શ્રી સચ્ચિદાનંદ સદ્ગુરુ સાયિનાધ મહરાજ કી જૈ.
આરયિ સાયિબાબા સૌખ્િ દાિાર જીવ
િરણ રજિાલી દ્યાવા દાસાયવસાવા
ભક્િાયવસાવા આરયિસાયિબાબા
મુમ ૂક્ષ જનદાયવ યનજડોળા શ્રીરં ગ
ડોળા શ્રીરં ગ આરયિસાયિબાબા

gm

દાયવયસ દિાઘના ઐયસ ત ુઝીહહમાવ

a.
c

જિમયન જૈસાભાવ િિ િૈસા અનુભવ

om

જાળુયનિ અનંગ સસ્વરૂયિરાહેદંગ

ou
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ત ુઝીહહમાવા આરયિસાયિબાબા

ત ુમિેનામ દ્યાિા હરે સંસ્કૃયિ વ્િધા

.y

અગાધિવકરણણ માગગ દાયવયસ અનાધા

w

w

દાયવયસ અનાધા આરયિ સાયિબાબા

w

કણલયુણગ અવિારા સદ્ગુણ િરબ્રહ્મા સાિાર
અવિીણગ ઝૂલાસે સ્વામી દત્ત હદગંબર
દત્ત હદગંબર આરયિ સાયિબાબા
આઠાહદવસા ગુરુવારી ભક્િ કરીયિવારી
પ્રભુિદ િહાવિા ભવભિ યનવારી
ભિયનવારી આરયિ સાયિબાબા

માઝાયનજ દ્રવ્િઠેવ િવ િરણરજસેવા
માગણે હેણિઆિા ત ુહ્મા દે વાહદદે વા
દે વાહદદે વ આરયિસાયિબાબા
ઇચ્ચિિા દીનિાિક યનમગલ િોિયનજસ ૂખ
િાજવે માધવાિા સંભાળ અપ ૂણળબાક

om

અપ ૂણળબાક આરયિસાયિબાબા

સૌખ્િદાિાર જીવા િરણ રજિાળી દ્યાવાદાસા

a.
c

યવસાવા ભક્િાયવસાવા આરયિ સાયિબાબા

gm

૨. અભંગ
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si

યિહરહડ માઝે િંડરીપુર સાયિબાબારમાવર
બાબારમાવર સાયિબાબારમાવર

.y

શુદ્દભક્ક્િ િંદ્રભાગા ભાવપુડલીકજાગા
ં

w

w

પુડં લીક જાગા ભાવપુડલીકજાગા
ં

w

િાહો િાહો અવઘેજન| કરૂબાબાન્સી વંદન
સાયિસી વંદન| કરૂબાબાન્સી વંદન||
ગણ ૂહ્મણે બાબાસાયિ| દાવિાવ માઝે આિી
િાવમાઝે આિી દાવિાવ માઝેિાઈ
૩. નમનં
ઘાલીન લોટાંગણ,વંદીન િરણ

ડોલ્િાની િાહીન રૂિત ુઝે|
પ્રેમે આણલિંગન,આનંદે પ ૂજજન
ભાવે ઓવાળીન હ્મણે નામા||
ત્વમેવ માિા િ યિિા ત્વમેવ
ુ સખા ત્વમેવ
ત્વમેવ બંધશ્ચ

om

ત્વમેવ યવદ્યા દ્રયવણં ત્વમેવ
કાિેન વાિા મનસેંહદ્રિૈવાગ

ou
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કરોયમ િદ્યત્સકલં િરસ્મૈ

gm

બુદ્ધ્િાત્મનાવા પ્રકૃિે સ્વભાવાિ

a.
c

ત્વમેવ સવં મમદે વદે વ

નારાિણાિેયિ સમિગિામી

.y

અચયુિકં ેિવં રામનારાિણં

w

w

કૃષ્ણદામોદરં વાસુદેવ ં હહરિં

w

શ્રીધરં માધવં ગોયિકાવલ્લભં
જાનકીનાિકં રામિંદ્ર ં ભજે
૪. નામ સ્મરણં
હરે રામ હરે રામ રામરામ હરે હરે
હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે ||શ્રી ગુરુદેવદત્ત
૫. નમસ્કારાષ્ટકં

અનંિા ત ુલાિે કસેરે સ્િવાવે
અનંિા ત ુલાિે કસેરે નમાવે
અનંિામુખાિા યિણે િેષ ગાિ
નમસ્કાર સાષ્ટાંગ શ્રીસાયિનાધા
સ્મરાવેમનીત્વત્િદા યનત્િભાવે

om

ઉરાવેિરી ભક્ક્િસાઠી સ્વભાવે
નમસ્કાર સાષ્ટાંગ શ્રીસાયિનાધા

gm

વસે જોસદા દાવિા સંિલીલા

a.
c

િરાવે જગા િારુનીમાિા િાિા
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હદસે આગ્નન્િ લોકા િરી જોજનાલા
િરી અંિરી ગ્નન્િાનકૈ વલ્િ દાિા

.y

નમસ્કાર સાષ્ટાંગ શ્રીસાયિનાધા

w

w

ભરાલધલા જન્મહા માન વાિા

w

નરાસાધગકા સાધનીભ ૂિ સાિા
ધરૂસાયિ પ્રેમા ગળાિા અહંિા
નમસ્કાર સાષ્ટાંગ શ્રીસાયિનાધા
ધરાવે કરીસાન અલ્િગ્નન્િ બાલા
કરાવે અહ્માધન્િચુભોયનગાલા
ં
મુખીઘાલ પ્રેમેખરાગ્રાસ અિા

નમસ્કાર સાષ્ટાંગ શ્રીસાયિનાધા
સુરા દીક જિાંચિા િદાવંહદિાયિ
શુકાદીક જાિે સમાનત્વદે િી
પ્રિાગાહદ િીધે િદીનમ્રહોિા
નમસ્કાર સાષ્ટાંગ શ્રીસાયિનાધા

om

ત ુઝયાજિાિદા િાહિા ગોિબાલી
કરીરાસક્રીડા સવે કૃષ્ણનાધા

gm

નમસ્કાર સાષ્ટાંગ શ્રીસાયિનાધા

a.
c

સદારં ગલી ણિત્સ્વરૂિી યમળાલી
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ત ુલામાગિો માગણે એક્િાવે
કરાજોહડિો દીન અત્િંિ ભાવે

.y

ભવીમોહનીરાજ હાિાહર આિા

w

૬. પ્રાર્ગન

w

w

નમસ્કાર સાષ્ટાંગ શ્રીસાયિનાધા
ઐસા િેઈબા! સાયિ હદગંબરા
અક્ષિરૂિ અવિારા | સવગહહ વ્િાિક ત ૂ
શ્રુયિસારા, અનસ ૂિાયિકુમારા(બાબાિે) મહારાજે ઈબા
ું
કાિીસ્નાન જિ પ્રયિહદવસી કોલ્હાપુર ણભક્ષેસી યનમગલ નહદ તગા
જલપ્રાસી, યનદ્રામાહર
ુ દે િી ઐસા િે િીબા

ઝોળીલોંબિસે વામકરી યિશ ૂલ ઢમરૂધાહર
ભક્િાવરદસદા સુખકારી, દે િીલ મુક્િીિારી ઐસા િે િીબા
િાયિિાદુકા જિમાલા કમંડલ ૂમ ૃગિાલા
ધારણ કહરિીબા નાગજટા, મુકુટ િોભિોમાર્ા ઐસા િે િીબા
િત્િર ત ુઝયાિા જે્િાની અક્ષિત્વાંિેસદની

om

લક્ષ્મીવાસકરી હદનરજની, રક્ષયસસંકટ વારુયન ઐસા િે િીબા
િાિહર્િાન ત ુઝે ગુરુરાિા દૃશ્િકરી નિનાિા

a.
c

પ ૂણાગ નદ
ં સુખે હીકાિા, લાયવયસહહર ગુણગાિા

gm

ઐસા િે િીબા સાયિ હદગંબર અક્ષિ રૂિ અવિારા
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સવગહહવ્િાિક ત ૂ, શ્રુયિસારા અનસ ૂિાયિ કુમારા(બાબાિે) મહારાજે
ઈબા

.y

૭. સાયિ મહહમા સ્િોિં

w

w

સદાસત્સ્વરૂિં ણિદાનંદકંદં

w

જગત્સંભવસ્ધાન સંહાર હેત ું
સ્વભક્િેચિિા માનુષ ં દિગિિ
ં ં
નમામીશ્વરં સદ્ગુરંુ સાયિનાર્ં
ભવ્વાંિ યવ્વંસ માિાંડમીડય ં
મનોવાગિીિં મુયનર ્િાન ગમ્િં
જગદ્ધવ્િાિકં યનમગલ ં યનગુગણ ં ત્વાં

નમામીશ્વરં સદ્ગુરંુ સાયિનાર્ં
ભવાંભોહદ મગ્નનાયધિિાનાં જનાનાં
સ્વિાદાયશ્રિાનાં સ્વભક્ક્િ યપ્રિાણાં
સમુદ્દારણાધં કલૌ સંભવંિ ં
નમામીશ્વરં સદ્ગુરંુ સાયિનાર્ં

om

સદાયનિંબ વ ૃક્ષસ્િમુલાયધ વાસાિ
સુધાસ્રાયવણં યિક્િ મપ્િ યપ્રિંિ ં

ou
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સદાકલ્િ વ ૃક્ષસ્િ િસ્િાયધમ ૂલે

gm

નમામીશ્વરં સદ્ગુરંુ સાયિનાર્ં

a.
c

િરંુ કલ્િ વ ૃક્ષાયધકં સાધિંિ ં

ભવદ્ભાવબુદ્ધ્િા સિિાગ હદસેવાં

.y

ન ૃણાં કુવગિાં ભુક્ક્િ-મુક્ક્િ પ્રદં િ ં

w

w

નમામીશ્વરં સદ્ગુરંુ સાયિનાર્ં

w

અનેકા શૃિા િર્ક્ગ લીલા યવલાસૈ:
સમા યવષ્કૃિેિાન ભાસ્વત્ર્િભાવં
અહંભાવહીનં પ્રસન્નાત્મભાવં
નમામીશ્વરં સદ્ગુરંુ સાયિનાર્ં
સિાં યવશ્રમારામ મેવાણભરામં
સદાસજ્જનૈ સંસ્ત ુિં સન્નમહદ્ભ:

જનામોદદં ભક્િ ભદ્ર પ્રદં િ ં
નમામીશ્વરં સદ્ગુરંુ સાયિનાર્ં
અજન્માદ્યમેકં િરં બ્રહ્મ સાક્ષાિ
સ્વિં સંભવં રામમેવાવિીણં
ુ ીિ: પ્રભોહં
ભવદ્દિગનાત્સંપન

om

નમામીશ્વરં સદ્ગુરંુ સાયિનાર્ં

શ્રીસાયિિ કૃિાયનધે ણખલન ૃણાં સવાગ ધગયસહદ્દપ્રદ

a.
c

યુષ્મત્િાદરજ: પ્રભાવમત ુલં ધાિાયિવક્િાક્ષમ:

gm

સદ્ભક્ત્િાશ્િરણં કૃિાંજણલપુટ: સંપ્રાચ્પ્િિોક્સ્મન પ્રભો

ou
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શ્રીમત્સાયિિરે િ િાદ કમલાન નાન્િચિરણ્િંમમ
સાયિરૂિધર રાઘવોત્તમં

.y

ભક્િકામ યવબુધ દ્ર ુમં પ્રભું

w

w

માિિોિહિ ણિત્ત શુદ્ધિે

w

ણિિંિિામ્િહ મહયનિિ ં મુદા
િરત્સુધાંિ ં પ્રયિમં પ્રકાિં
કૃિાિિિં િવસાયિનાર્
ત્વદીિિાદાબ્જ સમાયશ્રિાનાં
સ્વચિાિિાિાિ મિાકરોત ુ
ઉિાસનાદૈ વિ સાયિનાર્

સ્મવૈમગ િોિાસયન નાસ્ત ુિસ્ત્વં
રમેન્મનોમે િવિાદયુગ્નમે
ભ્ુગ
ં ો િદાબ્જે મકરં દલુબ્ધ:
અનેકજન્માજિિ િાિસંક્ષિો
ભવેદ્ભવત્િાદ સરોજ દિગનાિ

om

ક્ષમસ્વ સવાગ નિરાધ પુજકાન
ં
શ્રીસાયિનાર્ િરણામ ૃિ પ ૂણગણિત્તા

a.
c
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૮. ગુરુ પ્રસાદ િાિનાદિકં
રુસોમમયપ્રિાંણબકા મજવરીયિિાહીરુસો
રુસોમમયપ્રિાંગના યપ્રિસુિાત્મજાહીરુસો
રુસોભણગનબંધ ુ હી સ્વશુર સાસુબાયિ રુસો
નદત્ત ગુરુસાયિમા મઝવરી કધીહી રુસો
પુસોન સુનભાયિત્િા મજન ભ્રાિઊજાિા પુસો

પુસોન યપ્રિસોિરે યપ્રિસગેનગ્નન્િાિી પુસો
પુસો સુહૃદનાસખ સ્વજનનાપ્િ બંધ ૂ પુસો
િરીન ગુરુસાયિમા મઝવરી કધીહી રુસો
પુસોન અબલામુલે િરુણ વ ૃદ્દહી નાપુસો
પુસોનિબલે બુરે સુજનસાદુહીના પુસો
િરીન ગુરુસાયિમા મઝવરી કધીહી રુસો
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રુસોમહહિિીિિી ભજકિાિસીહી રુસો

નદત્ત ગુરુસાયિમા મઝવરી કધીહી રુસો
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રુસોકયવઋયષ મુની અનઘયસદ્દિોગીરુસો
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રુસોહહગૃહદે વિાયિકુલગ્રામદે વી રુસો
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રુસોખલયિિાચિહી મલીનડાહકની હીરુસો
નદત્ત ગુરુસાયિમા મઝવરી કધીહી રુસો
રુસોમ ૃગખગકૃમી અણખલજીવજતં ૂરુસો
રુસો યવટિપ્રસ્િરા અિલ આિગાબ્ધીરુસો
રુસોખિવનાક્ગ્નનવાર અવયનિંિિત્ત્વેરુસો
નદત્ત ગુરુસાયિમા મઝવરી કધીહી રુસો

રુસો યવમલહકન્નરા અમલિણક્ષણીહીરુસો
રુસોિયિખગાહદહી ગગયન િારકાહીરુસો
રુસો અમરરાજહી અદિ ધમગરાજા રુસો
નદત્ત ગુરુસાયિમા મઝવરી કધીહી રુસો
રુસોવપુહદિાણખલાકહઠનકાલિો હીરુસો
રુસોસકલ યવશ્વહીમયિત ુ બ્રહ્મગોળંરુસો
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યવમ ૂડ હ્મણુયન હસો મજનમત્સરાહી રુસો
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િદાણભરુણિ ઉળસો જનનકધગમીનાફસો
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સદૈ વ હૃદિા વસો મનયસદ્યાયન સાયિવસો
િદીપ્રણિવોરસો યનણખલ દૃશ્િ બાબાહદસો
નદત્ત ગુરુસાયિમા ઉિહરિાિનેલા રુસો
૯. મંિ પુષ્િં
હહર ઓં િગ્નન્િેન િગ્નન્િમિજિદે
ં વા સ્િાયનધમાગ ણણ
પ્રધમાન્િાસન | િેહનાકં મહહમાન:સ્સિંિ

િિપ ૂવે સા્િા સ્સંયિ દે વા:|
ઓં રાજાયધરાજાિ િસહ્યસાહહને
નમોવિં વૈ શ્રવણાિ કુમગહ ે
સમેકામાન કામકામાિ મહ્યં
કુબેરાિ વૈશ્રવણાિા મહારાજાિનમ:
સ્વારાજિં વૈરાજિં િારમેષ્ટયંરાજિં
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ઈશ્િા સ્સાવગભૌમ સ્સાવાગ યુષાન

િાદાિદાદાગિ પ્રુયધવ્િૈસમુદ્ર િિાંિાિા
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એકરાક્ળળયિ િદપ્િેષ શ્લોકોણબગીિો મરુિ:
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િહરવેષ્ટોરો મરુત્ત સ્િાવસન ગ્રુહ ે
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આયવણક્ષિસ્િકામ પ્રેર યવશ્વેદેવાસભાસદ ઇયિ
શ્રી નારાિણવાસુદેવ સચ્ચિદાનંદ સદ્ગુરુ સાયિનાધ મહારાજ હક જૈ
કરિરણ કૃિ ં વાક્કાિ જકમગ
ં જવા
ં
શ્રવણનિનજ ં વામાનસંવા િરાધં
યવહદિ મયવહદિં વા સવગમેિિ ક્ષમસ્વ
જિજિ કરુણાબ્ધે શ્રીપ્રભોસાયિનાધ

શ્રી સચ્ચિદાનંદ સદ્ગુરુ સાયિનાધ મહરાજ હક જૈ
રાજાયધરાજ િોણગરાજ િરબ્રહ્મ શ્રીસાયિનાધામહરાજ
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