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Pandurangashtakam Meaning in Marathi 

प ांडुरांग अष्टकम मर ठी अर्थ 
 

महायोगपीठे तटे भीमरथ्या वरं प डंरीकाय दात ं म नीद्रैः । 

समागत्य ततष्टतंमानंदकद ंपरब्रह्मत गंं भजे पांड रंग ं॥ १ ॥ 

अर्थ - भीमा नदीच्या तीरावर महायोगाचे अधिष्ठान असलेल्या पढंरपरू के्षत्ांत 

प ंडरीकाला वर दणे्याकरीता श्रषे्ठ म नींनसह येऊन धतष्टत असलेल्या आनदंकंद परब्रह्मरुप 

पांड रंगास मी भजतो. 

ततडद्वासस ंनी मेघावभासं रमामंतदरं स ंदरं तित्रकाशम ्। 

वरं तत्वतष्टकायां समन्यस्तपाद ंपरब्रह्मत ंग ंभजे पांड रंगं ॥ २ ॥ 

अर्थ - ज्याची वस्त्र ेधवद्द लते प्रमाणे धपवळ्या रंगाची आहते, ज्याची अंगकांती नीळ्या 

मेघा प्रमाणे शोभत आह,े जो लक्ष्मीचे धनवासस्थान आह,े जो धचत्प्प्रकाश आह,े जो 

सववश्रेष्ठ व भक्ांना दशवन दणे्यासाठी धवटेवर उभा आह ेअशा आनंदकंद परब्रह्मरुप 

पांड रंगास मी भजतो. 

रमाणं भवाब्धेररद ंमामकानां तनतंबैः कराभयां धृतो येन तस्मात ्। 

तवधात वथसत्यर धृतो नातभकोशैः परब्रह्मत गंं भजे पांड रंगं ॥ ३ ॥ 

अर्थ - त्प्याला अनन्य भावाने शरण येणार्या भक्ांना भव सागर हा फक् कमरे इतकाच 

खोल आह.े तो सहज पार करता येतो. ह ेसांगण्याकरता त्प्यान ेकमरेवर हात ठेवले 

आहते. ब्रह्मदवेाचा सत्प्यलोक हा कमरेपासनू नाधभस्थान धजतके उंच आह ेत्प्यापेक्षा 
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अधिक दरू नाही ह ेदाखवण्यासाठी त्प्याने आपली बोटे नाधभस्थानाकडे वळवली आहते 

अशा आनंदकंद परब्रह्मरुप पांड रंगास मी भजतो. 

स्फ रत्कौस्त भा कृंतं कंठदेशे तिया ज ष्टकेयूरकं िीतनवासम ्। 

तशवं शान्तमीड्यं वरं  ोकपा  ंपरब्रह्मत गंं भजे पांड रंगं ॥ ४ ॥ 

अर्थ - आपल्या गळ्यातं कौस्त भ मणी घातल्याने जो अधतशय शोभनू धदसत आह.े 

ज्याच्या बाह वंर केयरू म्हणज ेबाज बंद शोभत आहते. ज्याच्याजवळ श्री म्हणज ेलक्ष्मीचा 

धनवास आह.े जो लोकाचंा पालनकताव आह.े अशा त्प्या परम शातं मगंलमय सववश्रेष्ठ व 

स्त धत करण्यास योग्य असलेल्या आनंदकंद परब्रह्मरुप पांड रंगास मी भजतो. 

शरिंद्तबबाननं िारुहासं  सत्क ं ड क्रान्तगडंस्र् ांगम ्। 

जपारागतबंबाधरं कंजनेत्रम ्परब्रह्मत गंं भजे पांड रंगं ॥ ५ ॥ 

अर्थ - शरद ऋतूंतील चंद्रधबम्बा प्रमाण ेअत्प्यंत रमणीय म ख असलले्या, म खावर स ंदर 

हास्य धवलसत असलेल्या, कानांत क ं डले घातल्याने त्प्याचंी शोभा गालावर झळकत 

असलले्या, आोठ जास्वंदीच्या फ लाप्रमाणे आरक् वणव असलले्या व कमळाप्रमाणे स ंदर 

नेत् असलेल्या आनंदकंद परब्रह्मरुप पांड रंगास मी भजतो.  

तकरीटोज्जज्जव त्सवथतदक् रान्तभाग ंस रररतिथतं तदव्यरत्नररमर्घययैः । 

तत्रभंगाकृततं बहथमाल्यावतंस ंपरब्रह्मत ंग ंभजे पांड रंगं ॥ ६ ॥ 

अर्थ - ज्याच्या मस्तकावर असलेल्या म क टाच्या प्रभेन ेम खाभोवतालच्या सवव धदशा 

उजळून धनघाल्या आहते. धदव्य आधण अमलू्य रत्प्न ेअपवण करुन दवे ज्याची पजूा 

करतात. बाळ कृष्णरुपाने जो तीन धठकाणी वाकून उभा आह.े ज्याच्या गळ्यात 

वनमाला व मस्तकावर मोरधपसांचा त रा शोभत आह.े त्प्या आनंदकंद परब्रह्मरुप 

पांड रंगास मी भजतो. 
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तवभ  ंवेण नाद ंिरन्तं द रन्तं स्वयं  ी या गोपवेषं दधानम ्। 

गवां वृदंकानन्दन ंिारुहासं परब्रह्मत गंं भजे पांड रंगं ॥ ७ ॥ 

अर्थ - सवव धवश्र्व व्यापनू राहणार्या, वेण  वाजवीत वनृ्दावनात धफरणार्या, ज्याचा 

कोणाला अत ंलागत नाही, लीलेन ेगोपवेष िारण केलेल्या, गायींच्या कळपाला आनंद 

दणेार्या मि र हास्य करणार्या अशा आनंदकंद परब्रह्मरुप पांड रंगास मी भजतो. 

अजं रुतममणीराणसजंीवनं तं परं धाम कर वल्यमेकं त रीयम ्। 

रसन्नं रपन्नाततथह ंदेवदेवं परब्रह्मत ंग ंभजे पांड रंग ं॥ ८ ॥ 

अर्थ - ज्याला जन्म नाही. जो रुक्मीणीचा प्राणािार आह.े भक्ांसाठी परम धवश्रामिाम 

व श द्ध कैवल्य असलेल्या, जागधृत, स्वप्न व स ष धि धकंवा बाल्य, तारुण्य व वािवक्य ह्या 

तीनही अवस्थांच्या पलीकडे असलले्या, नेहमी प्रसन्न, शरणागताचंे द ुःख हरण करणारा 

व दवेाचंाही दवे असलले्या अशा आनंदकंद परब्रह्मरुप पांड रंगास मी भजतो. 

स्तवं पांड रंगस्य वर प ण्यद ंये पठन्त्येकतिते्तन भमत्या ि तनत्यम ्। 

भवांबोतनतधं तेऽतप तीत्वाथऽन्तका े हरेरा य ंशाश्र्वतं राप्न वतन्त ॥ ९ ॥ 

अर्थ - अत्प्यंत प ण्यदायक असललेे, पांड रंगाच ेह ेस्तोत् जे कोणी एकाग्र धचत्ताने 

पे्रमपवूवक धनत्प्य पठण करतील त ेसववजण अन्तकाळी भवसागर सहजपणे तरुन जातील 

आधण त्प्यानंा परब्रह्मस्वरुप श्रीहरीच्या-पांड रंगाच्या शाश्र्वत स्वरुपाची प्रािी होईल. 

॥ इतत िी परम पूज्जय शंकरािायथतवरतितं िीपांड रंगाष्टकं सपंणंू ॥ 

अर्थ - अशा रीतीने परम पजू्य शंकराचायाांनी रधचललेे ह ेपाडं रंगाष्टकं प रे झाले. 

 


