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১ম স্কন্ধ ১৮শ অধ্যায় – মহারাজ পরীবিৎ ব্রাহ্মণ বালকের দ্বারা অবভশপ্ত 

১-১০ - পরীবিৎ মহারাকজর 

জন্ম, মৃতয য, এবং েবলকে

দণ্ডদান 

১-৪ - জ্ন্ন্ম, চচতনা, ভগবাকন শরণাগবত এবং চদহতযাগ  

৫-৬ - পরীবিকতর রাজত্ব োকল প্রভাব ববস্তাকর েবলর 

অসামর্্থযতা    

৭ - পরীবিত মহারাজ েত্ৃে েবলর ববকশষ গুণ দশ্ন 

৮-১০ - ভক্তকদর উপর েবল বনবিয়; হবরের্থার গুরুতত্ব 

১১-১৭ - ঋবষকদর েৃষ্ণের্থা 

শ্রবকণর আগ্রহ 

১১-১২ - চহাম যজ্ঞ এবং হবরের্থা শ্রবকণর পার্্থেয

১৩-১৪ - সাধ্যসঙ্গ এবং হবরের্থার প্রভাব 

১৫ - বক্তা, চশ্রাতা এবং আকলাচয ববষকয়র চযাগযতা 

১৬-১৭ - হবরের্থা শ্রবকন অতৃবপ্ত 

১৮-২৩ – সূত চগাস্বামীর 

ববনম্রতা প্রোশ এবং শ্রীেৃষ্ণ 

মবহমা বণ্ন –

১৮-১৯ – হবরনাম এবং ববষ্ণব চসবার মাহাত্ম্য  

২০-২২ - ভগবাকনর অবদ্বতীয় পদ 

২৩ – বযবক্তগত উপলবি অনযসাকর ভগবাকনর লীলা বণ্না  

২৪-৩১ – শমীে ঋবষর প্রবত 

পরীবিৎ মহারাকজর চরাধ্ 

িয ধ্ার্্থ ও বপপাশার্্থ হকয় রয দ্ধ পরীবিৎ েত্ৃে শমীে 

ঋবষর গলায় মৃত সপ্ অপ্ণ   

৩২-৫০ – অনবভজ্ঞ বালে 

শৃবঙ্গর অবভশাপ প্রদান; শমীে 

ঋবষর অনযতাপ ও প্রার্্থনা

৩৩-৩৫ - গব্স্ফীত শৃঙ্গীর উবক্ত 

৩৬-৩৭ - শৃঙ্গী েত্ৃে পরীবিতকে অবভশাপ 

৩৮-৪০ – শৃঙ্গীর তার বপতা শমীে ঋবষর বনেট আগমন  

৪১-৪২ - অবভশাকপর ের্থা শুকন শমীে ঋবষর অনযতাপ   

৪৩-৪৫ - রাজতন্ত্র ববনাকশর পবরনাম   

৪৬-৫০ - পয কের অপরাধ্ িমার জনয চশামীে ঋবষর 

প্রার্্থনাাঃ ভকক্তর গুণ 
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১-১০ - পরীবিৎ মহারাকজর জন্ম, মৃতয য, এবং 

েবলকে দণ্ডদান  

  ১.১৮.১ –অজ্ঞাতসাকর পরীবিকতর ভগবৎ েৃপালাভ 

িূত গ াস্বামী িলবলন- মহারাজ পরীবিৎ মাতৃ বভয  অিস্থানকাবল, 

গরাণাচাবর্যর পুত্র অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা দগ্ধ হওয়া িবেও অদু্ভতকমযা 

ভ িান শ্রীকৃবের কৃপায় মৃতুযমুবখ বনপবতত হনবন । 

তাৎপকয্র ববকশষ বদে – 

 মহারাজ পরীবিবতর অদু্ভত শািন িযিস্থার কথা শুবন বিবশষ্ কবর 

কবলবক দণ্ডদান এিং তাাঁ র রাবজয গকান রকম অবনষ্ট িািন করা গথবক 

বনরস্ত করার কথা শুবন ননবমষ্ারবণযর ঋবষ্রা অতযন্ত বিস্ময়াবিত 

হবয়বছবলন । িূত গ াস্বামীও মহারাজ পরীবিবতর অদু্ভত জন্ম এিং কময 

িম্ববে িণযনা করবত অতযন্ত উৎকবিত বছবলন, তাই িূত গ াস্বামী 

ননবমষ্ারবণযর ঋবষ্বদর উৎিাহ িিযবনর জনয এই কথাগুবল িবলবছবলন । 

 ১.১৮.২ –জ্ঞাতসাকর ভগবাকনর প্রবত শরণাগবত 

অবিকন্তু, মহারাজ পরীবিৎ িিযদা জ্ঞাতিাবর পরবমশ্বর ভ িাবনর শরণা ত 

বছবলন, এিং তাই বতবন ব্রাহ্মবণর অবভশাবপ তিক দংশবন প্রাণ িঙ্কট 

হবলও গিই ভবয় বিচবলত হনবন । 

তাৎপকয্র ববকশষ বদে – 

 ভ ািবন শরণা ত ভিবক িলা হয় নারায়ণপরায়ণ । গিই প্রকার িযবি 

গকান স্থান অথিা গকান িযবির ভবয় ভীত হন না, এমন বক বতবন 

মৃতুযভবয়ও ভীত হন না । তাাঁ র কাবছ পরবমশ্বর ভ িাবনর গথবক 

গুরুত্বপূণয আর বকছু গনই, এিং তাই তাাঁ র কাবছ স্ব য এিং নরক িমান 

গুরুত্বপূণয । 

   পরীবিৎ মহারাজ গিই অবভশাপবক নারায়বণর আবশিযাদ িবল গ্রহণ 

কবরবছবলন । বতবন জানবতন গর্, নারায়ণ (শ্রীকৃে) তাাঁ বক তাাঁ র মাতৃ 

জঠবর ব্রহ্মাবস্ত্রর গতজ গথবক রিা কবরবছবলন এিং এখন র্বদ 

তিবকর দংশবন তাাঁ র মৃতুয হয়, তা হবল গিটিও ভ িাবনরই ইচ্ছা । 

ভি কখনও ভ িাবনর ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ কবরন না; তাাঁ র কাবছ িি 

বকছুই বছল ভ িাবনর আশীিযাদ । 

 

 ১.১৮.৩ – শুেময কে ভগবৎ তত্ত্বজ্ঞানলাভ এবং 

গঙ্গাতীকর চদহতযাগ 

তারপর, িমস্ত িঙ্গ পবরতযা  কবর মহারাজ পরীবিৎ িযািবদবির পুত্র 

শুকবদি গ াস্বামীর শরণা ত হবয় তাাঁ র বশষ্যত্ব িরণ কবরবছবলন এিং 

ভ িাবনর তে িমযক্ভাবি অি ত হবয়  ঙ্গার তীবর তাাঁ র গদহ তযা  

কবরবছবলন । 

তাৎপকয্র ববকশষ বদে – 

 এখাবন ‘অবজত’ শব্দটি তাৎপর্যপূণয । পরবমশ্বর ভ িান শ্রীকৃে 

‘অবজত’ নাবম পবরবচত, গকননা গকউ কখনও তাাঁ বক পরাবজত করবত 

পাবর না । গকউই তাাঁ র প্রকৃত বস্থবত জানবত পাবর না । বতবন জ্ঞাবনর 

দ্বারাও অপরাবজয় । 

  শ্রীমদ্ভা িদ্ ীতায় িলা হবয়বছ পরং দৃষ্টবা বনিতয বত অথযাৎ পরবমশ্বর 

ভ িাবনর উৎকৃষ্ট গুণািলী দশযন করার ফবল মানুষ্ জড় জ বতর িমস্ত 

আিবি িজয ন করবত িিম হয় । 

  পরবমশ্বর ভ িান গিবদরও দুলযভ, বকন্তু শুকবদি গ াস্বামীর মবতা 

বনতয মুি ভবির কৃপায় অনায়াবি তাাঁ বক জানা র্ায় । 

 ১.১৮.৪ – জীবদ্দশায় ভগবৎ ের্থামৃত পাকন রত বযবক্তর 

‘অকে নারায়ন সৃ্মবত সয বনবিত 

তাাঁ র এরকম হওয়া বিবচত্র নয়, গকননা র্াাঁ রা উত্তমবলাক ভ িাবনর িাতয াবতই 

অবিরত রত থাবকন, র্াাঁ রা বনরন্তর ভ িাবনর কথারূপ গিই অমৃত পান কবরন 

এিং তাাঁ র চরণ-কমল স্মরণ কবরন, জীিবনর অবন্তম িমবয়ও তাাঁ বদর িুবদ্ধ-

বিভ্রম হয় না । 

তাৎপকয্র ববকশষ বদে – 

 জীিবনর িবিযাচ্চ বিবদ্ধ হবচ্ছ অবন্তম িমবয় ভ িাবনর বদিয প্রকৃবত স্মরণ 

করা । জীিবনর এই বিবদ্ধ বতবনই লাভ কবরন, বর্বন শুকবদি গ াস্বমীর 

মবতা গুরুপরম্পরা িারায় বস্থত মুি পুরুবষ্র কাছ গথবক নিবদক 

গলাবকর মািযবম ভ িাবনর বদিয প্রকৃবত িম্ববে বশিা লাভ কবরবছন । 

  এইভাবি বিনীত বশষ্য তাাঁ র জীিবনর অবন্তম িময় পর্যন্ত বদিয জীিন 

র্াপন করবত িিম হয় ।  

  মৃতুযর িময় িািারণ মানুবষ্র পবি গকান বকছু মবন রাখা অতযন্ত 

কঠিন, বকন্তু ভ িাবনর কৃপায় এিং তাাঁ র শুদ্ধ ভি গুরুবদবির কৃপায় 

অনায়াবি গিই গিৌভা য অজয ন করা র্ায় । 

 

 ১.১৮.৫ – পরীবিকতর জীবদ্দশায় েবলর প্রভাব ববস্তাকর 

অসমর্্থ 

অবভমুনযনন্দন মহারাজ পরীবিৎ র্তবদন এই পৃবথিীর একচ্ছত্র িম্রাট বছবলন, 

ততবদন কবল এই পৃবথিীর িিযত্র প্রবিষ্ট হবলও তার প্রভাি বিস্তার করবত িমথয 

হয়বন ।  

 ১.১৮.৬ – শ্রীেৃকষ্ণর বতকরাধ্ান ও তৎিণাৎ েবলর 

প্রকবশ 

ভ িান শ্রীকৃে গর্বদন গর্ মুহূবতয  এই িরািাম পবরতযা  কবরবছবলন, অিবমযর 

আশ্রয় কবল গিই বদন গিই মুহূবতয ই এখাবন প্রবিশ কবরবছল । 

তাৎপকয্র ববকশষ বদে – 

 গতমবন র্বদ বনরন্তর ভ িাবনর বদিয নাম, র্শ, গুণ ইতযাবদ কীতয ন হয়, 

তা হবল কবলর প্রবিশ করার গকান িুবর্া  থাবক না । এই পৃবথিী গথবক 

কবলবক দূর কবর গদওয়ার এটিই হবচ্ছ উপায় । 

 আিুবনক মানি িমাবজ জড় বিজ্ঞাবনর অবনক উন্নবত হবয়বছ এিং তারা 

িায়ুমণ্ডবল শবব্দর বিস্তাবরর জনয গিতারর্ন্ত্র আবিষ্কার কবরবছ । এখন 

ইবিয় তৃবির জনয কতকগুবল অথযহীন শব্দ তরঙ্গাবয়ত না কবর 

রাষ্ট্রবনতারা র্বদ শ্রীমদ্ভা িবতর বভবত্তবত ভ িাবনর বদিয নাম, র্শ এিং 

লীলার অপ্রাকৃত শব্দ তরঙ্গ বিতরণ কবরন, তা হবল এক অনুকূল 

পবরবস্থবতর িৃবষ্ট হবি, এিং িারা পৃবথিী জুবড় িবমযর পুনঃ প্রবতষ্ঠা হবি । 
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 ১.১৮.৭ – সারগ্রাহী পরীবিকতর েবলযয কগর ববকশষ গুন 

দশ্ন 

মহারাজ পরীবিৎ বছবলন মিুকবরর মবতা িারগ্রাহী । বতবন খুি ভালভাবিই 

জানবতন গর্, এই কবলরু্ব  শুভ কময িম্পাদন করার ইচ্ছামাত্রই তার ফল 

পাওয়া র্ায়, বকন্তু অশুভ কমযিমূবহর গিবত্র গিরূপ হয় না, গিগুবল অনুবষ্ঠত 

হবলই ফল দান কবর । তাই বতবন কবলরু্ব র প্রবত বিবদ্বষ্ী বছবলন না ।  

তাৎপকয্র ববকশষ বদে – 

 এই অিঃপবতত রু্ব  িমস্ত জীবিরা অতযন্ত দুদয শাগ্রস্ত িবল পরবমশ্বর 

ভ িান তাবদর বকছু বিবশষ্ িুবিিা প্রদান করবছন । তাই ভ িাবনর 

কৃপায়, পাপ কবমযর অনুষ্ঠান না করা পর্যন্ত জীিবক পাবপর ফল গভা  

করবত হয় না । অনযানয রু্ব  পাপ কবমযর কথা বচন্তা করার ফবলই 

গকিল জীিবক গিই কবমযর ফল গভা  করবত হত । 

  পিান্তবর, এই রু্ব  পূণয কবমযর কথা বচন্তা করবলই তার ফল লাভ 

করা র্ায় । 

  শ্রীমদ্ভা িবতর গশবষ্ িলা হবয়বছ গর্, কবলরু্  র্বদও একটি পাবপর 

িমুর বকন্তু এই রু্ব  একটি মহান্ গুণ রবয়বছ । তা হবচ্ছ গকিলমাত্র 

ভ িাবনর বদিয নাম কীতয ন করার ফবল জীি অনায়াবি এই জড় 

জ বতর িেন গথবক মুি হবত পাবর । 

 ১.১৮.৮ – আত্ম্সংযত বযবক্তকদর েবল চর্থকে ভয় চনই 

মহারাজ পরীবিৎ বিবিচনা কবরবছবলন গর্, বনবিযাি মানুবষ্রাই গকিল কবলবক 

অতযন্ত শবিশালী িবল মবন করবি, বকন্তু র্ারা আত্মিংর্ত তাবদর কবল 

গথবক গকান ভয় থাকবি না । মহারাজ পরীবিৎ বছবলন বিংবহর মবতা 

পরাক্রমশালী এিং বতবন মূখয এিং অিতকয  িযবিবদর রিা কবরবছবলন । 

তাৎপকয্র ববকশষ বদে – 

 র্ারা ভ িাবনর ভি নয়, তারা অিািিান এিং িুবদ্ধহীন । র্থাথয িুবদ্ধমান 

না হবল পরবমশ্বর ভ িাবনর ভি হওয়া র্ায় না ।  

 ১.১৮.৯ – পরীবিকতর ইবতহাস প্রসকঙ্গ েৃষ্ণ ের্থা 

গহ ঋবষ্িৃন্দ, আপনারা আমাবক গর্ প্রশ্ন কবরবছবলন, গিই অনুিাবর আবম 

আপনাবদর মহারাজ পরীবিবত পবিত্র ইবতহাবির প্রিবঙ্গ ভ িান শ্রীকৃবের 

কথা িণযনা কবরবছ । 

তাৎপকয্র ববকশষ বদে – 

 শ্রীমদ্ভা িত হবচ্ছ পরবমশ্বর ভ িাবনর কার্যকলাবপর ইবতহাি । 

ভ িাবনর কার্যকলাপ তাাঁ র ভিবদর বনবয়ই িম্পন্ন হয় । তাই ভবির 

ইবতহাি এিং ভ িান শ্রীকৃবের কার্যকলাবপর ইবতহাি বভন্ন নয় । 

ভ িদ্ভি মবন কবরন গর্, ভ িাবনর কার্যকলাপ এিং তাাঁ র শুদ্ধ 

ভবির কার্যকলাপ িমপর্যায়ভুি, গকননা তা অপ্রাকৃত। 

 ১.১৮.১০ – জীবকনর পূণ্বসবদ্ধোমী বযবক্তর েত্বয 

র্াাঁ রা তাাঁ বদর জীিবনর পূণয বিবদ্ধ অবভলাষ্ী, তাাঁ বদর অিশযই শ্রদ্ধািনত বচবত্ত 

অদু্ভতকমযা পরবমশ্বর ভ িাবনর অপ্রাকৃত গুণ এিং কার্যকলাপ িম্বেীয় কথা 

শ্রিণ করা কতয িয । 

তাৎপকয্র ববকশষ বদে – 

 র্থার্থভাবি শ্রিণ করার অথয হবচ্ছ িীবর িীবর তাাঁ বক িাস্তি িতয িবল 

জানা, এিং তার ফবল শাশ্বত জীিন লাভ করা র্ায়, এ কথা শ্রীমদ্ভা িদ্

 ীতায় িবণযত হবয়বছ ।  

১১-১৭ - ঋবষকদর েৃষ্ণের্থা শ্রবকণর আগ্রহ  

 ১.১৮.১১ – ঋবষগণ েত্ৃে সূত চগাস্বামীর প্রশংসা এবং 

যশ ও দীর্্ায়য োমনা 

ঋবষ্রা িলবলন – গহ গিৌময িূত গ াস্বামী! আপবন দীর্যায়ু হন এিং অনন্ত র্শ 

লাভ করুন, গকননা আপবন অতযন্ত িুন্দরভাবি পরবমশ্বর ভ িান শ্রীকৃবের 

কার্যকলাপ আমাবদর কাছ িণযনা কবরবছন । আমাবদর মবতা মরণশীল 

জীবিবদর কাবছ তা ঠিক অমৃবতর মবতা । 

তাৎপকয্র ববকশষ বদে – 

 র্খন বতবন একজন িািারণ মানুবষ্র মবতা তাাঁ র লীলাবিলাি কবরন, 

তখনও তাাঁ র িমস্ত কার্যকলাপ বদিয, কারণ তা িম্পাবদত হয় তাাঁ র পরা 

শবির মািযবম, র্া জড়া প্রকৃবত গথবক িমূ্পণয বভন্ন । 

 শ্রীমদ্ভ িদ্ ীতা, শ্রীমদ্ভা িত আবদ প্রামাবণক শাস্ত্র গ্রবে িবণযত ভ িাবনর 

বদিয কার্যকলাপ আমরা র্তই শ্রিণ কবর, ততই আমরা তাাঁ র পরা প্রকৃবত 

িম্ববে জানবত পাবর এিং ভ িদ্ধাবম বফবর র্াওয়ার পবথ বনবিতভাবি 

অগ্রির হবত পাবর ।  

 ১.১৮.১২ –শ্রবণ েীত্ন মূল ভবক্ত পন্থা বযতীত অনয সব 

পন্থায় অবভষ্ঠ ফল লাভ অবনবিত- 

আমরা গর্ র্জ্ঞ অনুষ্ঠান করবছ, গিই অনুষ্ঠাবন ভুলত্রুটিজবনত িহুবিি বিবের 

িম্ভািনা, তাই আমরা জাবন না বনবিতভাবি তার ফল লাভ করা র্াবি বক না । 

িূবমর দ্বারা বিিণয আমাবদর গদহবক আপবন শ্রীব াবিবন্দর চরণারবিবন্দর অমৃত 

পান কবরবয়বছন । 

শ্রীল প্রভয পাদ প্রদত্ত শীষ্ে – কবলরু্ব  িম্ভািয র্জ্ঞানুষ্ঠান  

তাৎপকয্র ববকশষ বদে – 

 ননবমষ্ারবণযর ঋবষ্রা র্জ্ঞাবি প্রজ্ববলত কবরবছবলন তা অিশযই িূম এিং 

িংশবয় পূণয বছল, গকননা তাবত অবনক ক্রটি-বিচুযবত বছল ।  

 িাবনর গিবত ভালভাবি লাঙল বদবয় জবম নতবর করবলও ফিল বনভয র 

কবর িৃবষ্টর উপর এিং তাই তার ফল অবনবিত । গতমনই, এই 

কবলরু্ব  র্জ্ঞ অনুষ্ঠাবনর ফলও অবনবিত । কবলরু্ব  বকছু অিৎ এিং 

গলাভী ব্রাহ্মবণরা অবিাি মানুষ্বদর প্রতারণা করার জনয এই িি 

অবনবিত এিং গলাক-গদখাবনা র্জ্ঞ অনুষ্ঠান কবর ।  

 ব্রহ্মবিিতয  পুরাবণ শ্রীবিেু বশিবক িবলবছন গর্, এই কবলরু্ব  মানুষ্ 

বিবভন্ন প্রকার উৎকণ্ঠায় পূণয হওয়ার ফবল িকাম কময এিং মবনািময 

প্রিূত জ্ঞাবন অনথযক প্রয়াি করবি, বকন্তু তারা র্খন ভ িদ্ভাবিবত রু্ি 

হবি, তখন তার ফল বনবিত এিং অিশযম্ভািী, এিং গিই পো 

অনুিরবণ গকান শবির অপচয় হয়  না । 
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 ১.১৮.১৩ – সাধ্য সঙ্গ – আতযবেে মঙ্গল লাকভর উপায় 

ভ িৎিঙ্গীর িবঙ্গ বনবমষ্মাত্র িঙ্গ করার ফবল জীবির গর্ অিীম মঙ্গল িাবিত 

হয়, তার িবঙ্গ স্ব য িা গমাবিরও তুলনা করা র্ায় না, তখন মরণশীল মানুবষ্র 

জা বতবক িমৃবদ্ধর কথা আর বক িলার আবছ! 

তাৎপকয্র ববকশষ বদে – 

 একটি িস্তুর িবঙ্গ অনয আর একটি িস্তুর তুলনা তখনই িম্ভি হয়, র্খন 

তাবদর মবিয গকান িাদৃশয থাবক । শুদ্ধ ভবির িাবন্নবিযর তুলনা গকান 

জা বতক িস্তুর িবঙ্গ করা িম্ভি নয় । র্ারা জড় িুবখর প্রবত আিি, 

তারা চি, শুক্র, ইিবলাক আবদ স্ব যবলাবক র্াওয়ার কামনা কবর, আর 

র্ারা মবনািমী গভৌবতক দশযবনর প্রবত আিি, তারা জড় জ বতর িেন 

গথবক মুি হওয়ার কামনা কবর । 

 একজন িরকারী কমযচারী গর্মন অবফবি অথিা তাাঁ র  ৃবহ অথিা গর্ 

গকান জায় াবতই থাকুন না গকন, িিয অিস্থাবতই বতবন িরকারী 

কমযচারী, গতমনই ভ িদ্ভবির িবঙ্গ জড় জ বতর গকান িম্পকয  গনই, 

গকননা বতবন িিযদাই ভ িাবনর গিিায় ঐকাবন্তকভাবি রু্ি । 

 ভ িদ্ভবি বনতয; তা অন্তহীন , কারণ তা বচন্ময় । তাই, ভ িাবনর শুদ্ধ 

ভবির িম্পদ জড় িম্পদ গথবক বভন্ন হওয়ার ফবল এই দুবয়র মবিয 

কখবনা গকান তুলনা করা িম্ভি হয় না । 

 জড় জ বত জড় বিষ্য়ািি মানুষ্বদর িলা হয় গর্াবষ্ত িঙ্গী, কারণ 

তারা স্ত্রীবলাক এিং অনযানয জড় বিষ্বয়র প্রবত অতযন্ত আিি । এই 

প্রকার আিবি িিযবতাভাবি তযজয, গকননা তার ফবল মঙ্গল এিং 

িমৃবদ্ধ দূর হবয় র্ায় । তার ঠিক বিপরীত হবচ্ছ ভ িৎ িঙ্গী, অথযাৎ বর্বন 

িিযদা ভ িাবনর নাম, রূপ, গুণ ইতযাবদর প্রবত আিি । গিই প্রকার 

িঙ্গ িি িময় কাময; তা পূজনীয়, প্রশংিনীয়, এিং গিইটিই হবচ্ছ 

জীিবনর চরম লিয ।  

 ১.১৮.১৪ – েৃষ্ণের্থা শ্রবকণ চোন রসজ্ঞ বযবক্ত তৃপ্ত 

হকত পাকরন? 

পরবমশ্বর ভ িান শ্রীকৃে (গ াবিন্দ) পরম গশ্রষ্ঠ মহাত্মাবদর একমাত্র আশ্রয় । 

বশি, ব্রহ্মা প্রমুখ গর্াব শ্ববররাও তাাঁ র অপ্রাকৃত গুণিমূবহর ইয়াত্তা করবত 

পাবরন না । গকানও রিজ্ঞ িযবি বক তাাঁ র মবহমা শ্রিণ কবর কখবনা পূণযরূবপ 

তৃি হবত পাবরন ? 

শ্রীল প্রভয পাদ প্রদত্ত শীষ্ে – অনন্ত গুণিম্পন্ন শ্রীকৃে  

তাৎপকয্র ববকশষ বদে – 

 পরম শবিমান হবচ্ছন গ াবিন্দ, শ্রীকৃে । বতবন বচন্ময় এিং তাাঁ র বচন্ময় 

গুণািলী বশি, ব্রহ্মা প্রমুখ শবিশালী ঈশ্ববরর দ্বারাও মাপা িম্ভি নয় । 

 পরবমশ্বর ভ িান অনন্ত, এিং তাাঁ র নাম, রূপ, গুণ, লীলা, পবরকর, 

নিবশষ্টয ইতযাবদ িিই অনন্ত, আর র্াাঁ রা তা আস্বাদন কবরন, তাাঁ রা 

অন্তহীনভাবি তা আস্বাদন কবরও তৃি হন না । গিই তে প্রবতপন্ন 

হবয়বছ পদ্মপুরাবণ –  

রমকে চযাবগকনাহনকে সতযানন্দবচদাত্ম্বন । 

ইবত রামপকদনাকসৌ পরং ব্রহ্মাবভধ্ীয়কত ।। 

‘গর্া ীরা পরম িতয গথবক অিীম বদিয আনন্দ লাভ কবর, এিং তাই পরম 

িতয, পরবমশ্বর ভ িানবক িলা হয় রাম ।’ 

 ১.১৮.১৫ – েৃষ্ণের্থা এবং তাাঁ র বক্তাও চশ্রাতার 

চযাগযতা  

গহ িূত গ াস্বামী, আপবন বিদ্বান্ এিং ভ িাবনর শুদ্ধ ভি, কারণ ভ িাবনর 

গিিাই আপনার একমাত্র উবেশয । তাই আপবন দয়া কবর আমাবদর 

ভ িাবনর লীলািমূহ িণযনা করুন, র্া িমস্ত গভৌবতক বিচার িারার অতীত, 

গকননা, গিই িাণী গ্রহণ করবত আমরা ঐকাবন্তকভাবি আগ্রহী । 

তাৎপকয্র ববকশষ বদে – 

 ভ িাবনর বদিয লীলা বিলাবির বর্বন িিা, তাাঁ র গিিয এিং আরািয শুিু 

একজনই – বতবন হবলন পরমপুরুষ্ ভ িান শ্রীকৃে । আর গিই িণযনা 

শ্রিণকারী গশ্রাতাবদর তাাঁ র কথা শ্রিবণ ঐকাবন্তক আকুলতা থাকা উবচত 

। 

 আজকাল গকিল িাতবদন িবর ভা িত-িিাহ হয় এিং অনুষ্ঠাবনর পর, 

িিা এিং গশ্রাতা উভবয়ই জা বতক কার্যকলাবপ আব র মবতা বলি 

হবয় পবড় । তার কারণ গিই িিা ভ িত-প্রিান নন এিং গশ্রাতারাও 

শুশ্রূষ্তাম্ নন, গর্ কথা পূবিয িবণযত হবয়বছ ।  

 ১.১৮.১৬ – শুে-পরীবিৎ সংবাদ শ্রবকণর প্রার্্থনা 

গহ িূত গ াস্বামী, গিই মহাভা িত মহারাজ পরীবিৎ িযািনন্দন শুকবদবির 

কাবছ গর্ ভ িৎ তেজ্ঞান লাভ কবর  রুড়ধ্বজ শ্রীকৃবের পাদপদ্ম প্রাবিরূপ 

গমািফল লাভ কবরবছবলন, গি কথা আপবন দয়া কবর আমাবদর কাবছ িণযনা 

করুন । 

তাৎপকয্র ববকশষ বদে – 

 গমাি মাব যর অনুিরণকারী পরমাথযিাদীবদর মবিয বকছু মতবভদ রবয়বছ 

। গিই পরমাথয অনুশীলনকারীরা বনবিযবশষ্িাদী এিং ভ িদ্ভি এই দুটি 

গশ্রণীবত বিভি । ভ িদ্ভিরা ভ িাবনর অপ্রাকৃত রূবপর আরািনা 

কবরন, আর বনবিযবশষ্িাদীরা ব্রহ্মবজযাবত নামক ভ িাবনর গদহ বন যত 

রবিচ্ছটার িযান কবরন । 

 শ্রীল শুকবদি গ াস্বামীও প্রথবম বনবিযবশষ্িাদী বছবলন, গর্ কথা বতবন 

বনবজই শ্রীমদ্ভা িবত (২/১/৯) স্বীকার কবরবছন, বকন্তু পবর বতবন 

ভ িাবনর অপ্রাকৃত লীলা বিলাবির প্রবত আকৃষ্ট হন এিং তার ফবল 

ভ িদ্ভবি পবরণত হন । 

 ভি িািারণত বতন প্রকার, র্থা – প্রাকৃত, মিযম এিং মহাভা িত । 

 পারমাবথযক ইবতহাবির পাতায় িহু বনবিযবশষ্িাদীর ভবি পবরণত হওয়ার 

িণযনা রবয়বছ । বকন্তু গকান ভি কখনও বনবিযবশষ্িাদী হনবন । তার 

গথবক প্রমাবণত হয় গর্, পারমাবথযক স্তবর ভবির স্থান বনবিযবশষ্িাদীবদর 

ঊবিিয । 

 ১.১৮.১৭ – শ্রীমদ্ভাগবকতর ববকশষ মবহমা – 

দয়া কবর আপবন আমাবদর কাবছ গিই অনন্ত িত্তার মবহমা িণযনা করুন, 

গকননা তা পবিত্রকারী এিং িিযবশ্রষ্ঠ । তা মহারাজ পরীবিতবক গশানাবনা 



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

6 
 

হবয়বছল এিং তা ভবিবর্াব  পূণয হওয়ার ফবল ভ িাবনর শুদ্ধ ভিবদর 

অতযন্ত বপ্রয় । 

তাৎপকয্র ববকশষ বদে – 

 মহারাজ পরীবিতবক র্া গশানাবনা হবয়বছল এিং র্া শুদ্ধ ভিবদর 

অতযন্ত বপ্রয় তা হবচ্ছ শ্রীমদ্ভা িত । শ্রীমদ্ভা িত মুখযত পরম অনবন্তর 

কার্যকলাবপর িণযনায় পূণয, এিং তাই তা ভবিবর্াব র বিজ্ঞান । তাই তা 

হল ‘পরা’, অথযাৎ পরম, গকননা র্বদও তা িমস্ত জ্ঞান এিং িবময পূণয, 

তথাবপ তা ভ িদ্ভবির দ্বারা বিবশষ্ভাবি িমৃদ্ধ । 

১৮-২৩ – সূত চগাস্বামীর ববনম্রতা প্রোশ এবং 

শ্রীেৃষ্ণ মবহমা বণ্ন  –  

 ১.১৮.১৮ – সূতকগাস্বমীর বদকনযবক্ত – মহাত্ম্াকদর সঙ্গ 

প্রভাব  

শ্রীিূত গ াস্বামী িলবলন- আহা! র্বদও আমরা িঙ্কর িবণযাদু্ভত তথাবপ জ্ঞানিৃদ্ধ 

মহাপুরুষ্বদর গিিা করার ফবলই গকিল িফলজন্মা হবয়বছ । এই প্রকার 

মহাত্মাবদর িবঙ্গ গকিল িাতয ালাপ করার ফবলই বনম্নকুবল জন্মজবনত 

অবর্া যতা অবচবরই বিদূবরত হবয় র্ায় । 

শ্রীল প্রভয পাদ প্রদত্ত শীষ্ে – র্থাথয মুবি  

তাৎপকয্র ববকশষ বদে – 

 ভ িান শ্রীবচতনয মহাপ্রভু নিবদক প্রথার এই বিদ্ধান্ত অনুিরণ 

কবরবছবলন, এিং তাাঁ র বদিয িঙ্গ প্রভাবি বতবন িহু বনম্নকুবলাদ্ভূত, জন্ম 

অনুিাবর অথিা কময অনুিাবর অবর্া য িযবিবদর, ভ িদ্ভবির অবত 

উন্নত স্তবর উন্নীত কবরবছবলন গর্, ব্রহ্মণ-শূর, িন্নযািী- ৃহস্থ বনবিযবশবষ্ 

গর্ গকান মানুষ্ কৃেতেবিত্তা হওয়ার ফবল আচার্য অথিা গুরু হবত 

পাবরন । 

 শ্রীবচতনয মহাপ্রভু পৃবথিীর বিবভন্ন প্রাবন্ত তাাঁ র িুবর্া য প্রচারকবদর 

গপ্ররণ করার মািযবম িারা পৃবথিীর অতযন্ত কলুবষ্ত পবরবিশ পবিত্র 

করবত গচবয়বছবলন, এিং ভারতিািীবদর কতয িয হবচ্ছ 

বিজ্ঞানিম্মতভাবি এই দাবয়ত্ব গ্রহণ কবর িবিযাচ্চ স্তবরর পবরাপকার 

িািন করা । 

 িতয মাবন মানি িমাবজ মানুষ্বদর গদবহর গরা  গথবক মবনর গরা  

অবিক প্রিল । তাই অবচবরই িারা পৃবথিী জুবড় শ্রীমদ্ভা িবতর প্রচার 

কার্য শুরু করা উবচত । 

 ১.১৮.১৯ – পরকমশ্বর ভগবান অনকের অনে নাম, 

গুণেীত্োরীর মবহমা – 

আর র্াাঁ রা মহান ভবির বনবদয শ অনুিাবর অিীম শবিিম্পন্ন অনবন্তর বদিয 

নাম কীতয ন কবরন, তাাঁ বদর বক কথা? পরবমশ্বর ভ িাবনর শবি অনন্ত এিং 

গুণািলী বদিয, তাাঁ র নাম অনন্ত । 

শ্রীল প্রভয পাদ প্রদত্ত শীষ্ে – অনবন্তর তাৎপর্য  

তাৎপকয্র ববকশষ বদে – 

 অপরািশূনয নাম কীতয ন িলবত গিাঝায়, পূণযরূবপ নাবমর বদিয প্রকৃবত 

িম্ববে অি ত হবয় ভ িাবনর শরণা ত হওয়া । 

 ভ িাবনর বদিয নাবমর কীতয ন গকান িযবিবক বনঃিবন্দবহ বনম্নকুবল 

জন্মজবনত গদাষ্ গথবক মুি করবত পাবর । 

 গর্বহতু ভ িাবনর ভি ভ িাবন শবির দ্বারা আবিষ্ট হন, তা র্ত 

স্বল্পমাত্রাবতই গহাক, তাই বনম্নকুবল জন্মজবনত গকান রকম অবর্া যতা 

ভ িদ্ভবির পবথ প্রবতিেক হবত পাবর না । 

 ১.১৮.২০ – লক্ষ্মীকদবীর ভগবৎ পাদপদ্ম চসবা- 

এখাবন প্রবতপন্ন হল গর্, পরবমশ্বর ভ িান অনন্ত এিং গকউই তাাঁ র িমতুলয 

নন । তাই গকউই র্বথষ্টভাবি তাাঁ র িম্ববে িলবত পাবরন না । মহান্ গদিতারা 

অবনক প্রাথযনা কবরও গর্ লক্ষ্মীবদিীর কৃপা লাভ করবত পাবরন না, গিই 

লক্ষ্মীবদিী ভ িাবনর শ্রীপাদপবদ্মর গিিা কবরন, র্বদও ভ িান এই প্রকার 

গিিার আকাঙ্ক্ষী নন । 

তাৎপকয্র ববকশষ বদে – 

  বভয াদকশায়ী বিেুরূবপ পরবমশ্বর ভ িান তাাঁ র নাবভপদ্ম গথবক এই 

জড় জ বতর প্রথম িৃষ্ট জীি ব্রহ্মাবক িৃবষ্ট কবরন । বতবন তাাঁ র বনতয 

গিিায় রু্ি লক্ষ্মীবদিীর  ভয  গথবক তাাঁ বক উৎপন্ন কবরনবন । এইগুবল 

তাাঁ র পূণয স্বাতন্ত্রয এিং পূণযতার কবয়কটি উদাহরণ । 

 তাাঁ র বকছু করণীয় গনই িলবত এই গিাঝায় না গর্, বতবন বনবিযবশষ্ । বতবন 

এই প্রকার অবচন্তয শবিবত পূণয গর্, তাাঁ র ইচ্ছার প্রভাবিই গকিল িি 

বকছু িম্পাবদত হয় । তাই তাাঁ বক িলা হয় গর্াব শ্বর, িা িমস্ত গর্ৌব ক 

শবির ঈশ্বর । 

 ১.১৮.২১ – চেবল শ্রীেৃষ্ণই ভগবৎ শব্দবাচয – 

ব্রহ্ম র্াাঁ র পাদনখ বনঃিৃত িবলল িংগ্রহ কবর অর্যযস্বরূপ তা মহাবদিবক 

বনবিদন কবরন ( ঙ্গা রূবপ) এিং র্া মহাবদিিহ িমগ্র জ তবক পবিত্র 

করবছন, এই জ বত গিই মুকুন্দ বভন্ন অনয গক ভ িৎ শব্দিাচয হবত 

পাবরন? 

তাৎপকয্র ববকশষ বদে – 

 মূখয গলাবকরা মবন কবর গর্, নিবদক শাবস্ত্র িহু ঈশ্বরিাদ প্রবতপন্ন 

হবয়বছ, তাবদর গিই িারণা ভ্রান্ত । ভ িান হবচ্ছন এক এিং অবদ্বতীয়, 

বকন্তু বতবন িহুরূবপ বনবজবক প্রকাশ কবরন । 

 ভ িদ্ভিবদর চারটি িম্প্রদায় রবয়বছ এিং তাবদর মবিয মুখয হবচ্ছ 

ব্রহ্মা গথবক প্রিবতয ত ব্রহ্ম িম্প্রদায় , বশি গথবক প্রিবতয ত রুর িম্প্রদায় 

এিং লক্ষ্মীবদিী গথবক প্রিবতয ত শ্রী িম্প্রদায় । এই বতনটি িম্প্রদাবয়র 

অবতবরি আর একটি চতুথয িম্প্রদায় রবয়বছ গর্টি হবচ্ছ িনৎ কুমার 

গথবক প্রিবতয ত কুমার িম্প্রদায় । এই চারটি মূল িম্প্রদায় আজও 

ভ িাবনর বদিয গিিায় রু্ি, এিং তাাঁ রা িকবলই গর্াষ্ণা কবরন গর্, 

শ্রীকৃে িা মুকুন্দ হবচ্ছন পরবমশ্বর ভ িান এিং গকউই তাাঁ র িমান িা 

তাাঁ র গথবক মহৎ নন । 

 ১.১৮.২২ –শ্রীেৃষ্ণাসক্ত বযবক্তকদর ববরাগয 
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পরবমশ্বর ভ িান শ্রীকৃবে আিি আত্ম-িংর্ত িযবিরা িহিা সু্থল গদহ এিং 

িূক্ষ্ম মন িহ জড়জা বতক আিবি পবরতযা  কবর িন্নযাি আশ্রবমর চরম 

বিবদ্ধ পারমহংিযত্ব প্রাবির জনয  ৃহতযা  কবর চবল র্ান, র্ার ফবল অবহংিা 

তথা নিরা য স্বাভাবিকভাবি িম্পাবদত হয় । 

তাৎপকয্র ববকশষ বদে – 

 ইবিয়গুবলবক গজার কবর দমন করা র্ায় না, পিান্তবর উপরু্ি কাবর্য 

বনরু্ি করার মািযবমই গকিল তা িম্ভি হয় । তাই ইবিয় র্খন 

িমূ্পণযরূবপ জড় কলুষ্ গথবক মুি হবয় পবিত্র হয়, তখন গিগুবল 

িিযদাই ভ িাবনর বদিয গিিায় রু্ি থাবক । ইবিয় তৃবির এই বিদ্ধ 

অিস্থাবক িলা হ য় ভবিবর্া  । 

 তাই র্াাঁ রা ভবিবর্াব র পোয় রু্ি, তাাঁ রা র্থার্থভাবি িংর্ত ইবিয় 

এিং তাাঁ রা িহিা ভ িাবনর গিিার জনয তাাঁ বদর  ৃহ এিং গদবহর 

আিবি পবরতযা  করবত পাবরন । এই স্তরবক িলা হয় পরমহংি স্তর । 

হংি দুি এিং জবলর বমশ্রণ গথবক দুি আলাদা কবর বনবত পাবর । 

গতমনই, র্াাঁ রা মায়ার গিিার পবরিবতয  ভ িাবনর গিিায় রু্ি, তাাঁ বদর 

িলা হয় পরমহংি । 

 প্রকৃত অবহংিা হবচ্ছ মাৎির্য গথবক মুি হওয়া । 

 নিরাব যর অথয হবচ্ছ জড়া প্রকৃবতর উপর বনভয রশীল না হবয় পরবমশ্বর 

ভ িাবনর কৃপার উপর িমূ্পণযরূবপ শ্রদ্ধাশীল হওয়া । 

 ১.১৮.২৩ – পবণ্ডকতরা তাাঁ কদর উপলবি অনযসাকর 

ভগবল্লীলা বণ্না েকরন 

গহ িূর্যিদৃশ দীবিমান ঋবষ্ ণ! শ্রীবিেুর অপ্রাকৃত লীলা আবম আমার জ্ঞান 

অনুিাবর র্থািিয িণযনা করার গচষ্টা করি । পাবখরা গর্মন তাবদর শবি 

অনুিাবর আকাবশ বিচরণ কবর, গতমনই পবণ্ডবতরাও তাাঁ বদর উপলবি 

অনুিাবর ভ িাবনর লীলা কীতয ন কবরন । 

তাৎপকয্র ববকশষ বদে – 

 ভ িান একািাবর বনবিযবশষ্, িবিবশষ্ এিং একবদশিতী । তাাঁ র বনবিযবশষ্ 

রূপ হবচ্ছ িিযিযাি ব্রহ্ম, তাাঁ র একবদশিতী প্রকাবশর দ্বারা বতবন প্রবতটি 

জীবির হৃদবয় পরমাত্মারূবপ বিরাজমান, এিং তাাঁ র পরম িবিবশষ্রূবপ 

বতবন তাাঁ র ভা যিান পাষ্যদ শুদ্ধ ভিবদর অপ্রাকৃত গপ্রমাস্পদ । 

 প্রকৃতপবি, ভ িানই গকিল বনবজবক িণযনা করবত পাবরন, আর 

বিদ্বান ভিরা ভ িান তাাঁ বদর গর্মন িমতা বদবয়বছন গিই িমতা 

অনুিাবর ভ িাবনর িণযনা করবত পাবরন ।  

২৪-৩১ – শমীে ঋবষর প্রবত পরীবিৎ 

মহারাকজর চরাধ্  

 ১.১৮.২৪-২৫ – মৃগয়াকর্্থ পরীবিকতর বকন গমন এবং 

িয ধ্ার্্থ ও বপপাসার্্থ হকয় শমীে ঋবষর আশ্রকম প্রকবশ- 

এক িময় মহারাজ পরীবিৎ শরািবন শর গর্াজন কবর মৃ য়াবথয িবন মৃব র 

অনুিরণ করবত করবত অতযন্ত ক্লান্ত এিং িুিা ও বপপািায় কাতর হবয় 

পড়বলন । জলাশবয়র অবিষ্ণ করবত করবত বতবন শমীক ঋবষ্র প্রবিদ্ধ 

আশ্রবম প্রবিষ্ট হবলন এিং গদখবলন গর্, এক মুবন নয়ন বনমীবলত কবর 

প্রশান্তভাবি উপবিশন কবর আবছন । 

শ্রীল প্রভয পাদ প্রদত্ত শীষ্ে – মহারাজ পরীবিবতর ইবতকথা 

তাৎপকয্র ববকশষ বদে – 

 ভ িান তাাঁ র শুদ্ধ ভিবদর প্রবত এতই কৃপাশীল গর্, উপরু্ি িমবয় 

গিই ভিবক তাাঁ র কাবছ বনবয় আিার জনয বতবন এক শুভ অিস্থার িৃবষ্ট 

কবরন । মাহরাজ পরীবিৎ বছবলন ভ িাবন শুদ্ধ ভি, এিং তাাঁ র পবি 

অতযন্ত অিিন্ন, িুিাতয  এিং তৃোতয  হওয়ার গকান কারণ বছল না; 

গকননা ভ িাবন ভি কখনও এই প্রকার নদবহক আবিদবনর দ্বারা 

বিচবলত হন না । বকন্তু ভ িাবনর ইচ্ছা অনুিাবর এই প্রকার ভিরাও 

আপাতদৃবষ্টবত অিিন্ন এিং তৃোতয  হবত পাবরন, তবি গিটি 

ভ িাবনরই ইচ্ছা প্রভাবি প্রকাবশত হয় তাাঁ বদর জা বতক কার্যকলাবপ 

নিরা য উৎপাদবনর অনুকুল পবরবিশ িৃবষ্ট করার জনয । 

 ভ িাবনর শুদ্ধ ভি তথাকবথত জা বতক বিষ্বয় রু্ি থাকবলও 

ভ িান কখনও তাাঁ বক ভুবল র্ান না । 

 ভি িুঝবত পাবরন গর্, তা হবচ্ছ ভ িাবনর ইঈীত, বকন্তু অবনযরা গিই 

পবরবস্থবতবক প্রবতকূল এিং ননরাশযজনক িবল মবন কবর । ভ িান 

শ্রীকৃবের দ্বারা শ্রীমদ্ভা িবতর উদ্র্াটবন পরীবিৎ মহারাজবক মািযম 

করার প্রবয়াজন  বছল, ঠিক গর্মন তাাঁ র বপতামহ অজুয ন শ্রীমদ্ভ িদ্ ীতার 

িাণী প্রচাবরর মািযম হবয়বছবলন । 

 অতএি, িকবলর মঙ্গল িািবনর জনয গর্ পবরবস্থবতবত শ্রীমদ্ভা িত 

কীবতয ত হবয়বছল, গিটি বছল তারই িূচনা । 

 ১.১৮.২৬ –শমীে ঋবষর ব্রহ্মভূত বিবত –  

গিই মুবনর ইবিয়, প্রাণ, মন এিং িুবদ্ধ িমস্তই জড় বিষ্য় গথবক প্রতযাহৃত 

হবয়বছল, এিং বতবন জাগ্রত, স্বপ্ন ও িুষু্বি এই বত্রবিি অিস্থার অতীত তুরীয় 

পদ প্রাি হবয়বছবলন িবল বতবন ব্রহ্মভূত ও বনবিযকার বছবলন । 

তাৎপকয্র ববকশষ বদে – 

 এই বচন্ময় অিস্থা বতনটি উপাবয় লাভ করা র্ায়, র্থা, জ্ঞান িা বচন্ময় 

তবের িারণার মািযবম, গর্া  িা গদহ মবনর কার্যকলাপ বনয়বন্ত্রত কবর 

িমাবির িাস্তবিক উপলবির মািযবম, এিং গর্া  িা ইবিয়গুবলবক 

ভ িাবনর গপ্রমময়ী গিিায় রু্ি করার িি চাইবত স্বীকৃত পোর  

মািযবম । 

 ১.১৮.২৭ – শমীে ঋবষ ও পরবিকতর বাবহযে বিবত – 

িমাবিস্থ গিই মুবনর গদহ ইতস্তত বিবিি জটা এিং মৃ চবমযর দ্বারা আচ্ছাবদত 

বছল । তৃোয় রাজার তালু পর্যন্ত বিশুষ্ক হবয় পবড়বছল, তাই বতবন গিই 

িমাবিস্থ মুবনর কাবছ জল প্রাথযনা কবরবছবলন । 

তাৎপকয্র ববকশষ বদে – 

 মহাভা িত রাজা গর্ িমাবিস্থ মুবনর কাবছ জল গচবয়বছবলন, তা 

অিশযই নদবির বলখন । তা না হবল এই অবলৌবকক র্টনার গকান 

িম্ভািনা বছল না । 
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 ১.১৮.২৮ – বনকজকে উকপবিত মকনেকর পরীবিকতর 

চরাধ্ 

রাজা র্খন গদখবলন গর্, মুবন তাাঁ বক তৃণািন, স্থান, অর্য বকছুই প্রদান করবলন 

না, এমন বক বপ্রয় িচবন িম্ভাষ্ণও করবলন না; তখন বতবন বনবজবক 

অিমাবনত মবন কবর অতযন্ত গক্রািাবিত হবলন । 

তাৎপকয্র ববকশষ বদে – 

 নিবদক প্রথা অনুিাবর  ৃবহ র্বদ শত্রুও আবি, তা হবল তাবকও িমস্ত 

িম্মান িহকাবর অভযথযনা করার বনবদয শ গদওয়া আবছ । তার িবঙ্গ 

এমনভাবি আচরণ করা হত গর্, তাবক িুঝবত গদওয়া হত না গর্, গি 

তার শত্রুর  ৃবহ এবিবছ । উদাহরন : ভীম এিং অজুয নিহ শ্রীকৃে র্খন 

ম িরাজ জরািবের কাবছ ব বয়বছবলন । 

 শাস্ত্রবিবি হবচ্ছ, এই গর্ একজন অিম দবরর িযবি র্ার অবতবথবক 

গদওয়ার মবতা বকছু গনই, বতবনও অবতবথবক অন্তত িিার জনয একটি 

তৃনািন, পান করার জনয জল এিং মিুর িাকয বনবিদন করবিন । তার 

ফবল তাাঁ র অবতবথ িৎকার করবত গকান অথয িযয় হবি না । এটি ত 

গকিল বশষ্টাচাবরর কথা । 

 ভিবদর ভ িান িিযদাই রিা কবরন, এিং ননরাবশয অথিা িাফবলয, 

িিয অিস্থাবতই ভ িান তাাঁ বদর পবরচাবলত কবরন । তাই ভ িাবনর শুদ্ধ 

ভিরা ননরাশযজনক অিস্থাবকও ভ িাবনর আশীিযাদ িবল মবন কবরন। 

 ১.১৮.২৯ – পরীবিকতর একহন আচরন অভূতপূব্ – 

গহ ব্রাহ্মণ ণ! িুিাতয  এিং তৃোতয  মহারাজ পরীবিবতর গিই ব্রহ্মবষ্যর প্রবত 

গক্রাি এিং মৎিরতা বছল িমূ্পণয অভূতপূিয । পূবিয রাজা কখবনা এরকম 

আচরণ কবরনবন । 

তাৎপকয্র ববকশষ বদে – 

 ভ িান গর্মন কারও প্রবত মাৎির্যপরায়ণ নন, গতমনই ভ িাবনর 

ভিও কারও প্রবত কখবনা মাৎির্যপরায়ণ হন না । মহারাজ পরীবিবতর 

এই আচরবণর একমাত্র গর্ৌবিকতা হবচ্চ গর্, তা র্বটবছল ভ িাবনরই 

ইচ্ছার প্রভাবি । 

 ১.১৮.৩০ – শমীে ঋবষর স্কন্ধকদকশ মৃত সপ্ িাপন 

েকর পরীবিকতর রাজপ্রাসাকদ প্রতযাবত্ন 

এইভাবি অপমাবনত হবয় মহারাজ পরীবিৎ গক্রািিশত ব্রহ্মবষ্যর স্কেবদবশ 

একটি মৃত িপয িনুবকর অগ্রভা  দ্বারা স্থাপন কবর তাাঁ র রাজপ্রািাবদ 

প্রতযািতয ন করবলন । 

শ্রীল প্রভয পাদ প্রদত্ত শীষ্ে – কু্রদ্ধ রাজা  

 ১.১৮.৩১ – গৃকহ প্রতযাবত্ন েকর রাজার ভাবনা  

 ৃবহ প্রতযািতয ন কবর বতবন মবন মবন ভািবত লা বলন, গিই ঋবষ্ বক িবতয 

িবতয তাাঁ র ইবিয়িমূহ একাগ্র কবর বনমীবলত গনবত্র িযান কবরবছবলন, নাবক 

একজন িত্রিেুবক অভযথযনা না করার জনয িমাবিমি হওয়ার ভান 

করবছবলন । 

শ্রীল প্রভয পাদ প্রদত্ত শীষ্ে – ভ িাবনর বিবশষ্ কৃপা  

তাৎপকয্র ববকশষ বদে – 

 রাজা গর্ তাাঁ র পূিযকৃত পাপ কবমযর ফবল এইভাবি আচরণ কবরবছবলন, 

তা শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রিতী ঠাকুর এিং শ্রীল জীি গ াস্বামী স্বীকার কবরনবন 

। তাাঁ বক ভ িদ্ধাবম বফবরবয় বনবয় র্াওয়ার জনয ভ িান এই আবয়াজন 

কবরবছবলন । 

 তাাঁ র পবি িুিায় এিং তৃোয় কাতর হওয়া বছল অবভনয় মাত্র, গকননা 

বতবন তাাঁ র মাতৃ বভয  অিস্থানকাবলও আরও অবনক দুঃখ িহয 

কবরবছবলন । 

 মহারাজ পরীবিবতর মবতা ভবিরা এই িরবনর বিপদ ভ িাবনর কৃপায় 

অনায়াবি িহয করবত পাবরন, এিং তাাঁ রা কখনও বিচবলত হন না । 

অতএি এই প্রিবঙ্গ এই পবরবস্থবত ভ িান কতৃয কই পবরচাবলত হবয়বছল । 

৩২-৫০ – অনবভজ্ঞ বালে শৃবঙ্গর অবভশাপ 

প্রদান; শমীে ঋবষর অনযতাপ ও প্রার্্থনা 

 ১.১৮.৩২ – বপতৃ লাঞ্চনার ের্থা জানকত চপকর শৃঙ্গীর 

উবক্ত  

গিই মুবনর একটি পুত্র বছল, গি ব্রাহ্মণপুত্র হওয়ার ফবল অতযন্ত শবিমান বছল 

। গি র্খন অনয িালকবদর িবঙ্গ গখলা করবছল, তখন গি জানবত পাবর রাজা 

বকভাবি তাাঁ র বপতাবক লাবিত কবরবছ । তৎিণাৎ গিই িালক এই কথাগুবল 

িবল ।  

তাৎপকয্র ববকশষ বদে – 

 কবল তখন জীিবনর চতুরাশ্রবমর িংসৃ্কবতক ঐবতহয বিনষ্ট করার িুবর্া  

খুাঁজবছল এিং গিই অনবভজ্ঞ িালকটি কবলবক তখন নিবদক িংসৃ্কবতর 

গিবত্র প্রবিশ করার িুবর্া  বদবয়বছল। 

 ব্রাহ্মবণর অনযায় আচরবণর প্রথম বশকার হবয়বছবলন পরীবিৎ মহারাজ, 

এিং তার ফবল কবলর আক্রমণ গথবক রাজার প্রদত্ত িংরিণ বশবথল 

হবয় পবড় ।  

 ১.১৮.৩৩ – শাসেকদর পাপ আচরণ 

(ব্রাহ্মণিালক শৃঙ্গী িলল) গদখ! শািবকরা বক রকম পাপ আচরণপরায়ণ 

হবয়বছ । কাক এিং দ্বাররিক কুকুবরর িবঙ্গ র্াবদর তুলনা হবত পাবর, আজ 

বক না তারাই প্রভুর প্রবত পাপাচরবণ প্রিৃত্ত হবয়বছ! 

শ্রীল প্রভয পাদ প্রদত্ত শীষ্ে – িণয বিবদ্বষ্  

তাৎপকয্র ববকশষ বদে – 

 িুবর্া য ব্রাহ্মণ বপতার বনবদয শনায় ব্রাহ্মণ-পুবত্রর স্বাভাবিকভাবিই ব্রাহ্মণ 

হওয়ার খুি ভাল িুবর্া  থাবক, ঠিক গর্মন একজন বচবকৎিবকর পুবত্রর 

বচবকৎিক হওয়ার খুি ভাল িম্ভািনা থাবক । এই প্রকার িণযাশ্রম িযিস্থা 

অতযন্ত বিজ্ঞানিম্মত । 

 রাজা অিশযই রাবষ্ট্রর দ্বাররিক কুকুবরর মবতা, গকননা বতবন শত্রুর 

আক্রমণ গথবক রাষ্ট্রবক রিা করার জনয িতকয  দৃবষ্টবত িীমানা পাহারা 

গদন, বকন্তু তা িবল তাবক একটি কুকুবরর িবঙ্গ তুলনা করা িংসৃ্কবতর 

অভাবির পবরচায়ক । 
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 ১.১৮.৩৪ – িেবন্ধয কদর দাঃসাহস  

ব্রাহ্মবণরা িত্রিেুবদর  ৃহরিক কুকুর িবলই বনরূবপত কবরবছ । তারা 

অিশযই দ্বারবদবশ থাকবি । আজ তারা বকবির বভবত্তবত  ৃবহ প্রবিশ কবর 

প্রভুর িবঙ্গ এক পাবত্র গভাজন করার িাহি পায়? 

শ্রীল প্রভয পাদ প্রদত্ত শীষ্ে – অবশষ্ট ব্রাহ্মণ িালক  

তাৎপকয্র ববকশষ বদে – 

 গি রাজাবক একজন দ্বাররিক কুকুবরর িবঙ্গ তুলনা কবরবছল এিং 

প্রবতপন্ন করবত গচবয়বছল গর্, রাজার পবি ব্রাহ্মবণর  ৃবহ প্রবিশ কবর 

তার পাত্র গথবক জল পান করবত চাওয়া অনযায় আচরণ ।  

 ১.১৮.৩৫ – িয দ্র ব্রহ্মকতকজর প্রভাকব মদমত্ত অনবভজ্ঞ 

ব্রাহ্মণ বালকের শবক্ত প্রদশ্ন – 

িকবলর পরম শািক পরবমশ্বর ভ িান শ্রীকৃে স্বিাবম  মন কবরবছন িবল 

এই িমস্ত উচৃ্ছঙ্খল গলাবকরা তাবদর প্রভাি বিস্তার করবছ । তাই আবম 

তাবদর দণ্ডদান করবছ । গতামরা আমার শবি গদখ । 

তাৎপকয্র ববকশষ বদে – 

 ব্রাহ্মণিালক শৃঙ্গীর মািযবম কবল এই পৃবথিীর উপর তার আবিপতয 

বিস্তার করার িুবর্া  গপবয়বছল ।  

 ১.১৮.৩৬ – রয ি শৃবঙ্গর ববৌবশেী নদীর জকল আচমন- 

ঋবষ্িালক শৃঙ্গীর চিুদ্বয় গক্রাবি আরি হবয়বছল, গি তার গখলার িাথীবদর 

িবঙ্গ এইভাবি কথা িলবত িলবত গকৌবশকী নদীর জবল আচমন কবর 

িবরাপম িাকয উচ্চারণ করল । 

তাৎপকয্র ববকশষ বদে – 

 তার ব্রহ্মবতজ পদশযন করার জনয এক অনবভজ্ঞ ব্রাহ্মণিালক পরীবিৎ 

মহারাবজর মবতা একজন আদশয রাজাবক হতযা কবর এক মস্ত িড় ভুল 

কবরবছল । 

 ১.১৮.৩৭ – শৃঙ্গীর অবভশাপ- 

গিই ব্রাহ্মবণর পুত্র রাজাবক অবভশাপ বদল- “গর্ কুলাঙ্গার মর্যাদা লঙ্ঘন কবর 

আমার বপতাবক এইভাবি অিমাননা কবরবছ, আমার আবদশক্রবম তিক িপয 

িিম বদবন তাাঁ বক দংশন করবি ।” 

তাৎপকয্র ববকশষ বদে – 

 ব্রাহ্মণিালকটি মহারাজ পরীবিতবক কুলাঙ্গার িবল অবভবহত কবরবছল, 

বকন্তু প্রকৃতপবি গি ব্রাহ্মণিালকটি বনবজই বছল কুলাঙ্গার, গকননা তার 

জনযই ব্রাহ্মণ িমাজ বিষ্দাাঁ ত ভাঙা িাবপর মবতা শবিহীন হবয় 

পবড়বছ । 

 কবল প্রথবম ব্রাহ্মণিালকটিবক জয় কবরবছল, এিং িীবর িীবর গি 

অনযানয িণযাগুবলও জয় কবর । তার ফবল আজ িমূ্পণযরূবপ 

বিজ্ঞানিম্মত িণয-িবমযর িযিস্থা এক দূবষ্ত জাবতবভদ প্রথার রূপ 

বনবয়বছ, র্া কবলরু্ব র প্রভাবি প্রভািাবিত আর এক গশ্রণীর মানুষ্বদর 

দ্বারা উৎপাটিত হবচ্ছ । মানুবষ্র কতয িয এই কুলবষ্র মূল কারণ খুাঁবজ 

গদখা এিং এই িযিস্থার নিজ্ঞাবনক মাহাত্ময না গজবন তার বনন্দা না করা । 

 ১.১৮.৩৮ – শৃঙ্গীর আশ্রকম প্রতযাবত্ন এবং বপতার 

গলকদকশ মৃত সপ্কদকে চরাদন – 

ঋবষ্কুমার এই িবল আশ্রবম প্রতযা মন করল এিং তাাঁ র বপতার  লবদবশ মৃত 

িপয গদবখ অতযন্ত দুঃবখর িবঙ্গ উচ্চস্ববর গরাদন করবত লা ল । 

 ১.১৮.৩৯ – শমীে ঋবষর চনেদ্বয় উন্মীলন এবং মৃত 

সপ্ দশ্ন- 

গহ ব্রাহ্মণ ণ! অবঙ্গরা মুবনর গ াত্র উদ্ভত গিই শমীক ঋবষ্ তাাঁ র পুবত্রর ক্রন্দন 

শ্রিণ কবর িীবর িীবর তাাঁ র গনত্রদ্বয় উন্মীবলত করবলন এিং তাাঁ র  লবদবশ এক 

মৃত িপয গদখবত গপবলন । 

 ১.১৮.৪০ – শমীে ঋবষর স্বীয় পয েকে রন্ধকনর োরণ 

বজজ্ঞাসা – 

বতবন গিই িাপটিবক একপাবশ ছুাঁ বড় গফবল তাাঁ র পুত্রবক বজজ্ঞািা করবলন- 

িৎি! বক জনয তুবম ক্রন্দন করছ? গকউ বক গতামার অবনষ্ট কবরবছ? গি কথা 

শুবন ঋবষ্িালক তাাঁ র বপতাবক িমস্ত িৃত্তান্ত িবলবছল । 

তাৎপকয্র ববকশষ বদে – 

 তার বপতা তাাঁ র  লায় জড়াবনা মৃত িপযটি িম্ববে বিবশষ্ গুরুত্ব গদনবন । 

বতবন গকিল গিইট দূবর বনবিপ কবরবছবলন। 

 ১.১৮.৪১ – শৃঙ্গীর অবভশাপ শুকন শমীে ঋবষর চশাে 

প্রোশ 

তাাঁ র পুত্র অবভিম্পাবতর অনুপরু্ি গিই মহারাজ পরীবিতবক শাপ বদবয়বছ 

শুবন গিই ব্রাহ্মণ শমীক ঋবষ্ তাাঁ র পুত্রবক প্রশংিা করবলন না । পিান্তবর, 

বতবন পুত্রবক িলবলন, আহা কী দুঃবখর বিষ্য়! তুবম মহা পাপ কবরছ । তুবম 

লরু্ অপরাবি গুরুতর দণ্ড প্রদান কবরছ । 

তাৎপকয্র ববকশষ বদে – 

 রাজা হবচ্ছর নরবশ্রষ্ঠ । বতবন ভ িাবনর প্রবতবনবি, এিং কখনও তাাঁ বক 

অবভিম্পাত করা উবচত নয় । অথযাৎ, রাজা কখনও অনযায় আচরণ 

কবরন না । 

 ভুল বচবকৎিার ফবল র্বদ গকান গরা ীর মৃতুয হয়, গিজনয কখবনা 

বচবকৎিকবক হতযাজবনত অপরাবির জনয মৃতুযদণ্ড গদওয়া হয় না । 

 িািারণ বনয়ম অনুিাবর রাজা অবভিম্পাবতর অতীত, আর মহারাজ 

পরীবিবতর মবতা একজন িৎ রাজার বক কথা! 

 ১.১৮.৪২ – অপবরণত বয বদ্ধবববশষ্ঠ শৃঙ্গীর োয্ অনয বচত 

বিল  

গহ িৎি! গতামার িুবদ্ধ অপবরণত, এিং তাই গর্ রাজা নরবশ্রষ্ঠ এিং বিেুতুলয 

িবল বিবদত, র্াাঁ র দুবিযষ্হ গতবজর প্রভাবি িমস্ত প্রজারা িুরবিত হবয় বনভয বয় 

িুবখশ্বর্য গভা  কবর, তাাঁ বক িািারণ মানুবষ্র িমতুলয িবল মবন করা গতামার 

উবচত হয়বন । 

 ১.১৮.৪৩ – ভগবাকনর প্রবতবনবধ্ স্বরূপ রাজা অেবহ্ত 

হকল প্রজা ববনষ্ট হকব এবং চচাকরর প্রাদভ্াব হকব – 

গহ িৎি, চক্রিারী শ্রীভ িাবনর প্রবতবনবি হবচ্ছন রাজা । গিই রাজা অন্তবহয ত 

হবল এই পৃবথিীবত প্রচুর গচাবরর প্রাদুভয াি হবি এিং প্রজারা রিকবিহীন 

গমষ্পাবলর মবতা মুহূবতয র মবিয বিনষ্ট হবি । 
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শ্রীল প্রভয পাদ প্রদত্ত শীষ্ে – রাজতন্ত্র উবচ্ছবদর কুফল  

তাৎপকয্র ববকশষ বদে – 

 শ্রীমদ্ভা িবতর িণযনা অনুিাবর রাজতাবন্ত্রক শািন িযিস্থা পরবমশ্বর 

ভ িাবনর প্রবতবনবিত্ব কবর । রাজাবক পরবমশ্বর ভ িাবনর প্রবতবনবি 

িলা হয় কারণ তাাঁ বক প্রজাপালনরূপ ভ িাবনর গুণািলী অজয ন করার 

বশিা লাভ করবত হয় । 

 ১.১৮.৪৪ – রাজতকন্ত্রর সমাবপ্তর পবরণাম –  

রাজতবন্ত্রর িমাবির ফবল এিং দিুয এিং দুিৃযত্ত কতৃয ক জনিািারবণর িম্পবত্ত 

লুবণ্ঠত হওয়ার ফবল ভয়ঙ্কর িামাবজক িঙ্কট গদখা গদবি । মানুষ্ পরস্পরবক 

বিনাশ করবি এিং পশু, স্ত্রী ও িন অপহরণ করবি । আর এই িমস্ত পাবপর 

জনয আমরা দায়ী হি । 

তাৎপকয্র ববকশষ বদে – 

 ভবিষ্যদ্বাণী করা হবয়বছ গর্, রাজতবন্ত্রর অনুপবস্থবতবত মানুষ্ পরস্পবরর 

িন-িম্পদ, পশু, স্ত্রী ইতযাবদ অপহরণ করবত শুরু করবি এিং তার 

ফবল িিযত্রই প্রচণ্ড বিশৃঙ্খলা গদখা গদবি । 

 ১.১৮.৪৫ – ঐ 

তখন মানুষ্ গিদ বিবহত িণযাশ্রম িযিস্থার প্র বতশীল িভযতা গথবক বিচুযত 

হবি । তার ফবল তারা গকিল অথযবনবতক উন্নবত এিং ইবিয়তৃবি িািবনর 

গচষ্টাবতই মি থাকবি, এিং তার ফবল িণযিঙ্কবরর িৃবষ্ট হবি এিং তারা কুকুর 

এিং িানবরর মবতা িন্তানিন্তবত উৎপাদন করবি । 

তাৎপকয্র ববকশষ বদে – 

 িানর গর্মন অতযন্ত কামুক এিং কুকুর গর্মন িবম্ভাব র িযাপাবর 

এবকিাবর বনলযজ্জ, িণযিঙ্কবরর ফবল উৎপন্ন মানুবষ্রা নিবদক িদাচার 

বিমুখ হবয় এিং িণযাশ্রম িময গথবক ভ্রষ্ট হবয়, িানর এিং কুকুবরর মবতা 

কামুক ও বনলযজ্জ হবয় উঠবি । 

 ১.১৮.৪৬ – পরীবিৎ মহারাজ চোন মকতই 

অবভশাকপর পাে নন  

িমযরিক, মহার্শস্বী, পরম ভা িত, অশ্ববমি র্জ্ঞকারী রাজবষ্য িুিা, তৃো ও 

পবরশ্রবম কাতর হবয় বিপন্নভাবি আমাবদর কাবছ আ ত গিই পরীবিৎ 

মহারাজ গকান মবতই আমাবদর অবভশাবপর পাত্র নন । 

তাৎপকয্র ববকশষ বদে – 

 রাজপবদ অবিবষ্ঠত িযবির িািারণ আচার িম্ববে িযাখযা কবর এিং রাজা 

গর্ কখবনা গকান অনযায় করবত পাবরন না এিং গিজনয তাাঁ বক কখবনা 

অবভিম্পাত করা উবচত নয়, গি কথা বিবলষ্ণ করার পর শমীক ঋবষ্ 

পরীবিৎ মহারাজ িম্ববে বিবশষ্ভাবি বকছু িলবত গচবয়বছন । পরীবিৎ 

মহারাবজর বিবশষ্ গুণািলী এখাবন িংবিবপ িবণযত হবয়বছ । 

 

 

 

 ১.১৮.৪৭ – স্বীয় পয কের অপরাকধ্র জনয শমীে ঋবষর 

ভগবাকনর োকি িমা প্রার্্থনা  

তখন গিই ঋবষ্, িিযিযাি পরবমশ্বর ভ িাবনর কাবছ প্রাথযনা করবলন বতবন 

গর্ন তাাঁ র িুবদ্ধহীন অপবরণত িালকপুত্রবক িমা কবরন, গর্ িমস্ত পাপ গথবক 

মুি তাাঁ র মহান ভিবক অবভশাপ বদবয় মহা অপরাি কবরবছ । 

তাৎপকয্র ববকশষ বদে – 

 মহারাজ পরীবিতবক অবভশাপ বদবয় গিই মূখয শৃঙ্গী গকিল এক মহা 

পাপই কবরবন. এক মহা অপরািও কবরবছল । 

 বকন্তু র্বদ প্রশ্ন হয়, কবলবক এই পৃবথিীবত প্রবিশ করবত গদওয়ার জনয 

িমস্ত ব্রাহ্মণ-িমাজবক গকন দায়ী করা হবচ্ছ, তার উত্তর িরাহ পুরাবণ 

গদওয়া হবয়বছ – গর্ িমস্ত অিুবররা পরবমশ্বর ভ িাবনর প্রবত শত্রুতা 

কবরবছল বকন্তু ভ িাবনর দ্বারা বনহত হয়বন; তারা গর্ন কবলরু্ব র 

িুবর্া  গ্রহণ করবত পাবর গিজনয তাবদর ব্রাহ্মণ পবরিাবর জন্মগ্রহণ 

করবত গদওয়া হবয়বছল । পরম করুণাময় ভ িান তাবদর পুণযিান 

ব্রাহ্মণ পবরিাবর জন্মগ্রহণ করার িুবর্া  বদবয়বছবলন র্াবত তারা মুবির 

পবথ অগ্রির হবত পাবর । 

 িমস্ত মূখয ব্রাহ্মণ-িন্তানবদর এখাবন িািিান কবর গদওয়া হবচ্চ র্াবত 

তারা তাবদর পূিয জন্মকৃত আিুবরক িৃবত্তগুবল দমন কবর রাখার জনয 

িিযদা িবচষ্ট হন এিং মূখয শৃঙ্গীর মবতা আচরণ না কবরন । 

 ১.১৮.৪৮ – ভকক্তর সবহষ্ণয তা – 

ভ িাবনর ভি এতই িবহেু গর্, র্বদ তাাঁ রা অপমাবনত, প্রতাবরত, অবভশি, 

বিচবলত, উবপবিত, এমন বক বনহতও হন, তা হবলও তাাঁ রা কখবনা 

প্রবতবশাি গনওয়ার কথা ভাবিন না । 

তাৎপকয্র ববকশষ বদে – 

 বকন্তু র্বদ ভ িান অথিা ভ িাবনর ভবির বিরুবদ্ধ গিরকম গকানও 

আচরণ করা হয়, তখন ভ িদ্ভি অতযন্ত কবঠার িযিস্থা অিলম্বন 

কবরন । মহারাজ পরীবিবতর কাবছ গিটি বছল একটি িযবি ত িযাপার, 

এিং তাই শমীক ঋবষ্ জানবতন গর্, বতবন তাাঁ র প্রবতকার করার গকান 

রমক গচষ্টা করবিন না । তাই গিই অপবরণত িালবকর হবয় ভ িাবনর 

কাবছ আবিদন করা ছাড়া আর গকানও  তযন্তর বছল না । 

 ভ িদ্ভবিরা ব্রাহ্মণ না হবলও ব্রাহ্মণবদর গথবক অবিক শবিিম্পন্ন । 

বকন্তু এই প্রকার শবিশালী ভিরা কখবনা তাাঁ বদর িযবি ত লাবভর 

জনয তাাঁ বদর গিই শবির অপচয় কবরন না । ভি তাাঁ র িমস্ত শবি 

িিযদা ভ িাবনর গিিায় এিং তার ভবির গিিায় িযিহার কবরন । 

 ১.১৮.৪৯ – শমীে ময বনর মহানতা – বনকজর অপমাকনর 

ের্থা বচো না েকর পয কের অপরাকধ্র জনয অনযতাপ – 

গিই মুবনবশ্রষ্ঠ শমীক তাাঁ র পুবত্রর অপরাি বচন্তা কবর এইভাবি অনুতাপ 

করবত লা বলন, বকন্তু বতবন বনবজ গর্ রাজার দ্বারা অপমাবনত হবয়বছবলন 

গিই অপরাবির কথা একিারও বচন্তা করবলন না । 

তাৎপকয্র ববকশষ বদে – 

 এই িমূ্পণয র্টনাটি এখন স্পষ্ট হবয় গ ল । মহারাজ পরীবিৎ গর্ শমীক 

ঋবষ্র  লায় একটি মৃত িাপ মালার মবতা পবরবয় বদবয়বছবলন, গিটি খুি 
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একটা িড় অপরাি বছল না, বকন্তু রাজার প্রবত শৃঙ্গীর অবভশাপ বছল 

একটি মস্ত িড় অপরাি । 

 প্রকৃতপবি, গিটি বছল ভ িাবনবরই ইচ্ছা, এিং মহারাজ পরীবিৎ, 

শমীক ঋবষ্ এিং তাাঁ র পুত্র শৃঙ্গী, এাঁরা িকবলই বছবলন ভ িাবনর গিই 

ইচ্চাবক ফলপ্রিূ করার বনবমত্ত মাত্র । তাই তাাঁ বদর কাউবকই গকান রকম 

অিুবিিা গভা  করবত হয়বন, গকননা িি বকছুই িম্পাবদত হবয়বছল 

পরবমশ্বর ভ িানবক গকি কবর ।  

 ১.১৮.৫০ – সাধ্য রা সয ে-দাঃকে অববচল –  

িংিাবর প্রায়ই িািুরা অনয কতৃয ক িুখ-দুঃখ প্রাি হবলও তাবত বিহ্বল হন না, 

গকননা তাাঁ রা িুখ-দুঃখ আবদ গুবণ অনািি । 

তাৎপকয্র ববকশষ বদে – 

 গর্বহতু ব্রহ্ম, পরমাত্মা এিং ভ িান এক এিং অবদ্বতীয় বচন্ময় তবের 

বিবভন্ন প্রকাশ, তাই পরমাথযিাদীরা জড়া প্রকৃবতর বতনটি গুবণর অতীত । 

জড় িুখ-দুঃখ প্রকৃবতর গুণজাত, এিং তাই প্রকৃবতর িুখ এিং দুঃবখর 

কারণ িম্ববে পরমাথযিাদীরা কখবনাই গকান রকম গুরুত্ব গদন না । 


