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শ্রীমদ্ভাগবত মাহাত্ম্য 

শ্রীল সিাতি গগাস্বামী কৃত 

(‘কৃষ্ণ লীলা স্তব’ গলাক সংখযা ৪১২-৪১৩) 

সববশাস্ত্রানিপীযুষ সববববদদকসৎফল । 

সববনসদ্ধান্তরত্নাঢ্য সবববলাদককদৃকপ্রদ ।। 

সববভাগবতপ্রাণ শ্রীমদ্ভাগবত প্রবভা । 

কনলধ্বাবন্তানদতানদতয শ্রীকৃষ্ণপনরবনতব ত ।। 

সমুদ্ররূপী সববশাবস্ত্রর মন্থিকৃত অমৃতস্বরূপ গহ শ্রীমদ্ভাগবত, সমগ্র গবদশাবস্ত্রর 

মুখয অপ্রাকৃত ফলস্বরূপ গহ শ্রীমদ্ভাগবত, সকল পারমানথবক নসদ্ধান্ত-রবত্ন সমৃদ্ধ 

গহ শ্রীমদ্ভাগবত, সবববলাবক নদবযদৃনি প্রদািকারী গহ শ্রীমদ্ভাগবত, সকল ভক্ত-

ভাগবতবদর প্রাণস্বরুপ গহ শ্রীমদ্ভাগবত, কনল-অন্ধকার নবদূরি গহতু উনদত 

আনদতযস্বরূপ গহ শ্রীমদ্ভাগবত, প্রকৃতপবে আপনি হবেি ভগবাি শ্রীকৃবষ্ণর 

পনরবনতব ত রূপ ।    

পরমািন্দপাঠায় গপ্রমবষবযেরায় গত । 

সববদা সবববসবযায়  শ্রীকৃষ্ণায় িবমাস্তু গম ।। 

গহ শ্রীমদ্ভাগবত আনম আপিাবক নবিম্র প্রণনত নিববদি করনি । আপিার পাবঠ 

পরমািন্দ লাভ হয়, আপিার অেরাবলী পাঠবকর উপর গপ্রম বষবণ কবর । 

ভগবাি শ্রীকৃবষ্ণর অবতার গহ শ্রীমদ্ভাগবত, আপনি সববদা সকবলর দ্বারা      

গসবয ।     

মবদকববন্ধা মৎসনঙ্গন্মদু্গবরা মন্মহাধি । 

মনিস্তারক মদ্ভাগয মদািন্দ িবমাস্তু গত ।। 

গহ আমার একমাত্র বনু্ধ, গহ আমার সনঙ্গ, গহ আমার গুরু, গহ আমার মহাধি, 

গহ আমার নিস্তারক, গহ আমার মহাভাগয, গহ আমার মহা আিন্দস্বরূপ 

শ্রীমদ্ভাগবত, আনম আপিাবক নবিম্র প্রণনত নিববদি   করনি ।  

অসাধুসাধুতদানয়িনতিীবচাচ্চতাকর । 

হা ি মুঞ্চ কদানচন্মাং গপ্রংমণা হৃৎকণ্ঠবয়াোঃ সু্ফর ।। 

অসাধুবক সাধুত্ব প্রদািকারী, অনত িীচ জীববক উবতালিকারী গহ শ্রীমদ্ভাগবত, 

কৃপাকবর কখি আমাবক পনরতযাগ করববি িা । কৃপাকবর কৃষ্ণবপ্রম নিবয় 

আমার হৃদয় এবং কবে সু্ফনরত গহাি ।    

 

শ্রীমদ্ভাগবত  মঙ্গলাচরণ 

শ্রীমদ্ভাগবত ১.১.১-৩ গলাকত্রবয়র উপর নববশষ উপস্থাপিা 

গস মঙ্গলাচরণ হয় নত্রনবধ প্রকার । 

বস্তুনিবদব শ, আশীববাদ, িমস্কার ।। 

(দচ.চ. আনদ ১.২২) 

১.১.১ – িমস্কার (ধযািরূপ প্রণাম বা ভজি)  

  বস্তুনিবদব শ (শ্রীধর স্বানমপাদ)  

১.১.২ – বস্তুনিবদব শ (শ্রীমদ্ভাগববতর সবববেষ্ঠতা ও প্রনতপাদয নবষয় 

নিরূপণ)   

১.১.৩ – আশীববাদ  

 

 

 

 ১.১.১ বস্তুনিবদব শ - পরম সবতযর সংজ্ঞা  
শ্রী ভাোঃ ১.১.১ - [বযাসবদব] 

ও ঁিবমা ভগববত বাসুবদবায় 

জন্মাদযসয যবতাহন্বয়ানদতরতশ্চাবথবষবনভজ্ঞোঃ স্বরাট্ 

গতবি ব্রহ্ম হৃদা য আনদকববয় মুহযনন্ত যৎসূরয়োঃ । 

গতবজাবানরমৃদাং যথা নবনিমবয়া যত্র নত্রসবগবাহমৃষা 

ধাম্না গস্বি সদা নিরস্তকুহকং সতযং পরং ধীমনহ ।। 

 গহ বসুবদব তিয় শ্রীকৃষ্ণ, গহ সবববযাপ্ত পরবমশ্বর ভগবাি, আনম আপিাবক 

আমার সেদ্ধ প্রণনত নিববদি কনর । আনম শ্রীকৃবষ্ণর ধযাি কনর, গকিিা নতনি 

হবেি প্রকানশত ব্রহ্মাণ্ড সমূবহর সৃনি, নস্থনত এবংপ্রলবয়র পরম কারণ । নতনি 

প্রতযে এবং পবরােভাবব সবনকিু সম্ববন্ধ অবগত, এবং নতনি সমূ্পণবভাবব 

স্বাধীি, গকিিা তাঁর অতীত আর গকািও কারণ গিই । নতনিই আনদ কনব ব্রহ্মার 

হৃদবয় সববপ্রথম ববনদক জ্ঞাি প্রদাি কবরনিবলি । তাঁর দ্বারা মহান্ ঋনষরা এবং 

স্ববগবর গদবতারাও গমাহােি হবয় পবেি, ঠিক গযভাবব গমাহােি হবয় পেবল 

আগুবি জল দশবি হয় অথবা জবল মাটি দশবি হয় । তাঁরই প্রভাবব জো 

প্রকৃনতর নতিটি গুবণর মাধযবম জেজগৎ সামনয়কভাবব প্রকানশত হয় এবং তা 

অলীক হবলও সতযবৎ প্রনতভাত   হয় । তাই আনম গসই পরবমশ্বর ভগবাি 

শ্রীকৃবষ্ণর ধযাি কনর, নযনি জে জগবতর গমাহ গথবক সমূ্পণবভাবব মুক্ত তাঁর 

ধাবম নিতযকাল নবরাজ কবরি । আনম তাঁর ধযাি কনর, গকিিা নতনিই হবেি 

পরম সতয । 
 গলাক নবষয়োঃ  

 সম্বন্ধ 

 িমস্কার (ধযািরূপ প্রণাম বা ভজি)  

 বস্তুনিবদব শ (শ্রীধর স্বানমপাদ)  

 ও ঁিবমা ভগববত বাসুবদবায় - গহ বসুবদব তিয় শ্রীকৃষ্ণ, গহ 

সবববযাপ্ত পরবমশ্বর ভগবাি, আনম আপিাবক আমার সেদ্ধ প্রণনত 

নিববদি কনর 

 জন্মাদযসয যবতাোঃ - প্রকানশত ব্রহ্মাণ্ড সমূবহর সৃনি, নস্থনত এবং 

প্রলবয়র পরম কারণ 
 অন্বয়াৎ ইতরতোঃ চ অবথবষু অনভজ্ঞোঃ - প্রতযে এবং পবরােভাবব 

সবনকিু সম্ববন্ধ অবগত 
 স্বরাট্ - সমূ্পণবভাবব স্বাধীি  

 গতবি ব্রহ্ম হৃদা য আনদকববয় - আনদ কনব ব্রহ্মার হৃদবয় সববপ্রথম 

ববনদক জ্ঞাি প্রদাি কবরনিবলি  
 মুহযনন্ত যৎসূরয়োঃ – এমিনক মহান্ ঋনষরা এবং স্ববগবর গদবতারাও 

গমাহােি হবয় পবেি 
 গতবজাবানরমৃদাং যথা নবনিমবয়া - ঠিক গযভাবব 

গমাহােি হবয় পেবল আগুবি জল দশবি হয় অথবা জবল 

মাটি দশবি হয় 
 যত্র নত্রসবগবাহমৃষা - তাঁরই প্রভাবব জো প্রকৃনতর নতিটি গুবণর 

মাধযবম জেজগৎ সামনয়কভাবব প্রকানশত হয় 

 ধাম্না গস্বি সদা নিরস্তকুহকং - জে জগবতর গমাহ গথবক 

সমূ্পণবভাবব মুক্ত তাঁর ধাবম নিতযকাল নবরাজ কবরি 
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 সতযং পরং ধীমনহ - আনম গসই পরম সতয পরবমশ্বর ভগবাি 

শ্রীকৃবষ্ণর ধযাি কনর 
 পরম সবতযর ভূনমকামূলক সংজ্ঞা 

 একজি বযনক্তত্ব, বসুবদব এবং গদবকীর পুত্র যাঁর িাম শ্রীকৃষ্ণ 

 সবনকিুর উৎস  

 ১.১.১ গলাবকর রূপবরখা 

 পরম সবতযর প্রণাম 

  পরম সবতযর সংজ্ঞা  

  পরম সবতযর বণবিা 

  পরম সবতযর তুলিা  

  জীব 

  ব্রহ্মা ও 

  আবপনেক সবতযর সাবথ 

  পরম সতযবক পরম গধযয় বস্তু রূবপ নিরূপণ  

 পরম সবতযর প্রানপ্ত    

 পরম সবতযর প্রণাম নতনি একজি বযানক্ত – 

“ও ঁিবমা ভগববত বাসুবদবায়” 

 নক নিবদব শ কবর – শ্রীকৃষ্ণ (বসুবদব ও গদবকী পুত্র) 

 তথযোঃ সামববদ উপনিষদ, ভগবদ্গীতা, পদ্মপুরাণ, ব্রহ্ম 

সংনহতা এবং কৃষ্ণ সন্ধভব  ।  

 ভগবাবির অিন্ত িাবমর মবধয কৃষ্ণ িামটিই হবে মুখয । 

 ‘বাসুবদব’ িামটির নদ্বনবধ গুরুত্ব 

 বাসুবদব হবেি পরবমশ্বর ভগবাবির অংশপ্রকাশ এবং 

বাসুবদব-সদৃশ ভগবাবির অিয সমস্ত রূবপরও উবেখ এই 

গলাবক করা হবয়বি । 

 বাসুবদব িামটি নববশষভাবব বসুবদব এবং গদবকীর নদবয-

সন্তািবকই গবাঝায় । 

 পরম সবতযর সংজ্ঞা  সবনকিুর –উৎস - ”জন্মাদযসয যবতাোঃ“ 

 

অিুবেদ ২ – শ্রীমদ্ভাগবত অমল পুরাণ  

 নকভাবব গয সব নকিু শ্রীকৃষ্ণ গথবক প্রকানশত হয়, তা 

শ্রীমদ্ভাগববত বণবিা করা হবয়বি 

 শ্রীদচতিয মহাপ্রভুর অিুবমাদি, 

 গকিিা এবত পরবমশ্বর ভগবাি শ্রীকৃবষ্ণর অপ্রাকৃত 

লীলানবলাবসর কানহিী বনণবত হবয়বি  

 শ্রীমদ্ভাগববতর মনহমানন্বত ইনতহাস - মহামুনি গবদবযাস তাঁর 

নদবযজ্ঞাবির পনরপক্করূবপ অবস্থায় এই গ্রন্থটি সংকলি কবরি   

অিুবেদ ৩ – শ্রীমদ্ভাগবত সৃনির উৎস সম্ববন্ধ প্রবের উতর প্রদাি কবর 

 শ্রীকৃষ্ণই – সৃনি, নস্থনত ও নবিাশকতব া  

 সমস্ত অনস্তত্ব ও কাবযবর গপিবি ভগবাবির বুনদ্ধমতার উপনস্থনত 

 িানস্তকবদর মতবাদ খণ্ডি কবর  

 

 

 

 

অিুবেদ ৪ –  

দৃিান্ত – কৃনত্রম উপগ্রহ 

 
 পরম সবতযর বণবিা 

“অন্বয়াৎ ইতরতোঃ চ অবথবষু অনভজ্ঞোঃ স্বরাট্” 

অিুবেদ ৭ – দৃিান্ত ১ 

 
দৃিান্ত ২ –  রসায়িনববদর জল বতরী ভগবাবিরই নিবদব শিায়... উপাদািগুনল 

ভগবাবিরই বতরী ।  

দৃিান্ত ৩ – গভদাবভদ তত্ত্ব 

ভগবাি  গসািার খনি । 

জীব  গসািার আংটি । 

অিুবেদ ৮ – 

• সৃনিকতব া ব্রহ্মা গথবক শুরু কবর একটি িগণয নপপীনলকা পযবন্ত 

সমস্ত বদ্ধ জীববরাই নকিু িা নকিু সৃনি করবি, নকন্তু তারা গকউই 

পরবমশ্বর ভগবাবির গথবক স্বতন্ত্র িয় । 

• গদবহ যা নকিু ঘবে গদহী তৎেণাৎ তা বুঝবত পাবর । গতমিই এই 

সৃনি হবে গসই পূণব বস্তুর গদহ । তাই এই সৃনিবত যা নকিু হবে 

গস সম্ববন্ধ পূণব পুরুবষাতম প্রতযে এবং পবরােভাবব অবগত । 

পরবমশ্বর 
ভগবাি 

সবববাতম পুরুষ

তারও বযনক্তত্ব 
রবয়বি

সবববেষ্ঠ
বুনদ্ধমতাসম্পি

অনচন্তয 

শনক্তসম্পি

তাঁর গথবক মহৎ 
বা পরমতত্ত্ব আর 
নকিু গিই (গীতা

৭.৭)

বযাসবদব তাঁবক 
পরবমশ্বররূবপ

স্বীকার কবরবিি

ইনিনিয়ার

কলকব্জার প্রনতটি অংশ 
প্রতযে এবং 

পবরােভাবব জাবিি

কখিও সরাসনরভাবব
গসটি বতনরবত অংশগ্রহণ 

কবরি িা

ভগবাি

জগবতর সবনকিু
পুঙ্খািুপুু্খভাবব অবগত

যনদও এখািকার 
কাযবকলাপ সম্পানদত হয় 

স্ববগবর গদব-গদবীবদর 
মাধযবম
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 পরম সবতযর ও জীববর তুলিা - (অনভজ্ঞোঃ স্বরাট্) 

অিুবেদ ৯ 

• গকািও জীবই ‘অনভজ্ঞ’ অথবা ‘স্বরাে’ িয় । অথবাৎ গকউই সমূ্পণবরূবপ 

সব নকচিু সম্ববন্ধ জ্ঞাত িয় অথবা সমূ্পণবরূবপ স্বাধীি িয় । উদাহরণ –  

• ব্রহ্মা – তাঁবকও সৃনিকাযব সম্পাদি করার জিয পরবমশ্বর 

ভগবাবির ধযাি করবত হবয়নিল ।  

• আইিস্টাইি, িানস্তক,  

• মায়াবাদী (নিনবববশষবাদী) – অববশবষ ধিী নশষযবদর হুকুবমর 

গগালাবম পনরণত হয় । 

 পরম সবতযর ও ব্রহ্মার তুলিা  - “গতবি ব্রহ্ম হৃদা য আনদকববয়” 

অিুবেদ ৯ 

• ব্রহ্মা পরম উপাসয িি  

• শ্রীকৃষ্ণই পরম পনরচালক (গীতা ৯.১০) 

• শ্রীকৃষ্ণই সৃনি গথবক প্রলয় সবনকিুর উৎস  

• তথযসূত্রোঃ শ্রুনত - সৃ্মনত  

 পরম সবতযর  ও আবপনেক সবতযর তুলিা 

অিুবেদ ৬ 

• পরম সতয রবয়বি অপ্রাকৃত জগবত, এই জে জগবত তার প্রকাশ 

গিই । অথবাৎ এখাবি সতয অিয গকাি নকিুর ওপর নিভব র কবর 

রবয়বি ।  

• জে সৃনি – এবক বাস্তব ববল মবি হয়, নকন্তু প্রকৃতপবে এটি 

হবে অপ্রাকৃত জগবতর প্রনতনবম্ব মাত্র ।   

• এর কারণ – প্রকৃনতর নতিটি গুবণর সমন্বয় ।   

• এর উবেশয – বদ্ধ জীববর গমাহােি নচবত বাস্তববর কুহক সৃনি 

করা । এবং তার ফবল ব্রহ্মা, ইন্দ্র, চন্দ্র আনদ গদবতারাও পযবন্ত 

মুহযমাি হবয় পবেি । (মুহযনন্ত যৎসূরয়োঃ) 

• দৃিান্ত – মরুভূনমর বুবক মরীনচকা (প্রকৃত জল অিয গকাথাও 

রবয়বি) । 

 পরম সতযবক পরম গধযয় বস্তু রূবপ নিরূপণ - “সতযং পরং ধীমনহ” 

 িামভজি প্রভাবব সববপাপ মুক্ত বযাসানেত গগৌেীয়গণ েবণ 

কীতব বিাত্থ স্মরণপথবকই ধযাি ববল জাবিি । (বগৌেীয় ভাষয) 

 পরম সবতযর প্রানপ্ত    

 ‘ধীমনহ’ – গায়ত্রী মবন্ত্রর আবাহি ।   

 এই গায়ত্রী মন্ত্র পারমানথবক প্রগনত সম্পি মািুষবদর জিয ।  

 ধীবর ধীবর পারমানথবক তত্ত্বজ্ঞাি হৃদয়ঙ্গম কবর উিত গথবক 

উিততর স্তবর অনধনষ্ঠত হবয় অববশবষ ভগবাবির এই 

লীলানবলাবসর মাধুযব আস্বাদি । 

 গকউ যখি যথাযথভাবব গায়ত্রী মন্ত্র উচ্চারণ করবত পাবরি, তখি 

নতনি ব্রহ্মভূত স্তবর অনধনষ্ঠত হি ।  

 তাই গায়ত্রী মবন্ত্র নসনদ্ধলাভ করবত হবল ব্রাহ্মবণানচত গুণাবলী 

অজব ি করবত হয় অথবা যথাথবভাবব সত্ত্বগুবণ অনধনষ্ঠত হবত হয় । 

 এবং তখিই গকবল পরবমশ্বর ভগবাবির অপ্রাকৃত িাম, রূপ, গুণ 

ইতযানদর অপ্রাকৃত মনহমা হৃদয়ঙ্গম করা যায় । 

 শ্রীমদ্ভাগববতর প্রামানণকতা 

 শ্রীমদ্ভাগববতর রচনয়তা – বযাসবদব । গবাপবদব িি । 

 মৎসয পুরাণ –  

 শ্রীমদ্ভাগববতর শুরু হবয়বি গায়ত্রী মন্ত্র নদবয় এবং 

তাবত বহু পারমানথবক নিবদব বশর বণবিা রবয়বি ।  

 তাবত বৃত্রাসুবরর ইনতহাস রবয়বি ।  

 পূনণবমার নদবি এই গ্রন্থটি কাউবক দাি করবল জীববির 

পরম পূণবতা প্রাপ্ত হবয় ভগবদ্ধাবম নফবর যাওয়া যায় । 

 পদ্ম পুরাণ – গগৌতম মুনি মহারাজ অম্বরীষবক উপবদশ নদবয়বিি 

- জগবতর বন্ধি গথবক মুক্ত হবত হবল নিয়নমতভাবব শ্রীমদ্ভাগবত 

পাঠ আবশযক । 

 অিযািয পুরাণ –  

 ১২টি স্কন্ধ 

 ১৮,০০০ গলাক 

 শ্রীমদ্ভাগববতর ভাষযকারগণ  

 শ্রীল জীব গগাস্বামী,  

 শ্রীল নবশ্বিাথ চক্রবতী ঠাকুর,  

 শ্রীপাদ বেভাচাযব প্রমুখ বহু নবদগ্ধ পনণ্ডত  

যাঁরা ঐকানন্তভাবব জ্ঞাবির অবন্বষী তাঁরা গযি আরও গভীরভাবব নদবয জ্ঞাি 

আস্বাদি করার জিয গসই সমস্ত ভাষয পাঠ করার গচিা কবরি । 

 শ্রীমদ্ভাগবত অধযয়বির পন্থা 

ভুল পন্থা সঠিক পন্থা 

 সরাসনর দশম স্কবন্ধ রাস 

লীলায় প্রববশ । (অিুবেদ ৫) 

 প্রথম ি’টি স্কন্ধ পাঠ িা 

করবল দশম স্কবন্ধর প্রভাব 

উপলনি করা যাবব িা । 

 একটি সাধরণ গ্রবন্থর মত 

অসংলগ্নভাবব এখাি গথবক 

নকিুো, ওখাি গথবক নকিুো 

কবর পাঠ করা । 

(মুখবন্ধ) 

 

 ধাবপ ধাবপ 

 অতযন্ত সাবধািতার সাবথ 

পাঠ করাই সমীচীি  

 অধযায় গথবক অধযাবয়  

 অল্প অল্প পনরমাবণ পাঠ । 

(এক িাগাবে পবে গগবল 

তাঁর ভাব যথাযথভাবব গ্রহণ 

করা সম্ভব হবব িা ।) 

(মুখবন্ধ) 

 

 

 জন্ম-আনদ-অসয – শ্রীল নবশ্বিাথ 

চক্রবতী ঠাকুর জে কাবমান্মততা-রনহত 

আনদ রবসর আবলাচিা কবরবিি । 
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 সমস্ত জে সৃনিই কামভাববর দ্বারা প্রভানবত হবয় পনরচানলত হবে । 

আধুনিক যুবগ কামই হবে সমস্ত কাযবকলাবপর মূল অিুবপ্ররণা । 

গযনদবকই তাকাবিা যায় গদখা যায় গযৌি আববদবির হাত িানি ।  

 সুতরাং এই গযৌি আববদি অবাস্তব িয় । তবব তার যথাথব প্রকাশ হবে 

নচৎ জগবত-ভগবদ্ধাবম । এই জে জগবতর গযৌি জীবি হবে প্রকৃত 

গপ্রবমর নবকৃত প্রনতফলি ।  

 এই জে জগবতর নবকৃত গযৌি জীববির সবঙ্গ অপ্রাকৃত জগবতর নবশুদ্ধ 

গপ্রবমর আকাশ-পাতাল তফাৎ রবয়বি । (অিুবেদ – ১৩) 

 শ্রীল কৃষ্ণদাস কনবরাজ তাঁর শ্রীদচতিয চনরতামৃত গ্রবন্থ এই 

গলাবকর বযাখযা কবরবিি ।  

“অন্তযবযামী ঈশ্ববরর এই রীনত হয় । 

বানহবর িা কবহ, বস্তু প্রকাবশ হৃদয় ।।” 

                           মধয ৮.২৬৫ 

‘স্বরূপ’-লেণ, আর ‘তেস্থ-লেণ’ । 

এই দুই লেবণ ‘বস্তু’ জাবি মুনি-গণ ।। 

আকৃনত, প্রকৃনত, স্বরূপ,—স্বরূপ-লেণ 

কাযবযদ্বারা জ্ঞাি,—এই তেস্থ-লেণ ।। 

ভাগবতারবম্ভ বযাস মঙ্গলাচরবণ । 

‘পরবমশ্বর’ নিরূনপল এই দুই লেবণ ।। 

এই গলাবক ‘পরং’-শবে ‘কৃষ্ণ’-নিরূপণ । 

‘সতযং’ শবে কবহ তাঁর স্বরূপ-লেণ ।। 

নবশ্বসৃিযানদ বকল, গবদ ব্রহ্মাবক পোইল । 

অথবানভজ্ঞতা, স্বরূপ-শবক্তয মায়া দূর বকল ।। 

এই সব কাযব—তাঁর তেস্থ-লেণ । 

অিয অবতার ঐবি জাবি মুনি-গণ ।। 

অবতার-কাবল হয় জগবত গগাচর । 

এই দুই লেবণ গকহ জািবয় ঈশ্বর ।।” 

                      মধয ২০.৩৫৬-৩৬৩ 

“অতএব ভাগবত-সূবত্রর ‘অথব’-রূপ । 

নিজ-কৃত সূবত্রর নিজ-‘ভাষয’-স্বরূপ ।। 

গায়ত্রীর অবথব এই গ্রন্থ-আরম্ভি । 

“সতযং পরং”-সম্বন্ধ, “ধীমনহ”-সাধি-প্রবয়াজি ।।” 

                            মধয ২৫.১৪২,১৪৭ 
 

 শ্রীমন্মহাপ্রভু পবে ‘জন্মাদযসয’ গলাবকর বযাখযা গকাি ভক্ত এরূপ 

কবরবিি (শ্রীল ভনক্তনসদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর কতৃব ক তা উদৃ্ধত হবয়বি) 

 জন্মাদযসয যবতাোঃ – যাঁর গথবক আদয অথবাৎ সবব অনভবধয়মূল সংকীতব ি 

রূবপ আখযানয়ত শুদ্ধকৃষ্ণভজি উদ্ভূত বা প্রবনতব ত হবয়বি, 

 অন্বয়াৎ ইতরতোঃ চ অবথবষু অনভজ্ঞোঃ –  

 অন্বয় অথবাৎ সবম্ভাগরবস নযনি স্বয়ং কৃষ্ণরূবপ রাধাভাব-মহাভাব 

সমযগভাবব পনরজ্ঞাতা এবং  

 ইতর অথবাৎ নবপ্রলম্ভরবস নযনি স্বয়ং গগৌররূবপ িাম-বপ্রম-দাি, 

জীবব দয়া, ভক্তমযবযাদা রেণ, কৃষ্ণাবন্বষি-রূপ সবববাতম 

কৃষ্ণভজি, এই অথব সমূবহ সবববতাভাবব নবজ্ঞ, 

 নযনি রূপািুগ রঘুিাথ-কৃষ্ণদাস-প্রমুখ অন্তরঙ্গ-ভক্তগবণর মবধয 

অন্বয় অথবাৎ রাগািুগ ভজি এবং ইতর অথবাৎ ববধ ভজি নবস্তার 

কবরবিি   

 স্বরাট্ – নযনি, 

 বালয বয়বস চাপবলয অনদ্বতীয় নিবলি, 

 গপৌগবণ্ড ও বকবশাবর মাতার অপনরসীম বাৎসলয রবসর 

অনদ্বতীয় আধার রূবপ নবলাস কবরনিবলি,  

 নবদযানবলাস কাবল স্বপানণ্ডতয প্রনতভা মনহমায় সবববাচ্চ ও 

অপ্রনতদ্বনিরূবপ নবরাজ কবরনিবলি, অথবা 

 স্বীয় িযবগ্রাধপনরমণ্ডলতিু আজািুলনম্বত ভুজদ্বারা এবং কনষত 

কাঞ্চিরূবপর আভায় অবসামর্দ্ধ্ব রূবপ গপ্রাদ্ভানসত নিবলি,     

 গতবি ব্রহ্ম হৃদা য আনদকববয় – নযনি - 

 আনদ ভক্তমহাকনব শ্রীশুকবদববর হৃদবয় কীতব িাখয ভনক্তর মাহাত্ম্য 

ভাগবতবণবিদ্বারা প্রকাশ কবরনিবলি , 

 গগৌেীয় ভবক্তর আনদ মহাজি শ্রী-মাধববন্দ্রপুরী-পাবদর হৃদবয় 

ভনক্তলতা বীজ বপি কবর তাঁবক বহুশাখা-প্রশাখা-পত্র-পুষ্প-

পেবসমনন্বত অপ্রাকৃত কাণ্ডত্রয়াত্ম্ক গগৌেীয়-সম্প্রদায়-কল্পবৃবের 

প্রধাি স্কন্ধরূবপ নবস্তার কবরনিবলি, 

 প্রকেলীলার পূববব আনদরসকনব শ্রীলীলাশুক নবল্বমঙ্গল বা চণ্ডীদাস বা 

নবদযাপনত বা শ্রীজয়বদববর হৃদয় শ্রীরাধাকৃষ্ণবসবা-রবস নিমগ্ন কবর 

‘শ্রীকৃষ্ণকণবামৃত’ বা ‘পদাবলী’ বা ‘গীতবগানবন্দ’  গ্রবন্থ লীলাবণবি 

কবরনিবলি, 

 প্রকেলীলার পূববব গগৌেীয় ভাষার আনদ কনব শ্রীগুণরাজ খাঁ অথবাৎ 

মালাধরবসুর হৃদবয় ঐকানন্তক কৃষ্ণনিষ্ঠত্ব প্রকাশ কবর তা তাঁর রনচত 

‘শ্রীকৃষ্ণনবজয়’ কাববযর উনক্তবহতু তাঁর বংশধর ও গ্রামবাসীবদর 

হৃদবয়ও নবস্তার কবরনিবলি এবং তাঁর পুত্র ও গপৌত্র শ্রীসতযরাজ খাঁ 

ও শ্রীরামািন্দ বসু মহাশয়দ্ববয়র প্রবের উতবর ববষ্ণবতত্ত্বজ্ঞাি 

উপবদশ কবরনিবলি, 

 িামরবসর আনদরনসক শ্রীিামাচাযবয হনরদাস ঠাকুবরর হৃদবয় শেব্রহ্ম 

শ্রীিাবমর অিুশীলি কনরবয় জগবত িামভজি নবস্তার কবরনিবলি,  

 প্রকেলীলা কাবল আনদ মধুর রসতত্ত্ব জ্ঞাতা ‘শ্রীজগিাথবেভ’ 

িােবকর রনচতা শ্রীল রায় রামািবন্দর  হৃদয়-বৃন্দাববি স্বীয় 

রসরাজভাব প্রকে কনরবয়নিবলি এবং স্বয়ং গোতার অনভিবয় তাঁর 

মুবখ সাধয, সাধি ও রসতত্ত্ব কীতব ি কনরবয় প্রচার কবরনিবলি,       

 গগৌেীয় ববষ্ণবগবণর আনদকনব ‘উজ্জ্বল-িীলমনণ’, ‘রসামৃতনসনু্ধ’, 

‘লনলত’ ও ‘নবদগ্ধমাধব’ প্রভৃনত রসগ্রন্থপ্রবণতা শ্রীল রূপবগাস্বামীর 

হৃদবয় শনক্ত সঞ্চার কবরনিবলি,     

 অপ্রকেকাবল গগৌেীয়ভাষার আনদ তানত্ত্বক গগৌরচনরত গলখক 

বযাসাবতার মহাকনব শ্রীবৃন্দাবি দাস ঠাকুবরর হৃদবয় শ্রীনিতযািন্দ ও 

গগৌরজি-মাহাত্ম্য উদয় কনরবয় তাঁর রনচত ‘শ্রীদচতিযভাগবত’ 

গ্রন্থদ্বারা তা নবস্তার কনরবয়নিবলি,  

 মুহযনন্ত যৎসূরয়োঃ – যাঁবত - 

 িানস্তক, কুতানকব ক, অধম পেুয়াগণ,  

 বঙ্গকনব-প্রমুখ নসদ্ধান্ত-নববরাধী রসাভাস-দুি িলকনবগণ,  

 সাবববভৌম-প্রকাশািন্দ প্রভৃনতর িযায় মায়যাবাদী, অশুদ্ধ-

ববদানন্তকগণ, 



“শ্রীমদ্ভাগবত মঙ্গলাচরণ” – PMND 

 
 রামচন্দ্রপুরী প্রমুখ হনর-গুরু-নববদ্বনষ সিযাসীগণ,  

 বেভ ভট্ট প্রভৃনতর িযায় ভবক্তযকরেকস্বামী নববরাধী 

পনণ্ডতগণ,  

 কৃবষ্ণতর অিযানভলাষী কালা কৃষ্ণদাস ও বলভদ্র ভবট্টর িযায় 

ব্রাহ্মণব্রুবগণ,  

 গিাে হনরদাবসর আদবশব নজহ্বা, নশে ও উদর-লম্পে 

িলতযাগীগণ এবং  

 কিক-কানমিী-প্রনতষ্ঠা নভেু পনণ্ডতমিযগণ গমাহপ্রাপ্ত 

হবয়নিবলি,   

 গতবজাবানরমৃদাং যথা নবনিমবয়া যত্র নত্রসবগবাহমৃষা – যাঁবত - 

 ভগবাি, ভনক্ত ও ভক্ত এই নত্রতত্ত্ব সতয, 

 ব্রহ্ম, পরমাত্ম্া, ভগবাি – নত্রনবধ আনবভব াব, (যদদদ্বতং 

ব্রবহ্মাপনিষনদ তদপযসয তিুভা ...) 

 সম্বন্ধ-বদবতা ‘কৃষ্ণদচতিয’ িাম, অনভবধয়-বদবতা ‘নবশ্বম্ভর’ 

িাম এবং প্রবয়াজি-বদবতা ‘গগৌর’ িাম এক ও সতয, 

 েবণ, কীতব ি, স্মরণ এই নতি অনভবধয়-সগব সতয  

 নেনত-অপ-বতবজর পরস্পবরর প্রনত পরস্পবরর আবরাপ 

গযরূপ নমথযা, তদ্রূপ যাঁবত অবযবনহত গসবা িাম, নমে 

বযবধািরনহত িামাভাস ও বযবধািযুক্ত িামাপরাধ  - 

িামভজবি এই নত্রনবধ নবনভিানভবধয় সতয হবলও 

িামাপরাধবক িামাভাস ও িাম, এবং িামাভাসবক ‘িাম’-

রূবপ নমথযা কল্পিা,  

 অিাত্ম্ধমব প্রাকৃত ইনন্দ্রয়-সহজাত কমবনবদ্ধা, জ্ঞািনবদ্ধা ও 

অনবনমো আত্ম্ধমব গকবলা ভনক্ত – এই নত্রনবধ অনভবধবয়র 

মবধয শুদ্ধভনক্তবক নবদ্ধা ভনক্ত ও নবদ্ধা ভনক্তবক শুদ্ধভনক্ত 

ববল আবরাপ নমথযা হবলও সতয ববল জ্ঞাি হয়, 

 িাগর বা সবম্ভাগবাদ, পঞ্চরাত্রদূষণ বা ভাগবত-নববরাধ ও 

সৎসম্প্রদায়-নববরাধী অসদাচার – এই নতি অভনক্ত-মাবগবর 

আবরাপ নমথযা, 

 যাঁর উপবদবশ কৃনত্রম ‘তৃণাদনপ’ বদিয, কীতব িবযতীত 

অনসদ্ধাবস্থায় লীলাস্মরণ প্রভৃনত কৃনত্রম গচিা ও নচৎ-

জেরসতত্ত্ব জ্ঞাি নমথযা, 

 যাঁর আেবয় আধযানত্ম্ক, আনধবভৌনতক ও আনধদদনবক – এই 

নত্রতাপবেশািু-ভূনত নমথযা,  

 যাঁবত কমী, জ্ঞািী ও নমিাভক্ত – এই অভক্তত্রবয়র অিুশীলি 

নমথযা,  

 নযনি গগৌেমণ্ডল, গেত্রমণ্ডল, ও মাথুরমণ্ডল – এই অপ্রাকৃত 

তদ্রূপদবভব  ধাবম লীলা কবরি,  

 ধাম্না গস্বি সদা নিরস্তকুহকং - 

 যাঁবত অজ্ঞািতমোঃ অথবাৎ কৃবষ্ণতর ইনন্দ্রয়প্রীনত কামিারূপ 

মানয়ক অিাত্ম্-বচিা আবদৌ িাই   

 সতযং পরং ধীমনহ – 

 গসই গুরু, ঈশ, ঈশভক্ত, ঈশাবতার, ঈশপ্রকাশ, 

ঈশশনক্তসমনন্বত সতযস্বরূপ পরবমশ্বর শ্রীরাধাভাব-দুযনত-

সুবনলত শ্রীবগৌরসুন্দরবক আমরা শ্রীবগৌেীয়গণ ধযাি কনর । 

 জন্মদাসয গলাবক দশলেণাথব ভাগবতনবষয়- 

 সগব – জন্মাদযসয যতোঃ 

 নবসগব – জন্মাদযসয যতোঃ 

 স্থাি – গতবি 

 গপাষণ – মুহযনন্ত  

 উনত – জন্মাদযসয যতোঃ 

 মন্বন্তর – জন্মাদযসয যতোঃ 

 ঈশািুকথা – জন্মাদযসয যতোঃ 

 নিবরাধ – জন্মাদযসয যতোঃ 

 মুনক্ত – নিরস্তকুহকং, গস্বিধাম্না 

 আেয় – সতযং পরং   

 জন্মাদযসয গলাক সংনলি ব্রহ্মসূত্রসমূহ 

 অথাবতা ব্রহ্মনজজ্ঞাসা । ১.১.১ 

 জ্ন্ন্মাদযসয যতোঃ । ১.১.২ 

 ততুসমন্বয়াৎ । ১.১.৪ 

 সংজ্ঞামূনতব নেনপ্তস্তু নত্রবৃৎ কুববত উপবদশাৎ । ২.৪.২০ 

 শাস্ত্রবযানিত্বাৎ । ১.১.৩ 

 ঈেবতিবাশেম  । ১.১.৫ 

 গিতবরাহিুপপবতোঃ । ১.১.১৭ 

 তকব াহপ্রনতষ্ঠািাদপযিযথািুবময়নমনত গচবদবমপয-নিবমবােপ্রসঙ্গোঃ 

২.১.১১ 

 অন্তস্তদ্ধবমবাপবদশাৎ । ১.১.২০ 

 গবদ শাবস্ত্রর নতিটি শাখা 

 কমব শাখা – গহয়, সসীম, েণভঙু্গর  

 জ্ঞাি শাখা – অবহয়, অসীম, নিতয ফলতযাগরূপ নিবভব দব্রহ্মািুসন্ধাি 

 উপাসিা শাখা – উপাবদয় ববকুে ও নিতয গসবা-ময় এবং গভাগ ও 

তযাবগর প্রনতবযাগী শাখানববশষ      

 প্রথম দুটি শাখা দ্বারা জগবত বকতব বহুলরূবপ প্রচানরত হওয়ায় 

নিতয ধমব সম্ববন্ধ গ্লানি উৎপি হবল শ্রীভগবাি গববদর তৃতীয় শাখার 

নিযবযাস স্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতরূবপ অবতীণব হবয়বিি ।     

***শ্রীল নবশ্বিাথ চক্রবতী ঠাকুর তাঁর ‘সারাথব দনশবিী’ টীকায় এই ১ম গলাবকর 

৫ টি বযাখযা প্রদাি করাবিি যা সংনেপ্তাকাবর পরবতী পৃষ্ঠায় প্রদত হবয়বি । 

এিাোও নতনি শ্রীমদ্ভাগবতবক দ্বীপ, সূযবয, রসময় ফল এবং গমানহিী মূনতব র 

সাবথ তুলিা কবরবিি । শ্রীল চক্রবতীপাদ প্রদত এই ৫টি বযাখযায়ও তা গদখা 

যায় । 

 দ্বীপ – ১ম বযাখযা । (অধযাত্ম্দ্বীপম  ... শ্রী.ভা. ১.২.৩) 

 সূযবয – ২য় বযাখযা । (পুরাণাবকব াহধুবিানদতোঃ ...  শ্রী.ভা. ১.৩.৪৩) 

 রসময়-ফল – (৩য়, ৪থব ও ৫ম বযাখযা) । নিগমকল্প তবরাগবনলতং 

ফলং ... শ্রী.ভা. ১.১.৩ 

 গমানহিী মূনতব  – গমানহিী অবতার গযমি গদবতাবদরবক অমৃত প্রদাি 

কবরনিবলি এবং অসুরবদরবক তা গথবক বনঞ্চত কবরনিবলি, 

একইভাবব শ্রীমদ্ভাগবতও ভক্তবদর কাবি এই পাঁচ প্রকার বযাখযায় 

ভনক্তপ্রনতকূল অথব প্রকাশ কবরি আিন্দ বধবি কবরি এবং 

অসুরবদরবক প্রনতকূল অথব দ্বারা নববমানহত কবর রাবখি ।   (শ্রী.ভা. 

১২.১৩.১১-১২) 

 

 



“শ্রীমদ্ভাগবত মঙ্গলাচরণ” – PMND 

 
শ্রীল নবশ্বিাথ চক্রবতী ঠাকুবর টিকা ‘সারাথব দনশবিী’ হবত সংকনলত প্রথম গলাবকর ৫ টি বযাখযা -  

বাকযাংশ ১. পরম সতয ২. কৃবষ্ণর রূপ বণবি ৩. শ্রীকৃষ্ণ ৪. রাধাকৃষ্ণ ৫. ভনক্তবযাগ 

 

 

জন্মাদযসয যবতাোঃ 

প্রকানশত ব্রহ্মাণ্ড সমূবহর 

সৃনি, নস্থনত এবং প্রলবয়র 

পরম কারণ 

 

নযনি বসুবদব গৃবহ 

আনবভূব ত হবয় নিবজই 

িন্দ গৃবহ গমি কবরি...  

যাঁর গথবক আনদ শৃঙ্গার 

রবসর জন্ম 

গয রাধাকৃষ্ণ হবত শৃঙ্গার 

রবসর প্রাদুভব াব হবয়বি, 

যাঁরা দুজবিই আনদরস 

নবদযার পরম নিদাি  

গয ভনক্তবযাগ গথবক 

পরবমশ্বর ভগবৎস্বরূবপ 

ভক্তবদর নিকে প্রাদুভূব ত 

হি 

 

অন্বয়াৎ ইতরতোঃ চ  

নিনমত ও উপাদাি কারি সংবযাগ ও নবপ্রলম্ভ 

গভবদ পনরকরগবণর 

সনহবত 

নযনি অিয গগাপীবদর 

পনরতযাগ কবর রাসস্থলী 

হবত যাঁর অিুগমি 

কবরনিবলি 

গয ভনক্তবযাবগর সাবথ 

কমব ও জ্ঞাি-বযাগরূপ 

অিযািয পন্থায় 

পরবমশ্ববরর পরমাত্ম্া ও 

ব্রহ্মরূবপর সােৎকার হয় 

 

 

অবথবষু অনভজ্ঞোঃ 

সৃজয ও অসৃজয 

বস্তুসমূবহর মবধয অনভজ্ঞ 

কংস বঞ্চিানবষবয় নকংবা 

ব্রজ সম্বনন্ধ বাৎসলয 

প্রভৃনত গপ্রমপ্রকাশ রূবপ 

অনভজ্ঞ   

চতুোঃষিী-কলানদ 

রবসাপবযাগী সমস্ত 

বস্তুবত নযনি অনভজ্ঞ 

নযনি (শ্রীকৃষ্ণ) 

রবসাপবযাগী ধীরলনলত 

ইতযানদ মূখযরসসমূবহ 

অনভজ্ঞ  

গয ভনক্তবযাগ হবত 

সবববতাভাবব জ্ঞাি হয় 

(গুণাতীত ভনক্তবযাগ 

বযতীত পরমাত্ম্া ও 

ব্রবহ্মর জ্ঞাি হয় িা)  

 

 

স্বরাট্ 

নিজ স্বরূবপই নবরানজত নিজ স্বরূবপ গস্বোয় 

নবরানজত বা নপতা িন্দ 

প্রভৃনত নিজজর সাবথ 

নবরাজমাি হবার জিয 

স্বয়ং নিতয নবরাজমাি নযনি (শ্রীরানধকা) স্বীয় 

কাবন্তর সাবথ 

স্বাধীিকান্তার িযায় 

নবরাজমািা 

গয ভনক্তবযাগ সম্রাবের 

িযায় স্বতন্ত্র অথবাৎ 

পরাধীি িি  

 

গতবি ব্রহ্ম হৃদা য 

আনদকববয় 

নযনি আনদকনব ব্রহ্মার 

হৃদবয় গবদ বা নিজ 

স্বতত্ত্ব প্রকাশ কবরনিবলি 

সংকবল্পর দ্বারাই 

আনদকনব ব্রহ্মার নিকে 

গবদ ও ব্রহ্মাত্ম্ক বৎস ও 

বালকানদ প্রকাশ 

কবরনিবলি  

নযনি আনদরবসর কনব 

ভরত মুনিবক মবির 

দ্বারাই ব্রহ্ম অথবাৎ 

আনদরবসর তত্ত্ব প্রকাশ 

কবরনিবলি 

নযনি জন্মাবনধ তত্ত্বজ্ঞ 

শুকবদববক পরমবেষ্ঠ 

রাসপঞ্চাধযায়াত্ম্ক 

শ্রীভাগবত তত্ত্ব হৃদবয় 

নবস্তার কবরি  

িারবদর হৃদবয় সদা 

বতব মাি গয ভনক্তবযাগ 

িারবদর কৃপায় 

বযাসবদববর কাবি 

প্রকানশত হবয়নিল  

 

মুহযনন্ত যৎসূরয়োঃ 

এমিনক জ্ঞািীবদর দ্বারাও 

দুবববাধয 

যার গযাগমায়ার প্রভাবব 

ভব-িারদ প্রভৃনত গদবগণ 

নববমানহত হি  

গয তত্ত্ব প্রাকৃতভাবব 

বণবিা করবত নগবয় 

কনবগণও মুহযমাি হি ।  

গয শ্রীভাগবত হবত 

ভক্তগণ রসাস্বাদি জনিত 

আিন্দমূেব া প্রাপ্ত হি, 

অথবা যাঁবদর ভক্তগণও 

গমানহত   হি । উদাোঃ 

গতজ, জল ও মৃনতকানদর 

স্বরূপধমব বযতযয় **  

গয ভনক্তবযাবগ 

স্বতোঃপ্রববশ লাভ করবত 

নগবয় বনশষ্ঠ প্রভৃনত 

অজ্ঞািতা লাভ কবরবিি   

গতবজাবানরমৃদাং 

যথা নবনিমবয়া 

গমাহােি অবস্থায় গযমি 

অনগ্ন, জল ও মাটিবত 

একটিবত আবরকটি ববল 

ভ্রম হয় ঠিক গতমনি তাঁর 

নচদ্রূপবক জে ববল ভ্রম 

হয় 

প্রকেকাবল তাঁর 

অপ্রাকৃত নচন্ময় নবগ্রহ 

মানয়ক জবির নিকে 

মানয়ক ববল গবাধ হয়  

গয ভগবদ রবস বাচয, 

বযঙ্গাথব সমূবহর অথবা 

ধ্বনি, গুণ ও অলঙ্কার 

সকবলর সগব অথবাৎ 

নিমবাণ প্রপঞ্চ সতয হবয় 

অবলৌনককত্ব গহতু 

চমৎকারী হয়   

গয ভনক্তর বযাপাবর 

নত্রগুণসৃিত্ব নমথযা । ঊদাোঃ 

 

 

 

যত্র নত্রসবগবাহমৃষা 

গয রাধাকৃবষ্ণর স্ব-স্ব 

প্রভাব হবত শনক্তত্রবয়র 

অবস্থাি সতয  

 

 

ধাম্না গস্বি সদা 

নিরস্তকুহকং 

নিজ স্বরূপশনক্তর দ্বারা বা 

স্বভক্ত নিষ্ঠ স্বািুভব-

প্রভাববর দ্বারা বা মাধুযব ও 

ঐশ্বযবয প্রকাশক 

শ্রীনবগ্রবহর দ্বারা সববদা 

কুতকব  নিরস্ত কবরি 

মথুরা িাবম আখযানয়ত  

নিজ ধাবমর দ্বারা এবং 

সববত্র গসইসমবয় 

কৃপাপূববক দনশবত 

শ্রীনবগ্রবহর দ্বারা 

জীবসমূবহর অনবদযা 

(কুহক) নিরস্ত হয় 

নযনি স্বীয় অসাধারবণর 

মাধুযবযাস্বাদ 

সােৎকাররূপ চমৎকার 

প্রভাববর দ্বারা জে 

মীমাংসকবদর কপেপতা 

নিরস্ত কবরি     

তাঁবদর নিতয সম্বন্ধবহতু 

গয রাধাকৃষ্ণ সকল 

কপেতা নিরস্ত কবর 

নিতয নবরাজমাি,  

নকন্তু স্বীয় স্বরূপপ্রভাবব 

অবলৌনকক 

মাধুযবযময়ভাবব 

ভক্তগবণর অিুভবিীয় 

হবয় কুতানকব কগবণর 

কুতকব  নিরাস কবরি   

 

সতযং পরং ধীমনহ 

গসই পরম সতয 

পরবমশ্বর ভগবািবক 

ধযাি কনর । 

‘সতয’ িামক গসই 

শ্রীকৃবষ্ণর আমরা ধযাি 

কনর । 

গসই সতযস্বরূপ 

শ্রীকৃষ্ণবক আমরা ধযাি 

কনর । 

আমরা তাঁবদর ধযাি   

কনর  ।  

আমরা গসই ভনক্ত 

গযাবগর ধযাি (অথবাৎ 

অিুশীলি কনর) । 

** গতবজা-রূপ চন্দ্র প্রভৃনতর রাধাকৃবষ্ণর রাসলীলা দশববি স্তনম্ভত হবয় নিবজর চলিধবমব বযনতক্রম প্রাপ্ত হয়, মুরলী ধ্বনি প্রভৃনত েববণ জল স্তনম্ভত হবয় মৃনতকার 

আকার লাভ কবর এবং মৃনতকার মবধয পাষাণ প্রভৃনতও দ্রবতাবশত তারলয ধমব লাভ কবর ।     

 শ্রী, ভূ ও লীলা শনক্তত্রবয়র উদ্ভব, অথবা গগাপী, মনহষী ও লক্ষ্মীগবণর নবস্তার, নকংবা, অন্তরঙ্গা, বনহরঙ্গা ও তেস্থা । 

গতবজাহীি, জলহীি, ধূনলহীি, দুগ্ধ গযরূপ তাবদর নমলবি উষ্ণ, জলবৎ ও মনলি হয়, গসরূপ নিগুবণ ভনক্তবযাগ সত্ত্ব, রজ, ও তম গুবণর সাবথ নমনলত হবয় 

সানত্ত্বক, রাজস ও তামস িাবম উক্ত হয় ।    
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 ১.১.২ শ্রীমদ্ভাগবত মাহাত্ম্য (ঐশ্বযবয), পরম সবতযর সংজ্ঞা, 

(অনভবধয়) 
 (সূত্র - প্রথমবলাবক মঙ্গলাচরবণ শ্রীিারায়ণ প্রস্তানবত হবয়বিি, নতনি 

গ্রবন্থর সাোৎ নবষয় িাও হবত পাবরি, এই আশঙ্কা নিরসবির জিয এই 

গলাবক নবষয়, তার সাধি, তার অনধকারী ও প্রবয়াজি নিবদব শ করবিি ।)  
 এই গলাবক শ্রীমদ্ভাগববতর নবষয়, প্রবয়াজি, সম্বন্ধ ও অনধকারী নিণীত 

হবয়বি । 
শ্রী ভাোঃ ১.১.২ - [বযাসবদব] 

ধমবোঃবপ্রাজনঝতদকতববাহত্র পরবমা নিমবৎসরাণাংসতাং 

গবদযং বাস্তবমত্র বস্তু নশবদং তাপত্রবয়ানূ্মলিম । 

শ্রীমদ্ভাগববত মহামুনিকৃবত নকং বা পদররীশ্বরোঃ 

সবদযা হৃদযবরুধযবতহত্র কৃনতনভোঃ শুশ্রূষুনভস্তৎেণাৎ ।। 

জে বাসিাযুক্ত সবরকবমর ধমব সমূ্পণবভাবব বজব ি কবর এই ভাগবত পুরাণ পরম 

সতযবক প্রকাশ কবরবি যা গকবল সবববতাভাবব নিমবৎসর ভক্তরাই হৃদয়ঙ্গম 

করবত পাবরি । পরম সতয হবে পরম মঙ্গলময় বাস্তব বস্তু; গসই সতযবক 

জািবত পারবল নত্রতাপ দুোঃখ সমূবল উৎপাটিত হয় । মহামুনি গবদবযাস 

(উপলনির পনরপক্ক অবস্থায়) এই শ্রীমদ্ভাগবত রচিা কবরবিি এবং ভগবতত্ত্ব 

জ্ঞাি হৃদয়ঙ্গম করবত এই গ্রন্থটিই   যবথি । সুতরাং অিয গকািও শাস্ত্রগ্রবন্থর 

আর নক প্রবয়াজি ? গকউ যখি েদ্ধাবিত নচবত এবং একাগ্রতা সহকাবর এই 

ভাগববতর বাণী েবণ কবরি, তখি তাঁর হৃদবয় ভগবতত্ত্বজ্ঞাি প্রকানশত  হয় । 

গলাক নবষয়োঃ  

 অনভবধয় 

 বস্তুনিবদব শ  

 ধমবোঃ গপ্রাজনঝতদকতব – ভুনক্তমুনক্ত বাসিা সমূ্পণবভাবব বজব ি কবর (ধমব, 

অথব, কাম, গমাে) 

 প্র শবের দ্বারা গমাোকাঙ্খাও নিরস্ত হবয়বি । 

 পরমোঃ - পরম সতযবক প্রকাশ কবরবি 

 সবববেষ্ঠ, সুসাধয এবং ফলপ্রানপ্তবতও উপাবদয় ববল শুদ্ধভনক্ত-

গযাগরূপ অনভবধয়ই নববশষরূবপ প্রদনশবত হল । 

 পর অথবাৎ পরমাত্ম্া যাহা দ্বারা মাপা যায়, এমি ধমব; নকংবা 

 পর অথবাৎ শত্রু অথবাৎ সংসার যার দ্বারা লয় করা যায়, 

 প্রকৃত ধমব ও বকতব ধবমবর পাথবকয 

অিুবেদ ১ –  

 ৪ টি পুরুষাথব ধমব, অথব, কাম ও গমাে  

 ধমব আচরণ শুরু হবলই গকবল যথাথব মািব জীববির শুরু হয় 

 মািুষ ও পশুর পাথবকযোঃ 

আহারনিদ্রাভয়দমথুিং চ 

সামািযবমতদ  পশুনভব িরাণাম । 

ধবমবাোঃ নহ গতষামনধবকা নববশবষা 

ধবমবণ হীিাোঃ পশুনভোঃ সমািাোঃ ।। (নহবতাপবদশ) 

অিুবেদ ২ – মািুষ ধমব গথবক অথব ও কাবম অনধক আগ্রহী আর পরবতীবত 

তাবত বযথব হবয় গমাবের প্রনত ধানবত হয় নকন্তু গসটিও কাবমরই রূপান্তর ।   

 নিমবৎসরাণাং সতাং গবদযং - যা গকবল সবববতাভাবব নিমবৎসর ভক্তরাই 

হৃদয়ঙ্গম করবত পাবরি  

 অথবাৎ কমবকাণ্ডনবষয়ক শাস্ত্রসমূহ অবপোও এর গেষ্ঠতা বনণবত 

হবয়বি । 

 শ্রীমদ্ভাগববতর অধীকারী – নিমবল নচত ভক্তগণ 

 শ্রীমদ্ভাগবত নিমবৎসরগবণর গবদয অথবাৎ সাোৎ অিুভব করবত 

সমথব, আর যারা মৎসর তারাও বারবার েবণানদ আবৃনতর দ্বারা মাৎসযব 

অপগত হবল তা অিুভব করবত পাবর, সামািয প্রযবত্ন তারাও ইহা 

জািবার গযাগয । 

অিুবেদ ৩ – 

 ভগবাবির ভক্তরা জেজাগনতক ঈষবা গথবকই মুক্ত  

 সকবলরই শুভাকাঙ্ক্ষী,  

 তাঁরা গচিা কবরি প্রনতদ্বনিতানবহীি সমাজ প্রনতষ্ঠা করার গচিা 

করবি 

 তাঁরা জেবাদীবদর সবঙ্গ প্রনতবযানগতা কবরি িা, গকি িা তাঁরা 

ভগবদ্ধাবমর নদবক এনগবয় চবলবিি,  

 বাস্তব বস্তু -  ভগবাবির স্বরূপ, িাম-রূপ-গুণানদ, ববকুণ্ঠধামসমূহ, 

ভক্তগণ ও ভনক্ত, (এসব িাো অিযসব অবাস্তব) । 

 অথবাৎ জ্ঞািকাণ্ডনবষয়ক শাস্ত্রসমূহ অবপোও এর গেষ্ঠতা বনণবত 

হবয়বি । 

অিুবেদ ৪ – 

 শ্রীমদ্ভাগববতর বস্তুনিবদব শ - পরমতবত্ত্বর সনববশষ ভগবাি রূপ 

o পরমতবত্ত্বর ৩টি রূপ 

o নিনবববশষ < পরমাত্ম্া < সনববশষ ভগবাি  

 শ্রীমদ্ভাগবত > কমবকাণ্ড, জ্ঞািকাণ্ড, উপাসিাকাণ্ড 

 মূল তত্ত্ব এবং তাঁর ববনশিয উভয় সম্ববন্ধই অবগত হওয়া যায় 

 অিুবেদ ৫ – অনচন্তয গভদাবভদ তত্ত্বোঃ গকািনকিুই মূল তত্ত্ব গথবক 

নবচুযত িয়, নকন্তু তা সবত্ত্বও তা সববশনক্তমাি গথবক নভি 
 

এই বাস্তব বস্তুর জ্ঞাবি নক হয় ? তা বলবলি –  

 নশবদং – পরমািন্দদায়ক 

 গপ্রবমর মত ভগবৎ-পাষবদত্ব এর অিুসংনহত (নিধবানরত) ফল, 

আর তাপত্রয়-নবিাশ-রূপ গমাে-প্রানপ্ত এর আিুষনঙ্গক ফল ।    

 তাপত্রবয়ানূ্মলিম - নত্রতাপ সমূবল উৎপাটিত কবর 

 আধযানত্ম্ক তাপ – মি এবং গদহজাত আধযানত্ম্ক গেশ,  

 ১. মায়াবাদ,         ২. ফল-বভাগবাদ । 

 আনধদদনবক তাপ – প্রাকৃনতক নবপযবয়জাত আনধদদনবক গেশ, 

 ১. ইন্দ্র প্রভৃনত গদবতা প্রদত,      ২. গপ্রত প্রভৃনত অপবদবতা প্রদত  

 আনধবভৌনতক তাপ – অিয প্রাণীজনিত আনধবভৌনতক গেশ, 

 ১. জরায়ুজ,     ২. অণ্ডজ,     ৩. গস্বদজ,      ৪. উনদ্ভজ । 

 নত্রতাপ – (‘ভাগবতাকব মরীনচমালা’ - শ্রীল ভনক্তনববিাদ ঠাকুর কৃত)  

 স্বরূপভ্রম,  

 কৃষ্ণবনহমুবখতা,  

 জেবদবহ আত্ম্ানভমাি । 

অিুবেদ ৬ –  

 এর কারণোঃ ভ্রানন্তবশত নিবজবক সব নকিুর অধীশ্বর মবি করা । 

 এর সমাধািোঃ  

 অনচন্তয গভদাবভদ তবত্ত্বর নভনতবত যখি নদবয গচতিার 

নবকাশ হয় । 



“শ্রীমদ্ভাগবত মঙ্গলাচরণ” – PMND 

 
 ‘জীববর যথাথব স্বরূবপ নতনি হবেি ভৃতয’ এটি হৃদয়ঙ্গম 

করা । 

 শ্রীমদ্ভাববতর সূচিা হবে ভগবাবির চরবণ শরণাগনতর মাধযবম । 

দৃিান্তোঃ সমবকাবণ িব্বইটি অংশ আবি, সমতবল দুই-সমবকাবণ অবনস্থত ; 

গসখাবি গযরূপ গকাবণর অনিত্ত্ব নবলীি হবয় যায়, গসরূপ বাস্তব বস্তুর নবজ্ঞাবি 

তাপত্রয়রূপ গকাবণর অনধষ্ঠাি থাকবত পাবর িা । (বগৌেীয় ভাষয) 

 শ্রীমদ্ভাগববত মহামুনিকৃবত –  
 মহামুনি গবদবযাস (উপলনির পনরপক্ক অবস্থায়) এই শ্রীমদ্ভাগবত 

রচিা কবরবিি । 

 মহামুনি িারায়ণ প্রথমতোঃ ও সংবেবপ চতুোঃবলাকী ভাগবত প্রকাশ 

কবরি । 

 ভগবাবির স্বরূপ-রূপ-গুণ-নবভুনত প্রনতপাদক ববল এই মহাপুরাবণর 

‘ভাগবত’ িাম সাথবক । 

 শ্রীমৎ - এই নববশষণ দ্বারা গবাঝাি হবয়বি গয, এই গ্রন্থ শ্রূয়মাি ও রমণীয় 

ববল এবং অথব পযবাবলাচিা করবল অিয গ্রবন্থর গচবয় এর মাহাত্ম্য অনধক 

 নকং বা পদরোঃ - অিয গকািও শাস্ত্রগ্রবন্থর আর নক প্রবয়াজি ? 

অিুবেদ ৭ 

 
 ঈশ্বরোঃ সবদযা হৃদযবরুধযবত - পরবমশ্বর ভগবাি অনবলবম্ব হৃদবয় অবরুদ্ধ 

হি, (অথবাৎ নতনি আর হৃদয় গথবক নিগবমি করবত পাবরি িা এবং এই 

ঈশ্বর অববরাধ েদ্ধা বযাতীতই সানধত হয় । অথবাৎ এটি শ্রীকৃষ্ণাকনষবণী 

মহানবদযা ।) 

 অথবাৎ বহু-ঈশ্বরপূজা প্রনতপাদক শাস্ত্রসমূহ অবপোও এর গেষ্ঠতা 

বনণবত হবয়বি । 

 (সূত্রোঃ তাহবল সকবলই গকি এর েবণ কবর িা? এর উতর, ভাগবত 
েববণর ইো বহুপুণয অথবাৎ সুকৃনত নবিা উৎপি হয় িা । এইজিয ‘কৃনত’ 

শবের প্রবয়াগ ।) 
কৃনতনভোঃ শুশ্রূষুনভস্তৎেণাৎ - গকউ যখি েদ্ধাবিত নচবত এবং একাগ্রতা 

সহকাবর এই ভাগববতর বাণী েবণ কবরি (অথবাৎ দুষৃ্কনতগণ বহু নবলবম্ব 

ভগবািবক লাভ কবরি ।)  

 এখাবি ‘কৃনত’ ও ‘সদযোঃ’ এই দুটি পবদ অকৃনতগণ নকিু নবলবম্ব লাভ 

কবরি জািা যায় । 

েববণেুক – অথবাৎ েবণ করার ইো মাত্র কবরবি, এখিও েবণ কবর নি । 

ভগবাি তৎেণাৎ হৃদবয় আবরূদ্ধ হি । অথবাৎ শ্রীভাগবত অিুশীলবির দ্বারা 

গসইেণ হবত আরম্ভ কবর তাঁবদর েববণর ইো উৎপি হয় এবং েদ্ধার পূবব 

হবতই েবণ করবত থাকবল গপ্রম উৎপি হয়, আর গকউ যনদ েদ্ধার সাবথ েবণ 

কবরি, তাঁবদর গতা কথাই গিই । (সা.দ)  

 শুশ্রূষু 

অিুবেদ ৮ – েবণ পন্থা 

যথাথবভাবব এই জ্ঞাি আহরণ করা সম্ববন্ধ ‘শুশ্রূষু’ শেটি বযবহার করা হবয়বি।  

অিুকূল ভাবোঃ 

 পারমানথবক জ্ঞাি লাভ করার যথাথব পন্থা হবে েদ্ধাবিত নচবত েবণ ।  

 এই অপ্রাকৃত বাণী েবণ করার জিয ঐকানন্তকভাবব উৎকনেত হবত 

হবব । 

 নিষ্ঠাভবর তা েবণ করাই হবে এই জ্ঞাি আহরবণর প্রাথনমক   

গযাগযতা । 

প্রনতকূল ভাবোঃ 

 উদ্ধত ভাবসম্পি হবল এই অপ্রাকৃত বাণী হৃদয়ঙ্গম করা যায় িা । 

 গপশাদানর ভাগবত পাঠকবদর শুরুবতই ভগবাবির অনত অন্তরঙ্গ 

এবং গগাপিীয় লীলানবলাবসর আবলাচিা । (অিুবেদ ৯) 

 এই পন্থাটি অতযন্ত সরল, নকন্তু তার প্রবয়াগ অতযন্ত কঠিি । 

 গববদ নিবদব নশত পারমানথবক উপলনির নবনভি স্তবর উিীত িা হবয়ও, 

গকবলমাত্র শ্রীমদ্ভাগববতর এই জ্ঞাি েবণ করার মাধযবমই গকবল 

সরাসনরভাবব পরমহংস স্তবর উিীত হওয়া যায় । (অিুবেদ ৯) 

 

অত্র – এই গলাবক ‘অত্র’ নতিবার বযবহৃত হবয়বি 

 ১ম ‘অত্র’ – এই শ্রীভাগববতর অিুশীলবিই ঈশ্বর অবরুদ্ধ হি, অিয 

শাস্ত্র অিুশীলবি হি িা । 

 ২য় ‘অত্র’ – এই শ্রীভাগববতর অিুশীলবিই বাস্তব বস্তুবক জািা যায়, 

অিয শাস্ত্র দ্বারা জািা যায় িা । 

 ৩য় ‘অত্র’ -  এই শ্রীভাগববতর অিুশীলবিই অদকতব ধমব নিরূনপত 

হবয়বি, অিয শাবস্ত্র হয় নি ।  (এর দ্বারা অিযািয গযাবগর নিবষধ করা 

হবয়বি) 

 বচতিয চনরতামৃত - 
অজ্ঞাি-তবমর িাম কনহবয় ‘বকতব’ । 

ধমব-অথব-কাম-বমাে-বাঞ্ছা আনদ সব ।। 

তারমবধয গমােবাঞ্ছা বকতব-প্রধাি । 

যাহা বহবত কৃষ্ণভনক্ত হয় অন্তধবাি ।। 

কৃষ্ণভনক্তর বাধক যত শুভাশুভ কমব । 

গসহ এক জীববর অজ্ঞািতবমা-ধমব ।। 

          (দচ.চ. আনদ ১ম পনরবেদ, ৯০,৯২,৯৪) 

‘দুোঃসঙ্গ’ কনহবয়- ‘বকতব’ ‘আত্ম্বঞ্চিা’ । 

কৃষ্ণ, কৃষ্ণভনক্ত নবিু অিয কামিা ।। 

‘প্র’-শবে—গমাে-বাঞ্ছা বকতব-প্রধাি 

এই গলাবক শ্রীধর-স্বামী কনরয়াবিি বযাখযাি ।। 

              (দচ.চ. মধয ২৪.৯৯, ১০১) 

কৃষ্ণভনক্তরসস্বরূপ’ শ্রী-ভাগবত । 

তাবত গবদশাস্ত্র বহবত পরম মহত্ত্ব ।। 

              (দচ.চ. মধয ২৫.১৫০) 

*** জগবত ঔপানধক বাকযসমূহ েবণ করবার নববশষ সুবযাগ আবি, নকন্তু 

হনরকথার নবষম দুনভব ে । (বগৌেীয় ভাষয) 

 

 

শ্রী
মদ্ভ

াগ
বত

গবদান্ত-সূবত্রর রচনয়তা শ্রীল বযাসবদব কতৃব ক প্রদত গবদান্ত-

সূবত্রর ভাষয

তাঁর পারমানথবক জীববির পনরপক্ক অবস্থায় িারদ মুনির 

কৃপায় নতনি গসটি রচিা কবরি

গকবল পরবমশ্বর ভগবাবির কথাই বনণবত হবয়বি

শ্রীদচতিয মহাপ্রভু কতৃব ক অমল পুরাণ ববল অনভনহত হবয়

অিযািয সমস্ত পুরাণ গথবক স্বতন্ত্রয ববল নিরূনপত হবয়বি



“শ্রীমদ্ভাগবত মঙ্গলাচরণ” – PMND 

 

 ১.১.৩ শ্রীমদ্ভাগববতর মাধুযবয (প্রবয়াজি) 
 (সূত্রোঃ এইরূপ শাস্ত্রনশবরামনণ শ্রীমদ্ভাগববতর ঈশ্বর-বশীকারী প্রভৃনত 

প্রভাবময় ঐশ্বযবয ববল এখি মাধুবযবযর কথা বলবিি ) 

শ্রী ভাোঃ ১.১.৩ – [বযাসবদব] 

নিগমকল্পতবরারগবনলতং ফলং 

শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতম । 

নপবত ভাগবতং রসমালয়ং 

মুহুরবহা রনসকা ভুনব ভাবুকাোঃ ।। 

গহ নবচেণ এবং নচন্তাশীল মািুষ, কল্পবৃেরূপী ববনদক শাবস্ত্রর অতযন্ত সুপক্ক 

ফল শ্রীমদ্ভাগবত আস্বাদি করুি । তা শ্রীল শুকবদব গগাস্বামীর শ্রীমুখ গথবক 

নিোঃসৃত হবয়নিল । তাই এই ফলটি আরও অনধক উপাবদয় হবয়বি, যনদও এই 

অমৃতময় রস মুক্ত পুরুবষরা পযবন্ত আস্বাদি কবর থাবকি । 

গলাক নবষয়োঃ  

 প্রবয়াজি 

 আনশববাদ 

নিগম – সকল সাশ্বত সবতযর এবং চরম তবত্ত্বর নিগমি বা প্রকেি হবয়বি যাহা 

হবত, তাই হল নিগম বা গবদ । 

গনলত – বৃবেই পক্ক হবয় স্বয়ংই পনতত হবয়বি, নকন্তু গকউ বলপূববক পানতত 

কবর নি । 

নপবত – ফবে ভেণ করবত িা ববল পাি করবত বলা হল গকি? উতবর 

বলবিি, আম প্রভৃনত ফবলর িযায় গখাসা, আঁটি প্রভৃনত গহয় অংশ িা থাকায় 

সমস্ত ফলটিই পাি করুি ।  

লয় – রস আস্বাদি জনিত অিম সানত্ত্বক ভাব প্রলয়, গসই পযবযন্ত পাি করুি । 

অথবাৎ এই ফল পাবির দ্বারা স্তম্ভ প্রভৃনত সানত্ত্বক ভাববর উদয় হয় । গসই প্রলয় 

দশাবত পাবির অস্পিতা গহতু যনদও নবরাম হয়, তাহবলও পুিরায় প্রবুদ্ধ হবল 

আবার প্রলয় পযবযন্ত পাি করুি, নকন্তু পনরতযাগ করববি িা । (এজিয ‘মুহুোঃ’ 

পদটি বযবহার হবয়বি) । 

শ্রীল প্রভুপাদ-কৃত তাৎপযব 

(অিুবেদ ১) 

 পূবববতী দুটি গলাবক স্পিভাবব প্রনতপি হবয়বি গয, শ্রীমদ্ভাগবত তার 

অপ্রাকৃত গুণাবলীর প্রভাবব সমস্ত ববনদক শাবস্ত্রর মবধয সবববাতম । কারণোঃ 

 এই গ্রবন্থ গয জ্ঞাি নবতরণ করা হবয়বি তা সব রকবমর 

জাগনতক কাযবকলাপ এবং পানথবব জ্ঞাবির অতীত । 

 এই গলাবক বণবিা করা হবয়বি গয শ্রীমদ্ভাগবত গকবল উিত জ্ঞাি-সমনন্বত 

শাস্ত্রই িয়, তা হবে সমস্ত ববনদক শাবস্ত্রর সুপক্ক ফল । পোন্তবর বলা 

যায় এটি হবে সমস্ত ববনদক জ্ঞাবির সারানতসার । 

 েবণ পন্থাোঃ এই সমস্ত তথয নবববচিা কবর বধযব এবং নবিয় সহকাবর তা 

েবণ করা অতযন্ত প্রবয়াজি । ঐকানন্তক েদ্ধা এবং একাগ্রতা সহকাবর 

শ্রীমদ্ভাগববতর বাণী েবণ করা উনচত । 

(অিুবেদ ২)  

 গবদবক কল্পবৃবের সবঙ্গ তুলিা করা হবয়বি । গকি িা তাবত মািুবষর 

জ্ঞাতবয সমস্ত জ্ঞাি রবয়বি । 

 শারীনরক জ্ঞাি 

 মািনসক জ্ঞাি 

 আধযানত্ম্ক জ্ঞাি  

 নবনধবদ্ধ জ্ঞাবির মাধযবম জীববক ক্রমান্ববয় পারমানথবক স্তবর উিীত করা 

হয় এবং সবববাচ্চ পারমানথবক জ্ঞাি হবে সমস্ত নদবয আিন্দ বা রবসর 

আধার পরবমশ্বর ভগবািবক জািা । 

রসতত্ত্ব 
 সংজ্ঞাোঃ 

এই জে জগবতর প্রথম জীব ব্রহ্মা গথবক শুরু কবর একটি িগণয নপপীনলকা 

পযবন্ত সকবলই ইনন্দ্রয়ািুভূনত-প্রসূত অিয গকাি রকম সুখ আস্বাদি করবত 

চায়। এই সমস্ত ইনন্দ্রয় সুখগুনলবক বলা হয় রস । 

 প্রকারবভদোঃ ববনদক শাবস্ত্র নিম্ননলনখত বাবরাটি রবসর উবেখ করা 

হবয়বিোঃ 

মুখযোঃ গগৌণোঃ 
১) শান্ত,  

২) দাসয,  

৩) সখয,  

৪) বাৎসলয,   

৫) মাধুযব । 

 

১) গরৌদ্র,  

২) অদু্ভত,  

৩)হাসয,  

৪) বীর,  

৫) করুণ,  

৬) বীভৎস,  

৭) ভয়ািক ।  

 রবসর পাত্রোঃ (অিুবেদ ৪) 

 নবজাতীবয় রস নবনিময় অসম্ভবোঃ 

এই সমস্ত রসগুনল মািুবষর সবঙ্গ মািুবষর অথবা পশুর সবঙ্গ পশুর মবধয গদখা 

যায়। মািুবষর সবঙ্গ অিয গকাি জীববর এই ধরবির নবনিমবয়র সম্ভাবিা গিই। 

রবসর নবনিময় স্বজানতর মবধযই হবয় থাবক ।  

 স্বজাতীয়োঃ 

গুণগতভাবব জীবাত্ম্া পরবমশ্বর ভগবাবির স্বজাতীয় । তাই নচন্ময় স্তবর 

পরবমশ্বর ভগবাবির সবঙ্গ জীববর রস-নবনিময় পূণবরূবপ প্রকানশত হয় । 

 রবসর উৎসোঃ (অিুবেদ ৫) 

 পরবমশ্বর ভগবাি - রবসা বব সোঃ (শ্রুনত মবন্ত্র) 

 রবসর পূণব অিুভূনতোঃ (অিুবেদ ৬) 

 শ্রুনত মবন্ত্র বলা হবয়বি গয প্রনতটি জীবই তার স্বরূবপ গকাি নববশষ 

রবস পরবমশ্বর ভগবাবির সবঙ্গ সম্পকব যুক্ত ।  

 মুক্ত অবস্থাবতই গকবল জীববর স্বরূপগত রস পূণবরূবপ অিুভূত হয় । 

 রবসর নবকৃত প্রনতফলিোঃ (অিুবেদ ৭) 

 জে জগবত গয রস আস্বানদত হবয় থাবক তা প্রকৃত রবসর নবকৃত 

প্রনতফলি এবং অনিতয ।  

 জে জগবত রবসর গয প্রকাশ গদখা যায় তা হবে নচন্ময় রসগুনলর 

জেজাগনতক রূপ-তা প্রকৃত রস িয় । 

 রবসর গুরুত্বোঃ 

 তাই নযনি এই সমস্ত রসগুনলর সম্ববন্ধ সমূ্পণবভাবব অবগত হবয়বিি, 

যা হবে সমস্ত কাযবকলাবপর গমৌনলক অিুবপ্ররণা, নতনি বুঝবত 

পাবরি নকভাবব প্রকৃত রসগুনল জে জগবত নবকৃতভাবব প্রনতফনলত 

হবে ।  

 যাঁরা যথাথব তত্ত্বজ্ঞািী তাঁরা তাঁবদর নচন্ময় স্বরূবপ যথাথব রস আস্বাদি 

করার প্রয়াস কবরি । 

 



“শ্রীমদ্ভাগবত মঙ্গলাচরণ” – PMND 

 
 রস সম্ববন্ধ অজ্ঞতার ফলোঃ (অিুবেদ ৭) 

 অল্পবুনদ্ধ-সম্পি আধযাত্ম্বাদীরা গযবহতু নবনভি রস সম্ববন্ধ অজ্ঞ, তাই 

তাঁরা ব্রবহ্ম লীি হবয় যাওয়ার সাযুজয মুনক্তর ঊবধ্বব  অগ্রসর হবত 

পাবরি িা । 

 সুপক্ক ফল ভাগবত আস্বাদবির পূববশতব োঃ (অিুবেদ ৮) 

 এই গলাবক স্পিভাবব বযক্ত হবয়বি গয শ্রীমদ্ভাগবত গযবহতু ববনদক 

জ্ঞাবির সুপক্ক ফল, তাই তা মুক্ত অবস্থাবতই আস্বাদি করা যায় ।  

 েদ্ধাযুক্ত নচতোঃ েদ্ধাযুক্ত নচবত এই অপ্রাকৃত শাস্ত্র েবণ করার ফবল 

হৃদয় ভবর এই পূণব আিন্দ আস্বাদি করা যায় ।  

 শ্রীল শুকবদব গগাস্বামীর শ্রীমুখ গথবক এই নবষয়টি এমিভাবব 

প্রকানশত হবয়বি গয, গয গকািও নিষ্ঠাবাি গোতা যনদ 

েদ্ধাযুক্ত নচবত েবণ কবরি, তা হবল নতনি তৎেণাৎ গসই 

অপ্রাকৃত রস আস্বাদি করবত পাবরি, যা হবে জেজাগনতক 

রস গথবক সমূ্পণব নভি । (অিুবেদ ১১) 

 তবব যথাথব বক্তার কাি গথবক এই বাণী েবণ করবত হবব – যার-

তার কাি গথবক শ্রীমদ্ভাগবত েবণ করবল চলবব িা ।  

 যথাথব গুরুপরম্পরার ধারায় এই জ্ঞাি আহরণ করবত হয় ।  

 িারদ মুনি  বযাসবদব  শুকবদব  পরীনেৎ 

 পরবমশ্বর ভগবাবির লীলানবলাস বদ্ধ জীববদর গথবক মুক্ত পুরুষবদর 

আরও গবনশ কবর আকৃি কবরোঃ  

 উদাহরণোঃ শুকবদব গগাস্বামী  

 জবন্মর পূববব গথবকই মুক্ত পুরুষ নিবলি । 

 জবন্মর পর তাঁবক গকাি রকম পারমানথবক নশোলাবভর সংস্কার 

করবত হয় নি । 

 জে জগবতর নতিটি গুবণর অতীত । 

নকন্তু তথানপ নতনি ববনদক গলাবক বনন্দত পরবমশ্বর ভগবাবির অপ্রাকৃত রবসর 

প্রনত আকৃি হবয়নিবলি । 

 ভগবাবির সনববশষত্ব প্রনতপাদিোঃ 

 গসই পরবমশ্বর ভগবাি অবশয নিনবববশষ বা নিরাকার িি, গকি িা 

রস আস্বাদি করা গকবল সনববশষ পুরুবষর পবেই সম্ভব । 

(অিুবেদ ৯) 

 সববাকষবক শ্রীমদ্ভাগবতোঃ 

 পরবমশ্বর ভগবাবির অপ্রাকৃত লীলানবলাবসর কানহিী বনণবত হবয়বি,  

 শ্রীল শুকবদব গগাস্বামী তা অতযন্ত সুসংবদ্ধভাবব বণবিা কবরবিি ।  

 এইভাবব গসই নবষয়টি সকলবকই এমি নক ব্রহ্ম-গজযানতবত লীি 

হবয় যাওয়ার প্রয়াসী মুমুেুবদরও আকৃি কবর । 

 শুকমুখাৎ - পরম ঊর্দ্ধ্ব চূো শ্রীিারায়ণ  ব্রহ্ম-শাখা  িারদ-শাখা  

বযাস-শাখা  শুক-মুখ  সূত প্রভৃনত শাখা (ধীবর ধীবর পতবির ফবল 

অখনণ্ডত আবি) । 

 শুকই নিবজর চঞু্চর দ্বারা অমৃত নিষ্ক্রামবণর জিয দ্বার কবর 

নদবয়বিি, গস জিয তা আরও রসাল হবয়বি ।  

**(বসজিয গুরুপরম্পরা বযতীত নিজ বুনদ্ধববল শ্রীভাগববতর আস্বাদবি প্রবৃত 

হবল আংনশক পািাসনক্ত সূনচত কবর ।) 

(অিুবেদ ১০) 

শুকমুখাৎোঃ সংসৃ্কত ভাষায় টিয়া পানখবক বলা হয় শুক । এই শুক পেী যখি 

তার রনক্তম চঞু্চ নদবয় গকাি পক্ক ফবলর স্বাদ গ্রহণ কবর, তখি গসই ফল আরও 

মধুর হবয় ওবঠ । ববনদক কল্পবৃবের এই সুপক্ক ফল গতমিই শ্রীল শুকবদব 

গগাস্বামীর শ্রীমুখ গথবক নিোঃসৃত হবয়বি ববল আরও মধুর হবয় উবঠবি ।  

শুকবদব গগাস্বামীর নববশষ গযাগযতাোঃ শুকবদব গগাস্বামী তাঁর নপতৃবদববর কাি 

গথবক প্রাপ্ত শ্রীমদ্ভাগবত যথাযথভাবব আবৃনত করবত পাবরি ববল তাঁবক শুক 

পেীর সবঙ্গ তুলিা করা হয় নি, সমস্ত গেণীর মািুবষর উপযুক্ত কবর তা প্রদাি 

করার গযাগযতার জিযই তাঁবক শুক পেীর সবঙ্গ তুলিা করা হবয়বি । 

 পরম্পরা ধারায় ভাগববতর অবতরণোঃ (অিুবেদ ১১) 

 এই সুপক্ক ফলটি অপ্রাকৃত জগবতর সবববাচ্চ গলাক কৃষ্ণবলাক গথবক 

হঠাৎ পনতত হয় নি । পোন্তবর, তা অতযন্ত সাবধািতার সবঙ্গ গুরু-নশষয-

পরম্পরার মাধযবম সমূ্পণব অনবকৃতভাবব এবং অেতভাবব এখাবি নিবয় 

আসা হবয়বি ।  

 শ্রীল শুকবদব গগাস্বামী অতযন্ত সাবধািতার সবঙ্গ স্তবর স্তবর এই 

পারমানথবক তত্ত্ব উবন্মাচি কবরবিি ।   

 গয সমস্ত মূখব মািুষ পারমানথবক পরম্পরার অন্তভুব ক্ত িয়, তারা শ্রীল 

শুকবদব গগাস্বামীর পদাঙ্ক অিুসরণ িা কবর পারমানথবক জগবত সবববাচ্চ 

রস রাসলীলার তত্ত্ব গবাঝার গচিা কবর মহানবপযববয়র সৃনি কবর ।  

 ভাগবত-সম্প্রদাবয় নিবদব শ গদওয়া হবয়বি গয, ভনবষযবতও 

শ্রীমদ্ভাগববতর তত্ত্ব সম্ববন্ধ নশোলাভ করবত হবব শ্রীল শুকবদব 

গগাস্বামীর উপযুক্ত প্রনতনিনধর কাি গথবক ।  

 গপশাদানর ভাগবত-পাঠকবদর ভাগবত পাঠ কখিই গশািা উনচত িয় ।  

 তাবদর গদাষোঃ এই ধরবির মািুবষরা সাধারণত শ্রীমদ্ভাগববতর নবষয়বস্তুর 

গুরুত্ব স্তবর স্তবর হৃদয়ঙ্গম িা কবর সরাসনর শ্রীমদ্ভাগববতর সবচাইবত 

গগাপিীয় নবষয়টি (রাসলীলা ) নিবয় আবলাচিা করবত শুরু কবর ।  

 এর প্রভাবোঃ নকিু নকিু মািুষ ভগবাবির এই লীলা-নবলাসবক অলীল ববল 

মবি কবর, আর নকিু গলাক তাবদর মূখব ভাবষযর দ্বারা তা ঢ্াকবার গচিা 

কবর ।  

 শ্রীমদ্ভাগবত এত সাবধািতার সবঙ্গ প্রদাি করা হবয়বি গয, ঐকানন্তক এবং 

নিষ্ঠাবাি গোতা শ্রীল শুকবদব গগাস্বামী অথবা তাঁর আদশব প্রনতনিনধর 

শ্রীমুখ গথবক এই অমৃতময় রস পাি করার ফবল তৎেণাৎ ববনদক জ্ঞাবির 

সুপক্ক ফল আস্বাদি করবত পাবরি । (অিুবেদ ১২) 

 


