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 ಸా ಬాಬా మಧా హ ಕాల ఆర - మಧా హ ఆర
ౕ సದానంద సమధ సదురు ಸాನాధ మహರా# $ౕ ಜై.
(ౕఉ* పంಚాకరౕ కరూಬాಬా*/ౕ ఆరౕ
ಸాౕ0ౕ ఆరౕ కరూಬాಬా*/ౕ ఆరౕ

ఉಠా ఉಠా ಹెూౕ ಬా3 ధవ ఓವాళು హరಮాధవ
ಸాౕರాಮాధవ ఓವాళು హరಮాధవ
కరూ*ಯా0;రమన ಪాహుగం>ౕరಹెౕಧా ನా
ಸాౕಚెౕ ಹెౕಧా ನా ಪాహుగం>ౕర ಹెౕಧా ನా

కుష@ ನాಧా దతBಸా జಡెూౕతBతుEౕ ಪాౕ
తB(దతB) ಬాಬాಸాౕ జಡెూౕతBతుEౕ ಪాౕ
ఆర ಸాಬాಬా ಸౌಖా ದాತారIౕವా
చరಣారజತాL ಧా ವాದాಸాMಸావ
భಕాBంMಸావ ఆరಸాಬాಬా
ಜాళು*య ఆనంగసPసPరూQరಹెదంగ
ముముR జనದాM *జಡెూౕಳా ౕరంగ
ಡెూౕಳా ౕరంగ ఆరಸాಬాಬా
జయమ*ౕಜైಸాಭావ తయತైಸాఅనుಭావ
ದాM0దಯాఘನా ఐ0ౕతుXౕYಮావ
తుXౕYಮావ ఆరಸాಬాಬా
తుమಚెౕನామದా ತా హರెౕ సంసుZ[ ವా ಧా

అಗాధతవకర]ౕಮాగದాM0 అನాಧా
ದాM0 అನాಧా ఆరಸాಬాಬా
కLయు^ అవತార సగుణపరబహaసಚార
అవತాణಝాಲాಸెౕ ಸాPdదತాBeగంబర
దತాBeగంబర ఆర ಸాಬాಬా
ఆಠాeవಸా గురుವాౕ భకBకౕ ವాౕ
పభుపద పಹావಯా భవభయ
*ವాభಯా*ವా ఆరಸాಬాಬా
ಮాಝా *జదవ ಠెౕవ తవ చరణరజಸెౕವా
ಮాగಣెౕ ಹెౕ ఆತాతుహa ದెౕವాeದెౕವా
ದెౕವాeವా ఆరಸాಬాಬా
ఇತా eౕన ಚాತాక *మల ತెూౕయ *జ సూఖ
ಪాజವెౕಮాధವాయ సంಭాళ ఆపುiಭాక
ఆపುiಭాక ఆరಸాಬాಬా
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ಸౌఖ ದాತారIౕవచరణ తజತాLౕ
ಧా ವాದాಸాMಸాವా భಕాBం Mಸాವా ఆరಸాಬాಬా

జయದెౕవ జయದెౕవ దತాB అవదూత ఓಸా అవదూత
ಜెూౕడు* కరతవ చర]ౕಠెౕMತెూౕಮాಧా జయದెౕవ జయದెౕవ
అవతర0ౕతూ kౕತా ధಮా3 ತెౕ ಗాl*ౕ
ನా0BౕಕాನాYౕతూ ಲాM0 *జభజ*ౕ
ದాM0ನాನాLౕಲా అసంఖ రూಪా*ౕ

హ0ౕ ದెౕವా3 ಚెౕతూ సంకట eనరజ*ౕ
జయದెౕవజయದెౕవ దತాB అవధూತా ఓ ಸాౕ అవధూತా

ಜెూౕడు* కరతవ చర]ౕಠెౕMತెూౕಮాಧా జయದెౕవ జయದెౕవ
యవPనసPరూQౕ ఏಕా దశన ತాPe ధಲెౕ

సంశయ *రసు*ಯా తದెPౖತాpలMಲెౕ
ಗెూౕQచంದా మంದాತాPంౕ ఉదqಲెౕ
జయದెౕవ జయದెౕవ దతB అవదూత ఓ ಸాౕ అవదూత
ಜెూౕడు* కరతవ చర]ౕ ಠెౕMತెూౕಮాಧా జయದెౕవ జయದెౕవ
ಭెౕదతతBrYందూ యవನా 3 ಚాಕాYౕ
ದాವాಯా0ఝూಲాపುనరQనరದెౕYౕ

ಪాహ0 ಪెౕಮాನెౕ 3 తూ YందుయవನాY
ದాM0 ఆతaತాPನెౕ ವా పt హಸాౕ
జయದెౕవజయದెౕవ దತాB అవధూತా ఓ ಸాౕ అవధూತా
ಜెూౕడు* కరతవ చర]ౕಠెౕMತెూౕಮాಧా జయದెౕవ జయದెౕవ
ದెౕవಸాನాಧా తPతuదనత ಹాPನెౕ
పరಮాಯాvౕYత జనvౕచన ఝు]ಹాPನెౕ
తతుZ[పಯా సకಲా3 ಚెౕ సంకట*రಸాವెౕ
ದెౕల తದెౕతPదుశ కుಷా@ನెౕಗాನెౕ
జయದెౕవ జయದెౕవ దತాB అవదూತా ఓ ಸా అవదూత
ಜెూౕడు* కరతవచర] ಠెౕMತెూౕ ಮాಧా జయದెౕవ జయದెౕవ
 ಮాEౕ పండపುరಸాಬాಬారಮావర
ಬాಬారమవర - ಸాಬాಬారమవర
శుదqభ$Bచంద ಭాಗా - ಭావపುండLౕకಜాಗా
పುండLౕక ಜాಗా - ಭావపುండLౕకಜాಗా
యಹెూౕಯాಹెూౕ అవ(ౕ జన - కరూಬాಬా*/ౕవందన
ಸా0ౕవందన - కరూಬాಬా*/ౕవందన
గణూహaಣెౕ ಬాಬాಸాౕ - ದావಪావಮాEౕ ఆఈ
ಪావಮాEౕ ఆఈ - ದావಪావಮాEౕ ఆఈ
pLౕన ಲెూౕಟాంగణ వంeౕన చరణ
ಡెూౕಲా *ಪాYౕనరూపతుEౕ
ಪెౕzౕ ఆLంగన ఆనంದెౕపೂI3
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ಭాವెౕ ఓವాiన హaಣెౕನాಮా
తPzౕవ ಮాತా చ Qತా తPzౕవ
తPzౕవబందుశ సಖాతPzౕవ
తPzౕవ Mದా దMణం తPzౕవ

తPzౕవ సవం మమದెౕవದెౕవ
ಕాkౕన ವాಚా మనಚెౕంekౕವా
బుದాq|తaನాವా పకు సPಭాವా}

కರెూౕd యద త/కలం పరಸె~
ನాರాయಣా kౕ సమపಯాdౕ

అచు తంಕెౕశవం ರామನాರాయణం
కుష@ದాvౕదరం ವాసుದెౕవం హం

ౕధరం ಮాధవం ಗెూౕQಕావలlభం
ಜాన$ౕನాయకం ರామచందం భಜెౕ
హರెౕರామ హರెౕರామ ರామರామ హರెౕ హರెౕ
హರెౕకుష@ హರెౕకుష@ కుష@ కుష@ హರెౕ హರెౕ||ౕ గురుದెౕవదతB
హ: ఓం యಜెౕన యజ మయజంత ದెౕವాಸాB*ధಮా]
పధಮాನా స3 ತెౕహನాకం మYಮా3: సచంత

యత పೂವెౕಸాದా స/ంದెౕವా
ఓం ರాಜాರాಜాయ పసహ ಸాYನెౕ
నvౕవయం ವై శవಣాయ కుమಹెౕ
సzౕಕాಮా3 ಕామಕాಮాయ మహ ం
ಕాzౕశPರెూౕ ವైశవಣెూౕ దದాతు
కుಬెౕರాయ ವైశవಣాಯా మಹాರాಜాయనమ:
ఓం సP0Bౕ ಸాಮాజ ం ಭెూౕజ ం
ಸాPರాజ ం ವైರాజ ం ಪారzౕష|ంರాజ ం
మಹాರాజ ಮాపత మయం సమంతపಯా
ఈಶా ಸా/వಭౌమ ಸా/ವా యుಷా3
ತాದాపದాದా} పುವె ౖసముద పಯాంತాಯా
ఏకರాi తదಪె ౕష ಶెೂlౕಕెూౕ^ౕತెూౕ మరుత:
పವెౕಷెూౕರెూౕ మరుతB ಸా వస3 గుಹెౕ
ఆM తస ಕామ ಪెౕ MಶెPౕದెౕವాసಭాసద ఇ
ౕ ನాರాయణವాసుದెౕవ సದానంద సదురు ಸాನా మಹాರా# $ ಜై
అనంತా తుಲాತెౕ కಸెౕರెౕ సBವాವెౕ
అనంತాతుಲాತెౕ కಸెౕರెౕ నಮాವెౕ
అనంತా ముಖాಚా ಣెౕ ಶెౕష ಗాತా
నమಸాZర ಸాಷాంగ ౕ ಸాನాధ
సaರాವెౕ మ*ౕతPతuದా *త ಭాವెౕ
ఉರాವెౕ తౕభ$B ಸాౕ సPಭాವెౕ
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తರాವెౕజಗా ತారు*ౕ ಮాయತాತా
నమಸాZర ಸాಷాంగ ౕಸాನాಧా

వಸెౕಜెూౕ సದా ದావಯా సంతLౕಲా
eಸెౕ ఆజ| ಲెూౕಕాపౕ ಜెూౕజನాಲా
పౕ అంతౕಜా|న ಕైవల ದాತా
నమಸాZర ಸాಷాంగ ౕಸాನాಧా
భರాಲాధಲా జనaಹా ಮానವాಚా

నರాಸాధಕా ಸాధ*ౕభూతಸాಚా
ధరూಸాౕ ಪెౕಮా గಳాಯాఅహంತా
నమಸాZర ಸాಷాంగ ౕ ಸాನాಧా
ధರాವెౕ కౕಸాన అలuజ|ಬాಲా

కರాವెౕ అಹాaధన చుంಭెూౕ*ಗాಲా
ముౕpల ಪెౕzౕఖರాಗాస అತా
నమಸాZర ಸాಷాంగ ౕ ಸాನాಧా
సుರాeౕక ಜా ంಚా పದా వంeತాౕ
సుಕాeౕక ಜాತెౕ సಮానతPದెౕౕ
పಯాಗాeౕಧెౕ పeౕ నమಹెూౕತా

నమಸాZర ಸాಷాంగ ౕ ಸాನాಧా
తుಝా ಜా పದా ಪాహತా ಗెూౕపಬాLౕ
సದారంగLౕ త/rరూQౕ dಳాLౕ
కౕರాస$ౕಡా సವెౕ కుష@ನాಧా
తుಲాಮాగತెూౕ ಮాగಣెౕ ఏకದా ವెౕ
కರాಜెూౕತెూౕ eౕన అత ంత ಭాವెౕ
భMౕvౕహ*ౕರాజ ಹాತా ఆತా
నమಸాZర ಸాಷాంగ ౕ ಸాನాಧా
ఐಸా kౕఈಬా! ಸా eగంబರా
అRయరూప అవತాರా | సవYವా పక తూ
శుతుಸాರా అనసూಯాకుಮాರా(ಬాಬాkౕ) మಹాರాಜెౕ ఈಬా
ಕాౕಸా న జప పeవ0ౕ ಕెూಳాపುర>ెౕ0ౕ
*మలనe తుంಗా జలಪా0ౕ *ದాಮాహురದెౕౕ ఈಸా kౕ ౕಬా
Eౕiౕಲెూౕంబతಸెౕ ವామకౕ శೂల ఢమరూಧా
భಕాBవరదసದా సుఖಕాౕದెౕౕల ము$Bౕಚాౕ ఈಸా kౕ ౕಬా
ಪాಪాదుಕా జపಮాಲా కమండలూముగಚాಲా
ಧారణకౕಬా ನాగజಟాముకుట ಶెೂౕభತెూౕಮాಧా ఈಸా kౕ ౕಬా
తతuర తుಝా ಯా ಜెౕಧా *ౕ అRయತాPంಚెౕసదMౕ
ల ౕವాసకౕ eనరజ*ౕ రR0సంకట ವారు* ఈಸా kౕ ౕಬా
ಯాపಧా న తుEౕ గురుರాಯా దుశ కౕనయನాಯా పೂಣానంద సుಖెౕYౕಕాಯా
ಲాM0హ గుణಗాಯా ఈಸా kౕ ౕಬా
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ಸా eగంబర అRయ రూప అవತాರా
సవYವా పక తూ శుಸాರా అనసూಯాకుಮాರా(ಬాಬాkౕ) మಹాರాಜెౕ ఈಬా
సದాసత/rరూపం ದానందకందం
సPభಕెBౕచಯా ಮానుషం దశయంతం

నಮాdౕశPరం సదురుం ಸాನాధం
భవಧాPంత Mధంస ಮాತాండdౕడ ం

మನెూౕವాగౕతం ము* ಧా న గమ ం
జగದాP|పకం *మలం *గుణంತాPం
నಮాdౕశPరం సదురుం ಸాನాధం

భವాంಭెూౕe మಗా  ತాನాం జನాನాం
సPಪాದాತాನాం సPభ$B Qಯాಣాం
సముದాqరಣాధం కಲౌ సంభవంతం
నಮాdౕశPరం సదురుం ಸాನాధం
సದా*ంబవುాకం ಸాధయంతం
నಮాdౕశPరం సదురుం ಸాನాధం
సದాకలuవುRస తಸా మూಲెౕ
భవದావబుದాq| సపಯాeಸెౕವాం

నుಣాంకువತాంభు$B-ము$B పదంతం
నಮాdౕశPరం సదురుం ಸాನాధం
అನెౕಕా శుತా తక Lౕಲా Mಲాಸై:
సಮా MషుZ[ತెౕಶాన ಭాసPతಭావం
అహంಭావYౕనం పసನా తaಭావం
నಮాdౕశPరం సదురుం ಸాನాధం
సತాంMశಮాರామzౕವా>ರామం
సದాసజನై సంసుBతం సన మe:
జನాvౕదదం భకB భద పదంతం
నಮాdౕశPరం సదురుం ಸాನాధం
అజನాaద zౕకం పరంబహa ಸాా}
సPయం సంభవం ರామzౕವానౕణం
భవదqశನాత/ంపು*ౕత: పಭెూౕహం
నಮాdౕశPరం సదురుం ಸాನాధం
ౕಸాశ కుಪా*ದెౕ - లనుಣాం సವాధ0eqపద
యుషaತాuదరజ:పಭావమతులం ಧాತాQవಕాBఅRమ:
సదಕాశరణం కుತాంజLపುట: సంಪాQBತెూౕ - 0a3 పಭెూౕ
ౕమತా/పರెౕశ ಪాద కమಲాನాచరణ ంమమ
ಸారూప ధరರా(ూౕతBమం
భకBಕామ Mబుధ దుమంపభుం
ಮాయౕపహత తB శుదqkౕ
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ంతಯామ ಹెౕ మaహ*శం ముದా
శరతు/ಧాంశు పమంపಕాశం
కుಪాతపపతంవಸాನాధ
తPeౕయಪాದాబ సಮాತాನాం

సPಚాయಯాತాప మಪాకರెూౕతు
ఉಪాసನాದైవత ಸాನాధ

సaವైమ ౕಪాస* ನాసుBవంతం
రzౕనaನెూౕzౕ తవಪాదయుಗె
భుంಗెూౕ యದాಬెౕ మకరందలుబ;:

అನెౕకజನాaIతಪాప సంRౕ
భವెౕదవತాuద సರెూౕజ దశನా}

RమసP సವానపರాధ పುంజಕా3
ప0ౕద ಸాశ సదుರెూౕదಯా*ಧెౕ
ౕಸాನాధ చరಣాముతపೂణತాB
తತాuద ಸెౕవనరತా స/త తంచ భಕా
సంಸార జన దుತౌఘ M*గ ತాಸెBౕ
ಕైవల ಧామ పరమం సమವాపು వం

ಸెూBౕతzౕ తతuಠెౕదಕా ౕన రసBనaನాసದా
సదుರెూౕ: ಸాನాధస కుಪాಪాతం భವెౕదవం
కరచరణకుతం ವాಕాZయజంకమజంವా
శవణనయనజంವాಮానసంವా - పರాధం
MeతమMeతం ವాసವెౕzౕతతమసP
జయజయకరుಣాದెౕ ౕ పಭెూౕಸాನాధ
ౕ సದానంద సదురు ಸాನా మహರా# $ ಜై
ರాಜాರాజ ౕ^ರాజ పరబహa ౕಸాನాಧామహರా#
ౕ సದానంద సదురు ಸాನా మహರా# $ ಜై
Web Url: http://www.vignanam.org/veda/shiridi-sai-baba-afternoon-aarati-madhyahna-aaratikannada.html
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