ஶ்ரீ ஸச்சிதானம்த ஸமர்த ஸத்குரு ஸாயினாத
மஹராஜ் கீ ஜை.
ஓவாளு ஆரதீ மாஜ்யா ஸத்குருனாதா மாஜ்யா
ஸாயினாதா|
பாம்சாஹீ தத்த்வம்சா தீப லாவிலா ஆதா
னிர்குணாதீஸ்ததி ஜகஸீ ஆகாரா ஆலீபாபா

om

ஆகாரா ஆலீ

a.
c

ஸர்வாகடி பரூன ீ உரலீஸாயிமாவுலீ

ஓவாளு ஆரதீ மாஜ்யா ஸத்குருனாதா மாஜ்யா

gm

ஸாயினாதா|

ou
si

பாம்சாஹீ தத்த்வம்சா தீப லாவிலா ஆதா
ரைதம ஸத்த்வ திகக

.y

மாயாப்ரஸவலீபாபாமாயா ப்ரஸவலீ

w

மாகயசிகய கபாடீஜகஸீ மாயா உத்பவலீ

w

w

ஓவாளு ஆரதீ மாஜ்யா ஸத்குருனாதா மாஜ்யா
ஸாயினாதா|
பாம்சாஹீ தத்த்வம்சா தீப லாவிலா ஆதா
ஸப்தஸாகரீஜகஸா ககள் மம்டீலா பாபா ககள்
மம்டீலா
ககளூனியா ககள அவகா விஸ்தாரககலா
ஓவாளு ஆரதீ மாஜ்யா ஸத்குருனாதா மாஜ்யா

ஸாயினாதா|
பாம்சாஹீ தத்த்வம்சா தீப லாவிலா ஆதா
ப்ரஹ்மாம்கேசீ ரசனாஜகஸீ தாகவிலீகோலா
பாபாதாகவிலீகோலா
துகாஹ்மகண மாைா ஸ்வாமீ க்றுபாளூ கபாளா
ஓவாளு ஆரதீ மாஜ்யா ஸத்குருனாதா மாஜ்யா

om

ஸாயினாதா|

a.
c

பாம்சாஹீ தத்த்வாம்சாதீபலாவிலா ஆதா
கலாபகலக்ன்யான ைகீ ஹிதகனணதிககாணி

gm

அவதாரா பாம்டுரம்கா னாமகேவிகலக்ன்யான ீ

ou
si

ஆரதிக்ன்யானராைா மஹா ஜகவல்ய கதை
கஸவிதிஸாது ஸம்தா மனுகவதலாமாைா

.y

ஆரதீக்ன்யானராைா..

w

கனககச தாேகரீ உப்யககாபிகனாரீ

w

w

னாரத தும்புரகஹா ஸாமகாயனகரீ
ஆரதீக்ன்யானராைா மஹாஜகவல்யகதைா
கஸவிதிஸாது ஸம்தா மனுகவதலாமாைா
ஆரதீக்ன்யானராைா..
பகே குஹ்யகபாகல விஶ்வப்ரஹ்மசிககலல
ராமைனார்தனி (பா)ஸாயி மஸ்தககேவிகல
ஆரதி க்ன்யானராைா மஹஜகவல்ய தாைா

கஸவிதிஸாது ஸம்தா மனுகவதலாமாைா
ஆரதீக்ன்யானராைா..
ஆரதி துகராமா ஸ்வாமீ ஸத்குரு தாமா
ஸச்சிதானம்தமூர்தீ பாயிதாகவி ஆஹ்மா
ஆரதிதுகராமா
ராககவ ஸாகராதா பாஷாணதாரிகல

om

ஜதகஸ துககா பாகச அபம்க ரக்ஷீகல

a.
c

ரதி துகராமா ஸ்வாமீ ஸத்குரு தாமா
ஸச்சிதானம்தமூர்தீ பாயிதாகவி ஆஹ்மா

gm

ஆரதிதுகராமா

ou
si

தூகனகித துல கனஸீ ப்ரஹ்மதுகாஸிஆகல
ஹ்மகணானி ராகமஶ்வகர சரணி

.y

மஸ்தககேவிகல

w

ஆரதி துகராமா ஸ்வாமீ ஸத்குரு தாமா

w

w

ஸச்சிதானம்தமூர்தீ பாயிதாகவி ஆஹ்மா
ஆரதிதுகராமா
ஜைஜை ஸாயினாத ஆதா
பஹுோகவமம்திரீகஹா
ஆளவிகதா ஸப்கரகம துைலா
ஆரதிலகஉனிகரீகஹா
ரம்ைவிஸீ தூ மதுரகபாலுன ீ மாயாைஶ ீனிை

முலாகஹா
ரம்ைவிஸீ தூ மதுரகபாலுன ீ மாயாைஶ ீனிை
முலாகஹா
கபாகிஸிவ்யாதிதூச ஹரு னியானிைகஸவக
து:கலாகஹா
கபாகிஸிவ்யாதிதூச ஹரு னியானிைகஸவக

om

து:கலாகஹா

a.
c

தாவுனிபக்தவ்யஸனஹரிஸீ தர்ஶன கதஶ ீ
த்யாலாகஹா

ou
si

த்யாலாகஹா

gm

தாவுனிபக்தவ்யஸனஹரிஸீ தர்ஶன கதஶ ீ
ைூகல அஸதி கஸ்ே அதீஶயாதுமகச

.y

யாகதஹாலகஹா

w

ஜைஜைஸாயினாத ஆதாபஹுோகவ

w

w

மம்திரீகஹா

ஆளவிகதா ஸப்கரகம துைலா
ஆரதிலகஉனிகரீகஹா
ஜைஜைஸாயினாத ஆதாபஹுோகவ
மம்திரீகஹா
க்ஷமாஶயன ஸும்தரிஹிகஶாபா
ஸுமனகஶைத்யாவரீகஹா

க்ஷமாஶயன ஸும்தரிஹிகஶாபா
ஸுமனகஶைத்யாவரீகஹா
க்யாவ ீ கதாடீ பக்த ைனாம்சி பூை
அர்சாகரீகஹா
க்யாவ ீ கதாடீ பக்த ைனாம்சி பூை
அர்சாகரீகஹா

om

ஓவாளிகதாபம்சப்ராணிஜ்கயாதி

a.
c

ஸுமதீகரீகஹா
ஸுமதீகரீகஹா

gm

ஓவாளிகதாபம்சப்ராணிஜ்கயாதி

ou
si

கஸவாகிம்கரபக்தி ப்ரீதி
அத்தரபரிமளவாரிகஹா

w

மம்திரீகஹா

.y

ஜைஜைஸாயினாத ஆதா பஹுோகவ

w

w

ஆளவிகதா ஸப்கரகம துைலா ஆரதிகக
உனிகரீகஹா
ஜைஜைஸாயினாத ஆதா பஹுோகவ
மம்திரீகஹா
கஸாடுனிைாயா து:கவாேகத பாபா(ஸாயி)
த்வச்சரணாஸீகஹா
கஸாடுனிைாயா து:கவாேகத பாபா(ஸாயி)

த்வச்சரணாஸீகஹா
ஆக்ன்கயஸ்தவகஹா அஸீப்ரஸாதககஉனி
னிைஸதனாஸீகஹா
ஆக்ன்கயஸ்தவகஹா அஸீப்ரஸாதககஉனி
னிைஸதனாஸீகஹா
ைாகதாஆதா கய

a.
c

ைாகதாஆதா கய

om

உபுனரபித்வச்சரணாகசபாஶிகஹா
உபுனரபித்வச்சரணாகசபாஶிகஹா

gm

உேவூதுைல ஸாயிமாவுகல னிைஹித ஸாதா

ou
si

யாஸீகஹா
மம்திரீகஹா

.y

ஜைஜைஸாயினாத ஆதா பஹுோகவ

w

ஆளவிகதா ஸப்கரகம துைலா ஆரதிகக

w

w

உனிகரீகஹா

ஜைஜைஸாயினாத ஆதா பஹுோகவ
மம்திரீகஹா
ஆதாஸ்வாமீ ஸுககனித்ராகரா அவதூதா
பாபாகராஸாயினாதா
சின்மயகஹ (னிை) ஸுகதாம ைாவுனி
பஹுோஏகாம்த

ஜவராக்யாசா கும்ச ககஉனி லசௌக ைூடிலா
பாபாலசௌகைூடிலா
தயாவரீ ஸுப்கரமாசா ஶிேகாவாதிதலா
ஆதாஸ்வாமீ ஸுககனித்ராகரா
அவதூதாபாபாகரா ஸாயினாதா
சின்மயகஹ ஸுகதாம ைாவுனி

om

பஹுோஏகாம்த
பாபானவவிதா பக்தீ

a.
c

பாயகட்யா காதல்ய ஸும்தர னவவிதா பக்தீஈத

ou
si

உைலள்யாஜ்கயாதீ

gm

க்ன்யானாம்ச்யாஸமயாலாவுனி

ஆதாஸ்வாமீ ஸுகக னித்ரா கரா அவதூதா

.y

பாபாகரா ஸாயினாத

w

சின்மயகஹ ஸுகதாம ைாவுனி

w

w

பஹுோஏகாம்த

பாவார்தாம்சா மம்சக ஹ்ருதயாகாஶ ீோம்கிலா
பாபா(ஹ்ருதயா) காஶ ீோம்கிலா
மனாசீ ஸுமகன கருன ீகககல கஶகைலா
ஆதாஸ்வாமீ ஸுகக னித்ரா கரா அவதூதா
பாபாகரா ஸாயினாத
சின்மயகஹ ஸுகதாம ைாவுனி

பஹுோஏகாம்த
த்ஜவதாகச கபாேலாவுனி ஏகத்ரகககல பாபா
ஏகத்ரகககல
துர்புத்தீம்ச்யா காம்டீ கஸாடுனி
பேகதகஸாடிகல
ஆதாஸ்வாமீ ஸுகக னித்ரா கரா அவதூதா

om

பாபாகரா ஸாயினாத

a.
c

சின்மயகஹ ஸுகதாம ைாவுனி
பஹுோஏகாம்த

gm

ஆஶாத்றுஷ்ண கல்பகனசா கஸாடுனி கலபலா

ou
si

பாபாகஸாடுனி கலபலா

தயாக்ஷமா ஶாம்தி தாஸீ உப்யா கஸகவலா

.y

ஆதாஸ்வாமீ ஸுகக னித்ரா கரா அவதூதா

w

பாபாகரா ஸாயினாத

w

w

சின்மயகஹ ஸுகதாம ைாவுனி
பஹுோஏகாம்த
அலக்ஷ்ய உன்மனி ககஉனி னாைுக துஶ்ஶாலா
பாபா னாைுக துஶ்ஶாலா
னிரம்ைகன ஸத்குருஸ்வாமீ
னிைவிலகஶகைலா
ஆதாஸ்வாமீ ஸுகக னித்ரா கரா அவதூதா

பாபாகரா ஸாயினாத
சின்மயகஹ ஸுகதாம ைாவுனி
பஹுோஏகாம்த
ஶ்ரீ குருகதவத்த:
பாகஹப்ரஸாதாசி வாேத்யாகவதுஓனியாதாோ
கஶஷாககஉனி ைா ஈனதுமகச ைூலீயாகபாைன

a.
c

ஆளம்வாகவாகதவா

om

ைூகலா ஆதாஏகஸவாதுஹ்ம

துகாஹ்மகண ஆதா சித்த கருன ீராஹிகலா

gm

னிஶ்சித்

ou
si

பாவலாப்ரஸாதஆத விகோனிைகவ பாபா
ஆதானிைகவ

.y

ஆபுலாகதா ஶ்ரமககளாகயதகஸபாகவ

w

ஆதாஸ்வாமீ ஸுகக னித்ரா கரா ககாபாலா

w

w

பாபாஸாயிதயாளா
புரகலமகனாராத ைாகதா ஆபுகலஸ்தளா
துஹ்மஸீ ைாகவூ ஆஹ்மஆபுல்யா சாோ பாபா
ஆபுல்யாசாோ
ஶுபா ஶுப கர்கமகதாஷ ஹராவயாபீோ
அதாஸ்வாமீ ஸுகக னித்ராகராககாபாலா
பாபாஸாயிதயாளா

புரகலமகனாராத ைாகதா ஆபுகலஸ்தளா
துகாஹ்மகணதிதகல உச்சிஷ்ோகசகபாைன
(பாபா) உச்சிஷ்ோகச கபாைன
னாஹினிவடிகல அஹ்ம ஆபுல்யாபின்னா
அதாஸ்வாமீ ஸுகக னித்ராகராககாபாலா
பாபாஸாயிதயாளா

om

புரகலமகனாரதைாகதா ஆபுகலஸ்தலா

a.
c

ஶ்ரீ ஸச்சிதானம்த ஸத்குரு ஸாயினாத்
மஹராஜ் கி ஜை

gm

ராைாதிராை கயாகிராை பரப்ரஹ்ம

ou
si

ஶ்ரீஸாயினாதாமஹராஜ்

ஶ்ரீ ஸச்சிதானம்த ஸத்குரு ஸாயினாத்

w

w

w

.y

மஹராஜ் கி ஜை

