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শ্রী সচ্চিদানংদ সমর্ধ সদ্গুরু সাচ্চিনার্ মহরাজ কী জজ.
ওবালু আরতী মাঝ্িা সদ্গুরুনার্া মাঝ্িা সাচ্চিনার্া|
পাংচাহী তত্ত্বংচা দীপ লাচ্চবলা আতা
চ্চনর্গধণাতীস্র্চ্চত জকসী আকারা আলীবাবা আকারা আলী
সবধাঘটি ভরূনী উরলীসাচ্চিমাবুলী
ওবালু আরতী মাঝ্িা সদ্গুরুনার্া মাঝ্িা সাচ্চিনার্া|
পাংচাহী তত্ত্বংচা দীপ লাচ্চবলা আতা
রজতম সত্ত্ব চ্চতঘঘ মািাপ্রসবলীবাবামািা প্রসবলী
মাঘিচ্চচঘি পপাটীককসী মািা উদ্ভবলী
ওবালু আরতী মাঝ্িা সদ্গুরুনার্া মাঝ্িা সাচ্চিনার্া|
পাংচাহী তত্ত্বংচা দীপ লাচ্চবলা আতা
সপ্তসাগরীককসা পেল মংডীলা বাবা পেল মংডীলা
পেলূচ্চনিা পেল অবঘা চ্চবস্তারঘকলা
ওবালু আরতী মাঝ্িা সদ্গুরুনার্া মাঝ্িা সাচ্চিনার্া|
পাংচাহী তত্ত্বংচা দীপ লাচ্চবলা আতা
ব্রহ্াংঘডচী রচনাককসী দােচ্চবলীঘডালা বাবাদােচ্চবলীঘডালা
তু কাহ্ঘণ মাঝা স্বামী কৃ পালূ পভালা
ওবালু আরতী মাঝ্িা সদ্গুরুনার্া মাঝ্িা সাচ্চিনার্া|
পাংচাহী তত্ত্বাংচাদীপলাচ্চবলা আতা
পলাপঘলগ্ন্িান জগী চ্চহতঘনণচ্চতঘকাচ্চণ
অবতারা পাংডু রংগা নামঘেচ্চবঘলগ্ন্িানী
আরচ্চতগ্ন্িানরাজা মহা জকবল্ি পতজ
পসচ্চবচ্চতসার্ু সংতা মনুঘবদলামাঝা আরতীগ্ন্িানরাজা..
কনকঘচ তাটকরী উভ্িঘগাচ্চপকনারী
নারদ তু ংবুরঘহা সামগািনকরী
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আরতীগ্ন্িানরাজা মহাককবল্িঘতজা
পসচ্চবচ্চতসার্ু সংতা মনুঘবদলামাঝা আরতীগ্ন্িানরাজা..
পগট র্গহ্িঘবাঘল চ্চবশ্বব্রহ্চ্চচঘকঘল
রামজনার্ধচ্চন (পা)সাচ্চি মস্তকঘেচ্চবঘল
আরচ্চত গ্ন্িানরাজা মহককবল্ি তাজা
পসচ্চবচ্চতসার্ু সংতা মনুঘবদলামাঝা আরতীগ্ন্িানরাজা..
আরচ্চত তু করামা স্বামী সদ্গুরু র্ামা
সচ্চিদানংদমূতী পাচ্চিদােচ্চব আহ্া
আরচ্চততু করামা
রাঘঘব সাগরাতা পাষাণতাচ্চরঘল
জতঘস তু ঘকা বাঘচ অভংগ রক্ষীঘল
রচ্চত তু করামা স্বামী সদ্গুরু র্ামা
সচ্চিদানংদমূতী পাচ্চিদােচ্চব আহ্া
আরচ্চততু করামা
তূ ঘনচ্চকত তু ল পনসী ব্রহ্তু কাচ্চসআঘল
হ্ঘণাচ্চন রাঘমশ্বঘর চরচ্চণ মস্তকঘেচ্চবঘল
আরচ্চত তু করামা স্বামী সদ্গুরু র্ামা
সচ্চিদানংদমূতী পাচ্চিদােচ্চব আহ্া
আরচ্চততু করামা
জজকজ সাচ্চিনার্ আতা পহুডাঘবমংচ্চদরীঘহা
আলচ্চবঘতা সঘপ্রঘম তু জলা আরচ্চতঘঘউচ্চনকরীঘহা
রংজচ্চবসী তূ মর্ুরঘবালুনী মািাজশীচ্চনজ মুলাঘহা
রংজচ্চবসী তূ মর্ুরঘবালুনী মািাজশীচ্চনজ মুলাঘহা
পভাচ্চগচ্চসব্িাচ্চদতূ চ হরু চ্চনিাচ্চনজঘসবক দু:েলাঘহা
পভাচ্চগচ্চসব্িাচ্চদতূ চ হরু চ্চনিাচ্চনজঘসবক দু:েলাঘহা
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দাবুচ্চনভক্তব্িসনহচ্চরসী দশধন পদশী ত্িালাঘহা
দাবুচ্চনভক্তব্িসনহচ্চরসী দশধন পদশী ত্িালাঘহা
ঝূ ঘল অসচ্চত কস্ট অতীশিাতু মঘচ িাঘদহালঘহা
জজকজসাচ্চিনার্ আতাপহুডাঘব মংচ্চদরীঘহা
আলচ্চবঘতা সঘপ্রঘম তু জলা আরচ্চতঘঘউচ্চনকরীঘহা
জজকজসাচ্চিনার্ আতাপহুডাঘব মংচ্চদরীঘহা
ক্ষমাশিন সুংদচ্চরচ্চহঘশাভা সুমনঘশজত্িাবরীঘহা
ক্ষমাশিন সুংদচ্চরচ্চহঘশাভা সুমনঘশজত্িাবরীঘহা
ঘ্িাবী পদাডী ভক্ত জনাংচ্চচ পূজ অচধাকরীঘহা
ঘ্িাবী পদাডী ভক্ত জনাংচ্চচ পূজ অচধাকরীঘহা
ওবাচ্চলঘতাপংচপ্রাচ্চণঘ্িাচ্চত সুমতীকরীঘহা
ওবাচ্চলঘতাপংচপ্রাচ্চণঘ্িাচ্চত সুমতীকরীঘহা
পসবাচ্চকংকরভচ্চক্ত প্রীচ্চত অত্তরপচ্চরমলবাচ্চরঘহা
জজকজসাচ্চিনার্ আতা পহুডাঘব মংচ্চদরীঘহা
আলচ্চবঘতা সঘপ্রঘম তু জলা আরচ্চতঘঘ উচ্চনকরীঘহা
জজকজসাচ্চিনার্ আতা পহুডাঘব মংচ্চদরীঘহা
পসাডু চ্চনজািা দু:েবাটঘত বাবা(সাচ্চি) ত্বিরণাসীঘহা
পসাডু চ্চনজািা দু:েবাটঘত বাবা(সাচ্চি) ত্বিরণাসীঘহা
আঘগ্ন্িস্তবঘহা অসীপ্রসাদঘঘউচ্চন চ্চনজসদনাসীঘহা
আঘগ্ন্িস্তবঘহা অসীপ্রসাদঘঘউচ্চন চ্চনজসদনাসীঘহা
জাঘতাআতা পি উপুনরচ্চপত্বিরণাঘচপাচ্চশঘহা
জাঘতাআতা পি উপুনরচ্চপত্বিরণাঘচপাচ্চশঘহা
উেবূতুজল সাচ্চিমাবুঘল চ্চনজচ্চহত সাদা িাসীঘহা
জজকজসাচ্চিনার্ আতা পহুডাঘব মংচ্চদরীঘহা
আলচ্চবঘতা সঘপ্রঘম তু জলা আরচ্চতঘঘ উচ্চনকরীঘহা
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জজকজসাচ্চিনার্ আতা পহুডাঘব মংচ্চদরীঘহা
আতাস্বামী সুঘেচ্চনদ্রাকরা অবর্ূতা বাবাকরাসাচ্চিনার্া
চ্চচন্মিঘহ (চ্চনজ) সুেদাম জাবুচ্চন পহুডাএকাংত
জবরাগ্নিাচা কংচ পঘউচ্চন পচৌক ঝূ চ্চডলা বাবাঘচৌকঝূ চ্চডলা
তিাবরী সুঘপ্রমাচা চ্চশডকাবাচ্চদদলা
আতাস্বামীসুঘেচ্চনদ্রাকরা অবদূতাবাবাকরা সাচ্চিনার্া
চ্চচন্মিঘহ সুেদাম জাবুচ্চন পহুডাএকাংত
পািঘড্িা ঘাতল্ি সুংদর নবচ্চবদা ভক্তীঈত বাবানবচ্চবদা ভক্তী
গ্ন্িানাংচ্িাসমিালাবুচ্চন উজলল্িাঘ্িাতী
আতাস্বামী সুঘে চ্চনদ্রা করা অবদূতা বাবাকরা সাচ্চিনার্
চ্চচন্মিঘহ সুেদাম জাবুচ্চন পহুডাএকাংত
ভাবার্ধাংচা মংচক হ্রুদিাকাশীটাংচ্চগলা বাবা(হ্রুদিা) কাশীটাংচ্চগলা
মনাচী সুমঘন করুনীঘকঘল পশঘজলা
আতাস্বামী সুঘে চ্চনদ্রা করা অবদূতা বাবাকরা সাচ্চিনার্
চ্চচন্মিঘহ সুেদাম জাবুচ্চন পহুডাএকাংত
জৈতাঘচ কপাটলাবুচ্চন একত্রঘকঘল বাবা একত্রঘকঘল
দুভধু দ্ীংচ্িা গাংঠী পসাডু চ্চন পডঘদঘসাচ্চডঘল
আতাস্বামী সুঘে চ্চনদ্রা করা অবদূতা বাবাকরা সাচ্চিনার্
চ্চচন্মিঘহ সুেদাম জাবুচ্চন পহুডাএকাংত
আশাতৃ ষ্ণ কল্পঘনচা পসাডু চ্চন গলবলা বাবাঘসাডু চ্চন গলবলা
দিাক্ষমা শাংচ্চত দাসী উব্িা পসঘবলা
আতাস্বামী সুঘে চ্চনদ্রা করা অবদূতা বাবাকরা সাচ্চিনার্
চ্চচন্মিঘহ সুেদাম জাবুচ্চন পহুডাএকাংত
অলক্ষ্ি উন্মচ্চন পঘউচ্চন নাজুক দুশ্শালা বাবা নাজুক দুশ্শালা
চ্চনরংজঘন সদ্গুরুস্বামী চ্চনজচ্চবলঘশঘজলা
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আতাস্বামী সুঘে চ্চনদ্রা করা অবদূতা বাবাকরা সাচ্চিনার্
চ্চচন্মিঘহ সুেদাম জাবুচ্চন পহুডাএকাংত
শ্রী র্গরুঘদবদ্ত:
পাঘহপ্রসাদাচ্চচ বাটদ্িাঘবদুওচ্চনিাতাটা
পশষাঘঘউচ্চন জা ঈনতু মঘচ ঝূ লীিাঘবাজন
ঝূ ঘলা আতাএকসবাতু হ্ আলংবাঘবাঘদবা
তু কাহ্ঘণ আতা চ্চচত্ত করুনীরাচ্চহঘলা চ্চনচ্চিত
পাবলাপ্রসাদআত চ্চবঘোচ্চনজঘব বাবা আতাচ্চনজঘব
আপুলাঘতা শ্রমকঘলাঘিতঘসভাঘব
আতাস্বামী সুঘে চ্চনদ্রা করা পগাপালা বাবাসাচ্চিদিালা
পুরঘলমঘনারার্ জাঘতা আপুঘলস্র্লা
তু হ্সী জাগবূ আহ্আপুল্িা চাডা বাবা আপুল্িাচাডা
শুভা শুভ কঘমধঘদাষ হরাবিাপীডা
অতাস্বামী সুঘে চ্চনদ্রাকরাঘগাপালা বাবাসাচ্চিদিালা
পুরঘলমঘনারার্ জাঘতা আপুঘলস্র্লা
তু কাহ্ঘণচ্চর্দঘল উচ্চিষ্টাঘচঘভাজন (বাবা) উচ্চিষ্টাঘচ পভাজন
নাচ্চহচ্চনবচ্চডঘল অহ্ আপুল্িাচ্চভন্না
অতাস্বামী সুঘে চ্চনদ্রাকরাঘগাপালা বাবাসাচ্চিদিালা
পুরঘলমঘনারর্জাঘতা আপুঘলস্র্লা
শ্রী সচ্চিদানংদ সদ্গুরু সাচ্চিনার্ মহরাজ চ্চক জজ
রাজাচ্চর্রাজ পিাচ্চগরাজ পরব্রহ্ শ্রীসাচ্চিনার্ামহরাজ
শ্রী সচ্চিদানংদ সদ্গুরু সাচ্চিনার্ মহরাজ চ্চক জজ

