
ଶ୍ରୀ ସଚ୍ଚଦିାନଂଦ ସଦ୍ଗରୁୁ ସାୟିନାଧ ମହରାଜ କୀ ଜଜୈ. 
ଆରତ ିସାୟିବାବା ଜସୌଖ୍ୟ ଦାତାର ଜୀଵ 
ଚରଣ ରଜତାଲୀ ଦୟାଵା ଦାସାଵସିାଵା 
ଭକ୍ତାଵସିାଵା ଆରତସିାୟିବାବା 
ଜାଳୁନୟି ଅନଂଗ ସସ୍ଵରୂପିରାଜହଦଂଗ 
ମମୁକୂ୍ଷ ଜନଦାଵ ିନଜିଜ ାଳା ଶ୍ରୀରଂଗ 
ଜ ାଳା ଶ୍ରୀରଂଗ ଆରତସିାୟିବାବା 
ଜୟମନ ିଜଜୈସାଭାଵ ତୟ ଜତୈସା ଅନୁଭଵ 
ଦାଵସି ିଦୟାଘନା ଐସ ିତୁଝୀହମିାଵ 
ତୁଝୀହମିାଵା ଆରତସିାୟିବାବା 
ତୁମଜଚନାମ ଦୟାତା ହଜର ସଂସ୍କତୃ ିଵୟଧା 
ଅଗାଧତଵକରଣି ମାଗଗ ଦାଵସି ିଅନାଧା 
ଦାଵସି ିଅନାଧା ଆରତ ିସାୟିବାବା 
କଲିୟୁଗି ଅଵତାରା ସଦ୍ଗଣୁ ପରବ୍ରହ୍ମା ସାଚାର 
ଅଵତୀଣଗ ଝୂଲାଜସ ସ୍ଵାମୀ ଦତ୍ତ ଦଗିଂବର 
ଦତ୍ତ ଦଗିଂବର ଆରତ ିସାୟିବାବା 
ଆଠାଦଵିସା ଗୁରୁଵାରୀ ଭକ୍ତ କରୀତଵିାରୀ 
ପ୍ରଭୁପଦ ପହାଵୟା ଭଵଭୟ ନଵିାରୀ 
ଭୟନଵିାରୀ ଆରତ ିସାୟିବାବା 
ମାଝାନଜି ଦ୍ରଵୟଜଠଵ ତଵ ଚରଣରଜଜସଵା 
ମାଗଜଣ ଜହଚ ିଆତା ତୁହ୍ମା ଜଦଵାଦଜିଦଵା 
ଜଦଵାଦଜିଦଵ ଆରତସିାୟିବାବା 
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ଇଚ୍ଛତିା ଦୀନଚାତକ ନମିଗଲ ଜତାୟନଜିସଖୂ୍ 
ପାଜଜଵ ମାଧଵାୟା ସଂଭାଳ ଅପୂଳବିାକ 
ଅପୂଳବିାକ ଆରତସିାୟିବାବା 
ଜସୌଖ୍ୟଦାତାର ଜୀଵା ଚରଣ ରଜତାଳୀ ଦୟାଵାଦାସା 
ଵସିାଵା ଭକ୍ତାଵସିାଵା ଆରତ ିସାୟିବାବା 
୨. ଅଭଂଗ 
ଶରି ି ିମାଜଝ ପଂ ରୀପୁର ସାୟିବାବାରମାଵର 
ବାବାରମାଵର  ସାୟିବାବାରମାଵର 
ଶୁଦ୍ଦଭକି୍ତ ଚଂଦ୍ରଭାଗା  ଭାଵପୁଂ ଲୀକଜାଗା 
ପୁଂ ଲୀକ ଜାଗା  ଭାଵପୁଂ ଲୀକଜାଗା 
ୟାଜହା ୟାଜହା ଅଵଜଘଜନ| କରୂବାବାନସୀ ଵଂଦନ 
ସାୟିସୀ ଵଂଦନ| କରୂବାବାନସୀ ଵଂଦନ|| 
ଗଣୂହ୍ମଜଣ ବାବାସାୟି| ଦାଵପାଵ ମାଜଝ ଆୟୀ 
ପାଵମାଜଝ ଆୟୀ ଦାଵପାଵ ମାଜଝୟା ଈ 
୩. ନମନଂ 
ଘାଲୀନ ଜଲାଟାଂଗଣ,ଵଂଦୀନ ଚରଣ 
ଜ ାଲୟାନୀ ପାହୀନ ରୂପତୁଜଝ| 
ଜପ୍ରଜମ ଆଲିଂଗନ,ଆନଂଜଦ ପୂଜନି 
ଭାଜଵ ଓଵାଳୀନ ହ୍ମଜଣ ନାମା|| 
ତ୍ଵଜମଵ ମାତା ଚ ପିତା ତ୍ଵଜମଵ 
ତ୍ଵଜମଵ ବଂଧୁଶ୍ଚ ସଖ୍ା ତ୍ଵଜମଵ 
ତ୍ଵଜମଵ ଵଦିୟା ଦ୍ରଵଣିଂ ତ୍ଵଜମଵ 
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ତ୍ଵଜମଵ ସଵଗଂ ମମଜଦଵଜଦଵ 
କାଜୟନ ଵାଚା ମନଜସଂଦି୍ରଜୟୈଵଗା 
ବୁଦ୍ଧ୍ୟାତ୍ମନାଵା ପ୍ରକୃଜତ ସ୍ଵଭାଵାତ 
କଜରାମ ିୟଦୟତ୍ସକଲଂ ପରଜମୈ 
ନାରାୟଣାଜୟତ ିସମପଗୟାମୀ 
ଅଚୁୟତଂଜକଶଵଂ ରାମନାରାୟଣଂ 
କୃଷ୍ଣଦାଜମାଦରଂ ଵାସୁଜଦଵଂ ହରଂି 
ଶ୍ରୀଧରଂ ମାଧଵଂ ଜଗାପିକାଵଲ୍ଲଭଂ 
ଜାନକୀନାୟକଂ ରାମଚଂଦ୍ରଂ ଭଜଜ 
୪. ନାମ ମରଣଂ 
ହଜରରାମ ହଜରରାମ ରାମରାମ ହଜର ହଜର 
ହଜରକୃଷ୍ଣ ହଜରକୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ହଜର ହଜର ||ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଜଦଵଦତ୍ତ 
୫. ନମସ୍କାରାଷ୍ଟକଂ 
ଅନଂତା ତୁଲାଜତ କଜସଜର ସ୍ତଵାଜଵ 
ଅନଂତା ତୁଲାଜତ କଜସଜର ନମାଜଵ 
ଅନଂତାମଖୁ୍ାଚା ଶଜିଣ ଜଶଷ ଗାତ 
ନମସ୍କାର ସାଷ୍ଟାଂଗ ଶ୍ରୀସାୟିନାଧା 
ମରାଜଵମନୀତ୍ଵତ୍ପଦା ନତିୟଭାଜଵ 
ଉରାଜଵତରୀ ଭକି୍ତସାଠୀ ସ୍ଵଭାଜଵ 
ତରାଜଵ ଜଗା ତାରୁନୀମାୟା ତାତା 
ନମସ୍କାର ସାଷ୍ଟାଂଗ ଶ୍ରୀସାୟିନାଧା 
ଵଜସ ଜଜାସଦା ଦାଵୟା ସଂତଲୀଲା 
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ଦଜିସ ଆଗ୍ନ୍ୟ ଜଲାକା ପରୀ ଜଜାଜନାଲା 
ପରୀ ଅଂତରୀ ଗ୍ନ୍ୟାନଜକୈଵଲୟ ଦାତା 
ନମସ୍କାର ସାଷ୍ଟାଂଗ ଶ୍ରୀସାୟିନାଧା 
ଭରାଲଧଲା ଜନମହା ମାନ ଵାଚା 
ନରାସାଧଗକା ସାଧନୀଭୂତ ସାଚା 
ଧରୂସାୟି ଜପ୍ରମା ଗଳାୟା ଅହଂତା 
ନମସ୍କାର ସାଷ୍ଟାଂଗ ଶ୍ରୀସାୟିନାଧା 
ଧରାଜଵ କରୀସାନ ଅଲପଗ୍ନ୍ୟ ବାଲା 
କରାଜଵ ଅହ୍ମାଧନୟଚୁଂଜଭାନଗିାଲା 
ମଖୁ୍ୀଘାଲ ଜପ୍ରଜମଖ୍ରାଗ୍ରାସ ଅତା 
ନମସ୍କାର ସାଷ୍ଟାଂଗ ଶ୍ରୀସାୟିନାଧା 
ସରୁା ଦୀକ ଜୟାଂଚୟା ପଦାଵଂଦତିାତ ି
ଶୁକାଦୀକ ଜାଜତ ସମାନତ୍ଵଜଦତୀ 
ପ୍ରୟାଗାଦ ିତୀଜଧଗ ପଦୀନମ୍ରଜହାତା 
ନମସ୍କାର ସାଷ୍ଟାଂଗ ଶ୍ରୀସାୟିନାଧା 
ତୁଝୟାଜୟାପଦା ପାହତା ଜଗାପବାଲୀ 
ସଦାରଂଗଲୀ ଚତି୍ସଵରୂପୀ ମିଳାଲୀ 
କରୀରାସକ୍ରୀ ା ସଜଵ କୃଷ୍ଣନାଧା 
ନମସ୍କାର ସାଷ୍ଟାଂଗ ଶ୍ରୀସାୟିନାଧା 
ତୁଲାମାଗଜତା ମାଗଜଣ ଏକଧ୍ୟାଜଵ 
କରାଜଜା ଜିତା ଦୀନ ଅତୟଂତ ଭାଜଵ 
ଭଵୀଜମାହନୀରାଜ ହାତାର ିଆତା 
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ନମସ୍କାର ସାଷ୍ଟାଂଗ ଶ୍ରୀସାୟିନାଧା 
୬. ପ୍ରାର୍ଗନ 
ଐସା ଜୟ ଈବା! ସାୟି ଦଗିଂବରା 
ଅକ୍ଷୟରୂପ ଅଵତାରା | ସଵଗହ ିଵୟାପକ ତୂ 
ଶୁତସିାରା, ଅନସୟୂାତ୍ରକୁିମାରା(ବାବାଜୟ) ମହାରାଜଜ ଈବା 
କାଶୀସ୍ନାନ ଜପ ପ୍ରତଦିଵିସୀ ଜକାଲହାପୁର ଭିଜକ୍ଷସୀ ନମିଗଲ ନଦ ିତୁଂଗା 
ଜଲପ୍ରାସୀ, ନଦି୍ରାମାହୁରଜଦଶୀ ଐସା ଜୟ ୟୀବା 
ଜଝାଳୀଜଲାଂବତଜସ ଵାମକରୀ ତ୍ରଶିୂଲ ଢମରୂଧାର ି
ଭକ୍ତାଵରଦସଦା ସଖୁ୍କାରୀ, ଜଦଶୀଲ ମକୁ୍ତୀଚାରୀ ଐସା ଜୟ ୟୀବା 
ପାୟିପାଦୁକା ଜପମାଲା କମଂ ଲୂମଗୃଛାଲା 
ଧାରଣ କରଶିୀବା ନାଗଜଟା, ମକୁୁଟ ଜଶାଭଜତାମାର୍ା ଐସା ଜୟ ୟୀବା 
ତତ୍ପର ତୁଝୟାୟା ଜଜଧ୍ୟାନୀ ଅକ୍ଷୟତ୍ଵାଂଜଚସଦନୀ 
ଲକ୍ଷ୍ମୀଵାସକରୀ ଦନିରଜନୀ, ରକ୍ଷସସିଂକଟ ଵାରୁନ ିଐସା ଜୟ ୟୀବା 
ୟାପରଧି୍ୟାନ ତୁଜଝ ଗୁରୁରାୟା ଦୃଶୟକରୀ ନୟନାୟା 
ପୂଣଗାନଂଦ ସଜୁଖ୍ ହୀକାୟା, ଲାଵସିହିର ିଗୁଣଗାୟା 
ଐସା ଜୟ ୟୀବା ସାୟି ଦଗିଂବର ଅକ୍ଷୟ ରୂପ ଅଵତାରା 
ସଵଗହଵିୟାପକ ତୂ, ଶୁତସିାରା ଅନସୟୂାତ୍ର ିକୁମାରା(ବାବାଜୟ) ମହାରାଜଜ ଈବା 
୭. ସାୟି ମହମିା ଜସ୍ତାତ୍ରଂ 
ସଦାସତ୍ସଵରୂପଂ ଚଦିାନଂଦକଂଦଂ 
ଜଗତ୍ସଂଭଵସଧାନ ସଂହାର ଜହତୁଂ 
ସ୍ଵଭଜକ୍ତଚ୍ଛୟା ମାନୁଷଂ ଦଶଗୟଂତଂ 
ନମାମୀଶ୍ଵରଂ ସଦ୍ଗରୁୁଂ ସାୟିନାର୍ଂ 
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ଭଵଧ୍ାଂତ ଵଧି୍ଂସ ମାତଗାଂ ମୀ ୟଂ 
ମଜନାଵାଗତୀତଂ ମନୁରି ଧ୍ୟାନ ଗମୟଂ 
ଜଗଦ୍ଵ୍ୟାପକଂ ନମିଗଲଂ ନଗିଗୁଣଂ ତ୍ଵାଂ 
ନମାମୀଶ୍ଵରଂ ସଦ୍ଗରୁୁଂ ସାୟିନାର୍ଂ 
ଭଵାଂଜଭାଦ ିମଗ୍ନ୍ାଧିତାନାଂ ଜନାନାଂ 
ସ୍ଵପାଦାଶି୍ରତାନାଂ ସ୍ଵଭକି୍ତ ପି୍ରୟାଣାଂ 
ସମଦୁ୍ଦାରଣାଧଗଂ କଜଲୌ ସଂଭଵଂତଂ 
ନମାମୀଶ୍ଵରଂ ସଦ୍ଗରୁୁଂ ସାୟିନାର୍ଂ 
ସଦାନଂିବ ଵୃକ୍ଷସୟମୁଲାଧି ଵାସାତ 
ସଧୁାସ୍ରାଵଣିଂ ତକି୍ତ ମପୟ ପି୍ରୟଂତଂ 
ତରୁଂ କଲପ ଵୃକ୍ଷାଧିକଂ ସାଧୟଂତଂ 
ନମାମୀଶ୍ଵରଂ ସଦ୍ଗରୁୁଂ ସାୟିନାର୍ଂ 
ସଦାକଲପ ଵୃକ୍ଷସୟ ତସୟାଧିମଜୂଲ 
ଭଵଦ୍ଭାଵବୁଦ୍ଧ୍ୟା ସପୟଗାଦଜିସଵାଂ 
ନୃଣାଂ କୁଵଗତାଂ ଭୁକି୍ତ-ମକିୁ୍ତ ପ୍ରଦଂତଂ 
ନମାମୀଶ୍ଵରଂ ସଦ୍ଗରୁୁଂ ସାୟିନାର୍ଂ 
ଅଜନକା ଶତୃା ତକଗୟ ଲୀଲା ଵଲିାଜସୈ: 
ସମା ଵଷି୍କଜୃତଶାନ ଭାସ୍ଵତ୍ରପଭାଵଂ 
ଅହଂଭାଵହୀନଂ ପ୍ରସନ୍ନାତ୍ମଭାଵଂ 
ନମାମୀଶ୍ଵରଂ ସଦ୍ଗରୁୁଂ ସାୟିନାର୍ଂ 
ସତାଂ ଵଶି୍ରମାରାମ ଜମଵାଭିରାମଂ 
ସଦାସଜ୍ଜଜନୈ ସଂସୁ୍ତତଂ ସନ୍ନମଦି୍ଭ: 
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ଜନାଜମାଦଦଂ ଭକ୍ତ ଭଦ୍ର ପ୍ରଦଂତଂ 
ନମାମୀଶ୍ଵରଂ ସଦ୍ଗରୁୁଂ ସାୟିନାର୍ଂ 
ଅଜନମାଦୟଜମକଂ ପରଂବ୍ରହ୍ମ ସାକ୍ଷାତ 
ସ୍ଵୟଂ ସଂଭଵଂ ରାମଜମଵାଵତୀଣଗଂ 
ଭଵଦ୍ଦଶଗନାତ୍ସଂପୁନୀତ: ପ୍ରଜଭାହଂ 
ନମାମୀଶ୍ଵରଂ ସଦ୍ଗରୁୁଂ ସାୟିନାର୍ଂ 
ଶ୍ରୀସାୟିଶ କୃପାନଜିଧ ଖିଲନୃଣାଂ ସଵଗାଧଗସଦି୍ଦପି୍ରଦ 
ୟୁଷମତ୍ପାଦରଜ: ପ୍ରଭାଵମତୁଲଂ ଧାତାପିଵକ୍ତାକ୍ଷମ: 
ସଦ୍ଭକ୍ତୟାଶଶରଣଂ କୃତାଂଜଲିପୁଟ: ସଂପ୍ରାପି୍ତଜତାମିନ ପ୍ରଜଭା 
ଶ୍ରୀମତ୍ସାୟିପଜରଶ ପାଦ କମଲାନ ନାନୟଚ୍ଚରଣୟଂମମ 
ସାୟିରୂପଧର ରାଘଜଵାତ୍ତମଂ 
ଭକ୍ତକାମ ଵବୁିଧ ଦୁମଂ ପ୍ରଭୁଂ 
ମାୟଜୟାପହତ ଚତି୍ତ ଶୁଦ୍ଧ୍ଜୟ 
ଚଂିତୟାମୟହ ମହନଶିଂ ମଦୁା 
ଶରତ୍ସଧୁାଂଶଂ ପ୍ରତମିଂ ପ୍ରକାଶଂ 
କୃପାତପତ୍ରଂ ତଵସାୟିନାର୍ 
ତ୍ଵଦୀୟପାଦାବ୍ଜ ସମାଶି୍ରତାନାଂ 
ସ୍ଵଚ୍ଛାୟୟାତାପ ମପାକଜରାତୁ 
ଉପାସନାଜଦୈଵତ ସାୟିନାର୍ 
ମଜଵୈମଗ ଜୟାପାସନ ିନାସୁ୍ତତସ୍ତଵଂ 
ରଜମନମଜନାଜମ ତଵପାଦୟୁଜଗମ 
ଭୁଂଜଗା ୟଦାଜବ୍ଜ ମକରଂଦଲୁବ୍ଧ: 
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ଅଜନକଜନମାଜତି ପାପସଂକ୍ଷଜୟା 
ଭଜଵଦ୍ଭଵତ୍ପାଦ ସଜରାଜ ଦଶଗନାତ 
କ୍ଷମସ୍ଵ ସଵଗାନପରାଧ ପୁଂଜକାନ 
ପ୍ରସୀଦ ସାୟିଶ ସଦ୍ଗଜୁରା ଦୟାନଜିଧ 
ଶ୍ରୀସାୟିନାର୍ ଚରଣାମତୃ ପୂଣଗଚତି୍ତା 
ତତ୍ପାଦ ଜସଵନରତା ସସତ ତଂଚ ଭକ୍ତୟା 
ସଂସାରଜନୟ ଦୁରଜିତୌଘ ଵନିଗିଗ ତାଜସ୍ତ 
ଜକୈଵଲୟ ଧାମ ପରମଂ ସମଵାପନଵୁଂତ ି
ଜସ୍ତାତ୍ରଜମ ତତ୍ପଜଠଦ୍ଭକ୍ତୟା ଜୟାନ୍ନରସ୍ତନମନାସଦା 
ସଦ୍ଗଜୁରା: ସାୟିନାର୍ସୟ କୃପାପାତ୍ରଂ ଭଜଵଦ୍ଭଵଂ 
୮. ଗୁରୁ ପ୍ରସାଦ ୟାଚନାଦଶକଂ 
ରୁଜସାମମପି୍ରୟାଂବକିା ମଜଵରୀପିତାହୀରୁଜସା 
ରୁଜସାମମପି୍ରୟାଂଗନା ପି୍ରୟସତୁାତ୍ମଜାହୀରୁଜସା 
ରୁଜସାଭଗିନବଂଧ ୁହୀ ସ୍ଵଶୁର ସାସବୁାୟି ରୁଜସା 
ନଦତ୍ତ ଗୁରୁସାୟିମା ମଝଵରୀ କଧୀହୀ ରୁଜସା 
ପୁଜସାନ ସନୁଭାୟିତୟା ମଜନ ଭ୍ରାତଊଜାୟା ପୁଜସା 
ପୁଜସାନ ପି୍ରୟଜସାୟଜର ପି୍ରୟସଜଗନଗ୍ନ୍ୟାତୀ ପୁଜସା 
ପୁଜସା ସହୃୁଦନାସଖ୍ ସ୍ଵଜନନାପ୍ତ ବଂଧୂ ପୁଜସା 
ପରୀନ ଗୁରୁସାୟିମା ମଝଵରୀ କଧୀହୀ ରୁଜସା 
ପୁଜସାନ ଅବଲାମଜୁଲ ତରୁଣ ଵୃଦ୍ଦହୀ ନାପୁଜସା 
ପୁଜସାନ ଗୁରୁର୍ାକୁଜଟ ମଜନ ଜଦାରସାଜନ ପୁଜସା 
ପୁଜସାନଚବଜଲ ବୁଜର ସଜୁନସାଦୁହୀନା ପୁଜସା 
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ପରୀନ ଗୁରୁସାୟିମା ମଝଵରୀ କଧୀହୀ ରୁଜସା 
ଦୁଜସାଚତୁରତ୍ତ୍ଵଵତି ଵବୁିଧ ପ୍ରାଗ୍ନ୍ୟଗ୍ନ୍ୟାନୀରୁଜସା 
ରୁଜସା ହ ିଵଦୁି ସ୍ତ୍ରୀୟା କୁଶଲ ପଂ ତିାହୀରୁଜସା 
ରୁଜସାମହପିତୀୟତୀ ଭଜକତାପସୀହୀ ରୁଜସା 
ନଦତ୍ତ ଗୁରୁସାୟିମା ମଝଵରୀ କଧୀହୀ ରୁଜସା 
ରୁଜସାକଵ ିଋଷି ମନୁୀ ଅନଘସଦି୍ଦଜୟାଗୀରୁଜସା 
ରୁଜସାହଗିହୃଜଦଵତାତକୁିଲଗ୍ରାମଜଦଵୀ ରୁଜସା 
ରୁଜସାଖ୍ଲପିଶାଚ୍ଚହୀ ମଲୀନ ାକନିୀ ହୀରୁଜସା 
ନଦତ୍ତ ଗୁରୁସାୟିମା ମଝଵରୀ କଧୀହୀ ରୁଜସା 
ରୁଜସାମଗୃଖ୍ଗକୃମୀ ଅଖିଲଜୀଵଜଂତୂରୁଜସା 
ରୁଜସା ଵଟିପପ୍ରସ୍ତରା ଅଚଲ ଆପଗାବ୍ଧୀରୁଜସା 
ରୁଜସାଖ୍ପଵନାଗି୍ନ୍ଵାର ଅଵନପିଂଚତଜତ୍ତ୍ଵରୁଜସା 
ନଦତ୍ତ ଗୁରୁସାୟିମା ମଝଵରୀ କଧୀହୀ ରୁଜସା 
ରୁଜସା ଵମିଲକନି୍ନରା ଅମଲୟକି୍ଷଣୀହୀରୁଜସା 
ରୁଜସାଶଶଖି୍ଗାଦହିୀ ଗଗନ ିତାରକାହୀରୁଜସା 
ରୁଜସା ଅମରରାଜହୀ ଅଦୟ ଧମଗରାଜା ରୁଜସା 
ନଦତ୍ତ ଗୁରୁସାୟିମା ମଝଵରୀ କଧୀହୀ ରୁଜସା 
ରୁଜସା ମନ ସରସ୍ଵତୀ ଚପଲଚତି୍ତ ତୀହୀରୁଜସା 
ରୁଜସାଵପୁଦଶିାଖିଲାକଠନିକାଲଜତା ହୀରୁଜସା 
ରୁଜସାସକଲ ଵଶି୍ଵହୀମୟିତୁ ବ୍ରହ୍ମଜଗାଳଂରୁଜସା 
ନଦତ୍ତ ଗୁରୁସାୟିମା ମଝଵରୀ କଧୀହୀ ରୁଜସା 
ଵମି ୂ ହ୍ମଣୁନ ିହଜସା ମଜନମତ୍ସରାହୀ ରୁଜସା 
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ପଦାଭିରୁଚ ିଉଳଜସା ଜନନକଧଗମୀନାଫଜସା 
ନଦୁଗଗ ଦୃତଚିା ଧଜସା ଅଶଵି ଭାଵ ମାଜଗଖ୍ଜସା 
ପ୍ରପଂଚ ିମନଜହରୁଜସା ଦୃ ଵରିକି୍ତଚତି୍ତୀଠଜସା 
କୁଣାଚ ିଘଣୃାନଜସାନଚସ୍ପହୃକଶାଚୀ ଅଜସା 
ସଜଦୈଵ ହୃଦୟା ଵଜସା ମନସଦିୟାନ ିସାୟିଵଜସା 
ପଦୀପ୍ରଣୟଜଵାରଜସା ନଖିିଲ ଦୃଶୟ ବାବାଦଜିସା 
ନଦତ୍ତ ଗୁରୁସାୟିମା ଉପରୟିାଚଜନଲା ରୁଜସା 
୯. ମଂତ୍ର ପୁଷ୍ପଂ 
ହର ିଓଂ ୟଜଗ୍ନ୍ୟନ ୟଗ୍ନ୍ୟମୟଜଂତଜଦଵା ସ୍ତାନଧିମଗାଣି 
ପ୍ରଧମାନୟାସନ | ଜତହନାକଂ ମହମିାନ:ସସଚଂତ 
ୟତ୍ରପୂଜଵଗ ସାଧ୍ୟା ସସଂତ ିଜଦଵା:| 
ଓଂ ରାଜାଧିରାଜାୟ ପସହୟସାହଜିନ 
ନଜମାଵୟଂ ଜଵୈ ଶ୍ରଵଣାୟ କୁମଗଜହ 
ସଜମକାମାନ କାମକାମାୟ ମହୟଂ 
କାଜମଶ୍ଵଜରା ଜଵୈଶ୍ରଵଜଣା ଦଦାତୁ 
କୁଜବରାୟ ଜଵୈଶ୍ରଵଣାୟା ମହାରାଜାୟନମ: 
ଓଂ ସ୍ଵସ୍ତୀ ସାମ୍ରାଜୟଂ ଜଭାଜୟଂ 
ସ୍ଵାରାଜୟଂ ଜଵୈରାଜୟଂ ପାରଜମଷ୍ଟୟଂରାଜୟଂ 
ମହାରାଜୟ ମାଧିପତୟମୟଂ ସମଂତପୟଗା 
ଈଶୟା ସସାଵଗଜଭୌମ ସସାଵଗା ୟୁଷାନ 
ତାଦାପଦାଦଗାତ ପୁଧିଜଵୈୟସମଦୁ୍ର ପୟଗାଂତାୟା 
ଏକରାଳ୍ଳତି ିତଦଜପୟଷ ଜଶଲାଜକାବଗିୀଜତା ମରୁତ: 
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ପରଜିଵଜଷ୍ଟାଜରା ମରୁତ୍ତ ସୟାଵସନ ଗୁଜହ 
ଆଵକିି୍ଷତସୟକାମ ଜପ୍ରର ଵଜିଶ୍ଵଜଦଵାସଭାସଦ ଇତ ି
ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣଵାସଜୁଦଵ ସଚ୍ଚଦିାନଂଦ ସଦ୍ଗରୁୁ ସାୟିନାଧ ମହାରାଜ କ ିଜଜୈ 
କରଚରଣ କୃତଂ ଵାକ୍କାୟ ଜଂକମଗଜଂଵା 
ଶ୍ରଵଣନୟନଜଂ ଵାମାନସଂଵା ପରାଧଂ 
ଵଦିତି ମଵଦିତିଂ ଵା ସଵଗଜମତତ କ୍ଷମସ୍ଵ 
ଜୟଜୟ କରୁଣାଜବ୍ଧ ଶ୍ରୀପ୍ରଜଭାସାୟିନାଧ 
ଶ୍ରୀ ସଚ୍ଚଦିାନଂଦ ସଦ୍ଗରୁୁ ସାୟିନାଧ ମହରାଜ କ ିଜଜୈ 
ରାଜାଧିରାଜ ଜୟାଗିରାଜ ପରବ୍ରହ୍ମ ଶ୍ରୀସାୟିନାଧାମହରାଜ 
ଶ୍ରୀ ସଚ୍ଚଦିାନଂଦ ସଦ୍ଗରୁୁ ସାୟିନାଧ ମହରାଜ କ ିଜଜୈ 
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