
	ஸா 	பாபா	 ராதஃகால	ஆர 	-	காகட	ஆர

	ஸ தாந த	ஸம த	ஸ 	ஸா நாத	மஹரா 	 	ைச

1	ேசா 	 யாகரசர 	ேட லாமாதா

ப ஸா 	 ந 	மா 	ப ட நாதா

அேஸாநேஸா	பாவாஆேலா	-	 யாடாயா

பா பாேஹ	மசகேட	-	ஸ ராயா

அக த	அஸாேவஇேஸ	-	வாடேதபா
கா மேண	ேதவாமா 	ேவ வா

நாேம	பவபா 	ஹா 	-	ஆ யாேதா

2உடாபா ர கா	அதா	 ரபாத	ஸமேயா	பாதலா	|
ைவ ணவா சா	ேமளா	க ட-பா 	தாடலா	||
க டாபாரா	பா 	மஹா	 வாரா	ப ய தா	|
ரவரா 	மா 	உ 	ேசா 	ஹா

கஸநகா க	நாரத பர	ப தா யாேகா

லடம 	ேகஉ 	உபா	 ேசசாப

க சா	ப தாநாமா	உபா த

பா மாேக	உ ேடாலா	லா உஆச

3உடா	உடா	 ஸா நாத சரணகமல	தாவா
ஆ யா 	பவதாப	வா 	தாரா	சட வா

ேக மா	ேஸா 	 யாபவ	தமர	ரச லயா

ப 	அ யாநா 	தம 	 ல ேயாகமாயா

ஷ ந	அ மாய 	 	 	சலாஸாராயா
	 ேதஸா 	தாவா	 கசநதாராயா

அ ஞா 	அ 	தவ	வ ணா தவேதார

வ தாபா	கேல	ப வத ேஷஷ	 தக

ஸ பேஹாஉ 	ம மா மசா	 சவதவாவா

ஆ யா பவ	தாபவா 	தாராசட வா

உடா	உடா	 ஸா நாத சரணகமல	தாவா
ஆ யா பவ	தாபவா 	தாராசட வா

ப தம ஸ பாவ	த ேச	 மாஅ ஸரேல

யாயா தவேத	த ந மேச	 வா 	உேபேடேல
யாந தா	 மாஸ	பா 	மந	அ ேசேகேல

உக ேந ரகமலா	 நப ரமாகா தா

பா பா பா 	பாலகாச 	மாதா
ர ச ம ரவா 	ஹ தா 	ஸா நாதா

அ 	அ ேலக யா தவ சக ட ேதாேதவா

ஸஹநக ெல	இ யா 	ேப 	 ணதாவா
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உடா	உடா	 ஸா நாத சரணகமல	தாவா
ஆ யா 	பவதாபவா 	தாராசட வா

4உடா	உடா	பா ர கா	ஆதா	-	த ஷந யாஸகளா

லா	அ ேணாதயாஸர - ேரெசேவளா

ஸ தஸா 	அவேக	 ேல ேகாளா

ேஸாடாேஷேச	 	ஆதா	ப சா ககமலா

ர கம டேப	மஹா வா 	 ேஸதா

மந	உ	தா ள ப	பஹவயா

ரா ர மாபா 	 மாேய	ஊ யாதயா

ேஷேச	ஹால 	சாேக	காராேதவராயா
க ட	ஹ ம த	 ேப	பாஹா வா

வ ேச	 ரவரேக	உ 	ஆேலேபாபா

ேல	 த	 வாரா	லா 	 லாேராகடா

தா 	நாம	உபா	ேக	உ காகட

5ேகஉ யா	ப சார 	க பாபா 	ஆர

உடாஉடாேஹா	பா தவ	ஓவா 	ஹரமாதவ

க யா	 ராமந	பா க ராேஹ யாந

ணநாதா	த தஸா 	சாெடா த	 ேசபா

காகட	ஆர 	க ேதா!	ஸா நாத	ேதவா
மய ப	தாக 	ேக	உ !	பாலகல 	ேஸவா	||கா||

6காம ேராதமதம ஸர	ஆ 	காகடேகலா
ைவரா யாேச	 	கா 	 ேதா	 லா

ஸா நாத 	ப 	 வ ேந	ேதா ேபட லா

த சா 	 ேந	 ராகாஷபா லா

ைவததமாநா ள 	த ய 	 வா
மய பதாக 	ேகஉ பாலகல 	ேஸவா

காகட	ஆர க ேதா	ஸா நாத	ேதவா
மயா பதாக 	ேக	உ 	பாலகல 	ேஸவா

	ேகசர	 யா 	அவேக	 கம ராஹ

ேதா 	த தேதவ	 	ரா 	பாவ
ரா ேயேத	அ ய ரத 	 	ப தா தவதாவ

ர 	யா	ஸ கடாதாஸா	அ பவ	தா
நகேல வ 	லா ேகா யா	ேதவாவா	மாநவா

மய பதாக 	ேக	உ 	பாலக ேஸவா

காகட	ஆர க ேதா	ஸா நாத	ேதவா
மய பதாக 	ேக	உ 	பாலக ேஸவா

வத� ய ேநஸாேர	அ ப 	ேஹ	ேகா தேல

ஸ ண 	பாஹ யா	ஆ ர	சந 	ஆேல!
ரா 	த வசநா த	அ ேசேதஹபா 	ஹரபேல
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ேஸா யா ர மாந	மாநஸ	 வ சர 	வா ேல

பாக 	ஸா மா ேல	தாநபத யாவா

மய பதாக 	ேக	உ 	பாலக 	ேஸவா
காகட	ஆர க ேதா	ஸா நாத	ேதவா

மய பதாக 	ேக	உ 	பாலக ேஸவா

ப யா	ேபா ேபா 	காகட	 ேயா
ப ச ராண ேவ	பாேவ	ஓவா 	ஆர

ஓவா 	ஆர மா யா	ப ட நாதா	மா யாஸா நாதா

ேதா 	கரேசா சர 	ேட லாமாதா

காயாம மா	வ 	ஆதா	ஸா கேண

ேகா ர ம	ஹ ய க	பாஹதா	சா
ரா ர மாபா 	உ யா	ேதா ேதாபா

மா ர ச	சாமேரடா 	ஸா ச	டா
கா மேண	 பேக	உ 	உ ம தேஷாபா

ேடவ 	உபா ேஸ	லாவ யா	காபா
உடாஸா ஸ தஸாதா	ஆ லாேல	 தா

சாஈ 	சாஈ 	ஹநரேதஹ	மகைகசா	பகவ த

உேடா யா	பஹேடபாபா	உபா	அேஸ ேட

சரணதயா ேசேகாம 	அ த	 	அவேலாகா
உடாஉடா	ேஹாேவேக சலா	சஊராஉளா

சல லபாதகா 	 யாரா 	காகட	ஆர ேத யா

சாேககரா வரா	ேதவ	அேஹ ச ரா 	த
ேவேக பேலா 	கரா- 	ேஹா	ஈ 	தயா
தா பாச 	வாச 	ேடா 	டமாேம	க ச

ேஹாதேஸகாகடார 	மா யா	ஸ 	ராய
ஹநாத	ஷ க	ேப 	ஆந தேஹாேதாமஹா வா

ேகஷவராச	 ேடவ 	நாமாசரண	வ ேதா

ஸா நாத	 மாேச	ஆ
மசலா	டாவா	 யாவாபா

	ஸ தாந த	ஸ 	ஸா நா 	மஹாரா 	 	ைச
த தராச	 மாேச	ஆ
மசலா	டாவா	 யாவாபா
ஸா நாத	 மாேச	ஆ
மசலா	டாவா	 யாவாபா
ரபாத	ஸம நபா	 ப	ர 	 ரபாபாக
மேர	 	ஸதா	அஷாஸம யாசேள	நாக
மேணா கரேசா க 	அதா 	 ரா தநா

ஸம த	 ஸா நாத	 ர 	மேநாவாஸநா
தமா	 ர 	பா ஹ 	நா 	அ ஞாநதா

பர 	 க 	நர க 	ஸா யதா

	ஹா ர	ச மேக	 ேப 	அ ஞநநா

ஸம த	 ஸா நாத	 ர 	மேநாவாஸநா
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ர 	 ரகடேஹா	உ 	 வ தகால	 	ஆலஸா

தஸா ேஸாட 	ஸகல	 	லாலஸா
ஹேரா 	அ மாந 	சட 	த ப பாவநா

ஸம த	 ஸா நாத	 ர 	மேநாவாஸநா
	உபமா ேஸ 	ஹ 	ஹரா உ

ேடா 	ம 	ஏஇ 	கவ 	யா	உ பா

ச	உபமா லாபர ேஷாபேத	ஸ சநா

ஸம த	 ஸா நாத	 ர 	மேநாவாஸநா
ஸமா 	உதேரா யா	 சலாம கேட

வ ய	வசேநா 	ம ர	வா ேஸாகேட

அசாத 	ஸ ேரா	அ ல	பாதக	ப சநா

ஸம த	 ஸா நாத ர	 	மேநாவாஸநா
அஹா ஸமயா யா	 	உேடா யா	ைபஸேல
ேலா 	பதா தா	த ய	ஆபேத	நா ேல

ஆஸா த	கா யா	சக ேகா 	அ யநா

அேஸப தஷாஹணா	ப ந யா பா

நத வ த	 யாகேளக தேஸ	 கா யா	கபா
ச பதாதர ட	ப ேநேதாமநா

ஸம த	 ஸா நாத ர	 	மேநாவாஸநா
ேரா ந 	 க 	 தய	ம 	யாபஸா

ஸம த	ச 	ேஹ	 வ ப 	டேஸாமாநஸா
கேடாஸதத	ஸ அ ய ேத	சக பாவநா

ஸம த	 ஸா நாத ர	 	மேநாவாஸநா

11 ரேமயா	அ டகா ப 	 வரா	 ரா ேச ரபா

யா ேச தா ேதேதா	அ லஹ யா	 ரா யஷா

ஐேஸ	ேஹஸா நாேதக 	 ச ேல	ேச யாபாலகா

ேத யா ணபா 	ந 	ஸ நேய	அ ேதா	அ டகா

	ஸ தாந த	ஸ 	ஸா நா 	மஹாரா 	 	ைச

12ஸா ரஹ 	நச 	கரநா	ப ேசாகாபால 	கரநா
ஸா ரஹ 	நச 	கரநா	ப ேசாகாபால 	கரநா
சாநா மேந	சக ரஸாரா	ஸப 	சமாநா
சாநா மேந	சக ரஸாரா	ஸப 	சமாநா
ஸா ரஹ 	நச 	கரநா	ப ேசாகாபால 	கரநா
ஸா ரஹ 	நச 	கரநா	ப ேசாகாபால 	கரநா
ைம	அ தா ப தா	ஆபகா ேஸ	 ர கலாநா

ைம	அ தா ப தா	ஆபகா ேஸ	 ர கலாநா

ஸா ரஹ 	நச 	கரநா	ப ேசாகாபால 	கரநா
ஸா ரஹ 	நச 	கரநா	ப ேசாகாபால 	கரநா
தாஸக கேஹ	அ 	 யாேபா 	த 	க 	ேம 	ரஸநா
தாஸக கேஹ	அ 	 யாேபா 	த 	க 	ேம 	ரஸநா
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ஸா ரஹ 	நச 	கரநா	ப ேசாகாபால 	கரநா
ஸா ரஹ 	நச 	கரநா	ப ேசாகாபால 	கரநா
ரா 	நச 	கேரா	,	அ 	ேமாேரஸா
ம ந	ந ேச	மாபா 	பா 	-	ரா 	நச 	கேரா

ைம	அ தா 	ப தா	 ஹாரா	-	ைம	அ தா 	ப தா	 ஹாரா

ைமநாசா ,ைமநாசா 	-	ைமநாசா 	-	அ லாஇலா

ரா 	நச 	கேரா	ரா 	நச 	கேரா	,	அ 	ேமாேரஸா
ம ந	ந ேச	மாபா 	பா 	-	ரா 	நச 	கேரா

ரா 	நச 	கேரா	ரா 	நச 	கேரா
கா 	சமாநா	ைமேந	கமாயா	ைமேந	கமாயா
ஸா அ 	கா	ஸா அ 	ஆ	-	ஸா அ 	கா	 யாநேகா
ரா 	நச 	கேரா	ரா 	நச 	கேரா	,	அ 	ேமாேரஸா
ம ந	ந ேச	மாபா 	பா

ரா 	நச 	கேரா	ரா 	நச 	கேரா
அ 	ேநம 	 	கா	சா க ைஹ

அ 	ேநம 	 	கா	சா க ைஹ

மா 	ஹமாேர	மா 	ஹமாேர

மா 	ஹமாேர	-	 	பாபாஸா
ரா 	நச 	கேரா	ரா 	நச 	கேரா	,	அ 	ேமாேரஸா
ரா 	நச 	கேரா	ரா 	நச 	கேரா

14 சகாயேதஉ	ஸாவ ய	 பாயாத ேயா

சகாயேதஉ	ஸாவ ய	 பாயாத ேயா

ப 	ப க	நா யா	 சாண	 ஹ

ப 	ப க	நா யா	 சாண	 ஹ

உ ட	 லாேதேண 	ேகா ட	நாப 	ேயா
உ ட	 லாேதேண 	ேகா ட	நாப

	சக நா 	 சேச	க ேரபாக

	சக நா 	 சேச	க ேரபாக

நேகா	அ தம யா	பா 	ஸ யாபகவ தா	 கா தா

ம யா நரா 	உலேடா ேக	 	ஆதா	அண தா

சேஹா	ஈ 	 ேரகாகடா	 ரா	உளத ேயா

சேஹா	ஈ 	 ேரகாகடா	 ரா	உளத
அண 	ப த	ைநேவ ய 	நாநாப 	-	அண 	ப த	ைநேவ ய 	நாநாப
சகாயேதஉ	 பாயா	த ேயா

சகாயேதஉ	ஸ 	 பாயா	த
ப 	ப க	நா யா	 சாண	 ஹ

ப 	ப க	நா யா	 சாண	 ஹ 

ஸ 	பாபாஸா 	ேஹா	-	 ஸ 	பாபாஸா
சவா 	ஆ ரயநா த 	-	 சவா 	ஆ ரயநா த

	பா ப த ம தா	-	 	பா ப த ம தா

தாரேணமலா	 நாதா	 டக 	-	தாரேணமலா	ஸா நாதா	 டக
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ஷா ேமசாேம 	-	 ஷா ேமசாேம

	பவா ண	 ேசதா 	 வரா

	பவா ண	 ேசதா 	 வரா

வராமச 	பாமரா	அதா	உ தரா

வ தலவலா 	 வ த	லலா
டேதா	பவ	பய	ேடா 	உ தரா

	ஸ 	பாபாஸா 	ேஹா	-	 	ஸ 	பாபாஸா 	ேஹா

சவா 	ஆ ரயநா த

சவா 	ஆ ரயநா த

	ஸ தாந த	ஸ 	ஸா நா 	மஹாரா 	 	ைச
ராசா ராசேயா ராச	பர ர ம	ஸா நா 	மஹரா

	ஸ தாந த	ஸ 	ஸா நா 	மஹாரா 	 	ைச

Web	Url:	https://www.vignanam.org/veda/shiridi-sai-baba-morning-aarati---kakada-aarati-tamil.html
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