
శీ్ర సచ్చిదానంద సమర్ధ సదగు ర్ు సాయినాధ మహరాజ్ కీ జ ై. 
ఘే ఉని పంచాకర్తీ కర్ూబాబాన్సీ ఆర్తీ 
సాయిీసీ ఆర్తీ కర్ూబాబాన్సీ ఆర్తీ 
ఉఠా ఉఠా హో  బాన్ ధవ ఓవాళు హర్మాధవ 
సాయిీరామాధవ ఓవాళు హర్మాధవ 
కర్ూనియాసధధర్మన పాహుగంభీర్హధే్ాానా 
సాయిీచే హేధ్ాానా పాహుగంభీర్ హధే్ాానా 
కరీ ష్ణ  నాధ్ా దత్తసాయి జడోచ్చత్తత్ుఝే పాయిీ 
చ్చత్త (దత్త ) బాబాసాయిీ జడోచ్చత్తత్ుఝే పాయిీ 
ఆర్తి సాయిబాబా సౌఖ్ాాదాతార్జీవా 
చర్ణార్జతాలి ధ్ాావాదాసావిసావ 
భకాత ంవిసావ ఆర్తిసాయిబాబా 
జాళునియ ఆనంగసవసవర్ూపధర్హెదంగ 
ముముక్ష జనదావి నిజడోళీ శీ్రర్ంగ 
డోళీ శీ్రర్ంగ ఆర్తిసాయిబాబా 
జయమన్సజ ైసాభావ త్యత ైసా అనగభావ 
దావిసధదయాఘనా ఐసతీ్ుఝీహిమావ 
త్ుఝీహిమావ ఆర్తిసాయిబాబా 
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త్ుమచేనామదాాతా హరే సంసగరుతి వాాధ్ా 
అగాధత్వకర్ణీమార్ుదావిసధ అనాధ్ా 
దావిసధ అనాధ్ా ఆర్తిసాయిబాబా 
కలియుగి అవతార్ సగుణపర్బరహమసచార్ 
అవతార్ణఝాలాసే సావమిదతాత దిగంబర్ 
దతాత దిగంబర్ ఆర్తి సాయిబాబా 
ఆఠాదివసా గుర్ువారీ భకతకరతీి వార ీ
పరభుపద పహావయా భవభయ 
నివారిభయానివార ిఆర్తిసాయిబాబా 
మాఝా నిజదరవా ఠేవ త్వ చర్ణర్జసేవా 
మాగణే హేచ్చ ఆతాత్ుహమ దేవాదిదవేా 
దేవాదవిా ఆర్తిసాయిబాబా 
ఇచ్చితా దనీ చాతాక నిర్మల తోయ నిజ సూఖ్ 
పాజవేమాధవాయ సంభాళ ఆపుళిభాక 
ఆపుళిభాక ఆర్తిసాయిబాబా 
సౌఖ్ా దాతార్జీవచర్ణ త్జతాలీ 
ధ్ాావాదాసావిసావా భకాత ం విసావా ఆర్తిసాయిబాబా 
జయదవే జయదవే దతాత  అవదూత్ ఓసాయి అవదూత్ 
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జోడుని కర్త్వ చర్ణీఠేవితోమాధ్ా జయదేవ జయదేవ 
అవత్ర్సీత్ూ యితేా ధరామన్ తే గాా న్స 
నాసీత కానాహీత్ూ లావిసధ నిజభజన్స 
దావిసధనానాలీలా అసంఖ్ార్ూపాన్స 
హరిసీ దేవాన్ చేత్ూ సంకట దినర్జన్స 
జయదవేజయదవే దతాత  అవధూతా ఓ సాయిీ అవధూతా 
జోడుని కర్త్వ చర్ణీఠేవితోమాధ్ా జయదేవ జయదేవ 
యవవనసవర్ూపీ ఏకాాదర్శన తావద ిధలే 
సంశయ నిర్సగనియా త్ద ైవతాఘాలవిలే 
గోపధచందా మందాతావంచీ ఉదదరలిే 
జయదవే జయదవే దత్త  అవదూత్ ఓ సాయిీ అవదూత్ 
జోడుని కర్త్వ చర్ణీ ఠేవితోమాధ్ా జయదవే జయదవే 
భేదత్త్త వహిందూ యవనా న్ చాకాహీ 
దావాయాసధఝూలాపునర్పధనర్దహేీ 
పాహసధ పేరమానే న్ త్ూ హిందగయవనాహి 
దావిసధ ఆత్మతావన ేవాాపక్ హసాయిీ 
జయదవేజయదవే దతాత  అవధూతా ఓ సాయిీ అవధూతా 
జోడుని కర్త్వ చర్ణీఠేవితోమాధ్ా జయదేవ జయదేవ 
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దేవసాయినాధ్ా త్వత్పదనత్ హావన ే
పర్మాయామోహతి్ జనమోచన ఝుణిహావన ే
త్త్ురుపయా సకలాన్ చే సంకటనిర్సావ ే
దేశిల త్రదిేత్వదగర శ కరీ ష్ాణ నేగాన ే
జయదవే జయదవే దతాత  అవదూతా ఓ సాయి అవదూత్ 
జోడుని కర్త్వచర్ణి ఠేవితో మాధ్ా జయదేవ జయదేవ 
శిరిడి మాఝే పండరిపుర్సాయిబాబార్మావర్ 
బాబార్మవర్  సాయిబాబార్మవర్ 
శుదదభకతతచందర భాగా  భావపుండలీకజాగా 
పుండలీక జాగా  భావపుండలీకజాగా 
యహోయాహో  అవఘే జన  కర్ూబాబాన్సీవందన 
సాయిసీవందన  కర్ూబాబాన్సీవందన 
గణూహమణే బాబాసాయిీ  దావపావమాఝే ఆ ఈ 
పావమాఝే ఆ ఈ  దావపావమాఝే ఆ ఈ 
ఘాలీన లోటాంగణ వందీన చర్ణ 
డోలాానిపాహీనర్ూపత్ుఝే 
పేరమే ఆలింగన ఆనందేపూజిన్ 
భావే ఓవాళిన హమణేనామా 
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త్వమేవ మాతా చ పధతా త్వమవే 
త్వమేవబందగశి సఖ్ాత్వమేవ 
త్వమేవ విదాా దరవిణం త్వమేవ 
త్వమేవ సర్వం మమదేవదవే 
కాయిేన వాచా మనచేందిరయిేరావ 
బుదాద ాత్మనావా పరకరీ తి సవభావాత్ 
కరోమి యదాత్ీకలం పర్స్ైమ 
నారాయణా యిేతి సమర్పయామీ 
అచగాత్ంకశేవం రామనారాయణం 
కరీ ష్ణదామోదర్ం వాసగదవేం హరిం 
శీ్రధర్ం మాధవం గోపధకావలాభం 
జానకీనాయకం రామచందరం భజ ే
హరేరామ హరేరామ రామరామ హరే హర ే
హరేకరీ ష్ణ  హరేకరీ ష్ణ  కరీ ష్ణ  కరీ ష్ణ  హరే హరే||శీ్ర గుర్ుదేవదత్త  
హరి: ఓం యజేు న యజు  మయజంత్ దేవాసాత నిధరామణి 
పరధమానాాసన్ తహేనాకం మహిమాన్: సచంత్ 
యత్ర పూరవేసాదాాసీంతిదేవా 
ఓం రాజాధ్ిరాజాయ పసహాసాహినే 
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నమోవయం వ ై శవీణాయ కరర్మహే 
సమేకామాన్ కామకామాయ మహాం 
కామేశవరో వ ైశవీణో దదాత్ు 
కరబేరాయ వ ైశవీణాయా మహారాజాయనమ: 
ఓం సవసీత  సామాా జాం భోజాం 
సావరాజాం వ ైరాజాం పార్మేష్్ాంరాజాం 
మహారాజా మాధ్పిత్ామయం సమంత్పరాా 
ఈశ్ాా సాీర్వభౌమ సాీరావ యుష్ాన్ 
తాదాపదారాద త్ పుు ధ్ివ ైాసముదర పరాాంతాయా 
ఏకరాళిితి త్దపేాష్ శ్లా కోబిగతీో మర్ుత్: 
పరివేష్ట్ రో మర్ుత్త  సాావసన్ గుీ హ ే
ఆవిక్షిత్సాకామ పేరర్ విశ్వవదవేాసభాసద ఇతి 
శీ్ర నారాయణవాసగదేవ సచ్చిదానంద సదగు ర్ు సాయినాధ్ మహారాజ్ కత 
జ ై 
అనంతా త్ులాతే కసేరే సతవావ ే
అనంతాత్ులాత ేకసేరే నమావ ే
అనంతా ముఖ్ాచా శిణే శ్వష్ గాతా 
నమసాార్ సాష్ా్ ంగ శీ్ర సాయినాధ 
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సమరావే మన్సత్వత్పదా నిత్ాభావ ే
ఉరావే త్రీభకతత సాఠీ సవభావ ే
త్రావేజగా తార్ున్స మాయతాతా 
నమసాార్ సాష్ా్ ంగ శీ్రసాయినాధ్ా 
వసేజో సదా దావయా సంత్లీలా 
దిసే ఆజు ా లోకాపరీ జోజనాలా 
పరీ అంత్రజీాు ాన క ైవలా దాతా 
నమసాార్ సాష్ా్ ంగ శీ్రసాయినాధ్ా 
భరాలాధలా జనమహా మానవాచా 
నరాసార్ధకా సాధన్సభూత్సాచా 
ధర్ూసాయిీ పేరమా గళీయా అహంతా 
నమసాార్ సాష్ా్ ంగ శీ్ర సాయినాధ్ా 
ధరావే కరీసాన అలపజు ాబాలా 
కరావే అహామధనా చగంభోనిగాలా 
ముఖీఘాల పేరమేఖ్రాగాీ స అతా 
నమసాార్ సాష్ా్ ంగ శీ్ర సాయినాధ్ా 
సగరాదకీ జాాంచాా పదా వందతిాతీ 
సగకాదకీ జాతే సమానత్వదేతీ 
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పరయాగాదితీరేధ పద ీనమాహో తా 
నమసాార్ సాష్ా్ ంగ శీ్ర సాయినాధ్ా 
త్ుఝాా జాాపదా పాహతా గోపబాలీ 
సదార్ంగలీ చ్చత్ీవర్ూపీ మిళీలీ 
కరీరాసకీీడా సవ ేకరీ ష్ణనాధ్ా 
త్ులామాగతో మాగణే ఏకదాావ ే
కరాజోడితో దీన అత్ాంత్ భావ ే
భవీమోహన్సరాజ హాతారి ఆతా 
నమసాార్ సాష్ా్ ంగ శీ్ర సాయినాధ్ా 
ఐసా యిే ఈబా! సాయి దిగంబరా 
అక్షయర్ూప అవతారా | సర్వహవిాాపక త్ూ 
శీుత్ుసారా అనసూయాతిరకరమారా(బాబాయిే) మహారాజే ఈబా 
కాశ్రసాాన జప పరతిదివసీ కొళీపుర్భిక్షేస ీ
నిర్మలనది త్ుంగా జలపరా సీ నిదరా మాహుర్దశే్ర ఈసా యిే యిీబా 
ఝేళీలోంబత్సే వామకరీ తిరశూల ఢమర్ూధ్ార ి
భకాత వర్దసదా సగఖ్కారీదశే్రల ముకీతచారీ ఈసా యిే యిీబా 
పాయిపాదగకా జపమాలా కమండలూముా గచాలా 
ధ్ార్ణకరిశ్రబా నాగజటాముకరట శ్లభతోమాధ్ా ఈసా యిే యిీబా 
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త్త్పర్ త్ుఝాాయా జధే్ాాన్స అక్షయతావంచసేదవీ 
లక్షమమవాసకరీ దినర్జన్స ర్క్షసధసంకట వార్ుని ఈసా యిే యిీబా 
యాపరధి్ాాన త్ుఝే గుర్ురాయా దగర శా కరనీయనాయా పూరాణ నంద 
సగఖ్హేీకాయా 
లావిసధహరి గుణగాయా ఈసా యిే యిీబా 
సాయి దిగంబర్ అక్షయ ర్ూప అవతారా 
సర్వహవిాాపక త్ూ శీుతిసారా అనసూయాతిరకరమారా(బాబాయిే) 
మహారాజే ఈబా 
సదాసత్ీవర్ూపం చ్చదానందకందం 
సవభకేతచియా మానగష్ం దర్శయంత్ం 
నమామీశవర్ం సదగు ర్ుం సాయినాధం 
భవధ్ావంత్ విధవంస మారాత ండమీడాం 
మనోవాగతీత్ం మునిర్ ధ్ాాన గమాం 
జగదావాపకం నిర్మలం నిర్ుు ణంతావం 
నమామీశవర్ం సదగు ర్ుం సాయినాధం 
భవాంభోది మగాారిధ తానాం జనానాం 
సవపాదాశీితానాం సవభకతత పధరయాణాం 
సముదాద ర్ణార్ధం కలౌ సంభవంత్ం 
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నమామీశవర్ం సదగు ర్ుం సాయినాధం 
సదానింబవుు క్షాధ్కిం సాధయంత్ం 
నమామీశవర్ం సదగు ర్ుం సాయినాధం 
సదాకలపవుు క్షసా త్సాాధ్ిమూలే 
భవదాావబుదాద ా సపరాాదసిేవాం 
నగర ణాంకరర్వతాంభుకతత-ముకతత పరదంత్ం 
నమామీశవర్ం సదగు ర్ుం సాయినాధం 
అనేకా శీుతా త్ర్ాాలీలా విలాస్ై: 
సమా విష్ురుతశే్ాన భాసవత్రపభావం 
అహంభావహీనం పరసనాాత్మభావం 
నమామీశవర్ం సదగు ర్ుం సాయినాధం 
సతాంవిశమీారామమేవాభిరామం 
సదాసజజన ై సంసగత త్ం సనామదిా: 
జనామోదదం భకత భదర పరదంత్ం 
నమామీశవర్ం సదగు ర్ుం సాయినాధం 
అజనామదామేకం పర్ంబరహమ సాక్షాత్ 
సవయం సంభవం రామమేవానతీర్ణం 
భవదదర్శనాత్ీంపున్సత్: పరభోహం 
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నమామీశవర్ం సదగు ర్ుం సాయినాధం 
శీ్రసాయిశ కరీ పానిదే  ఖిలనగర ణాం సరావర్ధసధదిదపరద 
యుష్మతాపదర్జ:పరభావమత్ులం ధ్ాతాపధవకాత  అక్షమ: 
సదాకాత ాశశర్ణం కరీ తాంజలిపుట: సంపరా పధతతో  సధమన్ పరభో 
శీ్రమతాీయిపరశే పాద కమలానాచిర్ణాంమమ 
సాయిర్ూప ధర్రాఘోత్తమం 
భకతకామ విబుధ దగర మంపరభుం 
మాయయోపహత్ చ్చత్త  శుదదయి ే
చ్చంత్యామాహే మమహరిాశం ముదా 
శర్త్ుీధ్ాంశు పరతిమంపరకాశం 
కరీ పాత్పపరత్ంవసాయినాధ 
త్వదయీపాదాబజ  సమాశిీతానాం 
సవచాియయాతాప మపాకరోత్ు 
ఉపాసనాద ైవత్ సాయినాధ 
సమవ ైర్మ యోపాసని నాసగత వంత్ం 
ర్మేనమనోమే త్వపాదయుగేమ 
భుర ంగో యదాబేజ  మకర్ందలరబధ : 
అనేకజనామరిజత్పాప సంక్షయో 
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భవేదావతాపద సరోజ దర్శనాత్ 
క్షమసవ సరావనపరాధ పుంజకాన్ 
పరసీద సాయిశ సదగు రోదయానిధ్ే 
శీ్రసాయినాధ చర్ణాముా త్పూర్ణచ్చతాత  
త్తాపద సేవనర్తా సీత్ త్ంచ భకాత ా 
సంసార్ జనాదగరతిౌఘ వినిర్ు తాసేత  
క ైవలా ధ్ామ పర్మం సమవాపుావంతి 
సటత త్రమే త్త్పఠదేాకాత ా యోనార్సతనమనాసదా 
సదగు రో: సాయినాధసాకరీ పాపాత్రం భవేదావం 
కర్చర్ణకరీ త్ం వాకాాయజంకర్మజంవా 
శవీణనయనజంవామానసంవా  పరాధం 
విదిత్మవిదతి్ం వాసరేవమేత్త్క్షమసవ 
జయజయకర్ుణాదేా శీ్ర పరభోసాయినాధ 
శీ్ర సచ్చిదానంద సదగు ర్ు సాయినాధ్ మహరాజ్ కత జ  ై
రాజాధ్రిాజ యోగరిాజ పర్బరహమ శీ్రసాయినాధ్ామహరాజ్ 
శీ్ర సచ్చిదానంద సదగు ర్ు సాయినాధ్ మహరాజ్ కత జ  ై
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