
શ્રી સચ્ચિદાનદં સમર્ધ સદ્ગુરુ સાયિનાર્ મહરાજ કી જૈ. 
૧. જોડ ૂયનિાકરિરણિ ઠેયિલામાર્ા 
પરરસાિી યિનતંી માઝી પડંરીનાર્ા 
અસોનસો ભાિા આલો  તણૂઝિાઠાિા 
ક્રુપાદ્રષુ્ટિપાહ ેમજકડે  સદ્ગુરૂરાિા 
અખરંડત અસાિે ઇસે  િાિતેપાિી 
તકુાહ્મિે દેિામાઝી િેડીિાકુડી 
નામે ભિપાશ હાયત  આપલુ્િાતોડી 
૨.ઉઠાપાડુંરંગા અતા પ્રભાત સમિો પાતલા | 
િૈટિિાિંા મેળા ગરુડ-પારી દાિલા || 
ગરૂડાપારા પાસનુી મહા દ્વારા પિંતા | 
સરુિરાિંી માદંી ઉભી જોડૂયન હાત 
શકુસનકારદક નારદત ુબંર ભકતાચંિાકોિી 
યિશલૂઢમરૂ ઘ ેઉયન ઉભા ણગરરજેિાપતી 
કણલયગુીિા ભકતાનામા ઉભાકીતધની 
પાઠીમાગે ઉભીડોલા લાવયુન ઉ આજની 
૩.ઉઠા ઉઠા શ્રીસાયિનાર્ગરુુિરિકમલ દાિા 
આયર્વ્િારદ ભિતાપ િારુની તારા જડજીિા 
ગેલીતહુ્મા સોડુ યનિાભિ તમર રજનીયિલિા 
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પરરહી અન્િાનાસી તમિી ભલુયિિોગમાિા 
શક્કતન અહ્માિત્કિંણિત હી યત જલાસારાિા 
તહુ્મીિ તીતેસારુયન દાિા મખુજનતારાિા 
અગ્નન્િાની અહ્મીરકયત તિ િિાધિીતિર્ોરિી 
તીિણિિતાભા ગલે બહિુદયનશેષ યિર્કિી 
સક્રુપહો ઉયન મરહમાતમુિા તહુ્મીિિદિાિા 
આરદવ્િાયર્ભિ તાપિારુયન તારાજડજીિા 
ઉઠા ઉઠા શ્રીસાયિનાર્ગરુુિરિકમલ દાિા 
આરદવ્િાયર્ભિ તાપિારુયન તારાજડજીિા 
ભકતમયનસદ્ભાિ ર્રુયનજે તહુ્મા અનસુરલે 
ધ્િાિાસ્તિતે દર્શ્ધતમુિે દ્વારર ઉબેઠેલે 
ધ્િાનસ્ર્ા તહુ્માસ પાહનુી મન અમિેુઘેલે 
ઉખડુનીનેિકમલા દીનબધંરૂમાકાતંા 
પારહબાક્રુપાદ્રસુ્િી બાલકાજસી માતા 
રંજિીમધરુિાિી હરરતાપ સાયિનાર્ા 
અયહ્મિ અપલેુકરરિાસ્તિતજુકટિયિતોદેિા 
સહનકરરયશલે ઇકુયિદ્યાિી ભેિ ક્રુટિદાિા 
ઉઠા ઉઠા શ્રીસાયિનાર્ગરુુિરિકમલ દાિા 
આરદવ્િાયર્ ભિતાપિારુયન તારાજડજીિા 
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૪.ઉઠા ઉઠા પાડુરંગા આતા  દશધનદ્યાસકળા 
ઝૂલા અરુિોદિાસરલી-યનદ્રિેેિેળા 
સતંસાધમૂનુી અિઘે ઝૂલેતીગોળા 
સોડાશેજે સખુ આતા બહજુામખુકમલા 
રંગમડંપે મહાદ્વારી ઝૂલીસેદાિી 
મન ઉ તાિીળરૂપ પહિિાદ્રટુિી 
રાયિરખમુાબાયિ તહુ્માિે ઊદ્યાદિા 
શેજે હાલવનુી જાગે કારાદેિરાિા 
ગરૂડ હનમુતં હભેુ પાહાતીિાિ 
સ્િગીિ ેસરુિરઘે ઉયન આલેભોભાિ 
ઝૂલે મકુત દ્વારા લાભ ઝૂલારોકડા 
યિટણદુાસ નામ ઉભા ઘે ઉયનકાકડ 
૫.ઘ ેઉયનિા પિંારતી કરૂબાબાસી આરતી 
ઉઠા ઉઠાહો બારં્િ ઓિાળુ હરમાર્િ 
કરૂયનિા ક્સ્ર્રામન પાહગુભંીરાહધે્િાન 
ક્રુટિનાર્ા દત્તસાયિ જાડોણિત્ત તઝેુપાિી 
કાકડ આરતી કરીતો! સાયિનાર્ દેિા 
ણિન્મિરૂપ દાખિી ઘે ઉયન! બાલકલઘ ુસેિા ||કા|| 
૬.કામક્રોર્મદમ્સર આટુયન કાકડકેલા 
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િૈરાગ્નિાિે તિૂ કાઢુની મીતો ણબતજિીલા 
સાયિનાર્ગરુુ ભક્કત જ્િણલને તોમીપેિયિલા 
તદ્ર્વતુ્તીજાળુની ગરુુને પ્રાકાશપારડલા 
દ્વતૈતમાનાસનુીયમળિી ત્સ્િરૂયપ જીિા 
ણિન્મિરૂપદાખિી ઘે ઉયનબાલકલઘ ુસેિા 
કાકડ આરતીકરીતો સાયિનાર્ દેિા 
ણિન્મિારૂપદાખિી ઘે ઉયન બાલકલઘ ુસેિા 
ભ ૂખેિર વ્િાપનૂી અિઘે હુ્ર્કમલીરાહસી 
તોિી દત્તદેિ યશરરડી રાહયુન પાિસી 
રાહયુનિેરે્ અન્િસ્રર્રહ ત ૂભકતાસ્તિર્ાિસી 
યનરસયુન િા સકંિાદાસા અયનભિ દાિીસી 
નકલે્િલ્લી લાહીકોણ્િા દેિાિા માનિા 
ણિન્મિરૂપદાખિી ઘે ઉયન બાલકઘસેુિા 
કાકડ આરતીકરીતો સાયિનાર્ દેિા 
ણિન્મિરૂપદાખિી ઘે ઉયન બાલકઘસેુિા 
્િદઊશ્િદંુદુણભનેસારે અંબર હ ેકોંદલે 
સગિુમતૂી પાહણ્િા આતરુ જનયશરરડી આલે! 
પ્રાશયુન તદ્વિનામ્રતુ અમિેુદેહબાન હરફલે 
સોડુયનિાદુરણભમાન માનસ ્િચિરણિ િારહલે 
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ક્રુપાકરુની સાયિમાવલેુ દાનપદરરઘ્િાિા 
ણિન્મિરૂપદાખિી ઘે ઉયન બાલકઘ ુસેિા 
કાકડ આરતીકરીતો સાયિનાર્ દેિા 
ણિન્મિરૂપદાખિી ઘે ઉયન બાલકઘસેુિા. 
ભકતીણિિા પોિીબોદ કાકડ જ્િોતી 
પિંપ્રાિજીિે ભાિે ઓિાળુ આરતી 
ઓિાળૂ આરતીમાઝયા પડંરીનાર્ા માઝયાસાયિનાર્ા 
દોની કરજોડુયનિરિી ઠેયિલામાર્ા 
કાિામરહમા િણ ૂધ આતા સાગંિેકીતી 
કોરિબ્રહ્મ હ્િમખુ પાહતા જાતી 
રાિીરખમુાબાિી ઉભ્િા દોઘીદોબાહી 
માયરૂયપિંિ િામરેડાળીયત સાિીંિ ઠાયિ 
તકુાહ્મિે દીપઘે ઉયન ઉન્મનીતશોભા 
યિઠેિરી ઉબારદસે લાિણ્િા ગાભા 
ઉઠાસાદુસતંસાદા આપલુાલે રહતા 
જા ઈલ જા ઈલ હનરદેહ મગકૈિા ભગિતં 
ઉઠોયનિા પહિેબાબા ઉભા અસેિીિે 
િરિતિાિેંગોમિી અમ્રતુ દ્રટુિી અિલોકા 
ઉઠા ઉઠા હોિેગેસીિલા જ ઊરા ઉળાસી 
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જલયતલપાતકાન ચિારાશી કાકડ આરયતદેણખણલિા 
જાગેકરારુક્કમિીિરા દેિ અહયેનજસરુાન ત 
િેગેણલિંબલોિ કરા-દ્રષુ્ટિ હો ઈલ તિાસી 
દારીબાજિંી િાજતી ડોલ ુડમામે ગર્જતી 
હોતસેકાકડારયત માઝયા સદ્ગુરુ રાિિી 
યસિંહનાર્ શખં બેરર આનદંહોતોમહાદ્વારી 
કેશિરાજ યિઠેિરી નામાિરિ િરંદતો 
સાયિનાર્ ગરુુમાઝે આિી 
મજલા ઠાિા દ્યાિાપાિી 
શ્રી સચ્ચિદાનદં સદ્ગુરુ સાયિનાર્ મહારાજ કી જૈ 
દત્તરાજ ગરુુમાઝે આિી 
મજલા ઠાિા દ્યાિાપાિી 
સાયિનાર્ ગરુુમાઝે આિી 
મજલા ઠાિા દ્યાિાપાિી 
પ્રભાત સમિીનભા શભુ રિી પ્રભાપાકલી 
સ્મરે ગરુુ સદા અશાસમિી્િાછળે નાકલી 
હ્મિોયનકરજોડુનીકરુ અતાગરુૂ પ્રાર્ધના 
સમર્ધ ગરુુસાયિનાર્ પરુિી મનોિાસના 
તમા યનરયસ ભાનહુગરુુરહ નાયસ અગ્નન્િાનતા 
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પરંતગુરુુ િીકરી નરયિહીકદી સામ્િતા 
પનુ હાયતયમર જન્મઘે ગરુુક્રુપેયન અગ્નન્િનના 
સમર્ધ ગરુુસાયિનાર્ પરુિી મનોિાસના 
રયિ પ્રગિહો ઉયન ્િરરતઘાલ િી આલસા 
તસાગરુુરહસોડિી સકલ દુટક્રુતી લાલસા 
હરોયન અણભમાનહી જડયિ ત્પદીભાિના 
સમર્ધ ગરુુસાયિનાર્ પરુિી મનોિાસના 
ગરુૂયસ ઉપમારદસેયિયર્ હરી હરાિંી ઉિી 
કુઠોયન મગ એ ઇતી કિયન િા ઉગીપાહણૂિ 
તઝુીિ ઉપમાતલુાબરયિશોભતે સજ્જના 
સમર્ધ ગરુુસાયિનાર્ પરુિી મનોિાસના 
સમાયર્ ઉતરોયનિા ગરુુિલામશીદીકડે 
્િદીિ િિનોક્કતતી મધરુ િારરતીસોકડે 
અજાતરરપ ુસદ્ગુરો અણખલ પાતક ભજંના 
સમર્ધ ગરુુસાયિનાર્પરુ િી મનોિાસના 
અહાસસુમિાયસિા ગરુુ ઉઠોયનિા બૈસલે 
યિલોકુયન પદાયશ્રતા તરદિ આપદે નાયસલે 
આસાસતુ કારરિા જગયતકોિીહી અન્િના 
અસેબહતુશાહિા પરરનજ્િાગરુૂિીક્રુપા 
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નતત્ર્િરહત ્િાકળેકરરતસે રરકામ્િા ગપા 
જરીગરુુપદાર્રનીસદુ્રડુ ભક્કતનેતોમના 
સમર્ધ ગરુુસાયિનાર્પરુ િી મનોિાસના 
ગરુોયિનયત મીકરી હુ્રદિ મરંદરી િાબસા 
સમસ્ત જગ હ ેગરુુસ્િરૂપણિ ઠસોમાનસા 
ગડોસતત સ્કૃ અતીિયતરહદે જગ્પાિના 
સમર્ધ ગરુુસાયિનાર્પરુ િી મનોિાસના 
૧૧.પ્રમેિા અટિકાશીફડુયન ગરુુિરા પ્રાયર્િતીજેપ્રભાયત 
્િાિેંણિત્તાયસદેતો અણખલહરુયનિા ભ્ાયંતયમયન્િશાયંત 
ઐસે હસેાયિનારે્કધનુી સિુયિલે જેયિિાબાલકાશી 
તેયિ્િાક્રુટિપાિી નમયુન સયિનિે અયપિતો અટિકાશી 
શ્રી સચ્ચિદાનદં સદ્ગુરુ સાયિનાર્ મહારાજ કી જૈ 
૧૨.સાયિરહ ંનજર કરના બચિોકાપાલન કરના 
સાયિરહ ંનજર કરના બચિોકાપાલન કરના 
જાનાતમુને જગ્પ્રસારા સબહીઝૂિ જમાના 
જાનાતમુને જગ્પ્રસારા સબહીઝૂિ જમાના 
સાયિરહ ંનજર કરના બચિોકાપાલન કરના 
સાયિરહ ંનજર કરના બચિોકાપાલન કરના 
મૈ અંર્ાહબૂદંા આપકામઝુુસે પ્રભરુદખલાના 
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મૈ અંર્ાહબૂદંા આપકામઝુુસે પ્રભરુદખલાના 
સાયિરહ ંનજર કરના બચિોકાપાલન કરના 
સાયિરહ ંનજર કરના બચિોકાપાલન કરના 
દાસગણકૂહ ેઅબ ક્યાબોલ ૂર્ક ગિી મેરી રસના 
દાસગણકૂહ ેઅબ ક્યાબોલ ૂર્ક ગિી મેરી રસના 
સાયિરહ ંનજર કરના બચિોકાપાલન કરના 
સાયિરહ ંનજર કરના બચિોકાપાલન કરના 
રા ંનજર કરો , અબ મોરેસાિી 
તમુબીન નહીમઝેુ માબાપ ભાિી  રા ંનજર કરો 
મૈ અંર્ાહ ૂબદંા તમુ્હારા  મૈ અંર્ાહ ૂબદંા તમુ્હારા 
મૈનાજાન,ૂમૈનાજાન ૂ મૈનાજાન ૂ અલ્લા ઇલારહ 
રા ંનજર કરો રા ંનજર કરો , અબ મોરેસાિી 
તમુબીન નહીમઝેુ માબાપ ભાિી  રા ંનજર કરો 
રા ંનજર કરો રા ંનજર કરો 
ખાલી જમાના મૈને ગમાિા મૈને ગમાિા 
સાર્ી અણખર કા સાર્ી અણખર આ  સાર્ી અણખર કા કીિાનકોિી 
રા ંનજર કરો રા ંનજર કરો , અબ મોરેસાિી 
તમુબીન નહીમઝેુ માબાપ ભાિી 
રા ંનજર કરો રા ંનજર કરો 
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અપ નેમસ તજદ કા જાડૂગનહૈૂ 
અપ નેમસ તજદ કા જાડૂગનહૈૂ 
માણલક હમારે માણલક હમારે 
માણલક હમારે  ત ુ ંબાબાસાિી 
રા ંનજર કરો રા ંનજર કરો , અબ મોરેસાિી 
રા ંનજર કરો રા ંનજર કરો 
૧૪.તજુકાિદે ઉ સાિળ્િ મીભાિાતરરિો 
તજુકાિદે ઉ સાિળ્િ મીભાિાતરરિો 
મીદુબણળ બરિક નામ્િા ણિજાિ શ્રીહરી 
મીદુબણળ બરિક નામ્િા ણિજાિ શ્રીહરી 
ઉચ્ચિટિ તલુાદેિેરહ ગોટિ નાબરર િો 
ઉચ્ચિટિ તલુાદેિેરહ ગોટિ નાબરર 
ત ૂજગન્નાર્ તજુિે કશીરેભાકરર 
ત ૂજગન્નાર્ તજુિે કશીરેભાકરર 
નકો અંતમદીિા પાહ ૂસખ્િાભગિતંા શ્રીકાતંા 
મધ્િાહ્નરાયિ ઉલિોયનગે ણલરહ આતા અિણિત્તા 
જહો ઈલ તઝુૂરેકાકડા રકરા ઉળતરરિો 
જહો ઈલ તઝુૂરેકાકડા રકરા ઉળતરર 
અિતીલ ભકત નૈિેદ્યરહ નાનાપરર  અિતીલ ભકત નૈિેદ્યરહ 
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નાનાપરી 
તજુકાિદે ઉ યમભાિા તરરિો 
યજુકાિદે ઉ સદ્ગુરુ મીભાિા તરી 
મીદુબણળ બરિક નામ્િા ણિજાિ શ્રીહરી 
મીદુબણળ બરિક નામ્િા ણિજાિ શ્રીહરી. 
શ્રીસદ્ગુરુ બાબાસાિી હો  શ્રીસદ્ગુરુ બાબાસાિી 
તજુિાચયુન આશ્રિનાહીભતૂલી  તજુિાચયુન આશ્રિનાહીભતૂલી 
મી પાયપપયતતર્ીમતંા  મી પાયપપયતતર્ીમતંા 
તારિેમલા ગરુુનાર્ા ઝુડકરી  તારિેમલા સાયિનાર્ા ઝુડકરી 
તશૂાયંતક્ષમેિામેરૂ  તશૂાયંતક્ષમેિામેરૂ 
તયુમ ભિાિધ યિિેતારૂ ગરુુિરા 
તયુમ ભિાિધ યિિેતારૂ ગરુુિરા 
ગરુુિરામજયસ પામરા અતા ઉદ્દરા 
્િરરતલિલાહી ્િરરત લલાહી 
મીબડુતો ભિ ભિ ડોહી ઉદ્દરા 
શ્રી સદ્ગુરુ બાબાસાિી હો  શ્રી સદ્ગુરુ બાબાસાિી હો 
તજુિાચયુન આશ્રિનાહીભતૂલી 
તજુિાચયુન આશ્રિનાહીભતૂલી 
શ્રી સચ્ચિદાનદં સદ્ગુરુ સાયિનાર્ મહારાજ કી જૈ 
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રાજાયર્રાજિોણગરાજ પરબ્રહ્મ સાયિનાર્ મહરાજ 
શ્રી સચ્ચિદાનદં સદ્ગુરુ સાયિનાર્ મહારાજ કી જૈ 
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