
दवेी सबंळ गीत

॥ ग�धळाची सबंळगीत ॥
लो लो लागला अबंचेा भदेाभदे कैचा
आला कंटाळा �वषयाचा धदंा मळु मायचेा ॥ध.ृ॥
�पचं खोटा हा मगृपाणी घोर �ेफरती �ाणी
क�यासतु दारा धन माझ �ेम�या वदतो वाणी
अतंी नतेील ह येम�त नय सेगं केोणी
�नग�ुण रणेकुा भंवानी जपतो मी �नवा�णी ॥१॥
पचंभतुाचंा अ�धकार केलास से�वर
नयनी द�ेखला आकार अवघा जो ई�र
नाही सखु - �:ख दहेाला कैचा अहकंार
पाह पेरमा�मा तो �यानी भास शे�ुयाकार ॥२॥
�याता म�ुा ही उ�मनी लाग अेनसुधंानी
�न�ा लागली अ�भ�यानी ज केा �नरजंनी
�लला व�ण�ता �व�पाची �शणली शषे वाणी



त�ेथल भवानी ती जननी �लैो�याची पावनी ॥३॥
ग�धळ घालीन मी ��ीचा घोष अनहुाताचा
�दवट� उजळ�ूनया सदोद�त पोत चतै�याचा
अह संोह हं उेदो उदो बोल चेारी वाचा ॥४॥
पहाता मळु पीठ पव�त सकळाम�य �े�े
तथे जेगदबंा अवधतु दोघ भेोपी भट
तथे मेोवाळ �ेव�जाळ �े�णता पाणी लोट
तथे तेानाजी दशेमखु झाला ���न� ॥५॥
★★★★★★★★★★★

॥ �ी दवेीच जेोगवा सबंळगीत ॥
अना�द �नग�ुण �नग�ुण �गटली भवानी ।
मोह म�हषासरु म�हषासरु मद�ना लागोनी ।
���वध तापाची करावया झाडणी ।
भ�ा लागोनी लागोनी पावसी �नवा�णी ॥
आईचा जोगवा जोगवा मागने ॥१॥
�तै सारोनी सारोनी माळ मी घालीन ।
हाती बोधाचा झ�डा मी धरीन ।्



भदे र�हत र�हत वारीस जाईन ।
आईचा जोगवा जोगवा मागने ॥२॥
नव�वध भ���या क�नी नवरा�ा ।
करोनी �नराकरण कारण मागने �ानप�ुा ।
दभं सासरा सासरा सडंीन कुपा�ा ।
करीन स�ाव अेतंरी�या म�ुा ॥
आईचा जोगवा जोगवा मागने ॥३॥
पणू� बोधाची बोधाची भरीन मी परडी ।
आशा मनशा�ंया मनशा�ंया पाडीन दरडी ।
मन�वकार �वकार करीन कुरवडंी ।
अमतृ रसाची भरीन मी �रडी ॥
आईचा जोगवा जोगवा मागने ॥४॥
आता साजणी साजणी झाल मेी �न:सगं ।
�वक�प नव�याचा नव�याचा सोडीयला मी सगं ।
काम �ोध ह झेो�डयल मेागं ।
केला मोकळा मोकळा माग� सरुगं ।
स��चत आनदं आनदं झाल मेी अभगं ॥



आईचा जोगवा जोगवा मागने ॥५॥
ऐसा जोगवा जोगवा मागनू ठे�वला ।
जावनुी महा�ारी महा�ारी नवस मी फेडीला ।
एका जनाद�नी जनाद�नी एकपण दे�ेखला ।
ज�म-मरणाचा मरणाचा फेरा हा चकु�वला ॥
आईचा जोगवा जोगवा मागने ॥६॥
★★★★★★★★★★★★★★

॥ �ी दवेीच जेोगवा ॥
वाढ ग माय जोगवा ।
वाढ ग माय जोगवा ।
जोगवा मागत मेी मागत जेोगवा ॥ध॥ृ
�हरवी अबंचेी काकंण ।
�या नारळ �हरवा खण ।
परडीत घालाया त�ुही ।
हळद कुंकू मागवा ॥१॥
तले घाला क� �दवट�ला ।



वशंी �दवा तो लाभावा ।
नवसाच लंणे आ्पलु ।ं
असच त�ुही भागवा ॥२॥
ही तळुजापरुची अबंा ।
�या नाव सदा जगदबंा ।
जोगवा दऊेनशान ।
भ��ला जागवा ॥३॥
दारी आ�लया माऊली ।
अहो सखुाची साऊली ।
आयानंो बायानंो ।
या दवेीला बोळवा ॥४॥
★★★★★★★★★★★★★★★

द बेाई द जेोगवा द,े आई अबंचेा जोगवा द॥ेध॥ृ
मगंळवारच �ेदवशी नाही सारवल घेर
ग�ुहा माफ कर एवढा ग�ुहा माफ कर ॥१॥
आई अबंाबाई तलुा घालीन मी �नान



पाटावर बसवनूी करीन पजून ॥२॥
आई अबंाबाई त�ूया कानाम�य झेबुा
त�ुया दश�नाला राजा, को�हापरूचा उभा ॥३॥
आई अबंाबाई तलुा नसेवीन पातळ
�ावणाचा म�हना झाला बाळ गोपाळ साभंाळ
॥४॥
आई अबंाबाई त�ुया नाकामध नेथ
नथीम�य मेोती एक हजाराचा एक ॥५॥
आई अबंाबाई तझु तेळघर खोल
ऐकू यते नाही त�ुया प�ुया�याच बेोल ॥६॥
आई अबंाबाई त�ुया हाताम�य गे�द
त�ुया दश�नाचा मला लागला छदं ॥७॥
★★★★★★★★★★★★★

॥ ग�धळ -

उदो उदो गजु�नी ॥
उदो उदो गजु�नी करीतो मजुरा मानाचा ।
ग�धळ� मी अबंचेा हो ग�धळ� आईचा ॥ध.ृ॥



तणुतणु हातात झाजं�ेया नादात
ढोलाचा ढमढमाट वाजतो ठे�यात
�काश मशालीचा �दवा ग अंधंाराचा
ग�धळ� मी अबंचेा हो ग�धळ� आईचा ॥१॥
आसडू हातात पाथीवरी मारीतो
सपुलीत अबंाबाई घवेनूी नाचतो
मळवट भ�रला कु�कुम हळद�चा
ग�धळ� मी अबंचेा हो ग�धळ� आईचा ॥२॥
कव�ा�ंया माळानंी परडी भरली �पठानंी
अनतं भो�या कमला जो�गणी होऊनी
अखडं वदंा र �ेणाम �मेाचा
ग�धळ� मी अबंचेा हो ग�धळ� आईचा ॥३॥
★★★★★★★★★★★★★

॥ �ीदवेीची भजन ॥े
माय भवानी तझु लेके� कुशीत तझुीया यईे
सवेा माननू घ आेई, सवेा माननू घ आेई, सवेा माननू
घ आेई ॥ध॥ृ



त �ूव�ाची र�चली माया, त �ूशतल छायचेी छाया
त�ुया दयचेा ओघ अख�ंडत �रीत तयाला नईे
�रीत तयाला नईे, सवेा माननू घ आेई ॥१॥

त अूबला अ�वनाशी �कत�, त अूव�या आशाचंी
�फूत�
ज जे सेुंदर आ�ण शभुकंर, पणू��वात नेईे

पणू��वात नेईे, सवेा माननू घ आेई ॥२॥

तचू �दललेी मजंळू वाणी, डो�यामंधल �ेनम�ळ
पाणी
त�ूया पंजूनी मा�याजवळ�, या�वण �सर नेाही

या�वण �सर नेाही, सवेा माननू घ आेई ॥३॥

★★★★★★★★★★★★★★

यईे अबं भेजनाला धावनूी य गे
सुंदर साडी सावरत य गे
चदंरेी काठ �याचा आवरीत य गे ॥ध॥ृ
गाईन तजुला गीत तझु गें
प�जण �णझणु वाजवीत य गें



ठे�यावरती टाळ माझी ठुमकत य गे ॥ं१॥
ला�वन तजुला कुंकुम भाळ�
नसेवीन तजुला साडी चोळ�
�स�हावरती बस�याला लवकर य गे ॥ं२॥
चमलेी गलुाब चाफा
गुंफुनी सार से�दया�चा
मोर�पसारा फुल�वत य गे ॥ं३॥
तचू तकुाई तळुजापरुची
मायभवानी मा�रगडची
काजळनयनी ताबंलु ओठ� हासत य गे ॥ं४॥
★★★★★★★★★★★★★

जगदबं देश�न द गे मंला मी थाबं कूुठंवरी ॥ध॥ृ
दवेी�या दवेळात कोण ग उंभी
ओट� भर�या मी हाय उभी
जगदबं देश�न द गे मंला मी थाबं कूुठंवरी ॥१॥



�हरवा चडुा भरत केरी
जगदबं देश�न द गे मंला
मी थाबं कूुठंवरी ॥२॥
पाच फळ मी आणीली
आरास �याची मी माडंीली
जगदबं देश�न द गे मंला मी थाबं कूुठंवरी ॥३॥
�स�हासणी श�� धारीणी
भ�ालागी य धेावनूी
जगदबं देश�न द गे मंला
मी थाबं कूुठंवरी ॥४॥
जगताची त मूाय माऊली
भगवा झ�डा फडकूनी गगन�
जगदबं देश�न द गे मंला
मी थाबं कूुठंवरी ॥५॥
एका जनाद�नी पणू� कृपनेे
आसरू मारील भे� ता�रले
जगदबं देश�न द गे मंला



मी थाबं कूुठंवरी ॥६॥
★★★★★★★★★★★★

मरे अेगंनाम आे गई र एेक छोट�सी क�या
भ�ो न पेछुा म�या नाम तरेा �या है
व�ैणवी नाम बता गई र एेक छोट�सी क�या ।
भ�ो न पेछुा म�या डरेा तरेा कह� है
उचं उेचं पेव�त बता गई र एेक छोट�सी क�या ।
भ�ो न पेछुा म�या व�� तरेा �या है
लाल लाल चनुर बता गई र एेक छोट�सी क�या ।
भ�ो न पेछुा म�या खाना तरेा �या है
हलवा परुी चना बता गई र एेक छोट�सी क�या ।
भ�ो न पेछुा म�या �पना तरेा �या है
�नम�ल जल बता गई र एेक छोट�सी क�या ।
भ�ो न पेछुा म�या सवारी तरेी �या है
�पला �पला शरे बता गई एक छोट�सी क�या ।
भ�ो न पेछुा म�या सबस �ेयारा कौन है
भ�ो का भंाव बता गई एक छोट�सी क�या ।



★★★★★★★★★★★★★★

॥ �ीदवेीची खळेगाणी ॥

सावर सावर अबंा माता पठैणीचा घोळ गं
पठैणीचा घोळ ग अंबंामाता खळे ग ॥ंध॥ृ
पायी प�जण चाळ गं
अबंामाता खळे ग ॥ं१॥
हळदकुंकू लगें
अबंामाता खळे ग ॥ं२॥
घागर उचलनूी घ गें
फुंकर मा�नी खळे गफंूऽ फूऽ फूऽ फूऽ ॥३॥
★★★★★★★★★★★★★

नऊवारी साडी नसे�ून बाई लगुडी
को�हापरूात अबंा खळेत फेुगडी ॥ध॥ृ
मा�रगड�या रणेकुेला फुगडी
खळेायला �नरोप �दला



खणखण वाजत हेातातली बागंडी,
को�हापरूात अबंा खळेत फेुगडी ॥१॥
वणी गावची स�तशृंगी बाई ही आली घाईघाई ।
खळे खळेता घा�लत बेाई, लगंडी,
को�हापरुात अबंा खळेत फेुगडी ॥२॥
माढंर गावची काळबूाई फुग�डत बाई ही दगं झाली
चमचम करत सेाता�याची बगुडी ग,

को�हापरुात अबंा खळेत फेुगडी ॥३॥
पाथड�ची मोठ� आई भ��भावाचा मळे घाली
दवेीला बसायला टाका क� हो घ�गडी,
को�हापरुात अबंा खळेत फेुगडी ॥४॥
★★★★★★★★★★★★★

कुंकू

कुंकू लाव यूा ग कुंकू लाव यूा
कुंकू लाव यूा ग कुंकू लाव यूा



कुंकू लाव यूा ग कुंकू लाव यूा
आपण सा�या सवुा�सनी कुंकू लाव यूा ॥ध॥ृ
कट� �ह�याचंा मखेला, कंठ� शोभ मे�ु�हारा
अशा महाल�मीला कुंकू लाव यूा ग ॥१।।
करी धरी तलवारीला भाळ� कुंकूमाचा ट�ळा
अशा भवानीला आपण कुंकू लाव युा ग ॥२॥
मयरूाच ते वेाहन �न�य �वणचे वेादन
अशा सर�वतीला आपण कुंकू लाव यूा ग ॥३॥
मखुी ताबंलु शोभला �थान �तच मेा�र गडाला
अशा रणेकुेला आपण कुंकू लाव युा ग ॥४॥
★★★★★★★★★★★★★★★

॥ दडंवत ॥

दडंवत सागं माझा दडंवत सागं
दडंवत सागं माझा दडंवत सागं ॥ध॥ृ
को�हापरु�या अबंाबाईला



तळुजापरू�याभवानीला
मा�र�या रणेकूेला दडंवत सागं ॥१॥
स�तशृंगी जगदबंलेा
�हसैरु�या चामूंडलेा
काशी�या अ�पणू�ला दडंवत सागं ॥२॥
�शवनरेी�या �शवाईला
�तापगड�या भवानीला
प�ुया�या पव�तीला दडंवत सागं ॥३॥
काचंीपरू�या कामा�ीला
म�राई�या �मना�ीला
दवेी क�याकुमारीला दडंवत सागं ॥४॥
अ�भजूा प�ावतीला
चत:ुशृंगी�या जोग�ेरीला
दवेी अबंजेोगाईला दडंवत सागं ॥५॥
कलक��ेया का�लकेला
का�या��या एक�वरलेा
गो�ा�या शातंा�ग�ला दडंवत सागं ॥६॥



व��ेरी शारदादवेीला
सर�वती शाकंबरीला
सव�श�� गाय�ीला दडंवत सागं ॥७॥
स�तशृंगी �ा�ाबंरीला
सतंोषी �शतळादवेीला
प�त�ता सीतादवेीला दडंवत सागं ॥८॥
आशागड�या सतंोषीला
डहाण�ूया महाल�मीला
�वरार�या �जवदानीला दडंवत सागं ॥९॥
★★★★★★★★★★★★★

�नरोप आरती

जाहल भेजन आ�ही न�मतो तव चरण ।
वा��नया �व�न देवेा र�ाव दे�ना ॥ध॥ृ
दास तझु आे�ही दवेा तजुलाची �यातो
�मे के��नया दवेा गणु तझुचेी गातो ॥१॥



तरी �ावी �स�� दवेा हचेी वासना, दवेा हचेी
वासना
र��ुनया संवा��ावी आ�हासी आ�ा॥२॥
मागण तेचेी दवेा आता एकची आह आेता एकची
आहे
ता��नया संकळा आं�हा कंृपा��ी पाह॥े३॥
ज�ेहा संव� आ�ही �मळूंऐशा या ठाया ऐशा या ठाया
�मेानदं लेाग तूझुी क��त�गावया ॥४॥
सदा ऐशी भ�� राहो आम�ुया मनी दवेा आम�ुया
मनी
हचेी दवेा त�ुहा अस �ेन�य �वनवणी ॥५॥
वा��नया सकंट आॆता आमचुी सारी आता
आमचुीसारी
कृपचेी साऊली दवेा द�नाव�र करी ॥६॥
�नरतंर आमचुी �च�ता त�ुहा अंसावी �च�ता त�ुहा
असावी
आ�हा संवा�ची ल�जा दवेा त�ुही र�ावी ॥७॥
�नरोप घतेा आता आ�हा आ�ा असावी दवेा आ�ा



असावी
चकुल आेमच केाही �याची �मा असावी ॥८॥
★★★★★★★★★★★★★★

॥ आरती �ी ल�मी -

सौ�य श�द उेदोकार ॥े
सौ�य श�द उेदोकार वेाच उे�चारा
भाव भे� �वनवी अबं चेाल म�ंदरा ॥ध.ृ॥
नवखणाचंा पलगं अबं शेोभतो बरा
समुनाचं पे�रवारी अबं शेयन करा ॥१॥
अ�ही भोग भोगनूी अबंा प�डली शजेे
भ� जनाचंी आ�ा जाहली चालाव सेहज ॥े२॥
मानससखुी दशम�थान �ेन�ा हो केली
रामदास �हण अेबंा �यानी राहीली ॥३॥

*अशोककाका कुलकण�*


