లైీ షద఼ురు లొహయనాథ మధాాసన ఆరతి
|| లైీ షచ్చిదానంద షద఼ురు లొహయనాథ్ మసరహజ్ కీ జై ||
ఘేఉతు ంఙాకరతీ కరూబాబాతూీ ఆరతీ | లొహయీస ఆరతీ కరూబాబాతూీ ఆరతీ ||
ఉజహ ఉజహసో బాంధఴ ఓలహళృ సరమాధఴ | లొహయీరహమాధఴ ఓలహళృ సరమాధఴ ||
కరూతుయాసథరమన తృహసృగంభీరహేధాానా | లొహయీఙే హేధాానా తృహసృగంభీరహేధాానా ||
కాశణ నాథా దతత లొహయీ జఝో చ్చతత తుఛే తృహయీ | చ్చతత బాబాలొహయీ జఝో చ్చతత తుఛే తృహయీ ||
ఆరతి లొహయబాబా లొౌఖ్ాదాతారజీలహ | చరణారజతాలి దాాలహదాలొహలృలొహఴ ||
భకహతంలృలొహఴ ఆరతిలొహయబాబా | జాళుతుయ అనంగషీషీరూరహహేదంగ ||
ముముక్ష జనదాలృ తుజఝో ఱీ లైీరంగ | ఝో ఱీ లైీరంగ ఆరతి లొహయబాబా |
జయమతూజైలొహభాఴ తయతైలొహఅన఼భాఴ ||
దాలృసదయాఘ్ాన ఐసతుఛీహమ
ి ాఴ | తుఛీహమ
ి ాఴ ఆరతిలొహయబాబా ||
తుమఙేనామ దాాతా సరే షంషకాతి లహాధా | అగహధతఴకరణీమారు దాలృస అనాధా ||
దాలృస అనాథా ఆరతిలొహయబాబా | కలియుగి అఴతార షగుణరబరసమషఙార ||
అఴతారణఝాలాసే లొహీభు దతాత దిగంబర | దతాతదిగంబర ఆరతి లొహయబాబా |
ఆజహదిఴలొహ గురులహరీ భకత కరీతి లహరీ ||
రభుద లోఴయా భఴభయ | తులహరిభయాతులహరి ఆరతిలొహయబాబా ||
మాఝా తుజదరఴా జేఴ తఴ చరణరజసేలహ | మాగణే హేచ్చ ఆతాతులోమ దేలహదిదేలహ ||
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దేలహదిదల
ే హ ఆరతిలొహయబాబా | ఇచ్చితా దీన ఙాతక తురమల తోయ తుజ షఽఖ్ ||
తృహజలేమాధలహయ షంబాళ ఆులూభాక | ఆులూభాక ఆరతిలొహయబాబా ||
లొౌఖ్ా దాతారజీఴచరణ రజతాలీ | దాాలహదాలొహలృలొహలహ భకహతం లృలొహలహ ఆరతిలొహయబాబా ||
జయదేఴ జయదేఴ దతాత అఴదఽత ఓలొహయ అఴదఽత | జోడుతుకరతఴ చరణీజేలృతోమాథా జయదేఴ జయదేఴ ||
అఴతరసతూ యేతా ధరహమన్ తే గహాతూ | నాసత కహనాహీతూ లాలృస తుజభజతూ ||
దాలృసనానాలీలా అషంఖ్ారూతృహతూ | కరిస దేలహన్ ఙేతూ షంకట దినరజతూ ||
జయదేఴజయదేఴ దతాత అఴధఽతా ఓ లొహయీ అఴధఽతా |
జోడుతుకరతఴచరణి జేలృతోమాథా జయదేఴ జయదేఴ ||
యఴీనషీరూ ఏకహాదరునతాీది దలే | షంవయ తురష఼తుయా తదైీతాఘ్ాలలృలే ||
గోచందా మందాతాీన్ ఙే ఉదద రల
ి ే | మోభున ఴంలై జన఼మతు లోకహ తారియలే ||
జయదేఴ జయదేఴ దతత అఴదఽతా ఓ లొహయీ అఴదఽత |
జోడుతుకరతఴ చరణీ జేలృతో మాథా జయదేఴ జయదేఴ ||
భేదతతత వహిందఽ యఴనాన్ ఙాకహహీ | దాలహయాసఝాలాునరరదేహి ||
తృహసస ేమ
ర ానేన్ తూ హింద఼యఴనాహి | దాలృస ఆతమతాీనే లహాక్ లోలొహయీ ||
జయదేఴ జయదేఴ దతత అఴదఽతా ఓ లొహయీ అఴదఽత |
జోడుతుకరతఴ చరణీ జేలృతో మాథా జయదేఴ జయదేఴ ||
దేఴలొహయనాథా తీతదనత లోీనే | రమాయామోహిత జనమోచన ఝణిలోీనే ||
తతకాయా షకలాన్ ఙే షంకటతురలొహలే | దేలేల తరిదేతీదావ కాలహణనేగహనే ||
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జయదేఴ జయదేఴ దతాత అఴదఽతా ఓ లొహయ అఴదఽతా |
జోడుతు కరతఴచరణి జేలృతో మాథా జయదేఴ జయదేఴ ||
లేరిఝు మాఛే ండరిురలొహయబాబారమాఴర | బాబారమాఴర లొహయబాబారమాఴర ||
లదధ భకూతచందర భాగహ భాఴుండలీకజాగహ | యసో యాసో అఴఘే జన కరూబాబాతూీఴందన ||
లొహయసఴందన కరూబాబాతూీఴందన | గణూసమణే బాబాలొహయీ దాఴతృహఴమాఛే ఆఈ ||
తృహఴమాఛే ఆఈ దాఴతృహఴమాఛే ఆఈ | ఘ్ాలీన లోటాంగణ ఴందీన చరణ ||
ఝో లాాతుతృహహీనరూతుఛే | ేరమే ఆలింగన ఆనందేూజిన్ ||
భాలే ఓలహలున సమణేనామా ||
తీమేఴ మాతా చ తా తీమేఴ తీమేఴబంధ఼వి షఖ్ాతీమేఴ |
తీమేఴ లృదాా దరలృణం తీమేఴ తీమేఴ షరీం మమదేదేఴఴ ||
కహయేన లహఙా మనసేందిరయేరహీ బుదాదాతమనాలహ రకాతి షీభాలహత్ |
కరోభు యదాతీకలం రస్ైమ నారహయణా యేతి షమరయాభు ||
అచ఼ాతంకేవఴం రహమనారహయణం కాశణదామోదరం లహష఼దేఴం సరిం |
లైీధరం మాధఴం గోకహ ఴలా భం జానకీనాయకం రహమచందరం భజే ||
సరేరహమ సరేరహమ రహమరహమ సరేసరే | సరేకాశణ సరేకాశణ కాశణ కాశణ సరేసరే ||
లైీ గురుదేఴదతత
సరిిః ఓం యఙ్ఞేన యఙ్ే మయజంత దేలహ లొహతతుధరహమణి రధమానాాషన్ |
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తేసనాకం మహిమానిః షచంత యతర ూరేీలొహదాా షీంతిదేలహ: ||
ఓం రహజాధిరహజాయ రషసాలొహహినే నమోఴయం లై వీఴణాయ మసాం |
కహమేవీరో లైవఴ
ీ ణో దదాతు కుబేరహయ లైవఴ
ీ ణాయా మలోరహజాయనమిః ||
ఓం షీసత లొహమాాజాం భోజాం లొహీరహజాం లైరహజాం తృహరమేశ్ాంరహజాం |
మలోరహజా మాధితామయం షమంతరహా ||
ఈళహా లొహీరీభౌమ లొహీరహీ యులహన్ | తాదాదారహదత్ ాథిలైాషముదర రహాంతాయా ||
ఏకరహలుితి తదేాశ ళలాకోబిగితో మరుతిః | రిలేల్ హరో మరుతత లొహాఴషన్ గాహే ||
అలృక్షుతషాకహమ ేరర్ లృళవీదేలహషభాషద ఇతి ||
|| లైీ నారహయణలహష఼దేఴ షచ్చిదానంద షద఼ురు లొహయనాథ్ మలోరహజ్ కూ జై ||
అనంతా తులాతే కసేరే షత లహలే అనంతా తులాతే కసేరే నమాలే |
అనంతా ముఖ్ాఙా లేణే ళవశ గహతా నమలొహకర లొహలహ్ంగ లైీ లొహయనాథ ||
షమరహలే మతూతీతదా తుతాభాలే ఉరహలే తరీభకూత లొహజీ షీభాలే |
తరహలేజగహ తారుతూ మాయతాతా నమలొహకర లొహలహ్ంగ లైీ లొహయనాథ ||
ఴసేజో షదా దాఴయా షంతలీలా దిసే ఆఙ్ే లోకహరీ జో జనాలా |
రీ అంతరీఙ్ే ఞన కైఴలా దాతా నమలొహకర లొహలహ్ంగ లైీ లొహయనాథ ||
భరహలాధలా జనమలో మానలహఙా నరహలొహరధ కహ లొహధతూభూతలొహఙా |
ధరూలొహయీ ేమ
ర ా గఱీయాఅసంతా నమలొహకర లొహలహ్ంగ లైీ లొహయనాథ ||
ధరహలే కరీలొహన అలఙ్ే బాలా కరహలే ఆలోమధనా చ఼ంభోతుగహలా |
ముఖీఘ్ాల ేరమఖ్
ే రహగహీష ఆతా నమలొహకర లొహలహ్ంగ లైీ లొహయనాథ ||
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ష఼రహదీక జాాంఙాా దా ఴందితాతీ ష఼కహదీక జాతే షమానతీదేతీ |
రయాగహదితీరేధ దీ నమాసో తా నమలొహకర లొహలహ్ంగ లైీ లొహయనాథా ||
తుఝాా జాాదా తృహసతా గోబాలీ షదారంగలీ చ్చతీవరూ భుఱీలీ |
కరీరహషకీఝ
ీ ా షలే కాశణనాథా నమలొహకర లొహలహ్ంగ లైీ లొహయనాథా ||
తులామాగతో మాగణే ఏకదాాలే కరహజోఝుతో దీన అతాంత భాలే |
భలౄమోసతూరహజ లోతారి ఆతా నమలొహకర లొహలహ్ంగ లైీ లొహయనాథా ||
ఐలొహ యేఈబా ! లొహయ దిగంబరహ | అక్షయరూ అఴతారహ | షరీహిలహాక తూ ||
వాతిలొహరహ అనషఽయాతిరకుమారహ మసరహజే ఈబా | కహలైలొహనన జ రతిదిఴస కొలాాురభిక్షేస ||
తురమలనది తుంగహ జలతృహరస తుదారమాసృరదేలై || ఐలొహ యే యీబా ||
ఛెఱేలోంబతేసే లహమకరీ తిరలెల ఢమరూధారి |
భకహతఴరదషదా ష఼ఖ్కహరీదేలైల ముకీతఙారీ || ఐలొహ యే యీబా ||
తృహయతృహద఼కహ జమాలా కమండలూమాగచాలా |
ధారణకరిలైబా నాగజటాముకుట ళలభతోమాధా || ఐలొహ యే యీబా ||
తతర తుఝాాయా జేదాాతూ అక్షయతాీంఙేషదలౄ |
లక్షమమలహషకరీ దినరజతూ రక్షసషంకట లహరుతు || ఐలొహ యే యీబా ||
యారిధాాన తుఛే గురురహయా దావా కరీనయనాయా |
ూరహణనంద ష఼ఖ్ేహీకహయా లాలృససరి గుణగహయా || ఐలొహ యే యీబా ||
లొహయ దిగంబరహ అక్షయ రూ అఴతారహ |
షరీహిలహాకతూవాతిలొహరహ అనషఽయాతిర || కుమారహ మసరహజే యీబా ||
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షదాషతీవరూం చ్చదానందకందం | జగతీంభఴ లొహథన షంలోరహేతుమ్ ||
షీభకేతచఛయా మాన఼శం దరుయంతం | నమాభూవీరం షద఼ురుం లొహయనాథమ్ ||
భఴధాీంత లృధీంష మారత ండ భూడాం | మనోలహగతీతం ముతుర్ ధాాన గమామ్ ||
జగదాీాకం తురమలం తురుుణంతాీం | నమాభూవీరం షద఼ురుం లొహయనాథమ్ ||
భలహంభోది మగహనరిథ తానాం జనానాం | షీతృహదాలేీతానాం షీభకూత య
ర ాణాం ||
షముదాధరణారధ ం కలౌషంభఴంతం | నమాభూవీరం షద఼ురుం లొహయనాథమ్ ||
షదాతుంబ ఴాక్షషాములాధి లహలొహత్ | ష఼ధాలొహరలృణం తికత మా రయతం ||
తరుంకల ఴాక్షాధికం లొహధాంతం | నమాభూవీరం షద఼ురుం లొహయనాథమ్ ||
షదాకలఴాక్షషాతలొహాధిములాధిీమూలే | భఴరహాఴబుదాధా షరహాదిసల
ే హమ్ ||
నాణాం కురీతాంభకూత ముకూతరదంతం | నమాభూవీరం షద఼ురుం లొహయనాథమ్ ||
అనేకహవాతాం తరకాలీలా లృలాస్ైిః | నమాలృశకాతేళహన భాషీతరప భాఴమ్ ||
అసంభాఴహీనమ్ రషనానతమభాఴమ్ | నమాభూవీరం షద఼ురుం లొహయనాథమ్ ||
షతాం లృవీమారహమ మేలహభిరహమమ్ | షదా షజజ నై షంష఼తతం షననమదిాిః ||
జనమోదదం భకత భదర రదంతం | నమాభూవీరం షద఼ురుం లొహయనాథమ్ ||
అజనామదా మేకం రంబరలోమలొహక్షాత్ | షీయం షంభఴం రహమమేలహఴ తీరణమ్ ||
భఴదధ రు నాతీంుతూత రభోసం | నమాభూవీరం షద఼ురుం లొహయనాథమ్ ||
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లైీ లొహయీవ కాతృహతుదే ఖిలనాణాం షరహీరధసదధ 
ి రద | యుశమతాదరజిఃరభాఴమతులం ధాతాఴకహతఅక్షమిః ||
షదాకహతావురణం కాతాంజలిుటిః షంతృహరత తోసమన్ రభో | లైీ మతాీయరేవ తృహద కమలానానాచఛరణాంమమ ||
లొహయ రూ ధరరహఘోతత మం భకహతామ లృబుధ ద఼రమంరభుమ్ |
మాయయోసత చ్చతత లదధ యే చ్చంతయామాహే మమసరినవం ముదా ||
వరతుీధాంల రతిమంరకహవం కాతృహతరతంఴలొహయనాథ |
తీదీయతృహదాబజ షమాలేీతానాం షీఙాఛయయాతా మతృహకరోతు ||
ఉతృహషనాదఴ
ై త లొహయనాథ షమలర
ై మ యోతృహషతు నాష఼తఴంతమ్ |
రమేనమనోమే తఴతృహదయుగేమ భాంగో యదాబేజ మకరందలుబధ ిః ||
అనేకజనామరిజతతృహ షంక్షయో భలేదాఴతాద షరోజ దరునాత్ |
క్షమషీ షరహీనరహధ ుంజకహన్ రసద లొహయీవ షద఼ురోదయాతుథే ||
లైీ లొహయనాథ చరణామాతూరణచ్చతాత తతాద సేఴనరతా షీత తంచ భకహతా |
షంలొహర జనాద఼రితౌఘ్ లృతురు తాఱేత కైఴలా ధామ రమం షమలహునఴంతి ||
లొతత తరమే తతజేదాకహతా యోననరషత నమనాషదా | షద఼ురోిః లొహయనాథషాకాతృహతృహతరం భలేదాఴమ్ ||
కరచరణకాతం లహకహకయజంకరమజంలహ | వీఴణనయనజంలహమానషంలహరహథమ్ ||
లృదితమలృదితం లహషరేీమేతత్ క్షమషీ | జయజయకరుణాబేధ లైీ రభోలొహయనాథ ||
|| లైీ షచ్చిదానంద షద఼ురు లొహయనాథ్ మసరహజ్ కూ జై ||
|| రహజాధిరహజ యోగిరహజ రబరసమ లైీ లొహయనాథ మసరహజ్ ||
|| లైీ షచ్చిదానంద షద఼ురు లొహయనాథ్ మసరహజ్ కూ జై ||
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