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১ম স্কন্ধ ১৯শ অধ্যায় – শুকদেব গগাস্বামীর আববভভ াব  

 

১-৭ - পরীবিৎ মহারাদের

অনুতাপ, অবভশাপ গ্রহণ এবং 

ববরাগয 

১-৩ - বনদের কৃতকদমভর বযাপাদর পরীবিৎ মহারাদের  

ভাবনা 

৪-৭ - পরীবিৎ মহারাে কতৃভ ক অবভশাদপর সংবােদক 

শুভ বদে গ্রহণ কদর রােযতযাগ ও গঙ্গাতীদর উপদবশন

৮-২৪ - সমদবত ঋবিদের বনকট 

পরীবিৎ মহারাদের 

আোনপ্রোন ও বাতভ াোপ 

৮-১১ - পরীবিৎ মহারাে কতৃভ ক সমাগত ঋবি, গেবতা 

এবং রাোদের স্বাগতম 

১২ - পরীবিৎ মহারাদের আমরণ অনশন ব্রত 

১৩-১৬ - ঋবিদের প্রবত পরীবিৎ মহারাদের  উবি

১৭-১৮ - গেবতাগণ কতৃভ ক পরীবিৎ মহারাদের কার্ভ াবেীর 

প্রশংসা  

১৯-২২ - ঋবি ণ কতৃভ ক পরীবিৎ মহারাদের কার্ভ াবেীর 

প্রশংসা  

২৩-২৪ - পরীবিৎ মহারাে কতৃভ ক ঋবিদের মবহমা বণভন 

এবং তাাঁ র কতভ বয সম্বদন্ধ বেজ্ঞাসা 

২৫-২৮ - সভায় শুকদেব 

গগাস্বামীর আগমন 
তাাঁ র গেহদসৌষ্ঠব  

২৯-৩১ - পরীবিৎ মহারাে 

কতৃভ ক শুকদেব গগাস্বামীদক 

স্বাগত জ্ঞাপন 

৩২-৪০ – কৃতজ্ঞ পরীবিৎ

মহারাদের শুকদেব গগাস্বামীর 

বনকট বেজ্ঞাসা 

৩২-৩৪ - পরীবিৎ মহারাে কতৃভ ক শুকদেব গগাস্বামীর 

উপবিবতর মাহাত্ম্য বণভন 

৩৫-৩৬ - শ্রীকৃদের দ্বারা অনুপ্রাবণত হদয় আপবন গস্বচ্ছায় 

এখাদন আগমন কদরদেন 

৩৭-৩৮ - শুকদেব গগাস্বামীর কাদে পরীবিৎ মাহারাদের 

প্রশ্ন 
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অধ্যায় কথাসার -  উনবিংশ অিযাবয়  ঙ্গাতীবর গর্াব  ণ পবরিৃত হবয় 

মহারাজ পরীবিবতর প্রাবয়াপবিশন ও তথায় শ্রীশুকবদবির আ মন িবণযত 

হবয়বছ ।  

১-৭ - পরীবিৎ মহারাদের অনুতাপ, অবভশাপ 

গ্রহণ এবং ববরাগয  

 ১.১৯.১ – গৃদহ প্রতযাবতভ নকাদে রাোর অনুদশাচনা  

শ্রীিূত গ াস্বামী িলবলন- রাজা (মহারাজ পরীবিৎ)  ৃবহ প্রতযািতয ন করার 

িময় ভািবত লা বলন গর্, বতবন একজন বনবদয াষ্ এিং গতজস্বী ব্রাহ্মবণর 

প্রবত অতযন্ত জঘনয এিং অবশষ্ট আচরণ কবরবছন । তার ফবল বতবন অন্তবর 

অতযন্ত িযবথত হবয়বছবলন । 

শ্রীে প্রভুপাে প্রেত্ত শীিভক – মহারাজ পরীবিবতর অনুবশাচনা  

তাৎপদর্ভর ববদশি বেক – 

 এই প্রকার অনুবশাচনা ভ ব্দ্দ্ভিবক িি রকম আকবিক পাপ গথবক 

উদ্ধার কবর । ভিরা স্বভািতই বনষ্পাপ । র্বদ আকবিকভাবি গকান 

পাপ হবয় র্ায়, তা হবল ভি তার জনয ঐকাবন্তকভাবি অনুতাপ 

কবরন, এিং ভ িাবনর কৃপায় তাাঁ বদর অবনচ্ছাকৃত িমস্ত পাপ 

অনুবশাচনার আগুবন দগ্ধ হবয় র্ায় । 

 ১.১৯.২ – পাদপর প্রায়বিত্তাদথভ  শীঘ্রই ববপে কামনা 

(মহারাজ পরীবিৎ ভািবলন) ভ িাবনর আবদশ অিমাননা করার ফবল অদূর 

ভবিষ্যবত আমার অিশযই ভয়ঙ্কর বিপদ িমুপবিত হবি, গিই বিষ্বয় গকান 

িংশয় গনই । গিই বিপদ শীঘ্রই উপবিত গহাক, তা হবলই আমার পাবপর 

উপরু্ি প্রায়বিত্ত হবি এিং পুনরায় আবম গিই প্রকার  বহয ত কবময প্রিৃত্ত হি 

না । 

তাৎপদর্ভর ববদশি বেক – 

 বিচার কবরবছবলন গর্, একজন গতজস্বী ব্রাহ্মণবক অপমান করার ফবল 

ভ িাবনর বনয়বম তাাঁ বক অিশযই দণ্ড গভা  করবত হবি, এিং বতবন 

আশঙ্কা করবছবলন গর্, অদূর ভবিষ্যবত তাাঁ বক গকান গঘার িঙ্কবের 

িমু্মখীন হবত হবি । তাই বতবন গচবয়বছবলন গর্, গিই অিশযম্ভািী িঙ্কে 

গর্ন তাাঁ বকই গভা  করবত হয়; তাাঁ র পবরিার-পবরজনবদর গর্ন গিজনয 

গকান দুঃখ গভা  না করবত হয় । 

 ভবির পবরিাবরর িদিযরাও ভ িাবনর প্রবত তাাঁ র গিিার ফল লাভ 

কবরন । প্রহ্লাদ মহারাজ তাাঁ র ভ িদ্ভবির দ্বারা তাাঁ র অিুর বপতাবক রিা 

কবরবছবলন । পবরিাবর ভিিন্তান হবল গিটি ভ িাবনর িিযবেষ্ঠ ির 

অথিা আশীিযাদ । 

 ১.১৯.৩ – মদনাভাব গশাধ্নাদথভ  সমস্ত সম্পদের ধ্বংস 

কামনা 

  ব্রাহ্মণয িংসৃ্কবত, ভ িৎ গচতনা এিং গ া-রিায় অিবহলা করার ফবল আবম 

অতযন্ত অিভয এিং পাপী । তাই আবম চাই গর্, আমার রাজয, পরাক্রম এিং 

িন-িম্পদ ব্রাহ্মবণর গক্রািাবিবত এিবণ ভি হবয় র্াক্, র্াবত আবম 

ভবিষ্যবত এই প্রকার অমঙ্গলজনক মবনাভাবির দ্বারা কখবনা প্রভাবিত না 

হবত পাবর । 

তাৎপদর্ভর ববদশি বেক – 

 গ া-রিার অথয হবচ্ছ ব্রাহ্মণয িংসৃ্কবতর পুবষ্ট িািন করা, র্ার ফবল 

ভ িৎ গচতনার উবেষ্ হয় এিং মানি িমাবজর িিযাঙ্গীণ িাফলয িাবিত 

হয় । 

 আমরা র্বদ পৃবথিীবত শাবন্ত এিং িমৃবদ্ধ চাই, তা হবল আমাবদর এই 

গলাকটি গথবক বশিা লাভ করবত হবি । 

 গ া-িংরিবণর প্রবচষ্টা অিশযই করবত হবি । 

 ১.১৯.৪ – ঋবিপুদের অবভশাদপর সংবাে শুদন রাো 

তাদক উত্তম বদে গ্রহণ করদেন 

রাজা র্খন এইভাবি অনুবশাচনা করবছবলন, তখন বতবন িংিাদ গপবলন গর্, 

ঋবষ্পুবের অবভশাবপর ফবল তিবকর দংশবন অবচবরই তাাঁ র মৃতুয হবি । 

রাজা গিই িংিাদটি শুভ িমাচার িবল মবন কবরবছবলন, কারণ তার ফবল 

জা বতক বিষ্বয়র প্রবত তাাঁ র বিরা য উৎপন্ন হবি । 

তাৎপদর্ভর ববদশি বেক – 

 এই জড় জ বত র্ারা দাবরদ্র্যগ্রস্ত, তারা িমৃবদ্ধশালী িযবিবদর গথবক 

অবিক ভা যিান । 

 ভ িদ্ভি রূবপ বতবন িুঝবত গপবরবছবলন গর্, গি ব্রাহ্মণিালক র্বদও 

অজ্ঞাবনর িশিতী হবয় তাাঁ বক অবভশাপ বদবয়বছল, প্রকৃতপবি তা বছল 

তাাঁ র প্রবত আশীিযাদ স্বরূপ, গকননা তার ফবল বতবন িামাবজক এিং 

রাজননবতক উভয় প্রকার জড়জা বতক িন্ধবনর প্রবত অনািি হবত 

গপবরবছবলন । 

 মহারাজ পরীবিৎ মুবনর কাবছ ব বয় িমা বভিা বকন্তু শমীক ঋবষ্ এত 

অনুতাবপর িবঙ্গ রাজার আিন্ন মৃতুয িংিাদ পাঠিবয়বছবলন গর্, বতবন 

তাাঁ র উপবিবতর দ্বারা মুবনবক আর লজ্জা বদবত চানবন । 

 পরীবিৎ মহারাজ বছবলন অতযন্ত ভা যিান, গকননা বতবন তাাঁ র আিন্ন 

মৃতুযর কথা িাত বদন আব ই জানবত গপবরবছবলন । বকন্তু িািারণ 

মানুবষ্র পবি, মৃতুয র্বদও অিশযম্ভািী, কখন গর্ তার মৃতুয হবি গি 

কথা গি জানবত পাবর না । 

 সরকাদরর অবশয কতভ বয হবচ্ছ এই বতনটি আদবশযর উন্নবতর জনয 

রাজস্ব িযয় করা র্াবত জনিািারণ মৃতুযবক জয় করার বশিা লাভ 

করবত পাবর । 

 ব্রাহ্মণয িংসৃ্কবত,  

 ভ িদ্-গচতনা, 

 গ া-রিা, 

 সারাথভ েশীনী – শমীক মুবন তাাঁ র বশষ্য গ ৌরমুবখর দ্বারা এই 

অবভশাবপর িংিাদ পরীবিৎ মহারাবজর বনকে গপ্ররণ করবলন ।  

 ১.১৯.৫ – পরীবিদতর গঙ্গাতীদর পাদয়াপদবশন 
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শ্রীকৃবের শ্রীপাদপবদ্মর গিিা িিযবিি পুরুষ্াবথযর িারাবতিার গজবন, মহারাজ 

পরীবিৎ আত্ম-উপলবির অনয িমস্ত পো পবরতযা  কবর গিই শ্রীকৃবের 

শ্রীপাদপবদ্ম তাাঁ র বচত্ত একাগ্র করার জনয িুরিুনী  ঙ্গার তীবর প্রাবয়াপবিশন 

করবলন । 

তাৎপদর্ভর ববদশি বেক – 

 মহারাজ পরীবিবতর মবতা ভবির কাবছ গকান জড়বলাক, এমন বক 

এই ব্রহ্মাবণ্ডর িবিযাচ্চ গলাক ব্রহ্মবলাকও পরবমশ্বর ভ িান আবদপুরুষ্ 

শ্রীকৃবের িাম গ াবলাক িৃন্দািবনর মবতা িাঞ্ছনীয় নয় । 

 ১.১৯.৬ – ভগীরথীর মহীমা – 

গর্ িুরিুনী শ্রীকৃবের চরণবরণু বিবমবেত তুলিীদবলর িংস্পবশয িবিযাৎকৃষ্ট 

িবললরাবশ িহন করবছ; বর্বন মহাবদি পর্যন্ত গদিতাবদর অন্তর এিং িাবহর 

উভয় পবিে করবছন, মৃতুয বনকেিতী গজবন গকান্ মানুষ্ গিই পবিে 

ভা ীরথীর গিিা না করবি? 

শ্রীে প্রভুপাে প্রেত্ত শীিভক –  ঙ্গা ও র্মুনা নদী  

তাৎপদর্ভর ববদশি বেক – 

 িািারণত িলা হয় গর্, মহারাজ পরীবিৎ  ঙ্গার তীবর ব বয়বছবলন, বকন্তু 

শ্রীল জীি গ াস্বামীর মবত বতবন র্মুনার তীবর ব বয়বছবলন । গভৌ বলক 

অিিান বিচার করবল শ্রীল জীিব াস্বামীর উবত্তটি িঠিক িবল মবন হয় । 

 আর পবিেতার বিচাবর শ্রীকৃবের িবঙ্গ িরািবরভাবি রু্ি থাকার ফবল 

র্মুনা নদী  ঙ্গার গথবক অবিক পবিে । এই পৃবথিীবত তাাঁ র অপ্রাকৃত 

লীলা বিলাবির শুরু গথবকই ভ িান র্মুনা নদীবক পবিে কবরবছবলন । 

  ঙ্গার গথবক র্মুনার িবঙ্গ ভ িাবনর িংস্পশয অবিকতর । ‘িরাহপুরাণ’ 

গথবক উদৃ্ধবত বদবয় শ্রীল জীি গ াস্বামী িবলবছন গর্,  ঙ্গা এিং র্মুনা 

জবলর মবিয গকান পাথযকয গনই, বকন্তু  ঙ্গার জল র্খন শতগুণ পবিে 

হয়, তখন তাাঁ র নাম হয় র্মুনা । 

 ১.১৯.৭ – গঙ্গাতীদর উপদবশনদে আমরণ অনশন ব্রত 

এবং শােভাব গ্রহণ কদর শ্রীকৃিণপােপদে 

আত্ম্বনদবেন 

  পাণ্ডিবদর উপরু্ি িংশির পরীবিৎ মহারাজ তখন বির কবরবছবলন গর্, 

 ঙ্গার তীবর উপবিশন কবর আমরণ অনশন করবিন এিং মুবিদাতা ভ িান 

শ্রীকৃবের শ্রীপাদপবদ্ম বনবজবক িমূ্পণয রূবপ বনবিদন করবিন । তাই, িি 

রকম আিবি এিং িঙ্গ পবরতযা  কবর বতবন মুবনবদর মবতা শান্তভাি 

অিলম্বন কবরবছবলন । 

তাৎপদর্ভর ববদশি বেক – 

 শ্রীপাদপবদ্মর আেয় িকলবক িমস্ত পাপ গথবক, এমন বক ব্রাহ্মবণর 

প্রবত গকানও রাজার অপরাি গথবক মুি করবত পাবর । 

 জড় জ বতর অিিা এমনই গর্, ইচ্ছাকৃতভাবি অথিা অবনচ্ছাকৃতভাবি 

পাপ আচরণ হবয় র্ায়, এিং তার একটি জ্বলন্ত উদাহরণ হবচ্ছন বনষ্পাপ 

এিং পুণযিান রাজা পরীবিৎ মহারাজ স্বয়ং । গকান গদাষ্ না করবত 

চাইবলও বতবন এক অপরাবির বশকার হবয় পবড়বছবলন ।  

 বিদ্ধান্ত এই গর্, গস্বচ্ছায় িা জ্ঞাতিাবর জীিবন গকান পাপ করা উবচত 

নয় এং িিযিন অবিচবলতভাবি পরবমশ্বর ভ িাবনর শ্রীপাদপবদ্মর িযান 

করা কতয িয । 

 ভ িদ্ভি ঘেনাক্রবম গকান অপরাি কবর গফলবলও ভ িান গিই 

শরণা ত ভিবক িমস্ত পাপ গথবক রিা কবরন । গিই কথা শাবে 

প্রবতপন্ন হবয়বছ – (ভাুঃ ১১.৫.৪২)  

স্বপােমূেং ভেতঃ বপ্রয়সয তযিানযভাবসয হবর পদরশঃ । 

ববকমভ র্দচাৎপবততং কথবিদ্ ধু্দনাবত সবভং হৃবে সবিববষ্টঃ ।। 

৮-২৪ - সমদবত ঋবিদের বনকট পরীবিৎ 

মহারাদের আোনপ্রোন ও বাতভ াোপ  

 ১.১৯.৮ – তীথভভ্রমণ েদে তীথভ  স্বরুপ মুবনদের তথায় 

আগমন 

  গিই িময় ভুিনপািন মহানুভি মুবনরা তাাঁ বদর বশষ্যিহ গিখাবন এবি 

উপবিত হবলন । িািুরা স্বয়ংই তীথয স্বরূপ, তাাঁ রা তীথয মনছবল তীথযিকলবক 

পবিে কবরন । 

শ্রীে প্রভুপাে প্রেত্ত শীিভক –  মহানুভি মুবনঋবষ্ এিং 

নৃপবতিব যর আ মন । 

তাৎপদর্ভর ববদশি বেক – 

 মহারাজ পরীবিৎ র্খন  ঙ্গার তীবর উপবিশন কবরবছবলন, তখন গিই 

িংিাদ ব্রহ্মাবণ্ডর িিযে ছবড়বয় পবড়বছল, তখন গিই ঘেনার মাহাত্ময 

উপলবিকারী মহানুভি মুবনরা তীথযভ্রমণছবল গিখাবন এবি উপবিত 

হবয়বছবলন । প্রকৃতপবি তাাঁ রা মহারাজ পরীবিবতর িবঙ্গ িািাৎ করার 

জনয গিখাবন এবিবছবলন, তীথযস্নান করার জনয নয়; গকননা তাাঁ রা 

িকবল তীথযিানবকও পবিে করার িমতািম্পন্ন বছবলন । 

 িািারন মানুষ্ তীথয করবত র্ায় িমস্ত পাপ গথবক মুি হওয়ার জনয । 

তাই তীথযিানগুবল মানুবষ্র পাবপ ভরাক্রান্ত হবয় পবড় । বকন্তু িািুরা 

র্খন গিই িমস্ত ভারাক্রান্ত তীথযিানগুবলবত র্ান, তখন তাাঁ বদর 

উপবিবতর ফবল তীথযিানগুবল পবিে হবয় র্ায় । 

 তাাঁ রা পূবিযই অনুভি করবত গপবরবছবলন গর্, গিখাবন শুকবদি গ াস্বামী 

শ্রীমদ্ভা িত কীতয ন করবিন । 

 তথয – বচ.চ. মিয ১০.১১ 

তীথভ পববে কবরদত কদর তীথভ ভ্রমণ । 

গসই েদে বনস্তারদয় সাংসাবরক েন ।। 

 শ্রীমদ্ভা িত ১.১৩.১০ - ভিবদ্বিা ভা িতা ... 

 ১.১৯.৯-১০ – আগত মুবনদের পবরচয় 

অবে, িবশষ্ঠ, চযিন, শরদ্বান, অবরষ্টবনবম, ভৃগু, পরাশর, বিশ্বাবমে, পরশুরাম, 

উতথয, ইন্দ্রপ্রমদ, ইধ্মিাহু, গমিাবতবথ, গদিল, আবষ্টয বষ্ণ, ভারদ্বাজ, গ ৌতম, 

বপপ্পলাদ, বমবেয়, ঔিয, কিষ্, কুম্ভবর্াবন, বদ্বপায়ন, ভ িান নারদ প্রমুখ 

মহবষ্যরা ব্রহ্মাবণ্ডর বিবভন্ন িান গথবক গিখাবন উপবিত হবয়বছবলন । 
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 ১.১৯.১১ – মহারাে পরীবিদতর বশষ্টাচার 

  এ ছাড়া অনয অবনক গদিবষ্য, মহবষ্য এিং রাজবষ্য এিং অরুণ আবদ ঋবষ্ ণ 

গিখাবন এবি উপবিত হবয়বছবলন। িমবিত গেষ্ঠ ঋবষ্বদর দশযন কবর রাজা 

তাাঁ বদর র্থাবিবি পূজা করবলন এিং মস্তক দ্বারা ভূবম স্পশয কবর তাাঁ বদর প্রণাম 

করবলন । 

তাৎপদর্ভর ববদশি বেক – 

 বশষ্টাচার – গুরুজনবদর েদ্ধা প্রদশযন কবর অিনতমস্তবক ভূবম স্পশয 

করার প্রথা অতযন্ত িুন্দর বশষ্টাচার, র্ার ফবল িম্মাবনত অবতবথ হৃদবয়র 

অন্তিবল প্রিন্ন হন । মহা অপরািীও র্বদ এই প্রকার বশষ্টাচার প্রদশযন 

কবর, তা হবল তাবক িমা করা হয় । 

 ১.১৯.১২ – সকেদক প্রণাম কদর ববণীতভাদব স্বীয় 

প্রাদয়াপদবশদনর অবভোি জ্ঞাপন 

তারপর, তাাঁ রা িকবলই র্খন িুবখ উপবিশন করবলন, তখন রাজা 

তাাঁ বদর পুনরায় প্রণাম করবলন এিং বিনীতভাবি কৃতাঞ্জবলপুবে 

তাাঁ র প্রাবয়াপবিশবনর অবভলাবষ্র কথা জানাবলন । 

তাৎপদর্ভর ববদশি বেক – 

 গর্ গকান বিদ্ধান্ত, তা র্তই গুরুত্বপূণয গহাক, মহাজনবদর দ্বারা 

অনুবমাবদত হওয়া উবচত । তার ফবল িিয বিবদ্ধলাভ হয় । এর গথবক 

গিাঝা র্ায় গর্, তখনকার গর্ িমস্ত িম্রাে পৃবথিীর উপর আবিপতয 

করবতন, তাাঁ রা গকউই দাবয়ত্বহীন গস্বচ্ছাচারী বছবলন না । 

 ১.১৯.১৩ – রাদোবাচ-মহাত্ম্াদের কৃপায় আমরা 

মহাদসৌভাগযবান 

গিই ভা যিান রাজা িলবলন- আমর র্থাথযই মহাত্মাবদর কৃপা লাবভর বশিায় 

বশবিত অতযন্ত েদ্ধাশীল রাজাবদর মবিয মহা গিৌভা যিান। িািারণত 

আপনারা (মহবষ্যরা) মবন কবরন গর্, রাজকুল আিজয নার মবতা দূবর িজয নীয় । 

শ্রীে প্রভুপাে প্রেত্ত শীিভক – ভবির প্রবত ভ িাবনর বিবশষ্ 

অনুগ্রহ  

তাৎপদর্ভর ববদশি বেক – 

 শ্রীনচতনয মহাপ্রভু িবলবছন, র্াাঁ রা ভ িদ্ধাবম বফবর র্াওয়ার প্রতযাশী, 

তাাঁ বদর পবি বিষ্য়ী অথিা রাজাবদর িঙ্গ করা আত্মহতযা করার গথবকও 

খারাপ । অথযাৎ র্ারা ভ িাবনর িৃবষ্টর িাবহযক গিৌন্দবর্যর দ্বারা আকৃষ্ট, 

পরমাথযিাদীবদর তাবদর িঙ্গ করা উবচত নয় । 

 মহারাজ পরীবিতও িুঝবত গপবরবছবলন গর্, গিখাবন িমবিত িমস্ত 

মুবনঋবষ্রা তাাঁ র বপতামহ পাণ্ডিবদর প্রবত অতযন্ত িদয় বছবলন, কারণ 

তাাঁ রা বছবলন ভ িদ্ভি । তাই তাাঁ র জীিবনর অবন্তম িমবয় িমস্ত 

মহবষ্যবদর িঙ্গ লাভ কবর বতবন অতযন্ত কৃতজ্ঞতা অনুভি কবরবছবলন ।  

 গিই প্রকার মহান্ ভিবদর িংশির হওয়ার ফবল বতবন এই  িয অনুভি 

কবরবছবলন । ভ িদ্ভবির এই  িয জা বতক িমৃবদ্ধজাত দপয গথবক 

িমূ্পণয বভন্ন । প্রথমটি িাস্তি বকন্তু অনযটি বমথযা এিং িযথয । 

 ১.১৯.১৪ – পরদমশ্বর ভগবান শাপরূদপ আমাদক কৃপা 

কদরদেন  

 বচেয় ও জড় জ বতর বনয়ন্তা পরবমশ্বর ভ িান ব্রাহ্মবণর শাপরূবপ আমাবক 

অতযন্ত কৃপা কবরবছন । আবম বনরন্তর  ৃবহর প্রবত অতযন্ত আিি বছলাম, 

বকন্তু ভ িান আমাবক রিা করার জনয এমনভাবি আমার িমু্মবখ উপবিত 

হবয়বছন গর্, ভবয়র িবশ আবম এই জ বতর প্রবত বিরি হি । 

তাৎপদর্ভর ববদশি বেক – 

 মহারাজ পরীবিৎ র্বদও পরম ভি পাণ্ডিবদর পবরিাবর জেগ্রহণ 

কবরবছবলন এিং ভ িাবনর িাবন্নিয লাবভর প্রবত আিি হওয়ার বশিা 

লাভ কবরবছবলন, তথাবপ বতবন গদবখবছবলন গর্, িংিার জীিবনর 

আকষ্যণ এত প্রিল গর্, তা গথবক তাাঁ বক মুি করার জনয ভ িানবক 

বিবশষ্ পবরকল্পনা করবত হবয়বছল । গকান বিবশষ্ ভবির জনযই গকিল 

ভ িান প্রতযিভাবি এই প্রকার িযিিা কবরন । 

 মহারাজ পরীবিৎ তাই মহবষ্যবদর আ মনবক পরবমশ্বর ভ িাবনর 

অনুগ্রবহর প্রকাশ িবল মবন কবর তাঁ বদর স্বা ত জাবনবয়বছবলন । 

 ১.১৯.১৫ – রাোর প্রথম প্রাথভনা- মৃতুযভয়শূণয রাোর 

একমাে বাসনা -ববেুকথা; শ্রবন 

  গহ ব্রাহ্মণ ণ, আমাবক িমূ্পণযরূবপ আত্মিমবপযত িবল গ্রহণ করুন, এিং 

ভ িাবনর প্রবতবনবি মা  ঙ্গাও আমাবক গিইভাবি স্বীকার করুন, গকননা আবম 

ভ িাবনর শ্রীপাদপদ্ম আমার হৃদবয় িারণ কবরবছ। এখন ব্রাহ্মণ-তনয় গপ্রবরত 

তিকই গহাক িা কুহকই গহাক আমাবক দংশন করুন। আমার একমাে 

িািনা গর্, আপনারা িকবল ভ িান শ্রীবিেুর লীলািমূহ কীতয ন করুন । 

তথয – 

 শ্রীভবিরিামৃত বিনু্ধ গ্রবের পূিযবিভা  ৩য় লহরী ১১শ িংখযায় িাবন্তএ 

উদাহরবণ এই গলাকািযটি িৃত হবয়বছ – 

 িাবে – গিাদভর কারণ উপবিত হদেও বচদত্তর অিুব্ধ ভাবদক 

িাবে বদে ।  

 প্রাকৃত গিাদভ র্ার গিাভ নাবহ হয় । (নচ.চ. মিয ২৩)    

বববৃবত –  

 ভ িান শ্রী গ ৌরিুন্দর ভিভাি অঙ্গীকার কবর তাাঁ র িন্নযািলীলার পূবিয 

জননক বিপ্র প্রদত্ত অবভশাপবক আনন্দভবর গ্রহণ কবরবছবলন । (নচুঃচুঃ 

আবদ ১৭.৬৩)  

“সংসার-সুখ গতামার হউক ববনাশ । 

শাপ শুবন মহাপ্রভুর হইে উল্লাস ।।”   

 ১.১৯.১৬ – রাোর ২য় প্রাথভনা: পরবতী েদে 

কৃোসবি, ভিসঙ্গ এবং সবভ  েীদব বমেী ভাব  

 আবম িমস্ত ব্রাহ্মণবদর প্রণবত বনবিদন কবর পুনরায় প্রাথযনা করবছ গর্, র্বদ 

আমাবক আিার এই জ বত জেগ্রহণ করবত হয়, তবি গর্ন অনন্ত ভ িান 

শ্রীকৃবের প্রবত আমার পূণয আিবি থাবক, আবম গর্ন িিযদা তাাঁ র ভিবদর 

িঙ্গ লাভ করবত পাবর এিং িমস্ত জীবির প্রবত গর্ন আমার বমেীভাি থাবক । 
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তাৎপদর্ভর ববদশি বেক – 

 ভি র্বদও কারও শত্রু নন, তথাবপ বতবন অভিবদর িঙ্গ করবত চান  

না । বতবন গকিল ভিবদরই িবঙ্গর অবভলাষ্ী । তা িমূ্পণয স্বাভাবিক 

গকননা িমভািাপন্ন মানুষ্বদর মবিযই গকিল বমেী িম্ভি । মহারাজ 

পরীবিৎ বনবিতভাবি ভ িাবনর কাবছ বফবর র্াবচ্ছবলন, বকন্তু বতবন 

র্বদ ভ িাবনর কাবছ বফবর নাও গর্বতন, বতবন এমন জীিন প্রাথযনা 

কবরবছবলন র্া হবচ্ছ এই জ বতর িিযবেষ্ঠ বিবত । ভ িাবনর শুদ্ধ 

ভবির প্রাথযনা হবচ্ছ- 

‘কীে জে হউক র্থা তুয়া দাি । 

িবহমুযখ ব্রহ্ম জবে নাবহ আশ ।।’ 

 ১.১৯.১৭ – পুদের হাদত রােযভার নযস্ত কদর রাোর 

গঙ্গাতীদর উপদবশন 

িমূ্পণযরূবপ আত্ম-িংর্ত মহারাজ পরীবিৎ তাাঁ র পুবের হাবত রাজযভার নযস্ত 

কবর,  ঙ্গার দবিণ তীবর পূণযমূল কুশািবন উত্তরমুখী হবয় উপবিশন  

করবলন । 

তাৎপদর্ভর ববদশি বেক – 

  ঙ্গাবক িমুদ্র্পত্নী িলা হয় । মূলিহ কুশ বনবমযত আিনবক শুদ্ধ িবল 

বিবিচনা করা হয়, এিং গিই মূলগুবল র্খন উত্তরমুখী হয়, তখন তা 

পবিে িবল বিবিবচত হয় । উত্তর বদবক মুখ কবর িিা পারমাবথযক 

বিবদ্ধলাবভ অতযন্ত অনুকুল । 

 ১.১৯.১৮ – গেবতাদের পুষ্প বৃবষ্ট 

মহারাজ পরীবিৎ র্খন এইভাবি প্রাবয়াপবিশন করবলন, তখন স্বব যর 

গদিতারা তাাঁ র কাবর্যর প্রশংিা কবর পুষ্পিৃবষ্ট করবত লা বলন এিং দনু্দবভ 

িাজাবত লা বলন । 

তাৎপদর্ভর ববদশি বেক – 

 গকউ র্খন ভ িদ্ধাবম বফবর র্ান, তখন গদিতারা অতযন্ত আনবন্দত  

হন । তাাঁ রা ভ িদ্ভিবদর প্রবত িিযদা এতই প্রিন্ন গর্, তাাঁ বদর 

আবিনদবিক শবির দ্বারা িিযবতাভাবি ভ িদ্ভিবদর িাহার্য কবরন 

এিং তাাঁ বদর গিই কার্যকলাবপ ভ িান তাাঁ বদর প্রবত প্রিন্ন হন । ভ িান, 

গদিতা এিং এই পৃবথিীর ভ িদ্ভিবদর মবিয পূণয িহবর্াব তার একটি 

অদৃশয শৃঙ্খল রবয়বছ । 

 ১.১৯.১৯ – ‘সাধু্ “সাধু্ ‘বদে ঋবিদের অনুদমােন 

গিখাবন িমবিত িমস্ত মহবষ্যরা মহারাজ পরীবিবতর িংকবল্পর প্রশংিা 

করবলন এিং ‘িািু’ ‘িািু’ িবল তা অনুবমাদন করবলন । ঋবষ্রা স্বভািতই 

িািারণ মানুষ্বদর কলযাণ িািবন উেুখ, কারণ তাাঁ রা পরবমশ্বর ভ িাবনর 

িমস্ত গুবণ গুণাবিত। তাই তাাঁ রা মহারাজ পরীবিতবক গদবখ অতযন্ত প্রিন্ন 

হবয়বছবলন এিং এই ভাবি িবলবছবলন । 

তাৎপদর্ভর ববদশি বেক – 

 ভবি স্তবর উন্নীত হবল জীবির স্বাভাবিক গিৌন্দর্য িবিযত হয় । 

 এই প্রকার ঋবষ্রা স্বাভাবিকভাবি িািারণ মানুষ্বদর কলযাণ িািবনর 

প্রয়ািী, এিং র্খন তাাঁ রা পরীবিৎ মহারাবজর মবতা ভিবক 

ভ িদ্ভবির পবথ অগ্রির হবত গদবখন, তখন তাাঁ বদর আনবন্দর িীমা 

থাবক না, এিং তাাঁ বদর র্থাশবি আশীিযাদ কবরন । ভ িদ্ভবি এতই 

মঙ্গলজনক গর্, স্বব যর গদিতা, মহবষ্য এমন বক স্বয়ং ভ িান পর্যন্ত 

ভবির প্রবত প্রিন্ন হন, এিং তার ফবল ভবির কাবছ িি বকছু 

মঙ্গলময় হবয় ওবঠ । ভবিমাব য ভবির িমস্ত বিঘ্ন দূর হবয় র্ায় । 

 ১.১৯.২০ – ঋবিরা বেদেন আপনার বসংহাসন তযাগ 

আির্ভেনক নয়  

  (ঋবষ্রা িলবলনুঃ) গহ ভ িান শ্রীকৃবের বনষ্ঠাপরায়ণ অনুিরণকারী পাণু্ড 

িংশীয় রাজবষ্যবদর কুলবতলক! আপবন গর্ পরবমশ্বর ভ িাবনর বনতয িাবন্নিয 

লাবভর জনয িহু রাজাবদর রাজমুকুবে গশাবভত আপনার বিংহািন পবরতযা  

কবরবছন, তাবত আির্য হওয়ার বকছু গনই । 

তাৎপদর্ভর ববদশি বেক – 

 রাবের প্রশািবনক পবদ অবিবষ্ঠত মূখয রাজনীবতবিবদরা মবন কবর গর্, 

তাবদর গিই অিায়ী পদটি হবচ্ছ জীিবনর িিযবেষ্ঠ প্রাবি, এিং তাই 

তারা তাবদর জীিবনর অবন্তম িময় পর্যন্ত গিই পদ আাঁকবড় িবর থাবক । 

তারা জাবন না গর্, জীিবনর িববয চ্চ প্রাবি হবচ্ছ মুবি লাভ কবর 

ভ িদ্ধাবম ভ িাবনর বনতয পাষ্যদত্ব লাভ করা । 

 ভ িাবনর ভিরা কখবনা জড়জা বতক জীিবনর জাাঁ কজমবকর দ্বারা 

গমাবহত হন না, পিান্তবর তাাঁ রা জড় জ বতর মাবয়ক, অবনতয 

িস্তুিমূবহর প্রবত অনািি গথবক বনরবপিভাবি জীিন র্াপন কবরন । 

 ১.১৯.২১ – পরীবিদতর ভগবদ্ধাদম প্রতযাবতভ ন পর্ভে 

ঋবিদের গসখাদন অবিান করার সংকল্প 

  র্তিণ পর্যন্ত ভ িাবনর গেষ্ঠ ভি মহারাজ পরীবিৎ িমস্ত জড় কলুষ্ 

এিং িিয প্রকার গশাক গথবক পূণযরূবপ মুি হবয় পরম িাবম বফবর না র্ান, 

ততিণ পর্যন্ত আমরা িকবল এখাবন প্রতীিা করি । 

শ্রীে প্রভুপাে প্রেত্ত শীিভক – পাণ্ডিবদর কাবজর প্রশংিা  

তাৎপদর্ভর ববদশি বেক – 

 ভ িাবনর গকানও মহান ভি র্খন এই জ ত গথবক চবল র্ান, তখন 

গশাক করা উবচত নয়, গকননা ভ িদ্ভি ভ িদ্ধাবম ভ িাবনর কাবছ 

বফবর র্ান । তবি দুঃবখর বিষ্য় হবচ্ছ গর্, এই রকম একজন মহান ভি 

আমাবদর দৃবষ্টপবথর অন্তরাবল চবল র্ান । আমাবদর এই জড় চিুর দ্বারা 

ভ িৎ দশযন গর্মন বিরল, ভ িাবনর মহান ভিবদর দশযনও গতমন 

বিরল । তাই মহবষ্যরা বির কবরবছবলন গর্, পরীবিৎ মহারাবজর অবন্তম 

িময় পর্যন্ত তাাঁ রা গিখাবন প্রতীিা করবিন । 

 ১.১৯.২২ – পরীবিদতর ভগবদ্ধাদম প্রতযাবতভ ন পর্ভে 

ঋবিদের গসখাদন অবিান করার সংকল্প - 
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তাৎপদর্ভর ববদশি বেক – 

 ঋবষ্রা র্া িবলবছবলন তা অতযন্ত শ্রুবতমিুর,  ম্ভীর অথযপূণয এিং 

পূণযরূবপ িতয বছল । তাই তা শুবন মহারাজ পরীবিৎ শ্রীকৃবের 

কার্যকলাপ গশানিার অবভলাবষ্ গিই মহবষ্যবদর অবভনন্দন জাবনবয় 

িলবত লা বলন । 

 ১.১৯.২৩ – ঋবিদের স্বভাব – অপদরর প্রবত অনুগ্রহ 

রাজা িলবলন- গহ মহবষ্য ণ! আপনারা িকবল অতযন্ত কৃপাপরিশ হবয় 

ব্রহ্মাবণ্ডর িমস্ত বদক গথবক এখাবন এবিবছন । আপনারা িকবল বেভুিবনর 

ঊববয  (িতযবলাবক) বিরাজমান মূবতয মান গিদিমূবহর মবতা । গকননা অপবরর 

প্রবত অনুগ্রহ করাই আপনাবদর স্বভাি, এিং তা ছাড়া এই জীিবন অথিা 

পরিতী জীিবন আপনাবদর গকান স্বাথয গনই । 

তাৎপদর্ভর ববদশি বেক – 

 জড় জ বতর িমস্ত গুণগুবল (ভ িাবনর গুবণর শতকরা ৭৮ ভা  

পর্যন্ত) জড়া শবির দ্বারা আচ্ছন্ন, ঠিক গর্মন কখবনা কখবনা িূর্য 

গমবঘর দ্বারা আচ্ছাবদত হবয় পবড় । িূবর্যর স্বাভাবিক দীবির তুলনায় 

আচ্ছাবদত িূবর্যর শবি গর্মন অতযন্ত িীণ, গতমনই জড় জ বতর 

িন্ধবন আিদ্ধ জীিবদর মবিয গিই িমস্ত গুণগুবল প্রায় লুি হবয় র্ায় । 

 এই জড় জ বত তাাঁ বদর ঈবিত বকছু গনই, এিং বচেয় জ বত তাাঁ রা 

স্বয়ংিমূ্পণয । তা হবল তাাঁ রা এই জড় জ বত আবিন গকন ? ভ িাবনর 

আবদবশ, অিুঃপবতত জীিবদর উদ্ধার করার জনয, তাাঁ রা বিবভন্ন 

গ্রহবলাবক অিতরণ কবরন ।  

 জড় জ বত দদয শাগ্রস্ত মায়াচ্ছন্ন জীিবদর পুনরুদ্ধার করা ছাড়া তাাঁ বদর 

আর বকছুই করণীয় গনই । 

 ১.১৯.২৪ – পরীবিদতর প্রশ্ন 

গহ বিশ্বািভাজন ব্রাহ্মণ ণ ! আবম এখন আপনাবদর কাবছ আমার আিন্ন 

কতয িয িম্ববন্ধ বজজ্ঞািা করবছ । দয়া কবর, র্থার্থভাবি বিচার কবর আমাবক 

িলুন, িমস্ত পবরবিবতবত প্রবতটি মানুবষ্র, বিবশষ্ কবর গর্ মানুষ্ মরবণােুখ, 

তার অিশয কতয িয বক । 

শ্রীে প্রভুপাে প্রেত্ত শীিভক – মানুবষ্র অিশয কতয িয  

তাৎপদর্ভর ববদশি বেক – 

 এই গলাবক বিজ্ঞ মহবষ্যবদর কাবছ মহারাজ দটি প্রশ্ন উপিাপন  

কবরবছন ।  

1. প্রথম প্রশ্নটি হবচ্ছ িিয অিিায় প্রবতটি মানুবষ্র বক কতয িয, 

2. বদ্বতীয় প্রশ্নটি, মরবণােুখ মানুবষ্র অিশয কতয িয বক ?  

 এই দটি প্রবশ্নর মবিয মরবণােুখ মানুষ্টি িম্ববন্ধ প্রশ্নটি িি চাইবত 

গুরুত্বপূণয, গকননা প্রবতটি মানুষ্ই মরণশীল-হয় এখনই, নয় একশ িছর 

পবর । মানুবষ্র আয় ু কতবদন গিই প্রশ্নটি বনরথযক, বকন্তু মরণাপন্ন 

মানুবষ্র বক কতয িয, তা অতযন্ত গুরুত্বপূণয । 

 মহারাজ পরীবিৎ এই প্রশ্ন দটিই শুকবদি গ াস্বমীর আ মবনর ঠিক 

পবর কবরবছবলন, এিং বিবশষ্ কবর িমগ্র শ্রীমদ্ভা িবত, বদ্বতীয় স্কন্ধ 

গথবক শুরু কবর দ্বাদশ স্কন্ধ পর্যন্ত, এই প্রশ্ন দটিরই আবলাচনা করা 

হবয়বছ । 

২৫-২৮ - সভায় শুকদেব গগাস্বামীর আগমন  

 ১.১৯.২৫ – শুকদেব গগাস্বামীর আগমন ও বাবহযক গবশ 

তখন িযািবদবির শবিমান পুে র্দৃচ্ছক্রবম পৃবথিী পর্যেন করবত করবত 

গিখাবন এবি উপবিত হবলন । বতবন বছবলন িবহবিযষ্বয় উদািীন, গকান 

আেম বিবশবষ্র বচহ্নবিহীন, আত্মারাম এিং অিিূত গিশিারী। তাাঁ বক পা ল 

গভবি নারী ও িালবকরা গিষ্টন কবরবছল । 

তাৎপদর্ভর ববদশি বেক – 

  ‘ভ িান’ শব্দটি কখবনা কখবনা শুকবদি গ াস্বামীর মবতা ভ িাবনর 

মহান্ ভিবদর গিবে প্রবয়া  করা হয় । এই প্রকার মুি পুরুবষ্রা 

জা বতক বিষ্বয় উদািীন । গকননা তাাঁ রা ভ িদ্ভবির প্রভাবি আত্মতৃি। 

 ঔপচাবরক বিবি তাাঁ বদরই জনয আিশযক, র্াাঁ রা িমূ্পণযরূবপ গমাি লাভ 

করবত চান, বকন্তু শ্রীল শুকবদি গ াস্বামী তাাঁ র বপতার কৃপায় গিই স্তবর 

ইবতমবিযই অবিবষ্ঠত বছবলন । 

 পরীবিৎ মহারাবজর প্রশ্ন গথবক গিাঝা র্ায় গর্, গিখাবন িমবিত 

মহবষ্যরা তাাঁ র কতয িয িম্ববন্ধ একমত হবত পাবরনবন । 

 বচবকৎিকবদর মবিয গর্মন কখবনা কখবনা মতবভদ হয়, গতমনই 

ঋবষ্বদর মবিযও বনরামবয়র বিবভন্ন পো িম্ববন্ধ মতবভদ হয় ।  

সারাথভ েশীনী –  

 ‘তে’ – িকল মুবন বণর মবিয র্া , গর্া , তপিযা, দানাবদর 

িযিিাবিষ্বয় একমবতর অভাি হবল তখনই গিখাবন শুকবদি 

গ াস্বামীর আ মন হল ।  

 ১.১৯.২৬ – শুকদেব গগাস্বামীর গেহদসৌষ্ঠব 

িযািবদবির গিই পুবের িয়ি বছল গষ্াল িছর । তাাঁ র চরণ, হাত, জঙ্ঘা, িাহু, 

স্কন্ধ, কবপাল এিং গদবহর অনযানয িমস্ত অঙ্গগুবল অতযন্ত িুন্দরভাবি  ঠিত 

বছল । তাাঁ র গচাখ দটি বছল অতযন্ত িুন্দর ও আকণয বিসৃ্তত, তাাঁ র নাবিকা বছল 

উন্নত এিং কান দটি বছল ঠিক এক মাবপর । তাাঁ র মুখমণ্ডল বছল অতযন্ত 

আকষ্যণীয়, এিং তাাঁ র কণ্ঠবদশ বছল অতযন্ত িু ঠিত এিং শবঙ্খর মবতা   

িুন্দর । 

তাৎপদর্ভর ববদশি বেক – 

 েদ্ধাস্পদ িযবিবদর িণযনা চরণ গথবক শুরু করা হয়, এিং গিই 

বচরাচবরত িম্মানজনক প্রথা শুকবদি গ াস্বামীর গিবেও পালন করা 

হবয়বছল ।  

 মানুষ্বক িম্মান করা হয় তাাঁ র িয়বির জনয নয়, তাাঁ র কবমযর জনয । 

িয়বি প্রিীণ না হবলও গকউ তাাঁ র অবভজ্ঞতায় প্রিীণ হবত পাবরন । 

 ১.১৯.২৭- ঐ  

তাাঁ র কবণ্ঠর অিুঃভাব র অবিত মাংবির দ্বারা আিৃত, িিিল বিশাল িমুন্নত, 

নাবভমণ্ডল  ভীর আিবতয র মবতা, উদর বেিলী গরখায় অবঙ্কত । তাাঁ র িাহুরু্ ল 
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দীঘয এিং কুবিত গকশদাম তাাঁ র িুন্দর মুখমণ্ডবলর উপর ইতস্তত বিকীণয । 

বদকিমূহই তাাঁ র িে এিং তাাঁ র অঙ্গকাবন্ত অমবরাত্তম শ্রীকৃবের মবতা অবত 

রমণীয় । 

তাৎপদর্ভর ববদশি বেক – 

 তাাঁ র গদহবিৌষ্ঠি গথবক গিাঝা ব বয়বছল গর্, বতবন িািারণ মানুষ্বদর 

গথবক বভন্ন ।  

 িািারণ লিণ, এিং িামুবদ্র্ক (Physiognomical)  ণনা অনুিাবর 

গিগুবল মহাপুরুষ্বদর লিণ । তাাঁ র অঙ্গকাবন্ত বছল ভ িান শ্রীকৃবের 

মবতা, বর্বন হবচ্ছন িমস্ত গদিতা এিং জীবিবদর মবিয িিযবেষ্ঠ । 

 ১.১৯.২৮ – সমদবত মহবিভগণ কতৃভ ক শুকদেবদক 

সম্মান প্রেশভন 

তাাঁ র অঙ্গকাবন্ত শযামিণয এিং নিবর্ৌিনজবনত অতযন্ত িুন্দর । তাাঁ র গদবহর 

গিৌন্দর্য এিং মিুর হাবি রমণীবদর কাবছ রমণীয় বছল । র্বদও বতবন তাাঁ র 

স্বাভাবিক মবহমা লুকািার গচষ্টা কবরবছবলন, বকন্তু গিখাবন উপবিত মহবষ্যরা 

বছবলন গদবহর লিণ বিচাবর পেু, এিং তাই তাাঁ বক এক মহাপুরুষ্রূবপ 

বচনবত গপবর তাাঁ রা তাাঁ বদর আিন গথবক উবঠ দাাঁ বড়বয় তাাঁ বক িম্মান প্রদশযন 

করবলন । 

২৯-৩১ - পরীবিৎ মহারাে কতৃভ ক শুকদেব 

গগাস্বামীদক স্বাগত জ্ঞাপন  

 ১.১৯.২৯ – পরীবিৎ কতৃভ ক শুকদেবদক শ্রদ্ধা এবং 

গশ্রষ্ঠ আসন প্রোন কদর স্বাগত োনাদনা 

মহারাজ পরীবিৎ, বর্বন শ্রীবিেু কতৃয ক রবিত হওয়ার ফবল, বিেুরাত নাবম 

পবরবচত, অিনতমস্তবক তাাঁ র মুখয অবতবথ শুকবদি গ াস্বামীবক স্বা ত 

জানাবলন। তখন শুকবদবির অনু ামী বনবিযাি িালক-িাবলকারা দূবর পলায়ন 

করল। শুকবদি গ াস্বামী িকবলর েদ্ধা গ্রহণ কবর গেষ্ঠ আিবন উপবিশন 

করবলন । 

তাৎপদর্ভর ববদশি বেক – 

 গিই িভায় র্খন শুকবদি গ াস্বামী এবি উপবিত হবলন, তখন শ্রীল 

িযািবদি, নারদ মুবন এিং অনয কবয়কজন িযতীত িকবলই তাাঁ বদর 

আিন গথবক উবঠ দাাঁ বড়বয়বছবলন । 

 শুকবদি গ াস্বামীও প্রতযবভিাদন জাবনবয় কাউবক আবলঙ্গন 

কবরবছবলন, কারও করমদয ন কবরবছবলন, কারও প্রবত ঈষ্ৎ মাথা 

ঝুাঁ বকবয়বছবলন এিং তাাঁ র বপতা ও নারদ মুবনবক প্রণাম কবরবছবলন । 

তখন তাাঁ বক গিই িভায় মুখয আিন প্রদান করা হবয়বছল । 

 ১.১৯.৩০ – শুকদেবদক গকন্দ্র কদর সভার অপূবভ  গশাভা 

 গিই িভায় ব্রহ্মবষ্, রাজবষ্য এিং গদিবষ্যিমূবহ পবরিৃত হবয় মহা িীর্যিান 

শুকবদি তখন গ্রহ-নিে-তারকারাবজবত পবরবিবষ্টত চবন্দ্রর মবতা অবত 

অপূিয গশাভা িারণ কবরবছবলন । 

তাৎপদর্ভর ববদশি বেক – 

 শুকবদি গ াস্বামী ব্রহ্মবষ্য বছবলন না, রাজবষ্য অথিা গদিবষ্য বছবলন না, 

অথিা বতবন নারদ, িযাি িা পরশুরাবমর মবতা ভ িাবনর অিতারও 

বছবলন না, তথাবপ বতবন গিখাবন িবিযাচ্চ িম্মান লাভ কবরবছবলন । তা 

গথবক গিাঝা র্ায় গর্, এই জ বত ভ িাবন ভি ভ িাবনর গথবকও 

অবিক িম্মান প্রাি হন । তাই শুকবদি গ াস্বামীর মবতা ভবির মবহমা 

কখনও কম কবর গদখা উবচত নয় । 

 ১.১৯.৩১ – শুকদেবদক প্রবনপাদতর পর পরীবিদতর 

ববনম্র পবরপ্রশ্ন 

তখন মুবনির শুকবদি গ াস্বামী প্রশান্ত বচবত্ত উপবিশন করবলন । তাাঁ র িুবদ্ধ 

বছল অতযন্ত তীক্ষ্ণ এিং বতবন বনুঃিংবকাবচ িমস্ত প্রবশ্নর উত্তর বদবত প্রস্তুত 

বছবলন । পরম ভা িত মহারাজ পরীবিৎ তখন তাাঁ র কাবছ এবি তাাঁ বক 

অিনতমস্তবক প্রণবত বনবিদন করবলন এিং হাত গজাড় কবর িমুিুর িচবন 

তাাঁ বক প্রশ্ন করবত লা বলন । 

তাৎপদর্ভর ববদশি বেক – 

 শ্রীশুকবদবির কাবছ প্রশ্ন করার গর্ মুদ্র্া পরীবিৎ মহারাজ এখাবন 

অিলম্বন কবরবছন, তা র্থার্থভাবি শােবিবহত । শাবে বনবদয শ গদওয়া 

হবয়বছ গর্, বদিয জ্ঞান লাবভর জনয অতযন্ত বিনীতভাবি িদ্গুরুর 

িমীপিতী হবত হয় । 

 গুরু এিং বশষ্য উভবয়ই, র্থা শ্রীশুকবদি গ াস্বামী এিং মহারাজ 

পরীবিৎ শ্রীমদ্ভা িবতর মািযবম বিবদ্ধপ্রাি হবয়বছবলন । 

৩২-৪০ – কৃতজ্ঞ পরীবিৎ মহারাদের শুকদেব 

গগাস্বামীর বনকট বেজ্ঞাসা 

 ১.১৯.৩২ – পরীবিৎ কতৃভ ক শুকদেব গগাস্বামীর মবহমা 

বণভনা  

ভা যিান রাজা পরীবিৎ িলবলন- গহ ব্রাহ্মণ! আপবন কৃপা কবর আমার 

অবতবথরূবপ উপবিত হবয় আমাবদর তীবথযর মবতা পবিে কবরবছন । আপনার 

কৃপায় আমরা অবর্া য িবেয় হওয়া িবেও ভিবদর গিিা করার গর্া যতা 

অজয ন কবরবছ । 

তাৎপদর্ভর ববদশি বেক – 

 গর্ িমস্ত ভি ভ িদ্ধাবম বফবর গর্বত চান, তাাঁ বদর দটি িস্তু 

বিবশষ্ভাবি িজয ন করবত হয় – বিষ্য়ীিঙ্গ এিং েীিঙ্গ । তাই শুকবদি 

গ াস্বামীর মবতা ভিরা কখনও রাজা দশযন করবত চান না । মহারাজ 

পরীবিবতর কথা অিশয আলাদা বছল । রাজা হওয়া িবেও বতবন বছবলন 

এক মহান ভি এিং তাই শুকবদি গ াস্বামী তাাঁ র জীিবনর অবন্তম 

িমবয় তাাঁ র কাবছ এবিবছবলন । 

 ১.১৯.৩৩ – শুদ্ধভিদের আগমদন গৃহদির পরম মঙ্গে 

গকিলমাে আপনাবক িরণ করার ফবল আমাবদর  ৃহ তৎিণাৎ পবিে হবয় 

র্ায়, অতএি আপনাবক দশযন, স্পশযন, পাদ প্রিালন এিং  ৃবহ আিনাবদ দান 

করার ফবল গর্ বক লাভ হয়, তা গক িণযনা করবত পাবর ! 
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তাৎপদর্ভর ববদশি বেক – 

 িলা হয় গর্, পাপীরা তীথযিাবন ব বয় তাবদর পাপ গছবড় আবি । বকন্তু 

মহাত্মাবদর উপবিবতর ফবল গিই িবিত পাপ গশািন হবয় র্ায় । 

এইভাবি এখাবন উপবিত ভি এিং মহাত্মাবদর কৃপায় তীথযিানগুবল 

িিযদাই পবিে থাবক । 

 তাই পুণযিান মহাত্মাবদর  ৃহিবদর  ৃবহ র্াওয়ার গকানও িযবি ত স্বাথয 

গনই, বকন্তু তাাঁ রা তাবদর  ৃবহ র্ান গকিলমাে তাবদর  ৃহ পবিে করার 

জনয, এিং তাই র্খন এই প্রকার মহাত্মা এিং ঋবষ্রা তাাঁ বদর  ৃবহ 

আবিন, তখন  ৃহিবদর  ভীর কৃতজ্ঞতা অনুভি করা উবচত । 

 তাই শাবে বনবদয শ গদওয়া হবয়বছ গর্, গকানও  ৃহি র্বদ মহাত্মাবক 

দশযন কবর প্রীবত বনবিদন না কবর, তা হবল তাবক গিই মহা অপরাবির 

প্রায়বিত্ত স্বরূপ িারাবদন উপিাি থাকবত হয় । 

 ১.১৯.৩৪ – শুদ্ধভিদের েশভন প্রভাব  

গহ মহাবর্া ী! বিেুর িাবন্নিয মােই গর্মন অিুবররা বিনাশ প্রাি হয়, গতমনই 

আপনার দশযন মােই জীবির মহা পাতকিমূহ তৎিণাৎ নাশ প্রাি হয় । 

তাৎপদর্ভর ববদশি বেক – 

 দই প্রকার মানুষ্ রবয়বছ, র্থা – নাবস্তক এিং ভ িদ্ভি । ভ িদ্ভবিরা 

গর্বহতু বদিয গুণািলী প্রকাশ কবরন, তাই তাাঁ বদর িলা হয় িুর, আর 

র্ারা ভ িাবন বিশ্বাি কবর না, তাবদর িলা হয় অিুর । 

 কবথত আবছ গর্, ভ িাবনর বদিয নাম উচ্চাবরত হবলই ভূবতরা আর 

গিখাবন থাকবত পাবর না । মহাত্মা এিং ভ িদ্ভবিরা হবচ্ছন ভ িাবনর 

পবরকর, এিং তাাঁ বদর উপবিবতর ফবলই তৎিণাৎ ভূতিদৃশ িমস্ত পাপ 

নষ্ট হবয় র্ায় । 

 ১.১৯.৩৫ – ভগবান তাাঁ র ভদির পবরবারদক রিা কদরন 

পাণ্ডিবদর অতযন্ত বপ্রয় ভ িান শ্রীকৃে, তাাঁ র ভাইবদর প্রীবত িম্পাদবনর জনয 

আমাবক তাাঁ র আত্মীয়রূবপ স্বীকার কবরবছন । 

তাৎপদর্ভর ববদশি বেক – 

 ভ িাবনর বিশুদ্ধ এিং অননয ভি বিষ্য়ািি মানুষ্বদর গথবকও 

অবিক দিতার িবঙ্গ তাাঁ বদর পবরিাবরর গিিা কবরন । 

 ভ িদ্ভিবদর আত্মীয়-স্বজনবদর ভ িান বিবশষ্ভাবি রিা কবরন, 

র্বদও গিই িমস্ত আত্মীয়-স্বজবনরা ভ িদ্ভি নাও হবত পাবর । 

 গকিলমাে প্রহ্লাদ মহারাবজর বপতা হওয়ার ফবল বহরণযকবশপু মুবি 

লাভ কবরবছল । 

 ভ িান ভিবদর প্রবত এতই কৃপাময় গর্, বতবন তাবদর পবরিাবরর 

িদিযবদর িিযবতাভাবি রিা কবরন, এমন বক ভ িদ্ভি র্বদ ভ িাবনর 

গিিা করার জনয তাাঁ র আত্মীয় স্বজনবদর গছবড় চবলও র্ান, তিুও 

তাাঁ বক তাবদর জনয দবিন্তা করবত হয় না । 

 ১.১৯.৩৬ – ভগবাদনর কৃপায়ই শুদ্ধভদির েশভন োভ সম্ভব 

তা না হবল বক আমাবদর মবতা পাবপষ্ঠ মানুষ্ কখনও এই আিন্ন মৃতুযকাবল 

আপনার দশযন লাভ করবত পারত? গকননা আপনার মবতা মহাপুরুবষ্রা 

আপনাবদর পবরচয় গ াপন গরবখ অদৃশযভাবি বিচরণ কবরন । 

 ১.১৯.৩৭ – শুকদেব গগাস্বামীর বনকট পরীবিদতর প্রশ্ন 

- মরণাপি মানুদির কতভ বয বক ? 

আপবন পরম গর্া ী এিং ভিবদরও গুরু । তাই আবম আপনার কাবছ প্রাথযনা 

করবছ আপবন িকবলর, এিং বিবশষ্ কবর গর্-মানুবষ্র মৃতুয আিন্ন, তার 

বিবদ্ধলাবভর পো প্রদশযন করুন । 

তাৎপদর্ভর ববদশি বেক – 

 র্তিণ পর্যন্ত মানুষ্ জীিবনর পরম উবেশয িািবনর জনয িযাকুল না 

হয়, ততিণ পর্যন্ত িদ্গুরুর শরণা ত হওয়ার অিশযকতা থাবক না । 

গুরু গকানও  ৃহবির অলঙ্কার নন । 

 মহারাজ পরীবিৎ বছবলন আদশয বশষ্য, গকননা বতবন িকবলর জনয, 

বিবশষ্ কবর মরণাপন্ন মানুষ্বদর কতয িয িম্ববন্ধ পবরপ্রশ্ন কবরবছবলন । 

মহারাজ পরীবিবতর প্রশ্নগুবলর বভবত্তবতই শ্রীমদ্ভা িবতর মূল বিদ্ধান্ত 

বনণীত হবয়বছ । 

 ১.১৯.৩৮ – মানুদির বক করা উবচত এবং বক অনুবচত 

দয়া কবর আমাবক িলুন মানুবষ্র বক েিণ করা উবচত, কীতয ন করা উবচত, 

িরণ করা উবচত এিং ভজন করা উবচত, আর তার র্া করা উবচত নয়, তাও 

আমাবক কৃপা কবর িলুন । 

 ১.১৯.৩৯ – সাধু্ও গৃহদির আোন প্রোন 

গহ মহাবতজস্বী ব্রাহ্মণ! আপনার দশযন অতযন্ত দলযভ । গশানা র্ায় গর্, গর্ 

িমবয়র মবিয একটি  াভী গদাহন করা র্ায়, আপবন ততিণও গকানও 

 ৃহবির  ৃবহ অিিান কবরন না । 

তাৎপদর্ভর ববদশি বেক – 

 আিবির খাাঁ টি দি একজন পবরণত িয়স্ক মানুবষ্র গদহ িারবণর িমস্ত 

উপাদনগুবল িরিরাহ কবর, এিং ঋবষ্রা তাাঁ বদর জীিন িারবণর জনয 

গকিল দি গ্রহণ কবরন । 

  ৃহিবদর কতয িয হবচ্ছ বশশুবদর মবতা িািু-িন্তবদর ভরণবপাষ্ণ করা । 

  ৃহিবদরও র্বথষ্ট িুবদ্ধমান হওয়া উবচত র্াবত তাাঁ রা অবতবথরূবপ 

আ ত মহাত্মাবদর কাছ গথবক পারমাবথযক উপবদশ গ্রহণ কবরন । 

িাজাবর র্া পাওয়া র্ায় গিই রকম গকান িস্তু মূবখযর মবতা িািুর কাবছ 

প্রাথযনা না করাই  ৃহিবদর উবচত । এইভাবি িািু এিং  ৃহিবদর মবিয 

পারস্পবরক আদান প্রদান হওয়া উবচত । 

 ১.১৯.৪০ – শুকদেব গগাস্বামীর উত্তর প্রোন 

শ্রীিূত গ াস্বামী িলবলন, রাজা পরীবিৎ মিুর িম্ভাষ্বণ এইভাবি প্রশ্ন করার 

পর, গিই িমযজ্ঞ মহাপুরুষ্, ভ িান িযািনন্দন শুকবদি উত্তর বদবত শুরু 

করবলন । 

 


