
ஷி�� ஸாயி பாபா ரா��கால ஆரதி - ேஷ� 
ஆரதி 

 
 

� ஸ�சிதான
த ஸம�த ஸ�� ஸாயினாத மஹரா� கீ ைஜ. 

 

ஓவா� ஆரத� மா�யா ஸ��னாதா மா�யா ஸாயினாதா| 

பா
சாஹ� தவ
சா த�ப லாவிலா ஆதா 

னி��ணாத�"ததி ைக# ஆகாரா ஆ$பாபா ஆகாரா ஆ$ 

ஸ�வாக% ப&ன� உர$ஸாயிமா($ 

ஓவா� ஆரத� மா�யா ஸ��னாதா மா�யா ஸாயினாதா| 

பா
சாஹ� தவ
சா த�ப லாவிலா ஆதா 

ரஜதம ஸவ திேக மாயா*ரஸவ$பாபாமாயா *ரஸவ$ 

மாேயசிேய ேபா+ைக# மாயா உபவ$ 

ஓவா� ஆரத� மா�யா ஸ��னாதா மா�யா ஸாயினாதா| 

பா
சாஹ� தவ
சா த�ப லாவிலா ஆதா 

ஸ*தஸாக,ைகஸா ேக- ம
+லா பாபா ேக- ம
+லா 

ேக.னியா ேகள அவகா வி"தாரேகலா 

ஓவா� ஆரத� மா�யா ஸ��னாதா மா�யா ஸாயினாதா| 

பா
சாஹ� தவ
சா த�ப லாவிலா ஆதா 

*ர1மா
ேடசீ ரசனாைக# தாகவி$ேடாலா பாபாதாகவி$ேடாலா 

3கா1மேண மாஜா "வாமீ 56பா. ேபாளா 

ஓவா� ஆரத� மா�யா ஸ��னாதா மா�யா ஸாயினாதா| 

பா
சாஹ� தவா
சாத�பலாவிலா ஆதா 

ேலாபேல�ஞான ஜகீ ஹிதேனணதிேகாணி 
அவதாரா பா
8ர
கா னாமேடவிேல�ஞான � 
ஆரதி�ஞானராஜா மஹா ைகவ9ய ேதஜ 

ேஸவிதிஸா3 ஸ
தா ம:ேவதலாமாஜா ஆரத��ஞானராஜா.. 

கனகேச தாடக, உ*யேகாபிகனா, 

னாரத 3
;ரேஹா ஸாமகாயனக, 

ஆரத��ஞானராஜா மஹாைகவ9யேதஜா 

ேஸவிதிஸா3 ஸ
தா ம:ேவதலாமாஜா ஆரத��ஞானராஜா.. 

பகட �1யேபாேல வி<வ*ர1மசிேகெல 

ராமஜனா�தனி (பா)ஸாயி ம"தகேடவிேல 

ஆரதி �ஞானராஜா மஹைகவ9ய தாஜா 

ேஸவிதிஸா3 ஸ
தா ம:ேவதலாமாஜா ஆரத��ஞானராஜா.. 

ஆரதி 3கராமா "வாமீ ஸ�� தாமா 
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ஸ�சிதான
த>�த� பாயிதாகவி ஆ1மா 

ஆரதி3கராமா... 

ராகேவ ஸாகராதா பாஷாணதா@ேல 

ைதேஸ 3ேகா பாேச அப
க ரA�ேல 

ரதி 3கராமா "வாமீ ஸ�� தாமா 

ஸ�சிதான
த>�த� பாயிதாகவி ஆ1மா 

ஆரதி3கராமா... 

Bேனகித 3ல ேன# *ர1ம3காஸி ஆேல 

1மேணானி ராேம<வேர சரணி ம"தகேடவிேல 

ஆரதி 3கராமா "வாமீ ஸ�� தாமா 

ஸ�சிதான
த>�த� பாயிதாகவி ஆ1மா 

ஆரதி3கராமா... 

ைஜைஜ ஸாயினாத ஆதா பஹுடாேவம
தி,ேஹா 

ஆளவிேதா ஸ*ேரேம 3ஜலா ஆரதிெக உனிக,ேஹா 

ர
ஜவி# B ம3ரேபாDன� மாயாஜஶனீிஜ Fலாேஹா 

ர
ஜவி# B ம3ரேபாDன� மாயாஜஶனீிஜ Fலாேஹா 

ேபாகிஸிGயாதிBச ஹ� னியானிஜேஸவக 3:கலாேஹா 

ேபாகிஸிGயாதிBச ஹ� னியானிஜேஸவக 3:கலாேஹா 

தா(னிப5தGயஸனஹ@# த�ஶன ேதஶ ீயாலாேஹா 

தா(னிப5தGயஸனஹ@# த�ஶன ேதஶ ீயாலாேஹா 

ஜூேல அஸதி க"ட அத�ஶயா3மேச யாேதஹாலேஹா 

ைஜைஜஸாயினாத ஆதாபஹுடாேவ ம
தி,ேஹா 

ஆளவிேதா ஸ*ேரேம 3ஜலா ஆரதிெக உனிக,ேஹா 

ைஜைஜஸாயினாத ஆதாபஹுடாேவ ம
தி,ேஹா 

Aமாஶயன ஸு
த@ஹிேஶாபா ஸுமனேஶஜயாவ,ேஹா 

Aமாஶயன ஸு
த@ஹிேஶாபா ஸுமனேஶஜயாவ,ேஹா 

5யாவ � ேதா+ ப5த ஜனா
சி Iஜ அ�சாக,ேஹா 

5யாவ � ேதா+ ப5த ஜனா
சி Iஜ அ�சாக,ேஹா 

ஓவாளிேதாப
ச*ராணி�ேயாதி ஸுமத�க,ேஹா 

ஓவாளிேதாப
ச*ராணி�ேயாதி ஸுமத�க,ேஹா 

ேஸவாகி
கரப5தி *,தி அதரப@மளவா@ேஹா 

ைஜைஜஸாயினாத ஆதா பஹுடாேவ ம
தி,ேஹா 

ஆளவிேதா ஸ*ேரேம 3ஜலா ஆரதிேக உனிக,ேஹா 

ைஜைஜஸாயினாத ஆதா பஹுடாேவ ம
தி,ேஹா 

ேஸா8னிஜாயா 3:கவாடேத பாபா(ஸாயி) வ�சரணா#ேஹா 

ேஸா8னிஜாயா 3:கவாடேத பாபா(ஸாயி) வ�சரணா#ேஹா 

ஆ�ேஞ"தவேஹா அ#*ரஸாதேக உனி னிஜஸதனா#ேஹா 

ஆ�ேஞ"தவேஹா அ#*ரஸாதேக உனி னிஜஸதனா#ேஹா 
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ஜாேதா ஆதா ேய உ;னரபிவ�சரணாேசபாஶிேஹா 

ஜாேதா ஆதா ேய உ;னரபிவ�சரணாேசபாஶிேஹா 

உடJ3ஜல ஸாயிமா(ேல னிஜஹித ஸாதா யா#ேஹா 

ைஜைஜஸாயினாத ஆதா பஹுடாேவ ம
தி,ேஹா 

ஆளவிேதா ஸ*ேரேம 3ஜலா ஆரதிேக உனிக,ேஹா 

ைஜைஜஸாயினாத ஆதா பஹுடாேவ ம
தி,ேஹா 

ஆதா"வாமீ ஸுேகனிராகரா அவBதா பாபாகராஸாயினாதா 

சிKமயேஹ (னிஜ) ஸுகதாம ஜா(னி பஹுடா ஏகா
த 

ைவரா5யாசா �
ச ேக உனி ெசௗக ஜூ%லா பாபாெசௗகஜூ%லா 

தயாவ, ஸு*ேரமாசா ஶிடகாவாதிதலா 

ஆதா"வாமீஸுேகனிராகரா அவBதாபாபாகரா ஸாயினாதா 

சிKமயேஹ ஸுகதாம ஜா(னி பஹுடா ஏகா
த 

பாயகNயா காத9ய ஸு
தர னவவிதா ப5த� ஈத பாபானவவிதா ப5த� 
�ஞானா
�யாஸமயாலா(னி உஜல-யா�ேயாத� 
ஆதா"வாமீ ஸுேக னிரா கரா அவBதா பாபாகரா ஸாயினாத 

சிKமயேஹ ஸுகதாம ஜா(னி பஹுடா ஏகா
த 

பாவா�தா
சா ம
சக 1�தயாகாஶடீா
கிலா பாபா(1�தயா) 

காஶடீா
கிலா 

மனாசீ ஸுமேன க�ன �ேகேல ேஶேஜலா 

ஆதா"வாமீ ஸுேக னிரா கரா அவBதா பாபாகரா ஸாயினாத 

சிKமயேஹ ஸுகதாம ஜா(னி பஹுடா ஏகா
த 

ைவதாேச கபாடலா(னி ஏகரேகேல பாபா ஏகரேகேல 

3�;த�
�யா கா
+ ேஸா8னி படேதேஸா%ேல 

ஆதா"வாமீ ஸுேக னிரா கரா அவBதா பாபாகரா ஸாயினாத 

சிKமயேஹ ஸுகதாம ஜா(னி பஹுடா ஏகா
த 

ஆஶா6Pண க9பேனசா ேஸா8னி கலபலா பாபாேஸா8னி கலபலா 

தயாAமா ஶா
தி தா# உ*யா ேஸேவலா 

ஆதா"வாமீ ஸுேக னிரா கரா அவBதா பாபாகரா ஸாயினாத 

சிKமயேஹ ஸுகதாம ஜா(னி பஹுடா ஏகா
த 

அலQய உKமனி ேக உனி னாஜுக 3<ஶாலா பாபா னாஜுக 3<ஶாலா 

னிர
ஜேன ஸ��"வாமீ னிஜவிலேஶேஜலா 

ஆதா"வாமீ ஸுேக னிரா கரா அவBதா பாபாகரா ஸாயினாத 

சிKமயேஹ ஸுகதாம ஜா(னி பஹுடா ஏகா
த 

� ��ேதவத: 

பாேஹ*ரஸாதாசி வாடயாேவ3 ஓனியாதாடா 

ேஶஷாேக உனி ஜா ஈன3மேச ஜூ$யாேபாஜன 

ஜூேலா ஆதா ஏகஸவா31ம ஆள
வாேவாேதவா 

3கா1மேண ஆதா சித க�ன�ராஹிேலா னி<சி 
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பாவலா*ரஸாத ஆத விேடானிஜேவ பாபா ஆதானிஜேவ 

ஆ;லாேதா <ரமகேளாேயதேஸபாேவ 

ஆதா"வாமீ ஸுேக னிரா கரா ேகாபாலா பாபாஸாயிதயாளா 

;ரேலமேனாராத ஜாேதா ஆ;ேல"தளா 

31ம# ஜாகJ ஆ1ம ஆ;9யா சாடா பாபா ஆ;9யாசாடா 

ஶுபா ஶுப க�ேமேதாஷ ஹராவயாபீடா 

அதா"வாமீ ஸுேக னிராகராேகாபாலா பாபாஸாயிதயாளா 

;ரேலமேனாராத ஜாேதா ஆ;ேல"தளா 

3கா1மேணதிதேல உ�சிPடாேசேபாஜன (பாபா) உ�சிPடாேச ேபாஜன 

னாஹினிவ%ேல அ1ம ஆ;9யாபிKனா 

அதா"வாமீ ஸுேக னிராகராேகாபாலா பாபாஸாயிதயாளா 

;ரேலமேனாரதஜாேதா ஆ;ேல"தலா 

� ஸ�சிதான
த ஸ�� ஸாயினா மஹரா� கி ைஜ 

ராஜாதிராஜ ேயாகிராஜ பர*ர1ம �ஸாயினாதாமஹரா� 

� ஸ�சிதான
த ஸ�� ஸாயினா மஹரா� கி ைஜ 

 
 
Web Url: http://www.vignanam.org/veda/shiridi-sai-baba-night-aarati-shej-aarati-tamil.html 
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