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देवीच्या आरत्या 
देवीची नवरात्राची आरती  

उदो बोला उदो, अंबाबाई माऊलीचा हो । 
उदो कारे गर्जती, काय महहमा वर्णज ततचा हो । उदो बोला उदो ॥ ध॥ृ 
अश्विन शुद्ध पक्षी, अंबा बैसली ससहंासनी हो । प्रततपदेपासणन, घटस्थापना ती करूनी हो । 
मणलमंत्रर्प करूनी, भोवते रक्षक ठेवोनी हो । ब्रम्हा ववष्र्ण रूद्र, आईच ेपणर्न करती हो ॥१॥ उदो बोला  
हितीयेच ेहदवशी, समळती चौसष्ट योगगनी हो । सकळांमध्ये शे्रष्ठ, परशुरामाची र्ननी हो । 
कस्तुरी मळवट, भांगी शेंदणर भरूनी हो । उदो कारे गर्जती, सकळ चामंुडा समळुनी हो ॥२॥ उदो बोला  
ततृीयेच ेहदवशी, अंबे श्रृंगार मांडडला हो । मळवट पातळ चोळी, कंठी हार मुक्ताफळा हो । 
कंठीच ेपदके कासे, वपतांबर वपवळा हो । अष्टभुर्ा समरववती, अंबे संुदर हदसे लीला हो ॥ ३॥ उदो बोला  
चतुथीच ेहदवशी, वविव्यापक र्ननी हो,। उपासका पाहसी, अंबे प्रसन्न अंतकरर्ी हो । 
पणर्जकृपे ताररसी, र्गन्माते मनमोहहनी हो । भक्तांच्या माऊली, सुर ते येती लोटांगर्ी हो ।।४॥ उदो बोला  
पंचमीच ेहदवशी, व्रत ते उपांगलसलता हो । अर्घयज पाद्य पणर्ने, तुर्ला भवानी स्तववती हो । 
रात्रीच ेसमयी, कररती र्ागरर्, हररकथा हो । आनंदे प्रेम ते, आले सद्भावे क्रीडता हो ।।५॥ उदो बोला  
षष्ठीच ेहदवशी, भक्ता आनंद वतजला हो । घेऊनी हदवट्या हस्ती, हषे गोंधळ घातला हो । 
कवडी एक अवपजता, देसी हार मुक्ताफळा हो । र्ोगवा मागता प्रसन्न झाली भक्तकुळा हो ।।६॥ उदो बोला  
सप्तमीच ेहदवशी, सप्तश्रृंग गडावरी हो । तेथे तण नांदसी, भोवती पुष्पे नानापरी हो । 
र्ाई रु्ई शेवंती, पणर्ा रेखीयली बरवी हो । भक्त संकटी पडता, झेलणनी घेसी वरच ेवरी हो ।।७॥ उदो बोला  
अष्टमीच ेहदवशी, अष्टभुर्ा नारायर्ी हो । सह्य्राद्री पवजती, पाहहली उभी र्गत ्र्ननी हो । 
मन माझे मोहीले, शरर् आलो तुर्लागुनी हो । स्तनपान देऊनी, सुखी केले अंतःकरर्ी हो ।।८॥ उदो बोला  
नवमीच ेहदवशी, नव हदवसांच ेपारर्े हो । सप्तशती र्प, होमहवने सद्भक्ती करुनी हो । 
षड्रस अन्ने नैवेद्यासी, अवपजयली भोर्नी हो । आचायज ब्राह्मर्ा, तपृ्त केले कृपकेरुनी हो ।।९॥ उदो बोला  
दशमीच ेहदवशी, अंबा तनघे ससमोल्लंघनी हो । ससहंारूढ करी दारुर्, शस्त्रे अंबे त्वा घेऊनी हो । 
शंुभ तनशंुभाहदक राक्षसा, ककती माररसी रर्ी हो । ववप्रा रामदासा, आश्रय हदधला तव चरर्ी हो ।।१०॥ 
उदो बोला .......... 
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देवीच्या आरत्या 

दगुे दघुजट भारी तुर्ववर् संसारी। अनाथ नाथे अंबे करुर्ा ववस्तारी। 
वारी वारी र्न्म मरर्ांते वारी। हारी पडलो आता संकट तनवारी॥१॥ 
र्य देवी र्य देवी महहषा सुरमगथनी। सुरवर ईश्र्वर वरदे तारक संर्ीवनी॥ध॥ृ 
तुर्वीर् भुवनी पाहता तुर् ऐसे नाही। चारी श्रमले परंतु न बोलवे काही। 
साही वववाद कररता पडले प्रवाही। ते तण भक्तालागी पावसी लवलाही | र्य देवी ॥२॥ 
प्रसन्न वदने प्रसन्न होती तनर्दासा। क्लशेांपासणनी सोडवी तोडी भवपाशा। 
अंबे तुर्वाचणन कोर् पुरवील आशा। नरहरी तल्लीन झाला पदपंकर्लशेा॥३॥  

दगुाज देवीची आरती 

महालक्ष्मीची आरती –१ 
र्यदेव र्यदेवी र्य लक्ष्मीमाता। प्रसन्न होऊतनया वर देई आता ।।ध।ृ। 
ववष्र्ुवप्रये तुझी सवाांतरी सत्ता। धन दौलत देई लक्ष्मीव्रत  कररता।।1।। 
वविव्यापक र्ननी तुर् ऐसी नाही। धावसी आम्हालागी पावसी लवलाही।।2।। 
तै्रलोक्य धा ररर्ी तण भक्ता लाभे सुखशांती। सवज सवजही द:ुख सवज ती पळती।।3।। 
वैभव ऐियाजच ेतसेच द्रव्याच।े देसस दान वरदे सदैव सौख्याच।े।4।। 
यास्तव अगस्ती बन्धु आरती ओवाळी। प्रमेे भक्तासवे लोटांगर् घाली।।5।। 

महालक्ष्मीची आरती – २ 
र्य देवी र्य देवी र्य महालक्ष्मी | वससी व्यापकरूपे राहे तनश्चलरूपे तण स्थणलसुक्ष्मी || र्य. 
करवीरपरुवाससनी सुरवर मुतनमाता | पुरहर वरदातयनी मुरहर वप्रयकांता | 
कमलाकारे र्ठरी र्न्मववला धाता | सहस्त्रवदनी भणधर नपुरे गुर्गाता ||१|| र्य. 
मातुश्वल्लंग गदा खेटक रववककरर्ी | झळके हाटकवाटी पीयुष रसपाणर् | 
माणर्क रसना सुरंग वसना मगृनयनी | शशीकर वदना रार्स मदनाची र्ननी ||२|| र्य. 
तारा शक्ती अगम्या सशवभर्का गौरी | साखं्य म्हर्ती प्रकृती तनगुजर् तनधाजरी | 
गायत्री नीर्बीर्ा तनगमागमसारी | प्रगटे पद्मावती तनर्धमाजचारी ||३|| र्य. 
अमतृ भररते सररते अघदरुरते वारी | मारी दघुजट असुरा भवदसु्तर तारी | 
वारी माया पटल प्रर्मत पररवारी | हे रूप गचद्रपु दावी तनधाजरी ||४|| र्य. 
चतुराननाने कुश्वश्चत कमाांच्या ओळी | सलहहल्या असततल माते माझे तनर्भाळी | 
पुसोतन चरर्ातळी पदसुमने क्षाळी | मुके्तिर नागर क्षीरसागर बाळी ||५|| र्य. 
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देवीच्या आरत्या 
संतोषी मातेची आरती  

र्य देवी श्री देवी संतोषी माते। वंदन भाव ेमाझे तव पदकमलाते।।ध।ृ। 
श्रीलक्ष्मीदेवी तणं श्रीववष्र्णपत्नी। पावसी भक्तालागी अतत सोप्या यत्नी।। 
र्ननी वविाची तण र्ीवन गचच्छक्ती। शरर् तुला मी आलो नुरवी आपत्ती।।१।। 
गुरूवारी श्रध्देने उपास तव कररती। आंबट कोर्ी काही अन्न न सेवीती।। 
गणळ चण्याचा साधा प्रसाद भक्षीती। मंगल व्हावे म्हर्णनी कथा श्रवर् कररती।।२।। 
र्े कोर्ी नरनारी व्रत तव आचररती। अनन्य भावे तुर्ला स्मरूनी प्राथजती।। 
त्याच्या हाकेला तण धावणतनया येसी । संतती वैभव कीती धनदौलत देसी।।३।। 
वविाधारे माते प्रसन्न तण व्हावे। भवभय हरूनी आम्हा सदैव रक्षावे।। 
मनीची इच्छा व्हावी पररपणर्ज सगळी। म्हर्णनी समसलदं माधव आरती ओवाळी।।४।। 

अन्नपणरे्ची आरती  

श्री अन्नपणर्े देवी र्यर्य र्गदंबे र्ननीं । तुर् ऎसी देवता नाही कोर्ी त्रत्रभणवनी ॥ ध.ृ ॥ 
ववप्र धनंर्य त्याची भायाज सुलक्षर् होती । ती दोघेही अनन्यभावे तव भडक्त कररती ॥ 
तुझ्य़ा प्रसादे झाली त्यांना पुत्राची प्राप्ती ॥ सुखशांती लाभली देवी ऎशी तव कीती ॥ १ ॥ 
नरदेहाचें साथजक होते तव पणर्न करुनी । नामस्मरर्े सकलही र्ाती भवसागर तरुनी ॥ 
र्ीवन र्रर हें भरले आहे व्यागध - उपाधींनीं । प्रसन्न परर तण होता सारे भय र्ाते पळणनी ॥ २ ॥ 
छंद मनाला तुझा लागला मी कररतो धांवा । धावुनी ये देंवते पाहुनी मम भक्तीभावा ॥ 
अखंड शाित प्रेमसुखाचा दे मर्ला ठेवा ॥ र्न्ममतृ्यणचा फेरा चुकवी ठाव पदी द्यावा ॥ ३ ॥ 
तणं माझी माऊली र्ार् मी बालक तव तान्हा । क्षमस्व माते अपराधांची करंू गर्ना ॥ 
अन्नवस्त्र दे वैभव सारे सुखभोगहह नाना । समसलदंमाधव करी प्राथजना वंदनुी तव चरर्ां ॥ ४ ॥  


