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৩ি স্কন্ধ ৬ষ্ঠ অধ্যাি– ববশ্বরূপপর সৃবি 
 

  

৩.৬
ববশ্বরূপপর 
সৃবি

১-১০: 
ববশ্বরূপপর বৃবি

সৃবির প্রবিিা প্রসুপ্ত অবস্থাি দেপে কালীশবিসহ ভগবান ত্রপিাববিংশবত 
তত্ত্বসমূপহর অভযন্তপর প্রপবশ কপরন এবিং দসোন দেপক ববরাটরূপপর 

প্রকাশ হি

১১-২৬: 
ভগবাপনর 

ববশ্বরূপ দেপক 
বববভন্ন 

দেবতাপের 
প্রকাশ

ববরাটরূপ দেপক বববভন্ন দেবতাপের প্রকাশ

২৭-৩৪:  
দলাকসমূহ, 
জীব এবিং 
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বর্ণসমূপহর বৃবি

২৭-২৯: বত্রপলাক এবিং তাপের অবধ্বাসীগর্

৩০-৩৩: চতুবণর্ণ 

৩৫-৪০: 
অবচন্তয 
ভগবাপনর 

মবহমা বর্ণনাি 
মমপত্রি মুবনর 
বনপজপক 
অপ াগয 
ববপবচনা

৩৫ - ববরাটরূপপর মাহাত্ম্য দকউই বনরূপর্ করপত পাপরন না

৩৬ - ভগবাপনর মবহমা কীতণ ন করার অনুপপ্ররর্া 

৩৭ - মানবজীবপনর সপবণাচ্চ বসবি 

দেবতাগর্, ব্রহ্মা এবিং এমনবক ভগবান বনপজও তাাঁ র মবহমার সীমা েুাঁপজ 
পান না; বতবন বাকয, মন এবিং অহঙ্কাপরর অতীত 
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ষষ্ঠ অধ্াপির কো সার 
শ্রীল ভবিবসিান্ত সরস্বতী ঠাকুরকৃত ‘শ্রী দগৌড়ীি ভাষয’ দেপক সিংকবলত 

ষষ্ঠ অধ্যাপির অন্ত ণযামীর দ্বারা আববি মহত্তত্ত্বাবে দেবগপর্র ববরাট মূবতণ র সৃবি এবিং দসই ববরাট দেপহই অবধ্দেবাবে দভপের ববষি 

কীবতণ ত হপিপেন ।  মমপত্রি মুবন ববদুরপক বলপলন, “অন্ত ণামী পুরুষ মহত্তত্ত্বাবের পরস্পর অবমবলত ভাব শ্রবর্ কপর একই সমপি 

ত্রপিাববিংশবত ভিগপর্র অন্তপর প্রপবশপূবণক তাপেরপক সিং ুি করপলন । তাপত ঐ সকল তত্ত্ব বিিা শবির সাপে প্রকাবশত হপি 

চরাচর দলাপকর অবস্থান স্বরূপ ববরাট দেহ সৃবি করপত সমেণ হল । ঐ ববরাট মূবতণ  জ্ঞানশবি, বিিাশবি ও আত্ম্শবি দ্বারা এক েশ 

ও বতন প্রকাপর ববভি করপলন । এই ববরাট পুরুষই বনবেল জীপবর আত্ম্ার অিংশ ও পরমাত্ম্ার আেয অবতার । দসই ববরাট পুরুপষর 

মুপে স্বশবিক দলাকপালকসমূহ বাকশবির, তালু-মূপল বরুর্ আস্বােন শবির, নাবসকাি অবশ্বনীকুমারদ্বি ঘ্রার্ শবির, চকু্ষপগালপক 

সূ ণ েশণন শবির, ত্বপক বাি ুস্পশণ জ্ঞাপনর, কর্ণদ্বপি বেকসমূহ শব্দজ্ঞাপনর, দরামকূপপ ঔষবধ্ সমূহ কণূ্ডিন জ্ঞাপনর, উপপস্থবিপি 

প্রজাপবত জড়ানঙ্গানুভূবতর, পাি ুইবিপি বমপত্র উৎসগণাবে কাপ ণযর, হস্তদ্বপি ইি জীববকা শবির, পে ুগপল ববষু্ণ গমন রূপ অিংপশর 

সাপে দেশান্তর গমনাগমন শবির, বুবিপত বাকপবত জ্ঞাতবয ববষপির, হৃেপি চিমা সিংকল্পাবে বিিা শবির, অহিংকাপর  রুদ্র 

অবভমন্তবয শবির, বচত্তাস্পপে মহত্তত্ত্ব ববজ্ঞান শবির অবধ্ষ্ঠাতৃ দেবতা স্বরূপপ প্রববি হওিাি দসসব শবির কা ণসমূহ প্রকাবশত 

হল । ববরাট পুরুপষর মস্তক হপত স্বগণ, পেদ্বি হপত পৃবি, নাবভ হপত দবে এবিং ব্রাহ্মর্ উৎপন্ন হপলন; ভগবদুনু্মে ও দবপোনু্মে  

বপলই ব্রাহ্মর্ বপর্ণর মপধ্য দশ্রষ্ঠ । বাহু ুগল হপত পালনরূপা বৃবত্ত ও তোনুসৃত ক্ষবত্রি, ঊরুদ্বি হপত দলাকবৃবত্ত কারী কৃশযাবে ও 

মবশযবর্ণ, পেদ্বি হপত  বর্ণাশ্রম বসবির জনয পবরচ ণাবৃবত্ত ও শূদ্র উৎপন্ন হল । দসবাবৃবত্তই হবরপতাষপর্র কারর্ । দহ ববদুর ! আবম শ্রী 

গুরু মুে শ্রুত হবরকো দ াগযতানুসাপর  তটুকু ধ্ারর্ করপত দপপরবে তা কীতণ ন কপর আত্ম্ার দশাধ্ন করবে । উত্তমপলাপকর  

গুর্কীতণ নই পুরুষগপর্র বাপকযর পরম লাভ; তা মকবলযসুেপকও অবতিম কপর । বনবিঞ্চন মবষ্ণবগপর্র কীবতণ ত হবরকোপত কর্ণ 

বনপিাগ করাই কপর্ণর সােণকতা । ভগবাপনর অবববচন্তয ঐশ্ব ণাবে রূপ ব্রহ্মারও দুরবগাহ; এমন বক স্বিিং ভগবানও স্বীি অপবরবিন্ন 

স্বরূদপশ্ব ণপক পবরবিন্ন কপরন না, অপপরর বক কো ? অতএব দসই অবচন্তয মবহমা ুি ভগবানপক নমস্কার । 

১-১০: ববশ্বরূপপর বৃবি 

 ৩.৬.১ — ভগবাপনর ববশ্ব রচনার প্রসুপ্ত ভাব শ্রবর্ – 

মমপত্রি ঋবষ বলপলন- এইভাপব ভগবান মহত্তত্ত্ব আবে তাাঁ র বনজস্ব শবির পরস্পর অবমবলতভাপব অবস্থাপনর জনয ববশ্ব রচনার প্রসুপ্ত ভাব শ্রবর্ করপলন। 

 ৩.৬.২ — দেবী কালীসহ ত্রপিাববিংশবত তপত্ত্বর অভযন্তপর ভগবাপনর প্রপবশ – 

পরম শবিমান ভগবান তেন দেবী কালীসহ ত্রপিাববিংশবত তপত্ত্বর অভযন্তপর প্রপবশ করপলন । এই কালী তাাঁ র ববহরঙ্গা প্রকৃবত, ব বন বববভন্ন উপাোনগুবলপক 

সিংবলি কপরন । 

 তাৎপ ণ ববচার – 

 ২৩ টি উপাোন  ৫ টি মহাভূত* + ৫ টি তন্মাত্র† + ৫ টি জ্ঞাপনবিি‡ + ৫ টি কপমণবিি§ + মন + মহতত্ত্ব + অহঙ্কার 

 দবাধ্গমযতা – কালী শবির বর্ণনা ...** 

                                                           
* পঞ্চমহাভূত – মাটি, জল, বািু , আগুন, আকাশ । 
† পঞ্চতন্মাত্র – শব্দ, স্পশণ, রূপ, রস, গন্ধ । 
‡ পঞ্চজ্ঞাপনবিি – দচাে, কান, নাক, বজহ্বা, ত্বক । 
§ পঞ্চকপমণবিি – বাক , পাবর্, পাে, উপস্থ, পািু । 
**(...) এই পাঠ সহাবিকাপত বতনটি ববনু্দর দ্বারা দবাঝান হপি দ  এই ববষিটি শ্রীল প্রভুপাপের তাৎপপ ণ আর ববষেভাপব বর্ীত আপে । 
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 ৩.৬.৩ — তেন সমস্ত জীপবর কা ণকলাপপ প্রবৃবত্ত – 

তারপর পরপমশ্বর ভগবান  েন তাাঁ র শবির দ্বারা ঐ সমস্ত তপত্ত্ব প্রপবশ করপলন, তেন সমস্ত জীব বববভন্ন কা ণকলাপপ প্রবৃবত্ত হল, ঠিক দ মন মানুষ ঘুম 

দেপক উপঠ কপমণ প্রবৃত্ত হি । 

 তাৎপ ণ ববচার –  

 দবাধ্গমযতা – প্রলপির পর জীপবর অবস্থা...†† 

 ৩.৬.৪ — ভগবাপনর ববশ্বরূপ সৃবি – 

 েন ত্রপিাববিংশবত তত্ত্বসমূহ ভগবাপনর ইিাশবির দ্বারা সবিি হপিবেল, তেন ভগবাপনর ববশ্বরূপ সৃবি হপিবেল ।  

 তাৎপ ণ ববচার –  

 দবাধ্গমযতা – ববরাটরূপ বচোকাপশ ভগবাপনর বনতযরূপ নি; এটি ভগবাপনর একটি জড় প্রকাশ । 

 ৩.৬.৫ — উপাোনগুবলর ববরাটরূপপ পবরর্বত – 

ভগবান  েন তাাঁ র অিংপশর দ্বারা ববশ্ব সৃবির উপাোপন প্রপবশ করপলন, তেন দসইগুবল ববরাটরূপপ পবরর্ত হল,  াপত সমস্ত দলাকসমূহ এবিং চরাচর 

জগৎ অবস্থান কপর । 

 তাৎপ ণ ববচার –  

 বসিান্ত – বচন্মি স্পশণ বযাতীত জড় পোপেণর বৃবি বা হ্রাস হপত পাপর না । 

 দবাধ্গমযতা – দৃিান্ত (জীববত দেপহর বৃবি হি বকন্তু মৃত দেপহর বৃবি হি না ।) 

 ৩.৬.৬ — সমস্ত জীবসহ ববরাট পুরুপষর এক হাজার বেবয বৎসর ব্রহ্মাপণ্ডর জপল বাস – 

বহরণ্মি নামক ববরাট পুরুষ এক হাজার বেবয বৎসর ব্রহ্মাপণ্ডর জপল বাস কপরবেপলন, এবিং সমস্ত জীপবরাও তাাঁ র সপঙ্গ শাবিত বেল ।   

 তাৎপ ণ ববচার –  সৃবি প্রবিিার ধ্ারা... 

 ৩.৬.৭ — ববরাটরূপপ স্বিিং বনপজপক বতনটি শবিপত ববভাজন – 

মহত্তপত্ত্বর সমগ্র শবি, ববরাটরূপপ স্বিিং বনপজপক জীপবর জ্ঞান-শবি, বিিা-শবি এবিং আত্ম্-শবিপত ববভি কপর, পুনরাি দসগুবলপক  ো েভাপব 

এক, েশ এবিং বতন প্রকাপর ববভি করপলন ।  

 তাৎপ ণ ববচার –  দচতনা ...‡‡ 

 দচতনার বিিা বকভাপব সম্পন্ন হি ? (তার েশ রকম প্রকাশ)... 

 বযবি দচতনা এবিং ভগবৎ দচতনার সিং ুবি... 

 দচতনার প্রকারপভে (আধ্যাবত্ম্ক, আবধ্পভৌবতক, আবধ্দেববক)... 

 ৩.৬.৮ — ববরাট পুরুপষর স্বরূপ – 

ববরাট পুরুষ পরমাত্ম্ার প্রেম অবতার এবিং অিংশ । বতবন অসিংেয জীবাত্ম্ার আত্ম্া, এবিং তাাঁ র মপধ্য সমগ্র সৃবি ববরাজ কপর,  া এইভাপব সিংববধ্ণত হি । 

 ৩.৬.৯ — বতন, েশ এবিং এপকর দ্বারা ববরাট পুরুপষর প্রবতবনবধ্ত্ব – 

বতন, েশ এবিং এপকর দ্বারা ববরাট পুরুপষর প্রবতবনবধ্ত্ব হি, অেণাৎ বতবনই শরীর, মন ও ইবিি । বতবনই েশ প্রকার প্রার্শবির দ্বারা চাবলত সমস্ত গবতবববধ্র 

বনিন্ত্রর্কারী শবি, এবিং বতবনই এক হৃেি, দ োপন প্রার্শবি উৎপন্ন হি ।  

                                                           
†† †† (...) এই পাঠ সহাবিকাপত বতনটি ববনু্দর দ্বারা দবাঝান হপি দ  এই ববষিটি শ্রীল প্রভুপাপের তাৎপপ ণ আর ববষেভাপব বর্ীত আপে । 
‡‡ এোপন দকবলমাত্র তাৎপ ণ দেপক মূল ববষিগুবলর একটি ইবঙ্গত বা আভাস দেিা হপিপে । এর ববসৃ্তত বযােযা শ্রীল প্রভুপাপের তাৎপপ ণ দেেুন । 
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 তাৎপ ণ ববচার –   

 অনুপিে ১ – সূ্থল ও সূক্ষ জড় শরীর 

 সূ্থল জড় শরীর – মাটি, জল, বািু, আগুন ও আকাশ । 

 সূক্ষ্ম জড় শরীর – মন, বুবি ও অহঙ্কার । 

 এই দুপির তুলনা অপনকটা দকাট এবিং অন্তবণাপসর সাপে তুলনা করা দ পত পাপর । 

 অনুপিে ২ – দেহাভযন্তরস্থ েশ প্রকার বািু ... 

 সূ্থল – প্রার্, অপান, সমান, উোন, বযান । 

 সূক্ষ্ম – নাগ, কৃকর, কূমণ, দেবেত্ত, ধ্নঞ্জি । (তাৎপপ ণ প্রপতযকটির সিংজ্ঞা দেিা আপে) 

 অনুপিে ৩ – এই সমস্ত বাি ুহৃেপির দকি দেপক উদু্ভত হি,  া হপি  এক । 

ভগবাপনর বেবয সহািতা (অনুপিে ৩-৪) 

 ভগবানপক  ারা ভুপল োকপত চাি, জন্ম-জন্মান্তর ধ্পর তাাঁ পক ভুপল োকপত ভগবানও তাপের সহািতা কপরন । আর  ারা তাাঁ পক স্মরর্ করপত 

চাি, তাাঁ র ভপির সঙ্গ প্রোপনর মাধ্যপম ভগবান তাপের আর দববশ কপর স্মরর্ করপত সাহা য কপরন । 

 দতষািং সতত ুিানািং ... েোবম বুবিপ াগিং তিং ... গীতা ১০.১০ । 

 দুটি পাবে আত্ম্া ও পরমাত্ম্া দেহরূপ একই বৃপক্ষ অবস্থান করপে ... 

 ৩.৬.১০ — দেবতাগর্ কতৃণ ক প্রাবেণত হপি ভগবাপনর বনপজ বনপজ ববচার – 

পরপমশ্বর ভগবান ববশ্ব সৃবির োবিত্বসম্পন্ন সমস্ত দেবতাপের পরমাত্ম্া । (পেবতাগর্ কতৃণ ক) এইভাপব প্রাবেণত হপি বতবন বনপজ বনপজ ববচার কপরবেপলন, 

এবিং তাাঁ পের অবগবতর জনয ববরাটরূপপর প্রকাশ কপরবেপলন ।  

 তাৎপ ণ ববচার –   

 বসিান্ত – বুবিমান বযবিরা কাপ ণর আশ্চ ণজনক রূপ বনরীক্ষর্ কপর কারপর্র মূলয এবিং মহত্ত্ব অনুমান করপত পাপর । 

 দবাধ্গমযতা – তাৎপ ণ দ্রিবয ।  

 গর ব্োদ্ধত পি-এইচ. পি – দের সোরে কূিমণু্ডক ের্বরের তুলেো ...  

 বপ-এইচ. বি – Plough Department ্ো হোল চোলোরেোর প্ভোগ । 
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১১-২৬: ভগবাপনর ববশ্বরূপ দেপক বববভন্ন দেবতাপের প্রকাশ 

 ৩.৬.১১ — ভগবান কতৃণ ক ববরাটরূপ প্রকাশ করার পর বনপজপক বববভন্ন দেবতারূপপ পৃেকীকরর্ – (দমপত্রি তা বর্ণন করপত 

শুরু করপবন) 

মমপত্রি বলপলন- পরপমশ্বর ভগবান তাাঁ র ববরাটরূপ প্রকাশ করার পর বকভাপব বনপজপক বববভন্ন দেবতারূপপ পৃেকীকৃত কপরবেপলন, তা এেন আপবন 

আমার কাপে শ্রবর্ করুন ।  

 তাৎপ ণ ববচার –  দেবতা ও সাধ্রর্ জীপবর মপধ্য পােণকয ...  

 ৩.৬.১২ — মুে দেপক অবি বা তাপ – 

তাাঁ র মুে দেপক অবি বা তাপ পৃেকরূপপ প্রকাবশত হপল, সমস্ত দলাকপালগর্ তাাঁ পের স্বীি স্থানসহ তাপত প্রপবশ করপলন । দসই বাকশবির দ্বারাই জীব 

বাপকযর মাধ্যপম বনপজপক প্রকাশ কপর । 

 তাৎপ ণ ববচার – আবধ্দেব, আধ্াত্ম্য এবিং আবধ্ভূত এর সিংজ্ঞা ...  

 ৩.৬.১৩ — তালু দেপক বরুর্ – 

 েন ববরাট পুরুপষর তালু পৃেকভাপব প্রকাবশত হপিবেল, তেন দলাকপাল বরুর্ তাপত প্রপবশ করপলন । এইভাপব জীপবর বজহ্বার দ্বারা সব বকেুর স্বাে 

গ্রহর্ করার ক্ষমতা লাভ হি ।  

 ৩.৬.১৪ — দুই নাসারন্ধ্র দেপক অবশ্বনীকুমারদ্বি – 

ভগবাপনর দুই নাসারন্ধ্র  েন পৃেকভাপব প্রকাবশত হি, তেন অবশ্বনীকুমারদ্বি তাাঁ পের উপ ুি দসই স্থাপন প্রববি হন । তার ফপল জীব প্রপতযক বস্তুর 

ঘ্রার্ গ্রহর্ করপত পাপর । 

 ৩.৬.১৫ — চকু্ষদ্বি দেপক সূ ণপেব – 

তারপর, ববরাট পুরুপষর চকু্ষদ্বি পৃেকভাপব প্রকাবশত হি । আপলাপকর পবরচালক সূ ণপেব দৃবিরূপ বনজ অিংশসহ তাপত প্রপবশ করপলন এবিং তার ফপল 

জীব রূপ েশণন করপত পাপর । 

ভগবান দেেপলন সৃবি প্রবিিা প্রসুপ্ত আপে এবিং উপাোনগুবল অবমবলত অবস্থাি আপে

২৩টি উপাোপনর মপধ্য ভগবাপনর কালীশবির প্রপবশ

জীবগর্ এবিং তাপের সুপ্ত কপমণর জাগরর্ এবিং উপাোওগুবলর বমশ্রর্

ববরাট পুরুপষর প্রকাশ

ববরাটরূপপ সমস্ত দলাক এবিং চরাচরসমূপহর বস্থবত

সমস্ত জীবসহ ববরাট পুরুপষর এক হাজার বেবয বৎসর ব্রহ্মাপণ্ডর জপল বাস

ববরাটরূপপ স্বিিং বনপজপক বতনটি শবিপত ববভাজনবত্রশবি

জ্ঞানশবি বিিাশবি আত্ম্শবি
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 ৩.৬.১৬ — ত্বক (চমণ) দেপক বািরু পবরচালক দলাকপাল অবনল – 

ববরাটরূপ দেপক  েন পৃেকভাপব ত্বপকর প্রকাশ হি, তেন বািুর পবরচালক দলাকপাল অবনল স্পপশণবিিসহ তাপত প্রপবশ করপলন । তার ফপল জীপবর 

স্পশণজ্ঞান লাভ হি । 

 ৩.৬.১৭ — কর্ণদ্বি দেপক বেগপেবতাগর্ – 

 েন ববরাটরূপপর কর্ণদ্বি প্রকাবশত হি, তেন বেকসমূপহর বনিন্ত্রর্কারী দেবতাগর্ স্বীি শ্রবপর্বিিরূপ অিংশসহ তাপত প্রপবশ করপলন, তার ফপল সমস্ত 

জীব শব্দ শ্রবর্ করার ক্ষমতা প্রাপ্ত হি । 

 তাৎপ ণ ববচার – শ্রবর্পন্থা এবিং শ্রবপর্বিপির গুরুত্ব ... 

 ৩.৬.১৮ — ত্বক (ত্বচ) দেপক স্পপশণর বনিন্ত্রর্কারী দেবতা – 

 েন ত্বক পৃেকরূপপ প্রকাবশত হি, তেন স্পপশণর বনিন্ত্রর্কারী দেবতা তাাঁ র অিংশসহ তাপত প্রপবশ করপলন । তার ফপল জীপবর স্পশণজবনত সুে এবিং 

কুণ্ডিন বা চুলকাবনর অনুভব হি । 

 তাৎপ ণ ববচার – স্পশণ ও কণূ্ডিন (ইবিি অনুভূবতর দুটি প্রধ্ান ববষি) । 

 ৩.৬.১৯ — উপস্থ ইবিি দেপক শুিরূপ অিংশসহ প্রজাপবত ব্রহ্মা – 

দসই ববরাট পুরুপষর উপস্থ ইবিি পৃেকভাপব প্রকাবশত হপল, প্রজাপবত ব্রহ্মা শুিরূপ অিংশসহ দসই ইবিপি প্রববি হপলন । তার ফপল জীব মমেুন 

আনন্দ উপপভাগ করপত পাপর ।   

 ৩.৬.২০ — পাি ুদেপক দলাকপাল সূ ণ – 

ববরাট পুরুপষর পািু পৃেকরূপপ প্রকাবশত হপল, পাি ুইবিিসহ দলাকপাল সূ ণ তাাঁ র অবধ্পেবতারূপপ তাপত প্রববি হন । তার ফপল জীব মল তযাগ করপত 

সক্ষম হি । 

 ৩.৬.২১ — হস্তদ্বি দেপক ইি – 

তারপর  েন ববরাট পুরুপষর হস্তদ্বি পৃেকরূপপ প্রকাবশত হি, তেন স্বগণপলাপকর শাসক ইি তাপত প্রপবশ করপলন । তার ফপল জীব তার জীববকা বনবণাহ 

করপত সক্ষম হি । 

 ৩.৬.২২ — পেদ্বি দেপক ববষু্ণ নামক দেবতা – 

তারপর ববরাটরূপপর পেদ্বি পৃেকভাপব প্রকাবশত হি, এবিং তার ফপল ববষু্ণ নামক দেবতা (পরপমশ্বর ভগবান নন) গমনরূপ অিংশসহ তাপত প্রপবশ 

কপরন । তার ফপল জীব তার গন্তবযস্থপল দপৌাঁোপত সক্ষম হি । 

 ৩.৬.২৩ — বুবি দেপক দবাধ্রূপ অিংশসহ দবপের অবধ্ষ্ঠাতা ব্রহ্মা – 

ববরাটরূপপর বুবি  েন পৃেকরূপপ প্রকাবশত হি, তেন দবপের অবধ্ষ্ঠাতা ব্রহ্মা তাাঁ র দবাধ্রূপ অিংশসহ তাপত প্রপবশ কপরন । তার ফপল জীব জ্ঞাতবয 

ববষি উপলবি করপত পাপর ।  

 ৩.৬.২৪ — হৃেি দেপক মনরূপ স্বীি অিংশসহ চিপেব – 

তারপর, ববরাট পুরুপষর হৃেি পৃেকরূপপ প্রকাবশত হি এবিং চিপেব মনরূপ স্বীি অিংশসহ তাপত প্রপবশ করপলন । জীব দসই মপনর দ্বারা সিংকল্প আবে 

বিিা সম্পন্ন কপর ।  

 ৩.৬.২৫ — অহঙ্কার দেপক অহিং বৃবত্তরূপ অিংশসহ অহঙ্কাপরর বনিন্তা রুদ্র – 

তারপর, ববরাট পুরুপষর অহঙ্কার পৃেকরূপপ প্রকাবশত হপল, অহঙ্কাপরর বনিন্তা রুদ্র অহিং বৃবত্তরূপ অিংশসহ তাপত প্রববি হন । দসই অহিং বৃবত্তর দ্বারা জীব 

কতণ বযকমণ সম্পােন কপর । 

 তাৎপ ণ ববচার – অহঙ্কার ...  
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 ৩.৬.২৬ — দচতনা দেপক আিংবশক দচতনাসহ মহত্তত্ত্ব – 

তারপর, তাাঁ র দচতনা  েন বভন্নরূপপ প্রকাবশত, তেন মহত্তত্ত্ব তার আিংবশক দচতনাসহ তাপত প্রপবশ কপর । এইভাপব জীব ববপশষ জ্ঞান প্রাপ্ত হপত সক্ষম 

হি । 

২৭-৩৪:  দলাকসমূহ, জীব এবিং বববভন্ন বর্ণসমূপহর বৃবি 

 ৩.৬.২৭ — মস্তক দেপক স্বগণপলাক, পেদ্বি দেপক পৃবেবী এবিং নাবভপেশ দেপক আকাশ – 

তারপর, ববরাটরূপপর মস্তক দেপক স্বগণপলাক প্রকাবশত হি, পেদ্বি দেপক পৃবেবী এবিং নাবভপেশ দেপক আকাশ উৎপন্ন হি । দসই সমস্ত স্থাপন জড়া 

প্রকৃবতর গুর্ অনুসাপর দেবতা প্রভৃবত প্রকট হি ।  

 ৩.৬.২৮ — সত্ত্বগুর্ী দেবতা এবিং রপজাগুর্ী মানপবর বাসস্থান –  

সত্ত্বগুপর্র সপবণাত্তম মববশিযমবণ্ডত হপি দেবতারা স্বগণপলাপক অবধ্বষ্ঠত হি, আর রপজাগুপর্র দ্বারা প্রভাববত মানব তাপের অধ্ীনস্থ জীবসহ পৃবেবীপত বাস 

কপর । 

 তাৎপ ণ ববচার – বতন গুপর্র প্রভাব ... 

 ৩.৬.২৯ — তপমাগুর্ী রুদ্রপাষণেপের বাসস্থান – 

দ  সমস্ত জীব রুপদ্রর পাষণে, তারা জড়া প্রকৃবতর তৃতীি গুর্ তপমাগুপর্র দ্বারা আিন্ন । তারা পৃবেবী এবিং স্বগণপলাপকর মধ্যবতী অন্তরীপক্ষ অববস্থত । 

 তাৎপ ণ ববচার – বতন গুপর্র দ্বারা প্রভাববত বযাবিপের গন্তবয স্থান । (তাৎপ ণ দ্রিবয) 

 ৩.৬.৩০ — মুে দেপক মববেক জ্ঞান এবিং ব্রাহ্মর্ – 

দহ কুরুপশ্রষ্ঠ! ববরাট পুরুপষর মুে দেপক মববেক জ্ঞান প্রকাবশত হি ।  াাঁ রা এই মববেক জ্ঞাপনর প্রবত উনু্মে, তাাঁ পের বলা হি ব্রাহ্মর্, এবিং তাাঁ রা সমাপজর 

অনযানয বপর্ণর প্রকৃত বশক্ষক ও পারমাবেণক পেপ্রেশণক । 

 তাৎপ ণ ববচার –  

 চারটি বপর্ণর আববভণ াব ববরাট রূপ দেপক । ... 

 দবাধ্গমযতা – দেপহর প্রবতটি অঙ্গই গুরুত্বপূর্ণ, তপব মুপের গুরুত্ব সবচাইপত দববশ ... 

 ব্রাহ্মপর্র দ াগযতা ... 

 গুরু হওিার দ াগযতা ... 

 ৩.৬.৩১ — বাহু ুগল দেপক পালন করার বৃবত্ত এবিং ক্ষবত্রি – 

তারপর দসই ববরাট পুরুপষর বাহু ুগল দেপক পালন করার বৃবত্ত এবিং দসই বৃবত্তর অনুসরর্কারী ক্ষবত্রি উৎপন্ন হি । ক্ষবত্রিপের ধ্মণ হপি দচার এবিং 

দুিৃতকারীপের উপদ্রব দেপক সমাজপক রক্ষা করা ।  

 তাৎপ ণ ববচার –  

 দবাধ্গমযতা – ব্রাহ্মর্ ও ক্ষবত্রিপক বকভাপব দচনা  াি ? ... 

 পুরুষ দক ? ... 

 ৩.৬.৩২ — ঊরুদ্বি দেপক জীববকা বৃবত্ত এবিং মবশয – 

সমস্ত মানুপষর জীববকা, অেণাৎ শসয উৎপােন এবিং প্রজাপের মপধ্য তার ববতরর্ করার বৃবত্ত ভগবাপনর ববরাটরূপপর ঊরুদ্বি দেপক উদ্ভূত হপিপে । এই 

কা ণ সম্পােন করার ভার গ্রহর্ কপরন দ  সমস্ত বযবসািী মানুষ, তাাঁ পের বলা হি মবশয । 

 তাৎপ ণ ববচার –  

 মবশয সম্প্রোপির কতগুবল শাো ...  
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 দবাধ্গমযতা – পুরাকাপল ক্ষবত্রি এবিং মবপশযরা দকন ব্রাহ্মপর্পের প্রপিাজনীি বস্তু সরবরাহ করপতন ?... 

 ৩.৬.৩৩ — পেদ্বি দেপক পবরচ ণার বৃবত্ত এবিং শূদ্র – 

তারপর, পরপমশ্বর ভগবাপনর পেদ্বি দেপক ধ্মণ অনুষ্ঠাপনর বসবির জনয পবরচ ণার বৃবত্ত উৎপন্ন হি । দসই ববরাট পুরুপষর পেদ্বপি শূপদ্ররা অববস্থত,  ারা 

দসবা বৃবত্তর দ্বারা ভগবানপক সন্তুি কপর । 

 তাৎপ ণ ববচার –  

 প্রভুত্ব করার বাসনা – বি জীপবর মূল দরাগ... 

 “ব্রাহ্মর্ হপি দসবা বৃবত্তর ববকাশ না করার দেপক শূদ্র হওিা অপনক ভাল, দকননা দসই মপনাভাব ভগবাপনর সন্তুবিববধ্ান কপর ।” 

 “আর সমাপজর অনয সমস্ত বপর্ণর কতণ বয হপি ব্রাহ্মর্ মবষ্ণবপের ( াাঁ রা গুর্গতভাপব ব্রাহ্মর্ এবিং আচরপর্র দ্বারা মবষ্ণব) বনপেণ শ অনুসরর্ 

করা ।” 

 ৩.৬.৩৪ — পারমাবেণক উপলবি এবিং মুি জীবন লাপভর জনয জীপবর কতণ বয – 

এই সমস্ত বববভন্ন প্রকার স্ব-স্ব বৃবত্তসহ সামাবজক ববভাগ পরপমশ্বর ভগবান দেপক উৎপন্ন হপিপে । তাই পারমাবেণক উপলবি এবিং মুি জীবন লাপভর 

জনয গুরুপেপবর বনপেণ শ অনুসাপর, স্বীি বৃবত্ত আচরপর্র দ্বারা পরপমশ্বর ভগবাপনর আরাধ্না করা কতণ বয ।  

 তাৎপ ণ ববচার – ভগবান কেনও মািার দ্বারা আিন্ন হপত পাপরন না ...  

৩৫-৪০: অবচন্তয ভগবাপনর মবহমা বর্ণনাি মমপত্রি মুবনর বনপজপক অপ াগয ববপবচনা 

 ৩.৬.৩৫ — ববরাটরূপপর বেবয কাল, কমণ এবিং শবির মাহাত্ম্য – 

দহ ববদুর ! পরপমশ্বর ভগবাপনর অন্তরঙ্গা শবির দ্বারা প্রকাবশত ববরাটরূপপর বেবয কাল, কমণ এবিং শবির মাহাত্ম্য দক বনরূপর্ করপত পাপর বা মাপপত 

পাপর ? 

 তাৎপ ণ ববচার – কূপমণু্ডক োশণবনক ... 

 ৩.৬.৩৬ — ভগবাপনর মবহমা কীতণ ন করার অনুপপ্ররর্া – 

তোবপ কীতণ িামযঙ্গ  োমবত  োশ্রুতম্ । 

কীবতণ িং হপরেঃ স্বািং সৎকতুণ িং বগরমনযাবভধ্াসতীম্ ।। 

আমার অপ াগযতা সপত্ত্বও, আমার গুরুপেপবর শ্রীমুে দেপক আবম  তটা শ্রবর্ করপত দপপরবে এবিং আবম বনপজ  া বুঝপত দপপরবে, তার দ্বারা আবম 

ববশুি বার্ীর মাধ্যপম ভগবাপনর মবহমা কীতণ ন করবে ।  বে আবম তা না কবর, তাহপল আমার বাক শবি অসতয দেপক  াপব । 

 তাৎপ ণ ববচার –  

 দচতনার ববশুবিকরর্ ... 

 অপচতনতা কৃবত্রম ... 

 ভগবাপনর মবহমা কীতণ পনর মপনাভাব ... (গপবষর্া-প্রসূত নাবক ববনীতভাপব শ্রবর্ করার ফল) ... 

 সন্নযাসীপের বত্রেণ্ড এবিং একেপণ্ডর তাৎপ ণ ...  

 ৩.৬.৩৭ — মানবজীবপনর সপবণাচ্চ বসবি – 

একান্তলাভিং বচপসা নু পুিংসািং  

সুপলাকপমৌপলগুণর্বােমাহুেঃ । 

শ্রুপতশ্চ ববদ্ববদ্ভরুপাকৃতািািং 

কোসুধ্ািামুপসম্প্রপিাগম্ ।। 
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পুর্যপলাক ভগবাপনর কা ণকলাপ এবিং গুর্াবলী কীতণ ন করাই মানবজীবপনর সপবণাচ্চ বসবি । ভগবাপনর এই সমস্ত কা ণকলাপ মহান ঋবষগর্ এমনই 

সুন্দরভাপব বলবপবি কপরপেন দ , দকবল তার সমীপবতী হওিার ফপলই শ্রবপর্বিপির প্রকৃত উপেশয সাবধ্ত হি ।  

 তাৎপ ণ ববচার –  

 বনববণপশষবােীরা ভগবাপনর লীলা শ্রবর্ করপত ভি পাি দকন ? ... 

 গুর্বােম্  ...  

 ৩.৬.৩৮ — এক সহস্র বেবয বৎসর ধ্যান করার পর আবে কবব ব্রহ্মার বসিান্ত – 

আত্ম্পনাহববসপতা বৎস মবহমা কববনাবেনা । 

সিংবৎসরসহস্রাপন্ত বধ্িা দ াগববপক্কিা ।। 

দহ বৎস ! আবে কবব ব্রহ্মা এক সহস্র বেবয বৎসর ধ্যান করার পর, দকবল এইটুকুই জানপত দপপরবেপলন দ , পরমাত্ম্ার মবহমা অবচন্তয । 

 তাৎপ ণ ববচার –  

 কূপমণু্ডক োশণবনক ... 

 মহাত্ম্াপের স্বভাব ... 

 ৩.৬.৩৯ — পরপমশ্বর ভগবাপনর আশ্চ ণজনক শবি – 

পরপমশ্বর ভগবাপনর আশ্চ ণজনক শবি ইিজাল সৃবিকারী মািাবােীপের প ণন্ত সপমাবহত কপর । ভগবাপনর এই শবি স্বিিংসমূ্পর্ণ ভগবাপনরও অজ্ঞাত, 

অতএব অপর বযবির আর বক কো । 

 তাৎপ ণ ববচার –  

 কূপমণু্ডক োশণবনক বা জল্পনা-কল্পনাকাররীপের সাপে ভগবাপনর ভপির পােণকয ... 

 ৩.৬.৪০ — আমাপের করর্ীি –  

বার্ী, মন এবিং অহঙ্কার তাপের বনিন্ত্রর্কারী দেবতাগর্সহ ভগবানপক জানপত অসমেণ হপিপে । তাই, আমাপের প্রকৃবতস্থ হপি তাাঁ র প্রবত শুধু্ আমাপের 

সশ্রি প্রর্বত বনপবেন করপত হপব । 

  তাৎপ ণ ববচার –  

 ভগবানপক জানা সম্বপন্ধ কূপমণু্ডক োশণবনকপের আপবত্ত এবিং তার উত্তর ... 

 ভিযা মামবভজানাবত ...  

 নমেঃ ... 

এই পাঠ সহাবিকাি বযাবহৃত বববভন্ন সিংবক্ষপ্ত বাকযািংপশর অেণেঃ  

 তাৎপ ণ ববচার  শ্রীল অভিচরর্ারববন্দ ভবিপবোন্ত স্বামী প্রভুপাপের ‘ভবিপবোন্ত তাৎপ ণ’ দেপক গুরুত্বপূর্ণ ববষিগুবল 

ববপলষর্ । 

 বসিান্ত  গুরুত্বপূর্ণ োশণবনক তত্ত্ব । 

 দবাধ্গমযতা  দকান ববষপির প্রকৃত অেণ । 

 বশক্ষা  বযবিগত প্রপিাগমূলক বশক্ষা । 

এোড়াও সহািক গ্রন্থাবলীেঃ 

 শ্রীল ভবিবসিান্ত সরস্বতী ঠাকুরকৃত ‘দগৌড়ীি ভাষয’ । 

 শ্রীল ববশ্বনাে চিবতী ঠাকুরকৃত ‘সারােণ েবশণনী’ । 
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