
શ્રી સચ્ચિદાનદં સમર્ધ સદ્ગુરુ સાયિનાર્ મહરાજ કી જૈ. 
ઘે ઉયન પિંાકરતી કરૂબાબાન્સી આરતી 
સાિીસી આરતી કરૂબાબાન્સી આરતી 
ઉઠા ઉઠા હો બાન ર્વ ઓવાળુ હરમાર્વ 
સાિીરામાર્વ ઓવાળુ હરમાર્વ 
કરૂયનિાસ્ધર્રમન પાહગુભંીરહધે્િાના 
સાિીિે હધે્િાના પાહગુભંીર હધે્િાના 
ક્રુષ્ણ નાર્ા દત્તસાયિ જડોચિત્તતઝેુ પાિી 
ચિત્ત(દત્ત) બાબાસાિી જડોચિત્તતઝેુ પાિી 
આરયત સાયિબાબા સૌખ્િાદાતારજીવા 
િરણારજતાચિ ધ્િાવાદાસાયવસાવ 
ભકતાયંવસાવ આરયતસાયિબાબા 
જાળુયનિ આનગંધવધવરૂયપરહદંેગ 
મમુકુ્ષ જનદાયવ યનજડોળા શ્રીરંગ 
ડોળા શ્રીરંગ આરયતસાયિબાબા 
જિમનીજૈસાભાવ તિતૈસા અનભુાવ 
દાયવયસદિાઘના ઐસીતઝુીહહમાવ 
તઝુીહહમાવ આરયતસાયિબાબા 
તમુિેનામદ્યાતા હરે સધંક્રુયત વ્િાર્ા 
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અગાર્તવકરણીમાગધદાયવયસ અનાર્ા 
દાયવયસ અનાર્ા આરયતસાયિબાબા 
કચિયચુગ અવતાર સગણુપરબ્રહ્મસિાર 
અવતાણધઝાિાસે ધવાયમદત્તાહદગબંર 
દત્તાહદગબંર આરયત સાયિબાબા 
આઠાહદવસા ગરુુવારી ભકતકરીયત વારી 
પ્રભપુદ પહાવિા ભવભિ 
યનવાહરભિાયનવાહર આરયતસાયિબાબા 
માઝા યનજદ્રવ્િ ઠેવ તવ િરણરજસેવા 
માગણે હચેિ આતાતહુ્મ દેવાહદદેવા 
દેવાહદવા આરયતસાયિબાબા 
ઇચ્ચિતા દીન િાતાક યનમધિ તોિ યનજ સખૂ 
પાજવેમાર્વાિ સભંાળ આપચુળભાક 
આપચુળભાક આરયતસાયિબાબા 
સૌખ્િ દાતારજીવિરણ તજતાિી 
ધ્િાવાદાસાયવસાવા ભકતા ંયવસાવા આરયતસાયિબાબા 
જિદેવ જિદેવ દત્તા અવદૂત ઓસાયિ અવદૂત 
જોડુયન કરતવ િરણીઠેયવતોમાર્ા જિદેવ જિદેવ 
અવતરસીત ૂિેતા ર્માધન તે ગ્િાની 
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નાધતીકાનાહીત ૂિાયવયસ યનજભજની 
દાયવયસનાનાિીિા અસખં્િરૂપાની 
હહરસી દેવાન િેત ૂસકંટ હદનરજની 
જિદેવજિદેવ દત્તા અવધતૂા ઓ સાિી અવધતૂા 
જોડુયન કરતવ િરણીઠેયવતોમાર્ા જિદેવ જિદેવ 
િવ્વનધવરૂપી એક્યાદર્ધન ત્વાહદ ર્િે 
સરં્િ યનરસયુનિા તદ્વતૈાઘાિયવિ ે
ગોયપિદંા મદંાત્વાિંી ઉદ્દહરિે 
જિદેવ જિદેવ દત્ત અવદૂત ઓ સાિી અવદૂત 
જોડુયન કરતવ િરણી ઠેયવતોમાર્ા જિદેવ જિદેવ 
ભેદતત્ત્વહહિંદૂ િવના ન િાકાહી 
દાવાિાયસઝૂિાપનુરયપનરદેહી 
પાહયસ પે્રમાને ન ત ૂહહિંદુિવનાહહ 
દાયવયસ આત્મત્વાને વ્િાપક હસાિી 
જિદેવજિદેવ દત્તા અવધતૂા ઓ સાિી અવધતૂા 
જોડુયન કરતવ િરણીઠેયવતોમાર્ા જિદેવ જિદેવ 
દેવસાયિનાર્ા ત્વત્પદનત હ્વાને 
પરમાિામોહહત જનમોિન ઝુચણહ્વાને 
તત્ક્રુપિા સકિાન િે સકંટયનરસાવે 
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દેયર્િ તહરદેત્વદ્રરુ્ ક્રુષ્ણાનેગાને 
જિદેવ જિદેવ દત્તા અવદૂતા ઓ સાયિ અવદૂત 
જોડુયન કરતવિરચણ ઠેયવતો માર્ા જિદેવ જિદેવ 
યર્હરહડ માઝ ેપડંહરપરુસાયિબાબારમાવર 
બાબારમવર  સાયિબાબારમવર 
શદુ્દભસ્કતિદં્ર ભાગા  ભાવપુડંિીકજાગા 
પુડંિીક જાગા  ભાવપુડંિીકજાગા 
િહોિાહો અવઘે જન  કરૂબાબાન્સીવદંન 
સાયિસીવદંન  કરૂબાબાન્સીવદંન 
ગણહૂ્મણે બાબાસાિી  દાવપાવમાઝે આ ઈ 
પાવમાઝે આ ઈ  દાવપાવમાઝે આ ઈ 
ઘાિીન િોટાગંણ વદંીન િરણ 
ડોલ્િાયનપાહીનરૂપતઝેુ 
પે્રમે આચિિંગન આનદેંપજૂજન 
ભાવે ઓવાચળન હ્મણેનામા 
ત્વમેવ માતા િ યપતા ત્વમેવ 
ત્વમેવબદુંશ્ચ સખાત્વમેવ 
ત્વમેવ યવદ્યા દ્રયવણ ંત્વમેવ 
ત્વમેવ સવં મમદેવદેવ 
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કાિેન વાિા મનિેંહદ્રિેવાધ 
બદુ્દિ્ાત્મનાવા પ્રક્રુયત ધવભાવાત 
કરોયમ િદ્યત્સકિ ંપરધમૈ 
નારાિણા િેયત સમપધિામી 
અચયતુકેંર્વ ંરામનારાિણ ં
ક્રુષ્ણદામોદરં વાસદેુવ ંહહરિં 
શ્રીર્રં માર્વ ંગોયપકાવલ્િભ ં
જાનકીનાિકં રામિદં્ર ંભજે 
હરેરામ હરેરામ રામરામ હરે હરે 
હરેક્રુષ્ણ હરેક્રુષ્ણ ક્રુષ્ણ ક્રુષ્ણ હરે હરે||શ્રી ગરુુદેવદત્ત 
હહર: ઓં િજ્ગેન િજ્ગ મિજતં દેવાધતાયનર્માધચણ 
પ્રર્માન્િાસન તેહનાકં મહહમાન: સિતં 
િત્ર પવેૂસાદ્યાધસયંતદેવા 
ઓં રાજાયર્રાજાિ પસહ્યસાહહને 
નમોવિ ંવૈ શ્રવણાિ કુમધહ ે
સમેકામાન કામકામાિ મહ્ય ં
કામેશ્વરો વૈશ્રવણો દદાત ુ
કુબેરાિ વૈશ્રવણાિા મહારાજાિનમ: 
ઓં ધવધતી સામ્રાજ્િ ંભોજ્િ ં
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ધવારાજ્િ ંવૈરાજ્િ ંપારમેષ્ટયરંાજ્િ ં
મહારાજ્િ માયર્પત્િમિ ંસમતંપિાધ 
ઈશ્િા ધસાવધભૌમ ધસાવાધ યષુાન 
તાદાપદાદાધત પ્રયુર્વ્િૈસમદુ્ર પિાંતાિા 
એકરાસ્ળળયત તદપ્િેષ શ્િોકોચબગીતો મરુત: 
પહરવેષ્ટોરો મરુત્ત ધિાવસન ગ્રહુ ે
આયવચક્ષતધિકામ પે્રર યવશ્વેદેવાસભાસદ ઇયત 
શ્રી નારાિણવાસદેુવ સચ્ચિદાનદં સદ્ગુરુ સાયિનાર્ મહારાજ હક જૈ 
અનતંા તિુાતે કસેરે ધતવાવે 
અનતંાતિુાતે કસેરે નમાવે 
અનતંા મખુાિા યર્ણે રે્ષ ગાતા 
નમધકાર સાષ્ટાગં શ્રી સાયિનાર્ 
ધમરાવે મનીત્વત્પદા યનત્િભાવે 
ઉરાવે તરીભસ્કત સાઠી ધવભાવે 
તરાવેજગા તારુની માિતાતા 
નમધકાર સાષ્ટાગં શ્રીસાયિનાર્ા 
વસેજો સદા દાવિા સતંિીિા 
હદસે આજ્ગગ્િ િોકાપરી જોજનાિા 
પરી અંતરીજ્ગગ્િાન કૈવલ્િ દાતા 
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નમધકાર સાષ્ટાગં શ્રીસાયિનાર્ા 
ભરાિાર્િા જન્મહા માનવાિા 
નરાસાર્ધકા સાર્નીભતૂસાિા 
ર્રૂસાિી પે્રમા ગળાિા અહતંા 
નમધકાર સાષ્ટાગં શ્રી સાયિનાર્ા 
ર્રાવે કરીસાન અલ્પજ્ગગ્િબાિા 
કરાવે અહ્માર્ન્િ ચુભંોયનગાિા 
મખુીઘાિ પે્રમેખરાગ્રાસ અતા 
નમધકાર સાષ્ટાગં શ્રી સાયિનાર્ા 
સરુાદીક જ્િાચંિા પદા વહંદતાતી 
સકુાદીક જાતે સમાનત્વદેતી 
પ્રિાગાહદતીરે્ પદી નમ્રહોતા 
નમધકાર સાષ્ટાગં શ્રી સાયિનાર્ા 
તઝુયા જ્િાપદા પાહતા ગોપબાિી 
સદારંગિી ચિત્ધવરૂપી યમળાિી 
કરીરાસક્રીડા સવ ેક્રુષ્ણનાર્ા 
તિુામાગતો માગણે એકદ્યાવે 
કરાજોહડતો દીન અત્િતં ભાવે 
ભવીમોહનીરાજ હાતાહર આતા 
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નમધકાર સાષ્ટાગં શ્રી સાયિનાર્ા 
ઐસા િે ઈબા! સાયિ હદગબંરા 
અક્ષિરૂપ અવતારા | સવધહહવ્િાપક ત ૂ
શ્રતુસુારા અનસિૂાયત્રકુમારા(બાબાિે) મહારાજે ઈબા 
કાર્ીધનાન જપ પ્રયતહદવસી કોળાપરુચભકે્ષસી 
યનમધિનહદ ત ુગંા જિપ્રાસી યનદ્રામાહરુદેર્ી ઈસા િે િીબા 
ઝેળીિોંબતસે વામકરી યત્રશિૂ ઢમરૂર્ાહર 
ભકતાવરદસદા સખુકારીદેર્ીિ મકુતીિારી ઈસા િે િીબા 
પાયિપાદુકા જપમાિા કમડંલમૂ્રગુિાિા 
ર્ારણકહરર્ીબા નાગજટામકુુટ ર્ોભતોમાર્ા ઈસા િે િીબા 
તત્પર તઝુયાિા જેધ્િાની અક્ષિત્વાિેંસદવી 
િક્ષ્મીવાસકરી હદનરજની રક્ષયસસકંટ વારુયન ઈસા િે િીબા 
િાપહરધ્િાન તઝેુ ગરુુરાિા દ્રશુ્િ કરીનિનાિા પણૂાધનદં સખેુહીકાિા 
િાયવયસહહર ગણુગાિા ઈસા િે િીબા 
સાયિ હદગબંર અક્ષિ રૂપ અવતારા 
સવધહહવ્િાપક ત ૂશ્રયુતસારા અનસિૂાયત્રકુમારા(બાબાિે) મહારાજે 
ઈબા 
સદાસત્ધવરૂપ ંચિદાનદંકંદં 
ધવભકતેચિિા માનષુ ંદર્ધિતં ં
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નમામીશ્વરં સદ્ગુરંુ સાયિનાર્ ં
ભવધ્વાતં યવધ્વસં માતાંડમીડય ં
મનોવાગતીત ંમયુનર ધ્િાન ગમ્િ ં
જગદ્વવ્િાપકં યનમધિ ંયનગુધણતં્વા ં
નમામીશ્વરં સદ્ગુરંુ સાયિનાર્ ં
ભવાભંોહદ મગ્નાયર્િ તાના ંજનાના ં
ધવપાદાયશ્રતાના ંધવભસ્કત યપ્રિાણા ં
સમદુ્દારણારં્ કિૌ સભંવતં ં
નમામીશ્વરં સદ્ગુરંુ સાયિનાર્ ં
સદાયનિંબવ્રકુ્ષાયર્કં સાર્િતં ં
નમામીશ્વરં સદ્ગુરંુ સાયિનાર્ ં
સદાકલ્પવ્રકુ્ષધિ તધિાયર્મિેૂ 
ભવદ્ભાવબદુ્દિ્ા સપિાધહદસેવા ં
ન્રણુાકુંવધતાભંસુ્કત-મસુ્કત પ્રદંત ં
નમામીશ્વરં સદ્ગુરંુ સાયિનાર્ ં
અનેકા શ્રતુા તક્યધિીિા યવિાસૈ: 
સમા યવષ્ક્રુતેર્ાન ભાધવત્ર્પભાવ ં
અહભંાવહીન ંપ્રસન્નાત્મભાવ ં
નમામીશ્વરં સદ્ગુરંુ સાયિનાર્ ં
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સતાયંવશ્રમારામમેવાચભરામ ં
સદાસજ્ગજનૈ સધંતતુ ંસન્નમહદ્ભ: 
જનામોદદં ભકત ભદ્ર પ્રદંત ં
નમામીશ્વરં સદ્ગુરંુ સાયિનાર્ ં
અજન્માદ્યમેકં પરંબ્રહ્મ સાક્ષાત 
ધવિ ંસભંવ ંરામમેવાનતીણં 
ભવદ્દર્ધનાત્સપંનુીત: પ્રભોહ ં
નમામીશ્વરં સદ્ગુરંુ સાયિનાર્ ં
શ્રીસાયિર્ ક્રુપાયનદે  ચખિન્રણુા ંસવાધર્ધયસહદ્દપ્રદ 
યષુ્મત્પાદરજ:પ્રભાવમતિુ ંર્ાતાયપવકતા અક્ષમ: 
સદ્ભકત્િાશ્ર્રણ ંક્રુતાજંચિપટુ: સપં્રાપ્પ્તતો  સ્ધમન પ્રભો 
શ્રીમત્સાયિપરેર્ પાદ કમિાનાચિરણ્િમંમ 
સાયિરૂપ ર્રરાઘોત્તમ ં
ભકતકામ યવબરુ્ દ્રમુપં્રભુ ં
માિિોપહત ચિત્ત શદુ્દિે 
ચિિંતિામ્િહ ેમ્મહયનિર્ ંમદુા 
ર્રત્સરુ્ાશં ુપ્રયતમપં્રકાર્ ં
ક્રુપાતપપ્રતવંસાયિનાર્ 
ત્વદીિપાદાબ્જ સમાયશ્રતાના ં
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ધવચિાિિાતાપ મપાકરોત ુ
ઉપાસનાદૈવત સાયિનાર્ 
ધમવૈમધ િોપાસયન નાધતવુતં ં
રમેન્મનોમે તવપાદયગુ્મે 
ભ્ુગંો િદાબ્જે મકરંદલબુ્ર્: 
અનેકજન્માજિતપાપ સકં્ષિો 
ભવેદ્ભવત્પાદ સરોજ દર્ધનાત 
ક્ષમધવ સવાધનપરાર્ પુજંકાન 
પ્રસીદ સાયિર્ સદ્ગુરોદિાયનર્ે 
શ્રીસાયિનાર્ િરણામ્રતુપણૂધચિત્તા 
તત્પાદ સેવનરતા ધસત તિં ભકત્િા 
સસંાર જન્િદુહરતૌઘ યવયનગધ તાધતે 
કૈવલ્િ ર્ામ પરમ ંસમવાપ્નવુયંત 
ધતોત્રમે તત્પઠેદ્ભકત્િા િોન્નરધતન્મનાસદા 
સદ્ગુરો: સાયિનાર્ધિક્રુપાપાત્ર ંભવેદ્ભવ ં
કરિરણક્રુત ંવાક્કાિજકંમધજવંા 
શ્રવણનિનજવંામાનસવંા  પરાર્ ં
યવહદતમયવહદત ંવાસવેમેતત્ક્ષમધવ 
જિજિકરુણાદે્ભ શ્રી પ્રભોસાયિનાર્ 
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શ્રી સચ્ચિદાનદં સદ્ગુરુ સાયિનાર્ મહરાજ હક જૈ 
રાજાયર્રાજ િોચગરાજ પરબ્રહ્મ શ્રીસાયિનાર્ામહરાજ 
શ્રી સચ્ચિદાનદં સદ્ગુરુ સાયિનાર્ મહરાજ હક જૈ 
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