
শ্রী শ্রী ব্রজানন্দ  

বজন-যত্নভারা 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

শ্রীভৎ গগাবফন্দানন্দ 

ফুড়াবফ, যভনা, ঢাকা । 



 
প্রকাকাঃ 

শ্রী বফ ঙ্কয চক্রফতী 

৭ ভারাকায গ ারা 

ঢাকা- ১ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

কাবতি ক- ১৩৮৪ ফাাং 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ভুদ্রাকযাঃ 

শ্রী প্রবাভ যকায 

স্বাতী ভুদ্রাণ 

৫৫ াতরাখান গরন 

ঢাকা- ১ 

ভূরয-গপ্রভ 

 

 

 



 

 

 

জ ব্রজানন্দ রয । 

 

 

াঘিযম্  

বনতযাং ূণিাং যভাত্মরূম্  

বনযঞ্জনাং তাং গদফাবদরদফম্  । 

গমাবগজনফাবিতাং যভাথিপ্রদম্  

বজাবভ ব্রজানন্দ দাযবফন্দম্  ।।  ১ 

 

ররবাদযাং তাং যাভতনুধযম্  

জানুরববত ফর্ত্ি র মুগ্কযম্  । 

দাবনবধাং াধুজননক গবতম্  

বজাবভ ব্রজানন্দ দাযবফন্দম্  ।।  ২ 

 

বফবীবত যণাং বফরযাগ নানম্  

বিতা দনাং করুল গালণম্  । 

াবীষ্ট দাতাযাং ঙ্ক  িাতাযভ 

বজাবভ ব্রজানন্দ দাযবফন্দম্  ।।  ৩ 

 

চন্দন চবিত প্রস্ত বারম্  

ফক্ষাঃ বফরববত কুুভ াযম্  । 

কটীফা গাববতাং বদ্ধানস্থম্  

স্মযাবভ ব্রজানন্দ দাযবফন্দম্  ।। ৪ 

 

ফযাব কযাং গপ্রভাশ্রু গনিম্  

বতরতাদ্ধারয বুভাদ্রবির্ত্ম্  

করুণাফতাযাং বরাবযফ স্ববাফম্  

স্মযাবভ ব্রজানন্দ দাযবফন্দম্  ।। ৫ 

 

ধর্ম্ি াথি কাভান্  দাবফতযণম্  

বক্তবক্তানাাং বফবীবত যম্  । 

যণাগতানাাং যণাং ুণযম্  

স্মযাবভ ব্রজানন্দ দাযবফন্দম্  ।। ৬ 

 

বযকথা কীর্ত্ি রন ুভধুয কন্ঠম্  

বযকথা শ্রফরণ ুরবকতভঙ্গম্  । 

বযগুণ ভনরন বনশ্চর গদম্  



নভাবভ ব্রজানন্দ দাযবফন্দম্  ।। ৭ 

 

বরফাাং বরফাাং বচযাং কুজন্তম্  

ভরতা ভীান্  গরতাব বফত্বম্  । 

প্রপুল্ল ফদনাং ব্রজযাজ তুরযম্  

নভাবভ ব্রজানন্দ দাযবফন্দম্  ।। ৮ 

 

নাাং জারন তফ ভবভান্  

ক্ষভস্ব কৃা ভভাযাধম্  । 

বনতযাং বজাবভ স্মযাবভ বনতযম্  

নভাবভ ব্রজানন্দ দাযবফন্দম্  ।। ৯ 

 

 

শ্রীশ্রীবফচতুর্দ্ি ী,                                                             শ্রীশ্রীচযণ কৃাপ্রাথী— 

ফুড়াবফধাভ, যভনা, ঢাকা  ১৩৪৫- দীনাবতদীন, ‘কুভায’ ফবযার । 

 

 

।।  রীরা বযচ ।। 

(১) 

(তুবভ) াীয জনয াফতীণি 

ধনয ব্রজানন্দ াঅভায 

এফায ধনয াফতায । 

( ধনয াী, ধনয কবর, ধনয ব্রজানন্দ াঅভায ) 

এফায ধনয াফতায । 

াঅবিরর গগারকধারভ, 

াঅবরর ফৃন্দাফরন- 

গগাররকয ভারপ্রভ 

কবযরর যাধায রন, 

গ গপ্ররভয ফাংী তারন 

ভাতারর জগৎ জরন, 

ভবয বক রীরা চভৎকায 

গপ্ররভরত যাআরর ঋণী, 

গ ঋণ শুধরফ ফরর 

যাধা ’র ভাজন, 

দাখৎ বররখ বদরর । 

কবযরর াঙ্গীকায, বতনফায ক’গয রীরা, 

শুধরফ গাআ গপ্ররভয ধায । 

 

(২) 

গথা াঅফায তাাআ াঅবরর 

গগারক িাবড়, 



যাধায গপ্ররভাদাী াআরর 

গ গগৌয বয, 

গ নারভ াগর াযা 

রর গম গপ্রভ ববখাযী, 

বপযরর কত দ্বারয দ্বায । 

গম বদন গরলয বদরন- 

গ রীরা াঙ্গ  

শ্রীরক্ষরি াংকীর্ত্ি রন- 

ভাবারফ বাফভ 

বভবরর জগন্নারথ 

বক্তযা াগর প্রা 

ফায গ বক াাকায । 

 

(৩) 

াঅবফবূি ত ’গ ুনাঃ 

ফবররর বক্তগরণ 

শ্রীধাভ শ্রীরক্ষি ’গত 

ুনাঃ গম াইান গকারণ 

কবযরফ গপ্ররভয রীরা 

মত ফ বক্তগরণ 

ভ গম গগা ’র তায । 

গতাভায গরলয রীরা 

কবযরত তাাআ এফায 

এররি ব্ররজয চাাঁ দ 

ব্রজানন্দ াঅভায, 

গ চাাঁ রদ জগৎ াঅররা 

(ভনরয) খুরর গদ ভরনয দ্বায 

এফায মারফ ান্ধকায ।। 

 

ফুড়াবফধাভ 

যভনা, ঢাকা । 

২০গ াঅলাঢ়, ১৩৩৯ ফাাং 

 

 

 

ভানুল র ফর াঅি, জীরফ বচরন না 

ধযা বদরর না ধযা বদরর না, জীরফ বচরন না । 

গ ব্রজানন্দ ফুড়াবফ, জীরফ জারন না । 

একুর কুর দুকুর গখর, জ্ঞারনয প্রদী গেরর বনর 

বফ র ফর াঅি, জীরফ বচরন না । 

ববক্তয িড়া িবড়র বদর জীরফয ভন গ রন বনর 



ফাাঁ ী ারত ফর াঅি, জীরফ বচরন না । 

াঘাুযা, ফকাুযা, কাং াঅয বশু গিাড়া 

ফীয দরি কুরুরক্ষরি, াুয কুর ধ্বাং করয 

গগাীয গপ্ররভ রাবথ গখর যাজা র ফর াঅি 

ভরন রড় না । 

জীরফয ভঙ্গর তরয, াফতীণি বফধারভ, 

ববক্তয বফশ্বা বফবরর বদচ্ছ জীরফ ফুরে না 

তুরী । 

 

 

 

াঁ বফা নভাঃ 

 

াাঁ জারফা তরয াাঁ জারফা তরয 

াবত মতন করয 

গভানফাাঁ ী গভানচূড়া ব্রজানন্দ রয ।। 

তুরীয ায বদফ গতায গরর 

চন্দন চযবচত বদফয বারর, 

যরত্ন বফবূবলত কুণ্ডর কযরণ 

বরয জ াজু  ব্রজানন্দ রয ।। 

চযরণ বদফ গতায যাঙ্গা পুর গঢরর 

াংখ-চক্র-গদাদ্ম বদফ গতায করয 

নূুয ফাবধা বদফ গপ্ররভবয গ ারয 

রুনু  েুনু রুনু েুনু নাচারফা তরয 

নাচারফা তরয নাচারফা তরয কার যাখার গফর 

গভানফাাঁ ব গভাহ্চূড়া ব্রজানন্দ রয ।। 

তুরী াঅয গঙ্গা জরর ুষ্প াঅয বফল্বদরর 

ূবজরর বক গতাভা বভরর াশ্রুজরর 

না ববজারর চযণ গতাভায । 

যাঙ্গা চযরণ াঅত্নফবর বদর 

গযণু র থাবকফ চযণ রয, 

াাঁ জারফা গতারয ভরনয ভতন করয 

গভানফাাঁ ী গভানচূড়া ব্রজানন্দ রয ।। 

 

গফকানুরফক-তুরী । 

 

গমাগ ফরর ফরীান ব্রহ্মানন্দভ 

তাঃ াঅর্ত্ মাাঁ য াধন চতুষ্ট । 

দ্বরন্দয াতীত বমবন স্থাণুয ভান, 

গযাবধা াআবিদ্বায করযন গধান । 

ুণযধাভ ভুখবযত বরফাম্  যরফ 



াবন্তধাযা বফতবযা নযনাযী রফ । 

মি জীফ তি বফ গবদ নাব জ্ঞান, 

াঅবন াঅচবয ধর্ম্ি  ারয বখান ।। 

বফলর বনবরিপ্ত তফু যত যবরত 

াংারয বিতা দগ্ধ জীরফ াবন্ত বদরত । 

ধর্ম্ি  াংস্থান ারথি এাআ ুণয বূরভ 

াফতীণি ররিন গমন ধযাধারভ ।। 

াবফ কবযা না বরফয ভান 

তত করযন যক্ষা এাআ বফ-স্থান ।। 

গতাভাযাআ 

বচয াঅদরযয 

‘ুরখনু্দ’ 

 

 

ভিণ 

 

এফায ১৩৩৭ রন ১রা বফাখ ফরর । 

গভন্তরক াঁর বদরাভ গতাভায চযণ তরর ।। 

ব্রজানন্দ নাভটি ররা 

াকাযরণ রাগররা বাররা 

রাগররা বাররা, 

বথক াঅভা থ বুরাররা 

গাআ নরনয জরর । 

াঅজরক ঘরযয থ াযাররভ গতাভায রথয িরর । 

তুবভ শুধু ভুখ তুরর চা ফরুক গম মা ফরর ।। 

বফনীত- 

গগাবফন্দানন্দ 

ফুড়াবফ-যভনা, ঢাকা । 

 

 

৺ফুড়াবফ ভঠাধী শ্রীশ্রী স্বাভীজীয তত্ত্বভবয াঈরদটি াংায দুাঃখ বনফাযরণয একভাি াঈাস্বরূ বফরফচনা কবযা গরাক বতা  প্রকা 

কবযরাভ । 

 

ববযফী-একতারা 

 

ফর রফ বভবর          গপ্রভানরন্দ ভাবত 

‚তত্ত্বভব‛ এাআ ভাফাকয । 

াংারযয দুাঃখ            নাবরফ মদযব 

কয তরফ ঐ রদ রক্ষয । 

বজ ব্রজানন্দাং           বজ ব্রজানন্দাং 



বজ ব্রজানন্দাং ভূঢ়ভরত । 

শুন ভন বদা          াঅভাবয   ফচন 

ত্বাং দ কারক ফরর ; 

ন জড় গদ             ত্বাং াথফা তুবভ 

ফবর এাআ জনস্থরর 

বজ ব্রজানন্দাং          বজ ব্রজানন্দাং 

বজ ব্রজানন্দাং ভূঢ়ভরত ।। 

গদ তফ সু্থর       কৃ, হ্রস্ব, দীঘি 

তুবভ ন কবু তাাআ ; 

গদরয ব্রাহ্মণ             ূদ্র াঅবদ জাবত 

াঅত্নায ত জাবত নাাআ 

বজ ব্রজানন্দাং          বজ ব্রজানন্দাং 

বজ ব্রজানন্দাং ভূঢ়ভরত ।। 

ঘ াবদয নযা         গদ তফ গ্রায 

দা ারচতন য ; 

াঅত্মা গম গ্রাক             বচতনযভ শুধু 

এাআত ানুবূত  । 

বজ ব্রজানন্দাং             বজ ব্রজানন্দাং 

বজ ব্রজানন্দাং  ভূঢ়ভরত ।। 

াঅভাযাআ গদ            ফরর রফ বভবর 

াঅবভাআত গদ ফরর না ; 

ৃথক গ্রায গদ                গ্রাক   াঅত্মারত 

কবু জড় গদ তুবভ না । 

বজ ব্রজানন্দাং               বজ ব্রজানন্দাং 

বজ ব্রজানন্দাং  ভূঢ়ভরত ।। 

াঅত্মা কবু ন           াআবি কর 

কামিয াধরন মন্ত্রভাি; 

গকভরন গবণরফ          এাআ তফ াঅত্মা 

গখাাঁ রজ এযা াঅন স্বাথি । 

বজ ব্রজানন্দাং            বজ ব্রজানন্দাং 

বজ ব্রজানন্দাং  ভূঢ়ভরত ।। 

রফ ফরর শুবন          চকু্ষযাবদ ভন 

চকু্ষযাবদ নাআ াঅবভ ; 

তাাআ গ্রায গদ             গ্রাক াঅত্মারত 

ববন্ন দা ভরন গবণ । 

বজ ব্রজানন্দাং          বজ ব্রজানন্দাং 

বজ ব্রজানন্দাং  ভূঢ়ভরত ।। 

স্বরন গভারদয        থারক াবস্তজ্ঞান 

থারক না জ্ঞান াআবিরয ; 

াআবিাবদ তাাআ          ঘ াবদযাআ তুরয 



াঅত্মত্ব নাাআ াআারদয । 

বজ ব্রজানন্দাং           বজ ব্রজানন্দাং 

বজ ব্রজানন্দাং  ভূঢ়ভরত ।। 

ান্তাঃকযণ ফৃবর্ত্           ভন গতভনাআ 

কবু াঅত্মা ফা তুবভ না ; 

াআবিাবদয নযা            ভনটী তাাআ 

াধন মন্ত্র ফাআ বকিু না । 

বজ ব্রজানন্দাং          বজ ব্রজানন্দাং 

বজ ব্রজানন্দাং  ভূঢ়ভরত ।। 

কখন গভাযা           ফবর এাআ কথা 

বির  ুবফ ভন বফলর ; 

গদবখা াঅবভ            গদবখ নাাআ তাা 

গক যাবখর গভারয বুরার । 

বজ ব্রজানন্দাং          বজ ব্রজানন্দাং 

বজ ব্রজানন্দাং  ভূঢ়ভরত ।। 

তাাআত এখবন           ফুবেরত াআরফ 

ৃথক াঅত্মা ভরনরত ; 

ুলুবপ্তয কারর           াঅত্মা বড় থারক 

ভন থারক না গদররত । 

বজ ব্রজানন্দাং          বজ ব্রজানন্দাং 

বজ ব্রজানন্দাং  ভূঢ়ভরত ।। 

তাাআ ফবর াঅবভ       গদখর বফচাবয 

নত এক াঅত্মা ভন; 

জ্ঞানী গম জন           ভ্ররভ কখন 

বুরর না কবু এ ফচন । 

বজ ব্রজানন্দাং           বজ ব্রজানন্দাং 

বজ ব্রজানন্দাং  ভূঢ়ভরত ।। 

া বস্থযীকৃত         ফুবদ্ধয াঅত্মত্ব 

বনশ্চাবত্মকা ফুবদ্ধ এাআ ; 

ভরনবয ভত               রফ ফবর গভাযা 

বির  ুবফ ফুবদ্ধ বফলর ঐ । 

বজ ব্রজানন্দাং          বজ ব্রজানন্দাং 

বজ ব্রজানন্দাং  ভূঢ়ভরত ।। 

ুলুবপ্তয কারর        াঅত্মা থারক গদর 

ফুবদ্ধ কবূত থারক না ; 

ফুবদ্ধ তাাআ         াআবিাবদয নযা 

মন্ত্র ফাআ াঅয বকিু না 

বজ ব্রজানন্দাং         বজ ব্রজানন্দাং 

বজ ব্রজানন্দাং  ভূঢ়ভরত ।। 

তযজ াাংজ্ঞান          ফুবদ্ধরত   তুবভ 



ারি মা থাবকরফ গল ; 

গাআ  তুবভ            বনর্ব্ি ন্ধ বনরু্ম্ি ক্ত ; 

ভরনাফারকযয ারগাচয । 

বজ ব্রজানন্দাং          বজ ব্রজানন্দাং 

বজ ব্রজানন্দাং  ভূঢ়ভরত ।। 

কদাব না        তফ এাআ াঅত্মা 

াাংকারযয ভকক্ষ ; 

কবযরর প্ররাগ          ‚কৃ‛    ধাতুয বক্রা 

ঘুবচ মারফ তফ ঐ রক্ষয । 

বজ ব্রজানন্দাং            বজ ব্রজানন্দাং 

বজ ব্রজানন্দাং  ভূঢ়ভরত ।। 

প্রাণ ন কবু            াঅত্মা এাআ বরফ 

ভভ প্রাণ ফা ফরর ; 

কদাব না কর        প্রাণ াআ াঅবভ 

প্রভারণ তাাাআ পরর 

বজ ব্রজানন্দাং           বজ ব্রজানন্দাং 

বজ ব্রজানন্দাং ভূঢ়ভরত ।। 

তাাআ গদ ভন      াআবিাবদ   মত 

াঅত্মাযাআ ফযাায ভাি ; 

নাাআ  স্বতন্ত্রতা          ত্ত্বা তারদয 

নাাআত কবু ববন্ন গগাি । 

বজ ব্রজানন্দাং        বজ ব্রজানন্দাং 

বজ ব্রজানন্দাং  ভূঢ়ভরত ।। 

‚তত্ত্বভব‛  ফারকয         ত্বাং    দ   ’গত 

রবক্ষরি   এাআ জীফ াঅত্মা ; 

গদ ভন প্রাণ        ফুবদ্ধ াাংকায 

এরদযাআ াতীত তাা । 

বজ ব্রজানন্দাং         বজ ব্রজানন্দাং 

বজ ব্রজানন্দাং  ভূঢ়ভরত ।। 

এাআ ভাফারকয       তৎদ দ্বাযা 

ফুবেরফ গাআ যভ াঅত্মা; 

এাআরূ ‚তত্ত্বরভ‛           জীরফ যরভ 

ূবচত    একাত্মতা । 

বজ ব্রজানন্দাং           বজ ব্রজানন্দাং 

বজ ব্রজানন্দাং  ভূঢ়ভরত ।। 

গাআ তুবভ              জাবনা বনশ্চ 

াঈল্লঙ্ঘ  াংায দুাঃখ । 

াঅবভ ভাবযরাভ           ফা ভাবযর    াঅভা 

গকন কয ফৃথা গাক । 

বজ ব্রজানন্দাং              বজ ব্রজানন্দাং 



বজ ব্রজানন্দাং  ভূঢ়ভরত ।। 

 

বফনীত-শ্রীকৃষ্ণধন দা 

(ঞ্চভীঘা ) 

 

 

(কাররাংযা বভশ্র একতারা) 

 

বিদানন্দ স্বরূ য ব্রহ্ম মাা । 

শুন শুন র জীফ গতাভযাাআ তাা ।। 

াজ্ঞান াঅফযরণ শুধু প্রচ্ছন্ন াআা । 

জীফরুর যবারি প্রকা াআা ।। 

শুবক্ত মথা ভ্ররভ প্রকা যজত রূর । 

গতাভযা গতভবন প্রকা জীফ রূর ।। 

ভ্রভফর জীফরূর বনজরক জাবনা । 

যবাি জন্ ভৃতুযয াধীন াআা ।। 

ুনাঃ ুনাঃ াঅা মাা কবযাি ায । 

ভ্রবভরতি নানা গমাবন রফ ফায ফায ।। 

চা মবদ পাাঁ বক বদরত মরভরয এফায । 

ববক্ত মুক্ত র শুন ফচন াঅভায ।। 

াঅভায াঅদি এাআ ‚বরফাভ‛ নাভ । 

বনযন্তয জব রফ মা গভাক্ষধাভ ।। 

াবফদযারক কয রফ এাআরূর না । 

জীরফ বরফ ঐকয রফ স্বরূ প্রকা ।। 

রববরফ বনর্ব্ি াণ দ নাবক াং । 

বারফরত বাফনা ববদ্ধ জাবনরফ বনশ্চ ।। 

জীফ বারফ গথরক গথরক গরর জীফ বাফ । 

বফ বফ ফরর ুনাঃ কয ভুবক্ত রাব ।। 

যাভ যাভ কৃষ্ণ কৃষ্ণ ফর ভন বদা । 

গতাভযা যাভ কৃষ্ণ মাাআরফ াআা ।। 

াআাাআ গম াধনায ভূর তত্ত্ব  ।। 

স্বাবাবফক প্রফৃবর্ত্য বফল াআরত । 

ভনটিরক বনর  বফভুখী কবযরত ।। 

বফলাববভুখী ফৃবর্ত্ কবয ব্রহ্ম ভুখী । 

দানন্দ রবব জীফ র মা ুখী ।। 

মভুনা ফবর গমভন াঈজান তত । 

গগাবরদয বজনা বির গাআ ভত ।। 

যাভ কৃষ্ণ গদফ গম গগরিন ফবরা । 

ফৃবর্ত্গুররায গভাড় শুধু গদ ঘুযাাআা ।। 



এাআ াধনায রর াঅত্ম দিন । 

যভাত্মায রঙ্গ  একাত্ম বভরন ।। 

াঅত্ম াক্ষাৎকাযরকাআ ফরর জীফন ভুবক্ত । 

াঅয এক নাভ তায ব্রজানন্দ প্রাবপ্ত ।। 

গযফতী-াঅবভযাফাদ । 

 

----- 

 

 

 

বরু-একতারা 

 

চযরণ নূুয-ফাবজরি ভধুয, 

ঠভরক ঠভরক নারচ । 

ব্রজানন্দ বয গ ব্রজ বফাবয, 

হৃদ র  যারজ । 

রূ ভরনায ভূযবত ুন্দয, 

বরফাভ ধ্ববন করয । 

বতরত তাবযরত ঢাকা নগযীরত, 

ন্নযাীয গফ ধরয । 

গপ্ররভ ঢর ঢর াঅাঁবখ ির ির, 

ব্রজানন্দ ফরর নারচ । 

বক্তগণ রঙ্গ নারচ নানা যরঙ্গ, 

গপ্রভ াঅকুর র মারচ । 

(বকফা) ান্ত ুীর ভুযতী ুন্দয, 

দাাআ বারফরত গবারা । 

বূবায বযরত এরর াফনীরত, 

রাআর ারযয গবরা । 

( বকফা ) বফবূবত বূবলত ররার  গাববত, 

বগবযক ফা ারঙ্গ গারব । 

গদবখরত ুন্দয াবত ভরনায, 

বক্ত জন ভন গরারব । 

ূণি ব্রহ্ম তুবভ, ব্রজানন্দ বয, 

ারফ তফ নারভ ভুবক্ত । 

বদর দযন চুবয কবয ভন, 

বখার গদ গপ্রভ ববক্ত । 

( াঅবজ ) ূবণিভায যারত বক্তগণ ারথ, 

রীরা কবযরফন বগফান । 

েুরন গদারা দুরাফ গতাভা, 

াঁর বদর ভন প্রাণ । 



ফুড়াবফ ধারভ ব্রজানন্দ নারভ, 

বফযাবজত বগফান । 

গ ায গকৌবন ধাযী, ব্রজানন্দ বয 

কবযি াঅন ভবভা গান । 

তুবভ নাযাণ-গদফ বনযঞ্জন 

াঅগভ বনগভ ায । 

তুবভ চযাচয াগয বূধয 

তুবভ র্ব্ি  ভূরাধায । 

কভনু্ডরুধাযী ব্রজানন্দ বয; 

শুভ্র বফভর কাবন্ত । 

বিতা নাবি পুাঁ কারয কবি 

াবন্ত ! াবন্ত ! াবন্ত !!! 

বনবকান্ত, ফবযার 

--- 

 

ফাাঈররয ুয-একতারা 

 

বগফান া গচারখয াভরন তাাঁ রয বচন্ গত াযরাভ না । 

তাাঁ রয বচন্ রত াযরাভ না, 

তাাঁ রয জানরত াযরাভ না, 

তাাঁ রয ফুেরত াযরাভ না, 

তাাঁ রয ধযরত াযরাভ না ।। 

না বচনারর বচনফ বকর, না জানারর জানফ বকর, 

াআচ্ছাভরয াআচ্ছা বফরন বকিুাআ ফায না ।  

প্রারণ মবদ চাাআত বচন্ রত, বচনা  বদত গ াঅভারক, 

 চা না প্রারণ তাাঁ রয বচন্ রত গকভরন বদরফ বচনা; 

 ঠিক ঠিক বারফ চাাআরর রয বচনা বদত গ াঅভারয,  

চাায ভতন চাা াঅভায বকিুাআ গম রচ্ছ না । 

 তাাঁ রয ফরর াঅবি ফা বক, কর্ত্ি া ফাফু গরজ যাআ, 

 তাাআ গম াঅভায গকান কাজ িুাঁ াআরয বতবন গদরখন না । 

 ভূরর বকন্তু গ ফরয, ফুবে না তা ভাায গপরয, 

 এাআ রক্ষয া র গগররাআ বকিুরত াঅয া না ।  

ফযাকুরতা নাাআক গভার , জাগরফ বকর হৃদ-র  ,  

ভুরখয কথা বভর ত মবদ গকাঈত ফাবক যাআত না ।  

ফযাকুরতা প্রারণ মায গজরগ রঠ াবনফায, 

 গ বফরন গম গকাঈ াঅয তাাঁ য গদখা া না । 

 টি ররাআ ফ , কৃা ববন্ন ফায ন, 

 কৃায ববখাযী র কযরয ভন প্রাথিনা । 

 গদখা গদ গদখা গদ, ধযা গদ ধযা গদ,  

ঘুযাঘুবয করয াঅভা মাতনা াঅয বদ না ।  



ফর ব্রজানন্দ নাভ ূণি রফ ভনষ্কাভ,  

নাভ বফরন গম গক কবু তাাাঁ য গদখা া না । 

ব্রতী-াঅবভযাফাদ 

 

-০- 

 

শ্রীভৎ স্বাভী ব্রজানন্দ যস্বতী গুরুরদফ চযরণ 

 

প্রাথিনা 

 

নফীন ফযরল                 ভরনয যরল 

যরভ তফ চযরণ, 

াঅা বচযকার           কার  গমন কার 

(ঐ) যাতুর চযণ যরণ । 

এ নফ ফযরফ       বতা যরভর 

নফ বারফ ারজ াবজর, 

ভান কুুভ               ঢাবর ানুভ 

মাবচ রদ াঅবজ ভবজর । 

(রমন) কর্ম্ি ভ বরফ         নয-নাযী রফ 

াফয দা রববর, 

(কবয) তফ নাভ গান           জুড়া যাণ 

যবলত ভরন ফবর । 

(ভভ) াঅয বকিু নাাআ         এাআ ববক্ষা চাাআ 

 

বক্ত নাব স্তুবত কবযরত, 

(াঅবভ) গম বদরক মখন                   বপযাাআ   নন 

তফ রূ াাআ গবযরত 

মত ভাজন              (তফ) করুণা বাজন 

(াঅবভ) াবাজন াঅবি বড়র, 

কবয কৃা দান      গয বগফান 

া তা না কবযর । 

(তফ) ারূ      র বফশ্ববু 

বফরূ ’গা না াধরভ, 

রদ এ বভনবত      গভায বফশ্ববত 

(ফড়) মাতনা   গরতবি ভযরভ । 

ূণি ব্রহ্ম তুবভ       ব্রজানন্দ স্বাভী 

কৃা কয বনজ গুরণ, 

গমন তফ নাভ স্মবয         ভুক্ত ’গত াবয 

এাআ ববক্ষা তফ চযরণ । 

১রা বফাখ,১৩৩৩ ন । 

ুফণিপ্রবা 



যাজপুরফাড়ীা, 

ঢাকা । 

 

-০- 

 

ফন্ত ফাায-একতারা 

 

াঅত ভুযাযী ব্রজানন্দ বয, 

বরফাম্  ধ্ববন কবযরফ । 

 

হ্রদ-গদারর ব্রজানন্দ গদারর 

ন্নযাীয গফ ধরযরয । 

চযরণ-নূুয ফাবজরি ভধুয, 

ঠভরক-ঠভরক নারচরয । 

নফজরধয যাভ ন ফয, 

জ্ঞানভ র াঅনন্দ াগয । 

ভন্দ ভন্দ চবররি ভধুয, 

জ্ঞান বফযাগয বফতবযর । 

ভস্তক ভুবণ্ডত বগবযক ফন, 

বকফা ুন্দয াবত ভরনায । 

গ ায গকৌবন কটিরত গারব, 

গরর ফনভারা গারব । 

এ প্রাণ খা হৃদ-ভবন্দরয, 

ন ফয গফর াজাফ গতাভারয । 

ববক্ত চন্দন কবযর গরন, 

ভনপুরর াঅবজ ুবজফ গ । 

 

যবক নাগয যরয াগয, 

যাভকাবন্ত দীপ্ত কররফয । 

তুবভ ানন্ত নফ ফন্ত, 

ফুড়াবফ ধারভ াঅবজরয । 

বনর ফ বক্ত নয নাযী, 

গখররন াঅর ব্রজানন্দ বয । 

রাগার গারী বক্ত ারঙ্গ, 

নাচত য যরঙ্গরয । 

গাত বভবর ব্রজ াঅনরন্দ, 

রঙ্গ বনর ফ বক্ত ফৃরন্দ । 

র  ে  গখররত গারী, 

বিববঙ্গভা ঠারভ ঢরররয । 

চীন, জবযা ুরী-ঢাকা । 



 

বরু বভশ্র একতারা 

 

ফাবরয গতাভারয খুাঁবজা খুাঁবজা, 

ক্লান্ত চযরণ াঅজ । 

বপবযা গদবখনু হৃদ াঅরন, 

াঅভাবয হৃদ যাজ । 

কত মুগ ’গত াঅভায রাবগা, 

চাবা রথয ারন । 

রথ গম না বপরয এরা ফরর, 

গ রকরি ফযাকুর প্রারণ । 

কত বারফা এরতা কারি াঅি, 

তুবভ গম াঅভায াঅবভ । 

গভা-ভবদযায বফরবাযতা গভারয, 

ফুবেরত গদবন স্বাভী 

াীভ ানন্ত গ বফ ুন্দয, 

াঅনন্দ ুধায খবন । 

ব্রজানন্দ-হ্রদ বফাযী, 

াঅভায য ভবণ । 

ভ্রাবন্ত কাবরভা াআর বফর, 

বফভর চযণ যর । 

াঅভায ভাোরয াাআা গতাভারয, 

ূণি বভরন যরল । 

বফ-বপ্রা –কাী । 

-০- 

 

খাবাজ-একতারা 

 

গ য স্বরূর তুবভ ভধুয, 

ভধুয রত  ভধুভ । 

গতাভাবয স্বরূ গক ফবরা বদত, 

মবদ না রাআরত গদাশ্র । 

াড় ভাাং গভাযা গদবখরত াঅব নাাআ, 

গতাভাবয এ গদ গদফার । 

এ ভবন্দরয দা জাগ্রত গদফতা, 

াঅন স্বরূ কবযা র । 

বজজ্ঞাু াঅভযা তাাআ িুর  াঅব, 

গতাভাবয ভবন্দয দুারয । 

এ ভবন্দরয গভারদয াঅরি প্ররাজন, 

ব্রজানন্দ াাআ ভবন্দরয । 



বফ-বপ্রা-কাী 

 

 

ূযফী-একতারা 

 

ূজায াভগ্রী গভায, 

প্রণাভ নন জর 

তাাআ াঅবনারি গদফ 

গধাারত চযণতর । 

গতাভারক বদফায ভত, 

াঅভায বকিুাআ নাাআ । 

কা ভন প্রারণ শুধু 

গতাভাবয াআরত চাাআ । 

র্ব্ি ক্ষণ াাআরতবি, 

ব্রজানন্দ-াঅীর্ব্ি াদ । 

র্ব্ি াঙ্গ রু ার কবয, 

চযরণরত প্রবণাত । 

বফ-বপ্রা-কাী 

-০- 

 

বভশ্র-ূযফী-তার াঅড়রঠকা 

 

ূণি কবযাি বদর, 

াীভ কৃা করুণা । 

কত না বারফ াাআা গতাভারয, 

াযার গপররবি াঅনা । 

কখন ফা গদবখ বফশ্ব ফযাবা, 

শ্রীগুরু-ব্রজানন্দ-বার । 

তাাবয াঙু্গরী চাররন বফশ্ব, 

িরন্দ িরন্দ নারচ । 

কখন ফা গদবখ াঅচামিয ঙ্কয, 

জ্ঞান গবযভা ভবণ্ডত । 

কখন ফা গদবখ গস্দভ বতা, 

ন্তান-করযারণ যত । 

কখন ফা গদবখ বশুয ভত, 

ুবফভর-াব ফদরন । 

কখন ফা গদবখ াঅভারদয খা, 

প্রীবতয াঈৎ নরন । 

কখন ফা গদবখ াঅভারতাআ তুবভ, 

ারবদ াঅনরন্দ  ুবফা মাাআ । 



বক বদর ূবজফ, বক ফরর  াবকফ, 

াঅভায ফবররত বকিুাআ নাাআ । 

বফ-বপ্রা-কাী 

 

-০- 

 

বভশ্র-খাবাজ-তার-মৎ 

 

গতাভাযাআ চযণ গযণু, 

গতাভাযাআ াঅবি াঅবভ । 

ভারে গদ াঅফযণ, 

গকন গপবরাি স্বাভী । 

গভা-ভবরনতা গঘারয, 

তুবভ াঅি বুরর মাাআ । 

গতাভারয বুবরর বগর, 

ক্ষবণরকয ’গত চাাআ । 

তাারতাআ এাআ মাতনা, 

এাআ দুাঃখ াাকায । 

করফ গগা রববফ তফ, 

ব্রজানন্দ-য স্বাদ । 

কত বুর কবযাি, 

াববভানী ঘ াকার । 

বুর গবরঙ্গ করফ গদফ ? 

বভবরফ গ ভাকার । 

বফ-বপ্রা-কাী 

 

-০-  

 

বভশ্র-ববযফী-তার াঅদ্ধা 

 

ারে  ুযারণ বচযবদন প্রবু 

শুরনবি গতাভায ভবভা 

বক্তাধীন তুবভ ব্রজানন্দ স্বাভী 

বক্তাআ গতাভায গবযভা । 

প্রারণ প্রারণ তাা ানুবফ কবয- 

াঅনরন্দ রবি ভগনা 

হৃদরয তারয গতাভারয ফবরা, 

ফাবজরি যাবগণী েঙ্কারয । 

দুাআ বাফ দা বুর র মা- 

চবররত াবয না বফচারয 

বাফগ্রাব তুবভ হৃদরয বাফ 



তত াঅভায ফুবো, 

কর াং কবযা বিন্ন 

চযরণ যাবখ  াবনা । 

বফ-বপ্রা-কাী । 

-০- 

 

ফাাঈররয ুয-তার-মৎ 

 

তুবভ গম যাজায যাজা, 

তুবভ গ বফরশ্বয বফবু । 

গকান্  াঈচায বদর, 

গতাভারয ূবজফ প্রবূ । 

হৃদ কুটীরয গভায, 

জাবর ানুযাগ ফাবত । 

নীযরফ চাবা যফ, 

জাবগা াযা যাবত ।  (প্রবু) 

গতাভায বফি নাভ, 

হৃদ ফীণায তায । 

েঙ্কারয গাাআরফ শুধু 

ব্রজানন্দ-যায ।     (প্রবু) 

করুণ যাবগণী গভায, 

শ্রফরণ বরর বয । 

তখন ারযয ঘার , 

রাআা াঅবরফ তবয ।    (প্রবু) 

বফ-বপ্রা-কাী 

-০- 

 

ববযফী-একতারা 

 

জাগরয জাগরয জাগরয ভন ব্রজানন্দ রয রয । 

ফর ব্রজানন্দ নাভ, ফররয াবফযাভ করুল মাাআরফ দূরয । 

ব্রজানন্দ বয, বরফয কাণ্ডাবয বতরত ায করযন কৃা করয । 

ভ থাবকরত চর বফ ারয ফর ব্রজানন্দ রয রয । 

ফর ব্রজানন্দ নাভ, চর ব্রজানন্দ ধাভ াংায ফানা গিরড় । 

জ জ ব্রজানন্দ বচন্ যভানন্দ বচতনয বচদানন্দ য ব্রহ্ম রয । 

শ্রীগুরু ব্রজানন্দ,নরভা নাযান,ন্নযাী জগৎ গুরু,গা ভস্বরয । 

চীন-জবযা  ুরী, ঢাকা । 

 

 

 

 



শ্রীশ্রীভৎ ব্রজানন্দ স্বাভীয 

 

গবাগ াঅযবত বজন 

 

(১) 

 

(বজ) ব্রজানন্দ ব্রজানন্দ ব্রজানন্দ বয, 

যাধাকৃষ্ণ একাধারয গয নন ববয । 

বজরয বজরয ভন বজ ব্রজানন্দ, 

জ মু্ভ, জ মু্ভ ফর শ্রীযাধারগাবফন্দ । 

বফঠর বফঠর ঠাকুয বফঠর গবাজরন 

ভাাআযা াঅরন নানা দ্রফয যবলত ভরন । 

গফত াগ্র, বাজা ফড়া, গফগুন কাবরা, 

বিভ াতযী,  ার যা, শুকুত যাাঁ বধা; 

দবধ দুগ্ধ িানাফড়া খাাআরত খাাআরত- 

বভষ্টারনয ফাটী (প্রবু) বনর বনজ ারত । 

খাস্তা রুবচ খাজা গজা রুটি াঅয য া 

যরগাল্লা যকদব রন্দ  ভণ্ডা । 

গফা ারন্ত ব্রজানন্দ াঅচভন কবযর, 

চারু ভাাআ চারু ভাাআ ফরর পুকাবয াঈঠির । 

হুড়াহুবড় করয রফ ভাাআযা াঅবর । 

নগ্ন বশু বরি রড় কাাঁ বদরত রাবগর । 

এরক এরক ব্রজানন্দ প্রাদ বফতবযর, 

প্রাদ বনর বরক্তযা ফ দণ্ডফৎ কবযর । 

বজরয বজরয ভন বজ ব্রজানন্দ 

কাঙ্গার গফর াফতীণি শ্রীযাধারগাবফন্দ । 

 

(২) 

 

গ ব্রজানন্দ যভানন্দ 

এ গ ভভ ধযারন, 

এ গ ভরভি কর করভি কর বচন্ত-জ্ঞারন 

এ গ ুরখ এ গ দুাঃরখ 

এ বপ্রতভ াঅভায ফুরক । 

জীফন-স্বাভী এ গ তুবভ াঅভায বজন গারন 

বকবতীন কবতীন ুকৃবতীন াঅবভ 

গকভরন ূবজফ যাতুর চযণ 

ফর না জগত স্বাভী । 

এ গ দার দীনফনু্ধ ফযবল প্রারণ গপ্রভবফনু্দ 

এ াঅভায াগর কযা 



এ গ ভরুবূ প্রারণ ।। 

 

(৩) 

 

িরন্দ িরন্দ গপ্রভানরন্দ 

গারয ব্রজানন্দ নাভ ।  

বনতয শুদ্ধ বস্দগ্ধ দীপ্ত 

ররয ঐ নাভ াবফযাভ । 

চি ূমিয গ্র তাযা 

ঐ নারভরত াঅনাযা, 

ফরনয াখী ুধা  াবক 

গকাথা বগবযধাযী যাভ । 

দূয াঈক গভা াং াঅজ 

জাবগা াঈঠুক হৃদরয ভাে 

গগারকবফাযী ব্রজানন্দ বয 

বুফন বূরান ঠাভ । 

 

(৪) 

 

গগারক ’গত ব্রজানন্দ াঈদ ফুড়াবফধারভ 

জ্ঞান-ববক্ত কভিরমারগ বখাাআরত বক্তগরণ । 

জ্ঞানাঞ্জন রাকা কু স্থরবরদ জাগা প্রারণ 

বচন্রূ গদখা বরক্ত জ্ঞানচকু্ষ াঈবন্ররন । 

বনতাং কুরু কভিাবন বক্ষা বদরত জীফগরণ 

দা বফ বফ ফরর ববক্ত-বফহ্বর বনজ নারভ 

জ্ঞান কভি ববক্ত ুধা প্রাদ গভরখ ভরন প্রারণ 

জীফ তযাাআরত দার ঠাকুয গদন ফ বক্ত জরন । 

 

(৫) 

 

গক ফরর নাভ ব্রজানন্দ ববন্ন তাযকব্রহ্ম ’গত 

জ্ঞানচরক্র গদরখবি াঅবভ ারবদ াঅত্মা াঈবররত 

ব্রজানন্দ গযরর শ্রীরগাবফন্দ ভরন রড় 

বাংায াঅধায মাাযা হৃদ গ গাআরূ গদখরত নারয 

ানুভারন শ্রীরগাবফন্দ ফতি ভারন ব্রজানন্দ- 

বদ্বজ ফযদা তাাআ ব্রজানরন্দয চযণমুগর ধরয ভারখ । 

 

(৬) 

এ জগজ্জন কবরমুরগ কয রফ জ াধন 

এফায এররি ব্ররজয বয প্রাণ বরয কয রফ দিন 

ূজা-াঅচি া ধযান-ধাযণা মাগ-মজ্ঞ াঈানা- 



কবর ভাায িরনা গকান বকিুয নাব প্ররাজন । 

নফ মুরগয নফ াফতায কবরয জীফ কবযরত াঈদ্ধায- 

তাাআ কাঙ্গার গফর াফতীণ শ্রীরক্ষরিয াইান গকাণ । 

ঢাকা ফুড়াবফ ধাভ বচযবযবচত বফি নাভ- 

এফায ূণিবারফ র াঈদ করয বরফাম্  নাভ াঈিাযণ 

মাাঁ রয ফর শ্রীরগাবফন্দ গাআ প্রবুাআ এফায াফতীণি 

নাভ ধরযরিন ব্রজানন্দ াঅনরন্দ কয ূজা । 

জগজ্জীফ ার ভগ্ন গরয দার ব্রজানন্দ- 

কবযরফ ফ জীফ বচতনয নফ গািী করয প্রদান । 

ঞ্চবারফ যবক মাযা ঞ্চ বারফাআ বারফ তাযা- 

প্রবু ফতি ভারন  বদরফ ধযা, কয ভধুয যরয াঅস্বাধন । 

ানুভান ফ গিরড় বদর ফতি ভারন গদখ গচর, 

এফায বাফ তাাঁ রয খযবারফ কয গপ্রভানরন্দ াঅবরঙ্গন । 

মায গমবারফ াঅরি বচরত বাফ তাাঁ রয ভরন প্রারণ, 

’গর বারফরত বাফনা ববদ্ধ যরফ না াঅয গবদজ্ঞান । 

প্রবুয গফা ূজা দিন, কয প্রাদ গ্রণ 

ঘুরচ মারফ বফ ফন্ধন, াবচরয ারফ বনফিাণ । 

ন্ধযা ূজা মতাআ কয, মতাআ ভারা জ কয, 

বভররফ না বনফিাণ দ, ফাআ রফ াকাযণ । 

এফায বফশ্বা ববক্ত দৃঢ় কয গাআ ব্ররজয বযয জ্ঞান, 

গনরি গয, ভনপ্রাণ ঐকয কয একবনষ্ঠারত রফ বভরন । 

তযবফ মবদ বফ াগয, িাড় তরফ াায াংায 

এফায যণ র ব্রজানরন্দয চযণ, গকফর ভুবক্তরক্ষি 

ঐ যাঙ্গা চযণ । 

 

 

াঁ াবন্তাঃ াবন্তাঃ াবন্তাঃ 


