
শ্ৰী সচ্চিদানংদ সমৰ্ধ সদ্গৰু ুসাচ্চিনাৰ্ মহৰাজ কী জজ. 
ওৱাল ুআৰতী মাঝ্িা সদ্গৰুনুাৰ্া মাঝ্িা সাচ্চিনাৰ্া| 
পাংচাহী তত্্তৱংচা দীপ লাচ্চৱলা আতা 
চ্চনৰ্গধণাতীস্ৰ্চ্চত জকসী আকাৰা আলীবাবা আকাৰা আলী 
সৱধাঘটি ভৰনূী উৰলীসাচ্চিমাৱলুী 
ওৱাল ুআৰতী মাঝ্িা সদ্গৰুনুাৰ্া মাঝ্িা সাচ্চিনাৰ্া| 
পাংচাহী তত্্তৱংচা দীপ লাচ্চৱলা আতা 
ৰজতম সত্্তৱ চ্চতঘঘ মািাপ্ৰসৱলীবাবামািা প্ৰসৱলী 
মাঘিচ্চচঘি পপাটীককসী মািা উদ্ভৱলী 
ওৱাল ুআৰতী মাঝ্িা সদ্গৰুনুাৰ্া মাঝ্িা সাচ্চিনাৰ্া| 
পাংচাহী তত্্তৱংচা দীপ লাচ্চৱলা আতা 
সপ্তসাগৰীককসা পেল মংডীলা বাবা পেল মংডীলা 
পেলচূ্চনিা পেল অৱঘা চ্চৱস্তাৰঘকলা 
ওৱাল ুআৰতী মাঝ্িা সদ্গৰুনুাৰ্া মাঝ্িা সাচ্চিনাৰ্া| 
পাংচাহী তত্্তৱংচা দীপ লাচ্চৱলা আতা 
ব্ৰহ্াংঘডচী ৰচনাককসী দােচ্চৱলীঘডালা বাবাদােচ্চৱলীঘডালা 
তুকাহ্ঘণ মাঝা স্ৱামী কৃপাল ূপভালা 
ওৱাল ুআৰতী মাঝ্িা সদ্গৰুনুাৰ্া মাঝ্িা সাচ্চিনাৰ্া| 
পাংচাহী তত্্তৱাংচাদীপলাচ্চৱলা আতা 
পলাপঘলগ্ন্িান জগী চ্চহতঘনণচ্চতঘকাচ্চণ 
অৱতাৰা পাংডুৰংগা নামঘেচ্চৱঘলগ্ন্িানী 
আৰচ্চতগ্ন্িানৰাজা মহা জকৱল্ি পতজ 
পসচ্চৱচ্চতসাৰ্ু সংতা মনঘুৱদলামাঝা আৰতীগ্ন্িানৰাজা.. 
কনকঘচ তাটকৰী উভ্িঘগাচ্চপকনাৰী 
নাৰদ তুংবৰুঘহা সামগািনকৰী 
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আৰতীগ্ন্িানৰাজা মহাককৱল্িঘতজা 
পসচ্চৱচ্চতসাৰ্ু সংতা মনঘুৱদলামাঝা আৰতীগ্ন্িানৰাজা.. 
পগট ৰ্গহ্িঘবাঘল চ্চৱশ্ৱব্ৰহ্চ্চচঘকঘল 
ৰামজনাৰ্ধচ্চন (পা)সাচ্চি মস্তকঘেচ্চৱঘল 
আৰচ্চত গ্ন্িানৰাজা মহককৱল্ি তাজা 
পসচ্চৱচ্চতসাৰ্ু সংতা মনঘুৱদলামাঝা আৰতীগ্ন্িানৰাজা.. 
আৰচ্চত তুকৰামা স্ৱামী সদ্গৰু ুৰ্ামা 
সচ্চিদানংদমতূী পাচ্চিদােচ্চৱ আহ্া 
আৰচ্চততুকৰামা 
ৰাঘঘৱ সাগৰাতা পাষাণতাচ্চৰঘল 
জতঘস তুঘকা বাঘচ অভংগ ৰক্ষীঘল 
ৰচ্চত তুকৰামা স্ৱামী সদ্গৰু ুৰ্ামা 
সচ্চিদানংদমতূী পাচ্চিদােচ্চৱ আহ্া 
আৰচ্চততুকৰামা 
তূঘনচ্চকত তুল পনসী ব্ৰহ্তুকাচ্চস আঘল 
হ্ঘণাচ্চন ৰাঘমশ্ৱঘৰ চৰচ্চণ মস্তকঘেচ্চৱঘল 
আৰচ্চত তুকৰামা স্ৱামী সদ্গৰু ুৰ্ামা 
সচ্চিদানংদমতূী পাচ্চিদােচ্চৱ আহ্া 
আৰচ্চততুকৰামা 
জজকজ সাচ্চিনাৰ্ আতা পহুডাঘৱমংচ্চদৰীঘহা 
আলচ্চৱঘতা সঘপ্ৰঘম তুজলা আৰচ্চতঘঘ উচ্চনকৰীঘহা 
ৰংজচ্চৱসী তূ মৰ্ুৰঘবালনুী মািাজশীচ্চনজ মলুাঘহা 
ৰংজচ্চৱসী তূ মৰ্ুৰঘবালনুী মািাজশীচ্চনজ মলুাঘহা 
পভাচ্চগচ্চসৱ্িাচ্চদতূচ হৰ ুচ্চনিাচ্চনজঘসৱক দ:ুেলাঘহা 
পভাচ্চগচ্চসৱ্িাচ্চদতূচ হৰ ুচ্চনিাচ্চনজঘসৱক দ:ুেলাঘহা 
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দাৱচু্চনভক্তৱ্িসনহচ্চৰসী দশধন পদশী ত্িালাঘহা 
দাৱচু্চনভক্তৱ্িসনহচ্চৰসী দশধন পদশী ত্িালাঘহা 
ঝূঘল অসচ্চত কস্ট অতীশিাতুমঘচ িাঘদহালঘহা 
জজকজসাচ্চিনাৰ্ আতাপহুডাঘৱ মংচ্চদৰীঘহা 
আলচ্চৱঘতা সঘপ্ৰঘম তুজলা আৰচ্চতঘঘ উচ্চনকৰীঘহা 
জজকজসাচ্চিনাৰ্ আতাপহুডাঘৱ মংচ্চদৰীঘহা 
ক্ষমাশিন সুংদচ্চৰচ্চহঘশাভা সুমনঘশজত্িাৱৰীঘহা 
ক্ষমাশিন সুংদচ্চৰচ্চহঘশাভা সুমনঘশজত্িাৱৰীঘহা 
ঘ্িাৱী পদাডী ভক্ত জনাংচ্চচ পূজ অচধ াকৰীঘহা 
ঘ্িাৱী পদাডী ভক্ত জনাংচ্চচ পূজ অচধ াকৰীঘহা 
ওৱাচ্চলঘতাপংচপ্ৰাচ্চণঘ্িাচ্চত সুমতীকৰীঘহা 
ওৱাচ্চলঘতাপংচপ্ৰাচ্চণঘ্িাচ্চত সুমতীকৰীঘহা 
পসৱাচ্চকংকৰভচ্চক্ত প্ৰীচ্চত অত্তৰপচ্চৰমলৱাচ্চৰঘহা 
জজকজসাচ্চিনাৰ্ আতা পহুডাঘৱ মংচ্চদৰীঘহা 
আলচ্চৱঘতা সঘপ্ৰঘম তুজলা আৰচ্চতঘঘ উচ্চনকৰীঘহা 
জজকজসাচ্চিনাৰ্ আতা পহুডাঘৱ মংচ্চদৰীঘহা 
পসাডুচ্চনজািা দ:ুেৱাটঘত বাবা(সাচ্চি) ত্ৱিৰণাসীঘহা 
পসাডুচ্চনজািা দ:ুেৱাটঘত বাবা(সাচ্চি) ত্ৱিৰণাসীঘহা 
আঘগ্ন্িস্তৱঘহা অসীপ্ৰসাদঘঘ উচ্চন চ্চনজসদনাসীঘহা 
আঘগ্ন্িস্তৱঘহা অসীপ্ৰসাদঘঘ উচ্চন চ্চনজসদনাসীঘহা 
জাঘতা আতা পি উপুনৰচ্চপত্ৱিৰণাঘচপাচ্চশঘহা 
জাঘতা আতা পি উপুনৰচ্চপত্ৱিৰণাঘচপাচ্চশঘহা 
উেৱতুূজল সাচ্চিমাৱঘুল চ্চনজচ্চহত সাদা িাসীঘহা 
জজকজসাচ্চিনাৰ্ আতা পহুডাঘৱ মংচ্চদৰীঘহা 
আলচ্চৱঘতা সঘপ্ৰঘম তুজলা আৰচ্চতঘঘ উচ্চনকৰীঘহা 
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জজকজসাচ্চিনাৰ্ আতা পহুডাঘৱ মংচ্চদৰীঘহা 
আতাস্ৱামী সুঘেচ্চনদ্ৰাকৰা অৱৰ্ূতা বাবাকৰাসাচ্চিনাৰ্া 
চ্চচন্মিঘহ (চ্চনজ) সুেদাম জাৱচু্চন পহুডা একাংত 
জৱৰাগ্নিাচা কংচ পঘ উচ্চন পচৌক ঝূচ্চডলা বাবাঘচৌকঝূচ্চডলা 
তিাৱৰী সুঘপ্ৰমাচা চ্চশডকাৱাচ্চদদলা 
আতাস্ৱামীসুঘেচ্চনদ্ৰাকৰা অৱদতূাবাবাকৰা সাচ্চিনাৰ্া 
চ্চচন্মিঘহ সুেদাম জাৱচু্চন পহুডা একাংত 
পািঘড্িা ঘাতল্ি সুংদৰ নৱচ্চৱদা ভক্তী ঈত বাবানৱচ্চৱদা ভক্তী 
গ্ন্িানাংচ্িাসমিালাৱচু্চন উজলল্িাঘ্িাতী 
আতাস্ৱামী সুঘে চ্চনদ্ৰা কৰা অৱদতূা বাবাকৰা সাচ্চিনাৰ্ 
চ্চচন্মিঘহ সুেদাম জাৱচু্চন পহুডা একাংত 
ভাৱাৰ্ধাংচা মংচক হু্ৰদিাকাশীটাংচ্চগলা বাবা(হু্ৰদিা) কাশীটাংচ্চগলা 
মনাচী সুমঘন কৰুনীঘকঘল পশঘজলা 
আতাস্ৱামী সুঘে চ্চনদ্ৰা কৰা অৱদতূা বাবাকৰা সাচ্চিনাৰ্ 
চ্চচন্মিঘহ সুেদাম জাৱচু্চন পহুডা একাংত 
জৱৱতাঘচ কপাটলাৱচু্চন একত্ৰঘকঘল বাবা একত্ৰঘকঘল 
দভুুধ দ্ীংচ্িা গাংঠী পসাডুচ্চন পডঘদঘসাচ্চডঘল 
আতাস্ৱামী সুঘে চ্চনদ্ৰা কৰা অৱদতূা বাবাকৰা সাচ্চিনাৰ্ 
চ্চচন্মিঘহ সুেদাম জাৱচু্চন পহুডা একাংত 
আশাতৃষ্ণ কল্পঘনচা পসাডুচ্চন গলবলা বাবাঘসাডুচ্চন গলবলা 
দিাক্ষমা শাংচ্চত দাসী উব্িা পসঘৱলা 
আতাস্ৱামী সুঘে চ্চনদ্ৰা কৰা অৱদতূা বাবাকৰা সাচ্চিনাৰ্ 
চ্চচন্মিঘহ সুেদাম জাৱচু্চন পহুডা একাংত 
অলক্ষ্ি উন্মচ্চন পঘ উচ্চন নাজকু দশু্শালা বাবা নাজকু দশু্শালা 
চ্চনৰংজঘন সদ্গৰুসু্ৱামী চ্চনজচ্চৱলঘশঘজলা 
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আতাস্ৱামী সুঘে চ্চনদ্ৰা কৰা অৱদতূা বাবাকৰা সাচ্চিনাৰ্ 
চ্চচন্মিঘহ সুেদাম জাৱচু্চন পহুডা একাংত 
শ্ৰী ৰ্গৰঘুদৱৱত: 
পাঘহপ্ৰসাদাচ্চচ ৱাটৱিাঘৱদ ুওচ্চনিাতাটা 
পশষাঘঘ উচ্চন জা ঈনতুমঘচ ঝূলীিাঘবাজন 
ঝূঘলা আতা একসৱাতুহ্ আলংৱাঘৱাঘদৱা 
তুকাহ্ঘণ আতা চ্চচত্ত কৰনুীৰাচ্চহঘলা চ্চনচ্চিত 
পাৱলাপ্ৰসাদ আত চ্চৱঘোচ্চনজঘৱ বাবা আতাচ্চনজঘৱ 
আপুলাঘতা শ্ৰমকঘলাঘিতঘসভাঘৱ 
আতাস্ৱামী সুঘে চ্চনদ্ৰা কৰা পগাপালা বাবাসাচ্চিদিালা 
পুৰঘলমঘনাৰাৰ্ জাঘতা আপুঘলস্ৰ্লা 
তুহ্সী জাগৱ ূআহ্ আপুল্িা চাডা বাবা আপুল্িাচাডা 
শুভা শুভ কঘমধঘদাষ হৰাৱিাপীডা 
অতাস্ৱামী সুঘে চ্চনদ্ৰাকৰাঘগাপালা বাবাসাচ্চিদিালা 
পুৰঘলমঘনাৰাৰ্ জাঘতা আপুঘলস্ৰ্লা 
তুকাহ্ঘণচ্চৰ্দঘল উচ্চিষ্টাঘচঘভাজন (বাবা) উচ্চিষ্টাঘচ পভাজন 
নাচ্চহচ্চনৱচ্চডঘল অহ্ আপুল্িাচ্চভন্না 
অতাস্ৱামী সুঘে চ্চনদ্ৰাকৰাঘগাপালা বাবাসাচ্চিদিালা 
পুৰঘলমঘনাৰৰ্জাঘতা আপুঘলস্ৰ্লা 
শ্ৰী সচ্চিদানংদ সদ্গৰু ুসাচ্চিনাৰ্ মহৰাজ চ্চক জজ 
ৰাজাচ্চৰ্ৰাজ পিাচ্চগৰাজ পৰব্ৰহ্ শ্ৰীসাচ্চিনাৰ্ামহৰাজ 
শ্ৰী সচ্চিদানংদ সদ্গৰু ুসাচ্চিনাৰ্ মহৰাজ চ্চক জজ 
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