
ননারদ ভকক্তিসসূত

অথথাততথা ভককক্তিং ববথাখবথাসথামম^ 1  অতএব এখন "ভকক্তি' ববনাখবনা করব।

সথা ত্বকস্মিন্ পরমতপ্রেমরূপথা^ 2 সসই (ভকক্তি) তনাতাঁর (ভগবনাননর) প্রকত পরম সপ্রমরূপনা।

অমমতস্বরূপথা চ ^ 3 এববং (নসই ভকক্তি) অমমৃতস্বরূপ।

যলববনা পপমথান্ কসতদথা ভবতবমমততথা ভবকত তম তপথা ভবকত^ 4 যনা লনাভ কনর মনানুষ কসদ্ধ হয়, অমমৃতময় হয়, তমৃপ্ত হয়।

যৎ প্রেথাপব ন ককিকঞ্চিদথাঞ্ছকত ন শশথাচকত ন শদকষ।
ন রমতত শনথাৎসথাহহী ভবকত ^

5
যনা প্রনাপ্ত হনয় (মনানুষ) ককছছুই চনায় ননা, সশনাক পনায় ননা, কবনদ্বেষ
কনর ননা, অন্য সকনান ববনাপনানর উৎসনাহহী হয় ননা বনা উপনভনাগ
কনর ননা।

যজ জথাত্বথা মততথা ভবকত স্ততবথা ভবতবথাতথারথাতমথা ভবকত^ 6 যনার (ভকক্তির)  জনান প্রনাপ্ত হনয় (মনানুষ)  মত্ত হনয় যনায়,  স্তব
হনয় যনায়, কননজের মনধবই আননন্দে কবনভনার হনয় যনায়।

সথা ন কিথাময়মথানথা কনতরথাধরূপত্বথাৎ ^ 7 সসই (ভকক্তিনত)  কনামননা বনাসননা সনই,  শুদ্ধভকক্তি হনল
সবর্বনতনাভনানব ইকন্দ্রিয় সবংযম হনয় যনায়।

কনতরথাধস্তু শলথাকিতবদববথাপথারনবথাসম ^ 8 (শুদ্ধভকক্তিনত) ককন্তু সললৌককক ও ববকদক ববনাপনার তবনাগ হয়।

তকস্মিন্নননবতথা তকদতরথাকধষপদথাসহীনতথা চ ^ 9 তনাতাঁর (ঈশ্বনরর) জেন্য অনন্যতনা  (একমছুখহীতনা),     ও 
ভকক্তিকবনরনাধহী কবষনয়র প্রকত উদনাসহীনতনা।

অনবথাশ্রয়থাণথাক্তিং তবথাতগথাঽননবতথা^ 10 (ঈশ্বর বনা ভকক্তি কভন) অন্য আশ্রয় অনন্যভনানব তবনাগ।

শলথাতকিতবতদষপ তদনপকিক লথাচরণক্তিং তকদতরথাকধষপদথাসহীনতথা^  11 সললৌককক ও ববকদক কমর্ব সযগুকল তনাহনার (ভকক্তির)  অনুকূল
সসগুকল আচরণ, সযগুকল তনাহনার কবনরনাধহী সসগুকল উনপকনা। 

ভবতপ  কনশ্চয়দথাররবথাদকররক্তিং শথাস্ত্ররক্ষণম্ ^ 12 (ইষ্ট বনা ভকক্তির প্রকত)  কনষনা দমৃঢ়-কনকশ্চিত ননা হওয়না পযর্বন
শনানস্ত্রের রকণ (পনালন) করনা প্রনয়নাজেন।

অনবথথা পথাকততবশঙ্কয়থা^ 13 অন্যথনা পতননর আশঙনা।

শলথাতকিঽকপ তথাবতদব
শভথাজনথাকদববথাপথারসথাশরহীরধথারণথাবকধ^

14 (দমৃঢ়ভকক্তি লনাভ ননা করনা পযর্বন) ততকদন অবকধ সললৌককক কবকধ
তনব সভনাজেননাকদ কমর্ব শরহীর ধনারণ কনাল পযর্বন পনালনহীয়।

তল্লক্ষণথাকন বথাচবতন নথানথামততভদথাৎ^ 15 তনাহনার (ভকক্তির)  লকণগুকল কবকভন মত অনুসনানর বলনা
হনচ।

পকজথাকদষ্বনপরথাগ ইকত পথারথাশযরম^ 16 ববনাসনদনবর (পরনাশর মছুকনর পছুত) মনত পসূজেনা ইতবনাকদর প্রকত
অনুরনাগই ভকক্তি।

কিথথাকদষপ ইকত গগরম^ 17 গগর্বমছুকনর মনত ভকক্তির সবংজনা Î ঈশ্বনরর কথনা,  তনাতাঁর বনাণহী
শ্রবণ ও কহীতর্বননর প্রকত অনুরনাগ।

আতরততবথাকবতরথাতধতনকত শথাকণ্ডিলবম^ 18 শনাকণ্ডিনলবর মনত কবনরনাধহহীনভনানব (কনরনর)  আত্মরকতর
মনাধবনম ভকক্তি লনাভ হয়।

নথারদস্তু তদকপরতথাকখলথাচথারতথা 
তকদস্মিরতণ পরমববথাকিপ লততকত^

19
সদবকষর্ব ননারনদর মনত তনাতাঁর (ঈশ্বর) প্রকত অপর্বণ কনর সকল
আচরণ করনা ও তনাতাঁর কবসরণ হনলই পরম ববনাকুলতনা
অনুভব করনাই ভকক্তি।

অতস্তববতমবম্ ^ 20 এই-এইভনানবই (ভকক্তি) হয়।
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যথথা ব্রজতগথাকপকিথানথাম্^ 21 সযমন ব্রজেনগনাপহীকনানদর (ভকক্তি)।

ন ততথাকপ মথাহথাতবজথানকবস্মিমতবপবথাদম^ 22 সসখনাননও (ঈশ্বনরর) মনাহনাত্মবজনান কবসসকতর অপবনাদ সনই।

তকদহহীনক্তিং জথারণথাকমব^ 23 তনা ননা হনল (কমৃষ্ণনক ঈশ্বরনবনাধ ছনাড়না সকবলমনাত
ববকক্তিনবনানধ ভনালবনাসনল) তনা উপপতহীর মনতনা।

নথাতস্তবব তকস্মিক্তিংস্তৎসপখসপকখত্বম্^ 24 তনানত (জেড় আকষর্বনণ) তনাতাঁর (কপ্রনয়র) সুনখ সুখহীত্ব থনানক ননা।

সথা তপ  কিমরজথানতযথাতগতভবথাঽপবকধকিতরথা^ 25 তনা (ভকক্তি) কমর্ব,জনান,নযনানগর চনাইনতও অকধকতর (নশ্রষ)।

ফলরূপত্বথাৎ ^ 26 ভকক্তিই স্বয়বং ফলরূপনা।   ভকক্তি একই সনঙ্গে সনাধন ও কসকদ্ধ। 
ভকক্তিই সনাধব ভকক্তিই সনাধন। ভকক্তিই পদ্ধকত ভকক্তিই লকব। 

ঈশ্বরসবথাপবকভমথাকনতদকষত্বথাদদনবকপ্রেয়ত্বথাচ্চ ^ 27 ঈশ্বরও   অকভমনানহীনদর প্রকত কবরূপ ও দহীনববকক্তিগনণর
প্রকত প্রহীকতযছুক্তি।

তসবথা জথানতমব সথাধনকমততবতকি ^ 28 সকউ সকউ বনলন জনাননর দ্বেনারনাই ভকক্তিলনাভ হনত পনানর।

অতনবথানবথাশ্রয়ত্বকমতবতনব ^ 29 অনন্যরনা  বনলন জনান ও ভকক্তি পরস্পনরর উপর কনভর্বরশহীল।

স্বয়ক্তিং ফলরূতপকত ব্রহ্মকিপ মথারম ^ 30 (ব্রহ্মকুমনার) ননারনদর মনত ভকক্তি কননজেই কননজের ফলস্বরূপ।

রথাজগমহতভথাজনথাকদষপ তদথব দমষত্বথাৎ ^ 31 রনাজেগমৃহ বনা সভনাজেননর ন্যনায় দমৃষ্টনান।

ন শতন রথাজপকরততথাষম ক্ষপ চথাকনবরথা ^ 32 রনাজেগমৃহ দশর্বনন (বনা জনানন)  রনাজেনার পকরনতনাষ হয় ননা,
অথবনা  সভনাজেবদ্রবব দশর্বনন (বনা জনানন) কছুধনার কনবমৃকত্ত হয় ননা।

তস্মিথাৎ সসব গথাহবথা মপমপক্ষপ কভম ^ 33 সসইজেন্য মছুকক্তিকনামহীগনণর তনাহনাই (ভকক্তিই) সকবল গ্রহণহীয়।

তসবথাম সথাধনথাকন গথায়নবথাচথাযরথাম ^ 34 তনার (ভকক্তির) সনাধন সকল আচনাযর্বগণ গনান (বণর্বননা) কনরন।

ততপ কবষয়তবথাগথাৎ সঙ্গতবথাগথাচ্চ ^ 35 তনা (ভকক্তি) হয় (জেড়) কবষয় ও (জেনাগকতক) সঙ্গে তবনাগ কনর।

অববথাবমতভজনথাৎ ^ 36 কনরবকচন ভজেননর দ্বেনারনা (ভকক্তি লনাভ হয়)।

শলথাতকিঽকপ ভগবদ গুণশ্রবণকিহীতরণথাৎ ^ 37 এই সলনানক (জেগনত)  ভগবনাননর গুণ,  শ্রবণ ও কহীতর্বননর
দ্বেনারনাও (ভকক্তি লনাভ হয়)।

মপখবতসত মহৎকিম পদয়ব ভগবৎকিম পথাতলশথাদথা ^ 38 ককন্তু প্রধনানততঃ মহনাত্মনাকদনগর কমৃপনা অথবনা ভগবৎ কমৃপনার
সলশমনাত-দ্বেনারনাই (ভকক্তি লনাভ হয়)।

মহৎসঙ্গসত দপলরতভথাঽগতমবথাঽতমথাঘশ্চ ^ 39 মহৎসঙ্গে দুলর্বভ ও সবনাঝনা ককঠিন, ককন্তু অনমনাঘ (অববথর্ব)।

লভবততঽকপ তৎকিম পদয়ব ^ 40 (মহৎসঙ্গে) লনাভ হয় সকবল তনাতাঁর (ভগবনাননর) কমৃপনার দ্বেনারনা।

তকস্মিক্তিংস্তজ্জতন শভদথাভথাবথাৎ ^ 41 কনারণ  তনাতাঁর ও তনাতাঁর জেননর মনধব সভনদর অভনাব।
(ভগবনাননর ও প্রকমৃত শুদ্ধভনক্তির মনধব পনাথর্বকব সনই) 

ততদব সথাধবতথাক্তিং ততদব সথাধবতথাম্  ^ 42 সকবলমনাত সসই (মহৎসঙ্গে ও ভগবৎকমৃপনা লনানভর)  সচষ্টনাই
করনা উকচত   -    সকবলমনাত সসই সচষ্টনাই করনা উকচত।

সঙ্গম সবরদথব তবথাজবম ^ 43 দুজের্বন (অভক্তি, অসনাধছু) ববকক্তির সঙ্গে সবর্বনতনাভনানব তবনাজেব।
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কিথামতকথাধতমথাহস্মিমকতভক্তিংশবপকদনথাশসবরনথাশকিথারণত্বথাৎ ^ 44 (দুদু্জের্বন ববকক্তির সনাহচযর্বব)  কনাম সকনাধ সমনাহ সসকতভবংশ
বছুকদ্ধননাশ ও সবর্বননানশর কনারণ।

তরঙ্গথাকয়তথা অপহীতম সঙ্গথাৎ সমপদথায়কন ^ 45 প্রথনম কছুদ্র সঢেউনয়র মত হনলও এই (সব কনামনাকদ)
(অসৎ)সঙ্গেনহতছু  সমছুনদ্রর মত (কবপছুল) হনয় পনড়।

       কিস্তরকত কিস্তরকত মথায়থাক্তিং যম সঙ্গথাক্তিংস্তবজকত।
শযথা মহথানপভথাবক্তিং শসবতত শযথা কনমরতমথা ভবকত ^

46
সক,  সক মনায়নানক অকতকম কনরন?  কযকন (অসৎ জেড়হীয়)
সঙ্গে তবনাগ কনরন। কযকন মহনানুভব ববকক্তির সসবনা কনরন।
কযকন মমত্ববছুকদ্ধ-রকহত হন।

শযথা কবকবকসথানক্তিং শসবতত শযথা শলথাকিবন্ধমপনপলয়কত
কনদস্ত্রগুতণবথা ভবকত শযথাগতক্ষমক্তিং তবজকত ^

47
কযকন কনজের্বনসনানন থনানকন,  কযকন সললৌককক বন্ধন কনমসূর্বল
কনরনছন, সত্ব রজে তনমনা গুণ সথনক মছুক্তি ও জেনাগকতক প্রনাকপ্ত
ও রকনা তবনাগ কনরনছন।

যম কিমরফলক্তিং কিমরথাকণ সনবসবকত তততথা কনদরতনথা ভবকত^ 48 কযকন কমর্বফল এববং  কমর্ব তবনাগ কনর দ্বেন্দ্বশসূন্য হনয়নছন।

শযথা শবদথানকপ সনবসবকত 
শকিবলমকবকচন্নথানপরথাগক্তিং লভতত^

49 কযকন ববকদক কমর্বও পকরতবনাগ কনর  সকবল (ঈশ্বনরর প্রকত)
কনরবকচন অনুরনাগ লনাভ কনরনছন।

স তরকত স তরকত শলথাকিথাক্তিংস্তথারয়কত ^ 50 কতকনই পনার কনরন, কতকনই পনার কনরন।
কতকন সলনাকগণনকও পনার করনান।

অকনবরচনহীয়ক্তিং শপ্রেমস্বরূপম্ ^ 51 সপ্রনমর স্বরূপ ভনাষনায় বণর্বননা করনা যনায় ননা।

মককিথাস্বথাদনবৎ ^ 52 মসূকববকক্তি সযমন অনুভব কনর ককন্তু প্রকনাশ করনত পনানর ননা।

প্রেকিথাশবতত কককপ পথাতত  ^ 53 (নযনাগব) পনানতর (হৃদনয়) কখনও (শুদ্ধভকক্তি) প্রকনাশ পনায়। 

   গুণরকহতক্তিং কিথামনথারকহতক্তিং প্রেকতক্ষণবধরমথানমকবকচন্নক্তিং
সকক্ষ্মতরমনপভবরূপম্ ^

54 জেড় প্রকমৃকতর গুণ ও কনামননা রকহত, প্রকতকণ অকবকচনভনানব
বধর্বমনান, সসূক্ষ্মতর অনুভসূকত স্বরূপ (হল সপ্রম)।

তৎপ্রেথাপব ততদবথাতলথাকিয়কত ততদব শমতণথাকত 
ততদব ভথাষয়কত ততদব কচনয়কত ^

55
সসই (নপ্রম)  প্রনাপ্ত হনয় সকবল ভগবনাননকই দশর্বন কনরন,
সকবল তনাতাঁরই কথনা শ্রবণ কনরন, সকবল তনাতাঁরই কথনা বনলন,
সকবল তনাতাঁনকই কচননা কনরন।

শগগৌণহী কতধথা গুণতভদথাদথাতরথাকদতভদথাদথা ^ 56 সত্ত্ব রজে তম গুণ অনুযনায়হী অথবনা আতর্ব ইতবনাকদ সভনদ
সগলৌণহী (ববধহী ভকক্তি) কতকবধ।

উতরস্মিথাদপতরস্মিথাৎ পকবরপকতবরথা শশ্রয়থায় ভবকত ^ 57 পসূবর্ববতর্বহী পযর্বনায় পরবতর্বহী পযর্বনায়গুকলর সচনয় সশ্রয় (উনত)। 

অনবস্মিথাৎ শসগৌলভবক্তিং ভতকগৌ ^ 58 অন্যনান্য (পথ) সথনক ভকক্তিনযনাগ সুলভ।

প্রেমথাণথানরসবথানতপক্ষত্বথাৎ স্বয়ক্তিং প্রেমথাণত্বথাৎ চ ^ 59 (ভকক্তি)  অন্য প্রমনানণর অনপকনা কনর ননা এববং (ভকক্তি)
কননজেই কননজের প্রমনাণ।

শথাকনরূপথাৎ পরমথানন্দরূপথাচ্চ ^ 60 (ভকক্তি) শনাকনস্বরূপ ও পরমনানন্দেস্বরূপ।

শলথাকিহথাতনগৌ কচনথা ন কিথাযরথা
কনতবকদতথাততলথাকিতবদশহীলত্বথাৎ^

61 সললৌককক ও ববকদক কমর্বনাকদ এববং কননজেনক ঈশ্বরনক কননবদন
করনার পর, পনাকথর্বব ককতর কচননা করনা উকচত নয়।

ন তৎকসতদগৌ শলথাকিবববহথাতরথা শহয়ম     62 ভকক্তিমনানগর্ব কসকদ্ধর জেন্য সললৌককক বববহনার পকরতবনাজেব নয়,
ককন্তু কমর্বফল তবনানগর সনাধননা (নচষ্টনা) অবশ্য কতর্ববব।
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ককিন্তু ফলতবথাগস্তৎ সথাধনক্তিং চ কিথাযরতমব ^

স্ত্রহীধননথাকস্তকিচকরত ন শ্রবণহীয়ম্ ^ 63 স্ত্রেহীনলনাক, ধন ও ননাকস্তক কনাকহনহী (চকরত) সশনাননা উকচত নয়।

অকভমথানদমথাকদকিক্তিং তবথাজবম্ ^ 64 অকভমনান দম্ভ ইতবনাকদ তবনাজেব।

তদকপরতথাকখলথাচথারম সন্ কিথামতকথাধথাকভমথানথাকদকিক্তিং 
তকস্মিতন্নব কিরণণহীয়ম্ ^

65 সকল কমর্ব ঈশ্বনর অপর্বণ পসূবর্বক তনাতাঁরই প্রকত কনাম সকনাধ
অকভমনান ইতবনাকদ করণহীয়।

কতরূপভঙ্গপকবরকিক্তিং কনতবদথাসবকনতবকিথানথাভজনথাতকিক্তিং 
শপ্রেমকিথাযরক্তিং শপ্রেদমব কিথাযরম্ ^

66 প্রকমৃকতর গুণতয় অকতকম কনর কনতবদনাস বনা কনতবনপ্রকমক
রূনপ ঈশ্বনরর প্রকত সপ্রম রূপ কনাযর্ব, সকবল সপ্রমই কনাযর্ব।

ভকথা একিথাকনতনথা মপখবথাম ^ 67 ভক্তিনদর মনধব একনাকনকগণই মছুখব (নশ্রষ)।

কিণথাবতরথাধতরথামথাঞ্চিথাশ্রুকভম পরস্পরক্তিং লপমথানথাম
পথাবয়কন কিপ লথাকন পমকথবহীক্তিং চ ^

68
অবরূদ্ধ কনণ,  সরনামনাকঞ্চিত শরহীনর অশ্রু কবসজের্বন করনত
করনত পরস্পর ঈশ্বরনালনানপ রত ভনক্তিরনা কুল ও পমৃকথবহীনক
পকবত কনরন।

তহীথরহীকিপ বরকন তহীথরথাকন সপকিমরহীকিপ বরকন কিমরথাকণ
সচথাস্ত্রহীকিপ বরকন শথাস্ত্রথাকণ ^

69 এই ভনক্তিরনা তহীথর্বসনানগুকলনক পকবত কনরন,  কমর্ব সকলনক
মঙ্গেলময় কনরন শনাস্ত্রেগুকলনক সৎশনাস্ত্রে কনরন।

তনয়থাম ^ 70 (এই সপ্রকমক ভক্তিবমৃন্দে) ঈশ্বনরই তন্ময়।

শমথাদতন কপততরথা নমতবকন শদবতথাম 
সনথাথথা শচয়ক্তিং  ভক ভূ্ভরবকত^

71 (এইরকম ভনক্তির আকবভর্বনানব) কপতমৃপছুরুষগণ আনন্দে কনরন,
সদবতনারনা নমৃতব কনরন, পমৃকথবহী সুরককতনা হন।

নথাকস্ত শতষপ জথাকতকবদবথারূপকিপ লধনককয়থাকদতভদম^ 72 এতাঁনদর কনানছ জেনাকত-কবদবনা-কুল-অথর্ব বনা কমর্বনাকদ সভদ ননাই।

যতস্তদহীয়থাম^ 73 সযনহতছু (সবই) তনাতাঁর (ঈশ্বনরর)।

বথাতদথা নথাবলমবম ^ 74 (ভনক্তির) কববনাদ অবলম্বন করনা উকচত নয়।

বথাহুলবথাবকিথাশত্বথাদকনয়তত্বথাচ্চ^ 75 (এইরূপ কববনাদ)  বহুমনতর সমৃকষ্ট কনারক  এববং সহীর
কসদ্ধনাননর প্রকতকূল।

ভককশথাস্ত্রথাকণ মননহীয়থাকন তদপতদথাধকিকিমরথাকণ কিরণহীয়থাকন ^ 76 ভকক্তিশনাস্ত্রেগুকল মননহীয়,  ভকক্তি-বধর্বক কমর্ব করণহীয়। 

সপখদপমতখচথালথাভথাকদতবতক কিথাতল প্রেতহীক্ষমথাতণ
ক্ষণথাধরমমকপ ববথর ন শনয়ম্ ^

77 সুখ,  দুতঃখ,  ইচনা,  লনাভ,  ইতবনাকদ তবনানগর প্রতহীকনায় এক
মছুহসূতর্ব সময়ও ববথর্ব (নষ্ট) করনা অনুকচত।

অকহক্তিংসথাসতবতশগৌচদয়থাকস্তকিবথাকদচথাকরতথাকণ 
পকরপথালনহীয়থাকন ^

78 অকহবংসনা,  সতব,  সশলৌচ,  দয়না,  আকস্তকব (ঈশ্বনর কবশ্বনাস),
ইতবনাকদ চনাকরকতক গুণসমসূহ পনালনহীয়।

সবরদথা সবরভথাতবন কনকশ্চদনভরগবথাতনব ভজনহীয়ম^ 79 সবর্বদনা সবর্বভনানব কনকশ্চিন ববকক্তিনদর একমনাত ঈশ্বরই
ভজেনহীয়।

স কিহীতরবমথানম শহীঘ্রতমবথাকবভরবতবনপভথাবয়কত ভকথান্^ 80 তনাতাঁর মকহমনা কহীকতর্বত হনল ভগবনান শহীঘ্র আকবভসূর্বত হন ও
ভক্তিনদর অনুভব করনান।

কতসতবসব ভককতরব গরহীয়সহী ভককতরব গরহীয়সহী^ 81 (ভসূত,  বতর্বমনান,  ভকবষ্যৎ এই কতন কনাল -  অথবনা -  কনায়,
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মন, বনাকব - অথবনা - কমর্ব, জনান, ভকক্তি) কতন সনতবর মনধব
ভকক্তিই সশ্রষ, ভকক্তিই সশ্রষ।

গুণমথাহথাতবথাসককরূপথাসককপকজথাসকক-

      স্মিরণথাসককদথাসবথাসককসখবথাসককবথাৎসলবথাসকক-

      কিথানথাসকবথাতকনতবদনথাসককতনয়থাসকক-

      পরমকবরহথাসককরূদপকিধথাতপবকিথাদশধথা ভবকত ^

82

(তনাতাঁর)  গুণমনাহনানত্মবর প্রকত আসকক্তি,  রূনপর প্রকত আসকক্তি,
পসূজেনার প্রকত আসকক্তি,  তনাতাঁনক সরণ করনার আসকক্তি,  তনাতাঁর
সসবনার প্রকত আসকক্তি,  বন্ধছু রূনপ তনাতাঁর প্রকত অনুরনাগ,  তনাতাঁর
প্রকত বনাৎসনলবর আসকক্তি,   পতহী রূনপ তনাতাঁর প্রকত আসকক্তি,
তনাতাঁর প্রকত আত্মকননবদননর আকুকত,  তনাতাঁনতই তন্ময় থনাকনার
অকভলনাষ,  তনাতাঁর প্রকত পরম কবরহ অনুভব করনার আসকক্তি -
এই একনাদশ প্রকনানরর (ভকক্তি) হয়।

ইততববক্তিং বদকন জনজল্পকনভরয়থা একিমতথাম
কিপ মথারববথাসশুকিশথাকণ্ডিলবগগরকবষপ তকিগৌকণ্ডিনব-

শশতষথাদবথারুকণবকলহনকমকদভহীষণথাদতয়থা ভকবথাচথাযরথাম ^
83

এইভনানব কুমনারগণ,  ববনাসনদব,  শুকনদব,  শনাকণ্ডিলব,  গগর্ব,
কবষ্ণছু, সকলৌকণ্ডিন্য, সশষ, উদ্ধব, অরুকণ, বকল, হনুমনান, কবভহীষণ
এববং অন্যনান্য ভকক্তিমনানগর্বর আচনাযর্বগণ জেনগনণর
সমনানলনাচননার ভয় ননা কনর,  এইকথনাই বনল সগনছন।

য ইহ নথারদতপ্রেথাকক্তিং কশবথানপশথাসনক্তিং কবশ্বকসকত
শ্রদতত স ভককমথান্ ভবকত স শপ্রেষক্তিং লভতত

শপ্রেষক্তিং লভতত ইকত ^
84

কযকন এই ননারদ উক্তি মঙ্গেলময় উপনদশ কবশ্বনাস কনরন,
শ্রদ্ধনাবনান সসই ববকক্তি ভকক্তিলনাভ কনরন এববং এইভনানব পরম
কপ্রয়তম বস্তু লনাভ কনরন।

____    ____    ____
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		অথাতো ভক্তিং ব্যাখ্যাসামঃ^

		1

		 অতএব এখন "ভক্তি' ব্যাখ্যা করব।



		সা ত্বস্মিন্ পরমপ্রেমরূপা^

		2

		সেই (ভক্তি) তাঁর (ভগবানের) প্রতি পরম প্রেমরূপা।



		অমৃতস্বরূপা চ ^

		3

		এবং (সেই ভক্তি) অমৃতস্বরূপ।



		যল্লব্ধ্বা পুমান্ সিদ্ধো ভবত্যমৃতো ভবতি তৃপ্তো ভবতি^

		4

		যা লাভ করে মানুষ সিদ্ধ হয়, অমৃতময় হয়, তৃপ্ত হয়।



		যৎ প্রাপ্য ন কিঞ্চিদ্বাঞ্ছতি ন শোচতি ন দ্বেষ্টি।

	ন রমতে নোৎসাহী ভবতি ^

		5

		যা প্রাপ্ত হয়ে (মানুষ) কিছুই চায় না, শোক পায় না, বিদ্বেষ করে না, অন্য কোন ব্যাপারে উৎসাহী হয় না বা উপভোগ করে না।



		যজ্জ্ঞাত্বা মত্তো ভবতি স্তব্ধো ভবত্যাত্মারামো ভবতি^

		6

		যার (ভক্তির) জ্ঞান প্রাপ্ত হয়ে (মানুষ) মত্ত হয়ে যায়, স্তব্ধ হয়ে যায়, নিজের মধ্যেই আনন্দে বিভোর হয়ে যায়।



		সা ন কাময়মানা নিরোধরূপত্বাৎ ^

		7

		সেই (ভক্তিতে) কামনা বাসনা নেই, শুদ্ধভক্তি হলে সর্বতোভাবে ইন্দ্রিয় সংযম হয়ে যায়।



		নিরোধস্তু লোকবেদব্যাপারন্যাসঃ ^

		8

		(শুদ্ধভক্তিতে) কিন্তু লৌকিক ও বৈদিক ব্যাপার ত্যাগ হয়।



		তস্মিন্ননন্যতা তদ্বিরোধিষুদাসীনতা চ ^

		9

		তাঁর (ঈশ্বরের) জন্য অনন্যতা  (একমুখীতা),  ও 

ভক্তিবিরোধী বিষয়ের প্রতি উদাসীনতা।



		অন্যাশ্রয়াণাং ত্যাগোঽনন্যতা^

		10

		(ঈশ্বর বা ভক্তি ভিন্ন) অন্য আশ্রয় অনন্যভাবে ত্যাগ।



		লোকেবেদেষু তদনুকূলাচরণং তদ্বিরোধিষুদাসীনতা^  

		11

		লৌকিক ও বৈদিক কর্ম যেগুলি তাহার (ভক্তির) অনুকূল সেগুলি আচরণ, যেগুলি তাহার বিরোধী সেগুলি উপেক্ষা। 



		ভবতু নিশ্চয়দার্ঢ্যাদূর্ধ্বং শাস্ত্ররক্ষণম্ ^

		12

		(ইষ্ট বা ভক্তির প্রতি) নিষ্ঠা দৃঢ়-নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত শাস্ত্রের রক্ষণ (পালন) করা প্রয়োজন।



		অন্যথা পাতিত্যশঙ্কয়া^

		13

		অন্যথা পতনের আশঙ্কা।



		লোকেঽপি তাবদেব ভোজনাদিব্যাপারস্ত্বাশরীরধারণাবধি^

		14

		(দৃঢ়ভক্তি লাভ না করা পর্যন্ত) ততদিন অবধি লৌকিক বিধি  তবে ভোজনাদি কর্ম শরীর ধারণ কাল পর্যন্ত পালনীয়।



		তল্লক্ষণানি বাচ্যন্তে নানামতভেদাৎ^

		15

		তাহার (ভক্তির) লক্ষণগুলি বিভিন্ন মত অনুসারে বলা হচ্ছে।



		পূজাদিষ্বনুরাগ ইতি পারাশর্যঃ^

		16

		ব্যাসদেবের (পরাশর মুনির পুত্র) মতে পূজা ইত্যাদির প্রতি অনুরাগই ভক্তি।



		কথাদিষু ইতি গর্গঃ^

		17

		গর্গমুনির মতে ভক্তির সংজ্ঞা Î ঈশ্বরের কথা, তাঁর বাণী শ্রবণ ও কীর্তনের প্রতি অনুরাগ।



		আত্মরতত্যাবিরোধেনেতি শাণ্ডিল্যঃ^

		18

		শাণ্ডিল্যের মতে বিরোধহীনভাবে (নিরন্তর) আত্মরতির মাধ্যমে ভক্তি লাভ হয়।



		নারদস্তু তদর্পিতাখিলাচারতা 

	তদ্বিস্মরণে পরমব্যাকুলতেতি^

		19

		দেবর্ষি নারদের মতে তাঁর (ঈশ্বর) প্রতি অর্পণ করে সকল আচরণ করা ও তাঁর বিস্মরণ হলেই পরম ব্যাকুলতা অনুভব করাই ভক্তি।



		অস্ত্যেবমেবম্ ^

		20

		এই-এইভাবেই (ভক্তি) হয়।



















		যথা ব্রজগোপিকানাম্^

		21

		যেমন ব্রজগোপীকাদের (ভক্তি)।



		ন তত্রাপি মাহাত্ম্যজ্ঞানবিস্মৃত্যপবাদঃ^

		22

		সেখানেও (ঈশ্বরের) মাহাত্ম্যজ্ঞান বিস্মৃতির অপবাদ নেই।



		তদ্বিহীনং জারণামিব^

		23

		তা না হলে (কৃষ্ণকে ঈশ্বরবোধ ছাড়া কেবলমাত্র ব্যক্তিবোধে ভালবাসলে) তা উপপত্নীর মতো।



		নাস্ত্যেব তস্মিংস্তৎসুখসুখিত্বম্^

		24

		তাতে (জড় আকর্ষণে) তাঁর (প্রিয়ের) সুখে সুখীত্ব থাকে না।



		সা তু কর্মজ্ঞানযোগেভ্যোঽপ্যধিকতরা^

		25

		তা (ভক্তি) কর্ম,জ্ঞান,যোগের চাইতেও অধিকতর (শ্রেষ্ঠ)।



		ফলরূপত্বাৎ ^

		26

		ভক্তিই স্বয়ং ফলরূপা।  ভক্তি একই সঙ্গে সাধন ও সিদ্ধি। 

ভক্তিই সাধ্য ভক্তিই সাধন। ভক্তিই পদ্ধতি ভক্তিই লক্ষ্য। 



		ঈশ্বরস্যাপ্যভিমানিদ্বেষিত্বাদ্বৈন্যপ্রিয়ত্বাচ্চ ^

		27

		ঈশ্বরও  অভিমানীদের প্রতি বিরূপ ও দীনব্যক্তিগণের

প্রতি প্রীতিযুক্ত।



		তস্যা জ্ঞানমেব সাধনমিত্যেকে ^

		28

		কেউ কেউ বলেন জ্ঞানের দ্বারাই ভক্তিলাভ হতে পারে।



		অন্যোন্যাশ্রয়ত্বমিত্যন্যে ^

		29

		অন্যেরা  বলেন জ্ঞান ও ভক্তি পরস্পরের উপর নির্ভরশীল।



		স্বয়ং ফলরূপেতি ব্রহ্মকুমারঃ ^

		30

		(ব্রহ্মকুমার) নারদের মতে ভক্তি নিজেই নিজের ফলস্বরূপ।



		রাজগৃহভোজনাদিষু তথৈব দৃষ্টত্বাৎ ^

		31

		রাজগৃহ বা ভোজনের ন্যায় দৃষ্টান্ত।



		ন তেন রাজপরিতোষঃ ক্ষুচ্ছান্তির্বা ^

		32

		রাজগৃহ দর্শনে (বা জ্ঞানে) রাজার পরিতোষ হয় না,  অথবা  ভোজ্যদ্রব্য দর্শনে (বা জ্ঞানে) ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় না।



		তস্মাৎ সৈব গ্রাহ্যা মুমুক্ষুভিঃ ^

		33

		সেইজন্য মুক্তিকামীগণের তাহাই (ভক্তিই) কেবল গ্রহণীয়।



		তস্যাঃ সাধনানি গায়ন্ত্যাচার্যাঃ ^

		34

		তার (ভক্তির) সাধন সকল আচার্যগণ গান (বর্ণনা) করেন।



		তত্তুবিষয়ত্যাগাৎ সঙ্গত্যাগাচ্চ ^

		35

		তা (ভক্তি) হ্য় (জড়) বিষয় ও (জাগতিক) সঙ্গ ত্যাগ করে।



		অব্যাবৃত্তভজনাৎ ^

		36

		নিরবচ্ছিন্ন ভজনের দ্বারা (ভক্তি লাভ হয়)।



		লোকেঽপি ভগবদ্গুণশ্রবণকীর্তণাৎ ^

		37

		এই লোকে (জগতে) ভগবানের গুণ, শ্রবণ ও কীর্তনের দ্বারাও (ভক্তি লাভ হয়)।



		মুখ্যতস্ত্ত মহৎকৃপয়ৈব ভগবৎকৃপালেশাদ্বা ^

		38

		কিন্তু প্রধানতঃ মহাত্মাদিগের কৃপা অথবা ভগবৎ কৃপার লেশমাত্র-দ্বারাই (ভক্তি লাভ হয়)।



		মহৎসঙ্গস্ত্ত দুর্লভোঽগম্যোঽমোঘশ্চ ^

		39

		মহৎসঙ্গ দুর্লভ ও বোঝা কঠিন, কিন্তু অমোঘ (অব্যর্থ)।



		লভ্যতেঽপি তৎকৃপয়ৈব ^

		40

		(মহৎসঙ্গ) লাভ হয় কেবল তাঁর (ভগবানের) কৃপার দ্বারা।



		তস্মিংস্তজ্জনে ভেদাভাবাৎ ^

		41

		কারণ  তাঁর ও তাঁর জনের মধ্যে ভেদের অভাব। (ভগবানের ও প্রকৃত শুদ্ধভক্তের মধ্যে পার্থক্য নেই) 



		তদেব সাধ্যতাং তদেব সাধ্যতাম্ ^

		42

		কেবলমাত্র সেই (মহৎসঙ্গ ও ভগবৎকৃপা লাভের) চেষ্টাই করা উচিত  -  কেবলমাত্র সেই চেষ্টাই করা উচিত।

















		সঙ্গঃ সর্বথৈব ত্যাজ্যঃ ^

		43

		দুর্জন (অভক্ত, অসাধু) ব্যক্তির সঙ্গ সর্বতোভাবে ত্যাজ্য।



		কামক্রোধমোহস্মৃতিভ্রংশবুদ্ধিনাশসর্বনাশকারণত্বাৎ ^ 

		44

		(দু্র্জন ব্যক্তির সাহচর্য্য) কাম ক্রোধ মোহ স্মৃতিভ্রংশ বুদ্ধিনাশ ও সর্বনাশের কারণ।



		তরঙ্গায়িতা অপীমে সঙ্গাৎ সমুদ্রায়ন্তি ^

		45

		প্রথমে ক্ষুদ্র ঢেউয়ের মত হলেও এই (সব কামাদি) (অসৎ)সঙ্গহেতু  সমুদ্রের মত (বিপুল) হয়ে পড়ে।



		 কস্তরতি কস্তরতি মায়াং যঃ সঙ্গাংস্ত্যজতি।

	যো মহানুভাবং সেবতে যো নির্মমো ভবতি ^  

		46

		কে, কে মায়াকে অতিক্রম করেন? যিনি (অসৎ জড়ীয়) সঙ্গ ত্যাগ করেন। যিনি মহানুভব ব্যক্তির সেবা করেন।  যিনি মমত্ববুদ্ধি-রহিত হন।



		যো বিবিক্তস্থানং সেবতে যো লোকবন্ধমুন্মুলয়তি

	নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবতি যোগক্ষেমং ত্যজতি ^

		47

		যিনি নির্জনস্থানে থাকেন, যিনি লৌকিক বন্ধন নির্মূল করেছেন, সত্ব রজ তমো গুণ থেকে মুক্ত ও জাগতিক প্রাপ্তি ও রক্ষা ত্যাগ করেছেন।



		যঃ কর্মফলং কর্মাণি সন্যস্যতি ততো নির্দ্বন্দ্বো ভবতি^

		48

		যিনি কর্মফল এবং  কর্ম ত্যাগ করে দ্বন্দ্বশূন্য হয়েছেন।



			যো বেদানপি সন্যস্যতি 

	কেবলমবিচ্ছিন্নানুরাগং লভতে^

		49

		যিনি বৈদিক কর্মও পরিত্যাগ করে  কেবল (ঈশ্বরের প্রতি) নিরবচ্ছিন্ন অনুরাগ লাভ করেছেন।



		স তরতি স তরতি লোকাংস্তারয়তি ^

		50

		তিনিই পার করেন, তিনিই পার করেন।

তিনি লোকগণকেও পার করান।



		অনির্বচনীয়ং প্রেমস্বরূপম্ ^

		51

		প্রেমের স্বরূপ ভাষায় বর্ণনা করা যায় না।



		মূকাস্বাদনবৎ ^

		52

		মূকব্যক্তি যেমন অনুভব করে কিন্তু প্রকাশ করতে পারে না।



		প্রকাশ্যতে ক্বাপি পাত্রে  ^

		53

		(যোগ্য) পাত্রের (হৃদয়ে) কখনও (শুদ্ধভক্তি) প্রকাশ পায়। 



		 গুণরহিতং কামনারহিতং প্রতিক্ষণবর্ধমানমবিচ্ছিন্নং

		সূক্ষ্মতরমনুভবরূপম্ ^

		54

		জড় প্রকৃতির গুণ ও কামনা রহিত, প্রতিক্ষণ অবিচ্ছিন্নভাবে  বর্ধমান, সূক্ষ্মতর অনুভূতি স্বরূপ (হল প্রেম)।



			তৎপ্রাপ্য তদেবালোকয়তি তদেব শৃণোতি 

		তদেব ভাষয়তি তদেব চিন্তয়তি ^

		55

		সেই (প্রেম) প্রাপ্ত হয়ে কেবল ভগবানকেই দর্শন করেন, কেবল তাঁরই কথা শ্রবণ করেন, কেবল তাঁরই কথা বলেন, কেবল তাঁকেই চিন্তা করেন।



		গৌণী ত্রিধা গুণভেদাদার্তাদিভেদাদ্বা ^

		56

		সত্ত্ব রজ তম গুণ অনুযায়ী অথবা আর্ত ইত্যাদি ভেদে গৌণী (বৈধী ভক্তি) ত্রিবিধ।



		উত্তরস্মাদুত্তরস্মাৎ পূর্বপূর্বো শ্রেয়ায় ভবতি ^

		57

		পূর্ববর্তী পর্যায় পরবর্তী পর্যায়গুলির চেয়ে শ্রেয় (উন্নত)। 



		অন্যস্মাৎ সৌলভ্যং ভক্তৌ ^

		58

		অন্যান্য (পথ) থেকে ভক্তিযোগ সুলভ।



		প্রমাণান্তরস্যানপেক্ষত্বাৎ স্বয়ং প্রমাণত্বাৎ চ ^

		59

		(ভক্তি) অন্য প্রমাণের অপেক্ষা করে না এবং (ভক্তি) নিজেই নিজের প্রমাণ।



		শান্তিরূপাৎ পরমানন্দরূপাচ্চ ^

		60

		(ভক্তি) শান্তিস্বরূপ ও পরমানন্দস্বরূপ।



		লোকহানৌ চিন্তা ন কার্যা নিবেদিতাত্মলোকবেদশীলত্বাৎ^

		61

		লৌকিক ও বৈদিক কর্মাদি এবং নিজেকে ঈশ্বরকে নিবেদন করার পর, পার্থিব ক্ষতির চিন্তা করা উচিত নয়।













		ন তৎসিদ্ধৌ লোকব্যবহারো হেয়ঃ  

	কিন্তু ফলত্যাগস্তৎ সাধনং চ কার্যমেব ^

		62

		ভক্তিমার্গে সিদ্ধির জন্য লৌকিক ব্যবহার পরিত্যাজ্য নয়, কিন্তু কর্মফল ত্যাগের সাধনা (চেষ্টা) অবশ্য কর্তব্য।



		স্ত্রীধননাস্তিকচরিত্র ন শ্রবণীয়ম্ ^

		63

		স্ত্রীলোক, ধন ও নাস্তিক কাহিনী (চরিত্র) শোনা উচিত নয়।



		অভিমানদম্ভাদিকং ত্যাজ্যম্ ^

		64

		অভিমান দম্ভ ইত্যাদি ত্যাজ্য।



		তদর্পিতাখিলাচারঃ সন্ কামক্রোধাভিমানাদিকং 

	তস্মিন্নেব করণণীয়ম্ ^

		65

		সকল কর্ম ঈশ্বরে অর্পণ পূর্বক তাঁরই প্রতি কাম ক্রোধ অভিমান ইত্যাদি করণীয়।



		ত্রিরূপভঙ্গপূর্বকং নিত্যদাস্যনিত্যকান্তাভজনাত্মকং 

	প্রেমকার্যং প্রেমৈব কার্যম্ ^

		66

		প্রকৃতির গুণত্রয় অতিক্রম করে নিত্যদাস বা নিত্যপ্রেমিক রূপে ঈশ্বরের প্রতি প্রেম রূপ কার্য, কেবল প্রেমই কার্য।



		ভক্তা একান্তিনো মুখ্যাঃ ^

		67

		ভক্তদের মধ্যে একান্তিকগণই মুখ্য (শ্রেষ্ঠ)।



		কণ্ঠাবরোধরোমাঞ্চাশ্রুভিঃ পরস্পরং লপমানাঃ

	পাবয়ন্তি কুলানি পৃথিবীং চ ^

		68

		অবরূদ্ধ কণ্ঠে, রোমাঞ্চিত শরীরে অশ্রু বিসর্জন করতে করতে পরস্পর ঈশ্বরালাপে রত ভক্তেরা কুল ও পৃথিবীকে পবিত্র করেন।



		তীর্থীকুর্বন্তি তীর্থানি সুকর্মীকুর্বন্তি কর্মাণি

	সচ্ছাস্ত্রীকুর্বন্তি শাস্ত্রাণি ^

		69

		এই ভক্তেরা তীর্থস্থানগুলিকে পবিত্র করেন, কর্ম সকলকে মঙ্গলময় করেন শাস্ত্রগুলিকে সৎশাস্ত্র করেন।



		তন্ময়াঃ ^

		70

		(এই প্রেমিক ভক্তবৃন্দ) ঈশ্বরেই তন্ময়।



		মোদন্তে পিতরো নৃত্যন্তি দেবতাঃ 

		সনাথা চেয়ং  ভূ্র্ভবতি^

		71

		(এইরকম ভক্তের আবির্ভাবে) পিতৃপুরুষগণ আনন্দ করেন, দেবতারা নৃত্য করেন, পৃথিবী সুরক্ষিতা হন।



		নাস্তি তেষু জাতিবিদ্যারূপকুলধনক্রিয়াদিভেদঃ^

		72

		এঁদের কাছে জাতি-বিদ্যা-কুল-অর্থ বা কর্মাদি ভেদ নাই।



		যতস্তদীয়াঃ^

		73

		যেহেতু (সবই) তাঁর (ঈশ্বরের)।



		বাদো নাবলম্ব্যঃ ^	

		74

		(ভক্তের) বিবাদ অবলম্বন করা উচিত নয়।



		বাহুল্যাবকাশত্বাদনিয়তত্বাচ্চ^

		75

		(এইরূপ বিবাদ) বহুমতের সৃষ্টি কারক  এবং স্থীর সিদ্ধান্তের প্রতিকূল।



		ভক্তিশাস্ত্রাণি মননীয়ানি তদুদ্বোধককর্মাণি করণীয়ানি ^

		76

		ভক্তিশাস্ত্রগুলি মননীয়,  ভক্তি-বর্ধক কর্ম করণীয়। 



		সুখদুঃখেচ্ছালাভাদিত্যক্তে কালে প্রতীক্ষমাণে

	ক্ষণার্ধমমপি ব্যর্থ ন নেয়ম্ ^

		77

		সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, লাভ, ইত্যাদি ত্যাগের প্রতীক্ষায় এক মুহূর্ত সময়ও ব্যর্থ (নষ্ট) করা অনুচিত।



		অহিংসাসত্যশৌচদয়াস্তিক্যাদিচারিত্রাণি 

	পরিপালনীয়ানি ^

		78

		অহিংসা, সত্য, শৌচ, দয়া, আস্তিক্য (ঈশ্বরে বিশ্বাস), ইত্যাদি চারিত্রিক গুণসমূহ পালনীয়।



		সর্বদা সর্বভাবেন নিশ্চিন্তৈর্ভগবানেব ভজনীয়ঃ^

		79

		সর্বদা সর্বভাবে নিশ্চিন্ত ব্যক্তিদের একমাত্র ঈশ্বরই ভজনীয়।



		স কীর্ত্যমানঃ শীঘ্রমেবাবির্ভবত্যনুভাবয়তি ভক্তান্^

		80

		তাঁর মহিমা কীর্তিত হলে ভগবান শীঘ্র আবির্ভূত হন ও ভক্তদের অনুভব করান।















		ত্রিসত্যস্য ভক্তিরেব গরীয়সী ভক্তিরেব গরীয়সী^

		81

		(ভূত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ এই তিন কাল - অথবা - কায়, মন, বাক্য - অথবা - কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি) তিন সত্যের মধ্যে  ভক্তিই শ্রেষ্ঠ, ভক্তিই শ্রেষ্ঠ।



		গুণমাহাত্ম্যাসক্তিরূপাসক্তিপূজাসক্তি-

 স্মরণাসক্তিদাস্যাসক্তিসখ্যাসক্তিবাৎসল্যাসক্তি-

 কান্তাসক্ত্যাত্মনিবেদনাসক্তিতন্ময়াসক্তি-

 পরমবিরহাসক্তিরূপৈকধাপ্যেকাদশধা ভবতি ^

		82

		(তাঁর) গুণমাহাত্ম্যের প্রতি আসক্তি, রূপের প্রতি আসক্তি, পূজার প্রতি আসক্তি, তাঁকে স্মরণ করার আসক্তি, তাঁর সেবার প্রতি আসক্তি, বন্ধু রূপে তাঁর প্রতি অনুরাগ, তাঁর প্রতি বাৎসল্যের আসক্তি,  পত্নী রূপে তাঁর প্রতি আসক্তি, তাঁর প্রতি আত্মনিবেদনের আকুতি, তাঁতেই তন্ময় থাকার অভিলাষ, তাঁর প্রতি পরম বিরহ অনুভব করার আসক্তি - এই একাদশ প্রকারের (ভক্তি) হয়।



			ইত্যেবং বদন্তি জনজল্পনির্ভয়া একমতাঃ

	কুমারব্যাসশুকশাণ্ডিল্যগর্গবিষ্ণুকৌণ্ডিন্য-

শেষোদ্ধবারুণিবলিহনূমদ্বিভীষণাদয়ো ভক্ত্যাচার্যাঃ ^

		83

		এইভাবে কুমারগণ, ব্যাসদেব, শুকদেব, শাণ্ডিল্য, গর্গ, বিষ্ণু, কৌণ্ডিন্য, শেষ, উদ্ধব, অরুণি, বলি, হনুমান, বিভীষণ এবং অন্যান্য ভক্তিমার্গের আচার্যগণ জনগণের সমালোচনার ভয় না করে,  এইকথাই বলে গেছেন।



		য ইহ নারদপ্রোক্তং শিবানুশাসনং বিশ্বসিতি

	শ্রদ্ধতে স ভক্তিমান্ ভবতি স প্রেষ্ঠং লভতে

	প্রেষ্ঠং লভতে ইতি ^

		84

		যিনি এই নারদ উক্ত মঙ্গলময় উপদেশ বিশ্বাস করেন, শ্রদ্ধাবান সেই ব্যক্তি ভক্তিলাভ করেন এবং এইভাবে পরম প্রিয়তম বস্তু লাভ করেন।
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