकाळ� पठण करणारा रा�� (नकळत) केले�ा पाप�चा नाश करतो. सं�ाकाळ� व सकाळ� पठण करणारा पाप (�वृ�ी) र�हत
होतो.

सव� �ठकाणी (याचे) अ�यन करणारा �व�मु� होतो. धम�, अथ�, काम व मो� �मळ�वतो. ह� अथव�शीष� (अन�धकार�) �श�-भाव नसले�ा माणसाला स�गूं
नये. जर कोणी अशा अन�धकाया�स मोहाने देईल तर तो मोठाच पापी होतो. या अथव�शीष��ा सह� आवत�न�नी जी जी कामना मनु� कर�ल ती ती या
योग� �स� होईल.

॥११॥या अथव�शीष�न� जो गणपतीला अ�भषेक करतो, तो उ�� व�ा होतो, चतुथ��ा �दवशी क�ह� न खात� जो याचा जप करतो तो �व�ासंप� होतो, अस�
अथव�ण ऋष�च� वा� आहे. (याचा जप करणाया�ला) �� व आ�ा (�णजे माया) य�चा �वलास कळेल. तो कध�च भीत नाह�. ॥१२॥ जो दवु�कुर�नी हवन
करतो तो कुबेरासम होतो.

जो साळ��ा ला��नी हवन करतो, तो यश�ी सव�कष बु��मान् होतो. जो सह� मोदक�नी हवन करतो, �ाला इ�्फल �ा� होते. जो घृतयु� स�मध�न�
हवन करतो �ाला सव� �मळते, अगदी सव� काही �ा� होत�. ॥१३॥आठ �ा�ण�ना यो� �कार� (याचा) उपदेश के�ास, करणारा सूय�सारखा तेज�ी
होतो.

सूय��हण�त, महानदीतीर� िकंवा गणप�त ��तमेसं�नध जप के�ास हा मं� �स� होतो. (असा मं� �स� करणारा) महा�व�ापासून मु� होतो.
महादोषापासून मु� होतो. महापापापासून मु� होतो. तो सव�� होतो. तो सव�संप� होतो, जो ह� अस� जाणतो. अस� ह� उप�नषद ्आहे. ॥१४॥
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