




▪ বৈষ্ণৈ শব্দের অর্থ কী ?
▪ বৈষ্ণৈ শব্দের উৎস ।
▪ পদাৈলী শব্দের অর্থ ও উৎস।
▪ বৈষ্ণৈ পদাৈলী কী ?
▪ বৈষ্ণৈ পদাৈলীর আদদকদৈ কক?
▪ কৃষ্ণচদরব্দের উৎস সন্ধান।
▪ রাধাচদরব্দের উৎস সন্ধান।
▪ ক ৌডীয়-বৈষ্ণৈ ধর্থ ও দশথন কী ?



বৈষ্ণৈ পদাৈলীর ইদিহাস সুদীর্থ ইদিহাস। দ্বাদশ কর্ব্দক অষ্টাদশ শিােী 
অর্থাৎ ৬০০ ৈছব্দরর ইদিহাস। এই ইদিহাসব্দক দিনটি যুব্দ  ভা  করা 
হব্দয়ব্দছ।  

বৈষ্ণৈপদাৈলী

প্রাক-বচিন্য় যু  
(১২০০-১৫০০ খ্ীীঃ)
পদকিথ া –জয়ব্দদৈ

দৈদ্য়াপদি
চণ্ডীদাস

বচিন্য় সর্সার্দয়ক যু  
(১৫০০-১৫৫০ খ্ীীঃ)
পদকিথ া – নরহদর 

সরকার
ৈাসুব্দদৈ কর্াষ

ৈংশীৈদন চব্দটাপাধ্য়ায়

বচিন্য়-পরৈিী যু  
(১৫৫০-১৮০০ খ্ীীঃ)
পদকিথ া –জ্ঞানদাস

ক াদৈন্দদাস
ৈলরার্ দাস প্রর্ুখ



বৈষ্ণৈ পদাৈলীব্দক কাদহনী অনুসাব্দর চারটি ভাব্দ  ভা  করা যায়।

বৈষ্ণৈপদাৈলী

রাধাকৃষ্ণ
কপ্রর্লীলা
দৈষয়ক 

(পাঠ্য়পদ ১৪টি)

শ্রীকৃব্দষ্ণর ৈাল্য়লীলা 
দৈষয়ক 

(পাঠ্য়পদ ২টি)

বচিন্য়লীলা ৈা
ক ৌরাঙ্গলীলা 
দৈষয়ক

(পাঠ্য়পদ ২টি)

ভজন পদাৈলী 
(প্রার্থনা পযথাব্দয়র  

পদ)
(পাঠ্য়পদ ২টি)



রাধাকৃব্দষ্ণর কপ্রর্লীলা পদরসু্ফটব্দনর উব্দেব্দয়য় বৈষ্ণৈ পদাৈলীব্দক দনম্নদলদখি 
কব্দয়কটি পযথাব্দয় ভা  করা হব্দয়ব্দছ যর্া -

• পূৈথরা 
• অনুরা 
• অদভসার
• দর্লন
• র্ান
• আব্দেপানুরা 
• র্ারু্র (দৈরহ)
• দনব্দৈদন



পূৈথরা 

দশথনজাি

সাোৎ দশথন

দচব্দে দশথন

স্বব্দে দশথন

শ্রৈণজাি

ৈন্দীর্ুব্দখ
শ্রৈণ

দূিীর্ুব্দখ 
শ্রৈণ 

গুণীজব্দনর 
দনকট শ্রৈণ

সখীর্ুব্দখ 
শ্রৈণ

ৈংশীধ্বদন
শ্রৈণ



পরূ্বরাগ – ১) ঘররর র্াহিরর দরে শতর্ার – চেীদাস
২) আর া মুহি জার া  া – জ্ঞা দাস।
৩) এম হপরীহত কভু  াহি দদহি শুহ – চেীদাস

অ ুরাগ – ১) সহি হক পুছহস অ ুভর্ দমায় – কহর্র্ল্লভ

অহভসার – ১) এ দঘার রজ ী দমরঘর ঘটা – চেীদাস
২) গগর অর্ ঘ দমি দারুণ - রায়রশির
৩) কণ্টক গাডী কম – সম পদত – দগাহর্ন্দদাস।
৪) মহন্দর র্াহির কঠি কপাট – দগাহর্ন্দদাস।

আরেপা ুরাগ ১) হক দমাহি ী জা র্ঁধু হক দমাহি ী জা – চেীদাস
২) সুরির  াহগয়া এ ঘর র্াঁহধ ু – চেীদাস

হ রর্দ ১)র্ঁধু দতামার গররর্ গরহর্ণী আহম – জ্ঞা দাস।

হম  / ভার্সহি  / ভারর্াল্লাস
১)হপয়া যর্ আওর্ এ মঝু দগরি – হর্দ্য়াপহত

মাথুর ১)এ সহি িামারী দুরির  াহি ওর – হর্দ্য়াপহত
২)দেমক অঙু্কর জাত আত দভ - হর্দ্য়াপহত



১) মাধর্, র্হুত হম হত কহর দতায় – হর্দ্য়াপহত

২) িহর িহর , দি  হদ  িইরর্ আমার –  ররাত্তম দাস

োথব া



১) শ্রীদাম-সুদাম-দাম শু  ওরর র্ রাম – র্ রাম 
দাস



১)  ীরদ  য়র   ীর ঘ  হসঞ্চর  – দগাহর্ন্দদাস

২) সিচর অরে দগারা অে দি াইয়া - জ্ঞা দাস



• দতামরা সর্াই ভার া দথরকা


