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শ্রীশ্রীগুরু -গ�ৌরাঙ্ৌ জয়তঃ

শ্রীঙ�ৌড়ীয়-দর্শন
শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব -গ�ৌড়ীয়-সম্প্রদায়য়ক-সংরক্ষক ও গ�ৌড়ীয়-নবয�ু-প্রবর্্শক

ববশ্বববশ্রুত আচায্শ্যভাস্কর অঙ্ার্ররতশ্রী
ওঁ বিষ্ণু পাদ শ্রীশ্রীল ভবতিবিদ্ান্ত িরস্বতী গ�াস্বামী প্রভুপাদদর অবভন্ন বিগ্রহ

ববশ্বব্যাপী শ্রীয়চতন্য-সারস্বত মঠ সংস্াপক
শ্রীরূপানু�াচায্শ্যবয্শ্য সর্্শ রাস্ত্র-বসদ্ান্তববৎ

ওঁ বিষ্ণু পাদ শ্রীশ্রীল ভবতিরক্ষক শ্রীধর গদিদ�াস্বামী মহারাজ 
কর্ত্ ্শক প্রবতবঠিত ।

তদ্ কত্ পাবভবিক্ত রূপানু� সুবসদ্ান্ত পার্ত ববশ্ব প্রচারক প্রবর
শ্রীয়চতন্য-সারস্বত মঠাধ্যপক্ষ

ওঁ বিষ্ণু পাদ শ্রীশ্রীল ভবতিসুন্দর গ�াবিন্দ গদিদ�াস্বামী মহারাদজর

অনুকম্ায় ও তঁার মঙনানীত 
শ্রীমঙঠর বর্্শমান সভাপবত আচায্শ্য

ওঁ বিষ্ণু পাদ শ্রীল ভবতিবিম্মল আচর্ম্য মহারাদজর

 অনুপ্রাণনায় শ্রীভবক্তকমল ত্যা�ী কর্ত্ ্শক সম্াবদত
এবং মহামন্ত্র দাসাবধকারী কর্ত্ ্শক প্রকাবরত ।
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নিনিল-ভুবি-মায়া-নিন্ন-নবনিন্ন-কর্ত্রী 
নিনিনলত-নবনি-রাগারাি্য-রাধিি-িািী

নবনবি সধদেি

শ্রীিাম পনরক্রম সম্বধধে কি
শ্রীল ভক্তিক্িদ্ান্ত িরস্বতী ঠাকুর

শ্রীিবদ্ীপ-িাম-পনরক্রমায় আহ্াি
শ্রীল ভক্তিসুন্দর গ�াক্িন্দ গেিে�াস্বামী মহারাজ

শ্রীচিতন্ানুগ উপধেি
শ্রীল ভক্তিক্িদ্ান্ত িরস্বতী ঠাকুর

শ্রীশ্রীধগৌর-জধ্াৎসব
শ্রীল ভক্তিসুন্দর গ�াক্িন্দ গেিে�াস্বামী মহারাজ

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর িমৎকার োি
শ্রীল ভক্তিক্িদ্ান্ত িরস্বতী ঠাকুর

শ্রীধগৌর জ্
িাপ্াক্হক গ�ৌডীয় হইেত উদ্ধৃ ত

শ্রীধগৌরানবর্াব শ্াক সমহূ

শ্রীশ্রীধগৌরসুদেধরর অানবর্াব বাসধর
শ্রীল শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর গেিে�াস্বামী মহারাজ

শ্রীধগৌরসুদেধরর জ্লীল বর্ি
শ্রীল কধৃ ষ্ণোি কক্িরাজ গ�াস্বামী

আমাধের প্রারস্বরূপ
ওঁ ক্িষু্ণপাে শ্রীভক্তিকক্ষক শ্রীধর গেিে�াস্বামী মহারাজ
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শ্রীে�ৌডীয়-ের্শন
শ্রীচচতন্য-িারস্বত মঠ 

গকােলর�ঞ্জ, নিদ্ীপ, ন�েীয়

নিনিলভুবিধমানহিী মায়াধক নিন্ননবনিন্নকানররী, 
নবনিমাধগ্র সািিাধক নিনিল কধর 

শ্রীরনতিনসদ্ান্তবারী আমাধের

শ্রীধগৌরপনূর্ম সংি্য�
৫২৭ শগৌরাব্দ; ১৪১৯ বঙ্াব্দ; ২০১২ িষৃ্াব্দ

নববিু-বহুল-মগৃ্যা-মনুতি-ধমাহান্ত-োর্তী ।
নবলসতু হৃনে নিত্যং রনতিনসদ্ান্তবারী ॥
জ্ানিধগর সাি্য মনুতিরূপ শমাধহর নবিাি-কানররী, 
রাগমাধগ্র আরাি্য রািারমধরর বসনত 
হৃেধয় সর্্ে নবলাস করুি ।



শ্রীে�ৌডীয়-ের্শন২

উত্তর িঙ্গ প্রচার
গপৌষ মােি শ্রীভক্তিক্নম্শল আচার্শ্য মহারাজ শ্রীচচতন্য-
িারস্বত মেঠর ক্রক্লগুক্ড আশ্রম পক্রের্শন কক্রয়াক্িেলন । 
শ্রীল ভক্তিক্নম্শল আচার্শ্য মহারাজ প্রক্ত ক্েন োরুণ িংকীত্ত্শন 
পক্রেিরন কক্রয় প্রেতেকর আকাঙ্কােক িফল কক্রেয় 
ক্েেতন ।

েীক্ষা-উৎিাহী ও িাধুিঙ্গ আগ্রহী ি্যক্তি ক্রক্লগুক্ড রহর 
এিং গনপাল, ভুটান হইেত আ�মন কক্রয়াক্িেলন ।

ক্তক্ন তঁাহার প্রিচেন িিাইেক স্মরণ কক্রেয়ক্িেলন গর
গরখােনই আমর থাক্ক না গকন গিখােনই আমােেরেকই
ক্নেজেের পরমাক্থ্শক জীিন অনুিরণ কক্রেতই হইেি ।
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শ্রীল আচার্শ্যেেি ক্রক্লগুক্ড হইেত ক্েনহাট ভ্রমণ 
কক্রয়াক্িেলন এিং এক ক্িরাল আধ্যাক্মিক অনুষ্ােন 
শ্রীচচতন্য-িারস্বত মেঠর ভািধার রুপানু� অনন্যভক্তি কথ 
িকল ি্যক্তি�েণর িামেন তুক্লয় ধক্রয়াক্িেলন ।

এক ভা�্যিান্ ি্যক্তির মন এমনই পক্রিত্ত্শন হইয়াক্িল গর 
ক্তক্ন তৎক্ষণাৎ তঁাহার এক খণ্ড জক্ম মক্ন্দর স্াপন উেদেেযে 
শ্রীল আচার্শ্যেেিেক োন কক্রয়াক্িেলন ।

৩

ক্তক্ন এক মেঠর নতূন অক্তক্থরালার িমস্ত রকম 
ি্যিস্াপন কক্রয় �ক্ডেয় তুক্লয়াক্িেলন ।



ক্িগ্রহ প্রকাট্য মেহাৎিি ও মক্হল আশ্রম 
উেদ্াধনী অনুষ্ান
২র মাঘ মােি ওঁ ক্িষু্ণপাে শ্রীল ভক্তিসুন্দর গ�াক্িন্দ 
গেিে�াস্বামী মহারােজর কধৃ পাক্নেদে্শের শ্রীমঠাধ্যক্ষ শ্রীল
ভক্তিক্নম্শল আচার্শ্য মহারাজ কালনায় এক নতূন মক্ন্দর 
প্রক্তষ্ কক্রয়াক্িেলন ।

প্রায় একহাজার হক্রকথ-শ্রিণকারী রহরিািী আক্িয়া-
ক্িেলন এিং দুইঘণ্ার অক্ধক শ্রীল ভক্তিক্নম্শল আচার্শ্য 
মহারােজর প্রিচন মেনাক্নেির কক্রয়াক্িেলন । মধ্যকাল 
আরক্ত হইেত রাক্ত্র অিক্ধ প্রিাে পক্রেিরন কর হইয়াক্িল ।

চার ক্িশ্বস্ত ররণা�ত মক্হলাভতি�ণ তঁাহােের �ধৃহািক্তি 
ত্যা� কক্রয় শ্রীচচতন্য-িারস্বত মেঠর নতূন মক্হলাশ্রেমর
গিি োক্য়ত্ব গ্রহণ কক্রয়াক্িেলন । তঁাহার শুদ্ভক্তি-
ব্রহ্মচাক্রণী-আশ্রেম আশ্রয় ক্নয় স্বয়ং ভ�িান্ শ্রীকধৃ েষ্ণর 
শ্রী�ীতার উপেেেরর িত্যত ির্্শ েলাকেক গেক্খয়াক্িেলন:

মাং নহ পাি্ ব্যপানরিত্য শেঽনপ সু্যুঃ পাপধোিয়ুঃ ।
ন্রিধয়া ববশ্াস্তি িদূ্াধস্তঽনপ োনন্ত পরাং গনতম্ ॥

(শ্রীমদ্ভ�িদ্ীত ৯।৩২)
রাহার স্তীজাক্তেত জন্মগ্রহণ কক্রয়ােিন, তাহারাও আমােক 
িম্যকরূেপ আশ্রয় কক্রর উত্তম�ক্ত লাভ কের ।

৪
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ক্িগ্রহ প্রকাট্য মেহাৎিি ও মক্হল আশ্রম 
উেদ্াধনী অনুষ্ান



শ্রীে�ৌডীয়-ের্শন

কালন রহেরর মধ্য ক্েয় শ্রীল ভক্তিক্নম্শল আচার্শ্য মহারাজ 
এক ক্িরাল িংিার-েমাচনকারী িংকীত্ত্শন পক্রচালন 
কক্রয়াক্িেলন ।

শ্রীল আচার্শ্যেেেির আনু�েত্য গ�ৌরভতি�ণ শ্রীে�ৌরীোি 
পক্ণ্ডেতর ও সূর্শ্যোি িরেখেলর মক্ন্দরদ্য় পক্রের্শন 
কক্রয়াক্িেলন ।

৬
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আনন্দ ও উৎিাক্হতভােি শ্রীগুরু শ্রীে�ৌর শ্রীক্নত্যানন্দ ও 
শ্রীশ্রী�ান্ধর্্শ -ে�াক্িন্দসুন্দর জীউর প্রাণপ্রক্তষ্ কর হইয়াক্িল ।

৭
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েক্ক্ষণেেের প্রচার

িহুিংখ্যক গলাকজন তঁাহার হক্রকথ শ্রিণ কক্রয়াক্িেলন 
এিং প্রচুর ক্নষ্িান্ আগ্রহী গলাক েীক্ষ গ্রহণ কক্রয়াক্িেলন ।

অন্ধ্রপ্রেেের গর স্ােন শ্রীমন্মহাপ্রভু �মন কক্রয়াক্িেলন গি 
স্ানিমহূ শ্রীল আচার্শ্যেেি পক্রের্শন কক্রয়াক্িেলন ।

�তমােি শ্রীচচতন্য-িারস্বত মেঠর িত্শমান িভাপক্ত আচার্শ্য 
শ্রীল ভক্তিক্নম্শল আচার্শ্য মহারাজ অন্ধ্রপ্রেেের ভ্রমণ 
কক্রয়াক্িেলন । ক্তক্ন মাত্র পঁাচ ক্েেনর মেধ্য ক্তনক্ট রহের
গিরক্কিু িংখ্যক প্রচারকার্শ্য িম্ণূ্শ কক্রয়াক্িেলন ।

শ্রীে�ৌডীয়-ের্শন৮





শ্রীে�ৌডীয়-ের্শন
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তঁাহার প্রচারকাের্শ্য ক্তক্ন ক্িেরষভােি শ্রীমন্মহাপ্রভুর 
উপেেেরর উপের গুরুত্ব ক্েয়াক্িেলন গর িাধারণপজূা-
অর্্শনার হইেত হক্রনামিংকীত্ত্শেন মধ্য ক্েয় কধৃ ষ্ণানুরীলেন 
ব্রক্ত থাক্কেত হইেি, আপনার িন্তুক্টি ক্িধােনর জন্য নয় িরং 
কধৃ েষ্ণর িন্তুক্টি ক্িধােনর জন্যই ক্নেজেক গিি কক্রেত হইেি, 
এিং কধৃ ষ্ণ গকক্্রিক গিি ন কক্রয় শুদ্চিষ্ণি গকক্্রিক গিি 
কক্রেত হইেি ।

দুইক্ট মক্ন্দর শ্রীল আচার্শ্যেেেির ক্নয়ন্ত্রেণর জন্য অক্প্শত 
হইয়াক্িল । গরেহতু ওঁ ক্িষু্ণপাে শ্রীল ভক্তিসুন্দর গ�াক্িন্দ
গেিে�াস্বামী মহারাজ েক্ক্ষণ ভারেত শ্রীচচতন্য-িারস্বত 
মেঠর মক্ন্দর স্াপন কক্রেত আকাঙ্ক কক্রয়াক্িেলন তাই 
শ্রীল আচার্শ্যেেি মক্ন্দর দ্য়েক গ্রহণ কক্রয়াক্িেলন ।
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মেহাৎিি িেন্দর

২১গর মাঘ মােি শ্রীক্নত্যানন্দ ত্রেয়ােরী ক্তক্থেত শ্রীচচতন্য-
িারস্বত কধৃ ষ্ণানুরীলন িংেঘর শ্রীএকচক্াধাম মক্ন্দেরর 
শ্রীগুরু-শ্রীে�ৌর-শ্রীক্নত্যানন্দ ক্িগ্রহ�েণর িাক্ষ্শক প্রাকট্য 
অনুষ্ান ও শ্রীশ্রীক্নত্যানন্দ প্রভুর আক্িভ্শাি মেহাৎিি উদ্- 
রাপন কর হইয়াক্িল । 

মেহাৎিেির প্রভােত শ্রীল আচার্শ্য মহারাজ উৎিাক্হতভােি 
িমস্ত রাত্রী�েণর িেঙ্গ শ্রীে�ৌর-শ্রীক্নত্যানেন্দর নাম-িংকীত্ত্শন 
কক্রেত কক্রেত শ্রীএকচক্াধােমর তীথ্শিমহূ পক্রের্শন 
কক্রয়াক্িেলন ।



শ্রীশ্রীগুরু -গ�ৌরােঙ্গ জয়তঃ

উতি মেহাৎিেির পঁাচ ক্েন পেূর্্শ  শ্রীচচতন্য-িারস্বত মঠ 
িত্ত্শমান িভাপক্ত আচার্শ্য শ্রীল ভক্তিক্নম্শল আচার্শ্য 
মহারাজ িীরচ্রিপুর আক্িয়াক্িেলন এিং তঁার ক্নয়মাকেত্ব 
গেরক্িেেেরর প্রচুর ভতি িমস্ত মেহাৎিেির আেয়াজন
ক্িরালভােি অনুক্ষ্ত কক্রয়াক্িল । কক্তপয় ক্িেেরীভতি 
চীনেের হইেত অক্তসুন্দর অলঙ্ার ও িস্ত পরমকরুণাময় 
ঠাকুেরর ক্নক্মেত্ত আক্নয়াক্িেলন ।
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ধাম পক্রক্মার পরিত্ত্তীকােল শ্রীচচতন্য-িারস্বত কধৃ ষ্ণানুরীলন 
িংেঘর নাটমক্ন্দের শ্রীমেঠর গেরক্িেের-িন্্যািীিধৃন্দ কত্তধৃ ্শক 
শ্রীশ্রীক্নত্যানন্দ প্রভু মক্হম কীত্ত্শন পক্রেিরন কর হইয়াক্িল । 
আমােের পরমেয়াল ু পরমগুরুেেি শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর
গেিে�াস্বামীর শ্রীমন্ ক্নত্যানন্দ দ্ােরকেমর আেলাচন ও
তঁার একচক্াধােম কধৃ পাপ্রাক্প্র লীল িক্ণ্শত হইয়াক্িল ।
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গভা�রা� ও মধ্যহ্ণকােলর আরক্তর পশ্াৎ িন্ধ্য আরক্ত 
পর্শন্ত পক্শ্মিেঙ্গর পঁক্চরহাজােরর অক্ধক শ্রীক্নত্যানন্দ 
কধৃ পাপ্রাথ্তী ভা�্যিান গলাকজন মহানেন্দ শ্রীগুরু-শ্রীে�ৌর-
শ্রীক্নত্যানেন্দর প্রিাে গিিন কক্রয়াক্িেলন ।

শ্রীশ্রীক্নত্যানন্দ প্রভুর অক্ভন্ক্িগ্রহ শ্রীগুরুেেির কধৃ পায় 
আমােের মানিজন্ম িাথ্শক হইেি —গিই আরা-ক্িশ্বাি 
িমস্ত মেহাৎিি অংরগ্রহণকারী গলাকজেনর হৃেেয় িধৃক্দ্ 
পাইয়াক্িল ।
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অেনেক ক্জজ্াি কর্েত পােরন গর নানাস্ান ভ্রমণ কের ক্ক 
প্রেয়াজন ? ক্িেরষতঃ রক্ে িাডীেত ি’েি গথেক হক্রেিি 
হয়, তেি অন্যত্র রাওয়ারই ি ক্ক েরকার ?

িাডীেত ি’েি থাক্েল আমর িাধু�েণর িক্হত ক্মক্লত 
হ’েত পাক্র ন । তঁােের ক্নকট কথািাত্ত্শ শুনার অিির 
পাই না—আমােের রখন কাজ ন থােক, তখন অপকর্্শ 
ক’ের িক্ি—িােজ �েপে গুজেি, পরক্নন্দায়, পরচর্্শায় 
িময় কাটােয় ক্েই । িাধুিঙ্গ থাক্েল হক্রকথ শুন্েত পাক্র, 
ক্নজেত্বর ক্িচাের ভ্রাক্ন্ত হাওয়া গর িকল অপকর্্শ ক’ের 
থাক্ক, তা’ হ’েত ক্নর্ু্শতি হ’েত পাক্র । ইক্্রিয়জ্ােনর দ্ার 

আমােের গর অসুক্িধ হয়, িাধুর িেঙ্গ গথেক হক্রকথ 
শুন্েত আমরা গিই অসুক্িধার হাত গথেক িুটী গপেত পাক্র । 
� � � প্রক্ত মহুুেত্ত্শ আমাক্ে�েক দেিীমায় ভ�িক্দ্মখুতার 
রােজ্য উপক্স্ত করােছে । গর মহুুেত্ত্শ আমােের রক্ষাকত্ত্শ 
থাক্েি না, েিই মহুুেত্ত্শই আমােের পাক্রপাক্শ্ব্শক িকল িস্তু 
রত্রু হ’েয় আমাক্ে�েক আক্মণ ক’রেি । … প্রকধৃ ত িাধুর 
হক্রকথাই আমােের একমাত্র রক্ষাকত্ত্শ । … রাস্ত িেলন—

সািুসধঙ্ কৃষ্ণিাম—এইমার্ত িাই ।
সংসার নজনিধত আর শকাি বস্তু িাই ॥

ধাম-পক্রক্ম িম্বেন্ধ—
শ্রীল ভক্তিক্িদ্ান্ত িরস্বতী ঠাকুর

১৬
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ভ্রক্মেত হেি ন আর—এিার ভুিন ।
অক্নত্য এ গেহ-রেথ চক্ডয় মধৃতু্যর পেথ ক্হংস্র-িাদে ূ্শল-পণূ্শ

িংিার-কানন ।
ভ্রক্মেত-হেি ন আর এিার ভুিন ॥

অঞ্চেল অঞ্চল িাঁক্ধ’ েরৌিেনর িাধ িাক্ধ’ ‘�ধৃহব্রত’ নােম শুধু
হ’েল পক্রক্চত ।

জন্মজন্মান্তর ধক্র’ �ধৃহ পক্রক্ম কক্র’ িকু্িেল ক্ক মায়াভুক্ম
—কন্টক-আিধৃত ?

আরত্ত কক্রেতি মন ভ্রমেণর আেয়াজন—
গের হেত ক্িেেেরেত গ্রাম-গ্রামান্তের,

এখেনা গমেটক্ন আর আরও িাঁক্ধেতেি িািা—
দু’ক্েেনর পান্থরালা— পধৃক্থিীর পের ?

মহামায়া-েমাহেঘাের আরও কতকাল ওের ! অক্নত্য ও �ধৃহক্টের
—করক্ি ভ্রমণ,

োরা-পুত্র-পক্রিার অিার-অক্নত্য িার ক্িেল—খােল—আঁস্তাকুেড
ক্মেল ক্ক রতন ?

পােয় ধক্র কক্হ িার ভ্রক্মেত হেি ন আর নাক্হ গহথ ভরিার
—এক ক্িনু্দ জল,

নাক্হ আর িান্ত্বনার, আেি শুধু হাহাকার িমস্ত িংিার ভরা
—জলন্ত-অনল ।

ভ্রক্মেত হেি ন আর িংিার-কানেন । 
ঐ গরান গ�ৌরজন ডােক ির্্শ জেন ॥

আয় আয় ত্বর কক্র িাল-িধৃদ্ নর-নারী ক্েি্য-ক্চন্তামক্ণধাম
—গ�ৌর জন্মভুক্ম,

প্রণক্য় -ভকত িেন জীিেনর শুভক্ষেণ ে�ৌরােঙ্গর জন্মক্েেন
আয় পক্রক্ক্ম ॥

ধাম-পক্রক্ম ক’ের িাঙ্গ হেি ক্চরতের অনন্ত জনম ধ’ের
ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ,

েেূর রােি ভি-েরা� খক্ণ্ডেি িকল গভা� ভুেলাক-ে�ােলাক-লাভ
—ডােক গ�ৌরজন ।

ভ্রক্মেত হেি ন আর এিার ভুিন ॥

শ্রীনিদ্ীপ-ধাম-পক্রক্মায় আহ্ান
শ্রীল ভক্তিসুন্দর গ�াক্িন্দ গেিে�াস্বামী মহারাজ



শ্রীে�ৌডীয়-ের্শন

আপনার� এই ক্িেশ্বর রািতীয় িস্তুেক কধৃ ষ্ণেিেিাপকরণরূেপ 
ের্শন করুন । এই জ�েতর রািতীয় িস্তুই কধৃ ষ্ণেিিার িামগ্রী ।
গরক্েন অাপনার� ক্দ্তীয়াক্ভক্নেিেরর হস্ত হইেত রক্ষ� পাইয়� 
অদ্য়জ্ান ব্রেজ্রিনন্দন, িাসুেেিময় জ�ৎ ের্শন কক্রেত 
পাক্রেিন , গিই ক্েন আপনাােের এই ক্িশ্বস্বরূেপই গ�ােলাক 
ের্শন হইেি । আপনার� িমগ্র নারী জাক্তেক কধৃ ষ্ণকান্তারূেপ 
ের্শন করুন, তঁাহাক্েেক কধৃ ষ্ণেিিার ক্নরতুি করুন, তঁাহােের 
উপর গকানপ্রকার গভা�িকু্দ্ কক্রেিন ন� । তঁাহার� কধৃ ষ্ণেভা�্য�, 
জীেির কখনত্ত গভা�্য� নেহন । আপনার� ক্পতামাতােক 
ক্নেজর ইক্্রিয়েভা�্য িামগ্রীরূেপ ের্শন ন� কক্রয়� কধৃ েষ্ণর 
ক্পতৃমাতৃ�ণরূেপ ের্শন করুন, আপনার� পুএেক ক্নজ ইক্্রিয় 
তপ্শেণর িামগ্রী ন� ভাক্িয়� িালে�াপােলর গিিেকর �ণরূেপ 
ের্শন কক্রেত ক্রক্ষ� করুন, কেম্ব ের্শন করুন, রমনু� ত্ত 
রামনুা-চিকত ের্শন করুন, চক্্রিক� ের্শন করুন , আপনােের 
ক্িশ্বানুভকূ্ত থাক্কেি না, ে�ালক ের্শন হইেি, �ধৃেহ গ�ালেকর
গিন্দর্শ্য প্রকাক্রত হইেি, তথন আর মাক্য়ক �ধৃহিধৃদ্ থাক্কেি 
না, �ধৃহব্রতধর্্শর হাত হইেত িুটী পাইেিন ।

শ্রীচচতন্যচ্রি পরম পক্রপণূ্শ গচতন িস্তু । ক্রক্ন এই 
দচতন্যচ্রিেক ভজন� ন� কক্রেিন, তঁাহার উপেের রাহার 
কণদ্াের প্রক্িটি ন� হইেি, েিই ি্যক্তি ক্নশ্রই অেচতন িস্তু । 
িত্ত্শমান িমাজ শ্রীচচতেন্যর গচতনময়ী িাণী শ্রিণ ন� করােত 
িহু িাহ্য ক্িষেয় অক্ভক্নক্িটি হইয়� পক্ডেতেিন । শ্রীচচতন্যচ্রির 
েয়� ক্রক্ন ক্িচার কক্রিার গিৌভা�্য লাভ কক্রয়ােিন, 
তঁাহার ক্নরন্তর দচতন্যচরণ-কমল-েিি� ি্যতীত অন্য গকান 
অক্ভলাষ মহুূেত্ত্শর জন্যও হৃেেয় উক্েত হইেত পাের ন� । তাই 
শ্রীকক্িরাজ গ�াস্বামী িক্লয়ােিন—

“চিতন্িধ্রের েয়� করহ নবিার ।  
নবিার কনরধল নিধতে পাধব িমৎকার ॥”

দচতন্যচে্রির কধৃ পা-কথা গর পক্রমােণ রঁাহার কেণ্শ প্রক্িটি 
হইয়ােি, ক্তক্ন গিই পক্রমােণ দচতেন্যর গিিায় লবু্ধ হইয়া -
গিন । ক্রক্ন পণূ্শভােি গিই পক্রপণূ্শেচতন-ক্িগ্রেহর কথ� শ্রিণ 
কক্রয়ােিন, ক্তক্ন তঁাহার গিিায় পণূ্শভােি ক্নজেক উৎি�্শ 
কক্রয়ােিন । ক্রক্ন পণূ্শভােি গিই পক্রপণূ্শ গচতন-ক্িগ্রেহর 
কথ� শ্রিণ কক্রয়ােিন, ক্তক্ন তঁাহার গিিায় পণূ্শভােি 

ক্নেজক উৎি�্শ কক্রয়ােিন । শ্রীচচতন্যচ্রি গষাল কলা-
ক্িক্রটি পক্রপণূ্শ িস্তু; সুতরাং তঁাহার গচতনময়ী কথ� জীেির 
হৃেেয় প্রক্িটি হইেল জীিেক গষাল আন� তঁাহার পােপদ্ম 
আকধৃ টি কক্রেিই কক্রেি । ক্রক্ন আংক্রক ভােি তঁাহার কথ� 
শ্রিণ কক্রয়ােিন,ক্তক্ন শ্রীচচতেন্যর পােপদ্ম আংরীক ভােি 
ক্নেজক প্রোন কক্রয়ােিন । রতক্েন পর্শ্যন্ত ন� জীি গেহ, পুত্র, 
কলত্র, কায়মেনািাক্য রথাির্্শ স্ব দ্ার� শ্রীচচতন্যচে্রির গিিায় 
ক্নরন্তর উন্মত্ত হইয়ােিন ততক্েন পর্শ্যন্ত তঁাহার গষাল আন� 
শ্রীচচতন্যর কথ� হয় নাই জাক্নেত হইেি ।

“েষাং স এব রগবান্ েয়ধয়েিন্তুঃ  
সর্্ািানরিতপধে� েনহ নিব্্যলীকম্ ।
শত দুস্তরামনততরনন্ত ি শেবমায়াং 
বিষাং মমাহনমনতিীুঃ শ্বিগৃাল রধষ্্য ॥”

শ্রীচচতন্যানু� উপেের
শ্রীল ভক্তিক্িদ্ান্ত িরস্বতী ঠাকুর
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শ্রীশ্রীগুরু -গ�ৌরােঙ্গ জয়তঃ

শ্রীশ্রীে�ৌর-জেন্মাৎিি
আক্জ ভ�িান্ শ্রীে�ৌরহক্র এই ধরাধােম অিতীণ্শ হইয়াক্িেলন । 
রাস্ত িেলন—কক্লর প্রথম িন্ধ্যায়, শ্রীহক্রনাম িংকীত্ত্শনরূপ 
র�ুধর্্শ প্রিত্ত্শন কক্রিার জন্য প্রক্ত কক্লরেু� শ্রীে�ৌরাঙ্গ অিতীণ্শ 
হন । ভা�ীরথী-তীের নিদ্ীেপ শ্রীমায়াপুের শ্রীরচী�েভ্শ 
ফাল্গুনী-পকূ্ণ্শমা-িন্ধ্যায় শ্রীে�ৌরহক্র জন্মলীল প্রকার কেরন ।

মায়াপধুর িিীগর্-শুদ্দুগ্াম্বধুিমু্ে ।
পধূর্দুেরুেয়ং শলধর শগৌরাধঙ্া িদে িদেিুঃ ॥

িাল-ে�ৌরাঙ্গ ক্নমাই নােম অক্ভক্হত হইয়াক্িেলন । এই ক্নমাই 
পরমসুন্দর ক্রশু । ইক্ন মেনাহর চাঞ্চল্য-রি ক্িস্তার কক্রয় 
মাতা-ক্পতা, আমিীয়-স্বজন তথ পল্ীিািীর নানারূপ ক্চত্ত-
ক্িেনােন কক্রেত কক্রেত িাল্যলীল অক্তক্ম কেরন । ক্কেরার-
িয়েি অধ্যয়নলীল ক্িস্তােরর িেঙ্গ িেঙ্গ ক্নমাই পক্ণ্ডত একজন 
ক্েক্বিজয়ী ক্িেজত সুক্িখ্যাত প্রক্তভািান্ অধ্যাপক হইেলন । 
িােল্য ক্পতৃহীন মাতৃেনেহ লাক্লত, েরৌিনারেভে �ধৃহস্াশ্রম 
অঙ্গীকারী অক্তক্থ পরায়ণ, ক্িদ্ায় ও প্রক্তভায় অক্দ্তীয়, ির্্শ  
নিদ্ীেপ গশ্রষ্পক্ণ্ডত, ররস্বী অধ্যাপক ক্রেরামক্ণ ক্নমাই 

পক্ণ্ডত, িহু িাত্র িেঙ্গ ক্পতৃ-ক্পণ্ডোেনর জন্য �য়াধােম উপক্স্ত 
হন ও তথায় গপ্রক্মক িন্্যািী শ্রীমাধেি্রিপুরীর ক্প্রয় ক্রষ্য 
শ্রীঈশ্বরপুরীপােেক গুরুপােপদ্মরূেপ িরণপরূ্্শ ক েীক্ষােন্ত 
কধৃ ষ্ণ-েপ্রমময় ম ূক্ত্ত্শরূেপ আমিপ্রকার কক্রয় �ধৃেহ প্রত্যািত্ত্শন 
কেরন । তেিক্ধ শ্রীনিদ্ীপধােম অভতূপরূ্্শ  অক্নর্্শ চনীয় 
ভ�িদ্-েপ্রমময় মহাভাি িমেূহর লীলাকেল্াল-িাক্রক্ধরূেপ 
শ্রীে�ৌর সুন্দর ি্যাপকভােি শ্রীহক্রনাম-িংকীত্ত্শনরূপ জ�দ্  - 
মঙ্গলকর গচটিিমহূ সুেধৃঢ়ভােি ক্িস্তার কক্রেত আরভে কক্রেলন । 
রাস্তজ্ প্রিীণ পক্ণ্ডত শ্রীঅচদ্তাচার্শ্য, েীন-েয়াল-ক্রেরামক্ণ 
শ্রীক্নত্যানন্দ, ে�ৌরেপ্রমময়তনু শ্রী�োধর, ক্িশুদ্ ক্িষু্ণভক্তি-
ক্নষ্ শ্রীশ্রীিাি পক্ণ্ডত, শ্রীহক্রনােমান্মত্ত শ্রীহক্রোি প্রভৃক্ত 
শ্রীে�ৌরােঙ্গর এই পরম প্রেচটিায় গরা�োন করায় পাক্ণ্ডত্যপীঠ 
তক্শ-েকালাহলপ ূ্ণ্শ শ্রীনিদ্ীেপ এক অপরূপ অভািনীয় 
আেন্দালন উপক্স্ত হইল । প্রাচীন িংস্ধৃ ক্ত, নিীন রািন, 
িামাক্জক মর্শ্যাো, চনয়াক্মক প্রক্তভ ও অহংব্রেহ্মর েভে 
প্রভৃক্ত এেক এেক গিই কধৃ ষ্ণ-িংকীত্ত্শেনর অমধৃতপ্ািেন ক্িলীন 
হইেত থাক্কল ।

১৯

শ্রীল ভক্তিসুন্দর গ�াক্িন্দ গেিে�াস্বামী মহারাজ



শ্রীে�ৌডীয়-ের্শন

্রিীপরু্তানেকিাং জহুনর্্ষনয়রুঃ িা্রিপ্রবােং বিুা 
শোগী্রে নবজহুম্রুনন্নয়মজধলেিং তপস্তাপসাুঃ ।
জ্ািার্যাসনবনিং জহুশ্চ েতয়চশ্চতন্িধ্রে পরা- 
মানবষু্র্্নত রনতিধোগপেবীং বিবান্ আসীদ্সুঃ ॥

(শ্রীচচতন্য-চ্রিামধৃত ১১৩)
পঁক্চর িৎির িয়েি শ্রীজ�ন্াথ-তনয় শ্রীক্িশ্বভের, জননী 
শ্রীরচীেেিী প্রভৃক্তেক গরাকিাে�র ভািইয় িন্্যািেিষ 
গ্রহণপরূ্্শ ক শ্রীকধৃ ষ্ণচচতন্য নাম গ্রহণ করতঃ শ্রীকধৃ েষ্ণর নাম ও
গপ্রম প্রচােরর আচার্শ্য পক্রব্রাজকরূেপ িমগ্র ভারেত প্রধান 
প্রধান তীথ্শ ও ক্িদ্ােক্রি-িমহূ পক্রভ্রমণ কেরন । এইরূেপ 
ক্তক্ন নিদ্ীপ হইেত পুরীধাম, ক্িদ্ান�রম কাঞ্জীভরম, 
মাদুরা, শ্রীরঙ্গম, রােমশ্বর, েকরল, মালাির, উড়ুপী, নাক্িক, 
কুরুক্ষত্র, পাণ্ডারপুর, মথুরা, প্রয়া�, িারাণিী, প্রভৃক্ত ক্িদ্ান 
ও িাধুজনেিক্িত প্রধান প্রধান স্ানিমহূ পেব্রেজ ভ্রমণ 
কক্রয়া গপ্রমময় ভ�িান্ শ্রীকধৃ ষ্ণচে্রির ব্রজলীল ক্নেষিেনই 
জীিচচতেন্যর িের্্শ াত্তম িংক্িক্দ্রূপ ভা�িতীয় ক্িচার সুধী-
িমােজ আেলাচনাপরূ্্শ ক সুপ্রক্তক্ষ্ত কেরন । পক্ণ্ডত-মখূ্শ, 
ধনী-েক্রদ্র, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল, আর্শ-অনার্শ, িালক-িধৃদ্, ও নারী 
পুরুষ ক্নর্্শ েরেষ িমগ্র ভারেতর িহু ভা�্যিান-জীি তঁাহার 
ক্রক্ষার িারিত্ত হৃেয়ঙ্গম কক্রয় তঁাহার সুরীতল চরণ-
িায়ায় আশ্রয় গ্রহণ কেরন । অধুনাতন গশ্রষ্ মনীষেকও 
ক্িজ্ােনর ক্িশ্বগ্রািী-ক্িক্ম ও গিোেন্তর তথাকক্থত ির্্শ গ্রািী 
ব্রহ্ম-িমাক্ধর গমাহ অক্তক্ম কক্রয় শ্রীচচতন্যচে্রির আক্িষ্ধৃ ত 
ব্রজেপ্রম-সুধাধারায় অক্ভনোত হইিার আরােতই জ�জ্ীেির 
একমাত্র মঙ্গলময় ভরিারূেপ লক্ষ্য কক্রেত গেক্খয় আমর 
পরম আরাক্বিত হইেতক্ি । আরাকক্র শ্রীে�ৌরপাষ্শদ্ িে�্শর 
আরীর্্শ ােে আমােের এই শুভার িাফল্য-মক্ণ্ডত হইেি ।

শহধলাদু্নলত -শিেয় নবিেয় ধপ্রা্ীলোধমােয়া 
িাম্যচ্া্রিনববােয় রসেয় নিতোনপ্ধতা্ােয় ।
িশ্বদ্ভনতিনবধিােয় স-মেয় মািুে্্যমে্্যােয় 
শ্রীচিতন্ েয়ানিধি, তব েয় রূয়ােমধদোেয় ॥

শ্রীচচতন্যেেি আটচক্ল্র িৎিরকাল ইহ জ�েত প্রকট 
ক্িেলন । তন্মেধ্য চক্র্র িৎির শ্রীনিদ্ীেপ, িয় িৎির 
ভারেতর ক্িক্ভন্ স্ােন পক্রব্রাজকরূেপ ও গরষ আঠার 
িৎির শ্রীপুরুেষাত্তেম অপ্রাকধৃ ত রিমাধুর্শ্য আস্বােনপর 
আচার্শ্যরূেপ ক্িলাি কক্রয়াক্িেলন । গ�ৌরপাষ্শদ্্�ণ রাস্ত ও 
মহাজেনর ক্িচার অনুধািন কক্রয় তঁাহােক স্বয়ং ভ�িান্ 
শ্রীকধৃ ষ্ণচে্রির উোরম ূক্ত্ত্শ পক্ততপািন অিতাররূেপ ের্শন ও 

প্রের্শন কক্রয় থােকন । প্রচক্লত দ্রাক্িড দিষ্ণিে�াষ্ী হইেত 
পধৃথক্ ের্শেন গ�ৌরানু�-ভতিে�াষ্ী িাধারণতঃ গ�ৌডীয়-চিষ্ণি 
নােম অক্ভক্হত হন । শ্রীে�ৌর-শ্রদ্ িজ্ন�ণ মেহাৎিি প্রক্ত 
িৎির শ্রীফাল্গুনী-পকূ্ণ্শম ক্তক্থেত িমগ্র ভারেত ও িক্হভ্শারেত 
ক্িেরষতঃ িঙ্গেেের মহািমােরাহ িম্ন্ কক্রয় থােকন ।
ির্্শ  গ�ৌরিাণী িাত্ত্শািহ আচার্শ্য-িম্াট শ্রীশ্রীল ভক্তিক্িদ্ান্ত 
িরস্বতী গ�াস্বামী মহারােজর অধঃস্তন পক্রব্রাজক
গ�ৌডীয়াচার্শ্য�ণ শ্রীে�ৌরােঙ্গর উেয়পীঠ শ্রীনিদ্ীপধােম 
এইিমেয় প্রক্ত িৎির ক্িক্ভন্ েেল ক্িভতি হইয় ক্িপুল 
িমােরােহ িপ্াহাক্ধকাল শ্রীনিদ্ীপধাম-পক্রক্ম ও শ্রীে�ৌর- 
জেন্মাৎিেির সুক্িরাল িেন্দািস্ত কক্রয় থােকন । রত রত 
িাধু-িন্্যািী, িহস্র িহস্র িশ্রদ্ নর-নারী ও অ�ক্ণত 
জনিাধারণ এই মেহাৎিি উপলেক্ষ ভা�ীরথীর উভয়-
তীের নিধাভক্তিপীঠ শ্রীনিদ্ীেপর নয়টী দ্ীেপ অিক্স্ত 
মঠ-িমেূহ িমেিত হইয় এই িময় লক্ষকেঠে শ্রীে�ৌরকধৃ ষ্ণ-
িংকীত্ত্শন-েকালাহেল ক্েগ্-ক্ে�ন্ত কক্ম্ত কক্রেত থােকন । 
কক্লেকালাহল-পণূ্শ কক্লকাত ন�রীেতও এই িময় কক্লপািন 
অিতারী ভ�িান্ শ্রীকধৃ ষ্ণচচতন্যেেেির জন্মলীল মেহাৎিি 
জনিাধারণ গর ক্িপুল িমােরােহ িম্ন্ কক্রয় থােকন 
তাহােতও শ্রীে�ৌরােঙ্গর শ্রীকধৃ ষ্ণ-িংকীত্ত্শেনর তরঙ্গকম্ন 
িারা-ক্িেশ্বর কণ্শকুহের ধ্বক্নত হইেত লক্ক্ষত হয় । িত্ত্শমান 
িহর-নিদ্ীেপ গুপ্ে�ািদ্্শ নক্স্ত শ্রীে�ৌরে�াক্িেন্দর অতু্যঙ্গ-
অভ্রেভেী মক্ন্দর িংেরাক্ভত শ্রীচচতন্য-িারস্বত মেঠও প্রক্ত-
িৎিেরর ন্যায় িত্ত্শমান িেষ্শও, মঠাধ্যক্ষ ও মঠ-েিিক�ণ কত্তধৃ ্শক 
স্বজাতীয়ারয়ক্নেগ্ধ-ে�ৌরজন িহেয়াে� ক্িপুল িমােরােহ 
িংকীত্ত্শন, ধাম-পক্রক্মণ, তীথ্শ-মাহামি্য কীত্ত্শন, ভা�িত-
ভাষণ, শ্রীভতি-ভ�িােনর িংপজূন, শ্রীমক্ন্দর মঠাক্ে িংেরাভন 
ও শ্রীমহাপ্রিাোক্ে ি্যাপক ক্িতরণ প্রভৃক্ত ক্িক্িধ ক্িক্চত্র মহান 
অনুষ্ান িমহূদ্ার ভ�িান্ শ্রীশ্রীে�ৌরাঙ্গসুন্দেরর সুমহান 
আক্িভ্শাি মেহাৎিি মহািমােরােহ সুিম্ন্ হইয়ােিন ।

তাবদ্ব্রহ্মকি নবমতুিপেবী তাবন্ন নততিী রধবত্ 
তাবচ্ানপ নবিঙৃ্খলত্বময়ধত শিা শলাক-ধবে-নথিনতুঃ ।
তাবচ্া্রি নবোং নমিুঃ কলকধলা িািাবনহব্র্্সু 
শ্রীচিতন্-পোম্বজু-নপ্রয়জধিা োবন্ন েৃগ্-ধগািরুঃ ॥
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অিনপ্তিরীং নিরাৎকরুরয়াবতীর্ুঃ কধলৌ 
সমপ্নয়তুমনু্নধতাজ্জ্বলরসাং স্বরনতিনরিয়ম্ ॥
হনরুঃ পরুটসুদেরদু্যনত-কেম্ব-সদেীনপতুঃ 
সে হৃেয়কদেধর সু্রতু িুঃ িিীিদেি ॥

আমােের হৃেয়গুহায় শ্রীরচীনন্দন উক্েত হউন্ । ক্রক্ন িাক্ষাৎ 
ভ�িান্ শ্রীহক্র , গর ভ�িান্ পেূর্্শ  জ�েত গর িকল োন 
কক্রয়ােিন, েি িকল োন হইেতও ির্্শ ক্িষেয় গশ্রষ্ োন, পেূর্্শ  
রাহা গেওয় হয় নাই—এই রূপ অপরূ্্শ  োন 
জ�েত প্রোন কক্রেত িক্িয়ােিন । শ্রীল রূপ 
গ�াস্বামী প্রভু তঁাহার ‘শ্রীক্িেগ্ধমাধি’ 
গ্রেন্থ আমাক্ে�েক এই আরীর্্শ চনটী প্রোন 
কক্রয়ােিন, ক্তক্ন জ�দ্গুরু, আচার্শ্য । 
ক্তক্ন আমাক্ে�েক গর আরীর্্শ ােটী “ি” 
রেদ্র দ্ার ক্নেদে্শর কক্রয়ােিন, আমর 
তঁাহার অনু�ত োিানুোিসূেত্র িাক্যটী 
“ন” রেদের দ্ার কীত্ত্শন কক্রেতক্ি । 
অথ্শাৎ আমাক্েে�র হৃেেয় শ্রীে�ৌরসুন্দর 
সু্ক্ত্ত্শপ্রাপ্ হউন্ ।

শ্রীে�ৌরসুন্দর আমােের ন্যায় 
মঢ়ূজীেির জন্য করুণাপরির হইয়া—
আমর ের ভাষায় তঁাহার কথ িকু্িেত পাক্রি, এই-
রূপ ভাষায় অামােের ক্নকট হক্রকথ কীত্ত্শন কক্রয়ােিন । 
ভ�িােনর গিিার প্রকারেভে অথ্শাৎকত রকেম মানুষ
গেিতা, পশু, িধৃক্ষ, লত প্রভৃক্ত িেচতন পোথ্শ ও জ�েতর 
অেচতন পোথ্শ িমহূ গিি কক্রেত িমথ্শ , গর গররূপভােি 
উেন্মক্ষত হইয়ােি তাহ লইয়াই, েিই একমাত্র গিি্য-িস্তুর 
ক্ক প্রকাের গিি হইেত পাের, তাহাই শ্রীে�ৌরসুন্দর জ�েত 
প্রকার কক্রয়ােিন । শ্রীে�ৌরসুন্দর রখন পধৃক্থিীেত অিতীণ্শ 
হইয়াক্িেলন, তখন মানুষ, পশু, পক্ষী, প্রস্তরাক্জ, িকেলই 
তঁাহার কথ শ্রিণ কক্রিার গিৌভা�্য লাভ কক্রয়াক্িল । 
ভতি�েণর হৃেেয় ক্তক্ন পেূর্্শ  পেূর্্শ  অিতাের গর িকল 
ভাি উেয় করাইয়াক্িেলন , গকিল মাত্র তােধৃর োন কক্রয় 
এরেু� ক্ষান্ত হন নাই, ক্তক্ন এই রেু� এক ‘অনক্প্শত-চর’ 
িস্তু োন ক্করয়ােিন । তাহাই—“স্বভক্তি শ্রী”, “স্ব” রেদের 
অথ্শ ‘আমিা’ । আমিপ্রতীক্ত�ত গরাভার গিি ক্তক্ন োন 

কক্রয়ােিন । ক্তক্ন আমিার গিিার প্রকার জানাইয়ােিন । 
আমােের ন্যায় মরুতপ্হৃেেয়, আমােের ন্যায় গুণজাত 
অিস্ায় পক্তত ি্যক্তি�ণেক তঁাহার “অনক্প্শত”, ‘উন্েতাজ্জ্বল 
রেির স্বভক্তিশ্রী জ�েতর িকল গলাকেক ক্িতরণ কক্রিার 
জন্য ক্তক্ন জ�েত আক্িয়ােিন । আিার োত ক্রক্ন ক্তক্নও 
িমান্য একটী পক্রক্মত িম্ক্ত্ত-ক্িক্রটি পুরুষ নেহন, ক্তক্ন 
িামান্য একটী জ�েতর সৃক্টিকত্ত্শামাত্র নেহন । োত স্বয়ং হক্র । 
মানুষ মেন কেরন, এই ি্যতি জ�ৎ রঁাহ হইেত প্রকাক্রত 
হইয়ােি, ক্তক্নই মলূিস্তু, ক্কন্তু িকল কারেণর কারণ, িকল 
মেূলর মলূ—স্বয়ং ভ�িান্ এই অপরূ্্শ  োেনর োত । তঁাহােত 
িকল গরাভ ও গিৌন্দর্শ্য অিক্স্ত ।

জ�েতর গলাক গিৌন্দর্শ্য দ্ার আকধৃ টি 
হয় । গকহই ক্নরানন্দ চা’ন ন । আনন্দ 
আিার নােম, রূেপ, গুেণ, ও ক্ক্য়ােত 
অিক্স্ত । ক্কন্তু এই জ�েত গর নাম, 
রূপ, গুণ, ও ক্ক্য়ার মেধ্য গিৌন্দর্শ্য 
রক্হয়ােি, তাহ ক্চরকালস্ায়ী নেহ । 
তাহােত গহয়তা, অিরতা, পক্রক্ছেন্ত 
ও পক্রেময়ত প্রভৃক্ত ধর্্শ িত্ত্শমান । 
ষড়্ ক্িধ ঐশ্বের্শ্যর ভািিমহূ এই জ�েত 
নশ্বররূেপ প্রকাক্রত হইয়ােি । ঐ িকল 
কােলর মেধ্য আেি, আিার কােলর 
মেধ্য চক্লয় রায় । এই জ�েতর নাম, 
রূপ, গুণ, ক্ক্য় নশ্বর িক্লয়া, জ�েতর 

গিৌন্দর্শ্য অেিৌন্দের্শ্যর দ্ার আিধৃত হয় িক্লয় িকু্দ্মান পুরুষ 
পাক্থ্শি নামরূপগুণাক্েেত, েিৌন্দর্শ্য, ঐশ্বর্শ্য, জ্ান, চিরা�্য, 
রর, পরাক্ম, প্রভৃক্তেত আিদ্ হন ন । ইহজ�েতর আনন্দ-

গস্রাত শুকাইয় রায়, েকনন উহ িীমাক্িক্রটি ইক্্রিেয়র দ্ার 
�ধৃহীত হইয় থােক । তাহার রতটুকু প্রাপ্য জীি এইস্ােন তাহ 
অেপক্ষ অক্ধক প্রাথ্শন কের, ফেল তাহার গরা�্য প্রাপ্যটীও 
হারাইয়া গফেল । গর মলূিস্তু হইেত জ�েতর িহুমাননীয় 
ষচডশ্রর্শ্য আক্িয়ােি, ক্তক্নই শ্রীভ�িান্ হক্র । রঁাহার অিংখ্য 
অনু�ত অথ্শাৎ িযে ি ঈক্রতি্য িম্প্রোয় রক্হয়ােি ক্তক্ন ঈশ্বর 
িস্তু । আমর ইহজ�েত গর িকল িস্তুেক উপেভা�্য গিাধ 
কক্রেতক্ি, েিই িকল িস্তু তাহােের ক্নত্যস্বরূেপ অিস্ান 
কক্রয় রঁাহােক ক্নরন্তর গিি কক্রিার জন্য িমদু্গ্ীি, ক্তক্ন—
শ্রীভ�িান্ । রঁাহার আংক্রক প্রকার দজিজ্ােনর উপেভা�্য 
‘ব্রহ্ম’ নােম অক্ভক্হত গিই ব্রহ্ম, েিই পরাৎপর মলূ পুরুষ 
শ্রীভ�িােনর দু্যক্তমালােত প্রকাক্রত । এই পরতত্ত্বই িাক্ষাৎ 

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর িমৎকার োি
ভ�িান্ শ্রীল ভক্তিক্িদ্ান্ত িরস্বতী ঠাকুর
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শ্রীচচতন্যেেি । রাহ মানুষ জাক্নয়ােি ি জাক্নেত পাের, 
এমন গকানও কথ িক্লিার জন্য শ্রীে�ৌরসুন্দর আেিন 
নাই । রাহ ক্িষু্ণর ক্িক্ভন্ অিতাের কখনও প্রচাক্রত হয় 
নাই, তাহাই জ�েত প্রোন কক্রিার জন্য শ্রীে�ৌরহক্র আ�মন 
কক্রয়ােিন । এই রূপ শ্রীহক্র অমােের হৃেেয় সু্ক্ত্ত্শপ্রাপ্ হউন ।

আমর কাপেক্নক শ্রীহক্রর কথ িক্লেতক্িন । ব্রহ্মজ্�ণ 
হক্রর অিম্যক্ সু্ক্ত্ত্শ, েরাক্��ণ আংক্রক-চিভি ি ি্যাপক 
ভমূারূপী শ্রীহক্রর কথ িক্লয়ােিন । আমরা গিই শ্রীহক্র 
কথাও িক্লন । রঁাহার উজ্জ্বলরেির ক্িরিািস্াক্িেরষ—
জডজ�েতর রেি ক্িরা�ক্িক্রটি গিইরূপ ি্যক্তি�েণরজ্ান�ম্য 
অিম্যক্ খণ্ডপ্রতীক্তর কথাও িক্লেতক্ি না, “আক্ম ব্রহ্ম” 
এইরূপ একটী অেপক্ষাকধৃ ত কু্ষদ্র অনুভকূ্ত ি ইহজ�েতর 
খাওয়া-োওয়া-থাকা, চতুদে্শরভুিেনর কথ ি িপ্ ি্যাহৃক্তর 
কথায় আমােের ক্চত্ত আকধৃ টি ন হউক্ ।

গর ক্জক্নষটী পক্রপণূ্শ রিময়, রঁাহার পণূ্শপ্রাকট্য আেি, 
রঁাহার আংক্রক ক্িকধৃ তরি আমর ইহজ�েতর স্তীপুরুেষ, 
ক্পতাপুেত্র, িনু্ধেত, প্রভুভৃেত্য ি ক্নরেপক্ষািস্ােত লক্ষ্য 
কক্র, েিই ক্িকধৃ তরিগুক্ল রঁাহােের ক্নকট অতৃপ্ গিাধ 
হইয়ােি, তঁাহােের কথাও আমর িক্লনা; তঁাহােের িক্হত 
আমােের এই অতক্ন্রিনরূপ অংরটীেত িাক্হেরর ক্েেক 
ক্কক্ঞ্চৎ ক্মল গেক্খেত পাওয় রায় িেট, ক্কন্তু শ্রীে�ৌরসুন্দর 
আমাক্ে�েক এমন একটী রেির কথ িক্লয়ােিন, রাহ
গকিলমাত্র রি—রাক্হত্যরূেপ িক্ণ্শত হয় না, ক্কন্তু তাহার 
একট ক্নত্য চমৎকাক্রতা-রতুি ক্নত্যপক্রপণূ্শরিময় িাস্তি-
স্বরূপ আেি । শ্রীে�ৌরসুন্দর, শ্রীল রূপে�াস্বামী প্রভুেক গিই 
িাস্তিরেির কথ িক্লয়ােিন—

ব্যতীত্য রাবিাবর্্ েশ্চমৎকাররাররূুঃ ।
হৃনে সধত্বাজ্জ্বধল বাঢ়ং স্বেধত স রস মতুঃ ॥

—ভািনার পথ অক্তক্ম কক্রয় চমৎকারভােরর ভকূ্মকােত 
‘রি’ উপলব্ধ হয় । জা�ক্তক ক্িক্চত্রতার মেধ্য অিম্ণূ্শত 
লক্ক্ষত হয় । রখন হৃেয় শুদ্িেত্ত্বর দ্ার অক্তরয় পক্রপণূ্শ হয় 
অথ্শাৎ আমিধের্্শ অক্তরয় ঔৎসুেক্যর িক্হত গর িস্তু আস্বাক্েত 
হয়, তাহােক ‘রি’ িেল উহ নলেময়ন্তী, িাক্িত্রীিত্যিান, 
রকুন্তলাদুষ্মন্ত ি পশুপক্ষীর পরম্র দমথুনধর্্শ নেহ । আমি 
রখন ক্নজ স্বভাি প্রাপ্ হয়, তখনই আমি-িধৃক্ত্তত দ্ার ঐ রি 
আস্বাক্েত হইয় থােক । আক্মেত্বর অনুভকূ্তেত রখন ‘ইট, 
পাে্কল’ িা গকান গুণজাতিস্তু ‘ধাক্া’ েেয় না, তখন ঐ রি 
আস্বাক্েত হয় । আমর এই ক্িকধৃ ত প্রক্তফলন গেক্খয় মেন 

কক্র গর এই অনুভুক্তটী থাক্ময়া গ�েলই িকু্ি িঁাক্চয় রাওয় 
রায় ! এই জ�েত পঞ্চক্িধ-ক্িকধৃ ত-রি িত্ত্শমান; ক্কন্তু এই 
রি গকাথ হইেত আক্িল ? শ্রুক্ত িেলন—‘রেতা ি ইমাক্ন 
ভতূাক্ন রায়েন্ত গরন জাতাক্ন জীিক্ন্ত, রৎপ্ররন্ত্য ক্ভিংক্িরক্ন্ত 
তক্দ্ক্জজ্ািস্ব তেেি ব্রহ্ম । (দতঃ উঃ) —ব্রহ্মিস্তু—িধৃহদ্স্তু—
পণূ্শ িস্তু হইেত এই আংক্রক ক্িক্চত্রত এই জ�েত ক্িকধৃ তরূেপ 
আক্িয় উপক্স্ত হইয়ােি । অামর রক্ে ‘গঘাডেেৌড’ েেক্খেত 
ক্�য় একটী �ধৃেহর অভ্যন্তের উপক্িটি হই এিং একটী 
জানাল ক্েয় ‘েঘাড-েিায়ারেক’ আমর ির্েুখ উপক্স্ত
গেক্খয় মেন কক্র গর ঐ অশ্ব পেূর্্শ  গেৌডাইেত ক্িলনা, পেরও
গেৌডাইেি ন এিং ঐ অশ্বেরাহীও ঐ ধািমান অেশ্বর উপের 
আমার ের্শেনর পেূর্্শ  ও পের আর থাক্কেি না, তাহ হইেল
গরমন আমার ক্িচাের ভলূ হয় অথ্শাৎ অশ্বােরাহী আমার 
কু্ষদ্র জানাল ক্েয়া গেক্খিার িহুপরূ্্শ  হইেত গেৌডাইেতেি 
পেরও গি গেৌডাইেত থাক্কেি, েকিল আমার করণাপাটি 
গোষরতুি ইক্্রিেয়র দ্ার এিং প্রক্তঘাতেরা�্য ি অিম্ণূ্শ 
রন্ত্র-িহাের্য ের্শন কক্রেত ক্�য় উহ লক্ষ্য কক্রেত পাক্রেতক্ি 
না, ইহ আমার ি্যক্তি�ত ইক্্রিেয়র অপটুত ও িম্যকের্শেনর 
অভািেদ্াতক । তদ্রূপ রঁাহার তঁাহােের কু্ষদ্রচজিজ্ান দ্ার 
ক্িচার কেরন গর, ক্চদ্স্তুর ক্িক্চত্রত থাক্ময় রায় তঁাহারাও 
তদ্রূপ ভ্রান্ত অিম্যগ্দর্তী । রক্ে আক্ম মেন কক্র গর আমার 
পেূর্্শ  গকহ মানুষ ক্িল ন ি আক্ম মক্রয়া গ�েলও গকান 
মানুষ থাক্কেি না, তাহা গরমন আমার মখূ্শত মাত্র, আক্ম 
মক্রয়া গ�েলও মানুেষর কতৃ্শিত্ত্ব থাক্কেি, ক্চদ্ােমর ক্চদ্রেির 
ক্িক্চত্রত নাই এরূপ িলাও তদ্রূপ অজ্তা—Agnostics এর 
কু্ষদ্র ধারণ । ক্নত্যপণূ্শরেির রক্িক এরূপ কু্ষদ্র ক্িচাের আিদ্ 
নেহন ।

এই পঞ্চ প্রকার রেির ির্্শ েশ্রষ্ মধুর রি । মধুর রিান্ত�্শত 
ির্্শ রি । ির্্শ েশ্রষ্ মধুর রি মেধ্য “স্বক” ও “পরক” ক্িচার 
শ্রীে�ৌরসুন্দর িাড আর গকহ এত সুন্দরভােি গেখান নাই । 
ক্নয়মানন্দ—কাহারও মেত ক্রক্ন ক্দ্তীয় রতাদেী, কাহারও 
মেত ি েরম রতাদেীর আচার্শ্য—ক্তক্নও উজ্জ্বলরেির 
আংক্রক ক্চত্রমাত্র প্রোন কক্রয়ােিন । শ্রীে�ৌরসুন্দর প্রেত্ত 
কধৃ পা-মেধ্যই গিই রেিরই প্রচুর ঔজ্জ্বল্য ক্নক্হত রক্হয়ােি । 
জীেির িহজপ্রাপ্য রাহা, জীিামিার িেঙ্গ িেঙ্গ প্রকাক্রত হয় 
রাহা, কধৃ ক্ত্রম িাধনপ্রণালী নয় রাহা, িকেলর উপেয়াক্�ত 
আেি রাহােত—এইরূপ িস্তু ক্তক্ন জ�েত প্রচার কক্রয়ােিন ।
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শ্রীে�ৌরসুন্দর অদ্য়-জ্ানতত্ত্ব ষচডশ্বর্শ্যরালী পক্রপণূ্শ িচ্-
ক্চোনন্দ ক্িগ্রহ, পরমতত্ত্ব স্বয়ং ভ�িান্ শ্রীকধৃ েষ্ণর অক্ভন্ 
স্বরূপ । ঔপক্নষে ব্রহ্ম তঁাহার অিম্যক আক্িভ্শাি । 
পরমামি� তঁাহার আংক্রক প্রতীক্ত মাত্র । জীি রখন গকিল 
িক্ম্বৎিধৃক্ত্তর আশ্রয় গ্রহণ কক্রয়� িক্র্োনন্দ ভ�িােনর স্বরূপ 
অনুধািন কক্রেত রান তখন তাহার জডি্যক্তেরকজ্ান 
দ্ার� অিম্য�াক্িভ্শাি ব্রহ্মের্শন িাড� আর ক্কিু উপলক্ব্ধ 
হইেত পাের ন� । আিার রখন গকিল িক্র্ৎিধৃক্ত্ত অিলম্বন 
কক্রয়� ক্চন্ময়ী লীলারতুি তত্ত্বিস্তুর অনুধািন কেরন তখন 
পরমামি ের্শন িভেি হয় । এই উভয়ক্িধ ের্শনই গকিল 
জীি�ত িক্ম্বৎরক্তির কার্শ্য সুতরাং ইহােত অিম্ণূ্শত� 
িভেি । ক্কন্তু ক্চে�ত িক্ম্বৎরক্তি রখন হ্াক্েনীর িক্হত রতুি 
হইয়� হ্াক্েনীর কধৃ প� লাভ কেরন তখনই জীেির ভ�িত্তত্ত্ব 
উপলক্ব্ধ হয় । এই ভ�িত্তেত্ত্বাপলক্ব্ধেত জীেির ক্নেজর

গকানও স্বতন্ত্রত� নাই, েকিল স্বতন্ত্রতার-পক্রপণূ্শ িদ্্যিহার 
প্রপক্ত্ত ি� ররণা�ক্ত পক্রলক্ক্ষত হয় িক্লয়� পরম িত্য িস্তুর 
িাক্ষাৎকার হইয়� থােক । প্রপন্ জীি তখন হৃেয়ঙ্গম কেরন
গর শ্রুক্ত কক্থত অক্িক্চন্ত্য ও অনন্ত রক্তিরতুি শ্রীভ�িান্ই 
পক্রপণূ্শ অদ্য়তত্ত্ব । জড-ি্যক্তেরক জ্ােন িরক্তিক িস্তুেক 
রক্তিরক্হত কক্রয়� ের্শনই ব্রহ্মের্শন এিং জ�েত অনুপ্রক্িটি 
ভ�িেংরানু-ভকূ্তই পরমামি ের্শন । এই জন্যই শ্রীল কক্িরাজ 
গ�াস্বামী ব্রহ্মেক ভ�িােনর অঙ্গকাক্ন্ত এিং অন্তর্শ্যামী 
পুরুষ পরমামিােক পরতত্ত্ব অক্ভন্কধৃ ষ্ণ শ্রীে�ৌরসুন্দেরর 
আংক্রকপ্রকার িক্লয়ােিন । সুতরাং এইরূপ অদ্য়তত্ত্ব 
িস্তুর জন্ম িক্লেল জডীয় অক্ভজ্ােন নান� কুতক্শ উপক্স্ত 
কক্রেি । ক্কন্তু শ্রী�ীেতাপক্নষেে শ্রীভ�িান স্বয়ং অজু্্শনেক 
িক্লয়ােিন—

অধজাঽনপ সন্নব্যয়ার্া-রূতািামীশ্বধরাঽনপ সন্ ।
প্রকৃনতং স্বামনিষ্ায় সম্ভবাম্যার্মায়য়� ॥
জ্ কর্্ ি শম নেব্যধমবং শো শবনতে তত্ত্বতুঃ ।
ত্যক্ত্ব� ধেহং পিুজ্্ বিনত মাধমনত শসাঽর্ু্ি ॥
বীতরাগরয়-ধক্রাি� ম্ি� মামপুানরিতাুঃ ।
বহধবা জ্ািতপস পতু মদ্ভাবমাগতাুঃ ॥
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অজু্্শনেক ভ�িান্ জীেির জন্ম ও ভ�িােনর আক্িভ্শােির 
পাথ্শক্য িক্লেতেিন । গহ অজু্্শন, রক্েও জীি এিং আক্ম 
পুনঃ পুনঃ জ�েত আ�মন কক্র’ তথাক্প জীেির আ�মেন 
আমার আ�মেন আকার পাতাল গভে আেি । আক্ম িমস্ত 
প্রাণীর ঈশ্বর, জীি ঈক্রতি্য, আক্ম জন্মরক্হত ও অি্যয়-
স্বরূপ । মায়াধীর স্বীয় ক্চছেক্তি আশ্রয় কক্রয় তদ্দার ক্নজ 
স্বরূেপ জীিেক কধৃ প কক্রিার জন্য জ�েত আক্িভ ূ্শত হই । 
ক্কন্তু মায়াির-েরা�্য জীি অনাক্ে ভ�িদ্ িক্হর্ু্শখত ফেল 
কর্্শফল িাধ্য হইয় ক্লঙ্গ ও স্লূ ররীর ধারণপরূ্্শ ক আমার 
মায়ারক্তি প্রভােি জ�েত জন্মলাভ কের । জীেির শুদ্রূপ 
স্লূ ও সূক্ষ্ম ক্িরূপেেহ দ্ার আিধৃত হয় ক্কন্তু আমার গেহ 
ও গেহীেত গভে নাই । আমার ক্নত্য অি্যয়, চিকুঠে ক্চন্ময় 
স্বরূপই আক্ম আমার অক্চন্তরক্তি িেল প্রাপক্ঞ্চক জ�েত 
প্রকার কক্রয় থাক্ক । আমার অক্িক্চন্ত্যরক্তি অক্ষজজ্ােনর 
অ�ম্য । এই জন্যই রাহােের মক্স্তষ্ অক্ষজ ক্িচাের পক্রপণূ্শ 
তাহার আমার জন্মেক প্রাপক্ঞ্চক ি আমার গেহেক অক্নত্য 
জ্ান কক্রয় থােক । আমার রক্তি এক হইেলও আমার ক্নকট 
ক্চৎরক্তি এিং কর্্শিদ্ জীেির ক্নকট মায়ারক্তি ।

শ্রীে�ৌর জন্ম
(িাপ্াক্হক গ�ৌডীয় হইেত উদ্ধৃ ত)
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অতএি আমার জ�েত আক্িভ্শাি এিং জ�েত নানাক্িধ 
লীলােক ক্রক্ন আমার অক্িক্চন্ত্য ক্চছেক্তির িমকু্থিত কার্শ্য 
িক্লয় ক্েি্য অথ্শাৎ অপ্রাকধৃ ত জ্ান কেরন তাহার আর 
পুনজ্্শন্ম হয় ন এিং ক্তক্ন আমার ক্নত্যেিি লাভ কক্রয় 
ধন্য হন । আমার জ�েত আক্িভ্শাি ও লীলা-িম্বেন্ধ ক্িচার 
কক্রেত অগ্রির হইয় অক্ষজিােী মখূ্শ গলাক�ণ ক্তন প্রকার 
প্রিধৃক্ত্ত দ্ার পক্রচাক্লত হয় । রাহােের িকু্দ্ জডরাে� আিদ্ 
তাহার ক্চত্তত্ব িক্লয়া গকানও ক্নত্যিস্তুর ধারণ কক্রেত পাের 
ন । ইহারাই জডিােী, স্বভািিােী ি ক্িক্ধিােী । আিার
গকানও গকানও ি্যক্তি ক্চত্তত্ত্ব মেুখ স্বীকার কেরন িেট ক্কন্তু 
অক্ষক জ্ােনর উপর ক্নভ্শর কক্রয় ক্চত্তত্ত্ব ক্িচার কক্রেত 
রান িক্লয় ক্চত্তেত্ত্ব িক্িেরষতা, রক্তিমত্তা, অথি ির্্শ জ্ত 
ও নরভািতা; অজত্ব, জন্মিত্ত প্রভৃক্ত র�ুপদ্ ক্িেরাধীগুণ 
িকল িত্ত্শমান থাক্কেল অদ্ত ক্চত্তত্ত্বও নামরূপরতুি িক্িেরষ 
প্রাকধৃ ত িস্তু ন্যায় অক্নত্য হইয় পক্ডেি এই ভেয় তঁাহােক 
জড ক্নক্র্্শ েরষ, ক্নরাকার, জন্মরক্হত, িক্লয় কপেন কের । 
সুতরাং ইহারাও আমার স্বরূপ তত্ত্ব হইেত িক্ঞ্চত হয় । 
আর গকহ গকহ জডাতীত গকান িস্তু আেি ইহ ক্স্র কক্রত 
অক্ষম হইয় েক্াধিরতঃ ক্কিুই নাই ি রনূ্যমািীৎতক্লয়াই 
িিই রনূ্য িক্লয় ধারণ কের এিং রনূ্যেত লয় ি অক্চৎ 
পক্র�ক্তেকই পরম প্রাপ্য িস্তু িক্লয় মেন কের । ক্কন্তু 
এইরূপ জডক্িষেয় অনুরা�, ভর ও েক্াধ পক্রত্যা� পরূ্্শ ক 
অেনক িম্বন্ধজ্ানাক্শ্রত আমার ভতি আমার গিি দ্ার 
পতূ হইয় আমার ক্নত্যেপ্রম লাভ কক্রয়ােিন । অতএি 
শ্রীে�ৌর জন্ম ি শ্রীে�ৌরাক্িভ্শােির অপ্রাকধৃ তত্ব একমাত্র প্রপন্ 
ভতি�েণরই অক্ধ�ম্য । শ্রীে�ৌরসুন্দেরর অক্ত অন্তরঙ্গ ভতি 
শ্রীল স্বরূপ োেমাের গ�াস্বামী প্রভু শ্রীে�ৌরাক্িভ্শােির ক্তনক্ট 
মলূ প্রেয়াজন ক্নেদে্শর কক্রয়ােিন—

“শ্রীরািায়াুঃ প্ররয়মনহম কীেৃধিা বািচয়বা- 
স্বাধ্া শেিাদু্ভতমিুনরম কীেৃধিা ব মেীয়ুঃ ।
শসৌি্যঞ্াস্য মেনুরবতুঃ কীেৃিং শবনত শলারা- 
তেদ্ভাবাঢ্যুঃ সমজনি িিীগর্নসধধেৌ হরীদুেুঃ ॥”

শ্রীে�ৌরািতােরর ক্তনটী মলূ কারণ—
শ্রীকধৃ ষ্ণ গপ্রেমর ক্িষয়ক্িগ্রহ এিং শ্রীমতী রাক্ধক আশ্রয় । 
সুতরাং শ্রীকধৃ েষ্ণর গকিল ক্িষয়জাতীয় সুেখর আস্বাে 
উপলক্ব্ধ হইয়াক্িল । তঁাহার আশ্রয়জাতীয় সুখ আস্বােেনর 
প্রিল ইছে হইেল ক্তক্ন ক্িচার কক্রেলন গর আশ্রয়জাতীয় 
সুখ আস্বােন কক্রেত হইেল গপ্রেমর আশ্রয়ক্িগ্রহ ধারণ 

ি্যতীত আর �ত্যন্তর নাই । এই মেন কক্রয় ক্তক্ন শ্রীরাক্ধকার 
ভািকাক্ন্ত ধারণ কক্রেত ইছুেক হইেলন ।

ক্দ্তীয় কারণ এই গর অদু্ভত, অনন্ত ও অিীম মাধুর্শ্যময় 
ক্িগ্রহ শ্রীকধৃ ষ্ণ স্বীয় মাধুরী শ্রীরাক্ধকার গপ্রমেপ্শেণ গেক্খয় 
তাহ আস্বােন কক্রেত প্রলবু্ধ হইেলন । গিই গলাভ হইেত 
শ্রীরাক্ধকার স্বরূপ অঙ্গীকার কক্রেত চাক্হেলন ।

তৃতীয় কারণ এই গর শ্রীকধৃ ষ্ণ শ্রীরাক্ধকার িঙ্গসুেখ শ্রীকধৃ ষ্ণ 
রাহ আস্বােন কেরন তেেপক্ষ অক্ধক শ্রীমতী রাক্ধক 
শ্রীকধৃ ষ্ণ িেঙ্গ সুখ লাভ কেরন । তাহ হইেল কধৃ েষ্ণ এমন এক 
অপরূ্্শ  রিমৎকাক্রত আেি রাহ আস্বােন কক্রিার জন্য 
রাক্ধকার সুখ ির্্শ ােপক্ষ অক্ধক । ক্কন্তু গিই সুখ আস্বােন 
কর ক্িজাতীয় ভােি িভেিপর নেহ । এই ক্তনটী �ঢ়ূ িাঞ্ছ 
পুরণ কক্রিার জন্য শ্রীচচতন্য অিতার—

“ধসই রাি রাব লঞ চিতন্-অবতার ।
েগুির্্ িাম শপ্রম বকল পরিার ॥”

অতএি রাধাভাক্িত ক্িপ্রলভেতনু শ্রীে�ৌরসুন্দর আশ্রয়জাতীয় 
ক্িগ্রেহর লীলাপ্রকারকারী স্বরূপ । তঁাহােক রাহার ‘না�র’ 
িক্লয় ভািন কেরন তঁাহার এখনও শ্রীে�ৌরািতােরর 
প্রেয়াজন ও কারণ উপলক্ব্ধ কক্রেত পােরন নাই । এই জন্যই 
শ্রীল কক্িরাজ গ�াস্বামী প্রভু িক্লয়ােিন—

হৃেধয় িরধয় বে বিতন্ নিত্যািদে ।
এসব নসদ্াধন্ত শসই পাইধব আিদে ॥
এসব নসদ্ান্ত হয় আধরের পল্লব ।
রতিগর শকানকধলর সর্্ে বল্লর ॥
অরতি উধ্রের ইধি ি হয় প্রধবি ।

গ�ৌরাক্িভ্শােির এই ক্তনটীই মলূ প্রেয়াজন অসুরিংহারাক্ে 
কার্শ্য কষ্ণািতার গরমন স্বয়ং ভ�িােনর মলূ প্রেয়াজন ক্িল ন 
কারণ ঐ িকল কার্শ্য অংিািতার�েণর দ্ারাও িাক্ধত হইেত 
পাের ক্কন্তু শ্রীভ�িান একমাত্র জ�েত পরমমাধুর্শ্যময় গপ্রম 
ভক্তি প্রকাযে কক্রিার জন্য প্রপেঞ্চ প্রকক্টত হইয়াক্িেলন এিং 
ক্িষু্ণদ্াের আনুষক্ঙ্গকভােি অসুরমারণাক্ে কার্শ্যও িংঘক্টত 
হইয়াক্িল তদ্রূপ অক্ভন্ব্রেজ্রিনন্দন শ্রীে�ৌরািতােরও 
নাম কীত্ত্শনরূপ র�ুধর্্শ প্রিত্ত্শন গ�ৌরসুন্দেরর ক্নজকার্শ্য ন 
থাক্কেলও আনুষক্ঙ্গকভােি জীেির ভা�্যক্েম িংঘক্টত 
হইয় পক্ডয়াক্িল ।

এই মত বিতন্ কৃষ্ণ পরূ্ রগবাি ।
েগুির্্ প্রবতে্ি িধহ তঁার কাম ॥
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শকাি কারধর েধব বহল অবতাধর মি ।
েগুির্্কাল বহল শস কাধল নমলি ॥
দুই শহতু অবতনর লঞ রতিগর ।
আপধি আস্বাধে শপ্রম-িামসংকীতে্ি ॥
শসই দ্াধর আিণ্াধল কীতে্িসঞ্াধর ।
িাম শপ্রম মাল গঁানি পরাইল সংসাধর ॥
এই মত রতিরাব কনর অঙ্ীকার ।
আপনি আিনর রনতি কনরল প্রিার ॥

জীেির রািতীয় কলষুরাক্র েরূ কাক্রিার জন্য শ্রীে�ৌসুন্দেরর 
আক্িভ্শাি ।

বিতন্ নসংধহর িবদ্ীধপ অবতার ।
নসংহগ্ীব নসংহবীে্্য নসংধহর হুঙ্ার ॥
শসই নসংহ বাসুক্ জীধবর হৃেয় কদেধর ।
কল্মষ-নদ্রে িাি েঁাহার হুঙ্াধর ॥

(শ্রীচচতন্য-চক্রতামধৃত আক্ে ৩য়)
কল্মষিেদের অথ্শ—

রনতির নবধরািী কর্্ ির্্ ব অির্্ ।
তাহার কল্মষ িাম শসই মহাতমুঃ ॥

ধর্্শই হউক ি অধর্্শই হউক ভক্তির ক্িেরাধী কর্্শ মােত্রই 
কল্মষ । শ্রীে�ৌরসুন্দর—

জীধবর কল্মষ তধমািাি কনরবাধর ।
অঙ্ উপাঙ্ িাম িাি অ্রি িধর ॥

ঈশ্বর িংস্রি চাতুর্শ্যরতুি কর্্শ জড স্মাত্ত্শিাে, ক্নক্র্্শ েরষমায়ািাে, 
ক্িক্দ্কাক্ম�েণর পরমামিিাে ও রািতীয় অন্যাক্ভলাষ 
ক্নত্যানন্দাচদ্তাক্ে অঙ্গ দ্ার শ্রীিািাক্ে উপাঙ্গ দ্ারা, 
হক্রনামাক্ে অস্ত দ্ারা, এিং �োধর োেমােরাক্ে পাষ্শেিধৃন্দ 
দ্ার েরূীভতূ কেরন ! রঁাহার শ্রীমন্মহাপ্রভুর রথাথ্শ অনু�ত 
ও গ�ৌর�তপ্রাণ তঁাহারাও ঐ িকল িচকতি কল্মষরতুি ধর্্শ 
ক্নরাি কক্রয় একমাত্র জীেির স্বরূপধর্্শ শুদ্াভক্তিেকই 
িনাতনধর্্শ িক্লয় জােনন । শ্রীমদ্ভা�িতই তাহার প্রমাণ । 
এই িনাতন আমিধর্্শ অক্ত পক্রসু্টভােি প্রচার কক্রয় 
ঔোর্শ্যক্িগ্রহ শ্রীে�ৌরসুন্দর মহািোন্যতার পক্রচয় প্রোন 
কক্রয়ােিন । এই িনাতন ভক্তিধর্্শ প্রচােরর মত ির্্শ ােপক্ষ 
উোরতার পক্রচয় জ�েত আর হয় নাই ি হইেত পাের ন । এই 
ভক্তিধের্্শ জীিমােত্ররই অক্ধকার । কর্্শজ্ানাক্েেত িকেলর 
অক্ধকার নাই । ক্রক্ন ক্িত্তরালী ি অথ্শিান্ ক্তক্নই রা�রজ্াক্ে 

কর্্শ-িম্ােন কক্রয় নশ্বর স্ব�্শসুেখর অক্ধকারী হইেত  
পােরন । ক্রক্ন িংিারাক্ে পক্রত্যা� পরূ্্শ ক ক্হমালেয়র �হ্ের 
রাইয়া গরচক পরূককভূেকাক্ে দ্ার ক্চত্তিংরম কক্রেত পাক্রেিন 
অথি িহু রাস্তাক্ে অভ্যাি কক্রয়া গিোস্তক্িৎ হইেত পাক্রেিন 
ক্তক্নই গরা� ি জ্ানপেথর অক্ধকারী । ক্কন্তু ভক্তিেত ধ্রুি 
ও প্রহ্ােের ন্যায় পঞ্চমিষ্তীয় িালক আিার খট্াঙ্গ রাজার 
ন্যায় মমুষুু্শি্যক্তি, ক্িদুেরর ন্যায় েক্রদ্র, আিার অম্বরীেষর ন্যায় 
রাজচক্চত্ত্তী, গুহক, হনুমান, �রুডাক্ের ন্যায় অিরকেূলাদ্ভতূ 
জীেির এিং স্বয়ং ব্রহ্মার পর্শ্যন্ত িমান অক্ধকার । সুতরাং 
শ্রীে�ৌরসুন্দর প্রচাক্রত ধর্্শই িনতান ধর্্শ কারণ আমিাই 
একমাত্র িনাতন ি অক্িনশ্বর িস্তু । শ্রী�ীতায় ভ�িান্ স্বয়ং 
িক্লয়ােিন—

নিত্য সর্্গতুঃ থিানুরিধলাঽয়ং সিাতিুঃ ॥ ২।২৮
আিার িক্লয়ােিন—

মচমবাংধিা জীবধলাধক জীবরূতুঃ সিাতি । ১৫।৭
শ্রীে�ৌরসুন্দর গিই আমিধর্্শ ভক্তি অক্ত পক্রসু্টভােি প্রচার 
কক্রয়ােিন । আমি ক্নত্য ক্চন্ময়ধােম অিক্স্ত হইয় পঁাচক্ট 
অপ্রাকধৃ ত রেির একমাত্র ক্িষয় ক্িগ্রহ পরমামি শ্রীকধৃ ষ্ণেক 
নি ভােি গররূেপ গিি কক্রয় থােকন তাহ শ্রীে�ৌরসুন্দর 
স্বয়ং ভ�িান্ হইয়াও ভতিভাি অঙ্গীকার করতঃ ক্নেজ 
আচরণপরূ্্শ ক প্রচার কক্রয়ােিন ।

ক্তক্নই একমাত্র দিক্েক ধের্্শর িমবিয়কারী ও প্রচারক । 
কারণ জ�েত অন্যান্য গর িকল আচার্শ্য হইয়ােিন তাহােের 
মেধ্যই অেনেকই নান মতিাে প্রচার কক্রয়ােিন আিার 
িাত্বত আচার্শ্য�েণর মেধ্যও গকহই গিেের ির্্শ াঙ্গীন ক্িচার 
কেরন নাই । তাহার কারণ এই গর ভ�িৎকক্থত ধর্্শ একমাত্র 
ভ�িান্ই পক্রপণূ্শভােি অি�ত আেিন । সুতরাং রঁাহার িস্তু 
ক্তক্নই রক্ে স্বয়ং গিই িস্তু জ�েত োন কেরন তাহ হইেলই 
পরম িত্য িস্তু লাভ হইেত পাের । শ্রীে�ৌরসুন্দর তাহাই 
কক্রয়ােিন । ক্তক্ন তঁাহার স্বভজন স্বয়ং প্রচার কক্রেলন ।
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শ্রীধগৌরানবর্াব শ্াক সমহূ
শ্রীে�ৌরািতােরর িম্বেন্ধ রাস্ত-প্রমাণ
েে পশ্ুঃ পশ্ধত রুক্মবর্ং কতে্ারমীিং পরুুষং ব্রহ্মধোনিম্ ।
তে নব্ান্ পরু্যপাধপ নবিয়ূ নিরঞ্জিুঃ পরমং সাম্যমচুপনত ॥

(মণু্ডেকাপক্নষে ৩।৩)
রখন এক দ্রটিা গহমিণ্শ-ক্িগ্রহ জ�ৎকত্ত্শ ব্রেহ্মাৎপক্ত্ত 
পরমপুরুষেক গেক্খেত পান, তখন ক্তক্ন পরক্িদ্া, পাপ-পুণ্য 
হইেত মকু্তি, ক্নম্শলত ও পরমিমত অথ্শাৎ শুদ্ভক্তি লাভ 
কেরন ।

অহধমব ক্বনিদ্ব্রহ্মন্ সন্ন্যাসারিমমানরিতুঃ ।
হনররনতিং গ্াহয়ানম কধলৌ পাপহতান্নরান্ ॥

(উপপুরাণ)
গহ ব্রাহ্মণ, েকান ক্িেরষ কক্লরেু� আক্ম িন্্যািাশ্রম 
আশ্রয়পরূ্্শ ক পাপহত মানিকলেক হক্রভক্তি প্রোন কক্রি ।

সুবর্বধর্া শহমাধঙ্া বরাঙ্শ্চদেিাঙ্েী ।
সন্ন্যাসকৃচ্মুঃ িাধন্তা নিষ্ািানন্তপরায়রুঃ ॥

(মহাভারত োনধর্্শ ১২৭)
ক্তক্ন সুিণ্শিণ্শ, েহমিৎ অঙ্গ, ির্্শ াঙ্গসুন্দর �ঠন ও চন্দন মাল
গরাক্ভত । ক্তক্ন িন্্যািাশ্রমী, রম ও রান্তগুণক্িক্রটি, এিং 
ক্নষ্ ও িাক্ন্তপারায়ণ ।

কৃষ্ণবর্ং নত্বষাঽকৃষ্ণ সাধঙ্াপাঙ্া্রিপাষ্েম্ ।
েচজ্ুঃ সঙ্ীতে্িপ্রচয়ে্জনন্ত নহ সুধমিসুঃ ॥

(শ্রীমদ্ভা�িত ১১।৫।৩২)
রঁাহার মেুখ ির্্শ ে কধৃ ষ্ণ-িণ্শ, রঁাহার কাক্ন্ত অকধৃ ষ্ণ অথ্শাৎ গ�ৌর,
গিই অঙ্গ, উপাঙ্গ, অস্ত ও পাষ্শে পক্রেিক্টিত মহাপুরুষেক 
সুিকু্দ্মান্ ি্যক্তি�ণ িঙ্ীত্ত্শন-প্রায় রজ্দ্ার রজন কাক্রয় 
থােকন ।
শ্রীে�ৌরািতােরর িাহ্যকারণ:

অিনপ্তিরীং নিরাৎকরুরয়াবতীর্ুঃ কধলৌ 
সমপ্নয়তুমনু্নধতাজ্জ্বলরসাং স্বরনতিনরিয়ম্ ।
হনরুঃ পরুটসুদেরদু্যনত-কেম্ব-সদেীনপতুঃ 
সে হৃেয়কদেধর সু্রতু িুঃ িিীিদেি ॥

(শ্রীচচতন্য-চক্রতামধৃত আক্েলীল ১।৪)
সুিণ্শকাক্ন্তিমহূ দ্ার েীপ্যমান রচীনন্দন হক্র গতামােের 
হৃেেয় সু্ক্ত্ত্শ লাভ করুন্ । ক্তক্ন গর িের্্শ াৎকধৃ টি উজ্জ্বলরি 

জ�তেক কখনও োন কেরন নাই, েিই স্বভক্তি-িম্ক্ত্ত োন 
কক্রিার জন্য কক্লকােল অিতীণ্শ হইক্য়ােিন ।
শ্রীে�ৌরািতােরর মলূকারণ:

শ্রীরািায়াুঃ প্ররয়মনহম কীেৃধিা বািচয়বা- 
স্বাধ্া শেিাদু্ভতমিুনরম কীেৃধিা ব মেীয়ুঃ ।
শসৌি্যঞ্চাস্য মেনুরবতুঃ কীেৃিং শবনত শলারা- 
তেদ্ভাবাঢ্যুঃ সমজনি িিীগর্নসধধেৌ হরীদুেুঃ ॥

(শ্রীচচতন্য-চক্রতামধৃত আক্েলীল ১।৬)
শ্রীরাধার প্রণয়মক্হম ক্করূপ, আমার অদু্ভত-মধুক্রমা, রাহ 
শ্রীরাধ আস্বােন কেরন, তাহাই ি ক্করূপ, আমার মধুরক্মার 
অনুভকূ্ত হইেত শ্রীরাধারই ি ক্ক সুেখর উেয় হয়—এই 
ক্তনক্ট ক্িষেয় গলাভ জক্ন্মেল শ্রীকধৃ ষ্ণরূপ চ্রি রচী�ভ্শিমেুদ্র 
জন্মগ্রহণ কক্রেলন ।
শ্রীে�ৌরািতােরর মাহামি্য:

রধষ্াচেত্যকুলং হতং নকয়নেেং শোগানেবর্্নক্রয়া 
মাধগ্া ব প্রকটীকৃতুঃ নকয়নেেং সৃষ্্যানেকং ব নকয়ৎ ।
শমনেনু্যদ্ররানেকং নকয়নেেং শপ্রধমাজ্জ্বলায় মহা- 
রধতিব্র্্করীং পরং রগবতচশ্চতন্মনূতে্ং স্তুমুঃ

(শ্রীচচতন্য-চ্রিামধৃত ৭)
রামনধৃক্িংহাক্ে অিতাের রক্ষিকুল ও দেত্যকুেলর গর ক্িনাি 
িাধন, তাহ এমনক্ক ক্হতজনক মহৎ কার্শ্য ! কক্পলাক্ে 
অিতাের গর িাংখ্যেরা�াক্ে ক্ক্য়াম�্শ প্রের্শন, তাহাই 
ি এমন ক্ক গুরুতর ! গুণািতার ব্রহ্মাক্ের গর জন্মেস্ম-
ভঙ্গাক্েলীলা, তাহারই ি মহত্ত্ব কতটুকু ! ক্কম্বা, িরাহািতাের 
প্রণয়-জলমগ্ন পধৃক্থিীর উদ্ার িাধনাক্ে গর অনুষ্ান, তাহাও 
এমন ক্ক কল্যাণকর ক্িষয়! (েি িকলেক আমর িহুমানন 
কক্র না; তাহা গ�ৌরসুন্দেরর গপ্রমোেনর ক্নকট িামান্য মাত্র) 
আমর শ্রীভ�িােনর গপ্রেমাজ্জ্বল পরমভক্তির পথ-প্রের্শক, 
ির্্শ ািতার-েশ্রষ্ শ্রীচচতন্যরূেপর স্তুক্ত কক্র ।

অন্তর্্ান্তিয়ং সমস্তজগতামু্ লূয়ন্তী হঠাৎ 
শপ্রমািদেরসাম্বনুিং নিরবনিধপ্রাধদ্লয়ন্তী বলাৎ ।
নবশ্বং িীতলয়ন্ত্যতীব নবকলং তাপর্তধয়রানিিং 
েষু্াকং হৃেধয় িকাস্তু সততং বিতন্ি্রেচ্ট ।

(শ্রীচচতন্য-চ্রিামধৃত ১৭)
রাহ ক্নক্খলজীেির হৃেয়ক্স্ত অজ্ান-অন্ধকাররাক্র অকস্মাৎ 
উন্মকু্লত কের, রাহ প্রিলেিে� গপ্রমানন্দ-রি-িাক্রক্ধেক 
ক্নরচক্ধ উছেক্লত কক্রয় প্রিধৃদ্ কক্রেত থােক, রাহ তাপত্রেয় 
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ক্নরন্তর অক্ভভতূ জীিজ�ৎেক গপ্রমামধৃত-েিচেন অত্যন্ত ক্নেগ্ধ 
কের, শ্রীচচতন্যচে্রির গিই শ্রীঅঙ্গেকৌমেুী গতামােের হৃেেয় 
িতত েীক্প্লাভ করুন্ ।

্রিীপরু্তানেকিাং জহুনর্্ষনয়রুঃ িা্রিপ্রবােং বিুা 
শোগী্রে নবজহুম্রুনন্নয়মজধলেিং তপস্তাপসাুঃ ।
জ্ািার্যাসনবনিং জহুশ্চ েতয়চশ্চতন্িধ্রে পরা- 
মানবষু্র্্নত রনতিধোগপেবীং বিবান্ আসীদ্সুঃ ॥

(শ্রীচচতন্য-চ্রিামধৃত ১১৩)
শ্রীচচতন্যচ্রি পরাভক্তিেরা�-পেিী আক্িষ্ার কক্রেল 
প্রাকধৃ ত-ক্িষয়-রিমগ্ন ি্যক্তি�ণ স্তীপুত্রাক্ের কথ পক্রত্যা� 
কক্রয়াক্িেলন, পক্ণ্ডত�ণ রাস্তিম্বন্ধীয় িাে-ক্িিম্বাে ত্যা� 
কক্রয়াক্িেলন, েরা�ীেশ্রষ্�ণ প্রাণিায়-ুক্নেরাধাথ্শ িাধন-
গলের ির্্শ েতাভােি িজ্্শন কক্রয়াক্িেলন, তপক্স্ব�ণ 
তঁাহােের তপস্য ত্যা� কক্রয়াক্িেলন, জ্ানিন্্যািী�ণ 
ক্নেভ্শে-ব্রহ্মানুিন্ধান পক্রত্যা� কক্রয়াক্িেলন; তখন 
ভক্তিরি ি্যতীত অন্য গকান প্রকার ‘রি’ আর েধৃটি হয় নাই ।

অরূদ্ শগধহ শগধহ তুমলুহনরসঙ্ীতে্িরধবা 
বধরৌ শেধহ শেধহ নবপলুপলুকাশ্রুব্যনতকরুঃ ।
অনপ শনেধহ ধনেধহ পরমমিুধরাৎকষ্পেবী 
েবীয়স্যাম্ায়ােনপ জগনত শগৌধরঽবতরনত ॥

(শ্রীচচতন্য-চ্রিামধৃত ১১৪)
শ্রীে�ৌরসুন্দর জ�েত অিতীণ্শ হইল �ধৃেহ �ধৃেহ তুমলু 
হক্রিঙ্ীত্ত্শেনর গরাল উক্থিত হইয়ােি, েেেহ গেেহ পক্রপুটি 
পুলকাশ্রু-কেম্ব গরাভ পাইয়ােি, েপ্রমভক্তির �াঢ়েত্বর 
উেত্তরাত্তর উৎকেষ্শ শ্রুক্তর অে�াচর পরম মধুরা গশ্রষ্ 
পেিীও প্রকাক্রত হইয়ােি ।

সর্্চজ্মনুি্পঙু্চবুঃ প্রনবতধত ততে্ধত েনুতিনরুঃ 
পর্ূ্ং বিকতরর্ত শকাঽনপ সুেৃঢ়ং নবশ্বস্ত আসীর্িুঃ ।
সংপ্রত্যপ্রনতমপ্ররাব উনেধত শপ্রৌরাঙ্িধ্রে পিুুঃ 
শ্রুত্যধি্া হনররনতিধরব পরমুঃ বকব্ ি নিদ্্াে্্যধত ॥

(শ্রীচচতন্য-চ্রিামধৃত ১২৪)
ির্্শ  মকু্নেশ্রষ্�ণ তঁাহােের ক্নজ-ক্নজ-মত রকু্তিতক্শ দ্ার 
প্রকধৃ ষ্রূেপ ক্িস্তধৃ ত কক্রেলও গকান ি্যক্তিই পেূর্্শ  গিই িকল 
পক্ষপাক্তনী রকু্তিেত সুেধৃঢ়-ক্িশ্বািী ক্িেলন ন । িম্প্রক্ত 
অপ্রক্তম-প্রভািরালী শ্রীে�ৌরচ্রি উক্েত হইল পুনরায় 
একমাত্র হক্রভক্তিই গর গিে-প্রক্তপাদ্ পরমাথ্শ, তাহ ক 
হারাই ি ক্নশ্য় ন কক্রয়ােি ? ॥

কৃষ্ণলীলামতৃসার তার িত িত িার
েিনেক বধহ োহ হইধত ।

শস বিতন্-লীল হয় সধরাবর অষ্য়
মধিাহংস িরাহ তাহাধত ॥

(শ্রীচচতন্য-চক্রতামধৃত মধ্য-লীল ২৫।২৪)

শেব-নসদ্-মতুি-েতুি-রতি-বদৃে-বনদেতং 
পাপ-তাপ-োব-োহ-েগ্-দুুঃি-িনণ্তম্ ।
কৃষ্ণ-িাম-সীিু-িাম-িন্-োি-সাগরং 
শপ্রম-িাম-ধেবধমব শিৌনম শগৌর-সুদেরম্ ॥

(্শ্রীশ্রীেপ্রম-ধাম-েেি-েস্তাত্রম্ ১)
গেি�ণ, ক্িদ্, মতুি, েরাক্��ণ ও ভ�িদ্ভতি�ণ ির্্শ ে রঁাহার 
স্তি কক্রেতেিন, (িেোপাস্য … পরেমক্ষ্-প্রভৃক্তক্ভঃ) ও 
ক্রক্ন (ঈর-চিমখু্যরূপ) অপকর্্শ জাত (ভুক্তি-মকু্তি-ক্িক্দ্-
কামনা-জক্নত) ক্ত্রতাপ োিানেল েগ্ধ ক্িেশ্বর োহজ্াল 
খণ্ডনকারী, শ্রীকধৃ ষ্ণনামরূপ সুধা-ভাণ্ডােরর স্বনাম-ধন্য 
োনিা�রস্বরূপ (সুধাকেরর জন্ম ক্ষীর িা�র)—েিই গেিত
গপ্রমময়ম ূক্ত্ত্শ শ্রীে�ৌরাঙ্গসুন্দেররই আক্ম স্তি কক্র ।

স্বর্-ধকানট-েপ্রার-ধেহ-বর্-ধগৌরবং 
পদ্ম-পানরজাত-গধে-বনদেতাঙ্-ধসৌররম্ ।
শকানট-কাম-মনূচ্্তান্রি-রূপ-রাস-রাঙ্রং 
শপ্রম-িাম-ধেবধমব শিৌনম শগৌর-সুদেরম্ ॥

(্শ্রীশ্রীেপ্রম-ধাম-েেি-েস্তাত্রম্ ২)
কাঞ্চনিেণ্শর গকাক্টগুণ গতেজাময়ঽেপ্শণ-িেধৃর (রাহােত 
প্রক্তফলন লক্ক্ষত হয়) রঁাহার শ্রীঅঙ্গ-লািেণ্যর মক্হমা, 
(পাক্থ্শি) পদ্ম�ন্ধ ও (স্ব�্তীয়) পক্রজাত-�ন্ধ ম ূক্ত্ত্শমান্ হইয় 
রঁাহার শ্রীঅঙ্গ-েিৌরেভর স্তি কক্রেতেি, এিং গকাক্ট গকাক্ট 
কন্দপ্শ গর শ্রীরূেপর চরণতেল (ক্িশ্বক্িশ্রুত ক্নজ রূপাক্ভমােন 
ক্নোরুণ আঘােত) ম ূক্ছে্শত অিস্ায় পক্তত—েিই রূেপর 
অিার রাি-ক্িলাি (ক্িক্ভন্ প্রত্যেঙ্গর ভাি-ক্িলািময় ক্িক্চত্র 
িেন্দর স্পন্দন গিৌষ্ি) প্রের্শনীর ক্িতান-ক্িগ্রহ ক্রক্ন —গিই
গেিতা গপ্রমময়ম ূক্ত্ত্শ শ্রীে�ৌরাঙ্গসুন্দেররই আক্ম স্তি কক্র ।

শপ্রম-িাম-োি-জন্-পঞ্চ-তত্ত্বকার্কং 
সাঙ্-নেব্য-পাষ্ো্রি-চবরাবাবতারকম্ ।
শ্াম-ধগৌর-িাম-গাি-িতৃ্য-মতে-িাগরং 
শপ্রম-িাম-ধেবধমব শিৌনম শগৌর-সুদেরম্ ॥

(্শ্রীশ্রীেপ্রম-ধাম-েেি-েস্তাত্রম্ ৩)
পঞ্চম পুরুষাথ্শ শ্রীকধৃ ষ্ণ-েপ্রম ও তেেকিাধন স্বরূপ শ্রীকধৃ ষ্ণনাম 
ক্িতরেণর জন্য ক্রক্ন পঞ্চ-তত্ত্বামিক ক্নজ স্বরূপ-ক্িলােির 
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প্রকার কক্রয়ােিন এিং ক্নজ গিই অপ্রাকধৃ ত অঙ্গ, উপঙ্গ, অস্ত 
ও পাষ্শে-িেঙ্গ ভতূেল অিতরণ কক্রয়ােিন ও ক্রক্ন স্বয়ং গিই 
যোমসুন্দর হইয়াও আজ গ�ৌরসুন্দর রূেপ ক্নজ নাম �ান 
কক্রেত কক্রেত নধৃত্যান্মত্ত হইয় না�ক্রেকর ন্যায় নেীয়ার 
পেথ পেথ ভ্রমণ কক্রেতেিন —গিই গেিতা গপ্রমময়ম ূক্ত্ত্শ 
শ্রীে�ৌরাঙ্গসুন্দেররই আক্ম স্তি কক্র ।

শপ্রমিাম-নেব্য-েীর্-ধেহ-ধেব-িনদেতং 
শহম-কঞ্জ-পঞু্জ-নিনদে-কানন্ত-ি্রে-বনদেম্ ।
িাম-গাি-িতৃ্য-িব্য-নেব্য-রাব-মনদেরং 
শপ্রম-িাম-ধেবধমব শিৌনম শগৌর-সুদেরম্ ॥

(্শ্রীশ্রীেপ্রম-ধাম-েেি-েস্তাত্রম্ ২০)
গেি�েণর আনন্দিদ্্শ নকারী সুেীঘ্শ ক্েি্য গপ্রমময় রঁাহার 
শ্রীক্িগ্রহ, েকাক্ট কনকপদ্মক্ধক্ারী চ্রি-িক্ন্দত রঁাহার 
শ্রীঅঙ্গেজ্যাক্ত এিং শ্রীকষ্ণ-িঙ্ীত্ত্শেন নধৃত্য-ক্িলাি-জাত ক্নত্য 
নি-নিায়মানন অপ্রাকধৃ ত িাক্ত্ত্বকভাি িমেূহর ক্রক্ন লীলাপীঠ 
স্বরূপ —গিই গেিতা গপ্রমময়ম ূক্ত্ত্শ শ্রীে�ৌরাঙ্গসুন্দেররই আক্ম 
স্তি কক্র ।

কৃষ্ণ-কৃষ্ণ-কৃষ্ণ-কৃষ্ণ-কৃষ্ণিাম-কীতে্িং 
রাম-রাম-গাি-রম্য-নেব্য-িদে-িতে্িম্ ।
ের্ত তর্ত কৃষ্ণিাম-োি-ধলাক-নিস্তরং 
শপ্রম-িাম-ধেবধমব শিৌনম শগৌর-সুদেরম্ ॥

(্শ্রীশ্রীেপ্রম-ধাম-েেি-েস্তাত্রম্ ২২)
গর পেথ পেথ, েেিালেয়, তীথ্শাশ্রেম “কধৃ ষ্ণ কধৃ ষ্ণ কধৃ ষ্ণ কধৃ ষ্ণ 
কধৃ ষ্ণ কধৃ ষ্ণ কধৃ ষ্ণ গহ” িক্লয় সুমধুর কীত্ত্শন ও “রাম রাম” 
�ান কক্রেত কক্রেত গকান এক অক্নর্্শ চনীয় ক্েি্যভােি 
অনুপ্রাক্ণত হইয় পরম মধুর নধৃত্য-ক্িলাি রচন কক্রয়ােিন 
এিং গরখেন গিখেন কালাকাল পাত্রাপত্র অক্িচাের িমেিত 
জনিাধারণেক শ্রীকধৃ ষ্ণ �াওয়াইয় ক্নস্তার কক্রয়ােিন —গিই
গেিতা গপ্রমময়ম ূক্ত্ত্শ শ্রীে�ৌরাঙ্গসুন্দেররই আক্ম স্তি কক্র ।

শরিার্ত-ধির্ত-গত্যতীত-ধবাি-ধরানিতাদু্ভতং 
শপ্রম-লর্য-রাব-নসদ্-ধিতিা-িমৎকৃতম্ ।
ব্রহ্ম-িমু্ভ-ধবে-তন্ত্র-মগৃ্য-সত্য-সুদেরং 
শপ্রম-িাম-ধেবধমব শিৌনম শগৌর-সুদেরম্ ॥

(্শ্রীশ্রীেপ্রম-ধাম-েেি-েস্তাত্রম্ ৬৩)
রাহ চকু্ষ ও শ্রুক্ত অে�াচর—রাহ িকু্দ্র �ক্তেকও স্তব্ধ 
কক্রয়া গেয় এিং রাহা গপ্রমারূঢ় অিস্ায় সুপ্রক্তক্ষ্ত
গচতনােকও চমৎকধৃ ত কের (অথ্শাৎ তঁাহােের প্রকাক্রত  

রাস্ত —গিে ও তন্ত্রিমহূ রাহােক গকিলমাত্র অেবিষণই কক্রয় 
চক্লেতেি —গিই গেিতা গপ্রমময়ম ূক্ত্ত্শ শ্রীে�ৌরাঙ্গসুন্দেররই 
আক্ম স্বি কক্র ।

নবপ্র-িদূ্-নবজ্-মিূ্-োবিানে-িামেং 
নবতে-নবক্রধমাচ্-িীি-সর্চিক-সম্পেম্ ।
্রিী-পমুানে-নিনর্্বাে-সার্্বানেধকাদ্রং 
শপ্রম-িাম-ধেবধমব শিৌনম শগৌর-সুদেরম্ ॥

(্শ্রীশ্রীেপ্রম-ধাম-েেি-েস্তাত্রম্ ৬৪)
ক্রক্ন—ব্রাহ্মণ, রদূ্র, পক্ণ্ডত, ম ূ্খ্শ, এমন ক্ক রিনাক্ে 
অনার্শ্যকুলেকও শ্রীহক্রনােম শুদ্ কক্রয়ােিন ও ধনী-
ক্নধ্শন, িিল-দুর্্শ ল, িজ্ন মােত্রই িম্ে-স্বরূপ এিং ক্রক্ন 
নারী-পুরুষ ক্নক্র্্শ েরেষ িমগ্র ক্চেক্চৎক্িেশ্বর ির্্শ িাক্েির্ত 
উদ্ারকত্ত্শা —গিই গেিতা গপ্রমময়ম ূক্ত্ত্শ শ্রীে�ৌরাঙ্গসুন্দেররই 
আক্ম স্তি কক্র ।

নসধুে-িনূ্-ধবে-ি্রে-িাক-কুম্ভ-পনূর্মা 
সাধে্য-িা্রেধকাপরাগ-জাত-ধগৌর-ি্রেম ।
নোি-োি-কৃষ্ণিাম-সঙ্-তত্-পরাৎপরং 
শপ্রম-িাম-ধেবধমব শিৌনম শগৌর-সুদেরম্ ॥

(্শ্রীশ্রীেপ্রম-ধাম-েেি-েস্তাত্রম্ ৬৫)
গচৌদেরত িাত রেক ফাল্গুনী প ূক্ণ্শমায় িন্ধ্যকােল চ্রিগ্রহণ গরা� 
শ্রীে�ৌরচ্রিম (রচীর অঙ্গেন) আক্িভ ূ্শত হন । গিই পরাৎপর-
তত্ত্ব শ্রীে�ৌরাঙ্গ শ্রীহক্র ক্রক্ন জন�েণর পক্িত্র �ঙ্গনোন, 
নানারত্ন-দ্রি্য োন ও িের্্শ াপক্র শ্রীহক্রনাম-িঙ্ীত্ত্শনিেঙ্গ 
অিতীণ্শ হন —গিই গেিতা গপ্রমময়-ম ূক্ত্ত্শ শ্রীে�ৌরাঙ্গসুন্দেররই 
আক্ম স্তি কক্র ।

আর্-নসদ্-সাবলীলা-পরূ্-ধসৌি্য-লষ্রং 
স্বানুরাব-মতে-িতৃ্য-কীতে্িার্-বণ্টিম্ ।
অদ্চয়ক-লষ্্য-পরূ্-তত্ত্ব-তত্-পরাৎপরং 
শপ্রম-িাম-ধেবধমব শিৌনম শগৌর-সুদেরম্ ॥

(্শ্রীশ্রীেপ্রম-ধাম-েেি-েস্তাত্রম্ ৬৬)
ক্রক্ন—স্বতঃক্িদ্ িহজ-লীলাময় পক্রপণূ্শ আনন্দ-তেত্ত্বর 
লক্ষণ িমেূহর আকর —গরেহতু আমি-সুখক্িলাি ি ক্ি-
ভজেনর প্রয়াি জক্নত কীত্ত্শ—এই দুইক্ট পণূ্শ অদ্য়তেত্ত্বর 
স্বাভাক্িক ও গমৌক্লক িাস্তি লক্ষণ-ক্িক্রটি—অতএি ক্রক্ন 
অিেমার্দ্শ—একমাত্র পরাৎপর তত্ত্ব —গিই গেিতা গপ্রমময়ম ূক্ত্ত্শ 
শ্রীে�ৌরাঙ্গসুন্দেররই আক্ম স্তি কক্র ।
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অরু িেিন েিানার সূরজ
উক্েেি গকন গর অাজ ।

িিন্ত সুষমা উজাক্র অাপনা
ঢােল গকন জ�মাি ॥ ১ ॥

তরু গুল্মলতা অপরূ্্শ  িারতা
িেহ গকন য়ফেল ফুেল ।

ভৃঙ্গ ও ক্িহেঙ্গ েকন গহন রেঙ্গ
িঙ্গীত তরঙ্গ তুেল ॥ ২ ॥

ক্পতত দুজ্্শন েকন গর �জ্্শন
উল্ােি ফাক্টয় পেড ।

ক্িদ্ কুল ধন অক্ভমানী জন
গকন ম্ান দুঃখ ভের ॥ ৩ ॥

অাকার িাতাি ঘুচাইয় এাি
আশ্বােি ভািােয় গেয় ।

িাধুজন মন সুখ ক্িতরণ-
আেিের উন্মাে হয় ॥ ৪ ॥

গচৌক্েেকেত ধ্বক্ন ক্ ক অপরূ্্শ  শুক্ন
িহুজন উর্েরাল ।

হের কধৃ ষ্ণ রাম নাম ক্েি্যধাম
হক্র হক্র হক্র গিাল ॥ ৫ ॥

ফাল্গুনী পকূ্ণ্শমা ক্হেন্দাল রঙ্গমা
সুজন-ভজন রাে� ।

িংকীত্ত্শন িেন মরম �হেন
ন জাক্ন ক্কভাি জাে� ॥ ৬ ॥

িন্ধ্য িমা�ম তপন ম�ন
গকন গহম ঘন গকােল ।

অপরূপ কত পরূি পর্্শ ত
সুিণ্শ চ্রিম ভােল ॥ ৭ ॥

সুিণ্শ চ্রিম ক্পরেি নীক্লম
গি নীল ক্িলীন গহেম ।

ইেথ ক্কি ভায় িাধুজন �ায়
কলঙ্ ন রেহ গপ্রেম ॥ ৮ ॥

মহাজেন িেল গ্রহেণর িেল
িঙ্গ নাম িংকীত্ত্শন ।

গ�ৌরচে্রিােয় পাপ  রাহু ক্ষয়
চ্রিেরাভা গপ্রম ধন । ॥ ৯ ॥

মর্্শজ্ িকেল কেহ কুতহূেল
নীক্লন ক্িলীন চঁােে ।

িন্ অিতার লকুান কাহার
রাধা-রুক্চ-রূপ-িঁােে ॥ ১০ ॥

উেথ গহন স্তুক্ত রাধ াভািদু্যক্ত
সুিক্লক্ত যোমরাত্ত ।

উক্েল গ�ৌরাঙ্গ নাম-েপ্রম িঙ্গ
জয় জয় গ�ার �াত্ত ॥ ১১ ॥

শ্রীশ্রীে�ৌরসুন্দেরর অাক্িভ্শাি িািের
শ্রীল শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর গেিে�াস্বামী মহারাজ-ক্িক্রচত
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গচৌদেরত িাতরেক মাি গর ফাল্গুন । 
গপৌণ্শমািীর িন্ধ্যাকােল দহেল শুভক্ষণ ॥৮৯॥

ক্িংহ-রাক্র, ক্িংহ-লগ্না, উর্ গ্রহ�ণ । 
ষড়্-ি�্শ, অটিি�্শ, ির্্শ  সুলক্ষণ ॥৯০॥

অ-কলঙ্ গ�ৌরচ্রি ক্েল েররন । 
ি-কলঙ্ চে্রি আর গকান্ প্রেয়াজন ॥৯১॥

এত জাক্ন   ’ চে্রি রাহু কক্রল গ্রহণ । 
‘কধৃ ষ্ণ’ ‘কধৃ ষ্ণ’ ‘হক্র’ নােম ভােি ক্ত্রভুিন ॥৯২॥

জয় জয় ধ্বক্ন দহল িকল ভুিন । 
চমৎকার দহয়া গলাক ভােি মেন মন ॥৯৩॥

জ�ৎ ভক্রয়া গলাক িেল—‘হক্র’ ‘হক্র’ ।
গিইক্ষেণ গ�ৌরকধৃ ষ্ণ ভুেম অিতক্র’ ॥৯৪॥
প্রিন্ হইল িি জ�েতর মন । 
‘হক্র’ িক্ল’ ক্হনু্দেক হাস্য করেয় রিন ॥৯৫॥
‘হক্র’ িক্ল’ নারী�ণ গেই হুলাহুক্ল । 
স্বে�্শ িাদ্-নধৃত্য কের গেি কুতহূলী ॥৯৬॥
প্রিন্ দহল ের ক্েক্ , প্রিন্ নেীজল । 
স্াির-জঙ্গম দহল আনেন্দ ক্িহ্ল ॥৯৭॥

নেীয়া-উেয়ক্�ক্র, পণূ্শচ্রি গ�ৌরহক্র,
কধৃ প কক্র’ হইল উেয় ।

পাপ-তেমা দহল নার, ক্ত্রজ�েতর উল্াি,
জ�ভক্র’       হক্রধ্বক্ন হয় ॥৯৮॥

গিইকােল ক্নজালয়, উক্ঠয় অচদ্ত রায়,
নধৃত্য কের আনক্ন্দত-মেন ।

হক্রোেি লঞ িেঙ্গ, হুঙ্ার-কীত্ত্শন-রেঙ্গ,
গকেন নােচ, েকহ নাক্হ জােন ॥৯৯॥

গেক্খ’ উপরা� হাক্ি’,  রীঘ্র �ঙ্গাঘােট আক্ি’,
আনেন্দ কক্রল �ঙ্গানোন ।

পাঞ উপরা� িেল, আপনার মেনািেল,
ব্রাহ্মেণের ক্েল নান োন ॥১০০॥

জ�ৎ আনন্দময়, েেক্খ’ মেন িক্িস্ময়,
ঠােরেঠাের কেহ হক্রোি ।

গতামার ঐিন রঙ্গ, ে মার মন পরিন্,
গেক্খ—ক্কিু কাের্শ্য আেি ভাি ॥১০১॥

আচায়্শ্যরত্ন, শ্রীক্নিাি, চহল মেন সুেখাল্াি,
রাই’ নোন দকল �ঙ্গা-জেল ।

আনেন্দ ক্িহ্ িল মন, কের হক্রিঙ্ীত্ত্শন,
নান োন দকল মেনািেল ॥১০২॥

এইমত ভতিরক্ত, রঁার গরই গেের ক্স্ক্ত, 
তাহঁ তাহঁ পাঞ মেনািেল ।

নােচ, কের িঙ্ীত্ত্শন, আনেন্দ ক্িহ্ল মন,
োন কের গ্রহেণর িেল ॥১০৩॥

ব্রাহ্মণ-িজ্ন-নারী, নানা-দ্রেি্য পাত্র ভক্র’,
আইল িেি গরৌতুক লইয় ।

গরন কঁাচা-েিাণা-দু্যক্ত, গেক্খ’ িালেকর ম ূক্ত্ত্শ,
আরীর্্শ াে কের সুখ পাঞ ॥১০৪॥

িাক্িএী, ে�ৌরী, িরস্বতী,  রচী, রভো, অরুন্ধতী,
আর রত গেি-নারী�ণ ।

নানা-দ্রেি্য পাত্র ভক্র’,  ব্রহ্মণীর গির ধক্র’,
আক্ি’ িেি কেরন েররন ॥১০৫॥

অন্তরীেক্ষ গেি�ণ, ক্িদ্, �ন্ধর্্শ , চারণ,
স্তুক্ত-নধৃত্য কের িাদ্-�ীত ।

নত্ত্শক, িােক, ভাট,  নিদ্ীেপ রার নাট,
িেি আক্ি’ নােচ পাঞ প্রীত ॥১০৬॥

গকি আেি গকি রায় ,  গকি নােচ গকি �ায়,
িভোক্লেত নাের কার গিাল ।

খক্ণ্ডেলক দুঃখ-েরাক,  প্রেমােপুক্রত গলাক,
ক্মশ্র দহল আনেন্দ ক্িহ্ল ॥১০৭॥

আচার্শ্যরত্ন, শ্রীক্নিাি,  জ�ন্াথক্মশ্র-পার,
আক্ি’ তঁাের কের িািধান ।

শ্রীধগৌরসুদেধরর জ্লীল বর্ি
শ্রীল কৃষ্ণোস কনবরাজ শগাস্বামী রনিত
শ্রীচচতন্য-চাক্রতামধৃত আক্েলীল ১৩।৮৯–১২৪
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করাইল জাতকর্্শ , গর আক্িল ক্িক্ধ-ধর্্শ,
তেি ক্মশ্র কের নান োন ॥১০৮॥

গরৌতুক পাইল রত,  ঘের ি আক্িল কত,
িি ধন ক্িেপ্র ক্েল োন ।

রত নত্ত্শক, �ায়ন, ভাট, অক্কঞ্চন জন,
ধন ক্েয়া দকল িিার মান ॥১০৯॥

শ্রীিােির ব্রাহ্মণী, নাম তঁার ‘মাক্লনী’,
আচার্শ্যরেত্নর পত্নী-িেঙ্গ ।

ক্িনু্দর, হক্রদ্রা, চতল, খই, কলা, নান ফল,
ক্েয় পুেজ নারী�ণ রেঙ্গ ॥১১০॥

অচদ্ত-আচার্শ্য-ভার্শ্যা, জ�ৎপুক্জত আর্শ্যা,
নাম তঁার ‘িীত ঠাকুরাণী’ ।

আচাের্শ্যর আজ্ পাঞা ,  গ�ল উপহার লঞা, 
গেক্খেত িালক-ক্রেরামক্ণ ॥১১১॥

সুিেণ্শর কক্ড-িউক্ল,  রজতমদু্রা-পাশুক্ল,
সুিেণ্শর অঙ্গে, কঙ্ণ ।

দু-িাহুেত ক্েি্য রঙ্খ,  রজেতর মলিঙ্,
স্বণ্শমদু্রার নান হার�ণ ॥১১২॥

ি্যাঘ্রনখ গহমজক্ড,  কক্ট-পট্সুত্র-েডারী,
হস্ত-পেের রত আভরণ ।

ক্চত্রিণ্শ পট্িাডী,  িকু্ন গফােতা পট্পাডী,
স্বণ্শ-েরৌপ্য-মদু্র িহুধন ॥১১৩॥

দুর্্শ া, ধান্য, ে�ােরাচন, হক্রদ্রা, কুঙু্ম, চন্দন,
মঙ্গল-দ্রি্য পাত্র ভক্রয় ।

িস্ত-গুপ্ গোল চক্ড’, িেঙ্গ লঞ োিী-েচডী,
িস্তালঙ্ার গপটাক্র ভক্রয় ॥১১৪॥

ভক্ষ্য, েভাজ্য উপহার, িেঙ্গ লইল িহু ভার,
শ্ী�ধৃেহ দহল উপনীত ।

গেক্খয় িালক-ঠাম,  িাক্ষাৎ গ�াকুল-কান,
িণ্শমাত্র গেক্খ ক্িপরীত ॥১১৫॥

ির্্শ  আঙ্গ—সুক্নর্্শাণ, সুিণ্শ-প্রক্তমা-ভান,
ির্্শ  অঙ্গ—সুলক্ষণময় ।

িালেকর ক্েি্য গজ্যাক্ত, েেক্খ’ পাইল িহু প্রীক্ত,
িাৎিেল্যেত দ্রক্িল হৃেয় ॥১১৬॥

েরূ্্শ া, ধান্য ক্েল রীষ্শ  দকল িহু আরীেষ,
ক্চরজীিী হও দুই ভাই ।

ডাক্কনী-রঁাক্খনী দহেত, রঙ্ উপক্জল ক্চেত,
ডের নাম থুইল ‘ক্নমাই’ ॥১১৭॥

পুত্রমাতা-নোনক্েেন, ক্েল িস্ত ক্িভুষেণ,
পুত্র-িহ ক্মেশ্রের িন্মাক্ন’ ।

রচী-ক্মেশ্রর পজূ লঞা, মেনেত হক্রষ হঞা,
ঘের আইল ক্িত ঠাকুরাণী ॥১১৮॥

ঐেি শ্ী-জ�ন্াথ, পুত্র পাঞ লক্ষ্মীনাথ,
পুণ্শ হইল িকল িাক্ঞ্ছত ।

ধন-ধােন্য ভের ঘর, েলাকমান্য-কেলির,
ক্েেন ক্েেন হয় আনক্ন্দত ॥১১৯॥

ক্মশ্র—চিষ্ণি, রান্ত, অলম্ট, শুদ্, োন্ত,
ধনেভাে� নাক্হ অক্ভমান ।

পুেত্রর প্রভােি রত, ধন আক্ি’ ক্মেল তত,
ক্িষু্ণ প্রীেত ক্দ্েজ গেন োন ॥১২০॥

লগ্ন �ক্ণ’ হষ্শমক্ত, নীলামম্বর চক্িত্ত্তী,
গুেপ্ ক্কিু কক্হল ক্মেশ্রের ।

মহাপুরুেষর ক্চহ্ণ, লেগ্ন অেঙ্গ ক্ভন্ ক্ভন্,
গেক্খ, — এই তাক্রেি িংিাের ॥১২১॥

ঐেি প্রভু রচী-ঘের, কধৃ পায় দকল অিতাের,
গরই ইহ করেয় শ্রিণ ।

গ�ৌরপ্রভু েয়াময়,     তঁাের হেয়ন িেয়,
গিই পায় তঁাহার চরণ ॥১২২॥

পাইয় মানুষ-জন্ম , গষ ন শুেন গ�ৌরগুণ,
গহন জন্ম তার ি্যথ্শ দহল ।

পাইয় অমধৃতধুনী, ক্পেয় ক্িষা�ত্ত্শ-পাক্ন,
জক্ন্ময়া গি গকেন নাক্হ দমল ॥১২৩॥

শ্রীচচতন্য-ক্নত্যানন্দ, আচার্শ্য অচদ্তচ্রি,
স্বরূপ-রূপ-রঘুনাথোি ।

ইঁহা-িিার শ্রীচরণ, ক্রের িক্ন্দ ক্নজধন,
জন্মলীল �াইল কধৃ ষ্ণোি ॥১২৪॥
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শ্রীে�ৌডীয়-ের্শন

আমােের প্রাণস্বরূপ
ওঁ ক্িষু্ণপাে শ্রীভক্তিকক্ষক শ্রীধর গেিে�াস্বামী মহারাজ

িাসুেেি গঘাষ গ�েয়েিন—
রক্ে, ে�ৌর ন হ’ত তেি ক্ক হইত

গকমেন ধক্রতাম গে ।
রাধার মক্হম  েপ্রম-রিিীমা

জ�েত জানাত গক ॥ ১ ॥
মধুর িধৃন্দা ক্িক্পন-মাধুরী

প্রেির চাতুরী িার ।
িরজ-রিুতী ভােির ভকক্ত

রকক্ত হইত কার ॥ ২ ॥
�াও পুনঃ পুন  গ�ৌরােঙ্গর গুণ

িরল কক্রয় মন ।
এ ভি-িা�ের এমন েয়াল

না গেক্খেয় একজন ॥ ৩ ॥
(আক্ম) ে�ৌরাঙ্গ িক্লয়া না গ�নু �ক্লয়া

গকমেন ধক্রনু গে ।
িাসুর-ক্হয়া পাষাণ ক্েয় (ক্িক্ধ)

গকমেন �ক্ডয়ােি ॥ ৪ ॥
মহাপ্রভু রক্ে এ কক্লরেু� ন আক্িভু্শত হেত ন তেি আম
গের জীিনেক আমর িহ্য করতাম ক্ক কের । আমরা 
গিঁেচ থাকতাম ক্ক কের । ক্তক্ন র ক্েেয়েিন—র জীিেনর 
িারিস্তু, র জীিেনর একমাএ স্বাদুিস্তু, র জীিেনর মাধুর্শ্য—
তােক িাড আমােের মেন হয় এই পধৃক্থিীেত কােরার 
পেক্ষ গিঁেচ থাকাই অিভেি । এমন একক্ট িস্তু আক্িষ্ধৃ ত 
হেয়ক্িল, শ্রীে�ৌরসুন্দর দ্ার । ক্তক্ন রক্ে ন আিেতন 
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তেি আমর েকমন কের িঁাচতাম । এই ক্চন্ময় গপ্রেমর মত 
পক্িএ ত্ত কধৃ পাময় িস্তু িাডা গিঁেচ থাকাই অিভেি । শ্রীচচতন্য 
মহাপ্রভু িাডা গক আমােের জানাত গর ক্চন্ময় গপ্রেমর জ�েত 
রাধারাণীর স্ানই ির্্শ েশ্রষ্ ? এইিি িস্তু আমর তঁার কাি 
গথেক গপেয়ক্ি আর এখন আমর মেন কক্র জীিেনর
গকান অথ্শ আেি । ত ন হেল গিঁেচ থাক আমিহত্যারই  
িাক্মল হত ।



শ্রীয়চতন্য-সারস্বত কত্ ষ্ানুরীলন সংঘ
৪৮৭ দমদম পাক্শ, কবলকাত—৭০০ ০৫৫
গ�ান—(০৩৩) ২৫৯০-৯১৯৫
শ্রীয়চতন্য-সারস্বত কত্ ষ্ানুরীলন সংঘ
ককখাবল বচবড়য়াঙমাড়, উর্র চবর্র পর�ণ
গপাঃ- এয়ারঙপার্্শ, কবলকাত—৭০০ ০৫২
গ�ান—(০৩৩) ২৫৯৩-৫৪২৮
শ্রীয়চতন্য-সারস্বত মঠ
ববধব আশ্রম গরাড়্ , গ�ৌরবাটসাহী, পুরী, উবড়ষ্য,
বপন নং-৭৫২০০১ গ�ান- (০৬৭৫২) ২৩১৪১৩
শ্রীয়চতন্য-সারস্বত মঠ
৯৬ গসবাকুঞ্জ গরাড়্, বত্ন্াবন, মথুর,
উর্র প্রঙদর, বপন নং- ২৮১১২১
গ�ান- (০৫৬৫) ২৪৫৬৭৭৮
শ্রীশ্রীধরস্বামী গসবাশ্রম
দসববস, ঙপাঃ - গ�াবদ্্শ ন,
মথুর, উর্র প্রঙদর, বপন নং- ২৮১৫০২
গ�ান- (০৫৬৫) ২৮১৫৪৯৫
শ্রীয়চতন্য-সারস্বত কত্ ষ্ানুরীলন সংঘ
�ভ্শবাস (একচক্র ধাম)
গ্াম ও গপাঃ- বীরচন্দ্রপুর , গজল- বীরভমূ,
পবচিমব্, বপন নং- ৭৩১২৪৫

শ্রীয়চতন্য-সারস্বত মঠ
হায়দর পাড়, বনউ পাল পাড়, ১৫৫ গনজাজী সরণী,
বরবলগুবড় - ৬, পবচিমব্
গ�ান- (৩৫৩২৫) ৯২২০০৪
শ্রীয়চতন্য-সারস্বত মঠ
গ্াম ও গপা ঃ- গমবদনীপুর ,
গজল- পবচিম গমবদনীপুর, পবচিমব্ম
শ্রীয়চতন্য-সারস্বত আশ্রম
গ্াম ও গপাঃ- হাপাবনয়, ঙজল- বদ্্শ মান, পবচিমব্ম
গ�ান- (০৩৪৫৩) ২৪৯৫০৫

শ্রীয়চতন্য-সারস্বত শ্রীধর গ�াববন্ গসবাশ্রম
গ্াম- বামনুপাড়, ঙপাঃ- খঁাপুর , গজল- বদ্্শ মান, পবচিমব্ম

শ্রীয়চতন্য-সারস্বত মঠ
গ্াম- মাহাবদয়, ঙপাঃ- কান্ী , গজল- মবুর্শদাবাদ, পবচিমব্ম

শ্রীয়চতন্য-সারস্বত সংকীর্্শন মহামণ্ডল
গ্াম ও গপাঃ- ইস্ামপুর , গজল- মবুর্শদাবাদ, পবচিমব্ম

শ্রীয়চতন্য-সারস্বত সংকীর্্শন মহামণ্ডল
গ্াম ও গপাঃ- নাদনঘাট , গজল- বদ্্শ মান, পবচিমব্ম

শ্রীশ্রীধরস্বামী ভবক্তঙযা� ক্যালচারাল গকন্দ্র (মবহল আশ্রম)
গ্াম- শ্বাসপুর , গপাঃ- কালনা , গজল- বদ্্শ মান, পবচিমব্

শ্রীয়চতন্য-সারস্বত মঙঠর প্রকাবরত গ্ন্াবলী
শ্রীল ভবতিরক্ষক শ্রীধর গদিদ�াস্বামী মহারাদজর গ্রন্ািলী

শ্রীমদ্ভ�বদ্ীত (সম্াবদত)
শ্রীভবক্তরসামত্তবসনু্ (সম্াবদত)
শ্রীপ্রপন্নজীবনামত্তম্
শ্রীঙপ্রমধাম গদব-ঙ্াত্রম্

অমত্তঙবাদ্য
শ্রীবরক্ষা্ক
শ্রীগুরুঙদব ও তঁার করুণ
গপ্রমময় অঙবেিণ

শ্রীয়চতন্য-সারস্বত মঠ (ভারতীয় গকন্দ্রসমহূ)

শ্রীমঠ গেদক প্রকাবিত ও প্রাপ্তি্য অন্ান্ গ্রন্ািলী

শ্রীয়চতন্যচবরতামত্ত
শ্রীয়চতন্যভা�বত
ররণা�বত
শ্রীঙ�ৌড়ীয়-�ীতাঞ্জলী

শ্রীব্রহ্মসংবহত
শ্রীকত্ ষ্কণ্শামত্ত
শ্রীনবদ্ীপধাম-মাহাত্্য
শ্রীনবদ্ীপ ভাবতর্

শ্রীচচতন্-িারস্বত মঠ
ির্্ম প্রধাি গকন্দ্র

গকাদল�ঞ্জ, িিদ্ীপ, িদীয়, পবচিমিঙ্গ,
বপি িং- ৭৪১৩০২ গ�াি—৯৮৫১১৯৩৩৯১
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বিন্ণু -িনূ্-দিদ-চন্দ্র-িাক-কণু ম্ভ-পবূ্্মম�
িান্্য-চান্দ্রদকাপরা�-জাত -গ�ৌর-চন্দ্রম� ।
স্াি-দাি-কৃষ্িাম-িঙ্গ-জীিদকাদ্রং
গপ্রম-ধাম-দদিদমি গিৌবম গ�ৌর-সুন্দরম্ ॥

(্শ্রীশ্রীঙপ্রম-ধাম -গদব-ঙস্ত্রাত্রম্ ৬৫)
মহাবদান্য অবতারী বনত্য লীলাময় গ�ৌরহবরর গসই শুভ আববভ্শাব-বতবথ , গসই ১৮০৭ 
রকাঙদের �াল্গুনী গপৌণ্শমাসী বৎসরাঙন্ত আবার এই ভমূণ্ডঙল সমবুদত হইঙতঙেন ।
বসন্তলক্ষীর অঙ্ক আঙলাবকত কবরয়� ঙয শ্রীপঞ্চমী গ�ৌরবববহত মহা-সঙ্কীর্্শঙন 
সুপ্ত ধরণীর ধ্যান ভ্ কবরয়� বদঙলন, অনঙন্তর মঞ্চতঙল সুরাসুর গচতনাঙচতনঙক 
উঙদ্বলত গপ্রমানঙন্র বদব্যমধুর ধ্ববনঙত জা�বরত কবরয়া গ�ঙলন, বতবনই ববলঙলন—

প্রভু আবসঙতঙেন !
আবজ গয আনন্ঙরাল গ�াঙলাঙক ভঙূলাঙক বত্ন্াবঙন
আবজ গয দবক্ষণ� বায় ুঅবভনব পতূস্পর্শ বদঙতঙে পঙবন
চন্দ্র সূয্শ্য গ্হতার� বনিগ্ধ সমজু্জ্বল বদব্যভাব,
অবনন্্য-সুন্ররূপ� উৎ�ুল্ল� ধরণী, জঙয়াল্লাঙস আত্হার�
আবজ গয আব্রহ্ম্ম্ভ অসম্ত্ত পুলক-চঞ্চল
সকঙলরই মঙনাবীণ� একইসুঙর সাধ�,

প্রভু আবসঙতঙেন !!
ভকবতঙলাচন-ধন্য গপ্রমপণূ্শ বনিগ্ধ-ভক্তজন
ক্ষঙণ নব বদব্যভাব বদব্য�ন্ স্পবর্শত পবঙন
ববহ্বল, আনন্দীপ্ত, মহামর্, বনত্যানন্ময়
সাব্বিল সঞ্চারী আবদ ভাব-বসনু্ তরঙ্ ভাসয়—

মহাপ্রভু আবসঙতঙেন ।
বনত্যপ্রভু, বনত্যদাস, বনত্যলীলা তঁার ।
বনত্যধাম, বনত্যনাম, বনত্যকাম যঁার ॥
যঙু� যঙু� অবতীণ্শ গ�ৌর-কত্ ষ্ হবর ।
ঔদায্শ্য-মাধুয্শ্য-লীলাময় অবতারী ॥
অদ্যাবপহ গসই লীলা কঙর গ�ৌররায় ।
গকান গকান ভা�্যবান গদবখবাঙর পায় ॥




