
ശ്രീ സച്ചിദാനംദ സമര്ധ സദ്ഗുരു സായിനാധ 
മഹരാജ് കീ ജൈ. 
ഘേ ഉനി പംചാകരതീ കരൂബാബാന്സീ ആരതീ 
സായീസീ ആരതീ കരൂബാബാന്സീ ആരതീ 
ഉഠാ ഉഠാ ഘഹാ ബാന് ധവ ഓവാളു ഹരമാധവ 
സായീരാമാധവ ഓവാളു ഹരമാധവ 
കരൂനിയാസ്ധിരമന പാഹുഗംഭീരഘഹധയാനാ 
സായീഘച ഘഹധയാനാ പാഹുഗംഭീര ഘഹധയാനാ 
ശ്കുഷ്ണ നാധാ ദത്തസായി ൈഘ ാചിത്തതുഘേ 
പായീ 
ചിത്ത(ദത്ത) ബാബാസായീ ൈഘ ാചിത്തതുഘേ 
പായീ 
ആരതി സായിബാബാ സൗഖ്യാദാതാരൈീവാ 
ചരണാരൈതാലി ധയാവാദാസാവിസാവ 
ഭക്ാംവിസാവ ആരതിസായിബാബാ 
ൈാളുനിയ ആനംഗസവസവരൂപിരഹഹദംഗ 
മുമുക്ഷ ൈനദാവി നിൈഘ ാളാ ശ്രീരംഗ 
ഘ ാളാ ശ്രീരംഗ ആരതിസായിബാബാ 
ൈയമനീജൈസാഭാവ തയജതസാ അനുഭാവ 
ദാവിസിദയാേനാ ഐസീതുേീഹിമാവ 
തുേീഹിമാവ ആരതിസായിബാബാ 
തുമഘചനാമദയാതാ ഹഘര സംസ്ശ്കുതി വയാധാ 
അഗാധതവകരണീമാര്ഗദാവിസി അനാധാ 
ദാവിസി അനാധാ ആരതിസായിബാബാ 
കലിയുഗി അവതാര സഗുണപരശ്ബഹ്മസചാര 
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അവതാര്ണോലാഘസ സവാമിദത്താദിഗംബര 
ദത്താദിഗംബര ആരതി സായിബാബാ 
ആഠാദിവസാ ഗുരുവാരീ ഭക്കരീതി വാരീ 
ശ്പഭുപദ പഹാവയാ ഭവഭയ 
നിവാരിഭയാനിവാരി ആരതിസായിബാബാ 
മാോ നിൈശ്ദവയ ഘഠവ തവ ചരണരൈഘസവാ 
മാഗഘണ ഘഹചി ആതാതുഹ്മ ഘദവാദിഘദവാ 
ഘദവാദിവാ ആരതിസായിബാബാ 
ഇച്ചിതാ ദീന ചാതാക നിര്മല ഘതായ നിൈ 
സൂഖ് 
പാൈഘവമാധവായ സംഭാള ആപുളിഭാക 
ആപുളിഭാക ആരതിസായിബാബാ 
സൗഖ്യ ദാതാരൈീവചരണ തൈതാലീ 
ധയാവാദാസാവിസാവാ ഭക്ാം വിസാവാ 
ആരതിസായിബാബാ 
ൈയഘദവ ൈയഘദവ ദത്താ അവദൂത ഓസായി 
അവദൂത 
ഘൈാ ുനി കരതവ ചരണീഘഠവിഘതാമാധാ 
ൈയഘദവ ൈയഘദവ 
അവതരസീതൂ ഘയതാ ധര്മാന് ഘത ഗ്ലാനീ 
നാസ്തീകാനാഹീതൂ ലാവിസി നിൈഭൈനീ 
ദാവിസിനാനാലീലാ അസംഖ്യരൂപാനീ 
ഹരിസീ ഘദവാന് ഘചതൂ സംകട ദിനരൈനീ 
ൈയഘദവൈയഘദവ ദത്താ അവധൂതാ ഓ സായീ 
അവധൂതാ 
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ഘൈാ ുനി കരതവ ചരണീഘഠവിഘതാമാധാ 
ൈയഘദവ ൈയഘദവ 
യവ്വനസവരൂപീ ഏകയാദര്രന തവാദി ധഘല 
സംരയ നിരസുനിയാ തജദവതാോലവിഘല 
ഘഗാപിചംദാ മംദാതവാംചീ ഉദ്ദരിഘല 
ൈയഘദവ ൈയഘദവ ദത്ത അവദൂത ഓ സായീ 
അവദൂത 
ഘൈാ ുനി കരതവ ചരണീ ഘഠവിഘതാമാധാ 
ൈയഘദവ ൈയഘദവ 
ഘഭദതത്തവഹിംദൂ യവനാ ന് ചാകാഹീ 
ദാവായാസിേൂലാപുനരപിനരഘദഹീ 
പാഹസി ഘശ്പമാഘന ന് തൂ ഹിംദുയവനാഹി 
ദാവിസി ആത്മതവാഘന വയാപക് ഹസായീ 
ൈയഘദവൈയഘദവ ദത്താ അവധൂതാ ഓ സായീ 
അവധൂതാ 
ഘൈാ ുനി കരതവ ചരണീഘഠവിഘതാമാധാ 
ൈയഘദവ ൈയഘദവ 
ഘദവസായിനാധാ തവത്പദനത ഹവാഘന 
പരമായാഘമാഹിത ൈനഘമാചന േുണിഹവാഘന 
തത്ശ്കുപയാ സകലാന് ഘച സംകടനിരസാഘവ 
ഘദരില തരിഘദതവശ്ദുര ശ്കുഷ്ണാഘനഗാഘന 
ൈയഘദവ ൈയഘദവ ദത്താ അവദൂതാ ഓ സായി 
അവദൂത 
ഘൈാ ുനി കരതവചരണി ഘഠവിഘതാ മാധാ 
ൈയഘദവ ൈയഘദവ 
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രിരി ി മാഘേ 
പം രിപുരസായിബാബാരമാവര 
ബാബാരമവര  സായിബാബാരമവര 
രുദ്ദഭക്ിചംശ്ദ ഭാഗാ  ഭാവപും ലീകൈാഗാ 
പും ലീക ൈാഗാ  ഭാവപും ലീകൈാഗാ 
യഘഹായാഘഹാ അവഘേ ൈന  
കരൂബാബാന്സീവംദന 
സായിസീവംദന  കരൂബാബാന്സീവംദന 
ഗണൂഹ്മഘണ ബാബാസായീ  ദാവപാവമാഘേ 
ആ ഈ 
പാവമാഘേ ആ ഈ  ദാവപാവമാഘേ ആ ഈ 
ോലീന ഘലാടാംഗണ വംദീന ചരണ 
ഘ ാലയാനിപാഹീനരൂപതുഘേ 
ഘശ്പഘമ ആലിംഗന ആനംഘദപൂൈിന് 
ഭാഘവ ഓവാളിന ഹ്മഘണനാമാ 
തവഘമവ മാതാ ച പിതാ തവഘമവ 
തവഘമവബംദുശ്ച സഖ്ാതവഘമവ 
തവഘമവ വിദയാ ശ്ദവിണം തവഘമവ 
തവഘമവ സരവം മമഘദവഘദവ 
കാഘയന വാചാ മനഘചംശ്ദിഘയരവാ 
ബുദ്ദയാത്മനാവാ ശ്പശ്കുതി സവഭാവാത് 
കഘരാമി യദയത്സകലം പരസ്ജമ 
നാരായണാ ഘയതി സമര്പയാമീ 
അചയുതംഘകരവം രാമനാരായണം 
ശ്കുഷ്ണദാഘമാദരം വാസുഘദവം ഹരിം 
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ശ്രീധരം മാധവം ഘഗാപികാവലലഭം 
ൈാനകീനായകം രാമചംശ്ദം ഭഘൈ 
ഹഘരരാമ ഹഘരരാമ രാമരാമ ഹഘര ഹഘര 
ഹഘരശ്കുഷ്ണ ഹഘരശ്കുഷ്ണ ശ്കുഷ്ണ ശ്കുഷ്ണ 
ഹഘര ഹഘര||ശ്രീ ഗുരുഘദവദത്ത 
ഹരി: ഓം യജ്ഘഗന യജ്ഗ മയൈംത 
ഘദവാസ്താനിധര്മാണി 
ശ്പധമാനയാസന് ഘതഹനാകം മഹിമാന്: സചംത 
യശ്ത പൂഘരവസാദയാസ്സംതിഘദവാ 
ഓം രാൈാധിരാൈായ പസഹയസാഹിഘന 
നഘമാവയം ജവ ശ്രവണായ കുര്മഘഹ 
സഘമകാമാന് കാമകാമായ മഹയം 
കാഘമരവഘരാ ജവശ്രവഘണാ ദദാതു 
കുഘബരായ ജവശ്രവണായാ മഹാരാൈായനമ: 
ഓം സവസ്തീ സാശ്മാൈയം ഘഭാൈയം 
സവാരാൈയം ജവരാൈയം പാരഘമഷ്ട്യംരാൈയം 
മഹാരാൈയ മാധിപതയമയം സമംതപരയാ 
ഈരയാ സ്സാരവഭൗമ സ്സാരവാ യുഷാന് 
താദാപദാര്ദാത് ശ്പുധിജവയസമുശ്ദ 
പരയാംതായാ 
ഏകരാള്ളിതി തദഘപയഷ ഘലാഘകാബിഗീഘതാ 
മരുത: 
പരിഘവഘഷ്ട്ാഘരാ മരുത്ത സയാവസന് ശ്ഗുഘഹ 
ആവിക്ഷിതസയകാമ ഘശ്പര് വിഘരവഘദവാസഭാസദ 
ഇതി 
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ശ്രീ നാരായണവാസുഘദവ സച്ചിദാനംദ സദ്ഗുരു 
സായിനാധ് മഹാരാജ് കി ജൈ 
അനംതാ തുലാഘത കഘസഘര സ്തവാഘവ 
അനംതാതുലാഘത കഘസഘര നമാഘവ 
അനംതാ മുഖ്ാചാ രിഘണ ഘരഷ ഗാതാ 
നമസ്കാര സാഷ്ട്ാംഗ ശ്രീ സായിനാധ 
സ്മരാഘവ മനീതവത്പദാ നിതയഭാഘവ 
ഉരാഘവ തരീഭക്ി സാഠീ സവഭാഘവ 
തരാഘവൈഗാ താരുനീ മായതാതാ 
നമസ്കാര സാഷ്ട്ാംഗ ശ്രീസായിനാധാ 
വഘസഘൈാ സദാ ദാവയാ സംതലീലാ 
ദിഘസ ആജ്ഗയ ഘലാകാപരീ ഘൈാൈനാലാ 
പരീ അംതരീജ്ഗയാന ജകവലയ ദാതാ 
നമസ്കാര സാഷ്ട്ാംഗ ശ്രീസായിനാധാ 
ഭരാലാധലാ ൈന്മഹാ മാനവാചാ 
നരാസാര്ധകാ സാധനീഭൂതസാചാ 
ധരൂസായീ ഘശ്പമാ ഗളായാ അഹംതാ 
നമസ്കാര സാഷ്ട്ാംഗ ശ്രീ സായിനാധാ 
ധരാഘവ കരീസാന അല്പജ്ഗയബാലാ 
കരാഘവ അഹ്മാധനയ ചുംഘഭാനിഗാലാ 
മുഖ്ീോല ഘശ്പഘമഖ്രാശ്ഗാസ അതാ 
നമസ്കാര സാഷ്ട്ാംഗ ശ്രീ സായിനാധാ 
സുരാദീക ൈയാംചയാ പദാ വംദിതാതീ 
സുകാദീക ൈാഘത സമാനതവഘദതീ 
ശ്പയാഗാദിതീര്ഘധ പദീ നശ്മഘഹാതാ 
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നമസ്കാര സാഷ്ട്ാംഗ ശ്രീ സായിനാധാ 
തുേയാ ൈയാപദാ പാഹതാ ഘഗാപബാലീ 
സദാരംഗലീ ചിത്സവരൂപീ മിളാലീ 
കരീരാസശ്കീ ാ സഘവ ശ്കുഷ്ണനാധാ 
തുലാമാഗഘതാ മാഗഘണ ഏകദയാഘവ 
കരാഘൈാ ിഘതാ ദീന അതയംത ഭാഘവ 
ഭവീഘമാഹനീരാൈ ഹാതാരി ആതാ 
നമസ്കാര സാഷ്ട്ാംഗ ശ്രീ സായിനാധാ 
ഐസാ ഘയ ഈബാ! സായി ദിഗംബരാ 
അക്ഷയരൂപ അവതാരാ | സരവഹിവയാപക തൂ 
ശ്രുതുസാരാ അനസൂയാശ്തികുമാരാ(ബാബാഘയ) 
മഹാരാഘൈ ഈബാ 
കാരീസ്നാന ൈപ ശ്പതിദിവസീ 
ഹകാളാപുരഭിഘക്ഷസീ 
നിര്മലനദി തുംഗാ ൈലശ്പാസീ നിശ്ദാമാഹുരഘദരീ 
ഈസാ ഘയ യീബാ 
ഘേളീഘലാംബതഘസ വാമകരീ ശ്തിരൂല 
ഢമരൂധാരി 
ഭക്ാവരദസദാ സുഖ്കാരീഘദരീല മുക്ീചാരീ 
ഈസാ ഘയ യീബാ 
പായിപാദുകാ ൈപമാലാ കമം ലൂശ്മുഗചാലാ 
ധാരണകരിരീബാ നാഗൈടാമുകുട 
ഘരാഭഘതാമാധാ ഈസാ ഘയ യീബാ 
തത്പര തുേയായാ ഘൈധയാനീ 
അക്ഷയതവാംഘചസദവീ 
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ലക്ഷ്മീവാസകരീ ദിനരൈനീ രക്ഷസിസംകട 
വാരുനി ഈസാ ഘയ യീബാ 
യാപരിധയാന തുഘേ ഗുരുരായാ ശ്ദുരയ 
കരീനയനായാ പൂര്ണാനംദ സുഘഖ്ഹീകായാ 
ലാവിസിഹരി ഗുണഗായാ ഈസാ ഘയ യീബാ 
സായി ദിഗംബര അക്ഷയ രൂപ അവതാരാ 
സരവഹിവയാപക തൂ ശ്രുതിസാരാ 
അനസൂയാശ്തികുമാരാ(ബാബാഘയ) മഹാരാഘൈ 
ഈബാ 
സദാസത്സവരൂപം ചിദാനംദകംദം 
സവഭഘക്ച്ചയാ മാനുഷം ദര്രയംതം 
നമാമീരവരം സദ്ഗുരും സായിനാധം 
ഭവധവാംത വിധവംസ മാര്താം മീ യം 
മഘനാവാഗതീതം മുനിര് ധയാന ഗമയം 
ൈഗദവയാപകം നിര്മലം നിര്ഗുണംതവാം 
നമാമീരവരം സദ്ഗുരും സായിനാധം 
ഭവാംഘഭാദി മഗ്നാര്ധി താനാം ൈനാനാം 
സവപാദാശ്രിതാനാം സവഭക്ി ശ്പിയാണാം 
സമുദ്ദാരണാര്ധം കലൗ സംഭവംതം 
നമാമീരവരം സദ്ഗുരും സായിനാധം 
സദാനിംബശ്വുക്ഷാധികം സാധയംതം 
നമാമീരവരം സദ്ഗുരും സായിനാധം 
സദാകല്പശ്വുക്ഷസയ തസയാധിമൂഘല 
ഭവദ്ഭാവബുദ്ദയാ സപരയാദിഘസവാം 
ശ്നുണാംകുരവതാംഭുക്ി-മുക്ി ശ്പദംതം 
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നമാമീരവരം സദ്ഗുരും സായിനാധം 
അഘനകാ ശ്രുതാ തര്കയലീലാ വിലാജസ: 
സമാ വിഷ്ശ്കുഘതരാന ഭാസവതശ്്പഭാവം 
അഹംഭാവഹീനം ശ്പസന്നാത്മഭാവം 
നമാമീരവരം സദ്ഗുരും സായിനാധം 
സതാംവിശ്രമാരാമഘമവാഭിരാമം 
സദാസജ്ജജന സംസ്തുതം സന്നമദ്ഭി: 
ൈനാഘമാദദം ഭക് ഭശ്ദ ശ്പദംതം 
നമാമീരവരം സദ്ഗുരും സായിനാധം 
അൈന്മാദയഘമകം പരംശ്ബഹ്മ സാക്ഷാത് 
സവയം സംഭവം രാമഘമവാനതീര്ണം 
ഭവദ്ദര്രനാത്സംപുനീത: ശ്പഘഭാഹം 
നമാമീരവരം സദ്ഗുരും സായിനാധം 
ശ്രീസായിര ശ്കുപാനിഘദ  ഖ്ിലശ്നുണാം 
സരവാര്ധസിദ്ദിശ്പദ 
യുഷ്മത്പാദരൈ:ശ്പഭാവമതുലം 
ധാതാപിവക്ാ അക്ഷമ: 
സദ്ഭക്യാശ്ശരണം ശ്കുതാംൈലിപുട: 
സംശ്പാപ്തിഘതാ  സ്മിന് ശ്പഘഭാ 
ശ്രീമത്സായിപഘരര പാദ കമലാനാച്ചരണയംമമ 
സായിരൂപ ധരരാഘോത്തമം 
ഭക്കാമ വിബുധ ശ്ദുമംശ്പഭും 
മായഘയാപഹത ചിത്ത രുദ്ദഘയ 
ചിംതയാമയഘഹ മ്മഹര്നിരം മുദാ 
രരത്സുധാംരു ശ്പതിമംശ്പകാരം 
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ശ്കുപാതപശ്പതംവസായിനാധ 
തവദീയപാദാബ്ൈ സമാശ്രിതാനാം 
സവച്ചായയാതാപ മപാകഘരാതു 
ഉപാസനാജദവത സായിനാധ 
സ്മജവര്മ ഘയാപാസനി നാസ്തുവംതം 
രഘമന്മഘനാഘമ തവപാദയുഘേ 
ശ്ഭുംഘഗാ യദാബ്ഘൈ മകരംദലുബ്ധ: 
അഘനകൈന്മാര്ൈിതപാപ സംക്ഷഘയാ 
ഭഘവദ്ഭവത്പാദ സഘരാൈ ദര്രനാത് 
ക്ഷമസവ സരവാനപരാധ പുംൈകാന് 
ശ്പസീദ സായിര സദ്ഗുഘരാദയാനിഘധ 
ശ്രീസായിനാധ ചരണാശ്മുതപൂര്ണചിത്താ 
തത്പാദ ഘസവനരതാ സ്സത തംച ഭക്യാ 
സംസാര ൈനയദുരിതൗേ വിനിര്ഗ താസ്ഘത 
ജകവലയ ധാമ പരമം സമവാപ്നുവംതി 
സ്ഘതാശ്തഘമ തത്പഘഠദ്ഭക്യാ 
ഘയാന്നരസ്തന്മനാസദാ 
സദ്ഗുഘരാ: സായിനാധസയശ്കുപാപാശ്തം 
ഭഘവദ്ഭവം 
കരചരണശ്കുതം വാക്കായൈംകര്മൈംവാ 
ശ്രവണനയനൈംവാമാനസംവാ  പരാധം 
വിദിതമവിദിതം വാസഘരവഘമതത്ക്ഷമസവ 
ൈയൈയകരുണാദ്ഘഭ ശ്രീ ശ്പഘഭാസായിനാധ 
ശ്രീ സച്ചിദാനംദ സദ്ഗുരു സായിനാധ് മഹരാജ് 
കി ജൈ 
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രാൈാധിരാൈ ഘയാഗിരാൈ പരശ്ബഹ്മ 
ശ്രീസായിനാധാമഹരാജ് 
ശ്രീ സച്ചിദാനംദ സദ്ഗുരു സായിനാധ് മഹരാജ് 
കി ജൈ 
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