ଶ୍ରୀ ସଚ୍ଚିଦାନଂଦ ସଦ୍ଗର
ୁ ୁ ସାୟିନାଧ ମହରାଜ କୀ ଜଜୈ.
ଆରତି ସାୟିବାବା ଜସୌଖ୍ୟ ଦାତାର ଜୀଵ
ଚରଣ ରଜତାଲୀ ଦୟାଵା ଦାସାଵିସାଵା
ଭକ୍ତାଵିସାଵା ଆରତିସାୟିବାବା
ଜାଳୁ ନୟ
ି ଅନଂଗ ସସ୍ଵରୂପିରାଜହଦଂଗ
ମୁମକ୍ଷ
ୂ ଜନଦାଵି ନିଜଜ ାଳା ଶ୍ରୀରଂଗ

om

ଜ ାଳା ଶ୍ରୀରଂଗ ଆରତିସାୟିବାବା
ଜୟମନି ଜଜୈସାଭାଵ ତୟ ଜତୈସା ଅନୁ ଭଵ

gm

ତୁ ଝୀହିମାଵା ଆରତିସାୟିବାବା

a.
c

ଦାଵିସି ଦୟାଘନା ଐସି ତୁ ଝୀହିମାଵ
ତୁ ମଜଚନାମ ଦୟାତା ହଜର ସଂସ୍କୃତ ି ଵୟଧା

ou
si

ଅଗାଧତଵକରଣି ମାଗଗ ଦାଵିସି ଅନାଧା
ଦାଵିସି ଅନାଧା ଆରତି ସାୟିବାବା

.y

କଲିୟୁଗି ଅଵତାରା ସଦ୍ଗଣ
ୁ ପରବ୍ରହ୍ମା ସାଚାର

w

w

ଅଵତୀଣଗ ଝୂ ଲାଜସ ସ୍ଵାମୀ ଦତ୍ତ ଦିଗଂବର

w

ଦତ୍ତ ଦିଗଂବର ଆରତି ସାୟିବାବା
ଆଠାଦିଵସା ଗୁରୁଵାରୀ ଭକ୍ତ କରୀତିଵାରୀ
ପ୍ରଭୁପଦ ପହାଵୟା ଭଵଭୟ ନିଵାରୀ
ଭୟନିଵାରୀ ଆରତି ସାୟିବାବା
ମାଝାନିଜ ଦ୍ରଵୟଜଠଵ ତଵ ଚରଣରଜଜସଵା
ମାଗଜଣ ଜହଚିଆତା ତୁ ହ୍ମା ଜଦଵାଦିଜଦଵା
ଜଦଵାଦିଜଦଵ ଆରତିସାୟିବାବା

ଇଚ୍ଛିତା ଦୀନଚାତକ ନିମଗଲ ଜତାୟନିଜସୂଖ୍
ପାଜଜଵ ମାଧଵାୟା ସଂଭାଳ ଅପୂଳବ
ି ାକ
ଅପୂଳବ
ି ାକ ଆରତିସାୟିବାବା
ଜସୌଖ୍ୟଦାତାର ଜୀଵା ଚରଣ ରଜତାଳୀ ଦୟାଵାଦାସା
ଵିସାଵା ଭକ୍ତାଵିସାଵା ଆରତି ସାୟିବାବା
ଶିରି ି ମାଜଝ ପଂ ରୀପୁର ସାୟିବାବାରମାଵର
ଶୁଦ୍ଦଭକ୍ତି ଚଂଦ୍ରଭାଗା ଭାଵପୁଂ ଲୀକଜାଗା

gm

ପୁଂ ଲୀକ ଜାଗା ଭାଵପୁଂ ଲୀକଜାଗା

a.
c

ବାବାରମାଵର ସାୟି ବାବାରମାଵର

ୟାଜହା ୟାଜହା ଅଵଜଘଜନ| କରୂବାବାନସୀ ଵଂଦନ

ou
si

ସାୟିସୀ ଵଂଦନ| କରୂବାବାନସୀ ଵଂଦନ||

ଗଣୂହ୍ମଜଣ ବାବାସାୟି| ଦାଵପାଵ ମାଜଝ ଆୟୀ

w
w

୩. ନମନଂ

.y

ପାଵମାଜଝ ଆୟୀ ଦାଵପାଵ ମାଜଝୟାଈ

w

ଘାଲୀନ ଜଲାଟାଂଗଣ,ଵଂଦୀନ ଚରଣ
ଜ ାଲୟାନୀ ପାହୀନ ରୂପତୁ ଜଝ|
ଜପ୍ରଜମ ଆଲିଂଗନ,ଆନଂଜଦ ପୂଜନ
ି
ଭାଜଵ ଓଵାଳୀନ ହ୍ମଜଣ ନାମା||
ତ୍ଵଜମଵ ମାତା ଚ ପିତା ତ୍ଵଜମଵ
ତ୍ଵଜମଵ ବଂଧୁଶ୍ଚ ସଖ୍ା ତ୍ଵଜମଵ
ତ୍ଵଜମଵ ଵିଦୟା ଦ୍ରଵିଣଂ ତ୍ଵଜମଵ

om

୨. ଅଭଂଗ

ତ୍ଵଜମଵ ସଵଗଂ ମମଜଦଵଜଦଵ
କାଜୟନ ଵାଚା ମନଜସଂଦ୍ରିଜୟୈ ଵଗା
ବୁ ଦ୍ଧ୍ୟାତ୍ମନାଵା ପ୍ରକୃ ଜତ ସ୍ଵଭାଵାତ
କଜରାମି ୟଦୟତ୍ସକଲଂ ପରଜମୈ
ନାରାୟଣାଜୟତି ସମପଗୟାମୀ
ଅଚୁ ୟତଂଜକଶଵଂ ରାମନାରାୟଣଂ

om

କୃ ଷ୍ଣଦାଜମାଦରଂ ଵାସୁଜଦଵଂ ହରିଂ
ଶ୍ରୀଧରଂ ମାଧଵଂ ଜଗାପିକାଵଲ୍ଲଭଂ

gm

୪. ନାମ ମରଣଂ

a.
c

ଜାନକୀନାୟକଂ ରାମଚଂଦ୍ରଂ ଭଜଜ
ହଜରରାମ ହଜରରାମ ରାମରାମ ହଜର ହଜର

ou
si

ହଜରକୃ ଷ୍ଣ ହଜରକୃ ଷ୍ଣ କୃ ଷ୍ଣ କୃ ଷ୍ଣ ହଜର ହଜର ||ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଜଦଵଦତ୍ତ
୫. ନମସ୍କାରାଷ୍ଟକଂ

.y

ଅନଂତା ତୁ ଲାଜତ କଜସଜର ସ୍ତଵାଜଵ

w

w

ଅନଂତା ତୁ ଲାଜତ କଜସଜର ନମାଜଵ

w

ଅନଂତାମୁଖ୍ାଚା ଶିଜଣ ଜଶଷ ଗାତ
ନମସ୍କାର ସାଷ୍ଟାଂଗ ଶ୍ରୀସାୟିନାଧା
ମରାଜଵମନୀତ୍ଵତ୍ପଦା ନିତୟଭାଜଵ
ଉରାଜଵତରୀ ଭକ୍ତିସାଠୀ ସ୍ଵଭାଜଵ
ତରାଜଵ ଜଗା ତାରୁନୀମାୟା ତାତା
ନମସ୍କାର ସାଷ୍ଟାଂଗ ଶ୍ରୀସାୟିନାଧା
ଵଜସ ଜଜାସଦା ଦାଵୟା ସଂତଲୀଲା

ଦିଜସ ଆଗ୍ନ୍ୟ ଜଲାକା ପରୀ ଜଜାଜନାଲା
ପରୀ ଅଂତରୀ ଗ୍ନ୍ୟାନଜକୈଵଲୟ ଦାତା
ନମସ୍କାର ସାଷ୍ଟାଂଗ ଶ୍ରୀସାୟିନାଧା
ଭରାଲଧଲା ଜନମହା ମାନ ଵାଚା
ନରାସାଧଗକା ସାଧନୀଭୂତ ସାଚା
ଧରୂସାୟି ଜପ୍ରମା ଗଳାୟା ଅହଂତା

om

ନମସ୍କାର ସାଷ୍ଟାଂଗ ଶ୍ରୀସାୟିନାଧା

ମୁଖ୍ୀଘାଲ ଜପ୍ରଜମଖ୍ରାଗ୍ରାସ ଅତା
ନମସ୍କାର ସାଷ୍ଟାଂଗ ଶ୍ରୀସାୟିନାଧା

ou
si

ସୁରା ଦୀକ ଜୟାଂଚୟା ପଦାଵଂଦିତାତି

gm

କରାଜଵ ଅହ୍ମାଧନୟଚୁ ଂଜଭାନିଗାଲା

a.
c

ଧରାଜଵ କରୀସାନ ଅଲପଗ୍ନ୍ୟ ବାଲା

ଶୁକାଦୀକ ଜାଜତ ସମାନତ୍ଵଜଦତୀ

.y

ପ୍ରୟାଗାଦି ତୀଜଧଗ ପଦୀନମ୍ରଜହାତା

w

w

ନମସ୍କାର ସାଷ୍ଟାଂଗ ଶ୍ରୀସାୟିନାଧା

w

ତୁ ଝୟାଜୟାପଦା ପାହତା ଜଗାପବାଲୀ
ସଦାରଂଗଲୀ ଚିତ୍ସଵରୂପୀ ମିଳାଲୀ
କରୀରାସକ୍ରୀ ା ସଜଵ କୃ ଷ୍ଣନାଧା
ନମସ୍କାର ସାଷ୍ଟାଂଗ ଶ୍ରୀସାୟିନାଧା
ତୁ ଲାମାଗଜତା ମାଗଜଣ ଏକଧ୍ୟାଜଵ
କରାଜଜା ଜି ତା ଦୀନ ଅତୟଂତ ଭାଜଵ
ଭଵୀଜମାହନୀରାଜ ହାତାରି ଆତା

ନମସ୍କାର ସାଷ୍ଟାଂଗ ଶ୍ରୀସାୟିନାଧା
୬. ପ୍ରାର୍ଗନ
ଐସା ଜୟଈବା! ସାୟି ଦିଗଂବରା
ଅକ୍ଷୟରୂପ ଅଵତାରା | ସଵଗହ ି ଵୟାପକ ତୂ
ଶୁତସ
ି ାରା, ଅନସୂୟାତ୍ରିକୁମାରା(ବାବାଜୟ) ମହାରାଜଜ ଈବା
ଜଲପ୍ରାସୀ, ନିଦ୍ରାମାହୁ ରଜଦଶୀ ଐସା ଜୟ ୟୀବା
ଜଝାଳୀଜଲାଂବତଜସ ଵାମକରୀ ତ୍ରିଶୂଲ ଢମରୂଧାରି

om

କାଶୀସ୍ନାନ ଜପ ପ୍ରତିଦଵ
ି ସୀ ଜକାଲହାପୁର ଭିଜକ୍ଷସୀ ନିମଗଲ ନଦି ତୁ ଂଗା

gm

ପାୟିପାଦୁ କା ଜପମାଲା କମଂ ଲୂ ମୃଗଛାଲା

a.
c

ଭକ୍ତାଵରଦସଦା ସୁଖ୍କାରୀ, ଜଦଶୀଲ ମୁକ୍ତୀଚାରୀ ଐସା ଜୟ ୟୀବା

ଧାରଣ କରିଶୀବା ନାଗଜଟା, ମୁକୁଟ ଜଶାଭଜତାମାର୍ା ଐସା ଜୟ ୟୀବା

ou
si

ତତ୍ପର ତୁ ଝୟାୟା ଜଜଧ୍ୟାନୀ ଅକ୍ଷୟତ୍ଵାଂଜଚସଦନୀ

ଲକ୍ଷ୍ମୀଵାସକରୀ ଦିନରଜନୀ, ରକ୍ଷସିସଂକଟ ଵାରୁନି ଐସା ଜୟ ୟୀବା

.y

ୟାପରିଧ୍ୟାନ ତୁ ଜଝ ଗୁରୁରାୟା ଦୃ ଶୟକରୀ ନୟନାୟା

w

w

ପୂଣଗାନଂଦ ସୁଜଖ୍ ହୀକାୟା, ଲାଵିସହ
ି ରି ଗୁଣଗାୟା

w

ଐସା ଜୟ ୟୀବା ସାୟି ଦିଗଂବର ଅକ୍ଷୟ ରୂପ ଅଵତାରା
ସଵଗହଵ
ି ୟାପକ ତୂ , ଶୁତସ
ି ାରା ଅନସୂୟାତ୍ରି କୁ ମାରା(ବାବାଜୟ) ମହାରାଜଜ ଈବା
୭. ସାୟି ମହିମା ଜସ୍ତାତ୍ରଂ
ସଦାସତ୍ସଵରୂପଂ ଚିଦାନଂଦକଂଦଂ
ଜଗତ୍ସଂଭଵସଧାନ ସଂହାର ଜହତୁ ଂ
ସ୍ଵଭଜକ୍ତଚ୍ଛୟା ମାନୁ ଷଂ ଦଶଗୟଂତଂ
ନମାମୀଶ୍ଵରଂ ସଦ୍ଗର
ୁ ୁ ଂ ସାୟିନାର୍ଂ

ଭଵଧ୍ାଂତ ଵିଧ୍ଂସ ମାତଗାଂ ମୀ ୟଂ
ମଜନାଵାଗତୀତଂ ମୁନର
ି ଧ୍ୟାନ ଗମୟଂ
ଜଗଦ୍ଵ୍ୟାପକଂ ନିମଗଲଂ ନିଗୁଣ
ଗ ଂ ତ୍ଵାଂ
ନମାମୀଶ୍ଵରଂ ସଦ୍ଗର
ୁ ୁ ଂ ସାୟିନାର୍ଂ

ଭଵାଂଜଭାଦି ମଗ୍ନ୍ାଧିତାନାଂ ଜନାନାଂ
ସ୍ଵପାଦାଶ୍ରିତାନାଂ ସ୍ଵଭକ୍ତି ପ୍ରି ୟାଣାଂ

om

ସମୁଦ୍ଦାରଣାଧଗଂ କଜଲୌ ସଂଭଵଂତଂ

ସୁଧାସ୍ରାଵିଣଂ ତିକ୍ତ ମପୟ ପ୍ରି ୟଂତଂ
ତରୁଂ କଲପ ଵୃ କ୍ଷାଧିକଂ ସାଧୟଂତଂ

ou
si

ନମାମୀଶ୍ଵରଂ ସଦ୍ଗର
ୁ ୁ ଂ ସାୟିନାର୍ଂ

gm

ସଦାନିଂବ ଵୃ କ୍ଷସୟମୁଲାଧି ଵାସାତ

a.
c

ନମାମୀଶ୍ଵରଂ ସଦ୍ଗର
ୁ ୁ ଂ ସାୟିନାର୍ଂ

ସଦାକଲପ ଵୃ କ୍ଷସୟ ତସୟାଧିମୂଜଲ

.y

ଭଵଦ୍ଭାଵବୁ ଦ୍ଧ୍ୟା ସପୟଗାଦିଜସଵାଂ

w

w

ନୃ ଣାଂ କୁ ଵଗତାଂ ଭୁକ୍ତି-ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦଂତଂ

w

ନମାମୀଶ୍ଵରଂ ସଦ୍ଗର
ୁ ୁ ଂ ସାୟିନାର୍ଂ

ଅଜନକା ଶୃତା ତକଗୟ ଲୀଲା ଵିଲାଜସୈ:
ସମା ଵିଷ୍କଜୃ ତଶାନ ଭାସ୍ଵତ୍ରପଭାଵଂ
ଅହଂଭାଵହୀନଂ ପ୍ରସନ୍ନାତ୍ମଭାଵଂ
ନମାମୀଶ୍ଵରଂ ସଦ୍ଗର
ୁ ୁ ଂ ସାୟିନାର୍ଂ

ସତାଂ ଵିଶ୍ରମାରାମ ଜମଵାଭିରାମଂ
ସଦାସଜ୍ଜଜନୈ ସଂସ୍ତୁ ତଂ ସନ୍ନମଦ୍ଭି :

ଜନାଜମାଦଦଂ ଭକ୍ତ ଭଦ୍ର ପ୍ରଦଂତଂ
ନମାମୀଶ୍ଵରଂ ସଦ୍ଗର
ୁ ୁ ଂ ସାୟିନାର୍ଂ

ଅଜନମାଦୟଜମକଂ ପରଂବ୍ରହ୍ମ ସାକ୍ଷାତ
ସ୍ଵୟଂ ସଂଭଵଂ ରାମଜମଵାଵତୀଣଗଂ
ଭଵଦ୍ଦଶଗନାତ୍ସଂପୁନୀତ: ପ୍ରଜଭାହଂ
ଶ୍ରୀସାୟିଶ କୃ ପାନିଜଧ ଖିଲନୃ ଣାଂ ସଵଗାଧଗସଦ୍ଦ
ି ପ୍ର
ି ଦ
ୟୁ ଷମତ୍ପାଦରଜ: ପ୍ରଭାଵମତୁ ଲଂ ଧାତାପିଵକ୍ତାକ୍ଷମ:

om

ନମାମୀଶ୍ଵରଂ ସଦ୍ଗର
ୁ ୁ ଂ ସାୟିନାର୍ଂ

a.
c

ସଦ୍ଭକ୍ତୟାଶଶରଣଂ କୃ ତାଂଜଲିପୁଟ: ସଂପ୍ରାପ୍ତିଜତାମିନ ପ୍ରଜଭା
ସାୟିରୂପଧର ରାଘଜଵାତ୍ତମଂ

ou
si

ଭକ୍ତକାମ ଵିବୁଧ ଦୁ ମଂ ପ୍ରଭୁଂ

gm

ଶ୍ରୀମତ୍ସାୟିପଜରଶ ପାଦ କମଲାନ ନାନୟଚ୍ଚରଣୟଂମମ

ମାୟଜୟାପହତ ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ୍ଜୟ

.y

ଚିଂତୟାମୟହ ମହନିଶଂ ମୁଦା

w

w

ଶରତ୍ସୁଧାଂଶଂ ପ୍ରତିମଂ ପ୍ରକାଶଂ

w

କୃ ପାତପତ୍ରଂ ତଵସାୟିନାର୍
ତ୍ଵଦୀୟପାଦାବ୍ଜ ସମାଶ୍ରିତାନାଂ
ସ୍ଵଚ୍ଛାୟୟାତାପ ମପାକଜରାତୁ
ଉପାସନାଜଦୈଵତ ସାୟିନାର୍
ମଜଵୈମଗ ଜୟାପାସନି ନାସ୍ତୁ ତସ୍ତଵଂ
ରଜମନମଜନାଜମ ତଵପାଦୟୁ ଜଗମ
ଭୁ ଂଜଗା ୟଦାଜବ୍ଜ ମକରଂଦଲୁ ବ୍ଧ:

ଅଜନକଜନମାଜିତ ପାପସଂକ୍ଷଜୟା
ଭଜଵଦ୍ଭଵତ୍ପାଦ ସଜରାଜ ଦଶଗନାତ
କ୍ଷମସ୍ଵ ସଵଗାନପରାଧ ପୁଂଜକାନ
ପ୍ରସୀଦ ସାୟିଶ ସଦ୍ଗଜୁ ରା ଦୟାନିଜଧ

ଶ୍ରୀସାୟିନାର୍ ଚରଣାମୃତ ପୂଣଗଚତ୍ତ
ି ା

ସଂସାରଜନୟ ଦୁ ରଜି ତୌଘ ଵିନଗ
ି ଗ ତାଜସ୍ତ
ଜକୈଵଲୟ ଧାମ ପରମଂ ସମଵାପନଵ
ୁ ଂତି

a.
c

ଜସ୍ତାତ୍ରଜମ ତତ୍ପଜଠଦ୍ଭକ୍ତୟା ଜୟାନ୍ନରସ୍ତନମନାସଦା

om

ତତ୍ପାଦ ଜସଵନରତା ସସତ ତଂଚ ଭକ୍ତୟା

୮. ଗୁରୁ ପ୍ରସାଦ ୟାଚନାଦଶକଂ

gm

ସଦ୍ଗଜୁ ରା: ସାୟିନାର୍ସୟ କୃ ପାପାତ୍ରଂ ଭଜଵଦ୍ଭଵଂ

ou
si

ରୁଜସାମମପ୍ରି ୟାଂବିକା ମଜଵରୀପିତାହୀରୁଜସା

ରୁଜସାମମପ୍ରି ୟାଂଗନା ପ୍ରି ୟସୁତାତ୍ମଜାହୀରୁଜସା

.y

ରୁଜସାଭଗିନବଂଧୁ ହୀ ସ୍ଵଶୁର ସାସୁବାୟି ରୁଜସା

w

w

ନଦତ୍ତ ଗୁରୁସାୟିମା ମଝଵରୀ କଧୀହୀ ରୁଜସା

w

ପୁଜସାନ ସୁନଭାୟିତୟା ମଜନ ଭ୍ରାତଊଜାୟା ପୁଜସା
ପୁଜସାନ ପ୍ରି ୟଜସାୟଜର ପ୍ରି ୟସଜଗନଗ୍ନ୍ୟାତୀ ପୁଜସା
ପୁଜସା ସୁହୃଦନାସଖ୍ ସ୍ଵଜନନାପ୍ତ ବଂଧୂ ପୁଜସା
ପରୀନ ଗୁରୁସାୟିମା ମଝଵରୀ କଧୀହୀ ରୁଜସା
ପୁଜସାନ ଅବଲାମୁଜଲ ତରୁଣ ଵୃ ଦ୍ଦହୀ ନାପୁଜସା
ପୁଜସାନ ଗୁରୁର୍ାକୁ ଜଟ ମଜନ ଜଦାରସାଜନ ପୁଜସା
ପୁଜସାନଚବଜଲ ବୁ ଜର ସୁଜନସାଦୁ ହୀନା ପୁଜସା

ପରୀନ ଗୁରୁସାୟିମା ମଝଵରୀ କଧୀହୀ ରୁଜସା
ଦୁ ଜସାଚତୁ ରତ୍ତ୍ଵଵିତ ଵିବୁଧ ପ୍ରାଗ୍ନ୍ୟଗ୍ନ୍ୟାନୀରୁଜସା
ରୁଜସା ହି ଵିଦୁ ସ୍ତ୍ରୀୟା କୁ ଶଲ ପଂ ତ
ି ାହୀରୁଜସା
ରୁଜସାମହିପତୀୟତୀ ଭଜକତାପସୀହୀ ରୁଜସା
ନଦତ୍ତ ଗୁରୁସାୟିମା ମଝଵରୀ କଧୀହୀ ରୁଜସା
ରୁଜସାହିଗହ
ୃ ଜଦଵତାତିକୁଲଗ୍ରାମଜଦଵୀ ରୁଜସା
ନଦତ୍ତ ଗୁରୁସାୟିମା ମଝଵରୀ କଧୀହୀ ରୁଜସା

gm

ରୁଜସାମୃଗଖ୍ଗକୃ ମୀ ଅଖିଲଜୀଵଜଂତୂ ରୁଜସା

a.
c

ରୁଜସାଖ୍ଲପିଶାଚ୍ଚହୀ ମଲୀନ ାକିନୀ ହୀରୁଜସା

ରୁଜସା ଵିଟପପ୍ରସ୍ତରା ଅଚଲ ଆପଗାବ୍ଧୀରୁଜସା

ou
si

ରୁଜସାଖ୍ପଵନାଗ୍ନ୍ିଵାର ଅଵନିପଂଚତଜତ୍ତ୍ଵରୁଜସା
ନଦତ୍ତ ଗୁରୁସାୟିମା ମଝଵରୀ କଧୀହୀ ରୁଜସା

.y

ରୁଜସା ଵିମଲକିନ୍ନରା ଅମଲୟକ୍ଷିଣୀହୀରୁଜସା

w

w

ରୁଜସାଶଶିଖ୍ଗାଦିହୀ ଗଗନି ତାରକାହୀରୁଜସା

w

ରୁଜସା ଅମରରାଜହୀ ଅଦୟ ଧମଗରାଜା ରୁଜସା
ନଦତ୍ତ ଗୁରୁସାୟିମା ମଝଵରୀ କଧୀହୀ ରୁଜସା
ରୁଜସା ମନ ସରସ୍ଵତୀ ଚପଲଚିତ୍ତ ତୀହୀରୁଜସା
ରୁଜସାଵପୁଦଶ
ି ାଖିଲାକଠିନକାଲଜତା ହୀରୁଜସା
ରୁଜସାସକଲ ଵିଶ୍ଵହୀମୟିତୁ ବ୍ରହ୍ମଜଗାଳଂରୁଜସା
ନଦତ୍ତ ଗୁରୁସାୟିମା ମଝଵରୀ କଧୀହୀ ରୁଜସା
ଵିମୂ ହ୍ମଣୁନ ି ହଜସା ମଜନମତ୍ସରାହୀ ରୁଜସା

om

ରୁଜସାକଵିଋଷି ମୁନୀ ଅନଘସିଦ୍ଦଜୟାଗୀରୁଜସା

ପଦାଭିରୁଚି ଉଳଜସା ଜନନକଧଗମୀନାଫଜସା
ନଦୁ ଗଗ ଦୃ ତଚ
ି ା ଧଜସା ଅଶିଵ ଭାଵ ମାଜଗଖ୍ଜସା
ପ୍ରପଂଚି ମନଜହରୁଜସା ଦୃ ଵିରକ୍ତିଚତ୍ତ
ି ୀଠଜସା
କୁ ଣାଚି ଘୃଣାନଜସାନଚସ୍ପୃହକଶାଚୀ ଅଜସା
ସଜଦୈଵ ହୃ ଦୟା ଵଜସା ମନସିଦୟାନି ସାୟିଵଜସା
ନଦତ୍ତ ଗୁରୁସାୟିମା ଉପରିୟାଚଜନଲା ରୁଜସା
୯. ମଂତ୍ର ପୁଷ୍ପଂ

a.
c

ହରି ଓଂ ୟଜଗ୍ନ୍ୟନ ୟଗ୍ନ୍ୟମୟଜଂତଜଦଵା ସ୍ତାନିଧମଗାଣି

om

ପଦୀପ୍ରଣୟଜଵାରଜସା ନିଖିଲ ଦୃ ଶୟ ବାବାଦିଜସା

ୟତ୍ରପୂଜଵଗ ସାଧ୍ୟା ସସଂତି ଜଦଵା:|

ou
si

ଓଂ ରାଜାଧିରାଜାୟ ପସହୟସାହିଜନ

gm

ପ୍ରଧମାନୟାସନ | ଜତହନାକଂ ମହିମାନ:ସସଚଂତ

ନଜମାଵୟଂ ଜଵୈ ଶ୍ରଵଣାୟ କୁ ମଗଜହ

.y

ସଜମକାମାନ କାମକାମାୟ ମହୟଂ

w

w

କାଜମଶ୍ଵଜରା ଜଵୈଶ୍ରଵଜଣା ଦଦାତୁ

w

କୁ ଜବରାୟ ଜଵୈଶ୍ରଵଣାୟା ମହାରାଜାୟନମ:
ଓଂ ସ୍ଵସ୍ତୀ ସାମ୍ରାଜୟଂ ଜଭାଜୟଂ
ସ୍ଵାରାଜୟଂ ଜଵୈରାଜୟଂ ପାରଜମଷ୍ଟୟଂରାଜୟଂ
ମହାରାଜୟ ମାଧିପତୟମୟଂ ସମଂତପୟଗା
ଈଶୟା ସସାଵଗଜଭୌମ ସସାଵଗା ୟୁ ଷାନ
ତାଦାପଦାଦଗାତ ପୁଧିଜଵୈୟସମୁଦ୍ର ପୟଗାଂତାୟା
ଏକରାଳ୍ଳିତ ି ତଦଜପୟଷ ଜଶଲାଜକାବିଗୀଜତା ମରୁତ:

ପରିଜଵଜଷ୍ଟାଜରା ମରୁତ୍ତ ସୟାଵସନ ଗୁଜହ
ଆଵିକ୍ଷିତସୟକାମ ଜପ୍ରର ଵିଜଶ୍ଵଜଦଵାସଭାସଦ ଇତି
ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣଵାସୁଜଦଵ ସଚ୍ଚିଦାନଂଦ ସଦ୍ଗର
ୁ ୁ ସାୟିନାଧ ମହାରାଜ କି ଜଜୈ

କରଚରଣ କୃ ତଂ ଵାକ୍କାୟ ଜଂକମଗଜଂଵା
ଶ୍ରଵଣନୟନଜଂ ଵାମାନସଂଵା ପରାଧଂ

ଜୟଜୟ କରୁଣାଜବ୍ଧ ଶ୍ରୀପ୍ରଜଭାସାୟିନାଧ
ଶ୍ରୀ ସଚ୍ଚିଦାନଂଦ ସଦ୍ଗର
ୁ ୁ ସାୟିନାଧ ମହରାଜ କି ଜଜୈ

om

ଵିଦତ
ି ମଵିଦତ
ି ଂ ଵା ସଵଗଜମତତ କ୍ଷମସ୍ଵ

a.
c

ରାଜାଧିରାଜ ଜୟାଗିରାଜ ପରବ୍ରହ୍ମ ଶ୍ରୀସାୟିନାଧାମହରାଜ

w

w

w

.y

ou
si

gm

ଶ୍ରୀ ସଚ୍ଚିଦାନଂଦ ସଦ୍ଗର
ୁ ୁ ସାୟିନାଧ ମହରାଜ କି ଜଜୈ

