
শ্রী সচ্চিদানংদ সমর্ধ সদ্গরুু সাচ্চিনার্ মহরাজ কী জজ. 
১. জজাডূ চ্চনিাকরচরচ্চি জেচ্চিলামার্া 
পচ্চরসািী চ্চিনংতী মাঝী পংডরীনার্া 
অসসানসসা ভািা আসলা  তূচ্চঝিাোিা 
কু্রপাদ্রুচ্চিপাসহ মজকসড  সদ্গরুূরািা 
অখংচ্চডত অসাসি ইসস  িাটসতপািী 
তুকাহ্মসি জদিামাঝী জিডীিাকুডী 
নাসম ভিপাশ হাচ্চত  আপুল্িাসতাডী 
২.উোপাংডুরংগা অতা প্রভাত সমসিা পাতলা | 
জিষ্ণিাংচা জমলা গরুড-পারী দাটলা || 
গরূডাপারা পাসুনী মহা দ্বারা পিধংতা | 
সুরিরাংচী মাংদী উভী জজাডূচ্চন হাত 
শুকসনকাচ্চদক নারদতুংির ভক্াংচ্িাসকাটী 
চ্চিশলূঢমরূ জে উচ্চন উভা চ্চগচ্চরসজচাপতী 
কচ্চলিুগীচা ভক্ানামা উভাকীতধ নী 
পাঠীমাসগ উভীসডালা লািচু্চন উ আজনী 
৩.উো উো শ্রীসাচ্চিনার্গুরুচরিকমল দািা 
আচ্চর্ব্িাচ্চদ ভিতাপ িারুনী তারা জডজীিা 
জগলীতুহ্মা জসাডু চ্চনিাভি তমর রজনীচ্চিলিা 
পচ্চরহী অন্িানাসী তমচী ভুলচ্চিসিাগমািা 
শচ্চক্ন অহ্মািতচ্চকংচ্চচত হী চ্চত জলাসারািা 
তুহ্মীচ তীসতসারুচ্চন দািা মখুজনতারািা 
অগ্নন্িানী অহ্মীচ্চকচ্চত তি িিধািীতিসর্ারিী 
তীিচ্চিধতাভা গসল িহুিদচ্চনসশষ চ্চির্কিী 
সকু্রপসহা উচ্চন মচ্চহমাতুমচা তুহ্মীচিদিািা 
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আচ্চদব্িাচ্চর্ভি তাপিারুচ্চন তারাজডজীিা 
উো উো শ্রীসাচ্চিনার্গুরুচরিকমল দািা 
আচ্চদব্িাচ্চর্ভি তাপিারুচ্চন তারাজডজীিা 
ভক্মচ্চনসদ্ভাি র্রুচ্চনসজ তুহ্মা অনুসরসল 
ধ্িািাস্তিসত দর্শ্ধতুমসচ দ্বাচ্চর উসিসেসল 
ধ্িানস্র্া তুহ্মাস পাহুনী মন অমসুচসেসল 
উখডুনীসনিকমলা দীনিংর্ূরমাকাংতা 
পাচ্চহিাকু্রপাদ্রুস্টী িালকাজসী মাতা 
রংজিীমরু্রিািী হচ্চরতাপ সাচ্চিনার্া 
অচ্চহ্মচ অপুসলকচ্চরিাস্তিতুজকিচ্চিসতাসদিা 
সহনকচ্চরচ্চশসল ইকুচ্চিদ্িািী জভট কু্রষ্ণদািা 
উো উো শ্রীসাচ্চিনার্গুরুচরিকমল দািা 
আচ্চদব্িাচ্চর্ ভিতাপিারুচ্চন তারাজডজীিা 
৪.উো উো পাডুরংগা আতা  দশধনদ্িাসকলা 
ঝূলা অরুসিাদিাসরলী-চ্চনসেসচসিলা 
সংতসার্ূমনুী অিসে ঝূসলতীসগালা 
জসাডাসশসজ সুখ আতা িহুজামখুকমলা 
রংগমংডসপ মহাদ্বারী ঝূলীসসদাটী 
মন উ তািীলরূপ পহিিাদ্রুিী 
রাচ্চিরখুমািাচ্চি তুহ্মাসি ঊদ্িাদিা 
জশসজ হালিনুী জাসগ কারাসদিরািা 
গরূড হনমুংত হুসভ পাহাতীিাট 
স্বগীসচ সুরিরসে উচ্চন আসলসভাভাট 
ঝূসল মকু্ দ্বারা লাভ ঝূলাসরাকডা 
চ্চিষু্ণদাস নাম উভা জে উচ্চনকাকড 
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৫.জে উচ্চনিা পংচারতী করূিািাসী আরতী 
উো উোসহা িাংর্ি ওিাল ুহরমার্ি 
করূচ্চনিা চ্চস্র্রামন পাহুগংভীরাসহধ্িান 
কু্রষ্ণনার্া দত্তসাচ্চি জাসডাচ্চচত্ত তুসঝপািী 
কাকড আরতী করীসতা! সাচ্চিনার্ জদিা 
চ্চচন্মিরূপ দাখিী জে উচ্চন! িালকলে ুজসিা ||কা|| 
৬.কামসক্রার্মদমতসর আটুচ্চন কাকডসকলা 
জিরাগ্নিাসচ তূি কাঢুনী মীসতা চ্চিচ্চজিীলা 
সাচ্চিনার্গুরু ভচ্চক্ জ্বচ্চলসন জতামীসপটচ্চিলা 
তেবুত্তীজালনুী গুরুসন প্রাকাশপাচ্চডলা 
জদ্বততমানাসুনীচ্চমলিী ততস্িরূচ্চপ জীিা 
চ্চচন্মিরূপদাখিী জে উচ্চনিালকলেু জসিা 
কাকড আরতীকরীসতা সাচ্চিনার্ জদিা 
চ্চচন্মিারূপদাখিী জে উচ্চন িালকলে ুজসিা 
ভূ জখচর ব্িাপূনী অিসে হু্রতকমলীরাহসী 
জতাচী দত্তসদি চ্চশচ্চরডী রাহুচ্চন পািসী 
রাহুচ্চনসিসর্ অন্িস্রর্চ্চহ তূ ভক্াস্তির্ািসী 
চ্চনরসুচ্চন িা সংকটাদাসা অচ্চনভি দািীসী 
নকসলত্বল্লী লাহীসকাণ্িা জদিািা মানিা 
চ্চচন্মিরূপদাখিী জে উচ্চন িালকেুসসিা 
কাকড আরতীকরীসতা সাচ্চিনার্ জদিা 
চ্চচন্মিরূপদাখিী জে উচ্চন িালকেুসসিা 
ত্বদঊশ্িদংুদচু্চভসনসাসর অংির জহ জকাংদসল 
সগুিমতূী পাহণ্িা আতুর জনচ্চশচ্চরডী আসল! 
প্রাশুচ্চন তদ্বচনাম্রুত অমসুচসদহিান হরফসল 

www.yo
us

igm
a.c

om



জসাডুচ্চনিাদরুচ্চভমান মানস ত্বিরচ্চি িাচ্চহসল 
কু্রপাকরুনী সাচ্চিমািসুল দানপদচ্চরঘ্িািা 
চ্চচন্মিরূপদাখিী জে উচ্চন িালকে ুজসিা 
কাকড আরতীকরীসতা সাচ্চিনার্ জদিা 
চ্চচন্মিরূপদাখিী জে উচ্চন িালকেুসসিা. 
ভক্ীচ্চচিা জপাটীসিাদ কাকড জ্িাতী 
পংচপ্রািজীসি ভাসি ওিাল ুআরতী 
ওিাল ূআরতীমাঝ্িা পংডরীনার্া মাঝ্িাসাচ্চিনার্া 
জদানী করসজাডুচ্চনচরিী জেচ্চিলামার্া 
কািামচ্চহমা িিূধ আতা সাংগসিকীতী 
জকাটিব্রহ্ম হতিমখু পাহতা জাতী 
রািীরখুমািািী উভ্িা জদােীসদািাহী 
মািূরচ্চপংচ চামসরডালীচ্চত সািীংচ োচ্চি 
তুকাহ্মসি দীপসে উচ্চন উন্মনীতসশাভা 
চ্চিসেিরী উিাচ্চদসস লািণ্িা গাভা 
উোসাদসুংতসাদা আপুলাসল চ্চহতা 
জা ঈল জা ঈল হনরসদহ মগককচা ভগিংত 
উসোচ্চনিা পহসটিািা উভা অসসিীসট 
চরিতিাংসচসগামটী অম্রুত দ্রুিী অিসলাকা 
উো উো জহাসিসগসীচলা জ ঊরা উলাসী 
জলচ্চতলপাতকান চ্িারাশী কাকড আরচ্চতসদচ্চখচ্চলিা 
জাসগকরারুচ্চিিীিরা জদি অসহচ্চনজসুরান ত 
জিসগচ্চলংিসলাি করা-দ্রুচ্চি জহা ঈল তিাসী 
দারীিাজংিী িাজতী জডাল ুডমাসম গজধ তী 
জহাতসসকাকডারচ্চত মাঝ্িা সদ্গরুু রািচী 
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চ্চসংহনার্ শংখ জিচ্চর আনংদসহাসতামহাদ্বারী 
জকশিরাজ চ্চিসেিরী নামাচরি িংচ্চদসতা 
সাচ্চিনার্ গুরুমাসঝ আিী 
মজলা োিা দ্িািাপািী 
শ্রী সচ্চিদানংদ সদ্গরুু সাচ্চিনার্ মহারাজ কী জজ 
দত্তরাজ গুরুমাসঝ আিী 
মজলা োিা দ্িািাপািী 
সাচ্চিনার্ গুরুমাসঝ আিী 
মজলা োিা দ্িািাপািী 
প্রভাত সমিীনভা শুভ রিী প্রভাপাকলী 
স্মসর গুরু সদা অশাসমিীতিাছসল নাকলী 
হ্মসিাচ্চনকরসজাডুনীকরু অতাগুরূ প্রার্ধনা 
সমর্ধ গুরুসাচ্চিনার্ পুরিী মসনািাসনা 
তমা চ্চনরচ্চস ভানহুগুরুচ্চহ নাচ্চস অগ্নন্িানতা 
পরংতুগুরু চীকরী নরচ্চিহীকদী সাম্িতা 
পুন হাচ্চতচ্চমর জন্মসে গুরুকু্রসপচ্চন অগ্নন্িননা 
সমর্ধ গুরুসাচ্চিনার্ পুরিী মসনািাসনা 
রচ্চি প্রগটসহা উচ্চন ত্বচ্চরতোল িী আলসা 
তসাগুরুচ্চহসসাডিী সকল দষুু্ক্রতী লালসা 
হসরাচ্চন অচ্চভমানহী জডচ্চি ততপদীভািনা 
সমর্ধ গুরুসাচ্চিনার্ পুরিী মসনািাসনা 
গুরূচ্চস উপমাচ্চদসসচ্চিচ্চর্ হরী হরাংচী উিী 
কুসোচ্চন মগ এ ইতী কিচ্চন িা উগীপাহূচ্চি 
তুঝীচ উপমাতুলািরচ্চিসশাভসত সজ্জনা 
সমর্ধ গুরুসাচ্চিনার্ পুরিী মসনািাসনা 
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সমাচ্চর্ উতসরাচ্চনিা গুরুচলামশীদীকসড 
ত্বদীি িচসনাচ্চক্তী মর্ুর িাচ্চরতীসসাকসড 
অজাতচ্চরপ ুসদ্গসুরা অচ্চখল পাতক ভংজনা 
সমর্ধ গুরুসাচ্চিনার্পুর িী মসনািাসনা 
অহাসুসমিাচ্চসিা গুরু উসোচ্চনিা জিসসল 
চ্চিসলাকুচ্চন পদাচ্চিতা তচ্চদি আপসদ নাচ্চসসল 
আসাসুত কাচ্চরিা জগচ্চতসকািীহী অন্িনা 
অসসিহুতশাহিা পচ্চরন্িাগুরূচীকু্রপা 
নতিবচ্চহত তিাকসলকচ্চরতসস চ্চরকাম্িা গপা 
জরীগুরুপদার্রনীসুদ্রুড ভচ্চক্সনসতামনা 
সমর্ধ গুরুসাচ্চিনার্পুর িী মসনািাসনা 
গুসরাচ্চিনচ্চত মীকরী হু্রদি মংচ্চদরী িািসা 
সমস্ত জগ জহ গুরুস্বরূপচ্চচ েসসামানসা 
গসডাসতত সতকৃ অতীিচ্চতচ্চহসদ জগতপািনা 
সমর্ধ গুরুসাচ্চিনার্পুর িী মসনািাসনা 
১১.প্রসমিা অিকাশীফডুচ্চন গুরুিরা প্রাচ্চর্ধতীসজপ্রভাচ্চত 
তিাংসচচ্চচত্তাচ্চসসদসতা অচ্চখলহরুচ্চনিা ভ্াংচ্চতচ্চমচ্চনতিশাংচ্চত 
ঐসস জহসাচ্চিনাসর্করু্নী সুচচ্চিসল জজচ্চিিািালকাশী 
জতচ্চিতিাকু্রষ্ণপািী নমচু্চন সচ্চিনসি অচ্চপধসতা অিকাশী 
শ্রী সচ্চিদানংদ সদ্গরুু সাচ্চিনার্ মহারাজ কী জজ 
১২.সাচ্চিরহং নজর করনা িসিাকাপালন করনা 
সাচ্চিরহং নজর করনা িসিাকাপালন করনা 
জানাতুমসন জগতপ্রসারা সিহীঝূট জমানা 
জানাতুমসন জগতপ্রসারা সিহীঝূট জমানা 
সাচ্চিরহং নজর করনা িসিাকাপালন করনা 
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সাচ্চিরহং নজর করনা িসিাকাপালন করনা 
জম অংর্াহূিংদা আপকামঝুুসস প্রভুচ্চদখলানা 
জম অংর্াহূিংদা আপকামঝুুসস প্রভুচ্চদখলানা 
সাচ্চিরহং নজর করনা িসিাকাপালন করনা 
সাচ্চিরহং নজর করনা িসিাকাপালন করনা 
দাসগিকূসহ অি ক্িাসিাল ূর্ক গিী জমরী রসনা 
দাসগিকূসহ অি ক্িাসিাল ূর্ক গিী জমরী রসনা 
সাচ্চিরহং নজর করনা িসিাকাপালন করনা 
সাচ্চিরহং নজর করনা িসিাকাপালন করনা 
রাং নজর কসরা , অি জমাসরসািী 
তুমিীন নহীমসুঝ মািাপ ভািী  রাং নজর কসরা 
জম অংর্াহূ িংদা তুম্হারা  জম অংর্াহূ িংদা তুম্হারা 
জমনাজান,ূজমনাজান ূ জমনাজান ূ অল্লা ইলাচ্চহ 
রাং নজর কসরা রাং নজর কসরা , অি জমাসরসািী 
তুমিীন নহীমসুঝ মািাপ ভািী  রাং নজর কসরা 
রাং নজর কসরা রাং নজর কসরা 
খালী জমানা জমসন গমািা জমসন গমািা 
সার্ী অচ্চখর কা সার্ী অচ্চখর আ  সার্ী অচ্চখর কা কীিানসকািী 
রাং নজর কসরা রাং নজর কসরা , অি জমাসরসািী 
তুমিীন নহীমসুঝ মািাপ ভািী 
রাং নজর কসরা রাং নজর কসরা 
অপ জনমস চ্চজদ কা জাডূগনকূহ 
অপ জনমস চ্চজদ কা জাডূগনকূহ 
মাচ্চলক হমাসর মাচ্চলক হমাসর 
মাচ্চলক হমাসর  তুং িািাসািী 
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রাং নজর কসরা রাং নজর কসরা , অি জমাসরসািী 
রাং নজর কসরা রাং নজর কসরা 
১৪.তুজকািসদ উ সািল্ি মীভািাতচ্চরসিা 
তুজকািসদ উ সািল্ি মীভািাতচ্চরসিা 
মীদিুচ্চল িটিক নাম্িা চ্চচজাি শ্রীহরী 
মীদিুচ্চল িটিক নাম্িা চ্চচজাি শ্রীহরী 
উচ্চিি তুলাসদসিচ্চহ জগাি নািচ্চর জিা 
উচ্চিি তুলাসদসিচ্চহ জগাি নািচ্চর 
তূ জগন্নার্ তুজসচ কশীসরভাকচ্চর 
তূ জগন্নার্ তুজসচ কশীসরভাকচ্চর 
নসকা অংতমদীিা পাহূ সখ্িাভগিংতা শ্রীকাংতা 
মধ্িাহ্নরাচ্চি উলসটাচ্চনসগ চ্চলচ্চহ আতা অিচ্চচত্তা 
জসহা ঈল তুঝূসরকাকডা চ্চকরা উলতচ্চরসিা 
জসহা ঈল তুঝূসরকাকডা চ্চকরা উলতচ্চর 
অিতীল ভক্ জনসিদ্িচ্চহ নানাপচ্চর  অিতীল ভক্ জনসিদ্িচ্চহ নানাপরী 
তুজকািসদ উ চ্চমভািা তচ্চরসিা 
িুজকািসদ উ সদ্গুরু মীভািা তরী 
মীদিুচ্চল িটিক নাম্িা চ্চচজাি শ্রীহরী 
মীদিুচ্চল িটিক নাম্িা চ্চচজাি শ্রীহরী. 
শ্রীসদ্গরুু িািাসািী জহা  শ্রীসদ্গরুু িািাসািী 
তুজিাচুচ্চন আিিনাহীভূতলী  তুজিাচুচ্চন আিিনাহীভূতলী 
মী পাচ্চপপচ্চততর্ীমংতা  মী পাচ্চপপচ্চততর্ীমংতা 
তারসিমলা গুরুনার্া ঝুডকরী  তারসিমলা সাচ্চিনার্া ঝুডকরী 
তূশাংচ্চতক্ষসমচাসমরূ  তূশাংচ্চতক্ষসমচাসমরূ 
তুচ্চম ভিািধ চ্চিসচতারূ গুরুিরা 
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তুচ্চম ভিািধ চ্চিসচতারূ গুরুিরা 
গুরুিরামজচ্চস পামরা অতা উদ্দরা 
ত্বচ্চরতলিলাহী ত্বচ্চরত ললাহী 
মীিডুসতা ভি ভি জডাহী উদ্দরা 
শ্রী সদ্গরুু িািাসািী জহা  শ্রী সদ্গরুু িািাসািী জহা 
তুজিাচুচ্চন আিিনাহীভূতলী 
তুজিাচুচ্চন আিিনাহীভূতলী 
শ্রী সচ্চিদানংদ সদ্গরুু সাচ্চিনার্ মহারাজ কী জজ 
রাজাচ্চর্রাজসিাচ্চগরাজ পরব্রহ্ম সাচ্চিনার্ মহরাজ 
শ্রী সচ্চিদানংদ সদ্গরুু সাচ্চিনার্ মহারাজ কী জজ 
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