
                      శీ్ర సాయి అమృత వాణి   
 
       శ్రీ సచ్చితానంద సదగు రు సాయినాధ్ మహారాజ్ కీ జ ై! 

                       ఓం సాయి శ్ర ీసాయి జయ జయ సాయి 

                                 శీ్ర సాయి కృపా ఆవతరణ్ 

  

సాయి నామ్ జయోతి కలష్ హ ైజగ్ కా  ఆధార్ 

చ్చంతన్ జయోతీప ంజ్ కా కరియి ేబారం బార్ 

 

సో తే జగతే సాయి క హ్ ఆతే జాతే నామ్ 

మన్ హి మన్ సే సాయి కో శత్ శత్ కరౌ పరణామ్ 

 

సగఖదా హ  ైశుభా కృపా శకతి  శాంతి సవరూప్ 

హ  ైసతో ఆనంద మయిీ సాయి కృపా అనూప్ 

 
దేవ దనగజ నర నాగ పశు పక్షీ కే త్ పతంగ్ 

సబ్ మే సాయి సమాన్ హ ై సబ్ సాయిీ కే సంగ్ 

 

సాయి వహ్ నావ్ వ స్ పర్ హో    అశావర్ 

భలే హి హి దగసిర్ హ ై భడా కర తా భవ్ సాగర్ పార్ 

 

మంతరమయి హి మానియిే, సాయి రామ్ భగవాన్ | 
దేవలయ హ ై ఇన్ సాయి కా సాయి శబ్్ గుణ ఖాన్ 

 

సాయి నామ్ ఆరాధ్ యేి, భీతర్ భర యేి భావ్ | 
దేవ దయా అవతరణ్ కా, ధార్ చౌ గుణా చావ్ !! 
 

సాయి శబ్ కో ధాోయియిే, మంతర్ తారక్ మానే | 
సవశకతి  సతాి  జగ్ కరౌ, వ పరి చక ీకో యాన్ !! 
 

జీవన్ వృధా భీత్ గయా, కతయా న సాధన ఏక్ | 



కృపా హో  మేర  సాయి కత, మిలే ఙ్ఞా న్ వివేక్ !! 
 

బాబ నే అతి కృపా కీనీ, మోహ్ దియో  సమ్ ఝాయి | 
అహంకార్ కో ఛ ోడో  భాయి, జయ తుమ్ చాహో  భలాయి !! 
 

 

                  ఓం సాయి శ్ర ీసాయి జయ జయ సాయి 

 

                       సాయివందనా  

  

సవవకార్ కరో మేరి వందనా, షిరిడీ కే కర్ తార్| 

సాయి తుఝ ేపరమాతమన్, మంగళ్ శివ్ శుభ కార్ !! 
 

హాత్ జొడ్ కర్ హ  ైఖడా, సేవక్ తేర ేదావర్ | 
కరతా నిస్ దిన్ వందనా, సాయి కరో సవవకార్ !! 

 

ఛరణ ం పర్ మసిక్ కతయిే, వినయ భకతి  కే సాత్ | 
నమసాార్ మేరా తుఝో, హొవే జగ క  నాధ్ || 
  

సాయి నామ్ జప్ వందనా, యహ ీసాధనా యోగ్ | 
జగ్ ఝూటా ఔర్ జగత్ కే, మిధాో హ ై సబ్ భొగ్ || 
  

నమో  నమో హే సాయి పరభూ, తుమ్ హో  జగ్ క  నాథ్ | 
సబ్ కే పాలన్ హార్ తుమ్, చరణ్  నవా వూన్ మాథ్ !! 
 

దో న ం కర్ కో జయడ్ కర్, మసిక్ ఘు టన ేటేక్ | 
తుఝ్ కో హో  పరణామ్ మమ, శత శత కోటి అనేక్ || 
  

తన్ సె సేవా సాయి కత, మన్ స ేసగమిరణ్ నామ్ | 
ధన్ సె ధృతి ధారణా, కరమ కరో నిష్ాామ || 
  

భకతి  భావ్ శుభ్ భావనా, మన్ మే భర్ భర్ పూర్ | 
శధీ్ాా  స ేతుఝ్ కో నమూ న్, మేరే సాయి హజూర్!! 

 

                  శ్ర ీసాయి మహిమ 



  

శ్ర ీసాయి రామ్ పరమ్ సతో , పరకాష్ రూప్ ,పరమ  
పావన షిరడీ నివాసవ , పరమ ఙ్ఞా నా నంద సవరూప్, 

పరఙ్ఞా  పరదాతా, సచ్చితానంద సవరూప్ , పరమ ప రుష్  
యోగడరాజ్, దయాళూ దవేాధిదేవ్ హ ై , ఉన్ కో  
బార్ బార్ , నమసాార్ , నమసాార్ , నమసాార్ 

 

                  శ్ర ీసాయి వాణి 1 
  

నమో నమో పావన సాయి, 

 నమో నమో కృపాళు గోసాయి | 
సాయి ఆమృత్ పద్ పావన్ వాణీ,  
సాయి నామ్ ధగన్ సగధా సమానీ  1 

 

నమో నమో సంతన్ పరతి పాలా, 
నమో నమో  శ్ర ీసాయి దయాళు | 
పరమ సతో హ ై పరమ విఙ్ఞా న,  

జొోతి సవరూప్ సాయి భగవాన్ ||2||  

 

నమో నమో సాయి అవినాశ్ర, 

 నమో నమో ఘట-ఘట కే వాసవ | 
సాయి ధవనీ హ  ైనామ్ ఉచాిరణ్, 

 సాయి రామ్ సగఖ సదిిా  కారణ్ ||3|| 

  

నమో నమో శ్ర ీఆతామ రామ,  

నమో నమో పరభు పూరణ్ కామా | 
ఆమృతవాణి అమృత సాయి రామ్,  

సాయి రామ్ మృదగ మంగళ ధామ్ ||4|| 

  

సాయి నామ్ మంత ర్ జప్ జాప్, 

 సాయి నామ్ మి టే తరయిీ తాప్ | 
సాయి ధగనీ మ  ైలగ ేసమాధీ,  
మి ట ేసబ్ అధ ీవాోధి ఉపాధ ీ||5|| 

  

సాయి జాప్ హ  ైసరళ సమాధీ,  



హర  సబ్ ఆధ ివాోధీ ఉపాధీ | 
వృదిా  సదిిా  ఔర్ నవ నీ ధాన్, 

 దాతా సాయి హ ై సబ్ సగఖ ఖాన్ ||6|| 

 

సాయి సాయి శ్రీ సాయి హరే, 

 ముకతి  వ ైరాగో క యోగ్ | 
సాయి సాయి శ్రీ సాయి జపో , 
 దాతా అమృత భొగ్ ||7|| 

  

జల్ తల్ వాయు తజే్ ఆకాశ్, 

 సాయి సె పాన ేసబ్ పరకాశ్ | 
జల్ ఔర్ పృధీవ సాయి కీ మాయా, 
 అంత్ హీన్ అంతరిక్ష బనాయా ||8|| 

 

నేతి నేతి కహ్ వదే్ బఖానే,  
భేద్ సాయి కా కోయిీ న జానే | 
సాయి నామ్ హ ై సబ్ రస్ సార్,  

సాయి నామ్ జగ్ తారణ్ హార్ ||9|| 

  

సాయి నామ్ కే భర్ భండార్, 

 సాయి నామ్ కా సద్ వోవహార్ | 
యిహాన్ నామ్ కీ కరో కమాయిీ,  
వూహా న హో య్ కోయిీ కఠినాయిీ ||10|| 

 

ఝోలీ సాయి నామ్ సే భరియిే,  
సంచ్చత్ సాయి నామ్ ధన్ కరియి ే| 
జుదే నామ్ కా జబ్ ధన్ మాల్,  

సాయి కృపా లే అంత్ సంభాలే ||11|| 

  

సాయి సాయి పద్ శకతి  జగావే,  
సాయి సాయి ధగన్ జభీ రమావ ే| 
సాయి నామ్ జబ్ జగే అభంగ్, 

 చేతన్ భావ్ జగ ేసగఖ్ సంగ్ ||12|| 

  

భావన భకీి  భర ేభజన్ కీ, 



 భజత ేసాయి నామ్ రమ ణ ీకీ | 
భజత ేభకతి భావ్ భర్ పూర్, 

 భరమ భయ భదే భావ్ సే దూర్ ||13|| 

 

సాయిీ సాయి సగగుణ్  జన్ గాతే, 
 సవర్ సంగడత్ సే సాయి రి ఝాతే | 
కీరిన కథ కర తే విదావన్, 

 సార్ సరస సంగ సాధన వాన్ ||14|| 

 

కామ కోీధ్ ఔర్ లొభ యి,ే 

 తీన ం పాప్ కే మూల్ | 
నామ్ కుల్ హాడీ హాత్ లే , 
 కర్ ఇన్ కొ నిరూమల్ ||15|| 

  

సాయి నామ్ హ ై సబ్ సగఖ్ ఖాన్,  

అంత్ కర  సబ్ కా కలాోణ్ | 
జీవన్ సాయి సె ప్వరతీ కరనా, 
 మరనా మన్ స ేసాయి న బిసర్ నా ||16|| 

  

సాయి భజన్ బిన్ జీవన్ జీనా, ఆఠోం  
ప్ెహర్ హలాహల్ ప్వనా | 
భీతర్ సాయి కా రూప్ సమావ ,  
మసిక్ పర్ పరతిమా ఛా జావ  ||17|| 

  

జబ్ జబ్ ధాోన్ సాయి కా ఆవే, 
 రోమ్ రోమ్ ప లకతత్ హో  జావ  | 
సాయి కృపా సూరజ్ కా ఉగ్ నా, 
 హృదయ సాయి పంకజ్ క ఖిల్ నా ||18|| 

  

సాయి నామ్ ముకాి  మణీ, 
రాఖ య సూత్ ప్ి రో య్ | 
పాప్ తాప్ న రహే,  

ఆత్ మ దరశన్ హో య్ ||19|| 

  

సతో మూలక్ హ ై రచనా సారి,  



సరవ సతో పరభు సాయి పసారడ | 
భీజ్ స ేతరు మక డ ీస ే తార్, 

 హువా తయోన్ సాయి స ేజగ్  విసాి ర్ ||20|| 

  

సాయి కా రూప్ హృదయ్ మే ధారో,  
అంతర్ మన్ సే సాయి ప కారో 
అప్ న ేభగత్ కత సగన్ కర్ టేర్,  

కభీ న సాయి లగాత ేదరే్ ||21|| 

  

ధీర్ వీర్ మన్ రహిత్ వికార్, 

 తన్ సే మన్ సే కర్ ఉపకార్ | 
సదా హి సాయి నామ గుణ్ గావే, 
 జీవన్ ముకి అమర్ పద పావే ||22|| 

 

సాయి బినా సబ్ నీరస్ సావద్, 

 జయ హో  సవర్ బిన్ రాగ్ విష్ాద్ | 
సాయి బినా నహీన్ సజ  సింగార్,  

సాయి నామ్ హ ై సబ్ రస్ సార్ ||23|| 

  

సాయి ప్తిా సాయి హీ మాతా,  
సాయి బంధగ సాయి హీ భరా తా | 
సాయి జన్ జన్ కే మన్ రంజన్, 

 సాయి సబ్ దగుఃఖ్ దరద్ విభంజన్ ||24|| 

  

సాయి నామ్ దపీక్ బినా, 
 జన్ మన్ మే అందేర్ | 
ఇసవ లియి ేహ ై మన్ మన్,  

నామ్ సగమాల ఫేర్ ||25|| 

  

జపత ేసాయి నామ్ మహా మాలా, 
 లగతా నరక్ దావర్ ప్ ెతాళీ | 
రఖ య సాయి పర్ ఏక్ విశావస్,  

సబ్ తజ్ కరో సాయి కీ ఆస్ ||26|| 

  

జబ్ జబ్ ఛడే సాయి క రంగ్,  



మన్ మ  ైచాాయిే ప్ెరమ్ ఉమంగ్ | 
జపత ేసాయి సాయి జప్ పాత్,  

జల్ తే కరమ్ బంధ్ యధా కాత్ ||27|| 

 

సాయి నామ్ సగధా రస్ సాగర్,  

సాయి నామ్ ఙ్ఞా న్ గుణ ఆగర్ | 
సాయి జాప్ రవి తేజ్ సమాన్, 

 మహా మోహ్ తమ్ హర  అఙ్ఞా న్ ||28|| 

  

సాయి నామ్ ధగన్ అన్ హద్ నాద్,  

నామ్ జపో  మన్ హో  విసామత్ | 
సాయి నామ్ ముకిీ కా దాతా, 
 బరహమ ధామ్ వహ ిఖగద్ పహుంచాతా ||29|| 

  

హాత్ స ెకరియి ేసాయి క కారో,  
పగ్ స ెచలియిే సాయి కే దావర్ | 
ముఖ్ సే సాయిీ సగమిరణ కరియిే, 
 చ్చతి్ సదా చ్చంతన మే ధరియిే ||30|| 

  

కాన ం సే యష్ సాయి కా సగనియి,ే  

సాయి ధామ్ కా మార్ు  చగనియి ే| 
సాయి నామ్ పడ్ అమృతవాణీ, 
 సాయి నామ్ ధగన్ సగధా సమానీ ||31|| 

  

ఆప్ జపో  అ వ  ర్ ఉన్ కో జపావో, 
 సాయి ధగనీ కో మిల్ కర్ గావో | 
సాయి నామ్ కా సగ న్ కర్ గానా,  
మన్ అలమసి్ బన ేదీవానా ||32|| 

  

పల్ పల్ వ ఠే సాయి తరంగ్,  

ఛడ ేనామ కా గూఢా రంగ్ | 
సాయి కృపా హ ై ఉచాతర్ యోగ్, 

 సాయి కృపా హ ై శుభ సంయోగ్ ||33|| 

 

సాయి కృపా సబ్ సాధన్ మారమ,  



సాయి కృపా సంయమ సతో ధరమ్ | 
సాయి నామ్ మన్ మే బసానా, 
 సగపధ్ సాయి కృపా కా పానా ||34|| 

  

మన్ మే సాయిీ ధగన్ జబ్ ఫవర,ే  

సాయి కృపా తబ్ హి అవతారే | 
రహూన్ మ  ైసాయి మ  ైహో  కర్ లీన్,  

జ ైసే జల్ మ  ైహో  మీన్ అధీన్ ||35|| 

  

సాయి నామ్ కో సగమిరియిే,  
సాయి సాయి ఎక్ తార్ | 
పరమ్ పాథ్ పావన్ పరమ్,  

కరతా భవ్ స ేపార్ ||36|| 

  

సాయి కృపా భర్ పూర్ మ  ైపావూ,  

పరమ పరభూ కో భీతర్ లావూ | 
సాయిీ హి సాయి సాయి కహ్ మీత్, 

 సాయిీ స ేకర్ లే సాచ్ఛా ప్వరత్ ||37|| 

  

సాయి హి సాయి క దరశన్ కరియిే, 
 మన్ భీతర్ ఏక్ ఆనంద భరియి ే| 
సాయిీ కత జబ్ మిల్ జాయిె భిక్షా, 
 ఫిర్ మన్ మే కోయి రహే న ఇచాా ||38|| 

  

జబ్ జబ్ మన్ కా తార్ హిలేగా, 
 తబ్ తబ్ సాయి కా పాోర్ మిలేగా | 
మిటేగ  జగ్ సే ఆనీ జానీ,  

జీవన్ ముకి హో య్ యహ్ ప రా ణ ీ||39|| 

  

షిరడీ కే హ ై సాయి హరే,  

తీన ం లొక్ కే నాధ్ | 
బాబా హమారే పావన్ పరభూ, 

 సదా క  సంగే సాత్ ||40|| 

  

సాయి ధగనీ జబ్ పకడ ేజయర్,  



కీంచ ేసాయి పరభు అపనీ ఓర్ | 
మందిర్ మందిర్ బసవి  బసవి , 
 ఛా జాయి ెసాయి నామ్ కీ మసవి  ||41|| 

  

అమృత్ రూప్ సాయిీ గుణ్ గాన్,  

అమృత్ కధన సాయిీ  వాోఖాోన్ | 
అమృత్ వచన్ సాయిీ కీ చ ర్ చా, 
 సగధ సంగడత్ సాయిీ కీ అర్ చా ||42|| 

  

శుభ రసనా వహ ీకహావ,ే  

సాయి రామ్ జపో  నామ్ సగనావే | 
శుభ క ర్ మ్ హ ై నామ్ కమాయి,  

సాయి రామ్ పరమ్ సగఖదాయి ||43|| 

  

జబ్ జీ చాహే దరశన్ పాయియిే, 
 జ ై జ  ైకార్ సాయి కత గాయియిే | 
సాయి నామ్ కే ధగనీ లగాయియిే, 
 సహజ్ హి భవసాగర్ తర్ జాయియి ే||44|| 

  

బాబా కో జయ భజే నిరంతర్, 

 హర్ దమ్ ధాోన లగావ ే| 
బాబా మే మిల్ జాయిె అంత మే, 

 జనమ్ సఫల్ హో  జాయిే ||45|| 

 

ధనో ధనో శ్ర ీసాయి ఉజాగర్,  

ధనో ధనో కరుణా కే సాగర్ | 
సాయి నామ్ ముద్ మంగళకారడ, 
 విఘన హరే సబ్ పాతక్ హారడ ||46|| 

  

ధనో ధనో శ్ర ీసాయి హమారడ, 
 ధనో ధనో భకిన్ రఖ్ వారడ | 
సాయి నామ్ శుభ శకున్ మహాన్, 

 సవసిి  శాంతి శివకర్ కలాోణ్ ||47|| 

  

ధనో ధనో సబ్ జగ్ కే సావమీ, 



 ధనో ధనో శ్ర ీసాయి నమామి | 
సాయిీ సాయి మన్ ముఖ్ సే గానా,  
మాన  మధగర్ మన రధ పానా ||48|| 

  

సాయి నామ్ జయ జన మన లావ ై,  
ఉస్ మ  ైశుభ సభీ బస్ జావ  ై| 
జహ హో  సాయి నామ్ ధగన్ నాద్,   

భగ ేవహ స ేవిషమ్ విష్ాద్ ||49|| 

  

సాయి నామ్ మన తపి్ బుఝావే, 
 సగధ రస్ శ్రత్ స ేశాంతి లే ఆవ ే| 
సాయి సాయి జప్యిిే కర్ భావ,  

సగవిధా సగవిధ ీబన ేబనావ్ ||50|| 

  

ఛల్ కపట్ ఔర్ కోప్ హ ై, 
 తీన ం నరక్ క  దావర్ | 
ఝూట్ కరమ్ కో ఛ ోడ్ కర్,  

కరో సతో వోవహార్ ||51|| 

 

జప్ తప్ తీరథ్ ఙ్ఞా న ధాోన్, 

 సబ్ మిల్ నా హీ సాయిీ సమాన్ | 
సరవ వాోపక్ సాయిీ ఙ్ఞా తా,  
మన వాంఛిత ప రా ణ ీఫల్ పాతా ||52|| 

  

జహా జగత్ మ  ైఆవో జావో,  
సాయిీ సగమిరణ్ సాయి కో గావో | 
సాయి సభీ మ  ైఏక్ సమాన్, 

 సబ్ రూప్ కో సాయి  జాన్ ||53|| 

  

మ  ైఅవ ర్ మేరా కుఛ్ నహ ిఅపనా,  
సాయి క నామ్ సతో జగ్ సపనా | 
ఇతనా జాన్ లెహో  సబ్ కో,  
సాయి కో భజ ేసాయి కా హో  య ||54|| 

 

 

  



ఐస ేమన్ జబ్ హో వ ేలీన్,  

జల్ మ  ైపాోసవ రహే న మీన్ | 
చ్చతి ఛడ ేఎక్ రంగ్ అనూప్, చెతన్ 

 హో  జాయిె సాయి సవరూప్ ||55|| 

  

జిస్ మే సాయి నామ శుభ జాగే,  

ఉస్ కే పాప్ తాప్ సబ్ భాగే | 
మన్ స ేసాయి నామ్ జయ ఉచాారే,  

ఉస్ సే భాగే భరమ భయ సారే ||56|| 

  

సగఖ్-ధగుఃఖ్ తేరడ ధనే్ హ ,ై 
 సగఖ్-దగుఃఖ్ మ  ైతయ ఆప్ | 
రోమ్-రొమ్ మ  ైహ  ైసాయి, 

 తయ హి రహే యో వాోప్ ||57|| 

 

 

జ ై-జ  ైసాయి సచ్చిదానంద, 

 మురళి మన హర్ పరమానంద | 
పారబరహమ పరమేశ గోవింద,  

నిరమల పావన్ జయోతి అఖండా ||58|| 

  

యి ేక హ  నే సబ్ ఖలే్ రచాయా,  
జయ దేఖ ొ వో సబ్ హ ై మాయా | 
ఎక్ ఎక్ ఎక్ భగవాన్,  

దో  కో హి తయ మాయా జాన్ ||59|| 

  

బాహర్ భరమ్ భూలే సంసార్,  

అందర్ ప్వరతమ్ సాయి అపార్ | 
జా కో ఆప్ చాహే భఘవంత్,  

సో  హే జాన ేసాయి అనంత ||60|| 

  

జిస్ మ  ైబస్ జాయిె సాయి సగనామ్, 

 హో వ  వహ్ జాన్ పూరణ్ కామ్ | 
చ్చత్ మ  ైసాయి నామ్ జయ సగమిరే,  



నిశియ భవ్ సాగర్ స ేతార|ే|61|| 

  

సాయిీ సగమిరణ్ హొవే సహాయి,  

సాయిీ సగమిరణ్  హ  ైసగఖ్ దాయి 

సాయిీ సగమిరణ్  సబ్ సే వూంఛా, 
 సాయిీ శకతి  సగఖ్ ఙ్ఞా న సమూంఛా ||62|| 

  

సగఖ్ దాతా ఆపద్ హరణ్,  

సాయి గరడభ్ నివాజ్ | 
అపన ేభచ ోా ం కే సాయిీ, 
 సభీ సగధార ేకాజ్ ||63|| 

 

మాతా ప్ితా బాంధవ్ సగత్ దారా,  
ధన్ జన్ సాజన్ సఖా పాోరా | 
అంత్ కాల్ ద ేసకేన సహారా,  
సాయి నామ్ తేర తారణ్ హారా ||64|| 

 

  

ఆపన్ కో న మాన్ శరడర్  
తబ్ తయ జానే పర్ కే ప్వడా | 
ఘట్ మ  ైబాబా కో ప్ెహచాన్,  

కరణ్ కరావన్ వాలా జాన్ ||65|| 

  

అంతరాోమి జా కో జానా, 
 ఘట్ స ేదఖే య ఆచ్చర్ యాన్ | 
సగమిరణ్ సాయి నామ్ హ ై సంగే,  

సఖా సహేలి సగహుు ద్ శుభ అంగడ ||66|| 

  

యుగ్ యుగ్ కా హ ై సాయి సహేలా, 
 సాయి భకతి  న హి రహే అకేలా | 
బాధా బడ ీవిషమ జబ్ ఆవే, 
 వ ైర్ విరోధ్ విఘన బఢ్ జావే||67|| 

  

సాయి నామ్ జప్ియి ేసగఖ్ దాతా, 
 సచాి సాధ ీజయ హి త్ కర్ తరా తా | 



పూంజీ సాయి నామ్ కత పాయియిే,  
పాతే సాత్ నామ్ లె జాయియిే ||68|| 

  

సాయి జాప్ కహ  వూంఛే కరణీ, 
బాధా విఘన బహు దగుఃఖ్ హరణ ీ| 
సాయి నామ్ మహ మంతర్ జపనా, 
హ ై సగవరత నియమ్ తప తపనా ||69|| 

 

 

 

                                    
బాబా సే కర్ సాచ్ఛా ప్వరత్,  

యహ ీహి భగత్ జన ం కో రడత్ | 
తయ తయ హ ై బాబా కా అంగ్, 

 జ ైసే సాగర్ బీచ్ తరంగ్ ||70|| 

  

దీన్ ధగుఃఖి కే సామ్ నే, 
జిసాా ఝుకాి  శ్రర్్ | 
జీవన్ భర్ మిలాి  ఉసే,  
బాబా కా ఆశ్రష్ ||71|| 

  

లేన ేవాలే హాత్ దో ,  
సాయి కే సౌ దావర్ | 
ఏక్ దావర్ కో పూజ్ లే,  
హో  జాయిేగా పార్ ||72|| 

  

  

  

  

===ఓం సాయి శ్ర ీసాయి జయ జయ సాయి === 

  

  

                                 నమన్  

జయ జయ సాయి పరమేశవరా, 
 జయ జయ సాయి పరమేశవరా | 



జయ జయ సాయి ప రుష్ాయ నముః ,  
జయ జయ సాయి పరమేశవరా ||  
జయ జయ సాయి శంకరాయ నముః, 
జయ జయ సాయి పరమేశవరా 
|జయ జయ సాయి రామాయ నముః,  
జయ జయ సాయి పరమేశవరా ||  
 

జయ జయ సాయి మాదవాయ నముః , 
జయ జయ సాయి పరమ శవరా | 
జయ జయ సాయి హనగమతే నమ:,  
జయ జయ సాయి పరమేశవరా || 
  

జయ జయ సాయి ఆకాల ప రుష్ాయ నముః,  
జయ జయ సాయి పరమేశవరా | 
జయ జయ సాయి నాధాయ నముః, 
జయ జయ సాయి  పరమేశవరా || 
  

=== ఓం సాయి శ్ర ీసాయి జయ జయ సాయి === 

  

                          ధగన్ 

  

జ ై సాయి హరే జ  ైసాయి హరే,  

సాయి రామ హరే సాయి రామ హరే | 
జ ై సాయి హరే జ  ైసాయి హరే, 

 జ ై సాయి హరే జ  ైసాయి హరే || 
  

జయ సాయి జప్ే  ఉస్ క  పాప్ కదీ,  
భవసాగర్ కో వో పార్ కరే |   “ జయ సాయి జప్ ే“  
జ ై సాయి హరే జ  ైసాయి హరే, 

 జ ై సాయి హరే జ  ైసాయి  హరే 

 

జయ ధాోన్ ధర ేసాయి దరశన్ కరే, 

సాయి ఉస్ కే సారే కషట  హరే |   "జయ ధాోన్ ధర ే" 

జ ై సాయి హరే జ  ైసాయి హరే,  



జ ై సాయి హరే జ  ైసాయి హరే || 
  

సాయి రంగ్ రంగడ సాయి ప్వరత్ జగ,ే 

 సాయి చరణ ం పర్ జయ మాథ్ ధర ే|  "జయ ధాోన్ ధర ే" 

జ ై సాయి హరే జ  ైసాయి హరే, 

 జ ై సాయి హరే జ  ైసాయి హరే || 
  

జయ శరణ్ పడే సాయి రక్షా కరే,  

సాయి ఉస్ కే సబ్ భండార్ భర ే|  "జయ ధాోన్ ధర ే" 

జ ై సాయి హరే జ  ైసాయి హరే,  

జ ై సాయి హరే జ  ైసాయి హరే || 
=== ఓం సాయి శ్ర ీసాయి జయ జయ సాయి === 

  

           మంగళ మయ్ ప రా రథనా 
  

సరేవష్ాం సవసిథ ర్ భవతు,  

సరేవష్ాం శాంతి ర్ భవతు | 
సరేవష్ాం మంగళం భవతు,  

సరేవష్ాం పూరణం భవతు || 
  

సరేవ భవంతు సగఖినుః,  
సరేవ సంతు నిరామయాుః | 
సరేవ భదరా ణి పశోంతు, 

మా కశిిత్ దగుఃఖ భాగ్ భవేత్ ||    “సరేవష్ాం” 
 

ఓం సాయి శ్ర ీసాయి జయ జయ సాయి 

 

     శ్రీ సాయి ఆమృతవాణి 2 

 

భజన్ 1: 
 
సదా సదా సాయి ప్ితా మన్ మే కరో నివాస్ 

సచేి హృదయ సే కరూన్ తుమ్ సే యి ే అర్ దాస్ 



కారణ్ కరతా ఆప్ హో  సబ్ కుచ్ తుహామరి దాత్, 

సాయి భరో స ేమ  ైరహూన్ తుమ్ హి హో  ప్తి్ మాత్ ||సదా|| 1 

 

విషయోం మే మ  ైలీన్ హూ పాపో ం కా నహ ీఅంత్, 

ఫిర్ భీ తెరా తెరా హూ రాఖ్ లియో భగవంత్ 

రాఖ్ లియో హే రాఖన్ హారే సాయి గరడబ్ నివాజ్, 

తుఝ్ బిన తెర ేబాల్ కే కౌన్ సవారే కాజ్ ||సదా|| 2 

  

దయా కరో దయా కరో దయా కరో మ ర  సాయి, 

తుఝ్ బిన మ రా కౌన్ హ ై బాబా ఇస్ జగ్ మాహి 

మ  ైతయ కుఛ్ భీ హూ నహీ సబ్ కుచ్ తుమ్ హో  నాథ్, 

బచ ోి ం కే సరవసవ తుమ్ సాయి సదా రహో  మేర  సాత్ ||సదా|| 3 

  

భజన్ 2: 

బాబా తేర ేచరణ ం కీ 

సాయి తెర  చరణ ం కీ               ||బాబా|| 
అగర్ ధూల్ జయ మిల్ జాయిే  
సచ్ క హత హుబస్ అపనే  
థ క్ దీర్ బదల్ జాయి ె|            ||బాబా|| 
 

సగనేి  హ  ైతెరడ రహమత్  
దిన్ రాత్ బరస్ తీ హ ై, 
ఇస్ దయా కే సాగర్ స ే

 ఏక్ బూ న్ ద్ జయ మిల్ జాయి ే| ||బాబా|| 
  

యహ మన్ బడా చంచల్ హ  ై
ఇస ెక సైె మ  ైసమ్ ఝావూ, 

జితనా ఇస్ సమ్ ఝావూ  
ఉతాన హి మఛల్ జాయిే | |బాబా|| 
 
నజరోం సే గిరానా నా   
చాహ  జయ సజా దేనా, 



నజరంన్ సే జయ గిర్ జాయిే  
ముషికతల్ వో సంభల్ పాయిే | ||బాబా|| 
  

బస్ ఏక్ తమనాన హ  ై 
తుమ్ సామన  హో  మ రే, 

తుమ్ సామన ేహో  మ ర ,  
మేరే దగమ్ హి నికల్ జాయి ే|  ||బాబా||   
=== ఓం సాయి శ్ర ీసాయి జయ జయ సాయి=== 

  

భజన్ 3 

ముఝే తుమ్ న ేమాలిక్ బహుత్ కుఛ్ దయిా హ ై, 
తెరా షుకతయీా హ ై, తెరా షుకతీయా హ  ై|                                        ||ముఝే|| 
జయ మిల్ తీ న గర్ ద ీహుయిీ దాస్ తేరడ, 
తయ కాో థ ీజమాన ేమే ఔకాత్ మేరడ 
తుమ్ హీ న ేతొ జీన ేకీ కాబిల్ కతయా హ  ై
తెరా షుకతయీా హ ై, తెరా షుకతీయా హ ై                                             | 

||ముఝే|| 1 
      \\ తుమ్ హీ న ేలో జీనే కీ// 

      \\ ముఝే తుమ్ న ేమాలిక్  //      
  

ముఝే హ  ైసహారా తెరడ బందగడ కా, 
యహ ీహ  ైగుజారా మ రడ జిందగడ కా 
యి ేబందా తెర ేహీ సహారా జియా హ ై, 
తెరా షుకతయీా హిి, తెరా షుకతయీా హ  ై| 
      \\ యి ేబందా తెరే హీ // 

      \\ ముఝే తుమ్ న ేమాలిక్  //      
 

మిలా ముజ్ ఖ య సబ్ కుఛ్ బదౌలత్ తుహామరడ, 
మ రా కుఛ్ నహ ీసబ్ హ ై దౌలత్ తుహామరడ 
ఉస ేకాో కమీ జయ తెరా హో  లియా హ ై, 
తెరా షుకతయీా హ ై, తెరా షుకతీయా హ  ై|                                     ||ముఝె|| 2 



          //ఉస ేకాో కమీ జయ \\     
      \\ ముఝే తుమ్ న ేమాలిక్  //       
 

మేరా హీ నహ ీతూ సభీ కా హ ై దాతా, 
సభ్ కో సభ్ కుఛ్ దేతా దిలాతా, 
తెరా హి దయిా సబ్ నే ఖాయా ప్ియా హ ై, 
తెరా షుకతయీా హ ై, తెరా షుకతీయా హ  ై 
          // తెరా హి దియా సబ్ న ే\\ 
      \\ ముఝే తుమ్ న ేమాలిక్  //      
| 

కతయా కుఛ్ న ేమ ైన ేషర మ్ సార్ హూ మ ,ై 
తెరడ ర హమతయం కా కరజ్ దార్ హూ మ ,ై 
దియా కుఛ్ నహ ీబస్ లియా హీ లియా హ  ై
తెరా షుకతరియా హ ై, తెరా షుకతరియా హ  ై| ||ముఝె|| 3 

   //దయిా కుఛ్ నహ ీబస్ \\ 
      \\ ముఝే తుమ్ న ేమాలిక్  //      
 

కరే ఆస్ వ మీమద్ ఫిర్ భీ వియోగడ, 
జయ అబ్ తక్ హ  ైర హమత్ జయ ఆగే భీ హొగడ | 
బుఝ ేనా కభీ పాోర్ కా జయ దయిా హ ై, 
తెరా షుకతరియా హ ై, తెరా షుకతరియా హ  ై| ||ముఝె|| 4 

 //బుఝ ేనా కభీ పాోర్ \\ 
      \\ ముఝే తుమ్ న ేమాలిక్  //      
 

ఓం సాయి శ్రీ సాయి జయ జయ సాయి 

 

 

              శ్ర ీసాయి ఆరతులు 

 

 

ఆరతి సాయి బాబా | సౌఖో దాతా ర జీవా | ఛరణా రజ తలీ 

ధాోనా దాసా విసావా | భకాి  విసావా ||ఆరతి|| 

  



జాళునీయ ఆనంగ | సవసవరుప్ ిరాహ  దంగ ముముక్షూ జన జానీ | 
నిజ డో లా శ్రీరంగ | డో లా శ్రీరంగా ||ఆరతి|| 1 

  

జయ మని జ ైస భావ | తయా తెసైా అనగభవ | లావ స ిదయ అఘనా | 
ఐస ితుఝ్ హీ భావ్ | తుఝ్ హీ భావ్ | ||ఆరతి|| 2 

  

తుమ చే నామ్ ధాోతా| హరే సంసాృతీ వాోథా అగాధ తవ కరణ ీ| 
మారగ్ దావిసవ అనాథా | దావిసవ అనాథా | ||ఆరతి|| 3 

  

కలియుగ అవతారా | సగుణ బరహమ సాచారా | 
అవతీరణ ఝాలసవ | సావమి దతాి  దిగంబర | దతాి  దిగంబర | ||అరతి|| 4 

  

ఆఠ దివస గురువారడ.| భకి కరతీ వారడ | 
పరభు పద ప హ వాయా | భవ భయ నివారడ | భయ నివారడ | ||ఆరతి|| 5 

  

మాఝ నిజ దరవో ఠేవా | తవ చరణ రజ సేవ | మాగణే హే చ్చ ఆతా |  
తుహామ దవేాదిదవేా | దవేాదిదేవా | ||ఆరతి|| 6 

  

ఈచ్చాత దీన చాతక్ | నిరమల తయయ నిజ సగఖ | పాజవ ేమాదవాయ |  
సంభాల ఆప లీ భాక, ఆప లీ భాక| ||ఆరతి|| 7 

  

ఆరతి సాయి బాబా | సౌఖో దాతా ర జీవా | ||ఆరతి|| 

  

  

                సాయి పదాలు 
 

సాయి రహమ్ నజర్ కరనా, 
 బచ ోి ం కా పాలన్ కరనా |               || సాయి || 

జానా తుమ్ నే జగత్ వసారా, 
 సబ్ హీ ఝూత్ జమానా |                    || జానా ||  |               || సాయి || 

 

మ  ైఅంధా హూ బంద ఆప్ కా,  
ముఝ్ కో పరభు దఖిలానా | ||సాయి|| 2  

దాసగణూ కహ  అబ్ కాో బో లూ,  

థక్ గయి ెమేరడ రసనా | ||సాయి|| 3 



 

రహమ్ నజర్ కరో, అబ్ మోర  సాయిీ, 
తుమ్ బిన్ నహ  ముఝె మా బాప్ భాయిీ | 
మ  ైఅంధా హూ బందా తుహామరా | 
మ  ైనా జానూ, అలాా  ఇలాహీ | ||రహమ్|| 1 

  

ఖాలి జమానా మ ైన  గమాయా, 
సాథి ఆఖిర్ క కతయా న కోయి | ||రహమ్|| 2 

  

అపన  మసిద్ క ఝాడూ గణూ హ ై | 
మాలిక్ హమారే, తుమ్ బాబా సాయి | ||రహమ్|| 3 

 

సాయి రామ హరే సాయి రామ హరే  
ధగుఃఖి యో కే ధగుఃఖ్ దూర్ కరే 

సాయి ధగుఃఖి యో కే ధగుఃఖ్ దూర్ కరే 

జ ై జ  ైసాయి రామ హరే , జ ై జ  ైసాయి రామ హరే 

           // సాయి రామ హరే//  
 

జభ్ చార్ తరఫ్ అంద ియారా హో  

ఆశా కా తూ హి కతనారా హో  

జబ్ కోయిీ న కే వన్ హారా హో  

ఫిర్ తూ హీ బేడా పార్ కరే 

జ ై జ  ైసాయి రామ హరే , జ ై జ  ైసాయి రామ హరే 

          // సాయి రామ హరే // 
తూ చాహ  తయ సభ్ కుఛ్ కరదే 
విష కో భీ అమృత కర దే 
పూరణ్ కరదో  వ స్ కే ఆశా 
జయ భీ తేరా ధాోన్ దర ే 
సాయి జయ భీ తేరా ధాోన్ దర ే

జ ై జ  ైసాయి రామ హరే , జ ై జ  ైసాయి రామ హరే 

          //  సాయి రామ హరే సాయి రామ హరే //   



ఓం సాయి శ్రీ సాయి జయ జయ సాయి 

 

 

 

 

                               

                               

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


