శ్రీ ఴరీ డ సహయధాథ ళేజ ఆరతి
శ్రీ షచ్చిథానంద షద఼ురు సహయధాథ్ మసరహజ్ కూ జై
ఓలహళూ ఆరతీ మాఝ్ాయ షద఼ురుధాదా మాఝ్ాయ సహయధాతా |
తృహంఙాశీ తణా్వంఙా థీ లా విలా ఆణా ||
తురుుణావీతి కైవ ఆకహరహ ఆలీబాబా ఆకహరహ ఆలీ |
షరహాఘటి భరూతూ ఉరలీసహయమాఴులీ || ఓలహళూ ఆణా ||
రజతమ షత్త్్వ తిఘే మాయారషఴలీ బాబామాయా రషఴలీ |
మాయేచ్చయే తృో టీకైవ మాయా ఉదభఴలీ || ఓలహళూ ఆణా ||
ష్ సహగరడకస
ై హ ఖేళ్ మండీలా బాబా ఖేళ్ మండీలా |
ఖేళూతుయా ఖేళ అఴఘా విసహ్రకేలా || ఓలహళూ ఆణా ||
బరహమండేచీ రచధాకైవ థాఖవిలీడో లా బాబాథాఖవిలీడో లా |
తుకహసమణే మాఝ్ా సహామి కాతృహళూ భోఱా || ఓలహళూ ఆణా ||
లోలీఙఞాన జగడ శితధేణతికోణి అఴణార తృహండురంగహ |
ధామఠేవిలేఙా ఞతూ వేవితిసహధ఼ షంణా మన఼లేదలామాఝ్ా || ఆరతి ఙఞానరహజా ||
కనకఙే తటకరడ ఉభయగోనకధారడ | ధారద తుంబురసో సహమగహయనకరడ ||
ఆరతిఙఞానరహజా మసకఴ
ై లయణేజా వేవితిసహధ఼ షంణా | మన఼లేదలామాఝ్ా ఆరతిఙఞానరహజా ||
గట గుసయబో లే వివాబరసమచ్చకేలె | రహమజధారధతూ సహయ మష్ కఠేవిలే || ఆరతి ఙఞానరహజా ||
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ఆరతి తుకరహమా సహామి షద఼ురు దామా | షచ్చిథానందమూరడ్ తృహయథాఖవి అహమ || ఆరతి తుకరహమా ||
రహఘలే సహగరహణా తృహషహణా్రిలే | ణైవే తుకో బాఙే అభంగ రక్షీలే || ఆరతి ఆహమ || ఆరతి తుకరహమా ||
తూధేకత
ూ తులధేవ బరసమతుకహవఆలే | సమణోతు రహమవారే చరణి మష్ కఠేవిలే || ఆరతిఆహమ|| ఆరతి తుకరహమా ||
జైజై సహయధాథ ఆణా సృడాలేమంథిరస
డ ో | ఆళవిణో షనేరమే తుజలా ఆరతి ఘెఉతుకరిసో ||
జైజై సహయనథ ఆణా సృడాలేమంథిరస
డ ో ||
రంజవివ తూ మథ఼రబో లుతు మాయాజశ్రతుజ ములాసో |
రంజవివ తూ మథ఼రబో లుతు మాయాజశ్రతుజ ములాసో ||
భోగివలహయథితూచ సరు తుయాతుజవేఴక ద఼ుఃఖలాసో | భోగివలహయథితూచ సరు తుయాతుజవేఴక ద఼ుఃఖలాసో ||
థాఴువిభక్ ఴయషనసరివ దరశన థేశ్ర ణాయలాసో | థాఴువిభక్ ఴయషనసరివ దరశన థేశ్ర ణాయలాసో ||
ఝ్ాలే అషతిలకశట అతీవయాతుమఙే యాథేహలాసో | జైజైసహయధాథ ఆణా సృడాలే మంథిరిసో ||
ఆళవిణో షనేమ
ర ే తుజలా ఆరతి ఘే ఉతుకరడసో | జజ
ై ైసహయధాథ ఆణా సృడాలే మంథిరిసో ||
క్షమావయన ష఼ందరశిళోభా ష఼మనళేజణాయఴరడసో | క్షమావయన ష఼ందరశిళోభా ష఼మనళేజణాయఴరడసో ||
ఘాయవీ థో డీ భక్ జధాంచ్చ ూజ అరహికరడసో | ఘాయవీ థో డీ భక్ జధాంచ్చ ూజ అరహికరడసో ||
ఓలహళిణో ంచతృహరణిజయయతి ష఼మతికరడసో | ఓలహళిణో ంచతృహరణిజయయతి ష఼మతికరడసో ||
వేలహకూంకరభక్ నరతి అత్ రరిమళలహరిసో | జైజైసహయధాథ ఆణా సృడాలే మంథిరిసో ||
ఆళవిణో షనేమ
ర ే తుజలా ఆరతి ఘే ఉతుకరడసో | జజ
ై ైసహయధాథ ఆణా సృడాలే మంథిరిసో ||
సో డుతుజాయా ద఼ుఃఖలహటణే బాబా తాచఛరణావసో |
సో డుతుజాయా ద఼ుఃఖలహటణే బాబా తాచఛరణావసో ||

Page 2 of 4

ఆఙఞాష్ఴహ అవరసహదఘే ఉతు తుజషదధావసో | ఆఙఞాష్ఴహ అవరసహదఘే ఉతు తుజషదధావసో ||
జాణోఆణా యే ఉునరనతాచఛరణాఙేతృహశిసో | ఉఠఴూతుజల సహయమాఴులే తుజశిత సహథా యావసో ||
జైజైసహయధాథ ఆణాసృడాలేమంథిరడసో || ఆళవిణో షనేమ
ర ే తుజలా ఆరతి ఘే ఉతుకరడసో ||
జైజైసహయధాథ ఆణాసృడాలేమంథిరడసో ||
ఆణాసహామి ష఼ఖేతుథార కరహ అఴధఽణా బాబా కరహ సహయధాతా |
చ్చనమయశే ష఼ఖథామ జాఴుతు సృడాఏకహంత ||
లైరహగహయఙా కుంచ ఘే ఉతు ఙౌక ఝ్ాడులా బాబాఙౌకఝ్ాడులా |
తయాఴరడ ష఼నేరమాఙా శిడకహలహథిదలా || ఆణాసహామి ||
తృహయఘఢాయ ఘాతలయ ష఼ందర నఴవిథా భకత్ఈత బాబానఴవిథా భకత్ |
ఙఞాధాంఙాయషమయాలాఴుతు ఉజలఱాయజయయతీ || ఆణాసహామి ||
భాలహరహధన్ ఙా మంచక సాదయాకహశ్రటాంగిలా బాబా కహశ్రటాంగిలా |
మధాచీ ష఼మధే కరుతూకేలే ళేజలా || ఆణాసహామి ||
థైాణాఙే కతృహటలాఴుతు ఏకతరకల
ే ే బాబా ఏకతరకేలే |
ద఼రుభథీదంఙాయ గహంఠడ సో డుతు డథేసో డులే || ఆణాసహామి ||
ఆళహతాశణ కలధేఙా సో డుతుగలబలా బాబాసో డుతు గలబాలా |
దయాక్షమా ళహంతి థావ ఉబాయ వేలేలా || అణాసహామి ||
అలక్షయ ఉనమతు ఘేఉతు ధాజుక ద఼ళహశలా బాబా ధాజుక ద఼ళహశలా |
తురంజధే షద఼ురుసహామి తుజవిలళేజల
ే ా || అణాసహామి ||
శ్రీ గురుథేఴ దత్
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తృహశేరసహథాచ్చ లహటథాయలేద఼ఓతుయాణాటా | ళేషహఘేఉతు జా ఈనతుమఙే ఝ్ాలీయాబో జన ||
ఝ్ాలో ఆణాఏకషలహతుహమ ఆళంలహలోథేలహ | తుసమణే ఆణా చ్చత్ కరుతూరహశిలో తుశిిత్త్ ||
తృహఴలారసహథాఅత విఠోతుజలే బాబా ఆణాతుజలే | ఆులాణో వీమకఱోయేతవేభాలే |
అణాసహామి ష఼ఖే తుథార కరహ గోతృహలా బాబా సహయ దయాఱా | ురలేమధోరథ జాణో ఆులేషీఱా ||
తుహమవ జాగఴూ ఆహమఆులాయ ఙాడా బాబా ఆులాయఙాడా |
వుభా వుభ కరేమథో శ సరహఴయానడా || అణాసహామి ||
తుకహసమణేదిదలే ఉచ్చిషహాఙేభోజన ఉచ్చిషహాఙే భోజన |
ధాశితువిడఴలే ఆసమ ఆులాయభిధాన || అణాసహామి షీ ఱా ||
|| శ్రీ షచ్చిథానంద షద఼ురు సహయధాథ మసరహజ్ కత జై ||
|| రహజాదిరహజ యోగిరహజ రబరసమ సహయధాథ్ మసరహజ్ ||
|| షచ్చిథానంద షద఼ురు శ్రీసహయధాథ మసరహజ్ కత జై ||
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