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গুরু-শিষ্য 

(শিিীয় পবজ) 
(শ্রীল িভুপাদদর গ্রন্থাবক্ষল শিদক 

‘ক্ষবষয়ক্ষভক্ষিক সংকলন’)  

***সদ গুরু সেঘক িত্ত্বজ্ঞান 

লাঘভর পন্থা – পারমাক্ষিিক উপলক্ষির 

পধ ক্ষনিঃসদেদে দুর্িম । িাই, ভর্বান আমাদদর উপদদশ ক্ষদদয়দেন শসই 

সদু্গরুর শরণার্ি েদি, ক্ষিক্ষন গুরু-পরম্পরার ধারায় ভর্বৎ-িত্ত্বজ্ঞান লাভ 

কদরদেন । গুরু-পরম্পরাক্রদম ক্ষিক্ষন ভর্বৎ-িত্ত্বজ্ঞান লাভ কদরনক্ষন, ক্ষিক্ষন 

কখ্নই গুরু েদি পাদরন না । ভর্বান েদেন আক্ষদ গুরু । ক্ষিক্ষন এই পরম 

িত্ত্বজ্ঞান সৃক্ষির আক্ষদদি দান কদরক্ষেদলন । িারপর গুরু-ক্ষশষয ধারায় 

পরম্পরাক্রদম এই জ্ঞান িবাক্ষেি েদয় আসদে । িাই, এই পরম্পরায় ধারায় 

ক্ষিক্ষন এই জ্ঞান আেরণ কদরদেন, ক্ষিক্ষন এই জ্ঞাদনর িকৃি িত্ত্ব উপলক্ষি করদি 

শপদরদেন এবং ক্ষিক্ষনই এই জ্ঞানদক িিািিরূদপ দান করদি পাদরন । মনর্ড়া 

একটি পদ্ধক্ষির উদ্ভাবন কদর আমরা কখ্নই ভর্বানদক উপলক্ষি করদি পাক্ষর 

না । একদল মুঢ় িিারক গুরু শসদে নানা রকম অশাস্ত্রীয় পদ্ধক্ষির উদ্ভাবন 

কদর শলাক ঠকায় । এই েনয ভার্বদি (৬/৩/১৯) বলা েদয়দে- ধমিং িু 

সািাদ্ভর্বৎিণীিম্ - ধদমির পি স্বয়ং ভর্বানই িিযিভাদব ক্ষনদদি শ  

কদরদেন । িাই, েল্পনা-কল্পনা বা বৃিা িকি  অিবা শাস্ত্রগ্রদন্থর মনর্ড়া বযাখ্যার 

মাধযদম কখ্নই আধযাক্ষিক েীবদন অগ্রসর েওয়া িায় না । পরম িত্ত্বজ্ঞান লাভ 

করার েনয কৃষ্ণ-িত্ত্বদবিা গুরুদদদবর শরণার্ি েদি েয়, সুদৃঢ় ক্ষবশ্বাদস িাাঁ র 

চরণামু্বদে আিসমপিণ করদি েয় এবং সমূ্পণি ক্ষনরেঙ্কারী েদয় ক্রীিদাদসর 

মদিা িাাঁ র শসবা করদি েয় । সদু্গরুর সন্তুক্ষি ক্ষবধান করার মাধযদম আধযাক্ষিক 

েীবদন উন্নক্ষি লাভ করা িায় । আিসমপিণ ও শসবা না কদর শকবল িশ্ন কদর 

কখ্নই এই িত্ত্বজ্ঞান লাভ করা িায় না । গুরুদদব পরীিা কদর শদদখ্ন ক্ষশদষযর 

মদধয িত্ত্বজ্ঞান লাভ করার বাসনা কিটা িবল েদয়দে এবং এই পরীিায় 

উিীণি েদি পারদলই গুরুদদব িাাঁ র ক্ষশষযদক পরম িত্ত্বজ্ঞান লাভ করার 

আশীবিাদ দান কদরন । এখ্াদন অদের মদিা অনুকরণ করা অিবা মুদঢ়র মদিা 

ক্ষনরিিক িশ্ন করার ক্ষনো করা েদয়দে । ক্ষশষয শকবল শ্রদ্ধা সেকাদর গুরুিদি 

উপদদশ শ্রবণ করদব, িা নয়, িাদক আিসমপিণ, গুরুদদদবর ঐকাক্ষিক শসবা 

এবং িত্ত্ব-ক্ষেজ্ঞাসার মাধযদম এই জ্ঞাদনর মমি উপলক্ষি করদিও েদব । সদ গুরু 

সবিদাই িাাঁ র ক্ষশদষযর িক্ষি অিযি কৃপা পরায়ণ । িাই ক্ষশষয িখ্ন ক্ষবনীি ও 

আজ্ঞানুবিী শসবায় সবিদিাভাদব িৎপর েয়, িখ্ন জ্ঞান ও িত্ত্ব-ক্ষেজ্ঞাসার 

ক্ষবক্ষনময় পূণি েয় ।                                                  (িীিা ৪.৩৪ িাৎপর্জ ) 

*** সকলঘকই গুরু গ্রহণ করঘি হয়, এমন শক স্বয়ং ভিবান হঘলও – 

শ্রীল নারদ মুক্ষন িক্ষদও আনুষ্ঠাক্ষনকভাদব শ্রীল বযাসদদদবর গুরুদদব, িবুও শ্রীল 

বযাসদদব িাাঁ র গুরুদদদবর উপর ক্ষনভি রশীল নন, শকন না মূলি ক্ষিক্ষন েদেন  

সকদলর গুরু । ক্ষকন্তু শিদেিু ক্ষিক্ষন এখ্াদন আচাদিির কািি সম্পাদন করদেন, 

িাই ক্ষিক্ষন ক্ষনদের আচরদণর মাধযদম আমাদদর ক্ষশিা ক্ষদদেন শি সকলদকই 

গুরু গ্রেণ করদি েয়, এমন ক্ষক স্বয়ং ভর্বান েদলও । শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরামচন্দ্র  এবং 

শ্রীচচিনয মোিভু, ভর্বাদনর সমস্ত অবিাদররা সবিজ্ঞ েওয়া সদত্ত্বও গুরু 

গ্রেণ কদরদেন । েনসাধারণদক িাাঁ র শ্রীপাদপদের িক্ষি পক্ষরচাক্ষলি করার েনয 

ক্ষিক্ষন স্বয়ং বযাসদদবরূদপ আক্ষবভূি ি েদয় িাাঁ র ক্ষদবয লীলাক্ষবলাদসর কাক্ষেনী বণিনা 

কদরদেন ।                                                          (শ্রীমদ্ভািবি ১.৫.২১) 

***পারমাশেজক র্ীবঘন শসশিলাঘভর র্োেজ উপায় – পারমাক্ষিিক েীবদন 

ক্ষসক্ষদ্ধলাদভর িিািি উপায় েদে শ্রীল গুরুদদদবর সন্তুক্ষিক্ষবধান করা এবং িার 

ফদল িাাঁ র আিক্ষরক আশীবিাদ লাভ করা ।  

শ্রীল ক্ষবশ্বনাি চক্রবিী ঠাকুর িাাঁ র ক্ষবখ্যাি গুবিিকদম বদলদেন - 

র্সয প্রসাদাদ্ভিবৎপ্রসাঘদা র্সযাপ্রসাদান্ন িশিিঃ কুঘিাহশপ । 

ধযায়ংস্তুবংস্তসয র্িশিসন্ধ্যং বঘন্দ গুঘরািঃ শ্রীচরণারশবন্দম্ ॥ 

অিিাৎ, “ক্ষিক্ষন িীি েদল পরদমশ্বর ভর্বান সন্তুি েন এবং ক্ষিক্ষন অসন্তুি েদল 

েীদবর আর শকান র্ক্ষি িাদক না, আমার শসই পরমারাধয গুরুদদদবর 

শ্রীপাদপদে আক্ষম আমার সশ্রদ্ধ িণক্ষি ক্ষনদবদন কক্ষর ।” িাই ক্ষশদষযর কিি বয 

েদে অিযি ক্ষবনীিভাদব সদু্গরুর শসবা করা । শ্রীল সূি শর্াস্বামী আদশি 

ক্ষশদষযর এই সমস্ত গুণাবলী িদশিন করক্ষেদলন, এবং িাই শ্রীল বযাসদদব আক্ষদ 

িাাঁ র সমস্ত িত্ত্বদ্রিা গুরুদদদবর  কাে শিদক ক্ষবদশষ কৃপািাপ্ত েদয়ক্ষেদলন । 

ননক্ষমষারদণযর ঋক্ষষরা ক্ষনক্ষিিভাদব োনদিন শি শ্রীল সূি শর্াস্বামী েদেন 

একেন িিািি সদু্গরু । িাই িাাঁ র শ্রীমুদখ্র বাণী শ্রবণ করার েনয উদ্গ্গ্রীব 

েদয়ক্ষেদলন ।                                                         (শ্রীমদ্ভািবি ১.১.৮) 

***সুদক্ষ সদু্গরুর সুদক্ষ সনিৃত্ব –  শ্রীল নারদ মুক্ষনর পূবিেদের দৃিাি 

শিদক স্পিই শবাঝা িায় শি ভর্বাদনর শসবা শুরু েয় ভর্বাদনর শসবদকর 

শসবা করার মাধযদম । ভর্বান বদলদেন শি, সরাসক্ষরভাদব িাাঁ র শসবা করার 

শিদক িাাঁ র শসবদকর শসবা করা শশ্রয় । ভর্বদ্ভদের শসবা ভর্বাদনর শসবার 

শিদকও অক্ষধক মক্ষেমামক্ষিি । িাই মানুদষর কিি বয েদে ভর্বাদনর একেন 

িিািি শসবদকর সোন লাভ করা এবং ভর্বাদনর এই রকম শসবকদক 

পরমারাধয গুরুরূদপ বরণ কদর িাাঁ র শসবায় সবিদিাভাদব িুে েওয়া । এই 

রকম সদু্গরু েদেন ভর্বানদক দশিন করার স্বে মাধযম । ক্ষিক্ষন সব রকদমর 

েড় িভাব শিদক মুে । এইভাদব সদু্গরুর শসবা করা েদল, শসই শসবার 

অনুপাি অনুসাদর ভর্বান ক্ষনদেদক শসই ভদের হৃদদয় িকাক্ষশি কদরন । 

সমস্ত শক্ষে ভর্বাদনর শসবায় ক্ষনদয়ার্ করাই েদে মুক্ষে লাদভর িিািি উপায় । 

সদু্গরুর পক্ষরচালনায় েীব িখ্ন ভর্বাদনর িক্ষি শসবাপরায়ণ েয়, িখ্ন সমস্ত 

েড় ের্ৎ িার কাদে ভর্বাদনরই মদিা ক্ষচেয় েদয় ওদঠ । সুদি সদু্গরু 

ভর্বাদনর মক্ষেমা িচাদর সব ক্ষকেুদক বযবোর করার শকৌশল োদনন এবং িাই 

ভর্বাদনর শসবদকর অিাকৃি করুণার িভাদব সমস্ত ের্ৎ ভর্বদ্ধাদম পক্ষরণি 

েদি পাদর ।                                                       (শ্রীমদ্ভািবি ১.৫.২৩)  



শ্রীল প্রভুপাদ শিক্ষা-সংগ্রহ – ১০ম সংখ্যা 

 

 

পৃষ্ঠা ২ 

আগ্রহী মহৎপ্রাণ ভিঘদর সাদর আহ্বান র্ানাঘনা হঘে সর্, আপনারা মাত্র ২ পৃষ্ঠার এই একাদিী-পশত্রকাটি সস্বোয় ছাশপঘয় অনয ভিঘদর কাঘছ 
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শ্রীল প্রভুপাদ প্রবচন 

ভিবদ্গীিা ২.১১ – ৪ঠা মাচজ , ১৯৬৬, শনউয়কজ  ।  

(িি সংখ্যার পর...) 

প্রভুপাদিঃ িিীিিবুক্ষদ্ধ সক্ষলদল ... এখ্ন, ক্ষিিান 

ক্ষবদশ্বও ের্ি ান নদীর ঐ েল পক্ষবি বদল 

ক্ষবদবক্ষচি েদে । অনুরূপভাদব, ক্ষেেুরাও 

িখ্ন িারা শকান িীিি িািায় িান, িারা 

পক্ষবি নদীদি স্নান কদরন । ক্ষকন্তু িদিযদকর োনা 

উক্ষচি শি পক্ষবি স্থাদন িাওয়া মাদন এই নয় শকবল ঐ 

েদল স্নান করা । একটি পক্ষবি স্থাদন িাওয়ার িকৃি অিি- পারমাক্ষিিক জ্ঞাদনর 

শকান বুক্ষদ্ধমান ক্ষবদ্বান বযক্ষেদক অনুসোন করা । িাাঁ রা শসখ্াদন বাস কদরন । 

িাাঁ দদর সঙ্গ করদি েদব, িাাঁ দদর কাে শিদক জ্ঞান গ্রেণ করদি েদব- িা েদে 

িীিি িািায় িাওয়ার উদেশয । কারণ িীিি িািা, পক্ষবি স্থান... ঠিক আমার মি, 

আমার বাসস্থান বৃোবদন । িাই বৃোবদন শসখ্াদন অদনক মোন ক্ষবদ্বান এবং 

সাধু বযক্ষেবর্ি বাস কদরন । িাই শকবল েদল স্নান করার েনয এমন পক্ষবি 

স্থাদন কারও িাওয়া উক্ষচি না । ক্ষকন্তু শসখ্াদন বসবাসরি আধযাক্ষিকভাদব 

উন্নি বযক্ষের সোন করদি এবং িাাঁ র শিদক ক্ষশিা গ্রেণ করদি এবং িাাঁ র 

দ্বারা উপকৃি েদি িাদক িদিি বুক্ষদ্ধমান েদি েদব । ক্ষকন্তু শস িাদব না । শস 

শকবল স্নান করদব এবং ক্ষকেু পণয ক্রয় করদব এবং িচার করদব, “ওে, আক্ষম 

এই এই িীিি িািায় ক্ষর্দয়ক্ষেলাম ।” ঠিক আদে ... িসযাি-বুক্ষদ্ধিঃ কুণদপ ক্ষি-

ধািুদক (ভািঃ ১০.৮৪.১৩) এবং িিীিিবুক্ষদ্ধ সলীদল না কক্ষেি ক্ষচে েদনষু 

অক্ষভদজ্ঞষু: “িার িীিি িািার েনয আসক্ষে রদয়দে, শকবল স্নান করার েনয, 

ক্ষকন্তু শসখ্ানকার জ্ঞানী বযাক্ষেদদর েনয িার শকান আকষিণ শনই ।” শবাঝা 

শর্ল ?  

িাই এই িকার মানুষদক র্াধা ক্ষেসাদব ক্ষবদবচনা করা েয় । স এব শর্া খ্রিঃ 

(ভািঃ ১০.৮৪.১৩) শর্া-খ্র । শর্া-খ্র । শর্া অিি র্রু অিবা..., এবং খ্র অিি 

র্াধা । িাই কািিিভাদব সমগ্র ক্ষবশ্ব র্রু এবং র্াধার সভযিার ক্ষদদক চলদে 

কারণ সমস্ত ক্ষবষয়টাই এর সাদি পক্ষরক্ষচি ... শকন্দ্র েদে এই শদে, এবং শদে 

ক্ষবসৃ্তক্ষি, আকষিণ, সমূ্পণি আকষিণ এখ্াদনই । েযা । িুক্ষম চাও...?  

িীঘলাকিঃ েযা । ভারিীয় স্থান পক্ষবি স্থান ক্ষেসাদব পক্ষরক্ষচি... 

প্রভুপাদিঃ প...ঠিক ।  

িীঘলাকিঃ ...িাই নয়ক্ষক... পক্ষবি স্থান...   

প্রভুপাদিঃ েযা ।  

িীঘলাকিঃ িাোড়া এটা একটা সিয নয় ক্ষক শি এখ্াদন অদনক আকষিণশক্ষে 

আদে শি কারদণ সদেলন ... 

প্রভুপাদিঃ ওে, েযা । ক্ষনিয়ই । 

িীঘলাকিঃ সাধু এবং অদনক শলাক...? (?)   

প্রভুপাদিঃ ক্ষনিয়ই । ক্ষনিয়ই । ক্ষনিয়ই । িাই এই স্থাদনর ক্ষনদের ক্ষকেু 

আকষিণশক্ষে রদয়দে । শবাঝা শর্ল?   

িীঘলাকিঃ েযা । এবং কখ্ন...  

প্রভুপাদিঃ ঠিক বৃোবদনর মি, বৃোবন...িা বাস্তব । এখ্ন আক্ষম এখ্াদন বদস 

আক্ষে, ক্ষনউ ইয়কি , একটি বৃেৎ, ক্ষবদশ্বর সবদচদয় বড় শের, একটি চমৎকার 

শের, ক্ষকন্তু িারপরও আমার হৃদয় সবিদা বৃোবদনর েনয িীব্র লালাক্ষয়ি ।   

িীঘলাকিঃ েযা ।  

প্রভুপাদিঃ েযা । আক্ষম এখ্াদন সুখ্ী নই ।  

িীঘলাকিঃ েযা । আক্ষম োক্ষন ।  

প্রভুপাদিঃ আক্ষম খু্ব সুখ্ী েব আমার বৃোবদন ক্ষফদর শর্দল, শিটি পক্ষবি স্থান । 

“ক্ষকন্তু িােদল শকন আপক্ষন...?” এখ্ন, কারণ এটা আমার কিি বয । আক্ষম 

শিামাদদর েনর্দণর েনয ক্ষকেু বাণী বেন কদর ক্ষনদয় এদসক্ষে । কারণ আক্ষম 

আমার পারমাক্ষিিক গুরুর দ্বারা  ক্ষবদশষ আদদশ িাপ্ত শি “িাক্ষকেু জ্ঞান িুক্ষম 

গ্রেণ কদরে, শিামার পক্ষিমা শদদশ িাওয়া উক্ষচি, এবং শিামাদক অবশযই 

এই জ্ঞান ক্ষবিরণ করদি েদব ।” িাই আমার অসুক্ষবধা িাকা সদত্ত্বও, আমার সব 

অসুক্ষবধাগুদলা, আক্ষম এখ্াদন আক্ষে কারণ আক্ষম কিি বযরি আক্ষে । আক্ষম, 

আক্ষম...এটা আমার বযক্ষের্ি অসুক্ষবধা, িক্ষদ আক্ষম চদল িাই এবং বৃোবদন বদস 

িাক্ষক, আক্ষম শসখ্াদন খু্ব স্বােেয শবাধ করব । এবং আক্ষম িাকব ... আমার 

শকান উদদ্বর্ িাকদব না, শস ধরদনর শকান ক্ষকেু । শবাঝা শর্ল ? ক্ষকন্তু আক্ষম এই 

বৃদ্ধ বয়দস সমস্ত ঝুাঁ ক্ষক গ্রেণ কদরক্ষে কারণ আক্ষম কিি বয-বেদন আবদ্ধ । আক্ষম 

কিি বয-বেদন আবদ্ধ । িাই আমার সমস্ত অসুক্ষবধা িাকা সদত্ত্বও আমাদক 

কিি বয সম্পাদন করদি েদব । শসটিই েদে উদেশয ।  

িাই এটিই েদে সমূ্পণি বযাপার, পারমাক্ষিিক অগ্রর্ক্ষির সমস্ত মূলনীক্ষি েদে 

জ্ঞান । িদিযকদক িিদম ক্ষবশ্বাস করদি েদব শি শস এই শদে নয় । শস এই 

শদে নয় । িখ্ন অনযানয পারমাক্ষিিক জ্ঞাদনর সূচনা েদব । এটি েদে মূলনীক্ষি । 

িুক্ষম এটা শদখ্দি পাদব । িুক্ষম এটা শ্রীমদ্ভর্বি র্ীিায় শদখ্দি পাদব শি 

পারমাক্ষিিক েীবদনর এই অবস্থাদক বলা েয় ব্রিভূিিঃ । ব্রাহ্মণ । িাই  

ব্রিভূিিঃ িসন্নািা ন শশাচক্ষি ন কাঙ্ক্ষক্ষি ।  

সমিঃ সদবিষু ভূদিষু মদ্ভক্ষেং লভদি পরাম্  । । ( ভ.র্ী- ১৮/৫৪) ।      

িাই, িক্ষদ না শকউ ক্ষনদেদক োনদি পাদর, িােদল শস ভর্বানদকও োনদি 

পারদব না । িার, িার মদধয ভুল ধারণা নিক্ষর েদব...এখ্ন, ক্ষমিঃ ক্ষমশ্র খু্ব 

চমৎকার ক্ষশিা িদান কদরন কারণ ক্ষিক্ষন ক্ষশিা িদান কদরন শি “িিদমই 

শিামাদদর সবার োনদি েদব ‘আক্ষম ক্ষক, আক্ষম ক্ষক...’ ” শিটি খু্ব ভাল । ক্ষকন্তু 

“আক্ষম ক্ষক” িা শ্রীমদ্ভর্বি র্ীিা শিদক োনদি পারদব, শি “আক্ষম এই শদে 

নই । আক্ষম এই শদে নই ।” অিিপদি শি জ্ঞান িত্ত্বর্িভাদব, শি শকউ 

অবশযই গ্রেণ করদি পারদব, শি “আক্ষম এই শদে নই ।” এখ্ন শ্রীকৃষ্ণ বণিনা 

করদেন শি এই ক্ষস্থক্ষি ক্ষক । আক্ষম এই শদে নই । িা ঠিক আদে । এখ্ন, 

িকৃিপদি, আমরা শক? আমরা শক? আক্ষম শদে নই । িা ঠিক আদে । িখ্ন 

আমরা ক্ষক করব?                                      (পরবিী অংশ আর্ামী সংখ্যায়)  
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