శ్రీ దాసగణు కృత

శ్రీ సాయినాథ సతవన మంజరి

1.

శ్రీ గణేశాయనమః ఓ సరాాధారా! మయురేశ్ారా!

సర్ాసాక్షి గౌరికుమారా ! ఓ అచంత్ాా! లంబో దరా!
శ్రీగణపతి-పాహిమం.
2.

నీవు సకల గణాలకు ఆది ఈశ్ార్ుడవు. అందుకే

నినుు గణేశుడు అంటార్ు. సకల శాసాతాలు నినుు
ఆంగీకరిసత ునాుయి.

మంగళార్ూపా!

పాలచందాా...!

3. ఓ శార్దా ! వాగిాలసినీ! నీవు పదాలను సృషిటంచన

వాగీశ్ారివి. నీ అసిత తాం వలన ఈ సృషిటలో కార్ా
కలాపములుఅనిునడుసుతనాుయి.

4. నీవు గీంధాకర్త లకు దేవతవు. నీవు దేశానికి

ఎలల పుుడూ వజాకిరిటానివి. అనిుటి అందు తల్లల నీ శ్కిత

మహాసముదాం కంటే పెదదది. ఓ జగదాంబా! నీకు
నమసాార్ం.
ఓ

5.

ఓసగుణర్ూపా!

పూరాాబాహ్మ!

పండరీనాధా!

దయామయా!

సాధుసజజ నపిాయా!
కృపాసాగరా,

పాండుర్ంగా!

పర్మ
నర్హ్రి!

6. నీవు అందరిని నడిపించే సూతాదారివి. నీవు
జగమంతటా వాాపించ పూర్ా ంగా నిండి వునాువు. సకల
శాసాతాలు

నీ

సార్ూపానిు

అనవాషిసత ునాుయి.

7. ఓ చకీపాణి! నీవు పుసత కాజఞానులకు అంతుపటట వు .
ఆ

8.

మూర్ఖలందర్ూ

సాధువులు

వాదవివాదాలు

మాతామే

నినుు

చేసవ
ే ార్ు.

త్ెలుసుకోగలర్ు.

మిగతవార్ు మౌనంగా వుంటార్ు.నీకు సాదర్ంగా నా

సాషాటంగనమసాార్ం.
9.

ఓ

పంచవకాీ

శ్ంకరా!

కపాలమాలధారీ!

ఓ నీలకంఠ! దిగంబరా! ఓంకార్ర్ూపా! పశుపతి!
10. నీ నామానిు సమరించన వారి దెైనాం వంటనవ
త్ొలగిపో తుంది. ధూర్జ టీ! నీ నామం యొకా మహిమ
ఇటువంటిద.ి
11. నీ చర్ణములు వందనం చేసి నవను ఈ సోత త్ాానిు

ర్చసుతనాును. నీలకంఠా! దీనిని సంపూర్ా ం చేసేలా
సహ్కరించు.
12.

ఇపుుడు

తుకార్ం

అతిాసుతునకు

మరియు

ఇతర్

ఆదినారాయణునికి

సాధుసతుుర్ుషులకు

,భకత జనులందరికి-నమసాార్ం
13.

జయ

జయ

సాయినాథా,

పతిత

పావన!

పర్మదయనిది! పవితా చర్ణములు వదద శిర్సుు వుంచ
నమసారిసత ునాును.అభయానిు
14.

మీర్ు

సుఖానికి

అనుగీహించండి.

నిలయమైన

పూరాాబాహ్మ.

పుషో తత ముడు అయిన విషు
ా వు మీరే. అర్ధ నారీశ్ార్ుడు
మదనంతకుడు

కూడా

మీరే.

15. మీర్ు మానవ శ్రీరానిు ధరించన పర్మేశ్ార్ులు.
మీర్ు జఞానాకాశ్ంలో భాసార్ులు,దయా సాగార్ులు.
మీర్ు

భవరోగానికి

పవితాగంగాజలం.

మీర్ు

ఔషధం.

16. మీర్ు హీనులకు,దీనులకు చంత్ామణి. భకుతలకు
పాపంచంలో

మునిగిపో యిే

వారిని తరింపచేసే నౌక.మీర్ు భయభీతులకు ఆశ్ీయం.
17. మీర్ు జగతు
త కు ఆది కార్ణం. దయాఘనా! నిర్మల
చెైతనామైనా

ఈ

సృషిట

విలాసం

అంత్ా

మీరే.

18. మీర్ు జనమర్హితులు.మీకు మృతుావు లేదు.బాగా
పరిశోధిసేత
19.

చవర్కు

జననమర్ణాలు

ఇదే

అవగతమౌతుంది.

రండు

అజఞానం

వలన

కలుగుత్ాయి. మహారాజఞ! మీర్ు రండిటికి అలీపత ంగా
వుంటార్ు.
20. నీర్ు ఒక చోట ఊటలా పాకటితమైంది అంత్ే అది
అకాడే పుటిట

పెక
ై ి వచచందా?ఆది నుండి అకాడే

పూర్ా ంగా నిండి ఉండి లోపల నుండివచచంది. అంత్ే.
21. ఒక లోతు గుంతలో నీర్ు ఊరిత్ే దానికి బావి అని
పేర్ు కలదు. నీర్ు లేకపో త్ే అది ఒక గుంత మాతామ.ే

22. నీర్ు గుంతలో ఉర్టం లేదా ఎండిపో వడం ఇది నీటికి
అసలు పటట దు. నీర్ు గుంతకు అసలు ఏ విలువ ఇవాదు.
23. అయిన నీర్ు నిండుగా ఉనుపుుడు గుంతకు మాతాం
గర్ాం. అందువలన నీర్ు బాగా ఇంకిపో గానవ దెైనాావసథ
ప ందుతుంది.
24.

ఈ మానవ శ్రీర్ం నిజంగా గుంత వంటిద.ి ఇందులో

శుదధ చెైతనాం నిర్మలమైన నీర్ు. గుంతలు అసంఖాాకంగా
ఉను నీర్ు అనిుంటిలోనూ ఒకాటే. శ్రీరాలు అనవకం
చెైతనాం

ఒకాటే.

25. సాయి దయామయా! జననమర్ణాలకు ఆతితమైన

మీర్ు.

అజఞానమనవ

పర్ాత్ానిు

చేదించడానికి

వజఞాయుధం

కావాల్ల.

26. భూమి పెై ఇపుటి వర్కు అనవక గుండాలు
వల్లశాయి.ఇపుుడు ఉనాుయి . ఇక ముందు ఉంటాయి.
ఆ

27.

పాత్ేాక

మన
ై

గుండాలకు

విశేషమైన

నామర్ూపాలు ఉంటాయి. వాని దాారానవ గురితంచగలం.
28. అయిత్ే చెైతనానీు నువుా - నవను అనటం ఉచతం

కాదు.ఎందుకంటే చెైతనాం లో దెైవతాం లేదు కనుక.
29. పెైగా చెైతనాం జగమంత్ాట వాాపించ ఉంటుంది.
అటువంటపుుడు నీవు -నవను అనుభావన అకాడ ఎలా
సంభవం?
30. మేఘములో నీర్ు అంతటా ఒకేలా ఉంటుంది. భూమి
పెైనీర్ు పడగానవ ఆ నీటికి అనవక బేధాలు కలుగుత్ాయి.
గోదావరిలో

31.

పడిన

నీటిని

గోదావరి

అని

అంటార్ు.బావిలో పడిననీటికి నది జలానికి ఉను పవితా
లేదు.
32.

గోదావరి సతుుర్ుషులు వలే పవితాం. మీర్ు

అందులో

నీర్ు

మేముఅకాడకాడ

ఉను

ఉను

వాపీ,కూప,తటకాలము అదే మీకు మాకు బేధం.

33. మీర్ు పవితాలు మీకు కృత్ార్ుథలవటానికి మీ వదద కు
చేతులు జోడించమీ వదద కు శ్ర్ణాగతుల ై రావాల్ల.

34. గోదావరి జలాలకు పాతాను బటిట పవితా వచచంది.నీర్ు
వవర్ు

ఎకాడెైనా

ఒకాటే.

35. గోదావరి జలాలు పావహించే ఆ భూసథ లం పవితామని
అకాడ

భూమి

యొకా

గుణాలను

బటిట

నిర్ా యించబడింది.
36. మేఘాగర్భములో నీటిని ఏ పాదశ్
ే ం ఏ మార్ుు

చేయదో అదే భూభాగానిుగోదావరి అని శాసత రవవతతలు
అనాుర్ు.

37. ఇతర్ పాదేశాలలో పడిన నీర్ు ఆయా సథ లాలా
గుణాలను గీహిసత ాయి.మొదటిలో మధుర్ంగా ఉను నీర్ు
ఆ పాదేశ్ం లోని పాభావం వలన ఆనారోగాంగా,ఉపుగా,
వగర్ుగా

మార్ుతుంది.

38. శ్రీ సాయి గుర్ువరా మీ పటేల కూడా అటేల !

కామకోీధాది అరిషడ్ వికారాల మాల్లనాాలు లేని పవితా
శ్రీరానికి

సతుుర్ుషులనవ

నామం

శోభిసుతంది.

39. అందువలన సతుుర్ుషులు గోదావరి అని నవను
అంటాను.సకల జీవులలోను మీ యోగాత శేష
ీ ఠ మైనది.
40. జగతు
త ఆర్ంభమైనపుటి నుండి గోదావరి ఉంది.
నీర్ు కూడా ఏ లోపం లేకుండా ఈనాటి వర్కు
పరిపూర్ా ంగా

ఉనుది.

41. శ్రీ రాముడు గోదావరి తీరానికి వచచనపుుడు నదిలో
ఉను
42.

నీర్ు

ఇపుటివర్కు

ఉంటుందా.

నీర్ు ఉను సథ లం మాతాం ఇకాడ మిగిల్లఉంది.నీర్ు

సాగర్ంలో కల్లసి పో తుంది.అయిన నీర్ు ఉను సథ లం
యొకా

పవితాత

నవటి

వర్కు

సిథ ర్ంగా

ఉంది.

43. పాతి సంవతుర్ం పాత నీర్ు పో యి కొతత నీర్ు వసూ
త నవ

ఉంటుంది. మీ పటల కుడా ఇదే నాాయం వరితసత ుంది.
44.

ఒక

శ్త్ాబద ంలోనీదే

సంవతుర్ం.ఆశ్త్ాబద ంలో

సతుుర్ుషులు నీటి పావాహ్ం వంటివార్ు. సాధువులు ఆ
నీటిపెై

అలలు

వంటివార్ు.

45. ఈ పవితా గోదావరి వదద కు పాథమ శ్త్ాబద ంలో సనత్
సనకసనందాదులు
46.

తర్ువాత

వచాచర్ు.

నార్ద,తుంబుర్,ధుావ,పాహాలద,

మొదలగు

రాజులు

బల్ల

శ్బరి,అంగదుడు,

హ్నుమంతుడు,విదుర్ుడు, గోప గోపికలు వచాచర్ు.
47. ఇలా ఈనాటి వర్కు పుషాలంగా వచాచర్ు. వారిని
వరిాంచుటకు

నవను

ఆసకుతణిా .

48. పాసత ుతం ఈ శ్త్ాబద ంలో పవితా గోదావరి సమీపాన
సాయినాధుల ైన

మీర్ు

వచాచర్ు.

49. అందువలన మీ దివా పవితామైన చార్ణములకు

నవను వందనం చేసత ునాును.శ్రీ సాయి పాభూ! నా
దుర్ుుణాలను

పరిగణించకండని

వవడుకుంటునాును.

50. శ్రీ సాయినాథా నవను హీనుణిా ,ధీనుణిా ,అజఞానుణిా ,పాత
కాశిభమణిని,ఇలా సకల చేడు లక్షణాలు కలవాణిా
అయిన

దేవా!

ననుు

ఉపేక్షించకండి.

51. పర్ుశువవది ఇనుములో దో షాలు పటిట ంచుకోదు.
గోదావరి

ఊరిలో

కాలువలను

బహిషారించదు.

52.శ్రీ సాయిబాబా మీ కృపాకటక్షములత్ో నాలోని ఉను

సకల కలమషాలను తార్గా త్ొలగించండి ఇదే ఈ దాసుని
వినుపము.
53. పర్ుశువవది సాంగతాంత్ో ఇనుము బంగార్ం కాకపో త్ే
ఆ

లోపం

పర్ుశువవదిది.

54. మీర్ు పర్ుశ్వవది నవను ఇనుము నాలో పరివర్త న
రాకపో త్ే ఆ లోపం మీ పెన
ై ఆపాదింపబడకూడదు. మీకు
అపాతిషటరాకూడదు.కనుక ననుు పాపిగా ఉంచకండి.
55. పిలలలు ఎపుుడు తపుులు చేసత ువుంటార్ు.కానీ తల్లల

కోపగించుకోదు. దీనిని దృషిటలో ఉంచుకొని శ్రీ సాయిబాబా
ననుు

అనుగీహించండి.

56. ఓ సదుుర్ు సాయినాధా! మీరే మా కలుతర్ువు,
భవసాగరానిు
మీర్ు

57.

జఞానాకాశ్ంలోని

దాటించే

నౌక

నిచచయంగా

కామధేనువు,

మీరే.

చంత్ామణి,మీర్ు

భాసార్ులు.సదుుణాలగని,

సారాునికి

సో పానము.

58. ఓ పర్మ పావన పుణామూరిత! శాంతి సార్ూపా!
ఆనందఘనా! ఓ చతువర్ూపా! పరిపూర్ా ! ఓబేధార్హిత!
జఞానసింధూ!
59.

ఓ

విజా మూరిత!

పుర్ుషో తత మ!

క్షమాశాంతుల

నిలయమా! ఓ భకత జనుల విశ్ీమదామమా! ననుు
అనుగీహించండి.

60. మీర్ు సదుుర్ు మచచంధుాలు. మీరే మహాతుమల న
ై
జలందర్, మీరే నివృతిత నాద్ జఞానవశ్ార్ులు, కబీర్, షేక్

మహ్మమద్,

ఏకనాథులు

మీరే.

61. మీరే బో ధలా,సావతమల్ల,సమర్ధ రామదాసూ మీరే!
సాయినాదా మీరే తుకరాం. మీరే సఖారాం, మీరే
మణిఖాపాభు.
62. మీ అవత్ారాల లక్షాం అనూహ్ాం. మీర్ు మీ జఞతిని
గూరిచ

ఎవరికి

త్ెల్లయ

పర్చలేదు.

63. మీర్ు బాహ్మణులు అని కొందర్ు,యవనులు అని
కొందర్ు అంటార్ు.మీర్ు శ్రీ కృషు
ా ని వలే లీలలు
పాదరిశంచార్ు.

64. శ్రీ కృషు
ా ని పాజలు పలుర్కాలుగా అనాుర్ు. కొందర్ు
యదుకుల భూషణుడని అనాుర్ు. మరి కొందర్ు
పశువుల
65.

కాపరి

సుకుమారా

అని
బాలుడు

అనుది.మహ్కాలుడని

అనాుర్ు.
అని

యశోద

కంసుడనుడు.

66. ఆ విధంగా శ్రీసాయిగుర్ుదేవా! పాజలు మిమమల్లు
వారి వారి మనసులకు త్ోచనటు
ల భావిసుతనాుర్ు.
67. మీ నివాససాథనం మసీదు.మీ చెవులు కుటిట
ఉండేవి.మీర్ు

పాటించన

మహ్మమదీయ

నైవవదా

పదధ తులు చూచ పాజలు మిమమల్లు ముసలమను అని
తలచార్ు.
68. కానీ దయా ఘనా! మీ అగిు ఆరాధన గని మీర్ు
హిందువని

మా

మనసులను

నిచచయమైంది.

69. ఈ వాావహారిక బేధాలలో త్ారిాకులు తర్జ నభర్జ నలు

చేసత ార్ు. కానీ జిజఞానులు భకుతలు వీటిని పటిట ంచుకోర్ు.
70. మీది పర్బాహ్మసిథతి, జఞతి మత్ాలు మీకు వరితంచవు.
మీర్ు అందరికి గుర్ుమూరిత,మీర్ు ఆది కార్ణులు.
71. హిందూ ముసలమనులలో వైర్వభావం ఉనుది.
వారిలో ఐకాతను కల్లగించటానికి, భకుతలకు మీ లీలలను
చూపించతనికి

మీర్ు

మసీదులో

అగిుఆరాదన

చేపటాటర్ు.

72. మీర్ు జఞతి మత్ాలకు అతీతమైన సాక్షాత్ సద్
వసుతవు.పర్బాహ్మ అందువలన మీర్ు తరాానికి అంతు
చకార్ు.

73. తర్ావితర్ాల గుర్ీపు సాారీ మీ వదద నిలువజఞలదు.
అటువంటపుుడు

నా

మాటలు

నిలువగలవా?

74. అయినా మిమమల్ల చూసి నవను మౌనంగా ఉండలేను
. కార్ణం వావహార్ంలో సుతతించడానికి సాహితాలో
మాటలే
75.

సాధనాలు.

అందువలన

సాధామైనంత

ఎలల పుుడూ
వర్కు

మీ

వరిాసత ూ

అనుగీహ్ంత్ో
ఉంటాను.

76. సతుుర్ుషుల ఘనత గొపుది.దేవతలకంటే కూడా
అధికం. ఎందుకంటే సతుుర్ుషుల వదద 'నా' - 'నీ' అనవ
బేధబావాలు
77.

హిర్ణాకశిపుడు,

ఉండవు.
రావణాసుర్ుడు

దేవుణిా

దేాసించుట వలన వధింపబడాార్ు. అలా సతుుర్ుషుల
చేతిలో

వధింపబడిన

వార్ు

ఎవర్ు

లేర్ు.

78. గోపీచంద్ జనులందర్ుని పెంటకుపులో పాతి
పెటిటనపుుడు ఆ మహాతుమనకు దుఃఖం కలుగలేదు.
79.

సరికదా...! పెై పెచుచ ఆ రాజుని ఉదధ రించ

చర్ంజీవిగా

మారాచడు.

మహిమను

ఇటువంటి

ఎంతని

సతుుర్ుషుల

వరిాంచగలను?

80. సతుుర్ుషుల సూర్ానారాయణుని వంటివార్ు.వారి
కృపా జఞానపాకాశ్ం. వార్ు చలల టి సుఖానిు ఇచేచ చందుాని
వంటివార్ు.వారి
81.

కర్ుణా

సతుుర్ుషులు

కసూ
త రి

వనుల

వలుగు.

వంటి

వార్ు.వారి

కృపపరిమళం వంటిది. సతుుర్ుషులు చెర్ుకు ర్సం
వంటివార్ు

వారి

కృప

మధుర్ం.

82. సతుుర్ుషులు దుషు
ట లపటల ,శిషు
ఠ లపటల సమాన

దృషిట కల్లగి ఉంటార్ు. అంత్ే కాదు పాపుల పటల పీాతి
ఎకుావ.

83.గోదావరి జలంలో శుభాపర్చడానికి మాల్లన వసాతాలే
వసాతయి.
పెటిటలోనవ

శుభామైన

బటట లు

గోదావరికి

దూర్ంగా

ఉంటాయి.

84. పెటిటలో బటట లు కూడా శుభాపర్చడానికి ఒకపుుడు
గోదావరికి

వచచనవవ.

85. ఇకాడ ఆ పెటిట వైకుంఠం. మీర్ు గోదావరి.శ్ీదధ
సానుఘటట ం. జీవాతమలే వసత రములు. వాని మాల్లనా షేడ్
వికారాల.

86. మీ పాద దర్శనమే గోదావరి సానుం. మీర్ు మా

సకల మాల్లనాాలను త్ొలగించ నిర్మలంగా చేయగల
సమర్ుథలు-మీర్ు.

87. మేము ఈ పాపంచంలో మాట మాటకి మల్లనులమై
పో తునాుము సాయిపాభో. అందు వలన సతుుర్ుషులు
సందర్శనం-అవసర్ం.
88. గోదావరిలో నీర్ు పుషాలంగా ఉండి,ఆ నీటిని
శుభాపర్చటానికి త్ెచచన మల్లన శుభాం కాకుండా అకాడ

సానుఘటాటల పెై ఉండిపో త్ే అది గోదావరికి అపాతిషట
కాదా..!

89. మీర్ు చలల టి నీడ నిచేచ వృక్షం. మీ త్ాపతాయం అనవ
తీవా ఎండవవడికి బాధ పడిపో తును బాటసార్ులము.

90. ఓ సాయి గుర్ువార్ా! కర్ుణామయా! మముమలను
ఈ త్ాపతాయాల నుండి ర్క్షించండి. చలల టి నీడ వంటి
మీకృప-లోకొతత ర్మైనది.

91. నీడ కోసం ఒక వృక్షం కింీ ద కూర్ుచంటే పెైనుండి

ఎండ వవడి తగులుతుంటే ఆ వృక్షానిు నీడనిచేచ చెటట ు
అని-ఎవర్ు-అంటార్ు!

92. మీ కృప లేకుండా ఈ పాపంచంలో బాగుపడటం

జర్గదు. ధర్మసాథపన కొర్కు అర్ుజనునికి శ్రీ కృషు
ా డు
సఖునిగా-లభించార్ు.

93. సుగీీవుని కృపత్ో విభీషణునికి శ్రీ రామపాభువు
లభించార్ు. సతుుర్ుషుల వలనవ భగవంతునికి ఘనత.
94. వవదశాసత రలు వరిాంచలేని నిరాకార్నిర్ుుణ పర్బాహ్మను

సుగుణాకరా ర్ూపంలో భూమిపెైకి అవతరింపచేసింది
సతుుర్ుషులే.
95. ర్ుకిమణీ వలల భుడెైన వైకుంఠపతియగు శ్రీ కృషు
ా నినిు

దామాజి మాలవాడగా చేసాడు. చోఖాబా జగనాుథునిత్ో
పశువుల

శ్వాలను

మోయించాడు.

96. సతుుర్ుషుల మహిమ ఎరిగి శ్రీహ్రి సకుాబాయి
ఇంట

నీళళు

మోసాడు.

సచచదానంద

నిజంగా

పర్మాతమను

సతుుర్ుషులు
శాసించగలర్ు.

97. ఇంకా అధికంగా ఎం మాటాలడను. ఏమి చెపు

నవసర్ం లేదు . శ్రీ సాయి నాధా! షిరా ీ గాీమ నివాసి!
మీరే

మా

తల్లల

తండిా

.

98. బాబా ! మీ లీలలు ఎవరికి అంతుపటట వు.

అటువంటపుుడు పామర్ుణిా నైనా నాకు మీ లీలలు
వరిాంచడం-సాదామా?

99. జడలు వంటి జీవులను ఉదధ రించడానికి మీర్ు షిరా ీ
వచాచర్ు. పామీదలలో నీర్ు ప సి దీపాలు వల్లగించార్ు.
100. మూరడు వడలుుగల చెకాపలకను మంచంలా,
పెైన చెకాకు వవలాడగటిట , దాని పెై శ్యనించ భకుతలకు
మీ

యోగ

శ్కిత

సామరాధానిు

త్ెల్లయజేసార్ు.

101. మీర్ు అనవకులు సంత్ానానిు అనుగీహించార్ు.
విభూతుని పాసాదించ అనవకులు రోగాలను పో గొటాటర్ు.
102. ఐహిక కషాటలు త్ొలగించుట మీకు ఆశ్కాం
కాదు.గజరాజుకు

చీమ

బర్ువా?

103. సాయి గుర్ుదేవా ! ఈ దీనుణిా కర్ుణించండి.మీ
చర్ణములకు శ్ర్ణుజొచచన ననుు వనుకకు త్ోాసి
వవయకండి.

104. మీర్ు మహారాజులకు మహారాజు, కుబేర్ులకు
కుబేర్ులు, వైదుాలకు వైదుాడు, నిశిచయంగా మీ కంటే
శేష
ీ ట లు-ఎవర్ులేర్ు.

105. ఇతర్ దేవతల పూజలకు విశేషమన
ై
పూజఞ
సామగిీ, పాత్ేాక పూజఞ విధానం అవసర్ం. కానీ మీ
పూజకు విశిషటమన
ై పూజ సామగిీ,
విధానం

అవసర్ం.

కానీ

విశిషటమన
ై -వసుతవు-ఏదిలేదు.

మీ

పాత్ేాక పూజ

పూజకు

జగతు
త లో

106. సూర్ుాని ఇంటిలో దీపావళి పండుగ వచచనటు
ల
అయిత్ే, ఏ దావాలత్ో పండగను జర్ుపుకుంటార్ు.

107. సాగర్ం యొకా దపిుకను తీర్చడానికి భూమి పెై
ఉను నీర్ు సరిపో తుందా? అగిు ర్గలచచటానికి నిపుు
ఎకాడ

నుండి

తీసుకురావాల్ల.

108. గుర్ు దేవా - శ్రీ సాయి సమరాద! పూజ చేసి
వసుతవులనీు ఆది నుండి మీ ఆతమ యొకా అంశ్ములే.
109. ఈ మాటలనీు తతాదృషిటత్ో ఊరికే చెపుటమే గాని
పర్మాతమ తతాం ఇంకా అంతుపటట లేదు.అందువలల

అనుభవజఞానం లేకుండా చెపేు మాటలు నిరార్ధ కం.
110. మీ పూజను వాావహారికంగా చేయటానికైనా
నాకు-సామర్ధ ాంలేదు.

111. అందువలన గుర్ుదేవా! అనవక కలునలత్ో మీ
పూజ చేసత ాను. దాయమయా! ఈ దాసుని యొకా
పూజను-సీాకరించండి.

112. ఇక పేామాశుీవులత్ో మీ చర్ణలను పాక్షళనం
చేసత ాను.సదభకిత

అనవ

చందనానిు

రాసుతనాును.

113. శ్బాదలంకారాలనవ కాఫీనీని సమరిుసుతనాును.పేామా
భావాలనవ

సుమమాలగా

మీ

కంఠానికి

అలంకరిసత ునాును.

114. నా దుర్ుుణాలను ధూపంగా దహింపచేసత ాను.అవి

చెడు దావాాలే అయిన వాటినుండి చెడు వాసనలు
రావడం

లేదు.

115. ధూప దావాాలను సదుుర్ువు వదద కాకుండా

ఇతర్త్ాా ఎకాడ వవసిన వాటినుండి చెడు వాసనలే
వసాతయి.

116. ధూప దావాాలను అగిు త్ాకగానవ తక్షణం వాని
నుండి
117.

సహ్జ
కానీ

మీ

వాసనలు
వదద

వలువడత్ాయి.

వాతిరేకంగా

జర్ుగుతుంది.

మిగిల్ల

ఉంటుంది.

మాల్లనాాలు అగిులో కాల్లపో యి సదుునాల పరిమళం
పాపంచానికి

త్ెల్లసేలా

118. గంగా జలంలో మురికి పో గానవ నీర్ు నిర్మలమవటం
సహ్జం కదా! మనసులో మల్లనాంపో యి మనసు
నిర్మలమౌతుంది.
119 .శ్రీ సాయిగుర్ుదేవా! నవను మాయా మోహ్ములు

అనవ దీపాలను వల్లగిసత ునాును.దాని వలన వైరాగా
పాభలను

లాభం

ప ందేలా

అనుగీహించండి.

120. మీర్ు ఆశ్రనులవటానికి శుదధ మైన శ్ీదధ అనవ
సింహ్సనానిు అరిుసుతనాును. దానిపెై విరాజమానుల ై
భకిత

నైవవధాానిు

సీాకరించండి.

121. ఈ భకితనైవద
వ ాానిు మీర్ు సేవించ , భకితర్సానిు

నాకు ఇవాండి. ఎందుకంటే నవను మీ బిడా ను కనుక మీ
బో ధామృతర్సానిు సేవించే అధికార్ం నాకు ఉనుది.
122.

నా

మనసు

మీకు

దక్షణగా

సమరిుంచుకుంటునాును. దానివలల నాకు ఎటువంటి
కర్త ృతాభావం-ఉండదు.
123.

ఇక

పాార్థ న

పూర్ాకముగా

పాణామాలు చేసత ునాును సాకరించండి.

సాషాటంగదండ

*పాార్ధ నాషటకం*
124.శాంతిచత్ాత! మహాపాజా ఞ!శ్రీ సాయినాథా! దయఘనా!
దయసింధూ!
125.

సతువర్ూపా!మయాతమ

వినాశ్కా!

(1) జఞతి మాత గోత్ాాతీత్ా! సిదద ా! అచంతా!

కార్ుణాలయా! పాహిమాం - పాహిమాం సాయినాథా !
శిరిడీగీామనివాసీ
126.

(2)

!
శ్రీ

జఞానభాసారా!

జఞానదాత!

సర్ామంగళకార్కా!భకత చతత మర్ళా, ఓ శ్ర్ణాగతి ర్క్షకా...

127.

(౩) మీర్ు సృషిటకర్త బాహామ, మీర్ు పాలన కర్త

విషు
ా మూరిత, తిాలోకలను లయం చేసే మహేశ్ార్ులు
మీరే.
128.

(4) ఈ పృథిాతలం అందు మీర్ు లేని చోటు

ఉందా? శ్రీ సాయినాథా మీర్ు సర్ాజుా లు , సర్ా
హ్ృదయాలలోనూవునాుర్ు.
129.

(5) మా సరాాపరాధాలను మనిుంచండి.

భకితహీనుడను

సంశ్య

హ్ృదయుడను

అగు

నాసంశ్యాలను-త్ొలగించుము.
130.

(6) మీర్ు ఆవు. నవను లేగదూడను. మీర్ు

చందుాడు నవను చందాచూడకాంతమణిని. గంగా నదీ
ర్ూపమైన

మీపాదాలకు

ఈదాసుడు

సాదర్ంగా

నమసారిసత ునాుడు.
131.

(7)

నా శిర్సుు పెై మీ కృపహ్సాతనిు

ఉంచండి.మీ దాసుడెైన ఈ గణుని *(గణుని అని ఉను
దగు ర్ మీర్ు పేర్ుని చదువుకోగలర్ు)* చంతలను
దుఃఖలను-నివారించండి.
132.

(8) ఈ పాార్ధ నాషటకంత్ో మీకు సాషాటంగ

నమసాార్ం చేసత ునాును. మా పాపత్ాప దెైనాాలను
తార్గా-నివారించండి.

133. శ్రీ సాయినాథా మీర్ు ఆవు. నవను ల గ దూడను.
మీర్ు మా తల్లల .నవను మీ బిడా ను. నా విషయంలో
మీమనసును

కాఠినాతను

వహించకండి.

134. మీర్ు మలయగిరి చందనం. నవను ముళల ప దను.
మీర్ు పవితా గోదావరి నీర్ు. నవను మహాపాతకుణిా.
135.

మీ

దర్శనమయాాక

కూడా

నాలో

మనోమాల్లనాాలను త్ొలగించక ఇంకా ఉంటే మిమమల్లు
చందనం-అనిఎవర్ంటార్ు?
136. కసూ
త రి సాంగతాంత్ో మటిట కి విలువ వసుతంది.పూల

సహ్వాసంత్ో ఉను దార్ం శిర్సుు పెై ఉంటుంది.
137. అదే విధంగానవ మహాతుమలు చేపటిట న వసుతవులు
విశిషటతను-సంతరించుకుంటాయి.
138.

పర్మేశ్ార్ుడు

తన

కోసం

విభూతిని,

మృగచరామనిు నందిని సీాకరించాడు. ఆకార్ణంగానవ
వాటికి

అంతటా

గౌర్వం

లభిసుతంది.

139. శ్రీ కృషు
ా డు గోపాలుర్ును ర్ంజింపచేయటానికి,
బృందావనంలో

యమునా

తీరాన

ఉతత లుకొటేట

ఆటాలడార్ు. దానిని కూడా బుధులు గౌర్వించార్ు.
140. నవను దూర్చారిని అయినా మీ శ్ర్ణుజొచాచను.
అందువలన గుర్ుదేవా! నాగురించ కాసత ఆలోచంచండి.

141. ఐహిక లేక పార్మారిధక వసుతవులు ఏవవవీ నా
మనసుకు సుఖమనిపిసత ాయో వానిని పాసాధించండి
సాయిగుర్ుదేవా!
142.

నా

మనసు

నిగీహించుకునవలా

ననుు

అనుగీహించండి. సముదాపు నీర్ు తీయగా మారిత్ే
ఉపుు నీటికి భీతి చెందవలసిన అవసర్ం లేదు కదా!

143. సాగరానిు మధుర్ంగా మారిచగల సామర్ధ ాం మీకు
ఉనుది. అందువలన ఈ దాసగను *(దాసగను అని
ఉను దగు ర్ మీ పేర్ు చదువుకోగలర్ు)* కోరికను
మనిుంచండి.

144. నాలో ఉను లోపాలనిు మీవవ. మీర్ు సిదధ ులకు
రాజు

మీకు

ఉపేక్ష

శోభించదు.

145. ఇంకా అధికంగా ఎం మాటాలడను.మీరే మాకు
అధికార్ం. తల్లల ఒడిలో ఉను బిడా కు నిర్భయం సహ్జం
కధా!

146. ఈ సోత త్ాానీు ఎవరైత్ే భకితగా పఠిసత ారో వారి కోరికలు
మీరే

తీరాచల్ల.

మహాపాభు,

147. ఈ సోత త్ాానికి మీ ఆశ్రర్ాచనం ఎలల పుుడూ ఉండాల్ల.
ఒక సంవతుర్ంలో పాఠకుల తీాత్ాపాలు త్ొలగిపో వాల్ల.
148.

శుచర్ూభతుల ై

భకితభావంత్ో

తమ

నితాం

ఈ

మనసులో

శుదధ మన
ై

సోత త్ాానిు

పఠించాల్ల.

149. ఇది వీలుపడకపో త్ే పాతి గుర్ువార్మైనా సదుుర్ు
మూరితని

మనసున

ధాానించ

పఠించాల్ల.

150. ఇది కూడా వీలుకాక పో త్ే పాతి ఏకదాశి రోజున ఈ
సోత త్ాానిు

పఠించ,

దీని

పాభావానిు

గీహించండి.

151. భకుతలారా ! ఈ సోత త్ాానిు పఠించే వారి ఐహిక

కోరికలను గుర్ుదేవులు వంటనవ తీరిచ, వారికి ఉతత మ
గతిని-పాసాదిసత ార్ు.
152.

ఈ

సోత తా

పారాయణముత్ో

మందబుదుధలు

బుదిధమంతులు

అవుత్ార్ు.

అలుయుషుాలు

శ్త్ాయుషుాలౌత్ార్ు.
153. ఈ సోత త్ాానిు పఠిసేత ధనహీనుల ఇంటకి కుబేర్ుడు
నివసిసత ాడు.

ఇది

ముమామటికీ

సతాం

154. ఈ సోత త్ాానిు పఠిసేత సంతనహీనులకు సంత్ానం
కలుగుతుంది. మరియు సకల రోగాలు నలుదిశ్లా
పారిపో త్ాయి.
155.

నితాం

అవినాశియిైన

గౌర్వ

మరాాదలు

పర్బాహ్మను

పెర్ుగుత్ాయి.

త్ెలుసుకుంటార్ు.

156. కనుక బుదిధ మంతులరా! మీ మనసులో ఈ
సోత తామందు విశాాసముంచండి. తర్ా వితరాాలనవ చెడు
ఆలోచనలకు

ఆసలు

చోటివాకండి.

157. షిరిడీ క్షేతా యాతాను చేయండి. మనసుని బాబా
పాదాలయందు
దుావమన
ై

లగుం

సాయి

చేయండి.భకత కామ

ఆనాథులకు

కలు

ఆశ్ీయం.

158. వారి పేార్ణ వలననవ నవనీ సోత త్ాానిు ర్చంచాను.

లేకపో త్ే పామర్ుణిా ని అయిన నాకు ఇటువంటి ర్చన
ఎలా

సాధాం?

159. శ్క. సం. 1840 భాదాపద శుకల పక్షంలో (9-9-1918)
వినాయకచవితి సో మవార్ం రోజు సూరోాదయమయాక,
160. మహేశ్ార్ వదద , పవితా నర్మదానది తీరాన
శ్రీఅహ్లాాదేవి-సమాధివదద

*శ్రీ సాయినాథ సత వనమంజరి సమాపిత

అయింది.*

161.

మహేశ్ార్ క్షేతామందు సంపూర్ా మైన ఈ సోత తాంలో

పాతి పదానిు శ్రీ సాయినాధులు నా మనసున పావవశించ
పల్లకించార్ు.
162. శిషుాడు దామోదర్ుడు వాాసి పెటట ాడు. దాసగునుణిా
అని

*(దాసగనుణిా

వచచన

దగు ర్

మీ

పేర్ు

చదువుకోగలర్ు.)
*
163.

అయిన

నవను

సాధుసతుుర్ుషుల

కింకార్ుణిా.

సాసిత . శ్రీ సాయినాథ సత వనమంజరి భవసాగర్

త్ార్కం

కావాల్ల.

పాండుర్ంగా!

దీనినవ

దాసగణు

*(దాసగణు పెర్ు ఉను వదద మీ పేర్ు చదువుకోగలర్ు)
*

అతాదర్ంగా

వినువించు

హ్రార్ుణమసుత.

కుంటునాుడు.

శుభం

హ్రి

భవతు.

పుండరీక వర్దా! హ్రి విఠల్. సేతకాంత సమర్ణ జయ
జయరామ.
పార్ాతిపత్ే
*శ్రీ

సదుుర్ు

హ్ర్హ్ర్
సాయినాథ

మహాదేవా......
మహ్రాజ్

కీ

జ*ై

*శ్రీ సదుుర్ు సాయినాత్ార్ుణమసుత. శుభం భవతు.*
సర్ాం శ్రీసాయి: మరాఠీ మూలం శ్రీ హ్రిభకత పారాయణ
గణపతిరావ్

దత్ాతత్ేాయ

సహ్సాబుదేద

(దాసాగుణు మహ్రాజ్) (సంత్ కవి) (పుండలీకరావు).
షిరా ీ సంసాథన్ వార్ు పాచురించన గీంథం ఆధార్ంగా
వాాయబడినది.

*వాాసిన వార్ు సర్ాం శ్రీసాయి సేవ టాస్టట వావసాథపకులు

శ్రీసాయిరాం.*
మరాఠీ

మూలం

శ్రీ

గణపతిరావ్ దత్ాత త్ేాయ

హ్రిభకత

పారాయణ

సహ్సాబుదేద (దాసాగుణు

మహ్రాజ్) (సంత్ కవి) (పుండలీకరావు). షిరా ీ సంసాథన్
వార్ు పాచురించన గీంథం ఆధార్ంగా వాాయబడినది.

