
ଶ୍ରୀ ସଚ୍ଚଦିାନଂଦ ସମର୍ଧ ସଦ୍ଗରୁୁ ସାୟିନାର୍ ମହରାଜ କୀ ଜଜୈ. 
ଓଵାଳୁ ଆରତୀ ମାଝ୍ୟା ସଦ୍ଗରୁୁନାର୍ା ମାଝ୍ୟା ସାୟିନାର୍ା| 
ପାଂଚାହୀ ତତ୍ତ୍ଵଂଚା ଦୀପ ଲାଵଲିା ଆତା 
ନରି୍ଧୁଣାତୀସଧତ ିଜକୈସୀ ଆକାରା ଆଲୀବାବା ଆକାରା ଆଲୀ 
ସଵଧାଘଟ ିଭରୂନୀ ଉରଲୀସାୟିମାଵୁଲୀ 
ଓଵାଳୁ ଆରତୀ ମାଝ୍ୟା ସଦ୍ଗରୁୁନାର୍ା ମାଝ୍ୟା ସାୟିନାର୍ା| 
ପାଂଚାହୀ ତତ୍ତ୍ଵଂଚା ଦୀପ ଲାଵଲିା ଆତା 
ରଜତମ ସତ୍ତ୍ଵ ତଜିଘ ମାୟାପ୍ରସଵଲୀବାବାମାୟା ପ୍ରସଵଲୀ 
ମାଜୟଚଜିୟ ଜପାଟୀଜକୈସୀ ମାୟା ଉଦ୍ଭଵଲୀ 
ଓଵାଳୁ ଆରତୀ ମାଝ୍ୟା ସଦ୍ଗରୁୁନାର୍ା ମାଝ୍ୟା ସାୟିନାର୍ା| 
ପାଂଚାହୀ ତତ୍ତ୍ଵଂଚା ଦୀପ ଲାଵଲିା ଆତା 
ସପ୍ତସାର୍ରୀଜକୈସା ଜେଳ ମଂଡୀଲା ବାବା ଜେଳ ମଂଡୀଲା 
ଜେଳୂନୟିା ଜେଳ ଅଵଘା ଵସି୍ତାରଜକଲା 
ଓଵାଳୁ ଆରତୀ ମାଝ୍ୟା ସଦ୍ଗରୁୁନାର୍ା ମାଝ୍ୟା ସାୟିନାର୍ା| 
ପାଂଚାହୀ ତତ୍ତ୍ଵଂଚା ଦୀପ ଲାଵଲିା ଆତା 
ବ୍ରହ୍ାଂଜଡଚୀ ରଚନାଜକୈସୀ ଦାେଵଲିୀଜଡାଲା ବାବାଦାେଵଲିୀଜଡାଲା 
ତୁକାହ୍ଜଣ ମାଝ୍ା ସ୍ଵାମୀ କୃପାଳୂ ଜଭାଳା 
ଓଵାଳୁ ଆରତୀ ମାଝ୍ୟା ସଦ୍ଗରୁୁନାର୍ା ମାଝ୍ୟା ସାୟିନାର୍ା| 
ପାଂଚାହୀ ତତ୍ତ୍ଵାଂଚାଦୀପଲାଵଲିା ଆତା 
ଜଲାପଜଲଗ୍ନ୍ୟାନ ଜର୍ୀ ହତିଜନଣତଜିକାଣି 
ଅଵତାରା ପାଂଡୁରଂର୍ା ନାମଜେଵଜିଲଗ୍ନ୍ୟାନୀ 
ଆରତଗି୍ନ୍ୟାନରାଜା ମହା ଜକୈଵଲୟ ଜତଜ 
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ଜସଵତିସିାରୁ୍ ସଂତା ମନୁଜଵଦଲାମାଝ୍ା ଆରତୀଗ୍ନ୍ୟାନରାଜା.. 
କନକଜଚ ତାଟକରୀ ଉଭୟଜର୍ାପିକନାରୀ 
ନାରଦ ତୁଂବୁରଜହା ସାମର୍ାୟନକରୀ 
ଆରତୀଗ୍ନ୍ୟାନରାଜା ମହାଜକୈଵଲୟଜତଜା 
ଜସଵତିସିାରୁ୍ ସଂତା ମନୁଜଵଦଲାମାଝ୍ା ଆରତୀଗ୍ନ୍ୟାନରାଜା.. 
ପର୍ଟ ର୍ୁହୟଜବାଜଲ ଵଶି୍ଵବ୍ରହ୍ଚଜିକଜଲ 
ରାମଜନାର୍ଧନ ି(ପା)ସାୟି ମସ୍ତକଜେଵଜିଲ 
ଆରତ ିଗ୍ନ୍ୟାନରାଜା ମହଜକୈଵଲୟ ତାଜା 
ଜସଵତିସିାରୁ୍ ସଂତା ମନୁଜଵଦଲାମାଝ୍ା ଆରତୀଗ୍ନ୍ୟାନରାଜା.. 
ଆରତ ିତୁକରାମା ସ୍ଵାମୀ ସଦ୍ଗରୁୁ ର୍ାମା 
ସଚ୍ଚଦିାନଂଦମତୂଧୀ ପାୟିଦାେଵ ିଆହ୍ା 
ଆରତତୁିକରାମା 
ରାଘଜଵ ସାର୍ରାତା ପାଷାଣତାରଜିଲ 
ଜତୈଜସ ତୁଜକା ବାଜଚ ଅଭଂର୍ ରକ୍ଷୀଜଲ 
ରତ ିତୁକରାମା ସ୍ଵାମୀ ସଦ୍ଗରୁୁ ର୍ାମା 
ସଚ୍ଚଦିାନଂଦମତୂଧୀ ପାୟିଦାେଵ ିଆହ୍ା 
ଆରତତୁିକରାମା 
ତୂଜନକତି ତୁଲ ଜନସୀ ବ୍ରହ୍ତୁକାସ ିଆଜଲ 
ହ୍ଜଣାନ ିରାଜମଶ୍ଵଜର ଚରଣି ମସ୍ତକଜେଵଜିଲ 
ଆରତ ିତୁକରାମା ସ୍ଵାମୀ ସଦ୍ଗରୁୁ ର୍ାମା 
ସଚ୍ଚଦିାନଂଦମତୂଧୀ ପାୟିଦାେଵ ିଆହ୍ା 
ଆରତତୁିକରାମା 
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ଜଜୈଜଜୈ ସାୟିନାର୍ ଆତା ପହୁଡାଜଵମଂଦରିୀଜହା 
ଆଳଵଜିତା ସଜପ୍ରଜମ ତୁଜଲା ଆରତଜିଘ ଉନକିରୀଜହା 
ରଂଜଵସିୀ ତୂ ମରୁ୍ରଜବାଲୁନୀ ମାୟାଜଶୀନଜି ମଲୁାଜହା 
ରଂଜଵସିୀ ତୂ ମରୁ୍ରଜବାଲୁନୀ ମାୟାଜଶୀନଜି ମଲୁାଜହା 
ଜଭାରି୍ସଵିୟାଦତୂିଚ ହରୁ ନୟିାନଜିଜସଵକ ଦୁ:େଲାଜହା 
ଜଭାରି୍ସଵିୟାଦତୂିଚ ହରୁ ନୟିାନଜିଜସଵକ ଦୁ:େଲାଜହା 
ଦାଵୁନଭିକ୍ତଵୟସନହରସିୀ ଦଶଧନ ଜଦଶୀ ତୟାଲାଜହା 
ଦାଵୁନଭିକ୍ତଵୟସନହରସିୀ ଦଶଧନ ଜଦଶୀ ତୟାଲାଜହା 
ଝୂ୍ଜଲ ଅସତ ିକସଟ ଅତୀଶୟାତୁମଜଚ ୟାଜଦହାଲଜହା 
ଜଜୈଜଜୈସାୟିନାର୍ ଆତାପହୁଡାଜଵ ମଂଦରିୀଜହା 
ଆଳଵଜିତା ସଜପ୍ରଜମ ତୁଜଲା ଆରତଜିଘ ଉନକିରୀଜହା 
ଜଜୈଜଜୈସାୟିନାର୍ ଆତାପହୁଡାଜଵ ମଂଦରିୀଜହା 
କ୍ଷମାଶୟନ ସଂୁଦରହିଜିଶାଭା ସମୁନଜଶଜତୟାଵରୀଜହା 
କ୍ଷମାଶୟନ ସଂୁଦରହିଜିଶାଭା ସମୁନଜଶଜତୟାଵରୀଜହା 
ଘୟାଵୀ ଜଦାଡୀ ଭକ୍ତ ଜନାଂଚ ିପୂଜ ଅଚଧାକରୀଜହା 
ଘୟାଵୀ ଜଦାଡୀ ଭକ୍ତ ଜନାଂଚ ିପୂଜ ଅଚଧାକରୀଜହା 
ଓଵାଳଜିତାପଂଚପ୍ରାଣିଜଜୟାତ ିସମୁତୀକରୀଜହା 
ଓଵାଳଜିତାପଂଚପ୍ରାଣିଜଜୟାତ ିସମୁତୀକରୀଜହା 
ଜସଵାକଂିକରଭକି୍ତ ପ୍ରୀତ ିଅତ୍ତରପରମିଳଵାରଜିହା 
ଜଜୈଜଜୈସାୟିନାର୍ ଆତା ପହୁଡାଜଵ ମଂଦରିୀଜହା 
ଆଳଵଜିତା ସଜପ୍ରଜମ ତୁଜଲା ଆରତଜିଘ ଉନକିରୀଜହା 
ଜଜୈଜଜୈସାୟିନାର୍ ଆତା ପହୁଡାଜଵ ମଂଦରିୀଜହା 
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ଜସାଡୁନଜିାୟା ଦୁ:େଵାଟଜତ ବାବା(ସାୟି) ତ୍ଵଚ୍ଚରଣାସୀଜହା 
ଜସାଡୁନଜିାୟା ଦୁ:େଵାଟଜତ ବାବା(ସାୟି) ତ୍ଵଚ୍ଚରଣାସୀଜହା 
ଆଜଗ୍ନ୍ୟସ୍ତଵଜହା ଅସୀପ୍ରସାଦଜଘ ଉନ ିନଜିସଦନାସୀଜହା 
ଆଜଗ୍ନ୍ୟସ୍ତଵଜହା ଅସୀପ୍ରସାଦଜଘ ଉନ ିନଜିସଦନାସୀଜହା 
ଜାଜତା ଆତା ଜୟ ଉପନୁରପିତ୍ଵଚ୍ଚରଣାଜଚପାଶଜିହା 
ଜାଜତା ଆତା ଜୟ ଉପନୁରପିତ୍ଵଚ୍ଚରଣାଜଚପାଶଜିହା 
ଉେଵୂତୁଜଲ ସାୟିମାଵୁଜଲ ନଜିହତି ସାଦା ୟାସୀଜହା 
ଜଜୈଜଜୈସାୟିନାର୍ ଆତା ପହୁଡାଜଵ ମଂଦରିୀଜହା 
ଆଳଵଜିତା ସଜପ୍ରଜମ ତୁଜଲା ଆରତଜିଘ ଉନକିରୀଜହା 
ଜଜୈଜଜୈସାୟିନାର୍ ଆତା ପହୁଡାଜଵ ମଂଦରିୀଜହା 
ଆତାସ୍ଵାମୀ ସଜୁେନଦି୍ରାକରା ଅଵରୂ୍ତା ବାବାକରାସାୟିନାର୍ା 
ଚନିମୟଜହ (ନଜି) ସେୁଦାମ ଜାଵୁନ ିପହୁଡା ଏକାଂତ 
ଜଵୈରାର୍ୟାଚା କୁଂଚ ଜଘ ଉନ ିଜଚୌକ ଝୂ୍ଡଲିା ବାବାଜଚୌକଝୂ୍ଡଲିା 
ତୟାଵରୀ ସଜୁପ୍ରମାଚା ଶଡିକାଵାଦଦିଲା 
ଆତାସ୍ଵାମୀସଜୁେନଦି୍ରାକରା ଅଵଦୂତାବାବାକରା ସାୟିନାର୍ା 
ଚନିମୟଜହ ସେୁଦାମ ଜାଵୁନ ିପହୁଡା ଏକାଂତ 
ପାୟଘଡୟା ଘାତଲୟ ସଂୁଦର ନଵଵଦିା ଭକ୍ତୀ ଈତ ବାବାନଵଵଦିା ଭକ୍ତୀ 
ଗ୍ନ୍ୟାନାଂଚୟାସମୟାଲାଵୁନ ିଉଜଲଳୟାଜଜୟାତୀ 
ଆତାସ୍ଵାମୀ ସଜୁେ ନଦି୍ରା କରା ଅଵଦୂତା ବାବାକରା ସାୟିନାର୍ 
ଚନିମୟଜହ ସେୁଦାମ ଜାଵୁନ ିପହୁଡା ଏକାଂତ 
ଭାଵାର୍ଧାଂଚା ମଂଚକ ହଦୁୟାକାଶୀଟାଂରି୍ଲା ବାବା(ହଦୁୟା) କାଶୀଟାଂରି୍ଲା 
ମନାଚୀ ସମୁଜନ କରୁନୀଜକଜଲ ଜଶଜଜଲା 
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ଆତାସ୍ଵାମୀ ସଜୁେ ନଦି୍ରା କରା ଅଵଦୂତା ବାବାକରା ସାୟିନାର୍ 
ଚନିମୟଜହ ସେୁଦାମ ଜାଵୁନ ିପହୁଡା ଏକାଂତ 
ଜଵୈତାଜଚ କପାଟଲାଵୁନ ିଏକତ୍ରଜକଜଲ ବାବା ଏକତ୍ରଜକଜଲ 
ଦୁଭଧୁ ଦ୍ୀଂଚୟା ର୍ାଂେୀ ଜସାଡୁନ ିପଡଜଦଜସାଡଜିଲ 
ଆତାସ୍ଵାମୀ ସଜୁେ ନଦି୍ରା କରା ଅଵଦୂତା ବାବାକରା ସାୟିନାର୍ 
ଚନିମୟଜହ ସେୁଦାମ ଜାଵୁନ ିପହୁଡା ଏକାଂତ 
ଆଶାତୃଷ୍ଣ କଲପଜନଚା ଜସାଡୁନ ିର୍ଲବଲା ବାବାଜସାଡୁନ ିର୍ଲବଲା 
ଦୟାକ୍ଷମା ଶାଂତ ିଦାସୀ ଉବୟା ଜସଜଵଲା 
ଆତାସ୍ଵାମୀ ସଜୁେ ନଦି୍ରା କରା ଅଵଦୂତା ବାବାକରା ସାୟିନାର୍ 
ଚନିମୟଜହ ସେୁଦାମ ଜାଵୁନ ିପହୁଡା ଏକାଂତ 
ଅଲକ୍ଷୟ ଉନମନ ିଜଘ ଉନ ିନାଜୁକ ଦୁଶଶାଲା ବାବା ନାଜୁକ ଦୁଶଶାଲା 
ନରିଂଜଜନ ସଦ୍ଗରୁୁସ୍ଵାମୀ ନଜିଵଲିଜଶଜଜଲା 
ଆତାସ୍ଵାମୀ ସଜୁେ ନଦି୍ରା କରା ଅଵଦୂତା ବାବାକରା ସାୟିନାର୍ 
ଚନିମୟଜହ ସେୁଦାମ ଜାଵୁନ ିପହୁଡା ଏକାଂତ 
ଶ୍ରୀ ର୍ୁରୁଜଦଵଦତ: 
ପାଜହପ୍ରସାଦାଚ ିଵାଟଦୟାଜଵଦୁ ଓନୟିାତାଟା 
ଜଶଷାଜଘ ଉନ ିଜା ଈନତୁମଜଚ ଝୂ୍ଲୀୟାଜବାଜନ 
ଝୂ୍ଜଲା ଆତା ଏକସଵାତୁହ୍ ଆଳଂଵାଜଵାଜଦଵା 
ତୁକାହ୍ଜଣ ଆତା ଚତି୍ତ କରୁନୀରାହଜିଲା ନଶିି୍ଚତ 
ପାଵଲାପ୍ରସାଦ ଆତ ଵଜିୋନଜିଜଵ ବାବା ଆତାନଜିଜଵ 
ଆପୁଲାଜତା ଶ୍ରମକଜଳାଜୟତଜସଭାଜଵ 
ଆତାସ୍ଵାମୀ ସଜୁେ ନଦି୍ରା କରା ଜର୍ାପାଲା ବାବାସାୟିଦୟାଳା 
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ପୁରଜଲମଜନାରାର୍ ଜାଜତା ଆପୁଜଲସଧଳା 
ତୁହ୍ସୀ ଜାର୍ଵୂ ଆହ୍ ଆପୁଲୟା ଚାଡା ବାବା ଆପୁଲୟାଚାଡା 
ଶୁଭା ଶୁଭ କଜମଧଜଦାଷ ହରାଵୟାପୀଡା 
ଅତାସ୍ଵାମୀ ସଜୁେ ନଦି୍ରାକରାଜର୍ାପାଲା ବାବାସାୟିଦୟାଳା 
ପୁରଜଲମଜନାରାର୍ ଜାଜତା ଆପୁଜଲସଧଳା 
ତୁକାହ୍ଜଣଧିଦଜଲ ଉଚ୍ଚଷି୍ଟାଜଚଜଭାଜନ (ବାବା) ଉଚ୍ଚଷି୍ଟାଜଚ ଜଭାଜନ 
ନାହନିଵିଡଜିଲ ଅହ୍ ଆପୁଲୟାଭିନ୍ନା 
ଅତାସ୍ଵାମୀ ସଜୁେ ନଦି୍ରାକରାଜର୍ାପାଲା ବାବାସାୟିଦୟାଳା 
ପୁରଜଲମଜନାରର୍ଜାଜତା ଆପଜୁଲସଧଲା 
ଶ୍ରୀ ସଚ୍ଚଦିାନଂଦ ସଦ୍ଗରୁୁ ସାୟିନାର୍ ମହରାଜ କ ିଜଜୈ 
ରାଜାଧିରାଜ ଜୟାରି୍ରାଜ ପରବ୍ରହ୍ ଶ୍ରୀସାୟିନାର୍ାମହରାଜ 
ଶ୍ରୀ ସଚ୍ଚଦିାନଂଦ ସଦ୍ଗରୁୁ ସାୟିନାର୍ ମହରାଜ କ ିଜଜୈ 
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