
ଷିରିଡି	ସାଯି	ବାବା	 ାତଃକାଲ	ଆରତି	-	କାକଡ	ଆରତି

ୀ	ସ ି ଦାନଂଦ	ସମଧ	ସଦ ରୁ	ସାଯିନାଧ	ମହରା 	କୀ	େଜୖ�

1�	େଜାଡୂ	ନିଯାକରଚରଣି	େଠଵିଲାମାଧା
ପରିସାଵୀ	ଵିନଂତୀ	ମାଝୀ	ପଂଡରୀନାଧା
ଅେସାନେସା	ଭାଵାଆେଲା	-	ତୂଝିଯାଠାଯା
ପା ି ପାେହ	ମଜକେଡ	-	ସଦ ରୂରାଯା

ଅଖଂଡିତ	ଅସାେଵଇେସ	-	ଵାଟେତପାଯୀ
ତୁକାହେଣ	େଦଵାମାଝୀ	େଵଡୀଵାକୁଡୀ
ନାେମ	ଭଵପା 	ହାତି	-	ଆପୁଲ ାେତାଡୀ

2�ଉଠାପାଂଡୁରଂଗା	ଅତା	 ଭାତ	ସମେଯା	ପାତଲା	|
େଵୖ ଵାଂଚା	େମଳା	ଗରୁଡ-ପାରୀ	ଦାଟଲା	||
ଗରୂଡାପାରା	ପାସୁନୀ	ମହା	ଦାରା	ପଯଂତା	|
ସୁରଵରାଂଚୀ	ମାଂଦୀ	ଉଭୀ	େଜାଡୂନି	ହା
ଶୁକସନକାଦିକ	ନାରଦତୁଂବର	ଭ ାଂଚ ାେକାଟୀ
ି ଶୂଲଢମରୂ	େଘଉନି	ଉଭା	ଗିରିେଜଚାପତୀ
କଲିଯୁଗୀଚା	ଭ ାନାମା	ଉଭାକୀତନୀ
ପାଠୀମାେଗ	ଉଭୀେଡାଲା	ଲାଵୁନିଉଆଜନୀ

3�ଉଠା	ଉଠା	 ୀସାଯିନାଧଗୁରୁଚରଣକମଲ	ଦାଵା
ଆଧିଵ ାଦି	ଭଵତାପ	ଵାରୁନୀ	ତାରା	ଜଡଜୀଵା
େଗଲୀତୁହା	େସାଡୁ	ନିଯାଭଵ	ତମର	ରଜନୀଵିଲଯା
ପରିହୀ	ଅଙ ାନାସୀ	ତମଚୀ	ଭୁଲଵିେଯାଗମାଯା
ଶ ି ନ	ଅହାଯ ି ଂଚି 	ହୀ	ତି	ଜଲାସାରାଯା
ତୁହୀ 	ତୀେତସାରୁନି	ଦାଵା	ମୁଖଜନତାରାଯା
ଅ ାନୀ	ଅହୀକିତି	ତଵ	ଵଣାଵୀତଵେଧାରଵୀ
ତୀଵଣତାଭା	ଗେଲ	ବହୁଵଦନିେଶଷ	ଵିଧକଵୀ
ସ ପେହାଉନି	ମହିମାତୁମଚା	ତୁହୀଚଵଦଵାଵା
ଆଦିଵ ାଧିଭଵ	ତାପଵାରୁନି	ତାରାଜଡଜୀଵା
ଉଠା	ଉଠା	 ୀସାଯିନାଧଗୁରୁଚରଣକମଲ	ଦାଵା
ଆଦିଵ ାଧିଭଵ	ତାପଵାରୁନି	ତାରାଜଡଜୀଵା
ଭ ମନିସ ାଵ	ଧରୁନିେଜ	ତୁହାଅନୁସରେଲ
ାଯା ଵେତ	ଦଶତୁମେଚ	ଦାରି	ଉେବେଠେଲ
ାନସା	ତୁହାସ	ପାହୁନୀ	ମନ	ଅମୁେଚେଘେଲ
ଉଖଡୁନୀେନ କମଲା	ଦୀନବଂଧୂରମାକାଂତା
ପାହିବା ପା ସୀ	ବାଲକାଜସୀ	ମାତା
ରଂଜଵୀମଧୁରଵାଣୀ	ହରିତା 	ସାଯିନାଧା
ଅହି 	ଅପୁେଲକରିଯା ଵତୁଜକ ଵିେତାେଦଵା
ସହନକରିଶିଲ�	ଇକୁଵିଦ ାଵୀ	େଭ 	 ଦାଵା
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ଉଠା	ଉଠା	 ୀସାଯିନାଧଗୁରୁଚରଣକମଲ	ଦାଵା
ଆଦିଵ ାଧି	ଭଵତାପଵାରୁନି	ତାରାଜଡଜୀଵା

4�ଉଠା	ଉଠା	ପାଡୁରଂଗା	ଆତା	-	ଦଶନଦ ାସକଳା
ଝୂଲା	ଅରୁେଣାଦଯାସରଲୀ-ନିେ ଚ�େଵଳା
ସଂତସାଧୂମୁନୀ	ଅଵେଘ	ଝୂେଲତୀେଗାଳା
େସାଡାେଶେଜ	ସୁ 	ଆତା	ବହୁଜାମୁଖକମଲା
ରଂଗମଂଡେପ	ମହାଦାରୀ	ଝୂଲୀେସଦାଟୀ
ମନ	ଉ	ତାଵୀଳରୂପ	ପହଵଯା ୀ
ରାଯିରଖୁମାବାଯି	ତୁହାେଯ	ଊଦ ାଦଯା
େଶେଜ	ହାଲଵୁନୀ	ଜାେଗ	କାରାେଦଵରାଯା
ଗରୂଡ	ହନୁମଂତ	ହୁେଭ	ପାହାତୀଵା
ସଗୀେଚ	ସୁରଵରେଘ	ଉନି	ଆେଲେଭାଭା
ଝୂେଲ	ମୁ 	ଦାରା	ଲା 	ଝୂଲାେରାକଡା
ଵି ଦା 	ନାମ	ଉଭା	େଘ	ଉନିକାକଡ

5�େଘଉନିଯା	ପଂଚାରତୀ	କରୂବାବାସୀ	ଆରତୀ
ଉଠାଉଠାେହା	ବାଂଧଵ	ଓଵାଳୁ	ହରମାଧଵ
କରୂନିଯା	ସିରାମନ	ପାହୁଗଂଭୀରାେହ ାନ

ନାଧା	ଦ ସାଯି	ଜାଡ�ଚି 	ତୁେଝପାଯୀ
କାକଡ	ଆରତୀ	କରୀେତା!	ସାଯିନାଧ	େଦଵା
ଚିନଯରୂପ	ଦାଖଵୀ	େଘ	ଉନି!	ବାଲକଲଘୁ	େସଵା	||କା||

6�କାମେ ାଧମଦମ ର	ଆଟୁନି	କାକଡେକଲା
େଵୖରାଗ ାେଚ	ତୂ 	କାଢୁନୀ	ମୀେତା	ବିଜିଵୀଲା
ସାଯିନାଧଗୁରୁ	ଭ ି	ଜଲିେନ	େତାମୀେପଟଵିଲା
ତଦଵୁ ୀଜାଳୁନୀ	ଗୁରୁେନ	 ାକାଶପାଡିଲା
େଦୖତତମାନାସୁନୀମିଳଵୀ	ତ ୍ଯରୂପି	ଜୀଵା
ଚିନଯରୂପଦାଖଵୀ	େଘଉନିବାଲକଲଘୁ	େସଵା
କାକଡ	ଆରତୀକରୀେତା	ସାଯିନାଧ	େଦଵା
ଚିନଯାରୂପଦାଖଵୀ	େଘ	ଉନି	ବାଲକଲଘୁ	େସଵା
ଭୂ	େଖଚର	ଵ ାପୂନୀ	ଅଵେଘ	 ମଲୀରାହସୀ
େତାଚୀ	ଦ େଦଵ	ଶିରିଡୀ	ରାହୁନି	ପାଵସୀ
ରାହୁନିେଯେଧ	ଅନ ଧହି	ତୂ	ଭ ା ଵଧାଵସୀ
ନିରସୁନି	ଯା	ସଂକଟାଦାସା	ଅନିଭଵ	ଦାଵୀସୀ
ନକେଲତଲୀ	ଲାହୀେକାଣ ା	େଦଵାଵା	ମାନଵା
ଚିନଯରୂପଦାଖଵୀ	େଘ	ଉନି	ବାଲକଘୁେସଵା
କାକଡ	ଆରତୀକରୀେତା	ସାଯିନାଧ	େଦଵା
ଚିନଯରୂପଦାଖଵୀ	େଘ	ଉନି	ବାଲକଘୁେସଵା
ତଦ ଶ ଦୁଂଦୁଭିେନସାେର	ଅଂବ 	େହ	େକାଂଦେଲ
ସଗୁଣମୂତୀ	ପାହଣ ା	ଆତୁର	ଜନଶିରିଡୀ	ଆେଲ!
ାଶୁନି	ତଦଚନା ତ	ଅମୁେଚେଦହବା 	ହରଫେଲ
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େସାଡୁନିଯାଦୁରଭିମାନ	ମାନସ	ତ ରଣି	ଵାହିେଲ
ପାକରୁନୀ	ସାଯିମାଵୁେଲ	ଦାନପଦରିଘ ାଵା

ଚିନଯରୂପଦାଖଵୀ	େଘ	ଉନି	ବାଲକଘୁ	େସଵା
କାକଡ	ଆରତୀକରୀେତା	ସାଯିନାଧ	େଦଵା
ଚିନଯରୂପଦାଖଵୀ	େଘ	ଉନି	ବାଲକଘୁେସଵା�
ଭ ୀଚିଯା	େପାଟୀେବା 	କାକଡ	େଜ ାତୀ
ପଂଚ ାଣଜୀେଵ	ଭାେଵ	ଓଵାଳୁ	ଆରତୀ
ଓଵାଳୂ	ଆରତୀମାଝ ା	ପଂଡରୀନାଧା	ମାଝ ାସାଯିନାଧା
େଦାନୀ	କରେଜାଡୁନିଚରଣୀ	େଠଵିଲାମାଧା
କାଯାମହିମା	ଵଣୂ	ଆତା	ସାଂଗେଣକୀତୀ
େକାଟି ହ	ହତ ମୁଖ	ପାହତା	ଜାତୀ
ରାଯୀରଖୁମାବାଯୀ	ଉଭ ା	େଦାଘୀେଦାବାହୀ
ମାଯୂରପିଂଚ	ଚାମେରଡାଳୀତି	ସାଯୀଂଚ	ଠାଯି
ତୁକାହେଣ	ଦୀପେଘ	ଉନି	ଉନନୀତେଶାଭା
ଵିେଠଵରୀ	ଉବାଦିେସ	ଲାଵଣ ା	ଗାଭା
ଉଠାସାଦୁସଂତସାଦା	ଆପୁଲାେଲ	ହିତା
ଜାଈ 	ଜାଈ 	ହନରେଦହ	ମଗେକୖଚା	ଭଗଵଂତ
ଉେଠାନିଯା	ପହେଟବାବା	ଉଭା	ଅେସଵୀେଟ
ଚରଣତଯାଂେଚେଗାମଟୀ	ଅ ତ	 ୀ	ଅଵେଲାକା
ଉଠାଉଠା	େହାେଵେଗସୀଚଲା	ଜଊରାଉଳାସୀ
ଜଲତିଲପାତକା 	ଚ ାରାଶୀ	କାକଡ	ଆରତିେଦଖିଲିଯା
ଜାେଗକରାରୁକିଣୀଵରା	େଦଵ	ଅେହନିଜସୁରା 	ତ
େଵେଗଲିଂବେଲା 	କରା- ି	େହା	ଈ 	ତଯାସୀ
ଦାରୀବାଜଂ ୀ	ଵାଜତୀ	େଡାଲୁ	ଡମାେମ	ଗଜତୀ
େହାତେସକାକଡାରତି	ମାଝ ା	ସଦ ରୁ	ରାଯଚୀ
ସିଂହନାଧ	ଶଂଖ	େବରି	ଆନଂଦେହାେତାମହାଦାରୀ
େକଶଵରାଜ	ଵିେଠଵରୀ	ନାମାଚରଣ	ଵଂଦିେତା
ସାଯିନାଧ	ଗୁରୁମାେଝ	ଆଯୀ
ମଜଲା	ଠାଵା	ଦ ାଵାପାଯୀ
ୀ	ସ ି ଦାନଂଦ	ସଦ ରୁ	ସାଯିନା 	ମହାରା 	କୀ	େଜୖ

ଦ ରାଜ	ଗୁରୁମାେଝ	ଆଯୀ
ମଜଲା	ଠାଵା	ଦ ାଵାପାଯୀ
ସାଯିନାଧ	ଗୁରୁମାେଝ	ଆଯୀ
ମଜଲା	ଠାଵା	ଦ ାଵାପାଯୀ
ଭାତ	ସମଯୀନଭା	ଶୁଭ	ରଵୀ	 ଭାପାକଲୀ
ସେର	ଗୁରୁ	ସଦା	ଅଶାସମଯୀତ ାଛେଳ	ନାକଲୀ
ହେଣାନିକରେଜାଡୁନୀକରୁ	ଅତାଗୁରୂ	 ାଧନା
ସମଧ	ଗୁରୁସାଯିନାଧ	ପୁରଵୀ	ମେନାଵାସନା
ତମା	ନିରସି	ଭାନୁହଗୁରୁହି	ନାସି	ଅ ାନତା
ପରଂତୁଗୁରୁ	ଚୀକରୀ	ନରଵିହୀକଦୀ	ସାମ ତା
ପୁ 	ହାତିମିର	ଜନେଘ	ଗୁରୁ େପନି	ଅ ନନା
ସମଧ	ଗୁରୁସାଯିନାଧ	ପୁରଵୀ	ମେନାଵାସନା
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ରଵି	 ଗଟେହା	ଉନି	ତରିତଘାଲ	ଵୀ	ଆଲସା
ତସାଗୁରୁହିେସାଡଵୀ	ସକଲ	ଦୁ ୍ରୁତୀ	ଲାଲସା
ହେରାନି	ଅଭିମାନହୀ	ଜଡଵି	ତ ଦୀଭାଵନା
ସମଧ	ଗୁରୁସାଯିନାଧ	ପୁରଵୀ	ମେନାଵାସନା
ଗୁରୂସି	ଉପମାଦିେସଵିଧି	ହରୀ	ହରାଂଚୀଉଣୀ
କୁେଠାନି	ମ 	ଏଇତୀ	କଵନି	ଯା	ଉଗୀପାହୂଣି
ତୁଝୀଚ	ଉପମାତୁଲାବରଵିେଶାଭେତ	ସ ନା
ସମଧ	ଗୁରୁସାଯିନାଧ	ପୁରଵୀ	ମେନାଵାସନା
ସମାଧି	ଉତେରାନିଯା	ଗୁରୁଚଲାମଶୀଦୀକେଡ
ତଦୀଯ	ଵଚେନା ି ତୀ	ମଧୁର	ଵାରିତୀେସାକେଡ
ଅଜାତରିପୁ	ସଦ େରା	ଅଖିଲ	ପାତକ	ଭଂଜନା
ସମଧ	ଗୁରୁସାଯିନାଧପୁର	ଵୀ	ମେନାଵାସନା
ଅହାସୁସମଯାସିଯା	ଗୁରୁ	ଉେଠାନିଯା	େବୖସେଲ
ଵିେଲାକୁନି	ପଦା ି ତା	ତଦିଯ	ଆପେଦ	ନାସିେଲ
ଆସାସୁତ	କାରିଯା	ଜଗତିେକାଣୀହୀ	ଅନ ନା
ଅେସବହୁତଶାହଣା	ପରିନଜ ାଗୁରୂଚୀ ପା
ନତତଵହିତ	ତ ାକେଳକରିତେସ	ରିକାମ ା	ଗପା
ଜରୀଗୁରୁପଦାଧରନୀସୁ ଡ	ଭ ି େନେତାମନା
ସମଧ	ଗୁରୁସାଯିନାଧପୁର	ଵୀ	ମେନାଵାସନା
ଗୁେରାଵିନତି	ମୀକରୀ	 ଦଯ	ମଂଦିରୀ	ଯାବସା
ସମ 	ଜ 	େହ	ଗୁରୁସରୂପଚି	ଠେସାମାନସା
ଗେଡାସତତ	ସ ଅତୀଯତିହିେଦ	ଜଗ ାଵନା
ସମଧ	ଗୁରୁସାଯିନାଧପୁର	ଵୀ	ମେନାଵାସନା

11� େମଯା	ଅ କାଶୀଫଡୁନି	ଗୁରୁଵରା	 ାଧତୀେଜ ଭାତି
ତ ାଂେଚଚି ାସିେଦେତା	ଅଖିଲହରୁନିଯା	 ାଂତିମିନିତ ଶାଂତି
ଐେସ	େହସାଯିନାେଧକଧୁନୀ	ସୁଚଵିେଲ	େଜଵିଯାବାଲକାଶୀ
େତଵିତ ା ପାଯୀ	ନମୁନି	ସଵିନେଯ	ଅପେତା	ଅ କାଶୀ
ୀ	ସ ି ଦାନଂଦ	ସଦ ରୁ	ସାଯିନା 	ମହାରା 	କୀ	େଜୖ

12�ସାଯିରହଂ	ନଜ 	କରନା	ବେ ାକାପାଲ 	କରନା
ସାଯିରହଂ	ନଜ 	କରନା	ବେ ାକାପାଲ 	କରନା
ଜାନାତୁମେନ	ଜଗ ୍ ରସାରା	ସବହୀଝୂ 	ଜମାନା
ଜାନାତୁମେନ	ଜଗ ୍ ରସାରା	ସବହୀଝୂ 	ଜମାନା
ସାଯିରହଂ	ନଜ 	କରନା	ବେ ାକାପାଲ 	କରନା
ସାଯିରହଂ	ନଜ 	କରନା	ବେ ାକାପାଲ 	କରନା
େମୖ	ଅଂଧାହୂବଂଦା	ଆପକାମୁଝୁେସ	 ଭୁଦିଖଲାନା
େମୖ	ଅଂଧାହୂବଂଦା	ଆପକାମୁଝୁେସ	 ଭୁଦିଖଲାନା
ସାଯିରହଂ	ନଜ 	କରନା	ବେ ାକାପାଲ 	କରନା
ସାଯିରହଂ	ନଜ 	କରନା	ବେ ାକାପାଲ 	କରନା
ଦାସଗଣୂକେହ	ଅ 	କ ାେବାଲୂ	ଧ 	ଗଯୀ	େମରୀ	ରସନା
ଦାସଗଣୂକେହ	ଅ 	କ ାେବାଲୂ	ଧ 	ଗଯୀ	େମରୀ	ରସନା
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ସାଯିରହଂ	ନଜ 	କରନା	ବେ ାକାପାଲ 	କରନା
ସାଯିରହଂ	ନଜ 	କରନା	ବେ ାକାପାଲ 	କରନା
ରାଂ	ନଜ 	କେରା	,	ଅ 	େମାେରସାଯୀ
ତୁମବୀନ	ନହୀମୁେଝ	ମାବା 	ଭାଯୀ	-	ରାଂ	ନଜ 	କେରା
େମୖ	ଅଂଧାହୂ	ବଂଦା	ତୁମାରା	-	େମୖ	ଅଂଧାହୂ	ବଂଦା	ତୁମାରା
େମୖନାଜାନୂ,େମୖନାଜାନୂ	-	େମୖନାଜାନୂ	-	ଅଲାଇଲାହି
ରାଂ	ନଜ 	କେରା	ରାଂ	ନଜ 	କେରା	,	ଅ 	େମାେରସାଯୀ
ତୁମବୀନ	ନହୀମୁେଝ	ମାବା 	ଭାଯୀ	-	ରାଂ	ନଜ 	କେରା
ରାଂ	ନଜ 	କେରା	ରାଂ	ନଜ 	କେରା
ଖାଲୀ	ଜମାନା	େମୖେନ	ଗମାଯା	େମୖେନ	ଗମାଯା
ସାଧୀଅଖି 	କା	ସାଧୀଅଖି 	ଆ	-	ସାଧୀଅଖି 	କା	କୀଯାନେକାଯୀ
ରାଂ	ନଜ 	କେରା	ରାଂ	ନଜ 	କେରା	,	ଅ 	େମାେରସାଯୀ
ତୁମବୀନ	ନହୀମୁେଝ	ମାବା 	ଭାଯୀ
ରାଂ	ନଜ 	କେରା	ରାଂ	ନଜ 	କେରା
ଅ 	େନମ 	ଜି 	କା	ଜାଡୂଗନୂେହୖ
ଅ 	େନମ 	ଜି 	କା	ଜାଡୂଗନୂେହୖ
ମାଲି 	ହମାେର	ମାଲି 	ହମାେର
ମାଲି 	ହମାେର	-	ତୁଂ	ବାବାସାଯୀ
ରାଂ	ନଜ 	କେରା	ରାଂ	ନଜ 	କେରା	,	ଅ 	େମାେରସାଯୀ
ରାଂ	ନଜ 	କେରା	ରାଂ	ନଜ 	କେରା

14�ତୁଜକାଯେଦଉ	ସାଵଳ 	ମୀଭାଯାତରିେଯା
ତୁଜକାଯେଦଉ	ସାଵଳ 	ମୀଭାଯାତରିେଯା
ମୀଦୁବଳି	ବଟିକ	ନାମ ା	ଚିଜାଣ	 ୀହରୀ
ମୀଦୁବଳି	ବଟିକ	ନାମ ା	ଚିଜାଣ	 ୀହରୀ
ଉ ି 	ତୁଲାେଦେଣହି	େଗା 	ନାବରି	େଯା
ଉ ି 	ତୁଲାେଦେଣହି	େଗା 	ନାବରି
ତୂ	ଜଗନା 	ତୁଜେଚ	କଶୀେରଭାକରି
ତୂ	ଜଗନା 	ତୁଜେଚ	କଶୀେରଭାକରି
ନେକା	ଅଂତମଦୀଯା	ପାହୂ	ସଖ ାଭଗଵଂତା	 ୀକାଂତା
ମ ାହରା ି	ଉଲେଟାନିେଗ	ଲିହି	ଆତା	ଅଣଚି ା
ଜେହା	ଈ 	ତୁଝୂେରକାକଡା	କିରା	ଉଳତରିେଯା
ଜେହା	ଈ 	ତୁଝୂେରକାକଡା	କିରା	ଉଳତରି
ଅଣତୀ 	ଭ 	େନୖେଵଦ ହି	ନାନାପରି	-	ଅଣତୀ 	ଭ 	େନୖେଵଦ ହି	ନାନାପରୀ
ତୁଜକାଯେଦଉ	ମିଭାଯା	ତରିେଯା
ଯୁଜକାଯେଦଉ	ସଦ ରୁ	ମୀଭାଯା	ତରୀ
ମୀଦୁବଳି	ବଟିକ	ନାମ ା	ଚିଜାଣ	 ୀହରୀ
ମୀଦୁବଳି	ବଟିକ	ନାମ ା	ଚିଜାଣ	 ୀହରୀ�
ୀସଦ ରୁ	ବାବାସାଯୀ	େହା	-	 ୀସଦ ରୁ	ବାବାସାଯୀ

ତୁଜଵାଚୁନି	ଆ ଯନାହୀଭୂତଲୀ	-	ତୁଜଵାଚୁନି	ଆ ଯନାହୀଭୂତଲୀ
ମୀ	ପାପିପତିତଧୀମଂତା	-	ମୀ	ପାପିପତିତଧୀମଂତା
ତାରେଣମଲା	ଗୁରୁନାଧା	ଝୁଡକରୀ	-	ତାରେଣମଲା	ସାଯିନାଧା	ଝୁଡକରୀ
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ତୂଶାଂତି େମଚାେମରୂ	-	ତୂଶାଂତି େମଚାେମରୂ
ତୁମି	ଭଵାଣ	ଵିେଚତାରୂ	ଗୁରୁଵରା
ତୁମି	ଭଵାଣ	ଵିେଚତାରୂ	ଗୁରୁଵରା
ଗୁରୁଵରାମଜସି	ପାମରା	ଅତା	ଉ ରା
ତରିତଲଵଲାହୀ	ତରିତ	ଲଲାହୀ
ମୀବୁଡେତା	ଭଵ	ଭଯ	େଡାହୀ	ଉ ରା
ୀ	ସଦ ରୁ	ବାବାସାଯୀ	େହା	-	 ୀ	ସଦ ରୁ	ବାବାସାଯୀ	େହା

ତୁଜଵାଚୁନି	ଆ ଯନାହୀଭୂତଲୀ
ତୁଜଵାଚୁନି	ଆ ଯନାହୀଭୂତଲୀ
ୀ	ସ ି ଦାନଂଦ	ସଦ ରୁ	ସାଯିନା 	ମହାରା 	କୀ	େଜୖ

ରାଜାଧିରାଜେଯାଗିରାଜ	ପର ହ	ସାଯିନା 	ମହରା
ୀ	ସ ି ଦାନଂଦ	ସଦ ରୁ	ସାଯିନା 	ମହାରା 	କୀ	େଜୖ

Web	Url:	https://www.vignanam.org/veda/shiridi-sai-baba-morning-aarati---kakada-aarati-oriya.html
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