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 ১.৭.১৮ – ভীত অশ্বত্থামার পোিন ................................... 9 

 ১.৭.১৯ – য়নরূপাি অশ্বথামার ব্রহ্ময়র্র অস্ত্র প্রদিাদগর য়নণশি ........ 9 

 ১.৭.২০ – অস্ত্রপ্রদিাদগর প্রস্তুয়ত ...................................... 9 

 ১.৭.২১ – অসহাি অজুশ দনর শ্রীকত ষ্ণদক সদবাধ্ন ..................... 9 

(২২-২৬) - শ্রীকত দষ্ণর প্রয়ত অজুশ দনর প্রাথশনা .................................... 9 

 ১.৭.২২ – শ্রীকত ষ্ণই সকদের একমাত্র আশ্রি ......................... 9 

 ১.৭.২৩ – শ্রীকত ষ্ণই আয়ে পুরুি ভগবান ............................. 9 

 ১.৭.২৪ – জগৎ-য়র্ক্ষক শ্রীকত ষ্ণ - .................................... 9 

 ১.৭.২৫ – শ্রীকত দষ্ণর অবতরদণর কারণ - ............................. 9 

 ১.৭.২৬ – বতশ মান সমসযা - ........................................ 10 

(২৭-২৮) - শ্রীকত দষ্ণর প্রতুযত্তর - এটি অশ্বত্থামার কার্শ । শতামার অস্ত্র দ্বারা তা 

প্রয়তহত কর ..................................................................... 10 

 ১.৭.২৭ – আততািীর পয়রচি ....................................... 10 

 ১.৭.২৮ – অজুশ নদক ব্রহ্ময়র্র প্রয়তহত করার উপাি য়নদেশ র্ ....... 10 

(২৯-৩৪) - অজুশ ন কততশ ক অশ্বত্থামার বন্ধন .................................... 10 

 ১.৭.২৯ – অজুশ ন কততশ ক কত ষ্ণআজ্ঞা পােন ও স্বীি অস্ত্র প্রদিাগ ... 10 

 ১.৭.৩০ – দুটি ব্রহ্ময়র্র অদস্ত্রর সংঘদিশর ফে ...................... 10 

 ১.৭.৩১ – য়ত্রভুবদনর সমস্ত অয়ধ্বাসীদের শসই তাপ অনুভব ...... 10 

 ১.৭.৩২ – অজুশ নকততশ ক উভি অস্ত্র সংবরণ......................... 10 

 ১.৭.৩৩ – য়ক্ষপ্ত অজুশ ন কততশ ক অশ্বথামার বন্ধন .................... 10 

 ১.৭.৩৪ – কু্রদ্ধ অজুশ নদক শ্রীকত দষ্ণর উপদের্ ...................... 10 

(৩৫-৫৮) -  অশ্বত্থামা বধ্ য়বিদি বাে ............................................. 11 

(৩৫-৩৯) - অশ্বত্থামা বদধ্র প্রস্থাদব কত দষ্ণর সমথশন .......................... 11 

 ১.৭.৩৫ – ক্ষমার অদর্াগয অশ্বথামাদক বধ্ কর .................... 11 

 ১.৭.৩৬ – অক্ষম র্ত্রুদক ধ্ায়মশক বযয়ি বধ্ কদরন না ............. 11 

 ১.৭.৩৭ – তার মঙ্গদের জনযই তাদক হতযা করা উয়চত ........... 11 

 ১.৭.৩৮ – অজুশ দনর প্রয়তজ্ঞা স্মরণ করাদনা ........................ 11 

 ১.৭.৩৯ – স্বীি প্রভুর অনয়ভদপ্রতকারী এদক বধ্ কর .............. 11 

(৪০-৪১) - কত দষ্ণর পরীক্ষাি অজুশ ন উত্তীণশ .................................... 11 

 ১.৭.৪০ – পুত্রহন্তা হদেও গুরুপুত্র হতযাি ধ্মশয়নষ্ঠ অজুশ দনর না .... 11 

 ১.৭.৪১ – অজুশ ন কততশ ক অশ্বত্থামাদক শরৌপেীর য়নকট সমপশণ...... 11 

(৪২-৪৮) - শর্াভন-চয়রতা ও েিারশ  শরৌপেী কততশ ক অশ্বত্থামা বদধ্র য়বপদক্ষ 

রু্য়ি প্রের্শন ..................................................................... 12 

 ১.৭.৪২ – েিারশ  শরৌপেী কততশ ক অদধ্াবেন গুরুপুত্রদক প্রণাম ..... 12 

 ১.৭.৪৩ – অশ্বত্থামাদক বন্ধন মুিকরদত শরৌপেীর উয়ি.......... 12 



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

 

 ১.৭.৪৪ – অজুশ নদক তাাঁ র উপর গুরুকত পার কথা স্মরণ করাদনা .... 12 

 ১.৭.৪৫ – গুরুপুত্র গুরুদেদবরই প্রকার্, গুরুমাতাও জীয়বতা ...... 12 

 ১.৭.৪৬ – গুরুকুেদক দুুঃখ্ না য়েদত সতকশ  ....................... 12 

 ১.৭.৪৭ – মাতত  সহমমীতা ........................................... 12 

 ১.৭.৪৮ – ব্রাহ্মণকুদের শক্রাধ্ ...................................... 12 

(৪৯-৫১) - শরৌপেীর রু্য়ির সাদথ সমথশন ও য়বমত ........................... 12 

 ১.৭.৪৯ – রু্য়ধ্য়ষ্ঠর সমথশন ........................................... 12 

 ১.৭.৫০ – সকদের সহমত ......................................... 12 

 ১.৭.৫১ – ভীদমর য়দ্বমত ............................................ 12 

(৫২-৫৮) - অশ্বত্থামার মস্তদকর ময়ণ ও শকর্ য়িন্ন কদর অজুশ ন কততশ ক 

য়বদরাধ্াত্ম্ক য়নদেশ দর্র সমাধ্ান .................................................. 12 

 ১.৭.৫২ – সকদের কথা শুদন মতদু শহদস ভগবাদনর বাণী .......... 12 

 ১.৭.৫৩-৫৪ – শ্রীকত দষ্ণর অশ্বত্থামা বদধ্ সমথশন .................... 13 

 ১.৭.৫৫ –  ভগবাৎ-য়নদেশ র্ হৃেিঙ্গম কদর অজুশ ন কততশ ক অশ্বত্থামার 

মস্তদকর ময়ণ শিেন ............................................................. 13 

 ১.৭.৫৬ – েীয়প্তহীন ও শতদজাহীন অশ্বত্থামার বন্ধনমুয়ি .......... 13 

 ১.৭.৫৭ – ব্রহ্মবনু্ধর উপরু্ি র্ায়স্ত – ............................... 13 

 ১.৭.৫৮ – মততদের সৎকার – ....................................... 13 

 



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

 

১ম স্কন্ধ ৭ম অধ্যাি  

 

(১-৭) -
বযাসদেদবর ের্শন 
ও শ্রীমদ্ভাগবদতর 

মাহাত্ম্য 

(১-৩) - বযাসদেব সম্পদকশ  শর্ৌণক ঋয়ির প্রশ্ন এবং সূত শগাস্বামীর উত্তর 

(৪-৭) - বযাসদেব কততশ ক ভগবান, মািা এবং দুেশ র্াগ্রস্থ জীবদক ের্শন এবং তাাঁ দের 
উদ্ধাদরর একমাত্র উপাি ভয়ি হওিাি শ্রীমদ্ভাগবত রচনা 

(৮-১১) - বযাসদেব 
কততশ ক শুকদেবদক 

শ্রীমদ্ভাগবত 
য়র্ক্ষাোন 

(৮-৯) - ইয়তমদধ্যই য়নবত য়ত্ত মাদগশ রত আত্ম্ারাম শুকদেব শগাস্বামী শকন 
শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যিন কদরয়িদেন   

(১০-১১) - এমনয়ক আত্ম্ারাদমরাও ভগবদ্ভয়িদত আকত ষ্ট হন ।                  
উোহরণ - শুকদেব শগাস্বামী 

(১২-১৬) - মতত 
পাণ্ডব-পুত্রদের 

জনয শর্াক 

(১২-১৪) - অশ্বত্থামা কততশ ক শরৌপেীর পুত্রগদণর হতযা  

(১৫-১৬) - শরৌপেীর শর্াক 

(১৭-৩৪) - অজুশ ন
কততশ ক অশ্বত্থামার 

বন্ধন 

(১৭-২১) - অশ্বত্থামা কততশ ক ব্রহ্মাস্ত্র য়নদক্ষপণ 

(২২-২৬) - শ্রীকত দষ্ণর প্রয়ত অজুশ দনর প্রাথশনা  

(২৭-২৮) - শ্রীকত দষ্ণর প্রতুযত্তর - এটি অশ্বত্থামার কার্শ । শতামার অস্ত্র দ্বারা তা 
প্রয়তহত কর 

(২৯-৩৪) - অজুশ ন কততশ ক অশ্বত্থামার বন্ধন 

(৩৫-৫৮) -
অশ্বত্থামা বধ্ য়বিদি 

বাে 

(৩৫-৩৯) - অশ্বত্থামা বদধ্র প্রস্থাদব কত দষ্ণর সমথশন 

(৪০-৪১) - কত দষ্ণর পরীক্ষাি অজুশ ন উত্তীণশ  

(৪২-৪৮) - শর্াভন-চয়রতা ও েিারশ  শরৌপেী কততশ ক অশ্বত্থামা বদধ্র য়বপদক্ষ রু্য়ি 
প্রের্শন  

(৪৯-৫১) - শরৌপেীর রু্য়ির সাদথ সমথশন ও য়বমত 

(৫২-৫৮) - অশ্বত্থামার মস্তদকর ময়ণ ও শকর্ য়িন্ন কদর অজুশ ন কততশ ক য়বদরাধ্াত্ম্ক 
য়নদেশ দর্র সমাধ্ান 



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

 

 অধ্যাি কথাসার – 

শ্রীমদ্ভাগবদতর এই অধ্যাদি বণশনা করা হদিদি, পরীয়ক্ষৎ মহারাজ র্খ্ন তাাঁ র 

মাতত গদভশ  য়িদেন তখ্ন য়ক রকম অদেৌয়ককভাদব তা৬র জীবন রক্ষা হি । 

শরাণাচাদর্শর পুত্র অশ্বত্থামা শরৌপেীর পাাঁ চ পুত্রদক য়নয়রত অবস্থাি হতযা কদর 

এবং শসজনয অজুশ ন তাাঁ দক েণ্ডোন কদরন । শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ রচনা করার 

পূদবশ শ্রীে বযাসদেব তা জানদত শপদরয়িদেন ।  

(ভয়িদবোন্ত তাৎপর্শ) 

সপ্তম অধ্যাদি শ্রীভাগবত-দশ্রাতা রাজয়িশ পরীয়ক্ষদতর জন্ম-বতত্তান্ত বেদত য়গদি 

য়নয়রত বােকবধ্দহতু অশ্বত্থামার েণ্ড বয়ণশত হদে ।   

(দগৌড়ীি ভািয)  

এই সপ্তম অধ্যাদি শ্রীবযাসদেব সবশর্াদস্ত্রর একমাত্র প্রদিাজন (সবশর্য়িমান  

শ্রীকত দষ্ণ ভয়ি-দর্াগ) সমায়ধ্দত ের্শন (অথশাৎ উপেয়ি) করদেন । শ্রীকত দষ্ণর 

য়নদেশ দর্ অজুশ ন কততশ ক অশ্বত্থামা-য়নয়ক্ষপ্ত ব্রহ্মাদস্ত্রর উপসংহার এবং তাাঁ র েণ্ড 

বয়ণশত হদিদি ।  

(সারাথশ েয়র্শনী) 

(১-৭) - বযাসদেদবর ের্শন ও শ্রীমদ্ভাগবদতর মাহাত্ম্য 
 

(১-৩) - বযাসদেব সম্পদকশ  শর্ৌণক ঋয়ির প্রশ্ন 

এবং সূত শগাস্বামীর উত্তর 

 ১.৭.১ – শর্ৌনক ঋয়ির প্রশ্ন  
শর্ৌনক ঋয়ি য়জজ্ঞাসা করদেনুঃ শহ সূত শগাস্বামী, অতযন্ত মহৎ এবং য়েবয 

গুণসম্পন্ন বযাসদেব শ্রীনারে মুয়নর কাি শথদক সব য়কিু শুদনয়িদেন । সুতরাং 

নারে মুয়ন চদে র্াওিার পর বযাসদেব য়ক করদেন ?   

 তাৎপদর্শর য়বদর্ি য়েক – “অধ্যাি কথাসার” রষ্টবয । 

 ১.৭.২ – বযাসদেদবর আশ্রম  
শ্রীসূত বেদেনুঃ শবদের সদঙ্গ অয়ত অন্তরঙ্গভাদব সম্পয়কশ ত সরস্বতী নেীর 

পয়শ্চম তদট ঋয়িদের য়চন্মি কার্শকোদপর আনন্দ বধ্শনকারী র্মযাপ্রাস নামক 

স্থাদন একটি আশ্রম আদি ।  

তাৎপদর্শর য়বদর্ি য়েক – “আশ্রম” 

 আশ্রম – শসই স্থান শর্খ্াদন পারমায়থশক প্রগয়ত সাধ্নই মুখ্য উদের্য । এই 

স্থানটি গতহস্থ না সন্নযাসীর শসটি য়বচার্শ নি ।  

 উদেদর্য একত্ব – বণশাশ্রম প্রথার সমাজ বযবস্থাি জীবদনর প্রয়তটি স্তরদকই 

আশ্রম বো হি অথশাৎ শসখ্াদন ব্রহ্মচারী, গতহস্থ, বাণপ্রস্থ সকদেরই 

সকদেরই উদের্য হদে একটি – পরদমশ্বর ভগবানদক জানা অথশাৎ 

পারমায়থশক উন্নয়ত সাধ্ন করা । সুতরাং শসখ্াদন শকউ কাদরা শথদক নগণয 

নি । 

 তাহদে আশ্রদমর পাথশকয শকন ? – তযাদগর মাত্রা অনুসাদর আনুষ্ঠায়নক 

পাথশকয মাত্র । সন্নযাসীদের সবচাইদত শ্রদ্ধার দৃয়ষ্টদত ের্শন করা হি তাাঁ দের 

তযাদগর জনয ।    

 ১.৭.৩ – বযাসদেদবর ধ্যানারম্ভ  

শসই স্থাদন, শ্রীে বযাসদেব বেরী বতক্ষ পয়রবতত তাাঁ র আশ্রদম উপদবর্ন 

করদেন এবং জে স্পর্শ কদর তাাঁ র য়চত্তদক পয়বত্র করার জনয ধ্যানস্থ 

হদেন ।   

 শ্রীে প্রভুপাে প্রেত্ত র্ীিশক – “শ্রীবযাসদেদবর ধ্যান” 

(৪-৭) - বযাসদেব কততশ ক ভগবান, মািা এবং 

দুেশ র্াগ্রস্থ জীবদক ের্শন এবং তাাঁ দের উদ্ধাদরর 

একমাত্র উপাি ভয়ি হওিাি শ্রীমদ্ভাগবত রচনা 

 ১.৭.৪ – বযাসদেদবর ভগবৎ-ের্শন 

এইভাদব তাাঁ র মনদক একাগ্র কদর জড় কেুি শথদক সবশদতাভাদব মুি 

হদি য়তয়ন র্খ্ন পূণশরূদপ ভয়িদর্াদগ রু্ি হদিয়িদেন, তখ্ন য়তয়ন 

পরদমশ্বর ভগবানদক তাাঁ র মািার্য়ি সহ ের্শন কদরয়িদেন, শর্ মািা 

পূণশরূদপ তাাঁ র বর্ীভূত য়িে ।   

 শ্রীে প্রভুপাে প্রেত্ত র্ীিশক – “তাাঁ র স্বে ধ্ারণা”  

 শ্রীে প্রভুপাে প্রেত্ত র্ীিশক – “মািার কার্শকোপ”  

 তাৎপদর্শর য়বদর্ি য়েক –  

“পরম তদের পূণশ ের্শন” –  

 এটি সম্ভব হি শকবে ভয়িদর্াদগ রু্ি হওিার ফদে  ভগবাদনর 

রাদজয প্রদবর্ । 

 য়নয়বশদর্ি ব্রহ্মজ্ঞান / পরমাত্ম্া উপেয়ি  পরম তদের আংয়র্ক ের্শন 

 ভগবাদনর রাদজয প্রদবর্ করা র্াি না । 

 পরম তে  একজন পুরুি । য়তয়নই হদেন আয়ে পুরুি, অনায়ে এবং 

পূণশ পুরুদিাত্তম ।  

“র্য়িতে” – 

 ভগবাদনর য়বয়ভন্ন র্য়ি রদিদি । তাাঁ র মদধ্য প্রোন য়তনটি হদে – 

➢ অন্তরঙ্গা  

➢ বয়হরঙ্গা (এই শলাদক এই র্য়ির কথা বো হদিদি)  

➢ তটস্থা    

 দৃষ্টান্ত -  

➢ চন্দ্র  পরম পুরুি (র্য়িমান) 

➢ শজযাৎস্না   অন্তরঙ্গা র্য়ি - জীবদক অজ্ঞান-অন্ধকার শথদক 

মুি কদর) । 

➢ অন্ধকার  বয়হরঙ্গা র্য়ি - জীবদক অজ্ঞান-অন্ধকাদর 

আেন্ন রাদখ্) । 

 ‘অপাশ্রিম’ – বয়হরঙ্গা র্য়ি পূণশরূদপ ভগবাদনর য়নিন্ত্রণাধ্ীন 

 ভয়িদর্াগ – অন্তরঙ্গা র্য়ির য়ক্রিা । এখ্াদন বয়হরঙ্গা র্য়ির শকান স্থান 

শনই ।  

➢ দৃষ্টান্ত – য়চন্মি জ্ঞানাদোদকর সামদন অন্ধকাদরর শকান স্থান 

শনই ।  

(সূত্রুঃ স্বিং শ্রীকত ষ্ণ িাড়া আর শকউ পরম পুরুি হদত পাদরন না, 

শসকথা পরবতী শলাদক বো হদব ।)     

 ১.৭.৫ – বয়হরঙ্গা র্য়ির প্রভাব   

এই বয়হরঙ্গা র্য়ির প্রভাদব জীব জড়া প্রকত য়তর য়তনটি গুদণর অতীত 

হওিা সদেও য়নদজদক জড়া প্রকত য়ত সমূ্ভত বদে মদন কদর এবং তার 

ফদে জড় জগদতর দুুঃখ্ শভাগ কদর ।  

 তাৎপদর্শর য়বদর্ি য়েক –  

 শলাক য়বিি –  

➢ য়বিিাসি জীদবর দুুঃখ্ শভাদগর মূে কারণ 

➢ শসই দুুঃখ্ য়নবতয়ত্তর উপাি  
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 দুুঃখ্ শভাদগর মূে কারণ – স্বরূপ ভ্রম  

 জীব তাাঁ র প্রকত ত স্বরূপ য়বস্মতত হদি বয়হরঙ্গা র্য়ির প্রভাদব আবদ্ধ হদি 

পদড়দি এবং য়নদজদক প্রকত য়ত সমূ্ভত বদে মদন করদি । তাই এভাদবই 

জীব প্রকত য়তর গুদণর প্রভাদব দুুঃখ্ শভাগ কদর । 1 

 মািার অপ্রর্ংসনীি কতশ বয – ভগবান চান না শর্ জীব মািার দ্বারা 

সদমায়হত হদি থাকুক । মািা শসকথা শজদনও য়বস্মতত আত্ম্াদের তাাঁ র 

য়বভ্রায়ন্তকর প্রভাদবর দ্বারা সদমায়হত কদর রাখ্ার অপ্রর্ংসনীি কতশ বয 

গ্রহণ কদরন । ভগবান মািার্য়ির এই প্রভাদব হস্তদক্ষপ কদরন না কারণ 

বদ্ধ জীদবর শচতনার সংদর্াধ্দনর জনয মািার এই প্রভাদবর প্রদিাজন 

আদি ।  

 দৃষ্টান্ত – শস্নহমি য়পতা অয়নো সদেও অবাধ্য সন্তানদের বদর্ 

আনার জনয কদঠার য়র্ক্ষদকর তোবধ্াদন রাদখ্ন ।  

 ভগবাদনর অবতাদরর উদের্য -  ভগবদ্গীতা আয়ের মাধ্যদম উপদের্ 

শেন শর্, র্য়েও সাধ্ারনত মািাদক অয়তক্রম করা অতযন্ত কঠিন, তথায়প 

তাাঁ র র্রণাগত হওিার ফদে অনািাদস তা সম্ভব হি । 

 দৃষ্টান্ত – রাজা তাাঁ র অবাধ্য প্রজাদের কারাগাদর আবদ্ধ কদর 

রাদখ্ন, য়কন্তু কখ্নও কখ্নও তাদের দুুঃখ্ য়নবতয়ত্তর জনয রাজা 

য়নদজ কারাগাদর য়গদি তাদেরদক য়বকত ত মদনাবত য়ত্তর পয়রবতশ ন 

করার জনয উপদের্ প্রোন কদরন । তাাঁ র অনুদরাধ্ অনুসাদর 

আচরণ করার ফদে কদিয়েরা তৎক্ষণাৎ কারামুি হি । 

 এই র্রণাগয়ত য়কভাদব োভ করা র্াি ? – সাধু্সদঙ্গর মাধ্যদম    

 
 ভগবাদনর করুণা –  

 বয়হরঙ্গা র্য়ির মাধ্যদম েণ্ডোন  

 অন্তদর - চচতয গুরু, 

 বায়হদর – সাধু্, র্াস্ত্র এবং েীক্ষাগুরু রূদপ পথ প্রের্শন ।  

 ভগবান মািাধ্ীর্ –  

 মািা শকবে জীবদক য়নিন্ত্রণ করদত পাদর য়কন্তু কখ্নও তা 

ভগবানদক য়নিন্ত্রণ করদত পাদর না । মািা সবশো ভগবাদনর 

অধ্ীন তে । (অনুদেে ২) 2 

 শরাগগ্রস্থ বদ্ধ জীব –  

 বযাসদেব সবশপ্রথম জীদবর শরাদগর কারণ য়নণশি কদরদিন – 

মািা দ্বারা তাাঁ র সদমাহন,  

 শরাগ য়নরামদির উপাি – পরবতী শলাক ।  

                                                           
অনুতথযুঃ  
1 জীদবর ‘স্বরূপ’ হি – কত দষ্ণর ‘য়নতযোস’ । 

কত দষ্ণর ‘তটস্থা-র্য়ি’,’শভোদভে-প্রকার্’ ।। (চচুঃচুঃ মধ্য ২০.১০৮) 

 জীব ও ভগবাদনর য়নতয সবন্ধ – জীব ও ভগবাদনর য়চন্মি সম্পদকশ  

সম্পয়কশ ত তা না হদে ভগবান বদ্ধ জীবদের মািার কবে শথদক উদ্ধার 

করার কষ্ট স্বীকার করদতন না ।  

 ১.৭.৬ – শ্রীমদ্ভাগবত আয়বভশ াদবর উদের্য  

জীদবর জাগয়তক দুুঃখ্-দুেশ র্া, র্া হদে তার কাদি অনথশ, ভয়িদর্াদগর 

মাধ্যদম অয়চদরই তার উপর্ম হি । য়কন্তু সাধ্ারণ মানুি তা জাদন না, 

এবং তাই মহাজ্ঞানী বযাসদেব পরম-তে সময়িত এই সাত্বত সংয়হতা 

সংকেন কদরদিন ।   

 শ্রীে প্রভুপাে প্রেত্ত র্ীিশক – “ভয়িদর্াদগর প্রভাব”          

তাৎপদর্শর য়বদর্ি য়েক –  

 বযাসদেব য়ক য়ক ের্শন কদরয়িদেন ? 

 পূণশ পুরদিাত্তম ভগবান,  

 য়বয়ভন্ন র্য়ি র্থা - অন্তরঙ্গা র্য়ি, বয়হরঙ্গা র্য়ি ও তটস্থা 

র্য়ি,  

 ভগবাদনর য়বয়ভন্ন অবতার,  

 মািাবদ্ধ জীবদের দুুঃখ্ দুেশ র্া,  

 বদ্ধাবস্থা য়নরামদির উপািস্বরূপ ভগবদ্ভয়ির পন্থা, 

 সুপ্ত ভগবৎ-দপ্রদমর পুনয়বশকার্ শ্রবণ এবং কীতশ দনর র্ায়ন্ত্রক পদ্ধয়তর উপর 

য়নভশ র কদর না, তা সমূ্পণশরূদপ য়নভশ র কদর ভগবাদনর অচহতুকী কত পার 

উপর ।  

 দুুঃখ্-য়নবতয়ত্ত – তদব শ্রবণ, কীতশ নায়ে য়নদেশ য়র্ত পন্থাি য়চন্মি জ্ঞান 

য়বকাদর্র অদপক্ষা না কদরই জড় জগদতর অবায়িত দুুঃখ্ দুেশ র্া 

তৎক্ষণাৎ য়নবতয়ত্ত হি । পক্ষান্তদর জ্ঞান পরমতে উপেয়ির ভয়িরু্ি 

শসবার উপর য়নভশ রর্ীে ।                                                                          

 ১.৭.৭ – শ্রবণ-মাহাত্ম্য  

শকবেমাত্র চবয়েক র্াস্ত্র শ্রবণ করার মাধ্যদম পরম পুরুি শ্রীকত দষ্ণর প্রয়ত 

ভয়ির উেি হি এবং তার ফদে শর্াক, শমাহ এবং ভি তৎক্ষণাৎ 

অপগত হি ।  

 শ্রীে প্রভুপাে প্রেত্ত র্ীিশক – “শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবদণর প্রভাব” 

তাৎপদর্শর য়বদর্ি য়েক –  

অনুদেে ১ – 

 কদণশয়ন্দ্রি সবদচদি সয়ক্রি – এমনয়ক গভীর য়নরািও তা সয়ক্রি    

থাদক । য়নয়রত অবস্থাি শকবে এর দ্বারাই র্ত্রুর আক্রমণ শথদক রক্ষা 

পাওিা র্াি । 

 ভবদরাদগর প্রধ্ান েক্ষণ –  

 শর্াক - সবশো শর্াকগ্রস্থ 

 শমাহ - য়নরন্তর মািা-মরীয়চকার শপিদন ধ্ায়বত হদে  

 ভি - সবশোই কয়িত র্ত্রুর ভদি ভীত 

 

 

 

 

 

 
2 ভগবান – মািাধ্ীর্; জীব – মািা বর্ 

সাধু্সঙ্গ শ্রবণ শসবা

শ্রদ্ধা, ভয়ি, 
আসয়ি

র্রণাগয়ত মািামুয়ি
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 ভবদরাগ য়নরামদির পন্থা –  

 
 শ্রীে বযাসদেব পূণশ পুরুদিাত্তম ভগবানদক ের্শন কদরয়িদেন । য়তয়ন শক? 

শ্রীকত ষ্ণ (কত দষ্ণ পরমপুরুদি) 

অনুদেে ২ 

 ‘শপ্রম’ কথার অথশ –  

 স্ত্রী-পুরুদির মদধ্য আসয়ির শক্ষদত্র উদেখ্ করা হি । 

 ভগবান – পরমপুরুি  

 জীব – প্রকত য়ত (স্ত্রীয়েঙ্গ বাচক)  

অনুদেে ৩ –  

 কত ষ্ণ কথা – কত ষ্ণ  শকান পাথশকয শনই  

 কত ষ্ণ কথা শ্রবণ – সরাসয়র কত ষ্ণসঙ্গ  শকান পাথশকয শনই 

 র্থাথশ র্ায়ন্ত োভ অসম্ভব  র্তক্ষণ না কত দষ্ণর সাদথ হায়রদি র্াওিা 

সম্পকশ  পুনুঃপ্রয়তষ্ঠা করয়ি ।  

 শ্রীকত দষ্ণর ভগবত্তা  র্ত-সহস্র র্াস্ত্রীি প্রমাণ ও র্ত-সহস্র ভদির 

বযয়িগত অয়ভজ্ঞতাপ্রসূত প্রমাণ  

(৮-১১) - সদেব কততশ ক শুকদেবদক শ্রীমদ্ভাগবতবযা 

য়র্ক্ষাোন 
 

(৮-৯) - ইয়তমদধ্যই য়নবতয়ত্ত মাদগশ রত আত্ম্ারাম শুকদেব 

শগাস্বামী শকন শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যিন কদরয়িদেন    
 

 ১.৭.৮ – বযাসদেদবর শবে সংদর্াধ্ন ও শুকদেবদক য়র্ক্ষাোন 

শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করার পর মহয়িশ শবেবযাস পুনয়বশচারপূবশক তা সংদর্াধ্ন 

কদরন এবং তা তাাঁ র পুত্র শ্রীশুকদেব শগাস্বামীদক য়র্ক্ষা োন করান, য়র্য়ন 

ইয়তমদধ্যই য়নবতয়ত্ত মাদগশ য়নরত য়িদেন ।  

 শ্রীে প্রভুপাে প্রেত্ত র্ীিশক – “শ্রীমদ্ভাগবদতর প্রথম য়র্ক্ষাথী”  

তাৎপদর্শর য়বদর্ি য়েক –  

 

 ১.৭.৯ – শর্ৌনক ঋয়ির প্রশ্ন 

শ্রীদর্ৌনক সূত শগাস্বামীদক য়জজ্ঞাসা করদেনুঃ শ্রীশুকদেব শগাস্বামী 

ইয়তমদধ্যই য়নবত য়ত্ত মাদগশ য়নরত য়িদেন, এবং তার ফদে য়তয়ন য়িদেন 

আত্ম্ারাম । তা হদে শকন তাাঁ দক এই য়বর্াে সায়হতয অধ্যিন করার কষ্ট 

স্বীকার করদত হদিয়িে ?  

 শ্রীে প্রভুপাে প্রেত্ত র্ীিশক – “এই মহান সায়হদতযর য়বদর্ি 

আকিশণ” 

তাৎপদর্শর য়বদর্ি য়েক – “শ্রীমদ্ভাগবত – আত্ম্ারামদেরও অধ্যিদনর 

য়বিি” 
 কমী – র্ারা ইয়ন্দ্রি তত য়প্তর মাধ্যদম আনন্দ োভ করদত চাি অথবা র্ারা 

জড় শেদহর সুখ্-সুয়বধ্ার শচষ্টাি মত্ত । 

 আত্ম্ারাম – র্াাঁ রা আত্ম্াি আনন্দ অনুভব কদরন । 

 এ রকম হাজার হাজার কমীর মদধ্য দু’একজন শকবে আত্ম্জ্ঞান োভ 

কদর আত্ম্ারাম হদত পাদর ।  

 শুকদেব শগাস্বামী শস স্তর প্রাপ্ত হদিয়িদেন, তবুও য়তয়ন শ্রীমদ্ভাগবত 

অধ্যিন করার প্রয়ত আকত ষ্ট হদিয়িদেন ।  

  (১০-১১) - এমনয়ক আত্ম্ারাদমরাও ভগবদ্ভয়িদত আকত ষ্ট হন ।                 

উোহরনুঃ শুকদেব শগাস্বামী  

 

 ১.৭.১০ – আত্ম্ারামদেরও আকিশণকারী ভগবান 

সমস্ত আত্ম্ারাদমরা, য়বদর্ি কদর র্াাঁ রা য়নবত য়ত্ত মাদগশ য়নরত, সব রকদমর 

জড় বন্ধন শথদক মুি হওিা সদেও পরদমশ্বর ভগবাদনর অচহতুকী 

ভয়ি োদভর আকাঙ্ক্ষা কদরন । পরদমশ্বর ভগবান য়েবয গুণাবেীদত 

য়বভূয়িত এবং তাই য়তয়ন সকেদক আকিশণ কদরন, এমন য়ক মুি 

পুরুিদেরও । 

তাৎপদর্শর য়বদর্ি য়েক – 

 শ্রীচচতনয মহাপ্রভু সনাতন-য়র্ক্ষাি এই শলাকটির য়বিে য়বদলিণ কদরন । 

 য়তয়ন এই শলাদক ১১টি তে উদেখ্ কদরন –  

 আত্ম্ারাম 

 মুনিুঃ  

 য়নগ্রশন্থ 

 অয়প 

 উরুক্রম 

 কুবশয়ন্ত 

 অচহতুকীম  

 ভয়িম  

 ইত্থমূ্ভতগুণ 

 হয়রুঃ  

 

 শ্রীকত দষ্ণর গুণ অনন্ত, তাই এদককজন এদককটি গুদণর প্রয়ত আকত ষ্ট হদত 

পাদরন ।  

(র্সযাং চব শ্রূিমাণািাং)

শ্রীমদ্ভাগবদতর বাণী শ্রবণ 

(কত দষ্ণ পরমপুরুদি 
ভয়িরুৎপেযদত) 

ভগবাদনর প্রয়ত আসয়ি

(শর্াকদমাহভিাপহা)

তৎক্ষণাৎ ভবদরাগ 
য়নরামি 

শ্রী
মদ্ভ

াগ
বত

য়নবত য়ত্ত অনুর্ীেদনর য়বজ্ঞান

চবিয়িক মানুিদের হৃেদির গভীদরও য়ক্রিা কদর

ভবদরাগ য়নরামদির ঔিধ্

রচনাকাে - ৫০০০ বিদররও আদগ , পরীয়ক্ষৎ মহাদরদজর
য়তদরাভাদবর পূদবশ ও শ্রীকত দষ্ণর অপ্রকদটর পদর

(১০-১১) - এমনয়ক আত্ম্ারাদমরাও ভগবদ্ভয়িদত 

আকত ষ্ট হন । উোহরণ - শুকদেব শগাস্বামী  
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 ‘হয়র’ – দুটি মুখ্য অথশ – 3 

 সবশ অমঙ্গে হরণ কদরন,  

 শপ্রম োন কদর মন হরণ কদরন । 

বযয়িত্ব য়কভাদব শ্রীকত দষ্ণর প্রয়ত 

আকত ষ্ট হদিয়িদেন 
চারকুমার শ্রীকত দষ্ণর চরদণ অয়পশত ফুে, 

তুেসী এবং চন্দদনর শসৌরভ 

শুকদেব শগাস্বামী ভগবাদনর েীো 

ব্রজদগায়পকারা শ্রীকত দষ্ণর রূপ 

রুয়িণী শেবী শ্রীকত দষ্ণর ময়হমা শ্রবণ 

েক্ষ্মীদেবী শ্রীকত দষ্ণর বংর্ী-গীত 

বিস্কা ময়হো বাৎসেয রস 

পুরুদিরা োসয ও সখ্য রস 

 

 ১.৭.১১ – শুকদেবকততশ ক য়বর্াে ভাগবত অধ্যিদনর কারণ  

বযাসনন্দন শ্রীে শুকদেদবর য়চত্ত ভগবান শ্রীহয়রর গুদণ আকত ষ্ট হওিাি 

(হদরগুশণায়ক্ষপ্তময়ত) এই ভাগবত-পুরাণ অতযন্ত য়বর্াে হদেও তা য়তয়ন 

অধ্যিন কদরয়িদেন । শসই ভগবত্তে য়বদলিণ করার ফদে য়তয়ন 

চবষ্ণবদের অতযন্ত য়প্রিপাত্র হদিয়িদেন ।   

 শ্রীে প্রভুপাে প্রেত্ত র্ীিশক – ভদির অন্তরাত্ম্া 

তাৎপদর্শর য়বদর্ি য়েক – 

 ভগবদ্ভি এবং য়নয়বশদর্িবােী - তারা এদক অনযদক পিন্দ কদরন না । 

তাই অনায়েকাে ধ্দর এই দুই পরমাথশবােীরা কখ্নও কখ্ন এদক অদনযর 

প্রয়তদ্বন্দ্বী হদিদিন । তাই মদন হি শুকদেব শগাস্বামীও ভগবদ্ভিদের 

পিন্দ করদতন না । য়কন্তু এখ্ন শর্দহতু য়তয়ন য়নদজই ভগবদ্ভদি পয়রণত 

হন তাই তারা এদক অদনযর সঙ্গ কামনা কদরন ।    

 (১২-১৬) - মতত পাণ্ডব-পুত্রদের জনয শর্াক  
 

(১২-১৪) - অশ্বত্থামা কততশ ক শরৌপেীর পুত্রগদণর হতযা   

 ১.৭.১২ – মুখ্য উদের্য – কত ষ্ণকথার উেি  

সূত শগাস্বামী শর্ৌনকায়ে ঋয়িদের বেদেনুঃ এখ্ন মুখ্যভাদব কত ষ্ণকথাই 

র্াদত উয়েত হি শসইভাদব আয়ম রাজয়িশ পরীয়ক্ষদতর জন্ম ও কমশবতত্তান্ত 

এবং শেহতযাগ বা মুয়িবতত্তান্ত এবং পাণ্ডবদের মহাপ্রস্থান বণশনা করব ।  

তাৎপদর্শর য়বদর্ি য়েক – 

 শ্রীকত ষ্ণ বযতীত পুরাণ, মহাভারত আয়ে সমস্ত র্াস্ত্র শকবে ঐয়তহায়সক 

তথয মাত্র । য়কন্তু শ্রীকত দষ্ণর সাদথ সম্পয়কশ ত হবার ফদে তা অপ্রাকত ত র্াস্ত্র 

পয়রণত হি । 

 শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ – ভগবাদনর কার্শকোপই মূখ্য য়বিিবস্তু । 

 শ্রীচচতনয মহাপ্রভু এদক অমে পুরাণ বদে বণশনা কদরদিন । 

 শ্রীমদ্ভাগবদতর অনযানয স্কন্ধগুয়েও ের্ম স্কদন্ধর মতই গুরুত্বপূণশ ।  

 ভগবান ও তাাঁ র ভিদের আোো করা র্াি না । তাই তাাঁ দের সবন্ধীি 

কথাও কত ষ্ণকথা ।  

                                                           
3 ’হয়রুঃ’-র্দে নানাথশ, দুই মুখ্যতম । 

সবশ অমঙ্গে হদর, শপ্রম য়েিা হদর মন ।। চচুঃচুঃ মধ্য ২৪.৫৯  

 

 ১.৭.১৩-১৪ – শরাণপুত্র অশ্বত্থামার গয়হশ ত কমশ 

শকৌরব এবং পাণ্ডব উভি পদক্ষর বীদররা র্খ্ন কুরুদক্ষদত্রর রণাঙ্গদন হত 

হদি তাাঁ দের গন্তবযস্থে প্রাপ্ত হন, এবং র্খ্ন ভীদমর গোঘাদত ভগ্ন উরু 

ধ্ততরাষ্ট্রপুত্র শর্াক করদত করদত ধ্রার্ািী হি, তখ্ন শরাণাচাদর্শর পুত্র 

(অশ্বত্থামা) শরৌপেীর পঞ্চপুত্রদক য়নয়রত অবস্থাি হতযা কদর তাদের 

মস্তক তার প্রভুদক পুরস্কারস্বরূপ োন কদর । মূদখ্শর মদতা শস মদন 

কদরয়িে শর্ তার ফদে দুদর্শাধ্ন প্রসন্ন হদব । দুদর্শাধ্ন য়কন্তু তার এই 

গয়হশ ত কমশ অনুদমােন কদরয়ন এবং শস তাদত শমাদটই প্রীত হিয়ন ।   

 শ্রীে প্রভুপাে প্রেত্ত র্ীিশক – কুরুদক্ষদত্রর রু্দদ্ধ   

তাৎপদর্শর য়বদর্ি য়েক – 

 গীতা – শ্রীকত দষ্ণর কথা, অতএব কত ষ্ণকথা  

 ভাগবত – শ্রীকত ষ্ণ সবন্ধীি কথা, অতএব কত ষ্ণকথা 

 শ্রীচচতনয মহাপ্রভুর ইো – ভারত ভূয়মদত জন্মগ্রহণকারী শর্ন 

গভীরভাদব এই কত ষ্ণকথা হৃেিঙ্গম করার শচষ্টা কদরন এবং 

র্থার্থভাদব শসই জ্ঞান প্রাপ্ত হবার পর তা শর্ন পতয়থবীর সবশত্র 

সকদের কাদি প্রচার কদরন । 4   
 

(১৫-১৬) -  শরৌপেীর শর্াক  

 ১.৭.১৫ – শরৌপেীর আকুে ক্রন্দন  

পাণ্ডবদের পাাঁ চ পুদত্রর জননী শরৌপেী তাাঁ র পুত্রদের মততুয সংবাে শ্রবণ 

কদর অশ্রুপূণশ নিদন আকুেভাদব ক্রন্দন করদত থাদকন । তাাঁ র গভীর 

শর্াক র্ান্ত করার শচষ্টাি অজুশ ন তাাঁ দক বেদেন ।  

 শ্রীে প্রভুপাে প্রেত্ত র্ীিশক – শরৌপেীর পঞ্চপুত্র হতযা 

 ১.৭.১৬ – অজুশ দনর প্রয়তশ্রুয়ত  

শহ ভদর, আমার গাণ্ডীদবর শথদক য়নয়ক্ষপ্ত তীর য়েদি শতামার পুত্রদের 

হতযাকারীর মস্তক শিেন কদর আয়ম শতামাদক তা উপহার শেব । তখ্ন 

আয়ম শতামার শচাদখ্র জে মুয়িদি শেব এবং আয়ম শতামাদক সান্ত্বনা   

শেব । তারপর, শতামার পুত্রদের মততদেহ সৎকার কদর তুয়ম তার মাথার 

উপর োাঁ য়ড়দি স্নান কদরা ।  

তাৎপদর্শর য়বদর্ি য়েক – 

 আক্রমণকারী –  

i. শর্ র্ত্রু গতদহ আগুন োগাি 

ii. য়বি প্রোন কদর  

iii. ভিংকর অস্ত্র য়নদি হঠাৎ আক্রমণ করা  

iv. ধ্ন-সম্পে েুন্ঠন কদর  

v. শক্ষদতর র্সয নষ্ট কদর  

vi. পত্নীদক প্রেুি করার শচষ্টা কদর 

 

 

 

 

4 ভারত ভূয়মদত চহে মনুিয জন্ম র্ার । 

জন্ম সাথশক কয়র কর পদরাপকার ।। চচুঃচুঃ আয়ে ৯.৪১  
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(১৭-৩৪) - অজুশ ন কততশ ক অশ্বত্থামার বন্ধন  
 

(১৭-২১) - অশ্বত্থামা কততশ ক ব্রহ্মাস্ত্র য়নদক্ষপণ  

 ১.৭.১৭ – অজুশ নকততশ ক অশ্বত্থামার পশ্চাদ্ধাবন 

অজুশ ন, র্াাঁ দক পরদমশ্বর ভগবান শ্রীঅচুযত সখ্া এবং সারয়থরূদপ সবশো 

পয়রচায়েত কদরন, য়তয়ন এই ধ্রদণর বাদকযর দ্বারা শরৌপেীদক সান্ত্বনা 

য়েদেন । তারপর ভিঙ্কর অস্ত্রর্দস্ত্রর দ্বারা সয়িত হদি রদথ চদড় য়তয়ন 

তাাঁ র অস্ত্রগুরুর পুত্র অশ্বত্থামার পশ্চাদ্ধাবন করদেন ।  

 ১.৭.১৮ – ভীত অশ্বত্থামার পোিন  

রাজপুত্রদের হতযাকারী অশ্বত্থামা দূর শথদক অজুশ নদক প্রচণ্ড গয়তদত তার 

য়েদক আসদত শেদখ্ অতযন্ত ভীত হদি তার জীবন রক্ষার জনয রদথ কদর 

পোিন কদর, ঠিক শর্ভাদব ব্রহ্মা রুদরর ভদি পোিন কদরয়িদেন ।  

তাৎপদর্শর য়বদর্ি য়েক – 

পুরাদণর দুটি উপাখ্যান  

 কুঃ - ব্রহ্মা  স্বীি কনযার রূদপ শমায়হত হদি অনুগমন করদে কু্রদ্ধ 

য়র্ব য়ত্ররূ্ে য়নদি আক্রমণ কদরন । ব্রহ্মা ভদি পোিন কদরন । 

 কুঃ – অকশ  বা সূর্শ ।  

  ১.৭.১৯ – য়নরূপাি অশ্বথামার ব্রহ্ময়র্র অস্ত্র প্রদিাদগর য়নণশি  

য়দ্বজপুত্র (অশ্বত্থামা) র্খ্ন শেখ্ে শর্ তার অশ্বগুয়ে ক্লান্ত হদি পদড়দি, 

তখ্ন শস য়বদবচনা করে শর্ ব্রহ্ময়র্র নামক (পারমাণয়বক অস্ত্র) চরম অস্ত্র 

বযবহার করা িাড়া তার আত্ম্রক্ষা করার আর শকানও উপাি শনই ।  

 শ্রীে প্রভুপাে প্রেত্ত র্ীিশক – ব্রহ্মাস্ত্র তযাগ 

তাৎপদর্শর য়বদর্ি য়েক – 

 ব্রাহ্মণ – সব চাইদত উন্নত বুয়দ্ধমত্তা সম্পন্ন মানুি । তা শকান জন্মগত 

উপায়ধ্ নি ।  

 ১.৭.২০ – অস্ত্রপ্রদিাদগর প্রস্তুয়ত  

তার জীবন য়বপন্ন হওিার ফদে শস জে স্পর্শপূবশক আচমন কদর ব্রহ্ময়র্র 

অস্ত্র প্রদিাগ করার জনয একাগ্র য়চদত্ত মন্ত্র উচ্চারণ করে, র্য়েও শস 

জানত না য়কভাদব শসই অস্ত্রটিদক সংবরণ করা র্াি ।   

তাৎপদর্শর য়বদর্ি য়েক – 

সূক্ষ্ম জড় কার্শকোপ > সূ্থে জড় কার্শকোপ  

সূক্ষ্ম জড় কার্শকোপ – য়বশুদ্ধ র্ে বা মদন্ত্রর প্রভাদব সম্পায়েত হি ।  

 ১.৭.২১ – অসহাি অজুশ দনর শ্রীকত ষ্ণদক সদবাধ্ন 

তার ফদে এক প্রচণ্ড শতজরায়র্ সবশয়েদক িয়ড়দি পড়ে । তা এত প্রচণ্ড 

য়িে শর্ অজুশ ন মদন কদরয়িদেন শর্ তাাঁ র জীবন য়বপন্ন, এবং তখ্ন য়তয়ন 

শ্রীকত ষ্ণদক সদবাধ্ন কদর বেদেন ।  

 

 

 

                                                           
5 সংসার োবানে জীব অসহাি । 

পুু্য়ড়দি অনদে পয়ড় নায়হদকা উপাি ।। 

কত পায়সনু্ধ হইদত কয়র কত পা আহরণ । 

শমঘ রূদপ গুরুদেব কদরন বিশণ ।। 

 

 ১.৭.২২ – শ্রীকত ষ্ণই সকদের একমাত্র আশ্রি  

অজুশ ন বেদেনুঃ শহ কত ষ্ণ, তুয়ম হে সবশর্য়িমান পরদমশ্বর ভগবান । 

শতামার য়বয়ভন্ন র্য়ির শকান সীমা শনই । তাই তুয়ম শতামার ভিদের 

হৃেদি অভি োন করদত পার । জড় জগদতর দুুঃখ্-দুেশ র্ার তাদপ েগ্ধ 

সকদেরই মুয়ির পথ হে তুয়ম ।  

 শ্রীে প্রভুপাে প্রেত্ত র্ীিশক – “অপ্রাকত ত শ্রীকত ষ্ণ”  

তাৎপদর্শর য়বদর্ি য়েক–  সংসার োবানে ...5 

 ১.৭.২৩ – শ্রীকত ষ্ণই আয়ে পুরুি ভগবান 

তুয়মই হে শসই আয়ে পুরুি ভগবান য়র্য়ন,  

 সতয়ষ্টর সবশত্র য়নদজদক য়বস্তার কদরদিন এবং  

 মািার্য়ির অতীত ।  

 তুয়ম শতামার য়চৎ র্য়ির প্রভাদব জড়া প্রকত য়তর প্রভাব প্রয়তহত 

কদরি । তুয়ম সবশোই য়চন্মি জ্ঞান এবং আনদন্দ অয়ধ্য়ষ্ঠত ।  

তাৎপদর্শর য়বদর্ি য়েক – 

 কত ষ্ণ – সূর্শয 

 মািা – অন্ধকার  

 

 ১.৭.২৪ – জগৎ-য়র্ক্ষক শ্রীকত ষ্ণ - 

র্য়েও তুয়ম এই জড়া প্রকত য়তর অতীত, তবুও বদ্ধ জীদবর পরম মঙ্গে 

সাধ্দনর জনয তুয়ম চতুবশগশায়ে অনুষ্ঠান কদর মানুিদক মুয়ির পথ প্রের্শন 

কর ।  

তাৎপদর্শর য়বদর্ি য়েক – 

 ভগবাদনর অবতাদরর উদের্য – মািাদ্বারা শমায়হত জীবদের পুনরুদ্ধাদরর 

জনয । এটিই বদ্ধ জীদবর প্রয়ত ভগবাদনর করুণার প্রকার্ ।  

  ১.৭.২৫ – শ্রীকত দষ্ণর অবতরদণর কারণ - 

এইভাদব ভূ-ভার হরণ করার জনয এবং শতামার সখ্াদের এবং শতামার 

অননয ভিদের য়নরন্তর শতামার কথা স্মরণ করাবার জনয তুয়ম অবতরণ 

কর ।  

 শ্রীে প্রভুপাে প্রেত্ত র্ীিশক – তাাঁ র অবতাদরর প্রকত য়ত 

তাৎপদর্শর য়বদর্ি য়েক – 

 ভগবান সকদের প্রয়ত সমভাবাপন্ন, য়কন্তু তবুও তাাঁ র আপঞ্জন ভিদের 

প্রয়ত অয়ধ্ক অনুগ্রহর্ীে । 

 

 

 

 

গুণয়নয়ধ্ ,কত পামি-  জগৎ তারণ । 

শহন গুরু  পদ্ম কয়রনু বন্দনপাে ।। 

 

(২২-২৬) - শ্রীকত দষ্ণর প্রয়ত অজুশ দনর প্রাথশনা   
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 ১.৭.২৬ – বতশ মান সমসযা -  

শহ শেবতাদের শেবতা, এই ভিঙ্কর শতজ য়কভাদব সবশত্র য়বস্তত ত হদে ? 

তা আসদি শকাথা শথদক ? আয়ম তা বুঝদত পারয়ি না । 

তাৎপদর্শর য়বদর্ি য়েক – 

 ভগবানদক য়নদবেদন পদ্ধয়ত - পরদমশ্বর ভগবানদক র্া য়নদবেন করা হি, 

তা সশ্রদ্ধ বন্দনার মাধ্যদম য়নদবেন করদত হি । শসটিই হদে প্রচয়েত 

রীয়ত । 

 ভগবাদনর সখ্া হওিা সদেও অজুশ ন জনসাধ্ারদণর য়র্ক্ষাদথশ শসই নীয়ত 

অনুসরণ কদরদিন ।    

 

(২৭-২৮) - শ্রীকত দষ্ণর প্রতুযত্তর - এটি অশ্বত্থামার 

কার্শ । শতামার অস্ত্র দ্বারা তা প্রয়তহত কর  

 ১.৭.২৭ – আততািীর পয়রচি 

পরদমশ্বর ভগবান বেদেনুঃ এটি শরাণপুদত্রর কমশ । র্য়েও শস শসই অস্ত্র 

সংবরণ করার উপাি জাদন না, তবুও শস এই ব্রহ্ময়র্র অস্ত্র য়নদক্ষপ 

কদরদি । শস তার আসন্ন মততুযভদি ভীত হদি এই কাজ কদরদি ।  

তাৎপদর্শর য়বদর্ি য়েক – 

 ব্রহ্ময়র্র ও পারমাণয়বক অস্ত্র – ব্রহ্ময়র্র অদনকটা আধু্য়নক রু্দগর 

পারমাণয়বক অদস্ত্রর মত, য়কন্তু তা সূক্ষ্ম ।  

 ১.৭.২৮ – অজুশ নদক ব্রহ্ময়র্র প্রয়তহত করার উপাি য়নদেশ র্ 

শহ অজুশ ন, আর একটি ব্রহ্ময়র্র অস্ত্র প্রদিাদগর দ্বারাই শকবে এই অদস্ত্রর 

প্রভাব প্রয়তহত করা র্াদব । তুয়ম হে অস্ত্রয়বর্ারে, শতামার য়নদজর 

অদস্ত্রর দ্বারা তুয়ম এই অদস্ত্রর শতজ প্রয়তহত কর ।  

তাৎপদর্শর য়বদর্ি য়েক – 

আণয়বক অদস্ত্রর প্রভাব প্রয়তহত করার মত শকান অস্ত্র আধু্য়নক রু্দগ আয়বষ্কত ত 

হিয়ন । য়কন্তু সূক্ষ্ম য়বজ্ঞাদনর দ্বারা ব্রহ্ময়র্র অদস্ত্রর প্রভাব প্রয়তহত করা সম্ভব 

য়িে । 
 

(২৯-৩৪) - অজুশ ন কততশ ক অশ্বত্থামার বন্ধন  

 ১.৭.২৯ – অজুশ ন কততশ ক কত ষ্ণআজ্ঞা পােন ও স্বীি অস্ত্র প্রদিাগ 

শ্রীসূত শগাস্বামী বেদেনুঃ পরদমশ্বর ভগবাদনর কাি শথদক শস কথা শুদন 

অজুশ ন পয়বত্র হওিার জনয জে স্পর্শ কদর আচমন করদেন, এবং তারপর 

পরদমশ্বর ভগবান শ্রীকত ষ্ণদক প্রেয়ক্ষণ কদর য়তয়ন ব্রহ্ময়র্র অস্ত্রদক 

প্রয়তহত করার জনয তাাঁ র ব্রহ্ময়র্র অস্ত্র প্রদিাগ করদেন ।  

 ১.৭.৩০ – দুটি ব্রহ্ময়র্র অদস্ত্রর সংঘদিশর ফে 

শসই দুটি ব্রহ্ময়র্র অদস্ত্রর শতজপুদঞ্জর সংঘদিশর ফদে সূর্শমণ্ডদের মদতা 

এক প্রকাণ্ড অয়গ্নয়পণ্ড নদভামণ্ডে এবং সমস্ত গ্রহগুয়ে আোয়েত 

কদরয়িে ।  

 

                                                           
6 চচতনয চয়রতামতত আয়ে ১২র্ অধ্যাি – অচদ্বত আচাদর্শর ভত তয কমোকান্ত 

য়বশ্বাদসর উপর মহাপ্রভুর শক্রাধ্, য়র্বানন্দ শসদনর প্রয়ত য়নতযানন্দ প্রভুর 

শক্রাধ্, অচদ্বত আচাদর্শর প্রয়ত মহাপ্রভুর শক্রাধ্ ।  

 ১.৭.৩১ – য়ত্রভুবদনর সমস্ত অয়ধ্বাসীদের শসই তাপ অনুভব 

য়ত্রভুবদনর সমস্ত অয়ধ্বাসীরা শসই অস্ত্র দুটির সংঘদিশর আগুদনর তাপ 

অনুভব কদর প্রেিকােীন সংবতশ ক আগুদনর কথা ভাবদত োগদেন ।  

তাৎপদর্শর য়বদর্ি য়েক – 

 য়ত্রভুবন –  

 উচ্চতর স্বগশদোক  

 মধ্যবতী ভূদোক এবং  

 য়নম্নবতী পাতােদোক  

 অনয গ্রদহ জীব - এর শথদক শবাঝা র্াি শর্ মূখ্শ শোদকরা শর্ বদে অনয 

গ্রদহ শকান জীব শনই, তা সমূ্পণশ ভ্রান্ত । 

 ১.৭.৩২ – অজুশ নকততশ ক উভি অস্ত্র সংবরণ 

এইভাদব জনসাধ্ারণদক উপদ্রুত শেদখ্ এবং গ্রহসমূদহর অবর্যম্ভাবী 

ধ্বংস আর্ঙ্কা কদর অজুশ ন তৎক্ষণাৎ ভগবান শ্রীকত দষ্ণর ইো অনুসাদর 

শসই দুটি ব্রহ্ময়র্র অস্ত্রদকই তৎক্ষণাৎ সংবরণ করদেন ।  

তাৎপদর্শর য়বদর্ি য়েক – 

আধু্য়নক আণয়বক অদস্ত্রর দ্বারা পতয়থবী ধ্বংস – য়র্শুসুেভ কিনা  

 প্রথমত, এর শসই ক্ষমতা শনই, 

 য়দ্বতীিত, ভগবাদনর অনুদমােন শকান য়কিু ধ্বংস বা সতয়ষ্ট হদত পাদর না ।  

 ১.৭.৩৩ – য়ক্ষপ্ত অজুশ ন কততশ ক অশ্বথামার বন্ধন  

অজুশ ন, শক্রাদধ্ র্াাঁ র শচাখ্ দুটি তাম্র-দগােদকর মদতা রয়িম হদি 

উদঠয়িে, য়ক্ষপ্রভাদব শগৌতমীর পুত্রদক শগ্রপ্তার কদর একটি পশুর মদতা 

েয়ড় য়েদি শবাঁদধ্ শফেদেন ।   

 শ্রীে প্রভুপাে প্রেত্ত র্ীিশক – অশ্বত্থামা বন্ধন 

তাৎপদর্শর য়বদর্ি য়েক – 

 অধ্ুঃপয়তত হওিাি ব্রাহ্মদণায়চত বযবহার না কদর পশুর মত আচরণ করা 

উপরু্িই হদিদি ।   

 ১.৭.৩৪ – কু্রদ্ধ অজুশ নদক শ্রীকত দষ্ণর উপদের্ 

অশ্বত্থামাদক রিুবদ্ধ করার পর অজুশ ন তাদক য়র্য়বদর য়নদি শর্দত 

শচদিয়িদেন । পরদমশ্বর ভগবান শ্রীকত ষ্ণ তখ্ন তাাঁ র পদদ্মর মদতা সুন্দর 

চকু্ষর দ্বারা দৃয়ষ্টপাত কদর কু্রদ্ধ অজুশ নদক বদেয়িদেন ।  

তাৎপদর্শর য়বদর্ি য়েক –6 

 

ভ
গব

াদ
নর

 শ
ক্র

াধ্

য়তয়ন সবশ অবস্থাদতই অপ্রাকত ত 

এটি শকবে তাাঁ র ভদির প্রয়ত পক্ষপায়তদত্বরই প্রকার্ 

শক্রাদধ্র পাত্র তাাঁ র আয়র্বশােপুষ্ট হন । 

জড়া প্রকত য়তর য়তনটি গুদণর দ্বারা প্রাভায়বত হদি প্রকার্ 
হি না 

তাাঁ র শক্রাধ্ ও আনন্দ উভিই সমান 
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(৩৫-৫৮) -  অশ্বত্থামা বধ্ য়বিদি বাে  
 

(৩৫-৩৯) - অশ্বত্থামা বদধ্র প্রস্থাদব কত দষ্ণর সমথশন  

 ১.৭.৩৫ – ক্ষমার অদর্াগয অশ্বথামাদক বধ্ কর  

শহ পাথশ, শর্ অশ্বত্থামা য়নরপরাধ্, য়নয়রত য়র্শুদের রায়ত্রদবো হতযা 

কদরদি, এই শসই ব্রাহ্মণাধ্মদক শিদড় শেওিা রু্য়িসঙ্গত নি, এদক বধ্ 

কর ।   

 শ্রীে প্রভুপাে প্রেত্ত র্ীিশক – ব্রাহ্মণ ও ব্রহ্মবনু্ধ  

তাৎপদর্শর য়বদর্ি য়েক – 

 ব্রহ্মবনু্ধ – ব্রাহ্মণকুদে জন্ম হওিা সদেও র্য়ে ব্রাহ্মদণায়চত গুণাবেী না 

থাদক তদব তাদক ব্রহ্মবনু্ধ বো হি ।  

 ব্রাহ্মণ য়কভাদব হওিা র্াি ? – জন্ম অনুসাদর শকউ ব্রাহ্মণ হি না, গুণ 

অনুসাদর হি । এমনয়ক ব্রাহ্মদণতর কুদোদ্ভূত বযয়িও র্য়ে ব্রাহ্মদণায়চত 

গুণাবেী প্রকার্ কদর, তদব তাদক ব্রাহ্মণ বদে স্বীকার করদত হদব । 7  

 দৃষ্টান্ত – হাইদকাদটশ র য়বচারপয়তর পুত্র শর্মন য়বচারপয়ত নি, তদব তাদক 

য়বচারপয়তর আত্ম্ীি বা পুত্র বদে সদবাধ্ন করা শর্দত পাদর । উপরু্ি 

শর্াগযতা অনুসাদরই য়বচারপয়তর পে োভ করা শর্দত পাদর ।   

 ১.৭.৩৬ – অক্ষম র্ত্রুদক ধ্ায়মশক বযয়ি বধ্ কদরন না  
মত্ত, প্রমত্ত, উন্মত্ত, য়নয়রত, য়নদশ্চষ্ট, র্রণাগত, ভগ্নরথ, ভিাতশ , বােক বা 

স্ত্রীদোক র্ত্রু হদেও ধ্ায়মশক বযয়ি তাদক বধ্ কদরন না ।  

তাৎপদর্শর য়বদর্ি য়েক – 

 পূদবশ কখ্নও স্বাথশপর রাজচনয়তক শনতাদের শখ্িাদের ফদে রু্দ্ধ হিত 

না ; তা অনুয়ষ্ঠত হিত সব রকদমর পাপ শথদক মুি ধ্মশনীয়ত অনুসাদর । 

 ধ্মশনীয়তর য়ভয়ত্তদত রু্দ্ধ করা তথাকয়থত অয়হংসা শথদক অদনক উন্নত । 

 ১.৭.৩৭ – তার মঙ্গদের জনযই তাদক হতযা করা উয়চত   
শর্ ঘতণয, কূ্রর বযয়ি পদরর প্রাণ বধ্ কদর স্বীি প্রাণ পয়রদপািণ কদর, তাদক বধ্ 

করাই তার পদক্ষ মঙ্গেজনক, তা না হদে তার শসই পাদপর ফদে শস নরকগামী 

হদব ।   

 শ্রীে প্রভুপাে প্রেত্ত র্ীিশক – “পশুঘাতীর য়নন্দা” 

তাৎপদর্শর য়বদর্ি য়েক – 

 রাজা কততশ ক হতযাকারীদক েণ্ডোন – হতযাকারীর সমস্ত পাপমুয়ি 

(স্মতয়তর্াস্ত্র) 

 এমনয়ক পশুঘাতকদেরও হতযাকারী বদে য়বদবচনা করদত হদব । (মনু)  

 পশুঘাতক –  

 পশুহতযাি অনুদমােন শেি, 

 পশুদক হতযা কদর, 

 পশুমাংস য়বক্রি কদর,  

 পশু-মাংস পয়রদবর্ন কদর,  
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 ১.৭.৩৮ – অজুশ দনর প্রয়তজ্ঞা স্মরণ করাদনা  

শহ অজুশ ন, আয়ম শুদনয়ি শর্ তুয়ম শরৌপেীর কাদি এই বদে প্রয়তজ্ঞা 

কদরি শর্ তুয়ম তাাঁ র পুত্রহতযাকারীর মস্তক তাাঁ দক উপহার শেদব ।   

 ১.৭.৩৯ – স্বীি প্রভুর অনয়ভদপ্রতকারী এদক বধ্ কর    

অতএব শহ বীর ! এই পায়পষ্ঠ কুোঙ্গার শতামার স্বজনদের হতযা কদরদি, 

এবং স্বীি প্রভু দুদর্শাধ্দনর অনয়ভদপ্রত কার্শ অনুষ্ঠান কদরদি । সুতরাং 

এই অশ্বত্থামাদক বধ্ কর ।  

 শ্রীে প্রভুপাে প্রেত্ত র্ীিশক – “অশ্বত্থামাদক হতযা করদত 

শ্রীকত দষ্ণর আদের্” 

তাৎপদর্শর য়বদর্ি য়েক – 

 অশ্বত্থামা – কুোঙ্গার, তার জঘনয কমশ দুদর্শাধ্নও অনুদমােন কদরয়ন ।   

 শ্রীকত ষ্ণ অজুশ নদক তাাঁ র কতশ দবযর কথা মদন কয়রদি য়েদেন ।  

(৪০-৪১) - কত দষ্ণর পরীক্ষাি অজুশ ন উত্তীণশ   

 ১.৭.৪০ – পুত্রহন্তা হদেও গুরুপুত্র হতযাি ধ্মশয়নষ্ঠ অজুশ দনর না 

সূত শগাস্বামী বেদেনুঃ এইভাদব অজুশ দনর ধ্মশয়নষ্ঠা পরীক্ষা করদত করদত 

শ্রীকত ষ্ণ র্য়েও তাাঁ দক উদত্তয়জত করয়িদেন, তবুও মহাত্ম্া অজুশ ন তাাঁ র 

মহে শহতু পুত্রহন্তা হদেও গুরুপুত্র অশ্বত্থামাদক হতযা করদত চাইদেন 

না ।   

তাৎপদর্শর য়বদর্ি য়েক – 

 মহাত্ম্া অজুশ ন - অজুশ ন য়িদেন য়নুঃসদন্দদহ একজন মহাত্ম্া, র্া এখ্াদন 

পুনরাি প্রমায়ণত হদিদি । 

 শ্রীকত ষ্ণ কততশ ক অজুশ দনর ধ্মশয়নষ্ঠা পরীক্ষা – এমন নি শর্, ধ্মশ সবদন্ধ 

অজুশ দনর শকান জ্ঞান য়িে না বা অজুশ দনর ধ্মশয়নষ্ঠা সবদন্ধ শ্রীকত ষ্ণ 

অবগত য়িদেন না ।  

 শ্রীকত ষ্ণ শকন তাাঁ র ভিদের পরীক্ষা কদরন ? – শোকসমদক্ষ তাাঁ দের 

ধ্মশয়নষ্ঠা উজ্জ্বেভাদব প্রের্শন করার জনয । সমস্ত শুদ্ধ ভিরাই 

সাফদেযর সাদথ এই পরীক্ষাি উত্তীণশ হন । 

 উোহরণ – শগাপীগণ, প্রহ্লাে মহারাজ ।  

 ১.৭.৪১ – অজুশ ন কততশ ক অশ্বত্থামাদক শরৌপেীর য়নকট সমপশণ 
তারপর শ্রীকত ষ্ণদক য়র্য়ন সখ্া ও সারয়থরূদপ বরণ কদরয়িদেন, শসই অজুশ ন য়নজ 

য়র্য়বদর উপয়স্থত হদি য়নহত পুত্রদর্াকমগ্না পত্নী শরৌপেীর কাদি অশ্বত্থামাদক 

সমপশণ করদেন ।  

 

তাৎপদর্শর য়বদর্ি য়েক – 

 অজুশ ন ও শ্রীকত দষ্ণর সম্পকশ  – সখ্া  

 প্রয়তটি জীব ভগবাদনর সাদথ সম্পয়কশ ত – ভত তয, সখ্া, য়পতা-মাতা অথবা 

শপ্রয়মকা রূদপ । 

 এইভাদব সকদের জনয ভগবদ্ধাদম ভগবাদনর সঙ্গসুখ্ োদভর জনয য়ক 

করণীি ? – শসই বাসনা করা এবং ঐকায়ন্তক য়নষ্টা সহকাদর ভয়িদর্াদগর 

মাধ্যদম শসই শচষ্টা করা ।  
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(৪২-৪৮) - শর্াভন-চয়রতা ও েিারশ  শরৌপেী কততশ ক 

অশ্বত্থামা বদধ্র য়বপদক্ষ রু্য়ি প্রের্শন 

 ১.৭.৪২ – েিারশ  শরৌপেী কততশ ক অদধ্াবেন গুরুপুত্রদক প্রণাম 

পশুর মদতা রিুবদ্ধ এবং অতযন্ত জঘনয কার্শ করার ফদে অদধ্াবেন 

এবং শমৌন গুরুপুত্রদক ের্শন কদর অতযন্ত শর্াভন-চয়রতা শরৌপেী েিারশ  

য়চদত্ত সম্ভ্রদম তাদক প্রণাম করদেন ।   

 শ্রীে প্রভুপাে প্রেত্ত র্ীিশক – “স্ত্রীদোদকর দুবশেতা” 

তাৎপদর্শর য়বদর্ি য়েক – 

 বামস্বভাবা – ‘শকামে এবং নম্র স্বভাবা’ ।  

 য়বচার করার ক্ষমতা - ভাে মানুি অথবা স্ত্রীদোদকরা সবয়কিুই অতযন্ত 

সহজভাদব গ্রহণ কদরন । য়কন্তু উপরু্ি বুয়দ্ধসম্পন্ন পুরুদিরা তা কদরন 

না । শকবেমাত্র ভদরায়চত আচরণ করার জনয আমাদের য়বচার করার 

ক্ষমতা কখ্নই বজশ ন করা উয়চত নি । এই শকামে-স্বভাব অনুসরণ করা 

আমাদের উয়চত নি, তাহদে র্থাথশ বস্তু র্থার্থভাদব গ্রহণ করা শথদক 

আমরা বয়ঞ্চত হদত পায়র । 8 

 ১.৭.৪৩ – অশ্বত্থামাদক বন্ধন মুিকরদত শরৌপেীর উয়ি  
এইভাদব অশ্বত্থামাদক রিুবদ্ধ অবস্থাি শেদখ্ সাধ্বী শরৌপেী সসম্ভ্রদম বদে 

উঠদেনুঃ এর বন্ধন শমাচন কর, এর বন্ধন শমাচন কর, শকন না ব্রাহ্মণ সব সমিই 

আমাদের পূজাহশ  ।  

তাৎপদর্শর য়বদর্ি য়েক – 

 গুরু র্য়ে অধ্ুঃপয়তত হি তদব র্াদস্ত্র তাদক বজশ ন করার য়নদেশ র্ শেিা আদি । 

 শ্রীকত ষ্ণ এবং অজুশ ন র্থার্থভাদবই তাদক য়নন্দা কদরয়িদেন । য়কন্তু শর্াভন-

চয়রতা শরৌপেী র্াদস্ত্রর পয়রদপ্রয়ক্ষদত তা য়বদবচনা কদরনয়ন ,য়তয়ন তা 

ন শোকাচাদরর পয়রদপ্রয়ক্ষদত ।কদরয়িদে  

 শুদ্ধভি কত পােু - তাাঁ র এই ভাবপ্রবণতা শর্াভন চয়রদত্ররই পয়রচািক । 

তা শথদক শবাঝা র্াি শর্ ভগবদ্ভি বযয়িগতভাদব সব রকম দুুঃখ্ -দুেশ র্া 

সহয করদত পাদরন ,য়কন্তু য়তয়ন কখ্নও অদনযর প্রয়ত য়নেশ ি  হননা  ,এমনয়ক 

 শুদ্ধভদির গুণাবেীতাাঁ র র্ত্রুর প্রয়তও নি । এগুয়ে হদে    

 ১.৭.৪৪ – অজুশ নদক তাাঁ র উপর গুরুকত পার কথা স্মরণ করাদনা 
শরাণাচাদর্শর কত পার প্রভাদবই আপয়ন শগাপনীি মন্ত্র সহ ধ্নুয়বশেযাি এবং প্রদিাগ 

ও উপসংহার শকৌর্ে সহ সমস্ত অদস্ত্র য়র্ক্ষাোভ কদরদিন । 

 তাৎপদর্শর য়বদর্ি য়েক – 

 চবয়েক সূক্ষ্ম ধ্নুদবশে ও আধু্য়নক সু্থে সাময়রক য়বজ্ঞান । 

 শরাণাচার্শ শকন অস্ত্রয়বেযা য়র্ক্ষা য়েদেন ?– ব্রাহ্মণ শর্ শকান য়বিদি 

য়র্ক্ষাোন করদত পাদরন । র্থাথশ ব্রাহ্মদণর কাজ হদে র্জন  ,র্াজন , পঠন 

এবং পাঠন ।    
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য়বচার কয়রদে য়চদত্ত পাদব চমৎকার ।। (চচুঃচুঃ আয়ে ৮.১৫) 

 ১.৭.৪৫ – গুরুপুত্র গুরুদেদবরই প্রকার্, গুরুমাতাও জীয়বতা   
পূজনীি শরাণাচার্শ তাাঁ র পুত্র এই অশ্বত্থামারূদপই য়বেযমান । তাাঁ র অধ্শায়ঙ্গনী 

কত পীও জীয়বতা আদিন, শকন না বীর পুত্র প্রসয়বনী বদে য়তয়ন তাাঁ র মতত পয়তর 

সহমততা হনয়ন ।  

তাৎপদর্শর য়বদর্ি য়েক – 

অশ্বত্থামা – শরাণাচাদর্শর প্রয়তয়নয়ধ্ । তাদক হতযা করা হদে শরাণাচার্শদক 

হতযাকরার মতই ।  

  ১.৭.৪৬ – গুরুকুেদক দুুঃখ্ না য়েদত সতকশ  
শহ ধ্মশয়বে, শহ মহার্র্স্বী ! সবশো আপনাদের পূজয এবং বন্দনীি গুরুকুে শর্ন 

দুুঃখ্প্রাপ্ত না হন ।  

তাৎপদর্শর য়বদর্ি য়েক – 

সমানীি কুদে অি অপবােও প্রদিাগ করা হদে তা দুুঃখ্ উৎপােদনর পদক্ষ 

র্দথষ্ট ।  

 ১.৭.৪৭ – মাতত  সহমমীতা   
আয়ম শর্মন পুত্রহারা হদি অশ্রুপূণশ নিদন য়নরন্তর শরােন করয়ি, এই অশ্বত্থামার 

মাতা পয়তব্রতা শগৌতমী শর্ন শসভাদব শরােন না কদরন ।   

 ১.৭.৪৮ – ব্রাহ্মণকুদের শক্রাধ্ 
অসংর্তমনা শর্ সমস্ত ক্ষয়ত্রি ব্রাহ্মণকুদের শক্রাধ্ জন্মাি, শসই কু্রদ্ধ ব্রহ্মকুে 

শসই ক্ষয়ত্রি বংর্দক সপয়রবাদর শর্াদক য়নময়িত কদর র্ীঘ্র নষ্ট কদর ।   
 

(৪৯-৫১) - শরৌপেীর রু্য়ির সাদথ সমথশন ও য়বমত 

 ১.৭.৪৯ – রু্য়ধ্য়ষ্ঠর সমথশন 
সূত শগাস্বামী বেদেনুঃ শহ ব্রাহ্মণগণ ! ধ্মশপুত্র রু্য়ধ্য়ষ্ঠর ধ্মশনীয়ত অনুসাদর উি 

রানীর শসই নযািসঙ্গত মহৎ সকরুণ এবং সমতাপূণশ উয়ি সমথশন কদরয়িদেন। 

 ১.৭.৫০ – সকদের সহমত 
মহারাজ রু্য়ধ্য়ষ্ঠদরর কয়নষ্ঠ দুই ভ্রাতা নকুে ও সহদেব এবং সাতযয়ক, অজুশ ন, 

পরদমশ্বর ভগবান শেবকীপুত্র শ্রীকত ষ্ণ এবং অনযানয সমস্ত ময়হোরা সকদেই 

মহারাদজর সদঙ্গ একমত হদেন ।  

 ১.৭.৫১ – ভীদমর য়দ্বমত   
ভীম য়কন্তু তাাঁ দের সদঙ্গ একমত হদত পারদেন না । য়তয়ন কু্রদ্ধভাদব প্রস্তাব 

করদেন, শর্ জঘনয দুবত শত্ত য়নয়রত য়র্শুদের অনথশক হতযা কদরদি, তাদক বধ্ 

করাই উয়চত ।  

(৫২-৫৮) - অশ্বত্থামার মস্তদকর ময়ণ ও শকর্ য়িন্ন কদর 

অজুশ ন কততশ ক য়বদরাধ্াত্ম্ক য়নদেশ দর্র সমাধ্ান  

 ১.৭.৫২ – সকদের কথা শুদন মতদু শহদস ভগবাদনর বাণী  
চতুভুশ জ পরদমশ্বর ভগবান, ভীম, শরৌপেী এবং অনযানযদের কথা শুদন তাাঁ র বনু্ধ 

অজুশ দনর মুখ্মণ্ডে ের্শন করদেন এবং মতদু শহদস বেদত শুরু করদেন ।  

তাৎপদর্শর য়বদর্ি য়েক – 

 শ্রীকত ষ্ণদক শকন চতুভুশ জ বো হদিদি  ?–  

 শ্রীধ্র স্বামী  -অশ্বত্থামা বধ্ য়বিদি য়দ্বমদত রত শরৌপেী ও ভীমদক য়নরস্ত্র 

করদত ভগবান শ্রীকত ষ্ণ অপর দুটি হস্ত প্রকার্ কদরয়িদেন । 

 প্রকত তপদক্ষ শ্রীকত ষ্ণ য়দ্বভুজ, য়কন্তু চবকুদন্ঠ য়তয়ন য়বষু্ণরূদপ চতুভূশ জ-রূদপ 

য়বরায়জত । তাই তাাঁ দক চতুভুশ জ বদে সদবাধ্ন করা য়বরুদ্ধ উয়ি নি ।   
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 ১.৭.৫৩-৫৪ – শ্রীকত দষ্ণর অশ্বত্থামা বদধ্ সমথশন  
পরদমশ্বর ভগবান শ্রীকত ষ্ণ বেদেনুঃ ব্রহ্মবনু্ধদক হতযা করা উয়চত নি, য়কন্তু শস 

র্য়ে আততািী হি, তা হদে তাদক অবর্যই হতযা করদত হদব । এই সমস্ত 

য়নদেশ র্ র্াদস্ত্র রদিদি, এবং শতামার কতশ বয হদে শসই য়নদেশ র্ অনুসাদর আচরণ 

করা । শতামার য়প্রি পত্নীর কাদি শতামার প্রয়তজ্ঞাও শতামাদক রক্ষা করদত হদব 

এবং শতামাদক ভীমদসন এবং আমার সন্তুয়ষ্টয়বধ্াদনর জনয আচরণ করদত    

হদব ।  

 শ্রীে প্রভুপাে প্রেত্ত র্ীিশক – “শ্রীকত ষ্ণ কততশ ক সংর্ি শমাচন” 

তাৎপদর্শর য়বদর্ি য়েক – 

 মনু-সংয়হতা অনুসাদর আততািী র্য়ে ব্রাহ্মণও হি তাহদে তাাঁ দক বধ্ করা 

উয়চত, ব্রহ্মবনু্ধর আর য়ক কথা । 

অশ্বত্থামা হতযা করা উয়চত য়ক না 

ব্রহ্মবনু্ধ উয়চত নি 

আততািী উয়চত 

য়নরস্ত্র ও রথহীন উয়চত নি 

অজুশ দনর প্রয়তজ্ঞা উয়চত 

ভীমদসন ও শ্রীকত দষ্ণর উপদের্ উয়চত 

 ১.৭.৫৫ –  ভগবাৎ-য়নদেশ র্ হৃেিঙ্গম কদর অজুশ ন কততশ ক 

অশ্বত্থামার মস্তদকর ময়ণ শিেন  
ঠিক শসই সমদি অজুশ ন ভগবাদনর য়নদেশ র্ হৃেিঙ্গম করদেন এবং তাাঁ র তরবায়রর 

দ্বারা য়তয়ন অশ্বত্থামার মস্তদকর শকর্রায়র্ এবং ময়ণ শিেন করদেন ।  

তাৎপদর্শর য়বদর্ি য়েক – 

 অশ্বত্থামার ময়ণ শিেন করা য়িে তার মস্থক শিেন করারই মত । অথচ 

তার ফদে তার প্রাণ রক্ষা হে ।   

 ১.৭.৫৬ – েীয়প্তহীন ও শতদজাহীন অশ্বত্থামার বন্ধনমুয়ি 
য়র্শু হতযা করার ফদে অশ্বত্থামার শেদহর েীয়প্ত ইয়তমদধ্যই হায়রদি য়গদিয়িে, 

এবং এখ্ন তার মস্তদকর ময়ণ শকদট শনওিার ফদে শস সমূ্পণশভাদব শতজহীন 

হদি পড়ে । এই অবস্থাি তাদক বন্ধনমুি কদর য়র্য়বর শথদক বার কদর শেওিা 

হে ।   

 ১.৭.৫৭ – ব্রহ্মবনু্ধর উপরু্ি র্ায়স্ত – 

মস্তক মুণ্ডন করা, সম্পে শথদক বয়ঞ্চত করা এবং বাসস্থান শথদক বয়হষ্কার কদর 

শেওিা হদে ব্রহ্মবনু্ধর উপরু্ি র্ায়স্ত । চেয়হকভাদব তাদক হতযা করার য়নদেশ র্ 

শনই ।   

 ১.৭.৫৮ – মততদের সৎকার –  
তারপর পাণ্ডদবরা এবং শরৌপেী শর্াকাতশ  য়চদত্ত তাাঁ দের মতত আত্ম্ীিদের সৎকার 

অনুষ্ঠান সম্পােন কদরয়িদেন ।  

 

 

 

 

 

 

 


