
ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸಮರ್ಧ ಸದಗುರಗ ಸಾಯಿನಾರ್ ಮಹರಾಜ್ ಕೀ ಜ ೈ. 
ಘೀ ಉನಿ ಪಂಚಾಕರತೀ ಕರೂಬಾಬಾನಿಸೀ ಆರತೀ 
ಸಾಯಿೀಸೀ ಆರತೀ ಕರೂಬಾಬಾನಿಸೀ ಆರತೀ 
ಉಠಾ ಉಠಾ ಹ ೂೀ ಬಾನ್ ರ್ವ ಓವಾಳು ಹರಮಾರ್ವ 
ಸಾಯಿೀರಾಮಾರ್ವ ಓವಾಳು ಹರಮಾರ್ವ 
ಕರೂನಿಯಾಸಿರಮನ ಪಾಹಗಗಂಭೀರಹ ೀಧ್ಾಾನಾ 
ಸಾಯಿೀಚ ೀ ಹ ೀಧ್ಾಾನಾ ಪಾಹಗಗಂಭೀರ ಹ ೀಧ್ಾಾನಾ 
ಕಗರಷ್ಣ ನಾಧ್ಾ ದತ್ತಸಾಯಿ ಜಡ ೂೀಚ್ಚತ್ತತ್ಗಝೀ ಪಾಯಿೀ 
ಚ್ಚತ್ತ(ದತ್ತ) ಬಾಬಾಸಾಯಿೀ ಜಡ ೂೀಚ್ಚತ್ತತ್ಗಝೀ ಪಾಯಿೀ 
ಆರತ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಸೌಖ್ಾಾದಾತಾರಜೀವಾ 
ಚರಣಾರಜತಾಲಿ ಧ್ಾಾವಾದಾಸಾವಿಸಾವ 
ಭಕಾತಂವಿಸಾವ ಆರತಸಾಯಿಬಾಬಾ 
ಜಾಳುನಿಯ ಆನಂಗಸವಸವರೂಪಿರಹ ದಂಗ 
ಮಗಮಗಕ್ಷ ಜನದಾವಿ ನಿಜಡ ೂೀಳಾ ಶ್ರೀರಂಗ 
ಡ ೂೀಳಾ ಶ್ರೀರಂಗ ಆರತಸಾಯಿಬಾಬಾ 
ಜಯಮನಿೀಜ ೈಸಾಭಾವ ತ್ಯತ ೈಸಾ ಅನಗಭಾವ 
ದಾವಿಸದಯಾಘನಾ ಐಸೀತ್ಗಝೀಹಿಮಾವ 
ತ್ಗಝೀಹಿಮಾವ ಆರತಸಾಯಿಬಾಬಾ 
ತ್ಗಮಚ ೀನಾಮದಾಾತಾ ಹರ ೀ ಸಂಸಗರುತ ವಾಾಧ್ಾ 
ಅಗಾರ್ತ್ವಕರಣೀಮಾಗಧದಾವಿಸ ಅನಾಧ್ಾ 
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ದಾವಿಸ ಅನಾಧ್ಾ ಆರತಸಾಯಿಬಾಬಾ 
ಕಲಿಯಗಗಿ ಅವತಾರ ಸಗಗಣಪರಬ್ರಹಮಸಚಾರ 
ಅವತಾಣಧಝಾಲಾಸ ೀ ಸಾವಮಿದತಾತದಿಗಂಬ್ರ 
ದತಾತದಿಗಂಬ್ರ ಆರತ ಸಾಯಿಬಾಬಾ 
ಆಠಾದಿವಸಾ ಗಗರಗವಾರೀ ಭಕತಕರೀತ ವಾರೀ 
ಪರಭಗಪದ ಪಹಾವಯಾ ಭವಭಯ 
ನಿವಾರಭಯಾನಿವಾರ ಆರತಸಾಯಿಬಾಬಾ 
ಮಾಝಾ ನಿಜದರವಾ ಠ ೀವ ತ್ವ ಚರಣರಜಸ ೀವಾ 
ಮಾಗಣ ೀ ಹ ೀಚ್ಚ ಆತಾತ್ಗಹಮ ದ ೀವಾದಿದ ೀವಾ 
ದ ೀವಾದಿವಾ ಆರತಸಾಯಿಬಾಬಾ 
ಇಚ್ಚಿತಾ ದಿೀನ ಚಾತಾಕ ನಿಮಧಲ ತ ೂೀಯ ನಿಜ ಸೂಖ 
ಪಾಜವ ೀಮಾರ್ವಾಯ ಸಂಭಾಳ ಆಪುಳಿಭಾಕ 
ಆಪುಳಿಭಾಕ ಆರತಸಾಯಿಬಾಬಾ 
ಸೌಖಾ ದಾತಾರಜೀವಚರಣ ತ್ಜತಾಲಿೀ 
ಧ್ಾಾವಾದಾಸಾವಿಸಾವಾ ಭಕಾತಂ ವಿಸಾವಾ ಆರತಸಾಯಿಬಾಬಾ 
ಜಯದ ೀವ ಜಯದ ೀವ ದತಾತ ಅವದೂತ್ ಓಸಾಯಿ ಅವದೂತ್ 
ಜ ೂೀಡಗನಿ ಕರತ್ವ ಚರಣೀಠ ೀವಿತ ೂೀಮಾಧ್ಾ ಜಯದ ೀವ ಜಯದ ೀವ 
ಅವತ್ರಸೀತ್ೂ ಯೀತಾ ರ್ಮಾಧನ್ ತ ೀ ಗಾಾನಿೀ 
ನಾಸತೀಕಾನಾಹಿೀತ್ೂ ಲಾವಿಸ ನಿಜಭಜನಿೀ 
ದಾವಿಸನಾನಾಲಿೀಲಾ ಅಸಂಖಾರೂಪಾನಿೀ 
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ಹರಸೀ ದ ೀವಾನ್ ಚ ೀತ್ೂ ಸಂಕಟ ದಿನರಜನಿೀ 
ಜಯದ ೀವಜಯದ ೀವ ದತಾತ ಅವರ್ೂತಾ ಓ ಸಾಯಿೀ ಅವರ್ೂತಾ 
ಜ ೂೀಡಗನಿ ಕರತ್ವ ಚರಣೀಠ ೀವಿತ ೂೀಮಾಧ್ಾ ಜಯದ ೀವ ಜಯದ ೀವ 
ಯವವನಸವರೂಪಿೀ ಏಕಾಾದರ್ಧನ ತಾವದಿ ರ್ಲ ೀ 
ಸಂರ್ಯ ನಿರಸಗನಿಯಾ ತ್ದ ವೈತಾಘಾಲವಿಲ ೀ 
ಗ ೂೀಪಿಚಂದಾ ಮಂದಾತಾವಂಚ್ಚೀ ಉದದರಲ ೀ 
ಜಯದ ೀವ ಜಯದ ೀವ ದತ್ತ ಅವದೂತ್ ಓ ಸಾಯಿೀ ಅವದೂತ್ 
ಜ ೂೀಡಗನಿ ಕರತ್ವ ಚರಣೀ ಠ ೀವಿತ ೂೀಮಾಧ್ಾ ಜಯದ ೀವ ಜಯದ ೀವ 
ಭ ೀದತ್ತ್ತವಹಿಂದೂ ಯವನಾ ನ್ ಚಾಕಾಹಿೀ 
ದಾವಾಯಾಸಝೂಲಾಪುನರಪಿನರದ ೀಹಿೀ 
ಪಾಹಸ ಪ ರೀಮಾನ ೀ ನ್ ತ್ೂ ಹಿಂದಗಯವನಾಹಿ 
ದಾವಿಸ ಆತ್ಮತಾವನ ೀ ವಾಾಪಕ್ ಹಸಾಯಿೀ 
ಜಯದ ೀವಜಯದ ೀವ ದತಾತ ಅವರ್ೂತಾ ಓ ಸಾಯಿೀ ಅವರ್ೂತಾ 
ಜ ೂೀಡಗನಿ ಕರತ್ವ ಚರಣೀಠ ೀವಿತ ೂೀಮಾಧ್ಾ ಜಯದ ೀವ ಜಯದ ೀವ 
ದ ೀವಸಾಯಿನಾಧ್ಾ ತ್ವತ್ಪದನತ್ ಹಾವನ ೀ 
ಪರಮಾಯಾಮೀಹಿತ್ ಜನಮೀಚನ ಝಗಣಹಾವನ ೀ 
ತ್ತ್ಗರುಪಯಾ ಸಕಲಾನ್ ಚ ೀ ಸಂಕಟನಿರಸಾವ ೀ 
ದ ೀಶ್ಲ ತ್ರದ ೀತ್ವದಗರರ್ ಕಗರಷ್ಾಣನ ೀಗಾನ ೀ 
ಜಯದ ೀವ ಜಯದ ೀವ ದತಾತ ಅವದೂತಾ ಓ ಸಾಯಿ ಅವದೂತ್ 
ಜ ೂೀಡಗನಿ ಕರತ್ವಚರಣ ಠ ೀವಿತ ೂೀ ಮಾಧ್ಾ ಜಯದ ೀವ ಜಯದ ೀವ 
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ಶ್ರಡಿ ಮಾಝೀ ಪಂಡರಪುರಸಾಯಿಬಾಬಾರಮಾವರ 
ಬಾಬಾರಮವರ  ಸಾಯಿಬಾಬಾರಮವರ 
ರ್ಗದದಭಕತಚಂದರ ಭಾಗಾ  ಭಾವಪುಂಡಲಿೀಕಜಾಗಾ 
ಪುಂಡಲಿೀಕ ಜಾಗಾ  ಭಾವಪುಂಡಲಿೀಕಜಾಗಾ 
ಯಹ ೂೀಯಾಹ ೂೀ ಅವಘೀ ಜನ  ಕರೂಬಾಬಾನಿಸೀವಂದನ 
ಸಾಯಿಸೀವಂದನ  ಕರೂಬಾಬಾನಿಸೀವಂದನ 
ಗಣೂಹಮಣ ೀ ಬಾಬಾಸಾಯಿೀ  ದಾವಪಾವಮಾಝೀ ಆ ಈ 
ಪಾವಮಾಝೀ ಆ ಈ  ದಾವಪಾವಮಾಝೀ ಆ ಈ 
ಘಾಲಿೀನ ಲ ೂೀಟಾಂಗಣ ವಂದಿೀನ ಚರಣ 
ಡ ೂೀಲಾಾನಿಪಾಹಿೀನರೂಪತ್ಗಝೀ 
ಪ ರೀಮೀ ಆಲಿಂಗನ ಆನಂದ ೀಪೂಜನ್ 
ಭಾವ ೀ ಓವಾಳಿನ ಹಮಣ ೀನಾಮಾ 
ತ್ವಮೀವ ಮಾತಾ ಚ ಪಿತಾ ತ್ವಮೀವ 
ತ್ವಮೀವಬ್ಂದಗರ್ಿ ಸಖ್ಾತ್ವಮೀವ 
ತ್ವಮೀವ ವಿದಾಾ ದರವಿಣಂ ತ್ವಮೀವ 
ತ್ವಮೀವ ಸವಧಂ ಮಮದ ೀವದ ೀವ 
ಕಾಯೀನ ವಾಚಾ ಮನಚ ೀಂದಿರಯೀವಾಧ 
ಬ್ಗದಾದಾತ್ಮನಾವಾ ಪರಕಗರತ ಸವಭಾವಾತ್ 
ಕರ ೂೀಮಿ ಯದಾತ್ಸಕಲಂ ಪರಸ ೈ 
ನಾರಾಯಣಾ ಯೀತ ಸಮಪಧಯಾಮಿೀ 
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ಅಚಗಾತ್ಂಕ ೀರ್ವಂ ರಾಮನಾರಾಯಣಂ 
ಕಗರಷ್ಣದಾಮೀದರಂ ವಾಸಗದ ೀವಂ ಹರಂ 
ಶ್ರೀರ್ರಂ ಮಾರ್ವಂ ಗ ೂೀಪಿಕಾವಲಾಭಂ 
ಜಾನಕೀನಾಯಕಂ ರಾಮಚಂದರಂ ಭಜ ೀ 
ಹರ ೀರಾಮ ಹರ ೀರಾಮ ರಾಮರಾಮ ಹರ ೀ ಹರ ೀ 
ಹರ ೀಕಗರಷ್ಣ ಹರ ೀಕಗರಷ್ಣ ಕಗರಷ್ಣ ಕಗರಷ್ಣ ಹರ ೀ ಹರ ೀ||ಶ್ರೀ ಗಗರಗದ ೀವದತ್ತ 
ಹರ: ಓಂ ಯಜ ುೀನ ಯಜು ಮಯಜಂತ್ ದ ೀವಾಸಾತನಿರ್ಮಾಧಣ 
ಪರರ್ಮಾನಾಾಸನ್ ತ ೀಹನಾಕಂ ಮಹಿಮಾನ್: ಸಚಂತ್ 
ಯತ್ರ ಪೂವ ೀಧಸಾದಾಾಸಸಂತದ ೀವಾ 
ಓಂ ರಾಜಾಧಿರಾಜಾಯ ಪಸಹಾಸಾಹಿನ ೀ 
ನಮೀವಯಂ ವ ೈ ರ್ರವಣಾಯ ಕಗಮಧಹ ೀ 
ಸಮೀಕಾಮಾನ್ ಕಾಮಕಾಮಾಯ ಮಹಾಂ 
ಕಾಮೀರ್ವರ ೂೀ ವ ೈರ್ರವಣ ೂೀ ದದಾತ್ಗ 
ಕಗಬ ೀರಾಯ ವ ೈರ್ರವಣಾಯಾ ಮಹಾರಾಜಾಯನಮ: 
ಓಂ ಸವಸತೀ ಸಾಮಾರಜಾಂ ಭ ೂೀಜಾಂ 
ಸಾವರಾಜಾಂ ವ ೈರಾಜಾಂ ಪಾರಮೀಷ್್ಾಂರಾಜಾಂ 
ಮಹಾರಾಜಾ ಮಾಧಿಪತ್ಾಮಯಂ ಸಮಂತ್ಪಯಾಧ 
ಈಶ್ಾಾ ಸಾಸವಧಭೌಮ ಸಾಸವಾಧ ಯಗಷ್ಾನ್ 
ತಾದಾಪದಾದಾಧತ್ ಪುರಧಿವ ಾೈಸಮಗದರ ಪಯಾಧಂತಾಯಾ 
ಏಕರಾಳಿಿತ ತ್ದಪ ಾೀಷ್ ಶ್ ್ ಾೀಕ ೂೀಬಿಗಿೀತ ೂೀ ಮರಗತ್: 
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ಪರವ ೀಷ್ ೂ್ೀರ ೂೀ ಮರಗತ್ತ ಸಾಾವಸನ್ ಗಗರಹ ೀ 
ಆವಿಕ್ಷಿತ್ಸಾಕಾಮ ಪ ರೀರ್ ವಿಶ್ ವೀದ ೀವಾಸಭಾಸದ ಇತ 
ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣವಾಸಗದ ೀವ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸದಗುರಗ ಸಾಯಿನಾಧ್ 
ಮಹಾರಾಜ್ ಕ ಜ ೈ 
ಅನಂತಾ ತ್ಗಲಾತ ೀ ಕಸ ೀರ ೀ ಸತವಾವ ೀ 
ಅನಂತಾತ್ಗಲಾತ ೀ ಕಸ ೀರ ೀ ನಮಾವ ೀ 
ಅನಂತಾ ಮಗಖ್ಾಚಾ ಶ್ಣ ೀ ಶ್ ೀಷ್ ಗಾತಾ 
ನಮಸಾರರ ಸಾಷ್ಾ್ಂಗ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿನಾರ್ 
ಸಮರಾವ ೀ ಮನಿೀತ್ವತ್ಪದಾ ನಿತ್ಾಭಾವ ೀ 
ಉರಾವ ೀ ತ್ರೀಭಕತ ಸಾಠೀ ಸವಭಾವ ೀ 
ತ್ರಾವ ೀಜಗಾ ತಾರಗನಿೀ ಮಾಯತಾತಾ 
ನಮಸಾರರ ಸಾಷ್ಾ್ಂಗ ಶ್ರೀಸಾಯಿನಾಧ್ಾ 
ವಸ ೀಜ ೂೀ ಸದಾ ದಾವಯಾ ಸಂತ್ಲಿೀಲಾ 
ದಿಸ ೀ ಆಜುಾ ಲ ೂೀಕಾಪರೀ ಜ ೂೀಜನಾಲಾ 
ಪರೀ ಅಂತ್ರೀಜಾುಾನ ಕ ೈವಲಾ ದಾತಾ 
ನಮಸಾರರ ಸಾಷ್ಾ್ಂಗ ಶ್ರೀಸಾಯಿನಾಧ್ಾ 
ಭರಾಲಾರ್ಲಾ ಜನಮಹಾ ಮಾನವಾಚಾ 
ನರಾಸಾರ್ಧಕಾ ಸಾರ್ನಿೀಭೂತ್ಸಾಚಾ 
ರ್ರೂಸಾಯಿೀ ಪ ರೀಮಾ ಗಳಾಯಾ ಅಹಂತಾ 
ನಮಸಾರರ ಸಾಷ್ಾ್ಂಗ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿನಾಧ್ಾ 
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ರ್ರಾವ ೀ ಕರೀಸಾನ ಅಲಪಜುಾಬಾಲಾ 
ಕರಾವ ೀ ಅಹಾಮರ್ನಾ ಚಗಂಭ ೂೀನಿಗಾಲಾ 
ಮಗಖೀಘಾಲ ಪ ರೀಮೀಖರಾಗಾರಸ ಅತಾ 
ನಮಸಾರರ ಸಾಷ್ಾ್ಂಗ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿನಾಧ್ಾ 
ಸಗರಾದಿೀಕ ಜಾಾಂಚಾಾ ಪದಾ ವಂದಿತಾತೀ 
ಸಗಕಾದಿೀಕ ಜಾತ ೀ ಸಮಾನತ್ವದ ೀತೀ 
ಪರಯಾಗಾದಿತೀಧ್ ೀಧ ಪದಿೀ ನಮರಹ ೂೀತಾ 
ನಮಸಾರರ ಸಾಷ್ಾ್ಂಗ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿನಾಧ್ಾ 
ತ್ಗಝಾಾ ಜಾಾಪದಾ ಪಾಹತಾ ಗ ೂೀಪಬಾಲಿೀ 
ಸದಾರಂಗಲಿೀ ಚ್ಚತ್ಸವರೂಪಿೀ ಮಿಳಾಲಿೀ 
ಕರೀರಾಸಕರೀಡಾ ಸವ ೀ ಕಗರಷ್ಣನಾಧ್ಾ 
ತ್ಗಲಾಮಾಗತ ೂೀ ಮಾಗಣ ೀ ಏಕದಾಾವ ೀ 
ಕರಾಜ ೂೀಡಿತ ೂೀ ದಿೀನ ಅತ್ಾಂತ್ ಭಾವ ೀ 
ಭವಿೀಮೀಹನಿೀರಾಜ ಹಾತಾರ ಆತಾ 
ನಮಸಾರರ ಸಾಷ್ಾ್ಂಗ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿನಾಧ್ಾ 
ಐಸಾ ಯೀ ಈಬಾ! ಸಾಯಿ ದಿಗಂಬ್ರಾ 
ಅಕ್ಷಯರೂಪ ಅವತಾರಾ | ಸವಧಹಿವಾಾಪಕ ತ್ೂ 
ರ್ಗರತ್ಗಸಾರಾ ಅನಸೂಯಾತರಕಗಮಾರಾ(ಬಾಬಾಯೀ) ಮಹಾರಾಜ ೀ ಈಬಾ 
ಕಾಶ್ೀಸಾಾನ ಜಪ ಪರತದಿವಸೀ ಕ ೂಳಾಪುರಭಕ್ ೀಸೀ 
ನಿಮಧಲನದಿ ತ್ಗಂಗಾ ಜಲಪಾರಸೀ ನಿದಾರಮಾಹಗರದ ೀಶ್ೀ ಈಸಾ ಯೀ 
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ಯಿೀಬಾ 
ಝೀಳಿೀಲ ೂೀಂಬ್ತ್ಸ ೀ ವಾಮಕರೀ ತರರ್್ಲ ಢಮರೂಧ್ಾರ 
ಭಕಾತವರದಸದಾ ಸಗಖಕಾರೀದ ೀಶ್ೀಲ ಮಗಕತೀಚಾರೀ ಈಸಾ ಯೀ ಯಿೀಬಾ 
ಪಾಯಿಪಾದಗಕಾ ಜಪಮಾಲಾ ಕಮಂಡಲೂಮಗರಗಚಾಲಾ 
ಧ್ಾರಣಕರಶ್ೀಬಾ ನಾಗಜಟಾಮಗಕಗಟ ಶ್ ್ ೀಭತ ೂೀಮಾಧ್ಾ ಈಸಾ ಯೀ 
ಯಿೀಬಾ 
ತ್ತ್ಪರ ತ್ಗಝಾಾಯಾ ಜ ೀಧ್ಾಾನಿೀ ಅಕ್ಷಯತಾವಂಚ ೀಸದವಿೀ 
ಲಕ್ಷಿಮೀವಾಸಕರೀ ದಿನರಜನಿೀ ರಕ್ಷಸಸಂಕಟ ವಾರಗನಿ ಈಸಾ ಯೀ ಯಿೀಬಾ 
ಯಾಪರಧ್ಾಾನ ತ್ಗಝೀ ಗಗರಗರಾಯಾ ದಗರರ್ಾ ಕರೀನಯನಾಯಾ 
ಪೂಣಾಧನಂದ ಸಗಖ್ ೀಹಿೀಕಾಯಾ 
ಲಾವಿಸಹರ ಗಗಣಗಾಯಾ ಈಸಾ ಯೀ ಯಿೀಬಾ 
ಸಾಯಿ ದಿಗಂಬ್ರ ಅಕ್ಷಯ ರೂಪ ಅವತಾರಾ 
ಸವಧಹಿವಾಾಪಕ ತ್ೂ ರ್ಗರತಸಾರಾ ಅನಸೂಯಾತರಕಗಮಾರಾ(ಬಾಬಾಯೀ) 
ಮಹಾರಾಜ ೀ ಈಬಾ 
ಸದಾಸತ್ಸವರೂಪಂ ಚ್ಚದಾನಂದಕಂದಂ 
ಸವಭಕ ತೀಚಿಯಾ ಮಾನಗಷ್ಂ ದರ್ಧಯಂತ್ಂ 
ನಮಾಮಿೀರ್ವರಂ ಸದಗುರಗಂ ಸಾಯಿನಾರ್ಂ 
ಭವಧ್ಾವಂತ್ ವಿರ್ವಂಸ ಮಾತಾಧಂಡಮಿೀಡಾಂ 
ಮನ ೂೀವಾಗತೀತ್ಂ ಮಗನಿರ್ ಧ್ಾಾನ ಗಮಾಂ 
ಜಗದಾವಾಪಕಂ ನಿಮಧಲಂ ನಿಗಗಧಣಂತಾವಂ 
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ನಮಾಮಿೀರ್ವರಂ ಸದಗುರಗಂ ಸಾಯಿನಾರ್ಂ 
ಭವಾಂಭ ೂೀದಿ ಮಗಾಾಧಿಧ ತಾನಾಂ ಜನಾನಾಂ 
ಸವಪಾದಾಶ್ರತಾನಾಂ ಸವಭಕತ ಪಿರಯಾಣಾಂ 
ಸಮಗದಾದರಣಾರ್ಧಂ ಕಲೌ ಸಂಭವಂತ್ಂ 
ನಮಾಮಿೀರ್ವರಂ ಸದಗುರಗಂ ಸಾಯಿನಾರ್ಂ 
ಸದಾನಿಂಬ್ವುರಕ್ಾಧಿಕಂ ಸಾರ್ಯಂತ್ಂ 
ನಮಾಮಿೀರ್ವರಂ ಸದಗುರಗಂ ಸಾಯಿನಾರ್ಂ 
ಸದಾಕಲಪವುರಕ್ಷಸಾ ತ್ಸಾಾಧಿಮೂಲ ೀ 
ಭವದಾಾವಬ್ಗದಾದಾ ಸಪಯಾಧದಿಸ ೀವಾಂ 
ನಗರಣಾಂಕಗವಧತಾಂಭಗಕತ-ಮಗಕತ ಪರದಂತ್ಂ 
ನಮಾಮಿೀರ್ವರಂ ಸದಗುರಗಂ ಸಾಯಿನಾರ್ಂ 
ಅನ ೀಕಾ ರ್ಗರತಾ ತ್ಕಾಧಲಿೀಲಾ ವಿಲಾಸ ೈ: 
ಸಮಾ ವಿಷ್ಗರುತ ೀಶ್ಾನ ಭಾಸವತ್ರಪಭಾವಂ 
ಅಹಂಭಾವಹಿೀನಂ ಪರಸನಾಾತ್ಮಭಾವಂ 
ನಮಾಮಿೀರ್ವರಂ ಸದಗುರಗಂ ಸಾಯಿನಾರ್ಂ 
ಸತಾಂವಿರ್ರಮಾರಾಮಮೀವಾಭರಾಮಂ 
ಸದಾಸಜಜನ ೈ ಸಂಸಗತತ್ಂ ಸನಾಮದಿಾ: 
ಜನಾಮೀದದಂ ಭಕತ ಭದರ ಪರದಂತ್ಂ 
ನಮಾಮಿೀರ್ವರಂ ಸದಗುರಗಂ ಸಾಯಿನಾರ್ಂ 
ಅಜನಾಮದಾಮೀಕಂ ಪರಂಬ್ರಹಮ ಸಾಕ್ಾತ್ 
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ಸವಯಂ ಸಂಭವಂ ರಾಮಮೀವಾನತೀಣಧಂ 
ಭವದದರ್ಧನಾತ್ಸಂಪುನಿೀತ್: ಪರಭ ೂೀಹಂ 
ನಮಾಮಿೀರ್ವರಂ ಸದಗುರಗಂ ಸಾಯಿನಾರ್ಂ 
ಶ್ರೀಸಾಯಿರ್ ಕಗರಪಾನಿದ ೀ  ಖಲನಗರಣಾಂ ಸವಾಧರ್ಧಸದಿದಪರದ 
ಯಗಷ್ಮತಾಪದರಜ:ಪರಭಾವಮತ್ಗಲಂ ಧ್ಾತಾಪಿವಕಾತ ಅಕ್ಷಮ: 
ಸದಾಕಾಾರ್ಶರಣಂ ಕಗರತಾಂಜಲಿಪುಟ: ಸಂಪಾರಪಿತತ ೂೀ  ಸಮನ್ ಪರಭ ೂೀ 
ಶ್ರೀಮತಾಸಯಿಪರ ೀರ್ ಪಾದ ಕಮಲಾನಾಚಿರಣಾಂಮಮ 
ಸಾಯಿರೂಪ ರ್ರರಾಘೂೀತ್ತಮಂ 
ಭಕತಕಾಮ ವಿಬ್ಗರ್ ದಗರಮಂಪರಭಗಂ 
ಮಾಯಯೀಪಹತ್ ಚ್ಚತ್ತ ರ್ಗದದಯೀ 
ಚ್ಚಂತ್ಯಾಮಾಹ ೀ ಮಮಹನಿಧರ್ಂ ಮಗದಾ 
ರ್ರತ್ಗಸಧ್ಾಂರ್ಗ ಪರತಮಂಪರಕಾರ್ಂ 
ಕಗರಪಾತ್ಪಪರತ್ಂವಸಾಯಿನಾರ್ 
ತ್ವದಿೀಯಪಾದಾಬ್ಜ ಸಮಾಶ್ರತಾನಾಂ 
ಸವಚಾಿಯಯಾತಾಪ ಮಪಾಕರ ೂೀತ್ಗ 
ಉಪಾಸನಾದ ೈವತ್ ಸಾಯಿನಾರ್ 
ಸಮವ ೈಮಧ ಯೀಪಾಸನಿ ನಾಸಗತವಂತ್ಂ 
ರಮೀನಮನ ೂೀಮೀ ತ್ವಪಾದಯಗಗ ೇ 
ಭಗರಂಗ ೂೀ ಯದಾಬ ಜೀ ಮಕರಂದಲಗಬ್:ಿ 
ಅನ ೀಕಜನಾಮಜಧತ್ಪಾಪ ಸಂಕ್ಷಯೀ 
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ಭವ ೀದಾವತಾಪದ ಸರ ೂೀಜ ದರ್ಧನಾತ್ 
ಕ್ಷಮಸವ ಸವಾಧನಪರಾರ್ ಪುಂಜಕಾನ್ 
ಪರಸೀದ ಸಾಯಿರ್ ಸದಗುರ ೂೀದಯಾನಿಧ್ ೀ 
ಶ್ರೀಸಾಯಿನಾರ್ ಚರಣಾಮಗರತ್ಪೂಣಧಚ್ಚತಾತ 
ತ್ತಾಪದ ಸ ೀವನರತಾ ಸಸತ್ ತ್ಂಚ ಭಕಾಾ 
ಸಂಸಾರ ಜನಾದಗರತೌಘ ವಿನಿಗಧ ತಾಸ ತೀ 
ಕ ೈವಲಾ ಧ್ಾಮ ಪರಮಂ ಸಮವಾಪುಾವಂತ 
ಸ ೂತೀತ್ರಮೀ ತ್ತ್ಪಠ ೀದಾಕಾಾ ಯೀನಾರಸತನಮನಾಸದಾ 
ಸದಗುರ ೂೀ: ಸಾಯಿನಾರ್ಸಾಕಗರಪಾಪಾತ್ರಂ ಭವ ೀದಾವಂ 
ಕರಚರಣಕಗರತ್ಂ ವಾಕಾರಯಜಂಕಮಧಜಂವಾ 
ರ್ರವಣನಯನಜಂವಾಮಾನಸಂವಾ  ಪರಾರ್ಂ 
ವಿದಿತ್ಮವಿದಿತ್ಂ ವಾಸವ ೀಧಮೀತ್ತ್ಷಮಸವ 
ಜಯಜಯಕರಗಣಾದ ಾೀ ಶ್ರೀ ಪರಭ ೂೀಸಾಯಿನಾರ್ 
ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸದಗುರಗ ಸಾಯಿನಾಧ್ ಮಹರಾಜ್ ಕ ಜ ೈ 
ರಾಜಾಧಿರಾಜ ಯೀಗಿರಾಜ ಪರಬ್ರಹಮ ಶ್ರೀಸಾಯಿನಾಧ್ಾಮಹರಾಜ್ 
ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸದಗುರಗ ಸಾಯಿನಾಧ್ ಮಹರಾಜ್ ಕ ಜ ೈ 
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