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চতুর্থ অধ্াত্রির কর্া সার 

শ্রীে ভবিবসদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরকৃত ‘শ্রী তগৌড়ীি ভািয’ তর্ত্রক সংকবেত 

চতুর্থ অধ্যায়ে বিদুয়েে িনু্ধবিনাশ িাতথ া শ্রিয়েে পে উদ্ধয়িে উপয়েশ অনুসায়ে আত্মজ্ঞানলায়েে জনয মৈয়েে ৈুবনে বনকট 

আগৈয়নে বিষে িবেথত হয়েয়ে । 

উদ্ধি বিদুেয়ক িলয়লন, — িৃবি ও ভোজগে মপষ্টী ৈবেো পান কয়ে বিকৃতবচত্ত হয়ে পেস্পে ৈর্ম্থ ন্তে কটূবি প্রয়োগ কয়ে 

পেস্পয়েে বিনাশ সাধ্ন কেয়লন । শ্রীকৃি আত্মৈাোে এই গবত ভেয়ে একটি িৃক্ষৈূয়ল উপবিষ্ট হয়লন । এই ভৈৌষললীলা ৈাবেকী – 

ইন্দ্রজালতুলয ।  শ্রীকৃি পূয়িথই আৈায়ক িেবেকাশ্রয়ৈ গৈন কোে জনয িয়লবেয়লন, বকন্তু আবৈ শ্রীকৃয়িে কুলসংহায়েে অবেপ্রাে 

ভজয়ন এিং শ্রীকৃিবিয়েে দুুঃে সহয়ন অপােগ হয়ে কৃয়িে অনুগৈন কয়েবেলাৈ ।  শ্রীকৃয়িে অনুসন্ধান কেয়ত কেয়ত শ্রীবনিাস 

শ্রীকৃিয়ক সেস্বতী নেীে তীয়ে একাকী িাৈউরুে উপে েবক্ষে পােপদ্ম সংস্থাপনপূিথক উপবিষ্ট ভেেয়ত ভপলাৈ । শ্রীকৃি সৈস্ত 

ব্রহ্মাণ্ডবিলাসলীলা সৈাপন কেয়লও তাাঁ য়ক আনন্দপূেথ িয়ল দৃষ্ট হল । ভস সৈে ভসোয়ন  মৈয়েে ৈুবন সৈাগত হয়লন । ভসই 

শ্রিয়োৎসুক ৈুবনে সৈয়ক্ষ শ্রীকৃি আৈায়ক িলয়ত লাগয়লন, “ভহ উদ্ধি, ভতাৈাে িতথ ৈান জন্মই সিথয়শ্রষ্ঠ ও চেৈ জন্ম, ভেয়হতু 

তুবৈ মিকুণ্ঠ গৈয়নােযত আৈাে েশথন লাে কেয়ত পােয়ল; আবৈ সৃবষ্টে প্রােয়ে ব্রহ্মায়ক পেৈগুহয চতুয় থ্াকী িয়লবেলাৈ, তাই 

‘োগিত’ নায়ৈ কবর্ত ।” তেন আবৈও ভপ্রৈাপ্লুতবচয়ত্ত িলয়ত লাগলাৈ, “ভহ প্রেু, তাাঁ ো আপনাে পােপয়দ্মে ভসিক, ধ্ৈথ, অর্থ, 

কাৈ, ও ভৈাক্ষ এই চতুিথয়গথে ভকানটিই তাাঁ য়েে পয়ক্ষ দুলথে নে; তােপেও আবৈ আপনাে পােপদ্ময়সিা িযতীত আে বকেুই প্রার্থনা 

কবে না । আপনাে অবচন্তযশবি িয়ল -  আপনায়ত ভে বনসৃ্পহত্ব ও লীলাৈেত্ব, অজত্ব ও অিতাে প্রাকটয প্রেৃবত িহু বিয়োধ্ীগুয়েে 

েুগপৎ বৈলন ভেেয়ত পাওো োে, তাাঁ ে সৈাধ্ান কেয়ত বিদ্বানৈণ্ডলীে িুবদ্ধও ভৈাহ প্রাপ্ত হে । েবে আবৈ ভশানাে উপেুি হই তা 

হয়ল ব্রহ্মাে বনকট উপবেষ্ট পেৈগুহয জ্ঞান কৃপা পূিথক কীতথ ন করুন ।” অনন্তে শ্রীকৃয়িে বনকট হয়ত পেৈার্থ-তত্ত্বজ্ঞায়ন পােেশী 

হয়ে শ্রীকৃিয়ক প্রোৈ ও প্রেবক্ষেপূিথক বিেহকাতে হয়ে এোয়ন এয়সবে । আবৈ এেন শ্রীকৃয়িে পেৈবপ্রে িেবেকাশ্রয়ৈ গৈন কবেি। 

বিদুে উদ্ধয়িে বনকট িনু্ধিয়গথে বনধ্নিাতথ া শুয়ন ভশাকয়িগ জ্ঞানদ্বাো প্রশবৈত কেয়লন এিং উদ্ধয়িে বনকট শ্রীকৃয়িে আত্মতত্ত্ব 

প্রকাশক পেৈগুহয জ্ঞান শ্রিে কোে জনয প্রার্থনা জ্ঞাপন  কেয়লন । 

উদ্ধি বিদুেয়ক পেৈাত্মতত্ত্ব জ্ঞান লায়েে জনয মৈয়েে ৈুবনে বনকট ভেয়ত িলয়লন । এই সকল কর্া শ্রিে কয়ে পেীবক্ষৎ ৈহাোজ 

শ্রীশুকয়েিয়ক িৃবি ও ভোজিংশীেগয়েে বিনাশ, শ্রীকৃয়িে প্রপঞ্চলীলা সৈাবপ্তে পেও উদ্ধি বকরূয়প জীবিত র্াকয়লন, এসকল 

বিষয়ে প্রশ্ন কেয়লন । তাে উত্তয়ে শ্রীশুকয়েি িলয়লন ভে, ব্রহ্মশাপই েদুকুলনায়শে ৈূলকােে নে, শ্রীকৃয়িে বনেঙ্কুশ ইোই 

একৈাে কােে ।  শ্রীকৃি োিয়লন, ভে, বতবন প্রাপবঞ্চক ভলাক পবেতযাগ কেয়ল তাাঁ ে একৈাে পেৈবপ্রে কৃিতত্ত্ববিৎ উদ্ধিই জগয়ত 

েগিেবিষেকজ্ঞান প্রচাে কেয়ত সৈর্থ হয়িন । অতএি উদ্ধিই জগয়ত অিস্থান করুন । শ্রীকৃয়িে অপ্রকটলীলা পবণ্ডতগয়েে 

ভপ্রৈিধ্থক িয়ট, বকন্তু েগিদ্ধবহৈুথে পশুস্বোি পাষণ্ড কুয়লে দুবিথোিয । বিদুে শ্রীকৃয়িে কৃপালুতা স্মেে কয়ে ভপ্রয়ৈ ক্রন্দন কেয়ত 

লাগয়লন, অিয়শয়ষ োগীের্ী তীয়ে মৈয়েে ঋবষে বনকট  উপবস্থত হয়লন । 

১-৩: যদুত্রের অন্তধ্থান  

 ৩.৪.১ —  ৈবেরা পানাত্রন্ত উন্মত্ত যােবত্রের পরস্পত্ররর প্রবত ৈৈথস্পশী কটূবি – 

শ্রীউদ্ধব বেত্রেন- তারপর তাাঁ রা সকত্রে (বৃবে এবং তভাজবংশীিগে) তসই ব্রাহ্মেত্রের অনুৈবতক্রত্রৈ তভাজন সৈাপন কত্রর ৈবেরা পান 

কত্ররবিত্রেন । তার ফত্রে তাাঁ রা সকত্রে হতজ্ঞান হত্রি উন্মত্রত্তর ৈত্রতা পরস্পত্ররর প্রবত কটূবি প্রত্রিাগ কত্রর পরস্পত্ররর ৈৈথ স্পশথ  কত্ররবিত্রেন। 

 
তাৎপযথ  ববচার 
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 বশক্ষা ববচার – ভনশা কো এতই ক্ষবতকে ভে, ভনশাগ্রস্ত অিস্থাে অতযন্ত সংসৃ্কবতসম্পন্ন পবেিায়েে সেসযো পেথন্ত উন্মত্ত হয়ে তাাঁ য়েে পেস্পয়েে 

সম্পকথ  েুয়ল ভেয়ত পায়েন । 

 ৩.৪.২ — বাাঁ ত্রশর ঘিথত্রের নযাি ববনাশ – 

বাাঁ ত্রশর ঘিথত্রের ফত্রে তযৈন ববনাশ সংঘটিত হি, ততৈনই সূযথ  অস্তগত হত্রে সুরাপাত্রন তাাঁ ত্রের সকত্রের বচত্ত ববকৃত হত্রিবিে এবং তাাঁ ত্রের 

ববনাশ সাধ্ন হত্রিবিে । 

 

 িয়ন েেন অবিে অিশযকতা হে, তেন েগিায়নে ইোে প্রোয়ি, িাাঁ য়শে পেস্পয়েে সংঘয়ষথ ভসই আগুন উৎপন্ন হে । ভতৈনই, েগিান শ্রীকৃয়িে 

ইোে সৈস্ত েদুিংশীয়েো আত্মবিনায়শে প্রবক্রো দ্বাো বিনষ্ট হয়েবেয়লন । 

 েগিান ভচয়েবেয়লন ভে, এইোয়ি তায়েে ধ্বংস ভহাক । তাই, তাাঁ ো েগিায়নে আজ্ঞা পালন কয়েবেয়লন, ো তেনুজ্ঞাত শয়ে সূবচত হয়েয়ে । 

 ৩.৪.৩ — সরস্বতী নেীতত্রট বৃক্ষৈূত্রে ভগবান শ্রীকৃত্রের উপত্রবশন – 

পরত্রৈশ্বর ভগবান শ্রীকৃে তাাঁ র অন্তরঙ্গা শবির প্রভাত্রব (তাাঁ র বংত্রশর) গবত েশথন কত্রর সরস্বতী নেীর তীত্রর বগত্রিবিত্রেন এবং আচৈন কত্রর 

একটি বৃত্রক্ষর ৈূত্রে উপত্রবশন কত্ররবিত্রেন । 

 

 েগিায়নে উপবস্থবতয়ত তাাঁ য়েে বকোয়ি বিনাশ সেি, তা এই ভ্ায়ক বিয়্ষে কো হয়েয়ে - সিবকেু সম্পাবেত হয়েবেল স্বেং েগিায়নে দ্বাো 

(সাত্মৈাোোুঃ) । 

 েগিায়নে এই লীলা সৈূহ তাাঁ ে িবহেঙ্গা শবি িা জড়া - প্রকৃবতে প্রকাশ নে । তাাঁ ে অন্তেঙ্গা শবিে এই প্রেশথন বনতয, এিং তাই কেনও ৈয়ন কো 

উবচৎ নে ভে, আসিপায়ন উন্মত্ত হয়ে সাধ্ােে ৈানুয়ষে ৈয়তা ভ্রাতৃঘাতী েুয়দ্ধ েদু ও ভোয়জো বনহত হয়েবেয়লন ।  

 শ্রীল জীি ভগাস্বাৈী তাাঁ ে টীকাে এই সৈস্ত ঘটনায়ক ইন্দ্রজালিৎ িয়ল িেথনা কয়েয়েন । 

৪-১৩: উদ্ধব ও  মৈত্রেত্রির কৃত্রের সাত্রর্ সাক্ষাৎকার  

 ৩.৪.৪ — প্রপন্নাবতথ হরেকারী ভগবান কতৃথ ক উদ্ধত্রবর প্রবত বেবরকাশ্রত্রৈ গৈত্রনর বনত্রেথ শ – 

ভগবান শরোগত্রতর দুুঃখ-দুেথ শা হরে কত্ররন । তাই, তাাঁ র স্বীি বংশ ধ্ংসসাধ্ন করার ইচ্ছা কত্রর, বতবন পূত্রবথই আৈাত্রক বেবরকা আশ্রত্রৈ 

তযত্রত বনত্রেথ শ বেত্রিবিত্রেন ।  

 

 দ্বােকায়ত অিস্থানকায়ল েগিান উদ্ধিয়ক তাাঁ ে বতয়োধ্ান এিং েদুিংশ ধ্বংসজবনত কষ্ট এড়ািাে উপয়েশ বেয়েবেয়লন । বতবন তাাঁ য়ক িেবেকা 

আশ্রয়ৈ োওোে পোৈশথ বেয়েবেয়লন, ভকননা ভসোয়ন বতবন নে-নাোেয়েে েিয়েে সঙ্গ লাে কেয়ত পােয়িন, এিং তাাঁ য়েে সয়ঙ্গ েবিৈূলক 

ভসিাে ৈাধ্যয়ৈ শ্রিে, কীতথ ন, জ্ঞান ও মিোয়গযে প্রবত তাাঁ ে আসবি িৃবদ্ধ কেয়ত পােয়িন । 

 ৩.৪.৫ — ববত্রচ্ছে-দুঃখ সহত্রন অসৈর্থ হত্রি উদ্ধত্রবর শ্রীকৃে অনুগৈন – 

তহ শত্রুেৈনকারী ববদুর ! তাাঁ র যদুবংশ ধ্বংত্রসর অবভপ্রাি অবগত হওিা সত্রেও, প্রভুর শ্রীপােপদ্ম েশথন-ববত্রচ্ছত্রের দুুঃখ সহত্রন অসৈর্থ 

হত্রি, আবৈ তাাঁ র অনুগৈন কত্ররবিোৈ ।   

 ৩.৪.৬ — সরস্বতী নেীর তীত্রর ভগবান শ্রীকৃেত্রক একাকী বনরাশ্রি এবং গভীর বচন্তাৈগ্নরূত্রপ উদ্ধত্রবর েশথন – 

এইভাত্রব তাাঁ ত্রক অনুসরে কত্রর, আৈার সংরক্ষক এবং প্রভু ভগবান শ্রীকৃেত্রক সরস্বতী নেীর তীত্রর গভীর বচন্তাি ৈগ্ন হত্রি, একাকী উপববষ্ট 

অবিাি আবৈ েশথন কত্ররবিোৈ । যবেও বতবন েক্ষ্মীত্রেবীর আশ্রিস্বরূপ, তবুও বতবন বনরাশ্রিভাত্রব তসখাত্রন ববরাজ করবিত্রেন ।    

তাৎপযথ  ববচার 

 

তাৎপযথ  ববচার 

 

তাৎপযথ  ববচার 
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 ৩.৪.৭ — ভগবান শ্রীকৃত্রের অঙ্গকাবন্ত েশথন কত্রর তাাঁ ত্রক উদ্ধত্রবর তৎক্ষোৎ বচবিতকরে – 

ভগবান শ্রীকৃত্রের শ্রীববগ্রহ উজ্জ্বে শযাৈবেথ এবং সবিোনন্দৈি । তাাঁ র তনেদ্বি প্রশান্ত এবং প্রভাত সূত্রযথর ৈত্রতা অরুেবেথ । তাাঁ র চতুভুথ জ 

ও বববভন্ন প্রকার েক্ষে, এবং পীতবেথ তকৌত্রশি বত্রের দ্বারা আবৈ তৎক্ষোত বচনত্রত তপত্ররবিোৈ তয, বতবনই হত্রচ্ছন পরত্রৈশ্বর ভগবান 

শ্রীকৃে । 

 

 সন্নযাস আশ্রৈ অিলম্বীো প্রােই িৃয়ক্ষে নীয়চ আশ্রে গ্রহে কয়েন । 

 ভেয়হতু বতবন সি বকেুেই অধ্ীশ্বে, তাই তাাঁ ে আশ্রে সিথেই েয়েয়ে, এিং সৈস্ত স্থানই তাাঁ ে আশ্রোধ্ীন । 

 অতএি বতবন েেন অবনয়কতন সন্নযাসীয়েে ৈয়তা সেস্বতী নেীে তীয়ে িৃক্ষৈূয়ল আশ্রে গ্রহে কয়েবেয়লন, তায়ত আশ্চেথ হওোে বকেু ভনই । 

 ৩.৪.৮ — নবীন অশ্বর্ বৃত্রক্ষ পৃষ্ঠত্রেশ তরত্রখ ভগবাত্রনর তাৎপযথপূেথ আসত্রন উপত্রবশন – 

বতবন একটি নবীন অশ্বত্থ বৃত্রক্ষ পৃষ্ঠত্রেশ তরত্রখ, বাৈ ঊরুর উপত্রর েবক্ষে পােপদ্ম িাপন কত্রর উপববষ্ট বিত্রেন । যবেও বতবন সবথপ্রকার গৃহসুখ 

তযাগ কত্ররবিত্রেন, তবুও তাাঁ ত্রক আনন্দপূেথ বত্রে ৈত্রন হত্রিবিে ।  

 

অশ্বর্ বৃক্ষ এবং ভগবাত্রনর আসত্রনর তাৎপযথ  

 শ্রীল বিশ্বনার্ চক্রিতী ঠাকুয়েে ৈয়ত একটি নিীন অশ্বর্ িৃয়ক্ষ পৃষ্ঠায়েশ ভেয়ে েগিায়নে উপয়িশন কোে েবঙ্গটি অতযন্ত তাৎপেথপূেথ ।  

 ভসই িৃক্ষটিয়ক অশ্বর্ িৃক্ষ িলা হে ভকননা তাাঁ ে ৈৃতুয হে না; তা েীঘথকাল ধ্য়ে জীবিত র্ায়ক । 

 তাাঁ ে চেেেুগল এিং তায়েে শবিসৈূহ হয়ে জড় উপাোন সৈূহ, ভসগুবলয়ক িলা হে পঞ্চৈহােূত- বক্ষবত, অপ, ভতজ, ৈরুৎ ও ভিযাৈ । 

 অশ্বর্ িৃক্ষ ভে সৈস্ত ভেৌবতক শবি সৈূয়হে প্রবতবনবধ্ত্ব কয়ে, ভসই সি েগিায়নে িবহেঙ্গা শবি । তাই, তা েগিায়নে পৃষ্ঠয়েয়শ বেল । 

 অভথ ক অশ্বর্ম  – এই ব্রহ্মাণ্ডটি ভেয়হতু সৈস্ত ব্রহ্মায়ণ্ডে ৈয়ধ্য সি চাইয়ত কু্ষদ্র, তাই, ভসই অশ্বর্ িৃক্ষটিয়ক নিীন িা িালকরূয়প িেথনা কো হয়েয়ে।  

 তযিবপপ্পেম শেটিে দ্বাো এই সূবচত হে ভে, েগিান শ্রীকৃি এই ভোট ব্রহ্মাণ্ডটিয়ত তাাঁ ে লীলা সৈাপ্ত কয়েবেয়লন ।  

 বকন্তু েগিান ভেয়হতু পেৈ এিং বনতয আনন্দৈে, তাই তাাঁ ে ভকান িস্তু তযাগ অর্িা গ্রহয়েে ৈয়ধ্য ভকান পার্থকয ভনই । েগিান এেন এই বিয়শষ 

ব্রহ্মাণ্ড তযাগ কয়ে অনয আয়েকটি ব্রহ্মায়ণ্ড োওোে জনয মতেী হবেয়লন, ঠিক ভেৈন সূেথ ভকান বিয়শষ গ্রহয়লায়ক উবেত হয়ে অনয আে একটি 

গ্রহয়লায়ক অস্তবৈত হে, বকন্তু তায়ত তাে বস্থবতে ভকান পবেিতথ ন হে না । 

 ৩.৪.৯ — মৈত্রেি ঋবির আগৈন – 

তখন কৃেদ্বদ্বপািন তবেবযাত্রসর সুহৎ ও সখা ৈহাভাগবত মৈত্রেি ঋবি বেভুবন পযথটন করত্রত করত্রত যদৃচ্ছাক্রত্রৈ তসখাত্রন এত্রস উপবিত 

হত্রেন । 

 

ভগবাত্রনর সাক্ষাৎ োভ করা 

 েগিায়নে সাক্ষাৎ লাে কো ভকান সাধ্ােে ঘটনা নে । মৈয়েে বেয়লন একজন ৈহান ঋবষ এিং একজন বিদ্বান োশথবনক, বকন্তু বতবন েগিায়নে শুদ্ধ 

েি বেয়লন না, তাই ভসই সৈে েগিায়নে সয়ঙ্গ তাাঁ ে সাক্ষাৎ হয়েবেল তাাঁ ে অজ্ঞাত সুকৃবতেে িয়ল ।  

 শুদ্ধ েিো সিথোই শুদ্ধ েবিয়ত েুি র্ায়কন, এিং তাই েগিায়নে সয়ঙ্গ তাাঁ য়েে সাক্ষাৎকাে স্বাোবিক । বকন্ত োাঁ ো ভসই স্তয়ে উন্নীত না হওো 

সয়ত্ত্বও েগিায়নে সাক্ষাৎকাে লাে কয়েন, তেন িুঝয়ত হয়ি ভে, তা অজ্ঞাত সুকৃবত িা বনয়জে অজায়ন্ত েগিদ্ভবি সম্পােয়নে ফল । 

 ৩.৪.১০ — শ্রদ্ধাবনত ৈস্তক ও প্রসন্ন বচত্রত্ত মৈত্রেি ৈুবনর ভগবাত্রনর কর্া শ্রবে এবং উদ্ধত্রবর প্রবত অনুরাগ ও 

হাসযযুি দৃবষ্টত্রত ভগবাত্রনর বানী – 

শ্রীভগবাত্রনর প্রবত অতযন্ত অনুরি মৈত্রেি ৈুবন প্রসন্ন বচত্রত্ত ভগবাত্রনর কর্া শ্রবে করবিত্রেন । তখন শ্রদ্ধাি তাাঁ র ৈস্তক অবনত হত্রিবিে । 

ভগবৎ কর্া শ্রবেপরািে তসই ৈুবনর সমু্মত্রখ ভগবান ৈুকুন্দ অনুরাগ ও হাসযযুি দৃবষ্টর দ্বারা আৈার শ্রাবন্ত অপত্রনােন কত্রর বেত্রত োগত্রেন। 

তাৎপযথ  ববচার 

 

তাৎপযথ  ববচার 

 

তাৎপযথ  ববচার 
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শুদ্ধভি এবং জ্ঞানী ভি 

 েবেও উদ্ধি এিং মৈয়েে উেয়েই বেয়লন ৈহাত্মা, তিুও েগিায়নে ৈনয়োগ উদ্ধয়িে প্রবতই অবধ্ক বেল, ভকননা বতবন বেয়লন একজন বনৈথল শুদ্ধ 

েি । জ্ঞানী েি িা োাঁ ে েবি অদ্বদ্বতিায়েে দ্বাো বৈবশ্রত, বতবন শুদ্ধেি নন । মৈয়েে ঋবষ েবেও বেয়লন একজন েি, তিুও তাাঁ ে েবি বেল 

বৈশ্রা । 

 িৃন্দািয়নে ভগাবপকাো ৈহা বিদ্বান-পবণ্ডত বেয়লন না অর্িা বসদ্ধ ভোগীও বেয়লন না । তাাঁ য়েে ভকিল শ্রীকৃয়িে প্রবত স্বতুঃসূ্ফতথ  ভপ্রৈ বেল, এিং 

তাে ফয়ল বতবন বেয়লন তাাঁ য়েে জীিন সিথস্ব, এিং ভগাবপকাোও বেয়লন েগিায়নে জীিন সিথস্ব । শ্রীদ্বচতনয ৈহাপ্রেু েগিায়নে সয়ঙ্গ ভগাবপকায়েে 

সম্পকথ য়ক পেৈ ভশ্রষ্ঠ িয়ল অনুয়ৈােন কয়েয়েন । 

 ৩.৪.১১ — অষ্ট বসুর অনযতৈ উদ্ধত্রবর হৃেত্রি ভগবৎ সঙ্গ োত্রভর বাসনা অবগত হত্রি ভগবাত্রনর তা প্রোন – 

তহ বসু! পুরাকাত্রে যখন অষ্ট বসু এবং অনযানয তেবতারা ব্রহ্মাত্রের সৃবষ্টকাযথ  ববস্তাত্ররর জনয যজ্ঞ কত্ররবিত্রেন, তখন তুবৈ আৈার সঙ্গ োত্রভর 

বাসনা কত্ররবিত্রে । ততাৈার অন্তত্রর অবিান কত্রর ততাৈার ৈত্রনর তসই বাসনা আবৈ জানত্রত তপত্ররবিোৈ । অনযত্রের জনয যবেও তা দুষ্প্রাপয, 

বকন্তু আবৈ ততাৈাত্রক তা োন কত্ররবি ।  

 

 সকয়লে হৃেয়ে পো ভচতনাে প্রবতবনবধ্ েয়েয়েন, বেবন জীয়িে আংবশক ভচতনাে সৃ্মবতোন কয়েন । আংবশক ভচতনারূয়প জীি তাে পূিথজীিয়নে 

ঘটনািলীে কর্া েুয়ল োে, বকন্তু পো ভচতনা িা অন্তেথাৈী পেৈাত্মা তায়ক তাে পূেথলব্ধ জ্ঞায়নে বেবত্তয়ত স্মেে কবেয়ে ভেন বকোয়ি আচেে কেয়ত 

হয়ি । 

 সকয়লই স্বতন্ত্রোয়ি বচন্তা কেয়ত পায়ে িা িাসনা কেয়ত পায়ে, বকন্তু তাে চবেতার্থতা বনেথ ে কয়ে পেয়ৈশ্বে েগিায়নে পেৈ ইোে উপে । এই 

বনেৈ সম্বয়ন্ধ িলা হে, “ৈানুষ প্রস্তাি কয়ে, আে েগিান তা অনুয়ৈােন কয়েন ।” 

 েগিায়নে কৃপাে, েগিায়নে শুদ্ধ েিোই ভকিল জানয়ত পায়ে ভে, েগিায়নে িযাবিগত সঙ্গলাে কোই হয়ে জীিয়নে সয়িথাচ্চ বসবদ্ধ । 

 ৩.৪.১২ — মবকুন্ঠ তোত্রক প্রত্রবত্রশর জনয উদ্ধবত্রক শ্রীকৃত্রের অনুৈবত প্রোন – 

তহ সাত্রধ্া ! ততাৈার সৈস্ত জত্রন্মর ৈত্রধ্য বতথ ৈান জন্মই চরৈ জন্ম, তকননা তুবৈ এই জত্রন্ম আৈার কৃপাোভ কত্ররি । এখন তুবৈ এই ৈতথ যত্রোক 

পবরতযাগ কত্রর আৈার বেবয ধ্াৈ মবকুত্রে গৈন করত্রত পার । ততাৈার ঐকাবন্তক ভবির প্রভাত্রব তসৌভাগযক্রত্রৈ এই বনজথ ন িাত্রন তুবৈ আৈার 

েশথন োভ করত্রে ।  

 

 পূেথাঙ্গ জীয়িে পয়ক্ষ ৈুি অিস্থাে েগিান সম্বন্ধীে জ্ঞান েতটুকু জানা সেি, ভকান জীি েেন পূেথরূয়প ভসই জ্ঞায়ন বনিাত হন, তেন বতবন বচৎ 

জগয়ত প্রয়িশ কোে ভোগযতা লাে কয়েন, ভেোয়ন মিকুন্ঠয়লাকসৈূহ অিবস্থত । 

 েগিান সিথেই সিথো বিোজৈান, এিং তাাঁ ে আবিেথ াি ও বতয়োোি শুধু্ বিয়শষ ব্রহ্মায়ণ্ডে অবধ্িাসীয়েে অনুেয়িে বিষে ৈাে । বতবন ঠিক সূয়েথে 

ৈয়তা । আকায়শ সূয়েথে আবিেথ াি িা বতয়োোি হে না; ৈানুয়ষে অনুেূবতয়তই ভকিল সকায়ল সূয়েথে উেে হে এিং সন্ধযাে সূেথ অস্ত োে । েগিান 

েুগপৎ মিকুয়ন্ঠ এিং মিকুয়ন্ঠে বেতয়ে ও িাইয়ে সিথে বিোজৈান । 

 ৩.৪.১৩ — চতুুঃত্র্াকী ভাগবত – 

তহ উদ্ধব ! পুরাকাত্রে পদ্ম কত্রে, সৃবষ্টর প্রারত্রে আৈার নাবভপত্রদ্ম অববিত ব্রহ্মাত্রক আবৈ আৈার অপ্রাকৃত ৈবহৈা বেথনা কত্ররবিোৈ, 

ৈনীবিগে তাত্রকই শ্রীৈদ্ভাগবত বত্রেন । 

 

 েগিান িয়লবেয়লন ভে, সংবক্ষপ্তরূয়প ভে শ্রীৈদ্ভাগিত বতবন ব্রহ্মায়ক প্রোন কয়েবেয়লন, তাে উয়েশয বেল তাাঁ ে স্বরূপ প্রকাশ কো । বদ্বতীে স্কয়ন্ধ 

িবেথত ভসই চােটি ভ্ায়কে বনবিথয়শষ বিয়্ষে এোয়ন বনেস্ত হয়েয়ে । এই সম্পয়কথ  শ্রীধ্ে স্বাৈীও বিয়্ষে কয়েয়েন ভে, শ্রীৈদ্ভাগিয়তে ভসই সংবক্ষপ্ত 

রূপটি শ্রীকৃয়িে লীলা বিষেক, এিং তা কেনই বনবিথয়শষিাে প্রবতপন্ন কয়েবন । 

তাৎপযথ  ববচার 

 

তাৎপযথ  ববচার 

 

তাৎপযথ  ববচার 

 

তাৎপযথ  ববচার 

 



 ভাগবত-ববচার পাঠ-সহাবিকা                                                                                     

১৪-১৮: ভারাক্রান্ত উদ্ধত্রবর ভগবাত্রনর প্রবত প্রার্থনা বনত্রবেন ও তাাঁ র ৈবহৈা কীতথ ন 

 ৩.৪.১৪ — ভগবাত্রনর অনুগ্রহ োভ কত্রর এবং সাের উবি শ্রবে কত্রর উদ্ধত্রবর প্রবতবক্রিা – 

উদ্ধব বেত্রেন- তহ ববদুর ! পরত্রৈশ্বর ভগবান কতৃথ ক এইভাত্রব অনুগৃহীত হত্রি এবং তাাঁ র সাের উবি শ্রবে কত্রর গভীর আত্রবত্রগ আৈার কে 

রুদ্ধ হত্রিবিে, এবং শরীর তরাৈাবিত হত্রিবিে । তখন আবৈ আৈার অশ্রু ৈুত্রি কৃতাজ্ঞবেপুত্রট তাাঁ ত্রক এই রকৈ বত্রেবিোৈ ।  

 ৩.৪.১৫ — ভত্রির কাত্রি চতুবগথ সুেভ হওিা সত্রেও ভত্রির একৈাে আকাঙ্ক্ষা কৃেত্রসবা োভ – 

তকা েীশ তত পােসত্ররাজভাজাং  সুদুেথত্রভাঽত্রর্থিু চতুিথপীহ । 

তর্াবপ নাহং প্রবৃত্রোবৈ ভূৈন্  ভবৎপোত্রোজবনত্রিবত্রোৎসুকুঃ ॥ 

তহ প্রভু! তয ভি আপনার শ্রীপােপত্রদ্মর অপ্রাকৃত তপ্রৈৈিী তসবাি যুি, তাাঁ র কাত্রি ধ্ৈথ, অর্থ, কাৈ এবং তৈাক্ষ এই চতুবথত্রগথর ৈত্রধ্য 

তকানটিই দুেথভ নি । বকন্তু তহ ৈহান! আবৈ তকবে আপনার চরোরববত্রন্দর তপ্রৈৈিী তসবাত্রতই যুি হত্রত চাই । 

 

বসদ্ধান্ত ববচার – েগিায়নে ভপ্রৈৈেী ভসিাে েুি েয়িো কেনও সােুজয িা েগিায়নে ভেহবনগথত েবিেটা ব্রহ্ময়জযাবতয়ত লীন হয়ে 

োওোে ৈুবি স্বীকাে কয়েন না ।  

 শুদ্ধ েি ভকিল েগিায়নে ভসিায়তই েুি হয়ত চান এিং তাাঁ ে িযবিগত লায়েে ভকান েকৈ বচন্তা বতবন কয়েন না । 

 ৩.৪.১৬ — ভগবাত্রনর েীোববোস পরস্পর ববত্ররাধ্ী – 

তহ প্রভু! আপবন তয বনবিি হওিা সত্রেও কৈথ কত্ররন, জন্মরবহত হত্রিও জন্ম স্বীকার কত্ররন, কাত্রের বনিন্তা হওিা সত্রেও শত্রুভত্রি পোিন 

কত্ররন ও দুত্রগথ আশ্রি গ্রহে কত্ররন, এবং আিরবত হত্রিও বহু েী পবরবৃত হত্রি গৃহি আশ্রৈ স্বীকার কত্ররন- এই সৈস্ত ববিত্রির সৈাধ্ান 

করত্রত বগত্রি ববদ্বান ঋবিত্রেরও বুবদ্ধ সংশত্রির দ্বারা বখন্ন হি ।  

 

ভগবাত্রনর পরস্পর ববত্ররাধ্ী েীোববোস ও তাাঁ ত্রের সৈাধ্ান 

 েগিান সম্বয়ন্ধ েতটুকু জ্ঞান তাাঁ ো অজথ ন কয়েয়েন তাই তাাঁ য়েে জনয পেথাপ্ত, ভকননা েগিায়নে েিো তাাঁ ে অপ্রাকৃত লীলাকর্া শ্রিে এিং কীতথ ন 

কয়ে সন্তুষ্ট র্ায়কন । তা তাাঁ য়েে সি েকৈ অপ্রাকৃত আনন্দ োন কয়ে । বকন্তু েগিায়নে ভকান ভকান লীলা এই প্রকাে শুদ্ধ েিয়েে কায়েও পেস্পে 

বিয়োধ্ী িয়ল ৈয়ন হে, এিং তাই উদ্ধি েগিায়নে কায়ে তাাঁ ে লীলাে কয়েকটি পেস্পেবিয়োধ্ী ঘটনা সম্বয়ন্ধ বজজ্ঞাসা কয়েয়েন । 

 পেস্পেবিয়োধ্ী ঘটনাসৈূহ – 

 পেয়ৈশ্বে েগিান ও বনবিথয়শষ ব্রয়হ্মে ৈয়ধ্য ভকান পার্থকয ভনই । তাহয়ল েগিান এত সৈস্ত কােথকলাপ সম্পােন কয়েন বক কয়ে, 

ভেোয়ন বনবিথয়শষ ব্রহ্ম সম্বয়ন্ধ িলা হয়েয়ে ভে, তাে জড় জগয়ত অর্িা বচৎ জগয়ত ভকান বকেু কেেীে ভনই ? 

 েগিান েবে জন্মেবহত হন, তাহয়ল বতবন িসুয়েি ও ভেিকীে পুেরূয়প জন্ম গ্রহে কয়েবেয়লন বক কয়ে ? 

 ৈহা েেসরূপ কালও তাাঁ ে েয়ে েীত, তিুও েগিায়নে জড়াসয়ন্ধে সয়ঙ্গ েুদ্ধ কোে সৈে তাে েয়ে েীত হয়ে দূয়গথ আশ্রে গ্রহে 

কয়েবেয়লন ।  

 বেবন তাাঁ ে বনয়জে ৈয়ধ্যই পূেথ, বতবন িহু স্ত্রী ভলায়কে সয়ঙ্গ আনন্দ উপয়োগ কয়েন ভকন ? িহু স্ত্রীে পাবনগ্রহে কয়ে, একজন গৃহয়স্থে 

ৈত বতবন ভকন পুে কনযা, বপতা ৈাতা আবে আত্মীেস্বজনয়েে সয়ঙ্গ আনন্দ উপয়োগ কয়েন ? 

 এই আপাতবিয়োধ্ী ঘটনািলী ৈহাজ্ঞানী বিদ্বৎ জনয়েেও বিয়ৈাবহত কয়ে, এিং এইোয়ি বিয়ৈাবহত হয়ে তাাঁ ো িুঝয়ত পায়েন না ভে, বনবিেতাই 

সতয নাবক তাাঁ ে কােথকলাপগুবল শুধু্ অবেনে ৈাে । 

 সৈাধ্ান এই ভে, এই জড় স্তত্রর ভগবাত্রনর করেীি বকিু তনই । তাাঁ র সৈস্ত কাযথকোপ অপ্রাকৃত । জড়িােী ৈয়নাধ্ৈীয়েে পয়ক্ষ তা হৃেেঙ্গৈ 

কো কেনই সেি নে । বকন্তু অপ্রাকৃত েিয়েে কায়ে তা ভৈায়টই আশ্চয়েথে বিষে নে । পেৈতয়ত্ত্বে ব্রহ্ম উপলবব্ধে ধ্ােো অিশযই সৈস্ত জড় 

কােথকলায়পে বনয়ষধ্সূচক, বকন্তু পেব্রয়হ্মে ধ্ােনা অপ্রাকৃত কােথকলায়প পূেথ । বেবন ব্রহ্ম এিং পেব্রয়হ্মে পার্থকয সম্বয়ন্ধ অিগত, বতবনই হয়েন 

প্রকৃত পেৈার্থিােী । েগিায়নে কােথকলায়পে ের্ার্থ বিয়্ষে েীষ্ময়েি কতৃথ ক (শ্রীৈদ্ভাগিয়ত ১/৯/১৬) বনয়নািোয়ি িেথনা কো হয়েয়ে- 

তাৎপযথ  ববচার 

 

তাৎপযথ  ববচার 
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ন হযসয কবহথ বচদ্রাজন্ পুৈান্ ভিে বিবধ্ৎবসতম্ । 

েবদ্ববজজ্ঞাসো েুিা ৈুহযবন্ত কিয়োহবপ বহ । । 

 ৩.৪.১৭ — ভগবাত্রনর পরস্পর ববত্ররাধ্ী েীোি উদ্ধত্রবরও ববত্রৈাহন – 

তহ প্রভু! কাত্রের দ্বারা অখবেত, অন্তহীন জ্ঞান সৈবেত, এবং সংশিরবহত হওিা সত্রেও আপবন তয আৈাত্রক তেত্রক এত্রন আৈার পরাৈশথ 

গ্রহে করত্রতন, আপবন তৈাহপ্রাপ্ত না হত্রিও তয, তৈাহাচ্ছত্রন্নর ৈত্রতা এই সব আচরে করত্রতন, তা আৈাত্রক ববত্রৈাবহত করত্রি । 

 

 উদ্ধি কেনও বিয়ৈাবহত হনবন, বকন্তু বতবন এোয়ন িয়লয়েন ভে, এই সৈস্ত পেস্পে -বিয়োধ্ী বিষে তাাঁ য়ক বিয়ৈাবহত কেয়ে । শ্রীকৃি এিং 

উদ্ধয়িে এই আয়লাচনাে উয়েশয বেল বনকয়ট উপবিষ্ট মৈয়েয়েে কলযান সাধ্ন কো ।  

 েগিায়নে এই সৈস্ত কােথকলাপ পেস্পে বিয়োধ্ী িয়ল ৈয়ন হে, েবেও তাাঁ ে কােথকলায়প ভকান েকৈ বিয়োধ্ ভনই । তাই, তায়েে িযােযা কোে 

ভচষ্টা না কয়ে ের্াের্োয়ি গ্রহে কোই ভশ্রে । 

 ৩.৪.১৮ — চতুুঃত্র্াকী ভাগবত্রতর জ্ঞান শ্রবত্রে উদ্ধত্রবর আগ্রহ এবং ভগবানত্রক বেথত্রনর অনুত্ররাধ্ – 

তহ প্রভু! আপবন আপনার বনত্রজর রহসয প্রকাশ কত্রর, তয পরৈ গুহয জ্ঞান ব্রহ্মাত্রক বত্রেবিত্রেন, তা যবে আৈাত্রের গ্রহত্রের তযাগয বত্রে ৈত্রন 

কত্ররন, তাহত্রে কৃপা কত্রর তা বযাখযা করুন । তা শ্রবে করত্রে আৈরা অনািাত্রস সংসার দুুঃখ অবতক্রৈ করত্রত পারব । 

 

ভত্রির প্রকৃত দুুঃখ ও তার বনবৃবত্তর উপাি 

উদ্ধয়িে ৈত শুদ্ধ েয়িে ভকান েকৈ ভেশ হে না, ভকননা বতবন বনেন্তে েগিায়নে অপ্রাকৃত ভপ্রৈৈেী ভসিাে েুি । েগিায়নে সঙ্গ ভর্য়ক িবঞ্চত 

হওোে ফয়লই ভকিল েয়িো দুুঃে অনুেি কয়েন । বনরন্তর ভগবাত্রনর েীো স্মরে ভিত্রক জীববত রাত্রখ, এিং তাই উদ্ধি েগিায়নে কায়ে 

অনুয়োধ্ কয়েবেয়লন ভে, বতবন ভেন কৃপাপূিথক তাাঁ ে কায়ে শ্রীৈদ্ভাগিয়তে জ্ঞান প্রকাশ কয়েন, ো বতবন পূয়িথ ব্রহ্মায়ক বেয়েবেয়লন । 

১৯-২২: ভগবাত্রনর কাি তর্ত্রক শ্রবে কত্রর উদ্ধত্রবর বেবরকাশ্রৈ  গৈন  

 ৩.৪.১৯ — উদ্ধত্রবর হৃেত্রির বাসনা শ্রবে কত্রর শ্রীকৃে কতৃথ ক উদ্ধবত্রক স্বীি বিবত সম্বত্রন্ধ উপত্রেশ প্রোন – 

আবৈ যখন পরত্রৈশ্বর ভগবানত্রক আৈার হৃেত্রির বাসনার কর্া বত্রেবিোৈ, তখন কৈেনিন ভগবান আৈাত্রক তাাঁ র অপ্রাকৃত বিবত সম্বত্রন্ধ 

উপত্রেশ বেত্রিবিত্রেন । 

 

 েগিান েেন চতুুঃয়্াকী োগিত (২/৯/৩৩-৩৬) িযােযা কেবেয়লন, তেনও তাাঁ ে অপ্রাকৃত বস্থবত সম্বয়ন্ধ ব্রহ্মায়ক পেথন্ত বতবন িলনবন । েগিান 

তাাঁ ে অপ্রাকৃত বস্থবতে কর্া ভকিল উদ্ধিয়কই িয়লবেয়লন । 

 ভে সৈস্ত েি কৈথবৈশ্রা েবি এিং ভোয়গে প্রবত আকৃষ্ট, তায়েে কায়ে েগিান এই ভগাপনীে এিং অন্তেঙ্গ ভপ্রৈ সচোচে প্রকাশ কয়েন না । 

 ৩.৪.২০ — ববরহকাতর বচত্রত্ত উদ্ধত্রবর উপবিবত – 

আবৈ আৈার গুরু পরত্রৈশ্বর ভগবান শ্রীকৃত্রের কাত্রি পরৈ তেজ্ঞাত্রনর পন্থা অধ্যিন কত্রর, তাাঁ র শ্রীপােপত্রদ্ম প্রোৈ ও তাাঁ ত্রক প্রেবক্ষেপূবথক 

ববরহকাতর বচত্রত্ত এখাত্রন উপবিত হত্রিবি । 

 

 বযবি ভাগবত শ্রীউদ্ধব – শ্রীউদ্ধয়িে জীিন হয়ে েগিান কতৃথ ক প্রর্য়ৈ ব্রহ্মায়ক প্রেত্ত চতুুঃয়্াকী োগিয়তে প্রতযক্ষ প্রবতরূপস্বরূপ । ৈাোিােীো 

তায়েে অদ্বদ্বতিায়েে বনবিথয়শষ বসদ্ধান্ত অনুয়ৈােন কোে জনয শ্রীৈদ্ভাগিয়তে এই চােটি অতযন্ত ৈহান এিং গুরুত্বপূেথ ভ্ায়কে বেন্ন প্রকাে অর্থ 

বিয়্ষে কয়ে । ভসই ধ্েয়নে অপ্রাৈাবেক জল্পনা-কল্পনাকােীয়েে ের্ার্থ উত্তে এোয়ন ভেওো হয়েয়ে । 

তাৎপযথ  ববচার 
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শঙ্করাচাত্রযথর অবিান ও উত্রেশয – 

 অনাবধ্কােী শুষ্ক ৈয়নাধ্ৈীো শঙ্কোচায়েথে অিস্থান ও উয়েশয অনর্থক শ্রীপাে শঙ্কোচায়েথে শেে গ্রহে কয়ে, বকন্তু শঙ্কোচােথ কেনও শ্রীকৃয়িে 

শ্রীপােপয়দ্ম অপোধ্ কয়েনবন । শ্রীদ্বচতনয ৈহাপ্রেুে ৈয়ত শ্রীপাে শঙ্কোচােথ ভকান এক বিয়শষ উয়েশয সাধ্য়নে জনয ৈাোিাে েশথন প্রচাে 

কয়েবেয়লন। আত্মাে অবস্তয়ত্ত্ব অবিশ্বাসী েগিৎ বিয়দ্বষী ভিৌদ্ধ েশথনয়ক পোস্ত কোে জনয এই প্রকাে েশথয়নে প্রয়োজন বেল, বকন্তু তাে উয়েশয এই 

বেল না ভে, এই বসদ্ধান্ত বচেকাল জনয গ্রহে কো ভহাক । ভসটি বেয়লা একটা জরুেী অিস্থা । শঙ্কোচােথ তাাঁ ে েগিদ্গীতাে োয়ষয শ্রীকৃিয়ক পেয়ৈশ্বে 

েগিান িয়ল স্বীকাে কয়েয়েন । ভেয়হতু বতবন বেয়লন শ্রীকৃয়িে একজন ৈহান েি, তাই বতবন শ্রীৈদ্ভাগিয়তে টীকা ভলোে সাহস কয়েনবন, 

ভকননা তাহয়ল েগিান শ্রীকৃয়িে শ্রীপােপয়দ্ম সোসবেোয়ি অপোধ্ হত । 

শ্রীৈদ্ভাগবত কাত্রের জনয নি ? – 

 োো ধ্ৈথ,অর্থ, ইবন্দ্রে সুেয়োগ এিং চেয়ৈ ৈুবিে আকাঙ্ক্ষী, শ্রীৈদ্ভাগিত প্রকৃতপয়ক্ষ তায়েে জনয নে, তাই তা হৃেেঙ্গৈ কোে ভচষ্টা কেয়ত শ্রীল 

িযাসয়েি তায়েেয়ক বিয়শষোয়ি বনয়ষধ্ কয়েয়েন । (শ্রীৈদ্ভাগিত ১/১/২) । শ্রীৈদ্ভাগিয়তে ৈহান োষযকাে শ্রীধ্ে স্বাৈীও অিশযই ভৈাক্ষিােী এিং 

অদ্বদ্বতিােীয়েে শ্রীৈদ্ভগিত চচথ া কেয়ত বনয়ষধ্ কয়েয়েন । 

শ্রীৈদ্ভাগবত হৃেিঙ্গত্রৈর শতথ  – 

 উদ্ধয়িে ৈত েগিৎ ভপ্রৈ জাগবেত না হয়ল-বনেন্তে েগিৎ ভপ্রৈজবনত বিেহ অনুেি না কেয়ল, ো মচতনয ৈহাপ্রেুও প্রেশথন কয়েবেয়লন- 

শ্রীৈদ্ভাগিয়তে সােস্বরূপ এই চােটি ভ্ায়কে প্রকৃত অর্থ হৃেেঙ্গৈ কো োে না । 

 ৩.৪.২১ — ভগবাত্রনর েশথনববরত্রহ উন্মত্ত এবং ভগবাত্রনরই উপত্রেশক্রত্রৈ বেবরকাশ্রত্রৈ গৈত্রনােযত উদ্ধব – 

তহ বপ্রি ববদুর ! তাাঁ র েশথন-আনন্দ তর্ত্রক ববিত হওিার ফত্রে আবৈ এখন উন্মত্রত্তর ৈত্রতা হত্রিবি এবং তসই তবেনা অপত্রনােত্রনর জনয 

আবৈ এখন সঙ্গ োত্রভর জনয বহৈােত্রির বেবরকা আশ্রত্রৈ যাবচ্ছ, তয সম্বত্রন্ধ বতবনই আৈাত্রক উপত্রেশ বেত্রিবিত্রেন । 

 

ভগবাত্রনর ববরহ এবং বৈেন – 

উদ্ধয়িে ৈয়তা েগিদ্ভি েগিায়নে বিেহ এিং বৈলন এই দুই অনুেূবতে ৈাধ্যয়ৈ বনেন্তে েগিায়নে সাহচেথ কয়েন । েগিায়নে শুদ্ধ েি েগিায়নে 

অপ্রাকৃত ভসিা ভর্য়ক পলয়কে জনযও বিেত হন না । েগিায়নে ভসিা সম্পােন কোই শুদ্ধ েয়িে ৈুেয িৃবত্ত । উদ্ধয়িে পয়ক্ষ েগিায়নে বিেহ অসহয 

বেল, তাই েগিায়নে আয়েশ অনুসায়ে বতবন িেবেকা আশ্রৈ অবেৈুয়ে োো কয়েবেয়লন, ভকননা েগিায়নে আয়েশ এিং েগিান স্বেং অবেন্ন । েতক্ষে 

ৈানুষ েগিায়নে আয়েশ পালয়ন েুি র্ায়ক, ততক্ষে তাাঁ ে ভর্য়ক ভকউ িাস্তবিকোয়ি বিবেন্ন হে না । 

 ৩.৪.২২ — বেবরকাশ্রত্রৈ তোক কেযাত্রের উত্রেশয নরনারািে ঋবির েীঘথকাে তপসযা – 

তসই বেবরকা আশ্রত্রৈ ভগবান নর এবং নারািে নাৈক ঋবিরূত্রপ অবতরে কত্রর সম্সত সৎ জীবািাত্রের কেযাত্রের জনয েীঘথকাে ধ্ত্রর 

কত্রঠার তপসযা করত্রিন । 

 
মিকুন্ঠ এিং ব্রহ্ময়জযাবত সৈবিত বচোকায়শে গ্রহপুয়েে প্রবতবনবধ্ত্ব কয়ে চােটি েগিদ্ধাৈ েয়েয়ে । ভসগুবল হয়ে - িেবেকাশ্রৈ, োয়ৈশ্বে, জগন্নার্পুেী 

এিং দ্বােকা । 

২৩-২৭: উদ্ধত্রবর কাত্রি ববদুত্ররর আধ্যাবিক জ্ঞান অত্রেিে  

 ৩.৪.২৩ — উদ্ধত্রবর কাি তর্ত্রক সুহৃেবত্রগথর ববনাশবাতথ া শ্রবে কত্রর বেবযজ্ঞান দ্বারা ববদুত্ররর স্বীি তশাক প্রশৈন – 

শ্রীশুকত্রেব তগাস্বাৈী বেত্রেন- উদ্ধত্রবর কাি তর্ত্রক ববদ্বান ববদুর তাাঁ র আিীস্বজন এবং বনু্ধবান্ধবত্রের বাতথ া শ্রবে কত্রর, বেবয জ্ঞাত্রনর দ্বারা 

তাাঁ র অসহয তশাক প্রশবৈত কত্ররবিত্রেন । 

 
 বশক্ষা ববচার – েগিদ্গীতাে িলা হয়েয়ে ভে, েীঘথকাল ভেয়হে সয়ঙ্গ সম্পবকথ ত র্াকাে ফয়ল আত্মীেস্বজন এিং িনু্ধিান্ধিয়েে বিনায়শ ভশাক কো 

ভৈায়টই আশ্চেথজনক নে, তয়ি উচ্চতে বেিযজ্ঞায়নে দ্বাো এই ভশাকয়ক প্রশবৈত কোে উপাে জানা কতথ িয । 

তাৎপযথ  ববচার 

 

তাৎপযথ  ববচার 

 

তাৎপযথ  ববচার 

 



 ভাগবত-ববচার পাঠ-সহাবিকা                                                                                     

 ৩.৪.২৪ — বেবরকাশ্রত্রৈ গৈত্রনােযত উদ্ধত্রবর প্রবত ববদুত্ররর উবি – 

ভগবাত্রনর তশ্রষ্ঠ ভি উদ্ধব যখন বেবরকা আশ্রত্রৈ চত্রে যাবচ্ছত্রেন, তখন কুরুত্রশ্রষ্ঠ ববদুর তাাঁ র প্রবত তেহ এবং ববশ্বাসবশত এই কর্াগুবে 

বত্রেবিত্রেন ।  

 

 বশক্ষা ববচার – ভিত্রের ৈত্রধ্য ববনীত এবং নম্র আচরত্রের বববধ্ 

িেয়স নিীন হয়লও উদ্ধি েগিদ্ভবিয়ত অতযন্ত উন্নত বেয়লন, এিং তাই এোয়ন তাাঁ য়ক েগিায়নে েিয়েে ৈয়ধ্য ভশ্রষ্ঠ িয়ল িেথনা কো হয়েয়ে । বিদুে 

ভসই কর্া োলোয়ি জানয়তন এিং তাই বতবন উদ্ধিয়ক এত সন্মায়নে সয়ঙ্গ সয়ম্বাধ্ন কয়েয়েন । েিয়েে ৈয়ধ্য বিনীত এিং নম্র আচেয়েে এইটিই 

হয়ে বিবধ্ । 

 ৩.৪.২৫ — ভগবাত্রনর তসবকত্রের সবথে ববচরে করার উত্রেশয – 

ববদুর বেত্রেন- তহ উদ্ধব ! তযত্রহতু ভগবাত্রনর তসবত্রকরা অনযত্রের তসবা করার জনয সবথে ববচরে কত্ররন, তাই ভগবান স্বিং তয জ্ঞান 

আপনাত্রক প্রোন কত্ররত্রিন, তসই আি-তেজ্ঞান কৃপাপূবথক বেথনা করা আপনার পত্রক্ষ সবথত্রতাভাত্রব উপযুি ।  

 

বেবযজ্ঞান 

 বক এবং তকন? – এটিই হয়ে প্রকৃত জ্ঞান ো ৈানবসৈাত্রজর প্রকৃত ৈঙ্গে সাধ্ত্রন সাহাযয করত্রত পাত্রর ।  

 জড় জ্ঞাত্রনর সাত্রর্ এর পার্থকয – আহাে, বনদ্রা, েে এিং মৈরু্ন সম্বন্ধীে ভে জ্ঞান, ো বিবেন্ন শাো - প্রশাোে বিস্তাবেত হয়ে তর্াকবর্ত জ্ঞায়নে 

উন্নবত সাধ্ন কয়েয়ে, তা সিই ক্ষেস্থােী । জীি তাাঁ ে জড় ভেহ নে, পক্ষান্তয়ে ভস হয়ে পেয়ৈশ্বে েগিায়নে বিবেন্ন অংশ, এিং তাই তাে আত্মজ্ঞায়নে 

পূনজথ াগেে কো অতযন্ত আিশযক । এই জ্ঞান বিনা ৈানি জীিন িযর্থ হে ।  

 কাত্রের কাত্রি এইটি পাওিা যাি ? – এই অতযন্ত গুরুত্বপূেথ কাজটিে োে েগিান শ্রীবিিুে ভসিকয়েে উপে নযস্ত হয়েয়ে, এিং তাই তাাঁ ো 

পৃবর্িীয়ত ও ব্রহ্মায়ণ্ডে অনযানয গ্রহয়লায়ক বিচেে কয়েন । েগিায়নে ভসিকোই হয়েন সৈায়জে প্রকৃত ভসিক । জনসাধ্ােেয়ক অপ্রাকৃত জ্ঞায়নে 

আয়লাক প্রোন কো োড়া ৈানিসৈায়জ তাাঁ য়েে আে ভকান উয়েশয ভনই । 

 এর তযাগয প্রার্ী কারা ? – তা ৈানিসৈায়জ, বিয়শষ কয়ে েগিদ্ভবিয়ত অতযন্ত উন্নত বিদুয়েে ৈয়তা িযবিয়েে কায়ে বিতেে কোে ভোগয বিষে।  

 বকভাত্রব োভ করত্রত হি ? – প্রকৃত বেিযজ্ঞান েগিান ভর্য়ক উদ্ধি, উদ্ধি ভর্য়ক বিদুে এইোয়ি গুরু-বশষয পেম্পোে ৈাধ্যয়ৈ অিতেে কয়ে ।  

 বকভাত্রব কখনও োভ করা যাি না ? – এই পেৈ বেিযজ্ঞান কুতাবকথ ক আবে তর্াকবর্ত জ্ঞানীয়েে অপূেথ জল্পনা-কল্পনাে ৈাধ্যয়ৈ কেনও লাে 

কো োে না । 

 কার কাি তর্ত্রক গ্রহে করা উবচত ? – শ্রীদ্বচতনয ৈহাপ্রেু উপয়েশ বেয়েয়েন ভে, এই বেিযজ্ঞান োাঁ ে কায়েই পাওো োে, তা বতবন ব্রাহ্মে, শূদ্র, 

গৃহস্থ িা সন্নযাসী োই ভহান না ভকন - েবে বতবন কৃিতত্ত্বয়িত্তা হন, তাহয়ল তাাঁ ে কাে ভর্য়কই তা গ্রহে কো উবচত । বেবন কৃিতত্ত্ব- বিজ্ঞান তত্ত্বত 

অিগত, বতবনই প্রকৃতপয়ক্ষ সদু্গরু । 

 ৩.৪.২৬ — উদ্ধব কতৃথ ক ববদুরত্রক বেবযজ্ঞান প্রাপ্ত মৈত্রেত্রির প্রবত বনত্রেথ শ – 

শ্রীউদ্ধব বেত্রেন- আপবন ৈহবিথ মৈত্রের কাত্রি জ্ঞান প্রাপ্ত হত্রত পাত্ররন, বযবন বনকত্রটই অবিান করত্রিন এবং বযবন বেবযজ্ঞান প্রাপ্ত হওিার 

ফত্রে পূজনীি । এই ৈতথ যত্রোক তযাগ করার ঠিক পূত্রবথ ভগবান স্বিং তাাঁ ত্রক উপত্রেশ বেত্রিবিত্রেন ।   

 

 বশক্ষা ববচার – ৈযথ াো-বযবতক্রৈ 

 পােৈাবর্থক তত্ত্বজ্ঞায়ন বনিাত হয়লও, ৈেথাো-িযবতক্রৈ িা ধৃ্ষ্টতা পূিথক ভশ্রষ্ঠতে িযবি ভক অবতক্রৈ কোে অপোধ্ সম্বয়ন্ধ সািধ্ান র্াকা উবচত ।  

 এর ফোফে – শায়স্ত্রে বনয়েথ শ অনুসায়ে ৈেথাো িযবতক্রয়ৈে বিষয়ে অতযন্ত সতকথ  হওো উবচত, ভকননা তাে ফয়ল আেু, ঐশ্বেথ, েশ, পুেয, এিং 

সাো জগয়তে আশীিথাে ক্ষে হয়ে ভেয়ত পায়ে । বেিয জ্ঞায়ন বনিাত হয়ত হয়ল পােৈাবর্থক বিজ্ঞায়নে পন্থা জানা অতযন্ত আিশযক । 

 বিদুে উদ্ধিয়ক তাাঁ ে গুরুরূয়প িেে কেয়ত  ভচয়েবেয়লন, বকন্তু উদ্ধি ভসই পে গ্রহে কেয়ত অস্বীকাে কয়েন ভকননা বিদুে বেয়লন উদ্ধয়িে বপতাে 

িেসী এিং তাই উদ্ধি তাাঁ য়ক তাাঁ ে বশষযরূয়প গ্রহে কেয়ত চানবন, বিয়শষ কয়ে মৈয়েে েেন বনকয়টই উপবস্থত বেয়লন ।  

তাৎপযথ  ববচার 

 

তাৎপযথ  ববচার 

 

তাৎপযথ  ববচার 
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 বনেৈ হয়ে ভে, ভশ্রষ্ঠতে িযবিে উপবস্থবতয়ত সুয়োগয এিং পূেথ জ্ঞানী হওো সয়ত্ত্বও, উপয়েশ বেয়ত আগ্রহী হওো উবচত নে । 

 ভেয়হতু উদ্ধি এিং মৈয়েে উেেই সোসবেোয়ি েগিান কতৃথ ক উপবেষ্ট হয়েবেয়লন, তাই বিদুে িা অনয ভে ভকান িযবিে গুরু হওোে ভোগযতা 

দুইজয়নেই বেল, বকন্তু মৈয়েে িেয়স প্রিীে হওোে ফয়ল গুরু হওোে প্রর্ৈ অবধ্কাবে বেয়লন, বিয়শষ কয়ে বিদুয়েে জনয বেবন বেয়লন উদ্ধি ভর্য়ক 

িেয়স অয়নক িড় ।  

 লাে এিং েশ সংগ্রয়হে জনয সস্তা গুরু হওোে িাসনা কো উবচত নে নে, পক্ষান্তয়ে, েগিায়নে ভসিাে জনযই ভকিল গুরু হওো উবচত । েগিান 

কেনই ৈেথাো-িযবতক্রৈ সহয কেয়ত পায়েন না । বনয়জে িযবিগত লাে এিং েয়শে জনয িয়োয়জযষ্ঠ গুরুে প্রাপয সন্মান কেনও অবতক্রৈ কো 

উবচত নে । পােৈাবর্থক উন্নবত সাধ্য়নে পয়র্ কপট গুরু হওোে দৃষ্টটা অতযন্ত বিপজ্জনক । 

 ৩.৪.২৭ — যৈুনার তীত্রর ববদুত্ররর সাত্রর্ কৃে কর্া সংোত্রপ রাবেযাপনাত্রন্ত  উদ্ধত্রবর তসই িান হত্রত প্রিান – 

শুকত্রেব তগাস্বাৈী বেত্রেন- তহ রাজন্! যৈুনার তীত্রর ববদুত্ররর সত্রঙ্গ ভগবাত্রনর বেবয নাৈ, যশ, গুে, ইতযাবে সম্বত্রন্ধ আত্রোচনা কত্রর উদ্ধব 

গভীর তশাত্রক অবভভূত হত্রিবিত্রেন । তসই রাবেটি তযন ৈুহূত্রতথ র ৈত্রতা অবতবাবহত হত্রিবিে । তারপর বতবন তসখান তর্ত্রক প্রিান কত্ররবিত্রেন। 

 
এোয়ন শ্রীকৃয়িে সম্বয়ন্ধ বিশ্বৈূবতথ  শেটি িযিহৃত হয়েয়ে । উদ্ধি ও বিদুে উেয়েই শ্রীকৃয়িে অন্তধ্থায়নে ফয়ল গেীেোয়ি িযবর্ত হয়েবেয়লন, এিং 

তাাঁ ো েতই েগিায়নে বেিয নাৈ, েশ এিং গুয়েে আয়লাচনা কয়েবেয়লন, ততই তাাঁ ো েগিায়নে রূপ তাাঁ ো সিথে ভেেয়ত পাবেয়লন । েগিায়নে এই 

বেিযরূপ এইোয়ি েশথন কো বৈর্যা নে অর্িা কাল্পবনক নে, পক্ষান্তয়ে, তা হয়ে পেৈ সতয ।     

২৮-৩২: ভগবাত্রনর অন্তধ্থাত্রনর পর উদ্ধত্রবর ববত্রশি ভূবৈকা  

 ৩.৪.২৮ — পরীবক্ষৎ ৈহারাত্রজর প্রশ্ন – 

রাজা বজজ্ঞাসা করত্রেন- সৈস্ত বীর তযাদ্ধাত্রের েেপবতত্রের েেপবত বৃবে এবং তভাজবংশীত্রিরা ব্রহ্মশাত্রপ ববনষ্ট হত্রে, বেত্রোত্রকর অধ্ীশ্বর 

ভগবান শ্রীহবরও যখন তাাঁ র েীো সংবরে কত্ররবিত্রেন, তাহত্রে তকবে উদ্ধব বকভাত্রব অববশষ্ট রইত্রেন? 

 

 শ্রীল জীি ভগাস্বাৈীে ৈয়ত বনধ্নম শেটিে অর্থ েগিায়নে বেিয ধ্াৈ । বন শেটিে অর্থ সয়িথাচ্চ, এিং ধ্নম্ শেটিে অর্থ ঐশ্বেথ  । ভেয়হতু েগিায়নে 

ধ্াৈ অপ্রাকৃত ঐশ্বয়েথে চেৈ প্রকাশ, তাই তাাঁ ে ধ্াৈয়ক িলা োে বনধ্নম্ ।  

 শ্রীল বিশ্বনার্ চক্রিতী ঠাকুে আকৃবতম শেটিে অর্থ স্পষ্টীকেে কয়ে িয়লয়েন, লীলা । আ শয়েে অর্থ পূেথ, এিং কৃবতম শেটিে অর্থ বেিয লীলা 

সৈূহ । তাই শ্রীৈদ্ভাগিয়তে ঐকাবন্তক পাঠকয়েে জীি ভগাস্বাৈী এিং বিশনার্ চক্রিতী প্রৈুে ৈহান আচােথয়েে টীকা এিং োষয অনুসেে কো 

প্রয়োজন । োো েগিায়নে েি নে, তায়েে কায়ে এই সৈস্ত আচােথয়েে োষয ও িযােযা িযাকেয়েে িাকযজাল ৈয়ন হয়ত পায়ে, বকন্তু গুরুপেম্পো 

ধ্াোে বনষ্ঠািান অধ্যেনকােীে কায়ে ৈহান আচােথয়েে বিয়্ষে সিথয়তাোয়ি সৈীচীন ।   

 উপগত্রতিু শেটিও তাৎপেথপূেথ । িৃবি এিং ভোজিংয়শে সৈস্ত সেয়সযো সোসবেোয়ি েগিদ্ধাৈ প্রাপ্ত হয়েবেয়লন ।  

 কেনও কেনও, েগিদ্ধায়ৈ উন্নীত হয়ত চয়লয়েন ভে েি, বতবন ঔৎসুকযিশত পৃবর্িী ভর্য়ক উচ্চতে ভলায়কে ঐশ্বয়েথে প্রবত বকেুটা আকৃষ্ট হয়ত 

পায়েন, এিং পুেথতা প্রাবপ্তে পয়র্ তা েশথন কোে ইো কেয়ত পায়েন । বকন্তু িৃবি এিং ভোয়জো সোসবে েগিদ্ধায়ৈ ভপ্রবেত হয়েবেয়লন, ভকননা  

তাাঁ য়েে ভেৌবতক ভকান গ্রহ ভলায়কে প্রবত তায়েে ভকান আকষথে বেল না ।  

 শ্রীল বিশ্বনার্  চক্রিতী ঠাকুে এই ইবঙ্গতও কয়েয়েন ভে, অৈে ভকাষ অবেধ্ান অনুসায়ে, আকৃবত-ে অর্থ ‘ইবঙ্গত’ ।  শ্রীকৃি তাাঁ ে বতয়োধ্ায়নে পে 

উদ্ধিয়ক িেবেকাশ্রয়ৈ োওোে ইবঙ্গত কয়েবেয়লন, এিং েগিায়নে শুদ্ধ েি উদ্ধি েগিদ্ধায়ৈ বফয়ে োওোে পবেিয়তথ  অতযন্ত েত্ন সহকায়ে তা 

পালন কয়ে বেয়লন । এই পৃবর্িী ভর্য়ক েগিায়নে অপ্রকট হওোে পে এোয়ন উদ্ধয়িে একলা র্াকাে ভসটিই বেল কােে ।   

 ৩.৪.২৯ — শ্রীে শুকত্রেব তগাস্বাৈীর উত্তর – ভগবাত্রনর ইচ্ছাই পরৈ কারে, ব্রহ্মশাপ তকবে িেনা ৈাে – 

শ্রীশুকত্রেব তগাস্বাৈী উত্তর বেত্রেন- তহ রাজন্! ব্রাহ্মত্রের অবভশাপ বিে তকবে একটি িেনাৈাে, প্রকৃতপত্রক্ষ ভগবাত্রনর পরৈ ইচ্ছাই তাাঁ র 

েীো সংবরত্রের প্রকৃত কারে বিে । সংখযাি অতযন্ত পবরববধ্থত তাাঁ র পবরবাত্ররর সেসযত্রের ভগবদ্ধাত্রৈ তপ্ররে করার পর, বতবন স্বিং পৃবর্বী 

তযাগ করত্রত ইচু্ছক হত্রি, এইভাত্রব বচন্তা কত্ররবিত্রেন ।  

তাৎপযথ  ববচার 

 

তাৎপযথ  ববচার 

 



 ভাগবত-ববচার পাঠ-সহাবিকা                                                                                     

 

ভগবাত্রনর অন্তধ্থান রহসয 

 এই ভ্ায়ক শ্রীকৃয়িে ভেহতযায়গে বিষয়ে তযক্ষযন্ শেটি অতযন্ত তাৎপেথপূেথ । ভেয়হতু েগিান হয়েন সৎ, বচৎ এিং আনয়ন্দে শাশ্বত বিগ্রহ, তাই 

তাাঁ ে ভেহ এিং আত্মা অবেন্ন । তাহয়ল তাাঁ ে পয়ক্ষ ভেহ তযাগ কয়ে এই পৃবর্িীে দৃবষ্ট ভর্য়ক অপ্রকট হওো বক কয়ে সেি ? অেি এিং ৈাো িােী 

ভেে ৈয়ধ্য েগিায়নে েহসযজনক অন্তধ্থান সম্বয়ন্ধ ৈহা ৈতবিয়োধ্ েয়েয়ে, এিং শ্রীল জীি ভগাস্বাৈী তাাঁ ে কৃিসন্দয়েথ  বিস্তাবেতোয়ি বিয়্ষে কয়ে 

ভসই সৈস্ত ৈূেথ ৈানুষয়েে সয়ন্দহ বনেশন কয়েয়েন ।  

 ব্রহ্মসংবহতাে িেথনা অনুসায়ে েগিায়নে িহু রূপ েয়েয়ে ।  

 এই ভ্ায়ক স্ফীতম শেটিও িযিহাে কো হয়েয়ে, োে  অর্থ হয়ে ভে, বতবন তাাঁ ে বিোটরূপ তযাগ কয়েবেয়লন, তাাঁ ে আবে শাশ্বত রূপ নে,  ভকননা 

তাাঁ ে সৎ-বচৎ-আনন্দৈে রূপ পবেিতথ ন কোে ভকান সোিনা ভনই । েগিায়নে েয়িো এই সেল সতযটি অনাোয়স হৃেেঙ্গৈ কেয়ত পায়েন, বকন্তু 

েগিবদ্বৈুে অেয়িো, হে এই সেল সতযটি হৃেেঙ্গৈ কেয়ত পায়ে না, নেয়তা েগিায়নে বচন্মে বিগ্রয়হে বনতযত্ব বৈর্যা প্রবতপন্ন কোে জনয তকথ -

বিতকথ  কয়ে । তাে কােে হয়ে বিপ্রবলপ্সা নাৈক িদ্ধ জীয়িে ভোষ ।  

 িযিহাবেক অবেজ্ঞতায়তও এেন পেথন্ত ভেো োে ভে, েগিায়নে অপ্রাকৃত বিগ্রহ েিগে কতৃথ ক বিবেন্ন ৈবন্দয়ে পুবজত হন, এিং েগিায়নে সৈস্ত 

েয়িোই িাস্তবিকোয়ি উপলবব্ধ কয়েন ভে, ৈবন্দয়ে েগিায়নে শ্রীবিগ্রহ েগিান ভর্য়ক অবেন্ন ।  

 েগিায়নে অন্তেঙ্গা শবিে এই অবচন্তয কােথ েগিেগীতাে (৭/২৫) িবেথত হয়েয়ে- নাহং প্রকাশুঃ সিথসয ভোগৈাোসৈািৃতুঃ । সকয়লে কায়ে বনয়জয়ক 

প্রকাশ না কোে অবধ্কাে েগিান োয়েন ।  

 পদ্ম পুোয়ে িলা হয়েয়ে, অতুঃ শ্রীকৃিনাৈাবে ন েয়িদ্ গ্রাহযবৈবন্দ্রদ্বেুঃ । েগিায়নে নাৈ এিং রূপ জড় ইবন্দ্রয়েে দ্বাো অনুেি কো োে না, বকন্তু 

বতবন িদ্ধ জীয়িে ভগাচেীেূত হন, তেন বতবন বিোট রূপ ধ্ােন কয়েন । 

 এটি তাাঁ ে রূয়পে একটি অবতবেি জড় প্রেশথন এিং বিয়শষয ও বিয়শষয়েে নযায়েে দ্বাো তা অনুয়ৈােন কো হে । িযাকেয়ে েেন বিয়শষেয়ক বিয়শষয 

ভর্য়ক আলাো কয়ে ভনওো হে, তেন বিয়শষয়েে দ্বাো বিয়শষীকৃত বিষয়েে পবেিতথ ন হে না । ভতৈনই েগিান েেন তাাঁ ে বিোট রূপ তযাগ কয়েন, 

তেন তাাঁ ে শাশ্বত স্বরূয়পে পবেিতথ ন হে না ।  

 পঞ্চৈ স্কয়ন্ধ ভেো োয়ি েগিান বকোয়ি বিবেন্ন রূয়প বিবেন্ন ভলায়ক পূবজত হন, এিং বকোয়ি এই পৃবর্িীয়তও বিবেন্ন ৈবন্দয়ে বতবন পূবজত হন ।  

 শ্রীল জীি ভগাস্বাৈী এিং শ্রীল বিশ্বনার্ চক্রিতী ঠাকুে তাাঁ য়েে টীকাে মিবেক শাস্ত্র ভর্য়ক প্রাৈাবেক উদৃ্ধবত বেয়ে েগিায়নে বতয়োধ্ান সম্বয়ন্ধ বিস্তাবেত 

োয়ি বিচাে কয়েয়েন । এই গ্রয়ন্থে আেতন িৃবদ্ধ না কোে উয়েয়শয আৈো এোয়ন আে ভসগুবল উয়েে কেবে না ।  

 ক্ষীয়োেকশােী বিিুে কায়ে প্রার্থনাকােী ব্রহ্মাে বনৈন্ত্রয়ে েগিান অিতেে কয়েবেয়লন, তেন সৈস্ত বিিুরূপসৈূহ তাাঁ ে ৈয়ধ্য বৈবলত হয়েয়েয়লন, 

এিং তাাঁ ে উয়েশয সাধ্য়নে পে, তাাঁ ো সকয়ল আিাে ের্ােীবত তাাঁ ে ভর্য়ক আলাো হয়ে োন ।  

 ৩.৪.৩০ — উদ্ধবত্রক বনত্রি ভগবাত্রনর বচন্তা – 

আবৈ এই জড় জগত্রতর দৃবষ্ট তর্ত্রক অপ্রকট হত্রে, আৈার তশ্রষ্ঠ ভি উদ্ধবই তকবে আৈার সম্বন্ধীি তেজ্ঞান সৈযক্ভাত্রব অবগত হওিার 

তযাগয হত্রবন ।  

 

 এই ভ্ায়ক জ্ঞানং ৈোশ্রিম কর্াটি তাৎপেথপূেথ । বেিযজ্ঞান বতনটি বিোয়গ বিেি, ের্া-  

 বনবিথয়শষ ব্রহ্মজ্ঞান,  

 সিথান্তেথাৈী পেৈাত্মাজ্ঞান ও  

 েগিায়নে স্বরূপজ্ঞান ।  

 এই বতনটিে ৈয়ধ্য পেয়ৈশ্বে েগিায়নে স্বরূয়পে বেিযজ্ঞান বিয়শষ মিবশষ্টযপূেথ এিং তাাঁ য়ক িলা হে েগিৎ তত্ত্ববিজ্ঞান । এই বিয়শষ জ্ঞান শুদ্ধেবিে 

ৈাধ্যয়ৈই ভকিল উপলব্ধ হে, অনয ভকান উপায়ে নে ।  

 েগিেগীতাে (১৮/৫৫) ভসই সতযয়ক প্রবতপন্ন কয়ে িলা হয়েয়ে, েিযা ৈাৈবেজানাবত োিান্ েশ্চাবস্ম তত্ত্বতুঃ –“েবি সহকায়ে েগিায়নে ভসিাে 

েুি েয়িোই ভকিল েগিায়নে বেিয বস্থবত তত্ত্বত জানয়ত পায়েন ।”  

তাৎপযথ  ববচার 

 

তাৎপযথ  ববচার 
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 ভসই সৈে উদ্ধিয়ক েগিায়নে সৈস্ত েিয়েে ৈয়ধ্য ভশ্রষ্ঠ িয়ল বিয়িচনা কো হয়েবেল, এিং তাই েগিান স্বেং তাাঁ য়ক উপয়েশ বেয়েবেয়লন োয়ত 

এই জগয়তে দৃবষ্টে অন্তোয়ল েগিান চয়ল ভগয়ল, ৈানুষ ভেন উদ্ধয়িে জ্ঞায়নে সুয়োগ বনয়ত পায়েন । 

 েগিান ভে উদ্ধিয়ক িেবেকা আশ্রয়ৈ বগয়ে তাাঁ ে নে-নাোেে রূয়প বিোজৈান বিগ্রয়হে সঙ্গ কোে আয়েশ বেয়েবেয়লন, এইটি হয়ে তাে একটি 

কােে ।  

 পােৈাবর্থক জ্ঞায়ন উন্নত িযবি ৈবন্দয়ে েগিায়নে বিগ্রহ ভর্য়ক সাক্ষাৎোয়ি অনুয়প্রেো লাে কেয়ত পায়েন, তাই েগিায়নে  েি েগিায়নে কৃপাে 

প্রোয়ি বনবশ্চতোয়ি প্রগবত লাে কোে জনয েগিায়নে ৈবন্দয়ে আশ্রে গ্রহে কয়েন ।  

 ৩.৪.৩১ — উদ্ধত্রবর এই জগত্রত অবিান করার কারে ও উত্রেশয – 

উদ্ধব আৈার তর্ত্রক তকান অংত্রশই কৈ নি, তকননা বতবন কখনও জড়া প্রকৃবতর গুত্রের দ্বারা প্রভাববত নন । তাই বতবন ভগবৎ তেজ্ঞান 

ববতরে করার জনয এই জগত্রত অবিান করুন ।  

 

ভগবাত্রনর প্রবতবনবধ্ হওিার ববত্রশি তযাগযতা 

 েগিায়নে প্রবতবনবধ্ হওোে বিয়শষ ভোগযতা হয়ে জড়া-প্রকৃবতে গুয়েে দ্বাো প্রোবিত না হওো । 

 শুদ্ধসে বা ‘বসুত্রেব’ স্তর – জড় জগয়ত ৈানুয়ষে সিথয়শ্রষ্ঠ গুে হয়ে ব্রাহ্মে হওো । বকন্তু ব্রাহ্মে ভেয়হতু সত্বগুয়ে অিবস্থত, তাই েগিায়নে 

প্রবতবনবধ্ হয়ত হয়ল ব্রাহ্মে হওোই েয়র্ষ্ঠ নে । েগিায়নে প্রবতবনবধ্ হয়ত হয়ল সত্বগুেয়কও অবতক্রৈ কয়ে, জড়া-প্রকৃবতে ভকান গুয়েে দ্বাোই 

প্রোবিত না হয়ে, শুদ্ধসয়ত্ত্ব অবধ্বষ্ঠত হয়ত হে । অপ্রাকৃত গুয়েে এই শুদ্ধ সত্ত্ব স্তেয়ক ‘িসুয়েি’ িলা হে, এিং এই স্তয়ে েগিৎ তত্ত্ববিজ্ঞান 

হৃেেঙ্গৈ কো োে । েগিান ভেৈন জড়া-প্রকৃবতে গুয়েে দ্বাো প্রোবিত হন না, ভতৈনই েগিায়নে শুদ্ধ েিও প্রকৃবতে গুয়েে দ্বাো প্রোবিত হন 

না । েগিায়নে সয়ঙ্গ একাত্ম হওোে এইটিই হয়ে প্রার্বৈক ভোগযতা ।  

 জীবনু্মি – বেবন এই অপ্রাকৃত ভোগযতা প্রাপ্ত হয়েয়েন তাাঁ য়ক জীবনু্মি িলা হে, েবেও বতবন আপাত দৃবষ্টয়ত জড় অিস্থায়তই েয়েয়েন । বেবন 

েগিায়নে অপ্রাকৃত ভপ্রৈৈেী ভসিাে বনেন্তে েুি, বতবন এই ৈুি অিস্থা প্রাপ্ত হয়েয়েন । েবিেসাৈৃতবসনু্ধয়ত (১/২/১৮৭) িলা হয়েয়ে-  

ইহা েসয হয়েেথ ায়সয কৈথো ৈনসা বগো । 

বনবেলাস্বপযিস্থাসু জীিনু্মিুঃ স উচযয়ত ।। 

“ভে িযবি তাাঁ ে কৈথ, ৈন এিং িায়কযে দ্বাো ভকিল েগিায়নেই অপ্রাকৃত ভপ্রৈৈেী ভসিা কয়েন, বতবন আপাতদৃবষ্টয়ত জড় জগয়তে িদ্ধ অিস্থায়ত 

েয়েয়েন িয়ল ৈয়ন হয়লও প্রকৃতপয়ক্ষ ৈুি আত্মা ।”  

 উদ্ধি এই েকৈ অপ্রাকৃত স্তয়ে অবধ্বষ্ঠত বেয়লন, তাই েগিান এই জগৎ ভর্য়ক অপ্রকট হওোে সৈে তাাঁ য়ক তাাঁ ে প্রবতবনবধ্ হওোে জনয ৈয়নানীত 

কয়েবেয়লন ।  

 তগাস্বাৈী – েগিায়নে এই প্রকাে েি কেনও জড়জাগবতক িল, িুবদ্ধ এৈনবক মিোয়গযে দ্বাোও প্রোবিত হন না । েগিায়নে এই প্রকাে েি 

জড়া-প্রকৃবতে সি েকৈ আঘাত সহয কেয়ত পায়েন, এিং তাই তাাঁ য়ক িলা হে ভগাস্বাৈী । এই প্রকাে ভগাস্বাৈীই ভকিল েগিৎ ভপ্রয়ৈে বেিয েহসয 

উেঘাটন কেয়ত পায়েন । 

 ৩.৪.৩২ — ভগবান কতৃথ ক আবেষ্ট হত্রি উদ্ধত্রবর বেবরকাশ্রত্রৈ আগৈন এবং সৈাবধ্ৈগ্নভাত্রব অবিান – 

শুকত্রেব তগাস্বাৈী ৈহারাজ পরীবক্ষৎত্রক বত্রেবিত্রেন তয, সৈস্ত মববেক জ্ঞাত্রনর উৎস এবং বেত্রোত্রকর গুরু পরত্রৈশ্বর ভগবান শ্রীকৃে কতৃথ ক 

আবেষ্ট হত্রি উদ্ধব বেবরকা আশ্রৈতীত্রর্থ উপবিত হত্রিবিত্রেন, এবং ভগবাত্রনর সন্তুবষ্টববধ্াত্রনর জনয সৈবধ্ৈগ্ন হত্রিবিত্রেন ।   

 

তগাপনীি জ্ঞান 

 পেয়ৈশ্বে েগিানয়ক পেৈ সতযরূয়প জানিাে জনয তাাঁ ে িযবিগত বনয়েথ শ প্রাপ্ত হওো প্রয়োজন । েগিেগীতা হয়ে এই অপ্রাকৃত জ্ঞায়নে সােৈৈথ।  

তাৎপযথ  ববচার 

 

তাৎপযথ  ববচার 
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 বনুঃসয়ন্দয়হ, কুরুয়ক্ষয়েে েোঙ্গয়ন েগিান েগিেগীতা উপয়েশ বেয়েবেয়লন শুধু্ অজুথ নয়ক েুয়দ্ধ অনুপ্রাবেত কোে জনয, এিং েগিেগীতাে ভসই 

অপ্রাকৃত জ্ঞান পূেথ কোে জনয বতবন উদ্ধিয়ক উপয়েশ বেয়েবেয়লন । েগিান ভচয়েবেয়লন, ভে জ্ঞান বতবন েগিেগীতাে িয়লনবন, ভসই জ্ঞান ভেন 

উদ্ধি বিতেে কয়েন ।  

 িেবেকা আশ্রয়ৈে ৈহবষথয়েে প্রবত কৃপাপোেে হয়ে েগিান উদ্ধিয়ক পাঠিয়েবেয়লন তাাঁ ে প্রবতবনবধ্রূয়প তাাঁ য়েে উপয়েশ বেয়ত । এইোয়ি 

অনুয়ৈাবেত না হয়ল, েগিদ্ভবিে তত্ত্ব হৃেেঙ্গৈ কো োে না অর্িা প্রচাে কো োে না ।  

 উদ্ধয়িে ৈয়তা প্রবতটি জীিও পেয়ৈশ্বে েগিান শ্রীকৃয়িে িাতথ ািাহক হয়ত পায়েন, েবে বতবন েগিায়নে প্রবত তাাঁ ে ভপ্রৈৈেী ভসিাে ৈাধ্যয়ৈ তাাঁ ে 

অন্তেঙ্গ হয়ত পায়েন ।  

 এই তগাপনীি জ্ঞাত্রনর ববিিবস্তু – শ্রীল বিশ্বনার্ চক্রিতী ঠাকুয়েে ৈয়ত, এই ভগাপনীে জ্ঞান ভলৌবকক জগয়ত শত িষথ অিস্থায়নে পে, তাাঁ ে 

ৈহাপ্রস্থান এিং তাাঁ ে কুয়লে বিনায়শে েহয়সযে সয়ঙ্গ সম্পবকথ ত বেল । সকয়ল বনশ্চেই েদুিংশ ধ্বংয়সে েহসয জানিাে জনয অতযন্ত উৎকবণ্ঠত 

বেয়লন, এিং ভসই েহসয েগিান বনশ্চেই উদ্ধয়িে কায়ে উদ্ঘাটন কয়েবেয়লন এিং িেবেকা আশ্রয়ৈ নে-নাোেে ও অনযানয শুদ্ধ েিয়েে কায়ে 

তা জানািাে জনয বতবন তাাঁ য়ক পাঠিয়েবেয়লন । 

৩৩-৩৬: উদ্ধব কতৃথ ক ববদুরত্রক প্রত্রবাধ্োন ও পরবতী যাো  

  ৩.৪.৩৩ — ভগবাত্রনর আববভথ াব ও বতত্ররাভাব সম্পত্রকথ  উদ্ধত্রবর কাি তর্ত্রক ববদুত্ররর শ্রবে – 

পরৈািা শ্রীকৃত্রের এই জড় জগত্রত আববভথ াব এবং বতত্ররাভাব সম্বত্রন্ধ ববদুরও উদ্ধত্রবর কাি তর্ত্রক শ্রবে কত্ররবিত্রেন, তয ববিত্রির অনুসন্ধান 

ৈহবিথরা অতযন্ত অধ্যবসাি সহকাত্রর কত্রর র্াত্রকন ।  

 

শ্রীকৃত্রের আববভথ াব এবং বতত্ররাধ্ান ববিত্রি গত্রবিো 

 পেৈাত্মা শ্রীকৃয়িে আবিেথ াি এিং বতয়োধ্ায়নে বিষে ৈহবষথয়েে কায়েও েহসযজনক । একজন ৈানুয়ষে ৈয়তা তাাঁ ে আবিেথ াি এিং এই নশ্বে জগৎ 

ভর্য়ক তাাঁ ে অন্তধ্থান ভসই গয়িষকয়েে গয়িষোে বিষে । োাঁ ো অতযন্ত অধ্যিসাে সহকায়ে এই সৈস্ত বিষয়েে গয়িষো কয়েন ।  

 এই প্রকাে বিষয়েে গয়িষো অিশযই ক্রৈিধ্থৈান উৎসায়হে বিষে, ভকননা ভসই বিষয়ে গয়িষো কেয়ত হয়ল, গয়িষকয়েে েগিায়নে অপ্রাকৃত 

ধ্ায়ৈে অনুসন্ধান কেয়ত হে, ভেোয়ন েগিান এই জড় জগত ভর্য়ক তাাঁ ে লীলা সংিেে কোে পে প্রয়িশ কয়েন ।  

 বতবন তাাঁ ে বিবেন্ন প্রকায়শে দ্বাো জড় জগত এিং বচৎ জগৎ উেে স্থায়নই বিোজ কয়েন । তাই তাাঁ ে আবিেথ াি ও বতয়োোি একসায়র্ চলয়ে, এিং 

ভকউই বনবশ্চতরূয়প িলয়ত পায়ে না, তাাঁ ে ভকানটি আেে এিং ভকানটি ভশষ ।  

 তাাঁ ে বনতযলীলাে আবে ভনই অর্িা অন্ত ভনই, তর্াকবর্ত গয়িষোে কায়েথ ৈূলযিান সৈে নষ্ট না কয়ে, শুদ্ধ েয়িে কাে ভর্য়কই ভকিল ভসই 

সম্বয়ন্ধ জানয়ত হে । 

 ৩.৪.৩৪ — ভগবাত্রনর ৈবহৈাবেত কাযথকোপ ও রূপ, অভিত্রের জনয দুত্রবথাধ্ ও ৈানবসক যন্ত্রনার কারে – 

ভগবাত্রনর ৈবহৈাবেত কাযথকোপ এবং এই জড় জগত্রত তাাঁ র অত্রেৌবকক েীো-ববোত্রসর জনয বববভন্ন প্রকার অপ্রাকৃত রূপ গ্রহে, তাাঁ র ভি 

বযতীত অনয কাত্ররার পত্রক্ষ তবাঝা অতযন্ত কঠিন এবং অধ্ীর-বচত্ত, পশু-স্বভাব ও ভগবৎ ববহৈুথখ পািেত্রের জনয তা তকবে ৈানবসক যন্ত্রোর 

কারে ।   

 
শ্রীৈদ্ভাগিয়তে এই ভ্ায়ক প্রবতপন্ন হয়েয়ে ভে, োোই েগিায়নে বেিয ভপ্রৈৈেী ভসিাে বিয়োধ্ী, তাোই কৈয়িবশ একটি পশুৈাে । 

 ৩.৪.৩৫ — ববদুত্ররর উিস্বত্রর তরােত্রনর কারে – 

শ্রীকৃে তয এই জগৎ তর্ত্রক ববোি তনওিার সৈি তাাঁ ত্রক স্মরে কত্ররবিত্রেন, তসই কর্া ৈত্রন কত্রর তপ্রত্রৈ ববহ্বে হত্রি, ববদুর উিস্বত্রর তরােন 

করত্রত োগত্রেন ।  

 

তাৎপযথ  ববচার 

 

তাৎপযথ  ববচার 

 

তাৎপযথ  ববচার 

 



 ভাগবত-ববচার পাঠ-সহাবিকা                                                                                     

 বিদুে েেন জানয়ত ভপয়েবেয়লন ভে, পেয়ৈশ্বে েগিান শ্রীকৃি এই জগত ভর্য়ক অপ্রকট হওোে সৈে তাাঁ য়ক স্মেে কয়েবেয়লন, তেন বতবন 

ভপ্রৈানয়ন্দ বিহ্বল হয়েবেয়লন । তাই বতবন উচ্চস্বয়ে ভোেন কেয়ত শুরু কয়েবেয়লন । এই ক্রন্দন হয়ে েবিয়োয়গে প্রগবতশীল ৈায়গথে চেৈ অিস্থা। 

বেবন ভপ্রয়ৈ বিহ্বল হয়ে েগিায়নে জনয ক্রন্দন কেয়ত পায়েন, বতবন বনশ্চেই েগিদ্ভবিে ৈায়গথ সাফলয লাে কয়েয়েন । 

 ৩.৪.৩৬ — কত্রিকবেন যৈুনা তত্রট বাস কত্রর অবত্রশত্রি গঙ্গা তত্রট মৈত্রেত্রির বনকট ববদুত্ররর গৈন – 

তহ কুরুত্রশ্রষ্ঠ! পরৈ ভাগবত ববদুর কত্রিকবেন যৈুনার তত্রট বাস করার পর, গঙ্গার তীত্রর গৈন কত্ররবিত্রেন, তযখাত্রন ৈহবিথ মৈত্রেি ববরাজ 

করবিত্রেন ।   

ভহ কুরুয়শ্রষ্ঠ! পেৈ োগিত বিদুে কয়েকবেন েৈুনাে তয়ট িাস কোে পে, গঙ্গাে তীয়ে গৈন কয়েবেয়লন, ভেোয়ন ৈহবষথ 

মৈয়েে বিোজ কয়েবেয়লন । 

 

এই পাঠ সহাবিকাি বযাবহৃত বববভন্ন সংবক্ষপ্ত বাকযাংত্রশর অর্থুঃ  

 তাৎপযথ  ববচার  শ্রীল অেেচেোেবিন্দ েবিয়িোন্ত স্বাৈী প্রেুপায়েে ‘েবিয়িোন্ত তাৎপেথ’ ভর্য়ক গুরুত্বপূেথ বিষেগুবল বিয়্ষে । 

 বসদ্ধান্ত ববচার  গুরুত্বপূেথ োশথবনক তত্ত্ব 

 বশক্ষা ববচার  িযবিগত প্রয়োগৈূলক বশক্ষা 

এিাড়াও সহািক গ্রন্থাবেীুঃ 

 শ্রীল েবিবসদ্ধান্ত সেস্বতী ঠাকুেকৃত ‘ভগৌড়ীে োষয’ 

 শ্রীল বিশ্বনার্ চক্রিতী ঠাকুেকৃত ‘সাোর্থ েবশথনী’ 

 েবিয়িোন্ত বিেযাপীঠ প্রকাবশত “োগিত সুয়িাবধ্নী” 

 

তাৎপযথ  ববচার 
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	শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব এবং তিরোধান বিষয়ে গবেষণা

	( ৩.৪.৩৪ — ভগবানের মহিমান্বিত কার্যকলাপ ও রূপ, অভক্তদের জন্য দুর্বোধ ও মানসিক যন্ত্রনার কারণ –
	( ৩.৪.৩৫ — বিদুরের উচ্চস্বরে রোদনের কারণ –
	( ৩.৪.৩৬ — কয়েকদিন যমুনা তটে বাস করে অবশেষে গঙ্গা তটে মৈত্রেয়ের নিকট বিদুরের গমন –


