ଶ୍ରୀ ସଚ୍ଚିଦାନଂଦ ସମର୍ଧ ସଦ୍ଗର
ୁ ୁ ସାୟିନାର୍ ମହରାଜ କୀ ଜଜୈ.
ଓଵାଳୁ ଆରତୀ ମାଝ୍ୟା ସଦ୍ଗର
ୁ ୁ ନାର୍ା ମାଝ୍ୟା ସାୟିନାର୍ା|
ପାଂଚାହୀ ତତ୍ତ୍ଵଂଚା ଦୀପ ଲାଵିଲା ଆତା

ନିର୍ୁଣ
ଧ ାତୀସଧତ ି ଜକୈସୀ ଆକାରା ଆଲୀବାବା ଆକାରା ଆଲୀ
ସଵଧାଘଟି ଭରୂନୀ ଉରଲୀସାୟିମାଵୁ ଲୀ
ଓଵାଳୁ ଆରତୀ ମାଝ୍ୟା ସଦ୍ଗର
ୁ ୁ ନାର୍ା ମାଝ୍ୟା ସାୟିନାର୍ା|

om

ପାଂଚାହୀ ତତ୍ତ୍ଵଂଚା ଦୀପ ଲାଵିଲା ଆତା

ମାଜୟଚିଜୟ ଜପାଟୀଜକୈସୀ ମାୟା ଉଦ୍ଭଵଲୀ

a.
c

ରଜତମ ସତ୍ତ୍ଵ ତିଜଘ ମାୟାପ୍ରସଵଲୀବାବାମାୟା ପ୍ରସଵଲୀ

gm

ଓଵାଳୁ ଆରତୀ ମାଝ୍ୟା ସଦ୍ଗର
ୁ ୁ ନାର୍ା ମାଝ୍ୟା ସାୟିନାର୍ା|
ପାଂଚାହୀ ତତ୍ତ୍ଵଂଚା ଦୀପ ଲାଵିଲା ଆତା

ou
si

ସପ୍ତସାର୍ରୀଜକୈସା ଜେଳ ମଂଡୀଲା ବାବା ଜେଳ ମଂଡୀଲା
ଜେଳୂ ନୟ
ି ା ଜେଳ ଅଵଘା ଵିସ୍ତାରଜକଲା

.y

ଓଵାଳୁ ଆରତୀ ମାଝ୍ୟା ସଦ୍ଗର
ୁ ୁ ନାର୍ା ମାଝ୍ୟା ସାୟିନାର୍ା|

w

w

ପାଂଚାହୀ ତତ୍ତ୍ଵଂଚା ଦୀପ ଲାଵିଲା ଆତା

w

ବ୍ରହ୍ାଂଜଡଚୀ ରଚନାଜକୈସୀ ଦାେଵିଲୀଜଡାଲା ବାବାଦାେଵିଲୀଜଡାଲା
ତୁ କାହ୍ଜଣ ମାଝ୍ା ସ୍ଵାମୀ କୃ ପାଳୂ ଜଭାଳା
ଓଵାଳୁ ଆରତୀ ମାଝ୍ୟା ସଦ୍ଗର
ୁ ୁ ନାର୍ା ମାଝ୍ୟା ସାୟିନାର୍ା|
ପାଂଚାହୀ ତତ୍ତ୍ଵାଂଚାଦୀପଲାଵିଲା ଆତା

ଜଲାପଜଲଗ୍ନ୍ୟାନ ଜର୍ୀ ହିତଜନଣତିଜକାଣି
ଅଵତାରା ପାଂଡୁରଂର୍ା ନାମଜେଵିଜଲଗ୍ନ୍ୟାନୀ
ଆରତିଗ୍ନ୍ୟାନରାଜା ମହା ଜକୈଵଲୟ ଜତଜ

ଜସଵିତସ
ି ାର୍ୁ ସଂତା ମନୁ ଜଵଦଲାମାଝ୍ା ଆରତୀଗ୍ନ୍ୟାନରାଜା..
କନକଜଚ ତାଟକରୀ ଉଭୟଜର୍ାପିକନାରୀ
ନାରଦ ତୁ ଂବୁ ରଜହା ସାମର୍ାୟନକରୀ
ଆରତୀଗ୍ନ୍ୟାନରାଜା ମହାଜକୈଵଲୟଜତଜା
ଜସଵିତସ
ି ାର୍ୁ ସଂତା ମନୁ ଜଵଦଲାମାଝ୍ା ଆରତୀଗ୍ନ୍ୟାନରାଜା..
ପର୍ଟ ର୍ୁହୟଜବାଜଲ ଵିଶ୍ଵବ୍ରହ୍ଚିଜକଜଲ

om

ରାମଜନାର୍ଧନି (ପା)ସାୟି ମସ୍ତକଜେଵିଜଲ
ଆରତି ଗ୍ନ୍ୟାନରାଜା ମହଜକୈଵଲୟ ତାଜା

ସଚ୍ଚିଦାନଂଦମୂତଧୀ ପାୟିଦାେଵି ଆହ୍ା

ou
si

ଆରତିତୁକରାମା

gm

ଆରତି ତୁ କରାମା ସ୍ଵାମୀ ସଦ୍ଗର
ୁ ୁ ର୍ାମା

a.
c

ଜସଵିତସ
ି ାର୍ୁ ସଂତା ମନୁ ଜଵଦଲାମାଝ୍ା ଆରତୀଗ୍ନ୍ୟାନରାଜା..

ରାଘଜଵ ସାର୍ରାତା ପାଷାଣତାରିଜଲ

.y

ଜତୈଜସ ତୁ ଜକା ବାଜଚ ଅଭଂର୍ ରକ୍ଷୀଜଲ

w

w

ରତି ତୁ କରାମା ସ୍ଵାମୀ ସଦ୍ଗର
ୁ ୁ ର୍ାମା

w

ସଚ୍ଚିଦାନଂଦମୂତଧୀ ପାୟିଦାେଵି ଆହ୍ା
ଆରତିତୁକରାମା

ତୂ ଜନକିତ ତୁ ଲ ଜନସୀ ବ୍ରହ୍ତୁ କାସିଆଜଲ
ହ୍ଜଣାନି ରାଜମଶ୍ଵଜର ଚରଣି ମସ୍ତକଜେଵିଜଲ
ଆରତି ତୁ କରାମା ସ୍ଵାମୀ ସଦ୍ଗର
ୁ ୁ ର୍ାମା
ସଚ୍ଚିଦାନଂଦମୂତଧୀ ପାୟିଦାେଵି ଆହ୍ା
ଆରତିତୁକରାମା

ଜଜୈଜଜୈ ସାୟିନାର୍ ଆତା ପହୁ ଡାଜଵମଂଦିରୀଜହା
ଆଳଵିଜତା ସଜପ୍ରଜମ ତୁ ଜଲା ଆରତିଜଘଉନିକରୀଜହା
ରଂଜଵିସୀ ତୂ ମର୍ୁରଜବାଲୁ ନୀ ମାୟାଜଶୀନିଜ ମୁଲାଜହା
ରଂଜଵିସୀ ତୂ ମର୍ୁରଜବାଲୁ ନୀ ମାୟାଜଶୀନିଜ ମୁଲାଜହା
ଜଭାର୍ିସଵ
ି ୟାଦିତୂଚ ହରୁ ନିୟାନିଜଜସଵକ ଦୁ :େଲାଜହା
ଦାଵୁ ନଭ
ି କ୍ତଵୟସନହରିସୀ ଦଶଧନ ଜଦଶୀ ତୟାଲାଜହା
ଦାଵୁ ନଭ
ି କ୍ତଵୟସନହରିସୀ ଦଶଧନ ଜଦଶୀ ତୟାଲାଜହା

a.
c

ଝ୍ୂ ଜଲ ଅସତି କସଟ ଅତୀଶୟାତୁ ମଜଚ ୟାଜଦହାଲଜହା

om

ଜଭାର୍ିସଵ
ି ୟାଦିତୂଚ ହରୁ ନିୟାନିଜଜସଵକ ଦୁ :େଲାଜହା

gm

ଜଜୈଜଜୈସାୟିନାର୍ ଆତାପହୁ ଡାଜଵ ମଂଦିରୀଜହା

ଆଳଵିଜତା ସଜପ୍ରଜମ ତୁ ଜଲା ଆରତିଜଘଉନିକରୀଜହା

ou
si

ଜଜୈଜଜୈସାୟିନାର୍ ଆତାପହୁ ଡାଜଵ ମଂଦିରୀଜହା

କ୍ଷମାଶୟନ ସୁଂଦରିହଜି ଶାଭା ସୁମନଜଶଜତୟାଵରୀଜହା

.y

କ୍ଷମାଶୟନ ସୁଂଦରିହଜି ଶାଭା ସୁମନଜଶଜତୟାଵରୀଜହା

w

w

ଘୟାଵୀ ଜଦାଡୀ ଭକ୍ତ ଜନାଂଚି ପୂଜ ଅଚଧାକରୀଜହା

w

ଘୟାଵୀ ଜଦାଡୀ ଭକ୍ତ ଜନାଂଚି ପୂଜ ଅଚଧାକରୀଜହା
ଓଵାଳିଜତାପଂଚପ୍ରାଣିଜଜୟାତି ସୁମତୀକରୀଜହା
ଓଵାଳିଜତାପଂଚପ୍ରାଣିଜଜୟାତି ସୁମତୀକରୀଜହା
ଜସଵାକିଂକରଭକ୍ତି ପ୍ରୀତି ଅତ୍ତରପରିମଳଵାରିଜହା
ଜଜୈଜଜୈସାୟିନାର୍ ଆତା ପହୁ ଡାଜଵ ମଂଦିରୀଜହା
ଆଳଵିଜତା ସଜପ୍ରଜମ ତୁ ଜଲା ଆରତିଜଘ ଉନିକରୀଜହା
ଜଜୈଜଜୈସାୟିନାର୍ ଆତା ପହୁ ଡାଜଵ ମଂଦିରୀଜହା

ଜସାଡୁନିଜାୟା ଦୁ :େଵାଟଜତ ବାବା(ସାୟି) ତ୍ଵଚ୍ଚରଣାସୀଜହା
ଜସାଡୁନିଜାୟା ଦୁ :େଵାଟଜତ ବାବା(ସାୟି) ତ୍ଵଚ୍ଚରଣାସୀଜହା
ଆଜଗ୍ନ୍ୟସ୍ତଵଜହା ଅସୀପ୍ରସାଦଜଘଉନି ନିଜସଦନାସୀଜହା
ଆଜଗ୍ନ୍ୟସ୍ତଵଜହା ଅସୀପ୍ରସାଦଜଘଉନି ନିଜସଦନାସୀଜହା
ଜାଜତାଆତା ଜୟ ଉପୁନରପିତ୍ଵଚ୍ଚରଣାଜଚପାଶିଜହା
ଉେଵୂ ତୁଜଲ ସାୟିମାଵୁ ଜଲ ନିଜହିତ ସାଦା ୟାସୀଜହା
ଜଜୈଜଜୈସାୟିନାର୍ ଆତା ପହୁ ଡାଜଵ ମଂଦିରୀଜହା

om

ଜାଜତାଆତା ଜୟ ଉପୁନରପିତ୍ଵଚ୍ଚରଣାଜଚପାଶିଜହା

a.
c

ଆଳଵିଜତା ସଜପ୍ରଜମ ତୁ ଜଲା ଆରତିଜଘ ଉନିକରୀଜହା

gm

ଜଜୈଜଜୈସାୟିନାର୍ ଆତା ପହୁ ଡାଜଵ ମଂଦିରୀଜହା

ଆତାସ୍ଵାମୀ ସୁଜେନିଦ୍ରାକରା ଅଵର୍ୂତା ବାବାକରାସାୟିନାର୍ା

ou
si

ଚିନମୟଜହ (ନିଜ) ସୁେଦାମ ଜାଵୁ ନ ି ପହୁ ଡାଏକାଂତ

ଜଵୈରାର୍ୟାଚା କୁ ଂଚ ଜଘଉନି ଜଚୌକ ଝ୍ୂ ଡିଲା ବାବାଜଚୌକଝ୍ୂ ଡିଲା

.y

ତୟାଵରୀ ସୁଜପ୍ରମାଚା ଶିଡକାଵାଦିଦଲା

w

w

ଆତାସ୍ଵାମୀସୁଜେନିଦ୍ରାକରା ଅଵଦୂ ତାବାବାକରା ସାୟିନାର୍ା

w

ଚିନମୟଜହ ସୁେଦାମ ଜାଵୁ ନ ି ପହୁ ଡାଏକାଂତ
ପାୟଘଡୟା ଘାତଲୟ ସୁଂଦର ନଵଵିଦା ଭକ୍ତୀଈତ ବାବାନଵଵିଦା ଭକ୍ତୀ
ଗ୍ନ୍ୟାନାଂଚୟାସମୟାଲାଵୁ ନ ି ଉଜଲଳୟାଜଜୟାତୀ
ଆତାସ୍ଵାମୀ ସୁଜେ ନିଦ୍ରା କରା ଅଵଦୂ ତା ବାବାକରା ସାୟିନାର୍
ଚିନମୟଜହ ସୁେଦାମ ଜାଵୁ ନ ି ପହୁ ଡାଏକାଂତ
ଭାଵାର୍ଧାଂଚା ମଂଚକ ହୁଦୟାକାଶୀଟାଂର୍ିଲା ବାବା(ହୁଦୟା) କାଶୀଟାଂର୍ିଲା
ମନାଚୀ ସୁମଜନ କରୁନୀଜକଜଲ ଜଶଜଜଲା

ଆତାସ୍ଵାମୀ ସୁଜେ ନିଦ୍ରା କରା ଅଵଦୂ ତା ବାବାକରା ସାୟିନାର୍
ଚିନମୟଜହ ସୁେଦାମ ଜାଵୁ ନ ି ପହୁ ଡାଏକାଂତ
ଜଵୈତାଜଚ କପାଟଲାଵୁ ନ ି ଏକତ୍ରଜକଜଲ ବାବା ଏକତ୍ରଜକଜଲ
ଦୁ ଭୁ ଦ୍ୀଂଚୟା
ଧ
ର୍ାଂେୀ ଜସାଡୁନି ପଡଜଦଜସାଡିଜଲ
ଆତାସ୍ଵାମୀ ସୁଜେ ନିଦ୍ରା କରା ଅଵଦୂ ତା ବାବାକରା ସାୟିନାର୍
ଚିନମୟଜହ ସୁେଦାମ ଜାଵୁ ନ ି ପହୁ ଡାଏକାଂତ

om

ଆଶାତୃ ଷ୍ଣ କଲପଜନଚା ଜସାଡୁନି ର୍ଲବଲା ବାବାଜସାଡୁନି ର୍ଲବଲା
ଦୟାକ୍ଷମା ଶାଂତି ଦାସୀ ଉବୟା ଜସଜଵଲା

gm

ଚିନମୟଜହ ସୁେଦାମ ଜାଵୁ ନ ି ପହୁ ଡାଏକାଂତ

a.
c

ଆତାସ୍ଵାମୀ ସୁଜେ ନିଦ୍ରା କରା ଅଵଦୂ ତା ବାବାକରା ସାୟିନାର୍

ଅଲକ୍ଷୟ ଉନମନ ି ଜଘଉନି ନାଜୁ କ ଦୁ ଶଶାଲା ବାବା ନାଜୁ କ ଦୁ ଶଶାଲା
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