
ശ്രീ സച്ചിദാനംദ സമര്ധ സദ്ഗുരു സായിനാധ 
മഹരാജ് കീ ജൈ. 
൧. ജൈാഡൂ നിയാകരചരണി ജേവിലാമാധാ 
പരിസാവീ വിനംതീ മാഝീ പംഡരീനാധാ 
അജസാനജസാ ഭാവാ ആജലാ  തൂഝിയാോയാ 
ശ്കുപാശ്ദുഷ്ടിപാജഹ മൈകജഡ  സദ്ഗുരൂരായാ 
അഖംഡിത അസാജവ ഇജസ  വാടജതപായീ 
തുകാഹ്മജണ ജദവാമാഝീ ജവഡീവാകുഡീ 
നാജമ ഭവപാശ് ഹാതി  ആപുലയാജതാഡീ 
൨.ഉോപാംഡുരംഗാ അതാ ശ്പഭാത സമജയാ 
പാതലാ | 
ജവഷ്ണവാംചാ ജമളാ ഗരുഡ-പാരീ ദാടലാ || 
ഗരൂഡാപാരാ പാസുനീ മഹാ ദവാരാ പരയംതാ | 
സുരവരാംചീ മാംദീ ഉഭീ ജൈാഡൂനി ഹാത് 
രുകസനകാദിക നാരദതുംബര ഭക്ാംചയാജകാടീ 
ശ്തിരൂലഢമരൂ ജേ ഉനി ഉഭാ ഗിരിജൈചാപതീ 
കലിയുഗീചാ ഭക്ാനാമാ ഉഭാകീര്തനീ 
പാേീമാജഗ ഉഭീജഡാലാ ലാവുനി ഉ ആൈനീ 
൩.ഉോ ഉോ ശ്രീസായിനാധഗുരുചരണകമല 
ദാവാ 
ആധിവയാദി ഭവതാപ വാരുനീ താരാ ൈഡൈീവാ 
ജഗലീതുഹ്മാ ജസാഡു നിയാഭവ തമര 
രൈനീവിലയാ 
പരിഹീ അനയാനാസീ തമചീ ഭുലവിജയാഗമായാ 
രക്ിന അഹ്മായത്കിംചിത് ഹീ തി 
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ൈലാസാരായാ 
തുഹ്മീച് തീജതസാരുനി ദാവാ മുഖൈനതാരായാ 
അഗ്ന്യാനീ അഹ്മീകിതി തവ 
വര്ണാവീതവജധാരവീ 
തീവര്ണിതാഭാ ഗജല ബഹുവദനിജരഷ 
വിധകവീ 
സശ്കുപജഹാ ഉനി മഹിമാതുമചാ 
തുഹ്മീചവദവാവാ 
ആദിവയാധിഭവ താപവാരുനി താരാൈഡൈീവാ 
ഉോ ഉോ ശ്രീസായിനാധഗുരുചരണകമല ദാവാ 
ആദിവയാധിഭവ താപവാരുനി താരാൈഡൈീവാ 
ഭക്മനിസദ്ഭാവ ധരുനിജൈ തുഹ്മാ അനുസരജല 
ധയായാസ്തവജത ദര്ശ്നതുമജച ദവാരി 
ഉജബജേജല 
ധയാനസ്ധാ തുഹ്മാസ പാഹുനീ മന 
അമുജചജേജല 
ഉഖഡുനീജനശ്തകമലാ ദീനബംധൂരമാകാംതാ 
പാഹിബാശ്കുപാശ്ദുസ്ടീ ബാലകാൈസീ മാതാ 
രംൈവീമധുരവാണീ ഹരിതാപ് സായിനാധാ 
അഹ്മിച് 
അപുജലകരിയാസ്തവതുൈകഷ്ടവിജതാജദവാ 
സഹനകരിരിലല ഇകുവിദയാവീ ജഭട് 
ശ്കുഷ്ണദാവാ 
ഉോ ഉോ ശ്രീസായിനാധഗുരുചരണകമല ദാവാ 
ആദിവയാധി ഭവതാപവാരുനി താരാൈഡൈീവാ 
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൪.ഉോ ഉോ പാഡുരംഗാ ആതാ  
ദര്രനദയാസകളാ 
ഝൂലാ അരുജണാദയാസരലീ-നിജശ്ദലചജവളാ 
സംതസാധൂമുനീ അവജേ ഝൂജലതീജഗാളാ 
ജസാഡാജരജൈ സുഖ് ആതാ ബഹുൈാമുഖകമലാ 
രംഗമംഡജപ മഹാദവാരീ ഝൂലീജസദാടീ 
മന ഉ താവീളരൂപ പഹവയാശ്ദുഷ്ടീ 
രായിരഖുമാബായി തുഹ്മാജയ ഊദയാദയാ 
ജരജൈ ഹാലവുനീ ൈാജഗ കാരാജദവരായാ 
ഗരൂഡ ഹനുമംത ഹുജഭ പാഹാതീവാട് 
സവര്ഗീജച സുരവരജേ ഉനി ആജലജഭാഭാട് 
ഝൂജല മുക് ദവാരാ ലാഭ് ഝൂലാജരാകഡാ 
വിഷ്ണുദാസ് നാമ ഉഭാ ജേ ഉനികാകഡ 
൫.ജേ ഉനിയാ പംചാരതീ കരൂബാബാസീ ആരതീ 
ഉോ ഉോജഹാ ബാംധവ ഓവാളു ഹരമാധവ 
കരൂനിയാ സ്ധിരാമന പാഹുഗംഭീരാജഹധയാന 
ശ്കുഷ്ണനാധാ ദത്തസായി ൈാലഡാചിത്ത 
തുജഝപായീ 
കാകഡ ആരതീ കരീജതാ! സായിനാധ ജദവാ 
ചിന്മയരൂപ ദാഖവീ ജേ ഉനി! ബാലകലേു 
ജസവാ ||കാ|| 
൬.കാമജശ്കാധമദമത്സര ആടുനി കാകഡജകലാ 
ജവരാഗയാജച തൂവ് കാഢുനീ മീജതാ 
ബിൈിവീലാ 
സായിനാധഗുരു ഭക്ി ൈവലിജന ജതാമീജപടവിലാ 
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തശ്ദവുത്തീൈാളുനീ ഗുരുജന ശ്പാകാരപാഡിലാ 
ജദവതതമാനാസുനീമിളവീ തത്സയരൂപി ൈീവാ 
ചിന്മയരൂപദാഖവീ ജേ ഉനിബാലകലേു 
ജസവാ 
കാകഡ ആരതീകരീജതാ സായിനാധ ജദവാ 
ചിന്മയാരൂപദാഖവീ ജേ ഉനി ബാലകലേു 
ജസവാ 
ഭൂ ജഖചര വയാപൂനീ അവജേ 
ശ്ഹുത്കമലീരാഹസീ 
ജതാചീ ദത്തജദവ രിരിഡീ രാഹുനി പാവസീ 
രാഹുനിജയജധ അനയശ്സധഹി തൂ 
ഭക്ാസ്തവധാവസീ 
നിരസുനി യാ സംകടാദാസാ അനിഭവ ദാവീസീ 
നകജലതവലലീ ലാഹീജകാണയാ ജദവാവാ മാനവാ 
ചിന്മയരൂപദാഖവീ ജേ ഉനി ബാലകേുജസവാ 
കാകഡ ആരതീകരീജതാ സായിനാധ ജദവാ 
ചിന്മയരൂപദാഖവീ ജേ ഉനി ബാലകേുജസവാ 
തവദൂരയദുംദുഭിജനസാജര അംബര് ജഹ ജകാംദജല 
സഗുണമൂര്തീ പാഹണയാ ആതുര ൈനരിരിഡീ 
ആജല! 
ശ്പാരുനി തദവചനാശ്മുത അമുജചജദഹബാന് 
ഹരഫജല 
ജസാഡുനിയാദുരഭിമാന മാനസ തവച്ചരണി 
വാഹിജല 
ശ്കുപാകരുനീ സായിമാവുജല ദാനപദരിേയാവാ 
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ചിന്മയരൂപദാഖവീ ജേ ഉനി ബാലകേു 
ജസവാ 
കാകഡ ആരതീകരീജതാ സായിനാധ ജദവാ 
ചിന്മയരൂപദാഖവീ ജേ ഉനി ബാലകേുജസവാ. 
ഭക്ീചിയാ ജപാടീജബാദ് കാകഡ ജൈയാതീ 
പംചശ്പാണൈീജവ ഭാജവ ഓവാളു ആരതീ 
ഓവാളൂ ആരതീമാഝയാ പംഡരീനാധാ 
മാഝയാസായിനാധാ 
ജദാനീ കരജൈാഡുനിചരണീ ജേവിലാമാധാ 
കായാമഹിമാ വര്ണൂ ആതാ സാംഗജണകീതീ 
ജകാടിശ്ബഹ്മ ഹതയമുഖ പാഹതാ ൈാതീ 
രായീരഖുമാബായീ ഉഭയാ ജദാേീജദാബാഹീ 
മായൂരപിംച ചാമജരഡാളീതി സായീംച ോയി 
തുകാഹ്മജണ ദീപജേ ഉനി ഉന്മനീതജരാഭാ 
വിജേവരീ ഉബാദിജസ ലാവണയാ ഗാഭാ 
ഉോസാദുസംതസാദാ ആപുലാജല ഹിതാ 
ൈാ ഈല് ൈാ ഈല് ഹനരജദഹ മഗജകചാ 
ഭഗവംത 
ഉജോനിയാ പഹജടബാബാ ഉഭാ അജസവീജട 
ചരണതയാംജചജഗാമടീ അശ്മുത ശ്ദുഷ്ടീ 
അവജലാകാ 
ഉോ ഉോ ജഹാജവജഗസീചലാ ൈ ഊരാ ഉളാസീ 
ൈലതിലപാതകാന് ചയാരാരീ കാകഡ 
ആരതിജദഖിലിയാ 
ൈാജഗകരാരുക്മിണീവരാ ജദവ 
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അജഹനിൈസുരാന് ത 
ജവജഗലിംബജലാണ് കരാ-ശ്ദുഷ്ടി ജഹാ ഈല് 
തയാസീ 
ദാരീബാൈംശ്തീ വാൈതീ ജഡാലു ഡമാജമ ഗര്ൈതീ 
ജഹാതജസകാകഡാരതി മാഝയാ സദ്ഗുരു 
രായചീ 
സിംഹനാധ രംഖ ജബരി 
ആനംദജഹാജതാമഹാദവാരീ 
ജകരവരാൈ വിജേവരീ നാമാചരണ വംദിജതാ 
സായിനാധ ഗുരുമാജഝ ആയീ 
മൈലാ ോവാ ദയാവാപായീ 
ശ്രീ സച്ചിദാനംദ സദ്ഗുരു സായിനാധ് മഹാരാജ് 
കീ ജൈ 
ദത്തരാൈ ഗുരുമാജഝ ആയീ 
മൈലാ ോവാ ദയാവാപായീ 
സായിനാധ ഗുരുമാജഝ ആയീ 
മൈലാ ോവാ ദയാവാപായീ 
ശ്പഭാത സമയീനഭാ രുഭ രവീ ശ്പഭാപാകലീ 
സ്മജര ഗുരു സദാ അരാസമയീതയാഛജള 
നാകലീ 
ഹ്മജണാനികരജൈാഡുനീകരു അതാഗുരൂ 
ശ്പാര്ധനാ 
സമര്ധ ഗുരുസായിനാധ പുരവീ മജനാവാസനാ 
തമാ നിരസി ഭാനുഹഗുരുഹി നാസി 
അഗ്ന്യാനതാ 

www.yo
us

igm
a.c

om



പരംതുഗുരു ചീകരീ നരവിഹീകദീ സാമയതാ 
പുന് ഹാതിമിര ൈന്മജേ ഗുരുശ്കുജപനി 
അഗ്ന്യനനാ 
സമര്ധ ഗുരുസായിനാധ പുരവീ മജനാവാസനാ 
രവി ശ്പഗടജഹാ ഉനി തവരിതോല വീ ആലസാ 
തസാഗുരുഹിജസാഡവീ സകല ദുഷ്ശ്കുതീ 
ലാലസാ 
ഹജരാനി അഭിമാനഹീ ൈഡവി തത്പദീഭാവനാ 
സമര്ധ ഗുരുസായിനാധ പുരവീ മജനാവാസനാ 
ഗുരൂസി ഉപമാദിജസവിധി ഹരീ ഹരാംചീ ഉണീ 
കുജോനി മഗ് ഏ ഇതീ കവനി യാ 
ഉഗീപാഹൂണി 
തുഝീച ഉപമാതുലാബരവിജരാഭജത സജ്ജനാ 
സമര്ധ ഗുരുസായിനാധ പുരവീ മജനാവാസനാ 
സമാധി ഉതജരാനിയാ ഗുരുചലാമരീദീകജഡ 
തവദീയ വചജനാക്ിതീ മധുര വാരിതീജസാകജഡ 
അൈാതരിപു സദ്ഗുജരാ അഖില പാതക ഭംൈനാ 
സമര്ധ ഗുരുസായിനാധപുര വീ മജനാവാസനാ 
അഹാസുസമയാസിയാ ഗുരു ഉജോനിയാ 
ജബസജല 
വിജലാകുനി പദാശ്രിതാ തദിയ ആപജദ 
നാസിജല 
ആസാസുത കാരിയാ ൈഗതിജകാണീഹീ അനയനാ 
അജസബഹുതരാഹണാ 
പരിനൈയാഗുരൂചീശ്കുപാ 
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നതശ്തവഹിത തയാകജളകരിതജസ രികാമയാ ഗപാ 
ൈരീഗുരുപദാധരനീസുശ്ദുഡ ഭക്ിജനജതാമനാ 
സമര്ധ ഗുരുസായിനാധപുര വീ മജനാവാസനാ 
ഗുജരാവിനതി മീകരീ ശ്ഹുദയ മംദിരീ യാബസാ 
സമസ്ത ൈഗ് ജഹ ഗുരുസവരൂപചി 
േജസാമാനസാ 
ഗജഡാസതത സത്കൃ അതീയതിഹിജദ 
ൈഗത്പാവനാ 
സമര്ധ ഗുരുസായിനാധപുര വീ മജനാവാസനാ 
൧൧.ശ്പജമയാ അഷ്ടകാരീഫഡുനി ഗുരുവരാ 
ശ്പാര്ധിതീജൈശ്പഭാതി 
തയാംജചചിത്താസിജദജതാ അഖിലഹരുനിയാ 
ശ്ഭാംതിമിനിതയരാംതി 
ഐജസ ജഹസായിനാജധകധുനീ സുചവിജല 
ജൈവിയാബാലകാരീ 
ജതവിതയാശ്കുഷ്ണപായീ നമുനി സവിനജയ 
അര്പിജതാ അഷ്ടകാരീ 
ശ്രീ സച്ചിദാനംദ സദ്ഗുരു സായിനാധ് മഹാരാജ് 
കീ ജൈ 
൧൨.സായിരഹം നൈര് കരനാ ബജച്ചാകാപാലന് 
കരനാ 
സായിരഹം നൈര് കരനാ ബജച്ചാകാപാലന് 
കരനാ 
ൈാനാതുമജന ൈഗത്ശ്പസാരാ സബഹീഝൂട് 
ൈമാനാ 
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ൈാനാതുമജന ൈഗത്ശ്പസാരാ സബഹീഝൂട് 
ൈമാനാ 
സായിരഹം നൈര് കരനാ ബജച്ചാകാപാലന് 
കരനാ 
സായിരഹം നൈര് കരനാ ബജച്ചാകാപാലന് 
കരനാ 
ജമ അംധാഹൂബംദാ ആപകാമുഝുജസ 
ശ്പഭുദിഖലാനാ 
ജമ അംധാഹൂബംദാ ആപകാമുഝുജസ 
ശ്പഭുദിഖലാനാ 
സായിരഹം നൈര് കരനാ ബജച്ചാകാപാലന് 
കരനാ 
സായിരഹം നൈര് കരനാ ബജച്ചാകാപാലന് 
കരനാ 
ദാസഗണൂകജഹ അബ് കയാജബാലൂ ധക് ഗയീ 
ജമരീ രസനാ 
ദാസഗണൂകജഹ അബ് കയാജബാലൂ ധക് ഗയീ 
ജമരീ രസനാ 
സായിരഹം നൈര് കരനാ ബജച്ചാകാപാലന് 
കരനാ 
സായിരഹം നൈര് കരനാ ബജച്ചാകാപാലന് 
കരനാ 
രാം നൈര് കജരാ , അബ് ജമാജരസായീ 
തുമബീന നഹീമുജഝ മാബാപ് ഭായീ  രാം 
നൈര് കജരാ 
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ജമ അംധാഹൂ ബംദാ തുമ്ഹാരാ  ജമ 
അംധാഹൂ ബംദാ തുമ്ഹാരാ 
ജമനാൈാനൂ,ജമനാൈാനൂ  ജമനാൈാനൂ  
അലലാ ഇലാഹി 
രാം നൈര് കജരാ രാം നൈര് കജരാ , അബ് 
ജമാജരസായീ 
തുമബീന നഹീമുജഝ മാബാപ് ഭായീ  രാം 
നൈര് കജരാ 
രാം നൈര് കജരാ രാം നൈര് കജരാ 
ഖാലീ ൈമാനാ ജമജന ഗമായാ ജമജന ഗമായാ 
സാധീ അഖിര് കാ സാധീ അഖിര് ആ  
സാധീ അഖിര് കാ കീയാനജകായീ 
രാം നൈര് കജരാ രാം നൈര് കജരാ , അബ് 
ജമാജരസായീ 
തുമബീന നഹീമുജഝ മാബാപ് ഭായീ 
രാം നൈര് കജരാ രാം നൈര് കജരാ 
അപ് ജനമസ് ൈിദ് കാ ൈാഡൂഗനൂജഹ 
അപ് ജനമസ് ൈിദ് കാ ൈാഡൂഗനൂജഹ 
മാലിക് ഹമാജര മാലിക് ഹമാജര 
മാലിക് ഹമാജര  തും ബാബാസായീ 
രാം നൈര് കജരാ രാം നൈര് കജരാ , അബ് 
ജമാജരസായീ 
രാം നൈര് കജരാ രാം നൈര് കജരാ 
൧൪.തുൈകായജദ ഉ സാവളയ മീഭായാതരിജയാ 
തുൈകായജദ ഉ സാവളയ മീഭായാതരിജയാ 
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മീദുബളി ബടിക നാമയാ ചിൈാണ ശ്രീഹരീ 
മീദുബളി ബടിക നാമയാ ചിൈാണ ശ്രീഹരീ 
ഉച്ചിഷ്ട തുലാജദജണഹി ജഗാഷ്ട നാബരി ജയാ 
ഉച്ചിഷ്ട തുലാജദജണഹി ജഗാഷ്ട നാബരി 
തൂ ൈഗന്നാധ് തുൈജച കരീജരഭാകരി 
തൂ ൈഗന്നാധ് തുൈജച കരീജരഭാകരി 
നജകാ അംതമദീയാ പാഹൂ സഖയാഭഗവംതാ 
ശ്രീകാംതാ 
മധയാഹ്നരാശ്തി ഉലജടാനിജഗ ലിഹി ആതാ 
അണചിത്താ 
ൈജഹാ ഈല് തുഝൂജരകാകഡാ കിരാ 
ഉളതരിജയാ 
ൈജഹാ ഈല് തുഝൂജരകാകഡാ കിരാ ഉളതരി 
അണതീല് ഭക് ജനജവദയഹി നാനാപരി  
അണതീല് ഭക് ജനജവദയഹി നാനാപരീ 
തുൈകായജദ ഉ മിഭായാ തരിജയാ 
യുൈകായജദ ഉ സദ്ഗുരു മീഭായാ തരീ 
മീദുബളി ബടിക നാമയാ ചിൈാണ ശ്രീഹരീ 
മീദുബളി ബടിക നാമയാ ചിൈാണ ശ്രീഹരീ. 
ശ്രീസദ്ഗുരു ബാബാസായീ ജഹാ  ശ്രീസദ്ഗുരു 
ബാബാസായീ 
തുൈവാചുനി ആശ്രയനാഹീഭൂതലീ  
തുൈവാചുനി ആശ്രയനാഹീഭൂതലീ 
മീ പാപിപതിതധീമംതാ  മീ 
പാപിപതിതധീമംതാ 
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താരജണമലാ ഗുരുനാധാ ഝുഡകരീ  
താരജണമലാ സായിനാധാ ഝുഡകരീ 
തൂരാംതിക്ഷജമചാജമരൂ  
തൂരാംതിക്ഷജമചാജമരൂ 
തുമി ഭവാര്ണ വിജചതാരൂ ഗുരുവരാ 
തുമി ഭവാര്ണ വിജചതാരൂ ഗുരുവരാ 
ഗുരുവരാമൈസി പാമരാ അതാ ഉദ്ദരാ 
തവരിതലവലാഹീ തവരിത ലലാഹീ 
മീബുഡജതാ ഭവ ഭയ ജഡാഹീ ഉദ്ദരാ 
ശ്രീ സദ്ഗുരു ബാബാസായീ ജഹാ  ശ്രീ സദ്ഗുരു 
ബാബാസായീ ജഹാ 
തുൈവാചുനി ആശ്രയനാഹീഭൂതലീ 
തുൈവാചുനി ആശ്രയനാഹീഭൂതലീ 
ശ്രീ സച്ചിദാനംദ സദ്ഗുരു സായിനാധ് മഹാരാജ് 
കീ ജൈ 
രാൈാധിരാൈജയാഗിരാൈ പരശ്ബഹ്മ സായിനാധ് 
മഹരാജ് 
ശ്രീ സച്ചിദാനംദ സദ്ഗുരു സായിനാധ് മഹാരാജ് 
കീ ജൈ 
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