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পঞ্চম অধ্াত্রির কথা সার 
শ্রীল ভবক্তবসদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরকৃত ‘শ্রী রগৌড়ীি ভািয’ রথত্রক সংকবলত 

পঞ্চম অধ্যাত্রি ববদুর মমত্রেি  মুবন রক পবরপ্রশ্ন করত্রল মুবনপ্রবর, ববদুত্ররর বনকট ভগবাত্রনর লীলা মহদাবদর সৃবি এবং তৎসহ হবরর স্তুবত কীতধ ন করত্রলন। 

ববদুর মমত্রেি ঋবির বনকট পুরুিগত্রণর ঐকাবন্তক কতধ বয, ভগবজ্জ্জ্ঞান, পুরুি রূত্রপ অবতারগ্রহণকারী ভগবাত্রনর লীলা ও সৃিযাবদ বিিা, পুনরাি 

বনত্রেিভাত্রব রযাগমািাত্রত র্িন, ব্রহ্মাবদ রূত্রপ প্রকার্, মৎসযকুম্মধ াবদ মনবমবিক অবতাররূত্রপ ববববধ্ লীলা, স্বগধমতধ াবদত্রলাক, প্রাণী সকত্রলর বণধাশ্রম কত্রমধ 

অবধ্কার ইতযাবদ ববিি শ্রবণ করার জনয প্রাথধনা জানাত্রলন । ববদুর আরও বলত্রলন রয, বণধাশ্রম ধ্ত্রমধর ববিি পুনুঃ পুনুঃ শ্রবণ কত্রর তাাঁ র কণধ তৃি হত্রিত্রে, 

কারণ তা অবত অবকবঞ্চৎকর সুখজনক । বকন্তু শ্রীকৃষ্ণ কথামৃতপাত্রন রকউই পবরতৃি হত্রত পাত্রর না, তা উিত্ররাির লালসাবদ্ধধ ক । রসই কৃষ্ণকথা সাধু্ 

সমাত্রজ নারদাবদ ববদ্বজ্জনকতৃধ ক কীবতধ ত হন তা গৃহাসবক্তর রেদক মহবিধ রবদবযাস রয মহাভারত রচনা কত্ররত্রেন, তাত্রত প্রাকৃত মনুিযগত্রণর মবত 

ধ্মধাথধকাম ববিিক কথাবণধনা দ্বারা হবরকথাি নীত হত্রিত্রে । তাত্রত একমাে শ্রদ্ধাবান পুরুিগত্রণরই মবত শ্রীকৃত্রষ্ণ বববদ্ধধ মানা হত্রি ধ্মধাথধকামাবদত্রত ববরবক্ত 

জত্রে রদি, বকন্তু রয সকল মূঢ়ত্রলাত্রক ভারতাখযাত্রনর তাৎপযধ গ্রহত্রণ অনবভজ্ঞ, তারা রর্াচযত্রদরও রর্াচনীি । অতএব ববদুর মমত্রেি মুবনর বনকত্রট বনবখল 

কথার সারভূত শ্রীহবরর কথা শ্রবণ করার জনয প্রাথধনা জানাত্রলন । মমত্রেি মুবন তখন ববদুরত্রক বলত্রত লাগত্রলন, “রহ ববদুর, আপবন কৃষ্ণগত প্রাণ, আপনার 

প্রশ্ন দ্বারা জগত্রতর অত্রনক উপকার হত্রব । আপবন পূবধজত্রে যমরাজ বেত্রলন, মাণ্ডবয মুবনর র্াত্রপ বববচে বীত্রযধর ভাযধাস্বরূত্রপ গৃহীতা দাসীর গত্রভধ  বযাসত্রদত্রবর 

বীত্রযধ প্রাদুভূধ ত হত্রিত্রেন । আপবন শ্রীহবরর বচবিত ভক্ত । শ্রীকৃষ্ণ মবকুণ্ঠগমত্রনর সমত্রি আপনার বনকট তত্ত্বজ্ঞাত্রনাপত্রদর্াথধ আমাত্রক আত্রদর্ কত্রর যান । 

আবম আপনার বনকট ভগবাত্রনর স্বাংর্ মািা ববস্তাবরত সৃবি-বস্থবত-প্রলিলীলা বণধনা করবে ।  

 এই মজবজগৎ সৃি হওিার পূত্রবধ সৃবির ইচ্ছা ভগবাত্রনই লীন থাকাত্রত ভগবান মবকুণ্ঠাবদ নানামবভবযুক্ত হত্রিও অবচন্তযর্বক্তবত্রল এক অদ্বিতত্ত্বরূত্রপ 

ববরাবজত বেত্রলন । সৃবির প্রাক্কাত্রল এই ববশ্বও  প্রকৃবতর ঈক্ষণকতধ া পুরুত্রিই লীন বেল । তখন সৃবির সহািকাবরণী মািার্বক্ত তাাঁ হাত্রত সুিাবস্থাি বেল, বকন্তু 

বচচ্ছবক্ত তাাঁ ত্রত বনতযই প্রকার্মতী । দ্রিৃ স্বরূপ পরত্রমশ্বত্ররর কাযধকারণরূপা র্বক্তই মািা – তার দ্বারাই ববশ্ব প্রকটিত হি । অত্রধ্াক্ষজ ভগবাত্রনর মািার 

উপর রকানও কাযধ নাই । বতবন তাাঁ র বচবদ্বলাস যুক্ত বনতয ধ্াত্রম স্বরাট পুরুিরূত্রপ বনতয রসববত । বকন্তু তাাঁ রই স্বাংর্ভূত প্রকৃবতর ঈক্ষণ কতধ া কারণাণধব-

র্ািীর দ্বারা বতবন অবযক্ত প্রকৃবতত্রত বচদাভাস আধ্ান করান । তখন অবযক্ত মািা হত্রত মহিত্ত্ব, মহিত্ত্ব ববকৃত হত্রল সাবত্ত্বক রাজবসক ও তামবসক রভত্রদ 

বেববধ্ অহংকাত্ররর উৎপবি হি; সাবত্ত্বক অহংকার হত্রত মন ও মবকাবরক রদবতাগণ উৎপন্ন হন । জ্ঞান ও কত্রমধবিিসমূহ ববকার প্রাি রাজস অহংকার 

হত্রত উৎপন্ন এবং তামস অহঙ্কার ববকৃত হত্রল র্ত্রের উৎপবি হত্রি থাত্রক । র্ে হত্রত আকার্, আকার্ হত্রত স্পর্ধতোে, তা হত্রত রুপান্তবরত হত্রল বািরু 

সৃবি হি । বাি ুআকাত্রর্র সাত্রথ বমবলত হত্রি রূপতোে রজযাবত, রজযাবত বািুর সাত্রথ বমবলত হত্রি রসতোে জল, জল রজযাবতর সাত্রথ বমবলত হত্রি 

ভগবৎ-দৃবিত্রগাচরীভূত ও ববকারপ্রাি কাল ও মািাসংত্রযাত্রগ গন্ধ গুণাবিকা পৃবথবী সৃবি কত্রর থাত্রক । আকাত্রর্ র্ে; বািতু্রত  স্পর্ধ ও র্ে; রতত্রজ রূপ, 

স্পর্ধ ও র্ে; জত্রল রস, রূপ, স্পর্ধ, ও র্ে এবং ভূবমত্রত গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্ধ ও র্ে এই পাাঁ চটি গুণই ববরাবজত । মহদাবদর অবভমানী রদবতা সকল 

ববষু্ণর অংর্ । ববকৃবত, ববত্রক্ষপ ও রচতনা প্রভৃবত গুণ সকল তাাঁ ত্রদর মত্রধ্য ববরাবজত । ঐ সকল রদবতা পরস্পর সম্বান্ধভাবত্রহতু ব্রহ্মাণ্ড সৃবিত্রত অসমথধ 

হত্রি ভগবানত্রক স্তব করত্রলন, “রহ ভগবন,  আমরা আপনার সুর্ীতল চরণ-োিাি আশ্রি গ্রহণ কবর । রয রবদর্াস্ত্র অবলম্বত্রন রলাকসমূহ আপনার পরমপদ 

অত্রিিণ কত্ররন, রসই রবদ আপনার মুখপে, এবং রলাকসকল রয গঙ্গাত্রদবীর আরাধ্না কত্ররন রসই গঙ্গা আপনার পাদপে হত্রত বববনুঃসৃত । ববিিাবভবনববি 

বযবক্তগণও শ্রবণ পূববধকা-ভবক্ত দ্বারা তত্ত্বববৎ হত্রি থাত্রকন । অক্ষজজ্ঞান যুক্ত বযবক্তগণ আপনার পরমকৃতাথধ ভক্তগণত্রক রদখত্রত পাি না । আপনার 

কথামৃতপাত্রন রত পুরুিগণ ভবক্ত দ্বারা সমৃদ্ধ হত্রি মবকুত্রণ্ঠ রসবা পরমানন্দ ও আনুিবঙ্গকভাত্রব জড়মুবক্তও লাভ কত্ররন । বকন্তু জ্ঞান ও রযাগাবদত্রত 

প্রিাসর্ীল বযবক্ত গত্রণর রকবল রের্লাভ ও আি ববনার্ সার হি । আমরা আপনার অধ্ীন হত্রিও পরস্পর ববরুদ্ধ স্বভাব রহতু আপনার িীত্রড়াকরণ 

ব্রহ্মাণ্ড বনমধাণ করত্রত অসমথধ । আপবন সকত্রলর আদযকারণ ও মহৎস্রিা পুরুি রূত্রপ মািাত্রত বীযধ আধ্ান কত্ররত্রেন । এখন রয কাত্রযধর জনয আমরা উদ্ভূত 

হত্রিবে তা আত্রদর্ করুন ।”  

১-৯: মমত্রেি ঋবির কাত্রে ববদুত্ররর প্রশ্ন  

 ৩.৫.১ — হবরদ্ধার রপৌত্রে মমত্রেি ঋবির বনকট ববদুত্ররর প্রশ্ন ববদুর ও মমত্রেি ঋবির গুণাবলী – 

শ্রীশুকত্রদব রগাস্বামী বলত্রলন- কুরুত্রশ্রষ্ঠ ববদুর বযবন ভগবদ্ভবক্তত্রত পূণধরূত্রপ বনষ্ণাত বেত্রলন, এইভাত্রব সুরধু্নী গঙ্গার উৎসস্থত্রল (হবরদ্বার) রপৌাঁত্রে অগাধ্ 

জ্ঞানসম্পন্ন মহবিধ মমত্রেিত্রক উপববি অবস্থাি দর্ধন করত্রলন । রসৌমযতাি পবরপূণধ এবং বদবয গুণাবলীর প্রভাত্রব পবরতুি ববদুর তখন তাাঁ ত্রক বজজ্ঞাসা 

করত্রলন । 

 তাৎপযধ ববচার –  
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অচুযতভাববসদ্ধুঃ 

 অচুযত ভগবাত্রনর প্রবত অননয ভবক্তর প্রভাত্রব ববদুর ইবতমত্রধ্যই বসদ্ধ অবস্থা প্রাি হত্রিবেত্রলন ।  

 ভগবান এবং জীব গুণগতভাত্রব এক, বকন্তু পবরমাণগতভাত্রব ভগবান রয রকান জীব রথত্রক অত্রনক অত্রনক গুত্রণ মহির । বতবন বচরকাল অচুযত, 

বকন্তু জীব মািার প্রভাত্রব অধ্ুঃপবতত হওিার প্রবণতাসম্পন্ন ।  

 ববদুর অচুযতভাব প্রাি হওিার প্রভাত্রব অথবা যথাযথভাত্রব ভগবদ্ভবক্তত্রত মগ্ন হওিার ফত্রল,ইবত মত্রধ্য সাধ্ারণ বদ্ধ জীত্রবর পতত্রনােুখ প্রবৃবি 

অবতিম কত্ররবেত্রলন । জীবত্রনর এই স্তরত্রক বলা হি অচুযতভাববসদ্ধ বা ভগবদ্ভবক্তর প্রভাত্রব বসবদ্ধলাভ । 

 ৩.৫.২ — ববদুত্ররর প্রশ্নুঃ- প্রকৃত সুখ লাত্রভর জনয বকভাত্রব জীবনযাপন করা কতধ বয ? – 

সুখাি কমধাবণ কত্ররাবত রলাত্রকা  

ন মতুঃ সুখং বানযদুপারমং বা । 

ববত্রন্দত ভূিস্তত এব দুুঃখং  

যদে যুক্তং ভগবান্ বত্রদন্নুঃ ।। 

ববদুর বলত্রলন, রহ মহবিধ ! এই জগত্রত সকত্রলই জড় সুখত্রভাত্রগর জনয সকাম কত্রমধ বলি হি, বকন্তু তার ফত্রল তাত্রদর জড় সুখও লাভ হি না অথবা 

দুুঃত্রখরও বনবৃবি হি না, পক্ষান্তত্রর, তাত্রদর অবধ্ক রথত্রক অবধ্কতর দুুঃখই লাভ হি । তাই আপবন দিা কত্রর আমাত্রদর বলুন, প্রকৃত সুখ লাত্রভর জনয 

বকভাত্রব আমাত্রদর জীবনযাপন করা কতধ বয । 

 তাৎপযধ ববচার –  

 ববদুর রকন এমন প্রশ্ন করত্রলন ? – ববদুর মমত্রেিত্রক কত্রিকটি সাধ্ারণ প্রশ্ন কত্ররবেত্রলন, রযগুবল তাাঁ র প্রকৃত উত্রের্য বেল না । উদ্ধব ববদুরত্রক 

বত্রলবেত্রলন, মমত্রেি ঋবির কাত্রে বগত্রি ভগবাত্রনর নাম,যর্,গুণ, রূপ, লীলা, পবরকর ইতযাবদ সম্বত্রন্ধ প্রশ্ন করত্রত, এবং তাই মমত্রেত্রির কাত্রে বগত্রি 

ববদুত্ররর রসই প্রশ্নগুবল করা উবচত বেল । বকন্তু তাাঁ র স্বাভাববক নম্রতার বত্রর্ বতবন প্রথত্রমই ভগবাত্রনর সম্বত্রন্ধ বজজ্ঞাসা না কত্রর, সাধ্ারণ মানুত্রির 

পত্রক্ষ অতযন্ত গুরুত্বপূণধ রয ববিি, রসই সম্বত্রন্ধ প্রশ্ন কত্ররবেত্রলন ।  

 সাধ্ারণ মানুত্রির পত্রক্ষ ভগবানত্রক জানা সম্ভব নি । তাত্রক প্রথত্রম মািার প্রভাত্রব আচ্ছন্ন তার প্রকৃত অবস্থা সম্বত্রন্ধ অবগত হত্রত হত্রব । 

 এই সম্পত্রকধ  একটি সুন্দর গান রত্রিত্রে সুত্রখর লাবগিা এ ঘর বাাঁ বধ্নু অনত্রল পুবড়িা রগল" - । "প্রকৃবতর বনিম এমনই । সকত্রলই জড়জাগবতক 

পবরকল্পনার মাধ্যত্রম সুখী হত্রত চাি, বকন্তু প্রকৃবতর বনিম এতই বনষু্ঠর রয, তার রসই সমস্ত পবরকল্পনা রস আগুন লাবগত্রি রদি । 

 ৩.৫.৩ — ভগবাত্রনর প্রবতবনবধ্রা রকন পবরভ্রমণ কত্ররন ? – 

জনসয কৃষ্ণাবদ্বমুখসয মদবা- 

দধ্মধর্ীলসয সুদুুঃবখতসয । 

অনুগ্রহাত্রিহ চরবন্ত নূনং  

ভূতাবন ভবযাবন জনাদধ নসয ।। 

রহ প্রভু ! ববহরঙ্গা র্বক্তর প্রভাত্রব কৃষ্ণ-ববহমুধখ, অধ্মধপরািণ, অতযন্ত দুুঃখ-দুদধ র্াগ্রস্ত বযবক্তত্রদর অনুগ্রহ করবার জনয পত্ররাপকারী মহাপুরুত্রিরা ভগবাত্রনর 

প্রবতবনবধ্রূত্রপ এই মতধ যত্রলাত্রক পবরভ্রমণ কত্ররন ।  

 তাৎপযধ ববচার –  

 ভগবান শ্রীকৃত্রষ্ণর রসবা বযতীত কাত্ররারই অনয আর বকেু করণীি রনই । 

 তাই ভগবাত্রনর রপ্রমমিী রসবা বযতীত অনয রয রকান কাযধকলাপই নূযনাবধ্করূত্রপ পরত্রমশ্বর ভগবাত্রনর পরম ইচ্ছার ববরুত্রদ্ধ ববত্রদ্রাহমূলক 

আচরণমাে । 

 সমস্ত সকাম কমধ, কল্পনাপ্রসূত দার্ধবনক জ্ঞান এবং রযাগ অনুর্ীলন নূযনাবধ্করূত্রপ ভগবাত্রনর অধ্ীনতার ববত্ররাধ্ী, এবং রয সমস্ত জীব এই প্রকার 

ববত্রদ্রাহািক কাযধকলাত্রপ যুক্ত হি, তারাই নূযনাবধ্করূত্রপ ভগবাত্রনর অধ্ীন জড়াপ্রকৃবতর বনিত্রমর দ্বারা দবণ্ডত হি- । 
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 মহান শুদ্ধ ভক্তগণ সবধদাই অধ্ুঃপবতত জীবত্রদর প্রবত কৃপাপরািণ এবং তাই তাাঁ রা বদ্ধ জীবত্রদর প্রকৃত আলি ভগবদ্ধাত্রম বফবরত্রি বনত্রি যাওিার 

উত্রের্য সাধ্ত্রনর জনয সবধে ববচরণ কত্ররন । 

 ৩.৫.৪ — অপ্রাকৃত ভগবদ্ভবক্ত ববিত্রি উপত্রদর্ রদিার জনয মমত্রেি ঋবির বনকট ববদুত্ররর অনুত্ররাধ্ – 

অতএব, রহ সাধু্ত্রশ্রষ্ঠ! আপবন আমাত্রদর রসই অপ্রাকৃত ভগবদ্ভবক্তর ববিত্রি উপত্রদর্ দান করুন, যার ফত্রল সকত্রলর হৃদত্রি ববরাজমান পরত্রমশ্বর ভগবান 

সমূ্পণধরূত্রপ আরাবধ্ত হত্রি, কৃপাপূবধক অন্তত্ররর অন্তুঃস্থল রথত্রক রবদ এবং পুরাত্রণর প্রামাবণক আি-তত্ত্বজ্ঞান, যা বতবন রকবল তাাঁ র শুদ্ধ ভক্তত্রদরই দান 

কত্ররন, তা রযন আমাত্রদর কাত্রে প্রকার্ কত্ররন ।   

 তাৎপযধ ববচার –  

 ভত্রক্তর রপ্রমমিী রসবাি সন্তুি হওিার ফত্রল ভগবান ভক্তত্রক বদবযজ্ঞান দান কত্ররন, ঠিক রযভাত্রব বতবন অজুধ ন এবং উদ্ধবত্রক দান কত্ররবেত্রলন ।  

জ্ঞানী, রযাগী এবং কমথরা এই রকম সরাসবরভাত্রব ভগবাত্রনর সহত্রযাগীতা প্রতযার্া করত্রত পাত্রর না । 

 ভগবদ্ভক্তত্রদর সাত্রথ অনযানয অধ্যািবাদীত্রদর পাথধকয – ভগবদ্ভক্ত বযতীত অনয সমস্ত অধ্যািবাদীরা জীবািা এবং পরমািার মত্রধ্য পাথধকয বনরূপণ 

কত্রর না, রকননা তারা ভ্রান্তভাত্রব বসদ্ধান্ত কত্রর রয, পরম রচতনা এবং স্বতন্ত্র জীত্রবর রচতনা এক ও অবভন্ন । এই প্রকার ভ্রান্ত বসদ্ধাত্রন্তর ফত্রল 

অভত্রক্তরা হৃদত্রির অভযন্তর রথত্রক বনত্রদধ র্ প্রাি হওিার অত্রযাগয হি, এবং তাই তারা ভগবাত্রনর সাক্ষাৎ সাহাযয রথত্রক ববঞ্চত হি । বহু জে-

জোন্তত্ররর পর এই প্রকার অমদ্বতবাদী যখন প্রকৃবতস্থ হত্রি জানত্রত পাত্রর রয, ভগবান হত্রচ্ছন আরাধ্য এবং ভক্ত একই সমত্রি ভগবান রথত্রক বভন্ন 

এবং অবভন্ন, তখনই রকবল রস পরত্রমশ্বর ভগবান বাসুত্রদত্রবর র্রণাগত হত্রত পাত্রর । 

 ৩.৫.৫ — ভগবান বকভাত্রব জগৎ সৃবি এবং পালন কত্ররন ? – 

রহ মহবিধ ! সমূ্পণধরূত্রপ স্বতন্ত্র, বনষৃ্পহ, বেত্রলাত্রকর অধ্ীশ্বর এবং সমস্ত র্বক্তর বনিন্তা পরত্রমশ্বর ভগবান বকভাত্রব অবতরণ কত্রর এই জগৎ সৃবি কত্ররন 

এবং তা পালত্রনর জনয সকত্রলর জীববকা বনবধাহ কত্ররন, আপবন দিা কত্রর তা বণধনা করুন । 

 তাৎপযধ ববচার –  

ভগবাত্রনর জগৎ সৃবি 

 শ্রীকৃষ্ণ হত্রচ্ছন পরত্রমশ্বর ভগবান যাাঁ র রথত্রক সৃবিকাযধ সম্পাদত্রনর বনবমি বতন পুরুিাবতার কারণাণধবর্ািী ববষু্ণ-, গত্রভধ াদকর্ািী ববষু্ণ এবং 

ক্ষীত্ররাদকর্ািী ববষু্ণ প্রকাবর্ত হন ।  

 জড়াপ্রকৃবতত্রক স্বতন্ত্র বত্রল মত্রন করা োগত্রলর গলস্তন রথত্রক দুধ্ পাওিার রচিা করা-র মত্রতা । 

 ভগবান স্বতন্ত্র এবং বনসৃ্পহ । আমরা রযমন আমাত্রদর জাগবতক কামনাবাসনা চবরতাথধ করার জনয আমাত্রদর গৃহ বনমধাণ কবর-, ভগবান বকন্তু রসইভাত্রব 

তাাঁ র বনত্রজর সন্তুবিববধ্াত্রনর জনয এই জড় জগৎ সৃবি কত্ররন না । প্রকৃতপত্রক্ষ অনাবদকাল ধ্ত্রর ভগবাত্রনর অপ্রাকৃত রসবা ববমুখ বদ্ধ-জীবত্রদর মাবিক 

সুখত্রভাত্রগর জনয এই জড় জগৎ সৃবি হত্রিত্রে ।  

 বকন্তু এই জগত্রতর ব্রহ্মাণ্ডসমূহ স্বিং সমূ্পণধ । এই জড় জগত্রতর পালত্রনর জনয রকান বকেুর অভাব রনই । 

 প্রকৃতপত্রক্ষ এই জগত্রত যখনই রকান জীব আত্রস, তাাঁ র জীবনধ্ারত্রণর সমস্ত আত্রিাজনও ভগবান তৎক্ষণাৎ কত্রর রদন । 

 এই জগত্রত যবদ রকান বকেুর অভাব রথত্রক থাত্রক, তাহত্রল তা হত্রচ্ছ ভগবৎ রচতনার অভাব, তা না হত্রল ভগবাত্রনর কৃপাি এই জগত্রত রকান 

বকেুরই অভাব রনই । 

 ৩.৫.৬ — ভগবাত্রনর স্বরূপ – 

বতবন তাাঁ র হৃদিাকাত্রর্ র্িন কত্ররন এবং এইভাত্রব সমস্ত সৃবিত্রক রসই স্থাত্রন স্থাপন কত্রর বতবন বববভন্ন রযাবনত্রত প্রকাবর্ত বহু জীবরূত্রপ বনত্রজত্রক ববস্তার 

কত্ররন । তাাঁ ত্রক তাাঁ র ভরণত্রপািত্রণর জনয রকান রকম প্রত্রচিা করত্রত হি না, রকননা বতবন সমস্ত রযাগর্বক্তর অধ্ীশ্বর এবং সব বকেুর অবধ্পবত । এইভাত্রব 

বতবন সমস্ত জীব রথত্রক পৃথক ।  

 তাৎপযধ ববচার –  
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সৃবিতত্ত্ব সম্বত্রন্ধ আপাত মতববত্ররাধ্ 

 শ্রীমদ্ভাগবত্রতর বববভন্ন অংত্রর্ ববণধত জগত্রতর সৃবি, বস্থবত এবং সংহার ববিিক প্রশ্ন সমূহ বববভন্ন কল্প সম্বন্ধীি, এবং তাই বববভন্ন বর্ক্ষাথথর রসই 

সম্বন্ধীি প্রশ্নগুবলত্রক বববভন্ন আচাত্রযধরা বভন্ন বভন্নভাত্রব উির বদত্রিত্রেন । 

 সৃবিতত্ত্ব এবং তার উপর ভগবাত্রনর বনিন্ত্রণ সম্বত্রন্ধ রকান মতববত্ররাধ্ রনই, তবুও কল্প রভত্রদ কখনও কখনও স্বল্প পাথধকয হত্রি থাত্রক । 

 ববরাট আকার্ ভগবাত্রনর ভূতািক র্রীর, যাত্রক বলা হি ববরাটরূপ, এবং সমগ্র জড় সৃবি রসই আকাত্রর্ বা ভগবাত্রনর হৃদত্রি ববশ্রাম করত্রে । তাই 

জড় দৃবিত্রত প্রকাবর্ত প্রথম রভৌবতক অবভবযবক্ত আকার্ রথত্রক শুরু কত্রর ভূবম পযধন্ত সববকেুত্রক বলা হি ব্রহ্ম । সবধং খবলেং ব্রহ্ম ভগবান "-

বযতীত আর বকেুই রনই এবং বতবন এক এবং অবদ্বতীি ।" 

 ৩.৫.৭ — ভগবাত্রনর অমৃতমি চবরতাবলীর মাহািয ও তা শ্রবত্রণ ববদুত্ররর আগ্রহ – 

ব্রাহ্মণ, গাভী এবং রদবতাত্রদর কলযাণ সাধ্ত্রনর জনয, রয ভগবান বববভন্ন রূত্রপ অবতরণ কত্ররন, তাাঁ র অমৃতমি চবরতাবলী আপবন আমাত্রদর কাত্রে দিা 

কত্রর বণধনা করুন । তাাঁ র অপ্রাকৃত কাযধকলাপ বনরন্তর শ্রবণ করা সত্রত্ত্বও আমাত্রদর মন কখনও পূণধরূত্রপ পবরতৃি হি না । 

 তাৎপযধ ববচার –  

গাভী ও রদবতাত্রদর রক্ষা (বদ্বজত্রগাসুরাণাং রক্ষমাি) – 

 বদ্বজ — সভয মানুি হত্রচ্ছন বতবন, বযবন দুবার জে গ্রহণ কত্ররত্রেন ।  

o বপতা ও মাতার বমলত্রনর ফত্রল মানুত্রির জে হি, বকন্তু সভয মানুি গুরুত্রদত্রবর সাবন্নত্রধ্য আসার মাধ্যত্রম আর একবার জেগ্রহণ কত্রর, 

বযবন তার প্রকৃত বপতা হন । 

 মানব র্রীত্ররর পূণধ ববকাত্রর্র জনয গাভীই হত্রচ্ছ সবচাইত্রত গুরুত্বপূণধ পশু । 

 ভগবান মীন, কূমধ, বরাহ, নৃবসংহ আবদ বহুরূত্রপ অবতরণ কত্ররন সভয মানুি, গাভী ও রদবতাত্রদর রক্ষা করার জনয, রকননা এাঁরা সকত্রল প্রগবতর্ীল 

আি উপলববদ্ধর বনিবন্ত্রত জীবন ববকাত্রর্র জনয সরাসবরভাত্রব দাবিত্বসম্পন্ন । 

কৃষ্ণকথার সাত্রথ জড় সাবহত্রতযর তুলনা (সুত্রলাকত্রমৌত্রলেবরতামৃতাবন) – 

 ভাল গল্প ও বণধনা রর্ানার প্রবণতা মানুিত্রদর রত্রিত্রে, তাই উন্নবতর্ীল প্রাণীত্রদর রুবচর পবরতৃবির জনয বাজাত্রর বহু রকত্রমর গ্রন্থ এবং পে -পবেকা 

পাওিা যাি । বকন্তু রসইগুবল একবার পড়ার পত্ররই বাবস হত্রি যাি, এবং রসইগুবল আবার পড়ার রকান রকম উৎসাহ মানুত্রির থাত্রক না ।  

 বকন্তু ভগবদ্গীতা এবং শ্রীমদ্ভাগবত্রতর মত্রতা অপ্রাকৃত র্াত্রস্ত্রর রসৌন্দযধ হত্রচ্ছ রয, তা কখনও পুরাত্রনা হি না । ববগত পাাঁ চ হাজার বের ধ্ত্রর পৃবথবীর 

সভয মানুত্রিরা রসইগুবল পাঠ কত্ররত্রেন, এবং তা সত্রত্ত্বও রসইগুবল পুরাত্রনা হত্রি যািবন । 

 মমত্রেি ঋবির সত্রঙ্গ সাক্ষাৎ হওিার পূত্রবধ ববদুর বনেিই অত্রনক অত্রনকবার ভগবাত্রনর লীলাসমূহ শ্রবণ কত্ররবেত্রলন, বকন্তু, তা সত্রত্ত্বও বতবন তা 

পুনরাি শুনত্রত রচত্রিবেত্রলন, রকননা তা শ্রবণ কত্রর বতবন কখনও তৃি হত্রত পাত্ররনবন । ভগবাত্রনর মবহমাবিত লীলাসমূত্রহর বদবয প্রকৃবত এমনই । 

 ৩.৫.৮ — ভগবানই সমস্ত গ্রহত্রলাক বাসস্থান এবং তাত্রদর রাজা ও র্াসকত্রদর সৃবিকতধ া – 

সমস্ত রাজাত্রদর পরম রাজা বববভন্ন গ্রহত্রলাক এবং বাসস্থান বনমধাণ কত্ররত্রেন, রযখাত্রন জীব তাত্রদর প্রবৃবি ও কমধ অনুসাত্রর অবস্থান করত্রে । ভগবানই রসই 

সমস্ত স্থাত্রনর রাজা এবং র্াসকত্রদর সৃবি কত্ররত্রেন ।  

 তাৎপযধ ববচার –  

জীব সবধগত 

 এই গ্রত্রহও বববভন্ন প্রকার মানুিত্রদর বসবাত্রসর জনয বববভন্ন প্রকার স্থান রত্রিত্রে ।  

 আরত্রবর মরুভূবমত্রত মানুি রত্রিত্রে, আবার বহমালি পবধত্রতর উপতযকাত্রতও মানুি রত্রিত্রে, যবদও এই দুটি স্থাত্রনর অবধ্বাসীরা পরস্পর রথত্রক বভন্ন,  

রতমনই বববভন্ন গ্রহত্রলাক রত্রিত্রে । পৃবথবীর বনত্রচ পাতাল -রলাক পযধন্ত রলাকসমূত্রহ বববভন্ন জীব রত্রিত্রে  । রকান গ্রহই খাবল নি, রয কথা আধু্বনক 

যুত্রগর তথাকবথত মবজ্ঞাবনত্রকরা অনুমান কত্রর ।  

 ভগবদ্গীতাি ভগবান বত্রলত্রেন রয, জীব হত্রচ্ছ সবধগত, অথধাৎ জীব জীবত্রনর প্রবতটি রক্ষত্রে ববদযমান । 

 জীবত্রনর বস্থবতর এই সমস্ত পবরকল্পনা পরত্রমশ্বর ভগবান কত্ররত্রেন এবং ববদুর মমত্রেত্রির কাত্রে প্রাথধনা কত্ররবেত্রলন, রসই সম্বত্রন্ধ বণধনা করত্রত যাত্রত 

বতবন অবধ্কতর জ্ঞাত্রনর আত্রলাক প্রাি হত্রত পাত্ররন । 
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 ৩.৫.৯ — ভগবান বকভাত্রব বববভন্ন জীত্রবর স্বভাব কমধ, রূপ আকৃবত এবং নাম সৃবি কত্ররত্রেন ? – 

রহ বদ্বজত্রশ্রষ্ঠ ! কৃপা কত্রর আমাত্রদর বলুন বকভাত্রব ববশ্বস্রিা, স্বিংসমূ্পণধ নারািণ বববভন্ন জীত্রবর স্বভাব, কমধ, রূপ, আকৃবত এবং নাম সৃবি কত্ররত্রেন ।  

 তাৎপযধ ববচার –  

 প্রবতটি জীবই জড়া -প্রকৃবতর গুত্রণর অধ্ীত্রন তার স্বাভাববক প্রবৃবিজাত পবরকল্পনার অধ্ীন । তার কাযধ প্রকৃবতর বতনটি গুত্রণর দ্বারা প্রকাবর্ত, তার 

রূপ ও রদত্রহর গঠন তার কমধ অনুসাত্রর হি, এবং তার নাম তার রদত্রহর আকৃবত অনুসাত্রর বনধ্ধাবরত হত্রি থাত্রক ।  

 রযমন, উচ্চ বত্রণধর মানুত্রিরা শুে, এবং বনম্ন বত্রণধর মানুত্রিরা কৃষ্ণ । 

 পুণযকত্রমধর দ্বারা মানুি রশ্রষ্ঠ ও প্রবতবষ্ঠত পবরবাত্রর জেলাভ কত্রর, এবং তার ফত্রল তার ঐশ্বযধ, ববদযা ও রদত্রহর রসৌন্দযধ লাভ হি ।  

 পাপকত্রমধর পবরণাম স্বরূপ মানুত্রির দবরদ্র পবরবাত্রর জেগ্রহণ হি, এবং তার ফত্রল অভাব অনটন চলত্রত থাত্রক, রস মূখধ বা অবর্বক্ষত হি এবং 

কুৎবসত আকৃবত লাভ কত্রর ।  

 ববদুর মমত্রেিত্রক অনুত্ররাধ্ কত্ররবেত্রলন, পরত্রমশ্বর ভগবান কতৃধ ক সৃি জীবত্রদর মত্রধ্য এই সমস্ত পাথধকযগুবল ববত্রলিণ করত্রত । 

১০-১৬: কৃষ্ণ কথা শ্রবত্রণ ববদুত্ররর একান্ত আগ্রহ 

 ৩.৫.১০ — মানব সমাত্রজর সামাবজক ও ঐবতহাবসক বৃিাত্রন্তর সাত্রথ কৃষ্ণকথার পাথধকয – 

রহ প্রভু! আবম বযাসত্রদত্রবর মুখ রথত্রক মানবসমাত্রজর উচ্চতর এবং বনম্নতর জাবতর ধ্মধ সম্বত্রন্ধ বার বার শ্রবণ কত্ররবে এবং এই সমস্ত অবকবঞ্চৎকর ববিি 

শ্রবণ কত্রর তৃি হত্রিবে, বকন্তু কৃষ্ণকথামৃত পাত্রন তৃি হইবন ।  

 তাৎপযধ ববচার –  

কৃষ্ণকথার গুরুত্ব 

 রযত্রহতু মানুি সামাবজক ও ঐবতহাবসক বৃিান্ত শুনত্রত অতযন্ত উৎসাহী, তাই বযাসত্রদব পুরাণ ও মহাভারত্রতর মত্রতা গ্রন্থ রচনা কত্ররত্রেন । এই 

সমস্ত গ্রন্থ জনসাধ্ারত্রণর পাঠয, এবং রসইগুবল সংকবলত হত্রিত্রে জড় জগত্রতর বন্ধত্রন আবদ্ধ ভগবৎ ববসৃ্মত জীবত্রদর ভগবৎ রচতনা পুনরুজ্জীববত 

করার উত্রেত্রর্য । 

o রযমন, মহাভারত হত্রচ্ছ কুরুত্রক্ষে -যুত্রদ্ধর ইবতহাস  । 

 বকন্তু প্রকৃতপত্রক্ষ, মহাভারত্রতর সবচাইত্রত গুরুত্বপূণধ অংর্ হত্রচ্ছ ভগবদ্গীতা, যা কুরুত্রক্ষত্রের যুত্রদ্ধর বণধনার সত্রঙ্গ সত্রঙ্গ পাঠকত্রক আপনা রথত্রকই 

পড়ত্রত হি । 

 রযত্রহতু পুরাণ, মহাভারত ইতযাবদ র্াত্রস্ত্র শ্রীকৃষ্ণ ববিিক প্রতযক্ষ বণধনা যত্রথিভাত্রব রনই, তাই বতবন তৃি হত্রত পাত্ররনবন এবং শ্রীকৃষ্ণ সম্বত্রন্ধ আরও 

জানত্রত রচত্রিবেত্রলন । কৃষ্ণকথা অপ্রাকৃত, এবং তা যতই শ্রবণ করা রহাক না রকন, মানুি কখনই তৃি পাত্রর না ।  

 দৃিান্ত – অবগ্ন রযমন ইন্ধন দহন কত্রর তৃি হি না, রতমনই ভগবাত্রনর শুদ্ধ ভক্ত কখনই কৃষ্ণ কথা শ্রবণ কত্রর তৃি হত্রত পাত্রর না । 

 ঐবতহাবসক, সামাবজক এবং রাজমনবতক ঘটনাবলী যখন শ্রীকৃত্রষ্ণর সত্রঙ্গ সম্পকধ যুক্ত হি, তখন রসইগুবল বচেিত্ব প্রাি হি । এইটিই হত্রচ্ছ জড় 

ববিিত্রক বচেিত্ব প্রদান করার পন্থা । 

 যবদ সমস্ত জাগবতক কাযধকলাপ কৃষ্ণ কথাি সংযুক্ত হি, তাহত্রল সমগ্র জগৎ মবকুত্রে পবরণত হত্রত পাত্রর । 

 এই জগত্রত দুটি অতযন্ত গুরুত্বপূণধ কৃষ্ণকথা বতধ মান - রসইগুবল হত্রচ্ছ ভগবদ্গীতা এবং শ্রীমদ্ভাগবত  । ভগবদ্গীতা কৃষ্ণকথা রকননা তা শ্রীকৃত্রষ্ণর 

বাণী, আর শ্রীমদ্ভাগবত কৃষ্ণকথা রকননা তা শ্রীকৃষ্ণ ববিিক বণধনা । 

 শ্রীমচতনয মহাপ্রভু তাাঁ র সমস্ত অনুগামীত্রদর উপত্রদর্ বদত্রিত্রেন,সারা পৃবথবী জুত্রড় জাবত -ধ্মধ-কথা প্রচারবনববধত্রর্ি সকত্রলর কাত্রে কৃষ্ণ করত্রত , 

রকননা কৃষ্ণকথার অপ্রাকৃত প্রভাব সকলত্রক জড় জগত্রতর কলুি রথত্রক মুক্ত করত্রত পাত্রর । 

 ৩.৫.১১ — কৃষ্ণকথার প্রভাব – 

কসৃ্তপু্নিািীথধপত্রদাহবভধ্ানাৎ  

সত্রেিু বুঃ সূবরবভরীড্যমানাৎ । 

যুঃ কণধনাড়ীং পুরুিসয যাত্রতা  

ভবপ্রদাং রগহরবতং বেনবি ।। 



‘ভাগবত-ববচার’ পাঠ-সহাবিকা                                                                              

যাাঁ র চরণকমল সমস্ত তীথধস্থাত্রনর সমবি এবং বযবন মহান ঋবিগণ ও ভক্তগণ কতৃধ ক পূবজত, রসই পরত্রমশ্বর ভগবাত্রনর মবহমা পযধািরূত্রপ শ্রবণ না কত্রর, 

রক তৃি হত্রত পাত্রর? এই সমস্ত ববিি রকবল কণধরন্ধ্র বদত্রি প্রত্রবর্ করার মাধ্যত্রম, রয রকউ ভববন্ধন ও পাবরবাবরক আসবক্ত রেদন করত্রত পাত্রর ।  

 তাৎপযধ ববচার –  

কৃষ্ণকথার গুরুত্ব 

 'কৃষ্ণকথা' এতই বীযধবতী রয, তা মানুত্রির কণধরন্ধ্র বদত্রি রকবল প্রত্রবর্ করার মাধ্যত্রমই মানুিত্রক তার পাবরবাবরক আসবক্তর বন্ধন রথত্রক মুক্ত করত্রত 

পাত্রর । পাবরবাবরক আসবক্ত মািার রমাহমি প্রভাব, এবং তা সমস্ত জড় কাযধকলাত্রপর একমাে রপ্ররণা । 

 রসই সমস্ত মূখধত্রদর মত্রধ্য রশ্রষ্ঠ হত্রচ্ছ তারা, যারা রত্রজাগুত্রণর প্রভাত্রব জনবহতকর কাযধকলাত্রপ যুক্ত হি । 

 যারা ভ্রাবন্তবর্ত এই নশ্বর রদহটিত্রক তাত্রদর আিা বত্রল মত্রন কত্রর এবং যারা এই রদহটির জনয সামাবজক, রাজমনবতক, রলাকবহমতিণা, পরাথধবাদ, 

স্বাত্রদবর্কতা অথবা আন্তজধ াবতকতাবাদ নাত্রম রদহ রচতনার ভ্রান্ত অজুহাত কাযধ কত্রর, তারা অবর্যই এক -স্তত্রবর একটি মূখধ এবং বাস্তব ও অবা

পাথধকয সম্বত্রন্ধ তাত্রদর রকান ধ্ারনা রনই । তাত্রদর রকউ রকউ তম এবং রত্রজাগুত্রণর উত্রবধ  সত্ত্বগুত্রণ অবধ্বষ্ঠত, বকন্তু জড় সত্ত্বগুণও সবধদাই তম ও 

রত্রজাগুত্রণর দ্বারা কলুবিত । জড় সত্ত্বগুণ মানুিত্রক এই জ্ঞান দান করত্রত পাত্রর রয, র্রীর ও আিা বভন্ন, এবং সত্ত্বগুত্রণর দ্বারা প্রভাববত বযবক্ত 

রদত্রহর রথত্রক আিার সত্রঙ্গ অবধ্কতর সম্বন্ধযুক্ত । বকন্তু কলুবিত হওিার ফত্রল তারা আিার সববত্রর্ি রূপ হৃদিঙ্গম করত্রত পাত্রর না । তারা 

রদহািবুবদ্ধর স্তর অবতিম করত্রলও আিা সম্বত্রন্ধ তাত্রদর বনববধত্রর্ি ধ্ারনার ফত্রল তারা জড়া -ত্রর নাপ্রকৃবতর সত্ত্বগুণ অবতিম করত্রত পা  ।  

 যতক্ষণ পযধন্ত না তারা কৃষ্ণকথার দ্বারা আকৃি হি, ততক্ষণ পযধন্ত জড় জগত্রতর বন্ধন রথত্রক তারা মুক্ত হত্রত পাত্রর না । সারা জগত্রতর সমস্ত 

মানুিত্রদর জনয কৃষ্ণকথাই একমাে ঔিুধ্, রকননা তার ফত্রল মানুি শুদ্ধ রচতনাি অবধ্বষ্ঠত হত্রত পাত্রর, এবং জড় জগত্রতর বন্ধন রথত্রক মুক্ত হত্রত 

পাত্রর । শ্রীমচতনয মহাপ্রভুর বনত্রদধ র্ অনুসাত্রর সারা পৃবথবী জুত্রড় কৃষ্ণকথা প্রচার করাই সবধত্রশ্রষ্ঠ পত্ররাপকার, এবং ববচক্ষণ নরনারীরা-শ্রীমচতনয 

মহাপ্রভু কতৃধ ক প্রববতধ ত এই মহান আত্রন্দালত্রন রযাগদান করত্রত পাত্ররন । 

 ৩.৫.১২ — মহাভারত্রত বযাসত্রদত্রবর প্রকৃত অবভপ্রাি – 

আপনার সখা মহবিধ কৃষ্ণমদ্বপািন বযাস পূত্রবধই তাাঁ র মহান রচনা মহাভারত্রত ভগবাত্রনর বদবয  গুণাবলীর বণধনা কত্ররত্রেন । বকন্তু তাাঁ র প্রকৃত অবভপ্রাি বেল 

জনসাধ্ারত্রণর অথধ ও কাম ববিিক গ্রাময কথা শ্রবণ করার তীব্র প্রবণতার মাধ্যত্রম, তাত্রদর মত্রনাত্রযাগত্রক কৃষ্ণকথার (ভগবদ্গীতা) প্রবত আকৃি করাত্রনা । 

 তাৎপযধ ববচার –  

রবদান্ত সূে 

 রবদান্ত সূে-কাত্রদর জনয ? – রবদান্ত সূে প্রণীত হত্রিত্রে রসই সমস্ত মানুিত্রদর-জনয, যাাঁ রা জড় ববিত্রির তথাকবথত সুত্রখ বতক্ততা আস্বাদন কত্ররত্রেন। 

রবদান্ত -সূত্রের প্রথম সূেটি হত্রচ্ছ অথাত্রতা ব্রহ্মবজজ্ঞাসা , অথধাৎ যাাঁ রা ইবিি উপত্রভাত্রগর বাজাত্রর জড় ববিি সম্বত্রন্ধ বজজ্ঞাসা করার বযবসা সমাি 

কত্ররত্রেন, তাাঁ রাই রকবল ব্রহ্ম সম্বত্রন্ধ যথাযথভাত্রব অনুসন্ধান করত্রত পাত্ররন ।  

 রবদান্ত সূে-রবাঝার উপাি বক ? – রবদান্তসূত্রের প্রত্রণতা শ্রীমদ্ভাগবত্রত ববত্রলিণ কত্ররত্রেন-সূত্রের প্রকৃত উত্রের্য রবদান্ত-, এবং রকউ যবদ 

শ্রীমদ্ভাগবত্রতর সাহাযয বযতীত রবদান্ত -সূে বুঝত্রত রচিা কত্রর , তাহত্রল রস অবর্যই মস্তবড় ভুল করত্রে । 

 অল্পবুবদ্ধ সম্পন্ন মানুিত্রদর ভগবদ্গীতার মাধ্যত্রম পারমাবথধক উপলবি লাত্রভর সুত্রযাগ রদওিা োড়া শ্রীল বযাসত্রদত্রবর জড় ববিত্রির ইবতহাস রচনা 

করার রকান উত্রের্য বেল না । 

 ৩.৫.১৩ — কৃষ্ণকথা শ্রবত্রণৌৎসুত্রকযর ফল – 

সা শ্রেধ্ানসয বববধ্ধমানা 

ববরবক্তমনযে কত্ররাবত পুংসুঃ । 

হত্ররুঃ পদানুসৃ্মবতবনবৃধতসয  

সমস্তদুুঃখাপযিমাশু ধ্ত্রি ।। 

বযবন বনরন্তর কৃষ্ণকথা শ্রবণ করত্রত উৎসুক, বতবন িমর্ অনয সমস্ত ববিত্রির প্রবত ববরক্ত হত্রি পত্রড়ন । রয ভক্ত বনরন্তর শ্রীকৃত্রষ্ণর শ্রীপাদপে স্মরণ 

করার ফত্রল বদবয আনন্দ আস্বাদন কত্ররত্রেন, তাাঁ র সব রকম দুুঃখ-কি অবচত্ররই পরাভূত হি ।  

 তাৎপযধ ববচার –  

 আমাত্রদর অবর্যই বনবেতরূত্রপ জানত্রত হত্রব রয, পরম স্তত্রর কৃষ্ণ কথা শ্রীকৃষ্ণ রথত্রক অবভন্ন । 
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 বনষ্ঠাবান ভক্ত যখন ভগবদ্গীতা পাঠ কত্ররন, তখন তা বযবক্তগতভাত্রব ভগবানত্রক দর্ধন করারই মত্রতা । 

 যারা অনয রকান অবভপ্রাি বনত্রি ভগবদ্গীতার কৃবেম অথধ বা বযাখযা বনঙত্রড় বার করত্রত চাি, তারা শ্রেধ্ান-পুংসুঃ (ত্রয বযবক্ত বনমধল হৃদত্রি কৃষ্ণকথা 

শুনত্রত উৎসুক) নন । 

 ৩.৫.১৪ — হবরকথাি ববমুখ বযবক্তত্রদর রর্াচনীিত্রদরও রর্াচনীি ৩ প্রকার মানুি – 

রহ মহবিধ ! রয সমস্ত মানুি তাত্রদর পাপকত্রমধর ফত্রল হবরকথাি ববমুখ এবং তার ফত্রল মহাভারত্রতর তাৎপযধ (ভগবদ্গীতা) সম্বত্রন্ধ অজ্ঞ, তারা 

রর্াচনীিত্রদরও রর্াচনীি । তাত্রদর জনয আবমও রর্াক কবর, রকননা আবম রদখবে বকভাত্রব তারা দার্ধবনক বাকববতণ্ডাি জীবত্রনর লক্ষয সম্বত্রন্ধ নানা রকম 

মতবাদ সৃবি কত্রর এবং বববভন্ন প্রকার অথধহীন আচার অনুষ্ঠাত্রনর অনুর্ীলন কত্রর র্াশ্বত কাত্রলর প্রভাত্রব তাত্রদর আিু ক্ষি করত্রে ।  

 তাৎপযধ ববচার –  

 যারা তম এবং রত্রজাগুত্রণর দ্বারা প্রভাববত তারা হি ভগবৎ ববমুখ, নিত্রতা তাত্রদর সমস্ত প্রত্রিাজনীি দ্রবযগুবলর সরবরাহকারীরূত্রপ ভগবানত্রক স্বীকার 

কত্রর । 

 সত্ত্বগুত্রণর দ্বারা প্রভাববত বযবক্তরা ববশ্বাস কত্রর রয, পরমব্রহ্ম হত্রচ্ছন বনববধত্রর্ি।তারা কৃষ্ণকথা শ্রবণািক ভবক্তত্রযাত্রগর পন্থা স্বীকার কত্রর, তত্রব 

জীবত্রনর চরম লক্ষযরূত্রপ নি, লত্রক্ষয রপৌাঁেবার উপািরূত্রপ ।  

 তাত্রদরও উপত্রর রত্রিত্রেন শুদ্ধ ভত্রক্তরা । তাাঁ রা জড় সত্ত্বগুত্রণরও উত্রবধ  শুদ্ধ সত্রত্ত্ব অববস্থত । তাাঁ রা বস্থর বনবেতভাত্রব জাত্রনন রয, ভগবাত্রনর নাম, 

রূপ, গুণ,যর্ ইতযাবদ পরম স্তত্রর পরস্পর রথত্রক অবভন্ন । 

 রর্াচনীি বনববধত্রর্িবাদীরা রজ এবং তত্রমাগুত্রণর দ্বারা প্রভাববত মানুিত্রদর জনয রর্াক কত্রর, বকন্তু ভগবাত্রনর শুদ্ধ ভক্ত তাত্রদর উভত্রির জনযই 

রর্াক কত্ররন, রকননা তারা উভত্রিই ইবিি সুখত্রভাত্রগর রচিাি এবং মত্রনাধ্মথ জ্ঞাত্রনর প্রভাত্রব জীবত্রনর চরম লক্ষয সম্বত্রন্ধ বববভন্ন মতবাদ সৃবি কত্রর 

তাত্রদর দুলধভ মনুিযজীবত্রনর সবচাইত্রত মূলযবান সমি নি করত্রে । 

 ৩.৫.১৫ — হবরকথার দুটি মববর্ষ্ঠয র্মধ দাতুুঃ এবং কথাসু সারম্ – 

তদসয রকৌিারব র্মধদাতু- 

হধ ত্ররুঃ কথাত্রমব কথাসু সারম্ । 

উদৃ্ধতয পুত্রষ্পভয ইবাতধ বত্রন্ধা 

বর্বাি নুঃ কীতধ ি তীথধকীত্রতধ ুঃ ।। 

রহ আতধ বনু্ধ মমত্রেি! ভ্রমর রযভাত্রব ফুল রথত্রক মধু্ আহরণ কত্রর, রতমনই আপবনও সমস্ত কথার সারভূত পববে কীবতধ  শ্রীহবরর কথাই সারা জগত্রতর 

মঙ্গত্রলর জনয আমাত্রদর কাত্রে কীতধ ন করুন ।  

 তাৎপযধ ববচার –  

 অববশ্বাসী নাবস্তক এবং বনববধত্রর্িবাদী উভত্রিই সমস্ত কথার সার রয কৃষ্ণকথা তা অস্বীকার কত্রর, এবং তাই তারা হি ইবিিতৃবি অথবা মত্রনাধ্মথ 

জল্পনা-কল্পনার দ্বারা নানাভাত্রব আত্রপবক্ষক জগত্রতর ববিত্রি যুক্ত থাত্রকা । 

 ৩.৫.১৬ — ভগবাত্রনর অবতমানবীি বদবয লীলাববলাসসমূহ – 

এই ববত্রশ্বর উৎপবি ও পালত্রনর জনয সবধর্বক্তসম্পন্ন হত্রি বযবন অবতরণ কত্ররন, রসই পরম বনিন্তা, পরম পুরুি ভগবাত্রনর অবতমানবীি বদবয 

লীলাববলাসসমূহ আপবন দিা কত্রর বণধনা করুন ।  

 তাৎপযধ ববচার –  

ববদুর বনুঃসত্রন্দত্রহ ভগবান শ্রীকৃত্রষ্ণর লীলাকথা শ্রবণ করত্রত অতযন্ত উৎকবেত বেত্রলন, বকন্তু, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বকেু সমি পূত্রবধ এই দৃর্যমান জগৎ রথত্রক 

অন্তবহধ ত হওিার ফত্রল, বতবন অতযন্ত ভাবাবভভূত হত্রি পত্রড়বেত্রলন । বতবন তাই তাাঁ র পুরুিাবতারত্রদর সম্বত্রন্ধ শুনত্রত রচত্রিবেত্রলন, যাাঁ রা তাাঁ ত্রদর 

সবধর্বক্তমিা প্রকার্ কত্রর জড় জগত্রতর সৃবি ও পালন কত্ররন । পুরুিাবতারত্রদর কাযধকলাপ সবধর্বক্তমান ভগবাত্রনর কাত্রযধর আংবর্ক ববস্তার মাে । ববদুর 

মমত্রেি ঋবিত্রক এই সংত্রকত বদত্রিবেত্রলন, রকননা মমত্রেি বস্থর করত্রত পারবেত্রলন না ভগবান শ্রীকৃত্রষ্ণর রকান কাযধকলাত্রপর বণধনা বতবন করত্রবন । 
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১৭-২১:  ববদুত্ররর প্রবত মমত্রেি ঋবির সম্মান ও কৃতজ্ঞতা প্রদর্ধন  

 ৩.৫.১৭ — মমত্রেি ঋবির উির শুরু – 

শুকত্রদব রগাস্বামী বলত্রলন- এইভাত্রব ববদুর কতৃধ ক বজজ্ঞাবসত হত্রি মহবিধ মমত্রেি ববদুরত্রক বহু প্রর্ংসা কত্রর সমস্ত মানুত্রির পরম মঙ্গত্রলর জনয বলত্রত 

শুরু করত্রলন ।  

 তাৎপযধ ববচার –  

এখাত্রন মহবিধ মমত্রেিত্রক ভগবান বলা হত্রিত্রে, রকননা বতবন জ্ঞান এবং অবভজ্ঞতাি সমস্ত সাধ্ারণ মানুিত্রদর অবতিম কত্ররবেত্রলন । এইভাত্রব 

জগত্রতর সবধাবধ্ক কলযাণকর রসবা ববিত্রি তাাঁ র বনবধাচনত্রক প্রামাবণক বত্রল ববত্রবচনা করা হত্রিত্রে । 

 ৩.৫.১৮ — মমত্রেি ঋবি কতৃধ ক ববদুত্ররর প্রত্রশ্নর প্রর্ংসা – 

শ্রীমমত্রেি বলত্রলন- রহ ববদুর! আপনার জি রহাক । আপবন আমার কাত্রে রয প্রশ্ন কত্ররত্রেন তা বনবখল মঙ্গত্রলর চরম প্রকার্ এবং এইভাত্রব আপবন সমগ্র 

জগৎ ও আমার প্রবত আপনার কৃপা প্রদর্ধন কত্ররত্রেন, রকননা আপনার মন সবধদাই ভগবাত্রনর অপ্রাকৃত  বচন্তাি মগ্ন থাত্রক ।  

 তাৎপযধ ববচার –  

অত্রধ্াক্ষজ র্েটির অথধ হত্রচ্ছ জড় ইবিত্রির অনুভূবত অথবা জড় ইবিত্রির অবভজ্ঞতার অতীত । 

 ৩.৫.১৯ — ববদুত্ররর মহান জে – 

রহ ববদুর ! আপবন রয একান্তভাত্রব ভগবানত্রক লাভ কত্ররত্রেন, তা রমাত্রটই আেযধজনক নি, রকননা আপবন মহবিধ রবদবযাত্রসর বীযধ রথত্রক জেগ্রহণ 

কত্ররত্রেন ।  

 তাৎপযধ ববচার –  

জে-বনিন্ত্রণ 

 মানবজীবত্রনর সংস্কার শুরু হি যখন বপতা মাতৃগত্রভধ  তাাঁ র বীযধ প্রদান কত্ররন । জীব তার কমধ অনুসাত্রর ববত্রর্ি বপতার বীত্রযধ স্থাবপত হি এবং ববদুর 

রযত্রহতু রকান সাধ্ারণ জীব বেত্রলন না, তাই তাাঁ ত্রক বযাসত্রদত্রবর বীযধ রথত্রক জেগ্রহণ করার সুত্রযাগ রদওিা হত্রিবেল । 

 মানবজে এক মহান ববজ্ঞান, তাই মববদক কমধকাণ্ড অনুসাত্রর, গভধ ধ্ান-সংস্কার নামক গভধ  উৎপাদত্রনর সংস্কারটি সুসন্তান উৎপাদত্রনর জনয অতযন্ত 

গুরুত্বপূণধ । 

 জে বনিন্ত্রত্রণর মাধ্যত্রম মানব সমাত্রজর সমসযার সমাধ্ান হি না; প্রকৃত সমাধ্ান হত্রচ্ছ ববদুর, বযাস ও মমত্রেত্রির মত্রতা সুসন্তান উৎপাদন করা । 

জে সম্বত্রন্ধ সব রকম পূবধাবিক সতকধ তা অবলম্বন কত্রর যবদ সুসন্তান উৎপাদন করা যাি, তাহত্রল জে-বনিন্ত্রণ করার রকান প্রত্রিাজন হি না । 

তথাকবথত জে-বনিন্ত্রণ রকবল পাপই নি, তা সমূ্পণধরূত্রপ বযথধও । 

 ৩.৫.২০ — ববদুত্ররর পূবধজে – 

আবম জাবন রয, আপবন পূবধজত্রে প্রজা সংহারক যম বেত্রলন, মাণ্ডবয মুবনর অবভর্াত্রপ বববচেবীত্রযধর ভাযধাস্বরূপ গৃহীতা দাসীর গত্রভধ  সতযবতীপুে বযাসত্রদত্রবর 

বীত্রযধ আপবন জেগ্রহণ কত্ররত্রেন । 

 তাৎপযধ ববচার –  

 মৃতুযর পর জীত্রবর বনিন্ত্রকরূত্রপ বনযুক্ত যমরাজ মাণ্ডবয মুবনত্রক তাাঁ র মর্র্বকালীন দুরাচাত্ররর জনয রূ্ল দ্বারা ববদ্ধ করার আত্রদর্ বদত্রিবেত্রলন । 

এই অনুবচত কত্রঠার দণ্ড রদওিার ফত্রল, মাণ্ডবয মুবন যমরাত্রজর প্রবত িুদ্ধ হত্রি, তাাঁ ত্রক শুদ্র হওিার (অল্পবুবদ্ধসম্পন্ন শ্রবমক রশ্রণীর সদসয) অবভর্াপ 

রদন । 

 ৩.৫.২১ — ববদুত্ররর প্রকৃত স্বরূপ- ভগবাত্রনর বনতয পািধদ – 

আপবন পরত্রমশ্বর ভগবাত্রনর বনতয পািধদ এবং ভগবান তাাঁ র স্বধ্াত্রম বফত্রর যাওিার সমি, আপনার জনয আমার কাত্রে বনত্রদধ র্ ররত্রখ বগত্রিত্রেন ।  

 তাৎপযধ ববচার –  
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 সাধ্ারণত বচৎ জগত্রতর বনতয ভগবৎ পািধত্রদরা এই জড়জগত্রত আত্রসন না, তত্রব, কখনও কখনও ভগবাত্রনর বনত্রদধ ত্রর্ ভগবাত্রনর সঙ্গ করার জনয 

অথবা ভগবাত্রনর বাণী মানবসমাত্রজ প্রচার করার জনয তাাঁ রা এই জগত্রত আত্রসন । 

 তাাঁ রা কখনও রকান রকম প্রর্াসবনক পদলাভ করার জনয এখাত্রন আত্রসন না । এই প্রকার প্রবতবনবধ্ত্রদর বলা হি র্ক্তযাত্রবর্-অবতার, অথধাৎ 

ভগবাত্রনর র্বক্তত্রত আববি হত্রি রকান ববত্রর্ি কাযধ সম্পাদত্রনর জনয যাাঁ রা এই জগত্রত অবতরণ কত্ররন । 

২২-৩৮: মমত্রেি ঋবি কতৃধ ক সৃবিতত্ত্ব বণধন  

 ৩.৫.২২ — ববদুত্ররর বনকট ভগবাত্রনর লীলা বণধত্রন মমত্রেি ঋবির প্রবতশ্রুবত - 

তাই আবম আপনার কাত্রে ভগবান বকভাত্রব এই জগত্রতর সৃবি, পালন এবং সংহাত্ররর জনয তাাঁ র অন্তরঙ্গা র্বক্ত ববস্তার কত্রর লীলাববলাস কত্ররন তা এত্রক 

এত্রক বণধনা করব । 

 ৩.৫.২৩ — সৃবির পূত্রবধ রকবল ভগবানই একমাে রূত্রপ বেত্রলন – 

সমস্ত জীত্রবর প্রভু পরত্রমশ্বর ভগবান অদ্বিরূত্রপ সৃবির পূত্রবধ ববরাজমান বেত্রলন । তাাঁ র ইচ্ছার প্রভাত্রবই রকবল সৃবি সম্ভব হি এবং পুনরাি সব বকেু তাাঁ র 

মত্রধ্য লীন হত্রি যাি । এই পরম আিা বববভন্ন নাত্রম উপলবক্ষত হন ।  

 তাৎপযধ ববচার – 

চতুুঃত্রলাকীর প্রথম রলাক 

 মহবিধ মমত্রেি এখাত্রন শ্রীমদ্ভাগবত্রতর মূল চারটি রলাত্রকর বযাখযা আরম্ভ কত্ররন । মািাবাদীরা যবদও শ্রীমদ্ভাগবত্রত প্রত্রবর্ করত্রত পাত্রর না, তবুও 

কখনও কখনও তারা ভাগবত্রতর মূল চারটি রলাত্রকর কদথধ কত্রর কাল্পবনক বযাখযা কত্রর, বকন্তু আমাত্রদর অবর্য কতধ বয হত্রচ্ছ এখাত্রন মমত্রেি মুবন রয 

বাস্তববক ববত্রলিণটি কত্ররত্রেন রসটি স্বীকার করা, রকননা বতবন উদ্ধত্রবর সত্রঙ্গ পরত্রমশ্বর ভগবাত্রনর কাে রথত্রক সাক্ষাৎ তা শ্রবণ কত্ররবেত্রলন । 

 চতুুঃত্রলাকী ভাগবত্রতর প্রথম পঙ বক্তটি হত্রচ্ছ অহত্রমবাসত্রমবাত্রগ্র । মািাবাদী সম্প্রদাি এই অহম্ র্েটির এমন একটি কদথধ কত্রর যার অথধ রসই 

অথধকারী বযতীত অনয আর রকউ বুঝত্রত পাত্রর না । 

 এখাত্রন অহম্ র্েটির অথধ ববত্রলিণ কত্রর বলা হত্রিত্রে, পরত্রমশ্বর ভগবান বযবি জীবািা নি । সৃবির পূত্রবধ রকবল ভগবান বেত্রলন; তখন তাাঁ র 

পুরুিাবতাত্রররা বেত্রলন না এবং অবর্যই জীত্রবরা বেল না, এবং জগৎত্রক প্রভাববত কত্রর রয জড়া র্বক্ত তাও বেল না । পুরুিাবতাত্রররা এবং ভগবাত্রনর 

বববভন্ন র্বক্ত তখন ভগবাত্রনই লীন বেল । 

 বতবন হত্রচ্ছন সূযধ মণ্ডত্রলর মত্রতা, এবং জীত্রবরা হত্রচ্ছ রসই সূত্রযধর এক-একটি রবির মত্রতা । 

 সৃবির পূত্রবধ ভগবাত্রনর অবস্তত্ব শ্রুবতত্রতও প্রবতপন্ন হত্রিত্রে- বাসুত্রদত্রবা বা ইদং অগ্র আসীৎ ন ব্রহ্মা ন চ র্ঙ্করুঃ, এত্রকা মব নারািণ আসীন্ ন ব্রহ্মা 

রনর্ানাুঃ । 

 মবকুেত্রলাত্রকর মববচেয ভগবাত্রনর সত্রঙ্গ এক, ঠিক রযমন মসবনকত্রদর মববচেয রাজার সত্রঙ্গ এক এবং অবভন্ন । 

 ৩.৫.২৪ — ভগবান বনত্রজত্রক অপূণধ বত্রল অনুভব কত্ররবেত্রলন – 

সব বকেুর একচ্ছে অধ্ীশ্বর পরত্রমশ্বর ভগবান বেত্রলন একমাে দ্রিা । রসই সমি জড় জগৎ বেল না এবং তাই বতবন তাাঁ র অংর্ এবং বববভন্নাংর্ বযতীত 

বনত্রজত্রক অপূণধ বত্রল অনুভব কত্ররবেত্রলন । ববহরঙ্গা প্রকৃবত তখন সুি অবস্থাি বেল, যবদও তাাঁ র অন্তরঙ্গা প্রকৃবত তখন প্রকাবর্ত বেল ।  

 তাৎপযধ ববচার – 

সমগ্র সৃবি প্রবিিার মূল লক্ষয 

 ভগবান হত্রচ্ছন পরম দ্রিা রকননা তাাঁ র দৃবিপাত্রতর ফত্রল জড় জগৎত্রক প্রকার্ করার জনয জড়া-প্রকৃবত সবিি হি । তখন দ্রিা বেত্রলন, বকন্তু 

ববহরঙ্গা প্রকৃবত, যার প্রবত ভগবান দৃবিপাত কত্ররন তা উপবস্থত বেল না । 

 পত্নীর অনুপবস্থবতত্রত পবত রযমন বনুঃসঙ্গ রবাধ্ কত্ররন, ভগবানও অত্রনকটা রতমন অপূণধতা অনুভব কত্ররবেত্রলন। এটি অবর্য একটি কাববযক উপমা। 

 ভগবান এতই কৃপামি রয, এই প্রকার জগত্রতর অনুপবস্থবতত্রত বতবন বনত্রজত্রক অপূণধ বত্রল অনুভব কত্ররন, এবং তার ফত্রল সৃবিকাযধ সাবধ্ত হি । 

 যবদও অন্তরঙ্গা র্বক্ত প্রকাবর্ত বেল, বকন্তু ববহরঙ্গা র্বক্ত রযন সুি অবস্থাি বেল, এবং ভগবান তাাঁ ত্রক জাগবরত কত্রর সবিি করত্রত রচত্রিবেত্রলন, 

ঠিক রযমন পবত আনন্দ উপত্রভাগ করার জনয তার পত্নীত্রক সুি অবস্থা রথত্রক জাগবরত কত্রর । 
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 সমগ্র প্রবিিাটির লক্ষয হত্রচ্ছ সুি বদ্ধ জীবত্রদর বচেি রচতনাি জাগবরত করা, যার ফত্রল তারা মবকুেত্রলাত্রকর বনতযমুক্ত জীবত্রদর মত্রতা পূণধতা 

প্রাি হত্রত পাত্রর । 

 ভগবান রযত্রহতু সবচ্চদানন্দ ববগ্রহ, বতবন চান রয, তাাঁ র বববভন্ন র্বক্তর প্রবতটি অববত্রচ্ছদয অংর্ রযন তাাঁ র পরমানন্দপূণধ রত্রস অংর্গ্রহণ করত্রত পাত্রর, 

রকননা তাাঁ র সবচ্চদানন্দমি রাসলীলাি অংর্গ্রহণ করাই হত্রচ্ছ জীবত্রনর সত্রবধাচ্চ অবস্থা । 

 ৩.৫.২৫ — ববহরঙ্গা মািার্বক্তর পবরচি –  

ভগবান হত্রচ্ছন দ্রিা এবং ববহরঙ্গা র্বক্ত হত্রচ্ছ দৃর্য, যা জড় সৃবির কারণ এবং কাযধ উভিরূত্রপ বিিার্ীল হি । রহ মহাত্রসৌভাগযবান ববদুর ! এই ববহরঙ্গা 

র্বক্ত মািা নাত্রম পবরবচত এবং তার মাধ্যত্রমই রকবল সমগ্র জড় সৃবি সম্ভব হি । 

 তাৎপযধ ববচার –  

 মািা নামক অপরা প্রকৃবত – সৃবির উপাদান ও বনবমি কারণ । 

 ভগবান – সমস্ত কাযধকলাত্রপর রচতনা । (একটি র্রীত্রর সমস্ত র্বক্তর উৎস হত্রচ্ছ রচতনা) 

 ৩.৫.২৬ — পুরুিাবতাররূত্রপ ভগবাত্রনর জড়া প্রকৃবতত্রত গভধ াধ্ান – 

পরত্রমশ্বর ভগবান পুরুিাবতার রূত্রপ বনত্রজত্রক ববস্তার কত্রর বেগুণাবিকা জড়া প্রকৃবতত্রত গভধ াধ্ান কত্ররন এবং তার ফত্রল বনতযকাত্রলর প্রভাত্রব জীবসমূহ 

আববভূধ ত হি । 

 তাৎপযধ ববচার – 

 বর্ক্ষা – আমাত্রদর মমথুত্রনর ধ্ারণার বভবিত্রত ভগবাত্রনর এই গভধ াধ্ান প্রবিিাটি রবাঝার রচিা করা উবচত নি । 

 বসদ্ধান্ত – রচতন জীব এই জগত্রত পরত্রদর্ী, তাই ভগবাত্রনর পরা প্রকৃবতত্রত অবধ্বিত না হত্রল, রস এই জগত্রত সুখী হত্রত পাত্রর না । 

 ৩.৫.২৭ — মহিত্রত্ত্বর আববভধ াব – 

তারপর কাত্রলর প্রবতবিিার প্রভাত্রব মহিত্ত্ব আববভূধ ত হত্রিবেল এবং এই ববশুদ্ধ সত্ত্বস্বরূপ মহিত্রত্ত্ব ভগবান তাাঁ র স্বীি র্রীর রথত্রক ব্রহ্মাণ্ড প্রকার্কারী 

বীজ বপন কত্ররবেত্রলন । 

 তাৎপযধ ববচার – 

মহিত্ত্ব বক ? (তাৎপযধ ২৭, ২৮) 

 কাত্রলর প্রভাত্রব, জড়া-প্রকৃবতর গভধ  সঞ্চাবরত হত্রল প্রথত্রম তা মহিত্ত্বরূত্রপ প্রকাবর্ত হত্রিবেল । সব বকেুই যথাসমত্রি ফলপ্রসূ হি, এবং তাই 

এখাত্রন কালত্রচাবদতাৎ বা 'কাত্রলর দ্বারা প্রভাববত হত্রি ' র্েটি বযবহার করা হত্রিত্রে ।  

 

 

মহ
ি

ত্ত্ব
 

রচতনার সমবি (কারণ তার একটি অংর্ জীত্রবর মত্রধ্য বুবদ্ধরূত্রপ প্রকার্ীত হি) 

পরত্রমশ্বর ভগবাত্রনর পরম রচতনার সত্রঙ্গ যুক্ত (বকন্তু তা সত্রত্ত্বও তা জড় বত্রল মত্রন হি )

সমস্ত সৃবির অঙ্কুবরত হওিার রক্ষে

জড়া-প্রকৃবতর রত্রজাগুত্রণর বকবঞ্চৎ আভাসযুক্ত শুদ্ধ সত্ত্ব । (তাই এই সমি রথত্রক সবিিতার উদ্ভব হি )

শুদ্ধ আিা এবং জড় অবস্তত্রত্বর মধ্যবতথ মাধ্যম

এটি বচেি আিা এবং জড় পদাত্রথধর বমলনস্থল

এখান রথত্রক জীত্রবর অহঙ্কাত্ররর উদ্ভব হি  
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 ৩.৫.২৮ — মহিত্ত্ব রথত্রক অহঙ্কাত্ররর উৎপবি – 

তারপর ভাবী জীবত্রদর উৎসরূত্রপ মহতত্ত্ব বববভন্নরূত্রপ রূপান্তবরত হত্রিবেল । মহিত্ত্ব তত্রমাগুণ প্রধ্ান এবং তার রথত্রক অহঙ্কাত্ররর উদ্ভব হি । এটি 

সৃবিতত্রত্ত্বর রচতনা সমবিত এবং ফলপ্রসূ হওিার কাল সমবিত পরত্রমশ্বর ভগবাত্রনর একটি অংর্ ।   

 তাৎপযধ ববচার – 

 বসদ্ধান্ত — জীত্রবর অহংকারই জীবত্রক জড়জগত্রত রবাঁত্রধ্ রাখার র্বক্ত । 

 ৩.৫.২৯ — অহঙ্কাত্ররর বতনটি পত্রবধ প্রকার্ – 

মহিত্ত্ব বা মহান কারবণক সতয অহঙ্কাত্রর রূপান্তবরত হি, যা কারণ, কাযধ এবং কতধ া এই বতন পত্রবধ প্রকাবর্ত হি । এই সমস্ত কাযধকলাপ মানবসক স্তত্রর 

সম্পাবদত হি এবং এগুবলর বভবি হত্রচ্ছ পঞ্চ মহাভূত, সূ্থল ইবিিসমূহ ও মানবসক জল্পনা-কল্পনা । সত্ত্ব, রজ এবং তম এই বতনটি গুত্রণ অহঙ্কার প্রকাবর্ত 

হি । 

 তাৎপযধ ববচার –  

 বসদ্ধান্ত — অহঙ্কারই শুদ্ধ জীত্রবর বদ্ধাবস্থার কারণ । 

 ৩.৫.৩০ — অহঙ্কার + সত্ত্বগুণ  মন + রদবতা  

সত্ত্বগুত্রণর সত্রঙ্গ প্রবতবিিার ফত্রল অহঙ্কার মত্রন রূপান্তবরত হি । রয সমস্ত রদবতারা প্রকার্যমান জগত্রতর বনিন্ত্রণ কত্ররন তাাঁ রাও রসই একই তত্ত্ব রথত্রক, 

অথধাৎ অহঙ্কার এবং সত্ত্বগুত্রণর প্রবতবিিা রথত্রক উৎপন্ন হত্রিত্রেন ।  

 ৩.৫.৩১ — অহঙ্কার + রত্রজাগুণ  ইবিি (জল্পনা-কল্পনা বভবিক দার্ধবনক জ্ঞান + সকাম কমধ) 

ইবিিগুবল বনবেতভাত্রব রাজস অহঙ্কার রথত্রক উদ্ভূত । আর তাই, জল্পনা-কল্পনা বভবিক দার্ধবনক জ্ঞান এবং সকাম কমধ প্রধ্ানত রত্রজাগুণ রথত্রকই 

উৎপন্ন হি । 

 তাৎপযধ ববচার –  

বসদ্ধান্ত —  

 অহঙ্কাত্ররর প্রধ্ান কাযধ হত্রচ্ছ বনরীশ্বরতা ।  

 অহঙ্কাত্ররর এই বন্ধন রথত্রক মুক্ত হবার সবধত্রশ্রষ্ঠ উপাি হত্রচ্ছ পরমতত্ত্ব সম্বত্রন্ধ সবরকত্রমর দার্ধবনক অনুমাত্রনর অভযাস পবরতযাগ করা । 

 ৩.৫.৩২ — অহঙ্কার + তমগুণ  তোেসমূহ ; 

র্ে  আকার্ 

আকার্ র্ত্রের পবরণাম এবং র্ে তামবসক অহঙ্কাত্ররর রূপান্তর । অথধাৎ আকার্ পরমািার প্রতীকািক প্রবতবনবধ্ । 

মত্রন কবর, ‘ক’ = ভগবাত্রনর ইক্ষণ + কাল + ববহরঙ্গা প্রকৃবত 

 ৩.৫.৩৩ — আকার্ + ‘ক’  স্পর্ধ  বাি ু(গুণসমূহ – স্পর্ধ ও র্ে) 

তারপর পরত্রমশ্বর ভগবান আকাত্রর্র প্রবত ঈক্ষণ কত্ররন, যা র্াশ্বত কাল এবং ববহরঙ্গা র্বক্তর আংবর্ক বমশ্রণ এবং তার ফত্রল স্পর্ধ অনুভূবতর ববকার্ 

হি, যার রথত্রক আকাত্রর্ বািুর উদ্ভব হি ।  

 তাৎপযধ ববচার –  

 অনুধ্াবন — সমগ্র জড় সৃবি সূক্ষ্ম রথত্রক সূ্থল রূপ গ্রহণ কত্রর । 

 ৩.৫.৩৪ — বাি ু+ আকার্ + ‘ক’  রূপ  অবগ্ন (গুণসমূহ – রূপ, স্পর্ধ ও র্ে) 

তারপর অতযন্ত র্বক্তর্ালী বাি ুআকাত্রর্র সত্রঙ্গ ববকার প্রাি হত্রি রূপতোে সৃবি কত্ররত্রে এবং রূপতোে রথত্রক ভুবন প্রকার্ক রজযাবত সৃবি হত্রিত্রে ।   
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 ৩.৫.৩৫ — অবগ্ন + বাি ু+ ‘ক’  রস  জল (গুণসমূহ – রস, রূপ, স্পর্ধ ও র্ে) 

রসই রজযাবত যখন বািুর সত্রঙ্গ বমবলত হি এবং পরত্রমশ্বর ভগবাত্রনর দৃবির ববিিীভূত হি, তখন কাল ও মািার অংর্ত্রযাত্রগ রসতোে এবং জত্রলর 

উৎপবি হি ।  

 ৩.৫.৩৬ — জল + অবগ্ন + ‘ক’  গন্ধ  মাটি (গুণসমূহ – গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্ধ ও র্ে) 

তারপর রজযাবত রথত্রক উদ্ভূত জল ভগবাত্রনর দৃবিত্রগাচর হি এবং তাত্রত কাল ও মািার সহত্রযাত্রগ গন্ধ গুণাবিকা পৃবথবীর সৃবি হত্রিবেল ।  

 তাৎপযধ ববচার –   

 অনুধ্াবন – উপত্ররাক্ত রলাকগুবলত্রত রভৌবতক উপাদাত্রনর বণধনা রথত্রক স্পিভাত্রব রবাঝা যাি রয, সংত্রযাজন এবং পবরবতধ ত্রনর সমস্ত স্তত্ররই 

ভগবাত্রনর দৃবিপাত আবর্যক । প্রত্রতযক রূপান্তত্রর ভগবাত্রনর দৃবিপাত হত্রচ্ছ অবন্তম পূণধতা প্রদানকারী স্পর্ধ । (দৃিান্ত – বচেকাত্ররর রত্রঙর সংবমশ্রণ) 

 বসদ্ধান্ত – যখন একটি উপাদাত্রনর সাত্রথ অনয উপাদাত্রনর বমশ্রণ হি, তখন তাত্রত গুত্রণর সংখযা বৃবদ্ধ পাি । 

 

ইবিি রদবতা 

কণধ বদক রদবতাগণ 

চকু্ষ সূযধ 

চমধ বাি ু

নাবসকা অবশ্বনীকুমারদ্বি 

বজহ্বা বরুন 

হাত ইি 

পদ উত্রপি 

বাক অবগ্ন 

পািু বমে 

উপস্থ প্রজাপবত 

কারত্রনাদকর্ািী ববষু্ণ

স্বাংর্ প্রকার্ -তাাঁ র দৃবিপাত্রত জীব জড়া প্রকৃবতত্রত প্রত্রবর্ কত্রর

জড়া প্রকৃবত (প্রধ্ান)

বেগুণ বনসৃ্কি -- সামযাবস্থা / অবমবশ্রতাবস্থা

মহৎ তত্ত্ব

অহংকার (তত্রমাগুণ প্রধ্ান)

সত্ত্ব রজ তম

মহৎ তত্ত্ব (স্বত্ত্ব) সূেতত্ত্ব (রজ)

কাল জীব (কমধ ও স্বভাব)



 ৩.৫.৩৭ — পরত্রমশ্বর ভগবাত্রনর দৃবিপাতই মূল কারণ – 

রহ সজ্জন পুরুি, সমস্ত রভৌবতক উপাদানসমূহ, আকার্ রথত্রক মাটি পযধন্ত সব 

কটি রভৌবতক উপাদাত্রন প্রকাবর্ত হি রকবল পরত্রমশ্বর ভগবাত্রনর দৃবিপাতরূপ 

অবন্তম স্পত্রর্ধর ফত্রল ।  

 ৩.৫.৩৮ — ব্রহ্মাত্রণ্ডর বববভন্ন কাযধকলাত্রপর দাবিত্বপ্রাি এবং 

রভৌবতক উপাদানগুবলর বনিন্ত্রণকারী রদবতাগত্রণর ভগবাত্রনর 

উত্রেত্রর্য প্রাথধনা –  

উবিবখত রভৌবতক উপাদানগুবলর বনিন্ত্রণকারী রদবতারা ভগবান শ্রীববষু্ণর 

র্ক্তযাববি কলা । তাাঁ রা ববহরঙ্গা র্বক্তর অধ্ীন র্াশ্বত কাত্রলর প্রভাত্রব রদহ ধ্ারণ 

কত্ররন এবং তাাঁ রা তাাঁ র বববভন্ন অংর্ । তাাঁ ত্রদর উপর ব্রহ্মাত্রণ্ডর বববভন্ন কাযধকলাত্রপর 

ভার অপধণ করা হত্রিবেল এবং রসগুবল সম্পাদন করত্রত অক্ষম হত্রি তাাঁ রা 

কৃতাজ্ঞবলপুত্রট পরত্রমশ্বর ভগবাত্রনর উত্রেত্রর্য মত্রনামুগ্ধকর প্রাথধনা বনত্রবদন 

কত্ররবেত্রলন । 

 তাৎপযধ ববচার –  

রদবতা ও ভক্ত 

বসদ্ধান্ত –  

 রদবতারা  বনিন্ত্রক । জীব  বনিন্ত্রক ।  

 বনিবন্ত্রত জীবত্রদর কখনও রদবতাত্রদর উত্রপক্ষা করা উবচত নি । তাাঁ রা সকত্রলই হত্রচ্ছন ববত্রশ্বর বববভন্ন বযাবস্থাপনার কাত্রযধ বনযুক্ত ভগবাত্রনর মহান 

ভক্ত । (ত্রযমন, যমরাত্রজর প্রর্ংসাববহীন কাযধ পাপীত্রদর দণ্ডদান, বকন্তু বতবন ভগবাত্রনর মহান ভক্ত । অনয রদবতারাও তাই ।)  

 ভক্ত কখনও ঐ সমস্ত রদবতাত্রদর দ্বারা বনিবন্ত্রত হন না, বকন্তু তবুও ভক্ত রদবতাত্রদর শ্রদ্ধা প্রদর্ধন কত্ররন (ত্রযত্রহতু রদবতারা ভগবান কতৃধ ক 

বনযুক্ত)। 

 একই সাত্রথ ভক্ত কখনও রদবতাত্রদরত্রক মূত্রখধর মত্রতা ভগবান বত্রলও ভুল কত্ররন না । 

ভগবাত্রনর সমদর্থতা  

 বসদ্ধান্ত – ভগবান সকত্রলর প্রবত সমদর্থ, ঠিক প্রবহমান গঙ্গার মত্রতা । 

 দৃিান্ত – গঙ্গার তটবতথ হত্রলও আমগাে ও বনমগাত্রের মত্রধ্য পাথধকয 

 এর কারণ পূবধকৃত কমধ ।  

 

 

 

 

র্ে আকার্ / রবযাম

স্পর্ধ বািু / মরুৎ

রূপ অবগ্ন / রতজ

রস জল / অপ

গন্ধ মাটি / বক্ষবত
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৩৯-৫১: ভগবাত্রনর প্রবত রদবতাত্রদর প্রাথধনা বনত্রবদন  

 

৩৯-৫১: ভগবাত্রনর প্রবত রদবতাত্রদর 
প্রাথধনা বনত্রবদন 

৩৯-৪৩: ভগবাত্রনর 
শ্রীপাদপত্রের মবহমাবিত 

আশ্রি 

৩৯ রের্ রথত্রক 
রক্ষাকারী েত্রের মত্রতা

৪০ জ্ঞাত্রন পবরপূণধ 

৪১ সমস্ত তীত্রথধর 
আশ্রিস্বরূপ 

৪২ জ্ঞানাত্রলাক ও 
মবরাগয প্রদানকারী 

৪৩ ভক্তত্রদর সৃ্মবত ও 
অভি প্রদান কত্রর 

৪৪-৪৭: ভগবাত্রনর 
চরণাশ্রত্রির জনয রযাগয ও 

অত্রযাগয প্রাথথ 

অত্রযাগয প্রাথথ 

৪৪ “মমাহম” ধ্ারণা 

৪৫ পাপী, জড় 
কাযধকলাপ, দূবিত

অন্তদৃধবি

রযাগয প্রাথথ 

৪৫ ভগবাত্রনর লীলার
অপ্রাকৃত আনন্দ 

আস্বাদন করাই যাাঁ ত্রদর 
একমাে লক্ষয

৪৬ কৃষ্ণকথা পান 

৪৭ জ্ঞানী অত্রপক্ষা
ভত্রক্তর রশ্রষ্ঠত্ব

৪৮-৫১: উপত্রদর্ ও 
জ্ঞানদাত্রনর জনয প্রাথধনা

৪৮ বনত্রজত্রদর বযথধতার 
কারণ বহত্রসত্রব 

রদবতাত্রদর পরস্পর 
অমনকযত্রকই 
বচবিতকরণ 

৪৯ উপযুক্ত মাগধ ও
সাধ্ন সম্বত্রন্ধ 

জ্ঞানদাত্রনর জনয
ভগবাত্রনর কাত্রে 

রদবতাত্রদর অনুত্ররাধ্

৫০ ভগবাত্রনর স্বরূপ ও 
কাযধ 

৫১ ভগবাত্রনর আজ্ঞা
পালত্রনর জনয 

ভগবাত্রনর কাত্রে পূণধ 
জ্ঞান ও পূণধ র্বক্ত

প্রাথধনা 
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 ৩.৫.৩৯ — ভগবাত্রনর শ্রীপাদপে – রের্ রথত্রক রক্ষাকারী েত্রের মত্রতা –  

নমাম রত রদব পদারববন্দং  

প্রপন্নতাত্রপাপর্মাতপেম্ । 

যেূলত্রকতা যতত্রিাহঞ্জত্রসারু- 

সংসারদুুঃখং ববহরুৎবক্ষপবন্ত ।।   

রদবতারা বলত্রলন- রহ ভগবান! আপনার চরণারববন্দ র্রণাগত জীত্রবত্রদর কাত্রে একটি েত্রের মত্রতা, যা তাাঁ ত্রদর সংসাত্ররর সমস্ত রের্ রথত্রক রক্ষা কত্রর। 

রসই আশ্রত্রি আবশ্রত মহবিধগণ সমস্ত জড়জাগবতক রের্ দূত্রর েুাঁ ত্রড় রফত্রল রদন । তাই আমরা আপনার শ্রীপাদপত্রে আমাত্রদর সশ্রদ্ধ প্রণবত বনত্রবদন  

কবর । 

 তাৎপযধ ববচার –  

 বসদ্ধান্ত – জাগবতক রের্ রথত্রক মুক্ত হবার প্রিাত্রস ব্রতী দু রশ্রণীর বযবক্ত 

 ভক্ত (ভগবাত্রনর শ্রীপাদপত্রের আশ্রি গ্রহণ কত্ররত্রেন) । তাাঁ রা অনািাত্রস সফল হন । 

 অনযসব পরমাথধবাদী (তাত্রদর পন্থা রের্দািক) । 

 শ্রীল প্রভুপাদ মূলত বনত্রম্নাক্ত রলাকগুবলর মমধানুবাদ এই তাৎপত্রযধ উদৃ্ধত কত্ররত্রেন ... 

 রেত্রর্াবধ্কতরত্রস্তিাম্  ... গীতা ১২.৫ 

 রশ্রিুঃ সৃবতম্  ভবক্তমুদসযত্রত ববত্রভা ... শ্রীুঃভাুঃ ১০.১৪.৪ 

 রযঽত্রনযরঽববন্দাক্ষ ববমুক্ত মাবননস  ... শ্রীুঃভাুঃ ১০.২.৩২ 

 অনুধ্াবন – এইটি রদবতাত্রদর অবভমত, যাাঁ রা রকবল মববদক জ্ঞাত্রন পারদর্থই নন, অবধ্বকন্তু অতীত, বতধ মান এবং ভববিযৎ দ্রিাও । তাই তাাঁ ত্রদর 

অবভমতও অতযন্ত মূলযবান । 

 ৩.৫.৪০ — ভগবাত্রনর শ্রীপাদপে – জ্ঞাত্রন পবরপূণধ – 

রহ বপতা, রহ প্রভু, রহ পরত্রমশ্বর ভগবান! এই জড় জগত্রত জীত্রবরা কখনও সুখী হত্রত পাত্রর না, রকননা তারা বেতাপ দুুঃত্রখর দ্বারা অবভভূত । তাই তারা 

আপনার জ্ঞাত্রন পবরপূণধ শ্রীপাদপত্রের োিার আশ্রি গ্রহণ কত্রর । আমরাও রসই শ্রীপাদপত্রের আশ্রি গ্রহণ কবর । 

 তাৎপযধ ববচার – 

 বসদ্ধান্ত – ভগবদ্ভবক্তর পন্থা ভাবুকতাপূণধ অথবা রলৌবকক নি । এটি একটি বাস্তব পন্থা যার দ্বারা জীবািা বেতাপ রের্ রথত্রক মুক্ত হত্রি বদবয আনন্দ 

লাভ করত্রত পাত্রর । 

 অনুধ্াবন – যথাথধ জ্ঞান বযতীত রয জড় জগত্রতর দুুঃখ-দুদধ র্া রথত্রক মুক্ত হওিা যাি না, রসই কথা বনুঃসত্রন্দত্রহ সতয । বকন্তু ভগবাত্রনর শ্রীপাদপে 

রযত্রহতু বদবযজ্ঞাত্রন পূণধ, তাই তাাঁ র শ্রীপাদপত্রের আশ্রি গ্রহণ করা হত্রল রসই প্রত্রিাজনটি পূণধ হত্রি যাি । 

 প্রমাণ – বাসুত্রদত্রব ভগববত ... শ্রীুঃ ভাুঃ ১.২.৭ । 

 রতিাং সততযুক্তানাং ... গীতা ১০.১০ ।  

 ৩.৫.৪১ — ভগবাত্রনর শ্রীপাদপে – সমস্ত তীত্রথধর আশ্রিস্বরূপ – 

মাগধবন্ত যত্রি মুখপেনীমড়- 

শ্ছন্দুঃসুপর্ণধঋমিধত্রিা ববববত্রক্ত । 

যসযাঘমত্রিধাদসবরদ্বরািাুঃ 

পদং পদং তীথধপদুঃ প্রপন্নাুঃ ।। 

ভগবাত্রনর শ্রীপাদপে সমস্ত তীত্রথধর আশ্রিস্বরূপ । বনমধল বচি মহবিধরা রবদরূপী পাখার দ্বারা বাবহত হত্রি বনরন্তর আপনার মুখকমলরূত্রপ নীত্রড়র আশ্রি 

অত্রিিণ কত্ররন । তাাঁ ত্রদর রকউ রকউ পাপনাবর্নী সবরৎত্রশ্রষ্ঠা গঙ্গার র্রণ গ্রহণ করার মাধ্যত্রম প্রবতপত্রদ আপনার শ্রীপাদপত্রের র্রণ গ্রহণ কত্ররন ।  

 তাৎপযধ ববচার – 
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 পত্রের পাপবড়ত্রত নীড় রচনাকারী রাজহংসত্রদর সাত্রথ পরমহংসত্রদর তুলনা । (তাৎপত্রযধর ১ম অনুত্রচ্ছদ দ্রিবয) ।  

 সারা ব্রহ্মাণ্ডজুত্রড় সুরধ্নী গঙ্গার ববস্তার – ভগবাত্রনর কৃপার প্রকার্ । (তাৎপত্রযধর ২ি অনুত্রচ্ছদ দ্রিবয) । 

 প্রমাণ – শ্রীপাদ র্ঙ্করাচাত্রযধর উবক্ত – (শ্রীল প্রভুপাদ এর মমধানুবাদ উদৃ্ধত কত্ররন) 

ভগবদ্গীতা বকবঞ্চদধ্ীতা গঙ্গাজল লব কবণকা পীতা । 

সকৃদবপ রযন মুরাবর সমচধ া বিিত্রত তসয যত্রমন ন চচধ া ।।  

 ৩.৫.৪২ — ভগবাত্রনর শ্রীপাদপে – জ্ঞানাত্রলাক ও মবরাগয প্রদানকারী –  

শ্রদ্ধা ও ভবক্ত সহকাত্রর রকবল আপনার শ্রীপাদপে সম্বত্রন্ধ শ্রবণ করার ফত্রল, এবং হৃদত্রি তার ধ্যান করার ফত্রল, মানুি তৎক্ষণাৎ জ্ঞাত্রনর আত্রলাত্রক 

উদ্ভাবসত হি এবং মবরাগযবত্রল র্ান্ত হি । তাই, আমাত্রদর অবর্য কতধ বয হত্রচ্ছ আপনার শ্রীপাদপত্রের র্রণ গ্রহণ করা ।  

 তাৎপযধ ববচার –  

বসদ্ধান্ত –  

 আিতত্ত্ব জ্ঞাত্রনর অনুর্ীলন ববিিাসবক্তর প্রবত মবরাগয উৎপাদন কত্রর, এবং এই প্রকার মবরাগয বযাতীত জ্ঞাত্রনর রকান অথধ হিনা । জ্ঞাত্রনর পোত্রত 

মবরাত্রগযর উদি হওিা আবর্যক । 

 জড় সুখ উপত্রভাত্রগর রক্ষত্রে সবচাইত্রত দৃঢ় আসবক্ত হত্রচ্ছ রযৌনজীবন । রয বযবক্ত এর প্রবত আসক্ত, বুঝত্রত হত্রব রয, রস অজ্ঞান ।   

 ধ্ীর – রয বযবক্ত ববচবলত হবার কারণ থাকা সত্রত্ত্বও ববচবলত হন না, তাত্রক বলা হি ধ্ীর । 

 বকভাত্রব ধ্ীর হওিা যাি ? – শ্রদ্ধা সহকাত্রর শ্রীভগবাত্রনর পাদপত্রের ধ্যান করার সরল পন্থা অনুর্ীলত্রনর মাধ্যত্রম ।  

 প্রমাণ – শ্রীযামুনাচাযধ বত্রলত্রেন, যদববধ্ মম রচতুঃ কৃষ্ণপদারববত্রন্দ ... (শ্রীল প্রভুপাদ এর মমধানুবাদ উদৃ্ধত কত্ররন) । 

 সদ গুরুর কাত্রে কৃষ্ণকথা শ্রবণ করার গুরুত্ব – ভগবদ্ভবক্তর প্রবিিাটি হত্রচ্ছ সদ গুরুর কাে রথত্রক দীক্ষা প্রাি হত্রি তাাঁ র বনত্রদধ র্ অনুসাত্রর ভগবাত্রনর 

সম্বত্রন্ধ শ্রবণ করা । এই প্রকার সদ গুরু গ্রহণ করত্রত হি বনিবমতভাত্রব তাাঁ র কাত্রে ভগবাত্রনর কথা শ্রবণ করার মাধ্যত্রম । 

 ৩.৫.৪৩ — ভগবাত্রনর শ্রীপাদপে – ভক্তত্রদর সৃ্মবত ও অভি প্রদান কত্রর – 

রহ ভগবান! জগত্রতর সৃবি, বস্থবত ও প্রলত্রির জনয আপবন অবতার গ্রহণ কত্ররন, এবং তাই, আমরা আপনার শ্রীপাদপত্রের র্রণ গ্রহণ কবর, রকননা তা 

সবধদা আপনার ভক্তত্রদর সৃ্মবত ও অভি প্রদান কত্রর ।  

 তাৎপযধ ববচার –  

 বসদ্ধান্ত – যাাঁ রা শ্রীববষু্ণর আরাধ্না কত্ররন, তাাঁ ত্রদর বলা হি সুর বা রদবতা, আর যারা তাাঁ র আরাধ্না কত্ররন না, তাত্রদর বলা হি অসুর ।  

 ৩.৫.৪৪ — ভগবাত্রনর শ্রীপাদপত্রের আশ্রি লাত্রভর অত্রযাগয বযবক্তর মববর্িয – “মমাহম” ধ্ারণা – 

রহ প্রভু! আিীিস্বজনসহ তুচ্ছ রদহ-রগহাবদত্রত যাত্রদর ‘আবম’ ও ‘আমার’ এই অববিত বাসনা প্রবল, রসই সমস্ত মানুিত্রদর রদহপুত্রর আপবন 

অন্তযধামীরূত্রপ অবস্থান করত্রলও রয পাদপে তাত্রদর দুষ্প্রাপয, আমরা রসই পাদপেত্রক ভজনা কবর ।  

 তাৎপযধ ববচার –  

 বসদ্ধান্ত – জড়াপ্রকৃবতর উপর আবধ্পতয করার রপ্ররণা হত্রচ্ছ ‘আবম’ ও ‘আমার’ ধ্ারণা । অহং মম দর্ধত্রনর প্রবতববম্ব ... 

 বকন্তু এর রথত্রক মুবক্তর সহজ উপাি – কৃষ্ণকথা শ্রবণ করার সহজ উপািটিত্রক স্বীকার কত্রর রনিা । 

 বর্ক্ষা – তাই, সব রকম দুুঃখ দুদধ র্া রথত্রক মুবক্ত লাত্রভর জনয সবধত্রতাভাত্রব রকবল কৃষ্ণকথা শ্রবণ করার বর্ক্ষাই মানুিত্রক রদিা উবচত ।  

 ৩.৫.৪৫ — ভগবাত্রনর শ্রীপাদপত্রের আশ্রি লাত্রভর ... 

 অত্রযাগয বযবক্ত – পাপী, জড় কাযধকলাপ, দূবিত অন্তদৃধবি 

 রযাগয বযবক্ত – ভগবাত্রনর লীলার অপ্রাকৃত আনন্দ আস্বাদন করাই যাাঁ ত্রদর একমাে লক্ষয 

রহ পরত্রমশ্বর ভগবান! রয সমস্ত পাপীত্রদর অন্তদৃধবি ববহরঙ্গা জড়বাদী কাযধকলাত্রপর ফত্রল অতযন্ত দূবিত হত্রিত্রে, তারা আপনার শ্রীপাদপে দর্ধন করত্রত 

পাত্রর না, বকন্তু আপনার লীলার অপ্রাকৃত আনন্দ আস্বাদন করাই যাাঁ ত্রদর একমাে লক্ষয, রসই শুদ্ধ ভত্রক্তরা আপনার শ্রীপাদপে দর্ধন কত্ররন ।  

 তাৎপযধ ববচার –  
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 বসদ্ধান্ত – ববহমুধখী জড় কাযধকলাত্রপর ফত্রল জীত্রবর অন্তদৃধবি দূবিত হি । 

 অনুধ্াবন – গীতা ১৮.৬১ অনুসাত্রর ভগবান সকত্রলর হৃদত্রি ববরাজ করাি, অন্তত বনত্রজর অন্তত্রর ভগবানত্রক দর্ধন করা প্রত্রতযক মানুত্রির 

জনয স্বাভাববক হওিা উবচত । বকন্তু ববহরঙ্গা কাযধকলাত্রপর দ্বারা দূবিত অন্তদৃধবিসম্পন্ন বযবক্তত্রদর পত্রক্ষ তা সম্ভব নি ।  

 সবচাইত্রত গবহধ ত অপরাধ্ হত্রচ্ছ বযবি আিা রথত্রক ভগবাত্রনর পৃথক অবস্তত্ব অস্বীকার করা, অথবা ভগবান ও বযবি আিাত্রক এক ও অবভন্ন বত্রল 

মত্রন করা । 

 অপরাধ্ীরা ভগবদ্ভক্তত্রদর দর্ধন করার রসৌভাগয রথত্রক ববঞ্চত হি, অথচ অপরাধ্রূ্নয সাধ্ারণ মানুত্রিরা ভত্রক্তর উপবস্থবতর দ্বারা তৎক্ষণাৎ প্রভাববত 

হন ।  

 প্রমাণ – অপরাধ্রূ্ণয মৃগারী নারদ মুবনর সংস্পত্রর্ধ আসামােই প্রভাববত হি । বকন্তু অপরাধ্ী নলকুত্রবর ও মবণগ্রীব রদবতাত্রদর মত্রধ্য বাস 

করা সত্রত্ত্বও পরবতথ জীবত্রন বৃক্ষরূত্রপ দণ্ডত্রভাগ কত্রর (যবদও পত্রর ভত্রক্তর কৃপাি ভগবান কতৃধ ক তাাঁ ত্রদর উদ্ধার লাভ হি ) ।   

 ভগবদ্ভক্তত্রদর স্বভাব – বকন্তু ভগবাত্রনর ভক্তরা মূখধত্রদর সূ্থল ও সূক্ষ রদত্রহর প্রত্রচিাজবনত অপরাধ্ গ্রহণ কত্ররন না । তাাঁ রা বনবদ্বধ ধ্াি এই সমস্ত 

অপরাধ্ীত্রদর আর্ীবধাদ দান কত্ররন । 

 ৩.৫.৪৬ — মবকুেত্রলাক প্রাবির রযাগযতা – কৃষ্ণকথা পান – 

পাত্রনন রত রদব কথাসুধ্ািাুঃ 

প্রবৃদ্ধভক্তযা ববর্দার্িা রয ।  

 মবরাগযসারং প্রবতলভয রবাধ্ং  

যথাঞ্জসািীিরুকুণ্ঠবধ্ষ্ণযম্ ।। 

রহ প্রভু! যাাঁ রা তাাঁ ত্রদর ঐকাবন্তক মত্রনাভাত্রবর জনয রকবল আপনার কথামৃত পাত্রন প্রকৃিরূত্রপ ববধ্ধত ভবক্তর দ্বারা মবরাত্রগযর সারস্বরূপ জ্ঞান লাভ কত্ররন, 

তাাঁ রা অবচত্ররই বচদাকাত্রর্ মবকুণ্ঠত্রলাক প্রাি হন ।  

 তাৎপযধ ববচার – (তাৎপযধ ৪৬, ৪৭) 

বনববধত্রর্িবাদী মত্রনাধ্মথ এবং শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তত্রদর মত্রধ্য পাথধকয 

পাথধত্রকযর 

ববিি 

বনববধত্রর্িবাদী মত্রনাধ্মথ শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত 

 

 

 

 

সাধ্ন পন্থা 

পরমতত্ত্বত্রক জানার প্রবতটি স্তত্ররই রের্ত্রভাগ কত্রর । তাাঁ র সাধ্নার শুরু রথত্রকই বনতয আনন্দমি রলাত্রক প্রত্রবর্ 

কত্রর । 

কৃবেম বনববধত্রর্ি অবস্থা প্রবতষ্ঠা করার জনয আংর্ীক সতয ও 

আংবর্ক বমথযা বদত্রি বাকযববনযাস রচনা করত্রত হি । 

রকবল ভবক্তর কাযধকলাপ সম্বত্রন্ধ শ্রবণ করত্রত হি, যা সাধ্ারণ 

জীবত্রনর রয রকান বস্তুর মত্রতা সরল, তাাঁ র আচরণও সরল ।  

যবদও তাত্রদর লক্ষয ভক্তত্রদর মত্রতা ততটা মহিপূণধ নি, তবুও 

তাত্রদর ভক্তত্রদর রথত্রক অত্রনক রববর্ শ্রম করত্রত হি ।   

ভক্তত্রদরও ভবক্তত্রত শ্রম করত্রত হি, বকন্তু তা হত্রচ্ছ রপ্রত্রমর 

প্রকার্ । তাই তাাঁ র পবরণবতত্রত বদবয আনন্দ আস্বাদন হি বত্রল, 

রসই শ্রমত্রক শ্রম বত্রলই মত্রন হি না ।  

দৃিান্ত – স্ত্রী পুরুত্রির দাম্পতয জীবন । (তাৎপযধ ৪৭ দ্রিবয)  

 

 

 

প্রাি গবত 

পবরণাত্রম ভগবাত্রনর ব্রহ্মত্রজযাবতত্রত লীন হি, যা ভগবাত্রনর র্ত্রুরা 

রকবল ভগবাত্রনর হত্রস্ত বনহত হওিার ফত্রলই লাভ কত্রর । 

বচদাকাত্রর্ মবকুণ্ঠত্রলাক প্রাি হন 

রকবল আকার্ পযধন্ত রপৌাঁোি, বকন্তু অনুভবগময বদবয আনন্দ প্রাি 

হি না । 

রসই রলাত্রক গমন কত্ররন । 

তাত্রদর স্বতন্ত্র সিাত্রক বচরতত্রর স্তি কত্রর বদত্রত চাি ।   ভক্ত ভগাত্রবর সাত্রথ সম্পত্রকধ র বববনমি করার জনয তাাঁ ত্রদর 

বযবক্তত্ব বজাি রাত্রখ । 
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 ৩.৫.৪৭ — জ্ঞানী ও ভত্রক্তর মত্রধ্য পাথধকয – 

অত্রনযরা, যাাঁ রা বচেি আি উপলবির প্রভাত্রব র্ান্ত হত্রিত্রেন এবং জ্ঞাত্রনর র্বক্তর্ালী প্রভাত্রবর দ্বারা প্রকৃবতর গুণ জি কত্ররত্রেন, তাাঁ রাও আপনাত্রত প্রত্রবর্ 

কত্ররন, বকন্তু তাাঁ ত্রদর রকবল অতযন্ত রের্ই লাভ হি, অথচ ভত্রক্তরা রকবল ভগবদ্ভবক্ত সম্পাদন কত্ররন এবং তাাঁ ত্রদর এই প্রকার রকান কি সহয করত্রত 

হি না ।  

 তাৎপযধ ববচার – তাৎপযধ ৪৬ দ্রিবয 

 ৩.৫.৪৮ — বনত্রজত্রদর বযথধতার কারণ বহত্রসত্রব রদবতাত্রদর পরস্পর অমনকযত্রকই বচবিতকরণ – 

রহ আবদ পুরুি ! তাই, আমরা রকবল আপনারই । যবদও আমরা আপনার সৃবি, আমরা প্রকৃবতর বতনগুত্রণর প্রভাত্রব এত্রক এত্রক জেগ্রহণ কত্ররবে এবং 

এই কারত্রণ আমার কাযধকলাপ পরস্পত্ররর রথত্রক বভন্ন । তাই, সৃবির পর আপনাত্রক বদবয আনন্দ প্রদান করার জনয আমরা ঐকযবদ্ধভাত্রব কাযধ করত্রত 

পাবরবন । 

 ৩.৫.৪৯ — উপযুক্ত মাগধ ও সাধ্ন সম্বত্রন্ধ জ্ঞানদাত্রনর জনয ভগবাত্রনর কাত্রে রদবতাত্রদর অনুত্ররাধ্ – 

রহ অজ! কৃপা কত্রর আপবন আমাত্রদর রসই মাগধ ও সাধ্ন সম্বত্রন্ধ জ্ঞান দান করুন, যা অনুসরণ করার ফত্রল আমরা আপনার উপত্রভাত্রগর জনয সমস্ত অন্ন 

এবং সামগ্রী অপধণ করত্রত পাবর, যার ফত্রল আমরা এবং এই জগত্রতর অনয সমস্ত প্রাণীরা বনববধত্রে জীবনযাপন করত্রত পাত্রর এবং আপনার জনয ও আমাত্রদর 

বনত্রজত্রদর জনয জীবত্রনর সমস্ত আবর্যকতাগুবল অনািাত্রস সংগ্রহ করত্রত পাবর । 

 তাৎপযধ ববচার –  

বসদ্ধান্ত –  

 ববকবর্ত রচতনা মানবজীবন রথত্রক শুরু হি এবং উচ্চতর রলাত্রক বসবাসকারী রদবতাত্রদর মত্রধ্য তা অবধ্কতর ববকবর্ত হি । (অনুত্রচ্ছদ ১) 

 খাদযাভাত্রবর কারণ জনসংখযা বৃবদ্ধ, এই আধু্বনক মতবাদটি রদবতা অথবা ভগবদ্ভত্রক্তরা স্বীকার কত্ররন না । (অনুত্রচ্ছদ ২) 

 পাপ ও পুণযকত্রমধর ফল । (অনুত্রচ্ছদ ৩) 

 ৩.৫.৫০ — ভগবাত্রনর স্বরূপ ও কাযধ – 

আপবন সমস্ত রদবতাত্রদর এবং বববভন্ন রশ্রণী-ববভাত্রগর আবদ অবধ্ষ্ঠাতা । আপবন পুরাণ পুরুি এবং অপবরবতধ নীি । রহ ভগবান ! আপনার রকান উৎস রনই 

এবং আপনার রথত্রক ববরষ্ঠ রকউ রনই । প্রাকৃত জেরবহত আপবন আদযর্বক্ত মািাত্রত মহিত্ত্বরূপ বীযধ আধ্ান কত্ররত্রেন । 

 তাৎপযধ ববচার –  

 বসদ্ধান্ত – 

 ভগবান এই জড়জগত্রত তাাঁ র ইচ্ছা অনুসাত্রর আসত্রত পাত্ররন, বকন্তু জড় জগত্রত এত্রলও জীত্রবর রদত্রহর মত্রতা তাাঁ র রদত্রহর রকান পবরবতধ ন হি না । 

(অনুত্রচ্ছদ ১) 

 জীত্রবর র্রীর জড়া-প্রকৃবতর উপহার, বকন্তু আিা মূলত পরত্রমশ্বর ভগবাত্রনর বববভন্ন অংর্ । (অনুত্রচ্ছদ ২) 

 ৩.৫.৫১ — ভগবাত্রনর আজ্ঞা পালত্রনর জনয ভগবাত্রনর কাত্রে পূণধ জ্ঞান ও পূণধ র্বক্ত প্রাথধনা – 

রহ পরমািা ! সৃবির আবদত্রত মহিত্ত্ব রথত্রক রয কাত্রযধর জনয আমরা উদ্ভূত হত্রিবে, দিা কত্রর আপবন আমাত্রদর বনত্রদধ র্ বদন বকভাত্রব আমরা আপনার 

আজ্ঞা পালন করব । দিা কত্রর আপবন আমাত্রদর পূণধ জ্ঞান এবং পূণধ র্বক্ত প্রদান করুন যাত্রত আমরা আপনার সৃবির বববভন্ন ববভাত্রগ আপনার অবভলবিত 

কাযধ সম্পাদন করত্রত পাবর ।  

 তাৎপযধ ববচার –  

 বসদ্ধান্ত – 

 সৃবিকাযধ প্রভৃবত সমস্ত কাযধকলাত্রপর বপেত্রন রত্রিত্রে এক বদবয পবরকল্পনা । (অনুত্রচ্ছদ ১) 

 ভগবান এক ও অবদ্বতীি, এবং অপ্রাকৃত আনন্দ উপত্রভাত্রগর জনয বতবন বনত্রজত্রক বহুরূত্রপ ববস্তার কত্ররন ।  

 তাাঁ রা হত্রচ্ছ ববষু্ণতত্ত্ব জীবতত্ত্ব ও র্বক্ততত্ত্ব । তাাঁ ত্রদর সকত্রলরই লক্ষয হত্রচ্ছ ভগবান শ্রীকৃত্রষ্ণর অপ্রাকৃত ইবিত্রির তৃবিসাধ্ন করা ।  



‘ভাগবত-ববচার’ পাঠ-সহাবিকা                                                                              

 রদবতারা হত্রচ্ছ বদ্ধ জীব, যাাঁ রা ভগবাত্রনর রসবা করার ববশুদ্ধ রচতনা ববকবর্ত কত্ররত্রেন, অথচ রসই সাত্রথ জড়া প্রকৃবতর উপর আবধ্পতয করার 

বাসনাও রপািণ করত্রেন । এই প্রকার বমশ্রত্রচতনাবদ্ধ জীবত্রক জগত্রতর বববভন্ন ববভাগীি পবরচালনার কাযধভার এবং বদ্ধ জীবত্রদর উপর রনতৃত্ব করার 

ভার অপধণ করা হত্রিত্রে । 

 দৃিান্ত – কখনও কখনও পুরাত্রনা কত্রিবদত্রদর রজলখানার পবরচালনার দাবিত্বপূণধ কাজ রদিা হি । 

 

এই পাঠ সহাবিকাি বযাবহৃত বববভন্ন সংবক্ষি বাকযাংত্রর্র অথধুঃ  

 তাৎপযধ ববচার  শ্রীল অভিচরণারববন্দ ভবক্তত্রবদান্ত স্বামী প্রভুপাত্রদর ‘ভবক্তত্রবদান্ত তাৎপযধ’ রথত্রক গুরুত্বপূণধ ববিিগুবল 

ববত্রলিণ । 

 বসদ্ধান্ত  গুরুত্বপূণধ দার্ধবনক তত্ত্ব । 

 বর্ক্ষা  বযবক্তগত প্রত্রিাগমূলক বর্ক্ষা । 

এোড়াও সহািক গ্রন্থাবলীুঃ 

 শ্রীল ভবক্তবসদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরকৃত ‘রগৌড়ীি ভািয’ । 

 শ্রীল ববশ্বনাথ চিবতথ ঠাকুরকৃত ‘সারাথধ দবর্ধনী’ । 

 ভবক্তত্রবদান্ত ববদযাপীঠ প্রকাবর্ত ‘ভাগবত সুত্রবাবধ্নী’ । 
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