
શ્રી સચ્ચિદાનદં સમર્ધ સદ્ગુરુ સાયિનાર્ મહરાજ કી જૈ. 
ઓવાળુ આરતી માઝ્યા સદ્ગુરુનાર્ા માઝ્યા સાયિનાર્ા| 
પાિંાહી તત્તત્તવિંા દીપ લાયવલા આતા 
યનર્ુધણાતીસ્ર્યત કૈસી આકારા આલીબાબા આકારા આલી 
સવાધઘટિ ભરૂની ઉરલીસાયિમાવલુી 
ઓવાળુ આરતી માઝ્યા સદ્ગુરુનાર્ા માઝ્યા સાયિનાર્ા| 
પાિંાહી તત્તત્તવિંા દીપ લાયવલા આતા 
રજતમ સત્તત્તવ યતઘે માિાપ્રસવલીબાબામાિા પ્રસવલી 
માિેચિિે પોિીકૈસી માિા ઉદ્ભવલી 
ઓવાળુ આરતી માઝ્યા સદ્ગુરુનાર્ા માઝ્યા સાયિનાર્ા| 
પાિંાહી તત્તત્તવિંા દીપ લાયવલા આતા 
સપ્તસાગરીકૈસા ખેળ મડંીલા બાબા ખેળ મડંીલા 
ખેળૂયનિા ખેળ અવઘા યવસ્તારકેલા 
ઓવાળુ આરતી માઝ્યા સદ્ગુરુનાર્ા માઝ્યા સાયિનાર્ા| 
પાિંાહી તત્તત્તવિંા દીપ લાયવલા આતા 
બ્રહ્ાડેંિી રિનાકૈસી દાખયવલીડોલા બાબાદાખયવલીડોલા 
તકુાહ્ણે માઝ્ા સ્વામી કૃપાળૂ ભોળા 
ઓવાળુ આરતી માઝ્યા સદ્ગુરુનાર્ા માઝ્યા સાયિનાર્ા| 
પાિંાહી તત્તત્તવાિંાદીપલાયવલા આતા 
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લોપલેગ્ન્િાન જગી ટહતનેણયતકોચણ 
અવતારા પાડુંરંગા નામઠેયવલેગ્ન્િાની 
આરયતગ્ન્િાનરાજા મહા કૈવલ્િ તેજ 
સેયવયતસાધ ુસતંા મનવેુદલામાઝ્ા આરતીગ્ન્િાનરાજા.. 
કનકિે તાિકરી ઉભ્િગોયપકનારી 
નારદ ત ુબંરુહો સામગાિનકરી 
આરતીગ્ન્િાનરાજા મહાકૈવલ્િતેજા 
સેયવયતસાધ ુસતંા મનવેુદલામાઝ્ા આરતીગ્ન્િાનરાજા.. 
પગિ ર્હુ્યબોલે યવશ્વબ્રહ્ચિકેલે 
રામજનાર્ધયન (પા)સાયિ મસ્તકઠેયવલે 
આરયત ગ્ન્િાનરાજા મહકૈવલ્િ તાજા 
સેયવયતસાધ ુસતંા મનવેુદલામાઝ્ા આરતીગ્ન્િાનરાજા.. 
આરયત તકુરામા સ્વામી સદ્ગુરુ ર્ામા 
સચ્ચિદાનદંમતૂી પાયિદાખયવ આહ્ા 
આરયતતકુરામા 
રાઘવે સાગરાતા પાષાણતાટરલે 
તૈસે તકુો બાિ ેઅભગં રક્ષીલે 
રયત તકુરામા સ્વામી સદ્ગુરુ ર્ામા 
સચ્ચિદાનદંમતૂી પાયિદાખયવ આહ્ા 
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આરયતતકુરામા 
તનેૂટકત તલુ નેસી બ્રહ્તકુાયસ આલે 
હ્ણોયન રામેશ્વરે િરચણ મસ્તકઠેયવલે 
આરયત તકુરામા સ્વામી સદ્ગુરુ ર્ામા 
સચ્ચિદાનદંમતૂી પાયિદાખયવ આહ્ા 
આરયતતકુરામા 
જૈજૈ સાયિનાર્ આતા પહડુાવેમટંદરીહો 
આળયવતો સપ્રેમે તજુલા આરયતઘે ઉયનકરીહો 
રંજયવસી ત ૂમધરુબોલનુી માિાજશીયનજ મલુાહો 
રંજયવસી ત ૂમધરુબોલનુી માિાજશીયનજ મલુાહો 
ભોચગયસવ્િાટદતિૂ હરુ યનિાયનજસેવક દુ:ખલાહો 
ભોચગયસવ્િાટદતિૂ હરુ યનિાયનજસેવક દુ:ખલાહો 
દાવયુનભક્તવ્િસનહટરસી દશધન દેશી ત્તિાલાહો 
દાવયુનભક્તવ્િસનહટરસી દશધન દેશી ત્તિાલાહો 
ઝૂલે અસયત કસ્િ અતીશિાતમુિે િાદેહાલહો 
જૈજૈસાયિનાર્ આતાપહડુાવે મટંદરીહો 
આળયવતો સપ્રેમે તજુલા આરયતઘે ઉયનકરીહો 
જૈજૈસાયિનાર્ આતાપહડુાવે મટંદરીહો 
ક્ષમાશિન સુદંટરટહશોભા સમુનશેજત્તિાવરીહો 
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ક્ષમાશિન સુદંટરટહશોભા સમુનશેજત્તિાવરીહો 
ઘ્િાવી દોડી ભક્ત જનાચંિ પજૂ અિાધકરીહો 
ઘ્િાવી દોડી ભક્ત જનાચંિ પજૂ અિાધકરીહો 
ઓવાચળતોપિંપ્રાચણજ્િોયત સમુતીકરીહો 
ઓવાચળતોપિંપ્રાચણજ્િોયત સમુતીકરીહો 
સેવાટકિંકરભક્ક્ત પ્રીયત અત્તરપટરમળવાટરહો 
જૈજૈસાયિનાર્ આતા પહડુાવે મટંદરીહો 
આળયવતો સપ્રેમે તજુલા આરયતઘે ઉયનકરીહો 
જૈજૈસાયિનાર્ આતા પહડુાવે મટંદરીહો 
સોડુયનજાિા દુ:ખવાિતે બાબા(સાયિ) ત્તવચિરણાસીહો 
સોડુયનજાિા દુ:ખવાિતે બાબા(સાયિ) ત્તવચિરણાસીહો 
આગ્ન્િેસ્તવહો અસીપ્રસાદઘ ેઉયન યનજસદનાસીહો 
આગ્ન્િેસ્તવહો અસીપ્રસાદઘ ેઉયન યનજસદનાસીહો 
જાતો આતા િે ઉપનુરયપત્તવચિરણાિેપાયશહો 
જાતો આતા િે ઉપનુરયપત્તવચિરણાિેપાયશહો 
ઉઠવતૂજુલ સાયિમાવલેુ યનજટહત સાદા િાસીહો 
જૈજૈસાયિનાર્ આતા પહડુાવે મટંદરીહો 
આળયવતો સપ્રેમે તજુલા આરયતઘે ઉયનકરીહો 
જૈજૈસાયિનાર્ આતા પહડુાવે મટંદરીહો 
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આતાસ્વામી સખેુયનદ્રાકરા અવધતૂા બાબાકરાસાયિનાર્ા 
ચિ્મિહ ે(યનજ) સખુદામ જાવયુન પહડુા એકાતં 
વૈરાગ્નિાિા કંુિ ઘે ઉયન િૌક ઝૂટડલા બાબાિૌકઝૂટડલા 
તિાવરી સપેુ્રમાિા યશડકાવાટદદલા 
આતાસ્વામીસખેુયનદ્રાકરા અવદૂતાબાબાકરા સાયિનાર્ા 
ચિ્મિહ ેસખુદામ જાવયુન પહડુા એકાતં 
પાિઘડયા ઘાતલ્િ સુદંર નવયવદા ભક્તી ઈત બાબાનવયવદા ભક્તી 
ગ્ન્િાનાચંિાસમિાલાવયુન ઉજલળ્િાજ્િોતી 
આતાસ્વામી સખેુ યનદ્રા કરા અવદૂતા બાબાકરા સાયિનાર્ 
ચિ્મિહ ેસખુદામ જાવયુન પહડુા એકાતં 
ભાવાર્ાાંિા મિંક હુ્રદિાકાશીિાચંગલા બાબા(હુ્રદિા) કાશીિાચંગલા 
મનાિી સમુને કરુનીકેલે શેજેલા 
આતાસ્વામી સખેુ યનદ્રા કરા અવદૂતા બાબાકરા સાયિનાર્ 
ચિ્મિહ ેસખુદામ જાવયુન પહડુા એકાતં 
દ્વતૈાિે કપાિલાવયુન એકત્રકેલે બાબા એકત્રકેલે 
દુર્ુધદ્દીંચિા ગાઠંી સોડુયન પડદેસોટડલે 
આતાસ્વામી સખેુ યનદ્રા કરા અવદૂતા બાબાકરા સાયિનાર્ 
ચિ્મિહ ેસખુદામ જાવયુન પહડુા એકાતં 
આશાતષૃ્ણ કલ્પનેિા સોડુયન ગલબલા બાબાસોડુયન ગલબલા 
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દિાક્ષમા શાયંત દાસી ઉબ્િા સેવેલા 
આતાસ્વામી સખેુ યનદ્રા કરા અવદૂતા બાબાકરા સાયિનાર્ 
ચિ્મિહ ેસખુદામ જાવયુન પહડુા એકાતં 
અલક્ષ્િ ઉ્મયન ઘે ઉયન નાજુક દુશ્શાલા બાબા નાજુક દુશ્શાલા 
યનરંજને સદ્ગુરુસ્વામી યનજયવલશેજેલા 
આતાસ્વામી સખેુ યનદ્રા કરા અવદૂતા બાબાકરા સાયિનાર્ 
ચિ્મિહ ેસખુદામ જાવયુન પહડુા એકાતં 
શ્રી ર્રુુદેવદ્ત: 
પાહપે્રસાદાચિ વાિદ્યાવેદુ ઓયનિાતાિા 
શેષાઘ ેઉયન જા ઈનતમુિે ઝૂલીિાબોજન 
ઝૂલો આતા એકસવાતહુ્ આળંવાવોદેવા 
તકુાહ્ણે આતા ચિત્ત કરુનીરાટહલો યનયિત 
પાવલાપ્રસાદ આત યવઠોયનજવે બાબા આતાયનજવે 
આપલુાતો શ્રમકળોિેતસેભાવે 
આતાસ્વામી સખેુ યનદ્રા કરા ગોપાલા બાબાસાયિદિાળા 
પરુલેમનોરાર્ જાતો આપલેુસ્ર્ળા 
તહુ્સી જાગવ ૂઆહ્ આપલુ્િા િાડા બાબા આપલુ્િાિાડા 
શભુા શભુ કમેદોષ હરાવિાપીડા 
અતાસ્વામી સખેુ યનદ્રાકરાગોપાલા બાબાસાયિદિાળા 
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પરુલેમનોરાર્ જાતો આપલેુસ્ર્ળા 
તકુાહ્ણેયર્દલે ઉચ્ચિષ્િાિેભોજન (બાબા) ઉચ્ચિષ્િાિે ભોજન 
નાટહયનવટડલે અહ્ આપલુ્િાચભન્ના 
અતાસ્વામી સખેુ યનદ્રાકરાગોપાલા બાબાસાયિદિાળા 
પરુલેમનોરર્જાતો આપલેુસ્ર્લા 
શ્રી સચ્ચિદાનદં સદ્ગુરુ સાયિનાર્ મહરાજ ટક જૈ 
રાજાયર્રાજ િોચગરાજ પરબ્રહ્ શ્રીસાયિનાર્ામહરાજ 
શ્રી સચ્ચિદાનદં સદ્ગુરુ સાયિનાર્ મહરાજ ટક જૈ 
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