
শ্রীমঠঠর প্রচধার িঠদেশ

শ্রীক্শক্ধাষ্টক ক্ববকৃ্ত
ভগিান্ শ্রীল ভক্তিক্সদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর

িধাধবুকৃ্তি
ঁও ক্িষু্পাদ শ্রীল ভক্তিক্িনোদ ঠাকুর
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শ্রীঙ�ৌড়ীয়-দর্শন
শ্রীঙ�ৌরপরূ্্শমা সংখ্য

৫২৯ গ�ৌরাব্দ ১৪২১ ব্াব্দ ২০১৫ খষৃ্াব্দ
শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ 

গ�াঙের�ঞ্জ, নবদ্ীপ, ন�দীয়

নিনিল-ভুবি-মায়া-নিন্ন-নবনিন্ন-কর্ত্রী
নিনিনলত-নবনি-রাগারাি্য-রাধিি-িািী

নববিু-বহুল-মগৃ্যা-মনুতি-মমাহান্ত-দার্তী ।
নবলসতু হৃনদ নিত্যযং ভনতিনসদ্ান্তবাণী ॥

রনরখেভুবনঙমারিনী মায়াঙ� রিন্নরবরিন্ন�ারর্ী,
জ্ারন�ঙ্র সাধ্য মরুতিরূপ গমাঙির রবনার-�ারর্ী,
রবরধমাঙ�্শর সাধনাঙ� রররিে �ঙর রা�মাঙ�্শর আরাধ্য রাধারমঙ্র বসরত,
শ্রীভরতিরসদ্ান্তবা্ী আমাঙদর হৃদঙয় সর্্শ দা রবোস �রুন ।

শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব -গ�ৌড়ীয়-সম্প্রদাচয়�-সংরক্ষ� ও গ�ৌড়ীয়-নবয�ু-প্রবর্্শ�
রবশ্বরবশ্রুত আৈায্শ্যভাস্কর অঙষ্ার্ররতশ্রী

ওঁ নবষু্পাদ শ্রীশ্রীল ভনতিনসদ্ান্ত সরস্বতী মগাস্বামী প্রভুপাধদর অনভন্ন নবগ্রহ

রবশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ সংস্াপ�
শ্রীরূপানু�াৈায্শ্যবয্শ্য সর্্শ রাস্ত্র-রসদ্ান্তরবৎ

ওঁ নবষু্পাদ শ্রীশ্রীল ভনতিরক্ষক শ্রীির মদবধগাস্বামী মহারাজ
�রৃ্্শ� প্ররতরঠিত ।

তদ্ �ৃপারভরিতি রূপানু� সুরসদ্ান্ত পার্ত রবশ্ব প্রৈার� প্রবর
শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠাধ্যপক্ষ

ওঁ নবষু্পাদ শ্রীশ্রীল ভনতিসুন্দর মগানবন্দ মদবধগাস্বামী মহারাধজর

অনু�ম্ায় ও তঁার মঙনানীত 
শ্রীমঙঠর বর্্শমান সভাপরত আৈায্শ্য

ওঁ নবষু্পাদ শ্রীল ভনতিনির্ম্মল আিরম্ম্য মহারাধজর

 অনুঙপ্রর্ায়  
সম্ারদত ও প্র�াররত ।
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শ্রীভক্তিক্িদ্ান্তবাণী
িাধুিেঙ্গ থাক্িয়া হক্র-গুরু-ববষ্ণব গিবা িক্রেত িক্রেতই 
আত্মিল্াণ লাভ হয় । মেের গেয়ােল ভজেের অক্ভেয়েি 
ভজে বেল ো, শ্রীগুরুপাদপেমের ক্েেদদেশানুিাের গুরুিৃষ্ণ 
সুোথদে ভজে িক্রেলই শুদ্ভজে হয় ।

—শ্রীল প্রভুপাদ

 
           সূচীপত্র 

	 সাধবুতৃ্তি	 ২
 ওঁ ক্বষু্ণপাদ শ্রীল ভক্তিক্বেোদ ঠািুর

	 শ্রীত্িক্াষ্টক	ত্ববতৃ্ি	 ৪
 ভ�বান্ শ্রীল ভক্তিক্িদ্ান্ত িরস্বতী ঠািুর

	 শ্রীসারস্বি-আরত্ি	 ৮
 শ্রীল ভক্তিরক্ষি শ্রীধর গদবে�াস্বামী মহারাজ

	 শ্রীগ�ৌর-�দাধর	রহস্য	 ১২
 শ্রীল ভক্তিসুন্দর গ�াক্বন্দ গদবে�াস্বামী মহারাজ

	 শ্রীত্িি্ািন্দ-ত্রগ�াদিী	 ২০

	 শ্রী�ঙ্াসা�র	মগহাৎসব	 ২২
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িাধুবৃক্তি
ওঁ ক্বষু্ণপাদ শ্রীল ভক্তিক্বেোদ ঠািুর

(শ্রীিজ্জেেতাষণী ১১ েণ্ড, ১১ িংে্া)

�হৃস্থ ও �হৃত্াক্�-ববষ্ণবেভেদ িাধু দুই প্রিার । গিই 
িাধুক্দে�র গে-বৃক্তি অবলক্বিত হইেব, তাহা �হৃস্থ ও 
�হৃত্াক্�-ববষ্ণবেভেদ পথৃক্ পথৃক্ ক্লক্েত হইেব । �হৃস্থ ও 
�হৃত্া�ীর উপেো�ী বৃক্তি পথৃক্ হইেলও িতিগুক্ল বৃক্তি 
উভেয়রই উপেো�ী, তাহাও পথৃক্রূেপ ক্বেবক্চত হইেব ।

বতৃ্তি	দুই	প্রকার—প্রবতৃ্তি	ও	জীবি; 
িন্মগধ্	স্বভাব-জত্িি	বতৃ্তিই	ধর্ম্ম

‘বৃক্তি’-শেদের দুই অথদে অথদোৎ ‘প্রবৃক্তি’ ও ‘জীবে’ । 
‘স্বভাব’গি প্রবৃক্তি বলা োয় । গিই স্বভাব-জক্েত প্রবৃক্তিই 
জীেবর ধর্দে  । শ্রীভা�বেত িপ্তম স্কেধে এিাদশ অধ্ােয়র 
৩১শ গ্ােি বক্লয়ােেে,—

প্রা�়ঃ	স্বভাব-ত্বত্হগিা	িৃণাং	ধগর্ম্মা	যগু�	যগু�	।
ববদ-দৃত্ভ়ঃ	স্গৃিা	রাজন্	গপ্রি্	বেহ	ে	ির্ম্মকৃৎ	॥

গিই স্বভাব-জাত বৃক্তিেত বতিদেমাে থাক্িয়া মনুষ্য জীবে-
োত্রা ক্ের্দে াহ িক্রেত িক্রেত ক্েগুদেণ িৃষ্ণভক্তি লাভ 
িক্রেত পােরে । অন্যথা অধের্দে  পক্তত হইয়া ক্রেমান্নক্ত 
লাভ িক্রেত পাক্রেবে ো । শ্রীমদ্া�বেত িপ্তেম 
বেলে,—

বতৃি্া	স্বভাব-কৃি�া	বতিম্মমাি়ঃ	স্বকর্ম্মকৃৎ	।
ত্হত্া	স্বভাবজং	কর্ম্ম	িনিত্িম্মর্ম্মণিাত্ম�াৎ	॥

(ভাঃ ৭।১১।৩২)

ত্ির্ম্মণিার	িামই	ভত্তি
‘ক্েগুদেণতা’-শেদে ভক্তিেি বুঝায় । েথা শ্রীভা�বেত 
এিাদেশ,—

িস্াগদেহত্মমং	লব্ধা	জ্াি-ত্বজ্াি-সম্ভবম্	।
র্ণ-সঙ্ং	ত্বত্িধ ্ম্ম�	মাং	ভজন্তু	ত্বেক্ণা়ঃ	॥

(ভাঃ ১১।২৫।৩৩)

‘ক্েগুদেণং মদুপাশ্রয়ম্’—এই ভ�বদ্াি্ হইেত ক্স্থর 
হইয়ােে গে, ভক্তি হইেত োহা িৃত হয়, তাহাই ক্েগুদেণ । 
(ভাঃ ১১।২৫।৩৪-৩৫)—

রজস্তমশ্াত্ভজগ�ৎ	সত্ত্ব-সংগসব�া	মতু্ি়ঃ	॥
সত্ত্বাঞ্াত্ভজগ�ৎ	যগুতিা	নিরগেক্্ণ	িান্তধী়ঃ	।

ত্ির্ম্মণ	হইবার	উো�
অতএব িাক্্বিি দ্রব্, ক্ক্রয়া, িাল, গদশ-িমদুােয় 
ভ�বদ্ক্তি িংেতুি িক্রয়া জীবে-োত্রা িক্রেত পাক্রেল 
মনুষ্য ক্েগুদেণ হইেত পােরে । িাক্্বিি-প্রবৃক্তিেত মনুষ্য-
মােত্ররই অক্ধিার এবং গিই অক্ধিাের ক্স্থত হইয়া জীব 
ক্রমশঃ ক্েগুদেণ হইয়া থােিে । মনুষ্যক্দে�র িাধারণ িাক্্বিি 
প্রবৃক্তি িপ্তম স্কেধে (ভাঃ ৭।১১।৮-১২) িক্থত হইয়ােে । 
েথা—িত্, দয়া, তপঃ, গশৌচ, ক্তক্তক্ষা (িহ্য-গুণ), 
ঈক্ষা (েতুিােতুি-ক্বেবি), শম (মেের িংেম), দম 
(ইক্্রিয়-দমে), অক্হংিা, ব্রহ্মচেদে্, ত্া�, স্বাধ্ায় (জপ), 
িরলতা, িেন্তাষ, িমদশশী জেের গিবা, গ্াম্-গচষ্া 
হইেত ক্েবৃক্তি, ক্বপেদে্েয়েহক্ষা (ক্েষ্ফল-তিদে-ক্েবৃক্তি), 
বৃথালাপ-ক্েবৃক্তি, আত্মক্বমশদেে (আত্ম-অোত্ম-ক্বচার), 
অন্নাক্দর ক্বভা�, িিল-গলােি ভ�বৎ-িবিধে-বুক্দ্, তথা 
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ভ�বৎ-শ্রবণ-িীতিদেে, স্মরণ, গিবা, ইজ্া, েক্ত, দাস্য, 
িে্ ও আত্মক্েেবদে ।

োত্র	প্রকার	বণম্ম	ও	োত্র	প্রকার	আশ্রগমর	ধর্ম্ম	ও	র্ণ
এই ক্ত্রশক্ি প্রবৃ্ক্তির তারতম্-অনুিাের ব্রাহ্মণ, ক্ষক্ত্রয়, 
ববশ্য ও শদূ্র—এই চাক্রপ্রিার বণদে এবং �হৃস্থ, ব্রহ্মচারী, 
বােপ্রস্থ ও িন্ন্ািী—এই চাক্র প্রিার আশ্রম হইয়ােে । 
েথা এিাদেশ (ভাঃ ১১।১৮।৪২),—

ত্ভগক্াধম্মর্ম্ম়ঃ	িগমাত্হংসা	িে	ঈক্া	বগিৌকস়ঃ	।
�তৃ্হগণা	ভি্-রগক্জ্া	ত্বিজস্যাোযম্ম্-বসবিম্	॥

শম ও অক্হংিা িন্ন্ািীর ধর্দে  । তপ ও ঈক্ষা বাণপ্রেস্থর 
ধর্দে  । ভতূরক্ষা ও পজূা �হৃীর ধর্দে  । গুরুেিবা ব্রহ্মচারীর 
ধর্দে  । বণদে-চতুষ্েয়র জীবে-বৃক্তি এইরূেপ িংেক্ষেপ ক্লক্েত 
হইয়ােে,—অধ্য়ে, অধ্াপো, েজে, োজে, দাে ও 
প্রক্তগ্হ—এই েয়িী ব্রাহ্মেণর ির্দে ; তন্মেধ্ অধ্াপে, 
োজে ও প্রক্তগ্হদ্ারা জীক্বিা ক্ের্দে াহ হওয়া উক্চত । 
ক্ষক্ত্রেয়র বৃক্তি,—প্রজাপালেে দণ্ড, শুল্াক্দদ্ারা জীক্বিা 
ক্ের্দে াহ । িৃক্ষ, গ�ারক্ষা, বাক্ণজ্—ববেশ্যর বৃক্তি । গিবল 
ক্দ্জ-শুশ্রূষাই শেূদ্রর জীক্বিা । িঙ্কর-জাক্তর িুল-
প্রচক্লত বৃক্তিই জীক্বিা-ক্ের্দে ােহর উপায় ।

বদহ-মিগক	ভজগির	অনুকল্	কত্রবার	ত্ি�ম
এইিমস্ত ভা�বতীয় ক্িদ্ান্ত হইেত বুক্ঝেত হইেব গে, 
মােব�েণর এ জ�েত অবক্স্থক্ত-িাল পেদে্ন্ত হক্রভজেই 
এিমাত্র উেদেশ্য—আর গিাে উেদেেশ্য োই । স্থলূেদহ ও 
ক্লঙ্গেদহেি ঐরূপ ভজেের অনুিলূ িক্রেত ো পাক্রেল 
ভজে হইেত পাের ো । গিই গদহদ্েয়র আনুিেূল্-
ক্িক্দ্র অক্ভপ্রােয় িতিগুক্ল ব্বস্থার প্রেয়াজে । প্রথেম 
স্থলূেদেহর িংরক্ষণােথদে �হৃ-দ্ার, বহু-দ্রব্ ও অন্ন-পাোক্দ 
িংগ্হ িরার প্রেয়াজে হয় । ক্লঙ্গেদেহর উন্নক্তর জন্য 
িক্দ্দ্া ও িদ্ৃক্তির প্রেয়াজে হয় । গদহদ্য়েি িম্ণূদেরূেপ 
ভক্তির অনুিলূ িক্রেত হইেল তাহােদর ক্েগুদেণ-ক্স্থক্তর 
প্রেয়াজেীয়তা । অোক্দ-ির্দে ফেল জীেবর গে স্বভাব ও 
বািো জেন্ম, তাহােত ি্বি-রজঃ-তমঃ—এই ক্তে গুেণর 
ক্মশ্রভাব অবশ্য থােি । প্রথেম ি্বি-গুেণর িমকৃ্দ্দ্ারা 
রজঃ-তমঃ-গুণদ্য়েি ের্দে  ও পরাক্জত িক্রয়া িে্বির 
প্রাধান্য স্থাপে িরা উক্চত । গিই ি্বিেি ভজেের িম্ণূদে 

অধীে িক্রেত পাক্রেল তাহাই ক্েগুদেণ হয় । এই ক্রম-
অবলবিেদ্ারা ভজেেো�্ গদহ, মে ও অবস্থা িাক্ধত 
হয় ।

বণম্মাশ্রম-ধগর্ম্মর	প্রগ�াজিীিা
আেদৌ মােেবর স্বভাবজক্েত গদাষ-গুেণর মেধ্ অবক্স্থক্ত-
িােল বণদোশ্রম-ধের্দে র প্রেয়াজেীয়তা । বণম্মাশ্রম-ধগর্ম্মর	
মল্	 িাৎেযম্ম্	 এই	 বয,	 মািব	 ক্রগম	 ক্রগম	 িদবলম্বগি	
ভজি	 কত্রবার	 বযা�্	 হইগবি	। তদুেদেেশ্য শ্রীমন্মহাপ্রভু 
ক্েম্নক্লক্েত ভা�বত-গ্ােি (ভাঃ ১১।৫।২-৩) 
শ্রীিোতেেি বক্লয়াক্েেলে,—

মখু-বাহর্ু-োগদভ়্ঃ	েরুুষস্যাশ্রনম়ঃ	সহ	।
েত্াগরা	জত্জ্গর	বণম্মা	র্নণত্বম্মপ্রাদ�়ঃ	েথৃক্	॥
য	এষাং	েরুুষং	সাক্াদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্	।
ি	ভজন্ত্বজািত্ন্ত	স্ািাদ্ভ্রষ্টা়ঃ	েিন্ত্ধ়ঃ	॥

বণম্মাশ্রম-ধগর্ম্মর	উগদেশ্য	হত্রভজি,	িগেৎ	িাহা	ত্িষ্ফল
েেে শ্রীরামােন্দ বক্লেলে গে, িাধ্-িাধে ক্বক্ধ এই,—

বণম্মাশ্রমাোরবিা	েরুুগষণ	ের়ঃ	েমুান্	।
ত্বষু্রারাধ্গি	েন্া	িান্যৎিগতিাষ-কারণম্	॥

(ক্বঃ পঃু৩।৮।৯)

তেে শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই ক্বক্ধেি ‘বাহ্য’ বক্লয়া তদেপক্ষা 
উচ্চ ক্িদ্ান্ত বক্লেত বেলে । মহাপ্রভু উক্তির তাৎপেদে্ 
এই গে, “গহ রামােন্দ! স্থলূ-ক্লঙ্গেদহেি ক্েয়ক্মত 
িক্রবার জন্য বণদোশ্রম-ধর্দে  । েক্দ গিহ গিবল তাহােতই 
িন্তুষ্ হইয়া শ্রীহক্রভজে ো িের, তেব তাহার ক্ি লাভ 
হইল ? সুতরাং বণদোশ্রম-ক্বক্ধ বদ্জীেবর এিমাত্র শুদ্-
জীবেোপায় হইেলও তাহা ‘বাহ্য’” । েথা (ভাঃ ১।২।৮)।—

ধর্ম্ম়ঃ	স্বনুত্ঠিি়ঃ	েংুসাং	ত্বষ্বক্বসি-কথাসু	য়ঃ	।
বিাৎোদগ�দ্	যত্দ	রত্িং	শ্রম	এব	ত্হ	বকবলম্	॥

বদহি্া�-েযম্ম্ন্ত	বণম্মাশ্রম-ধর্ম্ম	োলিী�
ইহার দ্ারা এরূপ ক্িদ্ান্ত িক্রেত হইেব ো গে, 
শ্রীমন্মহাপ্রভু বণদোশ্রম-ধর্দে েি দেূর ক্েেক্ষপ িক্রেত আজ্া 
ক্দয়ােেে । েক্দ তাহাই হইত, তেব তাঁ হার জীবে-লীলায় 
�হৃস্থ অবস্থায় �াহদেস্থ্ ও িন্ন্ািাবস্থায় িন্ন্াি-ধর্দে  
িম্ণূদেরূেপ পালে িক্রয়া ক্তক্ে ির্দে জীবেি ক্শক্ষা ক্দেতে 
ো । বণদোশ্রম-ধর্দে , োবেদেহ অবশ্য আশ্রয়ণীয়, ক্িন্তু তাহা 
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ির্দে দা ভক্তির িম্ণূদে অক্ধিাের ও অধীেে থাক্িেব । 
বণদোশ্রম-ধর্দে  ‘পরধের্দে র’ ক্ভক্তি স্বরূপ । ‘পরধের্দে র’ 
পক্রপক্কতা হইেল উেপয়-প্রাক্প্তর িেঙ্গ িেঙ্গ উপােয়র 
ক্রমশঃ অোদর হয় । আবার গদহ-ত্াে�র িক্হতও তাহা 
পক্রত্তি হয় ।
শ্রীরামািন্দ-কতৃিম্মক	 উদৃ্ি	 ব্াগকর	 বিষাগদ্ম্ম	 আগে	 বয,	

“ত্বষু্রারাধ্গি	েন্া	িান্যতিগতিাষ-কারণম্	।”	িাহাগি	জাত্িগি	
হইগব	 বয,	 বণম্মাশ্রম-ধর্ম্মাবলম্বি	 ব্িীি	 সংসারী	 জীগবর	
শ্রীহত্রভজগির	 অনুকল্	 জীবি-যােগির	 আর	 বকাি	 েন্া	
িাই	।	ইহাগক	ভতি-জীবি-লাগভর	একমাত্র	েন্া	বলা	যা�	।

জগন্মর	বিারা	বণম্ম	ত্িরূত্েি	হ�	িা—স্বভাগবর	বিারা	হ�
মােব স্বভাবতঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষক্ত্রয়, ববশ্য, শদূ্র, িঙ্কর ও 
অন্ত্জ—এই িয়ভাে� ক্বভতি । গিাে গদেশ বণদোশ্রম 
স্পষ্রূেপ ো থাক্িেলও অঙু্কররূেপ আেে । োহার 
গে স্বভাব, তাহার গিই বৃক্তি ও তদনুিাের তাহার 
জীক্বেিাপায় হইয়া থােি । অেন্যর বৃক্তি ও অেন্যর জীক্বিা 
অবলবিে িক্রেল অমঙ্গল হয়, এমে ক্ি, হক্রভজেের 
ক্বেশষ ব্াঘাত হয় । জন্মই ইহােত এিমাত্র িারণ েয়, 
স্বভাবই এিমাত্র িারণ । শ্রীমদ্া�বেতর িপ্তম স্কেধে 
ক্লক্েয়ােেে,—

যস্য	যল্লক্ণং	গপ্রাতিং	েংুগসা	বণম্মাত্ভব্ঞ্জকম্	।
যদন্যত্রাত্ে	দৃগশ্যি	িগতিনিব	ত্বত্িত্দেম্মগিৎ	॥

(ভাঃ ৭।১১।৩৫)

শ্রীধরস্বামী িীিায় বক্লয়ােেে, “শমাক্দক্ভেরব ব্রাহ্মণাক্দ-
ব্বহােরা মেু্ঃ ে জাক্ত-মাত্রাক্দত্াহ—েেস্যক্ত । 
েদ্ েক্দ অন্যত্র বণদোন্তেরক্প দৃেশ্যত তদ্ণদোন্তরং গতনেব 
লক্ষণ-ক্েক্মেতিনেব বেণদেে ক্বক্েক্দেদে েশৎ, ে তু জাক্ত-
ক্েক্মেতিেেত্থদেঃ” । এবম্তূ িোতে বণদোশ্রম-ধর্দে  ির্দে দা 
অবলবিেীয় । ইহা প্রায়ই ভক্তির উপেো�ী । চতুর্দে ণদে ও 
িঙ্কর-জাক্ত—িিেলই িাক্্বিি স্বভাবেি উন্নত িক্রেত 
েত্াগ্হ িক্রেবে । অন্ত্জ ব্ক্তির েক্দ গিাে সুিৃক্তক্রেম 
ভাে�্াদয় হয় তেব শুদ্াচাের থাক্িয়া ি্বিগুেণর উন্নক্ত 
িাধে িক্রেবে । িিেলই িাধুিঙ্গ িৃপায় ভক্তিেি প্রাধান্য 
ক্দয়া উন্নত ি্বিেি ক্েগুদেণ-অবস্থায় আক্েেবে । ইহাই 
িোতে ধের্দে র ক্রম । ভক্তি থাক্িেল িিল বণদেই ক্দ্েজাতিম, 
ভক্তি ো থাক্িেল িাক্্বিি ব্রাহ্মেণরও জীবে-বৃথা ।

ের্্ম্মাের	আোর-মগধ্	মহাপ্রভুর	েরবতি্তী	 
ত্িক্াোরই	গ্রহণী�

এিক্ি িথা এস্থেল উদাহৃত হউি । গিাে মহাত্মা 
বক্লয়ােেে, “মহাজেের গেই পথ, তােত হব অনুরত, 
পরূ্দে াপর িক্রয়া ক্বচার ।” শ্রীমন্মহাপ্রভুর আ�মেের 
পেূর্দে  গে-িিল ঋক্ষ-মহাত্ম�ণ আচরণ ক্শক্ষা ক্দয়ােেে, 
গি-িিলেি পরূ্দে -মহাজেের মেধ্ �ণ্ বক্লয়া জাক্েেত 
হইেব । শ্রীমন্মহাপ্রভুর উদয় হইেত গে-িব মহাজেের 
আচার গদো োয়, তাহা পরবতিশী মহাজেের আচার । 
পরবতিশী আচারই েশ্রষ্ঠ ও অবলবিেীয় । জীবক্শক্ষার 
জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর ও তাঁ হার অনু�ত জেের গে আচার, 
তাহাই ির্দে েতাভােব অনুিরণীয় ।

�হৃস্	নবষ্গবর	ব্বহার	ও	বতৃ্তি
িদ্ৃক্তি ক্ি ?—ইহা জাক্েেত হইেল, শ্রীিৃষ্ণনচতেন্যর 
অনু�ত-জেের আচার দ্রষ্ব্ । েতদেূর পাক্র, তাহা 
িংেক্ষেপ এই প্রবেধে িংগ্হ িক্রবার গচষ্া িক্রব । আেদৌ 
�হৃেস্থর ব্বহার ও বৃক্তি োহা শ্রীমন্মহাপ্রভু ও প্রভুভেতির 
চক্রেত্র পাওয়া োয়, তাহা ক্লক্েেতক্ে,—

ভজেের িহায়-স্বরূেপ �হৃস্থ-ব্ক্তির �কৃ্হণী-িংগ্হ । 
প্রভু বক্লেলে,—

�হৃস্	হইলাম,	এগব	োত্হ	�হৃ-ধর্ম্ম	॥
�তৃ্হণী	ত্বিা	�হৃধর্ম্ম	িা	হ�	বিাভি	।

(বচঃ চঃ আঃ ১৫।২৫-২৬)

�কৃ্হণীর িক্হত ধর্দে -িংিার িক্রেত গ�েলই শ্রীিৃেষ্ণর 
দাি-দািীরূেপ পতু্র-িন্যার উদয় হয়; তাহাক্দ�েি 
প্রক্তপালে িরার োম িুিুবি-ভরণ । এইিব-িােেদে্ ধের্দে র 
িক্হত অথদে-িঞ্চেয়র প্রেয়াজে । তৎিবিেধে শ্রীমন্মহাপ্রভু 
বক্লয়ােেে,—

প্রভু	বগল,	“েত্রবার	অগিক	বিামার	।
ত্ির্ম্মাহ	বকমগি	িগব	হইগব	সবার	?	॥

(বচঃ ভাঃ অঃ ৫।৪১)
�হৃস্	হগ�ি	ইঁগহা,	োত্হগ�	সঞ্�	।
সঞ্�	িা	নকগল	কুটুম্ব-ভরণ	িাত্হ	হ�	॥

(বচঃ চঃ মঃ ১৫।৯৫)

উপেতুি বয়েি ক্বদ্া-ক্শক্ষা িরা আবশ্যি । ক্িন্তু বক্হর্ুদে ে 
শাস্তাক্দ অধ্য়ে িরা উক্চত েয় । প্রভু বক্লেলে,—
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েগ়ে	বকগি	বলাক	?—কৃষ্-ভত্তি	জাত্িবাগর	।
বস	যত্দ	িত্হল,	িগব	ত্বদ্া�	ত্ক	কগর	?	॥

(বচঃ ভাঃ আঃ ১২।৪৯)
ত্বষ�-মদান্ধ	সব	ত্কেুই	িা	জাগি	।
ত্বদ্ামগদ,	ধিমগদ	নবষ্ব	িা	ত্েগি	॥
ভা�বি	েত়্ে�াও	কাগরা	বতু্দ্িাি	।

(বচঃ ভাঃ মঃ ৯।২৪১-২৪২)

‘অক্তক্থ-গিবা �হৃেস্থর প্রধাে ধর্দে ’—ইহা প্রভুর আজ্া,—

�হৃগস্গর	মহাপ্রভু	ত্িখাগ�ি	ধর্ম্ম	।
অত্িত্থর	বসবা—�হৃগস্র	মল্-কর্ম্ম	॥
অনকিগব	ত্েতিসুগখ	যার	বযি	িত্তি	।
িাহা	কত্রগলই	বত্ল	অত্িত্থগি	ভত্তি	॥

(বচঃ ভাঃ আঃ ১৪।২১-২৬)
িিেলর িক্হত �হৃস্থ ‘িরল’-ব্বহার িক্রেবে; িুিী-
োিী, িপিতা গিােপ্রিাের হৃদেয় রাক্েেবে ো । প্রভু 
িক্হেলে,—

অিএব	�গৃহ	িুত্ম	কৃষ্	ভজ	ত্��া	।
কুটীিাত্ট	েত্রহত্র’	একান্ত	হই�া	॥

(বচঃ ভাঃ আঃ ১৪।১৪২)
গুরুজেের গিবা �হৃেস্থর প্রধাে ধর্দে  । প্রভু িক্হেলে,—

�হৃস্	হই�া	কত্র	ত্েিৃ-মািৃ-বসবি	।
ইহাগি	সন্তুষ্ট	হগবি	লক্ষী-িারা�ণ	॥

(বচঃ চঃ আঃ ১৫।২০)

�হৃস্থ ববরা�্ ধর্দে  হৃদেয় ক্শক্ষা িক্রেবে, ক্িন্তু গবশাক্দর 
দ্ারা ববরা�ী িাক্জেবে ো । প্রভু বক্লেলে,—

ত্স্র	হঞা	ঘগর	যাও,	িা	হও	বািুল	।
ক্রগম	ক্রগম	ো�	বলাক	ভবত্সনু্ধ-কল্	॥
মকম্মট-নবরা�্	িা	কর	বলাক	বদখাঞা	।
যথাগযা�্	ত্বষ�	ভুঞ্জ	অিাসতি	হঞা	॥
অন্তগর	ত্িঠিা	কর,	বাগযে	বলাক-ব্বহার	।
অত্েরাৎ	কৃষ্	বিামা�	কত্রগবি	উদ্ার	॥

(বচঃ চঃ মঃ ১৬।২৩৭-২৩৯)
পর-উপিার-ধর্দে  �হৃেস্থর ক্েতান্ত িতিদেব্ । শ্রীমন্মহাপ্রভু 
বেলে,—

ভারি-ভত্্মগি	নহল	মনুষ্য-জন্ম	যার	।
জন্ম-সাথম্মক	কত্র’	কর	ের-উেকার	॥

(বচঃ চঃ আঃ ৯।৪১)

িাে,	�াও,	ভতিসগঙ্	কর	সঙ্ীতিম্মি	।
কৃষ্িাম	উেগদত্ি’	িার’	সর্ম্মজি	॥

(বচঃ চঃ আঃ ৭।৯২)

ইহােত ভক্তি-আেলাচো-িােেদে্ িপি-িঙ্গ ক্েেষধ 
হইয়ােে । ে�রিীতিদেেেও শুদ্ভতি-িঙ্গ েতৃ্-�ীেতর 
উপেদশ । অভতি-িেঙ্গ িীতিদেোক্দ ো িরা প্রেয়াজে ।

�হৃস্থ িিল-িােেদে্ ঈশ্বেরর ইচ্ার উপর ক্েভদের 
িক্রেবে । প্রভু বক্লয়ােেে,—

শুি	মািা,	ঈশ্বগরর	অধীি	সংসার	।
স্বিন্ত্র	হইগি	িত্তি	িাত্হক	কাহার	॥

(বচঃ ভাঃ মঃ ২৮।৫৫)

�হৃস্থ ক্বেশষ িতিদেতার িক্হত অিৎিঙ্গ অথদোৎ 
অনবষ্ণব-িঙ্গ, স্তী ও বস্তণ-িঙ্গ পক্রত্া� িক্রেবে । প্রভু 
বক্লেলে,—

অসৎসঙ্-ি্া�,—এই	নবষ্ব-আোর	।
স্তী-সঙ্ী—এক	‘অসাধ’ু,	কৃষ্াভতি	আর	॥

(বচঃ চঃ মঃ ২২।৮৪)

�হৃস্থ পর-স্তী বা গবশ্যােত গলাভ িক্রেবে ো । েথা, 
িৃষ্ণদাি-ক্বষেয় প্রভুর আচরণ—

ব�াসাত্ঞর	সগঙ্	রগহ	কৃষ্দাস	ব্াহ্মণ	।
ভট্টথাত্র-সহ	িাঁ হা	নহল	দরিি	॥
স্তী-ধি	বদখাঞা	িাগর	বলাভ	জন্মাইল	।
আযম্ম্	সরল	ত্বগপ্রর	বতু্দ্িাি	নকল	॥

(বচঃ চঃ মঃ ৯।২২৬-২২৭)

প্রভু গিেশ ধক্রয়া গিই ব্রাহ্মণেি স্তীেলাভ হইেত রক্ষা 
িক্রেলে । ‘িরল-ক্বপ্র’ অেথদে দুর্দে ল-হৃদয় ব্রাহ্মণ-িুমার ।

�হৃস্থ-ববষ্ণব স্বধর্দে ানুিাের জীক্বিা-ক্ের্দে ােহর জন্য অথদে 
িঞ্চয় িক্রেবে । গিাে পাপদ্ারা অথদে িংগ্হ িক্রেবে 
ো । শ্রীক্েত্ােন্দ প্রভু বক্লয়ােেে,—

শুি	ত্বিজ,	যগিক	োিক	নকত্ল	িুই	।
আর	যত্দ	িা	কত্রস্	সব	ত্িম	ুমতু্ঞ	॥
েরত্হংসা,	ডাকা,	েুত্র—সব	অিাোর	।
ো়ে	ত্��া,	ইহা	িুত্ম	িা	কত্রহ	আর	॥
ধর্ম্মেগথ	ত্��া	িুত্ম	লহ	হত্রিাম	।
িগব	িুত্ম	অগন্যগর	কত্রবা	েত্রত্রাণ	॥
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যি	সব	দসু্,	বোর	ডাত্ক�া	আত্ি�া	।
ধর্ম্মেগথ	সবাগর	লও�াও	িুত্ম	ত্��া	॥

(বচঃ চঃ অঃ ৫।৬৮৫-৬৮৮)
ক্তক্েই িদ্�হৃস্থ, ক্েক্ে প্রত্হ লক্ষোম গ্হণ িেরে । 
তাঁ হার �েৃহই শুদ্নবষ্ণব�ণ প্রিাদ গ্হণ িক্রেবে । প্রভু 
িক্হেলে,—

প্রভু	বগল,	“জাি,	‘লগক্শ্বর’	বত্ল	কাগর	?	।
প্রত্িত্দি	লক্িাম	বয	গ্রহণ	কগর	॥
বস-জগির	িাম	আত্ম	বত্ল	‘লগক্শ্বর’	।
িথা	ত্ভক্া	আমার,	িা	যাই	অন্য	ঘর”	॥

(বচঃ ভাঃ অঃ ৯-১২১-১২২)
ধর্দে াচার-িবিেধে ববষ্ণব ও স্মােতিদে গভদ োই । প্রভু 
বক্লয়ােেে,—

অধম	জগির	বয	আোর,	বযি	ধর্ম্ম	।
অত্ধকাত্র-নবষ্গবও	কগর	বসই	কর্ম্ম	।
কৃষ্-কৃো�	বস	ইহা	জাত্িবাগর	োগর	।
এ-সব	সঙ্গট	বকহ	মগর,	বকহ	িগর	॥

(বচঃ ভাঃ অঃ ৯।৩৮৮-৩৮৯)
তাৎপেদে্ এই গে, ববষ্ণেবর হৃদয়-ক্েষ্ঠা পথৃক্ । স্মােতিদের 
িক্হত তাঁ হার ির্দে  এি হইেলও ক্েক্ে ববষ্ণব, ক্তক্ে 
ববষ্ণেবর হৃদয়-ক্েষ্ঠা জাক্েেত পােরে । ক্েক্ে তাহা বুক্ঝেত 
পােরে ো, তাঁ হার ববষ্ণবাদর হয় ো এবং তাহােত তাঁ হার 
অেধা�ক্ত হয় । প্রভু �হৃেস্থর ধর্দে  বক্লয়ােেে,—

প্রভু	কগহি,	“‘কৃষ্গসবা’,	‘নবষ্ব-বসবি’	।
‘ত্িরন্তর	কর	কৃষ্িাম-সঙ্ীতিম্মি’”	॥

(বচঃ চঃ মঃ ১৫।১০৪)
ধর্ম্মজীবগির	 সত্হি	 বদহযাত্রা	 ত্ির্ম্মাহ	 করি	 উেত্জ্ম্মি	
অগথম্মর	বিারা	কুটুম্ব�গণর	সহা�িা�	কৃষ্গসবা,	নবষ্বগসবা	
ও	 ত্িরন্তর	 িাম-সঙ্ীতিম্মি	 করা	 �হৃগস্র	 ধর্ম্ম । ববষ্ণবেিবা 
িবিেধে িথা এই গে, ক্েষ্কপি ভতি ক্ত্রক্বধ । উহােদর 
গিবেই ববষ্ণবেিবা । ক্েমন্ত্রণ িক্রয়া ববষ্ণবক্দ�েি এিত্র 
িক্রবার আবশ্যিতা োই । েেে গে ববষ্ণব িােদে্-�ক্তেত 
আইেিে, তাঁ হােি েথােো�্ েেত্র িক্হত গিবা িক্রেব । 
অেেিেি এিত্র িক্রেল অপরাধ হয় । েথা—

বহুি	সন্্াত্স	যত্দ	আইগস	এক	ঠাত্ঞ	।
সর্াি	কত্রগি	িাত্র,	অেরাধ	োই	॥

(বচঃ চঃ মঃ ১৫।১৯৭)

দীেজেের প্রক্ত দয়া িরা �হৃস্থ-ববষ্ণেবর িতিদেব্ । েথা 
(বচঃ চঃ অঃ ৩।২৩৫),—

দীগি	দ�া	কগর—এই	সাধ-ুস্বভাব	হ�	॥

�হৃস্থ-ববষ্ণব গিাে িামান্য ধের্দে ােদেেশ বা েক্রাধােবেশ 
গদহত্াে�র ইচ্া িক্রেবে ো । েথা, প্রভুবাি্ (বচঃ চঃ 
অঃ ৪।৫৭),—

বদহি্া�াত্দ	যি,	সব—িগমাধর্ম্ম	।
িগমা-রগজাধগর্ম্ম	কৃগষ্র	িা	োইগ�	মর্ম্ম	॥

িৃষ্ণভজে-িবিেধে বণদে, জাক্ত ইত্াক্দর দ্ারা গোি বড় 
অবস্থা হয় ো । িংিার-ধের্দে  বণদোক্দদ্ারা ক্ক্রয়াক্ধিার-
গভদ আেে এবং উচ্চ-েীচতা ক্রেম বুক্দ্েভদ হয়; ক্িন্তু 
ভজে-ক্বষেয় গি তারতম্ োই । েথা প্রভুবাি্,—

িীেজাত্ি	িগহ	কৃষ্ভজগি	অগযা�্	।
সৎকুল-ত্বপ্র	িগহ	ভজগির	বযা�্	॥
বযই	ভগজ,	বসই	ব়ে,	অভতি—হীি,	োর	।
কৃষ্ভজগি	িাত্হ	জাত্ি-কুলাত্দ-ত্বোর	॥

(বচঃ চঃ অঃ ৪।৬৬-৬৭)

অন্যত্র (বচঃ চঃ অঃ ৫।৮৪)—

সন্্াত্স-েত্ডিি�গণর	কত্রগি	�র্ম্মিাি	।
িীে-িদ্্রবিারা	কগরি	ধগর্ম্মর	প্রকাি	॥

�হৃস্থ-ববষ্ণব গ্ািাচ্াদেের জন্য োহা অোয়ােি পাে, 
তাহােত সুেেবাধ িরা উক্চত । েথা—

সবা	নহগি	ভা�্বন্ত—শ্রীিাক,	ব্ঞ্জি	।
েিু়ঃ	েিু়ঃ	যাহা	প্রভু	কগরি	গ্রহণ	॥

(বচঃ ভাঃ অঃ ৪।২৯৩)

�হৃস্থ-ববষ্ণব শ্রীিৃষ্ণেি িের্দে শ্বর জাক্েয়া এিান্ত হক্রভজে 
িক্রেবে, স্মাতিদোক্দ-িম্প্রদােয় গে-িিল গদবতা পকূ্জত 
হে, তাঁ হাক্দ�েি অবজ্া িক্রেবে ো । েথা—

িা	মাগি	নেিন্য-েথ,	ববালা�	‘নবষ্ব’	।
ত্িগবগর	অমান্য	কগর	ব্থম্ম	িার	সব	॥

(বচঃ ভাঃ অঃ ২।৪৩)

স্বাথদে পক্রত্া� িক্রয়াও পেরাপিার িরা �হৃেস্থর ধর্দে  । 
েথা,—
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আেিার	ভাল	হউ	বযগি	জি	বদগখ	।
সুজি	আেিা	োত়্ে�াও	ের	রাগখ	॥

(বচঃ ভাঃ অঃ ৩।৩৬৫)

�হৃস্থ-ববষ্ণব তুলিীর ির্াে ও পজূা িক্রেবে । েথা (বচঃ 
ভাঃ অঃ ৮।১৫৯-১৬০),—

সংখ্া-িাম	লইগি	বয-স্াগি	প্রভু	নবগস	।
িথাই	রাগখি	িুলসীগর	প্রভু	োগি	॥
িুলসীগর	বদগখি,	জগির	সংখ্া-িাম	।
এ	ভত্তিগযাগ�র	িত্ত্ব	বক	বতু্িগব	আি	?	॥

ভক্তিেতুি �হৃস্থই ধন্য, ভক্তিহীে �হৃস্থ োর । �হৃস্থ গে-
ক্িেু িাংিাক্রি ব্বহার িক্রেবে, গিইিিল িােদে্ 
শ্রীিৃষ্ণ-োমাশ্রেয় িক্রেবে । তক্দ্ষেয় শ্রীিাক্লদাি-োমি 
মহাজেের চক্রত্র, (বচঃ চঃ অঃ ১৬।৬-৭),—

মহাভা�বি	বিঁগহা	সরল	উদার	।
কৃষ্িাম-সগঙ্গি	োলা�	ব্বহার	॥
বকৌিুগকগি	বিঁগহা	যত্দ	োিক	বখলা�	।
‘হগর	কৃষ্	হগর	কৃষ্’	কত্র’	োিক	োলা�	॥

অন্যায় উপাজ্জদে ে ও অিদ্্য় িিেলর পেক্ষ এবং 
উৎেিাচাক্দ গ্হণ িরা ির্দে চারীেদর িবিেধে ক্েক্ষদ্ । েথা, 
প্রভুর বাি্ (বচঃ চঃ অঃ ৯।৯০, ১৪২-১৪৪),—

রাজার	বতিম্মি	খা�,	আর	েুত্র	কগর	।
রাজদডি্	হ�	বসই	িাগস্তর	ত্বোগর	॥
‘ব্�	িা	কত্রহ	ত্কেু	রাজার	মল্ধি’	॥
রাজার	মল্ধি	ত্দ�া	ত্কেু	লভ্	হ�	।
বসই	ধি	কত্রহ	িািা	ধগর্ম্ম	কগর্ম্ম	ব্�	॥
অসবি্�	িা	কত্রহ,—যাগি	দুইগলাক	যা�	।

�হৃস্থ ভক্তিমান্ িচ্চক্রত্র গুরু িক্রেবে । েথা (বচঃ ভাঃ মঃ 
২১।৬৫),—

র্রু	যথা	ভত্তিিন্্য,	িথা	ত্িষ্য�ণ	।

ববষ্ণেবর প্রক্ত অপরাধ ো হয়, ইহােত �হৃস্থ ক্বেশষ 
িতদেি থাক্িেবে । েথা প্রভুবাি্,—

বয	নবষ্ব-স্াগি	অেরাধ	হ�	যার	।
েিু়ঃ	বসই	ক্ত্মগল	বস	ঘগুে,	িগহ	আর	॥

(বচঃ ভাঃ অঃ ২২।৩৩)

ভতিেিবা �হৃেস্থর প্রধাে ির্দে  । েথা (বচঃ চঃ অঃ 
১৬।৫৭-৬০),—

নবষ্গবর	বিষ-ভক্গণর	এগিক	মত্হমা	।
কাত্লদাগস	োও�াইল	প্রভুর	কৃোসীমা	॥
ভতি-েদধত্্ল,	আর	ভতি-েদজল	।
ভতিভুতি-বিষ,—এই	ত্িি	সাধগির	বল	॥

�হৃস্থভতি েতক্দে পণূদে-ভতিচক্রত্র লাভ ো িেরে এবং 
তাঁ হার স্বভাবজক্েত িাম্বস্তু-গভা� ো ঘুেচ, ততক্দে গে-
প্রিাের িােদে্ িক্রেত হইেব তাহা শ্রীমদ্া�বেত এিাদেশ 
(২০।২৭-২৮) শ্রীিৃষ্ণ বক্লয়ােেে । েথা—

জািশ্রগদ্া	মৎকথাসু	ত্িত্র্ম্মণ়্ঃ	সর্ম্মকর্ম্মসু	।
ববদ	দু়ঃখাত্মকান্	কামান্	েত্রি্াগ�ঽে্িীশ্বর়ঃ	॥
িগিা	ভগজি	মাং	প্রীি়ঃ	শ্রদ্ালদৃুম্মঢ়ত্িশ্�়ঃ	।
জুষমাণশ্	িান্	কামান্	দু়ঃগখাদকম্মাংশ্	�হম্ম�ন্	॥

�হৃস্থ-ব্ক্তি জাতশ্রদ্ হইেলই িৃষ্ণদীক্ষা গ্হণ িক্রেবে । 
েথা—

শ্রদ্াবান্	জি	হ�	ভত্তি-অত্ধকারী	।
উতিম,	মধ্ম,	কত্িঠি—শ্রদ্া-অনুসারী	॥

(বচঃ চঃ মঃ ২২।৬৪)

�হৃস্থ-ববষ্ণেবর ক্রমশঃ এইিব গুণ অবশ্যই হইেব,—

কৃোল,ু	অকৃিগদ্রাহ,	সি্সার,	সম	।
ত্িগদেম্মাষ,	বদান্য,	মদৃু,	শুত্ে,	অত্কঞ্ি	॥
সগর্ম্মােকারক,	িান্ত,	কৃনষ্কিরণ	।
অকাম,	ত্িরীহ,	ত্স্র	ত্বত্জি-ষর্ণ	॥
ত্মিভুক্,	অপ্রমতি,	মািদ,	অমািী	।
�ম্ভীর,	করুণ,	নমত্র,	কত্ব,	দক্,	বমৌিী	॥

(বচঃ চঃ মঃ ২২।৭৫-৭৭)

�হৃস্থ-ববষ্ণেবর িাধুিেঙ্গ ক্বেশষ েত্ থািা চাই,—

কৃষ্ভত্তি-জন্মমল্	হ�	সাধসুঙ্	।
(বচঃ চঃ মঃ ২২।৮০)

অেেি অঙ্গিাধেের মেধ্ পঞ্চােঙ্গ েত্ োই । েথা—
(বচঃ চঃ মঃ ২২।১২৫-১২৬),

সাধসুঙ্,	িাম-কীতিম্মি,	ভা�বি-শ্রবণ	।
মথরুা-বাস,	শ্রীম ্ত্তিম্মর	শ্রদ্া�	বসবি	॥
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সকল	সাধিগশ্রঠি	এই	েঞ্	অঙ্	।
কৃষ্গপ্রম	জন্মা�	এই	োঁ গের	অল্প	সঙ্	॥

ক্রেম ক্রেম ক্বক্ববাধ্ অবস্থা ের্দে  িক্রয়া রা�ানুিধোে 
িক্রেব । ভা�বত-রাে�র উদয় হইেলই অেেি ক্বক্ধ স্বয়ং 
ক্েবৃতি হয় এবং প্রায়ক্চিতি অোবশ্যি হয় । ইহার মেধ্ 
গভদ এই (বচঃ চঃ মঃ ২২।১৩৬, ১৩৮-১৩৯),—

কাম	ি্ত্জ,	কৃষ্	ভগজ	িাস্ত-আজ্া	মাত্ি’	।
বদব-ঋত্ষ-ত্েিৃত্দগ�র	কভু	িগহ	ঋণী	॥
ত্বত্ধ-ধর্ম্ম	োত়্ে’	ভগজ	কৃগষ্র	েরণ	।
ত্িত্ষদ্	োেোগর	িাঁ র	কভু	িগহ	মি	॥
অজ্াগি	বা	যত্দ	হ�	োে	উেত্স্ি	।
কৃষ্	িাঁ গর	শুদ্	কগর,	িা	করা�	প্রা�ত্শ্তি	॥

ভতি-�হৃেস্থর ভক্তিিবিধে-জ্াে ও ভক্তিজক্েত-ক্বরক্তি 
ব্তীত অন্য জ্াে-ববরাে�্র জন্য েত্ িরা উক্চত েয় । 
িৃষ্ণভজে েত্াগ্েহর িক্হত আরম্ িক্রেল িিল-মঙ্গেলর 
উদয় হয় । েথা (বচঃ চঃ মঃ ২২।১৪১),—

জ্াি-নবরা�্াত্দ	ভত্তির	কভু	িগহ	অঙ্	।
অত্হংসা-যম-ত্ি�মাত্দ	বগুল	কৃষ্ভতি-সঙ্	॥

িৃষ্ণভক্তির ক্রম এই, ইহা েত্পরূ্দে ি িাধে িক্রেত হয় । 
(বচঃ চঃ মঃ ২৩।১০।১৩),—

সাধসুঙ্	হইগি	হ�	‘শ্রবণ-কীতিম্মি’	।
সাধি-ভগতি্	হ�	‘সর্ম্মািথম্ম-ত্িবতিম্মি’	॥
অিথম্ম-ত্িবতৃ্তি	নহগল	ভত্তি	‘ত্িঠিা’	হ�	।
ত্িঠিা	নহগি	শ্রবণাগদ্	‘রুত্ে’	উেজ�	॥
রুত্ে-ভত্তি	নহগি	হ�	‘আসত্তি’	প্রেুর	।
আসত্তি	নহগি	ত্েগতি	জগন্ম	কৃগষ্	প্রীি্ঙু্র	॥
বসই	‘রত্ি’	�াঢ়	নহগল	ধগর	‘গপ্রম’	িাম	।
বসই	গপ্রমা—‘প্রগ�াজিা’,	সর্ম্মািন্দ-ধাম	॥

�হৃস্থ-ববষ্ণব দশক্বধ োমাপরাধ বহুেত্-পরূ্দে ি পক্রত্া� 
িক্রয়া ক্েরন্তর িৃষ্ণোম িক্রেবে । (বচঃ চঃ অঃ 
৪।৭০-৭১),—

ভজগির	মগধ্	গশ্রঠি	িবত্বধা	ভত্তি	।
‘কৃষ্গপ্রম’,	‘কৃষ্’	ত্দগি	ধগর	মহািত্তি	॥
িার	মগধ্	সর্ম্মগশ্রঠি	িাম-সঙ্ীতিম্মি	।
ত্িরেরাগধ	িাম	নলগল	ো�	গপ্রমধি	॥

গিবল ধর্দে াচােরর উপর ক্েভদের ো িক্রয়া �হৃস্থ শুদ্ভক্তি 
অবলবিে িক্রেবে । েথা, প্রভুবাি্—(বচঃ ভাঃ মঃ 
২৩।৪১)

বমার	িৃি্	বদত্খগি	উহার	বকান্	িত্তি	।
ে�়ঃোি	কত্রগল	ত্ক	বমাগি	হ�	ভত্তি	?	॥

জীেবর দাস্যভাবই ভাল, ঈশ্বর-ভাব অক্তশয় মন্দ; েথা 
(বচঃ চঃ মঃ ২৩।৪৮০, ৪৮২),—

উদর-ভরণ	লাত্�	এগব	োেী	সব	।
লও�া�	‘ঈশ্বর	আত্ম’—মগ্ল	জরদ্গব	॥
কুকু্গরর	ভক্্	বদহ,—ইহাগর	লই�া	।
বলগ�	‘ঈশ্বর’	ত্বষু্মা�া-মগু্ধ	হই�া	॥

�হৃগস্র	আদিম্ম-জীবি	ও	জীবিী
শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁ হার �েণর �হৃস্থ-চক্রত্র গদক্েয়া �হৃস্থ-
ববষ্ণব আপোর চক্রত্র �ঠে িক্রেবে । জীবেোত্রা ও 
জীবেোপায়-িংগ্হােথদে প্রভুর ভতি�ণ ও প্রভু স্বয়ং গে 
চক্রত্র গদোইয়ােেে, তাহাই ভতি-�হৃেস্থর অনুিরণীয় । 
িৃষ্ণিাম হইয়া গে-িােদে্ই িরুে, তাহাই ভাল । অবান্তর 
ফল-িামো ও ইক্্রিয়-তুক্ষ্র জন্য োহাই িক্রেবে, 
তাহােত িংিারী হইয়া পক্ড়েবে । ভতিগলাগকর	 েগক্	
�হৃস্	 থাকা	 বা	 �হৃি্া�	 করা—একই	 কথা । শ্রীরায় 
রামােন্দ, শ্রীপণু্ডরীি ক্বদ্াক্েক্ধ, শ্রীশ্রীবাি পক্ণ্ডত, 
শ্রীক্শবােন্দ গিে, শ্রীিত্রাজ োে ও শ্রীঅনদ্তপ্রভু 
�হৃস্থভােব ক্েেদেদে াষ-জীক্বিা-ক্ের্দে ােহর পথ আমাক্দ�েি 
গদোইয়ােেে । জীক্বিা-ক্ের্দে ােহর প্রিারেভদ-ক্রেমই 
�হৃস্থ ও �হৃত্া�ীর গভদ । ভেতির পেক্ষ �হৃ েক্দ ভজেের 
অনুিলূ হয়, তেব তাঁ হার �হৃত্া� িরা উক্চত েয় । 
ববরাে�্র িক্হত �হৃস্থ থািাই তাঁ হার িতিদেব্ । তেব েেে 
�হৃ ভজেের প্রক্তিলূ হয়, তেেই �হৃত্াে�র অক্ধিার 
জেন্ম । গিই িময় গে �েৃহ ক্বরা� হয়, তাহা ভক্তিজক্েত 
বক্লয়া ির্দে েতাভােব গ্াহ্য হয় । এই ক্বচারক্রেমই 
শ্রীবািপক্ণ্ডত �হৃত্া� িক্রেলে ো । এই ক্বচার-ক্রেমই 
শ্রীস্বরূপদােমাদর িন্ন্াি িক্রেলে । েত ক্েষ্কপি ভতি, 
এই ক্বচােরর দ্ারা �েৃহ বা বেে অবক্স্থক্ত িক্রয়ােেে । 
এই ক্বচারক্রেম োঁ হার �হৃত্া� হইল, ক্তক্ে �হৃত্া�ী 
ক্েষ্কপি ভতি; ক্তক্ে ির্দে দা োমাপরােধ িতদেি ।
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�হৃি্া�ীর	ব্বহার	ও	বতৃ্তি-ত্বোর
�হৃত্া�ীর বৃক্তি ক্বচার িরা োউি । �হৃত্া�ী রঘুোথ 
দািে�াস্বামীেি শ্রীমন্মহাপ্রভু বক্লেলে, েথা—

ভাল	নকল,	নবরা�ীর	ধর্ম্ম	আেত্রল	॥
নবরা�ী	কত্রগব	সদা	িাম-সঙ্ীতিম্মি	।
মাত্��া	খাঞা	কগর	জীবি	রক্ণ	॥
নবরা�ী	হঞা	বযবা	কগর	েরাগেক্া	।
কাযম্ম্ত্সত্দ্	িগহ,	কৃষ্	কগরি	উগেক্া	॥
নবরা�ী	হঞা	কগর	ত্জহ্ার	লালস	।
েরমাথম্ম	যা�,	আর	হ�	রগসর	বি	॥
িাক-েত্র-ফল-মগ্ল	উদর	ভরণ	॥
ত্জহ্ার	লালগস	বযই	ইত্ি-উত্ি	ধা�	।
ত্িগ্াদর-েরা�ণ	কৃষ্	িাত্হ	ো�	॥

(বচঃ চঃ অঃ ৬।২২২-২২৭)

গ্রাম্কথা	িা	শুত্িগব,	গ্রাম্বাতিম্মা	িা	কত্হগব	।
ভাল	িা	খাইগব,	আর	ভাল	িা	েত্রগব	॥
অমািী	মািদ	হঞা	কৃষ্িাম	সদা	লগব	।
ব্গজ	রাধাকৃষ্-বসবা	মািগস	কত্রগব	॥

(বচঃ চঃ অঃ ৬।২৩৬-২৩৭)

িন্ন্ািী অথদোৎ �হৃত্া�ী ব্ক্তি িুিুেবির িক্হত ক্েজগ্ােম 
বাি িক্রেবে ো । েথা (বচঃ চঃ মঃ ৩।১৭৭),—

সন্্াসীর	ধর্ম্ম—িগহ	সন্্াস	কত্রঞা	।
ত্িজ	জন্মস্াগি	রগহ	কুটুম্ব	লঞা	॥

�হৃত্া�ী পরুুষ রাজা প্রভৃক্ত ক্বষয়ী ও স্তী দশদেে িক্রেবে 
ো । েথা, প্রভুবাি্—

ত্বরতি	সন্্াসী	আমার	রাজ-দরিি	।
স্তী-দরিি-সম	ত্বগষর	ভক্ণ	॥

(বচঃ চঃ মঃ ১১।৭)

�হৃত্া�ী ক্েেদেদে াষ হইেবে । েথা—

শুক্লবগস্ত	মত্সত্বনু্দ	নযগে	িা	লকুা�	।
সন্্াসীর	অল্প	ত্েদ্র	সর্ম্মগলাগক	�া�	॥

(বচঃ চঃ মঃ ১২।৫১)

প্রভু	কগহ,	“েণ্ম্ম	নযগে	দুগগ্ধর	কলস	।
সুরাত্বনু্দ-োগি	বকহ	িা	কগর	েরি”	॥

(বচঃ চঃ মঃ ১২।৫৩)

�হৃত্া�ীর ব্বহার (বচঃ চঃ মঃ ১৭।২২৯),—

গপ্রগম	�র�র	মি	রাত্ত্র-ত্দবগস	।
স্াি-ত্ভক্াত্দ-ত্ির্ম্মাহ	কগরি	অভ্াগস	॥

িপি বা মক্কদে ি-ববরা�ীর লক্ষণ, প্রভু-বােি্,—

প্রভু	কগহ,	“নবরা�ী	কগর	প্রকৃত্ি-সম্ভাষণ	।
বদত্খগি	িা	োগরাঁ 	আত্ম	িাহার	বদি	॥
দুর্ম্মার	ইত্্রি�	কগর	ত্বষ�-গ্রহণ	।
দারু-প্রকৃত্ি	হগর	মগুিরত্ে	মি”	॥

(বচঃ চঃ অঃ ২।১১৭-১১৮)
কু্দ্রজীব	সব	মক্ম্মট-নবরা�্	কত্র�া	।
ইত্্রি�	েরাঞা	বগুল	‘প্রকৃত্ি’	সম্ভাত্ষ�া	॥
প্রভু	কগহ,	“বমার	বি	িগহ	বমার	মি	।
প্রকৃত্ি-সম্ভাষী	নবরা�ী	িা	কগর	স্পিম্মি”	॥

(বচঃ চঃ অঃ ২।১২০. ১২৪)
“আত্ম	ি	সন্্াসী,	আেগি	ত্বরতি	কত্র’	মাত্ি	।
দিম্মি	দগ্র,	‘প্রকৃত্ি’র	িাম	যত্দ	শুত্ি	॥
িবত্হ	ত্বকার	ো�	বমার	িনু-মি	।
প্রকৃত্ি-দিম্মগি	ত্স্র	হ�	বকান্	জি	?”	॥

(বচঃ চঃ মঃ ৫।৩৫-৩৬)

আবার �হৃস্থ-ববষ্ণেবর হৃদয়-িন্ন্াি বড়ই আদরণীয় । 
প্রভুবাি্, েথা—

‘�হৃস্’	হঞা	িগহ	রা�	ষড়্	বগ�ম্মর	বগি	।
‘ত্বষ�ী’	হঞা	সন্্াসীগর	উেগদগি	॥

(বচঃ চঃ অঃ ৫।৮০)

�হৃত্া�ী ক্বষয়ীর ক্েিি স্থলূ-ক্ভক্ষা িক্রয়া োইেবে ো 
এবং অথদে লইয়া ববরা�ী ক্েমন্ত্রণ িক্রেবে ো । েথা, শ্রীল 
রঘুোথদােির ক্িদ্ান্ত,—

ত্বষ�ীর	দ্রব্	লঞা	কত্র	ত্িমন্ত্রণ	।
প্রসন্	িা	হ�	ইহা�,	জাত্ি	প্রভুর	মি	॥
বমার	দ্রব্	লইগি	ত্েতি	িা	হ�	ত্ির্ম্মল	।
এই	ত্িমন্ত্রগণ	বদত্খ	‘প্রত্িঠিা’-মাত্র	ফল	॥

(বচঃ চঃ অঃ ৬।২৭৪-২৭৫)

প্রভু বক্লেলে, (বচঃ চঃ অঃ ৬।২৭৮-২৭৯),—

ত্বষ�ীর	অন্	খাইগল	মত্লি	হ�	মি	।
মত্লি	মি	নহগল	িগহ	কৃগষ্র	স্রণ	॥
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ত্বষ�ীর	অন্	হ�	‘রাজস’	ত্িমন্ত্রণ	।
দািা,	বভাতিা—দুঁহার	মত্লি	হ�	মি	॥

�হৃত্া�ীর পেক্ষ অোচি-বৃক্তি ভাল েয়,—

প্রভু	কগহ,	“ভাল	নকল,	োত়্েল	ত্সংহবিার	।
ত্সংহবিাগর	ত্ভক্াবতৃ্তি—ববশ্যার	আোর	॥
েগত্র	ত্��া	যথা-লাভ	উদর-ভরণ	।
অন্য	কথা	িাত্হ,	সুগখ	কৃষ্-সঙ্ীতিম্মি”	॥

(বচঃ চঃ অঃ ৬।২৮৪, ২৮৬)

�হৃত্া�ী ববষ্ণব মঠ, আেড়া ইত্াক্দ িক্রেবে ো । 
তাহােত �হৃ-ব্াপারাক্দ হইয়া পেড় । তাঁ হার শ্রীে�াবদ্দে ে-
ক্শলা-পজূায় গিবাক্দ ক্চন্তা িরা উক্চত (বচঃ চঃ অঃ 
৬।২৯৬-২৯৭)—

এক	কুঁজা	জল,	আর	িুলসী-মঞ্জরী	।
সাত্ত্ত্বক-বসবা	এই—শুদ্ভাগব	কত্র’	॥
দুই	ত্দগক	দুই	েত্র,	মগধ্	বকামল	মঞ্জরী	।
এই	মি	অষ্ট	মঞ্জরী	ত্দগব	শ্রদ্া	কত্র’	॥

ববধ-িন্ন্াি ভতিক্দে�র পেক্ষ স্থলক্বেশেষ �হৃীত 
হয়, ির্দে ত্র েয় । ব্রাহ্মণ-িুেলাদ্ব ববষ্ণব �হৃত্া�-
িমেয় আশ্রেমাক্চত ববধ-িন্ন্াি গ্হণ িক্রেত পােরে । 
ক্িন্তু গে অংশ ভক্তিক্বেরাধী, তাহা গ্হণ িক্রেবে ো । 
েথা, শ্রীল স্বরূপদােমাদর প্রভুর চক্রেত (বচঃ চঃ মঃ 
১০।১০৭-১০৮),—

“ত্িত্শ্গন্ত	কৃষ্	ভত্জব”—এই	ি’	কারগণ	।
উন্মাগদ	কত্রল	ত্িহঁ	সন্্াস	গ্রহগণ	॥
সন্্াস	কত্রলা	ত্িখা-সূত্রি্া�-রূে	।
বযা�েট্ট	িা	ত্িল,	িাম	নহল	‘স্বরূে’	॥

গিহ গিহ গিবল অভাব-িেঙ্কাচ-লক্ষণ িন্ন্াি-গবশ 
স্বীিার িেরে । েথা, শ্রীিোতেের চক্রেত (বচঃ চঃ মঃ 
২০।৭৮-৮১),—

িগব	ত্মশ্র	েরুািি	এক	ধত্্ি	ত্দলা	।
ত্িগঁহা	দুই	বত্হর্ম্মাস,	বকৌেীি	কত্রলা	॥
সিািি	কগহ,	“আত্ম	মাধকুরী	কত্রব	।
ব্াহ্মগণর	ঘগর	বকি	একত্র	ত্ভক্া	লব	?”	॥

তাহােতও প্রভুর উপেদশ (বচঃ চঃ মঃ ২০।৯২),—

ত্িি	মদু্রার	বভাট	�া�,	মধকুরী	গ্রাস	।
ধর্ম্মহাত্ি	হ�,	বলাগক	কগর	উেহাস	॥

িন্ন্ািী ববষ্ণেবর িঙ্গ-ক্বচার শ্রীমাধেব্রিপরুীর চক্রেত 
(বচঃ ভাঃ অঃ ৪।৪১৯-৪২১, ৪২৩-৪২৪, ৪২৬, ৪২৮),—

ত্বষু্মা�া-বগি	বলাক	ত্কেুই	িা	জাগি	।
সকল	জ�ৎ	বদ্	মহা	িগমার্গণ	॥
বলাক	বদত্খ’	দু়ঃখ	ভাগব	শ্রীমাধবেরুী	।
বহি	িাত্হ,	ত্িলাদ্ম্ম	সম্ভাষা	যাগর	কত্র	॥
সন্্াসীর	সগি	বা	কগরি	সম্ভাষণ	।
বসহ	আেিাগর	মাত্র	বগল	‘িারা�ণ’	॥
‘জ্ািী,	বযা�ী,	িেস্বী,	সন্্সী’	খ্াত্ি	যার	।
কাগরা	মগুখ	িাত্হ	দাস্য	মত্হমা-প্রোর	॥
যি	অধ্ােক	সব	িকম্ম	বস	বাখাগি	।
িারা	সব	কৃগষ্র	ত্বগ্রহ	িাত্হ	মাগি	॥
বলাক-মগধ্	ভ্রত্ম	বকি	নবষ্ব	বদত্খগি	।
বকাথাও	‘নবষ্ব’	িাম	িা	শুত্ি	জ�গি	॥
এগিগক	বস	বি	ভাল	এ-সব	হইগি	।
বগি	কথা	িগহ	অনবষ্গবর	সত্হগি	॥

ববষ্ণব-িন্ন্ািীর মায়াবাদ-ক্চহ্াক্দ ব্বহার পক্রত্া� 
িরা উক্চত । েথা, শ্রীব্রহ্মােন্দ ভারতীর চক্রেত (বচঃ চঃ 
মঃ ১০।১৫৪),—

ব্হ্মািন্দ	েত্র�াগে	ম�ৃ-ের্ম্মাম্বর	।
িাহা	বদত্খ’	প্রভু	দু়ঃখ	োইলা	অন্তর	॥

শুদ্া �হৃস্থ-ববষ্ণবীক্দে�র �হৃত্া�ী ববষ্ণব-দশদেেের 
প্রিার এইরূপ,—

ের্্ম্মবৎ	প্রভু	নকলা	সবার	ত্মলি	।
স্তী-সব	দর্	হইগি	নকলা	প্রভুর	দরিি	॥

(বচঃ চঃ অঃ ১২।৪২)

�হৃত্া�ী ববষ্ণেবর ির্দে প্রিার গভা� ক্েেষধ (বচঃ চঃ আঃ 
১২।১০৮),—

প্রভু	কগহ,	“সন্্াসীর	নিগল	িাত্হ	অত্ধকার	।
িাহাগি	সু�ত্ন্ধ	নিল—েরম	ত্ধক্ার	!	॥”
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�হৃত্া�ী ববষ্ণেবর স্তী-�ীত-শ্রবণ ক্েেষধ—

একত্দি	প্রভু	যগমশ্বর-বটাটা	যাইগি	।
বসই	কাগল	বদবদাসী	লাত্�লা	�াইগি	॥
দগ্র	�াি	শুত্ি’	প্রভুর	হইল	আগবি	।
স্তী,	েরুুষ,	বক	�া�—িা	জাত্ি’	ত্বগিষ	॥
“স্তী-�াি”	বত্ল’	ব�াত্বন্দ	প্রভুগর	নকলা	বকাগল	।
স্তী-িাম	শুত্ি	প্রভুর	বাযে	হইলা	॥
প্রভু	কগহ,	“ব�াত্বন্দ,	আত্জ	রাত্খলা	জীবি	।
স্তী-েরি	নহগল	আমার	হইি	মরণ”	॥

(বচঃ চঃ অঃ ১৩।৭৮, ৮০, ৮৩-৮৫)
�হৃত্া�ী ববষ্ণেবর শে্া (বচঃ চঃ অঃ ১৩।৫-৭, ১০, ১২, 
১৪, ১৫, ১৭-১৯),—

কলার	িরলাগি	ি�ি,	অত্ি	ক্ীণ	কা�	।
সত্হগি	িাগর	জ�দািন্দ,	সৃত্জলা	উো�	॥
সূক্ষ	বস্ত	আত্ি’	ব�ত্র	ত্দ�া	রাঙ্াইলা	।
ত্িমলুীর	িুলা	ত্দ�া	িাহা	েরুাইলা	॥
িত্্ল-বাত্লি	বদত্খ’	প্রভু	গক্রাধাত্বষ্ট	হইলা	।
ব�াত্বগন্দগর	কত্হ’,	“বসই	িত্্ল	দর্	নকলা”	॥
প্রভু	কগহি,	“খাট	এক	আিহ	োত়্েগি	।
জ�দািন্দ	োগহ	আমা�	ত্বষ�	ভুঞ্জাইগি	॥
সন্্াসী	মানুষ,	আমার	ভত্্মগি	ি�ি	।
আমার	খাট-িত্্ল-বাত্লি	মস্তক-মডুিি	!” 
স্বরূে-ব�াসাত্ঞ	িগব	সৃত্জলা	প্রকার	।
কদলী	শুষ্কেত্র	আত্িলা	অোর	॥
িগখ	ত্েত্র’	ত্েত্র’	অত্ি	সূক্ষ	নকলা	।
প্রভুর	বত্হর্ম্মাগসগি	বস-সব	ভত্রলা	॥
এইমি	দুই	নকলা	ও়েি-ো়েগি	।
অঙ্ীকার	নকলা	প্রভু	অগিক	যিগি	॥

�হৃত্া�ীর আহার-ক্বষেয় প্রভু বক্লয়ােেে, (বচঃ চঃ অঃ 
৮।৮২-৮৩),—

প্রভু	কগহ,	“সগব	বকগি	েরুীগর	কর	বরাষ	?	।
সহজ-ধর্ম্ম	কগহ	বিঁগহা,	িাঁ র	ত্কবা	বদাষ	?	॥
যত্ি	হঞা	ত্জহ্া-লাম্পট্—অি্ন্ত	অন্যা�	।
যত্ির	ধর্ম্ম—প্রাণ	রাত্খগি	আহার	মাত্র	খা�	॥

এই িিল �হৃত্া�ী ববষ্ণবক্দে�র িবিেধে ‘িদ্বৃক্তি’ বক্লয়া 
�হৃীত হইেব ।

�হৃী	ও	ি্া�ী	উভগ�রই	ব্বহার	ও	বতৃ্তি-ত্বোর
এেে �হৃীই হউে বা �হৃত্া�ীই হউে, ববষ্ণবমােত্রর পেক্ষ 
িদ্বৃক্তি প্রদক্শদেত হইেতেে । শ্রীিৃষ্ণমন্ত্র ও শ্রীিৃষ্ণোম ব্তীত 
িক্লেত আর ধর্দে  োই । শ্রীিৃষ্ণমন্ত্র-দীক্ষা িিেলর পেক্ষ 
প্রেয়াজেীয় । (বচঃ চঃ আঃ ৭।৭৩, ৭৪, ৯৭; ১৭।৩০, ৭৫),—

কৃষ্মন্ত্র	নহগি	হগব	সংসার-বমােি	।
কৃষ্িাম	নহগি	োগব	কৃগষ্র	েরণ	॥
িাম	ত্বিা	কত্লকাগল	িাত্হ	আর	ধর্ম্ম	।
সর্ম্মমন্ত্র-সার	িাম—এই	িাস্তমর্ম্ম	॥
কৃষ্িাগম	বয	আিন্দত্সনু্ধ-আস্বাদি	।
ব্হ্মািন্দ	িার	আগ�	খাগিাদক-সম	॥
সদা	িাম	লগব,	যথালাগভগি	সগন্তাষ	।
এইমি	আোর	কগর,	ভত্তিধর্ম্ম-বোষ	॥
জ্াি-কর্ম্ম-বযা�-ধগর্ম্ম	িগহ	কৃষ্	বি	।
কৃষ্বিগহিু	এক—কৃষ্গপ্রম-রস	॥

গুরুিরণ-ক্বষেয় িদুপেদশ ও িদ্ৃক্তি, েথা (বচঃ চঃ মঃ 
৮।১২৭, ২২০, ২২৮),—

ত্কবা	ত্বপ্র,	ত্কবা	ন্যাসী,	িদ্্র	বকগি	ি�	।
বযই	কৃষ্িত্ত্ব-ববতিা,	বসই	র্রু	হ�	॥
রা�ানু�-মাগ�ম্ম	িাঁ গর	ভগজ	বযই	জি	।
বসই	জি	ো�	ব্গজ	ব্গজ্রিিন্দি	॥
ত্সদ্গদগহ	ত্েত্ন্ত’	কগর	িাহাঁ ত্ঞ	বসবি	।
সখীভাগব	ো�	রাধা-কৃগষ্র	েরণ	॥

ির্দে দা িাধুিেঙ্গর প্রেয়াজে । আপো হইেত েশ্রষ্ঠ অথচ 
স্বজাতীয়াশেয় ক্নিগ্ধ এইরূপ িাধুর িঙ্গ িক্রেব (বচঃ চঃ 
মঃ ৮।২৫০),—

গশ্রগ�া-মগধ্	বকান্	গশ্র�়ঃ	জীগবর	হ�	সার	?	।
কৃষ্ভতি-সঙ্	ত্বিা	গশ্র�়ঃ	িাত্হ	আর	॥

িম্প্রদায়ভুতি ববষ্ণব হইেলও িেঙ্গর ক্বচার এইরূপ, েথা 
(বচঃ চঃ মঃ ৯।২৭৬-২৭৭),—

প্রভু	কগহ,	“কর্্তী,	জ্ািী—দুই	ভত্তিহীি	।
বিামার	সম্প্রদাগ�	বদত্খ	বসই	দুই	ত্েহ্ন	॥
সগব	এক	র্ণ	বদত্খ	বিামার	সম্প্রদাগ�	।
‘সি্ত্বগ্রহ	ঈশ্বগর’	করহ	ত্িশ্গ�”	॥
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গেোেে ভক্তিক্িদ্ান্ত-ক্বেরাধ ও রিাভাি গদো োয়, 
গিোেে ো থািা উক্চত । েথা (বচঃ চঃ মঃ ১০।১১৩),—

ভত্তিত্সদ্ান্ত-ত্বরুদ্,	আর	রসাভাস	।
শুত্িগল	িা	হ�	প্রভুর	ত্েগতির	উল্লাস	॥

ভজেে গে-িিল িদ্গুেণর প্রেয়াজে, তাহা েত্পরূ্দে ি 
িংগ্হ িক্রেবে । স্বভাব এইরূপ (বচঃ চঃ মঃ ৭।৭২),—

মহানুভগবর	ত্েগতির	স্বভাব	এই	হ�	।
েষু্পম�	বকামল,	কত্ঠি	বজ্রম�	॥

পেরাপিার (বচঃ চঃ মঃ ৮।৩৯),—

মহান্ত-স্বভাব	এই—িাত্রগি	োমর	।
ত্িজ	কাযম্ম্	িাত্হ,	িব	ুযাি	িার	ঘর	॥

প্রক্তজ্া ক্িরূপ িরা উক্চত, তক্দ্ষেয় প্রভুর উক্তি (বচঃ চঃ 
মঃ ১১।৪),—

প্রভু	কগহ,	“কহ	িুত্ম,	িাত্হ	ত্কেু	ভ�	।
বযা�্	নহগল	কত্রব,	অগযা�্	নহগল	ি�”	॥

িাধুর প্রক্ত প্রীক্ত আচরণ (বচঃ চঃ মঃ ১১।২৬),—

প্রভু	কগহ,	“িুত্ম	কৃষ্ভতি-প্রধাি	।
বিামাগক	বয	প্রীত্ি	কগর,	বসই	ভা�্বান্”	॥

অনুরাে� দৃঢ়তা (বচঃ চঃ মঃ ১২।৩১),—

ত্কন্তু	অনুরা�ী	বলাগকর	স্বভাব	এক	হ�	।
ইষ্ট	িা	োইগল	ত্িজ	প্রাণ	বস	ো়ে�	॥

িচ্চক্রত্র-দ্ারা অেন্যর প্রক্ত ক্শক্ষা (বচঃ চঃ মঃ ১২।১১৭),—

িুত্ম	ভাল	কত্র�াে,	ত্িখাহ	অগন্যগর	।
এইমি	ভাল	কর্ম্ম	বসই	বযি	কগর	॥

ভজে-িাধেে েত্াগ্েহর প্রেয়াজেীয়তা (বচঃ চঃ মঃ 
২৪।১৬৫),—

যত্াগ্রহ	ত্বিা	ভত্তি	িা	জন্মা�	গপ্রগম	॥

তাক্িদেি-িঙ্গ-ত্াে�র প্রেয়াজেীয়তা (বচঃ চঃ মঃ 
১২।১৮৩),—

িাত্কম্মক-ি�ৃাল-সগঙ্	বভউ	বভউ	কত্র	।
বসই	মগুখ	এগব	সদা	কত্হ	‘কৃষ্	হত্র’	॥

পরদুঃে-িাতরতা (বচঃ চঃ মঃ ১৫।১৬২-১৬৩),—

জীগবর	দু়ঃখ	বদত্খ’	বমার	হৃদ�	ত্বদগর	।
সর্ম্মজীগবর	োে	প্রভু	বদহ’	বমার	ত্িগর	॥
জীগবর	োে	লঞা	মতু্ঞ	কত্র	িরকগভা�	।
সকল	জীগবর,	প্রভু,	ঘেুাহ	ভবগরা�	॥

ক্ের্দে ল-হৃদেয়র প্রেয়াজেীয়তা (বচঃ চঃ মঃ ১৫।২৭৪),—

সহগজ	ত্ির্ম্মল	এই	ব্াহ্মণ-হৃদ�	।
কৃগষ্র	বত্সগি	এই	বযা�্	স্াি	হ�	॥

মাৎিেদে্ অথদোৎ পেরাৎিেষদে ক্েেজর গলেশ পক্রত্া� িরা 
আবশ্যি (বচঃ চঃ মঃ ১৫।২৭৫),—

মাৎসযম্ম্-েডিাল	বকগি	ইহাঁ 	বসাইলা	।
েরম	েত্বত্র	স্াি	অেত্বত্র	নকলা	॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রক্ত দৃঢ় আনু�ত্ (বচঃ চঃ মঃ ১৬।১৪৮),—

প্রভু	লাত্�’	ধর্ম্ম-কর্ম্ম	োগ়ে	ভতি�ণ	।
ভতি-ধর্ম্ম-হাত্ি	প্রভুর	িা	হ�	সহি	॥

িম্ণূদেরূেপ গদাষ-ত্াে�র প্রেয়াজেীয়তা (বচ চঃ মঃ 
২০।৯১),—

বস	বকগি	রাত্খগব	বিামার	বিষ	ত্বষ�-বভা�	?	।
বরা�	খত্ডি’	সদ্নবদ্	িা	রাগখ	বিষ	বরা�	॥

এইরূপ ক্িদ্ােন্ত শ্রদ্া িরা প্রেয়াজে (বচঃ চঃ মঃ 
২২।৬২),—

‘শ্রদ্া’-িগদে	‘ত্বশ্বাস’	কগহ	সুদৃঢ়	ত্িশ্�	।
কৃগষ্	ভত্তি	নকগল	সর্ম্মকর্ম্ম	কৃি	হ�	॥

ির্দে থা শরণাপক্তির প্রেয়াজে; েথা (বচঃ চঃ মঃ 
২২।৯৯),—

িরণ	লঞা	কগর	কৃগষ্	আত্ম-সমেম্মণ	।
কৃষ্	িাগর	কগর	িৎকাগল	আত্মসম	॥

অনুতােপর িক্হত দুষ্মত পক্রত্া� িক্রেব (বচঃ চঃ মঃ 
২৫।৪২),—

েরমাথম্ম-ত্বোর	ব�ল,	কত্র	মাত্র	বাদ	।
কাহাঁ 	মতু্ঞ	োব,	কাহাঁ 	কৃগষ্র	প্রসাদ	॥
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ির্দে দা ক্েরেপক্ষভােব থািা উক্চত (বচঃ চঃ অঃ ৩।২৩),—

ত্িরগেক্	িত্হগল	‘ধর্ম্ম’	িা	যা�	রক্গণ	।

ববষ্ণবাপমােে ভয় থাি উক্চত (বচঃ চঃ অঃ ৩।১৬৩),—

মহাগন্তর	অেমাি	বয	বদি-গ্রাগম	হ�	।
এক	জিার	বদাগষ	সব	গ্রাম	উজা়ে�	॥

ক্ষমা িরা িতিদেব্; দয়াও অত্াবশ্যি (বচঃ চঃ অঃ ৩।২১১, 
২৩৫; বচঃ ভাঃ আঃ ১৩।১৮২)—

ভতি-স্বভাব—অজ্-বদাষ	ক্মা	কগর	॥
দীগি	দ�া	কগর—এই	সাধ-ুস্বভাব	হ�	॥
প্রভু	বগল,	“ত্বপ্র	সব	দম্ভ	েত্রহত্র’	।
ভজ	ত্��া	কৃষ্,	সর্ম্মভগ্ি	দ�া	কত্র’”	॥

আচার-প্রচাের েত্ িরা িতিদেব্ (বচঃ চঃ অঃ ৪।১০৩),—

‘আোর’,	‘প্রোর’	িাগমর	করহ	দুই	কাযম্ম্	।
িুত্ম—সর্ম্মর্রু,	িুত্ম—জ�গির	আযম্ম্	॥

মেদে্াদা পালে িরা িতিদেব্ (বচঃ চঃ অঃ ৪।১৩০),—

িথাত্ে	ভতি-স্বভাব—মযম্ম্দা-রক্ণ	।
মযম্ম্াদা-োলি	হ�	সাধরু	ভষ্ণ	॥

ববষ্ণবেদেহ অপ্রািৃত-বুক্দ্ িরা প্রেয়াজে (বচঃ চঃ অঃ 
৪।১৯১),—

প্রভু	কগহ,	“নবষ্ব-বদহ	প্রাকৃি	কভু	ি�	।
অপ্রাকৃি	বদহ	ভগতির	ত্েদািন্দম�	॥

�হৃ-ব্াপার ও ক্বষয়-ব্াপার শীঘ্র িম্ন্ন িক্রয়া ক্েজ্জদে ে-
ভজেের আবশ্যিতা (বচঃ চঃ অঃ ৪।২১৪-২১৬),—

এক	বৎসর	রূোগ�াসাত্ঞর	ব�ৌগ়ে	ত্বলম্ব	হইল	।
কুটুগম্বর	ত্স্ত্ি-অথম্ম	ত্বভা�	কত্র’	ত্দল	॥
ব�ৌগ়ে	বয	অথম্ম	ত্েল,	িাহা	আিাইলা	।
কুটুম্ব-ব্াহ্মণ-বদবালগ�	বাঁ ত্ট’	ত্দলা	॥
সব	মি়ঃকথা	ব�াসাত্ঞ	কত্র’	ত্ির্ম্মাহণ	।
ত্িত্শ্ন্ত	হঞা	িীঘ্র	আইলা	বনৃ্দাবি	॥

প্রক্তষ্ঠাশা ত্া� িরা আবশ্যি (বচঃ চঃ অঃ ৫।৭৮),—

মহানুভগবর	এই	মি	স্বভাব	হ�	।
আেিার	র্ণ	িাত্হ	আেগি	কহ�	॥

গ্াম্-িােব্ অশ্রদ্া িরা আবশ্যি (বচঃ চঃ অঃ 
৫।১০৭),—

গ্রাম্-কত্বর	কত্বত্	শুত্িগি	হ�	দু়ঃখ	।
ত্বদগ্ধ-আত্মী�-বাক্	শুত্িগি	হ�	সুখ	॥

গুরুর অবজ্া িরা অপরাধ (বচঃ চঃ অঃ ৮।৯৭),—

র্রু	উগেক্া	নকগল	ঐগে	ফল	হ�	।
ক্রগম	ঈশ্বর-েযম্ম্ন্ত	অেরাগধ	বঠক�	॥

মমুকুু্ষতা ও ক্বদ্া�র্দে  ত্া� িরা উক্চত (বচঃ চঃ অঃ 
১৩।১০৯-১১০),—

রামদাস	যত্দ	প্রথম	প্রভুগর	ত্মত্ললা	।
মহাপ্রভু	অত্ধক	িাঁ গর	কৃো	িা	কত্রলা	॥
অন্তগর	মমুকুু্	বিঁগহা	ত্বদ্া-�র্ম্মবান্	॥

বদন্য ক্েতান্ত আবশ্যি (বচঃ চঃ অঃ ২০।২৮),—

গপ্রগমর	স্বভাব—যাঁ হা	গপ্রগমর	সম্বন্ধ	।
বসই	মাগি,	“কৃগষ্	বমার	িাত্হ	ভত্তি�ন্ধ”	॥

জয় বািো ত্া� িরা উক্চত (বচঃ ভাঃ আঃ ১৩।১৭৩),—

“ত্দত্বিজ�	কত্রব”—ত্বদ্ার	কাযম্ম্	িগহ	।
ঈশ্বগর	ভত্জগল	বসই	ত্বদ্া	সি্	কগহ	॥

এেিশ্বর-বুক্দ্ ও ির্দে জীেব আত্মীয় গবাধ িরা আবশ্যি 
(বচঃ ভাঃ আঃ ১৬।৭৬-৭৮, ৮০-৮১),—

শুি,	বাে	সবারই	একই	ঈশ্বর	॥
িামমাত্র	বভদ	কগর	ত্হনু্দগ�	যবগি	।
েরমাগথম্ম	এক	কগহ	বকারাগণ	েরুাগণ	॥
এক	শুদ্	ত্িি্-বস্তু	অখডি	অব্�	।
েত্রেণ্ম্ম	হঞা	নবগস	সবার	হৃদ�	॥
বস-প্রভুর	িাম-র্ণ	সকল	জ�গি	।
বগলি	সকগল	মাত্র	ত্িজ-িাস্তমগি	॥
বয	ঈশ্বর,	বস	েিু়ঃ	সবার	ভাব	ল�	।
ত্হংসা	কত্রগলই	বস,	িাহাি	ত্হংসা	হ�	॥

ির্দে দা ভক্তিপেথ দৃঢ় হওয়া চাই (বচঃ ভাঃ আঃ ১৬।৯৪),—

খডি	খডি	হই’	বদহ	যা�	যত্দ	প্রাণ	।
িব	ুআত্ম	বদগি	িা	োত়্ে	হত্রিাম	॥
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শত্রুর প্রক্ত এইরূপ ব্বহার িক্রেব (বচঃ ভাঃ আঃ 
১৬।১১৩),—

এ	সব	জীগবগর	কৃষ্	!	করহ	প্রসাদ	।
বমার	গদ্রাগহ	িহু	এ-সবার	অেরাধ	॥

দাক্ম্ি-লক্ষণ গে প্রক্তষ্ঠাশা ও িপিতা, তাহা অবশ্য 
ত্া� িক্রেব । (বচঃ ভাঃ আঃ ১৬।২২৮-২২৯),—

ব়ে	বলাক	কত্র’	বলাক	জানুক	আমাগর	।
আেিাগর	প্রকটাই	ধর্ম্মকর্ম্ম	কগর	॥
এ-সকল	দাত্ম্ভগকর	কৃগষ্	প্রীত্ি	িাই	।
অনকিব	হইগল	বস	কৃষ্ভত্তি	োই	॥

পরমাথদে-ক্বষেয় জাক্তবুক্দ্ পক্রত্া� িরা আবশ্যি (বচঃ 
ভাঃ আঃ ১৬।২৩৮-২৩৯),

অধম-কুগলগি	যত্দ	ত্বষু্ভতি	হ�	।
িথাত্ে	বস-ই	বস	েজ্্—সর্ম্মিাগস্ত	ক�	॥
উতিম	কুগলগি	জত্ন্ম’	শ্রীকৃগষ্	িা	ভগজ	।
কুগল	িার	ত্ক	কত্রগব,	িবগকগি	মগজ	॥

উচ্চ-িঙ্কীতিদেেক্প্রয়তা (বচঃ ভাঃ আঃ ১৬।২৮৪-২৮৬),—

জেকতিম্মা	নহগি	উচ্চ-সঙ্ীতিম্মিকারী	।
িি-র্ণ	অত্ধক	বস	েরুাগণগি	ধত্র	॥
শুি	ত্বপ্র	!	মি	ত্দ�া	ইহার	কারণ	।
জত্ে’	আেিাগর	সগব	করগ�	বোষণ	॥
উচ্চ	কত্র’	কত্রগল	ব�াত্বন্দ-সঙ্ীতিম্মি	।
জন্তুমাত্র	শুত্ি�াই	ো�	ত্বগমােি	॥

শাস্তবাি্ গিবল �দেদে েভর ন্যায় বহে ো িক্রয়া তাহার 
তাৎপেদে্ জাক্েেব (বচঃ ভাঃ মঃ ১।১৫৮),—

িাগস্তর	িা	জাগি	মর্ম্ম,	অধ্ােিা	কগর	।
�দেম্মগভর	প্রা�	বযি	িাস্ত	বত্হ’	মগর	॥

পরক্হংিা ত্া� িরা উক্চত (বচঃ ভাঃ মঃ ১।২৪০)—

ভত্তিহীি-কগর্ম্ম	বকাি	ফল	িাত্হ	ো�	।
বসই	কর্ম্ম	ভত্তিহীি—েরত্হংসা	যা�	॥

গিবাপরাধ ত্া� িরা িতিদেব্ (বচঃ ভাঃ মঃ ৫।১২১),—

বসবাত্বগ্রগহর	প্রত্ি	অিাদর	যার	।
ত্বষু্স্াগি	অেরাধ	সর্ম্মথা	িাহার	॥

অন্তের ববষ্ণবতা ও বােহ্য ক্বষয় থাক্িেল মনুষ্য ভতিমেধ্ 
�ক্ণত হে (বচঃ ভাঃ মঃ ৭।২২, ৩৮),—

ত্বষ�ীর	প্রা�	িাঁ র	েত্রচ্ছদ-সব	।
ত্েত্িগি	িা	োগর	বকহ	ত্িগঁহা	বয	নবষ্ব	॥
আত্স�া	রত্হল	িববিীগে	�ঢ়্রূগে	।
েরম	বভা�ীর	প্রা�	সর্ম্মগলাগক	বদগখ	॥

ক্বদ্াক্দর অহঙ্কার ো িরা উক্চত (বচঃ ভাঃ মঃ ৯।২৩৪),—

ত্ক	কত্রগব	ত্বদ্া,	ধি,	রূে,	যি,	কুগল	।
অহঙ্ার	বাত়্ে’	সব	ব়েগ�	ত্ির্ ্ম্মগল	॥

ববষ্ণবতায় এিমত থািা উক্চত, গলািােপক্ষা িক্রয়া 
োোস্থােে োোমেত মত গদওয়া উক্চত েয় (বচঃ ভাঃ মঃ 
১০।১৮৫, ১৮৮, ১৯২),—

ক্গণ	দগন্ত	িৃণ	ল�,	ক্গণ	জাত্ঠ	মাগর	।
ও	খ়ে-জাত্ঠ�া	ববটা	িা	বদত্খগব	বমাগর	॥
প্রভু	বগল,	“ও	ববটা	যখি	যথা	যা�	।
বসই	মি	কথা	কত্হ’	িথা�	ত্মিা�	॥
ভত্তি-স্াগি	উহার	হইল	অেরাধ	।
এগিগক	উহার	নহল	দরিি-বাধ	॥

ববষ্ণেবর মেধ্ পরস্পর পক্ষপােতর গদাষ (বচঃ ভাঃ মঃ 
১৩।১৬০),—

বয	োত্েঠি	এক	নবষ্গবর	েক্	হ�	।
অন্য	নবষ্গবগর	ত্িগন্দ,	বসই	যা�	ক্�	॥

শ্রীহক্রোম-গ্হেণর পর আর পাপ িক্রেব ো (বচঃ ভাঃ 
মঃ ১৩।২২৫),—

প্রভু	বগল,	“বিারা	আর	িা	কত্রস্	োে”	।
জ�াই-মাধাই	বগল,	“আর	িাগর	বাে”	॥

ক্বক্ধ-ক্েেষেধর অতীত থািা উক্চত (বচঃ ভাঃ মঃ ১৬।১৪৪, 
১৪৭),—

যি	ত্বত্ধ-ত্িগষধ—সকলই	ভত্তি-দাস	।
ইহাগি	যাহার	দু়ঃখ,	বসই	যা�	িাি	॥
ত্বষ�-মদান্ধ	সব	এ	মর্ম্ম	িা	জাগি	।
সুি-ধি-কুল-মগদ	নবষ্ব	িা	ত্েগি	॥

ির্দে দা পাষণ্ডীর িম্াষণ হইেত ক্বরত থািা উক্চত (বচঃ 
ভাঃ মঃ ১৭।১৯),—
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ি�গর	হইল	ত্কবা	োষত্ডি-সম্ভাষ	।
এই	বা	কারগণ	িগহ	গপ্রম	েরকাি	॥

অভতি-িবিধে ত্া� িরা ক্েতান্ত িতিদেব্, শ্রীঅনদ্ত প্রভুর 
বাি্ (বচঃ ভাঃ মঃ ১৯।১৭৫),—

যত্দ	বমার	েতু্র	হ�,	হ�	বা	ত্কঙ্র	।
‘নবষ্বােরাধী’	মতু্ঞ	িা	বদগখাঁ 	ব�াের	॥

অন্য শুভ-ির্দে াক্দর িক্হত ভক্তির তুলো োই (বচঃ ভাঃ মঃ 
২৩।৫৪),—

প্রভু	বগল,	“িে়ঃ	কত্র’	িা	করহ	বল	।
ত্বষু্ভত্তি	সর্ম্মগশ্রঠি	জািহ	বকবল”	॥

ধর্দে ধ্বজী ভণ্ড ব্ক্তি�ণ আপোক্দ�েি িমেয় িমেয় 
অবতার বক্লয়া প্রচার িরত ক্েেজর অক্ভমাে বৃক্দ্ িের । 
গি-িিল গলাি হইেত িাবধােে থািা িতিদেব্—

মগধ্	মগধ্	মাত্র	কি	োেী�ণ	ত্��া	।
বলাক	িষ্ট	কগর	আেিাগর	লও�াই�া	॥

 
উদর-ভরণ	লাত্�’	োত্েঠি-সকগল	।
‘রঘিুাথ’	কত্র’	আেিাগর	বকহ	বগল	॥

ভতি�ণ ক্েষ্কপেি, ক্েষ্ােপ জীবেোত্রা ক্ের্দে াহ িক্রেত 
িক্রেত ক্েরন্তর োমাশ্রয় িক্রেবে । ইহা অেপক্ষা আর 
বড় ধর্দে  োই (বচঃ ভাঃ আঃ ১৪।১৩৯-১৪০),—

অিএব	কত্লযগু�	িাম-যজ্	সার	।
আর	বকাি	ধর্ম্ম	নকগল	িাত্হ	হ�	োর	॥
রাত্ত্র-ত্দি	িাম	ল�	খাইগি	শুইগি	।
িাহার	মত্হমা	ববগদ	িাত্হ	োগর	ত্দগি	॥

পরূ্দে াপর ক্বচারপরূ্দে ি িাধুক্দে�র স্বাভাক্বি গুণ ও 
জীক্বিা-বৃক্তি অবলবিে িক্রয়া মােেবর হক্রভজে িরা 
প্রেয়াজে । িদ্বৃক্তি-অবলবিেে গেরূপ শুদ্া ভক্তির 
আনুিলূ্ হয়, গিরূপ আর ক্িেুেতই হয় ো ।
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শ্রীক্শক্ষাষ্ি ক্ববৃক্ত
জ�দ্গুরু ভ�বাে শ্রীল ভক্তিক্িদ্ান্ত িরস্বতী গ�াস্বামী ঠািুর

শ্রীিৃষ্ণিীতিদেোয় েমঃ ।
শ্রীিৃষ্ণিঙ্কীতিদেেিারী শ্রীগুরুেদেবর ও শ্রীিৃষ্ণ-

িীতিদেেক্বগ্হ শ্রীে�ৌরসুন্দেরর জয় হউি ।

েরম	সাধি	ত্ক	?

বেগিাদেম্মণমাজ্ম্মিং	ভবমহাদাবাত্নিত্ির্ম্মােণং 
গশ্র�়ঃনকরবেত্্রিকাত্বিরণং	ত্বদ্াবধজ্ীবিম্	।
আিন্দামু্বত্ধবদ্ম্মিং	প্রত্িেদং	েণ্ম্মামিৃাস্বাদিং 
সর্ম্মাত্মস্েিং	েরং	ত্বজ�গি	শ্রীকৃষ্সঙ্ীতিম্মিম্	॥১॥

অেন্ত প্রিার িাধেভক্তির মেধ্ শ্রীমদ্া�বেত ও 
শ্রীহক্র-ভক্তিক্বলােি বহুিংে্ি ভতি্েঙ্গর বণদেে 
আেে । প্রধােতঃ ভক্তিিাধেে চতুঃষক্ষ্ প্রিার ভতি্ঙ্গ 
ববধ ও রা�ানু�ক্বচাের িক্থত হয় । শ্রীমদ্া�বেত 
শ্রীপ্রহ্ােদাক্তিেতও আমরা শুদ্ ভক্তির উেলেে গদক্েেত 
পাই । শ্রীে�ৌরসুন্দর বক্লয়ােেে, “শ্রীোমিঙ্কীতিদেেই িিল 
প্রিার ভতি্েঙ্গর েশ্রষ্ঠতম অনুষ্ঠাে” ।

ত্বিক্বদ্ �ণ ক্চন্মাত্রাবলবিেে অথদোৎ গিবল জ্ােদ্ারা অদ্য়- 
জ্াে বস্তুেি ‘ব্রহ্ম’, িক্চ্চদ্ বৃক্তি দ্ারা গিই বস্তুেি ‘পরমাত্মা’  
এবং িক্চ্চদােন্দ-ির্দে শক্তিক্রেম গিই বস্তুেি ‘ভ�বান্’ 
বক্লয়া ক্েেদেদে শ িেরে । ভ�বতি্বি ঐশ্বেদে্দশদেেে বাসুেদব ও 
ঐশ্বেদে্ক্শক্থল মাধুেদে্দশদেেে শ্রীিৃষ্ণ । শ্রীোরায়ণ িাদ্দে ক্দ্তয় 
রেির উপাস্য বস্তু, আর শ্রীিৃষ্ণ রি-পঞ্চেির ভজেীয় 
ধে । শ্রীিৃষ্ণ হইেতই ববভবপ্রিাশক্বগ্হ বলেদব প্রভুর 
মহানবিুণ্ঠলীলা । তথায় ক্েত্ ব ূ্হচতুষ্য় ক্েত্ ক্বরাক্জত ।

গিবল মেের দ্ারা মন্ত্রজপ হয় । গিইিােল জপিতিদো 
মেেিারী প্রেয়াজে-ক্িক্দ্লাভ িেরে । ক্িন্তু ওষ্ঠ স্পক্ন্দত 
হইেল জেপর অেপক্ষা অক্ধি ফলদায়ি িীতিদেে হইয়া 
োয় । িীতিদেে হইেল শ্রবণিারীর েশ্রেয়ালাভ ঘেি । 
‘িঙ্কীতিদেে’ শেদে ির্দে েতাভােব িীতিদেে অথদোৎ োহা িীক্তিদেত 
হইেল অন্যপ্রিার িাধোেঙ্গর িাহাে্ আবশ্যি হয় ো । 
শ্রীিৃেষ্ণর আংক্শি িীতিদেে ‘িঙ্কীতিদেে’ শেদের লক্ষ্ েেহ । 
েক্দ িৃেষ্ণর আংক্শি িীতিদেে িক্রয়া জীেবর ির্দে শুেভাদয় 
ো হয়, তাহা হইেল িৃষ্ণিীতিদেেের শক্তিক্বষেয় অেেেি 
িক্ন্দগ্ধ হইয়া পেড়ে । শ্রীিেষ্ণর িম্ক্ িীতিদেে িের্দে াপক্র 
জয়েতুি হউে । ক্বষয়িথার িীতিদেেে আংক্শি গভা�পরা 
ক্িক্দ্ হয় । অপ্রািৃতরােজ্ শ্রীিৃষ্ণই ক্বষয়, গিোেে গিাে 



শ্রীশ্রীগুরু -গ�ৌরােঙ্গ জয়তঃ 17

প্রািৃেতর অবিাশ োই, সুতরাং প্রিৃক্তর অতীত িিল 
ক্িক্দ্ই শ্রীিৃষ্ণিঙ্কীতিদেেে লভ্ হয় । ির্দে ক্িক্দ্র মধ্ িাতিী 
ক্বেশষ ক্িক্দ্ শ্রীিৃষ্ণিঙ্কীতিদেেে িংক্্ষ্ । তাহাই এস্থেল 
উদাহৃত হইয়ােে ।

শ্রীিৃষ্ণিঙ্কীতিদেে জীেবর মক্লে ক্চতিদপদেেণর মাজ্জদে েিারী । 
ঈশনবমেু্রূপ অন্যাক্ভলাষ, ফলেভা� ও ফলত্া� এই 
ক্ত্রক্বধ প্রািৃত আক্বলতা দ্ার বদ্জীেবর ক্চতি িম্ণূদেভােব 
আবৃত হইয়া আেে । জীেবর ক্চতিদপদেণ হইেত ঐ 
আবজ্জদে ো পক্রষ্কার িক্রবার প্রধাে েন্ত্র শ্রীিৃষ্ণিঙ্কীতিদেে । 
জীবক্চতিদপদেেণ জীব-স্বরূপ প্রক্তফক্লত হইবার বাধারূেপ 
ঐ ক্ত্রক্বধ বিতব-আবরণ বতিদেমাে । শ্রীিৃেষ্ণর িঙ্কীতিদেেই 
তাহা উেন্মাচে িক্রেত িমথদে । শ্রীিৃেষ্ণর িম্ক্ রূেপ 
িীতিদেে িক্রেত িক্রেত জীব স্বীয় ক্চতিমিুুের ক্েজ িৃষ্ণ-
বিঙ্কেদে্ উপলক্ধি িেরে ।

এই িংিার আপাতমধুর হইেলও ইহা ক্েক্বড় অরণ্াভ্ন্তের 
দাবাক্নিিদৃশ । দাবাক্নি দ্ারা িােেক্স্থত বৃক্ষরাক্জ মেধ্ মেধ্ 
ক্বোশ প্রাপ্ত হয় । িৃষ্ণক্বমেুজে িংিােরর জ্ালা দাবাক্নির 
তােপর ন্যায় ির্দে দা িহ্য িেরে, ক্িন্তু িৃেষ্ণর িম্ক্ িীতিদেে 
হইেলই এই িংিাের থাক্িয়াও িৃেষ্ণান্মেুতােহতু দাবজ্ালার 
দহে হইেত ক্েষৃ্কক্তলাভ িেরে ।

শ্রীিৃেষ্ণর িম্ক্ িীতিদেে পরম মঙ্গলেশাভা ক্বতরণ 
িের । ‘েশ্রয়ঃ’—মঙ্গল; ‘বিরব’—িুমদু; ‘চক্্রিিা’—
গজ্াৎনিা, শুভ্রত্ব । চে্রিাদেয় গেরূপ িুমেুদর শুভ্রত্ব ক্বিাশ 
লাভ িের, শ্রীিৃষ্ণিঙ্কীতিদেেে গিরূপ অক্েল িল্াণ িমকু্দত 
হয় । অন্যাক্ভলাষ, ির্দে  ও জ্াে িল্ােণর উপায় েেহ, 
পরন্তু শ্রীিৃষ্ণিঙ্কীতিদেেই জীেবর পরম মঙ্গলক্বধায়ি ।

মণু্ডি উপক্েষেদ দুইপ্রিার ক্বদ্ার িথা আেে । 
গলৌক্িিী ক্বদ্া ও পরাক্বদ্া । শ্রীিৃষ্ণিঙ্কীতিদেে গ�ৌণভােব 
গলৌক্িিী ক্বদ্াবধরূ জীবেিদৃশ এবং মেু্ভােব পরাক্বদ্া 
বা অপ্রািৃত ক্বদ্াবধরূ জীবে । শ্রীিৃষ্ণিঙ্কীতিদেে প্রভােব 
জীব জা�ক্তি ক্বদ্ার অহঙ্কার হইেত উন্মতুি হইয়া 
িৃষ্ণিবিধেজ্াে লাভ িেরে । অপ্রািৃত ক্বদ্ার লক্ষ্ীভতূ 
বস্তুই শ্রীিৃষ্ণিঙ্কীতিদেে ।

শ্রীিৃষ্ণিঙ্কীতিদেেই জীেবর অপ্রািৃত আেন্দিা�েরর 
বদ্দে েিারী । েণ্ড জলাশয় িমদু্র শদেবাচ্ েেহ, অতএব 
অেণ্ড আেন্দই অিীম িমেুদ্রর িক্হত তুলেীয় ।

শ্রীিৃষ্ণিঙ্কীতিদেে প্রক্তপােদই পণূদোমতৃ আস্বাদে 
িরায় । অপ্রািৃত রিাস্বাদেে অভাব বা অপণূদেতা োই 
শ্রীিৃষ্ণিঙ্কীতিদেে হইেতই ির্দে ক্ষণ পণূদে ক্েত্ রিাস্বাদে হয় ।
অপ্রািৃত িিল বস্তুই শ্রীিৃষ্ণিঙ্কীতিদেেে ক্নিগ্ধতালাভ 
িের এবং প্রািৃত রােজ্ গদহ, মে ও তদক্তক্রতি আত্মা 
শ্রীিৃষ্ণিঙ্কীতিদেেে গিবল গে ক্ের্দে লতা লাভ িের তাহা 
েেহ, পরন্তু তাহােদর ক্নিগ্ধতাও অবশ্যম্াবী । উপাক্ধগ্স্ত 
জীব স্থলূসূক্ষ্মভােব গে িিল মক্লেতা লাভ িক্রয়ােেে, 
গিই িমস্তই িীতিদেেপ্রভােব ক্বেধৌত হইয়া োয় । জেড়র 
অক্ভক্েেবশ োক্ড়য়া গ�েল িৃেষ্ণান্মেু জীব সুশীতল 
িৃষ্ণপাদপমেেিবা লাভ িেরে ।

শ্রীজীব গ�াস্বাক্মপ্রভু শ্রীভা�বতিন্দেভদের অন্যতম 
শ্রীভক্তি িন্দেভদে  ২৭৩ িংে্ায় ও শ্রীমদ্া�বত ৭ম স্কেধে 
ক্রমিন্দেভদে  ক্লক্েয়ােেে ঃ—

অিএব	যদ্ে্ন্যা	ভত্তি়ঃ	কগলৌ	কতিম্মব্া,	 
িদা	কীতিম্মিাখ্া	ভত্তিসংগযাগ�নিব

[“অতএব েক্দ িক্লেেু� অন্যভক্তির অনুষ্ঠােও িক্রেত 
হয়, তাহা হইেলও িীতিদেোে্া ভক্তির িংেোে�ই তাহা 
িক্রেত হইেব ।”] ॥১॥

িাম-সাধি	সুলভ	বকি	?

িাম্ামকাত্র	বহুধা	ত্িজসর্ম্মিত্তিস্ 
িত্রাত্েম্মিা	ত্ি�ত্মি়ঃ	স্রগণ	ি	কাল়ঃ	।
এিাদৃিী	িব	কৃো	ভ�বন্মমাত্ে 
দুনদেম্মবমীদৃিত্মহাজত্ি	িানুরা�়ঃ	॥২॥

গহ ভ�বন্ আপক্ে অনহতুিী িৃপা িক্রয়া োমিমেূহর 
বহুিংে্া প্রিি িক্রয়ােেে এবং গিই োেমই োমীর িিল 
প্রিার শক্তি অপদেণ িক্রয়ােেে । শ্রীোম স্মরণ িক্রবার 
িাল গিাে ক্েয়েম আবদ্ িেরে োই অথদোৎ গভাজে, শয়ে 
ও ক্েদ্রা গিাে িােলই োম স্মরণ িক্রবার অসুক্বধা ক্বধাে 
িেরে োই । ক্িন্তু, আমার এতই দুভদে া�্ গে, শ্রীোমিমেূহ 
গিাে অনুরা� জক্ন্মল ো । ‘বহুপ্রিার’ বক্লেত ভ�বােের 
মেু্ ও গ�ৌণ োমিমহূ বুঝায় । মাধুেদে্ক্বগ্হ িৃষ্ণ, 
রাধারমণ, গ�াপীজেবলেভ; ঐশ্বেদে্ক্বগ্হ বাসুেদব, রাম 
ও েকৃ্িংহ প্রভৃক্ত মেু্ োম । ভ�বদক্ভন্ন েণ্ড বা অিম্ক্ 
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আক্বভদে াবাত্মি ব্রহ্মপরমাত্মাক্দ োমিমহূ ভ�বােের 
গ�ৌণ োম । ভ�বােের মেু্োমিমহূ োমীর িক্হত 
অক্ভন্ন, তাহােত িিল শক্তি এিাধাের িমক্পদেত আেে; 
গ�ৌণোমিমেূহও ক্বক্বধ শক্তি আংক্শিভােব বতিদেমাে ।

জীব ঈশনবমেু্বশতঃ েশ্বর মায়ার রােজ্ আবদ্ হওয়ায় 
তাঁ হার দুনদেদে ব উপক্স্থত হইয়ােে । গিবা-ক্বমেুতাই দুনদেদে ব । 
অন্যাক্ভলাক্ষতা, ির্দে  ও জ্াে এই ক্ত্রক্বধ গভা�ময় পেথ 
জীেবর স্বরূপক্বস্মকৃ্ত হওয়ায় তাঁ হার দুক্র্দে পাি উপক্স্থত 
হইয়ােে । অন্যাক্ভলাক্ষতাবেশ ক্তক্ে ঐক্হি সুেলােভ 
প্রমতি । িৎির্দে প্রভােব ক্ষণভঙু্গর স্ব�দোক্দসুেপ্রাথশী এবং 
গভা�ত্াে�চ্ায় ক্তক্ে ক্েেভদেদব্রহ্মানুিধোেে ক্েরত । িৃষ্ণ-
গিবেেচ্া জীবস্বরূেপর ক্েত্ধর্দে , তাহা িক্থত ক্ত্রক্বধ 
পেথর আবজ্জদে োয় আচ্াক্দত হওয়ায় তাঁ হার গিৌভা�্ 
ক্ষীণ হইয়ােে । তৎফেল ক্তক্ে িেেও ধর্দে , অথদে, িাম 
োমি ক্ত্রব�দেিংগ্েহ ব্স্ত হওয়ায় অথবা অধর্দে , অেথদে 
ও িামোের অতৃক্প্তদ্ারা লাক্ছিত হইয়া দশ অপরােধর 
আবাহে পর্দে ি োমেিবা িক্রেত ক্�য়া অপরাধ 
িক্রেতেেে । গিইিােল ক্তক্ে গে োমগ্হণ িেরে, তাহা 
শুদ্ োমগ্হণ েেহ, পরন্তু োমাপরাধ । ক্েেজর অশান্ত 
ভাব অক্তক্রম িক্রয়া শাক্ন্তলােভােদেেশ ভুক্তি ক্পপািায় 
চাক্লত ো হইয়া ক্তক্ে েেে ক্েজ মঙ্গেলর জন্য িবিধেজ্ােে 
উদািীে হইয়া োমগ্হণ িেরে, তেে তাঁ হার োমেিবেে 
আভািমাত্র উক্দত হয়; গিই িােল তাঁ হার োম গ্হণ হয় 
ো, োমাভাি মাত্র হয় । োমাভােির ফেল প্রপঞ্চ জ্াে 
হইেত মকু্তিলাভ িক্রয়া পরমহুেূতিদে হক্র-গিবা িক্রবার 
গো�্তালাভ িেরে । দুনদেদে বমতুি পরুুেষাতিম�ণই 
শুদ্োমগ্হেণ সুক্বমল িৃষ্ণেপ্রমা লাভ িেরে । 
বদ্জীেবর দু�দেক্ত গদক্েয়া শ্রীে�ৌরসুন্দর শ্রীোমভজে-
প্রণালী ক্শক্ষা ক্দেত ক্�য়া অনুরাে�র অভাবরূপ দুনদেদে েবর 
উেলেে িক্রয়ােেে, ক্িন্তু এইরূপ দুনদেদে েবর মেধ্ও 
ভ�বৎিৃপা বতিদেমাে । োমাপরােধর হস্ত হইেত উন্মতুি 
হইবার উপায় আেে । অপরােধর স্বরূপ জাক্েয়া অপরাধ 
িক্রেত প্রবৃতি ো হইেল এবং ক্েরন্তর োম গ্হণ িক্রেল 
অপরােধর অবির হয় ো । োমাভােি মকু্তি হয় অথদোৎ 
ক্বষয়াক্ভক্েেবশ ধ্বংি হয়, তৎপেরই শ্রীোম গ্হেণ 
জীেবর অক্ধিার হয় । এই িিল সুেো� ভ�বােের 

দয়ার পক্রচায়ি । মেু্োমগ্হণপ্রভােব জীেবর ঐিাক্ন্তি 
ও আত্ক্ন্তি েশ্রেয়ালাভ ঘেি । গেোেে তুচ্ অবান্তর 
ফললাভলালিা, গিোেে িােলর ক্বক্ধ ও গো�্তা 
প্রভৃক্তর িক্ঠে ক্বক্ধ । ক্িন্তু, ভ�বােের দয়া িালািােলর 
িক্ঠে ক্ে�ড় হইেত োেমাচ্চারণিারীেি অবির 
ক্দয়ােেে । িােলর ক্বক্ধিবিেধে শ্রীনচতন্য ভা�বেত—“ক্ি 
শয়েে, ক্ি গভাজেে, ক্িবা জা�রেণ, অহক্েদেশ িৃষ্ণোম 
বলহ বদেে ॥ “ির্দে ক্ষণ বল ইেথ ক্বক্ধ োক্হ আর ।” 
শ্রীচক্রতামেৃত—“োইেত শুইেত েথা তথা োম লয় । 
গদশিাল ক্েয়ম োক্হ ির্দে ক্িক্দ্ হয়” ॥২॥

িামসাধি-প্রণালী	ত্ক	?

িৃণাদত্ে	সুিীগেি	িগরাত্রব	সত্হষু্িা	।
অমাত্িিা	মািগদি	কীতিম্মিী�়ঃ	সদা	হত্র়ঃ	॥৩॥

জীব স্বরূপতঃ িৃষ্ণদাি বক্লয়া তাঁ হার ইহ জ�েত ও স্বধােম 
অবস্থােিােল ক্েত্িাল হক্রিীতিদেেই ধর্দে  । হক্রিীতিদেেের 
তুল্ স্বাথদেক্িক্দ্ ও পেরাপিার অন্যেিাে উপায় বা 
উেপেয়র মেধ্ বতিদেমাে োই । িীতিদেেদ্ারা পরাথদেপরতা 
এবং ক্েেজর ির্দে শুেভাদয় হয় । গেরূেপ শ্রীোম গ্হণ 
িক্রেল োমাপরাধ হয় ো, োমাভি হয় ো, তাহা 
জাোইবার জন্যই তৃণাদক্প গ্ােির অবতারণা । োহার 
ক্চেতির প্রবৃক্তি িৃেষ্ণান্মেুী ো হইয়া ক্বষয় গভাে� প্রমতি 
হয়, ক্তক্ে িেেই ক্েেজর কু্ষদ্রতা উপলক্ধি িক্রেত পােরে 
ো । গভাতিার ধের্দে  কু্ষদ্রতার উপলক্ধি োই । গভাতিার 
ধের্দে  িহেশীলতা োই । গভাতিা িেেও জড়াক্ভমাে 
ও জড়প্রক্তষ্ঠা ত্া� িক্রেত িমথদে েেহে । ক্বষয়েভা�ী 
িেেও অপর ক্বষয়ীেি প্রক্তষ্ঠা ক্দেত ির্ত েেহে । 
ক্বষয়েভা�ী িমৎির, আর োমভজোেন্দী ববষ্ণবই 
তৃণ অেপক্ষা সুেীচ, বৃক্ষ অেপক্ষা িহ্যগুণিম্ন্ন, ক্েজ 
প্রক্তষ্ঠািমেূহ উদািীে, এবং পরেি প্রক্তষ্ঠা দােে উদ্ 
গ্ীব । ইহ জ�েত ক্তক্েই ির্দে দা হক্রোম িক্রবার গো�্ ও 
িমথদে । শ্রীশুদ্নবষ্ণব�ণ ক্েজ ক্েজ আচােদে্ শ্রীগুরুেদব ও 
অপর ববষ্ণবেি গে িিল ির্ােসূচি প্রক্তষ্ঠার আেরাপ 
িেরে, তাহা তাঁ হােদর মােদ ধর্দে  হইেতই উক্থিত হয়, 
আবার তাঁ হােদর অনু�তজেের ভজেে উৎিাহ প্রদাে 
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িক্রবার জন্য গে িিল িমাদর ও গ�ৌরবেনিহাক্দ অক্ভব্তি 
িেরে, উহা শুদ্ ভেতির অমাক্ে স্বভােবর প্রিাশিমাত্র । 
শুদ্ভতি তাদৃশ গ�ৌরবাত্মি প্রক্তষ্ঠােি বড় প্রক্তষ্ঠা ো 
জাক্েয়া মেুেদের িিাক্ষ িহ্য িক্রয়াও ক্েজ িহেশীলতার 
পক্রচয় গদে । োেমাচ্চারণিারী শুদ্ভতি আপোেি 
প্রািৃত জ�েত ির্দে প্রাক্ণপদদক্লত তৃণ হইেতও ক্েম্নভাে� 
অবক্স্থত ধারণা িেরে । শুদ্ ভতি আপোেি িেেই 
ববষ্ণব বা গুরুজ্াে িেরে ো, ক্তক্ে আপোেি জ�েতর 
ক্শষ্য ও ির্দে ােপক্ষা হীে জােেে । প্রেত্ি পরমাণু এবং 
প্রেত্ি অণুক্চৎ জীব িৃেষ্ণর অক্ধষ্ঠাে জাক্েয়া গিাে 
বস্তুেি ক্েজােপক্ষা কু্ষদ্র জ্াে িেরে ো । োেমাচ্চারণিারী 
জ�েত িাহারও ক্েিি ক্িেুরই প্রাথশী েেহে । অপের 
তাঁ হার ক্হংিা িক্রেল ক্তক্ে িেেও প্রক্তক্হংিা িেরে ো 
উপরন্তু ক্হংিািারীর মঙ্গল প্রাথদেো িেরে । িীতিদেেিারী 
িেেও শ্রীগুরুেদব-প্রাপ্ত প্রণালী পক্রহার পরূ্দে ি েবীে 
মত প্রচারবািোয় মহামন্ত্র শ্রীহক্রোেমর পক্রবেতিদে 
িাল্পক্েি োম লইয়া েড়া সৃক্ষ্ িেরে ো । শ্রীগুরুেদেবর 
অনু�মেে শ্রীোেমর মক্হমা-িীতিদেোক্দ প্রচারমেুে গ্ন্থরচো 
ও িীতিদেে িক্রেল ববষ্ণেবর সুেীচতার ব্াঘাত হয় ো । 
িপিতার উেদেেশ্য গলািপ্রতারণার জন্য ক্েেজর িরলতার 
অভাববশতঃ িপি বদেন্যাক্তি ও ব্বহার সুেীচতার 
পক্রচায়ি েেহ । মহাভা�বত�ণ িৃষ্ণোেমাচ্চারণিােল 
স্থাবর জঙ্গেমর প্রািৃত গভা�্ মকূ্তিদেিমহূ দশদেেের পক্রবেতিদে 
িৃষ্ণ ও িাষ্ণদে -গিবেোন্মেু হইয়া জ�ৎ দশদেে িেরে । গভা�-
প্রবৃক্তিক্রেম জ�ৎেি ক্েজ গভা�্ মেে িেরে ো । মেন্ত্রর 
স্রষ্া হইয়া গুরু হইেত লধি মহামন্ত্র িীতিদেে োেড়ে ো এবং 
েবীে মত প্রচােরােদেেশও ব্স্ত হে ো । আপোেি গিাে 
ববষ্ণেবর গুরু বক্লয়া মেে িরা সুেীচতার অন্তরায় । 
িৎিথা—শ্রীে�ৌরসুন্দেরর ক্শক্ষাষ্েির িথা ো শুক্েয়া 
অথদেপ্রক্তষ্ঠােলােভ ইক্্রিয়তপদেেণােদেেশ স্বীয় স্বরূপ ক্বস্মতৃ 
হইেল ববষ্ণব বা গুরুপদািাঙ্কীর মেুে হক্রোম িীক্তিদেত 
হইেত পাের ো । তাদৃশ িীতিদেেে শ্রদ্ােতুি ক্শষ্যও হক্রোম 
শ্রবেণ অক্ধিার লাভ িেরে ো ॥৩॥

সাধগকর	কামিা	ত্ক	?

ি	ধিং	ি	জিং	সুন্দরীং	কত্বিাং	বা	জ�দীি	কামগ�	।
মম	জন্মত্ি	জন্মিীশ্বগর	ভবিাদ্ভত্তিরনহিুকী	ত্ত্�	॥৪॥

গহ জদ�ীশ, আক্ম ধে, জে ও ‘সুন্দরী িক্বতা’ িামো 
িক্র ো আমার জন্মজন্মান্তের গিব্ তুক্ম, গতামােতই 
গেে অনহতুিী ভক্তি থােি । ‘সুন্দরী িক্বতা’ শেদে গবদ-
িক্থত ধর্দে , ‘ধে’ শেদে অথদে এবং ‘জে’ শেদে িলত্রাক্দ 
িামোর ক্বষয় উক্দেষ্ হইয়ােে । গিবল গে ধর্দে াথদেিামরূপ 
ভুক্তি আমার অেভীক্সিত এরূপ েেহ, অপেুভদেবরূপ 
জন্মজন্মান্তররক্হত মকু্তিরও আক্ম প্রাথশী েক্হ । এই 
চতুর্দে �দেেহতুমেূল বা িামোপ্রেণাক্দত হইয়া আক্ম গতামার 
গিবায় প্রবৃতি হইব ো । গতামার গিবার জন্য আক্ম গিবা 
িক্রেত ব্গ্ । এস্থেল িুলেশেেরর উক্তি আেলাচ্ঃ—

িাস্া	ধগর্ম্ম	ি	বসুত্িেগ�	নিব	কাগমােগভাগ� 
যদ্	যদ্	ভব্ং	ভবিু	ভ�বন্	ের্্ম্মকর্ম্মানুরূেম্	।
এিৎপ্রাথম্ম্ং	মম	বহুমিং	জন্মজন্মান্তগরঽত্ে 
ত্ৎোদাগম্ভারুহয�ু�িা	ত্িশ্লা	ভত্তিরস্তু	।”

[ “ গহ ভ�বন্, ধর্দে , অথদে ও িাম উপেভাে� আমার 
গিাে  আস্থা োই । পরূ্দে ির্দে ানুিাের োহা ঘক্িবার ঘিুি 
ক্িন্তু আমার িাদর প্রাথদেো এই গে, জেন্ম জেন্ম আপোর 
পাদপমেে�ুেল ক্েচিলা ভক্তি হউি ।”]

িাহং	বগন্দ	েদকমলগ�াবিম্মন্দ্বমবিন্দ্বগহগিা়ঃ 
কুম্ভীোকং	র্রুমত্ে	হগর	িারকং	িােগিিুং	।
রম্ারামামদৃুিনুলিািন্দগি	িাত্ভরন্তুং 
ভাগব	ভাগব	হৃদ�ভবগি	ভাবগ��ং	ভবন্তম্	॥

[“গহ হের ! আক্ম মকু্তি (অদ্ন্দ্ব) জন্য গতামার চরণে�ুল 
বন্দো িক্র ো, অথবা িুম্ীপাি ক্িংবা গুরুতর অন্য 
গিােও েরি হইেত ক্েষৃ্কক্ত লােভর জন্য বন্দো িক্র ো, 
অথবা স্ব�দেস্থ েন্দেিােেে রমণীয় সুররামা�েণর সুেিামল 
তনুলতােত অক্ভরমণােথদেও গতামার স্তুক্ত িক্র ো, গিবল 
ভােবর প্রক্তস্তের ক্বলাি িক্রবার জন্যই হৃদয়-মক্ন্দের 
গতামার পাদপমে ক্চন্তা িক্র ।”]

ধর্দে িামী গবদক্েষ্ঠ িক্বতার উপািি, অথদেিামী 
�েণেশর উপািি, িামিামী শক্তির উপািি এবং 
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গমাক্ষিামী রুেদ্রাপািি এবং গহতুমেূল অথদোৎ িিাম 
ক্বষু্ণর উপািি সুতরাং ক্বদ্ভতি । পেঞ্চাপািো িিাম 
এবং ক্েষ্কাম অবস্থায় ক্েগুদেণ ব্রহ্মাপািো ক্িদ্ । অনহতুিী 
ভক্তি দ্ারা শুদ্ ক্বষু্ণর উপািো হয় ॥৪॥

সাধগকর	স্বরূে	ত্ক?

অত্�	িন্দিনুজ	ত্কঙ্রং	 
েত্িিং	মাং	ত্বষগম	ভবামু্বগধৌ	।
কৃে�া	িব	োদেঙ্জত্স্ি 
ধল্ীসদৃিং	ত্বত্েন্ত�	॥৫॥

গিব্বস্তু েন্দেন্দে । জীেবর ক্েত্স্বরূেপ িৃষ্ণদাস্য 
বতিদেমাে । গিই িৃষ্ণদাি দােস্য উদািীে হইয়ায় দুষ্ার 
ভয়ঙ্কর িংিারিমেুদ্র ডুক্বয়া োইেতেেে । এক্ষেণ 
ভ�বৎিৃপাই তাহার এিমাত্র অবলবিে । িৃষ্ণ িৃপা িক্রয়া 
স্বীয় পাদপেমের ধকূ্ল-িদৃশ বক্লয়া স্বীিার িক্রেলই 
জীেবর আচ্াক্দত ক্েত্বৃক্তি পেুঃ প্রিাক্শত হয় । জীব স্বীয় 
িামো প্রবল িক্রয়া িৃষ্ণপাদপেমে আেরাহণ িরা তাহার 
ধর্দে  েেহ পরন্তু িৃেষ্ণচ্ায় অনু�ত হইয়া গিবা-প্রবৃক্তি-
েতুি হে, ইহাই তাৎপেদে্ । “পদধকূ্ল’ শদে প্রেয়াে� জীেবর 
স্বরূপ ভ�বদ্ ক্বক্ভন্নাংশ বক্লয়া প্রক্তপন্ন িক্রয়ােেে ।

জীেবর স্বরূপাবস্থােের পরূ্দে  পেদে্ন্ত অেথদে থােি; 
গিইিােল পরমাথদেপ্রতীক্তর ক্ের্দে লতা োই । িবিধে-
জ্ােের উদ্ �েম েপ্রম-োম-িঙ্কীতিদেেে গো�্তা হয় । গি-
িােল জীব জাতরক্ত বক্লয়া িক্থত হে । অজাক্তরক্ত 
িাধি ও জাক্তরক্ত ভাবুেির মেধ্ োমিঙ্কীতিদেেে পাথদেি্ 
আেে । িপিতা িক্রয়া আমােদর িমেয়র পেূর্দে  জাতরক্ত 
ভেতির িজ্জা গশাভেীয় েেহ । অেথদে ক্েবৃক্তির পর 
বেরন্তেদে্, তৎপের গস্বচ্পকূ্র্দে িা ও তাহার পর স্বারক্িিী 
অবস্থাত্রয়, তৎপের েপ্রমভকূ্ম ॥৫॥

ত্সত্দ্র	বাযে	লক্ণ	ত্ক?

ি�িং	�লদশ্রুধার�া	বদিং	�দ্গদ-রুদ্�া	ত্�রা	।
েলুনকত্িম্মত্েিং	বে়ুঃ	কদা	িব	িাম-গ্রহগণ	ভত্বষ্যত্ি	॥৬॥

গহ গ�াপীজেবলেভ, িেব গতামার োম গ্হণিােল মাদৃশ 
গ�াপললোর চেক্ষ দরদর অশ্রুধারা প্রবাক্হত হইেব, 
�দ্ �দ হইয়া বাি্রুদ্ হইেব এবং শরীর গরামাক্ঞ্চত 

ও পলুক্িত হইেব । ইহা লালিাময়ী ক্বজ্ক্প্তর এিিী 
উদাহরণ ।

কদাহং	যমিুািীর	িামাত্ি	িব	কীতিম্ম�ন্	।
উবিাষ্প়ঃ	েডুিরীকাক্	রেত্রষ্যাত্ম	িাডিবম্	॥

[“গহ পণু্ডরীিাক্ষ, আক্ম িেব গতামার োম িীতিদেে িক্রেত 
িক্রেত উদ্াষ্ হইয়া েমেুাতীের েতৃ্ িক্রেত থাক্িব ।”]

এতৎপ্রিেঙ্গ আেলাচ্ । গ�ৌণোমাক্দেত েপ্রমোম-
িঙ্কীতিদেেের অবির হয় ো; অতএব শ্রীে�ৌরসুন্দর 
বক্লয়ােেে,

শ্রুিমগে্ৌেত্িষদং	দগ্র	হত্রকথামিৃাৎ	।
যন্	সত্ন্ত	দ্রবত্েতিকম্পাশ্রুেলুকাদ�়ঃ	॥

ঔপক্েষদ্ ব্রহ্ম হক্রিথামেৃতর প্রিঙ্গ হইেত দেূর অবক্স্থত । 
গেোেে হক্রিথা অবস্থাে িেরে, তথায় ক্চেতির দ্রবতা 
এবং িম্, অশ্রু, পলুি প্রভৃক্ত পক্রদৃষ্ হয় । এই গ্ােি 
ক্েি�দে-ক্পক্চ্ল চকু্ষ ও ভাবাভািক্প্রয় ব্ক্তিক্দে�র ক্বিার 
উক্দেষ্ হয় োই, পরন্তু শুদ্ জীবাত্মা িৃষ্ণেিেবান্মেু 
হইেলই অনুিলূ মে ও স্থলূ অঙ্গপ্রত্ঙ্গিমহূ ক্েত্ভােবর 
প্রক্তিেূল দণ্ডায়মাে হয় ো, সুতরাং ক্চেতির দ্রবতা ও 
িাক্্বিি ও আক্ঙ্গি ক্বিার িমহূ অেথদেমতুি শুদ্ ভ�বদ্েতিই 
লক্ক্ষত হয় । গে িিল গিামলশ্রদ্ ব্ক্তি মহাভা�বেতর 
অনুিরেণ িৃক্ত্রমভােব িাক্্বিিক্বিারাক্দ প্রদশদেে িক্রয়া 
গলািবঞ্চো িেরে, তাহােদর তাদৃশ অনুষ্ঠাে শুদ্ভক্তির 
ক্বেরাধী ॥৬॥

ত্সত্দ্র	অন্তলম্মক্ণ	ত্ক	?

য�ুত্�িং	ত্িগমগষণ	েকু্ষা	প্রাবষৃাত্�িম্	।
িন্্যাত্�িং	জ�ৎ	সর্ম্মং	ব�াত্বন্দ-ত্বরগহণ	বম	॥৭॥

গহ গ�াক্বন্দ, গতামার ক্বরেহ আমার িমগ্ জ�ৎ শনূ্য 
গবাধ হইেতেে, চকু্ষ বষদোিােলর বাক্রধারার ন্যায় 
অশ্রুপ্াক্বত হইেতেে, অক্ক্ষপেত্রর পতেিাল েেু�র ন্যায় 
গবাধ হইেতেে । ইহা ক্বপ্রলম্রেির প্রিৃষ্ উদাহরণ । 
জাতরক্ত ভতি�েণর িেম্াে�র পক্রবেতিদে ক্বপ্রলম্রেির 
প্রেয়াজেীয়তা অত্ক্ধি, তাহা প্রদশদেে িক্রবার জন্য এই 
গ্ােির অবতারণা । জড় ক্বপ্রলম্রেির বা ক্বরহরেি 
গিবল দুঃে অবক্স্থত । অপ্রািৃত ক্বপ্রলেম্ অভ্ন্তর 
প্রেদশ পরমােন্দপণূদে, বাক্হের েন্ত্রণাক্বক্শষ্,
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যি	বদখ	নবষ্গবর	ব্বহার	দু়ঃখ	।
ত্িশ্�	জাত্িহ	বসই	েরািন্দসুখ	॥

ক্বপ্রলম্ িেম্াে�র পকু্ষ্িারি । আবার ক্বপ্রলেম্র 
মেধ্ েপ্রমনবক্চত্র্ োমি অবস্থায় বাহ্যদশদেেে িেম্া� 
ক্বরাজমাে । ক্বপ্রলম্িােল িৃেষ্ণর স্মরণপ্রাচুেেদে্ 
হক্রক্বস্মকৃ্তর অভাব, উহাই ভজে পরািাষ্ঠা । িৃষ্ণক্বমেু 
গ�ৌরো�রীদেল গে িেম্া� রেির েড়ােক্ড় গদো োয়, 
তাহা িৃষ্ণনবমেু্বশতঃ অপ্রািৃতরেির বাধা মাত্র । 
িেম্া�বাদী আেত্মক্্রিয়প্রীক্তেচষ্া-ক্বক্শষ্; সুতরাং 
িৃষ্ণভক্তিরক্হত ।

কৃগষ্ত্্রি�প্রীত্িবাঞ্া	ধগর	গপ্রম	িাম	।

এই িথা বুক্ঝেত পাক্রেল ক্েজ িেম্া�রেির তাড়োয় 
ব্স্ত হইয়া শ্রীে�ৌরাঙ্গেি ো�র িাজাইেত ধাক্বত হইেবে 
ো । শ্রীে�ৌরলীলার রহস্য এই গে, শ্রীিৃষ্ণ আশ্রয়জাতীয় 
ভাব গ্হণ িক্রয়া ক্বপ্রলম্রেি ক্েরন্তর প্রক্তক্ষ্ঠত! 
িেম্া�রেির পকু্ষ্র উেদেেশ আশ্রয়জাতীয় জীেবর 
পণূদেক্বিােশর পরািাষ্ঠা ক্বপ্রলেম্ই অবক্স্থত; ইহা 
প্রদশদেে িক্রবার জন্যই শ্রীিৃষ্ণক্বপ্রলম্রিাবতার ক্েত্ 
শ্রীে�ৌরস্বরূপ প্রিি িক্রয়ােেে । তাহােত িেম্া�বাদীর 
িুেচষ্া িেেই ফলবতী হইেত পাের ো ॥৭॥

ত্সত্দ্র	ত্িঠিা	ত্করূে?

আত্্ষ্য	বা	োদরিাং	ত্েিষু্ট	মাম্ 
অদিম্মিান্মর্ম্মহিাং	কগরািু	বা	।
যথা	িথা	বা	ত্বদধািু	লম্পগটা 
মৎপ্রাণিাথস্তু	স	এব	িাের়ঃ	॥৮॥

পাদেিবাক্েরতা গ�াপীর ক্িঙ্করী আক্ম, আমােি আক্লঙ্গে 
িরুে, অথবা আত্মিাৎ িরুে আথবা অদশদেেজন্য মর্দে াহত 
িরুে, গিই গ�াপবধকূ্বট্ লম্েির োহা ইচ্া তাহাই 
হউক্; তথাক্প ক্তক্ে আমার প্রাণাোথ । তদ্্তীত ক্তক্ে 
অন্য গিহ েেহে । শ্রীিৃষ্ণ স্বতন্ত্র পরমপরুুষ । তাঁ হার োহা 
ইচ্া, তাহারই অনু�মে আমার এিমাত্র ধর্দে  । আক্ম 
গস্বচ্াচাক্রণী েক্হ গে, তাঁ হার অক্ভলােষর প্রক্তিেূল 
আমার গিাে গিবাপ্রবৃক্তি গদোইেত পাক্র । জীেবর ক্িক্দ্েত 
গদহ বা মে উভয় উপাক্ধই োই । গিই িােল েন্দেন্দেের 

গস্বচ্াক্বহারেক্ষত্র অপ্রািৃত বৃন্দাবেে ব্রজবাক্িেীর িহচরী 
হইয়া ক্িদ্-গদেহ অপ্রািৃত ইক্্রিয়দ্ারা এিমাত্র িৃেষ্ণচ্া 
পরূণ িরাই েপ্রমভক্তির স্বরূপ । জীব িেেই আপোেি 
আশ্রয়ক্বগ্হ মেে িক্রেবে ো তাহােতও অহংগ্েহাপািো 
হইয়া োয় । আশ্রয়জাতীেয়র আনু�ত্ই শুদ্ জীবাত্মার 
ক্ের্দে ল অবক্স্থক্ত । জীব িৃেষ্ণর ক্প্রয় হইেলও তাঁ হার �ঠেে 
িৃেষ্ণচ্াক্রেম ক্বক্ভন্নাংশ িংক্্ষ্ ॥৮॥

ক্শক্ষাষ্েির আিক্ি গ্ােিই অক্ভেধয়মেুে িবিধে, 
অক্ভেধয় ও প্রেয়াজে ত্বি প্রদক্শদেত হইয়ােে । প্রথম গ্ােি 
িাধারণতঃ শ্রীিৃষ্ণিঙ্কীতিদেেরূপ িাধে; ক্দ্তীেয় তাদৃশ 
েশ্রষ্ঠিাধেে ক্েেজর অেো�্তা উপলক্ধি, তৃতীয় গ্ােি 
শ্রীোমগ্হণপ্রণালী; চতুেথদে প্রক্তিলূ বাছিা বা বিতব 
বজ্জদে ে; পঞ্চম গ্ােি স্বরূপজ্াে; ষেষ্ঠ িৃষ্ণিাক্ন্নেধ্ 
স্বেিৌভা�্বণদেে; িপ্তেম উন্নতাক্ধিাের ক্বপ্রলম্ রিবণদেে 
এবং অষ্ম গ্ােি স্বপ্রেয়াজে-ক্িক্দ্র উপেদশ পাওয়া 
োয় ।

প্রথম পাঁ চক্ি গ্ােি অক্ভেধয়-মেূল িবিধে-জ্ােের 
ক্শক্ষা । আিক্ি গ্ােিই অক্ভেধয় এবং গশষ ক্তেক্ি 
গ্ােি প্রেয়াজে-ক্বষয়ি ক্শক্ষা পাওয়া োয় । প্রথম 
পাঁ চক্ি গ্ােি অক্ভেধয় ক্বচার “িাধে-ভক্তি”, পেরর 
দুইক্ি গ্ােি ‘ভাবভক্তি’ এবং ষষ্ঠ হইেত অষ্ঠম গ্ােি 
ক্বেশষতঃ িপ্তম ও অষ্ম গ্ােি িাধ্ ‘েপ্রমভক্তি’ 
প্রসু্ক্িত হইয়ােে । এোেে শ্রীচক্রবতিশী ঠািুেরর এিিী 
গ্াি উদ্ার িক্রয়া েশ্রাতৃবে�দের শ্রীচরেণ প্রণত হইলাম ।

আরাগধ্া	ভ�বান্	ব্গজিিি�স্তদ্াম	বনৃ্দাবিং 
রম্া	কাত্েদুোসিা	ব্জবধব্গ�ম্মণ	যা	কত্ল্পিা	।
শ্রীমদ্ভা�বিং	প্রমাণমমলং	গপ্রমা	েমুগথম্মা	মহান্ 
শ্রীনেিন্যমহাপ্রগভামম্মিত্মদং	িত্রাদর়ঃ	ি়ঃ	ের়ঃ	॥

[“ভ�বাে ব্রেজ্রিেন্দে শ্রীিৃষ্ণ এবং তদ্রূপনবভব শ্রীধাম-
বৃন্দাবে আরাধ্বস্তু । ব্রজবধ�ূণ গে-ভােব শ্রীিৃেষ্ণর 
উপািো িক্রয়াক্েেলে, গিইউপািোই িের্দে াৎিৃষ্ । 
শ্রীমদ্া�বত-গ্ন্থই ক্ের্দে ল শদেপ্রমাণ এবং েপ্রমই 
পরমপরুুষাথদেই,—ইহাই শ্রীনচতন্যমহাপ্রভুর মত । গিই 
ক্িদ্ােন্তই আমােদর পরম আদর, অন্য মেত আদর 
োই ।”]
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শ্রীিারস্বত-আরক্ত
(ক্দ্তীয় িংস্করণ)

শ্রীল ভক্তিরক্ষি শ্রীধর গদবে�াস্বামী মহারাজ

জ�গর	জ�গর	জ�	ব�ৌর-সরস্বিী	।
ভকত্ি-ত্বগিাদান্ব�	প্রজ্াি-মর্ত্ি	॥১॥

প্রকাত্িগল	েজ্াত্বত্ধ	রা�ানুসন্ধাগি	।
েঞ্রাত্র-বিাগর	ত্দিা	রাধা-দাস্য	দাগি	॥২॥

দত্ক্গণ	শ্রীগ�ৌরম ্ত্তিম্ম	ভুবি	বমাহি	।
রাধা-সুধা-মাখা	শ্যাম	ত্কবা	বস	িুলি	॥৩॥

সহাস্য-রহস্যম�ী	রাধা	বাগম	রাগজ	।
ব�াত্বন্দসুন্দর	মগধ্	অেরূে	সাগজ	॥৪॥

আিন্দ	ভত্ঙ্মা	ব্তি	ভাব	মগিাহর	।
রাধার	সম্পগদ	শ্যাম	ব�ৌরাঙ্সুন্দর	॥৫॥

ব্জরস	িববিীগে	িবভাগব	রাগজ	।
উদাগর	মধরু	রা�	অত্ভিব	সাগজ	॥৬॥

মাধযুম্ম্-নকবল্	রা�	ব্গজর	ত্িযম্ম্াস	।
প্রাত্তি	েরাকাঠিা	িাগহ	ব�ৌরাঙ্-ত্বলাস	॥৭॥

িিগকাত্ট	ব�ােী	ত্জত্ি	শ্রীরাধা	মত্হমা	।
রাধার	আস্বাগদ	ত্কবা	শ্যাম-মধতু্রমা	॥৮॥

রসরাজ	সঙ্-স্বাগদ	আহ্াদ	রাধার	।
ত্িি	সাগধ	রাধাভাগব	ব�ারা	অবিার	॥৯॥

ব�ৌরাঙ্	ভত্জগল	রাধা-নকঙ্যম্ম্	সুলভ	।
সর্ম্মসাধ্	ত্িগরামত্ণ	ভকি-দুল্লম্মভ	॥১০॥

িদী�া	প্রকাগি	মহাপ্রভু	ব�ৌরত্িত্ধ	।
েত্িি-োবি	বদগব	ত্মলাইল	ত্বত্ধ	॥১১॥

বহি	দ�াম�	বদব	িা	হল	িা	হগব	।
ভজ	সঙ্ীতিম্মি-িনু	েত্িি-বান্ধগব	॥১২॥

এ	রূে	আরত্ি	ব্হ্মা	িমু্ভ	অগ�াের	।
ব�ৌরভতি-কৃোোত্র	মাত্র	ত্সত্দ্	সার	॥১৩॥

জ�	র্রু-ব�ৌর-রাধা-ব�াত্বন্দসুন্দর	।
জ�	দাও	ভতি	সগঙ্	সুকৃত্ি	শ্রীধর	॥১৪॥
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শ্রীে�ৌর-�দাধর রহস্য
শ্রীল ভক্তিসুন্দর গ�াক্বন্দ গদবে�াস্বামী মহারাজ
আেন্দময় গিােষ ঐশ্বেদে্মতুি ভকূ্মিায় সুন্দর-ে�ুেলর 
লীলা-ববক্চত্র্-মালার এিক্ি িুসুম-গিৌরেভর প্রিাদ 
আঘ্রােণর এিিু প্রয়াি িক্রেতক্ে ।

শ্রীিৃষ্ণচ্রি শ্রীে�ৌরাঙ্গরূেপ বািন্তী গপৌণদেমািীর প্রেদােষ 
উদেয়ান্মেু পণূদেচ্রিেি মক্লে িক্রয়া আত্মপ্রিাশ িক্রেলে । 
দ্াপের ক্তক্ে ক্িন্তু গমঘাচ্ন্ন িৃষ্ণ ক্েশীেথ অবতীণদে 
হইয়াক্েেলে । গিই গচৌরচডূ়ামক্ণ সুলম্ি, গিৌভা�্লধি 

গশাভো প্রণক্য়ণীর েপ্রমরূপ িম্দ ঋণ-গশাক্ধবার 
অক্েলায় লুণ্ঠে িক্রয়া িক্লেত আত্মপ্রিাশ িক্রেলে । 
প্রণক্য়েীও গিই গচৌরলীলার গিৌতুিির পরবতিশী 
অক্ভেয় দশদেেের জন্য গ�াপেে লুণ্ঠেিারীর পচিাদনুিরণ 
িক্রেলে—ক্েদােঘর অমাবস্যার অধেিাের—ক্েজ 
অপহৃত িম্েদর অক্ভেব ক্বলাি-প্রদশদেেীর দশদেিরূেপ ।

গদক্েেলে তাঁ র অপহৃত িম্ক্তির ঐশ্বেদে্ময় প্রদশদেেীর 
ক্বলাি । গদক্েেলে শ্রীক্েত্ােন্দ, শ্রীঅনদ্ত, শ্রীশ্রীবাি 
পক্ণ্ডত, শ্রীস্বরূপ দােমাদর, শ্রীরামােন্দ রায়, শ্রীরূপ-
িোতে প্রভৃক্ত ক্বক্চত্র চক্রত্র পক্রিের পক্রবৃত হইয়া 
গচৌর-িাধুর মহাবদান্য লীলার পক্রক্ধ ও মক্হমার 
িীমা—পক্রিীমা ।

ক্িন্তু শ্রীদােমাদর স্বরূপ এই ষড়েন্ত্র ক্বন্যােির তথ্ ফাঁ ি 
িক্রয়া ক্দয়া েেে �াক্হেলে—

শ্রীরাধা�া়ঃ	প্রণ�মত্হমা	কীদৃগিা	বািন�বা- 
স্বাগদ্া	বযিাদু্ভিমধতু্রমা	কীদৃগিা	বা	মদী�়ঃ	।
বসৌখ্ঞ্াস্যা	মদনুভবি়ঃ	কীদৃিং	ববত্ি	বলাভাৎ 
িদ্ভাবাঢ়্ঃ	সমজত্ি	িেী�ভম্মত্সগন্ধৌ	হরীনু্দ়ঃ	॥

তেে ভেূলােি গ�ােলােি মহা আেলাড়ে উপক্স্থত হইল । 
ক্িন্তু হৃত িম্েদর আিষদেণ উেপক্ষা িক্রেত ো পাক্রয়া 
পচিাদনুিরণ িক্রেলও প্রিৃত মাক্লি সুশান্ত পক্ণ্ডত 
মহাশয় ‘আক্্ষ্য বা পাদরতাং’ েীক্তর স্মরেণ ক্ষান্ত 
থাক্িেলও এিথা ভেূলােি দু্েলােি িাহারও অক্বক্দত 
রক্হল ো—গে ক্েমাই পক্ণ্ডত ক্েরীহ �দাধেরর ির্দে স্ব হরণ 
িক্রয়া বড়েলাি হইয়ােেে । ক্েমাই ততক্ষেণ ধেমেদ মতি 
হইয়া �হৃত্া�ী, গদশত্া�ী িন্ন্ািী িাক্জয়া গদশক্বেদেশ 
েুিােুক্ি িক্রয়া অবেশেষ রত্ািেরর আওতায় রুদ্দ্ার 
�ম্ীরায় ক্েতান্তমর্শী িেয়িিী অন্তরঙ্গ িেঙ্গ গিই অপহৃত 
িম্েদর িদ্্বহার িক্রেত লাক্�েলে । ক্িন্তু চুক্রর 
ফলেভা� হইেত লাক্�ল । “দ্াদশাদে-বক্হ্�ভদে -ক্বপ্রলম্-
শীলেম্ ।” গেেহতু “গচৌের োক্প ে েীয়েত” অতএব ক্তক্ে 
গরহাই পাইেলে ো । অপক্রহােদে্ ফল েথাক্বক্ধ ফক্লল । 
ক্তক্ে মাক্লেির িােে বাঁ ধা পক্ড়েলে । োহা গহাক্ 
অন্তরঙ্গ শ্রীস্বরূপ আেপাষ মীমাংিায় িব ক্িেু িমাধাে 
িক্রয়া ক্দেলে—

রাধা	কৃষ্প্রণ�ত্বকৃত্িহ্াম্মত্দিীিত্তিরস্া-	
বদকাত্মািাবত্ে	ভুত্ব	েরুা	বদহগভদং	�গিৌ	বিৌ	।
নেিন্যাখ্ং	প্রকটমধিুা	িদ্দ্ব�ং	নেক্মাতিং	
রাধাভাবদু্ত্িসুবত্লিং	বিৌত্ম	কৃষ্স্বরূেম্	॥৫॥

ভতি�ণ �াক্হেলে—বেন্দ িদা গ�ৌর-�দাধরাভ্াম্ ।
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শ্রীক্েত্ােন্দ-ত্রেয়াদশী
শ্রীমক্ন্নত্ােন্দ প্রভুর আক্বভদে াব মেহাৎিব

১ গফব্রুয়ারী ২০১৫
শ্রীএিচক্রাধাম, বীরচ্রিপরু
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শ্রীক্েত্ােন্দ-ত্রেয়াদশী
শ্রীমক্ন্নত্ােন্দ প্রভুর আক্বভদে াব মেহাৎিব

১ গফব্রুয়ারী ২০১৫
শ্রীএিচক্রাধাম, বীরচ্রিপরু
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শ্রী�ঙ্গািা�র
শ্রীক্বগ্হ প্রািি্ মেহাৎিব এবং মহািঙ্কীতিদেে ও মহাপ্রিাদ ক্বতরণ

১২ জানুয়ারী ২০১৫ 
শ্রীনচতন্য-িারস্বত গিবািদে
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শ্রীচিতন্য-সারস্বত কৃষ্ানুিীলি সযংঘ
৪৯১ দমদম পা�্শ, �রে�াত- ৭০০ ০৫৫

শ্রীচিতন্য-সারস্বত কৃষ্ানুিীলি সযংঘ
ক�খারে রৈরড়য়াঙমাড়, উর্র ৈরর্র পর�্
গপাঃ- এয়ারঙপার্্শ, �রে�াত- ৭০০ ০৫২

শ্রীচিতন্য-সারস্বত মঠ
রবধব আশ্রম গরাড়্ , গ�ৌরবাটসািী, পরুী, উরড়ষ্য,
রপন নং- ৭৫২০০১ গ�ান- (০৬৭৫২) ২৩১৪১৩

শ্রীচিতন্য-সারস্বত মঠ
১১৩ গসবা�ুঞ্জ গরাড্, বৃন্াবন, মিরু, উর্র প্রঙদর,
রপন নং- ২৮১১২১, গ�ান- (০৫৬৫) ২৪৫৬৭৭৮

শ্রীশ্রীিরস্বামী মসবাশ্রম
দসরবস, গপাঃ-  গ�াবদ্্শ ন, মিরু, উর্র প্রঙদর,
রপন নং- ২৮১৫০২, গ�ান- (০৫৬৫) ২৮১৫৪৯৫

শ্রীচিতন্য-সারস্বত কৃষ্ানুিীলি সযংঘ
�ভ্শ াবাস (এ�ৈক্র ধাম)
গ্াম ও গপাঃ- বীরৈন্দ্রপরু , গজে- বীরভমূ,
পরচিমব্, রপন নং- ৭৩১২৪৫

শ্রীচিতন্য-সারস্বত মঠ
িায়দার পাড়, রনউ পাে পাড়, ১৫৫ গনতাজী সর্ী,
রররেগুরড় - ৬

শ্রীচিতন্য-সারস্বত সযংকীর্ম্মি মহামণ্ডল
গ্াম ও গপাঃ- নাদনঘাট , গজে- বদ্্শ মান, 
পরচিমব্

শ্রীচিতন্য-সারস্বত মঠ
গ্াম- জানাপাড়া, গপাঃ- গমরদনীপরু,
গজে- পরচিম গমরদনীপরু, পরচিমব্

শ্রীল শ্রীির মগানবন্দ সুন্দর ভনতিধরাগ কালিারাল মসন্ার
২৩৯৪, ৩য় তে, ৬ং �ক্ষ, রতে� ষ্টীট, ৈুনামণ্ী,
পিাড়�ঞ্জ, নীউ রদল্ী-১১০০৫

শ্রীশ্রীিরস্বামী ভনতিধরাগ কালিারাল মসন্ার (মরিে আশ্রম)
গ্াম- রারপরু , গপাঃ- �ােনা , গজে- বদ্্শ মান, পরচিমব্

শ্রীচিতন্য-সারস্বত আশ্রম
গ্াম ও গপাঃ- িাপারনয়, গজে- বদ্্শ মান, পরচিমব্

শ্রীচিতন্য-সারস্বত শ্রীির মগানবন্দ মসবাশ্রম
গ্াম- বামনুপাড়, গপাঃ- খঁাপরু , গজে- বদ্্শ মান, পরচিমব্

শ্রীচিতন্য-সারস্বত মঠ
গ্াম- মািারদয়, গপাঃ- �ান্ী , গজে- মরুশীদাবাদ, পরচিমব্

শ্রীচিতন্য-সারস্বত সযংকীর্ম্মি মহামণ্ডল
গ্াম ও গপাঃ- ইসোমপরু , গজে- মরুশীদবাদ, পরচিমব্

শ্রীচিতন্য-সারস্বত মঠ
গ্াম- ৈ��ুেডুরব, গপাঃ-সা�র, গজো- দরক্ষ্ ২৪ পর�্া, 
পরচিমব্, গ�ান- ০৮১৫৯৯৪২৬১৭

শ্রীচিতন্য-সারস্বত কৃষ্ানুিীলি সযংঘ
গ্াম ও গপাঃ- রদনিাটা, গজো- �ুৈরবিার, 
পরচিমব্

শ্রীচিতন্য-সারস্বত মধঠর প্রকানিত গ্রন্াবলী
শ্রীল ভনতিরক্ষক শ্রীির মদবধগাস্বামী মহারাধজর গ্রন্াবলী
শ্রীমদ্ভ�বদ্ীত (সম্ারদত)
শ্রীভরতিরসামতৃরসনু্ (সম্ারদত)
শ্রীপ্রপন্নজীবনামতৃম্
শ্রীঙপ্রমধাম গদব-গ্াত্রম্

অমতৃঙবাদ্য
শ্রীররক্ষাষ্�
শ্রীগুরুঙদব ও তঁার �রু্
ঙপ্রমময় অঙবেি্

শ্রীচিতন্য-সারস্বত মঠ (ভারতীয় মকন্দ্রসমহূ)

শ্রীমঠ মিধক প্রকানিত ও প্রাপ্তব্য অন্যান্য গ্রন্াবলী
শ্রীচৈতন্যৈররতামতৃ
শ্রীচৈতন্যভা�বত
রর্া�রত
শ্রীঙ�ৌড়ীয়-�ীতাঞ্জেী

শ্রীব্রহ্মসংরিত
শ্রী�ৃষ্ণ�্্শামতৃ
শ্রীনবদ্ীপধাম-মািাত্্য
শ্রীনবদ্ীপ ভাবতর্

সর্্শ প্রধান গ�ন্দ্র
গ�াঙের�ঞ্জ, নবদ্ীপ, নদীয়, পরচিমব্

রপন নং- ৭৪১৩০২ গ�ান- ৮৭৬৮৭৭৫৬০৪ ৯৪৭৪৭৪৪০২০



শ্রীভক্তিক্িদ্ধান্তবধাণী
যেখানে শুদ্ধ শ্রীরূপানুগধারা—শ্রীভক্তিক্িনোদধারা ক্িরাক্িত, 
যেখানে ক্েরস্তকুহক ও িাস্তিসনতযের ক্েতযেকীর্ত্তে-িন্া প্রিাক্হত, 
যসইস্ােই যগৌডীয়মঠ । আর ক্তক্েই একমাত্র যগৌডীয়-মঠিাসী, 
ক্েক্ে সনব্ত্ত ক্্রিনয় সব্ত্ত নতাভানি সব্ত্ত ক্ষণ যসই অন্াক্ভলাষ-জ্াে-
কর্ত্ত -অোিৃত ক্েরস্তকুহক িাস্তিসতযে কীর্ত্তেকারী । এতাদৃশ 
যগৌডীয়মনঠর সক্হত যেখানে ক্মল োই, যসখানে যকাে ো যকাে 
প্রকানর কুহক প্রক্িষ্ট হওয়ায় তাহা ক্েশ্চয়ই শুদ্ধনগৌডীয়মনঠর 
সক্হত সব্ত্ত নতাভানি সংশ্রি রক্হত ।

—ভগবধান্ শ্রীল ভক্তিক্িদ্ধান্ত িরস্বতী ঠধাকুর


