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ஷிrடி ஸாயி பாபா ப்ராதஃகால ஆரதி - காகட
ஆரதி
ஸ்ரீ ஸச்சிதானம்த ஸம த ஸத்குரு ஸாயினாத மஹராஜ் கீ ைஜ.
௧. ேஜாடூ னியாகரசரணி ேடவிலாமாதா
பrஸாவ # வினம்த# மாஜ# பம்டrனாதா
அேஸானேஸா பாவாஆேலா - தூஜியாடாயா
க்ருபாத்ருஷ்டிபாேஹ மஜகேட - ஸத்குரூராயா
அகம்டித அஸாேவஇேஸ - வாடேதபாயீ
துகாஹ்மேண ேதவாமாஜ# ேவடீவாகுடீ
னாேம பவபாஶ் ஹாதி - ஆபுல்யாேதாடீ
௨.உடாபாம்டுரம்கா அதா ப்ரபாத ஸமேயா பாதலா |
ைவஷ்ணவாம்சா ேமளா கருட-பாr தாடலா ||
கரூடாபாரா பாஸுன # மஹா த்வாரா ப யம்தா |
ஸுரவராம்சீ மாம்த# உபீ ேஜாடூனி ஹாத்
ஶுகஸனகாதிக னாரததும்பர பக்தாம்ச்யாேகாடீ
த்rஶூலடமரூ ேகஉனி உபா கிrேஜசாபத#
கலியுகீ சா பக்தானாமா உபாகீ தன #
பாடீமாேக உபீேடாலா லாவுனிஉஆஜன #
௩.உடா உடா ஸ்ரீஸாயினாதகுருசரணகமல தாவா
ஆதிவ்யாதி பவதாப வாருன # தாரா ஜடஜ#வா
ேகlதுஹ்மா ேஸாடு னியாபவ தமர ரஜன #விலயா
பrஹ# அங்யானாs தமசீ புலவிேயாகமாயா
ஶக்தின அஹ்மாயத்கிம்சித் ஹ# தி ஜலாஸாராயா
துஹ்மீ ச் த#ேதஸாருனி தாவா முகஜனதாராயா
அஜ்ஞான # அஹ்மீ கிதி தவ வ ணாவதவேதாரவ
#
#
த#வ ணிதாபா கேல பஹுவதனிேஶஷ விதகவ #
ஸக்ருபேஹாஉனி மஹிமாதுமசா துஹ்மீ சவதவாவா
ஆதிவ்யாதிபவ தாபவாருனி தாராஜடஜ#வா
உடா உடா ஸ்ரீஸாயினாதகுருசரணகமல தாவா
ஆதிவ்யாதிபவ தாபவாருனி தாராஜடஜ#வா
பக்தமனிஸத்பாவ தருனிேஜ துஹ்மாஅனுஸரேல
த்யாயாஸ்தவேத த ஶ்னதுமேச த்வாr உேபேடேல
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த்யானஸ்தா துஹ்மாஸ பாஹுன # மன அமுேசேகேல
உகடுன #ேனத்ரகமலா த#னபம்தூரமாகாம்தா
பாஹிபாக்ருபாத்ருஸ்டீ பாலகாஜs மாதா
ரம்ஜவமதுரவாண
#
# ஹrதாப் ஸாயினாதா
அஹ்மிச் அபுேலகrயாஸ்தவதுஜகஷ்டவிேதாேதவா
ஸஹனகrஶிெல இகுவித்யாவ # ேபட் க்ருஷ்ணதாவா
உடா உடா ஸ்ரீஸாயினாதகுருசரணகமல தாவா
ஆதிவ்யாதி பவதாபவாருனி தாராஜடஜ#வா
௪.உடா உடா பாடுரம்கா ஆதா - த ஶனத்யாஸகளா
ஜூலா அருேணாதயாஸரl-னித்ேரெசேவளா
ஸம்தஸாதூமுன # அவேக ஜூேலத#ேகாளா
ேஸாடாேஶேஜ ஸுக் ஆதா பஹுஜாமுககமலா
ரம்கமம்டேப மஹாத்வாr ஜூlேஸதாடீ
மன உ தாவளரூப
#
பஹவயாத்ருஷ்டீ
ராயிரகுமாபாயி துஹ்மாேய ஊத்யாதயா
ேஶேஜ ஹாலவுன # ஜாேக காராேதவராயா
கரூட ஹனுமம்த ஹுேப பாஹாத#வாட்
ஸ்வ கீ ேச ஸுரவரேக உனி ஆேலேபாபாட்
ஜூேல முக்த த்வாரா லாப் ஜூலாேராகடா
விஷ்ணுதாஸ் னாம உபா ேக உனிகாகட
௫.ேகஉனியா பம்சாரத# கரூபாபாs ஆரத#
உடாஉடாேஹா பாம்தவ ஓவாளு ஹரமாதவ
கரூனியா ஸ்திராமன பாஹுகம்பீராேஹத்யான
க்ருஷ்ணனாதா தத்தஸாயி ஜாெடாசித்த துேஜபாயீ
காகட ஆரத# கrேதா! ஸாயினாத ேதவா
சின்மயரூப தாகவ # ேக உனி! பாலகலகு ேஸவா ||கா||
௬.காமக்ேராதமதமத்ஸர ஆடுனி காகடேகலா
ைவராக்யாேச தூவ் காடுன # மீ ேதா பிஜிவலா
#
ஸாயினாதகுரு பக்தி ஜ்வலிேன ேதாமீ ேபடவிலா
தத் வுத்த#ஜாளுன # குருேன ப்ராகாஶபாடிலா
த்ைவததமானாஸுன #மிளவ # தத்ஸ்யரூபி ஜ#வா
சின்மயரூபதாகவ # ேகஉனிபாலகலகு ேஸவா
காகட ஆரத#கrேதா ஸாயினாத ேதவா
சின்மயாரூபதாகவ # ேக உனி பாலகலகு ேஸவா
பூ ேகசர வ்யாபூன # அவேக ஹ்ருத்கமlராஹs
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ேதாசீ தத்தேதவ ஶிrடீ ராஹுனி பாவs
ராஹுனிேயேத அன்யஸ்ரதஹி தூ பக்தாஸ்தவதாவs
னிரஸுனி யா ஸம்கடாதாஸா அனிபவ தாவs
#
னகேலத்வல்l லாஹ#ேகாண்யா ேதவாவா மானவா
சின்மயரூபதாகவ # ேக உனி பாலககுேஸவா
காகட ஆரத#கrேதா ஸாயினாத ேதவா
சின்மயரூபதாகவ # ேக உனி பாலககுேஸவா
த்வத்றூஶ்யதும்துபிேனஸாேர அம்ப ேஹ ேகாம்தேல
ஸகுணமூ த# பாஹண்யா ஆதுர ஜனஶிrடீ ஆேல!
ப்ராஶுனி தத்வசனாம்ருத அமுேசேதஹபான் ஹரபேல
ேஸாடுனியாதுரபிமான மானஸ த்வச்சரணி வாஹிேல
க்ருபாகருன # ஸாயிமாவுேல தானபதrக்யாவா
சின்மயரூபதாகவ # ேக உனி பாலககு ேஸவா
காகட ஆரத#கrேதா ஸாயினாத ேதவா
சின்மயரூபதாகவ # ேக உனி பாலககுேஸவா.
பக்த#சியா ேபாடீேபாத் காகட ஜ்ேயாத#
பம்சப்ராணஜ#ேவ பாேவ ஓவாளு ஆரத#
ஓவாளூ ஆரத#மாஜ்யா பம்டrனாதா மாஜ்யாஸாயினாதா
ேதான # கரேஜாடுனிசரண # ேடவிலாமாதா
காயாமஹிமா வ ணூ ஆதா ஸாம்கேணகீ த#
ேகாடிப்ரஹ்ம ஹத்யமுக பாஹதா ஜாத#
ராயீரகுமாபாயீ உப்யா ேதாகீ ேதாபாஹ#
மாயூரபிம்ச சாமேரடாள #தி ஸாயீம்ச டாயி
துகாஹ்மேண த#பேக உனி உன்மன #தேஶாபா
விேடவr உபாதிேஸ லாவண்யா காபா
உடாஸாதுஸம்தஸாதா ஆபுலாேல ஹிதா
ஜாஈல் ஜாஈல் ஹனரேதஹ மகைகசா பகவம்த
உேடானியா பஹேடபாபா உபா அேஸவேட
#
சரணதயாம்ேசேகாமடீ அம்ருத த்ருஷ்டீ அவேலாகா
உடாஉடா ேஹாேவேகsசலா ஜஊராஉளாs
ஜலதிலபாதகான் ச்யாராஶ ீ காகட ஆரதிேதகிலியா
ஜாேககராருக்மிண #வரா ேதவ அேஹனிஜஸுரான் த
ேவேகலிம்பேலாண் கரா-த்ருஷ்டி ேஹா ஈல் தயாs
தாrபாஜம்த்r வாஜத# ேடாலு டமாேம க ஜத#
ேஹாதேஸகாகடாரதி மாஜ்யா ஸத்குரு ராயசீ
ஸிம்ஹனாத ஶம்க ேபr ஆனம்தேஹாேதாமஹாத்வாr
ேகஶவராஜ விேடவr னாமாசரண வம்திேதா
ஸாயினாத குருமாேஜ ஆயீ
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மஜலா டாவா த்யாவாபாயீ
ஸ்ரீ ஸச்சிதானம்த ஸத்குரு ஸாயினாத் மஹாராஜ் கீ ைஜ
தத்தராஜ குருமாேஜ ஆயீ
மஜலா டாவா த்யாவாபாயீ
ஸாயினாத குருமாேஜ ஆயீ
மஜலா டாவா த்யாவாபாயீ
ப்ரபாத ஸமயீனபா ஶுப ரவ # ப்ரபாபாகl
ஸ்மேர குரு ஸதா அஶாஸமயீத்யாசேள னாகl
ஹ்மேணானிகரேஜாடுன #கரு அதாகுரூ ப்ரா தனா
ஸம த குருஸாயினாத புரவ # மேனாவாஸனா
தமா னிரஸி பானுஹகுருஹி னாஸி அஜ்ஞானதா
பரம்துகுரு சீகr னரவிஹ#கத# ஸாம்யதா
புன் ஹாதிமிர ஜன்மேக குருக்ருேபனி அஜ்ஞனனா
ஸம த குருஸாயினாத புரவ # மேனாவாஸனா
ரவி ப்ரகடேஹா உனி த்வrதகால வ # ஆலஸா
தஸாகுருஹிேஸாடவ # ஸகல துஷ்க்ருத# லாலஸா
ஹேரானி அபிமானஹ# ஜடவி தத்பத#பாவனா
ஸம த குருஸாயினாத புரவ # மேனாவாஸனா
குரூஸி உபமாதிேஸவிதி ஹr ஹராம்சீஉண #
குேடானி மக் ஏஇத# கவனி யா உகீ பாஹூணி
துஜ#ச உபமாதுலாபரவிேஶாபேத ஸஜ்ஜனா
ஸம த குருஸாயினாத புரவ # மேனாவாஸனா
ஸமாதி உதேரானியா குருசலாமஶ ீத#கேட
த்வத#ய வசேனாக்தித# மதுர வாrத#ேஸாகேட
அஜாதrபு ஸத்குேரா அகில பாதக பம்ஜனா
ஸம த குருஸாயினாதபுர வ # மேனாவாஸனா
அஹாஸுஸமயாஸியா குரு உேடானியா ைபஸேல
விேலாகுனி பதாஶ்rதா ததிய ஆபேத னாஸிேல
ஆஸாஸுத காrயா ஜகதிேகாண #ஹ# அன்யனா
அேஸபஹுதஶாஹணா பrனஜ்யாகுரூசீக்ருபா
னதத் வஹித த்யாகேளகrதேஸ rகாம்யா கபா
ஜrகுருபதாதரன #ஸுத்ருட பக்திேனேதாமனா
ஸம த குருஸாயினாதபுர வ # மேனாவாஸனா
குேராவினதி மீ கr ஹ்ருதய மம்திr யாபஸா
ஸமஸ்த ஜக் ேஹ குருஸ்வரூபசி டேஸாமானஸா
கேடாஸதத ஸத்க்றுஅத#யதிஹிேத ஜகத்பாவனா
ஸம த குருஸாயினாதபுர வ # மேனாவாஸனா
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௧௧.ப்ரேமயா அஷ்டகாஶ ீபடுனி குருவரா ப்ரா தித#ேஜப்ரபாதி
த்யாம்ேசசித்தாஸிேதேதா அகிலஹருனியா ப்ராம்திமினித்யஶாம்தி
ஐேஸ ேஹஸாயினாேதகதுன # ஸுசவிேல ேஜவியாபாலகாஶ ீ
ேதவித்யாக்ருஷ்ணபாயீ னமுனி ஸவினேய அ பிேதா அஷ்டகாஶ ீ
ஸ்ரீ ஸச்சிதானம்த ஸத்குரு ஸாயினாத் மஹாராஜ் கீ ைஜ
௧௨.ஸாயிரஹம் னஜ

கரனா பச்ேசாகாபாலன் கரனா

ஸாயிரஹம் னஜ கரனா பச்ேசாகாபாலன் கரனா
ஜானாதுமேன ஜகத்ப்ரஸாரா ஸபஹ#ஜூட் ஜமானா
ஜானாதுமேன ஜகத்ப்ரஸாரா ஸபஹ#ஜூட் ஜமானா
ஸாயிரஹம் னஜ கரனா பச்ேசாகாபாலன் கரனா
ஸாயிரஹம் னஜ கரனா பச்ேசாகாபாலன் கரனா
ைம அம்தாஹூபம்தா ஆபகாமுஜுேஸ ப்ரபுதிகலானா
ைம அம்தாஹூபம்தா ஆபகாமுஜுேஸ ப்ரபுதிகலானா
ஸாயிரஹம் னஜ கரனா பச்ேசாகாபாலன் கரனா
ஸாயிரஹம் னஜ கரனா பச்ேசாகாபாலன் கரனா
தாஸகணூகேஹ அப் க்யாேபாலூ தக் கயீ ேமr ரஸனா
தாஸகணூகேஹ அப் க்யாேபாலூ தக் கயீ ேமr ரஸனா
ஸாயிரஹம் னஜ கரனா பச்ேசாகாபாலன் கரனா
ஸாயிரஹம் னஜ கரனா பச்ேசாகாபாலன் கரனா
ராம் னஜ கேரா , அப் ேமாேரஸாயீ
துமபீன னஹ#முேஜ மாபாப் பாயீ - ராம் னஜ கேரா
ைம அம்தாஹூ பம்தா தும்ஹாரா - ைம அம்தாஹூ பம்தா தும்ஹாரா
ைமனாஜானூ,ைமனாஜானூ - ைமனாஜானூ - அல்லாஇலாஹி
ராம் னஜ கேரா ராம் னஜ கேரா , அப் ேமாேரஸாயீ
துமபீன னஹ#முேஜ மாபாப் பாயீ - ராம் னஜ கேரா
ராம் னஜ கேரா ராம் னஜ கேரா
காl ஜமானா ைமேன கமாயா ைமேன கமாயா
ஸாத#அகி கா ஸாத#அகி ஆ - ஸாத#அகி கா கீ யானேகாயீ
ராம் னஜ கேரா ராம் னஜ கேரா , அப் ேமாேரஸாயீ
துமபீன னஹ#முேஜ மாபாப் பாயீ
ராம் னஜ கேரா ராம் னஜ கேரா
அப் ேனமஸ் ஜித் கா ஜாடூகனூைஹ
அப் ேனமஸ் ஜித் கா ஜாடூகனூைஹ
மாலிக் ஹமாேர மாலிக் ஹமாேர
மாலிக் ஹமாேர - தும் பாபாஸாயீ
ராம் னஜ கேரா ராம் னஜ கேரா , அப் ேமாேரஸாயீ
ராம் னஜ கேரா ராம் னஜ கேரா
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௧௪.துஜகாயேதஉ ஸாவள்ய மீ பாயாதrேயா
துஜகாயேதஉ ஸாவள்ய மீ பாயாதrேயா
மீ துபளி படிக னாம்யா சிஜாண ஸ்ரீஹr
மீ துபளி படிக னாம்யா சிஜாண ஸ்ரீஹr
உச்சிஷ்ட துலாேதேணஹி ேகாஷ்ட னாபr ேயா
உச்சிஷ்ட துலாேதேணஹி ேகாஷ்ட னாபr
தூ ஜகன்னாத் துஜேச கஶ ீேரபாகr
தூ ஜகன்னாத் துஜேச கஶ ீேரபாகr
னேகா அம்தமத#யா பாஹூ ஸக்யாபகவம்தா ஸ்ரீகாம்தா
மத்யாஹ்னராத்r உலேடானிேக லிஹி ஆதா அணசித்தா
ஜேஹா ஈல் துஜூேரகாகடா கிரா உளதrேயா
ஜேஹா ஈல் துஜூேரகாகடா கிரா உளதr
அணத#ல் பக்த ைனேவத்யஹி னானாபr - அணத#ல் பக்த ைனேவத்யஹி
னானாபr
துஜகாயேதஉ மிபாயா தrேயா
யுஜகாயேதஉ ஸத்குரு மீ பாயா தr
மீ துபளி படிக னாம்யா சிஜாண ஸ்ரீஹr
மீ துபளி படிக னாம்யா சிஜாண ஸ்ரீஹr.
ஸ்ரீஸத்குரு பாபாஸாயீ ேஹா - ஸ்ரீஸத்குரு பாபாஸாயீ
துஜவாசுனி ஆஶ்ரயனாஹ#பூதl - துஜவாசுனி ஆஶ்ரயனாஹ#பூதl
மீ பாபிபதிதத#மம்தா - மீ பாபிபதிதத#மம்தா
தாரேணமலா குருனாதா ஜுடகr - தாரேணமலா ஸாயினாதா ஜுடகr
தூஶாம்திக்ஷேமசாேமரூ - தூஶாம்திக்ஷேமசாேமரூ
துமி பவா ண விேசதாரூ குருவரா
துமி பவா ண விேசதாரூ குருவரா
குருவராமஜஸி பாமரா அதா உத்தரா
த்வrதலவலாஹ# த்வrத லலாஹ#
மீ புடேதா பவ பய ேடாஹ# உத்தரா
ஸ்ரீ ஸத்குரு பாபாஸாயீ ேஹா - ஸ்ரீ ஸத்குரு பாபாஸாயீ ேஹா
துஜவாசுனி ஆஶ்ரயனாஹ#பூதl
துஜவாசுனி ஆஶ்ரயனாஹ#பூதl
ஸ்ரீ ஸச்சிதானம்த ஸத்குரு ஸாயினாத் மஹாராஜ் கீ ைஜ
ராஜாதிராஜேயாகிராஜ பரப்ரஹ்ம ஸாயினாத் மஹராஜ்
ஸ்ரீ ஸச்சிதானம்த ஸத்குரு ஸாயினாத் மஹாராஜ் கீ ைஜ
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