શ્રી સચ્ચિદાનંદ સમર્ધ સદ્ગુરુ સાયિનાર્ મહરાજ કી જૈ.
૧. જોડૂ યનિાકરિરણિ ઠેયિલામાર્ા
પરરસાિી યિનંતી માઝી પંડરીનાર્ા
અસોનસો ભાિાઆલો ત ૂણઝિાઠાિા
ક્રુપાદ્ર ુષ્ટિપાહે મજકડે સદ્ગુરૂરાિા

om

અખંરડત અસાિેઇસે િાિતેપાિી
નામે ભિપાશ હાયત આપુલ્િાતોડી

a.
c

ત ુકાહ્મિે દે િામાઝી િેડીિાકુડી

gm

૨.ઉઠાપાંડુરંગા અતા પ્રભાત સમિો પાતલા |
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િૈટિિાંિા મેળા ગરુડ-પારી દાિલા ||
ગરૂડાપારા પાસુની મહા દ્વારા પિંતા |

.y

સુરિરાંિી માંદી ઉભી જોડૂયન હાત

w

w

ું
શુકસનકારદક નારદતબર
ભકતાંચિાકોિી

w

યિશ ૂલઢમરૂ ઘેઉયન ઉભા ણગરરજેિાપતી
કણલયુગીિા ભકતાનામા ઉભાકીતધની
પાઠીમાગે ઉભીડોલા લાવુયનઉઆજની
૩.ઉઠા ઉઠા શ્રીસાયિનાર્ગુરુિરિકમલ દાિા
આયર્વ્િારદ ભિતાપ િારુની તારા જડજીિા
ગેલીત ુહ્મા સોડુ યનિાભિ તમર રજનીયિલિા

પરરહી અન્િાનાસી તમિી ભુલયિિોગમાિા
શક્કતન અહ્માિત્કિંણિત હી યત જલાસારાિા
ત ુહ્મીિ તીતેસારુયન દાિા મુખજનતારાિા
અગ્નન્િાની અહ્મીરકયત તિ િિાધ િીતિર્ોરિી
તીિણિિતાભા ગલે બહિ
ુ દયનશેષ યિર્કિી

om

સક્રુપહોઉયન મરહમાત ુમિા ત ુહ્મીિિદિાિા
આરદવ્િાયર્ભિ તાપિારુયન તારાજડજીિા

a.
c

ઉઠા ઉઠા શ્રીસાયિનાર્ગુરુિરિકમલ દાિા

gm

આરદવ્િાયર્ભિ તાપિારુયન તારાજડજીિા
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ભકતમયનસદ્ભાિ ર્રુયનજે ત ુહ્માઅનુસરલે
ધ્િાિાસ્તિતે દર્શ્ધત ુમિે દ્વારર ઉબેઠેલે

.y

ધ્િાનસ્ર્ા ત ુહ્માસ પાહન
ુ ી મન અમુિેઘેલે

w

w

ઉખડુનીનેિકમલા દીનબંધ ૂરમાકાંતા

w

પારહબાક્રુપાદ્ર ુસ્િી બાલકાજસી માતા
રં જિીમધુરિાિી હરરતાપ સાયિનાર્ા
અયહ્મિ અપુલેકરરિાસ્તિત ુજકટિયિતોદે િા
સહનકરરયશલે ઇકુયિદ્યાિી ભેિ ક્રુટિદાિા
ઉઠા ઉઠા શ્રીસાયિનાર્ગુરુિરિકમલ દાિા
આરદવ્િાયર્ ભિતાપિારુયન તારાજડજીિા

૪.ઉઠા ઉઠા પાડુરંગા આતા દશધનદ્યાસકળા
ઝૂલા અરુિોદિાસરલી-યનદ્રેિેિેળા
સંતસાધ ૂમુની અિઘે ઝૂલેતીગોળા
સોડાશેજે સુખ આતા બહજા
ુ મુખકમલા
રં ગમંડપે મહાદ્વારી ઝૂલીસેદાિી

om

મન ઉ તાિીળરૂપ પહિિાદ્ર ુટિી
શેજે હાલવુની જાગે કારાદે િરાિા

gm

ગરૂડ હનુમત
ં હભ
ુ ે પાહાતીિાિ

a.
c

રાયિરખુમાબાયિ ત ુહ્માિે ઊદ્યાદિા
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સ્િગીિે સુરિરઘે ઉયન આલેભોભાિ
ઝૂલે મુકત દ્વારા લાભ ઝૂલારોકડા

.y

યિટણુદાસ નામ ઉભા ઘે ઉયનકાકડ

w

w

૫.ઘેઉયનિા પંિારતી કરૂબાબાસી આરતી

w

ઉઠાઉઠાહો બાંર્િ ઓિાળુ હરમાર્િ
કરૂયનિા ક્સ્ર્રામન પાહગ
ં ીરાહેધ્િાન
ુ ભ
ક્રુટિનાર્ા દત્તસાયિ જાડોણિત્ત ત ુઝેપાિી
કાકડ આરતી કરીતો! સાયિનાર્ દે િા
ણિન્મિરૂપ દાખિી ઘે ઉયન! બાલકલઘુ સેિા ||કા||
૬.કામક્રોર્મદમ્સર આટુયન કાકડકેલા

િૈરાગ્નિાિે ત ૂિ કાઢુની મીતો ણબતજિીલા
સાયિનાર્ગુરુ ભક્કત જ્િણલને તોમીપેિયિલા
તદ્ર્વુત્તીજાળુની ગુરુને પ્રાકાશપારડલા
દ્વૈતતમાનાસુનીયમળિી ત્સ્િરૂયપ જીિા
કાકડ આરતીકરીતો સાયિનાર્ દે િા

om

ણિન્મિરૂપદાખિી ઘેઉયનબાલકલઘુ સેિા
ણિન્મિારૂપદાખિી ઘે ઉયન બાલકલઘુ સેિા

a.
c

ભ ૂ ખેિર વ્િાપ ૂની અિઘે હ્રુ્કમલીરાહસી

gm

તોિી દત્તદે િ યશરરડી રાહયુ ન પાિસી
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રાહયુ નિેર્ે અન્િસ્રર્રહ ત ૂ ભકતાસ્તિર્ાિસી
યનરસુયન િા સંકિાદાસા અયનભિ દાિીસી

.y

નકલે્િલ્લી લાહીકોણ્િા દે િાિા માનિા

w

w

ણિન્મિરૂપદાખિી ઘે ઉયન બાલકઘુસેિા

w

કાકડ આરતીકરીતો સાયિનાર્ દે િા
ણિન્મિરૂપદાખિી ઘે ઉયન બાલકઘુસેિા
્િદઊશ્િદુંદુણભનેસારે અંબર હે કોંદલે
સગુિમ ૂતી પાહણ્િા આત ુર જનયશરરડી આલે!
પ્રાશુયન તદ્વિનામ્રુત અમુિેદેહબાન હરફલે
સોડુયનિાદુરણભમાન માનસ ્િચિરણિ િારહલે

ક્રુપાકરુની સાયિમાવુલે દાનપદરરઘ્િાિા
ણિન્મિરૂપદાખિી ઘે ઉયન બાલકઘુ સેિા
કાકડ આરતીકરીતો સાયિનાર્ દે િા
ણિન્મિરૂપદાખિી ઘે ઉયન બાલકઘુસેિા.
ભકતીણિિા પોિીબોદ કાકડ જ્િોતી

om

પંિપ્રાિજીિે ભાિે ઓિાળુ આરતી
દોની કરજોડુયનિરિી ઠેયિલામાર્ા

gm

કાિામરહમા િણ ૂધ આતા સાંગિેકીતી

a.
c

ઓિાળૂ આરતીમાઝયા પંડરીનાર્ા માઝયાસાયિનાર્ા
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કોરિબ્રહ્મ હ્િમુખ પાહતા જાતી

રાિીરખુમાબાિી ઉભ્િા દોઘીદોબાહી

.y

માય ૂરયપિંિ િામરે ડાળીયત સાિીંિ ઠાયિ

w

w

ત ુકાહ્મિે દીપઘે ઉયન ઉન્મનીતશોભા

w

યિઠેિરી ઉબારદસે લાિણ્િા ગાભા
ઉઠાસાદુસંતસાદા આપુલાલે રહતા
જાઈલ જાઈલ હનરદે હ મગકૈ િા ભગિંત
ઉઠોયનિા પહિે બાબા ઉભા અસેિીિે
િરિતિાંિેગોમિી અમ્રુત દ્ર ુટિી અિલોકા
ઉઠાઉઠા હોિેગેસીિલા જઊરાઉળાસી

જલયતલપાતકાન ચિારાશી કાકડ આરયતદે ણખણલિા
જાગેકરારુક્કમિીિરા દે િ અહેયનજસુરાન ત
િેગેણલિંબલોિ કરા-દ્ર ુષ્ટિ હો ઈલ તિાસી
દારીબાજિી
ં િાજતી ડોલુ ડમામે ગર્જતી
યસિંહનાર્ શંખ બેરર આનંદહોતોમહાદ્વારી

મજલા ઠાિા દ્યાિાપાિી

gm

સાયિનાર્ ગુરુમાઝે આિી

a.
c

કેશિરાજ યિઠેિરી નામાિરિ િંરદતો

om

હોતસેકાકડારયત માઝયા સદ્ગુરુ રાિિી
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શ્રી સચ્ચિદાનંદ સદ્ગુરુ સાયિનાર્ મહારાજ કી જૈ
દત્તરાજ ગુરુમાઝે આિી

.y

મજલા ઠાિા દ્યાિાપાિી

w

w

સાયિનાર્ ગુરુમાઝે આિી

w

મજલા ઠાિા દ્યાિાપાિી
પ્રભાત સમિીનભા શુભ રિી પ્રભાપાકલી
સ્મરે ગુરુ સદા અશાસમિી્િાછળે નાકલી
હ્મિોયનકરજોડુનીકરુ અતાગુરૂ પ્રાર્ધના
સમર્ધ ગુરુસાયિનાર્ પુરિી મનોિાસના
તમા યનરયસ ભાનુહગુરુરહ નાયસ અગ્નન્િાનતા

પરં ત ુગુરુ િીકરી નરયિહીકદી સામ્િતા
પુન હાયતયમર જન્મઘે ગુરુક્રુપેયન અગ્નન્િનના
સમર્ધ ગુરુસાયિનાર્ પુરિી મનોિાસના
રયિ પ્રગિહો ઉયન ્િરરતઘાલ િી આલસા
હરોયન અણભમાનહી જડયિ ત્પદીભાિના
સમર્ધ ગુરુસાયિનાર્ પુરિી મનોિાસના

a.
c

ગુરૂયસ ઉપમારદસેયિયર્ હરી હરાંિીઉિી

om

તસાગુરુરહસોડિી સકલ દુટક્રુતી લાલસા

gm

કુઠોયન મગ એઇતી કિયન િા ઉગીપાહણૂ િ
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ત ુઝીિ ઉપમાત ુલાબરયિશોભતે સજ્જના
સમર્ધ ગુરુસાયિનાર્ પુરિી મનોિાસના

.y

સમાયર્ ઉતરોયનિા ગુરુિલામશીદીકડે

w

w

્િદીિ િિનોક્કતતી મધુર િારરતીસોકડે

w

અજાતરરપુ સદ્ગુરો અણખલ પાતક ભંજના
સમર્ધ ગુરુસાયિનાર્પુર િી મનોિાસના
અહાસુસમિાયસિા ગુરુ ઉઠોયનિા બૈસલે
યિલોકુયન પદાયશ્રતા તરદિ આપદે નાયસલે
આસાસુત કારરિા જગયતકોિીહી અન્િના
અસેબહત
ુ શાહિા પરરનજ્િાગુરૂિીક્રુપા

નતત્ર્િરહત ્િાકળે કરરતસે રરકામ્િા ગપા
જરીગુરુપદાર્રનીસુદ્ર ુડ ભક્કતનેતોમના
સમર્ધ ગુરુસાયિનાર્પુર િી મનોિાસના
ગુરોયિનયત મીકરી હ્રુદિ મંરદરી િાબસા
ગડોસતત સ્કૃઅતીિયતરહદે જગ્પાિના
સમર્ધ ગુરુસાયિનાર્પુર િી મનોિાસના

om

સમસ્ત જગ હે ગુરુસ્િરૂપણિ ઠસોમાનસા

a.
c

૧૧.પ્રમેિા અટિકાશીફડુયન ગુરુિરા પ્રાયર્િતીજેપ્રભાયત

gm

્િાંિેણિત્તાયસદે તો અણખલહરુયનિા ભ્ાંયતયમયન્િશાંયત

ou
si

ઐસે હેસાયિનાર્ેકધુની સુિયિલે જેયિિાબાલકાશી
તેયિ્િાક્રુટિપાિી નમુયન સયિનિે અયપિતો અટિકાશી

.y

શ્રી સચ્ચિદાનંદ સદ્ગુરુ સાયિનાર્ મહારાજ કી જૈ

w

w

૧૨.સાયિરહં નજર કરના બચિોકાપાલન કરના

w

સાયિરહં નજર કરના બચિોકાપાલન કરના
જાનાત ુમને જગ્પ્રસારા સબહીઝૂિ જમાના
જાનાત ુમને જગ્પ્રસારા સબહીઝૂિ જમાના
સાયિરહં નજર કરના બચિોકાપાલન કરના
સાયિરહં નજર કરના બચિોકાપાલન કરના
મૈ અંર્ાહબ
ં ા આપકામુઝુસે પ્રભુરદખલાના
ૂ દ

મૈ અંર્ાહબ
ં ા આપકામુઝુસે પ્રભુરદખલાના
ૂ દ
સાયિરહં નજર કરના બચિોકાપાલન કરના
સાયિરહં નજર કરના બચિોકાપાલન કરના
દાસગણ ૂકહે અબ ક્યાબોલ ૂ ર્ક ગિી મેરી રસના
દાસગણ ૂકહે અબ ક્યાબોલ ૂ ર્ક ગિી મેરી રસના

om

સાયિરહં નજર કરના બચિોકાપાલન કરના
રાં નજર કરો , અબ મોરે સાિી

a.
c

સાયિરહં નજર કરના બચિોકાપાલન કરના

gm

ત ુમબીન નહીમુઝે માબાપ ભાિી રાં નજર કરો

ou
si

મૈ અંર્ાહ ૂ બંદા ત ુમ્હારા મૈ અંર્ાહ ૂ બંદા ત ુમ્હારા
મૈનાજાન ૂ,મૈનાજાન ૂ મૈનાજાન ૂ અલ્લાઇલારહ

.y

રાં નજર કરો રાં નજર કરો , અબ મોરે સાિી

w

w

ત ુમબીન નહીમુઝે માબાપ ભાિી રાં નજર કરો

w

રાં નજર કરો રાં નજર કરો
ખાલી જમાના મૈને ગમાિા મૈને ગમાિા
સાર્ીઅણખર કા સાર્ીઅણખર આ સાર્ીઅણખર કા કીિાનકોિી
રાં નજર કરો રાં નજર કરો , અબ મોરે સાિી
ત ુમબીન નહીમુઝે માબાપ ભાિી
રાં નજર કરો રાં નજર કરો

અપ નેમસ તજદ કા જાડૂગન ૂહૈ
અપ નેમસ તજદ કા જાડૂગન ૂહૈ
માણલક હમારે માણલક હમારે
માણલક હમારે ત ું બાબાસાિી
રાં નજર કરો રાં નજર કરો
ત ુજકાિદે ઉ સાિળ્િ મીભાિાતરરિો

a.
c

૧૪.ત ુજકાિદે ઉ સાિળ્િ મીભાિાતરરિો

om

રાં નજર કરો રાં નજર કરો , અબ મોરે સાિી

gm

મીદુબણળ બરિક નામ્િા ણિજાિ શ્રીહરી

ou
si

મીદુબણળ બરિક નામ્િા ણિજાિ શ્રીહરી
ઉચ્ચિટિ ત ુલાદે િેરહ ગોટિ નાબરર િો

.y

ઉચ્ચિટિ ત ુલાદે િેરહ ગોટિ નાબરર

w

w

ત ૂ જગન્નાર્ ત ુજિે કશીરે ભાકરર

w

ત ૂ જગન્નાર્ ત ુજિે કશીરે ભાકરર
નકો અંતમદીિા પાહ ૂ સખ્િાભગિંતા શ્રીકાંતા
મધ્િાહ્નરાયિ ઉલિોયનગે ણલરહ આતા અિણિત્તા
જહો ઈલ ત ુઝૂરે કાકડા રકરા ઉળતરરિો
જહો ઈલ ત ુઝૂરે કાકડા રકરા ઉળતરર
અિતીલ ભકત નૈિેદ્યરહ નાનાપરર અિતીલ ભકત નૈિેદ્યરહ

નાનાપરી
ત ુજકાિદે ઉ યમભાિા તરરિો
યુજકાિદે ઉ સદ્ગુરુ મીભાિા તરી
મીદુબણળ બરિક નામ્િા ણિજાિ શ્રીહરી
મીદુબણળ બરિક નામ્િા ણિજાિ શ્રીહરી.

om

શ્રીસદ્ગુરુ બાબાસાિી હો શ્રીસદ્ગુરુ બાબાસાિી

ત ુજિાચુયન આશ્રિનાહીભ ૂતલી ત ુજિાચુયન આશ્રિનાહીભ ૂતલી

a.
c

મી પાયપપયતતર્ીમંતા મી પાયપપયતતર્ીમંતા

gm

તારિેમલા ગુરુનાર્ા ઝુડકરી તારિેમલા સાયિનાર્ા ઝુડકરી

ou
si

ત ૂશાંયતક્ષમેિામેરૂ ત ૂશાંયતક્ષમેિામેરૂ
ત ુયમ ભિાિધ યિિેતારૂ ગુરુિરા

.y

ત ુયમ ભિાિધ યિિેતારૂ ગુરુિરા

w

w

ગુરુિરામજયસ પામરા અતા ઉદ્દરા

w

્િરરતલિલાહી ્િરરત લલાહી
મીબુડતો ભિ ભિ ડોહી ઉદ્દરા
શ્રી સદ્ગુરુ બાબાસાિી હો શ્રી સદ્ગુરુ બાબાસાિી હો
ત ુજિાચુયન આશ્રિનાહીભ ૂતલી
ત ુજિાચુયન આશ્રિનાહીભ ૂતલી
શ્રી સચ્ચિદાનંદ સદ્ગુરુ સાયિનાર્ મહારાજ કી જૈ

રાજાયર્રાજિોણગરાજ પરબ્રહ્મ સાયિનાર્ મહરાજ

w

w

w

.y
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si

gm

a.
c

om

શ્રી સચ્ચિદાનંદ સદ્ગુરુ સાયિનાર્ મહારાજ કી જૈ

