ଶ୍ରୀ ସଚ୍ଚିଦାନଂଦ ସମର୍ଧ ସଦ୍ଗର
ୁ ୁ ସାୟିନାର୍ ମହରାଜ କୀ ଜଜୈ.
୧. ଜଜାଡୂ ନିୟାକରଚରଣି ଜେଵିଲାମାର୍ା
ପରିସାଵୀ ଵିନଂତୀ ମାଝୀ ପଂଡରୀନାର୍ା
ଅଜସାନଜସା ଭାଵାଆଜଲା ତୂ ଝିୟାୋୟା
କୁ ପାଦୁ ଷ୍ଟିପାଜହ ମଜକଜଡ ସଦ୍ଗର
ୁ ୂ ରାୟା
ତୁ କାହ୍ମଜଣ ଜଦଵାମାଝୀ ଜଵଡୀଵାକୁ ଡୀ
ନାଜମ ଭଵପାଶ ହାତି ଆପୁଲୟାଜତାଡୀ

gm

ଜଵୈଷ୍ଣଵାଂଚା ଜମଳା ଗରୁଡ-ପାରୀ ଦାଟଲା ||

a.
c

୨.ଉୋପାଂଡୁରଂଗା ଅତା ପ୍ରଭାତ ସମଜୟା ପାତଲା |
ଗରୂଡାପାରା ପାସୁନୀ ମହା ଦ୍ଵାରା ପୟଧଂତା |

ou
si

ସୁରଵରାଂଚୀ ମାଂଦୀ ଉଭୀ ଜଜାଡୂନି ହାତ

ଶୁକସନକାଦିକ ନାରଦତୁ ଂବର ଭକ୍ାଂଚୟାଜକାଟୀ

.y

ତ୍ରିଶୂଲଢମରୂ ଜେଉନି ଉଭା ଗିରଜି ଜଚାପତୀ

w

w

କଲିୟୁଗୀଚା ଭକ୍ାନାମା ଉଭାକୀତଧନୀ

w

ପାେୀମାଜଗ ଉଭୀଜଡାଲା ଲାଵୁ ନଉ
ି ଆଜନୀ
୩.ଉୋ ଉୋ ଶ୍ରୀସାୟିନାର୍ଗୁରୁଚରଣକମଲ ଦାଵା
ଆଧିଵୟାଦି ଭଵତାପ ଵାରୁନୀ ତାରା ଜଡଜୀଵା
ଜଗଲୀତୁ ହ୍ମା ଜସାଡୁ ନିୟାଭଵ ତମର ରଜନୀଵିଲୟା
ପରିହୀ ଅନୟାନାସୀ ତମଚୀ ଭୁଲଵିଜୟାଗମାୟା
ଶକ୍ିନ ଅହ୍ମାୟତ୍ିଂଚିତ ହୀ ତି ଜଲାସାରାୟା
ତୁ ହ୍ମୀଚ ତୀଜତସାରୁନି ଦାଵା ମୁଖଜନତାରାୟା

om

ଅଖଂଡିତ ଅସାଜଵଇଜସ ଵାଟଜତପାୟୀ

ଅଗ୍ନ୍ୟାନୀ ଅହ୍ମୀକିତ ି ତଵ ଵଣଧାଵୀତଵଜର୍ାରଵୀ
ତୀଵଣିତାଭା ଗଜଲ ବହୁ ଵଦନିଜଶଷ ଵିର୍କଵୀ
ସକୁ ପଜହାଉନି ମହିମାତୁ ମଚା ତୁ ହ୍ମୀଚଵଦଵାଵା
ଆଦିଵୟାଧିଭଵ ତାପଵାରୁନି ତାରାଜଡଜୀଵା
ଉୋ ଉୋ ଶ୍ରୀସାୟିନାର୍ଗୁରୁଚରଣକମଲ ଦାଵା
ଆଦିଵୟାଧିଭଵ ତାପଵାରୁନି ତାରାଜଡଜୀଵା

om

ଭକ୍ମନିସଦ୍ଭାଵ ର୍ରୁନିଜଜ ତୁ ହ୍ମାଅନୁ ସରଜଲ
ଧ୍ୟାନସଧା ତୁ ହ୍ମାସ ପାହୁ ନୀ ମନ ଅମୁଜଚଜେଜଲ
ପାହିବାକୁ ପାଦୁ ସଟୀ ବାଲକାଜସୀ ମାତା

gm

ଉଖଡୁନୀଜନତ୍ରକମଲା ଦୀନବଂର୍ୂରମାକାଂତା

a.
c

ଧ୍ୟାୟାସ୍ତଵଜତ ଦଶଧତ
ନ ୁ ମଜଚ ଦ୍ଵାରି ଉଜବଜେଜଲ

ou
si

ରଂଜଵୀମର୍ୁରଵାଣୀ ହରିତାପ ସାୟିନାର୍ା

ଅହ୍ମିଚ ଅପୁଜଲକରିୟାସ୍ତଵତୁ ଜକଷ୍ଟଵିଜତାଜଦଵା

.y

ସହନକରିଶଜି ଲ ଇକୁ ଵଦ
ି ୟାଵୀ ଜଭଟ କୁ ଷ୍ଣଦାଵା

w

w

ଉୋ ଉୋ ଶ୍ରୀସାୟିନାର୍ଗୁରୁଚରଣକମଲ ଦାଵା

w

ଆଦିଵୟାଧି ଭଵତାପଵାରୁନି ତାରାଜଡଜୀଵା
୪.ଉୋ ଉୋ ପାଡୁରଂଗା ଆତା ଦଶଧନଦୟାସକଳା
ଝୂ ଲା ଅରୁଜଣାଦୟାସରଲୀ-ନିଜେଜଚଜଵଳା
ସଂତସାର୍ୂମନ
ୁ ୀ ଅଵଜେ ଝୂ ଜଲତୀଜଗାଳା
ଜସାଡାଜଶଜଜ ସୁଖ ଆତା ବହୁ ଜାମୁଖକମଲା
ରଂଗମଂଡଜପ ମହାଦ୍ଵାରୀ ଝୂ ଲୀଜସଦାଟୀ
ମନ ଉ ତାଵୀଳରୂପ ପହଵୟାଦୁ ଷ୍ଟୀ

ରାୟିରଖୁମାବାୟି ତୁ ହ୍ମାଜୟ ଊଦୟାଦୟା
ଜଶଜଜ ହାଲଵୁ ନୀ ଜାଜଗ କାରାଜଦଵରାୟା
ଗରୂଡ ହନୁ ମଂତ ହୁ ଜଭ ପାହାତୀଵାଟ
ସ୍ଵଗଧୀଜଚ ସୁରଵରଜେ ଉନି ଆଜଲଜଭାଭାଟ
ଝୂ ଜଲ ମୁକ୍ ଦ୍ଵାରା ଲାଭ ଝୂ ଲାଜରାକଡା
୫.ଜେଉନିୟା ପଂଚାରତୀ କରୂବାବାସୀ ଆରତୀ
କରୂନିୟା ସିଧରାମନ ପାହୁ ଗଂଭୀରାଜହଧ୍ୟାନ

gm

କୁ ଷ୍ଣନାର୍ା ଦତ୍ତସାୟି ଜାଜଡାଚିତ୍ତ ତୁ ଜଝପାୟୀ

a.
c

ଉୋଉୋଜହା ବାଂର୍ଵ ଓଵାଳୁ ହରମାର୍ଵ

om

ଵିଷ୍ଣୁଦାସ ନାମ ଉଭା ଜେ ଉନିକାକଡ

କାକଡ ଆରତୀ କରୀଜତା! ସାୟିନାର୍ ଜଦଵା

ou
si

ଚିନମୟରୂପ ଦାଖଵୀ ଜେ ଉନି! ବାଲକଲେୁ ଜସଵା ||କା||
୬.କାମଜରାର୍ମଦମତ୍ସର ଆଟୁନି କାକଡଜକଲା

.y

ଜଵୈରାଗୟାଜଚ ତୂ ଵ କାଢୁ ନୀ ମୀଜତା ବିଜଵ
ି ୀଲା

w

w

ସାୟିନାର୍ଗୁରୁ ଭକ୍ି ଜ୍ଵଲିଜନ ଜତାମୀଜପଟଵିଲା

w

ତେଵତ୍ତୀଜାଳୁ
ନୀ ଗୁରୁଜନ ପ୍ରାକାଶପାଡିଲା
ୁ

ଜଦ୍ଵୈତତମାନାସୁନୀମିଳଵୀ ତତ୍ସୟରୂପି ଜୀଵା
ଚିନମୟରୂପଦାଖଵୀ ଜେଉନିବାଲକଲେୁ ଜସଵା
କାକଡ ଆରତୀକରୀଜତା ସାୟିନାର୍ ଜଦଵା
ଚିନମୟାରୂପଦାଖଵୀ ଜେ ଉନି ବାଲକଲେୁ ଜସଵା
ଭୂ ଜଖଚର ଵୟାପୂନୀ ଅଵଜେ ହୁତ୍ମଲୀରାହସୀ
ଜତାଚୀ ଦତ୍ତଜଦଵ ଶିରଡ
ି ୀ ରାହୁ ନ ି ପାଵସୀ

ରାହୁ ନଜି ୟଜର୍ ଅନୟସ୍ରର୍ହି ତୂ ଭକ୍ାସ୍ତଵର୍ାଵସୀ
ନିରସୁନ ି ୟା ସଂକଟାଦାସା ଅନିଭଵ ଦାଵୀସୀ
ନକଜଲତ୍ଵଲ୍ଲୀ ଲାହୀଜକାଣୟା ଜଦଵାଵା ମାନଵା
ଚିନମୟରୂପଦାଖଵୀ ଜେ ଉନି ବାଲକେୁଜସଵା
କାକଡ ଆରତୀକରୀଜତା ସାୟିନାର୍ ଜଦଵା
ତ୍ଵଦଊଶୟଦୁ ଂଦୁ ଭିଜନସାଜର ଅଂବର ଜହ ଜକାଂଦଜଲ
ସଗୁଣମୂତଧୀ ପାହଣୟା ଆତୁ ର ଜନଶିରଡ
ି ୀ ଆଜଲ!

a.
c

ପ୍ରାଶୁନ ି ତଦ୍ଵଚନାମୁତ ଅମୁଜଚଜଦହବାନ ହରଫଜଲ

om

ଚିନମୟରୂପଦାଖଵୀ ଜେ ଉନି ବାଲକେୁଜସଵା

gm

ଜସାଡୁନିୟାଦୁ ରଭିମାନ ମାନସ ତ୍ଵଚ୍ଚରଣି ଵାହିଜଲ
କୁ ପାକରୁନୀ ସାୟିମାଵୁ ଜଲ ଦାନପଦରିେୟାଵା

ou
si

ଚିନମୟରୂପଦାଖଵୀ ଜେ ଉନି ବାଲକେୁ ଜସଵା
କାକଡ ଆରତୀକରୀଜତା ସାୟିନାର୍ ଜଦଵା

.y

ଚିନମୟରୂପଦାଖଵୀ ଜେ ଉନି ବାଲକେୁଜସଵା.

w

w

ଭକ୍ୀଚିୟା ଜପାଟୀଜବାଦ କାକଡ ଜଜୟାତୀ

w

ପଂଚପ୍ରାଣଜୀଜଵ ଭାଜଵ ଓଵାଳୁ ଆରତୀ
ଓଵାଳୂ ଆରତୀମାଝୟା ପଂଡରୀନାର୍ା ମାଝୟାସାୟିନାର୍ା
ଜଦାନୀ କରଜଜାଡୁନିଚରଣୀ ଜେଵିଲାମାର୍ା
କାୟାମହିମା ଵଣଧୂ ଆତା ସାଂଗଜଣକୀତୀ
ଜକାଟିବ୍ରହ୍ମ ହତୟମୁଖ ପାହତା ଜାତୀ
ରାୟୀରଖୁମାବାୟୀ ଉଭୟା ଜଦାେୀଜଦାବାହୀ
ମାୟୂ ରପିଂଚ ଚାମଜରଡାଳୀତି ସାୟୀଂଚ ୋୟି

ତୁ କାହ୍ମଜଣ ଦୀପଜେ ଉନି ଉନମନୀତଜଶାଭା
ଵିଜେଵରୀ ଉବାଦିଜସ ଲାଵଣୟା ଗାଭା
ଉୋସାଦୁ ସଂତସାଦା ଆପୁଲାଜଲ ହିତା
ଜାଈଲ ଜାଈଲ ହନରଜଦହ ମଗଜକୈଚା ଭଗଵଂତ
ଉଜୋନିୟା ପହଜଟବାବା ଉଭା ଅଜସଵୀଜଟ
ଉୋଉୋ ଜହାଜଵଜଗସୀଚଲା ଜଊରାଉଳାସୀ

om

ଚରଣତୟାଂଜଚଜଗାମଟୀ ଅମୁତ ଦୁ ଷ୍ଟୀ ଅଵଜଲାକା
ଜଲତିଲପାତକାନ ଚୟାରାଶୀ କାକଡ ଆରତିଜଦଖିଲିୟା

a.
c

ଜାଜଗକରାରୁକିମଣୀଵରା ଜଦଵ ଅଜହନିଜସୁରାନ ତ

gm

ଜଵଜଗଲିଂବଜଲାଣ କରା-ଦୁ ଷ୍ଟି ଜହା ଈଲ ତୟାସୀ
ଦାରୀବାଜଂତ୍ରୀ ଵାଜତୀ ଜଡାଲୁ ଡମାଜମ ଗଜଧତୀ

ou
si

ଜହାତଜସକାକଡାରତି ମାଝୟା ସଦ୍ଗର
ୁ ୁ ରାୟଚୀ

ସିଂହନାର୍ ଶଂଖ ଜବରି ଆନଂଦଜହାଜତାମହାଦ୍ଵାରୀ

.y

ଜକଶଵରାଜ ଵିଜେଵରୀ ନାମାଚରଣ ଵଂଦିଜତା

w

w

ସାୟିନାର୍ ଗୁରୁମାଜଝ ଆୟୀ

w

ମଜଲା ୋଵା ଦୟାଵାପାୟୀ
ଶ୍ରୀ ସଚ୍ଚିଦାନଂଦ ସଦ୍ଗର
ୁ ୁ ସାୟିନାର୍ ମହାରାଜ କୀ ଜଜୈ
ଦତ୍ତରାଜ ଗୁରୁମାଜଝ ଆୟୀ
ମଜଲା ୋଵା ଦୟାଵାପାୟୀ
ସାୟିନାର୍ ଗୁରୁମାଜଝ ଆୟୀ
ମଜଲା ୋଵା ଦୟାଵାପାୟୀ
ପ୍ରଭାତ ସମୟୀନଭା ଶୁଭ ରଵୀ ପ୍ରଭାପାକଲୀ

ସ୍ମଜର ଗୁରୁ ସଦା ଅଶାସମୟୀତୟାଛଜଳ ନାକଲୀ
ହ୍ମଜଣାନିକରଜଜାଡୁନୀକରୁ ଅତାଗୁରୂ ପ୍ରାର୍ଧନା
ସମର୍ଧ ଗୁରୁସାୟିନାର୍ ପୁରଵୀ ମଜନାଵାସନା
ତମା ନିରସି ଭାନୁ ହଗୁରୁହି ନାସି ଅଗ୍ନ୍ୟାନତା
ପରଂତୁ ଗୁରୁ ଚୀକରୀ ନରଵିହୀକଦୀ ସାମୟତା
ପୁନ ହାତିମିର ଜନମଜେ ଗୁରୁକୁ ଜପନି ଅଗ୍ନ୍ୟନନା

om

ସମର୍ଧ ଗୁରୁସାୟିନାର୍ ପୁରଵୀ ମଜନାଵାସନା
ୁ ୀ ଲାଲସା
ତସାଗୁରୁହିଜସାଡଵୀ ସକଲ ଦୁ ଷ୍କ୍ରତ

gm

ହଜରାନି ଅଭିମାନହୀ ଜଡଵି ତତ୍ପଦୀଭାଵନା

a.
c

ରଵି ପ୍ରଗଟଜହା ଉନି ତ୍ଵରିତୋଲ ଵୀ ଆଲସା

ସମର୍ଧ ଗୁରୁସାୟିନାର୍ ପୁରଵୀ ମଜନାଵାସନା

ou
si

ଗୁରୂସି ଉପମାଦିଜସଵିଧି ହରୀ ହରାଂଚୀଉଣୀ

କୁ ଜୋନି ମଗ ଏଇତୀ କଵନି ୟା ଉଗୀପାହୂ ଣି

.y

ତୁ ଝୀଚ ଉପମାତୁ ଲାବରଵିଜଶାଭଜତ ସଜ୍ଜନା

w

w

ସମର୍ଧ ଗୁରୁସାୟିନାର୍ ପୁରଵୀ ମଜନାଵାସନା

w

ସମାଧି ଉତଜରାନିୟା ଗୁରୁଚଲାମଶୀଦୀକଜଡ
ତ୍ଵଦୀୟ ଵଚଜନାକ୍ିତୀ ମର୍ୁର ଵାରିତୀଜସାକଜଡ
ଅଜାତରିପୁ ସଦ୍ଗଜୁ ରା ଅଖିଲ ପାତକ ଭଂଜନା
ସମର୍ଧ ଗୁରୁସାୟିନାର୍ପୁର ଵୀ ମଜନାଵାସନା

ଅହାସୁସମୟାସିୟା ଗୁରୁ ଉଜୋନିୟା ଜବୈସଜଲ
ଵିଜଲାକୁ ନ ି ପଦାଶ୍ରିତା ତଦିୟ ଆପଜଦ ନାସିଜଲ
ଆସାସୁତ କାରିୟା ଜଗତିଜକାଣୀହୀ ଅନୟନା

ଅଜସବହୁ ତଶାହଣା ପରିନଜୟାଗୁରୂଚୀକୁ ପା
ନତତ୍ରଵହିତ ତୟାକଜଳକରିତଜସ ରିକାମୟା ଗପା
ଜରୀଗୁରୁପଦାର୍ରନୀସୁଦୁଡ ଭକ୍ିଜନଜତାମନା
ସମର୍ଧ ଗୁରୁସାୟିନାର୍ପୁର ଵୀ ମଜନାଵାସନା
ଗୁଜରାଵିନତି ମୀକରୀ ହୁଦୟ ମଂଦିରୀ ୟାବସା
ସମସ୍ତ ଜଗ ଜହ ଗୁରୁସ୍ଵରୂପଚି େଜସାମାନସା

om

ଗଜଡାସତତ ସତ୍ୃଅତୀୟତିହଜି ଦ ଜଗତ୍ପାଵନା
ସମର୍ଧ ଗୁରୁସାୟିନାର୍ପୁର ଵୀ ମଜନାଵାସନା

a.
c

୧୧.ପ୍ରଜମୟା ଅଷ୍ଟକାଶୀଫଡୁନି ଗୁରୁଵରା ପ୍ରାର୍ିତୀଜଜପ୍ରଭାତି

gm

ତୟାଂଜଚଚିତ୍ତାସିଜଦଜତା ଅଖିଲହରୁନିୟା ଭ୍ାଂତିମିନତ
ି ୟଶାଂତି

ଐଜସ ଜହସାୟିନାଜର୍କର୍ୁନୀ ସୁଚଵିଜଲ ଜଜଵିୟାବାଲକାଶୀ

ou
si

ଜତଵିତୟାକୁ ଷ୍ଣପାୟୀ ନମୁନ ି ସଵିନଜୟ ଅପିଜତା ଅଷ୍ଟକାଶୀ
ଶ୍ରୀ ସଚ୍ଚିଦାନଂଦ ସଦ୍ଗର
ୁ ୁ ସାୟିନାର୍ ମହାରାଜ କୀ ଜଜୈ

.y

୧୨.ସାୟିରହଂ ନଜର କରନା ବଜଚ୍ଚାକାପାଲନ କରନା

w

w

ସାୟିରହଂ ନଜର କରନା ବଜଚ୍ଚାକାପାଲନ କରନା

w

ଜାନାତୁ ମଜନ ଜଗତ୍ପର ସାରା ସବହୀଝୂ ଟ ଜମାନା
ଜାନାତୁ ମଜନ ଜଗତ୍ପର ସାରା ସବହୀଝୂ ଟ ଜମାନା
ସାୟିରହଂ ନଜର କରନା ବଜଚ୍ଚାକାପାଲନ କରନା
ସାୟିରହଂ ନଜର କରନା ବଜଚ୍ଚାକାପାଲନ କରନା
ଜମୈ ଅଂର୍ାହୂ ବଂଦା ଆପକାମୁଝୁଜସ ପ୍ରଭୁଦିଖଲାନା
ଜମୈ ଅଂର୍ାହୂ ବଂଦା ଆପକାମୁଝୁଜସ ପ୍ରଭୁଦିଖଲାନା
ସାୟିରହଂ ନଜର କରନା ବଜଚ୍ଚାକାପାଲନ କରନା

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

om

ତୁ ମବୀନ ନହୀମୁଜଝ ମାବାପ ଭାୟୀ ରାଂ ନଜର କଜରା

ଜମୈ ଅଂର୍ାହୂ ବଂଦା ତୁ ମହାରା ଜମୈ ଅଂର୍ାହୂ ବଂଦା ତୁ ମହାରା

a.
c

ଜମୈନାଜାନୂ ,ଜମୈନାଜାନୂ ଜମୈନାଜାନୂ ଅଲ୍ଲାଇଲାହି

gm

ରାଂ ନଜର କଜରା ରାଂ ନଜର କଜରା , ଅବ ଜମାଜରସାୟୀ
ତୁ ମବୀନ ନହୀମୁଜଝ ମାବାପ ଭାୟୀ ରାଂ ନଜର କଜରା

ou
si

ରାଂ ନଜର କଜରା ରାଂ ନଜର କଜରା

ଖାଲୀ ଜମାନା ଜମୈଜନ ଗମାୟା ଜମୈଜନ ଗମାୟା

.y

ସାର୍ୀଅଖିର କା ସାର୍ୀଅଖିର ଆ ସାର୍ୀଅଖିର କା କୀୟାନଜକାୟୀ

w

w

ରାଂ ନଜର କଜରା ରାଂ ନଜର କଜରା , ଅବ ଜମାଜରସାୟୀ

w

ତୁ ମବୀନ ନହୀମୁଜଝ ମାବାପ ଭାୟୀ
ରାଂ ନଜର କଜରା ରାଂ ନଜର କଜରା
ଅପ ଜନମସ ଜିଦ କା ଜାଡୂଗନୂ ଜହୈ
ଅପ ଜନମସ ଜିଦ କା ଜାଡୂଗନୂ ଜହୈ
ମାଲିକ ହମାଜର ମାଲିକ ହମାଜର
ମାଲିକ ହମାଜର ତୁ ଂ ବାବାସାୟୀ
ରାଂ ନଜର କଜରା ରାଂ ନଜର କଜରା , ଅବ ଜମାଜରସାୟୀ

ରାଂ ନଜର କଜରା ରାଂ ନଜର କଜରା
୧୪.ତୁ ଜକାୟଜଦଉ ସାଵଳୟ ମୀଭାୟାତରିଜୟା
ତୁ ଜକାୟଜଦଉ ସାଵଳୟ ମୀଭାୟାତରିଜୟା
ମୀଦୁ ବଳି ବଟିକ ନାମୟା ଚିଜାଣ ଶ୍ରୀହରୀ
ମୀଦୁ ବଳି ବଟିକ ନାମୟା ଚିଜାଣ ଶ୍ରୀହରୀ
ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ତୁ ଲାଜଦଜଣହି ଜଗାଷ୍ଟ ନାବରି ଜୟା

om

ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ତୁ ଲାଜଦଜଣହି ଜଗାଷ୍ଟ ନାବରି
ତୂ ଜଗନ୍ନାର୍ ତୁ ଜଜଚ କଶୀଜରଭାକରି

a.
c

ତୂ ଜଗନ୍ନାର୍ ତୁ ଜଜଚ କଶୀଜରଭାକରି

gm

ନଜକା ଅଂତମଦୀୟା ପାହୂ ସଖୟାଭଗଵଂତା ଶ୍ରୀକାଂତା
ମଧ୍ୟାହ୍ନରାତ୍ରି ଉଲଜଟାନିଜଗ ଲିହ ି ଆତା ଅଣଚିତ୍ତା

ou
si

ଜଜହା ଈଲ ତୁ ଝୂ ଜରକାକଡା କିରା ଉଳତରିଜୟା
ଜଜହା ଈଲ ତୁ ଝୂ ଜରକାକଡା କିରା ଉଳତରି

.y

ଅଣତୀଲ ଭକ୍ ଜନୈଜଵଦୟହି ନାନାପରି ଅଣତୀଲ ଭକ୍ ଜନୈଜଵଦୟହି ନାନାପରୀ

w

w

ତୁ ଜକାୟଜଦଉ ମିଭାୟା ତରିଜୟା

w

ୟୁ ଜକାୟଜଦଉ ସଦ୍ଗର
ୁ ୁ ମୀଭାୟା ତରୀ

ମୀଦୁ ବଳି ବଟିକ ନାମୟା ଚିଜାଣ ଶ୍ରୀହରୀ
ମୀଦୁ ବଳି ବଟିକ ନାମୟା ଚିଜାଣ ଶ୍ରୀହରୀ.
ଶ୍ରୀସଦ୍ଗର
ୁ ୁ ବାବାସାୟୀ ଜହା ଶ୍ରୀସଦ୍ଗର
ୁ ୁ ବାବାସାୟୀ

ତୁ ଜଵାଚୁ ନି ଆଶ୍ରୟନାହୀଭୂତଲୀ ତୁ ଜଵାଚୁ ନି ଆଶ୍ରୟନାହୀଭୂତଲୀ
ମୀ ପାପିପତିତର୍ୀମଂତା ମୀ ପାପିପତିତର୍ୀମଂତା
ତାରଜଣମଲା ଗୁରୁନାର୍ା ଝୁ ଡକରୀ ତାରଜଣମଲା ସାୟିନାର୍ା ଝୁ ଡକରୀ

ତୂ ଶାଂତିକ୍ଷଜମଚାଜମରୂ ତୂ ଶାଂତିକ୍ଷଜମଚାଜମରୂ
ତୁ ମି ଭଵାଣଧ ଵିଜଚତାରୂ ଗୁରୁଵରା
ତୁ ମି ଭଵାଣଧ ଵିଜଚତାରୂ ଗୁରୁଵରା
ଗୁରୁଵରାମଜସି ପାମରା ଅତା ଉଦ୍ଦରା
ତ୍ଵରିତଲଵଲାହୀ ତ୍ଵରିତ ଲଲାହୀ
ମୀବୁ ଡଜତା ଭଵ ଭୟ ଜଡାହୀ ଉଦ୍ଦରା

om

ଶ୍ରୀ ସଦ୍ଗର
ୁ ୁ ବାବାସାୟୀ ଜହା ଶ୍ରୀ ସଦ୍ଗର
ୁ ୁ ବାବାସାୟୀ ଜହା

ତୁ ଜଵାଚୁ ନି ଆଶ୍ରୟନାହୀଭୂତଲୀ

a.
c

ତୁ ଜଵାଚୁ ନି ଆଶ୍ରୟନାହୀଭୂତଲୀ

gm

ଶ୍ରୀ ସଚ୍ଚିଦାନଂଦ ସଦ୍ଗର
ୁ ୁ ସାୟିନାର୍ ମହାରାଜ କୀ ଜଜୈ

ରାଜାଧିରାଜଜୟାଗିରାଜ ପରବ୍ରହ୍ମ ସାୟିନାର୍ ମହରାଜ

w

w

w

.y

ou
si

ଶ୍ରୀ ସଚ୍ଚିଦାନଂଦ ସଦ୍ଗର
ୁ ୁ ସାୟିନାର୍ ମହାରାଜ କୀ ଜଜୈ

