শ্রী শ্রী ব্রজানন্দ ষ্টাত্তয তনাভ
গীতভারা

প্রকাক ফু ড়াশফ প্রকানা, াহফাগ, ঢাকা ।

ঁ নষ্ভা বগফষ্ত শ্রী শ্রী ব্রজানন্দায় নভঃ
(ভপণ)

মাঁায হতুক ভঙ্গর আশঙ্গষ্ত এআ অকৃশত ধভ ন্তাষ্নয যভ ফস্তু- প্রতযক্ষ ব্রহ্ম শিদানন্দ শফগ্র অযাধনায় “ব্রজানন্দ ষ্টাত্তয তনাভ
গীতভারা” গাঁথষ্ন ু ভশত আয়াষ্ছ ; সআ হতুক কৃা শন্ধু, ষ্ল করযাণ গুষ্ণাষ্ত বগফান শ্রী শ্রী ব্রজানষ্ন্দয যাতুর চযষ্ণ তৎপ্রীতযষ্থপ
পণ কশযরাভ । দয়াভয় ! তুশভ জান ।

সতাভায করুণা মশদ
চাশষ্ত না জাশন
তফু কৃা কষ্য সভাষ্য
চযষ্ণ শন সগা টাশন ।
জয় ব্রজানন্দ যভানন্দ শিদানন্দ তুশভ স
তুশভ সপ্রভঘন াধনায ধন, শফ ু ন্দয তুশভ স
ং নাষ্ভ অত্মষ্দফ, তুশভ ব্রজানন্দ ।
১
ন্তযাত্মা রুষ্ অত্মা, শিদানন্দ ।
২
নাশদ নাষ্ভষ্ত সদফ তয নাতন ।
৩
অশদষ্দফ নাষ্ভ তুশভ ু রুল প্রধান ।
৪
ীভ সমষ্তু সফষ্দ, শদষ্ত নাষ্য ীভা । ৫
নন্ত ফশরয়া ফষ্ন ন্ত না াআয়া ।
৬
শনন্দয ু ন্দয তুশভ, শপ্রয়দপন নাভ ।
৭
অনন্দ-ভধু য শনতয বশিগুণ ধাভ ।
৮
বয় নাষ্ভষ্ত তুশভ ফযাবয় দাতা ।
৯
জ্ঞান নান গুরু ফবাণপফ ত্রাতা ।
১০
আন্দু তুশভ হৃদাকাষ্, ভান শফাযী ।
১১
ই রূষ্ প্রকাশত ফহুরূী শয ।
১২
ঈত্তভ নাষ্ভষ্ত তুশভ ঈায ফায
১৩
উভাকন্ত নাষ্ভ যাজ সদষ্ফয ভাঝায ।
১৪
উধপরূী শনযাকায গুরু জ্ঞানাভৃ ত ।
১৫
ঊত তয যব্রহ্ম ধযানারূাচূযত ।
১৬
একং নাষ্ভ শিতীয় ভঙ্গর শফতশয ।
১৭
ঐ রূষ্ তুশভ স ব্রহ্ম, ব্রজানন্দ শয ।
১৮

ঙ্কায প্রতযক্ষ তুশভ সফদ-থপ ায ।
লশধ শবলজ স্বয়ং বষ্ফয ভাঝায ।
কত্তপা রূষ্ তুশভ সদফ, যষ্ভ শফবু ।
কর্ম্পকৃত নাষ্ভ তুশভ র্ব্প কর্ম্প প্রবু ।
কৃষ্ণরুষ্-জীফ শচত্ত কয সগা কলপণ ।
কানাআরূষ্ষ্ত দা কয অকলপণ ।
কীশতপ ভূ শতপ রীরাষ্দ তুশভ বফ-ভনু ।
করুণায শন্ধু তুশভ ধৃ ত-নযতনু ।
খগান তুশভ সদফ, শফষ্ণু ভু শতপ ধাযী ।
গষ্ণ নাষ্ভষ্ত তুশভ কামপয শশিকাযী ।
গুণাতীত  তুশভ, ষ্ গুণশনশধ ।
গুরু নাষ্ভ র্ব্প সরাষ্ক সষ্ফ শনযফশধ ।
ঘষ্টশ্বয রূষ্, তুশভ যভাত্মা শফবু ।
ঙ নীরকণ্ঠ নাষ্ভ শফষ্শ্বশ্বয প্রবু ।
শচদানন্দ রূষ্ সফত্ত্বা সফদয যাৎয ।
শচন্য় স্বরূষ্ অছ, ফযাপ্ত চযাচয ।
সছদক নাভটি ধয সছশদয়া ংয় ।
সজযাশতরূষ্ ভূ তপ  ফযাশয়া হৃদয় ।
জররূষ্ গঙ্গা ঙ্গ শফত্রীকযষ্ণ ।
ঝযণা সপ্রষ্ভয সরাত াী ঈিযষ্ণ ।
ঞ রূষ্ষ্ত যাগ ফু শি প্রণষ্ফ জু শড়য়া ।
টঙ্কাষ্যয রক্ষযষ্বদ ব্রষ্হ্মষ্ত সবশদয়া ।
ঠাকুয রূষ্ ভশন্দষ্য, আশিয় সগাচয ।
ডঙ্কাধয ঙ্কা য, বি ফাকায ।
ঢু রু ঢুরু ষ্নত্র প্রবু করুণাফতায ।
ণ- রূষ্ষ্ত সেভয় ফা সজায়ায ।
শত্রতয নাষ্ভষ্ত সদফ তুশভ ফষ্ল ।
শত্রশদষ্ফ নাষ্ভ তুশভ ফষ্যণয শফষ্ল ।
তত্ত্বায নাষ্ভ ফস্তু একািয় জ্ঞান ।
শত্রশফধ রূষ্ষ্ত ব্রহ্ম অত্মা বগফান ।
থাষ্নশ্বয নাষ্ভ তুশভ স্বধাষ্ভষ্ত ব্রজ ।
দয়াভয় নাষ্ভ তুশভ কল্পতরু াজ ।
ধভপশত ভাভশত, ধভপ ংযক্ষষ্ণ ।
ধীভন্ত স্বধভপ সমাষ্গ জ্ঞাষ্ন  শফজ্ঞাষ্ন ।
শনতযানন্দভয় তুশভ শনষ্তযাৎষ্ফ ভাশত ।
শনযঞ্জন ু যঞ্জন বিত্রাষ্ণব্রতী ।
যভ ু রুল নাষ্ভ ফপত্র ূ শজত ।
ু রুল প্রধান রূষ্ তুশভ ু শফশদত ।
যভাত্মা রূষ্ তুশভ সমাগীশ্বয ।
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ু রুষ্লাত্তভ নাষ্ভষ্ত জগত ইশ্বয ।
সপ্রভঘন তুশভ সদফ সপ্রষ্ভয ভূ যশত !
প্রজ্ঞাঘন তুশভ সদফ জ্ঞানানন্দ ধৃ শত ।
পরাযী নাভ তফ কভপপর য ।
ফংীধাযী শ্রীষ্গাশফন্দ পরদান কয ।
শফশধষ্ফদয শয শয তারুণয কারুণয ।
ব্রজানন্দ গুরুব্রহ্ম ফষ্যণয যণয ।
ব্রহ্মণয সদফ নাষ্ভষ্ত ধয সফদ প্রকাশয়া ।
শফষ্ণু নাষ্ভ অছ তুশভ র্ব্পত্র ফযাশয়া ।
বগফান নাভ ধয বষ্িয কাযণ ।
বিপ্রাণ নাভ ধয বি প্রাণধন ।
বফ তুশভ বফশত বফতা য ।
বফবয়াযী তুশভ গুরুরূ ধয ।
ভারযধয নাষ্ভ তুশভ তত্ত্বভারা ধাযী ।
ভূ রাধায রূষ্ ভূ ষ্র শধষ্ঠানকাযী ।
ভানশফাযী নাষ্ভ ভানষ্ শফয ।
ভান ু রুল তুশভ সজযাশতর্ম্পয় য ।
সমাষ্গশ্বয নাষ্ভ তুশভ সমাষ্গ সজষ্গ য ।
যাধাযাভ রূটি তফ বষ্িষ্য সদখা ।
যাভ নাষ্ভ অত্মাযাভ স্বরূষ্ সবারায় ।
যাজ যাজ রূষ্ াজ হৃদয় সদারায় ।
রক্ষ্মীকান্ত নাযায়ণ সক ফু শঝষ্ফ রীরা ?
রীরাভয় তুশভ সদফ যশক্ষষ্য় এ আরা ।।
ফযাবয় কয করুণা াগয
দা ভৃ দু ভৃ দু া ।
যণয-ফষ্যণয একান্ত কারুণয
শদফযজ্ঞান যকা ।
শুবদ ু খদ তুশভ, র্ব্প দুঃখাযী ।
াশন্তপ্রদ তুশভ সদফ বিানন্দ কাযী ।
াশন্তআ স্বরূ তফ শদফয ধাভ ফাী ।
লড়বাফশজত তুশভ য তষ্ভাযাশ ।
ঙ্খ চক্রধাযী তুশভ, সজযাশতয কাযণ !
শ্রীশফষ্ণু ভূ যশত তফ বি অশকঞ্চন ।
তযরূষ্ শফযাশজছ বুফন ভণ্ডর ।
শিৎ - অনন্দ তুশভ অনন্দ সকফর ।
র্ব্প সদফভয় নাভ র্ব্পষ্ফদাশ্রয় ।
র্ব্পশশিদাতা নাভ যভ অশ্রয় ।
র্ব্প শ্রী নাষ্ভ তুশভ সম শ্রীকান্ত ।
র্ব্পধী নাষ্ভ তুশভ ু রুল ভান্ত ।
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স্বয়ংশি ফাভ তফ াশ্বত ু যাণ ।
র্ব্পজ্ঞ নাষ্ভষ্ত তুশভ াক্ষী শফদযভান ।
ু ভধু য া নাভ পুটা কভর ।
ু ন্দয ভধু য রূ প্রকা সকফর ।
স্বনাভী অন নাষ্ভ অষ্ন ভগন ।
সাং  শষ্ফাং জীফ শক্ষায কাযণ ।
শযয রূষ্ এক হিত অনন্দ ।
শযযাত্মণ রূষ্ স্বয়ং ব্রজানন্দ ।
ংফয ংী ষ্ন শনয়ত শফয ।
ংযাজ য ং তুশভ ব্রজানন্দ ।
হৃলীষ্ক নাষ্ভ সদফ হৃদয় ইশ্বয ।
নু যাগ পরৃ র বূফন ু ন্দয ।
হৃদয়যঞ্জন তুশভ হৃদয় যতন ।
হৃদয় সদারায় সদার সশয নু ক্ষণ ।
হৃদষ্য়শ্বয নাষ্ভষ্ত যাভৃ ত কাশন্ত ।
ভাহবঃ অীল ফশযল াশন্তঃ াশন্তঃ াশন্তঃ ।
গুরু ধাষ্ভ ফু ড়াশফ যাষ্জ বগফান !
ঈব ফষ্ঙ্গ ব্রজানন্দ ফপদা ভান ।
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পরশ্রুশত
ংখয ংখয নাভ ংখয ভশভা ।
গীফপাণ গষ্ণ মাঁায নাশ ান ীভা ।।
ষ্টাত্তয তনাভ ংষ্ক্ষত ায ।
শচত্ত অত্তপ কষ্য সদফ কাষ্ সতাভায ।।
এআ ষ্টাত্তয ষ্ত সমআ স্তফ কষ্য ।
ব্রজযাজ প্রন্নষ্য় চতুর্ব্পগপ ধষ্য ।।
জর শভয় ু ধা ফাঞ্ছা ু ষ্য দা ।
প্রায বাফ ফ কশর ূ যণ
-আশত ষ্টাত্তয তনাভ গীতভারা –
ঁ শ্রীশ্রীব্রজানন্দাপণভস্ত ।।
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