शेज आरती (भाषा / LANGUAGE: िहंदी / HINDI)
1.

वाळूं आरती म या सदगु नाथा

वाळूं आरती म या सदगु नाथा, मा या साईनाथा ।।

4. जय जय साईनाथ आतां

पाचाही त वांचा दीप लािवला आतां ।।
िनगुणाची ि थती कै सी आकारा आली । बाबा आकारा आली ।
सवा घट भ िन उरली सांई माउली ।।

वाळूं 0 ।।

रज तम स व ितघे माया सवली । बाबा माया सवली ।
मायेिचये पोट कै सी माया उ

ली।।

वाळूं 0 ।।

स सागरी कै सा खेळ मांडीला । बाबा खेळ मांडीला ।
खेळूिनयां खेळ अवघा िव तार के ला ।।

वालूं 0 ।।

हांड ची रचना दाखिवली डोळां । बाबा दाखिवली डोळां ।
तुका हणे माझा वामी कृ पाळू भोळा ।।

वाळू 0।।

2. आरती ानरायाची
आरती ानराजा । महाकै व यतेजा ।
सेिवती साधुसंत । मनु वेधला माझा ।।

जय जय साईनाथ आतां प डाव मं दर हो ।। (x2)
ओवाळीत स ेम तुजला आरित घेउिन कर हो ।। जय 0।
रं जिवसी तूं मधुर बोलुिन माय जशी िनज मुला हो ।। (x2)
ाधी तूंच ह िनयां िनजसेवकदु:खाला हो ।। (x2)

भोिगिस
धांवुिन भ

सन ह रसी दशन देसी याला हो ।। (x2)

झालेअसतील क अितशय तुमचे या देहाला हो ।। जय 0।
मा शयन सुंदर ही शोभा सुमनशेज यावरी हो । (x2)
यावी थोडी भ -जनांची पूजना द चाकरी हो ।। (x2)
ओवाळीत पंच ाण, योित सुमती कर हो ।। (x2)
सेवा कं कर भ

ीती अ र प रमळ वारी हो ।। जय 0।

सोडु िन जाया दुःख वाटत साई व रणांसी हो । (x2)
आ े तव तव आशी साद घेउिन िनजसदनासी हो ।।(x2)

लोपल ान जग । िहत नेणती कोणी ।
अवतार पांडुरंग । नाम ठे िवल ानी ।। आरती ानराजा 0।।

जात आतां येऊं पुनरिप व रणाचे पाश हो । (x2)
उठवूं तुजला साइमाउले िनजिहत साधायासी हो ।। जय 0।

कनकाच ताट कर । उ या गोिपका नारी ।
नारद तुंबरहो। सामगायन करी ।। आरती ानराजा 0।।
गट गु बोले । िव

हिच के ले ।

रामजनादन । पाय म तक ठे िवल।। आरती ानराजा 0।।

5. आतां वामी सुख िन ा
आतां वामी सुख िन ा करा अवधूता । करा साइनाथा ।।
िच मय ह सुखधामा जाउिन देवा प डा एकांता ।।
वैरा याचा कुं चा घेउिन चौक झाडीला । बाबा चौक झाडीला ।।
तयावरी सु ेमाचा िशडकावा दधला ।। आतां 0 ।।

3. आरती तुकारामाची
आरती तुकारामा । वामी सदगु धामा ।
सि दान द मूत । पाय दाखव आ हां ।। आरती तुकारामा ।
राघव सागरांत । जैसे पाषाण ता रल ।
तैसे हे तुकोबाचे। अभंग उदक रि ल ।। आरती तुकारामा ।
तु कतां तुलनेसी ।

तुकासी आल ।

हणोनी रामे र । चरण म तक ठे िवल।। आरती तुकारामा।

पायघ
भ

ा घात या सुंदर नविवधा भ

।बाबा नविवधा

।।

ाना या समया लावुिन उजळ या योती ।। आतां 0 ।।
भावाथाचा मंचक दयाकाशी टांिगला । दयाकाश टांिगला ।
मनाच सुमने क िन के ल शेजेला ।। आतां 0 ।।
त
ै ांचे कपाट लावुिन एक के ल । बाबा एक के ल ।।
दुबु ी या गांठी सोडू िन पडदे सोिडले ।। आतां 0 ।।

शेज आरती (भाषा / LANGUAGE: िहंदी / HINDI)
आशा तृ णा क पनेचा सांडुिन गलबला। बाबा सांडुिन
गलबला।।
दया मा शांित दासी उ या सेवेला ।। आतां 0 ।।
अल य उ मनी घेउनी बाबा नाजुक दुःशाला ।
बाबा नाजुक दुःशाला ।।
िनरं जन सदगु

वामी िनजिवले शेजेला ।। आतां 0 ।।

।। सि दानंद स गु सा नाथ महाराज क जय ।।
।। ी गु देव द ।।
6. पाह सादाची वाट
पाह सादाची वाट । याव धुवोिनयां ताट ।।
शेष घेउिन जाईन । तुमच झािलया भोजन ।।
झाल एकसवा । तु हा आळवोनीया देवा ।।
तुका हणे िच । क िन रािहलो िनवांत ।।
7. पद, साद िमळा यावर
पावला साद आतां िवठो िनजाव । बाबा आता िनजावे ।
आपला तो म कळ येतसे भाव ॥
आतां वामी सुख िन ा करा गोपाळा । बाबा साई दयाळा ।
पुरल मनोरथ जातो आपुले थळा ॥
तु हांसी जागवूं आ ही आपु या चाडा। बाबा आपु या चाडा।
शुभाशुभ कम दोष हरावया पीडा ॥ आतां वामी 0।।
तुका हणे दधल उि छ ाच भोजन । उि छ ाच भोजन ।
नाह िनविडल आ हां आपु या िभ ॥ आतां वामी 0।।
।। सतगु सा नाथ महाराज क जय ।।
ॐ राजािधराज योिगराज पर ह
“

ी सि दानंद स गु सा नाथ महाराज क जय”

