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১ম স্কন্ধ ১১শ অধ্যায় – ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকায় প্রষ্ণবশ 

 
 

১-৩ - শঙ্খ ধ্ববনর 

দ্বারা ভগবাষ্ণনর 

আগমন সূচনা 

সংসাষ্ণরর মহাভয় ববনাশক সসই শঙ্খ-বননাদ দ্বারকাবাসীর ববষন্নতা 

প্রশমন কষ্ণর

৪-১০ -

দ্বারকাবাসীর

ভগবানষ্ণক 

অভযর্থনা প্রদান 

৪-৫ - নগরবাসী শ্রীকৃেষ্ণক বববভন্ন উপহার প্রদান কষ্ণর 

৬-১০ - অভযর্থনা বাণী 

১১-১৫ - দ্বারকা

নগরীর সজ্জা
ষড়ঋতুর ঐশ্বর্থ  সমবিত, উৎসব বচহ্নসমূহ, প্রবত গৃষ্ণহ গৃষ্ণহ প্রস্তুবত  

১৬-২৩ -

অভযবর্থত 

ভগবাষ্ণনর  

বববনময় 

১৬-২০ - ঘবনষ্ট আত্মীয়, বারববনতাগণ, বববভন্ন ধ্রষ্ণনর স াষ্ণকরা  

২১-২৩ - শ্রীকৃে তাষ্ণদরষ্ণক র্র্াষ্ণর্াগযভাষ্ণব সম্মান প্রদশথন করষ্ণ ন 

২৪-২৭ - সবথ 

সসৌন্দষ্ণর্থর আধ্ার 

ভগবান 

২৪-২৬ - সবথ সসৌন্দষ্ণর্থর আধ্ারস্বরূপ ভগবান - বক্ষস্থ , মুখমণ্ড , 

বাহুরু্গ ,  পাদরু্গ  

২৭ - অবচন্ত্য প্রাকৃবতক বববশষ্টয সমবিত দৃষ্টান্ত্ 

২৮-২৯ -

মাতাষ্ণদর সাষ্ণর্

বববনময় 

৩০-৩৫ -

মবহষীষ্ণদর সাষ্ণর্

বববনময় 

৩০-৩৩ - মবহষীষ্ণদর প্রাসাষ্ণদ ভগবানষ্ণক আব ঙ্গন 

৩৪-৩৫ - ভগবাষ্ণনর অবচন্ত্য  ী া 

৩৬-৩৯ -

ভগবাষ্ণনর বদবয

চবরত্র 

৩৬ - ভগবাষ্ণনর অববচব ত ইবিয়  

৩৭-৩৮ - ভগবান ও ভক্ত প্রকৃবতর গুণ-প্রভাষ্ণবর অতীত 

৩৯ - এমনবক মবহষীরাও ভগবানষ্ণক জাষ্ণনন না 
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অধ্যায় কর্াসার –  এই একাদশ অধ্যাষ্ণি আনরৃ্ত্ষ্ণদশ-বায়সগষ্ণণর দ্বারা স্তুত 

হষ্ণি শ্রীকৃে য়নজপুরী দ্বারকাি গমনপূবৃক বনু্ধজষ্ণনর সাষ্ণর্ য়ময়েত হষ্ণি, পষ্ণর 

কান্ত্াগষ্ণণর রয়ত বধ্ৃন করষ্ণেন ।  (সারার্ৃ দয়শৃনী)  

১ -৩ - ঙ্খ ধ্ববনর দ্বারা ভগবাষ্ণনরশ 

আগমন সূচনা 

 

 ১.১১.১ – শ্রীকৃে কতৃথ ক পাঞ্চজনয শঙ্খধ্ববন –  

সূত সগাস্বামী বেষ্ণেনঃ য়তয়ন (শ্রীকৃে) আনতৃষ্ণদর সদষ্ণশ (দ্বারকা) তাাঁ র অয়ত 

সমৃদ্ধশােী মহানগরীর প্রাষ্ণন্ত্ উপয়িত হষ্ণি তাাঁ র আগমন-বাতৃা স ার্ণা কষ্ণর 

সর্ন সসই সদশবাসীর য়বর্ণ্ণতা প্রশমষ্ণনর জনযই তাাঁ র মঙ্গে-শঙ্খটি (পাঞ্চজনয) 

ধ্বয়নত করষ্ণেন ।  

তাৎপষ্ণর্থর ববষ্ণশষ বদক –  

 ভগবৎ-ববরহ – ভগবান র্খ্ন পৃয়র্বীষ্ণত অবতরণ কষ্ণরন, তখ্ন তাাঁ র 

য়নতয পার্ৃষ্ণদরাও তাাঁ র সষ্ণঙ্গ আষ্ণসন, ঠিক রাজার অনুচষ্ণররা সব সমি 

রাজার সষ্ণঙ্গ র্াষ্ণকন । ভগবাষ্ণনর এই সমস্ত পার্ৃষ্ণদরা হষ্ণচ্ছন য়নতযমুি 

আত্মা এবং ভগবাষ্ণনর প্রয়ত তাাঁ ষ্ণদর গভীর অনুরাষ্ণগর ফষ্ণে তাাঁ রা এক 

পেষ্ণকর জনযও ভগবাষ্ণনর য়বরহ সহয করষ্ণত পাষ্ণরন না । 

 স্বতঃসূ্ফতথ  সপ্রষ্ণমর  ক্ষণ – মঙ্গে-শষ্ণঙ্খর আগমন-সূচক ধ্বয়ন য়বর্াদ 

প্রশয়মত কষ্ণর তাাঁ ষ্ণদর হৃদষ্ণয় উৎসাষ্ণহর সঞ্চার কষ্ণরবি  । তাাঁ রা সকষ্ণে 

তাাঁ ষ্ণদর মােখ্াষ্ণন ভগবানষ্ণক দশথন করষ্ণত উৎসুক হষ্ণয়বিষ্ণ ন এবং 

তারা সকষ্ণে তাাঁ ষ্ণক র্র্ার্র্ভাষ্ণব স্বাগত জানাবার জনয তৎপর 

হষ্ণিয়িষ্ণেন । এইগুয়ে ভগবাষ্ণনর প্রয়ত স্বতঃসূ্ফতৃ সপ্রষ্ণমর েক্ষণ । 

 ১.১১.২ – ভগবাষ্ণনর করকমষ্ণ  ববধৃ্ত হষ্ণয় ধ্ববনত শুভ্র 

শষ্ণঙ্খর রবক্তমাভ রূপ ধ্ারণ –  

শুভ্র স্ফীষ্ণতাদর শঙ্খটি পরষ্ণমশ্বর ভগবাষ্ণনর করকমষ্ণে য়বধৃ্ত হষ্ণি তাাঁ র দ্বারা 

ধ্বয়নত হষ্ণে, তাাঁ র অপ্রাকৃত অধ্ষ্ণরাষ্ণের স্পষ্ণশৃ সসটি রয়িমাভ হষ্ণি উষ্ণঠয়িে। 

(দৃষ্টান্ত্) - তখ্ন মষ্ণন হয়চ্ছে, একটি শুভ্র রাজহংস সর্ন রয়িমাভ 

কমেদষ্ণের মৃণাে মষ্ণধ্য উচ্চরষ্ণব সখ্ো করষ্ণি ।  

তাৎপষ্ণর্থর ববষ্ণশষ বদক –  

 বচন্ময় জ্ঞাষ্ণনর আষ্ণ াক – প্রকৃতপষ্ণক্ষ য়চন্মি জ্ঞাষ্ণনর আষ্ণোষ্ণক জড় 

বষ্ণে সকান বস্তু সনই, এবং পরষ্ণমশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সায়ন্নধ্য োষ্ণভর 

ফষ্ণে তৎক্ষণাৎ এই য়চন্মি জ্ঞাষ্ণনর আষ্ণোক প্রকায়শত হি । 

 সশ্বত শঙ্খ – ভগবাষ্ণনর প্রয়ত প্রগাঢ় সপ্রম এবং ভয়ির দ্বারা, অর্ৃাৎ 

ভগবাষ্ণনর য়চন্মি সায়ন্নষ্ণধ্যর ফষ্ণে সব য়কিুই ভগবাষ্ণনর হস্তধৃ্ত শষ্ণঙ্খর 

মষ্ণতা য়চন্মি রয়িমা প্রাপ্ত হি; এবং পরমহংস বা পরম বুয়দ্ধমান বযয়িরা, 

য়চন্মি আনন্দরূপ জষ্ণে, ভগবাষ্ণনর পাদপদ্মরূপ পষ্ণদ্মর দ্বারা য়নতয 

অেংকৃত হষ্ণি কেহংষ্ণসর মষ্ণতা িীড়া কষ্ণরন । 

 ১.১১.৩ – শঙ্খ-বননাদ শুষ্ণন তাাঁ র প্রবত দ্বারকাবাসীর দ্রুত 

ধ্াবন –   

সংসাষ্ণরর মহাভি য়বনাশক সসই শঙ্খ-য়ননাদ শুষ্ণন, সকে ভিবৃষ্ণন্দর রক্ষাকতৃা 

পরষ্ণমশ্বর ভগবানষ্ণক দশৃষ্ণনর বহুপ্রতীয়ক্ষত বাসনাি দ্বারকাবাসী সকষ্ণেই তাাঁ র 

প্রয়ত দ্রুত ধ্ায়বত হষ্ণেন ।  

 শ্রী  প্রভুপাদ প্রদত্ত শীষথক – “ভগবানষ্ণক দ্রুত অবভবাদন 

করষ্ণত দ্বারকাবাসী ধ্াববত হষ্ণ ন” 

তাৎপষ্ণর্থর ববষ্ণশষ বদক – শঙ্খধ্ববন 

 কুরুষ্ণক্ষষ্ণত্রর কৃে এবং দ্বারকার কৃে একই বযয়ি । 

 ভগবদ্ভষ্ণিরা ভগবানষ্ণক িাড়া আর কাউষ্ণক তাাঁ ষ্ণদর রক্ষক বষ্ণে মষ্ণন 

কষ্ণরন না । 

 ভগবাষ্ণনর এই ধ্বয়ন ভগবান সর্ষ্ণক অয়ভন্ন । 

 ভয় – আমাষ্ণদর জড় আয়স্তষ্ণের বতৃমান য়িয়ত ভীয়তপূণৃ । মািা নামক 

ভগবাষ্ণনর বয়হরঙ্গা শয়ির সায়ন্নষ্ণধ্যর ফষ্ণে সসটি হি, য়কন্তু ভগবাষ্ণনর ধ্বয়ন 

শ্রবণ করা মাত্রই আমাষ্ণদরও সমস্ত ভি দূর হষ্ণি র্াি । ভগবাষ্ণনর এই 

ধ্বয়নর প্রয়তয়নয়ধ্ে কষ্ণর তাাঁ র য়দবয নাম । 

 এই ধ্বয়নর আশ্রি গ্রহণ কষ্ণর আমরা জড় অয়স্তষ্ণের সমস্ত ভিাবহ সমসযা 

সর্ষ্ণক মুি হষ্ণত পায়র । 

৪-১০ - দ্বারকাবাসীর ভগবানষ্ণক অভযর্থনা  
 

 ১.১১.৪-৫ – নগরবাসীরা তাাঁ ষ্ণদর উপহার সামগ্রী বনষ্ণয় 

ভগবানষ্ণক অভযর্থনা জানাবার মানষ্ণস উপবস্থত হষ্ণ ন –  

নগরবাসীরা তাাঁ ষ্ণদর উপহার সামগ্রী য়নষ্ণি পরষ্ণমশ্বর ভগবাষ্ণনর সমষ্ণক্ষ উপয়িত 

হষ্ণেন এবং য়র্য়ন পূণৃ পয়রতৃপ্ত ও স্বিংসমূ্পণৃ, য়র্য়ন তাাঁ র আপন শয়ির দ্বারা 

সকেষ্ণক য়নরন্ত্র সব য়কিু য়দষ্ণি র্াষ্ণকন, তাাঁ ষ্ণক সসই অ ৃগুয়ে য়নষ্ণবদন   

করষ্ণেন ।  

(দৃষ্টান্ত্) - এই সকে উপহার সামগ্রী সর্ন সূষ্ণরৃ্র কাষ্ণি প্রদীপ য়নষ্ণবদষ্ণনর 

মষ্ণতাই হষ্ণিয়িে ।  

তবুও সন্ত্াষ্ণনরা সর্ভাষ্ণব তাষ্ণদর য়পতা, বনু্ধবান্ধব এবং অয়ভভাবকষ্ণক 

সমাদর কষ্ণর র্াষ্ণক, সসইভাষ্ণবই নগরবাসীরা পরষ্ণমশ্বর ভগবানষ্ণক অভযর্ৃনা 

জানাবার মানষ্ণস, য়দবয আনষ্ণন্দ উচ্ছ্বয়সত স্বষ্ণর কর্া বেষ্ণত োগষ্ণেন ।  

তাৎপষ্ণর্থর ববষ্ণশষ বদক –  

 সূর্থ ষ্ণদবষ্ণক দীপ বনষ্ণবদন – এখ্াষ্ণন ভগবানষ্ণক সকান য়কিু য়নষ্ণবদন 

করার সষ্ণঙ্গ সূরৃ্ষ্ণদবষ্ণক দীপ য়নষ্ণবদন করার তুেনা করা হষ্ণিষ্ণি । তাপ 

এবং আষ্ণোক সময়িত সমস্ত বস্তুই সূরৃ্ষ্ণদষ্ণবর শয়ির প্রকাশ, য়কন্তু তা 

সষ্ণত্ত্বও সূরৃ্ষ্ণদবষ্ণক পূজা করার সমি দীপ য়নষ্ণবদন করষ্ণত হি । সূরৃ্পূজক 

সকান য়কিু পাওিার আশা য়নষ্ণি সূরৃ্ষ্ণদষ্ণবর পূজা কষ্ণর, য়কন্তু ভগবাষ্ণনর 

সপ্রমমিী সসবাি ভি বা ভগবান উভষ্ণিরই সকান য়কিু চাওিার প্রশ্ন 

র্াষ্ণক না । সসটি সকবে ভগবান এবং ভষ্ণির মষ্ণধ্য শুদ্ধ সপ্রম ও 

অনুরাষ্ণগর েক্ষণ । 

 ভগবান ঠিক কল্পবৃষ্ণক্ষর মষ্ণতা । য়কন্তু পরম য়পতা হওিার ফষ্ণে ভগবান 

তাাঁ র শুদ্ধ ভিষ্ণক এমন সকান য়কিু সদন না র্া ভয়িমাষ্ণগৃ প্রয়তবন্ধক 

হষ্ণত পাষ্ণর । 

 ১.১১.৬ – অবদ্বতীয় ভগবত্ত্বা – 

প্রজারা বেষ্ণেনঃ সহ প্রভু, আপয়ন ব্রহ্মা, চতুঃসন এবং ইিায়দ সদবতাষ্ণদরও 

পূয়জত । র্ারা জীবষ্ণনর পরম কেযাণ োভ করষ্ণত চাি, আপয়ন তাষ্ণদর পরম 

গয়ত । আপয়ন জড়াতীত পরষ্ণমশ্বর ভগবান, এবং অপ্রয়তহত কােও আপনার 

উপর তার প্রভাব য়বস্তার করষ্ণত পাষ্ণর না । 

তাৎপষ্ণর্থর ববষ্ণশষ বদক –  
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 আবিত ও আিয়স্বরূপ ব্রহ্ম – জীব হষ্ণচ্ছ আয়শ্রত ব্রহ্ম, য়কন্তু পরষ্ণমশ্বর 

ভগবান হষ্ণচ্ছন আশ্রিস্বরূপ পরম ব্রহ্ম । সসই সরে সতযটি র্খ্ন আমরা 

ভুষ্ণে র্াই, তখ্নই আমরা মািাচ্ছন্ন হষ্ণি পয়ড়; এবং তার ফষ্ণে আমরা 

য়ত্রতাপ দুঃষ্ণখ্র কবেীভূত হই, ঠিক সর্ভাষ্ণব মানুর্  ন অন্ধকাষ্ণর আবৃত 

হি । 

 ১.১১.৭ – ভগবাষ্ণনর পদাঙ্ক অনুসরষ্ণণই সবথ সার্থকতা –  

সহ জগষ্ণতর সৃয়ষ্ট্কতৃা, আপয়ন আমাষ্ণদর মাতা,  শুভাকাঙ্ক্ষী, প্রভু, পয়ত, য়পতা, 

গুরু এবং আরাধ্য ভগবান । আপনার পদাঙ্ক অনুসরণ কষ্ণর আমরা সবৃষ্ণতাভাষ্ণব 

সার্ৃক হষ্ণিয়ি । তাই আমরা প্রার্ৃনা কয়র সর্ন আপয়ন সবৃদাই আমাষ্ণদর উপর 

আপনার কৃপা বর্ৃণ কষ্ণরন ।   

তাৎপষ্ণর্থর ববষ্ণশষ বদক –  

 জীব ও ভগবাষ্ণনর বনতয সম্পকথ  – মনুর্য জীবন হষ্ণচ্ছ ভগবাষ্ণনর সষ্ণঙ্গ 

আমাষ্ণদর য়নতয সম্পষ্ণকৃর কর্া অবগত হষ্ণি পারমায়র্ৃক জীবন োষ্ণভর 

একটি সুষ্ণর্াগ । ভগবাষ্ণনর সষ্ণঙ্গ আমাষ্ণদর সম্পকৃ য়নতয । সসই সম্পকৃ 

কখ্নও য়িন্ন করা র্াি না অর্বা য়বনষ্ট্ করা র্াি না । সাময়িকভাষ্ণব তা 

ভুষ্ণে র্াওিা র্াি, য়কন্তু আমরা র্য়দ তাাঁ র য়নষ্ণদৃশ অনুসরণ কয়র, র্া সবৃদা 

এবং সবৃত্র শাষ্ণে প্রকায়শত হষ্ণিষ্ণি, তা হষ্ণে তাাঁ র কৃপাি সসই সম্পকৃ 

পুনজৃাগয়রত করা সর্ষ্ণত পাষ্ণর । 

 ১.১১.৮ – ভগবাষ্ণনর দু থভ দশথষ্ণন পরম সসৌভাগয াভ –    

আহা, এটি আমাষ্ণদর পরম সসৌভাগয সর্, পুনরাি আপনার কৃপাি অনার্ আমরা 

সনার্ হষ্ণিয়ি । আপয়ন স্বষ্ণগৃর সদবতাষ্ণদর দুেৃভ দশৃন । আপয়ন য়ফষ্ণর আসাি, 

আপনার ঈর্ৎ হাসযরু্ি সেহদৃয়ষ্ট্মি বদনমণ্ডে এবং সবৃমঙ্গেমি এই অপ্রাকৃত 

রূপ আমরা দশৃন করষ্ণত পারয়ি ।  

তাৎপষ্ণর্থর ববষ্ণশষ বদক –  

 ভগবাষ্ণনর শুদ্ধ ভিরাই সকবে তাাঁ র শাশ্বত সয়বষ্ণশর্ স্বরূপ দশৃন করষ্ণত 

পাষ্ণরন । 

 ব্রহ্মাজী এবং ইি আয়দ সদবতারাও, সকবে ক্ষীর সমুষ্ণদ্রর তীষ্ণর দাাঁ য়ড়ষ্ণি 

ক্ষীষ্ণরাদকশািী য়বেুর কাষ্ণি তাাঁ ষ্ণদর বাতৃা সপ্ররণ করষ্ণত পাষ্ণরন । অতএব 

ভগবানষ্ণক দশৃন করা তাাঁ ষ্ণদর পষ্ণক্ষও দুেৃভ । 

 ১.১১.৯ – অসহনীয় ববরহ –  

সহ কমেষ্ণোচন শ্রীহয়র, র্খ্ন আপয়ন আপনার বনু্ধষ্ণদর সষ্ণঙ্গ সাক্ষাৎ করার জনয 

আমাষ্ণদর পয়রতযাগ কষ্ণর মরু্রা, বৃন্দাবন বা হয়স্তনাপুষ্ণর গমন কষ্ণরন, তখ্ন 

আপনার য়বষ্ণচ্ছদ-য়বরষ্ণহ এক মুহূতৃ সমিও আমাষ্ণদর কাষ্ণি সকাটি সকাটি 

বিষ্ণরর মষ্ণতা মষ্ণন হি ।  

(দৃষ্টান্ত্) - সহ অচুযত, তখ্ন আমাষ্ণদর অবিা সূষ্ণরৃ্র য়করণ সর্ষ্ণক বয়ঞ্চত 

চকু্ষর মষ্ণতা হি ।   

তাৎপষ্ণর্থর ববষ্ণশষ বদক –  

 কৃে সূর্থসম – আমরা সর্মন সূষ্ণরৃ্র অনুপয়িয়তষ্ণত সকান য়কিু সদখ্ষ্ণত 

পাই না, সতমনই ভগবাষ্ণনর উপয়িয়ত বযয়তষ্ণরষ্ণকও আমরা সকান য়কিু 

সদখ্ষ্ণত পাই না, এমন য়ক আমরা য়নষ্ণজষ্ণদর পরৃ্ন্ত্ সদখ্ষ্ণত পাই না । 

তাাঁ ষ্ণক িাড়া আমাষ্ণদর সমস্ত জ্ঞান মািার দ্বারা আবৃত হষ্ণি র্াি । 

 ১.১১.১০ – ভগবাষ্ণনর ববরষ্ণহ জীবন ধ্ারষ্ণন অক্ষম ভক্ত; 

ভগবাষ্ণনর দ্বারকা নগরীষ্ণত প্রষ্ণবশ –   

সহ প্রভু, আপয়ন র্য়দ এইভাষ্ণব সব সমি প্রবাষ্ণস র্াষ্ণকন, তা হষ্ণে সমস্ত তাপ 

সমাচনকারী সুন্দর হাসয সশায়ভত আপনার মুখ্মণ্ডে দশৃন না করষ্ণত সপষ্ণর 

য়কভাষ্ণব আমরা জীবন ধ্ারণ করষ্ণত পায়র ?  

           তখ্ন ভিবৎসে ভগবান প্রজাষ্ণদর এই প্রকার অয়ভনন্দনবাকযসমূহ 

শ্রবণ কষ্ণর সহষ্ণর্ ৃতাাঁ র য়চন্মি দৃয়ষ্ট্পাষ্ণতর দ্বারা কৃপা য়বস্তার করষ্ণত করষ্ণত দ্বারকা 

নগরীষ্ণত প্রষ্ণবশ করষ্ণেন । 

তাৎপষ্ণর্থর ববষ্ণশষ বদক –  

 শ্রীকৃষ্ণের প্রব  আকষথণ – শ্রীকৃষ্ণের আকর্ণৃ এতই প্রবে সর্ তাাঁ র 

প্রয়ত একবার আকৃষ্ট্ হষ্ণে তাাঁ র য়বরহ আর সহয করা র্াি না । সকন এমন 

হি? কারণ আমরা সকষ্ণে তাাঁ র সষ্ণঙ্গ শাশ্বত সম্পষ্ণকৃ সম্পয়কৃত । 

 ঠিক সর্মন সূরৃ্য়করণ সূরৃ্মণ্ডষ্ণের সষ্ণঙ্গ য়নতয সম্পকৃরু্ি । সূরৃ্য়করণ 

সূষ্ণরৃ্র য়বয়করষ্ণণর অণুসদৃশ অংশ । তাই সূরৃ্য়করণষ্ণক সূরৃ্ সর্ষ্ণক য়বয়চ্ছন্ন 

করা র্াি না । সমষ্ণ র দ্বারা তার য়বষ্ণচ্ছদ সাময়িক ও কৃয়ত্রম, এবং সম  

সষ্ণর সগষ্ণে সূষ্ণরৃ্র উপয়স্তয়তষ্ণত সূরৃ্য়করণ পুনরাি তার স্বাভায়বক সজযায়ত 

প্রকাশ   কষ্ণর । সতমনই পূণৃ পরম আত্মার অনুসদৃশ অংশ জীষ্ণবরা মািার 

কৃয়ত্রম আবরষ্ণণর দ্বারা ভগবান সর্ষ্ণক য়বয়চ্ছন্ন হষ্ণি পষ্ণড় । এই সমাহমিী 

শয়ি বা মািার র্বয়নকা র্খ্ন উষ্ণর্ত্ােন করা হি তখ্ন জীব ভগবানষ্ণক 

সাক্ষাৎভাষ্ণব দশৃন করষ্ণত পাষ্ণর, এবং তখ্ন তার সমস্ত দুঃখ্ দুদৃশা দূর 

হষ্ণি র্াি । 

 এখ্াষ্ণন আমাষ্ণদর দুঃখ্-দুদৃশার সমসযার সমাধ্ান সদওিা হষ্ণিষ্ণি এবং তা 

য়নভৃরও করষ্ণি আমরা তা গ্রহণ করব য়ক না তার উপর । 

১১-১৫ - দ্বারকা নগরীর সজ্জা 
 

 ১.১১.১১ –  নাগষ্ণ াষ্ণকর নযায় সুরবক্ষত দ্বারকা নগরী – 

নাগষ্ণোষ্ণকর রাজধ্ানী সভাগবতী সর্মন নাগষ্ণদর দ্বারা সুরয়ক্ষত, সতময়নই দ্বারকা 

নগরী শ্রীকৃষ্ণেরই মষ্ণতা বেশােী মধু্, সভাজ, দশাহৃ, অহৃ, কুকুর, অন্ধক ও 

বৃয়েষ্ণদর দ্বারা সুরয়ক্ষত য়িে ।   

 ১.১১.১২ – সবথববধ্ ঐশ্বর্থ  ও সম্পষ্ণদ পূণথ দ্বারকা নগরী –  

দ্বারকা নগরী সমস্ত ঋতুর সবৃয়বধ্ ঐশ্বরৃ্ ও সম্পষ্ণদ পয়রপূণৃ য়িে । সসখ্াষ্ণন সবৃত্র 

পয়বত্র বৃক্ষ ও েতা, আশ্রম, উদযান, উপবন, য়বোসকুঞ্জ এবং য়বকয়শত পষ্ণদ্ম পূণ ৃ

সষ্ণরাবর য়িে ।   

 শ্রী  প্রভুপাদ প্রদত্ত শীষথক – “আদশথ নগরী দ্বারকার 

বণথনা” 

 ১.১১.১৩ – উৎসষ্ণবর বচহ্নসমূহ –  

পরষ্ণমশ্বর ভগবানষ্ণক স্বাগত জানাবার জনয পুরদ্বার, গৃহদ্বার এবং পয়র্পাষ্ণশৃ্ব 

য়নয়মৃত সতারণসমূহ উৎসষ্ণবর য়চহ্নস্বরূপ ধ্বজ, পতাকা, কদেীবৃক্ষ, আম্রপল্লব, 

পুষ্পমাষ্ণেযর দ্বারা সুন্দরভাষ্ণব সাজাষ্ণনা হষ্ণিয়িে, এবং সসগুয়ে সমষ্ণবতভাষ্ণব 

সূরৃ্য়করণষ্ণক রুদ্ধ কষ্ণর িািা সৃয়ষ্ট্ কষ্ণরয়িে ।  

 ১.১১.১৪ – পবরচ্ছন্ন নগরী –  

রাজপর্, সঙ্কীণৃ পর্, পণযয়বপণী এবং অঙ্গনসমূহ অতযন্ত্ সুন্দরভাষ্ণব পয়রষ্কার 

করা হষ্ণিয়িে এবং তারপর সুবায়সত বায়রষ্ণত পয়রয়সি হষ্ণিয়িে । ভগবান 
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শ্রীকৃেষ্ণক স্বাগত জানাবার জনয ফে, ফুে, এবং অভগ্ন শসযায়দর অঙ্কুরসমূহ 

সবৃত্র িড়াষ্ণনা হষ্ণিয়িে ।  

 ১.১১.১৫ – আবাসগৃষ্ণহর সজ্জা –  

প্রয়তটি আবাসগৃষ্ণহর দ্বাষ্ণর দ্বাষ্ণর দয়ধ্, অভগ্ন ফে, ইকু্ষ এবং জেপূণৃ কেস 

প্রভৃয়ত মাঙ্গয়েক সামগ্রী রাখ্া হষ্ণিয়িে, এবং পূজার উপকরণ, ধূ্প এবং দীপ 

প্রভৃয়তর দ্বারা সুষ্ণশায়ভত করা হষ্ণিয়িে ।   

১৬-২৩ - অভযবর্থত ভগবাষ্ণনর  বববনময়  
 

 ১.১১.১৬-১৭ – ভগবাষ্ণনর মূখয পাষথদষ্ণদর প্রবতবিয়া –   

য়প্রিতম শ্রীকৃে দ্বারকাধ্াষ্ণম আসষ্ণিন শুষ্ণন মহাত্মা বসুষ্ণদব, অিুর, উগ্রষ্ণসন, 

অদু্ভত বেশােী বেষ্ণদব, প্রদুযম্ন, চারুষ্ণদে ও জাম্ববতী-নন্দন সাম্ব, সকষ্ণেই 

আনষ্ণন্দর আয়তশষ্ণর্য উচ্ছ্বয়সত হষ্ণি শিন, আসন, সভাজন পয়রতযাগ 

কষ্ণরয়িষ্ণেন ।   

 ১.১১.১৮ – পুষ্পাবদ মাঙ্গব ক দ্রবযসহ ব্রাহ্মণষ্ণদর সষ্ণঙ্গ 

বনষ্ণয় শ্রীকৃষ্ণের উষ্ণেষ্ণশয গমন –  

পুষ্পায়দ মাঙ্গয়েক দ্রবযসহ ব্রাহ্মণষ্ণদর সষ্ণঙ্গ য়নষ্ণি তাাঁ রা রষ্ণর্ চষ্ণড় দ্রুতষ্ণবষ্ণগ 

শ্রীকৃষ্ণের সষ্ণঙ্গ য়ময়েত হওিার জনয গমন করষ্ণেন । তাাঁ ষ্ণদর অষ্ণগ্র য়িে 

সসৌভাষ্ণগযর প্রতীকস্বরূপ রাজহস্তী । তখ্ন শঙ্খ এবং তূরৃ্ ধ্বয়নত হয়চ্ছে এবং 

ববয়দক মন্ত্র উচ্চায়রত হয়চ্ছে । এইভাষ্ণব তাাঁ রা তাাঁ ষ্ণদর প্রণিপূণৃ শ্রদ্ধা য়নষ্ণবদন 

কষ্ণরয়িষ্ণেন ।  

 শ্রী  প্রভুপাদ প্রদত্ত শীষথক – “বববদক আবতষ্ণর্য়তা” 

 বববদক স্বাগতম – ববয়দক প্রর্াি সকান মহান বযয়িষ্ণক স্বাগত জানাবার 

য়বয়ধ্ সসই বযয়ির প্রয়ত প্রীয়ত এবং শ্রদ্ধাি পূণৃ এক পয়রষ্ণবষ্ণশর সৃয়ষ্ট্ কষ্ণর ।  

 ১.১১.১৯ – শত শত ববখযাত বারববনতাগষ্ণণর শ্রীকৃে 

দশথনাষ্ণর্থ গমন –  

তখ্ন শত শত য়বখ্যাত বারবয়নতাগণ শ্রীকৃেষ্ণক দশৃন করার জনয অতযন্ত্ 

উৎসুক হষ্ণি য়বয়বধ্ র্ানসমূষ্ণহ আষ্ণরাহণ কষ্ণর তাাঁ র প্রয়ত ধ্ায়বত হষ্ণিয়িে । 

তাষ্ণদর সুন্দর মুখ্-মণ্ডষ্ণে সদাদুেযমান বষ্ণণৃাজ্জ্বে কুণ্ডে সশাভা পায়চ্ছে, র্ার 

ফষ্ণে তাষ্ণদর কষ্ণপােষ্ণদষ্ণশর সসৌন্দরৃ্ বৃয়দ্ধ সপষ্ণিয়িে ।  

তাৎপষ্ণর্থর ববষ্ণশষ বদক – “সবশযারাও হষ্ণচ্ছ প্রষ্ণয়াজনীয় 

নাগবরক” 

 সকান বারবয়নতা বা সবশযাও র্য়দ ভগবাষ্ণনর ভি হি, তা হষ্ণে তাষ্ণক  ৃণা 

করা উয়চত নি । 

 দ্বারকার মষ্ণতা নগরীষ্ণত, সসখ্াষ্ণনও সবশযা য়িে । সমাজ-বযবিার র্র্ার্র্ 

সংরক্ষষ্ণণর জনয সবশযারাও হষ্ণচ্ছ প্রষ্ণিাজনীি নাগয়রক । 

 সমাষ্ণজ সর্ সংস্কাষ্ণরর প্রষ্ণিাজন তা হষ্ণচ্ছ সমস্ত নাগয়রকষ্ণদর ভগবদ্ভষ্ণি 

পয়রণত করার এক সুসংবদ্ধ প্রষ্ণচষ্ট্া । 

 সভযতার প্রগয়তর মানদণ্ড হষ্ণচ্ছ মুয়ির পষ্ণর্ অগ্রসর হওিার জনয 

মানুর্ষ্ণক য়শয়ক্ষত করা । 

 ১.১১.২০ – স্ব স্ব সামর্থয অনুসাষ্ণর সুদক্ষ ক া-কুশ ীষ্ণদর 

শ্রীকৃেষ্ণক অভযর্থনা –  

সুদক্ষ অয়ভষ্ণনতাগণ, য়শল্পীবৃন্দ, নতৃকগণ, গািকগণ, সপৌরায়ণকগণ, ভাটগণ 

এবং স্তাবকগণ সকষ্ণেই শ্রীকৃষ্ণের অষ্ণেৌয়কক েীো চয়রতকর্াসমূষ্ণহর দ্বারা 

অনুপ্রায়ণত হষ্ণি তাাঁ ষ্ণক সর্ র্ার মষ্ণতা অভযর্ৃনা করষ্ণত োগষ্ণেন ।  

তাৎপষ্ণর্থর ববষ্ণশষ বদক – 

 সূত – অয়ভজ্ঞ ঐয়তহায়সক,  

 মাগধ্ – বংশাবেী য়বশারদ এবং  

 বন্দী – বিারা 

 ভগবৎ-ষ্ণকবিক নাটক – এমন য়ক একশ’ বির আষ্ণগও ভারতবষ্ণর্ ৃ

সমস্ত নাটকগুয়ে পরষ্ণমশ্বর ভগবাষ্ণনর অষ্ণেৌয়কক কারৃ্কোপষ্ণক সকি 

কষ্ণর অনুয়েত হত । এই সমস্ত নাটক সাধ্ারণ মানুর্ষ্ণদরও মষ্ণনারঞ্জন 

করত ।  

 তার ফষ্ণে অয়শয়ক্ষত কৃর্ষ্ণকরাও তা সদষ্ণখ্ ববয়দক শাষ্ণের তত্ত্বজ্ঞান োভ 

করষ্ণত পারষ্ণতা । 

 ১.১১.২১ – সবম্মব ত সক ষ্ণক শ্রীকৃষ্ণের র্ষ্ণর্াবচত 

সম্মান এবং িদ্ধা প্রদশথন –  

পরষ্ণমশ্বর ভগবান শ্রীকৃে বনু্ধ-বান্ধব, আত্মীি-স্বজন, পুরবাসী এবং আর র্ারা 

তাাঁ ষ্ণক স্বাগত জানাষ্ণত এষ্ণসয়িে, তাষ্ণদর সষ্ণঙ্গ য়ময়েত হষ্ণি তাষ্ণদর সকেষ্ণক 

র্ষ্ণর্ায়চত সিান এবং শ্রদ্ধা প্রদশৃন করষ্ণেন ।  

তাৎপষ্ণর্থর ববষ্ণশষ বদক – 

 ‘র্র্াবববধ্’ – এখ্াষ্ণন র্র্ায়বয়ধ্ শব্দটি তাৎপরৃ্পূণৃ । য়তয়ন তাাঁ র প্রশংসক 

এবং ভিষ্ণদর সষ্ণঙ্গ র্র্ার্র্ভাষ্ণব ভাষ্ণবর আদান-প্রদান কষ্ণরন । 

 র্ারা ভগবানষ্ণক য়নরাকার বষ্ণে, ভগবানও তাষ্ণদর বযাপাষ্ণর সকান উৎসাহ 

প্রদান কষ্ণরন না । জীষ্ণবর পারমায়র্ৃক সচতনার য়বকাষ্ণশর মাত্রা অনুসাষ্ণর 

ভগবান তাষ্ণদর সষ্ণঙ্গ আচরণ কষ্ণরন এবং তাষ্ণদর সন্তুয়ষ্ট্ য়বধ্ান কষ্ণরন । 

 ১.১১.২২ – বববভন্নভাষ্ণব শ্রীকৃষ্ণের আচণ্ডা  সকষ্ণ ই 

র্ষ্ণর্াবচত সম্মান প্রদশথন –  

সবৃশয়িমান ভগবান শ্রীকৃে কাউষ্ণক মস্তক অবনত কষ্ণর নমস্কার, কাউষ্ণক 

অয়ভবাদন কষ্ণর, কাউষ্ণক আয়েঙ্গন, কাউষ্ণক হস্ত দ্বারা স্পশৃ, কাউষ্ণক ঈর্ৎ 

হাসযরু্ি দশৃন দাষ্ণন এবং কাউষ্ণক বা অভীষ্ট্ বর এবং অভি প্রদান কষ্ণর, 

আচণ্ডাে সকষ্ণেই র্ষ্ণর্ায়চত সিান কষ্ণরয়িষ্ণেন ।  

তাৎপষ্ণর্থর ববষ্ণশষ বদক – 

 ভগবাষ্ণনর সমদশীতা – ভগবান তাাঁ র ধ্াম সর্ষ্ণক কাউষ্ণকই অষ্ণর্াগয 

বষ্ণে পয়রতযাগ কষ্ণরন না, তষ্ণব জীষ্ণবর ইচ্ছার উপর য়নভৃর কষ্ণর সর্, সস 

ভগবাষ্ণনর এই করুণা গ্রহণ করষ্ণব য়ক না । 

 ১.১১.২৩ – শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকাপুরীষ্ণত প্রষ্ণবশ –  

তারপর সপত্নীক বৃদ্ধ গুরুজনগণ ও ব্রাহ্মণগণ সময়ভবযাহাষ্ণর ভগবান 

দ্বারকাপুরীষ্ণত প্রষ্ণবশ করষ্ণেন । সকষ্ণেই তাাঁ ষ্ণক আশীবৃাদ করষ্ণেন এবং তাাঁ র 

ময়হমা কীতৃন করষ্ণেন ।   

তাৎপষ্ণর্থর ববষ্ণশষ বদক – 

 ববয়দক সমাষ্ণজ ব্রাহ্মষ্ণণরা কখ্নও ভয়বর্যষ্ণতর অবসর জীবন-র্াপষ্ণনর 

জনয ধ্ন সঞ্চষ্ণি আগ্রহী য়িষ্ণেন না । 
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২৪-২৭ - সবথ সসৌন্দষ্ণর্থর আধ্ার ভগবান  
 

 ১.১১.২৪ – শ্রীকৃে দশথনাষ্ণর্থ কু রমণীগষ্ণণর 

প্রাসাদশীষ্ণষথ  আষ্ণরাহণ –  

সহ য়বপ্রগণ, শ্রীকৃে র্খ্ন রাজপর্ য়দষ্ণি র্ায়চ্ছষ্ণেন, তখ্ন দ্বারকার কুেরমণীগণ 

তাাঁ ষ্ণক দশৃন করার জনয প্রাসাদসমূষ্ণহর শীষ্ণর্ৃ আষ্ণরাহণ কষ্ণরয়িষ্ণেন । তাাঁ ষ্ণদর 

কাষ্ণি তা এক মষ্ণহাৎসষ্ণবর মষ্ণতা মষ্ণন হষ্ণিয়িে ।  

 শ্রী  প্রভুপাদ প্রদত্ত শীষথক – “ভগবৎ দশথন-সষ্ণবথাত্তম 

মষ্ণহাৎসব” 

তাৎপষ্ণর্থর ববষ্ণশষ বদক – 

 অচথ া-ববগ্রহ বা অচথ া-অবতার – ময়ন্দষ্ণর প্রয়তয়েত ভগবাষ্ণনর য়চন্মি রূপ 

ভগবান সর্ষ্ণক য়ভন্ন নি । ভগবাষ্ণনর এই রূপষ্ণক বো হি অচৃা-য়বগ্রহ বা 

অচৃা-অবতার, এবং তা হষ্ণচ্ছ এই জড় জগষ্ণতর তাাঁ র অগয়ণত ভিষ্ণদর 

তাাঁ ষ্ণক সসবা করার সুষ্ণর্াগ সদবার উষ্ণেষ্ণশয তাাঁ র অন্ত্রঙ্গা শয়ি সর্ষ্ণক 

প্রকায়শত রূপ । 

 স্ত্রী-পুরুষ্ণষর কৃবত্রম সমানাবধ্কার – এই সলাক সর্ষ্ণক প্রতীত হি সর্ 

সমস্ত দ্বারাকাবাসীরা বড় বড় প্রাসাষ্ণদর মায়েক য়িষ্ণেন । তা সর্ষ্ণক সসই 

শহষ্ণরর সমৃয়দ্ধ সূয়চত হি । সশাভার্াত্রা এবং ভগবানষ্ণক দশৃন করার জনয 

রমণীরা িাষ্ণদর উপর উষ্ণঠয়িষ্ণেন । ময়হোরা রাস্তাি মানুষ্ণর্র য়ভষ্ণড় 

র্ানয়ন, এবং তার ফষ্ণে তাাঁ ষ্ণদর সিান অটুট য়িে । সসখ্াষ্ণন পুরুর্ষ্ণদর 

সষ্ণঙ্গ তাষ্ণদর কৃয়ত্রম সমানায়ধ্কার য়িে না । েীষ্ণোকষ্ণদর পুরুর্ষ্ণদর সর্ষ্ণক 

পৃর্ক রাখ্ার ফষ্ণে তাাঁ ষ্ণদর মরৃ্াদা অয়ধ্ক সুন্দরভাষ্ণব রক্ষা করা হি  । েী-

পুরুষ্ণর্র অবাধ্ সমোষ্ণমশা করা উয়চত নি । 

 ১.১১.২৫ – সমস্ত সসৌন্দষ্ণর্থর আধ্ারস্বরূপ শ্রীকৃে –  

দ্বারকাবাসীরা সবৃদা সমস্ত সসৌন্দষ্ণরৃ্র আধ্ারস্বরূপ অচুযত ভগবান শ্রীকৃেষ্ণক 

দশৃন কষ্ণরও তৃয়প্ত োভ করষ্ণতন না ।   

তাৎপষ্ণর্থর ববষ্ণশষ বদক – 

 তৃবির স্বাভাববক বনয়ম – র্য়দ সকান জড় বস্তু বার বার সদখ্া হি, তা 

হষ্ণে তৃয়প্তর স্বাভায়বক য়নিম অনুসাষ্ণর তার প্রয়ত আর সকান আকর্ৃণ 

র্াষ্ণক না । তৃয়প্তর এই য়নিম জড় বস্তুর সবোি কারৃ্করী হষ্ণেও য়চজ্জগষ্ণত 

য়কন্তু তার সকান অবকাশ সনই । এখ্াষ্ণন অচুযত শব্দটি তাৎপরৃ্পূণৃ, সকননা 

ভগবান র্য়দও কৃপাপূবৃক এই জড় জগষ্ণত অবতরণ কষ্ণরষ্ণিন, তর্ায়প 

য়তয়ন হষ্ণচ্ছন অচুযত । সমস্ত জীষ্ণবরা চুযত, সকননা তারা র্খ্ন জড় 

জগষ্ণতর সংস্পষ্ণশৃ আষ্ণস, তখ্ন তারা তাষ্ণদর য়চন্মি পয়রচি হায়রষ্ণি 

সফষ্ণে । 

 ১.১১.২৬ – তাাঁ র সসৌন্দষ্ণর্থর চারটি বদক –  

 শ্রীকৃষ্ণের বক্ষিে েক্ষ্মীষ্ণদবীর য়বোসিান ।  

 তাাঁ র মুখ্চি সসৌন্দরৃ্রূপ অমৃত পাষ্ণনর আকাঙ্ক্ষীষ্ণদর পানপাত্রস্বরূপ ।  

 তাাঁ র বাহু সোকপােষ্ণকর আশ্রি এবং  

 তাাঁ র শ্রীপাদপদ্ম তাাঁ র ময়হমা কীতৃনকারী শুদ্ধ ভিষ্ণদর ধ্াম ।  

তাৎপষ্ণর্থর ববষ্ণশষ বদক – 

 সমস্ত সসৌন্দষ্ণর্থর আধ্ারস্বরূপ – ভগবাষ্ণনর মুখ্মণ্ডে সমস্ত সসৌন্দষ্ণরৃ্র 

আধ্ারস্বরূপ । তারা র্াষ্ণক সুন্দর প্রকৃয়ত বষ্ণে বণৃনা কষ্ণর, তা হষ্ণচ্ছ তাাঁ র 

হাসয; আর তারা র্াষ্ণক পায়খ্র সুন্দর কূজন বষ্ণে, তা হষ্ণচ্ছ ভগবাষ্ণনর মৃদু 

কণ্ঠস্বষ্ণরর প্রকাশ । 

 সারঙ্গাণাং পদামু্বজম  - পরষ্ণমশ্বর ভগবান হষ্ণচ্ছন সব য়কিুর সার, তাই 

তাাঁ ষ্ণক বো হি  সারম্ । আর র্ারা তাাঁ র ময়হমা কীতৃন কষ্ণরন এবং তাাঁ র 

কর্া বষ্ণেন, তাাঁ ষ্ণদর বো হি সারঙ্গ বা শুদ্ধ ভি । শুদ্ধ ভষ্ণিরা সবৃদাই 

ভগবাষ্ণনর শ্রীপাদপদ্ম োষ্ণভর জনয োোয়িত র্াষ্ণকন । পষ্ণদ্ম এক প্রকার 

মধু্ হি, র্ার অপ্রাকৃত স্বাদ ভিগণ আস্বাদন কষ্ণরন । ভিগণ সবৃদাই 

মধু্ষ্ণোেুপ ভ্রমষ্ণরর মষ্ণতা । সগৌড়ীি ববেব সম্প্রদাষ্ণির আচারৃ্ 

মহাভাগবত শ্রীে রূপ সগাস্বামী য়নষ্ণজষ্ণক একজন ভ্রমষ্ণরর সষ্ণঙ্গ তুেনা 

কষ্ণর সসই পদ্ম-মধু্র সম্বষ্ণন্ধ এইটি গান সগষ্ণিষ্ণিন ।  

o সদব ভবন্ত্ং বষ্ণন্দ.........  

 ভক্তষ্ণদর ববনয় – ভষ্ণিরা ভগবাষ্ণনর শ্রীপাদপষ্ণদ্ম অবয়িত হষ্ণিই 

পূণৃরূষ্ণপ তৃপ্ত হন, ভগবাষ্ণনর সবৃ সসৌন্দরৃ্ময়ণ্ডত মুখ্মণ্ডে দশৃন করার 

উচ্চায়ভোর্ অর্বা ভগবাষ্ণনর বয়েে বাহুরু্গষ্ণের দ্বারা সুরয়ক্ষত হওিার 

বাসনা তাাঁ রা কষ্ণরন  না । তাাঁ রা স্বাভায়বকভাষ্ণবই য়বনম্র এবং ভগবান সবৃদাই 

এই প্রকার য়বনীত ভিষ্ণদর প্রয়ত অনুরি । 

 ১.১১.২৭ – অবচন্ত্য প্রাকৃবতক বববশষ্টযাব ী –   

শ্রীকৃে র্খ্ন দ্বারকার রাজপর্ য়দষ্ণি র্ায়চ্ছষ্ণেন, তখ্ন তাাঁ র মার্ার উপর সশ্বত 

িত্র সশাভা পায়চ্ছে, সশ্বত চামর বযজন করা হয়চ্ছে এবং পুষ্প বৃয়ষ্ট্র ফষ্ণে সারা 

পর্ পুষ্পাচ্ছায়দত হষ্ণিয়িে । তখ্ন পীতবাস ও বনমাো সশায়ভত শ্রীকৃেষ্ণক 

একসষ্ণঙ্গ সূরৃ্, চি, ইিধ্নু ও য়বদুযৎ সশায়ভত  ন সমষ্ণ র মষ্ণতা মষ্ণন হয়চ্ছে । 

তাৎপষ্ণর্থর ববষ্ণশষ বদক –  

 সূরৃ্, চি, ইিধ্নু এবং য়বদুযৎ একসষ্ণঙ্গ আকাষ্ণশ প্রকট হি না । 

 ভগবাষ্ণনর অবচন্ত্য শবক্ত – ভগবাষ্ণনর অঙ্গকায়ন্ত্ ঠিক বর্ৃার জেভরা 

সমষ্ণ র মষ্ণতা । তাাঁ র মস্তষ্ণকাপয়র সশ্বত িত্রষ্ণক সূষ্ণরৃ্র সষ্ণঙ্গ তুেনা করা 

হষ্ণিষ্ণি । চামষ্ণরর আষ্ণন্দােনষ্ণক চষ্ণির সষ্ণঙ্গ তুেনা করা হষ্ণিষ্ণি । 

পুষ্পবর্ৃণষ্ণক তারকারায়জর সষ্ণঙ্গ তুেনা করা হষ্ণিষ্ণি । তাাঁ র পরষ্ণন পীত 

বসনষ্ণক ইিধ্নুর সষ্ণঙ্গ তুেনা করা হষ্ণিষ্ণি । গগনমণ্ডষ্ণের এই সমস্ত 

কারৃ্কোপ একসষ্ণঙ্গ প্রকায়শত হষ্ণত পাষ্ণর না বষ্ণে তুেনার দ্বারাও তাষ্ণদর 

সামঞ্জসয য়নণৃি করা র্াি না  । এই সামঞ্জসয তখ্নই সম্ভব র্খ্ন আমরা 

ভগবাষ্ণনর অয়চন্ত্য শয়ির কর্া য়চন্ত্া কয়র । 

২৮-২৯ - মাতাষ্ণদর সাষ্ণর্ বববনময়  
 

 ১.১১.২৮ – ভগবান তাাঁ র মাতাষ্ণদর প্রণবত জানাষ্ণ ন –                                                       

তারপর তাাঁ র য়পতার আেষ্ণি প্রষ্ণবশ কষ্ণর য়তয়ন সদবকী আয়দ তাাঁ র মাতাষ্ণদর দ্বারা 

আয়েয়ঙ্গত হষ্ণেন এবং য়তয়ন মস্তক অবনত কষ্ণর তাাঁ ষ্ণদর প্রণয়ত য়নষ্ণবদন  

করষ্ণেন ।   

 শ্রী  প্রভুপাদ প্রদত্ত শীষথক – “ভগবান তাাঁ র মাতাষ্ণদর 

প্রণবত জানাষ্ণ ন” 

তাৎপষ্ণর্থর ববষ্ণশষ বদক –  

 সি মাত – শাষ্ণের বণৃনা অনুসাষ্ণর সাত প্রকার মাতা রষ্ণিষ্ণি- ১) প্রকৃয়ত 

মাতা ২) গুরু পত্নী ৩) ব্রাহ্মণ-পত্নী ৪) রাজার পত্নী ৫) গাভী ৬) ধ্াত্রী, এবং 

৭) পৃয়র্বী । 
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 ১.১১.২৯ – মাতৃষ্ণেহ –   

তাাঁ ষ্ণদর পুত্রষ্ণক আয়েঙ্গন কষ্ণর মাতারা তাাঁ ষ্ণক তাাঁ ষ্ণদর সকাষ্ণে বসাষ্ণেন । তখ্ন 

সেহবশত তাাঁ ষ্ণদর স্তন সর্ষ্ণক দুগ্ধ ক্ষয়রত হষ্ণত োগে, এবং আনন্দাশ্রুর দ্বারা 

তাাঁ রা তখ্ন শ্রীকৃেষ্ণক অয়ভয়র্ি কষ্ণরয়িষ্ণেন ।   

৩০-৩৫ - মবহষীষ্ণদর সাষ্ণর্ বববনময়  
 

 ১.১১.৩০ – ১৬,১০৮ মবহষীষ্ণদর প্রাসাষ্ণদ প্রষ্ণবশ –  

তারপর সর্খ্াষ্ণন তাাঁ র সর্াে হাজাষ্ণররও অয়ধ্ক পত্নী বাস করষ্ণতন, সসই সবৃ 

অভীষ্ট্প্রদ সষ্ণবৃাৎকৃষ্ট্ তাাঁ র প্রাসাদসমূষ্ণহ ভগবান প্রষ্ণবশ করষ্ণেন । 

 শ্রী  প্রভুপাদ প্রদত্ত শীষথক – “সষা  হাজার মবহষী” 

তাৎপষ্ণর্থর ববষ্ণশষ বদক –  

 সবথকামমনুত্তম  - ভগবান অসীম, অতএব তাাঁ র বাসনাও অসীম এবং তার 

সরবরাহও অসীম । সব য়কিুই অসীম হওিার ফষ্ণে এখ্াষ্ণন সংষ্ণক্ষষ্ণপ সবৃ-

কামম্ বষ্ণে বণনৃা করা হষ্ণিষ্ণি, অর্ৃাৎ সমস্ত কাময বস্তুর দ্বারা এই সমস্ত 

প্রাসাদগুয়ে পূণৃ য়িে । 

 ১.১১.৩১ – মবহষীষ্ণদর প্রবতবিয়া –  

দী ৃ প্রবাষ্ণসর পর পয়তষ্ণক গৃষ্ণহ প্রতযাবতৃন করষ্ণত সদষ্ণখ্ শ্রীকৃষ্ণের পত্নীষ্ণদর 

হৃদি পরমানষ্ণন্দ পূণৃ হে, তাাঁ ষ্ণদর চকু্ষ ও বদন েজ্জাবনত হে, এবং তাাঁ রা 

তাাঁ ষ্ণদর আসন এবং য়চন্ত্ামগ্ন অবিা সর্ষ্ণক তৎক্ষণাৎ উয়িত হষ্ণেন । 

তাৎপষ্ণর্থর ববষ্ণশষ বদক –  

 ভগবান তৎক্ষণাৎ র্তজন ময়হর্ী এবং প্রাসাদ য়িে তত সংখ্যাি য়নষ্ণজষ্ণক 

য়বস্তার কষ্ণর সসই সমস্ত প্রাসাষ্ণদ একই সমষ্ণি প্রষ্ণবশ কষ্ণরয়িষ্ণেন । 

 ভগবান সবথষ্ণিষ্ঠ – সাধ্ারণ মানুর্, তা সস র্তই শয়িশােী সহাক না 

সকন, ভগবান সর্ তাষ্ণদর সমকক্ষ বা তাষ্ণদর সর্ষ্ণক য়নকৃষ্ট্ নন সস কর্া 

পৃয়র্বীপৃষ্ণে মানুষ্ণর্র ইয়তহাষ্ণস য়েয়পবদ্ধ কষ্ণর র্াবার জনযই য়তয়ন 

সকবেমাত্র সর্াে হাজার পত্নীষ্ণক য়ববাহ কষ্ণরয়িষ্ণেন এবং তাাঁ ষ্ণদর 

প্রষ্ণতযষ্ণকর প্রাসাষ্ণদ এক সষ্ণঙ্গ প্রষ্ণবশ কষ্ণরয়িষ্ণেন । অতএব সকউই 

ভগবাষ্ণনর সমকক্ষ নি অর্বা ভগবান সর্ষ্ণক সশ্রে নি । ভগবান সবৃদাই 

সবৃষ্ণতাভাষ্ণব সশ্রে “ভগবান সবৃষ্ণশ্রে”  এটি হষ্ণচ্ছ শাশ্বত সতয । 

 ১.১১.৩২ – বববভন্নভাষ্ণব মবহষীষ্ণদর ভগবানষ্ণক আব ঙ্গন 

এবং অনুভূবত সচষ্ণপ রাখার সচষ্টা –  

তাাঁ ষ্ণদর দুরন্ত্ ভাব য়িে এতই প্রবে সর্ েজ্জাশীো ময়হর্ীরা প্রর্ষ্ণম ভগবানষ্ণক 

তাাঁ ষ্ণদর অন্ত্ষ্ণরর অন্ত্ঃিষ্ণে আয়েঙ্গন করষ্ণেন । তারপর তাাঁ রা তাাঁ ষ্ণক সচাখ্ য়দষ্ণি 

আয়েঙ্গন করষ্ণেন । তারপর তাাঁ ষ্ণক আয়েঙ্গন করার জনয তাাঁ রা তাাঁ ষ্ণদর পুত্রষ্ণদর 

পাঠাষ্ণেন (এবং তা য়িে য়নষ্ণজরই আয়েঙ্গন করার মষ্ণতা) । য়কন্তু সহ ভৃগুষ্ণশ্রে! 

র্য়দও তাাঁ রা তাাঁ ষ্ণদর অনুভূয়তষ্ণক সচষ্ণপ রাখ্ার সচষ্ট্া কষ্ণরয়িষ্ণেন, তা সষ্ণত্ত্বও, 

অয়নচ্ছাকৃতভাষ্ণবই তাাঁ রা অশ্রু বর্ৃণ কষ্ণরয়িষ্ণেন ।   

 ১.১১.৩৩ – ভগবাষ্ণনর শ্রী পাদপদ্ম-রু্গষ্ণ র মবহমা –  

শ্রীকৃে র্য়দও সবৃদা একান্ত্ভাষ্ণব তাাঁ ষ্ণদর পাষ্ণশ অবিান করষ্ণতন, তবুও তাাঁ র শ্রী 

পাদ পদ্মরু্গে প্রয়তক্ষণ তাাঁ ষ্ণদর কাষ্ণি নব নবািমান বষ্ণে মষ্ণন হত । 

শ্রীেক্ষ্মীষ্ণদবী র্য়দও চঞ্চেস্বভাবা, য়কন্তু য়তয়ন ভগবাষ্ণনর পাদপদ্ম কখ্ষ্ণনা 

পয়রতযাগ করষ্ণত পাষ্ণরন না । অতএব সকান নারী একবার সসই পদরু্গষ্ণের 

আশ্রি গ্রহণ কষ্ণর তাাঁ র সসবা সর্ষ্ণক য়বরত হষ্ণত পাষ্ণর ?  

তাৎপষ্ণর্থর ববষ্ণশষ বদক –  

 সষ্ণবথাচ্চ পষ্ণদর চাকবর – সাধ্ারণত মানুর্ র্খ্ন কারও চাকয়র কষ্ণর, 

তখ্ন সস সবৃদাই সরকার অর্বা রাষ্ণজযর পরম সভািার অধ্ীষ্ণন সকান পদ 

আকাঙ্ক্ষা কষ্ণর । সর্ষ্ণহতু ভগবান হষ্ণচ্ছন এই ব্রহ্মাষ্ণণ্ডর য়ভতষ্ণরর এবং 

বাইষ্ণরর সব য়কিুরই পরম সভািা, তাই তাাঁ র চাকয়রষ্ণত য়নষ্ণিায়জত হষ্ণত 

পারষ্ণে পরম সুখ্ী হওিা র্াি । 

 ১.১১.৩৪ – আসুবরক সনতাষ্ণদর মাষ্ণে শ্রীকৃে 

রু্দ্ধববগ্রষ্ণহর প্রষ্ণরাচনা সদন –  

(দৃষ্টান্ত্) - বািু সর্মন বাাঁ ষ্ণশ বাাঁ ষ্ণশ পরস্পর সং র্ৃষ্ণণর দ্বারা অয়গ্ন উৎপন্ন 

কষ্ণর বাাঁ শ বনষ্ণক দগ্ধ কষ্ণর, - 

- ঠিক সতমনই পৃয়র্বীর ভারস্বরূপ অশ্ব, গজ, রর্ পদায়তক সময়িত বহু 

অষ্ণক্ষৌয়হণী সসনারু্ি দায়ম্ভক রাজাষ্ণদর পরস্পষ্ণরর মষ্ণধ্য শত্রুতা উৎপাদনপূবৃক 

ভগবান শ্রীকৃে স্বিং তাষ্ণদর বধ্ কষ্ণরয়িষ্ণেন ।   

 শ্রী  প্রভুপাদ প্রদত্ত শীষথক – “আসুবরক সনতাষ্ণদর 

মাষ্ণে শ্রীকৃে রু্দ্ধববগ্রষ্ণহর প্রষ্ণরাচনা সদন” 

তাৎপষ্ণর্থর ববষ্ণশষ বদক –  

 অবাবিত শাসকষ্ণদর মষ্ণধ্য রু্ষ্ণদ্ধর কারণ – য়তয়ন তাাঁ র শয়ির প্রভাষ্ণব 

তাষ্ণদর মষ্ণধ্য শত্রুতা উৎপাদন কষ্ণরন, ঠিক সর্মন বািুর প্রভাষ্ণব বাাঁ ষ্ণশর 

 র্ৃষ্ণণর ফষ্ণে অরষ্ণণয দাবানে জ্বষ্ণে ওষ্ণঠ । অরষ্ণণয বািুর প্রভাষ্ণব আপনা 

সর্ষ্ণকই দাবানে জ্বষ্ণে ওষ্ণঠ, সসই রকম ভগবাষ্ণনর অদৃশয পয়রকল্পনাি 

য়বয়ভন্ন রাজননয়তক দষ্ণের মষ্ণধ্য শত্রুতার সৃয়ষ্ট্ হি । অবায়িত শাসষ্ণকরা, 

তাষ্ণদর ভ্রান্ত্ ক্ষমতা এবং রাজননয়তক শয়ির গষ্ণবৃ গয়বৃত হষ্ণি আদশৃগত 

য়বষ্ণরাষ্ণধ্র ফষ্ণে পরস্পষ্ণরর সষ্ণঙ্গ সংগ্রাষ্ণম য়েপ্ত হি এবং তার ফষ্ণে তাষ্ণদর 

সমস্ত ক্ষমতা ক্ষি হষ্ণি র্াি । 

 ১.১১.৩৫ – ভগবাষ্ণনর নর ী া –  

সসই পরষ্ণমশ্বর ভগবান শ্রীকৃে অনহতুকী কৃপার প্রভাষ্ণব তাাঁ র অন্ত্রঙ্গা শয়িষ্ণক 

আশ্রি কষ্ণর এই পৃয়র্বীষ্ণত অবতীণ ৃ হষ্ণি প্রাকৃত সোষ্ণকর মষ্ণতা সবৃষ্ণশ্রে 

রমণীষ্ণদর মষ্ণধ্য অবিান কষ্ণর আনন্দ উপষ্ণভাগ কষ্ণরয়িষ্ণেন ।   

 শ্রী  প্রভুপাদ প্রদত্ত শীষথক – “ভগবাষ্ণনর গৃহস্থ জীবষ্ণনর 

বযাখযা” 

তাৎপষ্ণর্থর ববষ্ণশষ বদক –  

 ভগবাষ্ণনর গৃহস্থ জীবন – তাই তাাঁ র সর্াগয পত্নীষ্ণদর সষ্ণঙ্গ গৃহষ্ণির মষ্ণতা 

বসবাস কখ্ষ্ণনাই জড়জাগয়তক য়িে না, এবং তাাঁ ষ্ণদর সষ্ণঙ্গ তাাঁ র আচরণ 

জড়জাগয়তক সর্ৌন সম্পকৃ বষ্ণে কখ্নও মষ্ণন করা উয়চত নি । 

 ভগবান সববষ্ণশষ, এবং তাাঁ র রূপ ঠিক আমাষ্ণদর মষ্ণতা – য়তয়ন 

য়নয়বৃষ্ণশর্ নন । সর্ষ্ণহতু য়তয়ন অসংখ্য জীষ্ণবর নািক এবং পরম পুরুর্, 

তাই য়তয়ন কখ্নও য়নয়বৃষ্ণশর্ বা য়নরাকার হষ্ণত পাষ্ণরন না । তাাঁ র রূপ ঠিক 

আমাষ্ণদর মষ্ণতা, এবং সমস্ত জীষ্ণবর সর্-সমস্ত প্রবণতা রষ্ণিষ্ণি তা 

পূণৃরূষ্ণপ তাাঁ র মষ্ণধ্য রষ্ণিষ্ণি । 
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৩৬-৩৯ - ভগবাষ্ণনর বদবয চবরত্র  
 

 ১.১১.৩৬ – ভগবাষ্ণনর অববচ  ইবিয় –   

র্য়দও পরমাসুন্দরী ময়হর্ীষ্ণদর গূঢ় ভয়ঙ্গসূচক য়নমৃে মষ্ণনাহর হাসয এবং সেজ্জ 

দৃয়ষ্ট্পাষ্ণত স্বিং কন্দপৃও পরাভূত হষ্ণি হতাশাি তাাঁ র পুষ্পধ্নু পয়রতযাগ কষ্ণরন 

এবং মহানধ্রৃ্শােী সাক্ষাৎ মহাষ্ণদবও সষ্ণিাহপ্রাপ্ত হন, য়কন্তু তবুও তাাঁ ষ্ণদর 

সমায়হনী য়বদযা এবং আকর্ৃণী শয়ির দ্বারা তাাঁ রা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ইয়িি 

য়বচয়েত করষ্ণত পাষ্ণরনয়ন ।   

তাৎপষ্ণর্থর ববষ্ণশষ বদক –  

 ভগবান সকন স্ত্রীসঙ্গ কষ্ণরন – মুয়ির পর্ বা ভগবদ্ধাষ্ণম য়ফষ্ণর র্াওিার 

পর্ সবৃদা েীসষ্ণঙ্গ করষ্ণত য়নষ্ণর্ধ্ কষ্ণর, তা হষ্ণে সর্ বযয়ি সর্াে 

হাজাষ্ণররও অয়ধ্ক পত্নীর প্রয়ত আসি য়িষ্ণেন, তাাঁ ষ্ণক য়কভাষ্ণব পরষ্ণমশ্বর 

ভগবান বষ্ণে স্বীকার করা র্াি? এই প্রশ্ন পরষ্ণমশ্বর ভগবাষ্ণনর য়দবয প্রকৃয়ত 

সম্বষ্ণন্ধ জানষ্ণত উৎসুক বযয়ি প্রসঙ্গিষ্ণম উিাপন করষ্ণত পাষ্ণরন । আর 

তার সসই প্রকার প্রষ্ণশ্নর উর্ত্র সদওিার জনযই বনয়মর্ারষ্ণণযর ঋয়র্রা এই 

সলাষ্ণক এবং পরবতী সলাষ্ণক ভগবাষ্ণনর য়দবয প্রকৃয়ত সম্বষ্ণন্ধ আষ্ণোচনা 

কষ্ণরষ্ণিন । 

 কামষ্ণদষ্ণবর বাণ – কামষ্ণদষ্ণবর বাষ্ণণর আ াষ্ণত জজৃয়রত হষ্ণি সমস্ত 

ব্রহ্মাণ্ড চায়েত হষ্ণচ্ছ । েী এবং পুরুষ্ণর্র পরস্পষ্ণরর প্রয়ত আকর্ৃণই হষ্ণচ্ছ 

জগষ্ণতর সমস্ত কারৃ্কোষ্ণপর প্রকৃত সপ্ররণা । 

 ভগবান ঐকাবন্ত্ক সপ্রম ও সসবার দ্বারাই সন্তুষ্ট হন – তাই তাাঁ ষ্ণদর 

রমণীসুেভ আকর্ৃষ্ণণর দ্বারা ভগবানষ্ণক সন্তুষ্ট্ করষ্ণত না সপষ্ণর ময়হর্ীরা 

তাাঁ ষ্ণদর ঐকায়ন্ত্ক সপ্রম ও সসবার দ্বারা তাাঁ ষ্ণক সন্তুষ্ট্ কষ্ণরয়িষ্ণেন । অননয 

য়দবয সপ্রষ্ণমর দ্বারাই তাাঁ রা ভগবানষ্ণক প্রসন্ন করষ্ণত সপষ্ণরয়িষ্ণেন । 

 ১.১১.৩৭ – শ্রীকৃে সম্বষ্ণন্ধ মায়ামুগ্ধ ববষয়াসক্ত 

মানুষষ্ণদর ধ্ারনা –  

মািামুগ্ধ য়বর্িাসি মানুষ্ণর্রা শ্রীকৃেষ্ণক তাষ্ণদরই মষ্ণতা একজন সাধ্ারণ মানুর্ 

বষ্ণে মষ্ণন কষ্ণর । তত্ত্বজ্ঞাষ্ণনর অভাষ্ণব তারা য়নরাসি, প্রাকৃত সঙ্গাতীত 

শ্রীকৃেষ্ণক জষ্ণড়র দ্বারা প্রভায়বত প্রকৃয়তর সঙ্গী বষ্ণে মষ্ণন কষ্ণর ।   

তাৎপষ্ণর্থর ববষ্ণশষ বদক –  

 মায়াধ্ীশ পরম পুরুষ সম্পষ্ণকথ  মষ্ণনাধ্মীষ্ণদর ধ্ারণা – য়তয়ন র্খ্ন 

জীষ্ণবর প্রয়ত তাাঁ র অনহতুকী কৃপার প্রভাষ্ণব এই জড় জগষ্ণত অবতরণ 

কষ্ণরন, তখ্ন য়তয়ন য়নষ্ণজর শয়ির দ্বারাই তা কষ্ণর র্াষ্ণকন । য়তয়ন কখ্নই 

জড়া প্রকৃয়তর গুষ্ণণর অধ্ীন নন, এবং য়তয়ন তাাঁ র স্বরূষ্ণপই অবতরণ   

কষ্ণরন । তাাঁ ষ্ণক পরম পুরুর্রূষ্ণপ য়চনষ্ণত না সপষ্ণর মষ্ণনাধ্মী জ্ঞানীরা তাাঁ র 

য়নয়বৃষ্ণশর্ ব্রহ্মষ্ণজযায়তষ্ণকই সব য়কিু বষ্ণে মষ্ণন কষ্ণর । এই প্রকার ধ্ারণা 

বদ্ধ জীবষ্ণনরই পয়রণাম । 

 ১.১১.৩৮ – ভগবান ও ভক্ত উভষ্ণয়ই প্রকৃবতর গুণ-

প্রভাষ্ণবর উষ্ণদ্ধথ  –  

পরষ্ণমশ্বর ভগবাষ্ণনর এমনই ঐশী প্রভাব-প্রকৃয়তর অন্ত্ভৃুি মািা-প্রপষ্ণঞ্চ 

অবয়িত হষ্ণিও য়তয়ন প্রকৃয়তর গুষ্ণণর দ্বারা প্রভায়বত হন না । সতমনই তাাঁ র 

চরণাশ্রি গ্রহণ কষ্ণরষ্ণিন সর্ সকে ভি, তাাঁ রাও জড়া প্রকৃয়তর গুষ্ণণর দ্বারা 

প্রভায়বত হন না ।  

তাৎপষ্ণর্থর ববষ্ণশষ বদক –  

 ভক্তরাও প্রকৃবতর গুণ-প্রভাব সর্ষ্ণক মুক্ত –  তাাঁ র জ্ঞানবান ভিরা 

পরৃ্ন্ত্ জড়া প্রকৃয়তর গুষ্ণণর দ্বারা প্রভায়বত হন না ।  

 উদাহরণ – বৃন্দাবষ্ণনর মহান র্ড় সগাস্বামীগণ সকষ্ণেই য়িষ্ণেন অতযন্ত্ 

ধ্নী এবং সম্ভ্রান্ত্ বংষ্ণশাদু্ভত, য়কন্তু তাাঁ রা র্খ্ন বৃন্দাবষ্ণন য়ভকু্ষ জীবন 

অবেম্বন কষ্ণরয়িষ্ণেন, তখ্ন আপাতদৃয়ষ্ট্ষ্ণত তাাঁ ষ্ণদর অতযন্ত্ দায়রদ্রযগ্রস্ত 

বষ্ণে মষ্ণন হষ্ণেও প্রকৃতপষ্ণক্ষ তাাঁ রা য়িষ্ণেন  পারমায়র্ৃক সম্পষ্ণদ সব 

চাইষ্ণত ধ্নী ।  

 এই প্রকার মহাভাগবত বা সবৃষ্ণশ্রে স্তষ্ণরর ভিরা সাধ্ারণ মানুষ্ণর্র মষ্ণধ্য 

য়বচরণ করষ্ণেও কখ্নও মান অর্বা অপমান, কু্ষধ্া অর্বা তৃয়প্ত, য়নদ্রা 

অর্বা জাগরষ্ণণর দ্বারা কেুয়র্ত হন না, র্া হষ্ণচ্ছ জড়া প্রকৃয়তর য়তনটি 

গুষ্ণণর য়িিা । সতমনই, তাাঁ ষ্ণদর সকউ সকউ জড় জাগয়তক কারৃ্কোষ্ণপ 

য়েপ্ত রষ্ণিষ্ণি বষ্ণে মষ্ণন হষ্ণেও তাাঁ রা কখ্নও তার দ্বারা প্রভায়বত হন না । 

 জীবষ্ণনর এই শান্ত্ভাব প্রাপ্ত না হওিা পরৃ্ন্ত্ য়চন্মি স্তষ্ণর প্রয়তয়েত হওিা 

র্াি না ।  

 ১.১১.৩৯ – নাবস্তক ও সপ্রমীভক্তগণ উভষ্ণয়ই ভগবাষ্ণনর 

মবহমা জাষ্ণনন না –  

সসই সরো ও অবো েীগণ তাাঁ ষ্ণদর য়প্রিতম পয়ত শ্রীকৃষ্ণের ময়হমা না সজষ্ণন 

সমাহবশত তাাঁ ষ্ণক তাাঁ ষ্ণদর বশীভূত ও একান্ত্ অনুগত বষ্ণে মষ্ণন করষ্ণতন । 

নায়স্তষ্ণকরা সর্মন ভগবাষ্ণনর পরষ্ণমশ্বরে উপেয়ি করষ্ণত পাষ্ণর না, সতমনই 

তাাঁ রা তাাঁ ষ্ণদর পয়তর ময়হমারায়জর পয়রসীমা সম্বষ্ণন্ধ অবগত য়িষ্ণেন না ।  

 শ্রী  প্রভুপাদ প্রদত্ত শীষথক – “ভগবাষ্ণনর স্ত্রীগণ তাাঁ র 

মবহমা জাষ্ণনন না”  

তাৎপষ্ণর্থর ববষ্ণশষ বদক –  

 সর্াগমায়ার প্রভাব – ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ময়হর্ীরা সর্াগমািার প্রভাষ্ণব 

ভগবাষ্ণনর অন্ত্হীন ময়হমা য়বসৃ্মত হষ্ণিয়িষ্ণেন, র্াষ্ণত ভগবাষ্ণনর সষ্ণঙ্গ 

তাাঁ ষ্ণদর ভাষ্ণবর আদান-প্রদাষ্ণন সকান প্রকার ত্রুটি না র্াষ্ণক, এবং তাাঁ রা 

র্াষ্ণত মষ্ণন করষ্ণত পাষ্ণরন সর্ ভগবান য়নজৃষ্ণন তাাঁ ষ্ণদর সঙ্গ োষ্ণভর 

অয়ভোর্ী তাাঁ ষ্ণদর বশীভূত পয়ত ।  

 মহামায়ার প্রভাব – পক্ষন্ত্ষ্ণর বো র্াি সর্, ভগবাষ্ণনর পার্ৃষ্ণদরাও পরৃ্ন্ত্ 

পূণৃরূষ্ণপ ভগবানষ্ণক জানষ্ণত পাষ্ণরন না, তা হষ্ণে গষ্ণবর্ণামূেক প্রবন্ধ 

রচনাকারী অর্বা মষ্ণনাধ্মী জ্ঞানীরা তাাঁ র অপ্রাকৃত ময়হমা জানষ্ণব য়ক কষ্ণর? 
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	 ১.১১.৩ – শঙ্খ-নিনাদ শুনে তাঁর প্রতি দ্বারকাবাসীর দ্রুত ধাবন –

	৪-১০ - দ্বারকাবাসীর ভগবানকে অভ্যর্থনা
	 ১.১১.৪-৫ – নগরবাসীরা তাঁদের উপহার সামগ্রী নিয়ে ভগবানকে অভ্যর্থনা জানাবার মানসে উপস্থিত হলেন –
	 ১.১১.৬ – অদ্বিতীয় ভগবত্ত্বা –
	 ১.১১.৭ – ভগবানের পদাঙ্ক অনুসরণেই সর্ব সার্থকতা –
	 ১.১১.৮ – ভগবানের দুর্লভ দর্শনে পরম সৌভাগ্যলাভ –
	 ১.১১.৯ – অসহনীয় বিরহ –
	 ১.১১.১০ – ভগবানের বিরহে জীবন ধারনে অক্ষম ভক্ত; ভগবানের দ্বারকা নগরীতে প্রবেশ –

	১১-১৫ - দ্বারকা নগরীর সজ্জা
	 ১.১১.১১ –  নাগলোকের ন্যায় সুরক্ষিত দ্বারকা নগরী –
	 ১.১১.১২ – সর্ববিধ ঐশ্বর্য ও সম্পদে পূর্ণ দ্বারকা নগরী –
	 ১.১১.১৩ – উৎসবের চিহ্নসমূহ –
	 ১.১১.১৪ – পরিচ্ছন্ন নগরী –
	 ১.১১.১৫ – আবাসগৃহের সজ্জা –

	১৬-২৩ - অভ্যর্থিত ভগবানের  বিনিময়
	 ১.১১.১৬-১৭ – ভগবানের মূখ্য পার্ষদদের প্রতিক্রিয়া –
	 ১.১১.১৮ – পুষ্পাদি মাঙ্গলিক দ্রব্যসহ ব্রাহ্মণদের সঙ্গে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে গমন –
	 ১.১১.১৯ – শত শত বিখ্যাত বারবনিতাগণের শ্রীকৃষ্ণ দর্শনার্থে গমন –
	 ১.১১.২০ – স্ব স্ব সামর্থ্য অনুসারে সুদক্ষ কলা-কুশলীদের শ্রীকৃষ্ণকে অভ্যর্থনা –
	 ১.১১.২১ – সম্মিলিত সকলকে শ্রীকৃষ্ণের যথোচিত সম্মান এবং শ্রদ্ধা প্রদর্শন –
	 ১.১১.২২ – বিভিন্নভাবে শ্রীকৃষ্ণের আচণ্ডাল সকলেই যথোচিত সম্মান প্রদর্শন –
	 ১.১১.২৩ – শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকাপুরীতে প্রবেশ –

	২৪-২৭ - সর্ব সৌন্দর্যের আধার ভগবান
	 ১.১১.২৪ – শ্রীকৃষ্ণ দর্শনার্থে কুলরমণীগণের প্রাসাদশীর্ষে  আরোহণ –
	 ১.১১.২৫ – সমস্ত সৌন্দর্যের আধারস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ –
	 ১.১১.২৬ – তাঁর সৌন্দর্যের চারটি দিক –
	 ১.১১.২৭ – অচিন্ত্য প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যাবলী –

	২৮-২৯ - মাতাদের সাথে বিনিময়
	 ১.১১.২৮ – ভগবান তাঁর মাতাদের প্রণতি জানালেন –
	 ১.১১.২৯ – মাতৃস্নেহ –

	৩০-৩৫ - মহিষীদের সাথে বিনিময়
	 ১.১১.৩০ – ১৬,১০৮ মহিষীদের প্রাসাদে প্রবেশ –
	 ১.১১.৩১ – মহিষীদের প্রতিক্রিয়া –
	 ১.১১.৩২ – বিভিন্নভাবে মহিষীদের ভগবানকে আলিঙ্গন এবং অনুভূতি চেপে রাখার চেষ্টা –
	 ১.১১.৩৩ – ভগবানের শ্রী পাদপদ্ম-যুগলের মহিমা –
	 ১.১১.৩৪ – আসুরিক নেতাদের মাঝে শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধবিগ্রহের প্ররোচনা দেন –
	 ১.১১.৩৫ – ভগবানের নরলীলা –

	৩৬-৩৯ - ভগবানের দিব্য চরিত্র
	 ১.১১.৩৬ – ভগবানের অবিচল ইন্দ্রিয় –
	 ১.১১.৩৭ – শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে মায়ামুগ্ধ বিষয়াসক্ত মানুষদের ধারনা –
	 ১.১১.৩৮ – ভগবান ও ভক্ত উভয়েই প্রকৃতির গুণ-প্রভাবের উর্দ্ধে –
	 ১.১১.৩৯ – নাস্তিক ও প্রেমীভক্তগণ উভয়েই ভগবানের মহিমা জানেন না –


