
ஷி�� ஸாயி பாபா ம�யானகால ஆரதி - 

ம�யான ஆரதி 
 
 

� ஸ�சிதான
த ஸம�த ஸ�� ஸாயினாத மஹரா� கீ ைஜ. 

 

ேக உனி ப
சாகரத� க�பாபா�  ஆரத� 
ஸாயீ  ஆரத� க�பாபா�  ஆரத� 
உடா உடா ேஹா பா� தவ ஓவா& ஹரமாதவ 

ஸாயீராமாதவ ஓவா& ஹரமாதவ 

க�னியா'திரமன பாஹுக
பீரேஹயானா 

ஸாயீேச ேஹயானா பாஹுக
பரீ ேஹயானா 

)�*ண னாதா ததஸாயி ஜேடாசித,ேஜ பாய ீ

சித(தத) பாபாஸாயீ ஜேடாசித,ேஜ பாய ீ

ஆரதி ஸாயிபாபா ெஸௗ)யாதாதாரஜ�வா 

சரணாரஜதாலி யாவாதாஸாவிஸாவ 

ப)தா
விஸாவ ஆரதிஸாயிபாபா 

ஜா&னிய ஆன
க'வ'வ�பிரெஹத
க 

001 ஜனதாவி னிஜேடாளா �ர
க 

ேடாளா �ர
க ஆரதிஸாயிபாபா 

ஜயமன�ைஜஸாபாவ தயைதஸா அ4பாவ 

தாவிஸிதயாகனா ஐ ,ஜ�ஹிமாவ 

,ஜ�ஹிமாவ ஆரதிஸாயிபாபா 

,மேசனாமயாதா ஹேர ஸ
')�தி 6யாதா 

அகாததவகரண�மா�கதாவிஸி அனாதா 

தாவிஸி அனாதா ஆரதிஸாயிபாபா 

கலி7கி அவதார ஸ�ணபர8ர9மஸசார 

அவதா�ணஜாலாேஸ 'வாமிததாதிக
பர 

ததாதிக
பர ஆரதி ஸாயிபாபா 

ஆடாதிவஸா ��வா: ப)தக:தி வா: 

8ர;பத பஹாவயா பவபய 

னிவா<பயானிவா< ஆரதிஸாயிபாபா 

மாஜா னிஜர6ய ேடவ தவ சரணரஜேஸவா 

மாகேண ேஹசி ஆதா,9ம ேதவாதிேதவா 

ேதவாதிவா ஆரதிஸாயிபாபா 

இ�சிதா த�ன சாதாக னி�மல ேதாய னிஜ ஸூக 

பாஜேவமாதவாய ஸ
பாள ஆ;ளிபாக 
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ஆ;ளிபாக ஆரதிஸாயிபாபா 

ெஸௗ)ய தாதாரஜ�வசரண தஜதா? 

யாவாதாஸாவிஸாவா ப)தா
 விஸாவா ஆரதிஸாயிபாபா 

ஜயேதவ ஜயேதவ ததா அவ@த ஓஸாயி அவ@த 

ேஜாAனி கரதவ சரண �ேடவிேதாமாதா ஜயேதவ ஜயேதவ 

அவதர @ ேயதா த�மா� ேத )லான � 
னா'த�கானாஹ�@ லாவிஸி னிஜபஜன � 
தாவிஸினானா?லா அஸ
)ய�பான � 
ஹ<  ேதவா� ேச@ ஸ
கட தினரஜன � 
ஜயேதவஜயேதவ ததா அவ@தா ஓ ஸாயீ அவ@தா 

ேஜாAனி கரதவ சரண �ேடவிேதாமாதா ஜயேதவ ஜயேதவ 

ய6வன'வ�பீ ஏ)யாத�ஶன வாதி தேல 

ஸ
ஶய னிரஸுனியா தைவதாகாலவிேல 

ேகாபிச
தா ம
தாவா
சீ உத<ேல 

ஜயேதவ ஜயேதவ தத அவ@த ஓ ஸாயீ அவ@த 

ேஜாAனி கரதவ சரண � ேடவிேதாமாதா ஜயேதவ ஜயேதவ 

ேபததவஹி
@ யவனா � சாகாஹ� 
தாவாயாஸிஜூலா;னரபினரேதஹ� 
பாஹஸி 8ேரமாேன � @ ஹி
,யவனாஹி 
தாவிஸி ஆமவாேன 6யாப) ஹஸாய ீ

ஜயேதவஜயேதவ ததா அவ@தா ஓ ஸாயீ அவ@தா 

ேஜாAனி கரதவ சரண �ேடவிேதாமாதா ஜயேதவ ஜயேதவ 

ேதவஸாயினாதா வபதனத 9வாேன 

பரமாயாேமாஹித ஜனேமாசன ஜுணி9வாேன 

த)�பயா ஸகலா� ேச ஸ
கடனிரஸாேவ 

ேதஶில த<ேதவ�ஶ )�*ணாேனகாேன 

ஜயேதவ ஜயேதவ ததா அவ@தா ஓ ஸாயி அவ@த 

ேஜாAனி கரதவசரணி ேடவிேதா மாதா ஜயேதவ ஜயேதவ 

ஶி<D மாேஜ ப
ட<;ரஸாயிபாபாரமாவர 

பாபாரமவர - ஸாயிபாபாரமவர 

ஶுதப)திச
ர பாகா - பாவ;
ட?கஜாகா 

;
ட?க ஜாகா - பாவ;
ட?கஜாகா 

யேஹாயாேஹா அவேக ஜன - க�பாபா� வ
தன 

ஸாயி வ
தன - க�பாபா� வ
தன 

கE9மேண பாபாஸாயீ - தாவபாவமாேஜ ஆ ஈ 

பாவமாேஜ ஆ ஈ - தாவபாவமாேஜ ஆ ஈ 

கா?ன ேலாடா
கண வ
த�ன சரண 

ேடாGயானிபாஹ�ன�ப,ேஜ 
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8ேரேம ஆலி
கன ஆன
ேதHஜி� 

பாேவ ஓவாளின 9மேணனாமா 

வேமவ மாதா ச பிதா வேமவ 

வேமவப
,Iச ஸகாவேமவ 

வேமவ வியா ரவிண
 வேமவ 

வேமவ ஸ�வ
 மமேதவேதவ 

காேயன வாசா மனேச
<ேய�வா 

;யாமனாவா 8ர)�தி 'வபாவா 

கேராமி யயஸகல
 பர'ைம 

னாராயணா ேயதி ஸம�பயாமீ 

அ�7த
ேகஶவ
 ராமனாராயண
 

)�*ணதாேமாதர
 வாஸுேதவ
 ஹ<
 

�தர
 மாதவ
 ேகாபிகாவGலப
 

ஜானகீனாயக
 ராமச
ர
 பேஜ 

ஹேரராம ஹேரராம ராமராம ஹேர ஹேர 

ஹேர)�*ண ஹேர)�*ண )�*ண )�*ண ஹேர ஹேர||� 
��ேதவதத 

ஹ<: ஓ
 ய�ேகன ய�க மயஜ
த ேதவா'தானித�மாணி 
8ரதமா�யாஸ� ேதஹனாக
 மஹிமா�: ஸச
த 

யர H�ேவஸாயா'ஸ
திேதவா 

ஓ
 ராஜாதிராஜாய பஸ9யஸாஹிேன 

னேமாவய
 ைவ Iரவணாய ��மேஹ 

ஸேமகாமா� காமகாமாய ம9ய
 

காேமIவேரா ைவIரவேணா ததா, 

�ேபராய ைவIரவணாயா மஹாராஜாயனம: 

ஓ
 'வ'த� ஸா
ரா�ய
 ேபா�ய
 

'வாரா�ய
 ைவரா�ய
 பாரேம*Kய
ரா�ய
 

மஹாரா�ய மாதிபயமய
 ஸம
தப�யா 

ஈIயா 'ஸா�வெபௗம 'ஸா�வா 7ஷா� 

தாதாபதா�தா 8�தி6ையஸ0ர ப�யா
தாயா 

ஏகராMளிதி தத8ேயஷ Iேலாேகாபிகீேதா ம�த: 

ப<ேவ*ேடாேரா ம�த 'யாவஸ� )�ேஹ 

ஆவி1ித'யகாம 8ேர� விIேவேதவாஸபாஸத இதி 
� னாராயணவாஸுேதவ ஸ�சிதான
த ஸ�� ஸாயினா மஹாரா� கி 
ைஜ 

அன
தா ,லாேத கேஸேர 'தவாேவ 

அன
தா,லாேத கேஸேர னமாேவ 

அன
தா 0காசா ஶிேண ேஶஷ காதா 
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னம'கார ஸா*டா
க � ஸாயினாத 

'மராேவ மன �வபதா னியபாேவ 

உராேவ த:ப)தி ஸாN 'வபாேவ 

தராேவஜகா தா�ன� மாயதாதா 

னம'கார ஸா*டா
க �ஸாயினாதா 

வேஸேஜா ஸதா தாவயா ஸ
த?லா 

திேஸ ஆ�)ய ேலாகாப: ேஜாஜனாலா 

ப: அ
த:�)யான ைகவGய தாதா 

னம'கார ஸா*டா
க �ஸாயினாதா 

பராலாதலா ஜ�மஹா மானவாசா 

னராஸா�தகா ஸாதன �Hதஸாசா 

த�ஸாயீ 8ேரமா களாயா அஹ
தா 

னம'கார ஸா*டா
க � ஸாயினாதா 

தராேவ க:ஸான அGப�)யபாலா 

கராேவ அ9மாத�ய O
ேபானிகாலா 

0கீகால 8ேரேமகரா)ராஸ அதா 

னம'கார ஸா*டா
க � ஸாயினாதா 

ஸுராத�க �யா
�யா பதா வ
திதாத� 
ஸுகாத�க ஜாேத ஸமானவேதத� 
8ரயாகாதித��ேத பத� ன
ரேஹாதா 

னம'கார ஸா*டா
க � ஸாயினாதா 

,�யா �யாபதா பாஹதா ேகாபபா? 

ஸதார
க? சி'வ�பீ மிளா? 

க:ராஸ):டா ஸேவ )�*ணனாதா 

,லாமாகேதா மாகேண ஏகயாேவ 

கராேஜாDேதா த�ன அய
த பாேவ 

பவ �ேமாஹன�ராஜ ஹாதா< ஆதா 

னம'கார ஸா*டா
க � ஸாயினாதா 

ஐஸா ேய ஈபா! ஸாயி திக
பரா 

அ1ய�ப அவதாரா | ஸ�வஹி6யாபக @ 

I�,ஸாரா அனஸூயா<�மாரா(பாபாேய) மஹாராேஜ ஈபா 

காஶ'ீனான ஜப 8ரதிதிவ  ெகாளா;ரபிே1  

னி�மலனதி ,
கா ஜல8ரா  னிராமாஹுரேதஶ ீஈஸா ேய யபீா 

ேஜள �ேலா
பதேஸ வாமக: <ஶூல டம�தா< 

ப)தாவரதஸதா ஸுககா:ேதஶலீ 0)த�சா: ஈஸா ேய யீபா 

பாயிபா,கா ஜபமாலா கம
டP
�கசாலா 

தாரணக<ஶபீா னாகஜடா0�ட ேஶாபேதாமாதா ஈஸா ேய யபீா 

தபர ,�யாயா ேஜயான � அ1யவா
ேசஸதவ � 
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லQமீவாஸக: தினரஜன� ர1ஸிஸ
கட வா�னி ஈஸா ேய யபீா 

யாப<யான ,ேஜ ��ராயா �Iய க:னயனாயா H�ணான
த 
ஸுேகஹ�காயா 

லாவிஸிஹ< �ணகாயா ஈஸா ேய யீபா 

ஸாயி திக
பர அ1ய �ப அவதாரா 

ஸ�வஹி6யாபக @ I�திஸாரா அனஸூயா<�மாரா(பாபாேய) 

மஹாராேஜ ஈபா 

ஸதாஸ'வ�ப
 சிதான
தக
த
 

'வப)ேத�சயா மா4ஷ
 த�ஶய
த
 

னமாமீIவர
 ஸ��
 ஸாயினாத
 

பவவா
த விவ
ஸ மா�தா
டமீKய
 

மேனாவாகத�த
 0னி� யான க
ய
 

ஜக6யாபக
 னி�மல
 னி��ண
வா
 

னமாமீIவர
 ஸ��
 ஸாயினாத
 

பவா
ேபாதி ம)னா�தி தானா
 ஜனானா
 

'வபாதாI<தானா
 'வப)தி 8<யாணா
 

ஸ0தாரணா�த
 கெலௗ ஸ
பவ
த
 

னமாமீIவர
 ஸ��
 ஸாயினாத
 

ஸதானி
ப6�1ாதிக
 ஸாதய
த
 

னமாமீIவர
 ஸ��
 ஸாயினாத
 

ஸதாகGப6�1'ய த'யாதிRேல 

பவபாவ;யா ஸப�யாதிேஸவா
 

��ணா
��வதா
;)தி-0)தி 8ரத
த
 

னமாமீIவர
 ஸ��
 ஸாயினாத
 

அேனகா I�தா த�)ய?லா விலாைஸ: 

ஸமா வி*)�ேதஶான பா'வ�பபாவ
 

அஹ
பாவஹ�ன
 8ரஸ�னாமபாவ
 

னமாமீIவர
 ஸ��
 ஸாயினாத
 

ஸதா
விIரமாராமேமவாபிராம
 

ஸதாஸ�ஜைன ஸ
',த
 ஸ�னமபி: 
ஜனாேமாதத
 ப)த பர 8ரத
த
 

னமாமீIவர
 ஸ��
 ஸாயினாத
 

அஜ�மாயேமக
 பர
8ர9ம ஸா1ா 

'வய
 ஸ
பவ
 ராமேமவானத��ண
 

பவத�ஶனாஸ
;ன�த: 8ரேபாஹ
 

னமாமீIவர
 ஸ��
 ஸாயினாத
 

�ஸாயிஶ )�பானிேத - கில��ணா
 ஸ�வா�தஸிதி8ரத 

7*மபாதரஜ:8ரபாவம,ல
 தாதாபிவ)தா அ1ம: 
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ஸப)யாIஶரண
 )�தா
ஜலி;ட: ஸ
8ரா8திேதா - 'மி� 8ரேபா 

�மஸாயிபேரஶ பாத கமலானா�சரSய
மம 

ஸாயி�ப தரராேகாதம
 

ப)தகாம வி;த �ம
8ர;
 

மாயேயாபஹத சித ஶுதேய 

சி
தயா
யேஹ 
மஹ�னிஶ
 0தா 

ஶரஸுதா
ஶு 8ரதிம
8ரகாஶ
 

)�பாதப8ரத
வஸாயினாத 

வத�யபாதா8ஜ ஸமாI<தானா
 

'வ�சாயயாதாப மபாகேரா, 

உபாஸனாைதவத ஸாயினாத 

'மைவ�ம ேயாபாஸனி னா',வ
த
 

ரேம�மேனாேம தவபாத7)ேம 

8�
ேகா யதா8ேஜ மகர
தT8த: 

அேனகஜ�மா�ஜிதபாப ஸ
1ேயா 

பேவபவபாத ஸேராஜ த�ஶனா 

1ம'வ ஸ�வானபராத ;
ஜகா� 

8ர த ஸாயிஶ ஸ�ேராதயானிேத 

�ஸாயினாத சரணா
�தH�ணசிதா 

தபாத ேஸவனரதா 'ஸத த
ச ப)யா 

ஸ
ஸார ஜ�ய,<ெதௗக வினி�க தா'ேத 

ைகவGய தாம பரம
 ஸமவா84வ
தி 
'ேதாரேம தபேடப)யா ேயா�னர'த�மனாஸதா 

ஸ�ேரா: ஸாயினாத'ய)�பாபார
 பேவபவ
 

கரசரண)�த
 வா)காயஜ
க�மஜ
வா 

Iரவணனயனஜ
வாமானஸ
வா - பராத
 

விதிதமவிதித
 வாஸ�ேவேமத1ம'வ 

ஜயஜயக�ணாேப � 8ரேபாஸாயினாத 

� ஸ�சிதான
த ஸ�� ஸாயினா மஹரா� கி ைஜ 

ராஜாதிராஜ ேயாகிராஜ பர8ர9ம �ஸாயினாதாமஹரா� 

 

� ஸ�சிதான
த ஸ�� ஸாயினா மஹரா� கி ைஜ 
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