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১

শ্রীশ্রীগুরু-গ�ৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগ�ৌড়ীয়-দর্শন

শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গ�ৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক ও গ�ৌড়ীয়-নবযগ
ু -প্রবর্ত্তক
বিশ্ববিশ্রুত আচার্য্যভাস্কর অষ্টোত্তরশতশ্রী
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গ�োস্বামী প্রভুপাদের অভিন্ন বিগ্রহ
বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ সংস্থাপক
শ্রীরূপানুগাচার্য্যবর্য্য সর্ব্বশাস্ত্র-সিদ্ধান্তবিৎ
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগ�োস্বামী মহারাজ
কর্ত্ তৃক প্রতিষ্ঠিত ।
তদ্ কৃ পাভিষিক্ত রূপানুগ সুসিদ্ধান্ত পারঙ্গত বিশ্ব প্রচারক প্রবর
শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠাধ্যপক্ষ
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসুন্দর গ�োবিন্দ দেবগ�োস্বামী মহারােজর
অনুকম্পায় ও তঁার মন�োনীত
শ্রীমঠের বর্ত্তমান সভাপতি আচার্য্য
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিনির্মল আচর্য্য মহারাজের
অনুপ্রাণনায় শ্রীভক্তিকমল ত্যাগী কর্ত্ তৃক সম্পাদিত
এবং মহামন্ত্র দাসাধিকারী কর্ত্ তৃক প্রকাশিত ।

শ্রীশ্রীগুরু-গ�ৌরােঙ্গ জয়তঃ

শ্রীগ�ৌড়ীয়-দর্শন

শ্রীগ�ৌরপর্ণি
ূ ম সংখ্য�
৫২৭ গ�ৌরাব্দ; ১৪১৯ বঙ্গাব্দ; ২০১২ খষ্ৃ টাব্দ
শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ
ক�োলেরগঞ্জ, নবদ্বীপ, ন�দীয়

নিখিল-ভুবন-মায়া-ছিন্ন-িবচিন্ন-কর্ত্রী

শিথিলিত-বিধি-রাগারাধ্য-রাধেশ-ধানী
নিখিলভুবনম�োহিনী মায়াকে ছিন্নবিছিন্নকারিণী,
বিধিমার্গের সাধনাকে শিথিল করে

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী আমাদের

সূচীপত্র

বিবিধ সন্দেশ

বিবধ
ু -বহুল-মগ
ৃ ্যা-মক্ু তি-ম�োহান্ত-দাত্রী ।

বিলসতু হৃদি নিত্যং ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী ॥
জ্ঞানিগের সাধ্য মক্ু তিরূপ ম�োহের বিনাশ-কারিণী,
রাগমার্গের আরাধ্য রাধারমণের বসতি
হৃদয়ে সর্ব্বদ বিলাস করুন ।

২

শ্রীধাম পরিক্রম সম্বন্ধে কথ

১৬

শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-পরিক্রমায় আহ্বান

১৭

শ্রীচৈতন্যানুগ উপদেশ

১৮

শ্রীশ্রীগ�ৌর-জন্মোৎসব

১৯

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর চমৎকার দান

২১

শ্রীগ�ৌর জন্ম

২৩

শ্রীগ�ৌরাবির্ভাব শ্লোক সমহ
ূ

২৬

শ্রীশ্রীগ�ৌরসুন্দরের অাবির্ভাব বাসরে

২৯

শ্রীগ�ৌরসুন্দরের জন্মলীল বর্ণন

৩০

আমাদের প্রাণস্বরূপ

৩২

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর

শ্রীল ভক্তিসুন্দর গ�োবিন্দ দেবগ�োস্বামী মহারাজ
শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর
শ্রীল ভক্তিসুন্দর গ�োবিন্দ দেবগ�োস্বামী মহারাজ
শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর
সাপ্তাহিক গ�ৌড়ীয় হইতে উদ্ধৃ ত

শ্রীল শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগ�োস্বামী মহারাজ
শ্রীল কৃ ষ্ণদাস কবিরাজ গ�োস্বামী

ওঁ বিষ্ণু পাদ শ্রীভক্তিকক্ষক শ্রীধর দেবগ�োস্বামী মহারাজ

২

শ্রীগ�ৌড়ীয়-দর্শন

উত্তর বঙ্গ প্রচার

প�ৌষ মাসে শ্রীভক্তিনির্মল আচার্য্য মহারাজ শ্রীচৈতন্যসারস্বত মঠের শিলিগুড়ি আশ্রম পরিদর্শন করিয়াছিলেন ।
শ্রীল ভক্তিনির্মল আচার্য্য মহারাজ প্রতি দিন দারুণ সংকীর্ত্তন
পরিবেশন করিয় প্রতেকের আকাঙ্ক্ষাকে সফল করিয়ে
দিতেন ।
দীক্ষা-উৎসাহী ও সাধুসঙ্গ আগ্রহী ব্যক্তি শিলিগুড়ি শহর
এবং নেপাল, ভুটান হইতে আগমন করিয়াছিলেন ।

তিনি তঁাহার প্রবচনে সবাইকে স্মরণ করিয়েছিলেন যে
যেখানেই আমর থাকি না কেন সেখানেই আমাদেরকেই
নিজেদের পরমার্থিক জীবন অনুসরণ করিতেই হইবে ।

শ্রীশ্রীগুরু-গ�ৌরােঙ্গ জয়তঃ

শ্রীল আচার্য্যদেব শিলিগুড়ি হইতে দিনহাট ভ্রমণ
করিয়াছিলেন এবং এক বিশাল আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠানে
শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠের ভাবধার রুপানুগ অনন্যভক্তি কথ
সকল ব্যক্তিগণের সামনে তুলিয় ধরিয়াছিলেন ।
এক ভাগ্যবান্ ব্যক্তির মন এমনই পরিবর্ত্তন হইয়াছিল যে
তিনি তৎক্ষণাৎ তঁাহার এক খণ্ড জমি মন্দির স্থাপন উদ্দেশ্যে
শ্রীল আচার্য্যদেবকে দান করিয়াছিলেন ।
তিনি এক মঠের নতন
ূ অতিথিশালার সমস্ত রকম
ব্যবস্থাপন করিয় গড়িয়ে তুলিয়াছিলেন ।

৩

৪

বিগ্রহ প্রকাট্য মহ�োৎসব ও
উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

২র মাঘ মাসে ওঁ বিষ্ণু পাদ শ্রীল ভক্তিসুন্দর গ�োবিন্দ
দেবগ�োস্বামী মহারাজের কৃ পানির্দ্দেশে শ্রীমঠাধ্যক্ষ শ্রীল
ভক্তিনির্মল আচার্য্য মহারাজ কালনায় এক নতন
মন্দির
ূ
প্রতিষ্ঠ করিয়াছিলেন ।
প্রায় একহাজার হরিকথ-শ্রবণকারী শহরবাসী আসিয়া
ছিলেন এবং দুইঘণ্টার অধিক শ্রীল ভক্তিনির্মল আচার্য্য
মহারাজের প্রবচন মন�োনিবেশ করিয়াছিলেন । মধ্যকাল
আরতি হইতে রাত্রি অবধি প্রসাদ পরিবেশন কর হইয়াছিল ।
চার বিশ্বস্ত শরণাগত মহিলাভক্তগণ তঁাহাদের গৃহাসক্তি
ত্যাগ করিয় শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠের নতন
ূ মহিলাশ্রমের
সেব দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন । তঁাহার শুদ্ধভক্তিব্রহ্মচারিণী-আশ্রমে আশ্রয় নিয় স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের
শ্রীগীতার উপদেশের সত্যত সর্ব্বল�োককে দেখিয়াছিলেন:
মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপয�োনয়ঃ ।

স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথ শদ্
ূ রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥
(শ্রীমদ্ভগবদ্গীত ৯।৩২)

যাহার স্ত্রীজাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহারাও আমাকে
সম্যকরূপে আশ্রয় করিয উত্তমগতি লাভ করে ।

শ্রীশ্রীগুরু-গ�ৌরােঙ্গ জয়তঃ

মহিল আশ্রম

৫

৬

শ্রীগ�ৌড়ীয়-দর্শন

কালন শহরের মধ্য দিয় শ্রীল ভক্তিনির্মল আচার্য্য মহারাজ
এক বিশাল সংসার-ম�োচনকারী সংকীর্ত্তন পরিচালন
করিয়াছিলেন ।
শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে গ�ৌরভক্তগণ শ্রীগ�ৌরীদাস
পণ্ডিতের ও সূর্য্যদাস সরখেলের মন্দিরদ্বয় পরিদর্শন
করিয়াছিলেন ।

শ্রীশ্রীগুরু-গ�ৌরােঙ্গ জয়তঃ

৭

আনন্দ ও উৎসাহিতভাবে শ্রীগুরু শ্রীগ�ৌর শ্রীনিত্যানন্দ ও
শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্ব-গ�োবিন্দসুন্দর জীউর প্রাণপ্রতিষ্ঠ কর হইয়াছিল ।

৮

শ্রীগ�ৌড়ীয়-দর্শন

দক্ষিণদেশে প্রচার

গতমাসে শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠের বর্তমান সভাপতি আচার্য্য
শ্রীল ভক্তিনির্মল আচার্য্য মহারাজ অন্ধ্রপ্রদেশে ভ্রমণ
করিয়াছিলেন । তিনি মাত্র পঁাচ দিনের মধ্যে তিনটি শহরে
বেশকিছু সংখ্যক প্রচারকার্য্য সম্ পূর্ণ করিয়াছিলেন ।

বহুসংখ্যক ল�োকজন তঁাহার হরিকথ শ্রবণ করিয়াছিলেন
এবং প্রচুর নিষ্ঠবান্ আগ্রহী ল�োক দীক্ষ গ্রহণ করিয়াছিলেন ।
অন্ধ্রপ্রদেশে যে স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভু গমন করিয়াছিলেন সে
স্থানসমহূ শ্রীল আচার্য্যদেব পরিদর্শন করিয়াছিলেন ।

শ্রীগ�ৌড়ীয়-দর্শন

শ্রীশ্রীগুরু-গ�ৌরােঙ্গ জয়তঃ

তঁাহার প্রচারকার্য্যে তিনি বিশেষভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভুর
উপদেশের উপরে গুরুত্ব দিয়াছিলেন যে সাধারণপজাূ
অর্চ্চনার হইতে হরিনামসংকীর্ত্তনে মধ্য দিয় কৃষ্ণানুশীলনে
ব্রতি থাকিতে হইবে, আপনার সন্তুষ্টি বিধানের জন্য নয় বরং
কৃষ্ণের সন্তুষ্টি বিধানের জন্যই নিজেকে সেব করিতে হইবে,
এবং কৃ ষ্ণ কেন্দ্রিক সেব ন করিয় শুদ্ধবৈষ্ণব কেন্দ্রিক সেব
করিতে হইবে ।
দুইটি মন্দির শ্রীল আচার্য্যদেবের নিয়ন্ত্রণের জন্য অর্পিত
হইয়াছিল । যেহেতু ওঁ বিষ্ণু পাদ শ্রীল ভক্তিসুন্দর গ�োবিন্দ
দেবগ�োস্বামী মহারাজ দক্ষিণ ভারতে শ্রীচৈতন্য-সারস্বত
মঠের মন্দির স্থাপন করিেত আকাঙ্ক্ষ করিয়াছিলেন তাই
শ্রীল আচার্য্যদেব মন্দির দ্বয়কে গ্রহণ করিয়াছিলেন ।
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মহ�োৎসব সন্দেশ

২১শে মাঘ মাসে শ্রীনিত্যানন্দ ত্রয়�োদশী তিথিতে শ্রীচৈতন্য- মহ�োৎসবের প্রভাতে শ্রীল আচার্য্য মহারাজ উৎসাহিতভাবে
সারস্বত কৃষ্ণানুশীলন সংঘের শ্রীএকচক্রাধাম মন্দিরের সমস্ত যাত্রীগণের সঙ্গে শ্রীগ�ৌর-শ্রীনিত্যানন্দের নাম-সংকীর্ত্তন
শ্রীগুরু-শ্রীগ�ৌর-শ্রীনিত্যানন্দ বিগ্রহগণের বার্ষিক প্রাকট্য করিতে করিতে শ্রীএকচক্রাধামের তীর্থসমহূ পরিদর্শন
অনুষ্ঠান ও শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব মহ�োৎসব উদ্- করিয়াছিলেন ।
যাপন কর হইয়াছিল ।

শ্রীশ্রীগুরু-গ�ৌরােঙ্গ জয়তঃ

উক্ত মহ�োৎসবের পঁাচ দিন পর্ব্বে
ূ শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ
বর্ত্তমান সভাপতি আচার্য্য শ্রীল ভক্তিনির্মল আচার্য্য
মহারাজ বীরচন্দ্রপুর আসিয়াছিলেন এবং তঁার নিয়মাকত্বে
দেশবিদেশের প্রচুর ভক্ত সমস্ত মহ�োৎসবের আয়�োজন
বিশালভাবে অনুষ্ঠিত করিয়াছিল । কতিপয় বিদেশীভক্ত
চীনদেশ হইতে অতিসুন্দর অলঙ্কার ও বস্ত্র পরমকরুণাময়
ঠাকুরের নিমিত্তে আনিয়াছিলেন ।
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ধাম পরিক্রমার পরবর্ত্তীকালে শ্রীচৈতন্য-সারস্বত কৃষ্ণানুশীলন
সংঘের নাটমন্দিরে শ্রীমঠের দেশবিদেশ-সন্ন্যাসীবৃন্দ কর্ত্তৃক
শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু মহিম কীর্ত্তন পরিবেশন কর হইয়াছিল ।
আমাদের পরমদয়ালু পরমগুরুদেব শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর
দেবগ�োস্বামীর শ্রীমন্ নিত্যানন্দ দ্বাদশকমের আল�োচন ও
তঁার একচক্রাধামে কৃ পাপ্রাপ্তির লীল বর্ণিত হইয়াছিল ।

শ্রীশ্রীগুরু-গ�ৌরােঙ্গ জয়তঃ

ভ�োগরাগ ও মধ্যহ্ণকালের আরতির পশ্চাৎ সন্ধ্য আরতি
পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের পঁচিশহাজারের অধিক শ্রীনিত্যানন্দ
কৃ পাপ্রার্থী ভাগ্যবান ল�োকজন মহানন্দে শ্রীগুরু-শ্রীগ�ৌরশ্রীনিত্যানন্দের প্রসাদ সেবন করিয়াছিলেন ।
শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর অভিন্নবিগ্রহ শ্রীগুরুদেবর কৃ পায়
আমাদের মানবজন্ম সার্থক হইবে—সেই আশা-বিশ্বাস
সমস্ত মহ�োৎসব অংশগ্রহণকারী ল�োকজনের হৃদয়ে বৃদ্ধি
পাইয়াছিল ।
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ধাম-পরিক্রম সম্বন্ধে—
শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর

অনেকে জিজ্ঞাস কর্েত পারেন যে নানাস্থান ভ্রমণ করে কি
প্রয়�োজন ? বিশেষতঃ যদি বাড়ীতে ব’সে থেকে হরিসেব
হয়, তবে অন্যত্র যাওয়ারই ব কি দরকার ?
বাড়ীতে ব’সে থাক্েল আমর সাধুগণের সহিত মিলিত
হ’তে পারি ন । তঁাদের নিকট কথাবার্ত্ত শুনার অবসর
পাই না—আমাদের যখন কাজ ন থাকে, তখন অপকর্ম্ম
ক’রে বসি—বাজে গল্পে গুজবে, পরনিন্দায়, পরচর্চ্চায়
সময় কাটায়ে দিই । সাধুসঙ্গ থাক্েল হরিকথ শুন্েত পারি,
নিজত্বের বিচারে ভ্রান্তি হাওয়া যে সকল অপকর্ম্ম ক’রে
থাকি, তা’ হ’তে নির্ম্মুক্ত হ’তে পারি । ইন্দ্রিয়জ্ঞানের দ্বার

আমাদের যে অসুবিধ হয়, সাধুর সঙ্গে থেকে হরিকথ
শুন্েত আমরা সেই অসুবিধার হাত থেকে ছুটী পেতে পারি ।
� � � প্রতি মহু
ু র্ত্তে আমাদিগকে দৈবীমায় ভগবদ্বিমখ
ু তার
রাজ্যে উপস্থিত করাচ্ছে । যে মহু
ু র্ত্তে আমাদের রক্ষাকর্ত্ত
থাক্েব না, সেই মহু
র্ত্তেই
আমাদের
পারিপার্শ্বিক সকল বস্তু
ু
শত্রু হ’য়ে আমাদিগকে আক্রমণ ক’রবে । … প্রকৃ ত সাধুর
হরিকথাই আমাদের একমাত্র রক্ষাকর্ত্ত । … শাস্ত্র বলেন—
সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম—এইমাত্র চাই ।
সংসার জিনিতে আর ক�োন বস্তু নাই ॥
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শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-পরিক্রমায় আহ্বান
শ্রীল ভক্তিসুন্দর গ�োবিন্দ দেবগ�োস্বামী মহারাজ

ভ্রমিতে হবে ন আর—এছার ভুবন ।

অনিত্য এ দেহ-রথে চড়িয় মৃত্যুর পথে হিংস্র-সার্দ্দূল-পর্ণূ
ভ্রমিতে-হবে ন আর এছার ভুবন ॥

সংসার-কানন ।

অঞ্চলে অঞ্চল বাঁধি’ য�ৌবনের সাধ সাধি’ ‘গৃহব্রত’ নামে শুধু
হ’লে পরিচিত ।

জন্মজন্মান্তর ধরি’ গৃহ পরিক্রম করি’ বঝু িলে কি মায়াভুমি
আরত্ত করিতেছ মন ভ্রমণের আয়োজন—

—কন্টক-আবৃত ?

দেশ হতে বিদেশেতে গ্রাম-গ্রামান্তরে,

এখন�ো মেটেনি আশ আরও বাঁধিতেছে বাসা—

দু’দিনের পান্থশালা— পৃথিবীর পরে ?

মহামায়া-ম�োহঘ�োরে আরও কতকাল ওরে ! অনিত্য ও গৃহটিরে
—করবি ভ্রমণ,

দারা-পুত্র-পরিবার অসার-অনিত্য ছার বিলে—খালে—আঁস্তাকুড়ে
মিলে কি রতন ?

পায়ে ধরি কহি সার ভ্রমিতে হবে ন আর নাহি হেথ ভরসার
—এক বিন্দু জল,

নাহি আশ সান্ত্বনার, আছে শুধু হাহাকার সমস্ত সংসার ভরা
—জলন্ত-অনল ।

ভ্রমিতে হবে ন আর সংসার-কাননে ।

ঐ শ�োন গ�ৌরজন ডাকে সর্ব্বজনে ॥

আয় আয় ত্বর করি বাল-বৃদ্ধ নর-নারী দিব্য-চিন্তামণিধাম
—গ�ৌর জন্মভুমি,

প্রণয়ি -ভকত সনে জীবনের শুভক্ষণে গ�ৌরাঙ্গের জন্মদিনে

আয় পরিক্রমি ॥

ধাম-পরিক্রম ক’রে সাঙ্গ হবে চিরতরে অনন্ত জনম ধ’রে
ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ,

দরে
ূ যাবে ভব-র�োগ খণ্ডিবে সকল ভ�োগ ভুল�োক-গ�োল�োক-লাভ
ভ্রমিতে হবে ন আর এছার ভুবন ॥

—ডাকে গ�ৌরজন ।
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শ্রীচৈতন্যানুগ উপদেশ
শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর

আপনার� এই বিশ্বের যাবতীয় বস্তুকে কৃ ষ্ণসেব�োপকরণরূপে নিজেক উৎসর্গ করিয়াছেন । শ্রীচৈতন্যচন্দ্র ষ�োল কলাদর্শন করুন । এই জগতের যাবতীয় বস্তুই কৃ ষ্ণসেবার সামগ্রী । বিশিষ্ট পরিপর্ণূ বস্তু; সুতরাং তঁাহার চেতনময়ী কথ� জীবের
যেদিন অাপনার� দ্বিতীয়াভিনিবেশের হস্ত হইতে রক্ষ� পাইয়�
হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইলে জীবকে ষোল আন� তঁাহার পাদপদ্ম
অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দন, বাসুদেবময় জগৎ দর্শন করিতে আকৃষ্ট করিবেই করিবে । যিনি আংশিক ভাবে তঁাহার কথ�
পািরবেন, সেই িদন আপনাাদের এই িবশ্বস্বরূপেই গোলোক শ্রবণ করিয়াছেন,তিনি শ্রীচৈতন্যের পাদপদ্ম আংশীক ভাবে
দর্শন হইবে । আপনার� সমগ্র নারী জাতিকে কৃ ষ্ণকান্তারূপে নিজেক প্রদান করিয়াছেন । যতদিন পর্য্যন্ত ন� জীব দেহ, পুত্র,
দর্শন করুন, তঁাহাদিকে কৃ ষ্ণসেবার নিযক্ত
ু করুন, তঁাহাদের কলত্র, কায়মনোবাক্য যথাসর্ব্বস্ব দ্বার� শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের সেবায়
উপর কোনপ্রকার ভোগবিদ্ধ
ু করিবেন ন� । তঁাহার� কৃ ষ্ণভোগ্য�, নিরন্তর উন্মত্ত হইয়াছেন ততদিন পর্য্যন্ত তঁাহার ষোল আন�
জীবের কখনত্ত ভোগ্য� নহেন । আপনার� িপতামাতাকে শ্রীচৈতন্যর কথ� হয় নাই জানিতে হইবে ।
নিজের ইন্দ্রিয়ভোগ্য সামগ্রীরূপে দর্শন ন� করিয়� কৃষ্ণের
“যষাং স এব ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ
পিতৃমাতৃগণরূপে দর্শন করুন, আপনার� পুএকে নিজ ইন্দ্রিয়
সর্ব্বানাশ্রিতপদে� যহি নির্ব্যলীকম্ ।
তর্পণের সামগ্রী ন� ভাবিয়� বালগোপালের সেবকের গণরূপে
তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং
দর্শন করিতে িশক্ষ� করুন, কদম্ব দর্শন করুন, যমন
ু � ত্ত
নৈষাং মমাহমিতিধীঃ শ্বশগ
ৃ াল ভক্ষ্যে ॥”
যামন
ু া-সৈকত দর্শন করুন, চন্দ্রিক� দর্শন করুন , আপনাদের
বিশ্বানুভতি
ূ থাকিবে না, গোলক দর্শন হইবে, গৃহে গোলকের
সেন্দর্য্য প্রকাশিত হইবে, তথন আর মায়িক গৃহবৃদ্ধ থাকিবে
না, গৃহব্রতধর্ম্মর হাত হইতে ছুটী পাইবেন ।
শ্রীচৈতন্যচন্দ্র পরম পরিপর্ণূ চেতন বস্তু । যিনি এই
চৈতন্যচন্দ্রকে ভজন� ন� করিবেন, তঁাহার উপদেশ যাহার
কণদ্বারে প্রবিষ্ট ন� হইবে, সেই ব্যক্তি নিশ্চযই অচেতন বস্তু ।
বর্ত্তমান সমাজ শ্রীচৈতন্যের চেতনময়ী বাণী শ্রবণ ন� করাতে
বহু বাহ্য বিষয়ে অভিনিবিষ্ট হইয়� পড়িতেছেন । শ্রীচৈতন্যচন্দ্রর
দয়� যিনি বিচার করিবার স�ৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন,
তঁাহার নিরন্তর চৈতন্যচরণ-কমল-সেব� ব্যতীত অন্য ক�োন
অভিলাষ মহূ
ু র্ত্তের জন্যও হৃদয়ে উদিত হইতে পারে ন� । তাই
শ্রীকবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—
“চৈতন্যচন্দ্রের দয়� করহ বিচার ।

বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার ॥”

চৈতন্যচন্দ্রের কৃ পা-কথা যে পরিমাণে যঁাহার কর্ণে প্রবিষ্ট
হইয়াছে, তিনি সেই পরিমাণে চৈতন্যের সেবায় লব্ধ
ু হইয়াছেন । যিনি পর্ণভাবে
সেই পরিপর্ণচেতন-বিগ্রহের
কথ� শ্রবণ
ূ
ূ
করিয়াছেন, তিনি তঁাহার সেবায় পর্ণভাবে
নিজকে উৎসর্গ
ূ
করিয়াছেন । যিনি পর্ণভাবে
সেই পরিপর্ণূ চেতন-বিগ্রহের
ূ
কথ� শ্রবণ করিয়াছেন, তিনি তঁাহার সেবায় পর্ণভাবে
ূ

শ্রীশ্রীগুরু-গ�ৌরােঙ্গ জয়তঃ

১৯

শ্রীশ্রীগ�ৌর-জন্মোৎসব
শ্রীল ভক্তিসুন্দর গ�োবিন্দ দেবগ�োস্বামী মহারাজ

আজি ভগবান্ শ্রীগ�ৌরহরি এই ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ।
শাস্ত্র বলেন—কলির প্রথম সন্ধ্যায়, শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তনরূপ
যগ
ু ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করিবার জন্য প্রতি কলিযগে
ু শ্রীগ�ৌরাঙ্গ অবতীর্ণ
হন । ভাগীরথী-তীরে নবদ্বীপে শ্রীমায়াপুরে শ্রীশচীগর্ভে
ফাল্গুনী-পর্ণিমা-সন্ধ্যায়
শ্রীগ�ৌরহরি জন্মলীল প্রকাশ করেন ।
ূ

পণ্ডিত, বহু ছাত্র সঙ্গে পিতৃ-পিণ্ডদানের জন্য গয়াধামে উপস্থিত
হন ও তথায় প্রেমিক সন্ন্যাসী শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর প্রিয় শিষ্য
শ্রীঈশ্বরপুরীপাদকে গুরুপাদপদ্মরূপে বরণপর্
ূ ব্ব ক দীক্ষান্তে
কৃ ষ্ণ-প্রেমময় মর্ত্তিরূপে
আত্মপ্রকাশ করিয় গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন
ূ
করেন । তদবধি শ্রীনবদ্বীপধামে অভতপ
ূ র্
ূ ব্ব অনির্ব্বচনীয়
ভগবদ্-প্রেমময় মহাভাব সমহের
লীলাকল্লোল-বারিধিরূপে
ূ
মায়াপরে
ু শচীগর্ভ-শুদ্ধদুগ্ধাম্বুধের্মুদ ।
শ্রীগ�ৌরসুন্দর ব্যাপকভাবে শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তনরূপ জগদ্ পর্ণেন্দু
রুদয়ং লেভে গ�ৌরাঙ্গো নন্দ নন্দনঃ ॥
ূ
মঙ্গলকর চেষ্টসমহূ সুদৃঢ়ভাবে বিস্তার করিতে আরম্ভ করিলেন ।
বাল-গ�ৌরাঙ্গ নিমাই নামে অভিহিত হইয়াছিলেন । এই নিমাই শাস্ত্রজ্ঞ প্রবীণ পণ্ডিত শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য, দীন-দয়াল-শির�োমণি
পরমসুন্দর শিশু । ইিন মন�োহর চাঞ্চল্য-রস বিস্তার করিয় শ্রীনিত্যানন্দ, গ�ৌরপ্রেমময়তনু শ্রীগদাধর, বিশুদ্ধ বিষ্ণু ভক্তিমাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন তথ পল্লীবাসীর নানারূপ চিত্ত- নিষ্ঠ শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত, শ্রীহরিনাম�োন্মত্ত শ্রীহরিদাস প্রভৃতি
বিন�োদন করিতে করিতে বাল্যলীল অতিক্রম করেন । কিশ�োর- শ্রীগ�ৌরাঙ্গের এই পরম প্রচেষ্টায় য�োগদান করায় পাণ্ডিত্যপীঠ
বয়সে অধ্যয়নলীল বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে নিমাই পণ্ডিত একজন তর্ক-ক�োলাহলপ্র্ণূ শ্রীনবদ্বীপে এক অপরূপ অভাবনীয়
দিগ্বিজয়ী িবজেত সুবিখ্যাত প্রতিভাবান্ অধ্যাপক হইলেন । আন্দোলন উপস্থিত হইল । প্রাচীন সংস্কৃতি, নবীন শাসন,
বাল্যে পিতৃহীন মাতৃস্নেহ লালিত, য�ৌবনারম্ভে গৃহস্থাশ্রম সামাজিক মর্য্যাদা, নৈয়ামিক প্রতিভ ও অহংব্রহ্মের দম্ভ
অঙ্গীকারী অতিথি পরায়ণ, বিদ্যায় ও প্রতিভায় অদ্বিতীয়, সর্ব্ব
প্রভৃতি একে একে সেই কৃ ষ্ণ-সংকীর্ত্তনের অমৃতপ্লাবনে বিলীন
নবদ্বীপে শ্রেষ্ঠপণ্ডিত, যশস্বী অধ্যাপক শির�োমণি নিমাই হইতে থাকিল ।

২০

শ্রীগ�ৌড়ীয়-দর্শন

স্ত্রীপত্রাদি
কথাং জহুর্ব্বি ষয়িণঃ শাস্ত্রপ্রবাদং বধ
ু া
ু

য�োগীন্দ্র বিজহুর্মরুন্নিয়মজক্লেশং তপস্তাপসাঃ ।

জ্ঞানাভ্যাসবিধিং জহুশ্চ যতয়শ্চৈতন্যচন্দ্রে পরা-

মাবিষ্কুর্ব্বতি ভক্তিয�োগপদবীং নৈবান্য আসীদ্রসঃ ॥
(শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রামৃত ১১৩)

পঁচিশ বৎসর বয়সে শ্রীজগন্নাথ-তনয় শ্রীবিশ্বম্ভর, জননী
শ্রীশচীদেবী প্রভৃতিকে শ�োকসাগের ভাসইয় সন্ন্যাসবেষ
গ্রহণপর্
ূ ব্ব ক শ্রীকৃ ষ্ণচৈতন্য নাম গ্রহণ করতঃ শ্রীকৃষ্ণের নাম ও
প্রেম প্রচারের আচার্য্য পরিব্রাজকরূপে সমগ্র ভারতে প্রধান
প্রধান তীর্থ ও বিদ্যাকেন্দ্র-সমহূ পরিভ্রমণ করেন । এইরূপে
তিনি নবদ্বীপ হইতে পুরীধাম, বিদ্যানগরম কাঞ্জীভরম,
মাদুরা, শ্রীরঙ্গম, রামেশ্বর, কেরল, মালাবর, উড়ুপী, নাসিক,
কুরুক্ষত্র, পাণ্ডারপুর, মথুরা, প্রয়াগ, বারাণসী, প্রভৃতি বিদ্যান
ও সাধুজনসেবিত প্রধান প্রধান স্থানসমহূ পদব্রজে ভ্রমণ
করিয়া প্রেমময় ভগবান্ শ্রীকৃ ষ্ণচন্দ্রের ব্রজলীল নিষেবনেই
জীবচৈতন্যের সর্ব্বোত্তম সংসিদ্ধিরূপ ভাগবতীয় বিচার সুধীসমাজে আল�োচনাপর্
ূ
ূ ব্ব ক সুপ্রতিষ্ঠিত করেন । পণ্ডিত-মর্খ,
ধনী-দরিদ্র, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল, আর্য-অনার্য, বালক-বৃদ্ধ, ও নারী
পুরুষ নির্ব্বশেষে সমগ্র ভারতের বহু ভাগ্যবান-জীব তঁাহার
শিক্ষার সারবত্ত হৃদয়ঙ্গম করিয় তঁাহার সুশীতল চরণছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেন । অধুনাতন শ্রেষ্ঠ মনীষকেও
বিজ্ঞানের বিশ্বগ্রাসী-বিক্রম ও বেদান্তের তথাকথিত সর্ব্বগ্রাসী
ব্রহ্ম-সমাধির ম�োহ অতিক্রম করিয় শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের আবিষ্কৃ ত
ব্রজপ্রেম-সুধাধারায় অভিস্নাত হইবার আশাতেই জগজ্জীবের
একমাত্র মঙ্গলময় ভরসারূপে লক্ষ্য করিতে দেখিয় আমর
পরম আশান্বিত হইতেছি । আশাকরি শ্রীগ�ৌরপার্ষদ্ বর্গের
আশীর্ব্বাদে আমাদের এই শুভাশ সাফল্য-মণ্ডিত হইবে ।
হেল�োদ্ধুলিত -খেদয় বিশদয় প্রোন্মীলদাম�োদয়া
শাম্যচ্ছাস্ত্রবিবাদয় রসদয় চিত্তার্পিত�োন্মাদয় ।
শশ্বদ্ভক্তিবিন�োদয় স-মদয় মাধুর্য্যমর্য্যাদয়

শ্রীচৈতন্য দয়ানিধে, তব দয় ভূয়াদমন্দোদয় ॥

শ্রীচৈতন্যদেব আটচল্লিশ বৎসরকাল ইহ জগতে প্রকট
ছিলেন । তন্মধ্যে চব্বিশ বৎসর শ্রীনবদ্বীপে, ছয় বৎসর
ভারতের বিভিন্ন স্থানে পরিব্রাজকরূপে ও শেষ আঠার
বৎসর শ্রীপুরুষ�োত্তমে অপ্রাকৃ ত রসমাধুর্য্য আস্বাদনপর
আচার্য্যরূপে বিলাস করিয়াছিলেন । গ�ৌরপার্ষদ্্গণ শাস্ত্র ও
মহাজনের বিচার অনুধাবন করিয় তঁাহাকে স্বয়ং ভগবান্
শ্রীকৃ ষ্ণচন্দ্রের উদারমর্ত্তি
ূ পতিতপাবন অবতাররূপে দর্শন ও

প্রদর্শন করিয় থাকেন । প্রচলিত দ্রাবিড় বৈষ্ণবগ�োষ্ঠী হইতে
পৃথক্ দর্শনে গ�ৌরানুগ-ভক্তগ�োষ্ঠী সাধারণতঃ গ�ৌড়ীয়-বৈষ্ণব
নামে অভিহিত হন । শ্রীগ�ৌর-শ্রদ্ধ সজ্জনগণ মহ�োৎসব প্রতি
বৎসর শ্রীফাল্গুনী-পর্ণিম
তিথিতে সমগ্র ভারতে ও বহির্ভারতে
ূ
বিশেষতঃ বঙ্গদেশে মহাসমার�োহ সম্পন্ন করিয় থাকেন ।
সর্ব্ব গ�ৌরবাণী বার্ত্তাবহ আচার্য্য-সম্রাট শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গ�োস্বামী মহারাজের অধঃস্তন পরিব্রাজক
গ�ৌড়ীয়াচার্য্যগণ শ্রীগ�ৌরাঙ্গের উদয়পীঠ শ্রীনবদ্বীপধামে
এইসময়ে প্রতি বৎসর বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয় বিপুল
সমার�োহে সপ্তাহাধিকাল শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রম ও শ্রীগ�ৌর-
জন্মোৎসবের সুবিশাল বন্দোবস্ত করিয় থাকেন । শত শত
সাধু-সন্ন্যাসী, সহস্র সহস্র সশ্রদ্ধ নর-নারী ও অগণিত
জনসাধারণ এই মহ�োৎসব উপলক্ষে ভাগীরথীর উভয়তীরে নবধাভক্তিপীঠ শ্রীনবদ্বীপের নয়টী দ্বীপে অবস্থিত
মঠ-সমহে
ূ সমবেত হইয় এই সময় লক্ষকণ্ঠে শ্রীগ�ৌরকৃ ষ্ণসংকীর্ত্তন-ক�োলাহলে দিগ্-দিগন্ত কম্পিত করিতে থাকেন ।
কলিক�োলাহল-পর্ণূ কলিকাত নগরীতেও এই সময় কলিপাবন
অবতারী ভগবান্ শ্রীকৃ ষ্ণচৈতন্যদেবের জন্মলীল মহ�োৎসব
জনসাধারণ যে বিপুল সমার�োহে সম্পন্ন করিয় থাকেন
তাহাতেও শ্রীগ�ৌরাঙ্গের শ্রীকৃ ষ্ণ-সংকীর্ত্তনের তরঙ্গকম্পন
সারা-বিশ্বের কর্ণকুহরে ধ্বনিত হইতে লক্ষিত হয় । বর্ত্তমান
সহর-নবদ্বীপে গুপ্তগ�োবর্দ্ধ নস্থিত শ্রীগ�ৌরগ�োবিন্দের অত্যুঙ্গঅভ্রভেদী মন্দির সংশ�োভিত শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠেও প্রতিবৎসরের ন্যায় বর্ত্তমান বর্ষেও, মঠাধ্যক্ষ ও মঠ-সেবকগণ কর্ত্তৃক
স্বজাতীয়াশয়স্নিগ্ধ-গ�ৌরজন সহয়�োগে বিপুল সমার�োহে
সংকীর্ত্তন, ধাম-পরিক্রমণ, তীর্থ-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন, ভাগবতভাষণ, শ্রীভক্ত-ভগবানের সংপজন,
ূ শ্রীমন্দির মঠাদি সংশ�োভন
ও শ্রীমহাপ্রসাদাদি ব্যাপক বিতরণ প্রভৃতি বিবিধ বিচিত্র মহান
অনুষ্ঠান সমহদ্বার
ভগবান্ শ্রীশ্রীগ�ৌরাঙ্গসুন্দরের সুমহান
ূ
আবির্ভাব মহ�োৎসব মহাসমার�োহে সুসম্পন্ন হইয়াছেন ।
তাবদ্ব্রহ্মকথ বিমক্ত
ু পদবী তাবন্ন তিক্তী ভবেত্

তাবচ্চািপ বিশঙ্খ
ৃ লত্বময়তে ন�ো ল�োক-বেদ-স্থিতিঃ ।
তাবচ্ছাস্ত্র বিদাং মিথঃ কলকল�ো নানাবহির্বর্ত্মসু

শ্রীচৈতন্য-পদাম্বুজ-প্রিয়জন�ো যাবন্ন দৃগ্-গ�োচরঃ ॥

শ্রীশ্রীগুরু-গ�ৌরােঙ্গ জয়তঃ

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর চমৎকার দান
ভগবান্ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর

অনর্পিতচরীং চিরাৎকরুণয়াবতীর্ণঃ কল�ৌ

সমর্পয়িতুমন্ন
ু ত�োজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্ ॥
হরিঃ পর
ু টসুন্দরদ্যুতি-কদম্ব-সন্দীপিতঃ

সদ হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু নঃ শচীনন্দন ॥

আমাদের হৃদয়গুহায় শ্রীশচীনন্দন উদিত হউন্ । যিনি সাক্ষাৎ
ভগবান্ শ্রীহরি , যে ভগবান্ পর্ব্বে
ূ জগতে যে সকল দান
করিয়াছেন, সে সকল দান হইতেও সর্ব্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ দান, পর্ব্বে
ূ
যাহা দেওয় হয় নাই—এই রূপ অপর্
ূ ব্ব দান
জগতে প্রদান করিেত বসিয়াছেন । শ্রীল রূপ
গ�োস্বামী প্রভু তঁাহার ‘শ্রীবিদগ্ধমাধব’
গ্রন্থে আমাদিগকে এই আশীর্ব্বচনটী প্রদান
করিয়াছেন, তিনি জগদ্গুরু, আচার্য্য ।
তিনি আমাদিগকে যে আশীর্ব্বাদটী “ব”
শদ্বের দ্বার নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আমর
তঁাহার অনুগত দাসানুদাসসূত্রে বাক্যটী
“ন” শব্দের দ্বার কীর্ত্তন করিতেছি ।
অর্থাৎ আমাদিগের হৃদয়ে শ্রীগ�ৌরসুন্দর
স্ফুর্ত্তিপ্রাপ্ত হউন্ ।
শ্রীগ�ৌরসুন্দর
আমাদের
ন্যায়
মঢ়জীবের
জন্য করুণাপরবশ হইয়া—
ূ
আমর যে ভাষায় তঁাহার কথ বঝু িতে পারিব, এই
রূপ ভাষায় অামাদের নিকট হরিকথ কীর্ত্তন করিয়াছেন ।
ভগবানের সেবার প্রকারভেদ অর্থাৎকত রকমে মানুষ
দেবতা, পশু, বৃক্ষ, লত প্রভৃতি সচেতন পদার্থ ও জগতের
অচেতন পদার্থ সমহূ সেব করিতে সমর্থ , যে যেরূপভাবে
উন্মেষিত হইয়াছে তাহ লইয়াই, েসই একমাত্র সেব্য-বস্তুর
কি প্রকারে সেব হইতে পারে, তাহাই শ্রীগ�ৌরসুন্দর জগতে
প্রকাশ করিয়াছেন । শ্রীগ�ৌরসুন্দর যখন পৃথিবীতে অবতীর্ণ
হইয়াছিলেন, তখন মানুষ, পশু, পক্ষী, প্রস্তরাজি, সকলেই
তঁাহার কথ শ্রবণ করিবার স�ৌভাগ্য লাভ করিয়াছিল ।
ভক্তগণের হৃদয়ে তিনি পর্ব্বে
ূ পর্ব্বে
ূ অবতারে যে সকল
ভাব উদয় করাইয়াছিলেন, কেবল মাত্র তাদৃশ দান করিয়
এযগে
ু ক্ষান্ত হন নাই, তিনি এই যগে
ু এক ‘অনর্পিত-চর’
বস্তু দান কিরয়াছেন । তাহাই—“স্বভক্তি শ্রী”, “স্ব” শব্দের
অর্থ ‘আত্মা’ । আত্মপ্রতীিতগত শ�োভার সেব তিনি দান
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করিয়াছেন । তিিন আত্মার সেবার প্রকার জানাইয়াছেন ।
আমাদের ন্যায় মরুতপ্তহৃদয়ে, আমাদের ন্যায় গুণজাত
অবস্থায় পতিত ব্যক্তিগণকে তঁাহার “অনর্পিত”, ‘উন্নত�োজ্জ্বল
রসের স্বভক্তিশ্রী জগতের সকল ল�োককে বিতরণ করিবার
জন্য িতনি জগতে আিসয়াছেন । আবার দাত যিনি তিনিও
সমান্য একটী পরিমিত সম্পত্তি-িবশিষ্ট পুরুষ নহেন, তিনি
সামান্য একটী জগতের সৃষ্টিকর্ত্তামাত্র নহেন । দাত স্বয়ং হরি ।
মানুষ মনে করেন, এই ব্যক্ত জগৎ যঁাহ হইতে প্রকাশিত
হইয়াছে, তিনিই মলবস্তু,
িকন্তু সকল কারণের কারণ, সকল
ূ
মলের
মল—স্বয়ং
ভগবান্ এই অপর্
ূ
ূ
ূ ব্ব দানের দাত । তঁাহাতে
সকল শ�োভ ও স�ৌন্দর্য্য অবস্থিত ।
জগতের ল�োক স�ৌন্দর্য্য দ্বার আকৃষ্ট
হয় । কেহই নিরানন্দ চা’ন ন । আনন্দ
আবার নামে, রূপে, গুণে, ও ক্রিয়াতে
অবস্থিত । কিন্তু এই জগতে যে নাম,
রূপ, গুণ, ও ক্রিয়ার মধ্যে স�ৌন্দর্য্য
রহিয়াছে, তাহ চিরকালস্থায়ী নহে ।
তাহােত হেয়তা, অবরতা, পরিচ্ছিন্নত
ও পরিমেয়ত প্রভৃতি ধর্ম্ম বর্ত্তমান ।
ষড়্ বিধ ঐশ্বর্য্যের ভাবসমহূ এই জগতে
নশ্বররূপে প্রকািশত হইয়াছে । ঐ সকল
কালের মধ্যে আসে, আবার কালের
মধ্যে চলিয় যায় । এই জগতের নাম,
রূপ, গুণ, ক্রিয় নশ্বর বলিয়া, জগতের
স�ৌন্দর্য্য অস�ৌন্দর্য্যের দ্বার আবৃত হয় বলিয় বদ্ধি
ু মান পুরুষ
পার্থিব নামরূপগুণাদিতে, স�ৌন্দর্য্য, ঐশ্বর্য্য, জ্ঞান, বৈরাগ্য,
যশ, পরাক্রম, প্রভৃতিতে আবদ্ধ হন ন । ইহজগতের আনন্দস্রোত শুকাইয় যায়, কেনন উহ সীমাবিশিষ্ট ইন্দ্রিয়ের দ্বার
গৃহীত হইয় থাকে । তাহার যতটুকু প্রাপ্য জীব এইস্থানে তাহ
অপেক্ষ অধিক প্রার্থন করে, ফলে তাহার য�োগ্য প্রাপ্যটীও
হারাইয়া ফেলে । যে মলবস্তু
হইতে জগতের বহুমাননীয়
ূ
ষড়ৈশ্রর্য্য আসিয়াছে, তিনিই শ্রীভগবান্ হরি । যঁাহার অসংখ্য
অনুগত অর্থাৎ বশ্য ব ঈশিতব্য সম্প্রদায় রহিয়াছে তিনি ঈশ্বর
বস্তু । আমর ইহজগতে যে সকল বস্তুকে উপভ�োগ্য ব�োধ
করিতেছি, সেই সকল বস্তু তাহাদের নিত্যস্বরূপে অবস্থান
করিয় যঁাহাকে নিরন্তর সেব করিবার জন্য সমদ্
ু গ্রীব, তিনি—
শ্রীভগবান্ । যঁাহার আংশিক প্রকাশ জৈবজ্ঞানের উপভ�োগ্য
‘ব্রহ্ম’ নামে অভিহিত সেই ব্রহ্ম, সেই পরাৎপর মলূ পুরুষ
শ্রীভগবানের দ্যুতিমালাতে প্রকাশিত । এই পরতত্ত্বই সাক্ষাৎ
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শ্রীচৈতন্যদেব । যাহ মানুষ জানিয়াছে ব জানিতে পারে,
এমন ক�োনও কথ বলিবার জন্য শ্রীগ�ৌরসুন্দর আসেন
নাই । যাহ বিষ্ণু র বিভিন্ন অবতারে কখনও প্রচারিত হয়
নাই, তাহাই জগতে প্রদান করিবার জন্য শ্রীগ�ৌরহরি আগমন
করিয়াছেন । এই রূপ শ্রীহরি অমাদের হৃদয়ে স্ফুর্ত্তিপ্রাপ্ত হউন ।
আমর কাল্পনিক শ্রীহরির কথ বলিতেছিন । ব্রহ্মজ্ঞগণ
হরির অসম্যক্ স্ফুর্ত্তি, য�োগিগণ আংশিক-বৈভব ব ব্যাপক
ভমারূপী
শ্রীহরির কথ বলিয়াছেন । আমরা সেই শ্রীহরি
ূ
কথাও বলিন । যঁাহার উজ্জ্বলরসের বিরসাবস্থাবিশেষ—
জড়জগতের রসে বিরাগবিশিষ্ট সেইরূপ ব্যক্তিগণেরজ্ঞানগম্য
অসম্যক্ খণ্ডপ্রতীিতর কথাও বলিতেছি না, “আমি ব্রহ্ম”
এইরূপ একটী অপেক্ষাকৃ ত ক্ষু দ্র অনুভতি
ূ ব ইহজগতের
খাওয়া-দাওয়া-থাকা, চতুর্দ্দশভুবনের কথ ব সপ্ত ব্যাহৃতির
কথায় আমাদের চিত্ত আকৃষ্ট ন হউক্ ।
যে জিনিষটী পরিপর্ণূ রসময়, যঁাহার পর্ণপ্রাকট্য
আছে,
ূ
যঁাহার আংশিক বিকৃ তরস আমর ইহজগতের স্ত্রীপুরুষে,
পিতাপুত্রে, বন্ধুতে, প্রভুভৃত্যে ব নিরপেক্ষাবস্থােত লক্ষ্য
করি, সেই বিকৃ তরসগুিল যঁাহাদের নিকট অতৃপ্ত ব�োধ
হইয়াছে, তঁাহাদের কথাও আমর বলিনা; তঁাহাদের সহিত
আমাদের এই অতন্নিরসনরূপ অংশটীতে বাহিরের দিকে
কিঞ্চিৎ মিল দেখিতে পাওয় যায় বটে, কিন্তু শ্রীগ�ৌরসুন্দর
আমাদিগকে এমন একটী রসের কথ বলিয়াছেন, যাহ
কেবলমাত্র রস—রাহিত্যরূপে বর্ণিত হয় না, কিন্তু তাহার
একট নিত্য চমৎকারিতা-যক্ত
বাস্তবু নিত্যপরিপর্ণরসময়
ূ
স্বরূপ আছে । শ্রীগ�ৌরসুন্দর, শ্রীল রূপগ�োস্বামী প্রভুকে সেই
বাস্তবরসের কথ বলিয়াছেন—
ব্যতীত্য ভাবনাবর্ত্ম যশ্চমৎকারভারভূঃ ।

হৃদি সত্বোজ্জ্বলে বাঢ়ং স্বদতে স রস মতঃ ॥

—ভাবনার পথ অিতক্রম করিয় চমৎকারভারের ভমিকাতে
ূ
‘রস’ উপলব্ধ হয় । জাগতিক বিচিত্রতার মধ্যে অসম্ পূর্ণত
লক্ষিত হয় । যখন হৃদয় শুদ্ধসত্ত্বের দ্বার অতিশয় পরিপর্ণূ হয়
অর্থাৎ আত্মধর্ম্মে অতিশয় ঔৎসুক্যের সহিত যে বস্তু আস্বাদিত
হয়, তাহাকে ‘রস’ বলে উহ নলদময়ন্তী, সাবিত্রীসত্যবান,
শকুন্তলাদুষ্মন্ত ব পশুপক্ষীর পরম্পর মৈথুনধর্ম্ম নহে । আত্ম
যখন নিজ স্বভাব প্রাপ্ত হয়, তখনই আত্ম-বৃত্তিত দ্বার ঐ রস
আস্বাদিত হইয় থাকে । আমিত্বের অনুভতিতে
যখন ‘ইট,
ূ
পাট্কেল’ বা ক�োন গুণজাতবস্তু ‘ধাক্কা’ দেয় না, তখন ঐ রস
আস্বাদিত হয় । আমর এই বিকৃ ত প্রতিফলন দেখিয় মনে

করি যে এই অনুভুতিটী থামিয়া গেলেই বঝু ি বঁাচিয় যাওয়
যায় ! এই জগতে পঞ্চবিধ-বিকৃ ত-রস বর্ত্তমান; কিন্তু এই
রস ক�োথ হইতে আসিল ? শ্রুতি বলেন—‘যত�ো ব ইমানি
ভতানি
যায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি, যৎপ্রযন্ত্য ভিসংবিশন্তি
ূ
তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদেব ব্রহ্ম । (তৈঃ উঃ) —ব্রহ্মবস্তু—বৃহদ্বস্তু—
পর্ণূ বস্তু হইেত এই আংশিক বিচিত্রত এই জগতে বিকৃ তরূপে
আসিয় উপস্থিত হইয়াছে । অামর যদি ‘ঘ�োড়দ�ৌড়’ দেখিতে
গিয় একটী গৃহের অভ্যন্তরে উপবিষ্ট হই এবং একটী
জানাল দিয় ‘ঘ�োড়-স�োয়ারকে’ আমর সম্মুখে উপস্থিত
দেখিয় মনে করি যে ঐ অশ্ব পর্ব্বে
ূ দ�ৌড়াইতে ছিলনা, পরেও
দ�ৌড়াইবে ন এবং ঐ অশ্বর�োহীও ঐ ধাবমান অশ্বের উপরে
আমার দর্শনের পর্ব্বে
ূ ও পরে আর থাকিবে না, তাহ হইলে
যেমন আমার বিচারে ভল
ূ হয় অর্থাৎ অশ্বার�োহী আমার
ক্ষু দ্র জানাল দিয়া দেখিবার বহুপর্
ূ ব্ব হইতে দ�ৌড়াইতেছে
পরেও সে দ�ৌড়াইতে থাকিবে, কেবল আমার করণাপাটব
দ�োষযক্ত
ু ইন্দ্রিয়ের দ্বার এবং প্রতিঘাতয�োগ্য ব অসম্ পূর্ণ
যন্ত্র-সহায্যে দর্শন করিেত গিয় উহ লক্ষ্য করিতে পারিতেছি
না, ইহ আমার ব্যক্তিগত ইন্দ্রিয়ের অপটুত ও সম্যক্দর্শনের
অভাবদ্যোতক । তদ্রূপ যঁাহার তঁাহাদের ক্ষু দ্রজৈবজ্ঞান দ্বার
বিচার করেন যে, চিদ্বস্তুর বিচিত্রত থামিয় যায় তঁাহারাও
তদ্রূপ ভ্রান্ত অসম্যগ্দর্শী । যদি আমি মনে করি যে আমার
পর্ব্বে
ূ কেহ মানুষ ছিল ন ব আমি মরিয়া গেলেও ক�োন
মানুষ থাকিবে না, তাহা যেমন আমার মর্খত
মাত্র, আমি
ূ
মরিয়া গেলেও মানুষের কর্তৃসত্ত্ব থাকিবে, চিদ্বামের চিদ্রসের
বিচিত্রত নাই এরূপ বলাও তদ্রূপ অজ্ঞতা—Agnostics এর
ক্ষু দ্র ধারণ । নিত্যপর্ণরসের
রসিক এরূপ ক্ষু দ্র বিচারে আবদ্ধ
ূ
নহেন ।
এই পঞ্চ প্রকার রসের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মধুর রস । মধুর রসান্তর্গত
সর্ব্বরস । সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মধুর রস মধ্যে “স্বক” ও “পরক” বিচার
শ্রীগ�ৌরসুন্দর ছাড় আর কেহ এত সুন্দরভাবে দেখান নাই ।
নিয়মানন্দ—কাহারও মতে যিনি দ্বিতীয় শতাব্দী, কাহারও
মতে ব দশম শতাব্দীর আচার্য্য—তিনিও উজ্জ্বলরসের
আংশিক চিত্রমাত্র প্রদান করিয়াছেন । শ্রীগ�ৌরসুন্দর প্রদত্ত
কৃ পা-মধ্যেই সেই রসেরই প্রচুর ঔজ্জ্বল্য নিহিত রহিয়াছে ।
জীবের সহজপ্রাপ্য যাহা, জীবাত্মার সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশিত হয়
যাহা, কৃত্রিম সাধনপ্রণালী নয় যাহা, সকলের উপয়�োগিত
আছে যাহাতে—এইরূপ বস্তু তিনি জগতে প্রচার করিয়াছেন ।

২৩
ক�োনও স্বতন্ত্রত� নাই, কেবল স্বতন্ত্রতার-পরিপর্ণূ সদ্ব্যবহার
প্রপত্তি ব� শরণাগতি পরিলক্ষিত হয় বলিয়� পরম সত্য বস্তুর
সাক্ষাৎকার হইয়� থাকে । প্রপন্ন জীব তখন হৃদয়ঙ্গম করেন
যে শ্রুতি কথিত অবিচিন্ত্য ও অনন্ত শক্তিযক্ত
ু শ্রীভগবান্ই
পরিপর্ণূ অদ্বয়তত্ত্ব । জড়-ব্যতিরেক জ্ঞানে সশক্তিক বস্তুকে
শক্তিরহিত করিয়� দর্শনই ব্রহ্মদর্শন এবং জগতে অনুপ্রবিষ্ট
ভগবদংশানু-ভতিই
পরমাত্ম দর্শন । এই জন্যই শ্রীল কবিরাজ
ূ
গ�োস্বামী ব্রহ্মকে ভগবানের অঙ্গকান্তি এবং অন্তর্য্যামী
পুরুষ পরমাত্মাকে পরতত্ত্ব অভিন্নকৃ ষ্ণ শ্রীগ�ৌরসুন্দরের
আংশিকপ্রকাশ বলিয়াছেন । সুতরাং এইরূপ অদ্বয়তত্ত্ব
বস্তুর জন্ম বলিলে জড়ীয় অভিজ্ঞানে নান� কুতর্ক উপস্থিত
করিবে । কিন্তু শ্রীগীত�োপনিষদে শ্রীভগবান স্বয়ং অর্জ্জুনকে
বলিয়াছেন—
অজ�োঽপি সন্নব্যয়াত্মা-ভূতানামীশ্বর�োঽপি সন্ ।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়� ॥
জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং য�ো বেত্তি তত্ত্বতঃ ।

ত্যক্ত্ব� দেহং পনর্জন্ম
নৈতি মামেতি স�োঽর্জ্জুন ॥
ু

বীতরাগভয়-ক্রোধ� মন্মন� মামপ
ু াশ্রিতাঃ ।
বহব�ো জ্ঞানতপস পত
ু  মদ্ভাবমাগতাঃ ॥
৪।৬,৯,১০

অর্জ্জুনকে ভগবান্ জীবের জন্ম ও ভগবানের আবির্ভাবের
পার্থক্য বলিতেছেন । হে অর্জ্জুন, যদিও জীব এবং আমি
পুনঃ পুনঃ জগতে আগমন করি’ তথািপ জীবের আগমনে
(সাপ্তাহিক গ�ৌড়ীয় হইতে উদ্ধৃ ত)
আমার আগমনে আকাশ পাতাল ভেদ আছে । আমি সমস্ত
শ্রীগ�ৌরসুন্দর অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব ষড়ৈশ্বর্য্যশালী পরিপর্ণূ সচ্ প্রাণীর ঈশ্বর, জীব ঈশিতব্য, আমি জন্মরহিত ও অব্যয়চিদানন্দ বিগ্রহ, পরমতত্ত্ব স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অভিন্ন স্বরূপ । মায়াধীশ স্বীয় চিচ্ছক্তি আশ্রয় করিয় তদ্দ্বার নিজ
স্বরূপ । ঔপনিষদ ব্রহ্ম তঁাহার অসম্যক আবির্ভাব । স্বরূপে জীবকে কৃ প করিবার জন্য জগতে আবির্ভূত হই ।
পরমাত্ম� তঁাহার আংশিক প্রতীতি মাত্র । জীব যখন কেবল কিন্তু মায়াবশ-য�োগ্য জীব অনাদি ভগবদ্ বহির্ম্মুখত ফলে
সম্বিৎবৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়� সচ্চিদানন্দ ভগবানের স্বরূপ কর্ম্মফল বাধ্য হইয় লিঙ্গ ও স্ল
থূ শরীর ধারণপর্
ূ ব্ব ক আমার
অনুধাবন করিতে যান তখন তাহার জড়ব্যতিরেকজ্ঞান মায়াশক্তি প্রভাবে জগতে জন্মলাভ করে । জীবের শুদ্ধরূপ
দ্বার� অসম্যগাবির্ভাব ব্রহ্মদর্শন ছাড়� আর কিছু উপলব্ধি স্ল
থূ ও সূক্ষ্ম বিরূপদেহ দ্বার আবৃত হয় কিন্তু আমার দেহ
হইতে পারে ন� । আবার যখন কেবল সচ্চিৎবৃত্তি অবলম্বন ও দেহীতে ভেদ নাই । আমার নিত্য অব্যয়, বৈকুণ্ঠ চিন্ময়
করিয়� চিন্ময়ী লীলাযক্ত
ু তত্ত্ববস্তুর অনুধাবন করেন তখন স্বরূপই আমি আমার অচিন্তশক্তি বলে প্রাপঞ্চিক জগতে
পরমাত্ম দর্শন সম্ভব হয় । এই উভয়বিধ দর্শনই কেবল প্রকাশ করিয় থাকি । আমার অবিচিন্ত্যশক্তি অক্ষজজ্ঞানের
জীবগত সম্বিৎশক্তির কার্য্য সুতরাং ইহাতে অসম্ পূর্ণত� অগম্য । এই জন্যই যাহাদের মস্তিষ্ক অক্ষজ বিচারে পরিপর্ণূ
তাহার আমার জন্মকে প্রাপঞ্চিক ব আমার দেহকে অনিত্য
সম্ভব । কিন্তু চিদগত সম্বিৎশক্তি যখন হ্লাদিনীর সহিত যক্ত
ু
হইয়� হ্লাদিনীর কৃ প� লাভ করেন তখনই জীবের ভগবত্তত্ত্ব জ্ঞান করিয় থাকে । আমার শক্তি এক হইলেও আমার নিকট
চিৎশক্তি এবং কর্ম্মবদ্ধ জীবের নিকট মায়াশক্তি ।
উপলব্ধি হয় । এই ভগবত্তত্ত্বোপলব্ধিতে জীবের নিজের

শ্রীগ�ৌর জন্ম

২৪

শ্রীগ�ৌড়ীয়-দর্শন

অতএব আমার জগতে আবির্ভাব এবং জগতে নানাবিধ
লীলাকে যিনি আমার অবিচিন্ত্য চিচ্ছক্তির সমত্ু থিত কার্য্য
বলিয় দিব্য অর্থাৎ অপ্রাকৃ ত জ্ঞান করেন তাহার আর
পুনর্জ্জন্ম হয় ন এবং তিনি আমার নিত্যসেব লাভ করিয়
ধন্য হন । আমার জগতে আবির্ভাব ও লীলা-সম্বন্ধে বিচার
করিতে অগ্রসর হইয় অক্ষজবাদী মর্খূ ল�োকগণ তিন প্রকার
প্রবৃত্তি দ্বার পরিচালিত হয় । যাহাদের বদ্ধি
ু জড়রাগে আবদ্ধ
তাহার চিত্তত্ব বলিয়া ক�োনও নিত্যবস্তুর ধারণ করিতে পারে
ন । ইহারাই জড়বাদী, স্বভাববাদী ব বিধিবাদী । আবার
ক�োনও ক�োনও ব্যক্তি চিত্তত্ত্ব মখে
ু স্বীকার করেন বটে কিন্তু
অক্ষক জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয় চিত্তত্ত্ব বিচার করিতে
যান বলিয় চিত্তত্ত্বে সবিশেষতা, শক্তিমত্তা, অথব সর্ব্বজ্ঞত
ও নরভাবতা; অজত্ব, জন্মবত্ত প্রভৃতি যগ
ু পদ্ বির�োধীগুণ
সকল বর্ত্তমান থাকিলে অদ্বত চিত্তত্ত্বও নামরূপযক্ত
ু সবিশেষ
প্রাকৃ ত বস্তু ন্যায় অনিত্য হইয় পড়িবে এই ভয়ে তঁাহাকে
জড় নির্ব্বিশেষ, নিরাকার, জন্মরহিত, বলিয় কল্পন করে ।
সুতরাং ইহারাও আমার স্বরূপ তত্ত্ব হইতে বঞ্চিত হয় ।
আর কেহ কেহ জড়াতীত ক�োন বস্তু আছে ইহ স্থির করিত
অক্ষম হইয় ক্রোধবশতঃ কিছুই নাই ব শন্যমাসীৎতলিয়াই
ূ
সবই শন্যূ বলিয় ধারণ করে এবং শন্যতে
লয় ব অচিৎ
ূ
পরিগতিকেই পরম প্রাপ্য বস্তু বলিয় মনে করে । কিন্তু
এইরূপ জড়বিষয়ে অনুরাগ, ভয ও ক্রোধ পরিত্যাগ পর্
ূ ব্ব ক
অনেক সম্বন্ধজ্ঞানাশ্রিত আমার ভক্ত আমার সেব দ্বার
পতূ হইয় আমার নিত্যপ্রেম লাভ করিয়াছেন । অতএব
শ্রীগ�ৌর জন্ম ব শ্রীগ�ৌরাবির্ভাবের অপ্রাকৃ তত্ব একমাত্র প্রপন্ন
ভক্তগণেরই অধিগম্য । শ্রীগ�ৌরসুন্দরের অতি অন্তরঙ্গ ভক্ত
শ্রীল স্বরূপ দাম�োদর গ�োস্বামী প্রভু শ্রীগ�ৌরাবির্ভাবের তিনটি
মলূ প্রয়�োজন নির্দ্দেশ করিয়াছেন—
“শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিম কীদৃশ�ো বানয়ৈবা-

স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিম কীদৃশ�ো ব মদীয়ঃ ।

স�ৌখ্যঞ্চাস্য মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি ল�োভা-

ত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ ॥”

শ্রীগ�ৌরাবতারের তিনটী মলূ কারণ—
শ্রীকৃ ষ্ণ প্রেমের বিষয়বিগ্রহ এবং শ্রীমতী রাধিক আশ্রয় ।
সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের কেবল বিষয়জাতীয় সুখের আস্বাদ
উপলব্ধি হইয়াছিল । তঁাহার আশ্রয়জাতীয় সুখ আস্বাদনের
প্রবল ইচ্ছ হইলে তিনি বিচার করিলেন যে আশ্রয়জাতীয়
সুখ আস্বাদন করিতে হইলে প্রেমের আশ্রয়বিগ্রহ ধারণ

ব্যতীত আর গত্যন্তর নাই । এই মনে করিয় তিনি শ্রীরাধিকার
ভাবকান্তি ধারণ করিতে ইচ্ছু ক হইলেন ।
দ্বিতীয় কারণ এই যে অদ্ভু ত, অনন্ত ও অসীম মাধুর্য্যময়
বিগ্রহ শ্রীকৃ ষ্ণ স্বীয় মাধুরী শ্রীরাধিকার প্রেমদর্পণে দেখিয়
তাহ আস্বাদন করিতে প্রলব্ধ
ু হইলেন । সেই ল�োভ হইতে
শ্রীরাধিকার স্বরূপ অঙ্গীকার করিতে চাহিলেন ।
তৃতীয় কারণ এই যে শ্রীকৃ ষ্ণ শ্রীরাধিকার সঙ্গসুখে শ্রীকৃ ষ্ণ
যাহ আস্বাদন করেন তদপেক্ষ অধিক শ্রীমতী রাধিক
শ্রীকৃ ষ্ণ সঙ্গে সুখ লাভ করেন । তাহ হইলে কৃষ্ণে এমন এক
অপর্
ূ ব্ব রসমৎকারিত আছে যাহ আস্বাদন করিবার জন্য
রাধিকার সুখ সর্ব্বাপেক্ষ অধিক । কিন্তু সেই সুখ আস্বাদন
কর বিজাতীয় ভাবে সম্ভবপর নহে । এই তিনটী গঢ়ূ বাঞ্ছ
পুরণ করিবার জন্য শ্রীচৈতন্য অবতার—
“সেই রাধ ভাব লঞ চৈতন্য-অবতার ।
যগ
ু ধর্ম্ম নাম প্রেম কৈল পরচার ॥”

অতএব রাধাভাবিত বিপ্রলম্ভতনু শ্রীগ�ৌরসুন্দর আশ্রয়জাতীয়
বিগ্রহের লীলাপ্রকাশকারী স্বরূপ । তঁাহাকে যাহার ‘নাগর’
বলিয় ভাবন করেন তঁাহার এখনও শ্রীগ�ৌরাবতারের
প্রয়�োজন ও কারণ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই । এই জন্যই
শ্রীল কবিরাজ গ�োস্বামী প্রভু বলিয়াছেন—
হৃদয়ে ধরয়ে যৈ চৈতন্য নিত্যানন্দ ।

এসব সিদ্ধান্তে সেই পাইবে আনন্দ ॥
এসব সিদ্ধান্ত হয় আম্রের পল্লব ।

ভক্তগণ ক�োকিলের সর্ব্বদ বল্লভ ॥

অভক্ত উষ্ট্রের ইথে ন হয় প্রবেশ ।

গ�ৌরাবির্ভাবের এই তিনটীই মলূ প্রয়�োজন অসুরসংহারাদি
কার্য্য কষ্ণাবতার যেমন স্বয়ং ভগবানের মলূ প্রয়�োজন ছিল ন
কারণ ঐ সকল কার্য্য অংসাবতারগণের দ্বারাও সাধিত হইতে
পারে কিন্তু শ্রীভগবান একমাত্র জগতে পরমমাধুর্য্যময় প্রেম
ভক্তি প্রকাশ্য করিবার জন্য প্রপঞ্চে প্রকটিত হইয়াছিলেন এবং
বিষ্ণু দ্বারে আনুষঙ্গিকভাবে অসুরমারণাদি কার্য্যও সংঘটিত
হইয়াছিল তদ্রূপ অভিন্নব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগ�ৌরাবতারেও
নাম কীর্ত্তনরূপ যগ
ু ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন গ�ৌরসুন্দরের নিজকার্য্য ন
থাকিলেও আনুষঙ্গিকভাবে জীবের ভাগ্যক্রমে সংঘটিত
হইয় পড়িয়াছিল ।
এই মত চৈতন্য কৃষ্ণ পর
ূ ্ণ ভগবান ।

যগ
ু ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন নহে তঁার কাম ॥

শ্রীশ্রীগুরু-গ�ৌরােঙ্গ জয়তঃ

ক�োন কারণে যবে হৈল অবতারে মন ।

যগ
ু ধর্ম্মকাল হৈল সে কালে মিলন ॥
দুই হেতু অবতরি লঞ ভক্তগণ ।

আপনে আস্বাদে প্রেম-নামসংকীর্ত্তন ॥
সেই দ্বারে আচণ্ডালে কীর্ত্তনসঞ্চারে ।

নাম প্রেম মাল গঁাথি পরাইল সংসারে ॥

এই মত ভক্তভাব করি অঙ্গীকার ।

আপনি আচরি ভক্তি করিল প্রচার ॥
জীবের যাবতীয় কলষ
ু রাশি দরূ কারিবার জন্য শ্রীগ�ৌসুন্দরের
আবির্ভাব ।
চৈতন্য সিংহের নবদ্বীপে অবতার ।

সিংহগ্রীব সিংহবীর্য্য সিংহের হুঙ্কার ॥

সেই সিংহ বাসুক্ জীবের হৃদয় কন্দরে ।

কল্মষ-দ্বিরদ নাশ যঁাহার হুঙ্কারে ॥

(শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত আদি ৩য়)

২৫

কর্ম্ম-সম্পাদন করিয় নশ্বর স্বর্গসুখের অধিকারী হইতে
পারেন । যিনি সংসারাদি পরিত্যাগ পর্
ূ ব্ব ক হিমালয়ের গহ্বরে
যাইয়া রেচক পরকক
ম্ভকাদি
দ্বার চিত্তসংযম করিতে পারিবেন
ূ
ূ
অথব বহু শাস্ত্রাদি অভ্যাস করিয়া বেদাস্তবিৎ হইতে পারিবেন
তিনিই য�োগ ব জ্ঞানপথের অধিকারী । কিন্তু ভক্তিতে ধ্রুব
ও প্রহ্লাদের ন্যায় পঞ্চমবর্ষীয় বালক আবার খট্টাঙ্গ রাজার
ন্যায় মম
ু র্ষুব
ু ্যক্তি, বিদুরের ন্যায় দরিদ্র, আবার অম্বরীষের ন্যায়
রাজচক্রচর্ত্তী, গুহক, হনুমান, গরুড়াদির ন্যায় অবরকল�োদ্ভূত
ূ
জীবের এবং স্বয়ং ব্রহ্মার পর্য্যন্ত সমান অধিকার । সুতরাং
শ্রীগ�ৌরসুন্দর প্রচারিত ধর্ম্মই সনতান ধর্ম্ম কারণ আত্মাই
একমাত্র সনাতন ব অবিনশ্বর বস্তু । শ্রীগীতায় ভগবান্ স্বয়ং
বলিয়াছেন—
নিত্য সর্ব্বগতঃ স্থানুরচল�োঽয়ং সনাতনঃ ॥ ২।২৮

আবার বলিয়াছেন—

মমৈবাংশ�ো জীবল�োকে জীবভূতঃ সনাতন । ১৫।৭

শ্রীগ�ৌরসুন্দর সেই আত্মধর্ম্ম ভক্তি অতি পরিস্ফুটভাবে প্রচার
করিয়াছেন । আত্ম নিত্য চিন্ময়ধামে অবস্থিত হইয় পঁাচটি
ভক্তির বির�োধী কর্ম্ম ধর্ম্ম ব অধর্ম্ম ।
অপ্রাকৃ ত রসের একমাত্র বিষয় বিগ্রহ পরমাত্ম শ্রীকৃ ষ্ণকে
তাহার কল্মষ নাম সেই মহাতমঃ ॥
নব ভাবে যেরূপে সেব করিয় থাকেন তাহ শ্রীগ�ৌরসুন্দর
ধর্ম্মই হউক ব অধর্ম্মই হউক ভক্তির বির�োধী কর্ম্ম মাত্রেই স্বয়ং ভগবান্ হইয়াও ভক্তভাব অঙ্গীকার করতঃ নিজে
কল্মষ । শ্রীগ�ৌরসুন্দর—
আচরণপর্
ূ ব্ব ক প্রচার করিয়াছেন ।
তিনিই একমাত্র বৈদিক ধর্ম্মের সমন্বয়কারী ও প্রচারক ।
জীবের কল্মষ তম�োনাশ করিবারে ।
কারণ
জগতে অন্যান্য যে সকল আচার্য্য হইয়াছেন তাহাদের
অঙ্গ উপাঙ্গ নাম নান অস্ত্র ধরে ॥
মধ্যেই অনেকেই নান মতবাদ প্রচার করিয়াছেন আবার
ঈশ্বর সংস্রব চাতুর্য্যযক্ত
ু কর্ম্ম জড় স্মার্ত্তবাদ, নির্ব্বিশেষমায়াবাদ,
সাত্বত আচার্য্যগণের মধ্যেও কেহই বেদের সর্ব্বাঙ্গীন বিচার
সিদ্ধিকামিগণের পরমাত্মবাদ ও যাবতীয় অন্যাভিলাষ
করেন নাই । তাহার কারণ এই যে ভগবৎকথিত ধর্ম্ম একমাত্র
নিত্যানন্দাদ্বৈতাদি অঙ্গ দ্বার শ্রীবাসাদি উপাঙ্গ দ্বারা,
ভগবান্ই পরিপর্ণভাবে
অবগত আছেন । সুতরাং যঁাহার বস্তু
ূ
হরিনামাদি অস্ত্র দ্বারা, এবং গদাধর দাম�োদরাদি পার্ষদবৃন্দ
তিনিই যদি স্বয়ং সেই বস্তু জগতে দান করেন তাহ হইলেই
দ্বার দরীভ
ূ ত
ূ করেন ! যঁাহার শ্রীমন্মহাপ্রভুর যথার্থ অনুগত পরম সত্য বস্তু লাভ হইতে পারে । শ্রীগ�ৌরসুন্দর তাহাই
ও গ�ৌরগতপ্রাণ তঁাহারাও ঐ সকল সকৈতব কল্মষযক্ত
ু ধর্ম্ম
করিয়াছেন । তিনি তঁাহার স্বভজন স্বয়ং প্রচার করিলেন ।
নিরাস করিয় একমাত্র জীবের স্বরূপধর্ম্ম শুদ্ধাভক্তিকেই
সনাতনধর্ম্ম বলিয় জানেন । শ্রীমদ্ভাগবতই তাহার প্রমাণ ।
এই সনাতন আত্মধর্ম্ম অতি পরিস্ফুটভাবে প্রচার করিয়
ঔদার্য্যবিগ্রহ শ্রীগ�ৌরসুন্দর মহাবদান্যতার পরিচয় প্রদান
করিয়াছেন । এই সনাতন ভক্তিধর্ম্ম প্রচারের মত সর্ব্বাপেক্ষ
উদারতার পরিচয় জগতে আর হয় নাই ব হইতে পারে ন । এই
ভক্তিধর্ম্মে জীবমাত্রেরই অধিকার । কর্ম্মজ্ঞানাদিেত সকলের
অধিকার নাই । যিনি বিত্তশালী ব অর্থবান্ তিনিই যাগযজ্ঞাদি
কল্মষসব্দের অর্থ—
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শ্রীগ�ৌড়ীয়-দর্শন

শ্রীগ�ৌরাবির্ভাব শ্লোক সমহ
ূ
শ্রীগ�ৌরাবতারের সম্বন্ধে শাস্ত্র-প্রমাণ

যদ পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পরু
ু ষং ব্রহ্ময�োনিম্ ।
তদ বিদ্যান্ পণ
॥
ূ নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমপৈতি
ু
ু ্যপাপে বিধয়
(মণ্ড
ু ক�োপনিষদ ৩।৩)

যখন এক দ্রষ্টা হেমবর্ণ-বিগ্রহ জগৎকর্ত্ত ব্রহ্মোৎপত্তি
পরমপুরুষকে দেখিতে পান, তখন তিনি পরবিদ্যা, পাপ-পুণ্য
হইতে মক্ু তি, নির্মলত ও পরমসমত অর্থাৎ শুদ্ধভক্তি লাভ
করেন ।
অহমেব ক্বচিদ্ব্রহ্মন্ সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রিতঃ ।

হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি কল�ৌ পাপহতান্নরান্ ॥
(উপপুরাণ)

হে ব্রাহ্মণ, ক�োন বিশেষ কলিযগে
আমি সন্ন্যাসাশ্রম
ু
আশ্রয়পর্
ূ ব্ব ক পাপহত মানসকলকে হরিভক্তি প্রদান করিব ।
সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী ।

সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ ॥
(মহাভারত দানধর্ম্ম ১২৭)

তিনি সুবর্ণবর্ণ, হেমবৎ অঙ্গ, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর গঠন ও চন্দন মাল
শ�োভিত । তিিন সন্ন্যাসাশ্রমী, শম ও শান্তগুণবিশিষ্ট, এবং
নিষ্ঠ ও সান্তিপারায়ণ ।

জগতকে কখনও দান করেন নাই, সেই স্বভক্তি-সম্পত্তি দান
করিবার জন্য কলিকালে অবতীর্ণ হইিয়াছেন ।
শ্রীগ�ৌরাবতারের মলকারণ:
ূ

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিম কীদৃশ�ো বানয়ৈবা-

স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিম কীদৃশ�ো ব মদীয়ঃ ।

স�ৌখ্যঞ্চাস্য মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি ল�োভা-

ত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ ॥
(শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত আদিলীল ১।৬)

শ্রীরাধার প্রণয়মহিম কিরূপ, আমার অদ্ভু ত-মধুরিমা, যাহ
শ্রীরাধ আস্বাদন করেন, তাহাই ব কিরূপ, আমার মধুরমিার
অনুভতি
ূ হইতে শ্রীরাধারই ব কি সুখের উদয় হয়—এই
তিনটি বিষয়ে ল�োভ জন্মিলে শ্রীকৃ ষ্ণরূপ চন্দ্র শচীগর্ভসমদ্রে
ু
জন্মগ্রহণ করিলেন ।
শ্রীগ�ৌরাবতারের মাহাত্ম্য:
রক্ষোদৈত্যকুলং হতং কিয়দিদং য�োগাদিবর্ত্মক্রিয়া
মার্গো ব প্রকটীকৃতঃ কিয়দিদং সৃষ্ট্যাদিকং ব কিয়ৎ ।
মেদিন্যুদ্ধরণাদিকং কিয়দিদং প্রেম�োজ্জ্বলায় মহা-

ভক্তের্বর্ত্মকরীং পরং ভগবতশ্চৈতন্যমর্ত্তিং
স্তুমঃ
ূ
(শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রামৃত ৭)

রামনৃসিংহাদি অবতারে রক্ষসকুল ও দৈত্যকুলের যে বিনাস
সাধন, তাহ এমনকি হিতজনক মহৎ কার্য্য ! কপিলাদি
অবতারে যে সাংখ্যয�োগাদি ক্রিয়ামর্গ প্রদর্শন, তাহাই
কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণ সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্ ।
ব এমন কি গুরুতর ! গুণাবতার ব্রহ্মাদির যে জন্মস্থেমযজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রয়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥
ভঙ্গাদিলীলা, তাহারই ব মহত্ত্ব কতটুকু ! কিম্বা, বরাহাবতারে
(শ্রীমদ্ভাগবত ১১।৫।৩২)
প্রণয়-জলমগ্ন পৃথিবীর উদ্ধার সাধনাদি যে অনুষ্ঠান, তাহাও
যঁাহার মখে
ু সর্ব্বদ কৃ ষ্ণ-বর্ণ, যঁাহার কান্তি অকৃ ষ্ণ অর্থাৎ গ�ৌর,
এমন কি কল্যাণকর বিষয়! (সে সকলকে আমর বহুমানন
সেই অঙ্গ, উপাঙ্গ, অস্ত্র ও পার্ষদ পরিবেষ্টিত মহাপুরুষকে
করি না; তাহা গ�ৌরসুন্দরের প্রেমদানের নিকট সামান্য মাত্র)
সুবদ্ধি
ু মান্ ব্যক্তিগণ সঙ্কীর্ত্তন-প্রায় যজ্ঞদ্বার যজন কারিয়
আমর শ্রীভগবানের প্রেম�োজ্জ্বল পরমভক্তির পথ-প্রদর্শক,
থাকেন ।
সর্ব্বাবতার-শ্রেষ্ঠ শ্রীচৈতন্যরূপের স্তুতি করি ।
শ্রীগ�ৌরাবতারের বাহ্যকারণ:
অন্তর্ধ্বান্তচয়ং সমস্তজগতামন্মূ
ু লয়ন্তী হঠাৎ
অনর্পিতচরীং চিরাৎকরুণয়াবতীর্ণঃ কল�ৌ
প্রেমানন্দরসাম্বুধিং নিরবধিপ্রোদ্বেলয়ন্তী বলাৎ ।
সমর্পয়িতুমন্ন
ু ত�োজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্ ।
হরিঃ পর
ু টসুন্দরদ্যুতি-কদম্ব-সন্দীপিতঃ

সদ হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু নঃ শচীনন্দন ॥

(শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত আদিলীল ১।৪)

সুবর্ণকান্তিসমহূ দ্বার দীপ্যমান শচীনন্দন হরি ত�োমাদের
হৃদয়ে স্ফুর্ত্তি লাভ করুন্ । তিনি যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট উজ্জ্বলরস

বিশ্বং শীতলয়ন্ত্যতীব বিকলং তাপত্রয়েণানিশং

যষ্
ু মাকং হৃদয়ে চকাস্তু সততং চৈতন্যচন্দ্রচ্ছট ।
(শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রামৃত ১৭)

যাহ নিখিলজীবের হৃদয়স্থিত অজ্ঞান-অন্ধকাররাশি অকস্মাৎ
উন্মুলিত করে, যাহ প্রবলবেগে প্রেমানন্দ-রস-বারিধিকে
নিরচধি উচ্ছলিত করিয় প্রবৃদ্ধ করিতে থাকে, যাহ তাপত্রয়ে
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শ্রীশ্রীগুরু-গ�ৌরােঙ্গ জয়তঃ

নিরন্তর অভিভত
ূ জীবজগৎকে প্রেমামৃত-সেচনে অত্যন্ত স্নিগ্ধ
করে, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের সেই শ্রীঅঙ্গক�ৌমদ
ু ী ত�োমাদের হৃদয়ে
সতত দীপ্তিলাভ করুন্ ।
স্ত্রীপত্রাদি
কথাং জহুর্ব্বি ষয়িণঃ শাস্ত্রপ্রবাদং বধ
ু া
ু

য�োগীন্দ্র বিজহুর্মরুন্নিয়মজক্লেশং তপস্তাপসাঃ ।

জ্ঞানাভ্যাসবিধিং জহুশ্চ যতয়শ্চৈতন্যচন্দ্রে পরা-

মাবিষ্কুর্ব্বতি ভক্তিয�োগপদবীং নৈবান্য আসীদ্রসঃ ॥
(শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রামৃত ১১৩)

শ্রীচৈতন্যচন্দ্র পরাভক্তিয�োগ-পদবী আবিষ্কার করিলে
প্রাকৃ ত-বিষয়-রসমগ্ন ব্যক্তিগণ স্ত্রীপুত্রাদির কথ পরিত্যাগ
করিয়াছিলেন, পণ্ডিতগণ শাস্ত্রসম্বন্ধীয় বাদ-বিসম্বাদ ত্যাগ
করিয়াছিলেন, য�োগীশ্রেষ্ঠগণ প্রাণবায়-ু নির�োধার্থ সাধনক্লেশ সর্ব্বত�োভাবে বর্জ্জন করিয়াছিলেন, তপস্বিগণ
তঁাহােদর তপস্য ত্যাগ করিয়াছিলেন, জ্ঞানসন্ন্যাসীগণ
নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধান পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; তখন
ভক্তিরস ব্যতীত অন্য ক�োন প্রকার ‘রস’ আর দৃষ্ট হয় নাই ।
অভূদ্ গেহে গেহে তুমল
ু হরিসঙ্কীর্ত্তনরব�ো
বভ�ৌ দেহে দেহে বিপল
ু পল
ু কাশ্রুব্যতিকরঃ ।
অপি স্নেহে েস্নহে পরমমধুর�োৎকর্ষপদবী

দবীয়স্যাম্নায়াদপি জগতি গ�ৌরেঽবতরতি ॥
(শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রামৃত ১১৪)

শ্রীগ�ৌরসুন্দর জগতে অবতীর্ণ হইল গৃহে গৃহে তুমল
ু
হরিসঙ্কীর্ত্তনের র�োল উত্থিত হইয়াছে, দেহে দেহে পরিপুষ্ট
পুলকাশ্রু-কদম্ব শ�োভ পাইয়াছে, প্রেমভক্তির গাঢ়ত্বের
উত্তেরাত্তর উৎকর্ষে শ্রুতির অগ�োচর পরম মধুরা শ্রেষ্ঠ
পদবীও প্রকাশিত হইয়াছে ।
সর্ব্বজ্ঞৈমর্নি
প্রবিততে তত্তন্মতে যক্ু তিভিঃ
ু পঙ্গবৈঃ
ু
পর্
ূ ব্বং নৈকতরত্র ক�োঽপি সুদৃঢ়ং বিশ্বস্ত আসীজ্জনঃ ।
সংপ্রত্যপ্রতিমপ্রভাব উদিতে প্রৌরাঙ্গচন্দ্রে পনঃ
ু

শ্রুত্যর্থো হরিভক্তিরেব পরমঃ কৈর্ব ন নির্দ্ধার্য্যতে ॥
(শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রামৃত ১২৪)

সর্ব্ব মনিশ্রেষ্ঠগ
ণ তঁাহাদের নিজ-নিজ-মত যক্ু তিতর্ক দ্বার
ু
প্রকৃষ্ঠরূপে বিস্তৃ ত করিলেও ক�োন ব্যক্তিই পর্ব্বে
ূ সেই সকল
পক্ষপাতিনী যক্ু তিতে সুদৃঢ়-বিশ্বাসী ছিলেন ন । সম্প্রতি
অপ্রতিম-প্রভাবশালী শ্রীগ�ৌরচন্দ্র উদিত হইল পুনরায়
একমাত্র হরিভক্তিই যে বেদ-প্রতিপাদ্য পরমার্থ, তাহ ক
হারাই ব নিশ্চয় ন করিয়াছে ? ॥

কৃষ্ণলীলামত
তার শত শত ধার
ৃ সার
দশদিক বহে যাহ হইতে ।
সে চৈতন্য-লীল হয়

সর�োবর অক্ষয়

মন�োহংস চরাহ তাহাতে ॥

(শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত মধ্য-লীল ২৫।২৪)

দেব-সিদ্ধ-মক্ত
ু -যক্ত
ু -ভক্ত-বন্দ
ৃ -বন্দিতং

পাপ-তাপ-দাব-দাহ-দগ্ধ-দুঃঃখ-খণ্ডিতম্ ।

কৃষ্ণ-নাম-সীধু-ধাম-ধন্য-দান-সাগরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব ন�ৌমি গ�ৌর-সুন্দরম্ ॥
(্শ্রীশ্রীপ্রেম-ধাম-দেব-স্ত্রোত্রম্ ১)

দেবগণ, সিদ্ধ, মক্ত
ু , য�োগিগণ ও ভগবদ্ভক্তগণ সর্ব্বদ যঁাহার
স্তব করিতেছেন, (সদ�োপাস্য … পরমেষ্ঠি-প্রভৃতিভিঃ) ও
যিনি (ঈশ-বৈমখ
ু ্যরূপ) অপকর্ম্ম জাত (ভুক্তি-মক্ু তি-সিদ্ধিকামনা-জনিত) ত্রিতাপ দাবানলে দগ্ধ বিশ্বের দাহজ্বাল
খণ্ডনকারী, শ্রীকৃ ষ্ণনামরূপ সুধা-ভাণ্ডারের স্বনাম-ধন্য
দানসাগরস্বরূপ (সুধাকরের জন্ম ক্ষীর সাগর)—সেই দেবত
প্রেমময়মর্ত্তি
ূ শ্রীগ�ৌরাঙ্গসুন্দরেরই আমি স্তব করি ।
স্বর্ণ-ক�োটি-দর্পণাভ-দেহ-বর্ণ-গ�ৌরবং

পদ্ম-পারিজাত-গন্ধ-বন্দিতাঙ্গ-স�ৌরভম্ ।

ক�োটি-কাম-মর্ূ চ্ছিতাঙ্ঘ্রি-রূপ-রাস-রাঙ্গরং

প্রেম-ধাম-দেবমেব ন�ৌমি গ�ৌর-সুন্দরম্ ॥
(্শ্রীশ্রীপ্রেম-ধাম-দেব-স্ত্রোত্রম্ ২)

কাঞ্চনবর্ণের ক�োটিগুণ তেজ�োময়ঽদর্পণ-সদৃশ (যাহাতে
প্রতিফলন লক্ষিত হয়) যঁাহার শ্রীঅঙ্গ-লাবণ্যের মহিমা,
(পার্থিব) পদ্মগন্ধ ও (স্বর্গীয়) পরিজাত-গন্ধ মর্ত্তিমান্
হইয়
ূ
যঁাহার শ্রীঅঙ্গ-স�ৌরভের স্তব করিতেছে, এবং ক�োটি ক�োটি
কন্দর্প যে শ্রীরূপের চরণতলে (বিশ্ববিশ্রুত নিজ রূপাভিমানে
নিদারুণ আঘাতে) মর্চ্ছিত
অবস্থায় পতিত—সেই রূপের
ূ
অবার রাস-বিলাস (বিভিন্ন প্রত্যঙ্গের ভাব-বিলাসময় বিচিত্র
ছন্দের স্পন্দন স�ৌষ্ঠব) প্রদর্শনীর বিতান-বিগ্রহ যিনি—সেই
দেবতা প্রেমময়মর্ত্তি
ূ শ্রীগ�ৌরাঙ্গসুন্দরেরই আমি স্তব করি ।
প্রেম-নাম-দান-জন্য-পঞ্চ-তত্ত্বকাত্মকং

সাঙ্গ-দিব্য-পার্ষদাস্ত্র-বৈভাবাবতারকম্ ।
শ্যাম-গ�ৌর-নাম-গান-নত
ৃ ্য-মত্ত-নাগরং

প্রেম-ধাম-দেবমেব ন�ৌমি গ�ৌর-সুন্দরম্ ॥
(্শ্রীশ্রীপ্রেম-ধাম-দেব-স্ত্রোত্রম্ ৩)

পঞ্চম পুরুষার্থ শ্রীকৃ ষ্ণ-প্রেম ও তদেকসাধন স্বরূপ শ্রীকৃ ষ্ণনাম
বিতরণের জন্য যিনি পঞ্চ-তত্ত্বাত্মক নিজ স্বরূপ-িবলাসের

২৮

শ্রীগ�ৌড়ীয়-দর্শন

প্রকাশ করিয়াছেন এবং নিজ সেই অপ্রাকৃ ত অঙ্গ, উপঙ্গ, অস্ত্র
ও পার্ষদ-সঙ্গে ভতলে
অবতরণ করিয়াছেন ও যিনি স্বয়ং সেই
ূ
শ্যামসুন্দর হইয়াও আজ গ�ৌরসুন্দর রূপে নিজ নাম গান
করিতে করিতে নৃত্যান্মত্ত হইয় নাগরিকের ন্যায় নদীয়ার
পথে পথে ভ্রমণ করিতেছেন —সেই দেবতা প্রেমময়মর্ত্তি
ূ
শ্রীগ�ৌরাঙ্গসুন্দরেরই আমি স্তব করি ।
প্রেমধাম-দিব্য-দীর্ঘ-দেহ-দেব-নন্দিতং

হেম-কঞ্জ-পঞ্জ
ু -নিন্দি-কান্তি-চন্দ্র-বন্দিম্ ।

নাম-গান-নত
ৃ ্য-নব্য-দিব্য-ভাব-মন্দিরং

প্রেম-ধাম-দেবমেব ন�ৌমি গ�ৌর-সুন্দরম্ ॥
(্শ্রীশ্রীপ্রেম-ধাম-দেব-স্ত্রোত্রম্ ২০)

দেবগণের আনন্দবর্দ্ধ নকারী সুদীর্ঘ দিব্য প্রেমময় যঁাহার
শ্রীবিগ্রহ, ক�োটি কনকপদ্মধিক্কারী চন্দ্র-বন্দিত যঁাহার
শ্রীঅঙ্গজ্যোতি এবং শ্রীকষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনে নৃত্য-বিলাস-জাত নিত্য
নব-নবায়মানন অপ্রাকৃ ত সাত্ত্বিকভাব সমহের
ূ যিনি লীলাপীঠ
স্বরূপ —সেই দেবতা প্রেমময়মর্ত্তি
ূ শ্রীগ�ৌরাঙ্গসুন্দরেরই আমি
স্তব করি ।
কৃষ্ণ-কৃষ্ণ-কৃষ্ণ-কৃষ্ণ-কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তনং
রাম-রাম-গান-রম্য-দিব্য-ছন্দ-নর্ত্তনম্ ।

যত্র তত্র কৃষ্ণনাম-দান-ল�োক-নিস্তরং

শাস্ত্র—বেদ ও তন্ত্রসমহূ যাহাকে কেবলমাত্র অন্বেষণই করিয়
চলিতেছে —সেই দেবতা প্রেমময়মর্ত্তি
ূ শ্রীগ�ৌরাঙ্গসুন্দরেরই
আমি স্বব করি ।
বিপ্র-শদ্র
ূ -যাবনাদি-নামদং
ূ -বিজ্ঞ-মর্খ

বিত্ত-বিক্রম�োচ্চ-নীচ-সজ্জনৈক-সম্পদম্ ।

স্ত্রী-পম
ু াদি-নির্ব্বি বাদ-সার্ব্ববাদিক�োদ্ধরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব ন�ৌমি গ�ৌর-সুন্দরম্ ॥
(্শ্রীশ্রীপ্রেম-ধাম-দেব-স্ত্রোত্রম্ ৬৪)

যিনি—ব্রাহ্মণ, শদ্র,
ূ পণ্ডিত, ম্র্খূ , এমন কি যবনাদি
অনার্য্যকুলকেও শ্রীহরিনামে শুদ্ধ করিয়াছেন ও ধনীনির্ধন, সবল-দুর্ব্বল, সজ্জন মাত্রেই সম্পদ-স্বরূপ এবং যিনি
নারী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে সমগ্র চিদচিৎবিশ্বের সর্ব্ববাদিসম্মত
উদ্ধারকর্ত্তা—সেই দেবতা প্রেমময়মর্ত্তি
ূ শ্রীগ�ৌরাঙ্গসুন্দরেরই
আমি স্তব করি ।
সিন্ধু -শন্য
ূ -বেদ-চন্দ্র-শাক-কুম্ভ-পর্ণি
ূ মা

সান্ধ্য-চান্দ্রক�োপরাগ-জাত-গ�ৌর-চন্দ্রম ।

স্নান-দান-কৃষ্ণনাম-সঙ্গ-তত্-পরাৎপরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব ন�ৌমি গ�ৌর-সুন্দরম্ ॥
(্শ্রীশ্রীপ্রেম-ধাম-দেব-স্ত্রোত্রম্ ৬৫)

চ�ৌদ্দশত সাত শকে ফাল্গুনী পর্ণিমায়
সন্ধ্যকালে চন্দ্রগ্রহণ য�োগ
ূ
শ্রীগ�ৌরচন্দ্রম (শচীর অঙ্গনে) আবির্ভূত হন । সেই পরাৎপর(্শ্রীশ্রীপ্রেম-ধাম-দেব-স্ত্রোত্রম্ ২২)
তত্ত্ব শ্রীগ�ৌরাঙ্গ শ্রীহরি যিনি জনগণের পবিত্র গঙ্গস্নান,
নানারত্ন-দ্রব্য দান ও সর্ব্বোপরি শ্রীহরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনসঙ্গে
যে পথে পথে, দেবালয়ে, তীর্থাশ্রমে “কৃ ষ্ণ কৃ ষ্ণ কৃ ষ্ণ কৃ ষ্ণ
কৃ ষ্ণ কৃ ষ্ণ কৃ ষ্ণ হে” বলিয় সুমধুর কীর্ত্তন ও “রাম রাম” অবতীর্ণ হন—সেই দেবতা প্রেমময়-মর্ত্তি
ূ শ্রীগ�ৌরাঙ্গসুন্দরেরই
গান করিতে করিেত ক�োন এক অনির্ব্বচনীয় দিব্যভাবে আমি স্তব করি ।
অনুপ্রাণিত হইয় পরম মধুর নৃত্য-বিলাস রচন করিয়াছেন
আত্ম-সিদ্ধ-সাবলীলা-পর
ূ ্ণ-স�ৌখ্য-লক্ষণং
এবং যেখনে সেখনে কালাকাল পাত্রাপত্র অবিচারে সমবেত
স্বানুভাব-মত্ত-নত
ৃ ্য-কীর্ত্তনাত্ম-বণ্টনম্ ।
জনসাধারণকে শ্রীকৃ ষ্ণ গাওয়াইয় নিস্তার করিয়াছেন—সেই
অদ্বয়ৈক-লক্ষ্য-পর
ূ ্ণ-তত্ত্ব-তত্-পরাৎপরং
দেবতা প্রেমময়মর্ত্তি
ূ শ্রীগ�ৌরাঙ্গসুন্দরেরই আমি স্তব করি ।
প্রেম-ধাম-দেবমেব ন�ৌমি গ�ৌর-সুন্দরম্ ॥
শ্রোত্র-নেত্র-গত্যতীত-ব�োধ-র�োধিতাদ্ভুতং
প্রেম-ধাম-দেবমেব ন�ৌমি গ�ৌর-সুন্দরম্ ॥

প্রেম-লভ্য-ভাব-সিদ্ধ-চেতনা-চমৎকৃতম্ ।
ব্রহ্ম-শম্ভু -বেদ-তন্ত্র-মগ
ৃ ্য-সত্য-সুন্দরং

প্রেম-ধাম-দেবমেব ন�ৌমি গ�ৌর-সুন্দরম্ ॥
(্শ্রীশ্রীপ্রেম-ধাম-দেব-স্ত্রোত্রম্ ৬৩)

যাহ চক্ষু ও শ্রুতি অগ�োচর—যাহ বদ্ধি
ু র গতিকেও স্তব্ধ
করিয়া দেয় এবং যাহা প্রেমারূঢ় অবস্থায় সুপ্রতিষ্ঠিত
চেতনাকেও চমৎকৃ ত করে (অর্থাৎ তঁাহাদের প্রকাশিত

(্শ্রীশ্রীপ্রেম-ধাম-দেব-স্ত্রোত্রম্ ৬৬)

যিনি—স্বতঃসিদ্ধ সহজ-লীলাময় পরিপর্ণূ আনন্দ-তত্ত্বের
লক্ষণ সমহের
আকর —যেহেতু আত্ম-সুখবিলাস ব বি
ূ
ভজনের প্রয়াস জনিত কীর্ত্ত—এই দুইটি পর্ণূ অদ্বয়তত্ত্বের
স্বাভাবিক ও ম�ৌলিক বাস্তব লক্ষণ-বিশিষ্ট—অতএব যিনি
অসম�োর্দ্ধ্ব—একমাত্র পরাৎপর তত্ত্ব—সেই দেবতা প্রেমময়মর্ত্তি
ূ
শ্রীগ�ৌরাঙ্গসুন্দরেরই আিম স্তব করি ।

২৯

শ্রীশ্রীগুরু-গ�ৌরােঙ্গ জয়তঃ

শ্রীশ্রীগ�ৌরসুন্দরের অাবির্ভাব বাসরে
শ্রীল শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগ�োস্বামী মহারাজ-িবরিচত

অরু বসেন	স�োনার সূরজ
উিদেছ কেন রে অাজ ।
বসন্ত সুষমা
উজাির অাপনা
ঢােল কেন জগমাঝ ॥ ১ ॥
তরু গুল্মলতা

অপর্
ূ ব্ব বারতা

বহে কেন য়ফলে ফুলে ।
ভৃঙ্গ ও বিহঙ্গে	কেন হেন রঙ্গে
সঙ্গীত তরঙ্গ তুলে ॥ ২ ॥
পিতত দুর্জ্জন	কেন রে গর্জ্জন
উল্লাসে ফাটিয় পড়ে ।
িবদ্য কুল ধন
অিভমানী জন
কেন ম্লান দুঃখ ভরে ॥ ৩ ॥

অাকাশ বাতাস	
ঘুচাইয় এাস
আশ্বাসে ভাসায়ে দেয় ।
সাধুজন মন
সুখ বিতরণআবেশে উন্মাদ হয় ॥ ৪ ॥
চ�ৌদিকেতে ধ্বনি	কি অপর্
ূ ব্ব শুনি
বহুজন উচ্চর�োল ।
হরে কৃ ষ্ণ রাম
নাম দিব্যধাম
হরি হরি হরি ব�োল ॥ ৫ ॥
ফাল্গুনী পর্ণিমা	হিন্দোল
রঙ্গমা
ূ
সুজন-ভজন রাগে ।
সংকীর্ত্তন সনে	
মরম গহনে
ন জািন কিভাব জাগে ॥ ৬ ॥
সন্ধ্য সমাগম
অপরূপ কত

কেন হেম ঘন ক�োলে ।
সুবর্ণ চন্দ্রম ভালে ॥ ৭ ॥

মহাজনে বলে	
গ�ৌরচন্দ্রোদয়	

গ্রহণের ছলে

পাপ রাহু ক্ষয়
চন্দ্রশ�োভা প্রেম ধন । ॥ ৯ ॥

তপন মগন

মর্ম্মজ্ঞ সকলে	

পরব
ূ পর্ব্বত

ছন্ন অবতার

সুবর্ণ চন্দ্রম	পিশছে নীলিম
সে নীল বিলীন হেমে ।
ইথে িকব ভায়	সাধুজন গায়
কলঙ্ক ন রহে প্রেমে ॥ ৮ ॥

সঙ্গ নাম সংকীর্ত্তন ।

নীিলন িবলীন চঁাদে ।

কহে কুতহলে
ূ

লক
ু ান কাহার
রাধা-রুিচ-রূপ-ছঁাদে ॥ ১০ ॥

উথে হেন স্তুতি	

রাধ াভাবদ্যুতি
সুবলিিত শ্যামরাত্ত ।
উদিল গ�ৌরাঙ্গ
নাম-প্রেম সঙ্গ
জয় জয় গ�োর গাত্ত ॥ ১১ ॥

৩০

শ্রীগ�ৌড়ীয়-দর্শন

শ্রীগ�ৌরসুন্দরের জন্মলীল বর্ণন
শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গ�োস্বামী রচিত
শ্রীচৈতন্য-চারিতামৃত আদিলীল ১৩।৮৯–১২৪

চ�ৌদ্দশত সাতশকে মাস যে ফাল্গুন ।

প�ৌর্ণমাসীর সন্ধ্যাকালে হৈলে শুভক্ষণ ॥৮৯॥
সিংহ-রাশি, সিংহ-লগ্না, উচ্চ গ্রহগণ ।

ষড়্-বর্গ, অষ্টবর্গ, সর্ব্ব সুলক্ষণ ॥৯০॥
অ-কলঙ্ক গ�ৌরচন্দ্র দিল দরশন ।

স-কলঙ্ক চন্দ্রে আর ক�োন্ প্রয়োজন ॥৯১॥
এত জানি’ চন্দ্রে রাহু করিল গ্রহণ ।

‘কৃ ষ্ণ’ ‘কৃ ষ্ণ’ ‘হরি’ নামে ভাসে ত্রিভুবন ॥৯২॥
জয় জয় ধ্বনি হৈল সকল ভুবন ।

চমৎকার হৈয়া ল�োক ভাবে মনে মন ॥৯৩॥

জগৎ ভরিয়া ল�োক বলে—‘হরি’ ‘হরি’ ।

সেইক্ষণে গ�ৌরকৃ ষ্ণ ভুমে অবতরি’ ॥৯৪॥
প্রসন্ন হইল সব জগতের মন ।

‘হরি’ বলি’ হিন্দুকে হাস্য করয়ে যবন ॥৯৫॥
‘হরি’ বলি’ নারীগণ দেই হুলাহুলি ।

স্বর্গে বাদ্য-নৃত্য করে দেব কুতহলী
॥৯৬॥
ূ
প্রসন্ন হৈল দশ দিক্, প্রসন্ন নদীজল ।

স্থাবর-জঙ্গম হৈল আনন্দে বিহ্বল ॥৯৭॥

নদীয়া-উদয়গিরি,
পর্ণচন্দ্র
গ�ৌরহরি,
ূ
কৃ প করি’ হইল উদয় ।
পাপ-তম�ো হৈল নাশ,	ত্রিজগতের উল্লাস,
জগভরি’ হরিধ্বনি হয় ॥৯৮॥
সেইকালে নিজালয়,
উঠিয় অদ্বৈত রায়,
নৃত্য করে আনন্দিত-মনে ।
হরিদাসে লঞ সঙ্গে,
হুঙ্কার-কীর্ত্তন-রঙ্গে,
কেনে নাচে, কেহ নাহি জানে ॥৯৯॥
দেখি’ উপরাগ হাসি’,
শীঘ্র গঙ্গাঘাটে আসি’,
আনন্দে করিল গঙ্গাস্নান ।

পাঞ উপরাগ ছলে,
আপনার মন�োবলে,
ব্রাহ্মণেরে দিল নান দান ॥১০০॥
জগৎ আনন্দময়,	দেখি’ মনে সবিস্ময়,
ঠারেঠ�োরে কহে হরিদাস ।
ত�োমার ঐছন রঙ্গ,	ম�োর মন পরসন্ন,
দেখি—কিছু কার্য্যে আছে ভাস ॥১০১॥

আচার্য়্যরত্ন, শ্রীনিবাস,	হৈল মনে সুখ�োল্লাস,
যাই’ স্নান কৈল গঙ্গা-জলে ।
আনন্দে বিহ্বল মন,
করে হরিসঙ্কীর্ত্তন,
নান দান কৈল মন�োবলে ॥১০২॥

এইমত ভক্তযতি,	যঁার যেই দেশে স্থিতি,
তাহঁ তাহঁ পাঞ মন�োবলে ।
নাচে, করে সঙ্কীর্ত্তন,
আনন্দে বিহ্বল মন,
দান করে গ্রহণের ছলে ॥১০৩॥

ব্রাহ্মণ-সজ্জন-নারী,
নানা-দ্রব্যে পাত্র ভরি’,
আইল সবে য�ৌতুক লইয় ।
যেন কঁাচা-স�োণা-দ্যুতি,
দেখি’ বালকের মর্ত্তি,
ূ
আশীর্ব্বাদ করে সুখ পাঞ ॥১০৪॥

সাবিএী, গ�ৌরী, সরস্বতী, 	শচী, রম্ভা, অরুন্ধতী,
আর যত দেব-নারীগণ ।
নানা-দ্রব্যে পাত্র ভরি’,
ব্রহ্মণীর বেশ ধরি’,
আসি’ সবে করেন দরশন ॥১০৫॥

অন্তরীক্ষে দেবগণ,	সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, চারণ,
স্তুতি-নৃত্য করে বাদ্য-গীত ।
নর্ত্তক, বাদক, ভাট,
নবদ্বীপে যার নাট,
সবে আসি’ নাচে পাঞ প্রীত ॥১০৬॥
কেব আসে কেব যায়, 	কেব নাচে কেব গায়,
সম্ভালিতে নারে কার ব�োল ।
খণ্ডিলেক দুঃখ-শ�োক,
প্রম�োদপুরিত ল�োক,
মিশ্র হৈল আনন্দে বিহ্বল ॥১০৭॥

আচার্য্যরত্ন, শ্রীনিবাস,
জগন্নাথমিশ্র-পাশ,
আসি’ তঁারে করে সাবধান ।

শ্রীশ্রীগুরু-গ�ৌরােঙ্গ জয়তঃ

৩১

করাইল জাতকর্ম্ম ,	যে আছিল বিধি-ধর্ম্ম,
তবে মিশ্র করে নান দান ॥১০৮॥

ডাকিনী-শঁাখিনী হৈতে,	শঙ্ক উপজিল চিতে,
ডরে নাম থুইল ‘নিমাই’ ॥১১৭॥

য�ৌতুক পাইল যত,
ঘরে ব আছিল কত,
সব ধন বিপ্রে দিল দান ।
যত নর্ত্তক, গায়ন,
ভাট, অকিঞ্চন জন,
ধন দিয়া কৈল সবার মান ॥১০৯॥

পুত্রমাতা-স্নানদিনে,	দিল বস্ত্র বিভুষণে,
পুত্র-সহ মিশ্রেরে সন্মানি’ ।
শচী-মিশ্রের পজ
মনেতে হরিষ হঞা,
ূ লঞা,
ঘরে আইল সিত ঠাকুরাণী ॥১১৮॥

শ্রীবাসের ব্রাহ্মণী,
নাম তঁার ‘মালিনী’,
আচার্য্যরত্নের পত্নী-সঙ্গে ।
সিন্দুর, হরিদ্রা, তৈল,
খই, কলা, নান ফল,
দিয় পুজে নারীগণ রঙ্গে ॥১১০॥

ঐছে শ্চী-জগন্নাথ,
পুত্র পাঞ লক্ষ্মীনাথ,
পুর্ণ হইল সকল বাঞ্ছিত ।
ধন-ধান্যে ভরে ঘর,	ল�োকমান্য-কলেবর,
দিনে দিনে হয় আনন্দিত ॥১১৯॥

অদ্বৈত-আচার্য্য-ভার্য্যা,
জগৎপুজিত আর্য্যা,
নাম তঁার ‘সীত ঠাকুরাণী’ ।
আচার্য্যের আজ্ঞ পাঞা ,
গেল উপহার লঞা,
দেখিতে বালক-শির�োমণি ॥১১১॥

মিশ্র—বৈষ্ণব, শান্ত,
অলম্পট, শুদ্ধ, দান্ত,
ধনভ�োগে নাহি অভিমান ।
পুত্রের প্রভাবে যত,
ধন আসি’ মিলে তত,
বিষ্ণু প্রীতে দ্বিজে দেন দান ॥১২০॥

সুবর্ণের কড়ি-বউলি,
রজতমদ্রা
ু -পাশুলি,
সুবর্ণের অঙ্গদ, কঙ্কণ ।
দু-বাহুতে দিব্য শঙ্খ,
রজতের মলবঙ্ক,
স্বর্ণমদ্রা
ু র নান হারগণ ॥১১২॥

লগ্ন গণি’ হর্ষমতি,
নীলামম্বর চক্রবর্ত্তী,
গুপ্তে কিছু কহিল মিশ্রেরে ।
মহাপুরুষের চিহ্ণ,
লগ্নে অঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন,
দেখি, — এই তারিবে সংসারে ॥১২১॥

ব্যাঘ্রনখ হেমজড়ি,
কটি-পট্টসুত্র-ড�োরী,
হস্ত-পদের যত আভরণ ।
চিত্রবর্ণ পট্টসাড়ী, 	বনি
ু ফ�োত�ো পট্টপাড়ী,
স্বর্ণ-র�ৌপ্য-মদ্র
ু  বহুধন ॥১১৩॥

ঐছে প্রভু শচী-ঘরে,
কৃ পায় কৈল অবতারে,
যেই ইহ করয়ে শ্রবণ ।
গ�ৌরপ্রভু দয়াময়,
তঁারে হয়েন সদয়,
সেই পায় তঁাহার চরণ ॥১২২॥

দুর্ব্বা, ধান্য, গ�োর�োচন,
হরিদ্রা, কুঙ্কুম, চন্দন,
মঙ্গল-দ্রব্য পাত্র ভরিয় ।
বস্ত্র-গুপ্ত দ�োল চড়ি’,	সঙ্গে লঞ দাসী-চেড়ী,
বস্ত্রালঙ্কার পেটারি ভরিয় ॥১১৪॥

পাইয় মানুষ-জন্ম,	ষে ন শুনে গ�ৌরগুণ,
হেন জন্ম তার ব্যর্থ হৈল ।
পাইয় অমৃতধুনী,	পিয়ে বিষাগর্ত্ত-পানি,
জন্মিয়া সে কেনে নাহি মৈল ॥১২৩॥

ভক্ষ্য, ভ�োজ্য উপহার,	সঙ্গে লইল বহু ভার,
শ্চীগৃহে হৈল উপনীত ।
দেখিয় বালক-ঠাম,
সাক্ষাৎ গ�োকুল-কান,
বর্ণমাত্র দেখি বিপরীত ॥১১৫॥

শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ,
আচার্য্য অদ্বৈতচন্দ্র,
স্বরূপ-রূপ-রঘুনাথদাস ।
ইঁহা-সবার শ্রীচরণ,	শিরে বন্দি নিজধন,
জন্মলীল গাইল কৃ ষ্ণদাস ॥১২৪॥

সর্ব্ব আঙ্গ—সুনির্ম্মাণ,
সুবর্ণ-প্রতিমা-ভান,
সর্ব্ব অঙ্গ—সুলক্ষণময় ।
বালকের দিব্য জ্যোতি,	দেখি’ পাইল বহু প্রীতি,
বাৎসল্যেতে দ্রবিল হৃদয় ॥১১৬॥
দর্
ূ ব্বা, ধান্য দিল শীর্ষ 	কৈল বহু আশীষে,
চিরজীবী হও দুই ভাই ।

৩২

শ্রীগ�ৌড়ীয়-দর্শন

আমাদের প্রাণস্বরূপ
ওঁ বিষ্ণু পাদ শ্রীভক্তিকক্ষক শ্রীধর দেবগ�োস্বামী মহারাজ

বাসুদেব ঘ�োষ গেয়েছেন—
যদি, গ�ৌর ন হ’ত
তবে কি হইত
কেমনে ধরিতাম দে ।
রাধার মহিম 	প্রেম-রসসীমা
জগতে জানাত কে ॥ ১ ॥
মধুর বৃন্দা	বিপিন-মাধুরী
প্রবেশ চাতুরী সার ।
বরজ-যব
ভাবের ভকতি
ু তী
শকতি হইত কার ॥ ২ ॥
গাও পুনঃ পুন

গ�ৌরাঙ্গের গুণ

সরল করিয় মন ।
এ ভব-সাগরে	
এমন দয়াল
না দেখিয়ে একজন ॥ ৩ ॥

(আমি) গ�ৌরাঙ্গ বলিয়া	
না গেনু গলিয়া
কেমনে ধরিনু দে ।
বাসুর-হিয়া	
পাষাণ দিয় (িবধি)
কেমনে গড়িয়াছে ॥ ৪ ॥
মহাপ্রভু যদি এ কলিযগে
ু ন আিবর্ভুত হতে ন তবে আম
দের জীবনকে আমর সহ্য করতাম কি করে । আমরা
বেঁচে থাকতাম কি করে । তিনি য দিয়েছেন—য জীবনের
সারবস্তু, য জীবনের একমাএ স্বাদুবস্তু, য জীবনের মাধুর্য্য—
তাকে ছাড় আমাদের মনে হয় এই পৃথিবীতে কার�োর
পক্ষে বেঁচে থাকাই অসম্ভব । এমন একটি বস্তু আবিষ্কৃ ত
হয়েছিল, শ্রীগ�ৌরসুন্দর দ্বার । তিনি যদি ন আসতেন

তবে আমর কেমন করে বঁাচতাম । এই চিন্ময় প্রেমের মত
পবিএ ত্ত কৃ পাময় বস্তু ছাড়া বেঁচে থাকাই অসম্ভব । শ্রীচৈতন্য
মহাপ্রভু ছাড়া কে আমাদের জানাত যে চিন্ময় প্রেমের জগতে
রাধারাণীর স্থানই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ? এইসব বস্তু আমর তঁার কাছ
থেকে পেয়েছি আর এখন আমর মনে করি জীবনের
ক�োন অর্থ আছে । ত ন হলে বেঁচে থাক আত্মহত্যারই
সামিল হত ।

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ (ভারতীয় কেন্দ্রসমহ)
ূ
শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ
সর্ব্বপ্রধান কেন্দ্র
ক�োলেগঞ্জ, নবদ্বীপ, নদীয়, পশ্চিমবঙ্গ,
পিন নং- ৭৪১৩০২ ফ�োন—৯৮৫১১৯৩৩৯১

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত কৃ ষ্ণানুশীলন সংঘ
৪৮৭ দমদম পার্ক, কলিকাত—৭০০ ০৫৫
ফ�োন—(০৩৩) ২৫৯০-৯১৯৫
শ্রীচৈতন্য-সারস্বত কৃ ষ্ণানুশীলন সংঘ
কৈখালি চিড়িয়াম�োড়, উত্তর চব্বিশ পরগণ
প�োঃ- এয়ারপ�োর্ট্, কলিকাত—৭০০ ০৫২
ফ�োন—(০৩৩) ২৫৯৩-৫৪২৮

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ
হায়দর পাড়, নিউ পাল পাড়, ১৫৫ নেজাজী সরণী,
শিলিগুড়ি - ৬, পশ্চিমবঙ্গ
ফ�োন- (৩৫৩২৫) ৯২২০০৪
শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ
গ্রাম ও প�ো ঃ- মেদিনীপুর,
জেল- পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গম

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ
বিধব আশ্রম র�োড়্, গ�ৌরবাটসাহী, পুরী, উড়িষ্য,
পিন নং-৭৫২০০১ ফ�োন- (০৬৭৫২) ২৩১৪১৩

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত আশ্রম
গ্রাম ও প�োঃ- হাপানিয়, জেল- বর্দ্ধ মান, পশ্চিমবঙ্গম
ফ�োন- (০৩৪৫৩) ২৪৯৫০৫

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ
৯৬ সেবাকুঞ্জ র�োড়্, বৃন্দাবন, মথুর,
উত্তর প্রদেশ, পিন নং- ২৮১১২১
ফ�োন- (০৫৬৫) ২৪৫৬৭৭৮

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত শ্রীধর গ�োবিন্দ সেবাশ্রম
গ্রাম- বামন
ু পাড়, প�োঃ- খঁাপুর, জেল- বর্দ্ধ মান, পশ্চিমবঙ্গম

শ্রীশ্রীধরস্বামী সেবাশ্রম
দসবিস, প�োঃ - গ�োবর্দ্ধ ন,
মথুর, উত্তর প্রদেশ, পিন নং- ২৮১৫০২
ফ�োন- (০৫৬৫) ২৮১৫৪৯৫
শ্রীচৈতন্য-সারস্বত কৃ ষ্ণানুশীলন সংঘ
গর্ভবাস (একচক্র ধাম)
গ্রাম ও প�োঃ- বীরচন্দ্রপুর, জেল- বীরভম,
ূ
পশ্চিমবঙ্গ, পিন নং- ৭৩১২৪৫

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ
গ্রাম- মাহাদিয়, প�োঃ- কান্দী, জেল- মর্শি
ু দাবাদ, পশ্চিমবঙ্গম
শ্রীচৈতন্য-সারস্বত সংকীর্ত্তন মহামণ্ডল
গ্রাম ও প�োঃ- ইস্লামপুর, জেল- মর্শি
ু দাবাদ, পশ্চিমবঙ্গম
শ্রীচৈতন্য-সারস্বত সংকীর্ত্তন মহামণ্ডল
গ্রাম ও প�োঃ- নাদনঘাট , জেল- বর্দ্ধ মান, পশ্চিমবঙ্গম
শ্রীশ্রীধরস্বামী ভক্তিয�োগ ক্যালচারাল কেন্দ্র (মহিল আশ্রম)
গ্রাম- শ্বাসপুর , প�োঃ- কালনা , জেল- বর্দ্ধ মান, পশ্চিমবঙ্গ

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠের প্রকাশিত গ্রন্থাবলী
শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগ�োস্বামী মহারাজের গ্রন্থাবলী

শ্রীমঠ থেকে প্রকাশিত ও প্রাপ্তব্য অন্যান্য গ্রন্থাবলী

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু (সম্পাদিত) শ্রীশিক্ষাষ্টক

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীমদ্ভগবদ্গীত (সম্পাদিত)

অমৃতব�োদ্য

শ্রীপ্রপন্নজীবনামৃতম্

শ্রীগুরুদেব ও তঁার করুণ

শ্রীপ্রেমধাম দেব-স্তোত্রম্

প্রেমময় অন্বেষণ

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীব্রহ্মসংহিত

শরণাগতি

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য

শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত

শ্রীগ�ৌড়ীয়-গীতাঞ্জলী শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

সিন্ধু-শন্য
ূ -বেদ-চন্দ্র-শাক-কুম্ভ-পরূ ্ণিম�
সান্ধ্য-চান্দ্রক�োপরাগ-জাত -গ�ৌর-চন্দ্রম� ।
স্নান-দান-কৃষ্ণনাম-সঙ্গ-জীবক�োদ্ধরং

প্রেম-ধাম-দেবমেব ন�ৌমি গ�ৌর-সুন্দরম্ ॥
(্শ্রীশ্রীপ্রেম-ধাম -দেব-স্ত্রোত্রম্ ৬৫)

মহাবদান্য অবতারী নিত্য লীলাময় গ�ৌরহরির সেই শুভ আবির্ভাব-িতথি , সেই ১৮০৭
শকাব্দের ফাল্গুনী প�ৌর্ণমাসী বৎসরান্তে আবার এই ভমণ্ডলে
সমদি
ু ত হইতেছেন ।
ূ
বসন্তলক্ষ্মীর অঙ্ক আল�োকিত করিয়� যে শ্রীপঞ্চমী গ�ৌরবিহিত মহা-সঙ্কীর্ত্তনে
সুপ্ত ধরণীর ধ্যান ভঙ্গ করিয়� দিলেন, অনন্তের মঞ্চতলে সুরাসুর চেতনাচেতনকে
উদ্বেলিত প্রেমানন্দের দিব্যমধুর ধ্বনিতে জাগরিত করিয়া গেলেন, তিনিই বলিলেন—
প্রভু আসিতেছেন !

আজি যে আনন্দর�োল গ�োল�োকে ভল�োকে
বৃন্দাবনে
ূ

আজি যে দক্ষিণ� বায়ু অভিনব পতস্পর্শ
দিতেছে পবেন
ূ
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহতার� স্নিগ্ধ সমজ্জ্ব
ু ল দিব্যভাব,

অনিন্দ্য-সুন্দররূপ� উৎফুল্ল� ধরণী, জয়�োল্লাসে আত্মহার�
আজি যে আব্রহ্মস্তম্ভ অসম্বৃত পুলক-চঞ্চল
সকলেরই মন�োবীণ� একইসুরে সাধ�,
প্রভু আসিতেছেন !!

ভকতিল�োচন-ধন্য প্রেমপর্ণূ স্নিগ্ধ-ভক্তজন

ক্ষণে নব দিব্যভাব দিব্যগন্ধ স্পর্শিত পবনে

বিহ্বল, আনন্দদীপ্ত, মহামত্ত, নিত্যানন্দময়

সাত্ত্বিল সঞ্চারী আদি ভাব-সিন্ধু তরঙ্গে ভাসয়—
মহাপ্রভু আসিতেছেন ।

নিত্যপ্রভু, নিত্যদাস, নিত্যলীলা তঁার ।
নিত্যধাম, নিত্যনাম, নিত্যকাম যঁার ॥

যগে
ু যগে
ু অবতীর্ণ গ�ৌর-কৃষ্ণ হরি ।

ঔদার্য্য-মাধুর্য্য-লীলাময় অবতারী ॥
অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গ�ৌররায় ।

ক�োন ক�োন ভাগ্যবান দেখিবারে পায় ॥
২

