ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸಮರ್ಧ ಸದಗುರಗ ಸಾಯಿನಾರ್ ಮಹರಾಜ್ ಕೀ ಜ ೈ.
೧. ಜ ೂೀಡೂ ನಿಯಾಕರಚರಣಿ ಠ ೀವಿಲಾಮಾಧಾ
ಪರಿಸಾವಿೀ ವಿನಂತೀ ಮಾಝೀ ಪಂಡರಿೀನಾಧಾ
ಅಸ ೂೀನಸ ೂೀ ಭಾವಾಆಲ ೂೀ ತೂಝಯಾಠಾಯಾ
ಕಗರಪಾದಗರಷ್ಟಿಪಾಹ ೀ ಮಜಕಡ ೀ ಸದಗುರೂರಾಯಾ
ತಗಕಾಹಮಣ ೀ ದ ೀವಾಮಾಝೀ ವ ೀಡಿೀವಾಕಗಡಿೀ

a.
c

ನಾಮೀ ಭವಪಾಶ್ ಹಾತ ಆಪುಲಾಾತ ೂೀಡಿೀ

om

ಅಖಂಡಿತ ಅಸಾವ ೀಇಸ ೀ ವಾಟತ ೀಪಾಯಿೀ

gm

೨.ಉಠಾಪಾಂಡಗರಂಗಾ ಅತಾ ಪರಭಾತ ಸಮಯೀ ಪಾತಲಾ |
ವ ೈಷ್ಣವಾಂಚಾ ಮೀಳಾ ಗರಗಡ-ಪಾರಿೀ ದಾಟಲಾ ||

ou
si

ಗರೂಡಾಪಾರಾ ಪಾಸಗನಿೀ ಮಹಾ ದಾಾರಾ ಪರ್ಧಂತಾ |

.y

ಸಗರವರಾಂಚ್ಚೀ ಮಾಂದೀ ಉಭೀ ಜ ೂೀಡೂನಿ ಹಾತ್

w

ಶಗಕಸನಕಾದಕ ನಾರದತಗಂಬರ ಭಕಾತಂಚಾಾಕ ೂೀಟೀ

w

ತರಶೂಲಢಮರೂ ಘೀಉನಿ ಉಭಾ ಗಿರಿಜ ೀಚಾಪತೀ

w

ಕಲಿರ್ಗಗಿೀಚಾ ಭಕಾತನಾಮಾ ಉಭಾಕೀತಧನಿೀ
ಪಾಠೀಮಾಗ ೀ ಉಭೀಡ ೂೀಲಾ ಲಾವುನಿಉಆಜನಿೀ
೩.ಉಠಾ ಉಠಾ ಶ್ರೀಸಾಯಿನಾರ್ಗಗರಗಚರಣಕಮಲ ದಾವಾ
ಆಧಿವಾಾದ ಭವತಾಪ ವಾರಗನಿೀ ತಾರಾ ಜಡಜೀವಾ
ಗ ೀಲಿೀತಗಹಾಮ ಸ ೂೀಡಗ ನಿಯಾಭವ ತಮರ ರಜನಿೀವಿಲಯಾ
ಪರಿಹೀ ಅನಾಾನಾಸೀ ತಮಚ್ಚೀ ಭಗಲವಿಯೀಗಮಾಯಾ

ಶಕತನ ಅಹಾಮರ್ತಕಂಚ್ಚತ್ ಹೀ ತ ಜಲಾಸಾರಾಯಾ
ತಗಹೀಚ್ ತೀತ ೀಸಾರಗನಿ ದಾವಾ ಮಗಖಜನತಾರಾಯಾ
ಅಗಾಯಾನಿೀ ಅಹೀಕತ ತವ ವಣಾಧವಿೀತವಧ ೂೀರವಿೀ
ತೀವಣಿಧತಾಭಾ ಗಲ ೀ ಬಹಗವದನಿಶ ೀಷ್ ವಿರ್ಕವಿೀ
ಸಕಗರಪಹ ೂೀಉನಿ ಮಹಮಾತಗಮಚಾ ತಗಹೀಚವದವಾವಾ
ಆದವಾಾಧಿಭವ ತಾಪವಾರಗನಿ ತಾರಾಜಡಜೀವಾ

a.
c

ಆದವಾಾಧಿಭವ ತಾಪವಾರಗನಿ ತಾರಾಜಡಜೀವಾ

om

ಉಠಾ ಉಠಾ ಶ್ರೀಸಾಯಿನಾರ್ಗಗರಗಚರಣಕಮಲ ದಾವಾ

gm

ಭಕತಮನಿಸದಾಾವ ರ್ರಗನಿಜ ೀ ತಗಹಾಮಅನಗಸರಲ ೀ

ಧಾಾಯಾಸತವತ ೀ ದಶಯಧತಗಮಚ ೀ ದಾಾರಿ ಉಬ ೀಠ ೀಲ ೀ

ou
si

ಧಾಾನಸಾಾ ತಗಹಾಮಸ ಪಾಹಗನಿೀ ಮನ ಅಮಗಚ ೀಘೀಲ ೀ

.y

ಉಖಡಗನಿೀನ ೀತರಕಮಲಾ ದೀನಬಂರ್ೂರಮಾಕಾಂತಾ

w

ಪಾಹಬಾಕಗರಪಾದಗರಸಿೀ ಬಾಲಕಾಜಸೀ ಮಾತಾ

w

ರಂಜವಿೀಮರ್ಗರವಾಣಿೀ ಹರಿತಾಪ್ ಸಾಯಿನಾಧಾ

w

ಅಹಮಚ್ ಅಪುಲ ೀಕರಿಯಾಸತವತಗಜಕಷ್ಿವಿತ ೂೀದ ೀವಾ
ಸಹನಕರಿಶ್ಲ ಇಕಗವಿದಾಾವಿೀ ಭ ೀಟ್ ಕಗರಷ್ಣದಾವಾ
ಉಠಾ ಉಠಾ ಶ್ರೀಸಾಯಿನಾರ್ಗಗರಗಚರಣಕಮಲ ದಾವಾ
ಆದವಾಾಧಿ ಭವತಾಪವಾರಗನಿ ತಾರಾಜಡಜೀವಾ
೪.ಉಠಾ ಉಠಾ ಪಾಡಗರಂಗಾ ಆತಾ ದಶಧನದಾಾಸಕಳಾ
ಝೂಲಾ ಅರಗಣ ೂೀದಯಾಸರಲಿೀ-ನಿದ ರೀಚ ವ ೀಳಾ

ಸಂತಸಾರ್ೂಮಗನಿೀ ಅವಘೀ ಝೂಲ ೀತೀಗ ೂೀಳಾ
ಸ ೂೀಡಾಶ ೀಜ ೀ ಸಗಖ್ ಆತಾ ಬಹಗಜಾಮಗಖಕಮಲಾ
ರಂಗಮಂಡಪ ೀ ಮಹಾದಾಾರಿೀ ಝೂಲಿೀಸ ೀದಾಟೀ
ಮನ ಉ ತಾವಿೀಳರೂಪ ಪಹವಯಾದಗರಷ್ಟಿೀ
ರಾಯಿರಖಗಮಾಬಾಯಿ ತಗಹಾಮಯೀ ಊದಾಾದಯಾ
ಗರೂಡ ಹನಗಮಂತ ಹಗಭ ೀ ಪಾಹಾತೀವಾಟ್

a.
c

ಸಾಗಿೀಧಚ ೀ ಸಗರವರಘೀ ಉನಿ ಆಲ ೀಭ ೂೀಭಾಟ್

om

ಶ ೀಜ ೀ ಹಾಲವುನಿೀ ಜಾಗ ೀ ಕಾರಾದ ೀವರಾಯಾ

gm

ಝೂಲ ೀ ಮಗಕತ ದಾಾರಾ ಲಾಭ್ ಝೂಲಾರ ೂೀಕಡಾ
ವಿಷ್ಗಣದಾಸ್ ನಾಮ ಉಭಾ ಘೀ ಉನಿಕಾಕಡ

ou
si

೫.ಘೀಉನಿಯಾ ಪಂಚಾರತೀ ಕರೂಬಾಬಾಸೀ ಆರತೀ

.y

ಉಠಾಉಠಾಹ ೂೀ ಬಾಂರ್ವ ಓವಾಳು ಹರಮಾರ್ವ

w

ಕರೂನಿಯಾ ಸಾರಾಮನ ಪಾಹಗಗಂಭೀರಾಹ ೀಧಾಾನ

w

ಕಗರಷ್ಣನಾಧಾ ದತತಸಾಯಿ ಜಾಡ ೂಚ್ಚತತ ತಗಝೀಪಾಯಿೀ

w

ಕಾಕಡ ಆರತೀ ಕರಿೀತ ೂೀ! ಸಾಯಿನಾರ್ ದ ೀವಾ
ಚ್ಚನಮರ್ರೂಪ ದಾಖವಿೀ ಘೀ ಉನಿ! ಬಾಲಕಲಘು ಸ ೀವಾ ||ಕಾ||
೬.ಕಾಮಕ ೂರೀರ್ಮದಮತಸರ ಆಟಗನಿ ಕಾಕಡಕ ೀಲಾ
ವ ೈರಾಗಾಾಚ ೀ ತೂವ್ ಕಾಢಗನಿೀ ಮೀತ ೂೀ ಬಿಜವಿೀಲಾ
ಸಾಯಿನಾರ್ಗಗರಗ ಭಕತ ಜಾಲಿನ ೀ ತ ೂೀಮೀಪ ೀಟವಿಲಾ
ತದಗರುತತೀಜಾಳುನಿೀ ಗಗರಗನ ೀ ಪಾರಕಾಶಪಾಡಿಲಾ

ದ ಾೈತತಮಾನಾಸಗನಿೀಮಳವಿೀ ತತಸಾರೂಪಿ ಜೀವಾ
ಚ್ಚನಮರ್ರೂಪದಾಖವಿೀ ಘೀಉನಿಬಾಲಕಲಘು ಸ ೀವಾ
ಕಾಕಡ ಆರತೀಕರಿೀತ ೂೀ ಸಾಯಿನಾರ್ ದ ೀವಾ
ಚ್ಚನಮಯಾರೂಪದಾಖವಿೀ ಘೀ ಉನಿ ಬಾಲಕಲಘು ಸ ೀವಾ
ಭೂ ಖ ೀಚರ ವಾಾಪೂನಿೀ ಅವಘೀ ಹಗರತಕಮಲಿೀರಾಹಸೀ
ತ ೂೀಚ್ಚೀ ದತತದ ೀವ ಶ್ರಿಡಿೀ ರಾಹಗನಿ ಪಾವಸೀ

om

ರಾಹಗನಿಯೀಧ ೀ ಅನಾಸರರ್ಹ ತೂ ಭಕಾತಸತವಧಾವಸೀ

a.
c

ನಿರಸಗನಿ ಯಾ ಸಂಕಟಾದಾಸಾ ಅನಿಭವ ದಾವಿೀಸೀ

gm

ನಕಲ ೀತಾಲಿಲೀ ಲಾಹೀಕ ೂೀಣಾಾ ದ ೀವಾವಾ ಮಾನವಾ

ಚ್ಚನಮರ್ರೂಪದಾಖವಿೀ ಘೀ ಉನಿ ಬಾಲಕಘುಸ ೀವಾ

ou
si

ಕಾಕಡ ಆರತೀಕರಿೀತ ೂೀ ಸಾಯಿನಾರ್ ದ ೀವಾ

.y

ಚ್ಚನಮರ್ರೂಪದಾಖವಿೀ ಘೀ ಉನಿ ಬಾಲಕಘುಸ ೀವಾ

w

ತಾದೂಶಾದಗಂದಗಭನ ೀಸಾರ ೀ ಅಂಬರ್ ಹ ೀ ಕ ೂೀಂದಲ ೀ

w

ಸಗಗಣಮೂತೀಧ ಪಾಹಣಾಾ ಆತಗರ ಜನಶ್ರಿಡಿೀ ಆಲ ೀ!

w

ಪಾರಶಗನಿ ತದಾಚನಾಮಗರತ ಅಮಗಚ ೀದ ೀಹಬಾನ್ ಹರಫಲ ೀ
ಸ ೂೀಡಗನಿಯಾದಗರಭಮಾನ ಮಾನಸ ತಾಚಿರಣಿ ವಾಹಲ ೀ
ಕಗರಪಾಕರಗನಿೀ ಸಾಯಿಮಾವುಲ ೀ ದಾನಪದರಿಘ್ಯಾವಾ
ಚ್ಚನಮರ್ರೂಪದಾಖವಿೀ ಘೀ ಉನಿ ಬಾಲಕಘು ಸ ೀವಾ
ಕಾಕಡ ಆರತೀಕರಿೀತ ೂೀ ಸಾಯಿನಾರ್ ದ ೀವಾ
ಚ್ಚನಮರ್ರೂಪದಾಖವಿೀ ಘೀ ಉನಿ ಬಾಲಕಘುಸ ೀವಾ.

ಭಕತೀಚ್ಚಯಾ ಪೀಟೀಬ ೂೀದ್ ಕಾಕಡ ಜ ೂಾೀತೀ
ಪಂಚಪಾರಣಜೀವ ೀ ಭಾವ ೀ ಓವಾಳು ಆರತೀ
ಓವಾಳೂ ಆರತೀಮಾಝ್ಾಾ ಪಂಡರಿೀನಾಧಾ ಮಾಝ್ಾಾಸಾಯಿನಾಧಾ
ದ ೂೀನಿೀ ಕರಜ ೂೀಡಗನಿಚರಣಿೀ ಠ ೀವಿಲಾಮಾಧಾ
ಕಾಯಾಮಹಮಾ ವಣೂಧ ಆತಾ ಸಾಂಗಣ ೀಕೀತೀ
ಕ ೂೀಟಬರಹಮ ಹತಾಮಗಖ ಪಾಹತಾ ಜಾತೀ

om

ರಾಯಿೀರಖಗಮಾಬಾಯಿೀ ಉಭಾಾ ದ ೂೀಘೀದ ೂೀಬಾಹೀ

a.
c

ಮಾರ್ೂರಪಿಂಚ ಚಾಮರ ೀಡಾಳೀತ ಸಾಯಿೀಂಚ ಠಾಯಿ

gm

ತಗಕಾಹಮಣ ೀ ದೀಪಘೀ ಉನಿ ಉನಮನಿೀತಶ ೂೀಭಾ
ವಿಠ ೀವರಿೀ ಉಬಾದಸ ೀ ಲಾವಣಾಾ ಗಾಭಾ

ou
si

ಉಠಾಸಾದಗಸಂತಸಾದಾ ಆಪುಲಾಲ ೀ ಹತಾ

.y

ಜಾಈಲ್ ಜಾಈಲ್ ಹನರದ ೀಹ ಮಗಕ ೈಚಾ ಭಗವಂತ

w

ಉಠ ೂೀನಿಯಾ ಪಹಟ ೀಬಾಬಾ ಉಭಾ ಅಸ ೀವಿೀಟ ೀ

w

ಚರಣತಯಾಂಚ ೀಗ ೂೀಮಟೀ ಅಮಗರತ ದಗರಷ್ಟಿೀ ಅವಲ ೂೀಕಾ

w

ಉಠಾಉಠಾ ಹ ೂೀವ ೀಗ ೀಸೀಚಲಾ ಜಊರಾಉಳಾಸೀ
ಜಲತಲಪಾತಕಾನ್ ಚಾಾರಾಶ್ೀ ಕಾಕಡ ಆರತದ ೀಖಿಲಿಯಾ
ಜಾಗ ೀಕರಾರಗಕಮಣಿೀವರಾ ದ ೀವ ಅಹ ೀನಿಜಸಗರಾನ್ ತ
ವ ೀಗ ೀಲಿಂಬಲ ೂೀಣ್ ಕರಾ-ದಗರಷ್ಟಿ ಹ ೂೀ ಈಲ್ ತಯಾಸೀ
ದಾರಿೀಬಾಜಂತರೀ ವಾಜತೀ ಡ ೂೀಲಗ ಡಮಾಮೀ ಗಜಧತೀ
ಹ ೂೀತಸ ೀಕಾಕಡಾರತ ಮಾಝ್ಾಾ ಸದಗುರಗ ರಾರ್ಚ್ಚೀ

ಸಂಹನಾರ್ ಶಂಖ ಬ ೀರಿ ಆನಂದಹ ೂೀತ ೂೀಮಹಾದಾಾರಿೀ
ಕ ೀಶವರಾಜ ವಿಠ ೀವರಿೀ ನಾಮಾಚರಣ ವಂದತ ೂೀ
ಸಾಯಿನಾರ್ ಗಗರಗಮಾಝೀ ಆಯಿೀ
ಮಜಲಾ ಠಾವಾ ದಾಾವಾಪಾಯಿೀ
ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸದಗುರಗ ಸಾಯಿನಾಧ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಕೀ ಜ ೈ
ದತತರಾಜ ಗಗರಗಮಾಝೀ ಆಯಿೀ

a.
c

ಮಜಲಾ ಠಾವಾ ದಾಾವಾಪಾಯಿೀ

gm

ಸಾಯಿನಾರ್ ಗಗರಗಮಾಝೀ ಆಯಿೀ

om

ಮಜಲಾ ಠಾವಾ ದಾಾವಾಪಾಯಿೀ

ಪರಭಾತ ಸಮಯಿೀನಭಾ ಶಗಭ ರವಿೀ ಪರಭಾಪಾಕಲಿೀ

ou
si

ಸಮರ ೀ ಗಗರಗ ಸದಾ ಅಶಾಸಮಯಿೀತಾಾಛಳ ೀ ನಾಕಲಿೀ

.y

ಹಮಣ ೂೀನಿಕರಜ ೂೀಡಗನಿೀಕರಗ ಅತಾಗಗರೂ ಪಾರರ್ಧನಾ

w

ಸಮರ್ಧ ಗಗರಗಸಾಯಿನಾರ್ ಪುರವಿೀ ಮನ ೂೀವಾಸನಾ

w

ತಮಾ ನಿರಸ ಭಾನಗಹಗಗರಗಹ ನಾಸ ಅಗಾಯಾನತಾ

w

ಪರಂತಗಗಗರಗ ಚ್ಚೀಕರಿೀ ನರವಿಹೀಕದೀ ಸಾಮಾತಾ
ಪುನ್ ಹಾತಮರ ಜನಮಘೀ ಗಗರಗಕಗರಪ ೀನಿ ಅಗಯಾನನಾ
ಸಮರ್ಧ ಗಗರಗಸಾಯಿನಾರ್ ಪುರವಿೀ ಮನ ೂೀವಾಸನಾ
ರವಿ ಪರಗಟಹ ೂೀ ಉನಿ ತಾರಿತಘ್ಯಲ ವಿೀ ಆಲಸಾ
ತಸಾಗಗರಗಹಸ ೂೀಡವಿೀ ಸಕಲ ದಗಷ್ಗಕುತೀ ಲಾಲಸಾ
ಹರ ೂೀನಿ ಅಭಮಾನಹೀ ಜಡವಿ ತತಪದೀಭಾವನಾ

ಸಮರ್ಧ ಗಗರಗಸಾಯಿನಾರ್ ಪುರವಿೀ ಮನ ೂೀವಾಸನಾ
ಗಗರೂಸ ಉಪಮಾದಸ ೀವಿಧಿ ಹರಿೀ ಹರಾಂಚ್ಚೀಉಣಿೀ
ಕಗಠ ೂೀನಿ ಮಗ್ ಏಇತೀ ಕವನಿ ಯಾ ಉಗಿೀಪಾಹೂಣಿ
ತಗಝೀಚ ಉಪಮಾತಗಲಾಬರವಿಶ ೂೀಭತ ೀ ಸಜಜನಾ
ಸಮರ್ಧ ಗಗರಗಸಾಯಿನಾರ್ ಪುರವಿೀ ಮನ ೂೀವಾಸನಾ
ಸಮಾಧಿ ಉತರ ೂೀನಿಯಾ ಗಗರಗಚಲಾಮಶ್ೀದೀಕಡ ೀ

om

ತಾದೀರ್ ವಚನ ೂೀಕತತೀ ಮರ್ಗರ ವಾರಿತೀಸ ೂೀಕಡ ೀ

a.
c

ಅಜಾತರಿಪು ಸದಗುರ ೂೀ ಅಖಿಲ ಪಾತಕ ಭಂಜನಾ

gm

ಸಮರ್ಧ ಗಗರಗಸಾಯಿನಾರ್ಪುರ ವಿೀ ಮನ ೂೀವಾಸನಾ

ಅಹಾಸಗಸಮಯಾಸಯಾ ಗಗರಗ ಉಠ ೂೀನಿಯಾ ಬ ೈಸಲ ೀ

ou
si

ವಿಲ ೂೀಕಗನಿ ಪದಾಶ್ರತಾ ತದರ್ ಆಪದ ೀ ನಾಸಲ ೀ

.y

ಆಸಾಸಗತ ಕಾರಿಯಾ ಜಗತಕ ೂೀಣಿೀಹೀ ಅನಾನಾ

w

ಅಸ ೀಬಹಗತಶಾಹಣಾ ಪರಿನಜಾಾಗಗರೂಚ್ಚೀಕಗರಪಾ

w

ನತತರುಹತ ತಾಾಕಳ ೀಕರಿತಸ ೀ ರಿಕಾಮಾಾ ಗಪಾ

w

ಜರಿೀಗಗರಗಪದಾರ್ರನಿೀಸಗದಗರಡ ಭಕತನ ೀತ ೂೀಮನಾ
ಸಮರ್ಧ ಗಗರಗಸಾಯಿನಾರ್ಪುರ ವಿೀ ಮನ ೂೀವಾಸನಾ
ಗಗರ ೂೀವಿನತ ಮೀಕರಿೀ ಹಗರದರ್ ಮಂದರಿೀ ಯಾಬಸಾ
ಸಮಸತ ಜಗ್ ಹ ೀ ಗಗರಗಸಾರೂಪಚ್ಚ ಠಸ ೂೀಮಾನಸಾ
ಗಡ ೂೀಸತತ ಸತೃಅತೀರ್ತಹದ ೀ ಜಗತಾಪವನಾ
ಸಮರ್ಧ ಗಗರಗಸಾಯಿನಾರ್ಪುರ ವಿೀ ಮನ ೂೀವಾಸನಾ

೧೧.ಪರಮೀಯಾ ಅಷ್ಿಕಾಶ್ೀಫಡಗನಿ ಗಗರಗವರಾ ಪಾರಧಿಧತೀಜ ೀಪರಭಾತ
ತಾಾಂಚ ೀಚ್ಚತಾತಸದ ೀತ ೂೀ ಅಖಿಲಹರಗನಿಯಾ ಭಾರಂತಮನಿತಾಶಾಂತ
ಐಸ ೀ ಹ ೀಸಾಯಿನಾಧ ೀಕರ್ಗನಿೀ ಸಗಚವಿಲ ೀ ಜ ೀವಿಯಾಬಾಲಕಾಶ್ೀ
ತ ೀವಿತಾಾಕಗರಷ್ಣಪಾಯಿೀ ನಮಗನಿ ಸವಿನಯೀ ಅಪಿಧತ ೂೀ ಅಷ್ಿಕಾಶ್ೀ
ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸದಗುರಗ ಸಾಯಿನಾಧ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಕೀ ಜ ೈ
೧೨.ಸಾಯಿರಹಂ ನಜರ್ ಕರನಾ ಬಚ ೂಿೀಕಾಪಾಲನ್ ಕರನಾ

om

ಸಾಯಿರಹಂ ನಜರ್ ಕರನಾ ಬಚ ೂಿೀಕಾಪಾಲನ್ ಕರನಾ

a.
c

ಜಾನಾತಗಮನ ೀ ಜಗತರಸಾರಾ ಸಬಹೀಝೂಟ್ ಜಮಾನಾ

gm

ಜಾನಾತಗಮನ ೀ ಜಗತರಸಾರಾ ಸಬಹೀಝೂಟ್ ಜಮಾನಾ
ಸಾಯಿರಹಂ ನಜರ್ ಕರನಾ ಬಚ ೂಿೀಕಾಪಾಲನ್ ಕರನಾ

ou
si

ಸಾಯಿರಹಂ ನಜರ್ ಕರನಾ ಬಚ ೂಿೀಕಾಪಾಲನ್ ಕರನಾ

.y

ಮೈ ಅಂಧಾಹೂಬಂದಾ ಆಪಕಾಮಗಝಗಸ ೀ ಪರಭಗದಖಲಾನಾ

w

ಮೈ ಅಂಧಾಹೂಬಂದಾ ಆಪಕಾಮಗಝಗಸ ೀ ಪರಭಗದಖಲಾನಾ

w

ಸಾಯಿರಹಂ ನಜರ್ ಕರನಾ ಬಚ ೂಿೀಕಾಪಾಲನ್ ಕರನಾ

w

ಸಾಯಿರಹಂ ನಜರ್ ಕರನಾ ಬಚ ೂಿೀಕಾಪಾಲನ್ ಕರನಾ
ದಾಸಗಣೂಕಹ ೀ ಅಬ್ ಕಾಾಬ ೂೀಲೂ ರ್ಕ್ ಗಯಿೀ ಮೀರಿೀ ರಸನಾ
ದಾಸಗಣೂಕಹ ೀ ಅಬ್ ಕಾಾಬ ೂೀಲೂ ರ್ಕ್ ಗಯಿೀ ಮೀರಿೀ ರಸನಾ
ಸಾಯಿರಹಂ ನಜರ್ ಕರನಾ ಬಚ ೂಿೀಕಾಪಾಲನ್ ಕರನಾ
ಸಾಯಿರಹಂ ನಜರ್ ಕರನಾ ಬಚ ೂಿೀಕಾಪಾಲನ್ ಕರನಾ
ರಾಂ ನಜರ್ ಕರ ೂೀ , ಅಬ್ ಮೀರ ೀಸಾಯಿೀ

ತಗಮಬಿೀನ ನಹೀಮಗಝೀ ಮಾಬಾಪ್ ಭಾಯಿೀ ರಾಂ ನಜರ್ ಕರ ೂೀ
ಮೈ ಅಂಧಾಹೂ ಬಂದಾ ತಗಮಾಾರಾ ಮೈ ಅಂಧಾಹೂ ಬಂದಾ ತಗಮಾಾರಾ
ಮೈನಾಜಾನೂ,ಮೈನಾಜಾನೂ ಮೈನಾಜಾನೂ ಅಲಾಲಇಲಾಹ
ರಾಂ ನಜರ್ ಕರ ೂೀ ರಾಂ ನಜರ್ ಕರ ೂೀ , ಅಬ್ ಮೀರ ೀಸಾಯಿೀ
ತಗಮಬಿೀನ ನಹೀಮಗಝೀ ಮಾಬಾಪ್ ಭಾಯಿೀ ರಾಂ ನಜರ್ ಕರ ೂೀ
ರಾಂ ನಜರ್ ಕರ ೂೀ ರಾಂ ನಜರ್ ಕರ ೂೀ

om

ಖಾಲಿೀ ಜಮಾನಾ ಮೈನ ೀ ಗಮಾಯಾ ಮೈನ ೀ ಗಮಾಯಾ

a.
c

ಸಾಧಿೀಅಖಿರ್ ಕಾ ಸಾಧಿೀಅಖಿರ್ ಆ ಸಾಧಿೀಅಖಿರ್ ಕಾ ಕೀಯಾನಕ ೂೀಯಿೀ

gm

ರಾಂ ನಜರ್ ಕರ ೂೀ ರಾಂ ನಜರ್ ಕರ ೂೀ , ಅಬ್ ಮೀರ ೀಸಾಯಿೀ
ತಗಮಬಿೀನ ನಹೀಮಗಝೀ ಮಾಬಾಪ್ ಭಾಯಿೀ

ou
si

ರಾಂ ನಜರ್ ಕರ ೂೀ ರಾಂ ನಜರ್ ಕರ ೂೀ

.y

ಅಪ್ ನ ೀಮಸ್ ಜದ್ ಕಾ ಜಾಡೂಗನೂಹ ೈ

w

ಅಪ್ ನ ೀಮಸ್ ಜದ್ ಕಾ ಜಾಡೂಗನೂಹ ೈ

w

ಮಾಲಿಕ್ ಹಮಾರ ೀ ಮಾಲಿಕ್ ಹಮಾರ ೀ

w

ಮಾಲಿಕ್ ಹಮಾರ ೀ ತಗಂ ಬಾಬಾಸಾಯಿೀ
ರಾಂ ನಜರ್ ಕರ ೂೀ ರಾಂ ನಜರ್ ಕರ ೂೀ , ಅಬ್ ಮೀರ ೀಸಾಯಿೀ
ರಾಂ ನಜರ್ ಕರ ೂೀ ರಾಂ ನಜರ್ ಕರ ೂೀ
೧೪.ತಗಜಕಾರ್ದ ೀಉ ಸಾವಳಾ ಮೀಭಾಯಾತರಿಯೀ
ತಗಜಕಾರ್ದ ೀಉ ಸಾವಳಾ ಮೀಭಾಯಾತರಿಯೀ
ಮೀದಗಬಳ ಬಟಕ ನಾಮಾಾ ಚ್ಚಜಾಣ ಶ್ರೀಹರಿೀ

ಮೀದಗಬಳ ಬಟಕ ನಾಮಾಾ ಚ್ಚಜಾಣ ಶ್ರೀಹರಿೀ
ಉಚ್ಚಿಷ್ಿ ತಗಲಾದ ೀಣ ೀಹ ಗ ೂೀಷ್ಿ ನಾಬರಿ ಯೀ
ಉಚ್ಚಿಷ್ಿ ತಗಲಾದ ೀಣ ೀಹ ಗ ೂೀಷ್ಿ ನಾಬರಿ
ತೂ ಜಗನಾಯಧ್ ತಗಜಚ ೀ ಕಶ್ೀರ ೀಭಾಕರಿ
ತೂ ಜಗನಾಯಧ್ ತಗಜಚ ೀ ಕಶ್ೀರ ೀಭಾಕರಿ
ನಕ ೂೀ ಅಂತಮದೀಯಾ ಪಾಹೂ ಸಖಾಾಭಗವಂತಾ ಶ್ರೀಕಾಂತಾ

om

ಮಧಾಾಹಯರಾತರ ಉಲಟ ೂೀನಿಗ ೀ ಲಿಹ ಆತಾ ಅಣಚ್ಚತಾತ

a.
c

ಜಹ ೂೀ ಈಲ್ ತಗಝೂರ ೀಕಾಕಡಾ ಕರಾ ಉಳತರಿಯೀ

gm

ಜಹ ೂೀ ಈಲ್ ತಗಝೂರ ೀಕಾಕಡಾ ಕರಾ ಉಳತರಿ

ಅಣತೀಲ್ ಭಕತ ನ ೈವ ೀದಾಹ ನಾನಾಪರಿ ಅಣತೀಲ್ ಭಕತ ನ ೈವ ೀದಾಹ

ou
si

ನಾನಾಪರಿೀ

.y

ತಗಜಕಾರ್ದ ೀಉ ಮಭಾಯಾ ತರಿಯೀ

w

ರ್ಗಜಕಾರ್ದ ೀಉ ಸದಗುರಗ ಮೀಭಾಯಾ ತರಿೀ

w

ಮೀದಗಬಳ ಬಟಕ ನಾಮಾಾ ಚ್ಚಜಾಣ ಶ್ರೀಹರಿೀ

w

ಮೀದಗಬಳ ಬಟಕ ನಾಮಾಾ ಚ್ಚಜಾಣ ಶ್ರೀಹರಿೀ.
ಶ್ರೀಸದಗುರಗ ಬಾಬಾಸಾಯಿೀ ಹ ೂೀ ಶ್ರೀಸದಗುರಗ ಬಾಬಾಸಾಯಿೀ
ತಗಜವಾಚಗನಿ ಆಶರರ್ನಾಹೀಭೂತಲಿೀ ತಗಜವಾಚಗನಿ
ಆಶರರ್ನಾಹೀಭೂತಲಿೀ
ಮೀ ಪಾಪಿಪತತಧಿೀಮಂತಾ ಮೀ ಪಾಪಿಪತತಧಿೀಮಂತಾ
ತಾರಣ ೀಮಲಾ ಗಗರಗನಾಧಾ ಝಗಡಕರಿೀ ತಾರಣ ೀಮಲಾ ಸಾಯಿನಾಧಾ

ಝಗಡಕರಿೀ
ತೂಶಾಂತಕ್ಷಮೀಚಾಮೀರೂ ತೂಶಾಂತಕ್ಷಮೀಚಾಮೀರೂ
ತಗಮ ಭವಾಣಧ ವಿಚ ೀತಾರೂ ಗಗರಗವರಾ
ತಗಮ ಭವಾಣಧ ವಿಚ ೀತಾರೂ ಗಗರಗವರಾ
ಗಗರಗವರಾಮಜಸ ಪಾಮರಾ ಅತಾ ಉದದರಾ
ಮೀಬಗಡತ ೂೀ ಭವ ಭರ್ ಡ ೂೀಹೀ ಉದದರಾ

om

ತಾರಿತಲವಲಾಹೀ ತಾರಿತ ಲಲಾಹೀ

gm

ತಗಜವಾಚಗನಿ ಆಶರರ್ನಾಹೀಭೂತಲಿೀ

a.
c

ಶ್ರೀ ಸದಗುರಗ ಬಾಬಾಸಾಯಿೀ ಹ ೂೀ ಶ್ರೀ ಸದಗುರಗ ಬಾಬಾಸಾಯಿೀ ಹ ೂೀ
ತಗಜವಾಚಗನಿ ಆಶರರ್ನಾಹೀಭೂತಲಿೀ

ou
si

ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸದಗುರಗ ಸಾಯಿನಾಧ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಕೀ ಜ ೈ

.y

ರಾಜಾಧಿರಾಜಯೀಗಿರಾಜ ಪರಬರಹಮ ಸಾಯಿನಾಧ್ ಮಹರಾಜ್

w

w

w

ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸದಗುರಗ ಸಾಯಿನಾಧ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಕೀ ಜ ೈ

