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হশর কৃষ্ণ হশর কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হশর হশর । হশর রাম হশর রাম রাম রাম হশর হশর ।।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়া

পািাপাি-ক্ষিচার নাক্ষহ, নাক্ষহ স্থানাস্থান ।
শ্রীকৃষ্ণচচিনয দয়া করহ ক্ষিচার । গর্ই র্াাঁহা পায়, িাাঁহা কশর গপ্রম দান ।।
ক্ষিচার কক্ষরশল ক্ষচশে পাশি চমৎকার ।। লু টিয়া, খ্াইয়া, ক্ষদয়া, ভাণ্ডার উর্াশড় ।
(চচৈঃচৈঃ আক্ষদ ৮.১৫) আশ্চর্ি ভাণ্ডার, গপ্রম শি-গুণ িাশড় ।।

অসুরপ্রকৃবত িযবিই চৈতন্য-বিশেষী –

পূ শিি চর্শছ র্রাসন্ধ-আক্ষদ রার্- ণ ।
গিদধমি কক্ষর’ কশর ক্ষিষ্ণুর পূ র্ন ।।
কৃষ্ণ নাক্ষহ মাশন, িাশি চদিয কক্ষর’ মাক্ষন ।
(চচৈঃচৈঃ আক্ষদ ৭.২৩,২৪) চচিনয না মাক্ষনশল চিশছ চদিয িাশর র্াক্ষন ।।
অশ াক্ষজতত্ত্ব অক্ষজিাদীর অগম্য –
ভা িি, ভারি-শাস্ত্র, আ ম, পু রাণ ।
িবিত কারা ? –
গহন কৃপাময় চচিনয না ভশর্ গর্ই র্ন ।
চচিনয কৃষ্ণ-অিিাশর প্রকট প্রমাণ ।।
মায়ািাদী, কমিক্ষনষ্ঠ কুিাক্ষকিক ণ ।
সশিিােম হইশলও িাশর অসু শর ণন ।।
প্রিযশি গদখ্হ নানা প্রকট প্রভাি ।
ক্ষনন্দু ক, পাষণ্ডী, র্ি পডু য়া অধম ।।
(চচৈঃচৈঃ: আক্ষদ ৮.৮,৯,১২)
অশলৌক্ষকক কমি, অশলৌক্ষকক অনু ভাি ।।
গসই সি মহাদি ধািা পলাইল ।
শ্রীশগৌরািতাশরর ম্ুখ্য ও আন্ুষবিক প্রশয়াজন্ –
গদক্ষখ্য়া না গদশখ্ র্ি অভশির ণ ।
এই িাঞ্ছা চর্শছ কৃষ্ণপ্রাকটয কারণ ।
গসই িনযা িা’সিাশর ছুাঁ ইশি নাক্ষরল ।।
উলূ শক না গদশখ্ গর্ন সূ শর্ির ক্ষকরণ ।।
(চচৈঃচৈঃ আক্ষদ ৭.২৯,৩০) অসু র-সংহার আনু ষঙ্গ প্রশয়ার্ন ।।
(চচৈঃচৈঃ আক্ষদ ৩.৮৪-৮৬)
এই মি চচিনযকৃষ্ণ পূ ণি ভ িান্ ।
ম্হাপ্রভুর প্রৈার লীলা
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-তত্ত্ব –
সন্ন্যাসী পক্ষিি শণর কক্ষরশি িিনাশ ।
র্ু ধমি-প্রিিি ন নশহ িাাঁর কাম ।।
সকল চিষ্ণি, শুন কক্ষরঽ একমন ।
নীচশূ দ্রদ্বারা কশরন ধশমির প্রকাশ ।।
গকান কারশণ র্শি চহল অিিাশর মন ।
চচিনয কৃশষ্ণর শাস্ত্রমি-ক্ষনরূপণ ।
ভক্ষিিত্ত্ব গপ্রম কশহ রাশয় কক্ষর িিা ।
র্ু ধমি-কাল চহল গস কাশল ক্ষমলন ।।
কৃষ্ণ, গুরু, ভি, শক্ষি, অিিার, প্রকাশ ।
আপক্ষন প্রদুযম্নক্ষমশ্রসহ হয় গশ্রািা ।।
দুই গহিু অিিক্ষর’ লিা ভি ণ ।
কৃষ্ণ এই ছয়রূশপ কশরন ক্ষিলাস ।।
হক্ষরদাস দ্বারা নাম-মাহাত্ম্য-প্রকাশ ।
আপশন আস্বাশদ গপ্রম-নামসংকীিি ন ।।
(চচৈঃচৈঃ আক্ষদ ১.৩১,৩২)
সনািন দ্বারা ভক্ষিক্ষসিান্ত-ক্ষিলাস ।।
গসই দ্বাশর আচণ্ডাশল কীিি ন সঞ্চাশর ।
ম্হাপ্রভুই জগদগুরু –
শ্রীরূপ দ্বারা ব্রশর্র গপ্রমরসলীলা ।
নাম-গপ্রমমালা াাঁক্ষি’ পরাইল সংসাশর ।।
গচৌদ্দ ভুিশনর গুরু চচিনয-গ াসাক্ষি ।
গক িু ক্ষিশি পাশর ম্ভীর চচিশনযর গখ্লা ?
এইমি ভিভাি কক্ষর’ অঙ্গীকার ।
িা’র গুরু অনয, এই গকান শাশস্ত্র নাই ।।
(চচৈঃচৈঃ অন্তয ৫.৮৪-৮৭) আপক্ষন আচক্ষর’ ভক্ষি কক্ষরল প্রচার ।।
(চচৈঃচৈঃ আক্ষদ ১২.১৬)
সংকীততন্-প্রিততক –

সংকীিি ন-প্রিিি ক শ্রীকৃষ্ণচচিনয ।
সংকীিি ন-র্শে িাাঁ’গর ভশর্, গসই ধনয ।।
গসই ি’ সু শমধা, আর কুিু ক্ষি সংসার ।
সিি র্ে চহশি কৃষ্ণনাম-র্ে সার ।।
(চচৈঃচৈঃ আক্ষদ ৩.৭৭,৭৮)
প্রপ্রম্ প্রদাতা –

উছক্ষলল গপ্রম-িনযা গচৌক্ষদশক গিড়ায় ।
স্ত্রী, িৃ ি, িালক, র্ু িা, সিাশর ডু িায় ।।
সজ্জন, দুর্িন, পঙ্গু , র্ড়, অন্ধ ণ ।
গপ্রমিনযায় ডু িাইল র্ শির র্ন ।।
(চচৈঃচৈঃ আক্ষদ ৭.২৫,২৬)

শ্রীচৈতন্য বসংহ

চচিনযক্ষসংশহর নিদ্বীশপ অিিার ।
ক্ষসংহগ্রীি, ক্ষসংহিীর্িয, ক্ষসংশহর হংকার ।।
গসই ক্ষসংহ িসু ক্ র্ীশির হৃদয়-কন্দশর ।
কল্মষ-ক্ষদ্বরদ নাশশ র্াাঁহার হংকাশর ।।
(চচৈঃচৈঃ: আক্ষদ ৩.৩০,৩১)
িবিত জীশির দুভতাগয –

চচিনযািিাশর িশহ গপ্রমামৃ ি-িনযা ।
সি র্ীি গপ্রশম ভাশস, পৃ ক্ষিিী চহল ধনযা ।।
এ-িনযায় গর্ না ভাশস, গসই র্ীি ছার ।
গকাটি-কশে কভু িার নাক্ষহক ক্ষনস্তার ।।
(চচৈঃচৈঃ অন্তয ৩.২৫৪, ২৫৫)

(চচৈঃচৈঃ: আক্ষদ ৪.৩৬-৪১)

ম্ুখ্যরূশে রা াভাশি িাঞ্ছাত্রয় েুরণ, প্রগৌণরূশে
ন্াম্-প্রপ্রম্ প্রৈার –

গসই রাধার ভাি লিা চচিনযািিার ।
র্ু ধমি নাম-গপ্রম চকল পরচার ।।
(চচৈঃচৈঃ: আক্ষদ ৪.২২০)
চৈতন্যবন্তযান্শের কৃোর বিশেষত্ব

চচিনয-ক্ষনিযানশন্দ নাক্ষহ এসি ক্ষিচার ।
নাম চলশি গপ্রম গদন, িশহ অশ্রুধার ।।
স্বিন্ত্র ঈশ্বর প্রভু অিযন্ত উদার ।
িা’গর না ভক্ষর্শল কভু না হয় ক্ষনস্তার ।।

(চচৈঃচৈঃ: আক্ষদ ৮.৩১,৩২)
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পৃ ষ্ঠা ২

িারপর ক্ষিক্ষন অচদ্বি প্রভুর কাশছ প্রািিনা করশলন, হা হা প্রভু সীিা-পক্ষি
অচদ্বি গ াাঁসাই । অচদ্বি প্রভুর স্ত্রীর নাম ক্ষছল সীিা । িাই কখ্নও কখ্নও
িাাঁশক সীিাপক্ষি িশল সশবাধন করা হশয় িাশক । িাই “আমার ক্ষপ্রয় অচদ্বি
প্রভু, সীিাপক্ষি, দয়া কশর আপক্ষনও আমার উপর করুণা করুন, কারণ আপক্ষন
র্ক্ষদ আমাশক করুণা কশরন, িখ্ন স্বাভাক্ষিক ভাশিই ভ িান শ্রীচচিনয এিং
ক্ষনিযানন্দও আমার উপর করুণা করশি পাশরন ।” এর কারণ হশে গর্, অচদ্বি
প্রভু ভ িান শ্রীচচিনয মহাপ্রভুশক অিিরণ করার র্নয প্রািিনা কশরক্ষছশলন ।
র্খ্ন অচদ্বি প্রভু পক্ষিি র্ীিশদর দশিন করশলন, িারা সিাই কৃষ্ণভািনাহীন
ইক্ষন্দ্রয়-িৃক্ষিশি র্ু ি, ক্ষিক্ষন পক্ষিি র্ীিশদর র্নয অিযন্ত করুণা অনু ভি
করশলন, এিং ক্ষিক্ষন ক্ষনশর্শক এই সকল পক্ষিি র্ীিশদর উিার করশি অসমিি
মশন করশলন । িাই ক্ষিক্ষন ভ িান শ্রীকৃশষ্ণর কাশছ প্রািিনা কশরক্ষছশলন গর্
“আপক্ষন স্বয়ং অিিরণ করুন । আপনার িযক্ষি ি উপক্ষস্থক্ষি িযিীি, এই
পক্ষিি র্ীিশদর ক্ষনষ্কৃক্ষি গদওয়া সম্ভি নয় ।” িাই িাাঁর প্রািিনায় ভ িান
শ্রীচচিনয মহাপ্রভু আক্ষিভূিি হশয়ক্ষছশলন । “স্বাভাক্ষিকভাশি ...” নশরােম দাস
ঠাকুর অচদ্বি প্রভুর কাশছ প্রািিনা করশছন গর্ “র্ক্ষদ আপক্ষন আমার উপর
দয়াপরিশ হন, স্বাভাক্ষিকভাশিই ভ িান শ্রীচচিনয মহাপ্রভু এিং ক্ষনিযানন্দও
আমার উপর দয়াপরিশ হশিন ।”
িারপর ক্ষিক্ষন গ াস্বামীশদর কাশছ প্রািিনা করশলন । হা হা স্বরূপ, সনািন, রূপ,
রেু নাি । “আমার ক্ষপ্রয় গ াস্বামী প্রভু ণ”, স্বরূপ । স্বরূপ ক্ষছশলন... স্বরূপ
দাশমাদর ক্ষছশলন ভ িান শ্রীচচিনয মহাপ্রভুর িযক্ষি ি সক্ষচি । ক্ষিক্ষন সিসময়
চচিনয মহাপ্রভুর সশঙ্গ িাকশিন, এিং মহাপ্রভু র্া ক্ষকছু চাইশিন, ক্ষিক্ষন
অক্ষিলশব িা িযিস্থা করশিন । দুইর্ন িযক্ষি ি গসিক, স্বরূপ দাশমাদর এিং
গ াক্ষিন্দ, িাাঁরা সিসময়, ক্ষনরন্তর শ্রীচচিনয মহাপ্রভুর সশঙ্গ িাকশিন । িাই
নশরােম দাস ঠাকুর স্বরূপ দাশমাদশরর কাশছও প্রািিনা করশছন । আর িারপর
গ াস্বামী ণ । শ্রীচচিনয মহাপ্রভুর পরিিী ক্ষশষয ণ ক্ষছশলন ষড় গ াস্বামী ণৈঃ
শ্রীরূপ, শ্রীসনািন, শ্রীভট্ট রেু নাি, শ্রী গ াপালভট্ট গ াস্বামী, শ্রী র্ীি গ াস্বামী
এিং শ্রী রেু নাি দাস গ াস্বামী । এই ষড় গ াস্বামী ণ প্রিযিভাশি শ্রীচচিনয
মহাপ্রভুর দ্বারা কৃষ্ণভািনামৃ ি আশন্দালন প্রচাশরর র্নয ক্ষনশদি শ প্রাি
হশয়ক্ষছশলন । নশরােম দাস ঠাকুর িাাঁশদর কৃপার র্নযও প্রািিনা করশছন । আর
ষড় গ াস্বামী শণর পর, পরিিী আচার্ি ক্ষছশলন শ্রীক্ষনিাস আচার্ি । িাই ক্ষিক্ষন
শ্রীক্ষনিাস আচাশর্ির কাশছও প্রািিনা করশছন ।
প্রকৃিপশি, নশরােম দাস ঠাকুর ক্ষছশলন শ্রীক্ষনিাস আচাশর্ির পরিিী পরম্পরা
ক্ষশষয । অিিা ক্ষিক্ষন ক্ষছশলন প্রায় সমসামক্ষয়ক । আর িাাঁর িযক্ষি ি সখ্া ক্ষছশলন
রামচন্দ্র, রামচন্দ্র চক্রিিী । িাই ক্ষিক্ষন প্রািিনা করশছন গর্ “আক্ষম সিিদা
রামচশন্দ্রর সঙ্গ লাভ করার আকাঙ্খা কক্ষর ।” ভিসঙ্গ । সম্পূ ণি পন্থাটি হশে গর্
আমাশদর সিসময় উক্ষচি পূ িিিন আচার্িশদর কৃপা প্রািিনা করা ; এিং আমাশদর
শুি ভিশদর সঙ্গ করা উক্ষচি । িখ্ন ভ িান শ্রীচচিনয এিং ভ িান
শ্রীকৃশষ্ণর কৃপা লাভ করার র্নয কৃষ্ণভািনামৃশির অগ্র ক্ষি আমাশদর র্নয
সহর্ির হশি । এটি হশে নশরােম দাস ঠাকুশরর এই ভর্শনর সারসংশিপ
এিং ক্ষনর্িাস । [সমাি]

শ্রীকৃষ্ণচচিনয প্রভু দয়া কর গমাশর ।
দয়া কর সীিাপক্ষি অচদ্বি গ াসাক্ষি ।
গিামা ক্ষিনা গক দয়ালু র্ ৎ-সংসাশর ।। িি কৃপা িশল পাই চচিনয-ক্ষনিাই ।।
পক্ষিিপািন গহিু িি অিিার ।
হা হা স্বরূপ, সনািন, রূপ, রেু নাি ।
গমা সম পক্ষিি প্রভু না পাইশি আর ।।
ভট্টর্ু , শ্রীর্ীি, হা প্রভু গলাকনাি ।।
হা হা প্রভু ক্ষনিযানন্দ ! গপ্রমানন্দ সু খ্ী । দয়াকর শ্রীআচার্ি, প্রভু শ্রীক্ষনিাস ।
কৃপাশিালকন কর আক্ষম িড় দুৈঃখ্ী ।।
রামচন্দ্রসঙ্গ মাশ নশরােমদাস ।।
শ্রীল প্রভুপাদকৃি িাৎপর্ি – লস এশেলস, ১১ই র্ানু য়াক্ষর, ১৯৬৯
প্রভুপাদৈঃ শ্রীকৃষ্ণ চচিনয প্রভু দয়া কর গমাশর, গিামা ক্ষিনা
গক দয়ালু র্ ি সংসাশর । এই ভর্নটি শ্রীল নশরােম
দাস ঠাকুর কিৃিক রক্ষচি । ক্ষিক্ষন ভ িান শ্রীচচিনয
মহাপ্রভুর কাশছ প্রািিনা করশছন গর্ “ গহ আমার ক্ষপ্রয়
প্রভু, করুণা কশর আমার উপর কৃপা িষিণ করুন কারণ এই
ক্ষিশলাশক আপনার গচশয় অক্ষধক দয়ালু আর গক হশি পাশর ?” প্রকৃিপশি,
এটা সক্ষিয । গকিল শুধু নশরােম দাস ঠাকুরই নন, এছাড়াও রূপ গ াস্বামী,
ক্ষিক্ষনও ভ িান শ্রীচচিনয মহাপ্রভুর কাশছ প্রািিনা কশরক্ষছশলন র্খ্ন িারা
উভশয় প্রশয়া , এলাহিাশদ ক্ষমক্ষলি হশয়ক্ষছশলন, ভ িান শ্রীচচিনয মহাপ্রভু
এিং রূপ গ াস্বামীর সাশি প্রিম সািাৎ হশয়ক্ষছল প্রয়াশ । গস সমশয়, শ্রীল রূপ
গ াস্বামীও িশলক্ষছশলন, “আমার ক্ষপ্রয় প্রভু, আপক্ষন হশেন সমস্ত অিিারশদর
মশধয অক্ষধক করুণাময় । কারণ আপক্ষন কৃষ্ণ গপ্রম, কৃষ্ণভািনা ক্ষিিরণ
করশছন ।” অনয কিায়, শ্রীকৃষ্ণ র্খ্ন স্বয়ং প্রকট ক্ষছশলন, ক্ষিক্ষন গকিল
আমাশদর আত্ম্-সমপিণ করশি িশলশছন, ক্ষকন্তু ক্ষিক্ষন ক্ষনশর্শক খ্ু ি সহশর্ দান
কশরনক্ষন । ক্ষিক্ষন শিি ক্ষদশয়ক্ষছশলন গর্ “প্রিশম িুক্ষম সিাই আত্ম্-সমপিণ কর ।”
ক্ষকন্তু এখ্াশন ভ িান শ্রীচচিনয মহাপ্রভুর এই অিিাশর র্ক্ষদও ক্ষিক্ষন স্বয়ং
শ্রীকৃষ্ণ ক্ষনশর্ই, ক্ষিক্ষন গকান শিি গদনক্ষন । ক্ষিক্ষন গকিল দান কশরশছন, “কৃষ্ণ
গপ্রম গ্রহণ কর ।” িাই শ্রীচচিনয মহাপ্রভু অক্ষধক করুণাময় অিিার রূশপ
পক্ষরক্ষচি, এিং নশরােম দাস ঠাকুর িশলশছন গর্ “দয়া কশর আমার উপর কৃপা
িষিণ করুন । আপক্ষন খ্ু ি মহান কারণ আপক্ষন এই র্ুশ র পক্ষিি আত্ম্াশদর
ক্ষনরীিণ করশছন, এিং আপক্ষন িাশদর উপর অিযন্ত করুণাশীল । ক্ষকন্তু
এছাড়াও আপনার র্ানা উক্ষচি গর্ আক্ষম সিশচশয় পক্ষিি । আমার গচশয়ও
অক্ষধক পক্ষিি আর গকউই গনই ।” পক্ষিি পািন গহিু িি অিিার । আপনার
আক্ষিভি াি শুধু এই অধৈঃপক্ষিি আত্ম্াশদর পু নরুিাশরর র্নয । ক্ষকন্তু আক্ষম
আপনাশক ক্ষনক্ষশ্চি করক্ষছ গর্ আমার গিশক অক্ষধক অধৈঃপক্ষিি আর কাউশক
আপক্ষন খ্ুাঁশর্ পাশিন না । িাই প্রিম দাক্ষি আমার ।”
িারপর ক্ষিক্ষন ভ িান ক্ষনিযানন্দ প্রভুর কাশছ প্রািিনা করশলন । ক্ষিক্ষন িলশলন,
হা হা প্রভু ক্ষনিযানন্দ, গপ্রমানন্দ সু খ্ী । “আমার ক্ষপ্রয় প্রভু ক্ষনিযানন্দ, আপক্ষন
সিিদাই ক্ষচদানশন্দ মে, এিং আপক্ষন সিিদাই অিযন্ত আনক্ষন্দি রূশপ প্রক্ষিভাি
হন । িাই আক্ষম আপনার কাশছ এশসক্ষছ কারণ আক্ষম সিশচশয় অসুখ্ী । িাই র্ক্ষদ
আপক্ষন করুণা কশর আপনার কৃপা দৃক্ষষ্ট আমার উপর িষিণ করশিন, িখ্ন
আক্ষমও সু খ্ী হশি পারিাম ।”
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