
��� ಸా� ಬాಬా ಪా
తఃಕాల ఆర� ��� ಸా� ಬాಬా ಪా
తఃಕాల ఆర� ��� ಸా� ಬాಬా ಪా
తఃಕాల ఆర� ��� ಸా� ಬాಬా ಪా
తఃಕాల ఆర� - ಕాకడ ఆర�ಕాకడ ఆర�ಕాకడ ఆర�ಕాకడ ఆర� 

 
 

�
ౕ స��ದానంద సమధ� సదు!రు ಸా�ನాధ మహರా% &ౕ ಜై. 
 

౧. ಜెూౕడూ ,ಯాకరచర/ ಠెౕ1ಲాಮాಧా 

ప�ಸా1ౕ 1నం�ౕ ಮా6ౕ పండ�ౕನాಧా 

అಸెూౕనಸెూౕ ಭాವా ఆಲెూౕ - తూ6ಯాಠాಯా 

కు
ಪాదు
�:ಪాಹెౕ మజకಡెౕ - సదు!రూರాಯా 

అఖం�త అಸాವెౕ ఇಸెౕ - ವాటತెౕಪా�ౕ 
తుಕాహBಣెౕ ದెౕವాಮా6ౕ ವెౕ�ౕವాకు�ౕ 
ನాDౕ భవಪాG ಹా� - ఆపುಲాIತెూౕ�ౕ 
 

౨.ఉಠాಪాండురంಗా అತా ప
ಭాత సమMౕ ಪాతಲా | 
ವైషOವాంಚా Dౕಳా గరుడ-ಪా�ౕ ದాటಲా || 
గరూಡాಪాರా ಪాసు,ౕ మಹా ದాSರా పయ�ంತా | 
సురవರాం�ౕ ಮాంUౕ ఉVౕ ಜెూౕడూ, ಹాW 

శుకసనಕాUక ನారదతుంబర భಕ ZాంಚాIಕెూౕ[ౕ 
�
శೂలఢమరూ ^ౕ ఉ, ఉಭా _�ಜెౕಚాప�ౕ 
క`యు_ౕಚా భಕాZನాಮా ఉಭా&ౕత�,ౕ 
ಪాaౕಮాಗెౕ ఉVౕಡెూౕಲా ಲావು, ఉ ఆజ,ౕ 
 

౩.ఉಠా ఉಠా �
ౕಸా�ನాధగురుచరణకమల ದాವా 

ఆdವాIU భవತాప ವారు,ౕ ತాರా జడeౕವా 

ಗెౕ`ౕతుಹాB ಸెూౕడు ,ಯాభవ తమర రజ,ౕ1లಯా 

ప�fౕ అಙhాIನాiౕ తమ�ౕ భుల1Mౕగಮాಯా 

శ&Zన అಹాBయ�jం�W fౕ � జಲాಸాರాಯా 

తుfkl �ౕತెౕಸారు, ದాವా ముఖజనತాರాಯా 

అಙhాm,ౕ అfk&� తవ వಣా�1ౕతవಧెూౕర1ౕ 
�ౕవ/�ತాಭా గಲెౕ బహువద,ಶెౕష 1ధక1ౕ 
సకు
పಹెూౕ ఉ, మfಮాతుమಚా తుfkచవదವాವా 

ఆUವాIdభవ ತాపವారు, ತాರాజడeౕವా 

ఉಠా ఉಠా �
ౕಸా�ನాధగురుచరణకమల ದాವా 

ఆUವాIdభవ ತాపವారు, ತాರాజడeౕವా 

భకZమ,సದాoవ ధరు,ಜెౕ తుಹాB అనుసరಲెౕ 
ಧాIಯాసZవತెౕ దశp�తుమಚెౕ ದాS� ఉಬెౕಠెౕಲెౕ 
ಧాIనಸ qా తుಹాBస ಪాహు,ౕ మన అముಚెౕ^ౕಲెౕ 
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ఉఖడు,ౕನెౕత
కమಲా Uౕనబంధూరಮాಕాంತా 

ಪాfಬాకు
ಪాదు
i:ౕ ಬాలಕాజiౕ ಮాತా 

రంజ1ౕమధురವా/ౕ హ�ತాr ಸా�ನాಧా 

అfBl అపುಲెౕక�ಯాసZవతుజకష:1ತెూౕದెౕವా 

సహనక��ಲె ఇకు1ದాI1ౕ ಭెౕs కు
షOದాವా 

ఉಠా ఉಠా �
ౕಸా�ನాధగురుచరణకమల ದాವా 

ఆUವాId భవತాపವారు, ತాರాజడeౕವా 

 

౪.ఉಠా ఉಠా ಪాడురంಗా ఆತా - దశ�నದాIసకಳా 

ఝూಲా అరుಣెూౕదಯాసర`ౕ-,ದె
ౕಚెವెౕಳా 

సంతಸాధూము,ౕ అవ^ౕ ఝూಲెౕ�ౕಗెూౕಳా 

ಸెూౕಡాಶెౕಜెౕ సుv ఆತా బహుಜాముఖకమಲా 

రంగమండಪెౕ మಹాದాS�ౕ ఝూ`ౕಸెౕದా[ౕ 
మన ఉ ತా1ౕళరూప పహవಯాదు
�:ౕ 
ರా�రఖుಮాಬా� తుಹాBxౕ ఊದాIదಯా 

ಶెౕಜెౕ ಹాలవು,ౕ ಜాಗెౕ ಕాರాದెౕవರాಯా 

గరూడ హనుమంత హుಭెౕ ಪాಹా�ౕವాs 

సS_ౕ�ಚెౕ సురవర^ౕ ఉ, ఆಲెౕಭెూౕಭాs 

ఝూಲెౕ ముకZ ದాSರా ಲాz ఝూಲాರెూౕకಡా 

1షుOದా{ ನామ ఉಭా ^ౕ ఉ,ಕాకడ 

 

౫.^ౕ ఉ,ಯా పంಚార�ౕ కరూಬాಬాiౕ ఆర�ౕ 
ఉಠా ఉಠాಹెూౕ ಬాంధవ ఓವాళು హరಮాధవ 

కరూ,ಯా iqರామన ಪాహుగంVౕರాಹెౕಧాIన 

కు
షOನాಧా దతZಸా� ಜాಡెూ�తZ తు�ౕಪా�ౕ 
ಕాకడ ఆర�ౕ క�ౕತెూౕ! ಸా�ನాధ ದెౕವా 

�నBయరూప ದాఖ1ౕ ^ౕ ఉ,! ಬాలకలఘು ಸెౕವా ||ಕా|| 

 

౬.ಕామಕెూ
ౕధమదమత�ర ఆటు, ಕాకడಕెౕಲా 

ವైರాಗాIಚెౕ తూ� ಕాఢు,ౕ �ౕತెూౕ �e1ౕಲా 

ಸా�ನాధగురు భ&Z జS`ನెౕ ತెూౕ�ౕಪెౕట1ಲా 

తదు
��Zౕಜాళು,ౕ గురుನెౕ ಪా
ಕాశಪా�ಲా 

ದెSౖతతಮాನాసు,ౕ�ళ1ౕ తత��రూ� eౕವా 

�నBయరూపದాఖ1ౕ ^ౕ ఉ,ಬాలకలఘು ಸెౕವా 

ಕాకడ ఆర�ౕక�ౕತెూౕ ಸా�ನాధ ದెౕವా 

�నBಯారూపದాఖ1ౕ ^ౕ ఉ, ಬాలకలఘು ಸెౕವా 

భూ ಖెౕచర ವాIపೂ,ౕ అవ^ౕ హు
తjమ`ౕರాహiౕ 
ತెూౕ�ౕ దతZದెౕవ ���ౕ ರాహు, ಪావiౕ 
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ರాహు,xౕಧెౕ అనIస
ధf తూ భಕ ZాసZవಧావiౕ 
,రసు, ಯా సంకಟాದాಸా అ,భవ ದా1ౕiౕ 
నకಲెౕతS`�ౕ ಲాfౕಕెూౕಣాI ದెౕವాವా ಮానವా 

�నBయరూపದాఖ1ౕ ^ౕ ఉ, ಬాలకఘುಸెౕವా 

ಕాకడ ఆర�ౕక�ౕತెూౕ ಸా�ನాధ ದెౕವా 

�నBయరూపದాఖ1ౕ ^ౕ ఉ, ಬాలకఘುಸెౕವా 

తSదూశIదుందుVನెౕಸాರెౕ అంబ� ಹెౕ ಕెూౕందಲెౕ 
సగుణమూ�ౕ� ಪాహಣాI ఆతుర జన���ౕ ఆಲెౕ! 
ಪా
శు, తదSచನాము
త అముಚెౕದెౕహಬా� హరఫಲెౕ 
ಸెూౕడు,ಯాదురVಮాన ಮానస తSచ�ర/ ವాfಲెౕ 
కు
ಪాకరు,ౕ ಸా�ಮావುಲెౕ ದానపద��Iವా 

�నBయరూపದాఖ1ౕ ^ౕ ఉ, ಬాలకఘು ಸెౕವా 

ಕాకడ ఆర�ౕక�ౕತెూౕ ಸా�ನాధ ದెౕವా 

�నBయరూపದాఖ1ౕ ^ౕ ఉ, ಬాలకఘುಸెౕವా. 

భ&Zౕ�ಯా �ౕ[ౕಬెూౕ� ಕాకడ ಜెూIౕ�ౕ 
పంచಪా
ణeౕವెౕ ಭాವెౕ ఓವాళು ఆర�ౕ 
ఓವాళೂ ఆర�ౕಮాಝాI పండ�ౕನాಧా ಮాಝాIಸా�ನాಧా 

ದెూౕ,ౕ కరಜెూౕడు,చర/ౕ ಠెౕ1ಲాಮాಧా 

ಕాಯామfಮా వణూ� ఆತా ಸాంగಣెౕ&ౕ�ౕ 
ಕెూౕ[బ
హB హతIముఖ ಪాహತా ಜా�ౕ 
ರా�ౕరఖుಮాಬా�ౕ ఉಭాI ದెూౕ�ౕದెూౕಬాfౕ 
ಮాయూర�ంచ ಚామರెౕಡా�ౕ� ಸా�ౕంచ ಠా� 

తుಕాహBಣెౕ Uౕప^ౕ ఉ, ఉనB,ౕతಶెೂౕಭా 

1ಠెౕవ�ౕ ఉಬాUಸెౕ ಲావಣాI ಗాಭా 

ఉಠాಸాదుసంతಸాದా ఆపುಲాಲెౕ fತా 

ಜా ఈ� ಜా ఈ� హనరದెౕహ మగಕైಚా భగవంత 

ఉಠెూౕ,ಯా పహಟెౕಬాಬా ఉಭా అಸెౕ1ౕಟెౕ 
చరణతಯాంಚెౕಗెూౕమ[ౕ అము
త దు
�:ౕ అవಲెూౕಕా 

ఉಠా ఉಠా ಹెూౕವెౕಗెౕiౕచಲా జ ఊರా ఉಳాiౕ 
జల�లಪాతಕా� ಚాIರా�ౕ ಕాకడ ఆర�ದెౕ�`ಯా 

ಜాಗెౕకರారు&B/ౕవರా ದెౕవ అಹెౕ,జసుರా� త 

ವెౕಗెౕ`ంబಲెూౕ� కರా-దు
�: ಹెూౕ ఈ� తಯాiౕ 
ದా�ౕಬాజం�
ౕ ವాజ�ౕ ಡెూౕలు డಮాDౕ గజ��ౕ 
ಹెూౕతಸెౕಕాకಡార� ಮాಝాI సదు!రు ರాయ�ౕ 
iంహನాధ శంఖ ಬెౕ� ఆనందಹెూౕತెూౕమಹాದాS�ౕ 
ಕెౕశవರాజ 1ಠెౕవ�ౕ ನాಮాచరణ వంUತెూౕ 
ಸా�ನాధ గురుಮా�ౕ ఆ�ౕ 
మజಲా ಠాವా ದాIವాಪా�ౕ 
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�
ౕ స��ದానంద సదు!రు ಸా�ನా� మಹాರా% &ౕ ಜై 
దతZರాజ గురుಮా�ౕ ఆ�ౕ 
మజಲా ಠాವా ದాIವాಪా�ౕ 
ಸా�ನాధ గురుಮా�ౕ ఆ�ౕ 
మజಲా ಠాವా ದాIವాಪా�ౕ 
ప
ಭాత సమ�ౕనಭా శుభ ర1ౕ ప
ಭాಪాక`ౕ 
సBರెౕ గురు సದా అಶాసమ�ౕತాIఛಳెౕ  ನాక`ౕ 
హBಣెూౕ,కరಜెూౕడు,ౕకరు అತాగురూ ಪా
ధ�ನా 

సమధ� గురుಸా�ನాధ పುర1ౕ మನెూౕವాసನా 

తಮా ,రi ಭానుహగురుf ನాi అಙhాmనತా 

పరంతుగురు �ౕక�ౕ నర1fౕకUౕ ಸామIತా 

పು� ಹా��ర జనB^ౕ గురుకు
ಪెౕ, అఙmనನా 

సమధ� గురుಸా�ನాధ పುర1ౕ మನెూౕವాసನా 

ర1 ప
గటಹెూౕ ఉ, తS�త�ల 1ౕ ఆలಸా 

తಸాగురుfಸెూౕడ1ౕ సకల దుషుj��ౕ ಲాలಸా 

హರెూౕ, అVಮానfౕ జడ1 తత Uౕಭావನా 

సమధ� గురుಸా�ನాధ పುర1ౕ మನెూౕವాసನా 

గురూi ఉపಮాUಸెౕ1d హ�ౕ హರాం�ౕ ఉ/ౕ 
కుಠెూౕ, మ¡ ఏ ఇ�ౕ కవ, ಯా ఉ_ౕಪాహూ/ 

తు6ౕచ ఉపಮాతుಲాబర1ಶెೂౕభತెౕ సజ£ನా 

సమధ� గురుಸా�ನాధ పುర1ౕ మನెూౕವాసನా 

సಮాd ఉతರెూౕ,ಯా గురుచಲామ�ౕUౕకಡెౕ 
తSUౕయ వచನెూౕ&Z�ౕ మధుర ವా��ౕಸెూౕకಡెౕ 
అಜాత�పು సదు!ರెూౕ అ�ల ಪాతక భంజನా 

సమధ� గురుಸా�ನాధపುర 1ౕ మನెూౕವాసನా 

అಹాసుసమಯాiಯా గురు ఉಠెూౕ,ಯా ಬైసಲెౕ 
1ಲెూౕకు, పದా�
ತా తUయ ఆపದెౕ ನాiಲెౕ 
ఆಸాసుత ಕా�ಯా జగ�ಕెూౕ/ౕfౕ అనIನా 

అಸెౕబహుతಶాహಣా ప�నಜాIగురూ�ౕకు
ಪా 

నతత
�fత ತాIకಳెౕ క�తಸెౕ �ಕాಮాI గಪా 

జ�ౕగురుపದాధర,ౕసుదు
డ భ&Zನెౕತెూౕమನా 

సమధ� గురుಸా�ನాధపುర 1ౕ మನెూౕವాసನా 

గుರెూౕ1న� �ౕక�ౕ హు
దయ మంU�ౕ ಯాబಸా 

సమసZ జ¡ ಹెౕ గురుసSరూప� ఠಸెూౕಮానಸా 

గಡెూౕసతత సత¥ అ�ౕయ�fದెౕ జగತా వನా 

సమధ� గురుಸా�ನాధపುర 1ౕ మನెూౕವాసನా 

 

౧౧.ప
Dౕಯా అష:ಕా�ౕఫడు, గురువರా ಪా
d��ౕಜెౕప
ಭా� 
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ತాIంಚెౕ�ತ Zాiದెౕತెూౕ అ�లహరు,ಯా ಭా
ం��,తIಶాం� 

ఐಸెౕ ಹెౕಸా�ನాಧెౕకధు,ౕ సుచ1ಲెౕ ಜెౕ1ಯాಬాలಕా�ౕ 
ತెౕ1ತాIకు
షOಪా�ౕ నము, స1నxౕ అ��ತెూౕ అష:ಕా�ౕ 
�
ౕ స��ದానంద సదు!రు ಸా�ನా� మಹాರా% &ౕ ಜై 
 

౧౨.ಸా�రహం నజ� కరನా బಚెూ�ౕಕాಪాల� కరನా 

ಸా�రహం నజ� కరನా బಚెూ�ౕಕాಪాల� కరನా 

ಜాನాతుమನెౕ జగత§ಸాರా సబfౕఝూs జಮాನా 

ಜాನాతుమನెౕ జగత§ಸాರా సబfౕఝూs జಮాನా 

ಸా�రహం నజ� కరನా బಚెూ�ౕಕాಪాల� కరನా 

ಸా�రహం నజ� కరನా బಚెూ�ౕಕాಪాల� కరನా 

Dౖ అంಧాహూబంದా ఆపಕాముఝుಸెౕ ప
భుUఖಲాನా 

Dౖ అంಧాహూబంದా ఆపಕాముఝుಸెౕ ప
భుUఖಲాನా 

ಸా�రహం నజ� కరನా బಚెూ�ౕಕాಪాల� కరನా 

ಸా�రహం నజ� కరನా బಚెూ�ౕಕాಪాల� కరನా 

ದాసగణూకಹెౕ అ¨ ಕాIಬెూౕలూ ధ© గ�ౕ Dౕ�ౕ రసನా 

ದాసగణూకಹెౕ అ¨ ಕాIಬెూౕలూ ధ© గ�ౕ Dౕ�ౕ రసನా 

ಸా�రహం నజ� కరನా బಚెూ�ౕಕాಪాల� కరನా 

ಸా�రహం నజ� కరನా బಚెూ�ౕಕాಪాల� కరನా 

ರాం నజ� కರెూౕ , అ¨ ªౕರెౕಸా�ౕ 
తుమ�ౕన నfౕము�ౕ ಮాಬాr ಭా�ౕ - ರాం నజ� కರెూౕ 
Dౖ అంಧాహూ బంದా తుಮ «ాರా - Dౖ అంಧాహూ బంದా తుಮ «ాರా 

Dౖನాಜానూ,Dౖನాಜానూ - Dౖನాಜానూ - అಲా� ఇಲాf 

ರాం నజ� కರెూౕ ರాం నజ� కರెూౕ , అ¨ ªౕರెౕಸా�ౕ 
తుమ�ౕన నfౕము�ౕ ಮాಬాr ಭా�ౕ - ರాం నజ� కರెూౕ 
ರాం నజ� కರెూౕ ರాం నజ� కರెూౕ 
ಖా`ౕ జಮాನా Dౖನెౕ గಮాಯా Dౖನెౕ గಮాಯా 

ಸాdౕ అ�� ಕా ಸాdౕ అ�� ఆ - ಸాdౕ అ�� ಕా &ౕಯానಕెూౕ�ౕ 
ರాం నజ� కರెూౕ ರాం నజ� కರెూౕ , అ¨ ªౕರెౕಸా�ౕ 
తుమ�ౕన నfౕము�ౕ ಮాಬాr ಭా�ౕ 
ರాం నజ� కರెూౕ ರాం నజ� కರెూౕ 
అr ನెౕమ{ e� ಕా ಜాడూగనూಹై 
అr ನెౕమ{ e� ಕా ಜాడూగనూಹై 
ಮా`© హಮాರెౕ ಮా`© హಮాರెౕ 
ಮా`© హಮాರెౕ - తుం ಬాಬాಸా�ౕ 
ರాం నజ� కರెూౕ ರాం నజ� కರెూౕ , అ¨ ªౕರెౕಸా�ౕ 
ರాం నజ� కರెూౕ ರాం నజ� కರెూౕ 
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౧౪.తుజಕాయದెౕ ఉ ಸావళI �ౕಭాಯాత�Mౕ 
తుజಕాయದెౕ ఉ ಸావళI �ౕಭాಯాత�Mౕ 
�ౕదుబ� బ[క ನాಮాI �ಜాణ �
ౕహ�ౕ 
�ౕదుబ� బ[క ನాಮాI �ಜాణ �
ౕహ�ౕ 
ఉ��ష: తుಲాದెౕಣెౕf ಗెూౕష: ನాబ� Mౕ 
ఉ��ష: తుಲాದెౕಣెౕf ಗెూౕష: ನాబ� 

తూ జగನాp� తుజಚెౕ క�ౕರెౕಭాక� 

తూ జగನాp� తుజಚెౕ క�ౕರెౕಭాక� 

నಕెూౕ అంతమUౕಯా ಪాహూ సಖాIభగవంತా �
ౕಕాంತా 

మಧాIహpರా�
 ఉలಟెూౕ,ಗెౕ `f ఆತా అణ�ತ Zా 
జಹెూౕ ఈ� తుఝూರెౕಕాకಡా &ರా ఉళత�Mౕ 
జಹెూౕ ఈ� తుఝూರెౕಕాకಡా &ರా ఉళత� 

అణ�ౕ� భకZ ನైವెౕదIf ನాನాప� - అణ�ౕ� భకZ ನైವెౕదIf ನాನాప�ౕ 
తుజಕాయದెౕ ఉ �ಭాಯా త�Mౕ 
యుజಕాయದెౕ ఉ సదు!రు �ౕಭాಯా త�ౕ 
�ౕదుబ� బ[క ನాಮాI �ಜాణ �
ౕహ�ౕ 
�ౕదుబ� బ[క ನాಮాI �ಜాణ �
ౕహ�ౕ. 
�
ౕసదు!రు ಬాಬాಸా�ౕ ಹెూౕ - �
ౕసదు!రు ಬాಬాಸా�ౕ 
తుజವాచు, ఆశ
యನాfౕభూత`ౕ - తుజವాచు, ఆశ
యನాfౕభూత`ౕ 
�ౕ ಪా�ప�తdౕమంತా - �ౕ ಪా�ప�తdౕమంತా 

ತారಣెౕమಲా గురుನాಧా ఝుడక�ౕ - ತారಣెౕమಲా ಸా�ನాಧా ఝుడక�ౕ 
తూಶాం�¬DౕಚాDౕరూ - తూಶాం�¬DౕಚాDౕరూ 

తు� భವాణ� 1ಚెౕತారూ గురువರా 

తు� భವాణ� 1ಚెౕತారూ గురువರా 

గురువರామజi ಪామರా అತా ఉదರా 

తS�తలవಲాfౕ తS�త లಲాfౕ 
�ౕబుడತెూౕ భవ భయ ಡెూౕfౕ ఉదರా 

�
ౕ సదు!రు ಬాಬాಸా�ౕ ಹెూౕ - �
ౕ సదు!రు ಬాಬాಸా�ౕ ಹెూౕ 
తుజವాచు, ఆశ
యನాfౕభూత`ౕ 
తుజವాచు, ఆశ
యನాfౕభూత`ౕ 
�
ౕ స��ದానంద సదు!రు ಸా�ನా� మಹాರా% &ౕ ಜై 
ರాಜాdರాజMౕ_ರాజ పరబ
హB ಸా�ನా� మహರా% 

�
ౕ స��ದానంద సదు!రు ಸా�ನా� మಹాರా% &ౕ ಜై 
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