
গুরু মধ্ব রায়ররগগ নগমা নগমা 
গুরু মধ্ব সংতরতগগ নগমা নগমা 
রিপাদরজররগগ  গুরু ব্য়াসরাজররগগ 
গুরু ব্ারদরাজররগগ নগমা নগমা 
রাঘগব্ংদ্র রায়ররগগ বব্কুংঠ দাসররগগ 
পুরংদর দাসররগগ নগমা নগমা 
গুরু রব্জয় দাসররগগ ভাগণ্ণ দাসররগগ 
শ্রী রংগ ব্রিদ দাসররগগ নগমা নগমা 
পরম বব্রাগয়শরি রতম্মণ্ণ দাসররগগ 
হুগেকার দাসররগগ নগমা নগমা 
গুরু শ্রীশ রব্ঠিন  পরম ভক্তর চরণ 
সররসজ য়ুগগরিগগ নগমা নগমা 
--------------------------------------- 
সতত গণ নাথ রসরিয়নীব্ কায়য় দরি মরত প্রেররসুব্িু পাব্য়রত 
প্রদরব্য়ু 
মুকুরত পথগক মনব্ীব্ মহা রুদ্রগদব্ ভকুরতদায়কিু ভারতী প্রদরব্ 
য়ুকুত শাস্ত্রগিরি ব্নজ সম্ভব্নররস সত্কময়গি নগেরস সজ্নান 
মরতরয়ত্তু 
গরত পারিসুব্ নম্ম পব্মাননু রচত্তদরি আনে সুখনীব্িু রমা 
ভক্ত জনগরাগদয় নম্ম পুরের রব্ট্টিনু সতত ইব্গরাি ুরনেী 



নগেসুব্নু 
--------------------------------------- 
ব্াগরা গুরু রাঘগব্ংদ্র ব্ারয়য়া ব্া ব্া  
রহংদমুুংরদগিনগগ নীগন গরত  
এংদ ুনংব্ীগদ রনন্ন পাদব্  
ব্ংধনব্ রব্রেগসন্ন কররপরে  
নংদকংদ মুকুংদ ব্ংগধা |অপ|  
 
প্রসব্কগনগিা নানু ধারব্রস ব্ংগদগনা  
প্রসগব্য় নীগো নীনু  
প্রসব্কন প্রসগব্য়নু প্রসরব্রস  
প্রসব্য় প্রসব্ক ভাব্ব্ীয়ুত  
ঠাব্ ুগারণরস প্রপাগরগয়া ধগরগয়াি ু 
পাব্নাত্মক কায়ুব্ করুরণ ||১||  
 
কগরদগর ব্রুরব্গয়ংদ ুসারুব্দু ুেংগুর  
ত্বররতরদ ব্ংগদাদগগা ব্ংদ ু 
জররয়গব্েগব্া ব্ররগদ রনম্ময়  
রব্রহ তািগদ মনরদ প্রকারগুগব্  
হররয় স্মরগণয় রনরুতদরি এন  



হরুষদরি নীরনরুত প্রকােুতরি ||২||  
 
নরহরর রেয়গন ব্া গুরুগশষরব্ঠিন  
করুণ পাত্রগন প্রব্গ ব্া  
গুরুব্রগন পররগপারষগসন্ননু  
মগরয়দগি তব্চরণ প্রকাটীয়  
রিরররস চরণাংব্ুজব্ প্রতারুত  
ত্বররতদরি ওগোরে ব্া ব্া ||৩|| 
--------------------------- 
ব্ংদগনা রাঘগব্ংদ্র ইংরদরিগগ | 
কংদন প্রমাগর প্রকরি জনরনয়ু ব্রুব্ংগত || ব্ংদগনা || 
 
গজগব্রর ব্ংদ  জগরদত রনংদ | 
অজরপত রামন পদাব্জ স্মররসুতরি || ব্ংদগনা || 
 
হররয় কুরণসুত ব্ংদ  নরহরর রেয় ব্ংদ | 
শরণাগতরনু  করব্ রপরেগব্গনংদ ু||ব্ংদগনা || 
 
েহ্লাদ ব্য়াসং মুনীংদ্র রাঘগব্ংদ্র | 
রনরিসুত মনব্ মগধ্বশ রব্ঠিনরি|| ব্ংদগনা || 



------------------------------------- 
রাঘগব্ংদ্র গুরু রায়র প্রসরব্রসগরা প্রসৌখয়রদ জীরব্রসগরা ||প|| 
 
তুংগাতীররদ রঘুরামন পূরজরসগরা নররসংঘন ভজকগরা ||অপ||  
 
শ্রী সুধীংদ্র কর সগরাজ সংজাত জগগদািগগ পুনীত 
দশররথয় দশত্বব্ তা ব্রহরস দমুয়রতগি জরয়রস 
ঈ সমীর মত সংস্থাপকরারগ রনংদকরনু নীরগ 
ভূ সুরররগগ সংগসব্য় সদাচরণী কংগগারিসুব্ করুরণ ||১|| 
 
কুংদদ ব্র মংত্রািয়দরিরুব্ কগরদরিগগ ব্রুব্ 
ব্ ংদাব্নগত ম রত্তগক জিপান মুকুরতগগ প্রসাপান 
সংদরুশনমাত্রদরি মহাতাপ ব্রেগদারেসিাপ 
মংদভাগয়ররগগ প্রদাগরয়রদরুব্ প্রসগব্ শরণর সংজীব্া ||২|| 
 
শ্রীদ রব্ঠিন সরন্নধান পাত্র সংস্তুরতসি ুমাত্র 
প্রমাদ পরেসুরতহ তারনহপরদরি ইতগগ সররয়রি 
প্রমরদরনগয়ািরগন্নরসি ুনা কাগণ পুরসয়িাগণ 
পাদস্মরগণয় মােদব্গন পারপ না প্রপিুগব্ স্তরপ ||৩|| 
-------------------------------------- 



তুংগা তীররদ রনংত সুয়রতব্রনয়াগর প্রপিম্ময়য় 
সংগীতরেয় মংগিসুগুণতরংগ মুরনকুগিাতু্তংগ কাণম্ম || 
প্রচিবু্ সুমুখ ফগণয়রি রতিক নামগি ুপ্রনােম্ম 
জিমরণয় প্রকারিরি তুিরসমাগিগি ুপ্রপিম্ম 
সুিরিত কমংেিু দংেব্গন ধরররসহগন প্রনােম্ম 
কু্ষি রহরণয়কনরি জরনরসদ েহ্লাদনু তারনরিহনম্ম ||১|| 
সুংদর চরণাররব্ংদগক ভকুরতয়রিংদ প্রনােম্ম 
ব্ংরদরস স্তুরতসুব্ ভূ সুরব্ ংদ প্রনােম্ম 
চংদদিংক রতরয়ংদ প্রশারভসুব্ানংদ প্রনােম্ম 
রহংগদ ব্য়াসমুরনগয়ংগদরনরসদ কময়ংরদগি রসঘরদংদ ররহতগন ||২|| 
অরভনব্ জনাধয়ন রব্ঠিন ধয়ারনসুব্ প্রনােম্ম 
অরভব্ংরদরসদব্ররগগ অরখিাথয়ব্ সরিসুব্ প্রনােম্ম 
নভমরণয়ংদরদ রব্রব্ধরদ প্রশারভসুব্ প্রনােম্ম 
শুভগুণরনরধ রাঘগব্ংদ্র গুরু অব্ুজভব্াংেরদ েব্ি কাণম্ম ||৩|| 
---------------------------------- 
রথব্াগনররদ  রাঘগব্ংদ্র 
 রচগন : প্রগাপািদাসরু 
রাগ : পূরব্য় 
তাি : আরদ 
 



সতত মাগয়রদ  সংতত প্রসরব্পররগগ | অরত 
রহতদরি মগনারথব্ প্রকােুগব্গনংদ ু|||প || 
 
রথব্াগনররদ  রাঘগব্ংদ্র | সদ্গুণগি  সাংদ্র       ||অ.প || 
 
চতুর রদকু্ক রব্রদকু্কগিরি | চররপাজনররি 
রমরতরয়িগদ ব্ংদ ুওলিসুতরি | ব্রব্া  প্রব্েুতরি 
নুরতসুত পররপরর নতরারগহররগগ 
গরতগপিগদ  সব্য়থা  না রব্গেগনংদ|ু|১|| 
 
অতুি  মরহমানা রদনদরি |রদরতজাব্ংশদরি 
উত্পরত্তয়ারগ উরচতদরি | উত্তম রীরতয়রি 
অরতশয়রব্রুরতগর  রপতন ভাগদগিু 
অরতশয়রব্রুরতগর রপতন ভাগদগগ ম - 
ন্মথ  রপতগনারিরসদ  রজত করুণদরি||২|| 
 
েথম েহ্লাদ ব্য়াসমুরনগয় | য়রতরাঘগব্ংদ্র ....  গুরুরাঘগব্ংদ্র 
পতীতগরািাররগয়  পাব্নকাররগয় |করমুরগগব্নু  প্রদাগরগয় 
রক্ষরতগয়াি ু প্রগাপািরব্ঠিন  স্মররসুত ....... রব্ঠি .... 
প্রগাপািরব্ঠি 



েরত  মংত্রািয়গদাি ু  অরত  প্রমগরব্||৩|| 
---------------------------------- 
পব্মান পব্মান জগদ োণ 
সংকরুষণ ভব্ ভয়ারণয় দহন | প | 
িব্ণগব্ প্রমাদিাদ নব্রব্ধ ভকুরতয় 
তব্করদংদরি প্রকােু করব্জনরেয়া | অপ | 
প্রহম কচূ্চ ট উপব্ীত ধররত মারুত 
কামারদব্গয়ররহতা প্রব্য়ামারদ সকি ব্য়াব্ তা রনভয় ীতা 
রামচংদ্রন রনজদূত য়াম য়ামগক রননাররধপুদগক 
কারমগপ এনরগদ ুপ্রনরমরস েরতরদন ঈ মনরসগগ সুখগস্তামব্ 
প্রতারুত পামরমরতয়নু নীমারণপুগদা || ১ || 
ব্জ্র শরীর গংভীর মুকুটধর দজুয় নব্নকুঠার 
রনজয় রমরণ দয়া পারাব্ারা উদার সজ্জনরঘপররহার 
অজুয় নগগারিদংদ ুধ্বজব্ারনরস রনংদ ুমূজয় গব্ররব্ংগত 
গজয় গন মারেরদ প্রহগজ্জ প্রহগজ্জগগ রনন অব্জ পাদগদারি মূজয় গদরি 
ভব্ব্রজয় ত প্রনরনগসা || ২ || 
োণ অপান ব্য়ান উদান সমান আনংদ ভাররত রমণ 
নীগন শব্য়ারদগীব্য়াণাদয়ররগগ জানধনপারিপ ব্গরণয় 
নানু রনরুতদরি এগনগনসগুগব্ মানসারদ কময় 
রননগগারিরসগদগনা োণনাথ রসরররব্জয়রব্ঠিন 



কারণরসগকােুব্দু ুভানুেকাশ || ৩ || 
----------------------------------- 
প্রব্ংকটারদ্র রনিয়ন পংকজনাভন প্রতারব্ব িকুরম || 
 
ব্সুগদব্ প্রদব্রক কংদা  নম্মশরশমুরখয়গরােগন আনংদা 
পশুগি কায়্দ প্রগারব্ংদ  নম্মরব্সজনাভ মুকুংদা || 
 
সামজরাজ ব্রদা  ব্িগুেমরদ ভকুতর প্রপাগরদা 
আ মহা রদরতজর তররদা  রনস্সীম মহামরহমনারগ প্রমগরদ  নম্ম || 
 
উরগরগররয়রিি  অংদমুরুতন প্রহগগিরর ব্ি 
শরণররগগাররব্ত্ত তিরসরর প্রমাহন রব্ঠ্ঠি রতম্মি  নম্মিন || 
----------------------------------- 
শরণু শরণু রননগগংগব্গনা রব্ঠি 
করুণারনরধগয়ংগব্ কায়য়য় রব্ঠি 
 
রশশুব্ারগ জরনরসগদয়া শ্রীরামরব্ঠি 
শরশধরনুত প্রগারপকংদগন রব্ঠি 
অসুগর পূতরন প্রকাংদ শ্রীক ষ্ণরব্ঠি 
কসুমনাভ রসররব্র মুদ্দুরব্ঠি 



 
অররস রুরিরণগগ নী অরসগনা রব্ঠি 
সররসজ সংভব্ সন্নুত রব্ঠি 
রনরুত ইরট্টগগ প্রমগি রনংগতয়া নী রব্ঠি 
চরণ প্রসগব্য়রনত্তু কায়য়য় রব্ঠি 
 
কংগে প্রগাপুর প্রব্ংকট েভু রব্ঠি 
অংেজব্াহন প্রহৌগদা নী রব্ঠি 
পাংেুনংদন পররপািগন রব্ঠি 
পুংেরীকাক্ষ শ্রী পুরংদর রব্ঠি 
----------------------------------- 
প্রনগরনংরব্গদ মদ হৃদয় মংটপগদািু 
পররগশারভসুরতরু পাংেুরংগ                 ||প|| 
 
শরণু জনর সংসার মহা ভয় 
হরণ করুণ রসরর পাংেুরংগ                 ||অ.প|| 
 
প্রনগররদহ ব্হুজনগরারিদ্দরু মন 
রস্থর রব্েু রনন্নরি পাংেুরংগ 
পরর পরর প্রকিসব্ ুরনন্ন মহাপূগজ 



রনরুত এনগগ প্রকােু পাংেুরংগ              ||১|| 
 
পরগদব্গন রনন্না িীিা স্ম রতয়নু 
রনরুত এনগগ প্রকােু পাংেুরংগ 
পররাগপগক্ষয় রব্রেরস রনরংতর 
পরগরত পথ প্রতাগরা পাংেুরংগ            ||২|| 
 
সুখব্াগরি ব্হু দুুঃখব্াগরি 
সখনীনারগরু পাংেুরংগ 
রনরখিাংতগয়ত ব্য়াস রব্ঠি তব্ 
মুখ পংকজ প্রতাগরা পাংেুরংগ         ||৩|| 
------------------------------------ 


