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শ্রীগ�ৌরাব্দ
পরূ্ত্তাব্দ—৫৩৭  প্রবরৃ্তাব্দ—৫৩৮

বঙ্তাব্দ—১৪২৯–১৪৩০ 
খষৃ্তাব্দ—২০২৩–২০২৪ 
শকতাব্দ—১৯৪৪–১৯৪৫

শ্রীগ�ৌড়ীয়-পর্ব্ব -তালিকা
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এইবতার করুণতা কর ববষ্ণব গ�তাসতাঞি ।
পঞিিপতাবন গিতামতা ঞবনন গকহ নতাই ॥
কতাহতার ঞনকনে গ�নে পতাপ দনূর যতায় ।
এমন দয়তাে প্রভু গকবতা গকতাথতা পতায় ॥
�ঙ্তার পরশ বহনে পশ্তানি পতাবন ।
দশত্নন পঞবত্র কর এই গিতামতার গুণ ॥
হঞরস্তানন অপরতানে িতানর হঞরনতাম ।
গিতামতাস্তানন অপরতানে নতাঞহক এডতান ॥
গিতামতার হৃদনয় সদতা গ�তাঞবন্দ-ঞবশ্তাম ।
গ�তাঞবন্দ কনহন মম ববষ্ণব পরতান ॥
প্রঞি জনমে কঞর আশতা চরনণর েুঞে ।
ননরতার্নম কর দয়তা আপনতার বঞে ॥
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শ্রীশ্রীগুরু-গ�ৌরতানঙ্ৌ জয়িঃ

শ্রীন�ৌডীয়-পর্ত্ -িতাঞেকতা
শ্রীগ�ৌরাব্দ

পূর্ব্ব াব্দ—৫৩৭  প্রবরৃ্াব্দ—৫৩৮
বঙ্াব্দ—১৪২৯–১৪৩০ খষৃ্াব্দ—২০২৩–২০২৪ শকাব্দ—১৯৪৪–১৯৪৫

বর্ত্মতান যনু� শুদ্ধভঞতিঞসদ্ধতান্তেতারতার পনুঃ-প্রবর্ত্ক ওঁ ঞবষু্ণপতাদ পরমহংস
শ্রীি ভলতিলবগ�াদ ঠাকুর মহাশগয়র 

প্র�তাঢ় গনেহেন্য শ্রীব্রহ্ম-মতাধ্ব-গ�ৌডীয়সম্প্রদতায়য়কসংরক্ষকতাচতাযত্্যভতাস্কর
ভ�বান্ শ্রীশ্রীি ভলতিলিদ্ান্ত িরস্বতী গ�াস্বামী প্রভুপাগদর

পরম-ঞপ্রয়পতারত্দ িথতা নবদ্ীপ শ্রীয়চিন্য-সতারস্বি মনের 
প্রঞিষ্তািতা-সভতাপঞি-আচতাযত্্য অনন্তশ্রীঞবভঞূরি 

ওঁ ঞবষু্ণপতাদ পরমহংসকুেচডূতামঞণ
শ্রীি ভলতিরক্ষক শ্রীধর গদবগ�াস্বামী মহারাগের

ঞপ্রয়িমপতারত্দ িৎকরৃ্ত্ক মননতানীি ও স্েতাঞভঞরতি 
গসবতানয়ি-সভতাপঞি-আচতাযত্্য 

ওঁ লবষু্পাদ লবশ্বগুরু শ্রীি ভলতিসুন্দর গ�ালবন্দ গদবগ�াস্বামী মহারাগের
ঞপ্রয়িমপতারত্দ িৎকরৃ্ত্ক মননতানীি ও স্েতাঞভঞরতি 

গসবতানয়ি-সভতাপঞি-আচতাযত্্য 
ওঁ লবষু্পাদ লবশ্বগুরু শ্রীি ভলতিল�র্ব্ব ি আচারব্ব্য মহারাগের

ঞপ্রয়িমপতারত্দ প্রঞিঞষ্ি ও স্েতাঞভঞরতি 
শ্রীয়চিন্য-সতারস্বি মনের বর্ত্মতান সভতাপঞি-আচতাযত্্য

ওঁ লবষু্পাদ শ্রীি ভলতিলতিক ল�রীহ মহারাগের

কৃপতাঞননদ্ত্ নশ
শ্রীচচতন্য-িারস্বত মঠ (আন্তেব্ব ালতক)

হইনি প্রকতাঞশি
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দীক্ষার তালরখ—১৪৩০ িাগির

ববশতাখ—৯।১৭।৩০।৩১

বজ্যষ্—৮।১৪।১৫।১৯।২০।২২।৩২

আরতাঢ়—১।৭।৯।১২।১৭।২১।২২।২৪।৩১

শ্তাবণ—১৪।৩২

ভতাদ্র—৬।৯।১০।১২।১৩।১৪।১৭।২০।২৫।৩০।৩১

আঞবিন—১।২।৩।৬।২৮।৩০

কতাঞর্ত্ক—২।৩।৪।৫।৯।১৫।২১।২৩।২৫।২৬।২৯।৩০

অগ্রহতায়ণ—২।৪।৫।৬।৭।১০।১২।২১।২৩।২৮।৩০

গপৌর—১।৪।৭।২৯

মতাঘ—১।২।৩।৪।৬।৭।৯।১০।১৩।১৬।১৮।২৩।২৪।২৫।২৭।২৮।২৯

ফতাল্গুন—১।৩।৬।৭।৮।১১।১৩।১৬।১৭।২২।২৪।২৬।২৯।৩০

বচত্র—১।৪।১০।১১
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শ্রীশ্রীগুরু-গ�ৌরতানঙ্ৌ জয়িঃ

শ্রীগ�ৌড়ীয়-পর্ব্ব -তালিকা
(ভতারিীয় ষ্্যতান্তারত্  সময়তানুসতানর)

লবষু্ মাি—৩০ লদ�
১ ঞবষু্ণ, ২৩ ফতাল্গুন, ৮ মতাচত্, বেুবতার, কৃষ্ণ প্রঞিপদ রতাত্রী ৭।১৯।১ । প্রাতঃ 

৫।৫৭।২৬ �গত পূর্ব্ব াহ্ন ৯।৫১।০ মগধ্য শ্রীগ�ৌর পূল্ ব্বমা ব্রগতর পার্ । 
শ্রীে�ন্াথ লমগরের আ�গন্দাৎিব । শ্রীধাম �বদ্ীপস্থ শ্রীচচতন্য-িারস্বত  
মগঠ িাধার্ মহামগহাৎিব ও মহাপ্রিাদ লবতর্ । উঃ ৫।৫৭।২৬, 
অঃ ৫।৩৮।৯ ।

৫ ঞবষু্ণ, ২৭ ফতাল্গুন, ১২ মতাচত্, রঞববতার, কৃষ্ণ পঞ্চমী রতাত্রী ৭।৩৫।২৮ ।  
শ্রীগুর্ত্ তাঞবভত্ তাব পীে শ্রীপতাে হতাপতাঞনয়তা শ্রীয়চিন্য-সতারস্বি আশ্নম    

শ্রীশ্রীগুরু-গ�ৌরতাঙ্-�তান্ধর্ত্ তা-গ�তাঞবন্দসুন্দরজীউ
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শ্রীশ্রীগুরু-গ�ৌরতাঙ্-রতােতা-গ�তাপীনতাথ 
জীউর শ্রীঞবগ্রহ�নণর প্রতাকে্য   
মহতামনহতাৎসব ও পঞ্চম গদতাে উৎসব । 
ঞত্রদঞডিস্বতামী শ্রীমদ্ভঞতিশরণ শতান্ত 
মহতারতানজর আঞবভত্ তাব । উঃ ৫।৫৩।৪০, 
অঃ ৫।৩৯।৫৩ ।

৮ ঞবষু্ণ, ৩০ ফতাল্গুন, ১৫ মতাচত্, বেুবতার, 
কৃষ্ণ অষ্মী ঞদবতা ৩।৪।২৯। শ্রীি 
শ্রীবাি পলডিগতর আলবভব্ব াব ।  
উঃ ৫।৫০।৪৬, অঃ ৫।৪১।৭ ।

চচত্র মাি—৩০ লদ�
৯ ঞবষু্ণ, ১ বচত্র, ১৬ মতাচত্, বহৃস্পঞিবতার, কৃষ্ণ নবমী ঞদবতা ১২।৫৮।৪৪ । 

ঞত্রদঞডিস্বতামী শ্রীমদ্ভঞতিঞবগ্রহ ঞভকু্ষ মহতারতানজর ঞিনরতাভতাব ।  
উঃ ৫।৪৯।৪৮, অঃ ৫।৪১।৩২ ।

১০ ঞবষু্ণ, ২ বচত্র, ১৭ মতাচত্, শুক্রবতার, কৃষ্ণ দশমী ঞদবতা ১০।৪২।২০ ।  
উঃ ৫।৪৮।৫০, অঃ ৫।৪১।৫৭ ।

১১ ঞবষু্ণ, ৩ বচত্র, ১৮ মতাচত্, শঞনবতার, কৃষ্ণ 
একতাদশী ঞদবতা ৮।১৯।৫২ । পাপলবগমাচ�ী 
একাদশী ব্রগতর উপবাি । উঃ ৫।৪৭।৫২, 
অঃ ৫।৪২।২১ ।

১২ ঞবষু্ণ, ৪ বচত্র, ১৯ মতাচত্, রঞববতার, কৃষ্ণ দ্তাদশী 
প্রতািঃ ৫।৫৫।৪৪ পনর ত্রনয়তাদশী রতাত্রী 
৩।৩৬।৫০ । প্রাতঃ ৫।৪৬।৫৩ �গত প্রাতঃ 
৫।৫৫।৪৪ মগধ্য একাদশীর পার্ । শ্রীমন্ 
মহতাপ্রভুর বরতাহন�নর শুভ ঞবজয়-মনহতাৎসব । 
শ্রীে গ�তাঞবন্দ গঘতার েতাকুনরর ঞিনরতাভতাব ।  শ্রীরতামতানুজ আচতাযত্ ্য

শ্রীশ্রীগুরু-গ�ৌরতাঙ্-রতােতা-গ�তাপীনতাথ 
জীউ, শ্রীপতাে হতাপতাঞনয়তা েতাম
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শ্রীপতাদ সনি্যন্দ্রচন্দ্র ভট্তাচতাযত্্য মনহতাদনয়র 
ঞনযত্্যতাণ । উঃ ৫।৪৬।৫৩, অঃ ৫।৪২।৪৫ ।

১৩ ঞবষু্ণ, ৫ বচত্র, ২০ মতাচত্, গসতামবতার, কৃষ্ণ চিুদ্ত্ শী  
রতাত্রী ১।২৪।৪১ । উঃ ৫।৪৫।৫৪, অঃ ৫।৪৩।৯ ।

১৪ ঞবষু্ণ, ৬ বচত্র, ২১ মতাচত্, মঙ্েবতার, অমতাবস্তা রতাত্রী 
১১।২৫।৪৫ । অমতাবস্তার উপবতাস । উঃ 
৫।৪৪।৫৫, অঃ ৫।৪৩।৩২ ।

১৯ ঞবষু্ণ, ১১ বচত্র, ২৬ মতাচত্, রঞববতার, গ�ৌর পঞ্চমী 
রতাত্রী ৭।৭।৫ । শ্রীপতাদ রতামতানুজ আচতানযত্্যর 
আঞবভত্ তাব । ঞত্রদঞডিস্বতামী শ্রীমদ্ভঞতিহৃদয় 
বন মহতারতানজর আঞবভত্ তাব । উঃ ৫।৪০।৪, 
অঃ ৫।৪৫।২৪ ।

২১ ঞবষু্ণ, ১৩ বচত্র, ২৮ মতাচত্, মঙ্েবতার, গ�ৌর 
সপ্তমী রতাত্রী ৮।৪৭।৪৩ । ঞত্রদঞডিস্বতামী 
শ্রীমদ্ভঞতি-ঞবেতাস িীথত্ মহতারতানজর আঞবভত্ তাব । 
উঃ ৫।৩৮।৭, অঃ ৫।৪৬।৭ ।

২৩ ঞবষু্ণ, ১৫ বচত্র, ৩০ মতাচত্, বহৃস্পঞিবতার, গ�ৌর  
নবমী রতাত্রী ১২।৮।৪০ । শ্রীশ্রীরামচগ্রের 
েগ্াৎিব । শ্রীশ্রীরতাম-নবমীর ব্রি ও 
উপবতাস । “মে্যতাননে জমে ভতাবনয়ৎ” । 
উঃ ৫।৩৬।১২, অঃ ৫।৪৬।৫২ ।

২৪ ঞবষু্ণ, ১৬ বচত্র, ৩১ মতাচত্, শুক্রবতার, গ�ৌর 
দশমী রতাত্রী ২।১২।১৬ । প্রতািঃ ৫।৩৫।১২ 
�নি পরূ্ত্ তানে ৯।৩৯।১২ মনে্য শ্রীশ্রীরতাম-
নবমী ব্রনির পতারণ । উঃ ৫।৩৫।১২, 
অঃ ৫।৪৭।১২ ।

শ্রীে ভঞতিহৃদয় বন মহতারতাজ

শ্রীে ভঞতিঞবেতাস িীথত্ মহতারতাজ

শ্রীসীিতারতাম, েক্ষ্মণ ও হনুমতানজী
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(এলপ্রি মাি—৩০ লদ�)
২৫ ঞবষু্ণ, ১৭ বচত্র, ১ এঞপ্রে, শঞনবতার, গ�ৌর 

একতাদশী গশররতাত্রী ৪।১৭।৫৩ । অদ্য 
একতাদশীর উবতাস ননহ । উঃ ৫।৩৪।১৪, 
অঃ ৫।৪৭।৩৪

২৬ ঞবষু্ণ, ১৮ বচত্র, ২ এঞপ্রে, রঞববতার, গ�ৌর 
দ্তাদশী অনহতারতাত্র । ব্যঞু্িী মহাদ্াদশী 
ব্রগতর উপবাি । ঁও লবষু্পাদ শ্রীি 
ভলতিসুন্দর গ�ালবন্দ গদবগ�াস্বামী  
মহারাগের লতগরাভাব মগহাৎিব ।  
শ্রীকৃনষ্ণর দমনকতানরতাপণ উৎসব । 
উঃ ৫।৩৩।১৭, অঃ ৫।৪৭।৫৭ ।

২৭ ঞবষু্ণ, ১৯ বচত্র, ৩ এঞপ্রে, গসতামবতার, গ�ৌর 
দ্তাদশী প্রতািঃ ৬।১৩।৪৫ । প্রাতঃ ৫।৩২।১৮ 
�গত প্রাতঃ ৬।১৩।৪৫ মগধ্য  ব্যঞু্িী 
মহাদ্াদশীর পার্ । উঃ ৫।৩২।১৮, 
অঃ ৫।৪৮।১৮ ।

২৯ ঞবষু্ণ, ২১ বচত্র, ৫ এঞপ্রে, বেুবতার, গ�ৌর 
চিুদ্ত্ শী ঞদবতা ৯।৮।৫৮ । উঃ ৫।৩০।২৪, 
অঃ ৫।৪৯।৪ ।

৩০ ঞবষু্ণ, ২২ বচত্র, ৬ এঞপ্রে, বহৃস্পঞিবতার, 
পঞূণত্মতা ঞদবতা ৯।৫৬।৩৮ । শ্রীকৃনষ্ণর বসন্ত 
রতাস । শ্রীশ্রীবেরতানমর রতাসযতাত্রতা । শ্রীে 
বংশীবদতানন্দ েতাকুনরর ও শ্রীে শ্তামতানন্দ 
প্রভুর আঞবভত্ তাব । পঞূণত্মতার উপবতাস । 
উঃ ৫।২৯।২৫, অঃ ৫।৪৯।২৫ ।

ঁও ঞবষু্ণপতাদ শ্রীে ভঞতিসুন্দর 
গ�তাঞবন্দ গদবন�তাস্বতামী মহতারতাজ

শ্রীে শ্তামতানন্দ প্রভু

শ্রীপতাদ কৃষ্ণদতাস বতাবতাজী 
মহতারতাজ
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মধুসূদ� মাি—২৯ লদ�  

৫ মেুসূদন, ২৭ বচত্র, ১১ এঞপ্রে, মঙ্েবতার, কৃষ্ণ পঞ্চমী প্রতািঃ ৬।২৯।১৪ পনর 
কৃষ্ণ রষ্ী গশররতাত্রী ৪।৩৭।৪ । শ্রীপতাদ কৃষ্ণদতাস বতাবতাজী মহতারতানজর 
ঞিনরতাভতাব । উঃ ৫।২৪।৪২, অঃ ৫।৫১।২২ ।

৬ মেুসূদন, ২৮ বচত্র, ১২ এঞপ্রে, বেুবতার, কৃষ্ণ সপ্তমী রতাত্রী ২।২৯।২ । শ্রীে 
অঞভরতাম েতাকুনরর ঞিনরতাভতাব । উঃ ৫।২৩।৪৫, অঃ ৫।৫১।৪৬ ।

চবশাখ মাি—৩১ লদ�
৯ মেুসূদন, ১ ববশতাখ, ১৫ এঞপ্রে, শঞনবতার, 

কৃষ্ণ দশমী রতাত্রী ৭।২১।১৬। শ্রীি 
বনৃ্দাব� দাি ঠাকুগরর লতগরাভাব ।  
উঃ ৫।২০।৫৮, অঃ ৫।৫২।৫৮ ।

১০ মেুসূদন, ২ ববশতাখ, ১৬ এঞপ্রে, রঞববতার, 
কৃষ্ণ একতাদশী অপরতানে ৪।৫৯।৬ । 
বরুলথ�ী একাদশী ব্রগতর উপবাি । 
শ্রীযতুি গসৌরীন্দ্রনতাথ ভঞতি বতাঞরঞে প্রভুর  
ঞিনরতাভতাব । উঃ ৫।২০।৩, অঃ ৫।৫৩।২৩ ।

১১ মেুসূদন, ৩ ববশতাখ, ১৭ এঞপ্রে, গসতামবতার, কৃষ্ণ দ্তাদশী ঞদবতা ২।৪৫।২৭ । 
সূগরব্বাদয় হইগত পূর্ব্ব হ্ন ৯।৩০।৪২ মগধ্য একাদশীর পার্ ।  
উঃ ৫।১৯।৮, অঃ ৫।৫৩।৪৮ ।

১২ মেুসূদন, ৪ ববশতাখ, ১৮ এঞপ্রে,  
মঙ্েবতার, গ�ৌর ত্রনয়তাদশী ঞদবতা 
১২।৪৪।৫৭ । শ্রীউেনুবঞডয়তায় 
শ্রীয়চিন্য-সতারস্বি মনে শ্রীশ্রীগুরু-
গ�ৌরতাঙ্-রতােতা-বনৃ্দতাবনচন্দ্র জীউর 
প্রতাকে্য মনহতাৎসব । উঃ ৫।১৮।১৩, 
অঃ ৫।৫৪।১৩ ।

শ্রীে বনৃ্দতাবন দতাস েতাকুর

শ্রীশ্রীগুরু-গ�ৌরতাঙ্-রতােতা-বনৃ্দতাবনচন্দ্র জীউ
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১৩ মেুসূদন, ৫ ববশতাখ, ১৯ এঞপ্রে, বেুবতার, 
কৃষ্ণ চিুদ্ত্ শী ঞদবতা ১১।১।৬ । ওঁ লবষু্পাদ  
পলরব্রােকাচারব্ব্যবরব্ব্য অগষ্ার্রশতশ্রী 
শ্রীশ্রীমদ্ভলতিল�র্ব্ব ি আচারব্ব্য গদবগ�াস্বামী 
মহারাগের লতগরাভাব  মগহাৎিব । 
উঃ ৫।১৭।২০, অঃ ৫।৫৪।৪০ ।

১৪ মেুসূদন, ৬ ববশতাখ, ২০ এঞপ্রে, 
বহৃস্পঞিবতার, অমতাবস্তা ঞদবতা ৯।৪০।১২ । 
শ্রীি �দাধর পলডিত গ�াস্বামীর আলবভব্ব াব ।  উঃ ৫।১৬।২৮,  
অঃ ৫।৫৫।৮ ।

১৫ মেুসূদন, ৭ ববশতাখ, ২১ এঞপ্রে, শুক্রবতার, গ�ৌর প্রঞিপদ  
ঞদবতা ৮।৪৩।৪২ । ঞত্রদঞডিস্বতামী শ্রীমদ্ভতি্যতানেতাক পরমহংস মহতারতানজর 
আঞবভত্ তাব । উঃ ৫।১৫।৩৩, অঃ ৫।৫৫।৩৩ ।

১৬ মেুসূদন, ৮ ববশতাখ, ২২ এঞপ্রে, শঞনবতার, গ�ৌর ঞদ্িীয়তা ঞদবতা 
৮।১৫।২৯ ।  শ্রীমদ্ভঞতিঞবচতার যতাযতাবর মহতারতানজর আঞবভত্ তাব ।  
উঃ  ৫।১৪।৪১, অঃ ৫।৫৬।১ ।

১৭ মেুদদূন, ৯ ববশতাখ, ২৩ এঞপ্রে, রঞববতার, গ�ৌর িৃিীয়তা ঞদবতা ৮।১৮।১৭ । 
অক্ষয়-তৃতীয়া । শ্রীশ্রীজ�ন্তাথনদনবর ২১ ঞদবস-ব্যতাপী  চন্দন  যতাত্রতা  
আরম্ভ । উঃ ৫।১৩।৫৭, অঃ ৫।৫৬।২১ ।

শ্রীে ভঞতিঞবচতার 
যতাযতাবর মহতারতাজ শ্রীপতাদ শঙ্করতাচতাযত্ ্য

শ্রীে ভতি্যতানেতাক 
পরমহংস মহতারতাজ

ওঁ ঞবষু্ণপতাদ শ্রীে ভঞতিঞনর্ত্ ে 
আচতাযত্ ্য মহতারতাজ
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১৯ মেুসূদন, ১১ ববশতাখ, ২৫ এঞপ্রে, মঙ্েবতার,  
গ�ৌর পঞ্চমী  ঞদবতা ৯।৫৫।৩১ । শ্রীপতাদ শঙ্করতাচতানযত্্যর আঞবভত্ তাব । 
ঞত্রদঞডি-স্বতামী শ্রীমদ্ভঞতিঞবেতাস �ভতাঞতিননমী মহতারতানজর ঞিনরতাভতাব ।  
উঃ ৫।১২।৩০, অঃ ৫।৫৭।২ ।

২১ মেুসূদন, ১৩ ববশতাখ, ২৭ এঞপ্রে, বহৃস্পঞিবতার, গ�ৌর 
সপ্তমী ঞদবতা ১।১২।৫৫ । জনুে সপ্তমী । শ্রীজতানেবী পজূতা ।  
উঃ ৫।১১।৫, অঃ ৫।৫৭।৪৫ ।

২৩ মেুসূদন, ১৫ য়বশতাখ, ২৯ এঞপ্রে, শঞনবতার, গ�ৌর নবমী অপরতানে 
 ৫।১৮।৩৫ । শ্রীঞনি্যতানন্দ-শঞতি শ্রীজতানেবতানদবীর ও শ্রীরতামশঞতি 
সীিতানদবীর আঞবভত্ তাব । উঃ ৫।৯।৪১ অঃ ৫।৫৮।২৯ ।

২৪ মেুসূদন, ১৬ ববশতাখ, ৩০ এঞপ্রে, রঞববতার, গ�ৌর দশতামী রতাত্রী ৭।১২।৩০ ।  
উঃ ৫।৯।০, অঃ ৫।৫৮।৫২ ।
(গম মাি—৩১ লদ�)

২৫ মেুসূদন, ১৭ ববশতাখ, ১ গম, গসতামবতার, গ�ৌর একতাদশী 
রতাত্রী ৮।৫০।১৫ । গমালহ�ী একাদশী ব্রগতর উপবাি ।  
উঃ ৫।৮।২০, অঃ ৫।৫৯।১৬ ।

২৬ মেুসূদন, ১৮ ববশতাখ, ২ গম, মঙ্েবতার, 
গ�ৌর দ্তাদশী রতাত্রী ১০।৩।৫৯ । 
প্রাতঃ ৫।৭।৪০ �গত পূর্ব্ব াহ্ন 
৯।২৫।০ মগধ্য একাদশীর পার্ ।  
উঃ ৫।৭।৪০, অঃ ৫।৫৯।৪০ ।

২৮ মেুসূদন, ২০ ববশতাখ, ৪ গম, বহৃস্পঞিবতার, 
গ�ৌর চিুদ্ত্ শী রতাত্রী ১১।৫।১৩ । 
ভ�বান্ শ্রী�লৃিংহগদগবর আলবভব্ব াব । 
শ্রীশ্রী�লৃিংহ-চতুর্ব্ব শী ব্রত ও উপবাি । 
শ্রীচচতন্য-িারস্বত মগঠর বর্ব্বমা� 

শ্রীশ্রীেক্ষ্মী-নঞৃসংহনদব ও 
প্রহেতাদ মহতারতাজ
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িভাপলত-আচারব্ব্য ওঁ লবষু্পাদ 
পলরব্রােকাচারব্ব্যবরব্ব্য অগষ্ার্রশতশ্রী 
শ্রীশ্রীমদ্ভলতিলতিক  ল�রীহ মহারাগের 
আলবভব্ব াব উপিগক্ষ শ্রীব্যািপূো 
মহামগহাৎিব । উঃ ৫।৬।২২ অঃ ৬।০।৩০ ।

২৯ মেুসূদন, ২১ ববশতাখ, ৫ গম, শুক্রবতার, 
প ূঞণত্মতা রতাত্রী ১০।৪৯।৩০ । প্রাতঃ ৫।৫।৪৩ 
�গত পূর্ব্ব াহ্ন ৯।২৪।৭ মগধ্য শ্রীশ্রী�লৃিংহ-
চতুর্ব্ব শী ব্রগতর  পার্ । শ্রীকৃনষ্ণর ফুেনদতাে 
ও সঞেে-ঞবহতার । বদু্ধ প ূঞণত্মতা । শ্রীে 
পরনমবিরী দতাস েতাকুনরর ঞিনরতাভতাব । 
শ্রীে শ্রীঞনবতাস আচতানযত্্যর আঞবভত্ তাব । 
 উঃ ৫।৫।৪৩ অঃ ৬।০।৫৫ ।
লত্রলবক্রম মাি—৩০ লদ�  

১ ঞত্রঞবক্রম, ২২ ববশতাখ, ৬ গম, শঞনবতার, কৃষ্ণ 
প্রঞিপদ রতাত্রী ১০।৪।৩৯ । ঞত্রদঞডিস্বতামী 
শ্রীমদ্ভঞতিসতারঙ্ গ�তাস্বতামী মহতারতানজর 
ঞিনরতাভতাব । উঃ ৫।৫।৬, অঃ ৬।১।২২ ।

৫ ঞত্রঞবক্রম, ২৬ ববশতাখ, ১০ গম, বেুবতার, 
কৃষ্ণ পঞ্চমী ঞদবতা ৩।২৪।৪৫ । শ্রীে 
রতামতানন্দ   রতানয়র ঞিনরতাভতাব । উঃ ৫।২।৪১, 
অঃ ৬।৩।১৩ ।

৯ ঞত্রঞবক্রম, ৩০ ববশতাখ, ১৪ গম, রঞববতার, 
কৃষ্ণ নবমী  প্রিঃ ৫।১৯।৫। পনর দশমী 
রতাত্রী ৩।২৪।১৯ । শ্রীপতাদ সনন্ততার কৃষ্ণ 
দতাসতাঞেকতারী প্রভুর ঞনযত্্যতাণ । উঃ ৫।০।২৫, 
অঃ ৬।৫।১৩ ।

শ্রীে ভঞতিসতারঙ্ গ�তাস্বতামী 
মহতারতাজ

শ্রীপতাদ সনন্ততার কৃষ্ণ 
দতাসতাঞেকতারী প্রভু

ওঁ ঞবষু্ণপতাদ শ্রীে ভঞতিঞিেক  
ঞনরীহ  মহতারতাজ
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১০ ঞত্রঞবক্রম, ৩১ ববশতাখ, ১৫ গম, গসতামবতার, কৃষ্ণ একতাদশী রতাত্রী ১।২২।০ । 
অদ্য দশমী ঞবদ্ধতা হওয়তায় একতাদশী ব্রনির উপবতাস ননহ । উঃ ৪।৫৯।৫৩, 
অঃ ৬।৫।৪৫ ।

চে্যষ্ঠ মাি—৩২ লদ�
১১ ঞত্রঞবক্রম, ১ বজ্যষ্, ১৬ গম, মঙ্েবতার, কৃষ্ণ 

দ্তাদশী রতাত্রী ১১।৩৫।৫৯ । অপরা একাদশী 
ব্রগতর উপবাি । শ্রীে বনৃ্দতাবন দতাস েতাকুর 
আঞবভত্ তাব । উঃ ৪।৫৯।২১, অঃ ৬।৬।১৭ ।

১২ ঞত্রঞবক্রম, ২ বজ্যষ্, ১৭ গম, বেুবতার, কৃষ্ণ 
ত্রনয়তাদশী রতাত্রী ১০।১২।৫১ । প্রাতঃ ৪।৫৮।৫০ 
�গত পূর্ব্ব াহ্ন ৯।২১।৩০ মগধ্য একাদশীর 
পার্ । উঃ ৪।৫৮।৫০, অঃ ৬।৬।৫০ ।

১৩ ঞত্রঞবক্রম, ৩ বজ্যষ্, ১৮ গম, বহৃস্পঞিবতার, কৃষ্ণ চিুদ্ত্ শী  
রতাত্রী ৯।১৩।৪৬ । উঃ ৪।৫৮।১৯, অঃ ৬।৭।২৩ ।

১৪ ঞত্রঞবক্রম, ৪ বজ্যষ্, ১৯ গম, শুক্রবতার, অমতাবস্তা রতাত্রী ৮।৪৩।৩৩ ।  
অমতাবস্তার উপবতাস । উঃ ৪।৫৭।৪৯, অঃ ৬।৭।৫৭ ।

১৫ ঞত্রঞবক্রম, ৫ বজ্যষ্, ২০ গম, 
শঞনবতার, গ�ৌর প্রঞিপদ রতাত্রী 
৮।৪৩।২৩ । শ্রীয়চিন্য-সতারস্বি 
কৃষ্ণতানুশীেন সনঘের শ্রীশ্রীগুরু-
গ�ৌরতাঙ্-রতােতা-মদননমতাহন জীউর 
প্রতাকে্য মনহতাৎসব । উঃ ৪।৫৭।১৯, 
অঃ ৬।৮।৩১ ।

১৮ ঞত্রঞবক্রম, ৮ বজ্যষ্, ২৩ গম, 
মঙ্েবতার, গ�ৌর চিুথথী রতাত্রী ১১।৪১।১ । ঞত্রদঞডিস্বতামী শ্রীমদ্ভঞতিন�ৌরব ঞ�ঞর 

শ্রীে বনৃ্দতাবন দতাস েতাকুর

 শ্রীশ্রীগুরু-গ�ৌরতাঙ্-রতােতা-মদননমতাহন জীউ
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মহতারতানজর (শ্রীপতাদ পরমতানন্দ ঞবদ্যতারত্ন প্রভুর) 
ঞিনরতাভতাব । উঃ ৪।৫৫।৫৩, অঃ ৬।১০।১৭ ।

২৫ ঞত্রঞবক্রম, ১৫ বজ্যষ্, ৩০ গম, মঙ্েবতার, গ�ৌর 
দশমী ঞদবতা ১০।১৫।৫১ । দশহরতা, শ্রী�ঙ্তাপজূতা । 
শ্রী�ঙ্তামতািতা গ�তাস্বতাঞমনীর আঞবভত্ তাব । শ্রীে  
বেনদব ঞবদ্যতাভরূণ প্রভুর ঞিনরতাভতাব । 
উঃ ৪।৫৫।৫, অঃ ৬।১২।৩৮ ।

২৬ ঞত্রঞবক্রম, ১৬ বজ্যষ্, ৩১ গম, বেুবতার, গ�ৌর 
একতাদশী ঞদবতা ১১।২।৬ । ল�র্ব্ব িা একাদশী 
ব্রগতর উপবাি । উঃ ৪।৫৫।০, অঃ ৬।১২।৫৭ ।

(েু� মাি—৩০ লদ�)

২৭ ঞত্রঞবক্রম, ১৭ বজ্যষ্, ১ জুন, বহৃস্পঞিবতার, গ�ৌর দ্তাদশী ঞদবতা ১১।১৭।৭ । 
প্রাতঃ ৪।৫৪।৫৫ �গত পূর্ব্ব াহ্ন ৯।২১।৩ মগধ্য একাদশীর পার্ ।  
উঃ ৪।৫৪।৫৫, অঃ ৬।১৩।১৯ ।

২৮ ঞত্রঞবক্রম, ১৮ বজ্যষ্, ২ জুন, শুক্রবতার, গ�ৌর ত্রনয়তাদশী ঞদবতা ১১।১।৪৩ । 
শ্রীপতাে পতাঞনহতাঞেনি শ্রীে রঘুনতাথ দতাস গ�তাস্বতামীর প্রদর্ দডি  
মনহতাৎসব । উঃ ৪।৫৪।৫১, অঃ ৬।১৩।৪২ ।

২৯ ঞত্রঞবক্রম, ১৯ বজ্যষ্, ৩ জুন, শঞনবতার, গ�ৌর 
চিুদ্ত্ শী ঞদবতা ১০।১৭।৮ । উঃ ৪।৫৪।৪৬, 
অঃ ৬।১৪।৩ ।

৩০ ঞত্রঞবক্রম, ২০ বজ্যষ্, ৪ জুন, রঞববতার, 
পঞূণত্মতা ঞদবতা ৯।৫।১৪ । শ্রীশ্রীজ�ন্তাথনদনবর 
নেতান যতাত্রতা । শ্রীে মকুুন্দ দর্ ও শ্রীে শ্রীের  
পঞডিনির ঞিনরতাভতাব । পঞূণত্মতার উপবতাস । 
উঃ ৪।৫৪।৪২, অঃ ৬।১৪।২৬ ।

শ্রীে শ্তামতানন্দ প্রভু

 শ্রীে বেনদব ঞবদ্যতাভরূণ প্রভু
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বাম� মাি—২৯ লদ�
১ বতামন, ২১ বজ্যষ্, ৫ জুন, গসতামবতার, কৃষ্ণ প্রঞিপদ ঞদবতা ৭।৩০।৬ । শ্রীে 

শ্তামতানন্দ প্রভুর ঞিনরতাভতাব । উঃ ৪।৫৪।৩৯, অঃ ৬।১৪।৫০ ।

২ বতামন, ২২ বজ্যষ্, ৬ জুন, মঙ্েবতার, কৃষ্ণ ঞদ্িীয়তা প্রতািঃ ৫।৩৫।৪৪ ।  
পনর িৃিীয়তা রতাত্রী ৩।২৬।১২ । শ্রীন�ৌরহঞর ভঞতিসম্পদ প্রভুর ঞনযত্্যতাণ ।  
উঃ ৪।৫৪।৩৫, অঃ ৬।১৫।১২ ।

৪ বতামন, ২৪ বজ্যষ্, ৮ জুন, বহৃস্পঞিবতার, কৃষ্ণ পঞ্চমী রতাত্রী ১০।৩৯।২৫ ।  
শ্রীে বনক্রবির পঞডিনির আঞবভত্ তাব । উঃ ৪।৫৪।৩১, অঃ ৬।১৬।২ ।

৯ বতামন, ২৯ বজ্যষ্, ১৩ জুন, মঙ্েবতার, কৃষ্ণ দশমী ঞদবতা ১১।৩৮।২৫ । 
উঃ ৪।৫৪।২৪, অঃ ৬।১৮।৮ ।

১০ বতামন, ৩০ বজ্যষ্, ১৪ জুন, বেুবতার, কৃষ্ণ 
একতাদশী ঞদবতা ১০।১৩।১৮ । গরাল��ী 
একাদশী ব্রগতর উপবাি । শ্রীযতুিতা 
রমতানদবীর ঞনযত্্যতাণ । উঃ ৪।৫৪।২২, 
অঃ ৬।১৮।৩৩ ।

১১ বতামন, ৩১ বজ্যষ্, ১৫ জুন, বহৃস্পঞিবতার, 
কৃষ্ণ দ্তাদশী ঞদবতা ৯।১১।৪০ । প্রাতঃ ৪।৫৪।২০ �গত ৯।১১।৪০ মগধ্য 
একাদশীর পার্ । উঃ ৪।৫৪।২০, অঃ ৬।১৮।৫৮ ।

আষাঢ় মাি—৩১ লদ�
১৩ বতামন, ১ আরতাঢ়, ১৭ জুন, শঞনবতার, কৃষ্ণ চিুদ্ত্ শী ঞদবতা ৮।৩৫।৫১ । 

উঃ ৪।৫৪।২০, অঃ ৬।১৯।৫১ ।

১৪ বতামন, ২ আরতাঢ়, ১৮ জুন, রঞববতার, অমতাবস্তা ঞদবতা ৯।৩।৩০ । শ্রীি 
�দাধর পলডিত গ�াস্বামীর ও শ্রীি িলচিদা�ন্দ ভলতিলবগ�াদ ঠাকুগরর 
লতগরাভাব ।  অমতাবস্তার উপবতাস । উঃ ৪।৫৪।১৯, অঃ ৬।২০।১৭ ।

 শ্রীযুতিতা রমতানদবী
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১৫ বতামন, ৩ আরতাঢ়, ১৯ জুন, গসতামবতার, 
গ�ৌর প্রঞিপদ ঞদবতা ৯।৫৭।২৫ ।  
শ্রীগুলডিচা মার্ব্ব � । উঃ ৪।৫৪।১৯, 
অঃ ৬।২০।৪২ ।

১৬ বতামন, ৪ আরতাঢ়, ২০ জুন, মঙ্েবতার, 
গ�ৌর ঞদ্িীয়তা ঞদবতা ১১।২৫।২১ । 
শ্রীশ্রীে�ন্াথগদগবর রথরাত্রা । 
শ্রীি স্বরূপ দাগমাদর গ�াস্বামী 
প্রভুর লতগরাভাব । উঃ ৪।৫৪।১৯, 
অঃ ৬।২১।১০ ।

১৮ বতামন, ৬ আরতাঢ়, ২২ জুন, বহৃস্পঞিবতার, গ�ৌর চিুথথী ঞদবতা ৩।৭।২ ।  
রতাত্রী ২।৩০।৪২ �নি অমু্বতাচী প্রবঞৃর্ঃ ।  উঃ ৪।৫৪।১৮, অঃ ৬।২২।২ ।

১৯ বতামন, ৭ আরতাঢ়, ২৩ জুন, শুক্রবতার, গ�ৌর পঞ্চমী অপরতানে ৫।৮।৪৭ । 
গহরতা-পঞ্চমী । শ্রীশ্রীেক্ষ্মীঞবজয় । পর ঞদবস শ্রীপরুীেতানম গহরতা- 
পঞ্চমী ও শ্রীশ্রীেক্ষ্মীঞবজয় । উঃ ৪।৫৪।১৮, অঃ ৬।২২।২৯ ।

২২ বতামন, ১০ আরতাঢ়, ২৬ জুন, গসতামবতার, গ�ৌর অষ্মী রতাত্রী ৯।৫৬।৪২ ।  

শ্রীশ্রীজ�ন্তাথনদনবর রথযতাত্রতা

শ্রীে সঞচিদতানন্দ ভঞতিঞবননতাদ েতাকুর
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শ্রীপতাদ অঞজি কৃষ্ণ ব্রহ্মচতারীর ঞিনরতােতান । উঃ ৪।৫৫।৩৪, অঃ ৬।২২।২৭ । 
ঞদবতা ২।৫৪।৪৬ �নি অমু্বতাচী ঞনবঞৃর্ঃ ।

২৪ বতামন, ১২ আরতাঢ়, ২৮ জুন, বেুবতার, 
গ�ৌর দশমী রতাত্রী ১১।২।৪ । ঞত্রদঞডিস্বতামী 
শ্রীমদ্ভঞতিকমে মেুসূদন মহতারতানজর 
ঞিনরতাভতাব  ও শ্রীযতুিতা কৃষ্ণময়ী গদবীর 
ঞনযত্্যতাণ । উৎকেমনি শ্রীশ্রীজ�ন্তাথনদনবর 
পনুযত্তাত্রতা । উঃ ৪।৫৬।২৫, অঃ ৬।২২।২৭ ।

২৫ বতামন, ১৩ আরতাঢ়, ২৯ জুন, বহৃস্পঞিবতার, গ�ৌর 
একতাদশী রতাত্রী ১০।৪৮।১৬ । শয়চ�কাদশী 
ব্রগতর উপবাি । শ্রীহঞরর শয়ন । একতাদশ্তারম্ভ 
পনক্ষ চতািুর্ত্ তাস্ ব্রিতারম্ভ । উঃ ৪।৫৬।৫১, অঃ ৬।২২।২৭ ।

২৬ বতামন, ১৪ আরতাঢ়, ৩০ জুন, শুক্রবতার, গ�ৌর দ্তাদশী রতাত্রী ১০।৫।০ । 
প্রাতঃ ৪।৫৭।১৬ �গত পূর্ব্ব াহ্ন ৯।২৫।৪০ মগধ্য একাদশীর পার্ ।  
দ্তাদশ্তারম্ভপনক্ষ  চতািুর্ত্ তাস্  ব্রিতারম্ভ । উঃ ৪।৫৭।১৬, অঃ ৬।২২।২৬ ।

(েুিাই মাি—৩১ লদ� )

২৮ বতামন, ১৬ আরতাঢ়, ২ জুেতাই, রঞববতার, গ�ৌর চিুদ্ত্ শী রতাত্রী ৭।২০।২৯ । 
 উঃ ৪।৫৮।৫, অঃ ৬।২২।২৩ ।

২৯ বতামন, ১৭ আরতাঢ়, ৩ জুেতাই, গসতামবতার, পঞূণত্মতা অপরতানে ৫।২৬।৫২ । 
শ্রীগুরুপূল্ ব্বমা । শ্রীি ি�াত� গ�াস্বামী প্রভুর লতগরাভাব । গপৌ্ ব্বমাস্ারম্ভ 
পগক্ষ চাতুর্ব্ব াস্ ব্রতারম্ভ । প ূঞণত্মতার উপবতাস । উঃ ৪।৫৮।৩০, অঃ ৬।২২।২২ ।

শ্রীধর মাি—২৯ লদ� (প্রথমাদ্ব্ব )

২ শ্রীের, ১৯ আরতাঢ়, ৫ জুেতাই, বেুবতার, কৃষ্ণ ঞদ্িীয়তা ঞদবতা ১২।৫৭।৪৩ । 
ঞত্রদঞডিস্বতামী শ্রীমদ্ভঞতিহৃদয় বন মহতারতানজর ঞিনরতাভতাব ।  
উঃ ৪।৫৯।১৭, অঃ ৬।২২।১৮ ।

শ্রীে  ভঞতিকমে 
মেুসূদন  মহতারতাজ
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৫ শ্রীের, ২২ আরতাঢ়, ৮ জুেতাই, শঞনবতার, কৃষ্ণ পঞ্চমী প্রতািঃ ৫।৩৫।৫৮ ।  পনর 
রষ্ী রতাত্রী ৩।১৮।১৩ । শ্রীে গ�তাপতাে ভট্ গ�তাস্বতামী প্রভুর ঞিনরতাভতাব । 
উঃ ৫।০।২৭, অঃ ৬।২২।১০ ।

৭ শ্রীের, ২৪ আরতাঢ়, ১০ জুেতাই, গসতামবতার, কৃষ্ণ অষ্মী রতাত্রী ১১।২৩।১১ । 
শ্রীে গেতাকনতাথ গ�তাস্বতামী প্রভুর ঞিনরতাভতাব । উঃ ৫।১।১১, অঃ ৬।২২।৩ ।

৯ শ্রীের, ২৬ আরতাঢ়, ১২ জুেতাই, বেুবতার, কৃষ্ণ দশমী রতাত্রী ৮।৫২।৩৮ । 
উঃ ৫।১।৫৪, অঃ ৬।২১।৫৪ ।

১০ শ্রীের, ২৭ আরতাঢ়, ১৩ জুেতাই, বহৃস্পঞিবতার, কৃষ্ণ একতাদশী রতাত্রী ৮।১৭।২ । 
কালমকা একাদশী ব্রগতর উপবাি । উঃ ৫।২।১৫, অঃ ৬।২১।৪৯ ।

১১ শ্রীের, ২৮ আরতাঢ়, ১৪ জুেতাই, শুক্রবতার, কৃষ্ণ দ্তাদশী রতাত্রী ৮।১২।১২ । 
প্রাতঃ ৫।২।৩৬ �গত পূর্ব্ব াহ্ন ৯।২৮।৫৮ মগধ্য একাদশীর পার্ । 
উঃ ৫।২।৩৬, অঃ ৬।২১।৪৪ ।

১৩ শ্রীের, ৩০ আরতাঢ়, ১৬ জুেতাই, রঞববতার, কৃষ্ণ চিুদ্ত্ শী রতাত্রী ৯।৩৩।৩ । 
উঃ ৫।৩।১৫, অঃ ৬।২১।৩১ ।

১৪ শ্রীের, ৩১ আরতাঢ়, ১৭ জুেতাই, গসতামবতার, অমতাবস্তা রতাত্রী ১০।৫৫।৭ ।  
ঁও লবষু্পাদ পরমহংি পলরব্রােকাচারব্ব্যবরব্ব্য অগষ্ার্রশতশ্রী 

শ্রীে গেতাকনতাথ গ�তাস্বতামী  
প্রভুর সমতাঞে মঞন্দর শ্রীে গ�তাপতাে ভট্ গ�তাস্বতামী প্রভুশ্রীে ভঞতিহৃদয় বন মহতারতাজ
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শ্রীশ্রীমদ্ভলতিরক্ষক শ্রীধর গদবগ�াস্বামী 
মহারাগের লতগরাভাব মগহাৎিব । 
উঃ ৫।৩।৩৪, অঃ ৬।২১।২৪ ।

রোব্ মাি—৩২ লদ�
পরুুগষার্ম মাি—৩০ লদ�

১ পরুুনরতার্ম, ১ শ্তাবণ, ১৮ জুেতাই, মঙ্েবতার, 
গ�ৌর প্রঞিপদ রতাত্রী ১২।৩৭।৫৮ । উঃ 
৫।৩।৫২, অঃ ৬।২১।২৭ ।

১১ পরুুনরতার্ম, ১১ শ্তাবণ, ২৮ জুেতাই, শুক্রবতার, 
গ�ৌর দশমী ঞদবতা ৯।৪৪।৫১ । উঃ ৫।৭।২৩, অঃ ৬।১৮।৩৫ ।

১২ পরুুনরতার্ম, ১২ শ্তাবণ, ২৯ জুেতাই, শঞনবতার, গ�ৌর একতাদশী  
ঞদবতা ৮।৩৬।৪৯ ।  পলমি�ী একাদশী ব্রগতর উপবাি । উঃ ৫।৭।৫৫,  
অঃ ৬।১৮।৩ ।

১৩ পরুুনরতার্ম, ১৩ শ্তাবণ, ৩০ জুেতাই, রঞববতার, গ�ৌর দ্তাদশী ঞদবতা ৭।৪।৪২ । 
প্রাতঃ ৫।৮।২৩ �গত পূর্ব্ব াহ্ন ৭।৪।৪২ মগধ্য একাদশীর পার্ ।  
উঃ ৫।৮।২৩, অঃ ৬।১৭।২৭ ।

১৪ পরুুনরতার্ম, ১৪ শ্তাবণ, ৩১ জুেতাই, গসতামবতার, গ�ৌর ত্রনয়তাদশী প্রতািঃ 
 ৫।১২।৩৪ পনর চিুদ্ত্ শী রতাত্রী ৩।৪।২৮ । উঃ ৫।৮।৫৩, অঃ ৬।১৬।৫৩ ।
(আ�স্ট মাি—৩১ লদ�)

১৫ পরুুনরতার্ম, ১৫ শ্তাবণ, ১ আ�স্ট, মঙ্েবতার, পঞূণত্মতা রতাত্রী  
১২।৪৫।২৮ । উঃ ৫।৯।২২, অঃ ৬।১৬।১৮ ।

২৫ পরুুনরতার্ম, ২৫ শ্তাবণ, ১১ আ�স্ট, শুক্রবতার, কৃষ্ণ দশমী ঞদবতা  
৭।৫৪।১৬ । উঃ ৫।১৩।৪৩, অঃ ৬।৯।৫৯ ।

২৬ পরুুনরতার্ম, ২৬ শ্তাবণ, ১২ আ�স্ট, শঞনবতার, কৃষ্ণ একতাদশী ঞদবতা   

ওঁ ঞবষু্ণপতাদ শ্রীে ভঞতিরক্ষক 
শ্রীের গদবন�তাস্বতামী মহতারতাজ
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৮।১৮।২৫ । পরমা একাদশী ব্রাগতর উপচাি । উঃ ৫।১৪।৬, অঃ 
৬।৯।১৮ ।

২৭ পরুুনরতার্ম, ২৭ শ্তাবণ, ১৩ আ�স্ট, রঞববতার, কৃষ্ণ দ্তাদশী ঞদবতা ৯।১৩।০ ।  
প্রাতঃ ৫।১৪।২৮ �গত পূর্ব্ব াহ্ন ৯।১৩।০ মগধ্য একাদশীর পার্ । উঃ 
৫।১৪।২৮, অঃ ৬।৮।৩৬ ।

২৯ পরুুনরতার্ম, ২৯ শ্তাবণ, ১৫ আ�স্ট, মঙ্েবতার, কৃষ্ণ চিুদ্ত্ শী ঞদবতা  
১২।১৬।৪৩ । উঃ ৫।১৫।১১, অঃ ৬।৭।১১ ।

৩০ পরুুনরতার্ম, ৩০ শ্তাবণ, ১৬ আ�স্ট, বেুবতার, অমতাবস্তা ঞদবতা  
২।১৪।১০ । উঃ ৫।১৫।৩২, অঃ ৬।৬।২৮ ।

ভাদ্র মাি—৩১ লদ�

শ্রীধর মাি—২৯ লদ� (গশষাদ্ব্ব )

১৮ শ্রীের, ২ ভতাদ্র, ২০ আ�স্ট, রঞববতার, 
গ�ৌর চিুথথী রতাত্রী ৯।১৩।২৭ । শ্রীে 
বংশীদতাস বতাবতাজী মহতারতানজর ঞিনরতাভতাব । 
উঃ ৫।১৬।৪৯, অঃ ৬।৩।২৯ ।

২১ শ্রীের, ৫ ভতাদ্র, ২৩ আ�স্ট, বেুবতার, গ�ৌর 
সপ্তনমৌ  রতাত্রী ১০।১৮।৪৪ । শ্রীপতাদ অনঙ্ 
গমতাহন দতাসতাঞেকতারী প্রভুর ঞনযত্্যতাণ । 
উঃ ৫।১৭।৪১, অঃ ৬।১।৯ ।

২৩ শ্রীের, ৭ ভতাদ্র, ২৫ আ�স্ট, শুক্রবতার, গ�ৌর 
নবমী রতাত্রী ৮।৩৪।৪ । ঞত্রদঞডিস্বতামী শ্রীমদ্ভঞতিপ্রসূন গবতােতায়ণ মহতারতানজর 
ঞিনরতাভতাব । উঃ ৫।১৮।১৪, অঃ ৫।৫৯।৩৪ ।

২৪ শ্রীের, ৮ ভতাদ্র, ২৬ আ�স্ট, শঞনবতার, গ�ৌর দশমী রতাত্রী ৭।৪।২৮ ।  
উঃ ৫।১৮।৩৮, অঃ ৫।৫৮।৩৮ ।

শ্রীে বংশীদতাস বতাবতাজী মহতারতাজ
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২৫ শ্রীের, ৯ ভতাদ্র, ২৭ আ�স্ট, রঞববতার, গ�ৌর 
একতাদশী অপরতানে ৫।১৪।২৩ । পলবত্রাগরাপ্ী 
একাদশী ব্রগতর উপবাি । শ্রীশ্রীরতােতান�তাঞবনন্দর  
ঝুেনযতাত্রতা আরম্ভ । �বদ্ীপ শ্রীচচতন্য-িারস্বত 
মগঠ মািব্যাপী শ্রীহলর স্মর্ময় মগহাৎিব 
আরম্ভ । উঃ ৫।১৯।১, অঃ ৫।৫৭।৪১ ।

২৬ শ্রীের, ১০ ভতাদ্র, ২৮ আ�স্ট, গসতামবতার, গ�ৌর 
দ্তাদশী ঞদবতা ৩।৮।৪০ । প্রাতঃ ৫।১৯।২৪ 
�গত পূর্ব্ব াহ্ন ৯।৩১।৫০ মগধ্য একাদশীর 
পার্ । শ্রীি রূপ গ�াস্বামী প্রভু ও শ্রীি 
গ�ৌরীদাি পলডিত গ�াস্বামীর লতগরাভাব । শ্রীশ্রীকৃনষ্ণর পঞবত্রতানরতাপন 
উৎসব । উঃ ৫।১৯।২৪, অঃ ৫।৫৬।৪৪ ।

২৮ শ্রীের, ১২ ভতাদ্র, ৩০ আ�স্ট, বেুবতার, গ�ৌর 
চিুদ্ত্ শী ঞদবতা ১০।২৬।১৫ । উঃ ৫।২০।৮, 
অঃ ৫।৫৪।৪৮ ।

২৯ শ্রীের, ১৩ ভতাদ্র, ৩১ আ�স্ট, বহৃস্পঞিবতার, 
পঞূণত্মতা ঞদবতা ৭।৫৮।২৮ । শ্রীশ্রীরতােতা-
গ�তাঞবনন্দর ঝুেনযতাত্রতা সমতাপ্ত । শ্রীশ্রীবিগদব 
আলবভব্ব াব গপৌ্ ব্বমািীর উপবাি । 
উঃ ৫।২০।৩০, অঃ ৫।৫৩।৫০ ।

হৃষীগকশ মাি—২৯ লদ�
(গিগটেম্বর মাি—৩০ লদ�)

১ হৃরীনকশ, ১৪ ভতাদ্র, ১ গসনটেম্র, শুক্রবতার, কৃষ্ণ প্রঞিপদ  
প্রতািঃ ৫।৩৩।৫৩ । পনর ঞদ্িীয়তা রতাত্রী ৩।১৬।৩৩ । প্রতািঃ ৫।২০।৫২ 
�নি পরূ্ত্ তানে ৯।৩১।৩২ মনে্য শ্রীশ্রীবেনদব আঞবভত্ তাব উপবতানসর পতারণ ।  
উঃ ৫।২০।৫২, অঃ ৫।৫২।৫২ ।

শ্রীে রূপ গ�তাস্বতামী প্রভু

শ্রীবেনদব প্রভু
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৭ হৃরীনকশ, ২০ ভতাদ্র, ৭ গসনটেম্র, বহৃস্পঞিবতার, 
কৃষ্ণ অষ্মী রতাত্রী ৮।৩।৪০ । শ্রীশ্রীকৃগষ্র 
ে্াষ্মী ব্রত ও উপবাি । শ্রীকৃনষ্ণর 
আঞবভত্ তাব সময় মে্যরতাত্র । উঃ ৫।২২।৫৬, 
অঃ ৫।৪৬।৫৬ ।

৮ হৃরীনকশ, ২১ ভতাদ্র, ৮ গসনটেম্র, শুক্রবতার, 
কৃষ্ণ নবমী রতাত্রী ৮।২৭।১৪ । �গন্দাৎিব । 
প্রাতঃ ৫।২৩।১৬ �গত পূর্ব্ব াহ্ন ৯।৩০।৫০ 
মগধ্য শ্রীশ্রীকৃগষ্র ে্াষ্মী ব্রগতর 
পার্ । ঞববিবনরণ্য ঞত্রদঞডিস্বতামী 
শ্রীমদ্ভঞতিনবদতান্ত স্বতামী মহতারতানজর  
আঞবভত্ তাব । উঃ ৫।২৩।১৬, অঃ ৫।৪৫।৫৬ ।

৯ হৃরীনকশ, ২২ ভতাদ্র, ৯ গসনটেম্র, শঞনবতার,  
কৃষ্ণ দশমী রতাত্রী ৯।২২।৩২ । 
উঃ ৫।২৩।৩৫, অঃ ৫।৪৪।৫৫ ।

১০ হৃরীনকশ, ২৩ ভতাদ্র, ১০ গসনটেম্র, 
রঞববতার, কৃষ্ণ একতাদশী রতাত্রী ১০।৪৪।২৯ । 
অদ্য উপবতাস ননহ । উঃ ৫।২৩।৫৫, 
অঃ ৫।৪৩।৫৫ ।

১১ হৃরীনকশ, ২৪ ভতাদ্র, ১১ গসনটেম্র, গসতামবতার, কৃষ্ণ দ্তাদশী রতাত্রী  
১২।২৭।৫৭ । পক্ষবলদ্ব্ব �ী মহাদ্াদশী ব্রগতর উপবাি । উঃ ৫।২৪।১৪, 
অঃ ৫।৪২।৪৭ ।

১২ হৃরীনকশ, ২৫ ভতাদ্র, ১২ গসনটেম্র, মঙ্েবতার, কৃষ্ণ ত্রনয়তাদশী রতাত্রী  
২।২৬।৪৪ । প্রাতঃ ৫।২৪।৩৩ �গত পূর্ব্ব াহ্ন ৯।৩০।১৭ মগধ্য পক্ষবলদ্ব্ব �ী 
মহাদ্াদশী ব্রগতর পার্ । উঃ ৫।২৪।৩৩, অঃ ৫।৪১।৫৩ ।

১৩ হৃরীনকশ, ২৬ ভতাদ্র, ১৩ গসনটেম্র, বেুবতার, কৃষ্ণ চিুদ্ত্ শী গশররতাত্রী  
৪।৩১।১১ । উঃ ৫।২৪।৫২, অঃ ৫।৪০।৫২ ।

শ্রীে ভঞতিনবদতান্ত স্বতামী মহতারতাজ

ভ�বতান্ শ্রীকৃষ্ণ
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১৪ হৃরীনকশ, ২৭ ভতাদ্র, ১৪ গসনটেম্রর, বহৃস্পঞিবতার, অমতাবস্তা 
অনহতারতাত্র । অমতাবস্তার উপবতাস । উঃ ৫।২৫।১১, অঃ ৫।৩৯।৫১ ।

আলশ্ব� মাি—৩০ লদ�
২০ হৃরীনকশ, ২ আঞবিন, ২০ গসনটেম্র, বেুবতার, গ�ৌর পঞ্চমী ঞদবতা ১০।৪৮।৩৩ । 

শ্রীঅয়দ্ি-পত্নী সীিতানদবীর আঞবভত্ তাব । উঃ ৫।২৭।৪, অঃ ৫।৩৩।৪৪ ।
২২ হৃরীনকশ, ৪ আঞবিন, ২২ গসনটেম্র, শুক্রবতার, গ�ৌর সপ্তমী ঞদবতা ৯।৮।৪৬ । 

শ্রীিলিতা-িপ্তমী । উঃ ৫।২৭।৪১, অঃ ৫।৩১।৪১ ।
২৩ হৃরীনকশ, ৫ আঞবিন, ২৩ গসনটেম্র, শঞনবতার, গ�ৌর অষ্মী ঞদবতা ৭।২৯।৩০ । 

শ্রীরাধা-অষ্মী (আঞবভত্ তাব সময় মে্যতানে) । উঃ ৫।২৮।০, অঃ ৫।৩০।৪০ ।

২৪ হৃরীনকশ, ৬ আঞবিন, ২৪ গসনটেম্র, রঞববতার, গ�ৌর নবমী প্রতািঃ ৫।৫১।৩৫  
পনর গ�ৌর দশমী রতাত্রী ৩।৪৭।৪১ । উঃ ৫।২৮।১৯, অঃ ৫।২৯।৩৯ ।

২৫ হৃরীনকশ, ৭ আঞবিন, ২৫ গসনটেম্র, গসতামবতার, গ�ৌর একতাদশী  
রতাত্রী ১।৩২।৩ । পাচশ্বব্বকাদশী ও শ্রীবাম�গদগবর আলবভব্ব াব উপিগক্ষ 
উপবাি । শ্রীহঞরর পতাবিত্ পঞরবর্ত্ন । উঃ ৫।২৮।৩৪, অঃ ৫।২৮।৩৪ ।

শ্রীেঞেিতানদবীর জমেস্তান শ্রীশ্রীরতােতা-গ�তাঞবন্দ
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২৬ হৃরীনকশ, ৮ আঞবিন, ২৬ 
গসনটেম্র,মঙ্েবতার, গ�ৌর দ্তাদশী 
রতাত্রী ১১।৯।১৯ । শ্রীবাম�গদগবর 
আলবভব্ব াব । শ্রীবাম�গদগবর অচিব্ব �াগন্ত  
প্রাতঃ ৬।৫৬।২২ �গত পূর্ব্ব াহ্ন ৯।২৮।৩৭ 
মগধ্য পচশ্বব্বকাদশীর পার্ । শ্রীি েীব 
গ�াস্বামী প্রভুর আলবভব্ব াব । উঃ ৫।২৯।৩, 
অঃ ৫।২৭।৪৩ ।

২৭ হৃরীনকশ, ৯ আঞবিন, ২৭ 
গসনটেম্র, বেুবতার, গ�ৌর ত্রনয়তাদশী  
রতাত্রী ৮।৪৩।১১ । শ্রীি িলচিদা�ন্দ ভলতিলবগ�াদ ঠাকুগরর আলবভব্ব াব । 
উঃ ৫।২৯।২২, অঃ ৫।২৬।৪২ ।

২৮ হৃরীনকশ, ১০ আঞবিন, ২৮ গসনটেম্র, বহৃস্পঞিবতার, গ�ৌর চিুদ্ত্ শী রতাত্রী 
৬।৪৪।৬ । শ্রীি হলরদাি ঠাকুগরর লতগরাভাব । শ্রীঅনন্ত-চিুদ্ত্ শী ব্রি । 
উঃ ৫।২৯।৪৩, অঃ ৫।২৫।৪৩ ।

২৯ হৃরীনকশ, ১১ আঞবিন, ২৯ গসনটেম্র, শুক্রবতার, পঞূণত্মতা অপর্ত্ তানে ৪।৪।৪৪ । 
ঞববিরূপ মনহতাৎসব । নবদ্ীপ শ্রীয়চিন্য-সতারস্বি মনের মতাসব্যতাপী উৎসব 
সমতাপ্ত । পঞূণত্মতার উপবতাস । উঃ ৫।৩০।২, অঃ ৫।২৪।৪২ ।

শ্রীে ভঞতিঞবননতাদ েতাকুর শ্রীে হঞরদতাস েতাকুনরর ঞিনরতাভতাব েীেতাশ্রীে জীব গ�তাস্বতামী প্রভু

শ্রীবতামননদব ও বঞে মহতারতাজ
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পমি�াভ মাি—২৯ লদ�
(অগ্াবর মাি—৩১ লদ�)

২ পদ্মনতাভ, ১৩ আঞবিন, ১ অন্তাবর, রঞববতার, 
কৃষ্ণ ঞদ্িীয়তা ঞদবতা  ১২।১২।২৫ । 
ঞত্রদঞডিস্বতামী শ্রীমদ্ভঞতিঞবেতাস িীথত্ 
মহতারতানজর ঞিনরতাভতাব । উঃ ৫।৩০।৪৩, 
অঃ ৫।২২।৪৩ ।

১০ পদ্মনতাভ, ২১ আঞবিন, ৯ অন্তাবর, 
গসতামবতার, কৃষ্ণ দশমী ঞদবতা ১।৩১।৪৫ । 
উঃ ৫।৩৩।৩৫, অঃ ৫।১৪।৫৫ ।

১১ পদ্মনতাভ, ২২ আঞবিন, ১০ অন্তাবর, মঙ্েবতার, কৃষ্ণ একতাদশী ঞদবতা  
৩।৩২।৪৬ । ইলন্দরা একাদশী ব্রগতর উপবাি । উঃ ৫।৩৪।০ 
অঃ ৫।১৪।০ ।

১২ পদ্মনতাভ, ২৩ আঞবিন, ১১ অন্তাবর, বেুবতার, কৃষ্ণ দ্তাদশী সন্ধ্যতা  
৫।৩৯।৩০ । প্রাতঃ ৫।৩৪।২৩ �গত পূর্ব্ব াহ্ন ৯।২৭।১৭ মগধ্য একাদশীর 
পার্ । উঃ ৫।৩৪।২৩, অঃ ৫।১৩।৩ ।

১৪ পদ্মনতাভ, ২৫ আঞবিন, ১৩ অন্তাবর, 
শুক্রবতার,  কৃষ্ণ চিুদ্ত্ শী রতাত্রী ৯।২৬।২৫ । 
উঃ ৫।৩৫।১৩, অঃ ৫।১১।১৩ ।

১৫ পদ্মনতাভ, ২৬ আঞবিন, ১৪ অন্তাবর, 
শঞনবতার, অমতাবস্তা রতাত্রী ১০।৪৯।৫৮ । 
অমতাবস্তার উপবতাস । উঃ ৫।৩৫।৩৭, 
অঃ ৫।১০।১৭

১৬ পদ্মনতাভ, ২৭ আঞবিন, ১৫ অন্তাবর,  
রঞববতার, গ�ৌর প্রঞিপদ রতাত্রী  
১১।৪৭।৪৫ । ওঁ লবষু্পাদ পরমহংি 
পলরব্রােকাচারব্ব্যবরব্ব্য অগষ্ার্রশতশ্রী 

শ্রীে ভঞতিঞবেতাস িীথত্ মহতারতাজ

ওঁ ঞবষু্ণপতাদ শ্রীে ভঞতিঞনর্ত্ ে 
আচতাযত্ ্য মহতারতাজ
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শ্রীি ভলতিল�র্ব্ব ি আচারব্ব্য মহারাগের আলবভব্ব াব মহামগহাৎিব । 
উঃ ৫।৩৬।২, অঃ ৫।৯।২২ ।

১৮ পদ্মনতাভ, ২৯ আঞবিন, ১৭ অন্তাবর, মঙ্েবতার, গ�ৌর িৃিীয়তা  
রতাত্রী ১২।৯।২৭ । শ্রীযতুিতা রতােতারতাণী গদবী 
গচৌেুরতাণীর ঞনযত্্যতাণ । উঃ ৫।৩৬।৫৭, 
অঃ ৫।৭।৩৭ ।

১৯ পদ্মনতাভ, ৩০ আঞবিন, ১৮ অন্তাবর, বেুবতার, 
গ�ৌর চিুথথী  রতাত্রী ১১।৩৫।২৫ । ঞত্রদঞডিস্বতামী 
শ্রীপতাদ ভঞতিদঞয়ি দতানমতাদর মহতারতানজর   
ঞিনরতাভতাব । উঃ ৫।৩৭।২৪, অঃ ৫।৬।৪৪ ।

কালর্ব্বক মাি—৩০ লদ�
২২ পদ্মনতাভ, ৩ কতাঞর্ত্ক, ২১ অন্তাবর, শঞনবতার, 

গ�ৌর সপ্তমী রতাত্রী ৭।১৯।৫৪ । শ্রীশ্রীদু�ত্তাপজূতা । 
উঃ ৫।৩৮।৫০, অঃ ৫।৪।১০ ।

২৫ পদ্মনতাভ, ৬ কতাঞর্ত্ক, ২৪ অন্তাবর, মঙ্েবতার, 
গ�ৌর দশমী ঞদবতা ১২।৪১।২৮ । শ্রীরতামচনন্দ্রর 
ঞবজনয়তাৎসব ও শ্রীমধ্বতাচতানযত্্যনরর  
আঞবভত্ তাব । উঃ ৫।৪০।২২, অঃ ৫।১।৪২ ।

২৬ পদ্মনতাভ, ৭ কতাঞর্ত্ক, ২৫ অন্তাবর, বেুবতার, 
গ�ৌর একতাদশী ঞদবতা ১০।১৭।৩১ । পাপাঙু্শা 
একাদশী ব্রগতর উপবাি । একতাদশ্তারম্ভ পনক্ষ ঊর্ত্ ব্রি, দতানমতাদর-ব্রি, 
কতাঞর্ত্ক-ব্রি বতা ঞনয়ম-গসবতা অরম্ভ । উঃ ৫।৪০।৫৫, অঃ ৫।০।৫৫ ।

২৭ পদ্মনতাভ, ৮ কতাঞর্ত্ক, ২৬ অন্তাবর, বহৃস্পঞিবতার, গ�ৌর দ্তাদশী  
ঞদবতা ৭।৫৬।৪৫ । প্রাতঃ ৫।৪১।২৬ �গত পূর্ব্ব াহ্ন ৭।৫৬।৪৫ মগধ্য  
একাদশীর পার্ । শ্রীি রঘ�ুাথ দাি গ�াস্বামী, শ্রীি রঘ�ুাথ ভট্ট গ�াস্বামী ও 
শ্রীি কৃষ্দাি কলবরাে গ�াস্বামীর লতগরাভাব । উঃ ৫।৪১।২৬, অঃ ৫।০।৬ ।

 শ্রীভঞতিদঞয়ি দতানমতাদর মহতারতাজ

শ্রীমধ্বতাচতানযত্ ্যর
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২৮ পদ্মনতাভ, ৯ কতাঞর্ত্ক, ২৭ অন্তাবর, শুক্রবতার, গ�ৌর ত্রনয়তাদশী প্রতািঃ ৫।৪৩।৩০ 
পনর গ�ৌর চিুদ্ত্ শী রতাত্রী ৩।৪১।৫ । উঃ ৫।৪১।৫২, অঃ ৪।৫৯।২৪ ।

২৯ পদ্মনতাভ, ১০ কতাঞর্ত্ক, ২৮ অন্তাবর, শঞনবতার, পঞূণত্মতা রতাত্রী ১।৫৫।২২ । 
শ্রীকৃনষ্ণর শতারদীয়তা রতাসযতাত্রতা । শ্রীে মরুতারী গুনপ্তর ঞিনরতাভতাব । 
গপৌ্ ব্বমাস্ারম্ভ পগক্ষ ঊর্ব্ব ব্রত, দাগমাদর-ব্রত, কালর্ব্বক-ব্রত বা ল�য়ম-
গিবা অরম্ভ । পঞূণত্মতার উপবতাস । চন্দ্র গ্রহণ রতাত্রী ১।০৫ হইনি  রতাত্রী ২।২৪ 
পযত্ন্ত । উঃ ৫।৪২।২০, অঃ ৪।৫৮।৪৩ ।

দাগমাদর মাি—৩০ লদ�
৩ দতানমতাদর, ১৩ কতাঞর্ত্ক, ৩১ অন্তাবর, 

মঙ্েবতার, কৃষ্ণ িৃিীয়তা রতাত্রী ১০।৫৮।২৫ । 
ঞত্রদঞডিস্বতামী শ্রীমদ্ভঞতিশ্রীরূপ পরুী মহতারতানজর  
ঞিনরতাভতাব । উঃ ৫।৪৩।৫১, অঃ ৪।৫৬।৪৯ ।
(�গভম্বর মাি—৩০ লদ�)

৫ দতানমতাদর, ১৫ কতাঞর্ত্ক, ২ ননভম্র, বহৃস্পঞিবতার, 
কৃষ্ণ পঞ্চমী রতাত্রী ১১।২৪।৩৮ । 
শ্রীে ননরতার্ম েতাকুনরর ঞিনরতাভতাব । 
উঃ ৫।৪৪।৫৪, অঃ ৪।৫৫।৩৫ ।

শ্রীে রঘুনতাথ দতাস গ�তাস্বতামী শ্রীে কৃষ্ণদতাস কঞবরতাজ গ�তাস্বতামী

শ্রীে ননরতার্ম েতাকুর
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৬ দতানমতাদর, ১৬ কতাঞর্ত্ক, ৩ ননভম্র, 
শুক্রবতার, কৃষ্ণ রষ্ী রতাত্রী ১২।২৩।৫৭ । 
শ্রীে ভঞতিঞবচতার যতাযতাবর মহতারতানজর  
ঞিনরতাভতাব । উঃ ৫।৪৫।২৭, অঃ ৪।৫৫।০ ।

৮ দতানমতাদর, ১৮ কতাঞর্ত্ক, ৫ ননভম্র, রঞববতার, 
কৃষ্ণ অষ্মী রতাত্রী ৩।৩৭।৫৭ । বহুেতাষ্মী । 
শ্রীরতােতাকুনডি নেতানদতানতাঞদ মনহতাৎসব । 
শ্রীরতােতাকুডি প্রতাকে্য ঞিঞথ । উঃ ৫।৪৬।৩৭, 
অঃ ৪।৫৩।৫৩ ।

৯ দতানমতাদর, ১৯ কতাঞর্ত্ক, ৬ ননভম্র, গসতামবতার, কৃষ্ণ নবমী গশররতাত্রী 
৫।৪০।৪২ ।শ্রীে বীরচন্দ্র প্রভুর আঞবভত্ তাব । 
ঁও লবষু্পাদ পরমহংি পলরব্রােকাচারব্ব্যবরব্ব্য 
অগষ্ার্র-শতশ্রী শ্রীি ভলতিরক্ষক শ্রীধর 
গদব-গ�াস্বামী মহারাগের শুভ আলবভব্ব াব 
মহামগহাৎিব । শ্রীপতাদ সখীচরণ দতাস 
বতাবতাজী মহতারতানজর ঞিনরতাভতাব । 
উঃ ৫।৪৭।১২, অঃ ৪।৫৩।২০ ।

১১ দতানমতাদর, ২১ কতাঞর্ত্ক, ৮ ননভম্র, 
বেুবতার, কৃষ্ণ দশমী ঞদবতা ৭।৫০।২৭ । 
উঃ ৫।৪৮।২৫, অঃ ৪।৫২।১৬ ।

শ্রীে ভঞতিঞবচতার যতাযতাবর মহতারতাজ

শ্রীরতােতাকুডি

ওঁ ঞবষু্ণপতাদ শ্রীে ভঞতিরক্ষক  
শ্রীের গদবন�তাস্বতামী মহতারতাজ 
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১২ দতানমতাদর, ২২ কতাঞর্ত্ক, ৯ ননভম্র, 
বহৃস্পঞিবতার, কৃষ্ণ একতাদশী  
ঞদবতা ৯।৫৩।১ । শ্রীরমা একাদশী ব্রগতর 
উপবাি । উঃ ৫।৪৯।৪, অঃ ৪।৫১।৪৬ ।

১৩ দতানমতাদর, ২৩ কতাঞর্ত্ক, ১০ ননভম্র, শুক্রবতার, 
কৃষ্ণ দ্তাদশী ঞদবতা ১১।৪১।১৭ । প্রাতঃ 
৫।৪৯।৪৩ �গত পূর্ব্ব াহ্ন ৯।৩০।১৫ একাদশীর  
পার্ । শ্রীপতাে পতাঞণহতাঞেনি শ্রীন�ৌরতাঙ্ মহতাপ্রভুর 
শুভ ঞবজয় । উঃ ৫।৪৯।৪৩, অঃ ৪।৫১।১৭ ।

১৫ দতানমতাদর, ২৫ কতাঞর্ত্ক, ১২ ননভম্র, রঞববতার, কৃষ্ণ চিুদ্ত্ শী ঞদবতা  ২।৫।৪ । 
শ্রীঞবষু্ণমঞন্দনর চিুদ্ত্ শ দীপদতান । উঃ ৫।৫১।৩, অঃ ৪।৫০।২০ ।

১৬ দতানমতাদর, ২৬ কতাঞর্ত্ক, 
১৩ ননভম্র, গসতামবতার, 
অমতাবস্তা ঞদবতা ২।৩২।৩২ । 
দীপতাঞবিিতা, শ্রীঞবষু্ণমঞন্দর 
দীপদতান । উঃ ৫।৫১।৪৬, 
অঃ ৪।৪৯।৫৪ ।

১৭ দতানমতাদর, ২৭ কতাঞর্ত্ক,  
১৪ ননভম্র, মঙ্েবতার, গ�ৌর 
প্রঞিপদ ঞদবতা ২।২৮।৪৩ । 
পরূ্ব্ব াগহ্ন শ্রীশ্রীগ�াবদ্ব্ব �পেূা । 
শ্রীন�তাবদ্ধত্ নস্ শ্রীে শ্রীের স্বতামী 
গসবতাশ্নম ও শ্রীগুপ্তন�তাবদ্ধত্ ন শ্রীমঞন্দনর  
ঞবপেুভতানব অন্কেূ মনহতাৎসব ।  
গ�তাপজূতা ও গ�তাক্রীডতা । শ্রীবঞে-
বদি্যরতাজ-পজূতা । উঃ ৫।৫২।২৮, 
অঃ ৪।৪৯।২৮ । শ্রীন�তাবদ্ধত্ ন পজূতায় অন্কেূ মনহতাৎসব

শ্রীন�তাবদ্ধত্ নস্ শ্রীে শ্রীের স্বতামী গসবতাশ্ম  

শ্রীপতাদ সখীচরণ দতাস  
বতাবতাজী মহতারতাজ
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১৮ দতানমতাদর, ২৮ কতাঞর্ত্ক, ১৫ ননভম্র, বেুবতার, গ�ৌর ঞদ্িীয়তা  
ঞদবতা ১।৫৫।২৯ । শ্রীে বতাসুনঘতার েতাকুনরর ঞিনরতাভতাব । ঞত্রদঞডিস্বতামী 
শ্রীমদ্ভঞতিসর্ত্ স্ব ঞ�ঞর মহতারতানজর ঞিনরতাভতাব । ভ্তািৃ-ঞদ্িীয়তা কৃি্যম । 
উঃ ৫।৫৩।১১, অঃ ৪।৪৯।৩ ।

২০ দতানমতাদর, ৩০ কতাঞর্ত্ক, ১৭ ননভম্র, 
শুক্রবতার, গ�ৌর চিুথথী ঞদবতা  ১১।২৯।৬ । 
ঞববিবনরণ্য ঞত্রদঞডিস্বতামী শ্রীমদ্ভঞতি-
গবদতান্ত স্বতামী মহতারতানজর ঞিনরতাভতাব । 
উঃ ৫।৫৪।৩৯, অঃ ৪।৪৮।১৪ ।

অগ্রহায়্ মাি—২৯ লদ�
২১ দতানমতাদর, ১ অগ্রহতায়ণ, ১৮ ননভম্র, শঞনবতার, গ�ৌর পঞ্চমী  

ঞদবতা ৯।৪৩।৩৪ । ঞত্রদঞডিস্বতামী শ্রীমদ্ভতি্যতানেতাক পরমহংস মহতারতানজর 
ঞিনরতাভতাব । উঃ ৫।৫৫।২৫, অঃ ৪।৪৭।৫১ ।

২৩ দতানমতাদর, ৩ অগ্রহতায়ণ, ২০ ননভম্র, গসতামবতার, গ�ৌর অষ্মী রতাত্রী 
৩।৮।৩৩ । শ্রীন�তাপতাষ্মী । শ্রীন�তাষ্তাষ্মী । শ্রীে �দতাের দতাস গ�তাস্বতামী, 
শ্রীে েনঞ্জয় পঞডিি ও শ্রীে শ্রীঞনবতাস আচতাযত্্য প্রভুর ঞিনরতাভতাব । 
উঃ ৫।৫৬।৫৯, অঃ ৪।৪৭।৯ ।

শ্রীে ভঞতিনবদতান্ত স্বতামী মহতারতাজ

শ্রীে ভতি্যতানেতাক পরমহংস মহতারতাজ  শ্রীে শ্রীঞনবতাস আচতাযত্ ্য প্রভু শ্রীমদ্ভঞতিদঞয়ি মতােব মহতারতাজ
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২৫ দতানমতাদর, ৫ অগ্রহতায়ণ, ২২ ননভম্র, 
বেুবতার, গ�ৌর দশমী রতাত্রী ১০।২৬।৫৮ । 
উঃ৫।৫৮।৩৬, অঃ ৪।৪৬।২৯ ।

২৬ দতানমতাদর, ৬ অগ্রহতায়ণ, ২৩ ননভম্র, 
বহৃস্পঞিবতার, গ�ৌর একতাদশী রতাত্রী 
৮।১৬।১২ । শ্রীউত্াচ�কাদশী ব্রগতর 
উপবাি । ঁও লবষু্পাদ পরমহংি শ্রীি 
গ�ৌরলকগশার দাি বাবােী মহারাগের 
লতগরাভাব । ঞত্রদঞডিস্বতামী শ্রীমদ্ভঞতিদঞয়ি 
মতােব মহতারতানজর আঞবভত্ তাব । 
শ্রীভীষ্মপঞ্চক । শ্রীহঞরর উত্তান । 
একতাদশ্তারম্ভ পনক্ষ চতািুর্ত্ তাস্, ঊর্ত্ ব্রি, 
দতানমতাদর-ব্রি, কতাঞর্ত্ক-ব্রি বতা ঞনয়ম-গসবতা 
সমতাপ্ত । উঃ ৫।৫৯।২৬, অঃ ৪।৪৬।১০ ।

২৭ দতানমতাদর, ৭ অগ্রহতায়ণ, ২৪ 
ননভম্র, শুক্রবতার, গ�ৌর দ্তাদশী  
রতাত্রী ৬।১৭।১৭ । প্রাতঃ ৬।০।১৭ �গত 
পূর্ব্ব হ্ন ৯।৩৫।২৯ মগধ্য একাদশীর পার্ । 
দ্তাদশ্তারম্ভ পনক্ষ চতািুর্ত্ তাস্, ঊর্ত্ ব্রি, দতানমতাদর-ব্রি, কতাঞর্ত্ক-ব্রি বতা 
ঞনয়ম-গসবতা সমতাপ্ত । উঃ ৬।০।১৭, অঃ ৪।৪৫।৫৩ ।

২৯ দতানমতাদর, ৯ অগ্রহতায়ণ, ২৬ ননভম্র, রঞববতার, গ�ৌর চিুদ্ত্ শী  
ঞদবতা ৩।১৩।৩২ । শ্রীে ভ�ূভত্   গ�তাস্বতামী ও শ্রীে কতাশীবির পঞডিনির 
ঞিনরতাভতাব । শ্রীমদ্ভঞতিপ্রনমতাদ  পরুী  মহতারতানজর  ঞনযত্্যতাণ । উঃ ৬।১।২০, 
অঃ ৪।৪৬।১ ।

৩০ দতানমতাদর, ১০ অগ্রহতায়ণ, ২৭ ননভম্র, গসতামবতার, পঞূণত্মতা ঞদবতা ২।১৬।৮ । 
শ্রীশ্রীকৃনষ্ণর রতাসযতাত্রতা । শ্রীে সুন্দরতানন্দ েতাকুনরর ঞিনরতাভতাব । শ্রীে ঞনম্তাকত্ 
আচতানযত্্যর আঞবভত্ তাব ।  শ্রীেতামবনৃ্দতাবনন শ্রীশ্রীগুরু-গ�ৌরতাঙ্-�তান্ধর্ত্ তা-

শ্রীে  গ�ৌরঞকনশতার  দতাস 
বতাবতাজী মহতারতাজ

 শ্রীে ঞনম্তাকত্ আচতাযত্ ্য
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রতাসঞবহতারী জীউর প্রতাকে্য 
মনহতাৎসব । গপৌ্ ব্বমাস্ারম্ভ 
পগক্ষ চাতুর্ব্ব াস্, ঊর্ব্ব ব্রত, 
দাগমাদর-ব্রত, কালর্ব্বক-
ব্রত বা ল�য়ম-গিবা, 
শ্রীভীষ্মপঞ্চক িমাপ্ত । 
পঞূণত্মতার উপবতাস ।  
উঃ ৬।১।৫১, অঃ ৪।৪৬।৪ ।
গকশব মাি—২৯ লদ�
(লিগিম্বর মাি—৩১ লদ�)

১০ গকশব, ২০ অগ্রহতায়ণ, ৭ ঞরনসম্র, বহৃস্পঞিবতার, কৃষ্ণ দশমী  
রতাত্রী ২।৫২।১৬ । উঃ ৬।৭।৫৪, অঃ ৪।৪৭।৩২ ।

১১ গকশব, ২১ অগ্রহতায়ণ, ৮ ঞরনসম্র, শুক্রবতার, কৃষ্ণ একতাদশী গশর 
রতাত্রী ৪।১৭।৮ । উৎপন্া একাদশী ব্রগতর উপবাি । শ্রীযতুি েনঞ্জয় দতাস প্রভুর  
ঞনযত্্যতাণ । উঃ ৬।৮।৩৪, অঃ ৪।৪৭।৪৪ ।

১২ গকশব, ২২ অগ্রহতায়ণ, ৯ ঞরনসম্র, শঞনবতার, কৃষ্ণ দ্তাদশী গশর 
রতাত্রী ৫।১৫।৩৭ । ১০।৩২।০ �গত 
১৬।৪৬।২২ মগধ্য একাদশী পার্ ।  
শ্রীে নরহঞর সরকতার েতাকুর ও শ্রীে কতাঞেয় 
কৃষ্ণদতানসর ঞিনরতাভতাব । উঃ ৬।৯।১৪, 
অঃ ৪।৪৭।৫৭ ।

১৩ গকশব, ২৩ অগ্রহতায়ণ, ১০ ঞরনসম্র,  
রঞববতার, কৃষ্ণ ত্রনয়তাদশী গশররতাত্রী 
৫।৪২।২৬ । শ্রীে সতারঙ্ েতাকুনরর  
ঞিনরতাভতাব । উঃ ৬।৯।৫৪, অঃ ৪।৪৮।৯ ।

১৪ গকশব, ২৪ অগ্রহতায়ণ, ১১ ঞরনসম্র, 
গসতামবতার, কৃষ্ণ চিুদ্ত্ শী গশররতাত্রী  
৫।৩৮।৩ । উঃ ৬।১০।৩৫, অঃ ৪।৪৮।২৩ । শ্রীে জ�বনু্ধ ভঞতিরঞ্জন প্রভু

শ্রীশ্রীগুরু-গ�ৌরতাঙ্-�তান্ধর্ত্ তা-রতাসঞবহতারী জীউ



(29)

১৫ গকশব, ২৫ অগ্রহতায়ণ, ১২ 
ঞরনসম্র, মঙ্েবতার, অমতাবস্তা  
গশররতাত্রী ৫।৪।১৩ । গশ্ষ্তাযত্্য শ্রীে 
জ�বনু্ধ  ভঞতিরঞ্জননর ঞিনরতাভতাব । 
অমতাবস্তার উপবতাস । উঃ ৬।১১।১৭, 
অঃ ৪।৪৮।৩৭ ।

গপৌষ মাি—২৯ লদ�
২১ গকশব, ১ গপৌর, ১৮ ঞরনসম্র,  

গসতামবতার, গ�ৌর রষ্ী রতাত্রী 
৬।১৯।৩১ । শ্রীশ্রীজ�ন্তাথনদনবর ওডনরষ্ী । 
শ্রীেতাম পরুীনি শ্রীয়চিন্য-সতারস্বি মনে 
শ্রীশ্রীঞনিতাই-বচিন্য ঞবগ্রহ�নণর প্রতাকে্য 
মনহতাৎসব । উঃ ৬।১৫।৩২, অঃ ৪।৫১।৬ ।

২৩ গকশব, ৩ গপৌর, ২০ ঞরনসম্র, 
বেুবতার, গ�ৌর অষ্মী ঞদবতা ১।৪০।১৫ । 
সূযত্্যকুডিবতাসী শ্রীে মেুসূদন দতাস বতাবতাজী  
মহতারতানজর ঞিনরতাভতাব । উঃ ৬।১৬।৫৭, 
অঃ ৪।৫০।৩৭ ।

২৪ গকশব, ৪ গপৌর, ২১ ঞরনসম্র, বহৃস্পঞিবতার, 
গ�ৌর নবমী ঞদবতা ১১।৩০।৫১ । ঞত্রদঞডিস্বতামী 
শ্রীমদ্ভঞতিকমে মেুসূদন মহতারতানজর 
আঞবভত্ তাব । উঃ ৬।১৭।৪১, অঃ ৪।৫০।৫৩ ।

২৫ গকশব, ৫ গপৌর, ২২ ঞরনসম্র,শুক্রবতার, 
গ�ৌর দশমী  ঞদবতা ৯।৩৪।১২ । ঞত্রদঞডিস্বতামী 
শ্রীমদ্ভঞতিকুসুম শ্মণ মহতারতানজর 
ঞিনরতাভতাব । উঃ ৬।১৮।২৫, অঃ ৪।৫১।৯ ।

শ্রীে ভঞতিকমে মেুসূদন মহতারতাজ

শ্রীে ভঞতিকুসুম শ্মণ মহতারতাজ

শ্রীশ্রীঞনিতাই-বচিন্য জীউ, শ্রীপুরীেতানম



(30)

২৬ গকশব, ৬ গপৌর, ২৩ ঞরনসম্র, শঞনবতার, গ�ৌর  একতাদশী ঞদবতা ৭।৫৩।৫৬ । 
গমাক্ষদা একাদশী ব্রগতর উপবাি । উঃ ৬।১৯।৮, অঃ ৪।৫১।২৫ ।

২৭ গকশব, ৭ গপৌর, ২৪ ঞরনসম্র, রঞববতার, গ�ৌর দ্তাদশী প্রতািঃ ৬।৩৬।৩২ । 
পনর গ�ৌর ত্রনয়তাদশী গশররতাত্রী ৫।৪১।৫৪ । প্রাতঃ ৬।১৯।৫২ �গত প্রাতঃ 
৬।৩৬।৩২ মগধ্য একাদশীর পার্ । উঃ ৬।১৯।৫২, অঃ ৪।৫১।৪১ ।

২৮ গকশব, ৮ গপৌর, ২৫ ঞরনসম্র, 
গসতামবতার, গ�ৌর চিুদ্ত্ শী  
গশররতাত্রী ৫।১৬।১২ । উঃ ৬।২০।৭, 
অঃ ৪।৫২।২৫ ।

২৯ গকশব, ৯ গপৌর, ২৬ ঞরনসম্র, 
মঙ্েবতার, প ূঞণত্মতা গশররতাত্রী ৫।২১।২০ । 
প ূঞণত্মতার উপবতাস । উঃ ৬।২০।২৩, 
অঃ ৪।৫৩।৯ ।

�ারায়্ মাি—৩০ লদ�

২ নতারতায়ণ, ১১ গপৌর, ২৮ ঞরনসম্র, 
বহৃস্পঞিবতার, কৃষ্ণ ঞদ্িীয়তা 
অনহতারতাত্র ।  ঁও লবষু্পাদ 
পরমহংি পলরব্রােকাচারব্ব্যবরব্ব্য 
অগষ্ার্রশতশ্রী শ্রীমদ্ভলতিসুন্দর 
গ�ালবন্দ গদবগ�াস্বামী 
মহারাগের শুভ আলবভব্ব াব 
মহামগহাৎিব । উঃ ৬।২০।৫৪, 
অঃ ৪।৫৪।৩৭ ।

৪ নতারতায়ণ, ১৩ গপৌর, ৩০ 
ঞরনসম্র, শঞনবতার, কৃষ্ণ 
িৃিীয়তা ঞদবতা ৮।৩৬।৫২ । 

ঁও ঞবষু্ণপতাদ শ্রীে ভঞতিসুন্দর 
গ�তাঞবন্দ গদবন�তাস্বতামী মহতারতাজ

শ্রীপতাে বতামুনপতাডতা
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ঁও ঞবষু্ণপতাদ শ্রীমদ্ভঞতিসুন্দর গ�তাঞবন্দ 
গদবন�তাস্বতামী মহতারতানজর আঞবভত্ তাব পীে 
ও বশশব-কতােীন পীে যথতাক্রনম শ্রীপতাে  
বতামনুপতাডতা ও শ্রীপতাে নতাদনঘতানে 
মহতামনহতাৎসব । উঃ ৬।২১।২৪, 
অঃ ৪।৫৬।৪ ।

৫ নতারতায়ণ, ১৪ গপৌর, ৩১ ঞরনসম্র, রঞববতার, 
কৃষ্ণ চিুথথী ঞদবতা ১০।৩০।০ । ভ�বান্ 
শ্রীশ্রীি ভলতিলিদ্ান্ত িরস্বতী গ�াস্বামী 
প্রভুপাগদর লতগরাভাব মগহাৎিব । 
উঃ ৬।২১।৩৮, অঃ ৪।৫৬।৪৭ ।

(োনুয়ারী মাি—৩১ লদ�)
১১ নতারতায়ণ, ২০ গপৌর, ৬ জতানুয়তারী, শঞনবতার, কৃষ্ণ দশমী রতাত্রী ৮।৫৬।৬ । 

উঃ ৬।২৩।২, অঃ ৫।১।২ ।
১২ নতারতায়ণ, ২১ গপৌর, ৭ জতানুয়তারী, রঞববতার, কৃষ্ণ একতাদশী রতাত্রী ৯।২০।২৩ । 

িফিা একাদশীর ব্রগতর উপবাি । শ্রীে গদবতানন্দ পঞডিি ও শ্রীমদ্ভঞতি 
প্রকতাশ অরণ্য মহতারতানজর ঞিনরতাভতাব । উঃ ৬।২৩।১৫, অঃ ৫।১।৪৩ ।

১৩ নতারতায়ণ, ২২ গপৌর, ৮ জতানুয়তারী, গসতামবতার, কৃষ্ণ দ্তাদশী  
রতাত্রী ৯।১৩।৩৩ । প্রাতঃ ৬।২৩।২৭ �গত পূর্ব্ব াহ্ন ৯।৫৬।২৫ মগধ্য 
একাদশীর পার্ । শ্রীপতাদ ভঞতিভনূদব গশ্ঞি মহতারতানজর ঞিনরতাভতাব । 
উঃ ৬।২৩।২৭, অঃ ৫।২।২৪ ।

১৪ নতারতায়ণ, ২৩ গপৌর, ৯ জতানুয়তারী, মঙ্েবতার, কৃষ্ণ ত্রনয়তাদশী  
রতাত্রী ৮।৩৭।৩৭ । শ্রীে মনহশ পঞডিি ও শ্রীে উদ্ধতারণ দর্ েতাকুনরর 
ঞিনরতাভতাব । উঃ ৬।২৩।৩৮, অঃ ৫।৩।৪ ।

১৫ নতারতায়ণ, ২৪ গপৌর, ১০ জতানুয়তারী, বেুবতার, কৃষ্ণ চিুদ্ত্ শী  
রতাত্রী ৭।৩৩।৪৭ । উঃ ৬।২৩।৪৯, অঃ ৫।৩।৪৩ ।

শ্রীে ভঞতিঞসদ্ধতান্ত সরস্বিী েতাকুর
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১৬ নতারতায়ণ, ২৫ গপৌর, ১১ জতানুয়তারী, বহৃস্পঞিবতার, অমতাবস্তা  
রতাত্রী ৬।৬।২৭ । অমতাবস্তার উপবতাস । 
উঃ ৬।২৪।০, অঃ ৫।৪।২২ ।

১৭ নতারতায়ণ, ২৬ গপৌর, ১২ জতানুয়তারী, শুক্রবতার, 
গ�ৌর প্রঞিপদ অপরতানে ৪।১৯।৪২ । 
শ্রীে গেতাচনদতাস েতাকুনরর আঞবভত্ তাব । 
উঃ ৬।২৪।১০, অঃ ৫।৫।১ ।

১৯ নতারতায়ণ, ২৮ গপৌর, ১৪ জতানুয়তারী, রঞববতার, 
গ�ৌর িৃিীয়তা ঞদবতা ১২।৪।৩৫ । শ্রীি েীব 
গ�াস্বামী প্রভু ও শ্রীে জ�দীশ পঞডিনির 
ঞিনরতাভতাব । উঃ ৬।২৪।২৭, অঃ ৫।৬।১৫ ।

২০ নতারতায়ণ, ২৯ গপৌর, ১৫ জতানুয়তারী, গসতামবতার, গ�ৌর 
চিুথথী ঞদবতা ৯।৪৫।৭ । শ্রীম্হাপ্রভুর িন্্যািিীিা 
লত�লদ�ব্যাপী স্মর্ মগহাৎিব । উঃ ৬।২৪।২৯, অঃ ৫।৬।৪৫ ।

মাঘ—২৯ লদ�
২৫ নতারতায়ণ, ৫ মতাঘ, ২০ জতানুয়তারী, শঞনবতার, গ�ৌর-দশমী  

রতাত্রী ১০।৭।৩৩ । উঃ ৬।২৪।৫৯, অঃ ৫।৯।৩৮ ।

২৬ নতারতায়ণ, ৬ মতাঘ, ২১ জতানুয়তারী, রঞববতার, গ�ৌর একতাদশী  
রতাত্রী ৯।১৫।২৯ । পতু্রদা একাদশী ব্রগতর উপবাি । শ্রীে জ�দীশ 
পঞডিনির আঞবভত্ তাব । উঃ ৬।২৫।৩, অঃ ৫।১০।১১ ।

২৭ নতারতায়ণ, ৭ মতাঘ, ২২ জতানুয়তারী, গসতামবতার, গ�ৌর দ্তাদশী  
রতাত্রী ৮।৫২।৩১ । প্রাতঃ ৬।২৫।৭ �গত পূর্ব্ব াহ্ন ১০।০।১৯ মগধ্য  
একাদশীর পার্ । উঃ ৬।২৫।৭, অঃ ৫।১০।৪৩ ।

২৯ নতারতায়ণ, ৯ মতাঘ, ২৪ জতানুয়তারী, বেুবতার, গ�ৌর চিুদ্ত্ শী রতাত্রী ৯।৩৭।৩১ । 
উঃ ৬।২৪।৩৩, অঃ ৫।১২।২১ ।

শ্রীে জীব গ�তাস্বতামী প্রভু
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৩০ নতারতায়ণ, ১০ মতাঘ, ২৫ জতানুয়তারী, বহৃস্পঞিবতার, পঞূণত্মতা   
রতাত্রী ১০।৪৬।৫ । শ্রীশ্রীকৃনষ্ণর পষু্তাঞভনরক  
যতাত্রতা । পঞূণত্মতার  উপবতাস । উঃ ৬।২৪।১৬, 
অঃ ৫।১৩।১০ ।
মাধব মাি—৩০ লদ�

৩ মতােব, ১৩ মতাঘ, ২৮ জতানুয়তারী, রঞববতার, 
কৃষ্ণ িৃিীয়তা গশররতাত্রী ৪।২১।৩৭ । শ্রীে 
গ�তাপতাে ভট্ গ�তাস্বতামী প্রভুর আঞবভত্ তাব 
ও শ্রীে রতামচন্দ্র কঞবরতানজর ঞিনরতাভতাব ।  
উঃ ৬।২৩।১৭, অঃ ৫।১৫।৩০ ।

৪ মতােব, ১৪ মতাঘ, ২৯ জতানুয়তারী, গসতামবতার, 
কৃষ্ণ চিুথথী অনহতারতাত্র । শ্রীপতাদ যতাদনবনু্দ 
ভঞতিচন্দননর ঞিনরতাভতাব । উঃ ৬।২২।৫৬, 
অঃ ৫।১৬।১৫ ।
(গফব্রুয়ারী মাি—২৯ লদ�)

৭ মতােব, ১৭ মতাঘ, ১ গফব্রুয়তারী, বহৃস্পঞিবতার, 
কৃষ্ণ রষ্ী ঞদবতা ১০।১৫।৪৬ । শ্রীে জয়নদব 
গ�তাস্বতামী প্রভুর ঞিনরতাভতাব । উঃ ৬।২১।৪৮, 
অঃ ৫।১৮।২৫ ।

৯ মতােব, ১৯ মতাঘ, ৩ গফব্রুয়তারী, শঞনবতার, 
কৃষ্ণ অষ্মী ঞদবতা ১২।২৮।২০ । শ্রীে গেতাচনদতাস েতাকুনরর ঞিনরতাভতাব । 
উঃ ৬।২০।৫৮, অঃ ৫।১৯।৪৮ ।

১১ মতােব, ২১ মতাঘ, ৫ গফব্রুয়তারী, গসতামবতার, কৃষ্ণ দশমী ঞদবতা ১২।৩৮।১৪ । 
উঃ ৬।২০।৬, অঃ ৫।২১।৮ ।

১২ মতােব, ২২ মতাঘ, ৬ গফব্রুয়তারী, মঙ্েবতার, কৃষ্ণ একতাদশী ঞদবতা ১১।৫৮।৩৬ । 
ষট্ লতিা একাদশী ব্রগতর উপবাি । উঃ ৬।১৯।৩৮, অঃ ৫।২১।৪৬ ।

 শ্রীে গ�তাপতাে ভট্ গ�তাস্বতামী প্রভু

শ্রীে জয়নদব গ�তাস্বতামী প্রভু
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১৩ মতােব, ২৩ মতাঘ, ৭ গফব্রুয়তারী, বেুবতার, কৃষ্ণ দ্তাদশী ঞদবতা ১০।৫১।৩০ । 
প্রাতঃ ৬।১৯।১০ �গত পূর্ব্ব াহ্ন ১০।০।১৪ মগধ্য একাদশীর পার্ । 
উঃ ৬।১৯।১০, অঃ ৫।২২।২৪ ।

১৫ মতােব, ২৫ মতাঘ, ৯ গফব্রুয়তারী, শুক্রবতার, কৃষ্ণ 
চিুদ্ত্ শী ঞদবতা ৭।৩১।৪৬, পনর অমতাবস্তা 
গশররতাত্রী ৫।২৭।৫৩ । অমতাবস্তার উপবতাস ।  
উঃ ৬।১৮।১১, অঃ ৫।২৩।৩৭ ।

১৬ মতােব, ২৬ মতাঘ, ১০ গফব্রুয়তারী, শঞনবতার,  
গ�ৌর প্রঞিপদ রতাত্রী ৩।১৩।১১ । ঞত্রদঞডিস্বতামী 
শ্রীমদ্ভঞতিন�ৌরব ববখতানস মহতারতানজর 
ঞিনরতাভতাব ও শ্রীহঞরপদ গচৌেুরী   
দতাসতাঞেকতারীর ঞনযত্্যতাণ । উঃ ৬।১৭।৪১, 
অঃ ৫।২৪।১৩ ।

১৭ মতােব, ২৭ মতাঘ, ১১ গফব্রুয়তারী, রঞববতার, গ�ৌর ঞদ্িীয়তা রতাত্রী ১২।৫২।১৪ । 
ঞত্রদঞডিস্বতামী শ্রীমদ্ভঞতিশরণ শতান্ত মহতারতানজর ঞিনরতাভতাব । উঃ ৬।১৭।৯, 
অঃ ৫।২৪।৪৮ ।

ফাল্গু� মাি—৩০ লদ�
২০ মতােব, ১ ফতাল্গুন, ১৪ গফব্রুয়তারী, বুেবতার, 

গ�ৌর পঞ্চমী রতাত্রী ৬।৩।৪৬ । শ্রীকৃগষ্র 
বিন্ত-পঞ্চমী । শ্রীশ্রীলবষু্লপ্রয়া গদবীর 
আলবভব্ব াব । শ্রীি পুডিরীক লবদ্াল�লধ, 
শ্রীি রঘু�াথ দাি গ�াস্বামী ও শ্রীি 
রঘু�ন্দ� ঠাকুগরর আলবভব্ব াব এবং শ্রীি 
লবশ্ব�াথ চক্রবর্্তী ঠাকুগরর লতগরাভাব । 
ঞত্রদঞডিস্বতামী শ্রীমদ্ভঞতিঞবনবক ভতারিী 
ও ঞত্রদঞডিস্বতামী শ্রীমদ্ভঞতিস্বরূপ পর্ত্ ি মহতারতানজর ঞিনরতাভতাব । 

শ্রীে ভঞতিশরণ শতান্ত মহতারতাজ

শ্রীেতাম-মতায়তাপনুর শ্রীনযতা�পীনে 
শ্রীশ্রীন�ৌর-ঞবষু্ণঞপ্রয়তা  (৪০৪ 
গ�ৌরতানব্দ প্রকতাঞশি শ্রীঞবগ্রহ)
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শ্রীসরস্বিী পজূতা । উঃ ৬।১৫।৩০, অঃ ৫।২৬।২৭ ।
২২ মতােব, ৩ ফতাল্গুন, ১৬ গফব্রুয়তারী, শুক্রবতার, গ�ৌর সপ্তমী ঞদবতা ২।২৯।১২ । 

মহালবষু্র অবতার শ্রীঅচদ্ত আচাগরব্ব্যর আলবভব্ব াব । উঃ ৬।১৪।২০, 
অঃ ৫।২৭।২৮ ।

২৩ মতােব, ৪ ফতাল্গুন, ১৭ গফব্রুয়তারী, শঞনবতার, গ�ৌর অষ্মী ঞদবতা ১।১৩।৪০ । 
ঞত্রদঞডিস্বতামী শ্রীমদ্ভঞতিপ্রপন্ পঞরব্রতাজক মহতারতানজর ঞিনরতাভতাব ও  
শ্রীপতাদ বীনরন্দ্রকৃষ্ণ প্রভুর ঞনযত্্যতাণ । উঃ ৬।১০।৪৩, অঃ ৫।২৭।৫৯ ।

২৪ মতােব, ৫ ফতাল্গুন, ১৮ গফব্রুয়তারী, রঞববতার, গ�ৌর নবমী ঞদবতা ১২।২২।৪৮ । 
শ্রীপতাদ মধ্বতাচতানযত্্যর ঞিনরতাভতাব । উঃ ৬।১৩।৬, অঃ ৫।২৮।২৮ ।

২৫ মতােব, ৬ ফতাল্গুন, ১৯ গফব্রুয়তারী, গসতামবতার, 
গ�ৌর দশমী ঞদবতা ১১।৫৯।৫২ । শ্রীে  
রতামতানুজ আচতানযত্্যর ঞিনরতাভতাব । 
উঃ ৬।১২।২৯, অঃ ৫।২৮।৫৭ ।

২৬ মতােব, ৭ ফতাল্গুন, ২০ গফব্রুয়তারী, মঙ্েবতার, 
গ�ৌর একতাদশী ঞদবতা ১২।৭।৫৬ । 
চভমী একাদশী ব্রগতর ও অ�ামী কাি 
শ্রীবরাহগদগবর আলবভব্ব াব উপিগক্ষ 
উপবাি । উঃ ৬।১১।৫০, অঃ ৫।২৯।২৪ ।

শ্রীমধ্বতাচতাযত্ ্যশ্রীরতামতানুজ আচতাযত্ ্যশ্রীেভঞতিঞবনবক ভতারিী মহতারতাজ

শ্রীবরতাহনদব
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২৭ মতােব, ৮ ফতাল্গুন, ২১ গফব্রুয়তারী, বেুবতার, গ�ৌর দ্তাদশী ঞদবতা ১২।৪৬।৪৬ ।  
প্রাতঃ ৬।১১।১১ �গত ৯।৫৭।২৫ মগধ্য বরাহগদগবর অচিব্ব �াগন্ত চভমী  
একাদশীর পার্ । শ্রীবরাহগদগবর আলবভব্ব াব । উঃ ৬।১১।১১, 
অঃ ৫।২৯।৫১ ।

২৮ মতােব, ৯ ফতাল্গুন, ২২ গফব্রুয়তারী, বহৃস্পঞিবতার, গ�ৌর ত্রনয়তাদশী ঞদবতা 
১।৫৫।৪২ । শ্রীশ্রীল�ত্যা�ন্দ প্রভুর 
আলবভব্ব াব । শ্রীএকচক্রতােতামঞস্ি 
শ্রীয়চিন্য-সতারস্বি কৃষ্ণতানুশীেন 
সংনঘ শ্রীগুরু-শ্রীন�ৌর-শ্রীঞনি্যতানন্দ 
ঞবগ্রহ�নণর প্রতাকে্য বতাঞরত্কী মনহতাৎসব । 
উঃ ৬।১০।২৪, অঃ ৫।৩০।২৭ ।

২৯ মতােব, ১০ ফতাল্গুন, ২৩ গফব্রুয়তারী, 
শুক্রবতার, গ�ৌর চিুদ্ত্ শী ঞদবতা ৩।২৯।১৪ । 
পরূ্ত্ তানে ৯।৫৬।৪৪ মনে্য শ্রীশ্রীঞনি্যতানন্দ 
ত্রনয়তাদশী ব্রনির পতারণ । উঃ ৬।৯।৩৬, 
অঃ ৫।৩১।১ ।

শ্রীএকচক্রতােতামঞস্ি শ্রীয়চিন্য-সতারস্বি মে কৃষ্ণতানুশীেন সংঘ

 শ্রীে ননরতার্ম েতাকুর



(37)

৩০ মতােব, ১১ ফতাল্গুন, ২৪ গফব্রুয়তারী, 
শঞনবতার, পঞূণত্মতা সন্ধ্যতা ৫।২৩।০ ।  
শ্রীকৃনষ্ণর মেুনরতাৎসব । শ্রীে ননরতার্ম 
েতাকুনরর আঞবভত্ তাব । পঞূণত্মতার উপবতাস । 
উঃ ৬।৮।৪৬, অঃ ৫।৩১।৩৪ ।
গ�ালবন্দ মাি—৩০ লদ�

৫ গ�তাঞবন্দ, ১৬ ফতাল্গুন, ২৯ গফব্রুয়তারী, 
বহৃস্পঞিবতার, কৃষ্ণ পঞ্চমী রতাত্রী 
২।৩২।৫৪ । ভ�বান্  শ্রীশ্রীি 
ভলতিলিদ্ান্ত িরস্বতী গ�াস্বামী 
ঠাকুগরর শুভ আলবভব্ব াব উপিগক্ষ 
শ্রীশ্রীব্যাি-পূো মহামগহাৎিব । নবদ্ীপ 
শ্রীয়চিন্য-সতারস্বি মনে শ্রীন�তাঞবন্দকুডিস্ 
শ্রীগুপ্তন�তাবদ্ধত্ ন শ্রীমঞন্দর বতাঞরত্কী মনহতাৎসব । 
শ্রীপুরুনরতার্ম েতাকুনরর ঞিনরতাভতাব । 
উঃ ৬।৪।৩১, অঃ ৫।৩৪।১২ ।
(মাচব্ব মাি—৩১ লদ�)

৬ গ�তাঞবন্দ, ১৭ ফতাল্গুন, ১ মতাচত্, শুক্রবতার, কৃষ্ণ রষ্ী 
রতাত্রী ৩।২১।৩৬ । ঞত্রদঞডিস্বতামী শ্রীমদ্ভঞতি-
সতারঙ্ গ�তাস্বতামী মহতারতানজর আঞবভত্ তাব ।  
উঃ ৬।৩।৩৮, অঃ ৫।৩৪।৪৪ ।

৭ গ�তাঞবন্দ, ১৮ ফতাল্গুন, ২ মতাচত্, শঞনবতার, কৃষ্ণ সপ্তমী 
রতাত্রী ৩।৩৮।৪৫ । অদ্য হইনি ঞিনঞদনব্যতাপী 
শ্রী�ঙ্তাসতা�নর শ্রীশ্রীন�ৌর-ঞনি্যতানন্দ ও 
শ্রীশ্রী�তান্ধর্ত্ তা-গ�তাঞবন্দ-সুন্দর জীউর প্রতাকে্য 
উপেনক্ষ শ্রীয়চিন্য-সতারস্বি গসবতাসদন 

শ্রীে ভঞতিঞসদ্ধতান্ত সরস্বিী েতাকুর 

শ্রীগুপ্তন�তাবদ্ধত্ ন মঞন্দর  

শ্রীে ভঞতিসতারঙ্ গ�তাস্বতামী মহতারতাজ
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বতাঞরত্কী মনহতাৎসব । উঃ ৬।২।৪৫, 
অঃ ৫।৩৫।১২ ।

১০ গ�তাঞবন্দ, ২১ ফতাল্গুন, ৫ মতাচত্, মঙ্েবতার,  
কৃষ্ণ দশমী রতাত্রী ১।৩২।১৪ । 
উঃ ৬।০।৩, অঃ ৫।৩৬।৩৮ ।

১১ গ�তাঞবন্দ, ২২ ফতাল্গুন, ৬ মতাচত্, বেুবতার, কৃষ্ণ 
একতাদশী রতাত্রী ১১।৫৮।২৮ । লবেয়া 
একাদশী ব্রগতর উপবাি । শ্রীপতাদ কৃষ্ণ 
গ�তাঞবন্দ দতাসতাঞেকতারীর ঞিনরতােতান । 
উঃ ৫।৫৯।৮, অঃ ৫।৩৭।৮ ।

১২ গ�তাঞবন্দ, ২৩ ফতাল্গুন, ৭ মতাচত্, বহৃস্পঞিবতার, 
কৃষ্ণ দ্তাদশী রতাত্রী ১০।৬।৩ । 
প্রাতঃ ৫।৫৮।১৩ �গত পূর্ব্ব াহ্ন 
৯।৫১।১৯ মগধ্য একাদশীর পার্ ।  
উঃ ৫।৫৮।১৩, অঃ ৫।৩৭।৩৩ ।

১৪ গ�তাঞবন্দ, ২৫ ফতাল্গুন, ৯ মতাচত্, শঞনবতার, 
কৃষ্ণ চিুদ্ত্ শী সন্ধ্যতা ৫।৪২।৯ । 
শ্রীশ্রীলশবরালত্রব্রত । শ্রীমদ্ভঞতিঞনবতাস 
ভতা�বি মহতারতানজর ঞনযত্্যতাণ । 
উঃ ৫।৫৬।২১, অঃ ৫।৩৮।২৬ ।

১৫ গ�তাঞবন্দ, ২৬ ফতাল্গুন, ১০ মতাচত্, 
রঞববতার, অমতাবস্তা ঞদবতা ৩।১৯।১ । 
প্রতািঃ ৫।৫৫।২৪ �নি পরূ্ত্ তানে 
৯।৪৯।৫৪ মনে্য শ্রীশ্রীঞশবরতাঞত্র 
ব্রনির পতারণ । নবদ্ীপ শ্রীয়চিন্য-
সতারস্বি মনে শ্রীন�তাঞবন্দকুনডির 

ঞশবজী মহতারতাজ

শ্রীন�তাঞবন্দকুনডির িীনর 
শ্রীসদতাঞশব �ঙ্তাের মঞন্দর

শ্রী�ঙ্তাসতা�নর শ্রীঞবগ্রহ�ণ
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িীনর শ্রীসদতাঞশব �ঙ্তােনরর প্রতাকে্য বতাঞরত্কী মনহতাৎসব ও িতারনকবির 
শ্রীয়চিন্য-সতারস্বি মনের শ্রীশ্রীগুরু-গ�ৌরতাঙ্-রতােতা-মদননমতাহন 
জীউ ঞবগ্রহ�নণর প্রতাকে্য মনহতাৎসব । অমতাবস্তার উপবতাস ।  
উঃ ৫।৫৫।২৪, অঃ ৫।৩৮।৫২ ।

১৬ গ�তাঞবন্দ, ২৭ ফতাল্গুন, ১১ মতাচত্, গসতামবতার, গ�ৌর প্রঞিপদ  
ঞদবতা ১২।৫৫।২৬ । শ্রীে রঞসকতানন্দ গদবন�তাস্বতামী, চবষ্ব িার্ব্ব গভৌম 
শ্রীি ে�ন্াথ দাি বাবােী মহারাে ও ঞত্রদঞডিস্বতামী শ্রীমদ্ভঞতিদঞয়ি  
মতােব  মহতারতানজর  ঞিনরতাভতাব । উঃ ৫।৫৪।২৮, অঃ ৫।৩৯।১৯ ।

শ্রীশ্রীগুরু-গ�ৌরতাঙ্-রতােতা-মদননমতাহন জীউ, শ্রীিতারনকবিরেতাম

শ্রীে রঞসকতানন্দ প্রভু শ্রীেভঞতিদঞয়ি মতােব মহতারতাজশ্রীে জ�ন্তাথদতাস বতাবতাজী মহতারতাজ
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১৮ গ�তাঞবন্দ, ২৯ ফতাল্গুন, ১৩ মতাচত্, বেুবতার, গ�ৌর িৃিীয়তা ঞদবতা ৮।২৫।৫৫ ।  
বকখতােী শ্রীয়চিন্য-সতারস্বি 
কৃষ্ণতানুশীেন সনঘের শ্রীশ্রীগুরু-
গ�ৌরতাঙ্-�তান্ধর্ত্ তা-রতােতারমণসুন্দর 
জীউ ঞবগ্রহ�নণর  প্রতাকে্য 
মনহতাৎসব । উঃ ৫।৫২।৩৩, 
অঃ ৫।৪০।৯ ।

১৯ গ�তাঞবন্দ, ৩০ ফতাল্গুন, ১৪ মতাচত্, 
বহৃস্পঞিবতার, গ�ৌর চিুথথী প্রতািঃ 
৬।২৯।১২ পনর গ�ৌর পঞ্চমী 
গশররতাত্রী ৪।৫০।৩৩ । শ্রীে 
পরুুনরতার্ম েতাকুনরর আঞবভত্ তাব । শ্রীপতাদ িুেসীদতাস দতাসতাঞেকতারী প্রভুর 
ঞনযত্্যতাণ । উঃ ৫।৫১।৩৫, অঃ ৫।৪০।৩৪ ।

চচত্র মাি—৩০ লদ�
২০ গ�তাঞবন্দ, ১ বচত্র, ১৫ মতাচত্, শুক্রবতার, গ�ৌর রষ্ী রতাত্রী ৩।৩৩।৫৬ । পরূ্ত্ -

ঞদননর পঞ্চমী ঞিঞথ চিুথথী 
ঞবদ্ধতা হওয়তায় অদ্য  শ্রীযতুিতা 
িরঞঙ্নী গদবীর ঞনযত্্যতাণ । উঃ 
৫।৫০।৩৬, অঃ ৫।৪০।৫৭ ।

২৪ গ�তাঞবন্দ, ৫ বচত্র, ১৯ মতাচত্, 
মঙ্েবতার, গ�ৌর দশমী 
রতাত্রী ৩।৬।৬ ।  শ্রী�বদ্ীপধাম 
পলরক্রমার অলধবাি 
মগহাৎিব । িপ্তলদবিব্যাপী 
বালষব্বক অলধগবশ� ও মগহাৎিব 
আরম্ভ । উঃ ৫।৪৬।৪২, অঃ ৫।৪২।৩৪ ।

শ্রীশ্রীগুরু-গ�ৌরতাঙ্�তান্ধর্ত্ তা-রতােতারমণসুন্দর 
(বকখতােী)
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২৫ গ�তাঞবন্দ, ৬ বচত্র, ২০  মতাচত্, বেুবতার, গ�ৌর একতাদশী গশররতাত্রী ৪।১৪।২০ । 
অদ্য একতাদশীর উপবতাস  ননহ । শ্রী�বদ্ীপধাম পলরক্রমা আরম্ভ ।  
শ্রীঅন্তরদ্ীপ ও শ্রীিীমন্তদ্ীপ পলরক্রমা : শ্রী�ঙ্তান�র, শ্রীনন্দনতাচতানযত্্যর 
ভবন, শ্রীমতােতাই ঘতাে, শ্রীঈনশতাদ্যতান—শ্রীনযতা�পীে (শ্রীমমেহতাপ্রভুর 
জমেস্তান), শ্রীবতাস অঙ্ন, মরুতারী গুনপ্তর ভবন, শ্রীঅয়দ্ি আচতানযত্্যর 
ভবন, শ্রী�দতাের পঞডিি নর ভবন, শ্রীয়চিন্য মে, শ্রীে গ�ৌরঞকনশতার দতাস  
বতাবতাজী মহতারতানজর সমতাঞে, শ্রীচতঁাদ 
কতাজীর সমতাঞে, শররতাঙ্তার শ্রীজ�ন্তাথ 
মঞন্দর ও শ্রীশ্রীের অঙ্ন দশত্ন ।  
 উঃ ৫।৪৫।৪৩, অঃ ৫।৪২।৫৮ ।

২৬ গ�তাঞবন্দ, ৭ বচত্র, ২১ মতাচত্, বহৃস্পঞিবতার, 
গ�ৌর দ্তাদশী  অনহতারতাত্র । ব্যঞু্িী 
মহাদ্াদশী ব্রগতর উপবাি । শ্রীপাদ 
মাধগব্রে পরুীপাগদর লতগরাভাব । 
শ্রীিীমন্তদ্ীপ ও শ্রীরুদ্রদ্ীপ পলরক্রমা । 
উঃ ৫।৪৪।৪৪, অঃ ৫।৪৩।২১ ।

গ�ৌর আমতার গয সব স্তানন করে ভ্মণ রনঙ্, গস সব স্তান গহঞরব আঞম প্রণঞয়-ভকিসনঙ্

শ্রীপতাদ মতােনবন্দ্র পরুীপতাদ
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২৭ গ�তাঞবন্দ, ৮ বচত্র, ২২ মতাচত্, শুক্রবতার, গ�ৌর  দ্তাদশী  প্রতািঃ ৫।৪৫।৪৫ ।  
প্রাতঃ ৫।৪৩।৪৪ �গত প্রাতঃ ৫।৪৫।৪৫ মগধ্য ব্যঞু্িী 
মহাদ্াদশীর পার্ । শ্রীগকািদ্ীপ পলরক্রমা : শ্রীয়চিন্য-
সতারস্বি মে, বদৃ্ধঞশব, গপ্রঢ়মতায়তা, শ্রীঞবষু্ণঞপ্রয়তা গদবী গসঞবি 
শ্রীন�ৌরতানঙ্র ঞবগ্রহ, শ্রীে জ�ন্তাথ দতাস বতাবতাজী মহতারতানজর  
সমতাঞে মঞন্দনরর  দশত্ন উঃ ৫।৪৩।৪৪, অঃ ৫।৪৩।৪৪ ।

২৮ গ�তাঞবন্দ, ৯ বচত্র, ২৩ মতাচত্, শঞনবতার, গ�ৌর ত্রনয়তাদশী ঞদবতা ৭।৩৫।৪৪ । 
শ্রীগ�াদ্রুমদ্ীপ ও শ্রীমধ্যদ্ীপ পলরক্রমা : শ্রীসুরঞভকুঞ্জ, স্বতানন্দ-
সুখদতা-কুঞ্জ, শ্রীসুবণত্ ঞবহতার, শ্রীহঞরহরনক্ষত্র, হংসবতাহন ও শ্রীনঞৃসংহ  
পল্ীর দশত্ন  । উঃ ৫।৪২।৪৫, অঃ ৫।৪৪।৮ ।

২৯ গ�তাঞবন্দ, ১০ বচত্র, ২৪ মতাচত্, রঞববতার, গ�ৌর চিুদ্ত্ শী ঞদবতা ৯।৪২।২১ । 
শ্রীগ�ৌরালবভব্ব াব মহামগহাৎিগবর আলধবাি । শ্রীগকািদ্ীপ, শ্রীঋতুদ্ীপ, 
শ্রীেহু্নদ্ীপ ও শ্রীগমাদদ্রুমদ্ীপ পলরক্রমা : শ্রীসমদু্র�ড, সুপ্রতাচীন 
শ্রীন�ৌর�দতাের মঞন্দর (শ্রীচতঁাপতাহতাঞে), ঞবদ্যতান�র (সতার্ত্ নভৌম গ�ৌডীয় 
মে, সতার্ত্ নভৌম ভট্তাচতানযত্্যর জমেস্তান), শ্রীসতারঙ্ মরুতারী ও শ্রীবতাসুনদব  
দর্ েতাকুনরর গসঞবি ঞবগ্রহ, শ্রীে বনৃ্দতাবন দতাস েতাকুনরর শ্রীপতানের  
দশত্ন । উঃ ৫।৪১।৪৬, অঃ ৫।৪৪।৩১ ।

৩০ গ�তাঞবন্দ, ১১ বচত্র, ২৫ মতাচত্, গসতামবতার, পঞূণত্মতা ঞদবতা ১১।৪৭।৩২ । 
শ্রীগ�ৌরপূল্ ব্বমা । শ্রীগ�ৌরালবভব্ব াব গপৌ্ ব্বমািীর উপবাি ও  
শ্রীশ্রীরতােতান�তাঞবনন্দর বসনন্ততাৎসব ও গদতােযতাত্রতা । শ্রীচচতন্য-িারস্বত  
মগঠ ও লবশ্বব্যাপী তৎ শাখািমগূহ শ্রীলবগ্রহ�গ্র লবগশষ গভা�রা�, পূো, 
আরলত, শ্রীচচতন্য-চলরতামতৃ পারায়্ ও িংকীর্ব্ব� মহামগহাৎিব ।  
৫৩৮ শ্রীগ�ৌরাব্দ আরম্ভ । উঃ ৫।৪০।৪৫, অঃ ৫।৪৪।৫৩ ।

লবষু্ মাি—২৯ লদ�

১ ঞবষু্ণ, ১২ বচত্র, ২৬ মতাচত্, মঙ্েবতার, কৃষ্ণ প্রঞিপদ ঞদবতা ১।৪৩।২৫ । প্রাতঃ 
৫।৩৯।৪৬ �গত পূর্ব্ব াহ্ন ৯।৪১।৩৬ মগধ্য শ্রীগ�ৌর-পূল্ ব্বমার পার্ । 
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শ্রীে�ন্াথ লমগরের আ�গন্দাৎিব । শ্রীধাম �বদ্ীপস্থ শ্রীচচতন্য-িারস্বত 
মগঠ িাধার্ মহামগহাৎিব ও মহাপ্রিাদ লবতর্ । উঃ ৫।৩৯।৪৬, 
অঃ ৫।৪৫।১৭ ।

৫ ঞবষু্ণ, ১৬ বচত্র, ৩০ মতাচত্, শঞনবতার, কৃষ্ণ পঞ্চমী সন্ধ্যতা ৫।৩৫।১১ ।  
শ্রীগুর্ত্ তাঞবভত্ তাব পীে শ্রীপতাে হতাপতাঞনয়তা শ্রীয়চিন্য-সতারস্বি আশ্নম  
শ্রীশ্রীগুরু-গ�ৌরতাঙ্-রতােতা-গ�তাপীনতাথ জীউর শ্রীঞবগ্রহ�নণর প্রতাকে্য 
মহতামনহতাৎসব ও পঞ্চম গদতাে উৎসব । ঞত্রদঞডিস্বতামী শ্রীমদ্ভঞতিশরণ  
শতান্ত মহতারতানজর আঞবভত্ তাব । উঃ ৫।৩৫।৪৭, অঃ ৫।৪৬।৪৮ ।

শ্রীজ�ন্তাথ ঞমশ্, শচীমতািতা ও ঞনমতাইসুন্দর, শ্রীনযতা�পীে
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শ্রীচচতন্য মহাপ্রভুর মিূ লশক্ষা
আম্ায়ঃ প্রাহ তত্তং হলরলমহ পরমং ির্ব্ব শলতিং রিল্ধং 
তলদ্ভন্াংশাংশ্চ েীবান্ প্রকৃলত-কবলিতান্ তলদ্মতুিাংশ্চ ভাবাৎ । 
গভদাগভদ-প্রকাশং িকিমলপ হগরঃ িাধ�ং শুদ্ভলতিং 
িাধ্যং তৎ প্রীলতগমগবতু্যপলদশলত ে�ান্ গ�ৌরচ্রে স্বয়ং িঃ ॥

(শ্রীে ভঞতিঞবননতাদ েতাকুর)
স্বয়ং ভ�বতান্ শ্রীমদ্ গ�ৌরচন্দ্র এই দশঞে িত্ত্ব জীব�ণনক উপনদশ কঞরনিনেন :
(১) আম্তায়-বতাক্যই প্রেতান প্রমতাণ । িদ্দতারতা ঞনম্ঞেঞখি নয়ঞে ঞসদ্ধতান্ত উপঞদষ্ 

হইয়তানে ।
(২) কৃষ্ণস্বরূপ হঞর জ�মেনে্য পরমিত্ত্ব ।
(৩) ঞিঞন সর্ত্ শঞতিমতান্ ।
(৪) ঞিঞন অঞখে-রসতামিৃ-সমদু্র ।
(৫) জীবসকে হঞরর ঞবঞভন্তাংশ িত্ত্ব ।
(৬) িেস্ �েনবশিঃ জীবসকে বদ্ধদশতায় প্রকৃঞিকরৃ্ত্ক কবঞেি ।
(৭) িেস্ ের্ত্ বশিঃ জীবসকে মতুিদশতায় প্রকৃঞি হইনি মতুি ।
(৮) জীব-জডতাত্মক সমতি ঞববিই শ্রীহঞর হইনি য�ুপৎ গভদ ও অনভদ ।
(৯) শুদ্ধভঞতিই জীনবর সতােন ।
(১০) শুদ্ধ-কৃষ্ণপ্রীঞিই জীনবর সতাে্য ।

শুদ্ভলতির ক্রমপন্া
(শ্রীে রূপ গ�তাস্বতামী প্রভুর শ্রীভঞতিরসতামিৃঞসনু্ধ হইনি উদৃ্ধি)

(১) রেদ্া—সতােুসনঙ্ শতাস্ত্র-শ্বণদ্তারতা শতানস্ত্রর অনথত্ ঞববিতাস ।
(২) িাধুিঙ্—ঞদ্িীয় সতােুসঙ্, ভজনরীঞি-ঞশক্ষতার জন্য ইহতাই গুরুপদতাশ্য় ।
(৩) ভে�লক্রয়া—গুরু ও সতােু�নণর উপনদশ-ক্রনম শ্বণ-কীর্ত্নতাঞদরূপ ভজন ।
(৪) অ�থব্বল�বলৃর্—পরমপরুুরতাথত্ ঞবনরতােী পতাপ, অঞবদ্যতাঞদ গলেশ ক্ষয় ।
(৫) ল�ষ্ঠা—ঞচর্ঞবনক্ষপশনূ্য ঞনরন্তর ভজন ।
(৬) রুলচ—বঞুদ্ধপরূ্ত্ ক ভজনন বতা ভজনীয় ঞবরনয় অঞভেতার ।
(৭) আিলতি—ভজনন বতা ভজনীয় ঞবরনয় স্বতাভতাঞবকী রুঞচ ।
(৮) ভাব—নপ্রমসূনযত্্যর ঞকরণস্েীয় ঞবশুদ্ধসত্ত্বরূপ রুঞচদ্তারতা ঞচর্নক গয িত্ত্ব মসৃণ 
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কনর, িতাহতানকই ‘ভতাব’ বনে ।
(৯) গপ্রম—যখন গসই ভতাব ঞচর্নক সম্যক্ মসৃণ কঞরয়তা অি্যন্ত মমিতা দ্তারতা পঞরঞচি 
হয় এবং স্বয়ং �তাঢ়-স্বরূপ হয়, িখন িতাহতানক পঞডিিসকে ‘নপ্রম” বঞেয়তা উঞতি 
কনরন ।

চতুঃষলষ্ ভতি্যঙ্
(শ্রীে ভঞতিঞবননতাদ েতাকুনরর শ্রীয়চিন্যচঞরিতামনৃির অমিৃপ্রবতাহভতাষ্ হইনি উদৃ্ধি)

(১) গুরুপতাদতাশ্য়, (২) মন্ত্রদীক্ষতা, (৩) গুরুনসবতা, (৪) সদ্ধর্ত্  ঞশক্ষতা ও ঞজজ্তাসতা, 
(৫) সতােুঞদন�র পথতানু�মন, (৬) কৃষ্ণপ্রীঞির জন্য ঞননজর গভতা�ি্যতা�, (৭) কৃষ্ণিীনথত্ 
বতাস, (৮) যতাহতামতাত্র পতাইনে জীবন ঞনর্ত্ তাহ হয়, গসইরূপ পঞরমতানণ প্রঞিগ্রহ, (৯) একদশীর 
উপবতাস, (১০) েতাঞত্র-অবিত্-গ�তা-ঞবপ্র-ববষ্ণনবর সর্তান, (১১) গসবতাপরতাে ও 
নতামতাপরতােনক দনূর বর্ত্ ন, (১২) অয়বষ্ণব-সঙ্ি্যতা�, (১৩) বহুঞশষ্ নতা করতা, 
(১৪) বহুগ্রনথের কেতা অথত্তাৎ আংঞশক অভ্যতাস এবং ব্যতাখ্যতাবতাদি্যতা�, (১৫) হতাঞননি এবং 
েতানভ সমবঞুদ্ধ, (১৬) গশতাকতাঞদর বশ নতা হওয়তা, (১৭) অন্য গদবিতা বতা শতানস্ত্রর অবজ্তা 
নতা করতা, (১৮) ঞবষু্ণ ও ববষ্ণনবর ঞনন্দতা নতা শুনতা, (১৯) গ্রতাম্যবতার্ত্তা অথত্তাৎ স্ত্রী-পরুুনরর 
ইঞন্দ্রয়িপত্ণমেূক �হৃবতার্ত্তা নতা শুনতা, (২০) প্রতাঞণমতানত্রর  মননর উনদ্� নতা জমেতান, 
ব্যবহতানর  অকতাপত্ণ্য, মহতারনম্ভর  অনুদ্যম, (২১) শ্বণ, (২২) কীর্ত্ন, (২৩) স্মরণ, 
(২৪) পজূন, (২৫) বন্দন, (২৬) পঞরচযত্্যতা, (২৭) দতাস্, (২৮) সখ্য, (২৯)  ত্মঞননবদন, 
(৩০) শ্রীঞবগ্রনহর অনগ্র নিৃ্য, (৩১) �ীি, (৩২) ঞবজ্ঞপ্ত, (৩৩) দডিবৎ প্রণতাম, 
(৩৪) অভু্যত্তান অথত্তাৎ ভ�বতান্ বতা ভতি আঞসনিনেন গদঞখয়তা দতঁাডতান, (৩৫) অনুব্রজ্যতা 
অথত্তাৎ ভতি বতা ভ�বতান্ যতাত্রতা কঞরনে পশ্তাৎ পশ্তাৎ যতাওয়তা, (৩৬) িীনথত্ এবং ভ�বদ্ 
�নৃহ �মন, (৩৭) পঞরক্রমতা, (৩৮) তিবপতাে, (৩৯) জপ, (৪০) সংকীর্ত্ন, (৪১) ভ�বৎ-
প্রসতাদী েপূ ও মতানে্যর �ন্ধগ্রহণ, (৪২) মহতাপ্রসতাদ গসবন, (৪৩) আরঞত্রক-মনহতাৎসব-
দশত্ন, (৪৪) শ্রীম ূঞর্ত্-দশত্ন, (৪৫) ঞনজ ঞপ্রয়বস্তু ভ�বতান্নক অপত্ণ, (৪৬) ে্যতান, 
(৪৭) িুেসী-গসবন, (৪৮) ববষ্ণব-গসবন, (৪৯) মথরুতাঞদনসবন, (৫০) ভ�বনির 
আস্বতাদ, (৫১) কৃনষ্ণর জন্য  অঞখে গচষ্তা, (৫২) িতঁাহতার কৃপতা-প্রিীক্ষতা, (৫৩) ভতি�নণর 
সঞহি জমেঞদনতাঞদর মনহতাৎসব, (৫৪) সর্ত্ প্রকতানর শরণতাপঞর্, (৫৫) কতাঞর্ত্কতাঞদ 
ব্রি, গদনহ (৫৬) ববষ্ণবঞচহ্ণেতারণ, গদনহ (৫৭) হঞরনতামতাক্ষরেতারণ, গদনহ  (৫৮) 
ঞনর্ত্ তাে্যেতারণ, (৫৯) চরণতামিৃ পতান, (৬০) সতােসুঙ্, (৬১) নতামকীর্ত্ন, (৬২) ভতা�বৎ-
শ্বণ, (৬৩) মথরুতাবতাস, (৬৪) শ্দ্ধতাপরূ্ত্ ক শ্রীম ূঞর্ত্-গসবতা ।
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চতুথ ব্ব প্রকার অ�থব্ব
(শ্রীে ভঞতিঞবননতাদ েতাকুনরর শ্রীভজনরহস্ হইনি উদৃ্ধি)

(১) তত্ত লবভ্রম—(ক) স্বিনত্ত্ব ভ্ম, (খ) পরনত্ত্ব ভ্ম, (�) সতাে্য-সতােন-িনত্ত্ব ভ্ম, 
(ঘ) ঞবনরতােী ঞবরনয় ভ্ম । (২) অিরৃ্ষ্া—(ক) ঐঞহক ঞবরনয় এরণতা অথত্তাৎ ইচ্তা 
বতা অনবিরণ, (খ) পতারঞত্রক ঞবরনয় অশুভতা এরণতা, (�) গযতা�-ঞবভঞূিবতাঞ্তা ও গমতাক্ষ 
কতামনতা । (৩) অপরাধ—(ক) নতামতাপরতাে, (খ) গসবতাপরতাে, (�) ববষ্ণবতাপরতাে, 
(ঘ) েতামতাপরতাে, (ঙ) জীবতাপরতাে । (৪) হৃদয়গদৌর্ব্ব ি্য—(ক) িুচ্ অথত্তাৎ কৃনষ্ণির 
ঞবরনয় আসঞতি, (খ) কুেীনতােী অথত্তাৎ কপেিতা, (�) মতাৎসযত্্য অথত্তাৎ পরশ্রী কতািরিতা, 
ও (ঘ) প্রঞিষ্তাশতা ।

পঞ্চগরা�
(১) অলবদ্া—অজ্তান অথত্তাৎ জীব ঞননজর ঞচৎস্বরূপ ভুঞেয়তানে ।
(২) অলস্মতা—সু্ে জডনদনহ আত্মবুঞদ্ধ ও স্ত্রী-পুত্রতাঞদর নবিরনদনহ মমিতাবুঞদ্ধ ।
(৩) রা�—গদনহর অনুকেূ জডঞবরনয় িীব্র আসঞতি ।
(৪) গদ্ষ—ঞবরয় গভতান�র প্রঞিকেূ ঞবরনয় গদ্রবঞুদ্ধ ।
(৫) অলভল�গবশ—অনুকেূ ঞবরনয়র প্রঞি মমিতা বতা আঞবষ্িতা এবং িতাহতার ি্যতান� 
অসঞহষু্ণিতা ।

বদ্েীগবর চারপ্রকার গদাষ
(শ্রীয়চিন্যচঞরিতামিৃ হইনি উদৃ্ধি)

(১) ভ্রম—গয বস্তু যতাহতা ননহ, িৎসম্নন্ধ ঞমথ্যজ্তান; যথতা—ররু্নি সপত্ভ্ম, শুঞতিনি 
রজি-ভ্ম । (২) প্রমাদ—অনবেতানিতা, এককথতা অন্যপ্রকতানর উপেঞধি করতা বতা 
শ্বণ করতা বতা বেতা । (৩) লবপ্রলিপ্া—বঞ্চননচু্  । (৪) কর্াপাটব—ইঞন্দ্রনয়র 
অপেুিতা; যথতা—চকু্ষর দরূদশত্নরতাঞহি্য, কু্ষদ্রবস্তুদশত্নরতাঞহি্য, কতাম্ েতাঞদনরতান� বণত্ 
(রূপ) জ্তাননর ঞবপযত্্যয়, সুদরূ-ঞস্ি শব্দশ্বনণ অক্ষমিতা ।

দশলবধ �ামাপরাধ
(১) সতােুঞনন্দতা, (২) কৃনষ্ণির গদবিতায় স্বিন্ত্র ভ�বদ্ জ্তান, (৩) গুবত্বজ্তা, (৪) শ্রুঞিশতাস্ত্র-
ঞনন্দন, (৫) শ্রীহঞরনতানম অথত্বতাদ, (৬) শ্রীনতানম কল্পনতা জ্তান, (৭) শ্রীনতামবনে 
পতাপবঞুদ্ধ, (৮) শ্রীহঞরনতাম গ্রহণনক প্রমতাদবশিঃ অন্য শুভকনমত্র সঞহি সমতান জ্তান, 
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(৯) জড-আসঞতি-ক্রনম শ্দ্ধতাহীনন নতাম-দতান, (১০) শ্রীনতাম-মতাহতাত্ম্য শ্বণ কঞরয়তাও 
জড অহং-মমতাঞদ ভতাবপ্রযতুি নতানমর প্রঞি অপ্রীঞি ।

চতুথ ব্ব প্রকার িাধুল�ন্দা
ঞযঞন ববষ্ণনবর (১) জতাঞি গদতার, (২) কতাদতাঞচৎক অথত্তাৎ প্রমতাদতা�ি গদতার, (৩) 
নষ্প্রতায় গদতার, (৪) শরণতা�ঞির পরূ্ত্ তাচঞরি গদতার েঞরয়তা ববষ্ণবনক ঞনন্দতা কনরন,  
ঞিঞন ববষ্ণব ঞননু্দক ।

৩২ প্রকার গিবাপরাধ
(১) যতানতাঞদ-গযতান� অথবতা পতাদুকতা পঞরেতান কঞরয়তা ভ�বদ্-�নৃহ �মন, 
(২) ভ�বর্মেতাঞদ যতাত্রতার উৎসব নতা করতা, (৩) শ্রীঞবগ্রনহর সর্নুখ প্রণতাম নতা করতা, 
(৪) উঞচ্ষ্�তানত্র অথবতা অশুঞচ অবস্তায় শ্রীঞবগ্রনহর বন্দনতা, (৫) একহনতি প্রণতাম, 
(৬) শ্রীঞবগ্রনহর সর্নুখ পতায়চতাঞর করতা, (৭) শ্রীঞবগ্রনহর সর্নুখ পতাদ-প্রসতারণ, 
(৮) পযত্ঙ্ক-বন্ধন অথত্তাৎ শ্রীঞবগ্রনহর অনগ্র হতিদ্য়দ্তারতা জতানুদ্য় বন্ধনপরূ্ত্ ক উপনবশন, 
(৯–১৭) শ্রীঞবগ্রনহর সর্নুখ শয়ন, গভতাজন, ঞমথ্যতাভতারণ, উয়চিঃস্বনর কথতা বেতা , 
পরস্পর ইি কথতার আনেতাচনতা, গরতাদন, কেহ, কতাহতারও প্রঞি ঞনগ্রহ, কতাহতারও প্রঞি 
অনুগ্রহ, (১৮) সতােতারনণর প্রঞি ঞনষু্র-বতাক্য-ব্যবহতার, (১৯) গেতামকম্নে আবিৃ 
হইয়তা গসবতাকতাযত্তাঞদ করতা, (২০-২৩) শ্রীমঞূিত্র সর্নুখ পরঞনন্দতা, পরস্তুঞি, অশ্ীে-
বতাক্য ব্যবহতার, অপতানবতায় ুপঞরি্যতা�, (২৪) ঞবর্শতাে্য অথত্তাৎ সতামথত্্য থতাঞকনি অল্প  
উপচতানর অথবতা অল্প ব্যনয় পজূতা ও উৎসবতাঞদ করতা, (২৫) অঞননবঞদি বস্তু গ্রহণ, 
(২৬) গয সমনয় গয ফে ও শস্তাঞদ উৎপন্ হয়, গসই সমনয় িতাহতা অপত্ণ নতা করতা, 
(২৭) সং�হৃীি দ্রনব্যর অগ্রভতা� অন্যনক প্রদতান কঞরয়তা অবঞশষ্তাংশ ব্যঞ্জনন প্রদতান, 
(২৮) শ্রীম ূঞিত্নক পশ্তানি রতাঞখয়তা উপনবশন, (২৯) শ্রীম ূঞিত্র সর্নুখ অন্যনক অঞভবতাদন, 
(৩০)  গুরুনদনবর অনগ্র তিবতাঞদ নতা কঞরয়তা গমৌনভতানব অবস্তান, (৩১) শ্রীগুরুনদনবর 
সর্নুখ আত্ম-প্রশংসতা, (৩২) গদবিতা-ঞনন্দতা ।

দশলবধ ধামাপরাধ
(১) শ্রীেতাম-প্রদশত্ক শ্রীগুরু ও সতােুনক অবজ্তা, (২) শ্রীেতামনক অঞনি্য-গবতাে, 
(৩) শ্রীেতামবতাসী ও ভ্মণকতারীর প্রঞি ঞহংসতা ও জতাঞিবঞুদ্ধ, (৪) শ্রীেতানম বঞসয়তা 
ঞবরয়কতাযত্তাঞদর অনুষ্তান, (৫) শ্রীেতাম-গসবতাচ্নে শ্রীেতাম-ঞবগ্রনহর ব্যবসতায় ও 
অনথত্তাপতাজত্ ন, (৬) জড-বঞুদ্ধনি েতানমর সঞহি জডনদনশর অথবতা অন্য গদবিীনথত্র 
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সমজ্তান ও পঞরমতাণনচষ্তা, (৭) শ্রীেতামবতাস-বনে পতাপতাচরণ, (৮) শ্রীনবদ্ীপ ও 
শ্রীবনৃ্দতাবনন গভদজ্তান, (৯) েতামমতাহতাত্ম্যমেূক শতাস্ত্র-ঞনন্দতা এবং (১০) শ্রীেতাম-
মতাহতানত্ম্য অঞববিতাসমনূে অথত্বতাদ ও কল্পনতা-জ্তান ।

কলির পাঁচ স্থা�
(শ্রীমদ্ভতা�বিম্ হইনি উদৃ্ধি)

(১) দূ্যত; যথতা—িতাস, দতাবতা, পতাশতা, গঘতাডনদৌড, জনের গখেতা, জুয়তা, েেতাঞর, সিরঞ্চ, 
দশপঁঞচশ, বতাঘবন্দী, প্রভৃঞি । িতার মনে্য ঞমথ্যতা থতানক । এই কঞরনে সনি্যর নতাশ হয় ।
(২) পা�—িতাম্েূ, গুবতাক, নস্, িতামতাক, �তঁাজতা, অঞহনফন, সুরতা, ভতাং, কতােকেূ, 
েুতির, িতাঞড, প্রভৃঞি । মতাঞধ্বক, ঐক্ষব, দ্রতাক্ষ্য, িতাে, খরু্ত্ র, পনসজতাি, বমনরয়, 
মতাঞক্ষক, েতাঙ্ক, মতােুক, নতাঞরনকেজতাি ও অন্জতাি  এই দ্তাদশপ্রকতার মদ্যও পতান মনে্য 
�ণ্য । িতার মনে্য �র্ত্  থতানক । এই কঞরনে দয়তার নতাশ হয় ।
(৩) স্তী—অয়বে স্ত্রীসঙ্ ও ঞনজ ববে স্ত্রীনি আসঞতি (এবং স্ত্রীসঙ্ীর সঙ্) । িতার মনে্য 
কতাম থতানক । এই কঞরনে গশৌনচর নতাশ হয় ।
(৪) সূ�া—ঞনজ গদহ গপতারনণর জন্য অপরনক হি্যতা করতা । প্রতাঞণবনের মনে্য ঞহংসতা 
থতানক । এই কঞরনে সি্য, দয়তা, গশৌচ এবং িনপর নতাশ হয় । পশুহননন অনুনমতাদনকতারী, 
হিপশুর মতাংসঞবভতা�কতারী, স্বয়ং হন্ততা, মতাংসক্রয়ঞবক্রয়কতারী, পতাচক, পঞরনবশক, এবং 
ভক্ষক এই কয়জনই ঘতািকনশ্ণীভুতি ।
(৫) োত—সুবণত্, গরৌপ্যতাঞদ দ্রব্য এবং েতাকতা পসতায়তা । স্বনণত্র মনে্য ঞমথ্যতা, �র্ত্ , 
স্ত্রীজঞনি কতাম, ঞহংসতা, ও শত্রুিতা নতামক একেী পঞ্চম অনথত্ ঞবরতাঞজি ।

ভলতির প্রলতকূি
(শ্রীে ভঞতিঞবননতাদ েতাকুনরর শ্রীউপনদশতামনৃির পীযরূবঞরত্ণী বঞৃর্ হইনি উদৃ্ধি)

(১) বাক্যগব�—ভনূিতানদ্�কতারী বচনপ্রনয়তা� ।
(২) ম�গব�—নতানতাঞবে মননতারথ ।
(৩) গক্রাধগব�—রূঢ়বতাক্যতাঞদ-প্রনয়তা� ।
(৪) লেহ্াগব�—মেুর-অম্ল-কেু-েবণ-করতায়-ঞিতিনভনদ রডঞবে রস-েতােসতা ।
(৫) উদরগব�—অি্যন্ত গভতাজন-প্রয়তাস ।
(৬) উপস্থগব�—স্ত্রী-পরুুর-সংনযতা�-েতােসতা ।
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ভলতির কণ্টক
(শ্রীে ভঞতিঞবননতাদ েতাকুনরর শ্রীউপনদশতামনৃির পীযরূবঞরত্ণী বঞৃর্ হইনি উদৃ্ধি)

(১) অত্যাহার—অঞেক আহরণ বতা সংগ্রহ বতা সঞ্চয়নচষ্তা ।
(২) প্রয়াি—ভঞতি-ঞবনরতাঞেনচষ্তা বতা ঞবরনয়তাদ্যম ।
(৩) প্রেল্প—কতােহরণকতারী অনতাবশ্ক গ্রতাম্যকথতা ।
(৪) ল�য়মাগ্রহ—উচিতাঞেকতার-প্রতাপ্ত-সমনয় ঞনম্তাঞেকতার�ি ঞনয়নম আগ্রহ এবং 
ভঞতিনপতারক ঞনয়নমর অগ্রহণ ।
(৫) ে�িঙ্—শুদ্ধভতি-জনসঙ্ ব্যিীি অন্যজনসঙ্ ।
(৬) গিৌি্য—নতানতামিবতাঞদ-সনঙ্ অঞস্র-ঞসদ্ধতান্ত অথত্তাৎ চতাঞ্চে্য এবং িুচ্ ঞবরনয় 
আকৃষ্ হওয়তা ।

ভলতির অনুকূি
(শ্রীে ভঞতিঞবননতাদ েতাকুনরর শ্রীউপনদশতামনৃির পীযরূবঞরত্ণী বঞৃর্ হইনি উদৃ্ধি)

(১) উৎিাহ—ভঞতির অনুষ্তানন ঔৎসুক্য, আদনরর সঞহি অনুশীেন ।
(২) ল�শ্চয়—দৃঢ় ঞববিতাস ।
(৩) চধরব্ব্য—অভীষ্ েতানভ ঞবেম্ গদঞখয়তা সতােনতানঙ্ বশঞথে্য নতা করতা ।
(৪) ভলতিগপাষক কর্ব্ব — শ্বণ-কীর্ত্নতাঞদ করতা এবং শ্রীকৃনষ্ণর জন্য স্বীয় 
গভতা�- সুখ-পতাঞরি্যতা�তাঞদ ।
(৫) িঙ্ত্যা�—অের্ত্ , স্ত্রীসঙ্ ও বস্ত্রণভতাবরূপ গযতাঞরৎসঙ্, গযতাঞরৎসঞঙ্-সঙ্ এবং 
অভতি অথত্তাৎ ঞবরয়ী, মতায়তাবতাদী, ঞনরীবির ও ের্ত্ ধ্বজীর সঙ্ি্যতা� ।
(৬) িদ্ৃলর্—সতােু�ণ গয সদতাচতার অনুষ্তান কঞরয়তানেন এবং গয বঞৃর্র দ্তারতা জীবন 
ঞনর্ত্ তাহ কঞরয়তানেন, ইহতাই সদ্ৃঞর্ ।

েয় ধ্বল�
জয় সপঞরকর শ্রীশ্রীগুরু-গ�ৌরতাঙ্-�তান্ধর্ত্ তা-গ�তাঞবন্দসুন্দর জীউ কী জয় ! জয় ওঁ ঞবষু্ণপতাদ 
পরমহংস পঞরব্রতাজকতাচতাযত্্যবযত্্য অনষ্তার্রশিশ্রী শ্রীমদ্ভঞতি ঞিেক ঞনরীহ মহতারতাজ কী জয় ! 
জয় ওঁ ঞবষু্ণপতাদ পরমহংস পঞরব্রতাজকতাচতাযত্্যবযত্্য অনষ্তার্রশিশ্রী শ্রীমদ্ভঞতি ঞনর্ত্ ে আচতাযত্্য 
মহতারতাজ কী জয় ! জয় ওঁ ঞবষু্ণপতাদ পরমহংস পঞরব্রতাজকতাচতাযত্্যবযত্্য   অনষ্তার্রশিশ্রী   
শ্রীমদ্ভঞতি সুন্দর গ�তাঞবন্দ গদব-গ�তাস্বতামী মহতারতাজ কী জয় ! জয় ঁও ঞবষু্ণপতাদ পরমহংস 
পঞরব্রতাজকতাচতাযত্্যবযত্্য অনষ্তার্রশিশ্রী   শ্রীমদ্ভঞতি রক্ষক শ্রীের গদবন�তাস্বতামী মহতারতাজ কী জয় 
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! জয় ওঁ ঞবষু্ণপতাদ পরমহংস পঞরব্রতাজকতাচতাযত্্যবযত্্য অনষ্তার্রশিশ্রী ভ�বতান্ শ্রীমদ্ভঞতিঞসদ্ধতান্ত 
সরস্বিী গ�তাস্বতামী েতাকুর কী জয় ! জয় ঁও ঞবষু্ণপতাদ শ্রীে গ�ৌরঞকনশতার দতাস বতাবতাজী মহতারতাজ 
কী জয় ! জয় ওঁ ঞবষু্ণপতাদ শ্রীে সঞচিদতানন্দ ভঞতিঞবননতাদ েতাকুর কী জয় ! জয় ওঁ ঞবষু্ণপতাদ 
শ্রীে জ�ন্তাথ দতাস বতাবতাজী মহতারতাজ কী জয় ! শ্রীে বেনদব ঞবদ্যতাভরূণ প্রভু কী জয় ! শ্রীে 
ঞববিনতাথ চক্রবর্থী েতাকুর কী জয় ! শ্রীননরতার্ম,  শ্তামতানন্দ,  শ্রীঞনবতাস  আচতাযত্্য প্রভু কী জয় ! 
শ্রীে বনৃ্দতাবন দতাস েতাকুর কী জয় ! শ্রীে কৃষ্ণদতাস কঞবরতাজ গ�তাস্বতামী কী জয় ! শ্রীরূপ, 
সনতািন, ভট্ রঘুনতাথ, শ্রীজীব, গ�তাপতাে ভট্, দতাস রঘুনতাথ—রড়্-গ�তাস্বতামী প্রভু কী জয় ! 
শ্রীরূপতানু� গুরুব�ত্ কী জয় ! নতামতাচতাযত্্য শ্রীে হঞরদতাস েতাকুর কী জয় ! শ্রীে স্বরূপ দতানমতাদর, 
শ্রীে রতায় রতামতানন্দ, শ্রীন�ৌরশঞতিব�ত্ কী জয় ! প্রমনস কনহতা শ্রীকৃষ্ণয়চিন্য প্রভু ঞনি্যতানন্দ 
শ্রীঅয়দ্ি �দতাের শ্রীবতাসতাঞদ গ�ৌরভতিবনৃ্দ কী জয়! সপতারত্দ শ্রীঞনি্যতানন্দ প্রভু কী জয় ! 
সপতারত্দ শ্রীমন মহতাপ্রভু কী জয় ! শ্রীনবদ্ীপেতাম কী জয় ! শ্রীপরুুনরতার্মেতাম কী জয় ! 
বেনদব-সুভদ্রতা-জ�ন্তাথ জীউ কী জয় ! শ্রীবনৃ্দতাবনেতাম কী জয় ! শ্রীশ্রীরতােতাকৃষ্ণ, গ�তাপ-
গ�তাপী, শ্তামকুডি, রতােতাকুডি, ঞ�ঞরন�তাবদ্ধত্ ন কী জয় ! �ঙ্তা, যমনুতা কী জয় !  বনৃ্দতানদবী, 
িুেসীনদবী, শ্রীভঞতিনদবী কী জয় ! গ্রথেরতাজ শ্রীমদ্ভতা�বিম্, শ্রীয়চিন্যচঞরিতামিৃ কী জয় ! 
আকর মেরতাজ শ্রীয়চিন্য মে কী জয় ! িদীয় শতাখতা মেসমহূ কী জয় ! শ্রীয়চিন্য-সতারস্বি 
মে কী জয় ! ঞববিব্যতাপী িদীয় শতাখতা মে কী জয় ! অনন্তনকতােী ববষ্ণববনৃ্দ কী জয় ! সমনবি 
ববষ্ণববনৃ্দ কী জয় ! হঞরনতাম-সঙ্কীর্ত্ন কী জয় ! ঞনিতাই গ�ৌর  গপ্রমতাননন্দ হঞর গবতাে !

শ্রীহলরবাির লতলথ লবলধ
প্রশ্ন: কখ� শ্রীহলরবাির লতলথ পাি�ীয় ?
উর্র: ভ�বতান্ শ্রীে ভঞতিঞসদ্ধতান্ত সরস্বিী গ�তাস্বতামী েতাকুর ঞেনখনেন গয “একতাদশীনি 
অরুনণতাদয়-ঞবদ্ধতা ি্যতা� এবং অন্যব্রনি সূনযত্্যতাদয়-ঞবদ্ধতা ি্যতা� কঞরয়তা অঞবদ্ধতা 
ব্রিই পতােনীয় । ঞবদ্ধতা-ব্রি-পতােন গদতার এবং অঞবদ্ধতা ব্রিপতােননই ভঞতি হয়” । 
শ্রীহঞরভঞতিঞবেতাসমনি বেনরর সকে শুদ্ধ (অঞবদ্ধতা) ব্রি ঞিঞথ ঞবশুদ্ধ সতারস্বি 
গ�ৌডীয় পঞঞ্জকতায় জতানতা যতানব ।
প্রশ্ন: শ্রীএকাদশীব্রগতর পাি� করগত হগব গক� ?
উর্র: রড়্ গ�তাস্বতামী অন্যিম মহতাজন শ্রীে সনতািন গ�তাস্বতামী প্রভু ঞেনখনেন 
একতাদশীব্রনির ঞনি্যিতার (অবশ্-কর্ত্ব্যিতা) চতাঞরঞে কতারণ—

তচি কৃষ্প্রী্�ত্ালদ্লধপ্রাপ্তত্তস্তথা ।  
গভাে�স্ ল�গষধাচিাকরগ্ প্রত্যবায়তঃ ॥

(শ্রীহঞরভঞতিঞবেতাস: ১২।৪)
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“(১) শ্রীকৃষ্ণপ্রীঞিনহিু, (২) শতাস্ত্রীর ঞবঞে থতাকতায়, (৩) ব্রিঞদনন (অন্) গভতাজন 
ঞননরে থতাকতায় এবং (৪) ব্রি অকরনণ গদতারভতা�ী হইনি হয়” । ঞিঞন িতঁাহতার ঞনজ-
কৃি ভতাষ্ ব্যতাখ্যতা কনরঞেনেন গয  যঞদও অকরনণ গদতারভতা�ীিতা মখু্য ঞনি্যিতা, িবওু 
শুদ্ধভতি�নণর পনক্ষ শ্রীকৃষ্ণপ্রীঞিনহিুিতাই পরম মখু্য, এই কতারনণ ঞিঞন িতাহতাই প্রথম 
ঞেনখঞেনেন এবং আনরতা বনেনেন—

তত্র ব্রতস্ ল�ত্যত্াদবশ্ং তৎ িমাচগরৎ ।  
ির্ব্ব পাপাহং ির্ব্ব াথ ব্বদং শ্রীকৃষ্গতাষ্ম্ ॥

(শ্রীহঞরভঞতিঞবেতাস ১২।৩)
“এই শ্রীহঞরবতাসর-ব্রনির ঞনি্যিতানহিু সর্ত্ পতাপহতারী, সর্ত্ ফেপ্রদ ও শ্রীকৃষ্ণনিতারণ-
ব্রি অবশ্ সম্পণূত্ভতানব আচরণ কঞরনবন” ।

একাদশীব্রতং �াম ির্ব্ব কামফিপ্রদম্ ।  
কর্ব্বব্যং ির্ব্ব দা লবচপ্রলবব্বষু্প্রী্�কার্ম্ ॥

(শ্রীহঞরভঞতিঞবেতাস ১২।৭ সংখ্যতায় বহৃন্তারদীয়পরূণ-বতাক্য)
“সকে কতামফেপ্রদ শ্রীএকতাদশীব্রি ঞবষু্ণ-গিতারনণর জন্যই ঞবপ্র�নণর সর্ত্ দতা আচরণ 
করতা কর্ত্ব্য” । আনুরঞঙ্ক ফেস্বরূপ চিুর্ত্ �ত্ ফে (ের্ত্ , অথত্, কতাম, গমতাক্ষ) এনস 
গ�নেও ঐকতাঞন্তক শুদ্ধভতি ঐ সকে িুচ্ ফে অনুরতি নতা হনয় পঞ্চমপরুুরতাথত্ নপ্রমফে 
েতানভ আগ্রহী হনয় থতানকন ।
প্রশ্ন: শ্রীএকাদশীগত অন্ শস্ালদ গ্রহ্ ল�গষধ গক� ?
উর্র: শতাস্ত্র এই রূপ বনেনেন—

রাল� কাল� চ পাপাল� ব্রহ্মহত্যািমাল� চ ।  
অন্মালরেত্য লতষ্ঠলন্ত িম্পাগপ্ত হলরবািগর ।  
তাল� পাপান্যবাগ্ালত ভুঞ্াগ�া হলরবািগর

(শ্রীহঞরভঞতিঞবেতাস ১২।১৯ সংখ্যতায় বহৃন্তারদীয়পরূণ-বতাক্য)
“ব্রহ্মহি্যতা ও িৎসম এবং যিঞকেু পতাপ শ্রীহঞরবতাসরঞদনন অন্নক আশ্য় কনর থতানক । 
সুিরতাং একতাদশীনি অন্ গভতাজনকতারী ব্যঞতি ঐসকে পতাপ যতুি হয় ।”

গিাঽশ্নালত পালথ ব্ববং পাপং গরাঽগশ্নালত মধুলভলর্ব্ব গ� ।
(শ্রীহঞরভঞতিঞবেতাস ১২।২০ সংখ্যতায় বহৃন্তারদীয়পরূণ-বতাক্য)

“গয ব্যঞতি শ্রীহঞরবতাসনর অন্ গভতাজন কনর, গসই ব্যঞতি পঞৃথবীর যিঞকেু পতাপ গভতা� 
কনর ।”
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মাতৃহা লপতৃহা চচব ভ্রাতৃহা গুরুহা তথা ।  
একাদশ্ান্তু গরা ভুঙ্  গতি লবষু্গিাকাচুি্যগতা ভগবৎ ॥

(শ্রীহঞরভঞতিঞবেতাস ১২।২১ সংখ্যতায় বহৃন্তারদীয়পরূণ-বতাক্য)
“গয ব্যঞতি একতাদশীনি অন্ গভতাজন কনর, গসই ব্যঞতি মতািৃহি্যতা, ঞপিৃহি্যতা, ভ্তািৃহি্যতা 
ও গুরুহি্যতার পতাপ সকে প্রতাপ্ত হয় এবং ঞবষু্ণনেতানক কখনও �মন করনি পনর নতা, 
বতা ববষ্ণবের্ত্ চু্যি হওয়তায় ববষ্ণব সঙ্ পতায় নতা ।”
ইি্যতাঞদ শতাস্ত্র প্রমতাণ অনুসতানর শ্রীএকতাদশীনি উপবতাস করতা কর্ত্ব্য ।
প্রশ্ন: উপবাি কাহাগক বগি ?
উর্র: ঞনকনে বতাস । �হৃকতাযত্্য-ঞবরয়কতাযত্্যতাঞদ  পঞরি্যতা�  কনর ভ�বতাননর ঞনকনে 
বতাস । যথতা—

উপাবরৃ্স্ পাগপগভ্যা রস্তু বাগিা গুচ্ঃ িহ ।  
উপবািঃ ি লবগঞেয়ঃ ির্ব্ব গভা�লববলর্ব্ব তঃ ॥

(শ্রীহঞরভঞতিঞবেতাস ১৩।৩৫ সংখ্যতায় বহৃন্তারদীয়পরূণ-বতাক্য)
“সকে পতাপ হনি ঞনবরৃ্ হনয় সদ্গুণ সমনূহর সঞহি গয মনুনষ্র বতাস হয়, িতাহতানক 
উপবতাস বনে, এই উপবতানস সমতি গভতা� বঞর্ত্ ি জতাননি হনব” ।

চবষ্গবা রলদ ভুঞ্ীত একাদশ্াং প্রমাদতঃ ।  
লবষ্ণ্ব চিব্ব �ং বথৃা তস্ �রকং গঘারমা্ুয়াৎ ॥

(শ্রীহঞরভঞতিঞবেতাস ১২।৩২ সংখ্যতায় ব্রহ্ময়ববর্ত্পরূণ-বতাক্য)
“ববষ্ণব যঞদ ভ্ম বশিঃ একতাদশীনি অন্ গভতাজন কনর, িনব িতাহতার ঞবষু্ণপজূতা ঞবফে 
হয় এবং িতাহতার ভয়ঙ্কর নরক প্রতাঞপ্ত হয়” ।
প্রশ্ন: লকভাগব শ্রীহলরবাির লতলথ পাি� করগত হগব ?
উর্র: শ্রীহঞরবতাসনরর মেূকৃি্য শ্বণ, কীর্ত্নতাঞদ নবঞবেতা-ভঞতি যজন । গযমন 
শ্রীমমেহতাপ্রভু বনেন (শ্রীশ্রীনপ্রমঞববর্ত্: ১৮।১০,২১)—

শ্রীহলরবাির-লদগ�      কৃষ্�ামরিপাগ�    
              তৃপ্ত হয় চবষ্ব সুে� । 
অন্য রি �ালহ িয়   অন্য কথা �ালহ কয়   
               ির্ব্ব গভা� করগয় বর্ব্ব � ॥
শ্রী�ামভে� আর একাদশী ব্রত ।  
এক-তত্ত ল�ত্য োল�’ হও তাগহ রত ॥



(53)

শ্রীহঞর-বতাসনর অঞেক কীর্ত্নদ্য় করণীয়—সকতানে শ্রীহঞরবতাসনর হঞরকীর্ত্ন-ঞবেতান 
ও রতাঞত্রনি শুদ্ধ ভকি-চরণ-গরনু ভজন-অনুকেূ ।  শ্রীহঞরবতাসনর উপবতাস এবং 
পতারণ করতা কর্ত্ব্য, গযমন (গপ্রমঞববর্ত্: ১৮।১১)—

প্রিাদ গভাে� ল�ত্য          শুদ্ চবষ্গবর কৃত্য   
             অপ্রিাদ �া কগর ভক্ষ্ । 
শুদ্া একাদশী রগব           ল�রাহার থাগক তগব   
             পারগ্গত প্রিাদ গভাে� ॥

পঞঞ্জকতায় উঞল্ঞখি পতারণ সমনয়র মনে্য শ্রীএকতাদশী ব্রি ভনঙ্র জন্য মহতাপ্রসতাদতাঞদ 
গ্রহণ অবশ্ কর্ত্ব্য । শ্রীহঞরবতাসনর গযন সতারতাঞদন গসবতা-সতােনন থতাকতা যতায় িতার জন্য 
শতাস্ত্র অনুনমতাঞদি অনুকল্প গ্রহণীয়, গযমন (গপ্রমঞববর্ত্: ১৮।১২)—

অনুকল্পস্থা�মাত্র ল�রন্ প্রিাদপাত্র   
           চবষ্বগক োল�হ ল�লশ্চত ।

শ্রীএকতাদশীনি অনুকল্প আনয়তাজন এই রূপ—
অচষ্তান্যব্রতঘ্াল� আগপা মিূং ফিং পয়ঃ ।  
হলবব্রব্বাহ্ম্কাম্যা চ গুগরাবব্বচ�গমৌষধম্ ॥

(শ্রীহঞরভঞতিঞবেতাস ১২।৪০ সংখ্যতায় মহতাভতারি-বতাক্য)
“জে, ফে, মেূ, দুগ্ধ, ঘিৃ ও ব্রতাহ্মণ প্রতাথত্নীয়, গুরুবতাক্য ও ঔরে—এই আেঞে 
ব্রিনতাশক হয় নতা” । শ্রীমনে ভতি�ণ এইভতানব অনুকল্প গ্রহণ কনরন—
িকাগি—পণূত্ উপবতাস ।
মধ্যাগহ্ন—েবণ, গ�তাে মরীচ, জীরতা, আদতা সহ আেু গপনপ িরকতাঞর, আেু ভতাজতা, 
ঞবঞভন্ ফে (কেতা, শশতা আঞদ), বতাদতাম, গপনপ ঞমঞষ্ আেু পতানয়স বতা সতাগু ।
রালত্রগত—আে ুগপনপ িরকতাঞর, আে ুভতাজতা, বতাদতাম, দুে ।
শুেু ঞঘ, বতাদতাম গিে, সূযত্্যমখুী গিে ব্যবহতার করতা যতানব । শস্যতুি গকতান দ্রব্য গযমন গুডতা 
মশেতা, ময়দতাযতুি সতাগু ইি্যতাঞদ গ্রহণ করতা যতানব নতা । গসইজন্য ঘনরর বিরী ঞঘ, েতানতা অথবতা 
নতারনকে ঞমঞষ্ দ্রব্য গ্রহণ করতা যতানব । এই সকে পঞ্চ রঞবশস্ অবশ্ই বর্ত্ নীয়—
(১) েতান্য অথবতা েতান্যজতািীয় দ্রব্য—চতাে, ঞচডতা, মঞুড প্রভৃঞি, (২) গ�তােমূ—আেতা, 
ময়দতা প্রভৃঞি, (৩) যব—যনবর েতািু, বতাঞেত্  প্রভৃঞি, (৪) রতাে—ম�ু, মসূর, গেতােতা, 
মের, অডহর, কেতাই, গখসতাঞর প্রভৃঞি, (৫) সঞররতার বিে ও ঞিে বিে ।
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শ্রীচচতন্য-িারস্বত মঠ (ভারতীয়গক্রেিমহূ)
— ঃ সর্ত্  প্রেতান গকন্দ্র ঃ— 

গকতানের�ঞ্জ, নবদ্ীপ, নদীয়, পঞশ্মবঙ্,  
ঞপন নং—৭৪১৩০২, গফা�—+৯১ ৯৬০৯৩ ০২৩১০

শ্রীচচতন্য-িারস্বত মঠ
নঞৃসংহপল্ী (গদবপল্ী), সুবণত্ঞবহতার, পঞশ্মবঙ্

শ্রীচচতন্য-িারস্বত কৃষ্ানুশীি� িংঘ
৪৯১ দমদম পতাকত্, কঞেকতািতা ৭০০ ০৫৫

শ্রীচচতন্য-িারস্বত কৃষ্ানুশীি� িংঘ
বকখতাঞে ঞচঞডয়তানমতাড, উর্র চঞর্শ পর�ণতা, 
এয়তারনপতােত্, কঞেকতািতা ৭০০ ০৫২

শ্রীচচতন্য-িারস্বত মঠ
ঞবেব আশ্ম গরতাড়্, গ�ৌরবতােসতাহী, পবুী

শ্রীচচতন্য-িারস্বত মঠ
১১৩ গসবতাকুঞ্জ গরতাড্, বনৃ্দতাবন, মথরুতা

শ্রীিশ্রীধরস্বামী গিবারেম
দশঞবসতা, গ�তাবদ্ধত্ ন, মথরুতা, উর্র প্রনদশ

শ্রীচচতন্য-িারস্বত কৃষ্ানুশীি� িংঘ
বীরচন্দ্রপরু, বীরভমূ, পঞশ্মবঙ্

শ্রীচচতন্য-িারস্বত মঠ
হতায়দতার পতাডতা, ঞনউ পতাে পতাডতা,
১৫৫ গনিতাজী সরণী, ঞশঞেগুঞড-৬

শ্রীচচতন্য-িারস্বত গিবািদ�
চকফুেঞব, সতা�র, দঞক্ষণ ২৪ পর�ণতা

শ্রীচচতন্য-িারস্বত গিবারেম
�ঙ্তাসতা�তার, দঞক্ষণ ২৪ পর�ণতা, পঞশ্মবঙ্

শ্রীচচতন্য-িারস্বত মঠ
ভঞঞ্জপরু, িতারনকবির, হু�েী, পঞশ্মবঙ্

শ্রীচচতন্য-িারস্বত মঠ
গমঞঝয়তারী, পবূত্ বদ্ধত্ মতান, পঞশ্মবঙ্

শ্রীশ্রীধরস্বামী ভলতিগরা� কািচারাি গিন্ার 
(মঞহেতা আশ্ম)
শতাশপরু, কতােনতা, বদ্ধত্ মতান, পঞশ্মবঙ্

শ্রীচচতন্য-িারস্বত মঠ
জতানতাপতাডতা, গমঞদনীপরু, পঞশ্ম গমঞদনীপরু

শ্রীচচতন্য-িারস্বত আরেম
হতাপতাঞনয়তা, পবূত্ বদ্ধত্ মতান, পঞশ্মবঙ্

শ্রীচচতন্য-িারস্বত শ্রীধর গ�ালবন্দ গিবারেম
বতামনুপতাডতা, খতঁাপরু, পবূত্ বদ্ধত্ মতান, পঞশ্মবঙ্

শ্রীচচতন্য-িারস্বত িংকীর্ব্ব� মহামডিি
নতাদনঘতাে, বদ্ধত্ মতান, পঞশ্মবঙ্

শ্রীচচতন্য-িারস্বত মঠ
মতাহতাঞদয়তা, কতান্দী, মশুথীদতাবতাদ, পঞশ্মবঙ্

শ্রীচচতন্য-িারস্বত িংকীর্ব্ব� মহামডিি
ইসেতামপরু, মশুথীদতাবতাদ, পঞশ্মবঙ্

শ্রীচচতন্য-িারস্বত িংকীর্ব্ব� মহামডিি
বকুেিেতা, ফেিতা, দঞক্ষণ ২৪ পর�ণতা

শ্রীচচতন্য-িারস্বত মঠ
কতাঞজয়তাখতােী, উেনুবঞডয়তা, হতাওডতা, পঞশ্মবঙ্

শ্রীচচতন্য-িারস্বত গ�ালবন্দ গিবারেম
গক্ষত্রনতাথিেতা, বচৎপরু, মঞুশত্দতাবতাদ, পঞশ্মবঙ্
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েতাকুর ববষ্ণব পদ              অবনীর সুসম্পদ
শুন ভতাই হিতা এক মনন ।

আশ্য় েইয়তা ভনজ িতানর কৃষ্ণ নতাঞহ ি্যনজ
আর সব মনর অকতারনণ ॥

ববষ্ণব চরণ-জে        গপ্রমভঞতি ঞদনি বে
আর গকহ ননহ বেবন্ত ।

ববষ্ণব চরণ-গরণু             মতিনক ভরূণ ঞবনু
আর নতাঞহ ভরূনণর অন্ত ॥

িীথত্জে পঞবত্র গুনণ      ঞেঞখয়তানে পরুতানণ
গস সব ভঞতির প্রবঞ্চন ।

ববষ্ণনবর পতানদতাদক            সম ননহ এই সব
যতানি হয় বতাঞঞ্ি পরূণ ॥

ববষ্ণব সনঙ্নি মন          আনঞন্দি অনুক্ষণ
সদতা হয় কৃষ্ণ পরসঙ্ ।

দীন ননরতার্ম কতানন্দ  ঞহয়তা বেযত্্য নতাঞহ বতানন্ধ
গমতার দশতা গকন বহে ভঙ্ ॥

 “ববষ্ণনবর গুণ-�তান      কঞরনে জীনবর ত্রতাণ
শুঞনয়তাঞে সতােুগুরুমনুখ”

“ভতিপতাদেঞূে আর ভতিপতাদ-জে ।
ভতিভুতি-গশর ঞিন সতােননর বে ॥”

“গুরু, ববষ্ণব, ভ�বতান্—
ঞিননর স্মরনণ হয় ঞবঘ্নঞবনতাশন ।
অনতায়তানস হয় ঞনজ বতাঞঞ্িপরূণ ॥”
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ওঁ লবষু্পাদ শ্রীি ভলতিল�র্ব্ব ি আচারব্ব্য মহারাগের 
মখুল�ঃসৃত বা্ী : 

“গয ববষ্ণব পঞঞ্জকতায় উনল্খ হয় িতঁার সম্নন্ধ ঞকেু নতা 
জতাননেও িতঁানক িতঁার িীঞথনি ‘জয়’ গদনবন । আমতানদর সব 
সময় সমতি ববষ্ণব�নণর ঞিনরতাভতাব ও আঞবভত্ তাব ঞিঞথ স্মরণ 
করনি হনব । ওই পরম ববষ্ণব�ণনক, মহতাপরুুর�ণনক স্মরণ 
করতা আমতানদর পরমতাঞথত্ক জীবনন মঙ্ে আননব ।

সব সময় পঞঞ্জকতা গদখনি হনব । গকতান ঞিঞথ গদখনে, 
যঞদও আমরতা ওই ববষ্ণনবর সম্নন্ধ ঞকেু জতাঞন নতা, আমরতা 
অন্তিপনক্ষ িতঁানক ‘জয়’ ঞদনি পতাঞর—গসেতাও আমতানদরনক 
ঞকেু সুকৃঞি, ঞকেু পঞরনশতােন গদনব । সকতানে উনে আন� 
পঞঞ্জকতা গদনখ ভতি�নণর নতাম উচিতারণ করনি পতারনে গসেতা 
সমতি ভতি�নণর জন্য খুব ভতানেতা হয় ।

ঘুম গথনক উনে পঞঞ্জকতা গদখনবন, গুরু-ববষ্ণব�ণনক 
‘জয়’ গদনবন । সকতাে উনে সব সময় গুরু-ববষ্ণব�ণনক 
প্রণতাম করনবন, সব সময় িতঁানদরনক ‘জয়’ গদনবন । িতঁানদরনক 
শ্দ্ধতা ও সর্তান করনি হনব । কতার আজনক আঞবভত্ তাব বতা 
ঞিনরতাভতাব, সব সময় পঞঞ্জকতায় গদখনবন । উৎসব করনি 
নতা পতারনে, অন্তিপনক্ষ আপনতারতা িতঁানদরনক ‘জয়’ ঞদনি 
পতানরন । িতাদ্দতারতা আপনতানদর মঙ্ে হনব । আমতানদর সব 
সময় ববষ্ণনবর মখুঞনঃসৃি বতাণী স্মরণ করনি হনব, িতাহনে 
আমতানদর ঞকেু মঙ্ে হনব । িতাদ্দতারতা আমরতা ঞকেু পরমতাঞথত্ক 
আমতানি রক্ষতা করনি পতারব ।”


