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ஷிrடி ஸாயி பாபா ஸாயம்கால ஆரதி - தூப்
ஆரதி
ஸ்ரீ ஸச்சிதானம்த ஸத்குரு ஸாயினாத மஹராஜ் கீ ைஜ.
ஆரதி ஸாயிபாபா ெஸௗக்ய தாதார ஜவ
சரண ரஜதாl த்யாவா தாஸாவிஸாவா
பக்தாவிஸாவா ஆரதிஸாயிபாபா
ஜாளுனிய அனம்க ஸஸ்வரூபிராேஹதம்க
முமூக்ஷ ஜனதாவி னிஜேடாளா ஸ்ரீரம்க
ேடாளா ஸ்ரீரம்க ஆரதிஸாயிபாபா
ஜயமனி ைஜஸாபாவ தய ைதஸா அனுபவ
தாவிஸி தயாகனா ஐஸி துஜஹிமாவ
துஜஹிமாவா ஆரதிஸாயிபாபா
துமேசனாம த்யாதா ஹேர ஸம்ஸ்க்றுதி வ்யதா
அகாததவகரணி மா1க தாவிஸி அனாதா
தாவிஸி அனாதா ஆரதி ஸாயிபாபா
கலியுகி அவதாரா ஸத்குண பரப்ரஹ்மா ஸாசார
அவத1ண ஜூலாேஸ ஸ்வாமீ தத்த திகம்பர
தத்த திகம்பர ஆரதி ஸாயிபாபா
ஆடாதிவஸா குருவாr பக்த கrதிவாr
ப்ரபுபத பஹாவயா பவபய னிவாr
பயனிவாr ஆரதி ஸாயிபாபா
மாஜானிஜ த்ரவ்யேடவ தவ சரணரஜேஸவா
மாகேண ேஹசிஆதா துஹ்மா ேதவாதிேதவா
ேதவாதிேதவ ஆரதிஸாயிபாபா
இச்சிதா தனசாதக னி1மல ேதாயனிஜஸூக
பாஜேவ மாதவாயா ஸம்பாள அபூளிபாக
அபூளிபாக ஆரதிஸாயிபாபா
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ெஸௗக்யதாதார ஜவா சரண ரஜதாள  த்யாவாதாஸா
விஸாவா பக்தாவிஸாவா ஆரதி ஸாயிபாபா
௨. அபம்க்
ஶிrடி மாேஜ பம்டrபுர ஸாயிபாபாரமாவர
பாபாரமாவர - ஸாயிபாபாரமாவர
ஶுத்தபக்தி சம்த்ரபாகா - பாவபும்டlகஜாகா
பும்டlக ஜாகா - பாவபும்டlகஜாகா
யாேஹா யாேஹா அவேகஜன| கரூபாபான்s வம்தன
ஸாயிs வம்தன| கரூபாபான்s வம்தன||
கணூஹ்மேண பாபாஸாயி| தாவபாவ மாேஜ ஆயீ
பாவமாேஜ ஆயீ தாவபாவ மாேஜயாஈ
௩. னமனம்
காlன ேலாடாம்கண,வம்தன சரண
ேடால்யான  பாஹன ரூபதுேஜ|
ப்ேரேம ஆலிம்கன,ஆனம்ேத பூஜின
பாேவ ஓவாள ன ஹ்மேண னாமா||
த்வேமவ
த்வேமவ
த்வேமவ
த்வேமவ

மாதா ச பிதா த்வேமவ
பம்துஶ்ச ஸகா த்வேமவ
வித்யா த்ரவிணம் த்வேமவ
ஸ1வம் மமேதவேதவ

காேயன வாசா மனேஸம்த்rைய1வா
புத்த்யாத்மனாவா ப்ரக்றுேத ஸ்வபாவாத்
கேராமி யத்யத்ஸகலம் பரஸ்ைம
னாராயணாேயதி ஸம1பயாமீ
அச்யுதம்ேகஶவம் ராமனாராயணம்
க்றுஷ்ணதாேமாதரம் வாஸுேதவம் ஹrம்
ஸ்ரீதரம் மாதவம் ேகாபிகாவல்லபம்
ஜானகீ னாயகம் ராமசம்த்ரம் பேஜ
௪. னாம ஸ்மரணம்
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ஹேரராம ஹேரராம ராமராம ஹேர ஹேர
ஹேரக்றுஷ்ண ஹேரக்றுஷ்ண க்றுஷ்ண க்றுஷ்ண ஹேர ஹேர ||ஸ்ரீ
குருேதவதத்த
௫. னமஸ்காராஷ்டகம்
அனம்தா துலாேத கேஸேர ஸ்தவாேவ
அனம்தா துலாேத கேஸேர னமாேவ
அனம்தாமுகாசா ஶிேண ேஶஷ காத
னமஸ்கார ஸாஷ்டாம்க ஸ்ரீஸாயினாதா
ஸ்மராேவமன த்வத்பதா னித்யபாேவ
உராேவதr பக்திஸாடீ ஸ்வபாேவ
தராேவ ஜகா தாருன மாயா தாதா
னமஸ்கார ஸாஷ்டாம்க ஸ்ரீஸாயினாதா
வேஸ ேஜாஸதா தாவயா ஸம்தlலா
திேஸ ஆஜ்ஞ ேலாகா பr ேஜாஜனாலா
பr அம்தr ஜ்ஞானைகவல்ய தாதா
னமஸ்கார ஸாஷ்டாம்க ஸ்ரீஸாயினாதா
பராலதலா ஜன்மஹா மான வாசா
னராஸா1தகா ஸாதன பூத ஸாசா
தரூஸாயி ப்ேரமா களாயா அஹம்தா
னமஸ்கார ஸாஷ்டாம்க ஸ்ரீஸாயினாதா
தராேவ கrஸான அல்பஜ்ஞ பாலா
கராேவ அஹ்மாதன்யசும்ேபானிகாலா
முகீ கால ப்ேரேமகராக்ராஸ அதா
னமஸ்கார ஸாஷ்டாம்க ஸ்ரீஸாயினாதா
ஸுரா தக ஜ்யாம்ச்யா பதாவம்திதாதி
ஶுகாதக ஜாேத ஸமானத்வேதத
ப்ரயாகாதி த1ேத பதனம்ரேஹாதா
னமஸ்கார ஸாஷ்டாம்க ஸ்ரீஸாயினாதா
துஜ்யாஜ்யாபதா பாஹதா ேகாபபாl
ஸதாரம்கl சித்ஸ்வரூபீ மிளாl
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கrராஸக்rடா ஸேவ க்றுஷ்ணனாதா
னமஸ்கார ஸாஷ்டாம்க ஸ்ரீஸாயினாதா
துலாமாகேதா மாகேண ஏகத்யாேவ
கராேஜாடிேதா தன அத்யம்த பாேவ
பவேமாஹன

ராஜ ஹாதாr ஆதா
னமஸ்கார ஸாஷ்டாம்க ஸ்ரீஸாயினாதா
௬. ப்ரா1தன
ஐஸா ேயஈபா! ஸாயி திகம்பரா
அக்ஷயரூப அவதாரா | ஸ1வஹி வ்யாபக தூ
ஶ்ருதிஸாரா, அனஸூயாத்rகுமாரா(பாபாேய) மஹாராேஜ ஈபா
காஶ ீஸ்னான ஜப ப்ரதிதிவs ெகால்ஹாபுர பிேக்ஷs னி1மல னதி தும்கா
ஜலப்ராs, னித்ராமாஹுரேதஶ ீ ஐஸா ேய யீபா
ேஜாள ேலாம்பதேஸ வாமகr த்rஶூல டமரூதாr
பக்தாவரதஸதா ஸுககாr, ேதஶ ீல முக்தசாr ஐஸா ேய யீபா
பாயிபாதுகா ஜபமாலா கமம்டலூம்றுகசாலா
தாரண கrஶ ீபா னாகஜடா, முகுட ேஶாபேதாமாதா ஐஸா ேய யீபா
தத்பர துஜ்யாயா ேஜத்யான  அக்ஷயத்வாம்ேசஸதன 
லக்ஷ்மீ வாஸகr தினரஜன , ரக்ஷஸிஸம்கட வாருனி ஐஸா ேய யீபா
யாபrத்யான துேஜ குருராயா த்றுஶ்யகr னயனாயா
பூ1ணானம்த ஸுேக ஹகாயா, லாவிஸிஹr குணகாயா
ஐஸா ேய யீபா ஸாயி திகம்பர அக்ஷய ரூப அவதாரா
ஸ1வஹிவ்யாபக தூ, ஶ்ருதிஸாரா அனஸூயாத்r குமாரா(பாபாேய)
மஹாராேஜ ஈபா
௭. ஸாயி மஹிமா ஸ்ேதாத்ரம்
ஸதாஸத்ஸ்வரூபம் சிதானம்தகம்தம்
ஜகத்ஸம்பவஸ்தான ஸம்ஹார ேஹதும்
ஸ்வபக்ேதச்சயா மானுஷம் த1ஶயம்தம்
னமாமீ ஶ்வரம் ஸத்குரும் ஸாயினாதம்
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பவத்வாம்த வித்வம்ஸ மா1தாம்டமீ ட்யம்
மேனாவாகததம் முனி1 த்யான கம்யம்
ஜகத்வ்யாபகம் னி1மலம் னி1குணம் த்வாம்
னமாமீ ஶ்வரம் ஸத்குரும் ஸாயினாதம்
பவாம்ேபாதி மக்னா1திதானாம் ஜனானாம்
ஸ்வபாதாஶ்rதானாம் ஸ்வபக்தி ப்rயாணாம்
ஸமுத்தாரணா1தம் கெலௗ ஸம்பவம்தம்
னமாமீ ஶ்வரம் ஸத்குரும் ஸாயினாதம்
ஸதானிம்ப வ்றுக்ஷஸ்யமுலாதி வாஸாத்
ஸுதாஸ்ராவிணம் திக்த மப்ய ப்rயம்தம்
தரும் கல்ப வ்றுக்ஷாதிகம் ஸாதயம்தம்
னமாமீ ஶ்வரம் ஸத்குரும் ஸாயினாதம்
ஸதாகல்ப வ்றுக்ஷஸ்ய தஸ்யாதிமூேல
பவத்பாவபுத்த்யா ஸப1யாதிேஸவாம்
ன்றுணாம் கு1வதாம் புக்தி-முக்தி ப்ரதம்தம்
னமாமீ ஶ்வரம் ஸத்குரும் ஸாயினாதம்
அேனகா ஶ்றுதா த1க்ய lலா விலாைஸ:
ஸமா விஷ்க்றுேதஶான பாஸ்வத்1பபாவம்
அஹம்பாவஹனம் ப்ரஸன்னாத்மபாவம்
னமாமீ ஶ்வரம் ஸத்குரும் ஸாயினாதம்
ஸதாம் விஶ்ரமாராம ேமவாபிராமம்
ஸதாஸஜ்ஜைன ஸம்ஸ்துதம் ஸன்னமத்பி:
ஜனாேமாததம் பக்த பத்ர ப்ரதம்தம்
னமாமீ ஶ்வரம் ஸத்குரும் ஸாயினாதம்
அஜன்மாத்யேமகம் பரம்ப்ரஹ்ம ஸாக்ஷாத்
ஸ்வயம் ஸம்பவம் ராமேமவாவத1ணம்
பவத்த1ஶனாத்ஸம்புன த: ப்ரேபாஹம்
னமாமீ ஶ்வரம் ஸத்குரும் ஸாயினாதம்
ஸ்ரீஸாயிஶ க்றுபானிேத கிலன்றுணாம் ஸ1வா1தஸித்திப்ரத
யுஷ்மத்பாதரஜ: ப்ரபாவமதுலம் தாதாபிவக்தாக்ஷம:
ஸத்பக்த்யாஶ்ஶரணம் க்றுதாம்ஜலிபுட: ஸம்ப்ராப்திேதாஸ்மின் ப்ரேபா
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ஸ்ரீமத்ஸாயிபேரஶ பாத கமலான் னான்யச்சரண்யம்மம
ஸாயிரூபதர ராகேவாத்தமம்
பக்தகாம விபுத த்ருமம் ப்ரபும்
மாயேயாபஹத சித்த ஶுத்தேய
சிம்தயாம்யஹ மஹ1னிஶம் முதா
ஶரத்ஸுதாம்ஶம் ப்ரதிமம் ப்ரகாஶம்
க்றுபாதபத்ரம் தவஸாயினாத
த்வதயபாதாப்ஜ ஸமாஶ்rதானாம்
ஸ்வச்சாயயாதாப மபாகேராது
உபாஸனாைதவத ஸாயினாத
ஸ்மைவ1ம ேயாபாஸனி னாஸ்துதஸ்த்வம்
ரேமன்மேனாேம தவபாதயுக்ேம
ப்ரும்ேகா யதாப்ேஜ மகரம்தலுப்த:
அேனகஜன்மா1ஜித பாபஸம்க்ஷேயா
பேவத்பவத்பாத ஸேராஜ த1ஶனாத்
க்ஷமஸ்வ ஸ1வானபராத பும்ஜகான்
ப்ரsத ஸாயிஶ ஸத்குேரா தயானிேத
ஸ்ரீஸாயினாத சரணாம்றுத பூ1ணசித்தா
தத்பாத ேஸவனரதா ஸ்ஸத தம்ச பக்த்யா
ஸம்ஸாரஜன்ய துrெதௗக வினி1க தாஸ்ேத
ைகவல்ய தாம பரமம் ஸமவாப்னுவம்தி
ஸ்ேதாத்ரேம தத்பேடத்பக்த்யா ேயான்னரஸ்தன்மனாஸதா
ஸத்குேரா: ஸாயினாதஸ்ய க்றுபாபாத்ரம் பேவத்பவம்
௮. குரு ப்ரஸாத யாசனாதஶகம்
ருேஸாமமப்rயாம்பிகா மஜவrபிதாஹருேஸா
ருேஸாமமப்rயாம்கனா ப்rயஸுதாத்மஜாஹருேஸா
ருேஸாபகினபம்து ஹ ஸ்வஶுர ஸாஸுபாயி ருேஸா
னதத்த குருஸாயிமா மஜவr கதஹ ருேஸா
புேஸான ஸுனபாயித்யா மஜன ப்ராத்றூஜாயா புேஸா

Vaidika Vignanam (http://www.vignanam.org)

Page 7 of 8

புேஸான ப்rயேஸாயேர ப்rயஸேகனஜ்ஞாத புேஸா
புேஸா ஸுஹ்றுதனாஸக ஸ்வஜனனாப்த பம்தூ புேஸா
பrன குருஸாயிமா மஜவr கதஹ  ருேஸா
புேஸான அபலாமுேல தருண வ்றுத்தஹ னாபுேஸா
புேஸான குருதாகுேட மஜன ேதாரஸாேன புேஸா
புேஸானசபேல புேர ஸுஜனஸாதுஹனா புேஸா
பrன குருஸாயிமா மஜவr கதஹ  ருேஸா
துேஸாசதுரத்த்வவித் விபுத ப்ராஜ்ஞஜ்ஞான ருேஸா
ருேஸா ஹி விது ஸ்த்rயா குஶல பம்டிதாஹருேஸா
ருேஸாமஹிபதயத பஜகதாபsஹ ருேஸா
னதத்த குருஸாயிமா மஜவr கதஹ ருேஸா
ருேஸாகவிறுஷி முன  அனகஸித்தேயாகீ ருேஸா
ருேஸாஹிக்றுஹேதவதாதிகுலக்ராமேதவ  ருேஸா
ருேஸாகலபிஶாச்சஹ மlனடாகின  ஹருேஸா
னதத்த குருஸாயிமா மஜவr கதஹ ருேஸா
ருேஸாம்றுகககக்றுமீ அகிலஜவஜம்தூருேஸா
ருேஸா விடபப்ரஸ்தரா அசல ஆபகாப்தருேஸா
ருேஸாகபவனாக்னிவா1 அவனிபம்சதத்த்ேவருேஸா
னதத்த குருஸாயிமா மஜவr கதஹ ருேஸா
ருேஸா விமலகின்னரா அமலயக்ஷிண ஹருேஸா
ருேஸாஶஶிககாதிஹ ககனி தாரகாஹருேஸா
ருேஸா அமரராஜஹ அதய த1மராஜா ருேஸா
னதத்த குருஸாயிமா மஜவr கதஹ ருேஸா
ருேஸா மன ஸரஸ்வத சபலசித்த தஹரு
 ேஸா
ருேஸாவபுதிஶாகிலாகடினகாலேதா ஹருேஸா
ருேஸாஸகல விஶ்வஹமயிது ப்ரஹ்மேகாளம்ருேஸா
னதத்த குருஸாயிமா மஜவr கதஹ ருேஸா
விமூட ஹ்மணுனி ஹேஸா மஜனமத்ஸராஹ ருேஸா
பதாபிருசி உளேஸா ஜனனக1தமீ னாபேஸா
னது1க த்றுதிசா தேஸா அஶிவ பாவ மாேககேஸா
ப்ரபம்சி மனேஹருேஸா த்றுடவிரக்திசித்தடேஸா
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குணாசி க்றுணானேஸானசஸ்ப்றுஹகஶாசீ அேஸா
ஸைதவ ஹ்றுதயா வேஸா மனஸித்யானி ஸாயிவேஸா
பதப்ரணயேவாரேஸா னிகில த்றுஶ்ய பாபாதிேஸா
னதத்த குருஸாயிமா உபrயாசேனலா ருேஸா
௯. மம்த்ர புஷ்பம்
ஹr ஓம் யஜ்ேஞன யஜ்ஞமயஜம்தேதவா ஸ்தானித1மாணி
ப்ரதமான்யாஸன் | ேதஹனாகம் மஹிமான:ஸ்ஸசம்த
யத்ரபூ1ேவ ஸாத்யா ஸ்ஸம்தி ேதவா:|
ஓம் ராஜாதிராஜாய பஸஹ்யஸாஹிேன
னேமாவயம் ைவ ஶ்ரவணாய கு1மேஹ
ஸேமகாமான் காமகாமாய மஹ்யம்
காேமஶ்வேரா ைவஶ்ரவேணா ததாது
குேபராய ைவஶ்ரவணாயா மஹாராஜாயனம:
ஓம் ஸ்வஸ்த ஸாம்ராஜ்யம் ேபாஜ்யம்
ஸ்வாராஜ்யம் ைவராஜ்யம் பாரேமஷ்ட்யம்ராஜ்யம்
மஹாராஜ்ய மாதிபத்யமயம் ஸமம்தப1யா
ஈஶ்யா ஸ்ஸா1வெபௗம ஸ்ஸா1வா யுஷான்
தாதாபதா1தாத் ப்ருதிவ்ையஸமுத்ர ப1யாம்தாயா
ஏகராள்ளிதி ததப்ேயஷ ஶ்ேலாேகாபிகீ ேதா மருத:
பrேவஷ்ேடாேரா மருத்த ஸ்யாவஸன் க்ருேஹ
ஆவிக்ஷிதஸ்யகாம ப்ேர1 விஶ்ேவேதவாஸபாஸத இதி
ஸ்ரீ னாராயணவாஸுேதவ ஸச்சிதானம்த ஸத்குரு ஸாயினாத் மஹாராஜ் கி
ைஜ
கரசரண க்றுதம் வாக்காய ஜம்க1மஜம்வா
ஶ்ரவணனயனஜம் வாமானஸம்வா பராதம்
விதித மவிதிதம் வா ஸ1வேமதத் க்ஷமஸ்வ
ஜயஜய கருணாப்ேத ஸ்ரீப்ரேபாஸாயினாத
ஸ்ரீ ஸச்சிதானம்த ஸத்குரு ஸாயினாத் மஹராஜ் கி ைஜ
ராஜாதிராஜ ேயாகிராஜ பரப்ரஹ்ம ஸ்ரீஸாயினாதாமஹராஜ்
ஸ்ரீ ஸச்சிதானம்த ஸத்குரு ஸாயினாத் மஹராஜ் கி ைஜ
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