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“অমৃত বষর্ণ ধারা”
শ্রীশ্রীমৎ জয়পতাকা স্ামরী গুরুমহারাজজর

প্রবচর থেজক সংগৃহরীত ববববধ পারমাবে্ণক ববষয়বস্তুর সারসংজষেপ

ভক্তজনের একটিমাত্র দুটচিন্া হল এই যে, হয়ত যে জডা-

প্রকৃটতর টদনক আকৃষ্ট হনত পানর এবং যকােওভানব কৃনণের  

চরণপদ্ম টবস্ৃত হনয় যেনত পানর। যেিানতই ভনক্তর একমাত্র 

ভয়। যেই ভীটত ভক্তনক পটরশুদ্ধ কনর যতানল। যকােও ভক্ত 

পরনমশ্বর ভগবােনক ভয় কনর ো। টহরণ্যকটিপু যতা েৃটেংহনদবনক  

দারুণ ভয় করত, যদবগণও েৃটেংহনদবনক ভয় করনতে, টকনু্ 

প্রহ্াদ যমানিই ভগবাে েৃটেংহনদবনক ভয় করত োঃ “টতটে আমার 

রক্াকত্া, টতটে আমার প্রভু।” ভক্ত শুধুমাত্র কৃণেটবসৃ্টতনক ভয় 

পাে। মায়ার োমনে টতটে বডাই কনরে ো, বরং মায়ানক ভয় পাে  

এবং টতটে কৃণেনক ভয় কনরে ো। টতটে েব্দাই কৃনণের চরণপনদ্ম 

েংলগ্ন হনয় থানকে, টিক যেমটে বাচচা টিশু তার মা’যক ভয় 

কনর ো আর েব টকছু যথনক রক্া পাবার জনে্য মা’যকই জটডনয় 

কিভাবে িৃবণের চরণপবমে 
দঢ়ৃরুবপ সংলগ্ন হবে 
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ধনর থানক। টকনু্ টিশু ভয় পায় েতুে যকােও জেনক। টিক 

যতমেই এই জড-জগৎিা আমানদর কানছ একিা েতুে টবটচত্র 

পটরনবনির মনতা—এিা স্াভাটবক েয়। অতএব আমানদর গুরু 

এবং যগৌরানগের চরণপনদ্ম আবদ্ধ হনয়ই থাকনত হনব। আর তাঁনদর  

চরণকমনল েংলগ্ন হনয় থাকার েবনচনয় েহজ পন্া হল, এই  

জগনত তাঁনদর অটভলাষ অটভব্যক্ত করা, তাঁনদর অটভলাষ প্রটতপন্ন 

করার প্রয়াে োধে করা আর তা করনত হনল অটত দীেভানব 

অথচ দৃঢ়প্রটতজ্ঞ এবং পরনমাৎোহভনর প্রনত্যকনক টদনত হনব 

কৃণেভাবোমৃত। 

ভবতের কিানও শত্ু কনই 
ভনক্তর যকােও িত্রু থানক ো। তার প্রমাণ হল—োনক িত্রু 

বলা হনচছ এমে কাউনক েটদ ভক্ত কনর যতালার টবনদুমাত্র েুনোগ  

যকােও ভক্ত পাে, টকংবা তানক ভগবদ্ভটক্তর পনথ এটগনয় টেনয় 

োওয়ার অবকাি পাে, বা তানক যকােও ভানব কৃপা করনত 

পানরে (অবি্য েটদ যে তা গ্রহণ কনর এবং অপদস্থ ো কনর), তা 

হনল ভক্তমানত্রই যেই েুনোগটিনক তখেই আঁকনড ধনর যেনল। 

‘িত্রু’ বলনত তানকই যবাঝায় োর তুটম যকােও ক্টত করনত চাও।  

ভনক্তর যকােও িত্রু যেই, টতটে প্রনত্যকনকই টচন্ময় জগনত  

পাটিনয় টদনত চাে। 
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ভবতের দাক়িত্ব 
ভক্তনক মনে রাখনত হনব যে, টতটে কৃনণের প্রটতটেটধ। কৃনণের 

ভক্ত প্রহ্াদনক েখে িাটতি যদওয়া হনয়টছল, তখে কৃণে তানত স্য়ং 

অপরাধ গণ্য কনরটছনলে। যতমেই, চারকুমার েখে ববকুণ্ঠনলানক 

প্রনবি কনরে, তখে দুই দ্ারী তাঁনদর পথনরাধ কনরটছনলে।  

তারপর োরায়ণ স্য়ং চার কুমানরর োমনে আটবভ্্ত হনয় বলনলে, 

“আটম স্য়ং তাঁনদর যদাষত্রুটির দাটয়ত্ব টেলাম, কারণ ওরা আমারই 

যেবক। তাঁনদর কাে্কলানপর জে্য আটম যতামানদর কানছ ক্মা  

প্রাথ্ো করটছ।” বলনত যগনল টবষয়িার দুটি টদক রনয়নছ। যেনহতু 

ভক্ত হনচছে পরনমশ্বর ভগবানের প্রটতটেটধ, তাই ভগবাে তাঁনক 

যেমে েব্ টবষনয় রক্া কনর থানকে, যতমেই ভক্তনকও পরনমশ্বর 

ভগবানের মনতা কাজ করার দাটয়ত্বনবাধ গ্রহণ করনত হয় টকংবা 

পটরমারথথিক দীক্াগুরু তাঁনক ো করনত বনলে তানত দাটয়ত্ব েমপন্ন 

হওয়া উটচত। 

যকউ েটদ ভনক্তর প্রটত অপরাধ কনর, যেিা তার পটরমারথথিক 

জীবনের পনক্ ক্টতকর হনয় ওনি। আমরা যদনখটছ, প্রহ্ানদর 

কানছ অপরাধ করার েনল, টকভানব টহরণ্যকটিপুর জীবেকাল, 

তার রাজ্য রাজত্ব, তার ঐশ্বে্ —েব টকছু তানক হারানত হনয়টছল। 

ভক্ত কারও অমগেল চায় ো। টতটে এমে যকােও কাজ কনরে ো, 
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োনত যকউ অপরানধ প্রবৃত্ত হনত পানর। অবি্য, শুধুমাত্র হটরোম 

জপচচ্া বা প্রচানরর েনল েটদ যকােও অেুর টবব্রত যবাধ কনর, তনব 

যকবল যেই কারনণই আমরা প্রচার থামানত পাটর ো। তনব, ভক্ত  

অোবি্যক কারনণ এমে ভানব যকােও কাজ করনব ো, োনত যকউ 

িত্রুভাবাপন্ন হনয় উিনত পানর, কারণ তানত যেই মােুষটি কৃনণের 

টচন্া যথনক অনেক দ্নর েনর যেনত পানর। আর কৃণে টেনজনক  

দায়ী মনে কনরে, কারণ ভক্ত তাঁর প্রটতভ্। টতটে তাঁনক রক্ার  

দাটয়ত্ব যেে এবং ভনক্তর কাে্কলানপরও দায় গ্রহণ কনর থানকে। 

তাই ভক্তনক খুব োবধাে হনত হয় “আটম েমগ্র েমপ্রদায় এবং 

কৃনণের প্রটতটেটধত্ব করটছ। প্রচারকানে্ আমানক খুব দাটয়ত্ব 

টেনয় চলনতই হনব।” তনবই আমরা কৃপালাভ করনত পাটর।  

দাটয়ত্বজ্ঞােহীে কাে্কলানপ কৃণে এবং গুরু অেনু্ষ্ট হে, আর তা 

হনল যেই প্রচারকারী ভক্ত টক কনর েেল হনবে? 
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