
1



2

“অমৃত বষর্ণ ধারা”
শ্রীশ্রীমৎ জয়পতাকা স্ামরী গুরুমহারাজজর

প্রবচর থেজক সংগৃহরীত ববববধ পারমাবে্ণক ববষয়বস্তুর সারসংজষেপ

শ্রীল প্রভুপাদ বলতেন যে, আমাতদর যে যেবল গুরু আতেন, 

োই নয়, রতয়তেন পূব্বেন আচাে্ববর্বও। শ্রীল প্রভুপাদ যে যেবল 

শ্রীল ভক্তিক্িদ্ান্ত িরস্বেরী ঠােুতরর উপতদশ যমতন চলতেন,  

ো নয়, ক্েক্ন শ্রীল যরৌরক্েতশার দাি বাবাজরী, শ্রীল ভক্তিক্বতনাদ  

ঠােুর, শ্রীল জরন্াথ দাি বাবাজরী এবং এমনই আরও অতনতের 

ক্নতদ্বশাক্দ অনুিরণ েরতেন। অবশ্য, মূলে ক্নতজর পারমারথথিে 

দরীক্াগুরুর উপতদশাবলরী যমতন চলাই মানুতের েে্ব ব্য হতলও, ো 

োডাও, পূব্বেন আচাে্ববতর্বর ভাবধারা ক্ে, এবং োঁতদর িব্বাঙ্রীণ 

অক্ভলাে যে ক্ে, যি-ক্বেতয়ও িতচেন থাো চাই। 

ক্ঠে যেমন েুক্ম েক্দ এেটা যিাজা লাইন টানতে চাও। েক্দ  

এেক্ট ক্বনদুর পক্রবতে্ব  দুক্ট ক্বনদু যদওয়া থাতে, ো হতল েুক্ম  

গুরুদেব 
এবং 

পূব্বতন আচার্ববর্ব 
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িহতজই লাইনটা আঁেতে পার। যেমনই আমাতদর পারমারথথিে 

দরীক্াগুরুই যে স্বয়ং ক্বশ্বব্রহ্াতডের িব ক্েেু, ক্ঠে ো নয়, েতব  

ক্েক্ন অবেরীণ্ব হতয় থাতেন এেটা ধারা অবলম্বন েতর আর যিই 

িব্বাঙ্রীণ ধারাটা আমাতদর যবাঝা চাই। 

শ্রীল প্রভুপাদ পূব্বেন আচাে্ববতর্বর মূলরে ভাবধারা অকু্ন্ 

রাখতেন। ভরবৎ-েত্ত্ব প্রচাতরর ক্বক্ভন্ পে্বায় অনুিাতর, প্রতে্যে 

পারমারথথিে দরীক্াগুরুর এে-এেজতনর িমিামক্য়ে েুরক্তণ  

ক্বক্ভন্ ধরতনর প্রচার পদ্ক্ে প্রাধান্য লাভ েতরক্েল। 

আমরা যদখতে পাব যে, েৃষ্ণভাবনা চচ্ব া েেই িারা জরতে  

ক্রতম ক্রতম ব্যাপেো লাভ েরতে থােতব, েেই নেুন নেুন  

ধরতনর ভতিমডেলরী আর নেুন নেুন ধরতনর মায়া িৃক্টি হতে  

থােতব, আর যিই িব ক্েেুর িামাল ক্দতেও হতব ক্বক্ভন্ ধরতনর 

প্রচার োে্বক্রতমর মাধ্যতম। 

ক্ঠে যেমন বরীজ বপন েরতল েখন যোমাতে এে ধরতনর  

িমি্যা যমটাতে হয়, আবার েখন বরীজ অঙু্ক্রে হত্ে, েখন যোমার 

অন্য ধরতনর িব িমি্যা আতি, জল যদওয়া, িার যদওয়া, আরাো 

যোলা এবং আরও নানা রেতমর িমি্যা। োই বাডবাডন্ত অবস্ায়, 

যবতড ওঠার ক্বক্ভন্ পে্বায় অনুিাতর িমি্যা িব্বদাই বদলাতে থাতে 

আর অবতশতে শুরু হয় ফিল যোলার োজ। 
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যশে পে্বন্ত, শ্রীচচেন্যতদব বতলতেন যে, প্রক্ে নররাক্দ গ্াতম,  

িারা জরতে িব্বত্র োঁর পক্বত্র নাম প্রচাক্রে হতব। েক্দও যবশ ভালই 

প্ররক্ে হতয়তে, েবুও আরও অতনে দূর যেতে হতব। 

শ্রীল প্রভুপাদ বতলতেন, “েৃষ্ণভাবনা প্রচাতরর উতদেতশ্য আমার 

যে েে রেতমর পক্রেল্পনা রতয়তে এবং যি িব যো আক্ম এখনই 

যোমাতদর োতে প্রোশ েরতে পারক্ে না।” িুেরাং এখন আমরা 

যে িব পক্রেল্পনাগুক্ল ক্নতয় চতলক্ে, োর ওপতর নেুনভাতব রতড  

যোলার মতো েৃষ্ণভাবনামৃে প্রচাতরর উপতোররী আরও আরও  

পক্রেল্পনা শ্রীল প্রভুপাদ োঁর েৃপাবে্বতণর মাধ্যতম উদঘাক্টে  

েরতে থােতবন। 

তথ্য সূত্র: শ্রীগুরু মুখ পদ্মবাক্য, প্রথম সংখ্যা, পৃষ্া: ২৮-২৯
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