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ી સચદાનંદ સમધ સુ સાિયનાધ મહરાજ ક .
૧. જોૂ િનયાકરચરણ ઠ!િવલામાધા
પ%રસાવી િવનંતી માઝી પંડરનાધા
અસોનસો ભાવાઆલો - , ૂઝયાઠાયા
-પા. ુ/0ટપાહ! મજકડ! - સ2રાયા
અખં%ડત અસાવેઇસે - વાટતેપાયી
,ુકા6ણે દ! વામાઝી વેડવા7ુ ડ
નામે ભવપાશ હાિત - આ9ુ:યાતોડ
૨.ઉઠાપાંુરંગા અતા >ભાત સમયો પાતલા |
વૈ0ણવાંચા મેળા ગુડ-પાર દાટલા ||
ગ2ડાપારા પાAુની મહા Bારા પયCતા |
Aુરવરાંચી માંદ ઉભી જોિૂ ન હાત
ું
Dુકસનકા%દક નારદ,બર
ભFતાંયાકોટ
િGD ૂલઢમ2 ઘેઉિન ઉભા ગ%રJચાપતી
કલKુગીચા ભFતાનામા ઉભાકતની
પાઠમાગે ઉભીડોલા લાLુિનઉઆજની
૩.ઉઠા ઉઠા ીસાિયનાધNુુચરણકમલ દાવા
આિધOયા%દ ભવતાપ વાુ ની તારા જડPવા
ગેલી,ુ6ા સોુ િનયાભવ તમર રજનીિવલયા
પ%રહ અઙRાનાસી તમચી Sુલિવયોગમાયા
શTFતન અ6ાયUVકWચત હ િત જલાસારાયા
,ુ6ીચ તીતેસાુિન દાવા Xુખજનતારાયા
અYાની અ6ી%કિત તવ વણાવીતવધોરવી
તીવણZતાભા ગલે બ[ુવદિનશેષ િવધકવી
ુ ીચવદવાવા
સ-પહોઉિન મ%હમા,ુમચા ,6
આ%દOયાિધભવ તાપવાુ િન તારાજડPવા
ઉઠા ઉઠા ીસાિયનાધNુુચરણકમલ દાવા
આ%દOયાિધભવ તાપવાુ િન તારાજડPવા
ભFતમિનસ]ાવ ધુ િનJ ,ુ6ાઅ^ુસરલે
_યાયા`તવતે દa,મ
ુ ચે Bા%ર ઉબેઠ!લે
_યાન`ધા ,ુ6ાસ પા[ુની મન અXુચેઘેલે
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ઉખુ નીનેGકમલા દનબંb ૂરમાકાંતા
પા%હબા-પા. ુ`ટ બાલકાજસી માતા
રં જવીમbુરવાણી હ%રતાપ સાિયનાધા
ુ ક0ટિવતોદ!વા
અિ6ચ અ9ુલેક%રયા`તવ,જ
સહનક%રિશલે ઇ7ુ િવcાવી ભેટ -0ણદાવા
ઉઠા ઉઠા ીસાિયનાધNુુચરણકમલ દાવા
આ%દOયાિધ ભવતાપવાુ િન તારાજડPવા
૪.ઉઠા ઉઠા પાુ રંગા આતા - દશનcાસકળા
eલા અુ ણોદયાસરલી-િનf!ચેવેળા
સંતસાb ૂXુની અવઘે eલેતીગોળા
સોડાશેJ Aુખ આતા બ[ુgXુખકમલા
રં ગમંડપે મહાBાર eલીસેદાટ
મન ઉ તાવીળ2પ પહવયા. ુ0ટ
રાિયરhુમાબાિય , ુ6ાયે ઊcાદયા
શેJ હાલLુની gગે કારાદ!વરાયા
ગ2ડ હ^ુમત
ં [ુભે પાહાતીવાટ
`વગjચે Aુરવરઘે ઉિન આલેભોભાટ
eલે XુFત Bારા લાભ eલારોકડા
િવ0kુદાસ નામ ઉભા ઘે ઉિનકાકડ
૫.ઘેઉિનયા પંચારતી ક2બાબાસી આરતી
ઉઠાઉઠાહો બાંધવ ઓવાn હરમાધવ
ક2િનયા T`ધરામન પા[ુગભ
ં ીરાહ!_યાન
-0ણનાધા દoસાિય gડોચo ,ુઝેપાયી
કાકડ આરતી કરતો! સાિયનાધ દ! વા
ચpમય2પ દાખવી ઘે ઉિન! બાલકલqુ સેવા ||કા||
૬.કામsોધમદમVસર આtુ િન કાકડક!લા
વૈરાuયાચે , ૂવ કાvુની મીતો બUજવીલા
સાિયનાધNુુ ભTFત wવલને તોમીપેટિવલા
તxLુoીgnની Nુુને >ાકાશપા%ડલા
BૈતતમાનાAુનીિમળવી તV`ય2િપ Pવા
ચpમય2પદાખવી ઘેઉિનબાલકલqુ સેવા
કાકડ આરતીકરતો સાિયનાધ દ! વા
ચpમયા2પદાખવી ઘે ઉિન બાલકલqુ સેવા
S ૂ ખેચર Oયા9 ૂની અવઘે yુVકમલીરાહસી
તોચી દoદ! વ િશ%રડ રા[ુિન પાવસી
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રા[ુિનયેધે અpયzધ%હ , ૂ ભFતા`તવધાવસી
િનરAુિન યા સંકટાદાસા અિનભવ દાવીસી
નકલેVવ:લી લાહકો{યા દ! વાવા માનવા
ચpમય2પદાખવી ઘે ઉિન બાલકqુસેવા
કાકડ આરતીકરતો સાિયનાધ દ! વા
ચpમય2પદાખવી ઘે ઉિન બાલકqુસેવા
Vવદઊ|ય}ુ ં }ુભનેસાર! ~બર હ! કદલે
સNુણX ૂતj પાહ{યા આ,રુ જનિશ%રડ આલે!
>ાDુિન તBચનાુત અXુચેદ!હબાન હરફલે
સોુ િનયા}ુરભમાન માનસ Vવચરણ વા%હલે
-પાકુ ની સાિયમાLુલે દાનપદ%રયાવા
ચpમય2પદાખવી ઘે ઉિન બાલકqુ સેવા
કાકડ આરતીકરતો સાિયનાધ દ! વા
ચpમય2પદાખવી ઘે ઉિન બાલકqુસેવા.
ભFતીચયા પોટબોદ કાકડ યોતી
પંચ>ાણPવે ભાવે ઓવાn આરતી
ઓવા આરતીમાઝRા પંડરનાધા માઝRાસાિયનાધા
દોની કરજોુ િનચરણી ઠ!િવલામાધા
કાયામ%હમા વk ૂ આતા સાંગણેકતી
કો%ટ 6 હVયXુખ પાહતા gતી
રાયીરhુમાબાયી ઉયા દોઘીદોબાહ
માK ૂરિપચ ચામર! ડાળિત સાયચ ઠાિય
,ુકા6ણે દપઘે ઉિન ઉpમનીતશોભા
િવઠ!વર ઉબા%દસે લાવ{યા ગાભા
ઉઠાસા}ુ સંતસાદા આ9ુલાલે %હતા
gઈલ gઈલ હનરદ! હ મગક ચા ભગવંત
ઉઠોિનયા પહટ!બાબા ઉભા અસેવીટ!
ચરણતયાંચેગોમટ અુત . ુ0ટ અવલોકા
ઉઠાઉઠા હોવેગેસીચલા જઊરાઉળાસી
જલિતલપાતકાન યારાશી કાકડ આરિતદ! ખલયા
gગેકરાુ TFમણીવરા દ! વ અહ!િનજAુરાન ત
વેગેલબલોણ કરા-. ુ/0ટ હો ઈલ તયાસી
દારબાજGી
ં વાજતી ડોુ ડમામે ગતી
હોતસેકાકડારિત માઝRા સુ રાયચી
િસહનાધ શંખ બે%ર આનંદહોતોમહાBાર
ક!શવરાજ િવઠ!વર નામાચરણ વં%દતો
સાિયનાધ Nુુમાઝે આયી
મજલા ઠાવા cાવાપાયી
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ી સચદાનંદ સુ સાિયનાધ મહારાજ ક 
દoરાજ Nુુમાઝે આયી
મજલા ઠાવા cાવાપાયી
સાિયનાધ Nુુમાઝે આયી
મજલા ઠાવા cાવાપાયી
>ભાત સમયીનભા Dુભ રવી >ભાપાકલી
`મર! Nુુ સદા અશાસમયીVયાછળે નાકલી
6ણોિનકરજોુ નીકુ અતાNુ2 >ાધના
સમધ Nુુસાિયનાધ 9ુરવી મનોવાસના
તમા િનરિસ ભા^ુહNુુ%હ નાિસ અYાનતા
ુ ુ ચીકર નરિવહકદ સાયતા
પરં ,N
ુ 
9ુન હાિતિમર જpમઘે Nુુ-પેિન અYનના
સમધ Nુુસાિયનાધ 9ુરવી મનોવાસના
રિવ >ગટહો ઉિન Vવ%રતઘાલ વી આલસા
તસાNુુ%હસોડવી સકલ }ુ0-તી લાલસા
હરોિન અભમાનહ જડિવ તVપદભાવના
સમધ Nુુસાિયનાધ 9ુરવી મનોવાસના
Nુ2િસ ઉપમા%દસેિવિધ હર હરાંચીઉણી
7ુ ઠોિન મગ એઇતી કવિન યા ઉગીપા[ૂ ણ
,ુઝીચ ઉપમા,ુલાબરિવશોભતે સજના
સમધ Nુુસાિયનાધ 9ુરવી મનોવાસના
સમાિધ ઉતરોિનયા Nુુચલામશીદકડ!
Vવદય વચનોTFતતી મbુર વા%રતીસોકડ!
અgત%ર9ુ સરો અખલ પાતક ભંજના
સમધ Nુુસાિયનાધ9ુર વી મનોવાસના
અહાAુસમયાિસયા Nુુ ઉઠોિનયા બૈસલે
િવલો7ુ િન પદાિતા ત%દય આપદ! નાિસલે
આસાAુત કા%રયા જગિતકોણીહ અpયના
અસેબ[ુતશાહણા પ%રનયાNુ2ચી-પા
નતવ%હત Vયાકળે ક%રતસે %રકાયા ગપા
જરNુુપદાધરનીAુ. ુડ ભTFતનેતોમના
સમધ Nુુસાિયનાધ9ુર વી મનોવાસના
Nુરોિવનિત મીકર yુદય મં%દર યાબસા
સમ`ત જગ હ! Nુુ`વ2પચ ઠસોમાનસા
ગડોસતત સV7ૃઅતીયિત%હદ! જગVપાવના
સમધ Nુુસાિયનાધ9ુર વી મનોવાસના
૧૧.>મેયા અ0ટકાશીફુ િન Nુુવરા >ાિધતીJ>ભાિત
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Vયાંચેચoાિસદ! તો અખલહુિનયા ાંિતિમિનVયશાંિત
ઐસે હ!સાિયનાધેકbુની Aુચિવલે Jિવયાબાલકાશી
તેિવVયા-0ણપાયી નXુિન સિવનયે અિપતો અ0ટકાશી
ી સચદાનંદ સુ સાિયનાધ મહારાજ ક 
૧૨.સાિયરહં નજર કરના બચોકાપાલન કરના
સાિયરહં નજર કરના બચોકાપાલન કરના
gના,ુમને જગV>સારા સબહeટ જમાના
gના,ુમને જગV>સારા સબહeટ જમાના
સાિયરહં નજર કરના બચોકાપાલન કરના
સાિયરહં નજર કરના બચોકાપાલન કરના
મૈ ~ધા[બ
ં ા આપકાXુસે >Sુ%દખલાના
ૂ દ
મૈ ~ધા[બ
ં ા આપકાXુસે >Sુ%દખલાના
ૂ દ
સાિયરહં નજર કરના બચોકાપાલન કરના
સાિયરહં નજર કરના બચોકાપાલન કરના
દાસગk ૂકહ! અબ ાબો ૂ ધક ગયી મેર રસના
દાસગk ૂકહ! અબ ાબો ૂ ધક ગયી મેર રસના
સાિયરહં નજર કરના બચોકાપાલન કરના
સાિયરહં નજર કરના બચોકાપાલન કરના
રાં નજર કરો , અબ મોર! સાયી
,ુમબીન નહXુઝે માબાપ ભાયી - રાં નજર કરો
મૈ ~ધા[ ૂ બંદા ,ુહારા - મૈ ~ધા[ ૂ બંદા ,ુહારા
મૈનાg^ ૂ,મૈનાg^ ૂ - મૈનાg^ ૂ - અ:લાઇલા%હ
રાં નજર કરો રાં નજર કરો , અબ મોર! સાયી
,ુમબીન નહXુઝે માબાપ ભાયી - રાં નજર કરો
રાં નજર કરો રાં નજર કરો
ખાલી જમાના મૈને ગમાયા મૈને ગમાયા
સાધીઅખર કા સાધીઅખર આ - સાધીઅખર કા કયાનકોયી
રાં નજર કરો રાં નજર કરો , અબ મોર! સાયી
,ુમબીન નહXુઝે માબાપ ભાયી
રાં નજર કરો રાં નજર કરો
અપ નેમસ Uજદ કા gૂગ^ ૂહ
અપ નેમસ Uજદ કા gૂગ^ ૂહ
માલક હમાર! માલક હમાર!
માલક હમાર! - ,ું બાબાસાયી
રાં નજર કરો રાં નજર કરો , અબ મોર! સાયી
રાં નજર કરો રાં નજર કરો
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૧૪.,ુજકાયદ! ઉ સાવય મીભાયાત%રયો
,ુજકાયદ! ઉ સાવય મીભાયાત%રયો
મી}ુ બળ બ%ટક નાયા ચgણ ીહર
મી}ુ બળ બ%ટક નાયા ચgણ ીહર
ઉચ0ટ ,ુલાદ! ણે%હ ગો0ટ નાબ%ર યો
ઉચ0ટ ,ુલાદ! ણે%હ ગો0ટ નાબ%ર
, ૂ જગાધ ,ુજચે કશીર! ભાક%ર
, ૂ જગાધ ,ુજચે કશીર! ભાક%ર
નકો ~તમદયા પા[ ૂ સયાભગવંતા ીકાંતા
મ_યારાિG ઉલટોિનગે લ%હ આતા અણચoા
જહો ઈલ ,ુeર! કાકડા %કરા ઉળત%રયો
જહો ઈલ ,ુeર! કાકડા %કરા ઉળત%ર
અણતીલ ભFત નૈવેc%હ નાનાપ%ર - અણતીલ ભFત નૈવેc%હ નાનાપર
,ુજકાયદ! ઉ િમભાયા ત%રયો
Kુજકાયદ!ઉ સુ મીભાયા તર
મી}ુ બળ બ%ટક નાયા ચgણ ીહર
મી}ુ બળ બ%ટક નાયા ચgણ ીહર.
ીસુ બાબાસાયી હો - ીસુ બાબાસાયી
,ુજવાુિન આયનાહS ૂતલી - ,ુજવાુિન આયનાહS ૂતલી
મી પાિપપિતતધીમંતા - મી પાિપપિતતધીમંતા
તારણેમલા Nુુનાધા ડકર - તારણેમલા સાિયનાધા ડકર
, ૂશાંિતમેચામે2 - , ૂશાંિતમેચામે2
,ુિમ ભવાણ િવચેતા2 Nુુવરા
,ુિમ ભવાણ િવચેતા2 Nુુવરા
Nુુવરામજિસ પામરા અતા ઉરા
Vવ%રતલવલાહ Vવ%રત લલાહ
મીુડતો ભવ ભય ડોહ ઉરા
ી સુ બાબાસાયી હો - ી સુ બાબાસાયી હો
,ુજવાુિન આયનાહS ૂતલી
,ુજવાુિન આયનાહS ૂતલી
ી સચદાનંદ સુ સાિયનાધ મહારાજ ક 
રાgિધરાજયોગરાજ પર 6 સાિયનાધ મહરાજ
ી સચદાનંદ સુ સાિયનાધ મહારાજ ક 
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