
ஶ்ரீ ஸச்சிதானம்த ஸத்குரு ஸாயினாத 
மஹராஜ் கீ ஜை. 
ஆரதி ஸாயிபாபா ஸஸௌக்ய தாதார ைவீ 
சரண ரைதாலீ த்யாவா தாஸாவிஸாவா 
பக்தாவிஸாவா ஆரதிஸாயிபாபா 
ைாளுனிய அனம்க ஸஸ்வரூபிராஹஹதம்க 
முமூக்ஷ ைனதாவி னிைஹ ாளா ஶ்ரீரம்க 
ஹ ாளா ஶ்ரீரம்க ஆரதிஸாயிபாபா 
ையமனி ஜைஸாபாவ தய ஜதஸா அனுபவ 
தாவிஸி தயாகனா ஐஸி துைஹீிமாவ 
துைஹீிமாவா ஆரதிஸாயிபாபா 
துமஹசனாம த்யாதா ஹஹர ஸம்ஸ்க்றுதி 
வ்யதா 
அகாததவகரணி மார்க தாவிஸி அனாதா 
தாவிஸி அனாதா ஆரதி ஸாயிபாபா 
கலியுகி அவதாரா ஸத்குண பரப்ரஹ்மா 
ஸாசார 
அவதீர்ண ைூலாஹஸ ஸ்வாமீ தத்த திகம்பர 
தத்த திகம்பர ஆரதி ஸாயிபாபா 
ஆ ாதிவஸா குருவாரீ பக்த கரீதிவாரீ 
ப்ரபுபத பஹாவயா பவபய னிவாரீ 
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பயனிவாரீ ஆரதி ஸாயிபாபா 
மாைானிை த்ரவ்யஹ வ தவ சரணரைஹஸவா 
மாகஹண ஹஹசி ஆதா துஹ்மா ஹதவாதிஹதவா 
ஹதவாதிஹதவ ஆரதிஸாயிபாபா 
இச்சிதா தீனசாதக னிர்மல ஹதாயனிைஸூக 
பாைஹவ மாதவாயா ஸம்பாள அபூளிபாக 
அபூளிபாக ஆரதிஸாயிபாபா 
ஸஸௌக்யதாதார ைவீா சரண ரைதாள ீ
த்யாவாதாஸா 
விஸாவா பக்தாவிஸாவா ஆரதி ஸாயிபாபா 
௨. அபம்க் 
ஶிரிடி மாஹை பம் ரீபுர ஸாயிபாபாரமாவர 
பாபாரமாவர  ஸாயிபாபாரமாவர 
ஶுத்தபக்தி சம்த்ரபாகா  பாவபும் லீகைாகா 
பும் லீக ைாகா  பாவபும் லீகைாகா 
யாஹஹா யாஹஹா அவஹகைன| கரூபாபான்ஸீ 
வம்தன 
ஸாயிஸீ வம்தன| கரூபாபான்ஸீ வம்தன|| 
கணூஹ்மஹண பாபாஸாயி| தாவபாவ மாஹை 
ஆய ீ
பாவமாஹை ஆய ீதாவபாவ மாஹையா ஈ 
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௩. னமனம் 
காலீன ஹலா ாம்கண,வம்தீன சரண 
ஹ ால்யான ீபாஹனீ ரூபதுஹை| 
ப்ஹரஹம ஆலிம்கன,ஆனம்ஹத பூைின 
பாஹவ ஓவாளனீ ஹ்மஹண னாமா|| 
த்வஹமவ மாதா ச பிதா த்வஹமவ 
த்வஹமவ பம்துஶ்ச ஸகா த்வஹமவ 
த்வஹமவ வித்யா த்ரவிணம் த்வஹமவ 
த்வஹமவ ஸர்வம் மமஹதவஹதவ 
காஹயன வாசா மனஹஸம்த்ரிஜயர்வா 
புத்த்யாத்மனாவா ப்ரக்றுஹத ஸ்வபாவாத் 
கஹராமி யத்யத்ஸகலம் பரஸ்ஜம 
னாராயணாஹயதி ஸமர்பயாமீ 
அச்யுதம்ஹகஶவம் ராமனாராயணம் 
க்றுஷ்ணதாஹமாதரம் வாஸுஹதவம் ஹரிம் 
ஶ்ரீதரம் மாதவம் ஹகாபிகாவல்லபம் 
ைானகீனாயகம் ராமசம்த்ரம் பஹை 
௪. னாம ஸ்மரணம் 
ஹஹரராம ஹஹரராம ராமராம ஹஹர ஹஹர 
ஹஹரக்றுஷ்ண ஹஹரக்றுஷ்ண க்றுஷ்ண 
க்றுஷ்ண ஹஹர ஹஹர ||ஶ்ரீ குருஹதவதத்த 
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௫. னமஸ்காராஷ் கம் 
அனம்தா துலாஹத கஹஸஹர ஸ்தவாஹவ 
அனம்தா துலாஹத கஹஸஹர னமாஹவ 
அனம்தாமுகாசா ஶிஹண ஹஶஷ காத 
னமஸ்கார ஸாஷ் ாம்க ஶ்ரீஸாயினாதா 
ஸ்மராஹவமனதீ்வத்பதா னித்யபாஹவ 
உராஹவதரீ பக்திஸாடீ ஸ்வபாஹவ 
தராஹவ ைகா தாருனமீாயா தாதா 
னமஸ்கார ஸாஷ் ாம்க ஶ்ரீஸாயினாதா 
வஹஸ ஹைாஸதா தாவயா ஸம்தலீலா 
திஹஸ ஆக்ன்ய ஹலாகா பரீ ஹைாைனாலா 
பரீ அம்தரீ க்ன்யானஜகவல்ய தாதா 
னமஸ்கார ஸாஷ் ாம்க ஶ்ரீஸாயினாதா 
பராலதலா ைன்மஹா மான வாசா 
னராஸார்தகா ஸாதனபீூத ஸாசா 
தரூஸாயி ப்ஹரமா களாயா அஹம்தா 
னமஸ்கார ஸாஷ் ாம்க ஶ்ரீஸாயினாதா 
தராஹவ கரீஸான அல்பக்ன்ய பாலா 
கராஹவ அஹ்மாதன்யசும்ஹபானிகாலா 
முகீகால ப்ஹரஹமகராக்ராஸ அதா 
னமஸ்கார ஸாஷ் ாம்க ஶ்ரீஸாயினாதா 
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ஸுரா தீக ஜ்யாம்ச்யா பதாவம்திதாதி 
ஶுகாதீக ைாஹத ஸமானத்வஹததீ 
ப்ரயாகாதி தீர்ஹத பதீனம்ரஹஹாதா 
னமஸ்கார ஸாஷ் ாம்க ஶ்ரீஸாயினாதா 
துஜ்யாஜ்யாபதா பாஹதா ஹகாபபாலீ 
ஸதாரம்கலீ சித்ஸ்வரூப ீமிளாலீ 
கரீராஸக்ரீ ா ஸஹவ க்றுஷ்ணனாதா 
னமஸ்கார ஸாஷ் ாம்க ஶ்ரீஸாயினாதா 
துலாமாகஹதா மாகஹண ஏகத்யாஹவ 
கராஹைாடிஹதா தீன அத்யம்த பாஹவ 
பவஹீமாஹனரீாை ஹாதாரி ஆதா 
னமஸ்கார ஸாஷ் ாம்க ஶ்ரீஸாயினாதா 
௬. ப்ரார்தன 
ஐஸா ஹய ஈபா! ஸாயி திகம்பரா 
அக்ஷயரூப அவதாரா | ஸர்வஹி வ்யாபக தூ 
ஶ்ருதிஸாரா, அனஸூயாத்ரிகுமாரா(பாபாஹய) 
மஹாராஹை ஈபா 
காஶஸீ்னான ைப ப்ரதிதிவஸீ ஸகால்ஹாபுர 
பிஹக்ஷஸீ னிர்மல னதி தும்கா 
ைலப்ராஸீ, னித்ராமாஹுரஹதஶ ீஐஸா ஹய யபீா 
ஹைாளஹீலாம்பதஹஸ வாமகரீ த்ரிஶூல 
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 மரூதாரி 
பக்தாவரதஸதா ஸுககாரீ, ஹதஶலீ முக்தீசாரீ 
ஐஸா ஹய யபீா 
பாயிபாதுகா ைபமாலா கமம் லூம்றுகசாலா 
தாரண கரிஶபீா னாகை ா, முகு  
ஹஶாபஹதாமாதா ஐஸா ஹய யபீா 
தத்பர துஜ்யாயா ஹைத்யான ீ
அக்ஷயத்வாம்ஹசஸதன ீ
லக்ஷ்மீவாஸகரீ தினரைன,ீ ரக்ஷஸிஸம்க  
வாருனி ஐஸா ஹய யபீா 
யாபரித்யான துஹை குருராயா த்றுஶ்யகரீ 
னயனாயா 
பூர்ணானம்த ஸுஹக ஹகீாயா, லாவிஸிஹரி 
குணகாயா 
ஐஸா ஹய யபீா ஸாயி திகம்பர அக்ஷய ரூப 
அவதாரா 
ஸர்வஹிவ்யாபக தூ, ஶ்ருதிஸாரா 
அனஸூயாத்ரி குமாரா(பாபாஹய) மஹாராஹை 
ஈபா 
௭. ஸாயி மஹிமா ஸ்ஹதாத்ரம் 
ஸதாஸத்ஸ்வரூபம் சிதானம்தகம்தம் 
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ைகத்ஸம்பவஸ்தான ஸம்ஹார ஹஹதும் 
ஸ்வபக்ஹதச்சயா மானுஷம் தர்ஶயம்தம் 
னமாமீஶ்வரம் ஸத்குரும் ஸாயினாதம் 
பவத்வாம்த வித்வம்ஸ மார்தாம் மீட்யம் 
மஹனாவாகதீதம் முனிர் த்யான கம்யம் 
ைகத்வ்யாபகம் னிர்மலம் னிர்குணம் த்வாம் 
னமாமீஶ்வரம் ஸத்குரும் ஸாயினாதம் 
பவாம்ஹபாதி மக்னார்திதானாம் ைனானாம் 
ஸ்வபாதாஶ்ரிதானாம் ஸ்வபக்தி ப்ரியாணாம் 
ஸமுத்தாரணார்தம் கஸலௌ ஸம்பவம்தம் 
னமாமீஶ்வரம் ஸத்குரும் ஸாயினாதம் 
ஸதானிம்ப வ்றுக்ஷஸ்யமுலாதி வாஸாத் 
ஸுதாஸ்ராவிணம் திக்த மப்ய ப்ரியம்தம் 
தரும் கல்ப வ்றுக்ஷாதிகம் ஸாதயம்தம் 
னமாமீஶ்வரம் ஸத்குரும் ஸாயினாதம் 
ஸதாகல்ப வ்றுக்ஷஸ்ய தஸ்யாதிமூஹல 
பவத்பாவபுத்த்யா ஸபர்யாதிஹஸவாம் 
ன்றுணாம் குர்வதாம் புக்தி-முக்தி ப்ரதம்தம் 
னமாமீஶ்வரம் ஸத்குரும் ஸாயினாதம் 
அஹனகா ஶ்றுதா தர்க்ய லீலா விலாஜஸ: 
ஸமா விஷ்க்றுஹதஶான பாஸ்வத்ர்பபாவம் 
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அஹம்பாவஹனீம் ப்ரஸன்னாத்மபாவம் 
னமாமீஶ்வரம் ஸத்குரும் ஸாயினாதம் 
ஸதாம் விஶ்ரமாராம ஹமவாபிராமம் 
ஸதாஸஜ்ைஜன ஸம்ஸ்துதம் ஸன்னமத்பி: 
ைனாஹமாததம் பக்த பத்ர ப்ரதம்தம் 
னமாமீஶ்வரம் ஸத்குரும் ஸாயினாதம் 
அைன்மாத்யஹமகம் பரம்ப்ரஹ்ம ஸாக்ஷாத் 
ஸ்வயம் ஸம்பவம் ராமஹமவாவதீர்ணம் 
பவத்தர்ஶனாத்ஸம்புனதீ: ப்ரஹபாஹம் 
னமாமீஶ்வரம் ஸத்குரும் ஸாயினாதம் 
ஶ்ரீஸாயிஶ க்றுபானிஹத கிலன்றுணாம் 
ஸர்வார்தஸித்திப்ரத 
யுஷ்மத்பாதரை: ப்ரபாவமதுலம் 
தாதாபிவக்தாக்ஷம: 
ஸத்பக்த்யாஶ்ஶரணம் க்றுதாம்ைலிபு : 
ஸம்ப்ராப்திஹதாஸ்மின் ப்ரஹபா 
ஶ்ரீமத்ஸாயிபஹரஶ பாத கமலான் 
னான்யச்சரண்யம்மம 
ஸாயிரூபதர ராகஹவாத்தமம் 
பக்தகாம விபுத த்ருமம் ப்ரபும் 
மாயஹயாபஹத சித்த ஶுத்தஹய 
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சிம்தயாம்யஹ மஹர்னிஶம் முதா 
ஶரத்ஸுதாம்ஶம் ப்ரதிமம் ப்ரகாஶம் 
க்றுபாதபத்ரம் தவஸாயினாத 
த்வதீயபாதாப்ை ஸமாஶ்ரிதானாம் 
ஸ்வச்சாயயாதாப மபாகஹராது 
உபாஸனாஜதவத ஸாயினாத 
ஸ்மஜவர்ம ஹயாபாஸனி னாஸ்துதஸ்த்வம் 
ரஹமன்மஹனாஹம தவபாதயுக்ஹம 
ப்ரும்ஹகா யதாப்ஹை மகரம்தலுப்த: 
அஹனகைன்மார்ைித பாபஸம்க்ஷஹயா 
பஹவத்பவத்பாத ஸஹராை தர்ஶனாத் 
க்ஷமஸ்வ ஸர்வானபராத பும்ைகான் 
ப்ரஸீத ஸாயிஶ ஸத்குஹரா தயானிஹத 
ஶ்ரீஸாயினாத சரணாம்றுத பூர்ணசித்தா 
தத்பாத ஹஸவனரதா ஸ்ஸத தம்ச பக்த்யா 
ஸம்ஸாரைன்ய துரிஸதௌக வினிர்க தாஸ்ஹத 
ஜகவல்ய தாம பரமம் ஸமவாப்னுவம்தி 
ஸ்ஹதாத்ரஹம தத்பஹ த்பக்த்யா 
ஹயான்னரஸ்தன்மனாஸதா 
ஸத்குஹரா: ஸாயினாதஸ்ய க்றுபாபாத்ரம் 
பஹவத்பவம் 
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௮. குரு ப்ரஸாத யாசனாதஶகம் 
ருஹஸாமமப்ரியாம்பிகா மைவரீபிதாஹரீுஹஸா 
ருஹஸாமமப்ரியாம்கனா 
ப்ரியஸுதாத்மைாஹரீுஹஸா 
ருஹஸாபகினபம்து ஹ ீஸ்வஶுர ஸாஸுபாயி 
ருஹஸா 
னதத்த குருஸாயிமா மைவரீ கதீஹ ீருஹஸா 
புஹஸான ஸுனபாயித்யா மைன ப்ராத்றூைாயா 
புஹஸா 
புஹஸான ப்ரியஹஸாயஹர ப்ரியஸஹகனக்ன்யாதீ 
புஹஸா 
புஹஸா ஸுஹ்றுதனாஸக ஸ்வைனனாப்த 
பம்தூ புஹஸா 
பரீன குருஸாயிமா மைவரீ கதீஹ ீருஹஸா 
புஹஸான அபலாமுஹல தருண வ்றுத்தஹ ீ
னாபுஹஸா 
புஹஸான குருதாகுஹ  மைன ஹதாரஸாஹன 
புஹஸா 
புஹஸானசபஹல புஹர ஸுைனஸாதுஹனீா 
புஹஸா 
பரீன குருஸாயிமா மைவரீ கதீஹ ீருஹஸா 
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துஹஸாசதுரத்த்வவித் விபுத 
ப்ராக்ன்யக்ன்யானரீுஹஸா 
ருஹஸா ஹி விது ஸ்த்ரீயா குஶல 
பம்டிதாஹரீுஹஸா 
ருஹஸாமஹிபதீயதீ பைகதாபஸீஹ ீருஹஸா 
னதத்த குருஸாயிமா மைவரீ கதீஹ ீருஹஸா 
ருஹஸாகவி றுஷி முன ீ
அனகஸித்தஹயாகீருஹஸா 
ருஹஸாஹிக்றுஹஹதவதாதிகுலக்ராமஹதவ ீ
ருஹஸா 
ருஹஸாகலபிஶாச்சஹ ீமலீன ாகின ீஹரீுஹஸா 
னதத்த குருஸாயிமா மைவரீ கதீஹ ீருஹஸா 
ருஹஸாம்றுகககக்றுமீ அகிலைவீைம்தூருஹஸா 
ருஹஸா வி பப்ரஸ்தரா அசல ஆபகாப்தீருஹஸா 
ருஹஸாகபவனாக்னிவார் 
அவனிபம்சதத்த்ஹவருஹஸா 
னதத்த குருஸாயிமா மைவரீ கதீஹ ீருஹஸா 
ருஹஸா விமலகின்னரா 
அமலயக்ஷிணஹீரீுஹஸா 
ருஹஸாஶஶிககாதிஹ ீககனி தாரகாஹரீுஹஸா 
ருஹஸா அமரராைஹ ீஅதய தர்மராைா ருஹஸா 
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னதத்த குருஸாயிமா மைவரீ கதீஹ ீருஹஸா 
ருஹஸா மன ஸரஸ்வதீ சபலசித்த தீஹரீுஹஸா 
ருஹஸாவபுதிஶாகிலாகடினகாலஹதா ஹரீுஹஸா 
ருஹஸாஸகல விஶ்வஹமீயிது 
ப்ரஹ்மஹகாளம்ருஹஸா 
னதத்த குருஸாயிமா மைவரீ கதீஹ ீருஹஸா 
விமூ  ஹ்மணுனி ஹஹஸா மைனமத்ஸராஹ ீ
ருஹஸா 
பதாபிருசி உளஹஸா ைனனகர்தமீனாபஹஸா 
னதுர்க த்றுதிசா தஹஸா அஶிவ பாவ 
மாஹககஹஸா 
ப்ரபம்சி மனஹஹருஹஸா 
த்று விரக்திசித்தீ ஹஸா 
குணாசி க்றுணானஹஸானசஸ்ப்றுஹகஶாசீ 
அஹஸா 
ஸஜதவ ஹ்றுதயா வஹஸா மனஸித்யானி 
ஸாயிவஹஸா 
பதீப்ரணயஹவாரஹஸா னிகில த்றுஶ்ய 
பாபாதிஹஸா 
னதத்த குருஸாயிமா உபரியாசஹனலா ருஹஸா 
௯. மம்த்ர புஷ்பம் 
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ஹரி ஓம் யக்ன்ஹயன யக்ன்யமயைம்தஹதவா 
ஸ்தானிதர்மாணி 
ப்ரதமான்யாஸன் | ஹதஹனாகம் 
மஹிமான:ஸ்ஸசம்த 
யத்ரபூர்ஹவ ஸாத்யா ஸ்ஸம்தி ஹதவா:| 
ஓம் ராைாதிராைாய பஸஹ்யஸாஹிஹன 
னஹமாவயம் ஜவ ஶ்ரவணாய குர்மஹஹ 
ஸஹமகாமான் காமகாமாய மஹ்யம் 
காஹமஶ்வஹரா ஜவஶ்ரவஹணா ததாது 
குஹபராய ஜவஶ்ரவணாயா மஹாராைாயனம: 
ஓம் ஸ்வஸ்தீ ஸாம்ராஜ்யம் ஹபாஜ்யம் 
ஸ்வாராஜ்யம் ஜவராஜ்யம் 
பாரஹமஷ்ட்யம்ராஜ்யம் 
மஹாராஜ்ய மாதிபத்யமயம் ஸமம்தபர்யா 
ஈஶ்யா ஸ்ஸார்வஸபௌம ஸ்ஸார்வா யுஷான் 
தாதாபதார்தாத் ப்ருதிவ்ஜயஸமுத்ர 
பர்யாம்தாயா 
ஏகராள்ளிதி ததப்ஹயஷ ஶ்ஹலாஹகாபிகீஹதா 
மருத: 
பரிஹவஷ்ஹ ாஹரா மருத்த ஸ்யாவஸன் 
க்ருஹஹ 
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ஆவிக்ஷிதஸ்யகாம ப்ஹரர் 
விஶ்ஹவஹதவாஸபாஸத இதி 
ஶ்ரீ னாராயணவாஸுஹதவ ஸச்சிதானம்த 
ஸத்குரு ஸாயினாத் மஹாராஜ் கி ஜை 
கரசரண க்றுதம் வாக்காய ைம்கர்மைம்வா 
ஶ்ரவணனயனைம் வாமானஸம்வா பராதம் 
விதித மவிதிதம் வா ஸர்வஹமதத் க்ஷமஸ்வ 
ையைய கருணாப்ஹத ஶ்ரீப்ரஹபாஸாயினாத 
ஶ்ரீ ஸச்சிதானம்த ஸத்குரு ஸாயினாத் 
மஹராஜ் கி ஜை 
ராைாதிராை ஹயாகிராை பரப்ரஹ்ம 
ஶ்ரீஸாயினாதாமஹராஜ் 
ஶ்ரீ ஸச்சிதானம்த ஸத்குரு ஸாயினாத் 
மஹராஜ் கி ஜை 

www.yo
us

igm
a.c

om




