
ஶ்ரீ ஸச்சிதானம்த ஸமர்த ஸத்குரு ஸாயினாத 
மஹராஜ் கீ ஜை. 
௧. ஜைாடூ னியாகரசரணி ஜேவிலாமாதா 
பரிஸாவ ீவினம்தீ மாை ீபம்ேரீனாதா 
அஜஸானஜஸா பாவா ஆஜலா  தூைியாோயா 
க்ருபாத்ருஷ்டிபாஜஹ மைகஜே  ஸத்குரூராயா 
அகம்டித அஸாஜவ இஜஸ  வாேஜதபாய ீ
துகாஹ்மஜண ஜதவாமாை ீஜவடீவாகுடீ 
னாஜம பவபாஶ் ஹாதி  ஆபுல்யாஜதாடீ 
௨.உோபாம்டுரம்கா அதா ப்ரபாத ஸமஜயா 
பாதலா | 
ஜவஷ்ணவாம்சா ஜமளா கருே-பாரீ தாேலா || 
கரூோபாரா பாஸுன ீமஹா த்வாரா பர்யம்தா | 
ஸுரவராம்சீ மாம்தீ உப ீஜைாடூனி ஹாத் 
ஶுகஸனகாதிக னாரததும்பர பக்தாம்ச்யாஜகாடீ 
த்ரிஶூலேமரூ ஜக உனி உபா கிரிஜைசாபதீ 
கலியுகீசா பக்தானாமா உபாகீர்தன ீ
பாடீமாஜக உபஜீோலா லாவுனி உ ஆைன ீ
௩.உோ உோ ஶ்ரீஸாயினாதகுருசரணகமல 
தாவா 
ஆதிவ்யாதி பவதாப வாருன ீதாரா ைேைவீா 
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ஜகலீதுஹ்மா ஜஸாடு னியாபவ தமர 
ரைனவீிலயா 
பரிஹ ீஅன்யானாஸீ தமசீ புலவிஜயாகமாயா 
ஶக்தின அஹ்மாயத்கிம்சித் ஹ ீதி 
ைலாஸாராயா 
துஹ்மீச் தீஜதஸாருனி தாவா முகைனதாராயா 
அக்ன்யான ீஅஹ்மீகிதி தவ 
வர்ணாவதீவஜதாரவ ீ
தீவர்ணிதாபா கஜல பஹுவதனிஜஶஷ விதகவ ீ
ஸக்ருபஜஹா உனி மஹிமாதுமசா 
துஹ்மீசவதவாவா 
ஆதிவ்யாதிபவ தாபவாருனி தாராைேைவீா 
உோ உோ ஶ்ரீஸாயினாதகுருசரணகமல தாவா 
ஆதிவ்யாதிபவ தாபவாருனி தாராைேைவீா 
பக்தமனிஸத்பாவ தருனிஜை 
துஹ்மா அனுஸரஜல 
த்யாயாஸ்தவஜத தர்ஶ்னதுமஜச த்வாரி 
உஜபஜேஜல 
த்யானஸ்தா துஹ்மாஸ பாஹுன ீமன 
அமுஜசஜகஜல 
உகடுனஜீனத்ரகமலா தீனபம்தூரமாகாம்தா 
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பாஹிபாக்ருபாத்ருஸ்டீ பாலகாைஸீ மாதா 
ரம்ைவமீதுரவாண ீஹரிதாப் ஸாயினாதா 
அஹ்மிச் 
அபுஜலகரியாஸ்தவதுைகஷ்ேவிஜதாஜதவா 
ஸஹனகரிஶிலல இகுவித்யாவ ீஜபட் 
க்ருஷ்ணதாவா 
உோ உோ ஶ்ரீஸாயினாதகுருசரணகமல தாவா 
ஆதிவ்யாதி பவதாபவாருனி தாராைேைவீா 
௪.உோ உோ பாடுரம்கா ஆதா  
தர்ஶனத்யாஸகளா 
ைூலா அருஜணாதயாஸரலீ-னித்ஜரலசஜவளா 
ஸம்தஸாதூமுன ீஅவஜக ைூஜலதீஜகாளா 
ஜஸாோஜஶஜை ஸுக் ஆதா பஹுைாமுககமலா 
ரம்கமம்ேஜப மஹாத்வாரீ ைூலீஜஸதாடீ 
மன உ தாவளீரூப பஹவயாத்ருஷ்டீ 
ராயிரகுமாபாயி துஹ்மாஜய ஊத்யாதயா 
ஜஶஜை ஹாலவுன ீைாஜக காராஜதவராயா 
கரூே ஹனுமம்த ஹுஜப பாஹாதீவாட் 
ஸ்வர்கீஜச ஸுரவரஜக உனி ஆஜலஜபாபாட் 
ைூஜல முக்த த்வாரா லாப் ைூலாஜராகோ 
விஷ்ணுதாஸ் னாம உபா ஜக உனிகாகே 
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௫.ஜக உனியா பம்சாரதீ கரூபாபாஸீ ஆரதீ 
உோ உோஜஹா பாம்தவ ஓவாளு ஹரமாதவ 
கரூனியா ஸ்திராமன பாஹுகம்பரீாஜஹத்யான 
க்ருஷ்ணனாதா தத்தஸாயி ைாலோசித்த 
துஜைபாய ீ
காகே ஆரதீ கரீஜதா! ஸாயினாத ஜதவா 
சின்மயரூப தாகவ ீஜக உனி! பாலகலகு ஜஸவா 
||கா|| 
௬.காமக்ஜராதமதமத்ஸர ஆடுனி காகேஜகலா 
ஜவராக்யாஜச தூவ் காடுன ீமீஜதா பிைிவலீா 
ஸாயினாதகுரு பக்தி ஜ்வலிஜன 
ஜதாமீஜபேவிலா 
தத்ர்வுத்தீைாளுன ீகுருஜன ப்ராகாஶபாடிலா 
த்ஜவததமானாஸுனமீிளவ ீதத்ஸ்யரூபி ைவீா 
சின்மயரூபதாகவ ீஜக உனிபாலகலகு ஜஸவா 
காகே ஆரதீகரீஜதா ஸாயினாத ஜதவா 
சின்மயாரூபதாகவ ீஜக உனி பாலகலகு ஜஸவா 
பூ ஜகசர வ்யாபூன ீஅவஜக ஹ்ருத்கமலீராஹஸீ 
ஜதாசீ தத்தஜதவ ஶிரிடீ ராஹுனி பாவஸீ 
ராஹுனிஜயஜத அன்யஸ்ரதஹி தூ 
பக்தாஸ்தவதாவஸீ 
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னிரஸுனி யா ஸம்கோதாஸா அனிபவ 
தாவஸீீ 
னகஜலத்வல்லீ லாஹஜீகாண்யா ஜதவாவா 
மானவா 
சின்மயரூபதாகவ ீஜக உனி பாலககுஜஸவா 
காகே ஆரதீகரீஜதா ஸாயினாத ஜதவா 
சின்மயரூபதாகவ ீஜக உனி பாலககுஜஸவா 
த்வத்றூஶ்யதும்துபிஜனஸாஜர அம்பர் ஜஹ 
ஜகாம்தஜல 
ஸகுணமூர்தீ பாஹண்யா ஆதுர ைனஶிரிடீ 
ஆஜல! 
ப்ராஶுனி தத்வசனாம்ருத அமுஜசஜதஹபான் 
ஹரபஜல 
ஜஸாடுனியாதுரபிமான மானஸ த்வச்சரணி 
வாஹிஜல 
க்ருபாகருன ீஸாயிமாவுஜல தானபதரிக்யாவா 
சின்மயரூபதாகவ ீஜக உனி பாலககு ஜஸவா 
காகே ஆரதீகரீஜதா ஸாயினாத ஜதவா 
சின்மயரூபதாகவ ீஜக உனி பாலககுஜஸவா. 
பக்தீசியா ஜபாடீஜபாத் காகே ஜ்ஜயாதீ 
பம்சப்ராணைஜீவ பாஜவ ஓவாளு ஆரதீ 
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ஓவாளூ ஆரதீமாஜ்யா பம்ேரீனாதா 
மாஜ்யாஸாயினாதா 
ஜதான ீகரஜைாடுனிசரண ீஜேவிலாமாதா 
காயாமஹிமா வர்ணூ ஆதா ஸாம்கஜணகீதீ 
ஜகாடிப்ரஹ்ம ஹத்யமுக பாஹதா ைாதீ 
ராயரீகுமாபாய ீஉப்யா ஜதாகீஜதாபாஹ ீ
மாயூரபிம்ச சாமஜரோளதீி ஸாயமீ்ச ோயி 
துகாஹ்மஜண தீபஜக உனி உன்மனதீஜஶாபா 
விஜேவரீ உபாதிஜஸ லாவண்யா காபா 
உோஸாதுஸம்தஸாதா ஆபுலாஜல ஹிதா 
ைா ஈல் ைா ஈல் ஹனரஜதஹ மகஜகசா பகவம்த 
உஜோனியா பஹஜேபாபா உபா அஜஸவஜீே 
சரணதயாம்ஜசஜகாமடீ அம்ருத த்ருஷ்டீ 
அவஜலாகா 
உோ உோ ஜஹாஜவஜகஸீசலா ை ஊரா உளாஸீ 
ைலதிலபாதகான் ச்யாராஶ ீகாகே 
ஆரதிஜதகிலியா 
ைாஜககராருக்மிணவீரா ஜதவ 
அஜஹனிைஸுரான் த 
ஜவஜகலிம்பஜலாண் கரா-த்ருஷ்டி ஜஹா ஈல் 
தயாஸீ 
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தாரீபாைம்த்ரீ வாைதீ ஜோலு ேமாஜம கர்ைதீ 
ஜஹாதஜஸகாகோரதி மாஜ்யா ஸத்குரு ராயசீ 
ஸிம்ஹனாத ஶம்க ஜபரி 
ஆனம்தஜஹாஜதாமஹாத்வாரீ 
ஜகஶவராை விஜேவரீ னாமாசரண வம்திஜதா 
ஸாயினாத குருமாஜை ஆய ீ
மைலா ோவா த்யாவாபாய ீ
ஶ்ரீ ஸச்சிதானம்த ஸத்குரு ஸாயினாத் 
மஹாராஜ் கீ ஜை 
தத்தராை குருமாஜை ஆய ீ
மைலா ோவா த்யாவாபாய ீ
ஸாயினாத குருமாஜை ஆய ீ
மைலா ோவா த்யாவாபாய ீ
ப்ரபாத ஸமயனீபா ஶுப ரவ ீப்ரபாபாகலீ 
ஸ்மஜர குரு ஸதா அஶாஸமயதீ்யாசஜள 
னாகலீ 
ஹ்மஜணானிகரஜைாடுனகீரு அதாகுரூ 
ப்ரார்தனா 
ஸமர்த குருஸாயினாத புரவ ீமஜனாவாஸனா 
தமா னிரஸி பானுஹகுருஹி னாஸி 
அக்ன்யானதா 
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பரம்துகுரு சீகரீ னரவிஹகீதீ ஸாம்யதா 
புன் ஹாதிமிர ைன்மஜக குருக்ருஜபனி 
அக்ன்யனனா 
ஸமர்த குருஸாயினாத புரவ ீமஜனாவாஸனா 
ரவி ப்ரகேஜஹா உனி த்வரிதகால வ ீஆலஸா 
தஸாகுருஹிஜஸாேவ ீஸகல துஷ்க்ருதீ 
லாலஸா 
ஹஜரானி அபிமானஹ ீைேவி தத்பதீபாவனா 
ஸமர்த குருஸாயினாத புரவ ீமஜனாவாஸனா 
குரூஸி உபமாதிஜஸவிதி ஹரீ ஹராம்சீ உண ீ
குஜோனி மக் ஏ இதீ கவனி யா உகீபாஹூணி 
துைசீ உபமாதுலாபரவிஜஶாபஜத ஸஜ்ைனா 
ஸமர்த குருஸாயினாத புரவ ீமஜனாவாஸனா 
ஸமாதி உதஜரானியா குருசலாமஶதீீகஜே 
த்வதீய வசஜனாக்திதீ மதுர வாரிதீஜஸாகஜே 
அைாதரிபு ஸத்குஜரா அகில பாதக பம்ைனா 
ஸமர்த குருஸாயினாதபுர வ ீமஜனாவாஸனா 
அஹாஸுஸமயாஸியா குரு உஜோனியா 
ஜபஸஜல 
விஜலாகுனி பதாஶ்ரிதா ததிய ஆபஜத 
னாஸிஜல 
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ஆஸாஸுத காரியா ைகதிஜகாணஹீ ீஅன்யனா 
அஜஸபஹுதஶாஹணா பரினஜ்யாகுரூசீக்ருபா 
னதத்ர்வஹித த்யாகஜளகரிதஜஸ ரிகாம்யா கபா 
ைரீகுருபதாதரனஸீுத்ருே பக்திஜனஜதாமனா 
ஸமர்த குருஸாயினாதபுர வ ீமஜனாவாஸனா 
குஜராவினதி மீகரீ ஹ்ருதய மம்திரீ யாபஸா 
ஸமஸ்த ைக் ஜஹ குருஸ்வரூபசி 
ேஜஸாமானஸா 
கஜோஸதத ஸத்க்று அதீயதிஹிஜத 
ைகத்பாவனா 
ஸமர்த குருஸாயினாதபுர வ ீமஜனாவாஸனா 
௧௧.ப்ரஜமயா அஷ்ேகாஶபீடுனி குருவரா 
ப்ரார்திதீஜைப்ரபாதி 
த்யாம்ஜசசித்தாஸிஜதஜதா அகிலஹருனியா 
ப்ராம்திமினித்யஶாம்தி 
ஐஜஸ ஜஹஸாயினாஜதகதுன ீஸுசவிஜல 
ஜைவியாபாலகாஶ ீ
ஜதவித்யாக்ருஷ்ணபாய ீனமுனி ஸவினஜய 
அர்பிஜதா அஷ்ேகாஶ ீ
ஶ்ரீ ஸச்சிதானம்த ஸத்குரு ஸாயினாத் 
மஹாராஜ் கீ ஜை 
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௧௨.ஸாயிரஹம் னைர் கரனா பச்ஜசாகாபாலன் 
கரனா 
ஸாயிரஹம் னைர் கரனா பச்ஜசாகாபாலன் 
கரனா 
ைானாதுமஜன ைகத்ப்ரஸாரா ஸபஹைீூட் 
ைமானா 
ைானாதுமஜன ைகத்ப்ரஸாரா ஸபஹைீூட் 
ைமானா 
ஸாயிரஹம் னைர் கரனா பச்ஜசாகாபாலன் 
கரனா 
ஸாயிரஹம் னைர் கரனா பச்ஜசாகாபாலன் 
கரனா 
ஜம அம்தாஹூபம்தா ஆபகாமுைுஜஸ 
ப்ரபுதிகலானா 
ஜம அம்தாஹூபம்தா ஆபகாமுைுஜஸ 
ப்ரபுதிகலானா 
ஸாயிரஹம் னைர் கரனா பச்ஜசாகாபாலன் 
கரனா 
ஸாயிரஹம் னைர் கரனா பச்ஜசாகாபாலன் 
கரனா 
தாஸகணூகஜஹ அப் க்யாஜபாலூ தக் கய ீஜமரீ 
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ரஸனா 
தாஸகணூகஜஹ அப் க்யாஜபாலூ தக் கய ீஜமரீ 
ரஸனா 
ஸாயிரஹம் னைர் கரனா பச்ஜசாகாபாலன் 
கரனா 
ஸாயிரஹம் னைர் கரனா பச்ஜசாகாபாலன் 
கரனா 
ராம் னைர் கஜரா , அப் ஜமாஜரஸாய ீ
துமபனீ னஹமீுஜை மாபாப் பாய ீ ராம் னைர் 
கஜரா 
ஜம அம்தாஹூ பம்தா தும்ஹாரா  ஜம 
அம்தாஹூ பம்தா தும்ஹாரா 
ஜமனாைானூ,ஜமனாைானூ  ஜமனாைானூ  
அல்லா இலாஹி 
ராம் னைர் கஜரா ராம் னைர் கஜரா , அப் 
ஜமாஜரஸாய ீ
துமபனீ னஹமீுஜை மாபாப் பாய ீ ராம் னைர் 
கஜரா 
ராம் னைர் கஜரா ராம் னைர் கஜரா 
காலீ ைமானா ஜமஜன கமாயா ஜமஜன கமாயா 
ஸாதீ அகிர் கா ஸாதீ அகிர் ஆ  ஸாதீ அகிர் கா 
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கீயானஜகாய ீ
ராம் னைர் கஜரா ராம் னைர் கஜரா , அப் 
ஜமாஜரஸாய ீ
துமபனீ னஹமீுஜை மாபாப் பாய ீ
ராம் னைர் கஜரா ராம் னைர் கஜரா 
அப் ஜனமஸ் ைித் கா ைாடூகனூஜஹ 
அப் ஜனமஸ் ைித் கா ைாடூகனூஜஹ 
மாலிக் ஹமாஜர மாலிக் ஹமாஜர 
மாலிக் ஹமாஜர  தும் பாபாஸாய ீ
ராம் னைர் கஜரா ராம் னைர் கஜரா , அப் 
ஜமாஜரஸாய ீ
ராம் னைர் கஜரா ராம் னைர் கஜரா 
௧௪.துைகாயஜத உ ஸாவள்ய மீபாயாதரிஜயா 
துைகாயஜத உ ஸாவள்ய மீபாயாதரிஜயா 
மீதுபளி படிக னாம்யா சிைாண ஶ்ரீஹரீ 
மீதுபளி படிக னாம்யா சிைாண ஶ்ரீஹரீ 
உச்சிஷ்ே துலாஜதஜணஹி ஜகாஷ்ே னாபரி 
ஜயா 
உச்சிஷ்ே துலாஜதஜணஹி ஜகாஷ்ே னாபரி 
தூ ைகன்னாத் துைஜச கஶஜீரபாகரி 
தூ ைகன்னாத் துைஜச கஶஜீரபாகரி 
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னஜகா அம்தமதீயா பாஹூ ஸக்யாபகவம்தா 
ஶ்ரீகாம்தா 
மத்யாஹ்னராத்ரி உலஜோனிஜக லிஹி ஆதா 
அணசித்தா 
ைஜஹா ஈல் துைூஜரகாகோ கிரா உளதரிஜயா 
ைஜஹா ஈல் துைூஜரகாகோ கிரா உளதரி 
அணதீல் பக்த ஜனஜவத்யஹி னானாபரி  
அணதீல் பக்த ஜனஜவத்யஹி னானாபரீ 
துைகாயஜத உ மிபாயா தரிஜயா 
யுைகாயஜத உ ஸத்குரு மீபாயா தரீ 
மீதுபளி படிக னாம்யா சிைாண ஶ்ரீஹரீ 
மீதுபளி படிக னாம்யா சிைாண ஶ்ரீஹரீ. 
ஶ்ரீஸத்குரு பாபாஸாய ீஜஹா  ஶ்ரீஸத்குரு 
பாபாஸாய ீ
துைவாசுனி ஆஶ்ரயனாஹபீூதலீ  துைவாசுனி 
ஆஶ்ரயனாஹபீூதலீ 
மீ பாபிபதிததீமம்தா  மீ பாபிபதிததீமம்தா 
தாரஜணமலா குருனாதா ைுேகரீ  தாரஜணமலா 
ஸாயினாதா ைுேகரீ 
தூஶாம்திக்ஷஜமசாஜமரூ  
தூஶாம்திக்ஷஜமசாஜமரூ 
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துமி பவார்ண விஜசதாரூ குருவரா 
துமி பவார்ண விஜசதாரூ குருவரா 
குருவராமைஸி பாமரா அதா உத்தரா 
த்வரிதலவலாஹ ீத்வரித லலாஹ ீ
மீபுேஜதா பவ பய ஜோஹ ீஉத்தரா 
ஶ்ரீ ஸத்குரு பாபாஸாய ீஜஹா  ஶ்ரீ ஸத்குரு 
பாபாஸாய ீஜஹா 
துைவாசுனி ஆஶ்ரயனாஹபீூதலீ 
துைவாசுனி ஆஶ்ரயனாஹபீூதலீ 
ஶ்ரீ ஸச்சிதானம்த ஸத்குரு ஸாயினாத் 
மஹாராஜ் கீ ஜை 
ராைாதிராைஜயாகிராை பரப்ரஹ்ம ஸாயினாத் 
மஹராஜ் 
ஶ்ரீ ஸச்சிதானம்த ஸத்குரு ஸாயினாத் 
மஹாராஜ் கீ ஜை 
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