
શ્રી સચ્ચિદાનદં સદ્ગુરુ સાયિનાધ મહરાજ કી જૈ. 
આરયિ સાયિબાબા સૌખ્િ દાિાર જીવ 
િરણ રજિાલી દ્યાવા દાસાયવસાવા 
ભક્િાયવસાવા આરયિસાયિબાબા 
જાળુયનિ અનગં સસ્વરૂયિરાહદંેગ 
મમુકૂ્ષ જનદાયવ યનજડોળા શ્રીરંગ 
ડોળા શ્રીરંગ આરયિસાયિબાબા 
જિમયન જૈસાભાવ િિ િૈસા અનભુવ 
દાયવયસ દિાઘના ઐયસ તઝુીહહમાવ 
તઝુીહહમાવા આરયિસાયિબાબા 
તમુિેનામ દ્યાિા હરે સસં્કૃયિ વ્િધા 
અગાધિવકરણણ માગગ દાયવયસ અનાધા 
દાયવયસ અનાધા આરયિ સાયિબાબા 
કણલયણુગ અવિારા સદ્ગુણ િરબ્રહ્મા સાિાર 
અવિીણગ ઝૂલાસે સ્વામી દત્ત હદગબંર 
દત્ત હદગબંર આરયિ સાયિબાબા 
આઠાહદવસા ગરુુવારી ભક્િ કરીયિવારી 
પ્રભિુદ િહાવિા ભવભિ યનવારી 
ભિયનવારી આરયિ સાયિબાબા 
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માઝાયનજ દ્રવ્િઠેવ િવ િરણરજસેવા 
માગણે હણેિ આિા તહુ્મા દેવાહદદેવા 
દેવાહદદેવ આરયિસાયિબાબા 
ઇચ્ચિિા દીનિાિક યનમગલ િોિયનજસખૂ 
િાજવે માધવાિા સભંાળ અપણૂળબાક 
અપણૂળબાક આરયિસાયિબાબા 
સૌખ્િદાિાર જીવા િરણ રજિાળી દ્યાવાદાસા 
યવસાવા ભક્િાયવસાવા આરયિ સાયિબાબા 
૨. અભગં 
યિહરહડ માઝ ેિડંરીપરુ સાયિબાબારમાવર 
બાબારમાવર  સાયિબાબારમાવર 
શદુ્દભક્ક્િ િદં્રભાગા  ભાવપુડંલીકજાગા 
પુડંલીક જાગા  ભાવપુડંલીકજાગા 
િાહો િાહો અવઘેજન| કરૂબાબાન્સી વદંન 
સાયિસી વદંન| કરૂબાબાન્સી વદંન|| 
ગણહૂ્મણે બાબાસાયિ| દાવિાવ માઝે આિી 
િાવમાઝે આિી દાવિાવ માઝેિા ઈ 
૩. નમન ં
ઘાલીન લોટાગંણ,વદંીન િરણ 
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ડોલ્િાની િાહીન રૂિતઝેુ| 
પે્રમે આણલિંગન,આનદેં પજૂજન 
ભાવે ઓવાળીન હ્મણે નામા|| 
ત્વમેવ માિા િ યિિા ત્વમેવ 
ત્વમેવ બધંશુ્ચ સખા ત્વમેવ 
ત્વમેવ યવદ્યા દ્રયવણ ંત્વમેવ 
ત્વમેવ સવં મમદેવદેવ 
કાિેન વાિા મનસેંહદ્રિૈવાગ 
બદુ્ધ્િાત્મનાવા પ્રકૃિે સ્વભાવાિ 
કરોયમ િદ્યત્સકલ ંિરસ્મૈ 
નારાિણાિેયિ સમિગિામી 
અચયિુકેંિવ ંરામનારાિણ ં
કૃષ્ણદામોદરં વાસદેુવ ંહહરિં 
શ્રીધરં માધવ ંગોયિકાવલ્લભ ં
જાનકીનાિકં રામિદં્ર ંભજે 
૪. નામ સ્મરણ ં
હરેરામ હરેરામ રામરામ હરે હરે 
હરેકૃષ્ણ હરેકૃષ્ણ કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે ||શ્રી ગરુુદેવદત્ત 
૫. નમસ્કારાષ્ટકં 
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અનિંા તલુાિે કસેરે સ્િવાવે 
અનિંા તલુાિે કસેરે નમાવે 
અનિંામખુાિા યિણે િેષ ગાિ 
નમસ્કાર સાષ્ટાગં શ્રીસાયિનાધા 
સ્મરાવેમનીત્વત્િદા યનત્િભાવે 
ઉરાવેિરી ભક્ક્િસાઠી સ્વભાવે 
િરાવે જગા િારુનીમાિા િાિા 
નમસ્કાર સાષ્ટાગં શ્રીસાયિનાધા 
વસે જોસદા દાવિા સિંલીલા 
હદસે આગ્નન્િ લોકા િરી જોજનાલા 
િરી અંિરી ગ્નન્િાનકૈવલ્િ દાિા 
નમસ્કાર સાષ્ટાગં શ્રીસાયિનાધા 
ભરાલધલા જન્મહા માન વાિા 
નરાસાધગકા સાધનીભિૂ સાિા 
ધરૂસાયિ પે્રમા ગળાિા અહિંા 
નમસ્કાર સાષ્ટાગં શ્રીસાયિનાધા 
ધરાવે કરીસાન અલ્િગ્નન્િ બાલા 
કરાવે અહ્માધન્િચુભંોયનગાલા 
મખુીઘાલ પે્રમેખરાગ્રાસ અિા 
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નમસ્કાર સાષ્ટાગં શ્રીસાયિનાધા 
સરુા દીક જિાચંિા િદાવહંદિાયિ 
શકુાદીક જાિે સમાનત્વદેિી 
પ્રિાગાહદ િીધે િદીનમ્રહોિા 
નમસ્કાર સાષ્ટાગં શ્રીસાયિનાધા 
તઝુયાજિાિદા િાહિા ગોિબાલી 
સદારંગલી ણિત્સ્વરૂિી યમળાલી 
કરીરાસક્રીડા સવ ેકૃષ્ણનાધા 
નમસ્કાર સાષ્ટાગં શ્રીસાયિનાધા 
તલુામાગિો માગણે એક્િાવે 
કરાજોહડિો દીન અત્િિં ભાવે 
ભવીમોહનીરાજ હાિાહર આિા 
નમસ્કાર સાષ્ટાગં શ્રીસાયિનાધા 
૬. પ્રાર્ગન 
ઐસા િે ઈબા! સાયિ હદગબંરા 
અક્ષિરૂિ અવિારા | સવગહહ વ્િાિક ત ૂ
શ્રયુિસારા, અનસિૂાયિકુમારા(બાબાિે) મહારાજે ઈબા 
કાિીસ્નાન જિ પ્રયિહદવસી કોલ્હાપરુ ણભકે્ષસી યનમગલ નહદ ત ુગંા 
જલપ્રાસી, યનદ્રામાહરુદેિી ઐસા િે િીબા 
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ઝોળીલોંબિસે વામકરી યિશલૂ ઢમરૂધાહર 
ભક્િાવરદસદા સખુકારી, દેિીલ મકુ્િીિારી ઐસા િે િીબા 
િાયિિાદુકા જિમાલા કમડંલમૂગૃિાલા 
ધારણ કહરિીબા નાગજટા, મકુુટ િોભિોમાર્ા ઐસા િે િીબા 
િત્િર તઝુયાિા જે્િાની અક્ષિત્વાિેંસદની 
લક્ષ્મીવાસકરી હદનરજની, રક્ષયસસકંટ વારુયન ઐસા િે િીબા 
િાિહર્િાન તઝેુ ગરુુરાિા દૃશ્િકરી નિનાિા 
પણૂાગનદં સખેુ હીકાિા, લાયવયસહહર ગણુગાિા 
ઐસા િે િીબા સાયિ હદગબંર અક્ષિ રૂિ અવિારા 
સવગહહવ્િાિક ત,ૂ શ્રયુિસારા અનસિૂાયિ કુમારા(બાબાિે) મહારાજે 
ઈબા 
૭. સાયિ મહહમા સ્િોિ ં
સદાસત્સ્વરૂિ ંણિદાનદંકંદં 
જગત્સભંવસ્ધાન સહંાર હતે ુ ં
સ્વભક્િેચિિા માનષુ ંદિગિિં ં
નમામીશ્વરં સદ્ગુરંુ સાયિનાર્ ં
ભવ્વાિં યવ્વસં માિાંડમીડય ં
મનોવાગિીિ ંમયુનર ્િાન ગમ્િ ં
જગદ્ધવ્િાિકં યનમગલ ંયનગુગણ ંત્વા ં
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નમામીશ્વરં સદ્ગુરંુ સાયિનાર્ ં
ભવાભંોહદ મગ્નનાયધિિાના ંજનાના ં
સ્વિાદાયશ્રિાના ંસ્વભક્ક્િ યપ્રિાણા ં
સમદુ્દારણાધં કલૌ સભંવિં ં
નમામીશ્વરં સદ્ગુરંુ સાયિનાર્ ં
સદાયનિંબ વકૃ્ષસ્િમલુાયધ વાસાિ 
સધુાસ્રાયવણ ંયિક્િ મપ્િ યપ્રિિં ં
િરંુ કલ્િ વકૃ્ષાયધકં સાધિિં ં
નમામીશ્વરં સદ્ગુરંુ સાયિનાર્ ં
સદાકલ્િ વકૃ્ષસ્િ િસ્િાયધમલેૂ 
ભવદ્ભાવબદુ્ધ્િા સિિાગહદસેવા ં
નણૃા ંકુવગિા ંભકુ્ક્િ-મકુ્ક્િ પ્રદંિ ં
નમામીશ્વરં સદ્ગુરંુ સાયિનાર્ ં
અનેકા શિૃા િર્ક્ગ લીલા યવલાસૈ: 
સમા યવષ્કૃિેિાન ભાસ્વત્ર્િભાવ ં
અહભંાવહીન ંપ્રસન્નાત્મભાવ ં
નમામીશ્વરં સદ્ગુરંુ સાયિનાર્ ં
સિા ંયવશ્રમારામ મેવાણભરામ ં
સદાસજ્જનૈ સસં્તિુ ંસન્નમહદ્ભ: 
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જનામોદદં ભક્િ ભદ્ર પ્રદંિ ં
નમામીશ્વરં સદ્ગુરંુ સાયિનાર્ ં
અજન્માદ્યમેકં િરંબ્રહ્મ સાક્ષાિ 
સ્વિ ંસભંવ ંરામમેવાવિીણં 
ભવદ્દિગનાત્સપંનુીિ: પ્રભોહ ં
નમામીશ્વરં સદ્ગુરંુ સાયિનાર્ ં
શ્રીસાયિિ કૃિાયનધે ણખલનણૃા ંસવાગધગયસહદ્દપ્રદ 
યષુ્મત્િાદરજ: પ્રભાવમતલુ ંધાિાયિવક્િાક્ષમ: 
સદ્ભક્ત્િાશ્િરણ ંકૃિાજંણલપટુ: સપં્રાચ્પ્િિોક્સ્મન પ્રભો 
શ્રીમત્સાયિિરેિ િાદ કમલાન નાન્િચિરણ્િમંમ 
સાયિરૂિધર રાઘવોત્તમ ં
ભક્િકામ યવબધુ દ્રમુ ંપ્રભુ ં
માિિોિહિ ણિત્ત શદુ્ધિે 
ણિિંિિામ્િહ મહયનિિ ંમદુા 
િરત્સધુાિં ંપ્રયિમ ંપ્રકાિ ં
કૃિાિિિ ંિવસાયિનાર્ 
ત્વદીિિાદાબ્જ સમાયશ્રિાના ં
સ્વચિાિિાિાિ મિાકરોત ુ
ઉિાસનાદૈવિ સાયિનાર્ 
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સ્મવૈમગ િોિાસયન નાસ્તિુસ્ત્વ ં
રમેન્મનોમે િવિાદયગુ્નમે 
ભ્ુગંો િદાબ્જે મકરંદલબુ્ધ: 
અનેકજન્માજિિ િાિસકં્ષિો 
ભવેદ્ભવત્િાદ સરોજ દિગનાિ 
ક્ષમસ્વ સવાગનિરાધ પુજંકાન 
પ્રસીદ સાયિિ સદ્ગુરો દિાયનધે 
શ્રીસાયિનાર્ િરણામિૃ પણૂગણિત્તા 
િત્િાદ સેવનરિા સ્સિ િિં ભક્ત્િા 
સસંારજન્િ દુહરિૌઘ યવયનગગ િાસ્િે 
કૈવલ્િ ધામ િરમ ંસમવાપ્નવુયંિ 
સ્િોિમે િત્િઠેદ્ભક્ત્િા િોન્નરસ્િન્મનાસદા 
સદ્ગુરો: સાયિનાર્સ્િ કૃિાિાિ ંભવેદ્ભવ ં
૮. ગરુુ પ્રસાદ િાિનાદિકં 
રુસોમમયપ્રિાણંબકા મજવરીયિિાહીરુસો 
રુસોમમયપ્રિાગંના યપ્રિસિુાત્મજાહીરુસો 
રુસોભણગનબધં ુહી સ્વશરુ સાસબુાયિ રુસો 
નદત્ત ગરુુસાયિમા મઝવરી કધીહી રુસો 
પસુોન સનુભાયિત્િા મજન ભ્રાિઊજાિા પસુો 
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પસુોન યપ્રિસોિરે યપ્રિસગેનગ્નન્િાિી પસુો 
પસુો સહુૃદનાસખ સ્વજનનાપ્િ બધં ૂપસુો 
િરીન ગરુુસાયિમા મઝવરી કધીહી રુસો 
પસુોન અબલામલેુ િરુણ વદૃ્દહી નાપસુો 
પસુોન ગરુુર્ાકુટે મજન દોરસાને પસુો 
પસુોનિબલે બરેુ સજુનસાદુહીના પસુો 
િરીન ગરુુસાયિમા મઝવરી કધીહી રુસો 
દુસોિતરુત્ત્વયવિ યવબધુ પ્રાગ્નન્િગ્નન્િાનીરુસો 
રુસો હહ યવદુ સ્ત્રીિા કુિલ િહંડિાહીરુસો 
રુસોમહહિિીિિી ભજકિાિસીહી રુસો 
નદત્ત ગરુુસાયિમા મઝવરી કધીહી રુસો 
રુસોકયવ ઋયષ મનુી અનઘયસદ્દિોગીરુસો 
રુસોહહગહૃદેવિાયિકુલગ્રામદેવી રુસો 
રુસોખલયિિાચિહી મલીનડાહકની હીરુસો 
નદત્ત ગરુુસાયિમા મઝવરી કધીહી રુસો 
રુસોમગૃખગકૃમી અણખલજીવજતંરુૂસો 
રુસો યવટિપ્રસ્િરા અિલ આિગાબ્ધીરુસો 
રુસોખિવનાક્ગ્નનવાર અવયનિિંિત્ત્વેરુસો 
નદત્ત ગરુુસાયિમા મઝવરી કધીહી રુસો 
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રુસો યવમલહકન્નરા અમલિણક્ષણીહીરુસો 
રુસોિયિખગાહદહી ગગયન િારકાહીરુસો 
રુસો અમરરાજહી અદિ ધમગરાજા રુસો 
નદત્ત ગરુુસાયિમા મઝવરી કધીહી રુસો 
રુસો મન સરસ્વિી િિલણિત્ત િીહીરુસો 
રુસોવપહુદિાણખલાકહઠનકાલિો હીરુસો 
રુસોસકલ યવશ્વહીમયિત ુબ્રહ્મગોળંરુસો 
નદત્ત ગરુુસાયિમા મઝવરી કધીહી રુસો 
યવમડૂ હ્મણયુન હસો મજનમત્સરાહી રુસો 
િદાણભરુણિ ઉળસો જનનકધગમીનાફસો 
નદુગગ દૃયિિા ધસો અયિવ ભાવ માગેખસો 
પ્રિણંિ મનહરુેસો દૃડયવરક્ક્િણિત્તીઠસો 
કુણાણિ ઘણૃાનસોનિસ્પહૃકિાિી અસો 
સદૈવ હૃદિા વસો મનયસદ્યાયન સાયિવસો 
િદીપ્રણિવોરસો યનણખલ દૃશ્િ બાબાહદસો 
નદત્ત ગરુુસાયિમા ઉિહરિાિનેલા રુસો 
૯. મિં પષુ્િ ં
હહર ઓં િગ્નન્િેન િગ્નન્િમિજિંદેવા સ્િાયનધમાગણણ 
પ્રધમાન્િાસન | િેહનાકં મહહમાન:સ્સિિં 
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િિપવેૂ સા્િા સ્સયંિ દેવા:| 
ઓં રાજાયધરાજાિ િસહ્યસાહહને 
નમોવિ ંવૈ શ્રવણાિ કુમગહ ે
સમેકામાન કામકામાિ મહ્ય ં
કામેશ્વરો વૈશ્રવણો દદાત ુ
કુબેરાિ વૈશ્રવણાિા મહારાજાિનમ: 
ઓં સ્વસ્િી સામ્રાજિ ંભોજિ ં
સ્વારાજિ ંવૈરાજિ ંિારમેષ્ટયરંાજિ ં
મહારાજિ માયધિત્િમિ ંસમિંિિાગ 
ઈશ્િા સ્સાવગભૌમ સ્સાવાગ યષુાન 
િાદાિદાદાગિ પ્રયુધવ્િૈસમદુ્ર િિાંિાિા 
એકરાક્ળળયિ િદપ્િેષ શ્લોકોણબગીિો મરુિ: 
િહરવેષ્ટોરો મરુત્ત સ્િાવસન ગ્રહુ ે
આયવણક્ષિસ્િકામ પે્રર યવશ્વેદેવાસભાસદ ઇયિ 
શ્રી નારાિણવાસદેુવ સચ્ચિદાનદં સદ્ગુરુ સાયિનાધ મહારાજ હક જૈ 
કરિરણ કૃિ ંવાક્કાિ જકંમગજવંા 
શ્રવણનિનજ ંવામાનસવંા િરાધ ં
યવહદિ મયવહદિ ંવા સવગમેિિ ક્ષમસ્વ 
જિજિ કરુણાબ્ધે શ્રીપ્રભોસાયિનાધ 
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શ્રી સચ્ચિદાનદં સદ્ગુરુ સાયિનાધ મહરાજ હક જૈ 
રાજાયધરાજ િોણગરાજ િરબ્રહ્મ શ્રીસાયિનાધામહરાજ 
શ્રી સચ્ચિદાનદં સદ્ગુરુ સાયિનાધ મહરાજ હક જૈ 
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