
ଶ୍ରୀ ସଚ୍ଚଦିାନଂଦ ସମର୍ଧ ସଦ୍ଗରୁୁ ସାୟିନାର୍ ମହରାଜ କୀ ଜଜୈ. 
୧. ଜଜାଡୂ ନୟିାକରଚରଣି ଜେଵଲିାମାର୍ା 
ପରସିାଵୀ ଵନିଂତୀ ମାଝୀ ପଂଡରୀନାର୍ା 
ଅଜସାନଜସା ଭାଵା ଆଜଲା  ତୂଝୟିାୋୟା 
କୁପାଦୁଷି୍ଟପାଜହ ମଜକଜଡ  ସଦ୍ଗରୂୁରାୟା 
ଅଖଂଡତି ଅସାଜଵ ଇଜସ  ଵାଟଜତପାୟୀ 
ତୁକାହ୍ମଜଣ ଜଦଵାମାଝୀ ଜଵଡୀଵାକୁଡୀ 
ନାଜମ ଭଵପାଶ ହାତ ି ଆପଲୁୟାଜତାଡୀ 
୨.ଉୋପାଂଡୁରଂଗା ଅତା ପ୍ରଭାତ ସମଜୟା ପାତଲା | 
ଜଵୈଷ୍ଣଵାଂଚା ଜମଳା ଗରୁଡ-ପାରୀ ଦାଟଲା || 
ଗରୂଡାପାରା ପାସନୁୀ ମହା ଦ୍ଵାରା ପୟଧଂତା | 
ସରୁଵରାଂଚୀ ମାଂଦୀ ଉଭୀ ଜଜାଡୂନ ିହାତ 
ଶୁକସନକାଦକି ନାରଦତୁଂବର ଭକ୍ାଂଚୟାଜକାଟୀ 
ତ୍ରଶିୂଲଢମରୂ ଜେ ଉନ ିଉଭା ଗିରଜିଜଚାପତୀ 
କଲିୟୁଗୀଚା ଭକ୍ାନାମା ଉଭାକୀତଧନୀ 
ପାେୀମାଜଗ ଉଭୀଜଡାଲା ଲାଵୁନ ିଉ ଆଜନୀ 
୩.ଉୋ ଉୋ ଶ୍ରୀସାୟିନାର୍ଗୁରୁଚରଣକମଲ ଦାଵା 
ଆଧିଵୟାଦ ିଭଵତାପ ଵାରୁନୀ ତାରା ଜଡଜୀଵା 
ଜଗଲୀତୁହ୍ମା ଜସାଡୁ ନୟିାଭଵ ତମର ରଜନୀଵଲିୟା 
ପରହିୀ ଅନୟାନାସୀ ତମଚୀ ଭୁଲଵଜିୟାଗମାୟା 
ଶକି୍ନ ଅହ୍ମାୟତ୍ଂିଚତି ହୀ ତ ିଜଲାସାରାୟା 
ତୁହ୍ମୀଚ ତୀଜତସାରୁନ ିଦାଵା ମଖୁଜନତାରାୟା 
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ଅଗ୍ନ୍ୟାନୀ ଅହ୍ମୀକତି ିତଵ ଵଣଧାଵୀତଵଜର୍ାରଵୀ 
ତୀଵଣିତାଭା ଗଜଲ ବହୁଵଦନଜିଶଷ ଵରି୍କଵୀ 
ସକୁପଜହା ଉନ ିମହମିାତୁମଚା ତୁହ୍ମୀଚଵଦଵାଵା 
ଆଦଵିୟାଧିଭଵ ତାପଵାରୁନ ିତାରାଜଡଜୀଵା 
ଉୋ ଉୋ ଶ୍ରୀସାୟିନାର୍ଗୁରୁଚରଣକମଲ ଦାଵା 
ଆଦଵିୟାଧିଭଵ ତାପଵାରୁନ ିତାରାଜଡଜୀଵା 
ଭକ୍ମନସିଦ୍ଭାଵ ର୍ରୁନଜିଜ ତୁହ୍ମା ଅନୁସରଜଲ 
ଧ୍ୟାୟାସ୍ତଵଜତ ଦଶଧନତୁମଜଚ ଦ୍ଵାର ିଉଜବଜେଜଲ 
ଧ୍ୟାନସଧା ତୁହ୍ମାସ ପାହୁନୀ ମନ ଅମଜୁଚଜେଜଲ 
ଉଖଡୁନୀଜନତ୍ରକମଲା ଦୀନବଂର୍ୂରମାକାଂତା 
ପାହବିାକୁପାଦୁସଟୀ ବାଲକାଜସୀ ମାତା 
ରଂଜଵୀମର୍ୁରଵାଣୀ ହରତିାପ ସାୟିନାର୍ା 
ଅହ୍ମଚି ଅପୁଜଲକରୟିାସ୍ତଵତୁଜକଷ୍ଟଵଜିତାଜଦଵା 
ସହନକରଶିଜିଲ ଇକୁଵଦିୟାଵୀ ଜଭଟ କୁଷ୍ଣଦାଵା 
ଉୋ ଉୋ ଶ୍ରୀସାୟିନାର୍ଗୁରୁଚରଣକମଲ ଦାଵା 
ଆଦଵିୟାଧି ଭଵତାପଵାରୁନ ିତାରାଜଡଜୀଵା 
୪.ଉୋ ଉୋ ପାଡୁରଂଗା ଆତା  ଦଶଧନଦୟାସକଳା 
ଝୂଲା ଅରୁଜଣାଦୟାସରଲୀ-ନଜିେଜଚଜଵଳା 
ସଂତସାର୍ୂମନୁୀ ଅଵଜେ ଝୂଜଲତୀଜଗାଳା 
ଜସାଡାଜଶଜଜ ସଖୁ ଆତା ବହୁଜାମଖୁକମଲା 
ରଂଗମଂଡଜପ ମହାଦ୍ଵାରୀ ଝୂଲୀଜସଦାଟୀ 
ମନ ଉ ତାଵୀଳରୂପ ପହଵୟାଦୁଷ୍ଟୀ 
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ରାୟିରଖମୁାବାୟି ତୁହ୍ମାଜୟ ଊଦୟାଦୟା 
ଜଶଜଜ ହାଲଵୁନୀ ଜାଜଗ କାରାଜଦଵରାୟା 
ଗରୂଡ ହନୁମଂତ ହୁଜଭ ପାହାତୀଵାଟ 
ସ୍ଵଗଧୀଜଚ ସରୁଵରଜେ ଉନ ିଆଜଲଜଭାଭାଟ 
ଝୂଜଲ ମକୁ୍ ଦ୍ଵାରା ଲାଭ ଝୂଲାଜରାକଡା 
ଵଷୁି୍ଣଦାସ ନାମ ଉଭା ଜେ ଉନକିାକଡ 
୫.ଜେ ଉନୟିା ପଂଚାରତୀ କରୂବାବାସୀ ଆରତୀ 
ଉୋ ଉୋଜହା ବାଂର୍ଵ ଓଵାଳୁ ହରମାର୍ଵ 
କରୂନୟିା ସିଧରାମନ ପାହୁଗଂଭୀରାଜହଧ୍ୟାନ 
କୁଷ୍ଣନାର୍ା ଦତ୍ତସାୟି ଜାଜଡାଚତି୍ତ ତୁଜଝପାୟୀ 
କାକଡ ଆରତୀ କରୀଜତା! ସାୟିନାର୍ ଜଦଵା 
ଚନିମୟରୂପ ଦାଖଵୀ ଜେ ଉନ!ି ବାଲକଲେ ୁଜସଵା ||କା|| 
୬.କାମଜରାର୍ମଦମତ୍ସର ଆଟୁନ ିକାକଡଜକଲା 
ଜଵୈରାଗୟାଜଚ ତୂଵ କାଢୁନୀ ମୀଜତା ବଜିଵିୀଲା 
ସାୟିନାର୍ଗୁରୁ ଭକି୍ ଜ୍ଵଲିଜନ ଜତାମୀଜପଟଵଲିା 
ତେଵତୁ୍ତୀଜାଳୁନୀ ଗୁରୁଜନ ପ୍ରାକାଶପାଡଲିା 
ଜଦ୍ଵୈତତମାନାସନୁୀମିଳଵୀ ତତ୍ସୟରୂପି ଜୀଵା 
ଚନିମୟରୂପଦାଖଵୀ ଜେ ଉନବିାଲକଲେ ୁଜସଵା 
କାକଡ ଆରତୀକରୀଜତା ସାୟିନାର୍ ଜଦଵା 
ଚନିମୟାରୂପଦାଖଵୀ ଜେ ଉନ ିବାଲକଲେ ୁଜସଵା 
ଭୂ ଜଖଚର ଵୟାପୂନୀ ଅଵଜେ ହତୁ୍ମଲୀରାହସୀ 
ଜତାଚୀ ଦତ୍ତଜଦଵ ଶରିଡିୀ ରାହୁନ ିପାଵସୀ 
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ରାହୁନଜିୟଜର୍ ଅନୟସ୍ରର୍ହ ିତୂ ଭକ୍ାସ୍ତଵର୍ାଵସୀ 
ନରିସନୁ ିୟା ସଂକଟାଦାସା ଅନଭିଵ ଦାଵୀସୀ 
ନକଜଲତ୍ଵଲ୍ଲୀ ଲାହୀଜକାଣୟା ଜଦଵାଵା ମାନଵା 
ଚନିମୟରୂପଦାଖଵୀ ଜେ ଉନ ିବାଲକେଜୁସଵା 
କାକଡ ଆରତୀକରୀଜତା ସାୟିନାର୍ ଜଦଵା 
ଚନିମୟରୂପଦାଖଵୀ ଜେ ଉନ ିବାଲକେଜୁସଵା 
ତ୍ଵଦଊଶୟଦୁଂଦୁଭିଜନସାଜର ଅଂବର ଜହ ଜକାଂଦଜଲ 
ସଗୁଣମତୂଧୀ ପାହଣୟା ଆତୁର ଜନଶରିଡିୀ ଆଜଲ! 
ପ୍ରାଶୁନ ିତଦ୍ଵଚନାମତୁ ଅମଜୁଚଜଦହବାନ ହରଫଜଲ 
ଜସାଡୁନୟିାଦୁରଭିମାନ ମାନସ ତ୍ଵଚ୍ଚରଣ ିଵାହଜିଲ 
କୁପାକରୁନୀ ସାୟିମାଵୁଜଲ ଦାନପଦରେିୟାଵା 
ଚନିମୟରୂପଦାଖଵୀ ଜେ ଉନ ିବାଲକେ ୁଜସଵା 
କାକଡ ଆରତୀକରୀଜତା ସାୟିନାର୍ ଜଦଵା 
ଚନିମୟରୂପଦାଖଵୀ ଜେ ଉନ ିବାଲକେଜୁସଵା. 
ଭକ୍ୀଚୟିା ଜପାଟୀଜବାଦ କାକଡ ଜଜୟାତୀ 
ପଂଚପ୍ରାଣଜୀଜଵ ଭାଜଵ ଓଵାଳୁ ଆରତୀ 
ଓଵାଳୂ ଆରତୀମାଝୟା ପଂଡରୀନାର୍ା ମାଝୟାସାୟିନାର୍ା 
ଜଦାନୀ କରଜଜାଡୁନଚିରଣୀ ଜେଵଲିାମାର୍ା 
କାୟାମହମିା ଵଣଧୂ ଆତା ସାଂଗଜଣକୀତୀ 
ଜକାଟବି୍ରହ୍ମ ହତୟମଖୁ ପାହତା ଜାତୀ 
ରାୟୀରଖମୁାବାୟୀ ଉଭୟା ଜଦାେୀଜଦାବାହୀ 
ମାୟୂରପିଂଚ ଚାମଜରଡାଳୀତ ିସାୟୀଂଚ ୋୟି 
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ତୁକାହ୍ମଜଣ ଦୀପଜେ ଉନ ିଉନମନୀତଜଶାଭା 
ଵଜିେଵରୀ ଉବାଦଜିସ ଲାଵଣୟା ଗାଭା 
ଉୋସାଦୁସଂତସାଦା ଆପୁଲାଜଲ ହତିା 
ଜା ଈଲ ଜା ଈଲ ହନରଜଦହ ମଗଜକୈଚା ଭଗଵଂତ 
ଉଜୋନୟିା ପହଜଟବାବା ଉଭା ଅଜସଵୀଜଟ 
ଚରଣତୟାଂଜଚଜଗାମଟୀ ଅମତୁ ଦୁଷ୍ଟୀ ଅଵଜଲାକା 
ଉୋ ଉୋ ଜହାଜଵଜଗସୀଚଲା ଜ ଊରା ଉଳାସୀ 
ଜଲତଲିପାତକାନ ଚୟାରାଶୀ କାକଡ ଆରତଜିଦଖିଲିୟା 
ଜାଜଗକରାରୁକିମଣୀଵରା ଜଦଵ ଅଜହନଜିସରୁାନ ତ 
ଜଵଜଗଲିଂବଜଲାଣ କରା-ଦୁଷି୍ଟ ଜହା ଈଲ ତୟାସୀ 
ଦାରୀବାଜଂତ୍ରୀ ଵାଜତୀ ଜଡାଲୁ ଡମାଜମ ଗଜଧତୀ 
ଜହାତଜସକାକଡାରତ ିମାଝୟା ସଦ୍ଗରୁୁ ରାୟଚୀ 
ସଂିହନାର୍ ଶଂଖ ଜବର ିଆନଂଦଜହାଜତାମହାଦ୍ଵାରୀ 
ଜକଶଵରାଜ ଵଜିେଵରୀ ନାମାଚରଣ ଵଂଦଜିତା 
ସାୟିନାର୍ ଗୁରୁମାଜଝ ଆୟୀ 
ମଜଲା ୋଵା ଦୟାଵାପାୟୀ 
ଶ୍ରୀ ସଚ୍ଚଦିାନଂଦ ସଦ୍ଗରୁୁ ସାୟିନାର୍ ମହାରାଜ କୀ ଜଜୈ 
ଦତ୍ତରାଜ ଗୁରୁମାଜଝ ଆୟୀ 
ମଜଲା ୋଵା ଦୟାଵାପାୟୀ 
ସାୟିନାର୍ ଗୁରୁମାଜଝ ଆୟୀ 
ମଜଲା ୋଵା ଦୟାଵାପାୟୀ 
ପ୍ରଭାତ ସମୟୀନଭା ଶୁଭ ରଵୀ ପ୍ରଭାପାକଲୀ 
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ସ୍ମଜର ଗୁରୁ ସଦା ଅଶାସମୟୀତୟାଛଜଳ ନାକଲୀ 
ହ୍ମଜଣାନକିରଜଜାଡୁନୀକରୁ ଅତାଗୁରୂ ପ୍ରାର୍ଧନା 
ସମର୍ଧ ଗୁରୁସାୟିନାର୍ ପୁରଵୀ ମଜନାଵାସନା 
ତମା ନରିସ ିଭାନୁହଗୁରୁହ ିନାସ ିଅଗ୍ନ୍ୟାନତା 
ପରଂତୁଗୁରୁ ଚୀକରୀ ନରଵହିୀକଦୀ ସାମୟତା 
ପୁନ ହାତମିିର ଜନମଜେ ଗୁରୁକୁଜପନ ିଅଗ୍ନ୍ୟନନା 
ସମର୍ଧ ଗୁରୁସାୟିନାର୍ ପୁରଵୀ ମଜନାଵାସନା 
ରଵ ିପ୍ରଗଟଜହା ଉନ ିତ୍ଵରତିୋଲ ଵୀ ଆଲସା 
ତସାଗୁରୁହଜିସାଡଵୀ ସକଲ ଦୁଷ୍କ୍ରତୁୀ ଲାଲସା 
ହଜରାନ ିଅଭିମାନହୀ ଜଡଵ ିତତ୍ପଦୀଭାଵନା 
ସମର୍ଧ ଗୁରୁସାୟିନାର୍ ପୁରଵୀ ମଜନାଵାସନା 
ଗୁରୂସ ିଉପମାଦଜିସଵଧିି ହରୀ ହରାଂଚୀ ଉଣୀ 
କୁଜୋନ ିମଗ ଏ ଇତୀ କଵନ ିୟା ଉଗୀପାହୂଣି 
ତୁଝୀଚ ଉପମାତୁଲାବରଵଜିଶାଭଜତ ସଜ୍ଜନା 
ସମର୍ଧ ଗୁରୁସାୟିନାର୍ ପୁରଵୀ ମଜନାଵାସନା 
ସମାଧି ଉତଜରାନୟିା ଗୁରୁଚଲାମଶୀଦୀକଜଡ 
ତ୍ଵଦୀୟ ଵଚଜନାକି୍ତୀ ମରୁ୍ର ଵାରତିୀଜସାକଜଡ 
ଅଜାତରପି ୁସଦ୍ଗଜୁରା ଅଖିଲ ପାତକ ଭଂଜନା 
ସମର୍ଧ ଗୁରୁସାୟିନାର୍ପୁର ଵୀ ମଜନାଵାସନା 
ଅହାସସୁମୟାସୟିା ଗୁରୁ ଉଜୋନୟିା ଜବୈସଜଲ 
ଵଜିଲାକୁନ ିପଦାଶି୍ରତା ତଦୟି ଆପଜଦ ନାସଜିଲ 
ଆସାସତୁ କାରୟିା ଜଗତଜିକାଣୀହୀ ଅନୟନା 
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ଅଜସବହୁତଶାହଣା ପରନିଜୟାଗୁରୂଚୀକୁପା 
ନତତ୍ରଵହତି ତୟାକଜଳକରତିଜସ ରକିାମୟା ଗପା 
ଜରୀଗୁରୁପଦାର୍ରନୀସଦୁୁଡ ଭକି୍ଜନଜତାମନା 
ସମର୍ଧ ଗୁରୁସାୟିନାର୍ପୁର ଵୀ ମଜନାଵାସନା 
ଗୁଜରାଵନିତ ିମୀକରୀ ହଦୁୟ ମଂଦରିୀ ୟାବସା 
ସମସ୍ତ ଜଗ ଜହ ଗୁରୁସ୍ଵରୂପଚ ିେଜସାମାନସା 
ଗଜଡାସତତ ସତୃ୍ ଅତୀୟତହିଜିଦ ଜଗତ୍ପାଵନା 
ସମର୍ଧ ଗୁରୁସାୟିନାର୍ପୁର ଵୀ ମଜନାଵାସନା 
୧୧.ପ୍ରଜମୟା ଅଷ୍ଟକାଶୀଫଡୁନ ିଗୁରୁଵରା ପ୍ରାର୍ିତୀଜଜପ୍ରଭାତ ି
ତୟାଂଜଚଚତି୍ତାସଜିଦଜତା ଅଖିଲହରୁନୟିା ଭ୍ାଂତମିିନତିୟଶାଂତ ି
ଐଜସ ଜହସାୟିନାଜର୍କରୁ୍ନୀ ସଚୁଵଜିଲ ଜଜଵୟିାବାଲକାଶୀ 
ଜତଵତିୟାକୁଷ୍ଣପାୟୀ ନମନୁ ିସଵନିଜୟ ଅପିଜତା ଅଷ୍ଟକାଶୀ 
ଶ୍ରୀ ସଚ୍ଚଦିାନଂଦ ସଦ୍ଗରୁୁ ସାୟିନାର୍ ମହାରାଜ କୀ ଜଜୈ 
୧୨.ସାୟିରହଂ ନଜର କରନା ବଜଚ୍ଚାକାପାଲନ କରନା 
ସାୟିରହଂ ନଜର କରନା ବଜଚ୍ଚାକାପାଲନ କରନା 
ଜାନାତୁମଜନ ଜଗତ୍ପର ସାରା ସବହୀଝୂଟ ଜମାନା 
ଜାନାତୁମଜନ ଜଗତ୍ପର ସାରା ସବହୀଝୂଟ ଜମାନା 
ସାୟିରହଂ ନଜର କରନା ବଜଚ୍ଚାକାପାଲନ କରନା 
ସାୟିରହଂ ନଜର କରନା ବଜଚ୍ଚାକାପାଲନ କରନା 
ଜମୈ ଅଂର୍ାହୂବଂଦା ଆପକାମଝୁୁଜସ ପ୍ରଭୁଦଖିଲାନା 
ଜମୈ ଅଂର୍ାହୂବଂଦା ଆପକାମଝୁୁଜସ ପ୍ରଭୁଦଖିଲାନା 
ସାୟିରହଂ ନଜର କରନା ବଜଚ୍ଚାକାପାଲନ କରନା 
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ସାୟିରହଂ ନଜର କରନା ବଜଚ୍ଚାକାପାଲନ କରନା 
ଦାସଗଣୂକଜହ ଅବ କୟାଜବାଲୂ ର୍କ ଗୟୀ ଜମରୀ ରସନା 
ଦାସଗଣୂକଜହ ଅବ କୟାଜବାଲୂ ର୍କ ଗୟୀ ଜମରୀ ରସନା 
ସାୟିରହଂ ନଜର କରନା ବଜଚ୍ଚାକାପାଲନ କରନା 
ସାୟିରହଂ ନଜର କରନା ବଜଚ୍ଚାକାପାଲନ କରନା 
ରାଂ ନଜର କଜରା , ଅବ ଜମାଜରସାୟୀ 
ତୁମବୀନ ନହୀମଜୁଝ ମାବାପ ଭାୟୀ  ରାଂ ନଜର କଜରା 
ଜମୈ ଅଂର୍ାହୂ ବଂଦା ତୁମହାରା  ଜମୈ ଅଂର୍ାହୂ ବଂଦା ତୁମହାରା 
ଜମୈନାଜାନୂ,ଜମୈନାଜାନୂ  ଜମୈନାଜାନୂ  ଅଲ୍ଲା ଇଲାହ ି
ରାଂ ନଜର କଜରା ରାଂ ନଜର କଜରା , ଅବ ଜମାଜରସାୟୀ 
ତୁମବୀନ ନହୀମଜୁଝ ମାବାପ ଭାୟୀ  ରାଂ ନଜର କଜରା 
ରାଂ ନଜର କଜରା ରାଂ ନଜର କଜରା 
ଖାଲୀ ଜମାନା ଜମୈଜନ ଗମାୟା ଜମୈଜନ ଗମାୟା 
ସାର୍ୀ ଅଖିର କା ସାର୍ୀ ଅଖିର ଆ  ସାର୍ୀ ଅଖିର କା କୀୟାନଜକାୟୀ 
ରାଂ ନଜର କଜରା ରାଂ ନଜର କଜରା , ଅବ ଜମାଜରସାୟୀ 
ତୁମବୀନ ନହୀମଜୁଝ ମାବାପ ଭାୟୀ 
ରାଂ ନଜର କଜରା ରାଂ ନଜର କଜରା 
ଅପ ଜନମସ ଜଦି କା ଜାଡୂଗନୂଜହୈ 
ଅପ ଜନମସ ଜଦି କା ଜାଡୂଗନୂଜହୈ 
ମାଲିକ ହମାଜର ମାଲିକ ହମାଜର 
ମାଲିକ ହମାଜର  ତୁଂ ବାବାସାୟୀ 
ରାଂ ନଜର କଜରା ରାଂ ନଜର କଜରା , ଅବ ଜମାଜରସାୟୀ 
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ରାଂ ନଜର କଜରା ରାଂ ନଜର କଜରା 
୧୪.ତୁଜକାୟଜଦ ଉ ସାଵଳୟ ମୀଭାୟାତରଜିୟା 
ତୁଜକାୟଜଦ ଉ ସାଵଳୟ ମୀଭାୟାତରଜିୟା 
ମୀଦୁବଳ ିବଟକି ନାମୟା ଚଜିାଣ ଶ୍ରୀହରୀ 
ମୀଦୁବଳ ିବଟକି ନାମୟା ଚଜିାଣ ଶ୍ରୀହରୀ 
ଉଚ୍ଚଷି୍ଟ ତୁଲାଜଦଜଣହ ିଜଗାଷ୍ଟ ନାବର ିଜୟା 
ଉଚ୍ଚଷି୍ଟ ତୁଲାଜଦଜଣହ ିଜଗାଷ୍ଟ ନାବର ି
ତୂ ଜଗନ୍ନାର୍ ତୁଜଜଚ କଶୀଜରଭାକର ି
ତୂ ଜଗନ୍ନାର୍ ତୁଜଜଚ କଶୀଜରଭାକର ି
ନଜକା ଅଂତମଦୀୟା ପାହୂ ସଖୟାଭଗଵଂତା ଶ୍ରୀକାଂତା 
ମଧ୍ୟାହ୍ନରାତ୍ର ିଉଲଜଟାନଜିଗ ଲିହ ିଆତା ଅଣଚତି୍ତା 
ଜଜହା ଈଲ ତୁଝୂଜରକାକଡା କରିା ଉଳତରଜିୟା 
ଜଜହା ଈଲ ତୁଝୂଜରକାକଡା କରିା ଉଳତର ି
ଅଣତୀଲ ଭକ୍ ଜନୈଜଵଦୟହ ିନାନାପର ି ଅଣତୀଲ ଭକ୍ ଜନୈଜଵଦୟହ ିନାନାପରୀ 
ତୁଜକାୟଜଦ ଉ ମିଭାୟା ତରଜିୟା 
ୟୁଜକାୟଜଦ ଉ ସଦ୍ଗରୁୁ ମୀଭାୟା ତରୀ 
ମୀଦୁବଳ ିବଟକି ନାମୟା ଚଜିାଣ ଶ୍ରୀହରୀ 
ମୀଦୁବଳ ିବଟକି ନାମୟା ଚଜିାଣ ଶ୍ରୀହରୀ. 
ଶ୍ରୀସଦ୍ଗରୁୁ ବାବାସାୟୀ ଜହା  ଶ୍ରୀସଦ୍ଗରୁୁ ବାବାସାୟୀ 
ତୁଜଵାଚୁନ ିଆଶ୍ରୟନାହୀଭୂତଲୀ  ତୁଜଵାଚୁନ ିଆଶ୍ରୟନାହୀଭୂତଲୀ 
ମୀ ପାପିପତତିର୍ୀମଂତା  ମୀ ପାପିପତତିର୍ୀମଂତା 
ତାରଜଣମଲା ଗୁରୁନାର୍ା ଝୁଡକରୀ  ତାରଜଣମଲା ସାୟିନାର୍ା ଝୁଡକରୀ 
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ତୂଶାଂତକି୍ଷଜମଚାଜମରୂ  ତୂଶାଂତକି୍ଷଜମଚାଜମରୂ 
ତୁମି ଭଵାଣଧ ଵଜିଚତାରୂ ଗୁରୁଵରା 
ତୁମି ଭଵାଣଧ ଵଜିଚତାରୂ ଗୁରୁଵରା 
ଗୁରୁଵରାମଜସ ିପାମରା ଅତା ଉଦ୍ଦରା 
ତ୍ଵରତିଲଵଲାହୀ ତ୍ଵରତି ଲଲାହୀ 
ମୀବୁଡଜତା ଭଵ ଭୟ ଜଡାହୀ ଉଦ୍ଦରା 
ଶ୍ରୀ ସଦ୍ଗରୁୁ ବାବାସାୟୀ ଜହା  ଶ୍ରୀ ସଦ୍ଗରୁୁ ବାବାସାୟୀ ଜହା 
ତୁଜଵାଚୁନ ିଆଶ୍ରୟନାହୀଭୂତଲୀ 
ତୁଜଵାଚୁନ ିଆଶ୍ରୟନାହୀଭୂତଲୀ 
ଶ୍ରୀ ସଚ୍ଚଦିାନଂଦ ସଦ୍ଗରୁୁ ସାୟିନାର୍ ମହାରାଜ କୀ ଜଜୈ 
ରାଜାଧିରାଜଜୟାଗିରାଜ ପରବ୍ରହ୍ମ ସାୟିନାର୍ ମହରାଜ 
ଶ୍ରୀ ସଚ୍ଚଦିାନଂଦ ସଦ୍ଗରୁୁ ସାୟିନାର୍ ମହାରାଜ କୀ ଜଜୈ 
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