శ్రీ సచ్చిదానంద సమర్ధ సదగ
ు ర్ు సాయినాధ మహరాజ్ కీ జై.
ఘేఉని పంచాకర్తీ కర్ూబాబాన్సీ ఆర్తీ
సాయిీసీ ఆర్తీ కర్ూబాబాన్సీ ఆర్తీ
ఉఠా ఉఠా హో బాన్ ధవ ఓవాళు హర్మాధవ
కర్ూనియాసధధ ర్మన పాహుగంభీర్హేధ్ాానా

a.
c

సాయిీచే హేధ్ాానా పాహుగంభీర్ హేధ్ాానా

om

సాయిీరామాధవ ఓవాళు హర్మాధవ

కరీష్ణ నాధ్ా దత్త సాయి జడో చ్చత్త త్ుఝే పాయిీ

gm

చ్చత్త (దత్త ) బాబాసాయిీ జడో చ్చత్త త్ుఝే పాయిీ

ou
si

ఆర్తి సాయిబాబా సౌఖ్ాాదాతార్జీవా

.y

చర్ణార్జతాలి ధ్ాావాదాసావిసావ

w

భకాతంవిసావ ఆర్తిసాయిబాబా

w

w

జాళునియ ఆనంగసవసవర్ూపధర్హెదంగ
ముముక్ష జనదావి నిజడో ళీ శ్రీర్ంగ
డో ళీ శ్రీర్ంగ ఆర్తిసాయిబాబా
జయమన్సజైసాభావ త్యతైసాఅనగభావ
దావిసధదయాఘనా ఐసీత్ుఝీహిమావ
త్ుఝీహిమావ ఆర్తిసాయిబాబా

త్ుమచేనామదాాతా హరే సంసగరుతి వాాధ్ా
అగాధత్వకర్ణీమార్ు దావిసధ అనాధ్ా
దావిసధ అనాధ్ా ఆర్తిసాయిబాబా
కలియుగి అవతార్ సగుణపర్బరహమసచార్
అవతార్ణ ఝాలాసే సావమిదతాతదిగంబర్

పరభుపద పహావయా భవభయ

gm

నివారిభయానివారి ఆర్తిసాయిబాబా

a.
c

ఆఠాదివసా గుర్ువారీ భకత కరీతి వారీ

om

దతాతదిగంబర్ ఆర్తి సాయిబాబా

ou
si

మాఝా నిజదరవా ఠేవ త్వ చర్ణర్జసేవా

.y

మాగణే హేచ్చ ఆతాత్ుహమ దేవాదిదవ
ే ా

w

దేవాదివా ఆర్తిసాయిబాబా

w

w

ఇచ్చితా దీన చాతాక నిర్మల తోయ నిజ సూఖ్
పాజవేమాధవాయ సంభాళ ఆపుళిభాక
ఆపుళిభాక ఆర్తిసాయిబాబా
సౌఖ్ా దాతార్జీవచర్ణ త్జతాలీ
ధ్ాావాదాసావిసావా భకాతం విసావా ఆర్తిసాయిబాబా
జయదేవ జయదేవ దతాత అవదూత్ ఓసాయి అవదూత్

జోడుని కర్త్వ చర్ణీఠేవితోమాధ్ా జయదేవ జయదేవ
అవత్ర్సీత్ూ యిేతా ధరామన్ తే గాాన్స
నాసీత కానాహీత్ూ లావిసధ నిజభజన్స
దావిసధనానాలీలా అసంఖ్ార్ూపాన్స
హరిసీ దేవాన్ చేత్ూ సంకట దినర్జన్స

om

జయదేవజయదేవ దతాత అవధూతా ఓ సాయిీ అవధూతా

a.
c

జోడుని కర్త్వ చర్ణీఠేవితోమాధ్ా జయదేవ జయదేవ
యవవనసవర్ూపీ ఏకాాదర్శన తావది ధలే

gm

సంశయ నిర్సగనియా త్దైవతాఘాలవిలే

ou
si

గోపధచందా మందాతావంచీ ఉదద రల
ి ే

.y

జయదేవ జయదేవ దత్త అవదూత్ ఓ సాయిీ అవదూత్

w

జోడుని కర్త్వ చర్ణీ ఠేవితోమాధ్ా జయదేవ జయదేవ

w

w

భేదత్త్త వహిందూ యవనా న్ చాకాహీ
దావాయాసధఝూలాపునర్పధనర్దేహీ
పాహసధ పేరమానే న్ త్ూ హిందగయవనాహి
దావిసధ ఆత్మతావనే వాాపక్ హసాయిీ
జయదేవజయదేవ దతాత అవధూతా ఓ సాయిీ అవధూతా
జోడుని కర్త్వ చర్ణీఠేవితోమాధ్ా జయదేవ జయదేవ

దేవసాయినాధ్ా త్వత్పదనత్ హావనే
పర్మాయామోహిత్ జనమోచన ఝుణిహావనే
త్త్ురుపయా సకలాన్ చే సంకటనిర్సావే
దేశిల త్రిదేత్వదగరశ కరీష్ాణనేగానే
జయదేవ జయదేవ దతాత అవదూతా ఓ సాయి అవదూత్

om

జోడుని కర్త్వచర్ణి ఠేవితో మాధ్ా జయదేవ జయదేవ
బాబార్మవర్ సాయిబాబార్మవర్

a.
c

శిరిడి మాఝే పండరిపుర్సాయిబాబార్మావర్

gm

శుదద భకతతచందర భాగా భావపుండలీకజాగా

ou
si

పుండలీక జాగా భావపుండలీకజాగా

.y

యహో యాహో అవఘే జన కర్ూబాబాన్సీవందన

w

సాయిసీవందన కర్ూబాబాన్సీవందన

w

w

గణూహమణే బాబాసాయిీ దావపావమాఝే ఆఈ
పావమాఝే ఆఈ దావపావమాఝే ఆఈ
ఘాలీన లోటాంగణ వందీన చర్ణ
డో లాానిపాహీనర్ూపత్ుఝే
పేరమే ఆలింగన ఆనందేపూజిన్
భావే ఓవాళిన హమణేనామా

త్వమేవ మాతా చ పధతా త్వమేవ
త్వమేవబందగశి సఖ్ాత్వమేవ
త్వమేవ విదాా దరవిణం త్వమేవ
త్వమేవ సర్వం మమదేవదేవ
కాయిేన వాచా మనచేందియి
ర ేరావ

నారాయణా యిేతి సమర్పయామీ

gm

అచగాత్ంకేశవం రామనారాయణం

a.
c

కరోమి యదాత్ీకలం పర్స్ైమ

om

బుదాదాత్మనావా పరకీరతి సవభావాత్

ou
si

కరీష్ణ దామోదర్ం వాసగదేవం హరిం

.y

శ్రీధర్ం మాధవం గోపధకావలా భం

w

జానకీనాయకం రామచందరం భజే

w

w

హరేరామ హరేరామ రామరామ హరే హరే
హరేకీరష్ణ హరేకీరష్ణ కరీష్ణ కరీష్ణ హరే హరే||శ్రీ గుర్ుదేవదత్త
హరి: ఓం యజేు న యజు మయజంత్ దేవాసాతనిధరామణి
పరధమానాాసన్ తేహనాకం మహిమాన్: సచంత్
యత్ర పూరేవసాదాాసీంతిదేవా
ఓం రాజాధ్ిరాజాయ పసహాసాహినే

నమోవయం వై శీవణాయ కరర్మహే
సమేకామాన్ కామకామాయ మహాం
కామేశవరో వైశవ
ీ ణో దదాత్ు
కరబేరాయ వైశవ
ీ ణాయా మహారాజాయనమ:
సావరాజాం వైరాజాం పార్మేష్్ాంరాజాం
ఈశ్ాా సాీర్వభౌమ సాీరావ యుష్ాన్

a.
c

మహారాజా మాధ్ిపత్ామయం సమంత్పరాా

om

ఓం సవసీత సామాాజాం భోజాం

gm

తాదాపదారాదత్ పుుధ్ివైాసముదర పరాాంతాయా

ou
si

ఏకరాళిితి త్దపేాష్ శ్లాకోబిగీతో మర్ుత్:

.y

పరివేష్్ ట రో మర్ుత్త సాావసన్ గుీహే

w

ఆవిక్షిత్సాకామ పేర్
ర విశ్వవదేవాసభాసద ఇతి
జై

w

w

శ్రీ నారాయణవాసగదేవ సచ్చిదానంద సదగ
ు ర్ు సాయినాధ్ మహారాజ్ కత
అనంతా త్ులాతే కసేరే సత వావే
అనంతాత్ులాతే కసేరే నమావే
అనంతా ముఖ్ాచా శిణే శ్వష్ గాతా
నమసాార్ సాష్ా్ంగ శ్రీ సాయినాధ

సమరావే మన్సత్వత్పదా నిత్ాభావే
ఉరావే త్రీభకతత సాఠీ సవభావే
త్రావేజగా తార్ున్స మాయతాతా
నమసాార్ సాష్ా్ంగ శ్రీసాయినాధ్ా
వసేజో సదా దావయా సంత్లీలా
పరీ అంత్రీజు ాాన కైవలా దాతా
నమసాార్ సాష్ా్ంగ శ్రీసాయినాధ్ా

ou
si

నరాసార్ధ కా సాధన్సభూత్సాచా

gm

భరాలాధలా జనమహా మానవాచా

a.
c

om

దిసే ఆజు ా లోకాపరీ జోజనాలా

.y

ధర్ూసాయిీ పేరమా గళీయాఅహంతా

w

నమసాార్ సాష్ా్ంగ శ్రీ సాయినాధ్ా

w

w

ధరావే కరీసాన అలపజు ాబాలా
కరావే అహామధనా చగంభోనిగాలా
ముఖీఘాల పేరమఖ్
ే రాగాీస అతా
నమసాార్ సాష్ా్ంగ శ్రీ సాయినాధ్ా
సగరాదీక జాాంచాా పదా వందితాతీ
సగకాదీక జాతే సమానత్వదేతీ

పరయాగాదితీరేధ పదీ నమాహో తా
నమసాార్ సాష్ా్ంగ శ్రీ సాయినాధ్ా
త్ుఝాా జాాపదా పాహతా గోపబాలీ
సదార్ంగలీ చ్చత్ీవర్ూపీ మిళీలీ
కరీరాసకీీడా సవే కరీష్ణ నాధ్ా
కరాజోడితో దీన అత్ాంత్ భావే
భవీమోహన్సరాజ హాతారి ఆతా

ou
si

ఐసా యిేఈబా! సాయి దిగంబరా

gm

నమసాార్ సాష్ా్ంగ శ్రీ సాయినాధ్ా

a.
c

om

త్ులామాగతో మాగణే ఏకదాావే

.y

అక్షయర్ూప అవతారా | సర్వహివాాపక త్ూ

w

శుీత్ుసారా అనసూయాతిరకరమారా(బాబాయిే) మహారాజే ఈబా

w

w

కాశ్రసాాన జప పరతిదివసీ కొళీపుర్భిక్షేసీ
నిర్మలనది త్ుంగా జలపారసీ నిదారమాహుర్దేశ్ర ఈసా యిే యిీబా
ఝేళీలోంబత్సే వామకరీ తిరశూల ఢమర్ూధ్ారి
భకాతవర్దసదా సగఖ్కారీదశ్ర
ే ల ముకీతచారీ ఈసా యిే యిీబా
పాయిపాదగకా జపమాలా కమండలూముాగచాలా
ధ్ార్ణకరిశ్రబా నాగజటాముకరట శ్లభతోమాధ్ా ఈసా యిే యిీబా

త్త్పర్ త్ుఝాాయా జేధ్ాాన్స అక్షయతావంచేసదవీ
లక్షమమవాసకరీ దినర్జన్స ర్క్షసధసంకట వార్ుని ఈసా యిే యిీబా
యాపరిధ్ాాన త్ుఝే గుర్ురాయా దగరశా కరీనయనాయా పూరాణనంద
సగఖ్ేహీకాయా
సాయి దిగంబర్ అక్షయ ర్ూప అవతారా

om

లావిసధహరి గుణగాయా ఈసా యిే యిీబా

మహారాజే ఈబా

gm

సదాసత్ీవర్ూపం చ్చదానందకందం

a.
c

సర్వహివాాపక త్ూ శుీతిసారా అనసూయాతిరకరమారా(బాబాయిే)
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సవభకేతచియా మానగష్ం దర్శయంత్ం

.y

నమామీశవర్ం సదగ
ు ర్ుం సాయినాధం

w

భవధ్ావంత్ విధవంస మారాతండమీడాం

w

w

మనోవాగతీత్ం మునిర్ ధ్ాాన గమాం
జగదావాపకం నిర్మలం నిర్ుుణంతావం
నమామీశవర్ం సదగ
ు ర్ుం సాయినాధం
భవాంభోది మగాారిధ తానాం జనానాం
సవపాదాశిీతానాం సవభకతత పధయ
ర ాణాం
సముదాదర్ణార్ధ ం కలౌ సంభవంత్ం

నమామీశవర్ం సదగ
ు ర్ుం సాయినాధం
సదానింబవుుక్షాధ్ికం సాధయంత్ం
నమామీశవర్ం సదగ
ు ర్ుం సాయినాధం
సదాకలపవుుక్షసా త్సాాధ్ిమూలే
భవదాావబుదాదా సపరాాదిసేవాం

అనేకా శుీతా త్ర్ాాలీలా విలాస్ై:

gm

సమా విష్ురుతశ్
ే ాన భాసవత్రపభావం

a.
c

నమామీశవర్ం సదగ
ు ర్ుం సాయినాధం
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నగరణాంకరర్వతాంభుకతత-ముకతత పరదంత్ం
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అహంభావహీనం పరసనాాత్మభావం

.y

నమామీశవర్ం సదగ
ు ర్ుం సాయినాధం

w

సతాంవిశీమారామమేవాభిరామం

w

w

సదాసజజ నై సంసగతత్ం సనామదిా:
జనామోదదం భకత భదర పరదంత్ం
నమామీశవర్ం సదగ
ు ర్ుం సాయినాధం
అజనామదామేకం పర్ంబరహమ సాక్షాత్
సవయం సంభవం రామమేవానతీర్ణ ం
భవదద ర్శనాత్ీంపున్సత్: పరభోహం

నమామీశవర్ం సదగ
ు ర్ుం సాయినాధం
శ్రీసాయిశ కరీపానిదే ఖిలనగరణాం సరావర్ధ సద
ధ ప
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ర
యుష్మతాపదర్జ:పరభావమత్ులం ధ్ాతాపధవకాతఅక్షమ:
సదాకాతాశశర్ణం కరీతాంజలిపుట: సంపారపధత తో సధమన్ పరభో
శ్రీమతాీయిపరేశ పాద కమలానాచిర్ణాంమమ
భకత కామ విబుధ దగరమంపరభుం
మాయయోపహత్ చ్చత్త శుదద యిే
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si

శర్త్ుీధ్ాంశు పరతిమంపరకాశం

gm

చ్చంత్యామాహే మమహరిాశం ముదా

a.
c

om

సాయిర్ూప ధర్రాఘోత్త మం

.y

కరీపాత్పపరత్ంవసాయినాధ

w

త్వదీయపాదాబజ సమాశిీతానాం

w

w

సవచాియయాతాప మపాకరోత్ు
ఉపాసనాదైవత్ సాయినాధ
సమవైర్మ యోపాసని నాసగతవంత్ం
ర్మేనమనోమే త్వపాదయుగేమ
భురంగో యదాబేజ మకర్ందలరబధ :
అనేకజనామరిజత్పాప సంక్షయో

భవేదావతాపద సరోజ దర్శనాత్
క్షమసవ సరావనపరాధ పుంజకాన్
పరసీద సాయిశ సదగ
ు రోదయానిధ్ే
శ్రీసాయినాధ చర్ణాముాత్పూర్ణ చ్చతాత
సంసార్ జనాదగరితౌఘ వినిర్ు తాసేత

a.
c

కైవలా ధ్ామ పర్మం సమవాపుావంతి

om

త్తాపద సేవనర్తా సీత్ త్ంచ భకాతా

సటత త్రమే త్త్పఠేదాకాతా యోనార్సత నమనాసదా
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సదగ
ు రో: సాయినాధసాకరీపాపాత్రం భవేదావం
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కర్చర్ణకరీత్ం వాకాాయజంకర్మజంవా

.y

శీవణనయనజంవామానసంవా పరాధం

w

విదిత్మవిదిత్ం వాసరేవమేత్త్క్షమసవ

w

w

జయజయకర్ుణాదేా శ్రీ పరభోసాయినాధ
శ్రీ సచ్చిదానంద సదగ
ు ర్ు సాయినాధ్ మహరాజ్ కత జై
రాజాధ్ిరాజ యోగిరాజ పర్బరహమ శ్రీసాయినాధ్ామహరాజ్
శ్రీ సచ్చిదానంద సదగ
ు ర్ు సాయినాధ్ మహరాజ్ కత జై

