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ી સચદાનંદ સમધ સુ સાિયનાધ મહરાજ ક .
ઓવા આરતી માઝ ા સુ નાધા માઝ ા સાિયનાધા|
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ઓવા આરતી માઝ ા સુ નાધા માઝ ા સાિયનાધા|
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પાંચાહ ત""વાંચાદપલાિવલા આતા
લોપલેBાન જગી *હતનેણિતકો2ણ
અવતારા પાંCુરંગા નામઠ<િવલેBાની
આરિતBાનરાE મહા ક' વFય તેજ
સેિવિતસાGુ સંતા મHુવેદલામાઝા આરતીBાનરાE..
કનકચે તાટકર ઉIયગોિપકનાર
નારદ ?ુJુ
ં રહો સામગાયનકર
આરતીBાનરાE મહાક' વFયતેE
સેિવિતસાGુ સંતા મHુવેદલામાઝા આરતીBાનરાE..
પગટ $ુKબોલે િવL=>2ચક<લે
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આરિત BાનરાE મહક' વFય તાE
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આરિત?ુકરામા...
રાઘવે સાગરાતા પાષાણતા*રલે
તૈસે ?ુકો બાચે અભંગ રRીલે
રિત ?ુકરામા &વામી સુ ધામા
સચદાનંદM ૂતO પાિયદાખિવ આ>ા
આરિત?ુકરામા...
ુ નેસી =>?ુકાિસઆલે
? ૂને*કત ?લ
>ણોિન રામેLર< ચર2ણ મ&તકઠ<િવલે
આરિત ?ુકરામા &વામી સુ ધામા
સચદાનંદM ૂતO પાિયદાખિવ આ>ા
આરિત?ુકરામા...
 સાિયનાધ આતા પSુડાવેમ*ં દરહો
આળિવતો સ1ેમે ?ુજલા આરિતઘેઉિનકરહો
રં જિવસી ? ૂ મGુરબોTુની માયાજશીિનજ Mુલાહો
રં જિવસી ? ૂ મGુરબોTુની માયાજશીિનજ Mુલાહો
ભો2ગિસVયા*દ? ૂચ હુ િનયાિનજસેવક Wુ :ખલાહો
ભો2ગિસVયા*દ? ૂચ હુ િનયાિનજસેવક Wુ :ખલાહો
દા/ુિનભXતVયસનહ*રસી દશન દ<શી "યાલાહો
દા/ુિનભXતVયસનહ*રસી દશન દ<શી "યાલાહો
Yલે અસિત ક&ટ અતીશયા?ુમચે યાદ< હાલહો
સાિયનાધ આતાપSુડાવે મં*દરહો
આળિવતો સ1ેમે ?ુજલા આરિતઘેઉિનકરહો
સાિયનાધ આતાપSુડાવે મં*દરહો
Rમાશયન Zુદ*ર*હશોભા
ં
Zુમનશેજ"યાવરહો
Rમાશયન Zુદ*ર*હશોભા
ં
Zુમનશેજ"યાવરહો
[યાવી દોડ ભXત જનાં2ચ \ ૂજ અચાકરહો
[યાવી દોડ ભXત જનાં2ચ \ ૂજ અચાકરહો
ઓવા2ળતોપંચ1ા2ણ]યોિત Zુમતીકરહો
ઓવા2ળતોપંચ1ા2ણ]યોિત Zુમતીકરહો
સેવા*ક^કરભ_Xત 1ીિત અ`રપ*રમળવા*રહો
સાિયનાધ આતા પSુડાવે મં*દરહો
આળિવતો સ1ેમે ?ુજલા આરિતઘે ઉિનકરહો
સાિયનાધ આતા પSુડાવે મં*દરહો
સોCુ િનEયા Wુ:ખવાટતે બાબા(સાિય) "વચરણાસીહો
સોCુ િનEયા Wુ:ખવાટતે બાબા(સાિય) "વચરણાસીહો
આBે&તવહો અસી1સાદઘેઉિન િનજસદનાસીહો
આBે&તવહો અસી1સાદઘેઉિન િનજસદનાસીહો
Eતોઆતા યે ઉ\ુનરિપ"વચરણાચેપાિશહો
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Eતોઆતા યે ઉ\ુનરિપ"વચરણાચેપાિશહો
ુ લ સાિયમા/ુલે િનજ*હત સાદા યાસીહો
ઉઠ/ ૂ?જ
સાિયનાધ આતા પSુડાવે મં*દરહો
આળિવતો સ1ેમે ?ુજલા આરિતઘે ઉિનકરહો
સાિયનાધ આતા પSુડાવે મં*દરહો
આતા&વામી Zુખેિનaાકરા અવG ૂતા બાબાકરાસાિયનાધા
2ચbમયહ< (િનજ) Zુખદામ E/ુિન પSુડાએકાંત
વૈરાdયાચા @ુ ંચ ઘેઉિન ચૌક Y*ડલા બાબાચૌકY*ડલા
તયાવર Zુ1ેમાચા િશડકાવા*દદલા
આતા&વામીZુખેિનaાકરા અવWૂતાબાબાકરા સાિયનાધા
2ચbમયહ< Zુખદામ E/ુિન પSુડાએકાંત
પાયઘડ ા ઘાતFય Zુદર
ં નવિવદા ભXતીઈત બાબાનવિવદા ભXતી
Bાનાંયાસમયાલા/ુિન ઉજલgયા]યોતી
આતા&વામી Zુખે િનaા કરા અવWૂતા બાબાકરા સાિયનાધ
2ચbમયહ< Zુખદામ E/ુિન પSુડાએકાંત
ભાવાધાhચા મંચક iુદયાકાશીટાં2ગલા બાબા(iુ દયા) કાશીટાં2ગલા
મનાચી Zુમને કુનીક<લે શેjલા
આતા&વામી Zુખે િનaા કરા અવWૂતા બાબાકરા સાિયનાધ
2ચbમયહ< Zુખદામ E/ુિન પSુડાએકાંત
kૈતાચે કપાટલા/ુિન એકlક<લે બાબા એકlક<લે
Wુ mુn oયા ગાંઠ સોCુિન પડદ< સો*ડલે
આતા&વામી Zુખે િનaા કરા અવWૂતા બાબાકરા સાિયનાધ
2ચbમયહ< Zુખદામ E/ુિન પSુડાએકાંત
આશા? ૃpણ કFપનેચા સોCુિન ગલબલા બાબાસોCુિન ગલબલા
દયાRમા શાંિત દાસી ઉqયા સેવેલા
આતા&વામી Zુખે િનaા કરા અવWૂતા બાબાકરા સાિયનાધ
2ચbમયહ< Zુખદામ E/ુિન પSુડાએકાંત
અલrય ઉbમિન ઘેઉિન નાsુ ક Wુtશાલા બાબા નાsુ ક Wુtશાલા
િનરં જને સુ &વામી િનજિવલશેjલા
આતા&વામી Zુખે િનaા કરા અવWૂતા બાબાકરા સાિયનાધ
2ચbમયહ< Zુખદામ E/ુિન પSુડાએકાંત
ી $ુુદ<વuત:
પાહ<1સાદા2ચ વાટvાવેWુઓિનયાતાટા
શેષાઘેઉિન E ઈન?ુમચે Yલીયાબોજન
Yલો આતાએકસવા?ુ> આળંવાવોદ< વા
?ુકા>ણે આતા 2ચ` કુનીરા*હલો િનિwત
પાવલા1સાદઆત િવઠોિનજવે બાબા આતાિનજવે
આ\ુલાતો મકળોયેતસેભાવે
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આતા&વામી Zુખે િનaા કરા ગોપાલા બાબાસાિયદયાળા
\ુરલેમનોરાધ Eતો આ\ુલે&ધળા
?ુ>સી Eગ/ ૂ આ>આ\ુFયા ચાડા બાબા આ\ુFયાચાડા
xુભા xુભ કમyદોષ હરાવયાપીડા
અતા&વામી Zુખે િનaાકરાગોપાલા બાબાસાિયદયાળા
\ુરલેમનોરાધ Eતો આ\ુલે&ધળા
?ુકા>ણેિધદલે ઉચpટાચેભોજન (બાબા) ઉચpટાચે ભોજન
ના*હિનવ*ડલે અ> આ\ુFયા2ભzા
અતા&વામી Zુખે િનaાકરાગોપાલા બાબાસાિયદયાળા
\ુરલેમનોરધEતો આ\ુલે&ધલા
ી સચદાનંદ સુ સાિયનાધ મહરાજ *ક 
રાEિધરાજ યો2ગરાજ પર=> ીસાિયનાધામહરાજ
ી સચદાનંદ સુ સાિયનાધ મહરાજ *ક 
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