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বিশ্বি্যাপী ভক্তমন্ডলীর কযাছে ললখযা  

শ্ীল জয়পতযাকযা স্যামী গুরুমহযারযাছজর 

পত্যািলী লেছক সযারসংছষেপ

ত�োমোর প্রশ্ন সম্পর ক্ে  বলি, ল্ ্রর� হরব আর ল্ নো 

্রর� হরব, �ো শোস্ত্র এবং গুরুর উ্পরেশোবিী শ্রবরের মোধ্যরমই  

ক্ররম ক্ররম লশরে লনর� হয় এবং ত্োনটো ্রো উলি� আর ত্োনটো 

্রো উলি� নয়, �ো তবোঝবোর ক্ষম�ো অরকে ন ্রর� হরব ্পলরমোর্থি্ 

বুলধিমত্ো গর়ে ত�োিোর মোধ্যরম। যো ল্ছু ্ৃরণের প্রীল�লবধোন ্রর, 

�োই ্রর� হয়, আর ্ৃরণের ্োরছ যো প্রীল�প্রে নয়, �ো বরকে ন  

্রর�ই হয়। ্ৃরণের ্োরছ ত্োনটো প্রীল�প্রে �ো রোনর� হরি,  

ত্োনটো গুরুর ্োরছ সর্োষরন্, �োই তররন লনর� হয় । 

আশো ্লর �ুলম লনয়লম� র্প ্রছ এবং ্ৃণেপ্রসোে তসবন  

্রছ। মরন ্রর নো তয গুরু ত�োমোর্ বরকে ন ্রররছন, এটো েুব  

বোরর ্্ো। লশষ্য গুরুর্ বরকে ন নো ্ররি, গুরু ত্ন লশষ্যর্  

বরকে ন ্রর� যোরবন? গুরু শুধুই লশষ্যর্ ্ৃরণের ্োরছ লিরর তযর� 

সহোয়�ো ্রোর ব্যো্পোরর আগ্রহোলবি�। ত্বি যেন লশষ্য ্ৃরণের 
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্োরছ আর লিরর তযর� িোয় নো এবং গুরুর্ ্পলর�্যোগ ্রর,  

�েনই ওরে এই প্রশ্ন। �ুলম তযরহ�ু এ্রন লনষ্োবোন ভক্ত হরয় 

্ৃরণের ্োরছ তযর� িোইছ, ত্ন এই সমস্ত আররবোরর ্্ো 

লি্ো ্র? প্র্ৃ�্পরক্ষ ্ৃণে্্ো তশোনোর মোধ্যরম এবং ভগবৎ-

তসবোয় লনরয়োলর� ত্র্ ্ৃরণের প্রল� আরও আরও তবলশ ্রর  

আসক্ত হওয়োর উরদেরশ্য ত�োমোর্ ভগবৎ-তসবোয় েৃঢ়বধি হরয় 

্ো্র� হরব। 

ত�োমোর প্ররশ্নর লবষয়, ঐ তয েু’রন লশষ্য েীক্ষোর ্পররর লেনই 

গুরু�র প্রমোে সৃলটি ্রররছ, �োরের আলম েীলক্ষ� ্লরলন বরি 

যো বরিলছ, �োর� আলম ল্ বির� তিরয়লছ। আলম আসরি বির�  

তিরয়লছ তয, ওরো এটোর্ গ্রহে ্ ররলন। েীক্ষো বির� তবোঝোয় গুরুর্ 

অ্ররর মোরঝ গ্রহে ্রর তনওয়ো, শুধুমোত্র আনুষ্োলন্�োটোই 

নয়। যলে ওরো েীক্ষো লনরয় �োর ্পরর তছর়ে তেয়, �ো হরি ওরো 

ওরের গুরুর্ স্ী্োর ্রি ত্ো্োয়? সু�রোং, ল্ ্রর তসই  

েীক্ষোর মূি্য ্োর্? ল্্ু ত্উ যলে, েীক্ষো লনরয়, গুরুর্ অ্রর  

তমরন তনয় এবং �োঁর তসবো ্রর, �রবই ত�ো রন্ম-রন্মো্র ধরর  

গুরু আর �োর মরধ্য এ্টো সম্বন্ধ-সম্প ক্ে  গর়ে ওরে। 

দীক্া হল অন্তকৱ গুরুকক গ্রহণ করা
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