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“অমৃত বষর্ণ ধারা”
শ্রীশ্রীমৎ জয়পতাকা স্ামরী গুরুমহারাজজর

প্রবচর থেজক সংগৃহরীত ববববধ পারমাবে্ণক ববষয়বস্তুর সারসংজষেপ

দেবগণ তাঁদের ইন্দ্রিযান্ে পন্রতৃন্তির সুদ�াগ দপদত দেষ্া কদর 

থাদকন, ন্কনু্ দসই দেষ্া তাঁরা করদেন কৃদণের আদেশ অনুসরদণর 

মাধ্যদম। অসুরকুলও তাদের ইন্দ্রিযান্ে উপদ�াদগর জন্য সদেষ্  

হয, তদব তারা দসটা করদে কৃণেদক অমান্য কদর। ন্কনু্ �দতেরা 

তাঁদের ইন্দ্রিয উপদ�াদগর দেষ্াই কদরন না। তাঁরা বুদেদেন দ�,  

ইন্দ্রিয পন্রতৃন্তি জীবদনর লক্্য নয। তাঁরা কৃদণেরই ইন্দ্রিযান্ে  

পন্রতৃন্তির দেষ্া কদর থাদকন। সুতরাং অসুরকুল আর দেবকুল  

দথদক �তেজদন পাথ্থক্য রদযদে। 

অসুরকুল আর দেবকুদল সব্থোই ন্ববাে েদলদে। ন্কনু্ কৃণে  

আর বলরাম েূদর একপাদশ োঁন়্িদয আদেন আর লক্্য করদেন। 

তাঁরা দকানও পদক্ই দনই। ন্িক দ�মন ন্হরণ্যকন্শপু সমস্ত  

দেবতাদের পরা�ূত কদরন্েল। দেবকুল ন্বদশষ আদবেন না জানাদল 

কৃণে আেদপই ন্বব্রতদবাধ করদতন না। তদব ন্হরণ্যকন্শপু প্রহ্াদের 

দেবগণ, অসৱুকুল ও ভক্তজন 
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ওপর অত্যাোর শুরু কদরন্েল বদলই পরদমশ্বর �গবান তাঁর  

�তেদক রক্া করার জন্য আন্ব�ূ্থ ত হন। 

�খন ন্হরণ্যকন্শপু ন্নহত হল, তখন প্রহ্াে ন্ক বদলন্েল? দস 

বদলন্েল, “দহ নৃন্সংহদেব, আমার ন্পতার ওপর কৃপা বষ্থণ করুন। 

অপরাধ দনদবন না।” বলদত দগদল, �তে কখনও অসুরকুলদক  

শত্ু বদল মদন কদর না। �তে শুধুই কৃণেদপ্রদম আন্বষ্, আর তাই  

দস প্রদত্যদকরই মঙ্গল কামনা কদর থাদক। অসুরকুল এবং  

দেবগদণর দেদয অদনক ঊদধ ্্থ এক অপ্রাকৃত সত্া হদলন �তে। 
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দকানও ব্যন্তে দেবতাই দহাক আর দেত্যই দহাক, �তে 

তাদের সকলদকই �তেরূদপ দেখদত োয। বন্ল, মহারাজ ন্েদলন  

দেত্যরাজ। তবু ন্তন্ন এক মহান �তে হদয ওদিন। কৃদণের দ� 

সব �তেজন আদেন, তাঁদের মদধ্য অসুরকুল আর দেবগণ েুই-ই  

রদযদেন। দকানও দেত্য দ� হযত ইন্দ্রিযদ�াগী এবং ন্বদবেষ�াবাপন্ন, 

দস-ও �তে হদয উিদত পাদর, দকানও �দতের কৃপায। �তে 

দেত্যদেরও পন্রবত্থ ন দেখদত োয। 

দ� সব অসুদররা শ্ীচেতন্য মহাপ্র�ুর আদদ্োলন থান্মদয ন্েদত 

োয, �তেরা তাদের শান্স্তদ�াগ বা েুে্থশা দ�াগ করদত দেখদল  

ন্বেন্লত হয না, �াদত আদদ্োলন অপ্রন্তহত গন্তদত এগুদত থাদক। 

ন্কনু্ দসই সাদথ, ঐসব অসুরগুন্ল �ন্ে �তে হদয ওদি, তা হদল  

�তেগণ একান্ �াদবই সনু্ষ্ হন এবং তাঁরা দসটাই দবন্শ কদর  

দেখদত োন। 

অন্য�াদব বলদত দগদল, দকানও �তে ন্বদবেষ পরাযণ হন না।  

ন্তন্ন প্রদত্যদকরই মঙ্গল কামনা কদর থাদকন। ন্কনু্ �ন্ে দকউ  

শ্ীচেতন্য মহাপ্র�ুর আদদ্োলন দরাধ করদত থাদক, তা হদল তার 

অপরাধমূলক কা�্থকলাপ দ� দকানও �াদব থামাদত দেষ্া করাই 

�াল। �ত দবন্শ অপরাধ দস করদব, তত দবন্শ েুে্থশা দনদম আদস 

তার ওপর। ন্িক দ�মন সাপ এতই অপরাধী দ�, ঋন্ষতুল্য মানুষও 

সাপ দেখদলই দমদর দেলদত োন। 

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



5


