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বিতীি অধ্াষ্ণির কথা সার 

শ্রীল ভবিবসদ্ধাি সরস্বতী ঠাকুরকৃত ‘শ্রী গগৌড়ীি ভার্য’ গথষ্ণক সংকবলত 

       দ্বিতীয় অধ্যায়য় উদ্ধব শ্রীকৃয়ের দ্ববয়য়ায়ের জন্য শ াকাকুল হয়য় দ্ববদুয়রর দ্বন্কট শ্রীকৃয়ের বালযচদ্বরত্র সমূহ বর্ণন্া কয়রন্  ।  

       উদ্ধব বালযকাল শেয়কই শ্রীকৃয়ের প্রদ্বত এতটাই আসক্ত দ্বিয়লন্ শে, েখন্ দ্বতদ্বন্ পঞ্চবর্ণ বয়য়স শখলার িয়ল শ্রীকৃয়ের অর্চ্ণ ার পদ্বরচেণা করয়তন্, 

তখন্ তাাঁ র  মাতা প্রাতরায় র  জন্য পুন্ঃ পুন্ঃ অনু্য়রাধ্ করয়লও, দ্বতদ্বন্ শ্রীকৃে-পদ্বরচেণা পদ্বরতযাে কয়র খাদ্যাদ্বদ্ গ্রহন্ করয়ত ইচ্ছা কয়রন্  দ্বন্ । সুতরাাং 

েখন্ দ্ববদুর শসই শ্রীকৃয়ের কো দ্বজজ্ঞাসা করয়লন্, তখন্ বৃদ্ধ উদ্ধয়বর হৃদ্য় শপ্রম ভয়র এত আপ্লুত হল শে, দ্বতদ্বন্ সহসা দ্ববদুরয়ক প্রতুযত্তর প্রদ্ান্ করয়ত 

পারয়লন্ ন্া । দ্বকিুক্ষর্ পর উদ্ধব সমাদ্বধ্ শেয়ক বাহযদ্ ায় দ্বিয়র এয়স হয়য় দ্ববদুরয়ক বলয়ত লােয়লন্, “কৃেসূেণ অস্তদ্বমত হওয়ায়ত আমায়দ্র েৃহ 

কালসপণিারা গ্রস্ত হয়য়য়ি, েদুের্ ভেবান্ শ্রীকৃয়ের সায়ে একয়ত্র বাস কয়রও েখন্ শ্রীকৃয়ের ভেবত্তা উপলদ্বি করয়ত পায়র দ্বন্, তখন্ তা শেয়ক আর 

দ্ববস্ময়য়র দ্ববর্য় দ্বক হয়ত পায়র ? শ্রীকৃেমূদ্বতণ  হয়চ্ছ শোয়লায়কর দ্বন্তযধ্ন্, ো ভেবান্ এই জেয়ত স্বীয় শোেমায়া-বয়ল প্রকট কয়রয়িন্ । শসই মূদ্বতণ  

মতণ যলীলার উপয়োেী; এটি স্বয়াং শ্রীকৃয়েরও দ্বচত্তাকর্ণক এবাং সমস্ত ভূর্য়র্রও শ াভাবধ্ণক । শ্রীকৃয়ের শসই হাসযলাসযলীলা  অবয়লাকন্ কয়র ব্রজস্ত্রীের্ 

দ্বন্য়েয়ের ন্যায় অবস্থান্ করয়তন্ । ভগবান কতৃভ ক আবিতবষ্ণগভর রূপ বিববধ্ – শািরূপ ভগবদ্ভি ও অশািস্বভাব ভগবিবহরু্ম্ভ খ অসুরকুল । 

অসুরকুল েখন্ ভক্তেয়র্র প্রদ্বত পীড়ন্ আরম্ভ কয়র, তখন্ ভেবান্ করুন্া পরব  হয়য় প্রাকৃত-জন্ম রদ্বহত হয়লও অদ্বি শেমন্ কায়ে আদ্ববভূণ ত হয়, শসই 

প্রকার মহৎ স্রো কারর্াদ্বি ায়ীর অাংয়  প্রপয়ঞ্চ অবতীর্ণ হন্ । “উদ্ধব আরও বলয়লন্ শে, অজ-পুরুর্ ভেবায়ন্র জন্ম,  ত্রুভয়য় ব্রয়জ বাস ও মেুরা-

পদ্বরতযােরূপ লীলা তাাঁ র দ্বচত্তয়ক বযদ্বেত করয়ি । কৃেয়ির্ী দ্ব শুপাল পেণন্ত শোেীেয়র্র বাদ্বিত মুদ্বক্ত লাভ কয়রয়ি, শে সকল বীর েুদ্ধয়ক্ষয়ত্র শ্রীকৃেয়ক 

দ্ ণন্ করয়ত করয়ত প্রার্তযাে কয়রয়িন্, তাাঁ রাও দ্ববেুপদ্ প্রাপ্ত হয়য়য়িন্ ।  শ্রীকৃে ত্রী দ্বক্তর অধ্ীশ্বর, তাাঁ র সমান্ বা তাাঁ র হয়ত অদ্বধ্ক আর শকউ শন্ই; 

দ্বকন্তু শসই শ্রীকৃে েখন্ উগ্রয়সয়ন্র সমু্ময়খ ভৃতযভায়বর অদ্বভন্য় কয়রদ্বিয়লন্, তা স্মরয়র্ হৃদ্য় বযাকুল হয় । শ্রীকৃে বযতীত আর শকউই দ্য়ালু বা  রর্য 

শন্ই । দ্বতদ্বন্ পূতন্ায়ক পেণন্ত ধ্াদ্বত্রপ্রাপয েদ্বত প্রদ্ান্ কয়রয়িন্ । শসই শ্রীকৃে পৃদ্বেবীর মঙ্গল দ্ববধ্ান্ায়েণ ব্রহ্মার প্রােণন্ায় শদ্বকী েয়ভণ  অবতীর্ণ হন্ । দ্বতদ্বন্ 

ব্রয়জ জন্মলীলা, শোপবালকসহ েমুন্ার তয়ট শোবৎসচারর্লীলা, ব্রজ বাদ্বসেয়র্র দ্ ণন্ীয় শকৌমার লীলা, কাংস শপ্রদ্বরত অসুর েয়র্র দ্বন্পাত লীলা, কালীয় 

দ্মন্, শোবদ্ধণ ন্-ধ্ারর্,  ারদ্ শুভ্র োদ্বমন্ীয়ত রাসদ্বিয়া প্রভৃদ্বত দ্ববদ্ববধ্ লীলা কয়রয়িন্ । 

১-৬ - উদ্ধষ্ণবর বিবযবিবত 
 

 ৩.২.১ — শ্রীশুক উবাচ – ভগবৎ সৃ্মবতজবনত তীব্র উৎকণ্ঠার ফষ্ণল উদ্ধষ্ণবর তৎক্ষণাৎ উত্তরিাষ্ণন অক্ষমতা – 

শ্রী শুকষ্ণিব গগাস্বামী বলষ্ণলন- ববদুর যখন মহাভাগবত উদ্ধবষ্ণক বিিতম (ভগবান শ্রীকৃে) সম্বন্ধীি কথা বলষ্ণত অনুষ্ণরাধ্ করষ্ণলন, তখন 

ভগবৎ সৃ্মবতজবনত তীব্র উৎকণ্ঠার ফষ্ণল উদ্ধব তৎক্ষণাৎ উত্তরিাষ্ণন অক্ষম হষ্ণলন ।  

 ৩.২.২ — বালযাবিা গথষ্ণকই কৃেষ্ণসবাি মগ্ন – 

বতবন বালযকাষ্ণল, পাাঁ চ বছর বিষ্ণস, শ্রীকৃষ্ণের গসবাি এমনই মগ্ন থাকষ্ণতন গয, তাাঁ র মা তাাঁ ষ্ণক িাতরাশ করার জনয ডাকষ্ণলও বতবন তা 

গ্রহণ করষ্ণত ইচ্ছা করষ্ণতন না ।  

 

 এইগুদ্বল হয়চ্ছ দ্বন্তযদ্বসদ্ধ ভয়ক্তর লক্ষর্ । দ্বন্তযদ্বসদ্ধ জীব হয়চ্ছন্ এমন্ এক ভেবদ্ভক্ত দ্বেদ্বন্ কখন্ও ভেবান্য়ক ভুয়ল োন্ ন্া । 

ভিপবরবাষ্ণর জন্মগ্রহষ্ণণর সুববধ্া  

 শে জীব ইদ্বতময়ধ্যই ভদ্বক্তমায়েণ উন্নদ্বত সাধ্ন্ কয়রয়িন্, দ্বতদ্বন্ এই প্রকার সাংস্কারসম্পন্ন পদ্বরবায়র জন্মগ্রহর্ করার সুয়োে পান্ । শসকো ভেবদ্গীতায় 

(৬/৪১) প্রদ্বতপন্ন হয়য়য়ি ।  

 শুচীন্াাং শ্রীমতাাং  শেয়হ শোেভ্রয়োহদ্বভজায়য়ত— এমন্দ্বক শোেভ্রে ভক্তও শুদ্বচসম্পন্ন ব্রাহ্মর্ পদ্বরবায়র অেবা ধ্ন্ী বব য পদ্বরবায়র 

জন্মগ্রহর্ করার সুয়োে পান্ ।  

 এষ্ণত বক লাভ? – এই উভয় পদ্বরবায়রই সুপ্ত ভেবৎ শচতন্ায়ক সহয়জই জােদ্বরত করার সুয়োে পাওয়া োয় ।  

তাৎপযভ  ববচার 
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 বকভাষ্ণব? শকন্ন্া শসই সমস্ত পদ্বরবায়র দ্বন্য়দ্বমতভায়ব শ্রীকৃয়ের পূজা হয় এবাং তার িয়ল দ্ব শু শসই অচণ য়ন্র পদ্ধদ্বত অনু্করর্ করার 

সুয়োে পায় ।  

 পাঞ্চরাদ্বত্রকী দ্ববদ্বধ্য়ত মানু্র্য়দ্র ভেবদ্ভদ্বক্তর দ্ব ক্ষা শদ্ওয়ার পন্থা হয়চ্ছ মদ্বিয়র ভেবায়ন্র আরাধ্ন্া, োর িয়ল কদ্বন্ে ভক্ত ভেবদ্ভদ্বক্ত 

সম্বয়ে দ্ব ক্ষালাভ করার সুয়োে পায় । মহারাজ পরীদ্বক্ষতও তার ব  য়ব শ্রীকৃয়ের মূদ্বতণ  দ্বন্য়য় শখলা করয়তন্ ।  

 ৩.২.৩ — শশশব গথষ্ণক বাধ্ভষ্ণকযও অটুট গসবাবৃবত্ত  – 

উদ্ধব এইভাষ্ণব তাাঁ র শশশব গথষ্ণক বনরির ভগবাষ্ণনর গসবা কষ্ণরবছষ্ণলন এবং বাধ্ভষ্ণকযও তাাঁ র এই গসবাবৃবত্ত হ্রাস পািবন । শ্রীকৃষ্ণের বাতভ া 

তাাঁ ষ্ণক বজজ্ঞাসা করা হষ্ণল তৎক্ষণাৎ তাাঁ র কৃেসম্বন্ধীি সব কথা স্মরণ হষ্ণিবছল ।  

 

ভগবাষ্ণনর গিমমিী গসবা ও জড়জাগবতক কাযভকলাষ্ণপর মষ্ণধ্য পাথভকয 

ভগবাষ্ণনর গিমমিী গসবা জড়জাগবতক কাযভকলাপ 

ভয়ক্তর শসবাবৃদ্বত্ত ধ্ীয়র ধ্ীয়র বৃদ্বদ্ধ পায় এবাং তা কখন্ই দ্ব দ্বেল হয় ন্া । 

পক্ষান্তয়র, বয়স বৃদ্বদ্ধর সয়ঙ্গ সয়ঙ্গ শসবায় প্রবর্তা বৃদ্বদ্ধ পায় ।  

বদ্দ্বহক স্তয়রর শসবা বয়য়াবৃদ্বদ্ধর সয়ঙ্গ সয়ঙ্গ দ্ব দ্বেল হয় । 

অপ্রাকৃত ভেবৎ শসবায় অবসর গ্রহয়র্র শকান্ প্রশ্নই উয়ে ন্া । সাধ্ারর্ত বৃদ্ধ বয়য়স মানু্র্ জড়জােদ্বতক কােণকলাপ শেয়ক অবসর গ্রহন্ 

কয়র । 

শপ্রমময়ী ভেবৎ শসবায় শকান্ রকম শ্রয়মর অনু্ভূদ্বত হয় ন্া । শকন্ন্া তা 

দ্বচন্ময় শসবা । আত্মা কখন্ও জড়াগ্রস্ত হয় ন্া, এবাং তাই দ্বচন্ময় স্তয়র শসবা 

কখন্ও ক্লাদ্বন্তজন্ক ন্য় ।  

জড়জােদ্বতকভায়ব শকান্ মানু্র্ েখন্ তার জড় শদ্হ দ্বদ্য়য় শকান্ কােণ 

কয়র, তখন্ শস ক্লান্ত হয়য় পয়ড় । 

 ৩.২.৪ — ক্ষণকাষ্ণলর জনয উদ্ধষ্ণবর পূণভ গমৌনতা – 

ক্ষণকাষ্ণলর জনয উদ্ধব পূণভ গমৌনতা অবলম্বন করষ্ণলন এবং তাাঁ র গিহ অচল হষ্ণি রইল । তীব্র ভবিষ্ণযাষ্ণগ বতবন ভগবাষ্ণনর শ্রীপািপদ্ম 

স্মরণরূপ অমৃত আস্বািষ্ণন সমূ্পণভরূষ্ণপ বনমগ্ন হষ্ণি রইষ্ণলন এবং তখন মষ্ণহন হবচ্ছল বতবন গযন গভীর গথষ্ণক গভীরতর আনষ্ণে মগ্ন হষ্ণচ্ছন।  

 

 ভেবান্ শেয়হতু পরমতত্ত্ব, তাই তার স্মরর্ এবাং বযদ্বক্তেত উপদ্বস্থদ্বতর ময়ধ্য শকান্ পােণকয শন্ই ।  

 উদ্ধব প্রেয়ম ক্ষদ্বর্য়কর জন্য সমূ্পর্ণরূয়প শমৌন্তা অবলম্বন্ কয়রদ্বিয়লন্, দ্বকন্তু তারপর শেয়ক দ্বতদ্বন্ শেন্ িম  েভীর শেয়ক েভীরতর দ্বদ্বয আন্য়ি 

মি হদ্বচ্ছয়লন্ ।  

 ৩.২.৫ — উদ্ধষ্ণবর সবভাষ্ণে পূণভ ভগবৎ গিমজবনত ববকারসমূহ িকাশ – 

ববদুর পূণভ ভগবৎ গিমজবনত ববকারসমূহ উদ্ধষ্ণবর সবভাষ্ণে িকাশ গপষ্ণত গিখষ্ণলন । তাাঁ র ঈর্ৎ উন্মীবলত গনত্রিি গথষ্ণক অশ্রু ঝষ্ণর পড়ষ্ণত 

লাগল । ববদুর বুঝষ্ণত পারষ্ণলন গয, উদ্ধব িগাঢ় গিমলাভ কষ্ণর কৃতাথভ হষ্ণিষ্ণছন ।  

 

ভবির ববকাষ্ণশর বতনটি স্তর রষ্ণিষ্ণছ ।  

 প্রেম স্তরটি হয়চ্ছ ভদ্বক্তর দ্ববদ্বধ্ দ্বন্য়র্ধ্ পালন্ করার ববধ্ী ভদ্বক্তর স্তর,  

 দ্বিতীয় স্তরটি হয়চ্ছ অদ্ববচদ্বলতভায়ব ভেবদ্ভদ্বক্তর রস আস্বাদ্ন্ কয়র তার মদ্বহমা উপলদ্বি করা, এবাং  

 চরম স্তরটি হয়চ্ছ দ্বদ্বযয়প্রম অনু্ভব করা, োর লক্ষসমূহ প্রকাদ্ব ত হয় শদ্য়হর অপ্রাকৃত অদ্বভবযদ্বক্তর মাধ্যয়ম ।  

 ৩.২.৬ — উদ্ধষ্ণবর বাহযজ্ঞান লাভ – 

মহান্ ভি উদ্ধব শীঘ্রই ভগবদ্ধাম গথষ্ণক মনুর্যষ্ণলাষ্ণক বফষ্ণর এষ্ণলন এবং গচাখ মুষ্ণছ তাাঁ র পূবভ  সৃ্মবত জাগবরত কষ্ণর িসন্ন বচষ্ণত্ত বতবন 

ববদুরষ্ণক বলষ্ণত লাগষ্ণলন ।  

তাৎপযভ  ববচার 

 

তাৎপযভ  ববচার 

 

তাৎপযভ  ববচার 
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 ভেবায়ন্র শুদ্ধ ভক্ত এই জেয়তর পঞ্চভূত িারা দ্বন্দ্বমণত বতণ মান্  রীয়র অবস্থান্ করয়লও, দ্বতদ্বন্ সবণদ্াই ভেবান্ শ্রীকৃয়ের ধ্ায়ম দ্ববরাজ কয়রন্ । 

ভেবায়ন্র শুদ্ধ ভক্ত প্রকৃতপয়ক্ষ জড়-জােদ্বতক স্তয়র োয়কন্ ন্া, শকন্ন্া দ্বতদ্বন্ সবণক্ষর্ ভেবায়ন্র দ্বচন্তায় মি োয়কন্ ।  

জীষ্ণবর বদ্ধ অবিার পবরবতভ ন 

 ‘শ্রীচচতন্যচদ্বরতামৃত’ গ্রয়ন্থ শ্রীল রূপ শোস্বামীর প্রদ্বত শ্রীচচতন্য মহাপ্রভুর উপয়দ্  বর্ণন্ায় জীয়বর বদ্ধ অবস্থার পদ্বরবতণ ন্ দ্ববয়ের্র্ কয়র বলা হয়য়য়ি– 

 

৭-১১ – যদু এবং অনযানযষ্ণির দুভভ াগয 

 ৩.২.৭ — কৃেরূপ সূযভ  অস্তবমত হওিাি কালরূপ মহাসপভ গৃহষ্ণক গ্রাস কষ্ণরষ্ণছ – 

কৃেদুযমবণবনষ্ণলাষ্ণচ গীষ্ণণভর্বজগষ্ণরণ হ । 

বকং নু নঃ কুশলং ব্রূিাং গতশ্রীরু্ গৃষ্ণহর্বহম্ ॥ 

শ্রী উদ্ধব বলষ্ণলন- গহ বিি ববদুর ! কৃেরূপ সূযভ  অস্তবমত হওিাি কালরূপ মহাসপভ আমাষ্ণির গৃহষ্ণক গ্রাস কষ্ণরষ্ণছ, অতএব আমাষ্ণির কুশল 

সম্বষ্ণন্ধ আবম আর বক বলব ?  

  

সূষ্ণযভ ািি ও সূযভ াষ্ণস্তর সাষ্ণথ শ্রীকৃষ্ণের আববভভ াব এবং বতষ্ণরাভাষ্ণবর তুলনা 

সূষ্ণযভ ািি ও সূযভ াস্ত শ্রীকৃষ্ণের আববভভ াব এবং বতষ্ণরাভাব 
সূেণ পূবণ শোলায়ধ্ণ অেবা পদ্বেম শোলায়ধ্ণ বতণ মান্ োয়ক । ভেবান্ও শকান্ ন্া শকায়ন্াও ব্রহ্মায়ে সব সময় উপদ্বস্থত োয়কন্ । 

সূেণ সকায়ল উদ্বদ্ত হয়য় ধ্ীয়র ধ্ীয়র মধ্যাহ্ন েেয়ন্ উয়ে তারপর এক 

শোলায়ধ্ণ অস্তদ্বমত হয় এবাং শসই সময় আর এক শোলায়ধ্ণ উদ্বদ্ত হয় । 

এক ব্রহ্মায়ে তাাঁ র দ্ববদ্বভন্ন লীলার আরম্ভ একই সময়য় হয় । এখায়ন্ এক 

লীলার সমাদ্বপ্তর সয়ঙ্গ সয়ঙ্গই অন্য আর ব্রহ্মায়ে তার প্রকা  ঘয়ট । 

এইভায়ব তাাঁ র দ্বন্তয লীলা দ্বন্রন্তর হয়চ্ছ । 

সূেণ অস্ত োওয়ার সয়ঙ্গ সয়ঙ্গ আপন্া শেয়কই অেকার হয়য় োয় । দ্বকন্তু 

সাধ্ারর্ মানু্র্ শে অেকার অনু্ভব কয়র, তা উদ্য়য়র সময় শহাক অেবা 

অয়স্তর সময়য়ই শহাক, সূেণয়ক প্রভাদ্ববত কয়র ন্া । 

দ্বতদ্বন্ অসাংখয ব্রহ্মায়ে প্রকট হন্ ও অপ্রকট হন্, এবাং েতক্ষন্ পেণন্ত দ্বতদ্বন্ 

শকান্ ব্রহ্মায়ে উপদ্বস্থত োয়কন্, ততক্ষর্ তাাঁ র দ্বদ্বয শজযাদ্বতয়ত সারা 

ব্রহ্মাে উদ্ভাদ্বসত হয়য় ওয়ে, দ্বকন্তু শে ব্রহ্মাে শেয়ক দ্বতদ্বন্ চয়ল োন্, তা 

অেকায়র আচ্ছন্ন হয় । 

সূয়েণর উদ্য় চদ্বি  ঘন্টায় একবার হয় । ব্রহ্মার একদ্বদ্য়ন্ এই ব্রহ্মায়ে শ্রীকৃয়ের লীলা একবার সম্পন্ন হয় । 

জন্ম জন্মাির ধ্ষ্ণর

কমভফল গভাগকারী 

জীষ্ণবর শুদ্ধভষ্ণির সে 

ভবিষ্ণত রুবচ লাভ (ভবি 

বীজ)

হৃিষ্ণি গরাপণ জল বসঞ্চন (িবণ-কীতভ ন)

বীজ গথষ্ণক ভবিলতাি 

পবরণবত 

ব্রহ্মাণ্ড গভি কষ্ণর

শবকুষ্ণে হষ্ণি গগালক 

বৃোবষ্ণন িষ্ণবশ

ভিমালী এই জগষ্ণত গথষ্ণকও 

বনরির জল গসষ্ণচর (িবণ 

কীতভ ন) মাধ্যষ্ণম ভগবদ্ধাষ্ণমর 

সাষ্ণথ যুি থাষ্ণকন 

ভগবাষ্ণনর চরণািি কষ্ণর 

ভবিলতার বিরতা লাভ

লতাি গিমফল ফলষ্ণত

শুরু কষ্ণর এবং গসই 

মালী তা আস্বািন কষ্ণরন

তাৎপযভ  ববচার 

 

তাৎপযভ  ববচার 
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সূেণায়স্তর পর শেমন্ সপণগুদ্বল  দ্বক্ত ালী হয়য় ওয়ে, শচায়ররা অনু্প্রাদ্বন্ত 

হয়, ভূত-য়প্রয়তরা সদ্বিয় হয়, পদ্ম িুল মদ্বলন্ বর্ণ হয় এবাং চিবাকী 

িিন্ কয়র । 

শ্রীকৃয়ের অন্তধ্ণায়ন্র পর ন্াদ্বস্তয়করা আন্দ্বিত হয়, এবাং ভয়ক্তরা দুঃদ্বখত 

হয়য় পয়ড় । 
 

সূয়েণর উদ্য়, পূবণাহ্ণ প্রভৃদ্বত প্রতীয়মান্ হয় বয়ল অবাস্তব । দ্বকন্তু শ্রীকৃয়ের জন্মাদ্বদ্ লীলা দ্বন্তয বয়ল বাস্তব । এটাই পােণকয । 1 

 ৩.২.৮ — ব্রহ্মাণ্ড এবং যদুবংষ্ণশর দুভভ াগয – 

সমস্ত গ্রহষ্ণলাকসহ এই ব্রহ্মাণ্ড অতযি দুভভ াগযশালী এবং তার গথষ্ণক অবধ্ক দুভভ াগা হষ্ণচ্ছ যদুবংষ্ণশর সিসযরা, গকননা তাাঁ রা শ্রীহবরষ্ণক 

পরষ্ণমশ্বর ভগবানরূষ্ণপ বচনষ্ণত পাষ্ণরনবন, ঠিক গযমন চন্দ্র সমুষ্ণে থাকার সমি মাষ্ণছরা তাাঁ ষ্ণক বচনষ্ণত পাষ্ণরবন ।  

  

 ভেবায়ন্র শুদ্ধ ভক্ত দ্বন্য়জয়ক সবচাইয়ত দুভণ াো বয়ল ময়ন্ কয়রন্ । তার কারর্ হয়চ্ছ, ভেবায়ন্র প্রদ্বত তাাঁ য়দ্র অতযদ্বধ্ক শপ্রম এবাং দ্ববরহ শবদ্ন্ার 

অপ্রাকৃত অনু্ভূদ্বত । 

 ক্ষীর সমুষ্ণের অবস্তত্ব – োভীর মুত্র লবন্াক্ত, এবাং আয়ুয়বণদ্ীয় দ্বচদ্বকৎসা  াস্ত্র অনু্সায়র েকৃয়তর শরােীয়দ্র জন্য োভীর মূত্র অতযন্ত কােণকরী । শসই 

সমস্ত শরােীয়দ্র োভীর দুগ্ধ সম্বয়ে শকান্ অদ্বভজ্ঞতা ন্া োকয়ত পায়র, শকন্ন্া েকৃয়তর শরােীয়দ্র কখন্ও দুধ্ শদ্ওয়া হয় ন্া । দ্বকন্তু শস দ্বন্য়জ 

কখন্ও োভীর দুগ্ধ আস্বাদ্ন্ ন্া করয়লও তার শজয়ন্ রাখা উদ্বচত শে, োভীর দুধ্ও রয়য়য়ি । শতমদ্বন্ শে সমস্ত মানু্র্ শকবল এই কু্ষদ্র গ্রহটি সম্বয়ে 

অবেত শেখায়ন্ লবর্ জয়লর সমুদ্র রয়য়য়ি, তাাঁ রা চাকু্ষর্ দ্ ণন্ ন্া করয়লও  াস্ত্র শেয়ক তেয সাংগ্রহ করয়ত পায়র শে, দুয়ধ্রও সমুদ্র আয়ি ।  

 চষ্ণন্দ্রর জন্ম – এই ক্ষীর সমুদ্র শেয়ক চয়ের জন্ম হয়য়দ্বিল, দ্বকন্তু ক্ষীর সমুয়দ্রর মায়িরা তাাঁ য়ক দ্বচন্য়ত ন্া শপয়র তায়দ্রই ময়তা একটা মাি বয়ল 

ময়ন্ কয়রদ্বিল । বড় শজার তারা ময়ন্ কয়রদ্বিল শে, এটি একটি উজ্জ্বল পদ্ােণ, এর শবদ্ব  দ্বকিু ন্য় । শে সমস্ত হতভােয বযদ্বক্ত শ্রীকৃেয়ক দ্বচন্য়ত 

পায়রদ্বন্, তারা ঠিক শসই মায়িয়দ্র ময়তা । তারা ময়ন্ কয়র শে, দ্বতদ্বন্ হয়চ্ছন্ তায়দ্র শেয়ক একটু শবদ্ব  ঐশ্বেণ, বীেণ ইতযাদ্বদ্ সমদ্বিত একটি মানু্র্ । 

ভেবদ্গীতায় (৯/১১) এই সমস্ত মূখণ মানু্র্য়দ্র সবচাইয়ত দুভণ াো বয়ল বর্ণন্া করা হয়য়য়ি,— অবজান্দ্বন্ত মাাং মূঢ়া মানু্র্ীাং তনু্মাদ্বশ্রতম্ ।  

 ৩.২.৯ — যািবষ্ণির িক্ষতা ও অবভজ্ঞতা – 

যািষ্ণবরা সকষ্ণলই বছষ্ণলন অবভজ্ঞ ভি, তাাঁ রা গলাষ্ণকর বচত্তি ভাব জানার বযাপাষ্ণর অতযি িক্ষ এবং অবভজ্ঞ বছষ্ণলন । সষ্ণবভাপবর তাাঁ রা 

সবভিাই শ্রীকৃষ্ণের সষ্ণে ক্রীড়া করষ্ণতন, বকন্তু তা সষ্ণেও তাাঁ রা গকবল তাাঁ ষ্ণক অিযভ ামীরূষ্ণপই জানষ্ণতন ।  

 

শবয়দ্ বলা হয়য়য়ি শে, পরয়মশ্বর ভেবান্ বা পরমাত্মায়ক শমধ্া অেবা মান্দ্বসক  দ্বক্তর িারা জান্া োয় ন্া — ন্ায়মাত্মা প্রবচয়ন্ন্ লয়ভযা ন্ শমধ্য়া ন্ বহুন্া 

শ্রুয়তন্  (কেউপদ্বন্র্দ্ ১/২/২৩) । োাঁ রা তাাঁ র কৃপা লাভ কয়রয়িন্, তাাঁ রাই শকবল তাাঁ য়ক জান্য়ত পায়রন্ । 

 ৩.২.১০ — শরণাগত ভি কখষ্ণনা বুবদ্ধভ্রষ্ট হন না – 

গিবসয মািিা সৃ্পষ্টা গয চানযিসিাবিতাঃ। 

ভ্রামযষ্ণত ধ্ীনভ তিাক্কযরাত্মনুযপ্তাত্মষ্ণনা হষ্ণরৌ ॥ 

ভগবাষ্ণনর মািার িারা ববভ্রাি বযবিষ্ণির বাষ্ণকয গকান অবিাষ্ণতই পূণভরূষ্ণপ ভগবাষ্ণনর শরণাগত বযবিষ্ণির বুবদ্ধভ্রষ্ট করষ্ণত পাষ্ণর না ।  

 

 োরা ভ্রাদ্বন্তব ত ভেবান্য়ক একজন্ সাধ্ারন্ মানু্র্ বয়ল ময়ন্ কয়র, োদ্য়বরা ও ভেবায়ন্র অন্যান্য ভয়ক্তরা তায়দ্র শেয়ক দ্বভন্ন । এই প্রকার 

মানু্য়র্রা অব যই মায়া দ্বক্তর িারা শমাহাচ্ছন্ন । তারা ন্ারকী এবাং ভেবায়ন্র প্রদ্বত ঈর্ণাপরায়র্ । 

 ন্াদ্বস্তকয়দ্র ময়ত, ধৃ্তরায়ের পুত্রয়দ্র বধ্ আদ্বদ্ পাপকমণ সম্পাদ্ন্ করায় শ্রীকৃয়ের প্রদ্বত বাহ্মর্য়দ্র অদ্বভ ায়পর িয়ল, শ্রীকৃয়ের পদ্বরবার েদুবাং  

ধ্বাংস হয়য়দ্বিল । এই প্রকার কৃেদ্বন্িা ভেবায়ন্র ভক্তয়দ্র হৃদ্য় স্প ণ করয়ত পায়র ন্া, দ্বকন্তু োরা অসুরয়দ্র কোয় দ্ববচদ্বলত হয়, তারাও দ্বন্িন্ীয়। 

                                                           
1 (শ্রীল দ্ববশ্বন্াে চিবতী োকুর) 

তাৎপযভ  ববচার 

 

তাৎপযভ  ববচার 

 

তাৎপযভ  ববচার 
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 ৩.২.১১ — গযাগয বযবির ভগবদ্দশভন লাভ বকন্তু অষ্ণযাগয বযবির অিশভন – 

ভগবান শ্রীকৃে, বযবন পৃবথবীর সকষ্ণলর সরু্ম্ষ্ণখ তাাঁ র শাশ্বত স্বরূপ িকাশ কষ্ণরবছষ্ণলন, আবার যারা আবশযকীি তপশ্চযভ া না করার ফষ্ণল 

তাাঁ ষ্ণক যথাযথভাষ্ণব িশভন করার অষ্ণযাগয বছল, বতবন তাাঁ র স্বরূপ গসই সমস্ত বযবিষ্ণির দৃবষ্টর অষ্ণগাচর কষ্ণরবছষ্ণলন ।  

 

 এই শোয়ক অববতৃপ্তদৃশাম  ব্দটি সবচাইয়ত তাৎপেণপূর্ণ । এই সমস্ত বদ্ধ জীয়বরা দ্ববদ্বভন্নভায়ব তায়দ্র ইদ্বেয়তৃদ্বপ্ত সাধ্ন্ করার শচো করয়ি, দ্বকন্তু 

তারা সবণদ্াই তায়দ্র শসই প্রয়চোয় অকৃতকােণ হয়, শকন্ন্া এইভায়ব তৃপ্ত হওয়া অসম্ভব । শকউ েদ্বদ্ একটি মািয়ক জল শেয়ক ডাঙায় তুয়ল এয়ন্ 

ন্ান্া প্রকার আন্ি দ্ববধ্ায়ন্র শচো কয়র, তাহয়ল শসই মািটি কখন্ও সুখী হয়ত পায়র ন্া । জীবাত্মা শকবল পরয়মশ্বর ভেবায়ন্র সাদ্বন্নধ্য প্রভায়বই 

সুখী হয়ত পায়র, অন্য শকায়ন্া উপায়য়ই ন্য় । 

 দ্বতদ্বন্ আয়সন্ বদ্ধ জীবয়দ্র প্রকৃত আলয়  াশ্বত ভেবদ্ধায়মর প্রদ্বত তায়দ্র আকৃে করার জন্য । দ্বকন্তু ভেবায়ন্র লীলাসমূহ দ্ ণন্ করা সয়ত্ত্বও েয়েে 

পুয়ন্যর অভায়ব মানু্র্ তাাঁ র প্রদ্বত আকৃে হয়ত পায়র ন্া । 

 ভেবদ্েীতায় বলা হয়য়য়ি, োাঁ রা সমূ্পর্ণরূয়প পাপমুক্ত হয়য়য়িন্, তাাঁ রাই শকবল ভেবায়ন্র শপ্রমময়ী শসবায় েুক্ত হয়ত পায়রন্ । 

 এই শোকটি শেয়ক আমরা জান্য়ত পাদ্বর শে, ভেবান্ তাাঁ র  াশ্বত সন্াতন্রূয়পই শলাকদৃদ্বে শেয়ক অপ্রকট হয়য়দ্বিয়লন্ । ভেবান্ স রীয়র এই 

সাংসার তযাে কয়রদ্বিয়লন্ । বদ্ধ জীয়বরা সাধ্ারন্ত শে ধ্রয়ন্র ভ্রান্ত ধ্ারন্া শপার্র্ কয়র, শসইভায়ব দ্বতদ্বন্ তাাঁ র শদ্হ তযাে কয়রন্দ্বন্ । 

১২-১৪ - উদ্ধব কতৃভ ক ভগবাষ্ণনর আকর্ভনীি রূপমাধু্যভ  স্মরণ 

 ৩.২.১২ — ভগবাষ্ণনর লীলামাধু্রীর মবহমা – এমনবক শবকুণ্ঠাবধ্পবতও বববস্মত – 

যন্মতভ যলীষ্ণলৌপবিকং স্বষ্ণযাগ-মািাবলং িশভিতা গৃহীতম্ । 

ববস্মাপনং স্বসয চ গসৌভগষ্ণদ্ধভ ঃ পরং পিং ভূর্ণভূর্ণােম্ ॥ 

ভগবান এই জড় জগষ্ণত তাাঁ র গযাগমািাবষ্ণল আববভূভ ত হষ্ণিষ্ণছন । তাাঁ র লীলার উপষ্ণযাগী তাাঁ র বনতয শাশ্বত রূষ্ণপ বতবন এষ্ণসষ্ণছন । গসই 

লীলাসমূহ এতই মষ্ণনারম গয, তাষ্ণত ঐশ্বযভমষ্ণি গববভত সকষ্ণলর, এমনবক শবকুণ্ঠাবধ্পবত ভগবাষ্ণনরও ববস্মি উৎপািন হি । তাই শ্রীকৃষ্ণের 

বচন্মি গিহ সমস্ত ভূর্ষ্ণণর ভূর্ণস্বরূপ । 

 

মতভ যলীলা ববগ্রহ 

 ভেবায়ন্র লীলা েখন্ শলাকচয়ক্ষর শোচরীভূত হয়, তখন্ তায়ক বলা হয় প্রকট, আবার দ্বতদ্বন্ েখন্ অয়োচর হন্, তখন্ তায়ক বলা হয় অপ্রকট। 

প্রকৃতপয়ক্ষ ভেবায়ন্র লীলা কখন্ও বে হয় ন্া । শেমন্ সূেণ কখন্ও আকা  শেয়ক চয়ল োয় ন্া । 

 মতভ যলীলাি ভগবান অবধ্ক করুনামি – মতণ য়লায়ক প্রকটিত ভেবায়ন্র এইরূপ সয়বণাত্তম শকন্ন্া মতণ যলীলায় প্রদ্দ্ব ণত তাাঁ র করুন্া 

ববকুন্ঠয়লাকয়কও অদ্বতিম কয়র । ববকুন্ঠয়লায়ক ভেবান্ শকবল দ্বন্তযমুক্ত জীবয়দ্র প্রদ্বত কৃপাপরায়র্, দ্বকন্তু মতণ যয়লায়ক দ্বতদ্বন্ অধ্ঃপদ্বতত 

দ্বন্তযবদ্ধয়দ্র প্রদ্বতও কৃপাপরায়র্ । মতণ যয়লায়ক শোে মায়ার প্রভায়ব দ্বতদ্বন্ শে তাাঁ র র্চড়শ্বেণ প্রদ্ ণন্ কয়রন্, তা ববকুন্ঠয়লায়কও দ্ববরল । 

 তাাঁ র লীলা শ্রীরাম, নৃ্দ্বসাংহ, বরাহ আদ্বদ্, তাাঁ র অবতারয়দ্র কায়িও আেজণ ন্ক । 

 তাাঁ র ঐশ্বেণ এতই শ াভন্ীয় দ্বিয়লা শে, প্রকৃতপয়ক্ষ শ্রীকৃে শেয়ক অদ্বভন্ন ববকুণ্ঠাদ্বধ্পদ্বতও তাাঁ র লীলাসমূয়হর প্র াংসা কয়রদ্বিয়লন্ । 

 
তথযঃ শ্রীচচতন্যচদ্বরতামৃত মধ্য লীলা ২১  পদ্বরয়চ্ছদ্ দ্রেবয । 

কৃষ্ণের যষ্ণতক গখলা,  সষ্ণবভাত্তম নরলীলা, 

নরবপু তাাঁ হার স্বরূপ । 

গগাপষ্ণবশ, গবণুকর,  নববকষ্ণশার, নটবর, 

তাৎপযভ  ববচার 

 

তাৎপযভ  ববচার 

 

শ্রীল ভবিবসদ্ধাি সরস্বতী ঠাকুর 



ভাগবত-ববচার পাঠ-সহাবিকা                                                                                     

8 
 

নরলীলার হি অনুরূপ ।। 

......... 

শ্রীচচতন্যচদ্বরতামৃত আদ্বদ্ লীলা ৪েণ পদ্বরয়চ্ছদ্ দ্রেবয । 

কৃেমাধু্ষ্ণযভ যর এক স্বাভাববক বল । 

কৃে-আবি নরনারী করষ্ণি চঞ্চল ।। 

িবষ্ণণ, িশভষ্ণন আকর্ভষ্ণি সবভমন । 

আপনা আস্বাবিষ্ণত কৃে কষ্ণরন যতন ।। 

......... 

 ৩.২.১৩ — গিবতাষ্ণির ববস্মি – 

বত্রভুবষ্ণনর সমস্ত গিবতারা মহারাজ যুবধ্বিষ্ণরর রাজসূি যষ্ণজ্ঞ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিনানেকর রূপ িশভন কষ্ণর এই অনুমান কষ্ণরবছষ্ণলন গয, 

ববধ্াতার মনুর্য বনমভাণ ববর্ষ্ণি গয শনপুণয বছল, তা সমস্তই এই শ্রীমূবতভ  িকাষ্ণশ বনঃষ্ণশবর্ত হষ্ণিষ্ণছ । 

 

 জড় জেয়তর সব চাইয়ত সুির বস্তুর সয়ঙ্গ ন্ীল কমল অেবা পূর্ণ চয়ের তুলন্া করা শেয়ত পায়র, দ্বকন্তু শ্রীকৃয়ের বদ্দ্বহক শসৌিয়েণর কায়ি 

পদ্মিুয়লর ও চয়ের শসৌিেণ পরাদ্বজত হয়, এবাং ব্রহ্মায়ের সব শচয়য় সুির জীব শদ্বতােয়র্র কায়িই এই রকম ময়ন্ হয়য়দ্বিল । 

 শদ্বতারা ময়ন্ কয়রদ্বিয়লন্ শে, তাাঁ য়দ্র মত শ্রীকৃেও ব্রহ্মার সৃে, দ্বকন্তু প্রকৃতপয়ক্ষ শ্রীকৃে হয়চ্ছন্ ব্রহ্মারও সৃদ্বেকতণ া । 

 ৩.২.১৪ — কৃে গগাপীষ্ণির তযাগ করষ্ণল তাাঁ ষ্ণির অবিা – 

হাসয, িষ্ণমাি ও দৃবষ্ট বববনমষ্ণির লীলাববলাষ্ণসর পর শ্রীকৃে যখন ব্রজসুেরীষ্ণির তযাগ কষ্ণরবছষ্ণলন, তখন তাাঁ রা অতযি বযবথত হষ্ণিবছষ্ণলন। 

তাাঁ ষ্ণির িশভষ্ণনবন্দ্রষ্ণির সষ্ণে তাাঁ ষ্ণির বচত্তও শ্রীকৃষ্ণের অনুগামী হষ্ণিবছল এবং তাাঁ ষ্ণির স্ব-স্ব কাযভ  সমাপ্ত না হষ্ণলও, তাাঁ রা বনষ্ণশ্চষ্ণষ্টর মষ্ণতা 

অবিান কষ্ণরবছষ্ণলন । 

 

  ায়স্ত্র বলা হয়য়য়ি শে, শ্রীকৃে কখয়ন্া বৃিাবয়ন্র সীমা অদ্বতিম কয়র শকাোও োন্ ন্া । শসখান্কার অদ্বধ্বাসীয়দ্র অপ্রাকৃত শপ্রয়মর জন্য দ্বতদ্বন্ 

দ্বন্তযকাল শসখায়ন্ই োয়কন্ । এইভায়ব েদ্বদ্ও এখন্ ভেবান্ শ্রীকৃয়ের দৃদ্বের শোচরীভূত ন্ন্, তবুও দ্বতদ্বন্ এক মুহূয়তণ র জন্যও বৃিাবন্ শেয়ক 

শকাোও োন্ ন্া । 

১৫-২৪ - শ্রীকৃষ্ণের কৃপা এবং তাাঁ র ববভ্রাবিকর লীলাববলাস 

 ৩.২.১৫ — ভি ও অভিষ্ণির মষ্ণধ্য সংঘষ্ণর্ভর ফষ্ণল ভগবাষ্ণনর অববভভ াব – 

গচতন ও জড় উভি সৃবষ্টরই পরম কৃপামি বনিিা পরষ্ণমশ্বর ভগবান অজ, বকন্তু যখন তাাঁ র শািবশষ্ট ভি এবং জড়া িকৃবতর অধ্ীন 

বযবিষ্ণির মষ্ণধ্য সংঘর্ভ হি, তখন বতবন মহত্তেসহ অবগ্নসদৃশ আববভূভ ত হন ।  

 

ভি ও ভিষ্ণির মষ্ণধ্য সংঘর্ভ এবং ভগবাষ্ণনর আববভভ াব 

 গক বক লাভ করষ্ণত চান – কমী, জ্ঞান্ী ও শোেী সকয়লই জােদ্বতক অেবা পারমাদ্বেণক সম্পদ্ লাভ করয়ত চান্ । কমীরা জড়জােদ্বতক বস্তু চান্, 

আর জ্ঞান্ী ও শোেীরা দ্বচন্ময় বস্তু লাভ করয়ত চান্, দ্বকন্তু ভেবদ্ভয়ক্তরা জড় অেবা দ্বচন্ময় শকান্ বস্তুই চান্ ন্া । তাাঁ রা শকবল ভেবায়ন্র ইচ্ছা অনু্সায়র 

জড় ও শচতন্ জেয়ত ভেবায়ন্র শসবাই করয়ত চান্, এবাং ভেবান্ও সবণদ্াই তাাঁ র এই প্রকার ভক্তয়দ্র প্রদ্বত দ্ববয় র্ভায়ব কৃপা পরায়র্ । 

 ইতর বা অভি – কমী, জ্ঞান্ী ও শোেীয়দ্র জড়া -প্রকৃদ্বতর গুর্ অনু্সায়র দ্ববয় র্ ময়ন্াবৃদ্বত্ত োয়ক, এবাং তাই তায়দ্র বলা হয় ইতর বা অভক্ত । 

এই সমস্ত ইতয়ররা, এমন্দ্বক শোেীরা পেণন্ত কখন্ও কখন্ও ভেবদ্ভক্তয়দ্র দ্ববপেণস্ত কয়র শতায়ল । 

তাৎপযভ  ববচার 

 

তাৎপযভ  ববচার 

 

তাৎপযভ  ববচার 
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 উিাহরণ – দুবণাসা মুদ্বন্ একজন্ মহান্ শোেী দ্বিয়লন্, দ্বকন্তু মহান্ ভেবদ্ভক্ত অম্বরীর্ মহারাজয়ক দ্বতদ্বন্ হয়রান্ কয়রদ্বিয়লন্ । মহান্ কমী ও জ্ঞান্ী 

দ্বহরর্যকদ্ব পু তাাঁ র দ্বন্য়জর ববেবপুত্র প্রহ্লাদ্ মহারাজয়ক কে দ্বদ্য়য়দ্বিয়লন্ । 

 ঘর্ণয়র্র িয়ল শেমন্ সবণত্র দ্ববদুযৎ  দ্বক্ত উৎপন্ন হয় । সবণবযাপ্ত ভেবান্ শতমন্ই ভক্ত ও অভক্তয়দ্র ময়ধ্য সাংঘয়র্ণর িয়ল আদ্ববভূণ ত হন্ । 

 শকান্ উয়ে য সাধ্য়ন্র জন্য ভেবান্ শ্রীকৃে েখন্ অবতীর্ণ হন্, তখন্ তাাঁ র সমস্ত অাং  এবাং কলাও তাাঁ র সয়ঙ্গ আদ্ববভূণ ত হন্ । 

 মহিংশ-যুিঃ বলয়ত শবাঝায়চ্ছ শে, মহত্তয়ত্ত্বর স্রো পুরুর্াবতায়ররা তাাঁ র সয়ঙ্গ আদ্ববভূণ ত হয়য়দ্বিয়লন্ । 

 েখন্ কাংস এবাং বসুয়দ্ব ও উগ্রয়সয়ন্র ময়ধ্য সাংঘর্ণ হয়, তখন্ শ্রীকৃে দ্ববদুযয়তর মত আদ্ববভূণ ত হয়য়দ্বিয়লন্ । 

 বসুয়দ্ব ও উগ্রয়সন্ দ্বিয়লন্ ভেবায়ন্র ভক্ত এবাং কমী ও জ্ঞান্ীয়দ্র প্রতীক কাংস দ্বিয়লন্ অভক্ত । 

 শ্রীকৃেয়ক সূয়েণর সয়ঙ্গ তুলন্া করা হয়য়য়ি । দ্বতদ্বন্ প্রেয়ম শদ্বকীর েভণ রূপ সমুদ্র শেয়ক আদ্ববভূণ ত হয়য়দ্বিয়লন্, এবাং সূেণ শেমন্ সকায়ল 

পদ্মিুলগুদ্বলয়ক উজ্জীদ্ববত কয়র, ঠিক শতমন্ই দ্বতদ্বন্ ধ্ীয়র ধ্ীয়র মেুরা অঞ্চয়লর অদ্বধ্বাসীয়দ্র সন্তুদ্বে দ্ববধ্ান্ কয়রদ্বিয়লন্ । িারকার মধ্য েেয়ন্ উদ্বদ্ত 

হওয়ার পর, সকলয়ক অেকারাচ্ছন্ন শ াকসােয়র দ্বন্মদ্বজ্জত কয়র দ্বতদ্বন্ অস্তদ্বমত হয়য়দ্বিয়লন্, ো উদ্ধব বর্ণন্া কয়রয়িন্ । 

 ৩.২.১৬ — ভগবাষ্ণনর ববভ্রাবিকর লীলা স্মরণ কষ্ণর উদ্ধষ্ণবর গখি – 

আবম যখন শ্রীকৃষ্ণের কথা বচিা কবর- জন্মরবহত হওিা সষ্ণেও বতবন কারাগাষ্ণর জন্মগ্রহন কষ্ণরবছষ্ণলন, শত্রুর ভষ্ণি বতবন আত্মষ্ণগাপন কষ্ণর 

তাাঁ র বপতার িবতরক্ষা গথষ্ণক দূষ্ণর ব্রষ্ণজ বাস কষ্ণরবছষ্ণলন, এবং অসীম শবিশালী হওিা সষ্ণেও বতবন ভষ্ণি মথুরা গথষ্ণক পলািন কষ্ণরবছষ্ণরন- 

এই সমস্ত ববভ্রাবিকর ঘটনা আমার মষ্ণন গখি উৎপন্ন কষ্ণর । 

 

ভগবাষ্ণনর বনখুাঁত লীলাববলাস 

 ভেবান্ পরম পূর্ণ, এবাং দ্বতদ্বন্ েখন্ পুত্ররূয়প, প্রদ্বতিন্দ্বীরূয়প অেবা  ত্রুতার পাত্ররূয়প তাাঁ র অপ্রাকৃত লীলাদ্ববলাস কয়রন্, তখন্ দ্বতদ্বন্ তা এত সুির 

ভায়ব অদ্বভন্য় কয়রন্ শে, উদ্ধয়বর ময়তা শুদ্ধ ভক্তও দ্ববয়মাদ্বহত হন্ । 

 দৃোন্তস্বরূপ বলা োয়, উদ্ধব ভালভায়বই জান্য়তন্ শে, শ্রীকৃয়ের অদ্বস্তত্ব দ্বন্তয, এবাং কখয়ন্া তাাঁ র মৃতুয হয়ত পায়র ন্া অেবা দ্বচরকায়লর জন্য দ্বতদ্বন্ 

অন্তদ্বহণ ত হয়ত পায়রন্ ন্া, তবুও দ্বতদ্বন্ ভেবান্ শ্রীকৃয়ের জন্য শ াক কয়রদ্বিয়লন্ । এই সমস্ত ঘটন্া তাাঁ র সয়বণার্চ্ মদ্বহমার পূর্ণতা প্রদ্ান্ করার দ্বন্খুাঁত 

আয়য়াজন্ । এই সমস্তই তাাঁ র আন্ি উপয়ভায়ের জন্য । 

 দ্বপতা েখন্ তাাঁ র দ্ব শুপুয়ত্রর সয়ঙ্গ শখলা করয়ত করয়ত ধ্রা ায়ী হন্ শেন্ দ্বতদ্বন্ তাাঁ র পুয়ত্রর কায়ি পরাস্ত হয়য়য়িন্, তা শকবল তাাঁ র দ্ব শুপুয়ত্রর 

আন্িদ্ববধ্ায়ন্র জন্য, অন্য শকান্ কারয়র্ ন্য় । 

 ৩.২.১৭ — বসুষ্ণিব-ষ্ণিবকীর বনকট কৃে-বলরাষ্ণমর ক্ষমা বভক্ষা – 

শ্রীকৃে কংষ্ণসর ভষ্ণি দূষ্ণর থাকার জনয তাাঁ র বপতামাতার চরণ গসবা করষ্ণত অক্ষম হওিার ফষ্ণল তাাঁ ষ্ণির কাষ্ণছ ক্ষমা বভক্ষা কষ্ণরবছষ্ণলন । 

বতবন বষ্ণলবছষ্ণলন, “গহ মাতঃ! গহ বপতাঃ িিা কষ্ণর আপনারা আমাষ্ণির (আমার ও বলরাষ্ণমর) অক্ষমতা ক্ষমা করুন ।” ভগবাষ্ণনর এই 

িকার আর সমস্ত আচরষ্ণণর সৃ্মবত আমার হৃিিষ্ণক বযথাতুর করষ্ণছ । 

 

বপতামাতার গসবা 

 তাাঁ র সয়বণার্চ্ চদ্বরয়ত্রর সবচাইয়ত উজ্জল দ্বদ্কটি হয়চ্ছ কাংয়সর ভয়য় েৃহ শেয়ক দূয়র োকার জন্য তাাঁ র দ্বপতামাতার পাদ্য়সবা করয়ত ন্া পারার জন্য 

তাাঁ য়দ্র কায়ি ক্ষমা দ্বভক্ষা করা । োাঁ র শ্রীপাদ্পয়দ্ম ব্রহ্মা, দ্ব ব আদ্বদ্ শদ্বতারা সবণদ্া শসবা কয়রন্, দ্বতদ্বন্ বসুয়দ্য়বর পাদ্য়সবা করয়ত শচয়য়দ্বিয়লন্ ।  

 ভেবায়ন্র শদ্ওয়া এই দ্ব ক্ষা জেয়তর প্রদ্বত সবণয়তাভায়ব উপেুক্ত । এমন্ দ্বক পরয়মশ্বর ভেবায়ন্রও তাাঁ র দ্বপতামাতার শসবা করা অব য কতণ বয । 

পুত্র দ্বপতামাতার কায়ি এতই ঋর্ী শে, তাাঁ য়দ্র শসবা করা তাাঁ র অব য কতণ বয, তা দ্বতদ্বন্ েতই মহান্ শহান্ ন্া শকন্ । 

 ৩.২.১৮ — ভগবাষ্ণনর চরণকমষ্ণলর গরণু – 

যারা পৃবথবীষ্ণক ভারাক্রাি কষ্ণরবছল, ভগবান শ্রীকৃে শুধু্মাত্র তাাঁ র ভ্রূভবেরুপ কৃতাষ্ণির িারা তাষ্ণির সংহার কষ্ণরবছষ্ণলন । তাাঁ র 

চরণকমষ্ণলর গরণু এমনবক একবার মাত্রও বযবন আঘ্রাণ কষ্ণরষ্ণছন, বতবন বক আর তা ববসৃ্মত হষ্ণত পাষ্ণরন ? 

তাৎপযভ  ববচার 

 

তাৎপযভ  ববচার 
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 ৩.২.১৯ — বশশুপাষ্ণলর বসবদ্ধলাভ – 

আপবন বনষ্ণজও গিষ্ণখষ্ণছন বকভাষ্ণব গচবিরাজ (বশশুপাল) কৃেববষ্ণির্ী হওিা সষ্ণেও, গযাগীর সমযক্ গযাগ অনুশীলন করার িভাষ্ণব গয 

বসবদ্ধ বাঞ্ছা কষ্ণরন, গসই বসবদ্ধ লাভ কষ্ণরবছল । তাাঁ র ববরহ গক সহয করষ্ণত পাষ্ণর ? 

 ৩.২.২০ — কৃেমুখারববেম্ নিন িারা পান – 

তক্থব চাষ্ণনয নরষ্ণলাকবীরা  য আহষ্ণব কৃেমুখারববেম্ । 

 গনক্ত্রঃ বপবষ্ণিা নিনাবভরামং  পাথভাস্ত্রপূতঃ পিমাপুরসয ॥ 

গতমনই অনয গয সমস্ত গযাদ্ধা কুরুষ্ণক্ষষ্ণত্রর রণােষ্ণন অজুভ ষ্ণনর বাষ্ণণর আঘাষ্ণত পববত্র হষ্ণিবছষ্ণলন, শ্রীকৃষ্ণের নিনানেকর মুখমণ্ডষ্ণলর 

গশাভা তাাঁ ষ্ণির নিন িারা পান করষ্ণত করষ্ণত িাণতযাগ কষ্ণরবছষ্ণলন, তাাঁ রাও ভগবাষ্ণনর ধ্াম িাপ্ত হষ্ণিবছষ্ণলন ।  

 

পরম পি িাবপ্ত 

 শে সমস্ত শোদ্ধা অজুণ য়ন্র দ্ববরুয়দ্ধ েুদ্ধ কয়রদ্বিয়লন্ দ্বকন্তু রর্য়ক্ষয়ত্র শ্রীকৃয়ের মুখারদ্ববি দ্ ণন্ কয়র প্রার্ তযাে কয়রদ্বিয়লন্, তারাও ভক্তয়দ্রই েদ্বত 

প্রাপ্ত হয়য়দ্বিয়লন্ ।  ত্রুপয়ক্ষর শোদ্ধারা েখন্ রর্য়ক্ষয়ত্র ভেবান্ শ্রীকৃেয়ক দ্ ণন্ কয়রদ্বিয়লন্, তখন্ তাাঁ রাও তাাঁ র শসৌিয়েণ অদ্বভভূত হয়য়দ্বিয়লন্ 

এবাং তাাঁ য়দ্র হৃদ্য়য়র সুপ্ত ভেবৎয়প্রম জােদ্বরত হয়য়দ্বিল । 

 অন্য োাঁ রা, বেু অেবা  ত্রু ন্া হয়য়, তটস্থ অবস্থায় দ্বিয়লন্ এবাং ভেবায়ন্র শসৌিেণ দ্ ণন্ কয়র দ্বকয়ৎ পদ্বরমায়র্ ভেবৎ শপ্রম লাভ কয়রদ্বিয়লন্, তাাঁ রা 

তৎক্ষর্াৎ ববকুন্ঠয়লায়ক উন্নীত হয়য়দ্বিয়লন্ । 

 তত্ত্বতঃ শোয়লাক ও ববকুয়ন্ঠর ময়ধ্য শকান্ শভৌদ্বতক পােণকয শন্ই ।ববকুয়ন্ঠ ভেবান্ অসীম ঐশ্বয়েণর িারা শসদ্ববত হন্ আর শোয়লায়ক দ্বতদ্বন্ স্বাভাদ্ববক 

শপ্রয়মর িারা শসদ্ববত হন্ । 

 োাঁ রা কুরুয়ক্ষয়ত্রর রর্াঙ্গয়ন্ ভেবায়ন্র সুির মুখমেল দ্ ণন্ কয়রদ্বিয়লন্, তাাঁ রা প্রেয়ম অজুণ য়ন্র বায়র্র আঘায়ত দ্বন্ষ্পাপ হয়য়দ্বিয়লন্ । 

 দ্ব শুপায়লর মৃতুযর সময় ভেবায়ন্র প্রদ্বত অনু্রাে জােদ্বরত হয়দ্বন্, দ্বকন্তু অয়ন্যরা মৃতুযর সময় ভেবায়ন্র প্রদ্বত অনু্রাে প্রাপ্ত হয়য়দ্বিয়লন্ । তাাঁ রা 

উভয়য়ই দ্বচদ্াকায়  উন্নীত হয়য়দ্বিয়লন্, দ্বকন্তু োয়দ্র ভেবৎ শপ্রম জােদ্বরত হয়য়দ্বিল, তাাঁ রা দ্বচদ্াকায়  ভেবদ্ধাম প্রাপ্ত হয়য়দ্বিয়লন্ । 

 ৩.২.২১ — বতষ্ণনর অধ্ীশ্বর ভগবান – 

ভগবান শ্রীকৃে বতষ্ণনর অধ্ীশ্বর এবং সমস্ত ঐশ্বষ্ণযভর অবধ্কারী স্বতন্ত্র পরম পুরুর্ । অসংখয গলাকপাষ্ণলরা তাাঁ ষ্ণির মুকুট তাাঁ র শ্রীপািপষ্ণদ্ম 

স্পশভ কষ্ণর ববববধ্ সামগ্রীর িারা তাাঁ র পূজা কষ্ণরন ।  

 

ভগবান গকন ত্রযধ্ীশ ? 

 দ্বতদ্বন্ দ্বত্রয়লায়কর অধ্ীশ্বর,  

 প্রকৃদ্বতর দ্বতন্ গুয়র্র অধ্ীশ্বর, 

 দ্বতন্ পুরুর্াবতায়রর (কারয়র্াদ্ক ায়ী দ্ববেু,  েয়ভণ াদ্ক ায়ী দ্ববেু ও ক্ষীয়রাদ্ক ায়ী দ্ববেু) পরম অধ্ীশ্বর,  

 ভেবান্ দ্বচৎ  দ্বক্ত, মায়া  দ্বক্ত ও তটস্থা  দ্বক্ত- এই দ্বতন্টি প্রধ্ান্  দ্বক্তর অধ্ীশ্বর,  

 এবাং দ্বতদ্বন্ ঐশ্বেণ বীেণ, ে ,শ্রী, জ্ঞান্ ও ববরােয এই িয় প্রকার শসৌভায়েযর পদ্বরপূর্ণ প্রভু । 

 
তথযঃ শ্রীচচতন্যচদ্বরতামৃত মধ্য লীলা ২১  পদ্বরয়চ্ছদ্ দ্রেবয । 

তাৎপযভ  ববচার 

 

তাৎপযভ  ববচার 

 

শ্রীল ভবিবসদ্ধাি সরস্বতী ঠাকুর 
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 ৩.২.২২ — ভগবাষ্ণনর ববনিবচষ্ণন ভষ্ণির বযবথত অিঃকরণ – 

গহ ববদুর, রাজবসংহাসষ্ণন আসীন উগ্রষ্ণসষ্ণনর সরু্ম্ষ্ণখ িণ্ডািমান হষ্ণি যখন বতবন (শ্রীকৃে), “মহারাজ, িিা কষ্ণর অবধ্ান করুন” এই বষ্ণল 

বনষ্ণবিন করষ্ণতন, গসই কথা স্মরণ হওিার ফষ্ণল আমার মষ্ণতা ভৃতযষ্ণির অিঃকরণ বক বযবথত হি না ? 

 ৩.২.২৩ — ভগবাষ্ণনর িিা – তাাঁ র গথষ্ণক িিালু আর গক আষ্ণছ ? – 

অষ্ণহা বকী যং স্তনকালকূটং বজঘাংসিাপািিদ্পপযসাধ্বী ।  

 গলষ্ণভ গবতং ধ্াত্রুযবচতাং তষ্ণতাহনযং কং বা িিালুং শরণং ব্রষ্ণজম্ ॥ 

আহা! দুষ্টা পুতনা রাক্ষসী শ্রীকৃষ্ণের িাণ সংহার করার উষ্ণদ্দষ্ণশয কালকূট বমবিত স্তন পান কবরষ্ণিও ধ্াত্রীর গযাগয গবত লাভ কষ্ণরবছল । 

তাাঁ র গথষ্ণক িিালু আর গক আষ্ণছ গয, আবম তার শরনাপন্ন হব ?  

 

সারগ্রাহী ভগবানই পরম আিি 

 এখায়ন্  ত্রুর প্রদ্বতও ভেবায়ন্র অসীম করুন্ার দৃোন্ত প্রদ্দ্ব ণত হয়য়য়ি । কদ্বেত আয়ি শে, দ্ববর্ শেয়ক শেমন্ অমৃত আহরর্ করয়ত হয়, শতমন্ই 

মহানু্ভব বযদ্বক্ত সদ্বিগ্ধ চদ্বরত্র বযদ্বক্তর সদ গুর্ গ্রহর্ কয়রন্ ।  

 ভেবান্ জীয়বর অদ্বত ন্েন্য গুর্ও অঙ্গীকার কয়র তায়ক সয়বণার্চ্ পুরস্কায়র পুরষৃ্কত কয়রন্ । এইটিই হয়চ্ছ তাাঁ র মদ্বহমা । তাই, ভেবান্ িাড়া আর শক 

চরম আশ্রয় হয়ত পায়র ? 

 
তথযঃ শ্রীচচতন্যভােবত মধ্য খে ৭ম পদ্বরয়চ্ছদ্ দ্রেবয । (মুকুয়ির শ্রীমুয়খ এই শোক শ্রবর্ কয়র শ্রীল পুেরীক দ্ববদ্যাদ্বন্দ্বধ্ মহা য়য়র শপ্রয়মান্মাদ্ন্া । 

 ৩.২.২৪ — ভাগযবান অসুষ্ণররা – 

বত্রশবির অধ্ীশ্বর শ্রীকৃষ্ণের িবত গয অসুষ্ণররা শবরীভাবাপন্ন হষ্ণি তাাঁ র িবত অবভবনববষ্ট বচষ্ণত্ত তাক্ষভ য (কশযপ) পুত্র গরুষ্ণড়র স্কষ্ণন্ধ চক্র হষ্ণস্ত 

তাাঁ ষ্ণক তাষ্ণির সরু্ম্ষ্ণখ িশভন কষ্ণরবছল, গসই অসুরষ্ণিরও আবম অবধ্ক ভাগযবান ভি বষ্ণল মষ্ণন কবর ।  

 

অসুরগণ ও বনববভষ্ণশর্বািীষ্ণির একই গবত লাভ 

 প্রকৃত পয়ক্ষ অসুয়ররা কখন্ই শুদ্ধ ভয়ক্তর সমকক্ষ ন্য়, দ্বকন্তু তাাঁ র দ্ববরহ অনু্ভূদ্বতর িয়ল উদ্ধব শসইভায়ব দ্বচন্তা কয়রদ্বিয়লন্ । দ্বতদ্বন্ ময়ন্ কয়রদ্বিয়লন্ 

শে তাাঁ র অদ্বন্তম সময়য় দ্বতদ্বন্ হয়ত ভেবান্য়ক দ্ ণন্ করয়ত পারয়বন্ ন্া, শে শসৌভােয অসুরয়দ্র হয়য়দ্বিল । 

 এই দুই প্রকার দ্বস্থদ্বতর সায়ে মকায়  দ্ববচরর্ এবাং আকায় র শকান্ গ্রয়হ অবস্থান্ করার তুলন্া করা শেয়ত পায়র । 

 তাই, দ্বন্দ্ববণয় র্বাদ্ীরা ভেবায়ন্র  ত্রুর শেয়ক অদ্বধ্ক অনু্গ্রহ লাভ করয়ত পায়র ন্া; পক্ষান্তয়র তারা উভয়য়ই একই প্রকার মুদ্বক্ত লাভ কয়র । 

২৫-৩৪ - ব্রজলীলা 

 ৩.২.২৫ — ব্রহ্মা কতৃভ ক িাবথভত হষ্ণি পৃবথবীর কলযাষ্ণণর শ্রীকৃষ্ণের আববভভ াব – 

পরষ্ণমশ্বর ভগবান শ্রীকৃে পৃবথবীর কলযাষ্ণণর জনয ব্রহ্মা কতৃভ ক িাবথভত হষ্ণি, গভাজরাষ্ণজর কারাগাষ্ণর বসুষ্ণিবপত্নী গিবকীর গষ্ণভভ  আববভূভ ত 

হষ্ণিবছষ্ণলন ।  

 ৩.২.২৬ — বৃোবষ্ণন এগার বছর অবিান – 

তারপর, কংষ্ণসর ভষ্ণি ভীত বপতা কতৃভ ক আনীত হষ্ণি, নে মহারাষ্ণজর গগাচারণভূবমষ্ণত বতবন এগার বছর আচ্ছাবিত অবগ্নর মষ্ণতা 

বলষ্ণিবসহ বাস কষ্ণরবছষ্ণলন ।  

তাৎপযভ  ববচার 

 

শ্রীল ভবিবসদ্ধাি সরস্বতী ঠাকুর 

তাৎপযভ  ববচার 
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কৃেষ্ণক গকন মথুরা গথষ্ণক তাাঁ ষ্ণক বৃোবষ্ণন আনা হষ্ণিবছল ? 

 তাাঁ র ভক্তয়দ্র বাসন্া পূর্ণ করার জন্য, কাংয়সর কারাোয়র তাাঁ র আদ্ববভণ ায়বর পয়রই তাাঁ য়ক মেুরা শেয়ক বৃিাবয়ন্ আন্া হয়য়দ্বিল । 

 বসুয়দ্ব কাংয়সর ভয়য় ভীত দ্বিয়লন্ ।  

 ন্ি মহারায়জর দ্াদ্বব দ্বিল তাাঁ য়ক দ্ব শু রূয়প পাওয়া , 

 এবাং ভেবায়ন্র দ্ব শুরূয়প লীলাদ্ববলাসও মা েয় াদ্া আস্বাদ্ন্ করয়ত শচয়য়দ্বিয়লন্  । 

 দ্বতদ্বন্ সকয়লর দ্বপতা এবাং দ্বতদ্বন্ সকলয়ক রক্ষা কয়রন্, দ্বকন্তু তাাঁ র ভক্ত েখন্ ময়ন্ কয়রন্ শে, ভেবান্য়ক তাাঁ র রক্ষা করয়ত হয়ব, তখন্ ভেবান্ 

অপ্রাকৃত আন্ি আস্বাদ্ন্ কয়রন্ ।   

 ৩.২.২৭ — গগাবৎস চারণ – 

সবভশবিমান ভগবান তাাঁ র শশশষ্ণব গগাপবালক এবং গগা-বৎষ্ণস পবরবৃত হষ্ণি পক্ষীকুষ্ণলর কাকবল কুজষ্ণন মুখবরত ঘন বৃক্ষসঙ্কুল যমুনাতষ্ণটর 

উপবষ্ণন ববচরণ করষ্ণতন ।  

 

গগাপবালকষ্ণির পবরচি 

 এই সমস্ত শোপবালয়করা তাাঁ য়দ্র পূবণজয়ন্ম মহান্ ঋদ্বর্ ও শোেী দ্বিয়লন্, এবাং বহু জন্ম-জন্মান্তয়রর সদ্বঞ্চত পূর্যকয়মণর িয়ল তাাঁ রা ভেবায়ন্র সঙ্গলাভ 

কয়রদ্বিয়লন্ এবাং তাাঁ র সমবয়সীরূয়প তাাঁ র সয়ঙ্গ শখলা করার শসৌভােয অজণ ন্ কয়রদ্বিয়লন্ ।   

 এই সমস্ত বৃক্ষ ও পশু-পক্ষী দ্বিল ধ্মণাত্মা প্রার্ী । ভেবান্ এবাং তাাঁ র দ্বন্তয পার্ণদ্ শোপবালকয়দ্র আন্ি দ্ববধ্ায়ন্র জন্য বৃিাবন্ ধ্ায়ম তায়দ্র জন্ম 

হয়য়দ্বিল । 

 ভেবায়ন্র ব  য়বর িীড়াভূদ্বম বৃিাবন্ আজও রয়য়য়ি, এবাং পরয়মশ্বর ভেবান্ আমায়দ্র অপূর্ণ দৃদ্বে দ্বক্তর শোচরীভূত ন্া হয়লও শসই সমস্ত স্থায়ন্ 

শেয়ল শে শকায়ন্া মানু্র্ই শসই অপ্রাকৃত আন্ি আস্বাদ্ন্ করয়ত পায়রন্ । 

 ৩.২.২৮ — বালযলীলা – 

ভগবান যখন তাাঁ র বালযলীলা িিশভন কষ্ণরবছষ্ণলন, তখন তা গকবল ব্রজবাসীষ্ণির কাষ্ণছই িকট হষ্ণিবছল । কখনও বতবন ঠিক একটি বশশুর 

মষ্ণতা গরািন কষ্ণরবছষ্ণলন এবং কখনও হাসয কষ্ণরবছষ্ণলন, এবং তখন তাাঁ ষ্ণক একটি মুগ্ধ বসংহ-বশশুর মষ্ণতা গিখাত । 

শকউ েদ্বদ্ ভেবায়ন্র বালযলীলা আস্বাদ্ন্ করয়ত চান্, তাহয়ল তাাঁ য়ক ন্ি, উপন্ি বা অন্য শকান্ দ্বপতৃতুলয ব্রজবাসীর পদ্াঙ্ক 

অনু্সরর্ করয়ত হয়ব । 

 ৩.২.২৯ — গগাচারণ লীলা – 

পরম সুের গাভী ও বৃর্ষ্ণির চারণ করষ্ণত করষ্ণত সমস্ত ঐশ্বযভ  ও গসৌভাষ্ণগযর আলি ভগবান তাাঁ র বংশী বাজাষ্ণতন । এইভাষ্ণব বতবন তাাঁ র 

ববশ্বস্ত অনুচর গগাপবালকষ্ণির উল্লবসত করষ্ণতন ।  

 

মানব সমাষ্ণজর মাতা ও বপতা  

 শকবল োভী ও  সয এই দুয়য়র িারা মান্বসমাজ সমস্ত আহায়রর সমসযা সমাধ্ান্ করয়ত পায়র । এই দুটি িাড়া আর সবই হয়চ্ছ কৃদ্বত্রম আব যকতা 

ো মানু্র্ তার মান্ব জীবয়ন্র অতযন্ত মূলযবান্ সময়য়র বৃো অপচয় এবাং অন্াব যক দ্ববর্য়য় তার সময় ন্ে করার জন্য কয়রয়ি । 

 গাভী মাতা  ,তার মায়য়র স্তন্ পান্ কয়রদ্ব শু শকন্ন্া ঠিক শেমন্  ,  সমগ্র মান্বসমাজ োভীর দুয়গ্ধ পাদ্বলত হয় ।  

 শতমন্ই বৃর্ হষ্ণচ্ছ মানব সমাষ্ণজর বপতা, শকন্ন্া দ্বপতা শেমন্ সন্তান্য়দ্র জন্য অেণ সাংগ্রহ কয়রন্, ঠিক শতমন্ই বৃর্ জদ্বম চার্ কয়র খাদ্য  সয 

উৎপাদ্ন্ কয়র । মান্ব সমাজ মাতা ও দ্বপতায়ক হতযা কয়র জীবয়ন্র শচতন্ার সমাদ্বপ্ত সম্পাদ্ন্ কয়রয়ি । 

তাৎপযভ  ববচার 

 

তাৎপযভ  ববচার 

 

তাৎপযভ  ববচার 

 

তাৎপযভ  ববচার 
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 ৩.২.৩০ — কংস কতৃভ ক গিবরত অসুরষ্ণির বনধ্ন – 

গভাজরাজ কংস কতৃভ ক কামরূপধ্ারী মহা মািাবী অসুষ্ণররা শ্রীকৃেষ্ণক হতযা করার জনয বনযুি হষ্ণিবছল, বকন্তু ভগবান লীলাচ্ছষ্ণল 

অবলীলাক্রষ্ণম তাষ্ণির হতযা কষ্ণরবছষ্ণলন, ঠিক গযমন একটি বশশু তার পুতুল গভষ্ণে গফষ্ণল ।  

 

 দ্ব শুরা দ্বসাংহ  ,হাদ্বত ,  ূকর আদ্বদ্ ন্ান্া রকম পুতুল দ্বন্য়য় শখলা কয়র , ো অয়ন্ক সময় শখলয়ত শখলয়ত শভয়ঙ োয় । সবণ দ্বক্তমান্ ভেবায়ন্র সাময়ন্ 

শে শকায়ন্া  দ্বক্ত ালী বযদ্বক্ত শেন্ দ্ব শুর শখলার দ্বসাংয়হর পুতুয়লর ময়তা । 

 ৩.২.৩১ — কালীি িমন – 

কালীি সষ্ণপভর ববষ্ণর্ যখন যমুনার এক অংশ ববর্াি হষ্ণি বগষ্ণিবছল, তখন বৃোবষ্ণনর অবধ্বাসীরা মহা দুিভ শাি ববভ্রাি হষ্ণি পষ্ণড়বছষ্ণলন । 

ভগবান তখন গসই সপভরাজষ্ণক িণ্ডিান কষ্ণর গসখান গথষ্ণক বনবভাবসত কষ্ণরবছষ্ণলন, তারপর নিী গথষ্ণক উষ্ণঠ এষ্ণস, যমুনার জল গয স্বাভাববক 

অবিা িাপ্ত হষ্ণিষ্ণছ তা িমাণ করার জনয বতবন গাভীষ্ণির গসই জল পান কবরষ্ণিবছষ্ণলন ।  

 ৩.২.৩২ — গগাবধ্ভন পূজা – 

মহারাজ নষ্ণের সমৃবদ্ধশালী ববত্তসমূহ গগা-পূজাি বযবহার করার বাসনাি এবং গিবরাজ ইন্দ্রষ্ণক বশক্ষা গিওিার উষ্ণদ্দষ্ণশয, পরষ্ণমশ্বর ভগবান 

শ্রীকৃে তাাঁ র বপতাষ্ণক উপষ্ণিশ বিষ্ণিবছষ্ণলন অবভজ্ঞ ব্রাহ্মণষ্ণির সাহাষ্ণযয গগা, অথভযাৎ গগাচারণ ভূবম ও গাভীষ্ণির পূজা অনুিান করার জনয।  

 

 জন্সাধ্ারন্ কতৃণ ক শদ্বয়দ্বীয়দ্র পূজা, পরয়মশ্বর ভেবায়ন্র মদ্বহমা উপলদ্বি করার আয়য়াজন্ মাত্র, প্রকৃতপয়ক্ষ তাাঁ র আব যকতা শন্ই । 

 মানু্য়র্র কতণ বয-কয়মণর সািলয দ্বন্র্ণয় হয় দ্বক পদ্বরমায়র্ তা ভেবায়ন্র সন্তুদ্বে দ্ববধ্ান্ করয়ি তাাঁ র উপর; তা দ্বন্য়জর স্বায়েণ, সমায়জর স্বায়েণ অেবা 

জাদ্বতর স্বায়েণ, শে উয়েয় যই সম্পাদ্বদ্ত শহাক ন্া শকন্ ।  

 ৩.২.৩৩ — গগাবধ্ভন ধ্ারন ও ব্রজবাসীষ্ণির রক্ষা – 

গহ গসৌময ববদুর ! গিবরাজ ইন্দ্র অপমাবনত হওিার ফষ্ণল, বৃোবষ্ণন িবলভাষ্ণব বাবর বর্ভণ কষ্ণরবছষ্ণলন এবং তার ফষ্ণল ব্রজভূবমর অবধ্বাসীরা 

ভীর্ণভাষ্ণব ববপযভস্ত হষ্ণিবছষ্ণলন, বকন্তু পরম িিালু ভগবান শ্রীকৃে গগাবধ্ভন পবভতষ্ণক ছষ্ণত্রর আকাষ্ণর ধ্ারণ করার লীলাববলাষ্ণসর িারা 

তাাঁ ষ্ণির গসই ববপি গথষ্ণক রক্ষা কষ্ণরবছষ্ণলন ।  

 ৩.২.৩৪ — রাসলীলা – 

শরৎকাষ্ণলর পূণভ চষ্ণন্দ্রর গজাছনাি উজ্জ্বল রাষ্ণত্র ভগবান শ্রীকৃে মষ্ণনাহর সেীষ্ণতর িারা গগাপীষ্ণির আকৃষ্ট কষ্ণর রমণী-সমাষ্ণজর ভূর্ণরূষ্ণপ 

সুষ্ণশাবভত হষ্ণি আনে উপষ্ণভাগ কষ্ণরবছষ্ণলন । 

 

 

তাৎপযভ  ববচার 

 

তাৎপযভ  ববচার 
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	ভক্তপরিবারে জন্মগ্রহণের সুবিধা

	( ৩.২.৩ — শৈশব থেকে বার্ধক্যেও অটুট সেবাবৃত্তি  –
	ভগবানের প্রেমময়ী সেবা ও জড়জাগতিক কার্যকলাপের মধ্যে পার্থক্য

	( ৩.২.৪ — ক্ষণকালের জন্য উদ্ধবের পূর্ণ মৌনতা –
	( ৩.২.৫ — উদ্ধবের সর্বাঙ্গে পূর্ণ ভগবৎ প্রেমজনিত বিকারসমূহ প্রকাশ –
	ভক্তির বিকাশের তিনটি স্তর রয়েছে ।

	( ৩.২.৬ — উদ্ধবের বাহ্যজ্ঞান লাভ –
	জীবের বদ্ধ অবস্থার পরিবর্তন


	৭-১১ – যদু এবং অন্যান্যদের দুর্ভাগ্য
	( ৩.২.৭ — কৃষ্ণরূপ সূর্য অস্তমিত হওয়ায় কালরূপ মহাসর্প গৃহকে গ্রাস করেছে –
	সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সাথে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব এবং তিরোভাবের তুলনা

	( ৩.২.৮ — ব্রহ্মাণ্ড এবং যদুবংশের দুর্ভাগ্য –
	( ৩.২.৯ — যাদবদের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা –
	( ৩.২.১০ — শরণাগত ভক্ত কখনো বুদ্ধিভ্রষ্ট হন না –
	( ৩.২.১১ — যোগ্য ব্যক্তির ভগবদ্দর্শন লাভ কিন্তু অযোগ্য ব্যক্তির অদর্শন –

	১২-১৪ - উদ্ধব কর্তৃক ভগবানের আকর্ষনীয় রূপমাধুর্য স্মরণ
	( ৩.২.১২ — ভগবানের লীলামাধুরীর মহিমা – এমনকি বৈকুণ্ঠাধিপতিও বিস্মিত –
	মর্ত্যলীলা বিগ্রহ

	( ৩.২.১৩ — দেবতাদের বিস্ময় –
	( ৩.২.১৪ — কৃষ্ণ গোপীদের ত্যাগ করলে তাঁদের অবস্থা –

	১৫-২৪ - শ্রীকৃষ্ণের কৃপা এবং তাঁর বিভ্রান্তিকর লীলাবিলাস
	( ৩.২.১৫ — ভক্ত ও অভক্তদের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে ভগবানের অবির্ভাব –
	ভক্ত ও ভক্তদের মধ্যে সংঘর্ষ এবং ভগবানের আবির্ভাব

	( ৩.২.১৬ — ভগবানের বিভ্রান্তিকর লীলা স্মরণ করে উদ্ধবের খেদ –
	ভগবানের নিখুঁত লীলাবিলাস

	( ৩.২.১৭ — বসুদেব-দেবকীর নিকট কৃষ্ণ-বলরামের ক্ষমা ভিক্ষা –
	পিতামাতার সেবা

	( ৩.২.১৮ — ভগবানের চরণকমলের রেণু –
	( ৩.২.১৯ — শিশুপালের সিদ্ধিলাভ –
	( ৩.২.২০ — কৃষ্ণমুখারবিন্দম্ নয়ন দ্বারা পান –
	পরম পদ প্রাপ্তি

	( ৩.২.২১ — তিনের অধীশ্বর ভগবান –
	ভগবান কেন ত্র্যধীশ ?

	( ৩.২.২২ — ভগবানের বিনয়বচনে ভক্তের ব্যথিত অন্তঃকরণ –
	( ৩.২.২৩ — ভগবানের দয়া – তাঁর থেকে দয়ালু আর কে আছে ? –
	সারগ্রাহী ভগবানই পরম আশ্রয়

	( ৩.২.২৪ — ভাগ্যবান অসুরেরা –
	অসুরগণ ও নির্বিশেষবাদীদের একই গতি লাভ


	২৫-৩৪ - ব্রজলীলা
	( ৩.২.২৫ — ব্রহ্মা কর্তৃক প্রার্থিত হয়ে পৃথিবীর কল্যাণের শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব –
	( ৩.২.২৬ — বৃন্দাবনে এগার বছর অবস্থান –
	কৃষ্ণকে কেন মথুরা থেকে তাঁকে বৃন্দাবনে আনা হয়েছিল ?

	( ৩.২.২৭ — গোবৎস চারণ –
	গোপবালকদের পরিচয়

	( ৩.২.২৮ — বাল্যলীলা –
	( ৩.২.২৯ — গোচারণ লীলা –
	মানব সমাজের মাতা ও পিতা

	( ৩.২.৩০ — কংস কর্তৃক প্রেরিত অসুরদের নিধন –
	( ৩.২.৩১ — কালীয় দমন –
	( ৩.২.৩২ — গোবর্ধন পূজা –
	( ৩.২.৩৩ — গোবর্ধন ধারন ও ব্রজবাসীদের রক্ষা –
	( ৩.২.৩৪ — রাসলীলা –


