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১ম স্কন্ধ – ১ম অধ্যায় - ঋষিদের প্রশ্ন 
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১-৩ –  মঙ্গলাচরণ 
 

৪-৮: ঋষিদের প্রশ্ন ষিজ্ঞাসার পটভূষম 

 ১.১.৪ – নেষমিারদণয ঋষিদের যজ্ঞ – 

এক সময় শ ৌনক আদি ঋদিরা পরমমশ্বর ভগবান এবং তাাঁ র ভক্তমির প্রীদত 

সাধমনর জনয দবষু্ণ-তীর্থ ননদমিারমযয সহস্র বিথ বযাপী এক যজ্ঞ অনুষ্ঠান 

কমরদিমেন । 

নেষমি – শযখামন কামাদি  ত্রুগযমক  ীঘ্রই দবনা  করা যায় ।  

যাৎপদযমর ষবদেি ষেক – 

 পূবথবতী দতনটি শলাক হমে শ্রীমদ্ভাগবমতর ভূদমকাস্বরূপ । এখন এই মহান 

 াস্ত্রগ্রমের মূে দবিয়টি উপস্থাপন করা হমে । শ্রীে শুকমিব শগাস্বামী 

প্রর্ম শ্রীমদ্ভাগবত শ ানান, তারপর দিতীয়বার তার পুনরাবৃদি হয় 

ননদমিারমযয । 

 নেষমিারদণযর ইষযিাস – বায়বীয় তমে উমেখ রময়মি শয এই 

ব্রহ্মামের কাদরগর ব্রহ্মা একটি দব াে চাকার কর্া দচন্তা কমরদিমেন, যা 

এই ব্রহ্মােমক পদরমবষ্টন কমর র্াকমব । শসই দব াে চমের শকন্দ্রটি 

ননদমিারযয নামক একটি দবম ি স্থামন রময়মি । শতমনই, বরাহ পুরামযও 

ননদমিারযয উমেখ রময়মি, শসখামন বযথনা করা হময়মি শয এই স্থামন 

যজ্ঞ-অনুষ্ঠান করার ফমে আসুদরক মমনাভাবাপন্ন মানুিমির  দক্ত নষ্ট 

হময় যায় ।  

 মিাে ঋষিদের িেকলযাণ – মহান ঋদিরা সমস্ত জীমবর যর্ার্থ সুহৃি, 

এবং তাাঁ রা বযদক্তগত অমনক অসুদবধা হমেও তাাঁ রা সবথিাই পরমমশ্বর 

ভগবামনর শসবায় এবং জনসাধারমযর মঙ্গে সাধমন যুক্ত র্ামকন ।  

 শ্রীদবষু্ণ  একটি দব াে বৃমের মমতা  

 অনয সকমে-স্বমগথর শিবতা, মানুি, দসদ্ধ, চারয, দবিযাধর এবং অনয সমস্ত 

জীমবরা  শসই বৃেটির  াখা-প্র াখা এবং পত্র-স্বরূপ ।  

 এই বৃেটির মূমে জে দসঞ্চন করা হমে বৃেটির দবদভন্ন অঙ্গ-প্রতযঙ্গগুদের 

আপনা শর্মকই পুদষ্টসাধন হয় । 

 ১.১.৫ – সূয গগাস্বামীদক ঋষিদের প্রশ্ন ষিজ্ঞাসা – 

একদিন প্রাতঃকামে শসই শ ৌনকাদি ঋদিরা হুতাদিমত আহুদত প্রিান কমর 

সমাদৃত আসমন উপদবষ্ট শ্রীে সূত শগাস্বামীমক শ্রদ্ধার সমঙ্গ এই প্রশ্নগুদে 

দজজ্ঞাসা কমরদিমেন । 

যাৎপদযমর ষবদেি ষেক – 

 প্রাতঃকাে হমে পারমাদর্থক কাযথকোপ অনুষ্ঠামনর সবথমশ্রষ্ঠ সময় । 

 বযাসদেব ও বযাসাসদের যাৎপযম  – মহদিথরা শ্রীমদ্ভাগবমতর বক্তামক 

শ্রদ্ধা সহকামর বযাসাসন নামক উচ্চ-আসন প্রিান কমরদিমেন । শ্রীে 

বযাসমিব হমেন সমস্ত মানুমির আদি গুরু । অনয সমস্ত গুরুমিব তাাঁ র 

প্রদতদনদধ বমে গযয করা হয় । যর্ার্থ প্রদতদনদধ হমেন দতদন, দযদন 

যর্াযর্ভামব বযাসমিমবর দৃদষ্টভদঙ্গ প্রিান করমত পামরন । 

 প্রশ্ন করার মদোভাব – ভাগবমতর শশ্রাতারা স্পষ্টভামব তার অর্থ 

হৃিয়ঙ্গম করার জনয বক্তার কামি প্রশ্ন করমত পামরন, তমব তা কখনই 

উদ্ধত মমনাভাব দনময় করা উদচত নয় । ভাগবমতর বক্তা এবং শসই 

দবিময়র প্রদত গভীর শ্রদ্ধা ীে হময় দবনীতভামব প্রশ্ন করা কতথ বয । শসই 

পো ভগবদ্গীতামতও দনমিথ দ ত হময়মি । 

(উৎস - তাৎপযথ ৫-৭) 
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া গুরু-পরম্পরার ধ্ারায় বযাসদেদবর আেেম প্রষযষেষধ্

সবমদযাভাদব যাাঁ দের ইষিয়গুষল সংযয কদর পূবমবযী আচাযমদের প্রেষেময পথ অেুসরণ কদরে

যাাঁ দের গেয়াল-েুষেময ভাগবদযর অথম বা কেথম কদর বকৃ্তযা গেে ো

অযযন্ত সাবধ্ােযার সদঙ্গ পূবমবযী গয-সমস্ত আচাযমরা অষবকৃযভাদব এই পারমাষথমক জ্ঞাে প্রোে কদর 

গগদছে, যাাঁ দের পোঙ্ক অেুসরণ কদর যাাঁ দের কাযম  সম্পােে কদরে

গগাস্বামী অথবা শ্রীল বযাসদেদবর উপযুক্ত প্রষযষেষধ্দক অবেযই সব রকদমর পাপ গথদক মুক্ত িদয িদব 

অবেযই সমস্ত নবষেক োদে পারেেী িদয িদব 

সব ক’টি োেমষেক মযবাে সম্বদন্ধ যথাথমভাদব অবগয, যাদয গসগুষল েণ্ডে কদর শ্রীমদ্ভাগবদযর 

আষস্তকযবাে পূণমরূদপ প্রষযষ্ঠা করা যায়
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 ১.১.৬-১.১.৮ – ঋষিদের সূয গগাস্বামীর গুে বণমে – 

৬ অনঘ দনষ্পাপ 

অধীতাদন মহাভারত আদি ইদতহাস সহ অষ্টাি  পুরায এবং 

সমস্ত ধমথ াস্ত্র সদু্গরুর কামি অধযয়ন কমরমিন 

আখযাতাদন বযাখযাও কমরমিন 

৭ শবি-দবিাম  

শশ্রষ্ঠ 

সমবথািম শবিদবদ  (বযাসমিমবর জ্ঞান প্রাপ্ত হময়মিন)  

 পরাবর-দবিঃ শভৌদতক এবং আদধমভৌদতক জ্ঞান সম্বমে অদভজ্ঞ । 

৮ শসৌময সরে, দনমথে  

দিগ্ধ দবনীত এবং শ্রদ্ধা ীে 

যাৎপদযমর ষবদেি ষেক – (দলাক ৬)  

 শ্রবণ-কীযম দের মািাত্ম্য – শ্রবয করা এবং বযাখযা করা পাঠ করার শর্মক 

অদধক গুরুত্বপূযথ । শকবে শ্রবয এবং দবমলিয করার মাধযমম এই  াস্ত্রজ্ঞান 

হৃিয়ঙ্গম করা যায় । এই তত্ত্ব দবমলিয করামক বো হয় কীতথ ন । এই দুটি 

পো-শ্রবয এবং কীতথ ন হমে পারমাদর্থক জীবমন উন্নদত করার সব চাইমত 

গুরুত্বপূযথ অঙ্গ । দযদন যর্ার্থ সিগুরুর কামি দবনীতভামব শ্রবয করার 

মাধযমম এই অপ্রাকৃত জ্ঞান োভ কমরমিন, দতদনই শকবে শসই দবিয় 

যর্াযর্ভামব দবমলিয করমত পামরন । 

যাৎপদযমর ষবদেি ষেক – (দলাক ৭)  

 শ্রীমদ্ভাগবয হমে ব্রহ্মসূত্র বা বািরায়য শবিান্ত-সূমত্রর যর্ার্থ ভািয । 

এমক যর্ার্থ বো হমে, শকন না বযাসমিব হমেন শবিান্ত-সূত্র এবং 

শ্রীমদ্ভাগবত বা সমস্ত নবদিক  ামস্ত্রর সারমমথ-এই দুইময়র প্রমযতা । 

বযাসমিব িাড়াও অনয কময়কজন ঋদি ি’টি নবদিক ি থন প্রযয়ন কমর 

শগমিন । তাাঁ রা হমেন-শগৌতম, কযাি, কদপে, পতঞ্জদে, নজদমদন এবং 

অষ্টাবে ।  

 শ্রীে বযাসমিবমক ভগবান বমে সমম্বাধন করা হময়মি শকন না দতদন 

হমেন ভগবামনর  ক্তযামব  অবতার । 

গলাকাভযাস 

গবত্থ ত্বং গসৌময যৎসবমং যত্ত্বযস্তেেুগ্রিাৎ । 

ব্রুয়ুুঃ ষিগ্ধসয ষেিযসয গুরদবা গুিযমপুযয ।। 

শযমহতু আপদন শ্রদ্ধা ীে এবং দবনীত, তাই আপনার গুরুমিমবরা 

দবম িভামব অনুগ্রহ কমরমিন । শকন না, দিগ্ধ স্বভাবসম্পন্ন অর্থাৎ প্রীদত ীে 

দ মিযর কামিই গুরুবগথ অদত দনগূঢ় রহসয বযক্ত কমরন । (মলাক ৮) 

যাৎপদযমর ষবদেি ষেক – (দলাক ৮)  

 পারমাদর্থক জীবমন দসদদ্ধোমভর যর্ার্থ উপায় হমে শ্রীে গুরুমিমবর 

সন্তুদষ্টদবধান করা এবং তার ফমে তাাঁ র আন্তদরক আ ীবথাি োভ করা । 

 শ্রীে দবশ্বনার্ চেবতী ঠাকুর তাাঁ র দবখযাত গুবথষ্টকমম বমেমিনঃ 

যসয প্রসাোদ্ ভগবৎপ্রসাদো যসযাপ্রসাোন্ন গষযুঃ কুদযািষপ । 

ধ্যায়ংস্ত্তবংস্তসয যেষেসন্ধযং বদে গুদরাুঃ শ্রীচরণারষবেম্ ।। 

অর্থাৎ ‘‘দযদন প্রীত হমে পরমমশ্বর ভগবান সন্তুষ্ট হন এবং দযদন অসন্তুষ্ট 

হমে জীমবর আর শকান গদত র্ামক না, আমার শসই পরমারাধয গুরুমিমবর 

শ্রীপািপমে আদম আমার সশ্রদ্ধ প্রযদত দনমবিন কদর ।’ 

৯-২৩ – ঋষিদের ৬টি প্রশ্ন 
 

 ১.১.৯ – প্র ১: িীদবর ঐকাষন্তক গশ্রয়ুঃ ষক? 

শহ আয়ুষ্মন! আপদন জনসাধারমযর পরম মঙ্গে দকভামব সাদধত হয়, তা 

সহজমবাধযভামব আমামির কামি শ ানান । 

যাৎপদযমর ষবদেি ষেক – (দলাক ৬)  

 আচাযম  এবং গগাস্বামীরা সবথিাই জনসাধারমযর মঙ্গে দচন্তায় মি 

র্ামকন, দবম ি কমর তাাঁ মির পারমাদর্থক মঙ্গমের জনয ।  

 পারমাষথমক মঙ্গল সাদধত হমে পাদর্থব দহত আপনা শর্মকই সাদধত হময় 

যায় । তাই আচাযথরা জনসাধারমযর পারমাদর্থক মঙ্গমের দনমিথ   দিময় 

র্ামকন । 

[সূত্র – কষলযুদগর মােুদির অধ্ুঃপষযয অবস্থা পরবযী কদয়কটি 

গলাদক বণমো করা িদয়দছ ] 

 ১.১.১০ – কষলযুদগর মেুদির নবষেষ্টযাবলী – 

গলাকাভযাস 

প্রাদয়ণাল্পায়িুুঃ সভয কলাবষিন্ যুদগ িোুঃ । 

মোুঃ সুমেমযদয়া মেভাগযা হ্যযপদ্রুযাুঃ ।। 

শহ মহাজ্ঞানী, এই কদেযুমগর মানুমিরা প্রায় সকমেই অল্পায়ু । তারা 

কেহদপ্রয়, অেস, মন্দ গদত, ভাগযহীন এবং সমবথাপদর তারা দনরন্তর 

শরাগাদির িারা উপদ্রুত । 
 

সংসৃ্কত শ্রীে প্রভুপাি শগৌড়ীয়-ভািয 

অল্প আয়ুিঃ অল্প আয়ু অল্প আয়ু 

মন্দাঃ  অেস পরমার্থ শচষ্টা দবহীন অেস 

সুমন্দ-মতয়ঃ অতযন্ত মন্দ গদত স্বল্পবুদদ্ধ 

মন্দ-ভাগযাঃ দুভথ াগয দবঘ্নবযাকুে (সুতরাং সাধুসঙ্গহীন) 

উপদ্রুতাঃ শরাগাদির িারা উপদ্রুত শরাগাদি দত্রতাপ-প্রপীদড়ত 

যাৎপদযমর ষবদেি ষেক –  

 অল্প আয়ুর কারণ – কদেযুমগর মানুিমির আয় ুঅল্প হওয়ার কারয 

খািযাভাব নয় তার কারয হমে অদনয়ম এবং অনাচার । সুদনয়দেতভামব 

জীবন যাপন করমে, সািাদসমধ খািয আহার করমে শয শকানও মানুি সুস্থ 

ও সরেভামব জীবনধারয করমত পামর । অতযাচার, অতযদধকক 

ইদন্দ্রয়তৃদপ্ত, অমনযর করুযার উপর অতযদধক দনভথ র ীেতা এবং 

কৃদত্রমভামব জীবমনর মান উন্নত করার শচষ্টা মানুমির জীবনী- দক্ত শ ািয 

কমর শনয় । তাই তামির আয় ুকমম যায় । 

 মে-ভাগয – কু-দ োর প্রভামব, মানুিমির আজ আর আত্মজ্ঞান োমভর 

শকান রকম বাসনা শনই । তারা যদি শস সম্বমে জানমতও পামর, 

দুভথ াগযব ত তারা কতকগুদে কপট প্রচারমকর িারা ভ্রান্ত পমর্ পদরচাদেত 

হয় । 

 এই কদেযুমগর সমস্ত আবহওয়া অদবশ্বামস পূযথ । 

 ননদমিারমযযর ঋদিরা সমস্ত অধঃপদতত জীবমির জড় জগমতর বেন 

শর্মক মুক্ত করমত বযগ্র দিমেন, তাই তাাঁ রা এখামন শ্রীে সূত শগাস্বামীমক 

তার দনরামময়র উপায় সম্বমে দজজ্ঞাসা কমরমিন । 
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 ১.১.১১ – প্র ২: আত্ম্া (িষর) যাদয সুপ্রসন্ন িে গসই সবম 

োদের গশ্রাযবযসার ষক ?  

গলাকাভযাস 

ভূরীষণ ভূষরকমমাষণ গশ্রাযবযাষে ষবভাগেুঃ । 

অযুঃ সাদধ্ািত্র যৎসারং সমুদৃ্ধযয মেীিয়া । 

ব্রূষি ভদ্রায়ভূযাোং গযোত্ম্া সুপ্রসীেষয ।। 

বহুদবধ  াস্ত্র রময়মি এবং শসই সমস্ত  ামস্ত্র নানা রকমমর কতথ বয-কমমথর 

দনমিথ   শিওয়া হময়মি, যা বহু বির ধমর দবভাগেমম পাঠ করার ফমে 

শকবে জানমত পারা যায় । তাই শহ মহদিথ, িয়া কমর আপদন শসই সমস্ত 

 ামস্ত্রর সারমমথ সমস্ত জীমবর মঙ্গমের জনয দবমলিয কমর শ ানান, যামত 

তামির হৃিয় সমূ্পযথভামব সুপ্রসন্ন হমত পামর । 

যাৎপদযমর ষবদেি ষেক –   

 কদেযুমগর মানুিমির অধঃপদতত অবস্থার কর্া দবমবচনা কমর 

ননদমিারমযযর ঋদিরা শ্রীে সূত শগাস্বামীমক অনুমরাধ কমরন শয দতদন শযন 

এই সমস্ত  ামস্ত্রর সারমমথ দবমলিয কমরন । শকন না এই যুমগর 

অধঃপদতত জীবমির পমে বযথ এবং আশ্রম ধমথ অবেম্বনপূবথক সমস্ত 

 ামস্ত্রর দ ো হৃিয়ঙ্গম কমর পরম পুরুিার্থ সাধন করা সম্ভব হমব না । 

 ঋদিরা শয শকন এই দবিময় সূত শগাস্বামীমক প্রশ্ন কমরদিমেন তা পরবতী 

শলাকগুদেমত দবমলিয করা হমব । 

 ১.১.১২ – প্র ৩: বাসুদেদবর চষরয (কৃষ্ণাবযাদরর 

উদেেয ষক?)  

শহ সূত শগাস্বামী! আপনার সবথদবধ মঙ্গে শহাক । আপদনও অবগত আমিন শয 

দক উমেম য পরমমশ্বর ভগবান বসুমিব-পত্নী শিবকীর গমভথ  আদবভূথ ত 

হময়দিমেন । (মিবকযাং বসুমিবসয জামতা যসয দচকীিথয়া) 

যাৎপদযমর ষবদেি ষেক –   

 সাত্বযাং পষয – সৎ কর্াটির অর্থ হমে পরম সতয । আর শয সমস্ত মানুি 

শসই পরম সমতযর শসবা কমরন, তাাঁ মির বো হয় ‘সাত্বত’ । আর পরমমশ্বর 

ভগবামনর, দযদন এই ধরমনর শুদ্ধ ভক্তমির রো কমরন, তাাঁ র আমরক নাম 

‘সাত্বতাং পদতঃ ।’  

 ভদ্রম্ অর্থাৎ ‘আপনার সবথদবধ মঙ্গে শহাক’, কর্াটির মাধযমম শ্রীে সূত 

শগাস্বামীর কাি শর্মক পামতত্ত্ব সম্বমে জানবার জনয ঋদিমির বযাকুেতা 

প্রকা  পামে । 

 ১.১.১৩ – শ্রবদণর আগ্রি –  

শহ সূত শগাস্বামী! যাাঁ র অবতার এবং আদবভথ াব সমস্ত জীমবর মঙ্গে এবং সমৃদদ্ধর 

জনয হময় র্ামক, আমরা শসই বাসুমিমবর েীোসমূহ শ্রবয করমত অদভোিী । 

আপদন অনুগ্রহ কমর গুরু-পরম্পরায় েব্ধ শসই জ্ঞান আমামির কামি বযাখযা 

করুন, শকন না তা শ্রবয ও কীতথ মন উভময়রই কেযায সাদধত হয় । 

যাৎপদযমর ষবদেি ষেক –   

                                                           
1 দ োষ্টক ২য় শলাক দ্রষ্টবয  

“বক্তা ও গশ্রাযার গযাগযযা” 

 শ্রবণ-পন্থা – পরম সতয সম্বমে অপ্রাকৃত বাযী শ্রবয করার পো এখামন 

বদযথত হময়মি ।  

 গশ্রাযার গযাগযযা – এই বাযী শ্রবয করার প্রর্ম শযাগযতা হমে শয 

শশ্রাতামক তা শ্রবয করার জনয ঐকাদন্তভামব আগ্রহী হমত হমব ।  

 বক্তার গযাগযযা – পূবথতন আচাযথমির পরম্পরায় যুক্ত হমত হমব । 

 সূত শগাস্বামী এবং ননদমিারমযযর ঋদিরা-উভময়র শেমত্রই এই 

শযাগযতাগুদে যর্াযর্ভামব প্রকা  শপময়মি, শকন না শ্রীে সূত শগাস্বামী 

শ্রীে বযাসমিমবর ধারায় এই জ্ঞান োভ কমরদিমেন এবং ননদমিারমযযর 

ঋদিরা সকমেই দিমেন শসই পরম তত্ত্বজ্ঞান োমভ ঐকাদন্তকভামব  

প্রয়াসী । 

 ১.১.১৪ – ভগবাে শ্রীকৃদষ্ণর ষেবয োম – 

গলাকাভযাস 

আপন্নুঃ সংসৃষযং গ ারাং যন্নাম ষববদো গৃণন্ । 

যযুঃ সদেযা ষবমুদচযয যষিদভষয স্বয়ং ভয়ম্ ।। 

জন্ম-মৃতুযর ভয়ঙ্কর আবমতথ  আবদ্ধ মানুি দবব  হময়ও পরমমশ্বর ভগবান 

শ্রীকৃমষ্ণর দিবয নাম উচ্চারয করমত করমত অদচমরই শসই সংসারচে 

শর্মক মুক্ত হয়, শসই নামম স্বয়ং মহাকােও ভীত হন । 

যাৎপদযমর ষবদেি ষেক –   

“োম মািাত্ম্য” 

 সবথ দক্তমান বাসুমিব তাাঁ র দিবয নামম তাাঁ র সবথ দক্ত অপথয কমরমিন । 1  

 শ্রীকৃমষ্ণর নাম শ্রীকৃমষ্ণর শর্মক অদভন্ন । তাই শ্রীকৃমষ্ণর নাম শ্রীকৃমষ্ণরই 

মমতা সবথ দক্তমান । তাাঁ মির মমধয শকান পার্থকয শনই, তাই শয শকউই 

মহা দবপমিও পরমমশ্বর ভগবান শ্রীকৃমষ্ণর দিবয নামমর আশ্রয় গ্রহয 

করমত পামরন । 

 দবব  হময় অর্বা পাদরপাদশ্বথক অবস্থার প্রভামব, বাধয হময়ও যদি শকউ 

শ্রীকৃমষ্ণর দিবয নাম উচ্চারয কমরন, তা তাাঁ মক জন্ম-মৃতুযর আবতথ  শর্মক 

মুক্ত হমত সাহাযয করমত পামর । 

 ১.১.১৫ – ভক্ত ও গঙ্গা – 

গলাকাভযাস 

যৎপােসংশ্রয়াুঃ সূয মুেয়ুঃ প্রেমায়োুঃ । 

সেযুঃ পুেন্তুযপসৃ্পষ্টাুঃ স্বধু্মেযাদপা’েুদসবয়া ।। 

শহ সূত শগাস্বামী, শয সমস্ত মহদিথরা সবথমতাভামব পরমমশ্বর ভগবামনর 

শ্রীপািপমের আশ্রয় গ্রহয কমরমিন, তাাঁ মির সঙ্গ-প্রভামব অর্থাৎ ি থন 

মাত্রই জীব পদবত্র হয়, দকন্তু সুরধুনী গঙ্গার জে সাোৎ শসবা অর্থাৎ স্প থন, 

অবগাহন আদি করার পমরই শকবে মানুিমক পদবত্র কমর । 

যাৎপদযমর ষবদেি ষেক –   
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“শুদ্ধ ভদক্তর মািাত্ম্য”  

 গঙ্গা এবং শুদ্ধভদক্তর মদধ্য যুলো – পরমমশ্বর ভগবামনর ভমক্তর 

পাবনী  দক্ত গঙ্গার শর্মকও অদধক । িীঘথকাে ধমর গঙ্গার জমে অবগাহন 

করমে এবং গঙ্গার জে পান করমে পারমাদর্থক মঙ্গে সাদধত হয় । দকন্তু 

ভগবামনর শুদ্ধ ভমক্তর কৃপা শয শকান জীবমক তৎেযাৎ সব রকমমর 

কেুি শর্মক মুক্ত করমত পামর ।  

 ভগবাদের শ্রীপােপদের আশ্রয় গ্রিণ করার অথম ষক ? – পরমমশ্বর 

ভগবামনর শ্রীপািপমের আশ্রয় গ্রহয করার অর্থ হমে ভগবামনর শুদ্ধ 

ভমক্তর আশ্রয় গ্রহয করা ।  

 প্রভুপাে ও ষবষু্ণপাে অথম ষক ? – ভগবামনর শুদ্ধ ভক্তমির একমাত্র 

কাজ হমে পরমমশ্বর ভগবামনর শসবা করা এবং তাই তাাঁ মির প্রভুপাি 

এবং দবষু্ণপাি আদি উপাদধমত ভূদিত করা হয়, যার অর্থ হমে পরমমশ্বর 

ভগবামনর শ্রীপািপমের প্রদতদনদধ ।  

 শুদ্ধ ভক্তদের সাদথ ষকভাদব আচরণ করা উষচয ? – ভগবামনর এই 

শুদ্ধ ভক্তমির ভগবামনরই মমতা সম্মান করা হয়, শকন না তাাঁ রা 

ভগবামনর সবচাইমত গুরুত্ব পূযথ শসবায় যুক্ত । ভগবান সব সময়ই চান 

শয এই জড় জগমতর অধঃপদতত জীমবরা শযন তাাঁ র কামি দফমর যায় 

এবং ভগবামনর শুদ্ধ ভক্তরা অতযন্ত দবচেযতার সমঙ্গ শসই কাযথটি 

সম্পািন কমরন । এই ধরমনর শুদ্ধ ভক্তমির  ামস্ত্র ‘সাোৎ’ হদর’ বমে 

বযথনা করা হময়মি । 2 

 গুরুর প্রষয ষেিয এবং গুরু স্বয়ং ষক ভাব রােদবে ? – শুদ্ধ ভমক্তর 

দনষ্ঠাবান দ িযরা তাাঁ মির গুরুমিবমক পরমমশ্বর ভগবামনরই 

সমপযথায়ভুক্ত বমে মমন কমরন; দকন্তু শুদ্ধ ভক্ত সবথিাই মমন কমরন শয 

দতদন হমেন পরমমশ্বর ভগবামনর িাসানুিাস । এটিই হমে শুদ্ধ ভদক্তর 

পর্ । 3 

 ১.১.১৬ – কষলকলুি োেক কৃষ্ণকথা – 

কদেযুমগর পাপ-পদঙ্কে অবস্থা শর্মক মুক্ত হওয়ার আকাঙ্ক্ষী এমন শক আমি 

শয পরমমশ্বর ভগবামনর অপ্রাকৃত মদহমা শ্রবয করমত অদনেুক ? 

যাৎপদযমর ষবদেি ষেক –   

“কষলকলুি গথদক মুষক্ত ও িগদয োষন্ত প্রষযষ্ঠা”  

 এই অযযন্ত িটিল যুদগর বন্ধে গথদক মুক্ত িওয়ার গযাগয কারা ? 

 যাাঁ রা পরমমশ্বর ভগবামনর প্রদত শুদ্ধ ভদক্তপরায়য,  

 যাাঁ রা দনমজমির ধনসম্পি বৃদদ্ধর বাসনারদহত,  

 যাাঁ রা সব রকমমর সকাম কমথ এবং জল্পনা-কল্পনা প্রসূত জ্ঞামনর প্রদত 

দনরাসক্ত ।   

 সমস্ত িগৎ িুদে োষন্ত প্রষযষ্ঠার উপায় ষক ? – আজকােকার 

শনতারা  াদন্ত এবং শসৌহািথ যপূযথভামব বসবাস করার প্রয়ামসর কর্া বমে, 

দকন্তু ভগবামনর মদহমা শ্রবয করা অদত সরে পো অবেম্বন করার 

মাধযমমই শয শকবে সমস্ত জগৎ জুমড়  াদন্ত প্রদতষ্ঠা হমত পামর শস 

সম্বমে তামির শকান জ্ঞান শনই । ... আমরা যদি যর্ার্থই  াদন্ত চাই, তা 

হমে আমামির পরমমশ্বর ভগবানমক জানার পর্ উনু্মক্ত করমত হমব এবং 

                                                           
2 গুবথষ্টক ৭ম শলাক – সাোদ্ধদরমত্বন সমস্ত  াস্ত্রস্ত্র... 
3 গুরুদেদবর প্রষয ষেিয ষক ভাব রােদবে ?  

শ্রীমদ্ভাগবমতর বযথনা অনুসামর তাাঁ র পদবত্র কাযথকোপ কীতথ ন করার 

মাধযমম তাাঁ র মদহমা প্রচার করমত হমব । 

 ১.১.১৭ – প্র ৪: যেবযার চষরয (পুরুিাবযার) – 

তাাঁ র অপ্রাকৃত কাযথকোপ অতযন্ত মহাৎ এবং উিার, এবং নারি আদি মহান 

ঋদিরা তা কীতথ ন কমরন । তা শ্রবয করার জনয আমরা অতযন্ত আকুে হময়দি, 

িয়া কমর আপদন দবদভন্ন অবতামর তাাঁ র দবদভন্ন েীোদবোমসর কর্া আমামির 

বেুন । (ব্রুদহ নঃ শ্রেধানানাং েীেয়া িধতঃ কোঃ) । 

যাৎপদযমর ষবদেি ষেক –   

 িে এবং ষচন্ময় িগদযর মদধ্য ষকভাদব যুলো করা যায় ? – 

ভগবামনর জড় এবং দচন্ময় উভয় সৃদষ্টই শ্রী, ঐশ্বযথ এবং জ্ঞামন পদরপূযথ, 

দকন্তু দচন্ময় জগৎ সৎ, দচৎ এবং আনন্দময় হওয়ার ফমে আরও অদধক 

চমৎকার । অপ্রাকৃত জগমতর দবকৃত প্রদতফেন এই জড় জগমতর প্রকা  

হয় েযকামের জনয এবং তামক চেদচ্চমত্রর সমঙ্গ তুেনা করা যায় । শয 

সমস্ত অল্প বুদদ্ধসম্পন্ন মানুি শমদক দজদনমসর প্রদত আকৃষ্ট হয় তারাই 

শকবে এই জড় জগমতর িারা আকৃষ্ট হয় ।  

 ভগবাে গকে িে িগদয অবযরণ কদরে ? – যারা ভগবামনর 

অপ্রাকৃত ধাম এবং ভগবামনর অপ্রাকৃত কাযথকোপ সম্বমে অবগত নয়, 

তামির প্রদত কৃপা কমরই ভগবান এই জগমত অবতরয কমর, তাাঁ র সঙ্গ 

করার ফমে শয দক অদচন্তনীয় আনন্দ উপমভাগ করা যায় তা প্রি থন 

কমরন । এই ধরমনর কাযথকোমপর মাধযমম দতদন এই জড় জগমতর বদ্ধ 

জীবমির আকৃষ্ট কমরন ।  

 কারা এই অল্প বুষদ্ধসম্পন্ন বদ্ধ িীব ? –  

 কমী – জড় ইদন্দ্রয়-সুখ উপমভামগর দমর্যা প্রমচষ্টায় দেপ্ত,  

 জ্ঞােী – ‘শনদত শনদত’ কমর দচন্ময় জগমত তামির যর্ার্থ 

আনন্দময় জীবনমক প্রতযাখযান করমি ।  

 কারা মুক্ত িীব এবং যাদের সাদথ বদ্ধ িীবদের পাথমকয ষক ? – 

দকন্তু এই দুই শশ্রযীর মানুিমির ঊমবথ  রময়মিন প্রকৃত তত্ত্বদ্রষ্টা মহাত্মা, 

যাাঁ মির বো হয় সাত্বত বা ভক্ত, যারা শকান রকম অর্থহীন জাগদতক 

কাযথকোমপ দেপ্ত নন, অর্বা মমনাধমথপ্রসূত জ্ঞামনর প্রয়াসীও নন । তাাঁ রা 

পরমমশ্বর ভগবামনর শসবায় যুক্ত এবং তার ফমে তাাঁ রা কমী এবং 

জ্ঞানীমির অজ্ঞাত শয সমবথাচ্চ পারমাদর্থক কেযায, তা সাধন কমরন । 

 ১.১.১৮ – প্র ৫: ভগবাদের যে উোর লীলা 

(লীলাবযারগণ) –  

শহ মহাজ্ঞানী সূত শগাস্বামী, িয়া কমর আপদন আমামির কামি পরমমশ্বর 

ভগবামনর অসংখয অবতামরর অপ্রাকৃত েীোদবোমসর কর্া বযথনা করুন । 

পরমমশ্বর ভগবান শ্রীকৃমষ্ণর শসই পরম মঙ্গেময় েীোদবোস সম্পাদিত হয় 

তাাঁ র দচৎ- দক্ত শযাগমায়ার িারা । (অর্াখযাদহ হমরধীমন্নবতারকর্াঃ শুভাঃ) 

যাৎপদযমর ষবদেি ষেক –   

 ভগবাদের অপ্রাকৃয কাযমকলাপ সরাসষর েেমেকারী এবং যা 

শ্রবণকারী উভদয়রই মঙ্গল লাভ –  জড় জগমতর সৃদষ্ট, দস্থদত এবং 

যিযদপ আমার গুরু নচতমনযর িাস । 

তর্াদপ জাদনময় আদম তাহার প্রকা  ।। নচঃ চ আদি ১.৪৪ 
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প্রেময়র জনয পরমমশ্বর ভগবান হাজার হাজার রূমপ অবতরয কমরন এবং 

তাাঁ র এই দচন্ময় রূমপ এই সমস্ত দচন্ময় কাযথকোপ পরম মঙ্গেময় । শসই 

সমস্ত কাযথকোপ সম্পাদিত হওয়ার সময় যাাঁ রা উপদস্থত র্ামকন তাাঁ রা 

এবং যাাঁ রা শসই সমস্ত কাযথকোমপর অপ্রাকৃত বযথনা শ্রবয কমরন তাাঁ মির 

উভময়রই মঙ্গে সাদধত হয় । 

 ১.১.১৯ – ভগবাদের লীলা শ্রবদণ অযৃষি এবং প্রষয পদে 

রস আস্বােে –  

গলাকাভযাস 

বয়ং যু ে ষবযৃপযাম উতমদলাকষবক্রদম । 

যচৃ্ছণ্বযাং রসজ্ঞাোং স্বাদু স্বাদু পদে পদে ।। 

উিম শলামকর িারা বদন্দত হন শয পরমমশ্বর ভগবান, তাাঁ র অপ্রাকৃত 

েীোকর্া যতই আমরা শ্রবয কদর না শকন, আমামির তৃদপ্ত হমব না । যাাঁ রা 

তাাঁ র সমঙ্গ সম্পকথ যুক্ত হওয়ার অপ্রাকৃত রস আস্বািন কমরমিন তাাঁ রা 

দনরন্তর তাাঁ র েীোদবোমসর রস আস্বািন কমরন । 

যাৎপদযমর ষবদেি ষেক –   

“অপ্রাকৃয োেগ্রন্থ বোম গল্প-উপেযাস”  

 পরমমশ্বর ভগবামনর অপ্রাকৃত েীোদবোমসর সমঙ্গ জড় জগমতর গল্প-

উপনযামসর অর্বা ইদতহামসর একটা মস্ত বড় পার্থকয রময়মি । 

প্রকৃতপমে এই ব্রহ্মামের ইদতহাস হমে ভগবামনর দবদভন্ন অবতামরর 

েীোদবোমসর ইদতহাস ।  

 ভগবাদের অপ্রাকৃয কাযমকলাপ ষচরেযুে – রামায়য, মহাভারত এবং 

অষ্টাি  পুরায হমে পুরাকামের ভগবামনর দবদভন্ন অবতামরর অপ্রাকৃত 

কাযথকোমপর বযথনা সমদিত ইদতহাস । তাই বারবার পাঠ করমেও তা 

দচরকাে নতুনই র্ামক । শযমন, শয শকউ ভগবদ্গীতা অর্বা শ্রীমদ্ভাগবত 

সারা জীবন ধমর বারবার পমড় শযমত পামর, দকন্তু তবুও প্রমতযকবারই তা 

তার কামি নতুন বমে মমন হমব-প্রদতবারই নতুন নতুন তর্য উিঘাটিত 

হমব ।  

 এই জড় জগমতর সমস্ত খবরগুদে স্থাবর বা দনশ্চে, দকন্তু অপ্রাকৃত সংবাি 

গদত ীে, ঠিক শযমন আত্মা গদত ীে আর জড় পিার্থ স্থাবর ।  

 যাাঁ রা অপ্রাকৃত দবিয় হৃিয়ঙ্গম করার স্বাি শপময়মিন তাাঁ রা বারবার শসই 

বৃিান্ত শ্রবয কমরও ক্লান্ত হন না ।  

 ১.১.২০ – পরদমশ্বর ভগবাে শ্রীকৃদষ্ণর অদলৌষকক 

েরলীলা  –  

পরমমশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাাঁ র ভ্রাতা বেরামমর সমঙ্গ মনুিযরূমপ েীোদবোস 

কমরমিন, এবং এইভামব তাাঁ র স্বরূপ শগাপন শরমখ দতদন বহু অমেৌদকক 

কাযথকোপ সম্পািন কমরমিন । 

যাৎপদযমর ষবদেি ষেক –   

 ভগবানমক নরমূদতথ ধারী এবং নরসূেভ গুযসম্পন্ন বমে কল্পনা করার শয 

মতবাি, তা পরমমশ্বর ভগবান অর্বা শ্রীকৃমষ্ণর শেমত্র কখনই প্রমযাজয 

হমত পামর না । 

 শ্রীকৃষ্ণ এবং আধু্ষেক মেগো অবযাদরর মদধ্য পাথমকয ষক ? – 

এইভামব মনগড়া ভগবামনর অবতার সৃদষ্ট করা আজকাে একটা সাধারয 

বযবসা হময় িাাঁ দড়ময়মি, দবম ি কমর এই বাংোয় শয শকান মানুি একটু 

শভেদকবাদজ শিদখময় অদত সহমজ মূখথ জনসাধারমযর স্বীকৃদতর মাধযমম 

ভগবান হময় যামে । শ্রীকৃষ্ণ শসই ধরমনর অবতার দিমেন না । দতদন তাাঁ র 

জমন্মর পমরই তাাঁ র মাতা শিবকীর সমু্মমখ তাাঁ র চতুভুথ জ দবষু্ণরূপ দনময় 

আদবভূথ ত হময়দিমেন । 

 ১.১.২১ – েী মকালবযাপী যজ্ঞ অেুষ্ঠাদের িেয উপষস্থয 

ঋষিদের িষরকথা শ্রবদণর অবসর লাভ –  

কদেযুমগর আগমন হময়মি শজমন আমরা এই নবষ্ণব-মেত্র ননদমিারমযয 

িীঘথকােবযাপী যজ্ঞ অনুষ্ঠামনর জনয এমস উপদস্থত হময়দি ; এখন আমামির 

হদরকর্া শ্রবমযর অবসর োভ হময়মি ।  

যাৎপদযমর ষবদেি ষেক –   

 সযয যুগ  ১০০,০০০ বির  ধযান  

 গত্রযা  ১০,০০০ বির  যজ্ঞ  

 িাপর  ১,০০০ বির  পূজা  

 কষল  ১০০ বির  শ্রবয-কীতথ ন 

 শসই সমস্ত ঋদিরা এই পোর প্রবতথ ন কমরদিমেন নবষ্ণবমেত্র 

ননদমিারমযয ।  

 শ্রীমদ্ভাগবয পাঠ এবং কীযম ে – সকমেরই শবাঝা উদচত শয 

দনয়দমতভামব শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ এবং কীতথ ন করাই হমে আত্মজ্ঞান 

োমভর একমাত্র পো । এ িাড়া অনয সমস্ত পোই হমে শকবে সমময়র 

অপচয় মাত্র, শকন না তার ফমে শকান োভই হয় না । 

 ভগবদ্গীযা গথদক শ্রীমদ্ভাগবয – শকউ যখন ভগবদ্গীতার বাযী 

যর্াযর্ভামব হৃিয়ঙ্গম করমত পামরন, তখন আত্মজ্ঞান োমভর পমর্ 

আরও অগ্রসর হওয়ার জনয তাাঁ রা শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করমত পামরন । 

 ১.১.২২ – ভগবাদের কৃপায়ই িীদবর সাধু্-গুরু সঙ্গ লাভ 

িয় –  

গলাকাভযাস 

ত্বং েুঃ সংেষেমদযা ধ্াত্রা দুস্তরং ষেষস্তযীিমযাম্ । 

কষলং সত্ত্বিরং পুংসাং কণমধ্ার ইবাণবম্ ।। 

আমরা মানুমির সদ গুয অপহরযকারী কদেকাে-রূপ দুেথঙ্ঘ সমুদ্র উিীযথ 

হমত ইেুক । সমুমদ্রর পরপামর গমন করমত ইেুক মানুমির কামি কযথধার 

সদৃ  আপনামক দবধাতাই আমামির কামি পাঠিময় আপনার ি থন োভ 

ঘটিময়মিন । 

যাৎপদযমর ষবদেি ষেক –   

“ভয়ঙ্কর কষল  যুগ; সদু্গরু – কণমাধ্ার” 

 কষল যুদগর ভয়ঙ্কর অবস্থা শ্রীমদ্ভাগবমতর িাি  স্কমে বদনথত হময়মি । 

সুতরাং শয সমস্ত মানুি আত্মজ্ঞান োমভর শচষ্টায় তাাঁ মির জীবন সার্থক 

করমত চান, তামির পমে এই যুগ অতযন্ত ভয়ঙ্কর । 

 েী ম  যাত্রাপদথর স্বল্পক্ষণ – এই যুমগর মানুি ইদন্দ্রয় তৃদপ্তর প্রমচষ্টায় এত 

বযস্ত শয তারা আত্মজ্ঞান োমভর প্রময়াজনীয়তা সমূ্পযথভামব দবসৃ্মত 
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হময়মি । উন্মামির মমতা তারা শখাোখুদেভামবই বমে শয আত্মজ্ঞান 

োমভর প্রমচষ্টা করার শকান প্রময়াজন শনই; কারয তারা বুঝমত পামর না 

শয এই েযস্থায়ী জীবন হমে আত্মজ্ঞান োমভর িীঘথ যাত্রাপমর্র স্বল্পেয 

মাত্র । 

 ষেক্ষার কসাইোো – আধুদনক যুমগর দ ো-বযবস্থায় মানুিমক শকবে 

ইদন্দ্রয়-তৃদপ্তর দ োই শিওয়া হমে এবং শয শকানও দচন্তা ীে মানুি যদি 

একটু দচন্তা কমর শিমখন, তা হমেই দতদন বুঝমত পারমবন শয এই যুমগর 

দ শুরা কীভামব ইোকৃতভামব তর্াকদর্ত দ োর কসাইখানায় বদে 

হওয়ার জনয শপ্রদরত হমে ।  

 এ গথদক পষরত্রাদণর উপায় ষক ? – তাই দ দেত মানুিমির কতথ বয 

হমে এই যুগ সম্বমে সমচতন হওয়া এবং তাাঁ রা যদি কদেযুগ রূপী এই 

দুেথঙ্ঘ সমুদ্র উিীযথ হমত চান, তা হমে অব যই তাাঁ মির ননদমিারমযযর 

ঋদিমির পিাঙ্ক অনুসরয কমর শ্রীে সূত শগাস্বামী অর্বা তাাঁ র উপযুক্ত 

প্রদতদনদধমক তাাঁ মির তরযীর কযথধাররূমপ গ্রহয করমত হমব । শসই তরযীটি 

হমে ভগবদ্গীতা অর্বা শ্রীমদ্ভাগবত রূপী পরমমশ্বর ভগবান শ্রীকৃমষ্ণর 

বাযী । 

 ১.১.২৩ – প্র ৬: শ্রীকৃষ্ণ অন্তধ্মাদের পর ধ্মম কার েরণ 

গ্রিণ কদরদছ ?  

পরম ব্রহ্ম শযামগশ্বর শ্রীকৃষ্ণ সম্প্রদত তাাঁ র দনতয ধামম অন্তধথান রূপ অপ্রকট 

েীোয় প্রমব  করমে সনাতন ধমথ কার  রযাপন্ন হময়মি, তা আমামির বেুন । 

(ধমথঃ কং  রযং গতঃ)  

যাৎপদযমর ষবদেি ষেক –  

 ধমথ হমে পরমমশ্বর ভগবামনর প্রিি পো । যখন ধমমথর গ্লাদন অর্বা 

অবমাননা হয়, তখন পরমমশ্বর ভগবান ধমথ সংস্থাপন করার জনয আদবভূথ ত 

হন । শস কর্া ভগবদ্গীতায় বদযথত হময়মি ।  

 এখামন ননদমিারমযযর ঋদিরা শসই সম্বমেই দজজ্ঞাসা করমিন । এই প্রমশ্নর 

উির পমর শিওয়া হময়মি ।  

 শ্রীমদ্ভাগবত হমে অপ্রাকৃত  ব্দরূমপ পরমমশ্বর ভগবামনর অবতার, এবং 

তাই তা হমে দিবয জ্ঞান এবং ধমথনীদতর পূযথ প্রকা  । 

 

ইদত-শ্রীমদ্ভাগবমতর ‘‘ঋদিমির প্রশ্ন’’ নামক প্রর্ম স্কমের প্রর্ম অধযাময়র 

ভদক্তমবিান্ত তাৎপযথ । 

ইদত ‘‘ভাগবত দবচার’’ নামক প্রর্ম স্কমের প্রর্ম অধযায় শ্রীমদ্ভাগবমতর পাঠ 

সহাদয়কা । 
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