
ଶ୍ରୀ ସଚ୍ଚଦିାନଂଦ ସମର୍ଧ ସଦ୍ଗରୁୁ ସାୟିନାର୍ ମହରାଜ କୀ ଜଜୈ. 
ଜେ ଉନ ିପଂଚାକରତୀ କରୂବାବାନସୀ ଆରତୀ 
ସାୟୀସୀ ଆରତୀ କରୂବାବାନସୀ ଆରତୀ 
ଉଠା ଉଠା ଜହା ବାନ ର୍ଵ ଓଵାଳୁ ହରମାର୍ଵ 
ସାୟୀରାମାର୍ଵ ଓଵାଳୁ ହରମାର୍ଵ 
କରୂନୟିାସିିରମନ ପାହୁଗଂଭୀରଜହଧ୍ୟାନା 
ସାୟୀଜଚ ଜହଧ୍ୟାନା ପାହୁଗଂଭୀର ଜହଧ୍ୟାନା 
କୁଷ୍ଣ ନାର୍ା ଦତ୍ତସାୟି ଜଜ ାଚତି୍ତତୁଜେ ପାୟୀ 
ଚତି୍ତ(ଦତ୍ତ) ବାବାସାୟୀ ଜଜ ାଚତି୍ତତୁଜେ ପାୟୀ 
ଆରତ ିସାୟିବାବା ଜସୌଖ୍ୟାଦାତାରଜୀଵା 
ଚରଣାରଜତାଲି ଧ୍ୟାଵାଦାସାଵସିାଵ 
ଭକ୍ାଂଵସିାଵ ଆରତସିାୟିବାବା 
ଜାଳୁନୟି ଆନଂଗସ୍ଵସ୍ଵରୂପିରଜହଦଂଗ 
ମମୁକୁ୍ଷ ଜନଦାଵ ିନଜିଜ ାଳା ଶ୍ରୀରଂଗ 
ଜ ାଳା ଶ୍ରୀରଂଗ ଆରତସିାୟିବାବା 
ଜୟମନୀଜଜୈସାଭାଵ ତୟଜତୈସା ଅନୁଭାଵ 
ଦାଵସିଦିୟାେନା ଐସୀତୁେୀହମିାଵ 
ତୁେୀହମିାଵ ଆରତସିାୟିବାବା 
ତୁମଜଚନାମଦୟାତା ହଜର ସଂସ୍କ୍ରତୁ ିଵୟାର୍ା 
ଅଗାର୍ତଵକରଣୀମାଗଧଦାଵସି ିଅନାର୍ା 
ଦାଵସି ିଅନାର୍ା ଆରତସିାୟିବାବା 
କଲିୟୁଗି ଅଵତାର ସଗୁଣପରବ୍ରହ୍ମସଚାର 

www.yo
us

igm
a.c

om



ଅଵତାଣଧୋଲାଜସ ସ୍ଵାମିଦତ୍ତାଦଗିଂବର 
ଦତ୍ତାଦଗିଂବର ଆରତ ିସାୟିବାବା 
ଆଠାଦଵିସା ଗୁରୁଵାରୀ ଭକ୍କରୀତ ିଵାରୀ 
ପ୍ରଭୁପଦ ପହାଵୟା ଭଵଭୟ 
ନଵିାରଭିୟାନଵିାର ିଆରତସିାୟିବାବା 
ମାୋ ନଜିଦ୍ରଵୟ ଜଠଵ ତଵ ଚରଣରଜଜସଵା 
ମାଗଜଣ ଜହଚ ିଆତାତୁହ୍ମ ଜଦଵାଦଜିଦଵା 
ଜଦଵାଦଵିା ଆରତସିାୟିବାବା 
ଇଚ୍ଚତିା ଦୀନ ଚାତାକ ନମିଧଲ ଜତାୟ ନଜି ସଖୂ୍ 
ପାଜଜଵମାର୍ଵାୟ ସଂଭାଳ ଆପଳୁଭିାକ 
ଆପୁଳଭିାକ ଆରତସିାୟିବାବା 
ଜସୌଖ୍ୟ ଦାତାରଜୀଵଚରଣ ତଜତାଲୀ 
ଧ୍ୟାଵାଦାସାଵସିାଵା ଭକ୍ାଂ ଵସିାଵା ଆରତସିାୟିବାବା 
ଜୟଜଦଵ ଜୟଜଦଵ ଦତ୍ତା ଅଵଦୂତ ଓସାୟି ଅଵଦୂତ 
ଜଜା ୁନ ିକରତଵ ଚରଣୀଜଠଵଜିତାମାର୍ା ଜୟଜଦଵ ଜୟଜଦଵ 
ଅଵତରସୀତୂ ଜୟତା ର୍ମଧାନ ଜତ ଗଲାନୀ 
ନାସ୍ତୀକାନାହୀତୂ ଲାଵସି ିନଜିଭଜନୀ 
ଦାଵସିନିାନାଲୀଲା ଅସଂଖ୍ୟରୂପାନୀ 
ହରସିୀ ଜଦଵାନ ଜଚତୂ ସଂକଟ ଦନିରଜନୀ 
ଜୟଜଦଵଜୟଜଦଵ ଦତ୍ତା ଅଵର୍ୂତା ଓ ସାୟୀ ଅଵର୍ୂତା 
ଜଜା ୁନ ିକରତଵ ଚରଣୀଜଠଵଜିତାମାର୍ା ଜୟଜଦଵ ଜୟଜଦଵ 
ୟଵଵନସ୍ଵରୂପୀ ଏକୟାଦର୍ଧନ ତ୍ଵାଦ ିର୍ଜଲ 
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ସଂର୍ୟ ନରିସନୁୟିା ତଜଵୈତାୋଲଵଜିଲ 
ଜଗାପିଚଂଦା ମଂଦାତ୍ଵାଂଚୀ ଉଦ୍ଦରଜିଲ 
ଜୟଜଦଵ ଜୟଜଦଵ ଦତ୍ତ ଅଵଦୂତ ଓ ସାୟୀ ଅଵଦୂତ 
ଜଜା ୁନ ିକରତଵ ଚରଣୀ ଜଠଵଜିତାମାର୍ା ଜୟଜଦଵ ଜୟଜଦଵ 
ଜଭଦତତ୍ତ୍ଵହଂିଦୂ ୟଵନା ନ ଚାକାହୀ 
ଦାଵାୟାସେୂିଲାପୁନରପିନରଜଦହୀ 
ପାହସ ିଜପ୍ରମାଜନ ନ ତୂ ହଂିଦୁୟଵନାହ ି
ଦାଵସି ିଆତ୍ମତ୍ଵାଜନ ଵୟାପକ ହସାୟୀ 
ଜୟଜଦଵଜୟଜଦଵ ଦତ୍ତା ଅଵର୍ୂତା ଓ ସାୟୀ ଅଵର୍ୂତା 
ଜଜା ୁନ ିକରତଵ ଚରଣୀଜଠଵଜିତାମାର୍ା ଜୟଜଦଵ ଜୟଜଦଵ 
ଜଦଵସାୟିନାର୍ା ତ୍ଵତ୍ପଦନତ ହଵାଜନ 
ପରମାୟାଜମାହତି ଜନଜମାଚନ େୁଣିହଵାଜନ 
ତତ୍କ୍ରପୁୟା ସକଲାନ ଜଚ ସଂକଟନରିସାଜଵ 
ଜଦର୍ଲି ତରଜିଦତ୍ଵଦୁର୍ କୁଷ୍ଣାଜନଗାଜନ 
ଜୟଜଦଵ ଜୟଜଦଵ ଦତ୍ତା ଅଵଦୂତା ଓ ସାୟି ଅଵଦୂତ 
ଜଜା ୁନ ିକରତଵଚରଣି ଜଠଵଜିତା ମାର୍ା ଜୟଜଦଵ ଜୟଜଦଵ 
ର୍ରି ି ିମାଜେ ପଂ ରପିୁରସାୟିବାବାରମାଵର 
ବାବାରମଵର  ସାୟିବାବାରମଵର 
ର୍ୁଦ୍ଦଭକି୍ଚଂଦ୍ର ଭାଗା  ଭାଵପୁଂ ଲୀକଜାଗା 
ପୁଂ ଲୀକ ଜାଗା  ଭାଵପୁଂ ଲୀକଜାଗା 
ୟଜହାୟାଜହା ଅଵଜେ ଜନ  କରୂବାବାନସୀଵଂଦନ 
ସାୟିସୀଵଂଦନ  କରୂବାବାନସୀଵଂଦନ 
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ଗଣୂହ୍ମଜଣ ବାବାସାୟୀ  ଦାଵପାଵମାଜେ ଆ ଈ 
ପାଵମାଜେ ଆ ଈ  ଦାଵପାଵମାଜେ ଆ ଈ 
ୋଲୀନ ଜଲାଟାଂଗଣ ଵଂଦୀନ ଚରଣ 
ଜ ାଲୟାନପିାହୀନରୂପତୁଜେ 
ଜପ୍ରଜମ ଆଲିଂଗନ ଆନଂଜଦପୂଜନି 
ଭାଜଵ ଓଵାଳନି ହ୍ମଜଣନାମା 
ତ୍ଵଜମଵ ମାତା ଚ ପିତା ତ୍ଵଜମଵ 
ତ୍ଵଜମଵବଂଦୁଶ୍ଚ ସଖ୍ାତ୍ଵଜମଵ 
ତ୍ଵଜମଵ ଵଦିୟା ଦ୍ରଵଣିଂ ତ୍ଵଜମଵ 
ତ୍ଵଜମଵ ସଵଧଂ ମମଜଦଵଜଦଵ 
କାଜୟନ ଵାଚା ମନଜଚଂଦି୍ରଜୟଵଧା 
ବୁଦ୍ଦୟାତ୍ମନାଵା ପ୍ରକୁତ ିସ୍ଵଭାଵାତ 
କଜରାମ ିୟଦୟତ୍ସକଲଂ ପରଜମୈ 
ନାରାୟଣା ଜୟତ ିସମପଧୟାମୀ 
ଅଚୁୟତଂଜକର୍ଵଂ ରାମନାରାୟଣଂ 
କୁଷ୍ଣଦାଜମାଦରଂ ଵାସୁଜଦଵଂ ହରଂି 
ଶ୍ରୀର୍ରଂ ମାର୍ଵଂ ଜଗାପିକାଵଲ୍ଲଭଂ 
ଜାନକୀନାୟକଂ ରାମଚଂଦ୍ରଂ ଭଜଜ 
ହଜରରାମ ହଜରରାମ ରାମରାମ ହଜର ହଜର 
ହଜରକୁଷ୍ଣ ହଜରକୁଷ୍ଣ କୁଷ୍ଣ କୁଷ୍ଣ ହଜର ହଜର||ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଜଦଵଦତ୍ତ 
ହର:ି ଓଂ ୟଜଜେନ ୟଜେ ମୟଜଂତ ଜଦଵାସ୍ତାନରି୍ମଧାଣି 
ପ୍ରର୍ମାନୟାସନ ଜତହନାକଂ ମହମିାନ: ସଚଂତ 
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ୟତ୍ର ପଜୂଵଧସାଦୟାସସଂତଜିଦଵା 
ଓଂ ରାଜାଧିରାଜାୟ ପସହୟସାହଜିନ 
ନଜମାଵୟଂ ଜଵୈ ଶ୍ରଵଣାୟ କୁମଧଜହ 
ସଜମକାମାନ କାମକାମାୟ ମହୟଂ 
କାଜମଶ୍ଵଜରା ଜଵୈଶ୍ରଵଜଣା ଦଦାତୁ 
କୁଜବରାୟ ଜଵୈଶ୍ରଵଣାୟା ମହାରାଜାୟନମ: 
ଓଂ ସ୍ଵସ୍ତୀ ସାମ୍ରାଜୟଂ ଜଭାଜୟଂ 
ସ୍ଵାରାଜୟଂ ଜଵୈରାଜୟଂ ପାରଜମଷ୍ଟ୍ୟଂରାଜୟଂ 
ମହାରାଜୟ ମାଧିପତୟମୟଂ ସମଂତପୟଧା 
ଈର୍ୟା ସସାଵଧଜଭୌମ ସସାଵଧା ୟୁଷାନ 
ତାଦାପଦାଦଧାତ ପୁଧିଜଵୈୟସମଦୁ୍ର ପୟଧାଂତାୟା 
ଏକରାଳ୍ଳତି ିତଦଜପୟଷ ଜର୍ଲାଜକାବଗିୀଜତା ମରୁତ: 
ପରଜିଵଜଷ୍ଟ୍ାଜରା ମରୁତ୍ତ ସୟାଵସନ ଗୁଜହ 
ଆଵକିି୍ଷତସୟକାମ ଜପ୍ରର ଵଜିଶ୍ଵଜଦଵାସଭାସଦ ଇତ ି
ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣଵାସଜୁଦଵ ସଚ୍ଚଦିାନଂଦ ସଦ୍ଗରୁୁ ସାୟିନାର୍ ମହାରାଜ କ ିଜଜୈ 
ଅନଂତା ତୁଲାଜତ କଜସଜର ସ୍ତଵାଜଵ 
ଅନଂତାତୁଲାଜତ କଜସଜର ନମାଜଵ 
ଅନଂତା ମଖୁ୍ାଚା ର୍ଜିଣ ଜର୍ଷ ଗାତା 
ନମସ୍କ୍ରାର ସାଷ୍ଟ୍ାଂଗ ଶ୍ରୀ ସାୟିନାର୍ 
ମରାଜଵ ମନୀତ୍ଵତ୍ପଦା ନତିୟଭାଜଵ 
ଉରାଜଵ ତରୀଭକି୍ ସାଠୀ ସ୍ଵଭାଜଵ 
ତରାଜଵଜଗା ତାରୁନୀ ମାୟତାତା 
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ନମସ୍କ୍ରାର ସାଷ୍ଟ୍ାଂଗ ଶ୍ରୀସାୟିନାର୍ା 
ଵଜସଜଜା ସଦା ଦାଵୟା ସଂତଲୀଲା 
ଦଜିସ ଆଜେୟ ଜଲାକାପରୀ ଜଜାଜନାଲା 
ପରୀ ଅଂତରୀଜେୟାନ ଜକୈଵଲୟ ଦାତା 
ନମସ୍କ୍ରାର ସାଷ୍ଟ୍ାଂଗ ଶ୍ରୀସାୟିନାର୍ା 
ଭରାଲାର୍ଲା ଜନମହା ମାନଵାଚା 
ନରାସାର୍ଧକା ସାର୍ନୀଭୂତସାଚା 
ର୍ରୂସାୟୀ ଜପ୍ରମା ଗଳାୟା ଅହଂତା 
ନମସ୍କ୍ରାର ସାଷ୍ଟ୍ାଂଗ ଶ୍ରୀ ସାୟିନାର୍ା 
ର୍ରାଜଵ କରୀସାନ ଅଲପଜେୟବାଲା 
କରାଜଵ ଅହ୍ମାର୍ନୟ ଚୁଂଜଭାନଗିାଲା 
ମଖୁ୍ୀୋଲ ଜପ୍ରଜମଖ୍ରାଗ୍ରାସ ଅତା 
ନମସ୍କ୍ରାର ସାଷ୍ଟ୍ାଂଗ ଶ୍ରୀ ସାୟିନାର୍ା 
ସରୁାଦୀକ ଜୟାଂଚୟା ପଦା ଵଂଦତିାତୀ 
ସକୁାଦୀକ ଜାଜତ ସମାନତ୍ଵଜଦତୀ 
ପ୍ରୟାଗାଦତିୀଜର୍ଧ ପଦୀ ନମ୍ରଜହାତା 
ନମସ୍କ୍ରାର ସାଷ୍ଟ୍ାଂଗ ଶ୍ରୀ ସାୟିନାର୍ା 
ତୁେୟା ଜୟାପଦା ପାହତା ଜଗାପବାଲୀ 
ସଦାରଂଗଲୀ ଚତି୍ସଵରୂପୀ ମିଳାଲୀ 
କରୀରାସକ୍ରୀ ା ସଜଵ କୁଷ୍ଣନାର୍ା 
ତୁଲାମାଗଜତା ମାଗଜଣ ଏକଦୟାଜଵ 
କରାଜଜା ଜିତା ଦୀନ ଅତୟଂତ ଭାଜଵ 
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ଭଵୀଜମାହନୀରାଜ ହାତାର ିଆତା 
ନମସ୍କ୍ରାର ସାଷ୍ଟ୍ାଂଗ ଶ୍ରୀ ସାୟିନାର୍ା 
ଐସା ଜୟ ଈବା! ସାୟି ଦଗିଂବରା 
ଅକ୍ଷୟରୂପ ଅଵତାରା | ସଵଧହଵିୟାପକ ତୂ 
ର୍ୁତୁସାରା ଅନସୟୂାତ୍ରକୁିମାରା(ବାବାଜୟ) ମହାରାଜଜ ଈବା 
କାର୍ୀସ୍ନାନ ଜପ ପ୍ରତଦିଵିସୀ ଜକାଳାପୁରଭିଜକ୍ଷସୀ 
ନମିଧଲନଦ ିତୁଂଗା ଜଲପ୍ରାସୀ ନଦି୍ରାମାହୁରଜଦର୍ୀ ଈସା ଜୟ ୟୀବା 
ଜେଳୀଜଲାଂବତଜସ ଵାମକରୀ ତ୍ରରି୍ୂଲ ଢମରୂର୍ାର ି
ଭକ୍ାଵରଦସଦା ସଖୁ୍କାରୀଜଦର୍ୀଲ ମକୁ୍ୀଚାରୀ ଈସା ଜୟ ୟୀବା 
ପାୟିପାଦୁକା ଜପମାଲା କମଂ ଲୂମଗୁଚାଲା 
ର୍ାରଣକରରି୍ୀବା ନାଗଜଟାମକୁୁଟ ଜର୍ାଭଜତାମାର୍ା ଈସା ଜୟ ୟୀବା 
ତତ୍ପର ତୁେୟାୟା ଜଜଧ୍ୟାନୀ ଅକ୍ଷୟତ୍ଵାଂଜଚସଦଵୀ 
ଲକ୍ଷ୍ମୀଵାସକରୀ ଦନିରଜନୀ ରକ୍ଷସସିଂକଟ ଵାରୁନ ିଈସା ଜୟ ୟୀବା 
ୟାପରଧି୍ୟାନ ତୁଜେ ଗୁରୁରାୟା ଦୁର୍ୟ କରୀନୟନାୟା ପୂଣଧାନଂଦ ସଜୁଖ୍ହୀକାୟା 
ଲାଵସିହିର ିଗୁଣଗାୟା ଈସା ଜୟ ୟୀବା 
ସାୟି ଦଗିଂବର ଅକ୍ଷୟ ରୂପ ଅଵତାରା 
ସଵଧହଵିୟାପକ ତୂ ର୍ୁତସିାରା ଅନସୟୂାତ୍ରକୁିମାରା(ବାବାଜୟ) ମହାରାଜଜ ଈବା 
ସଦାସତ୍ସଵରୂପଂ ଚଦିାନଂଦକଂଦଂ 
ସ୍ଵଭଜକ୍ଚ୍ଚୟା ମାନୁଷଂ ଦର୍ଧୟଂତଂ 
ନମାମୀଶ୍ଵରଂ ସଦ୍ଗରୁୁଂ ସାୟିନାର୍ଂ 
ଭଵଧ୍ାଂତ ଵଧି୍ଂସ ମାତଧାଂ ମୀ ୟଂ 
ମଜନାଵାଗତୀତଂ ମନୁରି ଧ୍ୟାନ ଗମୟଂ 
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ଜଗଵୟାପକଂ ନମିଧଲଂ ନଗିଧୁଣଂତ୍ଵାଂ 
ନମାମୀଶ୍ଵରଂ ସଦ୍ଗରୁୁଂ ସାୟିନାର୍ଂ 
ଭଵାଂଜଭାଦ ିମଗ୍ନାର୍ ିତାନାଂ ଜନାନାଂ 
ସ୍ଵପାଦାଶି୍ରତାନାଂ ସ୍ଵଭକି୍ ପି୍ରୟାଣାଂ 
ସମଦୁ୍ଦାରଣାର୍ଧଂ କଜଲୌ ସଂଭଵଂତଂ 
ନମାମୀଶ୍ଵରଂ ସଦ୍ଗରୁୁଂ ସାୟିନାର୍ଂ 
ସଦାନଂିବଵୁକ୍ଷାଧିକଂ ସାର୍ୟଂତଂ 
ନମାମୀଶ୍ଵରଂ ସଦ୍ଗରୁୁଂ ସାୟିନାର୍ଂ 
ସଦାକଲପଵୁକ୍ଷସୟ ତସୟାଧିମଜୂଲ 
ଭଵଦ୍ଭାଵବୁଦ୍ଦୟା ସପୟଧାଦଜିସଵାଂ 
ନୁଣାଂକୁଵଧତାଂଭୁକି୍-ମୁକି୍ ପ୍ରଦଂତଂ 
ନମାମୀଶ୍ଵରଂ ସଦ୍ଗରୁୁଂ ସାୟିନାର୍ଂ 
ଅଜନକା ର୍ୁତା ତକଧୟଲୀଲା ଵଲିାଜସୈ: 
ସମା ଵଷି୍କ୍ରଜୁତର୍ାନ ଭାସ୍ଵତ୍ରପଭାଵଂ 
ଅହଂଭାଵହୀନଂ ପ୍ରସନ୍ନାତ୍ମଭାଵଂ 
ନମାମୀଶ୍ଵରଂ ସଦ୍ଗରୁୁଂ ସାୟିନାର୍ଂ 
ସତାଂଵଶି୍ରମାରାମଜମଵାଭିରାମଂ 
ସଦାସଜ୍ଜଜନୈ ସଂସୁ୍ତତଂ ସନ୍ନମଦି୍ଭ: 
ଜନାଜମାଦଦଂ ଭକ୍ ଭଦ୍ର ପ୍ରଦଂତଂ 
ନମାମୀଶ୍ଵରଂ ସଦ୍ଗରୁୁଂ ସାୟିନାର୍ଂ 
ଅଜନମାଦୟଜମକଂ ପରଂବ୍ରହ୍ମ ସାକ୍ଷାତ 
ସ୍ଵୟଂ ସଂଭଵଂ ରାମଜମଵାନତୀଣଧଂ 
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ଭଵଦ୍ଦର୍ଧନାତ୍ସଂପୁନୀତ: ପ୍ରଜଭାହଂ 
ନମାମୀଶ୍ଵରଂ ସଦ୍ଗରୁୁଂ ସାୟିନାର୍ଂ 
ଶ୍ରୀସାୟିର୍ କୁପାନଜିଦ  ଖିଲନୁଣାଂ ସଵଧାର୍ଧସଦି୍ଦପି୍ରଦ 
ୟୁଷମତ୍ପାଦରଜ:ପ୍ରଭାଵମତୁଲଂ ର୍ାତାପିଵକ୍ା ଅକ୍ଷମ: 
ସଦ୍ଭକ୍ୟାର୍ଶରଣଂ କୁତାଂଜଲିପୁଟ: ସଂପ୍ରାପି୍ତଜତା  ମିନ ପ୍ରଜଭା 
ଶ୍ରୀମତ୍ସାୟିପଜରର୍ ପାଦ କମଲାନାଚ୍ଚରଣୟଂମମ 
ସାୟିରୂପ ର୍ରରାଜୋତ୍ତମଂ 
ଭକ୍କାମ ଵବୁିର୍ ଦୁମଂପ୍ରଭୁଂ 
ମାୟଜୟାପହତ ଚତି୍ତ ର୍ୁଦ୍ଦଜୟ 
ଚଂିତୟାମୟଜହ ମ୍ମହନରି୍ଂ ମଦୁା 
ର୍ରତ୍ସରୁ୍ାଂର୍ୁ ପ୍ରତମିଂପ୍ରକାର୍ଂ 
କୁପାତପପ୍ରତଂଵସାୟିନାର୍ 
ତ୍ଵଦୀୟପାଦାବ୍ଜ ସମାଶି୍ରତାନାଂ 
ସ୍ଵଚ୍ଚାୟୟାତାପ ମପାକଜରାତୁ 
ଉପାସନାଜଦୈଵତ ସାୟିନାର୍ 
ମଜଵୈମଧ ଜୟାପାସନ ିନାସୁ୍ତଵଂତଂ 
ରଜମନମଜନାଜମ ତଵପାଦୟୁଜଗମ 
ଭୁଂଜଗା ୟଦାଜବ୍ଜ ମକରଂଦଲୁବ୍ଧ: 
ଅଜନକଜନମାଜତିପାପ ସଂକ୍ଷଜୟା 
ଭଜଵଦ୍ଭଵତ୍ପାଦ ସଜରାଜ ଦର୍ଧନାତ 
କ୍ଷମସ୍ଵ ସଵଧାନପରାର୍ ପୁଂଜକାନ 
ପ୍ରସୀଦ ସାୟିର୍ ସଦ୍ଗଜୁରାଦୟାନଜିର୍ 
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ଶ୍ରୀସାୟିନାର୍ ଚରଣାମତୁପୂଣଧଚତି୍ତା 
ତତ୍ପାଦ ଜସଵନରତା ସସତ ତଂଚ ଭକ୍ୟା 
ସଂସାର ଜନୟଦୁରଜିତୌେ ଵନିଗିଧ ତାଜସ୍ତ 
ଜକୈଵଲୟ ର୍ାମ ପରମଂ ସମଵାପନଵୁଂତ ି
ଜସ୍ତାତ୍ରଜମ ତତ୍ପଜଠଦ୍ଭକ୍ୟା ଜୟାନ୍ନରସ୍ତନମନାସଦା 
ସଦ୍ଗଜୁରା: ସାୟିନାର୍ସୟକୁପାପାତ୍ରଂ ଭଜଵଦ୍ଭଵଂ 
କରଚରଣକୁତଂ ଵାକ୍କାୟଜଂକମଧଜଂଵା 
ଶ୍ରଵଣନୟନଜଂଵାମାନସଂଵା  ପରାର୍ଂ 
ଵଦିତିମଵଦିତିଂ ଵାସଜଵଧଜମତତ୍କ୍ରଷମସ୍ଵ 
ଜୟଜୟକରୁଣାଜଦ୍ଭ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଜଭାସାୟିନାର୍ 
ଶ୍ରୀ ସଚ୍ଚଦିାନଂଦ ସଦ୍ଗରୁୁ ସାୟିନାର୍ ମହରାଜ କ ିଜଜୈ 
ରାଜାଧିରାଜ ଜୟାଗିରାଜ ପରବ୍ରହ୍ମ ଶ୍ରୀସାୟିନାର୍ାମହରାଜ 
ଶ୍ରୀ ସଚ୍ଚଦିାନଂଦ ସଦ୍ଗରୁୁ ସାୟିନାର୍ ମହରାଜ କ ିଜଜୈ 
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