శ్రీ సచ్చిదానంద సదగ
ు రు సాయినాధ మహరాజ్ కీ జై.
ఆరతి సాయిబాబా సౌఖ్య దాతార జీవ
చరణ రజతాలీ దాయవా దాసావిసావా
భకాావిసావా ఆరతిసాయిబాబా
జాళునియ అనంగ ససవరూపిరాహేదంగ

a.
c

డో ళా శ్రీరంగ ఆరతిసాయిబాబా

om

ముమూక్ష జనదావి నిజడో ళా శ్రీరంగ
జయమని జైసాభావ తయ తైసా అనగభవ

gm

దావిసి దయాఘనా ఐసి తుఝీహిమావ

ou
si

తుఝీహిమావా ఆరతిసాయిబాబా

.y

తుమచేనామ దాయతా హరే సంసకృతి వయధా

w

అగాధతవకరణి మారు దావిసి అనాధా

w

w

దావిసి అనాధా ఆరతి సాయిబాబా
కలియుగి అవతారా సదగ
ు ణ పరబరహ్మా సాచార
అవతీరణ ఝూలాసే సావమీ దతా దిగంబర
దతా దిగంబర ఆరతి సాయిబాబా
ఆఠాదివసా గురువారీ భకా కరీతివారీ
పరభుపద పహ్మవయా భవభయ నివారీ

భయనివారీ ఆరతి సాయిబాబా
మాఝానిజ దరవయఠేవ తవ చరణరజసేవా
మాగణే హేచ్చఆతా తుహ్మా దేవాదిదవ
ే ా
దేవాదిదేవ ఆరతిసాయిబాబా

అపూళిబాక ఆరతిసాయిబాబా

a.
c

పాజవే మాధవాయా సంభాళ అపూళిబాక

om

ఇచ్చితా దీనచాతక నిరాల తోయనిజసూఖ్

సౌఖ్యదాతార జీవా చరణ రజతాళీ దాయవాదాసా

gm

విసావా భకాావిసావా ఆరతి సాయిబాబా

ou
si

౨. అభంగ్

.y

శిరిడి మాఝే పండరీపుర సాయిబాబారమావర

w

బాబారమావర సాయిబాబారమావర

w

w

శుదద భకతా చందరభాగా భావపుండలీకజాగా
పుండలీక జాగా భావపుండలీకజాగా
యాహో యాహో అవఘేజన| కరూబాబాన్సీ వందన
సాయిసీ వందన| కరూబాబాన్సీ వందన||
గణూహాణే బాబాసాయి| దావపావ మాఝే ఆయిా
పావమాఝే ఆయిా దావపావ మాఝేయాఈ

౩. నమనం
ఘాలీన లోటాంగణ,వందీన చరణ
డో లాయన్స పాహీన రూపతుఝే|
పేరమే ఆలింగన,ఆనందే పూజిన
భావే ఓవాళీన హాణే నామా||

తవమేవ సరవం మమదేవదేవ

ou
si

కాయిేన వాచా మనసేందియి
ర ైరావ

gm

తవమేవ విదాయ దరవిణం తవమేవ

a.
c

తవమేవ బంధగశ్ి సఖ్ా తవమేవ

om

తవమేవ మాతా చ పితా తవమేవ

.y

బుదాయాతానావా పరకృతే సవభావాత్

w

కరోమి యదయతీకలం పరస్ైా

w

w

నారాయణాయిేతి సమరపయామీ
అచగయతంకేశ్వం రామనారాయణం
కృష్ణ దామోదరం వాసగదేవం హరిం
శ్రీధరం మాధవం గోపికావలల భం
జానకీనాయకం రామచందరం భజే
౪. నామ సారణం

హరేరామ హరేరామ రామరామ హరే హరే
హరేకృష్ణ హరేకృష్ణ కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే ||శ్రీ గురుదేవదతా
౫. నమసాకరాష్ట కం
అనంతా తులాతే కసేరే సా వావే
అనంతా తులాతే కసేరే నమావే

ఉరావేతరీ భకతాసాఠీ సవభావే

gm

సారావేమన్సతవతపదా నితయభావే

a.
c

నమసాకర సాషాటంగ శ్రీసాయినాధా

om

అనంతాముఖ్ాచా శిణే శేష్ గాత

ou
si

తరావే జగా తారున్సమాయా తాతా

.y

నమసాకర సాషాటంగ శ్రీసాయినాధా

w

వసే జోసదా దావయా సంతలీలా

w

w

దిసే ఆగ్ా లోకా పరీ జోజనాలా
పరీ అంతరీ గా్ానకైవలయ దాతా
నమసాకర సాషాటంగ శ్రీసాయినాధా
భరాలధలా జనాహ్మ మాన వాచా
నరాసారయ కా సాధన్సభూత సాచా
ధరూసాయి పేరమా గళాయా అహంతా

నమసాకర సాషాటంగ శ్రీసాయినాధా
ధరావే కరీసాన అలపగ్ా బాలా
కరావే అహ్మాధనయచగంభోనిగాలా
ముఖీఘాల పేరమఖ్
ే రాగాీస అతా
నమసాకర సాషాటంగ శ్రీసాయినాధా

పరయాగాది తీరేయ పదీనమరహో తా

gm

నమసాకర సాషాటంగ శ్రీసాయినాధా

a.
c

శుకాదీక జాతే సమానతవదేతీ

om

సగరా దీక జాయంచాయ పదావందితాతి

ou
si

తుఝాయజాయపదా పాహతా గోపబాలీ

.y

సదారంగలీ చ్చతీవరూపీ మిళాలీ

w

కరీరాసకీీడా సవే కృష్ణ నాధా

w

w

నమసాకర సాషాటంగ శ్రీసాయినాధా
తులామాగతో మాగణే ఏకధాయవే
కరాజోడితో దీన అతయంత భావే
భవీమోహన్సరాజ హ్మతారి ఆతా
నమసాకర సాషాటంగ శ్రీసాయినాధా
౬. పారరథ న

ఐసా యిేఈబా! సాయి దిగంబరా
అక్షయరూప అవతారా | సరవహి వాయపక తూ
శుీతిసారా, అనసూయాతిరకుమారా(బాబాయిే) మహ్మరాజే ఈబా
కాశ్రసా్న జప పరతిదివసీ కొలాాపుర భిక్షేసీ నిరాల నది తుంగా
జలపారసీ, నిదారమాహురదేశ్ర ఐసా యిే యిాబా

om

ఝోళీలోంబతసే వామకరీ తిరశూల ఢమరూధారి

a.
c

భకాావరదసదా సగఖ్కారీ, దేశ్రల ముకీాచారీ ఐసా యిే యిాబా
పాయిపాదగకా జపమాలా కమండలూమృగఛాలా

gm

ధారణ కరిశ్రబా నాగజటా, ముకుట శోభతోమాథా ఐసా యిే యిాబా

ou
si

తతపర తుఝాయయా జేధాయన్స అక్షయతావంచేసదన్స

.y

లక్షమావాసకరీ దినరజన్స, రక్షసిసంకట వారుని ఐసా యిే యిాబా

w

యాపరిధాయన తుఝే గురురాయా దృశ్యకరీ నయనాయా

w

w

పూరాణనంద సగఖ్ే హీకాయా, లావిసిహరి గుణగాయా
ఐసా యిే యిాబా సాయి దిగంబర అక్షయ రూప అవతారా
సరవహివాయపక తూ, శుీతిసారా అనసూయాతిర కుమారా(బాబాయిే)
మహ్మరాజే ఈబా
౭. సాయి మహిమా సతా తరం
సదాసతీవరూపం చ్చదానందకందం

జగతీంభవసాయన సంహ్మర హేతుం
సవభకేాచియా మానగష్ం దరశయంతం
నమామీశ్వరం సదగ
ు రుం సాయినాథం
భవధావంత విధవంస మారాాండమీడయం
మనోవాగతీతం మునిర్ ధాయన గమయం

భవాంభోది మగా్రియతానాం జనానాం

gm

సవపాదాశిీతానాం సవభకతా పియ
ర ాణాం

a.
c

నమామీశ్వరం సదగ
ు రుం సాయినాథం

om

జగదావాపకం నిరాలం నిరుుణం తావం

ou
si

సముదాదరణారయ ం కలౌ సంభవంతం

.y

నమామీశ్వరం సదగ
ు రుం సాయినాథం

w

సదానింబ వృక్షసయములాధి వాసాత్

w

w

సగధాసారవిణం తికా మపయ పిరయంతం
తరుం కలప వృక్షాధికం సాధయంతం
నమామీశ్వరం సదగ
ు రుం సాయినాథం
సదాకలప వృక్షసయ తసాయధిమూలే
భవదాావబుదాయా సపరాయదిసేవాం
నృణాం కురవతాం భుకతా-ముకతా పరదంతం

నమామీశ్వరం సదగ
ు రుం సాయినాథం
అనేకా శ్ృతా తరకా లీలా విలాస్ై:
సమా విష్కృతేశాన భాసవతరపభావం
అహంభావహీనం పరసనా్తాభావం
నమామీశ్వరం సదగ
ు రుం సాయినాథం

జనామోదదం భకా భదర పరదంతం

gm

నమామీశ్వరం సదగ
ు రుం సాయినాథం

a.
c

సదాసజజ నై సంసగాతం సన్మదిా:

om

సతాం విశ్ీమారామ మేవాభిరామం

ou
si

అజనాాదయమేకం పరంబరహా సాక్షాత్

.y

సవయం సంభవం రామమేవావతీరణ ం

w

భవదద రశనాతీంపున్సత: పరభోహం

w

w

నమామీశ్వరం సదగ
ు రుం సాయినాథం
శ్రీసాయిశ్ కృపానిధే ఖిలనృణాం సరావరయ సద
ి ప
ిద ద
ర
యుష్ాతాపదరజ: పరభావమతులం ధాతాపివకాాక్షమ:
సదాకాాాశ్శరణం కృతాంజలిపుట: సంపారపిా తోసిాన్ పరభో
శ్రీమతాీయిపరేశ్ పాద కమలాన్ నానయచిరణయంమమ
సాయిరూపధర రాఘవోతా మం

భకా కామ విబుధ దగరమం పరభుం
మాయయోపహత చ్చతా శుదయ యిే
చ్చంతయామయహ మహరి్శ్ం ముదా
శ్రతుీధాంశ్ం పరతిమం పరకాశ్ం
కృపాతపతరం తవసాయినాథ

ఉపాసనాదైవత సాయినాథ

ou
si

రమేనానోమే తవపాదయుగేా

gm

సావైరా యోపాసని నాసగాతసా వం

a.
c

సవచాియయాతాప మపాకరోతు

om

తవదీయపాదాబజ సమాశిీతానాం

.y

భురంగో యదాబజజ మకరందలుబయ :

w

అనేకజనాారిజత పాపసంక్షయో

w

w

భవేదావతాపద సరోజ దరశనాత్
క్షమసవ సరావనపరాధ పుంజకాన్
పరసీద సాయిశ్ సదగ
ు రో దయానిధే
శ్రీసాయినాథ చరణామృత పూరణ చ్చతాా
తతాపద సేవనరతా సీత తంచ భకాాా
సంసారజనయ దగరితౌఘ వినిరు తాసేా

కైవలయ ధామ పరమం సమవాపు్వంతి
సతా తరమే తతపఠేదాకాాా యోన్రసా నానాసదా
సదగ
ు రో: సాయినాథసయ కృపాపాతరం భవేదావం
౮. గురు పరసాద యాచనాదశ్కం
రుసత మమపియ
ర ాంబికా మజవరీపితాహీరుసత
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రుసత మమపియ
ర ాంగనా పిరయసగతాతాజాహీరుసత

a.
c

రుసత భగినబంధగ హీ సవశుర సాసగబాయి రుసత
నదతా గురుసాయిమా మఝవరీ కధీహీ రుసత

gm

పుసత న సగనభాయితాయ మజన భారతూజాయా పుసత
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పుసత న పియ
ర సత యరే పియ
ర సగేనగా్ాతీ పుసత
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పుసత సగహృదనాసఖ్ సవజననాపా బంధూ పుసత

w

పరీన గురుసాయిమా మఝవరీ కధీహీ రుసత

w

w

పుసత న అబలాములే తరుణ వృదద హీ నాపుసత
పుసత న గురుథాకుటే మజన దో రసానే పుసత
పుసత నచబలే బురే సగజనసాదగహీనా పుసత
పరీన గురుసాయిమా మఝవరీ కధీహీ రుసత
దగసత చతురతా వవిత్ విబుధ పారగ్ాగా్ాన్సరుసత
రుసత హి విదగ సీా య
ీ ా కుశ్ల పండితాహీరుసత

రుసత మహిపతీయతీ భజకతాపసీహీ రుసత
నదతా గురుసాయిమా మఝవరీ కధీహీ రుసత
రుసత కవిఋషి మున్స అనఘసిదదయోగీరుసత
రుసత హిగృహదేవతాతికులగాీమదేవీ రుసత
నదతా గురుసాయిమా మఝవరీ కధీహీ రుసత
రుసత విటపపరసారా అచల ఆపగాబ్ధయ రుసత
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రుసత మృగఖ్గకృమీ అఖిలజీవజంతూరుసత
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రుసత ఖ్లపిశాచిహీ మలీనడాకతన్స హీరుసత

gm

రుసత ఖ్పవనాగి్వార్ అవనిపంచతతేా వరుసత
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నదతా గురుసాయిమా మఝవరీ కధీహీ రుసత
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రుసత విమలకతన్రా అమలయక్షిణహ
ీ ీరుసత

w

రుసత శ్శిఖ్గాదిహీ గగని తారకాహీరుసత

w

w

రుసత అమరరాజహీ అదయ ధరారాజా రుసత
నదతా గురుసాయిమా మఝవరీ కధీహీ రుసత
రుసత మన సరసవతీ చపలచ్చతా తీహీరుసత
రుసత వపుదిశాఖిలాకఠినకాలతో హీరుసత
రుసత సకల విశ్వహీమయితు బరహాగోళంరుసత
నదతా గురుసాయిమా మఝవరీ కధీహీ రుసత

విమూడ హాణుని హసత మజనమతీరాహీ రుసత
పదాభిరుచ్చ ఉళసత జననకరయ మీనాఫసత
నదగరు దృతిచా ధసత అశివ భావ మాగేఖ్సత
పరపంచ్చ మనహేరుసత దృడవిరకతాచ్చతీా ఠసత
కుణాచ్చ ఘృణానసత నచసపృహకశాచీ అసత

a.
c

పదీపణ
ర యవోరసత నిఖిల దృశ్య బాబాదిసత
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సదైవ హృదయా వసత మనసిదాయని సాయివసత
నదతా గురుసాయిమా ఉపరియాచనేలా రుసత
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౯. మంతర పుష్పం
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si

హరి ఓం యగే్ాన యగ్ామయజంతదేవా సాానిధరాాణి

.y

పరధమానాయసన్ | తేహనాకం మహిమాన:సీచంత

w

యతరపూరేవ సాధాయ సీంతి దేవా:|

w

w

ఓం రాజాధిరాజాయ పసహయసాహినే
నమోవయం వై శ్ీవణాయ కురాహే
సమేకామాన్ కామకామాయ మహయం
కామేశ్వరో వైశ్వ
ీ ణో దదాతు
కుబజరాయ వైశ్వ
ీ ణాయా మహ్మరాజాయనమ:
ఓం సవసీా సామారజయం భోజయం

సావరాజయం వైరాజయం పారమేష్టాంరాజయం
మహ్మరాజయ మాధిపతయమయం సమంతపరాయ
ఈశాయ సాీరవభౌమ సాీరావ యుషాన్
తాదాపదారాదత్ పుుధివైయసముదర పరాయంతాయా
పరివేషట త రో మరుతా సాయవసన్ గుీహే

a.
c

ఆవిక్షితసయకామ పేర్
ర విశేవదేవాసభాసద ఇతి
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ఏకరాళిితి తదపేయష్ శోలకోబిగీతో మరుత:

శ్రీ నారాయణవాసగదేవ సచ్చిదానంద సదగ
ు రు సాయినాధ్ మహ్మరాజ్ కత
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జై
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కరచరణ కృతం వాకాకయ జంకరాజంవా
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శ్ీవణనయనజం వామానసంవా పరాధం

w

విదిత మవిదితం వా సరవమేతత్ క్షమసవ

w

w

జయజయ కరుణాబజయ శ్రీపభ
ర ోసాయినాధ
శ్రీ సచ్చిదానంద సదగ
ు రు సాయినాధ్ మహరాజ్ కత జై
రాజాధిరాజ యోగిరాజ పరబరహా శ్రీసాయినాధామహరాజ్
శ్రీ సచ్చిదానంద సదగ
ు రు సాయినాధ్ మహరాజ్ కత జై

