
1



2

“অমৃত বষর্ণ ধারা”
শ্রীশ্রীমৎ জয়পতাকা স্ামরী গুরুমহারাজজর

প্রবচর থেজক সংগৃহরীত ববববধ পারমাবে্ণক ববষয়বস্তুর সারসংজষেপ

কেউ যখন কেখখ তার ননখের হৃেয়টাই েনিন হখয় কেখে, তখন 

বলখত হখব কেটা অগ্রেনতর এেটা লক্ষণ বখট। েচরাচর কেউ 

ভেবদ্ভনতির পখে কনখে, আর যৎোোন্য এনেখয়ই অেনন ভাবখত 

োখে, “আনে খুব এনেখয় নেখয়নে।” নেনু্ যখন কেউ আরও অগ্রের 

হয় এবং ভেবদ্ভনতি কয েত উচচ স্তখরর, কে-নবষখয় উোরতর  

ধারণা লাভ েখর, তখন কে ননখেখে ননতান্ই অনেনচিৎ ের বখল 

বুঝখত পাখর। এেন নে, শ্রীেতরী রাধারাণরীও ননখেখে আেখপই  

ভতি বখল েখন েখরন না। যনে আেরা ননখেখের খুব অগ্রণরী ভতি 

বখল না েখন েরখত শুরু েনর, কেটাও অগ্রেনতর এেটা েুলক্ষণ। 

এখত আোখের ননরাশ হওয়া উনচত নয়, বরং এর ফখল আোখের 

হৃেয় দ্রবরীভূত েখর তুলখত এবং প্রেৃত ভতি হখয় ওিার েন্য  

তরীব্র আেুলতা োেখব । 

কঠিন হৃদয়
ঠকভাবে গলবে 
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আেরা কয েনিন-হৃেয় হখয় উনি, কেটা অস্াভানবে নয়।  

বাস্তনবেই, তা ননখয় যনে আেরা েোে োনে, তা হখল কেটা নিে 

পখেই যোে্থ পা কফলা হখব। এখনই আোখের হৃেয় েলাখত শুরু 

েরা উনচত। 

শ্রীেেন্ােখেখবর স্ানযাত্া োখল, শ্রীচচতন্যখেব 

শ্রীেেন্ােখেখবর োখে নবরহ-নবখচেখের ফখল উন্াে হখয়  

নেখয়নেখলন, এবং তাঁর েব্থশররীর বাস্তনবেই জ্বখল যানচেল।  

নতনন এোর োইল েূখর অলানাে েন্েখর েুটখত েুটখত চখল যান  

আর কেখাখন নেখয়ই শ্রীনবষু্েূরততির োেখন আেখ়ে পখ়েন। নতনন 

োষ্াখগে প্রনণপাত হখয় েণ্ডবৎ েখরন। নবরহ কবেনায় োতর হখয় 

নতনন নবগ্রখহর োেখনই েূচে্থ া যান। েৃষ্খপ্রোখবখশ তাঁর শররীর  

এেনই নবখভার হখয় উখিনেল কয, নতনন কযন বাস্তনবেই পােখরর  

েখধ্য নবেনলত হনচেখলন। পােরনট েখল নেখয়নেল। পূণ্থ োতফুট 

েরীর্থ শ্রীচচতন্য েহাপ্রভুর অবয়বনটর োপ অনকিত পােরনট আেও 

আলালনাখের েন্েখর রখয়খে। এই আলালনাে েন্েরনট েেন্াে 

পুররীরই োখে (কয-েন্েখর পােরনটখে আেও পূো-অচ্থনা েরা 

হখয় োখে, আেরা চাইখল কেখাখন আোখের পূোর অর্থ্যোখনর  

েুখযাে কেওয়া হখয় োখে)। 

েৃখষ্র প্রনত শ্রীচচতন্য েহাপ্রভুর কপ্রে এেনই েুতরীব্র কয,  

শ্রীচচতন্য েহাপ্রভুর োনন্খধ্য কেখে, তাঁর নাে েরীত্থ ন েখর, তাঁর 
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তথ্য সূত্র: শ্রীগুরু মুখ পদ্মবাক্য, প্রথম সংখ্যা, পৃষ্া: ২৬

লরীলােো শ্বণ এবং স্মরণ েখর, তাঁর পনবত্ ধাে েশ্থন েখর,  

আর ধাখে োেখত না কপখর নবরহ কবেনা েব্থো অনুভখবর োধ্যখে, 

পােখরর েখতা েনিন হৃেয়ও নবেনলত হখয় যায়। শ্রীচচতন্য  

েহাপ্রভুর ভতিবৃখ্ের োখে অপরাধ পনরহার েখর আোখের চলখত 

হখব এবং শ্রীচচতন্য েহাপ্রভুর োনন্ধ্য রক্ষা েখর চলখত হখব। তাঁর 

োনন্খধ্য েনিনতে হৃেয়ও অনায়াখে নবেনলত হখয় যায়। 

কয েব ভতি েখন েখর, তাখের হৃেয় েনিন নয় নেংবা ভাখব,  

তারা কতা এনেখয়ই রখয়খে, অেবা যারা েখন েরখে প্রচুর েৃপা 

লাখভর খুব এেটা প্রখয়ােনই তাখের কনই। বুঝখত হখব তারা  

অন্যান্য েৃপাপ্রােরী্থ ভতিখের কচখয় অতরীব কশাচনরীয় অবস্ায় পখ়ে 

আখেন। েহাপ্রভুর েৃপা কয কপখত চায় আর কেই েৃপা লাখভর েন্য 

েো উৎেনঠিত হখয় োখে, েৃপার আবশ্যেতা উপলনধি কয েখর,  

তার কচখয় ঐেব ভতিরা কতা খুবই েুভ্থ াো। েখ্রের েখধ্য কয ননেৃত  

শব্দনট রখয়খে, তা হল েৃপালাখভর আেুলতা। আর আোখের  

অনভলাষ বৃনধি েখর কতালার ব্যাপাখর আোখের ননখেখের েখধ্য 

কয আেুলতার অভাব রখয়খে, তা নবখশষভাখব উপলনধি েরখতই  

হখব, শ্রীচচতন্য েহাপ্রভুর েৃপার েন্য আোখের ব্যগ্রতা তরীব্রতর  

েখর তুলখতই হখব।
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‡hŠbRxeb Dc‡fvM
wb‡Ri i³ ‡Pvlvi b¨vq

Ro  Dc‡fv‡Mi  cÖwZ  AvKl©‡Yi 
‡K›`ªwe›`y  n‡”Q  ‡hŠbRxeb|  

‡hŠbRxeb  Dc‡fvM  Kiv  n‡”Q  wb‡Ri 
i³  ‡Pvlvi  b¨vq,  GB  m¤ú‡K©  eY©bv 

Kivi  Avi  ‡ewk  wKQy  ‡bB| 
-15 A‡±vei, 1982, gyivix‡meK dvg©, gvj‡fix, wU‡bmx 
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