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                                 షేజ్ ఆరతి  
 

ఓవాళు ఆరతీ మాఝ్యా సద్గురు నాథా మాఝ్య సాయినాథా | 
పాంచాహీ తత్త్వాంచా దీప లావిలా ఆత్త || 

నిరుుణాచీస్థితి కైస్థ ఆకారా ఆలీ బాబా ఆకారా ఆలీ | 
సరాాఘటీ భరూని ఉరలీ సాయీ మా ఊలీ || ౧ || 
ఓవాళు ఆరతీ మాఝ్యా సద్గురునాథా మాఝ్య సాయినాథా | 
పాంచాహీ తత్త్వాంచా దీప లావిలా ఆత్త || 

రజతమసతాతిఘేమాయా ప్రసావలీ బాబా మాయాప్రసావలీ | 
మాయే చీయా పోటీ కైసీ మాయా ఉద్భవలీ || ౨ || 
ఓవాళు ఆరతీ మాఝ్యా సద్గురు నాథా మాఝ్య సాయినాథా | 
పాంచాహీ తత్త్వాంచా దీప లావిలా ఆత్త || 

సప్ సాగరీ కైసా ఖేల్ మాాండిలా బాబా ఖేల్ మాాండిలా | 
ఖేలూనీయా ఖేల్ అవఘా విసా్రకేళా || ౩ || 
ఓవాళు ఆరతీ మాఝ్యా సద్గురు నాథా మాఝ్య సాయినాథా | 
పాంచాహీ తత్త్వాంచా దీప లావిలా ఆత్త || 

బ్రహ్మాండీచీ రచనా కైసీ దాఖవిలీ డోలా బాబా దాఖవిలీడోలా | 
తుకాహ్మణే మాఝ్య సాామీ కృపళూ భోళా || ౪ || 
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ఓవాళు ఆరతీ మాఝ్యా సద్గురు నాథా మాఝ్య సాయినాథా | 
పాంచహీ తత్త్వాంచా దీప లావిలా ఆత్త || 

ఆరతి జ్ఞాన రాజ్ఞ | మహ్ కైవల్ాతేజ్ఞ | 
సేవితి సాధు సాంత్త | మను వేధల్ మాఝ్య | 
ఆరతి జ్ఞాన రాజ్ఞ | 

లోపలే జ్ఞాన జ్ఞగీ | హిత నేణతి కోణీ | 
అవత్తర పాండురాంగా | నామ ఠేవిలే జ్ఞానీ | 
ఆరతి జ్ఞాన రాజ్ఞ | మహ్ కైవల్ాతేజ్ఞ | 
సేవితి సాధు సాంత్త | మను వేధల్ మాఝ్య | 
ఆరతి జ్ఞాన రాజ్ఞ | 

కనకాచే త్తటకారీ | ఉభ్యా గోపికానారీ | 
నారద్ తుాంబరహో | సామ గాయక కరీ | 
ఆరతి జ్ఞాన రాజ్ఞ | మహ్ కైవల్ాతేజ్ఞ | 
సేవితి సాధు సాంత్త | మను వేధల్ మాఝ్య | 
ఆరతి జ్ఞాన రాజ్ఞ | 

ప్రగట గుహ్ాబోలే | విశ్ాబ్రహ్మచి కేలే | 
రామ జనారదనీ | పయి మస్క ఠేవిలే | 
ఆరతి జ్ఞాన రాజ్ఞ | మహ్ కైవల్ాతేజ్ఞ | 



 
 

షేజ్ ఆరతి                                                    www.HariOme.com                                                           Page 3 

 

సేవితి సాధు సాంత్త | మను వేధల్ మాఝ్య | 
ఆరతి జ్ఞాన రాజ్ఞ | 

ఆరతి తుకరామా | సాామి సద్గురు ధామా | 
సచిిదానాంద్మూరీ్ | పయ దాఖని ఆహ్మ | 
ఆరతి తుకరామా | 

రాఘవే సాగరాత్త | పషాణ త్తరీలే | 
తైసేతు కోబాచే | ఆభాంగ రక్షీలే | 
ఆరతి తుకరామా | సాామి సద్గురు ధామా | 
సచిిదానాంద్మూరీ్ | పయ దాఖని ఆహ్మ | 
ఆరతి తుకరామా | 

తూకీ తతుల్నేస్థ | బ్రహ్మ తుకాస్థ ఆలే | 
హ్మణోని రామేశ్ారే | చరణి మస్క ఠేవిలే | 
ఆరతి తుకరామా | సాామి సద్గురు ధామా | 
సచిిదానాంద్మూరీ్ | పయ దాఖని ఆహ్మ | 
ఆరతి తుకరామా | 

జైజై సాయినాథ ఆత్త పహుడావే మాందిరీ హో | 
జైజై సాయినాథ ఆత్త పహుడావే మాందిరీ హో | 
ఆళవితో సప్రేమే తుజలా ఆరతి ఘేవుని కరీహో | 
జైజై సాయినాథ ఆత్త పహుడావే మాందిరీ హో | 
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రాంజవిసీ తూ మధుర బోలునీ మాయ జశీ నిజములాహె ||_౨_|| 
భోగిస్థ వాాధీ తూ చహ్రునియా నిజసేవకద్గుఃఖాలాహో ||_౨_|| 
ధావునిభక్ వాసన హ్రీసీ ద్రశన దే శీత్తా లాహో ||_౨_|| 
ఝ్యలే అసతిల్ కష్ట అతీశ్యతుమచే యాదే హ్ల్ హో | 

జైజై సాయినాథ ఆత్త పహుడావే మాందిరీ హో | 
ఆళవితో సప్రేమే తుజలా ఆరతి ఘేవుని కరీహో | 
జైజై సాయినాథ ఆత్త పహుడావే మాందిరీ హో | 

క్షమాశ్యన సాంద్ర హీ శోభ్యసమన శేజత్తా పరీహో ||_౨_|| 
ఘాావీ ధోడీభక్ జనాాంచీ పూజనాది సా కరీహో ||_౨_|| 
ఓవాళీతో పాంచప్రాణ జ్యాతీ సమతీ కరీహో ||_౨_|| 
సేవా కాంకర భక్ ప్రీతి అత్ర పరిమళ వారిహో | 

జైజై సాయినాథ ఆత్త పహుడావే మాందిరీ హో | 
ఆళవితో సప్రేమే తుజలా ఆరతి ఘేవుని కరీహో | 
జైజై సాయినాథ ఆత్త పహుడావే మాందిరీ హో | 

సోడుని జ్ఞయా ద్గుఃఖవాటతే బాబాాంచా చరణాస్థహో 
సోడుని జ్ఞయా ద్గుఃఖవాటతే సాయీాంచా చరణాస్థహో 
ఆజ్ఞాస్వహ్ ఆశిర ప్రసాద్ ఘేవుని నిజసద్నాస్థహో ||_౨_|| 
జ్ఞతో ఆత్త యేవు పునరపి తవచరణాచే పశిహో ||_౨_|| 
ఉద్వూతు జలాసాయి మావులే నిజహిత సాదాయాస్థహో | 
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జైజై సాయినాథ ఆత్త పహుడావే మాందిరీ హో | 
ఆళవితో సప్రేమే తుజలా ఆరతి ఘేవుని కరీహో | 
జైజై సాయినాథ ఆత్త పహుడావే మాందిరీ హో | 

అత్త సాామీ సఖేనిద్రా కరా అవధూత్త బాబా కరా సాయినాథా | 
చినమయ హే సఖదామ జ్ఞవుని పహుడా ఏకాాంత్త | 
వైరాగాాచా కాంచ ఘేవుని చౌక ఝ్యడిలా బాబా చౌకఝ్యడిలా | 
తయావరీ సప్రిమాచా శిడకావాదిధలా | 
అత్త సాామీ సఖేనిద్రా కరా అవధూత్త బాబా కరా సాయినాథా | 
చినమయ హే సఖదామ జ్ఞవుని పహుడా ఏకాాంత్త | 

పయఘడాాఘాతలాా సాంద్ర నవవిధా భక్ బాబా నవవిధా భకీ్ | 
జ్ఞానాాంచాా సమయాలావుని ఉజల్ళాాజ్యాతి | 
అత్త సాామీ సఖేనిద్రా కరా అవధూత్త బాబా కరా సాయినాథా | 
చినమయ హే సఖదామ జ్ఞవుని పహుడా ఏకాాంత్త | 

భ్యవారాి చా మాంచక హ్ృద్యాకాశీ టాంగిలా హ్ృద్యాకాశీ టాంగిలా 
మనాచి సమనే కరూని కేలేశేజ్ఞలా | 
అత్త సాామీ సఖేనిద్రా కరా అవధూత్త బాబా కరా సాయినాథా | 
చినమయ హే సఖదామ జ్ఞవుని పహుడా ఏకాాంత్త | 

ద్వా త్తచే కపటలావుని ఏకత్రకేలే బాబా ఏకత్రకేలే | 
ద్గరుుదీదాంచాా గాాంఠీ సోడుని పడదే సోడిలే | 
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అత్త సాామీ సఖేనిద్రా కరా అవధూత్త బాబా కరా సాయినాథా | 
చినమయ హే సఖదామ జ్ఞవుని పహుడా ఏకాాంత్త | 

ఆశా తృషాా కల్పనేచా సోడుని గల్బలా బాబా సోడుని గల్బలా | 
ద్యా క్షమా శాాంతి దాసీ ఉభ్యాసేవేలా | 
అత్త సాామీ సఖేనిద్రా కరా అవధూత్త బాబా కరా సాయినాథా | 
చినమయ హే సఖదామ జ్ఞవుని పహుడా ఏకాాంత్త | 

అల్క్ష ఉనమనీ ఘేవుని నాజుక ద్గశాశలా బాబా నాజుక ద్గశాశలా | 
నిరాంజన సద్గురు సాామి నిజవిల్శేజ్ఞలా | 
అత్త సాామీ సఖేనిద్రా కరా అవధూత్త బాబా కరా సాయినాథా | 
చినమయ హే సఖదామ జ్ఞవుని పహుడా ఏకాాంత్త | 

సద్గురు సాయినాథ్ మహ్రాజ్ కీ జై | 
శ్రీ గురుదేవ ద్త్ | 

పహే ప్రసాదా చీవాట| దాావేద్గ ఒనియా త్తట | 
శేషా ఘేవునీ జ్ఞ ఈల్| తుమచే ఝ్యలియా భోజన | 
ఝ్యలో ఏకసవా| తుహ్మ ఆళాం వియా దేవా | 
శేషా ఘేవునీ జ్ఞ ఈల్| తుమచే ఝ్యలియా భోజన | 
తుకాహ్మణే చిత్త్ కరుని|| రాహీలో నివాాంట | 
తుకాహ్మణే చిత్త్ కరుని|| రాహీలో నివాాంట | 
శేషా ఘేవునీ జ్ఞ ఈల్| తుమచే ఝ్యళియా భోజన | 
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పవలా ప్రసాద్ ఆత్త విఠోనిజ్ఞవే బాబా ఆత్త నిజ్ఞవే | 
ఆపులాతో శ్రమ కళౌ యేతసే భ్యవే | 
అత్త సాామీ సఖే నిద్రాకరా గోపలా బాబా సాయీ ద్యాళా | 
పురలే మనోరథా జ్ఞతో అవుళాాసిళా | 

తుహ్మసీ జ్ఞగావు ఆహీమ ఆపులాా చాడా బాబా ఆపులాా చాడా | 
శుభ్యశుభ కరేమ దోష్ హ్రావయా పీడా | 
అత్త సాామీ సఖే నిద్రాకరా గోపలా బాబా సాయీ ద్యాళా | 
పురలే మనోరథా జ్ఞతో అవుళాాసళిా | 

తుకాహ్మణే దిధిలే ఉచిిషాటచే భోజన ఉచిిషాటచే భోజన | 
నాహి నివడిలే ఆహ్మ ఆపులాాభినన | 
అత్త సాామీ సఖే నిద్రాకరా గోపలా బాబా సాయీ ద్యాళా | 
పురలే మనోరథా జ్ఞతో అవుళాాసిళా | 

సద్గురు సాయీనాథ్ మహ్రాజ్ కీ జై | 
రాజ్ఞఽధిరాజ యోగిరాజ పరబ్రహ్మ సాయినాథ్ మహ్రాజ్ | 

శ్రీసచిిదానాంద్ సద్గురు సాయినాథ్ మహ్రాజ్ కీ జై | 

 

 


