
 

 

 

 

  



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

2 
 

সূবচপত্র  

১ম স্কন্ধ ১৩শ অধ্যায় – ধৃ্তরাষ্ট্র গৃহতযাগ করলেন ........................... 4 

১-৭ - তীর্থযাত্রা থর্লক ববদুলরর হবিনাপুলর প্রতযাবতথ ন ...................... 5 

 ১.১৩.১ – মমত্রেত্রির কাছ থেত্রক ইষ্টয়বষিক জ্ঞান লাভ কত্রর  য়বদুত্ররর 

হয়িনাপুত্রর প্রতযাবতত ন –................................................................... 5 

 ১.১৩.২ – য়বদুত্ররর প্রশ্ন য়বরয়ত – ............................................. 5 

 ১.১৩.৩-৪ – তাাঁ ত্রক স্বাগত জানাত্রত মহানত্রে সকত্রলর আগমন – .......... 5 

 ১.১৩.৫ – পরস্পর প্রণয়ত য়বয়নমি, আয়লঙ্গন, অভযেতনা  জ্ঞাপন –........... 5 

 ১.১৩.৬ – সকত্রলর থেহ বত্রে ক্রেন ও যুয়িয়িত্ররর আসন প্রদানাত্রে অভযেতনা 

জ্ঞাপন – 5 

 ১.১৩.৭ – থভাজনাত্রে য়বশ্রাম এবং অতঃপর য়বনীত যুয়িয়িত্ররর সাত্রে সংলাপ –

 5 

৮-১৩ - যুবধ্বির এবং ববদুলরর মলধ্য কলর্াপকর্ন ............................ 5 

 ১.১৩.৮ – পাণ্ডবত্রদর দুত্রযতাত্রগ য়বদুত্ররর রক্ষার কো স্মরণ – ................. 5 
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 8 

 ১.১৩.১৭ – গৃহাসক্ত বযয়ক্তত্রদর উপর কাত্রলর প্রভাব –...................... 8 

১৮-২৮ -  ধৃ্তরালষ্ট্রর প্রবত ববদুলরর কল ার বাকয .............................. 8 

 ১.১৩.১৮ – িৃতরাত্রষ্ট্রত্রক গৃহতযাত্রগর জনয য়বদুত্ররর পরামেত – ............... 8 

 ১.১৩.১৯ – মহাকাল ভগবাত্রনরই রূপ, থকউই তাাঁ র প্রয়তকার করত্রত পাত্রর না 

– 8 

 ১.১৩.২০ – মহাকাত্রলর প্রভাব- প্রাণসহ সমিয়কছু সমপতণ করত্রত হি – ... 8 

 ১.১৩.২১ – িৃতরাত্রষ্ট্রর অসহাি পয়রয়স্থয়ত- .................................... 9 

 ১.১৩.২২ – বািতত্রকযর সতকত বাণী – ........................................... 9 

 ১.১৩.২৩ – ভীত্রমর দিাি থপাষা কুকুত্ররর মত জীবন – ..................... 9 

 ১.১৩.২৪ – িৃতরাত্রষ্ট্রর পূবত কৃত-কুকমত – ..................................... 9 
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১ম স্কন্ধ ১৩শ অধ্যায় – ধৃ্তরাষ্ট্র গৃহতযাগ করলেন   

 

১-৭ - তীর্থযাত্রা

থর্লক ববদুলরর

হবিনাপুলর 

প্রতযাবতথ ন 

১-২ - মমলত্রলয়র বনকট থর্লক শ্রবণ কলর ববদুলরর প্রতযাবতথ ন

৩-৭ - সকে হবিনাপুরবাসীরা তাাঁ লক স্বাগতম জানালেন 

৮-১৩ - যুবধ্বির 

এবং ববদুলরর 

মলধ্য 

কলর্াপকর্ন

৮-১১ - যুবধ্বির ববদুলরর কালে তাাঁ র তীর্থভ্রমণ সম্বলন্ধ প্রশ্ন

১২-১৩ - ববদুর সববকেু বণথনা করলেন শুধু্মাত্র যদুবংশ ববনালশর সংবাদ 

োড়া 

১৪-১৭ - ববদুলরর

হবিনাপুলর

অবস্থালনর 

উলেশয 

গৃহাসক্ত ধৃ্তরালষ্ট্রর মঙ্গলের জনয 

১৮-২৮ -

ধৃ্তরালষ্ট্রর প্রবত 

ববদুলরর কল ার

বাকয   

ধৃ্তরাষ্ট্রলক গৃহতযালগ উপলদশ 

২৯-৩৭ - ধৃ্তরাষ্ট্র, 

গান্ধারী এবং

ববদুলরর গৃহতযাগ 

এবং যুবধ্বিলরর 

থশাক 

২৯-৩১ - ধৃ্তরাষ্ট্র, গান্ধারী এবং ববদুলরর গৃহতযাগ 

৩২-৩৭ - যুবধ্বিলরর থশাক, সঞ্জয়লক বজজ্ঞাসা  

৩৮-৫০ - নারদ 

মুবন কতৃথ ক 

যুবধ্বিলরর থশাক 

ও থমাহ ভঙ্গ 

৩৮-৪০ - নারদ মুবনর আগমন এবং যুবধ্বিলরর বজজ্ঞাসা 

৪১-৫০ - নারদ মুবন দাশথবনকভালব তাাঁ র থমাহ দূর কলরন 

৫১-৬০ -

ধৃ্তরালষ্ট্রর 

ভববষ্যৎ কাযথ াবেী 
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অধ্যায় কর্াসার – েত্রিাদে অিযাত্রি য়বদুত্ররর উয়ক্ত অনুসাত্রর িৃতরাত্রষ্ট্রর 

গৃহতযাগ ও থপৌোয়ভত্রষকাের যুয়িয়ষ্টত্ররর মহাযাো বয়ণতত হত্রিত্রছ । (লগৌড়ীয় 

ভাষ্য) 

মহারাজ পরীক্ষত্রতর জন্ম-বৃিাে বলার অয়ভপ্রাত্রি থযমন অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্র 

প্রভৃয়তর কো বয়ণতত হত্রিত্রছ, থসরূপ পরীয়ক্ষত্রতর রাজযায়ভত্রষত্রকর কো বলার  

অয়ভপ্রাত্রি য়বদুত্ররর আগমন প্রভৃয়তর কো বয়ণতত হত্রে ।  

এই েত্রিাদে অিযাত্রি য়বদুত্ররর উপত্রদত্রে িৃতরাত্রষ্ট্রর পুরী হত্রত গমন, রাজা 

যুয়িয়ষ্টত্ররর য়বষাদ এবং থদবয়ষত নারত্রদর উয়ক্তত্রত তাাঁ র োয়ে বয়ণতত হত্রব ।  

পরীয়ক্ষত্রতর জত্রন্মর কো বত্রল, কয়লর য়নগ্রহ প্রভৃয়ত কমতসমূহ বলার য়নয়মি 

প্রেত্রম তাাঁ র রাজযায়ভত্রষক বলার অয়ভপ্রাত্রি য়বদুত্ররর আগমন, তারপর 

মবরাত্রগযর উপত্রদত্রে িৃতরাত্রষ্ট্রর গৃহ হত্রত য়নষ্ক্রমণ, অতঃপর অজুত ত্রনর দ্বারকা 

হত্রত প্রতযাবতত ন এবং তারপর পাণ্ডবগত্রণর মহাপ্রস্থান য়নরূপণ করত্রছন য়তনটি 

অিযাত্রি । (সারার্থ দবশথনী)  

১-৭ - তীর্থযাত্রা থর্লক ববদুলরর 

হবিনাপুলর প্রতযাবতথ ন 
 

 ১.১৩.১ – মমলত্রলয়র কাে থর্লক ইিববষ্য়ক জ্ঞান োভ 

কলর  ববদুলরর হবিনাপুলর প্রতযাবতথ ন – 

শ্রীসূত থগাস্বামী বলত্রলন, তীেত পযতটন কাত্রল মহয়ষত মমত্রেত্রির কাত্রছ জীত্রবর 

পরম গয়ত সম্বত্রে জ্ঞান লাভ কত্রর য়বদুর হয়িনাপুর নগত্রর য়ফত্রর থগত্রলন । য়তয়ন 

ইষ্টয়বষিক সমি জ্ঞান লাভ কত্ররয়ছত্রলন ।  

 শ্রীে প্রভুপাদ প্রদত্ত শীষ্থক – “ববদুলরর গৃলহ প্রতযাবতথ ন”   

 ১.১৩.২ – ববদুলরর প্রশ্ন ববরবত – 
মমত্রেি মুয়নর কাত্রছ নানা রকম প্রশ্ন কত্রর শ্রীকৃত্রষ্ণর প্রয়ত ঐকায়েক ভয়ক্ত লাভ 

করার পর আরও প্রশ্ন করা থেত্রক য়বদুর য়বরত হত্রলন । 

 শ্রীে প্রভুপাদ প্রদত্ত শীষ্থক – “পরম তত্ত্ব জ্ঞান” 

তাৎপলযথর ববলশষ্ বদক – 

 য়বদুত্ররর মত্রতাই ______________ য়জজ্ঞাসু বি জীবাত্মার অবেযই 

কতত বয ।  

 মমত্রেি ঋয়ষর অনুরূপ আদেত সদ গুরুর েরণাগত হওিা এবং  

 বুয়িদীপ্ত প্রত্রশ্নর মািযত্রম কমত (ফলশ্রিী সকাম কমত),  

 জ্ঞান (পরম সতয উপলয়ির উত্রেত্রেয তত্ত্বগত গত্রবষণা) এবং  

 থযাগ (পারমায়েতক উপলয়ির পত্রে সংত্রযাগ সািত্রনর প্রয়ক্রিা) 

সম্বত্রে অবগত হওিার থচষ্টা করা,  

 গুরু-বশলষ্যর থযাগযতা – গুরুত্রদত্রবর কাত্রছ প্রশ্নায়দ উত্থাপন করত্রত 

ঐকায়েকভাত্রব যারা আগ্রহী নি, তাত্রদর থলাক থদোত্রনা গুরু গ্রহত্রণর 

থকান প্রত্রিাজন থনই । থতমনই, থকানও গুরু যয়দ তার য়েষযত্রক থেষ 

অবয়ি পরত্রমশ্বর ভগবান শ্রীকৃত্রষ্ণর থসবা-চচত াি য়নযুক্ত করত্রত না পাত্রর, 

তাত্রকও গুরুর ভূয়মকা পালন করত্রত থদওিার থকানও সােতকতা থনই । 

 ১.১৩.৩-৪ – তাাঁ লক স্বাগত জানালত মহানলে সকলের 

আগমন –  
যেন য়বদুরত্রক প্রাসাত্রদ য়ফত্রর আসত্রত থদেত্রলন, তেন সমি গৃহবাসী-মহারাজ 

যুয়িয়ির, তাাঁ র কয়নি ভ্রাতারা, িৃতরাষ্ট্র, সাতযয়ক, সঞ্জি, কৃপাচাযত, কুেী, গাোরী, 

থরৌপদী, সুভরা, উিরা, কৃপী, থকৌরবত্রদর আরও অত্রনক পত্নীগণ এবং 

সোনায়দসহ অনযানয ময়হলারা সবাই মহানত্রে দ্রুত থসোত্রন এত্রলন । মত্রন 

হয়েল থযন দীর্তকাল পর তাাঁ রা আবার তাত্রদর থচতনা য়ফত্রর থপত্রলন ।   

 ১.১৩.৫ – পরস্পর প্রণবত বববনময়, আবেঙ্গন, অভযর্থনা  

জ্ঞাপন –  
থযন তাাঁ ত্রদর থদত্রহ পুনরাি প্রাণ য়ফত্রর এত্রসত্রছ, এইভাত্রব পরম আকুলতার সত্রঙ্গ 

তাাঁ রা সকত্রল মহানত্রে তাাঁ র কাত্রছ ছুত্রট য়গত্রিয়ছত্রলন । তাাঁ রা পরস্পর য়বয়িবৎ 

প্রণয়ত য়বয়নমি কত্ররয়ছত্রলন এবং পরস্পরত্রক আয়লঙ্গন কত্রর অভযেতনা জ্ঞাপন 

কত্ররয়ছত্রলন ।   

 ১.১৩.৬ – সকলের থেহ বলশ ক্রেন ও যুবধ্বিলরর 

আসন প্রদানালে অভযর্থনা জ্ঞাপন –   

উৎকণ্ঠা এবং দীর্ত য়বত্রেত্রদর ফত্রল, তাাঁ রা সকত্রল থেত্রহর বত্রে কাাঁ দত্রত  

লাগত্রলন । মহারাজ যুয়িয়ির তেন উপত্রবেত্রনর আসন প্রদাত্রনর আত্রিাজন 

করত্রলন এবং অভযেতনা জানাত্রলন ।  

তাৎপলযথর ববলশষ্ বদক –  

 শত্রুলক অভযর্থনা – এমন য়ক েত্রুত্রকও অভযেতনা জানাবার এটাই হল 

যোেত রীয়ত । ভারতীি নীয়তগত প্রোি েত্রুও যয়দ গৃত্রহ আত্রস, তাত্রক 

এমনভাত্রব অভযেতনা  করা উয়চত থয, তার মত্রন থযন থকান রকম উৎকন্ঠা 

বা ভি না োত্রক । েত্রু সবতদাই তার েত্রুর ভত্রি ভীত হত্রি োত্রক, য়কন্তু 

েত্রুত্রক যয়দ েত্রু তার গৃত্রহ অভযেতনা  জানাি, তা হত্রল তেন আর থসই 

ভাব তার োত্রক না । 

 ১.১৩.৭ – থভাজনালে ববশ্রাম এবং অতঃপর ববনীত 

যুবধ্বিলরর সালর্ সংোপ –   

য়বপুলভাত্রব থভাজনাত্রে য়বশ্রাম কত্রর য়বদুর আরামদািক একটি আসত্রন 

উপত্রবেন করত্রলন । তেন মহারাজ যুয়িয়ির স্বভাবয়সি য়বনি ও নম্রতা সহকাত্রর 

তাাঁ র সত্রঙ্গ কো বলত্রত লাগত্রলন এবং উপয়স্থত সকত্রল শুনত্রত লাগত্রলন ।   

৮-১৩ - যুবধ্বির এবং ববদুলরর মলধ্য 

কলর্াপকর্ন 
 

 ১.১৩.৮ – পাণ্ডবলদর দুলযথ ালগ ববদুলরর রক্ষার কর্া 

স্মরণ –  
মহারাজ যুয়িয়ির বলত্রলনঃ থহ য়পতৃবয, আপনার য়ক মত্রন আত্রছ, য়কভাত্রব আপয়ন 

আমাত্রদর জননী সহ সকলত্রক সবতপ্রকার দুত্রযতাগ থেত্রক য়নরের রক্ষা 

কত্ররয়ছত্রলন ? পায়ের ডানার মত্রতা আপনার পক্ষপাতরূপ ছািা য়বষ প্রত্রিাগ এবং 

অয়িসংত্রযাগ থেত্রক আমাত্রদর বাাঁ য়চত্রি থরত্রেয়ছল ।  
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 ১.১৩.৯ – থদহযাত্রার বৃবত্ত ও থসববত তীর্থসমূহ সম্বলন্ধ 

বজজ্ঞাসা – 
আপয়ন ভূমণ্ডল পয়রভ্রমণকাত্রল থকান্ বৃয়ির দ্বারা থদহযাো য়নবতাহ করত্রতন ? 

থকান্ থকান্ প্রিান পয়বেিাম এবং তীত্রেতর থসবা আপয়ন কত্ররত্রছন ?  

তাৎপলযথর ববলশষ্ বদক – 

 বািব সতয বনলয় পবরহাস অনুবচত – পূত্রবত বলা হত্রিত্রছ দুত্রযতািন তাাঁ ত্রক 

েূরাণীর পুে বলাি য়তয়ন যোেতই অপমায়নত হত্রিয়ছত্রলন, অবেয য়নত্রজর 

মাতামহী সম্পত্রকত  লরু্ভাত্রব মেবয করা আচারয়বত্ররািী নি । য়বদুত্ররর মাতা 

েূরাণী হত্রলও দুত্রযতািত্রনর মাতামহী য়ছত্রলন, এবং থপৌে ও মাতামহীর 

মত্রিয কেত্রনা কেত্রনা পয়রহাসাত্মক বাকযালাপ স্বীকৃত হত্রিই োত্রক। য়কন্তু 

থযত্রহতু ঐ মেবযটি য়ছল বািব সতয, তাই থসই কোটি য়বদুত্ররর কাত্রছ 

শ্রুয়তকটু মত্রন হত্রিয়ছল, এবং থসটিত্রক প্রতযক্ষ অপমান বত্রলই গ্রহণ করা 

হত্রিয়ছল ।  

 ১.১৩.১০ – ভগবদ্ভক্তরাই স্বয়ং পববত্র তীর্থস্বরূপ – 

ভববিধ্া ভাগবতািীর্থভূতাঃ স্বয়ং ববলভা । 

তীর্ীকুবথবে তীর্থাবন স্বােঃলস্থন গদাভৃতা ।। 

থহ প্রভু, আপনার মত্রতা মহান্ ভগবদ্ভক্তরাই স্বিং পয়বে তীেতিাম স্বরূপ । কারণ 

আপনাত্রদর হৃদত্রি অবয়স্থত গদািারী পরম পুরুত্রষািম ভগবাত্রনর পয়বেতা বহন 

কত্রর সমি স্থানত্রকই তীত্রেত পয়রণত কত্রর োত্রকন ।  

 শ্রীে প্রভুপাদ প্রদত্ত শীষ্থক – শুদ্ধ ভলক্তর পববত্রতা 

তাৎপলযথর ববলশষ্ বদক – 

 ভগবালনর সবথবযাপকতা – পুরুত্রষািম ভগবান তাাঁ র বহুয়বি েয়ক্তর 

প্রভাত্রব সবতেই য়বরাজমান, ঠিক থযমন য়বদুযৎ-েয়ক্ত মহােূত্রনয সবতবযপ্ত । 

থতমনই, পরত্রমশ্বত্ররর সবতবযাপকতা উপলয়ি করা যাি এবং প্রকটিত হত্রি 

োত্রক য়বদুত্ররর মত্রতা তাাঁ র অময়লন শুিভক্তমণ্ডলীর সাহাত্রযযই । 

 দৃিাে – ঠিক থযমন য়বজলীবায়তর মত্রিযই য়বদুযৎেয়ক্ত প্রকটিত 

হি ।  

 য়বদুত্ররর মত্রতা শুিভক্ত সবতদাই পরত্রমশ্বত্ররর উপয়স্থয়ত সবতে অনুভব কত্রর 

োত্রকন । য়তয়ন পরত্রমশ্বত্ররর েয়ক্তর মত্রিয সব য়কছুই থদেত্রত পান এবং সব 

য়কছুর মাত্রেও পরত্রমশ্বরত্রকই থদত্রেন । 1 

 তীর্থস্থালনর উলেশয – পরত্রমশ্বত্ররর অকৃয়েম শুিভক্তমণ্ডলীর 

উপয়স্থয়তর দ্বারা প্রভায়বত এক পয়রত্রবত্রে মানুত্রষর কলুয়ষত থচতনাত্রক 

য়নমতল কত্রর থতালার উত্রেত্রেযই সারা পৃয়েবীর পয়বে তীেতস্থানগুয়ল রত্রিত্রছ। 

 তীর্থযাত্রার পন্থা – যয়দ থকউ পয়বে তীেতিাত্রম যান, য়তয়ন অবেযই থসই 

পয়বেিাত্রম বসবাসকারী শুিভক্তমণ্ডলীর অত্রেষণ করত্রবন, তাাঁ ত্রদর কাছ 

থেত্রক উপত্রদে গ্রহণ করত্রবন, থসই উপত্রদেগুয়ল বযবহায়রক জীবত্রন 

                                                                 
1 স্থাবর-জঙ্গম থদত্রে, না থদত্রে তার মূয়তত  । 

সবতে হি য়নজ ইষ্টত্রদব-সূ্ফয়তত  ।। (চচঃ চঃ মিয ৮.২৭৪) 

সবতভূত্রতষু যঃ পত্রেযদ ভগবদ-ভাবম্ আত্মনঃ । 

ভূতায়ন ভগবতয ্ আত্মত্রনযষ ভাগবত্রতািমঃ ।। (চচঃচঃ মিয ৮.২৭৪, ভাঃ 

১১.২.৪৫)  

প্রত্রিাগ করত্রত থচষ্টা করত্রবন, এবং থসই ভাত্রব ক্রমেই চরম থমাক্ষলাত্রভর 

জনয, ভগবিাত্রম য়ফত্রর যাবার জনয য়নত্রজত্রক প্রস্তুত করত্রত োকত্রবন । 

 থকানও পয়বে তীেতস্থাত্রন যাওিার উত্রেেয থকবল গঙ্গা অেবা যমুনাি োন 

করা বা ঐ সব জািগাি অবয়স্থত ময়েরায়দ দেতন করা নি । থসোত্রন 

য়বদুত্ররর প্রয়তভূত্রদরও অত্রেষণ করত্রত হি, যাাঁ রা পরত্রমশ্বর ভগবাত্রনর 

থসবা ছাড়া আর থকান য়কছুই বাসনা কত্ররন না । এই িরত্রনর শুি ভক্তত্রদর 

সত্রঙ্গ ভগবান সবতদাই অবস্থান কত্ররন, কারণ তাাঁ ত্রদর অকৃয়েম থসবার মত্রিয 

ফলাশ্রিী সকাম কাজকমত বা আকােকুসুম জল্পনা-কল্পনা থলেমাে োত্রক 

না । 2 

 সুতরাং পরত্রমশ্বত্ররর শুিভক্তমণ্ডলী তাাঁ ত্রদর কাযতকলাত্রপর দ্বারা থয থকান 

স্থানত্রক তীেতস্থাত্রন পয়রণত করত্রত পাত্ররন, এবং তাাঁ ত্রদরই জনয 

পয়বেিামগুয়ল তীেতনাত্রম  থযাগযতা অজত ন কত্রর োত্রক । এই িরত্রনর শুি 

ভক্তমণ্ডলী থয থকানও স্থাত্রনর কলুষমি পয়রত্রবে পয়রশুি কত্রর তুলত্রত 

সক্ষম, এবং পয়বে িাত্রমর সুনাম নষ্ট কত্রর যারা থপোদারী জীবন-যাপন 

করত্রত থচষ্টা কত্রর োত্রক, থসই সমি স্বােত-সংয়িষ্ট থলাকত্রদর 

সত্রেহজনক কাযতকলাত্রপর দ্বারা থকানও পয়বে িাম অপয়বে হত্রি থগত্রলও 

এই শুিভক্তগণই থয আবার তা পয়বে কত্ররন, থস সম্বত্রে থকান সত্রেহই 

থনই ।  

 ১.১৩.১১ –  িারকাবাসীলদর কুশে বজজ্ঞাসা –  
থহ য়পতৃবয, আপয়ন য়নিিই দ্বারকাি য়গত্রিয়ছত্রলন । থসই পয়বেিাত্রম আমাত্রদর 

বেুবােব এবং সুহৃদবগত যাদত্রবরা রত্রিত্রছন, যাাঁ রা পরত্রমশ্বর শ্রীকৃত্রষ্ণর থসবাি 

সদামি োত্রকন । আপয়ন য়নিিই তাাঁ ত্রদর থদত্রেত্রছন বা তাাঁ ত্রদর কো শুত্রন 

োকত্রবন । তাাঁ রা সকত্রল তাাঁ ত্রদর স্ব স্ব গৃত্রহ সুত্রে আত্রছন থতা ?  

তাৎপলযথর ববলশষ্ বদক – 

 য়বত্রেষ েব্দ ‘কৃষ্ণত্রদবতা’, অেতাৎ, যাাঁ রা পরত্রমশ্বর শ্রীকৃত্রষ্ণর থসবাি 

সদামি রত্রিত্রছন । 

 গৃলহ র্াক বলন র্াক সদা হবর বলে ডাক – য়বদুর গৃহতযাগ কত্ররয়ছত্রলন 

পরত্রমশ্বত্ররর থসবাি সবতত্রতাভাত্রব য়নত্রজত্রক উৎসগত করার জনয, য়কন্তু 

পাণ্ডত্রবরা এবং যাদত্রবরা সবতদাই শ্রীকৃত্রষ্ণর য়চোি মি োকত্রতন । তাই 

তাত্রদর শুি ভয়ক্ত মবয়েত্রষ্টয থকান পােতকয য়ছল না । গৃত্রহই োকুন অেবা 

গৃহতযাগ করুণ, শুি ভত্রক্তর প্রকৃত গুণ হত্রে থয, য়তয়ন সবতদাই 

শ্রীকৃত্রষ্ণর অনুকূল য়চোি মি োত্রকন, অেতাৎ, য়তয়ন সবতদাই শ্রীকৃষ্ণত্রক 

পরম পুরুত্রষািম ভগবান বত্রল যোেতভাত্রব অবগত োত্রকন ।  

 ১.১৩.১২ – ববদুলরর উত্তর –  

2 যসযাত্ম-বুয়িঃ কুণত্রপ য়ে-িাতুত্রক 

স্বিীঃ কলোয়দষু থভৌম ইজযিীঃ । 

যিীেত-বুয়িঃ সয়লত্রল ন কয়হত য়চজ্ 

জত্রনষব্য়ভত্রজ্ঞষু স এব থগা-েরঃ ।। (ভ াঃ ১০.৮৪.১৩) 
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এইভাত্রব িমতরাজ যুয়িয়ির প্রশ্ন করত্রল, মহাত্মা য়বদুর যদুবংে ধ্বংত্রসর সমাচার 

বযতীত, বযয়ক্তগতভাত্রব থযসব অয়ভজ্ঞতা য়তয়ন লাভ কত্ররয়ছত্রলন, তা ক্রমে 

বণতনা করত্রলন ।  

 ১.১৩.১৩ – যদুবংশ ধ্বংলসর সমাচার থগাপলনর কারন  

করুণামি মহাত্মা য়বদুর থকান সমিই পাণ্ডবত্রদর দুদত ো থদেত্রত পারত্রতন না । 

তাই য়তয়ন অয়প্রি আর অসহনীি এই র্টনার কো প্রকাে করত্রলন না । কারণ 

দুত্রযতাগায়দ আপনা হত্রতই আত্রস ।  

তাৎপলযথর ববলশষ্ বদক – 

 অবপ্রয় সতয – নীয়ত োস্ত্র অনুসাত্রর, অত্রনযর দুঃে হত্রত পাত্রর এমন অয়প্রি 

সতয বলা উয়চত নি । প্রকৃয়তর য়নিত্রম আপনা থেত্রকই দুঃে-দুদত ো 

আমাত্রদর ওপত্রর থনত্রম আত্রস, সুতরাং তা য়নত্রি প্রচার কত্রর তার তীব্রতা 

বৃয়ি করা কারও উয়চত নি । 

১৪-১৭ - ববদুলরর হবিনাপুলর অবস্থালনর 

উলেশয  
 

 ১.১৩.১৪ – থজযিয ভ্রাতা ধৃ্তরাষ্ট্র ও  অনযসকলের 

মঙ্গে সাধ্নালর্থ  ববদুলরর তর্ায় অবস্থান –  
এই মহাত্মা য়বদুর তাাঁ র জ্ঞায়ত-সম্প্রদাত্রির সকত্রলর কাত্রছ ঠিক থদবতুলয মানুত্রষর 

মত্রতাই সমাদৃত হত্রি য়কছুয়দন থসোত্রন রইত্রলন যাত্রত তাাঁ র থজযি ভ্রাতা 

িৃতরাত্রষ্ট্রর মত্রনাবৃয়ির মঙ্গলসািন করত্রত পাত্ররন এবং তার দ্বারা অনয সকত্রলরও 

প্রীয়তয়বিান করা যাি ।   

তাৎপলযথর ববলশষ্ বদক – 

 তাাঁ র প্রাসালদ অবস্থান করার প্রকৃত উলেশয – মহাত্মা য়বদুর 

ইয়তপূত্রবতই সংসার তযাত্রগর ব্রত গ্রহণ কত্ররয়ছত্রলন, এবং তাই য়তয়ন োয়নক 

জড়সুে থভাগ করার জনয তাাঁ র মপতৃক প্রাসাদভবত্রন প্রতযাবতত ন   

কত্ররনয়ন । কৃপাপরবে হত্রিই য়তয়ন যুয়িয়ির মহারাত্রজর অভযেতনা  গ্রহণ 

কত্ররয়ছত্রলন । আসত্রল তাাঁ র প্রাসাত্রদ অবস্থান করার প্রকৃত উত্রেেয য়ছল 

তাাঁ র অতযে য়বষিাসক্ত থজযি ভ্রাতা িৃতরাষ্ট্রত্রক উিার করা । 

 একাগ্রবচলত্ত শ্রবণ – যাাঁ রা তত্ত্ব-রষ্টা, তাাঁ ত্রদর কতত বয হত্রে অিঃপয়তত 

মানুষত্রদর উিার করা, এবং থসই উত্রেত্রেযই য়বদুর এত্রসয়ছত্রলন । তত্রব 

পারমায়েতক তত্ত্ব-জ্ঞাত্রনর আত্রলাচনা এতই মত্রনারম থয, য়বদুর যেন 

িৃতরাষ্ট্রত্রক উপত্রদে য়দয়েত্রলন, তেন পয়রবাত্ররর অনয সকত্রলও মিযত 

সহকাত্রর তাাঁ র কো শুত্রনয়ছত্রলন । এটিই পারমায়েতক উপলয়ির পন্থা । 

একাগ্রয়চত্রি থসই বাণী শ্রবণ করত্রত হি, এবং তত্ত্বরষ্টা মহাপুরুষ যেন 

থসই কো বত্রলন, তেন তা বি জীত্রবর সুপ্ত হৃদত্রি তত্ত্বজ্ঞাত্রনর সিার 

কত্রর । য়নরের শ্রবণ করার ফত্রল, মানুষ আত্ম-উপলয়ির শুি িত্রর 

উপনীত হত্রত পাত্রর ।   

 

 ১.১৩.১৫ – ববদুলরর পূবথ  ইবতহাস –   

মণূ্ডক মুয়নর দ্বারা অয়ভেপ্ত হত্রি য়বদুর যতয়দন েূরত্ব িারণ কত্রর য়ছত্রলন, থসই 

েতবষতবযাপী অযতমা পাপীত্রদর পাপকমত অনুসাত্রর যোযে দণ্ড য়বিাত্রনর জনয 

যমরাত্রজর পদায়ভয়ষক্ত হত্রিয়ছত্রলন ।   

 শ্রীে প্রভুপাদ প্রদত্ত শীষ্থক – “ববদুলরর ইবতকর্া” 

তাৎপলযথর ববলশষ্ বদক – 

 ববদুলরর প্রকৃত পবরচয় – এক েূরাণীর গত্রভত  জন্ম হওিার ফত্রল, য়বদুর 

তাাঁ র ভাই িৃতরাষ্ট্র এবং পাণু্ডর সাত্রে রাজবংোনুক্রত্রমর অংেীদার হওিা 

থেত্রকও প্রতযােযাত হন । তা হত্রল য়তয়ন িৃতরাষ্ট্র এবং মহারাজা যুয়িয়িত্ররর 

মত্রতা অমন জ্ঞানবান নৃপয়ত এবং ক্ষয়েিত্রদর তত্ত্বকো উপত্রদে থদবার 

পদ অয়িকার করত্রলন য়কভাত্রব ? 

 প্রর্ম উত্তর হত্রে থয, জন্মগতভাত্রব য়তয়ন একজন শুর, তা স্বীকার 

করত্রলও, থযত্রহতু য়তয়ন মমত্রেি ঋয়ষর প্রামাণয-সূত্রে পারমায়েতক তত্ত্বজ্ঞান 

লাভ করবার উত্রেত্রেয সংসার তযাগ কত্ররয়ছত্রলন এবং তাাঁ র কাত্রছ 

অপ্রাকৃত জ্ঞানসম্পত্রদ আত্রদযাপােভাত্রব য়েয়ক্ষত হত্রিয়ছত্রলন, তাই য়তয়ন 

আচাযত অেতাৎ পারমায়েতক য়েক্ষা গুরুর পদমযতাদা অয়িকাত্ররর সমূ্পণত থযাগয 

হত্রি ওত্রঠন । 

 শ্রীচচতনয মহাপ্রভুর য়নত্রদত ে অনুসাত্ররঃ-  

“য়কবা য়বপ্র, য়কবা নযাসী, েূর থকত্রন নি ।” 

থযই কৃষ্ণতত্ত্বত্রবিা থসই গুরু হি ।।’ 

‘ব্রাহ্মণ, য়কংবা েূর, গৃহস্থ য়কংবা সন্ন্যাসী, য়যয়নই হন, য়তয়ন যয়দ পারমায়েতক 

তত্ত্বজ্ঞান অেতাৎ ভগবৎ-য়বজ্ঞাত্রন পারদেী হন, য়তয়ন আচাযত বা গুরু হওিার 

থযাগয ।’  

 এমন য়ক সািারণ নীয়ত োস্ত্রায়দত্রতও (যা মহান্ রাজনীয়তয়বদ এবং 

নীয়তোস্ত্রয়বদ চাণকয পয়ণ্ডত সমেতন কত্রর থগত্রছন) বলা হত্রিত্রছ থয, থকউ 

েূত্রররও অিম জায়তকুত্রল জন্মগ্রহণ করত্রলও তাাঁ র কাছ থেত্রক য়েক্ষাগ্রহণ 

করত্রল থকান ক্ষয়ত হি না ।  

 বিতীয় উত্তর এই থয, য়বদুর প্রকৃতপত্রক্ষ েূর য়ছত্রলন না । মণূ্ডক মুয়নর 

অয়ভোত্রপ তাাঁ ত্রক একেত বছর তোকয়েত েূরত্ব িারণ করত্রত     

হত্রিয়ছল । য়তয়ন য়ছত্রলন দ্বাদে মহাজত্রনর অনযতম যমরাত্রজর অবতার ।  

যমরাত্রজর কতত বয হলঃ নারদ, ব্রহ্মা আয়দ অনযানয মহাজনত্রদর মত্রতা 

ভগবদ্ভয়ক্তর বাণী পৃয়েবীর মানুষত্রদর মত্রিয প্রচার করা । 

 যমরালজর ভগবৎ-মবহমা প্রচালরর ইচ্ছা – সদাচারী মানুষত্রদর থচত্রি 

দুষৃ্কতকারীত্রদর সংেযাই থবয়ে । তাই পরত্রমশ্বর ভগবাত্রনরই কতৃত ত্বািীত্রন 

য়নযুক্ত প্রয়তয়নয়িরূত্রপ অনযানয সমি থদবতাত্রদর থচত্রি অয়িক কাজ 

করত্রত হি । য়কন্তু য়তয়ন পরত্রমশ্বত্ররর ময়হমা প্রচার করত্রত থচত্রিয়ছত্রলন, 

এবং তাই পরত্রমশ্বত্ররর ইোি য়তয়ন মণূ্ডক মুয়নর দ্বারা অয়ভেপ্ত হত্রি 

পৃয়েবীত্রত য়বদুর রূত্রপ জন্মগ্রহণ কত্ররয়ছত্রলন এবং মহান ভত্রক্তর মত্রতা 

কঠিন কাজ কত্ররয়ছত্রলন ।  
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 ভগবান ও ভক্তলদর বচন্ময় মযথ াদা – বি জীবত্রদর উিার করার জনয 

পরত্রমশ্বর এবং তাাঁ র য়বয়ভন্ন্ প্রামাণয ভক্তত্রদর কেনও কেনও বহু 

য়নন্মিত্ররর প্রাণীত্রদর ভূয়মকা অবলম্বন করত্রত হি, য়কন্তু পরত্রমশ্বর এবং 

তাাঁ র শুি ভত্রক্তরা সবতদাই য়চন্মি মযতাদার িত্রর অয়িয়িত   োত্রকন । 

 বসদ্ধাে হত্রে এই থয, য়বদুর কেনই েূর য়ছত্রলন না, বরং য়তয়ন য়ছত্রলন 

য়বশুিতম থশ্রণীর ব্রাহ্মত্রণর থচত্রিও মহির । 

 ১.১৩.১৬– ভ্রাতালদর সহলযাবগতায় যুবধ্বিলরর শাবে 

রাজত্ব ও ঐশ্বযথ  থভাগ –  
মহারাজা যুয়িয়ির তাাঁ র রাজয জি কত্রর এবং তাাঁ র বংত্রের মহান্ ঐয়তহয অকু্ষণ্ণ 

রােবার উপযুক্ত এক থপৌত্রের জত্রন্মর দেতন লাভ করার পত্রর, োয়েত্রত রাজত্ব 

কত্ররয়ছত্রলন এবং তাাঁ র কয়নি ভ্রাতারা, যাাঁ রা য়ছত্রলন জনসািারত্রণর কাত্রছ 

সকত্রলই দক্ষ প্রোসক, তাাঁ ত্রদর সহত্রযায়গতা য়নত্রি য়তয়ন অসামানয ঐশ্বযত থভাগ 

কত্ররয়ছত্রলন ।  

 শ্রীে প্রভুপাদ প্রদত্ত শীষ্থক – “সুখী মহারাজ যুবধ্বির” 

 ১.১৩.১৭ – গৃহাসক্ত বযবক্তলদর উপর কালের প্রভাব –  

এবং গৃলহষু্ সক্তানাং প্রমত্তানাং তদীহয়া । 

অতযক্রামদববজ্ঞতঃ কােঃ পরমদুিরঃ ।। 

যাাঁ রা গৃহ-পয়রবার য়বষত্রি অতযে আসক্ত এবং সবতদাই থসই য়চোি মি োত্রক, 

পরম দুির অনে কাল অজ্ঞাতসাত্রর তাত্রদর অয়তক্রম কত্রর যাি ।  

 শ্রীে প্রভুপাদ প্রদত্ত শীষ্থক – “জ্ঞানান্ধ বদ্ধ জীব”  

তাৎপলযথর ববলশষ্ বদক – 

 ববকারগ্রি গৃহলস্থর বচোভাবনা – ‘আয়ম এেন সুেী; আমার সব য়কছুই 

ঠিকভাত্রব চলত্রছ; বযাত্রে আমার যত্রেষ্ট টাকা; আমার সোন-সেয়তত্রদর 

আয়ম এেন অত্রনক সম্পয়ি য়দত্রত পায়র; আয়ম এেন সফল হত্রিয়ছ; গয়রব 

য়ভোয়র সন্ন্যাসীরা ভগবাত্রনর ওপর ভরসা কত্রর, য়কন্তু তারা আমার কাত্রছ 

য়ভক্ষা করত্রত আত্রস; অতএব আয়ম পরত্রমশ্বর ভগবাত্রনর থচত্রিও বড়’ । 

বহমান অনে কাত্রলর প্রয়ত অে হত্রি োত্রক থয য়বকারগ্রি আসক্ত গৃহস্থ, 

তাত্রক থয সব য়চোভাবনা আয়বষ্ট কত্রর রাত্রে, এগুয়ল তারই মত্রিয  

কত্রিকটি । 

 সুতরাং য়নতয, োশ্বত জীত্রবর পত্রক্ষ জড় জগত্রতর থয থকান সুে-স্বেেয 

যা য়নতয জীবত্রনর য়নিিতা থদি না, তা সমূ্পণত মািামি । 

 পরমানে বুভুকু্ষ – প্রকৃত পরমােতবাদীরা এই পরমানে আস্বাদত্রনর জনয 

বুভুকু্ষ হত্রি োত্রকন এবং বুভুকু্ষ মানুষ োদয ছাড়া জীবত্রনর আর থকান 

সুে-স্বােত্রেযর মািযত্রম তৃপ্ত হত্রত পাত্রর না, থতময়নই য়যয়ন য়নতয োশ্বত 

আনত্রের জনয বুভুক্ষ হত্রি আত্রছন, য়তয়ন কেনই থকান প্রকার জড় সুত্রের 

মািযত্রম তৃপ্ত হত্রত পাত্ররন না ।  

 উপলদশ পাত্র – এই থিাত্রক থয উপত্রদে থদওিা হত্রিত্রছ, তা মহারাজ 

যুয়িয়ির অেবা তাাঁ র ভ্রাতা বা মাতার প্রয়ত প্রত্রযাজয নি । িৃতরাত্রষ্ট্রর মত্রতা 

বযয়ক্তর পত্রক্ষই এগুয়ল প্রত্রযাজয, কারণ তাাঁ ত্রক উপত্রদে দাত্রনর জনযই 

য়বদুর য়বত্রেষভাত্রব এত্রসয়ছত্রলন । 

১৮-২৮ -  ধৃ্তরালষ্ট্রর প্রবত ববদুলরর কল ার 

বাকয    
 

 ১.১৩.১৮ – ধৃ্তরালষ্ট্রলক গৃহতযালগর জনয ববদুলরর 

পরামশথ  –  
মহাত্মা য়বদুর এই সমি য়বষত্রি অবগত য়ছত্রলন, এবং তাই য়তয়ন িৃতরাষ্ট্রত্রক 

বলত্রলন, থহ রাজন্, েীঘ্র আপয়ন এোন থেত্রক থবয়রত্রি পড়ুন । আর য়বলম্ব 

করত্রবন না । থদেুন, মহাভি য়কভাত্রব আপনাত্রক আেন্ন্ করত্রছ ।   

 শ্রীে প্রভুপাদ প্রদত্ত শীষ্থক – “ধৃ্তরালষ্ট্রর প্রবত ববদুলরর 

উপলদশ”  

 ১.১৩.১৯ – মহাকাে ভগবালনরই রূপ, থকউই তাাঁ র 

প্রবতকার করলত পালর না –  
এই জড় জগত্রতর থকানও মানুত্রষর দ্বারা এই ভিাবহ পয়রয়স্থয়তর প্রয়তকার হত্রত 

পাত্রর না । থহ প্রভু, পরম পুরুত্রষািম ভগবানই মহাকালরূত্রপ আমাত্রদর 

সকত্রলর সমু্মত্রে উপয়স্থত হত্রিত্রছন ।  

 শ্রীে প্রভুপাদ প্রদত্ত শীষ্থক – “কালের প্রভাব”  

তাৎপলযথর ববলশষ্ বদক –  

 বাধ্থকয বক ? – য়নমতম কাত্রলর হুকুমনামাি মৃতুযর আগমন হত্রল তারই 

য়বজ্ঞয়প্ত হল বািতকয, এবং মহাকাত্রলর হুকুমনামা য়কংবা চরম য়বচার গ্রহণ 

না কত্রর প্রতযােযান করত্রত থকউই পাত্রর না । 

 ভগবানই হত্রলন মৃতুযর অয়ভন্ন্ রূপ এই কো পরত্রমশ্বর স্বিং ভগবদ গীতাি 

(১০/৩৪) বযক্ত কত্ররত্রছন । 

 ১.১৩.২০ – মহাকালের প্রভাব- প্রাণসহ সমিবকেু 

সমপথণ করলত হয় – 
থয-ই মহাকাত্রলর দ্বারা প্রভাবগ্রি হি, তাত্রক অবেযই তার সবতাত্রপক্ষা য়প্রি 

প্রাণই সমপতণ করত্রত হি, এবং িন-সম্পদ, মান মযতাদা, সোন-সেয়ত, জয়ম 

বায়ড় এই সত্রবর মত্রতা অনযানয য়জয়নত্রসর কো আর বলার কী আত্রছ ! 

তাৎপলযথর ববলশষ্ বদক – 

 এক য়বরাট ভারতীি মবজ্ঞায়নক, য়যয়ন পয়রকল্পনা রচনার বযাপাত্রর বযি 

োকত্রতন, য়তয়ন পয়রকল্পনা কয়মেত্রনরই এক দরকায়র সভাি থযাগদান 

করত্রত যাওিার সমি, অকস্মাৎ অপ্রয়তহত অনে মহাকাত্রলর আহ্বাত্রন 

তাাঁ ত্রক জীবন, স্ত্রী, পুে, িন-সম্পদ, জয়ম বায়ড় ইতযায়দ সব য়কছু সমপতণ 

কত্রর চত্রল থযত্রত হি । 
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 সুতরাং য়সিাে হত্রে এই থয, কাত্রলর প্রভাব অয়তক্রম করত্রত পাত্রর, 

এমন থকানও েয়ক্তমান জীবসিা ব্রহ্মাত্রণ্ডর মত্রিয থনই । বহু কয়ব কাত্রলর 

প্রভাব য়নত্রি আত্রক্ষপ কত্রর কয়বতা য়লত্রেত্রছন । 

 ১.১৩.২১ – ধৃ্তরালষ্ট্রর অসহায় পবরবস্থবত- 

আপনার য়পতা, ভ্রাতা, বেু, পুেবগত সকত্রলই মৃত এবং প্রিাত। আপয়ন য়নত্রজও 

আপনার জীবত্রনর থবয়ের ভাগ সমি অয়তবায়হত কত্ররত্রছন, আপনার থদহ এেন 

জরাগ্রি, এবং আপয়ন অত্রনযর গৃত্রহ বাস করত্রছন ।  

তাৎপলযথর ববলশষ্ বদক – 

 পরত্রমশ্বর ভগবান রক্ষা না করত্রল থকানও বেু, থকানও সোন-সেয়ত, 

থকানও য়পতা, থকানও ভাই, থকানও রাষ্ট্র এবং অনয থকউই মানুষত্রক 

রক্ষা করত্রত পাত্রর না । 3 

 ১.১৩.২২ – বাধ্থলকযর সতকথ বাণী – 
আপয়ন জন্মকাল থেত্রকই অে, এবং সম্প্রয়ত আপনার শ্রবণেয়ক্তও হ্রাস 

থপত্রিত্রছ । আপনার সৃ্ময়তেয়ক্ত দুবতল হত্রি পত্রড়ত্রছ, এবং বুয়িভ্রংে হত্রে । 

আপনার দেরায়জ জীণত হত্রিত্রছ, আপনার যকৃত্রতর ত্রুটি র্ত্রটত্রছ এবং আপনার 

কায়ের সত্রঙ্গ সেত্রব্দ কফ য়নগতত হত্রে । 

 শ্রীে প্রভুপাদ প্রদত্ত শীষ্থক – “বাধ্থলকযর সতকথ বাণী”    

তাৎপলযথর ববলশষ্ বদক – 

 ক্ষণস্থায়ী থদহ বনলয় বচরস্থায়ী বলোবলির প্রলচিা – য়কন্তু মূেত 

মানুত্রষরা এই নশ্বর থদহটিত্রক য়নত্রি স্থািী বত্রোবি করত্রত চাি, এবং মত্রন 

কত্রর থয, তাত্রদর িন-সম্পদ, সোন-সেয়ত, সমাজ, থদে ইতযায়দ তাত্রদর 

রক্ষা করত্রব । এই িরত্রনর বুয়িভ্রষ্ট িারণা য়নত্রি, তারা সমি অয়নতয 

আত্রিাজত্রন এত বযি হত্রি পত্রড় থয, তারা সমূ্পণতভাত্রব ভুত্রল যাি, 

একয়দন তাত্রদর এই নশ্বর থদহটিত্রক তযাগ কত্রর আর একটি নতুন থদহ 

িারণ করত্রত হত্রব, এবং তেন এই থদহটিত্রক য়নত্রি আর একটি সমাজ, 

বেু-বােব, আত্মীি-স্বজত্রনর আত্রিাজন করত্রত হত্রব, এবং অবত্রেত্রষ 

আবার য়বনষ্ট হত্রি থযত্রত হত্রব । 

 ১.১৩.২৩ – ভীলমর দয়ায় থপাষ্া কুকুলরর মত জীবন –  

আহা, থকানও জীত্রবর থবাঁত্রচ োকার আো কী বলবতী ! যোেতই, আপয়ন ঠিক 

একটা থপাষা কুকুত্ররর মত্রতাই থবাঁত্রচ রত্রিত্রছন আর ভীত্রমর থদওিা উয়েষ্ট অন্ন্ 

গ্রহণ করত্রছন ।  

তাৎপলযথর ববলশষ্ বদক – 

 সাধু্র কাজ – রাজাত্রদর য়কংবা য়বিোলী থলাকত্রদর অনুগ্রত্রহ সুত্রে-

স্বােত্রেয থবাঁত্রচ োকার উত্রেত্রেয থকানও সািু বযয়ক্তর পত্রক্ষ কেনই 

তাত্রদর থতাষাত্রমাদ করা উয়চত নি । গৃহস্থত্রদর কাত্রছ জীবত্রনর নি সতয 

বযক্ত করাই থকান সািুর কাজ, যাত্রত তারা জড় অয়িত্রত্বর মাত্রে থোচনীি 

জীবনিারা সম্পত্রকত  কাণ্ড জ্ঞান অজত ন করত্রত পাত্রর । 

                                                                 
3 বালসয থনহ েরণং য়পতত্ররৌ নৃয়সংহ 

নাতত সয চাগদম্ উদেয়ত মজ্জত্রতা থনৌঃ । 

 মানব থদহ, এক ববলশষ্ সুলযাগ –  য়নত্রবািত মূেত মানুষ যাত্রন না থয, 

একটা কারাদত্রণ্ডর য়বত্রেষ থমিাদ কাটাত্রনার জনযই তাত্রক োরীয়রক 

অয়িত্রত্বর একটা য়বত্রেষ থমিাদ বরাে করা হত্রিত্রছ, এবং মানব-েরীরটা 

বরাে করা হত্রিত্রছ বহু বহু জন্ম-মৃতুযর পত্রর, একটা সুত্রযাত্রগর মত্রতা, 

যাত্রত আত্ম-উপলয়ির মািযত্রম আপন আলি ভগবিাত্রম য়ফত্রর থযত্রত 

পারা যাি ।   

 ১.১৩.২৪ – ধৃ্তরালষ্ট্রর পূবথ  কৃত-কুকমথ  – 
যাত্রদর আপয়ন অয়িত্রত য়নত্রক্ষপ কত্রর এবং য়বষ প্রত্রিাত্রগ হতযা করত্রত থচষ্টা 

কত্ররয়ছত্রলন, তাত্রদর দায়ক্ষত্রণয য়নভত র কত্রর অিঃপয়তত জীবন যাপন করবার 

থকানও প্রত্রিাজন থনই । আপয়ন তাত্রদর স্ত্রীত্রদরও একজনত্রক অপমায়নতা 

কত্ররয়ছত্রলন এবং তাত্রদর রাজয ও িন-সম্পদ অপহরণ কত্রর য়নত্রিয়ছত্রলন ।  

তাৎপলযথর ববলশষ্ বদক – 

 কারও পত্রক্ষ মানব জীবত্রনর থেষ পযতে পায়রবায়রক গাহত স্থয জীবন িারাি 

য়লপ্ত হত্রি োকা অিঃপতত্রনর জর্নযতম দৃষ্টাে এবং এই মুহূত্রতত ও ঐ 

িরত্রনর িৃতরাষ্ট্রত্রদর য়েয়ক্ষত কত্রর থতালার উত্রেত্রেয য়বদুরত্রদর একাে 

প্রত্রিাজন রত্রিত্রছ ।  

 ১.১৩.২৫ – পুরালনা থপাশালকর নযায় কাপথণয দুি এই 

থদলহর জরা ও ক্ষয় বনবিত-   

মৃতুযবরত্রণ আপনার অয়নো সত্রত্ত্বও এবং মান-মযতাদা নষ্ট কত্রর থবাঁত্রচ োকার 

জনয আপনার আকাঙ্ক্ষা োকত্রলও, আপনার কাপতণযদুষ্ট থদহটি অবেযই একটা 

পুরত্রনা থপাোত্রকর মত্রতা জরাগ্রি এবং ক্ষিপ্রাপ্ত হত্রব ।   

তাৎপলযথর ববলশষ্ বদক – 

 কৃপণসয য়জজীয়বত্রষাঃ কোগুয়ল তাৎপযতপূণত । দুই থশ্রণীর মানুষ আত্রছ ।  

 একজনত্রক বলা হি কৃপণ,  

 আর অনযজনত্রক বলা হি ব্রাহ্মণ ।  

 কৃপণ তার জড় থদহটির 

যোেত মূলযই থবাত্রে না ।  

 কৃপণ তার জড় থদহটির ভ্রাে 

মূলযত্রবাি য়নত্রি প্রাণপণ 

েয়ক্ত য়দত্রি  ইয়িিসুে 

উপত্রভাগ করত্রত চাি, এবং 

বৃি বিত্রসও ডাক্তারী 

য়চয়কৎসা বা অনয য়কছুর 

সাহাত্রযয যুবক হত্রি োকত্রত 

ইো কত্রর । 

 য়কন্তু প্রকৃত ব্রাহ্মত্রণর তাাঁ র 

য়নত্রজর আত্মসিার এবং 

জড় থদহটির যোেত 

মূলযত্রবাি আত্রছ ।   

 

 

 ১.১৩.২৬– ধ্ীর’ থক?  

তাাঁ ত্রকই িীর বলা হি য়যয়ন থকান অজ্ঞাত দূরত্রদত্রে চত্রল যান, এবং সমি দায়িত্ব 

থেত্রক মুক্ত হত্রি, জড় থদহটি যেন অবযবহাযত হত্রি পত্রড় তেন তা তযাগ কত্ররন। 

 শ্রীে প্রভুপাদ প্রদত্ত শীষ্থক – ধ্ীর প্রশাে পুরুষ্   

তপ্তসয তৎ-প্রয়তয়বয়িযত ইহাঞ্জত্রসষ্টস্ 

তাবদ য়বত্রভা তনুভৃতাং ত্বদুত্রপয়ক্ষতানাম্ ।। (ভাঃ ৭.৯.১৯) 
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তাৎপলযথর ববলশষ্ বদক –  

 ‘ধ্ীর’ মাত্রন অয়বচয়লত; যত্রেষ্ট প্রত্ররাচনা সত্রত্ত্বও য়যয়ন য়বচয়লত হন না । 

স্ত্রী-সোনায়দর সাত্রে থেহ-ভালবাসার সম্পকত  োকার ফত্রল মানুষ তার 

সুে-স্বােেযমি পায়রবায়রক জীবনিারা তযাগ করত্রত পাত্রর না । সংসার-

পয়রবাত্ররর প্রয়ত এই িরত্রনর অত্রহতুক থেহ-মমতার দ্বারা আত্ম উপলয়ির 

প্রয়তবেকতা সৃয়ষ্ট হত্রি োত্রক, এবং যয়দ থকউ ঐ িরত্রনর সম্পকত  

এত্রকবাত্ররই ভুত্রল থযত্রত পাত্রর, তত্রব তাত্রক বলা হি অয়বচল, অেতাৎ      

িীর । 

 থসবাভাত্রবর অপ্রাকৃত পারমায়েতক অনুভূয়ত জায়গত্রি থতালার সাহাত্রযযই 

পরত্রমশ্বর ভগবাত্রনর শ্রীচরণপত্রে আেয়রক আত্মসমপতণ সম্ভব হি । 

 ১.১৩.২৭– নলরাত্তম – 

য়যয়ন য়নত্রজর উত্রদযত্রগ বা অত্রনযর কাছ থেত্রক শুত্রন আত্মজ্ঞানসম্পন্ন্ হত্রি ওত্রঠন 

এবং এই জড় জগত্রতর অলীক মািা আর দুঃে-দুদত ো উপলয়ি কত্ররন, এবং 

তাই গৃহতযাগ কত্রর পয়রপূণতভাত্রব তাাঁ র হৃয়দয়স্থত পরম পুরুষ ভগবান শ্রীহয়রত্রত 

ভরসা রাত্রেন, সুয়নয়িতভাত্রব য়তয়নই সত্রবতািম মানবসিা ।   

 শ্রীে প্রভুপাদ প্রদত্ত শীষ্থক – “নলরাত্তম”  

তাৎপলযথর ববলশষ্ বদক – 

 য়তন থশ্রণীর পরমােতবাদী আত্রছন, তাাঁ রা হত্রলন,  

 ধ্ীর, অেতাৎ য়যয়ন পয়রবার পয়রজনত্রদর সঙ্গ থেত্রক য়বয়েন্ন্ 

হত্রিও য়বচয়লত নন,  

 হতাোেন্ন্ ভাবাত্রবগ য়নত্রি থকানও সন্ন্যাসী, এবং  

 নলরাত্তম – পরত্রমশ্বর ভগবাত্রনর য়নিাবান ভক্ত, য়যয়ন শ্রবণ ও 

কীতত ত্রনর মািযত্রম ভগবদ-ত্রচতনা জায়গত্রি থতাত্রলন এবং 

হৃয়দয়স্থত পরম পুরুষ ভগবাত্রন সমূ্পণত ভরসা থরত্রে গৃহতযাগ 

কত্ররন । 

 হতাশা থর্লক উদ্ভূত মবরাগয – ভাবিারাটি এই থয, জড় জগত্রত 

হতাোেন্ন্ জীবত্রনর অনুভূয়ত অজত ত্রনর পত্রর, তযাগ-চবরাত্রগযর সন্ন্যাস 

জীবন গ্রহণ করত্রল থসটা আত্ম-উপলয়ির পত্রে অগ্রগয়তর থসাপান হত্রত 

পাত্রর ।  

 ভগবালনর ওপলর ভরসা – তত্রব মুয়ক্তপত্রের সােতক য়সয়িলাভ র্ত্রট 

োত্রক তেনই, যেন মানুষ প্রত্রতযত্রকর হৃদত্রি য়বরাজমান পরমাত্মারূত্রপ 

পরম পুরুত্রষািম ভগবাত্রনর ওপত্রর সমূ্পণত ভরসা রােত্রত অভযি হত্রি 

ওত্রঠ ।  

 ঐকাবেকতার অনুপাত – অতএব শুি ভত্রক্তর সায়ন্ন্ত্রিযই ভগবাত্রনর 

য়দবয নাম, গুণ, লীলা, পয়রকর, মবয়েষ্টয ইতযায়দ সম্বত্রে শ্রবণ ও কীতত ন 

কত্রর ভগবদ্ভয়ক্তর অনুেীলন করা উয়চত, এবং এই অনুেীলন ভত্রক্তর 

লক্ষয লাত্রভর ঐকায়েকতার অনুপাত অনুসাত্রর তার ভগবৎ-ত্রচতনাত্রক 

জাগ্রত করত্রত সাহাযয করত্রব ।  

 ১.১৩.২৮– বনকটবতী কবেকালের আগমন বাতথ া –  

অতএব আপয়ন অনুগ্রহ কত্রর আপনার আত্মীি-স্বজনত্রদর অজ্ঞাতসাত্রর উির 

য়দত্রক গমন করুন, কারণ েীঘ্র এমন একটি সমি আসত্রছ, যার প্রভাত্রব মানুষত্রদর 

সদ গুণাবলী নষ্ট হত্রি যাত্রব । 

তাৎপলযথর ববলশষ্ বদক – 

 কয়লযুত্রগর আগমত্রনর পূত্রবতই তাাঁ ত্রক গৃহতযাগ করার উপত্রদে থদওিা 

হত্রিয়ছল, কারণ য়বদুত্ররর অমূলয উপত্রদত্রের প্রভাত্রব থয পয়রত্রবে সৃয়ষ্ট 

হত্রিয়ছল, তা অয়ত দ্রুত আসন্ন্ কয়লযুত্রগর প্রভাত্রব নষ্ট হত্রি যাওিার 

সম্ভাবনা য়ছল ।  

 সািারণ মানুত্রষর পত্রক্ষ নত্ররািম হওিা, বা সবতত্রতাভাত্রব শ্রীকৃত্রষ্ণর 

েরণাগত হওিা সম্ভব নি । ভগবদ গীতার (৭.২৮) বলা হত্রিত্রছ, থয মানুষ 

সমূ্পণতরূত্রপ পাপমুক্ত হত্রিত্রছন, য়তয়নই থকবল সবতত্রতাভাত্রব পরত্রমশ্বর 

ভগবান শ্রীকৃত্রষ্ণর েরণাগত হত্রত পাত্ররন ।  

 িলর িলর উন্ন্বত – য়বদুর িৃতরাষ্ট্রত্রক উপত্রদে য়দত্রিয়ছত্রলন, তাাঁ র পত্রক্ষ 

যয়দ প্রেত্রমই সন্ন্যাসী বা নত্ররািম হওিা সম্ভব না হি, তা হত্রল য়তয়ন থযন 

অেত িীর হন । য়নরের পরমােত লাত্রভর প্রিাস করার ফত্রল মানুষ িীর ির 

থেত্রক নত্ররািম িত্রর উন্ন্ীত হত্রত পাত্ররন ।  

২৯-৩৭ - ধৃ্তরাষ্ট্র, গান্ধারী এবং ববদুলরর 

গৃহতযাগ এবং যুবধ্বিলরর থশাক  
 

 ১.১৩.২৯– সাধু্সলঙ্গর প্রভাব - ধৃ্তরালষ্ট্রর থদহতযাগ –   

এইভাত্রব তাাঁ র কয়নি ভ্রাতা য়বদুর কতৃত ক উপয়দষ্ট হত্রি আজমীঢ় বংেজ মহারাজ 

িৃতরাষ্ট্র আিযায়ত্মক জ্ঞান (প্রজ্ঞা) লাভ কত্রর য়চত্রির দৃঢ়তার দ্বারা আত্মীিবত্রগতর 

য়নয়বড় থেহপাে য়ছন্ন্ কত্রর গৃহ থেত্রক মুয়ক্তলাত্রভর পত্রে বয়হগতত হত্রলন ।   

 শ্রীে প্রভুপাদ প্রদত্ত শীষ্থক – “ধৃ্তরালষ্ট্রর গৃহতযাগ” 

তাৎপলযথর ববলশষ্ বদক – 

 সাধু্মুলখ শ্রবণ – তাই োত্রস্ত্র য়নত্রদত ে থদওিা হত্রিত্রছ, অনয সমি সঙ্গ 

পয়রতযাগ কত্রর থকবলমাে সািুর সঙ্গ করা উয়চত, এবং তার ফত্রল সািুর 

শ্রীমুেয়নঃসৃত বাণী শ্রবণ কত্রর জড় জগত্রতর মািার বেন য়ছন্ন্ করা যাি ।  

 মায়াময় জগৎ – প্রকৃতপত্রক্ষ এই জড় জগৎ হত্রে একটি মহামািা, 

কারণ এোত্রন সব য়কছুই বািব সতয বত্রল মত্রন হত্রলও পর মুহূত্রতত ই তা 

সমুত্ররর বুদ বুত্রদর মত্রতা য়ময়লত্রি যাি । আকাত্রের থমর্ত্রক য়নঃসত্রেত্রহ 

বািব বত্রল মত্রন হি, কারণ তার থেত্রক বৃয়ষ্ট হি, এবং থসই বৃয়ষ্টর ফত্রল 

কত অস্থািী সবুজ গাছপালার জন্ম হি, য়কন্তু চরত্রম সব য়কছুই অেয়হত ত 

হত্রি যাি —থমর্, বৃয়ষ্ট এবং উয়দ্ভদ, সবই যোসমত্রি লুপ্ত হত্রি যাি । য়কন্তু 

আকাে োত্রক, এবং আকাত্রের বুত্রক য়বয়ভন্ন্ রকত্রমর থজযায়তষ্কমণ্ডলী 

য়চরকাল য়বরাজমান োত্রক ।  

 থতমনই, পরম সতয আকাত্রের মত্রতা য়চরকাল য়বরাজমান োত্রক, 

য়কন্তু অয়নতয থমত্রর্র মত্রতা, মািা আত্রস এবং য়ময়লত্রি যাি । মূেত 
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জীবসিারা অয়নতয থমত্রর্র দ্বারা আকৃষ্ট হি, য়কন্তু বুয়িমান মানুত্রষরা 

মবয়চেযময়ণ্ডত য়নতয োশ্বত আকাত্রের প্রয়ত অনুরক্ত োত্রক ।  

 ১.১৩.৩০– পবতব্রতা গান্ধারীর পবতঅনুগমন –   

যুত্রি তীব্র আর্াত পাওিা সত্রত্ত্বও প্রোেয়চি থযািার মত্রতা সন্ন্যাসদণ্ড 

অবলম্বনকারী সন্ন্যাসীত্রদর আনেদািক থয য়হমালি পবততমালা, থসই অয়ভমুত্রে 

তাাঁ র পয়তত্রক গমন করত্রত থদত্রে গাোররাজ সুবত্রলর কনযা পয়তব্রতা সাধ্বী 

গাোরী তাাঁ র অনুগায়মনী হত্রলন ।   

তাৎপলযথর ববলশষ্ বদক – 

 সন্ন্যাস আশ্রত্রমর প্রতীক স্বরূপ সন্ন্যাসীরা একটি দণ্ড গ্রহণ কত্ররন ।  

মায়াবাদী সন্ন্যাসী মবষ্ণব সন্ন্যাসী 

 শ্রীপাদ শঙ্করাচালযথর 

থনতৃলত্ব মায়াবাদী দশথন 

অনুসরণ কলরন । 

 একদণ্ড গ্রহণ কলরন । 

 তাাঁ লদর বো হয় একদণ্ডী 

স্বামী । 

 তাাঁ রা সাধ্ারণত 

বহমােলয়র প্রবত আসক্ত  

 মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা 

হলচ্ছন ধ্ীর । 

 মবষ্ণব দশথন অনুসরণ 

কলরন । 

 তাাঁ রা বত্রদণ্ড গ্রহণ কলরন 

 তাাঁ লদর বো হয় বত্রদণ্ডী 

স্বামী । 

 তাাঁ রা বৃোবন অর্বা 

জড়ন্ন্ার্পুরীর প্রবত 

আকৃি হন । 

 মবষ্ণব সন্ন্যাসীরা হলচ্ছন 

নলরাত্তম । 

 মহারাজ িৃতরাষ্ট্রত্রক িীর হত্রত উপত্রদে থদওিা হত্রিয়ছল, কারণ তাাঁ র 

পত্রক্ষ কেত্রনা নত্ররািম হওিা সম্ভব য়ছল না ।  

 ১.১৩.৩১– সন্ধযাবেনাবদ থশলষ্ যুবধ্বিলরর প্রসালদ 

প্রলবশ ও তাাঁ লদর অনুপবস্থবতর অবগবত –   

অজাতেত্রু যুয়িয়ির মহারাজ সেযা-বেনায়দ য়ক্রিা এবং থহামায়দ কাযত সমাপন 

কত্রর য়তল, গাভী, ভূয়ম ও রত্নায়দর দ্বারা ব্রাহ্মণত্রদর প্রণয়ত য়নত্রবদন কত্রর ও 

গুরুজনত্রদর বেনা করার জনয প্রাসাত্রদ প্রত্রবে কত্রর থসোত্রন য়পতৃবয য়বদুর ও 

িৃতরাষ্ট্র এবং সুবল-তনিা গাোরীত্রক থদেত্রত থপত্রলন না ।  

তাৎপলযথর ববলশষ্ বদক – 

 গৃহলস্থর কতথ বয হত্রে ঊষাকাত্রল রু্ম থেত্রক উত্রঠ োন কত্রর বেনা 

সহকাত্রর শ্রীয়বগ্রত্রহর আরািনা করা, যজ্ঞায়িত্রত আহুয়ত য়নত্রবদন করা, 

ব্রাহ্মণত্রদর েসয, গাভী, ভূয়ম, স্বণত ইতযায়দ দান করা, এবং অবত্রেত্রষ 

গুরুজনত্রদর যোযে শ্রিা প্রণাম য়নত্রবদন করা ।  

 আধু্বনক যুলগর গৃহস্থলদর জীবনধ্ারা অনয রকম, তারা অত্রনক থবলাি 

রু্ম থেত্রক ওত্রঠ এবং তারপর োনায়দ থেৌচয়ক্রিা এবং উয়িয়েত 

িমতাচরণগুয়ল না কত্ররই য়বছানাি বত্রস চা োি । গৃহস্থ য়েশুরাও তাত্রদর 

য়পতামাতার আচরত্রণরই অনুকরণ কত্রর, এবং তাই সমি সমাজ 

নরকগামী অিঃপতত্রনর পত্রে দ্রুত থনত্রম চত্রল । যয়দ তারা সািু সঙ্গ না 

কত্রর, তা হত্রল তাত্রদর কাছ থেত্রক ভাল য়কছু আো করা যাি না । 

 ১.১৩.৩২ – ধৃ্তরালষ্ট্রর অবস্থান সম্পলকথ  সঞ্জলয়র বনকট 

যুবধ্বিলরর বজজ্ঞাসা –  
                                                                 
4 য়বষিা য়বয়নবতত ত্রে য়নরাহারসয থদয়হনঃ । 

উয়দ্বিয়চি যুয়িয়ির থসোত্রন সঞ্জিত্রক সমুপয়বষ্ট থদত্রে য়জজ্ঞাসা করত্রলন - থহ 

সঞ্জি, আমাত্রদর বৃি এবং অে য়পতৃবয থকাোি ?  

 ১.১৩.৩৩ – ববদুর ও গান্ধারীর ববষ্লয় প্রশ্ন; যুবধ্বিলরর 

বনলজর উপর থদাষ্ালরাপ –   

আমাত্রদর পরম আত্মীি েুিতাত য়বদুর এবং হত-পুে থোককাতরা মাতা 

গাোরীই বা থকাোি য়গত্রিত্রছন ? আমার থজযিতাত িৃতরাষ্ট্র তাাঁ র পুে এবং 

থপৌেত্রদর মৃতুযত্রত অতযে য়বরহকাতর । য়নঃসত্রেত্রহ আয়ম অতযে অকৃতজ্ঞ । 

য়তয়ন য়ক আমার থসই অপরাত্রি য়নদারুণ কু্ষি হত্রি তাাঁ র পত্নীসহ গঙ্গাি 

আত্ময়বসজত ন য়দত্রলন ? 

তাৎপলযথর ববলশষ্ বদক – 

 এইটিই সজ্জন ভগবদ্ভলক্তর প্রকৃবত । থকান ভগবদ্ভক্ত কেত্রনা অত্রনযর 

থদাষ থোাঁ ত্রজন না, থকবল য়নত্রজর থদাষ-ত্রুটিগুয়লই থোাঁ ত্রজন এবং 

এইভাত্রব যতদূর সম্ভব য়নত্রজত্রক সংত্রোিন কত্ররন ।  

 ১.১৩.৩৪– বপতৃহীন বশশুলদর প্রবত দুই বপতৃলবযর 

সুরক্ষার কর্া স্মরণ –   

যেন আমাত্রদর য়পতা পাণু্ড েযযাগত হত্রলন, এবং আমরা সকত্রল য়নতাে য়েশু, 

তেন এই দুই য়পতৃবয আমাত্রদর সকল প্রকার দুত্রযতাগ থেত্রক রক্ষা কত্ররয়ছত্রলন । 

তাাঁ রা সকল সমত্রি য়ছত্রলন আমাত্রদর মঙ্গলমি শুভাকাঙ্ক্ষী । হাি, তাাঁ রা এোন 

থেত্রক থকাোি থগত্রলন ?  

 ১.১৩.৩৫– ববরহকাতর সঞ্জলয়র যর্াযর্ প্রতুযত্তর 

প্রদালন অক্ষমতা –   

সূত থগাস্বামী বলত্রলন - তাাঁ র প্রভু িৃতরাষ্ট্রত্রক না থদত্রে য়বরহকাতর সঞ্জি দিা 

এবং থেহজয়নত য়বকলতা থহতু অতযে কাতর হওিাি মহারাজ যুয়িয়িত্ররর থসই 

প্রত্রশ্নর যোযে প্রতুযির প্রদান করত্রত পারত্রলন না । 

তাৎপলযথর ববলশষ্ বদক – 

 বতত মান জীবনিারা তযাগ কত্রর উন্ন্ততর এক জীবনচযতা সম্বত্রে সমূ্পণতরূত্রপ 

য়নয়িত না হত্রল, বতত মান জীবন তযাগ কত্রর য়নছক কৃয়েম থবে িারণ 

করত্রল বা গৃহ থেত্রক বাইত্রর বসবাস করত্রলই থকউ সন্ন্যাস আশ্রত্রম টিত্রক 

োকত্রত পাত্রর না ।  4 

 ১.১৩.৩৬– বুবদ্ধর িারা মনলক সংযত কলর সঞ্জলয়র 

প্রতুযত্তর প্রদান শুরু –   

প্রেত্রম য়তয়ন িীত্রর িীত্রর তাাঁ র বুয়ির দ্বারা মনত্রক সংযত কত্রর, তারপর তাাঁ র দুই 

হাত য়দত্রি থচাত্রের জল মুত্রছ এবং তাাঁ র প্রভু িৃতরাত্রষ্ট্রর চরণযুগল িযান করত্রত 

করত্রত, অজাতেত্রু মহারাজ যুয়িয়িরত্রক প্রতুযির য়দত্রত শুরু করত্রলন ।   

 ১.১৩.৩৭ – তাাঁ লদর অবস্থান ও অবভপ্রায় সম্বলন্ধ 

অজ্ঞাত ও ববিত সঞ্জয় –  
সঞ্জি বলত্রলন-ত্রহ কুরুবংত্রের বংেির, আপনার দুই য়পতৃবয এবং গাোরীর 

অয়ভপ্রাি য়কছুই আয়ম জায়ন না । থহ মহাবাত্রহা, আয়ম থসই মহাত্মাগণ কতৃত ক 

বয়িত হত্রিয়ছ ।  

রসবজত ং রত্রসাঽপযসয পরং দৃষ্টবা য়নবতত ত্রত ।। (গীতা ২.৫৯)  



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

12 
 

তাৎপলযথর ববলশষ্ বদক – 

 মহাত্মারাও বক প্রবিনা কলরন ? – মহাত্মারা থয প্রবিনা করত্রত 

পাত্ররন, থসকো শুনত্রত থযন থকমন আিযত লাত্রগ, য়কন্তু মহৎ উত্রেেয 

সািত্রনর জনয মহাত্মারা অনযত্রদর কেত্রনা প্রবিনা কত্রর োত্রকন ।  

 উদাহরণ –  

 এক মহৎ উত্রেেয সািত্রনর জ্ননয শ্রীকৃষ্ণও যুবধ্বিরলক 

থরাণাচাত্রযতর কাত্রছ য়মেযা কো বলত্রত উপত্রদে য়দত্রিয়ছত্রলন, 

এবং থসটা একটা মহৎ উত্রেত্রেযই করা হত্রিয়ছল । 

 শ্রীসনাতন থগাস্বামীও যেন শ্রীচচতনয মহাপ্রভুর কাত্রছ 

যায়েত্রলন, তেন কারািযক্ষকত্রক প্রবিনা কত্ররয়ছত্রলন ।  

 রঘুনার্ দাস থগাস্বামীও শ্রীচচতনয মহাপ্রভুর কাত্রছ যাওিার 

জনয তাাঁ ত্রদর কুলপুত্ররায়হতত্রক প্রবিনা কত্ররয়ছত্রলন ।  

 শ্রীে প্রভুপাদ – আমরাও শ্রীমদ্ভাগবত্রতর থসবাি যুক্ত হওিার 

জনয পয়রবাত্ররর সকলত্রক প্রতারণা করার সুত্রযাগ য়নত্রি 

গৃহতযাগ কত্ররয়ছলাম । এক মহৎ উত্রেেয সািত্রনর জনয এই 

িরত্রনর প্রতারণার প্রত্রিাজন য়ছল, এবং এই িরত্রনর অপ্রাকৃত 

প্রতারণার ফত্রল কাত্ররারই ক্ষয়ত হি না ।   

 ভগবাত্রনর সন্তুয়ষ্ট য়বিাত্রনর জনয যা করা হি তা সবই শুভ, কারণ থসই 

কাযত পরম তত্রত্ত্বর সাত্রে সম্পকত বি । 

৩৮-৫০ – নারদ মুবন কতৃথ ক যুবধ্বিলরর 

থশাক ও থমাহ ভঙ্গ  
 

 ১.১৩.৩৮– বীণাহলস্থ নারদমুবনর আগমন এবং 

যুবধ্বিলরর অবভবাদন –   

সঞ্জি যেন এইভাত্রব বলয়ছত্রলন, তেন বীণা হত্রি মহাভাগবত নারদ থসইোত্রন 

আয়বভূত ত হত্রলন । মহারাজ যুয়িয়ির তেন তাাঁ র ভাইত্রদর সত্রঙ্গ য়নজ আসন থছত্রড় 

উত্রঠ দাাঁ য়ড়ত্রি নারদ মুয়নত্রক অয়ভবাদনপূবতক পূজা কত্রর অভযেতনা জানাত্রলন । 

তাৎপলযথর ববলশষ্ বদক – 

 ভগবান নারদ – ভগবাত্রনর য়বত্রেষ অেরঙ্গ ভক্ত বত্রল নারদ মুয়নত্রক 

এোত্রন ভগবান বত্রল সত্রম্বািন করা হত্রিত্রছ । যাাঁ রা ভগবাত্রনর থপ্রমমিী 

থসবাি যুক্ত, তাাঁ রা ভগবান এবং ভগবাত্রনর অেরঙ্গ ভক্তত্রদর সমপযতাত্রি 

য়বত্রবচনা কত্ররন ।  

 ভগবাত্রনর অেরঙ্গ ভক্তরা ভগবাত্রনর অতযে য়প্রি, কারণ তাাঁ ত্রদর ক্ষমতা 

অনুসাত্রর তাাঁ রা সবতে ভ্রমণ কত্রর ভগবাত্রনর ময়হমা প্রচার কত্ররন এবং 

মািাবি উম্মাদ জীবত্রদর ভগবদ্ভত্রক্ত পয়রণত কত্রর তাত্রদর মানয়সক 

সুয়স্থরতার িত্রর উন্ন্ীত করার যোসািয থচষ্টা কত্ররন ।  

 

 

 ১.১৩.৩৯ – দুই বপতৃবয ও গান্ধারীর অনুপবস্থবত সম্বলন্ধ 

যুবধ্বিলরর নারদলক সংজ্ঞাপন –  
মহারাজ যুয়িয়ির বলত্রলন-ত্রহ ভাগবত, আমার দুই য়পতৃবয থকাোি থগত্রছন তা 

আয়ম জায়ন না, এবং সমি পুেহীনা, থোক-কাতরা আমার মাতৃসম তপয়স্বনী 

গাোরীত্রকও আয়ম থদেত্রত পায়ে না ।  

 ১.১৩.৪০ – শুদ্ধভক্ত-মহাসাগলর কণথধ্ার; নারদমুবন 

বো শুরু করলেন –  
আপয়ন মহাসাগত্রর কণতিাত্ররর মত্রতা আমাত্রদর লক্ষযপে থদোত্রত পাত্ররন। 

এইভাত্রব যুয়িয়িত্ররর কো শুত্রন মহাভাগবত, দােতয়নক ভক্তত্রশ্রি থদবয়ষত নারদ 

বলত্রত লাগত্রলন । 

তাৎপলযথর ববলশষ্ বদক –  

 মুবন-সত্তম – দেতনতত্ত্বজ্ঞ নানা প্রকার মুয়ন আত্রছন, এবং তাাঁ ত্রদর মত্রিয 

য়যয়ন পরত্রমশ্বর ভগবানত্রক দেতন কত্রর তাাঁ র থপ্রমমিী থসবাি য়নত্রজত্রক 

সবতত্রতাভাত্রব উৎসগত কত্ররত্রছন, য়তয়নই সবতত্রশ্রি ।  এই রকম শুি ভক্তত্রদর 

মত্রিয থদবয়ষত নারদ হত্রেন সবতত্রশ্রি এবং তাই এোত্রন তাাঁ ত্রক ‘মুয়ন-সিম’ 

বত্রল সত্রম্বািন করা হত্রিত্রছ । 

 সদ গুরুর কাছ থেত্রক থবদাে দেতন-তত্ত্ব শ্রবণ করার মািযত্রম তত্ত্বজ্ঞান 

লাভ না করত্রল মুয়নত্রশ্রি ভগবদ্ভক্ত হওিা যাি না । অয়বচয়লত-শ্রিা, জ্ঞান 

এবং মবরাগয না োকত্রল থকউ শুি ভক্ত হত্রত পাত্রর না । 

 ১.১৩.৪১ – প্রলতযক জীবই ভগবালনর অধ্ীন এবং তাাঁ র 

িারাই তালদর বমেন ও ববলয়াগ হয়, থশাক করা 

অনুবচত –  
শ্রীনারদ মুয়ন বলত্রলন-ত্রহ িায়মতক রাজন্, কারও জনয থোক কত্ররা না, কারণ 

প্রত্রতযত্রকই পরত্রমশ্বর ভগবাত্রনর অিীন । তাই সমি জীব এবং তাত্রদর পালকবগত 

প্রােতনা কত্রর োত্রকন থযন য়নয়বতত্রে োকত্রত পাত্ররন । ভগবানই তাত্রদর য়ময়লত 

কত্ররন এবং য়বয়েন্ন্ও কত্ররন । 

 শ্রীে প্রভুপাদ প্রদত্ত শীষ্থক – “পরলমশ্বলরর ইচ্ছা”  

তাৎপলযথর ববলশষ্ বদক – 

 ভগবাত্রনর য়নিন্ত্রািীন হওিাই জীত্রবর স্বরূপ ।  

 সািারণত থকউই পয়রকল্পনার মািযত্রম য়নত্রজর সুে-দুঃত্রের গয়ত পয়রমাণ 

বদলাত্রত পাত্রর না । মহাকাত্রলর সুয়নপুণ বযবস্থাক্রত্রম থসগুয়ল থযভাত্রব 

আত্রস, থসইভাত্রবই তা প্রত্রতযকত্রকই থমত্রন য়নত্রত হি । থসগুয়লত্রক 

প্রয়তহত করার থচষ্টা য়নরেতক । তাই জড় জগত্রতর বেন থেত্রক মুক্ত 

হওিার থচষ্টা করাই সবতত্রশ্রি পন্থা, এবং থসই সুত্রযাগ থকবল উন্ন্ত 

বুয়িমিা এবং থচতনা সময়েত মানুষত্রকই থদওিা হত্রিত্রছ । 
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[সূত্র- ৪১ নং থলালকর সমর্থলন দুটি উপমার অবতারনা]  

 ১.১৩.৪২ – উপমা -১ : নাবসকায় রজু্জর িারা আবদ্ধ 

গাভীর নযায় মানুলষ্রা অনুশাসনাবদর িারা আবদ্ধ –  

গাভী থযমন নায়সকাি রজু্জর দ্বারা আবি হত্রি োত্রক, থতময়ন মানুত্রষরাও য়বয়ভন্ন্ 

অনুোসনায়দর দ্বারা আবি হত্রি পরত্রমশ্বর ভগবাত্রনর আত্রদে পালন করত্রত বািয 

হি ।  

তাৎপলযথর ববলশষ্ বদক – 

 ধ্লমথর মূেনীবত সবথত্র এক এবং অবভন্ন্ – ভগবাত্রনর এই আইনত্রকই 

বত্রল িমত, তত্রব য়বয়ভন্ন্ অবস্থাি এই িমীি অনুোসত্রনর য়কছু তারতময হত্রত 

পাত্রর, য়কন্তু সবতেই িত্রমতর মূলনীয়ত এক এবং অয়ভন্ন্, এবং তা হত্রে 

পরত্রমশ্বর ভগবাত্রনর আত্রদে থমত্রন চলা । থসইটিই জড় অয়িত্রত্বর েতত  । 

 ১.১৩.৪৩ – উপমা - ২ : ভগবান- থখলোয়াড়; মানুষ্ 

থখোর সরঞ্জাম- 

থকানও থেত্রলািাড় থযমন তার য়নত্রজর ইোমত্রতা তার থেলার য়জয়নসপে 

সাজাি আর ছোকার কত্রর থফত্রল, থতমনই ভগবাত্রনর পরম ইোি মানুত্রষর 

য়মলন ও য়বত্রেদ র্ত্রট োত্রক ।  

তাৎপলযথর ববলশষ্ বদক – 

 এোত্রন উয়িয়েত থেত্রলািাড় আর তার থেলার সামগ্রীর দৃষ্টােটি ভুল 

থবাো উয়চত নি । থকউ যুয়ক্ত য়দত্রি থদোত্রত পাত্রর থয, আমাত্রদর 

য়নত্রজত্রদর কত্রমতর প্রয়তয়ক্রিা স্বরূপ তার কমতফল অপতণ করত্রত যেন 

পরত্রমশ্বর বিপয়রকর, তেন থেত্রলািাত্রড়র উপমা প্রত্রযাজয হত্রত পাত্রর   

না । য়কন্তু থসই যুয়ক্ত ঠিক নি । আমাত্রদর সবতদা মত্রন রােত্রত হত্রব থয, 

পরত্রমশ্বর ভগবাত্রনর ইোই চরম, এবং য়তয়ন থকানও আইত্রনর দ্বারা 

আবি নন ।  

 সািারণত সকলত্রকই তাাঁ র কত্রমতর ফল থভাগ করত্রত হি, য়কন্তু য়বত্রেষ 

য়বত্রেষ থক্ষত্রে, ভগবাত্রনর ইোি, কমতফত্রলর পয়রবতত নও সায়িত হি । 

তত্রব তা থকবল পরত্রমশ্বর ভগবাত্রনর ইোর প্রভাত্রবই সায়িত হত্রত পাত্রর, 

অনয আর থকান উপাত্রি নি ।  

 ১.১৩.৪৪ –জীব বনতয বা অবনতয উভয় ববচালরই থশাক 

বনষ্প্রলয়াজন; থশালকর একমাত্র কারণ থমাহজবনত  

থেহ–   

থহ রাজন্, যয়দও মানুষত্রক জীব রূত্রপ য়নতয ও থদহরূত্রপ অয়নতয, অেবা 

অয়নবতচনীি থহতু য়নতয ও অয়নতয উভি রূত্রপই আপয়ন মত্রন কত্ররন, তত্রব থয 

থকান অবস্থা থেত্রক য়বচার করত্রল তারা আপনার থোত্রকর পাে নি । থমাহজয়নত 

থেহ বযতীত থোত্রকর আর অনয থকান কারণ থনই ।  

 শ্রীে প্রভুপাদ প্রদত্ত শীষ্থক – থমাহজবনত থেহ” 

তাৎপলযথর ববলশষ্ বদক – 

 যাত্রদর প্রকৃত জ্ঞান থনই, তারা জীত্রবর প্রকৃত অবস্থা সম্বত্রে নানা রকম 

মনগড়া য়সিাে উপস্থাপন কত্রর । তত্রব প্রয়তটি দােতয়নক মতবাদই স্বীকার 

কত্রর থয, জীব য়নরা এবং পিভূতাত্মক তার জড় থদহটি অয়নতয ।  

 ১.১৩.৪৫ – আত্মস্বরূলপ অজ্ঞানতাই উৎকণ্ঠার কারন –   

অতএব আত্মস্বরূত্রপ অজ্ঞানতাজয়নত আপনার এই উৎকণ্ঠা পয়রতযাগ করুন । 

আপয়ন এেন ভাবত্রছন, যারা অনাে অসহাি, থসই সব জীত্রবরা আপনাত্রক ছাড়া 

য়কভাত্রব প্রাণ িারণ করত্রব । 

তাৎপলযথর ববলশষ্ বদক – 

 প্রয়তটি জীব এই জগত্রত তার আিু অনুসাত্রর, পরত্রমশ্বর ভগবান কতৃত ক 

সবতত্রতাভাত্রব সুরয়ক্ষত হত্রি োত্রক । ভগবাত্রনর একটি নাম ভূত ভৃৎ, অেতাৎ 

য়যয়ন সমি জীবত্রক রক্ষা কত্ররন । 

 ১.১৩.৪৬ – সপথগ্রি (কাে, কমথ, গুলনর বশবতী) 

পািলভৌবতক শরীর বকভালব অনযলদর রক্ষা করলব? 

এই পািত্রভৌয়তক েরীরটি কাল, কমত, ও গুত্রণর বেবতী । তার ফত্রল সপতগ্রি 

হত্রি োকার মত্রতা থসই েরীর য়কভাত্রব অনযত্রদর রক্ষা করত্রব ?  

তাৎপলযথর ববলশষ্ বদক – 

 একটিমাে কাজই থকবল এত্রক্ষত্রে করা সম্ভব, তা হল, থয-মহাকালত্রক 

কালসপত অেতাৎ থগােত্ররা সাত্রপর সাত্রে তুলনা করা হি, যার দংেত্রন 

সবতদাই য়নয়িত মৃতুয হি, তার কবল থেত্রক মুক্ত োকা । থগােত্ররা সাত্রপর 

দংেন থেত্রক কাউত্রকই বাাঁ চাত্রনা যাি না । থগােত্ররা সাত্রপর মত্রতা থসই 

মহাকাত্রলর কবল থেত্রক, অেতাৎ তার সমযক্ অয়ভবযয়ক্ত থয প্রকৃয়তর 

গুণচবয়েষ্টায়দ, তার কবল থেত্রক মুক্ত হওিার সত্রবতািম উপাি হল 

ভগবদ গীতার (১৪/২৬) অনুসাত্রর ভয়ক্তত্রযাত্রগর চচত া করা । 

 ১.১৩.৪৭ –  এক জীব অনয জীলবর খাদয –  
হিরয়হত প্রাণীরা হিযুক্ত প্রাণীত্রদর য়েকার, পদরয়হত যারা, তারা চতুষ্পদ 

প্রাণীত্রদর য়েকার । দুবতল জীত্রবরা বলবান জীত্রবত্রদর জীবন িারত্রণর ভরসা, এবং 

এক জীব অনয জীত্রবর োদয-এটাই সািারণ রীয়ত হত্রি দাাঁ য়ড়ত্রিত্রছ ।  

 শ্রীে প্রভুপাদ প্রদত্ত শীষ্থক – এক জীব অনয জীলবর খাদয 

তাৎপলযথর ববলশষ্ বদক –  

 থয সমি জীব পরম সিার ইোর য়বরুত্রি এই জড় জগত্রত এত্রসত্রছ, তারা 

পরত্রমশ্বর ভগবাত্রনর প্রয়তভূ মািােয়ক্ত নাত্রম এক পরম েয়ক্তর অিীন হত্রি 

োত্রক, এবং এই মদবী মািার কাজ হত্রে য়েতাপ দুঃে দান কত্রর জীত্রবত্রদর 

য়নযতাতন করা যার একটি য়ক্রিা এই থিাত্রক বণতনা করা হত্রিত্রছ-— দুবতল 

জীত্রবরা বলবান জীত্রবত্রদর জীবন িারত্রণর ভরসা ।  

 োস্ত্রায়দর অনুোসনগুয়ল মাংসহারীত্রদর পশু-মাংস আহাত্রর অনুপ্রায়ণত 

করার জনয নি, পক্ষােত্রর সুসংবি য়নিত্রমর মািযত্রম তাত্রদর এই প্রবৃয়ি 

দমন করার জনযই থসগুয়ল য়নত্রদত য়েত হত্রিত্রছ ।  

 ১.১৩.৪৮ – থসই এক ও অবিতীয় ভগবালন অবলোকন 

করুন –   

অতএব থহ রাজন্, আপয়ন থকবলমাে থসই পরত্রমশ্বর ভগবানত্রকই অবত্রলাকন 

করুন-য়যয়ন এক এবং অয়দ্বতীি, য়যয়ন য়বয়ভন্ন্ েয়ক্তর মািযত্রম য়নত্রজত্রক প্রকটিত 

কত্ররন,এবং য়যয়ন অেত্রর ও বাইত্রর দু’ভাত্রবই প্রকায়েত হন ।  

তাৎপলযথর ববলশষ্ বদক – 
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 অেলর ও বাইলর ভগবালনর করুণা য়নরের প্রবায়হত হত্রে, যার 

প্রভাত্রব বি জীত্রবরা তাত্রদর অিঃপয়তত অবস্থার  সংত্রোিন করত্রত    

পাত্রর । অেত্রর পরমাত্মা রূত্রপ অয়িয়িত থেত্রক য়তয়ন ঐকায়েকভাত্রব যারা 

য়নত্রজত্রদর সংত্রোিন করত্রত আগ্রহী, থসই সকল জীত্রবত্রদর সংত্রোিন 

কত্ররন, এবং বাইত্রর সদ গুরুর এবং য়দবয োস্ত্রায়দরূত্রপ প্রকায়েত হত্রি য়তয়ন 

তাত্রদর সংত্রোিন কত্ররন । 5 

 ১.১৩.৪৯ – শ্রীকৃষ্ণই থসই পরম পুরুলষ্াত্তম ভগবান –  

থহ মহারাজ, থসই ভূতভাবন পরম পুরুত্রষািম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, ভগবদ-

য়বত্রদ্বষীত্রদর য়বনাে করার জনয সবতগ্রাসী কালরূত্রপ পৃয়েবীত্রত অবতীণত      

হত্রিত্রছন । 

 শ্রীে প্রভুপাদ প্রদত্ত শীষ্থক – “ভগবান শ্রীকৃলষ্ণর 

অবতরলণর উলেশয” 

তাৎপলযথর ববলশষ্ বদক – 

 মানুষ দুই প্রকার, ঈষতাপরািণ এবং অনুগত । ভগবান থযত্রহতু সমি 

জীত্রবর য়পতা, তাই ঈষতাপরািণ জীত্রবরাও তাাঁ র সোন, য়কন্তু তারা অসুর 

নাত্রম পয়রয়চত ।   

 ১.১৩.৫০ – এই পৃবর্বীলত ভগবালনর অবস্থান কাে 

পযথে অলপক্ষা করুন –  

পরত্রমশ্বর ভগবান থদবতাত্রদর সাহাযয করার উত্রেত্রেয ইয়তমত্রিযই তাাঁ র 

কতত বযকমত সম্পন্ন্ কত্ররত্রছন, এবং এেন য়তয়ন অবয়েষ্ট কাত্রযতর প্রতীক্ষা    

করত্রছন । যতক্ষণ পযতে ভগবান এই পৃয়েবীত্রত আত্রছন, থসই পযতে আপনারা 

পাণ্ডত্রবরা অত্রপক্ষা কত্রর োকত্রত পাত্ররন ।  

তাৎপলযথর ববলশষ্ বদক – 

 য়বদুত্ররর মত্রতা, নারদ মুয়নও আসন্ন্ যদুবংে ধ্বংত্রসর কো প্রকাে কত্ররনয়ন, 

য়কন্তু পত্ররাক্ষভাত্রব মহারাজ যুয়িয়ির এবং তাাঁ র ভাত্রিত্রদর কাত্রছ ইয়ঙ্গত 

কত্ররয়ছত্রলন, যাত্রত থসই র্টনা সংর্টিত হওিা পযতে এবং ভগবাত্রনর 

অপ্রকট লীলা-য়বলাস পযতে তাাঁ রা থযন অত্রপক্ষা কত্ররন । 

৫১-৬০ - ধৃ্তরালষ্ট্রর ভববষ্যৎ কাযথ াবেী  
 

 ১.১৩.৫১ – ধৃ্তরাষ্ট্র, ববদুর ও গান্ধারীর বহমােলয়র 

দবক্ষন বদলক গমন –  
থহ রাজন্, আপনার য়পতৃবয িৃতরাষ্ট্র, তাাঁ র ভ্রাতা য়বদুর এবং তাাঁ র পত্নী গাোরী সহ 

য়হমালত্রির দয়ক্ষণ য়দত্রক য়গত্রিত্রছন, থযোত্রন ঋয়ষত্রদর আশ্রম আত্রছ ।   

তাৎপলযথর ববলশষ্ বদক –  

 থোকগ্রস্থ মহারাজ যুয়িয়িরত্রক সান্ত্বনা থদওিার জনয নারদ মুয়ন প্রেত্রম 

তত্ত্ব য়বত্রিষণ কত্ররন, এবং তারপর য়তয়ন তাাঁ র য়পতৃবয িৃতরাত্রষ্ট্রর ভয়বষযৎ 
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ব্রহ্মািুষায়প কৃতমৃিমুদঃ স্মরেঃ । 

গয়তয়বয়ি বণতনা করত্রত শুরু কত্ররন, যা য়তয়ন তাাঁ র য়দবয দৃয়ষ্টত্রত দেতন করত্রত 

থপত্ররয়ছত্রলন এবং থসই অনুসাত্রর য়তয়ন য়নত্রন্মাক্তভাত্রব বণতনা করত্রত শুরু 

কত্ররন । 

 ১.১৩.৫২ – “সপ্তলরাত তীর্থ” –  
থসই স্থাত্রন পয়বে গঙ্গানদী সপ্তঋয়ষর প্রীয়ত সম্পাদত্রনর জনয য়নত্রজত্রক সপ্তিারাি 

য়বভক্ত কত্ররত্রছন, থসই জনয এই স্থানত্রক থলাত্রক সপ্তত্ররাত তীেত বত্রল ।  

 ১.১৩.৫৩ – সপ্তলশ্রাত নদীতীলর ধৃ্তরালষ্ট্রর অিাঙ্গলযাগ 

অনুশীেন শুরু –   

থসই সপ্তত্ররাতা নদীর তীত্রর, িৃতরাষ্ট্র প্রয়তয়দন সকাল, দুপুর এবং সেযাি োন 

কত্রর, অয়িত্রহাে যজ্ঞ সম্পাদনপূবতক থকবলমাে জলপান কত্রর অষ্টাঙ্গ-ত্রযাগ 

অনুেীলন শুরু কত্ররত্রছন । এই অনুেীলন মন এবং ইয়িি সংযত্রম সহািক এবং 

মানুষত্রক পুে-কলত্রের আসয়ক্ত থেত্রক সমূ্পণত রূত্রপ মুক্ত কত্রর । 

তাৎপলযথর ববলশষ্ বদক – 

 মন এবং ইয়িি-সমূহত্রক য়বষিাসয়ক্ত থেত্রক মুক্ত কত্রর অিযাত্ম থচতনাি 

য়নযুক্ত করার মািযত্রম সংযত করার গতনুগয়তক পন্থা হল থযাগ প্রয়ক্রিা । 

 য়কন্তু প্রকৃতপত্রক্ষ থযাগ পিয়ত হত্রে জীবন সংগ্রাত্রম আহয়রত হত্রিত্রছ থয 

সমি য়বষি-বাসনা, থসগুয়ল থেত্রক মুক্ত হওিার পন্থা । 

 থকান য়কছু আহার না কত্রর থকবল জলপান কত্রর োকত্রল তাত্রকও উপবাস 

বত্রল য়বত্রবচনা করা হি । পারমায়েতক প্রগয়তর পত্রে এই িরত্রনর উপবাস 

অতযে প্রত্রিাজনীি । 

 মূেত মানুষ থকান রকম য়বয়ি-য়নিমায়দ অনুেীলন না কত্ররই থযাগী হত্রত    

চাি । থয মানুষ তার য়জহ্বাত্রক দমন করত্রত পাত্রর না, থস কেনই থযাগী 

হত্রত পাত্রর না । থযাগী এবং থভাগী সমূ্পণত য়বপরীত অেতত্রবািক েব্দ । 

 ১.১৩.৫৪ – থযৌবগক আসন এবং শ্বাস প্রবক্রয়াবদর ফে  

য়যয়ন থযৌয়গক আসত্রনর পিয়ত এবং শ্বাস-প্রয়ক্রিায়দ আিি কত্ররত্রছন, য়তয়ন জড় 

য়বষি থেত্রক ছি ইয়িি প্রতযাহার কত্রর পরত্রমশ্বর ভগবান শ্রীহয়রর ভাবনাি মি 

হত্রত পাত্ররন এবং থসইভাত্রব জড়া প্রকৃয়তর সত্ত্ব, রত্রজা এবং তত্রমাগুণজয়নত 

কলুষ থেত্রক মুক্ত োকত্রত পাত্ররন ।  

তাৎপলযথর ববলশষ্ বদক – 

 জড়া প্রকৃয়তর সত্রবতাচ্চ গুণ থয সত্ত্বগুণ, তাও জড় বেত্রনর কারণ, সুতরাং 

রত্রজা এবং তত্রমাগুত্রণর কো বত্রল আর কী হত্রব !  

 ভয়ক্তত্রযাত্রগর পন্থাি, তাই সরাসয়রভাত্রব ইয়িিগুয়লত্রক ভগবাত্রনর 

থপ্রমমিী থসবাি যুক্ত করা হি । তার ফত্রল থযাগাভযাসকারী আর 

জড়জাগয়তক কাযতকলাত্রপ যুক্ত হন না । 

 ইয়িিগুয়লত্রক জড় য়বষি থেত্রক সংবরণ কত্রর ভগবাত্রনর থপ্রমমিী থসবাি 

যুক্ত করার এই পিয়তত্রক বলা হি প্রতযাহার এবং এই পন্থাত্রকই বলা হি 

প্রাণািাম, যা চরত্রম সমায়ি বা সবতত্রতাভাত্রব পরত্রমশ্বর ভগবান শ্রীহয়রর 

সন্তুয়ষ্ট য়বিাত্রনর থচষ্টাি পযতবয়সত হি । 

থযা ঽেবতয়হিনু-ভৃতামশুভং য়বিুেন্্ন্ 

আচাযতচচতযবপুষা স্বগয়তং বযনয়ক্ত ।। (ভাঃ ১১.২৯.৬) 
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 ১.১৩.৫৫ – ধৃ্তরালষ্ট্রর করণীয় েক্ষয –  
িৃতরাষ্ট্রত্রক আত্মজ্ঞান-স্বরূপ বুয়ির সাত্রে আপন শুি পয়রচত্রির সংত্রযাগ সািন 

করত্রত হত্রব এবং তারপত্রর পরম ব্রত্রহ্মর সাত্রে এক জীবসিারূত্রপ তাাঁ র গুণগত 

একাত্মতার জ্ঞান অজত ন কত্রর পরম সিার মাত্রে সাযুজয লাভ করত্রত হত্রব । 

জড়জাগয়তক আবি আকাে থেত্রক মুক্ত হত্রি, তাাঁ ত্রক য়চদাকাত্রে উন্ন্ীত হত্রত 

হত্রব ।   

তাৎপলযথর ববলশষ্ বদক –  

 তাত্রক উপলয়ি করত্রত হি থয, থস গুণগতভাত্রব পরমাত্মা থেত্রক অয়ভন্ন্, 

এবং এইভাত্রব তার য়বশুি আত্ম পয়রচিগত বুয়ির দ্বারা থস জড় জগত্রতর 

ির অয়তক্রম কত্রর এবং পরত্রমশ্বর ভগবাত্রনর অপ্রাকৃত থপ্রমমিী থসবাি 

যুক্ত হি । 

 ১.১৩.৫৬ – ধৃ্তরালষ্ট্রর করণীয় েক্ষয –  
ইয়িত্রির সমি কাযতকলাপ বাইত্রর থেত্রকও সংযত কত্রর এবং থভাক্তার বুয়িত্রত 

বাহয য়বষি আহরণ রূপ জড়া প্রকৃয়তর গুণচবয়েষ্টযায়দর দ্বারা প্রভায়বত সবত প্রকার 

য়ক্রিা থেত্রক য়নবৃি হত্রি স্থানুর মত্রতা য়নিলভাত্রব তাাঁ ত্রক অবস্থান করত্রত হত্রব । 

সব রকম জড়জাগয়তক কতত বয পয়রতযাগ করবার পত্রর, থসই পত্রের সমি য়বে 

অয়তক্রম কত্রর, তাাঁ ত্রক অয়বচল হত্রি অয়িয়িত হত্রত হত্রব ।  

তাৎপলযথর ববলশষ্ বদক –  

 যুয়িয়ির মহারাজত্রক নারদ মুয়ন উপত্রদে য়দত্রিয়ছত্রলন য়তয়ন থযন তাাঁ র 

য়পতৃবযত্রক গৃত্রহ আনার থচষ্টা কত্রর তাাঁ র য়পতৃত্রবযর পারমায়েতক প্রগয়তর 

পত্রে য়বে সৃয়ষ্ট না কত্ররন । য়তয়ন এেন সব রকম জড় আসয়ক্তর অতীত । 

 ভবক্ত – জড়া প্রকৃয়তর গুণগুয়লত্রক সবতত্রতাভাত্রব য়নরুি করার পত্রর, মানুষ 

য়চন্মি মণ্ডত্রল প্রত্রবোয়িকার পাি, এবং য়চন্মি গুণাবলীর দ্বারা য়নত্রদত য়েত 

কাযতকলাপত্রক বলা হি ভয়ক্ত । তাই ভয়ক্ত হত্রে পরম তত্রত্ত্বর সাত্রে 

প্রত্রতযক্ষ সংস্পত্রেতর মািযত্রম অয়জত ত য়নগুণত য়ক্রিা ।   

 ১.১৩.৫৭ – তাাঁ র থদহতযালগর ভববষ্যবাণী –  
থহ রাজন্, আজ থেত্রক েুব সম্ভবত পিম য়দত্রন য়তয়ন থদহতযাগ করত্রবন, এবং 

তাাঁ র থসই থদহ ভত্রস্ম পয়রণত হত্রব ।  

তাৎপলযথর ববলশষ্ বদক –  

 নারদমুয়নর ভয়বষযদ্বাণী যুয়িয়ির মহারাজত্রক, তাাঁ র য়পতৃবয িৃতরাষ্ট্র থযোত্রন 

য়ছত্রলন, থসোত্রন যাওিা থেত্রক য়নরি কত্ররয়ছত্রল, কারণ থযাগবত্রল 

থস্বোি থদহতযাগ করার পত্ররও িৃতরাত্রষ্ট্রর অত্রেযয়ষ্টয়ক্রিার থকান 

প্রত্রিাজন হত্রব না । 

 ১.১৩.৫৮ – পবতব্রতা গান্ধারীরও থসই অবিলত প্রলবশ –  
বাইত্রর থেত্রক পণতকুটিরসহ তাাঁ র পয়তর থদহ থযাগায়িত্রত দগ্ধ হত্রত থদত্রে 

পয়তব্রতা পত্নী গাোরীও থসই অয়িত্রত প্রত্রবে কত্রর একাগ্রয়চত্রি তাাঁ র পয়তর 

অনুবয়তত নী হত্রবন । 

তাৎপলযথর ববলশষ্ বদক –  

 সতীপ্রর্া – পয়তব্রতা সাধ্বী রমণীর এইভাত্রব মৃত পয়তর য়চতায়িত্রত 

প্রত্রবে করাত্রক বলা হি সতীপ্রো, এবং থকান রমণীর পত্রক্ষ এটি অতীব 

থগৌরবমি কাযত বত্রল য়বত্রবচনা করা হি । পরবতীকাত্রল এই সতীপ্রো এক 

জর্নয অপরািমূলক বযাপার হত্রি দাাঁ য়ড়ত্রিয়ছল, কারণ অয়নেুক রমণীত্রকও 

থজার কত্রর এই পয়বে অনুিান পালত্রন বািয করা হত । 

 এই প্রোটি যেন একটি গতানুগয়তক সংস্কাত্রর পয়রণত হল এবং এই প্রো 

অনুসরত্রণ থকানও ময়হলার ওপত্রর বল প্রত্রিাগ করা হত, বািয়বকই এটা 

তেন দণ্ডনীি অপরাত্রি পয়রণত হল, এবং তাই রাষ্ট্রীি আইত্রনর মািযত্রম 

এই প্রো বে করা হি ।  

 ১.১৩.৫৯ –তখন ববদুলরর তীর্থলসবালর্থ  যাত্রা –  

থহ কুরুনেন, তেন য়বদুরও থসই আিযত র্টনা দেতন কত্রর হষত এবং য়বষাত্রদ 

অয়ভভূত হত্রি তীেতত্রসবার জনয থসই পুণয পয়বে তীেতস্থান পয়রতযাগ করত্রবন । 

তাৎপলযথর ববলশষ্ বদক – 

 য়সি থযাগীর মত্রতা তাাঁ র ভ্রাতা িৃতরাত্রষ্ট্রর অয়নবতচনীি থদহতযাগ থদত্রে 

য়বদুত্ররর আনয়েত হত্রিয়ছত্রলন, য়কন্তু তাাঁ র ভ্রাতাত্রক শুি ভত্রক্ত পয়রণত 

করত্রত না পারাি য়তয়ন দুঃে থপত্রিয়ছত্রলন । 

 য়বদুত্ররর পত্রক্ষ তা সম্ভব হিয়ন কারণ িৃতরাষ্ট্র য়ছত্রলন ভগবদ্ভক্ত পাণ্ডবত্রদর 

প্রয়ত েত্রুভাবাপন্ন্ । মবষ্ণত্রবর চরত্রণ অপরাি, ভগবাত্রনর চরত্রণ অপরাত্রির 

থেত্রকও অয়িক ভিের ।  

 িৃতরাষ্ট্র থকবল মুয়ক্ত লাভ কত্ররয়ছত্রলন, ভগবদ্ভয়ক্ত লাভ করত্রত পাত্ররনয়ন, 

যা বহু জত্রন্মর মুয়ক্তর পর লাভ করা যাি । 

 ১.১৩.৬০ – নারদমুবনর স্বগথালরাহন এবং যুবধ্বিলরর 

থশাক পবরতযাগ – 
এই বত্রল থদবয়ষত নারদ তাাঁ র বীণা হত্রি স্বত্রগত আত্ররাহণ করত্রলন, এবং যুয়িয়ির 

মহারাজও নারত্রদর বাণী হৃদত্রি িারণ কত্রর থোক পয়রতযাগ করত্রলন ।  

তাৎপলযথর ববলশষ্ বদক – 

 দাসী পুেরূত্রপ তাাঁ র পূবত জীবত্রনর কো আমরা ইয়তমত্রিযই আত্রলাচনা 

কত্ররয়ছ । শুি ভত্রক্তর সঙ্গ প্রভাত্রব য়তয়ন য়নতয মহাকােচারীর মযতাদাি 

উন্ন্ীত হত্রিয়ছত্রলন এবং সবতে য়বচরত্রণর স্বািীনতা তাাঁ র য়ছল । তাই থযৌয়গক 

প্রয়ক্রিাি অনযানয গ্রত্রহ যাওিার অেতহীন প্রত্রচষ্টা না কত্রর, নারদ মুয়নর 

পদাে অনুসরত্রণর থচষ্টা করা সকত্রলরই কতত বয ।  

 মহারাজ যুয়িয়ির য়ছত্রলন অয়ত পুণযবান নৃপয়ত, এবং তাই য়তয়ন প্রািই 

নারদ মুয়নর দেতন থপত্রতন । যাাঁ রা নারদ মুয়নত্রক দেতন করত্রত চান, তাাঁ ত্রদর 

সবত প্রেত্রম পুণযবান হত্রত হত্রব এবং নারদ মুয়নর পদাে অনুসরণ করত্রত 

হত্রব ।  
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	 ১.১৩.১৩ – যদুবংশ ধ্বংসের সমাচার গোপনের কারন

	১৪-১৭ - বিদুরের হস্তিনাপুরে অবস্থানের উদ্দেশ্য
	 ১.১৩.১৪ – জ্যেষ্ঠ্য ভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্র ও  অন্যসকলের মঙ্গল সাধনার্থে বিদুরের তথায় অবস্থান –
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	১৮-২৮ -  ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি বিদুরের কঠোর বাক্য
	 ১.১৩.১৮ – ধৃতরাষ্ট্রেকে গৃহত্যাগের জন্য বিদুরের পরামর্শ –
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	 ১.১৩.২২ – বার্ধক্যের সতর্কবাণী –
	 ১.১৩.২৩ – ভীমের দয়ায় পোষা কুকুরের মত জীবন –
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	 ১.১৩.২৬– ধীর’ কে?
	 ১.১৩.২৭– নরোত্তম –
	 ১.১৩.২৮– নিকটবর্তী কলিকালের আগমন বার্তা –

	২৯-৩৭ - ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী এবং বিদুরের গৃহত্যাগ এবং যুধিষ্টিরের শোক
	 ১.১৩.২৯– সাধুসঙ্গের প্রভাব - ধৃতরাষ্ট্রের দেহত্যাগ –
	 ১.১৩.৩০– পতিব্রতা গান্ধারীর পতিঅনুগমন –
	 ১.১৩.৩১– সন্ধ্যাবন্দনাদি শেষে যুধিষ্ঠিরের প্রসাদে প্রবেশ ও তাঁদের অনুপস্থিতির অবগতি –
	 ১.১৩.৩২ – ধৃতরাষ্ট্রের অবস্থান সম্পর্কে সঞ্জয়ের নিকট যুধিষ্ঠিরের জিজ্ঞাসা –
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	 ১.১৩.৩৭ – তাঁদের অবস্থান ও অভিপ্রায় সম্বন্ধে অজ্ঞাত ও বঞ্চিত সঞ্জয় –

	৩৮-৫০ – নারদ মুনি কর্তৃক যুধিষ্টিরের শোক ও মোহ ভঙ্গ
	 ১.১৩.৩৮– বীণাহস্থে নারদমুনির আগমন এবং যুধিষ্ঠিরের অভিবাদন –
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	 ১.১৩.৪৫ – আত্মস্বরূপে অজ্ঞানতাই উৎকণ্ঠার কারন –
	 ১.১৩.৪৬ – সর্পগ্রস্ত (কাল, কর্ম, গুনের বশবর্তী) পাঞ্চভৌতিক শরীর কিভাবে অন্যদের রক্ষা করবে?
	 ১.১৩.৪৭ –  এক জীব অন্য জীবের খাদ্য –
	 ১.১৩.৪৮ – সেই এক ও অদ্বিতীয় ভগবানে অবলোকন করুন –
	 ১.১৩.৪৯ – শ্রীকৃষ্ণই সেই পরম পুরুষোত্তম ভগবান –
	 ১.১৩.৫০ – এই পৃথিবীতে ভগবানের অবস্থান কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করুন –

	৫১-৬০ - ধৃতরাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ কার্যাবলী
	 ১.১৩.৫১ – ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর ও গান্ধারীর হিমালয়ের দক্ষিন দিকে গমন –
	 ১.১৩.৫২ – “সপ্তস্রোত তীর্থ” –
	 ১.১৩.৫৩ – সপ্তশ্রোত নদীতীরে ধৃতরাষ্ট্রের অষ্টাঙ্গযোগ অনুশীলন শুরু –
	 ১.১৩.৫৪ – যৌগিক আসন এবং শ্বাস প্রক্রিয়াদির ফল
	 ১.১৩.৫৫ – ধৃতরাষ্ট্রের করণীয় লক্ষ্য –
	 ১.১৩.৫৬ – ধৃতরাষ্ট্রের করণীয় লক্ষ্য –
	 ১.১৩.৫৭ – তাঁর দেহত্যাগের ভবিষ্যবাণী –
	 ১.১৩.৫৮ – পতিব্রতা গান্ধারীরও সেই অগ্নিতে প্রবেশ –
	 ১.১৩.৫৯ –তখন বিদুরের তীর্থসেবার্থে যাত্রা –
	 ১.১৩.৬০ – নারদমুনির স্বর্গারোহন এবং যুধিষ্ঠিরের শোক পরিত্যাগ –


