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Abstract 

Shri Gadadhar Pandit was one of the important associates of Shri Chaitanya Deva. He had 

been the ‘beloved Gadadhar’ of Mahaprabhu since his very childhood. He was one of the 

important figures of Panchatattva.  He, after the demise of Mahaprabhu too breathed his 

last. His nephew Nayanananda established a Shripaat which was popularly known as 

‘Gadadhar-Nayanananda Shripaat’. Besides that the Maya-krishna and Shri Gopinath 

given by Gadadhar Prabhu were founded. This Shripaat bears huge importance and 

significance to the Vaishnava community. A Geeta written by Shri Gadadhar Prabhu still 

exists. Even they use to worship according to the Vaishnava philosophy. Though there are 

some differences with Gouriya philosophy, which is an important issue of research also. 

Moreover, this Shripaat has taken an important role in establishing the Gour-Gadai 

community based Gadadhar-theory. 
 

Keywords: Gadadhar Prabhu, Shri Nayanananda, Bharatpu Shripaat, Gopinath and 
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      ঘগৌড়ী বফষ্ণফ দষরন প্রধান তত্ত্বগুতরয (শ্রীযাধা তত্ত্ব, শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্ব, ঘগাী তত্ত্ব, াধযাধন তত্ত্ব, ঘপ্রভতফরা 

তফফতষ তত্ত্ব) নযতভ প্রধান তত্ত্ব তৈন্ত্যরবদারবদ তত্ত্ব। এআ তরত্ত্ব নফদ্বীরীরা ররে ঘগৌয-গদাধয তত্ত্ব।  
 

যাধাকৃষ্ণ এক অত্মা দুআ ঘদ ধতয। 

নরনয তফরা য অস্বাদন কতয।।
১
 

 

     এক অত্মা দুতট ঘদ ধরয দুআ য অস্বাদন কযরেন। ঘগৌয ুন্দয অস্বাদন কযরেন ভধুয যরয ,গদাধয তিত 

দায য। তরফ গদাধয তরত্ত্ব একটু ঘমন াথষকয যররে তা র, শ্রীগদাধয তিত ব্রজরীরায শ্রীভতী যাধাযাণী । 

শ্রীভতীয তনরজয ফরর তকেু ফতষ্ট তের না। কৃষ্ণ ুচৈক তাৎমষ, নন্দুরতয তকর ুৈ রফ ঘআ বাফনা তততন 

তদনাততাত কযরতন।  শ্রীগদাধয তিত তেররন ব্রজরীরায যাধাযাণী। শ্রীগদাধয তিত  কৃতদায তেররন শুধুভাত্র 

শ্রীরগৌযাঙ্গ ঘফা ফযা াত  টরত ারয এআ অঙ্কা। শ্রীরগৌযাঙ্গ ুৈ ফযতীত শ্রীগদাধয তিরতয অয ঘকান ফাঞ্ছা 

তের না। ঘমভনটা শ্রীভতী যাধাযাণীয তের।              
 

     ভাজন তদ্ধান্ত্ নুমাী গদাধয ূণষ যাধাযাণী। শ্রীকৃরষ্ণয ং শ্রীরগৌযুন্দয। তারর যাধাকৃরষ্ণয নযা 

শ্রীরগৌয-গদাধয রবদ। অফায রবরদয ভারে ঘবদ র দুতট ঘদ অরাদা। 
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     শ্রীরগৌযাঙ্গপ্রবু যাধায বাফকাতন্ত্ ঙ্গীকায করয ততনফাঞ্ছা অস্বাদন কযরেন অয গদাধযপ্রবু ঘগৌযুন্দরযয ঘফায 

দ্বাযা ৈয ফা দায যরয অস্বাদন করযরেন। ঘম তফলতট তফষু্ণতপ্রা োড়া বৈতনযালষদরদয ভরধয একভাত্র গদাধয 

প্রবু জানরতন। ঘজনয গদাধরযয প্রকটরীরা মষন্ত্ ঘগৌয গদাধয তত্ত্ব নাভ তনর বফষ্ণফ ভারজ ও দষরন একতট 

অদষ দৃষ্টান্ত্ র অরে। 
 

      শ্রীগদাধয প্রবুয ফংতযৈ ম্পরকষ ঘতভন ঘফত প্রাভাতণক তথয াওা মা না। তফতবন্ন বফষ্ণফ াধক কতফয 

দ ও তফতবন্ন জনশ্রুতত নুমাী শ্রীশ্রী গদাধয প্রবুয জীফরনয কাততন জানা মা। তততন তেররন কায ঘগাত্রী 

ফারযন্দ্র ঘশ্রতণয ব্রাহ্মণ। ততা ভাধফ তভশ্র ও ভাতা যত্না ঘদফীয ঘজযষ্ঠ ুত্র  গদাধয প্রবু অজীফন কৃতদায ও ঘেত্র 

ন্নযা থাকা তাাঁয বাআ শ্রীফাণীনাথ ঘগাস্বাভী ংাযী ন। ভাপ্রবুয প্রকরটয এগায (১১) ভা রয ১৫৩৪ 

তিস্টাবার  (১৪৫৬ কা ) বজষ্ঠয ভাফযা শ্রীগদাধয প্রবু প্রকট ন ুযীধারভ। মতদও তাাঁয প্রকট তনর রনক 

ভতান্ত্য অরে। 
 

     তফদযাযত্ন শ্রী ঞ্চানন ভুরৈাাধযা প্রণীত শ্রীর শ্রীশ্রী গদাধয ঘগাস্বাভীয জীফনী, প্রৈতরত তত্রকা ঘথরক জানা 

মা, শ্রী গদাধয তিরতয ততা ভাধফ তভরশ্রয ুযযাজ নাভক এক জচনক েতত্র তলয ফা কযরতন বযতুরয। তততন 

গুরু ভাধফ তভশ্ররক স্বগ্রারভ ফা কযায তবপ্রা জানারর ভাধফ তভশ্র গঙ্গাতীয তযতযাগ কযরত ম্মত রর ুযযাজ 

গদাধয তিত ও ফাণীনাথরক বযতুয গ্রারভ তনর অরন। তৈন তাাঁযা ুযযারজয াারময শ্রীশ্রী যাধারগাীনাথ 

তজউয তফগ্র প্রততষ্ঠা করযন। ফাণীনাথ এআ তধকায তনর তফগ্র প্রততষ্ঠা করযন এফং বযতুরয ফা কযরত থারকন। 

গদাধয তিত তপরয মান নফদ্বী।
২
 তরফ গদাধয প্রবুও বযতুরয ভারে ভারে অরতন। বফষ্ণফ ভারজ ৈুফ 

জনতপ্র তিত ও াধক শ্রীতযদা দা তাাঁয তফৈযাত ুপ্রতদ্ধ গ্ররে ‘শ্রীশ্রীরগৌড়ী বফষ্ণফ তীথষ ফা শ্রীাট তফফযণী’ঘত 

ফরররেন ুযযাজ নাভক এক জচনক ধনী শ্রীগদাধয তিতরক তনজস্থান বযতুরয অরনন ঘফররতট ঘথরক। গদাধয 

প্রবুরক এরন শ্রীরগাীনারথয প্রততষ্ঠা করযন। রয ুযযারজয প্রাথষনী শ্রীগদাধয প্রবু ভ্রাতুষ্পুত্র ননানন্দরক 

শ্রীরগাীনাথ ঘফা প্রদান করযন। শ্রীননানন্দ ঠাকুরযয ুরত্রয নাভ শ্রীফল্লব। এাঁয ফংধযগণ বযতুরযয ঘফারত 

ঘগাস্বাভী।  
 

     ‘শ্রীশ্রী ঘগৌড়ী বফষ্ণফ তবধান’ গ্ররে করকতট ঘরাক প্রাফারদয উরল্লৈ করয ফরররেন ঘম গদাধয তিত তাাঁয 

দ্বাদ (১২) ফেয মষন্ত্ ঘফররতট গ্রারভ এফং ত্ররাদ ফেয (১৩) ফর তফদযাতো রারবয জনয নদীা 

ভাতুরারর অরন। তততন অযও উরল্লৈ করয ফরররেন ঘম কারযা কারযা ভরত গদাধয প্রবুরক ঘফররতট গ্রাভ ঘথরক 

বযতুরয অরনন কান্দীুরযয এক ধনাঢয ফযতি ুযযাজ। 
৩
 

 

     বযতুরয ঘগাস্বাভী ফং ফাংরায কুরজীয আততারক অতদূয অনীত ঞ্চ ব্রাহ্মণ এয ভরধয একজন। উদন 

অৈামষ ঘথরক অধীনন্ত্ একু ুরুল (২১) ভাধফাৈামষ (ভাধফ তভশ্র)। শ্রীগদাধয তিরতয ততা। তততন ৈক্রাররয 

জতভদায ুিযীক তফদযাতনতধয ভাধযাী ও প্রগাঢ় ফন্ধু তেররন। ভাধফ তভরশ্রয দুআ ুত্র গদাধয প্রবু ও ফাণীনাথ। 

ফাণীনাথ ঘগাস্বাভীয দুআ ুত্র। ননানন্দ ও ধ্রুফানন্দ (তফানন্দ)। তরফ গদাধয প্রবুয াতরত ুত্র তেররন হৃদচৈতনয 

ফা হৃদানন্দ। ঘগৌযীদা তিরতয তলয হৃদচৈতনয।  
 

‘ূরফষ শ্রীহৃদানন্দ নাভ রফ জারন। 

তনযন্ত্য প্রবু ঘফা করয াফধারন।। 

হৃদচৈতনয নাভ বর ঘমন ভরত। 

বমরে তিরতয কৃা কত ংরেররত।।’
৪
(৩৯০,৩৯১) 

 

      ‘শ্রীশ্রী বতিযত্নাকয’ গ্ররে ৭ভ তযরঙ্গয ঞ্চভ স্তফরক কথাায ও ৭ভ স্তফরক ৩৮৯-৪৪৮ ারয উরল্লৈ কযা 

ররে ঘম গদাধয প্রবুয াতরত ুত্র হৃদানন্দ। ‚শ্রীর তিত গদাধয হৃদানন্দরক ফারযাফতধ ারন কতযা 
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শ্রীরগৌযীদারয রস্ত ষণ করযন। শ্রীরগৌযীদা তিত হৃদানন্দরক দীো প্রদান করযন। 
৫
  শ্রীহৃদানরন্দয হৃদ-

ভতন্দরয শ্রীচৈতনযরদফরক প্ররফ কযরত ঘদরৈ শ্রীরগৌযী-দা তাাঁয নাভ যারৈন শ্রীহৃদচৈতনয। 
 

‚হৃদরয প্রতত কর-‚তুআ ধনয ধনয। 

অতজ বরত ঘতায নাভ - হৃদচৈতনয।।‛
৬
 (৪৪৩)

 

 

     বযতুয শ্রীারটয ফতষভান প্রজন্ম শ্রী ঘজযাততভষ ঘগাস্বাভীয ভরত অতদূয অতনত ঞ্চ ব্রাহ্মরণয একজন 

বযতুরযয ঘগাস্বাভীযা। এআ অতদূরযয জচনক অত্মী ঘভ বযতুয নফারফয ধীন কভষযত তেররন। তততন 

দাধয তিরতয ততা ভাধফ তভশ্র ঘগাস্বাভীয ভন্ত্র তলয তেররন। ভাধফ তভশ্র ূরফষ ঢাকা ঘজরায তফক্রভুয ভকুভায 

ঘফররতট গ্রারভ ফফা কযরর রয তোরারবয জনয শ্রী ভাধফ ঘগাস্বাভী নফদ্বীরয তততন্নকরট ৈম্পকাতট ফা 

ৈাাঁাাতট ফা ৈম্পাাতট অরন। দুআ ুরত্রয ভরধয ুত্র গদাধয প্রবু ুযীধারভ ঘেত্রন্নযা তনরর য ুত্র ফাণীনাথ 

বযতুরয ফফা শুরু করযন। ফতষভান প্রজন্ম শ্রী ফাণীনাথ তভরশ্রয ফংধয। 
 

     বযতুয বফষ্ণফরদয কারে তযন্ত্ গুরুত্বূণষ শ্রীাট। এতট ভুতষদাফাদ ঘজরায কাতন্দ ভকুভায ন্ত্গষত। 

তিভফরঙ্গরয তফতবন্ন স্থারনয ারথ ঘযর থ ও ড়ক রথ ঘমাগারমাগ। তারদ ও াওড়া ঘস্টাবন ঘথরক 

অতজভগঞ্জ াৈায ারায ঘস্টাবরন নাভরত । তারদ ঘথরক ারায ঘস্টাবরনয দূযত্ব ১৬৮ তক.তভ. এফং াওড়া 

ঘথরক ১৬৫ তক.তভ.। ফধষভান ঘথরক কারটাা র ারায অা মা। কারটাা ঘথরক ারায ১৭ তক.তভ.। ারায 

ঘথরক কাতন্দ ফা ফযভুযগাভী ফার ১৫ তক.তভ বযতুয ফাজায। ঘৈান ঘথরক াাঁটারথ গদাধয তিরতয ভ্রাতুষ্পুত্র 

শ্রীননানরন্দয শ্রীাট, মা ‘ঘগাাঁাআফাতড়’ ফা ‘ঘগাস্বাভীফাতড়’ নারভ প্রতদ্ধ। এতট বযতুয গ্রারভয তভ তদরক 

ফতস্থত। এোড়া ঘফারুয“ফযভুয বাা কাতন্দ, ফধষভান-ফযভুয, কারটাা-কাতন্দ, কারটাা-ফযভুয বাা 

ারায, কাতন্দ - ারায ফার শ্রীাট বযতুয এ অা মা। তরফ ফযভুয ঘথরক ফা রথ দূযত্ব ৪৫ তক.তভ .এফং 

কাতন্দ ঘথরক ফা রথ ১৫ তক.তভ .শ্রীাট বযতুয। তত্রদিতবেু শ্রীবতিগুণাকয ঘগাস্বাভী ম্পাতদত ‘শ্রীরগৌড়ভির 

তযক্রভা ও শ্রীনফদ্বী-ধাভ  - ভাাত্ময’ গ্ররে বযতুরযয তফফযণ অরে।  
 

     কতথত অরে ভাপ্রবু কারটাা ঘকফ বাযতীয অশ্ররভ ন্নযা দীো গ্রণ করয যাঢ়রদ দব্ররজ ভ্রভণ করয 

তফত্র করযন। তততন ফরক্রশ্বরয তীথষ গভনও করযতেররন। তাাঁয ারথ তপ্র ৈা গদাধযও তেররন ৈয তারফ। 

জীফনী গ্ররে উরল্লৈ অরে ভাপ্রবু তনরজ শ্রী তনতযানন্দ, শ্রী গদাধয, শ্রী ঘকফ বাযতী, শ্রী ঘগাতফন্দ। শ্রী ভুকুন্দ এাঁরদয 

ারথ বযতুরয দাষণ করযতেররন। তরফ শ্রী তনতযানন্দ দা যতৈত ‘ঘপ্রভ তফরা’ গ্ররে দ্বাতফং তফরা এ বযতুয 

শ্রীাট এয তফফযণ অরে। 

‘তিত ঘগাাতি প্রবুয প্রকট ভ। 

ননানরন্দরয ডাতক এআ কথা ক ।। 

ঘভায গররদর থাতকত এআ কৃষ্ণভূততষ। 

ঘফন কত দা কতয ততপ্রীতত।। 

ঘতাভারয যযআরা এআ ঘগাীনারথয ঘফা। 

বতিবারফ ঘতফরফ না ূতজরফ নয ঘদফী ঘদফা।। 

স্বস্ত তরতৈত এআ গীতা ঘতাভা তদরা। 

ভাপ্রবু এক ঘলাক আারত তরতৈরা।। 

বতিবারফ আা তুতভ কতযরফ ূজন। 

এত কত তিত ঘগাাতিয বরা ন্ত্দ্ধষান।। 

ঘদতৈ শ্রীনন ঘগাাতিয ফহু ঘৈদ বকরা। 

প্রবু আচ্ছাভরত তরফ ুতস্থয আরা।। 
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নন, তিত ঘগাাতিয রন্ত্যতষ্ট তক্রা কতয। 

যাঢ়রদর বযতুয কতযররন ফাড়ী।। ’
৭ 

 

     ভ্রাতুষ্পুত্র ননানন্দরক গদাধয প্রবু ুত্রাতধক ঘে কযরতন। তততন ননান্দরক দীো ঘদন। তাাঁরক শ্রীভদ বাগফত 

গ্রে ারঠ উৎাতত কযরতন। গদাধয প্রবুয কথাভরতা তততনও বাগফত ারঠ াতিতয জষন করযন। ননানন্দ 

বাগফতরফত্তা। নীরাৈরর ভাপ্রবু প্রকট রর তায তকেুতদন রয গদাধয প্রবুও ন্ত্দ্ধষান করযন। গদাধয তিরতয 

তনরদষর তততন ংাযী রতেররন। এভনতক ঘৈতুযীয বফষ্ণফ উৎরফ তততন উতস্থত তেররন। কতফ কণষুরযয 

‘ঘগৌযগরণারেদীতকা’  ব্রজরীরা তনতযভঞ্জযী রূর ৈযাত। তরফ ‘শ্রীচৈতনযৈতযতাভৃত’এ ‘তভশ্রনন’ নারভ 

উরল্লতৈত তততন। গদাধয প্রবু প্রকট রর তততন ঘগৌড়রদর গভন করযন,থষাৎ বযতুরয অরন। ন্ত্দ্ধষান ফায 

তকেু ূরফষ গদাধয প্রবু তাাঁয গররদর র্ব্ষদা তফযাতজত শ্রীকৃষ্ণ তফগ্র তাাঁরক প্রদান করয প্রততষ্ঠা ও ঘফা কযায 

তনরদষ ঘদন। এআ তফগ্র ‘ঘভ কৃষ্ণ’ (ঘভ ফররত এৈারন নন্ত্রক তনরজয জ্ঞারনয ভরধয,  
 

‘ঘগৌযারঙ্গয তত তপ্র গদাধয । 

যাধায প্রকা ভূততষ এআ ভা।। 

গররদর ততহুাঁ যারৈ কৃরষ্ণয ঘভ ভূততষ। 

তত ঘফা তারয ভরন াআা প্রীতত।।’ (২২) 
৮
 

 

     কতষ্ট াথরয বততয েুদ্রকা কৃষ্ণ ভূততষতট ৬ আতঞ্চ উচ্চতায এআ ুদষন ভূততষতট ঘফণুফাদনযত তত্রবঙ্গ তস্ততভতাযভ। 

গাঢ় কৃষ্ণ ফণষ, উজ্জ্বর। ঘআ ভ ঘথরক অজও বযতুয শ্রীাট এ বফষ্ণফ ধভষ ও দষন ঘভরন তনতয ূতজত র 

অরেন। গদাধয তিত ও ননানন্দ তিত ঘতফত শ্রীযাধা ঘগাীনাথ তফগ্র বযতুরযয ভতন্দরযয নযতভ প্রধান 

তফগ্র। ঘভাট ততনতট াতযরত তফগ্রগুতর ফতস্থত। তংারন ফতস্থত এরকফারয তেরনয াতযরত ভস্ত তফগ্ররয 

এরকফারয ডানতদরক শ্রীকৃষ্ণবাফাত্মক ঘফণুধয শ্রীরগৌযভূততষ। ধাতু তনতভষত তত্রবতঙ্গ রূর। ননয ুন্দয ঘফণুধয ঘগৌয 

তফগ্ররয তঠক ফারভ ‘ঘভ কৃষ্ণ’। গদাধয প্রবুয গরা থাকা ‘ঘভ কৃষ্ণ’। ঘফত উচ্চতা মুি ন। যাভ উজ্জ্বর ফরণষয। 

কতষ্ট াথরযয তনতভষত এআ তফগ্রও তত্রবঙ্গ তস্ততভতাযভ ঘফণুধয। ৬ আতি ুদষন এআ তফগ্রতট তৈত্তাকলষক। ফষদা 

ুষ্পমযা তিত। এআ তফগ্ররয তনরৈয দুার দুতট স্ত্রী ভূততষ অরে। ৈুফআ ঘোট্ট, তত ভরনাযভ। ঘগাস্বাভী তযফায ও 

বরিয বাফনরন এআ স্ত্রী ভূততষ দুতট শ্রীযাধাযাঠাকুযাণী ও মূরথশ্বযী রতরতাজী ফা রতরতা ও তফাৈা স্বরূর 

প্রততবাত।
৯  
ঘভ কৃরষ্ণয ফারভ তফযাজভান শ্রীরগাীনাথ। এআ তফগ্র তত্রবঙ্গ ঘফণুধয। ফংীধাযী শ্রীরগাীনারথয াভরন 

দ্মারন তফযাজভান ারগ্রাভ তফষু্ণৈক্র। তনভ ও যম্পযা ঘভরন ঘগাীনারথয ফারভ শ্রীযাধাযাণী ভূততষ। ১০ আতঞ্চ 

উচ্চতায এআ ভূততষ ষ্টধাতু দ্বাযা তনতভষত। ঘভ কৃষ্ণ ভূততষয ঘথরক াভানয ঘফত উচ্চতা ম্পন্ন। এআ তফগ্র এআ 

তযফারযয ুরুল ফা ঘফাআত ুরযাতত স্পষ কযরত ারযন, ভতরাযা ন। তংারনয ভারেয াতযরত ৭তট 

ারগ্রাভ ভূততষ ঘোট ঘথরক ফড় ক্রভানুারয ফতস্থত। তরফ দূয ঘথরক ঘদৈরর অকারযয াথষকয তযরতেত না। 

তকন্তু প্রতততটয অকৃততগত াথষকয অরে। এগুতরও ফহু প্রাৈীন। ঘআ ভ ঘথরক ূতজত। তরফ তংারনয এরকফারয 

াভরনয ারগ্রাভ ভূততষয ভরতা ৬ তট ঘগাার ঠাকুয ঘোট ঘথরক ফড় ) অকাযগত (ক্রভান্বর ফস্থান করয অরেন। 

ফষদা ুষ্প দ্বাযা অফৃত থাকা অকাযগত াথষকয ঘফাো মা না। প্রা ফকতট তফগ্র গদাধয প্রবু ও ননানন্দ ঠাকুয 

ঘতফত। তাআ জাগ্রত এআ তফগ্র দষরন ুণযরারবয অা ত ত বি প্রাআ এর তবড় জভান ভতন্দরয।  
 

     ভতন্দরযয তফগ্ররয ারথ ূতজত  স্বরস্ত গদাধয প্রবু তরতৈত শ্রীভদ বগফতগীতা। একাররও ঘআ ধাযা ফতষভান। 

তরফ তনযাত্তায কাযরণ গীতাতট তযন্ত্ তনযাত্তা ফররয ভরধয যাৈা । তনতয ূজা, ঘফা ও অযততয ভ 

শ্রীযাধারগাীনারথয তফগ্ররয ারথ তংারন ঘযরৈ ূজা কযা । এআ গ্ররে শ্রীশ্রী ভাপ্রবু স্বস্ততরতৈত ১তট ঘলাক 

অরে। মা অজও ফতষভান। তরফ গ্ররেয ন্মুরৈয াতাতটয ঘরৈাগুতর প্রা ভুরে ঘগরে। ম্ভফত বিরদয ভস্তরকয 
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স্পরষ। গীতায ুতথতট প্রা ৬ আতঞ্চ রম্বা, এফং ৈওড়া ৪ আতঞ্চ অয ঘভাটা ১ আতঞ্চ। গ্রেতটয ৪৩ তট ৃষ্ঠা ফতষভান। ঘানা 

মা রনক ৃষ্ঠা তের। কাররয তফফতষরন, বিরদয অফদায, তঠক ংযেণ না কযায জনয রনক ৃষ্ঠা নষ্ট র 

ঘগরে। এৈন তা ংযতেত। তরফ ভাপ্রবু তরতৈত ঘলাকতট ঘফাো মা। প্রা ভস্ত জীফনীকাযগণ ও দকতষাযা 

ফরররেন তৎকারীন ভর গদাধয প্রবুয ভরতা বাগফত তফলর তিত ৈুফ কভ তেররন। ভাপ্রবু বারফ তন্ম র 

ঘমরতন গদাধয প্রবুয ভুৈ ঘথরক বাগফত শ্রফণ করয। তাআ গদাধয তিত গীতায একতট নুতরত তররৈ তা ানরন্দ 

ভাপ্রবুরক ঘদৈারর ভাপ্রবুও বারফ তফরবায র তৎেণাৎ গ্ররেয ুতথরত একতট ঘলাক তররৈ তদরতেররন। ঘলাকতট 

এআরূ- 

‘লট তাতন তফংাতন ঘলাকানাভা ঘকফঃ। 

িুষনঃ প্তঞ্চাৎ প্তলতষ্টঞ্চ ঞ্জঃ 

ধৃতযাষ্ট্রঃ ঘলাকরভকং গীতাা ভানভুৈযরত।।’ 
 

     থষাৎ ভুদ গীতাভরধয ঘকফ ফা শ্রীকৃষ্ণ কতথত ঘলাক ৬২০, িুষন কতথত ৫৭, ঞ্জরয ৬৭ ও ধৃতযারষ্ট্রয ১ 

তট ঘলাক অরে।
 ১০

 
 

      এআ ঘলাকতট তযন্ত্ গুরুত্বূণষ। এরত গীতায ঘভাট ংৈযায ভান তনণষ কা ররে। ঘলাকতট ভাবাযরতয 

বীষ্মফষ, ৪৩ ধযারয ৭ভ ঘলাক। তারর গীতারত ঘভাট ঘলাক থাকায কথা (৬২০   + ৫৭   + ৬৭   + ১)= ৭৪৫ তকন্তু 

তফস্মরয তফল ফতষভারন ঘম ভস্ত প্রৈতরত গীতা াওা মা তারত ঘলারকয ংৈযা ৭০০। ৪৫ তট কভ। এরত শ্রীকৃষ্ণ 

কতথত ৫৭৫, িুষন কতথত ৮৪, ঞ্জ কতথত ৪০ এফং ধৃতযাষ্ট্র কতথত ঘলাক ১। ঘভাট (৫৭৫+৮৪+৪০+১)= 

৭০০তট। স্বাভী জগদানন্দ (ম্পাতদত) ‘শ্রীভদ্ভগফদ গীতা’  এ তফলর তফরদ ফাৈযা করযরেন। তততন ফতষভান গীতা 

ঘলারকয ংৈযা ও শ্রীাট বযতুরয যতেত শ্রীগদাধয প্রবুয স্বরস্ত তরতৈত গীতা ঘলারকয ংৈযা াথষকয 

ঘদতৈররেন। 
১১

 
 

     বফষ্ণফ ভাজ ও বফষ্ণফ াতরতযয াঠকরদয কারে তযন্ত্ ৈুতয ৈফয শ্রীাট বযতুরয যতেত গীতায ুতথতট 

ংযেণ কযা ররে এফং তা তযন্ত্ অধুতনক দ্ধততরত। ঘেত্রভীো এফং শ্রী প্রণফ অৈামষ ও শ্রী ঘজযাততষভ 

ঘগাস্বাভী যতৈত ‘শ্রীর গদাধয তিত ঘগাস্বাভী শ্রী াট বযতুয’ গ্রোনুারয জানা মা বাযত যকারযয INTACH, 

ICI, OACC তফবারগয ূফষাঞ্চর াৈা State Museum Premise, Bhubaneswar, Orrissa ঘথরক 

ংযেরণয কাজ কযা ররে ২০০৪ ারর। এআ তফবাগ ঘথরক শ্রীভতী বভত্র ও শ্রী তফষু্ণ প্রাদ নাক এফং কর 

ঘফাআত বিগরণয প্ররৈষ্টা বফজ্ঞাতনক দ্ধততরত ুংযতেত কযা ররে। তরফ এআ কারজ াাময করযরেন বি 

ৈারষ। তরফ তনযাত্তায কাযরণ গ্রেতট ফষদা ফাআরয যাৈা থারকনা। তরফ বিরদয নুরযারধ ঘগান কে ঘথরক 

প্রকারয অনা  তকন্তু ভতন্দরযয ফাআরয অনা  না। গীতাতট একতট ি কাষ্ঠ দ্বাযা তনতভষত, কাাঁৈ দ্বাযা অফৃত ফাক্সয 

ভরধয ংযেণ কযা ররে। াতাগুতর অতযাধুতনক দ্ধততরত রযাতভরনন কযা ররে। ফারক্স ৈাতফ থাকা ফাক্সতট 

ঘৈারা  না। কাাঁরৈয তবতরযয ং ঘদৈরত । তরফ প্রাৈীন যম্পযা ঘভরন বিযা গীতাতট ভাথা ঘঠকারত 

ৈাআরর কাাঁরৈয ফাক্সতট ঘঠকারনা । বিগণ এরতআ ৈুত। এআ যম্পযা ফযানগয াঠফাতড়, োভটুরযও ফতষভান। 

েতফ ঘতারা ও স্পষ কযা মা। তকন্তু ঘদনুড় এ যাৈা গদাধয প্রবু তরতৈত অযও একতট বাগফত এয ংর ভাপ্রবুয 

স্বরস্ত ংরাধন কযা অরে। তরফ ওআ কাাঁরৈয ফাক্সতট বিরদয ঘদৈরত ঘদওা , েতফ ও স্পষ কযরত ঘদওা 

করঠাযবারফ তনতলদ্ধ। তরফ শ্রীাট বযতুরয যতেত গীতাতট ভতরাযা ঘকান বারফআ স্পষ কযরত ারযন না। এভনতক 

ভতন্দরয প্ররফরয তধকায ঘনআ তারদয। ুরযাতত ফা ঘগাস্বাভী ফংরয ুরুলগণ োন করয কাৈা কাড় তযধান 

করয তরফআ ভতন্দরয প্ররফ কযরত ারযন এফং তত তফত্র এআ গ্রেতট স্বরস্ত নুবফ কযরত ারযন।  
 

      বফষ্ণফরদয অৈায অৈযণ, ধভষ দষন ঘভরন শ্রীাট বযতুরয শ্রীগদাধয প্রবু ও ননানন্দ ঠাকুয কতৃষক ঘতফত 

তফগ্ররয তনতয বারফ ঘফা । এআ ঘফাও ভতরাযা কযরত ারযন না। তাাঁযা ঘকফর তফগ্ররয জনয ঘবাগ যন্ধন 
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কযরত ারযন। প্রাদ ারফন ফাআ। ঘফায কাজতট করযন ুরযাতত। এআ ুরযাতত গদাধয ফংরয না রতও 

ারযন। তরফ এৈন দাতত্বপ্রাপ্ত ঘফাআত ুরযাতত ুধীয কুভায তধকাযী।  
 

     তততন প্রতয বফষ্ণফ যীতত নুমাী তনতয ঘফা করয থারকন। ভাননী প্রণফ অৈামষয ও ঘজযাততভষ ঘগাস্বাভীয 

যতৈত গ্রে ‘শ্রীর গদাধয তিত ঘগাস্বাভী শ্রী াট বযতুয’ ও ঘেত্রভীো জানা ঘগরে” 
 

জাগযণ: প্রতয কার ৮  তটকা তফগ্ররয জাগযণ । তরফ এটা ীত কারর। গ্রীষ্মকারর একটু অরগ। তরফ তা 

কৈরনাআ ৮  তটকায রয ন। ভস্ত তফগ্ররয যয জাগযণ  । ুরযাতত করয থারকন। তরফ ঘকারনা কাযরণ 

তততন নুতস্থত থাকরর এআ ফংরয ঘগাাঁাআযা করয থারকন। 
 

োন: তফগ্ররয জাগযরণয য তফগ্রগুতররক োন কযারনা । প্রথরভ শ্রীযাধাযাণীয োন, তাযয মথাক্ররভ 

শ্রীারগ্রাভতরা, শ্রীরগাার, শ্রীরগৌযাঙ্গ ও শ্রীরভকৃষ্ণ। তযররল শ্রীরগাীনাথ। তরফ ভতরাযা ঘকানবারফআ তফগ্র 

স্পষ কযরত াযরফন না। ুরযাতত ফা ঘগাস্বাভী ফংরয ঘকান ুরুল।  
 

ফারযরবাগ: োরনয রয তফগ্ররয প্রতত ফারযরবাগ তনরফদন কযা । এতট ুরযাতত করয থারকন। তরফ ভতরাযা 

এআ ঘবাগ যন্ধন কযরত ারযন ভাত্র। তরফ কারর তফগ্রগুতর ভতন্দরযয দতেণভুৈী করয ফস্থান করযন।  তরফ 

তফরলত কাততষক ভার ফারযরবারগয অরগ অযতত । অযতত ফষ ঘল রর ফারযরবাগ ঘদওা । 
 

     এআ ভ ঘথরক ভতন্দয বিরদয জনয ঘৈারা থারক। শুদ্ধ, তযষ্কায ফন তযধান করয ভতন্দরয প্ররফ কযরত 

। তরফ বিরদয জনয এভন তনভ ঘনআ। একথা তঠক ঘম ুরযাতত এফং ঘগাস্বাভী ফাতড়য ুরুলযা োড়া ভতন্দরয 

প্ররফাতধকায ঘনআ। 
 

ন্নরবাগ: দুুয ফারযাটা নাগাদ ফা তায তকেুেণ য তফগ্ররয ন্নরবাগ ঘদওা । এআ ন্নরবাগ প্রধান ভতন্দরয 

 না, ার ৃথক ঘবাগ ভতন্দয অরে। ঘৈারন ন্নরবাগ তনরফদন কযা । এআ ভ ঘকান বি প্ররফ কযরত 

ারযন না। ভতন্দরযয দযজা ফন্ধ থারক। বফষ্ণফ যীতত ঘভরন প্রতয ঘবাগ প্রদান। তনযাতভল ন্নরবাগ। প্রা ৈায ঘকতজ ) 

ে ঘয (অত ৈাররয ন্ন, াক, দুতট বাজা ডার, ঘম ঘকান দুতট ফযঞ্জন, টক ও ার ঘবাগ তনরফদন কযা । 

ঘজযাততভষ ঘগাস্বাভী, তন্ম ঘগাস্বাভী কাে ঘথরক জানা ঘগরে ঘম জরন ডাটা, পুরকত, টরভরটা, ফাাঁধাকত, অরু 

বাজা আতযাতদ ফতজ ঘবাগ ঘদওা । 
 

        এয য তফগ্ররয ান ।  
 

ীতর: তফকারর তফগ্ররয জাগযণ । এযয ীতর ঘদওা । ন্ধযা অযততয য ুনযা ঘবাগ তনরফদন কযা 

। ারড় াতটা )৭টা ৩০ তভতনট (নাগাদ যাতত্রকারীন ঘবাগ প্রদান। এযয তফগ্রগুতরয ন ।  
 

ভতন্দরযয তফফযণ: প্রধান ভতন্দযতট রনক প্রাৈীন। তরফ তা ঘভযাভত কযা ররে। এতট একতরা  য তফতষ্ট। এআ 

ভতন্দরযয দুতট তদক ঘথরক তফগ্র দষন কযা মা। দুুরয ঘবারগয অরগ তফগ্রগুতর দতেণ তদরক থারক। ঘবারগয জনয 

তনতদষষ্ট একতট কে অরে। ঘৈারন ঘবাগ প্রদান কযা । এৈারন একতট নাট ভতন্দয অরে। এতট ১৯৯২ ারর 

তনতভষত। তকযণনাথ দা নারভ ISKON এক তরলযয উরদযারগ ূফষ ুন্দয এআ নাট ভতন্দযতট স্থাতত । থষ 

াাময কযরেন বতিরফদান্ত্ স্বাভী ৈযাতযতট ট্রাস্টাব, শ্রীধাভ, ভাাুয, নদীা। নাট ভতন্দরযয গার ূফষ কারুকামষভ। 

ভূয, রতাাতায ূফষ এক তৈত্র।  তরফ প্রধান ভতন্দরযয ফাআরযয ঘদওাররও াধাযণ তকেু কারুকামষ কযা 

ররে। একতট ফৃেতরর একতট গাবী দিাভান। 
 

উৎফ: এআ শ্রীারট প্রধান ও প্রধান তভরর রনক উৎফ াতরত  গবীয তনষ্ঠা কারয। প্রধান প্রধান 

উৎফগুতর” 
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গদাধয প্রবযু জন্মতততথ: বযতুয শ্রীারটয প্রধান উৎফ গদাধয প্রবুয অতফবষাফ তততথ। বফারৈয ভাফযা তততথরত 

এআ নুতষ্ঠত । ততন তদন ধরয তযন্ত্ ধুভধারভয ারথ এআ উৎফ র থারক। দূয দূযান্ত্ ঘথরক প্রৈুয বরিয 

অগভন  রট। করকাতা ভানাভ ঙ্গরনও একআ ারথ াতরত  গদাধয প্রবুয জন্মতততথ। গদাধয ম্প্রদারয 

ভানুরলযা ও যভ বি বফষ্ণফযা এআ তদরন বযতুয শ্রীারট অরন। প্রতয ন্ধযাযততয য বফাৈী কীতষন । 

প্রতততদন  তবন্ন তবন্ন দ গাওা র থারক ঘতওট তারর।  
 

জন্মাষ্টভী: শ্রীকৃরষ্ণয জন্মাষ্টভী ৈুফ জাাঁকজভরকয রঙ্গ প্রতত ফেয াতরত  শ্রীাট বযতুরয। াযা তদন ধরয 

বিযা নাভ-ংকীতষন করয থারকন একাগ্র তৈরত্ত। ভতন্দরয প্রাদ ান বিযা। ঘতদন বফষ্ণফরদয কারে তযন্ত্ 

অনরন্দয তদন। বতি কীতষন, কৃরষ্ণয একরা অট তনাভ ও তযনাভ করয বিযা এআ তদনতট উদ মান করযন 

ানরন্দ।  
 

শ্রীশ্রী ভাপ্রবযু অতফবষাফ তততথ: বযতুয শ্রীারটয নযতভ প্রধান উৎফ শ্রীশ্রী ভাপ্রবুয অতফবষাফ তততথ। এআ 

তততথরত ঘদার উৎফ নুতষ্টত  এআ শ্রীারট। এতট একতট তযন্ত্ জনতপ্র নুষ্ঠান। তরফ ফরৈর তফরল অকলষণ 

তফগ্র রমারগ নগয তযক্রভা। ঘদার ূতণষভায তদন ন্ধযা অযততয য বতি কারয শ্রীরগৌযাঙ্গপ্রবু, একতট 

ঘগাার ও একতট ারগ্রাভ তরা তফগ্র ফণষাঢয ঘাবামাত্রা করয তযক্রভা কযা । ঘতদন ফহু বি ও গ্রারভয রনক 

ভানুল ঘাবামাত্রা ঘমাগদান করয ুণয জষন করযন। এআ ভ ‘নযাড়ারাড়া’ । ৈরতত বালা ৈাাঁৈয। তায য 

তদন কার ঘথরক ুরুল ভতরা তনতফষররল অফারফৃদ্ধফতনতাযা যঙ ও অতফয রমারগ ঘদার ঘৈরর। তরফ তফগ্ররয 

ারয কারে অতফয ঘদওা । তরফ এআতদন ঘবাগাযততয ূফষ মষন্ত্ শ্রীগদাধয তিরতয স্বস্ততরতৈত ুতথতট ভস্ত 

বিরদয দষন কযারনা । বিযা ুতথতট যভ মরত্ন ও বতিবরয কারর স্পষ করযন। 
 

     এোড়া যাধাষ্টভী, যা উৎফ াতরত । তনতয ঘফা, ূজা াঠ ও অযতত র থারক প্রতয যম্পযা ঘভরন। 

তরফ প্রতয নাট ভতন্দরয গদাধয প্রবুয ফংধয ঘগাস্বাভীফৃন্দ, ঘফাআতফৃন্দ ও বিফৃন্দ রমারগ তযন্ত্ বতি ও 

তনষ্ঠা রমারগ নাভ ংকীতষন র থারক। এযয তফগ্ররয অযতত। ঘরল ঘবাগ তনরফদন। 
 

     এআ উৎফগুতর ভুতষদাফাদ ঘজরায নযতভ অকলষণী তফল। অজও ঘগৌয গদাআ ম্প্রদারয কারে এআ 

উৎফগুতর তফরল গুরুরত্বয। ভতন্দরযয ূজাৈষনা, তফগ্ররক ঘবাগপ্রদান যম্পযা ঘভরন র অরে। 

বফষ্ণফাধকরদয কারে এটা এৈন নযতভ প্রধান শ্রীাট। দী ষকার ধরয ফং যম্পযা এৈারন ূজাযতত, বাগফত 

াঠ, শ্রীকৃরষ্ণয নাভ ংকীতষন র অরে। গীতাাঠ প্রা র থারক।  উৎরফয তদনগুতররত ভস্ত তদফ ধরয 

নাভ-গান র থারক। ফহু দূয ঘথরক অগত দষনাথষীযরদয থাকা ও প্রাদ াফায ুফযফস্থা অরে। ঘতদন বিযা 

তফরল ঘশ্বত ফস্ত্র তযধান করয ংকীতষন করয থারক। তরফ এটাও ৈুফ গুরুরত্বয তফল ঘম ঘগৌয গদাআ ম্প্রদারয 

বফষ্ণফরদয জীফন মান ও অৈায ংস্কায দ্ধতত। ঘগৌড়ী বফষ্ণফধরভষয বফষ্ণফরদয জীফন প্রণারীয তকেুটা তভর 

ঘদৈা মা। এরদয তনজস্ব জীফন মান, ংস্কায, অৈায প্রণারীও একটু অরাদা। তরফ াভানয। শ্রীগদাধয প্রবু তনরজ 

অজীফন কৃতদায থাকা ভতন্দরয ভতরারদয প্ররফর তনরলধাজ্ঞা। তরফ ফরৈর তফস্মকয তফল র এৈারন 

ঘকান গদাধয প্রবুয তফগ্র ঘনআ। তাাঁয স্বস্ত তরতৈত গীতাতট ূতজত , তততন নন। তরফ ননারন্দয তরতৈত গদাধয 

প্রবুরক তনর ঘরৈা দগুতর গীত রমারগ তযরফতত ররও শ্রীগদাধয প্রবু তনতয ূতজত ন না। এয ফযাৈযাতট ফড় 

দ্ভুত। ফতষভান ফংধযরদয ভরত তাাঁযা যম্পযা ঘভরন অরেন। ঘমরতু গদাধয প্রবু তনরজ শ্রীযাধা ঘগাীনাথ  

তফগ্র স্থান করযতেররন তাআ তাাঁয তফগ্র যাৈা তন। শ্রীননানন্দ ঠাকুযও নাতক শ্রীগদাধয প্রবুয তফগ্ররয কথা 

ফররতন, ফযং প্রবুয ‘ঘভ কৃষ্ণ’ যভ ভাদরয ূতজত । শ্রীগদাধয প্রবুয বযতুয শ্রীারট  শ্রীগদাধয প্রবুয প্রতত 

উরো ফড়আ দুঃৈজনক, তকন্তু ঘভরন তনরত । পরর ফাংরা বফষ্ণফ ৈৈষা গদাধয প্রবুয গুরুত্ব করভ অরে। থৈ 

তাাঁয গুরুত্ব ঘকানবারফ স্বীকায কযা মা না। ঘফ তকেু হৃদ ফযতিয জনয ফাংরা বফষ্ণফ ভারজ গদাধয প্রবু 
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ৈৈষা অরে। এআ গরফলণা প্রফরন্ধ গদাধয তিরতয ফদান স্বীকায করয বফষ্ণফ ধরভষয প্রতত গুরুত্ব ও বূতভকা কররয 

কারে প্রকা কযা। 
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