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�ી સ��ચદાનદં સમધ� સ��ુ સાિયનાધ મહરાજ ક� �. 

 

૧. જો�ૂ િનયાકરચર�ણ ઠ!િવલામાધા 
પ%રસાવી િવનતંી માઝી પડંર�નાધા 
અસોનસો ભાવા આલો - ,�ૂઝયાઠાયા 
-પા./ુ0ટપાહ! મજકડ! - સ�2રાયા 
અખ%ંડત અસાવે ઇસે - વાટતેપાયી 
,કુા6ણે દ!વામાઝી વેડ�વા7ુડ� 
નામે ભવપાશ હાિત - આ9:ુયાતોડ� 
 

૨.ઉઠાપા�ુંરંગા અતા >ભાત સમયો પાતલા | 
વૈ0ણવાચંા મેળા ગ�ુડ-પાર� દાટલા || 
ગ2ડાપારા પાAનુી મહા Bારા પયCતા | 
Aરુવરાચંી માદં� ઉભી જો�િૂન હાત 

Dકુસનકા%દક નારદ, ુબંર ભFતા�ંયાકોટ� 
િGDલૂઢમ2 ઘે ઉિન ઉભા �ગ%રJચાપતી 
ક�લKગુીચા ભFતાનામા ઉભાક�ત�ની 
પાઠ�માગે ઉભીડોલા લાLિુન ઉ આજની 
 

૩.ઉઠા ઉઠા �ીસાિયનાધN�ુુચરણકમલ દાવા 
આિધOયા%દ ભવતાપ વા�ુની તારા જડPવા 
ગેલી,6ુા સો�ુ િનયાભવ તમર રજનીિવલયા 
પ%રહ� અઙRાનાસી તમચી Sલુિવયોગમાયા 
શTFતન અ6ાયUVકW�ચત હ� િત જલાસારાયા 
,6ુીચ તીતેસા�ુિન દાવા Xખુજનતારાયા 
અYાની અ6ી%કિત તવ વણા�વીતવધોરવી 
તીવ�ણZતાભા ગલે બ[ુવદિનશેષ િવધકવી 
સ-પહો ઉિન મ%હમા,મુચા ,6ુીચવદવાવા 
આ%દOયાિધભવ તાપવા�ુિન તારાજડPવા 
ઉઠા ઉઠા �ીસાિયનાધN�ુુચરણકમલ દાવા 
આ%દOયાિધભવ તાપવા�ુિન તારાજડPવા 
ભFતમિનસ]ાવ ધ�ુિનJ ,6ુા અ^સુરલે 

_યાયા`તવતે દa�,મુચે Bા%ર ઉબેઠ!લે 

_યાન`ધા ,6ુાસ પા[ુની મન અXચેુઘેલે 
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ઉખ�ુનીનેGકમલા દ�નબbંરૂમાકાતંા 
પા%હબા-પા. ુ̀ ટ� બાલકાજસી માતા 
રંજવીમbરુવાણી હ%રતાપ સાિયનાધા 
અિ6ચ અ9લેુક%રયા`તવ,જુક0ટિવતોદ!વા 
સહનક%રિશલે ઇ7ુિવcાવી ભેટ -0ણદાવા 
ઉઠા ઉઠા �ીસાિયનાધN�ુુચરણકમલ દાવા 
આ%દOયાિધ ભવતાપવા�ુિન તારાજડPવા 
 

૪.ઉઠા ઉઠા પા�ુરંગા આતા - દશ�નcાસકળા 
eલા અ�ુણોદયાસરલી-િનf!ચેવેળા 
સતંસાbXૂનુી અવઘે eલેતીગોળા 
સોડાશેJ Aખુ આતા બ[gુXખુકમલા 
રંગમડંપે મહાBાર� eલીસેદાટ� 
મન ઉ તાવીળ2પ પહવયા.0ુટ� 
રાિયરhમુાબાિય ,6ુાયે ઊcાદયા 
શેJ હાલLનુી gગે કારાદ!વરાયા 
ગ2ડ હ^મુતં [ુભે પાહાતીવાટ 

`વગjચે Aરુવરઘ ેઉિન આલેભોભાટ 

eલે XFુત Bારા લાભ eલારોકડા 
િવ0kદુાસ નામ ઉભા ઘે ઉિનકાકડ 

 

૫.ઘે ઉિનયા પચંારતી ક2બાબાસી આરતી 
ઉઠા ઉઠાહો બાધંવ ઓવાn હરમાધવ 

ક2િનયા T`ધરામન પા[ુગભંીરાહ!_યાન 

-0ણનાધા દoસાિય gડો�ચo ,ઝુેપાયી 
કાકડ આરતી કર�તો! સાિયનાધ દ!વા 
�ચpમય2પ દાખવી ઘે ઉિન! બાલકલq ુસેવા ||કા|| 
 

૬.કામsોધમદમVસર આtુિન કાકડક!લા 
વૈરાuયાચે ,વૂ કાvુની મીતો �બUજવીલા 
સાિયનાધN�ુુ ભTFત wવ�લને તોમીપેટિવલા 
તxLoુીgnની N�ુુને >ાકાશપા%ડલા 
BતૈતમાનાAનુીિમળવી તV`ય2િપ Pવા 
�ચpમય2પદાખવી ઘે ઉિનબાલકલq ુસેવા 
કાકડ આરતીકર�તો સાિયનાધ દ!વા 
�ચpમયા2પદાખવી ઘે ઉિન બાલકલq ુસેવા 
S ૂખેચર Oયા9નૂી અવઘે yુVકમલીરાહસી 
તોચી દoદ!વ િશ%રડ� રા[ુિન પાવસી 
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રા[ુિનયેધે અpયzધ%હ , ૂભFતા`તવધાવસી 
િનરAિુન યા સકંટાદાસા અિનભવ દાવીસી 
નકલેVવ:લી લાહ�કો{યા દ!વાવા માનવા 
�ચpમય2પદાખવી ઘે ઉિન બાલકqસુેવા 
કાકડ આરતીકર�તો સાિયનાધ દ!વા 
�ચpમય2પદાખવી ઘે ઉિન બાલકqસુેવા 
Vવદઊ|ય}ંુ}ુ�ભનેસાર! ~બર હ! ક�દલે 

સNણુXતૂj પાહ{યા આ,રુ જનિશ%રડ� આલે! 

>ાDિુન તBચના�તુ અXચેુદ!હબાન હરફલે 

સો�ુિનયા}ુર�ભમાન માનસ Vવ�ચર�ણ વા%હલે 

-પાક�ુની સાિયમાLલેુ દાનપદ%ર�યાવા 
�ચpમય2પદાખવી ઘે ઉિન બાલકq ુસેવા 
કાકડ આરતીકર�તો સાિયનાધ દ!વા 
�ચpમય2પદાખવી ઘે ઉિન બાલકqસુેવા. 
ભFતી�ચયા પોટ�બોદ કાકડ �યોતી 
પચં>ાણPવે ભાવે ઓવાn આરતી 
ઓવા� આરતીમાઝRા પડંર�નાધા માઝRાસાિયનાધા 
દોની કરજો�ુિનચરણી ઠ!િવલામાધા 
કાયામ%હમા વk ૂ� આતા સાગંણેક�તી 
કો%ટ�6 હVયXખુ પાહતા gતી 
રાયીરhમુાબાયી ઉ�યા દોઘીદોબાહ� 
માKરૂિપ�ચ ચામર!ડાળ�િત સાય�ચ ઠાિય 

,કુા6ણે દ�પઘે ઉિન ઉpમનીતશોભા 
િવઠ!વર� ઉબા%દસે લાવ{યા ગાભા 
ઉઠાસા}ુસતંસાદા આ9લુાલે %હતા 
g ઈલ g ઈલ હનરદ!હ મગક�ચા ભગવતં 

ઉઠોિનયા પહટ!બાબા ઉભા અસેવીટ! 
ચરણતયાચેંગોમટ� અ�તુ .0ુટ� અવલોકા 
ઉઠા ઉઠા હોવેગેસીચલા જ ઊરા ઉળાસી 
જલિતલપાતકાન �યારાશી કાકડ આરિતદ!�ખ�લયા 
gગેકરા�ુTFમણીવરા દ!વ અહ!િનજAરુાન ત 

વેગે�લ�બલોણ કરા-./ુ0ટ હો ઈલ તયાસી 
દાર�બાજGંી વાજતી ડો� ુડમામે ગ�તી 
હોતસેકાકડારિત માઝRા સ��ુ રાયચી 
િસ�હનાધ શખં બે%ર આનદંહોતોમહાBાર� 
ક!શવરાજ િવઠ!વર� નામાચરણ વ%ંદતો 
સાિયનાધ N�ુુમાઝે આયી 
મજલા ઠાવા cાવાપાયી 
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�ી સ��ચદાનદં સ��ુ સાિયનાધ મહારાજ ક� � 

દoરાજ N�ુુમાઝે આયી 
મજલા ઠાવા cાવાપાયી 
સાિયનાધ N�ુુમાઝે આયી 
મજલા ઠાવા cાવાપાયી 
>ભાત સમયીનભા Dભુ રવી >ભાપાકલી 
`મર! N�ુુ સદા અશાસમયીVયાછળે નાકલી 
6ણોિનકરજો�ુનીક�ુ અતાN2ુ >ાધ�ના 
સમધ� N�ુુસાિયનાધ 9રુવી મનોવાસના 
તમા િનરિસ ભા^હુN�ુુ%હ નાિસ અYાનતા 
પરં,Nુ�ુુ ચીકર� નરિવહ�કદ� સા�યતા 
9નુ હાિતિમર જpમઘે N�ુુ-પેિન અYનના 
સમધ� N�ુુસાિયનાધ 9રુવી મનોવાસના 
રિવ >ગટહો ઉિન Vવ%રતઘાલ વી આલસા 
તસાN�ુુ%હસોડવી સકલ }ુ0-તી લાલસા 
હરોિન અ�ભમાનહ� જડિવ તVપદ�ભાવના 
સમધ� N�ુુસાિયનાધ 9રુવી મનોવાસના 
N2ુિસ ઉપમા%દસેિવિધ હર� હરાચંી ઉણી 
7ુઠોિન મગ એ ઇતી કવિન યા ઉગીપા[�ૂણ 

,ઝુીચ ઉપમા,લુાબરિવશોભતે સ�જના 
સમધ� N�ુુસાિયનાધ 9રુવી મનોવાસના 
સમાિધ ઉતરોિનયા N�ુુચલામશીદ�કડ! 
Vવદ�ય વચનોTFતતી મbરુ વા%રતીસોકડ! 
અgત%ર9 ુસ�રો અ�ખલ પાતક ભજંના 
સમધ� N�ુુસાિયનાધ9રુ વી મનોવાસના 
અહાAસુમયાિસયા N�ુુ ઉઠોિનયા બૈસલે 

િવલો7ુિન પદાિ�તા ત%દય આપદ! નાિસલે 

આસાAતુ કા%રયા જગિતકોણીહ� અpયના 
અસેબ[ુતશાહણા પ%રન�યાN2ુચી-પા 
નત�વ%હત Vયાકળેક%રતસે %રકા�યા ગપા 
જર�N�ુુપદાધરનીA.ુડુ ભTFતનેતોમના 
સમધ� N�ુુસાિયનાધ9રુ વી મનોવાસના 
Nરુોિવનિત મીકર� yુદય મ%ંદર� યાબસા 
સમ`ત જગ હ! N�ુુ`વ2પ�ચ ઠસોમાનસા 
ગડોસતત સV7ૃ અતીયિત%હદ! જગVપાવના 
સમધ� N�ુુસાિયનાધ9રુ વી મનોવાસના 
 

૧૧.>મેયા અ0ટકાશીફ�ુિન N�ુુવરા >ાિધ�તીJ>ભાિત 
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Vયાચેં�ચoાિસદ!તો અ�ખલહ�ુિનયા �ાિંતિમિનVયશાિંત 

ઐસે હ!સાિયનાધેકbનુી Aચુિવલે Jિવયાબાલકાશી 
તેિવVયા-0ણપાયી નXિુન સિવનયે અિપ�તો અ0ટકાશી 
�ી સ��ચદાનદં સ��ુ સાિયનાધ મહારાજ ક� � 

 

૧૨.સાિયરહ ંનજર કરના બ�ચોકાપાલન કરના 
સાિયરહ ંનજર કરના બ�ચોકાપાલન કરના 
gના,મુને જગV>સારા સબહ�eટ જમાના 
gના,મુને જગV>સારા સબહ�eટ જમાના 
સાિયરહ ંનજર કરના બ�ચોકાપાલન કરના 
સાિયરહ ંનજર કરના બ�ચોકાપાલન કરના 
મૈ ~ધા[બૂદંા આપકાX�ુસે >S%ુદખલાના 
મૈ ~ધા[બૂદંા આપકાX�ુસે >S%ુદખલાના 
સાિયરહ ંનજર કરના બ�ચોકાપાલન કરના 
સાિયરહ ંનજર કરના બ�ચોકાપાલન કરના 
દાસગkકૂહ! અબ �ાબો� ૂધક ગયી મેર� રસના 
દાસગkકૂહ! અબ �ાબો� ૂધક ગયી મેર� રસના 
સાિયરહ ંનજર કરના બ�ચોકાપાલન કરના 
સાિયરહ ંનજર કરના બ�ચોકાપાલન કરના 
રા ંનજર કરો , અબ મોર!સાયી 
,મુબીન નહ�Xઝુે માબાપ ભાયી - રા ંનજર કરો 
મૈ ~ધા[ ૂબદંા ,�ુહારા - મૈ ~ધા[ ૂબદંા ,�ુહારા 
મૈનાg^,ૂમૈનાg^ ૂ- મૈનાg^ ૂ- અ:લા ઇલા%હ 

રા ંનજર કરો રા ંનજર કરો , અબ મોર!સાયી 
,મુબીન નહ�Xઝુે માબાપ ભાયી - રા ંનજર કરો 
રા ંનજર કરો રા ંનજર કરો 
ખાલી જમાના મૈને ગમાયા મૈને ગમાયા 
સાધી અ�ખર કા સાધી અ�ખર આ - સાધી અ�ખર કા ક�યાનકોયી 
રા ંનજર કરો રા ંનજર કરો , અબ મોર!સાયી 
,મુબીન નહ�Xઝુે માબાપ ભાયી 
રા ંનજર કરો રા ંનજર કરો 
અપ નેમસ Uજદ કા g�ૂગ^હૂ� 
અપ નેમસ Uજદ કા g�ૂગ^હૂ� 
મા�લક હમાર! મા�લક હમાર! 
મા�લક હમાર! - ,ુ ંબાબાસાયી 
રા ંનજર કરો રા ંનજર કરો , અબ મોર!સાયી 
રા ંનજર કરો રા ંનજર કરો 
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૧૪.,જુકાયદ! ઉ સાવ�ય મીભાયાત%રયો 
,જુકાયદ! ઉ સાવ�ય મીભાયાત%રયો 
મી}ુબ�ળ બ%ટક ના�યા �ચgણ �ીહર� 
મી}ુબ�ળ બ%ટક ના�યા �ચgણ �ીહર� 
ઉ��ચ0ટ ,લુાદ!ણે%હ ગો0ટ નાબ%ર યો 
ઉ��ચ0ટ ,લુાદ!ણે%હ ગો0ટ નાબ%ર 

, ૂજગ�ાધ ,જુચે કશીર!ભાક%ર 

, ૂજગ�ાધ ,જુચે કશીર!ભાક%ર 

નકો ~તમદ�યા પા[ ૂસ�યાભગવતંા �ીકાતંા 
મ_યા�રાિG ઉલટોિનગે �લ%હ આતા અણ�ચoા 
જહો ઈલ ,eુર!કાકડા %કરા ઉળત%રયો 
જહો ઈલ ,eુર!કાકડા %કરા ઉળત%ર 

અણતીલ ભFત નૈવેc%હ નાનાપ%ર - અણતીલ ભFત નૈવેc%હ નાનાપર� 
,જુકાયદ! ઉ િમભાયા ત%રયો 
Kજુકાયદ! ઉ સ��ુ મીભાયા તર� 
મી}ુબ�ળ બ%ટક ના�યા �ચgણ �ીહર� 
મી}ુબ�ળ બ%ટક ના�યા �ચgણ �ીહર�. 
�ીસ��ુ બાબાસાયી હો - �ીસ��ુ બાબાસાયી 
,જુવા�િુન આ�યનાહ�Sતૂલી - ,જુવા�િુન આ�યનાહ�Sતૂલી 
મી પાિપપિતતધીમતંા - મી પાિપપિતતધીમતંા 
તારણેમલા N�ુુનાધા �ડકર� - તારણેમલા સાિયનાધા �ડકર� 
,શૂાિંત�મેચામે2 - ,શૂાિંત�મેચામે2 

,િુમ ભવાણ� િવચેતા2 N�ુુવરા 
,િુમ ભવાણ� િવચેતા2 N�ુુવરા 
N�ુુવરામજિસ પામરા અતા ઉ�રા 
Vવ%રતલવલાહ� Vવ%રત લલાહ� 
મી�ડુતો ભવ ભય ડોહ� ઉ�રા 
�ી સ��ુ બાબાસાયી હો - �ી સ��ુ બાબાસાયી હો 
,જુવા�િુન આ�યનાહ�Sતૂલી 
,જુવા�િુન આ�યનાહ�Sતૂલી 
�ી સ��ચદાનદં સ��ુ સાિયનાધ મહારાજ ક� � 

રાgિધરાજયો�ગરાજ પર�6 સાિયનાધ મહરાજ 

�ી સ��ચદાનદં સ��ુ સાિયનાધ મહારાજ ક� � 
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