
িষিরিড	সািয	বাবা	মধ া কাল	আরিত	-	মধ া 	আরিত

ী	সি দানংদ	সমধ	স ুর 	সািযনাধ	মহরাজ্	কী	 জ�

ঘউিন	পংচাকরতী	করবাবা ী	আরতী
সাযীসী	আরতী	করবাবা ী	আরতী
উঠা	উঠা	 হা	বান্	ধব	ওবালু	হরমাধব
সাযীরামাধব	ওবালু	হরমাধব
কর িনযাি ধরমন	পা গংভীরেহধ ানা
সাযীেচ	 হধ ানা	পা গংভীর	 হধ ানা
ু 	নাধা	দ সািয	জেডািচ তেঝ	পাযী
িচ (দ )	বাবাসাযী	জেডািচ তেঝ	পাযী
আরিত	সািযবাবা	 সৗখ াদাতারজীবা
চরণারজতািল	ধ াবাদাসািবসাব
ভ াংিবসাব	আরিতসািযবাবা
জালুিনয	আনংগ র িপরহ�দংগ
মুমু 	জনদািব	িনজেডালা	 ীরংগ
ডালা	 ীরংগ	আরিতসািযবাবা
জযমনীৈজসাভাব	তযৈতসাঅনুভাব
দািবিসদযাঘনা	ঐসীতঝীিহমাব
তঝীিহমাব	আরিতসািযবাবা
তমেচনামদ াতা	হের	সং ু িত	ব াধা
অগাধতবকরণীমাগদািবিস	অনাধা
দািবিস	অনাধা	আরিতসািযবাবা
কিলযিগ	অবতার	স ণপর সচার
অবতাণঝালােস	 ািমদ ািদগংবর
দ ািদগংবর	আরিত	সািযবাবা
আঠািদবসা	 র বারী	ভ করীিত	বারী
ভপদ	পহাবযা	ভবভয
িনবািরভযািনবাির	আরিতসািযবাবা
মাঝা	িনজ ব 	 ঠব	তব	চরণরজেসবা
মাগেণ	 হিচ	আতাত 	 দবািদেদবা
দবািদবা	আরিতসািযবাবা
ইি তা	দীন	চাতাক	িনমল	 তায	িনজ	সূখ
পাজেবমাধবায	সংভাল	আপুিলভাক
আপুিলভাক	আরিতসািযবাবা
সৗখ 	দাতারজীবচরণ	তজতালী
ধ াবাদাসািবসাবা	ভ াং	িবসাবা	আরিতসািযবাবা
জযেদব	জযেদব	দ া	অবদূত	ওসািয	অবদূত
জাডিন	করতব	চরণীেঠিবেতামাধা	জযেদব	জযেদব
অবতরসীত	 যতা	ধমান্	 ত	 ানী
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না ীকানাহীত	লািবিস	িনজভজনী
দািবিসনানালীলা	অসংখ রপানী
হিরসী	 দবান্	 চত	সংকট	িদনরজনী
জযেদবজযেদব	দ া	অবধতা	ও	সাযী	অবধতা
জাডিন	করতব	চরণীেঠিবেতামাধা	জযেদব	জযেদব
য ন রপী	এক াদশন	 ািদ	ধেল
সংশয	িনরসুিনযা	তৈ তাঘালিবেল
গািপচংদা	মংদা াংচী	উ িরেল
জযেদব	জযেদব	দ 	অবদূত	ও	সাযী	অবদূত
জাডিন	করতব	চরণী	 ঠিবেতামাধা	জযেদব	জযেদব
ভদত িহংদূ	যবনা	ন্	চাকাহী
দাবাযািসঝলাপুনরিপনরেদহী
পাহিস	 মােন	ন্	ত	িহংদুযবনািহ
দািবিস	আ ােন	ব াপক্	হসাযী
জযেদবজযেদব	দ া	অবধতা	ও	সাযী	অবধতা
জাডিন	করতব	চরণীেঠিবেতামাধা	জযেদব	জযেদব
দবসািযনাধা	 পদনত	 ােন
পরমাযােমািহত	জনেমাচন	ঝিণ ােন
ত ু পযা	সকলান্	 চ	সংকটিনরসােব
দিশল	তিরেদ শ	 ু ােনগােন
জযেদব	জযেদব	দ া	অবদূতা	ও	সািয	অবদূত
জাডিন	করতবচরিণ	 ঠিবেতা	মাধা	জযেদব	জযেদব
িশিরিড	মােঝ	পংডিরপুরসািযবাবারমাবর
বাবারমবর	-	সািযবাবারমবর
ভি চং 	ভাগা	-	ভাবপুংডলীকজাগা

পুংডলীক	জাগা	-	ভাবপুংডলীকজাগা
যেহাযােহা	অবেঘ	জন	-	করবাবা ীবংদন
সািযসীবংদন	-	করবাবা ীবংদন
গণূ েণ	বাবাসাযী	-	দাবপাবমােঝ	আঈ
পাবমােঝ	আঈ	-	দাবপাবমােঝ	আঈ
ঘালীন	 লাটাংগণ	বংদীন	চরণ
ডাল ািনপাহীনরপতেঝ
েম	আিলংগন	আনংেদপূিজন্
ভােব	ওবািলন	 েণনামা
েমব	মাতা	চ	িপতা	 েমব
েমববংদু 	সখা েমব
েমব	িবদ া	 িবণং	 েমব
েমব	সবং	মমেদবেদব
কােযন	বাচা	মনেচংি েযবা
ব া নাবা	 ু িত	 ভাবাত্
কেরািম	যদ সকলং	পরৈ
নারাযণা	 যিত	সমপযামী
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অচ তংেকশবং	রামনারাযণং
ু দােমাদরং	বাসুেদবং	হিরং
ীধরং	মাধবং	 গািপকাব ভং
জানকীনাযকং	রামচং ং	ভেজ
হেররাম	হেররাম	রামরাম	হের	হের
হের ু 	হের ু 	 ু 	 ু 	হের	হের|| ী	 র েদবদ
হির:	ওং	যে গন	য গ	মযজংত	 দবা ািনধমািণ
ধমান াসন্	 তহনাকং	মিহমান্:	সচংত
য 	পূেবসাদ া সংিতেদবা
ওং	রাজািধরাজায	পসহ সািহেন
নেমাবযং	 ব	 বণায	কমেহ
সেমকামান্	কামকামায	মহ ং
কােম েরা	 ব বেণা	দদাত
কেবরায	 ব বণাযা	মহারাজাযনম:
ওং	 ী	সা াজ ং	 ভাজ ং
ারাজ ং	 বরাজ ং	পারেম ংরাজ ং
মহারাজ 	মািধপত মযং	সমংতপযা
ঈশ া	 সাবেভৗম	 সাবা	যষান্
তাদাপদাদাত্	 িধৈব সমু 	পযাংতাযা
একরাি িত	তদেপ ষ	 ােকািবগীেতা	মর ত:
পিরেবে ােরা	মর 	স াবসন্	 েহ
আিবি তস কাম	 র্	িবে েদবাসভাসদ	ইিত
ী	নারাযণবাসুেদব	সি দানংদ	স ুর 	সািযনাধ্	মহারাজ্	িক	 জ
অনংতা	তলােত	কেসের	 বােব
অনংতাতলােত	কেসের	নমােব
অনংতা	মুখাচা	িশেণ	 শষ	গাতা
নম ার	সা াংগ	 ী	সািযনাধ
রােব	মনী পদা	িনত ভােব
উরােব	তরীভি 	সা 	 ভােব
তরােবজগা	তার নী	মাযতাতা
নম ার	সা াংগ	 ীসািযনাধা
বেসেজা	সদা	দাবযা	সংতলীলা
িদেস	আ গ 	 লাকাপরী	 জাজনালা
পরী	অংতরী গ ান	 কবল 	দাতা
নম ার	সা াংগ	 ীসািযনাধা
ভরালাধলা	জ হা	মানবাচা
নরাসাধকা	সাধনীভতসাচা
ধরসাযী	 মা	গলাযাঅহংতা
নম ার	সা াংগ	 ী	সািযনাধা
ধরােব	করীসান	অ গ বালা
করােব	অ াধন 	চংেভািনগালা
মুখীঘাল	 েমখরা াস	অতা
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নম ার	সা াংগ	 ী	সািযনাধা
সুরাদীক	জ াংচ া	পদা	বংিদতাতী
সুকাদীক	জােত	সমান েদতী
যাগািদতীেধ	পদী	ন েহাতা
নম ার	সা াংগ	 ী	সািযনাধা
তঝ া	জ াপদা	পাহতা	 গাপবালী
সদারংগলী	িচ র পী	িমলালী
করীরাস ীডা	সেব	 ু নাধা
তলামাগেতা	মাগেণ	একদ ােব
করােজািডেতা	দীন	অত ংত	ভােব
ভবীেমাহনীরাজ	হাতাির	আতা
নম ার	সা াংগ	 ী	সািযনাধা
ঐসা	 যঈবা!	সািয	িদগংবরা
অ যরপ	অবতারা	|	সবিহব াপক	ত
তসারা	অনসূযাি কমারা(বাবােয)	মহারােজ	ঈবা
কাশী ান	জপ	 িতিদবসী	ক�লাপুরিভে সী
িনমলনিদ	তংগা	জল াসী	িন ামা রেদশী	ঈসা	 য	যীবা
ঝলীেলাংবতেস	বামকরী	ি শূল	ঢমরধাির
ভ াবরদসদা	সুখকারীেদশীল	মু ীচারী	ঈসা	 য	যীবা
পািযপাদুকা	জপমালা	কমংডলূ গচালা
ধারণকিরশীবা	নাগজটামুকট	 শাভেতামাধা	ঈসা	 য	যীবা
ত পর	তঝ াযা	 জধ ানী	অ য াংেচসদবী
ল ীবাসকরী	িদনরজনী	র িসসংকট	বার িন	ঈসা	 য	যীবা
যাপিরধ ান	তেঝ	 র রাযা	 শ 	করীনযনাযা	পূণানংদ	সুেখহীকাযা
লািবিসহির	 ণগাযা	ঈসা	 য	যীবা
সািয	িদগংবর	অ য	রপ	অবতারা
সবিহব াপক	ত	 িতসারা	অনসূযাি কমারা(বাবােয)	মহারােজ	ঈবা
সদাস রপং	িচদানংদকংদং
ভে যা	মানুষং	দশযংতং
নমামী রং	স ুর ং	সািযনাধং
ভব াংত	িব ংস	মাতাংডমীড ং
মেনাবাগতীতং	মুিনর্	ধ ান	গম ং
জগ াপকং	িনমলং	িন ণং াং
নমামী রং	স ুর ং	সািযনাধং
ভবাংেভািদ	ম া ধ	তানাং	জনানাং
পাদাি তানাং	 ভি 	ি যাণাং
সমু ারণাধং	কেলৗ	সংভবংতং
নমামী রং	স ুর ং	সািযনাধং
সদািনংব ািধকং	সাধযংতং
নমামী রং	স ুর ং	সািযনাধং
সদাক স 	তস ািধমূেল
ভব াবব া	সপযািদেসবাং
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ণুাংকবতাংভি -মুি 	 দংতং
নমামী রং	স ুর ং	সািযনাধং
অেনকা	 তা	তক লীলা	িবলাৈস:
সমা	িব ু েতশান	ভা ্পভাবং
অহংভাবহীনং	 স া ভাবং
নমামী রং	স ুর ং	সািযনাধং
সতাংিব মারামেমবািভরামং
সদাস ৈন	সং তং	স মি :
জনােমাদদং	ভ 	ভ 	 দংতং
নমামী রং	স ুর ং	সািযনাধং
অজ াদ েমকং	পরং 	সা াত্
যং	সংভবং	রামেমবানতীণং
ভব শনা সংপুনীত:	 েভাহং
নমামী রং	স ুর ং	সািযনাধং
ীসািযশ	 ু পািনেদ	-	িখল ণুাং	সবাধিসি দ
য পাদরজ: ভাবমতলং	ধাতািপব াঅ ম:
স া শরণং	 ু তাংজিলপুট:	সং াি েতা	-	ি ন্	 েভা
ীম সািযপেরশ	পাদ	কমলানা রণ ংমম
সািযরপ	ধররােঘা মং
ভ কাম	িববধ	 মং ভং
মাযেযাপহত	িচ 	 েয
িচংতযাম েহ	 হ নশং	মুদা
শর সুধাং 	 িতমং কাশং
ু পাতপ তংবসািযনাধ
দীযপাদা 	সমাি তানাং
াযযাতাপ	মপাকেরাত

উপাসনাৈদবত	সািযনাধ
ৈবম	 যাপাসিন	না বংতং
রেম েনােম	তবপাদযে
ংেগা	যদাে 	মকরংদলু :
অেনকজ া জতপাপ	সং েযা
ভেব ব পাদ	সেরাজ	দশনাত্
ম 	সবানপরাধ	পুংজকান্
সীদ	সািযশ	স ুেরাদযািনেধ
ীসািযনাধ	চরণা তপূণিচ া
ত পাদ	 সবনরতা	 সত	তংচ	ভ া
সংসার	জন দুিরেতৗঘ	িবিনগ	তাে
কবল 	ধাম	পরমং	সমবা ুবংিত
া েম	ত পেঠ া	 যা র নাসদা
স ুেরা:	সািযনাধস ু পাপা ং	ভেব বং
করচরণ ু তং	বা াযজংকমজংবা
বণনযনজংবামানসংবা	-	পরাধং
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িবিদতমিবিদতং	বাসেবেমত ম
জযজযকর ণাে 	 ী	 েভাসািযনাধ
ী	সি দানংদ	স ুর 	সািযনাধ্	মহরাজ্	িক	 জ
রাজািধরাজ	 যািগরাজ	পর 	 ীসািযনাধামহরাজ্

ী	সি দানংদ	স ুর 	সািযনাধ্	মহরাজ্	িক	 জ
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