গুৰু মধ্ৱ ৰায়ৰৰগগ নগমা নগমা
গুৰু মধ্ৱ সংতৰতগগ নগমা নগমা
ৰিপাদৰজৰৰগগ গুৰু ৱয়াসৰাজৰৰগগ
গুৰু ৱাৰদৰাজৰৰগগ নগমা নগমা
ৰাঘগৱংদ্ৰ ৰায়ৰৰগগ ৱৱকু ংঠ দাসৰৰগগ
পুৰংদৰ দাসৰৰগগ নগমা নগমা
গুৰু ৰৱজয় দাসৰৰগগ ভাগণ্ণ দাসৰৰগগ
শ্ৰী ৰংগ ৱৰিদ দাসৰৰগগ নগমা নগমা
পৰম ৱৱৰাগয়শৰি ৰতম্মণ্ণ দাসৰৰগগ
হুগেকাৰ দাসৰৰগগ নগমা নগমা
গুৰু শ্ৰীশ ৰৱঠিন পৰম ভক্তৰ চৰণ
সৰৰসজ য়ুগগৰিগগ নগমা নগমা
--------------------------------------সতত গণ নাথ ৰসৰিয়নীৱ কায়য়দৰি মৰত প্ৰেৰৰসুৱিু পাৱয়ৰত
প্ৰদৰৱয়ু
মুকুৰত পথগক মনৱীৱ মহা ৰুদ্ৰগদৱ ভকু ৰতদায়কিু ভাৰতী প্ৰদৰৱ
য়ুকুত শাস্ত্ৰগিৰি ৱনজ সম্ভৱনৰৰস সত্কময়গি নগেৰস সজ্নান
মৰতৰয়ত্তু
গৰত পাৰিসুৱ নম্ম পৱমাননু ৰচত্তদৰি আনে সুখনীৱিু ৰমা
ভক্ত জনগৰাগদয় নম্ম পুৰেৰ ৰৱট্টিনু সতত ইৱগৰািু ৰনেী

নগেসুৱনু
--------------------------------------বাগৰা গুৰু ৰাঘগৱংদ্ৰ বাৰয়য়া বা বা
ৰহংদুমুংৰদগিনগগ নীগন গৰত
এংদু নংবীগদ ৰনন্ন পাদৱ
বংধনৱ ৰবৰেগসন্ন কৰৰপৰে
নংদকংদ মুকুংদ বংগধা |অপ|
প্ৰসৱকগনগিা নানু ধাৰৱৰস বংগদগনা
প্ৰসগৱয় নীগো নীনু
প্ৰসৱকন প্ৰসগৱয়নু প্ৰসৰৱৰস
প্ৰসৱয় প্ৰসৱক ভাৱৱীয়ুত
ঠাৱু গাৰণৰস প্ৰপাগৰগয়া ধগৰগয়ািু
পাৱনাত্মক কায়ুৱ কৰুৰণ ||১||
কগৰদগৰ বৰুৰৱগয়ংদু সাৰুৱুদু েংগুৰ
ত্ৱৰৰতৰদ বংগদাদগগা বংদু
জৰৰয়গবেগৱা বৰৰগদ ৰনম্ময়
ৰৱৰহ তািগদ মনৰদ প্ৰকাৰগুগৱ
হৰৰয় স্মৰগণয় ৰনৰুতদৰি এন

হৰুষদৰি নীৰনৰুত প্ৰকােু তৰি ||২||
নৰহৰৰ ৰেয়গন বা গুৰুগশষৰৱঠিন
কৰুণ পাত্ৰগন প্ৰবগ বা
গুৰুৱৰগন পৰৰগপাৰষগসন্ননু
মগৰয়দগি তৱচৰণ প্ৰকাটীয়
ৰিৰৰৰস চৰণাংবুজৱ প্ৰতাৰুত
ত্ৱৰৰতদৰি ওগোৰে বা বা ||৩||
--------------------------বংদগনা ৰাঘগৱংদ্ৰ ইংৰদৰিগগ |
কংদন প্ৰমাগৰ প্ৰকৰি জনৰনয়ু বৰুৱংগত || বংদগনা ||
গজগৱৰৰ বংদ জগৰদত ৰনংদ |
অজৰপত ৰামন পদাব্জ স্মৰৰসুতৰি || বংদগনা ||
হৰৰয় কু ৰণসুত বংদ নৰহৰৰ ৰেয় বংদ |
শৰণাগতৰনু কৰৱ ৰপৰেগৱগনংদু ||বংদগনা ||
েহ্লাদ ৱয়াসং মুনীংদ্ৰ ৰাঘগৱংদ্ৰ |
ৰনৰিসুত মনৱ মগধ্ৱশ ৰৱঠিনৰি|| বংদগনা ||

------------------------------------ৰাঘগৱংদ্ৰ গুৰু ৰায়ৰ প্ৰসৰৱৰসগৰা প্ৰসৌখয়ৰদ জীৰৱৰসগৰা ||প||
তুংগাতীৰৰদ ৰঘুৰামন পূৰজৰসগৰা নৰৰসংঘন ভজকগৰা ||অপ||
শ্ৰী সুধীংদ্ৰ কৰ সগৰাজ সংজাত জগগদািগগ পুনীত
দশৰৰথয় দশত্ৱৱ তা ৱৰহৰস দুময়ৰতগি জৰয়ৰস
ঈ সমীৰ মত সংস্থাপকৰাৰগ ৰনংদকৰনু নীৰগ
ভূ সুৰৰৰগগ সংগসৱয় সদাচৰণী কংগগাৰিসুৱ কৰুৰণ ||১||
কু ংদদ ৱৰ মংত্ৰািয়দৰিৰুৱ কগৰদৰিগগ বৰুৱ
বংদাৱনগত ম ৰত্তগক জিপান মুকুৰতগগ প্ৰসাপান
সংদৰুশনমাত্ৰদৰি মহাতাপ বৰেগদাৰেসিাপ
মংদভাগয়ৰৰগগ প্ৰদাগৰয়ৰদৰুৱ প্ৰসগৱ শৰণৰ সংজীৱা ||২||
শ্ৰীদ ৰৱঠিন সৰন্নধান পাত্ৰ সংস্তুৰতসিু মাত্ৰ
প্ৰমাদ পৰেসুৰতহ তাৰনহপৰদৰি ইতগগ সৰৰয়ৰি
প্ৰমৰদৰনগয়ািৰগন্নৰসিু না কাগণ পুৰসয়িাগণ
পাদস্মৰগণয় মােদৱগন পাৰপ না প্ৰপিুগৱ স্তৰপ ||৩||
--------------------------------------

তুংগা তীৰৰদ ৰনংত সুয়ৰতৱৰনয়াগৰ প্ৰপিম্ময়য়
সংগীতৰেয় মংগিসুগুণতৰংগ মুৰনকু গিাত্তুংগ কাণম্ম ||
প্ৰচিুৱ সুমুখ ফগণয়ৰি ৰতিক নামগিু প্ৰনােম্ম
জিমৰণয় প্ৰকাৰিৰি তুিৰসমাগিগিু প্ৰপিম্ম
সুিৰিত কমংেিু দংেৱগন ধৰৰৰসহগন প্ৰনােম্ম
ক্ষু ি ৰহৰণয়কনৰি জৰনৰসদ েহ্লাদনু তাৰনৰিহনম্ম ||১||
সুংদৰ চৰণাৰৰৱংদগক ভকু ৰতয়ৰিংদ প্ৰনােম্ম
ৱংৰদৰস স্তুৰতসুৱ ভূ সুৰৱ ংদ প্ৰনােম্ম
চংদদিংক ৰতৰয়ংদ প্ৰশাৰভসুৱানংদ প্ৰনােম্ম
ৰহংগদ ৱয়াসমুৰনগয়ংগদৰনৰসদ কময়ংৰদগি ৰসঘৰদংদ ৰৰহতগন ||২||
অৰভনৱ জনাধয়ন ৰৱঠিন ধয়াৰনসুৱ প্ৰনােম্ম
অৰভৱংৰদৰসদৱৰৰগগ অৰখিাথয়ৱ সৰিসুৱ প্ৰনােম্ম
নভমৰণয়ংদৰদ ৰৱৰৱধৰদ প্ৰশাৰভসুৱ প্ৰনােম্ম
শুভগুণৰনৰধ ৰাঘগৱংদ্ৰ গুৰু অবুজভৱাংেৰদ েবি কাণম্ম ||৩||
---------------------------------ৰথৱাগনৰৰদ ৰাঘগৱংদ্ৰ
ৰচগন : প্ৰগাপািদাসৰু
ৰাগ : পূৰৱয়
তাি : আৰদ

সতত মাগয়ৰদ সংতত প্ৰসৰৱপৰৰগগ | অৰত
ৰহতদৰি মগনাৰথৱ প্ৰকােু গৱগনংদু |||প ||
ৰথৱাগনৰৰদ ৰাঘগৱংদ্ৰ | সদ্গুণগি সাংদ্ৰ

||অ.প ||

চতুৰ ৰদক্কু ৰৱৰদক্কুগিৰি | চৰৰপাজনৰৰি
ৰমৰতৰয়িগদ বংদু ওলিসুতৰি | ৱৰৱা প্ৰবেু তৰি
নুৰতসুত পৰৰপৰৰ নতৰাৰগহৰৰগগ
গৰতগপিগদ সৱয়থা না ৰবগেগনংদু||১||
অতুি মৰহমানা ৰদনদৰি |ৰদৰতজাৱংশদৰি
উত্পৰত্তয়াৰগ উৰচতদৰি | উত্তম ৰীৰতয়ৰি
অৰতশয়ৰৱৰুৰতগৰ ৰপতন ভাগদগিু
অৰতশয়ৰৱৰুৰতগৰ ৰপতন ভাগদগগ ম ন্মথ ৰপতগনাৰিৰসদ ৰজত কৰুণদৰি||২||
েথম েহ্লাদ ৱয়াসমুৰনগয় | য়ৰতৰাঘগৱংদ্ৰ .... গুৰুৰাঘগৱংদ্ৰ
পতীতগৰািাৰৰগয় পাৱনকাৰৰগয় |কৰমুৰগগৱনু প্ৰদাগৰগয়
ৰক্ষৰতগয়ািু প্ৰগাপািৰৱঠিন স্মৰৰসুত ....... ৰৱঠি ....
প্ৰগাপািৰৱঠি

েৰত মংত্ৰািয়গদািু অৰত প্ৰমগৰৱ||৩||
---------------------------------পৱমান পৱমান জগদ োণ
সংকৰুষণ ভৱ ভয়াৰণয় দহন | প |
িৱণগৱ প্ৰমাদিাদ নৱৰৱধ ভকু ৰতয়
তৱকৰদংদৰি প্ৰকােু কৰৱজনৰেয়া | অপ |
প্ৰহম কচ্চূ ট উপৱীত ধৰৰত মাৰুত
কামাৰদৱগয়ৰৰহতা প্ৰৱয়ামাৰদ সকি ৱয়াৱ তা ৰনভয় ীতা
ৰামচংদ্ৰন ৰনজদূত য়াম য়ামগক ৰননাৰৰধপুদগক
কাৰমগপ এনৰগদু প্ৰনৰমৰস েৰতৰদন ঈ মনৰসগগ সুখগস্তামৱ
প্ৰতাৰুত পামৰমৰতয়নু নীমাৰণপুগদা || ১ ||
ৱজ্ৰ শৰীৰ গংভীৰ মুকুটধৰ দুজয়নৱনকু ঠাৰ
ৰনজয়ৰমৰণ দয়া পাৰাৱাৰা উদাৰ সজ্জনৰঘপৰৰহাৰ
অজুয়নগগাৰিদংদু ধ্ৱজৱাৰনৰস ৰনংদু মূজয়গৱৰৰৱংগত
গজয়গন মাৰেৰদ প্ৰহগজ্জ প্ৰহগজ্জগগ ৰনন অব্জ পাদগদাৰি মূজয়গদৰি
ভৱৱৰজয়ত প্ৰনৰনগসা || ২ ||
োণ অপান ৱয়ান উদান সমান আনংদ ভাৰৰত ৰমণ
নীগন শৱয়াৰদগীৱয়াণাদয়ৰৰগগ জানধনপাৰিপ ৱগৰণয়
নানু ৰনৰুতদৰি এগনগনসগুগৱ মানসাৰদ কময়
ৰননগগাৰিৰসগদগনা োণনাথ ৰসৰৰৰৱজয়ৰৱঠিন

কাৰণৰসগকােু ৱুদু ভানুেকাশ || ৩ ||
----------------------------------প্ৰৱংকটাৰদ্ৰ ৰনিয়ন পংকজনাভন প্ৰতাৰৱ্ৱ িকু ৰম ||
ৱসুগদৱ প্ৰদৱৰক কংদা নম্মশৰশমুৰখয়গৰােগন আনংদা
পশুগি কায়্দ প্ৰগাৰৱংদ নম্মৰবসজনাভ মুকুংদা ||
সামজৰাজ ৱৰদা বিুগেমৰদ ভকু তৰ প্ৰপাগৰদা
আ মহা ৰদৰতজৰ তৰৰদা ৰনস্সীম মহামৰহমনাৰগ প্ৰমগৰদ নম্ম ||
উৰগৰগৰৰয়ৰিি অংদুমৰুতন প্ৰহগগিৰৰ বি
শৰণৰৰগগাৰৰৱত্ত তিৰসৰৰ প্ৰমাহন ৰৱঠ্ঠি ৰতম্মি নম্মিন ||
----------------------------------শৰণু শৰণু ৰননগগংগবগনা ৰৱঠি
কৰুণাৰনৰধগয়ংগব কায়য়য় ৰৱঠি
ৰশশুৱাৰগ জৰনৰসগদয়া শ্ৰীৰামৰৱঠি
শৰশধৰনুত প্ৰগাৰপকংদগন ৰৱঠি
অসুগৰ পূতৰন প্ৰকাংদ শ্ৰীক ষ্ণৰৱঠি
কসুমনাভ ৰসৰৰৱৰ মুদ্দুৰৱঠি

অৰৰস ৰুৰিৰণগগ নী অৰসগনা ৰৱঠি
সৰৰসজ সংভৱ সন্নুত ৰৱঠি
ৰনৰুত ইৰট্টগগ প্ৰমগি ৰনংগতয়া নী ৰৱঠি
চৰণ প্ৰসগৱয়ৰনত্তু কায়য়য় ৰৱঠি
কংগে প্ৰগাপুৰ প্ৰৱংকট েভু ৰৱঠি
অংেজৱাহন প্ৰহৌগদা নী ৰৱঠি
পাংেু নংদন পৰৰপািগন ৰৱঠি
পুংেৰীকাক্ষ শ্ৰী পুৰংদৰ ৰৱঠি
----------------------------------প্ৰনগৰনংৰবগদ মদ হৃদয় মংটপগদািু
পৰৰগশাৰভসুৰতৰু পাংেু ৰংগ
||প||
শৰণু জনৰ সংসাৰ মহা ভয়
হৰণ কৰুণ ৰসৰৰ পাংেু ৰংগ
প্ৰনগৰৰদহ বহুজনগৰাৰিদ্দৰু মন
ৰস্থৰ ৰৱেু ৰনন্নৰি পাংেু ৰংগ
পৰৰ পৰৰ প্ৰকিসৱু ৰনন্ন মহাপূগজ

||অ.প||

ৰনৰুত এনগগ প্ৰকােু পাংেু ৰংগ
পৰগদৱগন ৰনন্না িীিা স্ম ৰতয়নু
ৰনৰুত এনগগ প্ৰকােু পাংেু ৰংগ
পৰৰাগপগক্ষয় ৰবৰেৰস ৰনৰংতৰ
পৰগৰত পথ প্ৰতাগৰা পাংেু ৰংগ

||১||

||২||

সুখৱাগৰি বহু দুুঃখৱাগৰি
সখনীনাৰগৰু পাংেু ৰংগ
ৰনৰখিাংতগয়ত ৱয়াস ৰৱঠি তৱ
মুখ পংকজ প্ৰতাগৰা পাংেু ৰংগ
||৩||
------------------------------------

