
|| नवरा�ी देवीची आरती ||
उदो बोला उदो अंबा बाई माउलीचा हो

उदोकार गज�ती काय म�हमा वणू� �तचा हो || धृ ||

 

अ��न शु�प�ी अंबा बैसली �स�हासनी हो

��तपदेपासून घट�ापना ती क�नी हो

मूलमं� - जप क�नी भोवत र�क ठेवुनी हो

�� �व�णू �� आईचे पूजन क�रती हो || १ ||

 

��तीयेचे �दवशी �मळती चौष� यो�गनी हो

सकळाम�ये �े� परशुरामाची जननी हो

क�तुरी मळवट भांगी श��र भ�नी हो

उदो:कार गज�ती सकळ चामंुडा �मळूनी हो || २ ||

 

तृतीयेचे �दवशी अंबे शंृगार मांडीला हो

मळवट पातळ चोळ� कंठ� हार मु�ाफळा हो

कणकेचे पदके कासे �पतांबर �पवळा हो

अ�भुजा �मर�वसी अंबे संुदर �दसे लीला हो || ३ ||

 

चतुथ�चे �दवशी �व� �ापक जननी हो

उपासका पाहसी माते �स� अंत:करणी हो

पूण�कृपे जग�माते पाहसी मनमोहनी हो

भ�ां�या माउली सूर ते येती लोटांगणी हो || ४ ||
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पंचमीचे �दवशी �त ते उपांग ल�लता हो

अध� पा�  पूजेने तुजला भवानी �तवती हो

रा�ीचे समयी करती जागरण हरीकथा हो

आनंदे �ेम ते आले सद ्भावे ते ऋता हो || ५ ||

 

ष�ीचे �दवशी भ�ा आनंद वत�ला हो

घेउ�न �दव�ा हाती हष� ग�धळ घातला हो

कवडी एक अ�प�ता देशी हार मु�ाफळा हो

जोगवा मागता �स� झाली भ� कुळा हो || ६ ||

 

स�तमीचे �दवशी स�तशंृग गडावरी हो

तेथे तु नांदशी भोवती पु�पे नानापरी हो

जाईजुई शेवंती पूजा रे�खयली बरवी हो

भ� संकट� पडता झेलुन घेशी वरचेवरी हो || ७ ||

 

अ�मीचे �दवशी अंबा अ�भुजा नारायणी हो

स�ा�� पव�ती पा�हली उभी जगदज्ननी हो

मन माझे मो�हले शरण आलो तुज लागुनी हो

�तनपान देउ�न सुखी केले अंत:करणी हो || ८ ||
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नवमीचे �दवशी नव �दवसांचे पारणे हो

स�तशती जप होम हवने स��� क�नी हो

षडरस अ�े नेवै�ाशी अ�प�यली भोजनी हो

आचाय� �ा�णा तृ�तता केले कृपे क�नी हो || ९ ||

 

दशमीचे �दवशी अंबा �नघे �समो�लंघनी हो

�स�हा�ढ क�र सबल श��े ती घेउनी हो

शंुभनीशंुभाद�क रा�सा �कती मारसी राणी हो

�व�ा रामदासा आ�य �दधला तो चरणी हो || १० ||
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--------END--------
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