ওঁ ব্রজানন্দ ওঁ

ফাফা ফু ড়াশবফয চতুদ্দী ফা শফযাশি ভাব্রত
জয় ফাফা ফু ড়াশফ শনতযশনযঞ্জন,
আশদবদফ ভবশ্বয শততাফন।
তুশভই যম একভাি র্ব্বভূ রাধায,
তুশভ শবন্ন শিবুফবন যক নাশ আয।
যতাভাশয ইচ্ছায় য় ৃ শিশিশত রয়,
তুশভই শফবশ্বয কর্ত্বা র্ব্ব াবে কয়।
তুশভই যবয়ছ ফ বুফন বশযয়া ,
ভায়াবত যযবেছ বফ আচ্ছন্ন কশযয়া।
তাই বফ অঙ্কাবয “আশভ আশভ কবয,
প্রকৃশত কবমব যমবয় ফদ্ধ বয় বড়।
ঘু চাবত জীবফয এই যভাবয ফন্ধন,
ফহুভত থ তুশভ কবযছ ৃ জন।
জ্ঞান বশি কমব আশদ মত থ আবছ ,
তায এক বথ যেবরই যভা মাবফ ঘুবচ।
প্রশতভাবত ঈশ্বয ফু শদ্ধ মাাবদয আবছ,
প্রশতভা ূ জাই যেষ্ঠ তাাবদয কাবছ।
ভানু বল ঈশ্বয ফু শদ্ধ বয়বছ মাায,
গুরু ূ জা কযাই যম প্রস্ত তাায।
যমােীবদয আত্মাই যম যেষ্ঠ উানা,
জ্ঞানীবদয বে যেষ্ঠ ব্রহ্ম শফচাযণা।
অশধকাযী যববদ শুধু উানা যবদ।
ভূ বর শকন্তু ফস্তুরাব কবরযই এক।
ভাশরঙ্গ রূব তুশভ করুণা কশযয়া
ঢাকাবত উশিত ’যর ভৃ শর্ত্কা যবশদয়া ।
কবফ যম উবেছ তাা যক নাশ জাবন,
যভনায ফবন শছবর অশত বঙ্গাবন।
তুশভ যম যবয়ছ যথা দা শফদযভান,
াবেবত যবয়বছ তায মবথি প্রভাণ।
তাই যদবে ভাভনা আচামবয ঙ্কয,
যতাভায উদ্ধায এব কশযর ত্বয।
তদফশধ ’র ইা ভাূ ণয ধাভ।
চাশযশদবক বড় যের ভস্ত এক নাভ।
দবর দবর যরাকজন আশবত রাশের,
ূ শজয়া যতাভাবয বফ ন্তা নাশর।
ূ জায শফধান কশয শদবরন ঙ্কয,
শনবয়াশজত কশয তাঁয এক অনু চয।
তাঁয শলযযাই ক্রবভ যভান্ত ইয়া,
এমবযন্ত আশয়াবছ ূ জা চারাইয়া।
ফর্ত্বভাবন আবছন শমশন যভাবন্তয বদ,
শফ অফতায ফশর ভাবন তাঁবয বফ।
বেফান ব্রজানন্দ নাভটি যম ধবয,
শফ ূ জা কশয বফ তাঁয ূ জা কবয।
এবন অভূ রয যত্ন এোবন থাকায়,
িাবনয ভাাত্ময আবযা ফাশড়য়াবছ তায়

এয আবে যই বদ শছর যমই জন,
শিু যানন্দ নাভ তাঁয জ্ঞাবন শফচেণ।
তাঁয ভাশধটীও যম আবছ শফারবয়,
নভস্কায কবয বফ বশিমুি বয়।
শবফয শিূ রোশন োড়া যমই িাবন
শশুবদয চুর কাটি যদয় যই োবন।
আবদ শফবদ তাবয কবু নাশ ায়,
ু িবদব থাবক দা শবফয কৃায়।
বশিবাবফ শবফয িাবন যম মাা চায়,
শবফয প্রাবদ য তাাই যম ায়।
জ্ঞানীেণ ায় জ্ঞান যমােীজন যমাে,
বিেণ ায় বশি ,ববােীেণ যবাে।
অু িবক ু ি ায়, ফশধবয েফণ,
শিীবন শি ায় অবন্ধযা নয়ন।
ছািেণ উর্ত্যণ,য় যীোয়,
র্ব্ব দুঃে মায় দূবয শবফয কৃায়।
শফযাশি উরবে যথা ন, ন,
ভস্ত এক যভরা য় শফশদত বুফন।
এফায ইবফ তাা দ’শদন ফযাশয়া,
পাগুবনয ১ আয ২ শনয়া।
এই ভয় আশ যথা ফহু যরাকজন,
ভানবন্দ কবয বফ শবফয অর্চ্বন।
যক ূবজ পবর পু বর যক শফল্বদবর,
যক যদয় কাচা দগ্ধ ভস্তবকবত যঢবর।
ধু  দী ননবফদযাশদ ফস্তু অরঙ্কাবয,
যক যক ূবজ তাবয যলাড়বাচাবয।
যক নাবচ যক োয় যক নফব শুবন,
ঘু বয ঘুবয যদবে যক স্বজবনয বন।
যক ফবর শফ শফ যক ীতাযাভ,
যক ফবর কারী কারী যক ফাবধযাভ।
শয শয ফবর যক নাবচ ফাহুতুবর,
গুরু গুরু ফবর যক বাব আঁশেজবর।
ানাই টিকায ফাবজ যেবেয উবয,
যোবর যঢাবর শফধাভ ঝভ ঝভ কবয।
ভাবঝ ভাবঝ হুরু ধ্বশন যদয় নাযীেণ,
তাাবত যম য় আবযা আনন্দ ফদ্ধবন।
যদাকান ায ফ ফব াশয াশয,
ভনভু গ্ধ য় যদবে বন্দবয কাড়ী।
পরভূ র বড় ফহু বয় স্তূাকায ,
বিেন োয় রুবে আনন্দ অায।
যন শুবশদবন যকউ না যবফন ঘবয,
ফাই আু ন ছু বে শবফয দয়াবয।
দবন স্পবন আশদ শবফয কশযয়া,
ধনয বয় মান বফ ন্তা নাশয়া।

