
ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸದಗುರಗ ಸಾಯಿನಾಧ ಮಹರಾಜ್ ಕೀ ಜ ೈ. 
ಆರತಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಸೌಖ್ಯ ದಾತಾರ ಜೀವ 
ಚರಣ ರಜತಾಲೀ ದಾಯವಾ ದಾಸಾವಿಸಾವಾ 
ಭಕ್ಾಾವಿಸಾವಾ ಆರತಿಸಾಯಿಬಾಬಾ 
ಜಾಳುನಿಯ ಅನಂಗ ಸಸವರೂಪಿರಾಹ ೀದಂಗ 
ಮಗಮೂಕ್ಷ ಜನದಾವಿ ನಿಜಡ ೂೀಳಾ ಶ್ರೀರಂಗ 
ಡ ೂೀಳಾ ಶ್ರೀರಂಗ ಆರತಿಸಾಯಿಬಾಬಾ 
ಜಯಮನಿ ಜ ೈಸಾಭಾವ ತಯ ತ ೈಸಾ ಅನಗಭವ 
ದಾವಿಸಿ ದಯಾಘನಾ ಐಸಿ ತಗಝೀಹಿಮಾವ 
ತಗಝೀಹಿಮಾವಾ ಆರತಿಸಾಯಿಬಾಬಾ 
ತಗಮಚ ೀನಾಮ ದಾಯತಾ ಹರ ೀ ಸಂಸೃತಿ ವಯಧಾ 
ಅಗಾಧತವಕರಣಿ ಮಾಗಗ ದಾವಿಸಿ ಅನಾಧಾ 
ದಾವಿಸಿ ಅನಾಧಾ ಆರತಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ 
ಕಲಯಗಗಿ ಅವತಾರಾ ಸದಗುಣ ಪರಬ್ರಹಾಾ ಸಾಚಾರ 
ಅವತಿೀಣಗ ಝೂಲಾಸ ೀ ಸಾವಮೀ ದತಾ ದಿಗಂಬ್ರ 
ದತಾ ದಿಗಂಬ್ರ ಆರತಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ 
ಆಠಾದಿವಸಾ ಗಗರಗವಾರೀ ಭಕಾ ಕರೀತಿವಾರೀ 
ಪರಭಗಪದ ಪಹಾವಯಾ ಭವಭಯ ನಿವಾರೀ 
ಭಯನಿವಾರೀ ಆರತಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ 
ಮಾಝಾನಿಜ ದರವಯಠ ೀವ ತವ ಚರಣರಜಸ ೀವಾ 
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ಮಾಗಣ ೀ ಹ ೀಚ್ಚ ಆತಾ ತಗಹಾಾ ದ ೀವಾದಿದ ೀವಾ 
ದ ೀವಾದಿದ ೀವ ಆರತಿಸಾಯಿಬಾಬಾ 
ಇಚಿ್ಚತಾ ದಿೀನಚಾತಕ ನಿಮಗಲ ತ ೂೀಯನಿಜಸೂಖ್ 
ಪಾಜವ ೀ ಮಾಧವಾಯಾ ಸಂಭಾಳ ಅಪೂಳಿಬಾಕ 
ಅಪೂಳಿಬಾಕ ಆರತಿಸಾಯಿಬಾಬಾ 
ಸೌಖ್ಯದಾತಾರ ಜೀವಾ ಚರಣ ರಜತಾಳಿೀ ದಾಯವಾದಾಸಾ 
ವಿಸಾವಾ ಭಕ್ಾಾವಿಸಾವಾ ಆರತಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ 
೨. ಅಭಂಗ್ 
ಶ್ರಡಿ ಮಾಝೀ ಪಂಡರೀಪುರ ಸಾಯಿಬಾಬಾರಮಾವರ 
ಬಾಬಾರಮಾವರ  ಸಾಯಿಬಾಬಾರಮಾವರ 
ಶಗದದಭಕಾ ಚಂದರಭಾಗಾ  ಭಾವಪುಂಡಲೀಕಜಾಗಾ 
ಪುಂಡಲೀಕ ಜಾಗಾ  ಭಾವಪುಂಡಲೀಕಜಾಗಾ 
ಯಾಹ ೂೀ ಯಾಹ ೂೀ ಅವಘೀಜನ| ಕರೂಬಾಬಾನಿಸೀ ವಂದನ 
ಸಾಯಿಸಿೀ ವಂದನ| ಕರೂಬಾಬಾನಿಸೀ ವಂದನ|| 
ಗಣೂಹಾಣ ೀ ಬಾಬಾಸಾಯಿ| ದಾವಪಾವ ಮಾಝೀ ಆಯಿೀ 
ಪಾವಮಾಝೀ ಆಯಿೀ ದಾವಪಾವ ಮಾಝೀಯಾ ಈ 
೩. ನಮನಂ 
ಘಾಲೀನ ಲ ೂೀಟಾಂಗಣ,ವಂದಿೀನ ಚರಣ 
ಡ ೂೀಲಾಯನಿೀ ಪಾಹಿೀನ ರೂಪತಗಝೀ| 
ಪ ರೀಮೀ ಆಲಂಗನ,ಆನಂದ ೀ ಪೂಜನ 
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ಭಾವ ೀ ಓವಾಳಿೀನ ಹಾಣ ೀ ನಾಮಾ|| 
ತವಮೀವ ಮಾತಾ ಚ ಪಿತಾ ತವಮೀವ 
ತವಮೀವ ಬ್ಂಧಗಶಿ ಸಖಾ ತವಮೀವ 
ತವಮೀವ ವಿದಾಯ ದರವಿಣಂ ತವಮೀವ 
ತವಮೀವ ಸವಗಂ ಮಮದ ೀವದ ೀವ 
ಕ್ಾಯೀನ ವಾಚಾ ಮನಸ ೀಂದಿರಯೈವಾಗ 
ಬ್ಗದಾಯಾತಾನಾವಾ ಪರಕೃತ ೀ ಸವಭಾವಾತ್ 
ಕರ ೂೀಮ ಯದಯತಸಕಲಂ ಪರಸ ೈ 
ನಾರಾಯಣಾಯೀತಿ ಸಮಪಗಯಾಮೀ 
ಅಚಗಯತಂಕ್ ೀಶವಂ ರಾಮನಾರಾಯಣಂ 
ಕೃಷ್ಣದಾಮೀದರಂ ವಾಸಗದ ೀವಂ ಹರಂ 
ಶ್ರೀಧರಂ ಮಾಧವಂ ಗ ೂೀಪಿಕ್ಾವಲಲಭಂ 
ಜಾನಕೀನಾಯಕಂ ರಾಮಚಂದರಂ ಭಜ ೀ 
೪. ನಾಮ ಸಾರಣಂ 
ಹರ ೀರಾಮ ಹರ ೀರಾಮ ರಾಮರಾಮ ಹರ ೀ ಹರ ೀ 
ಹರ ೀಕೃಷ್ಣ ಹರ ೀಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹರ ೀ ಹರ ೀ ||ಶ್ರೀ ಗಗರಗದ ೀವದತಾ 
೫. ನಮಸಾಾರಾಷ್ಟಕಂ 
ಅನಂತಾ ತಗಲಾತ ೀ ಕಸ ೀರ ೀ ಸಾವಾವ ೀ 
ಅನಂತಾ ತಗಲಾತ ೀ ಕಸ ೀರ ೀ ನಮಾವ ೀ 
ಅನಂತಾಮಗಖಾಚಾ ಶ್ಣ ೀ ಶ ೀಷ್ ಗಾತ 
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ನಮಸಾಾರ ಸಾಷಾಟಂಗ ಶ್ರೀಸಾಯಿನಾಧಾ 
ಸಾರಾವ ೀಮನಿೀತವತಪದಾ ನಿತಯಭಾವ ೀ 
ಉರಾವ ೀತರೀ ಭಕಾಸಾಠೀ ಸವಭಾವ ೀ 
ತರಾವ ೀ ಜಗಾ ತಾರಗನಿೀಮಾಯಾ ತಾತಾ 
ನಮಸಾಾರ ಸಾಷಾಟಂಗ ಶ್ರೀಸಾಯಿನಾಧಾ 
ವಸ ೀ ಜ ೂೀಸದಾ ದಾವಯಾ ಸಂತಲೀಲಾ 
ದಿಸ ೀ ಆಗ್ಾ ಲ ೂೀಕ್ಾ ಪರೀ ಜ ೂೀಜನಾಲಾ 
ಪರೀ ಅಂತರೀ ಗಾ್ಾನಕ್ ೈವಲಯ ದಾತಾ 
ನಮಸಾಾರ ಸಾಷಾಟಂಗ ಶ್ರೀಸಾಯಿನಾಧಾ 
ಭರಾಲಧಲಾ ಜನಾಹಾ ಮಾನ ವಾಚಾ 
ನರಾಸಾಧಗಕ್ಾ ಸಾಧನಿೀಭೂತ ಸಾಚಾ 
ಧರೂಸಾಯಿ ಪ ರೀಮಾ ಗಳಾಯಾ ಅಹಂತಾ 
ನಮಸಾಾರ ಸಾಷಾಟಂಗ ಶ್ರೀಸಾಯಿನಾಧಾ 
ಧರಾವ ೀ ಕರೀಸಾನ ಅಲಪಗ್ಾ ಬಾಲಾ 
ಕರಾವ ೀ ಅಹಾಾಧನಯಚಗಂಭ ೂೀನಿಗಾಲಾ 
ಮಗಖೀಘಾಲ ಪ ರೀಮೀಖ್ರಾಗಾರಸ ಅತಾ 
ನಮಸಾಾರ ಸಾಷಾಟಂಗ ಶ್ರೀಸಾಯಿನಾಧಾ 
ಸಗರಾ ದಿೀಕ ಜಾಯಂಚಾಯ ಪದಾವಂದಿತಾತಿ 
ಶಗಕ್ಾದಿೀಕ ಜಾತ ೀ ಸಮಾನತವದ ೀತಿೀ 
ಪರಯಾಗಾದಿ ತಿೀಧ ೀಗ ಪದಿೀನಮರಹ ೂೀತಾ 

www.yo
us

igm
a.c

om



ನಮಸಾಾರ ಸಾಷಾಟಂಗ ಶ್ರೀಸಾಯಿನಾಧಾ 
ತಗಝಾಯಜಾಯಪದಾ ಪಾಹತಾ ಗ ೂೀಪಬಾಲೀ 
ಸದಾರಂಗಲೀ ಚ್ಚತಸವರೂಪಿೀ ಮಳಾಲೀ 
ಕರೀರಾಸಕರೀಡಾ ಸವ ೀ ಕೃಷ್ಣನಾಧಾ 
ನಮಸಾಾರ ಸಾಷಾಟಂಗ ಶ್ರೀಸಾಯಿನಾಧಾ 
ತಗಲಾಮಾಗತ ೂೀ ಮಾಗಣ ೀ ಏಕಧಾಯವ ೀ 
ಕರಾಜ ೂೀಡಿತ ೂೀ ದಿೀನ ಅತಯಂತ ಭಾವ ೀ 
ಭವಿೀಮೀಹನಿೀರಾಜ ಹಾತಾರ ಆತಾ 
ನಮಸಾಾರ ಸಾಷಾಟಂಗ ಶ್ರೀಸಾಯಿನಾಧಾ 
೬. ಪಾರರ್ಗನ 
ಐಸಾ ಯೀ ಈಬಾ! ಸಾಯಿ ದಿಗಂಬ್ರಾ 
ಅಕ್ಷಯರೂಪ ಅವತಾರಾ | ಸವಗಹಿ ವಾಯಪಕ ತೂ 
ಶಗರತಿಸಾರಾ, ಅನಸೂಯಾತಿರಕಗಮಾರಾ(ಬಾಬಾಯೀ) ಮಹಾರಾಜ ೀ ಈಬಾ 
ಕ್ಾಶ್ೀಸಾ್ನ ಜಪ ಪರತಿದಿವಸಿೀ ಕ್ ೂಲಾಾಪುರ ಭಿಕ್ ೀಸಿೀ ನಿಮಗಲ ನದಿ ತಗಂಗಾ 
ಜಲಪಾರಸಿೀ, ನಿದಾರಮಾಹಗರದ ೀಶ್ೀ ಐಸಾ ಯೀ ಯಿೀಬಾ 
ಝೀಳಿೀಲ ೂೀಂಬ್ತಸ ೀ ವಾಮಕರೀ ತಿರಶೂಲ ಢಮರೂಧಾರ 
ಭಕ್ಾಾವರದಸದಾ ಸಗಖ್ಕ್ಾರೀ, ದ ೀಶ್ೀಲ ಮಗಕಾೀಚಾರೀ ಐಸಾ ಯೀ ಯಿೀಬಾ 
ಪಾಯಿಪಾದಗಕ್ಾ ಜಪಮಾಲಾ ಕಮಂಡಲೂಮೃಗಛಾಲಾ 
ಧಾರಣ ಕರಶ್ೀಬಾ ನಾಗಜಟಾ, ಮಗಕಗಟ ಶ ೂೀಭತ ೂೀಮಾಥಾ ಐಸಾ ಯೀ 
ಯಿೀಬಾ 
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ತತಪರ ತಗಝಾಯಯಾ ಜ ೀಧಾಯನಿೀ ಅಕ್ಷಯತಾವಂಚ ೀಸದನಿೀ 
ಲಕ್ಷ್ಮೀವಾಸಕರೀ ದಿನರಜನಿೀ, ರಕ್ಷಸಿಸಂಕಟ ವಾರಗನಿ ಐಸಾ ಯೀ ಯಿೀಬಾ 
ಯಾಪರಧಾಯನ ತಗಝೀ ಗಗರಗರಾಯಾ ದೃಶಯಕರೀ ನಯನಾಯಾ 
ಪೂಣಾಗನಂದ ಸಗಖ ೀ ಹಿೀಕ್ಾಯಾ, ಲಾವಿಸಿಹರ ಗಗಣಗಾಯಾ 
ಐಸಾ ಯೀ ಯಿೀಬಾ ಸಾಯಿ ದಿಗಂಬ್ರ ಅಕ್ಷಯ ರೂಪ ಅವತಾರಾ 
ಸವಗಹಿವಾಯಪಕ ತೂ, ಶಗರತಿಸಾರಾ ಅನಸೂಯಾತಿರ ಕಗಮಾರಾ(ಬಾಬಾಯೀ) 
ಮಹಾರಾಜ ೀ ಈಬಾ 
೭. ಸಾಯಿ ಮಹಿಮಾ ಸ ೂಾೀತರಂ 
ಸದಾಸತಸವರೂಪಂ ಚ್ಚದಾನಂದಕಂದಂ 
ಜಗತಸಂಭವಸಾಯನ ಸಂಹಾರ ಹ ೀತಗಂ 
ಸವಭಕ್ ಾೀಚಿಯಾ ಮಾನಗಷ್ಂ ದಶಗಯಂತಂ 
ನಮಾಮೀಶವರಂ ಸದಗುರಗಂ ಸಾಯಿನಾರ್ಂ 
ಭವಧಾವಂತ ವಿಧವಂಸ ಮಾತಾಗಂಡಮೀಡಯಂ 
ಮನ ೂೀವಾಗತಿೀತಂ ಮಗನಿರ್ ಧಾಯನ ಗಮಯಂ 
ಜಗದಾವಾಪಕಂ ನಿಮಗಲಂ ನಿಗಗಗಣಂ ತಾವಂ 
ನಮಾಮೀಶವರಂ ಸದಗುರಗಂ ಸಾಯಿನಾರ್ಂ 
ಭವಾಂಭ ೂೀದಿ ಮಗಾ್ರ್ಧಗತಾನಾಂ ಜನಾನಾಂ 
ಸವಪಾದಾಶ್ರತಾನಾಂ ಸವಭಕಾ ಪಿರಯಾಣಾಂ 
ಸಮಗದಾದರಣಾಧಗಂ ಕಲೌ ಸಂಭವಂತಂ 
ನಮಾಮೀಶವರಂ ಸದಗುರಗಂ ಸಾಯಿನಾರ್ಂ 
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ಸದಾನಿಂಬ್ ವೃಕ್ಷಸಯಮಗಲಾರ್ಧ ವಾಸಾತ್ 
ಸಗಧಾಸಾರವಿಣಂ ತಿಕಾ ಮಪಯ ಪಿರಯಂತಂ 
ತರಗಂ ಕಲಪ ವೃಕ್ಾರ್ಧಕಂ ಸಾಧಯಂತಂ 
ನಮಾಮೀಶವರಂ ಸದಗುರಗಂ ಸಾಯಿನಾರ್ಂ 
ಸದಾಕಲಪ ವೃಕ್ಷಸಯ ತಸಾಯರ್ಧಮೂಲ ೀ 
ಭವದಾಾವಬ್ಗದಾಯಾ ಸಪಯಾಗದಿಸ ೀವಾಂ 
ನೃಣಾಂ ಕಗವಗತಾಂ ಭಗಕಾ-ಮಗಕಾ ಪರದಂತಂ 
ನಮಾಮೀಶವರಂ ಸದಗುರಗಂ ಸಾಯಿನಾರ್ಂ 
ಅನ ೀಕ್ಾ ಶೃತಾ ತಕಯಗ ಲೀಲಾ ವಿಲಾಸ ೈ: 
ಸಮಾ ವಿಷ್ೃತ ೀಶಾನ ಭಾಸವತರಪಭಾವಂ 
ಅಹಂಭಾವಹಿೀನಂ ಪರಸನಾ್ತಾಭಾವಂ 
ನಮಾಮೀಶವರಂ ಸದಗುರಗಂ ಸಾಯಿನಾರ್ಂ 
ಸತಾಂ ವಿಶರಮಾರಾಮ ಮೀವಾಭಿರಾಮಂ 
ಸದಾಸಜಜನ ೈ ಸಂಸಗಾತಂ ಸನ್ಮದಿಾ: 
ಜನಾಮೀದದಂ ಭಕಾ ಭದರ ಪರದಂತಂ 
ನಮಾಮೀಶವರಂ ಸದಗುರಗಂ ಸಾಯಿನಾರ್ಂ 
ಅಜನಾಾದಯಮೀಕಂ ಪರಂಬ್ರಹಾ ಸಾಕ್ಾತ್ 
ಸವಯಂ ಸಂಭವಂ ರಾಮಮೀವಾವತಿೀಣಗಂ 
ಭವದದಶಗನಾತಸಂಪುನಿೀತ: ಪರಭ ೂೀಹಂ 
ನಮಾಮೀಶವರಂ ಸದಗುರಗಂ ಸಾಯಿನಾರ್ಂ 

www.yo
us

igm
a.c

om



ಶ್ರೀಸಾಯಿಶ ಕೃಪಾನಿಧ ೀ ಖಲನೃಣಾಂ ಸವಾಗಧಗಸಿದಿದಪರದ 
ಯಗಷ್ಾತಾಪದರಜ: ಪರಭಾವಮತಗಲಂ ಧಾತಾಪಿವಕ್ಾಾಕ್ಷಮ: 
ಸದಾಕ್ಾಾಶಶರಣಂ ಕೃತಾಂಜಲಪುಟ: ಸಂಪಾರಪಿಾತ ೂೀಸಿಾನ್ ಪರಭ ೂೀ 
ಶ್ರೀಮತಾಸಯಿಪರ ೀಶ ಪಾದ ಕಮಲಾನ್ ನಾನಯಚಿರಣಯಂಮಮ 
ಸಾಯಿರೂಪಧರ ರಾಘವೀತಾಮಂ 
ಭಕಾಕ್ಾಮ ವಿಬ್ಗಧ ದಗರಮಂ ಪರಭಗಂ 
ಮಾಯಯೀಪಹತ ಚ್ಚತಾ ಶಗದಯಯೀ 
ಚ್ಚಂತಯಾಮಯಹ ಮಹನಿಗಶಂ ಮಗದಾ 
ಶರತಗಸಧಾಂಶಂ ಪರತಿಮಂ ಪರಕ್ಾಶಂ 
ಕೃಪಾತಪತರಂ ತವಸಾಯಿನಾರ್ 
ತವದಿೀಯಪಾದಾಬ್ಜ ಸಮಾಶ್ರತಾನಾಂ 
ಸವಚಾಿಯಯಾತಾಪ ಮಪಾಕರ ೂೀತಗ 
ಉಪಾಸನಾದ ೈವತ ಸಾಯಿನಾರ್ 
ಸಾವ ೈಮಗ ಯೀಪಾಸನಿ ನಾಸಗಾತಸಾವಂ 
ರಮೀನಾನ ೂೀಮೀ ತವಪಾದಯಗಗ ೇ 
ಭಗರಂಗ ೂೀ ಯದಾಬ ಜೀ ಮಕರಂದಲಗಬ್ಯ: 
ಅನ ೀಕಜನಾಾಜಗತ ಪಾಪಸಂಕ್ಷಯೀ 
ಭವ ೀದಾವತಾಪದ ಸರ ೂೀಜ ದಶಗನಾತ್ 
ಕ್ಷಮಸವ ಸವಾಗನಪರಾಧ ಪುಂಜಕ್ಾನ್ 
ಪರಸಿೀದ ಸಾಯಿಶ ಸದಗುರ ೂೀ ದಯಾನಿಧ ೀ 
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ಶ್ರೀಸಾಯಿನಾರ್ ಚರಣಾಮೃತ ಪೂಣಗಚ್ಚತಾಾ 
ತತಾಪದ ಸ ೀವನರತಾ ಸಸತ ತಂಚ ಭಕ್ಾಾ 
ಸಂಸಾರಜನಯ ದಗರತೌಘ ವಿನಿಗಗ ತಾಸ ಾೀ 
ಕ್ ೈವಲಯ ಧಾಮ ಪರಮಂ ಸಮವಾಪು್ವಂತಿ 
ಸ ೂಾೀತರಮೀ ತತಪಠ ೀದಾಕ್ಾಾ ಯೀನ್ರಸಾನಾನಾಸದಾ 
ಸದಗುರ ೂೀ: ಸಾಯಿನಾರ್ಸಯ ಕೃಪಾಪಾತರಂ ಭವ ೀದಾವಂ 
೮. ಗಗರಗ ಪರಸಾದ ಯಾಚನಾದಶಕಂ 
ರಗಸ ೂೀಮಮಪಿರಯಾಂಬಿಕ್ಾ ಮಜವರೀಪಿತಾಹಿೀರಗಸ ೂೀ 
ರಗಸ ೂೀಮಮಪಿರಯಾಂಗನಾ ಪಿರಯಸಗತಾತಾಜಾಹಿೀರಗಸ ೂೀ 
ರಗಸ ೂೀಭಗಿನಬ್ಂಧಗ ಹಿೀ ಸವಶಗರ ಸಾಸಗಬಾಯಿ ರಗಸ ೂೀ 
ನದತಾ ಗಗರಗಸಾಯಿಮಾ ಮಝವರೀ ಕರ್ಧೀಹಿೀ ರಗಸ ೂೀ 
ಪುಸ ೂೀನ ಸಗನಭಾಯಿತಾಯ ಮಜನ ಭಾರತೂಜಾಯಾ ಪುಸ ೂೀ 
ಪುಸ ೂೀನ ಪಿರಯಸ ೂೀಯರ ೀ ಪಿರಯಸಗ ೀನಗಾ್ಾತಿೀ ಪುಸ ೂೀ 
ಪುಸ ೂೀ ಸಗಹೃದನಾಸಖ್ ಸವಜನನಾಪಾ ಬ್ಂಧೂ ಪುಸ ೂೀ 
ಪರೀನ ಗಗರಗಸಾಯಿಮಾ ಮಝವರೀ ಕರ್ಧೀಹಿೀ ರಗಸ ೂೀ 
ಪುಸ ೂೀನ ಅಬ್ಲಾಮಗಲ ೀ ತರಗಣ ವೃದದಹಿೀ ನಾಪುಸ ೂೀ 
ಪುಸ ೂೀನ ಗಗರಗಥಾಕಗಟ ೀ ಮಜನ ದ ೂೀರಸಾನ ೀ ಪುಸ ೂೀ 
ಪುಸ ೂೀನಚಬ್ಲ ೀ ಬ್ಗರ ೀ ಸಗಜನಸಾದಗಹಿೀನಾ ಪುಸ ೂೀ 
ಪರೀನ ಗಗರಗಸಾಯಿಮಾ ಮಝವರೀ ಕರ್ಧೀಹಿೀ ರಗಸ ೂೀ 
ದಗಸ ೂೀಚತಗರತಾವವಿತ್ ವಿಬ್ಗಧ ಪಾರಗ್ಾಗಾ್ಾನಿೀರಗಸ ೂೀ 
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ರಗಸ ೂೀ ಹಿ ವಿದಗ ಸಿರೀಯಾ ಕಗಶಲ ಪಂಡಿತಾಹಿೀರಗಸ ೂೀ 
ರಗಸ ೂೀಮಹಿಪತಿೀಯತಿೀ ಭಜಕತಾಪಸಿೀಹಿೀ ರಗಸ ೂೀ 
ನದತಾ ಗಗರಗಸಾಯಿಮಾ ಮಝವರೀ ಕರ್ಧೀಹಿೀ ರಗಸ ೂೀ 
ರಗಸ ೂೀಕವಿ ಋಷಿ ಮಗನಿೀ ಅನಘಸಿದದಯೀಗಿೀರಗಸ ೂೀ 
ರಗಸ ೂೀಹಿಗೃಹದ ೀವತಾತಿಕಗಲಗಾರಮದ ೀವಿೀ ರಗಸ ೂೀ 
ರಗಸ ೂೀಖ್ಲಪಿಶಾಚಿಹಿೀ ಮಲೀನಡಾಕನಿೀ ಹಿೀರಗಸ ೂೀ 
ನದತಾ ಗಗರಗಸಾಯಿಮಾ ಮಝವರೀ ಕರ್ಧೀಹಿೀ ರಗಸ ೂೀ 
ರಗಸ ೂೀಮೃಗಖ್ಗಕೃಮೀ ಅಖಲಜೀವಜಂತೂರಗಸ ೂೀ 
ರಗಸ ೂೀ ವಿಟಪಪರಸಾರಾ ಅಚಲ ಆಪಗಾಬಿಯೀರಗಸ ೂೀ 
ರಗಸ ೂೀಖ್ಪವನಾಗಿ್ವಾರ್ ಅವನಿಪಂಚತತ ಾವೀರಗಸ ೂೀ 
ನದತಾ ಗಗರಗಸಾಯಿಮಾ ಮಝವರೀ ಕರ್ಧೀಹಿೀ ರಗಸ ೂೀ 
ರಗಸ ೂೀ ವಿಮಲಕನ್ರಾ ಅಮಲಯಕ್ಷ್ಣಿೀಹಿೀರಗಸ ೂೀ 
ರಗಸ ೂೀಶಶ್ಖ್ಗಾದಿಹಿೀ ಗಗನಿ ತಾರಕ್ಾಹಿೀರಗಸ ೂೀ 
ರಗಸ ೂೀ ಅಮರರಾಜಹಿೀ ಅದಯ ಧಮಗರಾಜಾ ರಗಸ ೂೀ 
ನದತಾ ಗಗರಗಸಾಯಿಮಾ ಮಝವರೀ ಕರ್ಧೀಹಿೀ ರಗಸ ೂೀ 
ರಗಸ ೂೀ ಮನ ಸರಸವತಿೀ ಚಪಲಚ್ಚತಾ ತಿೀಹಿೀರಗಸ ೂೀ 
ರಗಸ ೂೀವಪುದಿಶಾಖಲಾಕಠನಕ್ಾಲತ ೂೀ ಹಿೀರಗಸ ೂೀ 
ರಗಸ ೂೀಸಕಲ ವಿಶವಹಿೀಮಯಿತಗ ಬ್ರಹಾಗ ೂೀಳಂರಗಸ ೂೀ 
ನದತಾ ಗಗರಗಸಾಯಿಮಾ ಮಝವರೀ ಕರ್ಧೀಹಿೀ ರಗಸ ೂೀ 
ವಿಮೂಡ ಹಾಣಗನಿ ಹಸ ೂೀ ಮಜನಮತಸರಾಹಿೀ ರಗಸ ೂೀ 
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ಪದಾಭಿರಗಚ್ಚ ಉಳಸ ೂೀ ಜನನಕಧಗಮೀನಾಫಸ ೂೀ 
ನದಗಗಗ ದೃತಿಚಾ ಧಸ ೂೀ ಅಶ್ವ ಭಾವ ಮಾಗ ೀಖ್ಸ ೂೀ 
ಪರಪಂಚ್ಚ ಮನಹ ೀರಗಸ ೂೀ ದೃಡವಿರಕಾಚ್ಚತಿಾೀಠಸ ೂೀ 
ಕಗಣಾಚ್ಚ ಘೃಣಾನಸ ೂೀನಚಸಪೃಹಕಶಾಚ್ಚೀ ಅಸ ೂೀ 
ಸದ ೈವ ಹೃದಯಾ ವಸ ೂೀ ಮನಸಿದಾಯನಿ ಸಾಯಿವಸ ೂೀ 
ಪದಿೀಪರಣಯವೀರಸ ೂೀ ನಿಖಲ ದೃಶಯ ಬಾಬಾದಿಸ ೂೀ 
ನದತಾ ಗಗರಗಸಾಯಿಮಾ ಉಪರಯಾಚನ ೀಲಾ ರಗಸ ೂೀ 
೯. ಮಂತರ ಪುಷ್ಪಂ 
ಹರ ಓಂ ಯಗ ್ಾೀನ ಯಗ್ಾಮಯಜಂತದ ೀವಾ ಸಾಾನಿಧಮಾಗಣಿ 
ಪರಧಮಾನಾಯಸನ್ | ತ ೀಹನಾಕಂ ಮಹಿಮಾನ:ಸಸಚಂತ 
ಯತರಪೂವ ೀಗ ಸಾಧಾಯ ಸಸಂತಿ ದ ೀವಾ:| 
ಓಂ ರಾಜಾರ್ಧರಾಜಾಯ ಪಸಹಯಸಾಹಿನ ೀ 
ನಮೀವಯಂ ವ ೈ ಶರವಣಾಯ ಕಗಮಗಹ ೀ 
ಸಮೀಕ್ಾಮಾನ್ ಕ್ಾಮಕ್ಾಮಾಯ ಮಹಯಂ 
ಕ್ಾಮೀಶವರ ೂೀ ವ ೈಶರವಣ ೂೀ ದದಾತಗ 
ಕಗಬ ೀರಾಯ ವ ೈಶರವಣಾಯಾ ಮಹಾರಾಜಾಯನಮ: 
ಓಂ ಸವಸಿಾೀ ಸಾಮಾರಜಯಂ ಭ ೂೀಜಯಂ 
ಸಾವರಾಜಯಂ ವ ೈರಾಜಯಂ ಪಾರಮೀಷ್ಟಾಂರಾಜಯಂ 
ಮಹಾರಾಜಯ ಮಾರ್ಧಪತಯಮಯಂ ಸಮಂತಪಯಾಗ 
ಈಶಾಯ ಸಾಸವಗಭೌಮ ಸಾಸವಾಗ ಯಗಷಾನ್ 
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ತಾದಾಪದಾದಾಗತ್ ಪುರರ್ಧವ ಯೈಸಮಗದರ ಪಯಾಗಂತಾಯಾ 
ಏಕರಾಳಿಿತಿ ತದಪ ಯೀಷ್ ಶ ೂಲೀಕ್ ೂೀಬಿಗಿೀತ ೂೀ ಮರಗತ: 
ಪರವ ೀಷ ೂಟೀರ ೂೀ ಮರಗತಾ ಸಾಯವಸನ್ ಗಗರಹ ೀ 
ಆವಿಕ್ಷ್ತಸಯಕ್ಾಮ ಪ ರೀರ್ ವಿಶ ವೀದ ೀವಾಸಭಾಸದ ಇತಿ 
ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣವಾಸಗದ ೀವ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸದಗುರಗ ಸಾಯಿನಾಧ್ 
ಮಹಾರಾಜ್ ಕ ಜ ೈ 
ಕರಚರಣ ಕೃತಂ ವಾಕ್ಾಾಯ ಜಂಕಮಗಜಂವಾ 
ಶರವಣನಯನಜಂ ವಾಮಾನಸಂವಾ ಪರಾಧಂ 
ವಿದಿತ ಮವಿದಿತಂ ವಾ ಸವಗಮೀತತ್ ಕ್ಷಮಸವ 
ಜಯಜಯ ಕರಗಣಾಬ ಯೀ ಶ್ರೀಪರಭ ೂೀಸಾಯಿನಾಧ 
ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸದಗುರಗ ಸಾಯಿನಾಧ್ ಮಹರಾಜ್ ಕ ಜ ೈ 
ರಾಜಾರ್ಧರಾಜ ಯೀಗಿರಾಜ ಪರಬ್ರಹಾ ಶ್ರೀಸಾಯಿನಾಧಾಮಹರಾಜ್ 
ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸದಗುರಗ ಸಾಯಿನಾಧ್ ಮಹರಾಜ್ ಕ ಜ ೈ 

www.yo
us

igm
a.c

om




