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“অমৃত বষর্ণ ধারা”
শ্রীশ্রীমৎ জয়পতাকা স্ামরী গুরুমহারাজজর

প্রবচর থেজক সংগৃহরীত ববববধ পারমাবে্ণক ববষয়বস্তুর সারসংজষেপ

বলা হয়ে থাযে যে, ববগ্রহ অথবা গুরুযেবযে খুব বিেট যথযে 

যেখা উবিত ি়ে। আবি জাবি েখিও বা শ্রীল প্রভুপাযের পবরিারযেরা 

পে্যন্ত প্রভুপােযে বলত, “আিার িযির িয্যে খুব যববি ঘযরা়ো 

সমপে্য  যবা্ গয়ে উঠযে যেখবে।” শ্রীল প্রভুপাে বলযতি যে, 

বিষযে েখি গুরুর সাযথ খুব যববি ঘযরা়ো সমপে্য  যবা্ উপলবধি  

েরযত থাযে, যসটা পবরিারথথিে জরীবযি হ়ে খুবই ক্ষবতের, আর  

প্রা়েই বতবিও তাযের যসবা োজ বেযল বেযতি। 

যসই োরযেই যেউ েখি গুরুর খুব যববি সাবনি্যে পা়ে, তাযত 

িুিবেল হ়ে। েখিও-বা ভযতেরা অিুযোগ েযর থাযে যে, তারা 

গুরুযে েখিই যেখযত পা়ে িা, বা তার যববি সাবনি্যে পা়ে িা।  

আবার অিযে বেযে, যে সিস্ত ভতে সেল সিয়ে গুরুর সাবনি্যে লাভ 

েরযে, যোিও যোিও যক্ষযরে যেখা যগযে যে, েৃপার আব্েযে 

তাযের োযে অবতবরতে হয়ে ওযঠ। েরীক্ষাগুরু সেল সিয়ে 

ভতেযে পবরশুদ্ধ েরযত থাযেি এবং সিরাির বেযির পর বেি,  

দীক্ষাগুরুর সষান্নিধ্যলষাভ 
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িাযসর পর িাস ওতযপ্রাতভাযব পবরশুদ্ধ হয়ে ওঠার িযতা ততটা 

সবহষু্তা ভতেযের থাযে িা। যসটা যেবল পবরপক্কযের সযগেই 

আসযত থাযে। 

িািুষযে ভগবদ্ভবতের স্তযর এযস জািযত হযব, যস যে, এবং 

যসইভাযব িিযে গয়ে বিযত হযব। িিটা এেটা বাচিা বিশুর 

িযতা। যতািাযে যসই িিযে বুবদ্ধ বেয়ে িালাযত হযব। েখি িি 

ইবদ্রি়ে উপযভাযগর েথা ভাবযে, যতািাযে তখি তাযে েৃযষ্র 

বেযে বিবরয়ে বেযত হযব। আর েখি িিটা খাবিেটা ঘযরা়ো  

পবরবিবতিূলে জ়ে জাগবতেভাযব গুরুযেযবর েথা বা প্রবরীে 

ববষ্বযের বা ববগ্রহাবের েথা ভাবযত থাযে, তখি যতািাযে িিটা 

েিি েরযত হযব—“িা, ঐভাযব বিন্তা েযরা িা। েবেও যোিও 

প্রবরীে ববষ্ব আিার সাযথ খুব ঘযরা়ো হয়ে যিযিি, যসটা তাঁর 

েৃপা।” তুবি েবে িিযে তার বিযজর িযতা িলযত োও, তা হযল 

সব সিয়ে যস ভুল পথটাই ্রযব, োরে যসটা যতা জ়েবােরী। বুবদ্ধ 

বেয়ে িিযে পবরিালিা েরযত হযব। তাই যতা বলা হ়ে যে, সুবি়েব্রিত 

িি হল িািুযষর যসরা বনু্ আর অবি়েব্রিত িি েুে্য ান্ত িরেু। েখিই 

আিরা িিযে তার বিযজর িযতা িলযত বেই, অিবি ঝঞ্াযট পব়ে 

আিরা। সেল সিয়ে আিাযের িিযে সা্ু, িাস্ত্র এবং গুরুর বিযে্যি  

অিুো়েরী বুবদ্ধর বি়ে্রিযে রাখা িাই। িি সব সিয়ে আিাযের  

যবো়েো়ে যিলযব। বেনু্ত িি বে েরযে তা োিাই েযর বুবদ্ধর  

ওপযর ভরসা রাখ। েবে অসাব্াি হয়ে িি বে েরযে িা লক্ষযে রাবখ 
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তথ্য সূত্র: শ্রীগুরু মুখ পদ্মবাক্য, প্রথম সংখ্যা, পৃষ্া: ২৭

আর িযি ো আসযে, তাই যিযি িবল যেবলই, তা হযল বিশ্চ়েই 

ঝঞ্াযট প়েব। বুবদ্ধর দ্ারা িিযে েিি েযর ্রীর (সুবথির, প্রিান্ত) 

হযত হযব।

Òwk¶v¸iæ `yB ai‡bi-GKRb 
`x¶v¸iæi mgvb Ges Ab¨Rb whwb 
†mev Ges wk¶vq mnvqZv K‡ib, 

Avgv‡`i mvabv †Kgb nIqv DwPZ, 
Avgv‡`i wK Kiv DwPZ Gme wel‡q 

Dc‡`k †`b|Ó
-26 Rvbyqvwi 2020, VvKziMuvI, evsjv‡`k
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