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�ી સ��ચદાનદં સ�ુ સાિયનાધ મહરાજ ક� �. 

 

આરિત સાિયબાબા સૌ�ય દાતાર �વ 

ચરણ રજતાલી "ાવા દાસાિવસાવા 
ભ$તાિવસાવા આરિતસાિયબાબા 
 

%&િનય અનગં સ)વ*િપરાહ,દંગ 

--ુ/ૂ જનદાિવ િનજડોળા �ીરંગ 

ડોળા �ીરંગ આરિતસાિયબાબા 
 

જયમિન �સાભાવ તય તૈસા અ4ભુવ 

દાિવિસ દયાઘના ઐિસ 7ઝુી9હમાવ 

7ઝુી9હમાવા આરિતસાિયબાબા 
 

7મુચેનામ "ાતા હર, સ)ં;ૃિત =યધા 
અગાધતવકર>ણ માગ? દાિવિસ અનાધા 
દાિવિસ અનાધા આરિત સાિયબાબા 
 

ક>લ@>ુગ અવતારા સ�ણ પરABા સાચાર 

અવતીણ? Cલાસે )વામી દD 9દગબંર 

દD 9દગબંર આરિત સાિયબાબા 
 

આઠા9દવસા Fુુવાર� ભ$ત કર�િતવાર� 
GHપુદ પહાવયા ભવભય િનવાર� 
ભયિનવાર� આરિત સાિયબાબા 
 

માઝાિનજ I=યઠ,વ તવ ચરણરજસેવા 
માગણે હ,>ચ આતા 7Bુા દ,વા9દદ,વા 
દ,વા9દદ,વ આરિતસાિયબાબા 
 

ઇK�છતા દ�નચાતક િનમ?લ તોયિનજMખૂ 

પાજવે માધવાયા સભંાળ અO>ૂળબાક 

અO>ૂળબાક આરિતસાિયબાબા 
સૌ�યદાતાર �વા ચરણ રજતાળ� "ાવાદાસા 
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િવસાવા ભ$તાિવસાવા આરિત સાિયબાબા 
 

૨. અભગં 

 

િશ9ર9ડ માઝે પડંર�Oરુ સાિયબાબારમાવર 

બાબારમાવર - સાિયબાબારમાવર 

RSુભT$ત ચIંભાગા - ભાવOુડંલીક%ગા 
Oુડંલીક %ગા - ભાવOુડંલીક%ગા 
યાહો યાહો અવઘેજન| ક*બાબાUસી વદંન 

સાિયસી વદંન| ક*બાબાUસી વદંન|| 

ગVBૂણે બાબાસાિય| દાવપાવ માઝે આયી 
પાવમાઝે આયી દાવપાવ માઝેયા ઈ 

 

૩. નમન ં

 

ઘાલીન લોટાગંણ,વદં�ન ચરણ 

ડોZયાની પાહ�ન *પ7ઝેુ| 

Gેમે આ>લ[ગન,આનદં, O\ૂજન 

ભાવે ઓવાળ�ન Bણે નામા|| 
 

^વમેવ માતા ચ િપતા ^વમેવ 

^વમેવ બ_ંુ̀  સખા ^વમેવ 

^વમેવ િવ"ા Iિવણ ં^વમેવ 

^વમેવ સવa મમદ,વદ,વ 

 

કાયેન વાચા મનસb9Iયૈવા? 
cdુeયા^મનાવા G;ૃતે )વભાવાત 

કરોિમ ય"^સકલ ંપર)મૈ 

નારાયણાયેિત સમપ?યામી 
 

અ�@તુકં,શવ ંરામનારાયણ ં

;ૃfણદામોદરં વાMદુ,વ ંહ9ર[ 
�ીધરં માધવ ંગોિપકાવZલભ ં

%નક�નાયકં રામચIં ંભg 

 

૪. નામ )મરણ ં

 

હર,રામ હર,રામ રામરામ હર, હર, 
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હર,;ૃfણ હર,;ૃfણ ;ૃfણ ;ૃfણ હર, હર, ||�ી Fુુદ,વદD 

 

૫. નમ)કારાfટકં 

 

અનતંા 7લુાતે કસેર, )તવાવે 
અનતંા 7લુાતે કસેર, નમાવે 

અનતંા-ખુાચા િશણે શેષ ગાત 

નમ)કાર સાfટાગં �ીસાિયનાધા 
 

)મરાવેમની^વ^પદા િન^યભાવ ે

ઉરાવેતર� ભT$તસાઠ� )વભાવે 
તરાવે જગા તાુનીમાયા તાતા 
નમ)કાર સાfટાગં �ીસાિયનાધા 
 

વસે જોસદા દાવયા સતંલીલા 
9દસે આl લોકા પર� જોજનાલા 
પર� mતર� lાનકnવZય દાતા 
નમ)કાર સાfટાગં �ીસાિયનાધા 
 

ભરાલધલા જUમહા માન વાચા 
નરાસાધ?કા સાધનીHતૂ સાચા 
ધ*સાિય Gેમા ગળાયા અહતંા 
નમ)કાર સાfટાગં �ીસાિયનાધા 
 

ધરાવે કર�સાન અZપl બાલા 
કરાવે અBાધUયoુભંોિનગાલા 
-ખુીઘાલ Gેમેખરાpાસ અતા 
નમ)કાર સાfટાગં �ીસાિયનાધા 
 

Mરુા દ�ક qયા�ંયા પદાવ9ંદતાિત 

Rકુાદ�ક %તે સમાન^વદ,તી 
Gયાગા9દ તીધr પદ�નsહોતા 
નમ)કાર સાfટાગં �ીસાિયનાધા 
 

7ઝુtાqયાપદા પાહતા ગોપબાલી 
સદારંગલી >ચ^)વ*પી િમળાલી 
કર�રાસu�ડા સવે ;ૃfણનાધા 
નમ)કાર સાfટાગં �ીસાિયનાધા 
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7લુામાગતો માગણે એકeયાવે 

કરાજો9ડતો દ�ન અ^યતં ભાવે 
ભવીમોહનીરાજ હાતા9ર આતા 
નમ)કાર સાfટાગં �ીસાિયનાધા 
 

૬. Gાથ?ન 

 

ઐસા યે ઈબા! સાિય 9દગબંરા 
અ/ય*પ અવતારા | સવ?9હ =યાપક 7 ૂ

yિુતસારા, અનMયૂાિz;ુમારા(બાબાયે) મહારાg ઈબા 
કાશી)નાન જપ Gિત9દવસી કોZહાOરુ >ભ/ેસી િનમ?લ ન9દ 7 ુગંા 
જલGાસી, િનIામા{ુરદ,શી ઐસા યે યીબા 
 

ઝોળ�લ|બતસે વામકર� િzRલૂ ઢમ*ધા9ર 

ભ$તાવરદસદા Mખુકાર�, દ,શીલ -$ુતીચાર� ઐસા યે યીબા 
 

પાિયપા~ુકા જપમાલા કમડં�-ૂગૃછાલા 
ધારણ ક9રશીબા નાગજટા, -;ુુટ શોભતોમાથા ઐસા યે યીબા 
 

ત^પર 7ઝુtાયા geયાની અ/ય^વાચેંસદની 
લ�મીવાસકર� 9દનરજની, ર/િસસકંટ વાુિન ઐસા યે યીબા 
 

યાપ9રeયાન 7ઝેુ Fુુરાયા ~ૃ�યકર� નયનાયા 
Oણૂા?નદં Mખેુ હ�કાયા, લાિવિસહ9ર Fણુગાયા 
ઐસા યે યીબા સાિય 9દગબંર અ/ય *પ અવતારા 
સવ?9હ=યાપક 7,ૂ yિુતસારા અનMયૂાિz ;ુમારા(બાબાયે) મહારાg ઈબા 

 

૭. સાિય મ9હમા )તોz ં

 

સદાસ^)વ*પ ં>ચદાનદંકંદં 

જગ^સભંવ)ધાન સહંાર હ,7 ુ ં
)વભ$તે�છયા મા4ષુ ંદશ?યતં ં

નમામી�રં સ�ંુ સાિયનાથ ં

 

ભવeવાતં િવeવસં માતાaડમીડt ં

મનોવાગતીત ં-િુનર eયાન ગ�ય ં

જગd=યાપકં િનમ?લ ંિનFુ?ણ ં^વા ં

Page 4 of 8

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



નમામી�રં સ�ંુ સાિયનાથ ં

 

ભવાભંો9દ મ�નાિધ�તાના ંજનાના ં
)વપાદાિ�તાના ં)વભT$ત િGયાણા ં
સ-Sુારણાધa કલૌ સભંવતં ં

નમામી�રં સ�ંુ સાિયનાથ ં

 

સદાિન[બ �/ૃ)ય-લુાિધ વાસાત 

Mધુા�ાિવણ ંિત$ત મ�ય િGયતં ં

તંુ કZપ �/ૃાિધકં સાધયતં ં

નમામી�રં સ�ંુ સાિયનાથ ં

 

સદાકZપ �/ૃ)ય ત)યાિધ-લૂ ે

ભવ�ાવcdુeયા સપયા?9દસેવા ં
4ણૃા ં;ુવ?તા ંHTુ$ત--Tુ$ત Gદંત ં

નમામી�રં સ�ંુ સાિયનાથ ં

 

અનેકા Rતૃા ત�? લીલા િવલાસ:ૈ 

સમા િવf;ૃતેશાન ભા)વ�પભાવ ં

અહભંાવહ�ન ંGસ�ા^મભાવ ં

નમામી�રં સ�ંુ સાિયનાથ ં

 

સતા ંિવ�મારામ મેવા>ભરામ ં

સદાસ�જનૈ સ)ં7તુ ંસ�મ9�: 

જનામોદદં ભ$ત ભI Gદંત ં

નમામી�રં સ�ંુ સાિયનાથ ં

 

અજUમા"મેકં પરંAB સા/ાત 

)વય ંસભંવ ંરામમેવાવતીણa 
ભવSશ?ના^સOંનુીત: Gભોહ ં

નમામી�રં સ�ંુ સાિયનાથ ં

 

�ીસાિયશ ;ૃપાિનધે >ખલ4ણૃા ંસવા?ધ?િસ9SGદ 

@fુમ^પાદરજ: Gભાવમ7લુ ંધાતાિપવ$તા/મ: 

સ�$^યા�શરણ ં;ૃતાજં>લOટુ: સGંાK�તતોT)મન Gભો 
�ીમ^સાિયપર,શ પાદ કમલાન નાUય�ચર�યમંમ 

 

સાિય*પધર રાઘવોDમ ં
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ભ$તકામ િવcધુ �મુ ંGHુ ં
માયયોપહત >ચD R�ુયે 

>ચ[તયા�યહ મહિન�શ ં-દુા 
 

શર^Mધુાશં ંGિતમ ંGકાશ ં

;ૃપાતપz ંતવસાિયનાથ 

^વદ�યપાદા�જ સમાિ�તાના ં
)વ�છાયયાતાપ મપાકરો7 ુ

 

ઉપાસનાદnવત સાિયનાથ 

)મવૈમ? યોપાસિન ના)7તુ)^વ ં

રમેUમનોમે તવપાદ@�ુમ ે

�ુગંો યદા�g મકરંદ��ુધ: 

 

અનેકજUમા\�ત પાપસ/ંયો 
ભવે�વ^પાદ સરોજ દશ?નાત 

/મ)વ સવા?નપરાધ Oુજંકાન 

Gસીદ સાિયશ સ�રો દયાિનધ ે

 

�ીસાિયનાથ ચરણા-તૃ Oણૂ?>ચDા 
ત^પાદ સેવનરતા )સત તચં ભ$^યા 
સસંારજUય ~ુ9રતૌઘ િવિનગ? તા)તે 
કnવZય ધામ પરમ ંસમવા�4વુિંત 

 

)તોzમે ત^પઠ,�$^યા યો�ર)તUમનાસદા 
સ�રો: સાિયનાથ)ય ;ૃપાપાz ંભવે�વ ં

 

૮. Fુુ Gસાદ યાચનાદશકં 

 

ુસોમમિGયા>ંબકા મજવર�િપતાહ�ુસો 
ુસોમમિGયાગંના િGયMતુા^મ%હ�ુસો 
ુસોભ>ગનબ_ં ુહ� )વRરુ સાMબુાિય ુસો 
નદD Fુુસાિયમા મઝવર� કધીહ� ુસો 
 

Oસુોન Mનુભાિય^યા મજન �ાતઊ%યા Oસુો 
Oસુોન િGયસોયર, િGયસગેનlાતી Oસુો 
Oસુો M�ુદનાસખ )વજનના�ત બ_ં ૂOસુો 
પર�ન Fુુસાિયમા મઝવર� કધીહ� ુસો 
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Oસુોન અબલા-લેુ તુણ �Sૃહ� નાOસુો 
Oસુોન Fુુથા;ુટ, મજન દોરસાને Oસુો 
Oસુોનચબલે cરુ, Mજુનસા~ુહ�ના Oસુો 
પર�ન Fુુસાિયમા મઝવર� કધીહ� ુસો 
 

~ુસોચ7રુ^^વિવત િવcધુ Gાllાનીુસો 
ુસો 9હ િવ~ુ �ીયા ;ુશલ પ9ંડતાહ�ુસો 
ુસોમ9હપતીયતી ભજકતાપસીહ� ુસો 
નદD Fુુસાિયમા મઝવર� કધીહ� ુસો 
 

ુસોકિવ ઋિષ -નુી અનઘિસSયોગીુસો 
ુસો9હFહૃદ,વતાિત;ુલpામદ,વી ુસો 
ુસોખલિપશા�ચહ� મલીનડા9કની હ�ુસો 
નદD Fુુસાિયમા મઝવર� કધીહ� ુસો 
 

ુસો-ગૃખગ;ૃમી અ>ખલ�વજ7ંુૂસો 
ુસો િવટપG)તરા અચલ આપગા�ધીુસો 
ુસોખપવનાT�નવાર અવિનપચંત^^વેુસો 
નદD Fુુસાિયમા મઝવર� કધીહ� ુસો 
 

ુસો િવમલ9ક�રા અમલય>/ણીહ�ુસો 
ુસોશિશખગા9દહ� ગગિન તારકાહ�ુસો 
ુસો અમરરાજહ� અદય ધમ?રા% ુસો 
નદD Fુુસાિયમા મઝવર� કધીહ� ુસો 
 

ુસો મન સર)વતી ચપલ>ચD તીહ�ુસો 
ુસોવO9ુદશા>ખલાક9ઠનકાલતો હ�ુસો 
ુસોસકલ િવ�હ�મિય7 ુABગોળંુસો 
નદD Fુુસાિયમા મઝવર� કધીહ� ુસો 
 

િવ-ડૂ BVિુન હસો મજનમ^સરાહ� ુસો 
પદા>ભુ>ચ ઉળસો જનનકધ?મીનાફસો 
ન~ુગ? ~ૃિતચા ધસો અિશવ ભાવ માગેખસો 
Gપ>ંચ મનહ,ુસો ~ૃડિવરT$ત>ચDીઠસો 
 

;ુણા>ચ �ણૃાનસોનચ)Oહૃકશાચી અસો 
સદnવ �દયા વસો મનિસ"ાિન સાિયવસો 
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પદ�Gણયવોરસો િન>ખલ ~ૃ�ય બાબા9દસો 
નદD Fુુસાિયમા ઉપ9રયાચનેલા ુસો 
 

૯. મzં Ofુપ ં

 

હ9ર � યlેન યlમયજતંદ,વા )તાિનધમા?>ણ 

GધમાUયાસન | તેહનાકં મ9હમાન:)સચતં 

યzOવૂr સાeયા )સિંત દ,વા:| 
� રા%િધરા%ય પસ�સા9હને 
નમોવય ંવૈ �વણાય ;ુમ?હ, 
સમેકામાન કામકામાય મ� ં

કામે�રો વૈ�વણો દદા7 ુ

;ુબેરાય વૈ�વણાયા મહારા%યનમ: 

� )વ)તી સાsાqય ંભોqય ં

)વારાqય ંવૈરાqય ંપારમેfટ રંાqય ં

મહારાqય માિધપ^યમય ંસમતંપયા? 
ઈ�યા )સાવ?ભૌમ )સાવા? @ષુાન 

તાદાપદાદા?ત ¡િુધ=યૈસ-Iુ પયાaતાયા 
એકરાT¢ળિત તદ�યેષ �લોકો>બગીતો મુત: 

પ9રવેfટોરો મુD )યાવસન £હુ, 
આિવ>/ત)યકામ Gેર િવ�ેદ,વાસભાસદ ઇિત 

�ી નારાયણવાMદુ,વ સ��ચદાનદં સ�ુ સાિયનાધ મહારાજ 9ક � 

 

કરચરણ ;ૃત ંવા¤ાય જકંમ?જવંા 
�વણનયનજ ંવામાનસવંા પરાધ ં

િવ9દત મિવ9દત ંવા સવ?મેતત /મ)વ 

જયજય કુણા�ધે �ીGભોસાિયનાધ 

 

�ી સ��ચદાનદં સ�ુ સાિયનાધ મહરાજ 9ક � 

રા%િધરાજ યો>ગરાજ પરAB �ીસાિયનાધામહરાજ 

�ી સ��ચદાનદં સ�ુ સાિયનાધ મહરાજ 9ક � 

 
 
Web Url: http://www.vignanam.org/veda/shiridi-sai-baba-evening-aarati-dhoop-aarati-gujarati.html 
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