
శీ్ర సచ్చిదానంద సమర్ధ సదగు ర్ు సాయినాధ మహరాజ్ కీ జ ై. 
ఓవాళు ఆర్తీ మాఝ్ాా సదగు ర్ునాధా మాఝ్ాా సాయినాధా| 
పాంచాహీ తత్వంచా దీప లావిలా ఆతా 
నిర్ుు ణాతీసధతి క సైీ ఆకారా ఆలీబాబా ఆకారా ఆలీ 
సరాాఘటి భర్ూనీ ఉర్లీసాయిమావులీ 
ఓవాళు ఆర్తీ మాఝ్ాా సదగు ర్ునాధా మాఝ్ాా సాయినాధా| 
పాంచాహ ీతత్వంచా దీప లావిలా ఆతా 
ర్జతమ సత్వ తిఘే మాయాపరసవలీబాబామాయా పరసవలీ 
మాయిేచ్చయిే పో టకీ ైసీ మాయా ఉదభవలీ 
ఓవాళు ఆర్తీ మాఝ్ాా సదగు ర్ునాధా మాఝ్ాా సాయినాధా| 
పాంచాహీ తత్వంచా దీప లావిలా ఆతా 
సప్సాగరీక ైసా ఖేళ్ మండీలా బాబా ఖేళ్ మండీలా 
ఖేళూనియా ఖేళ అవఘా విసా్ ర్కేలా 
ఓవాళు ఆర్తీ మాఝ్ాా సదగు ర్ునాధా మాఝ్ాా సాయినాధా| 
పాంచాహీ తత్వంచా దీప లావిలా ఆతా 
బరహ్మండేచీ ర్చనాక ైసీ దాఖవిలీడోలా బాబాదాఖవిలీడోలా 
తుకాహమణే మాఝ్ా సాామీ కృపాళూ భోళా 
ఓవాళు ఆర్తీ మాఝ్ాా సదగు ర్ునాధా మాఝ్ాా సాయినాధా| 
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పాంచాహీ తతా్ వంచాదీపలావిలా ఆతా 
లోపలేగ్నాయాన జగ్నీ హితనణేతికోణి 
అవతారా పాండుర్ంగ్నా నామఠేవిలేగ్నాయానీ 
ఆర్తిగ్నాయానరాజా మహ్ క ైవలా తేజ 
సేవితిసాధగ సంతా మనగవదేలామాఝ్ా ఆర్తీగ్నాయానరాజా.. 
కనకచే తాటకరీ ఉభాగ్నోపికనార ీ
నార్ద తుంబుర్హో  సామగ్నాయనకర ీ
ఆర్తీగ్నాయానరాజా మహ్క ైవలాతేజా 
సేవితిసాధగ సంతా మనగవదేలామాఝ్ా ఆర్తీగ్నాయానరాజా.. 
పగట గుహాబో లే విశ్ాబరహమచ్చకేలె 
రామజనార్ధని (పా)సాయి మస్కఠేవిలే 
ఆర్తి గ్నాయానరాజా మహక ైవలా తాజా 
సేవితిసాధగ సంతా మనగవదేలామాఝ్ా ఆర్తీగ్నాయానరాజా.. 
ఆర్తి తుకరామా సాామీ సదగు ర్ు ధామా 
సచ్చిదానందమూరీ్ పాయిదాఖవి ఆహ్మ 
ఆర్తితుకరామా 
రాఘవే సాగరాతా పాషాణతారిలే 
త ైస ేతుకో బాచే అభంగ ర్క్షలీే 

www.yo
us

igm
a.c

om



ర్తి తుకరామా సాామీ సదగు ర్ు ధామా 
సచ్చిదానందమూరీ్ పాయిదాఖవి ఆహ్మ 
ఆర్తితుకరామా 
తూనేకతి తుల నసేీ బరహమతుకాస ిఆలే 
హమణోని రామేశ్ార ేచర్ణి మస్కఠేవిలే 
ఆర్తి తుకరామా సాామీ సదగు ర్ు ధామా 
సచ్చిదానందమూరీ్ పాయిదాఖవి ఆహ్మ 
ఆర్తితుకరామా 
జ ైజ ై సాయినాధ ఆతా పహుడావేమందిరీహో  
ఆళవితో సపేరమే తుజలా ఆర్తిఘ ెఉనికరీహో  
ర్ంజవిసీ తూ మధగర్బో లునీ మాయాజశ్రనిజ ములాహో  
ర్ంజవిసీ తూ మధగర్బో లునీ మాయాజశ్రనిజ ములాహో  
భోగ్నసిివాాదతిూచ హర్ు నియానిజసవేక దగ:ఖలాహో  
భోగ్నసిివాాదతిూచ హర్ు నియానిజసవేక దగ:ఖలాహో  
దావునిభక్వాసనహరిసీ దర్శన దశే్ర తాాలాహో  
దావునిభక్వాసనహరిసీ దర్శన దశే్ర తాాలాహో  
ఝ్ూలే అసతి కసట అతీశ్యాతుమచ ేయాదేహ్లహో  
జ ైజ ైసాయినాధ ఆతాపహుడావే మందిరీహో  
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ఆళవితో సపేరమే తుజలా ఆర్తిఘ ెఉనికరీహో  
జ ైజ ైసాయినాధ ఆతాపహుడావే మందిరీహో  
క్షమాశ్యన సగందరిహిశోభా సగమనశేజతాావరీహో  
క్షమాశ్యన సగందరిహిశోభా సగమనశేజతాావరీహో  
ఘాావీ దోడీ భక్ జనాంచ్చ పూజ అరాికరీహో  
ఘాావీ దోడీ భక్ జనాంచ్చ పూజ అరాికరీహో  
ఓవాళితోపంచపరా ణజియాతి సగమతీకరహీో  
ఓవాళితోపంచపరా ణజియాతి సగమతీకరహీో  
సేవాకింకర్భకి్ పీరతి అత్ర్పరిమళవారహిో  
జ ైజ ైసాయినాధ ఆతా పహుడావే మందిరీహో  
ఆళవితో సపేరమే తుజలా ఆర్తిఘే ఉనికరీహో  
జ ైజ ైసాయినాధ ఆతా పహుడావే మందిరీహో  
సో డునిజాయా దగ:ఖవాటతే బాబా(సాయి) తాచిర్ణాసహీో  
సో డునిజాయా దగ:ఖవాటతే బాబా(సాయి) తాచిర్ణాసహీో  
ఆగ్నేయాస్వహో  అసపీరసాదఘే ఉని నిజసదనాసీహో  
ఆగ్నేయాస్వహో  అసపీరసాదఘే ఉని నిజసదనాసీహో  
జాతో ఆతా యి ేఉపునర్పితాచిర్ణాచపేాశిహో  
జాతో ఆతా యి ేఉపునర్పితాచిర్ణాచపేాశిహో  
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ఉఠవూతుజల సాయిమావులే నిజహిత సాదా యాసహీో  
జ ైజ ైసాయినాధ ఆతా పహుడావే మందిరీహో  
ఆళవితో సపేరమే తుజలా ఆర్తిఘే ఉనికరీహో  
జ ైజ ైసాయినాధ ఆతా పహుడావే మందిరీహో  
ఆతాసాామీ సగఖనేిదరా కరా అవధూతా బాబాకరాసాయినాధా 
చ్చనమయహే (నిజ) సగఖదామ జావుని పహుడా ఏకాంత 
వ ైరాగ్నాాచా కుంచ ఘే ఉని చౌక ఝ్ూడిలా బాబాచౌకఝ్ూడిలా 
తయావరీ సగపేరమాచా శిడకావాదిదలా 
ఆతాసాామీసగఖేనిదరా కరా అవదూతాబాబాకరా సాయినాధా 
చ్చనమయహే సగఖదామ జావుని పహుడా ఏకాంత 
పాయఘడాా ఘాతలా సగందర్ నవవిదా భకీ్ ఈత బాబానవవిదా భకీ్ 
గ్నాయానాంచాాసమయాలావుని ఉజలళాాజయాతీ 
ఆతాసాామీ సగఖే నిదరా  కరా అవదూతా బాబాకరా సాయినాధ 
చ్చనమయహే సగఖదామ జావుని పహుడా ఏకాంత 
భావారాధ ంచా మంచక హుు దయాకాశ్రటాంగ్నిలా బాబా(హుు దయా) 
కాశ్రటాంగ్నలిా 
మనాచీ సగమనే కర్ునీకేలే శేజలేా 
ఆతాసాామీ సగఖే నిదరా  కరా అవదూతా బాబాకరా సాయినాధ 
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చ్చనమయహే సగఖదామ జావుని పహుడా ఏకాంత 
ద ైాతాచే కపాటలావుని ఏకతరకేలే బాబా ఏకతరకేలే 
దగర్ుభదీద ంచాా గ్నాంఠీ సో డుని పడదేసో డిలే 
ఆతాసాామీ సగఖే నిదరా  కరా అవదూతా బాబాకరా సాయినాధ 
చ్చనమయహే సగఖదామ జావుని పహుడా ఏకాంత 
ఆశాతృష్ణ  కలపనేచా సో డుని గలబలా బాబాసో డుని గలబలా 
దయాక్షమా శాంతి దాసీ ఉబాా సవేేలా 
ఆతాసాామీ సగఖే నిదరా  కరా అవదూతా బాబాకరా సాయినాధ 
చ్చనమయహే సగఖదామ జావుని పహుడా ఏకాంత 
అలక్షా ఉనమని ఘే ఉని నాజుక దగశాశలా బాబా నాజుక దగశాశలా 
నిర్ంజనే సదగు ర్ుసాామీ నిజవిలశేజలేా 
ఆతాసాామీ సగఖే నిదరా  కరా అవదూతా బాబాకరా సాయినాధ 
చ్చనమయహే సగఖదామ జావుని పహుడా ఏకాంత 
శీ్ర గుర్ుదేవద్: 
పాహేపరసాదాచ్చ వాటదాావదేగ ఓనియాతాటా 
శేషాఘ ేఉని జా ఈనతుమచే ఝ్ూలీయాబో జన 
ఝ్ూలో ఆతా ఏకసవాతుహమ ఆళంవావోదేవా 
తుకాహమణే ఆతా చ్చత్ కర్ునీరాహలిో నిశిిత్ 
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పావలాపరసాద ఆత విఠోనిజవే బాబా ఆతానిజవ ే
ఆపులాతో శ్మీకళోయిేతసభేావే 
ఆతాసాామీ సగఖే నిదరా  కరా గ్నోపాలా బాబాసాయిదయాళా 
పుర్లేమనోరాధ జాతో ఆపులేసధళా 
తుహమసీ జాగవూ ఆహమ ఆపులాా చాడా బాబా ఆపులాాచాడా 
శుభా శుభ కరేమదోష్ హరావయాపడీా 
అతాసాామీ సగఖే నిదరా కరాగ్నోపాలా బాబాసాయిదయాళా 
పుర్లేమనోరాధ జాతో ఆపులేసధళా 
తుకాహమణేధిదలే ఉచ్చిషాట చేభోజన (బాబా) ఉచ్చిషాట చే భోజన 
నాహినివడిలే అహమ ఆపులాాభినాయ 
అతాసాామీ సగఖే నిదరా కరాగ్నోపాలా బాబాసాయిదయాళా 
పుర్లేమనోర్ధజాతో ఆపులేసధలా 
శీ్ర సచ్చిదానంద సదగు ర్ు సాయినాధ్ మహరాజ్ కి జ  ై
రాజాధరిాజ యోగ్నరిాజ పర్బరహమ శీ్రసాయినాధామహరాజ్ 
శీ్ర సచ్చిదానంద సదగు ర్ు సాయినాధ్ మహరాజ్ కి జ  ై
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