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১ম স্কন্ধ ৬ষ্ঠ অধ্যাি  
 

 

(১-৪) - বযাসদেব
কততৃ ক নারে মুয়নর 

জীবন সম্বদন্ধ 
য়জজ্ঞাসা

েীক্ষা পরবতী জীবন,  এই দেহ প্রায়ি, পূবৃজীবন স্মরণ

(৫-১০) - নারে 
মুয়ন কততৃ ক তাাঁ র 
মাতার দেহতযাগ 

সম্বদন্ধ বণৃন 

(৫-৮) - আয়ম আমার মাতার দেদহ আবদ্ধ ও য়নভৃরশীল্ য়িল্াম 

(৯-১০) - এক রাদত য়তয়ন সপৃ েংশদন দেহতযাগ কদরন এবং আয়ম উত্তর য়েদক 
যাত্রা কয়র 

(১১-১৯) - নারে 
মুয়নর জীবন, ধ্যান, 
এবং ভগবদ্দশৃন

(১১-১৩) - ভ্রমণ

(১৪-১৯) - পরমাত্মা ধ্যান, ভগবদ্দশৃন এবং েশৃন ভঙ্গ

(২০-২৫) - ভগবান 
কততৃ ক নারে 

মুয়নদক উপদেশ ও 
সান্ত্বনা প্রোন

(২০-২২) - এই জীবদন তুয়ম আর আমাদক েশৃন করদত পারদব না

(২৩-২৫) - এমনয়ক অল্প ভয়েও কাদল্র দ্বারা ক্ষি হি না

(২৬-৩৩) - নারে 
মুয়নর পূণৃতা প্রায়ি

(২৬-২৮) - নারে মুয়ন ভগবাদনর নাম কীতৃন আরম্ভ কদরন এবং কাল্ক্রদম 
দেহতযাগ কদরন ও য়েবযদেহ ল্াভ কদরন

(২৯-৩২) - য়তয়ন বীণা বায়জদি ভগবাদনর ময়হমা কীতৃন কদর সবৃত্র ভ্রমণ কদরন

(৩৩) - তাাঁ র কীতৃন মাত্রই ভগবান তাাঁ র হৃেদি আয়বভৃূত হন 

(৩৪-৩৮) - নারে 
মুয়নর উপসংহার ও 

প্রস্থান

(৩৪) - ভবয়সনু্ধ অয়তক্রদম অয়ত উপযুে দনৌকা - য়নরন্তর ভগবল্লীল্া কীতৃন 

(৩৫-৩৬) - ভয়ে বীণা অনয দকাণ পন্থাি সন্তুয়ি অসম্ভব 
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অধ্যাি কর্াসারঃ ষষ্ঠ অধ্যাদি শ্রীহয়রকর্াকীতৃন-মাহাদত্ময শ্রীদবেবযাদসর 

প্রতযি উৎপােন করাবার জনয শ্রীনারে কত ষ্ণসংকীতৃনজয়নত স্বীি 

পূবজৃন্মল্ব্ধ দসৌভাগয বণৃন করদিন । (দগৌড়ীি ভাষয) 

এই ষষ্ঠ অধ্যাদি নারে কততৃ ক বদন গমন কদর শ্রীকত ষ্ণেশৃন, তাাঁ র 

(অশরীরী) বাণী শ্রবণ এবং তাাঁ র প্রেত্ত য়চন্মি তনুর প্রায়ি বল্া হদিদি । 

(সারার্ৃ েয়শৃণী) 

(১-৪) - বযাসদেব কততৃ ক নারে মুয়নর জীবন সম্বদন্ধ 

য়জজ্ঞাসা 
 

 ১.৬.১ – বযাসদেদবর পুনরাি য়জজ্ঞাসা 
সূত দগাস্বামী বল্দল্নঃ দহ ব্রহ্মজ্ঞগণ, এইভাদব দেবয়ষ ৃনারদের জন্ম এবং কমৃ-

বতত্তান্ত  শ্রদ্ধা সহকাদর শ্রবণ কদর সতযবতী-তনি ভগবাদনর  শেযাদবশ অবতার 

শ্রীবযাসদেব শ্রীনারেদক পুনরাি য়জজ্ঞাসা করদল্ন ।   

 শ্রীল্ প্রভুপাে প্রেত্ত শীষৃক – “শ্রীবযাসদেদবর পুনঃ প্রশ্ন” 

 তাৎপদযৃর য়বদশষ য়েকঃ  

 এই অধ্যাদি শ্রীনারে মুয়ন বণৃনা করদবন, যখন য়তয়ন ভগবাদনর য়বরদহ 

অতযন্ত দবেনাোিক অবস্থাি অপ্রাকত ত য়চন্তাি মগ্ন য়িদল্ন, তখন য়তয়ন 

য়কভাদব ক্ষণকাদল্র জনয তাাঁ র বাণী শুনদত দপদিয়িদল্ন ।  

(সূত্র - গুরূপদেশ ল্াদভর পরবতী চয়রদত্রর কর্া য়তনটি দলাদক 

য়জজ্ঞাসা করদিন ।)  

 ১.৬.২ –  পূবৃ জীবদনর বাল্যাবস্থা  
শ্রীবযাসদেব  বল্দল্নঃ  দহ  দেবয়ষৃ, আপনার দসই গুহয ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান য়বষদি 

উপদেশোতা পয়রব্রাজদকরা যখন দূরদেদশ গমন করদল্ন, তখন পূবৃ জীবদনর 

দসই বাল্যাবস্থাি আপয়ন য়ক  কদরয়িদল্ন ?  

 তাৎপদযৃর য়বদশষ য়েকঃ  

 য়শষয য়হদসদব বযাসদেব তাাঁ র গুরুদেব শ্রীনারে মুয়নর পোঙ্ক অনুসরণ 

করদত দচদিয়িদল্ন । 

 ‘সদ্ধমৃ-পতচ্ছা’1 – এভাদব গুরুদেদবর কাি দর্দক তত্ত্ব অনুসন্ধাদনর বাসনা 

গয়তশীল্ পারমায়র্ৃক জীবদনর পদক্ষ অতযন্ত আবশযক । এই পন্থাদক বল্া 

হি ‘সদ্ধম-ৃপতচ্ছা’ ।  

 সারারৃ্ েয়শৃনীঃ দেবয়ষৃ নারেদক এই প্রশ্ন করার অয়ভপ্রাি – আপনার 

য়শষয আয়মও দসরূপ করার অয়ভল্াষ কয়র । 

 ১.৬.৩ –  েীক্ষা পরবতী জীবন, য়েবয দেহ প্রায়ি 
দহ ব্রহ্মার পুত্র, আপয়ন েীক্ষা গ্রহদণর পর য়কভাদব আপনার জীবন অয়তবায়হত 

কদরয়িদল্ন, এবং আপনার পূবৃ দেহ যর্াসমদি তযাগ করার পর য়কভাদব আপয়ন 

এই দেহ প্রাি হন ?  

                                                           

 অনুতর্যঃ 1‘সদ্ধমৃ-পতচ্ছা’ – ভয়ের ৬৪টি অদঙ্গর মদধ্য এটি পঞ্চম । 

ভয়েরসামতত য়সনু্ধ (১.২.৭৫) 

 তাৎপদযৃর য়বদশষ য়েকঃ োসী পুত্র হদিও নারে মুয়নর সয়িোনন্দমি 

য়চন্মি শরীর ল্াভ অতযন্ত গুরুত্বপূণৃ য়বষি । তাই বযাসদেব সকদল্র 

সন্তুয়িয়বধ্াদনর জনয দসই তত্ত্ব জানদত দচদিয়িদল্ন ।   

 ১.৬.৪ –  পূবৃজন্ম স্মরণ  
দহ মহয়ষৃ, যর্াসমদি কাল্ সব য়কিু য়বনাশ কদর, তাহদল্ য়কভাদব এই য়বষি-

বস্তু কাদল্র দ্বারা প্রভায়বত না হদি আপনার স্মতয়তদত এখনও উজ্জ্বল্ভাদব 

য়বরাজ করদি ? 

 তাৎপদযৃর য়বদশষ য়েকঃ  
দেহ আত্মা 

 জড় দেহ য়বনাশ হি । 

 জড় দচতনা য়নকত ি, নশ্বর, 

য়বকত ত । 

 আত্মা য়বনাশ হি না । 

 আধ্যায়ত্মক দচতনা য়বনাশ 

হি না । 

(৫-১০) - নারে মুয়ন কততৃ ক তাাঁ র মাতার দেহতযাগ 

সম্বদন্ধ বণৃন  
 

 ১.৬.৫ – মহয়ষৃদের প্রস্থান 
শ্রীনারে মুয়ন বল্দল্নঃ দসই মহয়ষৃরা, যাাঁ রা আমাদক পারমায়র্ৃক তত্ত্বজ্ঞান োন 

কদরয়িদল্ন, তাাঁ রা দূর দেদশ গমন করদল্ন এবং আয়ম এইভাদব আমার জীবন 

অয়তবায়হত কদরয়িল্াম ।  

 তাৎপদযৃর য়বদশষ য়েকঃ  

 েীক্ষা  পয়রবতৃনঃ পূবৃ জদন্ম দসই মহয়ষদৃের কাি দর্দক য়েবযজ্ঞান 

ল্াদভর পর মাত্র পাাঁ চ বির বিস হওিা সদত্ত্বও নারে মুয়নর জীবদন এক 

য়বরাট পয়রবতৃন এদসয়িল্ । সেগুরু কততৃ ক েীয়ক্ষত হওিার এটি একটি 

উদল্লখদযাগয ল্ক্ষ্মণ ।  

 ভেসদঙ্গর যর্ার্ৃতা যাচাইঃ যর্ার্ৃ ভেসদঙ্গর প্রভাদব পারমায়র্ৃক জ্ঞান 

ল্াভ করার ফদল্ জীবদন দ্রুত পয়রবতৃন   আদস । 2  

(সূত্রঃ য়কিুকাল্ দসখাদন মাতত দেহবদ্ধ হদি বাস কদরয়িদল্ন তা 

য়তনটি দলাদকর দ্বারা বল্দিন ।) 

 ১.৬.৬ – মাতত দেহ 
আমার মাতা য়িদল্ন একজন অয়ত সাধ্ারণ স্ত্রীদল্াক এবং য়তয়ন য়িদল্ন োসী ; 

আয়ম য়িল্াম তাাঁ র একমাত্র পুত্র । আয়ম িাড়া তাাঁ র আর অনয দকানও আশ্রি য়িল্ 

না, তাই য়তয়ন আমাদক তাাঁ র দেদহর বন্ধদন আবদ্ধ কদর দরদখয়িদল্ন । 

শ্রীল্ প্রভুপাে প্রেত্ত শীষৃক – “শ্রীনারদের পূবৃজদন্মর ইয়তহাস” 

 

 

2 এই পয়রবতৃন অবশযই ভয়ে অনুকূল্ হদব, ভয়ে প্রয়তকূল্ নি, আর 

এভাদবই একজন সাধ্ক ভে যাচাই করদত পাদরন য়তয়ন দয ভেসঙ্গ 

করদিন তাদত তা যর্ার্ৃ য়কনা ।    
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 ১.৬.৭ – অসতন্ত্র মাতার অসহািত্ব 
য়তয়ন যর্াযর্ভাদব আমাদক প্রয়তপাল্ন করদত চাইদতন, য়কন্তু দযদহতু য়তয়ন 

স্বতন্ত্র য়িদল্ন না, তাই য়তয়ন আমার জনয য়কিুই করদত পারদতন না । এই জগৎ 

সবৃদতাভাদব পরদমশ্বর ভগবাদনর য়নিন্ত্রণাধ্ীন, তাই সকদল্ই তাাঁ র হাদতর 

কাদঠর পুতুদল্র মদতা । 

 ১.৬.৮ – মাতত দেদহ য়নভৃরশীল্ অনয়ভজ্ঞ বাল্ক  
আমার বিস যখন মাত্র পাাঁ চ বির, তখন আয়ম ব্রাহ্মণদের য়বেযাল্দি অবস্থান 

করয়িল্াম । আয়ম আমার মাদির দেদহর উপর য়নভৃরশীল্ য়িল্াম এবং আমার 

দকানই অয়ভজ্ঞতা য়িল্ না । 

 সারারৃ্ েয়শৃনীঃ তাাঁ র অদপক্ষাি বল্দত মাতা কততৃ ক দয অদপক্ষা অর্ৃাৎ 

মাতার দেহানুবদন্ধর কখন য়বরাম হদব এই প্রতীক্ষাি ।   

 ১.৬.৯ – সপ-ৃেংশদন মাতার দেহতযাগ   
এক সমদি আমার অভায়গনী মা যখন রায়ত্রদবল্া দগা- দোহন করদত যায়চ্ছদল্ন, 

তখন মহাকাদল্র প্রভাদব তাাঁ র পাদির দ্বারা আহত একটি সপৃ তাাঁ দক েংশন 

কদর । 

 তাৎপদযৃর য়বদশষ য়েকঃ ভগবান এইভাদবই তাাঁ র ঐকায়ন্তক ভেদক 

কাদি দটদন দনন ।  

 ১.৬.১০ – নারে মুয়নর উত্তর য়েদক যাত্রা  
দসই ঘটনাটিদক আয়ম ভেবৎসল্ ভগবাদনর য়বদশষ কত পা বদল্ মদন কদর উত্তর 

য়েদক যাত্রা কয়র । 

 তাৎপদযৃর য়বদশষ য়েকঃ “ভগবাদনর কত পা” 

 ভদের দৃয়িভয়ঙ্গঃ 3 ভগবাদনর অন্তরঙ্গ ভে  সবয়কিুদক, জড় জগদতর 

দপ্রয়ক্ষদত যা য়কিু দুঃখোিক বা য়বপজ্জনক, তাদক ভগবাদনর য়বদশষ 

করুণা বদল্ গ্রহণ কদরন । 

 এর ফল্ঃ ভগবাদনর কত পাি 

জড় দরাদগর তাপ প্রশয়মত 

হি এবং পারমায়র্কৃ স্বাস্থয 

ল্াভ হি । 

 ১.৬.১১ – নারে মুয়নর ভ্রমণ 
গতহতযাগ করার পর আয়ম বহু সমতদ্ধশাল্ী জনপে, নগর, গ্রাম, দগাচারণ ভূয়ম, 

খয়ন, দক্ষত, উপতযকা, বাগান, উপবন এবং বন অয়তক্রম কদরয়িল্াম । 

 শ্রীল্ প্রভুপাে প্রেত্ত শীষৃক – তাাঁ র ভ্রমণ 

  তাৎপদযৃর য়বদশষ য়েকঃ “পারমায়র্ৃক ও অর্ৃননয়তক উন্নয়তর 

অনুদপ্ররণা” 

 যয়েও তখন য়তয়ন একটি য়শশু য়িদল্ন, য়কন্তু পারমায়র্ৃক জীবদনর 

অনুদপ্ররণা পাওিা মাত্রই য়তয়ন আর অর্নৃনয়তক উন্নয়ত সাধ্ন ইতযায়ে 

                                                           
3 ভাগবত – ১০.১৪.৮ ও ১০.৮৮.৮ দ্রিবয । 
4 এই জড় জগদতর ববয়শিয হদচ্ছ অর্ৃননয়তক অনুদপ্ররণার সমতয়দ্ধ য়কন্তু 

পারমায়র্ৃক অনুদপ্ররণার দুয়ভৃক্ষ । তাই যদর্িভাদব দৃঢ় পারমায়র্ৃক অনুদপ্ররণার 

দ্বারা অনুপ্রায়ণত না হদল্ দকউ জড় জগদত প্রয়তয়নিত আগত য়নতয-নতুন 

অর্ৃননয়তক অনুদপ্ররণাি পয়তত হদত পাদর ।   

অনর্ৃক কাযৃকল্াদপ আর এক মুহূতৃও নি না কদর পরমার্ ৃসাধ্দনর পদর্ 

অগ্রসর হদিয়িদল্ন । 

 নারে মুয়ন যয়েও নগরী, গ্রাম, খয়ন ও সমতদ্ধ জনপদের মধ্য য়েদি 

য়গদিয়িদল্ন, য়কন্তু তবুও য়তয়ন অর্নৃনয়তক উন্নয়তর দকান রকম প্রিাস 

কদরনয়ন । য়তয়ন দকবল্ পারমায়র্ৃক উন্নয়ত সাধ্দনর পদর্ ক্রমান্বদি এয়গদি 

চদল্য়িদল্ন । 4 

 ১.৬.১২ – ভ্রমণ বতত্তান্ত 
আয়ম স্বণৃ দরৌপয এবং তাম্র আয়ে ধ্াতুদত পূণৃ পাহাড় এবং পবৃত অয়তক্রম 

কদরয়িল্াম, এবং সুন্দর পদ্মফুদল্ সুদশায়ভত, য়বভ্রান্ত ভ্রমর এবং সঙ্গীতমুখর 

পায়খদের দ্বারা অল্ঙ্কত ত স্বদগৃর দেবতাদের উপযুে জল্াশি এবং স্থল্ভূয়ম 

অয়তক্রম কদরয়িল্াম । 

 ১.৬.১৩ – ভ্রমণ বতত্তান্ত 
তারপর আয়ম নল্, বাাঁ শ, শর, কুশ, ল্তাগুল্ম ইতযায়েদত পূণৃ অতযন্ত দুগৃম 

অরণযানী একাকী অয়তক্রম কদরয়িল্াম । আয়ম ভিঙ্কর অন্ধকারাচ্ছন্ন য়বপেসঙ্কুল্ 

বদনর মধ্য য়েদি য়গদিয়িল্াম, যা য়িল্ সপৃ, দপচক এবং শতগাল্দের    

য়বচরণদক্ষত্র ।   

 তাৎপদযৃর য়বদশষ য়েকঃ “পয়রব্রাজক সন্নযাসী” 

 পয়রব্রাজক সন্নযাসীদের কতৃবয - বন, অরণয, পাহাড়, পবৃত, নগর, গ্রাম 

ইতযায়ের মধ্য য়েদি একাকী ভ্রমণ করা । এই সমস্ত য়বপদের ঝুাঁ য়ক গ্রহণ 

করা । 

 এর ফল্ - 

 ভগবাদনর সতয়ির অয়ভজ্ঞতা অজৃন, ভগবাদনর প্রয়ত য়বশ্বাস এবং 

মদনর বল্ অজৃন করা যাি । 

 দসই সমস্ত স্থাদনর অয়ধ্বাসীদের ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান োন করা যাি । 

 উোহরণ - শ্রীনচতনয মহাপ্রভুর ঝায়রখণ্ড জঙ্গদল্র মধ্য য়েদি গমন বহু বনয 

জন্তুদক ভগবৎ-দপ্রম প্রোন । 

 কয়ল্যুদগ সন্নযাসী - দকান পয়বত্র স্থাদন য়স্থত হদি তাাঁ র সমস্ত শয়ে এবং 

সমি বতন্দাবদনর ষড়  দগাস্বামীদের মদতা মহান আচাদেৃর দল্খা পয়বত্র 

শাস্ত্রগ্রন্থ শ্রবণ এবং অধ্যিদন য়নদিায়জত করদত পাদরন ।  তাদক নারে মুয়ন 

বা শ্রীনচতনয মহাপ্রভুর অনুকরন করার প্রদিাজন দনই ।   

 ১.৬.১৪ – শ্রায়ন্ত দূর 
এইভাদব ভ্রমণ কদর আয়ম বেয়হক এবং মানয়সক উভি য়েক য়েদিই পয়রশ্রান্ত 

হদি পদড়য়িল্াম, এবং আয়ম তত ষ্ণাতৃ ও কু্ষধ্াতৃ হদিয়িল্াম । তখন নেীদত এবং 

হ্রদে োন কদর এবং দসখানকার জল্ পান কদর ও স্পশৃ কদর আয়ম আমার শ্রায়ন্ত 

দূর কদরয়িল্াম ।   

 তাৎপদযৃর য়বদশষ য়েকঃ “পয়রব্রাজক সন্নযাসীর ভরণ দপাষণ” 

 পয়রব্রাজক সন্নযাসীদক বেয়হক প্রদিাজনগুয়ল্ দমটাবার জনয গতহদস্থর দ্বাদর 

দ্বাদর য়গদি য়ভক্ষা করদত হি না । প্রকত য়তর োদনর মাধ্যদমই তা দমটাদনা 

যাি । 5 

5 ভাগবতঃ ২.২.৪-৫  

সতযাং য়ক্ষদতৌ য়কং কয়শদপাঃ প্রিানসর্... 

চীরায়ণ য়কং পয়র্ ন সয়ন্ত য়েশয়ন্ত য়ভক্ষাং... 

 জড় দরাগ 

 পারমায়র্কৃ স্বাস্থয 
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 তাই য়তয়ন গতহদস্থর গতদহ য়ভক্ষা করদত যান না বরং তাদের পারমায়র্ৃক 

জ্ঞান োন করদত যান । 6 

 ১.৬.১৫ – নারে মুয়নর পরমাত্মা-ধ্যান শুরু 
তারপর, জনমানবশূনয এক অরদণয একটি অশ্বত্থ বতদক্ষর য়নদচ উপদবশন কদর 

আয়ম আমার বুয়দ্ধ দ্বারা মুে পুরুষদের কাি দর্দক ঠিক দযভাদব শ্রবণ 

কদরয়িল্াম, দসই বণৃনা অনুসাদর আমার অন্তদরর অন্তঃস্থদল্ য়বরাজমান 

পরমাত্মার ধ্যান করদত শুরু কদরয়িল্াম ।  

 তাৎপদযৃর য়বদশষ য়েকঃ “ধ্যান” 

 য়নদজর ইচ্ছামত ধ্যান করা যাি না । 

 সেগুরুর মাধ্যদম শাদস্ত্রর প্রামায়ণক য়নদেৃশ অনুসাদর দযাদগর পন্থা সম্বদন্ধ 

যর্াযর্ অবগত হদি এবং  

 বুয়দ্ধদক যর্াযর্ভাদব পয়রচায়ল্ত কদর পরমাত্মার ধ্যান করদত হি । 

 ১.৬.১৬ – ভাদবােি ও হৃেদি ভগবাদনর আয়বভৃাব 
আয়ম যখন আমার হৃেদি পরদমশ্বর ভগবাদনর চরণারয়বদন্দর ধ্যান করদত শুরু 

কদরয়িল্াম, তখন আমার য়চদত্ত এক অপ্রাকত ত ভাদবর উেি হদিয়িল্, আমার 

চকু্ষদ্বি অশ্রুপ্লায়বত হদিয়িল্ এবং অয়চদরই পরদমশ্বর ভগবান শ্রীহয়র, আমার 

হৃেিকমদল্ আয়বভৃূত হদিয়িদল্ন ।   

 শ্রীল্ প্রভুপাে প্রেত্ত শীষৃক – “ভগবানদক েশৃদনর জনয তাাঁ র 

ঐকায়ন্তক উৎকন্ঠা” 

 তাৎপদযৃর য়বদশষ য়েকঃ “ভয়ের ক্রময়বকাদশর স্তর” 

শ্রদ্ধা  সাধু্সঙ্গ  ভজনয়ক্রিা  অনর্ৃ য়নবতয়ত্ত  য়নষ্ঠা  রুয়চ  

আসয়ে  ভাব  দপ্রম । 

ভাব হদচ্ছ ভগবাদনর প্রয়ত অননয ভয়ের প্রার্য়মক স্তর ।  

 ১.৬.১৭ – নারে মুয়নর য়েবয আনন্দ  
দহ বযাসদেব, দসই সমি প্রবল্ আনদন্দর অনুভূয়তদত অয়ভভূত হদি পড়ার 

ফদল্ আমার দেদহর প্রয়তটি অঙ্গ-প্রতযঙ্গ পুল্য়কত হদিয়িল্ । আনদন্দর সমুদদ্র 

য়নমগ্ন হদি আয়ম দসই মুহূদতৃ ভগবানদক এবং য়নদজদকও েশৃন করদত 

পারয়িল্াম না ।  

 শ্রীল্ প্রভুপাে প্রেত্ত শীষৃক – “ভগবৎ-েশৃন” 

 তাৎপদযৃর য়বদশষ য়েকঃ “য়চন্মি আনন্দ” 

 য়চন্মি সুখানভূয়ত ও য়েবয আনদন্দর সাদর্ জড়জাগয়তক দকান য়কিুর 

তুল্না করা চদল্ না । তাই এই ধ্রদনর অনুভূয়ত যর্াযর্ভাদব বণৃনা করা 

অতযন্ত কঠিন ।  7,8 

                                                           
6 মহান্ত-স্বভাব এই তায়রদত পামর । 

য়নজ কাযৃ নায়হ তবু যান তার ঘর ।। বচঃচঃ মধ্য ৮.৩৯ 

অনুতর্যঃ 
7 ব্রহ্মানন্দ ও ভেযানন্দঃ 

বচঃচঃ আয়ে ৭.৯৭: 

কত ষ্ণনাদম দয আনন্দয়সনু্ধ-আস্বােন । 

ব্রহ্মানন্দ তার আদগ খাদতােক-সম ।। 
8 ভয়ে-রসামতত-য়সনু্ধ (১.১.৩৮): 

 য়েবয আনদন্দ ইয়িিগুয়ল্ ভগবাদনর দসবা করার জনয স্বতন্ত্রভাদব 

পুনরূজ্জীয়বত হদি ওদঠ ।  

 ১.৬.১৮ – ভগবাদনর রূপ অেশৃদন য়বচয়ল্ত নারে মুয়ন   
ভগবাদনর অপ্রাকত ত রূপ যর্াযর্ভাদব মদনর বাসনা পূণ ৃকদর এবং সব রকদমর 

মানয়সক ববষময দূর কদর । তাাঁ র দসই রূপ েশৃন করদত না দপদর, অতযন্ত য়প্রি 

বস্তু হারাদল্ মানুষ দযভাদব য়বচয়ল্ত হদি পদড়, দসইভাদব য়বচয়ল্ত হদি আয়ম 

হঠাৎ উদঠ োাঁ য়ড়দিয়িল্াম ।  

 তাৎপদযৃর য়বদশষ য়েকঃ “ভগবাদনর রূপ” 

 ভগবান দয য়নরাকার নন নারে মুয়ন তা উপল্য়ব্ধ কদরয়িদল্ন । 

ভগবাদনর রূদপর ববয়শিযঃ  

 আমাদের অয়ভজ্ঞতাল্ব্ধ সমস্ত রূপ দর্দক য়ভন্ন ।  

 দসই রূপ একবার েশৃন করদল্ অনয দকান য়কিুর প্রয়ত আসয়ে র্াদক     

না । জড় জগদতর অনয দকান রূদপ তখন সন্তুি হওিা যাি না ।  

 ভগবানদক অরূপ বা য়নরাকার বল্ার অর্ৃ হদচ্ছ তাাঁ র রূপ জড় নি ।   

 আমরা সকদল্ য়চন্মি জীব, ভগবাদনর অপ্রাকত ত রূদপর সাদর্ সম্পয়কৃত 

হদি জন্মজন্মান্তর ধ্দর আমরা দসই রূদপর অনুসন্ধান করয়ি । 

 তাই এই য়চর আকায়িত রূপ একবার েশৃন কদর পুনরাি েশৃন করদত না 

দপদর য়তয়ন গভীরভাদব মমৃাহত হদিয়িদল্ন ।     

 ১.৬.১৯ – নারে মুয়নর পুনঃ দচষ্ঠা এবং বযরৃ্তাি দশাক  
আয়ম ভগবাদনর দসই অপ্রাকত ত রূপ আবার েশৃন করদত দচদিয়িল্াম, য়কন্তু 

তাাঁ দক পুনরাি েশৃন করার আশাি একাগ্র য়চদত্ত হৃেিাভযন্তদর েশৃন করার দচিা 

করা সদত্ত্বও তাাঁ দক আয়ম আর দেখদত পাইয়ন, এবং এইভাদব অতত ি হদি আয়ম 

অতযন্ত দশাকাতুর হদি পদড়য়িল্াম । 

 তাৎপদযৃর য়বদশষ য়েকঃ “ভগবাদনর েশৃন – তারই অনহতুকী কত পা” 

 দৃিান্ত - আমরা সূদযৃর উেি োয়ব করদত পায়র না । সূযৃ তাাঁ র ইচ্ছা অনুসাদর 

উয়েত হন ।   

 একই ভাদব আমরা ভগবাদনর েশৃনও োয়ব করদত পায়র না । ভগবান তাাঁ র 

ইচ্ছা অনুসাদর েশৃন োন কদরন । 9 

 তাহদল্ আমাদের য়ক কতৃবয ? – দসই শুভ সমদির প্রতীক্ষা কদর তাাঁ র 

দসবা কদর যাওিা ।  

 তখন য়তয়ন তাাঁ র স্বতন্ত্র ইচ্ছার প্রভাদব েশৃন োন করদত পাদরন ।  

 

“ব্রহ্মানদন্দা ভদবদেষ দচৎ পরাধ্ৃগুণীকত তঃ । 

বনয়ত ভয়েসুখাদম্ভাদধ্ঃ পরমাণু তুল্াময়প ।।” 

“য়নয়বৃদশষ ব্রহ্মদক উপল্য়ব্ধ করার ফদল্ দয ব্রহ্মানন্দ বা য়চন্মি আনন্দ অনুভব 

করা যাি, তাদক যয়ে পরাধ্ৃগুণ বয়ধ্ৃত করা যাি, তা হদল্ও তা শুদ্ধ 

ভগবদ্ভয়ের এক আণয়বক কণার সমতুল্য হদত পাদর না ।” 

9 কদঠাপয়নষে ১.২.২৩ -- নািমাত্মা প্রবচদনন ল্দভযা ... 

ভাগবত ১০.১৪.২৯ -- অর্ায়প দত দেব পোমু্বজদ্বি...  
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(২০-২৫) - ভগবান কততৃ ক নারে মুয়নদক উপদেশ 

ও সান্ত্বনা প্রোন 
 

 ১.৬.২০ – ভদের য়চত্তদবেনা দূরীকরদণ ভগবাদনর বাণী 
দসই য়নজৃন স্থাদন আমার প্রদচিা েশৃন কদর সমস্ত জড় বণৃনার অতীত দয 

পরদমশ্বর ভগবান, য়তয়ন অতযন্ত গম্ভীর ও শ্রুয়তমধু্র স্বদর আমার অন্তদরর 

দবেনা উপশম করার জনয কর্া বদল্য়িদল্ন ।  

 তাৎপদযৃর য়বদশষ য়েকঃ “ভগবাদনর বাণী শ্রবণ” 

 দবদে বল্া হদিদি ভগবান প্রাকত ত বাণী ও বুয়দ্ধর অতীত । য়কন্তু তবুও তাাঁ র 

অনহতুকী কত পার প্রভাদব দকউ যখন উপযুে ইয়িি প্রাি হন, তখন 

য়তয়ন তাাঁ র উপযুে ইয়িি প্রাি হন, তখন য়তয়ন তাাঁ র বাণী শুনদত পান 

অর্বা তাাঁ র সদঙ্গ কর্া বল্দত পাদরন । এটি ভগবাদনর অয়চন্তয শয়ে ।   

 ভগবান যাদক কত পা কদরন য়তয়ন তাাঁ র বাণী শুনদত পান ।  

 ১.৬.২১ – অপূণৃতা ও জড় কলু্ষ যুে অবস্থাি েশৃন দুলৃ্ভ 
(ভগবান বল্দল্ন) দহ নারে, এই জীবদন তুয়ম আর আমাদক েশৃন করদত 

পারদব না । যাদের দসবা পূণৃ হিয়ন এবং যারা সব রকম জড় কলু্ষ দর্দক 

সমূ্পণৃরূদপ মুে হদত পাদরয়ন, তারা আমাদক কোয়চৎ েশৃন করদত পাদর ।  

 তাৎপদযৃর য়বদশষ য়েকঃ “গুণাতীত ভগবদ্ভয়ে” 

 ভগবদ্ভয়ের শুরুঃ অন্তত দকউ যখন রদজা ও তম গুণ দর্দক মুে হন । 

এর অর্ ৃহদচ্ছ কাম ও দল্াভ দর্দক মুে হওিা ।  

 ভগবাদনর সায়ন্নদধ্য আসার শতৃঃ সব রকম জ্ড় আসয়ে দর্দক মুে হদি 

শুদ্ধ-সদত্ত্ব অয়ধ্য়ষ্ঠত হওিা । অর্ৃাৎ এমনয়ক সত্ত্ব গুদণর প্রভাব দর্দকও 

মুে হদত হদব । (য়নজৃন অরদণয ভগবৎ-ধ্যান হদচ্ছ সত্ত্বগুদণর য়ক্রিা । 

য়কন্তু দসটি ভগবৎ-েশৃদনর য়নশ্চিতা দেি না ।)  

 কয়নষ্ঠ ভদের কতৃবযঃ বদন না য়গদি সবৃো ভগবাদনর অচৃা য়বগ্রদহর দসবা 

করা ।  

 বদন গমন অদপক্ষা য়বগ্রহ অচৃন অদনক উন্নত, এবং ভগবদ্ভয়ের শুরু 

এখান দর্দক ।  

 নারে মুয়নর ভগবৎ-দসবাঃ বতৃমান জীবদন নারে মুয়ন বদন যানয়ন । য়তয়ন 

তাাঁ র উপয়স্থয়তর প্রভাদব দযদকান স্থানদক ববকুদন্ঠ পয়রণত করদত    

পাদরন । তাাঁ র কত পাধ্নযঃ  

 দেবতা, য়কন্নর, গন্ধবৃ, ঋয়ষ, মুয়ন এবং অনয সকল্ 

 প্রহ্লাে মহারাজ, ধ্রুব মহারাজ, আয়ে বহু ভে ।   

 ভগবাদনর ময়হমা প্রচার হদচ্ছ সবরকম জড় গুদণর অতীত য়চন্মি য়ক্রিা ।  

[সূত্রঃ তাহদল্ দকন েশৃন য়েদল্ন ? কামাি – অনুরাদগর য়নয়মত্ত]  

 ১.৬.২২ – ভগবৎ-প্রায়ির দল্াভ   
দহ য়নষ্পাপ, তুয়ম দকবল্ একবার মাত্র আমার রূপ েশৃন কদরি এবং তা দকবল্ 

আমার প্রয়ত দতামার আসয়ে বতয়দ্ধ করার জনয; দকননা তুয়ম যতই আমাদক 

ল্াভ করার জনয ল্াল্ায়িত হদব, ততই তুয়ম সমস্ত জড় কামনা-বাসনা দর্দক 

মুে হদব । 

 তাৎপদযৃর য়বদশষ য়েকঃ “ভগবৎ-দসবা” 

 জীব কখনও বাসনারয়হত হদত পাদরনা । দস একটি প্রাণহীন পার্র নি ।  

 জীদবর স্বাভায়বক বতয়ত্ত ৩টিঃ 

 কমৃ করা,  

 য়চন্তা করা,  

 অনুভব করা । 

 জীদবর জড় বন্ধন কখন হি ? যখন দস এই ৩টি বতয়ত্ত জড় য়বষদি কদর । 

 জীদবর বন্ধন মুয়ে কখন হি ? যখন দস এই ৩টি বতয়ত্ত ভগবাদনর য়বষদি 

কদর ।  

 ভগবৎ-দসবার অপ্রাকত ত গুণঃ যতই তাদত যুে হওিা যাি ততই 

ভগবাদনর প্রয়ত আসয়ে বাদড়, য়কন্তু দকান য়বরয়ে উৎপন্ন হি না ।  

 ভগবানদক েশৃন করার অর্ৃ হদচ্ছ, তাাঁ র দসবাি যুে হওিা ।  

 ঐকায়ন্তক ভদের কতৃবযঃ য়নষ্ঠা সহকাদর শুধু্ দসবা কদর যাওিা ।  

 ভগবাদনর কতৃবযঃ আর য়কভাদব দসই দসবা সম্পােন করদত হদব বা 

দকার্াি করদত হদব তার য়নদেৃশ ভগবানই প্রোন কদরন । 

 ১.৬.২৩ – সাধু্দসবার ফল্  
অল্পকাদল্র জনযও যয়ে ভগবদ্ভে সাধু্-দসবা করা হি, তাহদল্ আমার প্রয়ত 

সুদৃঢ় ময়ত উৎপন্ন হি । তার ফদল্ দস দুঃখোিক এই জড় জগৎ তযাগ করার 

পর আমার অপ্রাকত ত ধ্াদম আমার পাষৃেত্ব ল্াভ কদর ।  

 শ্রীল্ প্রভুপাে প্রেত্ত শীষৃক – “ভগবাদনর য়নদেৃশ” 

 তাৎপদযৃর য়বদশষ য়েকঃ “কয়নষ্ঠ ভদের কতৃবয” 

 সেগুরুর শরণঃ সেগুরু হদচ্ছন কয়নষ্ঠ অয়ধ্কারী ভে ও ভগবাদনর 

মধ্যবতী স্বচ্ছ মাধ্যম । তাই কয়নষ্ঠ ভদের কতৃবয সদ গুরুর তত্ত্বাবধ্াদন 

অপ্রাকত ত ভগবৎ-দসবার য়শক্ষা ল্াভ করা ।  

[সূত্রঃ যয়ে পদর দসবা-বুয়দ্ধ নি হদি যাি, তদব য়ক কতৃবয ? 

তদুত্তদর এই দলাক । ময়তর কর্া আর য়ক বল্ব, দতামার এই 

জদন্মর স্মত য়ত পযৃন্ত অটুট র্াকদব ।] 

 ১.৬.২৪ – ভগবাদন য়নবদ্ধ ময়ত অপ্রয়তহতা  
আমার দসবাি য়নবদ্ধ বুয়দ্ধ কখনই প্রয়তহত হদত পাদর না । সতয়ির সমি এমন 

য়ক প্রল্দির সমদিও আমার কত পাি দতামার স্মতয়ত অপ্রয়তহত র্াকদব । 

 তাৎপদযৃর য়বদশষ য়েকঃ “ভগবৎ-দসবার য়নতত্ব” 

 পরদমশ্বর ভগবান য়নতয । তাই তাাঁ র দসবাি য়নযুে ময়ত বা বুয়দ্ধও য়নতযত্ব 

প্রাি হি ।  

 ভগবাদনর প্রয়ত সম্পায়েত দসবা কখনই নি হি না পক্ষান্তদর পূণৃতা প্রায়ি 

পযৃন্ত তা ক্রমান্বদি বয়ধ্ৃত হি । 

 ১.৬.২৫ – ভগবাৎ-বাণী সমায়ি ও কত তজ্ঞ নারে মুয়নর প্রণয়ত 
তারপর দসই পরম ঈশ্বর, য়যয়ন শদের দ্বারা প্রকায়শত এবং চকু্ষর দ্বারা অদৃশয, 

য়কন্তু পরম অদু্ভত, তাাঁ র বাণী দশষ করদল্ন । গভীর কত তজ্ঞতা অনুভব কদর আয়ম 

নত মস্তদক তাাঁ দক আমার প্রণয়ত য়নদবেন কদরয়িল্াম ।  

 তাৎপদযৃর য়বদশষ য়েকঃ “ভগবান ও তাাঁ র বাণী অয়ভন্ন” 

 য়নরন্তর অপ্রাকত ত শেতরঙ্গ সময়ন্বত ভগবাদনর নাম-কীতৃন করার ফদল্ 

তাাঁ দক েশৃন করা  যাি এবং শ্রবণ করা যাি । 
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(২৬-৩৩) - নারে মুয়নর পূণৃতা প্রায়ি  
 

 ১.৬.২৬ – নারে মুয়নর ভগবন্নাম-গুণ-কীতৃন ও পযৃটন শুরু 
এইভাদব সব রকম সামায়জক দল্ৌয়ককতা উদপক্ষা কদর আয়ম ভগবাদনর য়েবয 

নাম এবং ময়হমা য়নরন্তর কীতৃন করদত শুরু কয়র । ভগবাদনর অপ্রাকত ত ল্ীল্া 

এইভাদব কীতৃন এবং স্মরণ অতযন্ত মঙ্গল্জনক । এইভাদব ভগবাদনর ময়হমা 

কীতৃন করদত করদত আয়ম সবৃদতাভাদব তত ি হদি অতযন্ত য়বনীত এবং 

য়নমৃৎসর য়চদত্ত সমস্ত পতয়র্বী পযৃটন করদত র্ায়ক ।   

 তাৎপদযৃর য়বদশষ য়েকঃ “ঐকায়ন্তক ভে” 

 নারে মুয়ন তাাঁ র বযয়েগত অয়ভজ্ঞতার মাধ্যদম ভগবাদনর ঐকায়ন্তক 

ভদের জীবন সংদক্ষদপ বণৃনা করদল্ন ।  

ঐকায়ন্তক ভেঃ 

 ভগবান অর্বা তাাঁ র আেশৃ প্রয়তয়নয়ধ্র কাি দর্দক েীক্ষাল্াভ করার পর 

অতযন্ত ঐকায়ন্তকভাদব সমস্ত পতয়র্বী ভ্রমণ কদর ভগবাদনর ময়হমা প্রচার 

কদরন, যাদত অদনযরাও ভগবাদনর ময়হমা প্রচার করদত পাদর । 

 য়নষ্কাম - দকান রকম জাগয়তক ল্াদভর বাসনা র্াদক না । 

 একমাত্র বাসনা - ভগবাদনর কাদি য়ফদর যাওিা ।  

 য়নমৃৎসর - কখনও কাদরা প্রয়ত ঈষাৃপরািণ হন না । 

 গবৃশূনয - দকান রকম গবৃ অনুভব কদরন না ।   

 একমাত্র কাজ - ভগবাদনর নাম, ময়হমা এবং ল্ীল্া কীতৃন করা ও স্মরণ 

করা । 

 উদদ্দশয - বযয়েগতভাদব এবং অদনযর মঙ্গল্ সাধ্দনর জনয কদরন । 

 পয়রণয়ত - জড় দেহ তযাগ করার পর ভগবাদনর কাদি য়ফদর যান ।  

 তর্যঃ বচতনয চয়রতামতত মধ্য ২২.১৫৬,১৫৭,১৫৯ -  

বাহয, অন্তর,—ইহার দুই ত’ সাধ্ন । 

‘বাদহয’ সাধ্ক-দেদহ কদর শ্রবণ-কীতৃন ।। 

‘মদন’ য়নজ-য়সদ্ধ-দেহ কয়রিা ভাবন । 

রায়ত্র-য়েদন কদর ব্রদজ কত দষ্ণর দসবন ।। 

য়নজাভীি কত ষ্ণদপ্রষ্ঠ পাদিত’ ল্ায়গিা । 

য়নরন্তর দসবা কদর অন্তমৃনা হঞা ।। 

 য়ববত য়তঃ ভগবাদনর নাম দযরূপ গ্রহণ করদল্ নাদম দপ্রদমােি হি তাাঁ র 

ল্ক্ষণ শ্রীনচতনযদেব শ্রীস্বরূপোদমাের ও শ্রীরামানন্দ রািদক বল্দিন । 

বচতনয চয়রতামতত অন্তয ২০.২৫,২৬,২৮ –  

উত্তম হঞা ববষ্ণব হদব য়নরয়ভমান । 

জীদব সম্মান য়েদব জায়ন’ ‘কত ষ্ণ’-অয়ধ্ষ্ঠান ।। 

এই-মত হঞা দযই কত ষ্ণ-নাম ল্ি । 

শ্রী-কত ষ্ণ-চরদণ তাাঁ র দপ্রম উপজি ।। 

দপ্রদমর স্বভাব—যাহাাঁ  দপ্রদমর সম্বন্ধ । 

দসই মাদন,—‘কত দষ্ণ দমার নায়হ দপ্রম-গন্ধ’ ।। 

 ভাগবতঃ ২.৮.৪ – শতণ্বতঃ শ্রদ্ধিা য়নতযং... 

 

                                                           
10 যয়িিদগাপমর্দবিমদহা স্বকমৃ ... ব্রহ্ম সংয়হতা । 

 ১.৬.২৭ – অনাসে নারে মুয়নর মততুয 
দহ ব্রাহ্মণ বযাসদেব, আয়ম যখন শ্রীকত দষ্ণর য়চন্তাি সমূ্পণৃরূদপ মগ্ন হদিয়িল্াম, 

তখন আমার আর দকান আসয়ে য়িল্ না । সব রকদমর জড় কলু্ষ দর্দক 

সমূ্পণৃরূদপ মুে হদি আমার মততুয হদিয়িল্, ঠিক দযভাদব তয়ড়ৎ এবং আদল্াক 

যুগপৎভাদব দেখা যাি ।   

 তাৎপদযৃর য়বদশষ য়েকঃ “শুদ্ধভদের য়চন্মি দেহ ল্াভ” 

 কত ষ্ণমদতঃ -  শ্রীকত দষ্ণর য়চন্তাি সবৃদতাভাদব মগ্ন হওিার অর্ ৃহদচ্ছ সব 

রকম জড় কলু্ষ অর্বা জড় আকািা দর্দক মুে হওিা ।  

 পারমায়র্ৃক দচতনাি উন্নত ভে - তাাঁ র স্বভাবতই অয়নতয, অল্ীক এবং 

অর্ৃহীন জড় য়বষদির প্রয়ত দকান আসয়ে র্াদক না । 

 দৃিান্ত - ঐশ্বযৃশাল্ী বযায়ের দিাটখাট য়জয়নদসর প্রয়ত আকািা 

র্াদক না । 

 তয়ড়ৎদসৌোমনী যর্া – য়বদুযদতর সাদর্ অদল্াদকর প্রকাশ হি, একইভাদব 

ভগবাদনর ইচ্ছার প্রভাদব শুদ্ধভদের দেহতযাগ ও য়চন্মি দেহল্াভ একই 

সাদর্ হি ।   

 মততুযর পূদবৃও শুদ্ধ ভদের জাগয়তক শরীর য়চন্মিত্ব প্রাি হি । 

 দৃিান্ত - আগুদনর সংস্পদশৃ দল্াহাও আগুদনর গুণ প্রাি হি । 

 তর্যঃ  

 এখাদন তয়ড়ৎ ও দসৌোয়মনী একই অর্ৃ য়বয়শি তাহদল্ উভদি দকন 

একদত্র বযবহার হল্ ? 

 ‘দগাবল্ীবদৃ্দ-নযাি’ – ‘বল্ীবদৃ্দ’ শদে বতষভদক বুঝাইদল্ও ‘দগা’ শে 

দ্বারা বতষভদক আরও দৃঢ় ও স্পিভাদব বুঝাদনা হল্ । 

 ১.৬.২৮ – য়েবয দেহ ল্াভ ও পঞ্চদভৌয়তক দেহ তযাগ  
পরদমশ্বর ভগবাদনর সঙ্গ করার উপযুে একটি য়চন্মি শরীর ল্াভ কদর আয়ম 

পঞ্চদভৌয়তক দেহটি তযাগ কয়র, এবং তার ফদল্ আমার সমস্ত কমৃফল্ য়নবতত্ত 

হি । 

 শ্রীল্ প্রভুপাে প্রেত্ত শীষৃক – “তাাঁ র য়েবয দেহ” 

 তাৎপদযৃর য়বদশষ য়েকঃ “ভয়ে-ফল্” 

 ভগবাদনর প্রয়তশ্রুয়ত - ভগবাদনর প্রয়তশ্রুয়ত অনুসাদর নারে মুয়ন তাাঁ র 

জাগয়তক দেহ তযাগ করা মাত্রই য়চন্মি দেহ ল্াভ কদরয়িদল্ন ।  

 য়চন্মি দেদহর প্রকত য়ত – ৩ টি য়চন্মি গুণঃ  
 য়নতযত্ব, 

 জড় গুদণর প্রভাব দর্দক মুে,  

 সকাম কদমৃর ফল্ দর্দক মুে । 

 ভয়ের প্রভাব – ভগবদ্ভয়ের য়চন্মি প্রভাদব জীবও য়চন্মিত্ব প্রাি হি ।  

 দৃিান্ত – য়চন্তাময়ণর স্পদশৃ দল্াহাও দসানা হদি যাি । 

 আরব্ধ-কমৃ-য়নবৃাদণা – ইিদগাপ দর্দক শুরু কদর দেবরাজ ইি পযৃন্ত 

সকদল্ কমৃ বন্ধদন আবদ্ধ ।10 ভেরাই দকবল্ ভগবাদনর অনহতুকী কত পার 

প্রভাদব দসই প্রয়তয়ক্রিা দর্দক মুে । 
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 ১.৬.২৯ – কল্পপাদন্ত ব্রহ্মাসহ নারদের নারািদণ প্রদবশ 
কল্পাদন্ত যখন পরদমশ্বর ভগবান নারািণ কারণ বায়রদত শিন করদল্ন, ব্রহ্মা 

তখন সতয়ির সমস্ত উপাোনগুয়ল্ য়নদি তাাঁ র মদধ্য প্রদবশ করদল্ন, এবং আয়মও 

তখন তাাঁ র য়নঃশ্বাদসর মাধ্যদম তাাঁ র মদধ্য প্রদবশ কদরয়িল্াম ।   

 তাৎপদযৃর য়বদশষ য়েকঃ “ভগবান এবং ভে এক ও য়ভন্ন” 

 অয়চযন্ত দভোদভেঃ ভগবান ও ভে একই স্তদরর অন্তগৃত । তাাঁ রা একই 

সাদর্ য়ভন্ন ও অয়ভন্ন । তাই দযদহতু ভগবাদনর জন্ম-কমৃ য়েবয (ভ.গী), 

তাই ভদের আয়বভৃাব ও য়তদরাভাবও য়েবয ।  

 তাই নারে মুয়নর আয়বভৃাবও একটি য়েবয ল্ীল্া । 

 ১.৬.৩০ – পরবতী সতয়িকাদল্ অনযানয ঋয়ষসহ নারদের 

আয়বভৃাব   
৪৩০,০০,০০,০০০ দসৌর বৎসদরর পর ব্রহ্মা যখন ভগবাদনর ইচ্ছা অনুসাদর 

পুনরাি সতয়ি করার জনয মরীয়চ, অয়ঙ্গরা, অয়ত্র আয়ে ঋয়ষদের তাাঁ র য়েবয দেহ 

দর্দক সতয়ি কদরন, তখন তাাঁ দের সদঙ্গ আয়মও আয়বভৃূত হদিয়িল্াম ।  

 শ্রীল্ প্রভুপাে প্রেত্ত শীষৃক – “তাাঁ র পুনরায়বভৃাব” 

 তাৎপদযৃর য়বদশষ য়েকঃ “নারে মুয়নর য়চন্মি শরীর” 

 ব্রহ্মার ১ য়েন = ৪৩০,০০,০০,০০০ দসৌর বৎসর । 

 ব্রহ্মার ১ রাত = ৪৩০,০০,০০,০০০ দসৌর বৎসর । 

 নারে মুয়ন তাাঁ র য়চন্মি শরীদর দযদকান জািগাি য়বচরণ করদত পাদরন । 

 বদ্ধ জীদবর মত তাাঁ র দেহ এবং আত্মার মদধ্য দকান পার্ৃকয দনই । 

 নারে মুয়ন একই য়চন্মি শরীর য়নদি আয়বভৃূত হন, ঠিক দযভাদব মানুষ 

একই শরীদর দজদগ ওদঠ । 

 ১.৬.৩১ – তেবয়ধ্ ভগবৎ-দসবাি দৃঢ়ব্রত নারদের সবৃত্র ভ্রমণ   
তখন দর্দক সবৃশয়েমান য়বষু্ণর কত পাি আয়ম অপ্রাকত ত জগদত এবং জড় 

জগদতর য়ত্রভুবদন অপ্রয়তহতভাদব সবৃত্র ভ্রমণ করয়ি । দকননা আয়ম য়নরন্তর 

ভগবাদনর দপ্রমমিী দসবাি দৃঢ়ব্রত হদিয়ি ।   

 শ্রীল্ প্রভুপাে প্রেত্ত শীষৃক – “সমস্ত গ্রহদল্াদক তাাঁ র অবাধ্ 

গয়ত” 

 তাৎপদযৃর য়বদশষ য়েকঃ “য়চজ্জগদত প্রদবশ” 

 ভগবান দযরকম তাাঁ র সতয়ির সবৃত্র অবাদধ্ ভ্রমণ করদত পাদরন, দতময়ন 

নারে মুয়নও জড় য়চজ্জদতর সমস্ত দল্াদক ভ্রমণ করদত পাদরন ।  

 কারণ য়তয়ন প্রকত য়তর য়তনটি গুদণর অতীত । 

 মরীয়চ আয়ে ঋয়ষরা সকাম কদমরৃ আচাযৃ,  

 সনক, সনাতন আয়ে ঋয়ষরা মদনাধ্মী জ্ঞাদনর আচাযৃ,  

 নারে মুয়ন ভগবদ্ভয়ের আচাযৃ । 

 তাই ভয়েমাদগৃর অনুসারীরা “নারে-ভয়ে-সূদত্রর” য়নদেৃশ 

অনুসাদর নারে মুয়নর পোঙ্ক অনুসরণ কদর য়নয়দৃ্বধ্াি ভগবাদনর 

রাদজয প্রদবদশর দযাগযতা ল্াভ কদরন ।  

[সূত্রঃ ঈশ্বর আজ্ঞাি দল্াক-মঙ্গদল্র জনযই দয য়তয়ন ভ্রমণ 

কদরন তা চারটি দলাদক বল্দিন ।] 

 ১.৬.৩২ – ভগবৎ-প্রেত্ত বীণা বায়জদি নারদের য়নরন্তর 

ভগবৎ-ময়হমা কীতৃন  
এইভাদব আয়ম পরদমশ্বর ভগবান শ্রীকত ষ্ণ কততৃ ক প্রেত্ত এই বীণা বায়জদি 

স্বরব্রহ্ম য়বভূয়ষত ভগবাদনর ময়হমা য়নরন্তর কীতৃন কয়র । 

 তাৎপদযৃর য়বদশষ য়েকঃ “অপ্রাকত ত বীণা ও স্বর” 

নারে মুয়নর বীণা - 

 ভগবানই নারে মুয়নদক য়েদিয়িদল্ন – য়ল্ঙ্গ পুরাণ । 

 এটি ভগবান ও নারে মুয়ন দর্দক অয়ভন্ন । দকননা তাাঁ রা সকদল্ই 

অদধ্াক্ষজ তত্ত্ব । 

 এর স্বর অপ্রাকত ত এবং এর দ্বারা গীত ভগবৎ-ময়হমাও অপ্রাকত ত । 

সঙ্গীদতর সাতটি সুর –  

 সা (ষঋজ), দর (ঋষভ), গা (গান্ধার), মা (মধ্যম), পা (পঞ্চম), ধ্া 

(নধ্বত), য়ন (য়নষাে) জড়াতীত । 

 শ্রীল্ নারে মুয়নর পোঙ্ক অনুসরণ কদর এই জড় জগদতর মুে পুরুষদেরও 

কতৃবয হদচ্ছ সা-দর-গা-মা আয়ে সি স্বর বযাবহার কদর পরদমশ্বর 

ভগবাদনর ময়হমা কীতৃন করা, দয য়নদেৃশ ভগবান য়নদজও গীতাি য়েদি 

য়গদিদিন । 

 ১.৬.৩৩ – কীতৃন মাত্রই নারদের হৃেদি ভগবৎ-আয়বভৃাব  
যখনই আয়ম পরদমশ্বর ভগবান শ্রীকত দষ্ণর অতযন্ত শ্রুয়তমধু্র ময়হমা এবং 

কাযৃকল্াপ কীতৃন করদত শুরু কয়র, তৎক্ষণাৎ য়তয়ন আমার হৃেি আসদন 

আয়বভৃূত হন, দযন আমার ডাক শুদন য়তয়ন চদল্ আদসন । 

 শ্রীল্ প্রভুপাে প্রেত্ত শীষৃক – “তাাঁ র য়নতয সহচর ভগবান”  

 তাৎপদযৃর য়বদশষ য়েকঃ “ভগবাদনর ময়হমা ভগবান দর্দক অয়ভন্ন” 

 অদনযর মুখ দর্দক য়নদজর ময়হমা দশানার প্রবণতা সকদল্র মদধ্যই দেখা 

যাি । ভগবানও একজন বযয়ে হওিার ফদল্ তাাঁ র মদধ্যও এটি দেখা     

যাি । জীদবর সমস্ত চায়রয়ত্রক গুণাবল্ী ভগবাদনর গুণাবল্ীরই প্রয়তয়বম্ব । 

তদব য়তয়নই হদচ্ছন সমস্ত কাযৃকল্াদপ পরম পুরুষ ।  

 ১.৬.৩৪ – ভবয়সনু্ধ অয়তক্রদম অয়ত উপযুে দনৌকা  য়নরন্তর -

ভগবৎ-ল্ীল্া কীতৃন  
আয়ম বযয়েগত অয়ভজ্ঞতার মাধ্যদম দেদখয়ি দয যারা সবৃোই ইয়িদির দ্বারা 

য়বষিদভাগ- বাসনাি আতুর, তারা এক অয়ত উপযুে দনৌকাি কদর ভবয়সনু্ধ 

পার হদত পাদর- তা হদচ্ছ য়নরন্তর পরদমশ্বর ভগবাদনর অপ্রাকত ত ময়হমা কীতৃন 

করা ।   

 তাৎপদযৃর য়বদশষ য়েকঃ “কাযৃ নি য়বষিবস্তুর পয়রবতৃন” 

 জীব ক্ষণকাদল্র জনযও য়নরব র্াকদত পাদর না । জীদবর য়চন্তা, অনুভব, 

ইচ্ছা বা কাযৃ করার প্রবণতা কখনই বন্ধ করা যাি না । তাই দকবল্ তাদের 

য়বষিবস্তু পয়রবতৃন কদর অর্ৃাৎ কাদযৃর পয়রবতৃন না কদর দকবল্ 

উদদ্দযদশযর পয়রবতৃন কদরই তারা তাদের ইয়িত বস্তু ল্াভ করদত     

পাদর । 

 উোহরণ –  

 রাজনীয়তর কর্া আদল্াচনা না কদর ভগবান প্রবয়তৃত 

রাজনীয়তর কর্া আদল্াচনা । 
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 য়চত্রতারকার কর্া আদল্াচনা না কদর ভগবাদনর সাদর্ দগাপী 

বা ল্ক্ষীদেবীর আদল্াচনা ।  

 ভগবাদনর আয়বভৃাব ও অদল্ৌয়কক ল্ীল্ায়বল্াদসর উদদ্দশয – বদ্ধ জীবদের 

আকত ি কদর ধ্ীদর ধ্ীদর য়চন্মি স্তদর উন্নীত করা এবং এভাদব তাাঁ দের মঙ্গল্ 

সাধ্ন করা । 

 ১.৬.৩৫ – ভয়েই আত্মতত য়ির উপাি অনয দকান পন্থা নি  
দযাগ- প্রণাল্ীর দ্বারা ইয়িি- সংযদমর অনুশীল্দনর মাধ্যদম কাম এবং দল্াদভর 

প্রভাব দর্দক মুে হওিা দযদত পাদর, য়কন্তু আত্মার আভযন্তরীণ পয়রতত য়ির 

জনয তা যদর্ি নি; এই পয়রতত য়ি দকবল্ পরদমশ্বর ভগবাদনর ভয়েযুে দসবার 

মাধ্যদমই ল্াভ করা যাি ।   

 শ্রীল্ প্রভুপাে প্রেত্ত শীষৃক – “ভয়েদযাগ এবং দযাগ-য়সয়দ্ধর 

তুল্নামূল্ক গুরুত্ব”  

 তাৎপদযৃর য়বদশষ য়েকঃ “ইয়িি েমন” 

 ইয়িি  য়বষধ্র সপৃ; দযাগ প্রণাল্ী  তাাঁ দের বশ করার কত য়ত্রম পন্থা । 

 য়কন্তু নারে মুয়ন এই কত য়ত্রম পন্থা দর্দক উৎকত ি আদরকটি স্বাভায়বক পন্থা 

প্রেশৃন কদরদিন  ভগবদ্ভয়ে ।  

 কত য়ত্রম পন্থা - দমাদটই েমন হি না । যখনই ইয়িি তত য়ির সুদযাগ আদস, 

সপৃসদৃশ ইয়িিগুয়ল্ তৎক্ষনাৎ দসই সুদযাদগর সদ্বযবহার কদর । 

 উোহরণ - য়বশ্বায়মত্র মুয়নর দমনকার রূদপ আকত ি হওিা ।  

 স্বাভায়বক পন্থা - ইয়িিগুয়ল্ অপ্রাকত তবাদব ভগবান মুকুদন্দর দসবাি 

য়নযুে হি, তাই ইয়িি তত য়ির প্রদচিাি যুে হবার সম্ভাবনা র্াদক না । 

 উোহরণ -  হয়রোস ঠাকুর মািাদেবীর দ্বারা য়বচয়ল্ত হনয়ন ।   
 অর্ৃাৎ শুদ্ধ ভয়েই আত্মজ্ঞান ল্াদভর সবৃদশ্রষ্ঠ পন্থা । 

 সারারৃ্ েয়শৃণী ও য়ববত য়তঃ11 

 ১.৬.৩৬ – য়নষ্পাপ বযাসদেব 
দহ বযাসদেব, তুয়ম য়নষ্পাপ । তাই দতামার প্রশ্ন অনুসাদর আয়ম আমার জন্ম এবং 

কাযৃকল্াদপর কর্া দতামাদক বল্ল্াম । তা দতামার সন্তুয়ি য়বধ্াদনরও সহািক 

হদব ।  

 তাৎপদযৃর য়বদশষ য়েকঃ “নারে মুয়নর উপদেদশর সারাংশ” 

 বযাসদেদবর প্রদশ্নর উত্তদর নারে মুয়ন ভগবদ্ভয়ের পন্থার শুরু দর্দক 

য়চন্মি স্তর পযৃন্ত য়বদলষন কদরদিন । 

 সাধু্সঙ্গ  ভয়ে বীজ হৃেদি আদরায়পত হি । 

 সাধু্সদঙ্গ শ্রবণ  বীজ আরও বয়ধ্ৃত হি, জড় য়বষদি অনাসয়ে আদস । 

(য়তয়ন তাাঁ র মাদির মততুয সংবােদক ভগবাদনর আয়শবৃাে রূদপ গ্রহণ 

কদরয়িদল্ন) । 

 শুদ্ধভয়ে  কমৃফল্ মুয়ে, য়চন্মি দেহ ল্াভ । 

 দবদে ও উপয়নষদে শুদ্ধ ভয়ে সম্বদন্ধ পদরাক্ষভাদব ইয়ঙ্গত দেিা    

হদিদি । তাই শ্রীমদ্ভাগবত হদচ্ছ ববয়েক শাদস্ত্রর সুপক্ক ফল্ ।   

                                                           
11 শ্রীল্ য়বশ্বনার্ চক্রবতী ঠাকুর ও শ্রীল্ ভয়েয়সদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর এই 

দলাদকর য়বদশষ ও য়বস্তত ত ভাষয প্রোন কদরদিন উৎসাহী ভেগণ 

ইচ্ছায়বদশদষ তা য়বচার করদত পাদরন ।   

 ১.৬.৩৭ – য়বোি গ্রহণ কদর নারে মুয়নর প্রস্থান  
সূত দগাস্বামী বল্দল্নঃ এইভাদব বাসবী-সূত বযাসদেবদক য়নদেৃশ য়েদি শ্রীল্ 

নারে মুয়ন তাাঁ র কাি দর্দক য়বোি য়নদল্ন, এবং তাাঁ র বীণা বাজাদত বাজাদত 

য়তয়ন তাাঁ র ইচ্ছাক্রদম য়বচরণ করার জনয দসখান দর্দক প্রস্থান করদল্ন ।  

 তাৎপদযৃর য়বদশষ য়েকঃ “ভগবদ্ভয়েই পূণৃ স্বাধ্ীনতা” 

 প্রয়তটি জীব পূণৃ স্বাধ্ীনতা ল্াদভ আকািী, দকননা এটি তাাঁ দের স্বরূপগত 

প্রকত য়ত । য়কন্তু এটি দকবল্ য়চন্মি ভগবৎ-দসবার দ্বারাই ল্াভ করা যাি । 

 জীব প্রকত য়তর য়নিদম আবদ্ধ । জীব এই পতয়র্বীর এক জািগা দর্দক অনয 

জািগাি স্বাধ্ীনভাদব য়বচরণ করদত পাদর না, অনয গ্রদহ যাওিা দতা দূদরর 

কর্া ।  

 নারে মুয়ন প্রাি ভগবাদনর মতই স্বাধ্ীন ।  

 দতমনই ভগবদ্ভয়ের য়চন্মি পদ্ধয়তও স্বাধ্ীন । 

 সব রকম আচার অনুষ্ঠানগুয়ল্ করা সদত্ত্বও দকান য়বদশষ 

বযয়ের মদধ্য ভগবদ্ভয়ের য়বকাশ নাও ঘটদত পাদর । 

 দতমনই, ভগবদ্ভদের সঙ্গও মুে ।  

 দসৌভাগযক্রদম দকউ তা ল্াভ করদত পাদর, আবার হাজার 

হাজার বিদরর প্রদচিার পদরও দকউ তা ল্াভ নাও করদত 

পাদর ।  

 ভগবদ্ভয়ের সবৃদক্ষদত্রই মূল্ মন্ত্র হদচ্ছ স্বাধ্ীনতা । 

 সেগুরুর মাধ্যদম ভগবাদনর কাদি আত্মসমপৃণ করার উদদ্দশয হদচ্ছ 

সবৃদতাভাদব স্বাধ্ীনতা ল্াভ করা । 

 ১.৬.৩৮ – কীতৃদনর দ্বারা স্বিং আনন্দ আস্বােন এবং 

জগতদকও আনন্দ োন   
শ্রীল্ নারে মুয়নর সাফল্য জিযুে দহাক, দকননা য়তয়ন পরদমশ্বর ভগবাদনর 

ময়হমা কীতৃন কদরন, এবং তা কদর য়তয়ন আনন্দ আস্বােন কদরন এবং দুঃখ-

দুেৃশায়িি জগতদক আনন্দ োন কদরন । 

 তাৎপদযৃর য়বদশষ য়েকঃ “নারে মুয়নর উদদ্দশয” 

 এই জগদত সুখ বদল্ যা অনুভব হি তা হদচ্ছ মািার দমাহ । দকউই সুখী 

নি । মািাশয়ে এত প্রবল্ দয য়বষ্ঠাদভাজী শূকর পযৃন্ত মদন কদর দয দস 

সুদখ আদি ।   

 দুেৃশায়িি জীবদের আনন্দ ও জ্ঞানাদল্াক প্রোন করা এবং ভগবাদনর 

কাদি য়ফয়রদি দনওিাই নারে মুয়নর উদদ্দশয ।  

 তাাঁ র পোঙ্ক অনুসরণ কদর দসটি সম্পােন করাই হদচ্ছ প্রকত ত ভগবদ্ভদের 

উদদ্দশয ।  

 শ্রীধ্র স্বামীঃ এই দলাদক হয়রকীতৃনকারীর ভাদগযর প্রশংসা করদিন । 

 য়ববত য়তঃ শ্রীল্ ভয়েয়বদনাে কত ত গীতাবল্ী - 

নারে মুয়ন,              বাজাি বীণা, 

রায়ধ্কা রমণ নাদম । 

নাম অময়ন,              উয়েত হি,  

ভকত-গীত সাদম ।। 

..................... 
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