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শ্রীল প্রভুপাদ শিক্ষা-সংগ্রহ 
আন্তর্জ াশিক কৃষ্ণভাবনামৃি সংঘের প্রশিষ্ঠািা আচার্জ  কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূশিজ  শ্রীল 

অভয়চরণারশবন্দ ভশিঘবদান্ত স্বামী প্রভুপাঘদর অশময় শিক্ষাধারা সসবার অশভপ্রাঘয় এক 

কু্ষদ্র প্রয়াস 
 

হঘর কৃষ্ণ হঘর কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হঘর হঘর । হঘর রাম হঘর রাম রাম রাম হঘর হঘর ।। 

 

 

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

শবনামূঘলয শবিরণ করঘি পাঘরন এবং শনর্ শনর্ মশন্দর বা প্রচার স্থাঘনর শবজ্ঞাপণ ফলঘক এটি লাশিঘয় অনযঘদরঘকও পড়ার সুঘর্াি শদঘি পাঘরন ।  

 

গুরু-শিষ্য 

(িৃিীয় পবজ) 
(শ্রীল িভুপাদদর গ্রন্থাবক্ষল মিদক 

‘ক্ষবষয়ক্ষভক্ষিক সংকলন’)  

*** ধযাঘনর পন্থা – ধ্যান ক্ষনদের 

ইচ্ছা ি করা যায় না। সদু্গরুর 

 াধ্যদ  শাদের িা াক্ষিক ক্ষনদদে শ অনুসাদর মযাদের পন্থা সম্বদে 

যিাযিভাদব অবেি িদয় এবং বুক্ষিদক যিাযিভাদব পক্ষরচাক্ষলি কদর 

স স্ত েীদবর হৃদদয় ক্ষবরাে করদেন ময পর াত্মা িাাঁ র ধ্যান করদি িয়। 

ময ভক্ত িাাঁ র গুরুদদদবর ক্ষনদদে শ অনুসাদর িীক্ষিপূবেক ভেবাদনর মসবা 

কদরদেন, িাাঁ র  দধ্য এই মচিনা সুদৃঢ়ভাদব ক্ষবকক্ষশি িয় । শ্রীনারদ  ুক্ষন 

সদু্গরুর শরিােি িদয়ক্ষেদলন, ক্ষনষ্ঠা সিকাদর িাাঁ র মসবা কদরক্ষেদলন এবং 

িার ফদল যিাযিভাদব ক্ষদবয জ্ঞান লাভ কদরক্ষেদলন। এইভাদব ক্ষিক্ষন ধ্যান 

করদি শুরু কদরক্ষেদলন ।                                (শ্রী দ্ভােবি ১.৬.১৫) 

*** সদু্গরুর উপঘদি –  ভেবাদনর ভক্ত সবে অবস্থাদিই ক্ষনভীক, মকন 

না ভেবান সবেদাই িাাঁ দক রিা কদরন । েড় অক্ষস্তত্ব িদচ্ছ অদনকটা বদনর 

 দধ্য দাবানদলর  দিা, যা মকবল শ্রীকৃদের কৃপার িভাদবই ক্ষনবোক্ষপি 

িদি পাদর । গুরুদদব িদচ্ছন শ্রীকৃদের কৃপার  ূিে  িকাশ। িাই, ময  ানুষ 

সংসাররূপী দাবানদল দগ্ধ িদচ্ছ, মস ভেবিত্ত্বদবিা সদু্গরুর  াধ্যদ  

করুিার বৃক্ষি লাভ করদি পাদর । সদু্গরু িাাঁ র উপদদদশর  াধ্যদ  ক্ষিিাপ 

দুঃখ্ েেে ক্ষরি  ানুদষর হৃদদয় ক্ষদবয জ্ঞান িকাশ করদি পাদরন, এবং এই 

ক্ষদবয জ্ঞানই মকবল সংসাররূপী দাবানদলর আগুন ক্ষনবোক্ষপি করদি      

পাদর ।                                                          (শ্রী দ্ভােবি ১.৭.২২) 

*** শকভাঘব সদ গুরুর শনকট প্রশ্ন করঘি হয় িা র্ানা আবিযক   

শ্রীগুরুদদদবর কাদে িশ্ন করার ময  ুদ্রা পরীক্ষিৎ  িারাে এখ্াদন অবলম্বন 

কদরদেন, িা যিাযিভাদব শােক্ষবক্ষিি । শাদে ক্ষনদদে শ মদওয়া িদয়দে ময, 

ক্ষদবয জ্ঞান লাদভর েনয অিযন্ত ক্ষবনীিভাদব সদু্গরুর স ীপবিী িদি িয় 

এখ্াদন পরীক্ষিৎ  িারাে  ৃিুযবরি করার েনয িস্তুি িক্ষচ্ছদলন এবং 

ভেবিাদ  ক্ষফদর  যাওয়ার পন্থা সম্বদে ক্ষশিা লাভ করার েনয িাাঁ র মকবল 

সাি ক্ষদন স য় ক্ষেল । এই িকার েরুরী অবস্থায় সদ গুরুর শরিােি িওয়া 

অবশয কিে বয । েীবদনর স সযাগুক্ষলর স াধ্ান করার উদেশয বযিীি 

সদ গুরুর স ীপবিী িওয়ার মকান িদয়ােন িাদক না । সদ গুরুর কাদে 

ক্ষকভাদব িশ্ন করদি িয় িা না োনদল সদ গুরুর সদে সািাৎ করার মকান 

আবশযকিা মনই । সদ গুরুর স স্ত গুিাবলী শুকদদব মোস্ব ীর  দধ্য 

সমূ্পিেরূদপ ক্ষবরাক্ষেি ক্ষেল । গুরু এবং ক্ষশষয উভদয়ই, যিা শ্রীশুকদদব 

মোস্বা ী এবং  িারাে পরীক্ষিৎ শ্রী দ্ভােবদির  াধ্যদ  ক্ষসক্ষিিাপ্ত 

িদয়ক্ষেদলন । শুকদদব মোস্বা ী শ্রী দ্ভােবি ক্ষশিা লাভ কদরক্ষেদলন িাাঁ র 

ক্ষপিা বযাসদদদবর কাদে মিদক, ক্ষকন্তু িা আবৃক্ষি করার মকান সুদযাে ক্ষিক্ষন 

পূদবে পানক্ষন ।  িারাে পরীক্ষিদির কাদে ক্ষিক্ষন শ্রী দ্ভােবি আবৃক্ষি 

কদরক্ষেদলন এবং ক্ষনুঃসংদকাদচ িাাঁ র িদশ্নর উির ক্ষদদয়ক্ষেদলন এবং িার 

ফদল গুরু এবং ক্ষশষয উভদয়ই পর  পদ িাপ্ত িদয়ক্ষেদলন ।                                                

(শ্রী দ্ভােবি ১.১৯.৩১) 

*** সদ গুরুর কৃপাই ভিবাঘনর কৃপা –  িক্ষষে শুকদদব মোস্বা ী 

অবশযই পরদ শ্বর ভেবান শ্রীকৃদের দ্বারা অনুিাক্ষিি িদয় মস্বচ্ছায় 

ভেবাদনর  িান্ ভক্ত  িারাে পরীক্ষিদির সা দন আক্ষবভূে ি িদয়ক্ষেদলন 

িাাঁ দক শ্রী দ্ভােবি ক্ষশিা মদওয়ার েনয । শ্রীগুরুদদব এবং পরদ শ্বর 

ভেবাদনর কৃপায় ভেবদ্ভক্ষক্তর বীে লাভ করা যায় । শ্রীগুরুদদব িদচ্ছ 

েীবদনর পর  ক্ষসক্ষিলাদভর পদি সািাযযকারী ভেবাদনর  ূিে  িক্ষিক্ষনক্ষধ্ । 

ভেবাদনর অনুদ াদন বযিীি মকউ কখ্নও গুরু িদি পাদর না । শ্রীল 

শুকদদব মোস্বা ী ক্ষেদলন ভেবাদনর আদশে িক্ষিক্ষনক্ষধ্, িাই ক্ষিক্ষন ভেবান 

কিৃে ক অনুিাক্ষিি িদয়ক্ষেদলন পরীক্ষিৎ  িারাদের কাদে এদস িাাঁ দক 

শ্রী দ্ভােবি ক্ষশিা দান করার েনয । যক্ষদ মকউ ভেবান কিৃে ক মিক্ষরি 

যিািে িক্ষিক্ষনক্ষধ্র কৃপা লাভ কদরন, িদবই মকবল ক্ষিক্ষন ভেবিাদ  ক্ষফদর 

যাওয়ার চর  ক্ষসক্ষি িাপ্ত িন । ভেবদ্ভদক্তর সদে যখ্ন ভেবাদনর যিািে 

িক্ষিক্ষনক্ষধ্র সািাৎকার িয়, িখ্ন ক্ষিক্ষন, িাাঁ র েড়দদি িযাদের পর, 

ভেবিাদ  ক্ষফদর যাওয়ার পূিে িক্ষিশ্রুক্ষি িাপ্ত িন । অবশয িা সমূ্পিে ভাদব 

ক্ষনভে র কদর িাদক ভদক্তর ঐকাক্ষন্তকিার উপর । ভেবান িক্ষিটি েীদবর 

হৃদদয় ক্ষবরাে করদেন, এবং িাই ক্ষিক্ষন সকদলর েক্ষিক্ষবক্ষধ্ সবেদিাভাদব 

অবেি । ভেবান যখ্ন মদদখ্ন ময, মকান েীব ভেবিাদ  ক্ষফদর যাওয়ার 

েনয অিযন্ত উৎসুক িদয়দে, ক্ষিক্ষন িৎিিাৎ িাাঁ র কাদে িাাঁ র িক্ষিক্ষনক্ষধ্দক 

পাঠিদয় মদন । এইভাদব ঐকাক্ষন্তক ভক ভেবিাদ  ক্ষফদর যাওয়ার পূিে 

িক্ষিশ্রুক্ষি িাপ্ত িন । অিোৎ সদ গুরুর কৃপা এবং সিদযাক্ষেিা লাভ করার 

অিে িদচ্ছ সরাসক্ষরভাদব স্বয়ং ভেবাদনর সািাযয িাপ্ত িওয়া ।                                               

(শ্রী দ্ভােবি ১.১৯.৩৬) 

*** সলাক সদখাঘনা গুরু গ্রহঘণর সকান প্রঘয়ার্ন সনই – ক্ষবদদরর 

 দিাই ম দিয় ঋক্ষষর অনুরূপ আদশে সদ গুরুর শরিােি িওয়া এবং 

বুক্ষিদীপ্ত িদশ্নর  াধ্যদ  ক ে (ফলাশ্রয়ী সকা  ক ে), জ্ঞান (পর  সিয 

উপলক্ষির উদেদশয িত্ত্বেি েদবষিা) এবং মযাে (পার াক্ষিেক উপলক্ষির 

পদি সংদযাে সাধ্দনর িক্ষিয়া) সম্বদে অবেি িওয়ার মচিা করা, ক্ষেজ্ঞাসু 

বি েীবাত্মার অবশযই কিে বয । গুরুদদদবর কাদে িশ্নাক্ষদ উত্থাপন করদি 

ঐকাক্ষন্তকভাদব যারা আগ্রিী নয়, িাদদর মলাক মদখ্াদনা গুরু গ্রিদির 



  

 

পৃষ্ঠা ২ 

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

শবনামূঘলয শবিরণ করঘি পাঘরন এবং শনর্ শনর্ মশন্দর বা প্রচার স্থাঘনর শবজ্ঞাপণ ফলঘক এটি লাশিঘয় অনযঘদরঘকও পড়ার সুঘর্াি শদঘি পাঘরন ।  

 

শ্রীল প্রভুপাদ শিক্ষা-সংগ্রহ – ১১ি সংখযা 

মকান িদয়ােন মনই । মি নই, মকানও গুরু যক্ষদ িার ক্ষশষযদক মশষ 

অবক্ষধ্ পরদ শ্বর ভেবান শ্রীকৃদের মসবা-চচে ায় ক্ষনযুক্ত করদি না পার, 

িাদকও গুরুর ভূক্ষ কা পালন করদি মদওয়ার মকানও সািেকিা মনই ।                                              

(শ্রী দ্ভােবি ১.১৩.২) 

*** গুরু সকানও িৃহঘস্থর অলঙ্কার নন – যিিি পযেন্ত  ানুষ 

েীবদনর পর  উদেশয সাধ্দনর েনয বযাকুল না িয়, িিিি পযেন্ত  ানুষ 

শরিােি িওয়ার অবশযকিা িাদক না । গুরু মকানও েৃিদস্থর অলঙ্কার নন 

। মকিাদরস্ত েড়বাদীরা সাধ্ারিি িিাকক্ষিি গুরুদদর কাে মিদক দীিা 

মনয়, ক্ষকন্তু িাদি িাদদর মকান লাভ িয় না । এই স স্ত ভণ্ড গুরুরা িাদদর 

িিাকক্ষিি ক্ষশষযদদর মিাষাদ াদ কদর, এবং িার ফদল গুরু এবং ক্ষশষয 

উভদয়ই ক্ষনুঃসদেদি নরকো ী িয় ।  িারাে পরীক্ষিৎ ক্ষেদলন আদশে 

ক্ষশষয, মকননা ক্ষিক্ষন সকদলর েনয, ক্ষবদশষ কদর  রিাপন্ন  ানুষদদর কিে বয 

সম্বদে পক্ষরিশ্ন কদরক্ষেদলন ।  িারাে পরীক্ষিদির িশ্নগুক্ষলর ক্ষভক্ষিদিই 

শ্রী দ্ভােবদির  ূল ক্ষসিান্ত ক্ষনিীি িদয়দে। এখ্ন মদখ্া যাক ক্ষক রক  

বুক্ষি িা সিকাদর  িান্  গুরু মসই িশ্নগুক্ষলর উির মদন ।                                  

(শ্রী দ্ভােবি  ১.১৯.৩৭) 
 

 

শ্রীল প্রভুপাদ প্রবচন 

 ভিবদ্গীিা ২.১১ – ৪ঠা মাচজ , ১৯৬৬, শনউয়কজ  । 

(িি সংখযার পর...) 

প্রভুপাদঃ এখ্ন, পরবিী, পরবিী বিেনা িদচ্ছ 

শ্রীকৃে ... আ াদদর অবশযই োনদি িদব 

ময শ্রীকৃে ... এখ্াদন বদলদেন, 

শ্রীভেবান উবাচ । শ্রীভেবান উবাচ । 

ভেবান উবাচ অিে িদচ্ছ ময িাাঁ র এি ক্ষবশাল জ্ঞান 

রদয়দে ময মসখ্াদন মকান ভুল িদি পাদর না । ক্ষিক্ষনই 

কিৃে পি । ক্ষিক্ষনই কিৃে পি । িাই ক্ষিক্ষন সবক্ষকেু সঠিক বলদবন । সঠিক । মসটিই 

ভেবাদনর সংজ্ঞা । এখ্াদন এটি বলা িদচ্ছ না, শ্রীকৃে উবাচ । কারি মকউ 

শ্রীকৃেদক অক্ষবশ্বাস করদি পাদরন, ময “শ্রীকৃে একেন ঐক্ষিিাক্ষসক বযক্ষক্তত্ব 

ক্ষেদলন । মকন মিা াদক শ্রীকৃদের সাদি এি সংক্ষিি িদি িদব ?” এটা সাধ্ারি 

দৃক্ষিভেী । ক্ষকন্তু এখ্াদন বলা িদয়দে, শ্রীভেবান উবাচ । এবং আক্ষ  মিা াদক 

ভেবাদনর সংজ্ঞা িদান কদরক্ষে ময, ক্ষিক্ষন সবেজ্ঞ । িাই ক্ষিক্ষন যাক্ষকেু বলদবন, 

ভেবান, মসখ্াদন মকান ভুল িদি পাদর না । সাধ্ারি বযক্ষক্তদদর েনয, মসখ্াদন 

চারটি ... আক্ষ  বলদি চাইক্ষে ... ত্রুটিগুদলা ... চারটি ত্রুটি রদয়দে, ঠিক আ াদদর 

 ি সাধ্ারি  ানুষ । আ াদদর চারটি ত্রুটি রদয়দে । ক্ষক মসই ত্রুটি ? ময আ রা 

অবশযই ভুল কক্ষর । আ রা অবশযই ভুল কক্ষর । বিে  ান স দয় আ াদদর স্বরূপেি 

অবস্থান এ ন ময আ াদদর ভুল করার িবিিা ক্ষনক্ষিি । এ নক্ষক োেীর  ি 

 িান রােননক্ষিকক্ষবদ, িাাঁ রও ভুল করার িবিিা ক্ষেল, এবং আরও অদনক  িান 

মলাক, িাাঁ দদরও ভুল করার িবিিা ক্ষেল । “ ানুষ  ািই ভুল কদর,” িাই, 

এটাদক বলা িয়, ময মকউ, ময মকান  ানুষ, যাইদিাক ক্ষিক্ষন িদি পাদরন এই 

ক্ষবদশ্বর  িান ক্ষবদবচক, িাাঁ রও ক্ষনক্ষিি ভুল করার িবিিা িাকদব । এবং অনয 

আদরকটি ত্রুটি িদচ্ছ ময ক্ষিক্ষন ক্ষবভ্রান্ত িদবন ।                                            

েীদলাকুঃ ক্ষবভ্রান্ত ।  

িভুপাদুঃ ক্ষবভ্রান্ত । এখ্ন, আপক্ষন ক্ষবভ্রান্ত মবাঝদি পারদবন । ক্ষবভ্রান্ত অিে একটি 

বস্তুদক অনয বস্তু  দন করা । িাদক  ায়া বলা িয় । ঠিক ময ন  রুভূক্ষ দি, 

বাক্ষলদক ময ন েল বদল  দন করা িয় । িাদক  ায়া বলা িয় । অনুরূপভাদব, 

আ াদদর িদিযদক ময এই মদদি আত্মবুক্ষি কদর, মস  ায়ার অধ্ীন । যা একটি 

ভ্রান্ত ক্ষবষয় । ক্ষকন্তু িাদদর মকান জ্ঞান মনই । এ নক্ষক িধ্ান ন্ত্রী েনসন, ক্ষিক্ষন 

এই  ায়ার অধ্ীন । এ নক্ষক বড় বড় ক্ষবজ্ঞানীরা, িারাও  ায়ার অধ্ীন । িাই, ময 

মকউ ভুল করদি পাদরন, এবং িদিযদক  ায়ার অধ্ীন, এবং ভ্র , ি াদ এবং 

ক্ষবিলম্ব ... ক্ষবিলম্ব অিে িিারিা করার িবিিা ।  

েীদলাকুঃ এটা চিুিে?  

িভুপাদুঃ এটি িৃিীয় । িি টি িদচ্ছ ভুল করার িবিিা, ময কারও ভুল িদি 

পাদর, ময মকউ ক্ষবভ্রান্ত িদি পাদরন, এবং মকউ অনযদদর িিারিা করার মচিা 

করদি পাদরন । এখ্ন, ক্ষিক্ষন অসমূ্পিে, ক্ষকন্তু ক্ষিক্ষন অনযানযদদর জ্ঞান িদান করদি 

চান । এটা িিারিা । িদিযদকই অসমূ্পিে, ক্ষকন্তু ক্ষিক্ষন অনযানযদদর জ্ঞান িদান 

করদি চান । আপক্ষন বলদি পাদরন ময “আপক্ষনও আ াদদর জ্ঞান িদান করদেন 

?” না, আক্ষ  আপনাদদর জ্ঞান িদান করক্ষে না । আক্ষ  শ্রী দ্ভেবদ  েীিার কিা 

বলক্ষে । আক্ষ  আপনাদদর শ্রীকৃে িদি জ্ঞান িদান করক্ষে । এটা আ ার জ্ঞান 

নয় । 

েীদলাকুঃ ক্ষকন্তু এটা আপনার বযাখ্যা ।  

িভুপাদুঃ ওি? বযাখ্যা নয় । এটা পাঠ । 

েীদলাকুঃ মকউ িিারিা করদি পাদরন ।  

িভুপাদুঃ আক্ষ  আপনাদদর িদান ... িিারিা । না, যা িদচ্ছ একেন বি 

েীবাত্মার যিাযি বিেনা । এই চারটি  ূলনীক্ষি মসখ্াদন আদে । এটা আ ার 

উৎপাক্ষদি বস্তু নয় । এই, এই িিযগুদলা িা াক্ষিক গ্রদন্থ আদে, ময একেন বি 

েীবাত্মার চারটি ত্রুটি রদয়দে । িি  ত্রুটি িদচ্ছ ময িার ভুল করার িবিিা 

িাকদব । ক্ষিক্ষন ক্ষবভ্রান্ত িদবন, িার িিারিা করার িবিিা িাকদব, এবং, 

সদবোপক্ষর, িার ইক্ষিয়োি ত্রুটি িাকদব । িাই ক্ষযক্ষন এই স স্ত চারটি ত্রুটি মিদক 

 ুক্ত - ক্ষযক্ষন কখ্নও ভুল কদরন না, ক্ষযক্ষন কখ্নও ক্ষবভ্রান্ত িন না, ক্ষযক্ষন কখ্নও 

িিারিা কদরন না, যাাঁ র ক্ষনখু্াঁি ইক্ষিয় রদয়দে - ক্ষিক্ষন ভেবান । মযটি িদচ্ছ 

ভেবাদনর অনয আদরকটি সংজ্ঞা । ক্ষিক্ষন িদি পাদরন না... ভেবান িদচ্ছন 

পরদ শ্বর, ভেবান, ক্ষকন্তু যারা েীবদনর এই পযোদয় চদল আদসন, ক্ষিক্ষন  ুক্ত । 

ক্ষিক্ষন ..., ভেবাদনর  ি । িযা?  

োিুঃ আপক্ষন ক্ষক বদলন, ওি ...? (অস াপ্ত)  

(স াপ্ত)         
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