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বিশ্বি্যাপী ভক্তমন্ডলীর কযাছে ললখযা  

শ্ীল জয়পতযাকযা স্যামী গুরুমহযারযাছজর 

পত্যািলী লেছক সযারসংছষেপ

যেহেতু তুমি আর িম্দিহর থাক না, তাই আমি যতািাহক খুব 

কি যদিমখ। এহত আমি মকছুটা উহবেহের িহ্যে পহ়েমছ এবং িহন 

েহ্ছ যেহেতু তুমি েৃেস্থ আশ্রি গ্রেণ কহরছ, তাই যতািার ভেবৎ-

যেবার পমরিাণ বুমি কহি যেহছ। তহব আমি মবহেষভাহব কৃতজ্ঞ 

যে, তুমি আর যতািার স্ািী যতািাহদির বাম়েহত মবম্ মনয়িামদি পালন  

করছ আর ১৬ িালা জপ করছ এবং শ্রীহেৌরমনতাই ভজনা করছ। 

তা েহ্বেও, যে যকানও ভাহব যোক ভেবদ্ভমতির পমরিাণ যে  

খামনকটা কিমত েহ্ছ, তা যবে যবািা োহ্ছ, কারণ আহে তুমি  

আরও প্রতযেক্ষভাহব তা করহত পারহত। 

বাস্তমবকই আিার বহু মেষযে আহছ, যেিন নািেহটের ভতিরা, 

তারা বাইহর থাহক। আমি যতা তাহদির ভেবৎ-যেবার িান এবং 

ববমেষ্যে উন্নত করার জনযে উৎোে মদিহয়ই থামক। েখন যকানও ভতি  

সবচেচ়ে দারুণ ওষুধ 
রচ়েচে আমাচদর
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িম্দিহর বহু বছর োবৎ মেক্ষালাভ কহরও, এবং কৃষ্ণভাবনািয় 

আহ্দিালহনর কাহজ প্রতযেক্ষভাহব প্রচার কাে্য বা মবগ্রে অচ্য নামদি 

করহত করহতও, ক্রিে তার প্রতযেক্ষ যেবার পমরিাণ কমিহয়  

যেলহত থাহক তখন আিার দুিমচিন্া েয়। জামন না আরও ব়ে 

যকানও দিাময়ত্ব গ্রেহণর জনযে যতািাহক আর যতািার স্ািীহক মক 

কহর উৎোে মদিহত পামর, োহত আিাহক এবং শ্রীল প্রভুপাদিহক  

আর তাঁর প্রমতমনম্হদির যতািরা কৃষ্ণভাবনািয় আহ্দিালহনর  

প্রোর কাহে্য োোেযে-েোয়তা করহত পার। 

তুমি মবকল্প ওষম্োস্ত্র যেখবার বােনা কহরছ। প্রকৃতপহক্ষ 

কৃষ্ণভাবনা প্রচাহরর িা্যেহি তুমি বহু ডাতিারহক কৃষ্ণভাবনািয়  

কহর তুলহত পার, বহু বছর ্ হর সু্হল-কহলহজ প়োশুনা না কহরও। 

কত িানুষ রহয়হছ োরা কৃষ্ণ মবস্ৃমতর েহল পমরিারথথিক বযোম্গ্রস্ত  

েহয় পহ়ে আহছ। তাহদির মবহেষ মচমকৎোর প্রহয়াজন, আর  

এ বযোপাহর তুমি রহয়ছ, যোেযে একজন প্রচারক। িহন যরহখা, েব  

যচহয় দিারুণ ওষু্মট রহয়হছ যতািার কাহছ, তা েল কৃষ্ণভাবনার  

ওষু্ এবং েমরনাি েঙ্ীত্য ন েল কমলেুহের েব যচহয় দিারুণ ওষু্। 

ইমতিহ্যে তুমি চার বছহররও যবমে মেক্ষা গ্রেণ কহরছ, এবং 

েমদি তুমি কৃষ্ণভাবনার এই অবযেথ্য মবকল্প ওষম্ মবতরহণ মনহজহক  

মনহয়ামজত করহত পার তা েহল শ্রীচচতনযে িোপ্রভু এবং তাঁর 

প্রমতমনম্হদির কাহছ তা মবহেষ েুহখর েহব। 
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তথযে েূত্র: শ্রীগুরুিুখ পদ্মবাকযে, পৃষ্া-১৫

শ্রীিৎ স্রূপ দিাহিাদির িোরাজ মপ-এইচ-মড উপাম্ যপহয়মছহলন, 

এবং মতমন রোয়নমবদি েহয় েহবষণাোহরর িহ্যে অহনক  

মকছুই করহত পারহতন। তা না কহর, মতমন তাঁর মবহেষজ্ঞেুলভ 

দিক্ষতা কাহজ লাোহ্ছন মেমক্ষত জনেণ, বুমধিজীবী, মবজ্ঞানী, আর-

মপ-এইচ-মড-যদির িাহি প্রচার কাে্য েংেঠহনর বযোপাহর। 

এইভাহব, েতটুকু কৃষ্ণভাবনািয় উপলমবধি আিরা অজ্য ন  

কহরমছ, েমদি আিরা যেটুকু অহনযের উপলমধির কাহজ লাোহত পামর 

এবং েহগে েহগে আিাহদির মনহজহদিরও উপলমধি বাম়েহয় তুলহত  

পামর, যেটাই েল েবহচহয় দিরকামর কাজ। তা না েহল, এই  

অবস্থায়, এই স্তহর, প্রাকৃত মচমকৎো োস্ত্র যেখবার খুব দিরকার আহছ 

বহল যতা িহন েয় না, অবেযে েমদি যকউ এটা মেখহত চায় মবকল্প  

অথ্য উপাজ্য হনর উপায় মেোহব, যেটা অনযে কথা।
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