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व�तंुड महाकाय

व�तंुड महाकाय सूय�कोटी सम�भ |

िनिव��ं कु� मे देव सव�काय�षु सव�दा ||

गणपतीची आरती

सुखकता� दुखहता� वाता� िव�ाची |

नुरवी पूव� �ेम कृपा जयाची |

सवा�गी संुदर उटी श�दुराची |

कंठी झळके माळ मु�ाफळाची || १ ||

जय देव जय देव जय मंगलमूत� |

दश�नमा�े मनकामना पुरती ||

र�खिचत फरा तूज गौरीकुमरा |

चंदनाची उटी कंुकुमकेशरा |

िहरे जिडत मुकुट शोभतो बरा |

�णझणती नुपुरे चरणी घाग�रया || 2 ||ु

लंबोदर िपतांबर फनी वरवंदना |

सरळ सोडं व�तंुड ि�नयना |

दास रामाचा वाट पाहे सदना |

संकटी पावावे िनवा�णी र�ावे सुरवंदना |

जय देव जय देव जय मंगलमूत� |

दश�नमा�े मनकामना पुरती || ३ ||
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शंकराची आरती 

लवथवती िव�ाळा ��ांडी माळा।

वीष� कंठी काळा ि�ने�ी ं�ाळां।।

लाव�संुदर म�की ंबाळा।

तेथुिनयां जळ िनम�ळ वाहे झळझळां ।।1।।ु ु

जय देव जय देव जय �ीशंकरा।।

आरती ओवाळंू तुज कपु�गौरा ।।�ु.।।

कपु�गौरा भोळा नयनी ंिवशाळा।

आधा�गी ंपाव�ती सुमनां�ा माळा।

िवभुतीच� उधळण िशितकंठ नीळा।

ऐसा शंकर शोभे उमावे�ाळा ।। जय. ।।2।।

देवी दै�ी ंसागरमंथन प� केल�।

�ामाजी ज� अविचत हळाहळ उिठल�।

त� �ां असुरपषं �ाशन केल�।

नीळकंठ नाम �िस� झाल�।। जय. ।।3।।

�ा�ांबर फिणवरधर संुदर मदनारी।

पंचानन मनमोहन मुिनजनसुखकारी।

शतकोटीच� बीज वाचे उ�ारी।

रघुकुलितलक रामदासा अंतरी।।

जय देव जय देव जय �ीशंकरा।।4।।
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दग� आरती ु

दुग� दुघ�ट भारी तुजिवण संसारी।

अनाथ नाथे अंबे क�णा िव�ारी।

वारी वारी ज� मरणांते वारी।

हारी पडलो आता संकट िनवारी॥१॥

जय देवी जय देवी मिहषा सुरमिथनी।

सुरवर ई�वर वरदे तारक संजीवनी॥धृ॥

तुजवीण भुवनी पाहता तुज ऐसे नाही।

चारी �मले परंतु न बोलवे काही।

साही �मले परंतु न बोलवे काही।

साही िववाद क�रता पडले �वाही।

ते तू भ�ालागी पावसी लवलाही॥२॥

�स� वदने �स� होती िनजदासा।

�ेशांपासूनी सोडवी तोडी भवपाशा।

अंबे तुजवाचून कोण पुरवील आशा।

नरहरी त�ीन झाला पदपंकजलेशा॥३॥
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�ानराजा आरती 

आरती �ानराजा |महाकैव�तेजा | सेिवती साधुसंत ||

मनु वेधला माझा || आरती || धृ ||

लोपल� �ान जगी | िहत नेणती कोणी | अवतार पांडुरंग |

नाम ठेिवले �ानी || १ || आरती || धृ ||

कनकाचे ताट करी | उ�ा गोिपका नारी | नारद तंुबर हो ||

साम गायन करी || २ || आरती || धृ ||

�कट गु� बोले | िव�व ��ाची केल� |

रामजनाद�नी | पायी म�क ठेिवले | आरती �ानराजा |

महाकैव�तेजा || सेिवती || ३ ||
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हे भो�ा शंकरा आवड तुला बेलाची

हे भो�ा शंकरा हे भो�ा शंकरा 

आवड तुला बेलाची बेला�ा पानाची 

हे भो�ा शंकरा ..

ग�ा म�े ��ा�ाचा माडा 

लािवतो भ� कपाडा 

आवड तुला बेलाची बेला�ा पानाची 

हे भो�ा शंकरा ..

ि�शूल डम� हाती 

संगे नाचे पाव�ती 

आवड तुला बेलाची बेला�ा पानाची 

हे भो�ा शंकरा ..

भोलेनाथ आलो तुम�ा �ारी 

कोठे िदसे ना पुजारी

आवड तुला बेलाची बेला�ा पानाची 

हे भो�ा शंकरा ..

हाता म�े घेउन झारी 

नंदयावरी क�रतो सवारी

आवड तुला बेलाची बेला�ा पानाची 

हे भो�ा शंकरा ..

मा�ावर चं�ाची कोर 

ग�ा म�े सपा�ची हार 

आवड तुला बेलाची बेला�ा पानाची 

हे भो�ा शंकरा ..

हे भो�ा शंकरा
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आरती िव�लाची 

येई हो िव�ले माझे माउली ये ||

िनढळावरी कर ठेवूिन वाट मी पाहे ||

आिलया गोिलया हाती धाडी िनरोप |

पंढरपुरी आहे माझा मायबाप || १ ||

िपवळा िपतांबर कैसा गगनी झळकला |

ग�डावरी बैसोनी माझा कैवारी आला || २ ||

िवठोबाचे रा� आ�ा िन� िदपवाळी ||

िव�ुदास नामा जीवेभावे ओवाळी || ३ ||

असो नासो भाव आ�ा तु�ा थाया

कृपाि�ि� पाहे माझा पंढरीराया

येई हो िव�ले माझे माऊली ये ॥
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�साद िवस�िन पितभेटीला कलावती गेली ॥

�ोभ तुझा होतांिच तयाची नौका बुडाली ॥

अंग�जरायासी याप�र दुः ख��थित आली ॥

मृतवाता� शतपु�ांची स�र कण� प�रसीली ॥

जय जय दीनदयाळा स�नारायण देवा

पुनरिप पूजुिन �साद �हण क�रतां त�णी ं॥

पितची नौका तरली देखे कलावती नयनी ं॥

अंग�जरायासी पु� भेटित येऊिन ॥

ऐसा भ�ां संकिटं पावसी तंू च�पाणी ॥

जय जय दीनदयाळा स�नारायण देवा

अन�भाव� पूजुिन ह� �त जेजन आचरती ॥

इ��त पुरिविस �ांत� देउिन संतित संपि� ॥

संहरसी भवदु�रत� सव�िह बंधने तुटती ॥

राजा रंका समान मानुिन पाविस �ीपती ॥

जय जय दीनदयाळा स�नारायण देवा

ऐसा तव �तमिहमा अपार वणू� मी कैसा ।

भ��पुरः सर आचरती �ां पाविस जगदीशा ।

भ�ांचा कनवाळू क��म तंू सव�शा ॥ु

मोरे�रसुत वासुदेव तुज िवनवी भवनाशा ॥

जय जय दीनदयाळा स�नारायण देवा

स�नारायण आरती

जय जय दीनदयाळा स�नारायण देवा ॥

पंचारित ओवाळंू �ीपित तुज भ��भावा ॥

िविधयु� पूजुनी क�रती पुराण �वण ॥

प�रमल��ांसिहत पु�माळा अपू�न ॥

घृतयु�शक� रािमि�त गोधूमचूण� ॥

�साद भ�ण क�रतां तंू �ां �स� नारायण ॥

जय जय दीनदयाळा स�नारायण देवा

शतानंदे िव�� पूव� �त ह� आच�रल� ॥

द�र� दवडुिन अंती ं�ात� मो�पदा नेल� ॥

�ापासुिन ह� �त या किलयुगी ंसकळां �ुत झाल� ॥

भावाथ� पूिजतां सवा� इ��त लाधल� ॥

जय जय दीनदयाळा स�नारायण देवा

साधुवै�� संतितसाठी ंतुजला �ािथ�यल� ॥

इ��त पुरतां मदांध होऊिन �त न आच�रल� ॥

�ा पापान� संकिटं पडुनी दुः खिह भोगील� ॥

�ृित होउिन आच�रतां �त �ा तुवांिच उद्ि�ल� ॥

जय जय दीनदयाळा स�नारायण देवा
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�दि�णा आरती

ध� ध� हो �दि�णा सद्गु�रायाची

झाली �रा सुरवरा िवमान उतरायाची

पदोपदी अपार झा�ा पु�ा�ा राशी

सव�ही तीथ� घडली अ�ां आिदक�िन काशी

ध� ध� हो �दि�णा सद्गु�रायाची

झाली �रा सुरवरा िवमान उतरायाची

मृदंग-टाळ-ढोल-भ� भावाथ� गाती

नामसंकीत�ने ��ानंदे नाचती

कोटी ��ह�ा ह�रती क�रता दंडवत

लोटांगण घािलता मो� लोळे पायात

�दि�णा क�िन देह भावे वािहला

�दि�णा क�िन देह भावे वािहला

�ीरंगा�ज िव�ल पुढे उभा रािहला
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घािलन लोटांगण

घालीन लोटांगण वंदीन चरण ।

डो�ांनी पािहन �प तुझे ।

�ेम� आिलंगीन आनंद पूजन ।

भावे ओवािळन �णे नामा ।।

�मेव माता िपता �मेव ।

�मेव ब�ु: सखा �मेव ।

�मेव िव�ा �िवणं �मेव ।

�मेव सव� मम देवदेव ।।

कायेन वाचा मनस�ि�यैवा� ।

बु�ा�ना वा �कृित �भावात् ।

करिम य�त् सकलं पर�ै ।

नारायणायेती समप�यािम ।।

अ�ुतं केशवं राम नारायणम्

कृ�दामोदरं वासुदेवं भजे।

�ीधरं माधवं गोिपकाव�भम्

जानकीनायकं रामचं� भजे ।।

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे

हरे कृ� हरे कृ� कृ� कृ� हरे हरे ।।् ्

।। मंगलमुत� मोरया ।।

।। गणपितबा�ा मोरया ।।

नारदांनी रिचलेले झाले संपूण� �ो� ह� ।्

�ीधराने मराठीतं पठ�ा अनुवािदले ॥ ८ ॥

॥ �ीगणपती �ो� संपूण� ॥
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गणपती �ो� सं�ृत

�ण�ं िशरसा देव गौरीपु�ं िवनायकम ।

भ�ावासं: �रैिन�ंमायु:कामाथ� िस�ये ।।१।।�थमं व�तंु�ं च एकद�ं ि�तीयकम ।

तृतीयं कृ�िपंगा�ं गजव�ं चतुथ�कम ॥२॥ल�ोदरं पंचमं च ष�ं िवकटमेव च ।

स�मं िव�राजं च धू�वण� तथा�मम् ॥३॥नवमं भालच�ं च दशमं तु गजाननम् ।

एकादशं गणपितं �ादशं तु गजाननम् ॥४॥�ादशैतािन नामािम ि�स�ं य: पठे�र: ।

न च िव�भयं त� सव�िस��करं �भो ॥५॥िव�ाथ� लभते िव�ां, धनाथ� लभते धनम् ।

पु�ाथ� लभते पु�ान्-मो�ाथ� लभते गितम् ॥६॥जपेद गणपित�ो�ं षडिभमा�सै: फलं लभेत् ।

संव�रेण िस��ं च लभते ना� संशय: ॥७॥अ��ो �ा�णे�� िल�ख�ा य: समप�येत ।

त� िव�ा भवे�वा� गणेश� �सादत: ॥८॥॥इित �ीनारदपुराणे �ी संकटनाशन गणेश�ो�ं स�ूण�म ॥

Ganpati Stotra Marathi Lyrics

(�ी गणपती �ो� मराठी भाषांतर )सा�ांग नमन हे माझे गौरीपु�ा िवनायका ।

भ�ीन� �रतो िन� आयुः कामाथ� साधती ॥ १ ॥�थम नांव व�तंुड दुसर�  एकदंत ते ।

ितसरे कृ�िपंगा� चवथे गजव� ते ॥ २ ॥पाचवे �ी लंबोदर सहाव� िवकट नांव ते ।

सातवे िव�राज�� आठवे धु�वण� ते ॥ ३ ॥नववे �ी भालचं� दहावे �ी िवनायक ।

अकरावे गणपती बारावे �ी गजानन ॥ ४ ॥देवनांवे अशी बारा तीन सं�ा �णे नर ।

िव�भीती नसे �ाला �भो ! तू सव� िस��दे ॥ ५ ॥िव�ा�ा�ला िमळे िव�ा धना�ा�ला िमळे धन ।

पु�ा�ा�ला िमळे पु� मो�ा�ा�ला िमळे गित ॥ ६ ॥जपता गणपती �ो� सहा मासांत हे फळ ।

एक वष� पुण� होतां िमळे िस�ी न संशय ॥ ७ ॥नारदांनी रिचलेले झाले संपूण� �ो� ह� ।्

�ीधराने मराठीतं पठ�ा अनुवािदले ॥ ८ ॥॥ �ीगणपती �ो� संपूण� ॥
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 गणेश चतुथ��ा 

हािद�क शुभे�ा
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