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

ఆర� ಸా�ಬాಬా ಸౌఖ* ದాತార ,ౕవ 

చరణ రజತా1ౕ ದా*ವా ದాಸా3ಸాವా 

భಕా63ಸాವా ఆర�ಸా�ಬాಬా 

 

ಜాళು9య అనంగ సస<రూ=ರాಹెౕదంగ 

ముమూ? జనದా3 9జಡెూౕಳా ��ౕరంగ 

ಡెూౕಳా ��ౕరంగ ఆర�ಸా�ಬాಬా 

 

జయమ9 ಜైಸాಭావ తయ ತైಸా అనుభవ 

ದా3D దಯాఘನా ఐD తుHౕIಮావ 

తుHౕIಮాವా ఆర�ಸా�ಬాಬా 

 

తుమಚెౕನామ ದా*ತా హರెౕ సంసK� వ*ಧా 

అಗాధతవకరO ಮాగP ದా3D అನాಧా 

ದా3D అನాಧా ఆర� ಸా�ಬాಬా 

 

క1యుQ అవತాರా సదు�ణ పరబ�ಹాT ಸాಚార 

అవ�ౕణP ఝూಲాಸెౕ ಸా<Wౕ దత6 Xగంబర 

దత6 Xగంబర ఆర� ಸా�ಬాಬా 

 

ఆಠాXవಸా గురుವా�ౕ భక6 క�ౕ�ವా�ౕ 
ప�భుపద పಹావಯా భవభయ 9ವా�ౕ 
భయ9ವా�ౕ ఆర� ಸా�ಬాಬా 

 

ಮాಝా9జ ద�వ*ಠెౕవ తవ చరణరజಸెౕವా 

ಮాగಣెౕ ಹెౕ� ఆತా తుಹాT ದెౕವాXದెౕವా 

ದెౕವాXದెౕవ ఆర�ಸా�ಬాಬా 

 

ఇ�]ತా Xౕనಚాతక 9మPల ತెూౕయ9జసూఖ 

ಪాజವెౕ ಮాధವాಯా సంಭాళ అపೂ`ಬాక 

అపೂ`ಬాక ఆర�ಸా�ಬాಬా 

ಸౌఖ*ದాತార ,ౕವా చరణ రజತా`ౕ ದా*ವాದాಸా 
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3ಸాವా భಕా63ಸాವా ఆర� ಸా�ಬాಬా 

 

౨. అభంb 

 

��� ಮాcౕ పండ�ౕపುర ಸా�ಬాಬారಮావర 

ಬాಬారಮావర - ಸా�ಬాಬారಮావర 

శుదgభ$6 చంద�ಭాಗా - ಭావపುండ1ౕకಜాಗా 

పುండ1ౕక ಜాಗా - ಭావపುండ1ౕకಜాಗా 

ಯాಹెూౕ ಯాಹెూౕ అవhౕజన| కరూಬాಬా9iౕ వందన 

ಸా�Dౕ వందన| కరూಬాಬా9iౕ వందన|| 

గణూహTಣెౕ ಬాಬాಸా�| ದావಪావ ಮాcౕ ఆ�ౕ 
ಪావಮాcౕ ఆ�ౕ ದావಪావ ಮాcౕಯా ఈ 

 

౩. నమనం 

 

l1ౕన ಲెూౕಟాంగణ,వంXౕన చరణ 

ಡెూౕಲా*9ౕ ಪాIౕన రూపతుcౕ| 
ಪె�ౕnౕ ఆ1ంగన,ఆనంದెౕ పೂ,న 

ಭాವెౕ ఓವా`ౕన హTಣెౕ ನాಮా|| 

 

త<nౕవ ಮాತా చ =ತా త<nౕవ 

త<nౕవ బంధుశ� సಖా త<nౕవ 

త<nౕవ 3ದా* ద�3ణం త<nౕవ 

త<nౕవ సవPం మమದెౕవದెౕవ 

 

ಕాqౕన ವాಚా మనಸెౕంX�qౖವాP 

బుದ rాsతTನాವా ప�కృತెౕ స<ಭాವాu 

కರెూౕW యద*తiకలం పరಸెv 

ನాರాయಣాqౕ� సమపPಯాWౕ 
 

అచు*తంಕెౕశవం ರామನాರాయణం 

కృషxದాyౕదరం ವాసుದెౕవం హ�ం 

��ౕధరం ಮాధవం ಗెూౕ=ಕావలzభం 

ಜాన$ౕನాయకం ರామచంద�ం భಜెౕ 
 

౪. ನామ సTరణం 

 

హರెౕರామ హರెౕರామ ರామರామ హರెౕ హರెౕ 
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హರెౕకృషx హರెౕకృషx కృషx కృషx హರెౕ హರెౕ ||��ౕ గురుದెౕవదత6 
 

౫. నమಸా�ರాష}కం 

 

అనంತా తుಲాತెౕ కಸెౕರెౕ స6ವాವెౕ 
అనంತా తుಲాತెౕ కಸెౕರెౕ నಮాವెౕ 
అనంತాముಖాಚా �ಣెౕ ಶెౕష ಗాత 

నమಸా�ర ಸాಷా}ంగ ��ౕಸా�ನాಧా 

 

సTರాವెౕమ9ౕత<త�ದా 9త*ಭాವెౕ 
ఉರాವెౕత�ౕ భ$6ಸా�ౕ స<ಭాವెౕ 
తರాವెౕ జಗా ತారు9ౕಮాಯా ತాತా 

నమಸా�ర ಸాಷా}ంగ ��ౕಸా�ನాಧా 

 

వಸెౕ ಜెూౕసದా ದావಯా సంత1ౕಲా 

Xಸెౕ ఆఙ� ಲెూౕಕా ప�ౕ ಜెూౕజನాಲా 

ప�ౕ అంత�ౕ ಙ� �ానಕైవల* ದాತా 

నమಸా�ర ಸాಷా}ంగ ��ౕಸా�ನాಧా 

 

భರాలధಲా జనTಹా ಮాన ವాಚా 

నರాಸాధPಕా ಸాధ9ౕభూత ಸాಚా 

ధరూಸా� ಪె�ౕಮా గಳాಯా అహంತా 

నమಸా�ర ಸాಷా}ంగ ��ౕಸా�ನాಧా 

 

ధರాವెౕ క�ౕಸాన అల�ఙ� ಬాಲా 

కರాವెౕ అಹాTధన*చుంಭెూౕ9ಗాಲా 

ము�ౕlల ಪె�ౕnౕఖರాಗా�స అತా 

నమಸా�ర ಸాಷా}ంగ ��ౕಸా�ನాಧా 

 

సుರా Xౕక ಜా*ంಚా* పದావంXತా� 

శుಕాXౕక ಜాತెౕ సಮానత<ದెౕ�ౕ 
ప�ಯాಗాX �ౕಧెౕP పXౕనమ�ಹెూౕತా 

నమಸా�ర ಸాಷా}ంగ ��ౕಸా�ನాಧా 

 

తుಝా*ಜా*పದా ಪాహತా ಗెూౕపಬా1ౕ 
సದారంగ1ౕ �తi�రూ=ౕ Wಳా1ౕ 
క�ౕರాస$�ౕಡా సವెౕ కృషxನాಧా 

నమಸా�ర ಸాಷా}ంగ ��ౕಸా�ನాಧా 
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తుಲాಮాగತెూౕ ಮాగಣెౕ ఏకಧా*ವెౕ 
కರాಜెూౕ�ತెూౕ Xౕన అత*ంత ಭాವెౕ 
భ3ౕyౕహ9ౕರాజ ಹాತా� ఆತా 

నమಸా�ర ಸాಷా}ంగ ��ౕಸా�ನాಧా 

 

౬. ಪా�థPన 

 

ఐಸా qౕ ఈಬా! ಸా� Xగంబರా 

అ?యరూప అవತాರా | సవPI ವా*పక తూ 

శు��ಸాರా, అనసూಯా��కుಮాರా(ಬాಬాqౕ) మಹాರాಜెౕ ఈಬా 

ಕా�ౕಸా�న జప ప��XవDౕ ಕెూಲా�పುర ��ెౕDౕ 9మPల నX తుంಗా 

జలಪా�Dౕ, 9ದా�ಮాహురದెౕ�ౕ ఐಸా qౕ �ౕಬా 

 

�ౕ`ౕಲెూౕంబతಸెౕ ವామక�ౕ ��శೂల ఢమరూಧా� 

భಕా6వరదసದా సుఖಕా�ౕ, ದెౕ�ౕల ము$6ౕಚా�ౕ ఐಸా qౕ �ౕಬా 

 

ಪా�ಪాదుಕా జపಮాಲా కమండలూమృగಛాಲా 

ಧారణ క��ౕಬా ನాగజಟా, ముకుట ಶెೂౕభತెూౕಮాಥా ఐಸా qౕ �ౕಬా 

 

తత�ర తుಝా*ಯా ಜెౕಧా*9ౕ అ?యತా<ంಚెౕసద9ౕ 
ల��ౕವాసక�ౕ Xనరజ9ౕ, ర?Dసంకట ವారు9 ఐಸా qౕ �ౕಬా 

 

ಯాప�ಧా*న తుcౕ గురుರాಯా దృశ*క�ౕ నయನాಯా 

పೂಣాPనంద సుಖెౕ Iౕಕాಯా, ಲా3Dహ� గుణಗాಯా 

ఐಸా qౕ �ౕಬా ಸా� Xగంబర అ?య రూప అవತాರా 

సవPIವా*పక తూ, శు��ಸాರా అనసూಯా�� కుಮాರా(ಬాಬాqౕ) మಹాರాಜెౕ ఈಬా 

 

౭. ಸా� మIಮా ಸెూ6ౕత�ం 

 

సದాసతi�రూపం �ದానందకందం 

జగతiంభవಸాrన సంಹార ಹెౕతుం 

స<భಕ 6ెౕచ]ಯా ಮానుషం దశPయంతం 

నಮాWౕశ<రం సదు�రుం ಸా�ನాథం 

 

భవಧా<ంత 3ధ�ంస ಮాತాPండWౕడ*ం 

మನెూౕವాగ�ౕతం ము9� ಧా*న గమ*ం 

జగದా<sపకం 9మPలం 9గుPణం ತా<ం 
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నಮాWౕశ<రం సదు�రుం ಸా�ನాథం 

 

భವాంಭెూౕX మಗా��Pತాನాం జನాನాం 

స<ಪాದా��ತాನాం స<భ$6 =�ಯాಣాం 

సముದ gారಣాధPం కಲౌ సంభవంతం 

నಮాWౕశ<రం సదు�రుం ಸా�ನాథం 

 

సದా9ంబ వృ?స*ముಲా� ವాಸాu 

సుಧాಸా�3ణం �క6 మప* =�యంతం 

తరుం కల� వృ�ా�కం ಸాధయంతం 

నಮాWౕశ<రం సదు�రుం ಸా�ನాథం 

 

సದాకల� వృ?స* తಸా*�మూಲెౕ 
భవದా�వబుದ rాs సపಯాPXಸెౕವాం 

నృಣాం కువPತాం భు$6-ము$6 ప�దంతం 

నಮాWౕశ<రం సదు�రుం ಸా�ನాథం 

 

అನెౕಕా శృತా తక*P 1ౕಲా 3ಲాಸై: 
సಮా 3షKತెౕಶాన ಭాస<త��ಭావం 

అహంಭావIౕనం ప�సನా�తTಭావం 

నಮాWౕశ<రం సదు�రుం ಸా�ನాథం 

 

సತాం 3శ�ಮాರామ nౕವా�ರామం 

సದాసజ�ನై సంసు6తం సన�మX�: 
జನాyౕదదం భక6 భద� ప�దంతం 

నಮాWౕశ<రం సదు�రుం ಸా�ನాథం 

 

అజನాTద*nౕకం పరంబ�హT ಸా�ాu 

స<యం సంభవం ರామnౕವావ�ౕణPం 

భవదgశPನాతiంపು9ౕత: ప�ಭెూౕహం 

నಮాWౕశ<రం సదు�రుం ಸా�ನాథం 

 

��ౕಸా�శ కృಪా9ಧెౕ �లనృಣాం సವాPధPDXgప�ద 

యుషTತా�దరజ: ప�ಭావమతులం ಧాತా=వಕా6?మ: 

సద�ಕా�శ రణం కృತాంజ1పುట: సంಪా�=6ತెూౕDT¡ ప�ಭెూౕ 
��ౕమತాi�పರెౕశ ಪాద కమಲా¡ ನాన*చ�రణ*ంమమ 

 

ಸా�రూపధర ರాఘ¢ౕత6మం 
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భక6ಕామ 3బుధ దు�మం ప�భుం 

ಮాయ£ౕపహత �త6 శుదrqౕ 
�ంతಯామ*హ మహ9Pశం ముದా 

 

శరతుiಧాంశం ప��మం ప�ಕాశం 

కృಪాతపత�ం తవಸా�ನాథ 

త<Xౕయಪాದాబ� సಮా��ತాನాం 

స<ಚా]యಯాತాప మಪాకರెూౕతు 
 

ఉಪాసನాದైవత ಸా�ನాథ 

సTವైమP £ౕಪాస9 ನాసు6తస6�ం 

రnౕనTನెూౕnౕ తవಪాదయుಗె¤ 

భు�ంಗెూౕ యದాಬె�ౕ మకరందలుబr: 
 

అನెౕకజನాT,Pత ಪాపసం?£ౕ 
భವెౕద�వತా�ద సರెూౕజ దశPನాu 

?మస< సವాPనపರాధ పುంజಕా¡ 

ప�Dౕద ಸా�శ సదు�ರెూౕ దಯా9ಧెౕ 
 

��ౕಸా�ನాథ చరಣామృత పೂణP�ತ 6ా 
తತా�ద ಸెౕవనరತా సiత తంచ భಕా� 
సంಸారజన* దు�ತౌఘ 39గP ತాಸ 6ెౕ 
ಕైవల* ಧామ పరమం సమವాపು�వం� 

 

ಸెూ6ౕత�nౕ తత�ಠెౕద�ಕా� £ౕన�రస6నTನాసದా 

సదు�ರెూౕ: ಸా�ನాథస* కృಪాಪాత�ం భವెౕద�వం 

 

౮. గురు ప�ಸాద ಯాచನాదశకం 

 

రుಸెూౕమమ=�ಯాం¦ಕా మజవ�ౕ=ತాIౕరుಸెూౕ 
రుಸెూౕమమ=�ಯాంగನా =�యసుತాతTಜాIౕరుಸెూౕ 
రుಸెూౕభQనబంధు Iౕ స<శుర ಸాసుಬా� రుಸెూౕ 
నదత6 గురుಸా�ಮా మఝవ�ౕ క�ౕIౕ రుಸెూౕ 
 

పುಸెూౕన సునಭా�ತా* మజన ಭా�తూಜాಯా పುಸెూౕ 
పುಸెూౕన =�యಸెూౕయರెౕ =�యసಗెౕనಙ�ా��ౕ పುಸెూౕ 
పುಸెూౕ సుహృదನాసఖ స<జనನాప6 బంధూ పುಸెూౕ 
ప�ౕన గురుಸా�ಮా మఝవ�ౕ క�ౕIౕ రుಸెూౕ 
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పುಸెూౕన అబಲాముಲెౕ తరుణ వృదgIౕ ನాపುಸెూౕ 
పುಸెూౕన గురుಥాకుಟెౕ మజన ದెూౕరಸాನెౕ పುಸెూౕ 
పುಸెూౕనచబಲెౕ బుರెౕ సుజనಸాదుIౕನా పುಸెూౕ 
ప�ౕన గురుಸా�ಮా మఝవ�ౕ క�ౕIౕ రుಸెూౕ 
 

దుಸెూౕచతురత6�3u 3బుధ ಪా�ఙ�ಙ�ా�9ౕరుಸెూౕ 
రుಸెూౕ I 3దు D§ౕಯా కుశల పం�ತాIౕరుಸెూౕ 
రుಸెూౕమIప�ౕయ�ౕ భజకತాపDౕIౕ రుಸెూౕ 
నదత6 గురుಸా�ಮా మఝవ�ౕ క�ౕIౕ రుಸెూౕ 
 

రుಸెూౕక3 ఋ� ము9ౕ అనఘDదg£ౕQౕరుಸెూౕ 
రుಸెూౕIగృహದెౕవತా�కులಗా�మದెౕ3ౕ రుಸెూౕ 
రుಸెూౕఖల=ಶాచ�Iౕ మ1ౕనಡా$9ౕ Iౕరుಸెూౕ 
నదత6 గురుಸా�ಮా మఝవ�ౕ క�ౕIౕ రుಸెూౕ 
 

రుಸెూౕమృగఖగకృWౕ అ�ల,ౕవజంతూరుಸెూౕ 
రుಸెూౕ 3టపప�స6ರా అచల ఆపಗా¦rౕరుಸెూౕ 
రుಸెూౕఖపవನాQ�ವా� అవ9పంచతತె6�ౕరుಸెూౕ 
నదత6 గురుಸా�ಮా మఝవ�ౕ క�ౕIౕ రుಸెూౕ 
 

రుಸెూౕ 3మల$న�ರా అమలయ�OౕIౕరుಸెూౕ 
రుಸెూౕశ�ఖಗాXIౕ గగ9 ತారಕాIౕరుಸెూౕ 
రుಸెూౕ అమరರాజIౕ అదయ ధమPರాಜా రుಸెూౕ 
నదత6 గురుಸా�ಮా మఝవ�ౕ క�ౕIౕ రుಸెూౕ 
 

రుಸెూౕ మన సరస<�ౕ చపల�త6 �ౕIౕరుಸెూౕ 
రుಸెూౕవపುXಶా�ಲాక�నಕాలತెూౕ Iౕరుಸెూౕ 
రుಸెూౕసకల 3శ<Iౕమ�తు బ�హTಗెూౕళంరుಸెూౕ 
నదత6 గురుಸా�ಮా మఝవ�ౕ క�ౕIౕ రుಸెూౕ 
 

3మూడ హTణు9 హಸెూౕ మజనమతiರాIౕ రుಸెూౕ 
పದా�రు� ఉళಸెూౕ జననకధPWౕನాఫಸెూౕ 
నదుగP దృ�ಚా ధಸెూౕ అ�వ ಭావ ಮాಗెౕఖಸెూౕ 
ప�పం� మనಹెౕరుಸెూౕ దృడ3ర$6��6ౕఠಸెూౕ 
 

కుಣా� ఘೃಣానಸెూౕనచస�ೃహకಶా�ౕ అಸెూౕ 
సದైవ హృదಯా వಸెూౕ మనDದా*9 ಸా�వಸెూౕ 
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పXౕప�ణయ¢ౕరಸెూౕ 9�ల దృశ* ಬాಬాXಸెూౕ 
నదత6 గురుಸా�ಮా ఉప�ಯాచನెౕಲా రుಸెూౕ 
 

౯. మంత� పುష�ం 

 

హ� ఓం యಙ �ೆౕన యఙ�మయజంతದెౕವా ಸా69ధಮాPO 

ప�ధಮాನా*స¡ | ತెౕహನాకం మIಮాన:సiచంత 

యత�పೂವెౕP ಸాಧా* సiం� ದెౕವా:| 

ఓం ರాಜా�ರాಜాయ పసహ*ಸాIನెౕ 
నyౕవయం ವై శ�వಣాయ కుమPಹెౕ 
సnౕಕాಮా¡ ಕామಕాಮాయ మహ*ం 

ಕాnౕశ<ರెూౕ ವైశ�వಣెూౕ దದాతు 
కుಬెౕರాయ ವైశ�వಣాಯా మಹాರాಜాయనమ: 

ఓం స<D6ౕ ಸాಮా�జ*ం ಭెూౕజ*ం 

ಸా<ರాజ*ం ವైರాజ*ం ಪారnౕష}sంರాజ*ం 

మಹాರాజ* ಮా�పత*మయం సమంతపಯాP 

ఈಶా* ಸాiవPಭౌమ ಸాiವాP యుಷా¡ 

ತాದాపದాದాPu పು��ವె*ౖసముద� పಯాPంತాಯా 

ఏకರా`¯� తదಪె*ౕష ಶెೂzౕಕెూౕ¦Qౕತెూౕ మరుత: 

ప�ವెౕಷెూ}ౕರెూౕ మరుత6 ಸా*వస¡ గు�ಹెౕ 
ఆ3�తస*ಕామ ಪె�ౕ� 3ಶె<ౕದెౕವాసಭాసద ఇ� 

��ౕ ನాರాయణವాసుದెౕవ స��ದానంద సదు�రు ಸా�ನా° మಹాರా# $ ಜై 
 

కరచరణ కృతం ವాಕా�య జంకమPజంವా 

శ�వణనయనజం ವాಮానసంವా పರాధం 

3Xత మ3Xతం ವా సవPnౕతu ?మస< 
జయజయ కరుಣాಬెrౕ ��ౕప�ಭెూౕಸా�ನాధ 

 

��ౕ స��ದానంద సదు�రు ಸా�ನా° మహರా# $ ಜై 
ರాಜా�ರాజ £ౕQರాజ పరబ�హT ��ౕಸా�ನాಧామహರా# 

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