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১ম স্কন্ধ ৩য় অধ্যায়  
 

 

১.৩ শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন 
সমস্ত অবতাচ্ছেে

উৎস
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১. কােচ্ছণাদকশায়ী ববষু্ণ - জড় সৃবিে উপাদান

(২-৫) গচ্ছ ভ্ াদকশায়ী ববষু্ণ - ব্রহ্মা; গ্রহসমূহ; সকল অবতােচ্ছদে উৎস

৬-২৯ - অবতােগণ 
এবং তাাঁ চ্ছদে 
অবতােী কৃষ্ণ
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(২৬-২৭) - বকন্তু ্গবাচ্ছনে অসংখ্য অবতাে েচ্ছয়চ্ছে

২৮ - শ্রীমদ্ভাগবচ্ছতে পবে্াষা সূত্র - "কৃষ্ণই স্বয়ং ্গবান এবং 
সমস্ত অবতাচ্ছেে উৎস"

২৯ - ফলশ্রূবত

৩০-৩৪ - ববোট-
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কাল্পবনক জড় রূপ 

৩০ - ববোট রূপ হচ্ছে কাল্পবনক 

৩১ - আত্মায় জড় শেীচ্ছেে ধ্ােণা আচ্ছোপ 

৩২ - সূ্থল-সুক্ষ্ম - প্রকৃত বিন্ময় স্বরূপ

৩৩ - আচ্ছত্মাপলবি 

৩৪ - জীচ্ছবে স্বীয় মবহমায় অবধ্ষ্ঠান

(৩৫-৩৯) 
্গবাচ্ছনে বণভনা ও 

উপলবি

৩৫ - ্গবাচ্ছনে বণভনা

(৩৬-৩৮) ্গবানচ্ছক জানাে য াগযতা 

৩৯ - ্গবদ্ ববষয়ক প্রশ্ন দ্বাো অপ্রাকৃত যপ্রচ্ছমে ববকাশ

৪০-৪৪ - ্গবাচ্ছনে
বাঙ্ময় ববগ্রহ 
শ্রীমদ্ভাগবচ্ছতে 

মাহাত্ময

৪০- তাাঁ ে উচ্ছেশয হচ্ছে সমস্ত মানুচ্ছষে পেম মঙ্গল সাধ্ন কো

(৪১-৪২) বববদক শাস্ত্র এবং এই ব্রহ্মাচ্ছেে ইবতহাচ্ছসে সােত্ 

৪৩ - ৬ি প্রচ্ছশ্নে উত্তে

৪৪ - বক্তাে মচ্ছনা্াব
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সূত্রঃ পূবভবতী অধ্যাচ্ছয় (১.২.৩০-৩৩) সূত যগাস্বামী পুরুষাবতােচ্ছদে 

সম্বচ্ছন্ধ বণভনাে মাধ্যচ্ছম ৪র্ভ প্রচ্ছশ্নে উত্তে প্রদান কচ্ছেচ্ছেন । এখ্ন বতবন এই 

অধ্যাচ্ছয় (১-৫) যলাচ্ছক আেও অবধ্ক ববস্তাে কেচ্ছেন ।  

 ১.৩.১ – কােচ্ছণাদকশায়ী ববষু্ণঃ  
সৃবিে আবদচ্ছত পেচ্ছমশ্বে ্গবান কতৃভ ক,  পুরুষ-অবতাচ্ছে ববোট রূচ্ছপ 

বনচ্ছজচ্ছক প্রকাশ । তাচ্ছত বতভ মান েচ্ছয়চ্ছে, 

 মহত্ত্,  

 অহঙ্কাে,  

 পঞ্চতন্মাত্র, (রূপ, েস, গন্ধ, শব্দ, স্পশভ) 

 যষাড়শ পদার্ভ – একাদশ ইবিয় + পঞ্চমহা্ূত (্ূবম, জল, বায়ু, 

অবি, আকাশ) । 

 শ্রীল প্র্ুপাদ প্রদত্ত শীষভক – “পুরুষাবতােঃ জড় পদার্ভ ও জড় 

সৃবিে কােন”   

 তাৎপচ্ছ ভে ববচ্ছশষ বদকঃ   

 সৃবিে কােণ – বনতযবদ্ধ জীচ্ছবচ্ছদে জনয পেচ্ছমশ্বে ্গবাচ্ছনে পেম ইোে 

প্র্াচ্ছব এই সৃবি এবং ধ্বংস সাবধ্ত হয় । বনতযবদ্ধ জীচ্ছবচ্ছদে স্বতন্ত্রতা 

যবাধ্ বা অহঙ্কাে েচ্ছয়চ্ছে,  াে ফচ্ছল ইবিয়-সুখ্চ্ছ্াচ্ছগে প্রবত আসক্ত হয়, 

 বদও প্রকৃতপচ্ছে যকান বকেুই য্াগ কোে েমতা তাচ্ছদে যনই । 

 এই জড়জগচ্ছত জীবচ্ছক দুটি সুচ্ছ াগ যদয়া হচ্ছয়চ্ছে – 

 ্বক্তঃ বনচ্ছজে স্বরূপ অবগত হওয়া ।  

  াাঁ ো ্বক্তে সুচ্ছ াগটি গ্রহণ কচ্ছে তাাঁ ো মুক্ত হচ্ছয় 

্গবদ্ধাচ্ছম বফচ্ছে  ান । 

 য্াগঃ জড় পদার্ভ য্াগ,  

 এই জীচ্ছবো প্রলচ্ছয়ে পে মহত্তচ্ছ্ লীন হচ্ছয়      

 ায় । আবাে  খ্ন সৃবি হয় তখ্ন মহত্ত্ যর্চ্ছক 

যজচ্ছগ ওচ্ছে ।   

 জড় জগচ্ছতে সৃবিঃ মহত্ত্ অচ্ছনকটিা বনমভল আকাচ্ছশ যমচ্ছেে মচ্ছতা । 

বিন্ময় জগচ্ছতে সবভত্রই ব্রহ্মচ্ছজযাবতে দ্বাো উদ্ভাবসত এবং যসখ্াচ্ছন সব 

বকেুই বিন্ময় যজযাবতচ্ছত উজ্জ্বল । অন্তহীন ববোট বিদাকাচ্ছশে এক যকাচ্ছণ 

মহত্ত্ এচ্ছস জচ্ছড়া হয়, এবং য  অংশ মহত্তচ্ছ্ে দ্বাো আোবদত হচ্ছয় 

পচ্ছড় তাচ্ছক বলা হয় জড় জগত । মহত্তচ্ছ্ে দ্বাো আোবদত এই অংশটি 

সমগ্র বিন্ময় জগচ্ছতে তুলনায় অতযন্ত নগণয, অর্ি যসই মহত্তচ্ছ্ে 

ব্তচ্ছেই অনন্ত যকাটি ব্রহ্মাে েচ্ছয়চ্ছে । এই সমস্ত ব্রহ্মােগুবলে উৎপবত্ত 

হয় কােচ্ছণাদকশায়ী ববষু্ণ বা মহাববষু্ণ যর্চ্ছক, ব বন যকবলমাত্র জড়া 

প্রকৃবতে প্রবত দৃবিপাচ্ছতে মাধ্যচ্ছম এই জড় জগতচ্ছক সবিয় কচ্ছেন । 

 তর্যঃ (চ্ছগৌড়ীয়-্াষয) 

 দযবপ সবভাশ্রয় বতাঁ চ্ছহা, তাাঁ হাচ্ছত সংসাে । 

অন্তোত্মারূচ্ছপ বতাঁ চ্ছহা জগৎ-আধ্াে ।। 

প্রকৃবত-সবহচ্ছত তাাঁ ে উ্য় সম্বন্ধ । 

তর্াবপ প্রকৃবত-সহ নাবহ স্পশভ-গন্ধ ।। (চি.ি. মধ্য ৫.৮৫-৮৬) 

 

 

 ১.৩.২ – গচ্ছ ভ্ াদকশায়ী ববষু্ণঃ   
কােচ্ছণাদকশায়ী ববষু্ণ  গচ্ছ ভ্ াদকশায়ী ববষু্ণ  পদ্ম  ব্রহ্মা 

 শ্রীল প্র্ুপাদ প্রদত্ত শীষভক – “তাাঁ ে যর্চ্ছক ব্রহ্মাে প্রকাশ”   

 তাৎপচ্ছ ভে ববচ্ছশষ বদকঃ  

 কােণ বযতীত যকান বকেুই কা ভকেী হয় না । তাই এই সমুদ্রটিে নাম 

‘কােণ-সমুদ্র’ যদওয়া হচ্ছয়চ্ছে । 

 ্গবান – বপতা; প্রকৃবত - মাতা । 

 দৃিান্ত ১ - য মন পুরুচ্ছষে সংচ্ছ াগ বযবতচ্ছেচ্ছক যকান স্ত্রী সন্তান উপাদন 

কেচ্ছত পাচ্ছে না, ঠিক যতমনই ্গবাচ্ছনে শবক্ত োড়াও জড়া প্রকৃবতে 

যকান বকেু সৃবি কোে েমতা যনই । 

 দৃিান্ত ২ – অজাগলস্তন-নযায় - োগচ্ছলে গলায় গলস্তন যদখ্চ্ছত  বদও 

স্তচ্ছনে মচ্ছতা, বকন্তু তা যর্চ্ছক য মন কখ্নও দুধ্ পাওয়া  ায় না, যতমনই 

জড় পদার্ভ যর্চ্ছক যকান বকেুই সৃবি হচ্ছত পাচ্ছে না । (আেও তর্য বি.ি. 

আবদ ৫.৬১) 

বতনটি রূচ্ছপ পুরুষাবতাচ্ছেে প্রকাশ হয় – (১-৫ যলাচ্ছকে তাৎপ ভ যর্চ্ছক 

সংকবলত) ।  

 কােচ্ছণাদকশায়ী ববষু্ণ – প্রর্ম পুরুষ ।  

 মহত্ত্ আবদ সমস্ত জড় উপাদানগুবল সৃবি কচ্ছেন । 

 সমস্ত জড়াপ্রকৃবতে পেমাত্মা । 

 স্বীয় স্বতন্ত্র ইোে প্র্াচ্ছব বিদাকাচ্ছশে এক অংচ্ছশ শয়ন 

কচ্ছেন, এই্াচ্ছব বতবন কােণ-সমুচ্ছদ্র শাবয়ত হন এবং 

যসখ্ান যর্চ্ছক জড়া প্রকৃবতে প্রবত দৃবিপাত কচ্ছে 

মহত্তচ্ছ্ে সৃবি কচ্ছেন ।  

 গচ্ছ ভ্ াদকশায়ী ববষু্ণ - বদ্বতীয়  পুরুষ ।  

 প্রবতটি ব্রহ্মাচ্ছে প্রচ্ছবশ কচ্ছেন, বতবনই ব্রহ্মাচ্ছেে অধ্ীশ্বে,  

ব্রহ্মাচ্ছেে (সমবি জীচ্ছবে) পেমাত্মা, 

 যকবল অন্ধকাে এবং শূনয ব্রহ্মাে দশভন কচ্ছে বতবন 

ব্রহ্মাচ্ছেে অধ্ভাংশ তাাঁ ে যস্বদববনু্দে দ্বাো পূণভ কচ্ছে যসই 

জচ্ছল শয়ন কেচ্ছলন । এই জলচ্ছক বলা হয় গচ্ছ ভ্ াদক । 

 তাাঁ ে নাব্ যর্চ্ছক একটি পদ্ম ববকবশত হয়, যসই পচ্ছদ্ম 

ব্রহ্মাে জন্ম, তাই বতবনই পদ্মনা্ । 

 যবচ্ছদ গ ভ্ স্তুবত মচ্ছন্ত্র তাাঁ ে মবহমা কীবতভ ত হচ্ছয়চ্ছে,  াে 

শুরুচ্ছত ্গবাচ্ছনে সহস্র মস্তকাবদে কর্া বণভনা কো 

হচ্ছয়চ্ছে । 

 গুণাবতাে ও শক্তযাচ্ছবশাবতােচ্ছদে উৎস । 

 েীচ্ছোদকশায়ী ববষু্ণ – তৃতীয় পুরুষ 

 বনজীব জড় বা বযবি সজীব সমস্ত বস্তুেই পেমাত্মা । 

 ব্রহ্মাচ্ছেে পালনকতভ া । 

 লীলাবতােচ্ছদে উৎস । 

 তর্যঃ (চ্ছগৌড়ীয়-্াষয) 

সবভ অবতাে বীজ, জগত্-কােণ ।। 

তাাঁ ে নাব্পদ্ম বহচ্ছত উঠিল এক পদ্ম । 

যসই পচ্ছদ্ম বহল ব্রহ্মাে জন্ম সদ্ম ।। 

১-৫ পুরুষাবতােগণ 
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যসই পদ্মনাচ্ছল বহল যিৌে-্ুবন । 

যতাঁ চ্ছহা ব্রহ্মা হঞা সৃবি কবেল সৃজন ।। (চি.ি. মধ্য ৫.১০১-১০৩) 

 ১.৩.৩ – ববোট পুরুচ্ছষে অপ্রাকৃত বস্থবত –   
সমগ্র ববশ্ব-ব্রহ্মাে পুরুচ্ছষে ববোট শেীচ্ছে অববস্থত, বকন্তু বতবন স্বয়ং পো-

প্রকৃবতচ্ছত অববস্থত  ।  

 শ্রীল প্র্ুপাদ প্রদত্ত শীষভক – “ববশ্বরূচ্ছপে বণভনা”   

 তাৎপচ্ছ ভে ববচ্ছশষ বদকঃ  

 ববোট রূপ কাচ্ছদে জনয? - ববচ্ছশষ কচ্ছে কবনষ্ঠ অবধ্কােী ্ক্তচ্ছদে জনয, 

 াচ্ছদে পচ্ছে ্গবাচ্ছনে বদবয স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম কো অতযন্ত কঠিন । 

 বকন্তু যকন? - তাো মচ্ছন কচ্ছে য , রূপ মাচ্ছন হচ্ছে প্রাকৃত জগচ্ছতে 

যকানও বস্তু । তাই প্রােবিক স্তচ্ছে অদ্বয় ত্ সম্বচ্ছন্ধ একটি ববপেীত 

ধ্ােণাে প্রচ্ছয়াজন হচ্ছয় পচ্ছড়,  াচ্ছত তাো ্গবাচ্ছনে শবক্ত ববস্তাচ্ছেে ধ্যাচ্ছন 

মনচ্ছক বনবদ্ধ কেচ্ছত পাচ্ছে । 

 গচ্ছ ভ্ াদশায়ীে ববোট  আকােরূপ প্রপঞ্চ নবীন উপাসকচ্ছদে মনঃচস্থচ্ছ ভে 

উচ্ছেচ্ছশয কবল্পত । ববোট,রূপ ্ গবাচ্ছনে বাস্তব অঙ্গ নয় । -বববৃবত (চ্ছগৌড়ীয়-

্াষয)  

 তর্যঃ (চ্ছগৌড়ীয়-্াষয) 

বহেণযগ ভ্ , অন্ত ভামী, জগৎকােণ । 

 াাঁ ে অংশ কবে’ কচ্ছে ববোট -কল্পন ।। (চি.ি. মধ্য ৫.১০৬) 

 ১.৩.৪ – ্গবাচ্ছনে এই রূপ দশভচ্ছনে য াগযতা –  

 ্ক্তো তাাঁ চ্ছদে ববজ্ঞান-িেুে দ্বাো পেম িমৎকাে অসংখ্য 

হস্ত-পদ-মুখ্ পুরুচ্ছষে বদবয রূপ দশভন কচ্ছেন ।  

 যসই রুচ্ছপে বণভনাঃ যসই শেীচ্ছে অসংখ্য মস্তক, কণভ, িেু এবং 

নাবসকা েচ্ছয়চ্ছে । যসগুবল অসংখ্য মুকুট, উজ্জ্বল কুেল এবং 

মাবলকাে দ্বাো যশাব্ত । 

 তাৎপচ্ছ ভে ববচ্ছশষ বদকঃ  

 ইবিয়শুবদ্ধ আবশযকঃ আমাচ্ছদে জড় ইবিচ্ছয়ে দ্বাো আমো অপ্রাকৃত রূপ 

দশভন কেচ্ছত পাবে না । ্গবদ্ভবক্ত অনুশীলচ্ছনে ফচ্ছল  খ্ন আমাচ্ছদে 

ইবিয়গুবল শুদ্ধ হয়, তখ্ন ্গবান স্বয়ং আমাচ্ছদে কাচ্ছে প্রকাবশত হন । 

 যপ্রমাঞ্জনেুবেত ্বক্তববচ্ছলািচ্ছনন ......... 

 জড় িেু দ্বাো প্রতযে দশভন বনাম অব্জ্ঞতাঃ এই জড় জগচ্ছতও আমো 

আমাচ্ছদে িেুে দ্বাো সব সময় সব বকেু দশভন কেচ্ছত পাবে না; অব্জ্ঞ 

বযবক্তে অব্জ্ঞতাে মাধ্যচ্ছম আমো অচ্ছনক বকেু দশভন কচ্ছে র্াবক । জড় 

ববষচ্ছয়ই  বদ আমাচ্ছদে এই্াচ্ছব অব্জ্ঞতা সঞ্চয় কেচ্ছত হয়, তা হচ্ছল 

বিন্ময় ববষচ্ছয়ে বযাপাচ্ছে তা আেও যববশ কচ্ছে প্রচ্ছয়াজন । 

 তর্যঃ (চ্ছগৌড়ীয়-্াষয) 

সহস্র মস্তক তাাঁ ে সহস্র বদন । 

সহস্র িেণ হস্ত, সহস্র নয়ন ।। (চি.ি. মধ্য ৫.১০০) 

 শ্রীমদ্ভাগবত ৩.৮.৩০ এবং ৯.১৪.২ নং যলাচ্ছক গচ্ছ ভ্ াদকশায়ীে 

বনতযরূচ্ছপে কর্া ববণভত আচ্ছে । 

 ১.৩.৫ –  
গচ্ছ ভ্ াদকশায়ী ববষু্ণ অসংখ্য অবতােচ্ছদে -  

 উৎস (বনধ্ানম ) 

 অববশ্বনে বীজ (বীজমবযয়ম ) ।  

 তাৎপচ্ছ ভে ববচ্ছশষ বদকঃ  

 গুণাবতাে – ৩ প্রকাে, ব্রহ্মা, ববষু্ণ, বশব । 

 শ্রীববষু্ণ – ববষু্ণত্ (পেচ্ছমশ্বে ্গবান যর্চ্ছক অব্ন্ন ) । 

 বশব – বশবত্ (পেচ্ছমশ্বে ্গবান এবং জীচ্ছবে মধ্যবতী তটস্থা 

অবস্থায় েচ্ছয়চ্ছেন) । 

 ববষু্ণ – দুধ্; বশব – দই । (দই দুধ্ োড়া আে বকেু নয়, তবুও 

তা দুধ্ নয়) । 

 বতবন সাধ্ােন জীব নন, ্গবাচ্ছনে অংশ ।  

 ব্রহ্মা – জীবত্ (সব িাইচ্ছত পূণযবান জীব অর্বা ্ গবাচ্ছনে যকানও 

মহান ্ক্ত সৃবিকা ভ সাধ্ন কোে জনয ্গবাচ্ছনে শবক্তে দ্বাো 

আববি হন এবং তাাঁ চ্ছক বলা হয় ব্রহ্মা) । 

 তাাঁ ে শবক্ত অচ্ছনকটা মবণ-মাবণচ্ছকয প্রবতফবলত সূ ভ-

বকেচ্ছণে মচ্ছতা  ।  

  খ্ন ব্রহ্মাে পদ গ্রহণ কোে মচ্ছতা যকান জীব র্াচ্ছক না, 

তখ্ন ্গবান বনচ্ছজই ব্রহ্মাে পদ গ্রহণ কচ্ছেন  । 

 মন্বন্তোবতাে - ব্রহ্মাে ১ বদচ্ছন – ১৪ জন মনুে আবব ভ্ াব হয় (আমাচ্ছদে 

৪,৩০,০০,০০,০০০ যসৌে বৎসে) । 

 ১ মাচ্ছস – ৪২০ জন,  

 ১ বেচ্ছে – ৫,০৪০ জন,  

 ১০০ বেচ্ছে – ৫,০৪,০০০ জন । (ব্রহ্মাে জীবনকাল) । 

  ুগাবতাে – ৪টি  ুচ্ছগে অবতােচ্ছদে গাচ্ছয়ে েঙ - 

 সতয – যশ্বত । 

 যত্রতা – েক্ত । 

 দ্বাপে -শযাম । (শ্রীকৃষ্ণ) । 

 কবল – পীত । (শ্রীচিতনয মহাপ্র্ু) । 

 শক্তযাচ্ছবশ অবতাে – অসংখ্য । 

 অবতাে – প্রতযে্াচ্ছব ্গবাচ্ছনে শবক্তে দ্বাো আববি । 

 বব্ুবত – পচ্ছোে্াচ্ছব ্গবাচ্ছনে শবক্তে দ্বাো আববি । 

(্গবদ্গীতা ১০ম অধ্যায় ।) 

 তর্যঃ (চ্ছগৌড়ীয়-্াষয)  

শ্রীচিতনয িবেতামৃত আবদ ৫.৯৬-১০২ দ্রিবয । 

‘নানাবতাে’ -  

ঈশ্বচ্ছেে অবতাে এ বতন প্রকাে । 

অংশ-অবতাে, আে গুণ-অবতাে ।। 

শক্তযাচ্ছবশ-অবতাে—তৃতীয় এমত । 

অংশ-অবতাে—পুরুষ মৎসাবদক  ত ।। 

ব্রহ্মা ববষু্ণ বশব বতন গুণাবতাচ্ছে গবণ । 

শক্তযাচ্ছবশ—সনকাবদ, পৃরু্, বযাস মুবন ।। 

(চি.ি. আবদ ১.৬৫-৬৭) 

অবতাে হয় কৃচ্ছষ্ণে ষড় ববধ্ প্রকাে । 

পুরুষাবতাে এক, লীলাবতাে আে ।। 

গুণাবতাে, আে মন্বন্তোবতাে । 

 ুগাবতাে, আে শক্তযাচ্ছবশাবতাে ।। 

(চি.ি. আবদ ২০.২৪৫-২৪৬) 

পুরুষাবতাে – ৩ প্রকাে । কােণাণভব, গচ্ছ ভ্ াদক ও েীচ্ছোদকশায়ী । 
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গুণাবতাে – ব্রহ্মা, ববষু্ণ, মচ্ছহশ্বে এই বত্রববধ্ । 

লীলাবতাে – মৎস ইতযাবদ ।  

মন্বন্তোবতাে – িতুদভ শ সংখ্যক;  জ্ঞ, বব্ু, সতযচ্ছসন, হবে, ববকুন্ঠ, অবজত, 

বামন, সাবভচ্ছ্ৌম, ঋষ্, ববষবক্-চ্ছসন, ধ্মভচ্ছসতু, সুধ্ামা, য াচ্ছগশ্বে ও বৃহদ্ভানু । 

 ুগাবতাে – িতুববভধ্; শুক্ল, েক্ত, কৃষ্ণ, পীত । 

শক্তযাচ্ছবশাবতাে – পৃরু্, বযাস, পেশুোম, বুদ্ধ । 

 

 

 

 

 

 

 

 *** এখ্াচ্ছন প্রর্ম, বদ্বতীয় প্র্ৃবত শব্দ বনচ্ছদভ শমাত্র অচ্ছপোয় বলা হচ্ছয়চ্ছে । (১.৩.৬-২৫) 

অবতাে লীলা বশো বা তাৎপচ্ছ ভে ববচ্ছশষ বদক তর্য (চ্ছগৌড়ীয় ্াষয) 
৬ িােকুমাে 

(সনক, 

সনন্দন, 

সনাতন, 

সনৎকুমাে) 

ব্রহ্মি ভ অবলম্বন কচ্ছে পেম সতযচ্ছক 

উপলবি কোে জনয কচ্ছোে তপসযা 

কচ্ছেবেচ্ছলন ।   

কচ্ছোে বনয়ম-কানুন পালন কচ্ছে তপসযা শুরু কোে আচ্ছগ তাাঁ ো 

সকচ্ছলই সুচ্ছ াগয ব্রাহ্মণ হচ্ছয়বেচ্ছলন  । এই দৃিান্ত যর্চ্ছক যবাঝা  ায় 

য , যকবল ব্রাহ্মণ পবেবাচ্ছে জন্ম হচ্ছলই ব্রাহ্মণ হওয়া  ায় না, 

ব্রাহ্মচ্ছণে গুণাবলী অজভ ন কেচ্ছল তচ্ছবই ব্রাহ্মণ হওয়া  ায় এবং 

তােপেই যকবল ব্রচ্ছহ্মাপলবিে পন্থা অবলম্বন কো সিব  । 

শ্রী.্া. ৩য় স্কন্ধ ১২ 

অধ্যাচ্ছয় তাাঁ চ্ছদে জন্মকর্া  

উচ্ছেখ্ আচ্ছে । 

৭ বোহ পৃবর্বীচ্ছক েসাতল যর্চ্ছক উদ্ধাে    

কচ্ছেবেচ্ছলন । 

পেচ্ছমশ্বে ্ গবাচ্ছনে পচ্ছে যকান বকেুই কো অসিব নয় এবং  বদও 

বতবন একটি শূকেরূচ্ছপ লীলাববলাস কচ্ছেবেচ্ছলন, তর্াবপ সবভদাই তাাঁ ে 

্ক্তচ্ছদে দ্বাো আোবধ্ত হচ্ছয় পেম বদবয অবস্থায় অবস্থান কচ্ছেন  । 

শ্রী.্া. ৩য় স্কন্ধ ১৮ 

অধ্যাচ্ছয় বোহচ্ছদচ্ছবে 

কর্া  আচ্ছে । 

৮ নােদ যবচ্ছদে য  সমস্ত বণভনা ্গবদ্ভবক্ত 

এবং বনষ্কাম কমভ সম্বচ্ছন্ধ জীবচ্ছক 

অনুপ্রাবণত কচ্ছে, বতবন যসগুবল 

সংকলন কচ্ছেবেচ্ছলন 

বতবন মূখ্ভ সকাম কমীচ্ছদে বনচ্ছদভ শ বদচ্ছয়চ্ছেন য , বক্াচ্ছব প্রকৃত 

আনন্দ লা্ কো  ায় । 

জড়জগচ্ছতে যোগগ্রস্ত মানুষচ্ছদে বশো যদন য , বক্াচ্ছব জীব তাে 

বতভ মান বৃবত্ত অনুসাচ্ছে পােমাবর্ভক জ্ঞানলাচ্ছ্ে পচ্ছর্ অগ্রসে হচ্ছত 

পাচ্ছে । (দৃিান্তঃ যোচ্ছগে কােণ এবং যোগ বনোমচ্ছয়ে ঔষধ্ একই 

দ্রবয যর্চ্ছক উদ্ভূত হচ্ছত পাচ্ছে ।)  

তাাঁ ে পূবভ বৃত্তান্ত শ্রী.্া. 

১ম স্কচ্ছন্ধ ৬ অধ্যাচ্ছয় 

ববণভত আচ্ছে । 

৯ নে-নাোয়ণ 

ঋবষ 

(বপতামাতা –

ধ্মভ ও মূবতভ ) । 

ইবিয় সং চ্ছমে আদশভ প্রদশভন কোে 

জনয কচ্ছোে তপসযা কচ্ছেন ।  

আমাচ্ছদে বশো দান কোে জনয ্গবান স্বয়ং আিেণ কচ্ছেচ্ছেন  । 

আত্ম-ববসৃ্মত জীচ্ছবচ্ছদে প্রবত ্গবান অতযন্ত কৃপালু  । তাই সমস্ত 

বদ্ধ জীবচ্ছদে তাাঁ ে কাচ্ছে বফবেচ্ছয় বনচ্ছয়  াওয়াে জনয বতবন স্বয়ং 

অবতীণভ হচ্ছয় প্রচ্ছয়াজনীয় বনচ্ছদভ শাবদ প্রদান কচ্ছেন এবং তাাঁ ে সুচ্ছ াগয 

সন্তানচ্ছদে তাাঁ ে প্রবতবনবধ্রূচ্ছপ যপ্রেণ কচ্ছেন । উদাহেণঃ শ্রীচিতনয 

মহাপ্র্ুে অবতেণ । 

তাাঁ চ্ছদে বৃত্তান্ত 

কাবলকাপুোণ (৩০শ 

অধ্যায়) প্র্ৃবতচ্ছত 

উচ্ছেখ্ আচ্ছে । 

১০ ঋবষচ্ছশ্রষ্ঠ 

শ্রীকবপল 

আসুবে নামক ব্রাহ্মণচ্ছক সৃবিে 

উপাদানসমূহ ববচ্ছলষণ কচ্ছে সাংখ্য 

দশভন প্রদান কচ্ছেন 

‘সাংখ্য’ শব্দটিে আেবেক অর্ভ হচ্ছে ‘‘ া অতযন্ত সেল্াচ্ছব জড় 

উপাদানগুবল সম্বচ্ছন্ধ ববচ্ছলষণ কচ্ছে ।’’ 

তাাঁ ে কর্া শ্রী.্া ৩য় স্কন্ধ 

২৪-৩৩ অধ্যাচ্ছয় ববণভত 

আচ্ছে । 

১১ দত্তাচ্ছত্রয়  

(বপতামাতা –

অবত্র ও 

অনসূয়া) । 

অলকভ , প্রহ্লাদ এবং অনয অচ্ছনকচ্ছক 

পােমাবর্ভক জ্ঞান দান কচ্ছেবেচ্ছলন 

ব্রহ্মাে পুোচ্ছণ পবতব্রতা পত্নীে কর্া প্রসচ্ছঙ্গ দত্তাচ্ছত্রয়রূচ্ছপ 

্গবাচ্ছনে আবব ভ্ াচ্ছবে ইবতহাস ববণভত হচ্ছয়চ্ছে । 

ববষু্ণে অবতাে হচ্ছলও দত্তাচ্ছত্রচ্ছয়ে মত ববষ্ণবমত নয় । বতবন 

বুদ্ধচ্ছদচ্ছবে নযায় স্বতন্ত্র মত প্রবতভ ন কচ্ছেন । (চ্ছগৌড়ীয় ্াষয) । 

ব্রহ্মাে, আবদতযপুোণ, 

মাকভ চ্ছেয় পুোণ (১৫-১৯ 

অধ্যায়) । 

১২  জ্ঞ 

(বপতামাতা-

প্রজাপবত 

রুবি তাাঁ ে 

পত্নী আকূবত) 

স্বায়িুব মন্বন্তচ্ছে বতবন এই ব্রহ্মাচ্ছে 

পালন কচ্ছেবেচ্ছলন । তাাঁ ে পুত্র  াম 

আবদ যদবতাো তাাঁ চ্ছক যসই কাচ্ছ ভ 

সাহা য কচ্ছেবেচ্ছলন । 

এই জড় জগচ্ছতে পবেিালনা কোে অবত উচ্চ পদগুবল দান কো হয় 

অবত পূণযবান জীবচ্ছদে ।  খ্ন যস েকম পূণযবান জীচ্ছবে অ্াব হয়, 

তখ্ন ্গবান বনচ্ছজই ব্রহ্মা, প্রজাপবত, ইি আবদ রূচ্ছপ আবব্ূভ ত 

হন এবং পবেিালনাে দাবয়ত্ব্াে গ্রহণ কচ্ছেন । 

শ্রী.্া ৪র্ভ স্কন্ধ ১ম 

অধ্যায় । 

১৩ মহাোজ 

ঋষ্চ্ছদব 

(বপতামাতা - 

মহাোজ নাব্ 

ও তাাঁ ে পত্নী 

যমরুচ্ছদবী) 

এই অবতাচ্ছে ্গবান পেমহংসগণ 

কতৃভ ক অবলম্বয পূণভ বসবদ্ধ লাচ্ছ্ে 

পন্থা প্রদশভন কচ্ছেবেচ্ছলন ।   

 

‘তপশ্চ ভা’ কর্াটিে অর্ভ হচ্ছে স্বতঃসূ্ফতভ ্াচ্ছব কি স্বীকাে কো 

এবং জড় সুখ্চ্ছ্াগ যর্চ্ছক ববেত হওয়া ।  াো জড় সুখ্চ্ছ্াগ যর্চ্ছক 

ববেত হওয়াে বশো লা্ কচ্ছেচ্ছেন, তাাঁ চ্ছদে বলা হয় ‘ধ্ীে’ অর্ভাৎ 

ব বন তাাঁ ে ইবিচ্ছয়ে দ্বাো ববিবলত হন না । এই ধ্েচ্ছনে ধ্ীেোই যকবল 

সন্নযাস গ্রহণ কেচ্ছত পাচ্ছেন এবং তাাঁ ো ধ্ীচ্ছে ধ্ীচ্ছে পেমহংস স্তচ্ছে 

শ্রী.্া ৫ম স্কন্ধ ৩-৬ 

অধ্যাচ্ছয় আচ্ছে । 

(৬-২৯) অবতােগণ এবং তাাঁ চ্ছদে অবতােী কৃষ্ণ 
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উন্নীত হচ্ছত পাচ্ছেন, য  স্তে সমাচ্ছজে সমস্ত মানুচ্ছষে দ্বাো পূবজত 

হচ্ছয় র্াচ্ছক । 

১৪ মহাোজ পৃরু্ এই পৃবর্বীে ওষধ্ীসমূহচ্ছক যদাহন 

কচ্ছেবেচ্ছলন 

োজবসংহাসন অবধ্কাে কোে পবেবচ্ছতভ  ঋবষো ্গবানচ্ছক অবতেণ 

কোে জনয প্রার্ভনা কচ্ছেবেচ্ছলন ।  র্ার্ভ বুবদ্ধমত্তাসম্পন্ন মানুচ্ছষো 

অর্বা ববিেণ ব্রাহ্মচ্ছণো কখ্নও োজচনবতক পদ প্রাপ্ত হওয়াে 

উচ্চাকাঙ্ক্ষা যপাষণ কচ্ছেন না । 

শ্রী.্া ৪র্ভ স্কন্ধ, ১৫-২৩ 

অধ্যাচ্ছয় আচ্ছে । 

১৫ মৎস (িােুষ 

মন্বন্তচ্ছে) 

মহাপ্লাবন কাচ্ছল বববস্বত মনুচ্ছক 

একটি যনৌকাে উপে যেচ্ছখ্ তাাঁ চ্ছক 

েো কচ্ছেবেচ্ছলন । 

প্রচ্ছতযক মনুে অবসাচ্ছন প্রলয়... শ্রী.্া ৮ম স্কন্ধ, ২৪শ 

অধ্যাচ্ছয় আচ্ছে । 

শ্রীহবেবংচ্ছশ ও তাে 

টীকাচ্ছতও এই সব 

বৃত্তান্ত আচ্ছে ।  

১৬ কূমভ পৃচ্ছষ্ঠ মন্দোিল পবভতচ্ছক ধ্ােণ কচ্ছে 

সমুদ্র-মন্থনকােী যদবতা এবং 

দানবচ্ছদে সহায়তা কচ্ছেবেচ্ছলন । 

 কূমভ পুোচ্ছনে প্রােচ্ছি 

ববণভত । 

১৭ ধ্ন্বন্তবেরূচ্ছপ সমুদ্র মন্থচ্ছনে পে অমৃত ্াে বনচ্ছয় 

উবদত হচ্ছয়বেচ্ছলন । 

 এই দুই অবতাচ্ছেে কর্া 

শ্রী.্া ৮ম স্কন্ধ, ৮ম-৯ম 

অধ্যাচ্ছয় আচ্ছে । ১৭ যমাবহনী অসুেচ্ছদে সচ্ছমাবহত কচ্ছে 

যদবতাচ্ছদে অমৃত পান 

কবেচ্ছয়বেচ্ছলন 

 

১৮ নৃবসংহ নচ্ছখ্ে দ্বাো বদতযোজ বহেণযকবশপুে 

সুদৃঢ় শেীে ববদীণভ কচ্ছেবেচ্ছলন । 

দৃিান্তঃ ঠিক য ্াচ্ছব একজন সূত্রধ্ে 

এেকা তৃণ ববদীণভ কচ্ছে । 

এেকা শচ্ছব্দে উর্ভ গ্রবন্থহীন (বনগ্রভবন্থ) তৃণববচ্ছশষ । (সাোর্ভ দবশভনী) শ্রী.্া ৮ম স্কন্ধ, ৮ম-১০ 

অধ্যাচ্ছয় আচ্ছে । 

১৯ বামন বদতযোজ ববলে  জ্ঞস্থাচ্ছন গমন 

কচ্ছে  বদও বতবন যদবতাচ্ছদে কাচ্ছে 

বফবেচ্ছয় যদওয়াে জনয বত্র্ুবন 

অবধ্কাে কেচ্ছত  াবেচ্ছলন, বকন্তু 

তবুও বতবন যকবল বত্রপাদ ্ূবম 

ব্ো কচ্ছেবেচ্ছলন   

সবভশবক্তমান ্গবান ইো কেচ্ছল য  যকান বযাবক্তচ্ছক সমস্ত 

ব্রহ্মােে সাবভচ্ছ্ৌমত্ব দান কেচ্ছত পাচ্ছেন এবং যতমনই বতবন ইো 

কেচ্ছল যোট্ট একখ্ে ্ূবম ব্ো কোে অবেলায় সমস্ত ব্রহ্মাচ্ছেে 

আবধ্পতয বেবনচ্ছয় বনচ্ছত পাচ্ছেন । 

শ্রী.্া ৮ম স্কন্ধ, ১৭-

২৩শ অধ্যাচ্ছয় আচ্ছে । 

২০ ্ৃগুপবতরূচ্ছপ 

(পেশুোম) 

েবত্রয় োজাচ্ছদে যদব-বদ্বজ ববচ্ছদ্বষী 

যদচ্ছখ্ তাচ্ছদে প্রবত িুদ্ধ হচ্ছয় 

পৃবর্বীচ্ছক একুশবাে েবত্রয়শূনয 

কচ্ছেবেচ্ছলন 

েবত্রয় বা সমাচ্ছজে পবেিালকবচ্ছগভে কতভ বয হচ্ছে ব্রাহ্মণ বা ত্জ্ঞানী 

পুরুষচ্ছদে বনচ্ছদভ শ অনুসাচ্ছে পৃবর্বীচ্ছক পবেিালনা কো  । 

শ্রী.্া ৯ম স্কন্ধ, ১৫ম-

১৬শ অধ্যাচ্ছয় আচ্ছে । 

২১ বযাসচ্ছদব 

(বপতামাতা - 

পোশে মুবন 

ও পত্নী 

সতযবতী) 

মানবকুচ্ছলে ব্তে বুবদ্ধমত্তাে স্বল্পতা 

দশভন কচ্ছে বতবন তাচ্ছদে কলযাচ্ছণে 

জনয যবদবৃচ্ছেে ববব্ন্ন শাখ্া-প্রশাখ্া 

ববস্তাে কচ্ছেবেচ্ছলন   

এই  ুচ্ছগে অতযন্ত কলুবষত প্র্াচ্ছবে ফচ্ছল তর্াকবর্ত ব্রাহ্মণ 

কুচ্ছলাদ্ভূত মানুচ্ছষো এবং উচ্চবচ্ছণভে মানুচ্ছষোও উন্নত 

সংসৃ্কবতসম্পন্ন নয় । তাচ্ছদে বলা হয় বদ্বজবনু্ধ, অর্ভাৎ বদ্বজ-কুচ্ছলাদ্ভূত 

হচ্ছলও বদ্বজগুণসম্পন্ন নয় । 

মহা্ােত আবদ পচ্ছবভ 

৬২ অধ্যাচ্ছয় প্রাপ্তবয । 

২২ শ্রীোমিি যদবতাচ্ছদে অ্ীি বসবদ্ধে জনয বতবন 

যসতুবন্ধন তর্া োবণ-বধ্ আবদ কা ভ 

সম্পাদন কচ্ছে তাাঁ ে অচ্ছলৌবকক শবক্ত 

প্রদশভন কচ্ছেবেচ্ছলন  । 

আধু্বনক ববজ্ঞান – বস্তুে ্ ােহীনতা কখ্নও যকান অবস্থাচ্ছতই  সিব 

নয় ।  বকন্তু ্গবান – সৃবিে সবভত্র ববোট সমস্ত গ্রহগুবলচ্ছক ্ােহীন 

কচ্ছে মহাশূচ্ছনয ্াবসচ্ছয় যেচ্ছখ্চ্ছেন । মহাসাগচ্ছেে বুচ্ছক স্তিহীন 

প্রস্তেচ্ছসতু বনমভাণ কচ্ছেবেচ্ছলন  । যসটিই হচ্ছে ্গবাচ্ছনে অচ্ছলৌবকক 

শবক্তে প্রকাশ । 

শ্রী.্া ৯ম স্কন্ধ, ১০-১১শ 

অধ্যাচ্ছয় আচ্ছে । 

২৩ বলোম ও 

কৃষ্ণ 

পৃবর্বীে ্াে গ্রহণ কচ্ছেবেচ্ছলন ।  ‘্গবান’  বলোম এবং শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন ্ গবাচ্ছনে মুখ্য রূপ  এই 

অধ্যাচ্ছয়ে শুরু যর্চ্ছক আমো  া জানচ্ছত যপচ্ছেবে-শ্রীকৃষ্ণ পুরুচ্ছষে 

অবতাে নন, বতবন হচ্ছেন সমস্ত অবতাচ্ছেে অবতােী পেচ্ছমশ্বে 

্গবান এবং বলোম হচ্ছেন তাাঁ ে প্রর্ম অংশ-প্রকাশ । 

শ্রী.্া ১০ম স্কচ্ছন্ধ বববৃত । 



 

 
Śrīmad Bhāgavatam Study Notes – PMND 

 

২৪ বুদ্ধ ্গববদ্বচ্ছদ্বষী নাবস্তকচ্ছদে সচ্ছমাবহত 

কচ্ছেন 

** বুদ্ধচ্ছদচ্ছবে দয়া - বতবন নাবস্তকচ্ছদে আবস্তচ্ছক পবেণত  

কচ্ছেবেচ্ছলন । 

** পশুোতী - দু’েকচ্ছমে পশুোতী েচ্ছয়চ্ছে । আত্মাচ্ছক কখ্নও 

কখ্নও ‘পশু’ অর্বা জীব বলা হয় । তাই  াো পােমাবর্ভক জীবচ্ছনে 

পচ্ছর্ অগ্রসে হওয়াে প্রচ্ছিিা না কচ্ছে আত্মোতী হয়, তাোও 

পশুোতী বা পশুঘ্ন । 

** বুদ্ধচ্ছদচ্ছবে দশভন - ‘প্রেন্ন নাবস্তকযবাদ’ বচ্ছল বণভনা কো   হয় । 

বকন্তু আসচ্ছল তা হচ্ছে নাবস্তকচ্ছদে ববচ্ছমাবহত কচ্ছে ্গবনু্মখ্ী কোে 

একটি বযবস্থা ।  

** শ্রীমদ্ভাগবত েিনাকাল - প্রায় ৫০০০ বেে আচ্ছগ 

বুদ্ধচ্ছদব আবব ভ্ াবকাল - প্রায় ২৬০০ বেে আচ্ছগ  । 

এই্াচ্ছব শ্রীমদ্ভাগবচ্ছত বুদ্ধচ্ছদচ্ছবে আগমচ্ছনে ্ববষযদ্বাণী কো 

হচ্ছয়বেল । এমনই হচ্ছে এই অমল শাস্ত্রটিে প্রামাবণকতা । তাে ফচ্ছল 

শ্রীমদ্ভাগবচ্ছতে মবহমা প্রবতবষ্ঠত হচ্ছে,  া প্রকৃতপচ্ছে ভ্রম, প্রমাদ, 

ববপ্রবলপ্সা এবং কেণাপাটব-এই িােটি যদাষ যর্চ্ছক মুক্ত । 

দশাবতাে বণভচ্ছন তাাঁ ে 

উচ্ছেখ্ আচ্ছে ।  

জয়চ্ছদচ্ছবে দশাবতাচ্ছেও 

৯ম যলাচ্ছক তাাঁ ে কর্া 

আচ্ছে । ববষু্ণপুোচ্ছণ 

তৃতীয় অংচ্ছশে ১৭-১৮শ 

অধ্যাচ্ছয় বুদ্ধ মায়াচ্ছমাহ-

নাচ্ছম অব্বহত । অবি,  

বায়ু, স্কন্ধ, প্র্ৃবত 

পুোচ্ছণও তাাঁ ে কর্া  

আচ্ছে । আমেচ্ছকাচ্ছষ 

প্রর্ম অধ্যাচ্ছয় বুচ্ছদ্ধে 

ববচ্ছশষ উচ্ছেখ্ আচ্ছে । 

আে যবৌদ্ধ সাবহচ্ছতয 

লবলত ববস্তোবদ গ্রচ্ছন্থ 

তাাঁ হাে সম্বচ্ছন্ধ ববসৃ্তত 

আচ্ছলািনা আচ্ছে । 

২৫ কবি ( ুগ 

সবন্ধচ্ছক) 

নৃপবতো তখ্ন দসুযপ্রায় হচ্ছয়  াচ্ছব পূচ্ছবভে বণভনা অনুসাচ্ছে এই সমস্ত ্ববষযদ্বাণীগুবল  র্াসমচ্ছয় সতয 

বচ্ছল প্রমাবণত হচ্ছব  । যসটিই হচ্ছে শ্রীমদ্ভাগবচ্ছতে প্রামাবণকতাে 

পবেিায়ক  । 

শ্রী.্া ১২শ স্কন্ধ, ২য় 

অধ্যাচ্ছয় আচ্ছে । 

 

 ১.৩.২৬ – ্গবাচ্ছনে অবতাে অসংখ্য – 
ববশাল জলাশয় যর্চ্ছক য মন অসংখ্য নদী প্রবাবহত হয়, ঠিক যতমনই 

্গবাচ্ছনে যর্চ্ছক অসংখ্য অবতাে প্রকাবশত হন ।  

 তাৎপচ্ছ ভে ববচ্ছশষ বদকঃ  

 ্গবাচ্ছনে অবতােচ্ছদে যিনা  ায় তাাঁ চ্ছদে অচ্ছলৌবকক কা ভকলাচ্ছপে 

মাধ্যচ্ছম,  া অনয কাচ্ছোে পচ্ছেই সিব নয়  । 

তর্য (চ্ছগৌড়ীয় ্াষয) প্রািীন কাবেকাচ্ছত অবতােগচ্ছণে সম্বচ্ছন্ধ  া বলবপবদ্ধ 
আচ্ছে, তা – 

 নৃবসংহ, জামদিয, কবি ও পুরুষ – ইাঁহাো ঐশ্বচ্ছ ভযে প্রকাশক 

অবতাে । 

 নােদ, বযাস, বোহ ও বুদ্ধ - ইাঁহাো ধ্মভসমূচ্ছহে প্রকাশক অবতাে । 

 োম, ধ্ন্বন্তবে,  জ্ঞ, পৃরু্, বলোম, যমাবহনী, এবং বামন – ইাঁহাো শ্রী 

অর্ভাৎ যসৌন্দ ভ প্রধ্ান । 

 দত্তাচ্ছত্রয়, মৎস, িতুঃসন ও কবপল - ইাঁহাো জ্ঞানপ্রদশভক অবতাে । 

 নাোয়ণ, নে, কূমভ ও ঋষ্ – ইাঁহাো ববোগয প্রদশভক অবতাে । 

(সূত্রঃ অবতােচ্ছদে কর্া বচ্ছল এখ্ন পেবতী যলাচ্ছক বব্ূবত সম্বচ্ছন্ধ বলচ্ছেন ।) 

 ১.৩.২৭ – বব্ূবত  
সমস্ত ঋবষ, মনু, যদবতা এবং মনুে বংশধ্চ্ছেো  াাঁ ো ববচ্ছশষ শবক্তসম্পন্ন, তাাঁ োও 

হচ্ছেন ্গবাচ্ছনে অংশ ও কলা । প্রজাপবতোও এই অংশ ও কলাে অন্তগভত । 

 তাৎপচ্ছ ভে ববচ্ছশষ বদকঃ  

 বব্ূবত – তুলনামূলক্াচ্ছব কম শবক্তসম্পন্ন,  

 আচ্ছবশ অবতাে – অবধ্ক শবক্তশালী । 

 ১.৩.২৮ – শ্রীমদ্ভাগবচ্ছতে পবে্াষা সূত্র  
এচ্ছত িাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ্গবান্ স্বয়ম । 

ইিাবেবযাকুলং যলাকং মৃড়য়বন্ত  ুচ্ছগ  ুচ্ছগ ।। 

পুচ্ছবভাবেবখ্ত এই সমস্ত অবতাচ্ছেো হচ্ছেন ্গবাচ্ছনে অংশ অর্বা কলা 

অবতাে, বকন্তু শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পেচ্ছমশ্বে ্গবান স্বয়ং ।  খ্ন নাবস্তকচ্ছদে 

অতযািাে যবচ্ছড়  ায়, তখ্ন আবস্তকচ্ছদে েো কোে জনয ্গবান এই ধ্োধ্াচ্ছম 

অবতীণভ হন । 

 শ্রীল প্র্ুপাদ প্রদত্ত শীষভক – “শ্রীকৃষ্ণ আবদপুরুষ ্গবান”   

 পবে্াষা সূত্র –  া একচ্ছদচ্ছশ অবস্থান যকাচ্ছে সমস্ত শাস্ত্রচ্ছক সবভচ্ছতা্াচ্ছব 

প্রকাশ কেচ্ছে, তাই পবে্াষা সূত্র । ঠিক য ্াচ্ছব গৃচ্ছহে য্তচ্ছে যকান 

প্রদীপ সমস্ত গৃহচ্ছকই আচ্ছলাবকত কচ্ছে । এবং এই পবে্াষা সূত্র 

একবােই পাে কো হয়, বকন্তু অ্যাস সূচ্ছত্রে মত বােবাে পাে কো হয় 

না । অতএব মহাোজিিবতীে নযায় এই একটি মাত্র (বকন্তু শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন 

পেচ্ছমশ্বে ্গবান স্বয়ং – এই পবে্াষা সূত্র) বাকযই যকাটি যকাটি 

বিনসমূহচ্ছক শাসন কচ্ছে র্াচ্ছকন । এইজনয আপাততঃ ববরূদ্ধ বচ্ছল 

প্রতীত যসই সকল বাচ্ছকযে ইহাে আনুগচ্ছতযই যসখ্াচ্ছন যসখ্াচ্ছন বযাখ্যা 

কবেচ্ছত হচ্ছব । 

 তাৎপচ্ছ ভে ববচ্ছশষ বদকঃ  

 এই ববচ্ছশষ যলাকটিচ্ছত পেচ্ছমশ্বে ্গবান শ্রীকৃচ্ছষ্ণে সচ্ছঙ্গ অনযানয 

অবতােচ্ছদে পার্ভকয বনরূবপত হচ্ছয়চ্ছে ।   

 ্গবাচ্ছনে ববব্ন্ন অবতাচ্ছেো সীবমত শবক্ত প্রদশভন কচ্ছেন, যকন না যসই 

ববচ্ছশষ সমচ্ছয় ঠিক ততটুকু শবক্তই প্রকাশ কোে প্রচ্ছয়াজন হয় । 

 দৃিান্তঃ অবতােগণ  যোট ববদুযবতক বাবত 

 কৃষ্ণ  ইচ্ছলকট্রিক পাওয়াে হাউস 
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যসই পাওয়াে হাউসটি আেও অচ্ছনক যববশ শবক্তসম্পন্ন ‘ইোবিয়াল 

ডায়নাচ্ছমা’ িালাচ্ছত পাচ্ছে ।   

 ্গবাচ্ছনে ববব্ন্ন অবতাচ্ছেো প্রতযে্াচ্ছব অর্বা পচ্ছোে্াচ্ছব ববব্ন্ন 

রূপ প্রকাশ কচ্ছেচ্ছেন; বকন্তু পেম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ ্গবাচ্ছনে পূণভ রূপ 

প্রদশভন কচ্ছেন । 

 ‘স্বয়ম’  শ্রীকৃচ্ছষ্ণে যকানও অবতােী যনই । এে মাধ্যচ্ছম পেম 

মঙ্গলমচ্ছয়ে যশ্রষ্ঠত্ব বনরূবপত হচ্ছয়চ্ছে । 

 তর্য (চ্ছগৌড়ীয় ্াষয) – শ্রীচিতনয িবেতামৃত আবদ ২য় পবেচ্ছেদ, 

আবদ ৫ম পবেচ্ছেদ, মধ্য ৯ম পবেচ্ছেদ, মধ্য ২০ শ পবেচ্ছেদ গীতা ৪.৭-

৮ দ্রিবয ।  

 ১.৩.২৯ – ফলশ্রূবত 
য  মানুষ মচ্ছনাচ্ছ াগ সহকাচ্ছে ্গবাচ্ছনে েহসযপূণভ প্রকট অর্ভাৎ অবতেচ্ছণে 

কর্া সকাল এবং সন্ধযায় ্বক্তপূবভক পাে কচ্ছেন, বতবন জড় জগচ্ছতে সমস্ত 

দুঃখ্-দুদভ শা যর্চ্ছক মুক্ত হন ।   

 তাৎপচ্ছ ভে ববচ্ছশষ বদকঃ  

 ‘ববমুক্ত’ –  ্গবাচ্ছনে জন্ম এবং কমভ বদবয; তা না হচ্ছল যকবল তা পাে 

কোে মাধ্যচ্ছম মুবক্ত লা্ কো সিব হত না ।  
 শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৪.৯ – জন্ম কমভ ি যম বদবযং ... 

 

 

 

 ১.৩.৩০ – ববোট রূচ্ছপে ধ্ােণা - কাল্পবনক 
প্রকৃতপচ্ছে ্গবাচ্ছনে যকান প্রাকৃত বা জড় রূপ যনই । জড় জগচ্ছত ্গবাচ্ছনে 

য  ববোট রূচ্ছপে ধ্ােণা, তা কল্পনাপ্রসূত । তা যকবল ____ ্গবাচ্ছনে রূপ 

সম্বচ্ছন্ধ ধ্ােণা প্রদান কোে জনয ।  

 অল্পবুবদ্ধসম্পন্ন মানুষচ্ছদে এবং  

 নবয ্ক্তচ্ছদে  

 শ্রীল প্র্ুপাদ প্রদত্ত শীষভক – “তাাঁ ে ববোট রূপ একটি কল্পনা”   

 তাৎপচ্ছ ভে ববচ্ছশষ বদকঃ  

্গবাচ্ছনে ববব্ন্ন অবতাচ্ছেে বণভনা প্রসচ্ছঙ্গ এখ্াচ্ছন ্গবাচ্ছনে ববশ্বরূপ বা ববোট 

রূচ্ছপে উচ্ছেখ্ কো হয়বন, যকন না পূচ্ছবভাবেবখ্ত ্গবাচ্ছনে সব কটি অবতােই 

হচ্ছেন অপ্রাকৃত । বিন্ময় রূচ্ছপ জচ্ছড়ে যকান সংস্রব যনই । 

 ১.৩.৩১ – আত্মায় জড় শেীচ্ছেে ধ্ােণা আচ্ছোপ 
অল্পবুবদ্ধসম্পন্ন মানুচ্ছষো আত্মায় জড় শেীচ্ছেে ধ্ােণা আচ্ছোপ কচ্ছে । 

দৃিান্তঃ বায়ুে দ্বাো বাবহত যমে এবং ধূ্বলকণাচ্ছক যদচ্ছখ্ বচ্ছল য  আকাশ 

যমোেন্ন এবং বায় ুধূ্লােন্ন ।  

 তাৎপচ্ছ ভে ববচ্ছশষ বদকঃ  

  াো তাচ্ছদে বতভ মান জড় িেু অর্বা জড় ইবিচ্ছয়ে দ্বাো ্গবানচ্ছক দশভন 

কেচ্ছত িান, তাাঁ চ্ছদে উপচ্ছদশ যদওয়া হচ্ছয়চ্ছে ববোট-রূপ নামক ্ গবাচ্ছনে 

বাবহযক রূচ্ছপে ধ্যান কেচ্ছত । দৃিান্তঃ গাবড়টিে দ্বাো আচ্ছোহীে পবেিয় 

প্রদান । 

 ১.৩.৩২ – সূ্থল – সুক্ষ্ম রূপ – প্রকৃত বিন্ময় স্বরূপ 

সু্থলরূপ  সুক্ষ্মরূপ  জীচ্ছবে স্বরূপ 

এই সূ্থল রূচ্ছপে ধ্ােণাে ঊচ্ছধ্বভ  আচ্ছেকটি সূক্ষ্ম রূপ েচ্ছয়চ্ছে । এই সুক্ষ্ম রূপ –  

 যকান পবেণত রূপ যনই  

 যদখ্া  ায় না,  

 যশানা  ায় না,  

 অপ্রকাবশত ।  

এই সূক্ষ্ম স্তচ্ছেে ঊচ্ছধ্বভ  হচ্ছে জীচ্ছবে স্বরূপ, তা না হচ্ছল যস বােংবাে জন্মগ্রহণ 

কেচ্ছত পােত না । 

 তাৎপচ্ছ ভে ববচ্ছশষ বদকঃ  

 ববোট পুরুচ্ছষে সূক্ষ্মরূচ্ছপে উপলবি - সূ্থল জগতচ্ছক য মন পেচ্ছমশ্বে 

্গবাচ্ছনে ববোট শেীে বচ্ছল অনুমান কো হয়, যতমনই তাাঁ ে সূক্ষ্ম রূচ্ছপে 

ধ্ােণা েচ্ছয়চ্ছে,  া যদখ্া বা যশানা না যগচ্ছলও অর্বা প্রকাবশত না হচ্ছলও 

উপলবি কো  ায় ।  

 বকন্তু এই সমস্ত সূক্ষ্ম অর্বা সূ্থল শেীচ্ছেে ধ্ােণা জীব-যিতনাে সচ্ছঙ্গ 

আচ্ছপবেক্াচ্ছব সম্পবকভ ত; সূ্থল জড় রূপ এবং সূক্ষ্ম মানবসক অবস্তচ্ছত্বে 

ঊচ্ছধ্বভ  জীচ্ছবে স্বরূপ েচ্ছয়চ্ছে । 

 ১.৩.৩৩ – আচ্ছত্মাপলবি 
আচ্ছত্মাপলবিে দ্বাো যকউ  খ্ন হৃদয়ঙ্গম কেচ্ছত পাচ্ছে য  সূ্থল এবং সূক্ষ্ম 

শেীচ্ছেে সচ্ছঙ্গ শুদ্ধ আত্মাে যকান সম্পকভ  যনই (অর্ভাৎ স্বরূচ্ছপে সমযক 

জ্ঞানপ্র্াচ্ছব অজ্ঞান দ্বাো পেমাত্মাে এই কবল্পত রূপ বনোকৃত হয়), তখ্ন যস 

বনচ্ছজচ্ছক এবং পেচ্ছমশ্বে ্গবানচ্ছক দশভন কচ্ছে । 

 শ্রীল প্র্ুপাদ প্রদত্ত ১ম শীষভক – “্গবান ও জীব উ্য়ই 

বিন্ময়” 

 শ্রীল প্র্ুপাদ প্রদত্ত ২য় শীষভক – “আত্ম-উপলবিে অর্ভ ্গবৎ 

দশভন”   

 তাৎপচ্ছ ভে ববচ্ছশষ বদকঃ  

 আচ্ছত্মাপলবি এবং জড় ভ্রচ্ছমে মচ্ছধ্য পার্ভকয – আত্মাে বাহয আবেণরূপ 

সূ্থল এবং সূক্ষ্ম শেীেচ্ছক জড়া প্রকৃবত এবং ভ্রমাত্মক বচ্ছল জানা । এই 

আবেচ্ছণে কােণ হচ্ছে অজ্ঞান ।  

 মুবক্ত বা ্গবৎ-দশভন – পেচ্ছমশ্বে ্গবান কখ্নও এই জাতীয় আবেচ্ছণে 

দ্বাো প্র্াববত হন না । যসটি বস্থে বনবশ্চতরূচ্ছপ জানাে নামই হচ্ছে মুবক্ত; 

অর্বা ্গবৎ-দশভন । 

 আচ্ছত্মাপলবি মাচ্ছন হচ্ছে সূ্থল এবং সূক্ষ্ম শেীচ্ছেে প্রচ্ছয়াজনগুবলে প্রবত 

উদাসীন হওয়া এবং আত্মাে কা ভকলাচ্ছপ বনষ্ঠাপোয়ণ হওয়া । 

 তা লাচ্ছ্ে উপায়ঃ আচ্ছত্মাপলবিে এই পূণভ স্তে কখ্নও কৃবত্রম সাধ্চ্ছনে 

মাধ্যচ্ছম লা্ কো  ায় না, তা লা্ হয় পেচ্ছমশ্বে ্গবাচ্ছনে শ্রীপাদপচ্ছদ্মে 

আশ্রয় গ্রহণ কোে ফচ্ছল ।  

 ১.৩.৩৪ – জীচ্ছবে স্বীয় মবহমায় অবধ্ষ্ঠান 
্গবাচ্ছনে কৃপায় –  

  খ্ন মায়াশবক্তে প্র্াব প্রশবমত হয় এবং  

 জীব পূণভ জ্ঞানপ্রাপ্ত হন,  

(৩০-৩৪)  ববোট-রূপ ও জীচ্ছবে কাল্পবনক জড় রূপ 
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তখ্ন বতবন – 

 আত্মজ্ঞাচ্ছনে আচ্ছলাচ্ছক উদ্ভাবসত হন এবং  

 স্বীয় মবহমায় অবধ্বষ্ঠত হন ।  

 তাৎপচ্ছ ভে ববচ্ছশষ বদকঃ  
 ্গবাচ্ছনে শবক্ত - অন্তেঙ্গা, ববহেঙ্গা, তটস্থা । 

 তাাঁ ে সবভশবক্তমত্তাে প্র্াচ্ছব বতবন এই য  যকান শবক্তে মাধ্যচ্ছম য  যকান 

কা ভ সম্পাদন কেচ্ছত পাচ্ছেন । বতবন তাাঁ ে ইোে প্র্াচ্ছব ববহেঙ্গা শবক্তচ্ছক 

অন্তেঙ্গা শবক্তচ্ছত রূপান্তবেত কেচ্ছত পাচ্ছেন । 

 দৃিান্তঃ সুদে বমবস্ত্র ববদুযৎ-শবক্তচ্ছক  র্া র্্াচ্ছব বযবহাে কচ্ছে 

তাপ উৎপাদন কেচ্ছত পাচ্ছে, আবাে শীতলতাও উৎপাদন 

কেচ্ছত পাচ্ছে । 

 

 সাোর্ভ-দবশভনীঃ 
 ‘সম্পন্ন এব’ – ্গবাচ্ছনে কৃপায় অববদযারূপা মায়া উপেতা হচ্ছল জীব 

সম্পবত্ত ুক্ত হয় অর্ভাৎ শ্রী্গবাচ্ছন মবত ুক্ত পুরুষই সমৃবদ্ধমান্  হয়, 

অনযো দাবেদ্রযই র্াচ্ছকন । 

 অনুতর্যঃ বি.ি. আবদ ১৩.১২৪ ও এে ‘অনু্াষয’ (্বক্তবসদ্ধান্ত সেস্বতী 

োকুে কৃত) 

 

 

 

 ১.৩.৩৫ – ্গবাচ্ছনে বণভনা 
ববদ্বানগণ কতৃভ ক যসই প্রাকৃত জন্ম-কমভেবহত ্গবাচ্ছনে অপ্রাকৃত জন্ম-কচ্ছমভে 

বণভন । তা বববদক শাচ্ছস্ত্রও অনাববষৃ্কত ।   

 তাৎপচ্ছ ভে ববচ্ছশষ বদকঃ  

 ্গবাচ্ছনে কৃপাঃ প্রকৃতপচ্ছে পেচ্ছমশ্বে ্গবাচ্ছনে আবব ভ্ াব এবং 

বতচ্ছো্াব এবং তাাঁ ে ববব্ন্ন কা ভকলাপ সবই অতযন্ত যগাপনীয়, এমন বক 

বববদক শাচ্ছস্ত্রও যসই সমস্ত ববষয়গুবল বনচ্ছয় যখ্ালাখু্বল্াচ্ছব আচ্ছলািনা 

কো হয়বন । বকন্তু তবুও বদ্ধজীচ্ছবে প্রবত তাাঁ ে কৃপা প্রদশভন কোে জনয 

্গবান যসই সব লীলাববলাস কচ্ছেন । 

 ব্রহ্ম-ধ্যাচ্ছনে পন্থাঃ আমাচ্ছদে কতভ বয হচ্ছে ্গবাচ্ছনে অপ্রাকৃত 

কা ভকলাচ্ছপে বণভনাে  র্ার্ভ সদ্বযবহাে কো,  া হচ্ছে সবিাইচ্ছত সহজ 

এবং সুন্দে্াচ্ছব ব্রচ্ছহ্মে ধ্যান কোে পন্থা ।  

 তর্য (চ্ছগৌড়ীয় ্াষয) – 

 ্াঃ ১.৮.৩০, গীতা ৪.৯ 

 ১.৩.৩৬ – ্গবাচ্ছনে গুণাবলী 

 তাাঁ ে িবেত্র সবভদাই বনমভল এবং বনষ্কলঙ্ক,  

 ষড় ইবিচ্ছয়ে অধ্ীশ্বে,   

 ষড় ঐশ্বচ্ছ ভে অধ্ীশ্বে,   

 বতবন যকান্াচ্ছব প্র্াববত না হচ্ছয় এই ববশ্ব সৃবি কচ্ছেন, পালন 

কচ্ছেন এবং ধ্বংস কচ্ছেন,  

 বতবন প্রবতটি জীচ্ছবে অন্তচ্ছে ববোজ কচ্ছেন,  

 বতবন সবভ অবস্থাচ্ছতই সমূ্পণভ্াচ্ছব স্বাধ্ীন । 

 তাৎপচ্ছ ভে ববচ্ছশষ বদকঃ  

 ‘অচ্ছমােলীলঃ’ – তাাঁ ে সৃবিচ্ছত যকান বকেুই দুঃখ্দায়ক নয় ।  াো তাাঁ ে 

সৃবিচ্ছত ববঘ্ন উৎপাদন কচ্ছে তাোই যকবল দুঃখ্ য্াগ কচ্ছে ।   

 সৃবি ও স্রিাে সম্পকভ  – এই জড় সৃবিে সাচ্ছর্ তাাঁ ে সম্পকভ  অতযন্ত অগ্ীে, 

ঠিক য মন সুগন্ধী বস্তুে সংস্পচ্ছশভ না এচ্ছসই আমো তাে ঘ্রাণ গ্রহণ কেচ্ছত 

পাবে, অচ্ছনকটা যসই েকম । তাই সব েকম প্রচ্ছিিা সচ্ছ্ও অ-্গবত্ত্ 

কখ্চ্ছনা তাাঁ ে সাবন্নচ্ছধ্য আসচ্ছত পাচ্ছে না ।  

 তর্য (চ্ছগৌড়ীয় ্াষয) – 

 ্াঃ ১.৫.৬, গীতা ৪.১৪ 

 ষড় গুচ্ছণশ – 

১। কাম, যিাধ্, যলা্, যমাহ, মদ, মাৎস ভ এই েয়টি ইবিচ্ছয়ে বনয়ন্তা । 

২। রূপ, েস, গন্ধ, শব্দ, স্পশভ ও বিন্তা এই ষড় বচ্ছগভে অতীত । 

৩। ব বন অপহত পাপমা, ববজে, ববমৃতূয, ববচ্ছশাক, অবববজবেৎস, ও অবপপাস 

(োচ্ছন্দাগয) 

৪। অবস্ত, জায়চ্ছত বদ্ধভ চ্ছত, পবেণমচ্ছত, অপেীয়চ্ছত, ববনশযবত ইবত গুণববকাে 

লা্কােী জড়দ্রচ্ছবযে অধ্ীশ্বে । 

৫। ১১.১১.৩১ যলাচ্ছকে টীকায় শ্রীধ্ে স্বামী – েুৎ, বপপাস, যশাক, যমাহ, জো, 

মৃতুয, এই েয়টি  াাঁ ে মাধ্যচ্ছম বজত হয় । 

৬। সমগ্র ঐশ্ব ভয, বী ভ,  শ শ্রী, জ্ঞান ও ববোগয এই েয় গুচ্ছণে অধ্ীশ্বে ।    

 ১.৩.৩৭ – ্গবানচ্ছক জানাে অচ্ছ াগযতা 
নটবৎ অব্নয়পোয়ণ পেচ্ছমশ্বে ্গবাচ্ছনে নাম, রূপ এবং লীলাববলাচ্ছসে 

অপ্রাকৃত স্ব্াব কাো জানচ্ছত পাচ্ছে না ?  

*ববকৃত মচ্ছনা্াবাপন্ন মূখ্ভ মানুচ্ছষো  

যকন ?  

*তাচ্ছদে জল্পনা-কল্পনাে অর্বা বাচ্ছকযে মাধ্যচ্ছম বযক্ত কোে প্রয়াস । 

 শ্রীল প্র্ুপাদ প্রদত্ত শীষভক – “মানবসক জল্পনা-কল্পনায় বতবন 

অজ্ঞাত”   

 তাৎপচ্ছ ভে ববচ্ছশষ বদকঃ  

 ‘অবাঙ্-মনসচ্ছগািে’ – পেম সতয পেচ্ছমশ্বে ্গবাচ্ছনে বদবয প্রকৃবতে 

বণভনা যকউই  র্া র্্াচ্ছব কেচ্ছত পাচ্ছে না ।  

 দু’েকচ্ছমে জড়বাদী েচ্ছয়চ্ছে;  

জীচ্ছবে আকুল প্রার্ভনা ও তপশ্চ ভা

্গবাচ্ছনে কৃপা

ববহেঙ্গা শবক্তে প্রশমন

যসই একই শবক্তে দ্বাো শেণাগত জীবচ্ছক পেমার্ভ 
পচ্ছর্ সহায়তা 

(৩৫-৩৯) ্গবাচ্ছনে বণভনা ও উপলবি 
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 সকাম কমী - পেম সতয সম্বচ্ছন্ধ যকান ধ্ােণাই যনই । 

 জ্ঞানী দাশভবনক - সকাম কচ্ছমভ বযর্ভ হচ্ছয় তাচ্ছদে মচ্ছনাধ্মভপ্রসূত 

জল্পনা-কল্পনাে মাধ্যচ্ছম পেমত্চ্ছক জানবাে যিিা কচ্ছে ।  

 এই উ্য় যশ্রণীে যলাচ্ছকে কাচ্ছেই পেমত্ েহসযাবৃত, ঠিক য মন একটি 

বশশুে কাচ্ছে  াদুকচ্ছেে য্লবকবাবজ েহসযাবৃত । 

 ১.৩.৩৮ – ্গবানচ্ছক জানাে য াগযতা 
 াাঁ ো দুেন্তবী ভ ের্িিধ্ােী ্গবান শ্রীকৃচ্ছষ্ণে শ্রীপাদপচ্ছদ্ম _________, 

________, এবং ___________ যসবাপোয়ণ, তাাঁ োই যকবল জগচ্ছতে 

সৃবিকতভ াে পূণভ মবহমা, শবক্ত এবং বদবয ্াব সম্বচ্ছন্ধ অবগত হচ্ছত পাচ্ছেন । 

 অনুকূল্াচ্ছব (অনুবৃত্তযা) 

 অচহতুকী (অমায়য়া) 

 অপ্রবতহতা (সন্ততয়া) । 

 তাৎপচ্ছ ভে ববচ্ছশষ বদকঃ  

 ্গবাচ্ছনে সৃবিচ্ছত সকচ্ছলই প্রতযে্াচ্ছব বা পচ্ছোে্াচ্ছব ্গবাচ্ছনে 

যসবা কেচ্ছেন । 

 অনুকূল ্াব ুক্ত  যসবা - ্গবাচ্ছনে ্ক্ত । তাাঁ ো স্বতসূ্ফতভ ্াচ্ছব সব 

েকম আকাঙ্ক্ষ েবহত হচ্ছয় বনেন্তে ্গবাচ্ছনে যসবা কচ্ছেন । 

 প্রবতকূল-্াব ুক্ত যসবা -  াো ্গবাচ্ছনে মায়া-শবক্তে প্র্াচ্ছব বাধ্য হচ্ছয় 

পচ্ছোে্াচ্ছব ্গবাচ্ছনে যসবা কেচ্ছে ।  

 সাোর্ভ-দবশভনীঃ 

 অমায়া – িতুবভগভ প্রাবপ্তে উচ্ছেচ্ছশয সু্থল ও সূক্ষ্ম শেীচ্ছে অবস্মতাে 

উপলবিচ্ছত য  য্াগপ্রবৃবত্তে উদয় হয়, তাই মায়া । এে ববপেীত অমায়া 

অর্ভাৎ হবেচ্ছসবা ্বক্ত ।  

 সন্ততা – বনষ্ঠা, বনেন্তেতা, অবববেপ্ত সাততয, অনবধ্ান োবহতয, 

বদ্বতীয়াব্বনচ্ছবশ শূনযতা । 

 অনুবৃবত্ত – আনুকূলয, ্বক্তপ্রবতকূল্াব ববজভ ত বনষ্ঠা । ববষচ্ছয়ে পশ্চাচ্ছত 

আশ্রচ্ছয়ে যিিা বা শুদ্ধচ্ছসবা প্রবৃবত্ত । 

 যগৌড়ীয় ্াষযঃ (সূত্রঃ পূচ্ছবভে যলাচ্ছক বলা হচ্ছয়চ্ছে য , কমী বা জ্ঞানী 

্গবেীলা বুঝচ্ছত  অসমর্ভ, বকন্তু ্গবদ্ভক্ত পেতচ্ছ্ে বববিত্রববলাস দশভন 

কেচ্ছত সমর্ভ ।)  

 ১.৩.৩৯ – ্গবদ্  ববষয়ক প্রশ্ন দ্বাো অপ্রাকৃত যপ্রচ্ছমে ববকাশ 
্গবদ্  ববষয়ক প্রশ্ন দ্বাো –  

 এই জগচ্ছত সফল হওয়া  ায়,  

 পূণভ জ্ঞান লা্ কো  ায়,  

 অপ্রাকৃত যপ্রম ববকবশত কচ্ছে,  

 এবং জন্ম-মৃতুযে ্য়ানক আবতভ  যর্চ্ছক জীবচ্ছক সমূ্পণভ্াচ্ছব মুক্ত 

কচ্ছে । 

 সাোর্ভ-দবশভনীঃ 

 ্গবন্তঃ – এখ্াচ্ছন ্গবান্  শচ্ছব্দে অর্ভ সবভজ্ঞ, ‘ব বন ববদযা ও অববদযা 

জাচ্ছনন’ । 

 

 

 

 

 ১.৩.৪০ – ্গবাচ্ছনে বাঙ্ময় ববগ্রহ 
এই শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে – 

 পেচ্ছমশ্বে ্গবাচ্ছনে বাঙ্ময় ববগ্রহ,  

 তা সংকলন কচ্ছেচ্ছেন ্গবাচ্ছনে অবতাে শ্রীল বযাসচ্ছদব, 

 তাাঁ ে উচ্ছেশয হচ্ছে সমস্ত মানুচ্ছষে পেম মঙ্গল সাধ্ন কো,  

 এটি সবভচ্ছতা্াচ্ছব সার্ভক, পূণভ আনন্দময় এবং সবভচ্ছতা্াচ্ছব পবেপূণভ,  

 তাৎপচ্ছ ভে ববচ্ছশষ বদকঃ  

 ্াগবত পূজাঃ শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে শ্রীকৃচ্ছষ্ণে বাঙ্ময় ববগ্রহ এবং তাই তা 

শ্রীকৃষ্ণ যর্চ্ছক অব্ন্ন । আমো য ্াচ্ছব পেচ্ছমশ্বে ্গবাচ্ছনে আোধ্না 

কবে, ঠিক যসই্াচ্ছবই আমাচ্ছদে শ্রীমদ্ভাগবচ্ছতে পূজা কো উবিত ।  

 তা  ত্ন সহকাচ্ছে এবং বধ্ ভ সহকাচ্ছে পাে কোে ফচ্ছল আমো পেচ্ছমশ্বে 

্গবাচ্ছনে পেম আশীবভাদ লা্ কেচ্ছত পাবে,  বদ তা গুরু-পেম্পোে 

ধ্াোয় অবধ্বষ্ঠত সদ্ গুরুে কাে যর্চ্ছক লা্ কো  ায় । 

 শ্রী বযবক্ত-্াগবচ্ছতে কাচ্ছে গ্রন্থ ্াগবত পােঃ বিতনয মহাপ্র্ুে অন্তেঙ্গ 

সবিব শ্রীল স্বরূপ দাচ্ছমাদে যগাস্বামী উপচ্ছদশ বদচ্ছয় যগচ্ছেন,  াাঁ ো 

জগন্নার্পুেীচ্ছত শ্রীচিতনয মহাপ্র্ুে দশভনাব্লাষী তাাঁ ো য ন অবশযই 

বযবক্ত-্াগবচ্ছতে কাচ্ছে গ্রন্থ ্াগবত পাে কচ্ছেন ।   

 পেচ্ছমশ্বে ্গবাচ্ছনে উপবস্থবতচ্ছত য  পােমাবর্ভক লা্ হয়, শ্রীমদ্ভাগবত 

পাে কচ্ছেও যসই একই ফল লা্ কো  ায় । 

 তর্য (চ্ছগৌড়ীয় ্াষয) - এই যলাচ্ছকে প্রর্ম িেণ ্াঃ ২.১.৮ যলাচ্ছকও 
দৃি হয় ।  

 ১.৩.৪১ – বববদক শাস্ত্র এবং ইবতহাচ্ছসে সােত্ 
শ্রীল বযাসচ্ছদব সমস্ত বববদক শাস্ত্র এবং এই ব্রহ্মাচ্ছেে ইবতহাচ্ছসে সােত্ 

আহেণ কোে পে সমস্ত আত্মজ্ঞানীচ্ছদে মুকুটমবণস্বরূপ তাাঁ ে পুত্রচ্ছক তা দান 

কচ্ছেবেচ্ছলন । 

 শ্রীল প্র্ুপাদ প্রদত্ত শীষভক – “শ্রীমদ্ভাগবত সমস্ত ইবতহাচ্ছসে 

সাে”   

 তাৎপচ্ছ ভে ববচ্ছশষ বদকঃ  

 ১ম অনুচ্চচ্ছেদ - বববদক শাস্ত্র কাল্পবনক নয় । 

 শ্রীমদ্ভাগবচ্ছত ববব্ন্ন যলাচ্ছকে ইবতহাস যর্চ্ছক কচ্ছয়কটি ঐবতহাবসক তর্য 

বাোই কচ্ছে ববণভত হচ্ছয়চ্ছে । তাই সমস্ত মহাজচ্ছনো তাচ্ছক মহাপুোণ বচ্ছল 

স্বীকাে কচ্ছেচ্ছেন । এই সমস্ত ঐবতহাবসক তচ্ছর্যে বববশিয হচ্ছে, যসগুবল 

ববব্ন্ন সমচ্ছয় এবং ববব্ন্ন পবেবস্থবতচ্ছত ্গবাচ্ছনে বদবয লীলাে সাচ্ছর্    

 ুক্ত । 

 এই ্াগবতচ্ছক দুচ্ছধ্ে সাে-স্বরূপ ননীে সাচ্ছর্ তুলনা কো হয় । বববদক 

শাস্ত্র হচ্ছে দুচ্ছধ্ে সমুচ্ছদ্রে মচ্ছতা । ননী বা মাখ্ন হচ্ছে দুচ্ছধ্ে সব িাইচ্ছত 

উপাচ্ছদয় সাোবতসাে ।  

িাবে-চ্ছবদ—‘দবধ্’, ্াগবত—‘নবনীত’ । 

মবর্চ্ছলন শুচ্ছক, খ্াইচ্ছলন পেীবেত ।। (চি.্া. মধ্য ২১.১৬) 

(৪০-৪৪) ্গবাচ্ছনে বাঙ্ময় ববগ্রহ শ্রীমদ্ভাগবচ্ছতে মাহাত্ময 
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 পেম্পোহীন যপশাদাে পােকচ্ছদে কাে যর্চ্ছক শ্রবণঃ দুধ্ বনঃসচ্ছন্দচ্ছহ 

অবত উপাচ্ছদয় এবং স্বাস্থযকে, বকন্তু যকান সপভ  খ্ন তা স্পশভ কচ্ছে তখ্ন 

তা আে পুবিকে আহােচ্ছ াগয র্াচ্ছক না; পোন্তচ্ছে তা তখ্ন ্য়ঙ্কে ববচ্ছষ 

পবেণত হয় ।    

 ১.৩.৪২ – শুকচ্ছদচ্ছবে ্াগবত বণভন 
বযাসচ্ছদচ্ছবে পুত্র শুকচ্ছদব যগাস্বামী গঙ্গাে তচ্ছট প্রাচ্ছয়াপচ্ছবশচ্ছন উপববি এবং 

মহান ঋবষচ্ছদে দ্বাো পবেচ্ছববিত মহাোজ পেীবেতচ্ছক শ্রীমদ্ভাগবত 

শুবনচ্ছয়বেচ্ছলন । 

 শ্রীল প্র্ুপাদ প্রদত্ত শীষভক – “তা গ্রহচ্ছণে পন্থা”   

 তাৎপচ্ছ ভে ববচ্ছশষ বদকঃ  

 শ্রীপাদ শঙ্কোিা ভঃ ্জ যগাববন্দম  ্জ যগাববন্দম ............ 

 বহু পূচ্ছবভ শুকচ্ছদব যগাস্বামীও যসই সতযচ্ছকই প্রবতপন্ন কচ্ছে যগচ্ছেন য  

অবন্তম সমচ্ছয় নাোয়ণচ্ছক স্মেণ কেচ্ছত হচ্ছব । সমস্ত পােমাবর্ভক 

কা ভকলাচ্ছপে যসইটি হচ্ছে সাোবতসাে । (অচ্ছন্ত নাোয়ণ সৃ্মবতঃ ্া. 

২.১.৬) 

 সাোর্ভ-দবশভনীঃ 

 প্রাচ্ছয়াপববি – (‘প্রায়ঃ’ অর্ভাৎ মৃতুয প ভযন্ত অনশন), যসইকাল প ভযন্ত ব বন 

উপচ্ছবশন কচ্ছেচ্ছেন ।   

 ১.৩.৪৩ – ৬ি প্রচ্ছশ্নে উত্তে 

 ৬ি প্রশ্ন -  শ্রীকৃষ্ণ অন্তধ্ভাচ্ছনে পে ধ্মভ কাে শেণ গ্রহণ কচ্ছেচ্ছে? - 

(১.১.২৩) 

উত্তে -  শ্রীকৃষ্ণ  খ্ন তাাঁ ে লীলা সংবেণ কচ্ছে ধ্মভ ও ত্জ্ঞান সহ বনজ ধ্াচ্ছম 

গমন কেচ্ছলন, তখ্ন সূচ্ছ ভে মচ্ছতা উজ্জ্বল এই পুোচ্ছণে উদয় হচ্ছয়চ্ছে ।  

কবল ুচ্ছগে অন্ধকাচ্ছে আেন্ন ্গবৎ-দশভচ্ছন অেম মানুচ্ছষো এই পুোণ যর্চ্ছক 

আচ্ছলাক প্রাপ্ত হচ্ছব । 

 শ্রীল প্র্ুপাদ প্রদত্ত শীষভক – “শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীকৃচ্ছষ্ণে প্রবত্ূ”   

 তাৎপচ্ছ ভে ববচ্ছশষ বদকঃ  

 ধ্মভ হচ্ছে ্গবাচ্ছনেই প্রণীত আইন । ্গবান োড়া যকউই ধ্মভ-ত্ 

স্থাপন কেচ্ছত পাচ্ছেন না । বতবন অর্বা তাাঁ ে শবক্তে দ্বাো আববি উপ ুক্ত 

প্রবতবনবধ্ই যকবল ধ্মভত্ বনচ্ছদভ শ কেচ্ছত পাচ্ছেন । প্রকৃত ধ্চ্ছমভে অর্ভ 

হচ্ছে-্গবানচ্ছক জানা, তাাঁ ে সচ্ছঙ্গ আমাচ্ছদে সম্পচ্ছকভ ে কর্া জানা, তাাঁ ে 

প্রবত আমাচ্ছদে কতভ বয সম্বচ্ছন্ধ জানা এবং এই জড় যদহ তযাগ কোে পে 

আমো য  িেচ্ছম যকার্ায়  াব যস সম্বচ্ছন্ধ জানা । (ধ্মভং তু সাোদ ্গবদ্  

প্রণীতং.........্া. ৬.৩.১৯) 

 সাোর্ভ-দবশভনীঃ 

 নিদৃক্  - লুপ্ত-জ্ঞান সম্পন্ন মানুচ্ছষে । এখ্াচ্ছন ‘দৃক্ ’ পচ্ছদে দ্বাো যবাঝান 

হচ্ছয়চ্ছে য , তাচ্ছদে দৃবি যস এক যদচ্ছশ অর্ভাৎ অন্ধকাচ্ছে প্রববি হচ্ছয়চ্ছে । 

এে দ্বাো শ্রীকৃচ্ছষ্ণে সূ ভযত্ব যবাঝাচ্ছনা হচ্ছয়চ্ছে । আেও – 

 মরু্ো – উদয়ািল, 

 প্র্াসচ্ছেত্র – অস্তািল, 

 বশিগণ – িিবাক পাখ্ী (োচ্ছত িন্দন ও বদচ্ছন উোস), 

 দুিগণ – নীহাে (বশবশে),  

 ্ক্তগণ – কমল-বন ।    

 ‘পুোণাকভ ’ – এই শচ্ছব্দ যবাঝায় ‘কৃষ্ণরূপ সূ ভয অস্তবমত হচ্ছল এই 

শ্রী্াগবত রূপ পুোণসূ ভয এখ্ন উবদত হচ্ছেন ।’ 

 ১.৩.৪৪ – বক্তাে মচ্ছনা্াব 

(মহাোজ পেীবেচ্ছতে সমচ্ছে) শুকচ্ছদব যগাস্বামী  খ্ন শ্রীমদ্ভাগবত কীতভ ন 

কচ্ছেন, তখ্ন বনববি বিচ্ছত্ত আবম তা শ্রবণ কচ্ছেবেলাম এবং তাই যসই মহান্ 

শবক্তশালী ববপ্রবষভে কৃপায় আবম শ্রীমদ্ভাগবত হৃদয়ঙ্গম কচ্ছেবেলাম । এখ্ন তাাঁ ে 

কাে যর্চ্ছক আবম  া শুচ্ছনবেলাম, তা আমাে উপলবি অনুসাচ্ছে আপনাচ্ছদে 

যশানাচ্ছত যিিা কেব । 

 ‘ র্াধ্ীতং  র্ামবত  - আমাে উপলবি অনুসাচ্ছে’   

  র্াধ্ীতং – অর্ভাৎ শুকচ্ছদচ্ছবে বনকট অধ্যয়ন-রূপ এই শাস্ত্র, বকন্তু 

স্বচ্ছকাপল কবল্পত নচ্ছহ । 

  র্ামবত – অর্ভাৎ বনজ বুবদ্ধচ্ছত  তখ্াবন ধ্ােন কেচ্ছত যপচ্ছেবে, তাই 

আপনাচ্ছদে বনকট কীতভ ন কেব । সমস অর্ভজাত যসই শ্রীশুকচ্ছদবই জাচ্ছনন 

– এই ্াব । (সাোর্ভ-দবশভনী) 

 শ্রীল প্র্ুপাদ প্রদত্ত শীষভক – “শ্রীমদ্ভাগবত ও তাাঁ ে দুরূহতা”   

 তাৎপচ্ছ ভে ববচ্ছশষ বদকঃ  

 এখ্াচ্ছন শ্রীমদ্ভাগবচ্ছতে জ্ঞান আহেণ কোে েহসয ববণভত হচ্ছয়চ্ছে । 

  াো কামাসক্ত মানুচ্ছষে সঙ্গ কচ্ছে, তাো কখ্নও শ্রীমদ্ভাগবচ্ছতে ত্ 

হৃদয়ঙ্গম কেচ্ছত পাচ্ছে না । যসটিই হচ্ছে শ্রীমদ্ভাগবত উপলবিে েহসয । 
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পেীবেৎ সূত

বনবমষােচ্ছণযে
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