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মহারাজ যুবধ্বিতরর আশঙ্কা

১-২ - এমনয়ক সাত মাস পরও অজুয বনর অপ্রতযাবতয ন 
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৫-১০ - ভীমবসবনর য়নকট মহারাজ রু্য়িয়িবরর আশঙ্কা প্রকাশ 

১১-২০ - মহারাজ যুবধ্বিতরর আরও 
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৩৪-৩৮ - যুবধ্বির কতৃশ ক শ্রীকৃতের 

মবহমা ও প্রভাব বণশন   

৩৪ - কৃে য়ক সুিমযা সভাি আনন্দ উপবভাগ করবছন

৩৫-৩৮ - বলরাম, কৃবের পত্নীগণ এবং র্দুবীরবদর সম্ববে 
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৩৯-৪৩ - অজুশ তনর কুতশাল সম্বতন্ধ 
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অক্ষমতা 

৪২ - অগময স্ত্রীবত গমন য়কংবা গময স্ত্রীবক অববহলা 

৪২-৪৩ - পরাজি, একাকী গভাজন, ক্ষমার অবর্াগয ভূল 
৪৪ - পবরতশতে শ্রীকৃতের কুতশাল 

সম্বতন্ধ মহারাজ যুবধ্বিতরর 

বজজ্ঞাসা 



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

3 
 

অধ্যায় কথাসার – এই চতুদয শ অিযাবি মহারাজ রু্য়িয়ির গর্সকল অয়রি 

(দুয়নযয়মত্ত সমূহ) গদবখয়ছবলন, য়খন্নয়চবত্ত আগত অজুয বনর দশযন মাবত্রই তার 

ফল অনুভব করবত লাগবলন ।    

 ১.১৪.১ – অজুশ তনর দ্বারকায় গমতনর উতেশয – 

শ্রীসূত গগাস্বামী বলবলন- শ্রীকৃে এবং অনযানয বেুবদর দশযন করার জনয 

এবং পুণযবলাক শ্রীকৃবের চয়রত্র ও পরবতী অয়ভপ্রাি জানবার জনয 

অজুয ন দ্বারকাি য়গবিয়ছবলন ।  

 শ্রীল প্রভুপাি প্রিত্ত শীেশক – “যুবধ্বিতরর দুবিন্তা”  

তাৎপতযশর ববতশে বিক – 

 শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাি বণযনা করা হবিবছ গর্, সািুবদর পয়রত্রাণ করার জনয 

এবং দুষৃ্কতকারীবদর য়বনাশ করার জনয ভগবান এই পৃয়থবীবত অবতরণ 

কবরন, সুতরাং কুরুবক্ষবত্রর রু্বদ্ধর পর এবং রু্য়িয়ির মহারাজবক 

য়সংহাসবন অয়িয়িত করার পর ভগবাবনর উবেশয সমূ্পণয হবিয়ছল । 

 ১.১৪.২ – মহারাজ যুবধ্বিতরর অবনি সূচক অমঙ্গল 

বচহ্নাবি িরশন – 
কবিক মাস গত হবলও অজুয ন য়ফবর এবলন না । মহারাজ রু্য়িয়ির তখন 

ভিঙ্কর অয়নিসূচক অমঙ্গল য়চহ্নায়দ দশযন করবত লাগবলন । 

তাৎপতযশর ববতশে বিক – 

 তাই, এই পৃয়থবীবত ভগবাবনর অবস্থান কাবল, আমাবদর শায়ন্ত এবং 

সমৃয়দ্ধর, য়ববশষ্ কবর িময এবং জ্ঞাবনর সমস্ত উপাদানগুয়ল পূণযরূবপ 

প্রকায়শত হবিয়ছল, ঠিক গর্মন দুযয়তমি সূবর্যর উপয়স্থয়তর প্রভাবব 

চতুয়দয বক আবলার বনযা বি । 

 য়তয়ন শ্রীকৃবের অপ্রকবটর আশঙ্কা কবরয়ছবলন, তা না হবল ভিঙ্কর 

অশুভ ইয়ঙ্গবতর গকান সম্ভাবনা য়ছল না । 

 ১.১৪.৩ – যুবধ্বির মহারাতজর দৃি অমঙ্গল বচহ্নাবি – 

য়তয়ন গদখবলন গর্, কাবলর গয়ত অতযন্ত ভিাবহ হবি উবঠবছ, ঋতুগুয়লর িময 

য়বপর্যস্ত হবিবছ । কু্রদ্ধ, গলাভ ও য়মথযা সমস্ত মানুষ্বদর প্রবৃয়ত্ত হবি উবঠবছ, 

এবং গসই জনয তারা পাবপর পথ অনুসরণ কবর জীয়বকা য়নবযাহ করবত আরম্ভ 

কবরবছ ।   

 শ্রীল প্রভুপাি প্রিত্ত শীেশক – “য়তয়ন য়বপর্যি লক্ষয 

করবলন” 

তাৎপতযশর ববতশে বিক –  

 মহারাজ রু্য়িয়িবরর রাজত্বকাবল, উপবরাি সমস্ত লক্ষণগুয়লর 

অনুপয়স্থয়ত গবশ গবাঝা গর্ত । তাই রু্য়িয়ির মহারাজ তাাঁ র রাবজয ভগবৎ-

গচতনামি পয়রবববশর স্বল্প পয়রবতয ন অনুভব কবর য়বয়িত হবলন এবং 

তৎক্ষনাৎ সবন্দহ গপাষ্ণ কবরয়ছবলন গর্, শ্রীকৃে অপ্রকট হবিবছন । 

 পাপ পবথর অনুসরবণ জীয়বকা-য়নবযাহ বলবত গবাঝাি বণযাশ্রম িময গথবক 

য়বচুযয়ত । 

 ১.১৪.৪ – পাবরবাবরক কলহস্বরূপ অমঙ্গল বচহ্নাবি –  

বেুবদর মবিযও সমস্ত স্বাভায়বক আদান-প্রদান এবং আচরণায়দ কপটতাপূণয 

এবং শঠতাি কলুয়ষ্ত হবি উঠল । আর পায়রবায়রক বযাপারায়দর মবিযও 

য়পতামাতা, পুত্রকনযা, সুহৃদবগয, এমন য়ক ভ্রাতৃববগযর মবিযও য়নিত মতান্তর 

ঘটবত লাগল । পয়ত-পত্নীর মবিযও সবযদা উৎকণ্ঠা আর কলহ য়ববাদ ঘটয়ছল ।  

তাৎপতযশর ববতশে বিক –  

 দুষ্কতমশর চারটি নীবত, গর্মন  

 ভুলভ্রায়ন্ত (ভ্রম),  

 প্রমত্ততা (প্রমাদ),  

 অপটুতা (করণাপাটব) এবং  

 প্রতারণা (য়বপ্রয়লপ্সা) –   

এগুয়লর দ্বারা বদ্ধ জীবমাত্রই আজন্ম গদাষ্ায়িত । এগুয়ল অপূণযতার 

লক্ষণ এবং এই চারটি প্রবণতার মবিয য়বপ্রয়লপ্সা বা অনযবক প্রতারণা 

করার প্রবণতা সব গচবি প্রবল । 

 সমাধ্ান – য়কন্তু একটি উপাবি এই সমস্ত সমসযার সমািান করা র্াি, 

এবং তা হবে ভয়িবর্াবগ ভগবাবনর গপ্রমমিী গসবা । ভগবদ্ভয়ির দ্বারা 

পালটা প্রয়তবরাবির মািযবমই গকবল কপটতা, ছলনা এবং প্রবঞ্চনার 

জগতবক প্রয়তহত করা র্াি, অনয আর গকান উপাবি তা সম্ভব নি । 

 ১.১৪.৫ –– মহারাজ যুবধ্বিতরর অনুজ ভীতমর প্রবত 

বচন –  

কালক্রবম, এমন হবি উঠল গর্, গলাবকরা গমাটামুটি গলাভ, কু্রি আর দবম্ভ 

রপ্ত হবি পবড়য়ছল । এই সব অশুভ লক্ষণায়দ গদবখ রু্য়িয়ির মহারাজ তাাঁ র 

গছাট ভাইবক বলবলন ।  

 ১.১৪.৬ – মহারাজ যুবধ্বির ককন অজুশ নতক দ্বারকায় 

পাঠিতয়বছতলন ? 

মহারাজ রু্য়িয়ির তাাঁ র গছাট ভাই ভীমবসনবক বলবলন, আয়ম অজুয নবক তার 

বেুবদর সবঙ্গ সাক্ষাৎ করার জনয এবং পরবমশ্বর ভগবান শ্রীকৃবের কমযসূচী 

জানবার জনয দ্বারকাি পাঠিবিয়ছলাম ।  

 ১.১৪.৭ –সাত মাস গত হতলও অজুশ তনর অপ্রতযাবতশ ন – 

সাত মাস হবি গগল গস গগবছ, তবু এখনও গস য়ফবর এল না । গসখাবন য়ক 

হবে, তা আয়ম য়কছুই জানবত পারয়ছ না । 

 ১.১৪.৮ – নারতির কথা স্মরণ কতর শ্রীকৃতের 

বততরাধ্াতনর আশঙ্কা – 

গদবয়ষ্য নারদ গর্ ববলয়ছবলন, পরবমশ্বর ভগবান শ্রীকৃে তাাঁ র জড়জাগয়তক 

লীলা সংবরণ করববন, গসই সমি য়ক এখনই উপয়স্থত হবিবছ ? ভগবান য়ক 

পৃয়থবী গথবক অপ্রকট হবত চবলবছন ?  

 শ্রীল প্রভুপাি প্রিত্ত শীেশক – “ভগবাবনর অন্তিযাবনর 

লক্ষণায়দ” 
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তাৎপতযশর ববতশে বিক –  

“ভগবাতনর বচন্ময় কিহ” 

 ভগবান হবলন ককবলয, এবং তাাঁ র কাবছ জড় এবং য়চন্মবির গকান 

পাথযকয গনই, কারণ প্রয়তটি য়জয়নসই তাাঁ র গথবক সৃয়ি হবিবছ । 

 রু্য়িয়ির মহারাজ র্খন তাাঁ র য়তবরাভাববর সম্ভাবনা য়বববচনা কবর 

অনুতাপ করয়ছবলন, গসটি য়ছল অয়ত য়প্রি বেুর য়ববেবদও অনুবশাচনার 

একটা প্রচয়লত রীয়ত মাত্র, য়কন্তু বাস্তয়বকই ভগবান কখনও তাাঁ র য়চন্মি 

গদহ তযাগ কবরন না । 

 ভগবাবনর তথাকয়থত গদহতযাবগর অথয হবে গর্, য়তয়ন গকান য়ববশষ্ 

অপ্রাকৃত িাবম তাাঁ র লীলা সংবরণ করবলন, ঠিক গর্ভাবব য়তয়ন এই জড় 

জগবত তাাঁ র য়বরাট রূপটি পয়রতযাগ কবরয়ছবলন ।  

 ১.১৪.৯ – বনতজতির প্রবত শ্রীকৃতের অহহতুকী কৃপা 

স্বীকার – 

তাাঁ র কাছ গথবকই আমাবদর র্াবতীি রাজকীি ঐশ্বর্য সমৃয়দ্ধ সম্পদ, রাজযপাট, 

গুণবতী স্ত্রী, জীবকুল, বংশানুক্রম, প্রজাপালন, শত্রুজি, এবং উচ্চতর 

গ্রহবলাকায়দর মবিয ভয়বষ্যৎ সংস্থান লাবভর সম্ভাবনা সব য়কছুই অজয ন 

কবরয়ছ । এই সবই আমাবদর প্রয়ত তাাঁ র অহহতুকী কৃপার ফবলই হবিবছ । 

তাৎপতযশর ববতশে বিক –   

“ভগবাতনর অনুতমািন” 

 কবয়দক শাস্ত্রয়দবত, য়ববশষ্ কবর শ্রীমদ্ভাগববতর, পৃিাি পৃিাি আমরা 

গদখবত পাই গর্, চরবম সমস্ত প্রবচিার সাফবলযর চায়বকাঠি থাবক 

পরবমশ্বর ভগবাবনরই হাবত । 

 ভগবাবনর অনুবমাদন বযয়তবরবক র্য়দ সাফলয লাভ করা গর্ত, তা হবল 

গকান ডািারই গরাগীর গরাগ য়নরামবি বযথয হবতন না । সব গচবি সুদক্ষ 

য়চয়কৎসবকরা গকন তা হবল সববচবি উন্নত য়চয়কৎসা বযবস্থার দ্বারাও 

গরাগীবদর মৃতুযর হাত গথবক রক্ষা করবত পারবছন না, আবার গকান 

গক্ষবত্র, য়বনা য়চয়কৎসাি ভিঙ্কর গরাগাক্রান্ত মানুষ্ সুয়নয়িত মৃতুযও হাত 

গথবক রক্ষা পাবেন? 

 সুতরাং য়সদ্ধান্ত হবে এই গর্, শুভ বা অশুভ, উভি পয়রণয়তই য়নভয র 

কবর ভগবাবনর অনুবমাদবনর উপর । প্রয়তটি সফল মানুবষ্রই কতয বয 

হবে, গস র্া য়কছু অজয ন কবরবছ, তার জনয পরবমশ্বর ভগবাবনর প্রয়ত 

কৃতজ্ঞতা গবাি করা । 

 ১.১৪.১০ – বিতাপ সমূ্ভত উৎপাততর উপবিবততত 

ভববেযততর ববপিাশঙ্কা ইবঙ্গত – 

গদখ গদখ, গহ নরবযাঘ্র, গ্রহনক্ষত্রায়দর প্রভাবজয়নত (আয়িহদয়বক), জাগয়তক 

প্রয়তয়ক্রিা সমূ্ভত (আয়িবভৌয়তক), এবং কদয়হক র্ন্ত্রণায়দ গথবক উদ্ভূত 

(আিযায়িক) কত রকবমর ভিঙ্কর উৎপাত উপয়স্থত হবিবছ, র্া আমাবদর 

বুয়দ্ধবক আেন্ন কবর অদূর ভয়বষ্যবতর য়বপদাশঙ্কার ইয়ঙ্গত য়দবে ।  

 শ্রীল প্রভুপাি প্রিত্ত শীেশক – “অশুভ লিণাবি” 

তাৎপতযশর ববতশে বিক –  

“বিতাপ দুুঃখ” 

 সভযতার জড়জাগয়তক উন্নয়ত মাবন হবে, আয়িহদয়বক, আয়িবভৌয়তক 

এবং আিযায়িক প্রভাবজয়নত য়ত্রতাপ দুুঃবখরই প্রগয়ত । 

 মানুবষ্র জড় য়বজ্ঞাবনর প্রগয়ত এই য়ত্রতাপ দুুঃখ দূরীভূত করার বযাপাবর 

য়কছুই করবত পাবর না । এগুয়ল হবে পরবমশ্বর ভগবাবনর য়নবদয বশ 

মািার প্রভাবব জীববর দণ্ডবভাগ । 

 গকবল ভয়িভাববর মািযবম ভগবাবনর শ্রীপাদপবদ্মর শরণাগত হওিার 

দ্বারা গসই প্রভাব গথবক সহবজই মুি হওিা র্াি । 

১১-২০ – আরও বকছু অশুভ লিণাবি  

 

১১ 

 

কিহ 

আমার বাম ঊরু, বাম নিন ও বাম বাহু সবই 

বারংবার স্পয়ন্দত হবে 

আশঙ্কাি আমার হৃদিও বারংবার কয়ম্পত হবে 

 

১২ 

 

 

 

 

পশু 

শৃগালী মুখ গথবক অনল উদ গার করবত করবত 

উদীিমান সূবর্যর য়দবক তায়কবি য়বকট আতয নাদ 

করবছ 

কুকুর য়নভয ি য়চবত্ত য়বকট ভাবব শব্দ করবছ  

 

 

১৩ 

গাভীবদর মবতা উপকারী পশুরা বাম য়দক য়দবি 

চবল র্াবে, 

গদয ভবদর মবতা, য়নম্নবর্ায়নর অশুভ পশুরা 

আমাবক প্রদয়ক্ষণ করবছ  

আমার অশ্বগণ গর্ন আমাবক গদবখ গরাদন করবছ 

ববল মবন হবে । 

 

১৪ 

 

পাবখ 

পািরাটিবক গর্ন র্মদূত ববল মবন হবে,  

গপাঁচা এবং তার প্রয়তদ্বন্দ্বী কাবকর ককয শ স্ববর 

আমার হৃদি কয়ম্পত হবে, 

 
 

১৫ 

 

 

 

 

 

 

 

পঞ্চমহাভূত 

িুম্র আকাবশ ঘুবর গবড়াবে,  

পৃয়থবী আর পাহাড়-পবযত কাাঁ পবছ, 

য়বনা গমবঘ বজ্রপাত হবে,  

নীল আকাশ গথবক য়বদুযৎ গনবম আসবছ ।   

 

১৬ 

িূয়লরায়শবত য়দগন্ত অেকার কবর প্রচণ্ড গববগ বািু 

প্রবায়হত হবে,  

গমঘসমূহ অয়ত বীভৎসরূবপ চতুয়দয বক রি বষ্যণ 

করবছ,  

 

১৭ 

সূর্যয়করণ য়নষ্প্রভ হবি র্াবে,  

আকাবশ গ্রহ-নক্ষত্রগুয়ল পরস্পর রু্দ্ধ করবছ,  

য়বভ্রান্ত প্রাণীরা গর্ন অয়িবত প্রজ্বয়লত হবি ক্রন্দন 

করবছ ।   

 

১৮ 

নদ, নদী, সবরাবর, জলাশিায়দ এবং মন সবই 

য়বকু্ষব্ধ হবে ।  

ঘৃতাহূয়ত প্রদাবনও অয়ি আর প্রজ্বয়লত হবে না ।    

 

 

১৯ 

 
 

গৃহপাবলত 

পশু 

গগাবৎসগণ আর গগামাতার স্তন পান করবছ না; 

গাভীবদর স্তন গথবকও আর দুগ্ধিারা য়বগয়লত 

হবে না । তারা অশ্রুমুখী হবি দাাঁ য়ড়বি গথবক 

গরাদন করবছ, এবং গগাচারণ ভূয়মবত বৃষ্গণও 

আর আনন্দ প্রকাশ করবছ না ।   
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২০ 

 

ববগ্রহ 

ময়ন্দবর গদবপ্রয়তমাগুয়ল গর্ন ঘমযাি কবলববর 

গরাদন করবছন । তাাঁ রা গর্ন স্থান তযাগ কবর চবল 

গর্বত উদযত হবিবছন ।  

 

িান 

এই সমস্ত শহর, জনপদ, গ্রামগঞ্জ, খয়ন-খামার, 

উদযান-আশ্রমায়দ সবই গর্ন এখন শ্রী-ভ্রি এবং 

য়নরানন্দ হবিবছ ।  

তাৎপতযশর ববতশে বিক –  (তলাক ১১) 

 জড় অবিত্ব – এই সমস্ত অবায়িত ঘটনাগুয়লবক দাবানবলর সবঙ্গ 

তুলনা করা হবিবছ । গকউই ববন আগুন লাগাবত র্াি না, য়কন্তু আপনা 

গথবকই ববন আগুন  জ্ববল ওবঠ এবং ববনর সমস্ত প্রাণীবদর অয়চন্তনীি 

দুুঃখ-দুদয শার সৃয়ি কবর । মানুবষ্র গকান গচিাই এই অয়ি য়নবযাপন করবত 

পাবর না । ভগবাবনর কৃপার প্রভাববই গকবল গসই অয়ি য়নবযাপন করা 

গর্বত পাবর, য়তয়ন গমঘ পাঠিবি গদন অরবণয জল ঢালবার জবনয । 

 ভগবাবনর কৃপার প্রভাববই গকবল গসই সমস্ত দুুঃখ-দুদয শা দূরীভূত হবত 

পাবর, য়র্য়ন তাাঁ র প্রয়তয়নয়িবক পাঠান মানুষ্বদর য়দবয জ্ঞান প্রদান করার 

জনয এবং তার ফবল তাবদর সমস্ত দুুঃখ-দুদয শা গথবক তারা মুি হবত 

পাবর । 

 ১.১৪.২১ –– সমি অশুভ লিনাবি িশশনাতন্ত 

যুবধ্বিতরর মতনর অবিা 

এই সমস্ত অশুভ লক্ষণ দশযন কবর আমার মবন হবে গর্, আজ পৃয়থবীর 

গসৌভাগয য়বনি হবিবছ । পরবমশ্বর ভগবাবনর পাদপবদ্মর চরণয়চবহ্ন য়চয়হ্নত 

হওিার গসৌভাগয অজয ন কবরয়ছল িয়রত্রী । এই সব লক্ষণায়দ য়নবদয শ করবছ গর্, 

তা আর থাকবব না । 

 ১.১৪.২২ –– অজুশ তনর আগমন 

গহ ব্রাহ্মণ গশৌনক, পৃয়থবীবত গসই সমবি এই সমস্ত অশুভ লক্ষণ দশযন কবর 

মহারাজ রু্য়িয়ির র্খন অতযন্ত দুয়িন্তাগ্রস্ত হবিয়ছবলন, তখন অজুয ন 

দ্বারকাপুরী গথবক য়ফবর এবলন ।  

 ১.১৪.২৩ –– অজুশ তনর কাতরভাব 

অজুয ন র্খন তাাঁ র চরণতবল য়নপয়তত হবলন,তখন মহারাজ রু্য়িয়ির লক্ষয 

করবলন গর্, তাাঁ র কাতরভাব গর্ন অভূতপূবয । তাাঁ র মুখ য়ছল অবনত ও 

নিনকমল গথবক য়বনু্দ য়বনু্দ অশ্রু গনবম আসয়ছল । 

 শ্রীল প্রভুপাি প্রিত্ত শীেশক – “গশাকাতুর অজুয ন” 

 ১.১৪.২৪ – অজুশ তনর অবিা িশশতন যুবধ্বিতরর নারি 

মুবনর ইবঙ্গত স্মরণ এবং অজুশ নতক বজজ্ঞাসা – 

অজুয নবক এইভাবব হৃদিস্পশী উবদ্বগ-উৎকণ্ঠাি কায়ন্তহীন অবস্থাি গদবখ, 

মহারাজ রু্য়িয়ির নারদ মুয়নর ইয়ঙ্গত িরণ কবর সুহৃদববগযর সমবক্ষ অজুয নবক 

য়জজ্ঞাসা করবলন ।   

 ১.১৪.২৫ – সাবশজনীন কুশল বজজ্ঞাসা – 

মহারাজ রু্য়িয়ির য়জজ্ঞাসা করবলন- ভাই, আমাবক বল, আমাবদর বেুবােব 

আর আিীি-স্বজবনরা-মিু, গভাজ, দশাহয , আহয , সাত্বত, অেক ও বৃয়েরা 

অথযাৎ র্দুবংবশর সকবল কুশবল আবছন ত ? 

 শ্রীল প্রভুপাি প্রিত্ত শীেশক – “যুবধ্বিতরর উতদ্বগাকুল 

প্রশ্ন” 

 ১.১৪.২৬ – বযবি ববতশতের কুশল বজজ্ঞাসা – শুরতসন, 

বসুতিব, তাাঁ র কবনি ভ্রাতাগণ – 

আমার শ্রবদ্ধি মাতামহ শূরবসন মঙ্গবল আবছন ত? আর, আমার মাতুল 

বসুবদব এবং তাাঁ র কয়নি ভ্রাতারা কুশবল আবছন ত?   

 ১.১৪.২৭ – বসুতিতবর পত্নীতির কুশল বজজ্ঞাসা - 

কিবকী প্রমুখ – 

গদবকী প্রমুখ বসুবদববর সাত পত্নী পরস্পবরর প্রয়ত ভিীভাবাপন্ন । তাাঁ রা 

সকবলই তাাঁ বদর পুত্র ও পুত্রবিূগণসহ সুবখ আবছন ত ?  

 ১.১৪.২৮-২৯  – উগ্রতসন, কিবক, হৃিীক, কৃতবমশা, 

অকূ্রর, জয়ন্ত, গি, সারণ ও শত্রুবজৎ – 

র্াাঁ র পুত্র অতযন্ত দুরাচারী, গসই উগ্রবসন রাজা এবং তাাঁ র কয়নি সবহাদর 

গদবক এখনও জীয়বত আবছন ত ? উগ্রবসন সুবখ আবছন ত ? হৃদীক এবং 

তাাঁ র পুত্র কৃতবমযা, অকূ্রর, জিন্ত, গদ, সারণ ও শত্রুয়জৎ এাঁরা সকবল ভাল 

আবছন ত ? ভিবদর প্রভু বলরাম কুশবল আবছন ত ?   

তাৎপতযশর ববতশে বিক –  

 ববেুতত্ত্ব – তার মবিয য়বেুতত্ত্বগণ তাাঁ রই য়বস্তার, এবং তাাঁ রা সকবলই 

গুণগতভাবব এবং আিতনগতাবব পরবমশ্বর ভগবাবনর সমান । য়কন্তু 

তাাঁ র জীবশয়ির য়বস্তার, সািারণ জীববরা, কখনই তাাঁ র সমকক্ষ নি । 

র্ারা মবন কবর গর্, জীবশয়ি এবং য়বেুতত্ত্ব সমপর্যািভুি, তাবদর 

পাষ্ণ্ডী ববল য়বববচনা করা হি । 

 বনতযানন্দ-বলরাম – শ্রীরাম বা বলরাম হবেন ভিবদর প্রভু । 

শ্রীবলরাম সমস্ত ভিবদর পারমায়থযক দীক্ষাগুরু এবং তাাঁ রই অহহতুকী 

কৃপার ফবল অিুঃপয়তত জীববরা উদ্ধার লাভ কবর । শ্রীহচতনয মহাপ্রভুর 

লীলাি শ্রীবলরাম শ্রীয়নতযানন্দ প্রভু রূবপ আয়বভূয ত হবিয়ছবলন, এবং 

য়নতযানন্দ প্রভু অতযন্ত অিুঃপয়তত জগাই এবং মািাইবক উদ্ধার কবর 

তাাঁ র অহহতুকী কৃপা প্রদশযন কবরয়ছবলন । 

 তাই বলরাম হবে ভগবাবনর করুণার অবতার, গুরুতত্ত্ব, শুদ্ধ ভিবদর 

আশ্রি । 

 ১.১৪.৩০ – প্রদুযন্ম, অবনরুদ্ধ – 

বৃয়ে বংবশর মহান্ গসনাপয়ত প্রদুযম্ন গকমন আবছ ? আর, রু্বদ্ধ অয়তশি 

পরাক্রমশালী, ভগবাবনর অংশ প্রকাশ, অয়নরুদ্ধ আনবন্দ আবছন ত ?  

তাৎপতযশর ববতশে বিক –  

 প্রদুযন্ম এবং অয়নরুদ্ধও পরবমশ্বর ভগবাবনর অংশ প্রকাশ, এবং তাই 

তাাঁ রাও য়বেুতত্ত্ব ।   

 ১.১৪.৩১ – সুতেণ, চারুতিে, সাম্ব এবং অনযানয – 
সুবষ্ণ, চারুবদে, জাম্ববতীর পুত্র সাম্ব এবং শ্রীকৃবের অনযানয প্রিান প্রিান 

পুত্রগণ, ঋষ্ভায়দ তাাঁ বদর পুত্রসহ ভাল আবছন ত ? 
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তাৎপতযশর ববতশে বিক –  

 শ্রীকৃবের ১৬১০৮ x ১০ = ১,৬১,০৮০ জন পুত্র য়ছল । 

 আমরা র্খন ভগবাবনর অপ্রাকৃত ময়হমা আংয়শকভাববও হৃদিঙ্গম 

করবত পায়র, তখন তাাঁ র লীলার সতযতা সহবজই হৃদিঙ্গম করবত পায়র । 

 ১.১৪.৩২-৩৩  –– 

শ্রুতবদব, উদ্ধব প্রভৃয়ত শ্রীকৃবের অনুচরগণ এবং শ্রীবলরাম ও শ্রীকৃবের 

বাহুববল সুরয়ক্ষত সুনন্দ, নন্দ প্রভৃয়ত আমাবদর অনযানয পরম সুহৃদ সাত্বত 

গশ্রিগণ কুশবল আবছন ত ? তাাঁ রা আমাবদর কুশল য়চন্তা কবরন ত ? 

তাৎপতযশর ববতশে বিক –  

 ভগবাতনর সুরিা এবং মুি জীতবর মতনাভাব – জীবতত্ত্ব হবে 

ভগবাবনর শয়ির অয়ত কু্ষদ্র কণা, এবং তাই সবয অবস্থাবতই তাবদর 

ভগবান কতৃয ক সংরয়ক্ষত হওিার প্রবিাজন থাবক, আর ভগবানও তাাঁ র 

য়নতয গসবকবদর সবযবতাভাবব রক্ষা কবর আনয়ন্দত হন । তাই মুি 

আিারা কখনই ভগবাবনর মবতা মুি বা শয়িমান ববল য়নবজবদর মবন 

কবরন না, পক্ষান্তবর তাাঁ রা সবযদাই এই জড় জগবত এবং য়চৎ-জগবত, 

সবযবতাভাবব ভগবাবনর আশ্রি আকাঙ্খা কবরন । 

 ভগবাবনর উপর মুি জীববর এই য়নভয রশীলতা তাাঁ বদর স্বাভায়বক বৃয়ত্ত, 

কারণ মুি আিারা হবেন অয়ি সু্ফয়লবঙ্গর মবতা, র্ার দীয়প্ত অয়ির 

সায়ন্নবিয থাকার ফবল প্রকাশ পাি, স্বতন্ত্রভাবব নি । 

 ১.১৪.৩৪ – শ্রীকৃে 

গসই ব্রাহ্মণবদর য়হতকারী ভিবৎসল গগায়বন্দ, পরম পুরুবষ্াত্তম ভগবান 

শ্রীকৃে দ্বারকা পুরীবত সুিমযা নামক সভাি সুহৃদবগয পয়রববয়শত হবি সুবখ 

আবছন ত?  

তাৎপতযশর ববতশে বিক –  

 তাই, আমাবদর য়নবজবদর স্বাবথয ভগবাবনর আশ্রি অবলম্বন করা 

প্রবিাজন । ভগবান গাভী এবং ব্রহ্মণয সংসৃ্কয়তর সংরক্ষক । গর্ সমাবজ 

গগা-রক্ষা হি না এবং ব্রহ্মণয সংসৃ্কয়তর অনুশীলন হি না, গসই সমাজ 

প্রতযক্ষভাবব ভগবাবনর সুরক্ষা গভাগ করবত পাবর না । 

 দৃিান্ত – ঠিক গর্মন কারাগাবরর কবিদীরা প্রতযক্ষভাবব রাজার সুরক্ষা 

লাভ কবর না, পক্ষান্তবর, রাজার সুকবঠার প্রয়তয়নয়ির দ্বারা শায়সত হি । 

 ব্রাহ্মতণাবচত গুণাবলীর য়বকাশ না হবল ভগবাবনর অপ্রাকৃত গপ্রম 

লাভ করা র্াি না । ব্রাহ্মবণায়চত গুণাবলী র্ার মবিয য়বকয়শত হবিবছ, 

ভগবান তারই প্রয়ত আকৃি হন, জাতযায়ভমানী ব্রাহ্মবণর প্রয়ত ভগবান 

কখনই অনুরি নন । ব্রাহ্মবণায়চত গুণাবলী র্াবদর মবিয প্রকায়শত 

হিয়ন, তারা ভগবাবনর সবঙ্গ সম্পকয রু্ি হবত পাবর না ।   

 দৃিান্ত – ঠিক গর্মন, র্য়দ কাঠ না থাবক তা হবল মাটিবত আগুন 

জ্বালাবনা র্াি না, র্য়দও কাবঠর সবঙ্গ মাটির সম্পকয  রবিবছ । 

 ১.১৪.৩৫-৩৬  – যদুবংশীয়তির মবহমা – 

আয়দ পুরুষ্ ভগবান শ্রীকৃে সারা জগবতর মঙ্গল সািন, প্রয়তপালন এবং 

উন্নয়ত সািবনর উবেবশয র্দুকুলরূপ সমুবদ্রর মবিয অনন্তবদব বলরামসহ 

অবস্থান করবছন । আর র্দুবংশীিরা, শ্রীকৃবের বাহুববলর দ্বারা সংরয়ক্ষত আর 

য়নজ নগরী দ্বারকাপুরীবত কবকুণ্ঠনাবথর অনুচরববগযর মবতা য়ত্রবলাক পূয়জত 

হবি পরম আনবন্দ য়বহার করবছন ।  

তাৎপতযশর ববতশে বিক –  

 িীরসমুতের সাতথ যদুবংতশর তুলনা – পরবমশ্বর ভগবান শ্রীয়বেু 

দুই রূবপ প্রয়তটি ব্রাহ্মাণ্ড য়বরাজমান কবরন, র্থা- গবভয াদকশািী য়বেু 

এবং ক্ষীবরাদকশািী য়বেু । ব্রহ্মাবণ্ডর উত্তর ভাবগর য়শখবর ক্ষীরসমুবদ্র 

শ্রীবলবদববর অবতার অনন্তবদববর শর্যাি ক্ষীবরাদকশািী য়বেু য়বরাজ 

কবরন । তাই মহারাজ রু্য়িয়ির র্দুবংশবক ক্ষীর সমুবদ্রর সবঙ্গ তুলনা 

কবরবছন এবং শ্রীকৃবের শর্যা অনন্তবদববক শ্রীবলরাবমর সবঙ্গ তুলনা 

কবরবছন । য়তয়ন দ্বারকা নগরীর অয়িবাসীবদর কবকুণ্ঠবলাবকর য়নতযমুি 

জীববদর সবঙ্গ তুলনা কবরবছন । 

 এই সমস্ত কবকুণ্ঠবাসীবদর বলা হি মহাবপৌরুয়ষ্ক, অথযাৎ তাাঁ রা 

প্রতযক্ষভাবব ভগবাবনর গসবাি রু্ি । 

 ১.১৪.৩৭  – দ্বারকার মবহেীগতণর মবহমা – 

সতযভামা প্রমুখ দ্বারকার ময়হষ্ীগণ ভগবাবনর চরণ-গসবারূপ মুখয কময 

সম্পাদন কবর ভগবানবক গদবতাবদর পরাভূত করবত প্রবরায়চত কবরয়ছবলন। 

এইভাবব তাাঁ র ময়হষ্ীরা ইন্দ্রপত্নী শচীবদবীর গভাগবর্াগয (পায়রজাত পুষ্প) 

উপবভাগ কবরন ।   

 ১.১৪.৩৮ –শ্রীকৃে প্রভাতব যদুবীরতির বনভীক ববচরণ– 

র্দুবীরগণ পরবমশ্বর ভগবাবনর বাহুববলর প্রভাবব প্রয়তপায়লত হবি 

সবযবতাভাবব ভিহীন হবি থাবকন, আর তাই গশ্রি গদবতাবদর গর্াগয এবং 

বলপূবযক অয়িকৃত সুিমযা নাবম সভাগৃহটিবত তাাঁ রা তাাঁ বদর চরণ দ্বারা পদদয়লত 

কবর য়বচরণ কবরন ।  

তাৎপতযশর ববতশে বিক –   

ভয় –  

 ভগবান সমস্ত জীববর প্রয়ত সমদৃয়িসম্পন্ন, য়কন্তু য়তয়ন তাাঁ র শুদ্ধ 

ভিবদর প্রয়ত য়ববশষ্ভাবব  গেহশীল হওিার ফবল, পক্ষপাতপািণ । 

 অনযভাবব বলবত গগবল ভগবাবনর শুদ্ধ ভবিরা তাাঁ র গসবার জনয 

ব্রহ্মাবণ্ডর সবযবশ্রি বস্তুগুয়লই সংগ্রহ কবর এবন গদন । র্াদববরা 

পরবমশ্বর শ্রীকৃবের জনয এই ব্রহ্মাবণ্ডর সব রকম সুখ-স্বােন্দয এবং 

সুবর্াগ-সুয়বিাগুয়লর আবিাজন কবরয়ছবলন । 

 ভগবানবক ভুবল র্াওিার ফবলই বদ্ধ জীববরা ভিাক্রান্ত হি । য়কন্তু 

মুিািা জীবসত্তা কখনই ভীত হন না, ঠিক গর্মন য়পতার উপর 

য়নভয রশীল য়শশু-সন্তান কাউবক ভি কবর না । 

 ভি হবে ভগবাবনর সবঙ্গ য়নতযকাবলর সম্পকয  য়বিৃত হওিার ফবল 

য়নদ্রােন্ন জীববর একপ্রকার গমাহ । 

 কৃত অবিার কথা ববস্মরণই ভতয়র কারণ – স্ববে বাঘ গদবখ মানুষ্ 

ভি গপবত পাবর, য়কন্তু তার পাবশই গর্ মানুষ্টি গজবগ রবিবছ, গস 
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গকান বাঘ গদখবত পাি না । য়নয়দ্রত এবং জাগ্রত, উভি বযয়ির কাবছই 

বাঘ একটি অলীক বস্তু, কারণ বাস্তয়বকই গসখাবন গকান বাঘ গনই; য়কন্তু 

গর্ মানুষ্ তার জাগ্রত অবস্থার কথা য়বিৃত হবিবছ, গস-ই ভিাক্রান্ত হি, 

গসবক্ষবত্র গর্ মানুষ্ তার প্রকৃত অবস্থার কথা য়বিৃত হিয়ন, তার মবন 

ভবির গলশমাত্র থাবক না । 

(৩৯-৪৩) – অজুশ তনর কুশল সম্বতন্ধ যুবধ্বিতরর বজজ্ঞাসা – (ববমেশতার 

কারণ)   

 

 

৩৯ 

১. গতামার য়নবজর সমস্ত কুশল ত ? গতামার শারীয়রক দীয়প্ত নি 

হবি গগবছ ববল মবন হবে । 

২. তুয়ম দীঘযকাল দ্বারকাি য়ছবল ববল য়ক তাাঁ রা গতামাি অবজ্ঞা 

প্রদশযন কবরবছন বা গতামার র্বথায়চত সম্মান রক্ষা কবরনয়ন ? 

 

৪০ 

৩. গকউ য়ক গতামাবক অপ্রীয়তকর অশুভ কথা ববলবছ । 

৪. গর্ য়কছু প্রাথযনা কবরবছ, তাাঁ বক দায়ক্ষণয গদখাবত পারয়ন, য়কংবা 

কাউবক প্রয়তশ্রুয়ত য়দবি তুয়ম য়ক তা পূণয করবত পারয়ন ? 

 

৪১ 

৫. আজ য়ক গকান শরণাগত ব্রাহ্মণ, বালক, গাভী, বৃদ্ধ, গরাগী, 

স্ত্রীবলাক য়কংবা অনয গকান প্রাণীবক আশ্রিদাবন অক্ষম হবিছ ? 

 
 

৪২ 

৬. তুয়ম য়ক গকান অগময স্ত্রীবত গমন কবরছ ?  

৭. য়কংবা, গকান গময স্ত্রীবলাবকর প্রয়ত র্থার্থ আচরণ করয়ন ?  

৮. অথবা পবথ গতামার সমকক্ষ বা গতামার গথবক অিম বযয়ির 

কাবছ পরায়জত হবিছ ? 

 
 

৪৩ 

৯. গতামার সাবথ একবত্র গভাজন করবার গর্াগয বৃদ্ধ বা বালকবদর 

তুয়ম য়ক র্ত্ন নাওয়ন ? তাবদর বাদ য়দবি তুয়ম য়ক একাই গভাজন 

কবরছ ?  

১০. ক্ষমার অবর্াগয গকানও গয়হয ত কময য়ক তুয়ম কবরছ ? 

তাৎপতযশর ববতশে বিক – (তলাক ৪০)  

 ক্ষয়ত্রি বা িনী বযয়ির কাবছ দান য়ভক্ষা করা হবল, তাাঁ বদর কতয বয হবে 

স্থান, কাল এবং পাত্র য়বচার কবর দান করা । তাাঁ রা র্য়দ তা করবত সক্ষম 

না হন, তা হবল তাবদর গসই য়বচুযয়তর জনয য়ববশষ্ দুুঃয়খত হওিা 

উয়চত । গতমনই, কাউবক দান করার প্রয়তশ্রুয়ত গদওিা হবল, গসই 

প্রয়তশ্রুয়ত রক্ষা করা কতয বয । 

তাৎপতযশর ববতশে বিক –  (তলাক ৪২) 

 স্ত্রী-পুরুবষ্র য়মলন স্বাভায়বক, য়কন্তু তা শাস্ত্র-য়বয়ির দ্বারা য়নিয়ন্ত্রত হওিা 

কতয বয, র্াবত সমাজ বযবস্থার পয়বত্রতা নি না হি, অথবা অবায়িত 

অপদাথয জনসংখযা বয়িযত হবি পৃয়থবীর শায়ন্ত য়বনি না কবর । 

 

 ১.১৪.৪৪  – অবন্ততম শ্রীকৃতের অপ্রকট সম্বতন্ধ বজজ্ঞাসা 

অথবা, গতামার অয়ত য়প্রিতম সখা শ্রীকৃবের য়বরবহ তুয়ম য়ক শুনযতা গবাি 

করছ ? গহ অজুয ন ভাই, এ ছাড়া গতামার এই রকম অশায়ন্তর আর গকানও 

কারণই আয়ম ভাববত পারয়ছ না ।  

 শ্রীল প্রভুপাি প্রিত্ত শীেশক –“ভগবান শ্রীকৃতের 

প্রিাতনর আশঙ্কা” 


