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শ্রী সচ্চিদানংদ সমর্ধ সদ্গুরু সাচ্চিনার্ মহরাজ কী জজ.
ঘেউচ্চন পংচাকরতী করূবাবান্সী আরতী
সািীসী আরতী করূবাবান্সী আরতী
উঠা উঠা ঘহা বান র্ব ওবালু হরমার্ব
সািীরামার্ব ওবালু হরমার্ব
করূচ্চনিাচ্চধর্রমন পাহুগংভীরহহধ্িানা
সািীহচ ঘহধ্িানা পাহুগংভীর ঘহধ্িানা
ক্রুষ্ণ নার্া দত্তসাচ্চি জহ াচ্চচত্ততু হে পািী
চ্চচত্ত(দত্ত) বাবাসািী জহ াচ্চচত্ততু হে পািী
আরচ্চত সাচ্চিবাবা ঘসৌখ্িাদাতারজীবা
চরণারজতাচ্চল ধ্িাবাদাসাচ্চবসাব
ভক্াংচ্চবসাব আরচ্চতসাচ্চিবাবা
জালুচ্চনি আনংগস্বস্বরূচ্চপরহহদংগ
মুমক্ষ
ু জনদাচ্চব চ্চনজহ ালা শ্রীরংগ
ঘ ালা শ্রীরংগ আরচ্চতসাচ্চিবাবা
জিমনীজজসাভাব তিজতসাঅনুভাব
দাচ্চবচ্চসদিােনা ঐসীতু েীচ্চহমাব
তু েীচ্চহমাব আরচ্চতসাচ্চিবাবা
তু মহচনামদ্িাতা হহর সংস্ক্রুচ্চত ব্িার্া
অগার্তবকরণীমাগধদাচ্চবচ্চস অনার্া
দাচ্চবচ্চস অনার্া আরচ্চতসাচ্চিবাবা
কচ্চলিুচ্চগ অবতার সগুণপরব্রহ্মসচার
অবতাণধোলাহস স্বাচ্চমদত্তাচ্চদগংবর
দত্তাচ্চদগংবর আরচ্চত সাচ্চিবাবা
আঠাচ্চদবসা গুরুবারী ভক্করীচ্চত বারী
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প্রভু পদ পহাবিা ভবভি
চ্চনবাচ্চরভিাচ্চনবাচ্চর আরচ্চতসাচ্চিবাবা
মাো চ্চনজদ্রব্ি ঘঠব তব চরণরজহসবা
মাগহণ ঘহচ্চচ আতাতু হ্ম ঘদবাচ্চদহদবা
ঘদবাচ্চদবা আরচ্চতসাচ্চিবাবা
ইচ্চিতা দীন চাতাক চ্চনমধল ঘতাি চ্চনজ সূখ
পাজহবমার্বাি সংভাল আপুচ্চলভাক
আপুচ্চলভাক আরচ্চতসাচ্চিবাবা
ঘসৌখ্ি দাতারজীবচরণ তজতালী
ধ্িাবাদাসাচ্চবসাবা ভক্াং চ্চবসাবা আরচ্চতসাচ্চিবাবা
জিহদব জিহদব দত্তা অবদূত ওসাচ্চি অবদূত
ঘজা ু চ্চন করতব চরণীহঠচ্চবহতামার্া জিহদব জিহদব
অবতরসীতূ ঘিতা র্মধান ঘত গ্লানী
নাস্তীকানাহীতূ লাচ্চবচ্চস চ্চনজভজনী
দাচ্চবচ্চসনানালীলা অসংখ্িরূপানী
হচ্চরসী ঘদবান ঘচতূ সংকট চ্চদনরজনী
জিহদবজিহদব দত্তা অবর্ূতা ও সািী অবর্ূতা
ঘজা ু চ্চন করতব চরণীহঠচ্চবহতামার্া জিহদব জিহদব
িব্বনস্বরূপী এক্িাদর্ধন ত্বাচ্চদ র্হল
সংর্ি চ্চনরসুচ্চনিা তজৈতাোলচ্চবহল
ঘগাচ্চপচংদা মংদাত্বাংচী উদ্দচ্চরহল
জিহদব জিহদব দত্ত অবদূত ও সািী অবদূত
ঘজা ু চ্চন করতব চরণী ঘঠচ্চবহতামার্া জিহদব জিহদব
ঘভদতত্ত্বচ্চহংদূ িবনা ন চাকাহী
দাবািাচ্চসেূ লাপুনরচ্চপনরহদহী
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পাহচ্চস ঘপ্রমাহন ন তূ চ্চহংদুিবনাচ্চহ
দাচ্চবচ্চস আত্মত্বাহন ব্িাপক হসািী
জিহদবজিহদব দত্তা অবর্ূতা ও সািী অবর্ূতা
ঘজা ু চ্চন করতব চরণীহঠচ্চবহতামার্া জিহদব জিহদব
ঘদবসাচ্চিনার্া ত্বত্পদনত হ্বাহন
পরমািাহমাচ্চহত জনহমাচন েু চ্চণহ্বাহন
তত্ক্রুপিা সকলান ঘচ সংকটচ্চনরসাহব
ঘদচ্চর্ল তচ্চরহদত্বদ্রুর্ ক্রুষ্ণাহনগাহন
জিহদব জিহদব দত্তা অবদূতা ও সাচ্চি অবদূত
ঘজা ু চ্চন করতবচরচ্চণ ঘঠচ্চবহতা মার্া জিহদব জিহদব
চ্চর্চ্চরচ্চ মাহে পং চ্চরপুরসাচ্চিবাবারমাবর
বাবারমবর সাচ্চিবাবারমবর
শুদ্দভচ্চক্চংদ্র ভাগা ভাবপুং লীকজাগা
পুং লীক জাগা ভাবপুং লীকজাগা
িহহািাহহা অবহে জন করূবাবান্সীবংদন
সাচ্চিসীবংদন করূবাবান্সীবংদন
গণূহ্মহণ বাবাসািী দাবপাবমাহে আঈ
পাবমাহে আঈ দাবপাবমাহে আঈ
োলীন ঘলাটাংগণ বংদীন চরণ
ঘ াল্িাচ্চনপাহীনরূপতু হে
ঘপ্রহম আচ্চলংগন আনংহদপূচ্চজন
ভাহব ওবাচ্চলন হ্মহণনামা
ত্বহমব মাতা চ চ্চপতা ত্বহমব
ত্বহমববংদুশ্চ সখাত্বহমব
ত্বহমব চ্চবদ্িা দ্রচ্চবণং ত্বহমব
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ত্বহমব সবধং মমহদবহদব
কাহিন বাচা মনহচংচ্চদ্রহিবধা
বুদ্দ্িাত্মনাবা প্রক্রুচ্চত স্বভাবাত
কহরাচ্চম িদ্িত্সকলং পরজৈ
নারািণা ঘিচ্চত সমপধিামী
অচ্িুতংহকর্বং রামনারািণং
ক্রুষ্ণদাহমাদরং বাসুহদবং হচ্চরং
শ্রীর্রং মার্বং ঘগাচ্চপকাবল্লভং
জানকীনািকং রামচংদ্রং ভহজ
হহররাম হহররাম রামরাম হহর হহর
হহরক্রুষ্ণ হহরক্রুষ্ণ ক্রুষ্ণ ক্রুষ্ণ হহর হহর||শ্রী গুরুহদবদত্ত
হচ্চর: ওং িহগগন িগগ মিজংত ঘদবাস্তাচ্চনর্মধাচ্চণ
প্রর্মান্িাসন ঘতহনাকং মচ্চহমান: সচংত
িত্র পূহবধসাদ্িাধসংচ্চতহদবা
ওং রাজাচ্চর্রাজাি পসহ্িসাচ্চহহন
নহমাবিং জব শ্রবণাি কুমধহহ
সহমকামান কামকামাি মহ্িং
কাহমশ্বহরা জবশ্রবহণা দদাতু
কুহবরাি জবশ্রবণািা মহারাজািনম:
ওং স্বস্তী সাম্রাগিং ঘভাগিং
স্বারাগিং জবরাগিং পারহমষ্ট্িংরাগিং
মহারাগি মাচ্চর্পত্িমিং সমংতপিধা
ঈশ্িা ধসাবধহভৌম ধসাবধা িুষান
তাদাপদাদধ াত প্রুচ্চর্জব্িসমুদ্র পিধাংতািা
একরাচ্চল্লচ্চত তদহয়িষ ঘলাহকাচ্চবগীহতা মরুত:
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পচ্চরহবহটাহরা মরুত্ত ধিাবসন গ্রুহহ
আচ্চবচ্চক্ষতধিকাম ঘপ্রর চ্চবহশ্বহদবাসভাসদ ইচ্চত
শ্রী নারািণবাসুহদব সচ্চিদানংদ সদ্গুরু সাচ্চিনার্ মহারাজ চ্চক জজ
অনংতা তু লাহত কহসহর স্তবাহব
অনংতাতু লাহত কহসহর নমাহব
অনংতা মুখাচা চ্চর্হণ ঘর্ষ গাতা
নমস্কার সাটাংগ শ্রী সাচ্চিনার্
ৈরাহব মনীত্বত্পদা চ্চনত্িভাহব
উরাহব তরীভচ্চক্ সাঠী স্বভাহব
তরাহবজগা তারুনী মািতাতা
নমস্কার সাটাংগ শ্রীসাচ্চিনার্া
বহসহজা সদা দাবিা সংতলীলা
চ্চদহস আগ্ি ঘলাকাপরী ঘজাজনালা
পরী অংতরীগ্িান জকবল্ি দাতা
নমস্কার সাটাংগ শ্রীসাচ্চিনার্া
ভরালার্লা জন্মহা মানবাচা
নরাসার্ধকা সার্নীভূ তসাচা
র্রূসািী ঘপ্রমা গলািাঅহংতা
নমস্কার সাটাংগ শ্রী সাচ্চিনার্া
র্রাহব করীসান অল্পগ্িবালা
করাহব অহ্মার্ন্ি চু ংহভাচ্চনগালা
মুখীোল ঘপ্রহমখরাগ্রাস অতা
নমস্কার সাটাংগ শ্রী সাচ্চিনার্া
সুরাদীক গিাংচ্িা পদা বংচ্চদতাতী
সুকাদীক জাহত সমানত্বহদতী
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প্রিাগাচ্চদতীহর্ধ পদী নম্রহহাতা
নমস্কার সাটাংগ শ্রী সাচ্চিনার্া
তু ঝ্িা গিাপদা পাহতা ঘগাপবালী
সদারংগলী চ্চচত্স্বরূপী চ্চমলালী
করীরাসক্রী া সহব ক্রুষ্ণনার্া
তু লামাগহতা মাগহণ একদ্িাহব
করাহজাচ্চ হতা দীন অত্িংত ভাহব
ভবীহমাহনীরাজ হাতাচ্চর আতা
নমস্কার সাটাংগ শ্রী সাচ্চিনার্া
ঐসা ঘিঈবা! সাচ্চি চ্চদগংবরা
অক্ষিরূপ অবতারা | সবধচ্চহব্িাপক তূ
শ্রুতু সারা অনসূিাচ্চত্রকুমারা(বাবাহি) মহারাহজ ঈবা
কার্ীস্নান জপ প্রচ্চতচ্চদবসী ঘকালাপুরচ্চভহক্ষসী
চ্চনমধলনচ্চদ তু ংগা জলপ্রাসী চ্চনদ্রামাহুরহদর্ী ঈসা ঘি িীবা
ঘেলীহলাংবতহস বামকরী চ্চত্রর্ূল ঢমরূর্াচ্চর
ভক্াবরদসদা সুখকারীহদর্ীল মুক্ীচারী ঈসা ঘি িীবা
পাচ্চিপাদুকা জপমালা কমং লূম্রুগচালা
র্ারণকচ্চরর্ীবা নাগজটামুকুট ঘর্াভহতামার্া ঈসা ঘি িীবা
তত্পর তু ঝ্িািা ঘজধ্িানী অক্ষিত্বাংহচসদবী
লক্ষ্মীবাসকরী চ্চদনরজনী রক্ষচ্চসসংকট বারুচ্চন ঈসা ঘি িীবা
িাপচ্চরধ্িান তু হে গুরুরািা দ্রুশ্ি করীনিনািা পূণধানংদ সুহখহীকািা
লাচ্চবচ্চসহচ্চর গুণগািা ঈসা ঘি িীবা
সাচ্চি চ্চদগংবর অক্ষি রূপ অবতারা
সবধচ্চহব্িাপক তূ শ্রুচ্চতসারা অনসূিাচ্চত্রকুমারা(বাবাহি) মহারাহজ ঈবা
সদাসত্স্বরূপং চ্চচদানংদকংদং
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স্বভহক্িিা মানুষং দর্ধিংতং
নমামীশ্বরং সদ্গুরুং সাচ্চিনার্ং
ভবধ্াংত চ্চবধ্ংস মাতধ াং মীড্িং
মহনাবাগতীতং মুচ্চনর ধ্িান গম্িং
জগৈ্িাপকং চ্চনমধলং চ্চনগুধণংত্বাং
নমামীশ্বরং সদ্গুরুং সাচ্চিনার্ং
ভবাংহভাচ্চদ মগ্নাচ্চর্ধ তানাং জনানাং
স্বপাদাচ্চশ্রতানাং স্বভচ্চক্ চ্চপ্রিাণাং
সমুদ্দারণার্ধং কহলৌ সংভবংতং
নমামীশ্বরং সদ্গুরুং সাচ্চিনার্ং
সদাচ্চনংবব্রুক্ষাচ্চর্কং সার্িংতং
নমামীশ্বরং সদ্গুরুং সাচ্চিনার্ং
সদাকল্পব্রুক্ষধি তধিাচ্চর্মূহল
ভবদ্ভাববুদ্দ্িা সপিধাচ্চদহসবাং
ন্রুণাংকুবধতাংভু চ্চক্-মুচ্চক্ প্রদংতং
নমামীশ্বরং সদ্গুরুং সাচ্চিনার্ং
অহনকা শ্রুতা তক্িধলীলা চ্চবলাজস:
সমা চ্চবষ্ক্রুহতর্ান ভাস্বত্র্ পভাবং
অহংভাবহীনং প্রসন্নাত্মভাবং
নমামীশ্বরং সদ্গুরুং সাচ্চিনার্ং
সতাংচ্চবশ্রমারামহমবাচ্চভরামং
সদাসজ্জজন সংস্তুতং সন্নমচ্চদ্ভ:
জনাহমাদদং ভক্ ভদ্র প্রদংতং
নমামীশ্বরং সদ্গুরুং সাচ্চিনার্ং
অজন্মাদ্িহমকং পরংব্রহ্ম সাক্ষাত
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স্বিং সংভবং রামহমবানতীণধং
ভবদ্দর্ধনাত্সংপুনীত: প্রহভাহং
নমামীশ্বরং সদ্গুরুং সাচ্চিনার্ং
শ্রীসাচ্চির্ ক্রুপাচ্চনহদ চ্চখলন্রুণাং সবধার্ধচ্চসচ্চদ্দপ্রদ
িুষ্মত্পাদরজ:প্রভাবমতু লং র্াতাচ্চপবক্াঅক্ষম:
সদ্ভক্্িাশ্র্রণং ক্রুতাংজচ্চলপুট: সংপ্রাচ্চিহতা চ্চৈন প্রহভা
শ্রীমত্সাচ্চিপহরর্ পাদ কমলানািরণ্িংমম
সাচ্চিরূপ র্ররাহোত্তমং
ভক্কাম চ্চববুর্ দ্রুমংপ্রভু ং
মািহিাপহত চ্চচত্ত শুদ্দহি
চ্চচংতিাম্িহহ ম্মহচ্চনধর্ং মুদা
র্রত্সুর্াংশু প্রচ্চতমংপ্রকার্ং
ক্রুপাতপপ্রতংবসাচ্চিনার্
ত্বদীিপাদাব্জ সমাচ্চশ্রতানাং
স্বিািিাতাপ মপাকহরাতু
উপাসনাজদবত সাচ্চিনার্
ৈজবমধ ঘিাপাসচ্চন নাস্তুবংতং
রহমন্মহনাহম তবপাদিুহে
ভ্রংহগা িদাহব্জ মকরংদলুব্ধ:
অহনকজন্মাচ্চজধতপাপ সংক্ষহিা
ভহবদ্ভবত্পাদ সহরাজ দর্ধনাত
ক্ষমস্ব সবধানপরার্ পুংজকান
প্রসীদ সাচ্চির্ সদ্গুহরাদিাচ্চনহর্
শ্রীসাচ্চিনার্ চরণাম্রুতপূণচ্চধ চত্তা
তত্পাদ ঘসবনরতা ধসত তংচ ভক্্িা
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সংসার জন্িদুচ্চরহতৌে চ্চবচ্চনগধ তাহস্ত
জকবল্ি র্াম পরমং সমবাপ্নুবংচ্চত
ঘস্তাত্রহম তত্পহঠদ্ভক্্িা ঘিান্নরস্তন্মনাসদা
সদ্গুহরা: সাচ্চিনার্ধিক্রুপাপাত্রং ভহবদ্ভবং
করচরণক্রুতং বাক্কািজংকমধজংবা
শ্রবণনিনজংবামানসংবা পরার্ং
চ্চবচ্চদতমচ্চবচ্চদতং বাসহবধহমতত্ক্ষমস্ব
জিজিকরুণাহদ্ভ শ্রী প্রহভাসাচ্চিনার্
শ্রী সচ্চিদানংদ সদ্গুরু সাচ্চিনার্ মহরাজ চ্চক জজ
রাজাচ্চর্রাজ ঘিাচ্চগরাজ পরব্রহ্ম শ্রীসাচ্চিনার্ামহরাজ
শ্রী সচ্চিদানংদ সদ্গুরু সাচ্চিনার্ মহরাজ চ্চক জজ

