


�ी गणपतीची आरती
सुखकता� �:खहता�

सुखकता� �:खहता� वाता� �व�नाची | 
नुरवी पुरवी �ेम कृपा जायची | 
सवा�ग संुदर उट� श��राची | 
कंठ� झळके माळ मु�ाफळाची | 
जयदेव जयदेव जय मंगलमूत� | 
दश�नमा�े मन:कामना पुरती जय देव जय देव || धृ ||
र�नख�चत फार तुज गौरीकुमरा | 
चा�दांची उट� कंुकुमकेशरा | 
�हरेजडीत मुगुट शोभती बरा | 
�णझुणती नुपुरे चरणी घाग�रया || जय || २ ||
लंबोदर �पतांबर फणीवरबंधना | 
सरळ त�ड व�तंुड ��नयना | 
दास रामाचा वाट पाहे सदना | 
संकट� पावावे �नवा�णी र�ावे सुरवरवंदना | 
जयदेव जयदेव जय मंगलमुत� | 
दश�नमा�े मन:कामना पुरती || ३ ||



�ी गणपतीची आरती
श��र लाल चढायो

श��र लाल चढायो अ�ा गज मुखको | 
द��दल लाल �वराजे सुत गौरीहरको | 
हाथ �लये गुडल� साई सुरवरको | 
म�हमा काहे न जाय लागत �ं पदको || १ || 
जय जय जी गणराज �व�ासुखदाता | 
ध�य तु�हारा दश�न मेरा मन रमता || धृ || 
अ�ौ �स�� दासी संकटको बैरी | 
�व�न�वनाशक मंगल मुरत अ�धकारी | 
कोट�सुरज�काश ऐसी छबी तेरी | 
गंड�लमदम�तक झुले श�श�बहारी || जय || २ || 
भावभगतसे कोई शरणागत आवे | 
संतत संपत सबही भरपूर पावे | 
ऐसे तुम महाराज मोको अ�त भावे | 
गोसावीवंदन �न�श�दन गुण गावे | 
जय जय जी गणराज �व�ासुखदाता || ध�य || ३ ||



�ी शंकराची आरती

लवथवती �व�ाळा ��हांडी माळा | 
वीषे कंठ� कला ��ने�ी �वाळा | 
लाव�यसंुदर म�तक� बाळा | 
तेथु�नया जल �नम�ळ वाहे झुळझुळा || १ || 
जय देव जय देव जय �ीशंकरा | 
आरती ओवाळू तुज कपू�रगौरा || धृ || 
कपु�रगौरा भोळा नयनी �वशाळा | 
अधा�गी पाव�ती सुमनां�या माळा | 
�वभूतीचे उधळण �श�तकंठ �नळा | 
ऐसा शंकर शोभे उमावे�हाळा | जय देव || २ || 
देवी दै�यी सागर मंथन पै केले | 
�यामाजी अव�चत हळहळ ज� उ�ठले | 
त� �वां असुरपणे �ाशन केल� | 
नीळकंठ नाम ��स� झाले | जय || ३ || 
�ा�ांबर फ�णवरधर संुदर मदनारी | 
पंचानन मनमोहन मु�नजनसुखकारी | 
शतकोट�चे बीज वाचे उ�ारी | 
रघुकुळ�टळक रामदासाअंतरी || जय देव || ४ ||



�ी देवीची आरती

�ग� �घ�ट भारी तुजवीण संसारी | 
अनाथनाथे अंबे क�णा �व�तारी | 
वारी वारी ज�ममरणाते वारी | 
हरी पडलो आता संकट �नवारी || १ || 
जय देवी जय देवी म�हषसूरम�थनी | 
सुरवरई�रवरदे तारक संजीवनी जय देवी जय देवी || धृ || 
��भुवन भुवनी पाहता तुजऐसी नाही | 
चारी �मले परंतु न बोलवे काही | 
साही �ववाद क�रता प�डले �वाही | 
त� तू भ�ालागी पावसी लवलाही || जय || २ || 
�स�वदने �स� होसी �नजदासा | 
�लेशापासु�न सोडा�व तोडी भवपाषा | 
अंबे तुजवाचून कोण पुर�वल आशा | 
नरहरी त��लन झाला पदपंकजलेशा | 
जय देवी जय देवी जय म�हषासुरम�थनी | 
सुरवरई�रवरदे तारक || ३ ||



�ी द�ाची आरती

��गुणा�मक ��मूत� द� हा जाणा | 
��गुणी अवतार ��लो�यराणा | 
ने�त ने�त श�द नये अनुमाना | 
सुरवरमु�नजन योगी समाधी न ये �याना || १ || 
जय देव जय देव जय �ीगु�द�ा | 
आरती ओवाळ�ता हरली भव�च�ता जय देव जय देव || धृ ||
 सबा� अ�यंतरी तू एक द� | 
अभा�यासी कैची कळेल हे मात | 
पराही परतली तेथे कैचा हा हेत | 
ज�ममरणाचा पुरलासे अंत || जय || २ ||
द� येउ�नया उभा ठाकला |
भावे सां�ागेसी ��णपात केला | 
�स� होऊनी आशीवा�द �दधला | 
ज�ममरणाचा फेरा चुक�वला || जय || ३ || 
द� द� ऐसे लागले �यान | 
हारपले मन झाले उ�मन | 
मी तू झाली बोळवण | 
एका जनाद�नी �ीद��यान || जय देव || ४ ||



�ी �वठोबाची आरती

युगे अ�ावीस �वटेवरी उभा | 
वामांगी रखुमाई �दसे �द� शोभा | 
पंुड�लकाचे भेट� पर��ह आले गा | 
चरणी वाहे भीमा उ�री जगा || १ || 
जय देव जय देव जय पांडुरंगा || 
रखुमाईव�लभा राही�या व�लभा 
पावे �जवलगा जय देव जय देव || धृ || 
तुळसीमाळा गळा कर ठेवुनी कट� | 
कांसे �पतांबर क�तुरी ल�लाट� | 
देव सुरवर �न�य येती भेट� | 
ग�ड हनुमंत पुढे उभे राहती || जय || २ || 
ध�य वेणुनाद अनु�े�पाळा | 
सुवणा�ची कमळे वनमाळा गळा | 
राई रखुमाई राणीया सकळा | 
ओवा�ळती राजा �वठोबा सावळा || जय || ३ || 
ओवाळू आर�या कुव��ा येती | 
चं�भागेमाजी सोडु�नया देती | 
�द��ा पताका वै�णव नाचती | 
पंढरीचा म�हमा वणा�वा �कती || जय || ४ || 
आषाढ� का�त�क� भ�जन येती | 
चं�भागेम�ये �नाने ज� क�रती | 
दश�नहेळामा�े तया होय मु�� | 
केशवासी नामदेव भावे ओवा�ळती || जय देव जय देव जय || ५ || 



�ी �ानदेवाची आरती

आरती �ानराजा | महाकैव�यतेजा | 
से�वती साधुसंत || मनु वेधला माझा || 
आरती || धृ || 
लोपल� �ान जगी | �हत नेणती कोणी | 
अवतार पांडुरंग | नाम ठे�वले �ानी || १ || 
कनकाचे ताट करी | उ�या गो�पका नारी | 
नारद तंुबर हो || साम गायन करी || २ || 
�कट गु� बोले | �व�व ��हाची केल� | 
रामजनाद�नी | पायी म�तक ठे�वले | 
आरती �ानराजा | महाकैव�यतेजा || 
से�वती || ३ ||




