
শ্রী সচ্চিদানংদ সদ্গরুু সাচ্চিনাধ মহরাজ কী জজ. 
আরচ্চি সাচ্চিবাবা সসৌখ্ি দািার জীব 
চরণ রজিালী দ্িাবা দাসাচ্চবসাবা 
ভক্তাচ্চবসাবা আরচ্চিসাচ্চিবাবা 
জালচু্চনি অনংগ সস্বরূচ্চিরাহহদংগ 
মমুকূ্ষ জনদাচ্চব চ্চনজহ ালা শ্রীরংগ 
স ালা শ্রীরংগ আরচ্চিসাচ্চিবাবা 
জিমচ্চন জজসাভাব িি জিসা অনভুব 
দাচ্চবচ্চস দিাঘনা ঐচ্চস িুঝীচ্চহমাব 
িুঝীচ্চহমাবা আরচ্চিসাচ্চিবাবা 
িুমহচনাম দ্িািা হহর সংসৃ্কচ্চি ব্িধা 
অগাধিবকরচ্চণ মাগগ দাচ্চবচ্চস অনাধা 
দাচ্চবচ্চস অনাধা আরচ্চি সাচ্চিবাবা 
কচ্চলিুচ্চগ অবিারা সদ্গণু িরব্রহ্মা সাচার 
অবিীণগ ঝূলাহস স্বামী দত্ত চ্চদগংবর 
দত্ত চ্চদগংবর আরচ্চি সাচ্চিবাবা 
আঠাচ্চদবসা গুরুবারী ভক্ত করীচ্চিবারী 
প্রভুিদ িহাবিা ভবভি চ্চনবারী 
ভিচ্চনবারী আরচ্চি সাচ্চিবাবা 
মাঝাচ্চনজ দ্রব্িহঠব িব চরণরজহসবা 
মাগহণ সহচ্চচ আিা িুহ্মা সদবাচ্চদহদবা 
সদবাচ্চদহদব আরচ্চিসাচ্চিবাবা 
ইচ্চিিা দীনচািক চ্চনমগল সিািচ্চনজসূখ 
িাজহব মাধবািা সংভাল অিূচ্চলবাক 
অিূচ্চলবাক আরচ্চিসাচ্চিবাবা 
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সসৌখ্িদািার জীবা চরণ রজিালী দ্িাবাদাসা 
চ্চবসাবা ভক্তাচ্চবসাবা আরচ্চি সাচ্চিবাবা 
২. অভংগ 
চ্চিচ্চরচ্চ  মাহঝ িং রীিুর সাচ্চিবাবারমাবর 
বাবারমাবর  সাচ্চিবাবারমাবর 
শুদ্দভচ্চক্ত চংদ্রভাগা  ভাবিুং লীকজাগা 
িুং লীক জাগা  ভাবিুং লীকজাগা 
িাহহা িাহহা অবহঘজন| করূবাবান্সী বংদন 
সাচ্চিসী বংদন| করূবাবান্সী বংদন|| 
গণহূ্মহণ বাবাসাচ্চি| দাবিাব মাহঝ আিী 
িাবমাহঝ আিী দাবিাব মাহঝিা ঈ 
৩. নমনং 
ঘালীন সলাটাংগণ,বংদীন চরণ 
স াল্িানী িাহীন রূিিুহঝ| 
সপ্রহম আচ্চলংগন,আনংহদ িূচ্চজন 
ভাহব ওবালীন হ্মহণ নামা|| 
ত্বহমব মািা চ চ্চিিা ত্বহমব 
ত্বহমব বংধুশ্চ সখা ত্বহমব 
ত্বহমব চ্চবদ্িা দ্রচ্চবণং ত্বহমব 
ত্বহমব সবগং মমহদবহদব 
কাহিন বাচা মনহসংচ্চদ্রয়িবগা 
বদু্্িাত্মনাবা প্রকৃহি স্বভাবাি 
কহরাচ্চম িদ্িত্সকলং িরয়ৈ 
নারািণাহিচ্চি সমিগিামী 
অচ্িুিংহকিবং রামনারািণং 
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কৃষ্ণদাহমাদরং বাসুহদবং হচ্চরং 
শ্রীধরং মাধবং সগাচ্চিকাবল্লভং 
জানকীনািকং রামচংদ্রং ভহজ 
৪. নাম ৈরণং 
হহররাম হহররাম রামরাম হহর হহর 
হহরকৃষ্ণ হহরকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হহর হহর ||শ্রী গুরুহদবদত্ত 
৫. নমস্কারাষ্টকং 
অনংিা িুলাহি কহসহর স্তবাহব 
অনংিা িুলাহি কহসহর নমাহব 
অনংিামখুাচা চ্চিহণ সিষ গাি 
নমস্কার সাষ্টাংগ শ্রীসাচ্চিনাধা 
ৈরাহবমনীত্বত্িদা চ্চনত্িভাহব 
উরাহবিরী ভচ্চক্তসাঠী স্বভাহব 
িরাহব জগা িারুনীমািা িািা 
নমস্কার সাষ্টাংগ শ্রীসাচ্চিনাধা 
বহস সজাসদা দাবিা সংিলীলা 
চ্চদহস আগ্ন্ি সলাকা িরী সজাজনালা 
িরী অংিরী গ্ন্িানয়কবল্ি দািা 
নমস্কার সাষ্টাংগ শ্রীসাচ্চিনাধা 
ভরালধলা জন্মহা মান বাচা 
নরাসাধগকা সাধনীভূি সাচা 
ধরূসাচ্চি সপ্রমা গলািা অহংিা 
নমস্কার সাষ্টাংগ শ্রীসাচ্চিনাধা 
ধরাহব করীসান অল্পগ্ন্ি বালা 
করাহব অহ্মাধ্িচুংহভাচ্চনগালা 
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মখুীঘাল সপ্রহমখরাগ্রাস অিা 
নমস্কার সাষ্টাংগ শ্রীসাচ্চিনাধা 
সুরা দীক জিাংচ্িা িদাবংচ্চদিাচ্চি 
শুকাদীক জাহি সমানত্বহদিী 
প্রিাগাচ্চদ িীহধগ িদীনম্রহহািা 
নমস্কার সাষ্টাংগ শ্রীসাচ্চিনাধা 
িুঝ্িাজিািদা িাহিা সগািবালী 
সদারংগলী চ্চচত্স্বরূিী চ্চমলালী 
করীরাসক্রী া সহব কৃষ্ণনাধা 
নমস্কার সাষ্টাংগ শ্রীসাচ্চিনাধা 
িুলামাগহিা মাগহণ এক্িাহব 
করাহজাচ্চ হিা দীন অত্িংি ভাহব 
ভবীহমাহনীরাজ হািাচ্চর আিা 
নমস্কার সাষ্টাংগ শ্রীসাচ্চিনাধা 
৬. প্রার্গন 
ঐসা সি ঈবা! সাচ্চি চ্চদগংবরা 
অক্ষিরূি অবিারা | সবগচ্চহ ব্িািক িূ 
শ্রুচ্চিসারা, অনসূিাচ্চিকুমারা(বাবাহি) মহারাহজ ঈবা 
কািীস্নান জি প্রচ্চিচ্চদবসী সকাল্হািরু চ্চভহক্ষসী চ্চনমগল নচ্চদ িুংগা 
জলপ্রাসী, চ্চনদ্রামাহুরহদিী ঐসা সি িীবা 
সঝালীহলাংবিহস বামকরী চ্চিিলূ ঢমরূধাচ্চর 
ভক্তাবরদসদা সুখকারী, সদিীল মকু্তীচারী ঐসা সি িীবা 
িাচ্চিিাদকুা জিমালা কমং লমূগৃছালা 
ধারণ কচ্চরিীবা নাগজটা, মকুুট সিাভহিামার্া ঐসা সি িীবা 
িত্ির িুঝ্িািা সজ্িানী অক্ষিত্বাংহচসদনী 
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লক্ষ্মীবাসকরী চ্চদনরজনী, রক্ষচ্চসসংকট বারুচ্চন ঐসা সি িীবা 
িািচ্চর্িান িুহঝ গুরুরািা দশৃ্িকরী নিনািা 
িূণগানংদ সুহখ হীকািা, লাচ্চবচ্চসহচ্চর গুণগািা 
ঐসা সি িীবা সাচ্চি চ্চদগংবর অক্ষি রূি অবিারা 
সবগচ্চহব্িািক িূ, শ্রুচ্চিসারা অনসূিাচ্চি কুমারা(বাবাহি) মহারাহজ ঈবা 
৭. সাচ্চি মচ্চহমা সস্তািং 
সদাসত্স্বরূিং চ্চচদানংদকংদং 
জগত্সংভবস্ধান সংহার সহিুং 
স্বভহক্তিিা মানষুং দিগিংিং 
নমামীশ্বরং সদ্গরুুং সাচ্চিনার্ং 
ভবধ্াংি চ্চবধ্ংস মািগ াং মীড্িং 
মহনাবাগিীিং মচু্চনর ্িান গম্িং 
জগদ্্বিািকং চ্চনমগলং চ্চনগুগণং ত্বাং 
নমামীশ্বরং সদ্গরুুং সাচ্চিনার্ং 
ভবাংহভাচ্চদ মগ্নাচ্চধগিানাং জনানাং 
স্বিাদাচ্চিিানাং স্বভচ্চক্ত চ্চপ্রিাণাং 
সমদু্দারণাধগং কহলৌ সংভবংিং 
নমামীশ্বরং সদ্গরুুং সাচ্চিনার্ং 
সদাচ্চনংব বকৃ্ষস্িমলুাচ্চধ বাসাি 
সুধাস্রাচ্চবণং চ্চিক্ত মপ্ি চ্চপ্রিংিং 
িরুং কল্প বকৃ্ষাচ্চধকং সাধিংিং 
নমামীশ্বরং সদ্গরুুং সাচ্চিনার্ং 
সদাকল্প বকৃ্ষস্ি িস্িাচ্চধমহূল 
ভবদ্ভাববদু্্িা সিিগাচ্চদহসবাং 
নণৃাং কুবগিাং ভুচ্চক্ত-মচু্চক্ত প্রদংিং 
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নমামীশ্বরং সদ্গরুুং সাচ্চিনার্ং 
অহনকা িিৃা ির্কিগ লীলা চ্চবলায়স: 
সমা চ্চবষৃ্কহিিান ভাস্বি্িভাবং 
অহংভাবহীনং প্রসন্নাত্মভাবং 
নমামীশ্বরং সদ্গরুুং সাচ্চিনার্ং 
সিাং চ্চবিমারাম সমবাচ্চভরামং 
সদাসজ্জয়ন সংস্তুিং সন্নমচ্চদ্ভ: 
জনাহমাদদং ভক্ত ভদ্র প্রদংিং 
নমামীশ্বরং সদ্গরুুং সাচ্চিনার্ং 
অজন্মাদ্িহমকং িরংব্রহ্ম সাক্ষাি 
স্বিং সংভবং রামহমবাবিীণগং 
ভবদ্দিগনাত্সংিুনীি: প্রহভাহং 
নমামীশ্বরং সদ্গরুুং সাচ্চিনার্ং 
শ্রীসাচ্চিি কৃিাচ্চনহধ চ্চখলনণৃাং সবগাধগচ্চসচ্চদ্দপ্রদ 
িুষ্মত্িাদরজ: প্রভাবমিুলং ধািাচ্চিবক্তাক্ষম: 
সদ্ভক্্তিাশ্িরণং কৃিাংজচ্চলিুট: সংপ্রাচ্চিহিাচ্চৈন প্রহভা 
শ্রীমত্সাচ্চিিহরি িাদ কমলান না্িিরণ্িংমম 
সাচ্চিরূিধর রাঘহবাত্তমং 
ভক্তকাম চ্চববধু দ্রুমং প্রভুং 
মািহিািহি চ্চচত্ত শুদ্ধহি 
চ্চচংিিাম্িহ মহচ্চনগিং মদুা 
িরত্সুধাংিং প্রচ্চিমং প্রকািং 
কৃিািিিং িবসাচ্চিনার্ 
ত্বদীিিাদাব্জ সমাচ্চিিানাং 
স্বিািিািাি মিাকহরািু 
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উিাসনায়দবি সাচ্চিনার্ 
ৈয়বমগ সিািাসচ্চন নাস্তুিস্ত্বং 
রহমন্মহনাহম িবিাদিুহে 
ভ্রংহগা িদাহব্জ মকরংদলবু্ধ: 
অহনকজন্মাচ্চজগ ি িািসংক্ষহিা 
ভহবদ্ভবত্িাদ সহরাজ দিগনাি 
ক্ষমস্ব সবগানিরাধ িুংজকান 
প্রসীদ সাচ্চিি সদ্গহুরা দিাচ্চনহধ 
শ্রীসাচ্চিনার্ চরণামিৃ িূণগচ্চচত্তা 
িত্িাদ সসবনরিা স্সি িংচ ভক্্তিা 
সংসারজ্ি দচু্চরহিৌঘ চ্চবচ্চনগগ িাহস্ত 
জকবল্ি ধাম িরমং সমবাপ্নবুংচ্চি 
সস্তািহম িত্িহঠদ্ভক্্তিা সিান্নরস্তন্মনাসদা 
সদ্গহুরা: সাচ্চিনার্স্ি কৃিািািং ভহবদ্ভবং 
৮. গুরু প্রসাদ িাচনাদিকং 
রুহসামমচ্চপ্রিাংচ্চবকা মজবরীচ্চিিাহীরুহসা 
রুহসামমচ্চপ্রিাংগনা চ্চপ্রিসুিাত্মজাহীরুহসা 
রুহসাভচ্চগনবংধু হী স্বশুর সাসুবাচ্চি রুহসা 
নদত্ত গুরুসাচ্চিমা মঝবরী কধীহী রুহসা 
িুহসান সুনভাচ্চিত্িা মজন ভ্রািঊজািা িুহসা 
িুহসান চ্চপ্রিহসািহর চ্চপ্রিসহগনগ্ন্িািী িুহসা 
িুহসা সুহৃদনাসখ স্বজননাি বংধ ূিুহসা 
িরীন গুরুসাচ্চিমা মঝবরী কধীহী রুহসা 
িুহসান অবলামহুল িরুণ বদৃ্দহী নািুহসা 
িুহসান গুরুর্াকুহট মজন সদারসাহন িুহসা 
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িুহসানচবহল বহুর সুজনসাদহুীনা িুহসা 
িরীন গুরুসাচ্চিমা মঝবরী কধীহী রুহসা 
দহুসাচিুরত্ত্বচ্চবি চ্চববধু প্রাগ্ন্িগ্ন্িানীরুহসা 
রুহসা চ্চহ চ্চবদ ুস্ত্রীিা কুিল িংচ্চ িাহীরুহসা 
রুহসামচ্চহিিীিিী ভজকিািসীহী রুহসা 
নদত্ত গুরুসাচ্চিমা মঝবরী কধীহী রুহসা 
রুহসাকচ্চব ঋচ্চষ মনুী অনঘচ্চসদ্দহিাগীরুহসা 
রুহসাচ্চহগৃহহদবিাচ্চিকুলগ্রামহদবী রুহসা 
রুহসাখলচ্চিিািহী মলীন াচ্চকনী হীরুহসা 
নদত্ত গুরুসাচ্চিমা মঝবরী কধীহী রুহসা 
রুহসামগৃখগকৃমী অচ্চখলজীবজংিূরুহসা 
রুহসা চ্চবটিপ্রস্তরা অচল আিগাব্ধীরুহসা 
রুহসাখিবনাচ্চগ্নবার অবচ্চনিংচিহত্ত্বরুহসা 
নদত্ত গুরুসাচ্চিমা মঝবরী কধীহী রুহসা 
রুহসা চ্চবমলচ্চকন্নরা অমলিচ্চক্ষণীহীরুহসা 
রুহসািচ্চিখগাচ্চদহী গগচ্চন িারকাহীরুহসা 
রুহসা অমররাজহী অদি ধমগরাজা রুহসা 
নদত্ত গুরুসাচ্চিমা মঝবরী কধীহী রুহসা 
রুহসা মন সরস্বিী চিলচ্চচত্ত িীহীরুহসা 
রুহসাবিুচ্চদিাচ্চখলাকঠিনকালহিা হীরুহসা 
রুহসাসকল চ্চবশ্বহীমচ্চিিু ব্রহ্মহগালংরুহসা 
নদত্ত গুরুসাচ্চিমা মঝবরী কধীহী রুহসা 
চ্চবম ূ হ্মণচু্চন হহসা মজনমত্সরাহী রুহসা 
িদাচ্চভরুচ্চচ উলহসা জননকধগমীনাফহসা 
নদগুগ দচৃ্চিচা ধহসা অচ্চিব ভাব মাহগখহসা 
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প্রিংচ্চচ মনহহরুহসা দ ৃচ্চবরচ্চক্তচ্চচত্তীঠহসা 
কুণাচ্চচ ঘৃণানহসানচস্পহৃকিাচী অহসা 
সয়দব হৃদিা বহসা মনচ্চসদ্িাচ্চন সাচ্চিবহসা 
িদীপ্রণিহবারহসা চ্চনচ্চখল দশৃ্ি বাবাচ্চদহসা 
নদত্ত গুরুসাচ্চিমা উিচ্চরিাচহনলা রুহসা 
৯. মংি িুষ্পং 
হচ্চর ওং িহগ্ন্িন িগ্ন্িমিজংিহদবা স্তাচ্চনধমগাচ্চণ 
প্রধমা্িাসন | সিহনাকং মচ্চহমান:স্সচংি 
িিিূহবগ সা্িা স্সংচ্চি সদবা:| 
ওং রাজাচ্চধরাজাি িসহ্িসাচ্চহহন 
নহমাবিং জব িবণাি কুমগহহ 
সহমকামান কামকামাি মহ্িং 
কাহমশ্বহরা জবিবহণা দদািু 
কুহবরাি জবিবণািা মহারাজািনম: 
ওং স্বস্তী সাম্রাজিং সভাজিং 
স্বারাজিং জবরাজিং িারহমষ্ট্িংরাজিং 
মহারাজি মাচ্চধিত্িমিং সমংিিিগা 
ঈশ্িা স্সাবগহভৌম স্সাবগা িুষান 
িাদািদাদগ াি প্রুচ্চধয়ব্িসমদু্র িিগাংিািা 
একরাচ্চল্লচ্চি িদহপ্িষ সলাহকাচ্চবগীহিা মরুি: 
িচ্চরহবহষ্টাহরা মরুত্ত স্িাবসন গ্রুহহ 
আচ্চবচ্চক্ষিস্িকাম সপ্রর চ্চবহশ্বহদবাসভাসদ ইচ্চি 
শ্রী নারািণবাসুহদব সচ্চিদানংদ সদ্গরুু সাচ্চিনাধ মহারাজ চ্চক জজ 
করচরণ কৃিং বাক্কাি জংকমগজংবা 
িবণনিনজং বামানসংবা িরাধং 
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চ্চবচ্চদি মচ্চবচ্চদিং বা সবগহমিি ক্ষমস্ব 
জিজি করুণাহব্ধ শ্রীপ্রহভাসাচ্চিনাধ 
শ্রী সচ্চিদানংদ সদ্গরুু সাচ্চিনাধ মহরাজ চ্চক জজ 
রাজাচ্চধরাজ সিাচ্চগরাজ িরব্রহ্ম শ্রীসাচ্চিনাধামহরাজ 
শ্রী সচ্চিদানংদ সদ্গরুু সাচ্চিনাধ মহরাজ চ্চক জজ 
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