गणपती आरती Ganpati arti in Marathi
सुखकतता दु खहतता वततता ववघ्नतची |
नुरवी पूवी प्रेम कृपत जयतची |
सवतां गी सुुंदर उटी शेंदुरतची |
कुंठी झरके मतल मुक्ततफळतची || १ ||

जय दे व जय दे व जय मुंगलमूती |
दशानमतत्रे मनकतमनत पुरती ||
रत्नखवचत फरत तूज गौरीकुमरत |
चुंदनतची उटी कुुंकुमकेशरत |
वहरे जवित मुकुट शोभतो बरत |
रुणझुणती नुपुरे चरणी घतगररयत || 2 ||

लुंबोदर वपततुं बर फनी वरवुंदनत |
सरळ सोुंि वक्रतुुंि वत्रनयनत |
दतस रतमतचत वतट पतहे सदनत |
सुंकटी पतवतवे वनवता णी रक्षतवे सुरवुंदनत |
जय दे व जय दे व जय मुंगलमूती |
दशानमतत्रे मनकतमनत पुरती || ३ ||

गणपती आरती अर्ा Ganpati arti meaning in
marathi

सुखकतता दु खहतता वततता ववघ्नतची |
नुरवी पूवी प्रेम कृपत जयतची |
सवतां गी सुुंदर उटी शेंदुरतची |
कुंठी झरके मतल मुक्ततफळतची || १ ||

अर्ा: यत पवहल्यत ओळीतील पवहले दोन शब्द म्हणजे आनुंद दे णतरत आवण दु : खतचत नतश करणतरत. ववघ्नतची वततता
म्हणजे, नूरवी वशल्लक ठे वत नतही, तर प्रेम पुरवते ज्यतवर कृपत आहे . त्यतलत वसुंदूर आवण मोत्यतुं च्यत मतळतुंनी
सजवण्यतत आले आहे . अशत मुंगलमूती गणेशतचे ध्रुवपदतत स्वतगत केले जतते.

जय दे व जय दे व जय मुंगलमूती |
दशानमतत्रे मनकतमनत पुरती ||
रत्नखवचत फरत तूज गौरीकुमरत |
चुंदनतची उटी कुुंकुमकेशरत |
वहरे जवित मुकुट शोभतो बरत |
रुणझुणती नुपुरे चरणी घतगररयत || 2 ||

अर्ा: केवळ त्यतचे दशान घेतल्यतने मनततील कतमनत, इच्छत इत्यतदी पूणा होततत. पतवातीच्यत यत मुलतने दतवगनत घततलत
आहे , तो सुगुंधी चुंदन आवण लतल केशरतने सजलत आहे . हत गणपती िोक्यतवर वहऱयतुंनी जिलेलत मुकुट घतलून सुुंदर
सजलत आहे . तुझ्यत पतयतुं तील वतळ्तुं तील घूुंगरतुं चत रुणझुण असत मुंजूळध्वनी होत आहे .

लुंबोदर वपततुं बर फनी वरवुंदनत |
सरळ सोुंि वक्रतुुंि वत्रनयनत |
दतस रतमतचत वतट पतहे सदनत |
सुंकटी पतवतवे वनवता णी रक्षतवे सुरवुंदनत |
जय दे व जय दे व जय मुंगलमूती |
दशानमतत्रे मनकतमनत पुरती || ३ ||

अर्ा: मोठे पोट असणतऱयत, पीततुं बर नेसलेल्यत, कमरे लत नतगतचे बुंधन (किदोरत) असलेलत. रतमदतस घरी बसून
गजतननतची वतट पतहत आहे त. आवण वनवता णीचे सुंरक्षण करण्यतसतठी, वनवता णीच्यत यत क्षणी स्वतःचे रक्षण करण्यतसतठी,
ते जोिून पुष्टी केली जतते. अखेरीच्यत, दे हत्यतगतच्यत वेळी तु मतझे रक्षण कर ही तुझ्यत चरणी नम्र प्रतर्ानत

