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শ্রীচ্ৈতন্য-সারস্বত মঠ
ককাজলরগঞ্জ, িবদ্গীপ, িদগীয়া



শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ  
(ভারতীয় কেন্দ্রসমহূ)

— ঃ সর্ব্ব প্রধান কেন্দ্র ঃ—
কোলেরগঞ্জ, নবদ্বীপ, নদবীয় , পশ্চিমবঙ্গ 
শ্পন নং- ৭৪১৩০২ ক�ান- ৯৪৭৪৭৪৪০২০

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত েৃষ্ানুশীলন সংঘ
৪৯১ দমদম পােব্ব, েশ্েোত - ৭০০ ০৫৫
শ্রীচৈতন্য-সারস্বত েৃষ্ানুশীলন সংঘ
কেখাশ্ে শ্িশ্িয়ালমাি, উত্তর িশ্র্শ 
পরগণ, এয়ারলপার্ব্ব, েশ্েোত- ৭০০ ০৫২
শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ
শ্বধব  আশ্রম করাড়্, কগৌরবাটসাহবী,  
পরুবী, উশ্িষ্য , শ্পন নং- ৭৫২০০১
শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ
১১৩ কসবােুঞ্জ করাড্, বৃন্াবন, মথরু ,  
উত্তর প্রলদশ, শ্পন নং- ২৮১১২১
শ্রীশ্রীধরস্বামী কসবাশ্রম
দশশ্বস , কপাঃ- কগাবর্ব্ব ন, মথরু ,  
উত্তর প্রলদশ, শ্পন নং- ২৮১৫০২
শ্রীচৈতন্য-সারস্বত েৃষ্ানুশীলন সংঘ
গ্াম ও কপাঃ- ববীরিন্দ্রপরু , কেে - 
ববীরভমূ, পশ্চিমবঙ্গ, শ্পন নং- ৭৩১২৪৫
শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ
হায়দার পাি , শ্নউ পাে পাি ,  
১৫৫ কনতােবী সরণবী, শ্শশ্েগুশ্ি - ৬
শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ
গ্াম- িে�ুেডুশ্ব, কপাঃ-সাগর,  
কেো- দশ্ষিণ ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ
শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ
গ্াম- ভশ্ঞ্জপরু, তারলেশ্বর,  
কেো- হুগেবী, পশ্চিমবঙ্গ

শ্রীশ্রীধরস্বামী ভক্তিয�াগ োলৈারাল 
কসন্ার (মক্হল  আশ্রম)
গ্াম- শাশপরু , কপাঃ- োেনা ,  
কেে - বর্ব্ব মান, পশ্চিমবঙ্গ
শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ
গ্াম- োনাপািা, কপাঃ- কমশ্দনবীপরু, 
কেে - পশ্চিম কমশ্দনবীপরু, পশ্চিমবঙ্গ
শ্রীচৈতন্য-সারস্বত আশ্রম
গ্াম ও কপাঃ- হাপাশ্নয় , 
বর্ব্ব মান,পশ্চিমবঙ্গ
শ্রীচৈতন্য-সারস্বত শ্রীধর কগাক্বন্দ কসবাশ্রম
গ্াম- বামনুপাি , কপাঃ- খঁাপরু,  
কেে - বর্ব্ব মান, পশ্চিমবঙ্গ
শ্রীচৈতন্য-সারস্বত সংেীর্ত্তন মহামণ্ডল
গ্াম ও কপাঃ- নাদনঘাট, কেে - বর্ব্ব মান
শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ
গ্াম- মাহাশ্দয় , কপাঃ- োন্বী ,  
কেে - মশুশীদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ
শ্রীচৈতন্য-সারস্বত সংেীর্ত্তন মহামণ্ডল
গ্াম ও কপাঃ- ইসোমপরু ,  
কেে - মশুশীদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ
শ্রীচৈতন্য-সারস্বত েৃষ্ানুশীলন সংঘ
গ্াম ও কপাঃ- শ্দনহাটা,  
কেো- কোিশ্বহার, পশ্চিমবঙ্গ
শ্রীচৈতন্য-সারস্বত েৃষ্ানুশীলন সংঘ
কবতুি, পাত্রসালয়র, বাঁ েুিা, পশ্চিমবঙ্গ
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শ্রীগ�ৌড়ীয়-পর্ব্ব -তালিকা
শ্রীগ�ৌরাব্দ

পরূ্ত্াব্দ—৫৩৩  প্রবৃর্াব্দ—৫৩৪
ব্াব্দ—১৪২৫–১৪২৬ খষৃ্াব্দ—২০১৯–২০২০ শকাব্দ—১৯৪০–১৯৪১

বর্ত্মান যঙু� শুদ্ধভক্তিক্িদ্ধান্তধারার পনুঃ-প্রবর্ত্ক ওঁ ক্বষু্পাদ পরমহংি
শ্রীি ভলতিলিগ�াদ ঠাকুর মহাশগয়র প্র�াঢ় স্নেহধন্য

শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গ�ৌড়ীয়িম্প্রদায়য়কিংরক্ষকাচাযত্্যভাস্কর
ভ�িান্ শ্রীশ্রীি ভলতিলিদ্ান্ত িরস্বতী স্�াস্বামী প্রভুপাগদর
পরম-ক্প্রয়পারত্দ তথা নবদ্ীপ শ্রীয়চতন্য-িারস্বত মঙের 

প্রক্তষ্াতা-িভাপক্ত-আচাযত্্য অনন্তশ্রীক্বভকূ্রত 
ওঁ ক্বষু্পাদ পরমহংিকুলচড়ূামক্ি

শ্রীি ভলতিরক্ষক শ্রীধর স্দিগ�াস্বামী মহারাগের
ক্প্রয়তমপারত্দ তৎকরৃ্ত্ক মঙনানীত ও স্থলাক্ভক্রতি 
গিবাঙয়ত-িভাপক্ত-আচাযত্্য ওঁ ক্বষু্পাদ ক্বশ্বগুরু

শ্রীি ভলতিসুন্দর স্�ালিন্দ স্দিগ�াস্বামী মহারাগের
কৃপাক্নঙদ্ত্ ঙশ

শ্রীয়চতন্য-িারস্বত মঙের বর্ত্মান িভাপক্ত-আচাযত্্য 
ওঁ ক্বষু্পাদ পরমহংি পক্রব্রাজকাচাযত্্য
শ্রীি ভলতিল�র্ব্বি আচারব্ব ্য মহারাগের

তত্তাবধাঙন
�িদ্ীপ শ্রীচচতন্য-িারস্বত মঠ

হইঙত প্রকাক্শত



শ্রীমন্ মহাপ্রভুর উপগদশািিী
এক লদ� মাতার পগদ কলরয়া প্রণাম । 
প্রভু কগহ,—মাতা, স্মাগর স্দহ’ এক দা� ॥
মাতা িগি,—তাই লদি, রা তুলম মাল�গি ।
প্রভু কগহ,—একাদশীগত অন্ন �া খাইগি ॥
শচী কগহ,—�া খাইি, ভািই কলহিা ।
স্িই হহগত একাদশী কলরগত িাল�িা ॥

(শ্রীশ্রীয়চতন্য-চক্রতামতৃ: আক্দলীলা, ১৫।৮–১০)

প্রভু ববষ্ব�িঙক বঙলন—
শ্রীহলরিাির-লদগ� কৃষ্ণ�ামরিপাগ� 
 তৃপ্ত হয় হিষ্ণি সুে� । 
অন্য রি �ালহ িয় অন্য কথা �ালহ কয় 
 ির্ব্ব গভা� করগয় ির্ব্ব � ॥
শ্রী�ামভে� আর একাদশী ব্রত । 
এক-তত্ত্ব ল�ত্য োল�’ হও তাগহ রত ॥

(শ্রীশ্রীঙপ্রমক্ববর্ত্: ১৮।১০,২১)

প্রভু শ্রীিনাতন গ�াস্বামী প্রভুঙক বঙলন—
একাদশী, েন্াষ্টমী, িাম�দ্াদশী ।
শ্রীরাম�িমী, আর �ৃলিংহচতুর্ব্ব শী ॥৩৩৬॥
এই িগি লিদ্া-ত্যা�, অলিদ্া-করণ ।
অকরগণ স্দাষ, হকগি ভলতির িভ� ॥

(শ্রীশ্রীয়চতন্য-চক্রতামতৃ: মধ্যলীলা, ২৪।৩৩৬–৭)
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শ্রীগ�ৌড়ীয়-পর্ব্ব -তালিকা
শ্রীঙ�ৌরাব্দ

পরূ্ত্াব্দ—৫৩৩  প্রবৃর্াব্দ—৫৩৪
(ভারতীয় ষ্্যান্ারত্  িময়ানুিাঙর)

ব্াব্দ—১৪২৫–১৪২৬ খষৃ্াব্দ—২০১৯–২০২০ শকাব্দ—১৯৪০–১৯৪১

লিষু্ণ মাি—২৯ লদ�
১ ক্বষু্, ৭ বচত্র, ২২ মাচত্, শুক্রবার, কৃষ্-ক্দ্তীয়া রাক্ত্র ৩।৩২ । প্রাতঃ 

৫।৪৫ �গত পরূ্ব্ব াহ্ন ৯।৪৬ মগধ্য শ্রীগ�ৌর-প ূলণ ব্বমার পারণ । শ্রীে�ন্নাথ 
লমগরের আ�গন্দাৎিি । শ্রীধাম নবদ্ীপস্থ শ্রীয়চতন্য-িারস্বত মঙে িাধারি 
মহামঙহাৎিব ও মহাপ্রিাদ ক্বতরি । উঃ ৫।৪৫ অঃ ৫।৪৮ ।
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৪ ক্বষু্, ১০ বচত্র, ২৫ মাচত্, গিামবার, কৃষ্-পঞ্চমী রাক্ত্র ১২।২০ । শ্রীগুর্ত্ াক্বভত্ াব 
পীে শ্রীপাট হাপাক্নয়া শ্রীয়চতন্য-িারস্বত আশ্রঙম শ্রীশ্রীগুরু-গ�ৌরা্-
রাধা-গ�াপীনাথ জীউর শ্রীক্বগ্রহ�ঙির প্রাকট্য মহামঙহাৎিব ও পঞ্চম 
গদাল উৎিব । ক্ত্রদক্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরি শান্ত মহারাঙজর আক্বভত্ াব । 
উঃ ৫।৪২ অঃ ৫।৪৬ ।

৭ ক্বষু্, ১৩ বচত্র, ২৮ মাচত্, বৃহস্পক্তবার, কৃষ্-অষ্মী রাক্ত্র ১।২৯ । শ্রীল 
শ্রীবাি পক্ডিঙতর আক্বভত্ াব । উঃ ৫।৩৯ অঃ ৫।৪৭ ।

৮ ক্বষু্, ১৪ বচত্র, ২৯ মাচত্, শুক্রবার, কৃষ্-নবমী রাক্ত্র ২।৫১ । ক্ত্রদক্ডিস্বামী 
শ্রীমদ্ভক্তিক্বগ্রহ ক্ভকু্ষ মহারাঙজর ক্তঙরাভাব । উঃ ৫।৩৮ অঃ ৫।৪৭ ।

৯ ক্বষু্, ১৫ বচত্র, ৩০ মাচত্, শক্নবার, কৃষ্-দশমী গশররাক্ত্র ৪।৩৪ । উঃ ৫।৩৭ 
অঃ ৫।৪৮ ।

১০ ক্বষু্, ১৬ বচত্র, ৩১ মাচত্, রক্ববার, কৃষ্-একাদশী অঙরারাত্র । অদ্য 
উপবাি নঙহ । উঃ ৫।৩৬ অঃ ৫।৪৮ ।

এলপ্রি মাি—৩০ লদ�
১১ ক্বষু্, ১৭ বচত্র, ১ এক্প্রল, গিামবার, কৃষ্-একাদশী ক্দবা ৬।৩৩ । 

পাপলিগমাচ�ী একাদশী ব্রগতর উপিাি । উঃ ৫।৩৫ অঃ ৫।৪৮ ।
১২ ক্বষু্, ১৮ বচত্র, ২ এক্প্রল, ম্লবার, কৃষ্-দ্াদশী ক্দবা ৮।৩৯ । প্রাতঃ ৫।৩৪ 

�গত পরূ্ব্ব াহ্ন ৮।৩৯ মগধ্য একাদশীর পারণ । শ্রীমন্ মহাপ্রভুর বরাহন�ঙর 
শুভ ক্বজয়-মঙহাৎিব । শ্রীল গ�াক্বন্দ গ�ার োকুঙরর ক্তঙরাভাব । শ্রীপাদ 
িঙত্যন্দ্রচন্দ্র ভট্াচাযত্্য মঙহাদঙয়র ক্নযত্্যাি । উঃ ৫।৩৪ । অঃ ৫।৪৯ ।

১৪ ক্বষু্, ২০ বচত্র, ৪ এক্প্রল, বৃহস্পক্তবার, কৃষ্-চতুদ্ত্ শী ক্দবা ১২।২৭ । 
উঃ ৫।৩২ অঃ ৫।৪৯ ।

১৫ ক্বষু্, ২১ বচত্র, ৫ এক্প্রল, শুক্রবার, অমাবস্া ক্দবা ১।৫২ । অমাবস্ার 
উপবাি । উঃ ৫।৩১ অঃ ৫।৫০ ।



শ্রীগ�ৌড়ীয়-পর্ব্ব -তালিকা 5

২০ ক্বষু্, ২৬ বচত্র, ১০ এক্প্রল, বুধবার, গ�ৌর-পঞ্চমী ক্দবা ১।৪৩ । শ্রীপাদ 
রামানুজ আচাঙযত্্যর আক্বভত্ াব । ক্ত্রদক্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাঙজর 
আক্বভত্ াব । উঃ ৫।২৬ অঃ ৫।৫২ ।

২২ ক্বষু্, ২৮ বচত্র, ১২ এক্প্রল, শুক্রবার, গ�ৌর-িপ্তমী ক্দবা ১০।৩২ । ক্ত্রদক্ডি- 
স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিক্বলাি তীথত্ মহারাঙজর আক্বভত্ াব । উঃ ৫।২৫ অঃ ৫।৫৩ ।

২৪ ক্বষু্, ৩০ বচত্র, ১৪ এক্প্রল, রক্ববার, গ�ৌর-নবমী প্রাতঃ ৬।১৬ পঙর 
গ�ৌর-দশমী গশররাক্ত্র ৩।৫৪ । শ্রীশ্রীরামচগ্রের েগন্াৎিি । শ্রীশ্রীরাম-
নবমীর ব্রত ও উপবাি । “মধ্যাঙনে জন্ম ভাবঙয়ৎ” । উঃ ৫।২৩ অঃ ৫।৫৩ ।

হিশাখ মাি—৩১ লদ�
২৫ ক্বষু্, ১ ববশাখ, ১৫ এক্প্রল, গিামবার, গ�ৌর-একাদশী রাক্ত্র ১।২৭ । 

অদ্য উপবাি নঙহ । প্রাতঃ ৫।২২ �গত পরূ্ব্ব াহ্ন ৯।৩২ মগধ্য শ্রীশ্রীরাম�িমী 
ব্রগতর পারণ । নববরত্ারম্ভ । উঃ ৫।২২ অঃ ৫।৫৪ ।

২৬ ক্বষু্, ২ ববশাখ, ১৬ এক্প্রল, ম্লবার, গ�ৌর-দ্াদশী রাক্ত্র ১১।০৩ । 
পরূ্ত্ ক্দঙনর একাদশী ক্তক্থ দশমী অরুঙিাদয় ক্বদ্ধা হওয়ায় অদ্য কামদা 
একাদশী ব্রগতর উপিাি । ঁও লিষু্ণপাদ শ্রীি ভলতিসুন্দর স্�ালিন্দ স্দিগ�াস্বামী 
মহারাগের লতগরাভাি মগহাৎিি । শ্রীকৃঙষ্র দমনকাঙরাপি উৎিব । 
উঃ ৫।২১ অঃ ৫।৫৪ ।

২৭ ক্বষু্, ৩ ববশাখ, ১৭ এক্প্রল, বুধবার, গ�ৌর-ত্রঙয়াদশী রাক্ত্র ৮।৪৫ । প্রাতঃ 
৫।২০ �গত পরূ্ব্ব াহ্ন ৯।৩১ মগধ্য একাদশী পারণ । উঃ ৫।২০ অঃ ৫।৫৫ ।

২৮ ক্বষু্, ৪ ববশাখ, ১৮ এক্প্রল, বৃহস্পক্তবার, গ�ৌর-চতুদ্ত্ শী রাক্ত্র ৬।৩৯ । 
উঃ ৫।১৯ অঃ ৫।৫৫ ।

২৯ ক্বষু্, ৫ ববশাখ, ১৯ এক্প্রল, শুক্রবার, প ূক্ি ত্মা অপরানে ৪।৪৮ । শ্রীকৃঙষ্র 
বিন্ত রাি । শ্রীশ্রীবলরাঙমর রািযাত্রা । শ্রীল বংশীবদানন্দ োকুঙরর ও 
শ্রীল শ্ামানন্দ প্রভুর আক্বভত্ াব । প ূক্ি ত্মার উপবাি । উঃ ৫।১৮ অঃ ৫।৫৬ ।
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মধুসূদ� মাি—২৯ লদ�
৫ মধুসূদন, ১০ ববশাখ, ২৪ এক্প্রল, বুধবার, কৃষ্-পঞ্চমী ক্দবা ১।৪৩ । শ্রীপাদ 

কৃষ্দাি বাবাজী মহারাঙজর ক্তঙরাভাব । উঃ ৫।১৪ অঃ ৫।৫৮ ।
৭ মধুসূদন, ১২ ববশাখ, ২৬ এক্প্রল, শুক্রবার, কৃষ্-িপ্তমী ক্দবা ৩।৫৫ । 

শ্রীল অক্ভরাম োকুঙরর ক্তঙরাভাব । উঃ ৫।১৩ অঃ ৫।৫৮ ।
১০ মধুসূদন, ১৫ ববশাখ, ২৯ এক্প্রল, গিামবার, কৃষ্-দশমী রাক্ত্র ৯।৩৭ । 

শ্রীল বৃন্দাবন দাি োকুঙরর ক্তঙরাভাব । উঃ ৫।১১ অঃ ৫।৫৯ ।
১১ মধুসূদন, ১৬ ববশাখ, ৩০ এক্প্রল, ম্লবার, কৃষ্-একাদশী রাক্ত্র ১১।৩৬ । 

িরুলথ�ী একাদশী ব্রগতর উপিাি । শ্রীযতুি গিৌরীন্দ্রনাথ ভক্তি বাক্রক্ধ প্রভুর 
ক্তঙরাভাব উৎিব । উঃ ৫।১০ অঃ ৬।০০ ।

স্ম মাি—৩১ লদ�
১২ মধুসূদন, ১৭ ববশাখ, ১ গম, বুধবার, কৃষ্-দ্াদশী রাক্ত্র ১।২১ । প্রাতঃ 

৬।০২ �গত পরূ্ব্ব াহ্ন ৯।২৬ মগধ্য একাদশী পারণ । উঃ ৫।০৯ অঃ ৬।০০ ।
১৪ মধুসূদন, ১৯ ববশাখ, ৩ গম, শুক্রবার, কৃষ্-চতুদ্ত্ শী রাক্ত্র ৩।৪৩ । 

উঃ ৫।৮ অঃ ৬।০১ ।
১৫ মধুসূদন, ২০ ববশাখ, ৪ গম, শক্নবার, অমাবস্া গশররাক্ত্র ৪।১০ । শ্রীি 

�দাধর পলডিত স্�াস্বামীর আলিভব্বাি । উঃ ৫।০৭ অঃ ৬।০১ ।
১৬ মধুসূদন, ২১ ববশাখ, ৫ গম, রক্ববার, গ�ৌর-প্রক্তপদ গশররাক্ত্র ৪।০৬ । 

ক্ত্রদক্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভতি্যাঙলাক পরমহংি মহারাঙজর আক্বভত্ াব । উঃ ৫।০৭ 
অঃ ৬।০২ ।

১৭ মধুসূদন, ২২ ববশাখ, ৬ গম, গিামবার, গ�ৌর-ক্দ্তীয়া রাক্ত্র ৩।৩৩ । 
ক্ত্রদক্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিক্বচার যাযাবর মহারাঙজর আক্বভত্ াব । উঃ ৫।০৬ 
অঃ ৬।০২ ।
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১৮ মধুসূদন, ২৩ ববশাখ, ৭ গম, ম্লবার, গ�ৌর-তৃতীয়া রাক্ত্র ২।৩১ । 
অক্ষয়-তৃতীয়া । শ্রীশ্রীজ�ন্াথঙদঙবর ২১ ক্দবিব্যাপী চন্দন যাত্রা আরম্ভ । 
উঃ ৫।০৫ অঃ ৬।০৩ ।

২০ মধুসূদন, ২৫ ববশাখ, ৯ গম, বৃহস্পক্তবার, গ�ৌর-পঞ্চমী রাক্ত্র ১১।১৮ । 
শ্রীপাদ শঙ্করাচাঙযত্্যর আক্বভত্ াব । ক্ত্রদক্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিক্বলাি �ভাক্তিঙনমী 
মহারাঙজর ক্তঙরাভাব । উঃ ৫।০৪ অঃ ৬।০৪ ।

২২ মধুসূদন, ২৭ ববশাখ, ১১ গম, শক্নবার, গ�ৌর-িপ্তমী রাক্ত্র ৬।৫৮ । জনুে 
িপ্তমী । শ্রীজানেবী পজূা । উঃ ৫।০৩ অঃ ৬।০৫ ।

২৪ মধুসূদন, ২৯ ববশাখ, ১৩ গম, গিামবার, গ�ৌর-নবমী ক্দবা ২।০৭ । 
শ্রীক্নত্যানন্দ-শক্তি শ্রীজানেবাঙদবীর ও শ্রীরামশক্তি িীতাঙদবীর আক্বভত্ াব । 
উঃ ৫।০২ অঃ ৬।০৬ ।

২৫ মধুসূদন, ৩০ ববশাখ, ১৪ গম, ম্লবার, গ�ৌর-দশমী ক্দবা ১১।৪১ । 
উঃ ৫।০১ অঃ ৬।০৬ ।

২৬ মধুসূদন, ৩১ ববশাখ, ১৫ গম, বুধবার, গ�ৌর-একাদশী ক্দবা ৯।২১ । 
স্মালহ�ী একাদশী ব্রগতর উপিাি । উঃ ৫।০১ অঃ ৬।০৭ ।

হে্যষ্ঠ মাি—৩২ লদ�
২৭ মধুসূদন, ১ বজ্যষ্, ১৬ গম, বৃহস্পক্তবার, গ�ৌর-দ্াদশী ক্দবা ৭।১৩ । 

প্রাতঃ ৫।০০ �গত পরূ্ব্ব াহ্ন ৭।১৩ মগধ্য একাদশী পারণ । উঃ ৫।০০ অঃ ৬।০৭ ।
২৮ মধুসূদন, ২ বজ্যষ্, ১৭ গম, শুক্রবার, গ�ৌর-ত্রঙয়াদশী প্রাতঃ ৫।২১ পঙর 

গ�ৌর-চতুদ্ত্ শী রাক্ত্র ৩।৪৯ । উঃ ৫।০০ অঃ ৬।০৮ ।
২৯ মধুসূদন, ৩ বজ্যষ্, ১৮ গম, শক্নবার, প ূক্ি ত্মা রাক্ত্র ২।৪০ । 

পরূ্ত্ ক্দঙনর একাদশী ক্তক্থ ত্রঙয়াদশী ক্বদ্ধা হওয়ায় অদ্য শ্রীশ্রী�ৃলিংহ-
চতুর্ব্ব শী ব্রত ও উপিাি । শ্রীনকৃ্িংহপল্ী শ্রীয়চতন্য-িারস্বত মঙের 
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শ্রীশ্রীগুরু-গ�ৌরা-ক্নত্যানন্দ এবং শ্রীশ্রীলক্ষী-নকৃ্িংহঙদব জীউর প্রাকট্য 
মঙহাৎিব । শ্রীকৃঙষ্র ফুলঙদাল ও িক্লল-ক্বহার । বুদ্ধ প ূক্ি ত্মা, প ূক্ি ত্মার 
ব্রত উপবাি । শ্রীল পরঙমশ্বরী দাি োকুঙরর ক্তঙরাভাব । শ্রীল শ্রীক্নবাি 
আচাঙযত্্যর আক্বভত্ াব । উঃ ৪।৫৯ অঃ ৬।০৮ ।

লরিলিক্রম মাি—৩০ লদ�
১ ক্ত্রক্বক্রম, ৪ বজ্যষ্, ১৯ গম, রক্ববার, কৃষ্-প্রক্তপদ রাক্ত্র ১।৫৮ । প্রাতঃ 

৪।৫৯ �গত পরূ্ব্ব াহ্ন ৯।২২ মগধ্য শ্রীশ্রী�ৃলিংহ-চতুর্ব্ব শী ব্রগতর উপিাি 
পারণ । ক্ত্রদক্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিিার্ গ�াস্বামী মহারাঙজর ক্তঙরাভাব । 
উঃ ৪।৫৯ অঃ ৬।০৯ ।

৫ ক্ত্রক্বক্রম, ৮ বজ্যষ্, ২৩ গম, বৃহস্পক্তবার, কৃষ্-পঞ্চমী গশররাক্ত্র ৪।১০ । 
শ্রীল রামানন্দ রাঙয়র ক্তঙরাভাব । উঃ ৪।৫৭ অঃ ৬।১১ ।

১০ ক্ত্রক্বক্রম, ১৩ বজ্যষ্, ২৮ গম, ম্লবার, কৃষ্-নবমী ক্দবা ১১।৪৬ । শ্রীপাদ 
িঙন্তার কৃষ্ দািাক্ধকারী প্রভুর ক্নযত্্যাি ।উঃ ৪।৫৬ অঃ ৬।১৩ ।

১১ ক্ত্রক্বক্রম, ১৪ বজ্যষ্, ২৯ গম, বুধবার, কৃষ্-দশমী ক্দবা ১।৩১ । উঃ ৪।৫৬ 
অঃ ৬।১৩ ।

১২ ক্ত্রক্বক্রম, ১৫ বজ্যষ্, ৩০ গম, বৃহস্পক্তবার, কৃষ্-একাদশী ক্দবা ২।৫৪ । 
অপরা একাদশী ব্রগতর উপিাি । উঃ ৪।৫৬ অঃ ৬।১৪ ।

১৩ ক্ত্রক্বক্রম, ১৬ বজ্যষ্, ৩১ গম, শুক্রবার, কৃষ্-দ্াদশী ক্দবা ৩।৫২ । 
প্রাতঃ ৪।৫৬ �গত পরূ্ব্ব াহ্ন ৯।২২ মগধ্য একাদশী পারণ । শ্রীল বৃন্দাবন দাি 
োকুর আক্বভত্ াব । উঃ ৪।৫৬ অঃ ৬।১৪ ।

েু� মাি—৩০ লদ�
১৫ ক্ত্রক্বক্রম, ১৮ বজ্যষ্, ২ জুন, রক্ববার, কৃষ্-চতুদ্ত্ শী অপরানে ৪।১৬ । 

উঃ ৪।৫৬ অঃ ৬।১৫ ।
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১৬ ক্ত্রক্বক্রম, ১৯ বজ্যষ্, ৩ জুন, গিামবার, অমাবস্া ক্দবা ৩।৪৩ । অমাবস্ার 
উপবাি । উঃ ৪।৫৬ অঃ ৬।১৫ ।

১৭ ক্ত্রক্বক্রম, ২০ বজ্যষ্, ৪ জুন, ম্লবার, গ�ৌর-প্রক্তপদ ক্দবা ২।৪২ । শ্রীয়চতন্য-
িারস্বত কৃষ্ানুশীলন িঙঘের শ্রীশ্রীগুরু-গ�ৌরা্-রাধা-মদনঙমাহন জীউর  
প্রাকট্য মঙহাৎিব । উঃ ৪।৫৬ অঃ ৬।১৬ ।

২০ ক্ত্রক্বক্রম, ২৩ বজ্যষ্, ৭ জুন, শুক্রবার, গ�ৌর-চতুথথী ক্দবা ৯।২৪ । শ্রীপাদ 
ভক্তিঙ�ৌরব ক্�ক্র মহারাজ (শ্রীপাদ পরমানন্দ ক্বদ্যারত্ন প্রভু) ক্তঙরাভাব । 
উঃ ৪।৫৬ অঃ ৬।১৭ ।

২৫ ক্ত্রক্বক্রম, ২৮ বজ্যষ্, ১২ জুন, বুধবার, গ�ৌর-দশমী রাক্ত্র ৭।১৭ । দশহরা, 
শ্রী�্াপজূা । শ্রী�্ামাতা গ�াস্বাক্মনীর আক্বভত্ াব । শ্রীল বলঙদব ক্বদ্যাভরূি 
প্রভুর ক্তঙরাভাব । উঃ ৪।৫৬ অঃ ৬।১৯ ।

২৬ ক্ত্রক্বক্রম, ২৯ বজ্যষ্, ১৩ জুন, বৃহস্পক্তবার, গ�ৌর-একাদশী 
অপরানে ৫।২৩ । ল�র্ব্ব িা একাদশী ব্রগতর উপিাি । উঃ ৪।৫৬ অঃ ৬।১৯ ।

২৭ ক্ত্রক্বক্রম, ৩০ বজ্যষ্, ১৪ জুন, শুক্রবার, গ�ৌর-দ্াদশী ক্দবা ৩।৪৮ । 
প্রাতঃ ৪।৫৬ �গত ৯।২৪ মগধ্য ল�র্ব্ব িা একাদশীর উপিাি পারণ । উঃ ৪।৫৬ 
অঃ ৬।২০ ।

২৮ ক্ত্রক্বক্রম, ৩১ বজ্যষ্, ১৫ জুন, শক্নবার, গ�ৌর-ত্রঙয়াদশী ক্দবা ২।৩৭ । 
শ্রীপাট পাক্নহাক্টঙত শ্রীল র�ুনাথ দাি গ�াস্বামীর প্রদর্ দডি মঙহাৎিব । 
উঃ ৪।৫৬ অঃ ৬।২০ ।

২৯ ক্ত্রক্বক্রম, ৩২ বজ্যষ্, ১৬ জুন, রক্ববার, গ�ৌর-চতুদ্ত্ শী ক্দবা ১।৫২ । 
উঃ ৪।৫৬ অঃ ৬।২১ ।

আষাঢ় মাি—৩১ লদ�
৩০ ক্ত্রক্বক্রম, ১ আরাঢ়, ১৭ জুন, গিামবার, প ূক্ি ত্মা ক্দবা ১।৩৭ । 

শ্রীশ্রীজ�ন্াথঙদঙবর স্ান যাত্রা । শ্রীল মকুুন্দ দর্ ও শ্রীল শ্রীধর পক্ডিঙতর 
ক্তঙরাভাব । প ূক্ি ত্মার উপবাি । উঃ ৪।৫৬ অঃ ৬।২১ ।



10 শ্রীগ�ৌড়ীয়-পর্ব্ব -তালিকা

িাম� মাি—২৯ লদ�
১ বামন, ২ আরাঢ়, ১৮ জুন, ম্লবার, কৃষ্-প্রক্তপদ ক্দবা ১।৫৩ । শ্রীল 

শ্ামানন্দ প্রভুর ক্তঙরাভাব । উঃ ৪।৫৮ অঃ ৬।২২ ।
২ বামন, ৩ আরাঢ়, ১৯ জুন,বুধবার, কৃষ্-ক্দ্তীয়া ক্দবা ২।৩৯ । শ্রীঙ�ৌরহক্র 

ভক্তিিম্পদ প্রভুর ক্নযত্্যাি । উঃ ৪।৫৮ অঃ ৬।২২ ।
৫ বামন, ৬ আরাঢ়, ২২ জুন, শক্নবার, কৃষ্-পঞ্চমী রাক্ত্র ৭।২৪ । শ্রীল 

বঙক্রশ্বর পক্ডিঙতর আক্বভত্ াব । রাক্ত্র ১।৪২ �ঙত অমু্বাচী প্রবৃক্র্ঃ । উঃ ৪।৫৬ 
অঃ ৬।২৩ ।

৯ বামন, ১০ আরাঢ়, ২৬ জুন, বুধবার, কৃষ্-নবমী রাক্ত্র ২।৩৪ । ক্দবা ২।০৬ 
�ঙত অমু্বাচী ক্নবৃক্র্ঃ । উঃ ৪।৫৭ অঃ ৬।২৪ ।

১০ বামন, ১১ আরাঢ়, ২৭ জুন, বৃহস্পক্তবার, কৃষ্-দশমী রাক্ত্র ৩।৩৩ । 
উঃ ৪।৫৭ অঃ ৬।২৪ ।

১১ বামন,১২ আরাঢ়, ২৮ জুন, শুক্রবার, কৃষ্-একাদশী গশররাক্ত্র ৪।০৩ । 
অদ্য উপবাি নঙহ । শ্রীযতুিা রমাঙদবীর ক্নযত্্যাি । উঃ ৪।৫৮ অঃ ৬।২৪ ।

১২ বামন, ১৩ আরাঢ়, ২৯ জুন, শক্নবার, কৃষ্-দ্াদশী রাক্ত্র ৪।০১ । 
পরূ্ত্ ক্দঙনর একাদশী ক্তক্থ দশমী অরুঙিাদয় ক্বদ্ধা হওয়ায় অদ্য স্রাল��ী 
একাদশী ব্রগতর উপিাি । উঃ ৪।৫৮ অঃ ৬।২৪ ।

১৩ বামন, ১৪ আরাঢ়, ৩০ জুন,রক্ববার, কৃষ্-ত্রঙয়াদশী রাক্ত্র ৩।২৯ । প্রাতঃ 
৪।৫৮ �গত পরূ্ব্ব াহ্ন ৯।২৬ মগধ্য স্রাল��ী-একাদশীর পারণ । উঃ ৪।৫৮ 
অঃ ৬।২৪ ।

েুিাই মাি—৩১ লদ�
১৪ বামন, ১৫ আরাঢ়, ১ জুলাই, গিামবার, কৃষ্-চতুদ্ত্ শী রাক্ত্র ২।২৯ । 

উঃ ৪।৫৯ অঃ ৬।২৪ ।
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১৫ বামন, ১৬ আরাঢ়, ২ জুলাই, ম্লবার, অমাবস্া রাক্ত্র ১।০৪ । শ্রীি 
�দাধর পলডিত স্�াস্বামীর ও শ্রীি িলচিদা�ন্দ ভলতিলিগ�াদ ঠাকুগরর 
লতগরাভাি ।  অমাবস্ার উপবাি । উঃ ৪।৫৯ অঃ ৬।২৪ ।

১৬ বামন, ১৭ আরাঢ়, ৩ জুলাই, বুধবার, গ�ৌর-প্রক্তপদ রাক্ত্র ১১।১৭ । 
শ্রীগুলডিচা মার্ব্ব � । উঃ ৫।০০ অঃ ৬।২৪ ।

১৭ বামন, ১৮ আরাঢ়, ৪ জুলাই, বৃহস্পক্তবার, গ�ৌর-ক্দ্তীয়া রাক্ত্র ৯।১৪ । 
শ্রীশ্রীে�ন্নাথগদগির রথরারিা । শ্রীি স্বরূপ দাগমাদর স্�াস্বামী প্রভুর 
লতগরাভাি । উঃ ৫।০০ অঃ ৬।২৪ ।

২০ বামন, ২১ আরাঢ়, ৭ জুলাই, রক্ববার, গ�ৌর-পঞ্চমী ক্দবা ২।০৪ । 
স্হরা-পঞ্চমী । শ্রীশ্রীিক্ষীলিেয় । পর ক্দবি শ্রীপরুীধাঙম গহরা-পঞ্চমী ও 
শ্রীশ্রীলক্ষীক্বজয় । উঃ ৫।০১ অঃ ৬।২৩ ।

২৩ বামন, ২৪ আরাঢ়, ১০ জুলাই, বুধবার, গ�ৌর-অষ্মী ক্দবা ৭।০৪ । শ্রীপাদ 
অক্জত কৃষ্ ব্রহ্মচারীর ক্তঙরাধান । উঃ ৫।০২ অঃ ৬।২৩ ।
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২৪ বামন, ২৫ আরাঢ়, ১১ জুলাই, বৃহস্পক্তবার, গ�ৌর-নবমী প্রাতঃ ৫।০৯ 
পঙর গ�ৌর-দশমী রাক্ত্র ৩।৩২ । উঃ ৫।০৩ অঃ ৬।২৩ ।

২৫ বামন, ২৬ আরাঢ়, ১২ জুলাই, শুক্রবার, গ�ৌর-একাদশী রাক্ত্র ২।১৯ । 
অদ্য উপবাি নঙহ । পরূ্ত্ ক্দঙনর দশমী ক্তক্থ নবমী ক্বদ্ধা হওয়ায় অদ্য শ্রীল 
ভক্তিকমল মধুসূদন মহারাঙজর ক্তঙরাভাব ও শ্রীযতুিা কৃষ্ময়ী গদবীর 
ক্নযত্্যাি । উৎকলমঙত শ্রীশ্রীজ�ন্াথঙদঙবর পনুযত্াত্রা । শ্রীহক্রর শয়ন । 
একাদশ্ারম্ভ পঙক্ষ চাতুর্ত্ াস্ ব্রতারম্ভ । উঃ ৫।০৩ অঃ ৬।২৩ ।

২৬ বামন, ২৭ আরাঢ়, ১৩ জুলাই, শক্নবার, গ�ৌর-দ্াদশী রাক্ত্র ১।৩১ । 
পরূ্ত্ ক্দঙনর একাদশী ক্তক্থ দশমী অরুঙিাদয় ক্বদ্ধা হওয়ায় অদ্য 
শয়চ�কাদশীর ব্রগতর উপিাি । দ্াদশ্ারম্ভপঙক্ষ চাতুর্ত্ াস্ ব্রতারম্ভ । 
উঃ ৫।০৩ অঃ ৬।২৩ ।

২৭ বামন, ২৮ আরাঢ়, ১৪ জুলাই, রক্ববার, গ�ৌর-ত্রঙয়াদশী রাক্ত্র ১।১৪ । 
প্রাতঃ ৫।০৪ �গত পরূ্ব্ব াহ্ন ৯।৩০ মগধ্য শয়চ�কাদশীর পারণ । উঃ ৫।০৪ 
অঃ ৬।২৩ ।

২৮ বামন, ২৯ আরাঢ়, ১৫ জুলাই, গিামবার, গ�ৌর-চতুদ্ত্ শী রাক্ত্র ১।২৭ । 
উঃ ৫।০৪ অঃ ৬।২৩ ।

২৯ বামন, ৩০ আরাঢ়, ১৬ জুলাই, ম্লবার, প ূক্ি ত্মা রাক্ত্র ২।১১ । 
শ্রীগুরুপ ূলণ ব্বমা । শ্রীি ি�াত� স্�াস্বামী প্রভুর লতগরাভাি । গপৌি ত্মাস্াম্ভপঙক্ষ 
চাতুর্ত্ াস্ ব্রতারম্ভ । প ূক্ি ত্মার উপবাি । আংক্শকগ্রাি চন্দ্রগ্রহি িন্্যা 
৫।১৮–৮।৪২ । উঃ ৫।০৪ অঃ ৬।২৩ ।

শ্রীধর মাি—৩০ লদ�
রোিণ মাি—৩২ লদ�

২ শ্রীধর, ১ শ্রাবি, ১৮ জুলাই, বৃহস্পক্তবার, কৃষ্-ক্দ্তীয়া গশররাক্ত্র ৪।৫৮ । 
ক্ত্রদক্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাঙজর ক্তঙরাভাব । উঃ ৫।০৫ অঃ ৬।২২ ।
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৬ শ্রীধর, ৫ শ্রাবি, ২২ জুলাই, গিামবার, কৃষ্-পঞ্চমী ক্দবা ১০।৫০ । শ্রীল 
গ�াপাল ভট্ গ�াস্বামী প্রভুর ক্তঙরাভাব । উঃ ৫।০৬ অঃ ৬।২২ ।

৯ শ্রীধর, ৮ শ্রাবি, ২৫ জুলাই, বৃহস্পক্তবার, কৃষ্-অষ্মী ক্দবা ৩।০৫ । শ্রীল 
গলাকনাথ গ�াস্বামী প্রভুর ক্তঙরাভাব । উঃ ৫।০৭ অঃ ৬।২১ ।

১১ শ্রীধর, ১০ শ্রাবি, ২৭ জুলাই, শক্নবার, কৃষ্-দশমী ক্দবা ৩।৩৭ । 
উঃ ৫।০৮ অঃ ৬।২০ ।

১২ শ্রীধর, ১১ শ্রাবি, ২৮ জুলাই, রক্ববার, কৃষ্-একাদশী ক্দবা ৩।০৮ । 
কালমকা একাদশী ব্রগতর উপিাি । উঃ ৫।০৮ অঃ ৬।২০ ।

১৩ শ্রীধর, ১২ শ্রাবি, ২৯ জুলাই, গিামবার, কৃষ্-দ্াদশী ক্দবা ২।১১ । 
প্রাতঃ ৫।০৯ �গত ৯।৩২ মগধ্য একাদশীর পারণ । উঃ ৫।০৯ অঃ ৬।১৯ ।

১৫ শ্রীধর, ১৪ শ্রাবি, ৩১ জুলাই, বুধবার, কৃষ্-চতুদ্ত্ শী ক্দবা ১১।০৩ । 
উঃ ৫।১০ অঃ ৬।১৮ ।

আ�স্ট মাি—৩১ লদ�

১৬ শ্রীধর, ১৫ শ্রাবি, ১ আ�স্ট, বৃহস্পক্তবার, অমাবস্া ক্দবা ৯।০১ । ঁও লিষু্ণপাদ  
পরমহংি পলরব্রােকাচারব্ব ্যিরব্ব ্য অগষ্টাত্তরশতশ্রী শ্রীশ্রীমদ্ভলতিরক্ষক শ্রীধর 
স্দিগ�াস্বামী মহারাগের লতগরাভাি মগহাৎিি । উঃ ৫।১০ অঃ ৬।১৭ ।

১৯ শ্রীধর, ১৮ শ্রাবি, ৪ আ�স্ট, রক্ববার, গ�ৌর-চতুথথী রাক্ত্র ১১।২৬ । শ্রীল 
বংশীদাি বাবাজী মহারাঙজর ক্তঙরাভাব । উঃ ৫।১২ অঃ ৬।১৫ ।

২২ শ্রীধর, ২১ শ্রাবি, ৭ আ�স্ট, বুধবার, গ�ৌর-িপ্তমী অপরানে ৪।৫৬ । 
শ্রীপাদ অন্ গমাহন দািাক্ধকারী প্রভুর ক্নযত্্যাি । উঃ ৫।১৩ অঃ ৬।১৩ ।

২৪ শ্রীধর, ২৩ শ্রাবি, ৯ আ�স্ট, শুক্রবার, গ�ৌর-নবমী ক্দবা ২।০৪ । 
ক্ত্রদক্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসূন গবাধায়ি মহারাঙজর ক্তঙরাভাব । উঃ ৫।১৪ 
অঃ ৬।১২ ।
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২৫ শ্রীধর, ২৪ শ্রাবি, ১০ আ�স্ট, শক্নবার, গ�ৌর-দশমী ক্দবা ১।১৬ । 
উঃ ৫।১৪ অঃ ৬।১২ ।

২৬ শ্রীধর, ২৫ শ্রাবি, ১১ আ�স্ট, রক্ববার, গ�ৌর-একাদশী ক্দবা ১২।৫৮ । 
পলিরিাগরাপণী একাদশী ব্রগতর উপিাি । শ্রীশ্রীরাধাঙ�াক্বঙন্দর ঝুলনযাত্রা 
আরম্ভ । নবদ্ীপ শ্রীয়চতন্য-িারস্বত মঙে মািব্যাপী শ্রীহক্র স্মরিময় 
মঙহাৎিব আরম্ভ । উঃ ৫।১৫ অঃ ৬।১১ ।

২৭ শ্রীধর, ২৬ শ্রাবি, ১২ আ�স্ট, গিামবার, গ�ৌর-দ্াদশী ক্দবা ১।১০ । 
প্রাতঃ ৫।১৫ �গত ৯।৩৩ মগধ্য একাদশীর পারণ । শ্রীি রূপ স্�াস্বামী প্রভুর ও 
শ্রীি স্�ৌরীদাি পলডিত স্�াস্বামীর লতগরাভাি । শ্রীশ্রীকৃঙষ্র পক্বত্রাঙরাপন 
উৎিব । উঃ ৫।১৫ অঃ ৬।১০ ।

২৯ শ্রীধর, ২৮ শ্রাবি, ১৪ আ�স্ট, বুধবার, গ�ৌর-চতুদ্ত্ শী ক্দবা ৩।০৪ । 
উঃ ৫।১৬ অঃ ৬।০৯ ।

৩০ শ্রীধর, ২৯ শ্রাবি, ১৫ আ�স্ট, বৃহস্পক্তবার, প ূক্ি ত্মা অপরানে ৪।৩৮ । 
শ্রীশ্রীরাধাঙ�াক্বঙন্দর ঝুলনযাত্রা িমাপ্ত । শ্রীশ্রীিিগদি আলিভব্বাি 
স্পৌণ ব্বমািীর উপিাি । উঃ ৫।১৬ অঃ ৬।০৮ ।

হৃষীগকশ মাি—৩০ লদ�
১ হৃরীঙকশ, ৩০ শ্রাবি, ১৬ আ�স্ট, শুক্রবার, কৃষ্-প্রক্তপদ িন্্যা ৬।৩১ । 

প্রাতঃ ৫।১৬ �ঙত পরূ্ত্ ানে ৯।৩৩ মঙধ্য শ্রীশ্রীবলঙদব আক্বভত্ াব উপবাঙির 
পারি । উঃ ৫।১৬ অঃ ৬।০৭ ।

ভাদ্র মাি—৩১ লদ�
৮ হৃরীঙকশ, ৫ ভাদ্র, ২৩ আ�স্ট, শুক্রবার, কৃষ্-অষ্মী রাক্ত্র ৩।৩১ । 

শ্রীশ্রীকৃগষ্ণর েন্াষ্টমী ব্রত ও উপিাি । শ্রীকৃঙষ্র আক্বভত্ াব িময় মধ্যরাত্র । 
উঃ ৫।১৯ অঃ ৬।০২ ।
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৯ হৃরীঙকশ, ৬ ভাদ্র, ২৪ আ�স্ট, শক্নবার, কৃষ্-নবমী রাক্ত্র ৩।০৪। 
�গন্দাৎিি । প্রাতঃ ৫।১৯ �গত পরূ্ব্ব াহ্ন ৯।৩৩ মগধ্য শ্রীশ্রীকৃগষ্ণর েন্াষ্টমী 
ব্রগতর পারণ । ক্বশ্ববঙরি্য ক্ত্রদক্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিঙবদান্ত স্বামী মহারাঙজর 
আক্বভত্ াব । উঃ ৫।১৯ অঃ ৬।০১ ।

১০ হৃরীঙকশ, ৭ ভাদ্র, ২৫ আ�স্ট, রক্ববার, কৃষ্-দশমী রাক্ত্র ২।০৮ । 
উঃ ৫।১৯ অঃ ৬।০০ ।

১১ হৃরীঙকশ, ৮ ভাদ্র, ২৬ আ�স্ট, গিামবার, কৃষ্-একাদশী রাক্ত্র ১২।৪৮ । 
অন্নদা একাদশী ব্রগতর উপিাি । উঃ ৫।১৯ অঃ ৫।৫৯ ।

১২ হৃরীঙকশ, ৯ ভাদ্র, ২৭ আ�স্ট, ম্লবার, কৃষ্-দ্াদশী রাক্ত্র ১১।০৬ । 
প্রাতঃ ৬।২২ �গত ৯।৩৩ মগধ্য একাদশীর পারণ । উঃ ৫।২০ অঃ ৫।৫৯ ।

১৪ হৃরীঙকশ, ১১ ভাদ্র, ২৯ আ�স্ট, বৃহস্পক্তবার, কৃষ্-চতুদ্ত্ শী রাক্ত্র ৬।৫২ । 
উঃ ৫।২১ অঃ ৫।৫৭ ।

১৫ হৃরীঙকশ, ১২ ভাদ্র, ৩০ আ�স্ট, শুক্রবার, অমাবস্া অপরানে ৪।২৯ । 
অমাবস্ার উপবাি । উঃ ৫।২১ অঃ ৫।৫৬ ।

স্িগটেম্বর মাি—৩০ লদ�
২০ হৃরীঙকশ, ১৭ ভাদ্র, ৪ গিঙটেম্র, বুধবার, গ�ৌর-রষ্ী রাক্ত্র ৩।৩০ । 

পরূ্ত্ ক্দঙনর পঞ্চমী ক্তক্থ চতুথথী ক্বদ্ধা হওয়ায় অদ্য শ্রীঅয়দ্তপত্নী িীতাঙদবীর 
আক্বভত্ াব । উঃ ৫।২৩ অঃ ৫।৫১ ।

২১ হৃরীঙকশ, ১৮ ভাদ্র, ৫ গিঙটেম্র, বৃহস্পক্তবার, গ�ৌর-িপ্তমী রাক্ত্র ২।১৬ । 
শ্রীিলিতা-িপ্তমী । উঃ ৫।২৩ অঃ ৫।৫০ ।

২২ হৃরীঙকশ, ১৯ ভাদ্র, ৬ গিঙটেম্র, শুক্রবার, গ�ৌর-অষ্মী রাক্ত্র ১।২৭ । 
শ্রীরাধাষ্টমী (আক্বভত্ াব িময় মধ্যানে) । উঃ ৫।২৪ অঃ ৫।৪৯ ।

২৪ হৃরীঙকশ, ২১ ভাদ্র, ৮ গিঙটেম্র, রক্ববার, গ�ৌর-দশমী রাক্ত্র ১।২১ । 
উঃ ৫।২৪ অঃ ৫।৪৭ ।
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২৫ হৃরীঙকশ, ২২ ভাদ্র, ৯ গিঙটেম্র, গিামবার, গ�ৌর-একাদশী রাক্ত্র ২।০৪ । 
পাচশ্ব্বকাদশী ও শ্রীিাম�গদগির আলিভব্বাি উপিগক্ষ উপিাি । শ্রীহক্রর পাশ্বত্ 
পক্রবর্ত্ন । উঃ ৫।২৫ অঃ ৫।৪৬ ।

২৬ হৃরীঙকশ, ২৩ ভাদ্র, ১০ গিঙটেম্র,ম্লবার, গ�ৌর-দ্াদশী রাক্ত্র ৩।১৬ । 
শ্রীবামনঙদঙবর আক্বভত্ াব । শ্রীিাম�গদগির অচিব্ব �াগন্ত প্রাতঃ ৮।২২ �গত 
পরূ্ব্ব াহ্ন ৯।৩১ মগধ্য একাদশীর পারণ । শ্রীি েীি স্�াস্বামী প্রভুর আলিভব্বাি । 
উঃ ৫।২৫ অঃ ৫।৪৫ ।

২৭ হৃরীঙকশ, ২৪ ভাদ্র, ১১ গিঙটেম্র, বুধবার, গ�ৌর-ত্রঙয়াদশী গশররাক্ত্র ৪।৫২ ।  
শ্রীি িলচিদা�ন্দ ভলতিলিগ�াদ ঠাকুগরর আলিভব্বাি । উঃ ৫।২৫ অঃ ৫।৪৪ ।
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২৮ হৃরীঙকশ, ২৫ ভাদ্র, ১২ গিঙটেম্র, বৃহস্পক্তবার, গ�ৌর-চতুদ্ত্ শী 
অঙহারাত্র । শ্রীি হলরদাি ঠাকুর লতগরাভাি । শ্রীঅনন্ত-চতুদ্ত্ শী ব্রত । 
উঃ ৫।২৫ অঃ ৫।৪৩ ।

৩০ হৃরীঙকশ, ২৭ ভাদ্র, ১৪ গিঙটেম্র, শক্নবার, প ূক্ি ত্মা ক্দবা ৮।৪৯ । ক্বশ্বরূপ 
মঙহাৎিব । নবদ্ীপ শ্রীয়চতন্য-িারস্বত মঙের মািব্যাপী উৎিব িমাপ্ত । 
প ূক্ি ত্মার উপবাি । উঃ ৫।২৬ অঃ ৫।৪১ ।

পদ্ম�াভ মাি—২৯ লদ�
২ পদ্মনাভ, ২৯ ভাদ্র, ১৬ গিঙটেম্র, গিামবার, কৃষ্-ক্দ্তীয়া ক্দবা ১২।৪২ । 

ক্ত্রদক্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিক্বলাি তীথত্ মহারাঙজর ক্তঙরাভাব । উঃ ৫।২৭ 
অঃ ৫।৩৯ ।

আলশ্� মাি—৩০ লদ�
১০ পদ্মনাভ, ৬ আক্শ্বন, ২৪ অঙ্াবর, ম্লবার, কৃষ্-দশমী ক্দবা ১১।৪৫ । 

উঃ ৫।২৯ অঃ ৫।৩১ ।
১১ পদ্মনাভ, ৭ আক্শ্বন, ২৫ গিঙটেম্র, বুধবার, কৃষ্-একাদশী ক্দবা ৯।৪৬ । 

ইলন্দরা একাদশী ব্রগতর উপিাি । উঃ ৫।২৯ অঃ ৫।২৯ ।

১২ পদ্মনাভ, ৮ আক্শ্বন, ২৬ গিঙটেম্র, বৃহস্পক্তবার, কৃষ্-দ্াদশী ক্দবা ৭।৩৫ 
পঙর কৃষ্-ত্রঙয়াদশী গশররাক্ত্র ৫।১৪ । প্রাতঃ ৫।৩০ �গত পরূ্ব্ব াহ্ন ৭।৩৫ মগধ্য 
একাদশীর পারণ । উঃ ৫।৩০ অঃ ৫।২৯ ।

১৩ পদ্মনাভ, ৯ আক্শ্বন, ২৭ গিঙটেম্র, শুক্রবার, কৃষ্-চতুদ্ত্ শী রাক্ত্র ২।৪৯ । 
উঃ ৫।৩০ অঃ ৫।২৮ ।

১৪ পদ্মনাভ, ১০ আক্শ্বন, ২৮ গিঙটেম্র, শক্নবার, অমাবস্া রাক্ত্র ১২।২৪ । 
অমাবস্ার উপবাি । উঃ ৫।৩১ অঃ ৫।২৭ ।
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১৫ পদ্মনাভ, ১১ আক্শ্বন, ২৯ গিঙটেম্র, রক্ববার, গ�ৌর-প্রক্তপদ রাক্ত্র 
১০।০৫ । লিশ্ি্যাপী শ্রীচচতন্য-িারস্বত মগঠর িত্তব্বমা� িভাপলত আচারব্ব ্য 
শ্রীি ভলতিল�র্ব্বি আচারব্ব ্য মহারাগের আলিভব্বাি মহামগহাৎিি । উঃ ৫।৩১ 
অঃ ৫।২৬ ।

অগ্াির মাি—৩১ লদ�
১৭ পদ্মনাভ, ১৩ আক্শ্বন, ১ অঙ্াবর, ম্লবার, গ�ৌর-তৃতীয়া িন্্যা ৬।০১ । 

শ্রীযতুিা রাধারািী গদবী গচৌধুরািীর ক্নযত্্যাি । উঃ ৫।৩২ অঃ ৫।২৪ ।
১৮ পদ্মনাভ, ১৪ আক্শ্বন, ২ অঙ্াবর, বুধবার, গ�ৌর-চতুথথী অপরানে ৪।২৫ । ক্ত্রদক্ডি- 

স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিদক্য়ত দাঙমাদর মহারাঙজর ক্তঙরাভাব । উঃ ৫।৩২ অঃ ৫।২৩ ।
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২১ পদ্মনাভ, ১৭ আক্শ্বন,৫ অঙ্াবর, শক্নবার, গ�ৌর-িপ্তমী ক্দবা ২।০৮ । 
শ্রীশ্রীদু�ত্াপজূা । উঃ ৫।৩৩ অঃ ৫।২০ ।

২৪ পদ্মনাভ, ২০ আক্শ্বন, ৮ অঙ্াবর, ম্লবার, গ�ৌর-দশমী অপরানে ৪।২০ । 
শ্রীরামচঙন্দ্রর ক্বজঙয়াৎিব ও শ্রীমধ্বাচাঙযত্্যর আক্বভত্ াব । উঃ ৫।৩৪ 
অঃ ৫।১৭ ।

২৫ পদ্মনাভ, ২১ আক্শ্বন, ৯ অঙ্াবর, বুধবার, গ�ৌর-একাদশী িন্্যা ৫।৫৮ । 
পাপাঙু্শা একাদশী ব্রগতর উপিাি । একাদশ্ারম্ভ পঙক্ষ ঊর্ত্ ব্রত, 
দাঙমাদর-ব্রত, কাক্র্ত্ক-ব্রত বা ক্নয়ম-গিবা অরম্ভ । উঃ ৫।৩৪ অঃ ৫।১৬ ।

২৬ পদ্মনাভ, ২২ আক্শ্বন, ১০ অঙ্াবর,বৃহস্পক্তবার, গ�ৌর-দ্াদশী 
রাক্ত্র ৭।৫৪ । প্রাতঃ ৫।৩৫ �গত পরূ্ব্ব াহ্ন ৯।২৮ মগধ্য একাদশীর পারণ । 
শ্রীি রঘ�ুাথ দাি স্�াস্বামী, শ্রীি রঘ�ুাথ ভট্ট স্�াস্বামী ও শ্রীি কৃষ্ণদাি 
কলিরাে স্�াস্বামীর লতগরাভাি । উঃ ৫।৩৫ অঃ ৫।১৫ ।

২৮ পদ্মনাভ, ২৪ আক্শ্বন, ১২ অঙ্াবর, শক্নবার, গ�ৌর-চতুদ্ত্ শী রাক্ত্র  
১২।০৪ । উঃ ৫।৩৬ অঃ ৫।১৩ ।

২৯ পদ্মনাভ, ২৫ আক্শ্বন, ১৩ অঙ্াবর, রক্ববার, প ূক্ি ত্মা রাক্ত্র ১।৫৭ । শ্রীকৃঙষ্র 
শারদীয়া রািযাত্রা । শ্রীল মরুারী গুঙপ্তর ক্তঙরাভাব । গপৌি ত্মাস্ারম্ভ পঙক্ষ 
ক্নয়ম-গিবা অরম্ভ । প ূক্ি ত্মার উপবাি । উঃ ৫।৩৬ অঃ ৫।১২ ।

দাগমাদর মাি—৩০ লদ�
৩ দাঙমাদর, ২৮ আক্শ্বন, ১৬ অঙ্াবর, বুধবার, কৃষ্-তৃতীয়া গশররাক্ত্র 

৫।১৮ । ক্ত্রদক্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পরুী মহারাঙজর ক্তঙরাভাব । 
উঃ ৫।৩৭ অঃ ৫।০৯ ।

৫ দাঙমাদর, ৩০ আক্শ্বন, ১৮ অঙ্াবর, শুক্রবার, কৃষ্-পঞ্চমী গশররাক্ত্র ৫।০২ । 
শ্রীল নঙরার্ম োকুঙরর ক্তঙরাভাব । উঃ ৫।৩৮ অঃ ৫।০৮ ।
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কালত্তব্বক মাি—৩০ লদ�
৬ দাঙমাদর, ১ কাক্র্ত্ক, ১৯ অঙ্াবর, শক্নবার, কৃষ্-রষ্ী গশররাক্ত্র ৪।১০ । 

শ্রীল ভক্তিক্বচার যাযাবর মহারাঙজর ক্তঙরাভাব । উঃ ৫।৩৯ অঃ ৫।০৭ ।
৮ দাঙমাদর, ৩ কাক্র্ত্ক, ২১ অঙ্াবর, গিামবার, কৃষ্-অষ্মী রাক্ত্র ১।১৪ । 

বহুলাষ্মী । শ্রীরাধাকুঙডি স্ানদানাক্দ মঙহাৎিব । শ্রীরাধাকুডি প্রাকট্য 
ক্তক্থ । উঃ ৫।৪০ অঃ ৫।০৫ ।
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৯ দাঙমাদর, ৪ কাক্র্ত্ক, ২২ অঙ্াবর, ম্লবার, কৃষ্-নবমী রাক্ত্র ১১।১৭ । 
শ্রীল বীরচন্দ্র প্রভুর আক্বভত্ াব । ঁও লিষু্ণপাদ পরমহংি পলরব্রােকাচারব্ব ্যিরব্ব ্য 
অগষ্টাত্তরশতশ্রী শ্রীি ভলতিরক্ষক শ্রীধর স্দিগ�াস্বামী মহারাগের শুভ 
আলিভব্বাি মহামগহাৎিি । শ্রীপাদ িখীচরি দাি বাবাজী মহারাঙজর 
ক্তঙরাভাব । উঃ ৫।৪০ অঃ ৫।০৪ ।

১০ দাঙমাদর, ৫ কাক্র্ত্ক, ২৩ অঙ্াবর, বুধবার, কৃষ্-দশমী রাক্ত্র ৯।০৭ । 
উঃ ৫।৪১ অঃ ৫।০৪ ।

১১ দাঙমাদর, ৬ কাক্র্ত্ক, ২৪ অঙ্াবর, বৃহস্পক্তবার, কৃষ্-একাদশী 
রাক্ত্র ৬।৪৮ । শ্রীরমা একাদশী ব্রগতর উপিাি । উঃ ৫।৪১ অঃ ৫।০৩ ।

১২ দাঙমাদর, ৭ কাক্র্ত্ক, ২৫ অঙ্াবর, শুক্রবার, কৃষ্-দ্াদশী অপরানে ৪।২৫ । 
প্রাতঃ ৫।৪২ �গত পরূ্ব্ব াহ্ন ৯।২৮ মগধ্য একাদশীর পারণ । শ্রীপাট পাক্িহাক্টঙত 
শ্রীঙ�ৌরা্ মহাপ্রভুর শুভ ক্বজয় । উঃ ৫।৪২ অঃ ৫।০২ ।

১৪ দাঙমাদর, ৯ কাক্র্ত্ক, ২৭ অঙ্াবর, রক্ববার, কৃষ্-চতুদ্ত্ শী ক্দবা ১১।৪৬ । 
শ্রীক্বষু্মক্ন্দঙর চতুদ্ত্ শ দীপদান । উঃ ৫।৪৩ অঃ ৫।০০ ।

১৫ দাঙমাদর, ১০ কাক্র্ত্ক, ২৮ অঙ্াবর, গিামবার, অমাবস্া ক্দবা ৯।৩৯ । 
দীপাক্বিতা, শ্রীক্বষু্মক্ন্দর দীপদান । গ�াপজূা ও গ�াক্রীড়া । উঃ ৫।৪৩ অঃ ৫।০০ ।

১৬ দাঙমাদর, ১১ কাক্র্ত্ক, ২৯ অঙ্াবর,ম্লবার, গ�ৌর-প্রক্তপদ ক্দবা ৭।৪৭ । 
প্রাতঃ ৫।৪৪ �ঙত পরূ্ত্ ানে ৭।৪৭ শ্রীশ্রীগ�ািদ্ব্ব �পেূা । শ্রীঙ�াবদ্ধত্ নস্থ শ্রীল 
শ্রীধর স্বামী গিবাশ্রঙম ও শ্রীগুপ্তঙ�াবদ্ধত্ ন শ্রীমক্ন্দঙর ক্বপলুভাঙব অন্কটূ 
মঙহাৎিব । শ্রীবক্লয়দত্যরাজপজূা । উঃ ৫।৪৪ অঃ ৪।৫৯ ।

১৭ দাঙমাদর, ১২ কাক্র্ত্ক, ৩০ অঙ্াবর,বুধবার, গ�ৌর-ক্দ্তীয়া প্রাতঃ ৬।১৩ 
পঙর গ�ৌর-তৃতীয়া গশররাক্ত্র ৫।০৩ । শ্রীল বাসুঙ�ার োকুঙরর ক্তঙরাভাব । 
ক্ত্রদক্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিির্ত্ স্ব ক্�ক্র মহারাঙজর ক্তঙরাভাব । ভ্াতৃ-ক্দ্তীয়া 
কৃত্যম্ । উঃ ৫।৪৪ অঃ ৪।৫৮ ।
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১৮ দাঙমাদর, ১৩ কাক্র্ত্ক, ৩১ অঙ্াবর, বৃহস্পক্তবার, গ�ৌর-চতুথথী 
গশররাক্ত্র ৪।১৯ । ক্বশ্ববঙরি্য ক্ত্রদক্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিঙবদান্ত স্বামী মহারাঙজর 
ক্তঙরাভাব । উঃ ৫।৪৫ অঃ ৪।৫৮ ।

�গভম্বর মাি—৩০ লদ�
১৯ দাঙমাদর, ১৪ কাক্র্ত্ক, ১ নঙভম্র, শুক্রবার, গ�ৌর-পঞ্চমী গশররাক্ত্র ৪।০৫ । 

ক্ত্রদক্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভতি্যাঙলাক পরমহংি মহারাঙজর ক্তঙরাভাব । উঃ ৫।৪৫ 
অঃ ৪।৫৭ ।

২৩ দাঙমাদর, ১৭ কাক্র্ত্ক, ৪ নঙভম্র, গিামবার, গ�ৌর-অষ্মী অঙহারাত্র । 
শ্রীল �দাধর দাি গ�াস্বামী, শ্রীল ধনঞ্জয় পক্ডিত ও শ্রীল শ্রীক্নবাি আচাযত্্য 
প্রভুর ক্তঙরাভাব । শ্রীঙ�াপাষ্মী । শ্রীঙ�াষ্াষ্মী । উঃ ৫।৪৭ অঃ ৪।৫৫ ।

২৫ দাঙমাদর, ২০ কাক্র্ত্ক, ৭ নঙভম্র, বৃহস্পক্তবার, গ�ৌর-দশমী 
ক্দবা ১০।০৪ । উঃ ৫।৪৯ অঃ ৪।৫৪ ।

২৬ দাঙমাদর, ২১ কাক্র্ত্ক, ৮ নঙভম্র, শুক্রবার, গ�ৌর-একাদশী ক্দবা ১২।১৩ । 
শ্রীউত্াচ�কাদশী ব্রগতর উপিাি । ঁও লিষু্ণপাদ পরমহংি শ্রীি স্�ৌরলকগশার 
দাি িািােী মহারাগের লতগরাভাি । ক্ত্রদক্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদক্য়ত মাধব 
মহারাঙজর আক্বভত্ াব । শ্রীভীষ্মপঞ্চক । শ্রীহক্রর উত্ান । একাদশ্ারম্ভ পঙক্ষ 
চাতুর্ত্ াস্, ঊর্ত্ ব্রত, দাঙমাদর-ব্রত, কাক্র্ত্ক-ব্রত বা ক্নয়ম-গিবা িমাপ্ত । 
উঃ ৫।৪৯ অঃ ৪।৫৩ ।

২৭ দাঙমাদর,২২ কাক্র্ত্ক, ৯ নঙভম্র, শক্নবার, গ�ৌর-দ্াদশী ক্দবা ২।১৯ । প্রাতঃ 
৫।৫০ �গত ৯।৩১ মগধ্য একাদশীর পারণ । দ্াদশ্ারম্ভ পঙক্ষ চাতুর্ত্ াস্, ঊর্ত্ ব্রত, 
দাঙমাদর-ব্রত, কাক্র্ত্ক-ব্রত বা ক্নয়ম-গিবা িমাপ্ত । উঃ ৫।৫০ অঃ ৪।৫৩ ।

২৯ দাঙমাদর, ২৪ কাক্র্ত্ক, ১১ নঙভম্র, গিামবার, গ�ৌর-চতুদ্ত্ শী 
রাক্ত্র ৫।৪৯ । শ্রীল ভ�ূভত্  গ�াস্বামী ও শ্রীল কাশীশ্বর পক্ডিঙতর ক্তঙরাভাব । 
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রঙমাদ পরুী মহারাঙজর ক্নযত্্যাি । উঃ ৫।৫১ অঃ ৪।৫২ ।
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৩০ দাঙমাদর, ২৫ কাক্র্ত্ক, ১২ নঙভম্র, ম্লবার, প ূক্ি ত্মা রাক্ত্র ৬।৫৮ । 
শ্রীশ্রীকৃঙষ্র রািযাত্রা । শ্রীল সুন্দরানন্দ োকুঙরর ক্তঙরাভাব । শ্রীল ক্নম্াকত্ 
আচাঙযত্্যর আক্বভত্ াব । গপৌি ত্মাস্ারম্ভ পঙক্ষ চাতুর্ত্ াস্, ঊর্ত্ ব্রত, দাঙমাদর-
ব্রত, কাক্র্ত্ক-ব্রত বা ক্নয়ম-গিবা, ভীষ্মপঞ্চক িমাপ্ত । প ূক্ি ত্মার উপবাি । 
উঃ ৫।৫২ অঃ ৪।৫১ ।

স্কশি মাি—৩০ লদ�

অগ্রহায়ণ মাি—৩০ লদ�

১০ গকশব, ৫ অগ্রহায়ি, ২২ নঙভম্র, শুক্রবার, কৃষ্-দশমী ক্দবা ৬।৫৬ পঙর 
কৃষ্-একাদশী গশররাক্ত্র ৪।৩৫ । অদ্য উপবাি নঙহ । উঃ ৬।০০ অঃ ৪।৪৮ ।

১১ গকশব, ৬ অগ্রহায়ি, ২৩ নঙভম্র, শক্নবার, কৃষ্-দ্াদশী রাক্ত্র ২।২০ । 
পরূ্ত্ ক্দঙনর একাদশী ক্তক্থ দশমী সূঙযত্্যাদয় ক্বদ্ধা হওয়ায় অদ্য উৎপন্না 
একাদশী ব্রগতর উপিাি । শ্রীল নরহক্র িরকার োকুর ও শ্রীল কাক্লয় 
কৃষ্দাঙির ক্তঙরাভাব উৎিব । শ্রীযতুি ধনঞ্জয় দাি প্রভুর ক্নযত্্যাি । উঃ ৬।০ 
অঃ ৪।৪৭ ।

১২ গকশব, ৭ অগ্রহায়ি, ২৪ নঙভম্র, রক্ববার, কৃষ্-ত্রঙয়াদশী রাক্ত্র ১২।১৬ । 
প্রাতঃ ৬।০১ �গত পরূ্ব্ব াহ্ন ৯।৩৬ মগধ্য একাদশী পারণ । শ্রীল িার্ োকুঙরর 
ক্তঙরাভাব । উঃ ৬।০১ অঃ ৪।৪৭ ।

১৩ গকশব, ৮ অগ্রহায়ি, ২৫ নঙভম্র, গিামবার, কৃষ্-চতুদ্ত্ শী রাক্ত্র ১০।২৮ । 
উঃ ৬।০২ অঃ ৪।৪৭ ।

১৪ গকশব, ৯ অগ্রহায়ি, ২৬ নঙভম্র, ম্লবার, অমাবস্া রাক্ত্র ৮।৫৬ । 
ঙশ্রষ্াযত্্য শ্রীল জ�বনু্ ভক্তিরঞ্জঙনর ক্তঙরাভাব । অমাবস্ার উপবাি । 
উঃ ৬।০২ অঃ ৪।৪৭ ।
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লিগিম্বর মাি—৩১ লদ�
২০ গকশব, ১৫ অগ্রহায়ি, ২ ক্রঙিম্র, গিামবার, গ�ৌর-রষ্ী রাক্ত্র ৯।৩১ । 

শ্রীশ্রীজ�ন্াথঙদঙবর ওড়নরষ্ী । শ্রীধাম পরুীঙত শ্রীয়চতন্য-িারস্বত মঙে 
শ্রীশ্রীক্নতাই-বচতন্য ক্বগ্রহ�ঙির প্রাকট্য মঙহাৎিব । উঃ ৬।০৬ অঃ ৪।৪৮ ।

২২ গকশব, ১৭ অগ্রহায়ি, ৪ ক্রঙিম্র, বুধবার, গ�ৌর-অষ্মী রাক্ত্র ১।১৫ । 
সূযত্্যকুডিবািী শ্রীল মধসুূদন দাি বাবাজী মহারাঙজর ক্তঙরাভাব । উঃ ৬।০৭ 
অঃ ৪।৪৮ ।

২৩ গকশব, ১৮ অগ্রহায়ি, ৫ ক্রঙিম্র, বৃহস্পক্তবার, গ�ৌর-নবমী 
রাক্ত্র ৩।২৫ । ক্ত্রদক্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকমল মধুসূদন মহারাঙজর আক্বভত্ াব 
। উঃ ৬।০৮ অঃ ৪।৪৮ ।

২৪ গকশব, ১৯ অগ্রহায়ি, ৬ ক্রঙিম্র,শুক্রবার, গ�ৌর-দশমী গশররাক্ত্র ৫।৩২ । 
ক্ত্রদক্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুসুম শ্রমি মহারাঙজর ক্তঙরাভাব । উঃ ৬।০৮ 
অঃ ৪।৪৮ ।

২৫ গকশব, ২০ অগ্রহায়ি, ৭ ক্রঙিম্র, শক্নবার, গ�ৌর-একাদশী অঙহারাত্র । 
অদ্য উপবাি নঙহ । উঃ ৬।০৯ অঃ ৪।৪৯ ।

২৬ গকশব, ২১ অগ্রহায়ি, ৮ ক্রঙিম্র, রক্ববার, গ�ৌর-একাদশী ক্দবা ৭।২৮ । 
পরূ্ত্ ক্দঙনর একাদশী ক্তক্থ দশমী অরুঙিাদয় ক্বদ্ধা হওয়ায় অদ্য স্মাক্ষদা 
একাদশী ব্রগতর উপিাি । উঃ ৬।১০ অঃ ৪।৪৯ ।

২৭ গকশব,২২ অগ্রহায়ি, ৯ ক্রঙিম্র, গিামবার, গ�ৌর-দ্াদশী ক্দবা ৯।০২ । 
প্রাতঃ ৬।১০ �গত ৯।০২ মগধ্য একাদশীর পারণ । উঃ ৬।১০ অঃ ৪।৪৯ ।

২৯ গকশব, ২৪ অগ্রহায়ি, ১১ ক্রঙিম্র, বুধবার, গ�ৌর-চতুদ্ত্ শী ক্দবা ১০।৫২ । 
উঃ ৬।১২ অঃ ৪।৪৯ ।

৩০ গকশব, ২৫ অগ্রহায়ি, ১২ ক্রঙিম্র, বৃহস্পক্তবার, প ূক্ি ত্মা ক্দবা ১০।৫৯ । 
প ূক্ি ত্মার উপবাি । উঃ ৬।১২ অঃ ৪।৫০ ।
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�ারায়ণ মাি—২৯ লদ�
২ নারায়ি, ২৭ অগ্রহায়ি, ১৪ ক্রঙিম্র, শক্নবার, কৃষ্-ক্দ্তীয়া ক্দবা ৯।৪৬ । 

ঁও লিষু্ণপাদ পরমহংি পলরব্রােকাচারব্ব ্যিরব্ব ্য অগষ্টাত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভলতিসুন্দর 
স্�ালিন্দ স্দিগ�াস্বামী মহারাগের শুভ আলিভব্বাি মহামগহাৎিি । উঃ ৬।১৪ 
অঃ ৪।৫০ ।

৩ নারায়ি,২৮ অগ্রহায়ি, ১৫ ক্রঙিম্র, রক্ববার, কৃষ্-তৃতীয়া ক্দবা ৮।২৯ । 
ঁও ক্বষু্পাদ শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর গ�াক্বন্দ গদবঙ�াস্বামী মহারাঙজর আক্বভত্ াব 
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পীে ও বশশবকালীন পীে যথাক্রঙম শ্রীপাট বামনুপাড়া ও শ্রীপাট নাদন�াঙট 
মহামঙহাৎিব । উঃ ৬।১৪ অঃ ৪।৫০ ।

৪ নারায়ি, ২৯ অগ্রহায়ি, ১৬ ক্রঙিম্র, গিামবার, কৃষ্-চতুথথী প্রাতঃ ৬।৫০ 
পঙর কৃষ্-পঞ্চমী গশররাক্ত্র ৪।৫৮ । ভ�িান্ শ্রীশ্রীি ভলতিলিদ্ান্ত িরস্বতী 
স্�াস্বামী প্রভুপাগদর লতগরাভাি মগহাৎিি । উঃ ৬।১৫ অঃ ৪।৫১ ।

স্পৌষ মাি—২৯ লদ�
৯ নারায়ি, ৪ গপৌর, ২১ ক্রঙিম্র, শক্নবার, কৃষ্-দশমী রাক্ত্র ৫।৩৬ । 

উঃ ৬।১৯ অঃ ৪।৫২ ।
১০ নারায়ি, ৫ গপৌর, ২২ ক্রঙিম্র, রক্ববার, কৃষ্-একাদশী ক্দবা ৩।৩৩ । 

িফিা একাদশীর ব্রগতর উপিাি । শ্রীল গদবানন্দ পক্ডিত ও শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ 
অরি্য মহারাঙজর ক্তঙরাভাব । উঃ ৬।২০ অঃ ৪।৫২ ।

১১ নারায়ি, ৬ গপৌর, ২৩ ক্রঙিম্র, গিামবার, কৃষ্-দ্াদশী ক্দবা ১।৪৭ । 
প্রাতঃ ৬।২০ �গত ৯।৫১ মগধ্য একাদশীর পারণ । শ্রীপাদ ভক্তিভঙূদব ঙশ্রৌক্ত 
মহারাঙজর ক্তঙরাভাব । উঃ ৬।২০ অঃ ৪।৫৩ ।

১২ নারায়ি, ৭ গপৌর, ২৪ ক্রঙিম্র, ম্লবার, কৃষ্-ত্রঙয়াদশী ক্দবা ১২।১৯ । 
শ্রীল মঙহশ পক্ডিত ও শ্রীল উদ্ধারি দর্ োকুঙরর ক্তঙরাভাব । উঃ ৬।২১ 
অঃ ৪।৫৩ ।

১৩ নারায়ি, ৮ গপৌর, ২৫ ক্রঙিম্র, বুধবার, কৃষ্-চতুদ্ত্ শী ক্দবা ১১।১৫ । 
উঃ ৬।২১ অঃ ৪।৫৩ ।

১৪ নারায়ি, ৯ গপৌর, ২৬ ক্রঙিম্র, বৃহস্পক্তবার, অমাবস্া ক্দবা ১০।৩৮ । 
অমাবস্ার উপবাি । বলয়গ্রাি সূযত্্যগ্রহি িন্্যা ৫।১৮–৮।৪২ । উঃ ৬।২১ 
অঃ ৪।৫৪ ।

১৫ নারায়ি, ১০ গপৌর, ২৭ ক্রঙিম্র, শুক্রবার, গ�ৌর-প্রক্তপদ ক্দবা ১০।৩১ । 
শ্রীল গলাচনদাি োকুঙরর আক্বভত্ াব । উঃ ৬।২২ অঃ ৪।৫৫ ।
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১৭ নারায়ি, ১২ গপৌর, ২৯ ক্রঙিম্র, রক্ববার, গ�ৌর-তৃতীয়া ক্দবা ১১।৫০ । 
শ্রীি েীি স্�াস্বামী প্রভুর ও শ্রীল জ�দীশ পক্ডিঙতর ক্তঙরাভাব । উঃ ৬।২২ 
অঃ ৪।৫৬ ।

োনুয়ারী মাি—৩১ লদ�
২০ নারায়ি, ১৫ গপৌর, ১ জানুয়ারী (২০২০), বুধবার, গ�ৌর-রষ্ী িন্্যা ৫।০২ । 

উঃ ৬।২৩ অঃ ৪।৫৯ ।

২৪ নারায়ি, ১৯ গপৌর, ৫ জানুয়ারী, রক্ববার, গ�ৌর-দশমী রাক্ত্র ১২।৪৭ । 
উঃ ৬।২৪ অঃ ৫।০১ ।

২৫ নারায়ি, ২০ গপৌর, ৬ জানুয়ারী, গিামবার, গ�ৌর-একাদশী রাক্ত্র ১।৫৪ । 
পরুিদা একাদশী ব্রগতর উপিাি । শ্রীল জ�দীশ পক্ডিঙতর আক্বভত্ াব । 
উঃ ৬।২৪ অঃ ৫।০২ ।

২৬ নারায়ি, ২১ গপৌর, ৭ জানুয়ারী, ম্লবার, গ�ৌর-দ্াদশী রাক্ত্র ২।৩১ । 
পরূ্ব্ব াহ্ন ৮।০৩ �গত ৯।৫৭ মগধ্য একাদশীর পারণ । উঃ ৬।২৪ অঃ ৫।০৩ ।

২৮ নারায়ি, ২৩ গপৌর, ৯ জানুয়ারী, বৃহস্পক্তবার, গ�ৌর-চতুদ্ত্ শী 
রাক্ত্র ২।১১ । উঃ ৬।২৫ অঃ ৫।০৪ ।

২৯ নারায়ি, ২৪ গপৌর, ১০ জানুয়ারী, শুক্রবার, প ূক্ি ত্মা রাক্ত্র ১।১৮ । 
শ্রীশ্রীকৃঙষ্র পষু্াক্ভঙরক যাত্রা । প ূক্ি ত্মার উপবাি । উঃ ৬।২৫ অঃ ৫।০৫ ।

মাধি মাি—৩০ লদ�
২ মাধব, ২৬ গপৌর, ১২ জানুয়ারী, রক্ববার, কৃষ্-ক্দ্তীয়া রাক্ত্র ১০।১৯ । 

অদ্য হইঙত শ্রী�্ািা�ঙর শ্রীশ্রীঙ�ৌরক্নত্যানন্দ ও শ্রীশ্রী�ান্র্ত্ া- 
গ�াক্বন্দসুন্দর জীউর প্রাকট্য বাক্রত্কী উপলঙক্ষ শ্রীয়চতন্য-িারস্বত গিবািদন 
ক্তন ক্দনব্যাপী মঙহাৎিব আরম্ভ । উঃ ৬।২৫ অঃ ৫।০৬ ।
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৩ মাধব, ২৭ গপৌর, ১৩ জানুয়ারী, গিামবার, কৃষ্-তৃতীয়া রাক্ত্র ৮।২২ । 
শ্রীল গ�াপাল ভট্ গ�াস্বামী প্রভুর আক্বভত্ াব ও শ্রীল রামচন্দ্র কক্বরাঙজর 
ক্তঙরাভাব । উঃ ৬।২৫ অঃ ৫।০৭ ।

৪ মাধব, ২৮ গপৌর, ১৪ জানুয়ারী, ম্লবার, কৃষ্-চতুথথী রাক্ত্র ৬।১৩ । শ্রীপাদ 
যাদঙবনু্দ ভক্তিচন্দঙনর ক্তঙরাভাব । উঃ ৬।২৫ অঃ ৫।০৭ ।

৫ মাধব, ২৯ গপৌর, ১৫ জানুয়ারী, বুধবার, কৃষ্-পঞ্চমী ক্দবা ৩।৫৫ । 
শ্রীমন্ মহাপ্রভুর িন্্যািলীলা ক্তনক্দনব্যাপী স্মরি মঙহাৎিব । উঃ ৬।২৬ 
অঃ ৫।০৮ ।

মাঘ—২৯ লদ�
৬ মাধব, ১ মা�, ১৬ জানুয়ারী, বৃহস্পক্তবার, কৃষ্-রষ্ী ক্দবা ১।৩৪ । শ্রীল 

জয়ঙদব গ�াস্বামী প্রভুর ক্তঙরাভাব । উঃ ৬।২৬ অঃ ৫।০৮ ।
৮ মাধব, ৩ মা�, ১৮ জানুয়ারী, শক্নবার, কৃষ্-অষ্মী ক্দবা ৯।০৩ । শ্রীল 

গলাচনদাি োকুঙরর ক্তঙরাভাব । উঃ ৬।২৬ অঃ ৫।১০ ।
৯ মাধব, ৪ মা�, ১৯ জানুয়ারী, রক্ববার, কৃষ্-নবমী প্রাতঃ ৭।০২ পঙর কৃষ্-

দশমী গশররাক্ত্র ৫।১৬ । উঃ ৬।২৬ অঃ ৫।১০ ।
১০ মাধব, ৫ মা�, ২০ জানুয়ারী, গিামবার, কৃষ্-একাদশী রাক্ত্র ৩।৫০ । 

অদ্য উপবাি নঙহ । উঃ ৬।২৬ অঃ ৫।১১ ।
১১ মাধব, ৬ মা�, ২১ জানুয়ারী, ম্লবার, কৃষ্-দ্াদশী রাক্ত্র ২।৪৮ । 

পরূ্ত্ ক্দঙনর একাদশী ক্তক্থ দশমী অরুঙিাদয় ক্বদ্ধা হওয়ায় অদ্য ষট্ লতিা 
একাদশী ব্রগতর উপিাি । উঃ ৬।২৬ অঃ ৫।১১ ।

১২ মাধব, ৭ মা�, ২২ জানুয়ারী, বুধবার, কৃষ্-ত্রঙয়াদশী রাক্ত্র ২।১৩ । 
প্রাতঃ ৬।২৬ �গত ১০।০১ মগধ্য একাদশীর পারণ । উঃ ৬।২৬ অঃ ৫।১২ ।

১৩ মাধব, ৮ মা�, ২৩ জানুয়ারী, বৃহস্পক্তবার, কৃষ্-চতুদ্ত্ শী রাক্ত্র ২।০৮ । 
উঃ ৬।২৬ অঃ ৫।১৩ ।
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১৪ মাধব, ৯ মা�, ২৪ জানুয়ারী, শুক্রবার, অমাবস্া রাক্ত্র ২।৩৪ । অমাবস্ার 
উপবাি । উঃ ৬।২৬ অঃ ৫।১৩ ।

১৫ মাধব, ১০ মা�, ২৫ জানুয়ারী, শক্নবার, গ�ৌর-প্রক্তপদ রাক্ত্র ৩।৩২ । 
ক্ত্রদক্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিঙ�ৌরব ববখানি মহারাঙজর ক্তঙরাভাব ও শ্রীহক্রপদ 
গচৌধুরী দািাক্ধকারীর ক্নযত্্যাি । উঃ ৬।২৫ অঃ ৫।১৪ ।

১৬ মাধব, ১১ মা�, ২৬ জানুয়ারী, রক্ববার, গ�ৌর-ক্দ্তীয়া গশররাক্ত্র ৪।৫৬ । 
ক্ত্রদক্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরি শান্ত মহারাঙজর ক্তঙরাভাব । উঃ ৬।২৫ 
অঃ ৫।১৫ ।

২০ মাধব, ১৫ মা�, ৩০ জানুয়ারী, বৃহস্পক্তবার, গ�ৌর-পঞ্চমী ক্দবা ১০।৫৬ । 
শ্রীকৃঙষ্র বিন্ত-পঞ্চমী । শ্রীশ্রীলিষু্ণলপ্রয়া স্দিীর আলিভব্বাি । শ্রীি পডুিরীক 
লিদ্াল�লধ, শ্রীি রঘ�ুাথ দাি স্�াস্বামী ও শ্রীি রঘ�ুন্দ� ঠাকুগরর 
আলিভব্বাি এিং শ্রীি লিশ্�াথ চক্রিত্ত্তী ঠাকুগরর লতগরাভাি । ক্ত্রদক্ডিস্বামী 
শ্রীমদ্ভক্তিক্বঙবক ভারতী ও ক্ত্রদক্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ পর্ত্ ত মহারাঙজর 
ক্তঙরাভাব । শ্রীিরস্বতী পজূা । উঃ ৬।২৪ অঃ ৫।১৮ ।

স্ফব্রুয়ারী মাি—২৯ লদ�
২২ মাধব, ১৭ মা�, ১ গফব্রুয়ারী, শক্নবার, গ�ৌর-িপ্তমী ক্দবা ২।৫৩ । 

মহালিষু্ণর অিতার শ্রীঅচদ্ত আচাগরব্ব ্যর আলিভব্বাি । উঃ ৬।২৩ অঃ ৫।২০ ।
২৩ মাধব, ১৮ মা�, ২ গফব্রুয়ারী, রক্ববার, গ�ৌর-অষ্মী অপরানে ৪।২৩ । 

ক্ত্রদক্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রপন্ পক্রব্রাজক মহারাঙজর ক্তঙরাভাব ও শ্রীপাদ 
বীঙরন্দ্রকৃষ্ প্রভুর ক্নযত্্যাি । উঃ ৬।২২ অঃ ৫।২০ ।

২৪ মাধব, ১৯ মা�, ৩ গফব্রুয়ারী, গিামবার, গ�ৌর-নবমী িন্্যা ৫।২৭ । শ্রীপাদ 
মধ্বাচাঙযত্্যর ক্তঙরাভাব । উঃ ৬।২২ অঃ ৫।২১ ।

২৫ মাধব, ২০ মা�, ৪ গফব্রুয়ারী, ম্লবার, গ�ৌর-দশমী িন্্যা ৬।০০ । শ্রীল 
রামানুজ আচাঙযত্্যর ক্তঙরাভাব । উঃ ৬।২২ অঃ ৫।২১ ।
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২৬ মাধব, ২১ মা�, ৫ গফব্রুয়ারী, বুধবার, গ�ৌর-একাদশী িন্্যা ৬।০১ । 
হভমী একাদশী ব্রগতর ও আ�ামী কাি শ্রীিরাহগদগির আলিভব্বাি উপিগক্ষ 
উপিাি । উঃ ৬।২১ অঃ ৫।২২ ।

২৬ মাধব, ২২ মা�, ৬ গফব্রুয়ারী, বৃহস্পক্তবার, গ�ৌর-দ্াদশী িন্্যা ৫।৩৩ । 
প্রাতঃ ৬।২১ �গত ১০।০১ মগধ্য িরাহগদগির অচিব্ব � অগন্ত হভমী একাদশী 
পারণ । শ্রীবরাহঙদঙবর আক্বভত্ াব । উঃ ৬।২১ অঃ ৫।২৩ ।

২৭ মাধব, ২৩ মা�, ৭ গফব্রুয়ারী, শুক্রবার, গ�ৌর-ত্রঙয়াদশী অপরানে ৪।৩৫ । 
শ্রীশ্রীল�ত্যা�ন্দ প্রভুর আলিভব্বাি । শ্রীএকচক্রাধামক্স্থত শ্রীয়চতন্য-িারস্বত 
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কৃষ্ানুশীলন িংঙ� শ্রীগুরু-শ্রীঙ�ৌর-শ্রীক্নত্যানন্দ ক্বগ্রহ�ঙির প্রাকট্য 
বাক্রত্কী মঙহাৎিব । উঃ ৬।২০ অঃ ৫।২৩ ।

২৮ মাধব, ২৪ মা�, ৮ গফব্রুয়ারী, শক্নবার, গ�ৌর-চতুদ্ত্ শী ক্দবা ৩।১৩ । 
উঃ ৬।২০ অঃ ৫।২৪ ।

২৯ মাধব, ২৫ মা�, ৯ গফব্রুয়ারী, রক্ববার, প ূক্ি ত্মা ক্দবা ১।৩১ । শ্রীকৃঙষ্র 
মধুঙরাৎিব । শ্রীল নঙরার্ম োকুঙরর আক্বভত্ াব । প ূক্ি ত্মার উপবাি । 
উঃ ৬।১৯ অঃ ৫।২৫ ।

স্�ালিন্দ মাি—২৯ লদ�
৪ গ�াক্বন্দ, ২৯ মা�, ১৩ গফব্রুয়ারী, বৃহস্পক্তবার, কৃষ্-পঞ্চমী রাক্ত্র ২।২০ । 

ভ�িান্ শ্রীশ্রীি ভলতিলিদ্ান্ত িরস্বতী স্�াস্বামী ঠাকুগরর শুভ আলিভব্বাি 
উপিগক্ষ শ্রীশ্রীি্যািপেূা মহামগহাৎিি । নবদ্ীপ শ্রীয়চতন্য-িারস্বত 
মঙে শ্রীঙ�াক্বন্দকুডিস্থ শ্রীগুপ্তঙ�াবদ্ধত্ ন শ্রীমক্ন্দর বাক্রত্কী মঙহাৎিব । 
শ্রীপরুুঙরার্ম োকুঙরর ক্তঙরাভাব । উঃ ৬।১৭ অঃ ৫।২৭ ।

ফাল্গু� মাি—৩০ লদ�
৫ গ�াক্বন্দ, ১ ফাল্গুন, ১৪ গফব্রুয়ারী, শুক্রবার, কৃষ্-রষ্ী রাক্ত্র ১২।০৭ । 

ক্ত্রদক্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিিার্ গ�াস্বামী মহারাঙজর আক্বভত্ াব । উঃ ৬।১৬ 
অঃ ৫।২৭ ।

৯ গ�াক্বন্দ, ৫ ফাল্গুন, ১৮ গফব্রুয়ারী, ম্লবার, কৃষ্-দশমী িন্্যা ৫।৫৩ । 
উঃ ৬।১৪ অঃ ৫।২৯ ।

১০ গ�াক্বন্দ, ৬ ফাল্গুন, ১৯ গফব্রুয়ারী, বুধবার, কৃষ্-একাদশী িন্্যা ৫।১৯ । 
লিেয়া একাদশী ব্রগতর উপিাি । শ্রীপাদ কৃষ্ গ�াক্বন্দ দািাক্ধকারীর 
ক্তঙরাধান । উঃ ৬।১৪ অঃ ৫।৩০ ।
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১১ গ�াক্বন্দ, ৭ ফাল্গুন, ২০ গফব্রুয়ারী, বৃহস্পক্তবার, কৃষ্-দ্াদশী 
িন্্যা ৫।১৫ । প্রাতঃ ৬।১৩ �গত পরূ্ব্ব াহ্ন ৯।৫৮ মগধ্য একাদশীর পারণ । 
উঃ ৬।১৩ অঃ ৫।৩০ ।

১৩ গ�াক্বন্দ, ৯ ফাল্গুন, ২২ গফব্রুয়ারী, শক্নবার, কৃষ্-চতুদ্ত্ শী রাক্ত্র ৬।৩৯ । 
শ্রীশ্রীক্শবরাক্ত্রব্রত । শ্রীমদ্ভক্তিক্নবাি ভা�বত মহারাঙজর ক্নযত্্যাি । 
উঃ ৬।১১ অঃ ৫।৩১ ।

১৪ গ�াক্বন্দ, ১০ ফাল্গুন, ২৩ গফব্রুয়ারী, রক্ববার, অমাবস্া রাক্ত্র ৮।০৪ । প্রাতঃ 
৬।১১ পরূ্ত্ ানে ৯।৫৮ মঙধ্য শ্রীশ্রীক্শবরাক্ত্রব্রঙতর পারি । শ্রীঙ�াক্বন্দকুঙডির 
তীঙর শ্রীিদাক্শব �্াধর মক্ন্দঙরর প্রক্তষ্া বাক্রত্কী মঙহাৎিব ও তারঙকশ্বর 
শ্রীয়চতন্য-িারস্বত মঙের শ্রীশ্রীগুরু-গ�ৌরা্-রাধা-মদনঙমাহন জীউর 
প্রাকট্য মঙহাৎিব । অমাবস্ার উপবাি । উঃ ৬।১১ অঃ ৫।৩২ ।

১৫ গ�াক্বন্দ, ১১ ফাল্গুন, ২৪ গফব্রুয়ারী, গিামবার, গ�ৌর-প্রক্তপদ রাক্ত্র ৯।৫০ । 
শ্রীল রক্িকানন্দ গদবঙ�াস্বামীর, ববষ্ব িার্ত্ ঙভৌম শ্রীল জ�ন্াথ দাি 
বাবাজী মহারাঙজর ও ক্ত্রদক্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদক্য়ত মাধব মহারাঙজর 
ক্তঙরাভাব । উঃ ৬।১০ অঃ ৫।৩৩ ।

১৭ গ�াক্বন্দ, ১৩ ফাল্গুন, ২৬ গফব্রুয়ারী, বুধবার, গ�ৌর-তৃতীয়া রাক্ত্র ২।০১ । 
বকখালী শ্রীয়চতন্য-িারস্বত কৃষ্ানুশীলন িঙঘের শ্রীশ্রীগুরু-গ�ৌরা্-
�ান্র্ত্ া-রাধারমিসুন্দর-জীউ ক্বগ্রহ�ঙির প্রাকট্য মঙহাৎিব । উঃ ৬।০৮ 
অঃ ৫।৩৪ ।

১৮ গ�াক্বন্দ, ১৪ ফাল্গুন, ২৭ গফব্রুয়ারী, বৃহস্পক্তবার, গ�ৌর-চতুথথী 
গশররাক্ত্র ৪।০৪ । শ্রীল পরুুঙরার্ম োকুঙরর আক্বভত্ াব । শ্রীপাদ তুলিীদাি 
দািাক্ধকারী প্রভুর ক্নযত্্যাি । উঃ ৬।০৭ অঃ ৫।৩৪ ।

১৯ গ�াক্বন্দ, ১৫ ফাল্গুন, ২৮ গফব্রুয়ারী, শুক্রবার, গ�ৌর-পঞ্চমী 
গশররাক্ত্র ৫।৫৩ । শ্রীযতুিা তরক্্নী গদবীর ক্নযত্্যাি । উঃ ৬।০৬ অঃ ৫।৩৫ ।
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মাচব্ব  মাি—৩১ লদ�
২৪ গ�াক্বন্দ, ২০ ফাল্গুন, ৪ মাচত্, বুধবার, গ�ৌর-নবমী ক্দবা ৮।৪৭ । 

শ্রী�িদ্ীপধাম পলরক্রমার অলধিাি মগহাৎিি । িপ্তলদিি ি্যাপী িালষব্বক 
অলধগিশ� ও মগহাৎিি আরম্ভ । উঃ ৬।০২ অঃ ৫।৩৭ ।

২৫ গ�াক্বন্দ, ২১ ফাল্গুন, ৫ মাচত্, বৃহস্পক্তবার, গ�ৌর-দশমী ক্দবা ৮।১৪ । 
শ্রী�িদ্ীপধাম পলরক্রমা আরম্ভ । শ্রীঈঙশাদ্যান, শ্রীঙযা�পীে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর 
জন্মস্থান, শ্রীবাি অ্ন, মরুারী গুপ্ত ভবন, শ্রীয়চতন্য মে, আচাযত্্য-চতুষ্য় 
িমক্বিত শ্রীশ্রী�ান্ক্র্ত্ কা-ক্�ক্রধারী ও শ্রীমন্ মহাপ্রভুর মক্ন্দর, শ্রীল 
গ�ৌরক্কঙশার দাি বাবাজী মহারাঙজর িমাক্ধ প্রভৃক্ত, শ্রীকাজী িমাক্ধ, 
শররা্ার শ্রীজ�ন্াথ মক্ন্দর, শ্রীধর অ্ন ও শ্রীিীমন্তদ্ীপ, শ্রীরুদ্রদ্ীপ 
িহ শ্রীঅন্তরদ্ীপ পক্রক্রমা । উঃ ৬।০১ অঃ ৫।৩৮ ।

২৬ গ�াক্বন্দ, ২২ ফাল্গুন, ৬ মাচত্, শুক্রবার, গ�ৌর-একাদশী ক্দবা ৭।১৪ পঙর 
গ�ৌর-দ্াদশী গশররাক্ত্র ৫।৪৯ । লরিসৃ্শা মহাদ্াদশী ব্রগতর উপিাি । শ্রীপাদ 
মাধঙবন্দ্র পরুীর ক্তঙরাভাব । ঙপ্রৌঢ়মায়া, বৃদ্ধক্শব, শ্রীক্বষু্ক্প্রয়া গদবী 
গিক্বত শ্রীঙ�ৌরাঙ্র ক্বগ্রহ, শ্রীল জ�ন্াথ দাি বাবাজী মহারাঙজর িমাক্ধ 
মক্ন্দর প্রভৃক্ত দশত্ন ও শ্রীঙকালদ্ীপ পক্রক্রমা । উঃ ৬।০০ অঃ ৫।৩৮ ।

২৭ গ�াক্বন্দ, ২৩ ফাল্গুন, ৭ মাচত্, শক্নবার, গ�ৌর-ত্রঙয়াদশী গশররাক্ত্র ৪।০৪ । 
প্রাতঃ ৫।৫৯ �গত পরূ্ব্ব াহ্ন ৯।৫২ মগধ্য মহাদ্াদশীর পারণ । শ্রীঙ�াদ্রুমদ্ীপ 
ও শ্রীমধ্যদ্ীপ পক্রক্রমা । শ্রীসুরক্ভকুঞ্জ, সুবি ত্ ক্বহার, শ্রীনকৃ্িংহ পল্ী, 
শ্রীহক্রহরঙক্ষত্র ও হংিবাহন প্রভৃক্ত দশত্ন । উঃ ৫।৫৯ অঃ ৫।৩৮ ।

২৮ গ�াক্বন্দ, ২৪ ফাল্গুন, ৮ মাচত্, রক্ববার, গ�ৌর-চতুদ্ত্ শী রাক্ত্র ২।০২ । 
শ্রীঙ�ৌরাক্বভত্ াব মহামঙহাৎিঙবর আক্ধবাি । শ্রীঙকালদ্ীপ, শ্রীঋতুদ্ীপ, 
শ্রীঙমাদদ্রুমদ্ীপ প্রভৃক্ত পক্রক্রমা । সুপ্রাচীন শ্রীঙ�ৌর�দাধর মক্ন্দর, ক্বদ্যান�ঙর 
িার্ত্ ঙভৌম গ�ৌড়ীয় মে, শ্রীল বৃন্দাবন দাি োকুঙরর শ্রীপাট, শ্রীিার্ মরুারী ও 
শ্রীবাসুঙদব দর্ োকুঙরর গিক্বত ক্বগ্রহ প্রভৃক্ত দশত্ন । উঃ ৫।৫৮ অঃ ৫।৩৯ ।
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২৯ গ�াক্বন্দ, ২৫ ফাল্গুন, ৯ মাচত্, গিামবার, প ূক্ি ত্মা রাক্ত্র ১১।৪৯ । শ্রীগ�ৌরপ ূলণ ব্বমা । 
শ্রীঙ�ৌরাক্বভত্ াব গপৌি ত্মািীর উপবাি ও শ্রীশ্রীরাধাঙ�াক্বঙন্দর বিঙন্তাৎিব 
ও গদালযাত্রা । শ্রীয়চতন্য-িারস্বত মঙে ও ক্বশ্বব্যাপী তৎ শাখািমঙূহ 
শ্রীক্বগ্রহ�ঙির ক্বঙশর গভা�রা�, পজূা, আরক্ত, শ্রীয়চতন্য-চক্রতামতৃ 
পারায়ি ও িংকীর্ত্ন মহামঙহাৎিব । ৫৩৫ শ্রীঙ�ৌরাব্দ আরম্ভ । উঃ ৫।৫৭ 
অঃ ৫।৩৯ ।
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লিষু্ণ মাি
১ ক্বষু্, ২৬ ফাল্গুন, ১০ মাচত্, ম্লবার, কৃষ্-প্রক্তপদ রাক্ত্র ৯।২৮ । প্রাতঃ 

৫।৫৬ �গত পরূ্ব্ব াহ্ন ৯।৫৩ মগধ্য শ্রীগ�ৌর-প ূলণ ব্বমার পারণ । শ্রীে�ন্নাথ 
লমগরের আ�গন্দাৎিি । শ্রীধাম নবদ্ীপস্থ শ্রীয়চতন্য-িারস্বত মঙে িাধারি 
মহামঙহাৎিব ও মহাপ্রিাদ ক্বতরি । উঃ ৫।৫৬ অঃ ৫।৪০ ।

৫ ক্বষু্, ৩০ ফাল্গুন, ১৪ মাচত্, শক্নবার, কৃষ্-পঞ্চমী ক্দবা ১২।২৫ । 
শ্রীগুর্ত্ াক্বভত্ াব পীে শ্রীপাট হাপাক্নয়া শ্রীয়চতন্য-িারস্বত আশ্রঙম শ্রীশ্রীগুরু-
গ�ৌরা্-রাধা-গ�াপীনাথ জীউর শ্রীক্বগ্রহ�ঙির প্রাকট্য মহামঙহাৎিব 
ও পঞ্চম গদাল উৎিব । ক্ত্রদক্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরি শান্ত মহারাঙজর 
আক্বভত্ াব । উঃ ৫।৫৩ অঃ ৫।৪২ ।

শ্রীচচতন্য মহাপ্রভুর মিূ লশক্ষা
আম্ায়ঃ প্রাহ তত্ত্বং হলরলমহ পরমং ির্ব্ব শলতিং রিল্ধং 
তলদ্ভন্নাংশাংশ্চ েীিান্ প্রকৃলত-কিলিতান্ তলদ্মতুিাংশ্চ ভািাৎ । 
স্ভদাগভদ-প্রকাশং িকিমলপ হগরঃ িাধ�ং শুদ্ভলতিং 
িাধ্যং তৎ প্রীলতগমগিতু্যপলদশলত ে�ান্ স্�ৌরচ্রে স্বয়ং িঃ ॥

(শ্রীল ভক্তিক্বঙনাদ োকুর)

স্বয়ং ভ�বান্ শ্রীমদ্ গ�ৌরচন্দ্র এই দশক্ট তত্ত জীব�িঙক উপঙদশ কক্রঙতঙেন ।

(১) আম্ায়-বাক্যই প্রধান প্রমাি । তদ্দারা ক্নম্ক্লক্খত নয়ক্ট ক্িদ্ধান্ত উপক্দষ্ 
হইয়াঙে ।

(২) কৃষ্স্বরূপ হক্র জ�ন্মঙধ্য পরমতত্ত ।
(৩) ক্তক্ন ির্ত্ শক্তিমান্ ।
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(৪) ক্তক্ন অক্খল-রিামতৃ-িমদু্র ।
(৫) জীবিকল হক্রর ক্বক্ভন্াংশ তত্ত ।
(৬) তটস্থ �েনবশতঃ জীবিকল বদ্ধদশায় প্রকৃক্তকরৃ্ত্ক কবক্লত ।
(৭) তটস্থ ধর্ত্ বশতঃ জীবিকল মতুিদশায় প্রকৃক্ত হইঙত মতুি ।
(৮) জীব-জড়াত্মক িমতি ক্বশ্বই শ্রীহক্র হইঙত য�ুপৎ গভদ ও অঙভদ ।
(৯) শুদ্ধভক্তিই জীঙবর িাধন ।
(১০) শুদ্ধ-কৃষ্প্রীক্তই জীঙবর িাধ্য ।

শুদ্ভলতির ক্রমপন্া
(শ্রীল রূপ গ�াস্বামী প্রভুর শ্রীভক্তিরিামতৃক্িনু্ হইঙত উদৃ্ধত)

(১) শ্রদ্ধা—িাধুিঙ্ শাস্ত্র-শ্রবিদ্ারা শাঙস্ত্রর অঙথত্ ক্বশ্বাি ।
(২) িাধুি্—ক্দ্তীয় িাধুি্, ভজনরীক্ত-ক্শক্ষার জন্য ইহাই গুরুপদাশ্রয় ।
(৩) ভজনক্ক্রয়া—গুরু ও িাধু�ঙির উপঙদশ-ক্রঙম শ্রবি-কীর্ত্নাক্দরূপ 

ভজন ।
(৪) অনথত্ক্নবৃক্র্—পরমপরুুরাথত্ ক্বঙরাধী পাপ, অক্বদ্যাক্দ গলেশ ক্ষয় ।
(৫) ক্নষ্া—ক্চর্ক্বঙক্ষপশনূ্য ক্নরন্তর ভজন ।
(৬) রুক্চ—বুক্দ্ধপরূ্ত্ ক ভজঙন বা ভজনীয় ক্বরঙয় অক্ভলার ।
(৭) আিক্তি—ভজঙন বা ভজনীয় ক্বরঙয় স্বাভাক্বকী রুক্চ ।
(৮) ভাব—ঙপ্রমসূঙযত্্যর ক্করিস্থলীয় ক্বশুদ্ধিত্তরূপ রুক্চদ্ারা ক্চর্ঙক গয তত্ত 

মসৃি কঙর, তাহাঙকই ‘ভাব’ বঙল ।
(৯) ঙপ্রম—যখন গিই ভাব ক্চর্ঙক িম্যক্ মসৃি কক্রয়া অত্যন্ত মমতা দ্ারা 

পক্রক্চত হয় এবং স্বয়ং �াঢ়-স্বরূপ হয়, তখন তাহাঙক পক্ডিতিকল ‘ঙপ্রম” 
বক্লয়া উক্তি কঙরন ।
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চতুঃষলষ্ট ভতি্যঙ্গ
(শ্রীল ভক্তিক্বঙনাদ োকুঙরর শ্রীয়চতন্যচক্রতামঙৃতর  

অমতৃপ্রবাহভাষ্ হইঙত উদৃ্ধত)
(১) গুরুপাদাশ্রয়, (২) মন্ত্রদীক্ষা, (৩) গুরুঙিবা, (৪) িদ্ধর্ত্  ক্শক্ষা ও ক্জজ্ািা, 
(৫) িাধুক্দঙ�র পথানু�মন, (৬) কৃষ্প্রীক্তর জন্য ক্নঙজর গভা�ত্যা�, (৭) 
কৃষ্তীঙথত্ বাি, (৮) যাহামাত্র পাইঙল জীবন ক্নর্ত্ াহ হয়, গিইরূপ পক্রমাঙি 
প্রক্তগ্রহ, (৯) একদশীর উপবাি, (১০) ধাক্ত্র-অশ্বত্-গ�া-ক্বপ্র-ববষ্ঙবর 
ির্ান, (১১) গিবাপরাধ ও নামাপরাধঙক দঙূর বর্ত্ ন, (১২) অয়বষ্ব-ি্ত্যা�, 
(১৩) বহুক্শষ্ না করা, (১৪) বহুগ্রঙথের কলা অথত্াৎ আংক্শক অভ্যাি এবং 
ব্যাখ্যাবাদত্যা�, (১৫) হাক্নঙত এবং লাঙভ িমবুক্দ্ধ, (১৬) গশাকাক্দর বশ না 
হওয়া, (১৭) অন্য গদবতা বা শাঙস্ত্রর অবজ্া না করা, (১৮) ক্বষু্ ও ববষ্ঙবর 
ক্নন্দা না শুনা, (১৯) গ্রাম্যবার্ত্া অথত্াৎ স্ত্রী-পরুুঙরর ইক্ন্দ্রয়তপত্িমলূক �হৃবার্ত্া 
না শুনা, (২০) প্রাক্িমাঙত্রর মঙনর উঙদ্� না জন্মান, ব্যবহাঙর অকাপত্ি্য, 
মহারঙম্ভর অনুদ্যম, (২১) শ্রবি, (২২) কীর্ত্ন, (২৩) স্মরি, (২৪) পজূন, (২৫) 
বন্দন, (২৬) পক্রচযত্্যা, (২৭) দাস্, (২৮) িখ্য, (২৯) আত্মক্নঙবদন, (৩০) 
শ্রীক্বগ্রঙহর অঙগ্র নতৃ্য, (৩১) �ীত, (৩২) ক্বজ্ক্প্ত, (৩৩) দডিবৎ প্রিাম, (৩৪) 
অভু্যত্ান অথত্াৎ ভ�বান্ বা ভতি আক্িঙতঙেন গদক্খয়া দাঁ ড়ান, (৩৫) অনুব্রজ্যা 
অথত্াৎ ভতি বা ভ�বান্ যাত্রা কক্রঙল পশ্াৎ পশ্াৎ যাওয়া, (৩৬) তীঙথত্ এবং 
ভ�বদ্ �ঙৃহ �মন, (৩৭) পক্রক্রমা, (৩৮) তিবপাে, (৩৯) জপ, (৪০) িংকীর্ত্ন, 
(৪১) ভ�বৎ-প্রিাদী ধপূ ও মাঙল্যর �ন্গ্রহি, (৪২) মহাপ্রিাদ গিবন, (৪৩) 
আরক্ত্রক-মঙহাৎিব-দশত্ন, (৪৪) শ্রীম ূক্র্ত্-দশত্ন, (৪৫) ক্নজ ক্প্রয়বস্তু ভ�বান্ 
ঙক অপত্ি, (৪৬) ধ্যান, (৪৭) তুলিী-গিবন, (৪৮) ববষ্ব-গিবন, (৪৯) 
মথরুায় বাি, (৫০) ভা�বঙতর আস্বাদ, (৫১) কৃঙষ্র জন্য অক্খল গচষ্া, (৫২) 
তাঁ হার কৃপা-প্রতীক্ষা, (৫৩) ভতি�ঙির িক্হত জন্মক্দনাক্দর মঙহাৎিব, (৫৪) 
ির্ত্ প্রকাঙর শরিাপক্র্, (৫৫) কাক্র্ত্কাক্দ ব্রত, গদঙহ (৫৬) ববষ্বক্চহ্ণধারি, 
গদঙহ (৫৭) হক্রনামাক্ষরধারি, গদঙহ (৫৮) ক্নর্ত্ াল্যধারি, (৫৯) চরিামতৃ 
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পান, (৬০) িাধুি্, (৬১) নামকীর্ত্ন, (৬২) ভা�বৎ-শ্রবি, (৬৩) মথরুাবাি, 
(৬৪) শ্রদ্ধাপরূ্ত্ ক শ্রীম ূক্র্ত্-গিবা ।

চতুথ ব্ব প্রকার অ�থ ব্ব
(শ্রীল ভক্তিক্বঙনাদ োকুঙরর শ্রীভজনরহস্ হইঙত উদৃ্ধত)

(১) তত্ত ক্বভ্ম—(ক) স্বতঙত্ত ভ্ম, (খ) পরঙত্ত ভ্ম, (�) িাধ্য-িাধন-তঙত্ত 
ভ্ম, (�) ক্বঙরাধী ক্বরঙয় ভ্ম ।

(২) অিরৃ্ষ্া—(ক) ঐক্হক ক্বরঙয় এরিা অথত্াৎ ইচ্া বা অঙবিরি, (খ) 
পারক্ত্রক ক্বরঙয় অশুভা এরিা, (�) গযা�-ক্বভকূ্তবাঞ্া ও গমাক্ষ কামনা ।

(৩) অপরাধ—(ক) নামাপরাধ, (খ) গিবাপরাধ, (�) ববষ্বাপরাধ, (�) 
ধামাপরাধ, (ঙ) জীবাপরাধ ।

 (৪) হৃদয়ঙদৌর্ত্ ল্য—(ক) তুচ্ অথত্াৎ কৃঙষ্তর ক্বরঙয় আিক্তি, (খ) কুটীনাটী 
অথত্াৎ কপটতা, (�) মাৎিযত্্য অথত্াৎ পরশ্রী কাতরতা, ও (�) প্রক্তষ্াশা ।

পঞ্চগরা�
(১) অক্বদ্যা—অজ্ান অথত্াৎ জীব ক্নঙজর ক্চৎস্বরূপ ভুক্লয়াঙে ।
(২) অক্স্মতা—সু্থল জড়ঙদঙহ আত্মবুক্দ্ধ ও স্ত্রী-পতু্রাক্দর নশ্বরঙদঙহ মমতাবুক্দ্ধ ।
(৩) রা�—গদঙহর অনুকলূ জড়ক্বরঙয় তীব্র আিক্তি ।
(৪) গদ্র—ক্বরয় গভাঙ�র প্রক্তকলূ ক্বরঙয় গদ্রবুক্দ্ধ ।
(৫) অক্ভক্নঙবশ—অনুকলূ ক্বরঙয়র প্রক্ত মমতা বা আক্বষ্তা এবং তাহার 

ত্যাঙ� অিক্হষু্তা ।
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িদ্েীগির চারপ্রকার স্দাষ
(শ্রীয়চতন্যচক্রতামতৃ হইঙত উদৃ্ধত)

(১) ভ্ম—গয বস্তু যাহা নঙহ, তৎিম্ঙন্ ক্মথ্যজ্ান; যথা—ররু্ঙত িপত্ভ্ম, 
শুক্তিঙত রজত-ভ্ম ।

(২) প্রমাদ—অনবধানতা, এককথা অন্যপ্রকাঙর উপলক্ধি করা বা শ্রবি করা 
বা বলা ।

(৩) ক্বপ্রক্লপ্া—বঞ্চঙনচু্  ।
(৪) করিাপাটব—ইক্ন্দ্রঙয়র অপটুতা; যথা—চকু্ষর দরূদশত্নরাক্হত্য, 

কু্ষদ্রবস্তুদশত্নরাক্হত্য, কাম্ লাক্দঙরাঙ� বি ত্ (রূপ) জ্াঙনর ক্বপযত্্যয়, সুদরূ-
ক্স্থত শব্দশ্রবঙি অক্ষমতা ।

দশলিধ �ামাপরাধ
(১) িাধুক্নন্দা, (২) কৃঙষ্তর গদবতায় স্বতন্ত্র ভ�বদ্ জ্ান, (৩) গুবত্বজ্া, 
(৪) শ্রুক্তশাস্ত্র-ক্নন্দন, (৫) শ্রীহক্রনাঙম অথত্বাদ, (৬) শ্রীনাঙম কল্পনা জ্ান, 
(৭) শ্রী নামবঙল পাপবুক্দ্ধ, (৮) শ্রীহক্রনাম গ্রহিঙক প্রমাদবশতঃ অন্য 
শুভকঙমত্র িক্হত িমান জ্ান, (৯) জড়-আিক্তি-ক্রঙম শ্রদ্ধাহীঙন নাম-দান, 
(১০) শ্রীনাম-মাহাত্ম্য শ্রবি কক্রয়াও জড় অহং-মমাক্দ ভাবপ্রযতুি নাঙমর 
প্রক্ত অপ্রীক্ত ।

চতুথ ব্ব প্রকার িাধুল�ন্দা
ক্যক্ন ববষ্ঙবর (১) জাক্ত গদার, (২) কাদাক্চৎক অথত্াৎ প্রমাদা�ত গদার, 
(৩) নষ্প্রায় গদার, (৪) শরিা�ক্তর পরূ্ত্ াচক্রত গদার ধক্রয়া ববষ্বঙক ক্নন্দা 
কঙরন, ক্তক্ন ববষ্ব ক্ননু্দক ।
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৩২ প্রকার স্িিাপরাধ
(১) যানাক্দ-গযাঙ� অথবা পাদুকা পক্রধান কক্রয়া ভ�বদ্-�ঙৃহ �মন, 
(২) ভ�বর্ন্মাক্দ যাত্রার উৎিব না করা, (৩) শ্রীক্বগ্রঙহর ির্ঙুখ প্রিাম 
না করা, (৪) উক্চ্ষ্�াঙত্র অথবা অশুক্চ অবস্থায় শ্রীক্বগ্রঙহর বন্দনা, (৫) 
একহঙতি প্রিাম, (৬) শ্রীক্বগ্রঙহর ির্ঙুখ পায়চাক্র করা, (৭) শ্রীক্বগ্রঙহর 
ির্ঙুখ পাদ-প্রিারি, (৮) পযত্ঙ্ক-বন্ন অথত্াৎ শ্রীক্বগ্রঙহর অঙগ্র হতিদ্য়দ্ারা 
জানুদ্য় বন্নপরূ্ত্ ক উপঙবশন, (৯–১৭) শ্রীক্বগ্রঙহর ির্ঙুখ শয়ন, গভাজন, 
ক্মথ্যাভারি, উয়্চঃস্বঙর কথা বলা , পরস্পর ইত কথার আঙলাচনা, গরাদন, 
কলহ, কাহারও প্রক্ত ক্নগ্রহ, কাহারও প্রক্ত অনুগ্রহ, (১৮) িাধারঙির 
প্রক্ত ক্নষু্র-বাক্য-ব্যবহার, (১৯) গলামকম্ঙল আবৃত হইয়া গিবাকাযত্াক্দ 
করা, (২০-২৩) শ্রীমকূ্তত্র ির্ঙুখ পরক্নন্দা, পরস্তুক্ত, অশ্ীল-বাক্য ব্যবহার, 
অপানবায় ুপক্রত্যা�, (২৪) ক্বর্শাে্য অথত্াৎ িামথত্্য থাক্কঙত অল্প উপচাঙর 
অথবা অল্প ব্যঙয় পজূা ও উৎিবাক্দ করা, (২৫) অক্নঙবক্দত বস্তু গ্রহি, (২৬) 
গয িমঙয় গয ফল ও শস্াক্দ উৎপন্ হয়, গিই িমঙয় তাহা অপত্ি না করা, 
(২৭) িং�হৃীত দ্রঙব্যর অগ্রভা� অন্যঙক প্রদান কক্রয়া অবক্শষ্াংশ ব্যঞ্জঙন 
প্রদান, (২৮) শ্রীমকূ্তত্ঙক পশ্াঙত রাক্খয়া উপঙবশন, (২৯) শ্রীমকূ্তত্র ির্ঙুখ 
অন্যঙক অক্ভবাদন, (৩০) শ্রীগুরুঙদঙবর অঙগ্র তিবাক্দ না কক্রয়া গমৌনভাঙব 
অবস্থান, (৩১) শ্রীগুরুঙদঙবর ির্ঙুখ আত্ম-প্রশংিা, (৩২) গদবতা-ক্নন্দা ।

দশলিধ ধামাপরাধ
(১) শ্রীধাম-প্রদশত্ক শ্রীগুরু ও িাধুঙক অবজ্া, (২) শ্রীধামঙক অক্নত্য-গবাধ, 
(৩) শ্রীধামবািী ও ভ্মিকারীর প্রক্ত ক্হংিা ও জাক্তবুক্দ্ধ, (৪) শ্রীধাঙম বক্িয়া 
ক্বরয়কাযত্াক্দর অনুষ্ান, (৫) শ্রীধাম-গিবাচ্ঙল শ্রীধাম-ক্বগ্রঙহর ব্যবিায় 
ও অঙথত্াপাজত্ ন, (৬) জড়-বুক্দ্ধঙত ধাঙমর িক্হত জড়ঙদঙশর অথবা অন্য 
গদবতীঙথত্র িমজ্ান ও পক্রমািঙচষ্া, (৭) শ্রীধামবাি-বঙল পাপাচরি, (৮) 
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শ্রীনবদ্ীপ ও শ্রীবৃন্দাবঙন গভদজ্ান, (৯) ধামমাহাত্ম্যমলূক শাস্ত্র-ক্নন্দা এবং 
(১০) শ্রীধাম-মাহাঙত্ম্য অক্বশ্বািমঙূল অথত্বাদ ও কল্পনা-জ্ান ।

কলির পাঁ চ স্া�
(শ্রীমদ্ভা�বতম্ হইঙত উদৃ্ধত)

(১) দ্ূযত; যথা—তাি, দাবা, পাশা, গ�াড়ঙদৌড়, জঙলর গখলা, জুয়া, লটাক্র, 
িতরঞ্চ, দশপঁক্চশ, বা�বন্দী, প্রভৃক্ত । তার মঙধ্য ক্মথ্যা থাঙক । এই 
কক্রঙল িঙত্যর নাশ হয় ।

(২) পান; যথা—তাম্লূ, গুবাক, নস্, তামাক, �াঁ জা, অক্হঙফন, সুরা, ভাং, 
কালকটূ, ধুতির, তাক্ড়, প্রভৃক্ত । মাক্ধ্বক, ঐক্ষব, দ্রাক্ষ্য, তাল, খরু্ত্ র, 
পনিজাত, বমঙরয়, মাক্ক্ষক, টাঙ্ক, মাধুক, নাক্রঙকলজাত ও অন্জাত  
এই দ্াদশপ্রকার মদ্যও পান মঙধ্য �ি্য । তার মঙধ্য �র্ত্  থাঙক । এই কক্রঙল 
দয়ার নাশ হয় ।

(৩) স্ত্রী; যথা—অয়বধ স্ত্রীি্ ও ক্নজ ববধ স্ত্রীঙত আিক্তি (এবং স্ত্রীি্ীর 
ি্) । তার মঙধ্য কাম থাঙক । এই কক্রঙল গশৌঙচর নাশ হয় ।

(৪) সূনা অথত্াৎ ক্নজ গদহ গপারঙির জন্য অপরঙক হত্যা করা । প্রাক্িবঙধর 
মঙধ্য ক্হংিা থাঙক । এই কক্রঙল িত্য, দয়া, গশৌচ এবং তঙপর নাশ 
হয় । পশুহনঙন অনুঙমাদনকারী, হতপশুর মাংিক্বভা�কারী, স্বয়ং হন্তা, 
মাংিক্রয়ক্বক্রয়কারী, পাচক, পক্রঙবশক, এবং ভক্ষক এই কয়জনই 
�াতকঙশ্রিীভুতি ।

(৫) জাত অথত্াৎ সুবি ত্, গরৌপ্যাক্দ দ্রব্য এবং টাকা পিায়া । স্বঙি ত্র মঙধ্য 
ক্মথ্যা, �র্ত্ , স্ত্রীজক্নত কাম, ক্হংিা, ও শত্রুতা নামক একটী পঞ্চম অনথত্ 
ক্বরাক্জত ।
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ভলতির প্রলতকিূ
(শ্রীল ভক্তিক্বঙনাদ প্রভুর শ্রীউপঙদশামঙৃতর  

পীযরূবক্রত্িী বৃক্র্ হইঙত উদৃ্ধত)
(১) বাক্যঙব�—ভঙূতাঙদ্�কারী বচনপ্রঙয়া� ।
(২) মনঙব�—নানাক্বধ মঙনারথ ।
(৩) ঙক্রাধঙব�—রূঢ়বাক্যাক্দ-প্রঙয়া� ।
(৪) ক্জহ্াঙব�—মধুর-অম্ল-কটু-লবি-করায়-ক্ততিঙভঙদ রড়ক্বধ রি-লালিা ।
(৫) উদরঙব�—অত্যন্ত গভাজন-প্রয়াি ।
(৬) উপস্থঙব�—স্ত্রী-পরুুর-িংঙযা�-লালিা ।

ভলতির কণ্টক
(শ্রীল ভক্তিক্বঙনাদ প্রভুর শ্রীউপঙদশামঙৃতর  

পীযরূবক্রত্িী বৃক্র্ হইঙত উদৃ্ধত)
(১) অত্যাহার—অক্ধক আহরি বা িংগ্রহ বা িঞ্চয়ঙচষ্া ।
(২) প্রয়াি—ভক্তি-ক্বঙরাক্ধঙচষ্া বা ক্বরঙয়াদ্যম ।
(৩) প্রজল্প—কালহরিকারী অনাবশ্ক গ্রাম্যকথা ।
(৪) ক্নয়মাগ্রহ—উ্চাক্ধকার-প্রাপ্ত-িমঙয় ক্নম্াক্ধকার�ত ক্নয়ঙম আগ্রহ এবং 

ভক্তিঙপারক ক্নয়ঙমর অগ্রহি ।
(৫) জনি্—শুদ্ধভতি-জনি্ ব্যতীত অন্যজনি্ ।
(৬) গলৌল্য—নানামতবাক্দ-িঙ্ অক্স্থর-ক্িদ্ধান্ত অথত্াৎ চাঞ্চল্য এবং তুচ্ 

ক্বরঙয় আকৃষ্ হওয়া ।
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ভলতির অনুকিূ
(শ্রীল ভক্তিক্বঙনাদ প্রভুর শ্রীউপঙদশামঙৃতর  

পীযরূবক্রত্িী বৃক্র্ হইঙত উদৃ্ধত)
(১) উৎিাহ—ভক্তির অনুষ্াঙন ঔৎসুক্য, আদঙরর িক্হত অনুশীলন ।
(২) ক্নশ্য়—দৃঢ় ক্বশ্বাি ।
(৩) বধযত্্য—অভীষ্লাঙভ ক্বলম্ গদক্খয়া িাধনাঙ্ বশক্থল্য না করা ।
(৪) ভক্তিঙপারক কর্ত্ — শ্রবি-কীর্ত্নাক্দ এবং শ্রীকৃষ্ জন্য স্বীয় 

গভা�-সুখ-পাক্রত্যা�াক্দ ।
(৫) ি্ত্যা�—অধর্ত্ , স্ত্রীি্, ও বস্ত্রি-ভাবরূপ গযাক্রৎি্, গযাক্রৎিক্্-ি্ 

এবং অভতি অথত্াৎ ক্বরয়ী, মায়াবাদী, ক্নরীশ্বর ও ধর্ত্ ধ্বজীর ি্ত্যা� ।
(৬) িদ্ৃক্র্—িাধু�ি গয িদাচার অনুষ্ান কক্রয়াঙেন এবং গয বৃক্র্র দ্ারা 

জীবন ক্নর্ত্ াহ কক্রয়াঙেন ।

েয় ধ্বল�
জয় িপক্রকর শ্রীশ্রীগুরু-গ�ৌরা্-�ান্র্ত্ া-গ�াক্বন্দসুন্দর জীউ কী জয় ! জয় 
ওঁ ক্বষু্পাদ পরমহংি পক্রব্রাজকাচাযত্্যবযত্্য অঙষ্ার্রশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিক্নর্ত্ ল 
আচাযত্্য মহারাজ কী জয় ! জয় ওঁ ক্বষু্পাদ পরমহংি পক্রব্রাজকাচাযত্্যবযত্্য 
অঙষ্ার্রশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর গ�াক্বন্দ গদব-গ�াস্বামী মহারাজ কী জয় ! জয় ঁও 
ক্বষু্পাদ পরমহংি পক্রব্রাজকাচাযত্্যবযত্্য অঙষ্ার্রশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর 
গদবঙ�াস্বামী মহারাজ কী জয় ! জয় ওঁ ক্বষু্পাদ পরমহংি পক্রব্রাজকাচাযত্্যবযত্্য 
অঙষ্ার্রশতশ্রী ভ�বান্ শ্রীমদ্ভক্তি ক্িদ্ধান্ত িরস্বতী গ�াস্বামী োকুর কী জয় ! 
জয় ঁও ক্বষু্পাদ শ্রীল গ�ৌরক্কঙশার দাি বাবাজী মহারাজ কী জয় ! জয় ওঁ 
ক্বষু্পাদ শ্রীল িক্্চদানন্দ ভক্তিক্বঙনাদ োকুর কী জয় ! জয় ওঁ ক্বষু্পাদ 
শ্রীল জ�ন্াথ দাি বাবাজী মহারাজ কী জয় ! শ্রীল বলঙদব ক্বদ্যাভরূি 
প্রভু কী জয় ! শ্রীল ক্বশ্বনাথ চক্রবর্থী োকুর কী জয় ! শ্রীনঙরার্ম শ্ামানন্দ 
শ্রীক্নবাি আচাযত্্য প্রভু-ত্রয় কী জয় ! শ্রীল বৃন্দাবন দাি োকুর কী জয় !  
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শ্রীল কৃষ্দাি কক্বরাজ গ�াস্বামী কী জয় ! শ্রীরূপ, িনাতন, ভট্ র�ুনাথ, 
শ্রীজীব, গ�াপাল ভট্, দাি র�ুনাথ, রড়্-গ�াস্বামী প্রভু কী জয় !  
শ্রীরূপানু� গুরুব�ত্ কী জয় ! নামাচাযত্্য শ্রীল হক্রদাি োকুর কী জয় !  
শ্রীল স্বরূপ দাঙমাদর, শ্রীল রায় রামানন্দ শ্রীঙ�ৌরশক্তিব�ত্ কী জয় ! প্রমঙি 
কঙহা শ্রীকৃষ্য়চতন্য প্রভু ক্নত্যানন্দ শ্রীঅয়দ্ত �দাধর শ্রীবািাক্দ গ�ৌরভতিবৃন্দ 
কী জয়! িপারত্দ শ্রীক্নত্যানন্দ প্রভু কী জয় ! িপারত্দ শ্রীমন মহাপ্রভু কী জয় ! 
শ্রীনবদ্ীপধাম কী জয় ! শ্রীপরুুঙরার্মধাম কী জয় ! বলঙদব-সুভদ্রা-জ�ন্াথ জীউ 
কী জয় ! শ্রীবৃন্দাবনধাম কী জয় ! শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ গ�াপ-গ�াপী শ্ামকুডি রাধাকুডি 
ক্�ক্রঙ�াবদ্ধত্ ন কী জয় ! �্া যমনুা কী জয় ! ভক্তিঙদবী বৃন্দাঙদবী তুলিীঙদবী কী 
জয় ! গ্রথেরাজ শ্রীমদ্ভা�বতম্ শ্রীয়চতন্যচক্রতামতৃ কী জয় ! আকর মেরাজ শ্রীয়চতন্য 
মে কী জয় ! তদীয় শাখা মেিমহূ কী জয় ! শ্রীয়চতন্য-িারস্বত মে কী জয় !  
ক্বশ্বব্যাপী তদীয় শাখা মে কী জয় ! অনন্তঙকাটী ববষ্ববৃন্দ কী জয় ! িমঙবত 
ববষ্ববৃন্দ কী জয় ! হক্রনামিঙ্কীর্ত্ন কী জয় ! ক্নতাই গ�ৌর ঙপ্রমানঙন্দ ! হক্রঙবাল !

শ্রীহলরিাির লতলথ লিলধ

প্রশ্ন: কখন শ্রীহক্রবাির ক্তক্থ পালনীয় ?
উত্তর: ভ�বান্ শ্রীল ভক্তিক্িদ্ধান্ত িরস্বতী গ�াস্বামী োকুর ক্লঙখঙেন গয 
“একাদশীঙত অরুঙিাদয়-ক্বদ্ধা ত্যা� এবং অন্যব্রঙত সূঙযত্্যাদয়-ক্বদ্ধা ত্যা� 
কক্রয়া অক্বদ্ধা ব্রতই পালনীয় । ক্বদ্ধা-ব্রত-পালন গদার এবং অক্বদ্ধা 
ব্রতপালঙনই ভক্তি হয়” । শ্রীহক্রভক্তিক্বলািমঙত বেঙরর িকল শুদ্ধ (অক্বদ্ধা) 
ব্রত ক্তক্থ ক্বশুদ্ধ িারস্বত গ�ৌড়ীয় পক্ঞ্জকায় জানা যাঙব ।
প্রশ্ন: শ্রীএকাদশীব্রঙতর পালন করঙত হঙব গকন ?
উত্তর: রড়ঙ�াস্বামী অন্যতম মহাজন শ্রীল িনাতন গ�াস্বামী প্রভু ক্লঙখঙেন 
একাদশীব্রঙতর ক্নত্যতার (অবশ্-কর্ত্ব্যতা) চাক্রক্ট কারি—
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তচি কৃষ্ণপ্রীণ�ত্ালদ্লধপ্রাপ্তত্তস্তথা । 
স্ভাে�স্য ল�গষধাচিাকরগণ প্রত্যিায়তঃ ॥

(শ্রীহক্রভক্তিক্বলাি: ১২।৪)
“(১) শ্রীকৃষ্প্রীক্তঙহতু, (২) শাস্ত্রীর ক্বক্ধ থাকায়, (৩) ব্রতক্দঙন (অন্) গভাজন 
ক্নঙরধ থাকায় এবং (৪) ব্রত অকরঙি গদারভা�ী হইঙত হয়” । ক্তক্ন তাঁ হার 
ক্নজ-কৃত ভাষ্ ব্যাখ্যা কঙরক্েঙলন গয  যক্দও অকরঙি গদারভা�ীতা মখু্য 
ক্নত্যতা, তবুও শুদ্ধভতি�ঙির পঙক্ষ শ্রীকৃষ্প্রীক্তঙহতুতাই পরম মখু্য, এই 
কারঙি ক্তক্ন তাহাই প্রথম ক্লঙখক্েঙলন এবং আঙরা বঙলঙেন—

তরি ব্রতস্য ল�ত্যত্াদিশ্ং তৎ িমাচগরৎ । 
ির্ব্ব পাপাহং ির্ব্ব াথ ব্বদং শ্রীকৃষ্ণগতাষণম্ ॥

(শ্রীহক্রভক্তিক্বলাি ১২।৩)
“এই শ্রীহক্রবাির-ব্রঙতর ক্নত্যতাঙহতু ির্ত্ পাপহারী, ির্ত্ ফলপ্রদ ও 
শ্রীকৃষ্ঙতারি-ব্রত অবশ্ িম্পিূ ত্ভাঙব আচরি কক্রঙবন” ।

একাদশীব্রতং �াম ির্ব্ব কামফিপ্রদম্ । 
কত্তব্বি্যং ির্ব্ব দা লিচপ্রলিব্বষু্ণপ্রীণ�কারণম্ ॥

(শ্রীহক্রভক্তিক্বলাি ১২।৮ িংখ্যায় বৃহন্ারদীয়পরূি-বাক্য)
“িকল কামফলপ্রদ শ্রীএকাদশীব্রত ক্বষু্-গতারঙির জন্যই ক্বপ্র�ঙির ির্ত্ দা 
আচরি করা কর্ত্ব্য” । আনুরক্্ক ফলস্বরূপ চতুর্ত্ �ত্ ফল (ধর্ত্ , অথত্, কাম, 
গমাক্ষ) এঙি গ�ঙলও ঐকাক্ন্তক শুদ্ধভতি ঐ িকল তুচ্ ফল অনুরতি না হঙয় 
পঞ্চমপরুুরাথত্ ঙপ্রমফল লাঙভ আগ্রহী হঙয় থাঙকন ।
প্রশ্ন: শ্রীএকাদশীঙত অন্ শস্াক্দ গ্রহি ক্নঙরধ গকন ?
উত্তর: শাস্ত্র এই রূপ বঙলঙেন—

রাল� কাল� চ পাপাল� ব্রহ্মহত্যািমাল� চ । 
অন্নমালরেত্য লতষ্ঠলন্ত িম্পাগপ্ত হলরিািগর । 
তাল� পাপান্যিাগ্ালত ভুঞ্াগ�া হলরিািগর

(শ্রীহক্রভক্তিক্বলাি ১২।১৯ িংখ্যায় বৃহন্ারদীয়পরূি-বাক্য)
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“ব্রহ্মহত্যা ও তৎিম এবং যতক্কেু পাপ শ্রীহক্রবািরক্দঙন অন্ঙক আশ্রয় কঙর 
থাঙক । সুতরাং একাদশীঙত অন্ গভাজনকারী ব্যক্তি ঐিকল পাপ যতুি হয় ।”

স্িাঽশ্নালত পালথ ব্বিং পাপং স্রাঽস্শ্নালত মধুলভলর্ব্ব গ� ।
(শ্রীহক্রভক্তিক্বলাি ১২।২০ িংখ্যায় বৃহন্ারদীয়পরূি-বাক্য)

“গয ব্যক্তি শ্রীহক্রবািঙর অন্ গভাজন কঙর, গিই ব্যক্তি পকৃ্থবীর যতক্কেু পাপ 
গভা� কঙর ।”

মাতৃহা লপতৃহা হচি ভ্াতৃহা গুরুহা তথা । 
একাদশ্ান্তু স্রা ভুগক্তি লিষু্ণগিাকাচুি্যগতা ভগিৎ ॥

(শ্রীহক্রভক্তিক্বলাি ১২।২১ িংখ্যায় বৃহন্ারদীয়পরূি-বাক্য)
“গয ব্যক্তি একাদশীঙত অন্ গভাজন কঙর, গিই ব্যক্তি মাতৃহত্যা, ক্পতৃহত্যা, 
ভ্াতৃহত্যা ও গুরুহত্যার পাপ িকল প্রাপ্ত হয় এবং ক্বষু্ঙলাঙক কখনও �মন 
করঙত পঙর না, বা ববষ্বধর্ত্ চু্যত হওয়ায় ববষ্ব ি্ পায় না ।”
ইত্যাক্দ শাস্ত্র প্রমাি অনুিাঙর শ্রীএকাদশীঙত উপবাি করা কর্ত্ব্য ।
প্রশ্ন: উপবাি কাহাঙক বঙল ?
উত্তর: ক্নকঙট বাি—�হৃকাযত্্য-ক্বরয়কাযত্্যাক্দ পক্রত্যা� কঙর ভ�বাঙনর 
ক্নকঙট বাি । যথা—

উপািতৃ্তস্য পাগপগভ্যা রস্তু িাগিা গুচণঃ িহ । 
উপিািঃ ি লিগঞেয়ঃ ির্ব্ব গভা�লিিলর্ব্ব তঃ ॥

(শ্রীহক্রভক্তিক্বলাি ১৩।৩৫ িংখ্যায় বৃহন্ারদীয়পরূি-বাক্য)
“িকল পাপ হঙত ক্নবৃর্ হঙয় িদ্গুি িমঙূহর িক্হত গয মনুঙষ্র বাি হয়, 
তাহাঙক উপবাি বঙল, এই উপবাঙি িমতি গভা� বক্র্ত্ ত জানঙত হঙব” ।

হিষ্ণগিা রলদ ভুঞ্ীত একাদশ্াং প্রমাদতঃ । 
লিষ্ণণ্ব চিব্ব �ং িথৃা তস্য �রকং স্ঘারমা্ুয়াৎ ॥

(শ্রীহক্রভক্তিক্বলাি ১২।৩২ িংখ্যায় ব্রহ্ময়ববর্ত্পরূি-বাক্য)
“ববষ্ব যক্দ ভ্ম বশতঃ একাদশীঙত অন্ গভাজন কঙর, তঙব তাহার ক্বষু্পজূা 
ক্বফল হয় এবং তাহার ভয়ঙ্কর নরক প্রাক্প্ত হয়” ।
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প্রশ্ন: ক্কভাঙব শ্রীহক্রবাির ক্তক্থ পালন করঙত হঙব ?
উত্তর: শ্রীহক্রবািঙরর মলূকৃত্য শ্রবি, কীর্ত্নাক্দ নবক্বধা-ভক্তি যজন । গযমন 
শ্রীমন্মহাপ্রভু বঙলন (শ্রীশ্রীঙপ্রমক্ববর্ত্: ১৮।১০,২১)—

শ্রীহলরিাির-লদগ� কৃষ্ণ�ামরিপাগ� 
 তৃপ্ত হয় হিষ্ণি সুে� । 
অন্য রি �ালহ িয় অন্য কথা �ালহ কয় 
 ির্ব্ব গভা� করগয় ির্ব্ব � ॥
শ্রী�ামভে� আর একাদশী ব্রত । 
এক-তত্ত্ব ল�ত্য োল�’ হও তাগহ রত ॥

শ্রীহক্র-বািঙর অক্ধক কীর্ত্নদ্য় করিীয়—িকাঙল শ্রীহক্রবািঙর হক্রকীর্ত্ন-
ক্বধান ও রাক্ত্রঙত শুদ্ধ ভকত-চরি-গরনু ভজন-অনুকলূ ।  শ্রীহক্রবািঙর 
উপবাি এবং পারি করা কর্ত্ব্য, গযমন (ঙপ্রমক্ববর্ত্: ১৮।১১)—

প্রিাদ স্ভাে� ল�ত্য শুদ্ হিষ্ণগির কৃত্য 
 অপ্রিাদ �া কগর ভক্ষণ । 
শুদ্া একাদশী রগি ল�রাহার থাগক তগি 
 পারগণগত প্রিাদ স্ভাে� ॥

পক্ঞ্জকায় উক্ল্ক্খত পারি িমঙয়র মঙধ্য শ্রীএকাদশী ব্রত ভঙ্র জন্য মহাপ্রিাদাক্দ 
গ্রহি অবশ্ কর্ত্ব্য । শ্রীহক্রবািঙর গযন িারাক্দন গিবা-িাধঙন থাকা যায় তার 
জন্য শাস্ত্র অনুঙমাক্দত অনুকল্প গ্রহিীয়, গযমন (ঙপ্রমক্ববর্ত্: ১৮।১১)—

অনুকল্পস্া�মারি ল�রন্ন প্রিাদপারি 
 হিষ্ণিগক োল�হ ল�লশ্চত ।

শ্রীএকাদশীঙত অনুকল্প আঙয়াজন এই রূপ—
অচষ্টতান্যব্রতঘ্াল� আগপা মিূং ফিং পয়ঃ । 
হলরব্রব্বাহ্মণকাম্যা চ গুগরািব্বচ�গমৌষধম্ ॥

(শ্রীহক্রভক্তিক্বলাি ১২।১০০ িংখ্যায় মহাভারত-বাক্য)
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“জল, ফল, মলূ, দুগ্ধ, �তৃ ও ব্রাহ্মি প্রাথত্নীয়, গুরুবাক্য ও ঔরধ—এই 
আটক্ট ব্রতনাশক হয় না” । শ্রীমঙে ভতি�ি এইভাঙব অনুকল্প গ্রহি কঙরন—

িকাগি—পিূ ত্ উপবাি ।
মধ্যাগহ্ন—লবি, গ�াল মরীচ, জীরা, আদা িহ আলু গপঙপ তরকাক্র, 
আলু ভাজা, ক্বক্ভন্ ফল (কলা, শশা আক্দ), বাদাম, গপঙপ ক্মক্ষ্ 
আলু পাঙয়ি বা িাগু ।
রালরিগত—আলু গপঙপ তরকাক্র, আলু ভাজা, বাদাম, দুধ ।

শুধু ক্�, বাদাম গতল, সূযত্্যমখুী গতল ব্যবহার করা যাঙব । শস্যতুি গকান দ্রব্য 
গযমন গুড়া মশলা, ময়দাযতুি িাগু ইত্যাক্দ গ্রহি করা যাঙব না । গিইজন্য 
�ঙরর বতরী ক্�, োনা অথবা নারঙকল ক্মক্ষ্ দ্রব্য গ্রহি করা যাঙব । এই িকল 
পঞ্চ রক্বশস্ অবশ্ই বর্ত্ নীয়—(১) ধান্য অথবা ধান্যজাতীয় দ্রব্য—চাল, 
ক্চড়া, মকু্ড় প্রভৃক্ত, (২) গ�াধমূ—আটা, ময়দা প্রভৃক্ত, (৩) যব—যঙবর 
োতু, বাক্লত্  প্রভৃক্ত, (৪) রাল—ম�ু, মসূর, গোলা, মটর, অড়হর, কলাই, 
গখিাক্র প্রভৃক্ত, (৫) িক্ররার বতল ও ক্তল বতল ।



শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ হইযত 
বাংলা ভাষায় প্রোক্শত ও প্রাপ্তব্য গ্রন্াবলী

শ্রীল ভক্তিরক্ষে শ্রীধর কেবযগাস্বামী মহারাযের গ্রন্াবলী

শ্রীমদ্ভগবদ্বীত  
(সম্াশ্দত)
শ্রীভশ্তিরসামতৃশ্সনু্ 
(সম্াশ্দত)
শ্রীপ্রপন্নেবীবনামতৃম্
শ্রীলপ্রমধাম-কদব-ক্াত্রম্
শ্রীভশ্তিরষিে হশ্রেথামতৃ
শ্রীভশ্তিরষিে শ্দব্যবাণবী

শ্রীশ্শষিাষ্টে
অশ্ভনব পরুট সুন্র 
ভগবান্ কগারসুন্লরর 
বশ্ণিগভব্ব  শ্বপ্রেম্ভেবীোর 
সমাহার
শ্রীগুরুলদব ও তঁার েরুণ
লপ্রমময় অলবেষণ
শাশ্বত সুখ শ্নলেতন

শ্রীমঠ হইযত প্রোক্শত ও প্রাপ্তব্য অন্যান্য গ্রন্াবলী

শ্রীচিতন্যিশ্রতামতৃ
শ্রীচিতন্যভাগবত
শরণাগশ্ত
শ্রীলগৌিবীয়-গবীতাঞ্জশ্ে
শ্রীব্রহ্মসংশ্হত
শ্রীেৃষ্ণেণ ব্বামতৃ
শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্্য

শ্রীনবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গ
পরমাথব্ব-ধর্ব্ব শ্নণ ব্বয়
শ্রীহশ্রনাম-মহাত্্য
শ্রীেৃষ্ণানুশবীেন সংঘ বাণবী
অর্ব্ব ন-েণ



শ্রীমচ্চৈতন্য-সারস্বত-মঠবর উদ্গীতকগীর্ত্তিরতি য়র্্রিং
র্বভ্রৎ সিংভার্ত গঙ্গতঠ-র্িকঠ-িবদ্গীপ-ককালার্রিরাজর ।
যত্র শ্রীজগৌর-সারস্বত-মতর্িরতা শ্রীজগৌরগাথা গণৃর্তি
র্িত্িং রূপানুগ-শ্রীকৃতমর্ত-গুরু-কগৌরাঙ্গ-রাধার্রতাশা ॥

—শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগ�োস্োমী মহোরোজ

“দে পরম রমণীয় ক্েব্য-আশ্রগম শ্রীগ�ৌর-সরস্তীর মতোনুরতি অনুকলূ 
ষ্োনুশীলন-তৎপর ক্নক্কিঞ্চন ভতি�ণ ক্নত্যকোল সপোর্ষে শ্রীশ্রীগুরু-
দ�ৌরোঙ্গ-�োন্ধর্্ষ ো-দ�োক্বন্দসুন্দর-�গণর গরেমগসবন তৎপরতোয় আশোবন্ধ 
হৃেগয় অফুরন্ত মোধুগে্ষ্যোজ্জ্বল গরেম-সম্পগের ভোণ্োরী শ্রীশ্রীরূপরঘুনোগের 
পরমোনু�গত্য ক্নরন্তর মহোবেোন্য অবতোরীভ�বোন্ শ্রীশ্রীগ�ৌরোঙ্গসুন্দগরর 
নোমগুণোনুকীর্্ষন কক্রয়ো েোগকন, ক্েব্যক্িন্তোমক্ণধোম শ্রীবৃন্দোবনোক্ভন্ন 
নোবক্বিপধোগম পোক্ততপোবনীভ�বতী ভো�ীরেীর মগনোরম তটক্নকতটবর্্তী 
ক্�ক্ররোজ শ্রীগ�োবর্্ষ নোক্ভন্ন দকোলবিীগপ দেেীপ্যমোন এই মঠরোজবে্ষ্য 
শ্রীচিতন্য-সোরস্ত মঠ তোঁ হোর ত্রমক্ববর্্ষ নোম উে�ীতকীক্র্্ষর উড্ীয়মোন 
ক্বজয় কোক্রয়ো জয়শ্রী ধোরন পরূ্্ষ ক ক্নত্য ক্বরোজমোন রক্হয়োগেন” ।


