
आरती संग्रह 
 

 

।। श्रीदेवी रेणुके । वंदन कररतों तुजला ।। 
श्रीदेवी रेणुके । वंदन कररतों तुजला । दे सन्मती आतां सेवा करण्या मजला ।।ध।ृ। 
ककती दैत्य मारुनी सुरवर तूं तोषववले । अवतार घेऊनी भूधर तूं रक्षीयले ।।चाल।।  

घेई धांव आतां तू देवी रेणुके । ककतीीःअतं पाहसी आई ।अबंिके ।। 
प्रार्थना करी मी माते तव चरणाला । सन्मती देऊनी रक्षी दीन जनांला ।। श्रीदेवी०।।१।। 

तसे शुंभ ननशुंभा मोक्षपदां त्वां नेलें । एकवीरा म्हणवुनी भगृुकुल भूषववलें ।। 
पाठीशीं राहुनी रक्षी परशरुामाला । तशश झणी प्रगटुनी तारी भारताला ।। चाल ।। 

करंु ककती अतां मी धांवा चडंिके । झणण ंपाव भवानी माते भाववके ।। 
तव प्रसन्न करण्या कररतों मी पूजेला । ती गोि मानुनी रक्षी िालकाला ।। श्रीदेवी रेणुके ।।२।। 

 

 

।। आरती कररतों भार्गव तुजला ।। 
आरती कररतों भागथव तुजला । तारी सत्वर या दीनाला ।।ध।ृ। 
लीन सदोददत तव चरणाला। सुमनत द्यावी या दासाला ।। 
नारद तुंिर तव सेवेला । गायन कररती ताल सुराला ।।१।। 

भकतां अभकतां सुखकर गमला । मदहमा गातां भधूर श्रमला ।। 
यनत ब्रह्मेंद्र तुम्ही उध्दाररला । आज कदठण आम्हांवरी झाला ।।२।। 

चातक पाहुनी मेघ उतरला । धांवत यावें या ठायाला । 
आस कुणाची करंु दातारा । संकट कालीं कवणा धारा ।। आरती कररतों ।।३।। 

 

 

।। आरती करंया भावें श्रीरामाची ।। 
आरती करंुया भावें श्रीरामाची । रेणूकातनय भगृकुुलदीपकाची ।।ध।ृ। 

रणण ंकु्रर दैत्य मारुनी ववप्रकूळाची । राणखली लाज ही पूणथकृपा भकताची ।।चाल ।। 
सप्रेम ननरंतर ध्याती माधवा । सारासार ववचार काही मानवा ।। 



संचार दीुःसह भारी मानवा । पापें दग्ध होऊनी जाती जन्मांतररचीं ।। 
तवकृपा झाशलया जानतल ते मोक्षसी ।।१।। आरती करंुया ०।। 

मनतमंद परी मी सेवा तव चरणाची । करण्यास लाभली इच्छाही मम मननची।।चाल।। 
झणण ंधांव आतां तू देवा भागथवा । अज्ञान हरोनी द्यावी सन्मनतची । 

ही आस धरोनी सेवा करी भक्कतची ।।२।। आरती करंुया ०।। 
 

 

।। आरती र्जवदनाची ।। 
 

गजवदना ही आरती तुजला । कररतो भावे तारी ददनाला ।।ध।ृ। 
सारेगमपधनी सा, ग, री, सप्तसुर । धमु ककट धुम ककट म्रुदंग ध्वनी हा ।।१।। 

गजवदन ही आरती तुजला । तकर् ैतकर् ैतैर् ुकररसी । आनंदी भरुनी जाय सुराला ।।२।। 
गजवदना ही आरती तुजला ।। 

 

 

।। आरती जर्दंबे ।। 
 

आरती जगदंिे तुज अिंे तारक ववश्वकुटंुिे जय जय जगदंिे 
प्रर्म मुळारंभा घटशोभा तोरण मखरस्तंभा 

दसुरे ददनी पुजा तुज ओजा ओवाळीन सुखकाजा 
लोकत्रय धदंा आनंदी ध्याती मानस वृंदा 

चवरे् ददनी पुजा तुज ओजा ओवाळीन सुखकाजा 
पंचारती पाही तुज आई सुंदर अिंािाई 

षिदणु संपन्न अन्नपुणाथ देसी मंगल सदना 
सप्तेश्वर मेळी रसिाळी नाना वाद्यरसाळी 
भाविळे आका घनदाटे उधार मुळवपठे 

नवददनी नवरात्र शशवस्तोत्र स्र्ावपती मंगलमंत्र 
दास तुझा ध्याई अिंाई कुलदैवत मुळमाई 
आरती जगदंिे तुज अिंे तारक ववश्वकुटंुिे 

 

।। आरती त्रिभुवन सुंदराची ।। 



आरती बत्रगुण रुपाची । करावी मनोभावें साची ।।ध।ृ। 
वाम भागीं रुद्र वसे । ब्रह्या सव्य ददश ेववलसे । 

मध्यें भगृुववर ववष्णु असे । मूनत थ फारच रम्य ददसे । 
भाववक नंदाददप देती । कोणी संतपथण कररती ।। चाल ।। 

तारक जगतास, महेंद्रीवास कररतसे खास राममूनत थ । घिामोि कररत जगताची ।  
कृपा करर भकतां रक्षक्षण्याची ।। आरती बत्रगुण रुपाची ।।१।। 

कुलपरंपरा वीरश्रीची । केली गनत कंुदठत सूयाथची । 
प्रार्थना करुनी ऋषीची । इच्छा करीत आज्ञेची ।। 

अपुथन छत्र चामरासी । गेला ननघून स्वगाथसी ।। ।।चाल।। 
बत्रभुवनीं ककनतथ, जग संरक्षक्षनत, पातकें  जळती, अपके्षा नसे मुळीं ज्याची । 

कामना पुरवी भकताची ।। आरती बत्रगुण रुपाची ।।२।। 
गोक्जरें रुप भागथवाचें । श्याम तनु पीतांिर साजे । 
देणें अढळ देवाचें । पुरववलें कोि ब्राह्मणाचें ।  

सागर –गवथ – हरण करुनी । केली ननीःक्षबत्रय अवनी ।। चाल।। 
परमपूज्य, देई साम्राज्य, िाणकरी सज्य, र्ोर ककती ज्याची ।। 

ववठ्ठल सेवा करर त्याची ।। आरती बत्रगुण रुपाची ।।३।। 
 

।। आरती परशुरामा । पणूग मंर्लधाम ।। 
आरती परशुरामा । पूणथ मंगलधाम ।।ध।ृ। आरती परशुरामा ।। 

ननराकार रुप तुझें । येई पहातां प्रेमा ।।  
पाळ पंजर दैत्य । प्रवल काल कामा ।।१।। आरती परशुरामा ०।। 

देवगण णखन्न झाले । करील कोण क्षेमा ।। 
कररती प्रार्थना तुज भागथवरामा ।।२।। आरती परशुरामा ०।। 

ननदाथळूनी दवंिीसी । तयाला ननजधामा ।। 
सुखी करा सवथ जन दावूनीयां ननजप्रेमा ।।३।। आरती परशुरामा ।। 

 

 

।। आरती परशूधराला ।। 



आरती परशूधराला । करण्या मनोभावें त्याला ।।ध।ृ। 
चलाहो मंददरीं पूजेला । तोची सुखववल जगताला ।। 

द्यावें आसन तयाला । पद तें ददधलें ध्रवुाला ।।१।। आरती ।। 
पाद्य आणण अध्यथ आचमन तर्ा तें पंचामतृ स्नान ।। 

घालोनी मांगशलक स्नान । कररतो अशभषेक पूणथ ।।२।। आरती ।। 
वस्त्र गंध अलंकार । पुष्पें माळा गळां भार ।। 

दावुनी धपू दीपाला अपुथनी महानैवेद्याला ।।३।। आरती ।। 
नारळ वविाही अपूथन । कपूथर आरती करून ।। 

प्रदक्षणादह घालून । नमन साष्टांग करुनी ।।४।। आरती ।। 
वेद मंत्रासी म्हणून । तोषला देवासी भजून । 

प्रार्थना करीन मी त्याला । दयाननघे द्याहो सन्मनतला ।।५।। आरती ।। 
 

।। आरती भार्गवरामाची ।। 
 

आरती भगथवरामाची । नौका भवाणथ ववश्वाची ।।ध।ृ।  
राक्षस ते नपृ रुपानें । छशळती जनास अवमानें।। 
नाशशती यज्ञ स्व-कराने ग्राशशती भूशमस भारानें ।। 

म्हणूनी रेणुके उदरी येई । त्रतेीं जनन हरी नेई ।।चाल ।। 
माधव मास शुकल पक्षास ततृीया खास पहावाटे । नाम घे ददवस ननशीं वाचे ।।१।। 

आरती भागथवरामाची ।।ध।ृ। 
कान्ती जाम्िूनद समती । रववकर ननस्तेजची पिती । 
पदलांछन ह्ययावरती । उधळी वपवळी सुंदर ती ।। 

ऊरु कदलासम असती जंघा तणृीसम ददसती ।।चाल ।। 
सुशोशभत माळ, नेत्र सुववशाल नास, नीढळ सुकीळाची । मोदह मन प्रभा आननाची ।।२।। 

 आरती भागथवरामाची ।।ध।ृ। 
मस्तकी जटािंध ववलसे । मनगटी अक्षसमूह वसे ।। 

पषृ्ठी हररणाजथन साजे । हेमोपवीत रुळतसे ।। 
कंठी तैसी माळ धरी । पीतांिर दह कदटक वरी ।। चाल ।। 



चतुभुथज ज्यास िाण चापस परशु अभयास धररत ज्याची स्तुती करी नारायण प्रभुची ।।३।। 
 आरती भागथवरामाची ।।ध।ृ। 

 

।। काल काम परशुराम आरती तुला ।। 
काल काम परशुराम आरती तुला । कररतों मी प्रमेाने ताररतूं मला ।।ध।ृ। 
त्रतेायुगीं ववप्रकुळी जन्म घेतला । मारुननयां क्षबत्रयांसी धमथ रक्षक्षला ।। 

महेंद्र –गगरीं शशखरीं सदा येऊनी िैसलां । चाल ।। 
देवा, धांवा , पावा, अघहरणा, मनरमणा, जोडितों करा ।।१।। काल काम परशुराम ०।। 

पीतांिर कमरेला वरतीं मखेला । वैजयन्ती हार गळा शलेा घेतला ।। 
चतुभूथज मूती रम्य परश शोभला ।। चाल ।। 

देवा घ्यावी सेवा, अघहरणा, मनरमणा, जोडितों करा ।।२ ।। काल काम परशुराम ०।। 
मनकामना पूणथ करी ववनववतों तुला । सदाचारी लोक वसो ननत्य भूतला ।। 

द्वैतभाव दरू सरो भकत वत्सला । चाल ।। 
देवा, वारासारा बत्रववध ताप, माय-िाप, जोडितों करां ।।३।। काल काम परशुराम ०।। 

 

।। जय जय जय जमदग्ननज भरृ्ुकुल कुमुद ववधो ।। 
जय जय जय जमदक्ग्नज भगृुकुल कुमुद ववधो । अवलोकय नीरांजनमगणणत गुणशसधंो ।।ध।ृ। 

वपतुर पराध ववधानयनी है ह्या भूशमपतौ ।। आवहता कु्रधमागचराद भवता यददह मतौ । 
क्षक्षनतर क्षबत्रय ननवहाऽकक्रय तेयं सशमतौ । तत्रदह पाश्चथसहायौ स्वभुजावेव मतौ । जय० ।। १।। 

काशभभजनो वा क तपीः कच संगरवाताथ । कदया कररवधनूां क्षक्षनतरातथरवाताथ ।। 
युकतं तदवप यदाशस ककल नपृमदहताथ ।।जय ०।। २।। 

इष्टं नाना योगेीः पयथदटना च रसा । दत्ता च दक्षक्षणायै ऋक्त्वगभ्यस्तरसा ।। 
इत्यणखलाच कृनतस्ते भगवान्नह सुरसा । तद्वमनो नमनत शुभपद युगुलंशशरसा ।।जय०।।3।। 

 

।। जय जय दीन दयाळा सखया परशूधर देवा ।। 
जय जय दीन दयाळा सखया परशूधर देवा । हीन दीन मी आरती कररतों घ्यावी मम सेवा ।।ध।ृ। 

त्रतेायुगीं जन्मुनी प्रभुजी मुनीस तोषववलें ।। चतुवदे षटशास्त्रें शशकुनी मगृकुल भूषववलें ।। 



महान तप आचरुनी शशवासी प्रसन्न त्वां केलें । शस्त्र-अस्त्र ववद्येला भागथवा, आत्मसात केलें 
।।१।। जय जय०।। 

जमदग्नीची धेनु न्यावया सहस्त्राजुथन आला । धेनु जाईना म्हणुनी तयानें जमदग्नी वगधला । 
पनतसी रक्षण्या रेणुकेनें प्रनतिंध केला ।। रायें एकवीस वाणें घायालकेलें रेणुकेला ।।२।। जय जय 

०।। 
राजमदानें रायें ऋषींच ेआश्रम जाशळयेले । धेनू ब्राह्मण आणण अिला यांसी त्रशशयलें ।। 

याकारणे देवा, सहावे अवतारा धररलंें । परशु हातीं धारण करुनी रायासी वगधलें ।।३।। जय जय 
दीन दयाळा०।। 

 

।। जयदेव जयदेव जय मंर्लधामा ।। 
 

जयदेव जयदेव जय मंगलधामा । भांवे भजतो तुजला दे सौख्य रामा ।।ध।ृ। 
तव ध्यानें मन माझें मोदहत िहु झालें । म्हणुनी मन मोहन तुजला नाम शोभलें ।। 

भगवन्नामामतृ प्राशन प ैकेलें । करुणा करर देवा मज सार्थक हें गमलें ।।१।। जयदेव ०।। 
देवा तूं िा केले अगणणत उपकार । सकल जगताचा झाला तूंची आधार । 

ननजभकताचा मार्ां तूं घेशी भार ।। ऐशी करुणा तूझी देवा, अपार ।।२।। जयदेव ०।। 
अपीली काया अवघीही तूते । पातकी आहें परंतु उध्दरी मातें ।। 

शशशु हारीं पिता रक्षावें मातें । सांभाळी तूं धरुनी ननजभकतां हाते ।।३।। जयदेव ०।। 
आनंदाचा सतत ददन ऐसा यावा । मग आम्ही प्रेमानें करंु या उत्सवा ।। 

दयाननधे तो तुम्ही मान्य करावा हीच प्रार्थना िा तुजपाशी देवा ।।४।। जयदेव ०।। 
 

।। जयदेवा जयदेवा जय परशुरामा ।। 
जमदग्नी कुमार म्हणती भगृवीरा । दषु्ट क्षबत्रय मारुनी हरीसी भूभारा ।। 

आदी –अतं – मध्य नाही तुज वीरा । भकता दशथन देण्या धररसी अवतारा ।।१।। 
जयदेवा जयदेवा जय परशुरामा । आरती ओवाळंू पररपूणथ कामा ।।ध।ृ। जयदेवा जयदेवा ।। 

पीतांिर धर सुंदर वपुीः श्रीवदना । ब्रह्म-रुद्रादीक वंददती तव चरणा । 
सवाांगी तुळशी शोभती भवहरणा । कंठी अक्षमाळा स्वानंद सदना ।।२।। जयदेवा ०।। 

आधी मत्स्य होऊनी मनुला रक्षक्षयला । कूमथरुपें पषृ्ठी मंदलाचल धररला । 



सूकर रुपें दहराण्यक्ष मारीलां । प्रल्हादास्तव आपण स्तंभी अवतरला ।।३।। जयदेवा ०।। 
वामन रुपें िळीला पाताळीं नेला । गचरंजीव होऊनी महेंद्री राहीला ।। 

रघुकुळी येऊनी रावण मारीला । कृष्णरुपें यदकुुळीं यादव रक्षीला ।।४।। जयदेवा०।। 
कशलयुगीं अवतार िौध्दाचा धररला । पंढरपुरी राहूनी पंढरी जाहला । 

कशलचा अवतार घेसी सुरवरा । धमथ रक्षूनीया शोभसी तूं िरा ।।५।। जयदेवा ०।। 
 

।। त्र्यंबकेश्वराची आरती ।। 
 

जय जय त्र्यंिकराजा गगररजा नार्ा गंगाधरा हो । 
बत्रशुल पाणी शंभो नील ग्रीवा शशशशखेरा हो । 

वषृभारूढ फणणभूषण दशभूज पंचानन शंकरा हो । 
ववभूनतमाला जटा सुंदर गजचमाांिरधरा हो ।।ध।ृ। 

 

पिले  गोहत्येच ेपातक गौतमऋषींच्या शशरी हो । 
त्याने तप मांडिले ध्याना आणुनन तुज अतंरी हो । 
प्रसन्न होऊनन त्याने स्नाना ददधली गोदावरी हो । 
औदंिुरीमुळी प्रगटे पावन त्रलैोकयाते करी हो ।।१।। 

 

धन्य कुशावताथचा मदहमा वाच ेवणूथ मी ककती हो । 
आणणकही िहूतीरे् गंगा द्वारकाददक पवथती हो । 
वंदन माजथन कररती त्यांच ेदोष महा नासती हो । 
तुणझया दशथन मात्र ेप्राणी मुक्कतते पावती हो ।।२।। 

 

ब्रम्हगगरीची भावे ज्याला भकती प्रदक्षक्षणा घि ेहो । 
तें तें काया कष्टे जव जव चरणी रुपती खि ेहो । 
तव तव पुण्य ववशषे ककक्ल्म अवघे त्यांच ेझि ेहो । 
केवळ तो शशवरुपी काळ त्यांच्या पाया पि ेहो ।।३।। 

 

लावूननया ननजभजनी सकलही पूरववसी मनकामना हो । 
संतीत संपती देसी अतंी चकुीवसी यमयातना हो । 

शशव शशव नाम जपता वाटे आनंद माझ्या मना हो । 
गोसावी नंदन ववसरे संसार यातना हो ।।४।। 

 



।। नवरािाची आरती ।। 
 

अक्श्वनशुध्द पक्षी अिंा िैसली शसहंासनी हो । प्रनतपदे पासुन घटस्र्ापना ती करुनी हो । 
मुलमंत्र जप करुनी भोवते रक्षक ठेवुनी हो । ब्रह्मा, ववष्णु, रुद्र आईच ेपुजन करीती हो । 

उदोकारे गजथती काय मदहमा वणुथ नतचा हो ।।१।। 
द्ववतीयेच ेददवशी शमळती चौसष्ट योगगनी हो । सकला मधे शे्रष्ठ परशुरामाची जननी हो । 
कस्तुरी मळवट भांगी शेंदरु भरुनन हो । उदोकारे गजथती सकळ चामुंिा शमळुनी हो ।।२।। 
ततृीयेच ेददवशी अिंे शृंगार मांडिला हो । मळवट पातळ चोळी कंठी हार मुकताफळा हो । 
कंठीची पदके कासे वपतांिर वपवळा हो। अष्टभुजा शमरववती अिंे सुंदर ददसे शलला हो ।।3।। 
चतुर्ीच ेददवशी ववश्वव्यापक जननी हो । उपासका पाहती अिंे प्रसन्न अतंीःकरणी हो । 

पूणथ कृपे ताररसी जगन्माते मनमोदहनी हो । भकतांच्या माऊली सुर ते येती लोटांगणी हो ।।४।। 
पंचमीच ेददवशी वतृ ते उपांग लशलता हो । अघ्यथपाद्य पुजने तुजला भवानी स्तववती हो । 
रात्रीच ेसमयी कररती जागरण हररकर्ा हो । आनंदे प्रेम ते आले सदभावे कक्रिता हो ।।५।। 
षष्ठीच ेददवशी भकता आनंद वतथला हो । घेऊनी ददवट्या हस्ती हषथ गोंधळ घातला हो । 
कविी अवपथता देसी हार मुकताफळा हो । जोगवा मागता प्रसन्न झाली भकतकृपा हो ।।६।। 

सप्तमीच ेददवशी सप्तशृंग गिावरी हो । तेरे् तु नांदसी भोवती पुष्पे नानापरी हो । 
जाई-जुई, शवेंती पुजा रेणखयली िरवी हो । भकत संकटी पिता झलेुनी घेसी वरचवेरी हो ।।७।। 

अष्टमीच ेददवशी अष्टभुजा नारायणी हो । सह्याद्री पवथती पादहली उभी जगज्जननी हो । 
मन माझ ेमोदहले शरण आलो तुजलागोनी हो । स्तनपान देऊनी सुखी केले अतीःकरणी हो ।।८।। 

नवमीच ेददवशी नवसाच ेपारणे हो । सप्तशती जप होमहवने सद-भकती करुनी हो। 
षिरस अन्ने नैवेद्यासी अवपथयली भोजनी हो। आचानयथ ब्राह्मणआ तपृ्त केले कृपे करुनी हो ।।९।। 
दशमीच ेददवशी अिंा ननघे शसमोल्लंघनी हो । शसहंारुढ करर दारुण शस्त्र ेअिंेत्वा घेऊनी हो । 

शुंभननशुंभा परी राक्षसा ककती माररसी रणी हो । ववप्रा रामदासा आश्रय ददधला तो चरणी हो ।।१०।। 
 

।। नीरांजन आरती सदैव ही तुला ।। 
नीरांजन आरती सदैव ही तुला । भव-िोही िुितों अतां ठाव दे मला ।।ध।ृ। 
वैशाख शुध्द ततृीयेला िाळ जन्मला । रेणुकेनें आनंदे अकंी घेतला ।। 

उपनयन करुनी सांगवेद पढववला । ब्रह्मचयथ पाहुननयां मुनी तोषला ।।१।। 
शस्त्रास्त्रें घेऊननया खेळ खेळला । गदहवंरला बत्रपुरांतक परशही ददला ।। 

सज्ज चाप करूनी रणधीर जाहला । परशुराम अद्यापी नाम पावला ।।२।। 
ननजभकतां उध्दरण्यासाठीं तो आला । स्र्ापुननयां धमथ सप्तऋषी जाहला ।। 



पाप सापहरण करी शीघ्र पामरा । धांव घेई शमळवव आतां गचरकीनतथला ।।३।। 
 

।। भार्गवरामाची आरती ।। 
 

जमदग्नीकुळभूषण मुकताफळदशना । अनतसज्जन मनमोहन रजनीकर वदना ।। 
अगणणत मदहमा तूझा न कळे सुरगणां । वदतो कंठी वाणी सरसीरूहनयना ।।१।। 

जय राम श्रीराम जय भागथवरामा । नीरांजन करंु तुजला पररपूणथकामा ।।  
जय  राम ।।ध।ृ। 

सह्यादद्रगीरीशशखरीं शर घेऊनन येसी । सोिुनी शर पळवीसी पक्श्चमेजलधीसी ।। 
तुजसम रणधीर जगीं न पि ेदृष्टीसी । प्रताप र्ोर तूझा नकळे कवणासी ।।२।। जय राम ०।। 

तव कोप िहू पापी िाणें संहारी । दानवदहन करुनी वससी गगररशशखरी। 
क्षबत्रय मारूनन अवनी केली ननवैरी । साक्त्वक, राजस, तामस बत्रगुणा उध्दरी ।।३।। जय राम ०।। 

द्दढभावें तव वन्दन कररती जे तव चरणी । त्यातें भवभय नाही जोवर शशशतरणी । 
शर मारुनन उद-भववली गंगा जनतरणी । गचन्तामणण शरणागत ननक्श्चत तव चरणी ।।४।। जय 

राम ०।। 
 

 

माझी रेणुका माऊली 
 

माझी रेणुका माऊली , कल्पवकृ्षाची साऊली ।।ध।ृ। 
जशी वत्सालागी गाय, तसैी अनार्ांची माय ।।१।। 
हाके सरशी घाई घाई, वगेे धावतसे पायी ।।2।। 
आली तापल्या उन्हात नाही आळस मनात ।।3।। 
खाली िस घे आराम, मुखांवरी आली घाम ।।4।। 
ववष्णुदास आदराने, वारा घाली पदराने ।।5।। 

माझी रेणुका माऊली , कल्पवकृ्षाची साऊली।।ध।ृ। 
 

।। माहुर र्डावरी ।। 
 

माहुर गिावरी ग तुझा वास । 



भकत येतील दशथनास ।।ध।ृ। 
वपवळ पातळ ग पातळ िुटे्टदार । 

अगंी चोळीना दहरवीगार । 
वपतांिराची ग िराची खोवुनी कास । 

बिदंी बिजवरा ग भाळी शोभे । 
पाक माळ्याने वेल झुिके । 

पट्टा सोनेरी ग सोनेरी कमरेला । 
सरी ठुशी ना ग मोहनमाळ । 
जोि ेमासोळ्या पैंजणचाळ । 

दह-याच्या नर्ीला ग नर्ीला दहरे घोस 
जाई जुईच्या ग आणणली फुले । 

भकत गुंकफती हार-तुरे । 
हार घाशलते ग घाशलते अबंिकेला 
पुरणपोळी ग घाशलते भोजनाला । 

मुखी तांिुल देते तुला । 
ओटी भररते ग भरीते नारळाची । 
माझ्या मनाची ग मानस पुजा । 

प्रेमे अवपथती अष्टभुजा । 
मन भावेने ग भावेने पुक्जते तुला 

 

।। रेणुकेची आरती ।। 
 

श्री देवी रेणुके वंदन करीते तुजला 
दे सन्मती आता सेवा करण्या मजला ।।ध।ृ। 

ककती दैत्य मारुनन सुखर तु तोषववले 
अवतार घेऊनी भूधर तु रक्षक्षयले 
घे धाव आता तु देवी रेणुके 

ककती अतं पाहसी आई अबंिके 

प्रार्थना करी मी माते तव चरणाला 
सन्मती देऊनी रक्षी ददन जनाला ।।1।। 

तसे शुंभननशुंभा मोक्षपदात्वा नेले 
एकववर म्हणवुनी भगृकुल भूषववले 



पाठीशी राहुनी रक्षी परशरुामाला 
तशी झणी प्रगटुनी तारी भारताला 
करु ककती आता मी धावा चडंिके 

झणी पाव भवानी माते भववके 

तव प्रसन्न करण्या कररत ेमी पुजेला 
ती गोि मानुनी रक्षी िालकाला ।।2।। 

 

।। ववघनांतक ववघनेशा ।। 
 

ववघ्नांतक ववघ्नेशा आरती तुला । 
कररतो मी प्रेमभावे तारी तु मला ।। 
अहंभाव जाणुनी तव शरण पदाला । 
आलो मी एकदंत देई मुक्कतला ।। 

गगरीजांकी िसुनन नतला दाववती शलला । 
शंकर ही प्रेमभावे पाहती शलला ।। 
वक्रतुंि गजवदना स्तववतसे तुला । 

देसी तया मुक्कत तशी देई तु मला ।। 
रकताक्षन रकतपुष्पे पुक्जतात तुला । 
दवुाांकुर अनतसुंदर शोभती तुला ।। 

धपु दीप लावुननया करु मी आरतीला । 
सुख दीुःख ववसरुननया आलो मी भकतीला ।। 

संकष्टी व्रत करुनन पूक्जती तुला । 
भकतांचा भाव िघुनन घेई पुजेला ।। 
ननजभकता उद्धरण्यासाठी तो आला। 
प्रागर्थतसे गजवदना दावी ककतीला ।। 

 

।। ववश्वेशा भार्गवाला ।। 
 

ववश्वेशा भागथवाला ओवाळंू आरती । कातथवीयथ- नाशका ही ऐका ववनंती ।।ध।ृ। 
त्रय तापें गांजले जन करर दरू ववपत्ती ।।१।। ववश्वेशा भागथवाला ०।। 

भायेसह गचत्ररर्ाला पाहोनी ववमानीं । उभी राहे गंगातीरी रेणूका भुलोनी । 



व्यशभचारी जाणोनीयां जमदग्नी कोपती ।। जमदग्नी कोपती ।।२।। ववश्वेशा भागथवाला ०।। 
वध माता काल कामा ननभथय होऊनी । माया- पाश दीुःसह पिले मूछाथ येऊनी ।। 

ऋषी आज्ञा वंदनुीया नतघां वधसी श्रीपती ।। नतघां वधसी श्रीपती ।।३।। ववश्वेशा भागथवाला ०।। 
संतुष्ट झालों रामा हें धयैथ पाहोनी । वर माग इच्छासी जो देईन त्वररत मी ।। 

माता िंध ूसक्जव होवो वधाची ववस्मतृी । वधाची ववस्मतृी ।।४।। ववश्वेशा भागथवाला ०।। 
उणें काय ईश्वरा तूं प्राण्यांना रक्षक्षसी । वाढवाय ब्रह्मतेज मजलागीं ववनववसी । 

सफल होती मनोरर् तर्ास्तु म्हणसी । तर्ास्तु म्हणसी ।। ५ ।। ववश्वेशा भागथवाला ० ।। 
 

।। हे माते जर्दंबे आरती तुला ।। 
हे माते जगदंिे आरती तलुा । भकताशभमानीं होई उध्दरी कुला ।।ध।ृ। 

उध्वस्त सकल लोक मदहष मातला । ववकट रुप धरुनी भू भार हररला ।।१।। ।।ध।ृ। 
नाजुक तनु खड़ग चाप हाती घेतला । वपतांिर भरजरीवर पट्ट शोभला ।।२।। ।।ध।ृ। 

नतृ्यसदा सुरगणही पदकमला । करीती गान गंधवथ देव सेवेला ।।३।। ।।ध।ृ। 
आरकत नयन भाळी कंुकुम दटळा । चंद्र सूयथ लोपती नभी मुनत थ सोज्वळा ।।४।। ।।ध।ृ। 

नवरात्री पाठ करुनी पुक्जती तुला । भकताने तोषवनुी मोक्षही ददला ।।५।। ।।ध।ृ। 
 

।। होते आरती जर्पालाला ।। 
 

होते आरती जगपालाला । 
जन्मुनन द्ववजकुळी सुखवी सकला ।। 

ध्यान धरोनन स्तब्ध िैसला । 
पालन करण्या शसध्द जाहला ।। 

परशुचाप शोभे हस्ताला । 
पाहूनन वाटे मज कालाला ।।१।। 

भारत वषी हा अवतरला । 
योगामधे पूणथ जाहला ।। 

वरदहस्त ठेवूनन शशकववला । 
गंगे चरणी कृतार्थ झाला ।।२।। 
स्वत्वरजस्तम मूती िनला । 



एक रामरुपी मनी ठसला । 
जा मनुजा त्यांच ेसेवेला 

तारी सत्वर या ददनाला ।। 
 

 


