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১ম স্কন্ধ ১৭শ অধ্যায় – কবির দণ্ড এবং পুরস্কার 
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১-১৬ - একজন আদশশ  রাজা বিসেসব পরীবিৎ 

মিারাসজর কবিসক যথাযথ দণ্ড দান  

 ১.১৭.১ – পরীবিৎ মিারাসজর পযশ াসবিন 

িূত গ াস্বামী িলবলন- গিখাবন উপবিত হবয় মহারাজ পরীবিৎ গদখবলন 

গর্, এক শূদ্র রাজবিশ িারণ কবর একটি দবের দ্বারা অনাথিৎ একটি  াভী ও 

িৃষ্বক প্রহার করবছ । 

শ্রীি প্রভুপাদ প্রদত্ত শীষশক – “ছদ্মবিশী কবলর িাবথ মহারাজ পরীবিবতর 

িািাৎ”  

তাৎপসযশর ববসশষ বদক – 

 কবলরু্ব র প্রিান লিণ হবে, বনম্নিবণযর শূদ্ররা অথযাৎ ব্রাহ্মবণাবচত 

িংস্কার এিং পারমাবথযক বশিা দীিা বিহীন মানুবষ্রা রাজা িা 

প্রশািবকর গিশ িারণ করবি, এিং ঐ িমস্ত অিবিয় শািনকতয াবদর 

মুখয কাজ হবি বনরীহ পশুবদর, বিবশষ্ কবর  াভী এিং িৃষ্বদর হতযা 

করা । িৃষ্ আর  াভীবদর রিা করা র্াবদর কাজ, গিই র্থাথয বিবশযরা, 

মাবলক হবলও আর তারা তাবদর রিা করবি না । 

 ১.১৭.২ – বৃসষর অবস্থা 

িৃষ্টি গশ্বতপবদ্মর মবতা শুভ্রিণয । শূবদ্রর প্রহাবর গি এমবন ভয়ভীত হবয় 

পবড়বছল গর্, মূি তযা  কবর কবিত হবেল এিং এক পাবয় দাাঁ বড়বয় বছল । 

শ্রীি প্রভুপাদ প্রদত্ত শীষশক – িবমযর প্রতীক িৃষ্  

তাৎপসযশর ববসশষ বদক – 

 কবলর পরিতী লিণটি হবে গর্, গশ্বত পবদ্মর মবতা শুভ্র এিং বনমযল 

িমযনীবত এই রু্ব র অিভয শূদ্রবদর দ্বারা আক্রান্ত হবি । 

 িৃবষ্টি এক পাবয় দাাঁ বড়বয় থাকার অথয হবে গর্, িময িীবর িীবর গলাপ 

পাবে । িবমযর গর্টুকুই-িা অবস্তত্ব, তা নানা প্রকার িািা বিপবির প্রভাবি 

এমবনভাবি বিপর্যস্ত হবি গর্, কিমান অিিায় গর্ গকান িময় তা গর্ন 

পতবনানু্মখ হবয় থাকবি ।  

 ১.১৭.৩ – গাভীর অবস্থা 

 াভীটি িমযস্রািী হওয়ার ফবল অতযন্ত শুভদা হবলও বতবন গর্ন দীনা এিং 

িৎিহীনা । শূদ্রটি তাাঁ র পবদ আঘাত করবছল । তাই তাাঁ র নয়ন অশ্রুবিি, এিং 

বতবন অতযন্ত কৃশা হবয় তৃণ ভিণ করিার জনয আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করবছবলন। 

শ্রীি প্রভুপাদ প্রদত্ত শীষশক – িমযনীবতর উৎি  াভী  

তাৎপসযশর ববসশষ বদক – 

 কবলরু্ব র পরিতী লিণটি হবে  াভীর দুদয শাগ্রস্ত অিিা ।  

 দুগ্ধ গর্ন তরল িমযনীবত, আর তা গর্ন  াভীর গথবক গদাহন করা র্ায় । 

 িতয মান িমাবজর িমস্ত দুদয শার কারণ হবে এই িমস্ত অবত পাপপূণয 

কার্যকলাপ । অথযননবতক উন্নবতর নাবম মানুষ্ গর্ বক করবছ, তা তারা 

জাবন না । কবলর প্রভাবি তারা িকবলই অজ্ঞানতার অন্ধকাবর আেন্ন । 

শাবন্ত এিং িমৃবদ্ধর িমস্ত গচষ্টার মাবেও  াভী আর িৃষ্বদর িকল 

রকবম িুখী কবর রাখার বদবকও তাবদর দৃবষ্ট গদওয়া উবচত । 

 ১.১৭.৪ – মিারাজ পরীবিসতর বজজ্ঞাো 

িুিণযখবচত রবথ আরূঢ় হবয়, িনুিযাবণ িুিবিত মহারাজ পরীবিত গিই 

শূদ্রবক িজ্র ম্ভীর স্ববর বজজ্ঞািা করবলন । 

তাৎপসযশর ববসশষ বদক – 

 গপাশাক িা রাজকীয় আদি কায়দায় বকছু র্ায় আবি না । কাবজর দ্বারাই 

মানুবষ্র গর্া যতা বনিযাবরত হয় । 

 ১.১৭.৫ – দবশ ও কাযশকিাসপ পাথশকয 

তুই গক? িলিান হওয়া িবেও তুই এই পৃবথিীবত আমার আবিত 

অিহায়বদর হতযা করবত িাহি করবছি? তুই নবটর মবতা রাজবিশ িারণ 

কবরবছি িবট, বকন্তু গতার কার্যকলাপ িবিয় নীবতর বিবরািী । 

শ্রীি প্রভুপাদ প্রদত্ত শীষশক – মহারাজ পরীবিবতর কাবছ গ া-হতযা 

বিস্ময়কর  

তাৎপসযশর ববসশষ বদক – 

 অিহায়বদর রিা এিং দুরাচারীবদর বতরস্কাবরর জনযই িবিয় রাজাবক 

ভ িাবনর প্রবতবনবি রূবপ বিবিচনা করা হবয় থাবক । 

 ১.১৭.৬ – দুঃোিেী কবি বসধ্র উপযুি 

শ্রীকৃষ্ণ  ােীিিারী অজুয নিহ দূবর প্রিান কবরবছন িবল তুই বক বনজয বন 

বনরপরাি প্রাণীবক িি করবত িাহি করবছস্? তার ফবল গতার গর্ অপরাি 

হবয়বছ, তাবত তুই িবির উপরু্ি । 

তাৎপসযশর ববসশষ বদক – 

 বনজয ন িাবন বনরীহ বশশুবক র্বদ গকউ হতযা কবর, তা হবল গর্মন গি 

প্রাণদবে দবেত হওয়ার গর্া য, ঠিক গতমনই বনজয ন িাবন  াভীর মবতা 

বনরীহ পশুবক গর্ হতযা কবর, নযায়পরায়ণ রাজার বিচাবর, গি প্রাণদবে 

কাবজর হওয়ার গর্া য । 

 ১.১৭.৭ – পরীবিৎ কতৃশ ক বৃসষর পবরচয় বজজ্ঞাো- 

মহারাজ পরীবিৎ তখন িৃষ্টিবক বজজ্ঞািা করবলন- আপবন গক? আপবন বক 

মৃণালশুভ্র গকান িৃষ্, না গকানও গদিতা? আপবন বতনটি চরণ হাবরবয়বছন, 

এিং মাি এক পবদ বনভয র কবর বিচরণ করবছন। আপবন বক গকানও গদিতা 

িৃষ্রূপ িারণ কবর আমাবদর ছলনা করবছন ? 

তাৎপসযশর ববসশষ বদক – 

 মহারাজ পরীবিবতর িময় পর্যন্ত  াভী এিং িৃবষ্র দুরিিার কথা গকউ 

কল্পনাও করবত পারত না । তাই মহারাজ পরীবিৎ এই করুণ দৃশয গদবখ 

আশ্চর্যাবিত হবয়বছবলন । তাই বতবন জানবত গচবয়বছবলন,  াভী এিং 

িৃবষ্র ভবিষ্যৎ িম্ববন্ধ ইবিত করার জবনয গকান গদিতা এই করুণ দশা 

প্রাপ্ত িৃবষ্র রূপ িারণ কবরবছন বকনা । 
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 ১.১৭.৮ – রাজকীয় অবসিিার ফসি অশ্রুপাত 

অদ্ভূতপূবশ  

গকৌরিবিষ্ঠ িীরবদর ভুজ িবল িুরবিত গকানও রাবজয এই প্রথম আপনাবক 

অশ্রুজবল অনুতপ্ত হবত গদখলাম। এখনও পর্যন্ত এই পৃবথিীবত রাজকীয় 

অিবহলার ফবল কারও অশ্রুপাত হবত গদখা র্ায়বন । 

তাৎপসযশর ববসশষ বদক – 

 মানুষ্ এিং পশু উভবয়রই জীিন িমান ভাবি রিা করা হত । 

ভ িাবনর রাবজয গিইটিই হবে প্রথা । 

 ১.১৭.৯ – বৃষ ও গাভীসক পরীবিসতর অভয় দান – 

গহ িুরবভনন্দন, আপনার আর গশাক করার প্রবয়াজন গনই । বনন্মবিণীর 

শূদ্রটিবক ভয় পাওয়ারও দরকার গনই । আর, গহ গ ামাতা! আপবনও আর 

গরাদন করবিন না । দুষ্টবদর শািনকতয া আবম জীবিত থাকবত আপনার মিলই 

হবি । 

শ্রীি প্রভুপাদ প্রদত্ত শীষশক – গ া-রিায় তাাঁ র প্রবতশ্রুবত  

তাৎপসযশর ববসশষ বদক – 

 ভ িাবনর রূপ অনুিাবর গর্মন মানুষ্বদর বতবর করা হবয়বছ, গতমনই 

বচৎজ বতর িুরভী  াভীবদর রূপ অনুিাবর এই জ বতর  াভীবদর 

বতবর করা হবয়বছ । 

  াভী এিং ব্রাহ্মণয িংসৃ্কবত রিা করা হবল পরবমশ্বর ভ িান, বর্বন  াভী 

এিং ব্রাহ্মণবদর প্রবত বিবশষ্ দয়ািান (গ া-ব্রাহ্মণ বহতায়), বতবন 

আমাবদর প্রবত প্রিন্ন হবিন এিং প্রকৃত শাবন্ত এিং িমৃবদ্ধ প্রদান  

করবিন । 

 ১.১৭.১০-১১ – প্রজারা উৎপীবিত িসি রাজার পবরণবত 

গহ িাবি, গর্ রাজার রাবজয প্রজারা অিৎ িযবিবদর দ্বারা িন্ত্রস্ত হয়, গিই 

দুরাচার নরপবতর র্শ, পরমায়ু, গিৌভা য ও পরবলাবক উৎকৃষ্ট পুনজয ন্মাবদ 

িিই নাশ প্রাপ্ত হয়। উৎপীবড়তবদর দুুঃখ-দুদয শা দূরা করা অিশযই রাজার 

পরম িময, তাই আবম অতীি জঘনয এই মানুষ্টির প্রাণ অিশযই িংহার করি, 

কারণ গি অনযানয প্রাণীবদর প্রবত বহংস্র হবয় উবঠবছ । 

শ্রীি প্রভুপাদ প্রদত্ত শীষশক – গ া-হতযাকারী রাবের বনন্দা  

তাৎপসযশর ববসশষ বদক – 

 প্রজা শব্দটির অথয হবে গকানও রাবে র্ার জন্ম হবয়বছ, এিং তার মবিয 

মানুষ্ এিং পশু দুই-ই থাকবছ । রাবের িীমানার মবিয য়ারই জন্ম 

হবয়বছ, রাজার রিা িযিিার মািযবম জীিন র্াপন করার অবিকার তারই 

রবয়বছ । 

 গর্মন গকান িনয পশু উৎপাত করবল তাবক হতযা করা হয়, গতমনই 

গকানও মানুষ্ র্বদ অনথযক িবনর পশু িা অনযানয প্রাণীবদর হতযা কবর 

িা িন্ত্রস্ত কবর, তাবকও তৎিণাৎ অিশযই দে গদওয়া উবচত । 

 গর্ িমস্ত আহার ভ িাবনর আইবন বনিযাবরত হবয়বছ, গিগুবল আহার 

কবরই জীবির জীিন িারণ করা উবচত । 

 ঈবশাপবনষ্বদ উপবদশ গদওয়া হবয়বছ ভ িাবনর বনবদয শ অনুিাবর 

জীিন র্াপন করার জনয, বনবজর গখয়ালখুবশ মবতা নয় । 

 এই িূবি িম্প্রবত পরবলাক ত এক প্রবিদ্ধ রাজননবতক গনতার কথা 

মবন পবড় বর্বন তাাঁ র উইবল মহারাজ পরীবিৎ গর্ ভ িাবনর আইবনর 

উবেখ কবরবছন গি িম্ববন্ধ তাাঁ র চরম মূখযতা প্রকাশ কবর গ বছন । 

 ১.১৭.১২ – পরীবিৎ কতৃশ ক বৃষসক বনযশ াতনকারীর 

পবরচয় অনুেন্ধান  

বতবন (মহারাজ পরীবিৎ) গিই িৃষ্টিবক পুনরায় বজজ্ঞািা করবলন- “গহ 

িুরভীনন্দন, গক আপনার বতনটি পা গছদন কবরবছ? পরবমশ্বর ভ িান 

শ্রীকৃবষ্ণর অনুিতী রাজাবদর রাবজয আপনার মবতা দুুঃখ ত আর কারও   

হয়বন ।” 

তাৎপসযশর ববসশষ বদক – 

 িমস্ত রাবজযর রাজা িা প্রশািন-কতয াবদর শ্রীকৃবষ্ণর নীবত (িািারণত 

শ্রীমদ্ভ িদ্ ীতা এিং শ্রীমদ্ভা িত) জানা অিশয কতয িয এিং জড় 

জ বতর দুুঃখ-দুদয শাময় জীিবনর অিিান িািন কবর মানি জীিবনর 

র্থাথয উবেশয িািবনর গচষ্টায় গিই মবতা কাজ করা উবচত । গর্ 

শ্রীকৃবষ্ণর বিবিবিিান জাবন, গি অনায়াবিই এই উবেশয িািন করবত 

পাবর । শ্রীমদ্ভ িদ্ ীতায় িংবিপ্তভাবি ভ িাবনর গিই বিবিবিিান 

আমরা উপলবি করবত পাবর, এিং শ্রীমদ্ভা িবত গিই একই বিিানই 

বিস্তাবরতভাবি বিবেবষ্ত হবয়বছ । 

 ১.১৭.১৩ – ঐ  

গহ িৃষ্, আপবন বনরপরাি এিং িিূণয িািু প্রকৃবতর, তাই আপনার িিযািীণ 

মিল গহাক । দয়া কবর আপবন আমাবক িলুন গকান্ দুষ্টজবন আপনার অি 

গছদন কবরবছ, র্ার ফবল পৃথাপুিবদর র্শ ও কীবতয  কলুবষ্ত হবে? 

শ্রীি প্রভুপাদ প্রদত্ত শীষশক – বনরপরাি এিং বনরীহ প্রাণী িৃষ্  

তাৎপসযশর ববসশষ বদক – 

 মহারাজ পরীবিবতর মবতা পৃথাপুি পােিবদর িংশিবররা তাাঁ বদর কীবতয  

কলুবষ্ত হওয়ার ভবয় ভীত হবয়বছবলন, বকন্তু আিুবনক রু্ব র গনতারা 

এই িরবণর বনরপরাি এিং শুভ্রপ্রদ প্রাণীবদর হতযা করবত বদ্বিা কবর   

না । ভ িাবনর বিবিবিিান িিবকয  অজ্ঞ আিুবনক রু্ব র দাবয়ত্বজ্ঞানহীন 

প্রশািন-কতয াবদর এিং মহারাজ পরীবিবতর মবতা পুণযিান রাজাবদর 

মবিয এইখাবনই পাথযকয । 

 ১.১৭.১৪ – দবৃশত্তসদর দমসন োধু্সদর কিযান 

র্ারা বনরপরাি জীবির কবষ্টর কারণ, এই জ বতর িিযিই আবম তাবদর কাবছ 

ভবয়র কারণ। দুিৃযিবদর দমবনর মািযবম স্বাভাবিকভাবি গর্ গকবউ িািু বণর 

কলযাণ িািন কবরন । 

তাৎপসযশর ববসশষ বদক – 

 ভ িদ্-ভবিরা স্বভািতই শাবন্তবপ্রয় এিং বনরপরাি, এিং তাই রাবের 

প্রাথবমক কতয িয হবে প্রবতটি না বরকবক ভ িদ্ভবি পবরণত করার 
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িযিিা করা । তা হবল আপনা গথবকই না বরবকরা শাবন্তবপ্রয় এিং 

বনরপরাি হবি । তখন রাজার একমাি কতয িয হবি দুষ্টবদর দমন করা । 

তা হবলই িমগ্র মানি িমাবজ শাবন্ত এিং শৃঙ্খলা আিবি । 

 ১.১৭.১৫ – অপরাধ্ী দমসন রাজার দৃঢ়বনশ্চয়  

গর্ দুিৃযি বনরপরাি জীবির প্রবত বহংিা কবর অপরািী হবয়বছ, গি র্বদ স্বব যর 

িময-অলংকৃত িািাদ্ গদিতাও হয়, তিু আবম তার িাহু গছদ কবর গফলি । 

শ্রীি প্রভুপাদ প্রদত্ত শীষশক – বনরপরাি এিং অপরািীবদর প্রবত রাবের 

কতয িয  

তাৎপসযশর ববসশষ বদক – 

 প্রশািনকতয াবক পরীবিৎ মহারাবজর মবতা শবিশালী হবত হবি র্াবত 

অপরািী র্তই শবিশালী গহাক, তাবক দে বদবত তাাঁ রা িদ্ধপবরকর 

থাবকন । 

 ১.১৭.১৬ – রাজার ধ্মশ  

র্ারা শাবের অনুশািন অনুিাবর বনজ বনজ িময পালন কবরন, তাাঁ বদর পালন 

করা এিং র্খন জরুরী অিিা থাবক না, তখনও র্ারা শােবিবি উেঙ্ঘন কবর 

আপৎশূনয স্বাভাবিক কাবলও বিপথ ামী হয়, তাবদর র্থাশাে বতরস্কার করাই 

শািনকারী রাজার পরম িময । 

তাৎপসযশর ববসশষ বদক – 

 আপদ-িময িা বিবশষ্ িঙ্কটকাবল কতয িযকবমযর উবেখ করা হবয়বছ । 

গর্মন গকান বিবশষ্ িঙ্কটকাবল বিশ্বাবমি ঋবষ্বক কুকুবরর মাংি আহার 

কবর জীিন িারণ করবত হবয়বছল । িঙ্কটকাবল িি রকবমর পশুর মাংি 

আহার অনুবমাদন করা গর্বত পাবর, বকন্তু তার অথয এই নয় গর্, 

মাংিাহারী জন বণর উদরপূবতয র জনয কিাইখানায় পশুহতযা অনুবমাদন 

করবত হবি, আর গিই িযিিার পৃষ্ঠবপাষ্কতা করবি রাে, তা হয় না । 

 বনখুাঁতভাবি আচরণ করবত িিম না হবলও স্বিময কখনও তযা  করা 

উবচত নয় । িঙ্কটকাবল পাবরপাবশ্বযক অিিার চাবপ, ঐিি স্ব-িময লঙঘন 

করা গর্বত পাবর, বকন্তু স্বাভাবিক পবরবিশ গিগুবল কখনও লঙ্ঘন করা 

উবচত নয় । র্াবত গকউ তার স্ব-িময পবরিতয ন না কবর, তা গদখা এিং 

স্বিমযবনষ্ঠ িযবিবদর পালন করা রাবেয় প্রশািনকতয ার কতয িয । 

১৭-২৭ –বৃষ (ধ্মশ) এবং গাভীর (ধ্বরত্রী) 

দুঃসের  কারণ েম্বসন্ধ তাসদর োসথ পরীবিৎ 

মিারাসজর  আসিাচনা  – 

 ১.১৭.১৭ – ধ্মশরাজ কতৃশ ক পরীবিসতর প্রশংো  

িমযরাজ িলবলনুঃ গর্ পােিবদর ভবিভািময় গুণনিবশষ্টযাবদবত বিমুগ্ধ হবয় 

ভ িান শ্রীকৃষ্ণ পর্যন্ত গদৌতযাবদ কতয িযকময পালন কবরবছবলন, আপবন গিই 

পা-িবদরই িংশিবরর মবতা উপরু্ি কথাই িবলবছন । 

তাৎপসযশর ববসশষ বদক – 

 ভ িাবনর ভি ভ িাবনরই মবতা শবিশালী, এমন বক কখনও-িা 

ভ িাবনর কৃপায় তাাঁ রা ভ িাবনর গথবকও অবিক শবিশালী হন, এিং 

ভবির প্রবতজ্ঞা র্ত অিম্ভিই গহাক, ভ িাবনর কৃপায় কখনই তা 

বনষ্ফল হয় না ।  

 ১.১৭.১৮ – বহু মতাবিম্বী দাশশ বনকসদর অবভমসত 

ববমুগ্ধ জগনণ 

গহ নরবিষ্ঠ, গকান্ বিবশষ্ দুরাচারী গর্ আমাবদর দুুঃখ-দুদয শা ঘটিবয়বছ, তা 

বনণযয় করা খুিই কঠিন, কারণ িহু মতািলম্বী দাশযবনকবদর বিবভন্ন িি 

অবভমবতর দ্বারা আমরা বিমুগ্ধ হবয় গ বছ। 

শ্রীি প্রভুপাদ প্রদত্ত শীষশক – দুষৃ্কতকারীবদর দশযন  

তাৎপসযশর ববসশষ বদক – 

 এই জ বত িহু মতািলম্বী দাশযবনবকরা কার্যকারণ িিবকয , বিবশষ্ কবর 

দুুঃবখর কারণ িিবকয , আর বিবভন্ন জীবির ওপবর তার প্রভাি বনবয় 

তাবদর বনবজবদর মতিাদ উপিাপন কবর থাবক । মাটামুটি ছ’জন 

মহাদাশযবনক হবলনুঃ বিবশবষ্ক দশযবনর প্রবণতা কণাদ, নযাবয়র প্রবণতা 

গ ৌতম, গর্াব র প্রবণতা পতঞ্জবল; িাংখয দশযবনর প্রবণতা কবপল, কময 

মীমাংিার প্রবণতা বজবমবন, এিং গিদান্ত-দশযবনর প্রবণতা িযািবদি । 

 র্বদও িৃষ্রূপী িময এিং  াভীরূপী িরণী র্থাথযই জানবতন গর্, কবল 

হবে তাাঁ বদর দুুঃবখর িািাৎ গহতু, তথাবপ ভ িদ্ভি হওয়ার ফবল, 

তাাঁ রা ভালভাবিই গজবনবছবলন গর্, ভ িাবনর অনুবমাদন ছাড়া গকউই 

তাাঁ বদর িঙ্কটাপন্ন করবত পাবর না । 

 পদ্মপুরাণ অনুিাবর, প্রারি পাপ কবমযর চারা  াবছ ফল িরার জনযই 

আমাবদর এখন গেশ গভা  হবে, বকন্তু গিই প্রারি পাবপর চারাগুবলও 

শুদ্ধ ভ িদ্ভবি অনুশীলবনর মািযবম িীবর িীবর বিলীন হবয় র্ায় । 

 তাই দুষৃ্কতকারীবদর গদখবলও ভ িদ্ভবিরা তাাঁ বদর গেবশর জনয 

কাউবক গদাষ্াবরাপ কবরন না । তাাঁ রা স্বীকার কবর গনন গর্, গকান 

পবরাি কারবণর প্রভাবিই গিই দুরাচারটি তার কময করবছ এিং তাই 

তাাঁ রা িমস্ত দুুঃখ-দুদয শাবক ভ িাবনর কৃপা িবল মবন কবর গ্রহণ   

কবরন । তাাঁ রা মবন কবরন গর্, গনহাৎ গকান দুঘযটনা ঘটার বছল, বকন্তু 

ভ িাবনর কৃপায় অবল্পর উপর বদবয় তা গকবট গ ল । 

 ১.১৭.১৯ – দুঃসের কারণ েম্বসন্ধ বববভন্ন দাশশ বনকসদর 

অবভমত 

বকছু দাশযবনক র্াাঁ রা িি রকবমর বদ্বতভাি অস্বীকার কবরন, তাাঁ রা প্রচার কবরন 

গর্, জীি বনবজই বনবজর িুখ-দুুঃবখর জনয দায়ী। অবনযরা িবল গর্, 

অবতমানিীয় শবিই িুখ-দুুঃবখর জনয দায়ী । আিার অবনযরা িবল গর্, কমযই 

িুখ-দুুঃবখর কতয া; গতমবন আিার জড়িাদীরা িবল গর্, স্বভাি িা প্রকৃবত 

আমাবদর িুখ-দুুঃবখর পরম কারণ । 

তাৎপসযশর ববসশষ বদক – 

 তাাঁ রা প্রচার কবরন গর্, জীি বনবজই বনবজর িুখ-দুুঃবখর জনয দায়ী । 

 অবনযরা িবল গর্, অবতমানিীয় শবিই িুখ-দুবখর জনয দায়ী । 
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 আিার অবনযরা িবল গর্, কমযই িুখ-দুবখর কতয া; গতমবন আিার 

জড়িাদীরা িবল গর্, স্বভাি িা প্রকৃবত আমাবদর িুখ-দুুঃবখর পরম  

কারণ । 

 বজবমবন প্রমুখ দাশযবনক এিং তাবদর অনু ামীবদর মবত, কমযই হবে 

িুখ এিং দুুঃবখর কারণ; আর র্বদ গকান অবলৌবকক শবিিিন্ন ঈশ্বর িা 

বনয়ন্তা গথবক থাবকন, তা হবলও বতবন কবমযর অিীন, কারণ তাাঁ রা কময 

অনুিাবর ফল প্রদান কবর থাবকন । তাাঁ রা িবলন গর্, কময স্বতন্ত্র নয়, 

কারণ কতয ার দ্বারাই কময িিাবদত হয়; তাই কতয াই হবে তাাঁ র িুখ এিং 

দুুঃবখর প্রকৃত কারণ । 

 বনরীশ্বর জড়িাদী িাংখয দাশযবনকবদর মবত জড়া প্রকৃবতই িিয কারবণর 

পরম কারণ । তাাঁ বদর মবত, প্রকৃবতর উপাদানগুবলর িমিবয়র ফবল িুখ 

এিং দুুঃবখর উদ্ভি হয় এিং গিই উপাদানগুবলর বিবয়াজবনর মািযবম 

গকিল িমস্ত দুুঃখ-দুদয শার বনিৃবি হয় । 

 গ ৌতম এিং কণাবদর মবত, পরমাণুর িমিয় িি বকছুর কারণ । আর, 

অষ্টািক্র প্রমুখ বনবিযবশষ্িাদীবদর মবত, ব্রহ্ম হবে িিয কারবণর পরম 

কারণ । 

 ১.১৭.২০ - ঐ 

বকছু মণীবষ্ আবছন, র্াাঁ রা বিশ্বাি কবরন গর্, রু্বি বিচাবরর িাহাবর্য দুুঃখ-

গশাবকর কারণ বনণযয় করবত গকউ পাবর না, িা কল্পনার িাহাবর্যও তা 

জানবত পাবর না, অথিা ভাষ্ায় প্রকাশ করবতও পাবর না । গহ রাজবষ্য, 

আপনার বনবজর মনীষ্ার িাহাবর্য এই িকল বিষ্বয় বচন্তা কবর আপবন 

বনবজই বিচার করুন । 

তাৎপসযশর ববসশষ বদক – 

 জড় গদহরূপ িৃবি আত্মা এিং পরমাত্মা দু’টি পিীর মবতা বিরাজ 

কবরন । আত্মারূপী পিীটি িৃবির ফল গভা  কবর, আর পরমাত্মা গিই 

পিীটির িমস্ত কার্যকলাবপর িািয িহন কবরন । 

 ১.১৭.২১ – ধ্মশরাসজর উত্তর শ্রবসণ পরীবিসতর েন্তুবি 

িূত গ াস্বামী িলবলন- গহ বদ্বজবিষ্ঠ, এইভাবি মহারাজ পরীবিৎ িমযরাবজর 

কথা িিণ কবর িিূণয িন্তুষ্ট হবলন এিং বনভুয ল ও বি তবমাহ হবয় বতবন তার 

উির বদবলন । 

 ১.১৭.২২ – অধ্াবমশক ও অধ্মশ  বনসদশ শসকর একই স্থান 

িাভ 

মহারাজ পরীবিৎ িলবলন – গহ িৃষ্রূপিারী িমযজ্ঞ। িময শাবে িলা হয় গর্, 

অিাবমযক িা পাপাচারীর গর্ িান লাভ হয়, অিময বনবদয শবকরও গিই িান লাভ 

হবয় থাবক । গিই জনয আপনার অবনষ্টকারীবক গজবনও আপবন তার পবরচয় 

বদবেন না, িুতরাং বনশ্চয়ই আপবন িািাৎ িময – িৃষ্রূপ িারণ কবরবছন  

মাি । 

তাৎপসযশর ববসশষ বদক – 

 ভ িদ্ভবির বিবিচনায় ভ িাবনর অনুবমাদন িযতীত গকউই কারও 

উপকার অথিা অবনষ্ট িািন করবত পাবর না; তাই বতবন এই িরবনর 

কার্যকলাবপর জনয কাউবকই দায়ী কবরন না ।  

 র্া বকছু ভাল, তা গর্ ভ িাবনর কৃপা তা গকউই অস্বীকার কবর না, বকন্তু 

র্খন গকান খারাপ বকছু ঘবট, তখন িবন্দহ হবত পাবর ভ িান গকন 

তাাঁ র ভবির প্রবত এত বনদয য় হবলন এিং তাবক এই রকম কবষ্টর মবিয 

গফলবলন ।  

 আপাতদৃবষ্টবত বর্শুবিস্টবক মূখযবদর দ্বারা কু্রশবিদ্ধ হওয়ার ফবল প্রচে 

কষ্ট গভা  করবত হবয়বছল, বকন্তু বতবন কখনও গিই দুষৃ্কতকারীবদর 

প্রবত কু্রদ্ধ হনবন । ভাল মন্দ িি বকছুই ভ িাবনর আশীিযাদ রূবপ গ্রহণ 

করার এটি একটি আদশয দৃষ্টান্ত । তাই ভবির কাবছ অবনষ্টকারীর 

ইবিতকারীও অপরািী । 

 ভ িাবনর ভি কষ্টবকও কষ্ট িবল মবন কবরন না, গকননা তাাঁ র কাবছ 

কষ্টও ভ িাবনর আশীিযাদ । এইভাবি বতবন িিযি ভ িানবক দশযন 

কবরন । 

 ১.১৭.২৩ – দদবী মায়ার গবত 

এইভাবি বদিী মায়ার  বত বনশ্চয় জীবিবদর মন এিং িাবকযর অব াচর, এবত 

গকানও িবন্দহ গনই । 

তাৎপসযশর ববসশষ বদক – 

 এখাবন প্রশ্ন হবত পাবর, ভ িানবক িি বকছুর পরম কতয া িবল 

জানবলও, ভি গকন দুষৃ্কতকারীর পবরচয় প্রকাশ করবি না । পরম 

কতয াবক জানবলও প্রকৃত কতয া িম্ববন্ধ অজ্ঞ থাকার অবভনয় করা উবচত 

নয় । 

 িময ভালভাবিই জানবতন গর্, পরবমশ্বর ভ িাবনর অনুবমাদন িযতীত 

গকানও বকছুই ঘটবত পাবর না, বকন্তু তা িবেও বতবন মায়া শবির 

প্রভাবি বদ্বিাগ্রস্ত হবয়বছবলন, এিং তাই বতবন পরম কারণ িম্ববন্ধ উবেখ 

করা গথবক বনরস্ত হবয়বছবলন । 

 ১.১৭.২৪ – ধ্সমশর চারটি পা 

িতযরু্ব  তপিযা, গশৌচ, দয়া ও িতয রূপ গতামার চারটি পা প্রবতবষ্ঠত বছল । 

বকন্তু এখন আবম গদখবচ গর্, অহঙ্কার, েীিি এিং গনশাজবনত মিতা রূবপ 

িিযমান অিবমযর প্রভাবি গতামার বতনটি পা ভগ্ন হবয়বছ । 

শ্রীি প্রভুপাদ প্রদত্ত শীষশক – িমযপরায়ণতার স্তম্ভ এিং হন্তা  

তাৎপসযশর ববসশষ বদক – 

 পতি গর্মন অবগ্নর ঔজ্জ্ববলয আকৃষ্ট হবয় আগুবন পুবড় মবর । বকন্তু 

বিবদক শাবে িদ্ধ জীিবক িার িার িবচতন কবর গদওয়া হবয়বছ মায়ার 

বশকার না হবয় িরং মায়ার প্রভাি গথবক মুি হবত । 

 বকন্তু ভ িাবনর শ্রীপাদপবদ্মর শরণা ত হওয়াও িহজ নয় । গিই 

শরণা বত তাাঁ বদর পবি িম্ভি র্াাঁ রা িতয, গশৌচ, তপুঃ এিং দয়া আচরণ 

কবরন । 
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 কবলরু্ব র প্রভাবি পবথর বভিুকও তার কানাকবড়র অহঙ্কাবর মি, 

েীবলাবকরা িিযদাই পুরুবষ্র বচি আকষ্যণ করার জনয নানা রমক 

উৎকট িাবজ িবিত, আর মানুবষ্রা িুরাপান, িূমপান, চাপান, তামাক 

গিিন ইতযাবদ গনশার প্রবত অতযন্ত আিি । 

 গনতা এিং িনী িযবিরা র্বদ তাবদর িবিত অবথযর অিযাংশ কৃপাপূিযক 

বিপথ ামী জনিািারণবক ভ িদ্ভবি িম্ববন্ধ বশিা দাবনর জনয, 

শ্রীমদ্ভা িবতর জ্ঞান দাবনর জনয, িযয় কবরন, তা হবল অিশযই কবলর 

প্রভাি প্রবতহত করা র্াবি । িারা পৃবথিী জুবড় মানুষ্ র্তই ‘শাবন্ত শাবন্ত’ 

িবল বচৎকার করুক না গকন, আমাবদর িি িময় মবন রাখবত হবি গর্, 

অহঙ্কার িা বনবজর িম্ববন্ধ অবত উে িারণা, েীবলাবকবদর প্রবত অতযন্ত 

আিবি িা তাবদর িবি িি করা, এিং বিবভন্ন প্রকার গনশা মানি 

িমাজবক শাবন্তর পথ গথবক বিচুযত করবি ।  

 শ্রীমদ্ভা িবতর িাণীর প্রচার হবল আপনা গথবকই মানুষ্ িংর্মপরায়ণ 

হবি, অন্তবর এিং িাইবর বনমযল হবি, দুুঃখীবদর প্রবত কৃপাপরিশ হবি, 

এিং তাবদর বদনবন্দন আচরবণ িতযবনষ্ঠ হবি । 

 ১.১৭.২৫ – েতযরূপ অববশি পদটিও ধ্বংে করার 

দচষ্টায় রত কবি 

এখন আপবন িতযরূপ একটি মাি পাবয়র উপর ভর কবর গকান মবত দাাঁ বড়বয় 

আবছন । বকন্তু এই অিমযরূপী কবল ক্রমশ প্রিিনার দ্বারা িংিবিযত হবয় 

আপনার ঐ পদটিও িংি করার গচষ্টা করবছ । 

তাৎপসযশর ববসশষ বদক – 

 তপিযার অথয পারমাবথযক উন্নবত িািবনর জনয গস্বোয় বদবহক গেশ 

স্বীকার কবর, গর্মন- উপিাি করা । এিং তা গকিল পারমাবথযক উন্নবত 

িািবনর জনযই করা উবচত, গকান রকম রাজননবতক িা অনয গকান 

উবেবশয তা করা উবচত নয় । 

 মবনর শুবচতা অতযন্ত প্রবয়াজন, এিং তা িম্ভি হয় গকিল পরবমশ্বর 

ভ িাবনর মবহমা কীিয বনর ফবল । 

 িতয বকংিা বমথযা অহঙ্কাবরর প্রভাবি তপিযা নষ্ট হয়;  

 েী িবির প্রভাবি গশৌচ নষ্ট হয়; 

 গনশার প্রভাবি দয়া বিনষ্ট হয়; 

 এিং বমথযা প্রচাবরর ফবল িতয নষ্ট হয় ।  

 ভা িত িবমযর উত্থাবনর ফবলই গকিল মানি িমাজ িি রকম পাবপর 

কিল গথবক মুি হবত পাবর । 

 ১.১৭.২৬ – ভগবাসনর মঙ্গিময় পদবচসির প্রভাসব 

পৃবথবীর মঙ্গি 

পরবমশ্বর ভ িান এিং অবনযরা অিশযই পৃবথিীর ভার হরণ কবরবছবলন । 

বতবন র্খন এখাবন অিতরণ কবরন, তখন তাাঁ র মিলময় পদবচবের প্রভাবি 

িিযবতাভাবি পৃবথিীর মিল িাবিত হবয়বছল । 

 ১.১৭.২৭ – ধ্বরত্রীর দশাক 

দুভয া যিশত পরবমশ্বর ভ িান কতৃয ক পবরতযিা হবয় িািী িবরিী, ‘আমাবক 

ব্রাহ্মণ বিবদ্বষ্ী শূবদ্ররা রাজা হবয় গভা  করবি’ – এই িবল গশাক করবত 

করবত অশ্রু তযা  করবছবলন । 

শ্রীি প্রভুপাদ প্রদত্ত শীষশক – িবরিীর গশাক  

২৮-৪১ - পরীবিৎ মিারাজ কতৃশ ক দিভাসব  

শরণাগত কবিসক স্থান প্রদান  

 ১.১৭.২৮ – ধ্মশ  ও পৃবথবীসক োন্তনা প্রদান কসর কবি 

েংিাসর উদযত পরীবিৎ 

এইভাবি মহারথী (িহস্র শত্রুর িবি এককভাবি িংগ্রাম করবত িিম) 

পরীবিৎ, িময এিং পৃবথিীবক িান্ত্বনা দান কবর, অিবমযর কারণ স্বরূপ কবলবক 

িংহার করার জনয তীক্ষ্ম খড়্গ গ্রহণ করবলন। 

তাৎপসযশর ববসশষ বদক – 

 িষ্যাকাবল প্রিল িৃবষ্টপাত হবি, বকন্তু তা িবল িৃবষ্ট গথবক বনবজবক রিা 

করার গচষ্টা না করবল চলবি না । রােপ্রদান এিং অনযবদর কতয িয কবলর 

কার্যকলাবপর অথিা কবলর দ্বারা প্রভাবিত মানুষ্বদর কার্যকলাবপর 

বিরুবদ্ধ িি রকম প্রবয়াজনীয় িযিিা গ্রহণ করা । 

 ১.১৭.২৯ – ভসয় ববহ্বি কবির আত্মেমপশন  

কবল র্খন গদখবলন গর্, রাজা তাবক িি করবত উদযত, তখন ভবয় বিহ্বল 

হবয় গি তার রাজবিশ পবরতযা  কবর তাাঁ র পদতবল অিনতমস্তবক বনপবতত 

হবয় আত্মিমপযণ করল । 

শ্রীি প্রভুপাদ প্রদত্ত শীষশক – িবিয় রাজা জা বতক বিশৃঙ্খলা গমাচন 

করবত পাবরন  

তাৎপসযশর ববসশষ বদক – 

 আত্মিমপযণ কাবক িবল তা প্রকৃত িবিয় জাবনন না । 

 কবলরু্ব  িহু প্রতারক রাজা িাজার িা গনতা িাজার গচষ্টা কবর, বকন্তু 

গকান প্রকৃত িবিয় র্খন তাবদর রু্বদ্ধ আহ্বান কবর, তখন তাবদর 

প্রকৃত পবরচয় প্রকাশ গপবয় র্ায় । 

 ১.১৭.৩০ – পরীবিসতর কৃপা  

দীনিৎিল, শরণা ত পালক, র্শস্বী মহািীর মহারাজ পরীবিৎ তাবক 

চরণতবল বনপবতত গদবখ কৃপািশত তাবক িি করবলন না; এিং গর্ন ঈষ্ৎ 

হািয করবত করবত িলবত লা বলন । 

তাৎপসযশর ববসশষ বদক – 

 একজন িািারণ িবিয়ও শরণা ত িযবিবক হতযা কবরন না; িুতরাং 

পরীবিৎ মহারাবজর মবতা দীনিৎিল, শরণা ত পালক মহারীবরর কথা 

আর বক িলার আবছ ! 



শ্রীমদ্ভা িত পাঠ িহাবয়কা ভাগবত-ববচার Śrīmad Bhāgavatam Study Notes – PMND 

8 
 

 ১.১৭.৩১ – কবিসক জীবন দান, বকন্তু রাসজয দথসক 

ববিস্কার 

রাজ িলবলন- আমরা অজুয বনর র্বশর উিরাবিকারী, তাই তুবম র্খন 

কৃতাঞ্জবলপুবট আমার শরণা ত হবয়ছ, তখন আবম গতামাবক িি করি না, 

বকন্তু তুবম আমার রাবজযর গকান িাবন থাকবত পারবি না, গকননা তুবম 

অিবমযর প্রিান িহচর ।  

তাৎপসযশর ববসশষ বদক – 

 অিমযিনু্ধ কবল র্বদ শরণা ত হয়, তা হবল তাবক িমা করা গর্বত 

পাবর, বকন্তু গকানও অিিাবতই তাবক রাবজযর গকান িাবন 

না বরকরূবপ িাি করবত গদওয়া উবচত নয় । 

 ১.১৭.৩২ – কবি বা অধ্মশসক রাষ্ট্রসনতারূসপ আচরণ 

করসত দদয়ার ফি 

কবল িা অিমযবক র্বদ রাজা িা রােবনতারূবপ আচরণ করবত গদওয়া হয়, তা 

হবল অিশযই গলাভ, বমথযা, গচৌর্য, অিভযতা, বিশ্বািঘাতকতা, দুভয া য, 

কপটতা, কলহ ও দম্ভ প্রভৃবত অিমযিমূহ প্রিলভাবি িৃবদ্ধ পাবি । 

শ্রীি প্রভুপাদ প্রদত্ত শীষশক – অিাবমযক রােবনতার পবরণাম  

তাৎপসযশর ববসশষ বদক – 

 িবমযর বভবিস্বরূপ তপশ্চর্যা, গশৌচ, দয়া এিং িততা গর্ গকান িমযািলম্বী 

অনুিরণ করবত পাবর । গি জনয বহনু্দ িা মুিলমান িা বিস্টান িা অনয 

গকান িবময িমযান্তবরত হওয়ার প্রবয়াজন হয় না ।  

 প্রকৃত িস্তু লাভ না কবর গকিল কতকগুবল আচার-অনুষ্ঠাবনর প্রবত 

আিি থাকবল বকছুই লাভ হয় না । 

 িমযবনরবপি রাে গকান বিবশষ্ বিশ্বাবির প্রবত বনরবপি হবত পাবর, 

বকন্তু উপবরাি িমযনীবতগুবল িম্ববন্ধ রাবের উদািীন থাকা উবচত নয় । 

 ১.১৭.৩৩ – ব্রহ্মাবতশ সদসশ কবির থাকা অনুবচত 

অতএি, গহ অিমযিনু্ধ! পরবমশ্বর ভ িাবনর িন্তুবষ্ট বিিাবনর জনয গর্খাবন 

িতয ও িবমযর বভবিবত র্জ্ঞ বিস্তারবনপুণ র্াবজ্ঞবকরা র্জ্ঞ অনুষ্ঠান কবরন, 

গিই ব্রহ্মািতয  প্রবদবশ গতামার থাকা উবচত নয় । 

শ্রীি প্রভুপাদ প্রদত্ত শীষশক – িমযপ্রাণ রাবের অনুশািন  

তাৎপসযশর ববসশষ বদক – 

 র্জ্ঞ শব্দটির অথয হবে পরবমশ্বর ভ িাবনর পরম ঈশ্বরত্ব স্বীকার করা 

এিং িিযবতাভাবি তাাঁ র িন্তুবষ্ট বিিাবনর জনয আচরণ করা । 

 গর্ িাবন িা গদবশ ভ িাবনর পরম ঈশ্বরত্ব স্বীকার করা হয় এিং তাাঁ র 

িন্তুবষ্ট বিিাবনর জনয র্জ্ঞ অনুষ্ঠান করা হয়, গিই িানবক িলা হয় 

ব্রহ্মািতয  । 

 িবমযর বভবি হবে িতযতা, িবমযর চরম উবেশয হবে পরবমশ্বর 

ভ িাবনর িন্তুবষ্ট বিিান করা । 

 ১.১৭.৩৪ – পরসমশ্বর ভগবানই যসজ্ঞর উসেশয 

র্বজ্ঞ র্বদও কখনও কখনও গকান গদিতা পূবজত হয়, তথাবপ গিই পূজার 

মািযবম পরবমশ্বর ভ িাবনরই পূজা হবয় থাবক, কারণ বতবন িাির ও জিম 

িকবলরই আত্মা এিং বতবন িায়ুর মবতা িকবলরই অন্তবর ও িাইবর অিবিত । 

গিই ভ িান শ্রীহবর র্বজ্ঞর দ্বারা িন্তুষ্ট হবয় র্াবজ্ঞকবদর িিযািীণ মিল িািন 

কবরন । 

তাৎপসযশর ববসশষ বদক – 

 গদিতাবদর পূজা করা হবলও তাাঁ রা পরবমশ্বর ভ িাবনর অনুবমাদন 

িযতীত বকছুই করবত পাবরন না, গকন না ভ িান হবেন িাির এিং 

জিম িকবলরই অন্তর্যামী ।  

 (শ্রীমদ্ভ িদ্ ীতায় ৯/২৩) ‘গহ গকৌবন্তয়, অনয গদিতাবদর র্া বকছুই 

উৎি য করা গহাক, প্রকৃতপবি তা আমারই উবেবশয বনবিবদত, বকন্তু 

গিই বনবিদন অবিবিপূিযক হবয় থাবক ।’ 

 ১.১৭.৩৫ – যমরাসজর নযায় প্রবতভাত পরীবিসতর প্রবত 

ভীত কবির উবি  

শ্রীিূত গ াস্বামী িলবলন - এইভাবি মহারাজ পরীবিৎ কতৃয ক আবদষ্ট হবয় 

কবল ভবয় কাাঁ পবত লা ল । তরিাবর হবস্ত তাবক িি করবত উদযত পরীবিৎ 

মহারাজবক তখন তার কাবছ র্মরাবজর মবতা মবন হবয়বছল । তখন গি 

মহারাজ পরীবিতবক এইভাবি িলবত লা ল । 

তাৎপসযশর ববসশষ বদক – 

 রাজা অথিা রাবেবনতাবদর এতই শবিশালী হওয়া উবচত গর্, তারা 

কবলর িমু্মবখ র্মরাবজর মবতা দোয়মান হবত পাবরন ।  

 ১.১৭.৩৬ – স্বীয় বােস্থান অনুেন্ধাসন অিম কবি  

গহ পৃবথিীর একমাি িম্রাট, আপনার আজ্ঞানুিাবর আবম গর্খাবন িাি করি 

িবল মনি করবছ, গিখাবন আবম িনুিযাণিহ আপনাবক গদখবত পাবে । 

তাৎপসযশর ববসশষ বদক – 

 কবল গদখবত গপবয়বছল গর্, মহারাজ পরীবিৎ বছবলন িারা পৃবথিীর 

একেি িম্রাট, এিং তাই গর্খাবনই গি িাি করুক, তাবক মহারাবজর 

অিীবন থাকবত হত ।  

 ১.১৭.৩৭ – কবির বােস্থান প্রাথশনা 

অতএি, গহ িাবমযক - গিষ্ঠ, আপবন এমন গকান িান বনবদয শ করুন, গর্খাবন 

আবম বিরবচবি আপনার আজ্ঞা পালন করবত পাবর । 

তাৎপসযশর ববসশষ বদক – 

 শরণা ত র্বদ শত্রুও হয়, তা হবলও তাবক িিযবতাভাবি রিা করা 

উবচত । গিইটি হবে িবমযর অনুশািন । তা গথবক আমরা অনুমান 

করবত পাবর গর্, র্বদ গকউ শত্রুরূবপ নয়, অনু ত গিিকরূবপ, 

ভ িাবনর শরণা ত হয়, তা হবল ভ িান বকভাবি তাবক রিা কবরন । 

শরণা ত ভিবক ভ িান িমস্ত পাপ গথবক এিং পাবপর প্রবতবক্রয়া 

গথবক রিা কবরন । 
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 ১.১৭.৩৮ – পরীবিত কতৃশ ক ৪টি স্থান প্রদান 

িূত গ াস্বামী িলবলন - কবলর এই আবিদন িিণ কবর মহারাজ পরীবিৎ 

তাবক গর্খাবন দূযত ক্রীড়া, আিি পান, অনিি েীিি এিং পশু হতযা হয়, 

গিই গিই িাবন থাকিার অনুমবত বদবলন । 

শ্রীি প্রভুপাদ প্রদত্ত শীষশক – পাপকবমযর বনিযাবরত িানিমূহ  

তাৎপসযশর ববসশষ বদক – 

 দম্ভ, েীিি, আিি পান এিং বমথযাচার, এই অিময আচরণগুবল িবমযর 

চারটি পা, র্থা – তপশ্চর্যা, গশৌচ, দয়া এিং িতয নষ্ট কবর । 

 বিবদক শাবে প্রিৃি িা জড়বভাব  বলপ্ত এিং বনিৃি িা জড়িন্ধনমুি- 

এই দু’িরবনর িযবিবদর জনয দু’প্রকার অনুশািন রবয়বছ । প্রিৃিবদর 

জনয বিবদক বনবদয শ িীবর িীবর তাবদর বনয়বন্ত্রত কবর মুবির পবথ 

এব বয় বনবয় চবল । তাই র্ারা অজ্ঞাবনর অন্ধকার স্তবর রবয়বছ, তাবদর 

গিৌিামণী র্বজ্ঞর মািযবম আিি পান, বিিাবহর মািযবম েীিি এিং 

র্বজ্ঞ মাংিাহাবরর অনুমবত কখনও কখনও গদওয়া হবয়বছ । বিবদক 

শাবের এই প্রকার অনুবমাদন বিবশষ্ স্তবরর মানুষ্বদর জনয, িকবলর 

জনয নয় । 

 একজবনর আহার আর একজবনর বিষ্ হবত পাবর; গতমনই তামবিক 

স্তবরর মানুষ্বদর জনয র্া অনুবমাদন করা হবয়বছ, তা িাবেক স্তবরর 

মানুষ্বদর জনয বিষ্িৎ হবত পাবর । 

গর্ িমস্ত রাে িিয প্রকার অিদাচার িিূণযরূবপ দূর করবত চায়, তাবদর 

কতয িয হবে বনন্মবলবখত উপাবয় িমযনীবত প্রিতয ন করা :- 

1. মাবি কমপবি দু’বদন উপিাি করা (তপশ্চর্যা) । অথযননবতক বদক 

বদবয়ও মাবি িকবল র্বদ দু’বদন উপিাি কবর, তা হবল প্রচুর 

পবরমাবণ খাদয িিয় হবি, এিং এই প্রথা অনুশীলন করা হবল 

না বরকবদর িাবিযর পবিও তা অতযন্ত মিলজনক হবি । 

2. গছবলবমবয়বদর র্থাক্রবম চবিশ িছর এিং গষ্াল িছর িয়বি বিিাহ 

িািযতামূলক হবি । সু্কল এিং কবলবজ গছবলবমবয়বদর একবি 

বশিালাবভ গকান িবত গনই, র্বদ গছবল এিং গমবয়রা র্থািমবয় 

র্থার্থভাবি বিিাবহত হয়, এিং র্বদ ছাি-ছািীবদর মবিয ঘবনষ্ঠ িিকয  

 বড় ওবঠ, তা হবল অনিি িিবকয  িিবকয ত না হবয় তাবদর 

র্থার্থভাবি বিিাহ করা উবচত । বিিাহ বিবেদ গিশযািৃবি অনুপ্রাবণত 

কবর, তাই তা িিূণযরূবপ বনবষ্দ্ধ হওয়া উবচত । 

3. রাবে অথিা মানি িমাবজ, এককভাবি এিং গর্ৌথভাবি, পারমাবথযক 

পবরবিশ িৃবষ্ট করার জনয না বরকবদর তাবদর আবয়র ৫০% পর্যন্ত 

অিশযই দান করবত হবি ।  

 ক) কমযবর্া  িা ভ িাবনর িন্তুবষ্ট বিিাবনর জনয িি বকছু করা,  

 খ) ভ িদ্ভি িা তেবিিা মহাজবনর কাবছ বনয়বমতভাবি 

শ্রীমদ্ভা িত িিণ করা,  

  )  ৃবহ অথিা উপািনালবয় িবম্মবলতভাবি ভ িাবনর মবহমা 

কীতয ন করা,  

 ঘ) শ্রীমদ্ভা িবতর িাণী প্রচারক ভা িতবদর িিযবতাভাবি গিিা 

করা এিং  

 ঙ) ভ িৎ গচতনাময় পবরবিবশ িাি করা । 

 ১.১৭.৩৯ – পঞ্চম স্থান  

কবল (উি চতুবিিয িান পাওয়া িবেও) পুনরায় িান প্রাথযনা করবল মহারাজ 

পরীবিৎ তাবক িুিবণয িিিাবির অনুমবত প্রদান করবলন । গকননা গর্খাবনই 

িুিণয গিখাবনই বমথযা, মিতা, কাম এিং বহংিা িতয মান । 

তাৎপসযশর ববসশষ বদক – 

 র্বদও মহারাজ পরীবিৎ কবলবক চারটি িাবন থাকিার অনুমবত 

বদবয়বছবলন, তথাবপ কবলর পবি গিই িানগুবল খুাঁবজ পাওয়া অতযন্ত 

দুষ্কর হবয়বছল, গকননা পরীবিৎ মহারাবজর রাজত্বকাবল গকাথাও গিই 

িমস্ত পাপ কমযগুবলর আচরণ হত না । 

 মহারাজ পরীবিৎ তাই তাবক গর্খাবন গিানা গথবক, গিখাবন থাকিার 

অনুমবত বদবয়বছবলন, গকননা গর্খাবন গিানা, গিখাবন পূবিযাি চারটি 

অিময রু্ পৎ বিরাজ কবর, অবিকন্তু গিখাবন শত্রুতা নামক একটি পিম 

অনথযও বিরাজ কবর । 

 েীবলাকবদর র্থার্থ বনয়ন্ত্রবণর মািযবম স্বণয-অলঙ্কার িযিহার করবত 

গদওয়া গর্বত পাবর এিং গিই বনয়ন্ত্রণ গুণ তভাবি নয়, পিান্তবর 

আয়তন তভাবি হওয়া উবচত । তার ফবল কাম বহংিা এিং শত্রুতা 

গরাি করা িম্ভি । 

 ১.১৭.৪০ – পরীবিসতর আজ্ঞায় কবির ৫টি স্থাসন বাে 

অিমযািয় কবল, উিরানন্দন পরীবিবতর আজ্ঞা বশবরািার্য কবর তাাঁ র গদওয়া 

গিই পাাঁ চটি িাবন িাি করবত লা ল । 

 ১.১৭.৪১ – মঙ্গিময় প্রগবত আকাঙ্খী বযবিসদর অধ্মশ  

আচরসণ বিপ্ত িওয়া অনুবচত 

অতএি গর্ মানুষ্ মিলময় প্র বত আকাক্সিা কবরন, বিবশষ্ কবর রাজা, 

গলাকবনতা, িমযবনতা, ব্রাহ্মণ এিং িন্নযািী- তাাঁ বদর পবি, ঐ িমস্ত অিময 

আচরবণ বলপ্ত হওয়া কখবনা উবচত নয় । 

শ্রীি প্রভুপাদ প্রদত্ত শীষশক – িমাজ কলযাবণর আদশয গনতৃিৃন্দ  

তাৎপসযশর ববসশষ বদক – 

 ব্রাহ্মবণরা অনয িমস্ত িবণযর গুরু, এিং িন্নযািীরা হবেন িমস্ত িণয এিং 

আিবমর গুরু ।  

 িতযতা িমস্ত িময আচরবণর বভবি । 

 িমাবজর পারমাবথযক অথিা জা বতক গনতারূবপ কাউবক স্বীকৃবত 

গদওয়ার পূবিয চবরবির উপবর উি পরীিাগুবল গনওয়া অিশয কতয িয । 

৪২-৪৫ - পরীবিৎ মিারাজ মবিমাবিত শােন  
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 ১.১৭.৪২ – পরীবিৎ কতৃশ ক ধ্সমশর বতনটি ভগ্ন পদ পুনুঃ 

প্রবতিা 

তারপর মহারাজ পরীবিৎ িৃষ্রূপ িবমযর তপুঃ গশৌচ এিং দয়ারূপ বতনটি ভগ্ন 

চরণ পুণুঃ প্রবতবষ্ঠত কবরবছবলন এিং তাাঁ র আশ্বািপূণয কার্যকলাবপর মািযবম 

পৃবথিীর প্রভূত উন্নবত িািন কবরবছবলন । 

শ্রীি প্রভুপাদ প্রদত্ত শীষশক – অশুভ শবির িাবথ িংগ্রাবম কূটনীবত  

তাৎপসযশর ববসশষ বদক – 

 িবিত অথয বিতরণ করার জনয বতন ভাব  বিভি করা র্ায় – অিযাংশ 

ভ িাবনর গিিায়, এক-চতুথযাংশ আত্মীয়-স্বজনবদর জনয এিং িাবক 

এক-চতুথযংশ িযবি ত প্রবয়াজন । ভ িাবনর গিিায় অথিা িংকীতয ন 

র্বজ্ঞর মািযবম ভ িিেজ্ঞান প্রচাবরর জনয র্বদ অিযাংশ িযিহার করা 

হয়, তা হবল গিইটি হবে মানি িমাবজর িিযবিষ্ঠ কৃপার প্রকাশ । 

 ১.১৭.৪৩-৪৪ – পরীবিসতর বেংিােসন উপসবশন এবং 

িবিনাপুসর অবস্থান 

মহা গিৌভা যশালী িম্রাট মহারাজ পরীবিৎ িন মবন অবভলাষ্ী বপতামহ 

মহারাজ রু্বিবষ্ঠর কতৃয ক অবপযত রাবজাপরু্ি বিংহািবন গিই িময় উপবিষ্ট 

হবলন । এখন গিই রাজবষ্য, মহাভা , চক্রিতী, মহার্শা, পরীবিত গকৌরি 

রাজলক্ষ্মীর দ্বারা মবহমাবিত হবয় হবস্তনাপুবর অিিান করবছন । 

তাৎপসযশর ববসশষ বদক – 

 মহারাজ পরীবিবতর অপ্রকবটর অল্পকাল পবর বনবমষ্ারবণযর ঋবষ্রা 

দীঘযকালিযাপী গিই র্জ্ঞ শুরু কবরবছবলন । গিই র্জ্ঞ এক হাজার িছর 

িবর অনুবষ্ঠত হওয়ার কথা বছল, এিং গশানা র্ায় গর্, গিই র্বজ্ঞর 

শুরুবত শ্রীকৃবষ্ণর গজযষ্ঠ ভ্রাতা িলবদবির কবয়কজন অনুচর গিখাবন 

উপবিত বছবলন ।  

 পূিযতন কবয়কজন আচাবর্যর মত অনুিাবর, িাম্প্রবতক অতীতকাল 

ইবিত করার উবেবশয এখাবন মহারাজ পরীবিবতর রাজত্বকাল িূবচত 

কবর িতয মানকাল িযিহৃত হবয়বছ । চলমান ঘটনার গিবিও 

িতয মানকাল িযিহৃত হবত পাবর । 

 তারা ভ িান শ্রীরামচন্দ্রবক িাদ বদবয় রামরাজয প্রবতষ্ঠা করবত চাইবছ । 

দুটি বিরুদ্ধ ভািিারার িমিয় বকভাবি িম্ভি ? 

 আমরা র্বদ রাে গথবক িি রকম পাপাচরণ এিং অনযায় দূর করবত চাই, 

তা হবল আমাবদর িিয প্রথবম িমাজবক এমনভাবি িং ঠিত করবত 

হবি, র্াবত িমাবজ প্রবতটি মানুষ্ তপশ্চর্যা, গশৌচ, দয়া এিং িতয – 

িবমযর এই িমস্ত অি গুবল অনুিরণ করবত িািয হয় । শ্রীমদ্ভা িবতর 

পাতা গথবক এই িযিহাবরক বশিাগুবল আমরা পাবে । 

 ১.১৭.৪৫ – আদশশ  রাজার শােসনই আধ্যাবত্মক 

কাযশ াববি েম্ভব িয়  

অবভমুনয-পুি মহারাজ পরীবিৎ এতই মহৎ গুণিিন্ন গর্, তাাঁ র দ্বারা এই 

পৃবথিী শাবিত হবয়বছ িবলই আপনাবদর পবি এই প্রকার র্জ্ঞ িম্ভি হবয়বছ 

। 

শ্রীি প্রভুপাদ প্রদত্ত শীষশক – পারমাবথযক উন্নবত এিং রােীয় িহবর্া ীতা  

তাৎপসযশর ববসশষ বদক – 

 ব্রাহ্মণ এিং িন্নযািীরা িমাজবক পারমাবথযক উন্নবতর পবথ এব বয় বনবয় 

গর্বত অতযন্ত পারদশী, এিং িবিয়রা মানি িমাবজ শাবন্ত এিং িমৃবদ্ধ 

প্রবতষ্ঠা করবত অতযন্ত পারদশী । এই দুটি িণয িুখ এিং িমৃবদ্ধর দুটি 

বভবিস্বরূপ, এিং তাই িমাবজর িিযািীণ মিবলর জনয তাবদর 

পরস্পবরর িহবর্াব তা িাঞ্ছনীয় । 

 অথযাৎ রাবের িহবর্াব তা িযতীত িময আচরণ এিং দাশযবনক ভািিারার 

উন্নবত িািন িম্ভি নয় । িকবলর মিবলর জনয ব্রাহ্মণ এিং িবিয়বদর 

পরস্পবরর িবি পূণযরূবপ িহবর্াব তা করা উবচত । 

 


