
������ ���	 
�
� ����к� ���� - ��� ���� 
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ઓવા� આરતી માઝ ા સ��ુનાધા માઝ ા સાિયનાધા| 
પાચંાહ� ત""વચંા દ�પ લાિવલા આતા 
િન$ુ�ણાતી&ધિત ક'સી આકારા આલીબાબા આકારા આલી 
સવા�ઘ*ટ ભ-ની ઉરલીસાિયમા/લુી 
ઓવા� આરતી માઝ ા સ��ુનાધા માઝ ા સાિયનાધા| 
પાચંાહ� ત""વચંા દ�પ લાિવલા આતા 
રજતમ સ""વ િતઘે માયા1સવલીબાબામાયા 1સવલી 
માયે2ચયે પોટ�ક'સી માયા ઉ4વલી 
ઓવા� આરતી માઝ ા સ��ુનાધા માઝ ા સાિયનાધા| 
પાચંાહ� ત""વચંા દ�પ લાિવલા આતા 
સ5તસાગર�ક'સા ખેળ મડં�લા બાબા ખેળ મડં�લા 
ખે:િનયા ખેળ અવઘા િવ&તારક<લા 
ઓવા� આરતી માઝ ા સ��ુનાધા માઝ ા સાિયનાધા| 
પાચંાહ� ત""વચંા દ�પ લાિવલા આતા 
=>ાડં<ચી રચનાક'સી દાખિવલીડોલા બાબાદાખિવલીડોલા 
?કુા>ણે માઝા &વામી @ૃપા: ભોળા 
ઓવા� આરતી માઝ ા સ��ુનાધા માઝ ા સાિયનાધા| 
પાચંાહ� ત""વાચંાદ�પલાિવલા આતા 
લોપલેBાન જગી *હતનેણિતકો2ણ 

અવતારા પાCુંરંગા નામઠ<િવલેBાની 
આરિતBાનરાE મહા ક'વFય તેજ 

સેિવિતસાG ુસતંા મHવેુદલામાઝા આરતીBાનરાE.. 

કનકચે તાટકર� ઉIયગોિપકનાર� 
નારદ ? ુJંરુહો સામગાયનકર� 
આરતીBાનરાE મહાક'વFયતેE 

સેિવિતસાG ુસતંા મHવેુદલામાઝા આરતીBાનરાE.. 

પગટ $Kુબોલે િવL=>2ચક<લે 

રામજનાધ�િન (પા)સાિય મ&તકઠ<િવલે 

આરિત BાનરાE મહક'વFય તાE 

સેિવિતસાG ુસતંા મHવેુદલામાઝા આરતીBાનરાE.. 

આરિત ?કુરામા &વામી સ��ુ ધામા 
સ��ચદાનદંMતૂO પાિયદાખિવ આ>ા 
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આરિત?કુરામા... 
રાઘવે સાગરાતા પાષાણતા*રલે 

તૈસે ?કુો બાચે અભગં રRીલ ે

રિત ?કુરામા &વામી સ��ુ ધામા 
સ��ચદાનદંMતૂO પાિયદાખિવ આ>ા 
આરિત?કુરામા... 
?નૂે*કત ?લુ નેસી =>?કુાિસ આલે 

>ણોિન રામેLર< ચર2ણ મ&તકઠ<િવલે 

આરિત ?કુરામા &વામી સ��ુ ધામા 
સ��ચદાનદંMતૂO પાિયદાખિવ આ>ા 
આરિત?કુરામા... 
�� સાિયનાધ આતા પSુડાવેમ*ંદર�હો 
આળિવતો સ1ેમે ?જુલા આરિતઘે ઉિનકર�હો 
રંજિવસી ? ૂમGરુબોTનુી માયાજશીિનજ Mલુાહો 
રંજિવસી ? ૂમGરુબોTનુી માયાજશીિનજ Mલુાહો 
ભો2ગિસVયા*દ?ચૂ હ�ુ િનયાિનજસેવક Wુ:ખલાહો 
ભો2ગિસVયા*દ?ચૂ હ�ુ િનયાિનજસેવક Wુ:ખલાહો 
દા/િુનભXતVયસનહ*રસી દશ�ન દ<શી "યાલાહો 
દા/િુનભXતVયસનહ*રસી દશ�ન દ<શી "યાલાહો 
Yલે અસિત ક&ટ અતીશયા?મુચે યાદ<હાલહો 
��સાિયનાધ આતાપSુડાવે મ*ંદર�હો 
આળિવતો સ1ેમે ?જુલા આરિતઘે ઉિનકર�હો 
��સાિયનાધ આતાપSુડાવે મ*ંદર�હો 
Rમાશયન Zુદં*ર*હશોભા Zમુનશેજ"યાવર�હો 
Rમાશયન Zુદં*ર*હશોભા Zમુનશેજ"યાવર�હો 
[યાવી દોડ� ભXત જના2ંચ \જૂ અચા�કર�હો 
[યાવી દોડ� ભXત જના2ંચ \જૂ અચા�કર�હો 
ઓવા2ળતોપચં1ા2ણ]યોિત Zમુતીકર�હો 
ઓવા2ળતોપચં1ા2ણ]યોિત Zમુતીકર�હો 
સેવા*ક̂કરભ_Xત 1ીિત અ`રપ*રમળવા*રહો 
��સાિયનાધ આતા પSુડાવે મ*ંદર�હો 
આળિવતો સ1ેમે ?જુલા આરિતઘે ઉિનકર�હો 
��સાિયનાધ આતા પSુડાવે મ*ંદર�હો 
સોCુિનEયા Wુ:ખવાટતે બાબા(સાિય) "વ�ચરણાસીહો 
સોCુિનEયા Wુ:ખવાટતે બાબા(સાિય) "વ�ચરણાસીહો 
આBે&તવહો અસી1સાદઘે ઉિન િનજસદનાસીહો 
આBે&તવહો અસી1સાદઘે ઉિન િનજસદનાસીહો 
Eતો આતા યે ઉ\નુરિપ"વ�ચરણાચેપાિશહો 
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Eતો આતા યે ઉ\નુરિપ"વ�ચરણાચેપાિશહો 
ઉઠ/?ૂજુલ સાિયમા/લેુ િનજ*હત સાદા યાસીહો 
��સાિયનાધ આતા પSુડાવે મ*ંદર�હો 
આળિવતો સ1ેમે ?જુલા આરિતઘે ઉિનકર�હો 
��સાિયનાધ આતા પSુડાવે મ*ંદર�હો 
આતા&વામી Zખેુિનaાકરા અવGતૂા બાબાકરાસાિયનાધા 
2ચbમયહ< (િનજ) Zખુદામ E/િુન પSુડા એકાતં 

વૈરાdયાચા @ંુચ ઘે ઉિન ચૌક Y*ડલા બાબાચૌકY*ડલા 
તયાવર� Z1ેુમાચા િશડકાવા*દદલા 
આતા&વામીZખેુિનaાકરા અવWૂતાબાબાકરા સાિયનાધા 
2ચbમયહ< Zખુદામ E/િુન પSડુા એકાતં 

પાયઘડ ા ઘાતFય Zુદંર નવિવદા ભXતી ઈત બાબાનવિવદા ભXતી 
Bાના�ંયાસમયાલા/િુન ઉજલgયા]યોતી 
આતા&વામી Zખેુ િનaા કરા અવWૂતા બાબાકરા સાિયનાધ 

2ચbમયહ< Zખુદામ E/િુન પSડુા એકાતં 

ભાવાધાhચા મચંક iુદયાકાશીટા2ંગલા બાબા(iુદયા) કાશીટા2ંગલા 

મનાચી Zમુને ક�ુનીક<લે શેjલા 
આતા&વામી Zખેુ િનaા કરા અવWૂતા બાબાકરા સાિયનાધ 

2ચbમયહ< Zખુદામ E/િુન પSડુા એકાતં 

kતૈાચે કપાટલા/િુન એકlક<લે બાબા એકlક<લે 
Wુmુ�no�યા ગાઠં� સોCુિન પડદ<સો*ડલે 

આતા&વામી Zખેુ િનaા કરા અવWૂતા બાબાકરા સાિયનાધ 

2ચbમયહ< Zખુદામ E/િુન પSડુા એકાતં 

આશા?pૃણ કFપનેચા સોCુિન ગલબલા બાબાસોCુિન ગલબલા 
દયાRમા શાિંત દાસી ઉqયા સેવેલા 
આતા&વામી Zખેુ િનaા કરા અવWૂતા બાબાકરા સાિયનાધ 

2ચbમયહ< Zખુદામ E/િુન પSડુા એકાતં 

અલrય ઉbમિન ઘે ઉિન નાsુક Wુtશાલા બાબા નાsુક Wુtશાલા 
િનરંજને સ��ુ&વામી િનજિવલશેjલા 
આતા&વામી Zખેુ િનaા કરા અવWૂતા બાબાકરા સાિયનાધ 

2ચbમયહ< Zખુદામ E/િુન પSડુા એકાતં 

�ી $�ુુદ<વuત: 

પાહ<1સાદા2ચ વાટvાવેWુ ઓિનયાતાટા 
શેષાઘે ઉિન E ઈન?મુચે Yલીયાબોજન 

Yલો આતા એકસવા?>ુ આળંવાવોદ<વા 
?કુા>ણે આતા 2ચ` ક�ુનીરા*હલો િનિwત 

પાવલા1સાદ આત િવઠોિનજવે બાબા આતાિનજવે 

આ\લુાતો �મકળોયેતસેભાવ ે
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આતા&વામી Zખેુ િનaા કરા ગોપાલા બાબાસાિયદયાળા 
\રુલેમનોરાધ Eતો આ\લેુ&ધળા 
?>ુસી Eગ/ ૂઆ> આ\Fુયા ચાડા બાબા આ\Fુયાચાડા 
xભુા xભુ કમyદોષ હરાવયાપીડા 
અતા&વામી Zખેુ િનaાકરાગોપાલા બાબાસાિયદયાળા 
\રુલેમનોરાધ Eતો આ\લેુ&ધળા 
?કુા>ણેિધદલે ઉ��ચpટાચેભોજન (બાબા) ઉ��ચpટાચે ભોજન 

ના*હિનવ*ડલે અ> આ\Fુયા2ભzા 
અતા&વામી Zખેુ િનaાકરાગોપાલા બાબાસાિયદયાળા 
\રુલેમનોરધEતો આ\લુે&ધલા 
�ી સ��ચદાનદં સ��ુ સાિયનાધ મહરાજ *ક � 

રાEિધરાજ યો2ગરાજ પર=> �ીસાિયનાધામહરાજ 

�ી સ��ચદાનદં સ��ુ સાિયનાધ મહરાજ *ક � 
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