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শ্ৰী সচ্চিদানংদ সমৰ্ধ সদ্গুৰু সাচ্চিনাৰ্ মহৰাজ কী জজ.
ঘেউচ্চন পংচাকৰতী কৰূবাবান্সী আৰতী
সািীসী আৰতী কৰূবাবান্সী আৰতী
উঠা উঠা ঘহা বান ৰ্ৱ ওৱালু হৰমাৰ্ৱ
সািীৰামাৰ্ৱ ওৱালু হৰমাৰ্ৱ
কৰূচ্চনিাচ্চধৰ্ৰমন পাহুগংভীৰহহধ্িানা
সািীহচ ঘহধ্িানা পাহুগংভীৰ ঘহধ্িানা
ক্ৰুষ্ণ নাৰ্া দত্তসাচ্চি জহ াচ্চচত্ততু হে পািী
চ্চচত্ত(দত্ত) বাবাসািী জহ াচ্চচত্ততু হে পািী
আৰচ্চত সাচ্চিবাবা ঘসৌখ্িাদাতাৰজীৱা
চৰণাৰজতাচ্চল ধ্িাৱাদাসাচ্চৱসাৱ
ভক্াংচ্চৱসাৱ আৰচ্চতসাচ্চিবাবা
জালুচ্চনি আনংগধৱধৱৰূচ্চপৰহহদংগ
মুমক্ষ
ু জনদাচ্চৱ চ্চনজহ ালা শ্ৰীৰংগ
ঘ ালা শ্ৰীৰংগ আৰচ্চতসাচ্চিবাবা
জিমনীজজসাভাৱ তিজতসাঅনুভাৱ
দাচ্চৱচ্চসদিােনা ঐসীতু েীচ্চহমাৱ
তু েীচ্চহমাৱ আৰচ্চতসাচ্চিবাবা
তু মহচনামদ্িাতা হহৰ সংস্ক্ৰুচ্চত ৱ্িাৰ্া
অগাৰ্তৱকৰণীমাগধদাচ্চৱচ্চস অনাৰ্া
দাচ্চৱচ্চস অনাৰ্া আৰচ্চতসাচ্চিবাবা
কচ্চলিুচ্চগ অৱতাৰ সগুণপৰব্ৰহ্মসচাৰ
অৱতাণধোলাহস ধৱাচ্চমদত্তাচ্চদগংবৰ
দত্তাচ্চদগংবৰ আৰচ্চত সাচ্চিবাবা
আঠাচ্চদৱসা গুৰুৱাৰী ভক্কৰীচ্চত ৱাৰী
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প্ৰভু পদ পহাৱিা ভৱভি
চ্চনৱাচ্চৰভিাচ্চনৱাচ্চৰ আৰচ্চতসাচ্চিবাবা
মাো চ্চনজদ্ৰৱ্ি ঘঠৱ তৱ চৰণৰজহসৱা
মাগহণ ঘহচ্চচ আতাতু হ্ম ঘদৱাচ্চদহদৱা
ঘদৱাচ্চদৱা আৰচ্চতসাচ্চিবাবা
ইচ্চিতা দীন চাতাক চ্চনমধল ঘতাি চ্চনজ সূখ
পাজহৱমাৰ্ৱাি সংভাল আপুচ্চলভাক
আপুচ্চলভাক আৰচ্চতসাচ্চিবাবা
ঘসৌখ্ি দাতাৰজীৱচৰণ তজতালী
ধ্িাৱাদাসাচ্চৱসাৱা ভক্াং চ্চৱসাৱা আৰচ্চতসাচ্চিবাবা
জিহদৱ জিহদৱ দত্তা অৱদূত ওসাচ্চি অৱদূত
ঘজা ু চ্চন কৰতৱ চৰণীহঠচ্চৱহতামাৰ্া জিহদৱ জিহদৱ
অৱতৰসীতূ ঘিতা ৰ্মধান ঘত গ্লানী
নাস্তীকানাহীতূ লাচ্চৱচ্চস চ্চনজভজনী
দাচ্চৱচ্চসনানালীলা অসংখ্িৰূপানী
হচ্চৰসী ঘদৱান ঘচতূ সংকট চ্চদনৰজনী
জিহদৱজিহদৱ দত্তা অৱৰ্ূতা ও সািী অৱৰ্ূতা
ঘজা ু চ্চন কৰতৱ চৰণীহঠচ্চৱহতামাৰ্া জিহদৱ জিহদৱ
িৱ্ৱনধৱৰূপী এক্িাদৰ্ধন ত্ৱাচ্চদ ৰ্হল
সংৰ্ি চ্চনৰসুচ্চনিা তজদ্ৱতাোলচ্চৱহল
ঘগাচ্চপচংদা মংদাত্ৱাংচী উদ্দচ্চৰহল
জিহদৱ জিহদৱ দত্ত অৱদূত ও সািী অৱদূত
ঘজা ু চ্চন কৰতৱ চৰণী ঘঠচ্চৱহতামাৰ্া জিহদৱ জিহদৱ
ঘভদতত্ত্ৱচ্চহংদূ িৱনা ন চাকাহী
দাৱািাচ্চসেূ লাপুনৰচ্চপনৰহদহী
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পাহচ্চস ঘপ্ৰমাহন ন তূ চ্চহংদুিৱনাচ্চহ
দাচ্চৱচ্চস আত্মত্ৱাহন ৱ্িাপক হসািী
জিহদৱজিহদৱ দত্তা অৱৰ্ূতা ও সািী অৱৰ্ূতা
ঘজা ু চ্চন কৰতৱ চৰণীহঠচ্চৱহতামাৰ্া জিহদৱ জিহদৱ
ঘদৱসাচ্চিনাৰ্া ত্ৱত্পদনত হ্ৱাহন
পৰমািাহমাচ্চহত জনহমাচন েু চ্চণহ্ৱাহন
তত্ক্ৰুপিা সকলান ঘচ সংকটচ্চনৰসাহৱ
ঘদচ্চৰ্ল তচ্চৰহদত্ৱদ্ৰুৰ্ ক্ৰুষ্ণাহনগাহন
জিহদৱ জিহদৱ দত্তা অৱদূতা ও সাচ্চি অৱদূত
ঘজা ু চ্চন কৰতৱচৰচ্চণ ঘঠচ্চৱহতা মাৰ্া জিহদৱ জিহদৱ
চ্চৰ্চ্চৰচ্চ মাহে পং চ্চৰপুৰসাচ্চিবাবাৰমাৱৰ
বাবাৰমৱৰ সাচ্চিবাবাৰমৱৰ
শুদ্দভচ্চক্চংদ্ৰ ভাগা ভাৱপুং লীকজাগা
পুং লীক জাগা ভাৱপুং লীকজাগা
িহহািাহহা অৱহে জন কৰূবাবান্সীৱংদন
সাচ্চিসীৱংদন কৰূবাবান্সীৱংদন
গণূহ্মহণ বাবাসািী দাৱপাৱমাহে আঈ
পাৱমাহে আঈ দাৱপাৱমাহে আঈ
োলীন ঘলাটাংগণ ৱংদীন চৰণ
ঘ াল্িাচ্চনপাহীনৰূপতু হে
ঘপ্ৰহম আচ্চলংগন আনংহদপূচ্চজন
ভাহৱ ওৱাচ্চলন হ্মহণনামা
ত্ৱহমৱ মাতা চ চ্চপতা ত্ৱহমৱ
ত্ৱহমৱবংদুশ্চ সখাত্ৱহমৱ
ত্ৱহমৱ চ্চৱদ্িা দ্ৰচ্চৱণং ত্ৱহমৱ
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ত্ৱহমৱ সৱধং মমহদৱহদৱ
কাহিন ৱাচা মনহচংচ্চদ্ৰহিৱধা
বুদ্দ্িাত্মনাৱা প্ৰক্ৰুচ্চত ধৱভাৱাত
কহৰাচ্চম িদ্িত্সকলং পৰজৈ
নাৰািণা ঘিচ্চত সমপধিামী
অচ্িুতংহকৰ্ৱং ৰামনাৰািণং
ক্ৰুষ্ণদাহমাদৰং ৱাসুহদৱং হচ্চৰং
শ্ৰীৰ্ৰং মাৰ্ৱং ঘগাচ্চপকাৱল্লভং
জানকীনািকং ৰামচংদ্ৰং ভহজ
হহৰৰাম হহৰৰাম ৰামৰাম হহৰ হহৰ
হহৰক্ৰুষ্ণ হহৰক্ৰুষ্ণ ক্ৰুষ্ণ ক্ৰুষ্ণ হহৰ হহৰ||শ্ৰী গুৰুহদৱদত্ত
হচ্চৰ: ওং িহগগন িগগ মিজংত ঘদৱাস্তাচ্চনৰ্মধাচ্চণ
প্ৰৰ্মান্িাসন ঘতহনাকং মচ্চহমান: সচংত
িত্ৰ পূহৱধসাদ্িাধসংচ্চতহদৱা
ওং ৰাজাচ্চৰ্ৰাজাি পসহ্িসাচ্চহহন
নহমাৱিং জৱ শ্ৰৱণাি কুমধহহ
সহমকামান কামকামাি মহ্িং
কাহমশ্ৱহৰা জৱশ্ৰৱহণা দদাতু
কুহবৰাি জৱশ্ৰৱণািা মহাৰাজািনম:
ওং ধৱস্তী সাম্ৰাগিং ঘভাগিং
ধৱাৰাগিং জৱৰাগিং পাৰহমষ্ট্িংৰাগিং
মহাৰাগি মাচ্চৰ্পত্িমিং সমংতপিধা
ঈশ্িা ধসাৱধহভৌম ধসাৱধা িুষান
তাদাপদাদধ াত প্ৰুচ্চৰ্জৱ্িসমুদ্ৰ পিধাংতািা
একৰাচ্চল্লচ্চত তদহয়িষ ঘলাহকাচ্চবগীহতা মৰুত:
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পচ্চৰহৱহটাহৰা মৰুত্ত ধিাৱসন গ্ৰুহহ
আচ্চৱচ্চক্ষতধিকাম ঘপ্ৰৰ চ্চৱহশ্ৱহদৱাসভাসদ ইচ্চত
শ্ৰী নাৰািণৱাসুহদৱ সচ্চিদানংদ সদ্গুৰু সাচ্চিনাৰ্ মহাৰাজ চ্চক জজ
অনংতা তু লাহত কহসহৰ স্তৱাহৱ
অনংতাতু লাহত কহসহৰ নমাহৱ
অনংতা মুখাচা চ্চৰ্হণ ঘৰ্ষ গাতা
নমস্কাৰ সাটাংগ শ্ৰী সাচ্চিনাৰ্
ৈৰাহৱ মনীত্ৱত্পদা চ্চনত্িভাহৱ
উৰাহৱ তৰীভচ্চক্ সাঠী ধৱভাহৱ
তৰাহৱজগা তাৰুনী মািতাতা
নমস্কাৰ সাটাংগ শ্ৰীসাচ্চিনাৰ্া
ৱহসহজা সদা দাৱিা সংতলীলা
চ্চদহস আগ্ি ঘলাকাপৰী ঘজাজনালা
পৰী অংতৰীগ্িান জকৱল্ি দাতা
নমস্কাৰ সাটাংগ শ্ৰীসাচ্চিনাৰ্া
ভৰালাৰ্লা জন্মহা মানৱাচা
নৰাসাৰ্ধকা সাৰ্নীভূ তসাচা
ৰ্ৰূসািী ঘপ্ৰমা গলািাঅহংতা
নমস্কাৰ সাটাংগ শ্ৰী সাচ্চিনাৰ্া
ৰ্ৰাহৱ কৰীসান অল্পগ্িবালা
কৰাহৱ অহ্মাৰ্ন্ি চু ংহভাচ্চনগালা
মুখীোল ঘপ্ৰহমখৰাগ্ৰাস অতা
নমস্কাৰ সাটাংগ শ্ৰী সাচ্চিনাৰ্া
সুৰাদীক গিাংচ্িা পদা ৱংচ্চদতাতী
সুকাদীক জাহত সমানত্ৱহদতী
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প্ৰিাগাচ্চদতীহৰ্ধ পদী নম্ৰহহাতা
নমস্কাৰ সাটাংগ শ্ৰী সাচ্চিনাৰ্া
তু ঝ্িা গিাপদা পাহতা ঘগাপবালী
সদাৰংগলী চ্চচত্ধৱৰূপী চ্চমলালী
কৰীৰাসক্ৰী া সহৱ ক্ৰুষ্ণনাৰ্া
তু লামাগহতা মাগহণ একদ্িাহৱ
কৰাহজাচ্চ হতা দীন অত্িংত ভাহৱ
ভৱীহমাহনীৰাজ হাতাচ্চৰ আতা
নমস্কাৰ সাটাংগ শ্ৰী সাচ্চিনাৰ্া
ঐসা ঘিঈবা! সাচ্চি চ্চদগংবৰা
অক্ষিৰূপ অৱতাৰা | সৱধচ্চহৱ্িাপক তূ
শ্ৰুতু সাৰা অনসূিাচ্চত্ৰকুমাৰা(বাবাহি) মহাৰাহজ ঈবা
কাৰ্ীস্নান জপ প্ৰচ্চতচ্চদৱসী ঘকালাপুৰচ্চভহক্ষসী
চ্চনমধলনচ্চদ তু ংগা জলপ্ৰাসী চ্চনদ্ৰামাহুৰহদৰ্ী ঈসা ঘি িীবা
ঘেলীহলাংবতহস ৱামকৰী চ্চত্ৰৰ্ূল ঢমৰূৰ্াচ্চৰ
ভক্াৱৰদসদা সুখকাৰীহদৰ্ীল মুক্ীচাৰী ঈসা ঘি িীবা
পাচ্চিপাদুকা জপমালা কমং লূম্ৰুগচালা
ৰ্াৰণকচ্চৰৰ্ীবা নাগজটামুকুট ঘৰ্াভহতামাৰ্া ঈসা ঘি িীবা
তত্পৰ তু ঝ্িািা ঘজধ্িানী অক্ষিত্ৱাংহচসদৱী
লক্ষ্মীৱাসকৰী চ্চদনৰজনী ৰক্ষচ্চসসংকট ৱাৰুচ্চন ঈসা ঘি িীবা
িাপচ্চৰধ্িান তু হে গুৰুৰািা দ্ৰুশ্ি কৰীনিনািা পূণাধ নংদ সুহখহীকািা
লাচ্চৱচ্চসহচ্চৰ গুণগািা ঈসা ঘি িীবা
সাচ্চি চ্চদগংবৰ অক্ষি ৰূপ অৱতাৰা
সৱধচ্চহৱ্িাপক তূ শ্ৰুচ্চতসাৰা অনসূিাচ্চত্ৰকুমাৰা(বাবাহি) মহাৰাহজ ঈবা
সদাসত্ধৱৰূপং চ্চচদানংদকংদং
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ধৱভহক্িিা মানুষং দৰ্ধিংতং
নমামীশ্ৱৰং সদ্গুৰংু সাচ্চিনাৰ্ং
ভৱধ্ৱাংত চ্চৱধ্ৱংস মাতধ াং মীড্িং
মহনাৱাগতীতং মুচ্চনৰ ধ্িান গম্িং
জগদ্ৱ্িাপকং চ্চনমধলং চ্চনগুধণংত্ৱাং
নমামীশ্ৱৰং সদ্গুৰংু সাচ্চিনাৰ্ং
ভৱাংহভাচ্চদ মগ্নাচ্চৰ্ধ তানাং জনানাং
ধৱপাদাচ্চশ্ৰতানাং ধৱভচ্চক্ চ্চপ্ৰিাণাং
সমুদ্দাৰণাৰ্ধং কহলৌ সংভৱংতং
নমামীশ্ৱৰং সদ্গুৰংু সাচ্চিনাৰ্ং
সদাচ্চনংবৱ্ৰক্ষ
ু াচ্চৰ্কং সাৰ্িংতং
নমামীশ্ৱৰং সদ্গুৰংু সাচ্চিনাৰ্ং
সদাকল্পৱ্ৰক্ষ
ু ধি তধিাচ্চৰ্মূহল
ভৱদ্ভাৱবুদ্দ্িা সপিধাচ্চদহসৱাং
ন্ৰুণাংকুৱধতাংভু চ্চক্-মুচ্চক্ প্ৰদংতং
নমামীশ্ৱৰং সদ্গুৰংু সাচ্চিনাৰ্ং
অহনকা শ্ৰুতা তক্িধলীলা চ্চৱলাজস:
সমা চ্চৱষ্ক্ৰুহতৰ্ান ভাধৱত্ৰ্ পভাৱং
অহংভাৱহীনং প্ৰসন্নাত্মভাৱং
নমামীশ্ৱৰং সদ্গুৰংু সাচ্চিনাৰ্ং
সতাংচ্চৱশ্ৰমাৰামহমৱাচ্চভৰামং
সদাসজ্জজন সংস্তুতং সন্নমচ্চদ্ভ:
জনাহমাদদং ভক্ ভদ্ৰ প্ৰদংতং
নমামীশ্ৱৰং সদ্গুৰংু সাচ্চিনাৰ্ং
অজন্মাদ্িহমকং পৰংব্ৰহ্ম সাক্ষাত
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ধৱিং সংভৱং ৰামহমৱানতীণধং
ভৱদ্দৰ্ধনাত্সংপুনীত: প্ৰহভাহং
নমামীশ্ৱৰং সদ্গুৰংু সাচ্চিনাৰ্ং
শ্ৰীসাচ্চিৰ্ ক্ৰুপাচ্চনহদ চ্চখলন্ৰুণাং সৱধাৰ্ধচ্চসচ্চদ্দপ্ৰদ
িুষ্মত্পাদৰজ:প্ৰভাৱমতু লং ৰ্াতাচ্চপৱক্াঅক্ষম:
সদ্ভক্্িাশ্ৰ্ৰণং ক্ৰুতাংজচ্চলপুট: সংপ্ৰাচ্চিহতা চ্চৈন প্ৰহভা
শ্ৰীমত্সাচ্চিপহৰৰ্ পাদ কমলানািৰণ্িংমম
সাচ্চিৰূপ ৰ্ৰৰাহোত্তমং
ভক্কাম চ্চৱবুৰ্ দ্ৰুমংপ্ৰভু ং
মািহিাপহত চ্চচত্ত শুদ্দহি
চ্চচংতিাম্িহহ ম্মহচ্চনধৰ্ং মুদা
ৰ্ৰত্সুৰ্াংশু প্ৰচ্চতমংপ্ৰকাৰ্ং
ক্ৰুপাতপপ্ৰতংৱসাচ্চিনাৰ্
ত্ৱদীিপাদাব্জ সমাচ্চশ্ৰতানাং
ধৱিািিাতাপ মপাকহৰাতু
উপাসনাজদৱত সাচ্চিনাৰ্
ৈজৱমধ ঘিাপাসচ্চন নাস্তুৱংতং
ৰহমন্মহনাহম তৱপাদিুহে
ভ্ৰংহগা িদাহব্জ মকৰংদলুব্ধ:
অহনকজন্মাচ্চজধতপাপ সংক্ষহিা
ভহৱদ্ভৱত্পাদ সহৰাজ দৰ্ধনাত
ক্ষমধৱ সৱধানপৰাৰ্ পুংজকান
প্ৰসীদ সাচ্চিৰ্ সদ্গুহৰাদিাচ্চনহৰ্
শ্ৰীসাচ্চিনাৰ্ চৰণাম্ৰুতপূণচ্চধ চত্তা
তত্পাদ ঘসৱনৰতা ধসত তংচ ভক্্িা
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সংসাৰ জন্িদুচ্চৰহতৌে চ্চৱচ্চনগধ তাহস্ত
জকৱল্ি ৰ্াম পৰমং সমৱাপ্নুৱংচ্চত
ঘস্তাত্ৰহম তত্পহঠদ্ভক্্িা ঘিান্নৰস্তন্মনাসদা
সদ্গুহৰা: সাচ্চিনাৰ্ধিক্ৰুপাপাত্ৰং ভহৱদ্ভৱং
কৰচৰণক্ৰুতং ৱাক্কািজংকমধজংৱা
শ্ৰৱণনিনজংৱামানসংৱা পৰাৰ্ং
চ্চৱচ্চদতমচ্চৱচ্চদতং ৱাসহৱধহমতত্ক্ষমধৱ
জিজিকৰুণাহদ্ভ শ্ৰী প্ৰহভাসাচ্চিনাৰ্
শ্ৰী সচ্চিদানংদ সদ্গুৰু সাচ্চিনাৰ্ মহৰাজ চ্চক জজ
ৰাজাচ্চৰ্ৰাজ ঘিাচ্চগৰাজ পৰব্ৰহ্ম শ্ৰীসাচ্চিনাৰ্ামহৰাজ
শ্ৰী সচ্চিদানংদ সদ্গুৰু সাচ্চিনাৰ্ মহৰাজ চ্চক জজ

