
শর্ীরাধাকুণ্ডস্থ শর্ীকৃষ্ণৈচতনয্ শা মিন্দর 
হইেত পর্কািশত কিতপয় শুদ্ধভিক্ত গর্ন্থ 

 
 

বাংলা পর্কাশন 
 
উৎকিলকাবল্লির (অনব্য়ানুবাদ ও িবসৃ্তত বয্াখয্া সহ) ৮৫ 
কৃষ্ণকণর্ামৃতম ্ ২০০ 
েগৗরেগািবন্দলীলামৃত গুিটকা  ১০০ 
িতনবাঞ্ছা ৮০ 
িনতয্ানন্দ-মিহমা ২৫ 
পরত -সাম্মুখয্  ৫ 
েপর্মভিক্তচি কা ও পর্াথর্ন (িটকা ও িৱসৃ্তত ৱয্াখয্া সহ)  ১২৫ 
বৃহদ্ভাগৱতামৃেতর মমর্ানুৱাদ (১ম ও ২য় খণ্ড)  ৬০ 
িবলাপকুসুমাঞ্জিলঃ (অনব্য়ানুবাদ ও িবসৃ্তত বয্াখয্া সহ) ১০০ 
ভিক্ত রস পর্সঙ্গ  ১৫ 
ভিক্তকল্পলত (১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড) ২৫, ৫, ৫ 
মঞ্জরীভাব-সাধন-পদ্ধিত  ৪ 
মঞ্জরীসব্রূপ িনরূপণ  ৪০ 
মাধুযর্কাদিমব্নী ও রাগবত্মর্চি কা  
          (িটকা ও িৱসৃ্তত ৱয্াখয্া সহ) 

১২৫ 

রসদশর্ন (রসতে র দাশর্িনক িবচার-পদ্ধিত) ১৫ 
রাধাকুেণ্ডর মিহমা ও ঐিতহয্  ৩০ 
রাধারসসুধিনিধ (অনব্য়ানুবাদ ও িবসৃ্তত বয্াখয্া সহ)  ২৫০ 
রািধকােষ্টাত্তর শতনাম েস্তাতর্ম্  ২০ 
িশক্ষাষ্টকম্  ১৫ 
সিচতর্ ভবকূেপ জীেবর গত ১২ 



স্তবাবলী ১ম খণ্ড (িটকা, অনুবাদ ও িবসৃ্তত বয্াখয্া সহ) ১৫০ 
              ২ম খণ্ড  ১০০ 
সন্কল্প-কল্প ম  ৫ 
  
সাধয্সাধনত -িবজ্ঞান  ৮৫ 
কৃষ্ণত -িবজ্ঞান ৭ 
গুরুত -িবজ্ঞান ৫ 
নামত -িবজ্ঞান ৮ 
েপর্মত -িবজ্ঞান ৮ 
ভক্তত -িবজ্ঞান ৬ 
ভিক্তত -িবজ্ঞান ১৪ 
ভগবত্ত -িবজ্ঞান ৫ 
মাধুযর্ত -িবজ্ঞান  
রসত -িবজ্ঞান ৮ 
রাগানুগাভিক্তত -িবজ্ঞান ৬ 
রাধাত -িবজ্ঞান ৫ 
 
िहन्दी पकाशन 
 
बृहद्भागवतामृत-ममार्नुवाद ४० 
माधुयर्कादिम्बनी व रागवत्मर्चिन्दका  ८० 
राधाकुण्ड मिहमा व इितहास  ८ 
राधारसदुधिनिध  १२० 
िवलापकुसुमाञ्जिल  ८५ 

िशक्षाष्टकम्  २० 
संसार कूप मे ंजीव की गित ८ 
 



śrīrādhākuṇḍastha śrīkṛṣṇacaitanya śāstramandira 

ha̮ite prakāśita katipaẏa śuddhabhakti grantha 
 

bāṁlā prakāśana 
 

bhakti rasa prasaṅga  15 

bhaktikalpalata (1ma, 2ẏa o 3ẏa khaṇḍa) 25, 5, 5 

bṛhadbhāgavatāmṛtera marmānuvāda (1ma o 2ẏa khaṇḍa)  60 

gauragovindalīlāmṛta guṭikā  100 

kṛṣṇakarṇāmṛtam  200 

mādhuryakādambinī o rāgavartmacandrikā 

          (ṭikā o vistṛta vyākhyā saha) 
125 

mañjarībhāva-sādhana-paddhati  4 

mañjarīsvarūpa nirūpaṇa  40 

nityānanda-mahimā 25 

paratattva-sāmmukhya  5 

premabhakticandrikā o prārthana 

           (ṭikā o vistṛta vyākhyā saha)  
125 

rādhākuṇḍera mahimā o aitihya  30 

rādhārasasudhanidhi (anvayānuvāda o vistṛta vyākhyā saha)  250 

rādhikāṣṭottara śatanāma stotram  20 

rasadarśana (rasatattvera dārśanika vicāra-paddhati)  15 

sacitra bhavakūpe jīvera gati  12 

sankalpa-kalpadruma  5 

śikṣāṣṭakam  15 

stavāvalī 1ma khaṇḍa (ṭikā, anuvāda o vistṛta vyākhyā saha)  150 

            2ma khaṇḍa 100 

tinavāñchā  80 

utkalikāvallari (anvaẏānuvāda o vistṛta vyākhyā saha)  85 

vilāpakusumāñjaliḥ (anvaẏānuvāda o vistṛta vyākhyā saha)  100 

 

 



sādhyasādhanatattva-vijñāna  85 

bhagavattattva-vijñāna 5 

bhaktatattva-vijñāna 6 

bhaktitattva-vijñāna 14 

gurutattva-vijñāna  5 

kṛṣṇatattva-vijñāna 7 

mādhuryatattva-vijñāna ? 

nāmatattva-vijñāna 8 

prematattva-vijñāna 8 

rādhātattva-vijñāna 5 

rāgānugābhaktitattva-vijñāna 6 

rasatattva-vijñāna 8 
 

hindī prakāśana 
 

bṛhadbhāgavatāmṛta-marmānuvāda 40 

mādhuryakādambinī va rāgavartmacandrikā 80 

rādhārasadudhanidhi 120 

saṁsāra kūpa meṁ jīva kī gati 8 

śikṣāṣṭakam  20 

śrīrādhākuṇḍa mahimā va itihāsa  8 

vilāpakusumāñjali  85 
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Sri Krishna Caitanya Sastra Mandira 

Brajananda Ghera 
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