
శీ్ర సచ్చిదానంద సమర్ధ సదగు ర్ు సాయినాధ మహరాజ్ కీ జ ై. 
౧. జోడూ నియాకర్చర్ణి ఠేవిలామాధా 
పరిసావీ వినంతీ మాఝీ పండరీనాధా 
అసో నసో  భావా ఆలో  తూఝియాఠాయా 
కరీ పాదగు ష్టిపాహే మజకడే  సదగు ర్ూరాయా 
అఖండిత అసావ ేఇసే  వాటతేపాయిీ 
తుకాహమణే దేవామాఝీ వడేీవాకరడీ 
నామే భవపాశ్ హాతి  ఆపులాాతోడ ీ
౨.ఉఠాపాండుర్ంగా అతా పుభాత సమయో పాతలా | 
వ ైష్ణవాంచా మేళీ గర్ుడ-పారీ దాటలా || 
గర్ూడాపారా పాసగనీ మహా దాారా పర్ాంతా | 
సగర్వరాంచీ మాందీ ఉభీ జోడూని హాత్ 
శుకసనకాదిక నార్దతుంబర్ భకాత ంచాాకోటీ 
తిుశూలఢమర్ూ ఘే ఉని ఉభా గిరిజచేాపతీ 
కలియుగీచా భకాత నామా ఉభాకీర్తనీ 
పాఠీమాగే ఉభీడోలా లావుని ఉ ఆజనీ 
౩.ఉఠా ఉఠా శీ్రసాయినాధగుర్ుచర్ణకమల దావా 
ఆధివాాది భవతాప వార్ునీ తారా జడజీవా 
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గేలీతుహామ సో డు నియాభవ తమర్ ర్జనీవిలయా 
పరిహీ అనాానాసీ తమచీ భులవియోగమాయా 
శకతతన అహామయతికంచ్చత్ హీ తి జలాసారాయా 
తుహీమచ్ తీతేసార్ుని దావా ముఖజనతారాయా 
అగాయానీ అహీమకతతి తవ వరాణ వీతవధోర్వీ 
తీవరిణతాభా గలే బహువదనిశేష్ విధకవీ 
సకరీ పహో  ఉని మహిమాతుమచా తుహీమచవదవావా 
ఆదివాాధిభవ తాపవార్ుని తారాజడజీవా 
ఉఠా ఉఠా శీ్రసాయినాధగుర్ుచర్ణకమల దావా 
ఆదివాాధిభవ తాపవార్ుని తారాజడజీవా 
భకతమనిసదాావ ధర్ునిజ ేతుహామ అనగసర్లే 
ధాాయాసతవతే దర్్నతుమచే దాారి ఉబేఠలేే 
ధాానసాధ  తుహామస పాహునీ మన అముచేఘేలే 
ఉఖడునీనతేుకమలా దనీబంధూర్మాకాంతా 
పాహిబాకరీ పాదగు సీి  బాలకాజసీ మాతా 
ర్ంజవీమధగర్వాణ ీహరితాప్ సాయినాధా 
అహిమచ్ అపులేకరయిాసతవతుజకషి్వితోదవేా 
సహనకరిశిలె ఇకరవిదాావీ భేట్ కరీ ష్ణదావా 

www.yo
us

igm
a.c

om



ఉఠా ఉఠా శీ్రసాయినాధగుర్ుచర్ణకమల దావా 
ఆదివాాధి భవతాపవార్ుని తారాజడజీవా 
౪.ఉఠా ఉఠా పాడుర్ంగా ఆతా  దర్్నదాాసకళీ 
ఝూలా అర్ుణోదయాసర్లీ-నిదేుచెవళేీ 
సంతసాధూమునీ అవఘే ఝూలేతీగోళీ 
సో డాశేజే సగఖ్ ఆతా బహుజాముఖకమలా 
ర్ంగమండపే మహాదాారీ ఝూలీసదేాట ీ
మన ఉ తావీళర్ూప పహవయాదగు ష్ీి 
రాయిర్ఖగమాబాయి తుహామయిే ఊదాాదయా 
శేజే హాలవునీ జాగ ేకారాదేవరాయా 
గర్ూడ హనగమంత హుభే పాహాతీవాట్ 
సారీుచే సగర్వర్ఘ ేఉని ఆలేభోభాట్ 
ఝూలే ముకత దాారా లాభ్ ఝూలారోకడా 
విష్ుణ దాస్ నామ ఉభా ఘే ఉనికాకడ 
౫.ఘే ఉనియా పంచార్తీ కర్ూబాబాసీ ఆర్తీ 
ఉఠా ఉఠాహో  బాంధవ ఓవాళు హర్మాధవ 
కర్ూనియా సటధరామన పాహుగంభీరాహేధాాన 
కరీ ష్ణనాధా దతతసాయి జాడొచ్చతత  తుఝేపాయిీ 
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కాకడ ఆర్తీ కరీతో! సాయినాధ దేవా 
చ్చనమయర్ూప దాఖవీ ఘే ఉని! బాలకలఘు సవేా ||కా|| 
౬.కామకోీ ధమదమతసర్ ఆటుని కాకడకలేా 
వ ైరాగాాచే తూవ్ కాఢునీ మీతో బిజివీలా 
సాయినాధగుర్ు భకతత జాలినే తోమీపటేవిలా 
తదగు ుతీతజాళునీ గుర్ునే పుా కాశపాడిలా 
దెైాతతమానాసగనీమిళవీ తతసార్ూపట జీవా 
చ్చనమయర్ూపదాఖవీ ఘే ఉనిబాలకలఘు సేవా 
కాకడ ఆర్తీకరీతో సాయినాధ దేవా 
చ్చనమయార్ూపదాఖవీ ఘే ఉని బాలకలఘు సవేా 
భూ ఖేచర్ వాాపూనీ అవఘే హుు తకమలీరాహస ీ
తోచీ దతతదేవ శిరడి ీరాహుని పావస ీ
రాహునియిేధే అనాసుధహి తూ భకాత సతవధావస ీ
నిర్సగని యా సంకటాదాసా అనిభవ దావీసీ 
నకలేతాలీీ లాహకీోణాా దేవావా మానవా 
చ్చనమయర్ూపదాఖవీ ఘే ఉని బాలకఘుసేవా 
కాకడ ఆర్తీకరీతో సాయినాధ దేవా 
చ్చనమయర్ూపదాఖవీ ఘే ఉని బాలకఘుసేవా 
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తాదూశాదగందగభినేసారే అంబర్ హే కోందలే 
సగుణమూరీత పాహణాా ఆతుర్ జనశిరడిీ ఆలే! 
పుా శుని తదాచనాముు త అముచేదహేబాన్ హర్ఫలే 
సో డునియాదగర్భిమాన మానస తాచిర్ణి వాహిలే 
కరీ పాకర్ునీ సాయిమావులే దానపదరిఘాావా 
చ్చనమయర్ూపదాఖవీ ఘే ఉని బాలకఘు సేవా 
కాకడ ఆర్తీకరీతో సాయినాధ దేవా 
చ్చనమయర్ూపదాఖవీ ఘే ఉని బాలకఘుసేవా. 
భకీతచ్చయా పో టబీో ద్ కాకడ జోాతీ 
పంచపుా ణజీవే భావే ఓవాళు ఆర్తీ 
ఓవాళూ ఆర్తీమాఝాా పండరీనాధా మాఝాాసాయినాధా 
దోనీ కర్జోడునిచర్ణీ ఠేవిలామాధా 
కాయామహిమా వర్ూణ  ఆతా సాంగణేకతీీ 
కోటబిుహమ హతాముఖ పాహతా జాతీ 
రాయిీర్ఖగమాబాయిీ ఉభాా దోఘీదోబాహీ 
మాయూర్పటంచ చామరేడాళీతి సాయిీంచ ఠాయి 
తుకాహమణే దీపఘ ేఉని ఉనమనీతశోభా 
విఠేవరీ ఉబాదిసే లావణాా గాభా 
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ఉఠాసాదగసంతసాదా ఆపులాలే హతిా 
జా ఈల్ జా ఈల్ హనర్దేహ మగక చైా భగవంత 
ఉఠోనియా పహటబేాబా ఉభా అసేవీటే 
చర్ణతయాంచేగోమటీ అముు త దగు ష్ీి  అవలోకా 
ఉఠా ఉఠా హో వగేేసచీలా జ ఊరా ఉళీస ీ
జలతిలపాతకాన్ చాారాశ్ర కాకడ ఆర్తిదేఖిలియా 
జాగకేరార్ుకతమణీవరా దేవ అహేనిజసగరాన్ త 
వేగేలింబలోణ్ కరా-దగు ష్టి  హో  ఈల్ తయాస ీ
దారీబాజంతీు వాజతీ డోలర డమామే గర్జతీ 
హో తసేకాకడార్తి మాఝాా సదగు ర్ు రాయచీ 
సటంహనాధ శంఖ బేరి ఆనందహో తోమహాదాారీ 
కేశవరాజ విఠేవరీ నామాచర్ణ వందతిో 
సాయినాధ గుర్ుమాఝే ఆయిీ 
మజలా ఠావా దాావాపాయిీ 
శీ్ర సచ్చిదానంద సదగు ర్ు సాయినాధ్ మహారాజ్ కీ జ  ై
దతతరాజ గుర్ుమాఝే ఆయిీ 
మజలా ఠావా దాావాపాయిీ 
సాయినాధ గుర్ుమాఝే ఆయిీ 
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మజలా ఠావా దాావాపాయిీ 
పుభాత సమయిీనభా శుభ ర్వీ పుభాపాకలీ 
సమరే గుర్ు సదా అశాసమయిీతాాఛళే నాకలీ 
హమణోనికర్జోడునీకర్ు అతాగుర్ూ పుా ర్ధనా 
సమర్ధ గుర్ుసాయినాధ పుర్వీ మనోవాసనా 
తమా నిర్సట భానగహగుర్ుహి నాసట అగాయానతా 
పర్ంతుగుర్ు చీకర ీనర్విహీకదీ సామాతా 
పున్ హాతిమిర్ జనమఘే గుర్ుకరీ పేని అగయాననా 
సమర్ధ గుర్ుసాయినాధ పుర్వీ మనోవాసనా 
ర్వి పుగటహో  ఉని తారతిఘాల వీ ఆలసా 
తసాగుర్ుహిసో డవీ సకల దగష్ురుతీ లాలసా 
హరోని అభిమానహీ జడవి తతపదభీావనా 
సమర్ధ గుర్ుసాయినాధ పుర్వీ మనోవాసనా 
గుర్ూసట ఉపమాదసిేవిధి హరీ హరాంచీ ఉణ ీ
కరఠోని మగ్ ఏ ఇతీ కవని యా ఉగీపాహూణి 
తుఝీచ ఉపమాతులాబర్విశోభతే సజజనా 
సమర్ధ గుర్ుసాయినాధ పుర్వీ మనోవాసనా 
సమాధి ఉతరోనియా గుర్ుచలామశ్రదీకడ ే
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తాదయీ వచనోకతతతీ మధగర్ వారితీసో కడ ే
అజాతరపిు సదగు రో అఖిల పాతక భంజనా 
సమర్ధ గుర్ుసాయినాధపుర్ వీ మనోవాసనా 
అహాసగసమయాసటయా గుర్ు ఉఠోనియా బ సైలే 
విలోకరని పదాశీితా తదియ ఆపదే నాసటలే 
ఆసాసగత కారియా జగతికోణీహీ అనానా 
అసేబహుతశాహణా పరినజాాగుర్ూచీకరీ పా 
నతతుుహిత తాాకళేకరితసే రికామాా గపా 
జరీగుర్ుపదాధర్నీసగదగు డ భకతతనేతోమనా 
సమర్ధ గుర్ుసాయినాధపుర్ వీ మనోవాసనా 
గురోవినతి మీకర ీహుు దయ మందిర ీయాబసా 
సమసత  జగ్ హే గుర్ుసార్ూపచ్చ ఠసో మానసా 
గడోసతత సతకృ అతీయతిహదిే జగతాపవనా 
సమర్ధ గుర్ుసాయినాధపుర్ వీ మనోవాసనా 
౧౧.పుమేయా అషి్కాశ్రఫడుని గుర్ువరా పుా రిధతీజేపుభాతి 
తాాంచేచ్చతాత సటదతేో అఖిలహర్ునియా భుా ంతిమినితాశాంతి 
ఐస ేహేసాయినాధకేధగనీ సగచవిలే జవేియాబాలకాశ్ర 
తేవితాాకరీ ష్ణపాయిీ నముని సవినయి ేఅరిపతో అషి్కాశ్ర 
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శీ్ర సచ్చిదానంద సదగు ర్ు సాయినాధ్ మహారాజ్ కీ జ  ై
౧౨.సాయిర్హం నజర్ కర్నా బచోి కాపాలన్ కర్నా 
సాయిర్హం నజర్ కర్నా బచోి కాపాలన్ కర్నా 
జానాతుమనే జగత్రసారా సబహఝీూట్ జమానా 
జానాతుమనే జగత్రసారా సబహఝీూట్ జమానా 
సాయిర్హం నజర్ కర్నా బచోి కాపాలన్ కర్నా 
సాయిర్హం నజర్ కర్నా బచోి కాపాలన్ కర్నా 
మ  ైఅంధాహూబందా ఆపకాముఝుసే పుభుదిఖలానా 
మ  ైఅంధాహూబందా ఆపకాముఝుసే పుభుదిఖలానా 
సాయిర్హం నజర్ కర్నా బచోి కాపాలన్ కర్నా 
సాయిర్హం నజర్ కర్నా బచోి కాపాలన్ కర్నా 
దాసగణూకహే అబ్ కాాబో లూ ధక్ గయిీ మేరీ ర్సనా 
దాసగణూకహే అబ్ కాాబో లూ ధక్ గయిీ మేరీ ర్సనా 
సాయిర్హం నజర్ కర్నా బచోి కాపాలన్ కర్నా 
సాయిర్హం నజర్ కర్నా బచోి కాపాలన్ కర్నా 
రాం నజర్ కరో , అబ్ మోరేసాయిీ 
తుమబీన నహీముఝే మాబాప్ భాయిీ  రాం నజర్ కరో 
మ  ైఅంధాహూ బందా తుమాా రా  మ  ైఅంధాహూ బందా తుమాా రా 
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మ ైనాజానూ,మ ైనాజానూ  మ ైనాజానూ  అలాీ  ఇలాహ ి
రాం నజర్ కరో రాం నజర్ కరో , అబ్ మోరేసాయిీ 
తుమబీన నహీముఝే మాబాప్ భాయిీ  రాం నజర్ కరో 
రాం నజర్ కరో రాం నజర్ కరో 
ఖాలీ జమానా మ నైే గమాయా మ ైన ేగమాయా 
సాధీ అఖిర్ కా సాధీ అఖిర్ ఆ  సాధీ అఖిర్ కా కీయానకోయిీ 
రాం నజర్ కరో రాం నజర్ కరో , అబ్ మోరేసాయిీ 
తుమబీన నహీముఝే మాబాప్ భాయిీ 
రాం నజర్ కరో రాం నజర్ కరో 
అప్ నేమస్ జిద్ కా జాడూగనూహ  ై
అప్ నేమస్ జిద్ కా జాడూగనూహ  ై
మాలిక్ హమారే మాలిక్ హమార ే
మాలిక్ హమారే  తుం బాబాసాయిీ 
రాం నజర్ కరో రాం నజర్ కరో , అబ్ మోరేసాయిీ 
రాం నజర్ కరో రాం నజర్ కరో 
౧౪.తుజకాయద ేఉ సావళా మీభాయాతరియో 
తుజకాయద ేఉ సావళా మీభాయాతరయిో 
మీదగబళి బటిక నామాా చ్చజాణ శీ్రహరీ 
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మీదగబళి బటిక నామాా చ్చజాణ శీ్రహరీ 
ఉచ్చిషి్ తులాదేణహేి గోషి్ నాబర ియో 
ఉచ్చిషి్ తులాదేణహేి గోషి్ నాబర ి
తూ జగనాయధ్ తుజచే కశ్రరభేాకర ి
తూ జగనాయధ్ తుజచే కశ్రరభేాకర ి
నకో అంతమదీయా పాహూ సఖాాభగవంతా శీ్రకాంతా 
మధాాహయరాతిు ఉలటోనిగే లిహి ఆతా అణచ్చతాత  
జహో  ఈల్ తుఝూరేకాకడా కతరా ఉళతరియో 
జహో  ఈల్ తుఝూరేకాకడా కతరా ఉళతర ి
అణతీల్ భకత న వైేదాహి నానాపరి  అణతీల్ భకత న ైవదేాహి నానాపర ీ
తుజకాయద ేఉ మిభాయా తరియో 
యుజకాయద ేఉ సదగు ర్ు మీభాయా తర ీ
మీదగబళి బటిక నామాా చ్చజాణ శీ్రహరీ 
మీదగబళి బటిక నామాా చ్చజాణ శీ్రహరీ. 
శీ్రసదగు ర్ు బాబాసాయిీ హో   శీ్రసదగు ర్ు బాబాసాయిీ 
తుజవాచగని ఆశయీనాహీభూతలీ  తుజవాచగని ఆశయీనాహీభూతలీ 
మీ పాపటపతితధమీంతా  మీ పాపటపతితధీమంతా 
తార్ణేమలా గుర్ునాధా ఝుడకరీ  తార్ణేమలా సాయినాధా ఝుడకర ీ
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తూశాంతిక్షమేచామేర్ూ  తూశాంతిక్షమేచామేర్ూ 
తుమి భవార్ణ విచతేార్ూ గుర్ువరా 
తుమి భవార్ణ విచతేార్ూ గుర్ువరా 
గుర్ువరామజసట పామరా అతా ఉదదరా 
తారతిలవలాహీ తారిత లలాహ ీ
మీబుడతో భవ భయ డోహీ ఉదదరా 
శీ్ర సదగు ర్ు బాబాసాయిీ హో   శీ్ర సదగు ర్ు బాబాసాయిీ హో  
తుజవాచగని ఆశయీనాహీభూతలీ 
తుజవాచగని ఆశయీనాహీభూతలీ 
శీ్ర సచ్చిదానంద సదగు ర్ు సాయినాధ్ మహారాజ్ కీ జ  ై
రాజాధరిాజయోగిరాజ పర్బుహమ సాయినాధ్ మహరాజ్ 
శీ్ర సచ్చిదానంద సదగు ర్ు సాయినాధ్ మహారాజ్ కీ జ  ై
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