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১ম স্কন্ধ ১০ম অধ্যায় – ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা যাত্রা 

 

(১-৬) - মহারাজ

যুবধ্বিষ্ণরর রাজয 

১-৩ - কৃষ্ণের দ্বারা অবভবর্ক্ত হষ্ণয় যুবধ্বিষ্ণরর রাজয  াসন  

৪-৬ - সমৃদ্ধ রাজয এবং সুখী প্রজা 

(৭-১৪) -

শ্রীকৃষ্ণের 

আকর্যষ্ণনর 

তীব্রতা 

৭-৮ - কষ্ণয়ক মাস পবস্থান করার পর শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকার উষ্ণেষ্ণ য যাত্রার 

পবরকল্পনা 

৯-১৪ - কৃে ববরহ 

(১৫-১৯) -

শ্রীকৃষ্ণের 

যর্াযর্ সম্মান

বাদ্যযন্ত্র, পুষ্পবর্যণ , িত্র, চামর, ব্রাহ্মণষ্ণদ্র আ ীবযাদ্ 

(২০-৩১) -

হবিনাপুর 

রমণীষ্ণদ্র 

কৃেকর্া  কীতয ন 

কুরুরমণীষ্ণদ্র আষ্ণোচনা শ্রুবত মষ্ণন্ত্রর শর্ষ্ণকও মষ্ণনাহর 

২১-২২ - কৃেই আবদ্ পুরুষ্ণর্াত্তম ভগবান 

২৩-২৪ - ভক্তরাই ভগবাষ্ণনর রূপ ও েীো দ্ যন করষ্ণত পাষ্ণর 

২৫ - জগষ্ণত ভগবাষ্ণনর অবতরণ 

২৬-৩০ - যদু বং , মরু্রা, দ্বারকার মবহর্ীরা এবং শগাপীগষ্ণণর মবহমা 

৩১ - ভগবাষ্ণনর মৃদু হাসয 

(৩২-৩৬) -

শ্রীকৃষ্ণের 

দ্বারাকার 

উষ্ণেষ্ণ য যাত্রা 

৩২-৩৩ - যুবধ্বির মহারাজ কতৃয ক শ্রীকৃষ্ণের সুরক্ষার জ্ননয চতুরঙ্গ-বাবহনী 

শপ্ররণ

৩৪-৩৬ - যাত্রাপষ্ণর্ ভগবাষ্ণনর বববভন্ন রাজয অবতক্রম 
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 অধ্যায় কর্াসার – এই দশম অধ্যায়ি পাণ্ডবগণয়ক য়িষ্কন্টক রায়যয 

স্থাপি-করতঃ স্বপুরী দ্বারকাি গমিকায়ে শ্রীকৃয়ের উয়যযয়শয কুরু-

রমণীগয়ণর স্তুয়ত বয়ণিত হয়িয়ে । (সারার্ি দয়শিিী)  

মহারাজ যুবধ্বিষ্ণরর রাজয - )১-৬(  

 ১.১০.১ – শ ৌনক মুবন বজজ্ঞাসা - যুবধ্বির বকভাষ্ণব তাাঁ র 

রাজয  াসন কষ্ণরবিষ্ণেন –  

শশৌিক মুয়ি য়যজ্ঞাসা করয়েি-তাাঁ র িযায্য উত্তরায়ধ্কার অপহরণকারী এবং 

িািাপ্রকার অয়িষ্ট সাধ্িকারী শত্রুয়দগয়ক অিুযগয়ণর সহািতাি বধ্ কয়র 

ধ্ায়মিকাগ্রগণয রাজা যুবধ্বির বকভাষ্ণব তাাঁ র রাজয  াসন কষ্ণরবিষ্ণেন ? 

অবশযই য়তয়ি কুণ্ঠাশূিয য়িয়ত্ত তাাঁ র রাযয শ াগ করয়ত পায়রিয়ি । 

 ১.১০.২ – যুবধ্বিরষ্ণক রাষ্ণজয স্থাপন কষ্ণর শ্রীকৃষ্ণের 

প্রসন্নতা –  

সূত শগাস্বামী বেয়েি, পরয়মশ্বর  গবাি শ্রীকৃে, য়য্য়ি সমস্ত যগয়তর 

পােিকতি া, শরাধ্ায়িরূপ দাবািয়ে য়িঃয়শয়িত কুরুবংশয়ক পুিঃস্থায়পত কয়র 

এবং যু্য়ধ্য়িরয়ক তাাঁ র রায়যয স্থাপি কয়র প্রসন্ন য়িত্ত হয়িয়েয়েি ।  

শ্রীে প্রভুপাদ্ প্রদ্ত্ত  ীর্যক – “ব্রহ্মাষ্ণের শনপর্য পবরকল্পনা” 

তাৎপষ্ণযযর ববষ্ণ র্ বদ্ক –  

 সংসার  বংশ বা বাাঁ য়শর ঘিিয়ির ফয়ে উৎপন্ন দাবািয়ের সায়র্ তুেিা 

করা হি ।  

 সৃবির উষ্ণে য – এই প্রকার দাবািয়ে  গবায়ির য়কেু করার র্ায়ক িা, 

য়কন্তু য়তয়ি শয্য়হতু িাি শয্ সৃয়ষ্টর পােি শহাক, তাই য়তয়ি ইচ্ছা কয়রি 

শয্ সকয়ে শয্ি আত্ম-উপেয়ির পন্থা অিুসরণ কয়র, য্ায়ত তারা 

 গবদ্ধায়ম য়ফয়র শয্য়ত পায়র । এটাই সৃয়ষ্টর উয়যশয ।   

সারার্য দ্ব যনী –  

 বাাঁ শঝাড় পরস্পর সংঘয়িির ফয়ে উয়িত অয়ির দ্বারা দগ্ধ হি, ঠিক শতময়ি 

কুরু বংশ পরস্পর শরায়ধ্াি যু্য়দ্ধর দ্বারা য়বিষ্ট হয়িয়েে । 

 ভবভাবনঃ –  ব অর্িাৎ মহায়দবয়কও য়য্য়ি স্বেীো য়িন্তা করাি, শসই 

যগৎ পােক সবিয়িিন্তা স্রীকৃে হৃষ্টয়িত্ত হয়েি । 

 ১.১০.৩ – যুবধ্বির মহারাষ্ণজর কাযয  –  

 ীষ্ময়দব এবং  গবাি শ্রীকৃয়ের উপয়দশ শ্রবণ কয়র মহারায যু্য়ধ্য়ির 

শমাহমুক্ত হয়ি পূণিজ্ঞাি ো  কয়রয়েয়েি, এবং শ্রীকৃয়ের আশ্রয়ি তাাঁ র 

অিুগামী অিুযগণসহ ইয়ের ময়তা সসাগরা পৃয়র্বী পােি কয়রয়েয়েি ।  

তাৎপষ্ণযযর ববষ্ণ র্ বদ্ক –  

“মহারাজ যুবধ্বিষ্ণরর পদ্াঙ্ক অনুসরণকারী আদ্ য রাজা এবং 

তর্াকবর্ত বতয মান রাজা বা শনতৃবষ্ণগযর মষ্ণধ্য পার্যকয” 

 ১.১০.৪ – সুসভয অর্যননবতক ববকা ঃ ভূবম এবং গাভী –   

মহারায যু্য়ধ্য়িয়রর রাযত্বকায়ে শমঘরায়য মািুয়ির প্রয়িাযি ময়তা য্য়র্ষ্ট 

বায়রবিিণ করত, এবং পৃয়র্বী মািুয়ির সমস্ত প্রয়িাযিই পয্িাপ্ত ায়ব পূণি     

করত । দুগ্ধবতী প্রফুল্লমিা গা ীয়দর স্ফীত স্তি শর্য়ক ক্ষয়রত দুয়গ্ধ 

শগািারণ ূয়ম য়সক্ত হত ।   

শ্রীে প্রভুপাদ্ প্রদ্ত্ত  ীর্যক – “সুসভয অর্যননবতক ববকা ঃ 

ভূবম এবং গাভী” 

তাৎপষ্ণযযর ববষ্ণ র্ বদ্ক –  

 অর্িনিয়তক য়বকায়শর শমৌয়েক িীয়ত  ূয়ম এবং গা ীর উপর শকেী ূত । 

 আধু্য়িক, প্রগয়তশীে, স য সরকায়রর তুেিাি মহারায যু্য়ধ্য়ষ্টয়রর ময়তা 

রাযার রাযতন্ত্র অয়িক শশ্রি । 

 ভগবান  পরম য়পতা । 

 প্রকৃবত  সমস্ত যীয়বর মাতা ।  

 মানুর্  সমস্ত যীয়বর শযযিভ্রাতা । 

 প্রকৃয়তর মাগি এবং পরম য়পতার ইয়িত শবাঝার যিয তায়ক পশুয়দর শর্য়ক 

উন্নত বুয়দ্ধ প্রদাি করা হয়িয়ে ।   

 পশু রক্ষা আবশযক, য়বয়শিত গা ী । 

 ১.১০.৫ – যুবধ্বির মহারাষ্ণজর সমৃদ্ধ রাজয –  

িদী, সাগর, বৃক্ষ ও েতা সময়িত পবিতসমূহ, শসয, ঔিয়ধ্ যু্য়ধ্য়ির মহারায়যর 

রায়যয প্রয়ত ঋতুয়ত প্রিুর পয়রমায়ণ ফে প্রদাি করত ।  

তাৎপষ্ণযযর ববষ্ণ র্ বদ্ক –  

 সাফয়েযর রহসয হয়চ্ছ পরয়মশ্বর  গবায়ির শরণ গ্রহণ করা । তাাঁ র 

অিুয়মাদি বযতীত য়কেুই সম্ভব িি ।  

  গবায়ির য়িিন্ত্রণ সবিত্রই রয়িয়ে, এবং  গবাি য্য়দ প্রসন্ন হি, তাহয়ে 

প্রকৃয়তর প্রয়তটি প্রান্ত প্রসন্ন হয়ব ।   

 ১.১০.৬ – অজাত ত্রু রাজার বত্রতাপষ্ণে মুক্ত প্রজা –  

অযাতশত্রু যু্য়ধ্য়িয়রর রাযত্বকায়ে কখয়িা শকাি প্রাণীয়দর আধ্যায়ত্মক, 

আয়ধ্য় ৌয়তক এবং আয়ধ্নদয়বক শেশ, শকািরকম মিঃকষ্ট, শরাগ-য্ন্ত্রণা এবং 

শীয়তাোয়দযয়িত কষ্ট য়েে িা ।  

তাৎপষ্ণযযর ববষ্ণ র্ বদ্ক –  

 সহষ্ণযাবগতার সূত্র - য্খি মািুি এবং  গবায়ির ময়ধ্য ও মািুি এবং 

প্রকৃয়তর ময়ধ্য পূণি সহয়য্ায়গতা হি, তখি শসই সহয়য্ায়গতার ফয়ে 

পৃয়র্বীয়ত সুখ, শায়ন্ত ও সমৃয়দ্ধর উদি হি, য্া যু্য়ধ্য়ষ্টর মহারায়যর 

রাযত্বকায়ে শদখা য়গয়িয়েে ।  

 পরস্পরয়ক শশািয়ির প্রবৃয়ত্ত  শকবে দুঃখকষ্টই বয়ি আিয়ব । 

 বাংো প্রবাদ  রাজার শদ্াষ্ণর্ রাজয নি, গৃহ নি গৃবহণীর শদ্াষ্ণর্ । 

 পুণযবাি িা হয়ে এবং  গবায়ির স্বীকৃয়ত ো  িা করয়ে শকউই তাাঁ র 

অধ্ীিস্থ বযয়ক্তয়দর সুখী করয়ত পায়র িা ।    
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(৭-১৪) - শ্রীকৃষ্ণের আকর্যষ্ণনর তীব্রতা  
 

 ১.১০.৭ – শ্রীকৃষ্ণের আরও কষ্ণয়ক মাস হবিনাপুষ্ণর 

অবস্থান –  

পাণ্ডবয়দর শশাক অপয়িাদয়ির যিয এবং  য়গিী সু দ্রার প্রীয়ত কামিাি 

শ্রীহয়র, পরয়মশ্বর  গবাি শ্রীকৃে কয়িক মাস হয়স্তিাপুয়র অবস্থাি    

কয়রয়েয়েি ।  

তাৎপষ্ণযযর ববষ্ণ র্ বদ্ক –  

  গবাি সবিদাই শয্ ায়বই শহাক িা শকি, তাাঁ র  ক্তয়ক সন্তুষ্ট কয়র 

আিন্দ উপয় াগ কয়রি । তাাঁ র  ক্তরাই শকবে তাাঁ র আত্মীয়ির  ূয়মকা 

অবেম্বি করয়ত পায়র । 

 ১.১০.৮ –যাত্রার অনুমবতপ্রাপ্ত হষ্ণয় শ্রীকৃষ্ণের রষ্ণর্ 

আষ্ণরাহণ –  

পয়র, পরয়মশ্বর  গবাি য্াত্রার অিুময়ত িাইয়েি এবং মহারায অিুময়ত 

য়দয়েি, তখি পরয়মশ্বর শ্রীকৃে মহারায যু্য়ধ্য়িয়রর িরয়ণ প্রণত হয়ি শ্রদ্ধা 

য়িয়বদি করয়েি এবং মহারায তাাঁ য়ক আয়েিিাবদ্ধ করয়েি । তারপর 

পরয়মশ্বর অিযািয সকয়েরও আয়েিিাবদ্ধ হয়ি এবং তায়দর অয় বাদি গ্রহণ 

কয়র তাাঁ র রয়র্ আয়রাহণ করয়েি ।   

তাৎপষ্ণযযর ববষ্ণ র্ বদ্ক –  

 ভগবান শিাট হষ্ণত চান –  ক্ত য্খি শপ্রয়মর বয়শ  গবািয়ক তাাঁ র 

শর্য়ক শোট বয়ে ময়ি কয়রি, তখি  গবাি প্রসন্ন হি।  শকউই 

 গবায়ির সমকক্ষ অর্বা তাাঁ র শর্য়ক মহৎ িি, য়কন্তু তাাঁ র  ক্ত য্খি তাাঁ র 

প্রয়ত গুরুযয়ির ময়তা আিরণ কয়র তখি য়তয়ি আিয়ন্দত হি । এ সবই 

 গবায়ির অপ্রাকৃত েীো-য়বোস । 

 বনববযষ্ণ র্বাদ্ীষ্ণদ্র অক্ষমতা – তারা কখয়িা  গবদ্ভয়ক্তর ময়তা এই 

প্রকার অয়েৌয়কক  ূয়মকা অবেম্বি করয়ত পায়র িা । 

 ১.১০.৯-১০ – শ্রীকৃষ্ণের ববরষ্ণহ শ াষ্ণক মুহযমান ভক্তগণ    

তখি সু দ্রা, শদ্রৌপদী, কুন্তী, উত্তরা, গান্ধারী, ধৃ্তরাষ্ট্র, যু্যু্ৎসু, কৃপািায্ি, িকুে, 

সহয়দব,  ীময়সি, শধ্ৌময, এবং সতযবতী সকয়েই শািি ধ্র পরয়মশ্বর শ্রীকৃয়ের 

য়বরহ সহয করয়ত িা শপয়র শশায়ক মুহযমাি হয়ি পয়ড়ি । 

শ্রীে প্রভুপাদ্ প্রদ্ত্ত  ীর্যক – “কৃেববরহ অসহনীয়” 

তাৎপষ্ণযযর ববষ্ণ র্ বদ্ক –  

 সবযাকর্যক শ্রীকৃে –  গবাি শ্রীকৃে যীবয়দর কায়ে, য়বয়শি কয়র তাাঁ র 

 ক্তয়দর কায়ে এতই আকিিিীি শয্ তাাঁ য়দর পয়ক্ষ তাাঁ র য়বরহ সহয করা 

অসহিীি হয়ি ওয়ঠ । মািার প্র ায়ব বদ্ধযীয়বরা  গবািয়ক  ুয়ে য্াি, 

তা িা হয়ে তায়দর পয়ক্ষ তাাঁ র য়বরহ সহয করা সম্ভব িি । এই য়বরয়হর 

অিু ুয়ত বণিিা করা য্াি িা, য়কন্তু  ক্তরাই শকবে তা অিু ব করয়ত 

পায়রি । 

 ভষ্ণক্তর মষ্ণনাভাব – একবার য্াাঁ রা সরাসয়র ায়ব অর্বা অিয শকাি ায়ব 

 গবায়ির সায়ন্নধ্য ো  হয়িয়ে, য়তয়ি কখিই ক্ষয়ণয়কর যিয তাাঁ য়ক 

শেয়ড় র্াকয়ত পায়র িা । শসটিই হয়চ্ছ শুদ্ধ  য়ক্তর ময়িা াব । 

 ১.১০.১১-১২ – ভগবৎ-মবহমা শ্রবণ এবং ভগবৎ-ববরহ –  

সাধু্সি প্র ায়ব বুয়দ্ধমাি বযয়ক্তরা একবার মাত্র  গবায়ির ময়হমা শ্রবণ কয়র 

র্াকয়েও পরয়মশ্বর  গবািয়ক উপেয়ি করার ফয়ে য়বিিীর অসৎ সি তযাগ 

কয়র  গবায়ির ময়হমা শ্রবণ করা শর্য়ক মুহূয়তি র যিযও য়িরস্ত হয়ত পায়রি 

িা; তাহয়ে পাণ্ডয়বরা, য্াাঁ রা ঘয়িি ায়ব সবিদা  গবায়ির দশিি, স্পশিি, আোপ, 

শিি, অবস্থাি ও একয়ত্র আহার কয়রয়েয়েি, য়ক কয়র তাাঁ য়দর পয়ক্ষ তাাঁ র য়বরহ 

সহয করা সম্ভব ?   

তাৎপষ্ণযযর ববষ্ণ র্ বদ্ক –  

 কৃেদ্াস / ইবিয়দ্াস – যীয়বর স্বরূপগত অবস্থা হয়চ্ছ বয়রয়ির শসবা 

করা । ইয়েি-তৃয়প্তর য়বয় ন্ন স্তয়র শমাহমিী যড়া-প্রকৃয়তর পয়রিােিাি 

তায়ক কায়রা িা কায়রা শসবা করয়ত বাধ্য হয়ত হি । এই ইয়েয়ির দাসয়ত্ব 

শস কখিই শ্রান্ত হি িা । শস য্য়দ শ্রান্ত হিও, মািা তায়ক য়িরন্তর 

অতৃপ্ত ায়ব শসবা করয়ত বাধ্য কয়র । ইয়েি-তৃয়প্তর এই প্রিায়সর শশি 

হি িা, এবং বদ্ধ যীব মুয়ক্তর আশা বযয়তয়রয়ক এই ায়ব শসবার বন্ধয়ি 

যয়ড়য়ি পয়ড় । 

 কাষ্ণমর বববভন্ন অবস্থা – যাগয়তক সমায, বনু্ধত্ব এবং শপ্রম এই সবই 

কায়মর য়বয় ন্ন অবস্থা । গৃহ, শদশ, পয়রবার, সমায, ধ্ি এবং অিয সমস্ত 

বস্তু যড় যগয়তর বন্ধয়ির কারণ, শয্খায়ি য়ত্রতাপ-য়েশ অবশযম্ভাবীরূয়প 

সহয়বদযমাি । 

 

আ
দ্
 
য র
াজ
া 
যু
বধ্
বি
র
 

পুণযবান

ভগবান ও ঋবর্ষ্ণদ্র বাধ্য 

কারও প্রবত ববরীভাবাপন্ন বিষ্ণেন না 

ভগবাষ্ণনর একজন আদ্ য প্রবতবনবধ্

শুদ্ধ ভষ্ণক্তর সঙ্গ
ববনীতভাষ্ণব তাাঁ ষ্ণদ্র 

কাি শর্ষ্ণক শ্রবণ 

জড় সুখষ্ণভাষ্ণগর 

আসবক্ত ব বর্ে 

ভগবাষ্ণনর কর্া শ্রবণ 

করার সৃ্পহা বধ্যন

তা অববরতভাষ্ণব ববধ্যত 

হষ্ণত র্াষ্ণক, উদ্াঃ 

বারুষ্ণদ্ অবিসংষ্ণযাগ
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 ১.১০.১৩ – ববরহ প্রভাব –   

তাাঁ য়দর সকয়ের হৃদি শেহপায়শ আবদ্ধ হয়ি য়বগয়েত হয়চ্ছে । তাাঁ রা অপেক 

শিয়ত্র শ্রীকৃেয়ক দশিি করয়েয়েি, এবং হতবুয়দ্ধ হয়ি ইতস্তত ঘুয়র 

শবড়ায়চ্ছয়েি ।  

তাৎপষ্ণযযর ববষ্ণ র্ বদ্ক –  

 সবযাকর্যক – শ্রীকৃে স্বা ায়বক ায়বই সমস্ত যীয়বর পয়ক্ষ আকিিিীি, 

শকিিা য়তয়ি সমস্ত য়িতয বস্তুর ময়ধ্য পরম য়িতয । 

 আকর্যষ্ণনর বক্রয়াহীনতার কারণ ও সমাধ্ান – একমাত্র য়তয়িই সমস্ত 

য়িতযয়দর পােিকতি া । শস কর্া কয়ঠাপয়িিয়দ উয়ল্লখ করা হয়িয়ে । 

এই ায়ব  গবায়ির মায়ার প্রভাষ্ণব তাাঁ র সষ্ণঙ্গ  াশ্বত সম্পষ্ণকয র কর্া 

ভুষ্ণে শগষ্ণি শয্ যীব শস পুিরাি য়িতয সম্পয়কি  যু্ক্ত হয়ি শাশ্বত শায়ন্ত 

এবং সমৃয়দ্ধ ো  করয়ত পায়র ।  

 সম্পকয  জাগরণ – একবার এই সম্পকি  য্য়দ অল্পমাত্রািও যাগয়রত হি, 

তা হয়ে যীব তৎক্ষণাৎ মািার বন্ধি শর্য়ক মুক্ত হি এবং  গবায়ির সি 

োয় র যিয উন্মত্ত হয়ি ওয়ঠ । 

 শসই সঙ্গ বকরূপ ? – এই সম্পকি  শকবে  গবায়ির বযয়ক্তগত সি 

প্র ায়বই হি িা, উপরন্তু তাাঁ র িাম, য্শ, রূপ এবং গুয়ণর সি প্র ায়বও 

সম্ভব হি ।  

 শ্রীমদ্ভাগবষ্ণতর ব ক্ষা – শ্রীমদ্ভাগবত বদ্ধযীবয়দর শুদ্ধ  য়ক্তর কায়ে 

য়বিীত ায়ব শ্রবণ করার মাধ্যয়ম এই য়সদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হওিার য়শক্ষা    

শদি । 

 ১.১০.১৪ – আত্মীয় রমণীগষ্ণণর  অবস্থা ও কাযয  –  

শদবকীিন্দি  গবাি শ্রীকৃে প্রাসাদ শর্য়ক য্খি শবয়রয়ি এয়েি, তখি অয়তশি 

উৎকণ্ঠা শহতু আত্মীি রমণীগয়ণর িিি অশ্রুপ্লায়বত হয়িয়েে; য়কন্তু য্াত্রার সমি 

শ্রীকৃয়ের য্ায়ত শকািরকম অমিে িা হি, শসইযিয তাাঁ রা বহু কয়ষ্ট তাাঁ য়দর 

য়বগয়েত অশ্রু সংবরণ কয়রয়েয়েি ।   

শ্রীে প্রভুপাদ্ প্রদ্ত্ত  ীর্যক – “বচন্ময় পবরষ্ণবষ্ণ র একটি 

দৃ য” 

তাৎপষ্ণযযর ববষ্ণ র্ বদ্ক –  

 কৃোসবক্ত োভ – য়য্য়ি প্রতযক্ষ ায়ব অর্বা পয়রাক্ষ ায়ব শ্রীকৃয়ের 

কর্া য়িন্তা কয়রি, শ্রীকৃয়ের কর্া বয়েি অর্বা শ্রীকৃয়ের আরাধ্িা 

কয়রি, য়তয়ি তাাঁ র প্রয়ত আসক্ত হি । 

 শয্য়হতু শ্রীকৃে হয়চ্ছি পরম তত্ত্ব, তাই তাাঁ র িাম, রূপ, গুণ, ইতযায়দর 

ময়ধ্য শকাি পার্িকয শিই । 

 শ্রীকৃয়ের কর্া কীতি ি করার ফয়ে, শ্রবণ করার ফয়ে অর্বা তাাঁ য়ক স্মরণ 

করার ফয়ে তাাঁ র সয়ি আমায়দর ঘয়িি সম্পকি  পুিরুজ্জীয়বত করা য্াি । 

য়িন্মি শয়ক্তর প্র ায়বই তা সম্ভব । 

 

 

 

(১৫-১৯) - শ্রীকৃষ্ণের যর্াযর্ সম্মান  
 

 ১.১০.১৫ – বববভন্ন বাদ্যযন্ত্র –  

শ্রীকৃে য্খি হয়স্তিাপুর শর্য়ক য়বদাি য়িয়চ্ছয়েি, তখি তাাঁ য়ক সম্মাি প্রদশিি 

করার যিয য়বয় ন্ন ধ্রয়ির ঢাক-য়ঢাে, মৃদি, িাগড়া, ধু্ন্ধরী, আিক, দুনু্দয়  এবং 

িািা রকয়মর বাাঁ য়শ, বীণা, শগামুখ ও শ রী আয়দ সমস্ত বাদযয্ন্ত্র এক সায়র্ 

বাযয়ত োগে ।  

 ১.১০.১৬ – রাজবং ীয় রমণীগষ্ণণর  কাযয  –  

 গবাি শ্রীকৃেয়ক দশিি করার বাসিাি কুরুরাযবংশীি েেিাগণ প্রাসাদ-শীয়িি 

আয়রাহণ কয়র অিুরাগ ও েজ্জা য়র য়স্মতহাসযযু্ক্ত িিয়ি তাাঁ য়ক দশিি করয়ত 

করয়ত তাাঁ র উপর পুষ্পবিিণ করয়ত োগয়েি ।  

তাৎপষ্ণযযর ববষ্ণ র্ বদ্ক –  

 েজ্জা – েজ্জা স্ত্রীয়োকয়দর পয়ক্ষ একটি য়বয়শি িায়রয়ত্রক শসৌন্দয্ি, এবং 

তার ফয়ে তারা পুরুিয়দর শ্রদ্ধা আকিিণ কয়র । 

 রাস্তাি য়বিরণশীে অধ্িিি ময়হোরা মািুয়ির শ্রদ্ধা াযি হি 

িা, য়কন্তু একযি শমর্য়রর েজ্জাশীো পত্নী সকয়ের সম্মাি 

ো  কয়র । 

  ারয়তর ঋয়িগণ প্রবয়তি ত মািব স যতার উয়যশয হয়চ্ছ মািুিয়ক মািার 

বন্ধি শর্য়ক মুক্ত করা । 

 শসৌন্দযয  বক শদ্ষ্ণহর ? না আত্মার ? – মািুিয়ক আকৃষ্ট করার যিয 

একটি মাটির পুতুেয়ক য্ত সুন্দর ায়বই ততরী করা শহাক িা শকি, তার 

প্রয়ত শকউই আকৃষ্ট হি িা । মৃতয়দয়হর শকাি শসৌন্দয্ি শিই, এবং 

তর্াকয়র্ত সুন্দরী রমণীর মৃতয়দহও শকউ গ্রহণ করয়ব িা । তা শর্য়ক 

শবাঝা য্াি শয্ য়িৎ-সু্ফয়েিটি হয়চ্ছ সুন্দর, এবং আত্মার এই শসৌন্দয়য্ির 

যিযই মািুি শদয়হর শসৌন্দয়য্ির প্রয়ত আকৃষ্ট হি । 

 মাখন + আগুন – তবয়দক শায়স্ত্র বো হয়িয়ে শয্ স্ত্রী হয়চ্ছ আগুয়ির 

ময়তা, এবং পুরুি হয়চ্ছ মাখয়ির ময়তা । আগুয়ির সায়ন্নয়ধ্য এয়ে মাখি 

গেয়ত বাধ্য, এবং তাই য্খি প্রয়িাযি শকবে তখিই তারা একয়ত্রত হয়ত 

পায়র । েজ্জা এই অয়িিয়ন্ত্রত শমোয়মশা য়িবৃত্ত কয়র । এটি প্রকৃয়তর একটি 

দাি এবং তার য্র্ার্ি সদ্বযবহার করা অবশয কতি বয । 

 ১.১০.১৭ – অজুয ষ্ণনর কাযয  –  

শসই সময়ি পরয়মশ্বর  গবায়ির অন্তরি সখা মহায়য্াদ্ধা এবং য়যতয়িদ্র অযুি ি 

য়প্রিতম পরয়মশ্বর  গবাি শ্রীকৃয়ের মস্তয়ক মুক্তামাোময়ণ্ডত ও রত্নয়িয়মিত 

দণ্ডযু্ক্ত শশ্বতেত্র ধ্ারণ করয়েি ।  

তাৎপষ্ণযযর ববষ্ণ র্ বদ্ক –  

 মািুি য্খি প্রয়িাযয়ির িায়ম অবায়িত বস্তু উৎপাদয়ি তায়দর মূেযবাি 

সময়ির অপিি কয়র িা, তখি  গবায়ির আয়দয়শ পবিত, সমুদ্র ইতযায়দ 

শসগুয়ে উৎপাদি কয়র । 

 ১.১০.১৮ – উদ্ধব, সাতযবক এবং ভগবাষ্ণনর কাযয  –    

উদ্ধব ও সাতযয়ক অয়ত িমকপ্রদ িামর দ্বারা পরয়মশ্বর  গবািয়ক বযযি করয়ত 

োগয়েি, এবং মধু্পয়তরূয়প পরয়মশ্বর  গবাি কুসুমাকীণি আসয়ি উপয়বষ্ট হয়ি 

পর্ িেয়ত িেয়ত তাাঁ য়দর য়িয়দি শ য়দয়ত োগয়েি ।  
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 ১.১০.১৯ – ভগবাষ্ণনর প্রবত আ ীবযাদ্ উপযুক্ত-

অনুপযুক্ত –   

ব্রাহ্মণগণ কতৃি ক উচ্চায়রত আশীবিাদ-ধ্বয়ি সবিত্র শশািা শয্য়ত োগে । 

য়ত্রগুণাতীত পরমািন্দস্বরূপ শ্রীকৃয়ের প্রয়ত এই প্রকার আশীবিাদ য্য়দও 

অিুপযু্ক্ত, য়কন্তু িররূয়প েীো অয় িিকারী  গবায়ির প্রয়ত ব্রাহ্মণয়দর এই 

আশীবিাদ উপযু্ক্তই হয়িয়েে । 

তাৎপষ্ণযযর ববষ্ণ র্ বদ্ক –  

 ববরুদ্ধ ভাব – য়িজ্জগয়ত শকাি য়বরুদ্ধ  াব শিই, য়কন্তু এই আয়পয়ক্ষক 

যগয়ত সব য়কেুরই য়বপরীত  াব রয়িয়ে । আয়পয়ক্ষক যগয়ত সাদা হয়চ্ছ 

কায়ো ধ্ারণার য়বপরীত, য়কন্তু য়িজ্জগয়ত সাদা এবং কায়োর ময়ধ্য শকাি 

পার্িকয শিই । তাই পরম পুরুয়ির উয়যয়শয য়বদ্বাি ব্রাহ্ময়ণরা শয্ আশীবিাণী 

উচ্চারণ করয়েয়েি তা য়বসদৃশ বয়ে ময়ি হয়চ্ছে, য়কন্তু য্খি পরম 

পুরুয়ির উয়যয়শয তার প্রয়িাগ হি তখি তা সমস্ত য়বয়রাধ্ শর্য়ক মুক্ত 

হয়ি য়িন্মিয়ত্ব পয্িবয়সত হি । 

 উদ্াহরণঃ কৃে – মাখিয়িার । 

(২০-৩১) - হবিনাপুর রমণীষ্ণদ্র 

কৃেকর্া  কীতয ন  
 

 ১.১০.২০ – কুরুরমণীষ্ণদ্র কৃেকর্া শ্রুবত মন্ত্র শর্ষ্ণকও 

মষ্ণনাহর –  

উত্তময়লায়কর দ্বারা বয়ন্দত  গবায়ির অপ্রাকৃত গুণাবেীর য়িন্তাি মি হয়ি 

কুরুকুেরমণীরা পরয়মশ্বর  গবাি শ্রীকৃয়ের কর্া আয়োিিা করয়ত     

োগয়েি । তাাঁ য়দর এই আয়োিিা তবয়দক ময়ন্ত্রর শিয়িও অয়ধ্ক আকিিণীি 

হয়িয়েে ।  

তাৎপষ্ণযযর ববষ্ণ র্ বদ্ক –  

 শ্রুবতমন্ত্র –  গবায়ির ময়হমা কীতি ি কয়র য্া য়কেুই গাওিা হি, শস সবই 

শ্রুয়তমন্ত্র । 

 সরে বাংো ভজন – শগৌড়ীি সম্প্রদায়ির একযি আিায্ি িয়রাত্তম দাস 

ঠাকুর সরে বাংো  ািাি শয্ সমস্ত সিীত রিিা কয়রয়েি, শস সম্বয়ন্ধ 

শসই সম্প্রদায়ির আয়রকযি আিায্ি শ্রীে য়বশ্বিার্ িরবতী ঠাকুর 

বয়েয়েি শয্ শসগুয়ে হয়চ্ছ তবয়দক মন্ত্র ।  

 তার কারণ হয়চ্ছ তার য়বিিবস্তু । য়বিিটি হয়চ্ছ গুরুত্বপূণি, শকাি  ািার 

রয়িত তা য়দয়ি য়কেু য্াি আয়স িা । 

 শসই মবহোষ্ণদ্র কর্ার ববষ্ণ র্ত্ব – উপয়িিয়দর মন্ত্র কখয়িা কখয়িা 

পয়রাক্ষ ায়ব  গবািয়ক ইয়িত কয়র, য়কন্তু শসই ময়হোরা প্রতযক্ষ ায়ব 

 গবায়ির  কর্া আয়োিিা করয়েয়েি, এবং তাই তা অয়ধ্ক হৃদিগ্রাহী 

য়েে । অয় জ্ঞ ব্রাহ্মণয়দর আশীবিাণী শর্য়কও শসই সমস্ত রমিীয়দর 

আয়োিিা অয়ধ্ক মহত্ত্বপূণি য়েে । 

 ১.১০.২১ – ইবনই শসই আবদ্ পুরুষ্ণর্াত্তম ভগবান –  

তাাঁ রা বয়েয়েয়েি-ইয়িই শসই আয়দ পুরুয়িাত্তম  গবাি, য্াাঁ র কর্া আমরা স্মরণ 

কয়র র্ায়ক । প্রকৃয়তর গুণসমূহ সৃয়ষ্ট হওিার পূয়বি য়তয়িই শকবেমাত্র য়বরাযমাি 

য়েয়েি, এবং শয্য়হতু য়তয়িই পরয়মশ্বর  গবাি, তাই শকবেমাত্র তাাঁ রই ময়ধ্য 

য়িশাকায়ে য়িদ্রা য্াওিার ময়তা সমস্ত যীব শয়ক্তরয়হত হয়ি েীি হয়ি য্াি ।   

শ্রীে প্রভুপাদ্ প্রদ্ত্ত  ীর্যক – “শ্রীকৃে সৃবি এবং প্রেষ্ণয়র 

অতীত”     

তাৎপষ্ণযযর ববষ্ণ র্ বদ্ক –  

 প্রেয় – য়িয়খে সৃয়ষ্টয়ত দুই প্রকার প্রেি হি ।  

 ৪৩২,০০,০০,০০০ শসৌর বৎসয়রর পর শকাি য়বয়শি ব্রহ্মায়ণ্ডর 

য়িিন্তা ব্রহ্মা য্খি য়িদ্রা য্াি তখি এক প্রকার প্রেি হি ।  

 ব্রহ্মার শত বিি পূণি হয়ে, তাাঁ র যীবয়ির অয়ন্ত ব্রহ্মাণয়দর পূণি 

পরেি হি । (৮৬৪,০০, ০০, ০০০, x৩০ x ১২ x ১০০ শসৌর 

বৎসর) । 

 ববেু বেয়ত এখায়ি কারণ-সমুয়দ্র শায়িত মহায়বেুয়ক শবাঝায়িা     

হয়িয়ে । এই মহায়বেু হয়চ্ছি  গবাি শ্রীকৃয়ের অংশ । (ব্রহ্ম-সংয়হতা 

৫/৫৮) 

 মহাযিয়দর কায়ে শ্রবণ করাই হয়চ্ছ য়িন্মি য়বিয়ি য্র্ায্র্ ায়ব অবগত 

হওিার একমাত্র উপাি । এর শকাি য়বকল্প শিই । 

 সুষ্ণপ্তাবিত নযায় – ব্রহ্মার শতবয়িিও সমায়প্তয়ত যীয়বরা আপিা শর্য়কই 

মহায়বেুর শরীয়র েীি হয়ি য্াি । য়কন্তু তার অর্ি এই িি শয্ যীয়বরা 

তায়দর সত্তা হায়রয়ি শফয়ে। তায়দর সত্তা বতি মাি র্ায়ক, এবং  গবায়ির 

ইচ্ছাি য্খি আবার সৃয়ষ্ট হি তখি সমস্ত সুপ্ত য়িয়িি যীয়বরা য়বয় ন্ন 

শক্ষয়ত্র তায়দর পূবি যীবয়ির কায্িকোপ অিুসায়র পুিরাি সয়রি হওিার 

যিয োড়া পাি । একে বলা হয় সুকতাত্থিত ন্যায়, অর্িাৎ ঘুম 

শর্য়ক শযয়গ উয়ঠ পুিরাি তায়দর স্ব-স্ব কতি বযকয়মি য়িযু্ক্ত হি । ( া: 

গী: ৮/১৮-২০) 

 সৃযিাত্মক শয়ক্ত সয়রি হওিার পূয়বি  গবাি বতি মাি য়েয়েি ।  গবাি 

যড়া প্রকৃয়ত শর্য়ক উৎপন্ন হিয়ি । 

 ১.১০.২২ – ভগবাষ্ণনর  বক্ত প্রভাষ্ণবই প্রকৃবতর সৃবি  বক্ত 

পরয়মশ্বর  গবাি পুিরাি তাাঁ র য়বয় ন্ন অংশস্বরূপ যীবয়দর িাম এবং রূপ প্রদাি 

করার বাসিাি, যড়া প্রকৃয়তর তত্ত্বাবধ্ায়ি তায়দর িযস্ত কয়রি । তাাঁ রই শয়ক্তর 

প্র ায়ব, যড়া প্রকৃয়ত পুিরাি সৃয়ষ্ট করার শয়ক্ত অযি ি কয়রি । যীবকুয়ের 

কতি বয-কমিায়দ য়বধ্াি করবার উয়যয়শয য়তয়িই শাস্ত্রায়দ প্রণিি কয়রি ।   

তাৎপষ্ণযযর ববষ্ণ র্ বদ্ক –  

 যীব দুই প্রকার –  

 য়িতযমুক্ত । 

 য়িতযবদ্ধ ।  

 ভূয়ঃ শব্দটির অর্ি হয়চ্ছ বারবার, অর্িাৎ  গবায়ির বয়হরিা শয়ক্তর 

প্র ায়ব সৃয়ষ্ট, য়স্থয়ত এবং প্রেয়ির পন্থা য়িরন্তর িেয়ে । 

 বববদ্ক  াস্ত্র বদ্ধ যীবয়দর পর্ পদশিি কয়র য্ায়ত তারা যড় যগৎ এবং 

যড় শরীয়রর সৃয়ষ্ট এবং প্রেয়ির ির শর্য়ক মুক্ত হয়ত পায়র । 
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 প্রকৃতপয়ক্ষ য়িৎ-সু্ফয়েিরূয়প যীবয়দর শকাি যড় িাম বা রূপ শিই । 

য়কন্তু যড়  রূপ ও িাম সময়িত যড়া প্রকৃয়তর উপর আয়ধ্পয়তযর বাসিা 

িয়রতার্ি করার যিয তায়দর একটি সুয়য্াগ শদওিা হি, শসই সয়ি শায়স্ত্রও 

মাধ্যয়ম তায়দর প্রকৃত য়স্থয়ত অবগত হওিারও সুয়য্াগ শদওিা হি । 

 ১.১০.২৩ – ভবক্তষ্ণযাগই তাাঁ র অপ্রাকৃত রূষ্ণপর দ্ যন 

োষ্ণভর পন্থা –  

ইয়িই শসই পরয়মশ্বর  গবাি, য্াাঁ র অপ্রাকৃত রূপ য়যয়তয়েি সংয্ত-য়িত্ত 

অমোত্মা মহাি  ক্তগণ ঐকায়ন্তক  য়ক্তয়য্ায়গর মাধ্যয়ম দশিি কয়র র্ায়কি । 

যীয়বর অয়স্তত্ব য়িমিে ও শুদ্ধ করার শসটিই হে একমাত্র পন্থা ।  

তাৎপষ্ণযযর ববষ্ণ র্ বদ্ক – “ইবিয় দ্মষ্ণনর পন্থা” 

 কৃবত্রম পন্থা – ইয়েিগুয়েয়ক য়িয়িি করার যিয শয্ায়গর কৃয়ত্রম পন্থা 

য়বশ্বায়মত্র মুয়ির ময়তা মহাি শয্াগীর শবোিও সমূ্পণিরূয়প বযর্ি বয়ে 

প্রমায়ণত হয়িয়ে ।   

 সরেতম এবং একমাত্র পন্থা – শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাি উয়ল্লখ করা হয়িয়ে 

শয্ শশ্রি কায্িকোয়প যু্ক্ত করার মাধ্যয়মই শকবে ইয়েিগুয়েয়ক য়িমিে 

করয়ত হি অর্বা  গবায়ির শসবাি যু্ক্ত করয়ত হি ।  গবদ্ভয়ক্ত শকাি 

য়িয়িি হওিার পন্থা িি । 

 তাই  য়ক্তর দ্বারা ইয়েিগুয়েয়ক বশী ূত করাই সরেতম এবং 

একমাত্র পন্থা । 

 ১.১০.২৪ – তাাঁ র েীোসমূহ আকর্যণীয় ও গুহয –  

শহ সয়খ, ইয়িই শসই পরয়মশ্বর  গবাি, য্াাঁ র আকিিণীি ও গুহয েীোসমূহ 

তবয়দক শায়স্ত্রর অয়ত প্রচ্ছন্ন অংশগুয়েয়ত তাাঁ র মহাি  ক্তগয়ণর দ্বারা বয়ণিত 

হয়িয়ে । ইয়িই শসই একমাত্র পুরুি য়য্য়ি এই যড় যগয়তর সৃয়ষ্ট, য়স্থয়ত, এবং 

প্রেিকায্ি সাধ্ি কয়র র্ায়কি, এবং তা সয়ত্ত্বও য়তয়ি তার দ্বারা প্র ায়বত হি  

িা ।      

তাৎপষ্ণযযর ববষ্ণ র্ বদ্ক –  

 সমস্ত তবয়দক শাস্ত্র  গবাি শ্রীকৃয়ের ময়হমা কীতি ি করয়ে । 

 শ্রীমদ্ভাগবষ্ণতর ববষ্ণ র্ত্ব – য়কন্তু  গবায়ির কায্িকোয়পর গুহযতম 

অংশগুয়ে তাাঁ র অন্তরি  ক্ত শুকয়দব শগাস্বামীর দ্বারা শ্রীমদ্ভাগবয়ত 

য়বয়শি ায়ব বয়ণিত হয়িয়ে । 

 শবদান্ত-সূত্র অর্বা উপয়িিয়দ তাাঁ র েীোর শগাপিীি অংশগুয়ের ইয়িত 

মাত্র শকবে শদওিা হয়িয়ে । 

 ১.১০.২৫ – জড় জগষ্ণত ভগবাষ্ণনর অবতরণ –  

য্খিই রাযা ও শাসকবৃন্দ তয়মাগুয়ণর দ্বারা আচ্ছায়দত হয়ি অধ্মি আিরণপূবিক 

পশুর ময়তা যীবি য্াপি কয়র, তখি এই  গবাি শ্রীকৃেই তাাঁ র অপ্রাকৃত রূয়প 

য়বয় ন্ন যু্য়গ প্রকটিত হয়ি তাাঁ র সবিশয়ক্তমত্তা পরমসতযতা য়বশ্বস্তযয়ির প্রয়ত 

য়বয়শি কৃপা এবং অদু্ভত য়রিাকোপ সম্পাদি আয়দ েীো-য়বরম প্রকাশ কয়র 

র্ায়কি ।   

শ্রীে প্রভুপাদ্ প্রদ্ত্ত  ীর্যক – “পশুসম নৃপবতবগয এবং 

 াসককুে” 

তাৎপষ্ণযযর ববষ্ণ র্ বদ্ক –  

 ঈষ্ণ াপবনর্ষ্ণদ্র মূে দ্ যন – সবয়কেুই পরয়মশ্বর  গবায়ির সম্পয়ত্ত । 

অতএব অনবধ্ ায়ব শসই সম্পয়ত্তয়ত হস্তয়ক্ষপ করা কায়রারই উয়িত    

িি । কৃপাপূবিক  গবাি য্া য়কেু য়দয়িয়েি তাই শকবে গ্রহণ করা উয়িত। 

 তাাঁ র সৃয়ষ্টয়ক স্বা ায়বক অবস্থাি রাখার যিয য়তয়ি অবতরণ কয়রি । 

 জগৎ সৃবির কারণ –  য়িতযবদ্ধ যীবয়দর ভ্রান্ত বাসিা িয়রতার্ি করার যিয 

যড় যগৎ সৃয়ষ্ট হয়িয়ে,  

 দৃিান্ত – ঠিক শয্মি একটি দুরন্ত বােকয়ক শখেিা য়িয়ি 

শখেয়ত শদিা হি । তা িা হয়ে এই যড় যগয়তর শকাি 

প্রয়িাযি য়েে িা । 

 অসষ্ণমার্ধ্য  –  গবাি য্খি অবতরণ কয়রি, তখি য়তয়ি তাাঁ র পরম 

অয়ধ্কার প্রমাণ করার যিয তাাঁ র অয়েৌয়কক কায্িকোপ প্রদশিি কয়রি । 

য়তয়ি এমি ায়ব আিরি কয়রি য্া শকউ কখিও অিুকরণ করয়ত পায়র 

িা । য়তয়ি অসয়মাধ্বি  িায়ম য়বখযাত; শকিিা শকউই তাাঁ র সমকক্ষ িি 

অর্বা তাাঁ র শর্য়ক শশ্রি িি । 

সূত্র – পাত্র এবং শদ্  বেষ্ণিন – 

 ১.১০.২৬ – যদুবং  এবং মরু্রার পরম মবহমা –   

আহা, য্দুবংশ পরম ময়হমাি ময়হমায়িত এবং মরু্রা সবিাইয়ত পুিযমি শকিিা 

এই পুরুয়িাত্তম েক্ষ্মীপয়ত শ্রীহয়র স্বিং য্দুবংয়শ যন্মগ্রহণ কয়রয়েি এবং 

তশশয়ব মরু্রাি য়বহার কয়রয়েি ।  

তাৎপষ্ণযযর ববষ্ণ র্ বদ্ক –  

 ভগবাষ্ণনর আববভয াব সূষ্ণযয াদ্য় ও সূযয াষ্ণির মত – তাাঁ র যন্ম সূয়য্ির 

উদি এবং অয়স্তর ময়তা । সূয্ি পূবি য়দগয়ন্ত উয়দত হি, য়কন্তু তার অর্ি এই 

িি শয্ পূবি য়দগন্ত হয়চ্ছ সূয়য্ির যিক । শসৌরমণ্ডয়ের সবিত্র সূয্ি য়বরাযমাি, 

য়কন্তু তা একটি য়িয়দি ষ্ট সময়ি দৃয়ষ্টয়গাির হি এবং শতমিই আর একটি 

য়িয়দি ষ্ট সময়ি অদৃশয হয়ি য্াি ।  গবািও ঠিক শতময়ি এই ব্রহ্মায়ণ্ড 

সূয়য্ির ময়তা আয়ব ূি ত হয়ি আর একটি সময়ি আমায়দর দৃয়ষ্টর অয়গাির 

হয়ি য্াি । 

 ভগবৎ-পার্যদ্ষ্ণদ্র শসৌভাগয – য্য়দ শকবে  গবায়ির যন্ম এবং কয়মিও 

য়দবয প্রকৃয়ত তত্ত্বত যািার ফয়েই অিািায়স মুয়ক্তো  করা য্াি, তা হয়ে 

আমরা কল্পিা করয়ত পায়র য্ারা  গবায়ির পয়রবায়রর সদসয অর্বা 

প্রয়তয়বশীরূয়প বাস্তয়বক ায়ব তাাঁ র সি উপয় াগ কয়রয়েয়েি তাাঁ য়দর 

শসৌ াগয য়ক রকম য়েে । 

সূত্র – মধু্বষ্ণনর (মরু্রা) স্তুবত কষ্ণর দ্বারকায় িরণ করষ্ণত 

করষ্ণত বেষ্ণিন বেষ্ণিন – 

 ১.১০.২৭ – দ্বারকা ও দ্বারকাবাসীর মাহাত্ময –  

য়িঃসয়ন্দয়হ এটি পরম আশ্চয়য্ির য়বিি শয্ দ্বারকা স্বয়গির ময়হমায়কও োয়িত 

কয়রয়ে এবং পৃয়র্বীর পুণয প্রয়সয়দ্ধ বৃয়দ্ধ কয়রয়ে । দ্বারকাবাসীরা সবিদাই সমস্ত 

যীবাত্মার আত্মা শ্রীকৃেয়ক তাাঁ র শপ্রমমি রূপ-নবয়শয়ষ্টয দশিি করয়েি । য়তয়ি 

মধু্র হাসযমি কৃপাদৃয়ষ্ট দ্বারা তাাঁ য়দর অিুগৃহীত করয়েি ।  

তাৎপষ্ণযযর ববষ্ণ র্ বদ্ক –  



শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ সহায়িকা ভাগবত-ববচার Śrīmad Bhāgavatam Study Notes – PMND 

10 
 

 স্বগিয়োক পৃয়র্বী শর্য়ক অয়িক শবয়শ য়বখযাত । য়কন্তু দ্বারকাি শ্রীকৃে 

একযি রাযারূয়প রাযয শাসি করার যিয শসই স্বয়গির খযায়ত পৃয়র্বীর 

কায়ে য়িষ্প্র  হয়ি শগয়ে । 

 য্াাঁ রা  গবায়ির শসবাি যু্ক্ত হয়িয়েি, তাাঁ য়দর উপয়রাক্ত এই য়তিটি স্থায়ি 

য্র্া দ্বারকা, মরু্রা এবং বৃন্দাবয়ি বা করার উপয়দশ শদওিা হয়িয়ে । 

শয্য়হতু এই য়তিটি স্থায়ি  গবদ্ভয়ক্ত অিুশীেয়ির ফে য়ববয়ধ্িত হি, তাই 

য্াাঁ রা শসখায়ি শাস্ত্র য়িয়দি ষ্ট য়বয়ধ্-য়বধ্াি অিুসরণ করয়ত য্াি, তাাঁ রা অবশযই 

শসই ফেই ো  কয়রি য্া স্বিং শ্রীকৃে শসখায়ি উপয়স্থত র্াকার সমি 

ো  হত ।  

 তাাঁ র ধ্াম এবং য়তয়ি স্বিং অয় ন্ন, এবং এখিও শকাি শুদ্ধ  ক্ত অিয 

শকাি শুদ্ধ  য়ক্তর য়িয়দি শিাি শসই সমস্ত ফে ো  করয়ত পায়রি । 

 ১.১০.২৮ – মাধু্যয  রষ্ণসর ভক্তষ্ণদ্র মবহমা –  

শহ সয়খগণ, য়তয়ি য্াাঁ য়দর পায়ণগ্রহণ কয়রয়েি, শসই সমস্ত গৃয়হণীয়দর কর্া 

একবার য়িন্তা কর ! তাাঁ র অধ্য়রাি শর্য়ক এখি অহরহ (িুম্বয়ির মাধ্যয়ম) সুধ্া 

আস্বাদয়ির যিয য়িয়শ্চত ায়ব পূবিযয়ন্ম তাাঁ রা কতই িা ব্রত পােি, পূত োি, 

য্জ্ঞয়হামায়দ, আর পরয়মশ্বয়রর সমযক আরাধ্িা কয়রয়েি । ব্রয ূয়মর েেিাগণ 

শুধু্ শতমিই অিুকম্পার আশাি মুহুমুিহু মূেি াপ্রাপ্ত হয়তি ।   

শ্রীে প্রভুপাদ্ প্রদ্ত্ত  ীর্যক – “পরষ্ণমশ্বর ভগবাষ্ণনর অপ্রাকৃত 

মবহর্ীষ্ণদ্র মাহাত্ময” 

তাৎপষ্ণযযর ববষ্ণ র্ বদ্ক –  

 ধ্ষ্ণমযর উষ্ণে য – শায়স্ত্র শয্ ধ্মি অিুিায়ির য়িয়দি শ শদওিা হয়িয়ে, তার 

উয়যশয হয়চ্ছ বদ্ধযীয়বর যড় গুণাবেী পয়বত্র কয়র তায়দর ধ্ীয়র ধ্ীয়র 

পরয়মশ্বর  গবায়ির য়িন্মি শসবা সম্পাদয়ির স্তয়র উন্নীত করা । শুদ্ধ 

পারমায়র্িক যীবয়ির এই অবস্থা ো  করাই হয়চ্ছ সয়বিাচ্চ য়সয়দ্ধ, এবং এই 

অবস্থায়ক বো হি স্বরূপ অর্বা যীয়বর প্রকৃত পয়রিি ।  

 মুবক্তর অর্য হয়চ্ছ িতুি কয়র এই স্বরূপয়ক য়ফয়র পাওিা । এই স্বরূপ-

য়সয়দ্ধয়ত যীব শপ্রমমিী শসবার পাাঁ িটি স্তর প্রাপ্ত হি, য্ার ময়ধ্য একটি হয়চ্ছ 

মাধু্য্ি রস । 

  গবাি সবিদাই পূণি, তাই তাাঁ র য়িয়যর যিয শকাি বাসিা শিই । য়কন্তু তা 

সয়ত্ত্বও য়তয়ি প্রগাঢ় শপ্রময়ক সার্িক করার যিয তাাঁ য়দর প্র ু, সখা, পুত্র 

অর্বা পয়তয়ত পয়রণত হি । 

 তাাঁ র পত্নীরা অর্বা যু্বতী প্রণয়িিীরা শয্ তাাঁ য়ক িুম্বি কয়রয়েয়েি, তায়ত 

শকাি রকম যড় যগয়তর য়বকৃত গুণ শিই ।  

 তা য্য়দ যড়যাগয়তক হত, তা হয়ে শুকয়দব শগাস্বামীর ময়তা 

মুক্ত পুরুয়িরা তা আস্বাদি করার শিষ্টা করয়তি িা,  

 অর্বা যড়যাগয়তক যীবি তযাগ করার পর শ্রীনিতিয মহাপ্র ু 

এই সমস্ত য়বিয়ির প্রয়ত আকৃষ্ট হয়তি িা । 

সূত্র – পূষ্ণবযাক্ত অর্যই পবরসু্ফট করষ্ণিন ‘যা বীযয যশুষ্ণেন’ 

ইতযাবদ্ দুটি শলাষ্ণক (২৯-৩০) – 

 ১.১০.২৯ – ভগবাষ্ণনর বীযয  –  

প্রদুযম্ন, সাম্ব, অম্ব, প্রমুখ সন্তায়ির যিিী, রুয়িণী, সতয ামা এবং যাম্ববতীর 

ময়তা রমণীয়দর য়তয়ি বেপূবিক তাাঁ য়দর স্বিংবরস া শর্য়ক হরণ কয়রি এবং 

শ ৌমাসুর ও তাাঁ র সহস্র-সহস্র সহিরয়ক য়িহত কয়র পয়র য়তয়ি অিযািয 

ময়হোয়দরও বেপূবিক হরণ কয়রি । এই সব ময়হোরা সকয়েই ময়হমায়িত ।  

 ১.১০.৩০ – তাাঁ রা পববত্রভাষ্ণব মবহমাবিত হষ্ণয়ষ্ণিন – 

শসই সমস্ত িারীগণ য়িতান্ত অপয়বত্র ও স্বাতন্ত্রযহীি হওিা সয়ত্ত্বও পয়বত্র ায়ব 

ময়হমায়িত হয়িয়েি । তাাঁ য়দর পয়ত কমেয়োিি পরয়মশ্বর  গবাি শ্রীকৃে 

বহুমূেয সামগ্রী আহরণ কয়র উপহারস্বরূপ প্রদািপূবিক তাাঁ য়দর হৃদয়ির আিন্দ 

বধ্িি কয়রয়েি এবং তাাঁ য়দর য়িঃসি শরয়খ কখয়িা য়তয়ি গৃহ শর্য়ক য়িগিমি 

কয়রি িা ।  

তাৎপষ্ণযযর ববষ্ণ র্ বদ্ক –  

  য়ক্তর শকাি শারীয়রক অয়য্াগযতা র্ায়ক িা, ঠিক শয্মি শিাংরা িদি মার 

যে য্খি গিাি এয়স শময়ে তখি গিার যয়ের সয়ি তার শকাি গুণগত 

পার্িকয র্ায়ক িা । 

 ১.১০.৩১ – ভগবাষ্ণনর বিতহাসয বববনময় –  

রাযধ্ািী হয়স্তিাপুয়রর পুরিারীগণ য্খি এই ায়ব বাকযাোপ করয়েয়েি এবং 

তাাঁ য়ক অয় িন্দি যািায়চ্ছয়েি, তখি পরয়মশ্বর  গবাি শ্রীহয়র য়স্মতহায়সয 

তাাঁ য়দর শু  অয় িন্দি গ্রহণ করয়েি এবং তাাঁ য়দর উপয়র কৃপাদৃয়ষ্ট 

য়িয়ক্ষপপূবিক িগর পয়রতযাগ কয়র িয়ে শগয়েি ।   

(৩২-৩৬) - শ্রীকৃষ্ণের দ্বারাকার 

উষ্ণেষ্ণ য যাত্রা  
 

 ১.১০.৩২ – শেহবষ্ণ  যুবধ্বিষ্ণরর প্রবতরক্ষার জনয ববরাট 

চতুরঙ্গ-বাবহনী শপ্ররণ –  

মহারায যু্য়ধ্য়ির অযাতশত্রু হয়েও, অিযািয শত্রুয়দর হায়ত মধু্ আয়দ 

অসুরয়দর শত্রু  গবাি শ্রীকৃয়ের শকািও অয়িয়ষ্টর আশঙ্কাি তাাঁ র 

প্রয়তরক্ষার যিয এবং শেহবয়শও তাাঁ র সায়র্ হস্তী, অশ্ব, রর্ এবং পদায়তক 

তসিয সময়িত এক য়বরাট িতুরি-বায়হিী শপ্ররণ কয়রয়েয়েি ।   

তাৎপষ্ণযযর ববষ্ণ র্ বদ্ক –  

  গবাি তাাঁ র য়দবয েীোি তাাঁ র  য়ক্তর অধ্ীি হওিার  ূয়মকা অবেম্বি 

কয়রি, এবং তাই কখয়িা কখয়িা য়তয়ি তাাঁ র তর্াকয়র্ত অসহাি 

বােযাবস্থাি য্য়শাদা মায়ির রক্ষণায়বক্ষণ স্বীকার কয়রি । শসটি হয়চ্ছ 

 গবায়ির অপ্রাকৃত েীো ।  গবাি এবং  য়ক্তর ময়ধ্য শয্ য়দবয আদাি-

হি তা শকবে য়দবয আিন্দ আস্বাদি করার যিয দািপ্প্প্র , য্ার সয়ি 

ব্রহ্মািয়ন্দর পয্িন্ত তুেিা হি িা । 

 ১.১০.৩৩ – শেহপরায়ণ ভক্তগণ ও কতয বযপরায়ণ 

ভগবান –  

শ্রীকৃয়ের প্রয়ত গ ীর শেয়হর বয়শ য়বয়চ্ছদ-বযাকুে কুরুবংশীি পাণ্ডয়বরা বহুদূর 

পয্িন্ত শ্রীকৃয়ের সহগমি কয়রয়েয়েি । তখি তাাঁ য়দর য়ফয়র শয্য়ত রাযী কয়রয়ি 

পরয়মশ্বর  গবাি শ্রীকৃে তাাঁ র অন্তরি অিুগামীয়দর সয়ি স্বীি দ্বারকাপুরীয়ত 

গমি করয়েি ।  
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 ১.১০.৩৪-৩৫ – বববভন্ন প্রষ্ণদ্  অবতক্রম কষ্ণর অবষ্ণ ষ্ণর্ 

দ্বারকায় আগমন –  

শহ  ৃগুিন্দি শশৌিক, তারপর  গবাি শ্রীকৃে য্মুিা তটবতী কুরুযািে, 

পাঞ্চাে, শূরয়সিা, ব্রহ্মাবতি , কুরুয়ক্ষত্র, মৎসযা, সারস্বতা প্রয়দশ এবং বায়রহীি 

ও অল্প যেয়বয়শষ্ট মরুপ্রয়দশ সমূহ ধ্ীয়র ধ্ীয়র অয়তরম কয়র ঈিৎ পয়রশ্রান্ত 

অবস্থাি অশ্ববায়হত হয়ি শসৌ ীর ও আ ীর শদয়শর পয়শ্চমবতী প্রয়দশ দ্বারকাি 

অবয়শয়ি উপয়স্থত হয়েি ।   

তাৎপষ্ণযযর ববষ্ণ র্ বদ্ক –  

 তখিকার শসই সমস্ত প্রয়দশগুয়ের িাম এখি য়ক িাম হয়িয়ে শসই য়িয়ি 

গয়বিণা কয়র শকাি ো  শিই । 

 আমরা এই য়বিিটি  ূতত্ত্বয়বয়যর গয়বিণার যিয শেয়ড় য়দয়ত পায়র, 

শকিিা পয়রবতি িশীে ব্রহ্মায়ণ্ডর  ূয়মর য়বকায়শর য়বয় ন্ন অবস্থা রয়িয়ে । 

 গবাি শয্ কুরুপ্রয়দশ শর্য়ক তাাঁ র য়িয়যর রাযয দ্বারকাধ্ায়ম শপৌাঁয়েয়েি 

শসযিয আমরা অতযন্ত প্রসন্নতা অিু ব করয়ে । 

 ১.১০.৩৬ – ভ্রমণকাষ্ণে ভগবাষ্ণনর সময়সূবচ –  

এই সমস্ত প্রয়দশগুয়ের মধ্য য়দয়ি পয়রভ্রমণকায়ে শসখািকার স্থািীি অয়ধ্বাসীরা 

পরয়মশ্বর  গবাি শ্রীহয়রয়ক অ যর্িিা যায়িয়িয়েে, আরাধ্িা কয়রয়েে এবং 

য়বয় ন্ন উপহার সামগ্রী য়িয়বদি কয়রয়েে । সন্ধযায়বোি সকে স্থায়িই পরয়মশ্বর 

 গবাি সান্ধযকােীি ধ্মীি কৃতযসমূহ আিরয়ণর যিয তাাঁ র ভ্রমণ স্থয়গত 

রাখয়তি । পয়শ্চম য়দগয়ন্ত সমুদ্রবয়ক্ষ সূয্ি অস্তয়মত হয়ে য়িিয়মত ায়বই য়তয়ি 

এই য়বয়ধ্ পােি করয়তি ।  

তাৎপষ্ণযযর ববষ্ণ র্ বদ্ক –  

 য্য়দও তাাঁ র শকাি কতি বযকমি শিই, তর্ায়প য়তয়ি এমি ায়ব আিরণ কয়রি 

য্ায়ত অিযরা তাাঁ য়ক অিুসরণ কয়র । প্রকৃতপয়ক্ষ এটিই হয়চ্ছ য়শক্ষা 

শদওিার পন্থা । 

 অনুসরণ / অনুকরণ – এখায়ি শয্ তাাঁ র সান্ধয-বন্দিার বণিিা করা হয়িয়ে 

তা যীয়বর পয়ক্ষ অিুসরণ করা অবশয কতি বয, য়কন্তু য়তয়ি শয্ য়গয়র-

শগাবধ্িি ধ্ারণ কয়রয়েয়েি অর্বা শগায়পকায়দর সয়ি িৃতয কয়রয়েয়েি, 

তা অিুকরণ করা সম্ভব িি । 

 শকউই সূয়য্ির অিুকরণ করয়ত পায়র িা, য্া শিাংরা স্থাি শর্য়কও যে 

শশািণ কয়র শিি । অতযন্ত শয়ক্তশােী বযয়ক্তরা এমি য়কেু করয়ত পায়রি 

য্া সকয়ের যিয কেযাণপ্রদ, য়কন্তু আমরা য্য়দ তা অিুকরণ করার শিষ্টা 

কয়র, তা হয়ে আমায়দর অন্তহীি য়বপয়দ পড়য়ত হয়ব । 

 সদ গুরু – অতএব, সমস্ত কমি আিরয়ণ অয় জ্ঞ পর্-প্রদশিয়কর 

প্রয়িাযি, য়য্য়ি হয়চ্ছি  গবায়ির করুণার প্রকাশস্বরূপ সদ্ গুরুয়দব । 

সবিদা তাাঁ র পরামশি গ্রহণ করা প্রয়িাযি, এবং তা হয়েই য়িয়শ্চতরূয়প 

পারমায়র্িক মায়গি অগ্রসর হওিা য্ায়ব । 
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