
শ্ৰী সচ্চিদানংদ সমৰ্ধ সদ্গৰু ুসাচ্চিনাৰ্ মহৰাজ কী জজ. 
১. জজাডূ চ্চনিাকৰচৰচ্চি জেচ্চিলামাৰ্া 
পচ্চৰসািী চ্চিনংতী মাঝী পংডৰীনাৰ্া 
অসসানসসা ভািা আসলা  তূচ্চঝিাোিা 
কু্ৰপাদ্ৰুচ্চিপাসহ মজকসড  সদ্গৰুৰূািা 
অখংচ্চডত অসাসি ইসস  িাটসতপািী 
তুকাহ্মসি জদিামাঝী জিডীিাকুডী 
নাসম ভিপাশ হাচ্চত  আপুল্িাসতাডী 
২.উোপাংডুৰংগা অতা প্ৰভাত সমসিা পাতলা | 
জিষ্ণিাংচা জমলা গৰডু-পাৰী দাটলা || 
গৰডূাপাৰা পাসুনী মহা দ্িাৰা পিধংতা | 
সুৰিৰাংচী মাংদী উভী জজাডূচ্চন হাত 
শুকসনকাচ্চদক নাৰদতুংবৰ ভক্াংচ্িাসকাটী 
চ্চিশলূঢমৰ ূজে উচ্চন উভা চ্চগচ্চৰসজচাপতী 
কচ্চলিুগীচা ভক্ানামা উভাকীতধ নী 
পাঠীমাসগ উভীসডালা লািচু্চন উ আজনী 
৩.উো উো শ্ৰীসাচ্চিনাৰ্গুৰচুৰিকমল দািা 
আচ্চৰ্ৱ্িাচ্চদ ভিতাপ িাৰনুী তাৰা জডজীিা 
জগলীতুহ্মা জসাডু চ্চনিাভি তমৰ ৰজনীচ্চিলিা 
পচ্চৰহী অন্িানাসী তমচী ভুলচ্চিসিাগমািা 
শচ্চক্ন অহ্মািতচ্চকংচ্চচত হী চ্চত জলাসাৰািা 
তুহ্মীচ তীসতসাৰচু্চন দািা মখুজনতাৰািা 
অগ্নন্িানী অহ্মীচ্চকচ্চত তি িিধািীতিসৰ্াৰিী 
তীিচ্চিধতাভা গসল বহুিদচ্চনসশষ চ্চিৰ্কিী 
সকু্ৰপসহা উচ্চন মচ্চহমাতুমচা তুহ্মীচিদিািা 
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আচ্চদৱ্িাচ্চৰ্ভি তাপিাৰচু্চন তাৰাজডজীিা 
উো উো শ্ৰীসাচ্চিনাৰ্গুৰচুৰিকমল দািা 
আচ্চদৱ্িাচ্চৰ্ভি তাপিাৰচু্চন তাৰাজডজীিা 
ভক্মচ্চনসদ্ভাি ৰ্ৰুচ্চনসজ তুহ্মা অনসুৰসল 
ধ্িািাস্তিসত দৰ্শ্ধতুমসচ দ্িাচ্চৰ উসবসেসল 
ধ্িানস্ৰ্া তুহ্মাস পাহুনী মন অমসুচসেসল 
উখডুনীসনিকমলা দীনবংৰ্ূৰমাকাংতা 
পাচ্চহবাকু্ৰপাদ্ৰুস্টী বালকাজসী মাতা 
ৰংজিীমৰু্ৰিািী হচ্চৰতাপ সাচ্চিনাৰ্া 
অচ্চহ্মচ অপুসলকচ্চৰিাস্তিতুজকিচ্চিসতাসদিা 
সহনকচ্চৰচ্চশসল ইকুচ্চিদ্িািী জভট কু্ৰষ্ণদািা 
উো উো শ্ৰীসাচ্চিনাৰ্গুৰচুৰিকমল দািা 
আচ্চদৱ্িাচ্চৰ্ ভিতাপিাৰচু্চন তাৰাজডজীিা 
৪.উো উো পাডুৰংগা আতা  দশধনদ্িাসকলা 
ঝূলা অৰসুিাদিাসৰলী-চ্চনসেসচসিলা 
সংতসাৰ্ূমনুী অিসে ঝূসলতীসগালা 
জসাডাসশসজ সুখ আতা বহুজামখুকমলা 
ৰংগমংডসপ মহাদ্িাৰী ঝূলীসসদাটী 
মন উ তািীলৰপূ পহিিাদ্ৰুিী 
ৰাচ্চিৰখুমাবাচ্চি তুহ্মাসি ঊদ্িাদিা 
জশসজ হালিনুী জাসগ কাৰাসদিৰািা 
গৰডূ হনমুংত হুসভ পাহাতীিাট 
স্িগীসচ সুৰিৰসে উচ্চন আসলসভাভাট 
ঝূসল মকু্ দ্িাৰা লাভ ঝূলাসৰাকডা 
চ্চিষু্ণদাস নাম উভা জে উচ্চনকাকড 
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৫.জে উচ্চনিা পংচাৰতী কৰবূাবাসী আৰতী 
উো উোসহা বাংৰ্ি ওিাল ুহৰমাৰ্ি 
কৰচূ্চনিা চ্চস্ৰ্ৰামন পাহুগংভীৰাসহধ্িান 
কু্ৰষ্ণনাৰ্া দত্তসাচ্চি জাসডাচ্চচত্ত তুসঝপািী 
কাকড আৰতী কৰীসতা! সাচ্চিনাৰ্ জদিা 
চ্চচন্মিৰপূ দাখিী জে উচ্চন! বালকলে ুজসিা ||কা|| 
৬.কামসক্ৰাৰ্মদমতসৰ আটুচ্চন কাকডসকলা 
জিৰাগ্নিাসচ তূি কাঢুনী মীসতা চ্চবচ্চজিীলা 
সাচ্চিনাৰ্গুৰ ুভচ্চক্ জ্িচ্চলসন জতামীসপটচ্চিলা 
তে্িতু্তীজালনুী গুৰসুন প্ৰাকাশপাচ্চডলা 
জদ্িততমানাসুনীচ্চমলিী ততস্িৰচূ্চপ জীিা 
চ্চচন্মিৰপূদাখিী জে উচ্চনবালকলেু জসিা 
কাকড আৰতীকৰীসতা সাচ্চিনাৰ্ জদিা 
চ্চচন্মিাৰপূদাখিী জে উচ্চন বালকলেু জসিা 
ভূ জখচৰ ৱ্িাপূনী অিসে হু্ৰতকমলীৰাহসী 
জতাচী দত্তসদি চ্চশচ্চৰডী ৰাহুচ্চন পািসী 
ৰাহুচ্চনসিসৰ্ অন্িস্ৰৰ্চ্চহ তূ ভক্াস্তিৰ্ািসী 
চ্চনৰসুচ্চন িা সংকটাদাসা অচ্চনভি দািীসী 
নকসলতিল্লী লাহীসকাণ্িা জদিািা মানিা 
চ্চচন্মিৰপূদাখিী জে উচ্চন বালকেুসসিা 
কাকড আৰতীকৰীসতা সাচ্চিনাৰ্ জদিা 
চ্চচন্মিৰপূদাখিী জে উচ্চন বালকেুসসিা 
তিদঊশ্িদংুদচু্চভসনসাসৰ অংবৰ জহ জকাংদসল 
সগুিমতূী পাহণ্িা আতুৰ জনচ্চশচ্চৰডী আসল! 
প্ৰাশুচ্চন তদ্িচনাম্ৰুত অমসুচসদহবান হৰফসল 
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জসাডুচ্চনিাদৰুচ্চভমান মানস তিিৰচ্চি িাচ্চহসল 
কু্ৰপাকৰনুী সাচ্চিমািসুল দানপদচ্চৰঘ্িািা 
চ্চচন্মিৰপূদাখিী জে উচ্চন বালকে ুজসিা 
কাকড আৰতীকৰীসতা সাচ্চিনাৰ্ জদিা 
চ্চচন্মিৰপূদাখিী জে উচ্চন বালকেুসসিা. 
ভক্ীচ্চচিা জপাটীসবাদ কাকড জজ্িাতী 
পংচপ্ৰািজীসি ভাসি ওিাল ুআৰতী 
ওিাল ূআৰতীমাঝ্িা পংডৰীনাৰ্া মাঝ্িাসাচ্চিনাৰ্া 
জদানী কৰসজাডুচ্চনচৰিী জেচ্চিলামাৰ্া 
কািামচ্চহমা িিূধ আতা সাংগসিকীতী 
জকাটিব্ৰহ্ম হতিমখু পাহতা জাতী 
ৰািীৰখুমাবািী উভ্িা জদােীসদাবাহী 
মািূৰচ্চপংচ চামসৰডালীচ্চত সািীংচ োচ্চি 
তুকাহ্মসি দীপসে উচ্চন উন্মনীতসশাভা 
চ্চিসেিৰী উবাচ্চদসস লািণ্িা গাভা 
উোসাদসুংতসাদা আপুলাসল চ্চহতা 
জা ঈল জা ঈল হনৰসদহ মগককচা ভগিংত 
উসোচ্চনিা পহসটবাবা উভা অসসিীসট 
চৰিতিাংসচসগামটী অম্ৰুত দ্ৰুিী অিসলাকা 
উো উো জহাসিসগসীচলা জ ঊৰা উলাসী 
জলচ্চতলপাতকান চ্িাৰাশী কাকড আৰচ্চতসদচ্চখচ্চলিা 
জাসগকৰাৰচু্চিিীিৰা জদি অসহচ্চনজসুৰান ত 
জিসগচ্চলংবসলাি কৰা-দ্ৰুচ্চি জহা ঈল তিাসী 
দাৰীবাজংিী িাজতী জডাল ুডমাসম গজধ তী 
জহাতসসকাকডাৰচ্চত মাঝ্িা সদ্গৰু ুৰািচী 
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চ্চসংহনাৰ্ শংখ জবচ্চৰ আনংদসহাসতামহাদ্িাৰী 
জকশিৰাজ চ্চিসেিৰী নামাচৰি িংচ্চদসতা 
সাচ্চিনাৰ্ গুৰমুাসঝ আিী 
মজলা োিা দ্িািাপািী 
শ্ৰী সচ্চিদানংদ সদ্গৰু ুসাচ্চিনাৰ্ মহাৰাজ কী জজ 
দত্তৰাজ গুৰমুাসঝ আিী 
মজলা োিা দ্িািাপািী 
সাচ্চিনাৰ্ গুৰমুাসঝ আিী 
মজলা োিা দ্িািাপািী 
প্ৰভাত সমিীনভা শুভ ৰিী প্ৰভাপাকলী 
স্মসৰ গুৰ ুসদা অশাসমিীতিাছসল নাকলী 
হ্মসিাচ্চনকৰসজাডুনীকৰ ুঅতাগুৰ ূপ্ৰাৰ্ধনা 
সমৰ্ধ গুৰসুাচ্চিনাৰ্ পুৰিী মসনািাসনা 
তমা চ্চনৰচ্চস ভানহুগুৰচু্চহ নাচ্চস অগ্নন্িানতা 
পৰংতুগুৰ ুচীকৰী নৰচ্চিহীকদী সাম্িতা 
পুন হাচ্চতচ্চমৰ জন্মসে গুৰকুু্ৰসপচ্চন অগ্নন্িননা 
সমৰ্ধ গুৰসুাচ্চিনাৰ্ পুৰিী মসনািাসনা 
ৰচ্চি প্ৰগটসহা উচ্চন তিচ্চৰতোল িী আলসা 
তসাগুৰচু্চহসসাডিী সকল দষুু্ক্ৰতী লালসা 
হসৰাচ্চন অচ্চভমানহী জডচ্চি ততপদীভািনা 
সমৰ্ধ গুৰসুাচ্চিনাৰ্ পুৰিী মসনািাসনা 
গুৰচূ্চস উপমাচ্চদসসচ্চিচ্চৰ্ হৰী হৰাংচী উিী 
কুসোচ্চন মগ এ ইতী কিচ্চন িা উগীপাহূচ্চি 
তুঝীচ উপমাতুলাবৰচ্চিসশাভসত সজ্জনা 
সমৰ্ধ গুৰসুাচ্চিনাৰ্ পুৰিী মসনািাসনা 
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সমাচ্চৰ্ উতসৰাচ্চনিা গুৰচুলামশীদীকসড 
তিদীি িচসনাচ্চক্তী মৰ্ুৰ িাচ্চৰতীসসাকসড 
অজাতচ্চৰপ ুসদ্গসুৰা অচ্চখল পাতক ভংজনা 
সমৰ্ধ গুৰসুাচ্চিনাৰ্পুৰ িী মসনািাসনা 
অহাসুসমিাচ্চসিা গুৰ ুউসোচ্চনিা জবসসল 
চ্চিসলাকুচ্চন পদাচ্চিতা তচ্চদি আপসদ নাচ্চসসল 
আসাসুত কাচ্চৰিা জগচ্চতসকািীহী অন্িনা 
অসসবহুতশাহিা পচ্চৰনজ্িাগুৰচূীকু্ৰপা 
নতি্িচ্চহত তিাকসলকচ্চৰতসস চ্চৰকাম্িা গপা 
জৰীগুৰপুদাৰ্ৰনীসুদ্ৰুড ভচ্চক্সনসতামনা 
সমৰ্ধ গুৰসুাচ্চিনাৰ্পুৰ িী মসনািাসনা 
গুসৰাচ্চিনচ্চত মীকৰী হু্ৰদি মংচ্চদৰী িাবসা 
সমস্ত জগ জহ গুৰসু্িৰপূচ্চচ েসসামানসা 
গসডাসতত সতকৃ অতীিচ্চতচ্চহসদ জগতপািনা 
সমৰ্ধ গুৰসুাচ্চিনাৰ্পুৰ িী মসনািাসনা 
১১.প্ৰসমিা অিকাশীফডুচ্চন গুৰিুৰা প্ৰাচ্চৰ্ধতীসজপ্ৰভাচ্চত 
তিাংসচচ্চচত্তাচ্চসসদসতা অচ্চখলহৰচু্চনিা ভ্াংচ্চতচ্চমচ্চনতিশাংচ্চত 
ঐসস জহসাচ্চিনাসৰ্কৰু্নী সুচচ্চিসল জজচ্চিিাবালকাশী 
জতচ্চিতিাকু্ৰষ্ণপািী নমচু্চন সচ্চিনসি অচ্চপধসতা অিকাশী 
শ্ৰী সচ্চিদানংদ সদ্গৰু ুসাচ্চিনাৰ্ মহাৰাজ কী জজ 
১২.সাচ্চিৰহং নজৰ কৰনা বসিাকাপালন কৰনা 
সাচ্চিৰহং নজৰ কৰনা বসিাকাপালন কৰনা 
জানাতুমসন জগতপ্ৰসাৰা সবহীঝূট জমানা 
জানাতুমসন জগতপ্ৰসাৰা সবহীঝূট জমানা 
সাচ্চিৰহং নজৰ কৰনা বসিাকাপালন কৰনা 
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সাচ্চিৰহং নজৰ কৰনা বসিাকাপালন কৰনা 
জম অংৰ্াহূবংদা আপকামঝুুসস প্ৰভুচ্চদখলানা 
জম অংৰ্াহূবংদা আপকামঝুুসস প্ৰভুচ্চদখলানা 
সাচ্চিৰহং নজৰ কৰনা বসিাকাপালন কৰনা 
সাচ্চিৰহং নজৰ কৰনা বসিাকাপালন কৰনা 
দাসগিকূসহ অব ক্িাসবাল ূৰ্ক গিী জমৰী ৰসনা 
দাসগিকূসহ অব ক্িাসবাল ূৰ্ক গিী জমৰী ৰসনা 
সাচ্চিৰহং নজৰ কৰনা বসিাকাপালন কৰনা 
সাচ্চিৰহং নজৰ কৰনা বসিাকাপালন কৰনা 
ৰাং নজৰ কসৰা , অব জমাসৰসািী 
তুমবীন নহীমসুঝ মাবাপ ভািী  ৰাং নজৰ কসৰা 
জম অংৰ্াহূ বংদা তুম্হাৰা  জম অংৰ্াহূ বংদা তুম্হাৰা 
জমনাজান,ূজমনাজান ূ জমনাজান ূ অল্লা ইলাচ্চহ 
ৰাং নজৰ কসৰা ৰাং নজৰ কসৰা , অব জমাসৰসািী 
তুমবীন নহীমসুঝ মাবাপ ভািী  ৰাং নজৰ কসৰা 
ৰাং নজৰ কসৰা ৰাং নজৰ কসৰা 
খালী জমানা জমসন গমািা জমসন গমািা 
সাৰ্ী অচ্চখৰ কা সাৰ্ী অচ্চখৰ আ  সাৰ্ী অচ্চখৰ কা কীিানসকািী 
ৰাং নজৰ কসৰা ৰাং নজৰ কসৰা , অব জমাসৰসািী 
তুমবীন নহীমসুঝ মাবাপ ভািী 
ৰাং নজৰ কসৰা ৰাং নজৰ কসৰা 
অপ জনমস চ্চজদ কা জাডূগনকূহ 
অপ জনমস চ্চজদ কা জাডূগনকূহ 
মাচ্চলক হমাসৰ মাচ্চলক হমাসৰ 
মাচ্চলক হমাসৰ  তুং বাবাসািী 
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ৰাং নজৰ কসৰা ৰাং নজৰ কসৰা , অব জমাসৰসািী 
ৰাং নজৰ কসৰা ৰাং নজৰ কসৰা 
১৪.তুজকািসদ উ সািল্ি মীভািাতচ্চৰসিা 
তুজকািসদ উ সািল্ি মীভািাতচ্চৰসিা 
মীদবুচ্চল বটিক নাম্িা চ্চচজাি শ্ৰীহৰী 
মীদবুচ্চল বটিক নাম্িা চ্চচজাি শ্ৰীহৰী 
উচ্চিি তুলাসদসিচ্চহ জগাি নাবচ্চৰ জিা 
উচ্চিি তুলাসদসিচ্চহ জগাি নাবচ্চৰ 
তূ জগন্নাৰ্ তুজসচ কশীসৰভাকচ্চৰ 
তূ জগন্নাৰ্ তুজসচ কশীসৰভাকচ্চৰ 
নসকা অংতমদীিা পাহূ সখ্িাভগিংতা শ্ৰীকাংতা 
মধ্িাহ্নৰাচ্চি উলসটাচ্চনসগ চ্চলচ্চহ আতা অিচ্চচত্তা 
জসহা ঈল তুঝূসৰকাকডা চ্চকৰা উলতচ্চৰসিা 
জসহা ঈল তুঝূসৰকাকডা চ্চকৰা উলতচ্চৰ 
অিতীল ভক্ জনসিদ্িচ্চহ নানাপচ্চৰ  অিতীল ভক্ জনসিদ্িচ্চহ নানাপৰী 
তুজকািসদ উ চ্চমভািা তচ্চৰসিা 
িুজকািসদ উ সদ্গৰুু মীভািা তৰী 
মীদবুচ্চল বটিক নাম্িা চ্চচজাি শ্ৰীহৰী 
মীদবুচ্চল বটিক নাম্িা চ্চচজাি শ্ৰীহৰী. 
শ্ৰীসদ্গৰু ুবাবাসািী জহা  শ্ৰীসদ্গৰু ুবাবাসািী 
তুজিাচুচ্চন আিিনাহীভূতলী  তুজিাচুচ্চন আিিনাহীভূতলী 
মী পাচ্চপপচ্চততৰ্ীমংতা  মী পাচ্চপপচ্চততৰ্ীমংতা 
তাৰসিমলা গুৰনুাৰ্া ঝুডকৰী  তাৰসিমলা সাচ্চিনাৰ্া ঝুডকৰী 
তূশাংচ্চতক্ষসমচাসমৰ ূ তূশাংচ্চতক্ষসমচাসমৰ ূ
তুচ্চম ভিািধ চ্চিসচতাৰ ূগুৰিুৰা 
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তুচ্চম ভিািধ চ্চিসচতাৰ ূগুৰিুৰা 
গুৰিুৰামজচ্চস পামৰা অতা উদ্দৰা 
তিচ্চৰতলিলাহী তিচ্চৰত ললাহী 
মীবডুসতা ভি ভি জডাহী উদ্দৰা 
শ্ৰী সদ্গৰু ুবাবাসািী জহা  শ্ৰী সদ্গৰু ুবাবাসািী জহা 
তুজিাচুচ্চন আিিনাহীভূতলী 
তুজিাচুচ্চন আিিনাহীভূতলী 
শ্ৰী সচ্চিদানংদ সদ্গৰু ুসাচ্চিনাৰ্ মহাৰাজ কী জজ 
ৰাজাচ্চৰ্ৰাজসিাচ্চগৰাজ পৰব্ৰহ্ম সাচ্চিনাৰ্ মহৰাজ 
শ্ৰী সচ্চিদানংদ সদ্গৰু ুসাচ্চিনাৰ্ মহাৰাজ কী জজ 
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