શ્રી સચ્ચિદાનંદ સમર્ધ સદ્ગુરુ સાયિનાર્ મહરાજ કી જૈ.
ઘેઉયન પંિાકરતી કરૂબાબાન્સી આરતી
સાિીસી આરતી કરૂબાબાન્સી આરતી
ઉઠા ઉઠા હો બાન ર્વ ઓવાળુ હરમાર્વ
કરૂયનિાસ્ધર્રમન પાહગ
ં ીરહેધ્િાના
ુ ભ
સાિીિે હેધ્િાના પાહગ
ં ીર હેધ્િાના
ુ ભ

a.
c

ક્રુષ્ણ નાર્ા દત્તસાયિ જડોચિત્તત ુઝે પાિી

om

સાિીરામાર્વ ઓવાળુ હરમાર્વ

gm

ચિત્ત(દત્ત) બાબાસાિી જડોચિત્તત ુઝે પાિી

ou
si

આરયત સાયિબાબા સૌખ્િાદાતારજીવા
િરણારજતાચિ ધ્િાવાદાસાયવસાવ

.y

ભકતાંયવસાવ આરયતસાયિબાબા

w

w

જાળુયનિ આનંગધવધવરૂયપરહેદંગ

w

ુ જનદાયવ યનજડોળા શ્રીરં ગ
મુમક્ષ
ડોળા શ્રીરં ગ આરયતસાયિબાબા
જિમનીજૈસાભાવ તિતૈસાઅનુભાવ
દાયવયસદિાઘના ઐસીત ુઝીહહમાવ
ત ુઝીહહમાવ આરયતસાયિબાબા
ત ુમિેનામદ્યાતા હરે સંધક્રુયત વ્િાર્ા

અગાર્તવકરણીમાગધદાયવયસ અનાર્ા
દાયવયસ અનાર્ા આરયતસાયિબાબા
કચિયુચગ અવતાર સગુણપરબ્રહ્મસિાર
અવતાણધઝાિાસે ધવાયમદત્તાહદગંબર
આઠાહદવસા ગુરુવારી ભકતકરીયત વારી
પ્રભુપદ પહાવિા ભવભિ

a.
c

યનવાહરભિાયનવાહર આરયતસાયિબાબા

om

દત્તાહદગંબર આરયત સાયિબાબા

gm

માઝા યનજદ્રવ્િ ઠેવ તવ િરણરજસેવા

ou
si

માગણે હેચિ આતાત ુહ્મ દે વાહદદે વા
દે વાહદવા આરયતસાયિબાબા

.y

ઇચ્ચિતા દીન િાતાક યનમધિ તોિ યનજ સ ૂખ

w

w

પાજવેમાર્વાિ સંભાળ આપુચળભાક

w

આપુચળભાક આરયતસાયિબાબા
સૌખ્િ દાતારજીવિરણ તજતાિી
ધ્િાવાદાસાયવસાવા ભકતાં યવસાવા આરયતસાયિબાબા
જિદે વ જિદે વ દત્તા અવદૂત ઓસાયિ અવદૂત
જોડુયન કરતવ િરણીઠેયવતોમાર્ા જિદે વ જિદે વ
અવતરસીત ૂ િેતા ર્માધ ન તે ગ્િાની

નાધતીકાનાહીત ૂ િાયવયસ યનજભજની
દાયવયસનાનાિીિા અસંખ્િરૂપાની
હહરસી દે વાન િેત ૂ સંકટ હદનરજની
જિદે વજિદે વ દત્તા અવધ ૂતા ઓ સાિી અવધ ૂતા
િવ્વનધવરૂપી એક્યાદર્ધન ત્વાહદ ર્િે
સંર્િ યનરસુયનિા તદ્વૈતાઘાિયવિે

a.
c

ગોયપિંદા મંદાત્વાંિી ઉદ્દહરિે

om

જોડુયન કરતવ િરણીઠેયવતોમાર્ા જિદે વ જિદે વ

gm

જિદે વ જિદે વ દત્ત અવદૂત ઓ સાિી અવદૂત

ou
si

જોડુયન કરતવ િરણી ઠેયવતોમાર્ા જિદે વ જિદે વ
ભેદતત્ત્વહહિંદૂ િવના ન િાકાહી

.y

દાવાિાયસઝૂિાપુનરયપનરદે હી

w

w

પાહયસ પ્રેમાને ન ત ૂ હહિંદુિવનાહહ

w

દાયવયસ આત્મત્વાને વ્િાપક હસાિી
જિદે વજિદે વ દત્તા અવધ ૂતા ઓ સાિી અવધ ૂતા
જોડુયન કરતવ િરણીઠેયવતોમાર્ા જિદે વ જિદે વ
દે વસાયિનાર્ા ત્વત્પદનત હ્વાને
પરમાિામોહહત જનમોિન ઝુચણહ્વાને
તત્ક્રુપિા સકિાન િે સંકટયનરસાવે

દે યર્િ તહરદે ત્વદ્ર ુર્ ક્રુષ્ણાનેગાને
જિદે વ જિદે વ દત્તા અવદૂતા ઓ સાયિ અવદૂત
જોડુયન કરતવિરચણ ઠેયવતો માર્ા જિદે વ જિદે વ
યર્હરહડ માઝે પંડહરપુરસાયિબાબારમાવર
શુદ્દભસ્કતિંદ્ર ભાગા ભાવપુડિીકજાગા
ં
પુડં િીક જાગા ભાવપુડિીકજાગા
ં

gm

સાયિસીવંદન કરૂબાબાન્સીવંદન

a.
c

િહોિાહો અવઘે જન કરૂબાબાન્સીવંદન

ou
si

ગણ ૂહ્મણે બાબાસાિી દાવપાવમાઝે આઈ
પાવમાઝે આઈ દાવપાવમાઝે આઈ

.y

ઘાિીન િોટાંગણ વંદીન િરણ

w

w

ડોલ્િાયનપાહીનરૂપત ુઝે

w

પ્રેમે આચિિંગન આનંદેપ ૂજજન
ભાવે ઓવાચળન હ્મણેનામા
ત્વમેવ માતા િ યપતા ત્વમેવ
ત્વમેવબંદુશ્ચ સખાત્વમેવ
ત્વમેવ યવદ્યા દ્રયવણં ત્વમેવ
ત્વમેવ સવં મમદે વદે વ

om

બાબારમવર સાયિબાબારમવર

કાિેન વાિા મનિેંહદ્રિેવાધ
્
બુદ્દિાત્મનાવા
પ્રક્રુયત ધવભાવાત
કરોયમ િદ્યત્સકિં પરધમૈ
નારાિણા િેયત સમપધિામી
અચયુતકં ેર્વં રામનારાિણં

om

ક્રુષ્ણદામોદરં વાસુદેવ ં હહરિં
જાનકીનાિકં રામિંદ્ર ં ભજે

gm

હરે રામ હરે રામ રામરામ હરે હરે

a.
c

શ્રીર્રં માર્વં ગોયપકાવલ્િભં

ou
si

હરે ક્રુષ્ણ હરે ક્રુષ્ણ ક્રુષ્ણ ક્રુષ્ણ હરે હરે ||શ્રી ગુરુદેવદત્ત
હહર: ઓં િજ્ગેન િજ્ગ મિજત
ં દે વાધતાયનર્માધ ચણ

.y

પ્રર્માન્િાસન તેહનાકં મહહમાન: સિંત

w

w

િત્ર પ ૂવેસાદ્યાધસંયતદે વા

w

ઓં રાજાયર્રાજાિ પસહ્યસાહહને
નમોવિં વૈ શ્રવણાિ કુમધહ ે
સમેકામાન કામકામાિ મહ્યં
કામેશ્વરો વૈશ્રવણો દદાત ુ
કુબેરાિ વૈશ્રવણાિા મહારાજાિનમ:
ઓં ધવધતી સામ્રાજ્િં ભોજ્િં

ધવારાજ્િં વૈરાજ્િં પારમેષ્ટયંરાજ્િં
મહારાજ્િ માયર્પત્િમિં સમંતપિાધ
ઈશ્િા ધસાવધભૌમ ધસાવાધ યુષાન
તાદાપદાદાધત પ્રુયર્વ્િૈસમુદ્ર પિાંતાિા
એકરાસ્ળળયત તદપ્િેષ શ્િોકોચબગીતો મરુત:

om

પહરવેષ્ટોરો મરુત્ત ધિાવસન ગ્રુહ ે

આયવચક્ષતધિકામ પ્રેર યવશ્વેદેવાસભાસદ ઇયત

ou
si

અનંતાત ુિાતે કસેરે નમાવે

gm

અનંતા ત ુિાતે કસેરે ધતવાવે

a.
c

શ્રી નારાિણવાસુદેવ સચ્ચિદાનંદ સદ્ગુરુ સાયિનાર્ મહારાજ હક જૈ

અનંતા મુખાિા યર્ણે ર્ેષ ગાતા

.y

નમધકાર સાષ્ટાંગ શ્રી સાયિનાર્

w

w

ધમરાવે મનીત્વત્પદા યનત્િભાવે

w

ઉરાવે તરીભસ્કત સાઠી ધવભાવે
તરાવેજગા તારુની માિતાતા
નમધકાર સાષ્ટાંગ શ્રીસાયિનાર્ા
વસેજો સદા દાવિા સંતિીિા
હદસે આજ્ગગ્િ િોકાપરી જોજનાિા
પરી અંતરીજ્ગગ્િાન કૈ વલ્િ દાતા

નમધકાર સાષ્ટાંગ શ્રીસાયિનાર્ા
ભરાિાર્િા જન્મહા માનવાિા
નરાસાર્ધકા સાર્નીભ ૂતસાિા
ર્રૂસાિી પ્રેમા ગળાિાઅહંતા
નમધકાર સાષ્ટાંગ શ્રી સાયિનાર્ા

om

ર્રાવે કરીસાન અલ્પજ્ગગ્િબાિા
મુખીઘાિ પ્રેમેખરાગ્રાસ અતા

gm

નમધકાર સાષ્ટાંગ શ્રી સાયિનાર્ા

a.
c

કરાવે અહ્માર્ન્િ ચુભોયનગાિા
ં

ou
si

સુરાદીક જ્િાંચિા પદા વંહદતાતી
સુકાદીક જાતે સમાનત્વદે તી

.y

પ્રિાગાહદતીર્ે પદી નમ્રહોતા

w

w

નમધકાર સાષ્ટાંગ શ્રી સાયિનાર્ા

w

ત ુઝયા જ્િાપદા પાહતા ગોપબાિી
સદારં ગિી ચિત્ધવરૂપી યમળાિી
કરીરાસક્રીડા સવે ક્રુષ્ણનાર્ા
ત ુિામાગતો માગણે એકદ્યાવે
કરાજોહડતો દીન અત્િંત ભાવે
ભવીમોહનીરાજ હાતાહર આતા

નમધકાર સાષ્ટાંગ શ્રી સાયિનાર્ા
ઐસા િેઈબા! સાયિ હદગંબરા
અક્ષિરૂપ અવતારા | સવધહહવ્િાપક ત ૂ
શ્રુત ુસારા અનસ ૂિાયત્રકુમારા(બાબાિે) મહારાજે ઈબા
કાર્ીધનાન જપ પ્રયતહદવસી કોળાપુરચભક્ષેસી
ઝેળીિોંબતસે વામકરી યત્રશ ૂિ ઢમરૂર્ાહર

om

ું જિપ્રાસી યનદ્રામાહર
યનમધિનહદ તગા
ુ દે ર્ી ઈસા િે િીબા

a.
c

ભકતાવરદસદા સુખકારીદે ર્ીિ મુકતીિારી ઈસા િે િીબા

gm

પાયિપાદુકા જપમાિા કમંડલ ૂમ્રુગિાિા

ou
si

ર્ારણકહરર્ીબા નાગજટામુકુટ ર્ોભતોમાર્ા ઈસા િે િીબા
તત્પર ત ુઝયાિા જેધ્િાની અક્ષિત્વાંિેસદવી

.y

િક્ષ્મીવાસકરી હદનરજની રક્ષયસસંકટ વારુયન ઈસા િે િીબા

w

w

િાપહરધ્િાન ત ુઝે ગુરુરાિા દ્ર ુશ્િ કરીનિનાિા પ ૂણાધ નદ
ં સુખેહીકાિા

w

િાયવયસહહર ગુણગાિા ઈસા િે િીબા
સાયિ હદગંબર અક્ષિ રૂપ અવતારા
સવધહહવ્િાપક ત ૂ શ્રુયતસારા અનસ ૂિાયત્રકુમારા(બાબાિે) મહારાજે
ઈબા
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સમા યવષ્ક્રુતેર્ાન ભાધવત્ર્પભાવં
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અજન્માદ્યમેકં પરં બ્રહ્મ સાક્ષાત

om

ધવિં સંભવં રામમેવાનતીણં
નમામીશ્વરં સદ્ગુરંુ સાયિનાર્ં

a.
c

ુ ીત: પ્રભોહં
ભવદ્દર્ધનાત્સંપન

gm

શ્રીસાયિર્ ક્રુપાયનદે ચખિન્ર ુણાં સવાધ ર્ધયસહદ્દપ્રદ

ou
si

યુષ્મત્પાદરજ:પ્રભાવમત ુિં ર્ાતાયપવકતાઅક્ષમ:
સદ્ભકત્િાશ્ર્રણં ક્રુતાંજચિપુટ: સંપ્રાપ્પ્તતો સ્ધમન પ્રભો

.y

શ્રીમત્સાયિપરે ર્ પાદ કમિાનાચિરણ્િંમમ

w

w

સાયિરૂપ ર્રરાઘોત્તમં
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યવહદતમયવહદતં વાસવેમેતત્ક્ષમધવ
જિજિકરુણાદ્ભે શ્રી પ્રભોસાયિનાર્
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