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శ్రీ సాయినాథ స్తవన  మంజరి 

శ్ర ీగణేశాయ నమః  

 

హే సరా్వ ధార్వ మయూరేశ్ా ర్వ | సర్ా  సాక్షీ గౌరీ కుమార్వ | 
హే అచింత్యా  లింభోదర్వ | పాహిమాిం శ్ర ీగణపతే ||1||  

 

తూ సకల గణించ ఆది ఈశా | మణూని మనహతి గణేశా |  

తూ సమమ త సర్ా  శాస్తసరింసా | మింగళ రూప బాలచింద్రా ||2||  

 

హే శార్దే వాగా్వ లాసిని | తూ శ్బ్ద సృష్టచీీ సాా మిని ||   

తుఝే అసిరతా  శ్మహణూని | వ్ా వ్హార్ చాలతి జగత్యచే ||3||  

 

తూ ద్రగింథ కార్వచీ దేవ్త్య | తూ భూషణ దేశాించే సర్ా ధా ||  

తుఝీ అవ్ఘ్ా ింత్ అగాధ సత్యర  | నమో తుజసీ జగదింబే ||4||  

 

హే పూర్ణద్రబ్హ్మ  సింతద్రియా | హే సగుణ రూప పిండరీర్వయ||  

కృపార్ ణవా పర్మ సదయా| పాిండుర్ింగా నర్హ్రే ||5||  

 

తూ అవ్ఘ్ా ించ సూద్రతధార్ (ఆ-ఆ-ఆ-ఆ) | తూ అవ్ఘ్ా ించ సూద్రతధార్| తుఝీ వాా ప్తర జగభర్ ||  

అవ్ఘీ శాస్తరర విచార్ | కరితీ తుఝా సా రూపా చా ||6||  

 

పుసరక శ్ న ీ జే జే కోణీ (ఈ-ఈ-ఈ-ఈ) | త్యా  తూ న గవ్ససీ చద్రకపాణీ (ఈ-ఈ-ఈ-ఈ) |  

త్యా  అవ్ఘ్ా  మూరా్వీ| శ్బ్ద వాద కర్వవా ||7||  

 

తులా ాణతీ ఏక సింత్ | బాకీచే హోతీ కుింఠిత్ ||  

తులా మాఝా దిండవ్త్|ఆదరే హా అషీ్ింగీ ||8||  

 

హే పించవ్స్తకార శ్ింకర్ | హే నర్రిండ మాలాధర్వ |  

హే ీలకింఠా దిగింబ్ర్వ | ఓింకార్ రూపా పశుపతే ||9||   

 

తుఝే నామ్ ాా చే ఓఠీ (ఈ-ఈ-ఈ-ఈ) | తుఝే నామ్ ాా చే ఓఠీ | త్యా చే దైనా  ాయ ఉఠా ఉఠీ |  

ఐసా ఆహే ధూర్జటీ | మహిమా తుఝాా  నా వాచా||10||  

 

తుఝాా  చర్ణ వ్ిందూన | మీ హే శ్ ర ద్రత కరితో లేఖన |  

యాస కర్వవే సాహా్  పూర్వణ  | తూ సర్ా ధా ీలకింఠా ||11||  

 

ఆత్య వ్ిందూ అద్రతి సుత్య | ఇిందిర్వ కులదైవ్త్య | 

శ్ర ీతుకార్వమాది సకల సింత్య | తేవీ అవ్ఘ్ా  భావికాింసీ (ఈ-ఈ-ఈ) (ఓ-ఓ) ||12||  

 

జయ జయాజీ సాయినాథా(ఆ-ఆ-ఆ-ఆ-ఆ) | జయ జయాజీ సాయినాథా | పతిత పావ్న కృపావ్ింత్య |  

తుఝాా  పదీ ఠేవితో మాధా | ఆత్య అభయ అసూ ధే ||13||  

  

తూ పూర్ణద్రబ్హ్మ  సౌఖా ధామా| తూించ విష్ణణ  నరోతరమా |  

అర్వధ ింగీ తీ ాా చీ ఉమా | తో కామారీ తూచ కీ |14||   

 

తూ నర్ దేహ్ధారి పర్మేశా్ ర్ | తు శ్ న న నబీ చా దినకర్|  

తూ దయే చా సాగర్ | భవ్రోగ ఔషధీ తూ || 15||  

  

తూ హీన దీన చింత్యమణీ| తూ తవ్ భకార సా రధీ |  

తూ బుడతీ యాింనా భవ్ా  తర్ణి | తూ భీత్యసి ఆద్రశ్యా|| 16||  

 

జగాచే ఆధా  కార్ణ | జే కా విమల చైతనాా  |  

తే తుింహీచ ఆహా దయాఘనా | విశ్ా  హా-హా-హా విలాస తూమచాచ (ఓ-ఓ) ||17||  
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ఆపణ జనమ  ర్హిత్ | మృతాు హీనా ఆపణ ద్రపత్|  

తేచ్ అఖేర్ కళూన యేత్ | పూర్ణ విచారే శోధిత్య|| 18||  

 

జనమ  ఆణి మర్ణ | హీ ధోన్ హీ అ నాన జనా  |  

దో హో పాసూన అలిపర ఆపణ | ములీచా మహార్వా|| 19||   

 

పాణీ ఝారా్వ త్ ద్రపగటలే | మహ్ణూన కాింతే థ ఉపళలే |    

తే పూరీా చ హోతే పూర్ణ భర్లే | ఆలే మాద్రత ఆతుీ||20||  

 

ఖాచేత్ ఆలే జీవ్న్ | మహ్ణూని లాధలే అభిధాన్ |  

ఝర్వ ఐర తిజలాగూన్ | జలా భావి ఖాచచ || 21||  

 

లాగలా ఆణి ఆటలా| హే ముళీ ఠావే న జల |   

కా కీ జల ఖా చేలా| దేత్య నవ్తే మహ్తా  ముళీ || 22||  

 

ఖా చేసీ మాద్రత అభిమాన్| జీవ్నాచా పరిపూర్ ణ|  

మహాణూన తే ఆటత్య ారణ| దైనా వ్సాాయే తిసీ|| 23||  

 

నర్దేహ్ హీ ఖాచ ఖరీ| శుదధ చైతనా  విమల వారీ |  

ఖాచా అనింత హోతీ ఝరి| తరి న పాలట తోయాచా|| 24||  

 

మహ్ణూన అజనామ  ఆపణ| మీ మహ్ణతర దయాఘనా|  

అ నాన నగాచాా  కిందనా| కర్ణా  వ్హావే వ్ద్రజ తుింహీ || 25||  

 

ఐష్ ఖాచా ఆావ్ర్| బ్హుత్ ఝాలాా  భూమీవ్ర్| 

హాలీ ీఅజూన హోణర్| పుఢే హీ కాలావ్ర ానే || 26||  

 

త్యా  ద్రపతాే క ఖాచేద్రపత్ | నిర్వళే నావ్ రూప మిళత్ |  

జే నే కరూన్ జగత్యత్ | ఓళఖ్ తా్య ించీ పట తర|| 27||  

 

ఆత్య చైతనాా  ద్రపత్ | మీ తూ మహ్ణనే నా ఉచత్ (ఆ-ఆ-ఆ-ఆ) |  

కా కీ జే ధే న సింభవ్తే దాై త| తేచ చైతనా  నిశ్చ యే|| 28||  

 

ఆణి వాా ప్తర చైతనాా చీ| అవ్ఘ్ా  జగ ఠాయీ సాచీ (ఈ-ఈ-ఈ-ఈ) |  

మగమీ తూ యా భావ్నేచీ|సింగత కైసీ లాగతే|| 29||  

 

జల మేఘ గరీీ  చే | ఏక్ పనే ఏక్ సాచే (ఏ-ఏ-ఏ-ఏ-ఏ) |  

అవ్తర్ణే భూవ్రి హోత్య త్యా చే | భేద్ హోతీ అనేక్ || 30||  

 

జే గోదే చాా  పాద్రత్యత్ | తే గోా మహ్ణూన వాహిలే ాత్| 

జే పడే కూపాత్| తైసీ న త్యా చీ యోగా త్య || 31||  

 

సింత రూప గోావ్రీ| తేధీల తుింహీ ఆహా వారీ|  

ఆింహీ థిలరీ్ కూప సరోవ్రీ| మహ్ణూని భేద్ తుమ్ హా ఆమ్ హా(ఓ-ఓ) || 32||  

 

అింహా వావ్యా కృత్యర్|ా ఆలే పాహిజే తుమాహ  ద్రపత్|  

శ్ర్ణ సర్ా ధా జోడూన హాత్| కా కీ పవిద్రతత్య తుమ్ హా ఠాయీ(ఓ-ఓ) ||33||  

 

పాద్రత ముళే పవిద్రతత్య|అలి గోా జలాసి సర్ా థా |  

నుసత్యా  జలాత్ పాహ్త్య|తే ఏక్ పణే ఏకచ || 34||  

 

పాద్రత గోావ్రీచే | జే కా ఠర్లే పవిద్రత సాచే|తే ఠర్ణా  త్ భూమీచే |  

గుణ దోష ఝాలే సాహా్ పహా || 35||  
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మేఘ గరీీ చాా  ఉదకాలా| జో భూమి భాగ్ న బ్దలవీ భలా|  

త్యా చ్ భూమీచాా  భాగాలా|గోా మహ్ణలే శాస్తసరవేతేర (ఏ-ఏ-ఏ-ఏ-ఏ) (ఓ-ఓ) || 36||  

 

ఇతర్ద్రత్య జే జల పఢ లే|త్యా నే పద గుణ సీా కార్లే |  

రోగీ కఢూ ఖార్ట ఝాలే| ముళ చే గోఢ అసూీ ||37|| 

 

తైర గురవ్ర్వ ఆహే యేధ్| క్షద్రి పూించ న ఘ్ణ్ జేధ్|  

త్యా  పవిద్రత ిిండా ద్రపత్ | సింత్ అభిధాన్ శోభ తర (ఏ-ఏ-ఏ-ఏ-ఏ) ||38||  

 

మహ్ణూన సింత్ తీ గోావ్రీ| మీ మహ్ణతో సాజిరీ|   

అవ్ఘ్ా  జీవాత్ ఆహే ఖరీ|అపులీ ద్రేషఠ యోగా త్య || 39||  

 

జగార్ింభా పాసూన్| గోా ఆహేచ నిర్వమ ణ్ |  

తోయహీ భర్ లే పరిపూర్ ణ | తుటీ న ఝాలీ ఆజవ్రీ || 40 ||  

 

పహా జేవ్ హా ర్వవ్ణరీ| యే త్య ఝాలా గోాతీరీ |  

త్యా  వేళచే తే దిల వారీ|టికే కోఠూన్ ఆజవ్రీ ||41 ||  

 

పాద్రత మాద్రత తేచ ఉర్ ళే|జలా సాగర్వ మిళాలే |  

పావిద్రతా  కాయమ ర్వహిలే|జల పాద్రత్యచే ఆజవ్రీ || 42||  

 

ద్రపతాే క సింవ్తస రీ|జునే ా ఊని నవే వారీ|  

యే త పాద్రత్య భీతరీ | తొచ నాా య తుమాహ  ఠాయా(ఓ-ఓ) || 43||  

 

శ్తక తేచ్ సింవ్తస ర్| త్యా  శ్తకాతీల సాధువ్ర్|  

హేచ్ జల సాచార్| నానా విభూతి హాా  లాటా(ఓ-ఓ) ||44||  

 

యా సింత్ రూప గోదేసీ|ద్రపథమ సింవ్తస ర్వసీ|  

పూర్ ఆలా నిశ్చ యేసీ|సనత్-సనక్-సనింద-నాచ(ఓ-ఓ) ||45||  

 

మాగూన నార్ద తుింబ్ర్|దృవ్ ద్రపహీాద బ్లి నృపవ్ర్|  

శ్బ్రీ అింగద్ వాయూకుమర్|విదూర్ గోప గోికా||46||  

 

ఐర బ్హుత్ ఆజవ్రి| ద్రపతాే క శ్తకా మా ఝారీ|  

పూర్ ఆలే వ్ర్చాా  వ్రీ| తే వ్ర్ ణణా  అశ్కా  మీ||47||  

 

యా సాింద్రపతచ ా  శ్తకాత్| సింతరూప గోదే ద్రపత్| 

ఆపణ పూర్ ఆలాత్|సాయినాథా నిశ్చ యే|| 48||  

 

మహ్ణూన తుమచాా  దివా్  చర్ణ|మీ కరితో వ్ిందనా|  

మహార్వజ్ మాఝాా  దురుణ | పాహు నకా కిమప్తహీ || 49||  

 

మీ హీన దీన అ నాీ | పాత కాా ించా శిఖామణీ |  

యుక ర అవ్ఘ్ా  కులక్షణణీ | పరి అవేహర్ కరూ నకా || 50 ||  

 

లోహా అింగీచే దోష్ | మనా న ఆణీ పరీస్ |  

గా వీించాా  లేిండాా  ఓహూళాస్ | గోా న లావి పర్త ఊని (ఈ-ఈ) (ఓ-ఓ) || 51||  

 

మాాా  మదీల్ అవ్ఝీ ఘ్ణ్ | ఆపులాా  కృపా కటాక్షే కరూన్|  

కర్వ కర్వ వేగే హ్ర్ణ్ | హీచ వినింతీ ాసాచీ || 52||  

 

పరిసాచా సింగహో ఊన్ | లోహాచే తే లోహ్పణ్ |  

జరీ న హోయ గురవ్ర్వ హ్ర్ణ్ | తరీ హీనతా  పరిసాసి || 53||  
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మలా పాి ఠేవునకా| ఆపన హీనతా  ఘేవునకా|  

ఆపన పరీస మీ లోహ్ దేఖా (ఆ-ఆ-ఆ-ఆ) | మాఝీ చాడ్ ఆపణ తే (ఏ-ఏ-ఏ) (ఓ-ఓ) || 54 ||  

 

బాలక అపర్వధ సదైవ్ కరితే | పరీ న మాత్య ర్వగావ్తే |  

హే ఆణూన ధాా నాతే | కృపా ద్రపసాద కర్వవా || 55||  

 

హే సాయినాథ సదుుర | తూచ మాఝాా  కలప తర |  

భవాబీధచే భవ్ా  త్యర | తూచ అససీ నిశ్చ యే || 56||  

 

తూ కామధేనూ చింత్యమణీ (ఈ-ఈ-ఈ-ఈ-ఈ) | తూ శ్ న న న బీఛా వాసర్వమణీ (ఈ-ఈ-ఈ-ఈ-ఈ) |  

తూ సదుుణించ భవ్ా  ఖాణీ (ఈ-ఈ) | అథవా ోపాన సా రీ ుచా || 57||  

 

హే పుణా వ్ింత్య పర్మ పావ్నా (ఆ-ఆ-ఆ-ఆ-ఆ) | హే శాింతిమూరిర ఆనింద-ఘనా(ఆ-ఆ-ఆ-ఆ-ఆ) |  

హే చతస ా రూపా పరిపూర్వణ  | హే భేద ర్హిత్య శ్ న న సిింధో(ఓ-ఓ) || 58||  

 

హే వి నా నమూరీర నరోతరమా హే| క్షమా శాింతీచాా  నివాస ధామా హే |  

భక ర జనాించాా  విద్రశామా| ద్రపసీద ద్రపసీద మజద్రపతీ ||59||  

 

తూచ సదుుర మచచ ిందర్ | తూచ మహాత్యమ  ాలింధర్ |  

తూ నివ్ృతీర నాధ శ్ న నేశ్ా ర్ | కబీర్ ేఖ్ నాధ్ తూ || 60||  

 

తూచ బోధలా సావ్త్య | తూచ ర్వమాస్ తతరా త్య|  

తూచ తుకార్వమ్ సాయినాథ | తూచ సఖా మాణిక్ ద్రపభూ || 61||  

 

యా అపులాా  అవ్త్యర్వచీ |పరీ ఆహే అగమా  సాచీ |  

ఓళఖ్ అపులాా  ాతీచీ | హొవూన దేత్య కవ్ణతే || 62||  

 

కోణీ అపణ మణహ్తీ యవ్న్ | కోణీ మణహ్తీ ద్రబాహ్మ ణ్ |  

ఐసీ కృష్ణ  సమాన్ | లీలా ఆపణ మాింిలీ || 63 ||  

 

శ్ర ీకృష్ణసా పాహున్ | నానా ద్రపకారే వ్దలే జన్ |  

కోణీ మణహాలే యదుభూషణ్ || కోణీ మణహాలే గుర్వఖీ || 64 ||  

 

యశోా హ్మ ణే సుకుమార్ బాలా| కింస హ్మ ణే మహా కాళ |  

ఉదధవ్ హ్మ ణే ద్రేమళ్| అరజన హ్మ ణే శ్ న న జేటీ (ఓ-ఓ) || 65 ||  

 

తైర గురవ్ర్వ అపణసీ | జే ాా చా మానసీ |  

యోగా  వాటేల నిశ్చ యేసీ | తే తే తుమాహ  మణతర || 66 ||  

 

మరద అపులే వ్సతీ-శ్సాాన్ | విింధా వాచూన అసతి కాన్ |  

ఫాత్యా చాా  తర్వహ  పాహున్ | యవ్న మణహ్ణే భాగ తుింహా(ఓ-ఓ) || 67 ||  

 

తైసీ అగి్వ చీ ఉపాసనా| పాహూీ అపులీ దయాఘనా|  

నిశ్చ య హోత్య అముచాా  మనా| కీ ఆపణ హిిందు మణూహ ీ || 68 ||  

 

పరి భేద్ హే వ్ా వ్హారిక్ | యాతే చాహ్తిల త్యరీీ క్ |  

పరీ జి నాసు భావిక్ | త్యా  న వాటే మహ్తా  యాించే (ఓ-ఓ) || 69 ||  

 

అపులీ ఆహే ద్రబ్హామ  శ్సితాీ | ాత్ గోత్ న అపణ ద్రపతీ |  

ఆపణ అవ్ఘ్ా ించే గురమూరీర | ఆహా ఆదా  కా-ర్-ణ (ఓ-ఓ) || 70||  

 

యవ్న-హిిందూచే విపట ఆలే | శ్మహణూన తదైకా  కర్ణా  భలే |  

మరద అగి్వ లా సీా కారిలే | లీలా భకారoచా ావా వ్యా (ఓ-ఓ) || 71||  
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ఆపణ ాత గోత్య తీత | సదా సుర జీ కా సత్ |  

తీచ తుమీహ  సాక్షాత్ | తరీ్వ తీత సాచకి || 72||  

 

తర్ీ  వితరీ్వ ించే ఘోడే | చాలలే కితి అపణ ఫుడే |  

తేథే మాఝే బాపుడే | శ్బ్ద టికతీల కోఠూీ ||73||  

 

పరి పాహుీ తుింహాలా | మౌన న యే ధరిత్య మలా |  

కా కీ శ్బ్ద హేచ శ్సురతీలా | సాహితా  ఆహేత్ వ్ా వ్హారీ || 74||  

 

శ్మహణూన శ్బేద కరూన్ | జే జే హో ఈల వ్ర్ ణన్ |  

తే తే సర్ా ధా కరీన్ | అపులాా  కృపా-ద్రపసాదే || 75||  

 

సింత్యించీ యోగా త్య బ్లీ | దేవాహోన ఆగళీ | 

అా దుాస్ నాహీ ముళీ | శ్సాాన జవ్ళ సాధుించాా  || 76 ||  

 

హిర్ణా  కశ్ా పు ర్వ్ణలా | దేవ్ దేా షే మృతుా  ఆలా |  

తైసా ఏకహి నాహి ఘడలా | ద్రపకార్ సింత్ హ్సార నే (ఓ-ఓ) || 77 ||  

 

గోప్తచిందే ఉకీర్వద ా సీ |గాఢిలే ాలింధర్వసీ|  

పరీత్యా  మహాత్యమ ా సీ | నాహి వాటలా విష్ద్ || 78 ||  

 

ఉలట్ ర్వాచా ఉ దా ర్ కేలా | చర్ింజీవ్ కరని ోిలా |  

ఐష్ సింత్యచాా  యోగా తేలా | వ్ర్ ణన్ కర్వవే కోఠవ్రీ (ఓ-ఓ) || 79 ||  

 

సింత్ సూర్ా  నార్వయణ్ (ఆ-ఆ-ఆ-ఆ) | కృపా త్యా ించ ద్రపకాశ్ పూర్ణ |  

సింత్ సుఖద రోహిణి ర్మణ | కౌముది తి తత్ -కృపా ||80||  

 

సింత్ కసూర రీ ోజా ల్ | కృపా త్యా ించీ పరిమళ్ |  

సింత్ ఇక్షు ర్సాళ్ | ర్సాన-శ్వాహలీ తతీ ృపా || 81 ||  

 

సింత్ సుషీ్ణ దుషీ్న్ ద్రపతి | సమ సమాన నిరచ తి|  

ఉలట్ పాపాా వ్రీ ద్రప్తతీ | అలోట్ త్యా ించీ వ్సత ర || 82 ||  

 

గోావ్రీ జలాత్ | మళకట తేచ ధువాయా యేధ్ |   

నిర్మ ళ తే సిందు కీత్ | ర్వహే లాింబ్ గోదే పాసుీ (ఈ-ఈ) (ఓ-ఓ) || 83 ||  

 

జే సిందుకీ మధేా  బ్సలే | తేహి వ్స్తసర ఏకా ఆలే |  

హోతే ధువా వ్యా లాగీ భలే | గోావ్రీచే పాద్రత్యత్ ||84||  

 

యేథే సిందుక వైకుింఠ| గోా తుింహీ నిషీ్ ఘ్ట్ |  

జీవాతేమ హేచ్ పట్ | షడ్ వికార్ మళత్యా ించా (ఓ-ఓ) ||85||  

 

తుమచాా  పాచే దర్శ న్ | హేచ్ ఆహే గోా సిా న్ |  

అవ్ఘ్ా  మళాతే ఘ్లవూన్ | పావ్న కర్ణే సమరా్వ ||86|| 

  

ఆింహి జన హే సింసారీ | మళత ఆహో వ్రిచాా వ్రీ |  

శ్మహణూన ఆింహీచ అధికారీ | సింత్-దర్శ న్ ఘేణా సరవా (ఓ-ఓ) || 87||  

 

గౌతమీ మాజీ విపులీర్ | ఆణి ధునే మళకట ఘ్టావ్ర్ |  

తైరచా పడలాా  సాచార్ | త్యా చే హీనతా  గోదేసీ(ఓ-ఓ) || 88||  

 

తుింహీ సఘన రత తరవ్ర్ | ఆింహి పాింథస ాసాచార్ |  

త్యపద్రతయాచా ఆహా ద్రపఖర్ | త్యపలార చింఢాశు (ఓ-ఓ) || 89||  
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త్యా చా త్యపా పాసూన్ సదయా | కర్వ ర్క్షణ గుర ర్వయా |  

సతీ ృే చీ రతల ఛాయా| ఆహే ఆపులీ లోకోతరర్ (ఓ-ఓ) || 90||  

 

వ్ృక్షా ఖాలీ బైసూన్ | జరీ లాగతే వ్రూన ఊన్ |  

తరీత్యా  తర లాగూన్ | ఛాయా తర కోణ హ్మ ణే (ఏ-ఏ) (ఓ-ఓ) ||91||  

 

తుమచాా  కృే  వీణ పాహీ | జగాత్ బ్రే హోణే నాహీ |  

అరజనాలా ేష శాయీ| సఖా లాధలా ధర్వమ సరవ్ (ఓ-ఓ) ||92||  

 

సుద్రగీవ్ కృే నే విభీషణ | సాధలార ర్వమ్-ర్వణ |   

సింత్యన్ ముళేచ్ మోఠే పణ | లాధలా శ్ర ీహ్రీసీ ||93||  

 

ాా చే వ్ర్ ణన వేాసీ | న హోయా ఐష్ ద్రబ్హామ సీ |  

సగుణ కర్వున భూమీసీ | లాజవిలే సింత్యీచా (ఓ-ఓ) ||94|| 

  

ామాజీ నే బ్నవిలా మహార్ | వైకుింఠ పతి రకిమ ణీ వ్ర్ |  

చొఖో బానే ఉచలణా  ఢోర్ | ర్వబ్విలే త్యా  జగాతమ యా (ఓ-ఓ) ||95||  

 

సింత్ మహ్తా  ాణూన్ | పాణి వాహీ జగత్- జీవ్న్ |  

సింత్ ఖరేచ యజమాన్ | సచచ ానింద ద్రపభూ చే (ఓ-ఓ) ||96||  

 

ఫార్ బోలణే న లగే ఆత్య | తూచ ఆమాహ  మాత్య ిత్య |  

హే సదుుర సాయినాధా | షిరిి ద్రగామ నివాసియా || 97||  

 

బాబా తుమచాా  లీలేచా | కోణ న లగే పాడ్ సాచా |  

తేధే మాఝీ అర్ ్వాచా | టికేల్ సాింగా కోఠూన్ (ఓ-ఓ) ||98||  

 

జడ జీవాించాా  ఉ ధా ర్వర్ ా| ఆపణ ఆలా షిరీ దత్ |  

పాణీ ఓతూన్ పణ తా్య త్ | దివే తుింహీ ాళి లే||99||  

 

సవా హాత్ లాకడాచీ | ఫళీ మించక్ కరూన సాచీ |  

ఆపులాా  యోగ సామరాా్వ చీ | శ్కి ర ావిలీ భక ర జనా ||100||  

 

వాింఝ పణ కైకాించా | తుింహీ కేలాత హ్ర్ణ సాచా |  

కితేా  కాించాా  రోగాించ | బీమోడ్ కేలాట్ ఉదీనే ||101||  

 

వార్ణా  ఐహిక సింకటే | తుింహా న కాహీ అశ్కా  వాటే |  

ిప్తలికేచీ కోఠున మోఠే | ఓఝే మాీ గజపతీ ||102||  

 

అో ఆత్య గురర్వయా | దీనావ్రీ కర్వ దయా |  

మీ తుమచా లాగలో పాయా | మాగే న లోటా మజ లాగీ ||103||  

 

తుింహీ మహ్ర్వజ్ ర్వజేశ్ా ర్ | తుింహి కుబేర్వించే కుబేర్ |  

తుింహీ వైధాా ించే వైదా  నిర్వద ర్ | తుింహా వినా న ద్రేషఠకోణీ (ఓ-ఓ) || 104||  

 

అవాింతర్వచే పూజేస్ | సాహితా  ఆహే విేష్ |  

పరి పూావ్యా తుింహాస్ | జగీ పార్ ధ న ర్వహిలా(ఓ-ఓ) || 105||  

 

పహా సూర్వా చయా ఘరీ |సణ దిపవాళీ ఆలీ ఖరీ |  

పరీతి త్యా నే సాజిరీ | కర్వవి కోణత్యా  ద్రదవేా  (ఓ-ఓ) || 106||  

 

సాగర్వచీ శ్మవావ్యా | తహ్న జల్ న మహీ ఠాయా |  

వ్న్ హీ లాగీ ేకావ్యా | అగి్వ  కోఠూన్ ధాా వా తరీ (ఓ-ఓ) ||107||  

 



 

© Copyright 2018 Xilinx 

 

జే జే పార్ ద పూజేచే | తే తే తుమచాా  ఆత్యమ ా చే |  

అింశ్ ఆదీచ అసతి సాచే | శ్ర ీసమర్ ాగురర్వయా (ఓ-ఓ) ||108||  

 

హే తతా  దృష్టచీే బోలణే | పరీ న తైసీ ఝాలీ మనే |  

బోలలో అనుభవా విణే | శ్బ్ద ాలా నిర్ర్ ధక్ (ఓ-ఓ) || 109 ||  

 

వాా వ్హారిక పూజన ఝరీ | తుమచే కరూ మీ సాింగా తరీ |  

తే కర్వయా నాహీ పదరి | సామర్ాా  మాఝాా  గురర్వయా (ఓ-ఓ) ||110||  

 

బ్హుతే కరూన కలప నా | కరీతో తుమచా పూజనా |  

తేచ్ పూజన దయాఘనా | మానా  కర్వ యా ాసాించే (ఓ-ఓ) ||111||  

 

ఆత్య ద్రేమాద్రశు కరన్ | తుమ్ చే ద్రపక్షాళితో చర్ణ్ |  

సదీ కీ రచే చిందన్ | ఉగళూన్ లావితో (ఓ-ఓ) ||112||  

 

కఫీ శ్బాద లింకార్వచ | ఘ్లి తో హీ తుింహా సాచ |  

ద్రేమ్ భావ్ యా సుమనాచీ | మాళా గళాా త్ ఘ్లీ తో (ఓ-ఓ) ||113|| 

 

ధూప్ కుతిస త పణచా | తుింహా పుడే ఝాలితో సాచా |  

ఝరి తో వాయిట ద్రదవాా చా | పరీ న సుటేల ఘ్ణ త్యా సీ (ఓ-ఓ) ||114||  

 

సదుుర వినే ఇతర్ద్రత్య | జే జే ధూప ఝాలిత్యత్ |  

త్యా  ధూప్ ద్రధవాా చ తేధ్ | ఐసా ద్రపకార్ హో-త-ర (ఓ-ఓ) ||115||   

 

ధూప ద్రధవాా స అగిీ చా | సప ర్శ  హోత్య క్షణీ సాచా |  

సువాస సదుుణ-తదింగ్వచా | ఝాత త్యా లా ోఢూన్ (ఓ-ఓ) ||116||  

 

తుమచాా  పుడే ఉలటే హోతే | ఘ్ణ తేవ్డీ అగిీ త జళ తే |  

సదుుణ ఉర్తీ పాహ్ణా తే | అక్షయీచే జగాస్ || 117||  

 

మీ చే గళాలాా  కుతిస త పణ్ 1-1-1 | మల ర్హిత హోఈల మన్ 1-1-1 | 

గింగేచే గేలాా  గఢూళ పణ్ 1-1-1 | మగతి పవిద్రత సహ్జచీ (ఓ-ఓ) || 118||  

 

దీప మాయా మోహాచా | పాఝలితో మీ హా సాచా |  

తేణే వైర్వగా  ద్రపభేచా | హూవో గురవ్ర్వ లాభమసీ (ఓ-ఓ) || 119 ||  

 

శుదధ నిషేచీే సిింహాసన్ | దేతో బ్సావ్యా కార్ణ్ |  

త్యా చే కరూనియా ద్రగహ్ణ్ | భకి ర నైవేదా  సీా కార్వ || 120||  

 

భకి ర నైవేదా  తుింహీ ఖాణే | తద్రదస మలా పాజణే |  

కా కీ మీ తుమ్ చే త్యనేహ | పయావ్రీ హ్కీ  మాఝా || 121||  

 

మన్ మాఝే దక్షణ | తీ మీ అరిప తో ఆపణ |  

జేణే నురేల్ కరే ర పణ | కశా చాహీ మఝకడే (ఓ-ఓ) || 122||  

 

ఆత్య ద్రపార్నాా పూర్ా క మాద్రత్య | ఘ్లీ తో మీ దిండవ్త తే |  

మానా  హొవో అపణ ద్రపత్ | పుణా  శ్శీోకా సాయినాథా | పుణా  శ్శీోకా సాయినాథా | పుణా  శ్శీోకా సాయినాథా ||123||  

 

శాింత చత్యర  మహా ద్రప నా  | సాయినాధా దయాఘనా |  

దయా సిింధో సత్-సా రూపా | మాయా తమ వినాశ్నా || 124||  

 

ాత గోత్య తీత్య సి దా  | అచింతా్య  కరణలయా |  

పాహిమాిం పాహిమాిం నాధా షిరీ ీద్రగామ నివాసియా ||125||  

 



 

© Copyright 2018 Xilinx 

 

శ్ర ీశ్ ననారీ్వ  శ్ న నాత్యా  | సర్ా  మింగళ కార్కా |  

భక ర చతర మర్వళా హే | శ్ర్ణనుత ర్క్షకా || 126||  

 

సృషి ీకర్వర  విరిించీ తూ | పాత తూ ఇిందిర్వ పతీ |  

జగద్రతయా లయా నేత్య | రద్రద తో తూచ నిశిచ తీ || 127||  

 

తుజవిణే రిత్య కోఠే| ఠావ్ నాయా మహీవ్రీ |  

సర్ా జనా  తూ సాయినాథా | సరా్వ ించాా  హ్ృదయాింతరీ ||128||  

 

క్షమా సరా్వ పర్వథాoచీ | కర్వవీ హేచ మాగణే |  

అభకి ర సింశ్యాచాా త్యా  | లాటా రద్రఘ నివార్ణే || 129||  

 

తూ ధేనూ వ్తస మీ త్యనేహ | తూ ఇిందు చింద్రదకాింత మీ |  

సా ర్ ణదీ రూప తా త్యప ా ఆధరే ాస హా నమీ || 130||  

  

ఠేవ్ ఆత్య శిరీ మాఝా | కృే చా కర్పింజర్వ |  

శోక చింత్య నివార్వవీ | గణూ హా తవ్ కిింకర్ | గణూ హా తవ్ కిింకర్ || 131||  

 

యా ద్రపార్ ధనాషకీే కరూ న | మీ కరితో సాషీ్ింగ నమన్ |  

పాప త్యప ఆణి దైనా  మాఝే నివార్వ లవ్లాహీ || 131||  

 

పు ః స్ వ శ్రరం 

 

తూ గాయ మీ వాసరూ | తూ మాయ మీ లేకరూ |  

మాఝే విషయీ నకో ధరూ | కఠోర్త్య మానసీ || 133||  

 

తూ మళయాగ్వరి చిందన్ | మీ కాటేరీ ఝుడుప ఝాణ్ | 

తూ పవిద్రత గోా జీవ్న్ | మీ మహా పాతకీ || 134||  

 

తుఝే దర్శ న్ హొవోనియా | దురీ దిధ ఘ్ణ మాఝే ఠాయా |  

ర్వహిలాా  తై సి చ గురర్వయా | చిందన తుజలా కోణ మహేణ ||135||  

 

కసూర రీచా సహ్వార | మృతిరకా మోల పావ్తర |  

పుషప  సింగే ఘడత ర | వాస సూద్రత్య మసరకీ ||136||  

 

ధోర్వించీ తీ హీచ రీతీ (ఈ-ఈ-ఈ-ఈ) | తే ాా  ాా  గోష్ట ీద్రగహ్ణ కరితీ (ఈ-ఈ-ఈ-ఈ) |  

త్యా  త్యా  వ్సుర పావ్వితీ | తే మహ్తప ా కార్ణే (ఏ-ఏ-ఏ-ఏ-ఏ) (ఓ-ఓ) ||137||  

 

భసమ  కౌప్తన నిందీచా | శివే కేలా సింద్రగహ్ సాచా |  

శ్మహణూన త్యా  వ్సూర ించా | గౌర్వ్ హోత చహూ కడే || 138||  

 

గోప ర్ింజనా సాఠీ | బ్ృింావ్ీ యమునా తటీ |  

కాలా ఖేళలా జగ జేఠీ | తొహీ మానా  ఝాలా బుధా (ఓ-ఓ) || 139||  

 

తైసా మీ తో దుర్వచారీ | పరి ఆహే తుమచాా  పదరి |  

శ్మహణూన విచార్ అింతరీ || యాచ కర్వహో గురర్వయా || 140||  

 

ఐహిక వా పార్మారికా్ | ాా  ాా  వ్సురసా మానిల సుఖ్ |  

మాఝే మన్ -హే నిః శ్ింక్ | త్యా  త్యా  పుర్విణే గురర్వయా || 141||  

 

ఆపులాా  కృే నే ఐర కర్వ | మన లాగీ ఆవ్ర్వ |  

గోడ్ కెలాా స సాగర్వ | క్షారోధక్ - పణచ నరభితీ || 142 ||  

 

సాగర్ గోడ్ కర్ణా చీ | శ్కి ర ఆపణ మధే సాచ|  
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శ్మహణూన ాస గణూచీ | యాచన హీ పురి కర్వ || 143||  

 

కమీ పణ జో జో మాఝా (ఆ-ఆ-ఆ-ఆ-ఆ) | తో తో అవ్ఘ్ తుఝా |  

సి ధా ించా తూ ఆహేస్ ర్వా | కమీ పణ న బ్ర్వా తుజసీ (ఓ-ఓ) || 144||  

 

అత్య కాశాసరవ్ బోలూ ఫార్ | తూచ మాఝా ఆధార్ |  

శిశు మాతేచ కఢే వ్ర్ | అసలాా  నిర్ీ య సహ్జచీ || 145||  

 

అో యా శ్ ర ద్రత్యసీ | జే జే వాచతీల ద్రేమేసీ |  

త్యా ించా త్యా ించా కామనేసీ | తుమహీ పుర్వా మహార్వా || 146||  

 

ఫలశృతి 

 

యా స్త రో ద్రత్యస్ అపులావ్ర్ | హాచ అో నిర్ింతర్ |  

పఠ న కర్వర ా ించే ద్రతిత్యప దూర్ | వాహావే ఏక్ సింవ్తస రీ || 147||  

 

శుచరీూ త హో ఊన | నితా  శ్ ర ద్రత కర్వవే పఠన |  

శుదధ భావ్ ఠేవూన | ఆపులియా మానసీ || 148||  

 

హే అశ్కా  అసలే ఝరీ | తరీ ద్రపతాే క గురవారీ |  

సదుుర మూరిర అింతరీ | ఆణూన పాఠ కర్వవా || 149||  

 

తేహి అశ్కా  అసలాా స్ | ద్రపతాే క ఏకాదరస్ |  

వాచనే యా శ్ ర ద్రత్యస్ | కౌతుక తా్య చే పహావ్యా || 150||  

 

శ్ ర ద్రత పాఠకా ఉతరమ గతీ | అింతీ దేయిల గురమూరీర | 

ఐహిక వాసనా సతా ర్ గతీ |త్యా ించీ పుర్వూన ద్రశోతే హో || 151||  

 

యా శ్ ర ద్రత్యచా పార్వయణే | మింద బుదిధ హోతిల శ్హ్ణే |  

కోణ ఆయుషా  అసలాా  ఉణే | తో పఠణే హోయ శ్త్యయు || 152||  

 

ధన-హీనత్య అసలాా  పదరీ | కుబేర్ యే ఊన ర్వబేల ఘరీ |  

హే శ్ ర ద్రత వాచలాా  వ్రీ | సతా  సతా  ద్రతివాచా || 153||  

 

సింతతి హీనా సింత్యన్ | హొయిల శ్ ర ద్రత కేలాా  పఠన్ |  

శ్ ర ద్రత-పాఠకాచే సింపూర్ణ | రోగ ాతిల దిగింతర్వ || 154||  

 

భయ చింత్య నివేల్ | మాన్ - మానా త్య వాఢేల్ |  

అవినాశ్ ద్రబ్హ్మ  కళేల్ | నితా  శ్ ర ద్రత్యచా పార్వయణే || 155||  

 

ధర్వ బుధ హో శ్ ర ద్రత్య విసీ | విశాా స ఆపులాా  మానసీ |  

తర్ీ  వితర్ీ  కుకలప నేసీ | ాగా ముళీ దేవునకా (ఓ-ఓ) || 156||  

 

షిరీ ీక్షేద్రత్యచీ వారీ కర్వ | పాయ బాబాించే చతీర ధర్వ |  

జో అనాధించా ోయర్వ | భక ర కామ కలప ద్రదుమ హో (ఓ-ఓ) || 157||  

 

త్యా చాా  ద్రేర్ణే కరూన్ | హే శ్ ర ద్రత కేలే లేఖన్ |  

మఝా పామర్ హాతూన్ | ఐసీ ర్చనా హోయా కైసీ (ఓ-ఓ) || 158 ||  

 

శ్కే అద్రటాే ఛాళీ సాత్ | భాద్రదపద శుదధ పక్షాత్ |  

తిథి గణేశ్ చతురీ ాసతా  | ోమవారీ దిా తీయ ద్రపహ్రీ (ఓ-ఓ) || 159||  

 

శ్ర ీసాయినాథ శ్సరవ్న మింజరీ | శ్సరవ్న మింజరీ | పూర్ణ ఝాలీ మహేశ్ా రీ |  

పుీత నర్మ దేచాా  తీరీ | శ్ర ీఅహిలేా  సనిి ధా (ఓ-ఓ) || 160||  
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మహేశ్ా ర్ క్షేద్రత భలే | స్త రో ద్రత తేధే పూర్ణ ఝాలే |  

ద్రపతాే క శ్బాధ సీ వ్దవిలే | శ్ర ీసాయినాథే శిరూీ మీ (ఓ-ఓ) || 161||  

 

లేఖక శిషా  ామోదర్ | యాస్ ఝాల సాచార్ |  

ాస్ గణూ మీ కిింకర్ | అవ్ఘ్ా  సింత్-మహ్ింత్యచా (ఓ-ఓ) || 162||  

 

సా సిర శ్ర ీసాయినాథ శ్సరవ్న మింజరి | శ్సరవ్న మింజరి| త్యర్క హో భవ్ సాగరీ |  

హేచ వినవి అతా్య దరీ | ాస గణూ శ్ర ీపాిండుర్ింగా || 163||  
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శ్ర ీసదుుర సాయినాథార్ప ణ మసుర|  

శ్ర ీసదుుర సాయినాథార్ప ణ మసుర|  

శ్ర ీసదుుర సాయినాథార్ప ణ మసుర|  

 

శుభిం భవ్తు  

శుభిం భవ్తు  

శుభిం భవ్తు  

 

శుభిం భవ్తు  

శుభిం భవ్తు  

శుభిం భవ్తు  
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మహ్రాజ్ కీ జై || 
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శ్సరవ్న మింజరి ఇకీ డ వినింి: https://www.youtube.com/watch?v=r7XOS3Q2OX0 
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