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સૌ8ય દાતાર9વચરણ તજતાલી 
.યાવાદાસાિવસાવા ભ;તા ંિવસાવા આરિતસાિયબાબા 
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અવતરસી5 ૂયેતા ધમા�ન તે Uલાની 
ના)તીકાનાહ�5 ૂલાિવિસ િનજભજની 
દાિવિસનાનાલીલા અસ8ંય�પાની 
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જોTુિન કરતવ ચરણીઠ-િવતોમાધા જયદ-વ જયદ-વ 

યFવન)વ�પી એYાદશ�ન [વાDદ ધલે 

સશંય િનરOિુનયા ત\તૈાઘાલિવલે 

ગોિપચદંા મદંા[વાચંી ઉ]Dરલ ે

જયદ-વ જયદ-વ દ2 અવSૂત ઓ સાયી અવSૂત 

જોTુિન કરતવ ચરણી ઠ-િવતોમાધા જયદ-વ જયદ-વ 

ભેદત[[વDહ^Sૂ યવના ન ચાકાહ� 
દાવાયાિસ_લાRનુરિપનરદ-હ� 
પાહિસ Kેમાને ન 5 ૂDહ̂SુયવનાDહ 

દાિવિસ આ[મ[વાને Fયાપક હસાયી 
જયદ-વજયદ-વ દ2ા અવWતૂા ઓ સાયી અવWતૂા 
જોTુિન કરતવ ચરણીઠ-િવતોમાધા જયદ-વ જયદ-વ 

દ-વસાિયનાધા [વ[પદનત `ાન ે

પરમાયામોDહત જનમોચન a4ણ`ાને 

ત[/પયા સકલાન ચે સકંટિનરસાવે 

દ-િશલ તDરદ-[વbશુ /0ણાનેગાને 
જયદ-વ જયદ-વ દ2ા અવSૂતા ઓ સાિય અવSૂત 

જોTુિન કરતવચર4ણ ઠ-િવતો માધા જયદ-વ જયદ-વ 

િશDરDડ માઝે પડંDરRરુસાિયબાબારમાવર 

બાબારમવર - સાિયબાબારમવર 

c]ુભ(;તચMં ભાગા - ભાવRુડંલીક<ગા 
Rુડંલીક <ગા - ભાવRુડંલીક<ગા 
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Kેમે આ4લ̂ગન આનદં-Rgૂજન 
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ભાવે ઓવા4ળન Jણેનામા 
[વમેવ માતા ચ િપતા [વમેવ 

[વમેવબSુંh સખા[વમેવ 

[વમેવ િવEા Mિવણ ં[વમેવ 

[વમેવ સવi મમદ-વદ-વ 

કાયેન વાચા મનચjDMયેવા� 
k]ુ lયા[મનાવા K/િત )વભાવાત 

કરોિમ યE[સકલ ંપર)મૈ 

નારાયણા યેિત સમપ�યામી 
અ�Gતુકં-શવ ંરામનારાયણ ં

/0ણદામોદરં વાOદુ-વ ંહDર̂ 

�ીધરં માધવ ંગોિપકાવfલભ ં

<નક�નાયકં રામચMં ંભm 

હર-રામ હર-રામ રામરામ હર- હર- 
હર-/0ણ હર-/0ણ /0ણ /0ણ હર- હર- ||�ી H�ુુદ-વદ2 

હDર: n યoગેન યoગ મયજતં દ-વા)તાિનધમા�4ણ 

Kધમા!યાસન તેહનાકં મDહમાન: સચતં 

યp RવૂqસાEા)સિંતદ-વા 
n રા<િધરા<ય પસrસાDહને 
નમોવય ંવૈ �વણાય sુમ�હ- 
સમેકામાન કામકામાય મr ં

કામેtરો વૈ�વણો દદા5 ુ

sુબેરાય વૈ�વણાયા મહારા<યનમ: 

n )વ)તી સાuાoય ંભોoય ં

)વારાoય ંવૈરાoય ંપારમે0ટvરંાoય ં

મહારાoય માિધપ[યમય ંસમતંપયા� 
ઈwયા )સાવ�ભૌમ )સાવા� Gષુાન 

તાદાપદાદા�ત yિુધFયૈસ=Mુ પયાiતાયા 
એકરા(zળિત તદ{યેષ wલોકો4બગીતો મ�ુત: 

પDરવે0ટોરો મ�ુ2 )યાવસન |હુ- 
આિવ4>ત)યકામ Kેર િવtેદ-વાસભાસદ ઇિત 

�ી નારાયણવાOદુ-વ સ��ચદાનદં સ��ુ સાિયનાધ મહારાજ Dક � 

અનતંા 5લુાતે કસેર- )તવાવે 
અનતંા5લુાતે કસેર- નમાવે 
અનતંા =ખુાચા િશણે શેષ ગાતા 
નમ)કાર સા0ટાગં �ી સાિયનાધ 

)મરાવે મની[વ[પદા િન[યભાવે 

ઉરાવે તર�ભ(;ત સાઠ� )વભાવે 
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તરાવેજગા તા�ુની માયતાતા 
નમ)કાર સા0ટાગં �ીસાિયનાધા 
વસેજો સદા દાવયા સતંલીલા 
Dદસે આ}Uય લોકાપર� જોજનાલા 
પર� ~તર�}Uયાન ક�વfય દાતા 
નમ)કાર સા0ટાગં �ીસાિયનાધા 
ભરાલાધલા જ!મહા માનવાચા 
નરાસાધ�કા સાધનીLતૂસાચા 
ધ�સાયી Kેમા ગળાયા અહતંા 
નમ)કાર સા0ટાગં �ી સાિયનાધા 
ધરાવે કર�સાન અfપ}Uયબાલા 
કરાવે અJાધ!ય �ુભંોિનગાલા 
=ખુીઘાલ Kેમેખરા�ાસ અતા 
નમ)કાર સા0ટાગં �ી સાિયનાધા 
Oરુાદ�ક oયા�ંયા પદા વDંદતાતી 
Oકુાદ�ક <તે સમાન[વદ-તી 
KયાગાDદતીધq પદ� નuહોતા 
નમ)કાર સા0ટાગં �ી સાિયનાધા 
5ઝુ�ા oયાપદા પાહતા ગોપબાલી 
સદારંગલી 4ચ[)વ�પી િમળાલી 
કર�રાસ��ડા સવે /0ણનાધા 
5લુામાગતો માગણે એકEાવ ે

કરાજોDડતો દ�ન અ[યતં ભાવે 
ભવીમોહનીરાજ હાતાDર આતા 
નમ)કાર સા0ટાગં �ી સાિયનાધા 
ઐસા યે ઈબા! સાિય Dદગબંરા 
અ>ય�પ અવતારા | સવ�DહFયાપક 5 ૂ

�5ુસુારા અનOયૂાિpsુમારા(બાબાયે) મહારાm ઈબા 
કાશી)નાન જપ KિતDદવસી કોળાRરુ4ભ>ેસી 
િનમ�લનDદ 5 ુગંા જલKાસી િનMામા*ુરદ-શી ઈસા યે યીબા 
ઝેળ�લ�બતસે વામકર� િpcલૂ ઢમ�ધાDર 

ભ;તાવરદસદા Oખુકાર�દ-શીલ =;ુતીચાર� ઈસા યે યીબા 
પાિયપાSુકા જપમાલા કમડં��ૂગુચાલા 
ધારણકDરશીબા નાગજટા=sુુટ શોભતોમાધા ઈસા યે યીબા 
ત[પર 5ઝુ�ાયા m.યાની અ>ય[વાચેંસદવી 
લ�મીવાસકર� Dદનરજની ર>િસસકંટ વા�ુિન ઈસા યે યીબા 
યાપDર.યાન 5ઝેુ H�ુુરાયા bwુય કર�નયનાયા Rણૂા�નદં Oખેુહ�કાયા 
લાિવિસહDર Hણુગાયા ઈસા યે યીબા 
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સાિય Dદગબંર અ>ય �પ અવતારા 
સવ�DહFયાપક 5 ૂ�િુતસારા અનOયૂાિpsુમારા(બાબાયે) મહારાm ઈબા 
સદાસ[)વ�પ ં4ચદાનદંકંદં 

)વભ;તે�ચયા માBષુ ંદશ�યતં ં

નમામીtરં સ��ંુ સાિયનાધ ં

ભવ.વાતં િવ.વસં માતાiડમીડ� ં

મનોવાગતીત ં=િુનર .યાન ગ�ય ં

જગ�Fયાપકં િનમ�લ ંિનHુ�ણ[ંવા ં
નમામીtરં સ��ંુ સાિયનાધ ં

ભવાભંોDદ મUનાિધ� તાના ંજનાના ં
)વપાદાિ�તાના ં)વભ(;ત િKયાણા ં
સ=]ુારણાધi કલૌ સભંવતં ં

નમામીtરં સ��ંુ સાિયનાધ ં

સદાિન̂બ�>ુાિધકં સાધયતં ં

નમામીtરં સ��ંુ સાિયનાધ ં

સદાકfપ�>ુ)ય ત)યાિધ=લેૂ 

ભવ�ાવk]ુ lયા સપયા�Dદસેવા ં
�ણુાsુંવ�તાLં(ુ;ત-=(ુ;ત Kદંત ં

નમામીtરં સ��ંુ સાિયનાધ ં

અનેકા �તુા તY�લીલા િવલાસૈ: 

સમા િવ0/તેશાન ભા)વ�પભાવ ં

અહભંાવહ�ન ંKસ�ા[મભાવ ં

નમામીtરં સ��ંુ સાિયનાધ ં

સતાિંવ�મારામમેવા4ભરામ ં

સદાસ}જનૈ સ)ં5તુ ંસ�મD�: 

જનામોદદં ભ;ત ભM Kદંત ં

નમામીtરં સ��ંુ સાિયનાધ ં

અજ!માEમેકં પરંIJ સા>ાત 

)વય ંસભંવ ંરામમેવાનતીણi 
ભવ]શ�ના[સRંનુીત: Kભોહ ં

નમામીtરં સ��ંુ સાિયનાધ ં

�ીસાિયશ /પાિનદ- - 4ખલ�ણુા ંસવા�ધ�િસD]Kદ 

G0ુમ[પાદરજ:Kભાવમ5લુ ંધાતાિપવ;તા અ>મ: 

સ�;[યાwશરણ ં/તાજં4લRટુ: સKંા�{તતો - ()મન Kભો 
�ીમ[સાિયપર-શ પાદ કમલાના�ચર�યમંમ 

સાિય�પ ધરરાઘો2મ ં

ભ;તકામ િવkધુ bમુKંLુ ં
માયયોપહત 4ચ2 c]ુય ે
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4ચ̂તયા�યહ- �મહિન�શ ં=દુા 
શર[Oધુાcં ુKિતમKંકાશ ં

/પાતપKતવંસાિયનાધ 

[વદ�યપાદા�જ સમાિ�તાના ં
)વ�ચાયયાતાપ મપાકરો5 ુ

ઉપાસનાદ�વત સાિયનાધ 

)મવૈમ� યોપાસિન ના)5વુતં ં

રમે!મનોમે તવપાદGUુમ ે

�ુગંો યદા�m મકરંદ��ુધ: 

અનેકજ!માg�તપાપ સ>ંયો 
ભવે�વ[પાદ સરોજ દશ�નાત 

>મ)વ સવા�નપરાધ Rુજંકાન 

Kસીદ સાિયશ સ�રોદયાિનધે 

�ીસાિયનાધ ચરણા�તુRણૂ�4ચ2ા 
ત[પાદ સેવનરતા )સત તચં ભ;[યા 
સસંાર જ!યSુDરતૌઘ િવિનગ� તા)તે 
ક�વfય ધામ પરમ ંસમવા{Bવુિંત 

)તોpમે ત[પઠ-�;[યા યો�ર)ત!મનાસદા 
સ�રો: સાિયનાધ)ય/પાપાp ંભવે�વ ં

કરચરણ/ત ંવા�ાયજકંમ�જવંા 
�વણનયનજવંામાનસવંા - પરાધ ં

િવDદતમિવDદત ંવાસવqમેત[>મ)વ 

જયજયક�ુણા�ે �ી Kભોસાિયનાધ 

�ી સ��ચદાનદં સ��ુ સાિયનાધ મહરાજ Dક � 

રા<િધરાજ યો4ગરાજ પરIJ �ીસાિયનાધામહરાજ 

 

�ી સ��ચદાનદં સ��ુ સાિયનાધ મહરાજ Dક � 

 
 
Web Url: http://www.vignanam.org/veda/shiridi-sai-baba-afternoon-aarati-madhyahna-aarati-gujarati-
2.html 
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