
 
 

మధ్యాహ్న ఆరతి                                            www.HariOme.com                                                           Page 1 

 

                             మధ్యాహ్న ఆరతి 
  
౧. ఘేవుని పంచారతీ కరూ బాబాంచీ ఆరతీ 
కరూ సాయిసీ ఆరతీ కరూ బాబాన్సీ ఆరతీ ||౧|| 
ఉఠా ఉఠా హో బాంధవ ఓవాళూ హ్రమాధవ 
సాయీరమాధవ ఓవాళూ హ్రమాధవ ||౨|| 
కరూన్సయా స్థిరమన పాహు గంభీర హే ధ్యాన 
సాయిచే హేధ్యాన పాహు గంభీర హేధ్యాన ||౩|| 
కృష్ణనాధ్య దత్తసాయి జడో చిత్త తుఝే పాయీ 
చిత్త బాబా పాయీ జడో చిత్త తుఝే పాయీ ||౪|| 

౨. ఆరతి సాయిబాబా సౌఖ్ా దాతార జీవా | 
చరణరజతాలి దాావా దాసాం విసావ భక్తం విసావా || ఆరతి సాయిబాబా || 

జాళూనియా ఆనంగ స్వస్వరూపీ రాహే దంగ | 
ముముక్ష జనదావీ నిజడోళా శ్రీరంగ డోళా శ్రీరంగ || ఆరతి సాయిబాబా || 

జయా మన్స జైసా భావ త్యా తైసా అనుభవ | 
దావిస్థ దయా ఘనా ఐస్థ తుఝీహీ మావ తుఝీహీ మావ || ఆరతి సాయిబాబా || 

తుమచే నామ ధ్యాతా హ్రే స్ంస్కృతి వాధ్య | 
అగాధ త్వకరణి మారగ దావిసీ ఆనాథా దావిసీ ఆనాథా || ఆరతి సాయిబాబా || 
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కలియుగి అవతార స్గుణ పరబ్రహ్మా సాచార | 
అవతీరణ ఝాలాసే సావమీ దత్తదిగంబర దత్తదిగంబర || ఆరతి సాయిబాబా || 

ఆఠా దివసా గురువారీ భకతకరీతి వారీ | 
ప్రభుపద మహ్మవయా భవభయ నివారీ భయ నివారీ || ఆరతి సాయిబాబా || 

మాఝా నిజద్రవా ఠేవా త్వ చరణ రజ సేవా | 
మాగణే హేచి ఆతా తుమాా దేవాధిదేవా దేవాధిదేవా || ఆరతి సాయిబాబా || 

ఇచిితా దీనచాత్క నిరాలతోయ నిజసూఖ్ | 
పాజవే మాధవాయ స్ంభాళ అపుళీబాక అపుళీబాక || 

ఆరతి సాయిబాబా సౌఖ్ాదా తారా జీవా 
చరణా రజతాలి దాావా దాసాం విసావ భక్తం విసావా || ఆరతి సాయిబాబా || 

౩. జయదేవ జయదేవ దతాత అవధూతా ఓ సాయి అవధూతా | 
జోడుని కరత్వచరణీ ఠేవీతో మాధ్య జయదేవ జయదేవ || 

అవత్రస్థ తూ యేతా ధరాాసేత గాాన్స 
నాసీతక్నాహీ తూ లావిస్థ నిజభజన్స 
దావిస్థ నానాలీలా అస్ంఖ్ారూపాన్స 
హ్రిసీ దీనాం చే తూ స్ంకట దినరజన్స || ౧ 

జయదేవ జయదేవ దతాత అవధూతా ఓ సాయి అవధూతా | 
జోడుని కరత్వచరణీ ఠేవీతో మాధ్య జయదేవ జయదేవ || 
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యవన స్వరూపి ఏక్ా దరశన తావదిధలే 
స్ంశయ నిరసునియా త్ద్వవతా ఘాలవిలే 
గోపీచందా మంద తావన్ చీ ఉదదరిలే 
మోమిన వంశీ జనుాన్స లోక్ తారియలే || ౨ 

జయదేవ జయదేవ దతాత అవధూతా ఓ సాయి అవధూతా | 
జోడుని కరత్వచరణీ ఠేవీతో మాధ్య జయదేవ జయదేవ || 

భేదన త్తీతీ హందూయవనాన్ చా క్హీ 
దావాయాస్థ ఝాలా పునరపి నరదేహ 
పాహ్స్థ ప్రేమానేన్ తూ హందూ యవనాహ 
దావిస్థ ఆతాాతావనే వాాపక్ హ్మ సాయీ ||౩ 

జయదేవ జయదేవ దతాత అవధూతా ఓ సాయి అవధూతా | 
జోడుని కరత్వచరణీ ఠేవీతో మాధ్య జయదేవ జయదేవ || 

దేవా సాయినాథ త్వత్పదనత్ హ్మవనే 
పరమాయామోహత్ జనమోచన ఝణి హ్మవవే 
త్వత్కృపయా స్కలాన్ చే స్ంకట నిరసావే 
దేశిల త్రిదేత్వద్రుశ కృష్ణణనే గావే ||౪ 

జయదేవ జయదేవ దతాత అవధూతా ఓ సాయి అవధూతా | 
జోడుని కరత్వచరణీ ఠేవీతో మాధ్య జయదేవ జయదేవ || 
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౪. శిరిడి మాఝే పండరపుర సాయిబాబా రమావర 
బాబా రమావర సాయిబాబా రమావర 
శుదధ భక్తత చంద్ర భాగా భావ పుండలీక జాగా 
పుండలీక జాగా భావ పుండలీక జాగా 
యాహో యాహో అవఘే జన కరూ బాబాన్సీ వందన 
సాయిసీ వందన కరు బాబాన్సీ వందన 
గణూహ్ాణే బాబా సాయి దావ పావ మాఝే ఆయీ 
పావ మాఝే ఆయీ దావ పావ మాఝే ఆయీ | 

౫. ఘాలీన లోటంగణ వందీన చరణ 
డోలాాని పాహీన రూప తుఝే 
ప్రేమే ఆలింగన ఆనందే పూజీన 
భావే ఓవాళిన హ్ాణేనమా || 
త్వమేవ మాతా చ పితా త్వమేవ 
త్వమేవ బంధుశచ స్ఖా త్వమేవ 
త్వమేవ విదాా ద్రవిణం త్వమేవ 
త్వమేవ స్రవం మమ దేవ దేవ || 
క్యేన వాచా మనసేంద్రియైరావ 
బుదాధాత్ానా వా ప్రకృతి స్వభావత్ | 
కరోమి యదాత్ీకలం పరస్వా 
నారాయణాయేతి స్మరపయామి || 



 
 

మధ్యాహ్న ఆరతి                                            www.HariOme.com                                                           Page 5 

 

అచ్యాత్ం కేశవం రామనారాయణం 
కృష్ణ దామోదరం వాసుదేవం హ్రిం 
శ్రీధరం మాధవం గోపిక్వలాభం 
జానకీనాయకం రామచంద్రం భజే|| 
హ్రే రామ హ్రే రామ రామ రామ హ్రేహ్రే | 
హ్రే కృష్ణ హ్రే కృష్ణ కృష్ణ కృష్ణ హ్రే హ్రే || 

శ్రీ గురుదేవదత్త 
౬. హ్రిిః ఓం 
యజేేన యజేమయజంత్ దేవా- 
సాతనిధరాాణీ ప్రధమానాాస్న్ | 
తేహ్నాకం మహమానిః స్చంత్ 
యత్రపూరేవ సాధ్యాస్ీంతి దేవాిః | 

ఓం రాజాధిరాజాయ ప్రస్హ్ా సాహనే 
నమో వయం వైశ్రవణాయ కురాహే 
స్మే క్మాన్ క్మ క్మాయ మహ్ాం 
క్మేశవరో వై శ్రవణోదధ్యతు 
కుబేరాయ వైశ్రవణాయ మహ్మరాజాయ నమిః 

ఓం స్వస్థత సామ్రాజాం భోజాం 
సావరాజాం వైరాజాం పారమేష్్ాం రాజాం 
మహ్మరాజామాధిపత్ామయం స్మంత్పరాా 
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ఈశ్యాసాీరవభౌమసాీరావయుష్ణన్ 
తాదా పదారాిత్ పృధివ్వా స్ముద్రపరాంతాయాిః 
ఏకరాళిితి త్దప్యాష్ శ్లాకో భిగితో మరుత్ిః 
పరివేష్ణారో మరుత్తసాావస్న్ గృహే 
ఆవిక్షత్స్ా క్మ ప్రేర్ విశ్వవదేవాిః స్భాస్ద ఇతి || 
శ్రీ నారాయణ వాసుదేవాయ స్చిచదానంద 
స్ద్గగరు సాయినాథ్ మహ్రాజ్ కీ జై | 

౭. అనంతా తులాతే కసేరే స్తవావే 
అనంతా తులాతే కసేరే నమావే 
అనంతా ముఖాంచా శిణే శ్వష్గాతా 
నమసాకర సాష్ణాంగ శ్రీసాయినాథా | 

స్ారావే మన్స త్వత్పదా నిత్ాభావే 
ఉరావేత్రీ భక్తత సాఠీ స్వభావే 
త్రావే జగా తారున్స మాయతాతా 
నమసాకర సాష్ణాంగ శ్రీసాయినాథా | 

వసే జో స్దా దావయా స్ంత్లీలా 
దిసే ఆజే లోక్న్ పరీజో జనాలా 
పరీ అంత్రీ జాేన కైవలాదాతా 
నమసాకర సాష్ణాంగ శ్రీసాయినాథా | 
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భరాలాధలా జనాహ్మ మానవాచా 
నరాసారిక్ సాధన్సభూత్ సాచ 
ధరూ సాయి ప్రేమగళాయా అహ్ంతా 
నమసాకర సాష్ణాంగ శ్రీసాయినాథా | 

ధరావే కరీసాన అలపజేబాలా 
కరావే ఆమాాధనా చ్యంబో నిగాలా 
ముఖీ ఘాల ప్రేమే ఖ్రా గ్రాస్ అతా 
నమసాకర సాష్ణాంగ శ్రీసాయినాథా | 

సురాదీక జాంచాా పదా వందితాతీ 
శుక్దీక జాంతే స్మానత్వదేతీ 
ప్రయాగాది తీరేధ పదీ నమ్రహోతా 
నమసాకర సాష్ణాంగ శ్రీసాయినాథా | 

తుఝాా జాా పదా పాహ్తా గోపబాలీ 
స్దారంగలీ చిత్ీీరూపీ మిళాలీ 
కరీ రాస్క్రీడా స్వే కృష్ణనాథా 
నమసాకర సాష్ణాంగ శ్రీసాయినాథా | 

తులామాగతో మాగణే ఏకధ్యావే 
కరాజోడితో దీన అత్ాంత్ భావే 
భవీ మోహ్న్సరాజ హ్మతారి ఆతా 
నమసాకర సాష్ణాంగ శ్రీసాయినాథా | 
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౮. ఐ సాయేఈబా సాయిదిగంబరా| 
అక్షయరూప అవతారా స్రవహ వాాపక తూ శృతిసారా 
అనసూయాత్రి కుమారా బాబాయే ఈబా | 

క్శీసాననజప ప్రతిదివస్థ కొలాాపుర భిక్షేస్థ 
నిరాల నదితుంగా జలప్రాసీ నిద్రా మాహుర దేశీ || ఐ సాయేఈబా || 

ఝోళీలోంబత్సే వామ కరీ త్రిశూల ఢమరూధ్యరీ 
భక్త వరదా స్దా సుఖ్క్రీ దేశిల ముకీతచారీ || ఐ సాయేఈబా || 

పాయీ పాద్గక్ జపమాలా కమండలూ మృగఛాలా | 
ధ్యరణకరి శీబా నాగజట ముకుల శ్లభతో మాదా || ఐ సాయేఈబా || 

త్త్పర తుఝాాయా జేధ్యాన్స అక్షయతాాంచే స్దన్స 
లక్ష్మీవాస్కరీ దినరజన్స రక్షస్థ స్ంకటవారుని || ఐ సాయేఈబా || 

యా పరిధ్యాన తుఝే గురురాయా దృశాకరీ నయనాయ | 
పూరాణనంద సుఖే హీ క్యా లావిస్థ హ్రిగుణ గాయా || 

ఐ సాయేఈబా సాయిదిగంబరా| 
అక్షయరూప అవతారా స్రవహ వాాపక తూ శృతిసారా 
అనసూయాత్రి కుమారా బాబాయే ఈబా | 

౯. స్దాస్త్ీీరూపం చిదానందకందం 
జగత్ీంభవసిానస్ంహ్మర హేతుమ్ || 
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స్వభకేతచియా మానుష్ం దరశయంత్ం 
నమామీశవరం స్ద్గగరుం సాయినాథమ్ || ||౧|| 

భవధ్యవంత్ విధవంస్ మారాతండ మీడాం 
మనోవాగతీత్ం మునిరాధాన గమామ్ || 
జగదావాపకం నిరాలం నిరుగణం తావం 
నమామీశవరం స్ద్గగరుం సాయినాథమ్ || ||౨|| 

భవాంబోధిమగానరిితానాం జనానాం 
స్వపాదాశ్రితానాం స్వభక్తత ప్రియాణాం|| 
స్ముదాధరణారధం కలౌ స్ంభవం త్ం 
నమామీశవరం స్ద్గగరుం సాయినాథమ్ || ||౩|| 

స్దా నింబవృక్షస్ా మూలాధివాసాత్ 
సుధ్యస్రావిణం తికతమపా ప్రియంత్మ్ 
త్రుం కలపవృక్షాధికం సాధయంత్ం 
నమామీశవరం స్ద్గగరుం సాయినాథమ్ || ||౪|| 

స్దా కలపవృక్షస్ా త్సాాధిమూలే 
భవదాావబుదాధా స్పరాాది సేవామ్ 
నృణాంకురవతాం భుక్తతముక్తతప్రదం త్ం 
నమామీశవరం స్ద్గగరుం సాయినాథమ్ || ||౫|| 
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అనేక్ శృతా త్రకాలీలావిలాసై 
స్మావిష్కృతేశ్యన భాస్వత్రపరభావమ్ || 
అహ్ంభావహీనం ప్రస్నానత్ాభావం 
నమామీశవరం స్ద్గగరుం సాయినాథమ్ || ||౬|| 

స్తాం విశ్రమారామమేవాభిరామం 
స్దా స్జజనైస్ీంసుతత్ం స్ననమదిాిః 
జనామోదదం భకతభద్రప్రదం త్ం 
నమామీశవరం స్ద్గగరుం సాయినాథమ్ || ||౭|| 

అజనాాదామేకం పరబ్రహ్ా సాక్షాత్ 
స్వయం స్ంభవం రామమేవావతీరణం || 
భవదదరశనాత్ీంపున్సత్ిః ప్రభోఽహ్ం 
నమామీశవరం స్ద్గగరుం సాయినాథమ్ || ||౮|| 

శ్రీ సాయీశ కృపానిధేఽఖిలనృణాం స్రావర ిస్థదిధప్రద 
యుష్ాతాపదరజిః ప్రభావమతులం ధ్యతాపి వక్తక్షమిః || 
స్దాక్తాశశరణం కృతాంజలిపుటస్ీంప్రాపితతోస్థా ప్రభో 
శ్రీమతాీయిపరేశపాదకమలా నాఽనాచిరణాం మమ ||౯|| 

సాయి రూపధర రాఘవోత్తమం 
భకతక్మ విభుద ద్రుమం ప్రభుమ్ 
మాయయోపహ్త్ చిత్తశుదధయే 
చింత్యామామహ్రినశం ముదా ||౧౦|| 
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శరతుీధ్యంశు ప్రతిమం ప్రక్శం 
కృపాత్పత్రం త్వసాయినాథ | 
త్వదీయ పాదాబజ స్మాశ్రితానాం 
స్వచాియయా తాపమపాకరోతు || ||౧౧|| 

ఉపాస్నా దైవత్ సాయినాథ | 
స్తవైరాయోపాస్ని నాసుతత్స్తీ ం 
రమేనానోమే త్వపాదయుగ్మా 
భృంగో యథాబేజ మకరందలుబధిః ||౧౨|| 

అనేక జనాారిజత్ పాపస్ంక్షయో 
భవేదావతాపద స్రోజ దరశనాత్ | 
క్షమస్వ స్రావనపరాధ పుంజక్న్ 
ప్రసీద సాయీశ స్ద్గగరో దయానిధే ||౧౩|| 

శ్రీ సాయినాథ చరణామృత్ పూరణ చితాత- 
-స్తీ తాపదసేవనరతాస్ీత్త్ంచ భక్తా | 
స్ంసార జనాద్గరితౌ ధవినిరగతాసేత 
కైవలాధ్యమ పరమం స్మవాపునవంతి ||౧౪|| 

స్తతత్రమేత్త్పఠేదాక్తా యో నరస్తనానాస్ీదా | 
స్ద్గగరోసాీయినాథస్ా కృపాపాత్రం భవేదధృవం ||౧౫|| 
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౧౦. కరచరణకృత్ం వాక్కయజం కరాజం వా 
శ్రవణ నయనజం వా మానస్ం వాఽపరాధమ్ || 
విహత్మవిహత్ం వా స్రవమేత్త్ క్షమస్వ 
జయ జయ కరుణాబేధ శ్రీ ప్రభో సాయినాథ || 
శ్రీ స్చిచదానంద స్ద్గగరు సాయీనాథ్ మహ్రాజ్ కీ జై | 

రాజాధిరాజ యోగిరాజ పరబ్రహ్ా సాయినాథ్ మహ్మరాజ్ 
శ్రీ స్చిచదానంద స్ద్గగరు సాయినాథ్ మహ్రాజ్ కీ జై | 

 


