
Sai Chalisa 

షిరిడీవాస సాయిప్రభో జగతికి  మూలం నీవే ప్రభో 

దత్తదిగంబర అవతారం నీలో సృషి ివయ వహారం 

ప్తిమూరిత రూపా ఓ సాయీ కరుణంచి కాపాడోయి 

దరశ న మియ్య గరావయ్య  ముకి తకి మారగం చూపుమయా    

 

కఫిని వస్తసతము ధరియించి భుజమునకు జోలీ త్గిలంచి 

నింబ వృక్షము ఛాయ్లలో ఫకీరు వేషపుధారణలో 

కలయుగమందున వెలసితివి తాయ గం సహనం నేరిి తివి 

షిరిడీ ప్ామం నీ నివాస భకుతల మదిలో నీ రూరం  

 

చంద్ పాటిల్ ను కలుసుకుని అత్ని బాధలు తెలుసుకొని 

గుఱ్ఱము జాడ తెలపితివి పాటిల్ బాధను తీరిి తివి 

వెలగించవు జోయ తులను నీవురయోగించీ జలము 

అచి్చ రువందెను ఆ ప్ామం చూసి వింతైన ఆ దృశ్య ం  

 

బాయిజా చేసెను నీ సేవ ప్రతిఫలమిచి వో దేవా 

నీ ఆయువును బదులచిి  తాతాయ ను నీవు ప్బతికించి 

రశురక్షులను ప్ేమించి ప్ేమతో వాటిని లాలంచి 

జీవులపైన మమకారం చిప్త్మయా నీ వయ వహారం  

 

నీ దా్వ రములో నిలచిని నినేే  నిత్య ము కొలచితిని 

అభయ్ము నిచిి  ప్ోవుమయా ఓ షిరిడీశా దయామయా 

ధనయ ము దా్వ రక ఓ మాయీ నీలో నిలచ్చను శ్ర సాసాయి 

నీ ధుని మంటల వేడిమికి పారము పోవును తాకిడికి  

 



ప్రళయ్ కాలము ఆపితివి భకుతలను నీవు ప్ోచితివి 

చేసి మహామాా రీ నాశ్ం కాపాడి షిరిడి ప్ామం 

అగిే హోప్తి శాస్తసితకి లీలా మహాత్ా య ం చూపించి 

శాయ మాను ప్బతికించితివి పాము విషము తొలగించి  

 

భక త భీమాజీకి క్షయ్రోగం నశియించే అత్ని సహనం 

ఊదీ వైదయ ం చేసావు వాయ ధిని మాయ్ం చేసావు 

కాకాజీకి ఓ సాయి విఠల దరశ న మిచిి తివి 

ద్వమూకిచిి  సంతానం కలగించితివి సంతోషం  

 

కరుణాసింధూ కరుణంచు మాపై కరుణా కురిపించు 

సరా ం నీకే అరిి త్ము పంచుము భకి త భావమును 

ముసిమినుకొని నిను మేఘా తెలుసుకుని అత్ని బాధ 

ద్వలి  శివశ్ంకర రూరం ఇచి వయాయ  దరశ నము 

 

డాకరిుకు నీవు రామునిా బలా ంతుకు శ్ర సాదతుతనిా 

నిమోనుకరకు మారుతిా చిడంబరకు శ్ర సాగణరతిా 

మారాతండకు ఖండోబాా గణూకు సత్య దేవునిా 

నరసింహసాా మిా జోషికి దరశ నము మిచిి న శ్ర సాసాయి  

 

రేయి రగలు నీ ధాయ నం నిత్య ం నీ లీలా రఠనం 

భకి తతో చేయ్ండి ధాయ నం లభంచును ముకి తకి మారగం 

రదకొండు నీ వచనాలు బాబా మాకివి వేద్వలు 

శ్రణణ వచిి న భకుతలను కరుణంచి నీవు ప్ోచితివి 

 



 

 

అందరిలోన నీ రూరం నీ మహిమా అతిశ్కి తమాయ్ం 

ఓ సాయి మేఘ మూఢులము ఒసగుమయా నీవు శ్రజాన నమును 

సృషికిి నీవేనయ్ మూలం సాయి మేము సేవకులం 

సాయి నామము త్లచ్చదము నిత్య ము సాయిని కొలచ్చదము  

 

భకి త భావన తెలుసుకొని సాయిని మదిలో నిలుపుకొని 

చిత్తముతో సాయీ ధాయ నం చేయ్ండీ ప్రతినిత్య ం 

బాబా కాలి న ధుని ఊది నివారించును అది వాయ ధి 

సమాధి నుండి శ్ర సాసాయి భకుతలను కాపాడేనోయి 

 

మన ప్రశ్ే లకు జవాబులు తెలుపును సాయి చరిత్ములు 

వినండి లేక చదవండి సాయి సత్య ము చూడండి 

సత్స ంగమును చేయ్ండి సాయి సా రే ము పందండి 

భేద భావమును మానండి సాయి మన సదుగరువండి  

 

వందనమయాయ   రరమేశా ఆరద్వభ ందవ సాయీశా 

మా పారములా కడతేరుి  మా మది కోరిక నెరవేరిు  

కరుణామూరిత ఓ సాయి కరుణతో మముా  దరిచేరిో యి 

మా మనసే నీ మందిరము మా రలుకులే నీకు నైవేదయ ం  

 

శ్రీ సచ్చి దానంద సమర్థ సద్గురు షిరిడీ సాయినాథ 

మహరాజ్ కి జై !! 


