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ভূরমকযা 

রসদ্যান্ত বরলয়যা রৈশতে নযা কি অলস ।
ইহযা হইশত কৃশণে লযাশর সরুদঢ়ৃ মযানস ॥
চৈতন্য-মরহমযা জযারন এ সব রসদ্যাশন্ত ।

রৈতে দঢ়ৃ হঞযা লযাশর মরহমযা-জ্যান চহশত ॥ 
চিঃ িঃ আবদ ২.১১৭-১১৮

শ্রীচিতন্য মহাপ্রিুর প্রিরতণিত, প্রদরশণিত ও প্রিাবরত িািরারায় 
বসদ্াকন্তর আকদৌ প্রকয়াজন আকছ বক ? েবদ োকক তকি তার 
কারণ বক ? উতির হকছে, হা ্যা । অিশ্যই আকছ । আর তার 
উকদেশ্য হকছে আমাকদর বিতিকক কৃষ্ণপাদপকদ্ম দঢ়ৃবনবিষ্ট করা, 
এিং ি�িদ্ভবতিমাক�্চ আমাকদর দঢ়ৃ বনষ্া প্রদান করা -িবতিি্চিবত 
চনবষ্করী, (শ্রীমদ্ভা�িত ১.২.১৮) । আমাকদর ব্রহ্ম-মাধ্ব-গ�ৌড়রীয় 
পরম্পরা আিাে্চ শ্রীল রূপ গ�াস্ামরীপাদ তা ার িবতিরসামৃতবসনু্ 
গ্রকন্থ উতিম, মর্যম এিং কবনষ্ এই বতন প্রকার িকতির 
আকলািনায় দটুি মাপককর বিবতিকত তাকদর বিিাজন ককরকছন। 
শ্দ্া এিং শাস্ত্রেুবতি । তাই শ্দ্ার সাকে সাকে শাস্ত্র-েুবতির 
উপবথিবতর দ্ারাও বনণ্চয় করা হয় গসই িতিটি গকান স্তকরর ।

এখন, প্রশ্ন হকছে শাস্ত্র-েুবতি মাকন গকান শাস্ত্র ? গসিাকি 
িলকত গ�কল শাকস্ত্রর ত গকান অন্ত গনই, ো শ্রীল সূত গ�াস্ামরীর 
প্রবত চনবমষারকণ্যর ঋবষকদর উবতির দ্ারা প্রমাবণত হয়, িূররীবণ 



f‚wgKv

7

িূবরকম্চাবণ... (শ্রীমদ্ভা�িত ১.১.১১) । তাই গসই গশৌণকাবদ ঋবষরা 
শ্রীল সূত গ�াস্ামরীর কাকছ প্রাে্চনা ককরকছন, বতবন গেন সমস্ত শাস্ত্র 
গেকক সারিাক্য সংগ্রহ ককর তা তা াকদর কাকছ িণ্চনা ককরন । 
আর এই প্রাে্চনার পবরকপ্রবক্ষকত শ্রীল সূত গ�াস্ামরী তা াকদর কাকছ 
শ্রীমদ্ভা�িত িণ্চনা ককরবছকলন । তাই এই শ্রীমদ্ভা�িত িাস্তবিকই 
সমস্ত শাকস্ত্রর সারাবতসার ।(শ্রীমদ্ভা�িত ১.৩.৪১)

বকন্তু শ্রীমদ্ভা�িত সংসৃ্ত িাষায় বলবখত । আর তাই 
আমাকদর িঙ্গিাষরী িতিকদর গসৌিা�্য ির্চনাকে্চ শ্রীল কৃষ্ণদাস 
কবিরাজ গ�াস্ামরী শ্রীমদ্ভা�িতককও আরও মন্থন ককর তারও 
সার সরল িাংলায় প্রদান ককরকছন শ্রীচিতন্য িবরতামৃকত । শুরু 
তাই নয়, আমাকদর পূি্চতন আিাে্চিৃন্দ গেমন শ্রীল িবতিবসদ্ান্ত 
সরস্তরী ঠাকুকরর অবিমত অনুোয়রী এমনবক শ্রীমদ্ভা�িকতও 
গে তত্ত্ব প্রকাশ করা হয়বন, তা শ্রীচিতন্যিবরতামৃকত প্রকাবশত 
হকয়কছ । শ্রীল সরস্তরী ঠাকুর আরও িলকতন গে, একবদন 
বিকদশরী িতিরা গকিলমাত্র শ্রীচিতন্য িবরতামৃত পাঠ করার 
জন্য িাংলা িাষা আয়তি করকিন । তা ার এই িবিষ্যদ্ানরী আজ 
সবত্য হকলও, দঃুখজনকিাকি এমন প্রতরীত হয় গে, আমাকদর 
িঙ্গিাষরী িতিরাই এই বিকশষ কৃপাকসৌিা�্য গেকক বনকজকদরকক 
িবচিত করকছন । তাই িঙ্গিাষরী িতিকদরকক শ্রীচিতন্য িবরতামৃত 
পাকঠ আকৃষ্ট করার বনবমকতি এিং োরা ইবতমকর্য শ্রীচিতন্য 
িবরতামৃত বনয়বমত পাঠ করকছন তাকদরকক আরও সহকজ এর 
বসদ্ান্তরত্নগুবল সেকত্ন সংরক্ষণ করকত, তো গুরু-গ�ৌরাঙ্গ-

L
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গ�ৌড়রীয় প্ররীবতবিরানাকে্চ এই গ্রন্থটি একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস । একত 
এই বসদ্ান্তগুবল বিষয়বিবতিকিাকি সংকলন করার প্রয়াস করা 
হকয়কছ । এখাকন মূলত িাংলা পদ্যগুবলর উপর প্রারান্য গদওয়া 
হকয়কছ, এিং গসই সাকে অল্প বকছু সংসৃ্ত গ্াকও গদওয়া 
হকয়কছ।

তাই িতিরা এই পদ্যগুবল বনয়বমত পাঠ এিং মুখথি করার 
প্রয়াস করকত পাকরন, ো তাকদরকক গ�ৌরকরীত্চ নরকস আরও 
অবরক মগ্ন হকত এিং অিশ্যই গ�ৌরিাণরী প্রিাকরও সহায়তা 
করকি । 

এই 'শ্রীচিতন্য পদ্যািলরী' ১ম খণ্ড গকিল শ্রীচিতন্যিবরতামৃত 
গেককই সংকলন করা হকয়কছ । শ্রী গুরু-গ�ৌরাঙ্গ-গ�ৌড়রীকয়র 
কৃপাদষৃ্টিকত পরিতগীকত শ্রীচিতন্য িা�িত, শ্রীচিতন্য মঙ্গল, 
গপ্রম-বিিত্চ , গ�ৌড়রীয় �রীবত গ্রন্থসমূহ প্রিৃবত গেকক এর ২য় খণ্ড 
প্রকাকশরও মকনািাসনা গপাষণ   করবছ ।

এই গ্রন্থটির প্রকাশনায় োরা বিবিন্নিাকি সহায়তা ককরকছন 
তাকদর সককলর প্রবত বিকশষত শ্রী বিদ্ান গ�ৌরাঙ্গ দাস, শ্রী 
সনাতন গ�াপাল দাস, শ্রী শ্যাম রবসক দাস, শ্রী গলাকানন্দ কৃষ্ণ 
দাস, শ্রী ব্রকজশ্বর মারি দাস, শ্রী শ্রীদাম কৃষ্ণ দাস এিং শ্রী ঈশ্বর 
বিশ্বম্ভর দাস, প্রিুকদর প্রবত আবম বিকশষ কৃতজ্ঞতা ি্যতি করবছ ।

M
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কশঠেশত িযাখহ ভযাই চৈতন্য পদ্যযাবলরী ।
রশশিশত ধিহ গরৌি-ভতি পদধূলরী ॥
মধরুি চৈতন্যলরীলযা কি আস্বযাদন ।
পদ্মমরুখ বযাশছে তব উরচ্ছষ্ট ৈব্গণ ॥

সংকলন, সম্পাদন ও সংকশারকন গুরু-গ�ৌরাঙ্গ-গ�ৌড়রীয় পদরজ আকাঙ্করী
– পদ্মমরুখ রনমযাই দযাস

শ্রীমদ্ভা�িত আবদ অন্য শাস্ত্রসমূহ গেমন িতিা ও গশ্াতার 
মকর্য প্রকশ্নাতিকরর দ্ারা আকলাি্য বিষকয়র বিকাশ ঘকট, শ্রীচিতন্য 
িবরতামৃকত গসরকম হয়বন । এর অবরকাংশ পদ্যািলরী স্য়ং 
গ্রন্থকত্চ া শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গ�াস্ামরীর িয়াকন প্রকাশ 
পায় । তার মকর্য বিবিন্ন লরীলায় িতিা ও গশ্াতার উপবথিবত 
বিদ্যমান, গেমন মহাপ্রিু ও রামানন্দ রাকয়র মকর্য আকলািনা, 
শ্রীল সনাতন গ�াস্ামরীর প্রবত মহাপ্রিুর বশক্ষা (সনাতন বশক্ষা), 
শ্রীল রূপ গ�াস্ামরীর প্রবত মহাপ্রিুর বশক্ষা (রূপ বশক্ষা) 
প্রিৃবত । পাঠককদর সুবিরাকে্চ, গেসকল পদ্যগুবল গকান িতিা তা ার 
গশ্াতার প্রবত িকলকছন, গসসকল পদ্যগুবলর িাংলা অনুিাকদর 
গশকষ তৃতরীয় িন্নরীর গিতর গসগুবলর িতিা, গশ্াতা এিং বিকশষ 
গক্ষকত্র  তা াকদর পটিূবমও প্রদান করা হকয়কছ ।  

N
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চিঃ িঃ অন্ত্য ২.১ ও ৩১.

বশন্দঽহং শ্রীগুশিযাঃ শ্রীযরুতপদকমলং শ্রীগুরূন ্চবণেবযাংশ্চ 
শ্রীরূপং সযাগ্রজযাতং সহরণিঘরুনযাথযারবিতং তং সজরীবম ্।  

সযাচবৈতং সযাবধূতং পরিজনসরহতং কৃণেচৈতন্যশদবং 
শ্রীিযাধযাকৃণেপযাদযান্ সহরণলরলতযা-শ্রীরবশযাখযারবিতযাংশ্চ ॥

 আবম শ্রীগুরুকদকির পাদপকদ্ম, এিং পরম্পরা রারায় গুরুি�্চ,
 সমস্ত চিষ্ণি, রূপ গ�াস্ামরী, সনাতন গ�াস্ামরী, স�ণ রঘুনাে
 দাস গ�াস্ামরী ও শ্রীজরীি গ�াস্ামরী, অচদ্ত প্রিু, বনত্যানন্দ প্রিু
 এিং পবরজন সহ শ্রীকৃষ্ণচিতন্য-মহাপ্রিু, শ্রীিাস ঠাকুর প্রমুখ
 িতিিৃন্দ সবহত লবলতা বিশাখাবদ েুতি শ্রীরারাকৃষ্ণকক িন্দনা
কবর ।

P
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ষড়তত্ত্ব
চিঃ িঃ আবদ ১.১

বশন্দ গুরূনরীশভতিযানরীশমরীশযাবতযািকযান্ ।
তৎপ্রকযাশযাংশ্চ তচ্ছতিরীঃ কৃণেচৈতন্যসংজ্কম ্॥

আবম দরীক্ষা ও বশক্ষা গিকদ গুরুিক�্চর, পরকমশ্বর ি�িাকনর 
িতিিৃকন্দর (শ্রীিাস আবদ), পরকমশ্বর ি�িাকনর অিতার�কণর 
(শ্রীঅচদ্ত আিাে্চ আবদ), পরকমশ্বর ি�িাকনর প্রকাশসমূকহর 
(শ্রীবনত্যানন্দ আবদ), পরকমশ্বর ি�িাকনর শবতিসমূকহর 
(শ্রী�দারর আবদ) এিং শ্রীকৃষ্ণচিতন্য নামক পরকমশ্বর 
ি�িাকনর িন্দনা কবর ।

প্রথম অধ্যযায় 

মঙ্গলযাৈিণ
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সূয্গ ও ৈশ্রেি উদয় 
চিঃ িঃ আবদ ১.২

বশন্দ শ্রীকৃণেচৈতন্য-রনত্যযানশন্দৌ সশহযারদশতৌ ।
গরৌশড়যাদশয় পরুষ্পবশন্তৌ রৈশ্ৌ শশন্দৌ তশমযানরুশদৌ ॥

গ�ৌড়কদকশর পূি্চ বদ�কন্ত একই সমকয় অবত বিস্ময়করিাকি সূে্চ ও 
িক্রের মকতা োারা উবদত হকয়কছন, গসই পরম মঙ্গলপ্রদাতা এিং 
অজ্ঞান ও অন্কারনাশক শ্রীকৃষ্ণচিতন্য মহাপ্রিু ও শ্রীবনত্যানন্দ 
প্রিুকক আবম িন্দনা কবর ।

পিম সশত্যি র্রবধ প্রতরীরত
চিঃ িঃ আবদ ১.৩

যদচবৈতং ব্রশ্যাপরনষরদ তদপ্যস্য তনরুভযা
য আত্যান্তয্গযামরী পরুরুষ ইরত গসযাঽস্যযাংশরবভবঃ ।

ষচড়শ্বচয্গঃ পূশণ্গযা য ইহ ভরবযান ্স স্বয়ময়ং
ন চৈতন্যযাৎ কৃণেযাজ্জররত পিতত্ত্বং পিরমহ ॥

উপবনষকদ োাকক বনরিণিকশষ ব্রহ্মরূকপ িণ্চনা করা হকয়কছ, তা 
তা ার (এই শ্রীকৃষ্ণচিতকন্যর) অঙ্গকাবন্ত । গো�শাকস্ত্র গো�রীরা 
গে পুরুষকক অন্তে্চামরী পরমাত্া িকলন, বতবনও তা ারই (এই 
শ্রীকৃষ্ণচিতকন্যর) অংশ-চিিি । তত্ত্ববিিাকর োাকক ষচড়শ্বে্চপূণ্চ 
ি�িান িলা হয়, বতবনও স্য়ং এই শ্রীকৃষ্ণচিতকন্যরই অবিন্ন 
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 স্রূপ । এই জ�কত শ্রীকৃষ্ণচিতন্য গেকক বিন্ন পরতত্ত্ব আর বকছু 
গনই ।

চৈতন্যযাবতযাশিি বযাহ্য কযািণ 
চিঃ িঃ আবদ ১.৪

অনরপ্গতৈিরীং রৈিযাৎ করুণয়যাবতরীণ্গঃ কশলৌ
সমপ্গরয়তরুমরুন্নশতযাজ্জ্বলিসযাং স্বভরতিরশ্য়ম্ ।

হরিঃ পরুিটসরুন্দিদরু্যরতকদম্বসন্দরীরপতঃ
সদযা হৃদয়কন্দশি স্রু িতরু  বঃ শৈরীনন্দনঃ ॥

পূকি্চ িহুকাল পে্চন্ত ো অবপ্চত হয়বন এিং উন্নত ও উজ্জ্বল 
রসময়রী বনকজর িবতিসম্পদ দান করার জন্য বেবন করুণািশত 
কবলেুক� অিতরীণ্চ হকয়কছন, বেবন স্ণ্চ গেককও সুন্দর দ্ুযবতসমূহ 
দ্ারা সমুদ্ভাবসত, গসই শিরীনন্দন শ্রীহবর সি্চদা গতামাকদর হৃদয়-
কন্দকর সু্বরত গহান ।

িযাধযা-কৃশণেি রৈন্ময় স্বরূপ
চিঃ িঃ আবদ ১.৫

িযাধযা কৃণেপ্রণয়রবকৃরতর্্গ যারদনরীশরতিিস্যা-
গদকযাত্যানযাবরপ ভরু রব পরুিযা গদহশভদং রশতৌ গতৌ ।

চৈতন্যযাখ্যং প্রকটমধরুনযা তদ ্বৈয়ং চৈক্যমযাপ্ং
িযাধযাভযাবদরু্যরতসরুবরলতং গনৌরম কৃণেস্বরূপম্ ॥
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শ্রীরাবরকা শ্রীকৃকষ্ণর প্রণকয়র বিকার-স্রূপা; সুতরাং শ্রীমতরী 
রারারাণরী শ্রীকৃকষ্ণর হ্াবদনরী শবতি । এই জন্য শ্রীমতরী রারারাণরী ও 
শ্রীকৃষ্ণ একাত্া হকলও তা ারা অনাবদকাল গেকক গ�াকলাকক পৃেক 
গদহ রারণ ককর আকছন। এখন গসই দইু বিন্ময় গদহ পুনরায় 
এককত্র েুতি হকয় শ্রীকৃষ্ণচিতন্য নাকম প্রকট হকয়কছন । শ্রীমতরী 
রারারাণরীর এই িাি ও কাবন্তেুতি শ্রীকৃষ্ণস্রূপ শ্রীকৃষ্ণচিতন্যকক 
আবম প্রণবত বনকিদন কবর ।

চৈতন্যযাবতযাশিি গুহ্য কযািণ 
চিঃ িঃ আবদ ১.৬

শ্রীিযাধযায়যাঃ প্রণয়মরহমযা করীদশৃশযা বযানচয়বযা-
স্বযাশদ্যযা গযনযাদ্রুতমধরুরিমযা করীদশৃশযা বযা মদরীয়ঃ ।

গসৌখ্যঞ্যাস্যযা মদনরুভবতঃ করীদশৃং গবরত গলযাভযা-
 তেদ্যাবযাঢ্যঃ সমজরন শৈরীরভ্গ রসশ্ৌ হিরীন্দরুঃ ॥

শ্রীরারার গপ্রকমর মবহমা বক রকম, ঐ গপ্রকমর দ্ারা শ্রীরারা আমার 
গে অদু্ভত মারুে্চ আস্াদন ককরন, গসই মারুে্চই িা বক রকম এিং 
আমার মারুে্চ আস্াদন ককর শ্রীরারা গে সুখ অনুিি ককরন, 
গসই সুখই িা বক রকম -এই সমস্ত বিষকয় গলাি জন্মাকনার ফকল 
শ্রীরারার িািেুতি হকয় শ্রীকৃষ্ণরূপ ি্রে শিরী�ি্চ বসনু্কত আবিিূ্চত 
হকয়কছন ।
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রনত্যযানন্দ-বলিযাম তত্ত্ব
চিঃ িঃ আবদ ১.৭

সঙ্কষ্গণঃ কযািণশতযায়শযায়রী
রশভ্গ যাদশযায়রী ৈ পশয়যারধিশযায়রী ।

গশষশ্চ যস্যযাংশকলযাঃ স রনত্যযা-
নন্দযাখ্যিযামঃ শিণং মমযাস্তু ॥

সঙ্কষ্চণ, কারকণাদকশায়রী বিষু্ণ, �কি্চ াদকশায়রী বিষু্ণ, 
ক্ষরীকরাদকশায়রী বিষু্ণ ও অনন্তকদি োার অংশ ও কলা, গসই 
শ্রীবনত্যানন্দ নামক িলরাম আমার আশ্য় গহান ।

চবকরু ঠেশলযাশক সঙ্কষ্গণ
চিঃ িঃ আবদ ১.৮

মযায়যাতরীশত ব্যযারপচবকরু ঠেশলযাশক
পূচণ্গশ্বশয্গ শ্রীৈতরু বূ্গ্যহমশধ্য ।

রূপং যশস্যযাদ্যারত সঙ্কষ্গণযাখ্যং
তং শ্রীরনত্যযানন্দিযামং প্রপশদ্য ॥

মায়াতরীত, সি্চি্যাপক চিকুণ্ঠকলাকক িাসুকদি, সঙ্কষ্চণ, প্রদ্ুযম্ন 
ও অবনরুদ্ —এই পূণ্চ ঐশ্বে্চ সমববিত িতুিূ্চ্যকহর মকর্য বেবন 
সঙ্কষ্চণরূকপ বিরাজমান, গসই বনত্যানন্দ-স্রূপ িলরাকমর 
শ্রীিরণ-কমকল আবম প্রপবতি কবর ।
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কযািশণযাদকশযায়রী রবণেরু
চিঃ িঃ আবদ ১.৯

মযায়যাভত্গ যাজযাণ্ডসংঘযাশ্য়যাঙ্গঃ
গশশত সযাক্যাৎ কযািণযাশ্যারধমশধ্য ।

যচস্যকযাংশঃ শ্রীপরুমযানযারদশদব-
স্ং শ্রীরনত্যযানন্দিযামং প্রপশদ্য ॥

ব্রহ্মাণ্ডসমূকহর আশ্য়রূপ এিং মায়াশবতির অররীশ্বর কারণ-
সমুকদ্র শাবয়ত আবদপুরুষ কারকণাদকশায়রী বিষু্ণ োার এক অংশ, 
গসই শ্রীবনত্যানন্দ-রূপরী িলরাকমর শ্রীিরণ-কমকল আবম প্রপবতি 
কবর ।

রশভ্গ যাদকশযায়রী রবণেরু
চিঃ িঃ আবদ ১.১০

যস্যযাংশযাংশঃ শ্রীল-রশভ্গ যাদশযায়রী
যন্নযাভ্যব্ং গলযাকসংঘযাতনযালম্ ।

গলযাকস্রষ্টরুঃ সূরতকযাধযামধযাতরু -
স্ং শ্রীরনত্যযানন্দিযামং প্রপশদ্য ॥

োার নাবিপকদ্মর নাল গলাকস্রষ্টা ব্রহ্মার সূবতকারাম ও গলাকসমূকহর 
বিশ্ামথিান, গসই �কি্চ াদকশায়রী বিষু্ণ োার অংকশর অংশ, গসই 
শ্রীবনত্যানন্দ-রামকক আবম সশ্দ্ প্রণবত বনকিদন কবর ।
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ক্রীশিযাদকশযায়রী রবণেরু
চিঃ িঃ আবদ ১.১১

যস্যযাংশযাংশযাংশঃ পিযাত্যারখলযানযাং
গপযাষ্টযা রবণেরু ভ্গ যারত দরুগ্যারধিশযায়রী । 

গক্ৌণরীভত্গ যা যৎকলযা গসযাঽপ্যনন্ত-
স্ং শ্রীরনত্যযানন্দিযামং প্রপশদ্য ॥

োার অংশাবত-অংকশর অংশ হকছেন ক্ষরীরসমুকদ্র শাবয়ত 
ক্ষরীকরাদকশায়রী বিষু্ণ, গসই ক্ষরীকরাদকশায়রী বিষু্ণ হকছেন সমস্ত 
জরীকির হৃদকয় বিরাজমান পরমাত্া ও সমস্ত ব্রহ্মাকণ্ডর 
পালনকত্চ া এিং পৃবেিরী রারণকাররী গশষনা� হকছেন োার কলা, 
গসই শ্রীবনত্যানন্দরূপরী িলরাকমর শ্রীিরণ-কমকল আবম প্রপবতি 
কবর ।

অচবৈত তত্ত্ব
চিঃ িঃ আবদ ১.১২

মহযারবণেরু জ্গ রৎকত্গ যা মযায়য়যা যঃ সৃজত্যদঃ ।
তস্যযাবতযাি এবযায়মচবৈতযাৈযায্গ ঈশ্বিঃ ॥

গে মহাবিষু্ণ মায়াশবতির দ্ারা এই জ�ৎকক সৃষ্টি ককরন, বতবন 
জড় জ�কতর সৃষ্টিকত্চ া । শ্রীঅচদ্ত আিাে্চ ঈশ্বর তা ারই অিতার ।
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ভরতিতত্ত্ব রশক্ক; ভতিযাবতযাি
চিঃ িঃ আবদ ১.১৩

অচবৈতং হরিণযাচবৈতযাদযাৈযায্গং ভরতিশংসনযাৎ ।
ভতিযাবতযািমরীশং তমচবৈতযাৈযায্গমযাশ্শয় ॥

ি�িান শ্রীহবর গেকক অবিন্ন তত্ত্ব িকল তা ার নাম অচদ্ত এিং 
িবতিতত্ত্ব বশক্ষা গদন িকল বতবন আিাে্চ নাকম খ্যাত, গসই 
িতিািতার অচদ্তািাে্চ ঈশ্বরকক আবম আশ্য় কবর ।

পঞ্তত্ত্ব
চিঃ িঃ আবদ ১.১৪

পঞ্তত্ত্বযাত্কং কৃণেং ভতিরূপস্বরূপকম্ ।
ভতিযাবতযািং ভতিযাখ্যং নমযারম ভতিশরতিকম্ ॥

িতিরূপ, িতিস্রূপ, িতিািতার, িতি ও িতিশবতি -এই 
পচিতত্ত্বাত্ক শ্রীকৃষ্ণকক প্রণবত বনকিদন কবর ।

সম্ব্যারধশদব প্রণযাম 
চিঃ িঃ আবদ ১.১৫

জয়তযাং সরুিশতৌ পশঙ্গযাম্গম মন্দমশতর্গতরী
মৎসব্গস্বপদযাশ্যাশজৌ িযাধযামদনশমযাহশনৌ ॥

আবম পঙ্গ ু ও মন্দমবত; োারা আমার একমাত্র �বত, োাকদর 
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পাদপদ্ম আমার সি্চস্রন, গসই পরম কৃপালু রারা-মদনকমাহন 
জয়েুতি গহান ।

অরভশধয়যারধশদব প্রণযাম
চিঃ িঃ আবদ ১.১৬

দরীব্যদ ্বৃন্দযািণ্যকল্পদ্রুমযাধঃ-
 শ্রীমদিত্যারযািরসংহযাসনশ্ৌ ।
শ্রীমদ ্িযাধযা-শ্রীলশরযারবন্দশদশবৌ

গপ্রষ্যালরীরভঃ গসব্যমযাশনৌ স্িযারম ॥

গজ্যাবতম্চয় গশািাবিবশষ্ট িৃন্দািকনর অরকণ্য কল্পিৃক্ষতকল রত্-
মবন্দরথি বসংহাসকনর উপকর উপবিষ্ট শ্রীশ্রীরারা-গ�াবিন্দ তা াকদর 
অন্তরঙ্গ পাষ্চদিৃন্দ (সখরী�ণ) কতৃ্চ ক গসবিত হকছেন । আবম 
তা াকদর স্মরণ কবর ।

প্রশয়যাজনযারধশদব প্রণযাম
চিঃ িঃ আবদ ১.১৭

শ্রীমযান্ িযাসিসযাি্রী বংশরীবটতটর্তঃ ।
কষ্গন্ গবণরুস্বচনশর্গযাপরীশর্গযাপরীনযাথঃ রশ্শয়ঽস্তু নঃ ॥

রাসনৃত্য রকসর প্রিত্চ ক িংশরীিট-তটবথিত পরম সুন্দর 
শ্রীক�াপরীনাে গিণুধ্ববন দ্ারা গ�াপরী�ণকক আকষ্চণ  ককরন । 
বতবন আমাকদর মঙ্গল বিরান করুন ।
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রবৈতরীয় অধ্যযায় 

সম্ব্-অরভশধয়-প্রশয়যাজন

চিঃ িঃ আবদ ১.৯৬

তত্ত্ববস্তু—কৃণে, কৃণেভরতি, গপ্রমরূপ ।
 নযাম-সংকরীত্গ ন—সব্গ আনন্দস্বরূপ ॥

পরম তত্ত্বিস্তু হকছেন শ্রীকৃষ্ণ এিং গসই শ্রীকৃকষ্ণর প্রবত বিশুদ্ 
গপ্রমজবনত িবতি লাি হয় তা ার বদি্য নাম-সংকরীত্চ ন করার 
মার্যকম ।  আর এই নাম-সংকরীত্চ ন হকছে সমস্ত আনকন্দর মকর্য 
গশ্ষ্ আনন্দ ।

চিঃ িঃ মর্য ৬.১৭৮

 হয় ।‘ভরবযান্—‘সম্ব্‘, ভরতি—‘অরভশধয়
 গপ্রমযা—‘প্রশয়যাজন‘, গবশদ রতনবস্তু কয় ॥
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শ্রীচিতন্য মহাপ্রিু িলকলন —পরকমশ্বর ি�িান হকছেন ‘সম্বন্’, 
ি�িদ্ভবতি—‘অবিকরয়’, এিং ি�িৎ-গপ্রম লাি হল জরীিকনর 
পরম ‘প্রকয়াজন’ । এই বতনটি তত্ত্ব গিকদ িরণণিত হকয়কছ ।

চিঃ িঃ মর্য ২০.১২৫

অরভশধয়-নযাম ‘ভরতি‘, ‘গপ্রম‘—প্রশয়যাজন ।
পরুরুষযাথ্গ-রশশিযামরণ গপ্রম মহযাধন ॥

কৃষ্ণপ্রাবতির উপায় স্রূপ িবতিকক িলা হয় ‘অবিকরয়’ এিং 
কৃষ্ণ প্রাবতিকত ‘গপ্রম’ নাকম একটি বিবিত্র ি্যাপার রকয়কছ, তার 
নাম ‘প্রকয়াজন’। গপ্রম পুরুষাকে্চর বশকরামবণ স্রূপ একটি মহা 
সম্পদ। [সনাতন বশক্ষা]

চিঃ িঃ মর্য  ২০.১৪৩

গবদশযাশ্রে কশহ সম্ব্, অরভশধয়, প্রশয়যাজন ।
কৃণে, কৃণেভরতি, গপ্রম —রতন মহযাধন ॥

চিবদক শাকস্ত্র সম্বন্, অবিকরয় ও প্রকয়াজন এই বতনটি বিষকয় 
িরণণিত হকয়কছ । গসখাকন শ্রীকৃষ্ণকক পরম আকষ্চক, শ্রীকৃকষ্ণর 
গসিাকক পরম কত্চ ি্য এিং শ্রীকৃকষ্ণর প্রবত গপ্রমকক জরীিকনর 
পরম প্রকয়াজন িকল িণ্চনা করা হকয়কছ ।  তাই কৃষ্ণ, কৃষ্ণিবতি 
এিং কৃষ্ণকপ্রম এই বতনটি মহা সম্পদ । 
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প্রথম পরিশচ্ছদ

সম্ব্ তত্ত্ব

জরীশবি স্বরূপ
চিঃ িঃ মর্য ২০.১০৮

জরীশবি ‘স্বরূপ‘ হয়—কৃশণেি ‘রনত্যদযাস‘ । 
  কৃশণেি ‘তট্যা-শরতি‘, ‘গভদযাশভদ-প্রকযাশ‘ ॥

জরীি তার স্রূকপ শ্রীকৃকষ্ণর বনত্যদাস । গস কৃকষ্ণর তটথিা শবতি, 
তাই গস েু�পৎ শ্রীকৃকষ্ণর গিদ ও অকিদ প্রকাশ ।

[সনাতন বশক্ষা]

জরীশবি দরুঃশখি মূল কযািণ 
চিঃ িঃ মর্য ২০.১১৭

  কৃণে ভরু রল‘ গসই জরীব অনযারদ-বরহমরু্গখ ।
  অতএব মযায়যা তযাশি গদয় সংসযাি-দরুঃখ ॥
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শ্রীকৃষ্ণকক িুকল জরীি অনাবদকাল রকর জড়া-প্রকৃবতর প্রবত 
আকৃষ্ট হকয় রকয়কছ । তাই মায়া তাকক এই জড় জ�কত নানা 
প্রকার দঃুখ প্রদান  করকছ । [সনাতন বশক্ষা]

চিঃ িঃ মর্য ২২.২৪

 ‘কৃণে-রনত্যদযাস‘—জরীব তযাহযা ভরু রল‘ গরল । 
এই গদযাশষ মযায়যা তযাি রলযায় বযার্ল ॥

‘জরীি গে কৃকষ্ণর বনত্যদাস’—এই সত্য বিসৃ্মত হওয়াকতই মায়া 
জরীিকক নানাপ্রকাকর প্রলুব্ধ ও বিকমাবহত ককর বত্রগুণ শৃঙ্খকল 
�লকদকশ আিদ্ করকলন । [সনাতন বশক্ষা]

পরিণরত
চিঃ িঃ মর্য ২০.১১৮

কভরু  স্বশর্গ উঠযায়, কভরু  নিশক ডরুবযায় । 
দণ্ড্যজশন িযাজযা গযন নদরীশত ৈরুবযায় ॥

এই জড় জ�কত জরীি কখনও স্�্চকলাকক উন্নরীত হকয় জা�বতক 
সুখ গিা� ককর এিং কখনও নরকক অরঃপবতত হকয় দঃুখ গিা� 
ককর, বঠক গেমন রাজা অপরাররীকক নদরীর জকল িুবিকয় এিং 
তারপর অল্পক্ষকণর জন্য জল গেকক তুকল দণ্ডদান ককরন । 

[সনাতন বশক্ষা]



wØZxq Aa¨vq

15

সমযাধযান
চিঃ িঃ মর্য ২০.১২০

  সযাধরু-শযা্রে-কৃপযায় যরদ কৃশণেযান্মরুখ হয় । 
 গসই জরীব রনস্শি, মযায়যা তযাহযাশি ছযাড়য় ॥

কৃষ্ণ-িবহমু্চখতা গেককই গে জরীকির পতন হয়, গসই কো সারু 
ও শাকস্ত্রর কৃপায় জানা োয়; এিং তা গজকন গে জরীি পুনরায় 
কৃকষ্ণান্মুখ হয়, গস বনস্তার লাি ককর এিং মায়া তাকক তার 
কিলমুতি ককর । [সনাতন বশক্ষা]

ভরবযাশনি অচহতরুকরী কৃপযা
চিঃ িঃ মর্য ২০.১২২

মযায়যামরুগ্ জরীশবি নযারহ স্বতঃ কৃণেজ্যান ।
জরীশবশি কৃপযায় চকলযা কৃণে গবদ-পরুিযাণ ॥

মায়ার প্রিাকি আছেন্ন িদ্ জরীি তার বনকজর গিষ্টায় কৃষ্ণসৃ্মবত 
জা�বরত করকত পাকর না । তাই শ্রীকৃষ্ণ তা ার অচহতুকরী কৃপার 
প্রিাকি জরীিকক গিদ এিং পুরাণ আবদ শাস্ত্রগ্রন্থািলরী দান 
ককরকছন । 

[সনাতন বশক্ষা]
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ভরবযাশনি নযাম ও ধযাম
চিঃ িঃ মর্য ২০.১৫৫

স্বয়ং ভরবযান্  কৃণে, ‘গরযারবন্দ‘ পি নযাম । 
সচব্গশ্বয্গপূণ্গ যাযাি গরযাশলযাক—রনত্যধযাম ॥

শ্রীকৃষ্ণ স্য়ং ি�িান, তা ার আর এক নাম ‘গ�াবিন্দ’ । বতবন 
সচি্চশ্বে্চপূণ্চ এিং গ�াকলাক তা ার বনত্যরাম । [সনাতন বশক্ষা]

কৃণে—সূয্গসম; মযায়যা অ্কযাি ।
চিঃ িঃ মর্য ২২.৩১

কৃণে—সূয্গসম; মযায়যা হয় অ্কযাি ।
যাযাহযা কৃণে, তা যাহযা নযারহ মযায়যাি অরধকযাি ॥

শ্রীকৃষ্ণকক সূকে্চর সকঙ্গ তুলনা করা হকয়কছ, এিং মায়াকক 
অন্কাকরর সকঙ্গ তুলনা করা হকয়কছ । সূে্চবকরকণর প্রকাশ হকল 
গেমন আর গসখাকন অন্কার োককত পাকর না, গতমনই গকউ 
েবদ কৃষ্ণিবতির পন্থা অিলম্বন ককরন, তখন মায়ার অন্কার 
তৎক্ষণাৎ গসখান গেকক দরূ হকয় োয়। [সনাতন বশক্ষা]               
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কৃণেভযাবনযামৃশতি অথ্গ
চিঃ িঃ মর্য ২৫.২৬৫ 

কৃণেতত্ত্ব, ভরতিতত্ত্ব, গপ্রমতত্ত্ব সযাি । 
ভযাবতত্ত্ব, িসতত্ত্ব, লরীলযাতত্ত্ব আি ।।

কৃষ্ণিািনামৃকতর অে্চ হকছে, কৃষ্ণতত্ত্ব, িবতিতত্ত্ব, ি�িৎ-
গপ্রমতত্ত্ব, িািতত্ত্ব, রসতত্ত্ব এিং ি�িাকনর লরীলাতত্ত্ব সম্বকন্ 
অি�ত হওয়া ।

ষট্ তত্ত্ব 
চিঃ িঃ আবদ ১.৩২

কৃণে, গুরু, ভতি, শরতি, অবতযাি, প্রকযাশ ।
কৃণে এই ছয়রূশপ কশিন রবলযাস ॥

শ্রীকৃষ্ণ, গুরুকদি, িতি, শবতি, অিতার ও অংশ-প্রকাশ,—এই 
ছয়টি রূকপ ি�িান শ্রীকৃষ্ণ তা ার লরীলাবিলাস ককরন । এই ছয়টি 
তত্ত্বই এক ।

পঞ্তত্ত্ব
চিঃ িঃ আবদ ৭.৫

পঞ্তত্ত্ব—একবস্তু, নযারহ রকছরু  গভদ ।
িস আস্বযারদশত তবরু রবরবধ রবশভদ ॥
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পচিতত্ত্ব এক িস্তু, গকন না বিন্ময় স্তকর সি বকছুই পরম । বকন্তু 
তাহকলও বিন্ময় স্তকর চিবিত্র্য রকয়কছ এিং এই বিৎ-চিবিত্র্য 
আস্াদন করার জন্য তার চিবশষ্ট্য িা পাে্চক্য বনরূপণ করকত 
হয়।

সযাধ্য-সযাধন তত্ত্ব
চিঃ িঃ মর্য ২০. ১০২-১০৩ 

(মহাপ্রিুর কাকছ সনাতন গ�াস্ামরীর প্রশ্ন)

‘গক আরম‘, ‘গকশন আমযায় জযাশি তযাপ্য়‘।
ইহযা নযারহ জযারন—‘গকমশন রহত হয়‘।। 
‘সযাধ্য‘-‘সযাধন‘-তত্ত্ব পরুরছশত নযা জযারন ।
কৃপযা করি‘ সব তত্ত্ব কহ ত‘ আপরন  ॥‘‘

আবম গক ? গকন জড় জ�কতর বতনটি তাপ আমাকক বনরন্তর দঃুখ  
গদয়? আবম েবদ তা না জাবন, তাহকল বকিাকি আমার েোে্চ 
মঙ্গল সাবরত হকি । জরীিকনর িরম উকদেশ্য এিং তা সারন করার 
পন্থা সম্বকন্ গে বকিাকি প্রশ্ন করকত হয় তা আবম জাবন না । কৃপা 
ককর আপবন গসই সমস্ত তত্ত্ব আমাকক উপকদশ বদন ।

রসদ্যাশন্তি প্রশয়যাজন রক?
চিঃ িঃ আবদ ২.১১৭-১১৮

রসদ্যান্ত বরলয়যা রৈশতে নযা কি অলস ।
ইহযা হইশত কৃশণে লযাশর সরুদঢ়ৃ মযানস ॥
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চৈতন্য-মরহমযা জযারন এ সব রসদ্যাশন্ত ।
রৈতে দঢ়ৃ হঞযা লযাশর মরহমযা-জ্যান চহশত ॥

আলস্যিশত পাঠক গেন এই সমস্ত বসদ্াকন্তর আকলািনা শ্িণ 
করার ি্যাপাকর কখনও অিকহলা না ককর ।  কারণ, এই সমস্ত 
আকলািনার মার্যকম মন সুদঢ়ৃিাকি শ্রীকৃকষ্ণর প্রবত অনুরতি হকয় 
ওকঠ । এই সমস্ত বসদ্ান্ত অর্যয়ন করার মার্যকম আবম শ্রীচিতন্য 
মহাপ্রিুর মবহমা জানকত গপকরবছ । গকিলমাত্র তা ার মবহমা 
জানার মার্যকম তা ার প্রবত অনুরা� আরও �িরীর এিং দঢ়ৃ হয় ।

ভরতিরসদ্যান্ত সমরুদ্র
চিঃ িঃ মর্য ৮.১

 সঞ্যায্গ িযামযারভধ-ভতিশমশঘ
  স্বভরতিরসদ্যান্তৈয়যামৃতযারন ।
 গরৌিযারধিশিচতিমরুনযা রবতরীচণ্গ-
স্জ্ত্ব-িত্যালয়তযাং প্রযযারত ॥

বসদ্ান্তরূপ অমৃত-সমুকদ্রর মকতা শ্রীক�ৌরাঙ্গ রামানন্দ নামক িতি 
গমকঘ স্িবতি বসদ্াকন্তর অমৃত সচিার ককর তার দ্ারা বিস্তরীণ্চ গসই 
িবতিবসদ্ান্ত কতৃ্চ ক পুনরায় স্য়ং িবতিতত্ত্বজ্ঞতা-রূপ সমুদ্রতা 
লাি করকলন ।
@	শ্রীক�ৌরাঙ্গ — িবতিতত্ত্বজ্ঞ-রূপ সমুদ্র; 
@	রামানন্দ— গমঘ; 
@	িবতি বসদ্ান্ত — অমৃত (জল) ।
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জড়-জরত—মনরুষ্য জরীবন 

মনরুষ্য জরীবন ব্যথ্গ
চিঃ িঃ আবদ ১৩.১২৩

পযাইয়যা মযানরুষ জন্ম,     গয নযা শুশন গরৌিগুণ,
গহন জন্ম তযাি ব্যথ্গ চহল ।

পযাইয়যা অমৃতধরুনরী,     রপশয় রবষরত্গ -পযারন,
জরন্ময়যা গস গকশন নযারহ চমল ॥

মনুষ্যজন্ম পাওয়া সকত্ত্বও গে শ্রীচিতন্য মহাপ্রিুর প্রদরশণিত 
পন্থা অিলম্বন না ককর, তার জন্ম ি্যে্চ হয় ।  অমৃতরুনরী হকছে 
ি�িদ্ভবতির অমৃতরারা ।  মনুষ্যজন্ম পাওয়া সকত্ত্বও গসই অমৃত 
পান না ককর জড় সুখরূপ বিষ�কত্চ র জল গে পান ককর, তার 
পকক্ষ গিাকি গেকক গকান লাি গনই, িরং তা ার জন্য মরাই িাল ।

ভযাল ও মশন্দি ধযািণযা
চিঃ িঃ অন্ত্য ৪.১৭৬

 ‘চবৈশত‘ ভদ্রযাভদ্র-জ্যান, সব—‘মশনযাধম্গ‘ ।
‘এই ভযাল, এই মন্দ‘,—এই সব ‘ভ্রম‘ ॥

জড় জ�কত, িাল এিং মকন্দর রারণা, তা মকনারম্চ-প্রসূত । তাই 
‘এটি িাল, এিং এটি মন্দ’ এই রারণাটি  ভ্ান্ত । 

[সনাতন গ�াস্ামরীর প্রবত মহাপ্রিু]
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পিম সশত্যি র্রবধ প্রকযাশ

শ্রীকৃণেচৈতন্য গথশক 
 রভন্ন পিতত্ত্ব আি রকছরু  গনই

চিঃ িঃ আবদ ১.৩ ও ২.৫

যদচবৈতং ব্রশ্যাপরনষরদ তদপ্যস্য তনরুভযা
য আত্যান্তয্গযামরী পরুরুষ ইরত গসযাঽস্যযাংশরবভবঃ ।

যচড়শ্বচয্গঃ পূশণ্গযা য ইহ ভরবযান্ স স্বয়ময়ং
ন চৈতন্যযাৎ কৃণেযাজ্জররত পিতত্ত্বং পিরমহ ॥

উপবনষকদ োাকক বনরিণিকশষ ব্রহ্মরূকপ িণ্চনা করা হকয়কছ, তা 
তা ার (এই শ্রীকৃষ্ণচিতকন্যর) অঙ্গকাবন্ত । গো�শাকস্ত্র গো�রীরা 
গে পুরুষকক অন্তে্চামরী পরমাত্া িকলন, বতবনও তা ারই (এই 
শ্রীকৃষ্ণচিতকন্যর) অংশ-চিিি । তত্ত্ববিিাকর োাকক েচড়শ্বে্চপূণ্চ 
ি�িান িলা হয়, বতবনও স্য়ং এই শ্রীকৃষ্ণচিতকন্যরই অবিন্ন 
স্রূপ । এই জ�কত শ্রীকৃষ্ণচিতন্য গেকক বিন্ন পরতত্ত্ব আর বকছু 
গনই ।

চিঃ িঃ আবদ ২.১০

প্রকযাশরবশশশষ গতা হ ধশি রতন নযাম ।
ব্র্, পিমযাত্যা আি স্বয়ং-ভরবযান্ ॥

তা ার বিবিন্ন প্রকাশ অনুসাকর বতবন ব্রহ্ম, পরমাত্া ও ি�িান — 
এই বতন নাকম পবরবিত হন ।
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চিঃ িঃ আবদ ২.৬৫
অবৈয়জ্যান তত্ত্ববস্তু কৃশণেি স্বরূপ ।

ব্র্, আত্যা, ভরবযান্—রতন তা যাি রূপ ॥
স্য়ং শ্রীকৃষ্ণ এক ও অবদ্তরীয় পরমতত্ত্ব । বতবন বনকজকক ব্রহ্ম, 
পরমাত্া ও ি�িান — এই বতনটি রূকপ প্রকাবশত ককরন ।

চিঃ িঃ মর্য ২০.১৫৭
জ্যান, গযযার, ভরতি, — রতন সযাধশনি বশশ ।
ব্র্, আত্যা, ভরবযান, — র্রবধ প্রকযাশশ ॥

“পরম তত্ত্বকক জানার বতনটি পন্থা হকছে জ্ঞান, গো� এিং িবতি। 
এই বতনটি পন্থার মার্যকম পরম-তত্ত্ব েোক্রকম ব্রহ্ম, পরমাত্া 
এিং ি�িানরূকপ উপলব্ধ হন ।” [সনাতন বশক্ষা]
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পিশমশ্বি ভরবযাশনি পিম পদ 

সমস্ জরীশবি পিম কযািণ ও আশ্য়
চিঃ িঃ আবদ ২.৩৭

পৃথ্রী চযশছ ঘটকরু শলি কযািণ আশ্য় ।
জরীশবি রনদযান তরু রম, তরু রম সব্গযাশ্য় ॥

পৃবেিরী গেমন মাটি বদকয় চতবর সমস্ত পাকত্রর মূল কারণ ও আশ্য়, 
তুবমও হছে সমস্ত জরীকির পরম কারণ ও আশ্য় ।

মূল-জরৎকযািণ
চিঃ িঃ আবদ ৫.৬০-৬১

কৃণেশশতি্য প্রকৃরত হয় গরৌণ কযািণ ।
অরনিশশতি্য গলৌহ চযশছ কিশয় জযািণ ॥

অতএব কৃণে মূল-জরৎকযািণ ।
প্রকৃরত—কযািণ চযশছ অজযারলস্ন ॥

শ্রীকৃকষ্ণর শবতির প্রিাকি প্রকৃবত গ�ৌণ কারণ হয়, বঠক গেমন 
অবগ্নর শবতির প্রিাকি গলাহা আগুকনর মকতা হকয় োয় । অতএি, 
শ্রীকৃষ্ণ হকছেন জ�ৎ সৃষ্টির মূল কারণ ।  প্রকৃবত অকনকটা 
ছা�কলর �লস্তকনর মকতা ।  গকন না তা গেকক কখনও দরু 
পাওয়া োয় না ।
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কৃণেই সৃষ্টিকত্গ যা; মযায়যা গকবল সযাহযায্যকযািরী
চিঃ িঃ আবদ ৫.৬৩-৬৪

ঘশটি রনরমতে-গহতরু  চযশছ করু ্কযাি ।  
চতশছ জরশতি কত্গ যা—পরুরুষযাবতযাি ॥
কৃণে—কত্গ যা, মযায়যা তা যাি কশিন সহযায় ।
ঘশটি কযািণ—ৈক্র-দণ্ডযারদ উপযায় ॥

মাটির চতবর ঘকটর কারণ গেমন কুম্ভকার, গতমনই জড় জ�কতর 
সৃষ্টিকত্চ া হকছেন প্রেম পুরুষািতার (কারণাণ্চিশায়রী বিষু্ণ)। 
শ্রীকৃষ্ণ হকছেন সৃষ্টিকত্চ া এিং মায়া গকিল সৃষ্টিকাকে্চ তা াকক 
সাহাে্য ককরন, বঠক গেমন কুম্ভকাকরর িক্র এিং অন্য সমস্ত েন্ত্র 
ঘট চতবরর ি্যাপাকর কুম্ভকারকক সাহাে্য ককর ।

ঈশ্বশিি শরতিশতই প্রকৃরতি সৃষ্টি কযায্গ
চিঃ িঃ মর্য ২০.২৬১

 ঈশ্বশিি শশতি্য সৃষ্টি কিশয় প্রকৃরত ।
গলৌহ গযন অরনিশশতি্য পযায় দযাহ-শরতি ।।

ঈশ্বকরর শবতির দ্ারা প্রকৃবত সৃষ্টি ককর; বঠক গেমন গলাহার 
দাবহকা শবতি গনই, বকন্তু অবগ্নর প্রিাকি উতিতি হকয় গলাহা দাবহকা 
শবতি লাি ককর । [সনাতন বশক্ষা]
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ভরবযাশনি বযাক্য ত্রুটিহরীন 
চিঃ িঃ আবদ ৭.১০৭

ভ্রম, প্রমযাদ, রবপ্ররলপ্যা, কিণযাপযাটব ।
ঈশ্বশিি বযাশক্য নযারহ গদযাষ এই সব ॥

ভ্ম, প্রমাদ, বিপ্রবলপ্া ও করণাপাটি, এই জড় ত্রুটিগুবল 
পরকমশ্বর ি�িাকনর িাকক্য োকক না ।

ভরবযাশনি অরৈন্ত্যশরতি
চিঃ িঃ আবদ ৭.১২৭

প্রযাকৃত-বস্তুশত যরদ অরৈন্ত্যশরতি হয় ।
ঈশ্বশিি অরৈন্ত্যশরতি,—ইশথ রক রবস্য় ॥

বিন্তামবণর মকতা একটি প্রাকৃত িস্তুকত েবদ অবিন্ত্য শবতি োককত 
পাকর, তাহকল পরকমশ্বর ি�িাকনর অবিন্ত্য–শবতিকত বিশ্বাস না 
করার বক আকছ?

স্বতন্ত্র এবং ইচ্ছযাময়
চিঃ িঃ অন্ত্য ১১.২৯

স্বতন্ত্র ঈশ্বি তরু রম হও ইচ্ছযাময় ।
জরৎ নযাৈযাও, যযাশি চযশছ ইচ্ছযা হয় ॥

গহ প্রিু, তুবম স্তন্ত্র ঈশ্বর । গতামার ো ইছো তুবম তাই করকত 
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পার । গতামার ইছো অনুসাকর তুবম সারা জ�তকক নািাও ।

কৃশণেি 
সব্গশশ্ষ্ত্ব এবং অন্যযান্য গুণযাবলরী

সমস্ অবতযাশিি অবতযািরী
চিঃ িঃ আবদ ২.৭০

অবতযাি সব—পরুরুশষি কলযা, অংশ ।
স্বয়ং-ভরবযান্ কৃণে সব্গ-অবতংস ॥

ি�িাকনর সমস্ত অিতাকররা হকছেন পুরুষািতারকদর অংশ ও 
কলা, বকন্তু আবদ পুরুষ হকছেন শ্রীকৃষ্ণ । বতবন স্য়ং ি�িান এিং 
সমস্ত অিতাকরর অিতাররী ।

চিঃ িঃ আবদ ৫.৪

সব্গ-অবতযািরী কৃণে স্বয়ং ভরবযান্ ।
তা যাহযাি রবৈতরীয় গদহ শ্রীবলিযাম ॥

পরকমশ্বর ি�িান শ্রীকৃষ্ণ হকছেন সমস্ত অিতাকরর অিতাররী । 
শ্রীিলরাম হকছেন তা ার বদ্তরীয় গদহ ।
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সবরকছরু ি আশ্য় ও পিম ধযাম
চিঃ িঃ আবদ ২.৯৪

কৃণে এক সব্গযাশ্য়, কৃণে সব্গধযাম ।
কৃশণেি শিরীশি সব্গ-রবশশ্বি রবশ্যাম ॥

পরকমশ্বর ি�িান শ্রীকৃষ্ণ হকছেন সিবকছুর আশ্য় ও পরম  
রাম । সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তা ার শররীকর বিশ্াম ককর।

চিঃ িঃ আবদ ২.১০৬

স্বয়ং ভরবযান কৃণে, কৃণে সব্গযাশ্য় ।
পিম ঈশ্বি কৃণে সব্গশযাশ্রে কয় ॥

এইিাকিই শ্রীকৃষ্ণ হকছেন আবদপুরুষ স্য়ং ি�িান এিং সি 
বকছুর পরম আশ্য় । সমস্ত শাকস্ত্র তা াকক পরম ঈশ্বর িকল স্রীকার 
করা হকয়কছ ।

অনন্তশশষও কৃণেগুণরযান কশি অন্ত পযান নযা 
চিঃ িঃ আবদ ৫.১২০-১২১

গসই ত‘ ‘অনন্ত‘ ‘গশষ‘—ভতি-অবতযাি ।
ঈশ্বশিি গসবযা রবনযা নযারহ জযাশন আি ॥

সহস্র-বদশন কশি কৃণেগুণ রযান ।
রনিবরধ গুণ রযা‘ন, অন্ত নযারহ পযা‘ন ॥

গসই অনন্তকশষ হকছেন ি�িাকনর িতি-অিতার । ি�িান 
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শ্রীকৃকষ্ণর গসিা ছাড়া বতবন আর বকছু জাকনন না। সহস্র িদকন 
বতবন শ্রীকৃকষ্ণর মবহমা করীত্চ ন ককরন, বকন্তু এিাকিই বনরন্তর 
করীত্চ ন ককরও বতবন ি�িাকনর মবহমার অন্ত পান না ।

কৃশণেি অবতিশণি সময় সমস্ অংশ
তা যাি মশধ্য রমরলত হন

চিঃ িঃ আবদ ৫. ১৩১

কৃণে যশব অবতশি সব্গযাংশ-আশ্য় ।
সব্গযাংশ আরস‘ তশব কৃশণেশত রমলয় ॥

সমস্ত অংকশর আশ্য় পরকমশ্বর ি�িান শ্রীকৃষ্ণ েখন অিতরণ 
ককরন, তখন তা ার সমস্ত অংশ তা ার সকঙ্গ একস বমবলত হন ।

একশল ঈশ্বি
চিঃ িঃ আবদ ৫.১৪২

একশল ঈশ্বি কৃণে, আি সব ভৃত্য ।
যযাশি চযশছ নযাৈযায়, গস চতশছ কশি নৃত্য ॥

একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই হকছেন পরম ঈশ্বর এিং অন্য সককলই 
তা ার গসিক । বতবন গেিাকি বনকদ্চ শ গদন, তা ারা গসিাকিই নৃত্য 
ককরন।
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সমস্ িশসি উৎস
চিঃ িঃ আবদ ৭.৭

স্বয়ং ভরবযান্ কৃণে একশল ঈশ্বি ।
অরবৈতরীয়, নন্দযাত্জ, িরসক-গশখি ॥

সমস্ত রকসর উৎস শ্রীকৃষ্ণ হকছেন স্য়ং পরকমশ্বর ি�িান । বতবন 
অবদ্তরীয়, অে্চাৎ গকউই তা ার গেকক মহৎ নয় অেিা সমকক্ষও 
নয়, বকন্তু তিুও বতবন নন্দ মহারাকজর পুত্ররূকপ আবিিূ্চত হন ।

সমস্ চবরদক শযাশ্রেি প্রমযাণ
চিঃ িঃ মর্য ৬.১৪৭

ব্র্-শশদে কশহ পূণ্গ স্বয়ং ভরবযান্ ।
স্বয়ং ভরবযান্ কৃণে,—শযাশ্রেি প্রমযাণ ॥

‘ব্রহ্ম’ শকদে পূণ্চ পরকমশ্বর ি�িানকক বনকদ্চ শ করা হয়, বতবন 
হকছেন শ্রীকৃষ্ণ । এইটি সমস্ত চিবদক শাকস্ত্রর প্রমাণ ।

চিঃ িঃ মর্য ৮.১৩৪-১৩৫

পিম ঈশ্বি কৃণে—স্বয়ং ভরবযান ।
 সব্গ-অবতযািরী, সব্গ কযািণ প্রধযান ।

অনন্ত চবকরু ঠে, আি অনন্ত অবতযাি ।
অনন্ত ব্র্যাণ্ড ইহা যা—সবযাি আধযাি ॥

রামানন্দ রায় তখন কৃষ্ণতত্ত্ব িণ্চনা করকত শুরু করকলন । 
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বতবন িলকলন—“শ্রীকৃষ্ণ, পরম ঈশ্বর, স্য়ং   ি�িান । বতবন 
সি্চ অিতাকরর অিতাররী এিং সি্চ কারকণর পরম কারণ । 
অনন্ত চিকুণ্ঠ, অনন্ত অিতার এিং অনন্ত ব্রহ্মাকণ্ডর আশ্য় 
হকছেন শ্রীকৃষ্ণ ।” [মহাপ্রিুর প্রবত রামানন্দ রায়]

শ্রীচিতন্য মহাপ্রিু মুরাবর গুকতির রামিবতি পররীক্ষা করার 
জন্য তা াকক রামিজন পবরত্যা� ককর কৃষ্ণিজন করকত 
িলকলন । বতবন তখন কৃকষ্ণর মবহমা িণ্চনা ককর মুরাবর গুকতির 
কাকছ বনকম্নাতি গ্াকগুবল িলকলন ।

চিঃ িঃ মর্য ১৫.১৩৯

স্বয়ং ভরবযান্ কৃণে—সব্গযাংশরী, সব্গযাশ্য় ।
রবশুদ্-রনম্গল-গপ্রম, সব্গিসময় ॥

শ্রীকৃষ্ণ স্য়ং ি�িান—সককলর অংশরী, সিবকছুর আশ্য়, এিং 
তা ার প্রবত গপ্রম বিশুদ্ বনম্চল ও সি্চ রসময় ।

চিঃ িঃ মর্য ১৫.১৪০

সকল-সদ ্গুণবৃন্দ-িত্-িত্যাকি ।
রবদগ্, ৈতরুি, ধরীি, িরসক-গশখি ॥

বতবন সমস্ত অপ্রাকৃত গুকণর আরার, বতবন সমস্ত রকত্নর আকর, 
বতবন বিদগ্ধ, িতুর, ররীর এিং রবসক-গশখর ।
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চিঃ িঃ মর্য ১৫.১৪১

মধরুি-ৈরি্ কৃশণেি মধরুি-রবলযাস ।
ৈযাতরু য্গ-চবদগ্্য কশি যাযাি লরীলযািস ॥

তা ার িবরত্র অত্যন্ত মরুর এিং তা ার লরীলা-বিলাস অত্যন্ত  
মরুর। তা ার িাতুে্চ এিং চিদকগ্ধর দ্ারা বতবন তা ার লরীলারস 
আস্াদন ককরন ।

চিঃ িঃ মর্য ১৫.১৪২

  গসই কৃণে ভজ তরু রম, হও কৃণেযাশ্য় ।
কৃণে রবনযা অন্য-উপযাসনযা মশন নযারহ লয় ॥

তুবম গসই কৃকষ্ণর িজনা কর এিং গসই কৃকষ্ণর আশ্য় গ্রহণ  
কর । শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া অন্য আর কাকরার উপাসনায় মন লাক� না ।

সব্গশতযাভযাশব শ্রীকৃণেই গবশদি প্ররতপযাদ্য রবষয় 
চিঃ িঃ মর্য ২০.১৪৬

  মরুখ্য-গরৌণ-বৃরতে, রকংবযা অবিয়-ব্যরতশিশক ।
গবশদি প্ররতজ্যা গকবল কহশয় কৃণেশক ॥

মুখ্য অেিা গ�ৌণ িৃবতি অনুসাকর, বকংিা অবিয় অেিা ি্যবতকরক 
দশ্চকন শ্রীকৃষ্ণককই গিকদর প্রবতপাদ্য বিষয়রূকপ বনরদণিষ্ট করা 
হকয়কছ । [সনাতন বশক্ষা]
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পিশমশ্বি ভরবযাশনি নযাম ও ধযাম 
চিঃ িঃ মর্য ২০.১৫৫

স্বয়ং ভরবযান্ কৃণে, ‘গরযারবন্দ‘ পি নযাম ।
সচব্গশ্বয্গপূণ্গ যাযাি গরযাশলযাক—রনত্যধযাম ॥

শ্রীকৃষ্ণ স্য়ং ি�িান, তা ার আর এক নাম ‘গ�াবিন্দ’ । বতবন 
সচি্চশ্বে্চপূণ্চ এিং গ�াকলাক তা ার বনত্যরাম । [সনাতন বশক্ষা]

পরুরুষযাবতযািশদিও অধরীশ্বি
চিঃ িঃ মর্য ২১.৩৯-৪০

মহযারবণেরু , পদ্মনযাভ, ক্রীশিযাদকস্বযামরী ।
এই রতন—্ূল-সূক্ষ্ম-সব্গ-অন্তয্গযামরী ॥
এই রতন—সব্গযাশ্য়, জরৎ-ঈশ্বি ।

এশহযা সব কলযা-অংশ, কৃণে—অধরীশ্বি ॥

মহাবিষু্ণ, পদ্মনাি এিং ক্ষরীকরাদকশায়রী বিষু্ণ হকছেন থূিল ও 
সূক্ষ্ম সিবকছুর অন্তে্চামরী । মহাবিষু্ণ, পদ্মনাি, ক্ষরীকরাদকশায়রী 
বিষু্ণ েবদও সমগ্র জ�কতর আশ্য় এিং বনয়ন্তা, তোবপ তা ারা 
শ্রীকৃকষ্ণর অংশ কলা ।  শ্রীকৃষ্ণ তা াকদর সককলরও অররীশ্বর । 

[সনাতন বশক্ষা]



wØZxq Aa¨vq

33

নিলরীলযাই সশব্গযাতেম
চিঃ িঃ মর্য ২১.১০১

কৃশণেি যশতক গখলযা,   সশব্গযাতেম নিলরীলযা,
নিবপরু তযাহযাি স্বরূপ ।

গরযাপশবশ, গবণরুকি,    নবরকশশযাি, নটবি,
নিলরীলযাি হয় অনরুরূপ ॥

শ্রীকৃকষ্ণর সমস্ত লরীলার মকর্য তা ার নরলরীলা সকি্চাতিম । তা ার 
নরিপু তা ার স্রূপ । এই রূকপ বতবন একজন গ�াপিালক ।  তা ার 
হাকত িংশরী, বতবন নিবককশার ও নটির, এই সিই তা ার নরলরীলার 
অনুরূপ । [সনাতন বশক্ষা]
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শ্রীচৈতন্যই শ্রীকৃণে

চিঃ িঃ আবদ ২.৯

  ‘নন্দসরুত‘ বরল‘ যাযাশি ভযারবশত রযাই ।
গসই কৃণে অবতরীণ্গ চৈতন্যশরযাসযারঞ ॥

নন্দ মহারাকজর পুত্ররূকপ শ্রীমদ্ভা�িকত োার িণ্চনা করা হকয়কছ 
গসই শ্রীকৃষ্ণ এখন শ্রীচিতন্য (মহাপ্রিু) গ�াাসাইরূকপ অিতরীণ্চ 
হকয়কছন ।

চিঃ িঃ আবদ ২.২২

গসইত‘ গরযারবন্দ সযাক্যাচচৈতন্য গরযাসযারঞ ।
জরীব রনস্যারিশত ঐশছ দয়যালরু আি নযাই ॥

গসই গ�াবিন্দ স্য়ং চিতন্য গ�াসাবিরূকপ আবিিূ্চত হকয়কছন ।  
িদ্ জরীিকদর উদ্ার করার জন্য তা ার মকতা এমন দয়ালু আর 
গকউ গনই ।

চিঃ িঃ আবদ ৪.২২২

শ্রীকৃণেচৈতন্য গরযাসযারঞ ব্রশজ্রেকরু মযাি ।
িসময়-মূরততি কৃণে সযাক্যাৎ শৃঙ্গযাি ॥

শ্রীকৃষ্ণচিতন্য মহাপ্রিু হকছেন ব্রকজ্রেকুমার শ্রীকৃষ্ণ, বেবন হকছেন 
সমস্ত রকসর মূত্চ  প্রকাশ ।  বতবন হকছেন শৃঙ্গার রকসর মূত্চ  বিগ্রহ ।
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চিঃ িঃ আবদ ৪.২৭১-২৭২

রপতযামযাতযা, গুরুরণ, আশর অবতযারি‘ ।
িযারধকযাি ভযাব-বণ্গ অঙ্গরীকযাি করি‘ ॥

নববৈরীশপ শৈরীরভ্গ -শুদ্দরুগ্রস র্ু  ।
তযাহযাশত প্রকট চহলযা কৃণে পূণ্গ ইন্দরু ॥

শ্রীকৃষ্ণ প্রেকম তা ার বপতা-মাতা ও গুরুজনকদর অিতরণ 
করাকলন। তার পকর শ্রীমতরী রারারাণরীর িাি ও অঙ্গকাবন্ত 
অিলম্বন ককর বতবন বনকজ শিরীমাতার �ি্চরূপ শুদ্ দগু্ধবসনু্ 
গেকক পূণ্চিক্রের মকতা নিদ্রীকপ প্রকাবশত হকলন ।

চিঃ িঃ আবদ ৫.৬

  গসই কৃণে—নববৈরীশপ শ্রীচৈতন্যৈ্রে ।
  গসই বলিযাম—সশঙ্গ শ্রীরনত্যযানন্দ ॥

গসই আবদপুরুষ ি�িান শ্রীকৃষ্ণ নিদ্রীকপ শ্রীচিতন্যি্রে রূকপ 
আবিিূ্চত হকয়কছন এিং তা ার সকঙ্গ শ্রীবনত্যানন্দ প্রিুরূকপ 
শ্রীিলরাম আবিিূ্চত হকয়কছন ।

চিঃ িঃ আবদ ৬.৮৩-৮৪

এক কৃণে—সব্গশসব্য, জরৎ-ঈশ্বি ।
আি যত সব,—তা যাি গসবকযানরুৈি ॥
গসই কৃণে অবতরীণ্গ—চৈতন্য-ঈশ্বি ।
অতএব আি সব,—তা যাহযাি রকঙ্কি ॥
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শ্রীকৃষ্ণ হকছেন সমস্ত জ�কতর একমাত্র ঈশ্বর, বতবন সককলর 
গসি্য । িাস্তবিকপকক্ষ, অন্য সককলই তা ার দাসানুদাস । গসই 
কৃষ্ণ পরকমশ্বর ি�িান শ্রীচিতন্য মহাপ্রিুরূকপ অিতরীণ্চ  
হকয়কছন । অতএি আর সককলই তা ার বকঙ্কর ।

চিঃ িঃ আবদ ৭.৯

  গসই কৃণে অবতরীণ্গ শ্রীকৃণেচৈতন্য ।
  গসই পরিকিরণ সশঙ্গ সব ধন্য ॥

গসই শ্রীকৃষ্ণই শ্রীকৃষ্ণচিতন্য মহাপ্রিুরূকপ তা ার বনত্য পাষ্চদকদর 
সকঙ্গ বনকয় অিতরীণ্চ হকয়কছন । তা ার পাষ্চদ�ণও তারই মকতা 
মবহমাববিত ।

চিঃ িঃ অন্ত্য ১১.৫

জয় গরৌিশদহ কৃণে স্বয়ং ভরবযান্  ।
 কৃপযা করি‘ গদহ‘ প্রভরু , রনজ-পদ-দযান ॥

গ�ৌরকদহ অিলম্বনকাররী স্য়ং ি�িান শ্রীকৃকষ্ণর জয় ! গহ প্রিু, 
কৃপা ককর আপবন আমাকক আপনার শ্রীপাদপকদ্ম আশ্য় দান 
করুন ।

চিঃ িঃ আবদ ৮.৯

কৃণে নযারহ মযাশন, তযাশত চদত্য করি‘ মযারন ।  
চৈতন্য নযা মযারনশল চতশছ চদত্য তযাশি জযারন ॥
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েবদ গকউ শ্রীকৃষ্ণকক পরকমশ্বর ি�িান িকল না মাকন, তকি গস 
একটি চদত্য ।  গতমনই, গে শ্রীচিতন্যকদিকক পরকমশ্বর ি�িান 
শ্রীকৃষ্ণ িকল মানকত না িায়, তাককও একটি চদত্য িকলই জানকত 
হকি ।

কযায্গই কযািশণি পরিৈয় 
চিঃ িঃ মর্য ৬.২৭৯-২৮০

 গলযাহযাশক যযাবৎ স্পরশতি‘ গহম নযারহ কশি ।
 তযাবৎ স্পশ্গমরণ গকহ রৈরনশত নযা পযাশি ।।

 ভট্যাৈযাশয্গি চবণেবতযা গদরখ সব্গজন ।
 প্রভরু শক জযারনল — ‘সযাক্যাৎ ব্রশজ্রেনন্দন‘ ।।

স্পশ্চমবণ েতক্ষণ পে্চন্ত না তার স্পকশ্চর প্রিাকি গলাহাকক গসানায় 
পবরণত ককর, ততক্ষণ পে্চন্ত গকউ স্পশ্চমবণকক বিনকত পাকর 
 না । সাি্চকিৌম িট্ািাকে্চর চিষ্ণিতা দশ্চন ককর সককলই িুঝকত 
পারকলন গে, শ্রীচিতন্য মহাপ্রিু হকছেন সাক্ষাৎ ব্রকজ্রেনন্দন 
শ্রীকৃষ্ণ ।   

চিতন্য মহাপ্রিু —স্পশ্চমবণ; সাি্চকিৌম িট্ািাকে্চর চিষ্ণিতা 
লাি —গলাহার গসানাকত রুপান্তবরত হওয়া । 
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শ্রীকৃণেচৈতন্য-দয়যা

রবৈযাি করুন
চিঃ িঃ আবদ ৮.১৫

শ্রীকৃণেচৈতন্য-দয়যা কিহ রবৈযাি ।
রবৈযাি করিশল রৈশতে পযাশব ৈমৎকযাি ॥

তুবম েবদ সবত্য সবত্য েুবতি তকক্চ র প্রবত আসতি হও, তা হকল 
দয়া ককর শ্রীচিতন্য মহাপ্রিুর দয়ার কো বিিার কর ।  তা বিিার 
করকল গদখকি গে, তা বক অপূি্চ দয়া এিং তার ফকল গতামার 
বিতি িমৎকৃত হকি ।

শ্রীচৈতন্য দয়যাি চবরশষ্ট্য 
চিঃ িঃ মর্য ১০.১১৯ + (শ্রী চিতন্যিক্রোদয় নাটক ৮.১০)

গহশলযাদূ্রনত-গখদয়যা রবশদয়যা গপ্রযান্মরীলদযাশমযাদয়যা
শযাম্যচ্ছযা্রেরববযাদয়যা িসদয়যা রৈতেযারপ্গশতযান্মযাদয়যা ।

শশ্বদ্রতিরবশনযাদয়যা স-মদয়যা মযাধরুয্গময্গযাদয়যা
শ্রীচৈতন্য দয়যারনশধ তব দয়যা ভূয়যাদমশন্দযাদয়যা ॥

“গহ দয়ার সমুদ্র, শ্রীচিতন্য মহাপ্রিু! ো সমস্ত জড় অনুতাপ 
গহলায় দরূ ককর, োর প্রিাকি পরমানন্দ প্রকাবশত হয়, োর 
উদকয় সমস্ত শাস্ত্র-বিিাদ গশষ হয়, ো রকসািষ্চণ দ্ারা বিকতি 
উন্মতিতা বিরান ককর, ো ি�িদ্ভবতি উদেরীতি ককর, মারুে্চ-মে্চাদার 
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দ্ারা আপনার গসই পরম মঙ্গলময় দয়া আমার প্রবত উবদত 
গহাক।” [পুররীরাকম আ�মনাকন্ত শ্রীমন্মহাপ্রিুর িরকণ শরণা�বত 
ককর স্রূপ দাকমাদকরর উবতি] 

অনরভজ্ রশশুি রসদ্যান্ত-সযারি অরতক্রম
চিঃ িঃ আবদ ২.১

শ্রীচৈতন্যপ্রভরুং বশন্দ বযাশলযাঽরপ যদনরুগ্রহযাৎ ।
তশিন্নযানযামতগ্রযাহব্যযাপ্ং রসদ্যান্তসযারিম্ ॥

আবম শ্রীচিতন্য মহাপ্রিুকক িন্দনা কবর, োারা কৃপার প্রিাকি 
এমন বক অনবিজ্ঞ বশশুও বিবির মতিাদরূপরী কুমরীকর পবরপূণ্চ 
বসদ্ান্ত-সা�র অনায়াকস অবতক্রম করকত পাকর ।

অশবযাধ রশশুিও শ্রীকৃণে-তত্ত্বস্বরূপ রনণ্গয়
চিঃ িঃ আবদ ৪.১

শ্রীচৈতন্যপ্রসযাশদন তদ্রূপস্য রবরনণ্গয়ম্  ।
বযাশলযাঽরপ করু রুশত শযা্রেং দষৃ্টট্যা ব্রজরবলযারসনঃ ॥

শ্রীচিতন্য মহাপ্রিুর কৃপায় একটি অকিার বশশুও শাস্ত্ররীয় দশ্চন 
অনুসাকর ব্রজবিলাসরী শ্রীকৃকষ্ণর তত্ত্বস্রূপ বনণ্চয় করকত পাকর ।
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ব্র্যা আরদ গদবতযািযাও সরীমযা খরুাশজ পযান নযা
চিঃ িঃ অন্ত্য ১৬.৭৬

চৈতন্যপ্রভরুি এই কৃপযাি মরহমযা ।
ব্র্যারদ গদব যযাি নযারহ পযায় সরীমযা ॥

শ্রীচিতন্য মহাপ্রিুর অচহতুকরী কৃপার এমনই মবহমা, ব্রহ্মা আবদ 
গদিতারাও োার সরীমা খুাকজ পান না ।

[বশিানন্দ গসকনর কবনষ্ পুত্র পুররীদাকসর িয়স বছল মাত্র সাত 
এিং তখনও তা ার অর্যয়ন শুরু হয়বন । মহাপ্রিু একবদন তা াকক 
িলকলন, “পড়, পুররীদাস ।” তৎক্ষণাৎ গসই িালক পুররীদাস 
একটি সংসৃ্ত গ্াক রিনা করকলন, ো শুকন উপবথিত সককল 
আশ্চে্চাববিত হকয় গ�কলন । এই হকছে চিতন্য মহাপ্রিুর কৃপার 
মবহমা ।] 

  
করু করু িও অনযায়যাশস মহযাসযারি সাযাতযাি গকশট  

পযাি হশত পযাশি
চিঃ িঃ আবদ ৯.১

তং শ্রীমৎকৃণেচৈতন্যশদবং বশন্দ জরদ্রুরুম্  ।
যস্যযানরুকম্য়যা শ্বযারপ মহযারধিং সন্তশিৎ সরুখম্ ॥

োার কৃপা লাি ককর একটি কুকুরও অনায়াকস মহাসা�র সাাতার 
গককট পার হকত পাকর, গসই জ�দ্ুরু শ্রীকৃষ্ণচিতন্যকদিকক আবম 
িন্দনা কবর ।
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অভূতপূব্গ দযান 
চিঃ িঃ মর্য ২৩.১

রৈিযাদদতেং রনজ-গুপ্রবতেং
স্বশপ্রম-নযামযামৃতমতরু ্যদযািঃ ।

আপযামিং গযযা রবততযাি গরৌিঃ
কৃশণেযা জশনভ্যস্মহং প্রপশদ্য ॥

তা ার গপ্রম-নাম অমৃত-রূপ গুতি বিতি, ো এর আক� আর কাউকক 
গদওয়া হয়বন, তাই অবত উদার স্িাি গে গ�ৌরসুন্দর সিিাইকত 
বনম্নস্তকরর মানুষকদর পে্চন্ত বিতরণ ককরবছকলন, তা াকক আবম 
আমার সশ্দ্ প্রণবত বনকিদন কবর ।

কৃপযা-িজ্জরুি বৈযািযা রৃহযা্করু প গথশক 
 িঘরুনযাথ দযাসশক উদ্যাি

চিঃ িঃ অন্ত্য ৬.১

কৃপযাগুচণয্গঃ করু রৃহযা্কূপযা
দরুদৃ্ত্য ভঙ্গ্যযা িঘরুনযাথদযাসম ্।
ন্যস্য স্বরূশপ রবদশধঽন্তিঙ্গং

শ্রীকৃণেচৈতন্যমমরুং প্রপশদ্য ॥

বেবন কৃপারূপ রজ্রু দ্ারা �ৃহান্কূপ গেকক গকৌশকল রঘুনাে 
দাসকক উদ্ার ককর স্রূপ দাকমাদকরর কাকছ অপ্চণ ককর তাকক 
অন্তরঙ্গ িতি ককরবছকলন, গসই শ্রীকৃষ্ণচিতন্য মহাপ্রিুর িরকণ 
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আবম প্রপন্ন হই ।

জরশতি প্ররত সদয় হশয়ই গরৌি-রনতযাইশয়ি 
অরবভ্গ যাব

চিঃ িঃ আবদ ১.৮৫-৮৬, ১০২

ব্রশজ গয রবহশি পূশব্গ কৃণে-বলিযাম ।
গকযাটি সূয্গৈ্রে রজরন গদযাাহযাি রনজ ধযাম ॥

গসই দরুই জরশতশি হইয়যা সদয় ।
গরৌড়শদশশ পূব্গ-চশশল করিলযা উদয় ॥

এই ৈ্রে সূয্গ দরুই পিম সদয় ।
জরশতি ভযাশর্য গরৌশড় করিলযা উদয় ॥

শ্রীকৃষ্ণ ও িলরাম, োারা পূকি্চ িৃন্দািকন লরীলাবিলাস ককরবছকলন 
এিং োাকদর রাম গকাটি গকাটি সূে্চ এিং িক্রের গেককও উজ্জ্বল, 
তা ারা এই জ�কতর প্রবত সদয় হকয় গ�ৌড়কদকশর পূি্চ বদ�কন্ত উবদত 
হকয়কছন । এই দইু সূে্চ ও ি্রে জ�কতর মানুকষর প্রবত অত্যন্ত 
সদয় । সককলর মঙ্গকলর জন্য তা ারা গ�ৌড়কদকশর পূি্চ বদ�কন্ত 
উবদত হকয়কছন ।

শ্রীচৈতন্য দয়যাি জন্য রবনম্র রনশবদন
চিঃ িঃ মর্য ১.২০১-২০২

সত্য এক বযাত কশহযাা, শুন, দয়যাময় ।
গমযা-রবনরু দয়যাি পযা্ জরশত নযা হয় ॥
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গমযাশি দয়যা করি‘ কি স্বদয়যা সফল ।
অরখল ব্র্যাণ্ড গদখরুক গতযামযাি দয়যা-বল ॥

গহ দয়াময়! একটি সত্য কো আমরা িলবছ, দয়া ককর তুবম তা 
শ্িণ কর। আমরা ছাড়া এই জ�কত আর দয়ার পাত্র গকউ গনই। 
আমরা সি িাইকত অরঃপবতত; তাই আমাকদর দয়া ককর তুবম 
গতামার দয়া সফল কর । সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড গতামার দয়ার িল দশ্চন 
করুক । 

[রামককলরীকত মহাপ্রিুর সাকে রূপ-সনাতকনর প্রেম সাক্ষাৎ]

করু ষ্শিযাররী বযাসরুশদব রবশপ্রি প্ররত দয়যা  
চিঃ িঃ মর্য ৭.১

ধন্যং তং গনৌরম চৈতন্যং বযাসরুশদবং দয়যাদ্র্গ ঃধরী ।
নষ্টকরু ষ্ং রূপপরুষ্টং ভরতিতরু ষ্টং ৈকযাি যঃ ॥

বেবন অত্যন্ত দয়াপরিশ হকয় ‘িাসুকদি’ নামক িতিকক কুষ্করা� 
গেকক মুতি ককর সুন্দররূকপ পুষ্ট ককর িবতিতুষ্ট ককরবছকলন, গসই 
মহা েশস্রী শ্রীচিতন্য মহাপ্রিুকক আবম প্রণবত বনকিদন কবর ।

শ্রীচৈতন্য দয়যা-গুণ – জরীশব অনরুপর্ত 
চিঃ িঃ মর্য ৭. ১৪৪-১৪৫

বহু স্তুরত করি‘ কশহ, – শুন, দয়যাময় ।
জরীশব এই গুণ নযারহ, গতযামযাশত এই হয় ॥
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গমযাশি গদরখ‘ গমযাি রশ্ পলযায় পযামি ।
গহন-গমযাশি স্পশ্গ‘ তরু রম, স্বতন্ত্র ঈশ্বি ॥

িাসুকদি বিপ্র িলকলন– “গহ দয়াময়, জরীকির এই গুণ োকা সম্ভি 
নয় । এই গুণ গকিল গতামার মকর্যই গদখা োয় । আমাকক গদকখ 
আমার শররীকরর দ�ু্চকন্ অত্যন্ত পাপরী মানুকষরা পে্চন্ত পাবলকয় 
োয়। আর তুবম আমাকক স্পশ্চ করকল । এমনই স্তন্ত্র পরকমশ্বর 
ি�িাকনর কাে্চকলাপ ।”

গরৌিকৃপযা বশলই গরৌিলরীলযা বণ্গন স্ব 
চিঃ িঃ আবদ ১৩.১

স প্রসরীদতরু  চৈতন্যশদশবযা যস্য প্রসযাদতঃ ।
তল্রীলযাবণ্গশন গযযার্যঃ সদ্যঃ স্যযাদধশমযাঽপ্যয়ম্ ॥

োারা কৃপার প্রিাকি অত্যন্ত অরঃপবতত জনও তা ার লরীলা িণ্চকন 
সমে্চ হয়, গসই শ্রীচিতন্য মহাপ্রিুর কৃপা আবম প্রাে্চনা কবর ।

মহযানদরীি ন্যযায় সমগ্র রবশ্বশক প্যাবনকযািরী 
গরৌিকৃপযা

চিঃ িঃ আবদ ১৬.১

কৃপযাসরুধযা-সরিদ্যস্য রবশ্বমযাপ্যাবয়ন্ত্যরপ ।
নরীৈচরব সদযা ভযারত তং চৈতন্যপ্রভরুং ভশজ ॥

োার অমৃতময় করুণা এক মহানদরীর মকতা সমগ্র বিশ্বকক প্াবিত 
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ককরকছ এিং নদরীর মকতা বনম্ন�ামরী হকয় োার করুণা দবরদ্র ও 
অরঃপবততকদর প্রবত বিকশষিাকি প্রসাবরত হকয়কছ, আবম গসই 
শ্রীচিতন্য মহাপ্রিুকক িজনা কবর ।

মহযাপ্রভরুি শ্রীপযাদপশদ্মি আশ্শয়ি প্রভযাব
চিঃ িঃ আবদ ৩.১

শ্রীচৈতন্যপ্রভরুং বশন্দ যৎপযাদযাশ্য়বরীয্গতঃ ।
সংরৃহ্যাত্যযাকিব্রযাতযাদজ্ঃ রসদ্যান্তসন্মণরীন্ ॥

আবম শ্রীচিতন্য মহাপ্রিুকক িন্দনা কবর ।  তা ার শ্রীপাদপকদ্মর 
আশ্কয়র প্রিাকি একজন মূখ্চও শাস্ত্ররূপ আকর গেকক 
পরমতকত্ত্বর বসদ্ান্তরূপ অত্যন্ত মূল্যিান মবণ-রত্নসমূহ সংগ্রহ 
করকত পাকর ।

গরৌি কৃপযাি ফল – যবনশদিও সচৈরি্ লযাভ 
চিঃ িঃ আবদ ১৭.১

বশন্দ চস্বিযাদ্রু শতহং তং চৈতন্যং যৎপ্রসযাদতঃ ।
যবনযাঃ সরুমনযায়শন্ত কৃণেনযামপ্রজল্পকযাঃ ॥

োার প্রসাকদ েিকনরাও সচ্চবরত্র হকয় কৃষ্ণনাম জপ ককর, গসই 
সম্পূণ্চ স্তন্ত্র অকলৌবকক লরীলাপরায়ণ শ্রীচিতন্যকদিকক  আবম 
িন্দনা কবর ।
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গরৌি কৃপযাি ফল –
 নরীৈ ব্যরতিও ভরতিশযা্রে প্রবত্গ ক হশত পযাশিন

চিঃ িঃ মর্য ২০.১

বশন্দঽনন্তযাদ্রু চতশ্বয্গং শ্রীচৈতন্যমহযাপ্রভরুম্ ।
নরীশৈযাঽরপ যৎপ্রসযাদযাৎ স্যযাদ্রতিশযা্রেপ্রবত্গ কঃ॥

োার প্রসাকদ নরীি ি্যবতিও িবতিশাস্ত্র প্রিত্চ ক হকত পাকরন, গসই 
অনন্ত অদু্ভত ঐশ্বে্চ বিবশষ্ট শ্রীচিতন্য মহাপ্রিুকক িন্দনা কবর ।

গরৌি কৃপযাি ফল – 
করলকযাশলও অরতরূঢ় ভরতিি প্রকযাশ

চিঃ িঃ মর্য ২২.১

বশন্দ শ্রীকৃণেচৈতন্যশদবং তং করুণযাণ্গবম্  ।
কলযাবপ্যরতরূশঢ়য়ং ভরতিশয্গন প্রকযারশতযা ॥

োার দ্ারা কবলকাকলও অবত�ূঢ় িবতি প্রকাবশত হকয়কছ, গসই 
করুণাণ্চি শ্রীকৃষ্ণচিতন্য মহাপ্রিুকক আবম িন্দনা কবর ।

গরৌি কৃপযাি ফল – 
পঙ্গরুি রররি লঙ্ঘন, মূশকি শযা্রে-আবৃরতে 

চিঃ িঃ অন্ত্য ১.১

পঙ্গরুং লঙ্ঘয়শত চশলং মূকমযাবত্গ শয়চ্ছ্ররতম্  ।
যৎকৃপযা তমহং বশন্দ কৃণেচৈতন্যমরীশ্বিম্ ॥
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োার কৃপা পঙ্গকুক ব�বর লঙ্ঘন করকত শবতি গদয় এিং মূককক 
শ্রুবত শাস্ত্র আিৃবতি করার গো�্যতা প্রদান ককর, গসই ঈশ্বর 
শ্রীকৃষ্ণচিতন্য মহাপ্রিুকক আবম িন্দনা কবর ।

চিঃ িঃ মর্য ১.১

যস্য প্রসযাদযাদশজ্যাঽরপ সদ্যঃ সব্গজ্তযাং ব্রশজৎ ।
স শ্রীচৈতন্যশদশবযা গম ভরবযান্ সংপ্রসরীদতরু  ॥

অজ্ঞ ি্যবতিও োার প্রসাকদ অবিকরই সি্চজ্ঞতা লাি ককর, গসই 
পরকমশ্বর ি�িান শ্রীচিতন্য মহাপ্রিু আমার উপর তা ার অচহতুকরী 
কৃপা িষ্চণ করুন।

রনরবতিৈযাশি গপ্রমদযান 
চিঃ িঃ আবদ ৭.২৩

পযা্যাপযা্-রবৈযাি নযারহ, নযারহ ্যানযা্যান ।
গযই যাযাহযা পযায়, তা যাহযা কশি গপ্রমদযান ॥

ি�িৎ-গপ্রম বিতরণ করার সময় শ্রীচিতন্য মহাপ্রিু ও তা ার 
পাষ্চকদরা গক গো�্য গক অকো�্য গসই কো বিিার না ককর, 
থিান-অথিাকনর বিিার না ককর, গেখাকন োকক গপকয়কছন, তা াককই 
ি�িৎ-গপ্রম দান ককরকছন ।

চিঃ িঃ আবদ ৯.২৯

মযাশর বযা নযা মযাশর গকহ, পযা্ বযা অপযা্ ।
ইহযাি রবৈযাি নযারহ জযাশন, গদয় মযা্ ॥
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গক তা িাইল আর গক িাইল না, গক তা গ্রহকণ সমে্চ িা অসমে্চ, 
গস সমস্ত বিকিিনা না ককর শ্রীচিতন্য মহাপ্রিু িবতিিৃকক্ষর ফল 
বিতরণ করকলন ।

দষৃ্টযান্ত–
চিঃ িঃ আবদ ৮.২০

গহন গপ্রম শ্রীচৈতন্য রদলযা যথযা তথযা ।
জরযাই মযাধযাই পয্গন্ত – অশন্যি কযা কথযা ॥

এই কৃষ্ণকপ্রম শ্রীচিতন্য মহাপ্রিু গেখাকন গসখাকন দান ককরকছন। 
এমন বক জ�াই-মারাইকয়র মকতা সি িাইকত অরঃপবতত 
মানুষকদরও বতবন তা দান ককরকছন । সুতরাং োরা পুণ্যিান এিং 
পারমারেণিক মাক�্চ বনষ্াপরায়ণ, তাকদর কো আর বক িলি ?

এই গপ্রম-মহযাজযাল গক এড়যাশত পযাশি ?
চিঃ িঃ আবদ ৭.৩৭

অপিযাধ ক্মযাইল, ডরু রবল গপ্রমজশল ।
গকবযা এড়যাইশব প্রভরুি গপ্রম-মহযাজযাশল ॥

শ্রীচিতন্য মহাপ্রিু তাকদর সককলর অপরার ক্ষমা করকলন 
এিং তারা সককল ি�িৎ গপ্রমামৃকতর সমুকদ্র বনমবজ্ত হল । 
শ্রীচিতন্য মহাপ্রিুর এই অবিনি গপ্রমরূপরী জাল গক এড়াকত 
পাকর ?
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আি গকযান রনস্যাি গনই 
চিঃ িঃ আবদ ৮.৩২

স্বতন্ত্র ঈশ্বি প্রভরু  অত্যন্ত উদযাি ।
তা যাশি নযা ভরজশল কভরু  নযা হয় রনস্যাি ॥

শ্রীচিতন্য মহাপ্রিু হকছেন সম্পূণ্চরূকপ স্তন্ত্র পরকমশ্বর ি�িান, 
বতবন অত্যন্ত উদার ।  তা ার িজনা না করকল উদ্ার পাওয়া োয় 
না ।

দযাতযা-রশশিযামরণ
চিঃ িঃ মর্য ২.৮১

আপশন করি‘ আস্বযাদশন,    রশখযাইল ভতিরশণ,
গপ্রমরৈন্তযামরণি প্রভরু  ধনরী ।

নযারহ জযাশন ্যানযা্যান,   যযাশি তযাশি চকল দযান,
মহযাপ্রভরু  – দযাতযা-রশশিযামরণ ॥

স্য়ং গসই ি�িৎ-গপ্রম আস্াদন ককর, শ্রীচিতন্য মহাপ্রিু 
তা ার িতিকদর গসই পন্থা বশক্ষাদান করকলন ।  শ্রীচিতন্য 
মহাপ্রিু হকছেন ি�িৎ-গপ্রমরূপ বিন্তামবণ-রকন রনরী মহািদান্য  
অিতার । গো�্যতা-অকো�্যতা বিিার না ককর শ্রীচিতন্য মহাপ্রিু 
োকক তাকক গসই সম্পদ দান ককরকছন ।  তাই বতবন হকছেন দাতা-
বশকরামবণ ।
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এমন দয়যালরু অবতযাি, এমন দযাতযা আি গনই
চিঃ িঃ মর্য ২.৮২

এই গুপ্ ভযাব-রস র্ু ,   ব্র্যা নযা পযায় এক রবন্দরু,
গহন ধন রবলযাইল সংসযাশি ।

ঐশছ দয়যালরু অবতযাি,  ঐশছ দযাতযা নযারহ আি,
গুণ গকহ নযাশি বরণতিবযাশি ॥

ব্রহ্মা পে্চন্ত এই গুতি িাি-সমুকদ্রর এক বিন্দওু আস্াদন করকত 
পাকরন না, বকন্তু শ্রীচিতন্য মহাপ্রিু তা ার অচহতুকরী কৃপার প্রিাকি 
এই সম্পদ সারা পৃবেিরী জকুড় বিতরণ ককরকছন । তাই, শ্রীচিতন্য 
মহাপ্রিু গেকক দয়ালু অিতার আর গনই । এমন দাতাও গনই । 
তা ার অপ্রাকৃত গুণািলরীর িণ্চনা গক করকত পাকর?

গরৌিভশতিি সঙ্গলযাভ – গরৌি কৃপযািই প্রভযাব 
চিঃ িঃ মর্য ২.৮৩

করহশল গকহ নযা বরুঝশয়,   করহবযাি কথযা নশহ,
ঐশছ রৈ্ চৈতশন্যি িঙ্গ ।

চৈতশন্যি কৃপযা যাযাশি,  গসই গস বরুরঝশত পযাশি,
হয় তা যাি দযাসযানরুদযাস-সঙ্গ ॥

এটি সি্চসমকক্ষ িলার মকতা কো নয়, গকন না তা িলা হকলও 
গকউ তা িুঝকত পারকি না । এমনই অদু্ভত শ্রীচিতন্য মহাপ্রিুর 
লরীলা । বেবন শ্রীচিতন্য মহাপ্রিুর কৃপায় তা ার দাসানুদাকসর সঙ্গ 
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লাি ককরকছন, বতবন এই তত্ত্ব িুঝকত পাকরন ।

দিূ গথশকও দশ্গন কিশল কৃণেশপ্রম লযাভ
চিঃ িঃ মর্য ১৬.১২১

এমন কৃপযালরু নযারহ শুরন র্ভরুবশন ।
কৃণেশপ্রমযা হয় যাযাি দিূ দিশশন ॥

শ্রীচিতন্য মহাপ্রিুর মকতা এমন কৃপালু কারও কো আমরা 
বত্রিুিকন শুবনবন, দরূ গেককও োাকক দশ্চন করকল এইিাকি 
কৃষ্ণকপ্রম লাি হয় । 
[িৃন্দািন োত্রাকাকল বিত্রপলা নদরীর তরীকর মহাপ্রিুর দশ্চকন 
গলাকসককলর কৃষ্ণকপ্রম লাি]

চিঃ িঃ মর্য ২৫.২৬৮

শ্রীচৈতন্য-সম আি কৃপযালরু বদযান্য ।
ভতিবৎসল নযা গদরখ র্জরশত অন্য ॥

বত্রজ�কত শ্রীচিতন্য মহাপ্রিুর মকতা কৃপালু, িদান্য এিং 
িতিিৎসল আর গকউ গনই ।
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দশণ্ডি মযাধ্যশম কৃপযা 
চিঃ িঃ অন্ত্য ২.১৪৩

মহযাপ্রভরু  – কৃপযারস র্ু , গক পযাশি বরুরঝশত ?
রপ্রয় ভশতি দণ্ড কশিন ধম্গ বরুঝযাইশত ॥

শ্রীচিতন্য মহাপ্রিু করুণার বসনু্ । তা াকক গক িুঝকত পাকর ? 
তা ার বপ্রয় িতিকক দণ্ড দান ককর বতবন জনসারারণকক রম্চ সম্বকন্ 
বশক্ষা দান ককরন ।

চৈতন্যযাবতযাশি গপ্রমযামৃত বন্যযা
চিঃ িঃ অন্ত্য ৩.২৫৪-২৫৫

চৈতন্যযাবতযাশি বশহ গপ্রমযামৃত-বন্যযা ।
সব জরীব গপ্রশম ভযাশস, পৃরথবরী চহল ধন্যযা ॥
এ-বন্যযায় গয নযা ভযাশস, গসই জরীব ছযাি ।
গকযাটিকশল্প কভরু  তযাি নযারহক রনস্যাি ॥

শ্রীচিতন্য মহাপ্রিু অিতরকণর ফকল এই জ�কত কৃষ্ণকপ্রম 
রূপ অমৃকতর প্ািন িইল, গসই গপ্রমিন্যায় সমস্ত জরীি িাসকত  
লা�ল এিং সারা পৃবেিরী রন্য হল । এই িন্যায় গে না িাকস গস 
অত্যন্ত দিু্চ া�া । গকাটি ককল্পও তার বনস্তার হকি না । 

[হবরদাস ঠাকুকরর প্রবত মায়াকদিরী] 
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ভশতিি অনরুগ্রহকযািক
চিঃ িঃ অন্ত্য ১০.১

বশন্দ শ্রীকৃণেচৈতন্যং ভতিযানরুগ্রহকযািকম্  ।
গযন গকনযারপ সন্তুষ্টং ভতিদশতেন শ্দ্য়যা ॥

িকতির শ্দ্া-দতি গেককান িস্তুকত সন্তুষ্ট, িকতির অনুগ্রহকারক 
শ্রীচিতন্য মহাপ্রিুকক িন্দনা কবর ।

চৈতন্যৈশ্রেি কৃপযাপ্রযাপ্ ব্যরতিি লক্ণ 
চিঃ িঃ অন্ত্য ৬.৪১

চৈতন্যৈশ্রেি কৃপযা হঞযাশছ ইহা যাশি ।
চৈতন্যৈশ্রেি ‘বযাতরুল‘ গক িযারখশত পযাশি?

এর প্রবত চিতন্যিক্রের কৃপা হকয়কছ । চিতন্যিক্রের 
গপ্রকম গে পা�ল হকয়কছ, তাকক গক রকর রাখকত পাকর ? 
                           [রঘুনাে দাস গ�াস্ামরী সম্পকক্চ  তা ার বপতা]

অদ্রুত-দয়যালরু – অদ্রুত-বদযান্য
চিঃ িঃ অন্ত্য ১৭.৬৮

অদ্রুত-দয়যালরু চৈতন্য – অদ্রুত-বদযান্য !
ঐশছ দয়যালরু দযাতযা গলযাশক নযারহ শুরন অন্য ॥

শ্রীচিতন্য মহাপ্রিু অদু্ভত দয়ালু এিং অদু্ভত িদান্য ।  তা ার মকতা 
দয়ালু দাতার কো এই জ�কত আমরা আর কখনও শুবনবন ।
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কৃপযাৈক্র
চিঃ িঃ মর্য ৯.১

নযানযামতগ্রযাহগ্রস্যান্ দযারক্ণযাত্যজনরবৈপযান্  ।
  কৃপযারিণযা রবমরুচৈ্যতযান্ গরৌিশ্চশক্র স চবণেবযান্ ॥

গিৌদ্, চজন, মায়ািাদ আবদ িহুবির মতরূপ কুমরীকরর দ্ারা 
আক্রান্ত �কজ্রেরূপ দাবক্ষণাত্যিাসরীকদর তা ার কৃপািক্র দ্ারা 
উদ্ার ককর শ্রীক�ৌরি্রে তাকদর চিষ্ণকি পবরণত ককরবছকলন ।

@	কুমরীর—গিৌদ্, চজন, মায়ািাদ আবদ িহুবির মত; 
�কজ্রে—দাবক্ষণাত্যিাসরী; িক্র—শ্রীক�ৌরিক্রের কৃপা

অররতি ররত, পিমযাথ্গহরীন ব্যরতিি  
মহৎ-অথ্গসযাধক

চিঃ িঃ আবদ ৭.১

অরশত্যকররতং নত্বযা হরীনযাথ্গযারধকসযাধকম্  ।
শ্রীচৈতন্যং রলখ্যশতঽস্য গপ্রমভরতিবদযান্যতযা ॥

অ�বত িা অবকচিকনর �বত, পরমাে্চহরীন ি্যবতির মহৎ-অে্চসারক 
শ্রীচিতন্য মহাপ্রিুকক প্রণবত বনকিদন ককর, তা ার গপ্রমিবতির 
িদান্যতা িণ্চনা করবছ।
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শ্রীচৈতন্য স্িণপ্রভযাব
চিঃ িঃ আবদ ১৪.১

কথঞ্ন স্ৃশত যরস্ন্ দরুষ্কিং সরুকিং ভশবৎ ।
রবস্ৃশত রবপিরীতং স্যযাৎ শ্রীচৈতন্যং নমযারম তম্ ॥

োাকক গকান না গকানিাকি স্মরণ করকল অত্যন্ত কবঠন কাজও 
সহজসার্য হয় এিং োাকক িুকল গ�কল বঠক তার উক্া হয়, 
অে্চাৎ অত্যন্ত সহজ কাজও দঃুসার্য হকয় ওকঠ, গসই শ্রীচিতন্য 
মহাপ্রিুকক আবম আমার সশ্দ্ প্রণবত বনকিদন কবর ।

চৈতন্যৈিশণ পরুষ্প অপ্গশণি ফল 
চিঃ িঃ আবদ ১৫.১

করু মনযাঃ সরুমনস্ং রহ যযারত যস্য পদযাব্শয়যাঃ ।
সরুমশনযাঽপ্গণমযাশ্ণ তং চৈতন্যপ্রভরুং ভশজ ॥

োার পাদপকদ্মর সুমনঃ (িাকমবল িা মালতরী ফুল) অপ্চণ করা মাত্র 
জড় ইব্রেয়তপ্চণ পরায়ণ গঘার বিষয়রীও ি�িদ্ভকতি পবরণত হয়, 
গসই শ্রীচিতন্য মহাপ্রিুকক আবম িজনা কবর ।

রবশচ্ছদরূপরী অনযাবৃষ্টি গথশক দশ্গনরূপ 
 বষ্গণবৈযািযা উদ্যাি 

চিঃ িঃ মর্য ১০.১

তং বশন্দ গরৌিজলদং স্বস্য গযযা দশ্গনযামৃচতঃ ।
  রবশচ্ছদযাবগ্রহম্যান-ভতিশস্যযান্যজরীবয়ৎ ॥
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বেবন তা ার দশ্চনরূপ অমৃত িষ্চণ ককর বিকছেদরূপ অনািৃষ্টিজবনত 
মবলন িতি-শস্যকদর জরীিন দান ককরবছকলন, গসই গ�ৌররূপ 
গমঘকক আবম িন্দনা কবর ।

@	অনািৃষ্টি—গ�ৌর-বিরহ; িষ্চণ—গ�ৌর-দশ্চন; শস্য—বিরহ-
কাতর িতি�ণ; গমঘ—শ্রীক�ৌরাঙ্গ মহাপ্রিু  

চৈতন্য-চবদ্য
চিঃ িঃ অন্ত্য ৫.১

চবগুণ্যকরীটকরলতঃ চপশুন্য-ব্রণপরীরড়তঃ ।  
চদন্যযাণ্গশব রনমশনিযাঽহং চৈতন্য-চবদ্যমযাশ্শয় ॥

জড় কাে্চকলাপ-রূপ করীকটর দ্ারা দংবশত, বহংসারূপ ব্রকণর দ্ারা 
পরীবড়ত এিং চদন্য সমুকদ্র বনমগ্ন হকয় আবম চিতন্যরূপ চিদ্যকক 
আশ্য় কবর ।
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কৃণেকৃপযা

রনষ্কপট দয়যা লযাশভি গযযার্যতযা – রনষ্কপট আশ্য়
চিঃ িঃ মর্য ৬.২৩২

আরজ তরু রম রনষ্কপশট চহলযা কৃণেযাশ্য় ।
কৃণে আরজ রনষ্কপশট গতযামযা চহলযা সদয় ।।

আজ তুবম বনষ্কপকট শ্রীকৃকষ্ণর িরণাশ্য় গ্রহণ ককরছ, এিং কৃষ্ণ 
আজ বনষ্কপকট গতামার প্রবত সদয় হকয়কছন । 

[সাি্চকিৌম িট্ািাে্চ গিদরকম্চর অকপক্ষা না ককর, প্রাতঃকৃত্য 
সমাপণ ি্যবতকরককই মহাপ্রিু প্রদতি মহাপ্রসাদ শ্দ্ার সাকে গ্রহণ 
করায় তা ার প্রবত প্রসন্ন হকয় মহাপ্রিুর উবতি]

শিণযাররত 
চিঃ িঃ মর্য ২২.৩৩

‘কৃণে, গতযামযাি হঙ‘ যরদ বশল একবযাি ।
মযায়যাব্ চহশত কৃণে তযাশি কশি পযাি ॥

গকউ েবদ একিার অন্তত ঐকাবন্তকিাকি িকলন, “গহ কৃষ্ণ, েবদও 
িহুকাল আবম এই জড়জ�কত গতামাকক িুকল বছলাম, বকন্তু আজ 
আবম গতামার শরণা�ত হবছে । আবম গতামার হলাম, এখন তুবম 
আমাকক গতামার গসিায় বনেুতি কর ।” তাহকল কৃষ্ণ তখন তাকক 
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মায়ার িন্ন গেকক মুতি ককরন ।

চিঃ িঃ মর্য ২২.৩৭

অন্যকযামরী যরদ কশি কৃশণেি ভজন ।
নযা মযাররশতহ কৃণে তযাশি গদন স্ব-ৈিণ ॥

মুবতি, িুবতি ও বসবদ্কামরীরা শুদ্িবতিকামরী নন; তারা গকান 
িা�্যক্রকম শুদ্ কৃষ্ণিজকন প্রিৃতি হকল, সারন িবতির গে ফল 
গপ্রম, তা েবদও তাকদর উকদেশ্য না োকক, তোবপ কৃষ্ণ কৃপা ককর 
তা তাকদর গদন ।

মূখ্গ গসবশকি প্ররত রবজ্ প্রভরুি কৃপযা
চিঃ িঃ মর্য ২২.৩৮-৩৯

কৃণে কশহ, — ‘আমযা ভশজ, মযাশর রবষয়-সরুখ ।
অমৃত ছযারড়‘ রবষ মযাশর,—এই বড় মূখ্গ ॥

আরম — রবজ্, এই মূশখ্গ ‘রবষয়‘ গকশন রদব ?
স্ব-ৈিণযামৃত রদয়যা ‘রবষয়‘ ভরুলযাইব ॥

কৃষ্ণ িকলন, ‘আমার িজনা করা সকত্ত্বও গকউ েবদ বিষয় সুখ 
িাসনা ককর, গস িড়ই মূখ্চ; প্রকৃতপকক্ষ গস অমৃত গছকড় বিষ পান 
করকত িায় । বকন্তু আবম বিজ্ঞ, তাই আবম গসই মুখ্চ গলাকটিকক 
গকন বিষয়রূপ বিষ   গদি ?  আবম তাকক আমার িরণামৃত বদকয় 
তার বিষয় বিষ বপপাসা িুবলকয়  গদি ।’
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কৃণেকৃপযাি প্রকযাশ – বযারহশি গুরু; অন্তশি 
অন্তয্গযামরী

চিঃ িঃ মর্য ২২.৪৭

কৃণে যরদ কৃপযা কশি গকযান ভযার্যবযাশন ।
গুরু-অন্তয্গযারম-রূশপ রশখযায় আপশন ॥

চিত্যগুরুরূকপ শ্রীকৃষ্ণ সককলরই হৃদকয় বিরাজমান । বতবন েখন 
গকান িা�্যিান ি্যবতিকক কৃপা ককরন, গেন বতবন স্য়ং তাকক, 
িাবহকর গুরুরূকপ এিং অন্তকর অন্তে্চামরীরূকপ ি�িদ্ভবতির বশক্ষা 
দান ককরন ।

কৃণেশক গছশড় পরণ্ডশতিযা 
 অন্য কযাশিযাি ভজনযা কশিন নযা

চিঃ িঃ মর্য ২২.৯৫

ভতিবৎসল, কৃতজ্, সমথ্গ, বদযান্য ।
গহন কৃণে ছযারড়‘ পরণ্ডত নযারহ ভশজ অন্য ॥

শ্রীকৃষ্ণ িতিিৎসল, কৃতজ্ঞ, সমে্চ এিং িদান্য; এমন কৃষ্ণকক 
গছকড় পবণ্ডকতরা অন্য কাকরার িজনা ককরন না ।
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হরি শশদেি দরুটি মরুখ্য অথ্গ 
চিঃ িঃ মর্য ২৪.৫৯

‘হরিঃ‘-শশদে নযানযাথ্গ, দরুই মরুখ্যতম ।
সব্গ অমঙ্গল হশি, গপ্রম রদয়যা হশি মন ॥

হবর শকদের িহু অে্চ, তার মকর্য দ’ুটি অে্চ মুখ্য – সি্চ-অমঙ্গল 
হরণকাররী, এিং গপ্রমদান ককর মন হরণকাররী ।

সবৈযাইশত বরলষ্ কৃণে-কৃপযাশতই  
জরীশবি রবষয়-রবষ্যা রত্গ  গথশক উদ্যাি স্ব

চিঃ িঃ অন্ত্য ৬.১৯৩

প্রভরু  কশহ, – “কৃণেকৃপযা বরলষ্ সবযা চহশত ।
গতযামযাশি কযারড়ল রবষয়-রবষ্যা-রত্গ  চহশত ॥”

শ্রীচিতন্য মহাপ্রিু িলকলন, “শ্রীকৃকষ্ণর কৃপা সিিাইকত িবলষ্, 
তাই বতবন গতামাকক বিষয় বিষ্ার �ত্চ  গেকক উদ্ার করকলন ।”   
[রঘুনাে দাস গ�াস্ামরীর প্রবত মহাপ্রিুর উবতি] 
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মহযাপ্রভরুি গুণযাবলরী

চিঃ িঃ আবদ ৩.৪৫

শযান্ত, দযান্ত, কৃণেভরতি-রনষ্যাপিযায়ণ । 
ভতিবৎসল, সরুশরীল, সব্গ ভূশত সম ।। 

বতবন শান্ত, সংেত এিং কৃষ্ণিবতির প্রবত সম্পূণ্চরূকপ 
বনষ্াপরায়ণ। বতবন তা ার িতিকদর প্রবত গনেহপ্রিণ, বতবন সুশরীল 
এিং বতবন সমস্ত জরীকির প্রবত সমিািাপন্ন । 

চৈতন্যরসংহ
চিঃ িঃ আবদ ৩.৩০-৩১ 

চৈতন্যরসংশহি নববৈরীশপ অবতযাি । 
রসংহগ্ররীব, রসংহবরীয্গ, রসংশহি হুঙ্কযাি ॥

গসই রসংহ বসরুক্ জরীশবি হৃদয়-কন্দশি ।
কল্মষ-রবৈিদ নযাশশ যাযাহযাি হুঙ্কযাশি ॥

এিাকিই বসংহসদশৃ শ্রীচিতন্য মহাপ্রিু নিদ্রীকপ অিতরীণ্চ  
হকলন । তা ার গ্ররীিা বসংকহর মকতা িবলষ্, তা ার িরীে্চ বসংকহর মকতা 
গতকজাদরীতি এিং তা ার হুঙ্কার বসংকহর মকতা প্রিল । গসই বসংহ 
প্রবতটি জরীকির হৃদয়-কন্দকর আসন গ্রহণ করুন । তা ার হুঙ্কাকরর 
প্রিাকি হবস্তসদশৃ সমস্ত পাপ বিদবূরত হয় ।
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ভশতিি মরহমযা করীত্গ ন 
চিঃ িঃ মর্য ১৫.১১৮

ভশতিি মরহমযা প্রভরু  করহশত পযায় সরুখ ।
ভশতিি মরহমযা করহশত হয় পঞ্মরুখ ॥

িকতির মবহমা করীত্চ ন ককর শ্রীচিতন্য মহাপ্রিু সুখ পান; তাই 
িকতির মবহমা করীত্চ কন বতবন পচিমুখ হন । 

[মহাপ্রিু কতৃ্চ ক শ্রীখকণ্ডর রঘুনন্দকনর বপতা মুকুন্দ দাকসর মবহমা িণ্চন]

চিঃ িঃ অন্ত্য ১১.৫১

হরিদযাশসি গুণ করহশত প্রভরু  হইলযা পঞ্মরুখ ।
করহশত করহশত প্রভরুি বযাশড় মহযাসরুখ ॥

হবরদাস ঠাকুকরর অপ্রাকৃত গুণািলরী িণ্চনা করকত করকত গেন 
শ্রীচিতন্য মহাপ্রিু পচিমুখ রারণ করকলন । েতই বতবন তা ার 
মবহমা িণ্চনা করকত লা�কলন, ততই তা ার আনন্দ িররণিত হকত 
লা�ল ।

চিঃ িঃ অন্ত্য ৫.৮২

ভতিগুণ প্রকযারশশত প্রভরু  ভযাল জযাশন ।
নযান-ভঙ্গরীশত গুণ প্রকযারশ‘ রনজ-লযাভ মযাশন ॥

পরকমশ্বর ি�িান শ্রীচিতন্য মহাপ্রিু তা ার িকতির গুণ খুি 
িালিাকি প্রকাশ করকত জাকনন । তাই নানা িঙ্গরীকত তা ার িকতির 
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গুণািলরী প্রকাশ করাকক বতবন বনকজর লাি িকল মকন ককরন ।

চিঃ িঃ অন্ত্য ৫.৮৩-৮৪

আি এক ‘স্বভযাব‘ গরৌশিি শুন, ভতিরণ ।
ঐশ্বয্গ-স্বভযাব রূঢ় কশি প্রকটন ॥

সন্ন্যযাসরী-পরণ্ডশতি করিশত রব্গ নযাশ ।
নরীৈ-শুদ্র-বৈযািযা কশিন ধশম্গি প্রকযাশ ॥

শ্রীচিতন্য মহাপ্রিুর আর একটি স্িাি রকয়কছ, গহ িতি�ণ, 
আপনারা শ্িণ করুন, বকিাকি বতবন তা ার অবত �ূঢ় ঐশ্বে্চ এিং 
স্িাি প্রকাশ   ককরন । তোকবেত সন্ন্যাসরী এিং পবণ্ডতকদর �ি্চ 
নাশ করার জন্য বতবন নরীি শূকদ্রর দ্ারা রকম্চর প্রকাশ ককরন ।

চিঃ িঃ অন্ত্য ১০.১০১

ভতি-গুণ প্রকযারশশত প্রভরু  বড় িঙ্গরী ।
এই সব প্রকযারশশত চকলযা এত ভঙ্গরী ॥

িকতির গুণ প্রকাশ করকত মহাপ্রিু অত্যন্ত উৎসুক, এিং তাই 
বতবন এই ঘটনার অিতারণা ককরবছকলন ।
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[মহাপ্রিুর গসিার জন্য তা ার গসিক গ�াবিন্দ বনবদ্রত মহাপ্রিুকক 
অবতক্রম ককর োন । গসই লরীলার মার্যকম মহাপ্রিু গ�াবিকন্দর 
মবহমা প্রকাশ ককরন ।]

ভতিবযাৎসল্য
চিঃ িঃ অন্ত্য ১১.১০২

চৈতশন্যি ভতিবযাৎসল্য ইহযাশতই জযারন ।
ভতিবযাছেযা পূণ্গ চকলযা ন্যযারস-রশশিযামরণ ॥

হবরদাস ঠাকুর অপ্রকট হকল শ্রীচিতন্য মহাপ্রিু গেিাকি তা ার 
বিরহ মকহাৎসি ককরবছকলন, তা গেকক গিাঝা োয় তা ার িকতির 
প্রবত শ্রীচিতন্য মহাপ্রিু কত গনেহ-পরায়ণ । এইিাকি সন্ন্যাসরী-
বশকরামবণ শ্রীচিতন্য মহাপ্রিু তা ার িতি হবরদাস ঠাকুকরর 
মকনািাঞ্া পূণ্চ ককরবছকলন ।

চিঃ িঃ মর্য ১৬.১১

যদ্যরপ স্বতন্ত্র প্রভরু  নশহ রনবযািণ ।
ভতি-ইচ্ছযা রবনযা প্রভরু  নযা কশি রমন ॥

েবদও শ্রীচিতন্য মহাপ্রিু সম্পূণ্চ স্তন্ত্র এিং গকউ তা াকক বনিারণ 
করকত পাকর না, তিুও বতবন িকতির ইছো ি্যতরীত �মন ককরন 
না। [িতিরা মহাপ্রিুকক িৃন্দািকনর উকদেকশ্য োত্রা করকত 
বিলবম্বত করবছকলন]
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চিঃ িঃ মর্য ১৮.১৫৩-১৫৪

“তরু রম আমযায় আরন‘ গদখযাইলযা বৃন্দযাবন ।
এই ‘ঋণ‘ আরম নযারিব করিশত গশযাধন ।।
 গয গতযামযাি ইচ্ছযা আরম গসই ত করিব ।
 যযাহা যা লঞযা যযাহ তরু রম, তযাহা যাই যযাইব ।।”

শ্রীচিতন্য মহাপ্রিু িলকলন, “তুবম আমাকক বনকয় একস িৃন্দািন 
গদখাকল, গস ঋণ আবম কখনও গশার করকত পারি না । গতামার 
ো ইছো আবম তাই করি । গেখাকন তুবম আমাকক বনকয় গেকত 
িাও আবম গসখাকনই োি।” 

[িলিদ্র িট্ািাকে্চর প্রবত মহাপ্রিু । েবদও মহাপ্রিুর 
ইছো বছল না িৃন্দািন গেকক প্রথিান করার, বকন্তু তা ার িতিকক 
সন্তুষ্ট করার জন্য বতবন িলকত লা�কলন...]

চিঃ িঃ মর্য ২৫.২৬৮

শ্রীচৈতন্য-সম আি কৃপযালরু বদযান্য ।
ভতিবৎসল নযা গদরখ র্জরশত অন্য ॥

বত্রজ�কত শ্রীচিতন্য মহাপ্রিুর মকতা কৃপালু,িদান্য এিং 
িতিিৎসল আর গকউ গনই ।
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চিঃ িঃ অন্ত্য ২.৩৪-৩৫

শৈরীি মরন্দশি, আি রনত্যযানন্দ-নত্গ শন ।
শ্রীবযাস-করীত্গ শন, আি িযাঘব-ভবশন ॥

এইৈযারি ঠযারঞ প্রভরুি সদযা ‘আরবভ্গ যাব‘ ।
গপ্রমযাকৃষ্ট হয়, —প্রভরুি সহজ স্বভযাব ॥

শিরীমাতার �ৃকহ, বনত্যানন্দ প্রিুর নৃকত্য, শ্রীিাস ঠাকুকরর করীত্চ কন 
এিং রাঘি পবণ্ডকতর িিকন, এই িারটি থিাকন শ্রীচিতন্য মহাপ্রিুর 
সি্চদা ‘আবিি্চ াি’ হয় । তা ার িকতির গপ্রকম বতবন সহকজই আকৃষ্ট 
হন — এটিই তা ার স্িাি ।

ধম্গ-্যাপক
চিঃ িঃ অন্ত্য ২.১৪৩

মহযাপ্রভরু—কৃপযারস র্ু , গক বরুরঝশত পযাশি ?
 রপ্রয় ভশতি দণ্ড কশিন ধম্গ বরুঝযাইশত ।।

শ্রীচিতন্য মহাপ্রিু করুণার বসনু্ । তা াকক গক িুঝকত পাকর ? 
তা ার বপ্রয় িতিকক দণ্ড দান ককর বতবন জনসারারণকক রম্চ সম্বকন্ 
বশক্ষা দান ককরন। [গছাট হবরদাকসর প্রবত মহাপ্রিুর দণ্ড]

ভযাবগ্রযাহরী
চিঃ িঃ অন্ত্য ১০.১৮

ভযাবগ্রযাহরী মহযাপ্রভরু  গনেহমযা্ লয় ।
সরুকরু তযাপযাতযা-কযাশরন্দশত মহযাসরুখ পযায় ॥
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িািগ্রাহরী মহাপ্রিু গকিল গনেহ মাত্রই গ্রহণ ককরন । সুকুতা পাতা, 
কাশবন্দ ইত্যাবদ সারারণ খািার গখকয় বতবন মহাসুখ পান । 

[রাঘি পবণ্ডত এিং তা ার িব�নরী দময়বন্ত মহাপ্রিুর জন্য বিবিন্ন 
গিাজন সামগ্ররী গপ্ররণ ককরন]

চিঃ িঃ অন্ত্য ১০.১

  বশন্দ শ্রীকৃণেচৈতন্যং ভতিযানরুগ্রহকযািকম্  ।
গযন গকনযারপ সন্তুষ্টং ভতিদশতেন শ্দ্য়যা ॥

িকতির শ্দ্া-দতি গে গকান িস্তুকত সন্তুষ্ট, িকতির অনুগ্রহকারক 
শ্রীচিতন্য মহাপ্রিুকক িন্দনা কবর ।
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ভরবযাশনি গসৌন্দয্গ

তপ্কযাঞ্শনি দরু্যরত
চিঃ িঃ আবদ ৩.৫৯

প্রত্যক্ তা যাহযাি তপ্কযাঞ্শনি দরু্যরত ।
যাযাহযাি ছটযায় নযাশশ অজ্যান-তমস্রত ॥

অজ্ঞাকনর অন্কার বিনাশকাররী তা ার ততি কাচিনসদশৃ দ্ুযবত 
প্রত্যক্ষিাকি দশ্চন করা োয় ।

মহযাপ্রভরুি গপ্রমদষৃ্টি
চিঃ িঃ আবদ ৩.৬২

বযাহু তরু রল‘ হরি বরল‘ গপ্রমদশৃষ্ট্য ৈযায় ।
করিয়যা কল্মষ নযাশ গপ্রশমশত ভযাসযায় ॥

দইু িাহু তুকল, হবরনাম করীত্চ ন ককর এিং গপ্রমপূণ্চ নয়কন সককলর 
প্রবত দষৃ্টিপাত ককর বতবন সমস্ত কল্মষ নাশ ককরন এিং সকলকক 
ি�িৎ-গপ্রকম প্াবিত ককরন ।

গরযাপরীরশণি ব্র্যাশক রতিস্কযাি 
চিঃ িঃ আবদ ৪.১৫১

গকযাটি গন্ নযারহ রদল, সশব রদল দরুই ।
তযাহযাশত রনশমষ,—কৃণে রক গদরখব মরুরঞ ॥
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ি�িান শ্রীকৃকষ্ণর অনন্ত রূপমারুররী দশ্চন করার জন্য গকাটি গনত্র 
না বদকয় ব্রহ্মা গকিলমাত্র দটুি গনত্র বদকয়কছন এিং তাকত আিার 
পলক পকড় ।  তা হকল বকিাকি আবম শ্রীকৃকষ্ণর মুখমণ্ডকলর 
অনুপম রূপ দশ্চন করি ?

গৈযাশখি উশদেশ্য রক ?
চিঃ িঃ আবদ ৪.১৫৪

কৃণেযাবশলযাকন রবনযা গন্ ফল নযারহ আন ।
গযই জন কৃণে গদশখ, গসই ভযার্যবযান্ ॥

শ্রীকৃষ্ণকক দশ্চন করা ি্যতরীত গিাকখর আর গকানও উকদেশ্য  
গনই । বেবন শ্রীকৃষ্ণকক দশ্চন ককরন, বতবন সি িাইকত িা�্যিান ।

ভরবযাশনি ৈা যাদ বদন — লযাবণ্যযামৃত-জন্ম্যান
চিঃ িঃ মর্য ২.২৯

বংশরীরযানযামৃত-ধযাম,   লযাবণ্যযামৃত-জন্ম্যান,
গয নযা গদশখ গস ৈা যাদ বদন ।

 গস নয়শন রকবযা কযাজ,   পড়রুক তযাি মরুশণ্ড বযাজ,
গস নয়ন িশহ রক কযািণ ॥

“গে িক্ষু শ্রীকৃকষ্ণর ি্রেসদশৃ সুন্দর িদন দশ্চন ককর না, ো হকছে 
সমস্ত গসৌন্দে্চ এিং িংশরী-�রীতরূপ অমৃকতর উৎস, গসই িক্ষুর 
বক প্রকয়াজন? তা ার মাোয় িাজ পড়ুক ।  গসই গিাখ গরকখ বক 
লাি ?”
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মহযাপ্রভরুি কযায্গযাবলরী
চিঃ িঃ অন্ত্য ১১.১২

রদশন নৃত্য-করীত্গ ন, ঈশ্বি-দিশন ।
 িযাশ্ িযায়-স্বরূপ সশন িস-আস্বযাদন ।।

বদকনর গিলায় শ্রীচিতন্য মহাপ্রিু নৃত্য, করীত্চ ন এিং শ্রীজ�ন্নাে 
শ্রীবিগ্রহ দশ্চন করকতন, এিং রাকত্র রায় রামানন্দ ও স্রূপ-
দাকমাদকরর সকঙ্গ কৃষ্ণিবতিরস আস্াদন করকতন ।

চিঃ িঃ আবদ ১৩.৩০

যযাশি গদশখ, তযাশি কশহ, — কহ কৃণেনযাম ।
কৃণেনযাশম ভযাসযাইল নববৈরীপ-গ্রযাম ॥

শ্রীচিতন্য মহাপ্রিু ছাত্রািথিায় োককই গদখকতন, তাককই কৃষ্ণনাম 
করকত িলকতন ।  এিাকিই বতবন কৃষ্ণনাকম সারা নিদ্রীপ ন�রকক 
প্াবিত ককরন ।



wØZxq Aa¨vq

71

মহযাপ্রভরুি মরহমযা

সংকরীত্গ ন-প্রবত্গ ক
চিঃ িঃ আবদ ৩.৭৭

সংকরীত্গ ন-প্রবত্গ ক শ্রীকৃণেচৈতন্য ।
সংকরীত্গ ন-যশজ্ তা যাশি ভশজ, গসই ধন্য ॥

শ্রীকৃষ্ণচিতন্য হকছেন সংকরীত্চ ন (সমকিতিাকি ি�িাকনর বদি্য 
নামকরীত্চ ন) েকজ্ঞর প্রিত্চ ক ।  বেবন এই সংকরীত্চ কনর মার্যকম তা ার 
িজনা ককরন, বতবনই হকছেন েোে্চ িা�্যিান ।

একশল ঈশ্বি
চিঃ িঃ আবদ ৫.১৪৩

এই মত চৈতন্যশরযাসযারঞ একশল ঈশ্বি ।
আি সব পযারিষদ, গকহ বযা রকঙ্কি ॥

এিাকিই শ্রীচিতন্য মহাপ্রিু হকছেন একমাত্র বনয়ন্তা ।  অন্য 
সককল তা ার পাষ্চদ অেিা িৃত্য ।

অ-কলঙ্ক ৈ্রে 
চিঃ িঃ আবদ ১৩.৯১

অ-কলঙ্ক গরৌিৈ্রে রদলযা দিশন ।
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স-কলঙ্ক ৈশ্রে আি গকযান্ প্রশয়যাজন ॥

অকলঙ্ক গ�ৌরি্রে েখন গদখা বদকলন, তখন আর সকলঙ্ক িক্রের 
বক প্রকয়াজন ?

সমস্ গুশণি আধযাি
চিঃ িঃ মর্য ৬.২৫৮

‘শ্রীকৃণেচৈতন্য শৈরীসরুত গুণধযাম‘ ।
এই ধ্যযান, এই জপ, লয় এই নযাম ॥

সাি্চকিৌম িট্ািাে্চ সি্চদাই শিরীমাতার পুত্র, সমস্ত গুকণর আরার, 
শ্রীকৃষ্ণচিতন্য মহাপ্রিুর মবহমা করীত্চ ন করকতন এিং তা ার র্যান 
করকতন।

সব্গশতযাভযাশব চৈতন্য-ৈিণ ভজন
চিঃ িঃ অন্ত্য ১৭.৬৯

সব্গভযাশব ভজ, গলযাক, চৈতন্য-ৈিণ ।
যযাহযা চহশত পযাইবযা কৃণেশপ্রমযামৃত-ধন ॥

সি্চকতািাকি শ্রীচিতন্য মহাপ্রিুর শ্রীপাদপকদ্মর আরারনা করুন । 
তাহকলই গকিল কৃষ্ণকপ্রমামৃত-রন লাি করকত পারকিন ।
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 রনত্যযানন্দ প্রভরুি মরহমযা

অধ্গকরু ক্রু টী-ন্যযায়
চিঃ িঃ আবদ ৫.১৭৬

এশকশত রবশ্বযাস, অশন্য নযা কি সম্যান ।
“অধ্গকরু ক্রু টী-ন্যযায়” গতযামযাি প্রমযাণ ॥

তুবম েবদ তা াকদর এক জনকক বিশ্বাস কর বকন্তু অন্য জনকক 
সম্ান না কর, তা হকল গতামার গসই প্রমাণ অর্চকুকু্টি-ন্যায় এর 
মকতা । 
[োরা শ্রীচিতন্য মহাপ্রিুকক সম্ান ককর বকন্তু বনত্যানন্দ প্রিুকক 
সম্ান ককর না, তাকদর প্রবত গ্রন্থকার শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ 
গ�াস্ামরীর উবতি]

রনত্যযানন্দ প্রভরুি কৃণেশসবযানন্দ আস্বযাদন
চিঃ িঃ আবদ ৫.১১

সব্গরূশপ আস্বযাদশয় কৃণে-গসবযানন্দ ।
গসই বলিযাম—গরৌিসশঙ্গ রনত্যযানন্দ ॥

সি্চরূকপ ইবন শ্রীকৃকষ্ণর গসিারূপ আনন্দ আস্াদন ককরন । গসই 
শ্রীিলরাম হকছেন শ্রীক�ৌরসুন্দকরর বনত্য সহির শ্রীবনত্যানন্দ ।
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মৎস্য, কূম্গ ও অন্যযান্য অবতযািশদি অবতযািরী
চিঃ িঃ আবদ ৫.৭৮

যদ্যরপ করহশয় তা যাশি কৃশণেি ‘কলযা‘ করি ।
মৎস্য-কূম্গযাদ্যবতযাশিি তততিশহযা অবতযািরী ॥

েবদও কারকণাদকশায়রী বিষু্ণকক শ্রীকৃকষ্ণর কলা িলা হয়, তিুও 
বতবন হকছেন মৎস্য, কূম্চ ও অন্যান্য অিতারকদর অিতাররী ।

শ্রীরনত্যযানন্দ প্রভরু  শ্রীচৈতন্য মহযাপ্রভরুি  
সমস্ ইচ্ছযা পূণ্গ কশিন

চিঃ িঃ আবদ ৫.১৫৬

শ্রীচৈতন্য—গসই কৃণে, রনত্যযানন্দ—িযাম ।
রনত্যযানন্দ পূণ্গ কশি চৈতশন্যি কযাম ॥

শ্রীচিতন্য হকছেন শ্রীকৃষ্ণ এিং শ্রীবনত্যানন্দ হকছেন শ্রীিলরাম । 
শ্রীবনত্যানন্দ শ্রীচিতন্য মহাপ্রিুর সমস্ত ইছো পূণ্চ ককরন ।

কৃণেশপ্রশম মতে এবং কৃপযাি অবতযাি
চিঃ িঃ আবদ ৫.২০৮

 গপ্রশম মতে রনত্যযানন্দ কৃপযা-অবতযাি ।
উতেম, অধম, রকছরু  নযা কশি রবৈযাি ॥

 গেকহতু শ্রীবনত্যানন্দ প্রিু কৃষ্ণকপ্রকম মতি এিং কৃপার অিতার, 



wØZxq Aa¨vq

75

তাই বতবন িাল ও মকন্দর বিিার ককরন না ।

অপযাি গুণ-মরহমযা
চিঃ িঃ আবদ ৫.২৩৪

রনত্যযানন্দ-প্রভরুি গুণ-মরহমযা অপযাি ।
‘সহস্রবদশন‘ গশষ নযারহ পযায় যাযাি ॥

শ্রীবনত্যানন্দ প্রিুর গুকণর মবহমা অপার । এমন বক সহস্র িদকন 
করীত্চ ন ককরও গশষ তা ার অন্ত পান না ।

‘শযারস্‘-ছশল কৃপযা
চিঃ িঃ অন্ত্য ১২.২৮

[বনত্যানন্দ প্রিুর প্রবত বশিানন্দ গসন]

‘শযারস্‘-ছশল কৃপযা কি, — এ গতযামযাি ‘করুণযা‘।
  র্জরশত গতযামযাি ৈরি্ বরুশঝ গকযান্ জনযা ?

গহ প্রিু, শাবস্ত গদওয়ার ছকল আপবন কৃপা ককরন — এ আপনার 
করুণা। এই বত্রিুিকন এমন গক আকছ গে আপনার িবরত্র িুকঝ ?

যযাহা যা তযাহা যা গপ্রমদযান
চিঃ িঃ মর্য ১.২৫

সহশজই রনত্যযানন্দ—কৃণেশপ্রশমযাদেযাম ।
প্রভরু -আজ্যায় চকল যযাহা যা তযাহা যা গপ্রমদযান ॥
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শ্রীবনত্যানন্দ প্রিু স্ািাবিকিাকি ি�িৎ-গপ্রকম আত্হারা । আর 
তখন শ্রীচিতন্য মহাপ্রিুর দ্ারা আবদষ্ট হকয় বতবন গেখাকন গসখাকন 
কৃষ্ণকপ্রম দান করকলন ।

রনত্যযানন্দ প্রভরুি দরুটি কযায্গ 
চিঃ িঃ অন্ত্য ৩.১৪৯

গপ্রম-প্রৈযািণ আি পযাষণ্ডদলন ।
দরুইকযাশয্গ অবধূত কশিন ভ্রমণ ॥

ি�িৎ-গপ্রম প্রিার করার এিং পাষণ্ডকদর দমন করার জন্য 
বনত্যানন্দ প্রিু িঙ্গকদকশর সি্চত্র ভ্মণ করকত লা�কলন ।

রনত্যযানন্দ প্রভরুি রনকট প্রযাথ্গনযা 
চিঃ িঃ অন্ত্যঃ ১১.৬

জয় রনত্যযানন্দৈ্রে জয় চৈতশন্যি প্রযাণ ।
 গতযামযাি ৈিণযািরবশন্দ ভরতি গদহ‘ দযান ।।

শ্রীচিতন্য মহাপ্রিুর প্রাণ স্রূপ শ্রীবনত্যানন্দ প্রিুর জয় ! গহ প্রিু, 
দয়া ককর আপবন আমাকক আপনার িরণারবিকন্দ িবতি দান 
করুন ।
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অচবৈত আৈযায্গ প্রভরুি মরহমযা

ভতি-অবতযাি
চিঃ িঃ আবদ ৩.৯২

আৈযায্গ গরযাসযারঞ প্রভরুি ভতি-অবতযাি ।
কৃণে-অবতযাি-গহতরু  যাযাহযাি হুঙ্কযাি ॥

শ্রীল অচদ্ত আিাে্চ হকছেন িতিরূকপ ি�িাকনর অিতার । তা ার 
উচ্চ হুঙ্কাকরর ফকল শ্রীকৃষ্ণ অিতরণ ককরন ।

অচবৈত নযাম 
চিঃ িঃ আবদ ৩.১০২

আরনয়যা কৃশণেশি কশিযাা করীত্গ ন সঞ্যাি ।
তশব গস ‘অচবৈত‘ নযাম সফল আমযাি ॥

“আবম েবদ এই ররারাকম শ্রীকৃকষ্ণর আ�মন ঘটিকয় তা ার দ্ারা 
সংকরীত্চ ন আকন্দালকনর প্রিত্চ ন করাকত পাবর, তা হকলই আমার 
‘অচদ্ত’ নাম সাে্চক হকি ।”

অচবৈত আৈযায্গ নযাশমি অথ্গ 
চিঃ িঃ আবদ ৬.২৯

ভরতি-উপশদশ রবনরু তা যাি নযারহ কযায্গ ।
অতএব নযাম চহল ‘অচবৈত আৈযায্গ‘॥
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ি�িদ্ভবতি বশক্ষা গদওয়া ছাড়া তা ার আর গকান কাজ গনই, তাই 
তা ার নাম অচদ্ত আিাে্চ ।

চৈতন্য অবতযাশিি মূখ্য গহতরু
চিঃ িঃ আবদ ৩.১১০

 চৈতশন্যি অবতযাশি এই মরুখ্য গহতরু  ।
ভশতিি ইচ্ছযায় অবতশি ধম্গশসতরু  ॥

অতএি, শ্রীচিতন্য মহাপ্রিুর অিতরকণর মুখ্য কারণ হকছে 
শ্রীঅচদ্ত আিাে্চ প্রিুর আকুল প্রাে্চনা ।  এিাকিই িকতির িাসনা 
পূণ্চ ককর রম্চকসতু (বেবন রম্চকক রক্ষা ককরন) আবিিূ্চত হন ।

চিঃ িঃ আবদ ৬.৩৪

যাযাহযাি তরুলসরীজশল, যাযাহযাি হুঙ্কযাশি ।
স্বরণ সরহশত চৈতশন্যি অবতযাশি ॥

বতবন তুলসরীপত্র ও �ঙ্গাজল বদকয় শ্রীকৃকষ্ণর আরারনা ককরন 
এিং হুঙ্কার ককর তা ার অিতরকণর জন্য প্রাে্চনা করকলন । তাই, 
শ্রীচিতন্য মহাপ্রিু তা ার পাষ্চদকদর সকঙ্গ অিতরণ ককরবছকলন ।

সব্গ-মঙ্গলময়
চিঃ িঃ আবদ ৬.১২

জরৎ-মঙ্গল অচবৈত, মঙ্গল-গুণধযাম ।
মঙ্গল-ৈরি্ সদযা, ‘মঙ্গল‘ যাযাি নযাম ॥
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শ্রীঅচদ্ত আিাে্চ সমগ্র জ�কতর মঙ্গল সারনকাররী, গকন না বতবন 
হকছেন সমস্ত মঙ্গকলর গুণরাম ।  তা ার িবরত্র, কাে্চকলাপ ও নাম 
সিই মঙ্গলময় ।

অচবৈত-প্রসযাদ
চিঃ িঃ আবদ ৬.১১৪

সংকরীত্গ ন প্রৈযারিয়যা সব জরৎ তযারিল ।
অচবৈত-প্রসযাশদ গলযাক গপ্রমধন পযাইল ॥

সংকরীত্চ ন প্রিার ককর বতবন সমস্ত জ�ৎ উদ্ার করকলন । 
এিাকিই শ্রীঅচদ্ত আিাে্চ প্রিুর কৃপার প্রিাকি সমস্ত পৃবেিরীর 
মানুষ ি�িৎ গপ্রমরূপ সম্পদ লাি করল ।

অচবৈত আৈযাশয্গি রনকট প্রযাথ্গনযা 
চিঃ িঃ অন্ত্য  ১১.৭

জয় জয়যাচবৈতৈ্রে চৈতশন্যি আয্গ্য ।
স্বৈিশণ ভরতি গদহ‘ জয়যাচবৈতযাৈযায্গ্য ।।

শ্রীচিতন্য মহাপ্রিু োাকক গুরুর মকতা সম্ান করকতন গস 
অচদ্তিক্রের জয় ! গহ অচদ্ত আিাে্চ প্রিু, আপবন দয়া ককর 
আপনার শ্রীপাদপকদ্ম আমাকক িবতি দান করুন । 
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শ্রীমদ্যারবত মযাহযাত্্য

দরুই ভযারবত
চিঃ িঃ আবদ ১.৯৯

এক ভযারবত বড় — ভযারবত-শযা্রে ।
আি ভযারবত—ভতি ভরতি-িস-পযা্ ॥

এক িা�িত হকছেন মহান শাস্ত্র শ্রীমদ্ভা�িত এিং অন্যজন 
হকছেন িবতিরকস মগ্ন ি�িাকনর শুদ্ িতি ।

কৃণে-তরুল্য ভযারবত
চিঃ িঃ মর্য ২৪.৩১৮

কৃণে-তরুল্য ভযারবত—রবভরু , সব্গযাশ্য় ।
প্ররত—গ্যাশক প্ররত-অক্শি নযানযা অথ্গ কয় ॥

শ্রীমদ্ভা�িত শ্রীকৃকষ্ণরই মকতা বিিু এিং সিবকছুর আশ্য় । 
শ্রীমদ্ভা�িকতর প্রবতটি গ্াকক এিং প্রবতটি অক্ষকর নানা অে্চ 
প্রকাবশত হয় । [সনাতন বশক্ষা]

প্রশ্যাতেশিি আকযাশি পিমতত্ত্ব
চিঃ িঃ মর্য ২৪.৩১৯

প্রশ্যাতেশি ভযারবশত করিয়যাশছ রনধ্গযাি ।
যাযাহযাি শ্বশণ গলযাশক লযাশর ৈমৎকযাি ॥
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প্রকশ্নাতিকরর আকাকর শ্রীমদ্ভা�িকত পরমতত্ত্ব বনর্চাবরত হকয়কছ, ো 
শ্িণ করকল গলাককরা অত্যন্ত িমৎকৃত হয় । [সনাতন বশক্ষা]

গরৌিশপ্রশম মতে ব্যরতিই ভযারবশতি  
অথ্গ জযানশত পযাশিন 

চিঃ িঃ মর্য ২৪.৩২৩

আমযা-গহন গযবযা গকহ ‘বযাতরুল‘ হয় ।
এই দশৃষ্ট ভযারবশতি অথ্গ জযানয় ॥

গকউ েবদ আমার মকতা পা�ল হয়, তাহকল গসও এইমকতা 
শ্রীমদ্ভা�িকতর অে্চ জানকত পাকর ।  [সনাতন বশক্ষা]

ব্র্সূশ্ি ভযাষ্য
চিঃ িঃ মর্য ২৫.৯৮-১০০

ৈযারিশবদ-উপরনষশদ যত রকছরু  হয় ।
তযাি অথ্গ লঞযা ব্যযাস করিলযা সঞ্য় ॥

গযই সূশ্ গযই ঋক্ -রবষয় বৈন ।
 ভযারবশত গসই ঋক্  শ্যাশক রনব্ন ।।
অতএব ব্র্সূশ্ি ভযাষ্য-শ্রীভযারবত ।

 ভযারবত-গ্যাক, উপরনষৎ কশহ ‘এক‘মত ।।

শ্রীল ি্যাসকদি িতুকি্চদ ও উপবনষকদর বসদ্ান্ত সকল সংগ্রহ ককর, 
গিদান্ত-সূকত্র বলবপিদ্ করকলন । গিদান্ত-সূকত্র, চিবদক জ্ঞাকনর 
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উকদেশ্য ি্যাখ্যা করা হকয়কছ, এিং আঠাকরা হাজার গ্াককর 
মার্যকম, শ্রীমদ্ভা�িকত গসই একই উকদেশ্য ি্যাখ্যা করা হকয়কছ। 
অতএি ব্রহ্ম-সূকত্রর িাষ্য হল শ্রীমদ্ভা�িত । িা�িত-গ্াক ও 
উপবনষকদর উকদেশ্য একই ।[প্রকাশানন্দ সরস্তরীর প্রবত মহাপ্রিু]

গবদযান্ত-সূশ্ি প্রকৃত অথ্গ
চিঃ িঃ মর্য ২৫.১৪২

অতএব ভযারবত—সূশ্ি ‘অথ্গ‘-রূপ ।
রনজ-কৃত সূশ্ি রনজ-‘ভযাষ্য‘-স্বরূপ ॥

অতএি, শ্রীমদ্ভা�িত গিদান্ত-সূকত্রর প্রকৃত অে্চ বিক্ষণ ককর। 
গিদান্ত-সূকত্রর প্রকণতা ি্যাসকদি স্য়ং গসই সূত্র সমূকহর িাষ্য-
স্রূপ শ্রীমদ্ভা�িত িণ্চনা ককরকছন । [প্রকাশানন্দ সরস্তরীর প্রবত 
মহাপ্রিু]

ভযারবশতি রবষয়বস্তু 
চিঃ িঃ মর্য ২৫.১৩১

অতএব ভযারবশত এই ‘রতন‘ কয় ।
সম্ব্-অরভশধয়-প্রশয়যাজন-ময় ॥

শ্রীচিতন্য মহাপ্রিু আরও িলকলন, ‘‘ি�িাকনর সকঙ্গ 
জরীকির সম্বন্, এই সম্পক্চ  থিাপকনর উপায় ি�িদ্ভবতির 
পন্থা (অবিকরয়) এিং জরীকির পরম উকদেশ্য (প্রকয়াজন), 
ি�িৎ-গপ্রম, এই বতনটি বিষয় শ্রীমদ্ভা�িকত িরণণিত হকয়কছ ।” 
[প্রকাশানন্দ সরস্তরীর প্রবত মহাপ্রিু]
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কৃণেভরতিিসস্বরূপ
চিঃ িঃ মর্য ২৫.১৫০

 ‘কৃণেভরতিিসস্বরূপ‘ শ্রীভযারবত ।
তযাশত গবদশযা্রে চহশত পিম মহত্ত্ব ॥

শ্রীমদ্ভা�িত—কৃষ্ণিবতি-রস স্রূপ । তাই শ্রীমদ্ভা�িত 
সমস্ত চিবদক শাস্ত্র গেকক গশ্ষ্ । 

[প্রকাশানন্দ সরস্তরীর প্রবত মহাপ্রিু]

ভযারবত রবৈযাি
চিঃ িঃ মর্য ২৫.১৫৩

অতএব ভযারবত কিহ রবৈযাি ।
ইহযা চহশত পযাশব সূ্-শ্রুরতি অথ্গ-সযাি ॥

শ্রীচিতন্য মহাপ্রিু প্রকাশানন্দ সরস্তরীকক উপকদশ বদকলন, “তাই 
শ্রীমদ্ভা�িত বিিার করুন, তাহকল গিদান্ত-সূকত্রর সারাে্চ িুঝকত      
পারকিন ।” 

[প্রকাশানন্দ সরস্তরীর প্রবত মহাপ্রিু]

ভযারবত কযাি কযাশছ পযাঠ কিব ?
চিঃ িঃ অন্ত্য ৫.১৩১

যযাহ, ভযারবত পড় চবণেশবি ্যাশন ।
একযান্ত আশ্য় কি চৈতন্য-ৈিশণ ॥
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তুবম েবদ িা�িত তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করকত িাও তাহকল শুদ্ চিষ্ণকির 
কাকছ ব�কয় িা�িত পাঠ কর, এিং ঐকাবন্তকিাকি শ্রীচিতন্য 
মহাপ্রিুর শ্রীপাদপকদ্মর আশ্য় অিলম্বন কর । 

[িঙ্গ কবির প্রবত স্রূপ দাকমাদর]

চিঃ িঃ অন্ত্য ১৩.১১৩

বৃদ্ মযাতযা-রপতযাি যযাই‘ কিহ গসবন ।
চবণেব-পযাশ ভযারবত কি অধ্যয়ন ॥

শ্রীচিতন্য মহাপ্রিু রঘুনাে িট্কক উপকদশ বদকলন, “ঘকর বফকর 
ব�কয় গতামার িৃদ্ বপতা-মাতার গসিা কর, এিং ি�িতিত্ত্বকিতিা 
শুদ্ চিষ্ণকির কাকছ শ্রীমদ্ভা�িত অর্যয়ন কর ।” 

[রঘুনাে িকট্র প্রবত মহাপ্রিু]

চিঃ িঃ অন্ত্য ১৩.১২১

ভযারবত পড়, সদযা লহ কৃণেনযাম ।
অরৈশি করিশবন কৃপযা কৃণে ভরবযান্ ॥

“িৃন্দািকন ব�কয় শ্রীমদ্ভা�িত পড় এিং সি্চক্ষণ কৃষ্ণনাম গ্রহণ কর 
। পরকমশ্বর ি�িান শ্রীকৃষ্ণ অবিকরই গতামাকক কৃপা করকিন।” 

[রঘুনাে িকট্র প্রবত মহাপ্রিু]
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প্রৈযাি

ভযািতবযাসরীি দযারয়ত্ব
চিঃ িঃ আবদ ৯.৪১

ভযািত-ভূরমশত চহল মনরুষ্য-জন্ম যযাি ।
জন্ম সযাথ্গক করি‘ কি পি-উপকযাি ॥

োরা িারতিকষ্চ মনুষ্যজন্ম লাি ককরকছন, তা াকদর কত্চ ি্য হকছে 
তা াকদর জন্ম সাে্চক ককর পর-উপকার করা ।

প্রৈযাি অনরুকূল পরিশবশ
চিঃ িঃ মর্য ৭.১০৯

  নববৈরীশপ গযই শরতি নযা চকলযা প্রকযাশশ ।
  গসই শরতি প্রকযারশ‘ রনস্যারিল দরক্ণশদশশ ॥

গে শবতি, শ্রীচিতন্য মহাপ্রিু নিদ্রীকপ প্রকাশ ককরনবন, গসই শবতি 
প্রকাশ ককর বতবন সমগ্র দবক্ষণ িারত উদ্ার করকলন ।

মহযান্ত স্বভযাব
চিঃ িঃ মর্য ৮.৩৯

মহযান্ত-স্বভযাব এই তযারিশত পযামি ।
রনজ কযায্গ নযারহ তবরু যযান তযাি ঘি ॥
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মহাকন্তর স্িািই হকছে পবততকদর উদ্ার করা । তাই তা াকদর 
বনকজকদর গকান প্রকয়াজন না োককলও তা ারা মানুষকদর িাড়রীকত 
োন । [মহাপ্রিুর প্রবত রামানন্দ রায়]

‘আৈযাি‘ ও ‘প্রৈযাি‘ দরুই কযায্গ 
চিঃ িঃ অন্ত্য ৪.১০২-১০৩

আপশন আৈশি গকহ, নযা কশি প্রৈযাি ।
প্রৈযাি কশিন গকহ, নযা কশিন আৈযাি ॥

‘আৈযাি‘, ‘প্রৈযাি‘,—নযাশমি কিহ ‘দরুই‘ কযায্গ ॥
তরু রম—সব্গ-গুরু, তরু রম জরশতি আয্গ ॥‘‘

‘‘বকছু গলাক আিার ককরন, বকন্তু প্রিার ককরন না; আিার বকছু 
গলাক প্রিার ককরন বকন্তু আিার ককরন না ।  বকন্তু তুবম ি�িাকনর 
বদি্য নাকমর ‘আিার’ এিং ‘প্রিার’ দটুি কাে্চই কর।  তাই তুবম 
সককলর গুরু এিং এই জ�কতর সি্চকশ্ষ্ িতি ।’’

রৃহ্ প্রৈযািক
চিঃ িঃ মর্য ৭.১২৭-১২৯

প্রভরু  কশহ, ঐশছ বযাত্ কভরু  নযা করহবযা ।
রৃশহ িরহ‘ কৃণে-নযাম রনিন্তি চলবযা ॥

যযাশি গদখ, তযাশি কহ ‘কৃণে‘-উপশদশ ।
আমযাি আজ্যায় গুরু হঞযা তযাি‘ এই গদশ ॥
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কভরু  নযা বযারধশব গতযামযাি রবষয়-তিঙ্গ ।
পরুনিরপ এই ঠযারঞ পযাশব গমযাি সঙ্গ ॥”

শ্রীচিতন্য মহাপ্রিু উতির বদকলন, “এইরকম কো আর কখনও 
িকলা না । �ৃকহ গেকক বনরন্তর কৃষ্ণনাম গ্রহণ কর । োর সকঙ্গ 
গতামার সাক্ষাৎ হয়, তাককই তুবম ি�িদ্রীতায় ও শ্রীমদ্ভা�িকত 
প্রদতি শ্রীকৃকষ্ণর উপকদশ প্রদান কর । আমার আজ্ঞায় এই গুরু 
দাবয়ত্ব গ্রহণ ককর তুবম এই গদশ উদ্ার কর । তাহকল, িিসমুকদ্রর 
বিষয়-তরঙ্গ কখনও গতামাকক পারমারেণিক উন্নবতর পকে িারার 
সৃষ্টি করকত পারকি না ।  পুনরায় তুবম এই থিাকন আমার সঙ্গ লাি 
করকি ।”

 [কূম্চ ব্রাহ্মকণর প্রবত মহাপ্রিু]
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অৈ্গ যা-রবগ্রহ

সরচৈদযানন্দ রবগ্রহ
চিঃ িঃ মর্য ৬.১৬৬

 ঈশ্বশিি শ্রীরবগ্রহ সরচৈদযানন্দযাকযাি ।
গস-রবগ্রশহ কহ সত্ত্ব-গুশণি রবকযাি ।।

পরকমশ্বর ি�িাকনর শ্রীবিগ্রহ সবচ্চদানন্দময় । বকন্তু আপবন 
িলকছন গে এই বিগ্রহ সত্ত্বগুকণর বিকার । 

শ্রী-রবগ্রহ অবজ্যাকযািরী হশচ্ছ পযাষণ্ডরী 
চিঃ িঃ মর্য ৬.১৬৭

শ্রীরবগ্রহ গয নযা মযাশন, গসই ত‘ পযাষণ্ডরী ।
  অদশৃ্য অস্পৃশ্য, গসই হয় যমদণ্ডরী ।।

ি�িাকনর বিন্ময় রূপ গে মাকন না গস অিশ্যই একটি পাষণ্ডরী । 
তাকক দশ্চন করা এিং স্পশ্চ করা উবিত নয় । েমরাজ অিশ্যই 
তাকক দণ্ডদান করকিন। 

চিঃ িঃ মর্য ৫. ৯৬

প্ররতমযা নহ তরু রম—সযাক্যাৎ ব্রশজ্রেনন্দন ।
রবপ্র লযারর‘ কি তরু রম অকযায্গ-কিণ ॥

গহ প্রিু, আপবন প্রবতমা নন; আপবন সাক্ষাৎ ব্রকজ্রেনন্দন । 
এখন দয়া ককর িৃদ্ ব্রাহ্মকণর জন্য এমন বকছু করুন, ো আপবন 
পূকি্চ কখনও ককরনবন ।
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মযায়যাবযাদ ও তযাি খণ্ডন

মযায়যাবযাদরী ভযাষ্য শ্বশণি পরিণরত  
চিঃ িঃ মর্য ৬.১৬৯

জরীশবি রনস্যাি লযারর‘ সূ্ চকল ব্যযাস ।
মযায়যাবযারদ-ভযাষ্য শুরনশল হয় সব্গনযাশ ॥

িদ্জরীিকদর উদ্ার করার জন্য শ্রীল ি্যাসকদি গিদান্ত-সূত্র 
প্রণয়ন ককরকছন, বকন্তু গকউ েবদ গসই সূকত্রর মায়ািাদরী-িাষ্য 
গশাকন, তাহকল তার সি্চনাশ হয় ।

শঙ্কিযাৈযায্গ রনশদ্গ যাষ
চিঃ িঃ মর্য ৬.১৮০

আৈযাশয্গি গদযাষ নযারহ, ঈশ্বি-আজ্যা চহল ।
অতএব কল্পনযা করি‘ নযারস্ক-শযা্রে চকল ॥

প্রকৃতপকক্ষ শঙ্করািাকে্চর তাকত গকান গদাষ গনই । বতবন গকিল 
ি�িাকনর আকদশ পালন ককরকছন । তাই বতবন কল্পনা ককর 
নাবস্তক শাস্ত্র রিনা ককরকছন ।
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মযায়যাবযাদ ভযাশষ্যি গদযাষ
সাি্চকিৌম িট্ািাকে্চর সাকে আকলািনাকাকল মহাপ্রিু মায়ািাদ 

িাকষ্যর বিবিন্ন গদাষ বিবনিত ককরন...

প্রত্যক্ অথ্গ গছশড় পশিযাক্ অথ্গ গ্রহণ
চিঃ িঃ মর্য ৬.১৩৪

মরুখ্যযাথ্গ ছযারড়য়যা কি গরৌণযাথ্গ কল্পনযা ।
 ‘অরভধযা‘-বৃরতে ছযারড়‘ কি শশদেি লক্ণযা ।।

গকান রকম কদে্চ না ককর প্রবতটি গ্াককর মুখ্য অে্চ গ্রহণ করা 
উবিত । বকন্তু আপবন মুখ্য অে্চ পবরত্যা� ককর আপনার মন�ড়া 
সমস্ত অে্চ সৃষ্টি করকছন । 

সব্গ ঐশ্বশয্গ পরিপূণ্গ ভরবযানশক রনিযাকযাি 
 বশল প্ররতপন্ন কিযা

চিঃ িঃ মর্য ৬.১৪০

সচব্গশ্বয্গপরিপূণ্গ স্বয়ং ভরবযান ।
তা যাশি রনিযাকযাি করি‘ কিহ ব্যযাখ্যযান ॥

প্রকৃতপকক্ষ পরমতত্ত্ব হকছেন পরম পুরুষ ি�িান, এিং বতবন 
সি্চ ঐশ্বকে্চ পবরপূণ্চ, বকন্তু তা াকক আপবন বনরাকার িকল প্রবতপন্ন 
করার গিষ্টা ককরকছন ।
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শরতিমযান ভরবযানশক শরতিহরীন বশল প্ররতপন্ন কিযা
চিঃ িঃ মর্য ৬.১৫৩

স্বযাভযারবক রতন শরতি গযই ব্রশ্ হয় ।
‘রনঃশরতিক‘ করি‘ তা যাশি কিহ রনশ্চয় ?

ব্রকহ্মর বতনটি স্ািাবিক শবতি রকয়কছ, অেি আপবন তা াকক 
‘বনঃশবতিক’ িকল প্রবতপন্ন করার গিষ্টা করকছন ?

ভরবযাশনি ঐশ্বয্গ স্বরীকযাি নযা কিযা 
চিঃ িঃ মর্য ৬.১৬১

ষরবিধ ঐশ্বয্গ—প্রভরুি রৈচ্ছরতি-রবলযাস ।
গহন শরতি নযারহ মযান,—পিম সযাহস ॥

ষববির ঐশ্বে্চ পরকমশ্বর ি�িাকনর বিৎ-শবতির বিলাস । গসই 
শবতিকক আপবন স্রীকার ককরন না, এত সাহস আপনার !

জরীব ঈশ্বশি অশভদত্ব গঘযাষণযা কিযা
চিঃ িঃ মর্য ৬.১৬২

‘মযায়যাধরীশ‘ ‘মযায়যাবশ‘—ঈশ্বশি-জরীশব গভদ ।
গহন-জরীশব ঈশ্বি-সহ কহ ত‘ অশভদ ॥

পরকমশ্বর ি�িান মায়ার অররীশ্বর এিং জরীি মায়ািশকো�্য । 
ি�িান এিং জরীকি এই পাে্চক্য । বকন্তু আপবন গঘাষণা ককরকছন 
গে জরীি এিং ঈশ্বর অকিদ তত্ত্ব ।
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সরচৈদযানন্দ রবগ্রহশক সত্বগুশণি রবকযাি বশল 
অরভরহত কিযা
চিঃ িঃ মর্য ৬.১৬৬

 ঈশ্বশিি শ্রীরবগ্রহ সরচৈদযানন্দযাকযাি ।
গস-রবগ্রশহ কহ সত্ত্বগুশণি রবকযাি ।।

পরকমশ্বর ি�িাকনর শ্রীবিগ্রহ সবচ্চদানন্দময় । বকন্তু আপবন 
িলকছন গে এই বিগ্রহ সত্ত্বগুকণর বিকার । 

ব্যযাসশদবশক ভ্রযান্ত বশল গঘযাষণযা কশি এবং কল্পনযা 
প্রসূত ‘রববত্গ বযাদ‘ ্যাপন কিযা

চিঃ িঃ মর্য ৬.১৭২

ব্যযাস—ভ্রযারন্ত বরল‘ গসই সূশ্ গদযাষ রদয়যা ।
‘রববত্গ বযাদ‘ ্যারপয়যাশছ কল্পনযা করিয়যা ॥

শঙ্করািাকে্চর মতিাদ প্রিার ককর গে, পরমতত্ত্ব িা ঈশ্বর পবরিরতণিত 
হন । এই মতিাদ স্রীকার ককর মায়ািাদরীরা ি্যাসকদিকক ভ্ান্ত িকল 
গঘাষণা ককর। এইিাকি তারা গিদান্ত-সূত্রকক ভ্ান্ত িকল কল্পনা 
প্রসূত ‘বিিত্চ িাদ’ থিাপন ককর ।

ওা কযাি’ প্রণবশক নযা গমশন ‘তত্ত্বমরস‘
 গক মহযাবযাক্য বলযা
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চিঃ িঃ মর্য ৬.১৭৫

‘তত্ত্বমরস‘—জরীব-গহতরু  প্রযাশদরশক বযাক্য ।
প্রণব নযা মযারন‘ তযাশি কশহ মহযাবযাক্য ॥

তত্ত্বমবস’ (“তুবমই গসই”) গিকদর এই িাক্যটি জরীিকদর হৃদয়ঙ্গম 
গহতু প্রাকদবশক িাক্য, বকন্তু মহািাক্য হকছেন ‘ওাকার’ । শঙ্করািাে্চ 
‘ওাকার’ গক না গমকন ‘তত্ত্বমবস’ গক মহািাক্য িকলকছন ।

িারানসরীকত একজন ব্রাহ্মণ বছকলন বেবন প্রকাশানন্দ সরস্তরীর 
মুকখ মহাপ্রিুর বনন্দা শুকন অত্যন্ত দঃুবখত হন । বতবন মহাপ্রিুর 
কাকছ একস তা ার দঃুকখর কো িলকল, মহাপ্রিুর উবতি ।

কৃশণে অপিযাধরী মযায়যাবযাদরীিযা কৃণেনযাম  
গ্রহণ কিশত পযাশি নযা

চিঃ িঃ মর্য ১৭.১২৯-১৩০

প্রভরু  কশহ,—“মযায়যাবযাদরী কৃশণে অপিযাধরী ।
‘ব্র্‘, ‘আত্যা‘ ‘চৈতন্য‘ কশহ রনিবরধ ॥
অতএব তযাি মরুশখ নযা আইশস কৃণেনযাম ।

‘কৃণেনযাম‘, ‘কৃণেস্বরূপ‘—দরুইত ‘সমযান‘ ॥”

শ্রীচিতন্য মহাপ্রিু িলকলন, “মায়ািাদরীরা শ্রীকৃকষ্ণর িরকণ 
অপরাররী । তাই তারা বনরন্তর ব্রহ্ম, আত্া ও চিতন্য শদে উচ্চারণ 
ককর বকন্তু তাকদর মুকখ কৃষ্ণনাম আকস না, গকননা শ্রীকৃকষ্ণর নাম 
এিং শ্রীকৃকষ্ণর স্রূপ দইু-ই সমান ।”
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নযাম-রবগ্রহ-স্বরূপ এ রতশন গভদ ও অশভদ
চিঃ িঃ মর্য ১৭.১৩১-১৩২

 ‘নযাম‘, ‘রবগ্রহ‘, ‘স্বরূপ‘—রতন একরূপ ।
রতশন ‘গভদ‘ নযারহ,—রতন ‘রৈদযানন্দ-রূপ‘ ।।
গদহ-গদহরীি, নযাম-নযামরীি কৃশণে নযারহ ‘গভদ‘ ।
জরীশবি ধম্গ—নযাম গদহ-স্বরূশপ ‘রবশভদ‘ ॥

ি�িাকনর বদি্যনাম, তা ার শ্রীবিগ্রহ এিং তা ার স্রূপ এক ও 
অবিন্ন। এই বতকন গকান গিদ গনই । এই বতনই বিদানন্দরূপ । 
জরীকির গেমন নাম, গদহ এিং স্রূকপ পাে্চক্য রকয়কছ, পরকমশ্বর 
ি�িান শ্রীকৃকষ্ণর গদহ এিং গদহরীর মকর্য অেিা নাম এিং নামরীর 
মকর্য গসরকম পাে্চক্য গনই ।

কৃশণেি নযাম-গদহ-রবলযাস হশচ্ছ স্ব-প্রকযাশ
চিঃ িঃ মর্য ১৭.১৩৪

অতএব কৃশণেি ‘নযাম‘, ‘গদহ‘, ‘রবলযাস‘ ।
প্রযাকৃশতর্রেয়-গ্রযাহ্য নশহ, হয় স্বপ্রকযাশ ॥

অতএি শ্রীকৃকষ্ণর নাম তা ার গদহ এিং তা ার লরীলা জড় ইব্রেকয়র 
গ্রাহ্য নয় । তা স্-প্রকাশ ।
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কৃশণেি নযাম-গুণ-লরীলযা সব কৃশণেি মতই 
রৈদযানন্দময়

চিঃ িঃ মর্য ১৭.১৩৫

কৃণেনযাম, কৃণেগুণ, কৃণেলরীলযাবৃন্দ ।
কৃশণেি স্বরূপ-সম—সব রৈদযানন্দ ॥

শ্রীকৃকষ্ণর বদি্য নাম, তা ার বিন্ময় গুণ এিং লরীলা সমূহ শ্রীকৃকষ্ণর 
স্রূকপরই মকতা বিন্ময় এিং আনন্দময় ।

ব্র্জ্যানরী গথশক আত্যািযাম সকশলই  
কৃণে-লরীলযা-িশস আকৃষ্ট  

চিঃ িঃ মর্য ১৭.১৩৭,১৩৯

ব্র্যানন্দ চহশত পূণ্গযানন্দ লরীলযািস ।
ব্র্জ্যানরী আকরষতিয়যা কশি আত্বশ ॥
ব্র্যানন্দ চহশত পূণ্গযানন্দ কৃণেগুণ ।

অতএব আকষ্গশয় আত্যািযাশমি মন ॥

শ্রীকৃকষ্ণর লরীলার রস সমূহ ব্রহ্মানন্দ গেককও পূণ্চ আনন্দময়, 
এিং তাই তা ব্রহ্মজ্ঞানরীকদর আকষ্চণ ককর আত্িশ ককর । 
শ্রীকৃকষ্ণর গুণািলরী ব্রহ্মানন্দ গেককও পূণ্চ আনন্দময়, তাই তা 
আত্ারামরীকদর মনও আকষ্চণ ককর ।
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জরীবতত্ত্ব ও ঈশ্বিতত্ত্ব কখনও সমযান নয় 
চিঃ িঃ মর্য ১৮.১১৩

জরীব, ঈশ্বি-তত্ত্ব—কভরু  নশহ ‘সম‘ ।
জ্বলদরনিিযারশ চযশছ স্রু রলশঙ্গি ‘কণ‘ ॥

জরীি এিং পরকমশ্বর ি�িান কখনই সমান নন, বঠক গেমন 
একটি সু্বলঙ্গকক কখনই জ্বলন্ত অবগ্ন বপকণ্ডর সকঙ্গ সমান িকল 
মকন করা হয়   না । [িৃন্দািকনর সম্ভান্ত ি্যবতিি�্চ মহাপ্রিুকক কৃষ্ণ 
িকল বনরূপণ করকল মহাপ্রিুর প্রতু্যতির]

ঈশ্বি ও জরীশব অশভদকযািরী পযাষণ্ডরী 
 এবং যমদশণ্ডি অরধকযািরী

চিঃ িঃ মর্য ১৮.১১৫

গযই মূঢ় কশহ,—জরীব ঈশ্বি ‘সম‘ ।
গসইত ‘পযাষণ্ডরী‘ হয়, দশণ্ড তযাশি যম ॥

গে মূঢ় ি্যবতি িকল গে জরীি এিং ঈশ্বর সমান, গস একটি পাষণ্ডরী, 
েমরাজ তাকক দণ্ডদান ককরন । 
[িৃন্দািকনর সম্ভান্ত ি্যবতিি�্চ মহাপ্রিুকক কৃষ্ণ িকল বনরূপণ 
করকল মহাপ্রিুর প্রতু্যতির]
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সশব্গযাচৈ রবণেরু রনন্দযা
চিঃ িঃ আবদ ৭.১১৫

প্রযাকৃত করিয়যা মযাশন রবণেরু -কশলবি ।
রবণেরু রনন্দযা আি নযারহ ইহযাি উপি ॥

গে সমস্ত মানুষ শ্রীবিষু্ণর সবচ্চদানন্দঘন রূপকক জড় রূপ 
িকল মকন ককর, তারা ি�িাকনর শ্রীপাদপকদ্ম সি িাইকত িড়  
অপরাররী । ি�িাকনর প্রবত এর গেকক �রহণিত অপরার আর  
গনই ।

শদে প্রমযাণ

প্রযামযারণক কতৃ্গ পশক্ রবশ্বযাস
চিঃ িঃ মর্য ১০.১৭

িযাজযা কশহ,—ভট্ তরু রম রবজ্রশশিযামরণ ।
তরু রম তা যাশি ‘কৃণে‘ কহ, তযাশত সত্য মযারন ॥

মহারাজ প্রতাপরুদ্র িলকলন, “িট্ািাে্চ, আপবন 
বিজ্ঞবশকরামবণ তাই আপবন েখন শ্রীচিতন্য মহাপ্রিুকক 
‘কৃষ্ণ’ িলকছন, তখন আবম তা সত্য িকল গমকন বনবছে । 
[সাি্চকিৌম িট্ািাকে্চর প্রবত মহারাজ প্রতাপরূদ্র]
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ব্র্সংরহতযাি মযাহযাত্্য
চিঃ িঃ মর্য ৯.২৩৯-২৪০

রসদ্যান্ত-শযা্রে নযারহ ‘ব্র্সংরহতযা‘ি সম ।
গরযারবন্দমরহমযা জ্যাশনি পিম কযািণ ॥

অল্পযাক্শি কশহ রসদ্যান্ত অপযাি ।
সকল-চবণেবশযা্রে-মশধ্য অরত সযাি ॥

ব্রহ্ম-সংবহতার মকতা বসদ্ান্ত-শাস্ত্র আর গনই ।  প্রকৃতপকক্ষ, এই 
শাস্ত্রটি গ�াবিন্দ-মবহমা জ্ঞাকনর িরম প্রকাশ; কারণ তাকত অবত 
অল্প কোয় পরমতত্ত্ব সকি্চাতিমরূকপ প্রকাবশত হকয়কছ ।  গেকহতু 
সমস্ত বসদ্ান্ত সংকক্ষকপ ব্রহ্ম-সংবহতায় িরণণিত হকয়কছ, তাই তা 
সমস্ত চিষ্ণি-শাকস্ত্রর সারাবতসার ।
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রবৈতরীয় পরিশচ্ছদ

অরভশধয় তত্ত্ব

ভরতিই কৃণেপ্রযারপ্ি একমযা্ উপযায় 
চিঃ িঃ মর্য ২০.১৩৯

অতএব ‘ভরতি‘—কৃণেপ্রযাশপ্্যি উপযায় ।
‘অরভশধয়‘ বরল‘ তযাশি সব্গশযাশ্রে রযায় ॥

অতএি ‘িবতি’ পরকমশ্বর ি�িান শ্রীকৃষ্ণকক লাি করার 
একমাত্র উপায়। সমস্ত চিবদক শাকস্ত্র তাই ি�িদ্ভবতির পন্থাকক 
‘অবিকরয়’ িকল িণ্চনা করা হকয়কছ । [সনাতন বশক্ষা]

র্রবধ পন্থযা 
চিঃ িঃ মর্য ২০.১৫৭

জ্যান, গযযার, ভরতি,—রতন সযাধশনি বশশ ।
ব্র্, আত্যা, ভরবযান্—র্রবধ প্রকযাশশ ॥
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পরম তত্ত্বকক জানার বতনটি পন্থা হকছে জ্ঞান, গো� এিং িবতি। 
এই বতনটি পন্থার মার্যকম পরম-তত্ত্ব েোক্রকম ব্রহ্ম, পরমাত্া 
এিং ি�িানরূকপ উপলব্ধ হন । [সনাতন বশক্ষা]

পঞ্যাঙ্গ ভরতি 
চিঃ িঃ মর্য ২২.১২৮-১২৯

সযাধরুসঙ্গ, নযামকরীত্গ ন, ভযারবত শ্বণ ।
 মথরুিযাবযাস, শ্রীমূরততিি শ্দ্যায় গসবন ।।

 সকলসযাধন-গশ্ষ্ এই পঞ্ অঙ্গ ।
 কৃণেশপ্রম জন্মযায় এই পাযাশৈি অল্প সঙ্গ ।।

িতিকদর সঙ্গ করা, ি�িাকনর বদি্যনাম করীত্চ ন করা, শ্রীমদ্ভা�িত 
শ্িণ করা, মেুরায় িাস করা এিং শ্দ্া সহকাকর ি�িাকনর 
শ্রীমূরতণির গসিা করা, এই পাািটি অঙ্গ সিকটি সারনাকঙ্গর মকর্য 
গশ্ষ্ । এই পাাকির অল্প সংখ্যক প্রিাকিই কৃষ্ণকপ্রকমর উদয় 
 হয় । [সনাতন বশক্ষা]

চিঃ িঃ মর্য ২৪.১৯৩-১৯৪

সৎসঙ্গ, কৃণেশসবযা, ভযারবত, নযাম ।
ব্রশজ বযাস,—এই পঞ্ সযাধন প্রধযান ॥
এই পঞ্-মশধ্য এক ‘স্বল্প‘ যরদ হয় ।
সরুবরুরদ্ জশনি হয় কৃণেশপ্রশমযাদয় ॥

কৃষ্ণিতি সঙ্গ, কৃষ্ণকসিা, শ্রীমদ্ভা�িত পাঠ, কৃষ্ণনাম করীত্চ ন 
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এিং কৃষ্ণরাম শ্রীব্রকজ িাস—এই পাািটি প্ররান সারন । গকউ 
েবদ এই পাািটি সারকনর মকর্য গকান একটি স্ল্পমাত্রায়ও সারন 
ককরন এিং বতবন েবদ িুবদ্মান হন, তাহকল তা ার সুতি কৃষ্ণকপ্রম 
ররীকর ররীকর জা�বরত হয় । [সনাতন বশক্ষা]

নযাম ও তরুলসরী গসবযা 
চিঃ িঃ অন্ত্য ৩.১৩৭

রনিন্তি নযাম লও, কি তরুলসরী গসবন ।
অরৈিযাৎ পযাশব তশব কৃশণেি ৈিণ ॥

বনরন্তর ‘হকরকৃষ্ণ মহামন্ত্র’ করীত্চ ন কর এিং তুলসরীকত জল 
দান ককর ও প্রাে্চনা বনকিদন ককর তা ার গসিা কর । তাহকল 
অবিকরই তুবম শ্রীকৃকষ্ণর শ্রীপাদপকদ্ম আশ্য় লাি করকি । 
[গিশ্যার প্রবত হবরদাস ঠাকুর]

শযা্রে, তরীথ্গ, আৈযাি, কৃণেশসবযা 
চিঃ িঃ মর্য ২৩.১০৩-১০৪

তরু রমহ করিহ ভরতি-শযাশ্রেি প্রৈযাি ।
মথরুিযায় লরুপ্তরীশথ্গি করিহ উদ্যাি ॥

বৃন্দযাবশন কৃণেশসবযা, চবণেব-আৈযাি ।
ভরতিস্ৃরতশযা্রে করি‘ করিহ প্রৈযাি ॥

গহ সনাতন, তুবমও িবতিশাকস্ত্রর প্রিার কর এিং মেুরায় লুতি 
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তরীকে্চর উদ্ার কর । িবতি ও সৃ্মবতশাস্ত্র প্রণয়ন ককর িৃন্দািকন 
কৃষ্ণকসিা এিং চিষ্ণি আিার কর । 
[সনাতন বশক্ষায় সনাতন গ�াস্ামরীর প্রবত মহাপ্রিুর আজ্ঞা]

গরৌড়রীয় ভতিশদি প্ররত শ্রীশরৌশিি রনশদ্গ শ
চিঃ িঃ মর্য ৩.১৯০

ঘশি যযাঞযা কি সদযা কৃণেসংকরীত্গ ন ।
কৃণেনযাম, কৃণেকথযা, কৃণে আিযাধন ॥

গতামরা সককল ঘকর বফকর ব�কয় সমকিতিাকি শ্রীকৃকষ্ণর বদি্যনাম 
করীত্চ ন কর, সি্চক্ষণ কৃষ্ণকো আকলািনা কর এিং শ্রীকৃকষ্ণর 
আরারনা কর ।
[সন্ন্যাসাকন্ত শাবন্তপুর গেকক পুররী�মনকাকল শাবন্তপুকর আ�ত 
নিদ্রীপিাসরীর প্রবত মহাপ্রিুর বনকদ্চ শ]

কৃণে ও চবণেব গসবযা এবং রনিন্তি নযাম-সংকরীত্গ ন
চিঃ িঃ মর্য ১৫.১০৪

প্রভরু  কশহন,—‘কৃণেশসবযা‘, ‘চবণেব-গসবন‘ ।
‘রনিন্তি কি কৃণেনযাম-সংকরীত্গ ন‘ ॥

শ্রীচিতন্য মহাপ্রিু উতির বদকলন, “কৃষ্ণকসিা কর, চিষ্ণিকদর 
গসিা কর, এিং বনরন্তর কৃষ্ণনাম সংকরীত্চ ন কর ।” 
[সত্যরাজ খাকনার প্রবত মহাপ্রিু]
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চিঃ িঃ মর্য ১৬.৭০

প্রভরু  কশহ,—“চবণেব-গসবযা, নযাম-সংকরীত্গ ন ।
দরুই কি, শরীঘ্র পযাশব শ্রীকৃণে-ৈিণ ॥

শ্রীচিতন্য মহাপ্রিু িলকলন, “তুবম চিষ্ণিকদর গসিা কর 
এিং বনরন্তর কৃষ্ণনাম করীত্চ ন কর; এই দটুি কাে্চ করকল 
অবিকরই শ্রীকৃকষ্ণর শ্রীপাদপকদ্ম আশ্য় লাি করকি ।”  
[কুবলন গ্রাকমর অবরিাসরীকদর প্রবত মহাপ্রিু ]

ভরতিিস-রস র্ু
চিঃ িঃ মর্য ১৯.১৩৭

পযািযাপযাি-শূন্য রভরীি ভরতিিস-রস র্ু  ।
গতযামযায় ৈযাখযাইশত তযাি করহ এক ‘রবন্দরু‘ ॥

িবতিরকসর সমুদ্র পারাপার-শূন্য এিং �িরীর । তার এক বিন্দ ু
আবম গতামাকক আস্াদন করাকত িাই ।
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ভরতিশযযাশরি গশ্ষ্ত্ব

গমযাক্বযাছেযা—চকতব প্রধযান
 চিঃ িঃ আবদ ১.৯০,৯২

অজ্যান-তশমি নযাম করহশয় ‘চকতব‘ ।
ধম্গ-অথ্গ-কযাম-গমযাক্-বযাছেযা আরদ সব ॥
তযাি মশধ্য গমযাক্বযাছেযা চকতব প্রধযান ।
যযাহযা চহশত কৃণেভরতি হয় অন্তধ্গযান ।

অজ্ঞানতার অন্কারকক িলা হয় চকতি িা প্রতারণা পন্থা, ো 
শুরু হয় রম্চ, অে্চ, কাম ও গমাক্ষ আবদর মার্যকম । রম্চ, অে্চ, 
কাম ও গমাক্ষ আবদ চকতি রম্চগুবলর মকর্য ব্রকহ্ম লরীন হকয় 
োওয়ার গমাক্ষিাসনা হকছে সি িাইকত আত্প্রিচিনা, গকননা 
তার ফকল কৃষ্ণিবতি বিরতকর অন্তরহণিত হকয় োয় ।

কৃণেনযামযানন্দ এবং ব্র্যানন্দ 
চিঃ িঃ আবদ ৭.৯৭

কৃণেনযাশম গয আনন্দরস র্ু -আস্বযাদন ।
ব্র্যানন্দ তযাি আশর খযাশতযাদক-সম ॥

হকর কৃষ্ণ মহামন্ত্র করীত্চ ন করার ফকল গে আনন্দামৃত-বসনু্ 
আস্াদন করা োয়, তার তুলনায় ব্রহ্মানন্দ হকছে অ�িরীর খাকদর 
জকলর মকতা ।
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কৃণেশক বশ কিযাি একমযা্ উপযায় 
চিঃ িঃ আবদ ১৭.৭৫

জ্যান-কম্গ-গযযার-ধশম্গ নশহ কৃণে বশ ।
কৃণেবশ-গহতরু  এক—গপ্রমভরতি-িস ॥

দাশ্চবনক জ্ঞান, সকাম কম্চ, অষ্টাঙ্গকো� আবদর দ্ারা ি�িান 
শ্রীকৃষ্ণকক সন্তুষ্ট করা োয় না । গপ্রমিবতিই হকছে শ্রীকৃষ্ণকক সন্তুষ্ট 
করার একমাত্র উপায় ।

চিঃ িঃ মর্য ২০.১৩৬

ঐশছ শযা্রে কশহ,—কম্গ, জ্যান, গযযার ত্যরজ‘ ।
‘ভশতি্য কৃণে বশ হয়, ভশতি্য তা যাশি ভরজ ॥

কম্চ, জ্ঞান এিং গোক�র পন্থা পবরত্যা� ককর িবতির মার্যকম 
ি�িাকনর িজনা করার জন্য চিবদক শাকস্ত্র বনকদ্চ শ গদওয়া 
হকয়কছ । িবতির দ্ারাই গকিল ি�িান পূণ্চরূকপ সন্তুষ্ট হন । 

[সনাতন বশক্ষা]

অভশতিি প্রযারপ্ গকবল দণ্ড 
চিঃ িঃ মর্য ৬.২৬৩

ভট্যাৈযায্গ কশহ—‘ভরতি‘-সম নশহ মরুরতি-ফল ।
ভরবদ্রতিরবমরুশখি হয় দণ্ড গকবল ॥

সাি্চকিৌম িট্ািাে্চ উতির বদকলন—“মুবতির ফল িবতির সমতুল্য 
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নয় । োরা ি�িদ্ভবতি বিমুখ তারা গকিল দণ্ডই গিা� ককর ।” 
[মহাপ্রিুর প্রবত সাি্চকিৌম িট্ািাে্চ]

মরুরতি—নিশকি সমতরুল্য 
চিঃ িঃ মর্য ৯.২৬৭

পঞ্রবধ মরুরতি ত্যযার কশি ভতিরণ ।
ফল্গু করি‘ ‘মরুরতি‘ গদশখ নিশকি সম ॥

শুদ্িতিরা পচিবির মুবতি পবরত্যা� ককরন; প্রকৃতপকক্ষ, তাকদর 
কাকছ মুবতি অত্যন্ত তুছে গকননা তারা মুবতিকক নরককর মকতা 
িকল মকন    ককরন । 

[ঊড়ুপরীকত তত্ত্বিাদরীকদর প্রবত মহাপ্রিু]

কৃণেভরতি রবনযা অন্যযান্য পন্থযা 
 তযাশদি বযারঞ্ত ফল প্রদযান কিশত পযাশি নযা  

চিঃ িঃ মর্য ২২.১৭-১৮

কৃণেভরতি হয় অরভশধয়-প্রধযান ।
ভরতিমরুখ-রনিরীক্ক কম্গ-গযযার-জ্যান ॥

এই সব সযাধশনি অরত তরুচ্ছ বল ।
কৃণেভরতি রবনযা তযাহযা রদশত নযাশি ফল ॥

ি�িদ্ভবতি জরীকির মুখ্য িৃবতি । কম্চ, জ্ঞান, গো� আবদ মুবতির 
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বিবিন্ন পন্থা রকয়কছ, বকন্তু তারা সককলই িবতির উপর বনি্চরশরীল। 
এই সমস্ত পন্থার সারকনর িল অত্যন্ত তুছে, কৃষ্ণিবতি বিনা তারা 
িাবঞ্ত ফল প্রদান করকত পাকর না । [সনাতন বশক্ষা]

ভরতি ব্যতরীত  জ্যান একযাকরী মরুরতি রদশত পযাশি নযা 
চিঃ িঃ মর্য  ২২.২১

গকবল জ্যান ‘মরুরতি‘ রদশত নযাশি ভরতি রবশন ।
কৃশণেযান্মরুশখ গসই মরুরতি হয় রবনযা জ্যাশন ॥

িবতি বিনা গকিল জ্ঞান মুবতি বদকত পাকর না, বকন্তু কৃকষ্ণান্মুখ 
হকল জ্ঞান বিনা গসই মুবতি লাি হয় । [সনাতন বশক্ষা]

বরুরদ্মযান ব্যরতি অবশ্যই ভরতিশযযার গ্রহণ 
কিশবন 

চিঃ িঃ মর্য ২২.৩৫

ভরু রতি-মরুরতি-রসরদ্কযামরী ‘সরুবরুরদ্‘ যরদ হয় ।
রযাঢ়-ভরতিশযযাশর তশব কৃশণেশি ভজয় ॥

অসৎ সকঙ্গর প্রিাকি, জরীি জড়কিা�, মুবতি িা ব্রহ্ম সােুজ্য, 
অেিা গো� বসবদ্ কামনা ককর । েবদ গকান সৎসকঙ্গ তার 
সুিুবদ্র উদয় হয়, তকি িুবতি-মুবতি-বসবদ্-বপপাসা পবরত্যা� 
ককর গস �াঢ় শুদ্িবতি সহকাকর কৃষ্ণকক িজন ককর ।

[সনাতন বশক্ষা]
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পূণ্গ পন্থযা—পূণ্গ ফল
চিঃ িঃ মর্য  ২০.১৬৪

 ‘ভশতি্য‘ ভরবযাশনি অনরুভব—পূণ্গরূপ ।
  একই রবগ্রশহ তা যাি অনন্ত স্বরূপ ॥

িবতির মার্যকমই গকিল সি্চকতািাকি পূণ্চ ি�িাকনর রূপ অনুিি 
করা োয় । েবদও তা ার বিগ্রহ এক, বকন্তু বতবন অনন্ত স্রূকপ 
প্রকাবশত হন । [সনাতন বশক্ষা]

ভরতিরবহরীন বণ্গযাশ্শমি অসযািত্ব  
চিঃ িঃ মর্য ২২.২৬

ৈযারি বণ্গযাশ্মরী যরদ কৃণে নযারহ ভশজ ।
স্বকম্গ করিশত গস গিৌিশব পরড়‘ মশজ ॥

িণ্চাশ্ম রকম্চর অনু�ামরীরা েবদ শ্রীকৃকষ্ণর িজনা না ককর, তাহকল 
তারা তাকদর স্ককম্চর ফকল গরৌরি নামক নরকক বনমবজ্ত হয় ।

[সনাতন বশক্ষা]

ভরতি ব্যতরীত বরুরদ্ি শুরদ্ স্ব নয় 
চিঃ িঃ মর্য ২২.২৯

জ্যানরী জরীবন্মরুতিদশযা পযাইনরু করি‘ মযাশন ।
বস্তুতঃ বরুরদ্ ‘শুদ্‘ নশহ কৃণেভরতি রবশন ॥
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মায়ািাদ প্রিৃবত মতািলম্বরী ি্যবতিরা বনকজকদর জ্ঞানরী িকল মকন 
ককর, এিং তারা মকন ককর গে তারা জরীিন্মুতি হকয় গ�কছ । বকন্তু 
প্রকৃতপকক্ষ কৃষ্ণিবতি ি্যতরীত িুবদ্ কখনও শুদ্ হয় না । 

[সনাতন বশক্ষা]

ভরতিশযযাশরি সম্রুশখ মরুরতিি তরুচ্ছতযা 
চিঃ িঃ অন্ত্য ৩.১৯৬

ভরতিসরুখ-আশর ‘মরুরতি‘ অরত-তরুচ্ছ হয় ।
অতএব ভতিরণ ‘মরুরতি‘ নযারহ লয় ॥

ি�িদ্ভবতির আনকন্দর কাকছ মুবতির আনন্দ অত্যন্ত তুছে, তাই 
শুদ্ িতিরা কখনই মুবতি লাকির িাসনা ককরন না ।
[বহরণ্য এিং গ�াির্চন মজমুদাকরর সিায় গ�াপাল িক্রিতগীর 
প্রবত হবরদাস ঠাকুর]
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ভরতিশযযাশরি মরহমযা

কল্মষ রক ?
চিঃ িঃ আবদ ৩.৬১

ভরতিি রবশিযাধরী কম্গ-ধম্গ বযা অধম্গ ।
তযাহযাি ‘কল্মষ‘ নযাম, গসই মহযাতমঃ ॥

িবতিবিকরাররী গে কম্চ, তা রম্চই গহাক অেিা অরম্চই গহাক, তা 
হকছে গঘার তমসাছেন্ন । তাকক িলা হয়  ‘কল্মষ’ ।

চিঃ িঃ আবদ ১.৯৪

কৃণেভরতিি বযাধক—যত শুভযাশুভ কম্গ ।
 গসহ এক জরীশবি অজ্যানতশমযা ধম্গ ।।

কৃষ্ণিবতির প্রবতিন্ক গে সমস্ত কম্চ, তা শুিই গহাক অেিা 
অশুিই গহাক, গসই সমস্ত জরীকির তকমাগুণজাত অজ্ঞানতা ছাড়া 
আর বকছু নয় । 

ভরতিশত প্রররত মযাপক
চিঃ িঃ আবদ ৭.১৪৩

কৃশণেি ৈিশণ হয় যরদ অনরুিযার ।
কৃণে রবনরু অন্য্ তযাি নযারহ িশহ িযার ॥
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গকউ েবদ শ্রীকৃকষ্ণর প্রবত প্ররীবত-পরায়ণ হকয় তা ার শ্রীপাদপকদ্মর 
প্রবত অনুরতি হন, তা হকল ররীকর ররীকর অন্য সি বকছুর প্রবত তা ার 
আসবতি নষ্ট হকয় োকি ।

প্ররযাঢ় গপ্রশমি স্বভযাব 
চিঃ িঃ মর্য ৪.১৮৬

প্ররযাঢ়-গপ্রশমি এই স্বভযাব-আৈযাি ।
রনজ-দরুঃখ-রবঘ্যারদি নযা কশি রবৈযাি ॥

প্র�াঢ় কৃষ্ণকপ্রকমর স্ািাবিক আিরণই এই রকম গে, িতি 
তা ার ি্যবতি�ত দঃুখ অেিা িারাবিকনের বিিার ককরন না । সি্চ 
অিথিাকতই বতবন গকিল পরকমশ্বর ি�িান শ্রীকৃকষ্ণর গসিা 
করকত িান ।

শ্দ্যা শশদেি অথ্গ 
চিঃ িঃ মর্য ২২.৬২

 ‘শ্দ্যা‘-শশদে—রবশ্বযাস কশহ সরুদঢ়ৃ রনশ্চয় ।
কৃশণে ভরতি চকশল সব্গকম্গ কৃত হয় ॥

কৃষ্ণিবতি সম্পাবদত হকল অন্য সমস্ত কম্চ আপনা গেকক করা 
হকয় োয়; এই সুদঢ়ৃ বিশ্বাসকক িলা হয় শ্দ্া । [সনাতন বশক্ষা]
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সকল ঋণ পরিশশযাধ
চিঃ িঃ মর্য ২২.১৪০

কযাম ত্যরজ‘ কৃণে ভশজ শযা্রে-আজ্যা মযারন‘ ।
গদব-ঋরষ-রপ্যারদশকি কভরু  নশহ ঋণরী ॥

সমস্ত জড় কামনা িাসনা পবরত্যা� ককর েখন শাকস্ত্রর বনকদ্চ শ 
অনুসাকর শ্রীকৃকষ্ণর িজনা ককরন, তখন বতবন আর গদিতা, 
ঋবষ, বপতৃপুরুষ আবদ কাকরার কাকছ ঋণরী োককন না । 

[সনাতন বশক্ষা]

এমনরক আকরস্ক পতশনও কৃণে তা যাি 
 ভশতি শুদ্ কশিন 

চিঃ িঃ মর্য ২২.১৪৩

অজ্যাশন বযা হয় যরদ ‘পযাপ‘ উপর্ত ।
কৃণে তা যাশি শুদ্ কশি, নযা কিযায় প্রযায়রশ্চতে ॥

বকন্তু িতি েবদ অজ্ঞানতািশত গকান পাপকম্চ ককর োককন, 
তাহকল শ্রীকৃষ্ণ তাকক গসই পাপ গেকক মুতি ককরন । ি�িান 
িতিকক পাকপর জন্য প্রায়বশ্চতি করান না । [সনাতন বশক্ষা]

গপ্রমই কৃণে প্রযারপ্ি একমযা্ উপযায়
চিঃ িঃ অন্ত্য ৪.৫৮

 ‘ভরতি‘ রবনযা কৃশণে কভরু  নশহ ‘গপ্রশমযাদয়‘ ।
গপ্রম রবনযা কৃণেপ্রযারপ্ অন্য চহশত নয় ॥
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িবতি ি্যতরীত কখনই হৃদকয় কৃষ্ণ-গপ্রকমর উদয় হয় না; এিং গপ্রম 
ি্যতরীত কখনই শ্রীকৃষ্ণকক পাওয়া োয়   না । 

[জ�ন্নাকের রকে গদহ ত্যাক�র পবরকল্পনা বনকয় সনাতন 
গ�াস্ামরী জ�ন্নাে পুররীকত একল একবদন হঠাৎ মহাপ্রিু সনাতন 
গ�াস্ামরীকক িলকত লা�কলন, গকিল িবতিই হকছে কৃষ্ণ প্রাবতির 
উপায়, গদহত্যা� নয়...]   

কৃণেভজশনি গযযার্যতযা রক ?
চিঃ িঃ অন্ত্য ৪.৬৬

নরীৈ জযারত নশহ কৃণেভজশন অশযযার্য ।
সৎকরু ল-রবপ্র নশহ ভজশনি গযযার্য ॥

নরীি জাবত কৃষ্ণ-িজকনর, অকো�্য নয়, আিার সৎ কুকলাদু্ভত 
ব্রাহ্মণও িজকনর গো�্য নয় । 

[সনাতন গ�াস্ামরীর প্রবত মহাপ্রিু]

গক বড় ভতি ?
চিঃ িঃ অন্ত্য ৪.৬৭

গযই ভশজ গসই বড়, অভতি—হরীন, ছযাি ।
কৃণেভজশন নযারহ জযারত-করু লযারদ-রবৈযাি ॥

বেবন শ্রীকৃকষ্ণর িজনা ককরন, বতবনই মহান, আর োরা অিতি 
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তারা অরঃপবতত এিং ঘৃণ্য । তাই কৃষ্ণিজকন জাবত, কুল 
ইত্যাবদর গকান বিিার গনই । [সনাতন গ�াস্ামরীর প্রবত মহাপ্রিু]

ভরবযাশনি দয়যা লযাশভি গযযার্য গক ?
চিঃ িঃ অন্ত্য ৪.৬৮

দরীশনশি অরধক দয়যা কশিন ভরবযান্  ।
করু লরীন, পরণ্ডত, ধনরীি বড় অরভমযান ॥

পরকমশ্বর ি�িান শ্রীকৃষ্ণ সি্চদা দরীন ি্যবতিকদর অবরক কৃপা 
ককরন, বকন্তু কুলরীন, পবণ্ডত এিং রনরী ি্যবতিরা অত্যন্ত দাবম্ভক ।

[সনাতন গ�াস্ামরীর প্রবত মহাপ্রিু]
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নযাম সংকরীত্গ ন

‘কৃণে‘ নযাম উচৈযািশণি প্রভযাব
চিঃ িঃ অন্ত্য ১.৯৯ ও বিদগ্ধ মারি ১.১৫

 তরু শণ্ড তযাণ্ডরবনরী িরতং রবতনরুশত তরুণ্ডযাবলরীলধিশয়
  কণ্গশক্রযাড়কড়রবিনরী ঘটয়শত কণ্গযাবরু্গশদভ্যঃ স্পৃহযাম্  ।

 গৈতঃপ্রযাঙ্গণসরঙ্গনরী রবজয়শত সশব্গর্রেয়যাণযাং কৃরতং
গনযা জযাশন জরনতযা রকয়রদ্িমৃচতঃ কৃশণেরত বণ্গবৈয়রী ॥

‘কৃষ্ণ’ এই িণ্চ দটুি গে কত অমৃকতর দ্ারা উৎপন্ন হকয়কছ, তা 
আবম জাবন না । েখন এই নাম উচ্চারণ করা হয়, তখন মকন 
হয় তা গেন মুকখ নৃত্য করকছ । তখন িহু মুখ পাওয়ার ইছো  
হয় । গসই নাম েখন কণ্চকুহকর প্রকিশ ককর, তখন লক্ষ লক্ষ 
কণ্চ লাি করার স্পৃহা জন্মায়; এিং েখন এই বদি্যনাম বিতি 
প্রাঙ্গকণ (সবঙ্গনরী রূকপ) উবদত হয়, তখন সমস্ত ইব্রেকয়র বক্রয়াকক 
পরাবজত ককর, এিং তাই তখন ইব্রেকয়র সমস্ত বক্রয়া স্তব্ধ হয় ।

সব্গশশ্ষ্ পন্থযা
চিঃ িঃ অন্ত্য ৪.৭০-৭১

ভজশনি মশধ্য গশ্ষ্ নবরবধযা ভরতি ।
‘কৃণেশপ্রম‘, ‘কৃণে‘ রদশত ধশি মহযাশরতি ॥
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তযাি মশধ্য সব্গশশ্ষ্ নযাম-সঙ্করীত্গ ন ।
রনিপিযাশধ নযাম চলশল পযায় গপ্রমধন ॥

ি�িদ্ভজকন িবতি অনুশরীলকনর ন’টি পন্থা গশ্ষ্, গকননা এই 
পন্থাগুবল ‘কৃষ্ণকপ্রম’ ও ‘কৃষ্ণ’ বদকত মহাশবতি রকর । ি�িদ্ভবতি 
অনুশরীলকনর সমস্ত পন্থার মকর্য ি�িাকনর নাম-সংকরীত্চ ন সি্চকশ্ষ্ 
। দশটি অপরার িজ্চ ন ককর গকউ েবদ ি�িাকনর নাম-সংকরীত্চ ন 
ককরন, তাহকল বতবন অনায়াকস সিিাইকত দলু্চি ি�িৎ-গপ্রম 
লাি ককরন ।

[সনাতন গ�াস্ামরীর প্রবত মহাপ্রিু]

নযাম হশতই নবরবধযা ভরতিি পূণ্গতযা
চিঃ িঃ মর্য ১৫.১০৭

‘‘এক কৃণেনযাশম কশি সব্গ-পযাপ ক্য় ।
নবরবধযা ভরতি পূণ্গ নযাম চহশত হয় ॥

গকিলমাত্র কৃষ্ণনাকম সমস্ত পাপ ক্ষয় হয় । গকিলমাত্র ি�িাকনর 
বদি্যনাম করীত্চ ন করার ফকল নিবিরা িবতি পূণ্চ হয় ।

নযাশম সবযাি অরধকযাি 
চিঃ িঃ আবদ ১৭.১

বশন্দ চস্বিযাদ্রু শতহং তং চৈতন্যং যৎপ্রসযাদতঃ ।
যবনযাঃ সরুমনযায়শন্ত কৃণেনযামপ্রজল্পকযাঃ ॥
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োার প্রসাকদ েিকনরা সচ্চবরত্র হকয় কৃষ্ণনাম জপ ককর, গসই 
সম্পূণ্চ স্তন্ত্র অকলৌবকক লরীলাপরায়ণ শ্রীচিতন্যকদিকক আবম 
িন্দনা কবর ।

ভরবযাশনি আরবভ্গ যাশবি উশদেশ্য 
চিঃ িঃ আবদ ৩.৪০

করলযরুশর যরুরধম্গ—নযাশমি প্রৈযাি ।
তরথ লযারর‘ পরীতবণ্গ চৈতন্যযাবতযাি ॥

কবলেুক�র েু�রম্চ হকছে ি�িাকনর নাকমর মবহমা প্রিার । গসই 
উকদেশ্য সারন করার জন্য ি�িান পরীতিণ্চ রারণ ককর শ্রীচিতন্য 
মহাপ্রিুরূকপ আবিিূ্চত হকয়কছন ।

করল-যরুশর সযাি ধম্গ
চিঃ িঃ আবদ ৩.৫০

ব্যতি করি‘ ভযারবশত কশহ বযাি বযাি ।
 করলযরুশর ধম্গ—নযাম-সঙ্করীত্গ ন সযাি ।।

শ্রীমদ্ভা�িকত িারিার স্পষ্টিাকি িলা হকয়কছ গে, কবলেুক� সমস্ত 
রকম্চর সার হকছে ি�িান শ্রীকৃকষ্ণর নাম-সংকরীত্চ ন ।

চিঃ িঃ মর্য ২০.৩৪৩

আি রতনযরুশর ধ্যযানযারদশত গযই ফল হয় ।
করলযরুশর কৃণেনযাশম গসই ফল পযায় ॥
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অন্য বতন েুক�—সত্য, গত্রতা এিং দ্াপকর—েোক্রকম র্যান, 
েজ্ঞ, অি্চ ন ককর গে ফল লাি হয়, কবলেুক� গকিল ‘হকরকৃষ্ণ 
মহামন্ত্র’ করীত্চ ন করার ফকল গসই ফল লাি হয় ।

সমস্ শযাশ্রেি মম্গকথযা
চিঃ িঃ মর্য ৯.৩৬২

এই করলকযাশল আি নযারহ গকযান ধম্গ ।
চবণেব, চবণেবশযা্রে, এই কশহ মম্গ ॥

চিষ্ণি এিং চিষ্ণি-শাকস্ত্রর অনু�মন করা ছাড়া কবলকাকল আর 
গকান রম্চ গনই । সমস্ত শাকস্ত্রর এইটিই হকছে মম্চকো ।

সব্গশশ্ষ্ যজ্
চিঃ িঃ আবদ ৩.৭৮

গসই ত‘ সরুশমধযা, আি করু বরুরদ্ সংসযাি ।
সব্গ-যজ্ চহশত কৃণেনযামযজ্ সযাি ॥

গসই মানুষই হকছেন েোে্চ িুবদ্মান । বকন্তু োরা বনকি্চার, তারা 
সংসাকর জন্ম-মৃতু্যর আিকত্চ  বনরন্তর আিরতণিত হয় । সমস্ত 
েকজ্ঞর মকর্য পরকমশ্বর ি�িাকনর বদি্য নাম-করীত্চ নই হকছে 
সি্চকশ্ষ্ েজ্ঞ।
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হরিনযামশক অশ্বশমধযারদ যশজ্ি সমতরুল্য  
মশন কিযা পযাষশণ্ডি কযায্গ 

চিঃ িঃ আবদ ৩.৭৯

  গকযাটি অশ্বশমধ এক কৃণে নযাম সম ।
  গযই কশহ, গস পযাষণ্ডরী, দশণ্ড তযাশি যম ॥

গকাটি অশ্বকমর েজ্ঞ এক কৃষ্ণনাকমর সমান, এই কো গে িকল 
গস পাষণ্ডরী । গস অিশ্যই েমরাজ কতৃ্চ ক দবণ্ডত হকি ।

সব্গমন্ত্রসযাি 
চিঃ িঃ আবদ ৭.৭২-৭৪

মূখ্গ তরু রম, গতযামযাি নযারহক গবদযান্তযারধকযাি ।
‘কৃণেমন্ত্র‘ ‘জপ‘ সদযা, এই মন্ত্রসযাি ॥
কৃণে-মন্ত্র চহশত হশব সংসযাি গমযাৈন ।

 কৃণে-নযাম চহশত পযাশব কৃশণেি ৈিণ ॥
নযাম রবনযা করলকযাশল নযারহ আি ধম্গ ।

সব্গমন্ত্রসযাি নযাম, এই শযা্রেমম্গ ॥

বতবন িকলবছকলন, ‘তুবম একটি মূখ্চ, গিদান্ত দশ্চন অর্যয়ন করার 
অবরকার গতামার গনই, তুবম গকিল বনরন্তর কৃষ্ণনাম জপ কর। 
এটিই হকছে সমস্ত চিবদক মকন্ত্রর সার । গকিলমাত্র শ্রীকৃকষ্ণর 
বদি্যনাম জপ করার ফকল জড় জ�কতর িন্ন গেকক মুতি হওয়া 
োয় । হকর কৃষ্ণ মহামন্ত্র করীত্চ ন করার ফকলই গকিল শ্রীকৃকষ্ণর 
শ্রীপাদপকদ্মর দশ্চন লাি করা োয়। এই কবলেুক� ি�িাকনর 
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বদি্যনাম করীত্চ ন করা ছাড়া আর গকান রম্চ গনই । এই নাম হকছে 
সমস্ত চিবদক মকন্ত্রর সার । এটিই সমস্ত শাকস্ত্রর মম্চ ।     
[প্রকাশানকন্দর প্রকশ্নর উতিকর মহাপ্রিু তা ার প্রবত স্রীয় গুরুকদকির 
বনকদ্চ শ উদৃ্ত করকছন] 

হশিকৃণে মহযামশন্ত্রি স্বভযাব 
চিঃ িঃ আবদ ৭.৮১,৮৩

রকবযা মন্ত্র রদলযা, গরযাসযারঞ, রকবযা তযাি বল ।
জরপশত জরপশত মন্ত্র করিল পযারল ॥
  কৃণেনযাম-মহযামশন্ত্রি এই ত‘ স্বভযাব ।
 গযই জশপ, তযাি কৃণে উপজশয় ভযাব ॥

গহ প্রিু আপবন আমাকক বক মন্ত্র বদকয়কছন? অদু্ভত তার  
প্রিাি! গসই মন্ত্র জপ করকত করকত আবম পা�ল হকয়  
গ�লাম । ‘হকর কৃষ্ণ মহামকন্ত্রর এটিই হকছে স্িাি, গে তা জপ 
ককর, তারই তৎক্ষণাৎ শ্রীকৃকষ্ণর প্রবত গপ্রমময়রী িবতিিাকির 
উদয় হয় । 

[ঈশ্বর-পুররীর প্রবত মহাপ্রিুর প্রশ্ন এিং ঈশ্বর পুররীর উতির]

নযাশমি আৈযাি ও প্রৈযাি 
চিঃ িঃ আবদ ৭.৯২

নযাৈ, রযাও, ভতিসশঙ্গ কি সংকরীত্গ ন ।
কৃণেনযাম উপশদরশ‘ তযাি‘ সব্গজন ॥
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িৎস! নাি, �াও এিং িতিসকঙ্গ সংকরীত্চ ন কর । তা ছাড়া, তুবম 
কৃষ্ণনাম সংকরীত্চ ন করার মবহমা সম্পকক্চ  সকলকক উপকদশ 
দাও, গকননা এিাকিই তুবম সমস্ত অরঃপবতত জরীিকদর উদ্ার 
করকত পারকি । 

[ঈশ্বর-পুররী কতৃ্চ ক মহাপ্রিুর প্রকশ্নর প্রতু্যতির]

নযামযানন্দ বনযাম ব্র্যানন্দ
চিঃ িঃ আবদ ৭.৯৭

কৃণেনযাশম গয আনন্দরস র্ু -আস্বযাদন ।
  ব্র্যানন্দ তযাি আশর খযাশতযাদক-সম ॥

হকর কৃষ্ণ মহামন্ত্র করীত্চ ন করার ফকল গে আনন্দামৃত-বসনু্ 
আস্াদন করা োয়, তার তুলানায় ব্রহ্মানন্দ হকছে অ�িরীর খাকদর 
জকলর মকতা ।

বহু জন্ম ধশিও অপিযাধযরুতি নযাম গ্রহশণ 
 গপ্রম লযাভ হয় নযা  

চিঃ িঃ আবদ ৮.১৬

বহু জন্ম কশি যরদ শ্বণ, করীত্গ ন ।
তবরু ত‘ নযা পযায় কৃণেপশদ গপ্রমধন ॥

দশবির নাম-অপরারেুতি ি্যবতি েবদ িহুজন্ম শ্িণ ও করীত্চ ন 
ককরন, তিুও কৃষ্ণপকদ গপ্রমরন লাি ককরন না ।
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রনিপিযাশধ এক কৃণেনযামই সব্গপযাপ নযাশশ সমথ্গ 
চিঃ িঃ আবদ ৮.২৬

‘এক‘ কৃণেনযাশম কশি সব্গপযাপ নযাশ ।
গপ্রশমি কযািণ ভরতি কশিন প্রকযাশ ॥

বনরপরাকর হকর কৃষ্ণ মহামন্ত্র করীত্চ ন করার ফকল সমস্ত পাপ 
বিনষ্ট হয় । তার ফকল ি�িদ্ভবতি ো গপ্রকমর কারণ, তা প্রকাবশত 
হয় ।

হরিনযামই করলকযাশল কৃণে-অবতযাি 
চিঃ িঃ আবদ ১৭.২২

করলকযাশল নযামরূশপ কৃণে-অবতযাি ।
নযাম চহশত হয় সব্গজরৎ-রনস্যাি ॥

এই কবলেুক�, ি�িাকনর বদি্যনাম হকর কৃষ্ণ মহামন্ত্র হকছে 
শ্রীকৃকষ্ণর অিতার । গকিলমাত্র এই বদি্যনাম করীত্চ ন করার 
ফকল, গে গকান মানুষ সরাসবরিাকি ি�িাকনর সঙ্গ লাি করকত 
পাকর । বেবন তা ককরন, বতবন অিশ্যই উদ্ার লাি ককরন । এই 
নাকমর প্রিাকিই গকিল সমস্ত জ�ৎ বনস্তার গপকত পাকর ।
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চৈতন্য মহযাপ্রভরুি এক রবশশষ সৃষ্টি – গপ্রম-
সংকরীত্গ ন

চিঃ িঃ মর্য ১১.৯৭

ভট্যাৈযায্গ কশহ এই মধরুি বৈন ।  
চৈতশন্যি সৃষ্টি—এই গপ্রম-সংকরীত্গ ন ॥

সাি্চকিৌম িট্ািাে্চ উতির বদকলন, “এই মরুর সঙ্গরীত শ্রীচিতন্য 
মহাপ্রিুর একটি—বিকশষ সৃষ্টি । এর নাম গপ্রম-সংকরীত্চ ন । 
অে্চাৎ ি�িৎ-গপ্রকম উকদ্ল হকয় ি�িাকনর মবহমা করীত্চ ন ।” 
[মহারাজ প্রতাপরুকদ্রর প্রবত সাি্চকিৌম িট্ািাে্চ]

গক বরুরদ্মযান, আি গক করলহত ?  
চিঃ িঃ মর্য ১১.৯৯

  সংকরীত্গ ন-যশজ্ তা যাশি কশি আিযাধন ।
গসই ত‘ সরুশমধযা, আি—করলহতজন ॥

সংকরীত্চ ন েকজ্ঞর দ্ারা বেবন শ্রীচিতন্য মহাপ্রিুর আরারনা ককরন, 
বতবন অত্যন্ত িুবদ্মান । আর বেবন তা ককরন না বতবনই দদু্চ শাগ্রস্ত, 
কবলেুক�র প্রিাকি আছেন্ন ।

[মহারাজ প্রতাপরুকদ্রর প্রবত সাি্চকিৌম িট্ািাে্চ]
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গরৌি-ভজশনি পন্থযা 
চিঃ িঃ আবদ ৩.৭৭

সংকরীত্গ ন-প্রবত্গ ক শ্রীকৃণেচৈতন্য ।
সংকরীত্গ ন-যশজ্ তা যাশি ভশজ, গসই ধন্য ॥

শ্রীকৃষ্ণচিতন্য হকছেন সংকরীত্চ ন (সমকিতিাকি ি�িাকনর বদি্য 
নামকরীত্চ ন) েকজ্ঞর প্রিত্চ ক । বেবন এই সংকরীত্চ কনর মার্যকম তা ার 
িজনা ককরন, বতবনই হকছেন েোে্চ িা�্যিান ।

করলযরুশর শ্রীকৃশণেি আিযাধনযা কিযাি পন্থযা 
চিঃ িঃ অন্ত্য ২০.৯

সঙ্করীত্গ নযশজ্ কশলৌ কৃণে-আিযাধন ।
গসই ত‘ সরুশমধযা পযায় কৃশণেি ৈিণ ॥

এই কবলেুক� শ্রীকৃকষ্ণর আরারনা করার পন্থা হকছে সংকরীত্চ ন 
েজ্ঞ । বেবন তা ককরন বতবন অিশ্যই অত্যন্ত িুবদ্মান এিং বতবন 

শ্রীকৃকষ্ণর শ্রীপাদপকদ্ম আশ্য় লাি ককরন ।
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কুবলন গ্রামিাসরী সত্যরাজ খান মহাপ্রিুর প্রবত প্রশ্ন ককরবছকলন 
“বকিাকি চিষ্ণি গিনা োয় ? তা ার উতিকর মহাপ্রিু বনকম্নাতি 
গ্াকগুবল িকলবছকলন

সব্গশশ্ষ্ মযানব 
চিঃ িঃ মর্য ১৫.১০৬

প্রভরু  কশহ, – “যাযাি মরুশখ শুরন একবযাি ।
কৃণেনযাম, গসই পূজ্য, – গশ্ষ্ সবযাকযাি ॥”

শ্রীচিতন্য মহাপ্রিু তখন িলকলন, “োার মুকখ একিার শ্রীকৃকষ্ণর 
বদি্যনাম শুবন, বতবনই পূজ্য এিং মানুষকদর মকর্য সি্চকশ্ষ্ ।”

হরিনযাশম গকযান পরুিশ্চয্গযা রবরধি অশপক্যা গনই 
চিঃ িঃ মর্য ১৫.১০৮

দরীক্যা-পরুিশ্চয্গযা-রবরধ অশপক্যা নযা কশি ।
রজহ্যা-স্পশশ্গ আ-ৈণ্ডযাল সবযাশি উদ্যাশি ॥

ি�িাকনর বদি্যনাম করীত্চ ন, দরীক্ষা-পুরশ্চে্চা ইত্যাবদ বিবরর 
অকপক্ষা ককর না, গকিলমাত্র বজহ্াকক স্পশ্চ করার প্রিাকিই তা 
আিণ্ডাল সকলকক উদ্ার ককর ।
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হরিনযাশমি আনরুষরঙ্গক ফল
চিঃ িঃ মর্য ১৫.১০৯

অনরুষঙ্গ-ফশল কশি সংসযাশিি ক্য় ।
রৈতে আকরষতিয়যা কিযায় কৃশণে গপ্রশমযাদয় ॥

কৃষ্ণনাম উচ্চারকণর আনুষবঙ্গক ফল স্রূপ সংসার িন্ন গমািন 
হয়, এিং তারপর বিতিকক আকষ্চণ ককর শ্রীকৃকষ্ণর প্রবত গপ্রকমর 
উদয় করায় ।

চবণেব
চিঃ িঃ মর্য ১৫.১১১

অতএব যাযাি মরুশখ এক কৃণে-নযাম ।
 গসই ত‘ চবণেব, করিহ তা যাহযাি সম্যান ॥

অিকশকষ শ্রীচিতন্য মহাপ্রিু উপকদশ বদকলন, “অতএি বেবন 
হকরকৃষ্ণ মহামন্ত্র করীত্চ ন ককরন বতবন চিষ্ণি, সুতরাং তা াকক 
সি্চকতািাকি সম্ান করা উবিত ।”

চবণেব-গশ্ষ্
চিঃ িঃ মর্য ১৬.৭২

কৃণেনযাম রনিন্তি যাযাহযাি বদশন ।
গসই চবণেব-গশ্ষ্, ভজ তা যাহযাি ৈিশণ ॥

“োার মুকখ বনরন্তর কৃষ্ণনাম, বতবন চিষ্ণি-গশ্ষ্ তা ার শ্রীপাদপকদ্মর 
িজনা কর ।”
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চবণেব-প্রধযান
চিঃ িঃ মর্য ১৬.৭৪

  যাযাহযাি দশ্গশন মরুশখ আইশস কৃণেনযাম ।
তা যাহযাশি জযারনহ তরু রম ‘চবণেব-প্রধযান‘ ॥

শ্রীচিতন্য মহাপ্রিু িলকলন, “োকক গদখকল মুকখ কৃষ্ণনাম আকস 
তাকক উতিম চিষ্ণি িকল গজকনা ।”

নযামযাভযাশসি ফল
চিঃ িঃ মর্য ২৫.১৯৯

এক ‘নযামযাভযাশস‘ গতযামযাি পযাপ-গদযাষ যযাশব ।
আি ‘নযাম‘ লইশত কৃণেৈিণ পযাইশব ॥

শ্রীচিতন্য মহাপ্রিু সুিুবদ্ রায়কক িলকলন, “হকরকৃষ্ণ মহামন্ত্র 
করীত্চ ন কর, তাহকল নাকমর আিাকসর প্রিাকি গতামার সমস্ত 
পাপ গমািন হকি, এিং শুদ্ নাম করীত্চ কনর প্রিাকি শ্রীকৃকষ্ণর 
শ্রীপাদপকদ্ম আশ্য় লাি করকি ।”

নযামযাভযাশস নযাশমি গতজ অক্রু ণ্ণ থযাশক 
চিঃ িঃ অন্ত্য ৩.৫৫

যদ্যরপ অন্য সশঙ্কশত অন্য হয় নযামযাভযাস ।
তথযারপ নযাশমি গতজ নযা হয় রবনযাশ ॥
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নামািাে্চ শ্রীল হবরদাস ঠাকুর িলকলন, “ি�িানকক সকম্বারন না 
ককর েবদ অন্য বকছুকক সকঙ্কত ককর ি�িাকনর বদি্যনাম উচ্চারণ 
করা হয়, তাহকল তাকত নামািাস হয়, বকন্তু তিুও তাকত নাকমর 
অপ্রাকৃত গতজ বিনষ্ট হয় না ।”

 [মহাপ্রিুর প্রবত হবরদাস ঠাকুর]

হরিনযাশমি প্রকৃত ফল 
চিঃ িঃ অন্ত্য ৩.১৭৭-১৭৮

গকহ বশল, — ‘নযাম চহশত হয় পযাপক্য়‘ ।
 গকহ বশল, —‘নযাম চহশত জরীশবি গমযাক্ হয় ॥
হরিদযাস কশহন, —“নযাশমি এই দরুই ফল নয় ।

নযাশমি ফশল কৃণেপশদ গপ্রম উপজয় ॥”

তাকদর গকউ গকউ িলকলন, “ি�িাকনর বদি্যনাম গ্রহণ করার 
ফকল পাপ ক্ষয় হয়”; এিং অন্য গকউ িলকলন, “ি�িাকনর 
বদি্যনাম গ্রহকণর ফকল মুবতি লাি হয় ।” হবরদাস ঠাকুর তখন 
তার প্রবতিাদ ককর িলকলন, “নাকমর এই দটুি প্রকৃত ফল নয় 
। বনরপরাকর নাম গ্রহকণর ফকল শ্রীকৃকষ্ণর শ্রীপাদপকদ্ম গপ্রকমর 
উদয় হয় ।” 

[বহরণ্য ও গ�াির্চন মজমুদাকরর সিায় বিতকক্চ  হবরদাস ঠাকুকরর 
উবতি]
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‘িযাম‘ নযাম এবং ‘কৃণে‘ নযাম
চিঃ িঃ অন্ত্য ৩.২৫৭

মরুরতি-গহতরুক তযািক হয় ‘িযামনযাম‘ ।
‘কৃণেনযাম‘ পযািক হঞযা কশি গপ্রমদযান ॥

‘রামনাম’ অিশ্যই মুবতিদান ককরন, বকন্তু ‘কৃষ্ণনাম’ জরীিকক 
িি-সমুদ্র পার ককর কৃষ্ণকপ্রম প্রদান ককরন । 

[হবরদাস ঠাকুকরর প্রবত মায়াকদিরী]

নযাম রবনযা গপ্রম লযাভ স্ব নয় 
চিঃ িঃ অন্ত্য ৩.২৬৬

মযায়যা-দযাসরী ‘গপ্রম‘ মযাশর,—ইশথ রক রবস্য় ?
‘সযাধরুকৃপযা‘, ‘নযাম‘ রবনযা ‘গপ্রম‘ নযা জন্মযায় ।।

তাই কৃষ্ণদাসরী মায়কদিরী েবদ এই ‘গপ্রম’ বিক্ষা ককরন, তাকত 
বিবস্মত হিার বক আকছ ? শুদ্িকতির কৃপা এিং ি�িাকনর 
নামকরীত্চ ন ি্যতরীত ি�িৎ-গপ্রম লাি করা োয় না ।

নযাশমি প্রভযাব— কৃণেশকও  
কৃণেশপ্রশম মতে কিযায় 

চিঃ িঃ অন্ত্য ৩.২৬৮

কৃণে-আরদ, আি যত ্যাবি-জঙ্গশম ।
কৃণেশপ্রশম মতে কশি কৃণে-সঙ্করীত্গ শন ॥
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কৃষ্ণ আবদ ি�িাকনর নাম এমনই আকষ্চণরীয় গে সমকিতিাকি 
তা করীত্চ ন করার ফকল থিাির এিং জঙ্গম সমস্ত জরীি কৃষ্ণকপ্রকম 
মতি হয় ।

কৃণেশরতি রবনযা কৃণেনযাম সংকরীত্গ ন স্ব নয় 
চিঃ িঃ অন্ত্য ৭.১১

করলকযাশলি ধম্গ—কৃণেনযাম-সঙ্করীত্গ ন ।
কৃণে-শরতি রবনযা নশহ তযাি প্রবত্গ ন ॥

কবলকাকলর রম্চ কৃষ্ণনাম সংকরীত্চ ন । কৃষ্ণশবতি বিনা তা প্রিত্চ ন 
করা সম্ভি নয় ।

পরতব্রতযা ্রেরীি (জরীব), পরতি (কৃণে) নযাম 
উৈযািণ

চিঃ িঃ অন্ত্য ৭.১০৬-১০৮

শুরন‘প্রভরু  কশহন,—তরু রম নযা জযান ধম্গ-মম্গ ।
স্বযামরী-আজ্যা পযাশল,—এই পরতব্রতযা-ধম্গ ॥
পরতি আজ্যা,—রনিন্তি তা যাি নযাম লইশত ।
পরতি আজ্যা পরতব্রতযা নযা পযাশি লরঙ্ঘশত ॥

অতএব নযাম লয়, নযাশমি ‘ফল‘ পযায় ।
নযাশমি ফশল কৃণেপশদ ‘গপ্রম‘ উপজযায় ॥

গসই কো শুকন শ্রীচিতন্য মহাপ্রিু িলকলন, “িল্লি-িট্, তুবম 
রকম্চর মম্চ জান না ।” স্ামরীর আজ্ঞা পালন করাই পবতব্রতা স্ত্ররীর 
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রম্চ । পবত (শ্রীকৃষ্ণ) েখন আকদশ বদকয়কছন বনরন্তর তা ার নাম 
গ্রহণ করকত, তাই পবতব্রতা স্ত্ররী (কৃষ্ণিতি) তা ার গসই আকদশ 
লঙ্ঘন করকত পাকরন না । এই রম্চ নরীবত অনুসরণ ককর শুদ্িতি 
বনরন্তর শ্রীকৃকষ্ণর নাম গ্রহণ ককরন, এিং তার ফকল বতবন 
শ্রীকৃকষ্ণর শ্রীপাদপকদ্ম গপ্রম লাি ককরন ।”

অপিযাধ পরিত্যযার কশি নযাম গ্রহণ

চিঃ িঃ অন্ত্য ৭.১৩৭

অপিযাধ ছযারড়‘ কি কৃণেসঙ্করীত্গ ন ।
অরৈিযাৎ পযাশব তশব কৃশণেি ৈিণ ॥

“অপরার পবরত্যা� ককর ‘হকরকৃষ্ণ মহামন্ত্র’ সংকরীত্চ ন করুন, 
তাহকল অবিকরই আপবন শ্রীকৃকষ্ণর শ্রীপাদপকদ্ম আশ্য় লাি 
করকত পারকিন ।” [িল্লি িকট্র প্রবত মহাপ্রিু]

রযারল রদশয় হরিনযাম 
চিঃ িঃ অন্ত্য ৫.১৫৫

কৃশণে রযারল রদশত কশি নযাম উচৈযািণ ।
গসই নযাম হয় তযাি ‘মরুরতিি‘ কযািণ ॥

“কখকনা কখকনা শ্রীকৃষ্ণকক �াবল বদকয় গকউ তা ার নাম উচ্চারণ 
ককর, এিং এইিাকি ি�িাকনর নাম উচ্চারণ তার মুবতির কারণ 
হয় ।” [িঙ্গ কবির প্রবত স্রূপ দাকমাদর]



kÖx‰PZb¨ c`¨vejx

132

ভতি

গমৌমযারছসদশৃ ভতি— করু করু িসদশৃ অভতি
 চিঃ িঃ আবদ ১০.১

শ্রীচৈতন্যপদযাশ্যাজ-মধরুশপশভ্যযা নশমযা নমঃ ।
কথরঞ্দযাশ্য়যাদ ্গযষযাং শ্বযারপ তদ ্র্ভযার্ ভশবৎ ॥

শ্রীচিতন্য মহাপ্রিুর শ্রীপাদপকদ্মর মরুপানকাররী গমৌমাবছসদশৃ 
িতিকদর আবম পুনঃ পুনঃ প্রণবত বনকিদন কবর । কুকুরসদশৃ 
অিকতিরা েবদ গকানক্রকম এই ররকনর িতিকদর আশ্য় গ্রহণ 
ককর, তা হকল গসও গসই পাদপকদ্মর �ন্ আস্াদন করকত পাকর ।

ভশতিি গলশমযা্ কৃপযাি প্রভযাব
চিঃ িঃ অন্ত্য ৭.১ 

  চৈতন্যৈিণযাশ্যাজমকিন্দরলশহযা ভশজ ।
গযষযাং প্রসযাদমযাশ্ণ পযামশিযাঽপ্যমশিযা ভশবৎ ॥

শ্রীচিতন্য মহাপ্রিু শ্রীপাদপকদ্মর মরু গলহনকাররী িতিকদর আবম 
আমার সশ্দ্ প্রণবত বনকিদন কবর, োকদর গলশমাত্র কৃপার-
প্রিাকি পামর পে্চন্ত মুবতি লাি ককর ।
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ভতিতত্ত্ব
চিঃ িঃ আবদ ১.৬৪

গসই ভতিরণ হয় রবৈরবধ প্রকযাি ।
পযারিষদ্ণ এক, সযাধকরণ আি ॥

দইু গশ্ণরীর শুদ্ িতি রকয়কছন—ি�িাকনর বনত্য পাষ্চদ ও 
সারক িতি ।

ভশতিি সরুদরুল্গভত্ব
চিঃ িঃ মর্য ১৯.১৪৮

গকযাটিজ্যানরী-মশধ্য হয় একজন ‘মরুতি‘  ।
গকযাটিমরুতি-মশধ্য ‘দরুল্গভ‘ এক কৃণেভতি ॥

এই রকম গকাটি গকাটি জ্ঞানরীর মকর্য কদাবিৎ একজন মুতি হকত 
পাকরন, এিং এই রকম গকাটি গকাটি মুতিকদর মকর্য একজন 
কৃষ্ণিতি পাওয়াও দষু্কর । [রূপ বশক্ষা]

ভতি-হৃদশয় ভরবযাশনি অব্যান
চিঃ িঃ আবদ ১.৬১

ঈশ্বিস্বরূপ ভতি তা যাি অরধষ্যান ।
ভশতিি হৃদশয় কৃশণেি সতত রবশ্যাম ॥

গে শুদ্ িতি বনরন্তর ি�িাকনর গপ্রমময়রী গসিায় েুতি, বতবন 
ি�িাকনরই স্রূপ এিং গসই িকতির হৃদকয় ি�িান সি্চদাই 
বিরাজ ককরন ।
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রবজ্ ঋরষশদি বযাক্য ত্রুটিমরুতি
চিঃ িঃ আবদ ২.৮৬

ভ্রম, প্রমযাদ, রবপ্ররলপ্যা, কিণযাপযাটব ।
আয্গ-রবজ্বযাশক্য নযারহ গদযাষ এই সব ॥

বিজ্ঞ ঋবষকদর িাকক্য ভ্ম (িুল করার প্রিণতা), প্রমাদ (গমাহগ্রস্ত 
হওয়ার প্রিণতা), বিপ্রবলপ্া (প্রতারণা করার প্রিণতা) ও 
করণাপাটি (ভ্ান্ত ইব্রেয়ানুিূবত) জবনত গকান গদাষ িা ক্রটি 
োকক না ।

কৃণে তা যাি ভতিশদি গথশক রনশজশক 
লরুরকশয় িযাখশত পযাশিন নযা  

চিঃ িঃ আবদ ৩.৮৮

আপনযা লরুকযাইশত কৃণে নযানযা যত্ কশি ।
তথযারপ তা যাহযাি ভতি জযানশয় তা যাহযাশি ॥

শ্রীকৃষ্ণ িহুিাকি, আত্ক�াপন করার গিষ্টা ককরন, বকন্তু তিুও 
তা ার শুদ্ িতি তা াকক েোেেিাকি বিনকত পাকরন ।

চিঃ িঃ আবদ ৩.৯০

অসরুি-স্বভযাশব কৃশণে কভরু  নযারহ জযাশন ।
লরুকযাইশত নযাশি কৃণে ভতিজন-্যাশন॥

োকদর স্িাি আসুবরক, তারা কখনই শ্রীকৃষ্ণকক জানকত পাকর 



wØZxq Aa¨vq

135

না। বকন্তু তা ার শুদ্ িতিকদর কাকছ বতবন বনকজকক গ�াপন রাখকত 
পাকরন না ।

চিঃ িঃ অন্ত্য ৩.৯১

ঈশ্বি-স্বভযাব,—ঐশ্বয্গ ৈযাশহ আচ্ছযারদশত ।
ভতি-ঠযারঞ লরুকযাইশত নযাশি, হয় ত‘ রবরদশত ॥

পরকমশ্বর ি�িাকনর স্িািই এরকম—বতবন তা ার ঐশ্বে্চ লুকাকত 
িান, বকন্তু তা ার িকতির কাকছ বতবন লুকাকত পাকরন না—তার 
কাকছ সি প্রকাশ হকয় পকড় ।

মদরীয় ভযাব—ভরবযান ভশতিি অধরীন হন  
চিঃ িঃ আবদ ৪.২১-২২

গমযাি পরু্, গমযাি সখযা, গমযাি প্রযাণপরত ।
এইভযাশব গযই গমযাশি কশি শুদ্ভরতি ॥

  আপনযাশক বড় মযাশন, আমযাশি সম-হরীন ।
গসই ভযাশব হই আরম তযাহযাি অধরীন ।।

গকউ েখন আমাকক তার পুত্র, সখা অেিা গপ্রমাস্পদ মকন ককর 
শুদ্ িবতিকোক� আমার গসিা ককর এিং বনকজকক ঊধ্ব্চতন ও 
আমাকক তার সমকক্ষ অেিা অরস্তন িকল মকন ককর, তখন 
আবম তার িশরীিূত হই ।
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সশব্গযাতেম পদ—‘ভতি-অবতযাি‘
চিঃ িঃ আবদ ৬.৯৭

এ-সবযাশক শযাশ্রে কশহ ‘ভতি-অবতযাি‘ ।
‘ভতি-অবতযাি‘-পদ উপরি সবযাি ॥

একদর সকলকক শাকস্ত্র িলা হয় িতি-অিতার । এই িতি-
অিতার পদ হকছে সকি্চাতিম ।

কৃশণেি সমযান হওয়যা অশপক্যা  
তা যাি ভতি হওয়যাই বড়

চিঃ িঃ আবদ ৬.১০০

কৃশণেি সমতযা চহশত বড় ভতিপদ ।
আত্যা চহশত কৃশণেি ভতি হয় গপ্রমযাস্পদ ॥

কৃকষ্ণর সমতা গেকক িতিপদ িড়, গকন না তা ার বনকজর গেককও 
িতিিৃন্দ শ্রীকৃকষ্ণর অবরক বপ্রয় ।

ভতি-ৈ্রে  
চিঃ িঃ আবদ ১৩.৫

জয় শ্রীচৈতন্যৈশ্রেি ভতি ৈ্রেরণ ।
সবযাি গপ্রম-গজ্যযাৎনেযায় উজ্জ্বল র্ভরুবন ॥

শ্রীচিতন্যিক্রের সমস্ত িতি ি্রে�কণর জয় গহাক । তা াকদর 
বকরণরূপরী গপ্রম-গজ্যাৎনোয় বত্রিুিন উজ্জ্বল হকয় উকঠকছ ।
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কৃশণেি একমযা্ কিণরীয় 
চিঃ িঃ মর্য ১৫.১৬৬

কৃণে গসই সত্য কশি, গযই মযাশর ভৃত্য ।
ভৃত্য-বযাছেযা-পূরততি রবনরু নযারহ অন্য কৃত্য ॥

তা ার িতি তা ার কাকছ ো িায়, শ্রীকৃষ্ণ তাই তাকক গদন, তা ার 
গসিককর িাঞ্া পূরতণি ছাড়া আর অন্য বকছু করণরীয় গনই । 

[িাসুকদি দকতির প্রবত মহাপ্রিু]

ভরবযাশনি সরুখই ভতি রনশজি সরুখ বশল গ্রহণ 
কশিন

চিঃ িঃ মর্য ৩.১৮৫

আপনযাি দরুঃখ-সরুখ তযাহা যা নযারহ ররণ ।
তা যাি গযই সরুখ, তযাহযা রনজ-সরুখ মযারন ॥

আবম আমার বনকজর সুখ-দঃুকখর কো িাবি না, তার সুখই 
আমার সুখ । 

[সন্ন্যাকসর পর মহাপ্রিুর গকাোয় অিথিান করা উবিত গস সম্বকন্ 
শিরীমাতার মন্তি্য]

চিঃ িঃ আবদ ৩.১৮

সযাষ্টি্গ, সযারূপ্য, আি সযামরীপ্য, সযাশলযাক্য ।
সযাযরুজ্য নযা লয় ভতি যযাশত ব্র্-ঐক্য ॥
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এই িার প্রকার মুবতি হকছে সাষ্টি্চ (ি�িাকনর মকতা ঐশ্বে্চ লাি 
করা,) সারূপ্য (ি�িাকনর মকতা রূপ প্রাতি হওয়া), সামরীপ্য 
(ি�িাকনর পাষ্চদত্ব লাি করা) এিং সাকলাক্য (ি�িাকনর 
গলাকক িাস করা) । িতিরা কখনও সােুজ্য মুবতি গ্রহণ ককরন 
না, গকন না তা হকল ব্রকহ্মর সকঙ্গ একরীিূত হকয় গেকত হয় ।

ভরবযান এবং তা যাি ভতিশদি মশধ্য  
স্বযাভযারবক সম্ব্

চিঃ িঃ মর্য ৪.৯৫

ব্রজবযাসরী গলযাশকি কৃশণে সহজ রপিরীরত ।
গরযাপযাশলি সহজ-প্ররীরত ব্রজবযাসরী-প্ররত ॥

কৃষ্ণিবতি অনুশরীলন করার আদশ্চ থিান হকছে ব্রজিূবম িৃন্দািন, 
গেখাকন মানুষ স্ািাবিকিাকি শ্রীকৃকষ্ণর প্রবত প্ররীবত পরায়ণ এিং 
শ্রীকৃষ্ণও ব্রজিাসরীকদর প্রবত স্ািাবিকিাকিই প্ররীবত পরায়ণ ।

ভতি রৃশহি দযাস-দযাসরী, করু করু িও ভরবযাশনি রপ্রয় 
চিঃ িঃ মর্য ১৫.২৮৪

সযাব্গশভৌম-রৃশহ দযাস-দযাসরী, গয করু ক্রু ি ।
গসহ গমযাি রপ্রয়, অন্যজন িহু দিূ ॥

সাি্চকিৌম িট্ািাকে্চর �ৃকহর দাস-দাসরী, এমনবক কুকুর পে্চন্ত 
আমার বপ্রয় । তা ার আত্রীয় স্জনকদর কো আর বক িলি ?
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চিঃ িঃ মর্য ১৫.১০১

গতযামযাি রক কথযা, গতযামযাি গ্রযাশমি করু ক্রু ি ।
 গসই গমযাি রপ্রয়, অন্যজন িহু দিূ ॥

গতামার বক কো, গতামার গ্রাকমর কুকুর পে্চন্ত আমার বপ্রয় । আর 
অন্যকদর কো আবম বক িলি ? 

[কুবলন গ্রাকমর অবরিাসরীকদর প্রবত মহাপ্রিু]

ভশতিি ভরতি-শরতি
চিঃ িঃ মর্য ২০.৫৬

প্রভরু  কশহ,—"গতযামযা স্পরশতি আত্ পরবর্শত ।
ভরতি-বশল পযাি তরু রম ব্র্যাণ্ড গশযারধশত ॥”

শ্রীচিতন্য মহাপ্রিু তখন িলকলন, “আবম গতামাকক স্পশ্চ করবছ 
বনকজকক পবিত্র করার জন্য । গতামার িবতির িকল তুবম সারা 
ব্রহ্মাণ্ডকক পবিত্র করকত পার ।”

[সনাতন গ�াস্ামরীর প্রবত মহাপ্রিু]

ভরবযান গকন সব্্গ  রনশজশক প্রকযাশ কশিন ?
চিঃ িঃ মর্য ২০.২১৯

সব্্গ  প্রকযাশ তা যাি—ভশতি সরুখ রদশত ।
জরশতি অধম্গ নযারশ‘ ধম্গ ্যারপশত ॥
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তা ার িতিকদর সুখ গদওয়ার জন্য এিং জ�কতর অরম্চ নাশ 
ককর রম্চ সংথিাপকনর জন্য ি�িান ব্রহ্মাকণ্ডর সি্চত্র বিবিন্নরূকপ 
প্রকাবশত হকয়কছন। [সনাতন বশক্ষা]

রতন প্রকযাি ভতি 
চিঃ িঃ মর্য ২২.৬৪

শ্দ্যাবযান্ জন হয় ভরতি-অরধকযািরী ।
‘উতেম‘, ‘মধ্যম‘, ‘করনষ্‘—শ্দ্যা-অনরুসযািরী ॥

শ্দ্ািান ি্যবতিই ি�িদ্ভবতি লাকির গো�্য । শ্দ্ার মাত্রা 
অনুসাকর উতিম, মর্যম এিং কবনষ্-এই বতন প্রকার িতি 
 রকয়কছ । [সনাতন বশক্ষা]

উতেম অরধকযািরী 
চিঃ িঃ মর্য ২২.৬৫

শযা্রেযরুশতি্য সরুরনপরুণ, দঢ়ৃশ্দ্যা যাযাি ।
‘উতেম-অরধকযািরী‘ গসই তযািশয় সংসযাি ॥

বেবন শাস্ত্র ও েুবতিকত অত্যন্ত পারদশগী এিং শ্রীকৃকষ্ণর প্রবত শ্দ্া 
োার অত্যন্ত দঢ়ৃ বতবনই উতিম অবরকাররী । বতবন সারা জ�ৎ উদ্ার 
করকত পাকরন । [সনাতন বশক্ষা]
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মধ্যম অরধকযািরী 
চিঃ িঃ মর্য ২২.৬৭

শযা্রে-যরুরতি নযারহ জযাশন দঢ়ৃ, শ্দ্যাবযান্ ।
মধ্যম-অরধকযািরী‘ গসই মহযা-ভযার্যবযান্ ॥

বেবন শাকস্ত্রর বিবতিকত েুবতি প্রদশ্চকন দক্ষ নন অেি দঢ়ৃ শ্দ্ািান, 
বতবন মর্যম অবরকাররী । বতবন মহািা�্যিান । [সনাতন বশক্ষা]

করনষ্ অরধকযািরী 
চিঃ িঃ মর্য ২২.৬৯

যযাহযাি গকযামল শ্দ্যা, গস ‘করনষ্‘ জন ।
ক্রশম ক্রশম গতা শহযা ভতি হইশব ‘উতেম‘ ॥

োরা শ্দ্া গকামল, তাকক িলা হয় কবনষ্ অবরকাররী, বকন্তু 
ি�িদ্ভবতির পন্থা অনুসরণ করার ফকল বতবন ররীকর ররীকর উতিম 
অবরকাররী িকতি পবরণত হকিন । [সনাতন বশক্ষা]

ভরবযান তা যাি ভশতিি 
 গভতি ও বযারহশি রনশজশক প্রকযাশ কশিন 

চিঃ িঃ মর্য ২৫.১২৫

পঞ্ভূত চযশছ ভূশতি রভতশি-বযারহশি ।
ভতিরশণ স্রু রি আরম বযারহশি-অন্তশি ॥
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পচিিূত গেমন প্রাণরীকদর বিতকর এিং িাইকর অিবথিত, গতমনই 
আবম িতিকদর বিতকর ও িাইকর সূ্রতণি প্রাতি হই ।

[প্রকাশানন্দ সরস্তরীর প্রবত মহাপ্রিু]

ভরবযান তা যাি ভশতিি হৃদশয় বদ্ 
চিঃ িঃ মর্য ২৫.১২৭

ভতি আমযা গপ্রশম বযার্য়যাশছ হৃদয়-রভতশি ।
যাযাহযা গন্ পশড় তা যাহযা গদখশয় আমযাশি ॥

িতি আমাকক তার হৃদকয় গপ্রকমর িন্কন গিাকর গরকখকছ । 
গেখাকনই তার গনত্র পকড় গসখাকনই গস আমাকক দশ্চন ককর । 

[প্রকাশানন্দ সরস্তরীর প্রবত মহাপ্রিু]

চবণেশবি গদহ কখশনযা প্রযাকৃত নয় 
চিঃ িঃ অন্ত্য ৪.১৯১

প্রভরু  কশহ,—‘‘চবণেব-গদহ ‘প্রযাকৃত‘ কভরু  নয় ।
‘অপ্রযাকৃত‘ গদহ ভশতিি ‘রৈদযানন্দময়‘ ॥

শ্রীচিতন্য মহাপ্রিু িলকলন, “িকতির গদহ কখনই প্রাকৃত নয় । 
তা বিদানন্দময় অপ্রাকৃত গদহ ।”
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দরীক্যাকযাশল ভতি ও ভরবযাশনি কযায্গ 
চিঃ িঃ অন্ত্য ৪.১৯২

দরীক্যাকযাশল ভতি কশি আত্সমপ্গণ ।
গসইকযাশল কৃণে তযাশি কশি আত্সম ॥

দরীক্ষার সময়, িতি েখন বনকজকক সি্চকতািাকি শ্রীকৃকষ্ণর গসিায় 
উৎস�্চ ককরন, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাকক বনকজর িকল গ্রহণ ককরন ।

[হবরদাস ঠাকুর ও সনাতন গ�াস্ামরীর প্রবত মহাপ্রিু]

ব্রযা্ণ গসবযা
চিঃ িঃ মর্য ৫.২৪

ব্রযা্ণ-গসবযায় কৃশণেি প্ররীরত বড় হয় ।
তা যাহযাি সশন্তযাষ ভরতি-সম্দ ্বযাড়য়‘‘ ॥

ব্রাহ্মকণর গসিা করা হকল শ্রীকৃষ্ণ খুি প্ররীত হন এিং ি�িান প্ররীত 
হকল, ি�িদ্ভবতিরূপ সম্পদ িররণিত হয় । 

[সাক্ষরী গ�াপাল লরীলায় িড় বিকপ্রর প্রবত গছাট বিপ্র]

ভশতিি রনকট প্রযাথ্গনযা
চিঃ িঃ অন্ত্য ১১.৮

জয় গরৌিভতিরণ, —গরৌি যাযাি প্রযাণ ।
সব ভতি রমরল‘ গমযাশি ভরতি গদহ‘ দযান ॥
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শ্রীচিতন্য মহাপ্রিু োাকদর প্রাণস্রূপ, মহাপ্রিুর গসই িতিিৃকন্দর 
জয় গহাক । আপনারা সককল বমকল আমাকক ি�িদ্ভবতি দান 
করুন ।

অভতি

অভতিশদি পরিণরত
চিঃ িঃ আবদ ১২.৭০-৭১

চৈতন্য-িরহত গদহ—শুষ্ককযাষ্-সম ।
জরীরবশতই মৃত গসই, চমশল দশণ্ড যম ॥

গকবল এ রণ-প্ররত নশহ এই দণ্ড ।
চৈতন্য-রবমরুখ গযই গসই ত‘ পযাষণ্ড ।।

 রক পরণ্ডত, রক তপস্বরী, রকবযা রৃহরী, যরত ।
  চৈতন্য-রবমরুখ গযই, তযাি এই ররত ।।

কৃষ্ণকিতনা-বিহরীন মানুষ একটি শুষ্ক কাষ্ অেিা মৃত গদকহর 
মকতা । গস জরীবিত অিথিাকতই মৃকতর মকতা এিং মৃতু্যর পর 
েমরাজ তাকক দণ্ডদান করকিন । অচদ্ত আিাকে্চর বিপে�ামরী 
�কণরাই গকিল নয়, চিতন্য-বিমুখ গে জন, গসই পাষণ্ড এিং 
েমরাজ তাককও দণ্ড দান করকিন । তা বতবন পবণ্ডতই গহান, 
মহা তপস্রী গহান, সাে্চক �ৃহথি গহান অেিা বিখ্যাত সন্ন্যাসরী 
গহান, বতবন েবদ শ্রীচিতন্য মহাপ্রিুর বিকরাররী হন, তা হকল  
তাকক েমরাকজর হাকত দণ্ডকিা� করকতই হকি ।
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সঙ্গ

সযাধরু-চবদ্য
চিঃ িঃ মর্য ২২.১৪-১৫

কযাম-গক্রযাশধি দযাস হঞযা তযাি লযারথ খযায় ।
ভ্ররমশত ভ্ররমশত যরদ সযাধরু-চবদ্য পযায় ॥
তা যাি উপশদশ-মশন্ত্র রপশযাৈরী পলযায় ।

কৃণেভরতি পযায়, তশব কৃণে-রনকট যযায় ॥

কাম-গক্রাকরর দাস হকয় িদ্ জরীকিরা তার লাবে খায় । এইিাকি 
ব্রহ্মাকণ্ড ভ্মণ করকত করকত েবদ গস গসৌিা�্যক্রকম গকান 
সারুরূপ চিদ্যকক পায়, তাহকল তা ার উপবদষ্ট মন্ত্র গ্রহণ করার 
ফকল গসই বপশািরী পালায় । গসই মকন্ত্রর আশ্য় অিলম্বন করার 
ফকল গস কৃষ্ণিবতিলাি ককর এিং অিকশকষ শ্রীকৃকষ্ণর কাকছ 
বফকর োয় । [সনাতন বশক্ষা]

কৃণে-িরত 
চিঃ িঃ মর্য ২২.৪৫

গকযান ভযাশর্য কযাশিযা সংসযাি ক্শয়যান্মরুখ হয় ।
সযাধরুসশঙ্গ তশব কৃশণে িরত উপজয় ॥

িা�্যক্রকম গকউ েবদ সংসার সমুদ্র উতিরীণ্চ হওয়ার গো�্যতা 
অজ্চ ন ককরন এিং এইিাকি তার িিিন্ন ক্ষয় উন্মুখ হয়, 
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তাহকল সারুসকঙ্গর প্রিাকি তার কৃকষ্ণর প্রবত আসবতির উদয় 
 হয় । [সনাতন বশক্ষা]

এক রনশমশষ সব্গরসরদ্
চিঃ িঃ মর্য ২২.৫৪

 ‘সযাধরুসঙ্গ‘, ‘সযাধরুসঙ্গ‘—সব্গশযাশ্রে কয় ।
লবমযা্ সযাধরুসশঙ্গ সব্গরসরদ্ হয় ॥

সমস্ত শাকস্ত্র িণ্চনা করা হকয়কছ গে এক বনকমকষর জন্য শুদ্িকতির 
সঙ্গলাি হকল সি্চবসবদ্ হয় । [সনাতন বশক্ষা]

কৃণেভরতিি মূল কযািণ এবং  
মরুখ্য অঙ্গ—সযাধরু সঙ্গ 

চিঃ িঃ মর্য ২২.৮৩

কৃণেভরতি-জন্মমূল হয় ‘সযাধরুসঙ্গ‘ ।
কৃণেশপ্রম জশন্ম, গতা শহযা পরুনঃ মরুখ্য অঙ্গ ॥

কৃষ্ণিবতির মূল কারণ সারুসঙ্গ । এমন বক েখন সুতি কৃষ্ণকপ্রম 
জা�বরত হয়, তখন ি�িদ্ভকতির সঙ্গ অত্যন্ত প্রকয়াজন । 

[সনাতন বশক্ষা]
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সযাধরুসশঙ্গি পূব্গশত্গ —শ্দ্যা 
চিঃ িঃ মর্য ২৩.৯

গকযান ভযাশর্য গকযান জরীশবি ‘শ্দ্যা‘ যরদ হয় ।
তশব গসই জরীব ‘সযাধরুসঙ্গ‘ গয কিয় ॥

গকান িবতি-উন্মুখরী সুকৃবতর িকল গকান জরীকির েবদ অনন্যিবতির 
প্রবত শ্দ্া জন্মায়, তাহকল গসই জরীি শুদ্িতিরূপ সারুর সঙ্গ 
ককরন । [সনাতন বশক্ষা]

দরুঃসঙ্গ রক ? 
চিঃ িঃ মর্য ২৪.৯৯

 ‘দরুঃসঙ্গ‘ করহশয়—‘চকতব‘, ‘আত্বঞ্নযা‘ ।
কৃণে, কৃণেভরতি রবনযা অন্য কযামনযা ॥

ছলনা বিবশষ্ট আত্ িচিকই ‘দঃুসঙ্গ’ । কৃষ্ণকাম ও কৃষ্ণিবতি 
কামনা ি্যতরীত অপর সমস্ত কামই দঃুসঙ্গ । [সনাতন বশক্ষা]

কৃশণেি প্ররত ভযাব লযাশভি র্শত্গ  
চিঃ িঃ মর্য ২৪.১০৪

সযাধরুসঙ্গ, কৃণেকৃপযা, ভরতিি স্বভযাব  ।
এ রতশন সব ছযাড়যায়, কশি কৃশণে ‘ভযাব‘ ॥

ি�িদ্ভতি সঙ্গ, শ্রীকৃকষ্ণর কৃপা এিং ি�িদ্ভবতির স্িাি, ররীকর 
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ররীকর সমস্ত অসৎ প্রিাি গেকক মুতি ককর শ্রীকৃকষ্ণর িাি উৎপন্ন 
ককর । [সনাতন বশক্ষা]

দরু‘ প্রকযাি অসৎসঙ্গ 
চিঃ িঃ মর্য ২২.৮৭

অসৎসঙ্গত্যযার,—এই চবণেব-আৈযাি ।
‘্রেরীসঙ্গরী‘—এক অসযাধরু, ‘কৃণেযাভতি‘ আি ॥

অচিষ্ণি সঙ্গ পবরত্যা�রীই চিষ্ণকির একমাত্র সদািার । অচিষ্ণি 
িলকত স্ত্ররীসঙ্গরী ও কৃকষ্ণর অিতি—এই দইু গশ্ণরীর গলাককক 
গিাঝায় ।  [সনাতন বশক্ষা]

রবষয়রী এবং ্রেরীসশঙ্গি ভয়যাবহতযা 
চিঃ িঃ মর্য ১১.৭

রবিতি সন্ন্যযাসরী আমযাি িযাজ-দিশন ।
্রেরী-দিশন-সম রবশষি ভক্ণ ॥

আবম বিরতি সন্ন্যাসরী; তাই আমার পকক্ষ রাজাকক দশ্চন করা 
গকান স্ত্ররীকলাককক দশ্চন করারই মকতা । এই উিয় দশ্চনই 
বিষিক্ষকণর মকতা িয়ঙ্কর । 

[মহারাজ প্রতাপরুদ্রকক দশ্চন প্রদাকনর জন্য সাি্চকিৌম িট্ািাে্চ 
শ্রীচিতন্য মহাপ্রিুর কাকছ পুনরায় বনকিদন করকল মহাপ্রিুর 
প্রতু্যতির]
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চিঃ িঃ মর্য ১১.১০

প্রভরু  কশহ,—তথযারপ িযাজযা কযালসপ্গযাকযাি ।
কযাষ্নযািরী-স্পশশ্গ চযশছ উপশজ রবকযাি ॥

শ্রীচিতন্য মহাপ্রিু িকলকছন, “বকন্তু তাহকলও রাজা কালসকপ্চর 
মকতা িয়ঙ্কর । কাকঠর চতবর নাররীমূরতণি স্পশ্চ করকল গেমন বিকতির 
বিকার হয়, গতমনই রাজাকক দশ্চন করকলও বিষয়াসবতির উদয় 
হয় ।”

 [মহারাজ প্রতাপরুদ্রকক দশ্চন প্রদাকনর জন্য সাি্চকিৌম িট্ািাে্চ 
শ্রীচিতন্য মহাপ্রিুর কাকছ বনকিদন করকল মহাপ্রিুর প্রতু্যতির]

কযাশঠি ্রেরীমূরততি 
চিঃ িঃ অন্ত্য ২.১১৮

দরুব্গযাি ইর্রেয় কশি রবষয়-গ্রহণ ।
দযািবরী প্রকৃরত হশি মরুশনিরপ মন ॥

ইব্রেয়গুবল এমনই প্রিলিাকি ইব্রেকয়র বিষকয়র প্রবত আসতি গে 
কাষ্ বনরমণিত স্ত্ররী মূরতণি পে্চন্ত মুবনকদর বিতি হরণ ককর ।

[গছাট হবরদাসকক পবরত্যাক�র কারণ বক িতিরা তা জানকত 
িাইকল মহাপ্রিুর উতির]
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একরবন্দরু সরুিযা, পূণ্গ দরুশধি কলসশক  
অপরব্ কিশত পযাশি 

চিঃ িঃ মর্য ১২.৫৩-৫৪

প্রভরু  কশহ,—পূণ্গ চযশছ দরুশগ্ি কলস ।
সরুিযারবন্দরু-পযাশত গকহ নযা কশি পিশ ॥

যদ্যরপ প্রতযাপরূদ্র সব্গগুণবযান্ ।
 তা যাহযাশি মরলন চকল এক ‘িযাজযা‘-নযাম ॥

শ্রীচিতন্য মহাপ্রিু িলকলন,—"একটি পূণ্চ দকুরর কলকস েবদ 
একবিন্দ ু সুরা পকড়, তাহকল গেমন গকউ তা স্পশ্চ ককর না, 
গতমনই মহারাজ প্রতাপরূদ্র সি্চগুণিান হওয়া সকত্ত্বও এক 
‘রাজা’ উপাবর তাকক মবলন ককর বদল ।” 

[মহারাজ প্রতাপরুদ্রকক দশ্চন প্রদাকনর জন্য রামানন্দ রায় 
মহাপ্রিুর কাকছ অনুকরার করকল মহাপ্রিুর প্রতু্যতির]

রসদ্যান্তসমরুদ্র হৃদয়ঙ্গশমি উপযায়— 
গরৌিভশতিি রনত্য সঙ্গ

চিঃ িঃ অন্ত্য ৫.১৩২

চৈতশন্যি ভতিরশণি রনত্য কি ‘সঙ্গ‘ ।
তশবত জযারনবযা রসদ্যান্তসমরুদ্র-তিঙ্গ ॥

শ্রীল স্রূপ দাকমাদর গ�াস্ামরী তাকক িলকলন, “বনরন্তর শ্রীচিতন্য 
মহাপ্রিুর িতিকদর সঙ্গ কর, তাহকলই গকিল ি�িৎ বসদ্ান্ত 
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সমুকদ্রর তরঙ্গ হৃদয়ঙ্গম করকত পারকি ।”

[িঙ্গ কবির প্রবত স্রূপ দাকমাদর]

িযারমযারগীয় ভতিশদি সযাশথ গকমন সঙ্গ হওয়যা 
উরৈত ?   

চিঃ িঃ অন্ত্য ১৩.৩৭

দশূি িরহ‘ ভরতি করিহ সশঙ্গ নযা িরহবযা ।
তা যা-সবযাি আৈযাি-গৈষ্টযা লইশত নযারিবযা ॥

“দরূ গেকক তা াকদর িবতি কর, এিং তা াকদর সকঙ্গ ঘবনষ্িাকি 
গমলাকমশা কর না, এিং তা াকদর আিার-আিরকণর অনুকরণ 
করার গিষ্টা কর না ।”

       [জ�দানন্দ পবণ্ডকতর িৃন্দািন োত্রার প্রাক্াকল গসখানকার 
রা�মা�গীয় িতিকদর সাকে বকরূপ আিরণ করা উবিত গস বিষকয় 
তা ার প্রবত মহাপ্রিুর বনকদ্চ শ]
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চবণেব গুণযাবলরী

কৃশণেি সমস্ গুণ তা যাি ভশতিি মশধ্য  
সঞ্যারিত হয়
চিঃ িঃ মর্য ২২.৭৫

সব্গ মহযা-গুণরণ চবণেব-শিরীশি ।
কৃণেভশতি কৃশণেি গুণ সকরল সঞ্যাশি ॥

চিষ্ণকির শররীকর সমস্ত বদি্য গুণগুবল প্রকাবশত হকত গদখা োয় । 
কৃকষ্ণর সমস্তগুণ কৃষ্ণিকতির মকর্য সচিাবরত হয় ।

[সনাতন বশক্ষা]

চবণেশবি ২৬ টি গুণ 
চিঃ িঃ মর্য ২২.৭৮-৮০

কৃপযালরু, অকৃতশদ্রযাহ, সত্যসযাি, সম ।
রনশদ্গ যাষ, বদযান্য, মৃদরু, শুরৈ, অরকঞ্ন ॥

সশব্গযাপকযািক, শযান্ত, কৃচণেকশিণ ।
অকযাম, অনরীহ, র্ি, রবরজত-ষড়্রুণ ॥

রমতভরুক্, অপ্রমতে, মযানদ, অমযানরী ।
র্রীি, করুণ, চম্, করব, দক্, গমৌনরী ॥

ি�িদ্ভতি সি্চদাই কৃপালু, বিনরীত, সত্যিাদরী, সমদশগী, বনকদ্চ াষ, 
িদান্য, মৃদ,ু শুবি, অবকচিন, সককলর উপকারক, শান্ত, গকিল 
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কৃকষ্ণর শরণা�ত, বনষ্কাম, অনরীহ, বথির, বিবজত ষড়্ুণ, বমতিুক, 
অপ্রমতি, মানদ, অমানরী, �ম্ভরীর, করুণ, চমত্র, কবি, দক্ষ এিং 
গমৌনরী । [সনাতন বশক্ষা]

চিঃ িঃ আবদ ৮.৫৫

সরুশরীল, সরহণেরু , শযান্ত, বদযান্য, র্রীি ।
মধরুি-বৈন, মধরুি-গৈষ্টযা, মহযাধরীি ॥

বতবন বছকলন সুশরীল, সবহষু্ণ, শান্ত, িদান্য, �ম্ভরীর, তা ার িাণরী বছল 
মরুর এিং তা ার আিরণ বছল মহাররীর ।

[িৃন্দািকন শ্রীক�াবিন্দ-গদকির গসিার অর্যক্ষ হবরদাস পবণ্ডকতর 
গুণািলরী ]
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রবনয়

কৃণেদযাস করবিযাজ গরযাস্বযামরী
চিঃ িঃ আবদ ৫.২০৫-২০৬

জরযাই মযাধযাই চহশত মরুরঞ গস পযারপষ্ ।
পরুিরীশষি করীট চহশত মরুরঞ গস লরঘষ্ ॥
গমযাি নযাম শুশন গযই তযাি পরুণ্য ক্য় ।
গমযাি নযাম লয় গযই তযাি পযাপ হয় ॥

আবম জ�াই এিং মারাই-এর গেককও িড় পাপরী এিং পুররীকষর 
করীট গেককও ঘৃণ্য । গে আমার নাম গশাকন তার পুণ্য ক্ষয় হয় । 
গে আমার নাম উচ্চারণ ককর তা ার পাপ হয় ।

হরিদযাস ঠযাকরু ি
চিঃ িঃ অন্ত্য ১১.২৭

হরীন-জযারত জন্ম গমযাি রনন্দ্য-কশলবি ।
হরীনকশম্গ িত মরুরঞ অধম পযামি ॥

নরীিু পবরিাকর আমার জন্ম হকয়কছ, এিং আমার এই গদহও 
অত্যন্ত বনন্দনরীয় । আবম সি সময় নরীি-ককম্চ রত বছলাম, তাই, 
আবম অত্যন্ত অরম ও পামর ।
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চিঃ িঃ অন্ত্য ১১.৪২

‘ভকতবৎসল‘ প্রভরু  তরু রম, মরুই ‘ভতিযাভযাস‘ ।
অবশ্য পূিযাশব, প্রভরু , গমযাি এই আশ ॥‘‘

গহ প্রিু, তুবম িতিিৎসল । আবম গতামার িকতির আিাস মাত্র, 
বকন্তু দয়া ককর তুবম অিশ্যই আমার এই আশা পূণ্চ কর ।

রূপ-সনযাতন 
চিঃ িঃ মর্য ১.১৮৯

নরীৈ-জযারত, নরীৈ-সঙ্গরী, করি নরীৈ কযাজ ।
গতযামযাি অশগ্রশত প্রভরু  করহশত বযারস লযাজ ॥

প্রিু আমরা সি িাইকত অরঃপবতত স্তকরর মানুষ, আমাকদর 
সঙ্গরীরাও অত্যন্ত নরীি এিং আমরা অত্যন্ত নরীি কাজ কবর ।  তাই 
আপনার সামকন আমরা বনকজকদর পবরিয় বদকত লজ্া গিার 
কবর, এমন বক আপনার সামকন আসকতও আমরা লজ্া গিার 
কবর ।

চিঃ িঃ মর্য ১.১৯১

পরতত-পযাবন-গহতরু  গতযামযাি অবতযাি ।
আমযা-বই জরশত, পরতত নযারহ আি ॥

দইু িাই িলকলন, “গহ প্রিু! পবতত জরীিকদর উদ্ার করার জন্য 
আপবন অিতরীণ্চ হকয়কছন ।  আমাকদর গিকয় পবতত এই জ�কত 
আর গকউ গনই ।”
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চিঃ িঃ মর্য ১.১৯৬

জরযাই-মযাধযাই চহশত গকযাটী গকযাটী গুণ ।
অধম পরতত পযাপরী আরম দরুই জন ॥

“আমরা দজুন জ�াই-মারাই গেককও গকাটি গকাটি গুণ অরম, 
পবতত এিং পাপরী ।”

সনযাতন গরযাস্বযামরী
চিঃ িঃ মর্য ২০.১০০

আপনযাি রহতযারহত রকছরু ই নযা জযারন !
গ্রযাম্য-ব্যবহযাশি পরণ্ডত, তযাই সত্য মযারন ॥

বক করকল গে আমার িাল হকি এিং বক করকল গে আমার 
খারাপ হকি, গস সম্বকন্ গকান জ্ঞানই আমার গনই । বকন্তু তিুও, 
জা�বতক ি্যিহাকর গলাককরা আমাকক পবণ্ডত িকল মকন ককর, 
এিং আবমও মকন কবর গেন তা সবত্য ।

ভতিিযা কখশনযা রনশজশদি গুশণি কথযা বশলন নযা 
চিঃ িঃ অন্ত্য ৫.৭৮

মহযানরুভশবি এই সহজ ‘স্বভযাব‘ হয় ।
আপনযাি গুণ নযারহ আপশন কহয় ॥

“এইটি মহানুিি িকতির স্িাি । তারা বনকজরা কখকনা বনকজকদর 
গুকণর কো িকলন না ।”  [প্রদ্ুযম্ন বমকশ্র প্রবত মহাপ্রিু]
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কৃতজ্তযা

হরিদযাস ঠযাকরু ি 
চিঃ িঃ অন্ত্য ১১.২৮

অদশৃ্য, অস্পৃশ্য গমযাশি অঙ্গরীকযাি চকলযা ।
গিৌিব হইশত কযারড়‘ গমযাশি চবকরু শঠে ৈড়যাইলযা ॥

আবম বছলাম অস্পৃশ্য এিং অদশৃ্য, বকন্তু গতামার গসিকরূকপ 
আমাকক অঙ্গরীকার ককর তুবম আমাকক গরৌরি গেকক উদ্ার 
ককর চিকুণ্ঠকলাকক উন্নরীত ককরছ ।

অন্য ভশতিি প্রশংসযা কিযা; অন্য সকল ভতিশদি 
বৈযািযা হরিদযাস ঠযাকরু শিি প্রশংসযা

চিঃ িঃ অন্ত্য ১১.৫২

হরিদযাশসি গুশণ সবযাি রবরস্ত হয় মন ।
সব্গভতি বশন্দ হরিদযাশসি ৈিণ ॥

হবরদাস ঠাকুকরর অপ্রাকৃত গুণািলরী শ্িণ ককর সককল অত্যন্ত 
বিবস্মত হকলন, এিং তা ারা সককল হবরদাস ঠাকুকরর শ্রীপাদপকদ্ম 
িন্দনা করকত লা�কলন ।
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কৃণেদযাস করবিযাজ গরযাস্বযামরী কতৃ্গ ক বৃন্দযাবশন 
শ্রীশরযারবন্দ-গদশবি গসবযাধ্যক্ হরিদযাস পরণ্ডশতি 

প্রশংসযা
চিঃ িঃ আবদ ৮.৬২

চবণেশবি গুণগ্রযাহরী, নযা গদখশয় গদযাষ ।
কযায়মশনযাবযাশক্য কশি চবণেব-সশন্তযাষ ॥

বতবন সি্চদা চিষ্ণকির সদ্ুণগুবল দশ্চন করকতন এিং কখনও 
তা াকদর গদাষ গদখকতন না ।  কায়মকনািাকক্য বতবন চিষ্ণিকদর 
সস্তুষ্টি বিরান করকতন ।

সত্যবযারদতযা 
চিঃ িঃ মর্য ৫.৯০

এত জযারন‘ তরু রম সযাক্রী গদহ, দয়যাময় ।
জযারন‘ সযাক্রী নযারহ গদয়, তযাি পযাপ হয় ॥

গছাট বিপ্র িলকলন, “গহ প্রিু, আপবন অত্যন্ত দয়াময় এিং 
আপবন সি বকছুই জাকনন । তাই, দয়া ককর আপবন সাক্ষ্য দান 
করুন ।  েবদ গকান ি্যবতি গজকন-শুকনও সাক্ষ্য না গদয়, তা হকল 
তার পাপ হয় ।”  [সাক্ষরী-গ�াপাকলর প্রবত গছাট বিপ্র] 
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কৃপযালরু

মহযান্ত স্বভযাব 
চিঃ িঃ মর্য ৮.৩৯

মহযান্ত-স্বভযাব এই তযারিশত পযামি ।
রনজ কযায্গ নযারহ তবরু যযান তযাি ঘি ॥

“মহাকন্তর স্িািই হকছে পবততকদর উদ্ার করা । তাই তা াকদর 
বনকজকদর গকান প্রকয়াজন না োককলও তা ারা মানুষকদর িাড়রীকত 
োন ।” 

[গ�াদািররী তকট প্রেম সাক্ষাকত মহাপ্রিুর প্রবত রামানন্দ রায়]

চিঃ িঃ আবদ ১১.৫৯

অনর্গল গপ্রম সবযাি, গৈষ্টযা অনর্গল ।
গপ্রম রদশত, কৃণে রদশত ধশি মহযাবল ॥

বনরিবছেন্নিাকি অবিরত কৃষ্ণকপ্রম দান করার মহাশবতি এই 
সমস্ত িতিকদর বছল ।  গসই শবতির দ্ারা তা ারা গে কাউকক কৃষ্ণ 
ও কৃষ্ণকপ্রম দান করকত পারকতন ।

 [বনত্যানন্দ প্রিুর পাষ্চদকদর মবহমা]
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বদ্ জরীশবি প্ররত বযাসরুশদব দশতেি কৃপযা 
চিঃ িঃ মর্য ১৫.১৬২-১৬৩

জরীশবি দরুঃখ গদরখ‘ গমযাি হৃদয় রবদশি ।
সব্গজরীশবি পযাপ প্রভরু  গদহ‘ গমযাি রশশি ॥

জরীশবি পযাপ লঞযা মরুরঞ কশিযাা নিক গভযার ।
সকল জরীশবি, প্রভরু  ঘরুৈযাহ ভবশিযার ॥

“গহ প্রিু, জরীকির দঃুখ গদকখ আমার হৃদয় বিদরীণ্চ হয়, তুবম দয়া 
ককর সমস্ত জরীকির পাপ আমার মাোয় দাও । গসই পাপ বনকয় 
আবম নরক গিা� কবর, আর সমস্ত জরীি িিকরা� গেকক মুবতি 
লাি করুক ।” 

[মহাপ্রিুর প্রবত িাসুকদি দতি]

মহযাভযারবশতি দষৃ্টি 
চিঃ িঃ মর্য ৮.২৭৩-২৭৪

মহযাভযারবত গদশখ ্যাবি-জঙ্গম ।
তযাহা যা তযাহা যা হয় তা যাি শ্রীকৃণে-স্রু িণ ॥

্যাবি-জঙ্গম গদশখ, নযা গদশখ তযাি মূরততি ।
  সব্্গ  হয় রনজ ইষ্টশদব-সূ্রততি ।।

থিাির-জঙ্গম সিবকছুকতই মহািা�িত পরকমশ্বর ি�িানকক দশ্চন 
ককরন। বতবন সিবকছুককই শ্রীকৃকষ্ণর প্রকাশরূকপ দশ্চন ককরন । 
মহািা�িত থিাির-জঙ্গম দশ্চন ককরন, বকন্তু বতবন তাকদর রূপ 
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দশ্চন ককরন না । পক্ষান্তকর, বতবন সি্চত্র পরকমশ্বর ি�িানকক 
দশ্চন ককরন ।  

[রামানন্দ রায় েখন মহাপ্রিুকক কৃষ্ণ িকল অনুরািন করকলন 
তখন মহাপ্রিু তা অস্রীকার ককরন...]

মহযাভযারবশতি ভ্রমণ
চিঃ িঃ মর্য ১০.১১

তরীথ্গ পরব্ করিশত কশি তরীথ্গভ্রমণ ।
গসই ছশল রনস্যািশয় সযাংসযারিক জন ॥

তরীে্চ পবিত্র করার জন্য তা ারা তরীে্চ ভ্মণ ককরন, এিং গসই ছকল 
জড় জ�কতর িন্কন আিদ্ মানুষকদর উদ্ার ককরন ।
 [মহারাজ প্রতাপরুদ্র েখন সাি্চকিাম িট্ািাে্চকক 
বজজ্ঞাসা করকলন গে, গকন মহাপ্রিু জ�ন্নাে পুররী গছকড় তরীে্চ 
ভ্মকণ গ�কলন, তার উতিকর িট্ািাে্চ িলকলন, “মহাকন্তর এই এক 
লরীলা” ...]

চিঃ িঃ মর্য ৮.৩৯

মহযান্ত-স্বভযাব এই তযারিশত পযামি ।
রনজ কযায্গ নরহ তবরু যযান তযাি ঘি ॥

“মহাকন্তর স্িািই হকছে পবততকদর উদ্ার করা । তাই তা াকদর 
বনকজকদর গকান প্রকয়াজন না োককলও তা ারা মানুষকদর িাড়রীকত 
োন ।” 
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[গ�াদািররী তকট প্রেম সাক্ষাকত মহাপ্রিুর প্রবত রামানন্দ রায়]
ভরবযাশনি প্ররত একযান্ত িরত 

চিঃ িঃ মর্য ৭.৪৮

রশশি বজ্র পশড় যরদ, পরু্ মরি‘ যযায় ।
তযাহযা সরহ, গতযামযাি রবশচ্ছদ সহন নযা যযায় ॥

আমার মাোয় েবদ িজ্রপাত হয় অেিা আমার পুত্র েবদ মকর 
োয়, তাও আবম সহ্য করকত পাবর, বকন্তু গতামার বিরহজবনত 
দঃুখ আবম সহ্য করকত পারি না ।

[মহাপ্রিুর দবক্ষণ িারত ভ্মকণর কো শ্িণ ককর সাি্চকিৌম 
িট্ািাকে্চর অবিি্যবতি]

মরুিযারি গুশপ্ি িযামভরতি
চিঃ িঃ মর্য ১৫.১৪৯-১৫১

িঘরুনযাশথি পযায় মরুরঞ গবরৈয়যাশছযাা মযাথযা ।
কযারঢ়শত নযা পযারি মযাথযা, মশন পযাই ব্যথযা ॥

শ্রীিঘরুনযাথ-ৈিণ ছযাড়যান নযা যযায় ।
তব আজ্যা-ভঙ্গ হয়, রক কশিাযা উপযায় ॥
তযাশত গমযাশি এই কৃপযা কি, দয়যাময় ।

গতযামযাি আশর মৃতরু ্য হউক, যযাউক সংশয় ॥

শ্রীরামিক্রের িরকণ আবম আমার মাো বিবককয় বদকয়বছ, গসই 
মাো আবম আর প্রত্যাহার করকত পারবছ না, তাই আমার মকন 
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খুি গিদনা হকছে । আবম শ্রীরঘুনাকের শ্রীিরণ ছাড়কত পারবছ  
না । আিার এবদকক গতামার আজ্ঞাও িঙ্গ করকত পাবর না, 
এখন আবম বক কবর । তাই দয়াময়, তুবম আমাকক কৃপা ককরা,  
গতামার সামকন আমার মৃতু্য গহাক এিং তার ফকল আমার  
সমস্ত সংশয় দরূ গহাক । 
[মহাপ্রিু মুরাবর গুতিকক িলকলন রামিজন পবরত্যা� ককর 
কৃষ্ণিজন করকত । পরিতগী বদন প্রাতঃকাকল মুরাবর গুতি একস 
মহাপ্রিুর িরণ রকর ক্রন্দন ককর িলকত লা�কলন ...]

আরম িঘরুনযাশথি শ্রীপযাদপশদ্ম আমযাি 
 মস্ক রবক্রয় কশিরছ 

চিঃ িঃ অন্ত্য ৪.৪০-৪১

‘িঘরুনযাশথি পযাদপশদ্ম গবরৈয়যাশছযাা মযাথযা ।
কযারড়শত নযা পযাশিযাা মযাথযা, পযাঙ বড় ব্যথযা ॥
কৃপযা করি‘ গমযাশি আজ্যা গদহ‘ দরুইজন ।
জশন্ম-জশন্ম গসশবযাা িঘরুনযাশথি ৈিণ ॥

আবম রঘুনাকের শ্রীপাদপকদ্ম আমার মস্তক বিক্রয় ককরবছ। 
তা আবম এখন আর বফবরকয় বনকত পারবছ না, গসজন্য আবম 
�িরীর গিদনা অনুিি করবছ। কৃপা ককর গতামরা দজুন 
আমাকক আশরীি্চাদ কর গেন জন্ম-জন্মান্তকর আবম শ্রীরঘুনাকের 
শ্রীপাদপকদ্মর গসিা করকত পাবর । 

[েখন গজ্যষ্ ভ্াতৃদ্য় শ্রী রূপ ও শ্রী সনাতন গ�াস্ামরী তা াকদর 
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কবনষ্ ভ্াতা শ্রী অনুপমকক আমন্ত্রণ করকলন গে, বতবন গেন শ্রী 
রামিক্রের িজন পবরত্যা� ককর তাকদর সাকে কৃষ্ণিজন শুরু 
ককরন, তখন অনুপকমর অবিি্যবতি]

অনন্য শিণ 
চিঃ িঃ মর্য ১০.৫৫

রনজ-রৃহ-রবতে-ভৃত্য-পঞ্পরু্-সশন ।
আত্যা সমরপ্গলরুা আরম গতযামযাি ৈিশণ ॥

শ্রীচিতন্য মহাপ্রিুর করুণার স্রীকৃবত প্রদশ্চন ককর িিানন্দ রায় 
িলকলন, “আমার �ৃহ, রন-সম্পদ, বিতি এিং পচিপুত্রসহ আবম 
বনকজকক গতামার িরকণ সমপ্চণ করলাম ।” 

[দবক্ষণ-িারত পে্চটকনর পর মহাপ্রিু জ�ন্নাে পুররীকত প্রত্যািত্চ ন 
করকল রামানন্দ রাকয়র বপতা িিানন্দ রায় তা ার পুত্রকদর বনকয় 
মহাপ্রিুর সাকে সাক্ষাৎ করকত একলন...]

রনষ্কযাম
চিঃ িঃ মর্য ১৯.১৪৯

কৃণেভতি—রনষ্কযাম, অতএব ‘শযান্ত‘ ।
ভরু রতি-মরুরতি-রসরদ্-কযামরী, সকরল ‘অশযান্ত‘ ॥

কৃষ্ণিতি গেকহতু বনষ্কাম তাই বতবন শান্ত । বকন্তু িুবতিকামরী কমগী, 
মুবতিকামরী জ্ঞানরী এিং বসবদ্কামরী গো�রীরা জড় কামনা িাসনা 
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গেকক মুতি হকত পাকরবন িকল অশান্ত । [রূপ-বশক্ষা]

দঢ়ৃ শ্দ্যা
চিঃ িঃ মর্য ২২.৬২

 ‘শ্দ্যা‘-শশদে—রবশ্বযাস কশহ সরুদঢ়ৃ রনশ্চয় ।
কৃশণে ভরতি চকশল সব্গকম্গ কৃত হয় ॥

কৃষ্ণিবতি সম্পাবদত হকল অন্য সমস্ত কম্চ আপনা গেকক করা 
হকয় োয়; এই সুদঢ়ৃ বিশ্বাসকক িলা হয় শ্দ্া । [সনাতন বশক্ষা]

ইর্রেয় সংযম
চিঃ িঃ অন্ত্য ৫.১৯

কযাষ্-পযাষযাণ-স্পশশ্গ হয় চযশছ ভযাব ।
তরুণরী-স্পশশ্গ িযামযানশন্দি চতশছ ‘স্বভযাব‘ ॥

কাঠ এিং পাের স্পশ্চ করকল গেমন সারারণ মানুকষর মকন গকান 
বিকার হয় না, গতমনই তরুণরীর গদহ স্পশ্চ ককর রামানন্দ রাকয়র 
মকন গকান বিকার হল না ।

[রামানন্দ রাকয়র গদিকন্যাকদর নোন ও শৃঙ্গারাবদ করাকনা সকত্ত্বও 
অবিিলতা]

পূব্গতন আৈযায্গশদি অনরুসিণ 
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চিঃ িঃ অন্ত্য ৭.১১৫

প্রভরু  হযারস‘ কশহ,—‘‘স্বযামরী নযা মযাশন গযই জন ।
গবশ্যযাি রভতশি তযাশি করিশয় রণন ॥‘

শ্রীচিতন্য মহপ্রিু গহকস উতির বদকলন, “গে তার স্ামরীকক মাকন না, 
তাকক আবম গিশ্যা িকল মকন কবর ।”

[িল্লি-িট্ািাকে্চর প্রবত মহাপ্রিু]

গসবযাভযাব
চিঃ িঃ অন্ত্য ১০.৯৬

‘গসবযা‘ লযারর গকযাটি ‘অপিযাধ‘ নযারহ ররণ ।
স্ব-রনরমতে ‘অপিযাধযাভযাশস‘ ভয় মযারন ॥

ি�িাকনর গসিা করকত ব�কয় েবদ আমার গকাটি অপরারও 
হয়, তার আবম গকান গুরুত্ব বদই না, বকন্তু বনকজর সুকখর জন্য 
অপরাকরর আিাসককও আবম িয় কবর ।

[একবদন মহাপ্রিু �ম্ভরীরার দ্ার রুদ্ ককর শয়ন করকল তা ার পাদ-
সম্বাহন করার জন্য তা ার গসিক গ�াবিন্দ তা াকক অবতক্রম ককর 
োন, বকন্তু পাদ-সম্বাহন সমাপন ককর গসখাকনই অিথিান ককরন । 
পরিতগীকত মহাপ্রিু গজক� উকঠ তা াকক বজজ্ঞাসা ককরন গে, বতবন 
গকন তখনও গসখাকন িকস আকছন । গ�াবিন্দ তখন মহাপ্রিুকক 
িলকলন গে, মহাপ্রিু দ্ার রুদ্ ককর শয়ন ককর আকছন । তখন 
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মহাপ্রিু পুনরায় বজজ্ঞাসা করকলন গে, মবন্দকর প্রকিকশর সময় 
বতবন গেিাকি মহাপ্রিুকক অবতক্রম ককরবছকলন, গসখান গেকক 
িবহ�্চমনকাকল গকন একইিাকি অবতক্রম ককরনবন ? এর উতিকর 
গ�াবিন্দ এই পদ্যটি িলকলন]   

গ্রযাম্যবযাত্গ যা এবং চবণেব রনন্দযা পরিহযাি;  
সবযাইশক ভতিরূশপ দশ্গন

চিঃ িঃ অন্ত্য ১৩.১৩২-১৩৩

গ্রযাম্যবযাত্গ যা নযা শুশন, নযা কশহ রজহ্যায় ।
কৃণেকথযা-পূজযারদশত অষ্টপ্রহি যযায় ॥

চবণেশবি রনন্দ্য-কম্গ নযারহ পযাশড় কযাশণ ।
সশব কৃণে ভজন কশি,—এইমযা্ জযাশন ॥

রঘুনাে িট্ গকান রকম জড় জা�বতক কোিাত্চ া শুনকতন  
না িা বজহ্ায় উচ্চারণ করকতন না । কৃষ্ণকো এিং কৃষ্ণ-পূজায় 
তা ার অষ্টপ্রহর অবতিাবহত হত । বতবন কখনও চিষ্ণকির বনন্দা  
কাকন শুনকতন না, অেিা চিষ্ণকির অন্যায় আিরকণর কো 
শুনকতন না । বতবন জানকতন গে সককলই শ্রীকৃকষ্ণর িজন 
করকছন । [রঘুনাে িকট্র গুণািলরী]

ভরবযানশক দশ্গশনি আরততি 
চিঃ িঃ অন্ত্য ১৪.২৮-২৯

তযাি আরততি গদরখ‘ প্রভরু  করহশত লযাররলযা ।
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এত আরততি জরন্নযাথ গমযাশি নযারহ রদলযা ॥
জরন্নযাশথ আরবষ্ট ইহযাি তনরু-মন-প্রযাশণ ।

গমযাি স্কশ্ পদ রদয়যাশছ, তযাহযা নযারহ জযাশন ॥

গসই রমণরীটির আরতণি গদকখ শ্রীচিতন্য মহাপ্রিু িলকত লা�কলন, 
“এত আরতণি শ্রীজ�ন্নােকদি আমাকক বদকলন না । তার গদহ, মন 
এিং প্রাণ শ্রীজ�ন্নােকদকির দশ্চকন এতই আবিষ্ট গে, আমার 
কা াকর পা বদকয়কছ গস সম্বকন্ তার গকান গিতনাই নাই ।” 

[জ�ন্নাে মবন্দকর এক স্ত্ররী জ�ন্নাে দশ্চকনর জন্য মহাপ্রিুর কাকর 
পা বদকয় �রুড়স্তকম্ভ আকরাহণ ককরন । তখন মহাপ্রিুর গসিক 
গ�াবিন্দ গসই স্ত্ররীকক বনকষর করকত গ�কল মহাপ্রিু তা াকক িারণ 
ককরন এিং জ�ন্নাে দশ্চকনর জন্য গসই িৃদ্ার উৎকণ্ঠ িাকির 
প্রশংসা করকলন ।]

চবণেব সদযাৈযাি

সমযাশলযাৈনযাি ভয়
চিঃ িঃ অন্ত্য ৮.১

 তং বশন্দ কৃণেচৈতন্যং িযামৈ্রেপরুিরীভয়যাৎ ।
গলৌরককযাহযািতঃ স্বং গযযা রভক্যান্নং সমশকযাৈয়ৎ ॥ 

আবম শ্রীকৃষ্ণচিতন্য মহাপ্রিুকক িন্দনা কবর, বেবন রামি্রেপুররীর 
সমাকলািনা িকয় তা ার আহাকরর মাত্রা হ্াস ককরবছকলন ।
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ভতিশদি মশধ্য বড়-গছযাট গভদ 
চিঃ িঃ আবদ ১০.৫

যত যত মহযান্ত চকলযা তা যা-সবযাি রণন ।
গকহ করিবযাশি নযাশি গজ্যষ্-লঘরু-ক্রম ॥

সমস্ত মহান ি্যবতিরা তা াকদর �ণনা করকলন, বকন্তু গকউ বিিার 
করকত পারকলন না গক িড় এিং গক গছাট ।

বহুশযা্রেযাভ্যযাস বজ্গ নরীয় 
চিঃ িঃ আবদ ১৬.১১

বহুশযাশ্রে বহুবযাশক্য রৈশতে ভ্রম হয় ।
সযাধ্য-সযাধন গশ্ষ্ নযা হয় রনশ্চয় ॥

গকউ েবদ িই-এর গপাকার মকতা িহু গ্রন্থ িা িহু শাস্ত্র পাঠ ককর, 
িহু িাষ্য শ্িণ ককর এিং িহু মানুকষর বনকদ্চ শ গ্রহণ ককর, তা 
হকল তার বিতি বিভ্ান্ত হকয় পকড় এিং গস জরীিকনর প্রকৃত উকদেশ্য 
সারকনর পন্থা বনণ্চয় করকত পাকর না । 

[পূি্চিকঙ্গ তপন বমশ্ নাকম এক ব্রাহ্মণ বছকলন, বেবন সার্য-সারন 
বনণ্চয় করকত সমে্চ হনবন]

রবজযাতরীয় সশঙ্গ ভযাব সংবিণ 
চিঃ িঃ মর্য ৮.২৮
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এইমত রবপ্ররণ ভযাশব মশন মন ।
রবজযাতরীয় গলযাক গদরখ, প্রভরু  চকল সম্বিণ ॥

শ্রীচিতন্য মহাপ্রিু এিং রামানন্দ রাকয়র আিরণ দশ্চন 
ককর চিবদক ব্রাহ্মকণরা েখন এইিাকি বিন্তা করবছকলন, তখন 
বিজাতরীয় গলাক গদকখ শ্রীচিতন্য মহাপ্রিু তা ার িাি সংিরণ 
করকলন । 

[গ�াদািররী নদরীর তরীকর মহাপ্রিু ও রামানন্দ রাকয়র প্রেম 
সাক্ষাকতর প্রাক্াকল]

‘অরতস্তুরত‘ পরিহযাি
চিঃ িঃ মর্য ১০.১৮২

প্রভরু  কশহ, —‘রবণেরু ‘ ‘রবণেরু ‘, রক কহ সযাব্গশভৌম ।
‘অরতস্তুরত‘ হয় এই রনন্দযাি লক্ণ ॥

শ্রীচিতন্য মহাপ্রিু িলকলন, “সাি্চকিৌম িট্ািাে্চ, আপবন 
বক িলকছন?  ‘শ্রীবিষু্ণ’ আমাকক রক্ষা করুন ! এই ররকনর 
‘অবতস্তুবত’ বনন্দারই  নামান্তর ।” 

[মহাপ্রিু এিং ব্রহ্মানন্দ িারতরীর মর্যিতগী মরুর বিতক্চ  বনরসনাকে্চ 
সাি্চকিৌম িট্ািাে্চ মহাপ্রিুর মবহমা করীত্চ ন করকল মহাপ্রিুর 
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প্রতু্যতির]

সন্ন্যযাসরীি সযাবধযানতযা অবলম্বন 
চিঃ িঃ মর্য ১২.৫১

শুক্লবশ্রে মরস-রবন্দরু চযশছ নযা লরুকযায় ।
সন্ন্যযাসরীি অল্প রছদ্র সব্গশলযাশক রযায় ॥

“সাদা কাপকড় গেমন কাবলর দা� লুকায় না, গতমনই সন্ন্যাসরীর 
আিরকণ অল্পকদাষ গদখকলই গলাককরা গস কো িলািবল 
ককর ।” 

[মহারাজ প্রতাপরূদ্রকক দশ্চন প্রদাকনর জন্য রামানন্দ রায় 
মহাপ্রিুকক অনুকরার করকল মহাপ্রিুর উতির]

ধম্গ-্যাপনই সযাধরুি ব্যবহযাশিি উশদেশ্য 
চিঃ িঃ মর্য ১৭.১৮৪-১৮৫

প্রভরু  কশহ,—“শ্রুরত, স্ৃরত, যত ঋরষরণ  ।
সশব ‘এক‘-মত নশহ, রভন্ন রভন্ন ধম্গ ॥

ধম্গ-্যাপন-গহতরু  সযাধরুি ব্যবহযাি ।
পরুিরী-গরযাসযারঞি গয আৈিণ, গসই ধম্গ সযাি ॥”

শ্রীচিতন্য মহাপ্রিু িলকলন, “গিদ পুরাণ এিং সমস্ত ঋবষরা 
সি্চদা এক মত নন ।  তার ফকল বিন্ন বিন্ন রকম্চর সৃষ্টি হকয়কছ । 
েোে্চ সারু িা িতি তাকদর আিরকণর মার্যকম প্রকৃত রকম্চর তত্ত্ব 
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থিাপন ককরন । শ্রীল মারকি্রেপুররী গেিাকি আিরণ ককর গ�কছন 
গসইটিই হকছে রকম্চর সার ।” 

[সাকনাবড়য়া ব্রাহ্মকণর প্রবত মহাপ্রিু]

জযানযা সশত্ত্বও প্র্ কিযা
চিঃ িঃ মর্য ২০.১০৫

কৃণেশরতি ধি তরু রম, জযান তত্ত্বভযাব ।
জযারন‘ দযাঢ্গ ্য লযারর‘ পরুশছ, — সযাধরুি স্বভযাব ॥

তুবম শ্রীকৃকষ্ণর শবতি রর, তাই তুবম এই সমস্ত তত্ত্ব জান । বকন্তু 
ককঠারতার জন্য, বনকজ জানা সকত্ত্বও, সারুর স্িাি হকছে প্রশ্ন 
করা । [সনাতন বশক্ষা]

শুদ্ভশতিি ব্যবহযাি রবশজ্িও  
গবযাধরম্যতযাি অতরীত 

চিঃ িঃ মর্য ২৩.৩৯

 যাযাি রৈশতে কৃণে-গপ্রম কিশয় উদয় ।
 তা যাি বযাক্য, রক্রয়যা, মরুদ্রযা রবশজ্ নযা বরুঝয় ।।

োার বিকতি কৃষ্ণকপ্রকমর উদয় হয়, তা ার কো-িাত্চ া, কাে্চকলাপ 
এিং আিার-আিরণ বিকজ্ঞরাও িুঝকত পাকর না । 

[সনাতন বশক্ষা]



wØZxq Aa¨vq

173

ময্গযাদযা-পযালন হয় সযাধরুি ভূষণ
চিঃ িঃ অন্ত্য ৪.১২৯-১৩০

  যদ্যরপও তরু রম হও জরৎপযাবন ।
গতযামযা-স্পশশ্গ পরব্ হয় গদব-মরুরনরণ ॥
তথযারপ ভতি-স্বভযাব—ময্গযাদযা-িক্ণ ।

ময্গযাদযা-পযালন হয় সযাধরুি ভূষণ ॥

েবদও তুবম জ�ৎপািন; েবদও গতামার স্পকশ্চ গদিতা এিং 
মুবনরাও পবিত্র হয়; তিুও িকতির স্িাি হকছে মে্চাদা রক্ষা  
করা । মে্চাদা পালন সারুর অকঙ্গর িূষণ । 

[সনাতন গ�াস্ামরীর প্রবত মহাপ্রিু]

ময্গযাদযা লঙ্ঘশনি পরিণযাম 
চিঃ িঃ অন্ত্য ৪.১৩১

ময্গযাদযা-লঙ্ঘশন গলযাক কশি উপহযাস ।
ইহশলযাক, পিশলযাক—দরুই হয় নযাশ ॥

গকউ েবদ মে্চাদা লঙ্ঘন ককর তাহকল গলাকক তাকক উপহাস ককর, 
এিং তার ফকল তার ইহকলাক এিং পরকলাক উিয়ই নাশ হয় ।

[সনাতন গ�াস্ামরীর প্রবত মহাপ্রিু]

ময্গযাদযা পযালশনি পরিণযাম 
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চিঃ িঃ অন্ত্য ৪.১৩২

ময্গযাদযা িযারখশল, তরু ষ্ট চকশল গমযাি মন ।
তরু রম ঐশছ নযা করিশল কশি গকযান্ জন?

এইিাকি মে্চাদা রক্ষা ককর তুবম আমাকক অত্যন্ত সন্তুষ্ট করকল । 
তুবম ছাড়া আর গক এইরকম দষৃ্টান্ত থিাপন করকত পাকর ? 

[সনাতন গ�াস্ামরীর প্রবত মহাপ্রিু]

ইরতবযাৈকতযা
চিঃ িঃ আবদ ১৭.৬২-৬৩

শযারপব গতযামযাশি মরুরঞ, পযাঞযারছ মশনযাদরুঃখ ।
চপতযা রছরণ্ডয়যা শযাশপ প্রৈণ্ড দরুমরু্গখ ॥
সংসযাি-সরুখ গতযামযাি হউক রবনযাশ ।

শযাপ শুরন‘ প্রভরুি রৈশতে হইল উল্যাস ॥

গসই প্রিণ্ড দমুু্চখ ব্রাহ্মণ তা াকক িলকলন, “আবম মকন দঃুখ গপকয়বছ, 
তাই আবম গতামাকক অবিশাপ গদি ।” এই িকল বতবন তা ার চপতা 
ছছণিকড় তা াকক অবিশাপ বদকলন । গসই ব্রাহ্মণ মহাপ্রিুকক অবিশাপ 
বদকলন, “গতামার সংসার-সুখ বিনষ্ট গহাক ।” গসই শাপ শুকন 
মহাপ্রিু অন্তকর অত্যন্ত উল্লবসত হকলন । 

[শ্রীিাস �ৃকহ রাবত্রকাকল সংকরীত্চ ন লরীলায় প্রকিকশ ি্যে্চ হকয় 
পরবদন এক ব্রাহ্মণ �ঙ্গাতরীকর মহাপ্রিুকক অবিশাপ গদয়]
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চবণেব অপিযাধ

এশকি গদযাশষ গদশশি দণ্ড
চিঃ িঃ অন্ত্য ৩.১৬৪

মহযাশন্তি অপমযান গয গদশ-গ্রযাশম হয় ।
এক জনযাি গদযাশষ সব গদশ উজযাড়য় ॥

 গেখাকনই মহান ি�িদ্ভকতির অপমান হয়, গসখাকন একজকনর 
গদাকষ সমস্ত গদশ উজাড় হকয় োয় । [হবরদাস ঠাকুকরর প্রবত 
অপরাকরর জন্য রামি্রে খাাকনর গ্রাম উজাড় হকয় োয়]

মতে হরস্ 
চিঃ িঃ মর্য ১৯.১৫৬

যরদ চবণেব-অপিযাধ উশঠ হযাতরী মযাতযা ।
উপযাশড় বযা রৈশণ্ড, তযাি শুরখ‘ যযায় পযাতযা ॥

ি�িদ্ভতি েবদ এই জড় জ�কত িবতিলতার গসিা করার সময় 
গকান চিষ্ণকির িরকণ অপরার ককরন, তাহকল িবতিলতার 
পাতা শুবককয় োয় । এই প্রকার চিষ্ণি-অপরারকক মতি হস্তরীর 
আিরকণর সকঙ্গ তুলনা করা হকয়কছ । [রূপ বশক্ষা]
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ভতি রনশজি প্ররত অপিযাধ গ্রহণ নযা কিশলও 
ভরবযান তযা গ্রহণ কশিন 

চিঃ িঃ অন্ত্য ৩.২১২-২১৩

যদ্যরপ হরিদযাস রবশপ্রি গদযাষ নযা লইলযা ।
 তথযারপ ঈশ্বি তযাশি ফল ভরুঞ্যাইলযা ॥

ভতি-স্বভযাব, — অজ্-গদযাষ ক্মযা কশি ।
কৃণে-স্বভযাব, — ভতি-রনন্দযা সরহশত নযা পযাশি ॥

েবদও হবরদাস ঠাকুর, চিষ্ণকিাবিত সহনশরীলতার ফকল, গসই 
ব্রাহ্মকণর অপরার গ্রহণ ককরন বন, বকন্তু পরকমশ্বর ি�িান তা 
সহ্য করকত পারকলন না, এিং তাই বতবন তাকক এই অপরাকরর 
দণ্ড দান করকলন । শুদ্ িকতির স্িাি হকছে গে বতবন অজ্ঞান 
মানুকষর সমস্ত অপরার ক্ষমা ককরন, বকন্তু কৃকষ্ণর স্িাি—বতবন 
িকতির বনন্দা সহ্য করকত পাকরন না । 

[হবরদাস ঠাকুকরর প্রবত গ�াপাল িক্রিতগীর অপরার]
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মহৎ-কৃপযা

মহৎ-কৃপযাি গুরুত্ব রক? 
চিঃ িঃ মর্য ২২.৫১

মহৎ-কৃপযা রবনযা গকযান কশম্গ ‘ভরতি‘ নয় ।
কৃণেভরতি দশূি িহু, সংসযাি নশহ ক্য় ॥

“শুদ্ িকতির কৃপা ি্যতরীত ি�িদ্ভবতি লাি করা সম্ভি নয় । 
কৃষ্ণিবতি ত দকূরর কো, তার সংসার িন্নও গমািন হয় না ।” 

[সনাতন বশক্ষা]

চবণেশব প্ররীরত
চিঃ িঃ মর্য ১১.২৬-২৭

 প্রভরু  কশহ, — তরু রম কৃণে-ভকতপ্রধযান ।
  গতযামযাশক গয প্ররীরত কশি, গসই ভযার্যবযান্ ॥

  গতযামযাশত গয এত প্ররীরত হইল িযাজযাি ।
এই গুশণ কৃণে তা যাশি করিশব অঙ্গরীকযাি ॥

শ্রীচিতন্য মহাপ্রিু িলকলন, “রামানন্দ রায়, তুবম সি্চকশ্ষ্ 
কৃষ্ণিতি; তাই গতামাকক গে প্ররীবত ককর গসই িা�্যিান । গেকহতু 
রাজা গতামার প্রবত এত প্ররীবতপরায়ণ; তাই কৃষ্ণ অিশ্যই তা াকক 
অঙ্গরীকার করকিন ।” 
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[রামানন্দ রাকয়র প্রবত মহারাজ প্রতাপরুকদ্রর প্ররীবতপরায়ণতার 
কো রামানন্দ মহাপ্রিুর কাকছ িণ্চনা করকল মহাপ্রিু অত্যন্ত 
প্রসন্ন হকয় িলকত লা�কলন]

রতন মহযাবল
চিঃ িঃ অন্ত্য ১৬.৬০-৬৩

ভতিপদধূরল আি ভতিপদ-জল ।
ভতিভরুতি-অবশশষ, — রতন মহযাবল ॥
 এই রতন-গসবযা হইশত কৃণেশপ্রমযা হয় ।
 পরুনঃ পরুনঃ সব্গশযাশ্রে ফরু কযারিয়যা কয় ।।

 তযাশত বযাি বযাি করহ, — শুন ভতিরণ ।
রবশ্বযাস করিয়যা কি এ-রতন গসবন ।।
রতন হইশত কৃণেনযাম-গপ্রশমি উল্যাস ।

  কৃশণেি প্রসযাদ, তযাশত ‘সযাক্রী‘ কযারলদযাস ।।

িকতির পদরূবল, িকতির পা গরায়া জল এিং িকতির 
িুতিািবশষ্ট—এই বতনটি িস্তু মহাশবতিশালরী । এই বতকনর 
গসিার ফকল কৃষ্ণকপ্রম লাি হয় । সমস্ত শাকস্ত্র িারিার গস কো 
উচচ্চঃস্কর গঘাষণা করা হকয়কছ । তাই, গহ িতি�ণ, বিশ্বাস 
সহকাকর এই বতকনর গসিা করুন । এই বতকনর প্রিাকি জরীিকনর 
পরম উকদেশ্য—কৃষ্ণ-গপ্রম লাি হয় । এইটিই শ্রীকৃকষ্ণর সি্চকশ্ষ্ 
প্রসাদ । তা ার প্রমাণ কাবলদাস স্য়ং । 
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কৃপযা-যষ্টি
চিঃ িঃ অন্ত্য ১.২

দরুর্গশম পরথ গমহ্স্য স্খলৎপযাদরশতমূ্গহুঃ ।
 স্বকৃপযা-যষ্টিদযাশনন সন্তঃ সন্ত্ববলম্বনম্ ॥

সারু�ণ তা াকদর কৃপা-েষ্টি দান ককর দ�ু্চম পকে মুহুমু্চহু স্খবলত 
পাদ এিং অন্স্রূপ আমার অিলম্বন হউন ।

ভতিকৃপযায় চৈতন্যলযাভ  
চিঃ িঃ অন্ত্য ৩.১৭০ 

হরিদযাস কৃপযা কশি তা যাহযাি উপশি ।
গসই কৃপযা ‘কযািণ‘ হইল চৈতন্য পযাইবযাশি ।।

হবরদাস ঠাকুকরর বিকশষ কৃপা তা ার উপর িরষণিত হকয়বছল, 
এিং এই চিষ্ণি কৃপার প্রিাকিই পরিতগীকাকল বতবন শ্রীচিতন্য 
মহাপ্রিুর শ্রীপাদপকদ্মর আশ্য় লাি ককরবছকলন । 

[হবরদাস ঠাকুর েখন িান্দপুর গ্রাকম িলরাম আিাকে্চর �ৃকহ 
অিথিান করবছকলন, তখন িালক রঘুনাে দাস গ�াস্ামরী গসখাকন 
হবরদাস ঠাকুরকক দশ্চন করকত আসকতন, এিং এিাকি তা ার কৃপা 
প্রাতি হন]
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সযাধরুকৃপযা রবনযা গপ্রম জন্মযায় নযা  
চিঃ িঃ অন্ত্য ৩.২৬৬

মযায়যা-দযাসরী ‘গপ্রম‘ মযাশর,—ইশথ রক রবষ্ময় ?
‘সযাধরুকৃপযা‘, ‘নযাম‘ রবনযা ‘গপ্রম‘ নযা জন্মযায় ॥

তাই কৃষ্ণদাসরী মায়াকদিরী েবদ এই ‘গপ্রম বিক্ষা ককরন, তাকত 
বিবস্মত হিার বক আকছ ? শুদ্িকতির কৃপা এিং ি�িাকনর 
নামকরীত্চ ন ি্যতরীত ি�িৎ-গপ্রম লাি করা োয় না ।

[হবরদাস ঠাকুকরর বনকট মায়াকদিরীর কৃষ্ণকপ্রম বিক্ষা]

চবণেশব রবশ্বযাস
চিঃ িঃ অন্ত্য ১৬.৪৮-৪৯

সব্গজ্-রশশিযামরণ চৈতন্য ঈশ্বি ।
 চবণেশব তা যাহযাি রবশ্বযাস, জযাশনন অন্তি ॥

গসইগুণ লঞযা প্রভরু  তা যাশি তরু ষ্ট হইলযা ।
অশন্যি দরুল্গভ প্রসযাদ তা যাহযাশি করিলযা ॥

শ্রীচিতন্য মহাপ্রিু সি্চজ্ঞ-বশকরামবণ পরকমশ্বর ি�িান, তাই 
বতবন জানকতন গে কাবলদাস অন্তকর চিষ্ণিকদর প্রবত কত শ্দ্া-
পরায়ণ  বছকলন । তা ার গসই গুকণর ফকল, শ্রীচিতন্য মহাপ্রিু তা ার 
প্রবত অত্যন্ত সন্তুষ্ট হকয়, অন্য সককলর দলু্চি প্রসাদ তা াকক দান 
ককরবছকলন । [কাবলদাকসর মহাপ্রিুর িরণামৃত গ্রহণ]
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গুরু-রশষ্য

গুরুতত্ত্ব 
চিঃ িঃ আবদ ১.৪৪

যদ্যরপ আমযাি গুরু — চৈতশন্যি দযাস ।
তথযারপ জযারনশয় আরম তা যাহযাি প্রকযাশ ॥

েবদও আবম জাবন গে, আমার গুরুকদি হকছেন শ্রীচিতন্য 
মহাপ্রিুর দাস, তিুও বতবন হকছেন শ্রীচিতন্য মহাপ্রিুর প্রকাশ ।

চিঃ িঃ আবদ ১.৪৫

গুরু কৃণেরূপ হন শযাশ্রেি প্রমযাশণ ।
গুরুরূশপ কৃণে কৃপযা কশিন ভতিরশণ ॥

শাকস্ত্রর প্রমাণ অনুসাকর শ্রীগুরুকদি শ্রীকৃষ্ণ গেকক অবিন্ন । 
গুরুরূকপ শ্রীকৃষ্ণ তা ার িতিকদর কৃপাপূি্চক উদ্ার ককরন ।

রশক্যাগুরু তত্ত্ব 
চিঃ িঃ আবদ ১.৪৭

রশক্যাগুরুশক ত‘ জযারন কৃশণেি স্বরূপ ।
অন্তয্গযামরী, ভতিশশ্ষ্, — এই দরুই রূপ ॥

বশক্ষাগুরুকক পরকমশ্বর ি�িান শ্রীকৃকষ্ণর স্রূপ িকল জানকত 
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হকি। শ্রীকৃষ্ণ বনকজকক অন্তে্চামরী পরমাত্ারূকপ ও গশ্ষ্ িতিরূকপ 
প্রকাশ ককরন ।

চিঃ িঃ আবদ ১.৫৮

জরীশব সযাক্যাৎ নযারহ তযাশত গুরু চৈতে্যরূশপ ।
রশক্যাগুরু হয় কৃণে মহযান্তস্বরূশপ ॥

গেকহতু সাক্ষাৎিাকি পরমাত্ার উপবথিবত অনুিি করা োয় না, 
তাই বতবন বনত্যমুতি ি�িদ্ভতিরূকপ আমাকদর সামকন আবিিূ্চত 
হন । এই গুরুকদি হকছেন শ্রীকৃকষ্ণরই অবিন্ন বিগ্রহ ।

আৈযাশয্গি মতই সযাি
চিঃ িঃ আবদ ১২.১০

আৈযাশয্গি মত গযই, গসই মত সযাি ।
তা যাি আজ্যা লরঙ্ঘ‘ ৈশল, গসই ত‘ অসযাি ॥

আিাকে্চর গে মত, গসই মতই হকছে সার । গে গসই মত লঙ্ঘন 
ককর, গস তৎক্ষণাৎ অসার হকয় োয় ।

গুরুশদশবি গযযার্যতযা 
চিঃ িঃ মর্য ৮.১২৮

রকবযা রবপ্র, রকবযা ন্যযাসরী শূদ্র গকশন নয় ।
গযই কৃণেতত্ত্বশবতেযা, গসই ‘গুরু‘ হয় ॥
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বেবন কৃষ্ণতত্ত্বকিতিা বতবনই ‘গুরু’, তা বতবন ব্রাহ্মণ গহান, বকম্বা 
সন্ন্যাসরীই গহান অেিা শূদ্রই গহান,তাকত বকছু োয় আকস না । 

[রামানন্দ রাকয়র প্রবত মহাপ্রিু]

সদগুরুি আৈিণ রবরধ
চিঃ িঃ আবদ ১২.৫০-৫১

প্ররতগ্রহ কভরু  নযা করিশব িযাজধন ।
রবষয়রীি অন্ন খযাইশল দরুষ্ট হয় মন ॥
মন দরুষ্ট হইশল নশহ কৃশণেি স্িণ ।
কৃণেস্ৃরত রবনরু হয় রনষ্ফল জরীবন ॥

আমার গুরুকদি শ্রীঅচদ্ত আিাে্চ কখনই রনরী ি্যবতি িা রাজার 
কাছ গেকক দান গ্রহণ ককরনবন । কারণ, গুরু েবদ বিষয়রীর কাছ 
গেকক অন্ন অেিা অে্চ গ্রহণ ককরন, তা হকল তা ার মন দষু্ট হয় । 
মন কলুবষত হকল কৃষ্ণকক স্মরণ করা োয় না; আর কৃষ্ণসৃ্মবত 
েবদ ি্যাহত হয়, তা হকল জরীিন বনষ্ফল হয় । 

[অচদ্ত আিাকে্চর গসিক কমলাকান্ত বিশ্বাকসর প্রবত মহাপ্রিু]

গুরু আজ্যা হয় বলবযান্ 
চিঃ িঃ মর্য ১০.১৪৪

ভট্ কশহ,—গুরুি আজ্যা হয় বলবযান্  ।
গুরু-আজ্যা নযা লরঙ্ঘশয়, শযা্রে — প্রমযাণ ॥
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সাি্চকিৌম িট্ািাে্চ িলকলন, “গুরুকদকির আকদশ সিিাইকত 
িলিান, তাই গুরুকদকির আকদশ কখনই লঙ্ঘন করা োয় না । 
এটিই শাস্ত্র প্রমাণ ।” 

[মহাপ্রিু স্রীয়গুরুভ্াতা গ�াবিন্দকক ি্যবতিকসিায় বনেুতি করকত 
বদ্রাববিত বছকলন, বকন্তু তা ার গুরুকদি ঈশ্বর পুররী স্য়ং গ�াবিন্দকক 
আজ্ঞা বদকয়কছন মহাপ্রিুর গসিা করকত । তখন মহাপ্রিু সাি্চকিৌম 
িট্ািাকে্চর কাকছ এর সমারান বজজ্ঞাসা করকল সাি্চকিৌম 
িট্ািাকে্চর উতির]

গুরু গক? 
চিঃ িঃ মর্য ১৫.১১৭

শুরন‘ হশষ্গ কশহ প্রভরু—“করহশল রনশ্চয় ।
যাযাহযা চহশত কৃণেভরতি গসই গুরু হয়” ॥

গসই কো শুকন শ্রীচিতন্য মহাপ্রিু িলকলন, “হা ্যা, তুবম ো িকলছ 
তাই বঠক । োর কাছ গেকক কৃষ্ণিবতি লাি হয়, বতবনই হকছেন 
গুরু ।”

[মহাপ্রিু শ্রীখকণ্ডর রঘুনন্দকনর বপতা মুকুন্দ দাস প্রশ্ন করকলন, 
“গক   বপতা ? বতবন না রঘুনন্দন ? উতিকর মুকুন্দ দাস িলকলন 
গে, “রঘুনন্দনই হকছে বপতা এিং আবম তার পুত্র ।”]
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ভরবযাশনি কৃপযাি প্রকযাশ 
চিঃ িঃ মর্য ২২.৪৭

কৃণে যরদ কৃপযা কশি গকযান ভযার্যবযাশন ।
গুরু-অন্তয্গযারম-রূশপ রশখযায় আপশন ॥

চিত্যগুরুরূকপ শ্রীকৃষ্ণ সককলরই হৃদকয় বিরাজমান । বতবন েখন 
গকান িা�্যিান ি্যবতিকক কৃপা ককরন, গেন বতবন স্য়ং তাকক, 
িাবহকর গুরুরূকপ এিং অন্তকর অন্তে্চামরীরূকপ ি�িদ্ভবতির বশক্ষা 
দান ককরন । [সনাতন বশক্ষা]

গুরুশদশবি কযাশছ প্র্ কিযা এবং শ্বণ কিযা 
চিঃ িঃ মর্য ২৫.১২২

সব্গ-গদশ-কযাল-দশযায় জশনি কত্গ ব্য ।
গুরু-পযাশশ গসই ভরতি প্রষ্টব্য, গশ্যাতব্য ॥

তাই সমস্ত গদকশর, সমস্ত কাকলর, সমস্ত অিথিায় প্রবতটি মানুকষর 
কত্চ ি্য সদ্ুরুর শরণা�ত হকয় গসই িবতি সম্বকন্ প্রশ্ন করা এিং 
বনষ্া সহকাকর শ্িণ করা । [প্রকাশানন্দ সরস্তরীর প্রবত মহাপ্রিু]

দরীক্যা
চিঃ িঃ অন্ত্য ৪.১৯২

দরীক্যাকযাশল ভতি কশি আত্সমপ্গণ ।
গসইকযাশল কৃণে তযাশি কশি আত্সম ॥
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দরীক্ষার সময়, িতি েখন বনকজকক সি্চকতািাকি শ্রীকৃকষ্ণর গসিায় 
উৎস�্চ ককরন, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাকক বনকজর িকল গ্রহণ ককরন ।

[হবরদাস ঠাকুর এিং সনাতন গ�াস্ামরীর প্রবত মহাপ্রিু]

গুরুশদব কতৃ্গ ক উশপরক্ত হবযাি ফল 
চিঃ িঃ অন্ত্য ৮.৯৯

গুরু উশপক্যা চকশল, ঐশছ ফল হয় ।
ক্রশম ঈশ্বি পয্গন্ত অপিযাশধ গঠকয় ।।

গুরুকদি েবদ কাউকক পবরত্যা� ককরন, তাহকল এরকমই ফল 
হয়—রামি্রেপুররীর মকতা, অিকশকষ ি�িাকনর িরকণ ব�কয় গসই 
অপরার  গঠকক ।

 [ঈশ্বর পুররী এিং মহাপ্রিুর প্রবত রামি্রে পুররীর অপরার]

গুরুশদব রশষ্যশক পিরীক্যা কশিন 
চিঃ িঃ অন্ত্য ৪.১

বৃন্দযাবনযাৎ পরুনঃ প্রযাপ্ং শ্রীশরৌিঃ শ্রীসনযাতনম্  ।
গদহপযাতযাদবন্ গনেহযাৎ শুদ্ং ৈশক্র পিরীক্য়যা ॥

িৃন্দািন গেকক আ�ত সনাতন গ�াস্ামরীকক শ্রীচিতন্য মহাপ্রিু 
গনেহক্রকম গদহপাত গেকক উদ্ার ককর পররীক্ষা-পূি্চক শুদ্ 
ককরবছকলন ।
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‘দযাস‘-অরভমযান

কৃণেশপ্রশমি প্রভযাব
চিঃ িঃ আবদ ৬.৫৩

কৃণেশপ্রশমি এই এক অপূব্গ প্রভযাব ।
গুরু-সম-লঘরুশক কিযায় দযাস্যভযাস ॥

কৃষ্ণকপ্রকমর এই এক অপূি্চ প্রিাি গে, তা গুরু, সম ও লঘু 
সকলকক শ্রীকৃকষ্ণর প্রবত দাস্যিাকি আবিষ্ট ককর ।

রনত্যযানন্দ প্রভরুি দযাস্য-ভযাব
চিঃ িঃ আবদ ৫. ১৩৭

আপনযাশক ভৃত্য করি‘ কৃশণে প্রভরু  জযাশন ।
কৃশণেি কলযাি কলযা আপনযাশক মযাশন ॥

বতবন বনকজকক িৃত্য িকল মকন ককরন এিং শ্রীকৃষ্ণকক প্রিু িকল 
জাকনন। এিাকিই বতবন বনকজকক শ্রীকৃকষ্ণর কলার কলা িকল 
মকন ককরন ।

চিঃ িঃ আবদ ৬.৪৮

রনত্যযানন্দ অবধূত সবযাশত আরল ।
চৈতশন্যি দযাস্য-গপ্রশম হইলযা পযারল ॥
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শ্রীবনত্যানন্দ অিরূত শ্রীচিতন্য মহাপ্রিুর সমস্ত পাষ্চদকদর মকর্য  
সি্চাগ্র�ণ্য । বতবন শ্রীচিতকন্যর দাস্যকপ্রকম পা�ল হকয়বছকলন ।

চিঃ িঃ মর্য ১.২৮

যদ্যরপ আপরন হশয় প্রভরু  বলিযাম ।
তথযারপ চৈতশন্যি কশি দযাস-অরভমযান ॥

েবদও শ্রীবনত্যানন্দ প্রিু স্য়ং িলরাম, তিুও বতবন বনকজকক 
শ্রীচিতন্য মহাপ্রিুর দাস িকল মকন করকতন ।

চিঃ িঃ মর্য ১.২৯

‘চৈতন্য‘ গসব, ‘চৈতন্য‘ রযাও, লও ‘চৈতন্য‘-নযাম ।
‘চৈতশন্য‘ গয ভরতি কশি, গসই গমযাি প্রযাণ ॥

শ্রীবনত্যানন্দ প্রিু সকলকক শ্রীচিতন্য মহাপ্রিুর গসিা করকত, 
শ্রীচিতন্য মহাপ্রিুর নাম গ্রহণ করকত, শ্রীচিতন্য মহাপ্রিুর 
মবহমা করীত্চ ন করকত অনুকরার ককরবছকলন । শ্রীবনত্যানন্দ প্রিু 
িকলবছকলন, “গে শ্রীচিতন্য মহাপ্রিুকক িবতি ককর, গস আমার 
প্রাকণর মকতা বপ্রয় ।”

অচবৈত আৈযাশয্গি দযাস্য-ভযাব
চিঃ িঃ আবদ ৬.৪২-৪৩ 

চৈতন্যশরযাসযারঞশক আৈযায্গ কশি ‘প্রভরু ‘-জ্যান ।
আপনযাশক কশিন তা যাি ‘দযাস‘-অরভমযান ॥
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গসই অরভমযান-সরুশখ আপনযা পযাসশি ।
  ‘কৃণেদযাস‘ হও—জরীশব উপশদশ কশি ॥

শ্রীঅচদ্ত আিাে্চ প্রিু বকন্তু শ্রীচিতন্য মহাপ্রিুকক তা ার প্রিু িকল 
মকন ককরন এিং বনকজকক শ্রীচিতন্য মহাপ্রিুর দাস িকল মকন 
ককরন । গসই অবিমাকনর আনকন্দ বতবন সম্পূণ্চিাকি আত্বিসৃ্মত 
হন এিং সমস্ত জরীিকক উপকদশ গদন, “গতামরা হছে শ্রীচিতন্য 
মহাপ্রিুর দাস ।”

সকশলি দযাস্যভযাশব আনন্দ
চিঃ িঃ আবদ ৬.৪৭

দযাস্য-ভযাশব আনরন্দত পযারিষদরণ ।
রবরধ, ভব, নযািদ আি শুক, সনযাতন ॥

ব্রহ্মা, বশি, নারদ, শুক ও সনাতন আবদ শ্রীকৃকষ্ণর সমস্ত 
পাে্চকদরা দাস্যিাকি আনবন্দত ।

সকশলই তা যাি দযাস
চিঃ িঃ আবদ ৬.৮৫-৮৬

গকহ মযাশন, গকহ নযা মযাশন, সব তা যাি দযাস ।
 গয নযা মযাশন, তযাি হয় গসই পযাশপ নযাশ ॥

চৈতশন্যি দযাস মরুরঞ, চৈতশন্যি দযাস ।
চৈতশন্যি দযাস মরুরঞ, তা যাি দযাশসি দযাস ॥
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গকউ তা াকক মাকন আিার গকউ তা াকক মাকন না, তিুও সককলই 
তা ার দাস। গে তা াকক মাকন না, গসই পাকপ তার সি্চনাশ হয় । 
আবম শ্রীচিতন্য মহাপ্রিুর দাস, শ্রীচিতন্য মহাপ্রিুর দাস । আবম 
শ্রীচিতন্য মহাপ্রিুর দাস এিং তা ার দাকসর অনুদাস ।

কৃণেপযাদপদ্ম-র্
চিঃ িঃ অন্ত্য ৬.১৩৬

কৃণেপযাদপদ্ম-র্ গযই জন পযায় ।
ব্র্শলযাক-আরদ-সরুখ তা যাশক নযারহ ভযায় ॥

শ্রীকৃকষ্ণর শ্রীপাদপকদ্মর গসৌরি গে আঘ্াণ ককরকছ, তার কাকছ 
ব্রহ্মকলাককর সুখও তুছে িকল মকন হয় ।
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অনথ্গ

কযাম ও গপ্রশমি পযাথ্গক্য 
চিঃ িঃ আবদ ৪.১৬৪

  কযাম, গপ্রম—গদযাাহযাকযাি রবরভন্ন লক্ণ ।
গলৌহ আি গহম চযশছ স্বরূশপ রবলক্ণ ॥

কাম ও গপ্রকমর লক্ষণ বিবিন্ন, বঠক গেমন গলাহার সকঙ্গ গসানার 
পাে্চক্য ।

চিঃ িঃ আবদ ৪.১৭১

অতএব কযাম—গপ্রশম বহুত অন্তি ।
কযাম—অ্তমঃ, গপ্রম—রনম্গল ভযাস্কি ॥

তাই কাম ও গপ্রকমর মকর্য এক বিরাট পাে্চক্য রকয়কছ ।  কাম হকছে 
�িরীরতম অন্কাকরর মকতা, আর গপ্রম সূকে্চর মকতা উজ্জ্বল।

কযাম ও গপ্রশমি সংজ্যা
চিঃ িঃ আবদ ৪.১৬৫

আশত্র্রেয়প্ররীরত-বযাছেযা—তযাশি বরল, ‘কযাম‘ ।
কৃশণের্রেয়প্ররীরত-ইচ্ছযা ধশি ‘গপ্রম‘ নযাম ॥

বনকজর ইব্রেয়-তৃবতির িাসনাকক িলা হয় কাম, আর শ্রীকৃকষ্ণর 
ইব্রেকয়র প্ররীবত সারকনর ইছোকক িলা হয় গপ্রম ।
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কযাষ্ রনরমতিত ্রেরী মূরততি
চিঃ িঃ অন্ত্য ২.১১৮

দরুব্গযাি ইর্রেয় কশি রবষয়-গ্রহণ ।
দযািবরী প্রকৃরত হশি মরুশনিরপ মন ॥

ইব্রেয়গুবল এমনই প্রিলিাকি ইব্রেকয়র বিষকয়র প্রবত আসতি গে 
কাষ্ বনরমণিত স্ত্ররী মূরতণি পে্চন্ত মুবনকদর বিতি হরণ ককর । 

[গছাট হবরদাসকক পবরত্যাক�র কারণ সম্বকন্ িতি�ণ মহাপ্রিুকক 
বজজ্ঞাসা করকল মহাপ্রিুর উতির]

গছযাট হরিদযাশসি দণ্ড গথশক ভতিরশণি 
হৃদশয় ্যাস 

চিঃ িঃ অন্ত্য ২.১৪৪

গদরখ‘ ্যাস উপরজল সব ভতিরশণ ।
স্বশনেহ ছযারড়ল সশব ্রেরী-স্যাষশণ ॥

এই দষৃ্টান্ত দশ্চন ককর সমস্ত িতিকদর হৃদকয় ত্রাকসর উদয় হল, 
এিং তারা স্কনে পে্চন্তও স্ত্ররী-সম্ভাষণ িজ্চ ন করকলন ।

[গছাট হবরদাকসর দণ্ড]
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প্ররতষ্যা
চিঃ িঃ মর্য ৪.১৪৬-১৪৭

  প্ররতষ্যাি স্বভযাব এই জরশত রবরদত ।
গয নযা বযাশছে, তযাি হয় রবধযাতযা-রনরমতিত ॥

প্ররতষ্যাি ভশয় পরুিরী গরলযা পলযাঞযা ।
কৃণে-গপ্রশম প্ররতষ্যা ৈশল সশঙ্গ রড়যাঞযা ।।

এটিই হকছে প্রবতষ্ার স্িাি—বিরাতা োাকক প্রবতষ্া বদকত 
িান, বতবন না িাইকলও তা ার খ্যাবত সারা জ�ৎ জকুড় প্রিাবরত 
হয় । প্রবতষ্ার িকয় মারকি্রে পুররী গরমুণা গেকক পাবলকয় 
গ�কলন। বকন্তু ি�িৎ-গপ্রম জবনত প্রবতষ্ার এমনই মবহমা গে, 
তা ি�িদ্ভকতির সকঙ্গ সকঙ্গ িকল । 

মযাৎসয্গ
চিঃ িঃ মর্য ১৫.২৭৪-২৭৫

সহশজ রনম্গল এই ‘ব্রযা্ণ‘-হৃদয় ।
কৃশণেি বরসশত এই গযযার্য্যান হয় ॥

‘মযাৎসয্গ‘-ৈণ্ডযাল গকশন ইহা যা বসযাইশল ।
পিম পরব্ ্যান অপরব্ চকশল ॥

এই ব্রাহ্মকণর হৃদয় স্ািাবিক িাকিই বনম্চল; গসটি শ্রীকৃকষ্ণর িসা 
উপেুতি থিান, বকন্তু গসখাকন গকন তুবম মাৎসে্চরূপ িণ্ডালকক 
িসাকল? গসই পরম পবিত্র থিানকক গকন এইিাকি অপবিত্র 
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করকল? [সাি্চকিৌম িট্ািাকে্চর জামাতা অকমাকঘর প্রবত মহাপ্রিু]

রবষয় বযাসনযাকযািরী—মহযামূখ্গ
চিঃ িঃ অন্ত্য ৯.৬৯

গতযামযাি ভজন-ফশল গতযামযাশত ‘গপ্রমধন‘ ।
রবষয় লযারর‘ গতযামযায় ভশজ, গসই মূখ্গ জন ॥

কাশরীবমশ্ আরও িলকলন, “গকউ েখন আপনার সন্তুষ্টি বিরাকনর 
জন্য আপনার প্রবত গসিাপরায়ণ হন, তখন বতবন গপ্রমরূপ 
মহাসম্পদ লাি ককরন । বকন্তু গকউ েবদ জড় বিষয় লাকির 
আশায় আপনার গসিা ককর, গস মহামূখ্চ ।” 

[মহাপ্রিুর প্রবত কাশরী বমশ্]



wØZxq Aa¨vq

195

চবিযার্য রবদ্যযা

সমদষৃ্টি
চিঃ িঃ অন্ত্য ৪.১৭৯

আরম ত‘—সন্ন্যযাসরী, আমযাি ‘সম-দষৃ্টি‘ ধম্গ ।
ৈন্দন-পশঙ্কশত আমযাি জ্যান হয় ‘সম‘ ॥

বকন্তু আবম সন্ন্যাসরী, তাই আমার কত্চ ি্য সমদষৃ্টি সম্পন্ন হওয়া ।  
িন্দকনর প্রবত এিং পকঙ্কর প্রবত আবম সমিুবদ্ সম্পন্ন । 

[সনাতন গ�াস্ামরীর প্রবত মহাপ্রিু]

মহযাপ্রভরুি ভতিশদি প্রধযান চবরশষ্ট্য 
চিঃ িঃ অন্ত্য ৬.২২০

মহযাপ্রভরুি ভতিরশণি চবিযার্য প্রধযান
যযাহযা গদরখ‘ প্ররীত হন গরৌি-ভরবযান্ ॥

শ্রীচিতন্য মহাপ্রিুর িতিরা চিরা�্য প্ররান, এিং তাকদর 
গসই চিরা�্য গদকখ পরকমশ্বর ি�িান শ্রীক�ৌরসুন্দর অত্যন্ত প্ররীত 
হন । 

[রঘুনাে দাস গ�াস্ামরীর চিরা�্য প্রসকঙ্গ]
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মক্গ ট-চবিযার্য পরিত্যযাজ্য; চবিযাররীি আভ্যন্তিরীণ 
গৈতনযা ও বযারহ্যক আৈিণ  

চিঃ িঃ মর্য ১৬.২৩৮-২৩৯

মক্গ ট-চবিযার্য নযা কি গলযাক গদখযাঞযা ।
যথযাশযযার্য রবষয় ভরুঞ্‘ অনযাসতি হঞযা ॥
অন্তশি রনষ্যা কি, বযাশহ্য গলযাকব্যবহযাি ।
অরৈিযাৎ কৃণে গতযামযায় করিশবন উদ্যাি ॥

শ্রীচিতন্য মহাপ্রিু রঘুনাে দাসকক িলকলন, “গলাককর কাকছ 
িাহিা পািার জন্য কপট চিরাক�্যর অবিনয় কর না; অনাসতি 
হকয় েোকো�্য বিষয় গিা� কর । অন্তকর বনষ্াসহকাকর ি�িাকনর 
গসিা কর, বকন্তু িাইকর একজন সারারণ বিষয়রীর মকতা আিরণ 
কর । তাহকল শ্রীকৃষ্ণ গতামার প্রবত অবিকরই সন্তুষ্ট হকিন এিং 
মায়ার িন্ন গেকক গতামাকক উদ্ার করকিন। 

[রঘুনাে দাস গ�াস্ামরীর প্রবত মহাপ্রিু]
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রঘুনাে দাস গ�াস্ামরীর চিরা�্য প্রসকঙ্গ গ�াবিকন্দর প্রবত মহাপ্রিু 
বনকম্নাতি গ্াকগুবল িকল চিরা�্য রকম্চর আদশ্চ মান থিাপন 
ককরন...

চবিযাররীি রনত্য ও চনরমরতেক কম্গ
চিঃ িঃ অন্ত্য ৬.২২৩

চবিযাররী করিশব সদযা নযাম-সঙ্করীত্গ ন ।
মযাররয়যা খযাঞযা কশি জরীবন িক্ণ ॥

চিরা�রী সি্চদা নাম-সংকরীত্চ ন করকি, এিং বিক্ষা ককর জরীিন 
রারণ করকি।

চিঃ িঃ অন্ত্য ৬.২২৬

চবিযাররীি কৃত্য—সদযা নযাম-সঙ্করীত্গ ন ।
শযাক-প্-ফল-মূশল উদি-ভিণ ॥

চিরা�রীর কত্চ ি্য—সি্চদা নাম-সংকরীত্চ ন করা, এিং শাক-পাতা, 
ফল-মূল, ো পাওয়া োয় তাই বদকয় উদর-িরণ করা ।

পিরনভ্গিশরীল চবিযাররী কৃণে কতৃ্গ ক উশপরক্ত  
চিঃ িঃ অন্ত্য ৬.২২৪

চবিযাররী হঞযা গযবযা কশি পিযাশপক্যা ।
কযায্গরসরদ্ নশহ, কৃণে কশিন উশপক্যা ॥

চিরা�রী হকয় গে পকরর উপর বনি্চর ককর, তার কাে্চবসবদ্ হয় না, 
এিং কৃষ্ণ তাকক উকপক্ষা ককরন ।
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রজহ্যাি লযালসযা অবশ্য পরিত্যযাজ্য
চিঃ িঃ অন্ত্য ৬.২২৫

চবিযাররী হঞযা কশি রজহ্যাি লযালস ।
পিমযাথ্গ যযায়, আি হয় িশসি বশ ॥

চিরা�রী হকয় গকউ েবদ বজহ্ার লালসা ককর, তাহকল তার পরমাে্চ 
সারন হয় না, এিং গস বজহ্ার রকসর িশিতগী হয় ।

রজহ্যা-রশ্-উদি দমন
চিঃ িঃ অন্ত্য ৬.২২৭

রজহ্যাি লযালশস গযই ইরত-উরত ধযায় ।
রশশ্যাদিপিযায়ণ কৃণে নযারহ পযায় ॥

বজহ্ার লালকস গে এবদকক ওবদকক ঘুকর গিড়ায়, গসই বশকশ্নাদর-
পরায়ণ ি্যবতি কখনও কৃষ্ণকক পায় না ।

বযারহ্যক রনশষধ ও আভ্যন্তিরীণ রবরধ
চিঃ িঃ অন্ত্য ৬.২৩৬-২৩৭

গ্রযাম্যকথযা নযা শুরনশব, গ্রযাম্যবযাত্গ যা নযা করহশব ।
ভযাল নযা খযাইশব আি ভযাল নযা পরিশব ॥

অমযানরী মযানদ হঞযা কৃণেনযাম সদযা ল‘গব ।
ব্রশজ িযাধযাকৃণে-গসবযা মযানশস করিশব ॥
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জড় জা�বতক বিষয় বনকয় আকলািনা করকি না, এিং গসই সমস্ত 
বিষকয় শ্িণ করকি না । িাল খািার খাকি না এিং িাল কাপড় 
পরকি না । বনকজ গকান রকম সম্াকনর প্রত্যাশা না ককর অন্য 
সকলকক েোকো�্য সম্ান প্রদশ্চন ককর সি্চদা কৃষ্ণনাম গ্রহণ 
করকি, এিং মানকস িৃন্দািকন রারাকৃকষ্ণর গসিা করকি । 

[রঘুনাে দাস গ�াস্ামরীর প্রবত মহাপ্রিু]

রবষয়রীি অন্ন
চিঃ িঃ অন্ত্য ৬.২৭৮-২৭৯

রবষয়রীি অন্ন খযাইশল মরলন হয় মন ।
 মরলন মন চহশল নশহ কৃশণেি স্িণ ।।

রবষয়রীি অন্ন হয় ‘িযাজস‘ রনমন্ত্রণ ।
দযাতযা, গভযাতিযা—দরুা হযাি মরলন হয় মন ॥

বিষয়রীর অন্ন গ্রহণ করকল মন কলুবষত হয়, এিং মন কলুবষত 
হকল েোেেিাকি শ্রীকৃষ্ণকক স্মরণ করা োয় না । বিষয়রীর অন্ন 
রকজাগুকণর দ্ারা প্রিাবিত, তাই বিষয়রীর বনমন্ত্রণ গ্রহণ করকল, 
দাতা এিং গিাতিা দজুকনরই মন মবলন হয় ।

[মহাপ্রিুর উবতি]
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কৃণেকথযাি মযাহযাত্্য

কৃণেকথযাি অমৃত ধযািযা 
চিঃ িঃ আবদ ২.২

কৃশণেযাৎকরীত্গ নরযাননত্গ নকলযাপযাশথযাজরন-ভ্রযারজতযা
সদ্তিযাবরলহংসৈক্রমধরুপশশ্ণরীরবহযািযাস্পদম্  ।
কণ্গযানরন্দকলধ্বরনব্গহতরু  গম রজহ্যামরূপ্রযাঙ্গশণ
শ্রীচৈতন্যদয়যারনশধ তব লসল্রীলযাসরুধযাস্বধরু্গনরী ॥

গহ দয়ার সমুদ্র শ্রীচিতন্য মহাপ্রিু, �ঙ্গার অমৃতময় রারাসদশৃ 
আপনার অপ্রাকৃত লরীলামৃত আমার মরুিূবম-সদশৃ বজহ্ায় 
প্রিাবহত গহাক । এই অমৃকতর রারাকক পবরকশাবিত ককরকছ �ান, 
উচ্চ সংকরীত্চ ন ও নত্চ নরূপ পদ্মসমূহ, ো শুদ্ িতিমণ্ডলরীরূপ 
হংস, িক্রিাক ও ভ্মরসমূকহর বিহারথিল । এই অমৃতরূপ নদরীর 
প্রিাহ এক মরুর ধ্ববন সৃষ্টি করকছ, ো তা াকদর শ্িণেু�কলর পকক্ষ 
পরম আনন্দদায়ক ।

অনন্তশশশষি রনিন্তি কৃণে কথযা রযান 
চিঃ িঃ আবদ ৫.১২০-১২১

গসই ত‘ ‘অন্তত‘ ‘গশষ‘— ভতি অবতযাি ।
ঈশ্বশিি গসবযা রবনযা নযারহ জযাশন আি ॥

সহস্র-বদশন কশি কৃণেগুণ রযান ।
রনিবরধ গুণ রযা‘ন, অন্ত নযারহ পযা‘ন ॥
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গসই অনন্তকশষ হকছেন ি�িাকনর িতি-অিতার । ি�িান 
শ্রীকৃকষ্ণর গসিা ছাড়া বতবন আর বকছু জাকনন না । সমস্র িদকন 
বতবন শ্রীকৃকষ্ণর মবহমা করীত্চ ন ককরন, বকন্তু এিাকিই বনরন্তর 
করীত্চ ন ককরও বতবন ি�িাকনর মবহমার অন্ত পান না ।

কশণ্গর্রেশয়ি প্রকৃত উপশযযার 
চিঃ িঃ মর্য ২.৩১

কৃশণেি মধরুি বযাণরী,   অমৃশতি তিরঙ্গণরী,
তযাি প্রশবশ নযারহ গয শ্বশণ ।

কযাণযাকরড়-রছদ্র সম,   জযারনহ গস শ্বণ,
তযাি জন্ম চহল অকযািশণ ॥

শ্রীকৃকষ্ণর মরুর িাণরী অমৃকতর তরকঙ্গর মকতা । গসই অমৃত েবদ 
কণ্চকূহকর প্রকিশ না ককর, তা হকল গসই কণ্চ কাণাকবড়র বছকদ্রর 
মকতা । অকারকণ গসই ককণ্চর সৃষ্টি হকয়কছ ।

কৃণেৈিণ লযাশভি পন্থযা 
চিঃ িঃ অন্ত্য ৪.৬৫

করু বরুরদ্ ছযারড়য়যা কি শ্বণ-করীত্গ ন ।
অরৈিযাৎ পযাশব তশব কৃশণেি ৈিণ ॥

শ্রীচিতন্য মহাপ্রিু সনাতন গ�াস্ামরীকক িলকলন, “গতামার সমস্ত 
দিু্চাসনা পবরত্যা� কর, গকননা গসগুবল শ্রীকৃকষ্ণর শ্রীপাদপকদ্ম 
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আশ্য় লাি করার প্রবতকূল । কৃষ্ণনাম শ্িণ করীত্চ কন মগ্ন হও । 
তাহকল অবিকরই তুবম কৃকষ্ণর শ্রীপাদপকদ্মর আশ্য় লাি করকি।” 

[সনাতন গ�াস্ামরীর পবরকল্পনা বছল জ�ন্নাকের রেোত্রায় 
গদহত্যা� করকিন । তা ার এই পবরকল্পনা পবরত্যা� করকত 
মহাপ্রিুর আজ্ঞা]

কৃণেকথযায় রুরৈ
চিঃ িঃ অন্ত্য ৫.৯

কৃণেকথযায় রুরৈ গতযামযাি — বড় ভযার্যবযান্  ।
যযাি কৃণেকথযায় রুরৈ, গসই ভযার্যবযান্ ॥

“আবম গদখকত পাবছে গে কৃষ্ণকোয় গতামার রুবি হকয়কছ তাই 
তুবম মহা িা�্যিানস্ । কৃষ্ণকোয় োর রুবির উদয় হকয়কছ গসই 
িা�্যিানস্ ।”  [প্রদ্ুযম্ন বমকশ্র প্রবত মহাপ্রিু]
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চৈতন্য লরীলযাি মযাহযাত্্য

চৈতন্য লরীলযাি ফলশ্রুরত
চিঃ িঃ আবদ ১.১০৭-১০৯

শুরনশল খরণ্ডশব রৈশতেি অজ্যানযারদ গদযাষ ।
কৃশণে রযাঢ় গপ্রম হশব, পযাইশব সশন্তযাষ ॥
শ্রীচৈতন্য-রনত্যযানন্দ-অচবৈত-মহত্ত্ব ।

 তা যাি ভতি-ভরতি-নযাম-গপ্রম-িসতত্ত্ব ॥
রভন্ন রভন্ন রলরখয়যারছ করিয়যা রবৈযাি ।
 শুরনশল জযারনশব সব বস্তুতত্ত্বসযাি ॥

গকিল মাত্র বিনরীতিাকি তা শ্িণ করকলই অজ্ঞানতা জবনত 
হৃদকয়র সমস্ত গদাষ খণ্ডন হয় এিং শ্রীকৃকষ্ণর প্রবত �িরীর 
অনুরা� লাি হয় । এটিই হকছে শাবন্ত লাকির প্রকৃষ্ট পন্থা । েবদ 
চরে্চ সহকাকর শ্রীচিতন্য মহাপ্রিুর মবহমা, শ্রীবনত্যানন্দ প্রিুর 
মবহমা, শ্রীঅচদ্ত আিাে্চ প্রিুর মবহমা এিং তা াকদর িতি, িবতি, 
নাম, েশ ও তা াকদর গপ্রমময়রী সম্পকক্চ র মাহাত্্য শ্িণ করা 
হয়, তা হকল সমস্ত তত্ত্বিস্তুর সার বিষয় হৃদয়ঙ্গম করা োয় । 
তাই, আবম েুবতি ও বিিারপূি্চক এই সমস্ত বিষয় (শ্রীচিতন্য-
িবরতামৃকত) িণ্চনা ককরবছ ।
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রনয়রমত শ্বণ, করীত্গ ন, রৈন্তন 
চিঃ িঃ অন্ত্য ১২.১

শ্রুয়তযাং শ্রুয়তযাং রনত্যং ররীয়তযাং ররীয়তযাং মরুদযা  ।
রৈন্ত্যতযাং রৈন্ত্যতযাং ভতিযাচশ্চতন্য ৈরিতযামৃতম্ ॥

গহ িতি�ণ, এই শ্রীচিতন্য-িবরতামৃত বনত্য শ্িণ করুন, �ান 
করুন এিং আনকন্দ বিন্তা করুন ।

অমৃত-রস র্ু  
চিঃ িঃ আবদ ১২.৯৪ 

গরৌিলরীলযামৃতরস র্ু —অপযাি অরযাধ ।
গক করিশত পযাশি তযাহা যা অবরযাহ—সযাধ ॥

শ্রীচিতন্য মহাপ্রিুর লরীলা-সমুদ্র অপবরকময় ও অ�ার । এমন 
গকউ আকছ বক, োর গসই বিশাল সমুকদ্রর পবরমাপ করার সাহস 
আকছ?

চিঃ িঃ অন্ত্য ৫.৮৮-৮৯

শ্রীচৈতন্যলরীলযা এই -অমৃশতি রস র্ু  ।
র্জরৎ ভযাসযাইশত পযাশি যযাি এক রবন্দরু ॥

চৈতন্যৈরিতযামৃত রনত্য কি পযান ।
যযাহযা চহশত ‘গপ্রমযানন্দ‘, ‘ভরতিতত্ত্ব-জ্যান‘ ॥

 শ্রীচিতন্য মহাপ্রিুর এই লরীলা অমৃকতর সমুকদ্রর মকতা, োর এক 
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বিন্দকুত বত্রজ�ৎ িাসাকত পাকর । গহ িতি�ণ, বনরন্তর শ্রীচিতন্য 
মহাপ্রিুর লরীলার অমৃত পান কর । তার ফকল গপ্রমানন্দ আস্াদন 
করকত পারকি এিং িবতিতকত্ত্বর জ্ঞান লাি করকত পারকি ।

চিঃ িঃ অন্ত্য ১১.১০৬-১০৭ 

চৈতন্যৈরি্ এই অমৃশতি রস র্ু  ।
 কণ্গ-মন তৃপ্ কশি যযাি এক রবন্দরু ॥
ভবরস র্ু  তরিবযাশি আশছ যযাি রৈতে ।
শ্দ্যা করি‘ শুন গসই চৈতন্যৈরি্ ॥

শ্রীচিতন্য মহাপ্রিুর িবরত্র বঠক একটি অমৃকতর সমুকদ্রর মকতা, 
োর এক বিন্দ ুকণ্চ এিং মনকক সম্পূণ্চরূকপ তৃতি ককর । বেবন 
িিসমুদ্র পার হকত আগ্রহরী, বতবন গেন শ্দ্া সহকাকর শ্রীচিতন্য 
মহাপ্রিুর িবরতামৃত শ্িণ ককরন ।

চিঃ িঃ আবদ ১৬.১১০ 

চৈতন্য-গরযাসযারঞি লরীলযা—অমৃশতি ধযাি ।
সশব্গর্রেয় তৃপ্ হয় শ্বশণ যযাহযাি ॥

শ্রীচিতন্য মহাপ্রিুর লরীলা অমৃকতর রারার মকতা এিং তা শ্িণ 
করার ফকল সমস্ত ইব্রেয় তৃতি হয় ।



kÖx‰PZb¨ c`¨vejx

206

স্বরূশপি ভযাণ্ডযাশি িত্সযাি
চিঃ িঃ মর্য ২.৮৪ 

চৈতন্যলরীলযা-িত্-সযাি,           স্বরূশপি ভযাণ্ডযাি,
গতা শহযা থরুইলযা িঘরুনযাশথি কশঠে ।

তা যাহযা রকছরু  গয শুরনলরুা,        তযাহযা ইহা যা রবস্যারিলরুা,
ভতিরশণ রদলরুা এই গভশট ॥

শ্রীচিতন্য মহাপ্রিুর লরীলা সমস্ত রকত্নর সার । স্রূপ দাকমাদর 
গ�াস্ামরীর িাণ্ডাকর গসই রত্নরাবজ বছল । বতবন তা শ্রীল রঘুনাে 
দাস গ�াস্ামরীর ককণ্ঠ গরকখবছকলন । তা ার কাছ গেকক অল্প গেটুকু 
আবম শ্িণ ককরবছ, তা আবম এই গ্রকন্থ িণ্চনা ককর সমস্ত িতিকদর 
কাকছ উপহার-স্রূপ বনকিদন করলাম ।

অদ্রুত চৈতন্যৈরিত
চিঃ িঃ মর্য ২.৮৭ 

 গযবযা নযারহ বরুশঝ গকহ,          শুরনশত শুরনশত গসহ,
রক অদ্রুত চৈতন্যৈরিত ।

কৃশণে উপরজশব প্ররীরত,            জযারনশব িশসি িরীরত,
শুরনশলই বড় হয় রহত ॥

প্রেকম গকউ েবদ তা িুঝকত নাও পাকর, বকন্তু িারিার গশানার ফকল 
তার হৃদকয়ও কৃষ্ণকপ্রকমর উদয় হকি । এমনই অদু্ভত শ্রীচিতন্য 
মহাপ্রিুর লরীলার প্রিাি গে, ররীকর ররীকর ব্রজক�াবপকাকদর সকঙ্গ 
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ও ব্রজিাসরীকদর সকঙ্গ শ্রীকৃকষ্ণর অপ্রাকৃত গপ্রম তখন হৃদয়ঙ্গম  
হকি । তাই সকলকক বনকদ্চ শ গদওয়া হকয়কছ িারিার এই গ্রন্থ শ্িণ 
করার জন্য, োর প্রিাকি ররীকর ররীকর পরম কল্যাণ সাবরত হকি ।

রমরশ্যরুতি ঘনদরুগ্ কণ্গবৈযািযা পযান করুন 
চিঃ িঃ মর্য ৮.৩০৪-৩০৬ 

সহশজ চৈতন্যৈরি্—ঘনদরুগ্পূি ।
িযামযানন্দ-ৈরি্ তযাশহ খণ্ড প্রৈরুি ॥

িযাধযাকৃণেলরীলযা—তযাশত কপূ্গি-রমলন ।
 ভযার্যবযান্ গযই, গসই কশি আস্বযাদন ॥

গয ইহযা একবযাি রপশয় কণ্গবৈযাশি ।
তযাি কণ্গ গলযাশভ ইহযা ছযারড়শত নযা পযাশি ॥

শ্রীচিতন্য মহাপ্রিুর িবরত্র ঘন দকুরর মকতা, আর রামানন্দ রাকয়র 
িবরত্র বমবশ্র মকতা তাকত বমষ্টতা প্রদান ককরকছ । তাকত আিার 
রারাকৃকষ্ণর লরীলারূপ কপূ্চকরর বমশ্ণ হকয়কছ । োরা িা�্যিান, 
তারাই গসই অমৃত আস্াদন করকত পাকরন । এই অপূি্চ িস্তুটি 
বেবন একিার তা ার কণ্চদ্ারা পান ককরকছন, তা ার কণ্চ িারিার গসই 
অমৃত আস্াদকনর গলাকি উন্মতি হকয় তা আর ছাড়কত পাকর না ।

গলযাভরী ও রনল্গজ্জ প্রয়যাস 
চিঃ িঃ মর্য ৯.৩৫৯ 

অনন্ত চৈতন্যলরীলযা করহশত নযা জযারন ।
গলযাশভ লজ্জযা খযাঞযা তযাি করি টযানযাটযারন ॥
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শ্রীচিতন্য মহাপ্রিুর লরীলা অনন্ত । গকউই তা েোেেিাকি িণ্চনা 
করকত পাকর না, তিুও গলাকির িশিতগী হকয়, লজ্ার মাো 
গখকয়, তা বনকয় টানাটাবন কবর ।

গকবল তরীশি দা যারড়শয় স্পশ্গ
চিঃ িঃ মর্য ৯.৩৬৩

চৈতন্যৈশ্রেি লরীলযা—অরযাধ, র্রীি ।
প্রশবশ করিশত নযারি,—স্পরশতি িরহ‘ তরীি ॥

শ্রীচিতন্য মহাপ্রিুর লরীলা অন্তহরীন এিং �িরীর । তাকত প্রকিশ 
করার ক্ষমতা আমার গনই, তাই তরীকর দা াবড়কয় আবম তা গকিল 
স্পশ্চ কবর ।

অশলৌরকক চৈতন্যলরীলযা শ্বশণ 
জন্ম এবং গদহ ধন্য

চিঃ িঃ মর্য ১৬.২০১ 

অশলৌরকক লরীলযা কশি শ্রীকৃণেচৈতন্য  ।
গযই ইহযা শুশন তা যাি জন্ম, গদহ ধন্য ॥

শ্রীচিতন্য মহাপ্রিু অকলৌবকক লরীলাবিলাস ককরন, বেবন তা 
গশাকনন তার জন্ম এিং গদহ রন্য ।
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অনন্তশদব সহস্র বদশনও এক একটি  
লরীলযাি অন্ত খরুাশজ পযান নযা

চিঃ িঃ মর্য ১৬.২৮৮-২৮৯ 

এই মত গরৌিলরীলযা – অনন্ত, অপযাি ।
সংশক্শপ করহশয়, কহযা নযা যযায় রবস্যাি ॥

সহস্র-বদশন কশহ আপশন ‘অনন্ত‘ ।
তবরু এক লরীলযাি গতা শহযা নযারহ পযায় অন্ত ॥

এইিাকি, শ্রীচিতন্য মহাপ্রিু লরীলা অনন্ত এিং অপার । সংকক্ষকপ 
আবম তা িণ্চনা করবছ । বিস্তাবরতিাকি তা িণ্চনা করা সম্ভি নয় । 
অনন্তকদি সহস্র িদকন বনরন্তর ি�িাকনর লরীলা িণ্চনা ককরকছন, 
বকন্তু তিুও বতবন এক একটি লরীলার অন্ত খুাকজ পান না ।

শরতি অনরুসযাশি চৈতন্যলরীলযা প্যাবশন সাযাতযাি
চিঃ িঃ মর্য ১৭.২৩৩ 

জরৎ ভযারসল চৈতন্যলরীলযাি পযাথযাশি ।
যাযাি যত শরতি তত পযাথযাশি সাযাতযাশি ॥

শ্রীচিতন্য মহাপ্রিুর লরীলারূপ িন্যায় জ�ৎ গিকস গ�ল, োর েত 
শবতি গসই অনুসাকর বতবন গসই প্ািকন সাাতার কাটকত পাকরন ।
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অক্য় সশিযাবশি মশনযা-হংশসি রবৈিণ
চিঃ িঃ মর্য ২৫.২৭১ 

কৃণেলরীলযা অমৃত-সযাি,    তযাি শত শত ধযাি,
দশরদশক বশহ যযাহযা চহশত ।

গস চৈতন্যলরীলযা হয়,         সশিযাবি অক্য়,
মশনযা-হংস ৈিযাহ‘ তযাহযাশত ॥

শ্রীকৃকষ্ণর লরীলা সমস্ত অমৃকতর সারাবতসার । তা শত শত রারায় 
দশবদকক প্রিাবহত হয় । শ্রীচিতন্য মহাপ্রিুর লরীলা এক অক্ষয় 
সকরাির স্রূপ, গতামার মনরূপ হংসকক গসই সকরািকর বিিরণ 
করাও ।

মযাধরুয্গ-প্রযাৈরুয্গ রমশ্ণ 
চিঃ িঃ মর্য ২৫.২৭৭ 

চৈতন্যলরীলযা—অমৃতপূি,         কৃণেলরীলযা—সরুকপূ্গি,
দরুশহ রমরল‘ হয় সরুমযাধরুয্গ ।

সযাধরু-গুরু-প্রসযাশদ,            তযাহযা গযই আস্বযাশদ,
গসই জযাশন মযাধরুয্গ-প্রযাৈরুয্গ ॥

শ্রীচিতন্য মহাপ্রিুর লরীলা অমৃতময় এিং শ্রীকৃকষ্ণর লরীলা 
কপূ্চকরর মকতা। েখন এই দকুয়র বমলন হয়, তখন তার স্াদ হয় 
অত্যন্ত মরুর । সারু-গুরু-প্রসাকদ তা বেবন আস্াদন ককরন, বতবনই 
গসই মারুকে্চর প্রািুে্চ হৃদয়ঙ্গম করকত পাকরন ।
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ভশতিি প্রকৃত পরুষ্টি
চিঃ িঃ মর্য ২৫.২৭৮ 

গয লরীলযা-অমৃত রবশন,         খযায় যরদ অন্নপযাশন,
তশব ভশতিি দরুব্গল জরীবন ।

যযাি একরবন্দরু-পযাশন,          উৎফরু রল্ত তনরুমশন,
হযাশস, রযায়, কিশয় নত্গ ন ॥

অন্ন গখকয় মানুষ পুষ্ট হয়, বকন্তু িতি েবদ সারারণ মানুকষর 
মকতা গকিল অন্ন খায় বকন্তু শ্রীচিতন্য মহাপ্রিু এিং শ্রীকৃকষ্ণর 
অপ্রাকৃত লরীলামৃত আস্াদন না ককর, তাহকল গস দিু্চল হকয় বিন্ময় 
স্তর গেকক অরঃপবতত হয় । বকন্তু গকউ েবদ কৃষ্ণলরীলামৃকতর 
একবিন্দওু পান ককরন, তাহকল তা ার গদহ ও মন উৎফুবল্লত হয়, 
এিং বতবন গপ্রমানকন্দ মগ্ন হকয় হাকসন, �ান ককরন এিং নৃত্য 
ককরন ।

এই অমৃত পযাশনি শত্গ বৈয় 
চিঃ িঃ মর্য ২৫.২৭৯ 

এ অমৃত কি পযান,           যযাি সম নযারহ আন,
রৈশতে করি‘ সরুদঢ়ৃ রবশ্বযাস ।

নযা পড়‘ করু তক্গ -রশত্গ ,           অশমধ্য কক্গ শ আবশত্গ ,
যযাশত পরড়শল হয় সব্গনযাশ ॥

হৃদকয় সুদঢ়ৃ বিশ্বাস সহকাকর এই অতুলনরীয় অমৃত পান কর । 
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কুতক্চ রূপ �কত্চ  অেিা অপবিত্র কক্চ শ আিকত্চ  পবতত হকয়া না 
-তাকত পড়কল গতামার সি্চনাশ হকি ।

চৈতন্য লরীলযাি স্বভযাব
চিঃ িঃ অন্ত্য ৩.২৬৭ 

চৈতন্য-গরযাসযারঞি লরীলযাি এই ত‘ স্বভযাব ।
র্ভরুবন নযাশৈ, রযায়, পযাঞযা গপ্রমভযাব ॥ ২৬৭ ॥

শ্রীচিতন্য মহাপ্রিুর লরীলার প্রিাকি বত্রিুিন গপ্রমিাি প্রাতি 
হকয় মহা আনকন্দ নৃত্য ককর, �ান �ায় । এইটিই তা ার লরীলার  
স্িাি ।

ইক্রু দণ্ডসম
চিঃ িঃ অন্ত্য ৪.২৩৮ 

 চৈতন্যৈরি্ এই—ইক্রু দণ্ড-সম ।
ৈব্গণ করিশত হয় িস-আস্বযাদন ॥

শ্রীচিতন্য মহাপ্রিুর এই িবরত্র কো আকখর মকতা; ো শ্িণ 
করকল অপ্রাকৃত রস আস্াদন করা োয় ।

ভরতিতত্ত্ব, ভতিতত্ত্ব এবং িসতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম
চিঃ িঃ অন্ত্য ৫.১৬২-১৬৩ 

শ্রীকৃণেচৈতন্য-লরীলযা—অমৃশতি সযাি ।
একলরীলযা-প্রবযাশহ বশহ শত-শত ধযাি ॥
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শ্দ্যা করি‘ এই লরীলযা গযই পশড়, শুশন ।
গরৌিলরীলযা, ভরতি-ভতি-িস তত্ত্ব জযাশন ॥

শ্রীকৃষ্ণচিতন্য মহাপ্রিুর লরীলা অমৃকতর সার, তা ার এক একটি 
লরীলা-প্রিাকহর শত শত রারা । গে শ্দ্া সহকাকর এই লরীলা শ্িণ 
ককর িা পাঠ ককর, গসই শ্রীচিতন্য মহাপ্রিুর লরীলার িবতিতত্ত্ব, 
িতিতত্ত্ব এিং রসতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করকত পাকর । 

রনত্য-নতরুন
চিঃ িঃ অন্ত্য ১৯.১১১

চৈতন্য ৈরিতযামৃত – রনত্য-নূতন ।
 শুরনশত শুরনশত জরুড়যায় হৃদয় শ্বণ ।।

শ্রীচিতন্য িবরতামৃত বনত্য নতুন । সিসময় তা শুনকল হৃদয় এিং 
শ্িণ জবুড়কয় োয় ।
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চৈতন্যলরীলযা শ্বণ ও 
হৃদয়ঙ্গশমি পন্থযা

অভশতিি দশ্গন অস্ব 
চিঃ িঃ আবদ ৩.৮৫-৮৬

প্রত্যশক্ গদখহ নযানযা প্রকট প্রভযাব ।
অশলৌরকক, কম্গ, অশলৌরকক অনরুভযাব ॥

গদরখয়যা নযা গদশখ যত অভশতিি রণ ।
উলূশক নযা গদশখ গযন সূশয্গি রকিণ ॥

শ্রীচিতন্য মহাপ্রিুর অকলৌবকক কাে্চকলাপ এিং অকলৌবকক 
িবতিিাকির প্রকাশ প্রত্যক্ষিাকি গদখকত পাওয়া োয় । বকন্তু 
অিকতিরা তা গদকখও গদখকত পায় না, বঠক গেমন গপািা সূকে্চর 
বকরণ গদখকত পায় না ।

হৃদশয় শ্রীচৈতন্য মহযাপ্রভরু  ও  
শ্রীরনত্যযানন্দ প্রভরুশক ধযািণ

চিঃ িঃ আবদ ৪.২৩৩
হৃদশয় ধিশয় গয চৈতন্য-রনত্যযানন্দ ।
এসব রসদ্যাশন্ত গসই পযাইশব আনন্দ ॥

গে মানুষ তা ার হৃদকয় শ্রীচিতন্য মহাপ্রিু ও শ্রীবনত্যানন্দ প্রিুকক
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চৈতন্যলরীলযা শ্বণ ও 
হৃদয়ঙ্গশমি পন্থযা

অভশতিি দশ্গন অস্ব 
চিঃ িঃ আবদ ৩.৮৫-৮৬

প্রত্যশক্ গদখহ নযানযা প্রকট প্রভযাব ।
অশলৌরকক, কম্গ, অশলৌরকক অনরুভযাব ॥

গদরখয়যা নযা গদশখ যত অভশতিি রণ ।
উলূশক নযা গদশখ গযন সূশয্গি রকিণ ॥

শ্রীচিতন্য মহাপ্রিুর অকলৌবকক কাে্চকলাপ এিং অকলৌবকক 
িবতিিাকির প্রকাশ প্রত্যক্ষিাকি গদখকত পাওয়া োয় । বকন্তু 
অিকতিরা তা গদকখও গদখকত পায় না, বঠক গেমন গপািা সূকে্চর 
বকরণ গদখকত পায় না ।

হৃদশয় শ্রীচৈতন্য মহযাপ্রভরু  ও  
শ্রীরনত্যযানন্দ প্রভরুশক ধযািণ

চিঃ িঃ আবদ ৪.২৩৩

হৃদশয় ধিশয় গয চৈতন্য-রনত্যযানন্দ ।
এসব রসদ্যাশন্ত গসই পযাইশব আনন্দ ॥

গে মানুষ তা ার হৃদকয় শ্রীচিতন্য মহাপ্রিু ও শ্রীবনত্যানন্দ প্রিুকক 



kÖx‰PZb¨ c`¨vejx

216

রারণ ককরকছন, বতবন এই সকল অপ্রাকৃত বসদ্ান্ত শ্িণ ককর 
আনকন্দ মগ্ন  হকিন ।

শ্দ্যা সহকযাশি শ্বণ 
চিঃ িঃ অন্ত ১১.১০৭

ভবরস র্ু  তরিবযাশি আশছ যযাি রৈতে ।
শ্দ্যা করি‘ শুন গসই চৈতন্যৈরি্ ॥

বেবন িিসমুদ্র পার হকত আগ্রহরী, বতবন গেন শ্দ্া সহকাকর 
শ্রীচিতন্য মহাপ্রিুর িবরতামৃত শ্িণ ককরন ।

চিঃ িঃ অন্ত্য ১৯.১১০

শ্দ্যা করি‘ শুন ইহযা, শুরনশত মহযাসরুখ ।
খরণ্ডশব অ্যযাধ্যযারত্কযারদ করু তক্গ যারদ-দরুঃখ ॥

শ্দ্া সহকাকর এই সমস্ত বিষয় গশান, গকননা, তা শুনকত  
মহাসুখ । তা গশানার ফকল আর্যাবত্ক, আবরকিৌবতক ও 
আবরচদবিক এিং কুতক্চ  আবদ সমস্ত দঃুখ দরূ হকি ।

গরৌিভশতিি সঙ্গফশলই গরৌি-লরীলযা-তত্ত্ব 
গবযাধরম্য হয় 
চিঃ িঃ মর্য ২.৮৩

করহবযাি কথযা নশহ,   করহশল গকহ নযা বরুঝশয়,
ঐশছ রৈ্ চৈতশন্যি িঙ্গ ।
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গসই গস বরুরঝশত পযাশি,    চৈতশন্যি কৃপযা যাযাশি,
হয় তা যাি দযাসযানরুদযাস-সঙ্গ ॥

এটি সি্চসমকক্ষ িলার মকতা কো নয়, গকন না তা িলা হকলও 
গকউ তা িুঝকত পারকি না । এমনই অদু্ভত শ্রীচিতন্য মহাপ্রিুর 
লরীলা । বেবন শ্রীচিতন্য মহাপ্রিুর কৃপায় তা ার দাসানুদাকসর সঙ্গ 
লাি ককরকছন, বতবন এই তত্ত্ব িুঝকত পাকরন ।

বযািবযাি শ্বণ
চিঃ িঃ মর্য ২.৮৭

গযবযা নযারহ বরুশঝ গকহ,           শুরনশত শুরনশত গসহ,
রক অদূ্ত চৈতন্যৈরিত ।

কৃশণে উপরজশব প্ররীরত,        জযারনশব িশসি িরীরত,
শুরনশলই বড় হয় রহত ॥

প্রেকম গকউ েবদ তা িুঝকত নাও পাকর, বকন্তু িারিার গশানার ফকল 
তার হৃদকয়ও কৃষ্ণকপ্রকমর উদয় হকি । এমনই অদূ্ভত শ্রীচিতন্য 
মহাপ্রিুর লরীলার প্রিাি গে, ররীকর ররীকর ব্রজক�াবপকাকদর সকঙ্গ 
ও ব্রজিাসরীকদর সকঙ্গ শ্রীকৃকষ্ণর অপ্রাকৃত গপ্রম তখন হৃদয়ঙ্গম  
হকি । তাই সকলকক বনকদ্চ শ গদওয়া হকয়কছ িারিার এই গ্রন্থ শ্িণ 
করার জন্য, োর প্রিাকি ররীকর ররীকর পরম কল্যাণ সাবরত হকি ।
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অশলৌরকক লরীলযায় অরবশ্বযাসরী ব্যরতিি পরিণরত
চিঃ িঃ মর্য ৭.১১১

অশলৌরকক-লরীলযায় যযাি নযা হয় রবশ্বযাস ।
ইহশলযাক, পিশলযাক তযাি হয় নযাশ ॥

মহাপ্রিুর অকলৌবকক লরীলায় োর বিশ্বাস হয় না, তার ইহকলাক 
এিং পরকলাক উিয়ই বিনষ্ট হয় ।

রবশ্বযাশস পযাইশয়, তশক্গ  হয় বহু-দিূ
চিঃ িঃ মর্য ৮.৩০৮-৩০৯ 

চৈতশন্যি রূঢ়তত্ত্ব জযারন ইহযা চহশত ।
রবশ্বযাস করি‘ শুন, তক্গ  নযা করিহ রৈশতে ॥

অশলৌরকক লরীলযা এই পিম রনরূঢ় ।
 রবশ্বযাশস পযাইশয়, তশক্গ  হয় বহু-দিূ ।।

গ্রন্থকার সমস্ত পাঠককদর অনুকরার ককরকছন, তক্চ  না ককর 
বিশ্বাস সহকাকর এই আকলািনা পাঠ করকত, তার ফকল শ্রীচিতন্য 
মহাপ্রিুর �ূঢ়তত্ত্ব জানকত পারা োকি । শ্রীচিতন্য মহাপ্রিুর এই 
অকলৌবকক লরীলা অত্যন্ত গ�াপনরীয় । বিশ্বাকসর দ্ারা তার মম্চ 
উপলবব্ধ করা োয়, তা না হকল তক্চ  ককর তা কখনও গিাঝা োকি 
না । 
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তশক্গ  হশব রবপিরীত
চিঃ িঃ অন্ত্য ২.১৭১

রবশ্বযাস করিয়যা শুন চৈতন্যৈরিত ।
তক্গ  নযা করিহ, তশক্গ  হশব রবপিরীত ॥

দয়া ককর বিশ্বাস সহকাকর শ্রীচিতন্য মহাপ্রিুর লরীলা শ্িণ 
করুন । তক্চ  করকিন না, তক্চ  করকল তার ফল বিপররীত হকি ।

তশক্গ ি অশরযাৈি তা যাি িরীরত 
চিঃ িঃ অন্ত্য ৩.২২৮

তক্গ  নযা করিহ, তক্গ যাশরযাৈি তা যাি িরীরত ।
রবশ্বযাস করিয়যা শুন করিয়যা প্রতরীরত ॥

গসই ঘটনা শ্িণ ককর শুষ্ক েুবতির বিবতিকত তক্চ  ককরা না, গকননা 
গসই সমস্ত ঘটনা তকক্চ র অক�াির ।  তাই বিশ্বাস সহকাকর তা 
শ্িণ কর ।

‘মরুখ্গিযাজ‘ তযারকতিক
চিঃ িঃ মর্য ১৮.২২৭

গযই তক্গ  কশি ইহা যা, গসই ‘মরুখ্গিযাজ‘ ।
আপনযাি মরুশণ্ড গস আপরন পযাশড় বযাজ ॥

এই বিষকয় গেই তক্চ  ককর, গসই ‘মুখ্চরাজ’ । গস গস্ছোয় তার 
মাোয় িজ্রপাত ককর ।
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‘ধরীি‘ ভতিিযাই গকবল বরুঝশত পযাশি
চিঃ িঃ অন্ত্য ২.১৭০

মধরুি চৈতন্যলরীলযা সমরুদ্র র্রীি ।
গলযাশক নযারহ বরুশঝ, বরুশঝ গযই ‘ভতি‘ ‘ধরীি‘ ॥

শ্রীচিতন্য মহাপ্রিুর লরীলা অমৃকতর মকতা মরুর, এিং সমুকদ্রর 
মকতা  �ম্ভরীর । সারারণ মানুষ গসই লরীলার মবহমা িুঝকত পাকর 
না; ‘ররীর’ িতিরাই গকিল তা িুঝকত পাকর ।

ভরবযাশনি লরীলযা শ্বশণ ভশতিি মশনযাভযাব 
চিঃ িঃ মর্য ৯.১২৫

আরম জরীব,—ক্রু দ্রবরুরদ্, সহশজ অর্ি ।
ঈশ্বশিি লরীলযা—গকযাটিসমরুদ্র-র্রীি ॥

গি্যঙ্কটিট্ তখন স্রীকার করকলন, “আবম একটি ক্ষুদ্রিুবদ্সম্পন্ন 
সারারণ জরীি, এিং স্ািাবিকিাকি অবথির ।  আর ি�িাকনর 
লরীলা গকাটিসমুকদ্রর মকতা �ম্ভরীর ।” [মহাপ্রিুর প্রবত গি্যঙ্কটিট্]

অপ্রযাকৃত বস্তু প্রযাকৃশতি অশরযাৈি 
চিঃ িঃ মর্য ৯.১৯৪

অপ্রযাকৃত বস্তু নশহ প্রযাকৃত-গরযাৈি ।
গবদ-পরুিযাশণশত এই কশহ রনিন্তি ॥
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“অপ্রাকৃত িস্তু প্রাকৃত ইব্রেকয়র গ�ািররীিূত নয় । সমস্ত গিদ এিং 
পুরাকণ বনরন্তর এই বসদ্ান্তই প্রবতপন্ন হকয়কছ ।” 

[মাদরুাইকত রামিতি ব্রাহ্মকণর প্রবত মহাপ্রিু]

মযাৎসয্গ পরিত্যযার
চিঃ িঃ মর্য ৯.৩৬১

চৈতন্যৈরিত শুন শ্দ্যা-ভরতি করি‘ ।
মযাৎসয্গ ছযারড়য়যা মরুশখ বল ‘হরি‘ ‘হরি‘ ॥

দয়া ককর শ্দ্া এিং িবতি সহকাকর শ্রীচিতন্য মহাপ্রিুর 
অপ্রাকৃত-লরীলা শ্িণ করুন এিং মাৎসে্চ পবরত্যা� ককর মুকখ 
‘হবর’ ‘হবর’ িলুন ।

চৈতন্যৈরিত রবৈযাি
চিঃ িঃ মর্য ৯.৩৬৪

চৈতন্যৈরিত শ্দ্যায় শুশন গযই জন ।
যশতক রবৈযাশি, তত পযায় গপ্রমধন ॥

শ্দ্া-সহকাকর বেবন শ্রীচিতন্য মহাপ্রিুর লরীলা েতই শ্িণ ককরন 
এিং বিিার ককরন, ততই বতবন ি�িৎ-গপ্রমরূপ মহাসম্পদ লাি 
ককরন ।
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গকবল মহযাপ্রভরুি বৈযািযা শরতিপ্রযাপ্ ব্যরতিই তযা বরুঝশত 
এবং বণ্গনযা কিশত পযাশিন 

চিঃ িঃ অন্ত্য ১৪.৬

বরুরঝশত নযা পযারি যযাহযা, বরণতিশত গক পযাশি ?
গসই বরুশঝ, বশণ্গ, চৈতন্য শরতি গদন যাযাশি ॥

ো গিাঝা োয় না তা িণ্চনা গক করকত পাকর ? শ্রীচিতন্য মহাপ্রিু 
োাকক শবতি গদন বতবনই িুঝকত পাকরন এিং িণ্চনা করকত  
পাকরন ।

ভযার্যহরীন ব্যরতি শুনশলও অরবশ্বযাস কশি 
চিঃ িঃ মর্য ১৮.২২৫-২২৬

অশলৌরকক-লরীলযা প্রভরুি অশলৌরকক-িরীরত ।
শুরনশলও ভযার্যহরীশনি নযা হয় প্রতরীরত ॥

আশদ্যযাপযান্ত চৈতন্যলরীলযা ‘অশলৌরকক‘ জযান‘ ।
শ্দ্যা করি‘ শুন ইহযা, ‘সত্য‘ করি‘ মযান‘ ॥

শ্রীচিতন্য মহাপ্রিুর লরীলা এিং ররীবত অকলৌবকক । োরা িা�্যহরীন, 
তারা তা শুনকলও বিশ্বাস করকত পাকর না। শ্রীচিতন্য মহাপ্রিুর 
লরীলার আবদ গেকক অন্ত পে্চন্ত সিবকছুই অকলৌবকক িকল  
গজকনা । শ্দ্া সহকাকর তা শ্িণ কর, এিং তা সত্য িকল মকন 
কর ।
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আম্র-পল্ব গকযারকশলি কযাশছ রপ্রয়, 
 উশটি কযাশছ নয় 
চিঃ িঃ আবদ ৪.২৩৪-২৩৫

এ সব রসদ্যান্ত হয় আশম্রি পল্ব ।
ভতিরণ-গকযারকশলি সব্গদযা বল্ভ ।
অভতি-উশ্রেি ইশথ নযা হয় প্রশবশ ।

তশব রৈশতে হয় গমযাি আনন্দ-রবশশষ ।

এই সমস্ত বসদ্ান্তগুবল হকছে নি বিকবশত আম্র-পল্লকির মকতা; 
গসগুবল গকাবককলর মকতা িতিকদর কাকছ সি্চদা অত্যন্ত বপ্রয় । 
উক্রের মকতা অিকতিরা এই সমস্ত আকলািনায় প্রকিশ করকত 
পাকর না । তাই আমার হৃদকয় বিকশষ আনন্দ হকছে ।

কযাশষ্ি পরুতলরী
চিঃ িঃ অন্ত্য ১২.৮৫

কযাশষ্ি পরুতলরী গযন করু হশক নযাৈযায় ।
 ঈশ্বি-ৈরি্ রকছরু  বরুঝন নযা যযায় ॥

োদকুর গেিাকি কাকঠর পুতুল নািায়, গতমনইিাকি ি�িান 
সকলকক নািান । পরকমশ্বর ি�িাকনর িবরত্র গিাঝা কার পকক্ষ 
সম্ভি ?
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ঈশ্বি-তত্ত্ব রকভযাশব জযানযা যযায় ? 
চিঃ িঃ মর্য ৬.৮৩

ঈশ্বশিি কৃপযা-গলশ হয় ত‘ যযাহযাশি ।
   গসই ত‘ ঈশ্বি-তত্ত্ব জযারনবযাশি পযাশি ॥

গ�াপরীনাে আিাে্চ আরও িলকলন—“ি�িদ্ভবতি অনুশরীলকনর 
ফকল বেবন ি�িাকনর কৃপা লাি ককরকছন, বতবনই গকিল 
পরকমশ্বর ি�িাকনর তত্ত্ব জানকত পাকরন ।”
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ফলশ্রুরত

হরিদযাস ঠযাকরু শিি রতশিযাভযাব শ্বশণি ফল 
চিঃ িঃ অন্ত্য ১১.১০১

এই ত করহলরুা হরিদযাশসি রবজয় ।
 যযাহযাি শ্বশণ কৃশণে দঢ়ৃ ভরতি হয় ।

এইিাকি আবম হবরদাস ঠাকুকরর জয়েুতি অপ্রকটলরীলা িণ্চনা 
করলাম, ো শ্িণ করকল শ্রীকৃকষ্ণ দঢ়ৃিবতি লাি হয় ।

মহযাপ্রভরুি জন্মলরীলযা শ্বশণি ফল 
চিঃ িঃ আবদ ১৩.১২২

ঐশছ প্রভরু  শৈরী-ঘশি,        কৃপযায় চকল অবতযাশি,
গযই ইহযা কিশয় শ্বণ ।

গরৌিপ্রভরু  দয়যাময়,          তা যাশি হশয়ন সদয়,
গসই পযায় তা যাহযাি ৈিণ ॥

এিাকিই শ্রীচিতন্য মহাপ্রিু তা ার অচহতুকরী কৃপার প্রিাকি 
শিরীকদিরীর �ৃকহ আবিিূ্চত হকয়বছকলন ।  বেবন তা ার এই জন্মলরীলা 
শ্িণ ককরন, তা ার প্রবত দয়াময় গ�ৌরপ্রিু অত্যন্ত সদয় হন এিং 
গসই ি্যবতি তা ার শ্রীিরকণ আশ্য় লাি ককরন ।
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র্তযাপ ও করু তক্গ যারদ দরুঃখ দিূ 
চিঃ িঃ অন্ত্য ১৯.১১০

শ্দ্যা করি‘ শুন ইহযা, শুরনশত মহযাসরুখ ।
খরণ্ডশব অ্যযাধ্যযারত্কযারদ করু তক্গ যারদ-দরুঃখ ॥

শ্দ্া সহকাকর এই সমস্ত বিষয় গশান, গকননা, তা শুনকত মহাসুখ 
। তা গশানার ফকল আর্যাবত্ক, আবরকিৌবতক ও আবরচদবিক 
এিং কুতক্চ  আবদ সমস্ত দঃুখ দরূ হকি ।

‘গপ্রমরববত্গ ‘ শ্বশণি ফল 
চিঃ িঃ অন্ত্য ১২.১৫৪

জরদযানশন্দি ‘গপ্রমরববত্গ ‘ শুশন গযই জন ।
গপ্রশমি ‘স্বরূপ‘ জযাশন, পযায় গপ্রমধন ॥

শ্রীচিতন্য মহাপ্রিুর সকঙ্গ জ�দানন্দ পবণ্ডকতর গপ্রকমর বিিত্চ , 
অেিা জ�দানন্দ পবণ্ডত রবিত ‘গপ্রমবিিত্চ ’ বেবন শ্িণ ককরন, 
বতবনই গপ্রকমর স্রূপ জানকত পাকরন এিং কৃষ্ণকপ্রমরূপ মহা 
সম্পদ লাি ককরন ।
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মহযাপ্রসযাদ মযাহযাত্্য

মহযাপ্রসযাদ উশপক্যা কিযা অনরুরৈত
চিঃ িঃ অন্ত্য ১১.১৯

সংখ্যযা-করীত্গ ন পূশি নযারহ, গকমশত খযাইব?
মহযাপ্রসযাদ আরনয়যাছ, গকমশত উশপরক্ব?

আমার সংখ্যাপূি্চক নাম সমাতি হয়বন, তাই আবম খাি বক ককর ? 
অেি তুবম মহাপ্রসাদ বনকয় একসছ, তাও িা আবম উকপক্ষা করি 
বক ককর ?  

[মহাপ্রিু তা ার গসিক গ�াবিন্দকক বদকয় হবরদাস ঠাকুকরর জন্য 
জ�ন্নাকের মহাপ্রসাদ গপ্ররণ করকল হবরদাস ঠাকুকরর উবতি]

সযাব্গশভৌম ভট্যাৈযাশয্গি মহযাপ্রসযাশদ রবশ্বযাস
চিঃ িঃ মর্য ৬.২৩১

আরজ গমযাি পূণ্গ চহল সব্গ অরভলযাষ ।
সযাব্গশভৌশমি চহল মহযাপ্রসযাশদ রবশ্বযাস ॥

শ্রীচিতন্য মহাপ্রিু িলকত লা�কলন—“আজ আমার সমস্ত 
অবিলাষ পূণ্চ হল, গকননা আজ আবম গদখলাম গে, 
জ�ন্নােকদকির মহাপ্রসাকদর প্রবত সাি্চকিৌম িট্ািাকে্চর �িরীর 
বিশ্বাস জকন্মকছ ।” 
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একবদন প্রাতকাকল মহাপ্রিু জ�ন্নাে দশ্চন ককর সাি্চকিৌম 
িট্ািাকে্চর জন্য মহাপ্রসাদ বনকয় একল সাি্চকিৌম তৎক্ষণাৎ তা ার 
প্রাতঃকৃত্য সম্পাদন ি্যবতকরককই গসই মহাপ্রসাদ িন্দনা করকলন 
এিং তা গ্রহণ করকলন । তা ার এই আিরকণ অতরীি প্রসন্ন হকয় 
মহাপ্রিু বনকম্নাতি গ্াকগুবল িলকলন...

চিঃ িঃ মর্য ৬.২৩৩

আরজ গস খরণ্ডল গতযামযাি গদহযারদ-ব্ন ।
আরজ তরু রম রছন্ন চকশল মযায়যাি ব্ন ॥

আজ কৃষ্ণ গতামার গদহাবদ-িন্ন গেকক মুতি করকলন, এিং 
আজ তুবম মায়ার িন্ন বছন্ন করকল ।

চিঃ িঃ মর্য ৬.২৩৪

  আরজ কৃণেপ্রযারপ্-গযযার্য চহল গতযামযাি মন ।
গবদ-ধম্গ লরঙ্ঘ‘ চকশল প্রসযাদ ভক্ণ ॥

আজ গতামার মন শ্রীকৃকষ্ণর িরণারবিকন্দর আশ্য় গ্রহণ করার 
গো�্যতা অজ্চ ন করল, গকননা চিবদক বিবর-বনকষর লঙ্ঘন ককর 
তুবম প্রসাদ িক্ষণ ককরছ ।

িযারমযার্গ এবং রবরধমযার্গ 
চিঃ িঃ মর্য ১১.১১১

িযাজযা কশহ,—উপবযাস, গক্ৌি —তরীশথ্গি রবধযান ।
তযাহযা নযা করিয়যা গকশন খযাইব অন্ন-পযান ॥
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রাজা তখন সাি্চকিৌম িট্ািাে্চকক বজজ্ঞাসা করকলন, “তরীকে্চ 
একস উপিাস করা, গক্ষৌরকম্চ করা, ইত্যাবদর বিরান শাকস্ত্র 
রকয়কছ । এারা তা না ককর গকন খাওয়া-দাওয়া করকছন ?” 

[িঙ্গকদশ গেকক গ�াড়রীয় চিষ্ণি�ণ পুররীরাকম একস 
শাস্ত্রবনকদ্চ শানুসাকর উপিাস এিং গক্ষৌরকম্চ না ককর সরাসবর 
মহাপ্রিু দতি মহাপ্রসাদ গ্রহণ ককরন । একত বদ্রাববিত মহারাজ 
প্রতাপরূদ্র এিং সাি্চকিৌম িট্ািাকে্চর মকর্য বনকম্নাতি গ্াকগুবল 
আকলাবিত হকয়বছল ।]

চিঃ িঃ মর্য ১১.১১২

ভট্ কশহ,—তরু রম গযই কহ, গসই রবরধ-ধম্গ ।
এই িযারমযাশর্গ আশছ সূক্ষ্মধম্গ-মম্গ ॥

িট্ািাে্চ রাজাকক িলকলন, “আপবন ো িলকছন গসটি বিবর-রম্চ, 
বকন্তু তা ছাড়া আর একটি মা�্চ রকয়কছ োকক িলা হয় রা�মা�্চ, 
এিং তাকত রম্চ অনুশরীলকনর একটি সূক্ষ্ম মম্চ রকয়কছ ।”

চিঃ িঃ মর্য ১১.১১৩

ঈশ্বশিি পশিযাক্ আজ্যা — গক্ৌি, উশপযাষণ ।
প্রভরুি সযাক্যাৎ আজ্যা — প্রসযাদ-গভযাজন ॥

শাকস্ত্রর গে মস্তক মুণ্ডন এিং উপিাস ইত্যাবদ করার বনকদ্চ শ 
রকয়কছ, গসগুবল ি�িাকনর পকরাক্ষ বনকদ্চ শ ।  বকন্তু ি�িাকনর 
প্রসাদ গ্রহণ করা বছল মহাপ্রিুর সাক্ষাৎ আকদশ তাই 
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স্ািাবিকিাকিই িতিরা প্রসাদ গ্রহণ করাককই তা াকদর প্ররান 
কত্চ ি্য িকল মকন ককরবছকলন।

চিঃ িঃ মর্য ১১.১১৪

তযাহা যা উপবযাস, যযাহা যা নযারহ মহযাপ্রসযাদ ।
প্রভরু -আজ্যা-প্রসযাদ-ত্যযাশর হয় অপিযাধ ॥

“গেখাকন মহাপ্রসাদ গনই গসখাকনই উপিাস করকত হয়, বকন্তু 
ি�িান বনকজ েখন প্রসাদ গ্রহণ করকত িলকছন, তখন গসই 
প্রসাদ েবদ ত্যা� করা হয় তাহকল অপরার হয় ।”

চিঃ িঃ মর্য ১১.১১৫

রবশশশষ শ্রীহশস্ প্রভরু  কশি পরিশবশন ।
এত লযাভ ছযারড়‘ গকযান্ কশি উশপযাষণ ॥

বিকশষ ককর শ্রীচিতন্য মহাপ্রিু েখন বনকজর হাকত গসই প্রসাদ 
পবরকিশন করকছন, তখন গসই পরম গসৌিা�্য ত্যা� ককর গক 
উপিাস করকি?

চিঃ িঃ মর্য ১১.১১৭

যাযাশি কৃপযা করি‘ কশিন হৃদশয় গপ্রিণ ।
কৃণেযাশ্য় হয়, ছযাশড় গবদ-গলযাক—ধম্গ ॥

োকক কৃপা ককর বতবন হৃদকয় গপ্ররণা গদন, বতবনই ঐকাবন্তিাকি 
কৃকষ্ণর িরকণ আশ্য় গ্রহণ ককরন এিং সিরকম চিবদক আিার 
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এিং গলৌবকক আিার পবরত্যা� ককরন ।

চবণেব-উরচ্ছষ্ট গ্রহণ
চিঃ িঃ অন্ত্য ১৬.৫৮

তযাশত ‘চবণেশবি ঝরু টযা‘ খযাও ছযারড়‘ ঘৃণযা-লযাজ ।
যযাহযা চহশত পযাইবযা রনজ বযারছেত সব কযাজ ॥

তাই, সমস্ত ঘৃণা এিং লজ্া পবরত্যা� ককর, চিষ্ণকির উবছেষ্ট 
গ্রহণ কর, তাহকল গতামার সমস্ত অিরীষ্ট বসদ্ হকি ।

[সারককদর প্রবত গ্রন্থকত্চ া কৃষ্ণদাস কবিরাজ গ�াস্ামরীর 
বনকদ্চ শ । কাবলদাকসর চিষ্ণি উবছেষ্ট গ্রহণ আখ্যান]
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মহযাপ্রভরুি মহযাপ্রসযাদ মযাহযাত্্য বণ্গন

[একবদন জ�ন্নাে মবন্দকর মহাপ্রসাদ গ্রহণকাকল বনকম্নাতি 
গ্াকগুবলর দ্ারা মহাপ্রিু মহাপ্রসাকদর মাহাত্্য িণ্চনা ককরন]

মহযাপ্রসযাদ এবং মহযা-মহযাপ্রসযাদ
চিঃ িঃ অন্ত্য ১৬.৫৯

কৃশণেি উরচ্ছষ্ট হয় ‘মহযাপ্রসযাদ‘ নযাম ।
‘ভতিশশষ‘ চহশল ‘মহযা-মহযাপ্রসযাদযাখ্যযান‘ ॥

শ্রীকৃকষ্ণর উবছেষ্টকক িলা হয় মহাপ্রসাদ, এিং তা েখন িতি 
কতৃ্চ ক আস্াবদত হয় তখন তাকক িলা হয় মহা-মহাপ্রসাদ ।

ব্র্যারদ-দরুল্গভ
চিঃ িঃ অন্ত্য ১৬.৯৭

প্রভরু  কশহ,—“এই গয রদলযা কৃণেযাধিযামৃত ।
ব্র্যারদ-দরুল্গভ এই রনন্দশয় ‘অমৃত‘ ॥”

শ্রীচিতন্য মহাপ্রিু তাকদর িলকলন, “গতামরা গে আমাকক 
শ্রীকৃকষ্ণর এই অররামৃত বদকল তা ব্রহ্মার দলু্চি এিং তা 
অমৃতককও পে্চন্ত বনন্দা ককর ।”
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মহযাপ্রসযাদ গসবনকযািরী মহযাভযার্যবযান
চিঃ িঃ অন্ত্য ১৬.৯৮

কৃশণেি গয ভরুতি-গশষ, তযাি ‘গফলযা‘—নযাম ।
তযাি এক ‘লব‘ গয পযায়, গসই ভযার্যবযান্ ॥

শ্রীকৃকষ্ণর িুতিািবশষ্টকক িলা হয় ‘গফলা’, এিং তার লি মাত্রও 
গে পায় গস মহািা�্যিান ।

গকবল কৃশণেি পূণ্গকৃপযা প্রযাপ্ ব্যরতিই  
মহযাপ্রসযাদ প্রযারপ্ি গযযার্য 

চিঃ িঃ অন্ত্য ১৬.৯৯

সযামযান্য ভযার্য চহশত তযাি প্রযারপ্ নযারহ হয় ।
কৃশণেি যাযাশত পূণ্গকৃপযা, গসই তযাহযা পযায় ॥

অসারারণ িা�্য না োককল তা পাওয়া োয় না । োার প্রবত 
শ্রীকৃষ্ণ পূণ্চরূকপ কৃপা ককরন, গসই তা পায় ।

সরুকৃরতি সংজ্যা
চিঃ িঃ অন্ত্য ১৬.১০০

‘সরুকৃরত‘—শশদে কশহ ‘কৃণেকৃপযা-গহতরু  পরুণ্য‘ ।
 গসই যাযাি হয়, ‘গফলযা‘ পযায় গসই ধন্য ॥

‘সুকৃবত’ শকদের অে্চ শ্রীকৃকষ্ণর কৃপা-জবনত পুণ্য । গসই সুকৃবত 
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লাি ককর গে রন্য হকয়কছ, গসই কৃকষ্ণর ‘গফলা’ পায় ।

মহযাপ্রসযাশদি অশলৌরকক র্ এবং আস্বযাদন 
চিঃ িঃ অন্ত্য ১৬.১১০

গসই দ্রশব্য এত আস্বযাদ, র্ গলযাকযাতরীত ।
আস্বযাদ করিয়যা গদখ, — সবযাি প্রতরীত ॥

বকন্তু গসই সমস্ত দ্রকি্যর এত আস্াদন, এমন অকলৌবকক �ন্ । 
গতামরা আস্াদন ককর গদখ, তাহকলই সককল িুঝকত পারকি ।

মহযাপ্রসযাশদি রশ্ই জড়-রবষয়-রবস্ৃরত
চিঃ িঃ অন্ত্য ১৬.১১১

আস্বযাদ দশূি িহু, যযাি রশ্ মযাশত মন ।
আপনযা রবনযা অন্য মযাধূয্গ কিযায় রবস্িণ ॥

আস্াদন করা দকূর োক, োর �কন্ মন মাকত এিং তার  মারূে্চ 
ি্যতরীত অন্য সি বকছুর কো িুবলকয় গদয় ।

কৃণেযাধি স্পশ্গ 
চিঃ িঃ অন্ত্য ১৬.১১২

তযাশত এই দ্রশব্য কৃণেযাধি-স্পশ্গ চহল ।
অধশিি গুণ সব ইহযাশত সঞ্যারিল ॥
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তাই িুঝকত হকি গে শ্রীকৃষ্ণ তা ার অরকরর দ্ারা এই সমস্ত দ্রি্য 
স্পশ্চ ককরকছন, এিং তা ার অরকরর সমস্ত গুণ একত সচিাবরত 
হকয়কছ ।
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ভরতিবৃক্

ভরতিবৃশক্ মহযাপ্রভরুি পদবরী রক?
চিঃ িঃ আবদ ৯.৬

মযালযাকযািঃ স্বয়ং কৃণেশপ্রমযামিতিতরুঃ স্বয়ম্ ।
দযাতযা গভযাতিযা তৎফলযানযাং যস্ং চৈতন্যমযাশ্শয় ॥

শ্রীচিতন্য মহাপ্রিু বনকজই হকছেন কৃষ্ণকপ্রমরূপ অপ্রাকৃত তরু, 
তার মালাকার এিং গসই িৃকক্ষর ফলসমূকহর দাতা ও গিাতিা, 
গসই শ্রীকৃষ্ণচিতন্য মহাপ্রিুকক আবম আশ্য় কবর ।

রবশ্ব্ি নযাশমি সযাথ্গকতযা
চিঃ িঃ আবদ ৯.৭

প্রভরু  কশহ, আরম ‘রবশ্ব্ি‘ নযাম ধরি ।
নযাম সযাথ্গক হয়, যরদ গপ্রশম রবশ্ব ভরি ॥

শ্রীচিতন্য মহাপ্রিু িািকলন, “আমার নাম বিশ্বম্ভর, অে্চাৎ ‘সমগ্র 
বিকশ্বর পালনকত্চ া’ । গসই নাম সাে্চক হয়, েবদ ি�িৎ-গপ্রকম 
আবম সমগ্র বিশ্ব িকর বদকত পাবর ।”
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ইচ্ছযারূপ বযারি রসঞ্ন 
চিঃ িঃ আবদ ৯.৯

শ্রীচৈতন্য মযালযাকযাি পৃরথবরীশত আরন‘ ।
ভরতি-কল্পতরু গিযারপলযা রসরঞ্‘-ইচ্ছযা-পযারন ॥

এিাকিই শ্রীচিতন্য মহাপ্রিু িবতি-কল্পতরু পৃবেিরীকত আনয়ন 
ককর তার মালাকার হকলন । বতবন গসই িরীজ গরাপণ ককর তাকত 
ইছোরূপ িাবর বসচিন করকলন ।

তা যাি অরৈন্ত্য শরতিি প্রভযাব
চিঃ িঃ আবদ ৯.১২

রনজযারৈন্ত্যশশতি্য মযালরী হঞযা স্ক্ হয় ।
সকল শযাখযাি গসই স্ক্ মূলযাশ্য় ॥

তা ার অবিন্ত্য শবতির প্রিাকি ি�িান একারাকর গসই িৃকক্ষর মালরী 
ও স্ন্। গসই স্ন্ হকছে সমস্ত শাখার মূল আশ্য় ।

সব্গ অশঙ্গ ফল
চিঃ িঃ আবদ ৯.২৫

উড়রুম্বি-বৃক্ গযন ফশল সব্গ অশঙ্গ ।
এই মত ভরতিবৃশক্ সব্্গ  ফল লযাশর ॥

একটি িৃহৎ ডুমুর িৃকক্ষর সি্চ অকঙ্গ গেমন ফল রকর, গতমনই 
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িবতিিৃকক্ষর সি্চ অকঙ্গও ফল রকর ।

রবনযামূশল্য ফল রবতিণ 
চিঃ িঃ আবদ ৯.২৭

পযারকল গয গপ্রমফল অমৃত-মধরুি ।
রবলযায় চৈতন্যমযালরী, নযারহ লয় মূল ॥

ফলগুবল গপকক অমৃকতর গেককও মরুর হল । মালাকার শ্রীচিতন্য 
মহাপ্রিু গকান মূল্য না বনকয় গসগুবল বিতরণ করকলন ।

একটি ফশলি মূল্য
চিঃ িঃ আবদ ৯.২৮

র্জরশত যত আশছ ধন-িত্মরণ ।
একফশলি মূল্য করি‘ তযাহযা নযারহ ররণ ॥

বত্রজ�কতর সমস্ত রন-রত্ন, মবণ-মাবণক্য একবত্রত করকলও তার 
মূল্য িবতিিৃকক্ষর একটি অমৃত ফকলর সমতুল্য হকত পাকর না ।

রনরবতিৈযাশি দযান 
চিঃ িঃ আবদ ৯.২৯

মযাশর বযা নযা মযাশর গকহ, পযা্ বযা অপযা্ ।
ইহযাি রবৈযাি নযারহ জযাশন, গদয় মযা্ ॥
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গক তা িাইল আর গক িাইল না, গক তা গ্রহকণ সমে্চ িা অসমে্চ, 
গস সমস্ত বিকিিনা না ককর শ্রীচিতন্য মহাপ্রিু িবতিিৃকক্ষর ফল 
বিতরণ করকলন ।

একমযা্ মযালযাকযাি
চিঃ িঃ আবদ ৯.৩৪

একলযা মযালযাকযাি আরম কযাহা যা কযাহা যা যযাব ।
একলযা বযা কত ফল পযারড়য়যা রবলযাব ॥

আবম হবছে একমাত্র মালাকার । একা একা আবম কত জায়�ায় 
গেকত    পাবর ? কত ফলই িা গপকড় বিলাকত পাবর ?

একযা রবতিশণি অসরুরবধযা
চিঃ িঃ আবদ ৯.৩৫

একলযা উঠযাঞযা রদশত হয় পরিশ্ম ।
গকহ পযায়, গকহ নযা পযায়, িশহ মশন ভ্রম ॥

একা একা গসই ফলগুবল গপকড় বিতরণ করা অত্যন্ত শ্ম সাকপক্ষ 
কাজ । তার ফকল গকউ গসগুবল পায়, গকউ গসগুবল পায় না 
িকলই আমার মকন হয় ।
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মযালযাকযাশিি আজ্যা
চিঃ িঃ আবদ ৯.৩৬

অতএব আরম আজ্যা রদলরুা সবযাকযাশি ।
যযাহা যা তযাহা যা গপ্রমফল গদহ‘ যযাশি তযাশি ॥

তাই কৃষ্ণিািনার অমৃত গ্রহণ ককর সি্চত্র তা বিতরণ করার জন্য 
আবম এই পৃবেিরীর প্রবতটি মানুষকক আকদশ বদলাম ।

চিঃ িঃ আবদ ৯.৩৭

একলযা মযালযাকযাি আরম কত ফল খযাব ।
নযা রদয়যা বযা এই ফল আি রক করিব ॥

আবম একলা মালাকার । এই ফল েবদ আবম বিতরণ না কবর, 
তা হকল আবম গসগুবল বনকয় বক করি ? আবম একলা কত ফল 
খাি ?

রূপবশক্ষায় শ্রীচিতন্য মহাপ্রিু শ্রীল রূপ গ�াস্ামরীর বনকট 
িবতিলতা-িরীকজর একটি অনুপম িণ্চনা প্রদান  ককরন ।

গুরু-কৃণে কৃপযায় ভরতিলতযা বরীজ লযাভ
চিঃ িঃ মর্য ১৯.১৫১

ব্র্যাণ্ড ভ্ররমশত গকযান ভযার্যবযান্ জরীব ।
গুরু-কৃণে-প্রসযাশদ পযায় ভরতিলতযা-বরীজ ॥
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জরীি তার কম্চ অনুসাকর ব্রহ্মাকণ্ড ভ্মণ ককর । কখনও গস উচ্চতর 
গলাকক উন্নরীত হয় এিং কখনও বনম্নতর গলাকক অরঃপবতত  
হয় । এইিাকি ভ্মণরত অসংখ্য জরীকির মকর্য কদাবিৎ গকান 
একটি জরীি তার অসরীম গসৌিাক�্যর ফকল, শ্রীকৃকষ্ণর কৃপায়, 
সদ্ুরুর সাবন্নর্য লাি ককর । এইিাকি, গুরু ও কৃষ্ণ, উিকয়র 
কৃপার প্রিাকি জরীি িবতিলতার িরীজ প্রাতি হয় ।

বরীজ আশিযাপন এবং জল গসৈন  
চিঃ িঃ মর্য ১৯.১৫২

মযালরী হঞযা কশি গসই বরীজ আশিযাপণ ।
শ্বণ-করীত্গ ন-জশল কিশয় গসৈন ।।

গসই িরীজ লাি করার পর, মালরী হকয় গসই িরীজটিকক হৃদকয় 
গরাপণ করকত হয়, এিং শ্িণ, করীত্চ ন রূপ জল তাকত বসচিন 
করকত হয় ।

এমনরক কল্পবৃশক্ আশিযাহশণি পিও জল গসৈন 
অব্যযাহত থযাশক 

চিঃ িঃ মর্য ১৯.১৫৩-১৫৫

উপরজয়যা বযাশড় লতযা ‘ব্র্যাণ্ড‘ গভরদ যযায় ।
‘রবিজযা‘, ‘ব্র্শলযাক‘ গভরদ‘ ‘পিশব্যযাম‘ পযায় ॥

তশব যযায় তদরুপরি ‘গরযালক-বৃন্দযাবন‘ ।
‘কৃণেৈিণ‘-কল্পবৃশক্ কশি আশিযাহণ ॥
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তযাহা যা রবস্যারিত হঞযা ফশল গপ্রম-ফল ।
ইহা যা মযালরী গসশৈ রনত্য শ্বণযারদ জল ॥

িবতিলতার িরীজটিকত জল গসিন করার ফকল িরীজটি অঙু্কবরত 
হয়, এিং িবতিলতা ররীকর ররীকর িাড়কত িাড়কত ব্রহ্মাকণ্ডর আিরণ 
গিদ ককর, জড়-জ�ৎ এিং বিৎ-জ�কতর মর্যিতগী বিরজা নদরী 
অবতক্রম ককর, ব্রহ্মকলাক িা ব্রহ্মকজ্যাবত গিদ ককর পরকি্যাম িা 
বিৎ-জ�কত ব�কয় গপৌ াছায় । তারপর তা তারও উপকর গ�ালক 
িৃন্দািকন ব�কয় গপৌ াছায়, এিং গসখাকন শ্রীকৃকষ্ণর িরণ রূপ 
কল্পিৃকক্ষ আকরাহণ ককর । গ�ালক িৃন্দািকন গসই িবতিলতা 
আরও বিস্তাবরত হকয় কৃষ্ণকপ্রমরূপ ফল প্রদান ককরন, আর 
এখাকন, মালরী গসই লতাটির গ�াড়ায় বনত্য শ্িণ-করীত্চ ন আবদ 
জল বসচিন ককরন ।   

মতে হস্রী গথশক সযাবধযান
চিঃ িঃ মর্য ১৯.১৫৬-১৫৭

যরদ চবণেব-অপিযাধ উশঠ হযাতরী মযাতযা ।
উপযাশড় বযা রছশণ্ড, তযাি শুরখ‘ যযায় পযাতযা ॥

তযাশত মযালরী যত্ করি‘ কশি আবিণ ।
 অপিযাধ হস্রীি চযশছ নযা হয় উদ্ম ।।

ি�িদ্ভতি েবদ এই জড় জ�কত িবতিলতার গসিা করার সময় 
গকান চিষ্ণকির িরকণ অপরার ককরন, তাহকল িবতিলতার 
পাতা শুবককয় োয় । এই প্রকার চিষ্ণি-অপরারকক মতি হস্তরীর 
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আিরকণর সকঙ্গ তুলনা করা  হকয়কছ । অপরার রূপ হস্তরী োকত 
প্রকিশ করকত না পাকর, তাই মালরী েত্ন ককর িবতিলতার িাবরবদকক 
গিড়া বদকয় গদন । 

উপশযাখযা
চিঃ িঃ মর্য ১৯.১৫৮-১৫৯

রকন্তু যরদ লতযাি অশঙ্গ উশঠ ‘উপশযাখযা‘ ।
ভরু রতি-মরুরতি-বযাছেযা, যত অসংখ্য তযাি গলখযা ॥
‘রনরষদ্যাৈযাি‘, ‘করু টীনযাটী‘, ‘জরীবরহংসন‘ ।

‘লযাভ‘, ‘পূজযা‘, ‘প্ররতষ্যারদ‘ যত উপশযাখযারণ ॥

িুবতি, মুবতি, বসবদ্-িাসনা, বনবষদ্ািার, কুটীনাটী, জরীিবহংসা, 
লাি, পূজা, প্রবতষ্া ইত্যাবদ িবতিলতার অকঙ্গ উপশাখার  
মকতা ।

উপশযাখযা বৃরদ্ি পরিণরত 
চিঃ িঃ মর্য ১৯.১৬০

গসকজল পযাঞযা উপশযাখযা বযারড়‘ যযায় ।
স্ধি হঞযা মূল শযাখযা বযারড়শত নযা পযায় ॥

জল গপকয় উপশাখাগুবল িাড়কত োকক, এিং তার ফকল 
িবতিলতা িাড়কত পাকর না ।
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উপশযাখযা গছদন
চিঃ িঃ মর্য ১৯.১৬১

প্রথশমই উপশযাখযাি কিশয় গছদন ।
তশব মূলশযাখযা বযারড়‘ যযায় বৃন্দযাবন ॥

িুবদ্মান িতি প্রেকমই উপশাখাগুবল গছদন ককরন, তাহকল 
মূলশাখা িররণিত হকয় িৃন্দািকন কৃষ্ণরূপ কল্পিৃকক্ষর আশ্য় 
অিলম্বন ককর ।
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তৃতরীয় পরিশচ্ছদ

প্রশয়যাজন তত্ত্ব

কৃণেশপ্রমই পিম পরুরুষযাথ্গ 
চিঃ িঃ আবদ ৭.৮৪-৮৭

কৃণেরবষয়ক গপ্রমযা—পিম পরুরুষযাথ্গ ।
যযাি আশর তৃণতরুল্য ৈযারি পরুরুষযাথ্গ ॥

পঞ্ম পরুরুষযাথ্গ—গপ্রমযানন্দযামৃত রস র্ু  ।
 গমযাক্যারদ আনন্দ যযাি নশহ এক রবন্দরু ।।

 কৃণে-নযাশমি ফল—‘গপ্রমযা‘, সব্গ শযাশ্রে কয় ।
  ভযাশর্য গসই গপ্রমযা গতযামযায় করিল উদয় ।।

গপ্রমযাি স্বভযাশব কশি রৈতে-তনরু গক্যাভ ।
কৃশণেি ৈিণ-প্রযাশপ্্য উপজযায় গলযাভ ॥

রম্চ, অে্চচনবতক উন্নবত, কামকিা� ও মুবতি—এই িারটি 
হকছে িতুি্চ�্চ, বকন্তু পচিম পুরুষাে্চ কৃষ্ণকপ্রকমর তুলনায়  
এই িতুি্চ�্চ পকের পাকশ পকড় োকা একটি তৃকণর মকতাই অে্চহরীন। 



kÖx‰PZb¨ c`¨vejx

246

কৃষ্ণকপ্রকমর আনন্দ একটি অমৃকতর সমুকদ্রর মকতা, তার তুলনায় 
রম্চ, অে্চ, কাম ও গমাকক্ষর আনন্দ একবিন্দরু মকতাও নয় । সমস্ত 
শাকস্ত্র িণ্চনা করা হকয়কছ গে, সুতি ি�িৎ-গপ্রম পুনজ্চ া�বরত করা 
প্রবতটি জরীকির কত্চ ি্য । গতামার বিকতি গসই গপ্রকমর উদয় হকয়কছ, 
তাই তুবম অত্যন্ত িা�্যিান । কৃষ্ণকপ্রকমর স্িাি হকছে গদহ ও 
মকন বিন্ময় গক্ষাকির উকদ্রক ককর এিং শ্রীকৃকষ্ণর িরণারবিকন্দর 
আশ্য় লাকির প্রবত অবরক গেকক অবরকতর গলাকির সৃষ্টি হয় । 

[মহাপ্রিুর প্রবত ঈশ্বর পুররী]

ভরবযান ও ভশতিি উপি গপ্রশমি প্রভযাব
চিঃ িঃ আবদ ৭.১৪৫

গপ্রমযা চহশত কৃণে হয় রনজ ভতিবশ ।
গপ্রমযা চহশত পযায় কৃশণেি গসবযা-সরুখিস ॥

মহতিম গেকক মহতির গে পরকমশ্বর ি�িান, বতবন িবতির প্রিাকি 
তা ার অবত ন�ণ্য িকতিরও অররীন হকয় পকড়ন । এটিই হকছে 
ি�িদ্ভবতির অপূি্চ মারুে্চ, োর প্রিাকি অসরীম গে পরকমশ্বর বতবন 
অবত ন�ণ্য জরীকির অররীন হকয় পকড়ন । ি�িাকনর সকঙ্গ গপ্রকমর 
বিবনমকয়র ফকল, িতি কৃকষ্ণর গসিা-সুখরস আস্াদন ককরন ।

[প্রকাশানন্দ সরস্তরীর প্রবত মহাপ্রিু]
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গপ্রশমি প্ররতব্কসমূহ  
চিঃ িঃ মর্য ১৯.১৭৫

ভরু রতি-মরুরতি আরদ-বযাছেযা যরদ মশন হয় ।
সযাধন করিশল গপ্রম উৎপন্ন নযা হয় ॥

মকন েবদ িুবতি-মুবতি আবদর িাসনা োকক, তাহকল ি�িদ্ভবতির 
অনুশরীলন করা হকলও ি�িৎ-গপ্রকমর উদয় হয় না । [রূপ বশক্ষা]

ভরবৎ গপ্রশমি প্রকৃত ফল 
চিঃ িঃ মর্য ২০.১৪২

দযারিদ্র্য-নযাশ, ভবক্য়,—গপ্রশমি ‘ফল‘ নয় ।
 গপ্রমসরুখ-গভযার—মরুখ্য প্রশয়যাজন হয় ।।

দাবরদ্র্য নাশ িা জড় জ�কতর দঃুখ বনিৃবতি এগুবল গপ্রকমর ‘ফল’ 
নয়; তার প্রকৃত উকদেশ্য হকছে বিন্ময় আনন্দ আস্াদন করা । 
গসইটিই ি�িদ্ভবতির মুখ্য প্রকয়াজন । [সনাতন বশক্ষা]

গপ্রমই ভরতিি ফল
চিঃ িঃ মর্য ২২.৪৯

সযাধরুসশঙ্গ কৃণেভশতি্য শ্দ্যা যরদ হয় ।
ভরতিফল ‘গপ্রম‘ হয়, সংসযাি যযায় ক্য় ॥

সারুসকঙ্গর প্রিাকি েবদ কৃষ্ণিবতির প্রবত শ্দ্ার উদয় হয়, তাহকল 
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তার িবতির ফল স্রূপ কৃষ্ণকপ্রম লাি হয়, এিং তার সংসার-
িন্ন ক্ষয় হকয় োয় । [সনাতন বশক্ষা]

কৃণেশপ্রম কখশনযা সযাধ্য নয়; উদয় কিশত হয়  
চিঃ িঃ মর্য ২২.১০৭

রনত্যরসদ্ কৃণেশপ্রম ‘সযাধ্য‘ কভরু  নয় ।
শ্বণযারদ-শুদ্রৈশতে কিশয় উদয় ॥

কৃষ্ণকপ্রম বনত্যবসদ্ িস্তু, তা কখনও (শুদ্িবতি ি্যতরীত অন্য 
গকান অবিকরকয়র) সার্য নয় । গকিলমাত্র শ্িণাবদ দ্ারা 
বিকশাবরত বিকতি তার উদয় সম্ভি । [সনাতন বশক্ষা]

গপ্রমভরতিি সরুদরুল্গভত্ব
চিঃ িঃ আবদ ৮.১৮

কৃণে যরদ ছরু শট ভশতি ভরু রতি মরুরতি রদয়যা ।
কভরু  গপ্রমভরতি নযা গদন িযাশখন লরুকযাইয়যা ॥

গকান িতি েবদ ইব্রেয়সুখ গিা� অেিা মুবতি িান, শ্রীকৃষ্ণ 
তৎক্ষণাৎ তা দান ককরন । বকন্তু গপ্রমিবতি বতবন লুবককয় রাকখন, 
সহকজ দান ককরন না ।
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চৈতন্যযাবতযাশিি বযাহ্যকযািণ 

প্রথম কযািণঃ গপ্রমভরতি দযান
চিঃ িঃ আবদ ৩.১৪

রৈিকযাল নযারহ করি গপ্রমভরতি দযান ।
ভরতি রবনযা জরশতি নযারহ অব্যান ॥

িহুকাল পে্চন্ত আবম জ�কতর মানুষকক আমার প্রবত বিশুদ্ 
গপ্রমিবতি দান কবরবন । িবতি বিনা জ�কতর গকান অবস্তত্ব 
োককত পাকর না ।

চিঃ িঃ আবদ ৩.১৫

সকল জরশত গমযাশি কশি রবরধ-ভরতি ।
রবরধ-ভশতি্য ব্রজভযাব পযাইশত নযারহ শরতি ॥

পৃবেিরীর সি্চত্র শাকস্ত্রর বনকদ্চ শ অনুসাকর মানুষ আমার আরারনা 
ককর । বকন্তু এই বিবরিবতি অনুশরীলন করার মার্যকম ব্রজিূবমর 
িতিকদর গপ্রমিাি প্রাতি হওয়া োয় না ।

চিঃ িঃ আবদ ৩.১৬

ঐশ্বয্গজ্যাশনশত সব জরৎ রমরশ্ত ।
ঐশ্বয্গ-রশরথল-গপ্রশম নযারহ গমযাি প্ররীরত ॥

আমার ঐশ্বে্চ সম্বকন্ অি�ত হওয়ার ফকল সমস্ত জ�ৎ আমাকক 
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শ্দ্া ও সম্ভকমর দষৃ্টিকত দশ্চন ককর ।  বকন্তু শ্দ্ার প্রিাকি বশবেল 
গে গপ্রম, তা আমাকক আকৃষ্ট ককর না ।

চিঃ িঃ আবদ ৩.১৭

ঐশ্বয্গজ্যাশন রবরধ-ভজন করিয়যা ।  
চবকরু ঠেশক যযায় ৈতরু রবতিধ মরুরতি পযাঞযা ॥

সম্ভম ও শ্দ্া সহকাকর চিররীিবতির অনুশরীলন ককর িতি িার 
প্রকার মুবতি প্রাতি হকয় চিকুকণ্ঠ �মন ককরন ।

চিঃ িঃ আবদ ৪.১৭

ঐশ্বয্গ-জ্যাশনশত সব জরৎ রমরশ্ত ।
ঐশ্বয্গ-রশরথল-গপ্রশম নযারহ গমযাি প্ররীত ॥

শ্রীকৃষ্ণ বিন্তা করকলন—“সমস্ত জ�ৎ আমার ঐশ্বে্চ সম্বকন্ 
অি�ত হকয় আমার প্রবত সম্ভম-পরায়ণ । বকন্তু এই ঐশ্বে্চপ্রসূত 
সম্ভকমর প্রিাকি গপ্রম বশবেল হকয় োয় িকল তা আমাকক আনন্দ 
দান ককর না ।”

চিঃ িঃ আবদ ৩.২৬

যরুরধম্গ-প্রবত্গ ন হয় অংশ চহশত ।
আমযা রবনযা অশন্য নযাশি ব্রজশপ্রম রদশত ॥

আমার অংশ-প্রকাকশরাও প্রকত্যক েুক� অিতরীণ্চ হকয় েু�রম্চ 
প্রিত্চ ন করকত পাকর । বকন্তু আবম ছাড়া অন্য গকউ ব্রকজর গপ্রম 
দান করকত পাকর না ।
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রবৈতরীয় কযািণঃ যরুরধম্গ নযাম-সংকরীত্গ ন প্রবত্গ ন 
চিঃ িঃ আবদ ৩.১৯

যরুরধম্গ প্রবত্গ যাইমরু নযাম-সংকরীত্গ ন ।
ৈযারি ভযাব-ভরতি রদয়যা নযাৈযামরু ভরুবন ॥

আবম স্য়ং এই েুক�র েু�রম্চ নাম সংকরীত্চ ন িা সবম্বলতিাকি 
ি�িাকনর পবিত্র নাম করীত্চ ন প্রিত্চ ন করি ।  ি�িদ্ভবতির িার 
প্রকার রস আস্াদন কবরকয় আবম সমগ্র জ�ৎকক গপ্রমানকন্দ 
উকদ্বলত ককর নৃত্য করাি ।

চিঃ িঃ আবদ ৩.২০

আপরন করিনরু ভতিভযাব অঙ্গরীকযাশি ।
আপরন আৈরি‘ ভরতি রশখযাইমরু সবযাশি ॥

আবম িকতির িূবমকা গ্রহণ করি এিং বনকজ আিরণ ককর 
সকলকক িবতিকোক� ি�িাকনর গসিা করার বশক্ষা দান করি ।

চিঃ িঃ আবদ ৩.২১

আপশন নযা চকশল ধম্গ রশখযান নযা যযায় ।
এই ত‘রসদ্যান্ত ররীতযা-ভযারবশত রযায় ॥

বনকজ রম্চ আিরণ না করকল অন্যকক রম্চ আিরকণর বশক্ষা দান 
করা োয় না । গসই বসদ্ান্ত �রীতা ও িা�িকত প্রবতপন্ন হকয়কছ ।
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চিঃ িঃ আবদ ৩.৪০
করলযরুশর যরুরধম্গ—নযাশমি প্রৈযাি ।
তরথ লযারর‘ পরীতবণ্গ চৈতন্যযাবতযাি ॥

কবলেুক�র েু�রম্চ হকছে ি�িাকনর নাকমর মবহমা প্রিার । গসই 
উকদেশ্য সারন করার জন্য ি�িান পরীতিণ্চ রারণ ককর শ্রীচিতন্য 
মহাপ্রিুরূকপ আবিিূ্চত হকয়কছন ।

চিঃ িঃ আবদ ১৭.৫৩
পযাষণ্ডরী সংহযারিশত গমযাি এই অবতযাি ।
পযাষণ্ডরী সংহযারি‘ ভরতি করিমরু প্রৈযাি ॥

পাষণ্ডরী সংহার করার জন্য আমার এই অিতার এিং পাষণ্ডরী 
সংহার ককর আবম ি�িদ্ভবতি প্রিার করি ।

তৃতরীয় কযািণ— অচবৈত আৈযাশয্গি আহ্যান
চিঃ িঃ আবদ ৩.৯২

আৈযায্গ গরযাসযারঞ প্রভরুি ভতি-অবতযাি ।
কৃণে-অবতযাি-গহতরু  যাযাহযাি হুঙ্কযাি ॥

শ্রীল অচদ্ত আিাে্চ হকছেন িতিরূকপ ি�িাকনর অিতার । তা ার 
উচ্চ হুঙ্কাকরর ফকল শ্রীকৃষ্ণ অিতরণ ককরন।
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চিঃ িঃ আবদ ৩.১১০
চৈতশন্যি অবতযাশি এই মরুখ্য গহতরু  ।
ভশতিি ইচ্ছযায় অবতশি ধম্গশসতরু  ॥

অতএি, শ্রীচিতন্য মহাপ্রিুর অিতরকণর মুখ্য কারণ হকছে 
শ্রীঅচদ্ত আিাে্চ প্রিুর আকুল প্রাে্চনা ।  এিাকিই িকতির িাসনা 
পূণ্চ ককর রম্চকসতু (বেবন রম্চকক রক্ষা ককরন) আবিিূ্চত হন ।
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চৈতন্যযাবতযাশিি মরুখ্য কযািণ

চিঃ িঃ অন্ত্য ১৬.১

বশন্দ শ্রীকৃণেচৈতন্যং কৃণেভযাবযামৃতং রহ যঃ ।
আস্বযাদ্যযাস্বযাদয়ন্ ভতিযান্ গপ্রমদরীক্যামরশক্য়ৎ ॥

বেবন কৃষ্ণকপ্রমামৃত স্য়ং আস্াদন ককর এিং িতিকদর আস্াদন 
কবরকয়, গপ্রম দরীক্ষা বিষয়ক বদি্য জ্ঞান বশক্ষা বদকয়বছকলন, গসই 
শ্রীকৃষ্ণচিতন্য মহাপ্রিুকক আবম িন্দনা কবর ।

দরুই গহতরু
চিঃ িঃ আবদ ৪.১৫-১৬

গপ্রমিস-রনয্গযাস করিশত আস্বযাদন ।
িযারমযার্গ ভরতি গলযাশক করিশত প্রৈযািণ ॥

িরসক-গশখি কৃণে পিমকরুণ ।
এই দরুই গহতরু  চহশত ইচ্ছযাি উদ্ম ॥

দটুি কারকণ ি�িান এই জ�কত অিতরীণ্চ হওয়ার ইছো ককরন—
ি�িৎ-গপ্রমরকসর বনে্চাস আস্াদন করা এিং এই জ�কত 
রা�মা�্চ িা স্তঃসূ্ত্চ  অনুরাক�র স্তকর ি�িদ্ভবতি প্রিার করা । 
তাই বতবন রবসক-গশখর এিং পরম করুণ নাকম পবরবিত ।
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চিঃ িঃ আবদ ১.৫

 িযাধযা কৃণেপ্রণয়রবকৃরতর্্গ যারদনরীশরতিিস্যা-
গদকযাত্যানযাবরপ ভরু রব পরুিযা গদহশভদং রশতৌ গতৌ ।  

 চৈতন্যযাখ্যং প্রকটমধরুনযা তদ্দ্বয়ং চৈক্যমযাপ্ং
িযাধযাভযাবদরু্যরতসরুবরলতং গনৌরম কৃণেস্বরূপম্ ॥

শ্রীরাবরকা শ্রীকৃকষ্ণর প্রণকয়র বিকার-স্রূপা, সুতরাং শ্রীমতরী 
রারারাণরী শ্রীকৃকষ্ণর হ্াবদনরী শবতি । এই জকন্য শ্রীমতরী রারারাণরী 
ও শ্রীকৃষ্ণ একাত্া হকলও তা ারা অনাবদকাল গেকক গ�াকলাকক 
পৃেক গদহ রারণ ককর আকছন। এখন গসই দইু বিন্ময় গদহ পুনরায় 
এককত্র েুতি হকয় শ্রীকৃষ্ণচিতন্য নাকম প্রকট হকয়কছন ।  শ্রীমতরী 
রারারাণরীর এই িাি ও কাবন্তেুতি শ্রীকৃষ্ণস্রূপ শ্রীকৃষ্ণচিতন্যকক 
আবম প্রণবত বনকিদন কবর ।

চিঃ িঃ আবদ ১৭.২৭৬

স্বমযাধরুয্গ িযাধযা-গপ্রমিস আস্বযারদশত ।
িযাধযাভযাব অঙ্গরী করিয়যাশছ ভযালমশত ॥

কৃকষ্ণর প্রবত শ্রীমতরী রারারাণরীর গপ্রম এিং তা ার বনকজর মারুে্চ 
আস্াদন করার জন্য কৃষ্ণ স্য়ং শ্রীমতরী রারারাণরীর িাি অিলম্বন 
ককর শ্রীচিতন্য মহাপ্রিুরূকপ আবিিূ্চত হকয়কছন ।
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রতনটি মরুখ্য কযািণ
চিঃ িঃ আবদ ১.৬

শ্রীিযাধযায়যাঃ প্রণয়মরহমযা করীদশৃশযা বযানচয়বযা-
স্বযাশদ্যযা গযনযাদ্রুতমধরুরিমযা করীদশৃশযা বযা মদরীয়ঃ ।
গসৌখঞ্যাস্যযা মদনরুভবতঃ করীদশৃং গবরত গলযাভযা-
তেদ্যাবযাঢ্যঃ সমজরন শৈরীরভ্গ রসশ্ৌ হিরীন্দরুঃ ॥

শ্রীরারার গপ্রকমর মবহমা বক রকম, ঐ গপ্রকমর দ্ারা শ্রীরারা আমার 
গে অদু্ভত মারুে্চ আস্াদন ককরন, গসই মারুে্চই িা বক রকম এিং 
আমার মারুে্চ আস্াদন ককর শ্রীরারা গে সুখ অনুিি ককরন, গসই 
সুখই িা বক রকম—এই সমস্ত বিষকয় গলাি জন্মাকনার ফকল 
শ্রীরারার িািেুতি হকয় শ্রীকৃষ্ণরূপ ি্রে শিরী�ি্চ বসনু্কত আবিিূ্চত 
হকয়কছন ।

প্রথম মরুখ্য কযািণ— িযাধযািযাণরীি গপ্রশমি মরহমযা 
জযানযা আমযাশক উন্মতে কশি

চিঃ িঃ আবদ ৪.১২২

পূণ্গযানন্দময় আরম রৈন্ময় পূণ্গতত্ত্ব ।
িযারধকযাি গপ্রশম আমযা কিযায় উন্মতে ॥

আবম পূণ্চ আনন্দময় এিং বিন্ময় পূণ্চতত্ত্ব । বকন্তু রাবরকার গপ্রম 
আমাকক উন্মতি ককর ।
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সব্গদযা রবহ্ল কশি
চিঃ িঃ আবদ ৪.১২৩

  নযা জযারন িযাধযাি গপ্রশম আশছ কত বল ।
গয বশল আমযাশি কশি সব্গদযা রবহ্ল ।

রারারাণরীর গপ্রকম গে কত শবতি আকছ, তা আবম জাবন না । গসই 
গপ্রম আমাকক সি্চদা বিহ্ল ককর ।

িযারধকযাি গপ্রম আমযাি গুরু 
চিঃ িঃ আবদ ৪.১২৪

িযারধকযাি গপ্রম—গুরু, আরম—রশষ্য নট ।
সদযা আমযা নযানযা নৃশত্য নযাৈযায় উদ্ট ॥

রাবরকার গপ্রম আমার গুরু, আর আবম তার বশষ্য নট ।  তার 
গপ্রম আমাকক সি্চদা উদ্ভট নৃকত্য প্রিৃতি ককর ।

তা যাি আস্বযাদ আমযাি গথশক গকযাটি গুণ গবরশ 
চিঃ িঃ আবদ ৪.১২৬

রনজ গপ্রমযাস্বযাশদ গমযাি হয় গয আর্যাদ ।
 তযাহযা হ‘গত গকযাটি গুণ িযাধযা গপ্রমযাস্বযাদ ।।

শ্রীমবত রারারাণরীর প্রবত আমার গপ্রম গেকক আবম গে আনন্দ 
আস্াদন কবর, তা গেকক গকাটিগুণ অবরক আনন্দ রারারাণরী 
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আমার প্রবত তার গপ্রম গেকক আস্াদন ককর োকক । 

রবরুদ্-ধম্গময়
চিঃ িঃ আবদ ৪.১২৭

আরম চযশছ পিস্পি রবরুদ্ধম্গযাশ্য় ।
িযাধযাশপ্রম চতশছ সদযা রবরুদ্ধম্গময় ॥

আবম গেমন পরস্পর-বিরুদ্ রকম্চর আশ্য়, রারার গপ্রমও গতমনই 
সি্চদাই বিরুদ্-রম্চময় ।

রবষয় ও আশ্য়
চিঃ িঃ আবদ ৪.১৩২

 গসই গপ্রমযাি শ্রীিযারধকযা পিম ‘আশ্য়‘ ।
গসই গপ্রমযাি আরম হই গকবল ‘রবষয়‘

শ্রীরাবরকা হকছেন গসই গপ্রকমর পরম ‘আশ্য়’ এিং আবম হবছে 
গসই গপ্রকমর একমাত্র ‘বিষয়’ ।

রবৈতরীয় মরুখ্য কযািণ— তা যাি রনশজি মধরুরিমযা 
 আস্বযাদন সরীমযাহরীন

চিঃ িঃ আবদ ৪.১৩৮

অদ্রুত, অনন্ত, পূণ্গ গমযাি মধরুরিমযা ।
র্জরশত ইহযাি গকহ নযারহ পযায় সরীমযা ॥
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আমার মরুবরমা অদু্ভত, অনন্ত ও পূণ্চ । বত্রজ�কতর গকউই তার 
সরীমানার সন্ান পায় না ।

রৈিনবরীন
চিঃ িঃ আবদ ৪.১৪৩

আমযাি মযাধরুয্গ রনত্য নব নব হয় ।
স্ব-স্ব-গপ্রম-অনরুরূপ ভশতি আস্বযাদয় ॥

আমার মারুে্চ বিরনিরীন । তাকদর স্রীয় গপ্রম অনুসাকর িতিরা তা 
বিন্ন বিন্ন িাকি আস্াদন ককর ।

সকলশকই, এমনরক কৃণেশকও ৈঞ্ল কশি
চিঃ িঃ আবদ ৪.১৪৭

কৃণেমযাধরুশয্গি এক স্বযাভযারবক বল ।
কৃণে আরদ নিনযািরী কিশয় ৈঞ্ল ॥

শ্রীকৃকষ্ণর মারুররীর একটি স্ািাবিক ক্ষমতা রকয়কছ, ো স্য়ং 
ি�িান শ্রীকৃষ্ণ গেকক শুরু ককর সকলককই িচিল ককর ।

অরনবযায্গ তৃণেযা 
চিঃ িঃ আবদ ৪.১৪৯

এ মযাধরুয্গযামৃত পযান সদযা গযই কশি ।
তৃণেযাশযারন্ত নশহ, তৃণেযা বযাশড় রনিন্তশি ॥
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এই অমৃকতাপম মারুে্চ পান ককর তৃষ্ণা কখনও বনিাবরত হয় না, 
পক্ষান্তকর গসই তৃষ্ণা বনরন্তর িৃবদ্প্রাতি হয় ।

রবৈরলত রৈতে
চিঃ িঃ আবদ ৪. ১৫৭

অপূব্গ মযাধরুিরী কৃশণেি, অপূব্গ তযাি বল ।
যযাহযাি শ্বশণ মন হয় টলমল ॥

শ্রীকৃকষ্ণর মারুে্চ অপূি্চ এিং তা ার িলও অপূি্চ । তা ার এই গসৌন্দে্চ 
কো শ্িণ করার ফকল বিতি বিিবলত হয় ।

কৃশণেি গক্যাভ 
চিঃ িঃ আবদ ৪.১৫৮

কৃশণেি মযাধরুশয্গ কৃশণে উপজয় গলযাভ ।
সম্যক্ আস্বযারদশত নযাশি, মশন িশহ গক্যাভ ॥

কৃকষ্ণর মারুে্চ কৃষ্ণকক পে্চন্ত আকৃষ্ট ককর । বকন্তু গেকহতু তা বতবন 
পূণ্চরূকপ আস্াদন করকত পাকরন না, তাই তা ার মকন গক্ষাি গেকক 
োয় ।

কৃণে স্বয়ং সতৃণে
চিঃ িঃ আবদ ৬.১০৭

অশন্যি আছরু ক্ কযায্গ, আপশন শ্রীকৃণে ।
আপন-মযাধরুয্গ-পযাশন হইলযা সতৃণে ॥
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অকন্যর বক কো, এমন বক শ্রীকৃষ্ণ স্য়ং তা ার বনকজর মারুে্চ পান 
করার জন্য সতৃষ্ণ হন ।

চিঃ িঃ আবদ ৭.১১

কৃণেমযাধরুশয্গি এক অদ্রুত স্বভযাব ।
আপনযা আস্বযারদশত কৃণে কশি ভতিভযাব ॥

শ্রীকৃকষ্ণর মারুে্চ রকসর এমনই এক স্িাি রকয়কছ গে, গসই রস 
পূণ্চরূকপ আস্াদন করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ স্য়ং িতিিাি অিলম্বন 
ককরন ।

তৃতরীয় মরুখ্য কযািণ— কৃণে-মযাধরুয্গ আস্বযাদন কশি 
শ্রীিযাধযা গয সরুখ অনরুভব কশিন, গসই সরুখ আস্বযাদন 

কৃণেসরুখই গরযাপরীি মূল লক্্য  
চিঃ িঃ আবদ ৪.১৭৪

আত্-সরুখ-দরুঃশখ গরযাপরীি নযারহক রবৈযাি ।
কৃণেসরুখশহতরু  গৈষ্টযা মশনযাব্যবহযাি ॥

ব্রজক�াবপকারা তা াকদর বনকজকদর সুখ-দঃুখ সম্বকন্ কখনও গকান 
বিকিিনা ককরনবন । তা াকদর সমস্ত কাবয়ক ও মানবসক গিষ্টার 
উকদেশ্য বছল শ্রীকৃকষ্ণর সুখ সম্পাদন ।
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শুদ্ অনরুিযার
চিঃ িঃ আবদ ৪.১৭৫

কৃণে লযারর‘ আি সব কশি পরিত্যযার ।
কৃণেসরুখশহতরু  কশি শুদ্ অনরুিযার ॥

শ্রীকৃকষ্ণর জন্য তা ারা সি বকছু ত্যা� ককরবছকলন ।  শ্রীকৃষ্ণকক 
আনন্দ দান করাই হকছে তা াকদর শুদ্ অনুরাক�র গহতু ।

গরযাপরীশদি আনন্দ গকযাটিগুণ অরধক 
চিঃ িঃ আবদ ৪.১৮৭

গরযারপকযা-দশ্গশন কৃশণেি গয আনন্দ হয় ।
  তযাহযা চহশত গকযাটিগুণ গরযাপরী আস্বযাদয় ॥

গ�াবপকদর দশ্চন ককর শ্রীকৃকষ্ণর গে আনন্দ হয়, তার গেকক 
গকাটিগুণ আনন্দ গ�াপরীরা আস্াদন ককরন ।

রনঃস্বযাথ্গ গপ্রশমি িরীরত
চিঃ িঃ আবদ ৪.২০০-২০১

রনরুপযারধ গপ্রম যাযাহযা, তা যাহযা এই িরীরত ।
প্ররীরতরবষয়সরুশখ আশ্শয়ি প্ররীরত ॥

  রনজ-গপ্রমযানশন্দ কৃণে-গসবযানন্দ বযাশধ ।
গস আনশন্দি প্ররত ভশতিি হয় মহযাশক্রযাশধ ॥
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বনঃস্াে্চ গপ্রকমর এই ররীবত ।  প্ররীবত বিষকয়র সুকখ প্ররীবতর আশ্য়ও 
সুখ লাি ককর ।  বনকজর গপ্রমানন্দ েখন কৃষ্ণকসিার িারা সৃষ্টি 
ককর, তখন িকতির গসই আনকন্দর প্রবত মহাকক্রার হয় ।

গরযাপরীশদি স্বযাভযারবক গপ্রশমি স্বভযাব 
চিঃ িঃ আবদ ৪.২০৯

কযামর্হরীন স্বযাভযারবক গরযাপরী-গপ্রম ।
রনম্গল, উজ্জ্বল, শুদ্ গযন দগ্ গহম ॥

ব্রজক�াবপকাকদর স্ািাবিক গপ্রকম কাকমর গলশমাত্রও গনই ।  তা 
বনম্চল, উজ্জ্বল এিং ততিকাচিকনর মকতা বিশুদ্ ।

গরযাপরীি গপ্রম প্রযাকৃত কযাম নয় 
চিঃ িঃ মর্য ৮.২১৫

[মহাপ্রিুর প্রবত রামানন্দ রায়]
সহজ গরযাপরীি গপ্রম,—নশহ প্রযাকৃত কযাম ।
কযামক্ররীড়যা-সযাশম্য তযাি করহ ‘কযাম‘-নযাম ॥

গ�াপরীকদর কৃষ্ণকক িালিাসা স্ািাবিক প্রিণতা রকয়কছ । এই 
গপ্রম প্রাকৃত কাম নকহ, বকন্তু জড় কামক্ররীড়ার সকঙ্গ তার সাদশৃ্য 
রকয়কছ িকল, তাকক কখনও কখনও ‘কাম’ িকল িণ্চনা করা হয় ।
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 িযাধযািযাণরীি মরহমযা

নযায়ক ও নযারয়কযাি রশশিযামরণ
চিঃ িঃ মর্য ২৩.৬৬

ব্রশজ্রেনন্দন কৃণে—নযায়ক-রশশিযামরণ ।
নযারয়কযাি রশশিযামরণ—িযাধযা-ঠযাকরু িযাণরী ॥

ব্রকজ্রেনন্দন শ্রীকৃষ্ণ নায়ক-বশকরামবণ । গতমনই শ্রীমতরী 
রারারাণরী নাবয়কার বশকরামবণ । [সনাতন বশক্ষা]

র্যারদনরী শরতি
চিঃ িঃ আবদ ৪.৬০

র্যারদনরী কিযায় কৃশণে আনন্দযাস্বযাদন ।
র্যারদনরীি বৈযািযা কশি ভশতিি গপযাষণ ॥

গসই হ্াবদনরী শবতি শ্রীকৃষ্ণকক আনন্দ আস্াদন করায় এিং তা ার 
িতিকদর গপাষণ ককর ।

মহযাভযাব রক?
চিঃ িঃ আবদ ৪.৬৮

র্যারদনরীি সযাি ‘গপ্রম‘, গপ্রমসযাি ‘ভযাব‘ ।
ভযাশবি পিমকযাষ্যা, নযাম—‘মহযাভযাব‘ ॥
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হ্াবদনরী শবতির সার ‘ি�িৎ-গপ্রম’, ি�িৎ-গপ্রকমর সার ‘িাি’ 
এিং িাকির পরম প্রকাশ হকছে ‘মহািাি’ ।

শ্রীিযাধযা — মহযাভযাবস্বরূপযা
চিঃ িঃ আবদ ৪.৬৯

মহযাভযাবস্বরূপযা শ্রীিযাধযা-ঠযাকরু িযাণরী ।
সব্গগুণখরন কৃণেকযান্তযারশশিযামরণ ॥

শ্রীমতরী রারা ঠাকুরাণরী হকছেন মহািাকির মূত্চ  প্রকাশ । বতবন 
হকছেন সমস্ত গুকণর আরার এিং কৃষ্ণকপ্রয়সরীকদর বশকরামবণ ।

গরযারবন্দসব্গস্ব
চিঃ িঃ আবদ ৪.৮২

গরযারবন্দযানরন্দনরী, িযাধযা গরযারবন্দশমযারহনরী ।
গরযারবন্দসব্গস্ব, সব্গকযান্তযা-রশশিযামরণ ॥

শ্রীমতরী রারারাণরী হকছেন শ্রীক�াবিকন্দর আনন্দদাবয়নরী এিং বতবন 
গ�াবিকন্দর গমাবহনরীও । বতবন শ্রীক�াবিকন্দর সি্চস্ এিং সমস্ত 
কান্তাকদর বশকরামবণ ।

িযাধযা ও কৃশণেি মশধ্য গভদ গনই
চিঃ িঃ আবদ ৪.৯৬

িযাধযা—পূণ্গশরতি, কৃণে—পূণ্গশরতিমযান্ ।
দরুই বস্তু গভদ নযাই, শযা্রে-পিমযাণ ॥
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শ্রীমতরী রারারাণরী হকছেন পূণ্চশবতি এিং শ্রীকৃষ্ণ হকছেন পূণ্চ 
শবতিমান । তা াকদর দজুকনর মকর্য গকান গিদ গনই, এই কো 
শাকস্ত্র প্রমাবণত হকয়কছ।

দরুই রভন্ন রূশপি কযািণ 
চিঃ িঃ আবদ ৪.৯৮

িযাধযাকৃণে ঐশছ সদযা একই স্বরূপ ।
লরীলযািস আস্বযারদশত ধশি দরুইরূপ ॥

এিাকিই রারা ও শ্রীকৃষ্ণ সি্চদাই এক, তিুও লরীলারস আস্াদন 
করার জন্য তা ারা দইু বিন্ন রূপ রারণ ককরকছন ।

গরযাপরীরশণি মশধ্য িযাধযািযাণরীই উতেমযা
চিঃ িঃ আবদ ৪.২১৪

গসই গরযাপরীরণ-মশধ্য উতেমযা িযারধকযা ।
  রূশপ, গুশণ, গসৌভযাশর্য, গপ্রশম সব্গযারধকযা ॥

গ�াপরী�কণর মকর্য শ্রীমতরী রারারাণরীই হকছেন সকি্চাতিম । রূকপ, 
গুকণ, গসৌিাক�্য ও গপ্রকম বতবন সি্চকশ্ষ্া ।
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িযাধযািযাণরী ছযাড়যা অন্য গরযাপরীিযা শ্রীকৃণেশক আনন্দ 
দযান কিশত পযাশিন নযা

চিঃ িঃ আবদ ৪.২১৮

কৃশণেি বল্ভযা িযাধযা কৃণে-প্রযাণধন ।
তা যাহযা রবনরু সরুখশহতরু  নশহ গরযাপরীরণ ॥

শ্রীমতরী রারারাণরী হকছেন কৃষ্ণিল্লিা এিং শ্রীকৃকষ্ণর প্রাণরন । 
তা াকক ছাড়া গ�াপরীরা শ্রীকৃষ্ণকক আনন্দ দান করকত পাকরন না ।
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 িযাধযাকরু শণ্ডি মরহমযা

আবরটস্  গ্রাকম দটুি রানকক্ষকত রারাকুণ্ড ও শ্যামকুকণ্ডর সন্ান 
পািার পর মহাপ্রিু কতৃ্চ ক রারাকুকণ্ডর স্তি...

চিঃ িঃ মর্য ১৮.৭

সব গরযাপরী চহশত িযাধযা কৃশণেি গপ্রয়সরী ।  
চতশছ িযাধযাকরু ণ্ড রপ্রয় ‘রপ্রয়যাি সিসরী‘॥

সমস্ত গ�াবপকাকদর মকর্য রারারাণরী শ্রীকৃকষ্ণর বপ্রয়তমা ।  গতমনই 
রারাকুণ্ড নামক শ্রীমতরী রারারাণরীর সকরাির শ্রীকৃকষ্ণর অত্যন্ত 
বপ্রয়, গকননা তা শ্রীমতরী রারারাণরীর বপ্রয় ।

চিঃ িঃ মর্য ১৮.৯

গযই করু শণ্ড রনত্য কৃণে িযারধকযাি সশঙ্গ ।
জশল জলশকরল কশি, তরীশি িযাস-িশঙ্গ ॥

গসই কুকণ্ড শ্রীকৃষ্ণ প্রবতবদন শ্রীমতরী রারারাণরীর সকঙ্গ জলক্ররীড়া 
করকতন এিং তার তরীকর রাকস নৃত্য করকতন।

চিঃ িঃ মর্য ১৮.১০

 গসই করু শণ্ড গযই একবযাি কশি নেযান ।
তা যাশি িযাধযা-সম ‘গপ্রম‘ কৃণে কশি দযান ।
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গসই কুকণ্ড বেবন একিার নোন ককরন, তাককই শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতরী 
রারারাণরীর মকতা গপ্রম দান ককরন ।

চিঃ িঃ মর্য ১৮.১১

করু শণ্ডি ‘মযাধরুিরী‘—গযন িযাধযাি ‘মধরুরিমযা‘ ।
করু শণ্ডি ‘মরহমযা‘—গযন িযাধযাি ‘মরহমযা‘ ॥

রারাকুকণ্ডর মারুররী শ্রীমতরী রারারাণরীর মরুবরমার মকতা এিং গসই 
কুকণ্ডর (সকরািকরর) মবহমা গেন শ্রীমতরী রারারাণরীরই মবহমা ।

বৃন্দযাবন ধযাশমি মরহমযা
চিঃ িঃ আবদ ৫.১৯৫

আশি আশি, কৃণেদযাস, নযা কিহ ভয় ।
বৃন্দযাবশন যযাহ,—তা যাহযা সব্গ লভ্য হয় ॥

গহ কৃষ্ণদাস! গকান িয় ককরা না । িৃন্দািকন োও, গসখাকন 
গতামার সি বকছু লাি হকি ।

[কৃষ্ণদাস কবিরাজ গ�াস্ামরীর প্রবত বনত্যানন্দ প্রিুর স্নোকদশ]
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তৃতরীয় অধ্যযায় 

পদ্যযানরুবযাদ

ৈ্রে-সূয্গরূপরী চৈতন্য-রনত্যযানন্দ
চিঃ িঃ আবদ ১.২ ও ১.৮৪

  বশন্দ শ্রীকৃণেচৈতন্যরনত্যযানশন্দৌ সশহযারদশতৌ ।
গরৌশড়যাদশয় পরুষ্পবশন্তৌ রৈশ্ৌ শশন্দৌ তশমযানরুশদৌ ॥

গ�ৌড়কদকশর পূি্চ বদ�কন্ত একই সমকয় অবত বিস্ময়করিাকি সূে্চ ও 
িক্রের মকতা োারা উবদত হকয়কছন, গসই পরম মঙ্গলপ্রদাতা এিং 
অজ্ঞান ও অন্কারনাশক শ্রীকৃষ্ণচিতন্য মহাপ্রিু ও শ্রীবনত্যানন্দ 
প্রিুকক আবম িন্দনা কবর ।
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চিঃ িঃ আবদ ১.৮৮-৮৯

সূয্গৈ্রে হশি চযশছ সব অ্কযাি ।
বস্তু প্রকযারশয়যা কশি ধশম্গি প্রৈযাি ॥
এই মত দরুই ভযাই জরীশবি অজ্যান- ।
তশমযানযাশ করি‘ চকল তত্ত্ববস্তু-দযান ॥

সূে্চ ও ি্রে গেমন অন্কার বিদবূরত ককর সি বকছুর েোে্চ রূপ 
প্রকাশ ককর, গতমনই এই দইু িাই জরীকির অজ্ঞানতারূপরী অন্কার 
দরূ ককর তাকদর পরম তত্ত্বজ্ঞাকনর আকলাক দান ককরকছন ।

সশব্গযাতেম রবষয় – সশব্গযাতেম ফল 
মূল গ্যাক

চিঃ িঃ অন্ত্য ৫.৪৮

রবক্ররীরড়তং ব্রজবধূরভরিদঞ্ রবশণেযাঃ
শ্দ্যারবিশতযাঽনরুশৃণরুয়যাদথ বণ্গশয়দ ্যঃ ।
ভরতিং পিযাং ভরবরত প্ররতলভ্য কযামং
হৃশদ্রযারমযাশ্বপরহশনযাত্যরৈশিণ ধরীিঃ ॥

‘বেবন অপ্রাকৃত শ্দ্াববিত হকয় এই রাস পচিার্যাকয় ব্রজিরূকদর 
সকঙ্গ শ্রীকৃকষ্ণর অপ্রাকৃত ক্ররীড়া িণ্চনা শ্িণ ককরন িা িণ্চন 
ককরন, গসই ররীর পুরুষ ি�িাকন েকেষ্ট পরািবতি লাি ককর 
হৃকদ্রা� রূপ জড় কামকক শরীঘ্ই দরূ ককরন ।’

[প্রদ্ুযম্ন বমকশ্র প্রবত মহাপ্রিু]
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পদ্যযানরুবযাদ
চিঃ িঃ অন্ত্য ৫.৪৫-৪৭

ব্রজবধূ-সশঙ্গ কৃশণেি িযাসযারদ-রবলযাস ।
গযই জন কশহ, শুশন করিয়যা রবশ্বযাস ॥

হৃদ ্শিযার-কযাম তা যাি তৎকযাশল হয় ক্য় ।
রতনগুণ-গক্যাভ নশহ, ‘মহযাধরীি‘ হয় ॥
উজ্জ্বল মধরুি গপ্রমভরতি গসই পযায় ।
আনশন্দ কৃণেমযাধরুশয্গ রবহশি সদযায় ॥

গকউ েখন সুদঢ়ৃ বিশ্বাস সহকাকর ব্রজিরূকদর সকঙ্গ শ্রীকৃকষ্ণর 
রাস লরীলা-বিলাস শ্িণ ককরন এিং করীত্চ ন ককরন, তৎক্ষণাৎ 
তার কামরূপ হৃদস্ করা� বনরাময় হয়, এিং প্রকৃবতর বতনটি গুকণর 
প্রিাি গেকক মুতি হকয় বতবন ‘মহাররীর’ হন । উজ্জ্বল, মরুর 
গপ্রমিবতি বেবন আস্াদন ককরন, বতবন বনরন্তর পরম আনকন্দ 
কৃষ্ণ মারুকে্চ বিহার ককরন ।

ভতি-হৃদশয় ভরবযাশনি বযাস   
মূল গ্যাক

চিঃ িঃ আবদ ১.৬২

সযাধশবযা হৃদয়ং মহ্যং সযাধূনযাং হৃদয়ন্ত্বহম ্।
মদন্যশতে ন জযানরন্ত নযাহং গতশভ্যযা মনযাররপ ॥

সারু-মহাত্ারা আমার হৃদয় এিং আবমও তা াকদর হৃদয় । তা ারা 
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আমাকক ছাড়া অন্য কাউকক জাকনন না এিং আবমও তা াকদর 
ছাড়া অন্য কাউকক আমার িকল জাবন না । (শ্রীঃিাঃ ৯.৪.৬৮)

পদ্যযানরুবযাদ
চিঃ িঃ আবদ ১.৬১

ঈশ্বিস্বরূপ ভতি তা যাি অরধষ্যান ।
ভশতিি হৃদশয় কৃশণেি সতত রবশ্যাম ॥

গে শুদ্ িতি বনরন্তর ি�িাকনর গপ্রমময়রী গসিায় েুতি, বতবন 
ি�িাকনরই স্রূপ এিং গসই িকতির হৃদকয় ি�িান সি্চদাই 
বিরাজ ককরন ।

পিম সশত্যি র্রবধ প্রতরীরত
মূল গ্যাক

চিঃ িঃ আবদ ১.৩

যদচবৈতং ব্রশ্যাপরনষরদ তদপ্যস্য তনরুভযা
য আত্যান্তয্গযামরী পরুরুষ ইরত গসযাঽস্যযাংশরবভবঃ ।

ষচড়শ্বচয্গঃ পূশণ্গযা য ইহ ভরবযান্ স স্বয়ময়ং
ন চৈতন্যযাৎ কৃণেযাজ্জররত পিতত্ত্বং পিরমহ ॥ ৩ ॥

উপবনষকদ োাকক বনরিণিকশষ ব্রহ্মরূকপ িণ্চনা করা হকয়কছ, তা 
তা ার (এই শ্রীকৃষ্ণচিতকন্যর) অঙ্গকাবন্ত । গো�শাকস্ত্র গো�রীরা 
গে পুরুষকক অন্তে্চামরী পরমাত্া িকলন, বতবনও তা ারই (এই 
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শ্রীকৃষ্ণচিতকন্যর) অংশ-চিিি । তত্ত্ববিিাকর োাকক ষচড়শ্বে্চপূণ্চ 
ি�িান িলা হয়, বতবনও স্য়ং এই শ্রীকৃষ্ণচিতকন্যরই অবিন্ন 
স্রূপ । এই জ�কত শ্রীকৃষ্ণচিতন্য গেকক বিন্ন পরতত্ত্ব আর বকছু 
গনই ।

পদ্যযানরুবযাদ
চিঃ িঃ আবদ ২.১২

তা যাহযাি অশঙ্গি শুদ্ রকিণ-মণ্ডল ।
উপরনষৎ কশহ তা যাশি ব্র্ সরুরনম্গল ॥

উপবনষকদ োকক বনরিণিকশষ ব্রহ্মরূকপ অবিবহত করা হকয়কছ, তা 
হকছে গসই পরম পুরুকষর অঙ্গপ্রিা ।

চিঃ িঃ আবদ ২.১৮

আত্যান্তয্গযামরী যাযাশি গযযারশযাশ্রে কয় ।
গসহ গরযারবশন্দি অংশ রবভূরত গয হয় ॥

গো�শাকস্ত্র োাকক আত্ান্তে্চামরী িা পরমাত্া িকল িণ্চনা করা 
হকয়কছ, বতবন হকছেন গ�াবিকন্দর অংশ-বিিূবত ।

চিঃ িঃ আবদ ২.২২-২৩

গসইত‘ গরযারবন্দ সযাক্যাচচৈতন্য গরযাসযারঞ ।
জরীব রনস্যারিশত ঐশছ দয়যালরু আি নযাই ॥

পিশব্যযাশমশত চবশস নযািযায়ণ নযাম ।
ষচড়শ্বয্গপূণ্গ লক্ষ্মরীকযান্ত ভরবযান্ ॥
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গসই গ�াবিন্দ স্য়ং চিতন্য গ�াসাবিরূকপ আবিিূ্চত হকয়কছন । 
িদ্ জরীিকদর উদ্ার করার জন্য তা ার মকতা এমন দয়ালু আর 
গকউ গনই । লক্ষ্মরীকদিরীর পবত শ্রীনারায়ণ পরকি্যাম িা বিৎ-
জ�কত অিথিান ককরন । বতবন ঐশ্বে্চ, িল, শ্রী, জ্ঞান, েশ ও 
চিরা�্য-এই ছয়টি ঐশ্বকে্চ পবরপূণ্চ ।

গরযারবশন্দি অঙ্গশজ্যযারতই রনরবতিশশষ ব্র্ 
মূল গ্যাক

চিঃ িঃ আবদ ২.১৪

যস্যপ্রভযা প্রভবশতযা জরদণ্ডশকযাটি-
গকযাটিষ্বশশষবসরুধযারদরবভূরতরভন্নম্  ।

তদব্র্ রনষ্কলমনন্তমশশষভূতং
গরযারবন্দমযারদপরুরুষং তমহং ভজযারম॥

“অনন্ত গকাটি ব্রহ্মাকণ্ড অনন্ত িসুরাবদ বিিূবত গেকক ো পৃেক, 
গসই অখণ্ড, অনন্ত ও অকশষিূত ব্রহ্মা োার প্রিা, গসই আবদপুরুষ 
গ�াবিন্দকক আবম িজনা কবর । 

(ব্রহ্মসংবহতা ৫.৪০) 

পদ্যযানরুবযাদ
চিঃ িঃ আবদ ২.১৫-১৬

গকযাটি গকযাটি ব্র্যাশণ্ড গয ব্রশ্ি রবভূরত ।
গসই ব্র্ গরযারবশন্দি হয় অঙ্গকযারন্ত ॥
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গসই গরযারবন্দ ভরজ আরম, গতশহযাা গমযাি পরত ।
তা যাহযাি প্রসযাশদ গমযাি হয় সৃষ্টিশরতি ॥

(ব্রহ্মা িলকলন-) গে বনরিণিকশষ ব্রকহ্মর বিিূবত গকাটি গকাটি ব্রহ্মাণ্ড 
জকুড় পবরি্যাতি, গসই ব্রহ্ম হকছেন গ�াবিকন্দর অঙ্গকাবন্ত । আবম 
(ব্রহ্মা) গ�াবিকন্দর  িজনা কবর । বতবন আমার পবত । তা ার 
কৃপাকতই আবম ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করার শবতি লাি ককরবছ ।

রবরভন্ন অবতযাশি রবরভন্ন বণ্গ  
মূল গ্যাক

চিঃ িঃ আবদ ৩.৩৬

আসন্ বণ্গযা্রেশয়যা হ্যস্য রৃহ্নশতযাঽনরুযরুরং তনূঃ
শুশক্লযা িতিস্থযা পরীত ইদযানরীং কৃণেতযাং রতঃ ॥

এই িালকটি (কৃষ্ণ) অন্য বতনটি েুক� শুক্ল, রতি ও পরীতিণ্চ 
রারণ ককর । এখন দ্াপকর গস কৃষ্ণিণ্চ প্রাতি হকয়কছ । 

(শ্রীমদ্ভা�িত ১০.৮.১৩)

পদ্যযানরুবযাদ
চিঃ িঃ আবদ ৩.৩৭-৩৮

শুক্ল, িতি, পরীতবণ্গ —এই রতন দরু্যরত ।
সত্য-গ্তযা-করলকযাশল ধশিন শ্রীপরত ॥
ইদযানরীং বৈযাপশি তততিশহযা চহলযা কৃণেবণ্গ ।

এই সব শযা্রেযারম-পরুিযাশণি মম্গ ॥
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লক্ষ্মরীপবত ি�িান সত্য, গত্রতা ও কবলেুক� েোক্রকম গশ্বত, রতি 
ও পরীতিণ্চ রারণ ককরন । এখন, দ্াপর েুক�, বতবন কৃষ্ণিণ্চ রারণ 
ককর অিতরীণ্চ হকয়কছন । এটিই হকছে পুরাণ ও অন্যান্য চিবদক 
শাস্ত্রসমূকহর সারমম্চ ।

ভরবযান ভশতিি বশরীভূত হশয় পশড়ন
মূল গ্যাক

চিঃ িঃ আবদ ৩.১০৪

তরুলসরীদলমযাশ্ণ জলস্য ৈরুলরুশকন বযা ।
রবক্ররীনরীশত স্বমযাত্যানং ভশতিশভ্যযা ভতিবৎসলঃ ॥

গে িতি বনষ্া সহকাকর ি�িাকনর উকদেকশ্য একটি তুলসরীপত্র 
এিং এক অঞ্জবল জল বনকিদন ককরন, িতিিৎসল ি�িান 
সম্পূণ্চরূকপ গসই িকতির িশরীিূত হকয় পকড়ন । (গ�ৌতমরী তন্ত্র)

পদ্যযানরুবযাদ
চিঃ িঃ আবদ ৩.১০৫-১০৭

এই গ্যাকযাথ্গ আৈযায্গ কশিন রবৈযািণ ।
কৃণেশক তরুলসরীজল গদয় গযই জন ॥

তযাি ঋণ গশযারধশত কৃণে কশিন রৈন্তন ।
 ‘জল-তরুলসরীি সম রকছরু  ঘশি নযারহ ধন‘ ॥

তশব আত্যা গবরৈ‘ কশি ঋশণি গশযাধন ।
এত ভযারব‘ আৈযায্গ কশিন আিযাধন ॥
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অচদ্ত আিাে্চ প্রিু এই গ্াকটির অে্চ বিিার করকলন এিাকি 
- কৃষ্ণকক বেবন তুলসরী ও জল বনকিদন ককরন, তা ার গসই দান 
পবরকশার করকত বনরুপায় হকয় ি�িান বিন্তা ককরন, ‘জল-
তুলসরীর সমক�াত্ররীয় গকান রন আমার গনই ।’ এিাকিই ি�িান 
িকতির কাকছ বনকজকক অপ্চণ ককর সমস্ত ঋণ পবরকশার 
ককরন ।” গসই কো বিকিিনা ককর শ্রীঅচদ্ত আিাে্চ ি�িাকনর 
আরারনা করকত শুরু ককরন ।

ভতিবযাছেযাপূরততিশহতরু  ভরবযাশনি অসংখ্য রূপ 
পরিগ্রহ  
মূল গ্যাক

চিঃ িঃ আবদ ৩.১১১

ত্বং ভরতিশযযারপরিভযারবতহৃৎসশিযাজ
আস্ শস শ্রুশতরক্তপশথযা ননরু নযাথ পরুংসযাম ্।

যদ্যরদ্য়যা ত উরুরযায় রবভযাবয়রন্ত
ততেবৈপরুঃ প্রণয়শস সদনরুগ্রহযায় ॥

“গহ নাে! তুবম সি্চদা গতামার িতিকদর শ্িণ ও দশ্চনপকে বিহার 
কর । িবতিকো�পূত তা াকদর হৃদয়পকদ্ম তুবম সি্চদা অিথিান  
কর । গহ উরু�ায়! িতিিৃন্দ তা াকদর হৃদকয় গতামার গে বনত্য 
স্রূপ বিিািন ককরন, তা াকদর প্রবত অনুগ্রহ ককর তুবম তা াকদর 
কাকছ গতামার গসই বনত্য স্রূপ প্রকট ককর োক ।”

 (শ্রীমদ্ভা�িত ৩.৯.১১)
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পদ্যযানরুবযাদ
চিঃ িঃ আবদ ৩.১১২

এই গ্যাশকি অথ্গ করহ সংশক্শপি সযাি ।
ভশতিি ইচ্ছযায় কৃশণেি সব্গ অবতযাি ॥ ১১২ ॥

 এই গ্াককর সার অে্চ হকছে গে, ি�িান শ্রীকৃষ্ণ িকতির 
ইছোক্রকম তা ার অসংখ্য বনত্যরূকপ অিতরীণ্চ হন ।

িযাধযা-কৃশণেি রৈন্ময় স্বরূপ
মূল গ্যাক

চিঃ িঃ আবদ ৪.৫৫

িযাধযা কৃণেপ্রণয়রবকৃরতর্্গ যারদনরীশরতিিস্যা-
গদকযাত্যানযাবরপ ভরু রব পরুিযা গদহশভদং রশতৌ গতৌ ।

চৈতন্যযাখ্যং প্রকটমধরুনযা তদ্দ্বয়চঞ্ক্যমযাপ্ং
িযাধযাভযাবদরু্যরতসরুবরলতং গনৌরম কৃণেস্বরূপম্ ॥

“রারা-কৃকষ্ণর প্রণয় ি�িাকনর হ্াবদনরী শবতির বিকার । শ্রীমতরী 
রারারাণরী ও শ্রীকৃষ্ণ একাত্া হকলও তা ারা অনাবদকাল গেকক 
গ�াকলাকক পৃেক গদহ রারণ ককর আকছন । এখন গসই দইু 
বিন্ময় গদহ পুনরায় এককত্র েুতি হকয় শ্রীকৃষ্ণচিতন্য নাকম প্রকট 
হকয়কছন । শ্রীমতরী রারারাণরীর এই িাি ও কাবন্তেুতি শ্রীকৃষ্ণস্রূপ 
শ্রীকৃষ্ণচিতন্যকক আবম প্রণবত বনকিদন কবর ।”
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পদ্যযানরুবযাদ
চিঃ িঃ আবদ ৪.৫৬-৫৭

িযাধযাকৃণে এক আত্যা, দরুই গদহ ধরি‘ ।
অশন্যযাশন্য রবলশস িস আস্বযাদন করি‘ ॥
গসই দরুই এক এশব চৈতন্য গরযাসযারঞ ।
িস আস্বযারদশত গদযাাশহ চহলযা একঠাযাই ॥

শ্রীমতরী রারারাণরী এিং শ্রীকৃষ্ণ এক ও অবিন্ন, বকন্তু তা ারা 
দটুি পৃেক গদহ রারণ ককরকছন । এিাকিই তা ারা পরস্পকরর 
গপ্রমরস আস্াদন ককরন । রস আস্াদন করার জন্য এখন তা ারা 
দজুন এক গদহ রারণ ককর শ্রীচিতন্য মহাপ্রিুরূকপ আবিিূ্চত 
 হকয়কছন ।

সযাধরুসশঙ্গ জড় অরস্শত্বি নযাশ 
মূল গ্যাক

চিঃ িঃ মর্য ২২.৪৬ 

ভবযাপবশর্গযা ভ্রমশতযা যদযা ভশব-
জ্জনস্য তহ্গ ্যৈরু ্যত সৎসমযারমঃ ।
সৎসঙ্গশমযা যরহতি তচদব সদ্শতৌ

পিযাবশিশশ ত্বরয় জযায়শত িরতঃ ॥

গহ অিু্যত! সংসাকর ভ্মণ করকত করকত গকউ েবদ িিিন্ন গেকক 
মুতি হওয়ার গো�্যতা অজ্চ ন ককরন, তাহকল বতবন ি�িদ্ভতিকদর 
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সঙ্গলাি করার গসৌিা�্য অজ্চ ন ককরন । গসই সারুসকঙ্গর প্রিাকি, 
সমস্ত জ�কতর ঈশ্বর এিং িতিকদর পরম �বত, আপনার প্রবত 
তার িবতির উদয় হয় । 

(শ্রীঃিাঃ ১০.৫১.৫৩) [সনাতন বশক্ষা]

পদ্যযানরুবযাদ
চিঃ িঃ মর্য ২২.৪৫

গকযান ভযাশর্য কযাশিযা সংসযাি ক্শয়যান্মরুখ হয় ।
সযাধরুসশঙ্গ তশব কৃণে িরত উপজয় ॥

িা�্যক্রকম গকউ েবদ সংসার সমুদ্র উতিরীণ্চ হওয়ার গো�্যতা 
অজ্চ ন ককরন এিং এইিাকি তার িিিন্ন ক্ষয় উন্মুখ হয়, তা 
হকল সারুসকঙ্গর প্রিাকি তার কৃকষ্ণর প্রবত আসবতির উদয় হয় ।

শ্রীকৃণে-সংকরীত্গ ন রবশশষভযাশব জয়যরুতি হউন
মূল গ্যাক

চিঃ িঃ অন্ত্য ২০.১২

গৈশতযাদপ্গণমযাজ্গ নং ভবমহযাদযাবযারনিরনব্গযাপণং
গশ্য়ঃচকিবৈর্রেকযারবতিণং রবদ্যযাবধূজরীবনম্ ।

আনন্দযাম্বরুরধবধ্গনং প্ররতপদং পূণ্গযামৃতযাস্বযাদনং
সব্গযাত্নেপনং পিং রবজয়শত শ্রীকৃণেসঙ্করীত্গ নম্ ॥

বিতিরূপ দপ্চকণর মাজ্চ নকাররী, িিরূপ মহাদািাবগ্নর বনি্চাপণকাররী; 
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জরীকির মঙ্গলরূপ চকরিিব্রেকা বিতরণকাররী, বিদ্যািরূর 
জরীিন স্রূপ, আনন্দ-সমুকদ্রর ির্চনকাররী, পকদ পকদ পূণ্চ অমৃত 
আস্াদন স্রূপ এিং সি্চ স্রূকপর শরীতলকাররী শ্রীকৃষ্ণ-সংকরীত্চ ন 
বিকশষিাকি জয়েুতি হউন ।

পদ্যযানরুবযাদ
চিঃ িঃ অন্ত্য ২০.১১, ১৩-১৪

নযামসঙ্করীত্গ ন হইশত সব্গযানথ্গ-নযাশ ।
সব্গ-শুশভযাদয়, কৃণে-গপ্রশমি উল্যাস ॥
সঙ্করীত্গ ন চহশত পযাপ-সংসযাি-নযাশন ।
রৈতেশুরদ্, সব্গভরতিসযাধন-উদ্ম ॥

কৃণেশপ্রশমযাদ্ম, গপ্রমযামৃত-আস্বযাদন  ।
কৃণেপ্রযারপ্, গসবযামৃত-সমরুশদ্র মজ্জন ॥

শ্রীকৃকষ্ণর বদি্যনাম করীত্চ ন করার ফকল সমস্ত অনে্চ গেকক মুতি 
হওয়া   োয় । তার ফকল সি্চপ্রকার মঙ্গকলর উদয় হয় এিং 
কৃষ্ণকপ্রম তরকঙ্গর রারা প্রিাবহত হকত শুরু ককর । হকরকৃষ্ণ 
মহামন্ত্র সংকরীত্চ ন করার ফকল সংসাকরর সমস্ত পাপ ধ্বংস হয়, 
হৃদয় বনম্চল হয় এিং সি্চপ্রকার িবতির উদয় হয় । সংকরীত্চ কনর 
ফকল কৃষ্ণকপ্রকমর উদয় হয়, গপ্রমামৃকতর আস্াদন হয়, শ্রীকৃকষ্ণর 
সঙ্গ লাি হয় এিং তা ার গসিারূপ অমৃকতর সমুকদ্র বনমবজ্ত 
হওয়া োয় ।
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সব্গশরতি সম্ন্ন কৃণেনযাম 
মূল গ্যাক

চিঃ িঃ অন্ত্য ২০.১৬

নযাম্যামকযারি বহুধযা রনজসব্গশরতি-
স্্যারপ্গতযা রনয়রমতঃ স্িশণ ন কযালঃ ।

এতযাদশৃরী তব কৃপযা ভরবন্মমযারপ
দরুচদ্গ বমরীদশৃরমহযাজরন নযানরুিযারঃ ॥

‘গহ পরকমশ্বর ি�িান, গতামার নামই জরীকির সি্চমঙ্গল বিরান 
ককর, এইজন্য গতামার ‘কৃষ্ণ’, ‘গ�াবিন্দ’  আবদ িহুবির নাম তুবম 
বিস্তার ককরছ। গসই নাকম তুবম গতামার সি্চশবতি অপ্চণ ককরছ 
এিং গসই নাম স্মরকণর থিান-কাল-পাত্র ইত্যাবদর গকান রকম 
বিবর িা বিিার করবন । গহ প্রিু, জরীকির প্রবত এইিাকি কৃপা ককর 
তুবম গতামার নামকক সুলি ককরছ, তোবপ আমার এমনই দচুদ্চ ি 
গে, গসই নাম গ্রহণ করার সময় আবম অপরার কবর এিং তার 
ফকল গতামার সুলি নাকমও আমার অনুরা� জন্মায় না ।’

পদ্যযানরুবযাদ
চিঃ িঃ অন্ত্য ২০.১৭

অশনক-গলযাশকি বযাছেযা—অশনক-প্রকযাি ।
 কৃপযাশত করিল অশনক-নযাশমি প্রৈযাি ॥

খযাইশত শুইশত যথযা তথযা নযাম লয় ।
 কযাল-গদশ-রনয়ম নযারহ, সব্গরসরদ্ হয় ॥
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“সব্গশরতি নযাশম রদলযা করিয়যা রবভযার ।
 আমযাি দরুচদ্গ ব, —নযাশম নযারহ অনরুিযার!” ॥

গেকহতু বিবিন্ন মানুকষর িাসনা বিন্ন, তাই তুবম কৃপা ককর গতামার 
অকনক নাম প্রিার ককরছ । খাওয়ার সময়, গশায়ার সময়, 
গেখাকন গসখাকন ি�িাকনর নাম গ্রহণ করা োয় । এই নাম 
গ্রহকণ গদশ-কাল-পাত্র ইত্যাবদর গকান বিিার গনই; এিং বেবন এই 
নাম গ্রহণ ককরন তা ার সি্চবসবদ্ হয় । তুবম গতামার প্রবতটি নাকম 
গতামার সি্চশবতি অপ্চণ ককরছ, বকন্তু আমার এমনই দচুদ্চ ি গে 
গসই নাকমর প্রবত আমার গকান অনুরা� গনই ।

নযাম করীত্গ শনি অরধকযািরী গক ?
মূল গ্যাক

চিঃ িঃ অন্ত্য ২০.২১

তৃণযাদরপ সরুনরীশৈন তশিযারিব সরহণেরু নযা ।
 অমযারননযা মযানশদন করীত্গ নরীয়ঃ সদযা হরিঃ ॥

বেবন বনকজকক সককলর পদদবলত তৃকণর গেককও ক্ষুদ্র িকল মকন 
ককরন, বেবন িৃকক্ষর মকতা সবহষু্ণ; বেবন বনকজ মান শূন্য এিং 
অন্য সকলকক সম্ান প্রদশ্চন ককরন, বতবন সি্চক্ষণ ি�িাকনর 
বদি্যনাম করীত্চ কনর অবরকাররী ।
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পদ্যযানরুবযাদ
চিঃ িঃ অন্ত্য ২০.২২-২৬

উতেম হঞযা আপনযাশক মযাশন তৃণযাধম ।
দরুই প্রকযাশি সরহণেরু তযা কশি বৃক্সম ॥
বৃক্ গযন কযাটিশলহ রকছরু  নযা গবযালয় ।

শুকযাঞযা চমশলহ কযাশি পযানরী নযা মযারয় ॥
গযই গয মযারশয়, তযাশি গদয় আপন-ধন ।
ঘম্গ-বৃষ্টি সশহ, আশনি কিশয় িক্ণ ॥

উতেম হঞযা চবণেব হশব রনিরভমযান
জরীশব সম্যান রদশব জযারন‘ ‘কৃণে‘-অরধষ্যান ॥

এইমত হঞযা গযই কৃণেনযাম লয় ।
শ্রীকৃণেৈিশণ তা যাি গপ্রম উপজয় ॥

হকরকৃষ্ণ মহামন্ত্র করীত্চ নকাররীর লক্ষণ হকছে—বতবন উতিম হওয়া 
সকত্ত্বও বনকজকক তৃকণর গেককও দরীনতর িকল মকন ককরন, এিং 
বতবন িৃকক্ষর মকতা দইু প্রকার সবহষু্ণতা প্রদশ্চন ককরন । িৃক্ষকক 
কাটকলও গস গকান রকম প্রবতিাদ ককর না, এিং শুবককয় মকর 
গ�কলও কাকরার কাকছ জল িাকহ  না । গেই তার কাকছ িায় 
তাককই িৃক্ষ তার ফল, ফুল আবদ বপ্রয়রন দান ককর । গস বনকজ 
প্রখর সূে্চ-বকরণ এিং প্রিল িৃষ্টি সহ্য ককর অন্যকদর তা গেকক 
রক্ষা ককর । অবত উতিম হওয়া সকত্ত্বও চিষ্ণি বনরবিমান, এিং 
বতবন সককলর হৃদকয় কৃষ্ণ বিরাজ করকছ গজকন, সমস্ত জরীিকদর 
সম্ান ককরন । এই রকম হকয় বেবন কৃষ্ণনাম গ্রহণ ককরন, বতবন 
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অিশ্যই শ্রীকৃকষ্ণর শ্রীপাদপকদ্ম গপ্রমিবতি লাি ককরন ।

চিঃ িঃ আবদ ১৭.২৬-২৭

তৃণ চহশত নরীৈ হঞযা সদযা লশব নযাম ।
আপরন রনিরভমযানরী, অশন্য রদশব মযান ॥

তরুসম সরহণেরু তযা চবণেব করিশব ।
ভৎ্গসন-তযাড়শন কযাশক রকছরু  নযা বরলশব ॥

ি�িাকনর বদি্যনাম বনরন্তর স্মরণ করকত হকল, পকের পাকশ পকড় 
োকা একটি তৃণ গেককও দরীনতর হকত হকি এিং বনরবিমানরী 
হকয় অন্য সকলকক সম্ান প্রদশ্চন করকত হকি । ি�িাকনর 
নাম করীত্চ কন রত িতিকক তরুর মকতা সবহষু্ণ হকত হকি । গকউ 
েবদ তাকক িৎ্চসনা ককর অেিা বতরস্ার ককর, তা হকলও তার 
প্রবতিাকদ তার বকছু িলা উবিত নয়।

চিঃ িঃ আবদ ১৭.৩০,৩২-৩৩

সদযা নযাম লইব, যথযা-লযাশভশত সশন্তযাষ ।
এইত আৈযাি কশি ভরতিধম্গ-গপযাষ  ॥

ঊধ্ব্গবযাহু করি‘ কশহযাা, শুন, সব্গশলযাক ।
নযাম-সূশ্ রাযারথ‘ পি কশঠে এই গ্যাক ॥
প্রভরু -আজ্যায় কি এই গ্যাক আৈিণ ।

অবশ্য পযাইশব তশব শ্রীকৃণে-ৈিণ ॥

�িরীর বনষ্া সহকাকর সি্চক্ষণ নাম গ্রহণ করকত হকি এিং ো 
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পাওয়া োয় তাকতই সন্তুষ্ট োকা উবিত । এই ররকনর আিরণ 
করকল ি�িদ্ভবতি গপাষণ করা োয় । ঊধ্ব্চিাহু হকয় আবম 
গঘাষণা করবছ, আপনারা সককল শুনুন! এই গ্াকটিকক নামরূপ 
সূকত্রর দ্ারা গ�াকে ককণ্ঠ রারণ করুন, োকত বনরন্তর তা স্মরণ 
করকত পাকরন । শ্রীচিতন্য মহাপ্রিুর আজ্ঞা অনুসাকর বনষ্ািকর 
এই গ্াকটির আিরণ করা অিশ্য কত্চ ি্য । গকউ েবদ গকিল 
শ্রীচিতন্য মহাপ্রিু ও গ�াস্ামরীকদর পদাঙ্ক অনুসরণ ককরন, তা 
হকল বতবন জরীিকনর িরম লক্ষ্য শ্রীকৃকষ্ণর পাদপদ্ম অিশ্যই লাি 
করকত পারকিন ।

ভশতিি একমযা্ কযামনযা 
মূল গ্যাক

চিঃ িঃ অন্ত্য ২০.২৯

ন ধনং ন জনং ন সরুন্দিরীং
করবতযাং বযা জরদরীশ কযামশয় ।

মম জন্মরন জন্মনরীশ্বশি
ভবতযাদ্রতিিচহতরুকরী ত্বরয় ॥

‘গহ জ�দরীশ! আবম রন, জন, িা সুন্দররী কবিতা কামনা কবর না; 
আবম গকিল এই কামনা কবর গে, জন্ম জন্মান্তকর গেন আবম 
গতামার প্রবত অচহতুকরী িবতি লাি করকত পাবর ।’
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পদ্যযানরুবযাদ
চিঃ িঃ অন্ত্য ২০.২৭,২৮,৩০

করহশত করহশত প্রভরুি চদন্য বযারড়লযা ।
 ‘শুদ্ভরতি‘ কৃণে-ঠযারঞ মযাররশত লযাররলযা ॥

গপ্রশমি স্বভযাব—যাযাহযা গপ্রশমি সম্ব্ ।
 গসই মযাশন,—‘কৃশণে গমযাি নযারহ গপ্রম-র্‘ ॥

“ধন, জন নযারহ মযাশরযাা, করবতযা সরুন্দিরী ।
 ‘শুদ্ভরতি‘ গদহ‘ গমযাশি, কৃণে! কৃপযা করি‘ ॥

এইিাকি িলকত িলকত শ্রীচিতন্য মহাপ্রিুর চদন্য িাি িররণিত হল, 
বতবন শ্রীকৃকষ্ণর কাকছ প্রাে্চনা করকত লা�কলন োকত বতবন তা াকক 
শুদ্িবতি দান ককরন । ি�িৎ-গপ্রকমর স্িািই হকছে, েখন 
ি�িাকনর সকঙ্গ গপ্রকমর সম্পক্চ  �কড় উকঠ তখন িতি বনকজকক 
িতি িকল মকন ককরন না, পক্ষান্তকর, তার সিসময় মকন হয় গে 
বতবন কৃষ্ণ-গপ্রকমর এককণাও লাি করকত পাকরনবন । গহ কৃষ্ণ! 
আবম গতামার কাকছ রনসম্পদ িাই না, অনু�তজন িাইনা, সুন্দররী 
স্ত্ররী অেিা সকাম ককম্চর ফল স্রূপ গিা� িাই না । গতামার কাকছ 
আমার একমাত্র প্রাে্চনা, তুবম কৃপা ককর আমাকক শুদ্িবতি দান 
কর ।
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ভশতিি র্রত 
মূল গ্যাক

চিঃ িঃ অন্ত্য ২০.৩২

অরয় নন্দতনরুজ রকঙ্কিং পরততং মযাং রবষশম ভবযাম্বরুশধৌ ।
 কৃপয়যা তব পযাদ পঙ্কজর্তধূলরীসদশৃং রবরৈন্তয় ॥

গহ নন্দনন্দন, আবম গতামার বনত্য দাস, বকন্তু আমার সকম্চ-
বিপাকক আবম এই িয়ঙ্কর িি-সমুকদ্র পবতত হকয়বছ । তুবম কৃপা 
ককর গতামার পাদপদ্মবথিত রূবলকণা সদশৃ আমাকক বিন্তা কর ।

পদ্যযানরুবযাদ
চিঃ িঃ অন্ত্য ২০.৩১,৩৩,৩৪

অরতচদশন্য পরুনঃ মযাশর দযাস্যভরতি-দযান ।
 আপনযাশি কশি সংসযািরী জরীব-অরভমযান ॥
“গতযামযাি রনত্যদযাস মরুই, গতযামযা পযাসরিয়যা ।

 পরড়য়যাশছযাা ভবযাণ্গশব মযায়যাবদ্ হঞযা ॥
কৃপযা করি‘ কি গমযাশি পদধূরল-সম ।

 গতযামযাি গসবক কশিযাা গতযামযাি গসবন ॥”

অত্যন্ত চদন্য সহকাকর বনকজকক এই জড় জ�কতর একজন িদ্ 
জরীি িকল মকন ককর, শ্রীচিতন্য মহাপ্রিু পুনরায় ি�িাকনর কাকছ 
প্রাে্চনা করকত লা�কলন, বতবন গেন তা াকক দাস্যিবতি দান ককরন 
। আবম গতামার বনত্য দাস, বকন্তু গতামাকক িুকল আবম মায়ািদ্ 
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হকয় িি-সমুকদ্র পবতত হকয়বছ। কৃপা ককর তুবম আমাকক গতামার 
শ্রীপাদপকদ্মর রূবলকণারূকপ থিান দাও, োকত আবম গতামার বনত্য 
গসিক হকয় গতামার গসিা করকত পাবর ।

পূণ্গতযাি বযাহ্য লক্ণ
মূল গ্যাক

চিঃ িঃ অন্ত্য ২০.৩৬

নয়নং রলদশ্রুধযািয়যা বদনং রদ্দ-রুদ্য়যা ররিযা ।
 পরুলচকরনতিরৈতং বপরুঃ কদযা তব নযাম-গ্রহশণ ভরবষ্যরত ॥

‘গহ প্রিু, গতামার নাম-গ্রহকণ ককি আমার নয়নেু�ল 
�লদশ্রুরারায় গশাবিত হকি ? িাক্য বনঃসরণ সমকয় িদকন 
�দ্দ স্র গির হকি এিং আমার সমস্ত শররীর পুলকাবচিত 
হকি ?’

পদ্যযানরুবযাদ
চিঃ িঃ অন্ত্য ২০.৩৭

“গপ্রমধন রবনযা ব্যথ্গ দরিদ্র জরীবন ।
‘দযাস‘ করি‘ গবতন গমযাশি গদহ গপ্রমধন ॥”

 “ি�িৎ-গপ্রমরূপ রন বিনা আমার দবরদ্র জরীিন ি্যে্চ । তাই 
গতামার কাকছ আমার প্রাে্চনা আমাকক গতামার দাস ককর গিতন 
স্রূপ গপ্রমরন দান কর ।”
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পূণ্গতযাি আভ্যন্তিরীণ লক্ণ
মূল গ্যাক

চিঃ িঃ অন্ত্য ২০.৩৯

যরুরযারয়তং রনশমশষণ ৈক্রু ষযা প্রযাবৃষযারয়তম্ ।
শূন্যযারয়তং জরৎ সব্গং গরযারবন্দ-রবিশহণ গম ॥

গহ গ�াবিন্দ, গতামার অদশ্চকন আমার এক বনকমষকক এক েু� 
িকল মকন হকছে; িক্ষু গেকক িষ্চার রারার মকতা অশ্রুরারা ঝকর 
পড়কছ, এিং সমস্ত জ�ৎ শূন্য িকল মকন হকছে ।’

পদ্যযানরুবযাদ
চিঃ িঃ অন্ত্য ২০.৪০,৪১

উশবৈশর রদবস নযা যযায়, ‘ক্ণ‘ চহল ‘যরুর‘-সম ।
 বষ্গযাি গমঘপ্রযায় অশ্রু বরিশষ নয়ন ॥
গরযারবন্দ-রবিশহ শূন্য হইল র্ভরুবন ।

 তরু ষযানশল গপযাশড়,—গযন নযা যযায় জরীবন ॥

উকদ্ক� আমার বদন কাকট না, গকননা এক ক্ষণকক েু� িকল মকন 
হয় । আমার গিাখ বদকয় িষ্চার রারার মকতা অশ্রুরারা ঝকর পড়কছ 
। গ�াবিন্দ-বিরকহ বত্রিুিন শূন্য হকয়কছ । আমার মকন হকছে গেন 
আবম জরীিন্ত অিথিায় তুষানকল দগ্ধ হবছে ।
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পূণ্গতযাি রনষ্যা 
মূল গ্যাক

চিঃ িঃ অন্ত ২০.৪৭

আর্ষ্য বযা পযাদিতযাং রপনষ্টরু  মযামদশ্গনযান্মম্গহতযাং কশিযাতরু  বযা ।
যথযা তথযা বযা রবদধযাতরু  লম্শটযা মৎপ্রযাণনযাথস্ স এব নযাপিঃ ॥

এই পাদরতা দাসরীকক কৃষ্ণ আবলঙ্গনপূি্চক গপষণ করুক অেিা 
গদখা না বদকয় মম্চাহতই করুক, গস—লম্পট পুরুষ, আমার প্রবত 
গেমনই আিরণ করুক না গকন, গস অন্য গকউ নয়, আমারই 
প্রাণনাে ।’

পদ্যযানরুবযাদ
চিঃ িঃ অন্ত ২০.৪৮

আরম—কৃণেপদ-দযাসরী,          গতা শহযা—িসসরুখিযারশ,
আরলরঙ্গয়যা কশি আত্সযাথ ।

রকবযা নযা গদয় দিশন,        নযা জযাশন গমযাি তনরুমন,
তবরু গতা শহযা—গমযাি প্রযাণনযাথ ॥

আবম কৃকষ্ণর পাদরতা দাসরী । গস রসসুকখর মূত্চ বিগ্রহ । গস 
আমাকক �াঢ় আবলঙ্গন ককর আত্সাৎ করকত পাকর, অেিা 
আমাকক দশ্চন না বদকয় আমার গদহ ও মন ি্যবেত করকত পাকর। 
বকন্তু তা হকলও, গস আমার প্রাণনাে ।
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চিঃ িঃ অন্ত ২০.৪৯

সরখ গহ, শুন গমযাি মশনি রনশ্চয় ।
রকবযা অনরুিযার কশি,        রকবযা দরুঃখ রদয়যা মযাশি,

গমযাি প্রযাশণশ্বি কৃণে—অন্য নয় ॥

গহ সবখ, আমার মকনর কো গশান । কৃষ্ণ আমার প্রবত অনুরা� 
প্রদশ্চন করুক অেিা দঃুখ বদকয় আমাকক গমকর গফলুক, গস 
আমার প্রাকণশ্বর, অন্য গকউ নয় ।

চিঃ িঃ অন্ত ২০.৫০

ছযারড়‘ অন্য নযািরীরণ,           গমযাি বশ তনরুমন,
গমযাি গসৌভযার্য প্রকট করিয়যা ।

তযা-সবযাশি গদয় পরীড়যা,        আমযা-সশন কশি ক্ররীড়যা,
গসই নযািরীরশণ গদখযাঞযা ॥

কখনও কখনও কৃষ্ণ অন্য সমস্ত গ�াপরীকদর সঙ্গ ত্যা� ককর 
সি্চকতািাকি আমার িশরীিূত হয় । এইিাকি গস আমার গসৌিা�্য 
প্রকট ককর, এিং গসই সমস্ত নাররীকদর গদবখকয় আমার সকঙ্গ 
লরীলা-গখলা ককর তাকদর ি্যো গদয়।

চিঃ িঃ অন্ত ২০.৫১

রকবযা গতা হযা লম্ট,            শঠ, ধৃষ্ট সকপট,
অন্য নযািরীরণ করি‘ সযাথ ।

গমযাি রদশত মনঃপরীড়যা,         গমযাি আশর কশি ক্ররীড়যা,
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তবরু গতা শহযা—গমযাি প্রযাণনযাথ ॥

অেিা, গেকহতু গস লম্পট, শঠ, রৃষ্ট এিং কপট, তাই গস আমাকক 
মনঃপরীড়া গদিার জন্য, আমার সামকন অন্য নাররীকদর সকঙ্গ  
ক্ররীড়া ককর, বকন্তু তা হকলও গস আমার প্রাণনাে ।

চিঃ িঃ অন্ত ২০.৫২

নযা ররণ আপন-দরুঃখ             সশব বযারছে তা যাি সরুখ,
তা যাি সরুখ—আমযাি তযাৎপয্গ ।

গমযাশি যরদ রদয়যা দরুঃখ,            তা যাি চহল মহযাসরুখ,
গসই দরুঃখ—গমযাি সরুখবয্গ ॥

আবম আমার বনকজর দঃুকখর কো িাবি না । আবম গকিল 
কৃকষ্ণর সুখই কামনা কবর, গকননা তা ার সুখই আমার জরীিকনর 
উকদেশ্য । তাই আমাকক দঃুখ বদকয় েবদ গস মহাসুখ পায়, তাহকল 
গস দঃুখই আমার সিিাইকত িড় সুখ ।

রশক্যাষ্টশকি মযাহযাত্্য 
চিঃ িঃ অন্ত ২০.৬৫

প্রভরুি ‘রশক্যাষ্টক‘ -গ্যাক গযই পশড়, শুশন ।
কৃশণে গপ্রমভরতি তযাি বযাশড় রদশন-রদশন ॥

শ্রীচিতন্য মহাপ্রিু এই বশক্ষাষ্টক গ্াক গেই পকড়, িা শুকন, বদকন 
বদকন কৃকষ্ণর প্রবত তা ার গপ্রমিবতি িাড়কত োকক ।
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বরুরদ্মযান ব্যরতিমযা্ই কৃণেভজন কশিন 
মূল গ্যাক

চিঃ িঃ মর্য ২২.৩৬, ২৪.৯০, ২৪.১৯৭ 

অকযাম সব্গকযাশমযা বযা গমযাক্কযাম উদযািধরীঃ ।
 তরীশব্রণ ভরতিশযযাশরন যশজত পরুরুষং পিম্।।

গে ি্যবতির িুবদ্ উদার, বতবন সিরকম জড় কামনা েুতিই গহান, 
অেিা সমস্ত জড়িাসনা গেকক মুতিই গহান, অেিা জড়জ�কতর 
িন্ন গেকক মুবতিলাকির প্রয়াসরীই গহান, তা ার কত্চ ি্য সি্চকতািাকি 
পরকমশ্বর ি�িাকনর আরারনা করা । (শ্রীঃিাঃ ২.৩.১০) 

পদ্যযানরুবযাদ
চিঃ িঃ মর্য ২২.৩৫,৩৭,৪১

ভরু রতি-মরুরতি-রসরদ্-কযামরী ‘সরুবরুরদ্‘ যরদ হয় ।
রযাঢ়-ভরতি-গযযাশর তশব কৃশণেশি ভজয় ।
অন্য-কযামরী যরদ কশি কৃশণেি ভজন ।
নযা মযাররশতহ কৃণে তযাশি গদন স্ব-ৈিণ ।

কযাম লযারর‘ কৃশণে ভশজ, পযায় কৃণে-িশস ।
কযাম ছযারড়‘ ‘দযাস‘ চহশত হয় অরভলযাশষ ।

অসৎ সকঙ্গর প্রিাকি, জরীি জড়কিা�, মুবতি িা ব্রহ্মসােুজ্য, 
অেিা গো� বসবদ্ কামনা ককর । েবদ গকান সৎসকঙ্গ তা ার 
সুিুবদ্র উদয় হয়, তকি িুবতি-মুবতি-বসবদ্-বপপাসা পবরত্যা� 
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ককর গস �াঢ় শুদ্িবতি সহকাকর কৃষ্ণকক িজন ককর । মুবতি, 
িুবতি ও বসবদ্কামরীরা শুদ্িবতিকামরী নন, তা ারা গকান িা�্যক্রকম 
শুদ্ কৃষ্ণিজকন প্রিৃতি হকল, সারন িবতির গে ফল গপ্রম, তা 
েবদও তাকদর উকদেশ্য না োকক, তোবপ কৃষ্ণ কৃপা ককর তা 
তাকদর গদন । জড় কাম িবরতাে্চ করার উকদেকশ্য গকউ কৃষ্ণিজন 
ককরন, তাহকল তা ার গসই কাম দরূ হকয় োয় এিং বতবন কৃষ্ণরস 
প্রাতি হন। কৃষ্ণিজন এমনই পবিত্র িস্তু গে তা অনুশরীলন করার 
ফকল, অবিকর সমস্ত কাম গেকক মুতি হকয় কৃকষ্ণর দাস হওয়ার 
অবিলাষ হয় । 

চিঃ িঃ মর্য ২৪.৯১-৯৩

বরুরদ্মযান্-অশথ্গ—যরদ ‘রবৈযািজ্‘ হয় ।
রনজ-কযাম লযাররহ তশব কৃশণেশি ভজয় ।।
ভরতি রবনরু গকযান সযাধন রদশত নযাশি ফল ।

সব ফল গদয় ভরতি স্বতন্ত্র প্রবল ।।
অজযারলস্ন-ন্যযায় অন্য সযাধন ।

অতএব হরি ভশজ বরুরদ্মযান্ জন ।।

উপাসক েবদ ‘উদারররীঃ’ অে্চাৎ িুবদ্মান ও বিিারজ্ঞ হন, তাহকল 
কামনা িাসনা সকত্ত্বও বতবন শ্রীকৃকষ্ণর িজন ককরন । িবতিবিনা 
গকান সারনাই ফলপ্রসূ হয় না। বকন্তু, িবতি এতই প্রিল এিং 
স্তন্ত্র গে তা সমস্ত ইবপ্ত ফল প্রদাকন সক্ষম । িবতি ি্যতরীত 
অন্যান্য সারনা অজা�ল স্তকনর মকতা । তাই িুবদ্মান ি্যবতিরা, 
অন্যান্য সমস্ত পন্থা পবরত্যা� ককর, ি�িাকনর িজনা ককরন ।
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চিঃ িঃ মর্য ২৪.১৯৬, ১৯৮

উদযাি মহতরী যাযাি সশব্গযাতেমযা বরুরদ্ ।
নযানযা কযাশম ভশজ, তবরু পযায় ভরতি-রসরদ্ ।।

 ভরতি-প্রভযাব,—গসই কযাম ছযাড়যাঞযা ।
 কৃণেপশদ ভরতি কিযায় গুশণ আকরষতিয়যা ।।

গকান ি্যবতি েবদ েোে্চই িুবদ্মান এিং উদার হন, তাহকল জড় 
গিা� িাসনা িবরতাে্চ করার জন্য শ্রীকৃকষ্ণর িজনা করকলও 
শুদ্িবতি লাি ককরন । ি�িদ্ভবতির এমনই প্রিাি গে তা ররীকর 
ররীকর সমস্ত কামনা িাসনা গেকক মুতি ককর শ্রীকৃকষ্ণর গুকণর দ্ারা 
আকৃষ্ট ককর জরীিকক শ্রীকৃকষ্ণর শ্রীপাদপকদ্ম শুদ্িবতি প্রদান 
ককর ।
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সযািবস্তু রক ?

শ্রীচিতন্য মহাপ্রিু এিং রামানন্দ রায় সংিাদ

রবদ্যযা—কৃণেভরতি
চিঃ িঃ মর্য ৮.২৪৫

প্রভরু  কশহ,—“গকযান্ রবদ্যযা রবদ্যযা-মশধ্য সযাি?”
িযায় কশহ,—“কৃণেভরতি রবনযা রবদ্যযা নযারহ আি ॥”

মহাপ্রিু তাকক বজজ্ঞাসা করকলন, “সমস্ত বিদ্যার মকর্য গকান 
বিদ্যা সার?” রামানন্দ রায় উতির বদকলন, “কৃষ্ণিবতি ছাড়া আর 
গকান বিদ্যা গনই।”

ৈতরুথ্গ অধ্যযায় 

পরিরশষ্ট
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করীরততি—কৃণেভতি-রূশপ খ্যযারত
চিঃ িঃ মর্য ৮.২৪৬

‘করীরততিরণ-মশধ্য জরীশবি গকযান্ বড় করীরততি?‘
‘কৃণেভতি বরলয়যা যাযাহযাি হয় খ্যযারত ॥‘

শ্রীচিতন্য মহাপ্রিু তখন রামানন্দ রায়কক বজজ্ঞাসা করকলন, 
“সমস্ত করীরতণির মকর্য গকান করীরতণি গশ্ষ্?”  রামানন্দ রায় উতির 
বদকলন, “কৃষ্ণিতি িকল বেবন খ্যাবত অজ্চ ন ককরকছন, বতবনই 
সিিাইকত িড় করীরতণিমান।”

সম্রতে— িযাধযাকৃণে গপ্রম
চিঃ িঃ মর্য ৮.২৪৭

‘সম্রতেি মশধ্য জরীশবি গকযান্ সম্রতে ররণ?‘
‘িযাধযাকৃণে গপ্রম যাযাি, গসই বড় ধনরী ॥‘

শ্রীচিতন্য মহাপ্রিু বজজ্ঞাসা করকলন, “জরীকির সম্পবতির 
মকর্য গকানস্ সম্পবতি সি্চকশ্ষ্?”  রামানন্দ রায় উতির বদকলন, 
“রারাকৃকষ্ণ োার গপ্রম, বতবনই সিিাইকত রনরী ।”

দরুঃখ— কৃণেভতি-রবিহ
চিঃ িঃ মর্য ৮.২৪৮

‘দরুঃখ-মশধ্য গকযান্ দরুঃখ হয় গুরুতি?‘
‘কৃণেভতি-রবিহ রবনযা দরুঃখ নযারহ গদরখ পি ॥‘
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শ্রীচিতন্য মহাপ্রিু বজজ্ঞাসা করকলন, “সমস্ত দঃুকখর মকর্য গকানস্ 
দঃুখ সিিাইকত গুরুতর?”  শ্রীরামানন্দ রায় উতির বদকলন, 
“কৃষ্ণিতি-বিরহ গেকক অবরক গুরুতর দঃুখ আবম আর গদবখ 
না ।”

মরুতি—কৃণেশপ্রম আশছ যাযাি
চিঃ িঃ মর্য ৮.২৪৯

‘মরুতি-মশধ্য গকযান্ জরীব মরুতি করি‘ মযারন?‘
‘কৃণেশপ্রম যাযাি, গসই মরুতি-রশশিযামরণ ॥‘

শ্রীচিতন্য মহাপ্রিু তখন তাকক বজজ্ঞাসা করকলন, “সমস্ত 
মুতিকদর মকর্য গকানস্ জরীি মুতিকশ্ষ্?” রামানন্দ রায় 
তখন উতির বদকলন, “বেবন কৃষ্ণকপ্রম লাি ককরকছন, বতবনই  
মুতি-বশকরামবণ ।”

রযান— িযাধযাকৃশণেি গপ্রমশকরল
চিঃ িঃ মর্য ৮.২৫০

‘রযান-মশধ্য গকযান্ রযান—জরীশবি রনজ ধম্গ?‘
‘িযাধযাকৃশণেি গপ্রমশকরল‘—গযই ররীশতি মম্গ ॥

শ্রীচিতন্য মহাপ্রিু তারপর রামানন্দ রায়কক বজজ্ঞাসা করকলন, 
“সমস্ত �াকনর মকর্য গকানস্ �ান জরীকির প্রকৃত রম্চ?” রামানন্দ 
রায় উতির বদকলন, “গে �ান রারাকৃকষ্ণর গপ্রমককলরী িণ্চনা ককর, 
গসই �ানই সি্চকশ্ষ্ ।”
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গশ্য়ঃ— কৃণেভতি-সঙ্গ
চিঃ িঃ মর্য ৮.২৫১

‘গশ্শয়যা-মশধ্য গকযান্ গশ্য়ঃ জরীশবি হয় সযাি?‘
‘কৃণেভতি-সঙ্গ রবনযা গশ্য়ঃ নযারহ আি ॥‘

শ্রীচিতন্য মহাপ্রিু বজজ্ঞাসা করকলন, “সমস্ত মঙ্গলজনক এিং 
শুিকাকে্চর মকর্য গকানটি জরীকির জন্য সি্চকশ্ষ্?” রামানন্দ রায় 
উতির বদকলন, “জরীকির একমাত্র গশ্য় হকছে কৃষ্ণিকতির সঙ্গ 
করা, এছাড়া আর গকান গশ্য় গনই ।”

স্িণ— কৃণেনযাম-গুণ-লরীলযা
চিঃ িঃ মর্য ৮.২৫২

‘কা যাহযাি স্িণ জরীবন করিশব অনরুক্ণ?‘
‘কৃণে‘-নযাম-গুণ-লরীলযা—প্রধযান স্িণ ॥‘

শ্রীচিতন্য মহাপ্রিু বজজ্ঞাসা করকলন, “জরীি সি্চক্ষণ কার কো 
স্মরণ করকি?”  রামানন্দ রায় উতির বদকলন, “শ্রীকৃকষ্ণর নাম, 
গুণ, লরীলা ইত্যাবদ স্মরণ করাই সি্চকশ্ষ্ ।”

গধ্যয়— িযাধযাকৃণেপদযাম্বরুজ
চিঃ িঃ মর্য ৮.২৫৩

‘গধ্যয়-মশধ্য জরীশবি কত্গ ব্য গকযান্ ধ্যযান?‘
‘িযাধযাকৃণেপদযাম্বরুজ-ধ্যযান—প্রধযান ॥‘
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শ্রীচিতন্য মহাপ্রিু তখন তাকক বজজ্ঞাসা করকলন, “সি রককমর 
র্যাকনর মকর্য বককসর র্যান করা জরীকির কত্চ ি্য?”  শ্রীল রামানন্দ 
রায় উতির বদকলন, “রারাকৃকষ্ণর শ্রীপাদপকদ্মর র্যান করাই 
জরীকির প্ররান কত্চ ি্য ।”

বযাস্যান—ব্রজভূরম
চিঃ িঃ মর্য ৮.২৫৪

‘সব্গ ত্যরজ‘ জরীশবি কত্গ ব্য কযাহা যা বযাস?‘
‘ব্রজভূরম বৃন্দযাবন যযাহা যা লরীলযািযাস ॥‘

শ্রীচিতন্য মহাপ্রিু বজজ্ঞাসা করকলন, “সিবকছু ত্যা� ককর 
গকাোয় িাস করা জরীকির কত্চ ি্য?” রামানন্দ রায় উতির বদকলন, 
“ব্রজিূবম িৃন্দািকন গেখাকন ি�িান তা ার রাসলরীলা-বিলাস 
ককরবছকলন ।”

শ্বণ—িযাধযাকৃণে-গপ্রমশকরল
চিঃ িঃ মর্য ৮.২৫৫

‘শ্বণমশধ্য জরীশবি গকযান্ গশ্ষ্ শ্বণ?‘
‘িযাধযাকৃণে-গপ্রমশকরল কণ্গ-িসযায়ন ॥‘

“সমস্ত শ্িণরীয় বিষকয়র মকর্য গকানস্ বিষয়টি জরীকির পকক্ষ 
সি্চকশ্ষ্?” রামানন্দ রায় উতির বদকলন, “রারাকৃকষ্ণর গপ্রমককবল 
শ্িণই ককণ্চর সিিাইকত আনন্দদায়ক বিষয় ।”
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উপযাস্য—িযাধযাকৃণে
চিঃ িঃ মর্য ৮.২৫৬

‘উপযাশস্যি মশধ্য গকযান্ উপযাস্য প্রধযান?‘
‘গশ্ষ্ উপযাস্য—যরুরল ‘িযাধযাকৃণে‘ নযাম ॥‘

শ্রীচিতন্য মহাপ্রিু বজজ্ঞাসা করকলন, “সমস্ত উপাস্য িস্তুর মকর্য 
গকান উপাস্য িস্তুটি প্ররান?”  রামানন্দ রায় উতির বদকলন,  
“ ‘রারাকৃষ্ণ’ নাম, ‘হকরকৃষ্ণ মহামন্ত্র’ গশ্ষ্ উপাস্য ।”

মরুরতিকযামরী ও ভরু রতিকযামরীি ররত রক ?
চিঃ িঃ মর্য ৮.২৫৭

‘মরুরতি, ভরু রতি বযাশছে গযই, কযাহা যা দরুা হযাি ররত?‘
‘্যাবিশদহ, গদবশদহ চযশছ অবর্রত ॥‘

শ্রীচিতন্য মহাপ্রিু বজজ্ঞাসা করকলন, “োরা মুবতিলাকির িাসনা 
ককর এিং োরা ইব্রেয়-সুখ গিা� িাসনা ককর, তাকদর বক �বত 
হয়?”  রামানন্দ রায় উতির বদকলন, “োরা ব্রকহ্ম লরীন হকয় 
োওয়ার সােুজ্য মুবতিলাকির গিষ্টা ককর, তারা িৃক্ষ আবদ থিাির 
গদহ প্রাতি হয়; আর োরা ইব্রেয়-সুখকিাক�র িাসনা ককর তারা 
গদিকদহ প্রাতি হয় ।”
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অিসজ্ জ্যানরী এবং িসজ্ ভশতিি র্রত
চিঃ িঃ মর্য ৮.২৫৮-২৫৯

অিসজ্ কযাক ৈরু শষ জ্যান-রনম্বফশল ।
িসজ্ গকযারকল খযায় গপ্রমযাম্র-মরুকরু শল ॥
অভযাররয়যা জ্যানরী আস্বযাদশয় শুষ্ক জ্যান ।
কৃণে-গপ্রমযামৃত পযান কশি ভযার্যবযান্ ॥

রামানন্দ রায় িলকলন, “মুবতিকামরী জ্ঞানরীরা অরসজ্ঞ, তারা 
কক্চ শ তক্চ বনষ্ কাককর মকতা; কাক গেমন বততি বনম্বফল খায়, 
তারাও গতমনই শুষ্ক নরীরস জ্ঞাকনর িি্চ া ককর ।  বকন্তু োরা রসজ্ঞ, 
তারা গকাবককলর মকতা, তারা কৃষ্ণকপ্রমরূপ আম্র-মুকুকলর বপ্রয় 
ও সুবমষ্ট রস আস্াদন ককরন । রামানন্দ রায় িলকলন, “দিু্চ া�া 
জ্ঞানরীরা শুষ্ক জ্ঞান আস্াদন ককর, আর কৃষ্ণিতিরা সি্চক্ষণ 
কৃষ্ণকপ্রমামৃত পান ককরন । তাই তারা সি িাইকত িা�্যিান ।”
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শ্রীল রূপ গরযাস্বযামরী ও সনযাতন 
গরযাস্বযামরীি মরহমযা

চিঃ িঃ মর্য ১.৩২

ভরতি প্রৈযারিয়যা সব্গতরীথ্গ প্রকযারশল ।
মদনশরযাপযাল-গরযারবশন্দি গসবযা প্রৈযারিল ।

িৃন্দািকন ব�কয় এই দইু িাই ি�িদ্ভবতি প্রিার ককরবছকলন 
এিং িহু লুতি তরীে্চ উদ্ার ককরবছকলন । তা ারা বিকশষিাকি 
শ্রীশ্রীমদনকমাহন ও শ্রীশ্রীক�াবিন্দজরীর গসিা প্রিত্চ ন  
ককরবছকলন ।

চিঃ িঃ মর্য ১.৩৩

নযানযা শযা্রে আরন‘ চকলযা ভরতিগ্রন্থ সযাি ।
মূঢ় অধমজশনশি তততিশহযা করিলযা রনস্যাি ॥

শ্রীল রূপ গ�াস্ামরী ও সনাতন গ�াস্ামরী িৃন্দািকন িহু শাস্ত্র বনকয় 
একসবছকলন এিং গসগুবলর সার সংগ্রহ ককর ি�িদ্ভবতি বিষয়ক 
িহু শাস্ত্র প্রণয়ন ককরবছকলন ।  এিাকিই তা ারা সমস্ত মূখ্চ ও 
অরঃপবতত মানুষকদর উদ্ার ককরবছকলন ।

চিঃ িঃ মর্য ১.৩৪

প্রভরু-আজ্যায় চকল সব শযাশ্রেি রবৈযাি ।
ব্রশজি রনরূঢ় ভরতি করিল প্রৈযাি ॥

শ্রীচিতন্য মহাপ্রিুর বনকদ্চ শ অনুসাকর সমস্ত শাস্ত্র বিিার ককর 
তা ারা ব্রকজর বন�ূঢ় িবতি প্রিার ককরবছকলন ।
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শ্রীল কৃণেদযাস করবিযাজ গরযাস্বযামরী
শ্রীচিতন্য িবরতামৃকতর গ্রন্থাকার বহকসকি শ্রীল কবিরাজ গ�াস্ামরীর 
গুণািলরী ো তা ার অরস্তন চিষ্ণি গলখককদর কাকছ এক উজ্জ্বল 
বশক্ষণরীয় গপ্ররণাস্রূপ ।

বযারমিতযা
চিঃ িঃ আবদ ১.১০৫

বতিব্য-বযাহুল্য, গ্রন্থ-রবস্যাশিি ডশি ।
রবস্যাশি নযা বরণতি, সযািযাথ্গ করহ অল্পযাক্শি ॥

গ্রন্থ-বিস্তাকরর িকয় আবম বিস্তাবরতিাকি িণ্চনা না ককর, েোসার্য 
সংকক্ষকপ তার সারাে্চ িণ্চনা করি ।

যরুরতি ও রবৈযািপূব্গক উপ্যাপনযা
চিঃ িঃ আবদ ১.১০৮-১০৯

শ্রীচৈতন্য-রনত্যযানন্দ-অচবৈত-মহত্ত্ব ।
তা যাি ভতি-ভরতি-নযাম গপ্রম-িসতত্ত্ব  ॥
রভন্ন রভন্ন রলরখয়যারছ করিয়যা রবৈযাি ।
শুরনশল জযারনশব সব বস্তুতত্ত্বসযাি ॥

েবদ চরে্চ সহকাকর শ্রীচিতন্য মহাপ্রিুর মবহমা, শ্রীবনত্যানন্দ প্রিুর 
মবহমা, শ্রীঅচদ্ত আিাে্চ প্রিুর মবহমা এিং তা াকদর িতি, নাম, 
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েশ ও তা াকদর গপ্রমময়রী সম্পকক্চ র মাহাত্্য শ্িণ করা হয়, তা 
হকল সমস্ত তত্ত্বিস্তুর সার বিষয় হৃদয়ঙ্গম করা োয়  । তাই, আবম 
েুবতি ও বিিারপূি্চক এই সমস্ত বিষয় (শ্রীচিতন্য-িবরতামৃকত) 
িণ্চনা ককরবছ।

রবনয়
চিঃ িঃ আবদ ৫.২০৫-২০৬

জরযাই মযাধযাই চহশত মরুরঞ গস পযারপষ্ ।
পরুিরীশষি করীট চহশত মরুরঞ গস লরঘষ্ ॥
গমযাি নযাম শুশন গযই তযাি পরুণ্য ক্য় ।
গমযাি নযাম লয় গযই তযাি পযাপ হয় ॥

আবম জ�াই এিং মারাই-এর গেককও িড় পাপরী এিং পুররীকষর 
করীট গেককও ঘৃণ্য । গে আমার নাম গশাকন তার পুণ্য ক্ষয় হয় । 
গে আমার নাম উচ্চারণ ককর তা ার পাপ হয় ।

চিঃ িঃ অন্ত্য ২০.৭৯-৮১

আকযাশ—অনন্ত, তযাশত চযশছ পরক্রণ ।
যযাি যত শরতি, তত কশি আশিযাহণ ॥

ঐশছ মহযাপ্রভরুি লরীলযা—নযারহ ওি-পযাি ।
‘জরীব‘ হঞযা গকবযা সম্যক্ পযাশি বরণতিবযাি?

যযাবৎ বরুরদ্ি ররত, তশতক বরণতিলরুা ।
সমরুশদ্রি মশধ্য গযন এক কণ ছরুা ইলরুা ॥
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আকাশ অন্তহরীন, এিং তাকত গেমন পাখরীরা তাকদর শবতি 
অনুসাকর আকরাহণ ককর, গতমনই শ্রীচিতন্য মহাপ্রিুর লরীলা 
অন্তহরীন । সুতরাং ক্ষুদ্র জরীি হকয় গক তা পূণ্চরূকপ িণ্চনা 
করকত পাকর ? আমার েতটুকু িুবদ্ গসই অনুসাকর আবম তা 
িণ্চনা করলাম । সমুকদ্রর মকর্য গেন আবম এককণা জল স্পশ্চ 
 করলাম ।

আত্শুরদ্ি আকযাঙ্কযা
চিঃ িঃ অন্ত্য ১১.১০

এ-সব প্রসযাশদ রলরখ চৈতন্য-লরীলযা-গুণ ।
চযশছ চতশছ রলরখ, করি আপন পযাবন ॥

শ্রীচিতন্য মহাপ্রিুর এিং তা ার পাষ্চদকদর কৃপায় আবম শ্রীচিতন্য 
মহাপ্রিুর লরীলা এিং গুণািলরী িণ্চনা করবছ ।  বকিাকি গে 
বলখকত হয় তা আবম জাবন না । আবম গকিল বনকজকক পবিত্র 
করার জন্য গেমন-গতমন ককর এই িণ্চনা বলখবছ ।

চিঃ িঃ আবদ ৯.৫

এসব-প্রসযাশদ রলরখ চৈতন্য-লরীলযাগুণ ।
জযারন বযা নযা জযারন, করি আপন-গশযাধন ॥

সমস্ত চিষ্ণি ও গুরুিক�্চর কৃপার প্রিাকিই গকিল আবম শ্রীচিতন্য 
মহাপ্রিুর লরীলা ও গুণ িণ্চনা ককর এই গ্রন্থ রিনা করকত সকিষ্ট 
হকয়বছ ।  আবম জাবন িা না জাবন, বনকজর গশারকনর জন্য এই 
গ্রন্থ রিনা করবছ ।
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চিঃ িঃ আবদ ১১.৫৭

অনন্ত রনত্যযানন্দরণ—গক করু রণন ।
আত্পরব্তযা—গহতরু  রলরখলযাঙ কত জন ॥

শ্রীবনত্যানন্দ প্রিুর অনন্ত অনু�ামরী �ণনা ককর গশষ করা োয়  
না । আবম গকিল আত্-পবিত্রতার জন্য তা াকদর ককয়কজকনর 
কো িণ্চনা করলাম ।

গলখিশঙ্গ
চিঃ িঃ আবদ ৮.১

বশন্দ চৈতন্যশদবং তং ভরবন্তং যরদচ্ছয়যা ।
প্রসভং নত্গ ্যশত রৈ্ং গলখিশঙ্গ জশড়যাহপ্যয়ম্ ॥

গে ি�িান শ্রীচিতন্যকদকির ইছোয় আবম মূখ্চ এিং জড়িৎ 
হওয়া সকত্ত্বও হঠাৎ এই গ্রন্থ রিনারূপ নৃত্যকাে্চ আরম্ভ ককরবছ, 
তা াকক আবম িন্দনা কবর।

চিঃ িঃ আবদ ৮.৫

মূক করবত্ব কশি যাযা-সবযাি স্িশণ ।
পঙ্গরু রররি লশঙ্ঘ, অ্ গদশখ তযািযারশণ ॥

পচিতকত্ত্বর শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ ককর মূক কবিকত পবরণত হয়, পঙ্গ ু
পি্চত লঙ্ঘন ককর এিং অন্ আকাকশ তারকারাবজ দশ্চন করকত 
পাকর ।



PZz_© Aa¨vq

311

পূব্গতন আৈযায্গ এবং তা যাশদি গলখনরীি মরহমযা 
করীত্গ ন

চিঃ িঃ আবদ ৮.৩৩

ওশি মূঢ় গলযাক, শুন চৈতন্যমঙ্গল ।
চৈতন্য-মরহমযা যযাশত জযারনশব সকল ॥

গহ মূখ্চ�ণ! চিতন্যমঙ্গল পাঠ কর, এই গ্রন্থ পাঠ করকল শ্রীচিতন্য 
মহাপ্রিুর মবহমা জানকত পারকি ।

চিঃ িঃ আবদ ৮.৩৪

কৃণেলরীলযা ভযারবশত কশহ গবদব্যযাস ।
চৈতন্য-লরীলযাি ব্যযাস—বৃন্দযাবন-দযাস ॥

ি্যাসকদি গেিাকি শ্রীকৃকষ্ণর সমস্ত লরীলা শ্রীমদ্ভা�িকত িণ্চনা 
ককরকছন, শ্রীল িৃন্দািন দাস ঠাকুর বঠক গসিাকিই শ্রীচিতন্য 
মহাপ্রিুর লরীলা িণ্চনা ককরকছন ।

চিঃ িঃ আবদ ৮.৩৫

বৃন্দযাবন-দযাস চকল ‘চৈতন্যমঙ্গল‘ ।
যাযাহযাি শ্বশণ নযাশশ সব অমঙ্গল ॥

শ্রীল িৃন্দািন দাস ঠাকুর শ্রীচিতন্য-মঙ্গল রিনা ককরকছন । এই 
গ্রন্থ শ্িণ করকল সি রকম অমঙ্গল নষ্ট হকয় োয় ।
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চিঃ িঃ আবদ ৮.৩৬

চৈতন্য-রনতযাইি যযাশত জযারনশয় মরহমযা ।
যযাশত জযারন কৃণেভরতিরসদ্যাশন্তি সরীমযা ॥

শ্রীচিতন্য-মঙ্গল পাঠ করকল শ্রীচিতন্য মহাপ্রিুর ও শ্রীবনত্যানন্দ 
প্রিুর মবহমা হৃদয়ঙ্গম করা োয় এিং কৃষ্ণিবতির িরম বসদ্াকন্ত 
উপনরীত হওয়া োয় ।

চিঃ িঃ আবদ ৮.৩৭

ভযারবশত যত ভরতিরসদ্যাশন্তি সযাি ।
রলরখয়যাশছন ই াহযা জযারন‘ করিয়যা উদ্যাি॥

শ্রীমদ্ভা�িকতর প্রামাবণক তত্ত্ব উকল্লখ ককর শ্রীল িৃন্দািন দাস 
ঠাকুর শ্রীচিতন্য-মঙ্গকল (পরিতগীকাকল শ্রীচিতন্য-িা�িত নাকম 
পবরবিত) ি�িদ্ভবতির বসদ্াকন্তর সারাংশ িণ্চনা ককরকছন ।

চিঃ িঃ আবদ ৮.৩৮

‘চৈতন্যমঙ্গল‘ শুশন যরদ পযাষণ্ডরী, যবন ।
গসই মহযাচবণেব হয় ততক্ণ ॥

মহাপাষণ্ডরী িা েিনও েবদ শ্রীচিতন্য-মঙ্গল শ্িণ ককরন, তা হকল 
বতবন এক মহাচিষ্ণকি পবরণত হন ।

চিঃ িঃ আবদ ৮.৩৯

মনরুশষ্য িরৈশত নযাশি ঐশছ গ্রন্থ ধন্য ।
বৃন্দযাবনদযাস-মরুশখ বতিযা শ্রীচৈতন্য ॥
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এই গ্রকন্থর বিষয়িস্তু এত �িরীর গে, গকান মানুকষর পকক্ষ তা 
রিনা করা সম্ভি নয় ।  তাই মকন হয় গেন শ্রীচিতন্য মহাপ্রিু 
স্য়ং শ্রীল িৃন্দািন দাস ঠাকুকরর মুখ বদকয় কোগুবল িকলকছন ।

চিঃ িঃ মর্য ১.১৩

চৈতন্যলরীলযাি ব্যযাস—দযাস বৃন্দযাবন ।
তা যাি আজ্যায় কশিযাা তা যাি উরচ্ছষ্ট ৈব্গণ ॥

শ্রীচিতন্য মহাপ্রিুর লরীলা িণ্চনাকাররী শ্রীল িৃন্দািন দাস ঠাকুর 
হকছেন শ্রীল ি্যাসকদকির অিতার । তা ারই আজ্ঞায় আবম গকিল 
তা ার উবছেষ্ট িি্চণ করবছ।

চিঃ িঃ অন্ত্য ২০.৮৮

চৈতন্য-লরীলযামৃত-রস র্ু —দরুগ্যারধি-সমযান ।
তৃণেযানরুরূপ ঝযািরী ভরি‘ গতা শহযা চকলযা পযান॥
তা যাি ঝযািরী-গশষযামৃত রকছরু  গমযাশি রদলযা ।
তশতশক ভরিল গপট, তৃণেযা গমযাি গরলযা ।

শ্রীচিতন্য মহাপ্রিুর লরীলামৃত-বসনু্ ক্ষরীর সমুকদ্রর মকতা । তা ার 
তৃষ্ণা অনুসাকর তা ার ঝাররী িকর শ্রীল িৃন্দািন দাস ঠাকুর তা পান 
ককরকছন । গসই ঝাররীর অমৃকতর বকছু অিবশষ্ট শ্রীল িৃন্দািন দাস 
ঠাকুর আমাকক বদকয়কছন, তাকতই আমার গপট িকর গ�কছ এিং 
তৃষ্ণার বনিৃবতি হকয়কছ । 
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সকল কৃরতত্ব ভরবযাশন অপ্গণ 
চিঃ িঃ আবদ ৮.৭৮

এই গ্রন্থ গলখযাি গমযাশি ‘মদনশমযাহন‘ ।
আমযাি রলখন গযন শুশকি পঠন ॥

প্রকৃতপকক্ষ শ্রীচিতন্য-িবরতামৃত আবম বলবখবন, শ্রীমদনকমাহন 
আমাকক বদকয় তা বলবখকয়বছকলন । আমার গলখা বঠক শুক 
পক্ষরীর (গতাতা পাবখর) পুনরািৃবতির মকতা ।

বযারহ্যক প্ররতব্কতযা অরতক্রম
চিঃ িঃ মর্য ২.৯০

আরম বৃদ্ জিযাতরু ি,    রলরখশত কা যাপশয় কি,
মশন রকছরু  স্িণ নযা হয় ।

নযা গদরখশয় নয়শন,   নযা শুরনশয় শ্বশণ,
তবরু রলরখ‘— এ বড় রবস্য়॥

আবম এখন অবত িৃদ্ ও জরাতুর । বলখিার সময় আমার হাত 
কা াকপ । আবম বকছু স্মরণ রাখকত পাবর না, গিাকখ িালমকতা 
গদখকত পাই না আর কাকনও িালমকতা শুনকত পাই না । তিুও 
আবম বলবখ এিং তা হকছে একটি মস্ত িড় বিস্ময় ।
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সকল ভশতিি প্ররত সম্যান 
চিঃ িঃ মর্য ২.৯৩

গছযাট বড় ভতিরণ,   বশন্দযাা সবযাি শ্রীৈিণ,
সশব গমযাশি কিহ সশন্তযাষ ।

স্বরূপ-গরযাসযারঞি মত,   রূপ-িঘরুনযাথ জযাশন যত,
তযাই রলরখ‘ নযারহ গমযাি গদযাষ ॥

আবম গছাট ও িড় সমস্ত িতিকদর শ্রীপাদপদ্ম িন্দনা কবর । আবম 
তা াকদর সককলর কাকছ সবনি্চন্ অনুকরার কবর, তা ারা গেন আমার 
প্রবত প্রসন্ন হন ।  শ্রীস্রূপ দাকমাদর গ�াস্ামরী, শ্রীরূপ গ�াস্ামরী 
ও রঘুনাে দাস গ�াস্ামরীর কাছ গেকক আবম ো গজকনবছ তারই 
িণ্চনা আবম এখাকন বলবপিদ্ ককরবছ, সুতরাং এই রিনায় গকান 
গদাষ গনই । এখাকন আবম বকছু গো� বকরবন অেিা বকছু িাদও 
বদইবন ।

গশ্যাতযা বযা পযাঠকশদি ৈিণ-বন্দন
চিঃ িঃ অন্ত্য ২০.১৫০

সব গশ্যাতযারশণি করি ৈিণ-বন্দন ।
যাযা-সবযাি ৈিণ-কৃপযা—শুশভি কযািণ॥

আবম সমস্ত গশ্াতাকদর শ্রীপাদপদ্ম িন্দনা কবর, গকননা তা াকদর 
শ্রীপাদপকদ্মর কৃপাই সমস্ত শুকির কারণ ।
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চিঃ িঃ অন্ত্য ২০.১৫১

চৈতন্যৈরিতযামৃত গযই জন শুশন ।
তা যাি ৈিণ ধরুঞযা কশিযাা মরুরঞ পযাশন ॥

গেই জন শ্রীচিতন্য মহাপ্রিুর িবরতামৃত শ্িণ ককরন, তা ার 
শ্রীপাদপদ্ম রুকয় আবম গসই জল পান কবর ।

চিঃ িঃ অন্ত্য ২০.১৫২

গশ্যাতযাি পদশিণরু কশিযাা মস্ক-ভূষণ ।
গতযামিযা এ-অমৃত রপশল সফল চহল শ্ম ॥

গসই সমস্ত গশ্াতাকদর পদকরণু আমার মস্তককর িূষণ । আপনারা 
এই অমৃত পান করকলন এিং তার ফকল আমার শ্ম সাে্চক 
হল ।

গশ্ৌত-পন্থযাি অনরুরযামরী
চিঃ িঃ অন্ত্য ১৭.১

রলখ্যশত শ্রীল-গরৌশিশন্দযািত্যদ্রুতমশলৌরককম্  ।
চযদৃ্গ ষ্টং তন্মরুখযাচ্ছ্রত্বযা রদশব্যযান্মযাদ-রবশৈষ্টিতম॥

শ্রীচিতন্য মহাপ্রিুর অবত অদু্ভত অকলৌবকক বদি্য উন্মাদ গিষ্টা 
োারা স্িকক্ষ গদকখন, তা াকদর মুখ গেকক শ্িণ ককরই আবম তা 
বলখবছ ।
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