
ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸಮರ್ಧ ಸದಗುರಗ ಸಾಯಿನಾರ್ ಮಹರಾಜ್ ಕೀ ಜ ೈ. 
ಓವಾಳು ಆರತೀ ಮಾಝ್ಾಾ ಸದಗುರಗನಾಧಾ ಮಾಝ್ಾಾ ಸಾಯಿನಾಧಾ| 
ಪಾಂಚಾಹೀ ತತ್ವಂಚಾ ದೀಪ ಲಾವಿಲಾ ಆತಾ 
ನಿರ್ಗಧಣಾತೀಸಧತ ಕ ೈಸೀ ಆಕಾರಾ ಆಲೀಬಾಬಾ ಆಕಾರಾ ಆಲೀ 
ಸವಾಧಘಟಿ ಭರೂನಿೀ ಉರಲೀಸಾಯಿಮಾವುಲೀ 
ಓವಾಳು ಆರತೀ ಮಾಝ್ಾಾ ಸದಗುರಗನಾಧಾ ಮಾಝ್ಾಾ ಸಾಯಿನಾಧಾ| 
ಪಾಂಚಾಹೀ ತತ್ವಂಚಾ ದೀಪ ಲಾವಿಲಾ ಆತಾ 
ರಜತಮ ಸತ್ವ ತಘೀ ಮಾಯಾಪರಸವಲೀಬಾಬಾಮಾಯಾ ಪರಸವಲೀ 
ಮಾಯೀಚ್ಚಯೀ ಪೀಟಿೀಕ ೈಸೀ ಮಾಯಾ ಉದಭವಲೀ 
ಓವಾಳು ಆರತೀ ಮಾಝ್ಾಾ ಸದಗುರಗನಾಧಾ ಮಾಝ್ಾಾ ಸಾಯಿನಾಧಾ| 
ಪಾಂಚಾಹೀ ತತ್ವಂಚಾ ದೀಪ ಲಾವಿಲಾ ಆತಾ 
ಸಪ್ಸಾರ್ರೀಕ ೈಸಾ ಖ ೀಳ್ ಮಂಡೀಲಾ ಬಾಬಾ ಖ ೀಳ್ ಮಂಡೀಲಾ 
ಖ ೀಳೂನಿಯಾ ಖ ೀಳ ಅವಘಾ ವಿಸಾ್ರಕ ೀಲಾ 
ಓವಾಳು ಆರತೀ ಮಾಝ್ಾಾ ಸದಗುರಗನಾಧಾ ಮಾಝ್ಾಾ ಸಾಯಿನಾಧಾ| 
ಪಾಂಚಾಹೀ ತತ್ವಂಚಾ ದೀಪ ಲಾವಿಲಾ ಆತಾ 
ಬ್ರಹಾಮಂಡ ೀಚ್ಚೀ ರಚನಾಕ ೈಸೀ ದಾಖವಿಲೀಡ ೂೀಲಾ 
ಬಾಬಾದಾಖವಿಲೀಡ ೂೀಲಾ 
ತಗಕಾಹಮಣ ೀ ಮಾಝ್ಾ ಸಾಾಮೀ ಕೃಪಾಳೂ ಭ ೂೀಳಾ 
ಓವಾಳು ಆರತೀ ಮಾಝ್ಾಾ ಸದಗುರಗನಾಧಾ ಮಾಝ್ಾಾ ಸಾಯಿನಾಧಾ| 
ಪಾಂಚಾಹೀ ತತಾ್ವಂಚಾದೀಪಲಾವಿಲಾ ಆತಾ 
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ಲ ೂೀಪಲ ೀಗ್ನಾಯಾನ ಜಗೀ ಹತನ ೀಣತಕ ೂೀಣಿ 
ಅವತಾರಾ ಪಾಂಡಗರಂಗ್ನಾ ನಾಮಠ ೀವಿಲ ೀಗ್ನಾಯಾನಿೀ 
ಆರತಗ್ನಾಯಾನರಾಜಾ ಮಹಾ ಕ ೈವಲ್ಾ ತ ೀಜ 
ಸ ೀವಿತಸಾರ್ಗ ಸಂತಾ ಮನಗವ ೀದಲಾಮಾಝ್ಾ ಆರತೀಗ್ನಾಯಾನರಾಜಾ.. 
ಕನಕಚ ೀ ತಾಟಕರೀ ಉಭಾಗ್ನ ೂೀಪಿಕನಾರೀ 
ನಾರದ ತಗಂಬ್ಗರಹ ೂೀ ಸಾಮಗ್ನಾಯನಕರೀ 
ಆರತೀಗ್ನಾಯಾನರಾಜಾ ಮಹಾಕ ೈವಲ್ಾತ ೀಜಾ 
ಸ ೀವಿತಸಾರ್ಗ ಸಂತಾ ಮನಗವ ೀದಲಾಮಾಝ್ಾ ಆರತೀಗ್ನಾಯಾನರಾಜಾ.. 
ಪರ್ಟ ರ್ಗಹಾಬ ೂೀಲ ೀ ವಿಶ್ಾಬ್ರಹಮಚ್ಚಕ ೀಲ  
ರಾಮಜನಾರ್ಧನಿ (ಪಾ)ಸಾಯಿ ಮಸ್ಕಠ ೀವಿಲ ೀ 
ಆರತ ಗ್ನಾಯಾನರಾಜಾ ಮಹಕ ೈವಲ್ಾ ತಾಜಾ 
ಸ ೀವಿತಸಾರ್ಗ ಸಂತಾ ಮನಗವ ೀದಲಾಮಾಝ್ಾ ಆರತೀಗ್ನಾಯಾನರಾಜಾ.. 
ಆರತ ತಗಕರಾಮಾ ಸಾಾಮೀ ಸದಗುರಗ ಧಾಮಾ 
ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಮೂತೀಧ ಪಾಯಿದಾಖವಿ ಆಹಾಮ 
ಆರತತಗಕರಾಮಾ 
ರಾಘವ ೀ ಸಾರ್ರಾತಾ ಪಾಷಾಣತಾರಲ ೀ 
ತ ೈಸ ೀ ತಗಕ ೂೀ ಬಾಚ ೀ ಅಭಂರ್ ರಕ್ಷೀಲ ೀ 
ರತ ತಗಕರಾಮಾ ಸಾಾಮೀ ಸದಗುರಗ ಧಾಮಾ 
ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಮೂತೀಧ ಪಾಯಿದಾಖವಿ ಆಹಾಮ 
ಆರತತಗಕರಾಮಾ 
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ತೂನ ೀಕತ ತಗಲ್ ನ ೀಸೀ ಬ್ರಹಮತಗಕಾಸ ಆಲ ೀ 
ಹಮಣ ೂೀನಿ ರಾಮೀಶ್ಾರ ೀ ಚರಣಿ ಮಸ್ಕಠ ೀವಿಲ ೀ 
ಆರತ ತಗಕರಾಮಾ ಸಾಾಮೀ ಸದಗುರಗ ಧಾಮಾ 
ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಮೂತೀಧ ಪಾಯಿದಾಖವಿ ಆಹಾಮ 
ಆರತತಗಕರಾಮಾ 
ಜ ೈಜ ೈ ಸಾಯಿನಾರ್ ಆತಾ ಪಹಗಡಾವ ೀಮಂದರೀಹ ೂೀ 
ಆಳವಿತ ೂೀ ಸಪ ರೀಮೀ ತಗಜಲಾ ಆರತಘ ಉನಿಕರೀಹ ೂೀ 
ರಂಜವಿಸೀ ತೂ ಮರ್ಗರಬ ೂೀಲ್ಗನಿೀ ಮಾಯಾಜಶ್ೀನಿಜ ಮಗಲಾಹ ೂೀ 
ರಂಜವಿಸೀ ತೂ ಮರ್ಗರಬ ೂೀಲ್ಗನಿೀ ಮಾಯಾಜಶ್ೀನಿಜ ಮಗಲಾಹ ೂೀ 
ಭ ೂೀಗಸವಾಾದತೂಚ ಹರಗ ನಿಯಾನಿಜಸ ೀವಕ ದಗ:ಖಲಾಹ ೂೀ 
ಭ ೂೀಗಸವಾಾದತೂಚ ಹರಗ ನಿಯಾನಿಜಸ ೀವಕ ದಗ:ಖಲಾಹ ೂೀ 
ದಾವುನಿಭಕ್ವಾಸನಹರಸೀ ದಶ್ಧನ ದ ೀಶ್ೀ ತಾಾಲಾಹ ೂೀ 
ದಾವುನಿಭಕ್ವಾಸನಹರಸೀ ದಶ್ಧನ ದ ೀಶ್ೀ ತಾಾಲಾಹ ೂೀ 
ಝೂಲ ೀ ಅಸತ ಕಸಟ ಅತೀಶ್ಯಾತಗಮಚ ೀ ಯಾದ ೀಹಾಲ್ಹ ೂೀ 
ಜ ೈಜ ೈಸಾಯಿನಾರ್ ಆತಾಪಹಗಡಾವ ೀ ಮಂದರೀಹ ೂೀ 
ಆಳವಿತ ೂೀ ಸಪ ರೀಮೀ ತಗಜಲಾ ಆರತಘ ಉನಿಕರೀಹ ೂೀ 
ಜ ೈಜ ೈಸಾಯಿನಾರ್ ಆತಾಪಹಗಡಾವ ೀ ಮಂದರೀಹ ೂೀ 
ಕ್ಷಮಾಶ್ಯನ ಸಗಂದರಹಶ  ೀಭಾ ಸಗಮನಶ ೀಜತಾಾವರೀಹ ೂೀ 
ಕ್ಷಮಾಶ್ಯನ ಸಗಂದರಹಶ  ೀಭಾ ಸಗಮನಶ ೀಜತಾಾವರೀಹ ೂೀ 
ಘಾಾವಿೀ ದ ೂೀಡೀ ಭಕ್ ಜನಾಂಚ್ಚ ಪೂಜ ಅಚಾಧಕರೀಹ ೂೀ 
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ಘಾಾವಿೀ ದ ೂೀಡೀ ಭಕ್ ಜನಾಂಚ್ಚ ಪೂಜ ಅಚಾಧಕರೀಹ ೂೀ 
ಓವಾಳಿತ ೂೀಪಂಚಪಾರಣಿಜ ೂಾೀತ ಸಗಮತೀಕರೀಹ ೂೀ 
ಓವಾಳಿತ ೂೀಪಂಚಪಾರಣಿಜ ೂಾೀತ ಸಗಮತೀಕರೀಹ ೂೀ 
ಸ ೀವಾಕಂಕರಭಕ್ ಪಿರೀತ ಅತ್ರಪರಮಳವಾರಹ ೂೀ 
ಜ ೈಜ ೈಸಾಯಿನಾರ್ ಆತಾ ಪಹಗಡಾವ ೀ ಮಂದರೀಹ ೂೀ 
ಆಳವಿತ ೂೀ ಸಪ ರೀಮೀ ತಗಜಲಾ ಆರತಘೀ ಉನಿಕರೀಹ ೂೀ 
ಜ ೈಜ ೈಸಾಯಿನಾರ್ ಆತಾ ಪಹಗಡಾವ ೀ ಮಂದರೀಹ ೂೀ 
ಸ ೂೀಡಗನಿಜಾಯಾ ದಗ:ಖವಾಟತ ೀ ಬಾಬಾ(ಸಾಯಿ) ತಾಚಿರಣಾಸೀಹ ೂೀ 
ಸ ೂೀಡಗನಿಜಾಯಾ ದಗ:ಖವಾಟತ ೀ ಬಾಬಾ(ಸಾಯಿ) ತಾಚಿರಣಾಸೀಹ ೂೀ 
ಆಗ್ನ ಯಾೀಸ್ವಹ ೂೀ ಅಸೀಪರಸಾದಘೀ ಉನಿ ನಿಜಸದನಾಸೀಹ ೂೀ 
ಆಗ್ನ ಯಾೀಸ್ವಹ ೂೀ ಅಸೀಪರಸಾದಘೀ ಉನಿ ನಿಜಸದನಾಸೀಹ ೂೀ 
ಜಾತ ೂೀ ಆತಾ ಯೀ ಉಪುನರಪಿತಾಚಿರಣಾಚ ೀಪಾಶ್ಹ ೂೀ 
ಜಾತ ೂೀ ಆತಾ ಯೀ ಉಪುನರಪಿತಾಚಿರಣಾಚ ೀಪಾಶ್ಹ ೂೀ 
ಉಠವೂತಗಜಲ್ ಸಾಯಿಮಾವುಲ ೀ ನಿಜಹತ ಸಾದಾ ಯಾಸೀಹ ೂೀ 
ಜ ೈಜ ೈಸಾಯಿನಾರ್ ಆತಾ ಪಹಗಡಾವ ೀ ಮಂದರೀಹ ೂೀ 
ಆಳವಿತ ೂೀ ಸಪ ರೀಮೀ ತಗಜಲಾ ಆರತಘೀ ಉನಿಕರೀಹ ೂೀ 
ಜ ೈಜ ೈಸಾಯಿನಾರ್ ಆತಾ ಪಹಗಡಾವ ೀ ಮಂದರೀಹ ೂೀ 
ಆತಾಸಾಾಮೀ ಸಗಖ ೀನಿದಾರಕರಾ ಅವರ್ೂತಾ ಬಾಬಾಕರಾಸಾಯಿನಾಧಾ 
ಚ್ಚನಮಯಹ ೀ (ನಿಜ) ಸಗಖದಾಮ ಜಾವುನಿ ಪಹಗಡಾ ಏಕಾಂತ 
ವ ೈರಾಗ್ನಾಾಚಾ ಕಗಂಚ ಘೀ ಉನಿ ಚೌಕ ಝೂಡಲಾ ಬಾಬಾಚೌಕಝೂಡಲಾ 
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ತಯಾವರೀ ಸಗಪ ರೀಮಾಚಾ ಶ್ಡಕಾವಾದದಲಾ 
ಆತಾಸಾಾಮೀಸಗಖ ೀನಿದಾರಕರಾ ಅವದೂತಾಬಾಬಾಕರಾ ಸಾಯಿನಾಧಾ 
ಚ್ಚನಮಯಹ ೀ ಸಗಖದಾಮ ಜಾವುನಿ ಪಹಗಡಾ ಏಕಾಂತ 
ಪಾಯಘಡಾಾ ಘಾತಲ್ಾ ಸಗಂದರ ನವವಿದಾ ಭಕ್ೀ ಈತ ಬಾಬಾನವವಿದಾ ಭಕ್ೀ 
ಗ್ನಾಯಾನಾಂಚಾಾಸಮಯಾಲಾವುನಿ ಉಜಲ್ಳಾಾಜ ೂಾೀತೀ 
ಆತಾಸಾಾಮೀ ಸಗಖ ೀ ನಿದಾರ ಕರಾ ಅವದೂತಾ ಬಾಬಾಕರಾ ಸಾಯಿನಾರ್ 
ಚ್ಚನಮಯಹ ೀ ಸಗಖದಾಮ ಜಾವುನಿ ಪಹಗಡಾ ಏಕಾಂತ 
ಭಾವಾಧಾಧಂಚಾ ಮಂಚಕ ಹಗರದಯಾಕಾಶ್ೀಟಾಂಗಲಾ ಬಾಬಾ(ಹಗರದಯಾ) 
ಕಾಶ್ೀಟಾಂಗಲಾ 
ಮನಾಚ್ಚೀ ಸಗಮನ ೀ ಕರಗನಿೀಕ ೀಲ ೀ ಶ ೀಜ ೀಲಾ 
ಆತಾಸಾಾಮೀ ಸಗಖ ೀ ನಿದಾರ ಕರಾ ಅವದೂತಾ ಬಾಬಾಕರಾ ಸಾಯಿನಾರ್ 
ಚ್ಚನಮಯಹ ೀ ಸಗಖದಾಮ ಜಾವುನಿ ಪಹಗಡಾ ಏಕಾಂತ 
ದ ಾೈತಾಚ ೀ ಕಪಾಟಲಾವುನಿ ಏಕತರಕ ೀಲ ೀ ಬಾಬಾ ಏಕತರಕ ೀಲ ೀ 
ದಗಭಗಧದ್ೀಂಚಾಾ ಗ್ನಾಂಠೀ ಸ ೂೀಡಗನಿ ಪಡದ ೀಸ ೂೀಡಲ ೀ 
ಆತಾಸಾಾಮೀ ಸಗಖ ೀ ನಿದಾರ ಕರಾ ಅವದೂತಾ ಬಾಬಾಕರಾ ಸಾಯಿನಾರ್ 
ಚ್ಚನಮಯಹ ೀ ಸಗಖದಾಮ ಜಾವುನಿ ಪಹಗಡಾ ಏಕಾಂತ 
ಆಶಾತೃಷ್ಣ ಕಲ್ಪನ ೀಚಾ ಸ ೂೀಡಗನಿ ರ್ಲ್ಬ್ಲಾ ಬಾಬಾಸ ೂೀಡಗನಿ ರ್ಲ್ಬ್ಲಾ 
ದಯಾಕ್ಷಮಾ ಶಾಂತ ದಾಸೀ ಉಬಾಾ ಸ ೀವ ೀಲಾ 
ಆತಾಸಾಾಮೀ ಸಗಖ ೀ ನಿದಾರ ಕರಾ ಅವದೂತಾ ಬಾಬಾಕರಾ ಸಾಯಿನಾರ್ 
ಚ್ಚನಮಯಹ ೀ ಸಗಖದಾಮ ಜಾವುನಿ ಪಹಗಡಾ ಏಕಾಂತ 
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ಅಲ್ಕ್ಷಾ ಉನಮನಿ ಘೀ ಉನಿ ನಾಜಗಕ ದಗಶಾಾಲಾ ಬಾಬಾ ನಾಜಗಕ ದಗಶಾಾಲಾ 
ನಿರಂಜನ ೀ ಸದಗುರಗಸಾಾಮೀ ನಿಜವಿಲ್ಶ ೀಜ ೀಲಾ 
ಆತಾಸಾಾಮೀ ಸಗಖ ೀ ನಿದಾರ ಕರಾ ಅವದೂತಾ ಬಾಬಾಕರಾ ಸಾಯಿನಾರ್ 
ಚ್ಚನಮಯಹ ೀ ಸಗಖದಾಮ ಜಾವುನಿ ಪಹಗಡಾ ಏಕಾಂತ 
ಶ್ರೀ ರ್ಗರಗದ ೀವದ್: 
ಪಾಹ ೀಪರಸಾದಾಚ್ಚ ವಾಟದಾಾವ ೀದಗ ಓನಿಯಾತಾಟಾ 
ಶ ೀಷಾಘೀ ಉನಿ ಜಾ ಈನತಗಮಚ ೀ ಝೂಲೀಯಾಬ ೂೀಜನ 
ಝೂಲ ೂೀ ಆತಾ ಏಕಸವಾತಗಹಮ ಆಳಂವಾವೀದ ೀವಾ 
ತಗಕಾಹಮಣ ೀ ಆತಾ ಚ್ಚತ್ ಕರಗನಿೀರಾಹಲ ೂೀ ನಿಶ್ಿತ್ 
ಪಾವಲಾಪರಸಾದ ಆತ ವಿಠ ೂೀನಿಜವ ೀ ಬಾಬಾ ಆತಾನಿಜವ ೀ 
ಆಪುಲಾತ ೂೀ ಶ್ರಮಕಳ ೂೀಯೀತಸ ೀಭಾವ ೀ 
ಆತಾಸಾಾಮೀ ಸಗಖ ೀ ನಿದಾರ ಕರಾ ಗ್ನ ೂೀಪಾಲಾ ಬಾಬಾಸಾಯಿದಯಾಳಾ 
ಪುರಲ ೀಮನ ೂೀರಾರ್ ಜಾತ ೂೀ ಆಪುಲ ೀಸಧಳಾ 
ತಗಹಮಸೀ ಜಾರ್ವೂ ಆಹಮ ಆಪುಲಾಾ ಚಾಡಾ ಬಾಬಾ ಆಪುಲಾಾಚಾಡಾ 
ಶ್ಗಭಾ ಶ್ಗಭ ಕಮೀಧದ ೂೀಷ್ ಹರಾವಯಾಪಿೀಡಾ 
ಅತಾಸಾಾಮೀ ಸಗಖ ೀ ನಿದಾರಕರಾಗ್ನ ೂೀಪಾಲಾ ಬಾಬಾಸಾಯಿದಯಾಳಾ 
ಪುರಲ ೀಮನ ೂೀರಾರ್ ಜಾತ ೂೀ ಆಪುಲ ೀಸಧಳಾ 
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