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ஷிrடி ஸாயி பாபா மத்யாஹ்னகால ஆரதி மத்யாஹ்ன ஆரதி
ஸ்ரீ ஸச்சிதானம்த ஸம த ஸத்குரு ஸாயினாத மஹராஜ் கீ ைஜ.
ேகஉனி பம்சாகரத கரூபாபான்s ஆரத
ஸாயீs ஆரத கரூபாபான்s ஆரத
உடா உடா ேஹா பான் தவ ஓவாளு ஹரமாதவ
ஸாயீராமாதவ ஓவாளு ஹரமாதவ
கரூனியாஸ்திரமன பாஹுகம்பீரேஹத்யானா
ஸாயீேச ேஹத்யானா பாஹுகம்பீர ேஹத்யானா
க்ருஷ்ண னாதா தத்தஸாயி ஜேடாசித்ததுேஜ பாயீ
சித்த(தத்த) பாபாஸாயீ ஜேடாசித்ததுேஜ பாயீ
ஆரதி ஸாயிபாபா ெஸௗக்யாதாதாரஜவா
சரணாரஜதாலி த்யாவாதாஸாவிஸாவ
பக்தாம்விஸாவ ஆரதிஸாயிபாபா
ஜாளுனிய ஆனம்கஸ்வஸ்வரூபிரெஹதம்க
முமுக்ஷ ஜனதாவி னிஜேடாளா ஸ்ரீரம்க
ேடாளா ஸ்ரீரம்க ஆரதிஸாயிபாபா
ஜயமன ைஜஸாபாவ தயைதஸாஅனுபாவ
தாவிஸிதயாகனா ஐsதுஜஹிமாவ
துஜஹிமாவ ஆரதிஸாயிபாபா
துமேசனாமத்யாதா ஹேர ஸம்ஸ்க்ருதி வ்யாதா
அகாததவகரண மா கதாவிஸி அனாதா
தாவிஸி அனாதா ஆரதிஸாயிபாபா
கலியுகி அவதார ஸகுணபரப்ரஹ்மஸசார
அவதா ணஜாலாேஸ ஸ்வாமிதத்தாதிகம்பர
தத்தாதிகம்பர ஆரதி ஸாயிபாபா
ஆடாதிவஸா குருவாr பக்தகrதி வாr
ப்ரபுபத பஹாவயா பவபய
னிவாrபயானிவாr ஆரதிஸாயிபாபா
மாஜா னிஜத்ரவ்ய ேடவ தவ சரணரஜேஸவா
மாகேண ேஹசி ஆதாதுஹ்ம ேதவாதிேதவா
ேதவாதிவா ஆரதிஸாயிபாபா
இச்சிதா தன சாதாக னி மல ேதாய னிஜ ஸூக
பாஜேவமாதவாய ஸம்பாள ஆபுளிபாக
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ஆபுளிபாக ஆரதிஸாயிபாபா
ெஸௗக்ய தாதாரஜவசரண தஜதாl
த்யாவாதாஸாவிஸாவா பக்தாம் விஸாவா ஆரதிஸாயிபாபா
ஜயேதவ ஜயேதவ தத்தா அவதூத ஓஸாயி அவதூத
ேஜாடுனி கரதவ சரண ேடவிேதாமாதா ஜயேதவ ஜயேதவ
அவதரsதூ ேயதா த மான் ேத க்லான 
னாஸ்தகானாஹதூ லாவிஸி னிஜபஜன 
தாவிஸினானாlலா அஸம்க்யரூபான 
ஹrs ேதவான் ேசதூ ஸம்கட தினரஜன 
ஜயேதவஜயேதவ தத்தா அவதூதா ஓ ஸாயீ அவதூதா
ேஜாடுனி கரதவ சரண ேடவிேதாமாதா ஜயேதவ ஜயேதவ
யவ்வனஸ்வரூபீ ஏக்யாத ஶன த்வாதி தேல
ஸம்ஶய னிரஸுனியா தத்ைவதாகாலவிேல
ேகாபிசம்தா மம்தாத்வாம்சீ உத்தrேல
ஜயேதவ ஜயேதவ தத்த அவதூத ஓ ஸாயீ அவதூத
ேஜாடுனி கரதவ சரண  ேடவிேதாமாதா ஜயேதவ ஜயேதவ
ேபததத்த்வஹிம்தூ யவனா ன் சாகாஹ
தாவாயாஸிஜூலாபுனரபினரேதஹ
பாஹஸி ப்ேரமாேன ன் தூ ஹிம்துயவனாஹி
தாவிஸி ஆத்மத்வாேன வ்யாபக் ஹஸாயீ
ஜயேதவஜயேதவ தத்தா அவதூதா ஓ ஸாயீ அவதூதா
ேஜாடுனி கரதவ சரண ேடவிேதாமாதா ஜயேதவ ஜயேதவ
ேதவஸாயினாதா த்வத்பதனத ஹ்வாேன
பரமாயாேமாஹித ஜனேமாசன ஜுணிஹ்வாேன
தத்க்ருபயா ஸகலான் ேச ஸம்கடனிரஸாேவ
ேதஶில தrேதத்வத்ருஶ க்ருஷ்ணாேனகாேன
ஜயேதவ ஜயேதவ தத்தா அவதூதா ஓ ஸாயி அவதூத
ேஜாடுனி கரதவசரணி ேடவிேதா மாதா ஜயேதவ ஜயேதவ
ஶிrடி மாேஜ பம்டrபுரஸாயிபாபாரமாவர
பாபாரமவர - ஸாயிபாபாரமவர
ஶுத்தபக்திசம்த்ர பாகா - பாவபும்டlகஜாகா
பும்டlக ஜாகா - பாவபும்டlகஜாகா
யேஹாயாேஹா அவேக ஜன - கரூபாபான்sவம்தன
ஸாயிsவம்தன - கரூபாபான்sவம்தன
கணூஹ்மேண பாபாஸாயீ - தாவபாவமாேஜ ஆஈ
பாவமாேஜ ஆஈ - தாவபாவமாேஜ ஆஈ
காlன ேலாடாம்கண வம்தன சரண
ேடால்யானிபாஹனரூபதுேஜ
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ப்ேரேம ஆலிம்கன ஆனம்ேதபூஜின்
பாேவ ஓவாளின ஹ்மேணனாமா
த்வேமவ மாதா ச பிதா த்வேமவ
த்வேமவபம்துஶ்ச ஸகாத்வேமவ
த்வேமவ வித்யா த்ரவிணம் த்வேமவ
த்வேமவ ஸ வம் மமேதவேதவ
காேயன வாசா மனேசம்த்rேய வா
புத்த்யாத்மனாவா ப்ரக்ருதி ஸ்வபாவாத்
கேராமி யத்யத்ஸகலம் பரஸ்ைம
னாராயணா ேயதி ஸம பயாமீ
அச்யுதம்ேகஶவம் ராமனாராயணம்
க்ருஷ்ணதாேமாதரம் வாஸுேதவம் ஹrம்
ஸ்ரீதரம் மாதவம் ேகாபிகாவல்லபம்
ஜானகீ னாயகம் ராமசம்த்ரம் பேஜ
ஹேரராம ஹேரராம ராமராம ஹேர ஹேர
ஹேரக்ருஷ்ண ஹேரக்ருஷ்ண க்ருஷ்ண க்ருஷ்ண ஹேர ஹேர||ஸ்ரீ
குருேதவதத்த
ஹr: ஓம் யஜ்ேகன யஜ்க மயஜம்த ேதவாஸ்தானித மாணி
ப்ரதமான்யாஸன் ேதஹனாகம் மஹிமான்: ஸசம்த
யத்ர பூ ேவஸாத்யாஸ்ஸம்திேதவா
ஓம் ராஜாதிராஜாய பஸஹ்யஸாஹிேன
னேமாவயம் ைவ ஶ்ரவணாய கு மேஹ
ஸேமகாமான் காமகாமாய மஹ்யம்
காேமஶ்வேரா ைவஶ்ரவேணா ததாது
குேபராய ைவஶ்ரவணாயா மஹாராஜாயனம:
ஓம் ஸ்வஸ்த ஸாம்ராஜ்யம் ேபாஜ்யம்
ஸ்வாராஜ்யம் ைவராஜ்யம் பாரேமஷ்ட்யம்ராஜ்யம்
மஹாராஜ்ய மாதிபத்யமயம் ஸமம்தப யா
ஈஶ்யா ஸ்ஸா வெபௗம ஸ்ஸா வா யுஷான்
தாதாபதா தாத் ப்ருதிவ்ையஸமுத்ர ப யாம்தாயா
ஏகராள்ளிதி ததப்ேயஷ ஶ்ேலாேகாபிகீ ேதா மருத:
பrேவஷ்ேடாேரா மருத்த ஸ்யாவஸன் க்ருேஹ
ஆவிக்ஷிதஸ்யகாம ப்ேர விஶ்ேவேதவாஸபாஸத இதி
ஸ்ரீ னாராயணவாஸுேதவ ஸச்சிதானம்த ஸத்குரு ஸாயினாத் மஹாராஜ் கி
ைஜ
அனம்தா துலாேத கேஸேர ஸ்தவாேவ
அனம்தாதுலாேத கேஸேர னமாேவ
அனம்தா முகாசா ஶிேண ேஶஷ காதா
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னமஸ்கார ஸாஷ்டாம்க ஸ்ரீ ஸாயினாத
ஸ்மராேவ மன த்வத்பதா னித்யபாேவ
உராேவ தrபக்தி ஸாடீ ஸ்வபாேவ
தராேவஜகா தாருன  மாயதாதா
னமஸ்கார ஸாஷ்டாம்க ஸ்ரீஸாயினாதா
வேஸேஜா ஸதா தாவயா ஸம்தlலா
திேஸ ஆஜ்க்ய ேலாகாபr ேஜாஜனாலா
பr அம்தrஜ்க்யான ைகவல்ய தாதா
னமஸ்கார ஸாஷ்டாம்க ஸ்ரீஸாயினாதா
பராலாதலா ஜன்மஹா மானவாசா
னராஸா தகா ஸாதன பூதஸாசா
தரூஸாயீ ப்ேரமா களாயாஅஹம்தா
னமஸ்கார ஸாஷ்டாம்க ஸ்ரீ ஸாயினாதா
தராேவ கrஸான அல்பஜ்க்யபாலா
கராேவ அஹ்மாதன்ய சும்ேபானிகாலா
முகீ கால ப்ேரேமகராக்ராஸ அதா
னமஸ்கார ஸாஷ்டாம்க ஸ்ரீ ஸாயினாதா
ஸுராதக ஜ்யாம்ச்யா பதா வம்திதாத
ஸுகாதக ஜாேத ஸமானத்வேதத
ப்ரயாகாதித ேத பத னம்ரேஹாதா
னமஸ்கார ஸாஷ்டாம்க ஸ்ரீ ஸாயினாதா
துஜ்யா ஜ்யாபதா பாஹதா ேகாபபாl
ஸதாரம்கl சித்ஸ்வரூபீ மிளாl
கrராஸக்rடா ஸேவ க்ருஷ்ணனாதா
துலாமாகேதா மாகேண ஏகத்யாேவ
கராேஜாடிேதா தன அத்யம்த பாேவ
பவேமாஹன

ராஜ ஹாதாr ஆதா
னமஸ்கார ஸாஷ்டாம்க ஸ்ரீ ஸாயினாதா
ஐஸா ேயஈபா! ஸாயி திகம்பரா
அக்ஷயரூப அவதாரா | ஸ வஹிவ்யாபக தூ
ஶ்ருதுஸாரா அனஸூயாத்rகுமாரா(பாபாேய) மஹாராேஜ ஈபா
காஶ ீஸ்னான ஜப ப்ரதிதிவs ெகாளாபுரபிேக்ஷs
னி மலனதி தும்கா ஜலப்ராs னித்ராமாஹுரேதஶ ீ ஈஸா ேய யீபா
ேஜள ேலாம்பதேஸ வாமகr த்rஶூல டமரூதாr
பக்தாவரதஸதா ஸுககாrேதஶ ீல முக்தசாr ஈஸா ேய யீபா
பாயிபாதுகா ஜபமாலா கமம்டலூம்ருகசாலா
தாரணகrஶ ீபா னாகஜடாமுகுட ேஶாபேதாமாதா ஈஸா ேய யீபா
தத்பர துஜ்யாயா ேஜத்யான  அக்ஷயத்வாம்ேசஸதவ 
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லக்ஷ்மீ வாஸகr தினரஜன  ரக்ஷஸிஸம்கட வாருனி ஈஸா ேய யீபா
யாபrத்யான துேஜ குருராயா த்ருஶ்ய கrனயனாயா பூ ணானம்த
ஸுேகஹகாயா
லாவிஸிஹr குணகாயா ஈஸா ேய யீபா
ஸாயி திகம்பர அக்ஷய ரூப அவதாரா
ஸ வஹிவ்யாபக தூ ஶ்ருதிஸாரா அனஸூயாத்rகுமாரா(பாபாேய)
மஹாராேஜ ஈபா
ஸதாஸத்ஸ்வரூபம் சிதானம்தகம்தம்
ஸ்வபக்ேதச்சயா மானுஷம் த ஶயம்தம்
னமாமீ ஶ்வரம் ஸத்குரும் ஸாயினாதம்
பவத்வாம்த வித்வம்ஸ மா தாம்டமீ ட்யம்
மேனாவாகததம் முனி த்யான கம்யம்
ஜகத்வ்யாபகம் னி மலம் னி குணம்த்வாம்
னமாமீ ஶ்வரம் ஸத்குரும் ஸாயினாதம்
பவாம்ேபாதி மக்னா தி தானாம் ஜனானாம்
ஸ்வபாதாஶ்rதானாம் ஸ்வபக்தி ப்rயாணாம்
ஸமுத்தாரணா தம் கெலௗ ஸம்பவம்தம்
னமாமீ ஶ்வரம் ஸத்குரும் ஸாயினாதம்
ஸதானிம்பவ்ருக்ஷாதிகம் ஸாதயம்தம்
னமாமீ ஶ்வரம் ஸத்குரும் ஸாயினாதம்
ஸதாகல்பவ்ருக்ஷஸ்ய தஸ்யாதிமூேல
பவத்பாவபுத்த்யா ஸப யாதிேஸவாம்
ன்ருணாம்கு வதாம்புக்தி-முக்தி ப்ரதம்தம்
னமாமீ ஶ்வரம் ஸத்குரும் ஸாயினாதம்
அேனகா ஶ்ருதா த க்யlலா விலாைஸ:
ஸமா விஷ்க்ருேதஶான பாஸ்வத் பபாவம்
அஹம்பாவஹனம் ப்ரஸன்னாத்மபாவம்
னமாமீ ஶ்வரம் ஸத்குரும் ஸாயினாதம்
ஸதாம்விஶ்ரமாராமேமவாபிராமம்
ஸதாஸஜ்ஜைன ஸம்ஸ்துதம் ஸன்னமத்பி:
ஜனாேமாததம் பக்த பத்ர ப்ரதம்தம்
னமாமீ ஶ்வரம் ஸத்குரும் ஸாயினாதம்
அஜன்மாத்யேமகம் பரம்ப்ரஹ்ம ஸாக்ஷாத்
ஸ்வயம் ஸம்பவம் ராமேமவானத ணம்
பவத்த ஶனாத்ஸம்புன த: ப்ரேபாஹம்
னமாமீ ஶ்வரம் ஸத்குரும் ஸாயினாதம்
ஸ்ரீஸாயிஶ க்ருபானிேத - கிலன்ருணாம் ஸ வா தஸித்திப்ரத
யுஷ்மத்பாதரஜ:ப்ரபாவமதுலம் தாதாபிவக்தாஅக்ஷம:
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ஸத்பக்த்யாஶ்ஶரணம் க்ருதாம்ஜலிபுட: ஸம்ப்ராப்திேதா - ஸ்மின் ப்ரேபா
ஸ்ரீமத்ஸாயிபேரஶ பாத கமலானாச்சரண்யம்மம
ஸாயிரூப தரராேகாத்தமம்
பக்தகாம விபுத த்ருமம்ப்ரபும்
மாயேயாபஹத சித்த ஶுத்தேய
சிம்தயாம்யேஹ ம்மஹ னிஶம் முதா
ஶரத்ஸுதாம்ஶு ப்ரதிமம்ப்ரகாஶம்
க்ருபாதபப்ரதம்வஸாயினாத
த்வதயபாதாப்ஜ ஸமாஶ்rதானாம்
ஸ்வச்சாயயாதாப மபாகேராது
உபாஸனாைதவத ஸாயினாத
ஸ்மைவ ம ேயாபாஸனி னாஸ்துவம்தம்
ரேமன்மேனாேம தவபாதயுக்ேம
ப்ரும்ேகா யதாப்ேஜ மகரம்தலுப்த:
அேனகஜன்மா ஜிதபாப ஸம்க்ஷேயா
பேவத்பவத்பாத ஸேராஜ த ஶனாத்
க்ஷமஸ்வ ஸ வானபராத பும்ஜகான்
ப்ரsத ஸாயிஶ ஸத்குேராதயானிேத
ஸ்ரீஸாயினாத சரணாம்ருதபூ ணசித்தா
தத்பாத ேஸவனரதா ஸ்ஸத தம்ச பக்த்யா
ஸம்ஸார ஜன்யதுrெதௗக வினி க தாஸ்ேத
ைகவல்ய தாம பரமம் ஸமவாப்னுவம்தி
ஸ்ேதாத்ரேம தத்பேடத்பக்த்யா ேயான்னரஸ்தன்மனாஸதா
ஸத்குேரா: ஸாயினாதஸ்யக்ருபாபாத்ரம் பேவத்பவம்
கரசரணக்ருதம் வாக்காயஜம்க மஜம்வா
ஶ்ரவணனயனஜம்வாமானஸம்வா - பராதம்
விதிதமவிதிதம் வாஸ ேவேமதத்க்ஷமஸ்வ
ஜயஜயகருணாத்ேப ஸ்ரீ ப்ரேபாஸாயினாத
ஸ்ரீ ஸச்சிதானம்த ஸத்குரு ஸாயினாத் மஹராஜ் கி ைஜ
ராஜாதிராஜ ேயாகிராஜ பரப்ரஹ்ம ஸ்ரீஸாயினாதாமஹராஜ்
ஸ்ரீ ஸச்சிதானம்த ஸத்குரு ஸாயினாத் மஹராஜ் கி ைஜ
Web Url: http://www.vignanam.org/veda/shiridi-sai-baba-afternoon-aarati-madhyahna-aarati-tamil.html
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