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আমার পারমার্থিক পুত্র-কন্াগণ, 

আমার আশীর্াদ গ্রহণ কর। ত�ামাদদর পরম করুণাময়  

পারমার্থিক পপ�ামহ, পিপন প্াদ্্ উপদ� শ্ীকৃষ্ণচ্�ন্ মহাপ্ভু 

এরং শ্ীপন�্াননদ প্ভুর করুণা পকরদণ এই �মসাময় জগৎপিদক  

উদ্াপস� কদরদেন, তসই শ্ীল প্ভুপাদদর জয় তহাক! আপম  

ত�ামাদদর সকদলর কাদে আরার একখাপন র্পতিগ� প্পি তলখরার 

সুদিাগ পনপ্ে। আপম আশা কপর, আমার পশষ্সমূদহর প্দ�্দকই  

এই প্পিখাপন এরং আদগরগুপলও পড়দর। তিদহ�ু এগুপলদ�  

উপলপধি আর উপদদশ আদে, আর তসগুপল তি কাদলর গপডিদ�  

রাঁধা �া নয়। 

ইদানীং তদদখ তরশ ভরসা হয় তি, শ্ীকৃষ্ণভারনা পপর�্াগ 

কদর খুর কম পশষ্ই ্দল িায় মদন হদ্ে। পপরণামদরশথি�ায় সুসপষ্ট  

ক্রদমান্নপ� হদয়দে পৃপ্রীর্াপী পকংরা অন্ত� আমার পশষ্সমূহ ত�া 

মদন হয় শ্ীকৃষ্ণভারনা তমদনই ্লদে। �ারা মদন হয় মায়ার শপতির 

সদগে সংগ্রাদম রদ্ধপপরকর, িাদ� �াদদর প্গপ�র পদ্ প্প�রন্ধক 

স্বরূপ মায়ার দ্ারা তি সর পরঘ্ন-পরপপতি সৃপষ্ট হদয় ্াদক, তসগুপলর 

পররুদদ্ধ লড়াই কদরই ্দলদে। 

শিষ্যদের প্রশি সে ্উপদেি 
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অরশ্ পকেু ভদতির নানা অসুপরধা হদ্ে এরং �াদদর পারমার্থিক 

জীরদন উদাসীন হদয় পড়দে। আর িপদও সংখ্ায় কম, �রু আমার 

কাদে এিা দারুণ দুপচিন্তার র্াপার। 

এক পশষ্ অসৎসদগে পদড়দে এরং শ্ীকৃষ্ণভারনাময় আদনদালন 

রজ্ন কদর ্দল তগদে; �ার স্তী তসপদন আমার সাদ্ তদখা করদ� 

এদসপেল। িখন আপম �াদক পজদঞেস করলাম তকন �ার স্বামী পিদর 

আসদে না। তস রলল, �ার স্বামী মদন কদর তি, শ্ীকৃষ্ণভারনায়  

পিদর আসা �ার ক�্র্ নয়, ররং তসিা গুরুরই কাজ �াদক তখাঁজা 

এরং পিপরদয় আনা। পশষ্ তিখাদনই ্ াকুক, প্কৃ� গুরুর কাজ �াদক 

খুঁদজ তরর করা আর �াদক শ্ীকৃষ্ণভারনায় তিদন পিপরদয় আনা। 

�াই তস লুপকদয়পেল এই অদপক্ায় তি, িাদ� �াদক খুঁদজ আনা 

হয়। তস পেল অ্ানপদস্ পর্�মালার কাদে। তকানও একিা জায়গায়, 

আর আমাদকই নাপক খুঁদজ রার করদ� হদর �াদক, আমার সমস্ত 

প্্ারকাি্ তিদল তরদখ। 

আপম একিা প্পি পদলাম �াদক। আর আপম তিদহ�ু একিা  

শহদর িাপ্েলাম, ওখাদন পদন কদয়দকর প্্ারকাদি্, �াই �াদক 

অনুদরাধ জানালাম, তসখাদন এদস আমার সদগে তদখা কর। 

পকনু্ত তস এল না। মায়া পক ভাদর তি ঐসর পনদর্াধ প্ন্তা পশষ্দদর 

মদন ঢুপকদয় তদয়। এমন পক, স্বয়ং দীক্াগুরু �াদক পলখদলন, 
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আসদ� অনুদরাধ জানাদলন, তদখা করদ� রলদলন, পদ্ধাদ্নদ্ রা 

পরঘ্ন-সমস্া তজদগ ্াকদল। প্প�কাদরর ত্ষ্টা না কদর, �রু পশষ্পি  

লুদকা্ুপর তখলদ� ্াকল। 

শ্ীল প্ভুপাদ রলদ�ন তি, পশদষ্রই দাপয়ত্ব কখনও অসুপরধায় 

পড়দল দীক্াগুরুর সাহাি্ তনওয়ার। অরশ্ই গুরুর তসিা অচহ�ুকী 

কৃপা িপদ প�পন পশষ্ পপ�� হদল পনদজ �াদক খুঁদজ তরর কদর 

কৃষ্ণভারনাময় জীরন্্্ায় তিদন আদনন। তিমন শ্ীচ্�ন্দদর  

�াঁর তসরকদক দপক্ণ-ভারদ�র ভট্ট্াপরদদর হা� ত্দক রক্া 

কদরপেদলন। পকনু্ত �াঁর তসরকদক ভট্ট্াপররা মাদকাসতি কদর 

রশীভূ� কদর তরদখপেল, �াই �াদক দদপহক রলপ্দয়াগ কদর রক্া 

করদ� হয়। এিা স্বাভাপরক র্াপার নয়। 

পশষ্রা তস্ব্োয় �াদদর গুরুদদর এরং শ্ীকৃদষ্ণর কাদে প্প�ঞো 

প্প�পালদন অরদহলা করদে আর জল্পনা-কল্পনার মাধ্দম �ারা 

ক্রদমই দূদর সদর িাদ্ে। এমন পক, গুরুদদর িপদও তকানও তলাক 

মারিৎ সাহাি্ রাপড়দয় তদন, প্পি পকংরা র্পতিগ� সংদিাদগর  

মাধ্দম, তদখা িায় তি, ঐ সর পশষ্রা প্ায়ই প্সাপর� হা�পিদক  

জাপদি ধদর না আর মায়ার করল ত্দক পনদজদদর �ুদল আনদ� 

তদয় না। 

শ্ীল প্ভুপাদ রলদ�ন, “ঘুমন্ত কাউদক �ুপম জাগাদ� পার, পকনু্ত 

তি ঘুমন্ত রদল ভান কদর আদে, �াদক জাগাদনা সম্ভর নয়, কারণ তস 
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ত�া রাস্তপরকই তজদগ রদয়দে। আপম এখনও সারা পৃপ্রী পপরভ্রমণ 

করপে িাদ� তি সর পশষ্রা র্পতিগ�ভাদর আমাদক ্ায়, �াদদর  

তসই সাপন্নধ্ এরং তি তকানও র্পতিগ� সহায়�া তদরার জন্। 

অন্ান্ প্রীণ গুরুভ্রা�ারা এরং গুরুভগ্ীরাও সহায়�া করদেন 

প্্ার কাদি্র মাধ্দম পরপ্গামী পশষ্সমূহদক সাহাি্ কদর সাধন 

ভপতির পদ্ পিপরদয় আনরার জন্। 

একরার শ্ীল প্ভুপাদ প্্াররাণী প্দান করপেদলন। আমার 

গুরুভ্রা�াদদর একজনদক, িখন আপম পেলাম উপপথি�। এই ভতিপি 

শ্ীল প্ভুপাদদর পদদক ভাপর পরষন্ন মুদখ �াপকদয় পেল আর �াদক 

খুরই অসুখী মদন হপেল। শ্ীল প্ভুপাদ �াদক তরাঝাপ্েদলন, তকন 

�ুপম গুরুদদদরর সামদন মন খারাপ কদর রদয়ে? িখন গুরুদদর 

এই জগদ� প্কপি� ্াদকন, �খন পশদষ্র পরষাদগ্রস্ত হদয় ্াকার  

তকানও কারণই তনই, তিদহ�ু পশষ্ �খন গুরুদদদরর সাপন্নদধ্ তিদ� 
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পাদর, উপদদশ পনদ� পাদর, আর সাহাি্-সহায়�া গ্রহণ করদ� পাদর 

িাদ� তস পারমার্থিক জীরদনর তি তকানও পরঘ্ন অপ�ক্রম করদ� পাদর। 

শ্ীল প্ভুপাদ তসই ভতিপিদক রদলন, “আপম ত�ামাদক খুপশ 

হদয় ্াকদ� আদদশ করপে!’ অদনকিা তকৌ�ুদকর র্াপার, আরার 

তসই সদগে খুর গুরু�রও রদি। শ্ীল প্ভুপাদ পপরষ্ার রুদঝপেদলন 

তি, এই ভতিপির মনমরা হদয় ্াকার কারণ একান্তই পেল মানপসক  

পি্াদয়। ভতিপিদক �খন িা করদ� হদর, �া আর পকেুই নয় শুধুমাত্র 

শ্ীল প্ভুপাদদর কাদে আত্মসমপণ্, আর �া হদলই �ৎক্ণাৎ �ার 

পরভ্রাপন্ত হদয় িাদর দূর এরং তস খুপশ হদয় উিদর। তস শুধু তকরলই 

�ার রৃ্া অহঙ্ার তরাদধর মদধ্ পনদজদক জপড়দয় তরদখপেল আর 

শ্ীগুরুদদর এরং শ্ীকৃদষ্ণর ্রণাশ্য় গ্রহদণ রাপজ হপ্েল না। 

শ্ীল প্ভুপাদ পেদলন এমনই করুণাময় তি, প�পন শুধুই এপগদয় 

িাপ্েদলন আর ভতিপিদক এপগদয় ্লদ� রলপেদলন এরং প�পন 

�ৎক্ণাৎ �াদক শ্ীকৃষ্ণভারনাময় কদর �ুদল সুখী করদলন। 

ত�ামরা সকদল শ্ীল প্ভুপাদ এরং শ্ীকৃদষ্ণর কাদে প্া্্না 

কদরপেদল আমাদক আরও পকেুকাল এই জগদ� রাখার জন্, �াই 

আপম এখাদন রদয়পে। আমার আশা, শ্ীকৃষ্ণভারনাময় হদয় ত�ামরা 

সরাই খুপশ হদয় আে। �া না হদল, আপম ত�া সর সময় ত�ামাদদর 

সাহাদি্র জদন্ রদয়পে। ভপরষ্দ� সকল পপরপথিপ�দ�ই ত�ামাদদর 

শ্ীকৃষ্ণভারনা্্্ায় তরশ দৃঢ়রদ্ধ হদয় ্াক, এিাই অনুদরাধ।
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