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ভগবদ্ভক্তির নয়ক্ি ক্বক্ির মধিযে শোনা হল প্রথম পদ্ধক্ি, 

‘শ্রবণম্’। শ্ররীল প্রভুপাদ এই শ্রবণ পদ্ধক্ির ওপধর ক্বধেষ গুরুত্ব 

ক্দধিন, িাই ক্িক্ন পৃক্থবরীর প্রধিযেকক্ি কৃষ্ণভাবনাময় মক্্দধর 

সকাধল এবং সন্যোয় প্রবচন-পাঠচচ্ার বযেবস্া কধরক্িধলন। এই  

কৃষ্ণভাবনাময় আধ্দালধন, আমার বহু ক্নষ্াবান, সমরপপিি প্রাণ 

অনুেরীলনরি ববষ্ণবজধনর ক্বপুল আেরীব্াদ শপধয়ক্ি, িাঁরা 

শুদ্ধভাধব ভগবদ্ভক্তি সমপাদধনর শচষ্া কধর চধলধিন। রূপ  

শগাস্ামরীও ‘উপধদোমৃধি’ বধলক্িধলন শে, ভতিজধনর সাক্নিিযে  

অজ্ন করা কৃষ্ণভাবনায় অগ্রসর হওয়ার পধথ ষড়্্ ক্বি  

পন্ার অনযেিম। 

এই সাক্নিধিযের সুধোগ আমাধদর গ্রহণ করা দরকার— 

ভগবদগরীিা, শ্ররীমদ্ভাগবি এবং কৃষ্ণভাবনা সমপধক্ ববষ্ণবজধনরা 

বৈষ্ণৈজনের 
সঙ্গলানের উপকার 

‘শুদ্ধভক্ত সদাসর্বদাই আমার হৃদয়কনদরর অধিধঠিত থারক, 

আর আধমও সদাই শুদ্ধভরক্তর হৃদরয়র মরিযে অরস্ান কধর। আমার 

ভক্তরা আমারক ছাডা আর ধকছুই জারন না, আধমও তারদর ছাডা 

আর কাউরকই জাধন না।’
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শেসব প্রবচন-ভাষণ এবং সারগভ্ আধলাচনা কধর থাধকন,  

শসইগুক্ল ক্নয়ক্মি শুনধি হধব। ক্ঠক শেমন অববষ্ণবধদর সাধথ  

শদখা-সাক্াৎ করধিও ক্নধষি করা হধয় থাধক, শিমনই  

ববষ্ণবজধনর কথা শুনধিও পরামে ্শদওয়া হয়। 

েখনই আক্ম শুনধি পাই আমার গুরুভ্ািারা িাঁধদর প্রবচন- 

সভায় িাঁধদর নানা উপলক্ধির কথা বুক্িধয় বলধিন, িা শুধন সব 

সমধয়ই আমার আত্মদেন্ প্রসাক্রি হধয় ওধঠ আর কৃষ্ণভাবনা  

অনুেরীলধনর ক্বক্ভনি শক্ধরে এক নিুন পক্রমণ্ডল বা নিুন অন্তদৃক্ষ্  

এধন শদয় আমার মাধি ো হয় শিা আক্ম শখয়াল কক্রক্ন ক্কংবা 

একই দৃক্ষ্ভক্গি শথধক িা লক্যে করধি পাক্রক্ন। িা িাড়া, এধি 

পক্রশুক্দ্ধলাভও হয়। অিএব, এই ক্বষয়ক্ি ক্নধয় আক্ম আমার  

সমস্ত ক্েষযেসমূধহর ক্বধেষ মধনাধোগ আকষ্ণ করধি চাই শে, 

ববষ্ণবজধনর কাি শথধক, ক্বধেষ কধর, োঁরা কৃষ্ণভাবনায় 

অধনক অগ্রণরী হধয় রধয়ধিন, িাধদর কাি শথধক ক্কিু শোনার  

প্রধয়াজন আধি। 

ভগবদ্ভতি পরধমশ্বর শ্ররীকৃধষ্ণর বড় ক্প্রয়, আর শ্ররীকৃষ্ণও  

ভতিধদর কাধি পরম ক্প্রয়। ভতি সব্দাই শ্ররীকৃধষ্ণর শসবা করধি 

আর শ্ররীকৃষ্ণও শসবা করধিন িাঁর ভতি মণ্ডলরীর। শ্ররীমদ্ভাগবধির 

নবম স্কধন্ (৯/৪/৬৩) পরধমশ্বর শ্ররীক্বষু্ণ বধলধিন দুব্াসা মুক্নধক, 

ক্কভাধব িাঁর ক্নধজর সাধথ িাঁর ভতিধদর অন্তরগি সমপক্ রধয়ধি। 
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শ্রীভগবান উবাচ  

অহং ভক্তপরাধরীননাহ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ।  

সাধুদ্ভর্গ্ৰস্তহৃদন�া ভক্ক্তভগ্ৰ ক্তজনদ্রি�়ঃ॥ 

‘পরম পুরুধষাত্তম ভগবান বলধলন ব্াহ্মণধক— আমার 

ভতিধদর কাধি আক্ম সমপূণভ্াধব অিরীন। আক্ম শমাধিই স্ািরীন নই।  

কারণ আমার ভতিবৃ্দ জড় বাসনা শথধক সমপূণভ্াধব ক্নরাসতি,  

আক্ম শকবল িাধদরই হৃদয় ক্দধর অক্িষ্ান কধর থাক্ক। শকবল 

আমার ভতি নয়, োরা আমার ভতিধদরও ভতি িারাও আমার  

বড় ক্প্রয়। 

নাহমাত্ানমাশানস মদ্ভক্ক্ত়ঃ সাধুদ্ভদ্ধনা।  

শ্রী�ং চাত্যদ্তিকং ব্ৰহ্মন্ যেষাং গদ্তরহং পর॥ 

“শহ ব্াহ্মণকুলধশ্রষ্! আমাধক োঁরা একমারে লক্যেরূধপ গ্রহণ 

কধরধিন, শসই সািুজনধদর িাড়া, আমার অপ্রাকৃি আন্দ আর 

আমার পরম ঐশ্বে্ ক্কিুই আক্ম ক্নধজ উপধভাগ করধি ইচিা  

কক্র না। 

যে দারাগারপুত্াপ্তরিাণান্ দ্বত্তদ্মমং পরম।্  

দ্হত্া মাং শরণং োতা়ঃ কথং তাংস্ত্যকু্তমৎুসনহ॥ 

‘শেধহিু শুদ্ধ ভতিগণ এই জরীবধন ক্কংবা পরবির্ী জরীবধনও  

জড়-জাগক্িক উনিক্ির শকানও আকাঙক্া না শরধখ শুিুমারে আমার 
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শসবার উধদেধেযে িাধদর ঘরবাক্ড়, স্তরী-পুরে-কনযো, আত্মরীয়স্জন,  

িন-সমপক্ত্ত এবং িাধদর জরীবন পে্ন্ত িযোগ কধর থাধক, ক্ক কধর 

শিমন ভতিধদর আক্ম কখনও িযোগ করধি পাক্র? ' 

মদ্� দ্নবগ্ৰদ্ধহৃদ�া়ঃ সাধব়ঃ সমদশগ্ৰনা়ঃ।  

বনশ কুবগ্ৰদ্তি মাং ভক্ত্যা সৎদ্্রি�়ঃ সৎপদ্তং েথা॥ 

“শেমন সাি্রী মক্হলারা শসবার মািযেধম িাঁধদর সজ্জন স্ামরীধদর 

অিরীধন ক্নধয় আধস, শুদ্ধভতিরা োঁরা প্রধিযেধকই সমান এবং 

হৃদয়ক্দধর আমার প্রক্িই সমপূণ ্আসতি, িাঁরাও আমাধক শিমনই 

িাধদর পূণ ্অিরীধন ক্নধয় আধস। 

মৎনসব�া রিতরীতং যত সান�াক্যাদ্দচতুষ্ট�ম।্  

যনচ্ছদ্তি যসব�া পূণগ্ৰা়ঃ কুনতাঽন্যকা�দ্বপু্তম॥্ 

‘আমার ভতিরা োরা আমার প্রক্ি শপ্রমময় শসবায় ক্নধয়াক্জি 

হধয় ক্নিযে সনু্তষ্ থাধক, িারা মুক্তি লাধভর চিুরবপিি নরীক্ি (সাধলাকযে, 

সারূপযে, সামরীপযে, এবং সাক্ষ্) অনুসরধণও আগ্রহরী নয়, েক্দও িাধদর 

ভগবদ্ভক্তির মািযেধম আপনা হধিই এই সব মুক্তিলাভ অজ্ন 

করা হধয় োয়। িা হধল উচচির গ্রহমণ্ডলরীধি উনিরীি হওয়ার শে  

ক্ক্য়ষু্ণ সুখিৃক্তি, িার কথা করী আর বলার আধি?' 

সাধনবা হৃদ�ং মহ্যং সাধূনাং হৃদ�ং ত্হম।্  

মদন্যৎ যত ন জানদ্তি নদ্হং যতনভ্যা মনাগদ্প॥ 
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‘শুদ্ধভতি সদাসব্দাই আমার হৃদয়ক্দধর অক্িক্ষ্ি থাধক, আর 

আক্মও সদাই শুদ্ধভধতির হৃদয়মধিযে অবস্ান কক্র। আমার ভতিরা 

আমাধক িাড়া আর ক্কিুই জাধন না, এবং আক্মও িাধদর িাড়া আর 

কাউধকই জাক্ন না। (শ্ররীমদ্ভাগবি ৯/৪/৬৩-৬৮) 

পরধমশ্বর ভগবাধনর কাধি ভতি এমনই ক্প্রয় শে, পরধমশ্বর এই 

কথা বাধর বাধর োস্তাক্দধি শঘাষণা কধরধিন। পরধমশ্বধরর ভতিগণ 

ক্বশ্বব্হ্মাণ্ডধক পারমারথপিক শজযোক্িধি উদ্ভাক্সি কধর শরধখধি। ক্ঠক 

শেমন সূে্ িার ক্বচিুক্রি ক্করণাধলাধকর মািযেধম ক্বশ্বব্হ্মাণ্ডধক 

বক্হরগিারূধপ শজযোক্িম্য় কধর শরধখধি, সািুরা শিমনই অপ্রাকৃি  

জ্ান ক্বস্তাধরর মািযেধম অপ্রাকৃি অন্তরগি শজযোক্ি প্রদান কধর  

থাধকন। এই কথা শ্ররীমদ্ভাগবধি (১১/২৬/৩৪) বযোখযো করা হধয়ধি, 

েখন শ্ররীকৃষ্ণ উদ্ধবধক উপধদে শদন। 

সনতিা দ্দশদ্তি চকূংদ্স বদ্হরকগ্ৰ ়ঃ সমদু্থিত়ঃ।  

যদবতা বান্ধবা়ঃ সতি়ঃ সতি আত্াহনমব চ॥ 

‘আমার ভতিরা ক্দবযেচকু্ দান কধর, শেধক্ধরে সূে্ শুিুই 

বক্হরগিা দৃক্ষ্ক্মিা এধন শদয়, আর িাও েখন শস আকাধে ওধঠ। 

আমার ভতিবৃ্দ মানুধষর প্রকৃি আরািযে শদবমণ্ডলরী আর প্রকৃি  

পক্রবারধগাষ্রী; িারাই মানুধষর স্রূপাত্মা, আর শেষ পে্ন্ত িারাই  

হল আমা হধি অক্ভনি।’ 
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িাই, ববষ্ণবজধনর কাি শথধক আমরা শ্ররীকৃষ্ণভাবনার অন্তরগিা 

জ্ানাধলাক লাভ করধি পাক্র। ভতি-সাক্নিধিযের মূলযোয়ন শক করধি 

পাধর! ববষ্ণবজধনর কাি শথধক শ্রবণ করা আর ববষ্ণবজধনর  

শসবা করা এমনই মাহাত্মযে। েখন শ্ররীকৃষ্ণই স্য়ং িাঁর ভতিধদর শসবা 

কধর থাধকন, িা হধল। শকানও উৎসাহরী ভধতির কথা আর করী বক্ল— 

ভগবাধনর ববষ্ণব ভতিধদর শসবা করা কিই না জরুররী। 

ভগবান ক্বষু্ণ আধগই বধলধিন, ‘ভতিধদর কথা আর করী বলব— 

এমন ক্ক োরা আমার ভধতিরও ভতি, িারাও আমার শবক্ে ক্প্রয়। 

শ্ররীল প্রভুপাদ বাধর বাধরই নধরাত্তম ঠাকুধরর শসই ভক্তিগরীক্িক্ি 

িুধল বলধিন, শেখাধন ক্িক্ন শগধয়ধিন, ‘িাক্ড়য়া ববষ্ণব-শসবা,  

ক্নস্তার শপধয়ধি শকবা’— শকানও ভধতির ভতি না হধি পারধল  

জড় বন্ন শথধক মুক্তি শনই। (শ্ররীমদ্ভাগবি ৯/৪/৬৩) 

বাস্তক্বকই, পদ্মপুরাধণ পক্রষ্ারভাধবই বলা আধি শে, শকউ েক্দ 

পরধমশ্বধরর ভধতির প্রক্ি পূজা ও শসবা পক্রিযোগ কধর সরাসক্র 

শগাক্ব্দ ভজনা শুরু কধর শদয়, িা হধল িাধক পরধমশ্বর ভগবাধনর 

ভতি বধল ক্বধবচনা করা হয় না: 

অক্চগ্ৰত্তু যগাদ্বনদম ্তদ্ধ�নচগ্ৰন� তু ে়ঃ।  

ন স ভগবনতা যগ�়ঃ যকব�ং দাদ্ভিক়ঃ স্মৃদ্ত়ঃ।  

তস্াদ সবগ্ৰ রিজনত্ন ববষ্ণবান্ পূজন�ৎ সদা॥ 
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‘পরধমশ্বর ভগবাধনর ভতিরূধপ িাধক গণযে করা হধব না, শে 

পরধমশ্বর ভগবাধনর শুদ্ধ ববষ্ণব ভতিধদর আরািনা পক্রিযোগ 

কধরধি, এমন ক্ক েক্দ শস সরাসক্র শগাক্বধ্দর ভজনাও কধর থাধক।  

শিমন মানুষধক বৃথা অহঙ্াররী এবং উদ্ধি বধলই জানধি হধব।  

অিএব অক্ি সেধনে ও মধনাধোগ সহকাধর মানুষধক ক্নয়ি 

ববষ্ণবজধনর আরািনা করধি হধব।” (পদ্ম পুরাণ, উত্তর খণ্ড)। 

প্রহ্াদ মহারাজ িাঁর ক্পিা ক্হরণযেকক্েপুধক বলধিন, ‘শে সব 

মানুধষর জড় জাগক্িক জরীবধনর প্রক্ি অিযেক্িক প্রবণিা রধয়ধি, 

িারা েক্দ জড় কলুষ শথধক সমপূণভ্াধব মুতি শকানও ববষ্ণবজধনর 

চরণকমলধরণু িাধদর সব্াধগি শলপন করধি না পাধর, িা হধল 

অসািারণ কম্কাধণ্ডর মক্হমামক্ণ্ডি শসই পরধমশ্বর ভগবাধনর প্রক্ি 

িারা আসতি হধি পারধব না। শুিুমারে শ্ররীকৃষ্ণভাবনায় মগ্ন হধয়  

আর এই ভাধব পরধমশ্বর ভগবাধনর চরণপধদ্ম আশ্রয় গ্রহণ কধরই 

মানুষ জড় কলুষিা শথধক মুতি হধি পাধর। (শ্ররীমদ্ভাগবি ৭/৫/৩২) 

পরধমশ্বর ভগবাধনর শুদ্ধভতিধদর, পরধমশ্বর ভগবাধনর  

শসবায় সমরপপিি প্রাণ ক্নষ্াবান ভতিধদর ভগবদ্ভক্তির মাহাত্মযে 

সমপধক্ অসংখযে উধলেখ আধি োধস্ত। অবেযেই আক্ম চাই আমার  

সকল ক্েষযেসমূহ পরধমশ্বর ভগবাধনর ভতিবৃধ্দর চরণকমধলর  

শসবা কধর এই শে ক্বধেষ কৃপা লাভ করা োয়, শসই সুধোগক্ি িারা 

গ্রহণ করধব। 
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দরীক্াগুরুর প্রক্ি শসই িরধনর ক্বশ্বাস এবং ভালবাসা 

প্রধিযেক ক্েধষযেরই অবেযে আধি বা থাকা উক্চি। িারা এইভাধবই  

গুরুধদধবর শসবা পূজা করধি চায়। 

অবেযে, গুরুধদধবর শসবা পূজা করা আর অনযোনযে ববষ্ণবজধনর 

অশ্রদ্ধা করা সমপধক্ োস্তাক্দধি সিক্ কধর শদওয়া হধয়ধি। 

রামানুজাচাে্ ক্বত্তবান এক ক্েধষযের বাক্ড়ধি শেধি আপক্ত্ত  

কধরক্িধলন, কারণ িার গুরুভ্ািাধদর শস খুব ভালভাধব শসবা 

কধরক্ন।  

ক্েষযেসমূধহর িথাকক্থি আঞ্চক্লক আচাে্ প্রথামূলক িত্ত্ব 

ক্বচার পক্রহার করা উক্চি ো শথধক শকউ শকউ মধন কধর শে, িার  

গুরুধদব শকবলই একমারে ভতি বা শুদ্ধভতি। 

শে গুরুধদব বযেক্তিগি দাক্য়ত্ব ক্নধয় ক্েষযেধক শ্ররীকৃধষ্ণর কাধি  

ক্নধয় শেধি চান, িাঁর প্রক্ি শকানও ক্েধষযের ক্বধেষ ক্বশ্বাস আর 

ভালবাসা থাকা শমাধিই শদাধষর নয়। িধব, ক্নধজর গুরুধদধবর প্রক্ি 

ক্বধেষ ভালবাসা আধি বধল পরধমশ্বর ভগবাধনর ববষ্ণব ভতিধদর 

প্রক্ি শসবা পক্রিযোগ করা ক্ঠক নয়। 

উনিি ববষ্ণব ভগবদ্ভতিধদর কাি শথধক শ্রবণ করধল,  

কৃপালাধভর সুধোগ ঘধি। আক্ম চাই না শে, আমার ক্েষযেসমূহ িা শথধক 

বক্ঞ্চি থাকধব। শুিুমারে কক্নষ্ অক্িকাররী ভতিধদরই এমন িারণা  
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থাধক শে, িার গুরুই হধলন পরধমশ্বর ভগবাধনর একমারে ভতি, 

এবং আর শকউ ভতি হধি পাধর না। আক্ম চাই অবেযেই আমার  

সমস্ত ক্েষযেসমূহ অন্তি মিযেম অক্িকাররী পে্াধয় উনিি হধব, এবং 

শকবল িাধদর গুরুধদধবর প্রক্িই শপ্রম ও ক্বশ্বাস থাকধব, িা  

নয়— বরং পরধমশ্বর ভগবাধনর সমস্ত শুদ্ধভতিধদরই শ্রদ্ধা  

ভালবাসা ক্দধি জানধব। 

বহু ববষ্ণবজধনর কাি শথধক শ্রবধণর মািযেধম উপধদে গ্রহণ 

করধি হধল ভতিজধনর মধিযে খাক্নকিা ক্বধেষ পক্রণি মধনাবৃক্ত্ত 

থাকা বাঞ্ছনরীয়। প্রচার সমপরকপিি দেন্ভক্গির মধিযে সামানযে  

মিধভদগুক্ল সহযে করধি ক্েখধি হধব। দেন্িধত্ত্বর বাস্তব প্রধয়াগ 

সমপধক্ প্রধিযেক ভধতির সামানযে ক্কিু মিপাথ্কযে বা গুরুত্বধভদ 
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থাকধি পাধর, িধব শ্ররীকৃধষ্ণর মে্াদা এবং মক্হমা সমপধক্ 

আর দেন্িধত্ত্বর পরম ক্বষয়াক্দ সমপধক্ শকানও মিাবনকযে  

থাকা অনুক্চি। 

শ্ররীনরহক্র ঠাকুধরর ‘কৃষ্ণভজনামৃি’ গ্রধন্ বলা হধয়ধি। ক্কভাধব 

ভতি এই সব শক্ধরে আচরণ করধব। ক্িক্ন গুরু এবং অনযোনযে 

ববষ্ণবজনধক কাধরার ক্পিা এবং অনযোনযে ক্পিৃবযে বা ক্পিার  

ভাধয়ধদর সাধথ িুলনা কধরধিন। ক্িক্ন বুক্িধয় ক্দধয়ধিন ক্কভাধব 

ক্বক্ভনি ক্পিৃবযেধদর কাি শথধক সহায়িা আর অনুধপ্ররণা শপধি  

পারা োয়। 

ক্কনু্ত েক্দ এক ক্পিৃবযে কারও ক্পিার ক্বধরািরী শকানও ক্কিু  

বধলন, িা হধল শসই ক্পিৃবযে িার ক্পিার শচধয় বধয়াধজযেষ্ হধলও,  

িবু িাধক পক্রবারধগাষ্রী সমপধক্র জনযেই িার ক্পিার প্রক্ি 

ক্বশ্বাসভাজন হধয়ই থাকধি হধব। 

শসই রকমই, ক্বক্ভনি ববষ্ণবজধনর কাি শথধক উপধদে শুনধি 

হয়, ক্কনু্ত আপন দরীক্াগুরুর কাি শথধক ো উপধদে গ্রহণ করা  

হধয়ধি, িার পক্রপন্রী শকানও কথা শকউ বলধি মধন হধল, ক্নজ 

গুরুধদধবর কাধি ক্গধয় শসই ক্বষয়ক্িধক পক্রষ্ারভাধব বুধি ক্নধি 

হয়, আর এিাই ক্েধষযের কি্বযে। 

ো ক্কিু মিাবনকযে শুনযে, িা সবই গ্রহণ করা শেধি পাধর, ক্কনু্ত 

শকানও ক্কিুধি েক্দ মিান্তর বা ক্বভ্াক্ন্ত আধি বধল মধন হয়, িা 
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হধল শসই ক্বষধয় ক্েধষযের আপন ক্নভ্রধোগযে প্রামাণযেসূরে হধলন িার 

দরীক্াগুরু এবং অবেযেই িার ক্নধজর গুরুধদধবর কাধি ক্গধয় শসই 

বযোপারিা িাধক পক্রষ্ার কধর ক্নধিই হধব। 

এিাই আমাধদর পূব্িন আচাে্ধদর পরামে।্ বলধি শগধল,  

পাঁচে বির আধগও, ক্ঠক এমক্ন অবস্াই ক্িল, িধব অনযোনযে ভতিধদর 

কাি শথধক শ্রবধণর মািযেধম উপধদে পরামো্ক্দ গ্রহধণ শকানও 

বািাক্নধষি ক্িল না। বরং গুরু এবং ববষ্ণবজধনর সাধথ েথােথ 

পক্রধপ্রক্ক্ধি সেধনে িাধদর সুসমপক্ অকু্নি রাখার উপধোগরী  

পক্রণি ক্বচারবুক্দ্ধ িাধদর শবে ক্িল। এই পক্রণি ক্বচারবুক্দ্ধ  

ভতিধদর মধিযে অবেযেই প্রধয়াজন, আর িা হধলই অগ্রণরী  

ববষ্ণবজধনর সাধথ অনুকূল সাক্নিিযে সগিলাধভর মািযেধম পারমারথপিক 

অনুধপ্ররণা ও উপলক্ধি অজ্ধনর দ্ার উন্ুতি থাকধি পাধর। 

কখনও বা শকানও অগ্রণরী প্রবরীণ ভতি শকানও না শকানও কারধণ 

শ্ররীকৃষ্ণভাবনাময় আধ্দালধনর সাধথ বা অনযে শকানও ভধতির সাধথ 

বরীিরাগ হধয় উঠধি পাধরন। আমাধদর উক্চি, শকানও ববষ্ণধবর 

বা শ্ররীকৃষ্ণভাবনাময় আধ্দালধনর গঠনক্চন্তা ক্ববরজপিি সমাধলাচনাক্দ 

শ্রবণ পক্রহার কধর চলা। সাক্নিিযে-সগিলাধভর সমধয় এই সমপধক্ 

আমাধদর সিক্ থাকধি হধব। 

রঘুনাথ দাস শগাস্ামরী ভাক্র সিক্ ক্িধলন। ববষ্ণব জন সম্বধন্ 

শকবলমারে অনুকূল অক্ভমিগুক্লই ক্িক্ন শুনধিন। েক্দ শকানও 
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সমাধলাচনামূলক মন্তবযে হি, ক্িক্ন ক্নধজই শসই জায়গা শিধড় চধল 

শেধিন, আর শুনধিন না। 

সঙ্ধি পধড়ধি শে-ববষ্ণবজন, িাধক েক্দ আমাধদর সাহােযে 

করবার অবস্া না থাধক, িা হধল শকানও ভধতির দুভ্াগযেজনক  

বযোপার শুধন ক্ক লাভ? শকানও ভধতির সমাধলাচনা শোনবার অনযে 

একক্ি মারে েুক্তি, শে-েুক্তি প্রধয়াগ করা শেধি পাধর, িা হল এই 

শে, ক্নধজধক শসই একই ভুল শথধক বাঁচাধনা অথবা ক্নররীহ ক্নধদ্াষ 

ভতিধদর িা শথধক রক্া করা। 

এই সব সিক্বাণরী ক্বচার কধর, পরধমশ্বধরর ববষ্ণব ভতিজধনর 

কাি শথধক কৃষ্ণভাবনাময় উপলক্ধি আর িাৎপে্ শ্রবধণর 

সুধোগ অবেযেই ক্নধি হধব। এিাই ক্নরন্তর সািনা বা ভগবদ্ভক্তির  

অনুেরীলন। এিাই আমাধদর কৃষ্ণভাবনাময় সািন-পধথ আপন 

আপন উপলক্ধির শক্রে প্রসাক্রি করধব। আমাধদর শচিনাধক 

শ্ররীকৃষ্ণভাবনাময় দেন্িধত্ত্ব পক্রপূণ ্ কধর িুলধি হধব এবং 

পরধমশ্বধরর শুদ্ধ ভতিজধনর কাি শথধক িা শোনার শচধয় আর  

ভাল পন্া করী হধি পাধর! সচরাচর আমাধক প্রবচন-ভাষণ ক্দধিই 

হয়, ক্কনু্ত েখনই আক্ম সুধোগ পাই ক্কিু শোনবার, আক্ম িখন  

অনযোনযে ভতিজধনর আধলাচনা-পে্াধলাচনা শথধক ক্বপুল উদেরীপনা 

আর অন্তদ্ৃক্ষ্ লাভ কধর থাক্ক।

তথ্য সূত্র: শ্রীগুরু মুখ পদ্মবাক্য, দ্বিতরীয় সংখ্যা, পৃষ্া: ০৮



14


