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

(ౕ ఉ* పంಚాకర�ౕ కరూಬాಬా*/ౕ ఆర�ౕ 
ಸా�ౕ0ౕ ఆర�ౕ కరూಬాಬా*/ౕ ఆర�ౕ 
ఉಠా ఉಠా ಹెూౕ ಬా3 ధవ ఓವాళು హరಮాధవ 

ಸా�ౕರాಮాధవ ఓವాళು హరಮాధవ 

కరూ*ಯా0;రమన ಪాహుగం>ౕరಹెౕಧా�ನా 

ಸా�ౕಚెౕ ಹెౕಧా�ನా ಪాహుగం>ౕర ಹెౕಧా�ನా 

కు�ష@ ನాಧా దతBಸా� జಡెూౕ�తBతుEౕ ಪా�ౕ 
�తB(దతB) ಬాಬాಸా�ౕ జಡెూౕ�తBతుEౕ ಪా�ౕ 
ఆర� ಸా�ಬాಬా ಸౌಖా�ದాತారIౕವా 

చరಣారజತాL ಧా�ವాದాಸాMಸావ 

భಕాBంMಸావ ఆర�ಸా�ಬాಬా 

ಜాళು*య ఆనంగసPసPరూQరಹెదంగ 

ముముR జనದాM *జಡెూౕಳా ��ౕరంగ 

ಡెూౕಳా ��ౕరంగ ఆర�ಸా�ಬాಬా 

జయమ*ౕಜైಸాಭావ తయತైಸా అనుಭావ 

ದాM0దಯాఘನా ఐ0ౕతుXౕYಮావ 

తుXౕYಮావ ఆర�ಸా�ಬాಬా 

తుమಚెౕನామದా�ತా హರెౕ సంసుZ[� ವా�ಧా 

అಗాధతవకర]ౕಮాగ�ದాM0 అನాಧా 

ದాM0 అನాಧా ఆర�ಸా�ಬాಬా 

కLయు^ అవತార సగుణపరబ�హaసಚార 

అవತాణ�ಝాಲాಸెౕ ಸాPdదತ Bాeగంబర 

దತాBeగంబర ఆర� ಸా�ಬాಬా 

ఆಠాeవಸా గురుವా�ౕ భకBక�ౕ� ವా�ౕ 
ప�భుపద పಹావಯా భవభయ 

*ವా�భಯా*ವా� ఆర�ಸా�ಬాಬా 

ಮాಝా *జద�వ� ಠెౕవ తవ చరణరజಸెౕವా 

ಮాగಣెౕ ಹెౕ� ఆತాతుహa ದెౕವాeದెౕವా 

ದెౕವాeವా ఆర�ಸా�ಬాಬా 

ఇ��ತా eౕన ಚాತాక *మ�ల ತెూౕయ *జ సూఖ 

ಪాజವెౕಮాధವాయ సంಭాళ ఆపುiಭాక 

ఆపುiಭాక ఆర�ಸా�ಬాಬా 
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ಸౌఖ� ದాತారIౕవచరణ తజತాLౕ 
ಧా�ವాದాಸాMಸాವా భಕాBం Mಸాವా ఆర�ಸా�ಬాಬా 

జయದెౕవ జయದెౕవ దತాB అవదూత ఓಸా� అవదూత 

ಜెూౕడు* కరతవ చర]ౕಠెౕMತెూౕಮాಧా జయದెౕవ జయದెౕవ 

అవతర0ౕతూ kౕತా ధಮా�3 ತెౕ ಗాl*ౕ 
ನా0BౕಕాನాYౕతూ ಲాM0 *జభజ*ౕ 
ದాM0ನాನాLౕಲా అసంఖ�రూಪా*ౕ 
హ�0ౕ ದెౕವా3 ಚెౕతూ సంకట eనరజ*ౕ 
జయದెౕవజయದెౕవ దತ Bా అవధూತా ఓ ಸా�ౕ అవధూತా 

ಜెూౕడు* కరతవ చర]ౕಠెౕMತెూౕಮాಧా జయದెౕవ జయದెౕవ 

యవPనసPరూQౕ ఏಕా�దశ�న ತాPe ధಲెౕ 
సంశయ *రసు*ಯా తದెPౖತాpలMಲెౕ 
ಗెూౕQచంದా మంದాತాPం�ౕ ఉదq�ಲెౕ 
జయದెౕవ జయದెౕవ దతB అవదూత ఓ ಸా�ౕ అవదూత 

ಜెూౕడు* కరతవ చర]ౕ ಠెౕMತెూౕಮాಧా జయದెౕవ జయದెౕవ 

ಭెౕదతతBrYందూ యవನా 3 ಚాಕాYౕ 
ದాವాಯా0ఝూಲాపುనరQనరದెౕYౕ 
ಪాహ0 ಪె�ౕಮాನెౕ 3 తూ YందుయవನాY 

ದాM0 ఆతaತాPನెౕ ವా�పt హಸా�ౕ 
జయದెౕవజయದెౕవ దತ Bా అవధూತా ఓ ಸా�ౕ అవధూತా 

ಜెూౕడు* కరతవ చర]ౕಠెౕMತెూౕಮాಧా జయದెౕవ జయದెౕవ 

ದెౕవಸా�ನాಧా తPతuదనత ಹాPನెౕ 
పరಮాಯాvౕYత జనvౕచన ఝు]ಹాPನెౕ 
తతుZ[పಯా సకಲా3 ಚెౕ సంకట*రಸాವెౕ 
ದెౕ�ల త�ದెౕతPదు�శ కు�ಷ @ాನెౕಗాನెౕ 
జయದెౕవ జయದెౕవ దತాB అవదూತా ఓ ಸా� అవదూత 

ಜెూౕడు* కరతవచర] ಠెౕMತెూౕ ಮాಧా జయದెౕవ జయದెౕవ 

��� ಮాEౕ పండ�పುరಸా�ಬాಬారಮావర 

ಬాಬారమవర - ಸా�ಬాಬారమవర 

శుదqభ$Bచంద� ಭాಗా - ಭావపುండLౕకಜాಗా 

పುండLౕక ಜాಗా - ಭావపುండLౕకಜాಗా 

యಹెూౕಯాಹెూౕ అవ(ౕ జన - కరూಬాಬా*/ౕవందన 

ಸా�0ౕవందన - కరూಬాಬా*/ౕవందన 

గణూహaಣెౕ ಬాಬాಸా�ౕ - ದావಪావಮాEౕ ఆ ఈ 

ಪావಮాEౕ ఆ ఈ - ದావಪావಮాEౕ ఆ ఈ 

pLౕన ಲెూౕಟాంగణ వంeౕన చరణ 

ಡెూౕಲా�*ಪాYౕనరూపతుEౕ 
ಪె�ౕzౕ ఆLంగన ఆనంದెౕపೂI3 
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ಭాವెౕ ఓವాiన హaಣెౕನాಮా 

తPzౕవ ಮాತా చ Qತా తPzౕవ 

తPzౕవబందుశ� సಖాతPzౕవ 

తPzౕవ Mದా� ద�Mణం తPzౕవ 

తPzౕవ సవ�ం మమದెౕవದెౕవ 

ಕాkౕన ವాಚా మనಚెౕంe�kౕವా� 

బుದ qా|తaನాವా ప�కు�� సPಭాವా} 

కರెూౕd యద�త/కలం పరಸె~ 

ನాರాయಣా kౕ� సమప�ಯాdౕ 
అచు�తంಕెౕశవం ರామನాರాయణం 

కు�ష@ದాvౕదరం ವాసుದెౕవం హ�ం 

��ౕధరం ಮాధవం ಗెూౕQಕావలlభం 

ಜాన$ౕನాయకం ರామచంద�ం భಜెౕ 
హರెౕರామ హರెౕರామ ರామರామ హರెౕ హರెౕ 
హರెౕకు�ష@ హರెౕకు�ష@ కు�ష@ కు�ష@ హರెౕ హರెౕ||��ౕ గురుದెౕవదతB 
హ�: ఓం యಜె ౕన యజ  మయజంత ದెౕವాಸాB*ధಮా�] 

ప�ధಮాನా�స3 ತెౕహನాకం మYಮా3: సచంత 

యత� పೂವెౕ�ಸాದా�స/ం�ದెౕವా 

ఓం ರాಜా�ರాಜాయ పసహ�ಸాYನెౕ 
నvౕవయం ವై శ�వಣాయ కుమ�ಹెౕ 
సzౕಕాಮా3 ಕామಕాಮాయ మహ�ం 

ಕాzౕశPರెూౕ ವైశ�వಣెూౕ దದాతు 
కుಬెౕರాయ ವైశ�వಣాಯా మಹాರాಜాయనమ: 

ఓం సP0Bౕ ಸాಮా�జ�ం ಭెూౕజ�ం 

ಸాPರాజ�ం ವైರాజ�ం ಪారzౕష�|ంರాజ�ం 

మಹాರాజ� ಮా�పత�మయం సమంతపಯా� 

ఈಶా� ಸా/వ�ಭౌమ ಸా/ವా� యుಷా3 

ತాದాపದాದా�} పು��ವె�ౖసముద� పಯా�ంತాಯా 

ఏకರాi�� తదಪె�ౕష ಶెೂlౕಕెూౕ�^ౕತెూౕ మరుత: 

ప�ವెౕಷెూ�ౕರెూౕ మరుతB ಸా�వస3 గు�ಹెౕ 
ఆM�తస�ಕామ ಪె�ౕ� MಶెPౕದెౕವాసಭాసద ఇ� 

��ౕ ನాರాయణವాసుದెౕవ స��ದానంద సదు రు ಸా�ನా� మಹాರా# $ ಜై 
అనంತా తుಲాತెౕ కಸెౕರెౕ సBವాವెౕ 
అనంತాతుಲాತెౕ కಸెౕರెౕ నಮాವెౕ 
అనంತా ముಖాಚా �ಣెౕ ಶెౕష ಗాತా 

నమಸాZర ಸాಷా�ంగ ��ౕ ಸా�ನాధ 

సaರాವెౕ మ*ౕతPతuದా *త�ಭాವెౕ 
ఉರాವెౕ త�ౕభ$B ಸా�ౕ సPಭాವెౕ 
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తರాವెౕజಗా ತారు*ౕ ಮాయತాತా 

నమಸాZర ಸాಷా�ంగ ��ౕಸా�ನాಧా 

వಸెౕಜెూౕ సದా ದావಯా సంతLౕಲా 

eಸెౕ ఆజ | ಲెూౕಕాప�ౕ ಜెూౕజನాಲా 

ప�ౕ అంత�ౕಜా |న ಕైవల� ದాತా 

నమಸాZర ಸాಷా�ంగ ��ౕಸా�ನాಧా 

భರాಲాధಲా జనaಹా ಮానವాಚా 

నರాಸాధ�ಕా ಸాధ*ౕభూతಸాಚా 

ధరూಸా�ౕ ಪె�ౕಮా గಳాಯా అహంತా 

నమಸాZర ಸాಷా�ంగ ��ౕ ಸా�ನాಧా 

ధರాವెౕ క�ౕಸాన అలuజ |ಬాಲా 

కರాವెౕ అಹాaధన� చుంಭెూౕ*ಗాಲా 

ము�ౕpల ಪె�ౕzౕఖರాಗా�స అತా 

నమಸాZర ಸాಷా�ంగ ��ౕ ಸా�ನాಧా 

సుರాeౕక ಜా�ంಚా� పದా వంeತా�ౕ 
సుಕాeౕక ಜాತెౕ సಮానతPದెౕ�ౕ 
ప�ಯాಗాe�ౕಧెౕ� పeౕ నమ�ಹెూౕತా 

నమಸాZర ಸాಷా�ంగ ��ౕ ಸా�ನాಧా 

తుಝా� ಜా�పದా ಪాహತా ಗెూౕపಬాLౕ 
సದారంగLౕ �త/rరూQౕ dಳాLౕ 
క�ౕರాస$�ౕಡా సವెౕ కు�ష@ನాಧా 

తుಲాಮాగತెూౕ ಮాగಣెౕ ఏకದా�ವెౕ 
కರాಜెూౕ�ತెూౕ eౕన అత�ంత ಭాವెౕ 
భMౕvౕహ*ౕರాజ ಹాತా� ఆತా 

నమಸాZర ಸాಷా�ంగ ��ౕ ಸా�ನాಧా 

ఐಸా kౕ ఈಬా! ಸా� eగంబರా 

అRయరూప అవತాರా | సవ�Yವా�పక తూ 

శు�తుಸాರా అనసూಯా��కుಮాರా(ಬాಬాkౕ) మಹాರాಜెౕ ఈಬా 

ಕా�ౕಸాన జప ప��eవ0ౕ ಕెూಳాపುర>�ెౕ0ౕ 
*మ�లనe తుంಗా జలಪా�0ౕ *ದా�ಮాహురದెౕ�ౕ ఈಸా kౕ �ౕಬా 

Eౕiౕಲెూౕంబతಸెౕ ವామక�ౕ ��శೂల ఢమరూಧా� 

భಕాBవరదసದా సుఖಕా�ౕದెౕ�ౕల ము$Bౕಚా�ౕ ఈಸా kౕ �ౕಬా 

ಪా�ಪాదుಕా జపಮాಲా కమండలూము�గಚాಲా 

ಧారణక��ౕಬా ನాగజಟాముకుట ಶెೂౕభತెూౕಮాಧా ఈಸా kౕ �ౕಬా 

తతuర తుಝా�ಯా ಜెౕಧా�*ౕ అRయತాPంಚెౕసదMౕ 
ల��ౕವాసక�ౕ eనరజ*ౕ రR0సంకట ವారు* ఈಸా kౕ �ౕಬా 

ಯాప�ಧా�న తుEౕ గురుರాಯా దు�శ� క�ౕనయನాಯా పೂಣా�నంద సుಖెౕYౕಕాಯా 

ಲాM0హ� గుణಗాಯా ఈಸా kౕ �ౕಬా 
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ಸా� eగంబర అRయ రూప అవತాರా 

సవ�Yವా�పక తూ శు��ಸాರా అనసూಯా��కుಮాರా(ಬాಬాkౕ) మಹాರాಜెౕ ఈಬా 

సದాసత/rరూపం �ದానందకందం 

సPభಕ Bెౕచ�ಯా ಮానుషం దశ�యంతం 

నಮాdౕశPరం సదు రుం ಸా�ನాధం 

భవಧాPంత Mధ�ంస ಮాತా�ండdౕడ�ం 

మನెూౕವాగ�ౕతం ము*� ಧా�న గమ�ం 

జగದాP|పకం *మ�లం *గు�ణంತాPం 

నಮాdౕశPరం సదు రుం ಸా�ನాధం 

భವాంಭెూౕe మಗా�� ತాನాం జನాನాం 

సPಪాದా��ತాನాం సPభ$B Q�ಯాಣాం 

సముದ qారಣాధ�ం కಲౌ సంభవంతం 

నಮాdౕశPరం సదు రుం ಸా�ನాధం 

సದా*ంబవು��ా�కం ಸాధయంతం 

నಮాdౕశPరం సదు రుం ಸా�ನాధం 

సದాకలuవು�Rస� తಸా��మూಲెౕ 
భవದా�వబుದ qా| సపಯా�eಸెౕವాం 

ను�ಣాంకువ�ತాంభు$B-ము$B ప�దంతం 

నಮాdౕశPరం సదు రుం ಸా�ನాధం 

అನెౕಕా శు�ತా తక��Lౕಲా Mಲాಸై: 
సಮా MషుZ[ತెౕಶాన ಭాసPత��ಭావం 

అహంಭావYౕనం ప�సನాతaಭావం 

నಮాdౕశPరం సదు రుం ಸా�ನాధం 

సತాంMశ�ಮాರామzౕವా>ರామం 

సದాసజ�ನై సంసుBతం సనమe�: 
జನాvౕదదం భకB భద� ప�దంతం 

నಮాdౕశPరం సదు రుం ಸా�ನాధం 

అజನాaద�zౕకం పరంబ�హa ಸా�ా} 

సPయం సంభవం ರామzౕವాన�ౕణ�ం 

భవదqశ�ನాత/ంపು*ౕత: ప�ಭెూౕహం 

నಮాdౕశPరం సదు రుం ಸా�ನాధం 

��ౕಸా�శ కు�ಪా*ದెౕ - �లను�ಣాం సವా�ధ�0eqప�ద 

యుషaತాuదరజ:ప�ಭావమతులం ಧాತాQవಕాB అRమ: 

సద�ಕా�శ�రణం కు�ತాంజLపುట: సంಪా�QBತెూౕ - 0a3 ప�ಭెూౕ 
��ౕమತా/�పರెౕశ ಪాద కమಲాನాచ�రణ�ంమమ 

ಸా�రూప ధరರా(ూౕతBమం 

భకBಕామ Mబుధ దు�మంప�భుం 

ಮాయ�ౕపహత �తB శుదqkౕ 
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�ంతಯామ�ಹెౕ మaహ*�శం ముದా 

శరతు/ಧాంశు ప��మంప�ಕాశం 

కు�ಪాతపప�తంవಸా�ನాధ 

తPeౕయಪాದాబ� సಮా��ತాನాం 

సPಚా�యಯాತాప మಪాకರెూౕతు 
ఉಪాసನాದైవత ಸా�ನాధ 

సaವైమ� �ౕಪాస* ನాసుBవంతం 

రzౕనaನెూౕzౕ తవಪాదయుಗె� 

భు�ంಗెూౕ యದాಬె�ౕ మకరందలుబ;: 
అನెౕకజನాaI�తಪాప సంR�ౕ 
భವెౕద�వತాuద సರెూౕజ దశ�ನా} 

RమసP సವా�నపರాధ పುంజಕా3 

ప�0ౕద ಸా�శ సదు ರెూౕదಯా*ಧెౕ 
��ౕಸా�ನాధ చరಣాము�తపೂణ��ತ Bా 
తತాuద ಸెౕవనరತా స/త తంచ భಕా� 
సంಸార జన�దు�ತౌఘ M*గ� ತాಸ Bెౕ 
ಕైవల� ಧామ పరమం సమವాపುవం� 

ಸెూBౕత�zౕ తతuಠెౕద�ಕా� �ౕనరసBనaನాసದా 

సదు ರెూౕ: ಸా�ನాధస�కు�ಪాಪాత�ం భವెౕద�వం 

కరచరణకు�తం ವాಕాZయజంకమ�జంವా 

శ�వణనయనజంವాಮానసంವా - పರాధం 

MeతమMeతం ವాసವెౕ�zౕతత�మసP 
జయజయకరుಣాದె�ౕ ��ౕ ప�ಭెూౕಸా�ನాధ 

��ౕ స��ದానంద సదు రు ಸా�ನా� మహರా# $ ಜై 
ರాಜా�ರాజ �ౕ^ರాజ పరబ�హa ��ౕಸా�ನాಧామహರా# 

 

��ౕ స��ದానంద సదు రు ಸా�ನా� మహರా# $ ಜై 
 
 
Web Url: http://www.vignanam.org/veda/shiridi-sai-baba-afternoon-aarati-madhyahna-aarati-
kannada.html 
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