శ్రీ సచ్చిదానంద సమర్ధ సదగ
ు ర్ు సాయినాధ మహరాజ్ కీ జై.
౧. జోడూ నియాకర్చర్ణి ఠేవిలామాధా
పరిసావీ వినంతీ మాఝీ పండరీనాధా
అసో నసో భావాఆలో తూఝియాఠాయా
కరీపాదగుష్టిపాహే మజకడే సదగ
ు ర్ూరాయా

నామే భవపాశ్ హాతి ఆపులాాతోడీ

a.
c

తుకాహమణే దేవామాఝీ వేడీవాకరడీ

om

అఖండిత అసావేఇసే వాటతేపాయిీ

gm

౨.ఉఠాపాండుర్ంగా అతా పుభాత సమయో పాతలా |

ou
si

వైష్ణవాంచా మేళీ గర్ుడ-పారీ దాటలా ||

.y

గర్ూడాపారా పాసగనీ మహా దాారా పర్ాంతా |

w

సగర్వరాంచీ మాందీ ఉభీ జోడూని హాత్

w

w

శుకసనకాదిక నార్దతుంబర్ భకాతంచాాకోటీ
తిుశూలఢమర్ూ ఘేఉని ఉభా గిరిజచ
ే ాపతీ
కలియుగీచా భకాతనామా ఉభాకీర్తనీ
పాఠీమాగే ఉభీడో లా లావునిఉఆజనీ
౩.ఉఠా ఉఠా శ్రీసాయినాధగుర్ుచర్ణకమల దావా
ఆధివాాది భవతాప వార్ునీ తారా జడజీవా

గేలీతుహామ సో డు నియాభవ తమర్ ర్జనీవిలయా
పరిహీ అనాానాసీ తమచీ భులవియోగమాయా
శకతతన అహామయతికంచ్చత్ హీ తి జలాసారాయా
తుహీమచ్ తీతేసార్ుని దావా ముఖజనతారాయా
తీవరిణతాభా గలే బహువదనిశేష్ విధకవీ

om

అగాయానీ అహీమకతతి తవ వరాణవీతవధో ర్వీ

a.
c

సకరీపహో ఉని మహిమాతుమచా తుహీమచవదవావా
ఆదివాాధిభవ తాపవార్ుని తారాజడజీవా

gm

ఉఠా ఉఠా శ్రీసాయినాధగుర్ుచర్ణకమల దావా

ou
si

ఆదివాాధిభవ తాపవార్ుని తారాజడజీవా

.y

భకత మనిసదాావ ధర్ునిజే తుహామఅనగసర్లే

w

ధాాయాసత వతే దర్్నతుమచే దాారి ఉబేఠల
ే ే

w

w

ధాానసాధ తుహామస పాహునీ మన అముచేఘేలే
ఉఖడునీనేతక
ు మలా దీనబంధూర్మాకాంతా
పాహిబాకరీపాదగుసీి బాలకాజసీ మాతా
ర్ంజవీమధగర్వాణీ హరితాప్ సాయినాధా
అహిమచ్ అపులేకరియాసత వతుజకష్ి వితోదేవా
సహనకరిశిలె ఇకరవిదాావీ భేట్ కరీష్ణ దావా

ఉఠా ఉఠా శ్రీసాయినాధగుర్ుచర్ణకమల దావా
ఆదివాాధి భవతాపవార్ుని తారాజడజీవా
౪.ఉఠా ఉఠా పాడుర్ంగా ఆతా దర్్నదాాసకళీ
ఝూలా అర్ుణోదయాసర్లీ-నిదేచ
ు ెవళ
ే ీ
సో డాశేజే సగఖ్ ఆతా బహుజాముఖకమలా
మన ఉ తావీళర్ూప పహవయాదగుష్ీి

a.
c

ర్ంగమండపే మహాదాారీ ఝూలీసేదాటీ

om

సంతసాధూమునీ అవఘే ఝూలేతీగోళీ

gm

రాయిర్ఖగమాబాయి తుహామయిే ఊదాాదయా

ou
si

శేజే హాలవునీ జాగే కారాదేవరాయా

.y

గర్ూడ హనగమంత హుభే పాహాతీవాట్

w

సారీుచే సగర్వర్ఘే ఉని ఆలేభోభాట్

w

w

ఝూలే ముకత దాారా లాభ్ ఝూలారోకడా
విష్ు
ణ దాస్ నామ ఉభా ఘే ఉనికాకడ
౫.ఘేఉనియా పంచార్తీ కర్ూబాబాసీ ఆర్తీ
ఉఠాఉఠాహో బాంధవ ఓవాళు హర్మాధవ
కర్ూనియా సటధ రామన పాహుగంభీరాహేధాాన
కరీష్ణ నాధా దతత సాయి జాడొ చ్చతత తుఝేపాయిీ

కాకడ ఆర్తీ కరీతో! సాయినాధ దేవా
చ్చనమయర్ూప దాఖవీ ఘే ఉని! బాలకలఘు సేవా ||కా||
౬.కామకోీధమదమతసర్ ఆటుని కాకడకేలా
వైరాగాాచే తూవ్ కాఢునీ మీతో బిజివీలా
తదగుుతీత జాళునీ గుర్ునే పాుకాశపాడిలా

a.
c

దెైాతతమానాసగనీమిళవీ తతసార్ూపట జీవా

om

సాయినాధగుర్ు భకతత జాలినే తోమీపేటవిలా

చ్చనమయర్ూపదాఖవీ ఘేఉనిబాలకలఘు సేవా

gm

కాకడ ఆర్తీకరీతో సాయినాధ దేవా

ou
si

చ్చనమయార్ూపదాఖవీ ఘే ఉని బాలకలఘు సేవా

.y

భూ ఖేచర్ వాాపూనీ అవఘే హు
ు తకమలీరాహసీ

w

తోచీ దతత దేవ శిరిడీ రాహుని పావసీ

w

w

రాహునియిేధే అనాసుధహి తూ భకాతసత వధావసీ
నిర్సగని యా సంకటాదాసా అనిభవ దావీసీ
నకలేతాలీీ లాహీకోణాా దేవావా మానవా
చ్చనమయర్ూపదాఖవీ ఘే ఉని బాలకఘుసేవా
కాకడ ఆర్తీకరీతో సాయినాధ దేవా
చ్చనమయర్ూపదాఖవీ ఘే ఉని బాలకఘుసేవా

తాదూశాదగందగభినేసారే అంబర్ హే కోందలే
సగుణమూరీత పాహణాా ఆతుర్ జనశిరిడీ ఆలే!
పాుశుని తదాచనాముుత అముచేదహ
ే బాన్ హర్ఫలే
సో డునియాదగర్భిమాన మానస తాచిర్ణి వాహిలే
కరీపాకర్ునీ సాయిమావులే దానపదరిఘాావా

a.
c

కాకడ ఆర్తీకరీతో సాయినాధ దేవా

om

చ్చనమయర్ూపదాఖవీ ఘే ఉని బాలకఘు సేవా
చ్చనమయర్ూపదాఖవీ ఘే ఉని బాలకఘుసేవా.

gm

భకీతచ్చయా పో టీబో ద్ కాకడ జోాతీ

ou
si

పంచపాుణజీవే భావే ఓవాళు ఆర్తీ

.y

ఓవాళూ ఆర్తీమాఝాా పండరీనాధా మాఝాాసాయినాధా

w

దో నీ కర్జోడునిచర్ణీ ఠేవిలామాధా

w

w

కాయామహిమా వర్ూ
ణ ఆతా సాంగణేకతీ
ీ
కోటిబహ
ు మ హతాముఖ పాహతా జాతీ
రాయిీర్ఖగమాబాయిీ ఉభాా దో ఘీదో బాహీ
మాయూర్పటంచ చామరేడాళీతి సాయిీంచ ఠాయి
తుకాహమణే దీపఘే ఉని ఉనమనీతశోభా
విఠేవరీ ఉబాదిసే లావణాా గాభా

ఉఠాసాదగసంతసాదా ఆపులాలే హితా
జాఈల్ జాఈల్ హనర్దేహ మగకచ
ై ా భగవంత
ఉఠోనియా పహటేబాబా ఉభా అసేవీటే
చర్ణతయాంచేగోమటీ అముుత దగుష్ీి అవలోకా
ఉఠాఉఠా హో వేగేసచ
ీ లా జఊరాఉళీసీ

a.
c

జాగేకరార్ుకతమణీవరా దేవ అహేనిజసగరాన్ త

om

జలతిలపాతకాన్ చాారాశ్ర కాకడ ఆర్తిదేఖిలియా
వేగేలింబలోణ్ కరా-దగుష్టి హో ఈల్ తయాసీ

gm

దారీబాజంతీు వాజతీ డో లర డమామే గర్జ తీ

ou
si

హో తసేకాకడార్తి మాఝాా సదగ
ు ర్ు రాయచీ

.y

సటంహనాధ శంఖ బేరి ఆనందహో తోమహాదాారీ

w

కేశవరాజ విఠేవరీ నామాచర్ణ వందితో

w

w

సాయినాధ గుర్ుమాఝే ఆయిీ
మజలా ఠావా దాావాపాయిీ
శ్రీ సచ్చిదానంద సదగ
ు ర్ు సాయినాధ్ మహారాజ్ కీ జై
దతత రాజ గుర్ుమాఝే ఆయిీ
మజలా ఠావా దాావాపాయిీ
సాయినాధ గుర్ుమాఝే ఆయిీ

మజలా ఠావా దాావాపాయిీ
పుభాత సమయిీనభా శుభ ర్వీ పుభాపాకలీ
సమరే గుర్ు సదా అశాసమయిీతాాఛళే నాకలీ
హమణోనికర్జోడునీకర్ు అతాగుర్ూ పాుర్ధ నా
సమర్ధ గుర్ుసాయినాధ పుర్వీ మనోవాసనా

a.
c

పర్ంతుగుర్ు చీకరీ నర్విహీకదీ సామాతా

om

తమా నిర్సట భానగహగుర్ుహి నాసట అగాయానతా

పున్ హాతిమిర్ జనమఘే గుర్ుకరీపేని అగయాననా

gm

సమర్ధ గుర్ుసాయినాధ పుర్వీ మనోవాసనా

ou
si

ర్వి పుగటహో ఉని తారితఘాల వీ ఆలసా

.y

తసాగుర్ుహిసో డవీ సకల దగష్ురుతీ లాలసా

w

హరోని అభిమానహీ జడవి తతపదీభావనా

w

w

సమర్ధ గుర్ుసాయినాధ పుర్వీ మనోవాసనా
గుర్ూసట ఉపమాదిసేవిధి హరీ హరాంచీఉణీ
కరఠోని మగ్ ఏఇతీ కవని యా ఉగీపాహూణి
తుఝీచ ఉపమాతులాబర్విశోభతే సజజ నా
సమర్ధ గుర్ుసాయినాధ పుర్వీ మనోవాసనా
సమాధి ఉతరోనియా గుర్ుచలామశ్రదీకడే

తాదీయ వచనోకత తీ మధగర్ వారితీసో కడే
అజాతరిపు సదగ
ు రో అఖిల పాతక భంజనా
సమర్ధ గుర్ుసాయినాధపుర్ వీ మనోవాసనా
అహాసగసమయాసటయా గుర్ు ఉఠోనియా బస
ై లే
ఆసాసగత కారియా జగతికోణీహీ అనానా

a.
c

అసేబహుతశాహణా పరినజాాగుర్ూచీకరీపా

om

విలోకరని పదాశిీతా తదియ ఆపదే నాసటలే

నతతుుహిత తాాకళేకరితసే రికామాా గపా

gm

జరీగుర్ుపదాధర్నీసగదగుడ భకతతనేతోమనా

ou
si

సమర్ధ గుర్ుసాయినాధపుర్ వీ మనోవాసనా

.y

గురోవినతి మీకరీ హు
ు దయ మందిరీ యాబసా

w

సమసత జగ్ హే గుర్ుసార్ూపచ్చ ఠసో మానసా

w

w

గడో సతత సతకృఅతీయతిహిదే జగతాపవనా
సమర్ధ గుర్ుసాయినాధపుర్ వీ మనోవాసనా
౧౧.పుమేయా అష్ి కాశ్రఫడుని గుర్ువరా పాురిధతీజేపభ
ు ాతి
తాాంచేచ్చతాతసటదత
ే ో అఖిలహర్ునియా భాుంతిమినితాశాంతి
ఐసే హేసాయినాధేకధగనీ సగచవిలే జేవియాబాలకాశ్ర
తేవితాాకరీష్ణ పాయిీ నముని సవినయిే అరిపతో అష్ి కాశ్ర

శ్రీ సచ్చిదానంద సదగ
ు ర్ు సాయినాధ్ మహారాజ్ కీ జై
౧౨.సాయిర్హం నజర్ కర్నా బచోికాపాలన్ కర్నా
సాయిర్హం నజర్ కర్నా బచోికాపాలన్ కర్నా
జానాతుమనే జగత్రసారా సబహీఝూట్ జమానా
జానాతుమనే జగత్రసారా సబహీఝూట్ జమానా

om

సాయిర్హం నజర్ కర్నా బచోికాపాలన్ కర్నా

a.
c

సాయిర్హం నజర్ కర్నా బచోికాపాలన్ కర్నా

మై అంధాహూబందా ఆపకాముఝుసే పుభుదిఖలానా

gm

మై అంధాహూబందా ఆపకాముఝుసే పుభుదిఖలానా

ou
si

సాయిర్హం నజర్ కర్నా బచోికాపాలన్ కర్నా

.y

సాయిర్హం నజర్ కర్నా బచోికాపాలన్ కర్నా

w

దాసగణూకహే అబ్ కాాబో లూ ధక్ గయిీ మేరీ ర్సనా

w

w

దాసగణూకహే అబ్ కాాబో లూ ధక్ గయిీ మేరీ ర్సనా
సాయిర్హం నజర్ కర్నా బచోికాపాలన్ కర్నా
సాయిర్హం నజర్ కర్నా బచోికాపాలన్ కర్నా
రాం నజర్ కరో , అబ్ మోరేసాయిీ
తుమబీన నహీముఝే మాబాప్ భాయిీ రాం నజర్ కరో
మై అంధాహూ బందా తుమా
ా రా మై అంధాహూ బందా తుమా
ా రా

మైనాజానూ,మైనాజానూ మైనాజానూ అలాీఇలాహి
రాం నజర్ కరో రాం నజర్ కరో , అబ్ మోరేసాయిీ
తుమబీన నహీముఝే మాబాప్ భాయిీ రాం నజర్ కరో
రాం నజర్ కరో రాం నజర్ కరో
ఖాలీ జమానా మన
ై ే గమాయా మైనే గమాయా

om

సాధీఅఖిర్ కా సాధీఅఖిర్ ఆ సాధీఅఖిర్ కా కీయానకోయిీ

a.
c

రాం నజర్ కరో రాం నజర్ కరో , అబ్ మోరేసాయిీ
రాం నజర్ కరో రాం నజర్ కరో

gm

తుమబీన నహీముఝే మాబాప్ భాయిీ

ou
si

అప్ నేమస్ జిద్ కా జాడూగనూహై

.y

అప్ నేమస్ జిద్ కా జాడూగనూహై

w

మాలిక్ హమారే మాలిక్ హమారే

w

w

మాలిక్ హమారే తుం బాబాసాయిీ
రాం నజర్ కరో రాం నజర్ కరో , అబ్ మోరేసాయిీ
రాం నజర్ కరో రాం నజర్ కరో
౧౪.తుజకాయదేఉ సావళా మీభాయాతరియో
తుజకాయదేఉ సావళా మీభాయాతరియో
మీదగబళి బటిక నామాా చ్చజాణ శ్రీహరీ

మీదగబళి బటిక నామాా చ్చజాణ శ్రీహరీ
ఉచ్చిష్ి తులాదేణహ
ే ి గోష్ి నాబరి యో
ఉచ్చిష్ి తులాదేణహ
ే ి గోష్ి నాబరి
తూ జగనాయధ్ తుజచే కశ్రరేభాకరి
తూ జగనాయధ్ తుజచే కశ్రరేభాకరి

om

నకో అంతమదీయా పాహూ సఖాాభగవంతా శ్రీకాంతా

a.
c

మధాాహయరాతిు ఉలటోనిగే లిహి ఆతా అణచ్చతాత
జహో ఈల్ తుఝూరేకాకడా కతరా ఉళతరియో

gm

జహో ఈల్ తుఝూరేకాకడా కతరా ఉళతరి

ou
si

అణతీల్ భకత నవ
ై ేదాహి నానాపరి అణతీల్ భకత నైవద
ే ాహి నానాపరీ

.y

తుజకాయదేఉ మిభాయా తరియో

w

యుజకాయదేఉ సదగ
ు ర్ు మీభాయా తరీ

w

w

మీదగబళి బటిక నామాా చ్చజాణ శ్రీహరీ
మీదగబళి బటిక నామాా చ్చజాణ శ్రీహరీ.
శ్రీసదగ
ు ర్ు బాబాసాయిీ హో శ్రీసదగ
ు ర్ు బాబాసాయిీ
తుజవాచగని ఆశీయనాహీభూతలీ తుజవాచగని ఆశీయనాహీభూతలీ
మీ పాపటపతితధీమంతా మీ పాపటపతితధీమంతా
తార్ణేమలా గుర్ునాధా ఝుడకరీ తార్ణేమలా సాయినాధా ఝుడకరీ

తూశాంతిక్షమేచామేర్ూ తూశాంతిక్షమేచామేర్ూ
తుమి భవార్ణ విచేతార్ూ గుర్ువరా
తుమి భవార్ణ విచేతార్ూ గుర్ువరా
గుర్ువరామజసట పామరా అతా ఉదద రా
తారితలవలాహీ తారిత లలాహీ

om

మీబుడతో భవ భయ డో హీ ఉదద రా
తుజవాచగని ఆశీయనాహీభూతలీ

gm

తుజవాచగని ఆశీయనాహీభూతలీ

a.
c

శ్రీ సదగ
ు ర్ు బాబాసాయిీ హో శ్రీ సదగ
ు ర్ు బాబాసాయిీ హో

ou
si

శ్రీ సచ్చిదానంద సదగ
ు ర్ు సాయినాధ్ మహారాజ్ కీ జై

.y

రాజాధిరాజయోగిరాజ పర్బుహమ సాయినాధ్ మహరాజ్

w

w

w

శ్రీ సచ్చిదానంద సదగ
ు ర్ు సాయినాధ్ మహారాజ్ కీ జై

