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ശ്രീ സച്ചിദാനംദ സമര്ധ സദ്ഗുരു സായിനാധ
മഹരാജ് കീ ജൈ.
ഓവാളു ആരതീ മാഝ്യാ സദ്ഗുരുനാധാ
മാഝ്യാ സായിനാധാ|
പാംചാഹീ തത്ത്വംചാ ദീപ ലാവിലാ ആതാ
നിര്ഗുണാതീസ്ധതി ജകസീ ആകാരാ
ആലീബാബാ ആകാരാ ആലീ
സരവാഘടി ഭരൂനീ ഉരലീസായിമാവുലീ
ഓവാളു ആരതീ മാഝ്യാ സദ്ഗുരുനാധാ
മാഝ്യാ സായിനാധാ|
പാംചാഹീ തത്ത്വംചാ ദീപ ലാവിലാ ആതാ
രൈതമ സത്ത്വ തിഘഘ
മായാശ്പസവലീബാബാമായാ ശ്പസവലീ
മാഘയചിഘയ ഘപാടീജകസീ മായാ ഉദ്ഭവലീ
ഓവാളു ആരതീ മാഝ്യാ സദ്ഗുരുനാധാ
മാഝ്യാ സായിനാധാ|
പാംചാഹീ തത്ത്വംചാ ദീപ ലാവിലാ ആതാ
സപ്തസാഗരീജകസാ ഘേള് മംഡീലാ ബാബാ
ഘേള് മംഡീലാ
ഘേളൂനിയാ ഘേള അവഘാ വിസ്താരഘകലാ
ഓവാളു ആരതീ മാഝ്യാ സദ്ഗുരുനാധാ
മാഝ്യാ സായിനാധാ|
പാംചാഹീ തത്ത്വംചാ ദീപ ലാവിലാ ആതാ
ശ്ബഹ്ാംഘഡചീ രചനാജകസീ ദാേവിലീഘഡാലാ
ബാബാദാേവിലീഘഡാലാ
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തുകാഹ്ഘണ മാഝ്ാ സവാമീ കൃപാളൂ ഘഭാളാ
ഓവാളു ആരതീ മാഝ്യാ സദ്ഗുരുനാധാ
മാഝ്യാ സായിനാധാ|
പാംചാഹീ തത്ത്വാംചാദീപലാവിലാ ആതാ
ഘലാപഘലഗ്ന്യാന ൈഗീ ഹിതഘനണതിഘകാണി
അവതാരാ പാംഡുരംഗാ നാമഘേവിഘലഗ്ന്യാനീ
ആരതിഗ്ന്യാനരാൈാ മഹാ ജകവലയ ഘതൈ
ഘസവിതിസാധു സംതാ മനുഘവദലാമാഝ്ാ
ആരതീഗ്ന്യാനരാൈാ..
കനകഘച താടകരീ ഉഭയഘഗാപികനാരീ
നാരദ തുംബുരഘഹാ സാമഗായനകരീ
ആരതീഗ്ന്യാനരാൈാ മഹാജകവലയഘതൈാ
ഘസവിതിസാധു സംതാ മനുഘവദലാമാഝ്ാ
ആരതീഗ്ന്യാനരാൈാ..
പഗട ഗുഹയഘബാഘല വിരവശ്ബഹ്ചിഘകലല
രാമൈനാര്ധനി (പാ)സായി മസ്തകഘേവിഘല
ആരതി ഗ്ന്യാനരാൈാ മഹജകവലയ താൈാ
ഘസവിതിസാധു സംതാ മനുഘവദലാമാഝ്ാ
ആരതീഗ്ന്യാനരാൈാ..
ആരതി തുകരാമാ സവാമീ സദ്ഗുരു ധാമാ
സച്ചിദാനംദമൂര്തീ പായിദാേവി ആഹ്ാ
ആരതിതുകരാമാ
രാഘഘവ സാഗരാതാ പാഷാണതാരിഘല
ജതഘസ തുഘകാ ബാഘച അഭംഗ രക്ഷീഘല
രതി തുകരാമാ സവാമീ സദ്ഗുരു ധാമാ

w

w

w

.y

ou
si

gm

a.
c

om

സച്ചിദാനംദമൂര്തീ പായിദാേവി ആഹ്ാ
ആരതിതുകരാമാ
തൂഘനകിത തുല ഘനസീ ശ്ബഹ്തുകാസിആഘല
ഹ്ഘണാനി രാഘമരവഘര ചരണി മസ്തകഘേവിഘല
ആരതി തുകരാമാ സവാമീ സദ്ഗുരു ധാമാ
സച്ചിദാനംദമൂര്തീ പായിദാേവി ആഹ്ാ
ആരതിതുകരാമാ
ജൈജൈ സായിനാധ ആതാ
പഹുഡാഘവമംദിരീഘഹാ
ആളവിഘതാ സഘശ്പഘമ തുൈലാ
ആരതിലഘഉനികരീഘഹാ
രംൈവിസീ തൂ മധുരഘബാലുനീ മായാൈരീനിൈ
മുലാഘഹാ
രംൈവിസീ തൂ മധുരഘബാലുനീ മായാൈരീനിൈ
മുലാഘഹാ
ഘഭാഗിസിവയാദിതൂച ഹരു നിയാനിൈഘസവക
ദു:േലാഘഹാ
ഘഭാഗിസിവയാദിതൂച ഹരു നിയാനിൈഘസവക
ദു:േലാഘഹാ
ദാവുനിഭക്തവയസനഹരിസീ ദര്രന ഘദരീ
തയാലാഘഹാ
ദാവുനിഭക്തവയസനഹരിസീ ദര്രന ഘദരീ
തയാലാഘഹാ
ഝ്ൂഘല അസതി കസ്ട അതീരയാതുമഘച
യാഘദഹാലഘഹാ
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ജൈജൈസായിനാധ ആതാപഹുഡാഘവ
മംദിരീഘഹാ
ആളവിഘതാ സഘശ്പഘമ തുൈലാ
ആരതിലഘഉനികരീഘഹാ
ജൈജൈസായിനാധ ആതാപഹുഡാഘവ
മംദിരീഘഹാ
ക്ഷമാരയന സുംദരിഹിഘരാഭാ
സുമനഘരൈതയാവരീഘഹാ
ക്ഷമാരയന സുംദരിഹിഘരാഭാ
സുമനഘരൈതയാവരീഘഹാ
ഘയാവീ ഘദാഡീ ഭക്ത ൈനാംചി പൂൈ
അര്ചാകരീഘഹാ
ഘയാവീ ഘദാഡീ ഭക്ത ൈനാംചി പൂൈ
അര്ചാകരീഘഹാ
ഓവാളിഘതാപംചശ്പാണിഘൈയാതി
സുമതീകരീഘഹാ
ഓവാളിഘതാപംചശ്പാണിഘൈയാതി
സുമതീകരീഘഹാ
ഘസവാകിംകരഭക്തി ശ്പീതി
അത്ത്രപരിമളവാരിഘഹാ
ജൈജൈസായിനാധ ആതാ പഹുഡാഘവ
മംദിരീഘഹാ
ആളവിഘതാ സഘശ്പഘമ തുൈലാ ആരതിഘഘ
ഉനികരീഘഹാ
ജൈജൈസായിനാധ ആതാ പഹുഡാഘവ
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മംദിരീഘഹാ
ഘസാഡുനിൈായാ ദു:േവാടഘത ബാബാ(സായി)
തവച്ചരണാസീഘഹാ
ഘസാഡുനിൈായാ ദു:േവാടഘത ബാബാ(സായി)
തവച്ചരണാസീഘഹാ
ആഘഗ്ന്യസ്തവഘഹാ അസീശ്പസാദഘഘഉനി
നിൈസദനാസീഘഹാ
ആഘഗ്ന്യസ്തവഘഹാ അസീശ്പസാദഘഘഉനി
നിൈസദനാസീഘഹാ
ൈാഘതാആതാ ഘയ
ഉപുനരപിതവച്ചരണാഘചപാരിഘഹാ
ൈാഘതാആതാ ഘയ
ഉപുനരപിതവച്ചരണാഘചപാരിഘഹാ
ഉേവൂതുൈല സായിമാവുഘല നിൈഹിത സാദാ
യാസീഘഹാ
ജൈജൈസായിനാധ ആതാ പഹുഡാഘവ
മംദിരീഘഹാ
ആളവിഘതാ സഘശ്പഘമ തുൈലാ ആരതിഘഘ
ഉനികരീഘഹാ
ജൈജൈസായിനാധ ആതാ പഹുഡാഘവ
മംദിരീഘഹാ
ആതാസവാമീ സുഘേനിശ്ദാകരാ അവധൂതാ
ബാബാകരാസായിനാധാ
ചിന്മയഘഹ (നിൈ) സുേദാമ ൈാവുനി
പഹുഡാഏകാംത
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ജവരാഗയാചാ കുംച ഘഘഉനി ചൗക ഝ്ൂഡിലാ
ബാബാചൗകഝ്ൂഡിലാ
തയാവരീ സുഘശ്പമാചാ രിഡകാവാദിദലാ
ആതാസവാമീസുഘേനിശ്ദാകരാ
അവദൂതാബാബാകരാ സായിനാധാ
ചിന്മയഘഹ സുേദാമ ൈാവുനി
പഹുഡാഏകാംത
പായഘഡയാ ഘാതലയ സുംദര നവവിദാ
ഭക്തീഈത ബാബാനവവിദാ ഭക്തീ
ഗ്ന്യാനാംചയാസമയാലാവുനി ഉൈലളയാഘൈയാതീ
ആതാസവാമീ സുഘേ നിശ്ദാ കരാ അവദൂതാ
ബാബാകരാ സായിനാധ
ചിന്മയഘഹ സുേദാമ ൈാവുനി
പഹുഡാഏകാംത
ഭാവാര്ധാംചാ മംചക ശ്ഹുദയാകാരീടാംഗിലാ
ബാബാ(ശ്ഹുദയാ) കാരീടാംഗിലാ
മനാചീ സുമഘന കരുനീഘകഘല ഘരഘൈലാ
ആതാസവാമീ സുഘേ നിശ്ദാ കരാ അവദൂതാ
ബാബാകരാ സായിനാധ
ചിന്മയഘഹ സുേദാമ ൈാവുനി
പഹുഡാഏകാംത
ജദവതാഘച കപാടലാവുനി ഏകശ്തഘകഘല
ബാബാ ഏകശ്തഘകഘല
ദുര്ഭുദ്ീംചയാ ഗാംേീ ഘസാഡുനി
പഡഘദഘസാഡിഘല
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ആതാസവാമീ സുഘേ നിശ്ദാ കരാ അവദൂതാ
ബാബാകരാ സായിനാധ
ചിന്മയഘഹ സുേദാമ ൈാവുനി
പഹുഡാഏകാംത
ആരാതൃഷ്ണ കല്പഘനചാ ഘസാഡുനി ഗലബലാ
ബാബാഘസാഡുനി ഗലബലാ
ദയാക്ഷമാ രാംതി ദാസീ ഉബയാ ഘസഘവലാ
ആതാസവാമീ സുഘേ നിശ്ദാ കരാ അവദൂതാ
ബാബാകരാ സായിനാധ
ചിന്മയഘഹ സുേദാമ ൈാവുനി
പഹുഡാഏകാംത
അലക്ഷയ ഉന്മനി ഘഘഉനി നാൈുക ദുശ്ശാലാ
ബാബാ നാൈുക ദുശ്ശാലാ
നിരംൈഘന സദ്ഗുരുസവാമീ നിൈവിലഘരഘൈലാ
ആതാസവാമീ സുഘേ നിശ്ദാ കരാ അവദൂതാ
ബാബാകരാ സായിനാധ
ചിന്മയഘഹ സുേദാമ ൈാവുനി
പഹുഡാഏകാംത
ശ്രീ ഗുരുഘദവദ്ത:
പാഘഹശ്പസാദാചി വാടദയാഘവദുഓനിയാതാടാ
ഘരഷാഘഘഉനി ൈാ ഈനതുമഘച
ഝ്ൂലീയാഘബാൈന
ഝ്ൂഘലാ ആതാഏകസവാതുഹ്
ആളംവാഘവാഘദവാ
തുകാഹ്ഘണ ആതാ ചിത്ത് കരുനീരാഹിഘലാ
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നിശ്ചിത്
പാവലാശ്പസാദആത വിഘോനിൈഘവ ബാബാ
ആതാനിൈഘവ
ആപുലാഘതാ ശ്രമകഘളാഘയതഘസഭാഘവ
ആതാസവാമീ സുഘേ നിശ്ദാ കരാ ഘഗാപാലാ
ബാബാസായിദയാളാ
പുരഘലമഘനാരാധ ൈാഘതാ ആപുഘലസ്ധളാ
തുഹ്സീ ൈാഗവൂ ആഹ്ആപുലയാ ചാഡാ
ബാബാ ആപുലയാചാഡാ
രുഭാ രുഭ കര്ഘമഘദാഷ ഹരാവയാപീഡാ
അതാസവാമീ സുഘേ നിശ്ദാകരാഘഗാപാലാ
ബാബാസായിദയാളാ
പുരഘലമഘനാരാധ ൈാഘതാ ആപുഘലസ്ധളാ
തുകാഹ്ഘണധിദഘല ഉച്ചിഷ്ടാഘചഘഭാൈന (ബാബാ)
ഉച്ചിഷ്ടാഘച ഘഭാൈന
നാഹിനിവഡിഘല അഹ് ആപുലയാഭിന്നാ
അതാസവാമീ സുഘേ നിശ്ദാകരാഘഗാപാലാ
ബാബാസായിദയാളാ
പുരഘലമഘനാരധൈാഘതാ ആപുഘലസ്ധലാ
ശ്രീ സച്ചിദാനംദ സദ്ഗുരു സായിനാധ് മഹരാജ്
കി ജൈ
രാൈാധിരാൈ ഘയാഗിരാൈ പരശ്ബഹ്
ശ്രീസായിനാധാമഹരാജ്
ശ്രീ സച്ചിദാനംദ സദ്ഗുരു സായിനാധ് മഹരാജ്
കി ജൈ

