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১ম স্কন্ধ ১২শ অধ্যায় – মহারাজ পরীবিততর জন্ম 

 
 

১-৩ - পরীবিৎ

মহারাজ সম্বতন্ধ

শশৌনক ঋবির 

বজজ্ঞাসা  

আমরা পরীবিৎ মহারাতজর জন্ম, কমশ, মৃতুয এবং গবত সম্বতন্ধ শ্রবণ 

করতত চাই 

৪-৬ - যুবধ্বির

মহারাতজর আদশশ 

শাসন 

যুবধ্বির মহারাতজর গুণাবলী, ঐশ্বযশ  এবং ববরবি 

৭-১১ - শ্রীকৃষ্ণ

কতৃশ ক মাতৃগভশ স্থ

পরীবিততর রিা 

৭-৯ - মাতৃগভশ স্থ পরীবিততর ভগবৎ-দশশন

১০-১১ - পরতমশ্বর ভগবান কতৃশ ক ব্রহ্মাতের শতজ প্রশমন এবং অন্তধ্শান 

১২-১৫ -

পরীবিততর 

জন্মকালীন উৎসব

১২ - শুভ িতণ জন্ম 

১৩-১৫ - যুবধ্বির কতৃশ ক জাতকমশ সম্পাদন এবং ব্রাহ্মণতদর দান 

১৬-২৯ -

ব্রাহ্মণগণ কতৃশ ক 

পরীবিততর 

ভববিযৎ গুণাবলী 

বণশন 

১৬-১৭ - বশশুর নাম হতব ববষু্ণরাত এবং ভগবাতনর উত্তম ভি হতবন 

১৮ - বশশুর ভববিযৎ গুণাবলী সম্বতন্ধ যুবধ্বিতরর বজজ্ঞাসা  

১৯-২৬ - ববখ্যাত বযবিবতগশর সাতে পরীবিৎ ভববিযৎ গুণাবলীর তুলনা 

২৭-২৯ - মৃতুয-সংবাতদর সুতযাগ গ্রহণ কতর শুকতদব শগাস্বামীর কাছ শেতক 

শ্রবণ করতবন   

৩০-৩৬ -

পরীবিততর বৃবি 

এবং যুবধ্বিতরর 

যজ্ঞ 

৩০-৩১ - বৃবির সাতে সাতে পরীবিততর বনরন্তর ভগবাতনর সন্ধান  

৩২-৩৫ - কৃতষ্ণর তত্ত্বাবধ্াতন যুবধ্বিতরর অশ্বতমধ্ যজ্ঞ সম্পাদন 

৩৬ - অজুশ তনর সাতে কৃতষ্ণর দ্বারকায় প্রতযাবতশ ন 
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[সূত্র – তর্ৌেকায়দ ঋয়র্ষগে সূত তগাস্বামীর কার্ে পরীয়িৎ মহারার্জর জন্ম 

সম্বর্ে প্রশ্ন কর্রয়ের্লন ভাঃ ১.৪.৯-১২ এ । য়কন্তু তা বেেনা করর্ত য়গর্ি য়তয়ন 

আরও অনুানু য়বয়ভন্ন য়বর্ষি বেেনা কর্রয়ের্লন, তাই এখার্ন ঋয়র্ষরা আবার তসই 

মূলয়বর্ষি পরীয়িৎ মহারার্জর জন্ম সম্বেীি য়বর্ষিটি উত্থাপন করর্েন । ]      

শশৌনক সম্বতন্ধ মহারাজ পরীবিৎ ৩-১ 

বজজ্ঞাসা ঋবির  
 

 ১.১২.১ – মাতৃগতভশ  পরীবিততর রিা –  

তর্ৌনকমযয়ন বলর্লন, অশ্বত্থামার দ্বারা উপসৃি ভিঙ্কর এবং অপরার্জি ব্রহ্মার্ের 

দ্বারা মহারাজ পরীয়ির্তর জননী উত্তরার্দবীর গভে  য়বনি হর্ি য়গর্িয়েল । য়কন্তু 

পরর্মশ্বর ভগবার্নর দ্বারা মহারাজ পরীয়িৎ রিা পান ।   

তাৎপতযশর ববতশি বদক –  

 বনয়মর্ষারর্েু সমর্বত ঋয়র্ষরা সূত তগাস্বামীর কার্ে মহারাজ পরীয়ির্তর 

জন্ম সম্বর্ে প্রশ্ন কর্রয়ের্লন, য়কন্তু তা বেেনা করার সমি ___________ 

ইতুায়দ য়বর্ষর্িরও বেেনা করা হর্ির্ে ।  

শরাণপুত্র দ্বারা ব্রহ্মাে বনতিপ, ৭ম অধ্যায় 

অজুশ তনর দ্বারা তাাঁ র দণ্ড, 

মহারাণী কুন্তীতদবীর প্রােশনা, ৮ম অধ্যায় 

ভীষ্মতদতবর শরশযযাপাতশ্বশ  পাণ্ডবতদর গমন, ৯ম অধ্যায় 

তাাঁ র প্রােশনা 

দ্বারকার উতেতশয ভগবাতনর প্রস্থান ১০ অধ্যায় 

ভগবাতনর দ্বারকায় আগমন এবং শিাল সহস্র 

মবহিীর সতে বসবাস 

১১শ অধ্যায় 

ঋয়র্ষরা তসই বেেনা শ্রবর্ে মগ্ন য়ের্লন, য়কন্তু এখন তাাঁ রা মূল য়বর্ষর্ি য়ির্র আসর্ত 

তচর্িয়ের্লন । তাই তর্ৌনক ঋয়র্ষ এইরকম প্রশ্ন কর্রয়ের্লন । এইভার্ব 

অশ্বত্থামার দ্বারা ব্রহ্মাে য়নর্ির্পর য়বর্ষিটির পযনরুত্থাপন করা হর্ির্ে । 

 ১.১২.২ – তাাঁ র জন্ম, মৃতুয এবং প্রাপ্ত গবত –  

অতীব বযয়দ্ধসম্পন্ন এবং পরম ভক্ত, মহান সম্রাট পরীয়িৎ তকমন কর্র তসই 

গর্ভে  জন্ম য়নর্িয়ের্লন ? তকমন কর্রই বা তাাঁ র মৃতয ু হল, এবং তাাঁ র মৃতয ুর পর্র 

য়তয়ন তকান গয়ত লাভ করর্লন ?  

তাৎপতযশর ববতশি বদক –  

 কয়লর্যর্গর প্রথম কুলিে প্রকট হি পরীয়িৎ মহারার্জর মর্তা একজন 

মহাময়ত এবং মহাভাগবত রাজার্ক অয়ভর্াপ তদওিার মািুর্ম । 

 ববষু্ণরাত – শ্রীয়বেয  তাাঁ র্ক রিা কর্রয়ের্লন বর্ল মহারাজ পরীয়িৎ 

য়বেয রাত নার্ম য়বখুাত । তাই একজন ব্রাহ্মর্ের পযত্র র্খন তাাঁ র্ক 

অনুািভার্ব অয়ভর্াপ তদি, তখন য়তয়ন ইচ্ছা করর্ল রিা পাবার জনু 

ভগবার্নর কৃপা য়ভিা করর্ত পারর্তন । য়কন্তু য়তয়ন তা কর্রনয়ন, তকননা 

য়তয়ন য়ের্লন ভগবার্নর একজন শুদ্ধ ভক্ত । ভগবার্নর শুদ্ধ ভক্ত 

কখর্নাই ভগবার্নর কার্ে অনযগ্রহ লাভ করার জনু অনাবর্ুক প্রাথেনা 

কর্রন না ।  

 বতবন শকন প্রবতকার কতরনবন – অনু সকর্লর মর্তা মহারাজ 

পরীয়িতও জানর্তন তর্ তাাঁ র প্রয়ত ব্রাহ্মেপযর্ত্রর অয়ভর্াপ য়েল 

সমূ্পেেরূর্প অসঙ্গত, য়কন্তু য়তয়ন তাাঁ র প্রয়তকার করর্ত চানয়ন ।  

 তকননা য়তয়ন জানর্তন তর্ কয়লর্যর্গর আয়বভে াব হর্ির্ে ।  

 য়তয়ন কার্লর প্রবার্হ হস্তর্িপ করর্ত চানয়ন । 

 ভাগযবান পরীবিত য়তয়ন য়ের্লন ভাগুবান, তাই মৃতয ুর্ক বরে করর্ত 

প্রস্তুত হওিার জনু য়তয়ন অন্তত সাতয়দন সমি তপর্িয়ের্লন, এবং 

ভগবার্নর মহান ভক্ত মহাত্মা শুকর্দব তগাস্বামীর সায়ন্নর্িু য়তয়ন তসই 

সমর্ির র্থার্থ সদ্বুবহার কর্রয়ের্লন । 

 ১.১২.৩ – পরীবিততর কো শ্রবতণ শ্রিা –  

তর্ মহারাজ পরীয়ির্তর কার্ে শ্রীশুকর্দব তগাস্বামী অপ্রাকৃত তত্ত্বজ্ঞান প্রদান 

কর্রন, আমরা সকর্ল শ্রদ্ধা সহকার্র তাাঁ র কথা শুনর্ত চাই । দিা কর্র এই 

য়বর্ষর্ি য়কেয  বলযন । 

তাৎপতযশর ববতশি বদক –  

 নবধ্া ভবি – শ্রীমদ্ভাগবর্ত ভয়ক্তর তর্ ন’টি য়চন্মি পন্থা বেেনা করা 

হর্ির্ে, তার মর্িু সব কটি অথবা কর্িকটি, এমন য়ক একটিও র্য়দ 

র্থার্থভার্ব সািন করা হি, তা হর্ল তার িল সমানভার্ব লাভপ্রদ      

হি । মহারাজ পরীয়িৎ এবং শুকর্দব তগাস্বামী য়ের্লন প্রথম দুটি সাির্নর, 

অথোৎ শ্রবে এবং কীতে র্নর । 

 বদবযজ্ঞান লাতভর পন্থা – য়দবু জ্ঞান লাভ করার একমাত্র উপাি হর্চ্ছ 

সদ্গযরুর কার্ে য়নিাপূবেক শ্রবে করা । তসজনু তকানরকম অর্লৌয়কক িল 

লাভ করার জনু তকান য়চয়কৎসা সংক্রান্ত অথবা গুহু কার্েকলার্পর 

প্রর্িাজন তনই । তসই পন্থাটি সরল, তর্ব একয়নি বুয়ক্তরাই তকবল তার 

ঈয়িত িল লাভ করর্ত পার্র । 

৪-৬ - যুবধ্বির মহারাতজর আদশশ  শাসন  
 

 ১.১২.৪ – গুণাবলী – একজন আদর্ে রাজা ও আদর্ে ভক্ত–  
শ্রীসূত তগাস্বামী বলর্লন, মহারাজ র্যয়িয়ির তাাঁ র রাজেকার্ল সকলর্ক সযখ-

সমৃয়দ্ধ প্রদান কর্রয়ের্লন । য়তয়ন য়ের্লন ঠিক তাাঁ র য়পতার মর্তা ।  

ভগবান শ্রীকৃর্ের পাদপর্ে য়নরন্তরভার্ব তসবা সম্পাদর্নর ির্ল য়তয়ন 

বুয়ক্তগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং সকল প্রকার ইয়িি পয়রতৃয়প্তর য়বর্ষি তথর্ক মযক্ত 

য়ের্লন । 

 শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীিশক – “সম্রাট যুবধ্বিতরর আদশশ 

প্রশাসন” 

তাৎপতযশর ববতশি বদক –  

 প্রজা – এখার্ন প্রজাঃ র্ব্দটি তাৎপর্েপূেে । এই র্ব্দটির ভার্ষাগত অথে 

হর্চ্ছ, “প্রকৃিরূর্প র্ার জন্ম হর্ির্ে” পৃয়থবীর্ত জলচর তথর্ক শুরু কর্র 

পূেেতাপ্রাপ্ত মানযর্ষ পর্েন্ত বহু প্রকার প্রােী রর্ির্ে, এবং তাাঁ রা সকর্লই 

হর্চ্ছ প্রজা । এই ব্রহ্মার্ণ্ডর সৃয়িকতে া ব্রহ্মার্ক বলা হি প্রজাপয়ত, তকননা 

য়তয়ন হর্চ্ছন জন্মগ্রহেকারী সমস্ত জীর্বর য়পতামহ । 
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 গাতছর শগাড়ায় জল শদয়া – ভগবান তর্র্হতয  পরম পূেে, তাই তাাঁ র তসবা 

করা হর্ল তাাঁ র য়বয়ভন্ন অংর্ জীবর্দরও তসবা হর্ি র্াি । র্ারা পূেের্ক বাদ 

য়দর্ি য়বয়ভন্ন অংর্র্র  তসবাি বুস্ত, তারা তকবল তার্দর সমি এবং 

র্য়ক্তরই অপচি করর্ে । তার্দর তসই প্রর্চিাটি ঠিক গার্ের তগাড়াি জল 

না য়দর্ি পাতাি জল তদওিার মর্তা । 1 

 ১.১২.৫ – ঐশ্বযশ  – স্বগের্লাক পর্েন্ত য়বসৃ্তত র্য য়িয়ির্রর 

র্র্গাাঁ থা –  
র্যয়িয়ির মহারার্জর পায়থেব ঐশ্বর্র্ের কথা, অথোৎ তর্ সমস্ত র্জ্ঞ অনযিার্নর দ্বারা 

য়তয়ন উচ্চতর গন্তবুস্থল প্রাপ্ত হর্িয়ের্লন তার কথা, তাাঁ র ময়হর্ষীর্দর কথা, তাাঁ র 

পরাক্রমর্ালী ভ্রাতার্দর কথা, তাাঁ র য়বসৃ্তত রার্জুর কথা, এই পৃয়থবীর উপর তাাঁ র 

আয়িপর্তুর কথা এবং তাাঁ র র্র্ ইতুায়দর কথা স্বগের্লার্ক পর্েন্ত তপৌাঁর্ে 

য়গর্িয়েল ।  

তাৎপতযশর ববতশি বদক –  

 উচ্চতর শলাতক যাওয়া – িয দ্র জড় ববজ্ঞায়নক এবং র্ন্ত্রয়বর্দরা তর্ র্ান 

আয়বষ্কার কর্রর্ে, তার দ্বারা তারা অন্তরীর্ি কর্িক হাজার মাইল ভ্রমে 

করর্ত সিম, য়কন্তু তারা উপর্রাক্ত তলার্ক প্রর্বর্ করর্ত পারর্ব না । 

এইভার্ব উচ্চতর তলার্ক র্াওিা র্াি না । র্জ্ঞ এবং তসবার দ্বারা এই 

সমস্ত আনন্দমি তলার্ক প্রর্বর্ করার তর্াগুতা অজে ন করর্ত হি । 

 ১.১২.৬ – ববরাগয – স্বগেবাসীর্দরও ঈয়িত ঐশ্বর্র্ের 

অয়িকারী র্য য়িয়ির্রর ভগবদ -র্সবা য়ভন্ন অনুত্র অসন্তুয়ি –  
তহ ব্রাহ্মেগে, মহারাজ র্যয়িয়ির্রর ঐশ্বর্ে এমনই মর্নামযগ্ধকর য়েল তর্ স্বর্গের 

অয়িবাসীরাও তা লাভ করার বাসনা করর্তন । য়কন্তু তর্র্হতয  য়তয়ন ভগবার্নর 

তসবাি মগ্ন য়ের্লন, তাই ভগবদ-র্সবা য়ভন্ন অনু য়কেয ই তাাঁ র্ক সন্তুি করর্ত 

পারত না ।  

তাৎপতযশর ববতশি বদক –  

 সন্তুবির দুটি পন্থা – 2 জগর্ত দুটি বস্তু রর্ির্ে র্া জীবর্ক সন্তুি করর্ত 

পার্র । তকউ র্খন জড় য়বর্ষর্ি মগ্ন থার্ক, তখন তস তার ইয়িি-তৃয়প্তর 

মািুর্ম সন্তুি হি; য়কন্তু তকউ র্খন জড় জগর্তর প্রভাব তথর্ক মযক্ত হি, 

তখন তস তপ্রমমিী তসবা সম্পাদর্নর দ্বারা তৃপ্ত হি । তার অথে হর্চ্ছ তর্ 

জীব তার স্বরূর্প তসবক, তসবু নি । 

 জীতবর িুধ্া – িয িাতে  বুয়ক্ত কখর্না আহার বুতীত অনু য়কেয র দ্বারা 

সন্তুি হর্ত পার্র না । সমগ্র জড় জগৎ িয িাতে  জীর্ব পূেে । এই িয িা উত্তম 

আহার, বাসস্থান অথবা ইয়িি-তৃয়প্তর জনু নি; এই িয িা য়চন্মি 

পয়রর্বর্র্র জনু । অজ্ঞানতার বর্র্ই মানযর্ষ মর্ন কর্র তর্ র্র্থি আহার, 

বাসস্থান, প্রয়তরিা বুবস্থা এবং ইয়ির্ির তৃয়প্ত য়বিানকারী য়বর্ষিসমূর্হর 

অভার্বর ির্লই পৃয়থবী জযর্ড় এই অসর্ন্তার্ষ । তার্ক বলা হি মািা । জীব 

র্খন আত্মার সন্তুয়ির অভার্ব িয িাতে , তখন তার তসই িয িার্ক জড় িয িা 

বর্ল ভয ল করা হর্চ্ছ । য়কন্তু মূখে তনতারা তদর্খ না তর্ এমন য়ক 

                                                                 
1 অনুতেয –  

র্থা তর্রামূেলয়নর্র্ষচর্নন 

জড়জাগয়তক দৃয়ির্ত সমূ্পেেরূর্প তৃপ্ত মানযর্ষও িয িাতে  । তা হর্ল তার্দর 

তসই িয িা এবং দায়রদ্রু য়ক? প্রকৃতপর্ি এই িয িা আিুায়ত্মক িয িা, 

আিুায়ত্মক আশ্রি, আিুায়ত্মক প্রয়তরিা এবং আিুায়ত্মক ইয়িি-তৃয়প্তর 

জনু । তসগুয়ল পরম আত্মা ভগবান শ্রীকৃর্ের সায়ন্নর্িুর ির্ল অনািার্স 

লাভ করা র্াি । 

 িুধ্ার তৃবপ্ত – তাই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাি (৮/১৫) ভগবান বর্লর্েন তর্ 

ব্রহ্মার্ণ্ডর সর্বোচ্চ তলাক ব্রহ্মর্লার্কও, তর্খার্ন জীর্বর আিয পৃয়থবীর 

গেনা অনযসার্র লি লি গুে অয়িক, তসখার্নও িয িার তৃয়প্ত হি না । 

অমৃতত্ত্ব লার্ভর ির্লই এই িয িার তৃয়প্ত সািন হর্ত পার্র । 

৭-১১ - শ্রীকৃষ্ণ কতৃশ ক মাতৃগভশ স্থ 

পরীবিততর রিা  
 

 ১.১২.৭ – মাতৃগতভশ  পরীবিততর ভগবানতক দশশন –  

তহ ভৃগুনন্দন (র্র্ৌনক), মাতা উত্তরার গর্ভে  অবস্থানকার্ল মহাবীর পরীয়িৎ 

(অশ্বত্থামা কতৃক য়নয়িপ্ত) ব্রহ্মার্ের তার্প র্খন দগ্ধ হয়চ্ছর্লন, তখন য়তয়ন 

পরর্মশ্বর ভগবানর্ক দর্েন কর্রয়ের্লন ।  

 শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীিশক  – “গভশ মতধ্য পরীবিততর 

ভগবৎ-দশশন” 

তাৎপতযশর ববতশি বদক –  

 জন্ম-গ্রহতণর বনয়ম – মৃতয ুর পর জীব সািারেত সাত মাস ির্র সমায়িস্থ 

অবস্থাি থার্ক । জীব তার কমে অনযসার্র য়পতার বীর্র্ের দ্বারা মাতার গর্ভে  

প্রর্বর্ কর্র, এবং এইভার্ব তস তার বায়িত তদহ প্রাপ্ত হি । এটি জীর্বর 

পূবেকৃত কমে অনযসার্র জন্ম-গ্রহর্ের য়নিম । 

 ১.১২.৮-৯ – মাতৃগতভশ  পরীবিততর বনকট প্রকটিত 

ভগবাতনর রূপ –  

য়র্শু পরীয়িৎ ভগবানর্ক তর্রূর্প দর্েন কর্রয়ের্লন –  

 আকৃবত - য়তয়ন য়ের্লন মাত্র অঙ্গযি পয়রমাে দীর্ে,  

 চতয ভযে জসম্পন্ন, 

 প্রকৃবত - য়কন্তু সমূ্পেেরূর্প জড়াতীত, 

 বণশ - তাাঁ র অচয ুত এবং অপূবে সযন্দর তদহটি য়েল র্নর্ুাম বেে,  

 বসন - তাাঁ র পরর্ন তয়ড়ৎ বেে পীতবসন,  

 অলঙ্কার - মস্তর্ক উজ্জ্বল স্বেেমযকুট য়েল ।   

 তাাঁ র কর্েে য়েল তপ্তকাঞ্চর্নর কুণ্ডল,  

 তৎকালীন ভাব -  তক্রািবর্ত তাাঁ র চিয  হর্িয়েল আরয়ক্তম,   

তৃপুয়ন্ত তত্-স্কে-ভয র্জাপর্াখাঃ ... ভাগবত ৪.৩১.১৪ দ্রিবু ।   
2
 র্শ্চ মূঢতর্মা তলার্ক র্শ্চ বযর্দ্ধঃ পরং গতঃ ... ভাগবত ৩.৭.১৭ দ্রিবু ।    
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 অে - য়তয়ন র্খন পয়রভ্রমে করয়ের্লন, তখন তাাঁ র গদা উল্কার মর্তা 

য়নরন্তর তাাঁ র চতয য়দে র্ক র্যরয়েল ।   

তাৎপতযশর ববতশি বদক – (তলাক ৯)  

 ভগবান সবশশবিমান – ভগবদ্ভক্তর্ক তকউ হতুা করর্ত পার্র না, 

তকননা ভগবান তাাঁ র্ক রিা কর্রন । আর ভগবান র্খন কাউর্ক হতুা 

করর্ত চান, তখন তকউই তার্ক রিা করর্ত পার্র না । ভগবান 

সবের্য়ক্তমান, এবং তাই তাাঁ র ইচ্ছা অনযসার্র য়তয়ন রিা করর্ত পার্রন, 

আবার হতুাও করর্ত পার্রন । 

 কৃপাময় ভগবান – ভগবান হাজার হাজার ব্রহ্মার্ণ্ডর তথর্ক বড় হর্ত 

পার্রন, আবার তসইসর্ঙ্গ পরমােযর তথর্কও িয দ্র হর্ত পার্রন । য়তয়ন 

কৃপামি, তাই য়তয়ন সীয়মত জীর্বর দৃয়ির্য়ক্তর উপর্যক্ত রূপ িারে     

কর্রন । য়তয়ন অসীম । আমার্দর তকান গেনার দ্বারা তাাঁ র্ক মাপা র্াি না । 

 একই ভগবান – উত্তরার গর্ভে  অঙ্গযি পয়রমাে য়বেয  এবং ববকুণ্ঠ িামবাসী 

পূেে নারাির্ের মর্িু তকান পাথেকু তনই । য়তয়ন তাাঁ র অিম ভক্তর্দর তসবা 

গ্রহে করার জনু অচে া-য়বগ্রহ রূপ িারে কর্রন । 

 ১.১২.১০ – ভগবাতনর গদার প্রভাতব ব্রহ্মাতের শতজ 

নাশ –  

উপমা - সূর্ে তর্মন য়হমরায়র্ বাষ্পীভূত কর্র,  

বসিান্ত - ততমনই ভগবান তাাঁ র গদার প্রভার্ব অশ্বত্থামা য়নয়িপ্ত তসই ব্রহ্মার্ের 

ততজ য়বনার্ কর্রয়ের্লন ।  

পরীবিততর অবস্থা - গভে য়স্থত য়র্শু তাাঁ র্ক দর্েন কর্রয়ের্লন, এবং য়তয়ন তক 

য়ের্লন, তস সম্বর্ে মর্ন মর্ন য়চন্তা কর্রয়ের্লন ।   

 ১.১২.১১ – অতঃপর ভগবাতনর অন্তধ্শান –  

এইভার্ব য়র্শু পরীয়িতর্ক দর্েন দান কর্র, স্থান ও কার্লর অতীত, সবেয়দক 

বুাপ্ত, সবের্য়ক্তমান, িমেরিক পরর্মশ্বর ভগবান শ্রীহয়র অন্তয়হে ত হর্লন ।   

তাৎপতযশর ববতশি বদক –  

 এক ও বভন্ন – জীব র্য়দও গুেগতভর্ব ভগবার্নর সর্ঙ্গ এক, তথায়প 

পরম আত্মা এবং সািারে জীবাত্মার মর্িু আিতনগতভার্ব এক য়বরাট 

পাথেকু রর্ির্ে । 

 পরমাত্মা সর্ব্বশ যাপ্ত – সািারে জীব বা আত্মা তার সীয়মত তদর্হর মর্িু 

সবেবুাপ্ত হর্ত পার্র, য়কন্তু পরমাত্মা সমস্ত স্থার্ন এবং সমস্ত কার্ল 

সবেবুাপ্ত । 

 ধ্মশ-গুব্ বা ধ্তমশর রিক –  য়র্য়ন পরর্মশ্বর ভগবার্নর র্রোগত য়তয়নই 

িমোত্মা, এবং ভগবান সবে অবস্থার্তই তাাঁ র্ক য়বর্র্র্ষভার্ব রিা কর্রন । 

ভগবান পর্রািভার্ব অিায়মেকর্দর রিক, তকননা য়তয়ন তাাঁ র বয়হরঙ্গা 

র্য়ক্তর দ্বারা তার্দর পাপ সংর্র্ািন কর্রন । 

 পরম বপতা ও মাতা – এই জড়া প্রকৃয়তর তজুায়তে মি আবরে প্রকৃয়ত 

মাতার গর্ভে র মর্তা এবং সমস্ত জীর্বর পরম য়পতা আমার্দর তসই গর্ভে  

স্থাপন কর্রর্েন । য়তয়ন সবেত্রই য়বরাজমান, এমন য়ক মা দূগোর গর্ভে ও, এবং 

র্াাঁ রা তর্াগুতা অজে ন কর্রর্েন তাাঁ রা তাাঁ র্ক তদখর্ত পার্রন । 

১২-১৫ - পরীবিততর জন্মকালীন উৎসব 
 

 ১.১২.১২ – শুভসমতয় পরীবিততর জন্ম –  

তারপর শুভ গ্রহসমূহ অনুানু অনযকূল গ্রহগর্ের সর্ঙ্গ সয়িয়লত হর্ল, পাণ্ডয  

সদৃর্ ততজস্বী পাণ্ডয র বংর্ির জন্মগ্রহে করর্লন ।  

 শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীিশক  – “জন্মকাতল গ্রহ সবিলতনর 

প্রভাব”  

তাৎপতযশর ববতশি বদক –  

 প্রকৃবতর আইন এবং রাতের আইন – প্রয়তটি জীবই প্রয়তিে প্রকৃয়তর 

য়নির্মর দ্বারা য়নিয়ন্ত্রত হর্চ্ছ, ঠিক তর্মন একজন নাগয়রক রার্ের দ্বারা 

য়নিয়ন্ত্রত হি । রার্জুর আইন সূ্থলরূর্প পালন করা হি, য়কন্তু জড়া প্রকৃয়তর 

আইন আমার্দর সূ্থল বযয়দ্ধর এবং অনযভূয়তর তয লনাি সূক্ষ্ম হওিার ির্ল তা 

প্রতুিভার্ব উপলয়ি করা র্াি না । 

 জয়ন্তী – মহারাজ পরীয়ির্তর মর্তা মহাপযরুর্ষ, এমন য়ক ভগবান র্খন 

জন্মগ্রহে কর্রন, তখন সমস্ত শুভ নির্ত্রর সমার্বর্ হি, এবং তসই সমস্ত 

শুভ গ্রহ-নিত্র তাাঁ র্দর র্রীর্রর উপর প্রভাব য়বস্তার কর্র । গ্রহ-নির্ত্রর 

সব চাইর্ত শুভ সমার্বর্ তখন হি র্খন ভগবান এই জড় জগর্ত 

আয়বভূে ত হন, এবং তসই সমিটির্ক য়বর্র্র্ষ কর্র বলা হি জিন্তী । অনু 

তকান উর্ের্র্ু এই র্ব্দটির অপবুবহার করা উয়চত নি । 

 তকান সিায়নত বুয়ক্তর্ক স্বাগত জানাবার জনু তর্মন উপর্যক্ত স্থান এবং 

কাল য়নিোরে করা হি, ততমনই পরর্মশ্বর ভগবার্নর দ্বারা য়বর্র্র্ষরূর্প 

সযরয়িত মহারাজ পরীয়ির্তর মর্তা বুয়ক্তর্ক স্বাগত জানাবার জনু এক 

উপর্যক্ত িেমর্নানিন করা হর্িয়েল, তর্ সমর্ি সমস্ত শুভ গ্রহ-নিত্র 

একর্ত্র সমর্বত হর্ি মহারার্জর উপর প্রভাব য়বস্তার কর্রয়েল । 

 ১.১২.১৩ – নবজাত বালতকর জাতকমশ  সম্পাদন এবং 

তত্ত্বজ্ঞ ব্রাহ্মণতদর স্ববিবাচন পাঠ –  

তসই সমর্ি িমেরাজ র্যয়িয়ির প্রিয ল্লয়চর্ত্ত তসই নবজাত বালর্কর জাতকমে 

সম্পাদন কয়রর্িয়ের্লন । তিৌমু, কৃপাচার্ে প্রমযখ তত্ত্বজ্ঞ ব্রাহ্মর্েরা মঙ্গলজনক 

স্বয়স্তবাচন পাঠ কর্রয়ের্লন । 

তাৎপতযশর ববতশি বদক –  

 সংস্কার – এই সংস্কার্রর য়বয়ি তকবল পারমায়থেক য়বকার্র্র জনু, অনু 

তকান উর্ের্ু সাির্নর জনু নি । পারমায়থেক য়বকার্র্ তকানরকম উচ্চ বা 

য়নন্মকুর্লর য়বচার তনই । 

 ১.১২.১৪ – যোেশ  দানীর যোেশ  দান –  

য়কভার্ব, কখন ও তকাথাি দান করর্ত হি, তস য়বর্ষর্ি অয়ভজ্ঞ মহারাজ র্যয়িয়ির 

পযত্রসন্তার্নর জন্ম উপলর্িু ব্রাহ্মের্দর স্বেে, গাভী, ভূয়ম, গ্রাম, হস্তী, অশ্ব ও 

উত্তম অন্ন-র্সুায়দ দান কর্রয়ের্লন ।   

তাৎপতযশর ববতশি বদক –  
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 দান কাতক করা উবচত ? –  র্ার্ের য়নর্দে র্ অনযসার্র দান এমন 

বুয়ক্তর্দর তদওিা উয়চত র্াাঁ রা তাাঁ র্দর আিুায়ত্মক য়বকার্র্র বর্ল দান 

গ্রহর্ের তর্াগু । 3 

 র্ার্ে কখর্নাই দান য়নর্বদর্নর পাত্র য়হসার্ব এই দয়রদ্র-নারাির্ের উর্ল্লখ 

পাওিা র্াি না । অথোৎ য়সদ্ধান্ত হর্চ্ছ তর্, বযয়দ্ধমান বুয়ক্ত বা ভগবার্নর 

তসবাি র্যক্ত ব্রাহ্মের্দর পালন করা হত, র্ার ির্ল তাাঁ র্দর তদর্হর 

আবর্ুকতা সম্বর্ে তকান য়চন্তা করর্ত হত না, রাজা ও অনুানু গৃহর্স্থরা 

হরয়র্ষত অন্তর্র তাাঁ র্দর সমস্ত সযখ-স্বাচ্ছর্ন্দুর বুবস্থা করর্তন । 

 ১.১২.১৫ – ববদ্বান ব্রাহ্মণতদর পরীবিৎ মহারাজতক 

স্বীকৃবত –  

য়বদ্বান ব্রাহ্মর্েরা দান লার্ভ অতুন্ত সন্তুি হর্ি মহারাজ র্যয়িয়িরর্ক 

পযরুকুলর্শ্রি বর্ল সর্ম্বািন কর্র বলর্লন তর্, তাাঁ র পযত্রটি অবর্ুই পযরু বংর্র্র 

উপর্যক্ত ।  

১৬-২৯ -  ব্রাহ্মণগণ কতৃশ ক পরীবিততর 

ভববিযৎ গুণাবলী বণশন  
 

 ১.১২.১৬ – এই বশশু ভ্গবাতনর দ্বারা সুরবিত –  

ব্রাহ্মর্েরা বলর্লন, মহাপ্রভাবর্ালী এবং সবেবুাপ্ত পরর্মশ্বর ভগবান শ্রীয়বেয  

আপনার্দর প্রয়ত অনযগ্রহ কর্র এই য়নমেল সন্তানটির্ক পযনরুদ্ধার কর্রর্েন । এক 

অবুথে অয়ত প্রাকৃত ব্রহ্মার্ের প্রভার্ব র্খন তাাঁ র য়বনার্ অয়নবার্ে হর্িয়েল, তখন 

তাাঁ র্ক রিা করা হর্িয়েল ।   

তাৎপতযশর ববতশি বদক –  

 পরীবিততক রিা করার দুটি কারণ – সবের্য়ক্তমান এবং সবেবুাপ্ত য়বেয  

(ভগবান শ্রীকৃে) দুটি কারর্ে য়র্শু পরীয়িতর্ক রিা কর্রয়ের্লন ।  

 প্রথম কারেটি হর্চ্ছ ভগবার্নর শুদ্ধ ভক্ত হওিার ির্ল তসই 

য়র্শুটি তাাঁ র মাতৃগর্ভে  অবস্থানকার্লই য়নষ্কলযর্ষ য়ের্লন ।  

 য়দ্বতীি কারেটি হর্চ্ছ য়র্শুটি িমেরাজ র্যয়িয়ির্রর পযেুবান 

পূবেপযরুর্ষ পযরুর একমাত্র উত্তরায়িকারী পযত্র সন্তান য়ের্লন । 

                                                                 
3 দাতবুম্ ইয়ত র্োনং দীির্ত ঽনযপকায়রর্ে । 

তদর্র্ কার্ল চ পার্ত্র চ তোনং সায়ত্ত্বকং সৃ্মতম্ ।। (গীতা ১৭.২০)   
4 বচতনয চবরতামৃত মধ্য লীলা ২২.৬৪-৭৪ রিবয ।  

শ্রদ্ধাবান্ জন হি ভয়ক্ত-অয়িকারী । 

‘উত্তম’, ‘মিুম’, ‘কয়নি’ — শ্রদ্ধা-অনযসারী ।। ৬৪ 

র্াে-র্যর্ক্তু সযয়নপযে, দৃঢ-শ্রদ্ধা র্াাঁ র । 

‘উত্তম-অয়িকারী’ তসই তারর্র্ সংসার ।। ৬৫  

র্ার্ে র্যর্ক্তৌ চ য়নপযেঃ সবেথা দৃঢ-য়নশ্চিঃ 

তপ্রৌঢ়-শ্রর্দ্ধা ’য়িকারী র্ঃ স ভক্তাব্ উত্তর্মা মতঃ ।। ৬৬ 

র্াে-র্যয়ক্ত নায়হ জার্ন দৃঢ, শ্রদ্ধাবান্ । 

‘মিুম-অয়িকারী’ তসই মহা-ভাগুবান্ ।। ৬৭ 

র্ঃ র্াোয়দর্ষব্ অয়নপযেঃ শ্রদ্ধাবান্ স তয  মিুমঃ ।। ৬৮  

 ভগবাতনর ববষু্ণরূপ –  ভগবান শ্রীকৃের্ক এখার্ন য়বেয  বর্ল বেেনা করা 

হর্ির্ে, এবং তসটিও তাৎপর্েপূেে । আয়দ পযরুর্ষ ভগবান শ্রীকৃে, সংরিে 

এবং সংহার কার্ে সম্পাদন কর্রন য়বেয রূর্প । শ্রীয়বেয  হর্চ্ছন ভগবান 

শ্রীকৃর্ের অংর্ । ভগবার্নর সবেবুাপ্ত কার্েকলাপ তাাঁ র য়বেয রূর্পর দ্বারা 

সম্পায়দত হি । 

 ১.১২.১৭ – উত্তম ভি ও সদ্ গুণবান  –  

পরর্মশ্বর ভগবান য়বেয  কতৃে ক তর্র্হতয  রয়িত হর্িয়ের্লন, তাই এই য়র্শুটি 

জগর্ত য়বেয রাত নার্ম সযপ্রয়সদ্ধ হর্বন । তহ মহাভাগুবান, এই য়র্শুটি তর্ 

ভগবার্নর উত্তম ভক্ত হর্বন এবং সমস্ত সদ গুর্ে ভূয়র্ষত হর্বন, তস সম্বর্ে 

তকান সর্ন্দহ তনই । 

 শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীিশক  –  “শ্রীকৃষ্ণ প্রদত্ত বদবয 

বনরাপত্তা”  

তাৎপতযশর ববতশি বদক –  

 অননয ভিতদর বযবিগতভাতব রিা – এই প্রকার সযরিা য়তয়ন তাাঁ র 

য়বয়ভন্ন র্য়ক্তর দ্বারা য়বয়ভন্ন স্তর্রর জীবর্দরও প্রদান কর্রন । য়কন্তু তাাঁ র 

অননু ভর্ক্তর তবলাি য়তয়ন বুয়ক্তগতভার্ব তাাঁ র্দর রিা কর্রন । 

 য়তন প্রকার ভক্ত রর্ির্েন, র্থা 4 

 মহাভাগবত বা উত্তম অয়িকারী,  

 মিুম অয়িকারী এবং  

 কয়নি অয়িকারী ।  

 কবনি অবধ্কারী – র্াাঁ রা ভগবার্নর ময়ন্দর্র য়গর্ি শ্রদ্ধা সহকার্র 

ভগবার্নর শ্রীয়বগ্রর্হর পূজা কর্রন, অথচ পারমায়থেক য়বজ্ঞান সম্বর্ে র্র্থি 

জ্ঞান না থাকার ির্ল ভগবদ্ভক্তর্দর প্রয়ত শ্রদ্ধা-পরািে নন, তাাঁ র্দর বলা 

হি প্রাকৃত ভক্ত বা কয়নি অয়িকারী ।  

 মধ্যম অবধ্কারী – য়দ্বতীি স্তর্রর ভক্ত হর্চ্ছ তাাঁ রা, র্াাঁ রা ঐকায়ন্তকভার্ব 

ভগবানর্ক তসবা কর্রন, সম স্তর্রর ভক্তর্দর প্রয়ত বমত্রীভাব তপার্ষে 

কর্রন, অজ্ঞজর্নর প্রয়ত অনযগ্রহ কর্রন এবং ভগবয়দ্বর্দ্বর্ষী নায়স্তকর্দর 

উর্পিা কর্রন; এগুয়ল হর্চ্ছ মিুম অয়িকারী ভর্ক্তর লিে ।  

র্াহার তকামল শ্রদ্ধা, তস ‘কয়নি’ জন । 

ক্রর্ম ক্রর্ম ততাঁ র্হা ভক্ত হইর্ব ‘উত্তম’ ।। ৬৯  

তর্া ভর্বত্ তকামল-শ্রদ্ধঃ স কয়নর্িা য়নগদুর্ত ।। ৭০  

রয়ত-র্প্রম-তারতর্মু ভক্ত — তর-তম । 

একাদর্ স্কর্ে তার কয়রিার্ে লিে ।। ৭১  

সবে-ভূর্তর্ষয র্ঃ পর্র্ুদ ভগবদ-ভাবম্ আত্মনঃ ।  

ভূতায়ন ভগবতুাত্মর্নুর্ষ ভাগবর্তাত্তমঃ ।। ৭২  

ঈশ্বর্র তদ-অিীর্নর্ষয বায়লর্র্র্ষয য়দ্বর্ষত্সয চ ।  

তপ্রম-মমত্রী-কৃর্পার্পিা র্ঃ কর্রায়ত স মিুমঃ ।। ৭৩  

অচে ািাম্ এব হরর্ি পূজাং র্ঃ শ্রদ্ধর্িহর্ত । 

ন তদ-ভর্ক্তর্ষয চার্নুর্ষয স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ সৃ্মতঃ ।। ৭৪  
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 মহাভাগবত বা উত্তম অবধ্কারী – য়কন্তু র্াাঁ রা সব য়কেয  ভগবার্নর সম্বর্ে 

দর্েন কর্রন অথবা সব য়কেযই র্াশ্বতভার্ব ভগবার্নর সর্ঙ্গ 

সম্পকে র্যক্তরূর্প দর্েন কর্রন অথোৎ ভগবান োড়া আর য়কেয ই দর্েন কর্রন 

না, তাাঁ র্দর বলা হি, মহাভাগবত বা সর্বে চ্চ স্তর্রর ভগবদ্ভক্ত ।   

 ১.১২.১৮ – যুবধ্বিতরর প্রশ্ন – পূবশতন রাজিীতদর 

অনুকরন করতত পারতব বকনা ? –   

িমেরাজ (র্যয়িয়ির) য়জজ্ঞাসা করর্লন, তহ মহাত্মাগে, এই নবজাত কুমার য়ক 

প্রর্ংসা ও সৎ  কীয়তে র দ্বারা আমার্দর বংর্র্র পয়বত্রকীয়তে  মহামানু রাজয়র্ষের্দর 

অনযসরে করর্ত পারর্ব ?  

 ১.১২.১৯-২৫ –  পরীবিততর ভববিযত গুণাবলী 
 

পরীবিততর ভববিযত গুণাবলী তুলনীয় 

 

১৯ 

প্রজারিা ইক্ষ্বাকু (মনুপুত্র) 

ব্রাহ্মতণর বহতকারী ও ব্রহ্মণয 

নীবতপরায়ণ, 

ববতশিত সতযপ্রবতজ্ঞ 

শ্রীরামচন্দ্র 

(দশরেনন্দন) 

 

২০ 

বদানয দাতা ও শরণাগততর 

পালক 

বশবব (উশীনর 

রাতজযর যশস্বী 

রাজা) 

জ্ঞাবতবগশ  ও যাবজ্ঞকসহ তাাঁ র 

বংতশর যশ ববিার করতবন 

ভরত (মহারাজা 

দুিযতন্তর পুত্র) 

 

২১ 
ধ্নুধ্শারীতদর মতধ্য শশ্রি অজুশ ন 

দুধ্শিশ অবি 

দুির সমুর 

 

২২ 

ববক্রমশালী বসংহ 

সুমহান আশ্রয় বহমালয় 

বধ্যশশীল ধ্বরত্রী 

সহনশীল তাাঁ র বপতামাতা 

 

 

২৩ 

মানবসক সামযতায় তাাঁ র বপতামহ 

যুবধ্বির অেবা ব্রহ্মা 

মহাবদানয হতবন বশব (বকলাস 

পবশততর অবধ্পবত) 

প্রততযতকর আশ্রয় হতবন শ্রীনারায়ণ 

(লক্ষ্মীতদবীরও 

আশ্রয়স্থল) 

 

২৪ 
সমি বদবযগুণজবনত মবহমায় শ্রীকৃষ্ণ 

উদারতায় মহারাজ রবন্ততদব 

ধ্মশযাজতন মহারাজ যযাবত 

 

২৫ 

বধ্যশ  ববল মহারাজ 

বনবিক কৃষ্ণভি প্রহ্লাদ মহারাজ 

বহু অশ্বতমধ্ যজ্ঞ অনুিান করতবন এবং বৃি ও 

অবভজ্ঞ বযবিতদর অনুগমন করতবন । 
 

 শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীিশক (শলাক ২১) – “ভগবদ্গীতার 

নায়ক অজুশ ন”  

তাৎপতযশর ববতশি বদক – (তলাক ২০) 

 রাজার কতশ বয – ভগবান সবের্য়ক্তমান এবং তাাঁ র বােী অভ্রান্ত । তাই য়তয়ন 

কখনও তাাঁ র ভক্তর্দর সযরিা প্রদার্ন অবর্হলা কর্রন না । ভগবার্নর 

প্রয়তয়নয়ি হওিার ির্ল রাজারও সমস্ত য়বপর্দর ঝযাঁ য়ক য়নর্ি র্রোগত 

আত্মার্দর রিা করার এই গুেটি অজে ন করা অবর্ু কতে বু । 

তাৎপতযশর ববতশি বদক – (তলাক ২৩) 

 মতনর সামযতার – মহারাজ র্যয়িয়ির এবং জীবসমূর্হর য়পতামহ ব্রহ্মা 

উভর্িই তাাঁ র্দর মর্নর সামুতার জনু আদর্ে ।  

 শ্রীির স্বামীর মর্ত এখার্ন য়পতামহ বলর্ত ব্রহ্মার্ক ইয়ঙ্গত করা হর্ির্ে, 

য়কন্তু শ্রীল য়বশ্বনাথ চক্রবতী ঠাকুর্রর মর্ত য়পতামহ হর্চ্ছন মহারাজ 

র্যয়িয়ির স্বিং । এই দুটি দৃিান্তই সমান উত্তম, তকননা উভর্িই পরর্মশ্বর 

ভগবার্নর প্রয়তয়নয়ি বর্ল স্বীকৃত এবং তাই জীর্বর কলুার্ে র্যক্ত হওিার 

ির্ল তাাঁ র্দর উভির্কই মানয়সক সামুতা বজাি রাখর্ত হি । 

 ব্রহ্মা – ভগবার্নর সবের্শ্রি ভক্ত তগাপীরা পর্েন্ত ব্রহ্মার সমার্লাচনা 

কর্রয়ের্লন । 

 যুবধ্বির – ততমনই মহারাজ র্যয়িয়িরর্ক তাাঁ র র্ত্রুর্দর দ্বারা সৃয়ি বহু 

কিদািক পয়রয়স্থয়ত অয়তক্রম করর্ত হর্িয়েল, এবং সমস্ত পয়রয়স্থয়তর্তই 

য়তয়ন তাাঁ র মানয়সক সামুতা পূেেরূর্প বজাি তরর্খয়ের্লন । তাই মানয়সক 

সামুতার বুাপার্র উভি য়পতামর্হর দৃিান্তই উপর্যক্ত হর্ির্ে । 

 র্াসন -বুবস্থাি সর্বোচ্চ দায়িেসম্পন্ন বুয়ক্তর্ক র্ার্দ র জনু য়তয়ন কার্ে কর্র 

থার্কন তার্দরই কাে তথর্ক নানা প্রকার সমার্লাচনা এবং আর্াত সহু 

করর্ত হি । আর দায়িের্ীল বুয়ক্তর্দর সমস্ত কার্র্েই র্ার্দর সমার্লাচনা 

করা স্বভাব, তার্দর সম্বর্ে আর য়ক বলার আর্ে?  

 ববষু্ণ বযতীত লক্ষ্মীতদবী – এই সমস্ত মানযর্র্ষরা সবেদাই মািালক্ষ্মীর কৃপার 

প্রতুার্ী, য়কন্তু তারা জার্ন না তর্, লক্ষ্মীর্দবী তকবল য়বেয র আশ্রর্িই 

থার্কন । য়বেয  বুতীত লক্ষ্মীর্দবী হর্চ্ছ মািা । তাই সরাসয়রভার্ব 

লক্ষ্মীর্দবীর কৃপার প্রতুার্া না কর্র তকবল য়বেয র আশ্রি গ্রহে করাই 

উয়চত । শ্রীয়বেয  এবং ববের্বরাই তকবল সকলর্ক আশ্রি প্রদান করর্ত 

পার্রন । 

তাৎপতযশর ববতশি বদক – (তলাক ২৪) 

 ভগবাতনর সেপ্রভাব – মূখে মানযর্র্ষরা জার্ন না তর্, সর্ঙ্গর মািুর্ম গুে 

অজে ন হি । জড়জাগয়তক য়বচার্র আমরা তদখর্ত পাই তর্ অয়গ্নর সায়ন্নর্িু 

আসার ির্ল তর্ তকান বস্তু উত্তপ্ত হি । ততমনই পরর্মশ্বর ভগবার্নর সঙ্গ 

প্রভার্ব মানযর্ষ ভগবার্নরই মর্তা গুোয়িত হর্ি ওর্ঠ । পূর্বে আমরা 

আর্লাচনা কর্রয়ে তর্ ভগবার্নর র্য়নি সায়ন্নর্িুর ির্ল জীব ভগবার্নর 

গুোবলীর র্তকরা আটাত্তর ভাগ অজে ন করর্ত পার্র । ভগবার্নর য়নর্দে র্ 

পালন করার অথে হর্চ্ছ ভগবার্নর সঙ্গ করা ।  

 শসই সে বকভাতব করব ? – ভগবান তকান জড় বস্তু নন, র্াাঁ র উপয়স্থয়ত 

এই সঙ্গ করার জনু আবর্ুক । ভগবান সবেত্র সবেদা য়বরাজমান । তকবল তাাঁ র 

আর্দর্ পালন করার মািুর্মই তাাঁ র সঙ্গ করা সম্ভব, তকননা য়তয়ন পরমতত্ত্ব 

হওিার ির্ল তাাঁ র উপর্দর্, তাাঁ র নাম, র্র্, গুে এবং সামগ্রী সব য়কেয ই 

তাাঁ র তথর্ক অয়ভন্ন । 
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 ১.১২.২৬ – সকতলরই দণ্ডদাতা –  

এই য়র্শুটি রাজয়র্ষের্দর জন্মদাতা হর্বন । য়বশ্বর্ায়ন্ত ও ির্মের স্বার্থে, য়তয়ন 

উচৃ্ছঙ্খল ও কলহয়প্রি সকর্লরই দণ্ডদাতা হর্বন ।  

 শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীিশক  – “শকবলমাত্র কৃষ্ণভাবনাময় 

শনতারাই শযাগয” 

 ১.১২.২৭ – তাাঁ র মৃতুয ও ভগবৎ-পাদপতে আশ্রয় –  

এক ব্রাহ্মেতনি কতৃে ক তপ্রয়রত এক তিক নার্গর দংর্র্ন তাাঁ র মৃতয ু হর্ব, তা 

তর্ানার পর্র, য়তয়ন সমস্ত জড়জাগয়তক আসয়ক্ত তথর্ক মযক্ত হর্বন এবং য়তয়ন 

পরর্মশ্বর ভগবান শ্রীহয়রর শ্রীপাদপর্ে আশ্রি গ্রহে করর্বন । 

তাৎপতযশর ববতশি বদক –  

 জড় আসবি এবং ভগবাতনর শ্রীপাদপতে শরণাগবত একসর্ঙ্গ হর্ত 

পার্র না ।5  

 জড় আসবি – জড় আসয়ক্ত মার্ন হর্চ্ছ ভগবার্নর আশ্রর্ি য়চন্মি আনন্দ 

সম্বর্ে অজ্ঞতা ।  

 শরণাগবত – এই জড় জগর্ত অবস্থানকার্ল তর্ ভগবদ্ভয়ক্ত, তা হর্চ্ছ 

ভগবার্নর সর্ঙ্গ অপ্রাকৃত সম্পর্কে  সম্পয়কে ত হওিার অনযর্ীলন, এবং র্খন 

তা য়সদ্ধ হি তখন ভগবদ্ভক্ত সমূ্পেেরূর্প জড় জগর্তর বেন তথর্ক মযক্ত 

হর্ি তাাঁ র প্রকৃত আলি ভগবদ্ধার্ম য়ির্র র্াওিার তর্াগু হন । 

 ১.১২.২৮ – শুকতদতবর মুখ্ শেতক শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ –  

তহ রাজন্! এই বালকটি তবদবুার্সর পযত্র ব্রহ্ময়র্ষে শুকর্দর্বর মযখ তথর্ক র্থাথে 

আত্মজ্ঞান জানর্ত ইচ্ছযক হর্বন এবং সমস্ত জড় আসয়ক্ত পয়রতুাগ কর্র 

ভির্লর্হীন হর্বন ।  

তাৎপতযশর ববতশি বদক –  

 জড় জ্ঞান মার্ন হর্চ্ছ য়নর্জর স্বরূপ সম্বেীি জ্ঞান সম্বর্ে অজ্ঞতা ।  

 দশশন মার্ন হর্চ্ছ প্রকৃত আত্মজ্ঞার্নর অর্ির্ষে, অথবা আত্ম উপলয়ির-

জ্ঞান ।  

 আত্ম -কল্পনা- বুতীত দর্েন হর্চ্ছ শুষ্ক জল্পনাউপলয়ি  অথবা অনথেক র্য়ক্ত 

এবং সমর্ির অপচি । 

 কুণ্ঠা – এই জড় জগৎ ভি এবং কুণ্ঠাি পূেে । এখানকার কর্িদীরা 

কারাগার্র বন্দী থাকার মর্তা সব সমি ভর্ি ভীত । কারাগার্র তকউই 

তসখানকার য়নিম এবং আইন ভঙ্গ করর্ত পার্র না । তা ভঙ্গ করার অথে 

                                                                 
5 শপ্রম বববতশ  ৪েশ অধ্যায়  

prinÆda prcàca na kr kKn| 

dâ•Baeb …kaeÇ» Bj SãIegOrcrN^ 

ŸgOr ŸZ iSKal nam Ÿs† nam gaw| 

AnY sb nammaHatMY Ÿs† naem paw^ 

ŸgOr ibna §r› na† … Bb-s„saer| 

srl ŸgOra˜Bয়ক্ত iSKaw sbaer^ 

হর্চ্ছ বন্দী জীবর্নর তমিাদ বৃয়দ্ধ । ততমনই এই জড় জগর্ত আমরা সবেদাই 

ভর্ি ভীত । এই ভীয়তর্ক বলা হি কুণ্ঠা । 

 মুবি মার্ন হর্চ্ছ এই য়নরন্তর উৎকণ্ঠা তথর্ক মযক্ত হওিা । এই কুণ্ঠা র্খন 

ভগবার্নর তপ্রমমিী তসবাি রূপান্তয়রত হি, তখনই তকবল তা সম্ভব । 

শ্রীমদ্ভাগবত আমার্দর সযর্র্াগ প্রদান করর্ে য়কভার্ব আমরা এই 

উৎকণ্ঠার্ক জড় তথর্ক তচতর্ন রূপান্তয়রত করর্ত পায়র । 

 ১.১২.২৯ –পাবরততাবিক লাভ কতর ব্রাহ্মণতদর স্বগৃতহ 

প্রতযাবতশ ন –  

তজুায়তর্ষ-র্ার্ে পারদর্ী এবং নবজাত য়র্শুর ভাগু গেনাি দি তসই তবদজ্ঞ 

ব্রাহ্মর্েরা এইভার্ব মহারাজ র্যয়িয়িরর্ক নবজাত য়র্শুর ভয়বর্ষুৎ সম্বর্ে 

উপর্দর্ য়দর্ি, প্রচয র পয়রমার্ে পায়রর্তায়র্ষক লাভ কর্র স্বগৃর্হ প্রতুাবতে ন 

করর্লন ।   

তাৎপতযশর ববতশি বদক –  

 শবদ জাগয়তক এবং পারমায়থেক উভি জ্ঞার্নরই ভাণ্ডার । য়কন্তু আত্ম-

উপলয়ির পূেেতা প্রাপ্ত হওিাই হর্চ্ছ এই জ্ঞার্নর উর্ের্ু । পিান্তর্র 

বলা র্াি তর্, তবদ সভু মানযর্ষর্দর জনু সবের্তাভার্ব পয়থকৃৎস্বরূপ । 

 ববপ্র এবং ব্রাহ্মণতদর মর্িু য়কেয  পাথেকু রর্ির্ে । 

 ববপ্র – য়বপ্র হর্চ্ছন তাাঁ রা, র্াাঁ রা ববয়দক কমেকাণ্ড বা সকাম কমে য়বর্ষিক 

র্াখাি পারদর্ী, এবং তাাঁ রা সমাজর্ক জীবর্নর জড়জাগয়তক 

আবর্ুকতাগুয়ল চয়রতাথে করার উর্ের্র্ু পথ প্রদর্েন কর্রন ।  

 ব্রাহ্মণ – ব্রাহ্মর্েরা পারমায়থেক য়চন্মি জ্ঞার্নর য়বর্ষর্ি পারদর্ী; জ্ঞার্নর এই 

য়বভাগর্ক বলা হি জ্ঞানকাণ্ড, এবং তার ঊর্বে  রর্ির্ে উপাসনাকাণ্ড । 

 ববষ্ণব – উপাসনাকার্ণ্ডর চরম পয়রেয়ত হর্চ্ছ য়বেয ভয়ক্ত, এবং ব্রাহ্মর্েরা 

র্খন এই য়বর্ষর্ি পূেেতা প্রাপ্ত হন, তখন তাাঁ র্দর বলা হি ববেব । য়বেয র 

আরািনা হর্চ্ছ সবের্শ্রি আরািনা । উন্নত ব্রাহ্মর্েরা হর্চ্ছন ভগবার্নর 

তপ্রমমিী তসবাি র্যক্ত ববেব । তাই শ্রীমদ্ভাগবত, র্া হর্চ্ছ ভগবদ্ভয়ক্তর 

য়বজ্ঞান, তা ববেবর্দর য়প্রি । 

 

 

 

k™FInaFI CaR, mn krH srl| 
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৩০-৩৬ - পরীবিততর বৃবি এবং 

যুবধ্বিতরর যজ্ঞ  
 

 ১.১২.৩০ – পরীবিৎ নাতমর তাৎপযশ  –  

সযতরাং এই বালক জগর্ত পরীয়িৎ নার্ম (য়র্য়ন পরীিা কর্রন) প্রয়সদ্ধ হর্বন, 

তকননা য়তয়ন তাাঁ র জর্ন্মর পূর্বে তর্ পযরুর্ষর্ক দর্েন কর্রয়ের্লন, তাাঁ রই 

অনযসোর্ন সমস্ত মানযর্ষর্দর পরীিা করর্ত থাকর্বন । এইভার্ব য়তয়ন য়নরন্তর 

তাাঁ রই কথা য়চন্তা করর্বন ।  

 শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীিশক  – “বশশুতকও ভগবৎ-দশশতন 

বশবিত করা যায়” 

তাৎপতযশর ববতশি বদক –  

 একবার র্খন ভগবার্নর য়চন্মি রূর্পর িারো মর্নর মর্িু তগাঁর্থ র্াি, তখন 

আর তাাঁ র্ক তকান অবস্থার্তই তভালা র্াি না । 

 সন্তান প্রবতপালতন মাতাবপতার দাবয়ত্ব – এই প্রসর্ঙ্গ শ্রীল জীব 

তগাস্বামী মন্তবু কর্রর্েন তর্, প্রর্তুক য়র্শুর্ক তার বর্র্ব তথর্কই র্য়দ 

ভগবার্নর িারো প্রদান করা র্াি, তা হর্ল য়তয়ন অবর্ুই মহারাজ 

পরীয়ির্তর মর্তা একজন মহান ভগবদ্ভক্ত হর্ত পার্রন । তকউ মহারাজ 

পরীয়ির্তর মর্তা মাতৃগর্ভে  অবস্থানকার্ল ভগবানর্ক দর্েন করার সযর্র্াগ 

পওিার মর্তা তসৌভাগু অজে ন না -ও কর্র থাকর্ত পার্র , য়কন্তু তার 

মাতায়পতা র্য়দ চান, তা হর্ল তার্ক তসই তসৌভাগু প্রদান করর্ত পার্রন । 

 মহারাজ প্রহ্লাদও উপর্দর্ য়দর্ির্েন তর্, ভগবার্নর সর্ঙ্গ সম্পর্কে র িারো 

জীবর্নর শুরুর্ত বর্র্ব অবস্থার্তই মর্নর মর্িু তগাঁর্থ তদওিা উয়চত; তা 

না হর্ল মনযর্ষু জীবর্নর সযন্দর সযর্র্াগটি হায়রর্ি তর্র্ত পার্র, তর্ জীবন 

অনুানু জীবর্নর মর্তা নশ্বর হর্লও অতুন্ত মূলুবান । 

 এ ববিতয় উদাহরণ – শ্রীল প্রভয পার্দর বালুকাল ।   

 ১.১২.৩১ – বপতামহতদর অবভভাবকতত্ব পরীবিততর 

বৃবি –  

রাজপযত্র (পরীয়িৎ) তাাঁ র য়পতামহর্দর অয়ভভাবকর্ে সর্ের্হ প্রয়তপায়লত হর্ি 

শুক্লপর্ির চর্ির মর্তা য়দর্ন য়দর্ন বয়িেত হর্ত লাগর্লন ।  

 ১.১২.৩২ – বালযাবস্থাততই সদ্ গুতণর প্রকাশ –  

তসই পরীয়িৎ বালক অবস্থার্তই স্বভাবত িায়মেক, সকর্লর য়প্রিভাজন, 

মহাভক্ত এবং বযয়দ্ধমান হর্িয়ের্লন ।  

 ১.১২.৩৩ – মহারাজ যুবধ্বিতরর অশ্বতমধ্ যজ্ঞ করার 

বনণশয়, বকন্তু অেশসংকট –  

ঠিক এই সমি মহারাজ র্যয়িয়ির জ্ঞায়তবিজয়নত পাপ তথর্ক মযক্ত হওিার জনু 

এক অশ্বর্মি র্জ্ঞ অনযিান করার কথা য়বর্বচনা করয়ের্লন । য়কন্তু য়কেয  অথে 

সংগ্রর্হর কথা তভর্ব য়তয়ন উয়দ্বগ্ন হর্িয়ের্লন, তকননা উদৃ্বত্ত তহয়বল না থাকাি 

কর এবং জয়রমানা আদাি করা োড়া অথে সংগ্রর্হর আর তকানও উপাি য়েল 

না ।  

 শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীিশক  – “শ্রীকৃতষ্ণর প্রীবতববধ্াতন 

পাপকমশফল ববনি হয়” 

 ১.১২.৩৪ – উত্তর বদতক গমনপূবশক বাকী পাণ্ডবতদর 

প্রচুর ধ্নরত্ন সংগ্রহ –  

মহারার্জর ঐকায়ন্তক অয়ভলার্ষ সম্বর্ে অবগত হর্ি তাাঁ র ভাইর্িরা শ্রীকৃর্ের 

উপর্দর্ অনযসার্র উত্তর য়দর্ক গমনপূবেক (মহারাজ মরুর্ত্তর পয়রতুক্ত) প্রচয র 

িনরত্ন সংগ্রহ কর্র এর্নয়ের্লন ।  

তাৎপতযশর ববতশি বদক –  

তাই এই কয়লর্যর্গ তকবল এক প্রকার র্র্জ্ঞরই অনযর্মাদন করা হর্ির্ে, তা 

হর্চ্ছ ভগবান শ্রীমচতনু মহাপ্রভয র প্রবয়তে ত সংকীতে ন র্জ্ঞ । 

 ১.১২.৩৫ – শসই সম্পদ দ্বারা যুবধ্বিতরর বতনটি 

অশ্বতমধ্ যজ্ঞ সম্পাদন ও শ্রীহবরর সন্তুবি ববধ্ান –  

তসই সম্পর্দর দ্বারা মহারাজ র্যয়িয়ির র্র্জ্ঞর উপকরে সংগ্রহ কর্র য়তনটি 

অশ্বর্মি র্র্জ্ঞর অনযিান করর্ত তপর্রয়ের্লন । এইভার্ব কুরুর্িত্র র্যর্দ্ধ 

আত্মীি-স্বজন বিজয়নত পার্পর ভর্ি ভীত িমেরাজ র্যয়িয়ির পরর্মশ্বর ভগবান 

শ্রীহয়রর সন্তুয়ি য়বিান কর্রয়ের্লন ।  

তাৎপতযশর ববতশি বদক –  

 মহারাজ র্যয়িয়ির্রর আচরে তথর্ক সকর্লর য়র্িালাভ করা উয়চত । 

 অবনচ্ছাকৃত অপরাধ্ বনরসন – তা তথর্ক তবাঝা র্াি তর্ আমার্দর 

বদনয়ন্দন কতে বু সম্পাদর্ন অয়নচ্ছা সর্ত্ত্বও অর্নক পাপ হর্ি র্াি, এবং 

তসই অয়নচ্ছাকৃত অপরার্ির য়নরসর্নর জনু র্ার্ের য়নর্দে র্ অনযসার্র র্জ্ঞ 

অনযিান করা অবর্ু কতে বু ।  )র্জ্ঞাথোৎ কমের্োহনুত্র তলার্কাহিং 

কমেবেনঃ(  । 

 র্জ্ঞ অনযিার্নর য়বয়ি কাল, স্থান এবং পাত্র অনযসার্র য়বয়ভন্ন হর্ত পার্র, য়কন্তু 

সবেকার্ল এবং সমস্ত পয়রয়স্থয়তর্ত তার উর্ের্ু হর্চ্ছ একটিই পরর্মশ্বর 

শ্রীহয়রর সন্তুয়ি য়বিান করা । 

 পুনরাবৃবত্তর কারণ –  ববয়দক র্ার্ে কয়লর্যর্গর জনসািারের্ক য়নরপরার্ি 

ভগবার্নর য়দবু নাম কীতে র্নর দ্বারা ভগবার্নর ময়হমা প্রচার করার য়নর্দে র্ 

তদওিা হর্ির্ে )কীতে নার্দব কৃেসু মযক্তসঙ্গঃ পরং ব্রর্জৎ (তা করার 

ির্ল  মানযর্ষ তার সমস্ত পাপ তথর্ক মযক্ত হর্ত পার্র এবং তার ির্ল 

জীবর্নর পরম য়সয়দ্ধ লাভ কর্র তার প্রকৃত আলি ভগবদ্ধার্ম য়ির্র তর্র্ত 

পার্র । এই মহান গ্রর্ন্থর য়বয়ভন্ন স্থার্ন একায়িক বার আমরা তস কথা 

আর্লাচনা কর্রয়ে, য়বর্র্র্ষ কর্র এই গ্রর্ন্থর ভূয়মকাি ভগবান শ্রীমচতনু 

মহাপ্রভয র জীবনীর্ত; য়কন্তু সমার্জর র্ায়ন্ত এবং সমৃয়দ্ধ স্থাপর্নর উর্ের্র্ু 

বারবার তস কথার পযনরাবৃয়ত্ত করা হর্চ্ছ । 

 এই পন্থাি তকান প্রকার অথে বুি করর্ত হি না, য়কন্তু তার ির্ল অনু 

সমস্ত বুিসার্পি র্জ্ঞ অনযিান তথর্ক অয়িক লাভ হি । 

 যজ্ঞ পশুহতযার বববধ্ নয় – ববয়দক য়বিান অনযসার্র অনযয়িত অশ্বর্মি 

অথবা তগার্মি র্জ্ঞর্ক পশুহতুার য়বয়ি বর্ল মর্ন কর্র ভয ল করা উয়চত 
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নি । পিান্তর্র এই র্র্জ্ঞ উৎসগীকৃত পশু ববয়দক মন্ত্র উচ্চারর্ের 

য়দবুর্য়ক্তর প্রভার্ব নতয ন জীবন লাভ করত । 

 সমস্ত ববয়দক মন্ত্র সবের্তাভার্ব বুবহায়রক এবং তার প্রমাে হর্চ্ছ র্র্জ্ঞ 

য়নর্বয়দত পশুর নবজীবন প্রায়প্ত । 

 সংকীতশ ন যজ্ঞ – তার্দর সকলর্ক রিা করার জনু ভগবান শ্রীমচতনু 

মহাপ্রভয  সমস্ত বুবহায়রক উর্ের্ু সািন কর্র সংকীতে ন আর্ন্দালন র্র্জ্ঞর 

প্রবতে ন কর্রর্েন, এবং আিযয়নক র্যর্গর মানযর্ষর্দর সযয়নয়শ্চত ও সযসংগঠিত 

এই পন্থা অনযসরে করার জনু য়বর্র্র্ষভার্ব য়নর্দে র্ তদওিা হর্ির্ে । 

 ১.১২.৩৬ – শসই যতজ্ঞ শ্রীকৃতষ্ণর আগমন ও কতয়ক 

মাস অবস্থান –  

মহারাজ র্যয়িয়ির কতৃে ক তসই র্র্জ্ঞ আহূত হর্ি পরর্মশ্বর ভগবান শ্রীকৃে 

তসখার্ন আগমনপূবেক (য়দ্বজ) ব্রাহ্মের্দর দ্বারা র্জ্ঞ সম্পাদন কয়রর্ি আত্মীি-

স্বজনর্দর আনন্দ য়বিার্নর জনু কর্িক মাস তসখার্ন অবস্থান কর্রয়ের্লন । 

তাৎপতযশর ববতশি বদক –  

 ব্রহ্মবনু্ধ – তকবল ব্রাহ্মে বংর্র্ জন্মগ্রহে করার ির্লই র্জ্ঞ অনযিান করার 

তর্াগুতা অজে ন করা র্াি না । প্রামায়েক আচার্র্ের কার্ে উপর্যক্ত য়র্িা 

এবং দীিার দ্বারা য়দ্বজে লাভ করর্ত হি । ব্রাহ্মেকুর্ল জাত সন্তান রূ্র্দ্ররই 

সমতয লু, এবং এই প্রকার ব্রহ্মবেয  বা অর্র্াগু ব্রাহ্মে সন্তানর্দর কখনও 

ববয়দক অনযিান বা িমে অনযিান করর্ত তদওিা উয়চত নি । 

 ১.১২.৩৭ – যাদবগণ পবরতববিত হতয় অজুশ নসহ 

ভগবান শ্রীকৃতষ্ণর দ্বারকার উতেতশয যাত্রা –  

তহ তর্ৌনক, তারপর তদ্রৌপদীসহ মহারাজ র্যয়িয়ির এবং বেয বােবর্দর য়বদাি 

জায়নর্ি অজযে নসহ ভগবান শ্রীকৃে র্াদবগে পয়রর্বয়িত হর্ি দ্বারকা নগরীর 

উর্ের্র্ু র্াত্রা করর্লন ।  
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	 ১.১২.১৫ – বিদ্বান ব্রাহ্মণদের পরীক্ষিৎ মহারাজকে স্বীকৃতি –

	১৬-২৯ -  ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক পরীক্ষিতের ভবিষ্যৎ গুণাবলী বর্ণন
	 ১.১২.১৬ – এই শিশু ভ্গবানের দ্বারা সুরক্ষিত –
	 ১.১২.১৭ – উত্তম ভক্ত ও সদ্ গুণবান  –
	 ১.১২.১৮ – যুধিষ্টিরের প্রশ্ন – পূর্বতন রাজর্ষীদের অনুকরন করতে পারবে কিনা ? –
	 ১.১২.১৯-২৫ –  পরীক্ষিতের ভবিষ্যত গুণাবলী
	 ১.১২.২৬ – সকলেরই দণ্ডদাতা –
	 ১.১২.২৭ – তাঁর মৃত্যু ও ভগবৎ-পাদপদ্মে আশ্রয় –
	 ১.১২.২৮ – শুকদেবের মুখ থেকে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ –
	 ১.১২.২৯ –পারিতোষিক লাভ করে ব্রাহ্মণদের স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন –

	৩০-৩৬ - পরীক্ষিতের বৃদ্ধি এবং যুধিষ্টিরের যজ্ঞ
	 ১.১২.৩০ – পরীক্ষিৎ নামের তাৎপর্য –
	 ১.১২.৩১ – পিতামহদের অভিভাবকত্বে পরীক্ষিতের বৃদ্ধি –
	 ১.১২.৩২ – বাল্যাবস্থাতেই সদ্গুণের প্রকাশ –
	 ১.১২.৩৩ – মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞ করার নির্ণয়, কিন্তু অর্থসংকট –
	 ১.১২.৩৪ – উত্তর দিকে গমনপূর্বক বাকী পাণ্ডবদের প্রচুর ধনরত্ন সংগ্রহ –
	 ১.১২.৩৫ – সেই সম্পদ দ্বারা যুধিষ্ঠিরের তিনটি অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন ও শ্রীহরির সন্তুষ্টি বিধান –
	 ১.১২.৩৬ – সেই যজ্ঞে শ্রীকৃষ্ণের আগমন ও কয়েক মাস অবস্থান –
	 ১.১২.৩৭ – যাদবগণ পরিবেষ্টিত হয়ে অর্জুনসহ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকার উদ্দেশ্যে যাত্রা –


