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তৃতীি অধ্ানির কো সার 

শ্রীল ভবিবসদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরকৃত ‘শ্রী বগৌড়ীি ভার্য’ বেনক সংকবলত 

তৃতীয় অধ্যায়য়, শ্রীকৃষ্ণ ব্রজধ্াম হয়ত মথুরায় আগমন কয়র কংসবধ্াদি যে সকল কােয এবং দ্বারকা পুরীয়ত ো ো কয়রদিয়লন, যসই 

সব উদ্ধব দবদুয়রর দনকট বর্যনা কয়রন । 

ব্রজ হয়ত মথুরায় আসার পর শ্রীকৃষ্ণ কতৃয ক রাজমঞ্চ হয়ত কংসয়ক দনপাতন পূবযক হতযা, সান্দীপদনর দনকট শ্রীকৃয়ষ্ণর যবি অধ্যয়ন 

ও পঞ্চজন নামক অসুয়রর উির হয়ত তাাঁ র মৃতপুত্রয়ক আনয়ন, রুক্মীদনহরর্, নাগ্নদজতীয়ক দববাহ, সতযভামার ময়নারঞ্জয়নর জনয স্বগয হয়ত 

পাদরজাত-হরর্, তার জনয শ্রীকৃয়ষ্ণর সায়থ ইয়ের েুদ্ধ, ভূদমপুত্র নরকাসুরয়ক সুির্যন চক্র দ্বারা বধ্, নরকাসুয়রর সংগৃহীত রাজকর্যাগর্য়ক 

দববাহ ও তাাঁ য়ির গয়ভয  আত্মতুলয ির্ ির্টি সন্তান উৎপািন, কালেবন, জরাসন্ধ, র্াল্ব প্রভৃদত রাজাগয়র্র দবনার্ সাধ্ন, শ্রীকৃষ্ণ কতৃয ক র্ম্বর, 

দদ্বদবি, বার্ এবং িন্তবক্রাদি অসুর বধ্ এবং বলয়িব প্রদুযম্নাদি কতৃয ক আরও কতগুদল অসুরদবনার্, দুয়েযাধ্নয়ক হতশ্রী যিয়ে ভীষ্ম, যরার্, 

ভীমাজুয নাদি দ্বারা অষ্টাির্ অয়ষৌদহর্ীেুক্ত ভূদমর ভার অপহৃত করায়লও পৃদথবীয়ত োিবসসনয থাকাকাল পেযন্ত পৃদথবী তায়ির ভায়র প্রপীদিত 

বয়ল শ্রীকৃয়ষ্ণর অনুমান, েদুগয়র্র ময়ধ্য পরস্পর দববাি সংঘটনই তায়িরয়ক দবনার্ করার একমাত্র উপায় - এরূপ দচন্তন, েুদধ্দষ্টরয়ক তার 

রায়জয সংস্থাপন, অশ্বত্থামার ব্রহ্মায়ে িগ্ধপ্রায় উত্তরার গভয য়ক পুনরায় েথাস্থায়ন সংরষর্, েুদধ্দির দ্বারা দতনটি অশ্বয়মধ্ েজ্ঞ সাধ্ন, দ্বারকায়ত 

অবস্থান পূবযক শ্রীকৃয়ষ্ণর সাংেয দবচার প্রভৃদত বহু দবষয় উদ্ধব দবদুয়রর দনকট বর্যনা করয়লন। শ্রীকৃষ্ণ মতয য়লাক, যিবয়লাক ও দবয়র্ষরূয়প 

েদুগর্ ও পুরললনাগয়র্র আনন্দদবধ্ান পূবযক দবহার করয়তন । কন্দপযাদি সকয়লই যোয়গশ্বর শ্রীকৃয়ষ্ণর অধ্ীন, দতদনই একমাত্র যভাক্তা, তবুও 

দতদন গৃহধ্য়ময ও কাময়ভাগাদি উপায়য় ববরাগয  লীলা প্রির্যন কয়রয়িন । এটি দ্বারা যে সকল পুরুষ বিয়বর অধ্ীন এবং োয়ির কামাদিও 

বিবপরতন্ত্র, তারা যে কামাদি উপায়য় দবশ্বাস স্থাপন করয়ত পারয়বন না, তাই প্রিদর্যত হল ।  

যকানও সময় েদু ও যভাজ বংর্ীয় কুমারগর্ ক্রীিা করয়ত করয়ত মুদনগয়র্র যক্রাধ্ উৎপািন করয়ল, মুদনগর্ তায়িরয়ক অদভর্াপ দিয়লন 

এবং দকিুদিন পয়রই বৃদষ্ণ, যভাজ, অন্ধক প্রভৃদত োিবগর্ বিবীমায়ায় যমাদহত হয়য় প্রভাসতীয়থয গমর্ পূবযক যিব, ঋদষ ও দপত্রাদির তপযর্ ও 

ব্রাহ্মর্ গর্য়ক বহু রবয িান ও অদভবািন করয়লন ।  

১-৯: শ্রীকৃনের বিক্ষা গ্রহণ ও বববাহ  

 ৩.৩.১ — কংস বধ্ – 

শ্রীউদ্ধব বলনলে- তারপর শ্রীকৃে বলনেবসহ মেুরাপুরীনত বগনি তাাঁ নের বপতামাতার আেন্দববধ্ানের িেয িেসাধ্ারনণর বেতা কংসনক 

তার বসংহাসে বেনক বেনে এনে মহাবনল তানক ভূবমনত বফনল হতযা কনরবেলে । 

 
কংস দিল এক মহা অসুর । বসুয়িব ও যিবকী কেয়না ভাবয়ত পায়রদন যে কৃষ্ণ ও বলরাম যসই দবর্াল ও অতযন্ত র্দক্তর্ালী র্ত্রুয়ক বধ্ 

করয়ত সষম হয়ব । দুই ভাই েেন রাজদসংহাসয়ন উপদবষ্ট কংসয়ক আক্রমর্ কয়রদিয়লন, তেন তাাঁ য়ির দপতামাতা অতযন্ত ভীত হয়য়দিয়লন যে, এেন 

হয়য়তা কংস তাাঁ য়ির পুত্রয়ির হতযা করয়ব, োাঁ য়ক তাাঁ রা এতকাল ধ্য়র নন্দমহারায়জর গৃয়হ লুদকয়য় যরয়েদিয়লন । ভগবায়নর দপতামাতা তাাঁ য়ির প্রদত 

বাৎসলয যেহবসত গভীর দবপয়ির আর্ঙ্কা কয়রদিয়লন, এবং তাাঁ রা প্রায় মূদিয ত হদিয়লন । কংসয়ক যে দতদন সদতয সদতয বধ্ কয়রয়িন, তা তাাঁ য়ির 

যিোবার জনয কৃষ্ণ ও বলরাম কংয়সর মৃত যিহ মাটিয়ত যটয়ন এয়নদিয়লন, এবং এইভায়ব তাাঁ য়ির আনন্দদবধ্ান কয়রদিয়লন । 

 ৩.৩.২ — শ্রীকৃনের গুরুকূনল বিক্ষা লাভ ও গুরুেবক্ষণা প্রোে – 

তাাঁ র গুরু সান্দীপবে মুবের কাে বেনক বকবল একবার মাত্র শ্রবণ কনর বতবে বববভন্ন িাখা সনমত সমগ্র ববে হৃেিঙ্গম কনরবেনলে, এবং তাাঁ র 

গুরুনেনবর প্রােষো অেুসানর তাাঁ র পুত্রনক যমনলাক বেনক বফবরনি এনে তাাঁ নক উপহার বেনিবেনলে । 

 

 

 

তাৎপযষ  ববচার 
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 বিক্ষা ববচার – ভগবান সমস্ত ববদিক র্ায়ে পূর্যরূয়প অদভজ্ঞ, দকন্তু তা স্বয়েও ববদিক জ্ঞান দর্ষা লাভ করার জনয সদ্ গুরুর কানে যাওিার 

অবিযকতা এবং বসবা ও েবক্ষণার দ্বারা গুরুনেনবর সন্তুবি ববধ্াে করার দৃষ্টান্ত স্থাপন কয়র জনসাধ্ারর্য়ক দর্ষা দিয়য়দিয়লন । দতদন দনয়জ এই 

প্রথা অনুসরর্ কয়রদিয়লন ।  

 বসদ্ধান্ত ববচার – এইভায়ব আমরা যিেয়ত পাই যে, বকউ যখে ভগবানের বকাে রকম বসবা কনরে, ভগবাে তাাঁ র প্রবত কৃতজ্ঞ োনকে। 

যে সমস্ত ভক্ত সবযিাই ভগবায়নর যপ্রমময়ী যসবা সম্পািয়ন দনেুক্ত, তাাঁ রা ভদক্তর প্রগদতর পয়থ কেনই দনরার্ হন না । 

 

 ৩.৩.৩ — রুবিণী হরণ – 

রািা ভীষ্মনকর কেযা রুবিণীর বসৌন্দযষ  ও বসৌভানগয আকৃি হনি বহু রািা এবং রািপুত্র তাাঁ নক বববাহ করার িেয স্বিংবর সভাি উপবিত 

হনিবেনলে । বকন্তু শ্রীকৃে বসই সমস্ত রািানের মস্তনক পেনক্ষপ কনর, গরুড় বযভানব অমৃত কলস বেনি বগনিবেল, ঠিক বসইভানব 

রুবিণীনক হরণ কনরবেনলে ।  

 ৩.৩.৪ — োগ্নবিতীর পাবণগ্রহণ ও প্রবতদ্বন্দ্বীনের সানে যুদ্ধ – 

অববদ্ধোসা সাতটি বৃর্নক েমে কনর বতবে রািকুমারী োগ্নাবিতীনক স্বিংবনর বববাহ কনরবেনলে । যবেও ভগবাে কেযারত্নটিনক িি  

কনরবেনলে, তবুও বসই রািকেযার পাবণগ্রহনণ অবভলার্ী তাাঁ র প্রবতদ্বন্দ্বীরা তাাঁ র ববরুনদ্ধ অস্ত্রধ্ারণ কনরবেনলে এবং তার ফনল তাাঁ নের মনধ্য 

সংগ্রাম হনিবেল । অস্ত্রিনস্ত্র সুসবিত ভগবাে তাাঁ নের সকলনক হতযা কনরবেনলে অেবা আহত কনরবেনলে, বকন্তু বতবে বেনি অক্ষত 

বেনলে । 

 ৩.৪.৫ — পাবরিাত বৃক্ষহরণ – 

সাধ্ারণ মােুর্ বযভানব পত্নীর প্রীবতসাধ্ে কনর, বতমেই তাাঁ র পত্নীনক সন্তুি করার িেয শ্রীকৃে স্বগষ  বেনক পাবরিাত বৃক্ষ হরণ কনর বেনি 

এনসবেনলে । স্বনগষর বেবরাি ইন্দ্র তার পত্নীর প্রনরাচোি (স্ত্রস্ত্রণ হওিার ফনল), ভগবানের সনঙ্গ যুদ্ধ করার িেয তার সমগ্র সামবরক িবিসহ 

তাাঁ র বপেু বপেু ধ্াববত হনিবেল ।   

 

 বসদ্ধান্ত ববচার – স্ত্রস্ত্রণরা সাধ্ারণত মূখষই হনি োনক ।  

 ভগবান সমূ্পর্যরূয়প স্বতন্ত্র এবং তাাঁ র ইিার প্রভায়বই যকবল দতদন সতযভামার মত র্ত সহস্র পত্নীর পাদর্ গ্রহর্ করয়ত পায়রন ।  তাই সতযভামা 

সুন্দরী পত্নী দিয়লন বয়ল দতদন তাাঁ র প্রদত আসক্ত দিয়লন না, পষান্তয়র দতদন তাাঁ র যপ্রমময়ী যসবায় প্রসন্ন হয়য়দিয়লন এবং তাাঁ র ভয়ক্তর অননয 

ভদক্তর প্রদতিান দিয়ত যচয়য়দিয়লন । 

 

 ৩.৩.৬ — েরকাসুর বধ্ – 

ধ্বরত্রীর পুত্র েরকাসুর সমগ্র গগেমণ্ডল তার িরীনরর দ্বারা গ্রাস করনত বচনিবেল, এবং বসই িেয যুনদ্ধ ভগবাে তানক হতযা কনরে । তার 

মাতা তখে ভগবানের কানে প্রােষো কনরবেনলে, তার ফনল েরকাসুনরর রািয বতবে তার পুত্রনক বফবরনি বেে এবং তারপর বতবে বসই 

অসুনরর অন্তঃপুনর প্রনবি কনরবেনলে । 

 

 বসদ্ধান্ত ববচার – সাধু্ চদরয়ত্রর মাতা দপতার পুত্রও অসৎ সয়ের প্রভায়ব যে অসুয়র পদরর্ত হয়ত পায়র তা সতয । সৎ হওয়ার বযপায়র 

জন্মই সবযিা কারর্ নয়; সৎ সয়ের সংসৃ্কদতয়ত দর্দষত না হয়ল যকউ সৎ হয়ত পায়র না । 

তাৎপযষ  ববচার 

 

৩-৫: শ্রীকৃনের রুবিণী ও োগ্নবিবতনক বববাহ এবং সতযভামার িেয পাবরিাত ফুল আেিে  

 

তাৎপযষ  ববচার 

 

৬-৯: কৃনের েরকাসুর বধ্ ও অপহৃত রািকেযানের বববাহ এবং তাাঁ নের বেনক সন্তাে লাভ 

 

তাৎপযষ  ববচার 
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 ৩.৩.৭ — অপহৃত ও বন্দী রািকেযানের পত্নীরূনপ গ্রহণ – 

েরকাসুর কতৃষ ক অপহৃতা রািকেযারা আতষ বনু্ধ শ্রীহবরনক েিষে কনর, তৎক্ষণাৎ উনঠ োাঁ বড়নি অতযন্ত আেন্দ, লিা ও অেুরাগযুি দৃবির 

দ্বারা তাাঁ নক পবতরূনপ গ্রহণ কনরবেনলে । 

ববদিক সমায়জ কনযা দপতার সংরষর্ যথয়ক পদতর সংরষয়র্ স্থানান্তদরত হয় । 

 ৩.৩.৮ — অন্তরঙ্গা িবির প্রভানব একই সমনি অেুরূপ রূপ ধ্ারে কনর বববাহ – 

শ্রীকৃে তাাঁ র অন্তরঙ্গা িবির প্রভানব োো গৃনহ অববিত বসই সমস্ত রািকেযানের অেুরূপ বভন্ন বভন্ন প্রকার রূপ ধ্ারণ কনর, একইসমনি 

িাস্ত্র বববধ্মনত তাাঁ নের বববাহ কনরবেনলে । 

 

 বসদ্ধান্ত ববচার – স্বিং-প্রকাি এবং প্রাভব ও স্ত্রবভব ববলাস 

 ব্রহ্মসংদহতায় (৫/৩৩) ভগবান শ্রীকৃয়ষ্ণর অনন্ত অংয়র্র বর্যনা করা হয়য়য়ি- অসদ্বতমচুযতমনাদিমনন্তরূপ— আদম যসই আদি পুরুষ যগাদবন্দয়ক 

ভজনা কদর, দেদন হয়িন পরয়মশ্বর ভগবান । দতদন তাাঁ র অনন্ত রূপধ্ারী অংর্ যথয়ক অদভন্ন, োাঁ রা সকয়ল অচুযত, অনাদি, অনন্ত এবং র্াশ্বত 

রূপসম্পন্ন । েদিও দতদন আদি পুরুষ এবং সবচাইয়ত প্রাচীন, তবুও সবযিাই নবয়েৌবন সম্পন্ন ।  

 তাাঁ র অন্তরো র্দক্তর প্রভায়ব ভগবান দবদভন্ন প্রকার স্বয়ং-প্রকার্ রূয়প এবং পুনরায় প্রাভব ও ববভব রূয়পর দবস্তার করয়ত পায়রন । এই সমস্ত রূপ 

পরস্পর যথয়ক অদভন্ন । দবদভন্ন মহয়ল রাজকুমারীয়ির সয়ে দববাহ করার জনয ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেই রূপ গ্রহর্ কয়রদিয়লন, যসই রূপ প্রদতটি 

রাজকুমারীর অনুরূপতার দবচায়র পরস্পর যথয়ক দকদঞ্চৎ দভন্ন দিল । তাাঁ য়ির বলা হয়  ভগবায়নর ববভবদবলার্ রূপ, এবং তাাঁ য়ির প্রকার্ হয় ভগবায়নর 

অন্তরো র্দক্ত যোগমায়ার দ্বারা । 

 ৩.৩.৯ — প্রনতযনকর গনভষ  েি-েিটি পুত্র লাভ – 

তাাঁ র অপ্রাকৃত রূনপ বেনিনক ববস্তার করার িেয ভগবাে তাাঁ নের প্রনতযনকর গনভষ  ঠিক তাাঁ র বেনির মনতা গুণসম্পন্ন েি-েিটি পুত্র উৎপােে 

করবেনলে । 

১০-১৫: অসুর বেধ্ে ও কুরুনক্ষত্র যুদ্ধ 

 

 ৩.৩.১০ — ভগবানের ভিবাৎসলয – 

কালযবে, মগধ্রাি িরাসন্ধ এবং িাল্ব সসসনেয মেুরাপুরী অবনরাধ্ কনরবেল, তখে ভগবাে তাাঁ র ভিনের বতি প্রেিষে করার িেয 

তানের বধ্ কনরেবে । 

 

 বসদ্ধান্ত ববচার – ভগবানের ভিবাৎসলয  

 প্রকৃতপয়ষ, ভগবান তাাঁ র দনজজন মুচুকুন্দ ও ভীয়মর মত ভক্তয়ির দ্বারা তাাঁ য়ির বধ্ করয়ত যচয়য়দিয়লন । 

 এই প্রকার কােযকলায়পর দ্বারা ভগবান তাাঁ র ভক্তয়ির র্দক্ত প্রির্যন করয়ত যচয়য়দিয়লন, যেন দতদন দনয়জ েুদ্ধ করয়ত অষম দকন্তু তাাঁ র ভক্তরা 

তায়ির বধ্ করয়ত সষম । তাাঁ র ভক্তয়ির সয়ে ভগবায়নর সম্পকয  অতযন্ত মধু্র । প্রকৃতপয়ষ, ব্রহ্মার অনুয়রায়ধ্ পৃদথবীর অবাদিত অসুরয়ির সংহার 

করার জনয ভগবান অবতরর্ কয়রদিয়লন,দকন্তু এই প্রকার মহান কায়েযর যগৌরয়বর অংর্ যভাগ করার জনয দতদন তাাঁ র ভক্তয়িরও এই কায়জ দনেুক্ত 

কয়রন, োয়ত তাাঁ রাও যগৌরব অজয ন করয়ত পায়রন ।  

 ভগবান দনয়জই কুরুয়ষয়ত্রর েুয়দ্ধর আয়য়াজন কয়রদিয়লন, দকন্তু তাাঁ র ভক্ত অজুয নয়ক েুদ্ধ জয়য়র যগৌরব প্রিান করার জনয (দনদমত্তমাত্রং ভব 

সবযসাদচন্),  দতদন তাাঁ র রয়থর সারদথ হয়য়দিয়লন, োয়ত অজুয ন যোদ্ধার অদভনয় করার সুয়োগ পান, এবং কুরুয়ষয়ত্রর েুয়দ্ধ নায়ক হয়ত পায়রন ।   

তাৎপযষ  ববচার 

 

তাৎপযষ  ববচার 

 

১০-১১: ভগবাে ও তাাঁ র পার্ষনের দ্বারা অনেক অসুর বেধ্ে, বযমে সম্বর, বদ্বববধ্ 

 

তাৎপযষ  ববচার 
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 দতদন তাাঁ র অপ্রাকৃত পদরকল্পনার মাধ্যয়ম ো করয়ত চান, তা দতদন তাাঁ র অন্তরে ভক্তয়ির মাধ্যয়ম সম্পািন কয়রন । তাাঁ র শুদ্ধ অননয ভক্তয়ির প্রদত 

ভগবান এইভায়ব তাাঁ র কৃপা প্রির্যন কয়রন । 

 ৩.৩.১১ — বধ্য অসুরনের োম – 

িম্বর, বদ্বববে, বাণ, মুর, বল্লল ও েন্তবি আবে বহু অসুরনের কনিকিেনক বতবে বেনি বধ্ কনরে এবং অেযনের শ্রীবলনেব ইতযাবের দ্বারা 

বধ্ কবরনিবেনলে । 

 

 ৩.৩.১২ — কুরুনক্ষনত্রর যুনদ্ধ আগত রািানের ববোি কনর ভূভার লাঘব – 

বহ ববদুর! তারপর কুরুনক্ষনত্রর যুনদ্ধ আপোর ভ্রাতুষু্পত্রনের পক্ষপাতী হনি আগত বসই সমস্ত রািানেরও ভগবাে ববোি কনরবেনলে । 

বসই সমস্ত রািারা এনত িবিিালী বেল বয, যুদ্ধনক্ষনত্র তানের পেনক্ষনপ পৃবেবী কবম্পত হনিবেল । 

 ৩.৩.১৩ — হতশ্রী এবং হতািু দুনযষ াধ্েনক েিষে কনর ভগবানের বেরােন্দ – 

কণষ, দুঃিাসে ও বসৌবনলর কুমন্ত্রণাি দুনযষ াধ্ে হতশ্রী এবং হতািু হনিবেল। তার অেুচরবগষসহ বস যখে ভগ্ন ঊরু হনি ভূবমনত লুোবচ্ছল, 

শ্রীকৃে বসইভানব তানক েিষে কনর আেবন্দত হেবে । 

 

 বসদ্ধান্ত ববচার – ভগবানের দুটি স্ত্রববিি – বজ্রােবপ কনঠার এবং কুসুমােবপ বকামল 1 

 ভগবান েদিও দুষৃ্কতকারীয়ির িণ্ডিান করয়ত বাধ্য হন, তবুও এই প্রকার িণ্ডিান কয়র দতদন সুে অনুভব কয়রন না, যকননা সমস্ত জীয়বরা হয়ি 

তাাঁ র দবদভন্ন অংর্ ।  দুষৃ্কতকারীয়ির কায়ি দতদন বজ্র যথয়কও কয় ার এবং তার অনুগতয়ির কায়ি দতদন কুসুয়মর যথয়কও যকামল । 

 দুষৃ্কতকারীরা অসৎসে ও কুমন্ত্রর্ার প্রভায়ব পথভ্রষ্ট হয়, ো ভগবায়নর প্রদতদিত নীদত ও দনয়িয য়র্র দবয়রাধ্ী, এবং তাই তারা িণ্ডনীয় হয় । 

 সুেী হওয়ার দনদিন্ত পন্থা হয়ি ভগবায়নর দনয়িয র্ অনুসায়র জীবন োপন করা এবং কেনও তাাঁ র দ্বারা স্থাদপত দবদধ্র লঙ্ঘন না করা, ো মায়ামুগ্ধ 

জীবয়ির জনয যবি ও পুরায়র্ দনরূদপত হয়য়য়ি । 

 

 ৩.৩.১৪ — ভূভার ও মহাভার – 

(কুরুনক্ষনত্রর যুনদ্ধর পর ভগবাে বনলবেনলে-) বরাণ, ভীষ্ম, অিুষ ে এবং ভীনমর সহািতাি অিােি অনক্ষৌবহণীযুি পৃবেবীর ববিাল ভার 

হরণ হনিনে, বকন্তু তা সনেও আমার বেনক উৎপন্ন যদুবংনির মহাভার এখেও বতষ মাে, যা পৃবেবীর পনক্ষ অতযন্ত দুববষর্হ হনত পানর । 

 

 বসদ্ধান্ত ববচার – িেসংখযা বৃবদ্ধ বকাে সমসযা েি ধ্মষ-গ্লাবেই প্রকৃত সমসযা 

 িেসংখযা বৃবদ্ধ বক সমসযা ? – যলায়করা অয়নক সময় বয়ল যে, জনসংেযা বৃদদ্ধ পাওয়ার ফয়ল পৃদথবী অতযন্ত ভারাক্রান্ত হয় এবং তেন েুদ্ধদবগ্রহ 

দ্বারা দবনার্-কােয সংগঠিত হয়, যসই ধ্ারর্াটি ভ্রান্ত । জনসংেযা বৃদদ্ধ পাওয়ার ফয়ল পৃদথবী কেনও ভারাক্রান্ত হয় না । 

 বকে ? – ভগবায়নর বযবস্থাপনায় পৃদথবীয়ত সমস্ত জীয়বর আহায়রর পেযাপ্ত আয়য়াজন রয়য়য়ি, এবং েদি জীয়বর সংেযা বৃদদ্ধ পায়, তাহয়ল দতদন 

অদধ্ক আহায়রর আয়য়াজন করয়ত পায়রন । 

                                                           
1 অেুতেযঃ শ্রীসচতনযচদরতামৃত মধ্য লীলা ৭.৭২-৭৩ 

মহানুভয়বর দচয়ত্তর স্বভাব এই হয় । পুষ্পসম যকামল কঠিন বজ্রময় ।। ৭২ 

বজ্রািদপ কয় ারাদর্ মৃদুদন কুসুমািদপ । যলায়কাত্তরার্াম যচতামদস যকা নু দবজ্ঞাতুম ঈশ্বরঃ ।। ৭৩ (উত্তর রামচদরত ২.৭) 

১২-১৩: কুরুনক্ষত্র যুদ্ধ  

 

তাৎপযষ  ববচার 

 

১৪-১৫: যদুগনণর প্রতযাবতষ নের িেয ভগবানের পবরকল্পো  

 

তাৎপযষ  ববচার 
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 তাহনল আসল সমসযা বক? – পৃদথবী ভারাক্রান্ত হয় ধ্ময-গ্লাদনর ফয়ল, অথযাৎ ভগবায়নর দনয়িয র্ অনুসরর্ না করার ফয়ল ।  ভগবান পৃদথবীয়ত 

আদবভূয ত হয়য়দিয়লন দুষৃ্কতকারীয়ির িমন করার জনয, জনসংেযা বৃদদ্ধ কমাবার জনয নয়, ো জিবািী অথযনীদতদবয়িরা ভ্রাদন্তবর্ত বয়ল থায়ক । 

 িড় সৃবির উনেিয – ভগবায়নর ইিা, যে সমস্ত বদ্ধ জীয়বরা তাাঁ র রায়জয প্রয়বর্ করার যোগয নয়, যসই সমস্ত জীবয়ির যসই দচন্ময় জগয়ত প্রয়বর্ 

করবার যোগযতা লায়ভর জনয তায়ির অবস্থার পদরবতয য়নর সুয়োগ যিওয়া । জি সৃদষ্টর সমস্ত আয়য়াজয়নর উয়ের্য হয়ি বদ্ধ জীবয়ির ভগবায়নর 

রায়জয প্রয়বর্ করার সুয়োগ প্রিান করা, এবং ভগবায়নর প্রকৃদত সমস্ত জীবয়ির ভরর্য়পাষয়র্র জনয েয়থষ্ট আয়য়াজন কয়র  যরয়েয়ি ।  

 তাহনল অবন্তম বসদ্ধান্ত বক? – তাই, পৃদথবীর জনসংেযা বৃদদ্ধ যপয়লও, যসই সমস্ত মানুয়ষরা েদি দুষৃ্কতকারী না হয়য় ভগবদ্ভক্ত হয়, তাহয়ল তা 

পৃদথবীর কায়ি ভার না হয়য় আনয়ন্দর উৎস হয় । 

 বসদ্ধান্ত ববচার – পশুর ভার এবং বপ্রনমর ভার 

 ভার দুই প্রকার -পশুর ভার এবং যপ্রয়মর ভার । পশুর ভার অসহয হয়, দকন্তু যপ্রয়মর ভার আনন্দিায়ক । 

 বযাখযা ও উোহরণ – শ্রীল দবশ্বনাথ চক্রবতী  াকুর যপ্রয়মর ভার অতযন্ত বযবহাদরকভায়ব বর্যনা কয়রয়িন । দতদন বয়লয়িন যে, েুবতী পত্নীর কায়ি 

পদতর ভার, মায়য়র যকায়ল দর্শুপুয়ত্রর ভার, এবং বযবসায়ীর কায়ি ধ্য়নর ভার, েদিও প্রকৃতপয়ষ ওজয়নর পদরয়প্রদষয়ত ভারস্বরূপ, তবুও যসগুদল 

হয়ি আনয়ন্দর উৎস, এবং তাই এই প্রকার ভারী বস্তুর অনুপদস্থদতয়ত দবয়িয়ির ভার অনুভূত হয়ত পায়র, ো যপ্রয়মর ভার যথয়ক অয়নক যবর্ী 

ভারী । েেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পৃদথবীর উপর েদু বংয়র্র ভায়রর উয়েে কয়রদিয়লন, যসই ভার পশু ভার দিল না । 

 যদুবংনির ভারটি বক বেল ? – ভগবান েেন েদু বংয়র্র সম্পয়কয  পৃদথবীর অসহয ভায়রর উয়েে কয়রদিয়লন, তেন দতদন তাাঁ য়ির দবয়িি ভায়রর 

ইদেত কয়রদিয়লন । শ্রীল জীব যগাস্বামীও এই দসদ্ধান্ত প্রদতপন্ন কয়রয়িন । 

ক্ষবপনতারুভারঃ – সারােষ-েবিষেী ভার্য রিবয । 

 ৩.৩.১৫ — যােবনের অন্তধ্ষানের কারণ – 

যখে বসই যােনবরা মধু্পানে উন্মত্ত হনি আরি বলাচনে পরস্পনরর সনঙ্গ কলনহ প্রবৃত্ত হনব, তখে বসই বববােই তানের ববোনির কারণ 

হনব, অেয আর বকাে উপানি তা সম্ভব েি । আমার অন্তধ্ষানের পর তা ঘেনব । 

 

 বসদ্ধান্ত ববচার – ভগবানের ইচ্ছাই যােবনের অন্তধ্ষানের অন্তবেষবহত কারণ 

 ভগবান এবং তাাঁ র পাষযয়িরা তাাঁ রই ইিার প্রভায়ব আদবভূয ত এবং দতয়রাদহত হন । তাাঁ রা প্রকৃদতর দনয়য়মর অধ্ীন নন । যসই তথাকদথত েুদ্ধও 

হয়য়দিল ভগবায়নরই ইিায়, তা না হয়ল তাাঁ য়ির পরস্পয়রর ময়ধ্য েুদ্ধ করার যকান কারর্ই দিল না । ঠিক যেমন অজুয নয়ক পাদরবাদরক আসদক্তয়ত 

যমাহািন্ন করা হয়য়দিল এবং তার ফয়ল ভগবদ্গীতার উপয়ির্ যিওয়া হয়য়দিল, যতমনই ভগবায়নর ইিায় োিয়বরা মদিরা পায়ন প্রমত্ত 

হয়য়দিয়লন । তািািা আর দকিু নয় । 

 ভগবায়নর ভক্ত এবং পাষযয়িরা সমূ্পর্যরূয়প র্রর্াগত আত্মা । এই ভায়ব তাাঁ রা সকয়লই ভগবায়নর হায়ত অপ্রাকৃত ক্রীিনক, এবং ভগবান তাাঁ র ইিা 

অনুসায়র তাাঁ য়ির বযবহার করয়ত পায়রন । 

 ভগবায়নর ভক্তরা কেয়না তাাঁ য়ির স্বতন্ত্র বযদক্তত্ব আয়রাপ কয়রন না ; পষান্তয়র, তাাঁ য়ির স্বতন্ত্র সো দনয়য় তাাঁ রা ভগবায়নর ইিার পূদতয সাধ্ন কয়রন 

এবং ভগবান ও তাাঁ র ভয়ক্তর ময়ধ্য এই সহয়োগীতার ফয়ল ভগবায়নর লীলার পূর্য পটভূদমকা দনদমযত হয় । 

 

 

 

শ্রীল ববশ্বোে চিবতী ঠাকুর 

তাৎপযষ  ববচার 
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১৬-২৩: কৃনের দ্বারকা লীলা 

 

 ৩.৩.১৬ — অন্তধ্ষানের পূবষপ্রস্তুবত – 

ভগবাে শ্রীকৃে এইভানব মনে মনে বচন্তা কনর, ধ্মষপুত্র যুবধ্বিরনক তাাঁ র রানিয িাপে কনর, এবং সাধু্নের বর্ত্ষ  প্রেিষে কনর সুহৃৎনের 

আেন্দববধ্াে কনরবেনলে ।  

 ৩.৩.১৭ — মাতৃগভষ ি পরীবক্ষনতর প্রাণরক্ষা – 

পুরুবংিধ্নরর বয ভ্রূণটি মহাবীর অবভমুণয কতৃষ ক তাাঁ র পত্নী উত্তরার গনভষ  সংিাবপত হনিবেল, তা বরাণপুত্র অশ্বত্থামার ব্রহ্মানস্ত্র েগ্ধ 

হনিবেল । বকন্তু পরবতীকানল ভগবাে তা পুেরাি রক্ষা কনরবেনলে । 

 

 বসদ্ধান্ত ববচার – মহান যোদ্ধা অদভমুনয কতৃয ক উত্তরা গভয বতী হওয়ার পর পরীদষয়তর যে ভ্রুর্ র্রীরটি দবকদর্ত হদিল, তা অশ্বত্থামার 

ব্রহ্মায়ে িগ্ধ হয়য়দিল । দকন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উত্তরার গয়ভয  তাাঁ য়ক দদ্বতীয় র্রীর প্রিান কয়রন এবং এইভায়ব পুরুবংর্ রষা যপয়য়দিল । এই ঘেো 

প্রতক্ষযভানব প্রমাে কনর বয িরীর এবং বচৎ সু্ফবলঙ্গ বা িীব পরস্পর বেনক বভন্ন । 

 ৩.৩.১৮ — মহারাি যুবধ্বিনরর কাযষকলাপ – 

পরনমশ্বর ভগবাে শ্রীকৃে ধ্মষপুত্র যুবধ্বিরনক বেনি বতেটি অশ্বনমধ্ যজ্ঞ সম্পােে কবরনিবেনলে এবং মহারাি যুবধ্বিরও সবষো পরনমশ্বর 

ভগবাে শ্রীকৃনের অেুবতী হনি, তাাঁ র কবেি ভ্রাতানের সহািতাি পৃবেবী পালে কনর, আেনন্দ কালযাপে কনরবেনলে ।  

 

 বসদ্ধান্ত ববচার – আেিষ রািা – পরনমশ্বর ভগবানের পরম ইচ্ছার প্রবতবেবধ্ত্বকারী 

 মহারাজ েুদধ্দষ্টর দিয়লন পৃদথবীর সম্রাট পরম্পরার আির্য প্রদতদনদধ্, যকননা দতদন দিয়লন শ্রীকৃয়ষ্ণর একদনি ভক্ত ।  

 এই িড় সৃবির উনেিয হনচ্ছ বদ্ধ িীবনের ভগবানের সনঙ্গ িাশ্বত সম্পকষ  পুেঃ প্রবতিা কনর তানের প্রকৃত আলি ভগদ্ধানম বফনর 

যাওিার সুনযাগ বেওিা । জি জগয়তর সমস্ত বযবস্থা যসই কােযক্রম এবং পদরকল্পনা সম্পািয়নর জনয আয়য়াদজত হয়য়য়ি । োরা যসই পদরকল্পনা 

লঙ্ঘন কয়র, তায়ির প্রকৃদতর দনয়য়ম িন্ডয়ভাগ করয়ত হয়, যকননা প্রকৃদত ভগবায়নর আয়ির্ অনুসায়র কােয কয়র । 

 রাজা সবযিাই ভগবায়নর প্রদতদনদধ্ । আেিষ রািানক পরনমশ্বর ভগবানের পরম ইচ্ছার প্রবতবেবধ্ত্ব করনত হি, এবং এই দসদ্ধান্ত অনুসায়র 

মহারাজ েুদধ্দির দিয়লন একজন আির্য সম্রাট । 

 

 ৩.৩.১৯ — ভগবানের বযবহাবরক বিক্ষা – 

ববশ্ব অন্তযষ ামী ভগবােও দ্বারকাপুরীনত অবিাে কনর স্ত্রববেক বসদ্ধান্ত অেুসানর িীবেযাপে কনর আেন্দ আস্বােে কনরবেনলে। বতবে সাংখয 

েিষনের বেনেষ ি অেুসানর জ্ঞাে এবং স্ত্রবরানগয অববিত বেনলে । 

 

 বসদ্ধান্ত ববচার – ভগবানের বিক্ষা 

 েদিও শ্রীকৃষ্ণ হয়িন সমগ্র পৃদথবীর পরম সম্রাট, তবুও দতদন েেন এই পৃদথবীয়ত দবরাজ কয়রদিয়লন, তেন বতবে কখেও স্ত্রববেক বেনেষ ি লঙ্ঘে 

কনরেবে, যকননা যসগুদল হয়ি মানব জীবয়নর পথ প্রির্যক ।  

১৬-১৮: কৃনের দ্বারা যুবধ্বিনরর রািত্ব লাভ, ৩টি অশ্বনমধ্ যজ্ঞ করনত প্রনরাচে োে ও পবরবক্ষৎ মহারািনক রক্ষা 

 

তাৎপযষ  ববচার 

 

তাৎপযষ  ববচার 

 

১৯-২২: দ্বারকানত ভগবানের বণষাশ্রম অেুসানর িীবে উপনভাগ, জ্ঞানে অবধ্বিত হনি অবন্তনম অোসবি প্রেিষে 

 

তাৎপযষ  ববচার 
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 ভগবান তাাঁ র ইিা অনুসায়র স্বতন্ত্রভায়ব আচরর্ কয়রদিয়লন, তবুও তাাঁ র বযবহাদরক উিাহরয়র্র দ্বারা দতদন অনাসদক্ত ও জ্ঞায়নর দসদ্ধায়ন্তর দবরুয়দ্ধ 

জীবন োপন না করার দর্ষা প্রিান কয়রদিয়লন ।  

 সাংেয ির্যয়ন দবস্তাদরতভায়ব আয়লাচনা হয়য়য়ি যে, িীবনের প্রকৃত বসবদ্ধ  হনচ্ছ জ্ঞাে এবং স্ত্রবরাগয অিষ ে করা । জ্ঞায়নর অথয হয়ি 

মানবজীবয়নর উয়ের্য যে জিজাগদতক দুঃয়ের দনবৃদত্ত, যসই সম্বয়ন্ধ অবগত হওয়া, এবং সুদনয়দন্ত্রতভায়ব যিয়হর প্রয়য়াজনগুদল দমটায়না সয়েও, 

এই প্রকার পার্দবক জীবন ধ্ারন যথয়ক দবরত থাকা অবর্য কতয বয । 

 ৩.৩.২০ — লক্ষীনেবীর বেবাসিল স্বরূপ ভগবানের অপ্রাকৃত ববগ্রহ – 

ভগবাে শ্রীকৃে তাাঁ র বিগ্ধ সহাসয অবনলাকে, অমৃততুলয মধু্র বাকয, বেনেষ ার্ চবরত্রসহ লক্ষ্মীনেবীর বেবাসিলস্বরূপ তাাঁ র অপ্রাকৃত শ্রীববগ্রনহ 

বসখানে ববরািমাে বেনলে ।  

 

 বসদ্ধান্ত ববচার – ভগবানের আসবি ও অোসবি 

 ১ম তে  – পূবযবতী যলায়ক বর্যনা করা হয়য়য়ি যে, সাংেয ির্যয়নর তয়ে দস্থত হওয়ার ফয়ল, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জি দবষয়য়র প্রদত সমূ্পর্য অনাসক্ত ।  

 ২ি তে – এই যলায়ক আবার বর্যনা করা হয়য়য়ি যে, দতদন হয়িন যসৌভায়গযর অদধ্িাত্রী লষীয়িবীর দনবাসস্থল ।  

 এই দুটি  তে পরস্পরদবয়রাধ্ী নয় ।  

 উভি তনের সমন্বি – ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দনকৃষ্টা জিা-প্রকৃদতর ববদচয়ত্রর প্রদত অনাসক্ত, দকন্তু দচন্ময় প্রকৃদত বা অন্তরো প্রকৃদতয়ত দতদন দনতয 

আনন্দ উপয়ভাগ কয়রন । োরা মূেয তারা বদহরো এবং অন্তরো প্রকৃদতর পাথযকয বুঝয়ত পায়র না ।  

 ভগবান কেনও পরা র্দক্তর সয়ের প্রদত অনাসক্ত নন । দনকৃষ্ট জিা-প্রকৃদতর ববদচয়ত্রয়ক পদরতযাগ করার অথয এই নয় যে, দচৎ জগয়তর অপ্রাকৃত 

আনন্দয়কও পদরতযাগ করয়ত হয়ব । 

 ৩.৩.২১ — ভগবানের স্বীি লীলা উপনভাগ – 

ভগবাে শ্রীকৃে এই পৃবেবীনত এবং অেযােয বলানক (উচ্চতর বেবযনলানক) ববনির্ কনর যােবনের সনঙ্গ তাাঁ র লীলাসমূহ উপনভাগ 

কনরবেনলে। রানত্র অবসর সমনি বতবে তাাঁ র পত্নীনের সনঙ্গ বসৌহােষ পূণষ োম্পতয বপ্রম উপনভাগ কনরবেনলে ।   

 

 বসদ্ধান্ত ববচার – ভগবানের আসবি তাাঁ র অন্তরঙ্গা িবির প্রকাি 

 েদিও দতদন হয়িন পরয়মশ্বর ভগবান এবং সব রকম জি আসদক্তর অতীত, তবুও দতদন এই পৃদথবীয়ত তাাঁ র শুদ্ধ ভক্তয়ির প্রদত গভীর অনুরাগ 

প্রির্যন কয়রদিয়লন ।  

 ভগবায়নর এই সমস্ত আসদক্ত তাাঁ র অন্তরো র্দক্তর প্রকার্, োর িায়া হয়ি জিা-প্রকৃদত । স্কন্দ পুরায়নর প্রভাসেযণ্ড দর্ব এবং যগৌরীর আয়লাচনা 

প্রসয়ে ভগবায়নর অন্তরো র্দক্তর প্রকায়র্র তে প্রদতপন্ন হয়য়য়ি । যসোয়ন উয়েে করা হয়য়য়ি যে, দতদন হংস(দচন্ময়)পরমাত্মা এবং সমস্ত জীয়বর 

পালনকতয া হওয়া সয়েও যষাল হাজার যগাদপকায়ির সয়ে দমদলত হয়য়দিয়লন । এই যষাল হাজার যগাপী হয়িন যষাল প্রকার অন্তরো প্রকৃদতর 

প্রকার্ । ির্ম স্কয়ন্ধ যসই দবষয়য় দবস্তাদরতভায়ব দবয়লষর্ করা হয়ব । যসোয়ন বর্যনা করা হয়য়য়ি যে, শ্রীকৃষ্ণ ঠিক চয়ের ময়তা এবং তাাঁ র অন্তরো 

র্দক্তরূদপনী যগাদপকারা যসই চয়ের চতুদিয য়ক অবদস্থত তারকাবলীর ময়তা । 

 ৩.৩.২২ — ভগবানের অবসর গ্রহে করার বাসো – 

এইভানব ভগবাে বহু বের গৃহি িীবনে প্রবৃত্ত বেনলে, তারপর প্রপনে প্রকটিত গৃহিসুলভ ক্ষণভঙু্গর কামনভানগর িীবে বেনক অবসর 

গ্রহণ করার বাসো তাাঁ র পূণষরূনপ প্রকাবিত হনিবেল । 

 

 বিক্ষা ববচার – শ্রীল দবশ্বনাথ চক্রবতী  াকুর দবয়লষর্ কয়র বয়লয়িন যে, সমজায়ত র্ব্দটির অথয হয়ি ‘পুর্যরূয়প প্রিদর্যত’ । এই পৃদথবীয়ত 

তাাঁ র সমস্ত কােযকলায়পর মাধ্যয়ম ভগবান তাাঁ র অনাসদক্ত প্রির্যন কয়রয়িন । তা পূর্যরূয়প প্রিদর্যত হয়য়দিল েেন দতদন দৃষ্টায়ন্তর দ্বারা দর্ষা দিয়ত 

তাৎপযষ  ববচার 

 

তাৎপযষ  ববচার 

 

তাৎপযষ  ববচার 
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যচয়য়দিয়লন যে, সারা িীবে ধ্নর গৃহি িীবনের প্রবত আসি োকা উবচত েি । সকনলর কতষ বয যোসমনি স্বাভাববকভানব 

িড়িাগবতক িীবনের প্রবত অোসি হওিা ।  

 গৃহস্থ জীবয়নর প্রদত ভগবায়নর অনাসদক্তর অথয এই নয় যে, দতদন তাাঁ র দনতয পাষযি ব্রজয়গাদপকায়ির প্রদত দবরক্ত হয়য়দিয়লন । প্রকৃতপয়ষ ভগবান 

তাাঁ র প্রাপদঞ্চক লীলা সমাপন করার বাসনা কয়রদিয়লন । 

 ৩.৩.২৩ — ভগবানের অপ্রাকৃত কাযষকলানপ প্রীবত িাপনের উপাি – 

প্রনতযক িীব কতৃষ ক বেিবন্ত্রত, এবং তার ফনল তার ইবন্দ্রি সুখনভাগও বসই স্ত্রেনবর অধ্ীে। তাই ভবিনযানগ ভগবানের বসবা করার মাধ্যনম 

যাাঁ রা ভগবানের ভি হনত বপনরনেে, তাাঁ রা োড়া অেয কানরা পনক্ষ ভগবাে শ্রীকৃনের অপ্রাকৃত ইবন্দ্রনির কাযষকলানপ শ্রদ্ধ বা প্রীবত িাপে 

করা সম্ভব েি । 

 

 বসদ্ধান্ত ববচার – স্ত্রেবাধ্ীে িীনবর পনক্ষ স্ত্রেবাধ্ীি ভগবােনক িাোর উপাি 

 ভগবান এবং বিবাধ্ীন কােযকলায়পর পাথযকয যকবল তাাঁ রাই হৃিয় করয়ত পায়রন, োাঁ রা ভগবিভদক্তর প্রভায়ব দিবযজ্ঞান লাভ কয়রয়িন ।  

 োরা দনয়জরাই বিবীমায়া কতৃয ক দনয়দন্ত্রত, তারা কেনও দবশ্বাস করয়ত পায়র না যে, ইদেয় সুেয়ভায়গর বযাপায়র শ্রীকৃষ্ণ কার দ্বারা দনয়দন্ত্রত হন না। 

তারা বুঝয়ত পায়র না যে, ভগবায়নর ইদেয়সমুহ অপ্রাকৃত ।  

 ব্রহ্মসংদহতায় বর্যনা করা হয়য়য়ি যে, ভগবায়নর ইদেয়সমূহ সবযর্দক্তমান; অথযাৎ, দতদন যে যকান ইদেয়য়র দ্বারা অনয সমস্ত ইদেয়য়র কােয সম্পািন 

করয়ত পায়রন ।  

 যসই সম্বয়ন্ধর ভগবদ্গীতায় (১৮/৫৫) ভগবান বয়লয়িন, ভিযা মামঅবভিাোবত যাবান্ যশ্চাবি তেতঃ- ভগবানের শুদ্ধ ভি ো হনল 

কানরা পনক্ষই ভগবানের কাযষকলানপর এক েগেয অংিও বুঝনত পারা সম্ভব েি । 

২৪-২৮: যদুবংনির প্রতযাবতষ নের প্রস্তুবত 

 ৩.৩.২৪ — যদু ও বভািবংিীি রািকুমারনের মুবেগনের দ্বারা অবভিাপ লাভ – 

এক সমি যদু ও বভািবংিীি রািকুমানররা বখলা করনত করনত মুবেনের বিাধ্ উৎপােে কনরবেনলে এবং তার ফনল, ভগবানের ইচ্ছা 

অেুসানর, বসই মুবেগণ তাাঁ নের অবভিাপ বেনিবেনলে । 

 

 বিক্ষা ববচার – ঋদষগন কতৃয ক যক্রাধ্ প্রির্যন এবং রাজকুমারয়ির প্রদত অদভর্াপ িান ভগবায়নরই আর একটি অপ্রাকৃত লীলা । রাজকুমারয়ির 

এইভায়ব অদভর্াপ যিওয়া হয়য়দিল োয়ত সকয়ল বুঝয়ত পায়রন ভগবানের বংিধ্নররা পযষন্ত, যাাঁ নের িড়াপ্রকৃবতর বকানো কাযষকলাপই ববোি 

করনত পানর ো, তাাঁ রাও ভগবানের মহাে ভিনের বকাপভািে হনত পানরে । তাই সবসমি অতযন্ত সাবধ্াে োকা উবচত বয, ভগবানের 

ভনির চরনে যানত বকানো রকম অপরাধ্ ো হনি যাি । 

 

 ৩.৩.২৫ — বৃবেনভাি ও অন্ধকবংিীিনের বেবতা অংিনের প্রভাস তীনেষ গমে – 

তার কনিক মাস পর, শ্রীকৃে কতৃষ ক ববনমাবহত হনি, বেবতানের অবতার বৃবে, বভাি এবং অন্ধকবংিীনিরা মহা আেনন্দ তাাঁ নের রনে 

চনড় প্রভাস তীনেষ বগনিবেনলে । বকন্তু যাাঁ রা বেনলে ভগবানের বেতয ভি, তাাঁ রা দ্বারকানতই বেনলে । 

 
বেবনমাবহতাঃ – োাঁ রা যিবগর্ তারাই যমাদহত হয়য়দিয়লন । অথযাৎ প্রকটকায়ল োরা যে যিবগর্ অংয়র্ েদুগয়র্ প্রয়বর্ কয়রদিয়লন, শ্রীকৃয়ষ্ণর 

ইিায় তারাই প্রভায়স গমন কয়র মদিরামত্ত হয়য় স্বাগযাদি ধ্ায়ম গমন কয়রন । শ্রীকৃয়ষ্ণর দনতযদসদ্ধ পদরকরগর্ দকন্তু শ্রীকৃয়ষ্ণর সায়থ দ্বারকায়তই 

দনতযলীলায় দনতয দবরাজমান রয়য়য়িন । 

তাৎপযষ  ববচার 

 

তাৎপযষ  ববচার 

 

২৫-২৮: যদুনের প্রবাসনক্ষনত্র গমে, বপন্ডোোবে বিিা সম্পােে ও ব্রাহ্মণনের োে 

 

শ্রীল ববশ্বোে চিবতী ঠাকুর 



ভাগবত-ববচার পাঠ-সহাবিকা                                                                                    

11 
 

 ৩.৩.২৬ — প্রভাস তীনেষ তপষে ও বগাোে – 

বসখানে বগনি তাাঁ রা সকনল িাে কনরবেনলে এবং বসই তীনেষর িল বেনি পূবষপুরুর্, বেবতা ও ঋবর্নের সন্তুবিববধ্ানের িেয তপষণ 

কনরবেনলে । তারপর তাাঁ রা রািকীিভানব ব্রাহ্মণনের বহু গাভীোে কনরবেনলে ।   

 

বসদ্ধান্ত ববচার – বববভন্ন স্তনরর ভি 

 ভগবায়নর ভক্তয়ির ময়ধ্য দবদভন্ন স্তর রয়য়য়ি—মুেযত বেতযবসদ্ধ এবং সাধ্েবসদ্ধ ।  

 বেতযবসদ্ধ ভয়ক্তরা ভগবায়নর ইিা অনুসায়র যকায়না দবয়র্ষ উয়ের্য সাধ্য়নর জনয এই ধ্রাতয়ল অবতীর্য হয়লও, তাাঁ রা কেনও জি পদরয়বয়র্ 

অধ্ঃপদতত হন না ।  

 সাধ্ে বসদ্ধ ভয়ক্তরাও আবার বমশ্র এবং শুদ্ধ এই দুই ভায়গ দবভক্ত ।  

 বমশ্র ভনিরা কেনও কেনও সকাম কয়ময উৎসাহর্ীল হন, অথবা ময়নাধ্মযপ্রসূত জ্ঞায়নর প্রদত আসক্ত হন ।  

 শুদ্ধ ভনিরা সমস্ত দমশ্রর্ যথয়ক মুক্ত এবং তাাঁ রা তাাঁ য়ির অবস্থা ও পদরদস্থদত দনদবযয়র্য়ষ সবযয়তাভায়ব ভগবায়নর যসবায় মগ্ন থায়কন ।  

 ভগবানের শুদ্ধ ভনিরা কখেও ভগবানের বসবা তযাগ কনর তীেষ ভ্রমনে উৎসাহী হে ো । এই েুয়গ একজন মহান ভগবদ্ভক্ত শ্রীল নয়রাত্তম 

িাস  াকুর যগয়য়য়িন—“তীেষযাত্রা পবরশ্রম, বৃোই বকবল মনের ভ্রম, সবষবসবদ্ধ বগাববন্দচরণ ।” 

 এই বসদ্ধান্ত বক সকনলর িেয? – যে শুদ্ধ ভক্ত ভগবায়নর যপ্রমময়ী যসবার ফয়ল সমূ্পর্য তৃপ্ত হয়য়য়িন, তাাঁ র দবদভন্ন তীথযস্থায়ন ভ্রময়র্র যকায়না 

প্রয়য়াজন যনই । দকন্তু োরা ততটা উন্নত নয়, তাাঁ য়ির তীথযোত্রা এবং দনয়দমতভায়ব আচার অনুিান পালন করার প্রয়য়াজনীয়তা রয়য়য়ি । 

 ৩.৩.২৭ — ব্রাহ্মেনের োে – 

ব্রাহ্মণনের বকবল সুপুি গাভীই োে করা হিবে, তাাঁ নের স্বণষমুরা, রিত, িযযা, বস্ত্র, মৃগচমষ, কম্বল, রে, হাবত, বঘাড়া, কেযা এবং 

িীববকাবেবষানহর িেয পযষ াপ্ত ভূবমও োে করা হনিবেল । 

 

বসদ্ধান্ত ববচার – প্রকৃত ব্রাহ্মণনের গুণ, বৃবত্ত, বপার্ণ ও মযষ াো 

ব্রাহ্মর্য়ির উয়েয়র্য এই সমস্ত িান করা হয়য়দিল, যাাঁ রা পারমাবেষক এবং বভৌবতক উভি দৃবিনতই সমানির কলযানের িেয পূণষরূনপ 

যুি । ববতেনভাগী বসবকনের মনতা ব্রাহ্মনণরা এই বসবা করনতে ো, দকন্তু সমাজ তাাঁ য়ির সমস্ত আবর্যকতা পূরর্ করত । ষদত্রয় রাজা ও ধ্নী 

ববয়র্যরা তাাঁ য়ির সমস্ত আবর্যকতা পূরর্ করয়তন, তার বববেমনি ব্রাহ্মনণরা সমগ্র সমানির উন্নবত সাধ্নের িেয সমূ্পণষরূনপ বেনিাবিত 

োকনতে । েেন ব্রাহ্মর্ বয়র্যর মানুয়ষরা ব্রাহ্ময়র্াদচত গুর্াবলী না থাকা সয়েও সমাজ কতৃয ক পুষ্ট হয়য় িদয়ত্বহীন হয়য় পয়ি, তেন তারা অধ্ঃপদতত 

হয়য় ব্রহ্মবনু্ধ অথযাৎ অয়োগয ব্রাহ্ময়র্ পদরনত হয় । তার ফয়ল সমায়জর অনয বয়র্যর মানুয়ষরাও ক্রমর্ প্রগদতর্ীল সমাজ জীবন যথয়ক অধ্ঃপদতত হয় । 

 ৩.৩.২৮ — পবরপূণষ আেিষ িীবেযাপে — গাভী এবং ব্রাহ্মণনের রক্ষা – 

তারপর তাাঁ রা বসই সমস্ত ব্রাহ্মণনের ভগবােনক বেনববেত অতযন্ত সুস্বাদু খােযরবয বেনবেে কনর, মস্তক দ্বারা ভূবম স্পিষ  কনর, তাাঁ নের 

প্রণাম কনরবেনলে । বসই সমস্ত যােনবরা গাভী এবং ব্রাহ্মণনের রক্ষা করার মাধ্যনম পবরপূণষ আেিষ িীবে যাপে কনরবেনলে ।  

 

বসদ্ধান্ত ববচার – মােব িীবনের পূণষতা 

 প্রভাস তীয়থয েদুবংর্ীয়য়রা যেভায়ব আচরর্ কয়রদিয়লন তা দিল অদত উন্নত সংসৃ্কদতসম্পন্ন এবং মানবজীবয়নর পূর্যতার আির্য ।  

 মােব িীবনের পূণষতা লাভ হি বতেটি আেিষ অেুসরে করার ফনল —  

 যগারষা,  

 ব্রহ্মর্য সংসৃ্কদতর পালন এবং  

 সয়বযাপদর ভগবায়নর শুদ্ধ ভক্ত হওয়া ।  

তাৎপযষ  ববচার 

 

তাৎপযষ  ববচার 

 

তাৎপযষ  ববচার 
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 ভগবায়নর শুদ্ধ ভক্ত না হয়ল মানবজীবয়নর পূর্যতা সাদধ্ত হয় না । মােবিীবনের পূণষতা হনচ্ছ বচৎ িগনত উন্নীত হওিা, যেোয়ন জন্ম যনই, 

মৃতুয যনই, জরা যনই এবং বযাদধ্ও যনই । এইটি হয়ি মানবজীবয়নর পূর্যতার সয়বযাচ্চ লষয । এই  লষয বযতীত, তথাকদথত সুেস্বািযন্দ দবধ্ায়নর 

েত রকম জাগদতক উন্নদতই সাধ্ন করা যহাক না যকন, তা যকবল মানব জীবয়নর বযথযতাই আনয়ন করয়ব । 

বিক্ষা ববচার – ভগবােনক বেনববেত প্রসাে 

 বয খােযরবয ভগবােনক বেনবেে  করা হিবে, তা ব্রাহ্মণ এবং স্ত্রবেনবরা কখেও গ্রহে কনরে  ো । ভগবােনক বেনববেত খােযরবয 

ভনিরা ভগবানের প্রসােরূনপ গ্রহে কনরে ।  

 ব্রাহ্মণ ও স্ত্রবেনবর সংজ্ঞা – বুদদ্ধমান যশ্রনীর মানুষয়ির বলা হয় ব্রাহ্মর্, এবং োাঁ রা পরম সতযয়ক তাাঁ র পরম সদবয়র্ষরূয়প উপলদদ্ধ কয়রয়িন, 

তাাঁ য়ির বলা হয় ববষ্ণব । এই দুই যশ্রনীর মানুয়ষরাই েয়জ্ঞর অবদর্ষ্ট োিয গ্রহন কয়রন । 

 এোয়ন উরু-রসম র্ব্দটিও তাৎপেযপূর্য । র্সয, র্াকসবদজ এবং দুয়ধ্র দ্বারা র্ত র্ত সুস্বাদু োিযসামগ্রী প্রস্তুত করা োয় । এই সমস্ত োিযরবয 

সাদেক, এবং তাই যসগুদল পরয়মশ্বর ভগবানয়ক দনয়বিন করা োয় । ভদক্তই হয়ি ভগবানয়ক দনয়বিন করার একমাত্র মানিণ্ড । ভগবান প্রদতশ্রুদত 

দিয়য়য়িন যে, ভক্ত কতৃয ক দনয়বদিত এই প্রকার োিযরবয দতদন অবর্যই গ্রহন কয়রন ।  

 এই সমগ্র ঘেোটি সকলনক সাবধ্াে কনর বেি বয, ব্রাহ্মণ এবং স্ত্রবেবনের সনঙ্গ কখেও অেুবচত বা লঘু আচরণ করা উবচত েি । 

বগাববপ্রােষাসবঃ – ‘োিবগর্ যগাব্রাহ্মর্য়ির জনযই জীবন ধ্ারর্ করয়িন’ — এই বাকযদ্বারা োিবয়ির পরম 

ধ্াদমযকতা দৃঢ়ীকৃত হল । এর দ্বারা ভগবায়নর ইিাক্রয়মই তাাঁ য়ির এরূপ বুদদ্ধ হয়য়দিল; তা দনতযা নয় আগন্তুকমাত্র — এটিই সূদচত হল । তারপর তাাঁ য়ির 

প্রদত যে িণ্ড, তাও যলাকগয়র্র ভয় উৎপািয়নর জনয, দকন্তু বাস্তব নয় । এটিই প্রিদর্যত হল । (শ্রীল জীব যগাস্বামী) ।  

বগাববপ্রােষাসবঃ – গাভী এবং ব্রাহ্মর্য়ির যসবার দনদময়ত্ত োাঁ য়ির জীবন, যসই োিবগর্ । এয়ত তাাঁ য়ির ধ্াদমযকত্ব 

দৃঢ় কয়র, শ্রীভগবায়নর ইিার অধ্ীন সংহারত্ব বযদঞ্জত হল । শ্রীভগবায়নর ইিা হয়ি — ‘ব্রাহ্মর্গর্ কেয়না কু্রদ্ধ হয়বন না’ – এই দবষয়টি যলাকপ্রবতয ন 

করা । দনতযদসদ্ধ োিবগর্ যথয়ক যিবতায়ির অংর্ দবভাজন, তায়ির যসই (মদিরা পানাদির) িয়ল দনজ দনজ স্বগযাদি ধ্াম প্রাদপ্ত – এটি ভগবায়নর ষি 

ঐশ্বেযয যে ববরাগয, তা যিযাদতত  হয়ি । দনজ ভদক্ত, ভক্ত, শ্রীধ্াম ও লীলাপদরকরাদির মাহাত্ময যগাপয়নর উয়ের্য হয়ি বদহমুযে জনগর্য়ক প্রতারর্া করা 

এবং দনজ ভক্তজয়নর অনুরাগ বধ্যন করা । 

এই পাঠ সহাবিকাি বযাবহৃত বববভন্ন সংবক্ষপ্ত বাকযাংনির অেষঃ  

 তাৎপযষ  ববচার  শ্রীল অভয়চরর্ারদবন্দ ভদক্তয়বিান্ত স্বামী প্রভুপায়ির ‘ভদক্তয়বিান্ত তাৎপেয’ যথয়ক গুরুত্বপূর্য 

দবষয়গুদল দবয়লষর্ । 

 বসদ্ধান্ত ববচার  গুরুত্বপূর্য িার্যদনক তে 

 বিক্ষা ববচার  বযদক্তগত প্রয়য়াগমূলক দর্ষা 

 অেুতেয (পািটীকা)  আয়লাচয দবষয়য় অদতদরক্ত তথয  

এোড়াও সহািক গ্রন্থাবলীঃ 

 শ্রীল ভদক্তদসদ্ধান্ত সরস্বতী  াকুরকৃত ‘যগৌিীয় ভাষয’ 

 শ্রীল দবশ্বনাথ চক্রবতী  াকুরকৃত ‘সারাথয িদর্যনী’ 

ভদক্তয়বিান্ত দবিযাপী  প্রকাদর্ত “ভাগবত  
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