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শ্রীনিবাস আচার য্ের নিতা গঙ্াদাস ভট্াচা য্ে নিরেি এক সরে 

ব্াহ্মণ, থাকরতি কার�াযাধাম থথরক িাঁচ-িয’ থ্াশ (প্ায ১২ 

মাইে) দূরর চাকুন্দ গ্ারম, থ্ কার�াযারত শ্রীচচতি্য মহাপ্ভু সন্্যাস 

গ্হণ কররনিরেি। একনদি নতনি মিস্থ কররেি, “্াই, িবদ্রীরি 

থগৌরাঙ্ মহাপ্ভুরক থদরে আনস।” িরথ নতনি কার�াযারত থামরেি 

মহাি সন্্যাসরী থকশব ভারতরীর দশযেি থিরত (প্াযই তাঁর দশযেরি  

নতনি থ্রতি) এবং তাঁর আশরীবযোদ নিরতি ্ারত িবদ্রীরি নগরয 

শ্রীচচতি্য মহাপ্ভুর দশযেি থমরে। 

্েি নতনি এরেি থসোরি, থদেরেি এক প্চণ্ড নভড় জরমরি। 

থসোরি নগরয নতনি থকশব ভারতরীরক দণ্ডবৎ প্ণাম জািারেি আর 

বেরেি, “আনম িবদ্রীরি ্ান্ি। থগৌরাঙ্ মহাপ্ভুর দশযেি থিরত। 

থকশব ভারতরী বেরেি, “তুনম জারিা িা? থগৌরাঙ্ মহাপ্ভু  

এোরি এরসরিি সন্্যাস নিরত!” 

গঙ্গাদগাসের কগাহিনী
শ্রীমৎ জযিতাকা স্ামরী মহারারজর  

সঙ্কেি থথরক শ্রীচচতি্য মহাপ্ভু এবং তাঁর  
ভক্তমণ্ডেরীর েরীোকথা
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গঙ্াদাস ভট্াচা য্ে ভাবরেি, “এ থ্ি হারতর মুর�ায চাঁদ থিোম! 

আনম চাঁদরক থদেরত ্ান্িোম, আর চাঁদই এরস থহথায হরেি 

হানজর!” 

গঙ্াদাস ভট্াচা য্ে তৎক্ষণাৎ নগরয মরিাহর িদ্মরোচি শ্রীচচতি্য 

মহাপ্ভুর দশযেি থিরেি। আঁকণযে নবস্তৃত তাঁর িদ্মরোচিদ্য। এমিই 

উন্ত প্শস্ তাঁর বক্ষ, আর কন�রদশ এতই ক্ষরীণতিু থ্, নসংহরকও 

বুনি েজ্া থদয। শ্রীচচতি্য মহাপ্ভু তেি ভারবাল্ারস করীতযে রি  

নবরভার হরয নিরেি এবং হাজার হাজার মািুষ তাঁরক থদেনিে। 

নতনি চ্াকারর ঘুরনিরেি। তাঁর সারথ সমস্ ভক্ত মণ্ডেরীও  

উল্ারস নচৎকার করনিে, কাঁদনিে, আর অপ্াকতৃ ত ভারবান্াদিায  

মত্ত হরয নগরযনিে। 

তারির হ�াৎ শ্রীচচতি্য মহাপ্ভু বরস িড়রেি আর বেরেি, 

“ডারকা িরামানণকরক।” প্রত্যরকই কাঁদরত শুরু করর নদে। 

িরামানণক এরস দণ্ডবৎ জািাে আর নদ্ধা কররত থাকে, “থকমি 

করর আনম শ্রীচচতি্য মহা প্ভুর অমি সু্দর িদ্মফুরের মরতা চুরে 

হাত োগাই?” নকনু্ শ্রীচচতি্য মহাপ্ভু নিরদযেশ নদরেি, “নদ্ধা কররা 

িা। তুনম থতামার কাজ করর ্াও।” 

তেি থস শ্রীচচতি্য মহাপ্ভুর মাথায হাত োগাে এবং মস্ক 

মুণ্ডি কররত থেরগ থগে। চানরনদরক ভক্ত মণ্ডেরী উন্াদ হরয 



4

উ�ে! “ওঃ, িা, িা, শ্রীচচতি্য মহাপ্ভুর অমি সু্দর চুে! িা, িা...” 

তারা সইরতই িারনিে িা। থকউ মান�রত েুন�রয িড়ে, থকউ বুক  

চািড়ারত োগে। 

তারা থতা থদরে সহ্য কররতই িারনিে িা তারদর প্াণধি নিমাই 

িনণ্ডত মাথা কামার্িি আর সন্্যারসর কন�ি িরথ িামরত চরেরিি। 

তারা থতা তাঁরক থকািও কন�ি িরথ িামরত থদেরতই চাইনিে িা। 

েুব হৃদয নবদারক। অত্যন্ থবদিাদাযক। 

িরামানণরকর কামারিা থশষ হরে, শ্রীচচতি্য মহাপ্ভু গঙ্ায স্াি 

থসরর নফরর এরেি। এবার নতনি তাঁর থগরুযা বসি িরর বসরেি। 

থকশব ভারতরী বেরেি, “নক করর থতামারক সন্্যাস নদই? তুনম থ্ হ্ি 

িরম িুরুরষাত্তম ভগবাি! আনম থতা তু্ি এক�া জরীবমাত্র, িনতত 

জরীবাত্া”। 

শ্রীচচতি্য মহাপ্ভু বেরেি, “আিিারক কররতই হরব।” তেি 

এক�া থকৌশে করর, শ্রীচচতি্য মহাপ্ভু বেরেি, “থকশব ভারতরী, 

আিনি নক ববষ্ণব সন্্যাস মন্ত্র�া জারিি?” এই বরেই তাঁরক কারি 

থ�রি, তাঁর কারি কারি তা বরে নদরেি। এইভারব নতনিই প্থম 

থকশব ভারতরীরক দরীক্ষা প্দাি কররেি। তেি থকশব ভারতরী থসই 

মন্ত্রই আবার নফনররয নদরেি শ্রীচচতি্যরদরবর কারি ন�ক থ্মি 

করর আমারদর হারতর তােুরত গঙ্াজে নিরয থস�াই আবার গঙ্ার  
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উরদেরশ্য তিযেণ করর থানক। থতমনি কররই থ্-মন্ত্র নতনি শ্রীচচতি্য 

মহাপ্ভুর কাি থথরক থিরেি, তাই-ই তাঁরক আবার নফনররয 

নদরযনিরেি। তাই প্কতৃ তিরক্ষ থকশব ভারতরী হরেি শ্রীচচতি্য  

মহা প্ভুরই নশষ্য। 

তেি থকশব ভারতরী বেরেি, “আিিার িাম হে  

শ্রীকতৃ ষ্ণচচতি্য।” গঙ্াদাস ভট্াচা য্ে িাম�া থ্ই শুিরেি, 

“শ্রীকতৃ ষ্ণচচতি্য,” আর অমনি ভারবাল্ারস মারতাযারা হরয  

িড়রেি। নতনি ন�ক এক�া িাগরের মরতা হরয চানরনদরক ঘুরর  

থবড়ারত োগরেি, িরথ িরথ ঘুররত থাকরেি, আর িাম 

করীতযে ি কররত শুরু করর নদরেি, শ্রীকতৃ ষ্ণচচতি্য, শ্রীকতৃ ষ্ণচচতি্য, 

শ্রীকতৃ ষ্ণচচতি্য! নতনি এরকবারর সমিূণযেভারব িনবত্র িারম মরজ  

থগরেি আর “শ্রীকতৃ ষ্ণচচতি্য” িাম জি থামারতই িারনিরেি 

িা। নতনি তাঁর গাঁরয নফরর থ্রত প্রত্যরক অবাক হরয থগে, “করী  

হে থগা আমারদর গঙ্াদারসর? ও থতা আর গঙ্া দাসই থিই।  

ও থ্ বচতি্যদাস হরয থগরি!” 

আর থসই থথরকই তাঁরক সবাই বচতি্যদাস বরেই জািত।

তথ্য সূত্র: শ্রীগুরুমুে িদ্মবাক্য, িতৃষ্া-১০
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