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ōvālu āratī mājhyā sadguru nāthā mājhā sāyināthā | 

pāñcāhī tattvāñcā dīpa lāvilā ātā || 

nirguṇācīsthiti kaisi ākārā ālī bābā ākārā ālī | 

sarvāghaṭī bharūni uralī sāyī mā ūlī || 1 || 

ōvālu āratī mājhyā sadgurunāthā mājhā sāyināthā | 

pāñcāhī tattvāñcā dīpa lāvilā ātā || 

rajatamasatvatighēmāyā prasāvalī bābā māyāprasāvalī | 

māyē cīyā pōṭī kaisī māyā udbhavalī || 2 || 

ōvālu āratī mājhyā sadguru nāthā mājhā sāyināthā | 

pāñcāhī tattvāñcā dīpa lāvilā ātā || 

sapta sāgarī kaisā khēla māṇḍilā bābā khēla māṇḍilā | 

khēlūnīyā khēla avaghā vistārakēlā || 3 || 

ōvālu āratī mājhyā sadguru nāthā mājhā sāyināthā | 

pāñcāhī tattvāñcā dīpa lāvilā ātā || 
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brahmāṇḍīcī racanā kaisī dākhavilī ḍōlā bābā dākhavilīḍōlā | 

tukāhmaṇē mājhā svāmī kr ̥pālū bhōlā || 4 || 

ōvālu āratī mājhyā sadguru nāthā mājhā sāyināthā | 

pāñcahī tattvāñcā dīpa lāvilā ātā || 

ārati jñāna rājā | mahā kaivalyatējā | 

sēviti sādhu santā | manu vēdhala mājhā | 

ārati jñāna rājā | 

lōpalē jñāna jāgī | hita nēṇati kōṇī | 

avatāra pāṇḍuraṅgā | nāma ṭhēvilē jñānī | 

ārati jñāna rājā | mahā kaivalyatējā | 

sēviti sādhu santā | manu vēdhala mājhā | 

ārati jñāna rājā | 

kanakācē tāṭakārī | ubhyā gōpikānārī | 

nārada tumbarahō | sāma gāyaka karī | 

ārati jñāna rājā | mahā kaivalyatējā | 

sēviti sādhu santā | manu vēdhala mājhā | 

ārati jñāna rājā | 
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pragaṭa guhyabōlē | viśvabrahmaci kēlē | 

rāma janārdanī | pāyi mastaka ṭhēvilē | 

ārati jñāna rājā | mahā kaivalyatējā | 

sēviti sādhu santā | manu vēdhala mājhā | 

ārati jñāna rājā | 

ārati tukarāmā | svāmi sadguru dhāmā | 

saccidānandamūrtī | pāya dākhani āhmā | 

ārati tukarāmā | 

rāghavē sāgarātā | pāṣāṇa tārīlē | 

taisētu kōbācē | ābhaṅga rakṣīlē | 

ārati tukarāmā | svāmi sadguru dhāmā | 

saccidānandamūrtī | pāya dākhani āhmā | 

ārati tukarāmā | 

tūkī tatulanēsi | brahma tukāsi ālē | 

hmaṇōni rāmēśvarē | caraṇi mastaka ṭhēvilē | 

ārati tukarāmā | svāmi sadguru dhāmā | 
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saccidānandamūrtī | pāya dākhani āhmā | 

ārati tukarāmā | 

jaijai sāyinātha ātā pahuḍāvē mandirī hō | 

jaijai sāyinātha ātā pahuḍāvē mandirī hō | 

ālavitō saprēmē tujalā ārati ghēvuni karīhō | 

jaijai sāyinātha ātā pahuḍāvē mandirī hō | 

rañjavisī tū madhura bōlunī māya jaśī nijamulāhē || _2_ || 

bhōgisi vyādhī tū caharuniyā nijasēvakaduḥkhālāhō || _2_ || 

dhāvunibhakta vyasana harīsī darśana dē śītyā lāhō || _2_ || 

jhālē asatila kaṣṭa atīśayatumacē yādē hāla hō | 

jaijai sāyinātha ātā pahuḍāvē mandirī hō | 

ālavitō saprēmē tujalā ārati ghēvuni karīhō | 

jaijai sāyinātha ātā pahuḍāvē mandirī hō | 

kṣamāśayana sundara hī śōbhāsumana śējatyā parīhō || _2_ || 

ghyāvī dhōḍībhakta janāñcī pūjanādi sā karīhō || _2_ || 

ōvālītō pañcaprāṇa jyōtī sumatī karīhō || _2_ || 
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sēvā kiṅkara bhakta prīti attara parimala vārihō | 

jaijai sāyinātha ātā pahuḍāvē mandirī hō | 

ālavitō saprēmē tujalā ārati ghēvuni karīhō | 

jaijai sāyinātha ātā pahuḍāvē mandirī hō | 

sōḍuni jāyā duḥkhavāṭatē bābāñcā caraṇāsihō 

sōḍuni jāyā duḥkhavāṭatē sāyīñcā caraṇāsihō 

ājñēstavahā āśira prasāda ghēvuni nijasadanāsihō || _2_ || 

jātō ātā yēvu punarapi tavacaraṇācē pāśihō || _2_ || 

udavūtu jalāsāyi māvulē nijahita sādāyāsihō | 

jaijai sāyinātha ātā pahuḍāvē mandirī hō | 

ālavitō saprēmē tujalā ārati ghēvuni karīhō | 

jaijai sāyinātha ātā pahuḍāvē mandirī hō | 

atā svāmī sukhēnidrā karā avadhūtā bābā karā sāyināthā | 

cinmaya hē sukhadāma jāvuni pahuḍā ēkāntā | 

vairāgyācā kuñca ghēvuni cauka jhāḍilā bābā caukajhāḍilā | 

tayāvarī suprimācā śiḍakāvādidhalā | 
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atā svāmī sukhēnidrā karā avadhūtā bābā karā sāyināthā | 

cinmaya hē sukhadāma jāvuni pahuḍā ēkāntā | 

pāyaghaḍyāghātalyā sundara navavidhā bhakti bābā navavidhā bhaktī | 

jñānāñcyā samayālāvuni ujalalyājyōti | 

atā svāmī sukhēnidrā karā avadhūtā bābā karā sāyināthā | 

cinmaya hē sukhadāma jāvuni pahuḍā ēkāntā | 

bhāvārthā cā mañcaka hr ̥dayākāśī ṭāṅgilā hr ̥dayākāśī ṭāṅgilā 

manāci sumanē karūni kēlēśējēlā | 

atā svāmī sukhēnidrā karā avadhūtā bābā karā sāyināthā | 

cinmaya hē sukhadāma jāvuni pahuḍā ēkāntā | 

dvaitācē kapāṭalāvuni ēkatrakēlē bābā ēkatrakēlē | 

durbuddīñcyā gāṇṭhī sōḍuni paḍadē sōḍilē | 

atā svāmī sukhēnidrā karā avadhūtā bābā karā sāyināthā | 

cinmaya hē sukhadāma jāvuni pahuḍā ēkāntā | 

āśā tr ̥ṣṇā kalpanēcā sōḍuni gal-balā bābā sōḍuni gal-balā | 

dayā kṣamā śānti dāsī ubhẏāsēvēlā | 
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atā svāmī sukhēnidrā karā avadhūtā bābā karā sāyināthā | 

cinmaya hē sukhadāma jāvuni pahuḍā ēkāntā | 

alakṣa unmanī ghēvuni nājuka duśśālā bābā nājuka duśśālā | 

nirañjana sadguru svāmi nijavilaśējēlā | 

atā svāmī sukhēnidrā karā avadhūtā bābā karā sāyināthā | 

cinmaya hē sukhadāma jāvuni pahuḍā ēkāntā | 

sadguru sāyinātha maharāja kī jai | 

śrī gurudēva datta | 

pāhē prasādā cīvāṭa| dyāvēdu ōniyā tāṭā | 

śēṣā ghēvunī jā īla| tumacē jhāliyā bhōjana | 

jhālō ēkasavā| tuhma ālaṁ viyā dēvā | 

śēṣā ghēvunī jā īla| tumacē jhāliyā bhōjana | 

tukāhmaṇē cittā karuni || rāhīlō nivāṇṭā | 

tukāhmaṇē cittā karuni || rāhīlō nivāṇṭā | 

śēṣā ghēvunī jā īla| tumacē jhāliyā bhōjana | 

pāvalā prasāda ātā viṭhōnijāvē bābā ātā nijāvē | 

āpulātō śrama kalau ẏētasē bhāvē | 
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atā svāmī sukhē nidrākarā gōpālā bābā sāyī dayālā | 

puralē manōrathā jātō avulẏāsthalā | 

tuhmāsī jāgāvu āhmī āpulyā cāḍā bābā āpulẏā cāḍā | 

śubhāśubha karmē dōṣa harāvayā pīḍā | 

atā svāmī sukhē nidrākarā gōpālā bābā sāyī dayālā | 

puralē manōrathā jātō avulẏāsthalā | 

tukāhmaṇē didhilē ucciṣṭācē bhōjana ucchiṣṭācē bhōjana | 

nāhi nivaḍilē āhma āpulyābhinna | 

atā svāmī sukhē nidrākarā gōpālā bābā sāyī dayālā | 

puralē manōrathā jātō avulẏāsthalā | 

sadguru sāyīnātha maharāja kī jai | 

rājā:’dhirāja yōgirāja parabrahma sāyinātha maharāja | 

śrīsaccidānanda sadguru sāyinātha maharāja kī jai | 

 


