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“অমৃত বষর্ণ ধারা”
শ্রীশ্রীমৎ জয়পতাকা স্ামরী গুরুমহারাজজর

প্রবচর থেজক সংগৃহরীত ববববধ পারমাবে্ণক ববষয়বস্তুর সারসংজষেপ

কথিত আছে যে, নারী েথি তার স্ামীছক কৃছণের প্রথতথনথির 

মছতা যিছে, থিষ্য েথি তার গুরুছিবছক শ্ীকৃছণের প্রথতথনথি বছে 

ভাছব। আর েথি যিিবাসী তাছির রাজাছক শ্ীকৃছণের প্রথতভূ মছন 

কছর, তছবই তারা েিাি্থ কৃণেভাবনাময় হছয় উঠছত পাছর। েথিও 

স্ামীছক কৃণে বো চছে না এবং তাঁর অছনক যিাষত্ুথি িাথকছতও 

পাছর, তা হছেও স্তী েথি স্ামীর থনছি্থিাথি যমছন চছে (অবি্য েথি 

যসগুথে সমপূর্থ কৃণেভাবনাময় নীথত থবছরািী উদ্ভি পরামি্থ না হয়) 

আর যসগুথেছক কৃছণেরই ইচো বছে মছন কছর যনয়, তা হছে 

তার ফছেই যস কৃণেভাবনাময় হছয় ওছঠ। থঠক যসইভাছব, থিষ্য 

েথি মছন কছর যনয়, গুরুছিব ো বছেন তা কৃছণেরই ইচো, তছব 

যস-ও কৃণেভাবনাময় হছয় ওছঠ। থকন্তু  যে মতুহূছত্থ  আমরা থনছজছির  

ভাবিারা সৃথটি করছত িাথক থক করা উথচত আর থক করা অনতুথচত, 

তেনই আমরা তার জছন্য িায়বদ্ধ হছয় পথ়ি। 

জড়-জাগতিক ও পারমার্থিক 

তিপদাশঙ্া 
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শ্ীে রামানতুজাচাছে্থর কাথহনীছত আছে, থেথন গৃহস্থ হছয়ও তাঁর 

পাথরবাথরক জীবন যিছক এছকবাছর থনরাসক্ত হছয় িাকছতন। 

থকন্তু  থতথন তাঁর স্তীছক পথরত্যাগ করছত পাছরনথন, কারর স্তী তাছক 

থবশ্বস্তভাছব যসবা করছতন। পছর একবার থতথন তাঁছক বেছেন, 

“ততু থম েথি ভগবদ্ভথক্তর মছি্য িতু’থি ভতু ে কর, তা হছে আথম যতামাছক 

ত্যাগ করব।” একবার থতথন তাঁছক েতুব পথরষ্ারভাছব আছিি কছরন 

থবগ্রহছসবার সমছয় থক থক করছত হছব এবং যে-যকান ভাছবই 

যহাক তাঁর স্তী এমন থকেতু কছরথেছেন, ো জ়ি জাগথতক থবচাছরই 

যবথি উপছোগী মছন হছয়থেে। তার ফছে থবগ্রছহর যসবা হছয়থেে 

শ্রীল রামানুজাচার্য
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অথনয়থমত পদ্ধথতছত এবং তাছত থকেতুিা অপরািও হছয়থেে। 

আর তার পছর আরও একিা ব্যাপাছর কছয়কজন ববণেবজনছক  

অভ্যি্থনা আপ্যায়ছনর যষেছত্ও থতথন যসোছন থবচতু ্যথত  

ঘথিছয়থেছেন। এই িতুথি প্রমাছির পছর, শ্ীরামীনতু জাচাে্থ তাঁছক 

পথরত্যাগ কছর সন্্যাস গ্রহর কছরন। থকন্তু  েতথিন স্তী তাঁছক 

েিােিভাছব যসবা কছরন, ততথিন স্তীর যকানও িায় থেে না, 

িায় থেে শ্ীরামানতুছজর। েথি তাঁর পছষে পাথরবাথরক গাহ্থ স্থ্য  

জীবনিারার মছি্য থবছিষ যকানই প্রছয়াজন থেে না, তছব যেছহততু  

স্তী তাঁর যসবা করছতন, তাই তাঁছক যসবকাছে্থ থনছয়াথজত রােছত 

এবং থবথভন্ উপাছয় তাঁছক ভররছপাষছরর জন্য থতথন িায়বদ্ধ  

হছয়থেছেন। থকন্তু  যে মতুহূছত্থ  স্তী থনছজছক শ্ীরামানতুছজর যচছয়  

যবথি বতুথদ্ধমতী ভাবছত শুরু কছরন এবং থনছজছক েিাি্থ বছেই  

মছন করছত িাছকন, তেনই রামানতুজছক হারাছত হয়। 

েথি যকানও কথনষ্ঠ অথিকারী ভক্ত থকংবা ভগবদ্ভথক্তছত সামান্য 

মাত্ অগ্রসর হছয়ছে, এমন যকানও ভক্ত থনজ মছন স্াতন্ত্যভাব  

জাগায় আর থনছজছক েতুব বতুথদ্ধমান বছে ভাবছত শুরু কছর, তা  

হছে তার কম্থফছের জন্য যস িায়ী হছয় িাকছব। থকন্তু  থিষ্য েথি  

গুরুর যিছক থনছজছক স্তন্ত স্ািীন কছর যফছে, তা হছে যতা তার 

আশ্য় বেছত যকান থকেতুই রইে না। 

ববণেবছির মছি্য মতপাি্থক্য িাকছতই পাছর, তা হছেও 
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এিা যে যকানও কথনষ্ঠ অথিকারী ববণেছবর পছষে থবপজ্জনক, 

কারর আমাছির যিেছত হছব যে, তার ব্যাে্যা থবছবচনা, বা বয়স্ক  

গুরুভাইছির ব্যাে্যা-থবছলেষর ো থকেতুই গুরুর কাছে সছন্াষজনক, 

তা যেন েিাি্থ হয়। 

অবি্য, ব্যাপারিা েথি গুরুভাইছির মছি্য ঘছি, তা হছে যে  

তাঁরা আশ্য় থবচতু ্যত হছয় পছ়িন, তা নয়। তছব গুরুর থক অথভোষ, 

তা উপেথধি করািা থনশ্চয়ই একিা িাথয়ছবের ব্যাপার। 

সতুতরাং সািতু, িাস্ত, আর গুরু যমছন চোই সব্থিা থনরাপি পন্া। 

গুরু এবং িাস্ত ো বছেন, তা পরম সত্য। সািতুরা বা প্রবীর ববণেছবরা 

ব্যাে্যা যিন বা তাঁছির উপেথদ্ধ অথভব্যক্ত কছরন যে, গুরু এবং িাস্ত 

বাক্য থকভাছব প্রছয়াগ করছত হয় এবং গুরু-বাক্য বা িাস্ত-বাছক্যর 

থক অি্থ। 

েেন যকউ যকানও ব়ি িরছনর থসদ্ধান্ গ্রহর কছর, তেন সব 

সমছয়ই সািতুজছনর সাছি আছোচনা কছর যনওয়া মঙ্গেজনক। েথি 

গুরু উপথস্থত িাছকন, তা হছে অবি্য থতথন ো বছেন, তা কৃছণের 

বারীর মছতাই কে্যারময়। 

সতুতরাং এইভাছব যকউ েথি এমন কাজ কছর চছে োছত তার  

িায় িাছক না, বরং সকে সমছয় যস পথরষ্ার বতুঝছত পাছর যে, 

ো থকেতুই করছে, সবই গুরু, সািতুজন আর িাস্তাথিসম্মত হছচে,  
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তছব যতা যস থনঝ্থ ঞ্াছি িাছক। যকানই আিঙ্া িাছক না। যকানও 

সমছয় হয়ত প্রচারকাছে্থ থবপিািঙ্ার ঝতুঁ থক থনছতও হয়, তছব  

যকানও ঝঞ্াি-ঝতুঁ থক না যনওয়াই হে সবছচছয় ভাে পন্া। 

আমাছির কৃণেভাবনা চচ্থ ায় আমরা যকানও ঝতুঁ থকর িায় থনই না, 

তছব প্রচার কাছে্থর সময় জ়ি-জাগথতক ঝতুঁ থক থনছয় িাথক। যে কাজ 

কৃছণের অনতুছমাথিত থক না জাথন না, যতমন থকেতু করার িায় থনছত 

আমরা চাই না। তছব েথি জাথন যে, যকান্ কাজ কৃছণের অনতুছমাথিত, 

তেন তার জন্য অন্য যেছকানও থবপিািঙ্ার ঝতুঁ থক থনছত আমরা 

রাথজ আথে। েেন আমরা থঠক মছতা থনথশ্চন্ নয় যে, কাজিা 

কৃছণের অনতুছমাথিত থক না, তছব যকানও একিা উৎসাহ উদ্ীপনা বা  

মছনাবে থনছয় কছর যফথে, তেন সথত্যই অন্যান্য ববণেবজছনর 

সাছি বা গুরুর সাছি আছোচনাও কথরথন, বা যে কাছজর সমি্থছন 

প্রত্যষেভাছব যকানও পারমারিথিক িাস্ত-প্রমারাথিও আমাছির কাছে 

িাছক না। থকন্তু  যেভাছবই যহাক তা আমরা কছর যফথে, তেন 

তাছক বো হয় োমছেয়াথে কাজ, যে কাছজর প্রামার্য সমি্থন যনই,  

অনতুছমািন যনই। যসিা অনতুছমাথিত কাজ থক না তা েথি আমরা না 

জাথন, তা হছেও তা হঠকাথরতা। েিােিভাছব আমাছির যজছন 

থনছতই হছব, “আথম ো করথে, তা থঠক। আর প্রচার কাছে্থ এ কাছজর 

প্রছয়াজন আছে, এবং এ কাছজ সািতুজন, িাস্তাথি আর গুরুছিছবর 

স্ীকৃথত সমি্থনও আছে। েথি আমরা এইভাছব সব কাজ সব্থিা  

করছত িাথক, তা হছে থক কছর আমরা অপরাি করছত পাথর, বা 
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ঝঞ্াছি প়িছত পাথর? এইভাছবই আমরা অন্য ববণেবজছন এবং 

গুরুছিছব শ্দ্ধা রােছত পাথর, বতুঝছত পাথর যে, তাঁছির আশ্য় যিছক 

স্তন্ত স্ািীন হছয় চেছত যগছেই আমরা সঙ্িাপন্ পথরথস্থথতর  

মছি্য প়িবই। 

তথ্য সূত্র: শ্রীগুরু মুখ পদ্মবাক্য, প্রথম সংখ্যা, পৃষ্া: ২৭

ÒAvgiv GB Ro RM‡Zi †KD bB; Avgiv wPb¥q 

RM‡Zi Awaevmx| †h‡nZz Avgv‡`i fMevb‡K 

`k©b Kivi g‡Zv ï×Zv †bB, wZwb Avgv‡`i‡K 

¸iæ‡`e cÖ`vb K‡i‡Qb| Avgiv ¸iæ‡`e‡K `k©b 

Ki‡Z cviwQ, Zuv‡K cÖkœ wRÁvmv K‡i ÁvbØxß 

n‡Z cvwi| GB c×wZ‡Z, Avgiv hZÿY ch©šÍ 

bv fMevb‡K gy‡LvgywL `k©b Ki‡Z cviwQ ZZÿY 

¸iæ‡`e Avgv‡`i‡K c_ cÖ`k©b K‡ib|Ó
-31 wW‡m¤^i, 2015, cv_©, A‡÷ªwjqv

¸iæ‡`e 
Avgv‡`i‡K c_ cÖ`k©b K‡ib
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