
��� ಸా� ಬాಬా ರా
�ಕాల ఆర
 ��� ಸా� ಬాಬా ರా
�ಕాల ఆర
 ��� ಸా� ಬాಬా ರా
�ಕాల ఆర
 ��� ಸా� ಬాಬా ರా
�ಕాల ఆర
 - ಷెౕ� ఆర
ಷెౕ� ఆర
ಷెౕ� ఆర
ಷెౕ� ఆర
 

 
 

��ౕ స��ದానంద సమధ� సదు రు ಸా�ನాధ మహರా� #ౕ ಜై. 
 

ఓವాళು ఆర
ౕ ಮాಝా, సదు రుನాಧా ಮాಝా, ಸా�ನాಧా| 

ಪాంಚా0ౕ తత23ంಚా 4ౕప ಲా7ಲా ఆತా 

9గు�ಣా
ౕస<
 ಕై=ౕ ఆಕాರా ఆ>ౕಬాಬా ఆಕాರా ఆ>ౕ 
సವా�ఘ@ భరూ9ౕ ఉర>ౕಸా�ಮావು>ౕ 
ఓವాళು ఆర
ౕ ಮాಝా, సదు రుನాಧా ಮాಝా, ಸా�ನాಧా| 

ಪాంಚా0ౕ తత23ంಚా 4ౕప ಲా7ಲా ఆತా 

రజతమ సత23 
Gౕ ಮాಯాప�సవ>ౕಬాಬాಮాಯా ప�సవ>ౕ 
ಮాIౕ�Iౕ Jౕ@ౕಕై=ౕ ಮాಯా ఉదKవ>ౕ 
ఓವాళು ఆర
ౕ ಮాಝా, సదు రుನాಧా ಮాಝా, ಸా�ನాಧా| 

ಪాంಚా0ౕ తత23ంಚా 4ౕప ಲా7ಲా ఆತా 

సప2ಸాగ�ౕಕైಸా ಖెౕM మం�ౕಲా ಬాಬా ಖెౕM మం�ౕಲా 

ಖెౕళೂ9ಯా ಖెౕళ అవP 7ಸ 2ారಕెౕಲా 

ఓವాళು ఆర
ౕ ಮాಝా, సదు రుನాಧా ಮాಝా, ಸా�ನాಧా| 

ಪాంಚా0ౕ తత23ంಚా 4ౕప ಲా7ಲా ఆತా 

బ�ಹాSంಡెౕ�ౕ రచನాಕై=ౕ ದాఖ7>ౕಡెూౕಲా ಬాಬాದాఖ7>ౕಡెూౕಲా 

తుಕాహSಣెౕ ಮాಝా ಸాWXౕ కృಪాళೂ ಭెూౕಳా 

ఓವాళು ఆర
ౕ ಮాಝా, సదు రుನాಧా ಮాಝా, ಸా�ನాಧా| 

ಪాంಚా0ౕ తತా23ంಚా4ౕపಲా7ಲా ఆತా 

ಲెూౕపಲెౕಙ^ా_న జ`ౕ 0తನెౕణ
ಕెూౕb 

అవತాರా ಪాండురంಗా ನామಠెౕ7ಲెౕಙ^ా_9ౕ 
ఆర
ಙ^ా_నರాಜా మಹా ಕైవల, ತెౕజ 

ಸెౕ7
ಸాధు సంತా మనుವెౕదಲాಮాಝా ఆర
ౕಙ^ా_నರాಜా.. 

కనకಚెౕ ತాటక�ౕ ఉభ,ಗెూౕgకನా�ౕ 
ನారద తుంబురಹెూౕ ಸామಗాయనక�ౕ 
ఆర
ౕಙ^ా_నರాಜా మಹాಕైవల,ತెౕಜా 

ಸెౕ7
ಸాధు సంತా మనుವెౕదಲాಮాಝా ఆర
ౕಙ^ా_నರాಜా.. 

పగట గుహ,ಬెూౕಲెౕ 7శWబ�హS�ಕెౕಲె 
ರామజನాధ�9 (ಪా)ಸా� మస2కಠెౕ7ಲెౕ 
ఆర
 ಙ^ా_నರాಜా మహಕైవల, ತాಜా 

ಸెౕ7
ಸాధు సంತా మనుವెౕదಲాಮాಝా ఆర
ౕಙ^ా_నರాಜా.. 

ఆర
 తుకರాಮా ಸాWXౕ సదు రు ಧాಮా 

స��ದానందమూ
ౕ� ಪా�ದాఖ7 ఆಹాS 
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ఆర
తుకರాಮా... 

ರాఘವెౕ ಸాగರాತా ಪాಷాణತా�ಲెౕ 
ತైಸెౕ తుಕెూౕ ಬాಚెౕ అభంగ రjౕಲెౕ 
ర
 తుకರాಮా ಸాWXౕ సదు రు ಧాಮా 

స��ದానందమూ
ౕ� ಪా�ದాఖ7 ఆಹాS 
ఆర
తుకರాಮా... 

తూನెౕ#త తుల ನెౕ=ౕ బ�హSతుಕా= ఆಲెౕ 
హSಣెూౕ9 ರాkౕశWರెౕ చరb మస2కಠెౕ7ಲెౕ 
ఆర
 తుకರాಮా ಸాWXౕ సదు రు ಧాಮా 

స��ದానందమూ
ౕ� ಪా�ದాఖ7 ఆಹాS 
ఆర
తుకರాಮా... 

ಜైಜై ಸా�ನాధ ఆತా పహుಡాವెౕమం4�ౕಹెూౕ 
ఆళ7ತెూౕ సಪె�ౕkౕ తుజಲా ఆర
G ఉ9క�ౕಹెూౕ 
రంజ7=ౕ తూ మధురಬెూౕలు9ౕ ಮాಯాజ�ౕ9జ ముಲాಹెూౕ 
రంజ7=ౕ తూ మధురಬెూౕలు9ౕ ಮాಯాజ�ౕ9జ ముಲాಹెూౕ 
ಭెూౕ`=ವా,4తూచ హరు 9ಯా9జಸెౕవక దు:ఖಲాಹెూౕ 
ಭెూౕ`=ವా,4తూచ హరు 9ಯా9జಸెౕవక దు:ఖಲాಹెూౕ 
ದావು9భక2వ,సనహ�=ౕ దశ�న ದెౕ�ౕ ತా,ಲాಹెూౕ 
ದావು9భక2వ,సనహ�=ౕ దశ�న ದెౕ�ౕ ತా,ಲాಹెూౕ 
ఝూಲెౕ అస
 కసm అ
ౕశಯాతుమಚెౕ ಯాದెౕಹాలಹెూౕ 
ಜైಜైಸా�ನాధ ఆತాపహుಡాವెౕ మం4�ౕಹెూౕ 
ఆళ7ತెూౕ సಪె�ౕkౕ తుజಲా ఆర
G ఉ9క�ౕಹెూౕ 
ಜైಜైಸా�ನాధ ఆತాపహుಡాವెౕ మం4�ౕಹెూౕ 
nಮాశయన సుంద�0ಶెೂౕಭా సుమనಶెౕజತా,వ�ౕಹెూౕ 
nಮాశయన సుంద�0ಶెೂౕಭా సుమనಶెౕజತా,వ�ౕಹెూౕ 
P,7ౕ ದెూౕ�ౕ భక2 జನాం� పೂజ అಚా�క�ౕಹెూౕ 
P,7ౕ ದెూౕ�ౕ భక2 జನాం� పೂజ అಚా�క�ౕಹెూౕ 
ఓವాrತెూౕపంచಪా�bಜెూ,ౕ
 సుమ
ౕక�ౕಹెూౕ 
ఓವాrತెూౕపంచಪా�bಜెూ,ౕ
 సుమ
ౕక�ౕಹెూౕ 
ಸెౕವా#ంకరభ#2 g�ౕ
 అత2రప�మళವా�ಹెూౕ 
ಜైಜైಸా�ನాధ ఆತా పహుಡాವెౕ మం4�ౕಹెూౕ 
ఆళ7ತెూౕ సಪె�ౕkౕ తుజಲా ఆర
Gౕ ఉ9క�ౕಹెూౕ 
ಜైಜైಸా�ನాధ ఆತా పహుಡాವెౕ మం4�ౕಹెూౕ 
ಸెూౕడు9ಜాಯా దు:ఖವాటತెౕ ಬాಬా(ಸా�) తWచ�రಣా=ౕಹెూౕ 
ಸెూౕడు9ಜాಯా దు:ఖವాటತెౕ ಬాಬా(ಸా�) తWచ�రಣా=ౕಹెూౕ 
ఆಙ _ೆౕస2వಹెూౕ అ=ౕప�ಸాదGౕ ఉ9 9జసదನా=ౕಹెూౕ 
ఆಙ _ೆౕస2వಹెూౕ అ=ౕప�ಸాదGౕ ఉ9 9జసదನా=ౕಹెూౕ 
ಜాತెూౕ ఆತా Iౕ ఉపುనరgతWచ�రಣాಚెౕಪా�ಹెూౕ 
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ಜాತెూౕ ఆತా Iౕ ఉపುనరgతWచ�రಣాಚెౕಪా�ಹెూౕ 
ఉఠవೂతుజల ಸా�ಮావುಲెౕ 9జ0త ಸాದా ಯా=ౕಹెూౕ 
ಜైಜైಸా�ನాధ ఆತా పహుಡాವెౕ మం4�ౕಹెూౕ 
ఆళ7ತెూౕ సಪె�ౕkౕ తుజಲా ఆర
Gౕ ఉ9క�ౕಹెూౕ 
ಜైಜైಸా�ನాధ ఆತా పహుಡాವెౕ మం4�ౕಹెూౕ 
ఆತాಸాWXౕ సుಖెౕ9ದా�కರా అవధూತా ಬాಬాకರాಸా�ನాಧా 

�నSయಹెౕ (9జ) సుఖದామ ಜావು9 పహుಡా ఏಕాంత 

ವైರాಗా,ಚా కుంచ Gౕ ఉ9 ಚౌక ఝూ�ಲా ಬాಬాಚౌకఝూ�ಲా 

తಯావ�ౕ సుಪె�ౕಮాಚా �డಕాವా4దಲా 

ఆತాಸాWXౕసుಖెౕ9ದా�కರా అవదూತాಬాಬాకರా ಸా�ನాಧా 

�నSయಹెౕ సుఖದామ ಜావು9 పహుಡా ఏಕాంత 

ಪాయఘಡా, Pతల, సుందర నవ7ದా భ#2ౕ ఈత ಬాಬానవ7ದా భ#2ౕ 
ಙ^ _ాನాంಚా,సమಯాಲావು9 ఉజలಳా,ಜెూ,ౕ
ౕ 
ఆತాಸాWXౕ సుಖెౕ 9ದా� కರా అవదూತా ಬాಬాకರా ಸా�ನాధ 

�నSయಹెౕ సుఖದామ ಜావು9 పహుಡా ఏಕాంత 

ಭాವాಧా�ంಚా మంచక హు�దಯాಕా�ౕಟాం`ಲా ಬాಬా(హు�దಯా) ಕా�ౕಟాం`ಲా 

మನా�ౕ సుమನెౕ కరు9ౕಕెౕಲెౕ ಶెౕಜెౕಲా 

ఆತాಸాWXౕ సుಖెౕ 9ದా� కರా అవదూತా ಬాಬాకರా ಸా�ನాధ 

�నSయಹెౕ సుఖದామ ಜావು9 పహుಡా ఏಕాంత 

ದెWౖತాಚెౕ కಪాటಲావು9 ఏకత�ಕెౕಲెౕ ಬాಬా ఏకత�ಕెౕಲెౕ 
దుభు�4yౕంಚా, ಗాంzౕ ಸెూౕడు9 పడದెౕಸెూౕ�ಲెౕ 
ఆತాಸాWXౕ సుಖెౕ 9ದా� కರా అవదూತా ಬాಬాకರా ಸా�ನాధ 

�నSయಹెౕ సుఖದామ ಜావು9 పహుಡా ఏಕాంత 

ఆಶాతృష| కల}ನెౕಚా ಸెూౕడు9 గలబಲా ಬాಬాಸెూౕడు9 గలబಲా 

దಯాnಮా ಶాం
 ದా=ౕ ఉಬా, ಸెౕವెౕಲా 

ఆತాಸాWXౕ సుಖెౕ 9ದా� కರా అవదూತా ಬాಬాకರా ಸా�ನాధ 

�నSయಹెౕ సుఖದామ ಜావು9 పహుಡా ఏಕాంత 

అలn~ ఉనS9 Gౕ ఉ9 ನాజుక దుಶా�ಲా ಬాಬా ನాజుక దుಶా�ಲా 

9రంజನెౕ సదు రుಸాWXౕ 9జ7లಶెౕಜెౕಲా 

ఆತాಸాWXౕ సుಖెౕ 9ದా� కರా అవదూತా ಬాಬాకರా ಸా�ನాధ 

�నSయಹెౕ సుఖದామ ಜావು9 పహుಡా ఏಕాంత 

��ౕ గురుದెౕవద2: 
ಪాಹెౕప�ಸాದా� ವాటದా,ವెౕదు ఓ9ಯాತాಟా 

ಶెౕಷాGౕ ఉ9 ಜా ఈనతుమಚెౕ ఝూ>ౕಯాಬెూౕజన 

ఝూಲెూౕ ఆತా ఏకసವాతుహS ఆళంವా�ౕದెౕವా 

తుಕాహSಣెౕ ఆತా �త2 కరు9ౕರా0ಲెూౕ 9��� 

ಪావಲాప�ಸాద ఆత 7ಠెూౕ9జವెౕ ಬాಬా ఆತా9జವెౕ 
ఆపುಲాತెూౕ శ�మకಳೂెౕIౕతಸెౕಭాವెౕ 
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ఆತాಸాWXౕ సుಖెౕ 9ದా� కರా ಗెూౕಪాಲా ಬాಬాಸా�దಯాಳా 

పುరಲెౕమನెూౕರాధ ಜాತెూౕ ఆపುಲెౕస<ಳా 

తుహS=ౕ ಜాగవೂ ఆహమ ్ఆపುಲా, ಚాಡా ಬాಬా ఆపುಲా,ಚాಡా 

శుಭా శుభ కkౕ�ದెూౕష హರావಯాgౕಡా 

అತాಸాWXౕ సుಖెౕ 9ದా�కರాಗెూౕಪాಲా ಬాಬాಸా�దಯాಳా 

పುరಲెౕమನెూౕರాధ ಜాತెూౕ ఆపುಲెౕస<ಳా 

తుಕాహSಣెౕ�దಲెౕ ఉ��ಷాmಚెౕಭెూౕజన (ಬాಬా) ఉ��ಷాmಚెౕ ಭెూౕజన 

ನా09వ�ಲెౕ అహS ఆపುಲా,�ನా� 
అತాಸాWXౕ సుಖెౕ 9ದా�కರాಗెూౕಪాಲా ಬాಬాಸా�దಯాಳా 

పುరಲెౕమನెూౕరధಜాತెూౕ ఆపುಲెౕస<ಲా 

��ౕ స��ದానంద సదు రు ಸా�ನా� మహರా� # ಜై 
ರాಜా�ರాజ �ౕ`ರాజ పరబ�హS ��ౕಸా�ನాಧామహರా� 

��ౕ స��ದానంద సదు రు ಸా�ನా� మహರా� # ಜై 
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Page 4 of 4

Vaidika Vignanam (http://www.vignanam.org)


