
শ্রী সচ্চিদানংদ সমর্ধ সদ্গরুু সাচ্চিনার্ মহরাজ কী জজ. 
ওবাল ুআরতী মাঝ্িা সদ্গরুুনার্া মাঝ্িা সাচ্চিনার্া| 
পাংচাহী তত্ত্বংচা দীপ লাচ্চবলা আতা 
চ্চনর্গধণাতীস্র্চ্চত জকসী আকারা আলীবাবা আকারা আলী 
সবধাঘটি ভরূনী উরলীসাচ্চিমাবলুী 
ওবাল ুআরতী মাঝ্িা সদ্গরুুনার্া মাঝ্িা সাচ্চিনার্া| 
পাংচাহী তত্ত্বংচা দীপ লাচ্চবলা আতা 
রজতম সত্ত্ব চ্চতঘঘ মািাপ্রসবলীবাবামািা প্রসবলী 
মাঘিচ্চচঘি পপাটীককসী মািা উদ্ভবলী 
ওবাল ুআরতী মাঝ্িা সদ্গরুুনার্া মাঝ্িা সাচ্চিনার্া| 
পাংচাহী তত্ত্বংচা দীপ লাচ্চবলা আতা 
সপ্তসাগরীককসা পেল মংডীলা বাবা পেল মংডীলা 
পেলচূ্চনিা পেল অবঘা চ্চবস্তারঘকলা 
ওবাল ুআরতী মাঝ্িা সদ্গরুুনার্া মাঝ্িা সাচ্চিনার্া| 
পাংচাহী তত্ত্বংচা দীপ লাচ্চবলা আতা 
ব্রহ্াংঘডচী রচনাককসী দােচ্চবলীঘডালা বাবাদােচ্চবলীঘডালা 
তুকাহ্ঘণ মাঝা স্বামী কৃপাল ূপভালা 
ওবাল ুআরতী মাঝ্িা সদ্গরুুনার্া মাঝ্িা সাচ্চিনার্া| 
পাংচাহী তত্ত্বাংচাদীপলাচ্চবলা আতা 
পলাপঘলগ্ন্িান জগী চ্চহতঘনণচ্চতঘকাচ্চণ 
অবতারা পাংডুরংগা নামঘেচ্চবঘলগ্ন্িানী 
আরচ্চতগ্ন্িানরাজা মহা জকবল্ি পতজ 
পসচ্চবচ্চতসার্ু সংতা মনঘুবদলামাঝা আরতীগ্ন্িানরাজা.. 
কনকঘচ তাটকরী উভ্িঘগাচ্চপকনারী 
নারদ তুংবরুঘহা সামগািনকরী 
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আরতীগ্ন্িানরাজা মহাককবল্িঘতজা 
পসচ্চবচ্চতসার্ু সংতা মনঘুবদলামাঝা আরতীগ্ন্িানরাজা.. 
পগট র্গহ্িঘবাঘল চ্চবশ্বব্রহ্চ্চচঘকঘল 
রামজনার্ধচ্চন (পা)সাচ্চি মস্তকঘেচ্চবঘল 
আরচ্চত গ্ন্িানরাজা মহককবল্ি তাজা 
পসচ্চবচ্চতসার্ু সংতা মনঘুবদলামাঝা আরতীগ্ন্িানরাজা.. 
আরচ্চত তুকরামা স্বামী সদ্গরুু র্ামা 
সচ্চিদানংদমতূী পাচ্চিদােচ্চব আহ্া 
আরচ্চততুকরামা 
রাঘঘব সাগরাতা পাষাণতাচ্চরঘল 
জতঘস তুঘকা বাঘচ অভংগ রক্ষীঘল 
রচ্চত তুকরামা স্বামী সদ্গরুু র্ামা 
সচ্চিদানংদমতূী পাচ্চিদােচ্চব আহ্া 
আরচ্চততুকরামা 
তূঘনচ্চকত তুল পনসী ব্রহ্তুকাচ্চস আঘল 
হ্ঘণাচ্চন রাঘমশ্বঘর চরচ্চণ মস্তকঘেচ্চবঘল 
আরচ্চত তুকরামা স্বামী সদ্গরুু র্ামা 
সচ্চিদানংদমতূী পাচ্চিদােচ্চব আহ্া 
আরচ্চততুকরামা 
জজকজ সাচ্চিনার্ আতা পহুডাঘবমংচ্চদরীঘহা 
আলচ্চবঘতা সঘপ্রঘম তুজলা আরচ্চতঘঘ উচ্চনকরীঘহা 
রংজচ্চবসী তূ মর্ুরঘবালনুী মািাজশীচ্চনজ মলুাঘহা 
রংজচ্চবসী তূ মর্ুরঘবালনুী মািাজশীচ্চনজ মলুাঘহা 
পভাচ্চগচ্চসব্িাচ্চদতূচ হরু চ্চনিাচ্চনজঘসবক দ:ুেলাঘহা 
পভাচ্চগচ্চসব্িাচ্চদতূচ হরু চ্চনিাচ্চনজঘসবক দ:ুেলাঘহা 
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দাবচু্চনভক্তব্িসনহচ্চরসী দশধন পদশী ত্িালাঘহা 
দাবচু্চনভক্তব্িসনহচ্চরসী দশধন পদশী ত্িালাঘহা 
ঝূঘল অসচ্চত কস্ট অতীশিাতুমঘচ িাঘদহালঘহা 
জজকজসাচ্চিনার্ আতাপহুডাঘব মংচ্চদরীঘহা 
আলচ্চবঘতা সঘপ্রঘম তুজলা আরচ্চতঘঘ উচ্চনকরীঘহা 
জজকজসাচ্চিনার্ আতাপহুডাঘব মংচ্চদরীঘহা 
ক্ষমাশিন সুংদচ্চরচ্চহঘশাভা সুমনঘশজত্িাবরীঘহা 
ক্ষমাশিন সুংদচ্চরচ্চহঘশাভা সুমনঘশজত্িাবরীঘহা 
ঘ্িাবী পদাডী ভক্ত জনাংচ্চচ পূজ অচধ াকরীঘহা 
ঘ্িাবী পদাডী ভক্ত জনাংচ্চচ পূজ অচধ াকরীঘহা 
ওবাচ্চলঘতাপংচপ্রাচ্চণঘ্িাচ্চত সুমতীকরীঘহা 
ওবাচ্চলঘতাপংচপ্রাচ্চণঘ্িাচ্চত সুমতীকরীঘহা 
পসবাচ্চকংকরভচ্চক্ত প্রীচ্চত অত্তরপচ্চরমলবাচ্চরঘহা 
জজকজসাচ্চিনার্ আতা পহুডাঘব মংচ্চদরীঘহা 
আলচ্চবঘতা সঘপ্রঘম তুজলা আরচ্চতঘঘ উচ্চনকরীঘহা 
জজকজসাচ্চিনার্ আতা পহুডাঘব মংচ্চদরীঘহা 
পসাডুচ্চনজািা দ:ুেবাটঘত বাবা(সাচ্চি) ত্বিরণাসীঘহা 
পসাডুচ্চনজািা দ:ুেবাটঘত বাবা(সাচ্চি) ত্বিরণাসীঘহা 
আঘগ্ন্িস্তবঘহা অসীপ্রসাদঘঘ উচ্চন চ্চনজসদনাসীঘহা 
আঘগ্ন্িস্তবঘহা অসীপ্রসাদঘঘ উচ্চন চ্চনজসদনাসীঘহা 
জাঘতা আতা পি উপুনরচ্চপত্বিরণাঘচপাচ্চশঘহা 
জাঘতা আতা পি উপুনরচ্চপত্বিরণাঘচপাচ্চশঘহা 
উেবতুূজল সাচ্চিমাবঘুল চ্চনজচ্চহত সাদা িাসীঘহা 
জজকজসাচ্চিনার্ আতা পহুডাঘব মংচ্চদরীঘহা 
আলচ্চবঘতা সঘপ্রঘম তুজলা আরচ্চতঘঘ উচ্চনকরীঘহা 
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জজকজসাচ্চিনার্ আতা পহুডাঘব মংচ্চদরীঘহা 
আতাস্বামী সুঘেচ্চনদ্রাকরা অবর্ূতা বাবাকরাসাচ্চিনার্া 
চ্চচন্মিঘহ (চ্চনজ) সুেদাম জাবচু্চন পহুডা একাংত 
জবরাগ্নিাচা কংচ পঘ উচ্চন পচৌক ঝূচ্চডলা বাবাঘচৌকঝূচ্চডলা 
তিাবরী সুঘপ্রমাচা চ্চশডকাবাচ্চদদলা 
আতাস্বামীসুঘেচ্চনদ্রাকরা অবদতূাবাবাকরা সাচ্চিনার্া 
চ্চচন্মিঘহ সুেদাম জাবচু্চন পহুডা একাংত 
পািঘড্িা ঘাতল্ি সুংদর নবচ্চবদা ভক্তী ঈত বাবানবচ্চবদা ভক্তী 
গ্ন্িানাংচ্িাসমিালাবচু্চন উজলল্িাঘ্িাতী 
আতাস্বামী সুঘে চ্চনদ্রা করা অবদতূা বাবাকরা সাচ্চিনার্ 
চ্চচন্মিঘহ সুেদাম জাবচু্চন পহুডা একাংত 
ভাবার্ধাংচা মংচক হু্রদিাকাশীটাংচ্চগলা বাবা(হু্রদিা) কাশীটাংচ্চগলা 
মনাচী সুমঘন করুনীঘকঘল পশঘজলা 
আতাস্বামী সুঘে চ্চনদ্রা করা অবদতূা বাবাকরা সাচ্চিনার্ 
চ্চচন্মিঘহ সুেদাম জাবচু্চন পহুডা একাংত 
জৈতাঘচ কপাটলাবচু্চন একত্রঘকঘল বাবা একত্রঘকঘল 
দভুুধ দ্ীংচ্িা গাংঠী পসাডুচ্চন পডঘদঘসাচ্চডঘল 
আতাস্বামী সুঘে চ্চনদ্রা করা অবদতূা বাবাকরা সাচ্চিনার্ 
চ্চচন্মিঘহ সুেদাম জাবচু্চন পহুডা একাংত 
আশাতৃষ্ণ কল্পঘনচা পসাডুচ্চন গলবলা বাবাঘসাডুচ্চন গলবলা 
দিাক্ষমা শাংচ্চত দাসী উব্িা পসঘবলা 
আতাস্বামী সুঘে চ্চনদ্রা করা অবদতূা বাবাকরা সাচ্চিনার্ 
চ্চচন্মিঘহ সুেদাম জাবচু্চন পহুডা একাংত 
অলক্ষ্ি উন্মচ্চন পঘ উচ্চন নাজকু দশু্শালা বাবা নাজকু দশু্শালা 
চ্চনরংজঘন সদ্গরুুস্বামী চ্চনজচ্চবলঘশঘজলা 
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আতাস্বামী সুঘে চ্চনদ্রা করা অবদতূা বাবাকরা সাচ্চিনার্ 
চ্চচন্মিঘহ সুেদাম জাবচু্চন পহুডা একাংত 
শ্রী র্গরুঘদবদ্ত: 
পাঘহপ্রসাদাচ্চচ বাটদ্িাঘবদ ুওচ্চনিাতাটা 
পশষাঘঘ উচ্চন জা ঈনতুমঘচ ঝূলীিাঘবাজন 
ঝূঘলা আতা একসবাতুহ্ আলংবাঘবাঘদবা 
তুকাহ্ঘণ আতা চ্চচত্ত করুনীরাচ্চহঘলা চ্চনচ্চিত 
পাবলাপ্রসাদ আত চ্চবঘোচ্চনজঘব বাবা আতাচ্চনজঘব 
আপুলাঘতা শ্রমকঘলাঘিতঘসভাঘব 
আতাস্বামী সুঘে চ্চনদ্রা করা পগাপালা বাবাসাচ্চিদিালা 
পুরঘলমঘনারার্ জাঘতা আপুঘলস্র্লা 
তুহ্সী জাগব ূআহ্ আপুল্িা চাডা বাবা আপুল্িাচাডা 
শুভা শুভ কঘমধঘদাষ হরাবিাপীডা 
অতাস্বামী সুঘে চ্চনদ্রাকরাঘগাপালা বাবাসাচ্চিদিালা 
পুরঘলমঘনারার্ জাঘতা আপুঘলস্র্লা 
তুকাহ্ঘণচ্চর্দঘল উচ্চিষ্টাঘচঘভাজন (বাবা) উচ্চিষ্টাঘচ পভাজন 
নাচ্চহচ্চনবচ্চডঘল অহ্ আপুল্িাচ্চভন্না 
অতাস্বামী সুঘে চ্চনদ্রাকরাঘগাপালা বাবাসাচ্চিদিালা 
পুরঘলমঘনারর্জাঘতা আপুঘলস্র্লা 
শ্রী সচ্চিদানংদ সদ্গরুু সাচ্চিনার্ মহরাজ চ্চক জজ 
রাজাচ্চর্রাজ পিাচ্চগরাজ পরব্রহ্ শ্রীসাচ্চিনার্ামহরাজ 
শ্রী সচ্চিদানংদ সদ্গরুু সাচ্চিনার্ মহরাজ চ্চক জজ 
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