
শ্ৰী সচ্চিদানংদ সদ্গৰু ুসাচ্চিনাধ মহৰাজ কী জজ. 
আৰচ্চি সাচ্চিবাবা সসৌখ্ি দািাৰ জীৱ 
চৰণ ৰজিালী দ্িাৱা দাসাচ্চৱসাৱা 
ভক্তাচ্চৱসাৱা আৰচ্চিসাচ্চিবাবা 
জালচু্চনি অনংগ সস্ৱৰচূ্চিৰাহহদংগ 
মমুকূ্ষ জনদাচ্চৱ চ্চনজহ ালা শ্ৰীৰংগ 
স ালা শ্ৰীৰংগ আৰচ্চিসাচ্চিবাবা 
জিমচ্চন জজসাভাৱ িি জিসা অনভুৱ 
দাচ্চৱচ্চস দিাঘনা ঐচ্চস িুঝীচ্চহমাৱ 
িুঝীচ্চহমাৱা আৰচ্চিসাচ্চিবাবা 
িুমহচনাম দ্িািা হহৰ সংসৃ্কচ্চি ৱ্িধা 
অগাধিৱকৰচ্চণ মাগগ দাচ্চৱচ্চস অনাধা 
দাচ্চৱচ্চস অনাধা আৰচ্চি সাচ্চিবাবা 
কচ্চলিুচ্চগ অৱিাৰা সদ্গণু িৰব্ৰহ্মা সাচাৰ 
অৱিীণগ ঝূলাহস স্ৱামী দত্ত চ্চদগংবৰ 
দত্ত চ্চদগংবৰ আৰচ্চি সাচ্চিবাবা 
আঠাচ্চদৱসা গুৰৱুাৰী ভক্ত কৰীচ্চিৱাৰী 
প্ৰভুিদ িহাৱিা ভৱভি চ্চনৱাৰী 
ভিচ্চনৱাৰী আৰচ্চি সাচ্চিবাবা 
মাঝাচ্চনজ দ্ৰৱ্িহঠৱ িৱ চৰণৰজহসৱা 
মাগহণ সহচ্চচ আিা িুহ্মা সদৱাচ্চদহদৱা 
সদৱাচ্চদহদৱ আৰচ্চিসাচ্চিবাবা 
ইচ্চিিা দীনচািক চ্চনমগল সিািচ্চনজসূখ 
িাজহৱ মাধৱািা সংভাল অিূচ্চলবাক 
অিূচ্চলবাক আৰচ্চিসাচ্চিবাবা 
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সসৌখ্িদািাৰ জীৱা চৰণ ৰজিালী দ্িাৱাদাসা 
চ্চৱসাৱা ভক্তাচ্চৱসাৱা আৰচ্চি সাচ্চিবাবা 
২. অভংগ 
চ্চিচ্চৰচ্চ  মাহঝ িং ৰীিুৰ সাচ্চিবাবাৰমাৱৰ 
বাবাৰমাৱৰ  সাচ্চিবাবাৰমাৱৰ 
শুদ্দভচ্চক্ত চংদ্ৰভাগা  ভাৱিুং লীকজাগা 
িুং লীক জাগা  ভাৱিুং লীকজাগা 
িাহহা িাহহা অৱহঘজন| কৰবূাবান্সী ৱংদন 
সাচ্চিসী ৱংদন| কৰবূাবান্সী ৱংদন|| 
গণহূ্মহণ বাবাসাচ্চি| দাৱিাৱ মাহঝ আিী 
িাৱমাহঝ আিী দাৱিাৱ মাহঝিা ঈ 
৩. নমনং 
ঘালীন সলাটাংগণ,ৱংদীন চৰণ 
স াল্িানী িাহীন ৰিূিুহঝ| 
সপ্ৰহম আচ্চলংগন,আনংহদ িূচ্চজন 
ভাহৱ ওৱালীন হ্মহণ নামা|| 
ত্ৱহমৱ মািা চ চ্চিিা ত্ৱহমৱ 
ত্ৱহমৱ বংধুশ্চ সখা ত্ৱহমৱ 
ত্ৱহমৱ চ্চৱদ্িা দ্ৰচ্চৱণং ত্ৱহমৱ 
ত্ৱহমৱ সৱগং মমহদৱহদৱ 
কাহিন ৱাচা মনহসংচ্চদ্ৰয়িৱগা 
বদু্্িাত্মনাৱা প্ৰকৃহি স্ৱভাৱাি 
কহৰাচ্চম িদ্িত্সকলং িৰয়ৈ 
নাৰািণাহিচ্চি সমিগিামী 
অচ্িুিংহকিৱং ৰামনাৰািণং 
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কৃষ্ণদাহমাদৰং ৱাসুহদৱং হচ্চৰং 
শ্ৰীধৰং মাধৱং সগাচ্চিকাৱল্লভং 
জানকীনািকং ৰামচংদ্ৰং ভহজ 
৪. নাম ৈৰণং 
হহৰৰাম হহৰৰাম ৰামৰাম হহৰ হহৰ 
হহৰকৃষ্ণ হহৰকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হহৰ হহৰ ||শ্ৰী গুৰহুদৱদত্ত 
৫. নমস্কাৰাষ্টকং 
অনংিা িুলাহি কহসহৰ স্তৱাহৱ 
অনংিা িুলাহি কহসহৰ নমাহৱ 
অনংিামখুাচা চ্চিহণ সিষ গাি 
নমস্কাৰ সাষ্টাংগ শ্ৰীসাচ্চিনাধা 
ৈৰাহৱমনীত্ৱত্িদা চ্চনত্িভাহৱ 
উৰাহৱিৰী ভচ্চক্তসাঠী স্ৱভাহৱ 
িৰাহৱ জগা িাৰনুীমািা িািা 
নমস্কাৰ সাষ্টাংগ শ্ৰীসাচ্চিনাধা 
ৱহস সজাসদা দাৱিা সংিলীলা 
চ্চদহস আগ্ন্ি সলাকা িৰী সজাজনালা 
িৰী অংিৰী গ্ন্িানয়কৱল্ি দািা 
নমস্কাৰ সাষ্টাংগ শ্ৰীসাচ্চিনাধা 
ভৰালধলা জন্মহা মান ৱাচা 
নৰাসাধগকা সাধনীভূি সাচা 
ধৰসূাচ্চি সপ্ৰমা গলািা অহংিা 
নমস্কাৰ সাষ্টাংগ শ্ৰীসাচ্চিনাধা 
ধৰাহৱ কৰীসান অল্পগ্ন্ি বালা 
কৰাহৱ অহ্মাধ্িচুংহভাচ্চনগালা 
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মখুীঘাল সপ্ৰহমখৰাগ্ৰাস অিা 
নমস্কাৰ সাষ্টাংগ শ্ৰীসাচ্চিনাধা 
সুৰা দীক জিাংচ্িা িদাৱংচ্চদিাচ্চি 
শুকাদীক জাহি সমানত্ৱহদিী 
প্ৰিাগাচ্চদ িীহধগ িদীনম্ৰহহািা 
নমস্কাৰ সাষ্টাংগ শ্ৰীসাচ্চিনাধা 
িুঝ্িাজিািদা িাহিা সগািবালী 
সদাৰংগলী চ্চচত্স্ৱৰিূী চ্চমলালী 
কৰীৰাসক্ৰী া সহৱ কৃষ্ণনাধা 
নমস্কাৰ সাষ্টাংগ শ্ৰীসাচ্চিনাধা 
িুলামাগহিা মাগহণ এক্িাহৱ 
কৰাহজাচ্চ হিা দীন অত্িংি ভাহৱ 
ভৱীহমাহনীৰাজ হািাচ্চৰ আিা 
নমস্কাৰ সাষ্টাংগ শ্ৰীসাচ্চিনাধা 
৬. প্ৰাৰ্গন 
ঐসা সি ঈবা! সাচ্চি চ্চদগংবৰা 
অক্ষিৰূি অৱিাৰা | সৱগচ্চহ ৱ্িািক িূ 
শ্ৰুচ্চিসাৰা, অনসূিাচ্চিকুমাৰা(বাবাহি) মহাৰাহজ ঈবা 
কািীস্নান জি প্ৰচ্চিচ্চদৱসী সকাল্হািৰু চ্চভহক্ষসী চ্চনমগল নচ্চদ িুংগা 
জলপ্ৰাসী, চ্চনদ্ৰামাহুৰহদিী ঐসা সি িীবা 
সঝালীহলাংবিহস ৱামকৰী চ্চিিলূ ঢমৰধূাচ্চৰ 
ভক্তাৱৰদসদা সুখকাৰী, সদিীল মকু্তীচাৰী ঐসা সি িীবা 
িাচ্চিিাদকুা জিমালা কমং লমূগৃছালা 
ধাৰণ কচ্চৰিীবা নাগজটা, মকুুট সিাভহিামাৰ্া ঐসা সি িীবা 
িত্িৰ িুঝ্িািা সজ্িানী অক্ষিত্ৱাংহচসদনী 
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লক্ষ্মীৱাসকৰী চ্চদনৰজনী, ৰক্ষচ্চসসংকট ৱাৰচু্চন ঐসা সি িীবা 
িািচ্চৰ্িান িুহঝ গুৰৰুািা দশৃ্িকৰী নিনািা 
িূণগানংদ সুহখ হীকািা, লাচ্চৱচ্চসহচ্চৰ গুণগািা 
ঐসা সি িীবা সাচ্চি চ্চদগংবৰ অক্ষি ৰিূ অৱিাৰা 
সৱগচ্চহৱ্িািক িূ, শ্ৰুচ্চিসাৰা অনসূিাচ্চি কুমাৰা(বাবাহি) মহাৰাহজ ঈবা 
৭. সাচ্চি মচ্চহমা সস্তািং 
সদাসত্স্ৱৰিূং চ্চচদানংদকংদং 
জগত্সংভৱস্ধান সংহাৰ সহিুং 
স্ৱভহক্তিিা মানষুং দিগিংিং 
নমামীশ্ৱৰং সদ্গৰুংু সাচ্চিনাৰ্ং 
ভৱ্ৱাংি চ্চৱ্ৱংস মািগ াং মীড্িং 
মহনাৱাগিীিং মচু্চনৰ ্িান গম্িং 
জগদ্ৱ্িািকং চ্চনমগলং চ্চনগুগণং ত্ৱাং 
নমামীশ্ৱৰং সদ্গৰুংু সাচ্চিনাৰ্ং 
ভৱাংহভাচ্চদ মগ্নাচ্চধগিানাং জনানাং 
স্ৱিাদাচ্চিিানাং স্ৱভচ্চক্ত চ্চপ্ৰিাণাং 
সমদু্দাৰণাধগং কহলৌ সংভৱংিং 
নমামীশ্ৱৰং সদ্গৰুংু সাচ্চিনাৰ্ং 
সদাচ্চনংব ৱকৃ্ষস্িমলুাচ্চধ ৱাসাি 
সুধাস্ৰাচ্চৱণং চ্চিক্ত মপ্ি চ্চপ্ৰিংিং 
িৰংু কল্প ৱকৃ্ষাচ্চধকং সাধিংিং 
নমামীশ্ৱৰং সদ্গৰুংু সাচ্চিনাৰ্ং 
সদাকল্প ৱকৃ্ষস্ি িস্িাচ্চধমহূল 
ভৱদ্ভাৱবদু্্িা সিিগাচ্চদহসৱাং 
নণৃাং কুৱগিাং ভুচ্চক্ত-মচু্চক্ত প্ৰদংিং 
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নমামীশ্ৱৰং সদ্গৰুংু সাচ্চিনাৰ্ং 
অহনকা িিৃা িৰ্কিগ লীলা চ্চৱলায়স: 
সমা চ্চৱষৃ্কহিিান ভাস্ৱি্িভাৱং 
অহংভাৱহীনং প্ৰসন্নাত্মভাৱং 
নমামীশ্ৱৰং সদ্গৰুংু সাচ্চিনাৰ্ং 
সিাং চ্চৱিমাৰাম সমৱাচ্চভৰামং 
সদাসজ্জয়ন সংস্তুিং সন্নমচ্চদ্ভ: 
জনাহমাদদং ভক্ত ভদ্ৰ প্ৰদংিং 
নমামীশ্ৱৰং সদ্গৰুংু সাচ্চিনাৰ্ং 
অজন্মাদ্িহমকং িৰংব্ৰহ্ম সাক্ষাি 
স্ৱিং সংভৱং ৰামহমৱাৱিীণগং 
ভৱদ্দিগনাত্সংিুনীি: প্ৰহভাহং 
নমামীশ্ৱৰং সদ্গৰুংু সাচ্চিনাৰ্ং 
শ্ৰীসাচ্চিি কৃিাচ্চনহধ চ্চখলনণৃাং সৱগাধগচ্চসচ্চদ্দপ্ৰদ 
িুষ্মত্িাদৰজ: প্ৰভাৱমিুলং ধািাচ্চিৱক্তাক্ষম: 
সদ্ভক্্তিাশ্িৰণং কৃিাংজচ্চলিুট: সংপ্ৰাচ্চিহিাচ্চৈন প্ৰহভা 
শ্ৰীমত্সাচ্চিিহৰি িাদ কমলান না্িিৰণ্িংমম 
সাচ্চিৰিূধৰ ৰাঘহৱাত্তমং 
ভক্তকাম চ্চৱবধু দ্ৰুমং প্ৰভুং 
মািহিািহি চ্চচত্ত শুদ্ধহি 
চ্চচংিিাম্িহ মহচ্চনগিং মদুা 
িৰত্সুধাংিং প্ৰচ্চিমং প্ৰকািং 
কৃিািিিং িৱসাচ্চিনাৰ্ 
ত্ৱদীিিাদাব্জ সমাচ্চিিানাং 
স্ৱিািিািাি মিাকহৰািু 
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উিাসনায়দৱি সাচ্চিনাৰ্ 
ৈয়ৱমগ সিািাসচ্চন নাস্তুিস্্তৱং 
ৰহমন্মহনাহম িৱিাদিুহে 
ভ্ৰংহগা িদাহব্জ মকৰংদলবু্ধ: 
অহনকজন্মাচ্চজগ ি িািসংক্ষহিা 
ভহৱদ্ভৱত্িাদ সহৰাজ দিগনাি 
ক্ষমস্ৱ সৱগানিৰাধ িুংজকান 
প্ৰসীদ সাচ্চিি সদ্গহুৰা দিাচ্চনহধ 
শ্ৰীসাচ্চিনাৰ্ চৰণামিৃ িূণগচ্চচত্তা 
িত্িাদ সসৱনৰিা স্সি িংচ ভক্্তিা 
সংসাৰজ্ি দচু্চৰহিৌঘ চ্চৱচ্চনগগ িাহস্ত 
জকৱল্ি ধাম িৰমং সমৱাপ্নৱুংচ্চি 
সস্তািহম িত্িহঠদ্ভক্্তিা সিান্নৰস্তন্মনাসদা 
সদ্গহুৰা: সাচ্চিনাৰ্স্ি কৃিািািং ভহৱদ্ভৱং 
৮. গুৰ ুপ্ৰসাদ িাচনাদিকং 
ৰহুসামমচ্চপ্ৰিাংচ্চবকা মজৱৰীচ্চিিাহীৰহুসা 
ৰহুসামমচ্চপ্ৰিাংগনা চ্চপ্ৰিসুিাত্মজাহীৰহুসা 
ৰহুসাভচ্চগনবংধু হী স্ৱশুৰ সাসুবাচ্চি ৰহুসা 
নদত্ত গুৰসুাচ্চিমা মঝৱৰী কধীহী ৰুহসা 
িুহসান সুনভাচ্চিত্িা মজন ভ্ৰািঊজািা িুহসা 
িুহসান চ্চপ্ৰিহসািহৰ চ্চপ্ৰিসহগনগ্ন্িািী িুহসা 
িুহসা সুহৃদনাসখ স্ৱজননাি বংধ ূিুহসা 
িৰীন গুৰসুাচ্চিমা মঝৱৰী কধীহী ৰহুসা 
িুহসান অবলামহুল িৰণু ৱদৃ্দহী নািুহসা 
িুহসান গুৰৰু্াকুহট মজন সদাৰসাহন িুহসা 
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িুহসানচবহল বহুৰ সুজনসাদহুীনা িুহসা 
িৰীন গুৰসুাচ্চিমা মঝৱৰী কধীহী ৰহুসা 
দহুসাচিুৰত্্তৱচ্চৱি চ্চৱবধু প্ৰাগ্ন্িগ্ন্িানীৰহুসা 
ৰহুসা চ্চহ চ্চৱদ ুস্ত্ৰীিা কুিল িংচ্চ িাহীৰহুসা 
ৰহুসামচ্চহিিীিিী ভজকিািসীহী ৰহুসা 
নদত্ত গুৰসুাচ্চিমা মঝৱৰী কধীহী ৰুহসা 
ৰহুসাকচ্চৱ ঋচ্চষ মনুী অনঘচ্চসদ্দহিাগীৰহুসা 
ৰহুসাচ্চহগৃহহদৱিাচ্চিকুলগ্ৰামহদৱী ৰহুসা 
ৰহুসাখলচ্চিিািহী মলীন াচ্চকনী হীৰুহসা 
নদত্ত গুৰসুাচ্চিমা মঝৱৰী কধীহী ৰুহসা 
ৰহুসামগৃখগকৃমী অচ্চখলজীৱজংিূৰহুসা 
ৰহুসা চ্চৱটিপ্ৰস্তৰা অচল আিগাব্ধীৰহুসা 
ৰহুসাখিৱনাচ্চগ্নৱাৰ অৱচ্চনিংচিত্্তহৱৰহুসা 
নদত্ত গুৰসুাচ্চিমা মঝৱৰী কধীহী ৰুহসা 
ৰহুসা চ্চৱমলচ্চকন্নৰা অমলিচ্চক্ষণীহীৰহুসা 
ৰহুসািচ্চিখগাচ্চদহী গগচ্চন িাৰকাহীৰহুসা 
ৰহুসা অমৰৰাজহী অদি ধমগৰাজা ৰহুসা 
নদত্ত গুৰসুাচ্চিমা মঝৱৰী কধীহী ৰুহসা 
ৰহুসা মন সৰস্ৱিী চিলচ্চচত্ত িীহীৰহুসা 
ৰহুসাৱিুচ্চদিাচ্চখলাকঠিনকালহিা হীৰহুসা 
ৰহুসাসকল চ্চৱশ্ৱহীমচ্চিিু ব্ৰহ্মহগালংৰহুসা 
নদত্ত গুৰসুাচ্চিমা মঝৱৰী কধীহী ৰুহসা 
চ্চৱম ূ হ্মণচু্চন হহসা মজনমত্সৰাহী ৰহুসা 
িদাচ্চভৰচু্চচ উলহসা জননকধগমীনাফহসা 
নদগুগ দচৃ্চিচা ধহসা অচ্চিৱ ভাৱ মাহগখহসা 
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প্ৰিংচ্চচ মনহহৰহুসা দ ৃচ্চৱৰচ্চক্তচ্চচত্তীঠহসা 
কুণাচ্চচ ঘৃণানহসানচস্পহৃকিাচী অহসা 
সয়দৱ হৃদিা ৱহসা মনচ্চসদ্িাচ্চন সাচ্চিৱহসা 
িদীপ্ৰণিহৱাৰহসা চ্চনচ্চখল দশৃ্ি বাবাচ্চদহসা 
নদত্ত গুৰসুাচ্চিমা উিচ্চৰিাচহনলা ৰহুসা 
৯. মংি িুষ্পং 
হচ্চৰ ওং িহগ্ন্িন িগ্ন্িমিজংিহদৱা স্তাচ্চনধমগাচ্চণ 
প্ৰধমা্িাসন | সিহনাকং মচ্চহমান:স্সচংি 
িিিূহৱগ সা্িা স্সংচ্চি সদৱা:| 
ওং ৰাজাচ্চধৰাজাি িসহ্িসাচ্চহহন 
নহমাৱিং জৱ িৱণাি কুমগহহ 
সহমকামান কামকামাি মহ্িং 
কাহমশ্ৱহৰা জৱিৱহণা দদািু 
কুহবৰাি জৱিৱণািা মহাৰাজািনম: 
ওং স্ৱস্তী সাম্ৰাজিং সভাজিং 
স্ৱাৰাজিং জৱৰাজিং িাৰহমষ্ট্িংৰাজিং 
মহাৰাজি মাচ্চধিত্িমিং সমংিিিগা 
ঈশ্িা স্সাৱগহভৌম স্সাৱগা িুষান 
িাদািদাদগ াি প্ৰুচ্চধয়ৱ্িসমদু্ৰ িিগাংিািা 
একৰাচ্চল্লচ্চি িদহপ্িষ সলাহকাচ্চবগীহিা মৰিু: 
িচ্চৰহৱহষ্টাহৰা মৰতু্ত স্িাৱসন গ্ৰুহহ 
আচ্চৱচ্চক্ষিস্িকাম সপ্ৰৰ চ্চৱহশ্ৱহদৱাসভাসদ ইচ্চি 
শ্ৰী নাৰািণৱাসুহদৱ সচ্চিদানংদ সদ্গৰু ুসাচ্চিনাধ মহাৰাজ চ্চক জজ 
কৰচৰণ কৃিং ৱাক্কাি জংকমগজংৱা 
িৱণনিনজং ৱামানসংৱা িৰাধং 
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চ্চৱচ্চদি মচ্চৱচ্চদিং ৱা সৱগহমিি ক্ষমস্ৱ 
জিজি কৰণুাহব্ধ শ্ৰীপ্ৰহভাসাচ্চিনাধ 
শ্ৰী সচ্চিদানংদ সদ্গৰু ুসাচ্চিনাধ মহৰাজ চ্চক জজ 
ৰাজাচ্চধৰাজ সিাচ্চগৰাজ িৰব্ৰহ্ম শ্ৰীসাচ্চিনাধামহৰাজ 
শ্ৰী সচ্চিদানংদ সদ্গৰু ুসাচ্চিনাধ মহৰাজ চ্চক জজ 
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