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১ -৪ -  মহারাজ পরীবিৎ বহবসবব রাজা আদশশ

প্রদাি দণ্ড িবিবি িততশ ি  – 
 

 ১.১৬.১ – ভববিযদ্বািী সার্শি –  

সূত গগাস্বামী বলবলন- গহ পয়িত ব্রাহ্মণগণ, ভাগয গণনাি পারদশী 

পয়িবতরা মহারাজ পরীয়িবতর জবের সমি তাাঁ র গর্ সমস্ত মহদ্ গুণাবলীর 

কথা ববলয়ছবলন, কালক্রবম য়তয়ন গসই সমস্ত গশ্রষ্ঠ গুণাবলীবত য়বভূয়ষ্ত হবি 

একজন পরম ভাগবতরূবপ এবং গশ্রষ্ঠ ব্রাহ্মণবদর উপবদশ অনুসাবর পৃয়থবী 

শাসন করবত লাগবলন ।  

 শ্রীি প্রভুপাদ প্রদত্ত শীিশি – “মহারাজ পরীবিবতর 

রাজত্ব”  

তাৎপবযশর বববশি বদি – 

 মহারাজ পরীয়িবতর জবের সমি, গজযায়তয়বদযাি পারদশী ব্রাহ্মবণরা 

তাাঁ র য়কছু গুণাবলী সম্ববন্ধ ভয়বষ্যৎ-বাণী কবরয়ছবলন । মহারাজ পরীয়িৎ 

কালাক্রবম একজন মহান্ ভাগবদ্ভবি পয়রণত হবি গসই সমস্ত গুণাবলী 

য়বকয়শত কবরয়ছবলন ।  

 মািুবির শেষ্ঠ গুর্ হবে ভগবাবণর ভি হওিা, এবং তা হবল 

অনুশীলনবর্াগয সমস্ত সদ্গুণাবলী িীবর িীবর তার মবিয য়বকয়শত হি ।  

 ববচার-আচার-প্রচার – মহারাজ পরীয়িৎ য়ছবলন এক মহাভাগবত, বা 

উত্তম অয়িকারী ভগবদ্ভি, য়র্য়ন গকবল ভগবত্তত্ত্ব য়বজ্ঞাবন পারদশী 

য়ছবলন তাই নি, য়তয়ন তাাঁ র অপ্রাকৃত উপবদশাবলীর দ্বারা অনযবদরও 

ভগবদ্ভবি পয়রণত করবত পারবতন । 

 য়নতয নতুন আইন ততয়র কবর এবং গকান উবেশয সািবনর মতলবব বার 

বার গসগুয়লর পয়রবতয ন করবার জনয মূখয অবযাচীনবদর দরকার হত না । 

মনু, র্াজ্ঞবল্ক্য, পরাশর প্রমুখ মুিপ্রাণ মহয়ষ্যরা সমস্ত য়বয়িয়নিমায়দর 

য়নবদয শ য়দবি গগবছন, এবং গসগুয়ল সবযকাবলর এবং সবযবদবশর 

উপবর্াগী । সুতরাং গসই সমস্ত য়বয়িয়নিমায়দ সমূ্পণযরূবপ সুয়নয়দয ষ্ট 

মানসম্পন্ন এবং অভ্রান্ত । 

 এই িরবনর সভাসবদরা মূখয য়ছবলন না অথবা মূখযবদর স্বগযরচনাকারীবদর 

প্রয়তয়নয়ি য়ছবলন না । তাাঁ রা “যাবৎ জীববৎ সুখং জীববৎ ঋর্ং িত ত্বা 

ঘত তং বপববৎ’’ –এই প্রকার গভাগপরািণ মতবাবদর প্রচারকারী য়ছবলন 

না । 

 ১.১৬.২ –মহারাজ পরীবিবতর বববাহ ও পুত্রাবদ – 

মহারাজী পরীয়িৎ উত্তর নৃপয়তর কনযা ইরাবতীবক য়ববাহ কবরয়ছবলন, এবং 

গসই ইরাবতীর গবভয  জনবমজিায়দ চারটি পুত্র  জেগ্রহণ কবরয়ছল ।   

 ১.১৬.৩ – পরীবিবতর ৩টি অশ্ববমধ্ যজ্ঞ – 

মহারাজ পরীয়িৎ কৃপাচার্যবক গুরুরুবপ বরণ কবর গঙ্গার তীবর য়তনটি 

অশ্ববমি র্জ্ঞ অনুষ্ঠান কবরয়ছবলন । গসই র্বজ্ঞ য়তয়ন প্রচুর দয়িণা দান 

কবরয়ছবলন এবং এই র্বজ্ঞ সািারণ মানুবষ্রাও স্ববগযর গদবতাবদর দশযন 

করবত গপবরয়ছবলন ।    

তাৎপবযশর বববশি বদি – 

 স্ববগযর গদবতারা সচরাচর সািারণ মানুবষ্র গগাচরীভূত হন না, ঠিক 

গর্মন ভগবান সকবল গগাচরীভূত নন । য়কন্তু ভগবান গর্মন তাাঁ র 

অহহতুকী কৃপার প্রভাবব এই পৃয়থবীবত অবতরণ কবর সািারণ মানুবষ্র 

দৃয়ষ্টপবথ প্রকায়শত হন, গতমনই স্ববগযর গদবতারাও তাাঁ বদর স্বীি 

কৃপাববশ সািারণ মানুবষ্র গগাচরীভূত হবিয়ছবলন । য়কন্তু মহারাজ 

পরীয়িবতর প্রভাবব গদবতারা দৃয়ষ্টপবথ প্রকায়শত হবিয়ছবলন ।  

 দৃষ্টান্ত – গমঘ গর্মন বায়রবষ্যণ কবর, এই সমস্ত র্বজ্ঞ রাজারা গতমনই 

উদারভাবব দান করবতন । গমঘ হবে জবলরই রূপান্তর, অথবা বলা র্াি 

গর্, পৃয়থবীর জলই গমবঘ পয়রণত হি । 

 সদ্গুরুর আেয় গ্রহর্ – মহারাজ পরীয়িবতর মবতা রাজাবকও সদ্

গুরুর য়নবদয শ গ্রহণ করার প্রবিাজন হত । গুরুবক অবশযই সদ্গুরু হবত 

হি, এবং আত্মতত্ত্ব জ্ঞান লাবভেু মানুষ্বক প্রকৃত সাফলয লাবভর জনয 

অবশযই সদ্গুরুর আশ্রি গ্রহণ করবত হি । 

১.১৬.৪ – িবিবি দণ্ড দাি  

এক সমি, মহারাজ পরীয়িৎ র্খন পৃয়থবী জি করবত গবয়রবিয়ছবলন, তখন 

য়তয়ন গদখবত পান রাজববশিারী এক শূদ্রািম, কয়ল, একটি গাভী এবং বৃষ্বক 

পাবি আঘাত করবছ । রাজা তৎিণাৎ তাবক িবর উপরু্ি দণ  ্ ড দান 

করবত উদযত হন ।   

শ্রীি প্রভুপাদ প্রদত্ত শীিশি – “তাাঁ র বদবিজয়” 

তাৎপবযশর বববশি বদি – 

 মহারাজ পরীয়িৎ য়নবজর ময়হমা প্রচার করার জনয পৃয়থবী জি করবত 

গববরানয়ন । 

 য়তয়ন গবয়রবিয়ছবলন ভগবানবক গকন্দ্র কবর রাষ্ট্রগুয়ল পয়রচায়লত হবে 

য়ক না তা গদখবার উবেবশয । ভগবাবনর প্রয়তয়নয়ি হওিার ফবল রাজার 

কতয বয হবে র্থার্থভাবব ভগবাবনর ইো সম্পাদন করা । 

 মানব সভযতার উবেশয হবে ব্রাহ্মণয সংসৃ্কয়তর প্রগয়ত সািন করা, এবং 

তা করবত হবল গগা-রিা অবশয কতয বয । 

৫-৯ - শশৌিি  ঋবির প্রশ্ন  
 

 ১.১৬.৫ – শশৌিি  ঋবির বজজ্ঞাসা – 

গশৌনক ঋয়ষ্ য়জজ্ঞাসা করবলন- গসই শূদ্রািম রাজববশ িারণ কবর গাভীবক 

তার পদাঘাত করা সবত্ত্বও, মহারাজ পরীয়িৎ গকন তাাঁ বক গকবলই সামানয 

দি দান কবরয়ছবলন ? এই সমস্ত ঘটনা র্য়দ কৃষ্ণ সম্বন্ধীি হি, তা হবল দিা 

কবর আপয়ন আমাবদর কাবছ তা বণযনা করুন । 

 ১.১৬.৬ – জীববির অপচয়িারী অসৎ আিাবপর 

বিষ্প্রবয়াজিীয়তা – 

ভগবদ্ভবিরা ভগবাবনর শ্রীপাদপবদ্মর মিু গলহনকারী । গর্ সমস্ত য়বষ্ি 

গকবল মানুবষ্র মূলযবান জীববনর অপচি কবর, গসই সমস্ত য়বষ্বির য়ক 

প্রবিাজন? 



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

4 
 

তাৎপবযশর বববশি বদি – (৫ ও ৬) 

“শ্রীিত ষ্ণ ববিয়ি ির্া” 

 তখনকার য়দবনর ঋয়ষ্রা কল্পনাও করবত পারবতন না গর্, কয়লরু্বগর 

প্রভাবব শূদ্রািবমরা গদশবনতার পবদ য়নবযায়চত হবব এবং গগাহতযা করার 

জনয কসাইখানা খুলবব । 

 এক প্রতারক এবং গাভী য়নর্যাতনকারী শূদ্রবকর কথা শুনবত মহয়ষ্যবদর 

গমাবটই আগ্রহ য়ছল না । গসই ঘটনার সবঙ্গ শ্রীকৃবষ্ণর য়বষ্বি গকান 

গর্াগাবর্াগ য়ছল য়ক না, তাাঁ রা তা জানবত গচবিয়ছবলন । তাাঁ রা গকবল 

শ্রীকৃষ্ণ য়বষ্িক কথা শুনবতই আগ্রহী য়ছবলন, কারণ শ্রীকৃবষ্ণর সবঙ্গ 

সম্পয়কয ত কথাই গকবল শ্রবণীি । 

 শ্রীকৃবষ্ণর সম্পবকয  সব য়কছুই, তা র্াই গহাক না গকন, পয়বত্র  হবি র্াি । 

এই জড় জগবত প্রকৃয়তর য়তনটি গুবণর প্রভাবব সব য়কছুই কলুয়ষ্ত । 

তবব শ্রীকৃষ্ণ হবেন পরম পয়বত্র কারী মািযম । 

 আমাবদর আি ু খুব গবয়শ নি, এবং কখন গর্ সব য়কছু তযাগ কবর 

পরবতী স্তবর র্াওিার আবদশ আসবব, গসই সম্ববন্ধও গকান য়নশ্চিতা 

গনই । তাই শ্রীকৃবষ্ণর সম্পকয য়বহীন য়বষ্বি র্াবত আমাবদর জীববনর 

একটি মূহুবতয রও অপচি না হি, গসই সম্পবকয  সবচতন থাকা আমাবদর 

কতয বয । গর্ গকান য়বষ্বি, তা গস র্তই শুনবত ভাল লাগুক, শ্রীকৃবষ্ণর 

সবঙ্গ সম্পয়কয ত না হবল তা শ্রবণবর্াগয নি । 

 র্ারা জড় গদবহর পয়রবতয ন না কবর য়নতয জীবন লাভ করবত চাি, 

তাবদর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং তাাঁ র ভিবদর কথা ছাড়া অনয গকান 

য়বষ্বি একটি মুহূতয  নষ্ট করা উয়চত নি । 

 ১.১৬.৭ – মত তুযর িবি শর্বি মুক্ত হবত যমরাজবি 

আহ্বাি – 

গহ সূত গগাস্বামী, য়কছু মানুষ্ অবশযম্ভাবী মৃতুযর কবল গথবক মুি হবি য়নতয 

জীবন লাবভর প্রিাস কবরন । তাাঁ রা মৃতুযর য়নিন্তা র্মরাজবক আহ্বান কবর 

মৃতুযর করাল গ্রাস গথবক রিা পান । 

তাৎপবযশর বববশি বদি – 

 আিুয়নক য়বজ্ঞানীরা য়চয়কৎসা এবং রাসািয়নক জ্ঞাবনর উন্নয়ত সািন করার 

মািযবম মৃতুযবক জি করার গচষ্টা করবছ, য়কন্তু হাি ! মৃতুযর য়নিন্তা 

র্মরাজ এতই য়নষু্ঠর গর্, য়তয়ন গসই সমস্ত য়বজ্ঞানীবদর পর্যন্ত গরহাই 

গদন না । 

 র্মরাবজরই এই য়নষু্ঠর সংহাবরর পো তখনই গকবল গরাি করা র্াি, 

র্খন ভগবাবনর য়দবয নাম শ্রবণ এবং কীতয ন করার জনয তাাঁ বক আহ্বান 

করা হি ।  

 র্মরাজ ভগবাবনর মহান্ ভি এবং ভগবাবনর প্রমমিী গসবাি সবযদা 

রু্ি, ভগবদ্ভয়ি চচয াি সতত য়নবিায়জত শুদ্ধ ভবিরা র্খন তাাঁ বক 

কীতয বন এবং র্বজ্ঞ গর্াগদান করার জনয আমন্ত্রণ জানান, তখন য়তয়ন 

অতযন্ত প্রীত হন । 

 ১.১৬.৮ – হবরিীিা েবিই যমরাবজর িবি শর্বি 

মুবক্তর উপায় –  

মৃতুযর কারণ স্বরূপ র্মরাজ র্তিণ এখাবন উপয়িত থাকববন, ততিণ 

কারও মৃতুয হবব না । ভগবাবনর প্রয়তয়নয়ি, মৃতুযর য়নিন্তা র্মরাজবক মহয়ষ্যরা 

গসখাবন আমন্ত্রণ জায়নবিয়ছবলন । র্ারা তাাঁ র কবয়লত, তাবদর কতয বয 

পরবমশ্বর ভগবাবনর অমৃতমি লীলাসমূবহর বণযনা শ্রবণ করার সুবর্াগ গ্রহণ 

করা । 

তাৎপবযশর বববশি বদি – 

 মৃতুযর হাত গথবক উদ্ধার পাওিার সব গচবি সরল এবং য়নয়শ্চত পো 

হবে শ্রীমদ্ভাগববত সুসংবদ্ধভাবব বয়ণযত ভগবাবনর অমৃতমি লীলাসমূহ 

শ্রবণ করা । 

 ১.১৬.৯ – মনু্দবুবি ও মন্দ আয়ু বববশষ্ঠ মািুবির রাবত্র-

বদি অপচয় – 

স্বল্পবুয়দ্ধ এবং স্বল্প আিরু্য়বয়শষ্ট অলস মানুবষ্রা য়নদ্রার দ্বারা তাবদর রায়ত্র  

অয়তবায়হত কবর এবং অথযহীন কার্যকলাবপ য়দন অয়তবায়হত কবর । 

তাৎপবযশর বববশি বদি – 

 সুবযাবগর সদ্বযবহার – জড়া প্রকৃয়ত তার কবঠার য়নিবম জীববক নানা 

প্রকার দুঃখ-দদয শা রূপ দণ্ড দান করার সমি প্রকৃয়তর য়ববশষ্ অবদান 

স্বরূপ এই মনুষ্য শরীরটি য়দবি থাবকন । জীববনর সবযবশ্রষ্ঠ আশীবযাদ 

অজয বনর জনয, অথযাৎ জে-মৃতুযর বন্ধন গথবক মু ি হওিার জনয, এটি 

একটি সুবর্াগ । য়র্য়ন বুয়দ্ধমান, য়তয়ন বন্ধন মুি হওিার জনয কবঠার 

পয়রশ্রম কবর এই গুরুত্বপূণয উপহাবরর র্থার্থ সদ্বযবহার কবরন । য়কন্তু 

অল্পবুয়দ্ধসম্পন্ন মানুবষ্রা অলস এবং জড় বন্ধন গথবক মুি হওিার জনয 

প্রদত্ত এই মানব শরীবরর মূলয বুঝবত অিম । 

১০-১৭ - সূত শগাস্বামী িততশ ি পরীবিৎ 

মহারাবজর বদবিজবয়র বর্শিা  

 

 ১.১৬.১০ – িবির িিিাবদর অিুপ্রবববশর সংবাদ 

েবি িবর পরীবিবতর সামবরি প্রস্তুবত – 

সূত গগাস্বামী বলবলন- মহারাজ পরীয়িৎ র্খন কুরু সাম্রাগজযর রাজিানীবত 

অবিান কবরয়ছবলন, তখন কয়লরু্বগর লিণায়দ তাাঁ র রাবজয অনুপ্রববশ 

করবত শুরু কবর । গসই সংবাদ য়তয়ন র্খন পান, তখন তাাঁ র কাবছ তা 

গমাবটই প্রীয়তপ্রদ ববল মবন হিয়ন । অবশয তার ফবল য়তয়ন সংগ্রাম করার 

একটি সুবর্াগ গপবিয়ছবলন । য়তয়ন তাাঁ র িনুবযাণ তুবল য়নবি সাময়রক 

কার্যকলাবপ প্রবৃত্ত হওিার জনয প্রস্তুত হবিয়ছবলন । 

শ্রীি প্রভুপাদ প্রদত্ত শীিশি – “িবি-বিধ্ি তাাঁ র প্রয়াস”    

তাৎপবযশর বববশি বদি – 

 কয়লরু্বগর লিণগুয়ল য়ক য়ক ? গসগুয়ল হবেুঃ  ১) অহবি স্ত্রীসঙ্গ, ২) 

আয়মষ্ আহার, ৩) মাদক দ্রববযর গনশা, এবং ৪) দযত ক্রীড়া । কয়লর 

আিয়রক অথয হবে কলহ, এবং উপবরাি চারটি লিণ মানব সমাবজর 

সমস্ত কলবহর মূল কারণ । 
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 অিস এবং দভশ াগাবদর অসঙ্গত যুবক্ত – কয়লরু্বগ কয়লর এই সমস্ত 

লিণগুয়ল অবিায়রত ববল র্য়দ গকউ রু্য়ি গদি, তবব তা হবব   

অসঙ্গত । তা র্য়দ হত, তা হবল এই সমস্ত লিণগুয়লর য়বরুবদ্ধ পরীয়িৎ 

মহারাজ সংগ্রাম কবরয়ছবলন গকন ? অলস এবং দভয াগা মানুবষ্রা এই 

িরবনর রু্য়ি প্রদশযন কবর ।  

 বষ্যাকাবল বষ্যা অবশযম্ভাবী, য়কন্তু তবুও মানুষ্ গসই বৃয়ষ্ট গথবক য়নবজবদর 

রিা করার বযবিা কবর গতমনই, কয়লরু্বগ উয়িয়খত লিণগুয়ল সমাজ 

বযবিাি প্রববশ করববই, য়কন্তু তা সবত্ত্বও রাষ্ট্রবনতাবদর কতয বয কয়লর 

গসই প্রভাব গথবক নাগয়রকবদর রিা করা । 

 ১.১৬.১১ – সামবরি সজ্জায় সবজ্জত পরীবিবতর 

বদবিজবয়র উবেবশয যাত্রা – 
 

মহারাজ পরীয়িৎ, রথী, অশ্বাবরাহী, গজ এবং পদায়তক তসনয পয়রবৃত হবি, 

কৃষ্ণবণয অশ্বচায়লত এবং য়সংহয়চয়িত ধ্বজাবশায়ভত রবথ চবড় য়দয়িজবির 

উবেবশয নগরী গথবক বায়হর হবলন । 
 

 ১.১৬.১২ – পরীবিৎ মহারাবজর বদবিজয় – 
 

মহারাজ পরীয়িৎ ভদ্রাশ্ব, গকতুমাল, ভারত, উত্তর কুরুজাঙ্গল, য়কমু্পরুষ্ 

ইতযায়দ পৃয়থবীর সমস্ত অংশ বা বষ্য জি কবর গসই সমস্ত গদবশর শাসকবদর 

কাছ গথবক উপব ৌকনায়দ আদাি কবরয়ছবলন । 
 

 ১.১৬.১৩-১৫  – সবশত্র পাণ্ডববদর িত ষ্ণ ভবক্তর মহাত্ম 

এবং মাতত গবভশ  বিবজর পবরত্রাবির ির্া েবর্ – 
 

রাজা গর্খাবনই য়গবিয়ছবলন, গসখাবনই তাাঁ র মহান্ ভগবদ্ভি পূবযপুরুষ্বদর 

এবং শ্রীকৃবষ্ণর মাহাত্ময শ্রবণ কবরয়ছবলন । য়তয়ন য়নবজও য়কভাবব অশ্বত্থামার 

অবস্ত্রর প্রচণ্ড গতবজারয়ি গথবক রিা গপবিয়ছবলন, গস-কথাও শ্রবণ 

কবরয়ছবলন । গলাবক তাাঁ র কাবছ বৃয়ষ্ণ এবং পৃথার বংশিরবদর গকশববর প্রয়ত 

গভীর গেহ এবং ভয়ির কথাও বলত । এই প্রকার ময়হমা কীতয নকারীবদর 

প্রয়ত অতযন্ত প্রসন্ন হবি মহারাজ গভীর তৃয়ি সহকাবর তাাঁ র চিুদ্বি উেীয়লত 

কবরয়ছবলন, এবং মহাবদানযতা সহকাবর তাবদর অয়ত মূলযবান কন্ঠহার এবং 

বসন দান কবরয়ছবলন । 

তাৎপবযশর বববশি বদি – 

 গসই স্বাগত বন্দনার মূল য়বষ্ি য়ছবলন শ্রীকৃষ্ণ । শ্রীকৃষ্ণ মাবন শ্রীকৃষ্ণ 

এবং তাাঁ র য়নতয ভিগণ, ঠিক গর্মন রাজা মাবন রাজা এবং তাাঁ র অন্তরঙ্গ 

পাষ্যদগণ । 

 শ্রীকৃষ্ণবক তাাঁ র ঐকায়ন্তক ভিবদর গথবক আলাদা করা র্াি না, তাই 

তাাঁ র ভিবদর বন্দনা করা মাবন পরবমশ্বর ভগবাবনরই বন্দনা করা 

আবার শ্রীকৃবষ্ণর বন্দনা করা মাবন তাাঁ র ভিবদর বন্দনা করা । 

 ১.১৬.১৬  – পাণ্ডববদর প্রবত শ্রীিত বষ্ণর অহহতুিী িত পা 
 

মহারাজ পরীয়িৎ শুবনয়ছবলন গর্, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ (য়বষু্ণ), য়র্য়ন সারা জগবত 

মানয, য়তয়ন তাাঁ র অহহতুকী কৃপাববশ তাাঁ র য়প্রি পাণু্ডপুত্র বদর সারথয বরণ 

কবরয়ছবলন, গদৌতয কবরয়ছবলন, সমযকূ্রবপ তাাঁ বদর সহচর হবিয়ছবলন, রাবত্র  

উেুি তরবায়র হবস্ত তাাঁ বদর প্রহরী হবিয়ছবলন এবং এইভাবব তাাঁ বদর ইো 

অনুসাবর তাাঁ বদর নানা প্রকার গসবা কবরয়ছবলন । কয়নষ্ঠ ভ্রাতারূবপ য়তয়ন 

তাাঁ বদর প্রণয়ত য়নববদন কবরয়ছবলন এবং তাাঁ বদর য়নবদয শ পালন কবরয়ছবলন । 

তা শুবন মহারাজ পরীয়িৎ ভগবাবনর শ্রীপাদপবদ্মর প্রয়ত ভয়িবত অয়ভভূত 

হবিয়ছবলন । 

তাৎপবযশর বববশি বদি – 

 ভবক্তর সবঙ্গ ভগবাবির এই আদাি-প্রদাি – শুদ্ধ ভবির সবঙ্গ 

ভগবাবনর ভাববর আদান-প্রদান উপলয়ি করার মািযবম অনািাবস এই 

জড় জগবতর বন্ধন গথবক মুয়ি লাভ করা র্াি । ভবির সবঙ্গ 

ভগবাবনর এই আদান-প্রদান সািারণ মানুবষ্র আচরণ ববল মবন হবত 

পাবর, য়কন্তু তত্ত্বগতভাবব য়র্য়ন তার মময উপলয়ি কবরন, য়তয়ন তৎিনাৎ 

ভগবদ্ধাবম য়ফবর র্াওিার গর্াগযতা অজয ন কবরন । 
 

 ১.১৬.১৭  – স্বীয় পূবশজবদর সুিত বতর ির্া েবর্ ও বচন্তি 

িবর পরীবিবতর বদি যাপি – 
 

র্খন মহারাজ পরীয়িৎ তাাঁ র পূবযপুরুষ্বদর সুকৃয়ত য়বষ্িক কথা শ্রবণ কবর য়দন 

র্াপন করয়ছবলন এবং অয়তশি আশ্চর্য হবি য়দবনর পর য়দন তাাঁ বদরই য়চন্তাি 

মগ্ন হবি থাকবতন, তখন কী ঘবটয়ছল, তা এখন আপনারা আমার কাবছ 

শুনবত পাবরন । 

১৮-২৪ - গাভীরূপী ধ্বরত্রীর িাবে বত িরূপী 

ধ্বমশর প্রশ্ন – 
 

 ১.১৬.১৮  – ববিন্ন গাভীরূপী ধ্বরত্রী মাতার িাে 

বত িরূপী ধ্মশরাবজ প্রশ্ন – 
 

িমযনীয়তর রিক িমযরাজ একটি বৃবষ্র রূপ িারণ কবর ইতস্তত য়বচরণ 

করয়ছবলন । আর তখন তাাঁ র গদখা হবিয়ছল গাভীরূপী িয়রত্র ী মাতার সাবথ- 

য়তয়ন গর্ন বৎসহারা গগামাতার মবতাই য়বষ্ন্ন হবিয়ছবলন । তাাঁ র গচাবখ য়ছল 

অশ্রুিারা, আর তাাঁ র গদবহর গসৌন্দর্য গর্ন হায়রবি য়গবিয়ছল । তাই িমযরাজ 

তখন িয়রত্র ীমাতাবক য়নম্নরূপ প্রশ্ন কবরয়ছবলন । 

শ্রীি প্রভুপাদ প্রদত্ত শীিশি – শগারিারিীবত               

তাৎপবযশর বববশি বদি – 

 সব রকম সাংয়সৃ্কয়তক কার্যকলাবপর সববযাত্তম সাথযকতা অজয ন করবত 

গগবল শুিুমাত্র  ব্রাহ্মণয সংসৃ্কয়তর প্রসাবরর মািযবম সমগ্র মানব-সমাবজর 

কলযাণাবথয বৃষ্ আর গাভীবক রিা করবত পারা র্াি । এই িরবনর 

সংসৃ্কয়তর প্রগয়তর মািযবমই, সমাবজর নীয়তববাি র্থার্থভাবব অিুণ্ন 

রাখা র্াি, এবং তার ফবল অর্থা বযথয প্রবচষ্টা ছাড়াই শায়ন্ত ও সমৃয়দ্ধও 

অজয ন করা চবল । 

 ১.১৬.১৯-২৪  – আপিাবি শিি দুঃখোয়াগ্রস্ত মবি 

হবে? 
 

১৯ ১. আপয়ন য়ক অন্তবর গকানও আয়িবযায়িবত কষ্ট পাবেন, 

য়কংবা গকানও আত্মীি-বনু্ধ দূবর চবল গগবছ, তার কথা 

ভাববছন ? 

 ২. আমার য়তনটি পা আয়ম হায়রবিয়ছ আর আয়ম একটি মাত্র  
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২০ 

পাবি দাাঁ য়ড়বি রবিয়ছ । আমার এই রকম অবিা গদবখ আপয়ন 

য়ক দুঃখ করবছন? 

৩. য়কংবা র্ারা য়বয়ি-অমানযকারী মাংসভুক্ শূদ্র, এরপর তারা 

আমাবক গ্রাস করবব ববল আপয়ন য়ক য়নদারুণ উবদ্বগাকুল 

হবিবছন? 

৪. অথবা বতয মাবন গকানই র্জ্ঞায়দ অনুয়ষ্ঠত হিনা ববল 

গদবতাবদর উবেবশয র্জ্ঞ-উৎসবগযর ভাগ অবহৃত হবে, তাই 

আপয়ন য়ক বযাকুল হবিবছন? 

৫. য়কংবা দয়ভয ি এবং অনাবৃয়ষ্টর ফবল জীববদর দুঃখ-কবষ্টর 

কথা গভবব আপয়ন য়ক গশাকাকুল হবিবছন? 

 

 

 

২১ 

৬. কাণ্ডজ্ঞানবয়জয ত মানুষ্বদর দ্বারা পয়রতযি অসহাি 

আশ্রিহীন অসুখী স্ত্রীবলাক এবং য়শশুবদর জনয আপপয়ন য়ক 

করুণা অনুভব করবছন? 

৭. য়কংবা িমযনীয়ত য়ববরািী কার্যকলাবপ মত্ত ব্রাহ্মণবদর দ্বারা 

বাগ্গদবী পয়রচায়লত হবে ববল য়ক আপয়ন অসন্তুষ্ট হবিবছন? 

৮. অথবা গর্ সমস্ত শাসককুল ব্রাহ্মণয সংসৃ্কয়তবক মানয কবর 

না, ব্রাহ্মবণরা তাবদরই কাবছ আশ্রি য়নবিবছ ববল আপয়ন য়ক 

দুঃয়খত? 

 

 

 

 

২২ 

৯. তথাকয়থত িয়ত্র ি শাসকবগয এখন এই কয়লরু্বগর প্রভাবব 

য়বভ্রান্ত হবি গগবছ, আর তাই তারা সমস্ত রাষ্ট্রীি কার্যকলাপ 

য়বপর্যস্ত কবর গফবলবছ । আপয়ন য়ক এই য়বপর্যবির জনয 

গশাকায়ভভূত হবিবছন? 

১০. এখন সািারণ গলাবক আহার, য়নদ্রা, পান, গর্ৌন সংসগয 

ইতযায়দ বযাপাবর য়বয়িয়নিমায়দ য়কছুই গমবন চবল না, আর গস-

সব কাজ তারা র্ত্র তত্র  ইোমবতা কবর থাবক । এর জনয 

আপয়ন য়ক দুঃয়খত ? 

২৩ ১১. পরবমশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ য়তয়ন অন্তয়হয ত হবিবছন ববল 

আপয়ন য়নশ্চিই তাাঁ র লীলাকথা স্মরণ করবছন এবং মবন হি 

গসগুয়লর অভাবব গশাকাকুলা হবেন । 

২৪ আমার মবন হি, কাবলর দারুণ প্রভাব র্া অয়ত বয়লষ্ঠবকও 

পরাভূত কবর, তার দ্বারাই আপনার সমগ্র গসৌভাগয অপহৃত 

হবিবছ, গর্- গসৌভাগয গদবতাবদর দ্বারাও বয়ন্দত হত । 
 

তাৎপবযশর বববশি বদি – (১৯) 

  কয়লরু্বগর য়ববশষ্ একটিা লিণ হল, গকানও পয়রবারবগাষ্ঠী এখন 

একসাবথ বসবাস করার গসৌভাগয পাি না । 

 শ্রীি প্রভুপাদ প্রদত্ত শীিশি –  (২০) গগা-হতযা এক য়বরাট 

অিুঃপতন     

তাৎপবযশর বববশি বদি – (২০) 

 কয়লরু্বগর অগ্রগয়তর সবঙ্গ সবঙ্গ আি,ু দিা, সৃ্ময়ত এবং িমযনীয়ত –য়ববশষ্ 

কবর এই চারটি য়জয়নস ক্রমশ হ্রাস গপবত থাকবব । 

 মািব জাবতর বববভন্ন শের্ীস্তর – পরম পুরুবষ্াত্তম ভগবাবন র্থার্থ 

পয়রমাবণ য়বশ্বাস গপাষ্বণর অনুপাবত মানব জায়তর য়বয়ভন্ন গশ্রণীস্তর 

আবছ । প্রথম গশ্রণীর ভগবৎ-য়বশ্বাসী মানুবষ্রা হবেন তবষ্ণবগণ আর 

ব্রাহ্মণগণ, তার পবর িয়ত্র বিরা, তার পবর তববশযরা, এবং তার পবর 

শূবদ্ররা, তার পবর গেবেরা, র্ববনরা, এবং সব গশবষ্ চণ্ডাবলরা । 

মানয়বক সহজাত প্রবৃয়ত্তর অবনয়তর সূচনা হি গেেবদর গথবক, এবং 

চণ্ডাল-জীবনিারা হবে মানয়বক অিুঃপতবনর গশষ্ কথা । 

 এই জড় জগতটি এক িরবনর কারাগার, গদবতারা হবেন পরবমশ্বর 

ভগবাবনর দাস, র্াাঁ রা কারাগারটির র্থার্থ রিণাববিণ কবর থাবকন । 

ঐ গদবতাগণ গদখবত চান, গর্ সমস্ত য়ববদ্রাহী জীব ভগবাবন অয়বশ্বাসী 

হবিই গবাঁবচ থাকবত চাি, তারা গর্ন ক্রবমই পরবমশ্বর ভগবাবনর পরম 

শয়ির পাবন িায়বত হবত পাবর । গসই কারবণই, র্জ্ঞায়দবত য়নববদবনর 

প্রথাটি শাস্ত্রায়দর মািযবম য়নবদয য়শত হবিবছ । 

 শ্রীি প্রভুপাদ প্রদত্ত শীিশি  (২১) –  “িবিযুবগ অবিবত”      

তাৎপবযশর বববশি বদি – (২১) 

 মানব সমাবজর সায়বযক কলযাবণর পগি অয়হতকর কয়লরু্বগর কবিকটি 

লিণায়দ । 

তাৎপবযশর বববশি বদি – (২২) 

 তখনকার য়দবন অজায়মবলর মবতা কুসবঙ্গর য়শকার একজন মাত্র ই 

হবিয়ছল, য়কন্তু এই কয়লরু্বগ য়নরীহ গবচারী ছাত্র ছাত্র ীবদর কতজবনই 

গতা য়সবনমার য়শকার হবে প্রয়তয়দন, গর্-য়সবনমা মানুষ্বক আকষ্যণ 

কবর শুিুই গর্ৌনতাবক চয়রতাথয করার জনয । 

তাৎপবযশর বববশি বদি – (২৩) 

 পরবমশ্বর ভগবাবনর কার্যকলাবপর মবিয গমািদান য়বষ্িক লীলাও 

থাবক, তবব য়নবযাণ বা গমাি য়বষ্িক কার্যকলাবপর গচবি অনযানয লীলা 

গথবকই গবয়শ আনন্দ আস্বাদন করা র্াি । শ্রীল জীব গগাস্বামী এবং 

শ্রীয়বশ্বনাথ চক্রবতী ঠাকুবরর মবত, এখাবন গর্ ‘য়নবযাণ-য়বলয়ম্বতায়ন’ 

শব্দটি বযবহার করা হবিবছ, তার অথয র্া গমািলাবভর মূলয মর্যাদা হ্রাস 

কবর ।  

২৫-৩৬ - ধ্রর্ী িততশ ি ভগবৎ-ববরহ দুঃখ বর্শি 

এবং িবির প্রভাব সম্ববন্ধ শশাি – 
 

 ১.১৬.২৫  – গাভীরূপী ধ্বরত্রীর উত্তর – 

িয়রত্র ী (গাভী রূপী) তাই িমযরাজবক (বৃষ্ রূপ) উত্তর য়দবলন গর্, গহ িমযরাজ, 

আমার কাবছ র্া য়কছু জানবত গচবিবছন, সবই আপয়ন য়নশ্চিই জাবনন । ঐ 

সমস্ত প্রবশ্নরই আয়ম উত্তর গদওিার গচষ্টা করব । একদা আপয়নও চারটি 

পবদর ওপবর অয়িয়ষ্ঠত য়ছবলন এবং পরবমশ্বর ভগবাবনর কৃপাি সারা য়বশ্ব 

ব্রহ্মাবণ্ডর সুখ বিযন কবরয়ছবলন । 

 ১.১৬.২৬-৩০  – ভগবাবির ৪০ টি বদবয গুর্াবিী – 
 

তাাঁ র মবিয অয়িয়ষ্ঠত রবিবছ (১) সতযবায়দতা (২) শুয়চতা (৩) অবনযর দুঃবখ 

অসহনীিতা (৪) গক্রাি সংর্বমর িমতা (৫) অবল্প তুয়ষ্ট (৬) ঋজুতা (৭) 

মবনর অচঞ্চলতা (৮) বাবহযয়ন্দ্রিায়দর সংর্ম (৯) কতয বয-অকতয ববযর 

দায়িত্বজ্ঞান (১০) সামযভাব (১১) সহনশীলতা (১২) শত্রুয়মত্র  গভদাবভদ 

শূণযতা (১৩) য়বশ্বস্ততা (১৪) জ্ঞান (১৫) ইয়ন্দ্রি তৃয়িবত য়বতৃষ্ণা (১৬) গনতৃত্ব 

(১৭) গশৌর্য (১৮) প্রভাব (১৯) সব য়কছু সম্ভব করার িমতা (২০) র্থার্থভাবব 

দায়িত্ব কতয বয পালবনর দিতা (২১) সমূ্পণয স্বতন্ত্রতা (পরািীনতাশূনয) (২২) 
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কমযকুশলতা (২৩) সমযক্ গসৌন্দবর্যর সমূ্পণযতা (২৪) উবদ্বগহীন তির্য (২৫) 

মৃদতা (২৬) অয়ভনবত্ব (২৭) ভদ্রস্বভাব (২৮) মুি হবস্ত দান-দায়িণয (২৯) 

দৃঢ় প্রয়তজ্ঞা (৩০) সকল জ্ঞাবনর পয়রশুয়দ্ধ (৩১) র্থাথয কময প্রিাস (৩২) 

সকল গভাগযবস্তুবত অয়িকার (৩৩) উৎফুিতা (৩৪) তির্য (৩৫) 

য়নভয রবর্াগযতা (৩৬) র্শ (৩৭) মাননীিতা (৩৮) গবযশূনযতা (৩৯) ভগবত্তা 

(৪০) য়নতযতা এবং অনযানয আরও অবনক অপ্রাকৃত গুণহবয়শষ্টযায়দ র্া য়নতয 

য়বরাজমান ও গর্গুয়ল কখনই তাাঁ র গথবক য়বয়েন্ন করা র্াি না । সকল 

সায়ত্ত্বকতা এবং গসৌন্দবর্যর আিার পুরুবষ্াত্তম ভগবান পরবমশ্বর শ্রীকৃষ্ণ এই 

পৃয়থবীর বুবক এখন তাাঁ র অপ্রাকৃত লীলা সংবরণ কবরবছন । তাাঁ র 

অপ্রকটকাবল কয়লরু্গ সবযত্র  তার প্রভাব য়বস্তার কবরবছ, তাই আয়ম এই 

পয়রয়িয়ত লিয কবর দুঃয়খত হয়ে । 

শ্রীি প্রভুপাদ প্রদত্ত শীিশি –  “ভগবাি শ্রীিত বষ্ণর অপ্রািত ত 

গুর্াবিী”  

তাৎপবযশর বববশি বদি – 

 পৃয়থবীবক চূণযয়বচূণয কবর িুলাি পয়রণত করার পবর িূয়লকণার অণু-

পরমাণুগুয়লবক গণনা করা র্য়দও-বা সম্ভব হি, তবু পরবমশ্বর ভগবাবনর 

অতলান্ত অপ্রাকৃত গুণহবয়শষ্টযরায়জর অনুমান করা সম্ভবপর নি । 

 উপবরাি গুণরায়জবক অবনকগুয়ল উপয়শবরানাবম গশ্রণীয়বভি করা 

চবল । শ্রীল জীব গগাস্বামীর মবত, তৃতীি গুণহবয়শষ্টযটি, অথযাৎ অবনযর 

দুঃবখ অসহনীিতা – গুণটিবক য়নবম্নািভাবব উপয়বভি করা র্াি :- 

(১) আত্মসময়পযত জীবাত্মার সুরুিা, এবং (২) ভগবদ্ভিজবনর কলযাণ 

কামনা । 

 সামযভাব (১০) দ্বারা গবাঝাি গর্, পরবমশ্বর ভগাবন সকবলর প্রয়ত 

সমভাবব কৃপামি, ঠিক গর্মন সূর্য প্রবতযবকর ওপবরই সমানভাবব তার 

য়করণ বষ্যণ কবর চবলবছ । তবু অবনবকই আবছ র্ারা সূর্যয়করবণর 

সুবর্াগ-সুয়বিা গ্রহবণ অিম । 

 জীবসত্তার অবভরুবচ – তাাঁ বক মবন হি তাাঁ র ভিজবনর প্রয়ত 

পিপাতপূণয, য়কন্তু বাস্তয়বকপবি পরবমশ্বর ভগবাবনর সমভাবাপন্ন 

মবনাবর্াগ গ্রহণ করা বা বজয ন করা জীবসত্তার অয়ভরুয়চর ওপবরই য়নভয র 

কবর থাবক । 

 চতুদয শতম গুণহবয়শষ্টয গর্ জ্ঞান, তাবক আবার পঞ্চয়বি উপয়বভাবগ 

য়বভি করা গর্বত পাবর,  

র্থা –  

(১) বুয়দ্ধমত্তা,  

(২) কৃতজ্ঞতা,  

(৩) গদশ, কাল, পাত্র বভবদ পয়রয়িয়তর য়বচার য়বচিণতা,  

(৪) সবয য়বষ্বি সমযক্ জ্ঞান, এবং  

(৫) আত্মজ্ঞান 

 এই জড় জগৎ মহত্তত্ব গথবক প্রকায়শত, র্া কারণ-সমুবদ্র শায়িত 

গর্াগয়নদ্রাি য়নয়দ্রত ভগবাবনর স্বপ্নসদৃশ, য়কন্তু তা সবত্ত্বও সমগ্র সৃয়ষ্ট 

বাস্তব ববল প্রয়তভাত হি । অথযাৎ ভগবাবনর স্বপ্নও বাস্তবতার 

অয়ভবযয়ি তাই সব য়কছুই তাাঁ র অপ্রাকৃত য়নিন্ত্রবণর অিীন, এবং তাই 

র্খনই গর্খাবন য়তয়ন প্রকায়শত হন, গসখাবনই য়তয়ন তাাঁ র পূণযরূবপ 

য়নবজবক প্রকায়শত কবরন । 

 ১.১৬.৩১  – ধ্বরত্রীর উত্তবরর সার – 

গহ গদববশ্রষ্ঠ, গতামার এবং আমার য়নবজর এবং সকল গদবতা, ঋয়ষ্ 

য়পতৃবলাকবাসী, ভগবদ্ভিজন এবং মানব সমাবজর বণয ও আশ্রম প্রথার 

অনুসরণকারী সকবলর অবিা য়বববচনা কবর আয়ম গশাক করয়ছ । 

তাৎপবযশর বববশি বদি – 

 িবিযুবগ ববিধ্র িািসবপশর প্রর্ম আক্রমর্টি হি ভগবৎ প্রবয়তয ত 

বণযাশ্রম িমযবক দংশবনর মািযবম এবং তার ফবল র্থার্থভাবব 

ব্রাহ্মবণায়চত গুণস্পন্ন মানুবষ্রা শূদ্র নাবম অয়ভয়হত হবে, এবং 

শূবদ্রায়চত গর্াগযতাসম্পন্ন মানুবষ্রা ব্রাহ্মণ ববল স্বীকৃয়ত লাভ করবছ, 

আর এই সবই ঘটবছ য়মথযা জেগত অয়িকাবরর দায়ববত । 

 বতয মান রু্বগ আবশযকীি গুণগত গর্াগযতাগুয়ল য়বববচনা করা হবে না 

এবং য়মথযা জেগত-অয়িকাবরর দায়ব রামচয়রতমানবসর রচয়িতা এক 

দি সুকয়বর দ্বারাও সময়থযত হবে । 

 ১.১৬.৩২-৩৩ –  শবাধ্ হয়, আমার গবশ  খবশ  িরার 

জিযই ভগবাি আমাবি তযাগ িবরবেি – 
 

ব্রহ্মা প্রমুখ গদবতারা ভগবাবনর শরণাগত হওিা সবত্ত্বও গর্ লক্ষ্মীবদবীর 

য়কয়ঞ্চৎ করুণাকটাি লাবভর আশাি বহুকাল তপসযা কবরয়ছবলন, গসই 

লক্ষ্মীবদবী তাাঁ র য়নবাসিল পদ্মবন পয়রতযাগ কবর অতযন্ত অনুরাগ সহকাবর গর্ 

শ্রীকৃবষ্ণর য়নমযল চরণকমবলর গসৌন্দর্য য়নরন্তর গসবা কবরন, গসই ভগবান 

শ্রীকৃবষ্ণর ধ্বজ, বজ্র, অঙ্কুশ ও পদ্ম আয়দ য়চবি য়চয়িত শ্রীচরবণর দ্বারা আয়ম 

সমযকরূবপ অলংকৃত হবিয়ছলাম, তখন য়ত্র বলাবকর সমস্ত গসৌন্দর্যই আমার 

গসৌন্দবর্যর কাবছ পরায়জত হবিয়ছল, গকননা আয়ম তখন ভগবাবনর কাছ 

গথবক য়বভূয়ত লাভ কবরয়ছলাম । তারপর গসই য়বভূয়ত নাবশর সমি উপয়িত 

হল, তখন আমার বড় গবয হল । গবাি হি, গসই গবয খবয করার জনযই ভগবান 

আমাবক তযাগ কবরবছন । 

শ্রীি প্রভুপাদ প্রদত্ত শীিশি –  “শ্রীিক্ষ্মীবদবীর িাবেও 

ভগবাি শ্রীিত ষ্ণ বচত্তািিশি” 

তাৎপবযশর বববশি বদি – 

 বি িবর ভগবািবি ধ্বর রাখা যায় ? – গকউ প্রশ্ন করবত পাবর 

ভগবান র্খন পৃয়থবীবত তাাঁ র উবেশয সািন করার পর তাাঁ র স্বীি িাবম 

য়ফবর র্ান, তখন য়ক কবর তাাঁ বক এখাবন িবর রাখা র্াি ? তার উত্তর 

হবে গর্, ভগবানবক িবর রাখার গকান কারণ গনই । ভগবান সবযত্র ই 

য়বরাজমান ববল সয়তযই আমরা র্য়দ তাাঁ বক চাই, তা হবল য়তয়ন আমাবদর 

সবঙ্গই উপয়িত থাকবত পাবরন । শ্রবণ, কীতয ন, স্মরণ ইতযায়দ 

ভয়িবসবার দ্বারা ভগবদ্ভয়ি সম্পায়দত হবল ভগবান সবযদাই আমাবদর 

সবঙ্গ থাকববন । 

 প্রবশির্ গ্রহর্ – এই জগবত এমন য়কছু গনই র্ার সবঙ্গ ভগবান রু্ি 

নন । য়কভাবব তাাঁ র সবঙ্গ গর্াগসূত্র  িাপন করা র্াি এবং অপরািশূনয 

গসবার মািযবম তাাঁ র সবঙ্গ রু্ি হওিা র্াি, গস সম্ববন্ধ আমাবদর অবশযই 
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য়শিাগ্রহণ করবত হবব । ভগবাবনর য়দবয নাম সময়িত শব্দব্রবহ্মর 

মািযবম আমরা তাাঁ র সবঙ্গ রু্ি হবত পায়র । 
 

 ১.১৬.৩৪ – ভগবাি আমাবদর উভয়বিই রিা 

িবরবেবিি – 

গহ মূয়তয মান িময, আয়ম র্খন অসুরবংশীি রাজাবদর শত শত অবিৌয়হনী রূপ 

গুরুভাবর আক্রান্ত হবিয়ছলাম, তখন ভগবান গসই অসুরবদর সংহার কবর 

আমার গুরুভার হরণ কবরয়ছবলন । গতমনই তুয়ম দদয শাগ্রস্ত অবিাি র্খন 

(পদত্র ি য়বহীন হবি) দাাঁ ড়াবার িমতা হায়রবিয়ছবল, তখন গতামাবক সুি 

করার জনয য়তয়ন তাাঁ র অন্তরঙ্গা শয়ির প্রভাবব র্দকুবল জেগ্রহণ কবর পরম 

রমণীি শরীর িারণ কবরয়ছবলন । 
 

 ১.১৬.৩৫  – ভগবাবির ববরহ শি সহয িরবত পাবর – 

য়র্য়ন গপ্রমপূণয অববলাকন, রুয়চর হাসয ও মিুর সম্ভাষ্ণ করবল, সতযভামা 

প্রভৃয়ত মিুমায়ননী কায়মনীগণ তির্য ও মান হারাবতন, র্াাঁ র চরণ-য়চবি 

অলংকৃত হবি এবং চরণ স্পশয অনুভব কবর আমার অঙ্গ পুলয়কত হত, গসই 

পুরুবষ্াত্তম ভগবাবনর য়বরহ গক সহয করবত পাবর ? 
 

১.১৬.৩৬  – পরীবিত মহারাবজর আগমি – 
 

পৃয়থবী এবং িময র্খন পরস্পর এইভাবব কবথাপকথন করয়ছবলন, তখন 

পরীয়িত নামক রাজয়ষ্য পূবযয়দকবায়হনী সরস্বতী নদীর তীবর উপয়িত হবলন । 

শ্রীি প্রভুপাদ প্রদত্ত শীিশি –  “ভগবাবির প্রিটিাবি 

মবিারম পত বর্বী”       


