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হের �জান� হের 

হের �জান� হের । 
েগৗর হির বাসুেদব 

রাম নারায়ণ হের ।।(ধূয়া- “হের �জান� হের”) 
 

ভি�িন�া সহকাের এ তারক ��নাম 

লও যত ভ�গণ হেব পূণর্ মন�াম । 
যুেগ যুেগ েদন �ভু নব নব মহানাম; 

েযই রস পান কির তৃ� জীব অিবরাম । 
 

নবতম এই নাম ভজ, িচ�, কর সার, 

যােব দূের তাপ �ালা হৃদেয়র অ�কার । 
যােব দূের িনরান�, পােব শাি� ে�মান�, 

                                                                     ভি�ভের বলসেব, “জয় জয় �জান�”।(ধূয়া - এ পযর্� পূবর্বৎ) 
 

�জান� - লীলা কথা অমৃত সমান 

                                          েযবা পেড়, বেল েশােন - েসই ভাগয্বান ।(ধূয়া- “হের �জান� হের” ) 
 

যুেগ যুেগ হয় যেব ধরেমর �ািন, 

অধেমর্র অভুয্দয়; আেস চ�পািণ । 
নয্ায়, নীিত, ধমর্, কমর্ িদয়া িবসজর্ ন 

সিহংস তা�েব নােচ অসুর দুজর্ ন । 
নব নব অে� ধরা নািশবাের চায়; 

অসহায় নরগণ কের “হায় ! হায় !” 
শাি�ধাম �জান� করুণা - আধার 

                                               হইেলন অবতীণর্ তাইেতা এবার ।(ধূয়া - এ পযর্� পূবর্বৎ জয় জয় ইঃ) 
 

অপর কারণ এক কিরব বণর্ন - 

              �য়ং �ভু হেত আিম কেরিছ �বণ ।(ধূয়া - ঐ) 
 

�াপেরেত রাধাে�েম ঋণী হ’েয় হির 

েসই ঋণ শিধেলন েগৗররপ ধির । 
লীলা অবসােন কাঁেদ যত ভ�গণ - 

তাহা েদিখ মহা�ভু িবচিলত হ’ন । 
 

“েকঁেদা না, েকঁেদা না সেব”, বেলন দয়াময় – 



“েতামােদর তের হ’েবা কেনৗেজ উদয় । 
রাধাকৃ� একেদেহ হ’েয় �জান� 

               িবতিরব েতামা সেব শাি� ও আন� ।(ধূয়া - ঐ) 
 
 

- ঈশান েকােণেত হেব বুড়ািশবধাম 

লীলাে�� ঢাকা মােঝ মহা তীথর্�ান । 
েহাথা হ’েত হ’েব েমার লীলার িবকাশ - 

        �েম �েম ভ�হৃেদ পাইব �কাশ ।”(ধূয়া - ঐ) 
 

জয় জয় �জান� গরু সতয্নারায়ণ, 

                            সবার আরাধয্ েদব িনতয্ িনর�ন ।(ধূয়া - “জয় সতয্নারায়ণ”) 
 

অনািদ,অন�, শা�, পর�� তুিম, 

ধয্ানাতীত, �ানাতীত, ে�মভি� ভূিম । 
সৃি�র পূেবর্েত তুিম িছেল িনরাকার; 

লীলােখলা ছেল �ভু হইেল সাকার । 
তুিমই পরেম�র অনােথর নাথ 

অগিতর গিত তুিম, তুিম জগ�াথ । 
েদব আিদেদব, �ভু, তুিম ই�াময়, 

েতামার ই�ােত হয় সৃি�, ি�িত, লয় । 
 

ওেহ �জান� তব মিহমা অপার 

িব�জীেব কর কৃপা কৃপার আধার । 
িহংসা, ে�ষ, েভদ�ান লউক িবদায় 

                 েহাক্ ধরা �গর্রাজয্ েতামার কৃপায় ।(ধূয়া - এ পযর্� ঐ ) 
 

জীেবর লািগয়া তুিম েসেজেছা কাঙাল, 
                            অপরপ লীলা তব েহ দীনদয়াল !(ধূয়া - “জয় জয় �জান�”) 

 
কিলকাতা মােঝ, ওেহ পিতত পাবন, 

গরুধাম মহাতীথর্ কিরেল �াপন । 
শাি� – ে�ম - আনে�র আদশর্ েতামার 

েবদনাতর্  ধরা মােঝ কেরছ �চার । 
িনরান� অশাি�র দাবানল যত 

েতামার কৃপায় �ভু েহাক িনবর্ািপত । 
“ত�মিস”, ‘েসাহ�ার’ েশানাও েতামার, 

িচনাও �রপ শ� জীেব আপনার । 
সকেলর মােঝ আছ আৎমারেপ তুিম, 

েতামা মােঝ সব আেছ, েহ জগৎ �ামী ! 
‘েকবা কাের মািরেবক, - েকবা হত হেব’? 



েযন এই শ��ান িব�জীব লেভ । 
ে�ম ভি� িব�ােসর শাি� আশীবর্াদ 

             িদেয় দূর কর দুঃখ অশাি�-িবষাদ ।(ধূয়া - ঐ) 
 

                                          বা�াক�তরু েদব, েতামার কৃপায় ।(ধূয়া - “জয় জয় �জান�”  ) 

অপু�ক পু� লেভ, দীন ধন পায় । 
বিধর �বণ কের, অ� দৃি� পায়, 

েবাবা বেল, ‘�জান�’ তব মিহমায় - 
িচরেরাগী লেভ �া�য্, দুঃখী পায় সুখ, 

েতামাের ভিজয়া েকহ হয় না িবমুখ । 
ভক্ িত িব�াস িনয়া েযবা েসবা কের, 

স�েদ িবপেদ তুিম বাঁধা তার ঘের । 
সকল অভী� পূণর্ কর েহ তাহার, 

অি�েমেত দাও শাি� আন� অপার । 
পরম দয়াল তুিম, েহ সি�দান�, 

সকেলর মাতািপতা �রাধােগািব� । 
রাতুল চরেণ, �ভু, �াথর্না আমার 

�চরেণ মিত গিত দাও েগা সবার । 
দীন, হীন, অভাজন নািহক শকিত 
ে�ম - ভি�সহ লহ সা�া� �ণিত 
ম�হীন, ি�য়াহীন, ভি�হীন আিম; 

                                                            তুিমই েতামার পূজা কের নাও �ামী !                          (ধূয়া - এ পযর্� ঐ) 
 
 
 
 

�ণাম ম� 
ওঁ সতয্ং িশবং সু�রম্ 

সৃি�ি�িতলয়�রম্ । 
ে�মভি�মি�রম্ 

আন�ঘনিব�হম্ । 
ৈ�তাৈ�তমন�ম্ 

সাকারং িনরাকার�া 
সভি�ং �ণমাময্হম্ 

পর���জান�ম্ ।। 
ইিত সবর্াথর্কসাধনফলদায়ক 

� � সতয্নারায়েণর পাঁচািল সমা� ।। 
 

 

 



 


