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বিশ্বি্যাপী ভক্তমন্ডলীর কযাছে ললখযা  

শ্ীল জয়পতযাকযা স্যামী গুরুমহযারযাছজর 

পত্যািলী লেছক সযারসংছষেপ

শিষ্যকে উদ্ধাকেে জন্য

গুেুে দধাশ়িত্ব

আমি মিশেষভাশি মিমতিত হশ়ে থামি যে, যতািরা এই জীিৎিাশে 

সুখী হশ়ে থািশি—সম প্ূর্ণ সুখী হশি—িৃষ্ণভািনার সি্যি সুখ ্াশি। 

িৃষ্ণভািনা়ে মনশ়োমজত যতািার িনু্শের তুমি ভুেশত মি ্ার? 

আিাশি ভুশে মিশ়েছ মি? ভারশতর মিিানা়ে আিাশি মিমি মেশখা, 

মিংিা ্ারশে শ্ীচিতন্য িহাপ্রভুর জন্মভপূ মি শ্ীিা়ো্ুশর িশে এশস 

আিার সশগে যেখা িশরা। 

যতািার ্ারিারথথিি েীক্াগুরু িশে তুমি আিার েররািত  

হশ়েছ, মিতুি এখন তুমি সঙ্কশে ্শ়েছ। আিার সাশথ ্রািে্ণ ির 

না যিন? যতািাশি সাহাে্য িরশত আিাশি সুশোি না োও েমে, 

তশি যিিন িশর আমি যতািা়ে সাহাে্য িরশত ্ামর? যতািার মিঘ্ন,  

যতািার অসুমিধার িথা আিাশি িে, আর তাহশে আমি যতািাশি 
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্রািে্ণ যেি, োশত িশর যতািার িত্ণ িান ্মরমথিমতর িশধ্য মেশ়েই 

যতািার ্মরিারথথিি জীিশন এমিশ়ে িেশত ্ার। 

মেষ্যশি উদ্াশরর জন্য ্ারিারথথিি েীক্াগুরুর আিার  

জন্মগ্রহশরর োম়েত্ব মিষ়েি যতািার প্রশ্নমে সম্শি্ণ  জানাই যে,  

শ্ীে প্রভু্াে আিাশি এিখামন ি্যমতিিত মিমি যেশখন, োশত মতমন 

িশেন যে, সাধাররত মেষ্যশি উদ্ার িরা ্ারিারথথিি েীক্াগুরুরই 

োম়েত্ব এিং েমে মেষ্য িৃশষ্ণর িাশছ মিশর যেশত ি্যথ্ণ হ়ে, তা 

হশে তখন গুরুশেশিরই োম়েত্ব আিার জন্মগ্রহর িশর মেষ্যশি  

উদ্ার িরা। অিে্য যসো িৃশষ্ণর িৃ্ার উ্শরই মনভ্ণ র িশর।  

েমে িৃষ্ণ ্ারিারথথিি গুরুশিই ো়েী িশে িশন িরশত িান, তা 

হশে যসো তারই োম়েত্ব এিং তাঁশি তখন আিার জন্মগ্রহর িরশত 

হশি ঐ মেষ্যমেশি উদ্াশরর জন্য। তা না হশে, িৃষ্ণ েমে িান গুরুর  

আেীি্ণাশে, িা অন্য যিানও ভাশি, মেষ্যশি উদ্ার িরশিন, যসো 

িৃশষ্ণরই ইচছা। মিতুি প্রশত্যিমে মেষ্যশি ভিিদ্াশি মিমরশ়ে মনশ়ে 

োও়োর জন্য তাশের উদ্ার িরার োম়েত্ব েীক্াগুরুরই। তাই শ্ীে 

প্রভু্াে ি্যাখ্যা িশর মেশ়েশছন যে, যিানও মেষ্য েখনই ্ারিারথথিি 

জীিনধারা যথশি ্থভ্রষ্ট হশ়ে ্শ়ে, তখনই যস প্রিৃত্শক্  

‘গুরুশ্াহী’ অথ্ণাৎ গুরুঘাতি হশ়েই ওশি, িারর ্ারিারথথিি 

েীক্াগুরুশি ভমিষ্যশত আিার এিিার জন্মগ্রহর িরশত িাধ্য 

িরার িশে, যস তাঁশি (তার গুরুশি) জন্মিৃতু্যর আিশত্ণ র িাশে 
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তথ্য সপূত্র: শ্ীগুরুিুখ ্দ্মিাি্য, ্ৃষ্া-১৪

়্েশতই িাধ্য িশর, োশত মতমন তাশি উদ্ার িরশত আশসন। 

সুতরাং অধঃ্তন োশত না ঘশে, তার জন্য খুি সতি্ণ  থািশত হ়ে। 

শ্ীে প্রভু্াে িেশতন যে, যিানও মেষ্য েমে এিিার, েু’িার, 

মিংিা িাশর িাশরও অধঃ্মতত হ়ে, তিু তাশি ক্িা িরা যেশত 

্াশর। মিতুি েমে তার িুিি্ণামে সংশোধন িরার জন্য যস যিষ্টা-িমরত্র 

যথশি মনিৃত্ত হশ়ে থাশি এিং মনশজশি সংশোধন িরার যিষ্টা না 

িশর অধঃ্তশনই যনোগ্রস্ত হশ়ে ্শ়ে, তশি এিো সিশ়ে, গুরু 

যসই মেষ্যশি উদ্াশরর প্রশিষ্টা যথশিও ক্াতি হশ়ে যেশত ্াশরন, 

আর যসো যতা োরুর েুভ্ণ াশি্যর ি্যা্ার। 

আমি জামন িৃষ্ণভািনাি়ে হশ়ে ওিার জন্য যতািরা অমত 

আতিমরিভাশি যিষ্টা িশর িশেছ এিং আমি মিশ্াস যরশখমছ যে, 

যতািরা িারমে মিমধমন়েি িশিারভাশি যিশন িোর ি্যা্াশর খুিই 

সতি্ণ  হশ়ে থািশি এিং প্রমতমেনই যষাে িাো হশরিৃষ্ণ িহািন্ত্র জ্ 

িরশি, আর ভিিৎ-যসিা়ে রত থািশি। িৃশষ্ণর উশদেশে্য যে সিস্ত 

যসিা উৎসি্ণ িরা হশ়ে থাশি, তা গুরু এিং গুরু-মেষ্য ্রম্রা়ে 

সিশের উশদেশে্যই অর্থিত হ়ে। িৃশষ্ণর িাশছ সরাসমর এমিশ়ে 

োিার যোি্যতা যিান্ িদ্ জীশির আশছ? তশি গুরু-মেষ্য ্ রম্রার 

িাধ্যশিই িৃশষ্ণর উশদেশে্য িানুষ সরাসমর যসিা মনশিেন িরশত  

্াশর। িৃশষ্ণর োসানুোস হশ়ে থািার এোই হে ্রশিাত্তি ্দ্মত।
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