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 তৃতীি স্করন্ধর ববষি – সৃবষ্ট 

 তেত্রিশটি অধ্যায় । 

 ত্রিদুর-উদ্ধি সংিাদ – ৪ টি অধ্যায় (১-৪) 

 ত্রিসর্গের সার্ে সৃত্রি-ত্রিত্রধ্ – ৮ টি অধ্যায় (৫-১২) 

 িরাহর্দর্ির লীলা – ৭ টি অধ্যায় (১৩-১৯) 

 ত্রিসর্গের সংর্েপ – ১ টি অধ্যায় (২০) 

 কত্রপলর্দর্ির আত্রির্ে াি – ৪ টি অধ্যায় (২১-২৪) 

 কত্রপল-র্দিহূত্রে সংিাদ – ৯ টি অধ্যায় (২৫-৩৩) 

 বিতীি এবং তৃতীি স্করন্ধর সঙ্গবত – পূর্িে ত্রিেীয় স্কর্ের অিম অধ্যার্য় রাজা পরীত্রের্ের িহু প্রর্ের মর্ধ্য দুই ত্রেনটির উত্তর 

প্রদান কর্র মহামুত্রন শুকর্দি মর্ন মর্ন এরূপ ত্রিন্তা করর্লন — “সম্প্রত্রে রাজা আমার্ক তের্ার্ি ত্রজজ্ঞাসা কর্রর্েন, তসর্ার্ি পূর্িে 

ত্রিদুরও মমর্িয় মুত্রনর্ক ত্রজজ্ঞাসা কর্রত্রের্লন । অেএি আত্রম এই প্রস্তাত্রিে ত্রিদুর-মমর্িয় সংিার্দর িারা সকল প্রর্ের উত্তর তদি ।” 

এর্ার্ি ত্রিন্তা কর্র িলর্লন — ‘এির্মেৎ’ অেোৎ েুত্রম ো ত্রজজ্ঞাসা করে, পূিেকার্ল ত্রিদুর ঠিক এরূপ প্রেই মমর্িয় মুত্রনর্ক ত্রজজ্ঞাসা 

কর্রত্রের্লন । 1  

১-৫ ববদুররর গৃহতযাগ এবং পরীবিৎ মহারারের বেজ্ঞাসা 
 

 

 ৩.১.১ — শ্রীশুক উবাচ – মমরেরির বনকট ববদুররর প্রশ্ন – 

শ্রী শুকরেব গগাস্বামী বেরেন- মহান ভগবদ্ভি ববদুর তাাঁ র সমৃবদ্ধশােী গৃহ তযাগপূবমক বরন প্ররবশ করর ভগবৎ কৃপামূবতম  ঋবষ মমরেিরক 

এই প্রশ্ন কররবেরেন । 

 ৩.১.২ — পাণ্ডবরের প্রবত শ্রীকৃরষ্ণর প্রীবত এবং দুর ম্ াধ্নরক অবরহো – 

পাণ্ডবরের গৃরহর কর্া আর বক বোর আরে ? পররমশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাাঁ রের মন্ত্রীর কা ম্  কররবেরেন । বতবন তাাঁ রের গৃহরক বনরের 

মরতা বরে মরন করর গসখারন প্ররবশ কররতন, এবং বতবন দুর ম্ াধ্রনর প্রাসাে সমূ্পণমরূরপ অবরহো কররবেরেন । 

 

 গগৌড়ীি অবচন্ত্য-রভোরভেতত্ত্ব েশমন অনুসারর, ্াবকেু পররমশ্বর ভগবান শ্রীকৃরষ্ণর ইবিরির সন্তুবষ্টববধ্ান করর, তাও শ্রীকৃষ্ণ । 

 তেমন, শ্রীিৃন্দািন ধ্াম শ্রীকৃষ্ণ তের্ক অত্রর্ন্ন (েদ্ধাম িৃন্দািনম ) । 

 োই পাণ্ডির্দর গৃহ ত্রেল িৃন্দাির্নরই মে, এিং ত্রিদুর্রর তসই অপ্রাকৃে আনন্দময় স্থান পত্ররেযাগ করা উত্রিে ত্রেল না ।  

 তাহরে ববদুর গকন গসই গৃহ তযাগ কররেন ? ত্রেত্রন মমর্িয় ঋত্রির সার্ে সাোৎ কর্র ত্রদিযজ্ঞান আর্লািনা করার সুর্োগ গ্রহণ কর্রত্রের্লন। 

 মবষবিক অশাবন্ত্ –  

এই প্রকার অশাত্রন্ত কখনও কখনও পারমাত্রেেক উপলত্রির অনুকূল হয় । ত্রিদুর তসই পাত্ররিাত্ররক অশাত্রন্তর সুর্োগ ত্রনর্য়ত্রের্লন। 

                                                           
1 বিতীি এবং তৃতীি স্করন্ধর অনুসঙ্গবত – ২য় স্কর্ের তশির্ার্গ (২.১০.৪৭) শুকর্দি তগাস্বামী পরীত্রেৎ মহারার্জর ত্রনকট পাদ্ম কর্ের 

কো িণেনা করর্ে োত্রির্লন । ত্রকন্তু তশৌনক ঋত্রি ত্রিদুর্রর গৃহেযাগ, েীেেোিা এিং মমর্িয় ঋত্রির সার্ে সংিাদ সম্বর্ে প্রে করর্লন 

(২.১০.৪৮-৫০), ো োরা ১.১৩.১ তলার্ক শ্রিণ কর্রত্রের্লন । োই সূে তগাস্বামী শুকর্দি তগাস্বামীর িারা পরীত্রেৎ মহারার্জর প্রর্ের তপ্রত্রের্ে 

িত্রণেে এই ত্রিিয় উদৃ্ধে কর্র তশৌণক ঋত্রির প্রর্ের উত্তর ত্রদর্লন । 

১-২ – ববদুররর গৃহতযাগ সম্বরন্ধ শুকরেব গগাস্বামীর উবি 

 

তাৎপ ম্  ববচার 
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 ৩.১.৩ — পরীবিৎ মহারারের প্রশ্ন – ববদুর-মমরেি সংবাে বণমনা করুন – 

শুকরেব গগাস্বামীরক মহারাে বেজ্ঞাসা কররেন — গকার্াি এবং কখন মহাত্মা ববদুররর সরঙ্গ মহাভাগবত মমরেি ঋবষর সািাৎ হরিবেে, 

এবং তাাঁ রের মরধ্য বক আরোচনা হরিবেে ? গহ প্রভু, েিা করর আপবন তা আমারের কারে বণমনা করুন । 

 ৩.১.৪2 — মহাত্মা ববদুররর মাহাত্মযপূণম প্রশ্ন – 

মহাত্মা ববদুর বেরেন ভগবারনর একেন মহান শুদ্ধ ভি এবং তাই ভগবৎ কৃপামূবতম  ঋবষ মমরেরির কারে তাাঁ র প্রশ্নগুবে বেে অবশযই 

অতযন্ত্ তাৎপ ম্ পূণম, সরবমাচ্চ িররর এবং ববজ্ঞেন কতৃম ক অনুরমাবেত । 

ত্রিত্রর্ন্ন তশ্রণীর মানুির্দর মর্ধ্য প্রে ও উত্তর্রর মান অনুমান করা োয় তসই িযত্রির তোগযো অনুসার্র । 

 ভগবেগীতা –  

শ্রীকৃষ্ণ এিং অজুে র্নর মর্ধ্য আর্লািনা । 

 শ্রীকৃষ্ণ – পরর্মশ্বর র্গিান; অেুম ন – তশ্রষ্ঠ র্ি । 

 োই তসই আর্লািনার ত্রিিয় ত্রেল র্ত্রির্োগ । এই র্ত্রির্োগই হর্ি গীোর ত্রর্ত্রত্ত ।  

 কমম ও কমমর্ারগর পার্মকয 

কমম কমমর্াগ 

ফলর্র্ার্গর ত্রনত্রমত্ত অনুষ্ঠানকারীর ত্রনয়ত্রিে কমে র্গিার্নর সন্তুত্রিত্রিধ্ার্নর জনয র্র্ির কােেকলাপ 

এর ত্রর্ত্রত্ত হর্ি অনুষ্ঠানকারীর ইত্রিয়েৃত্রি-সাধ্ন এর ত্রর্ত্রত্ত হর্ি র্ত্রি 

 ৩.১.৫ — শ্রীসূত গগাস্বামীর উবি – 

শ্রীসূত গগাস্বামী বেরেন — মহবষম শুকরেব গগাস্বামী বেরেন অতযন্ত্ অবভজ্ঞ এবং মহারাে পরীবিরতর প্রবত বতবন অতযন্ত্ প্রসন্ন হরিবেরেন। 

রাো কতৃম ক এইভারব বেজ্ঞাবসত হরি, বতবন তাাঁ রক বরেবেরেন, “অনুগ্রহ করর মরনার্াগ সহকারর গসই ববষরি শ্রবণ করুন ।” 

৬-১৬ - ববদুররর হবিনাপুর পবরতযারগর পটভূবম 
 

 

 ৩.১.৬ — েতুগৃরহ েগ্ধ করার গচষ্ঠা – 

শ্রীশুকরেব গগাস্বামী বেরেন — রাো ধৃ্তরাষ্ট্র তার অসৎ পুেরের পাপবাসনা চবরতার্ম করার প্ররচষ্টার িারা প্রভাববত হরি অন্ত্র্দমবষ্টহীন 

হরি পরড়বেে এবং তার ফরে গস তার বপতৃহীন ভ্রাতুষু্পে পাণ্ডবরের েতুগৃরহ প্ররবশ কবররি েগ্ধ কররত উেযত হরিবেে । 

 

২ প্রকার অন্ধত্ব (ববনষ্টর্দবষ্টঃ) 

গেরহর অন্ধতা পারমাবর্মক অন্ধতা 

জন্মাে ধৃ্েরাষ্ট্র োর অসৎ পুির্দর সমেেন করার ধ্মেত্রিিয়ক অেো 

মানুর্ির পারমাত্রেেক উন্নত্রের্ে িাধ্া ত্রদর্ে পার্রনা মানিজীির্নর প্রগত্রে সাধ্র্নর পর্ে র্য়ঙ্কর প্রত্রেিেক 

                                                           
2 অনুসঙ্গবতঃ (৩-৪) – এই ত্রিদুর-মমর্িয় সংিার্দর ত্রির্শিত্ব ত্রক ? 

৩-৪ – ববদুর মমরেি সংবাে সম্বরন্ধ পরীবিরতর প্রশ্ন 

তাৎপ ম্  ববচার 

 

৬-৯ – ধৃ্তরাষ্ট্র এবং তার অসৎ পুেরের পাপকমমসমূহ  

 

তাৎপ ম্  ববচার 
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 ববনষ্টর্দবষ্টঃ 

 দুটি তিাখই নি । 

 আিার জ্ঞানিেুও নি । 

 ৩.১.৭ — গরৌপেীর গকশাকষমণ  – 

গেবতূেয রাো ্ুবধ্বষ্ঠররর মবহষীর গকশাকষমণ করার বনিনীি কা ম্  গর্রক ধৃ্তরাষ্ট্র তার পুে দুঃশাসনরক বনবারণ কররবন, ্বেও গরৌপেীর 

গনেেে তাাঁ র বিঃস্থরের কুমকুম ববরধ্ৌত কররবেে ।  

 ৩.১.৮ — ্ুবধ্বষ্টররক রােয বফবররি বেরত অস্বীকার – 

অোতশত্রু ্ুবধ্বষ্ঠর কপট দ্যযতক্রীড়াি অনযািভারব পরাবেত হরিবেরেন । বকন্তু, গ্রহতু বতবন বেরেন সতযপ্রবতজ্ঞ, তাই বতবন বরন 

বগরিবেরেন । ্র্াসমরি বন গর্রক বফরর এরস বতবন ্খন তাাঁ র রারেযর নযািসঙ্গত অংশভাগ বফবররি গেওিার েনয প্রার্মনা কররন, তখন 

গমাহাচ্ছন্ন ধৃ্তরাষ্ট্র তাাঁ রক প্রতযাখযান কররবেে ।  

ব্রাহ্মণ, েত্রিয় অেিা মিশয কখনও োর্দর জীিোরর্নর জনয তকান অিস্থার্েই কার্রার িাকত্রর গ্রহণ কর্রননা ।  

 ৩.১.৯ — শ্রীকৃরষ্ণর বাণী না মানা – 

অেুম ন কতৃম ক েগদু্গরু শ্রীকৃষ্ণ ্খন গকৌরবসভাি গপ্রবরত হরিবেরেন, এবং ্বেও তাাঁ র বাণী গকউ গকউ (ভীষ্ম আবে) ববশুদ্ধ অমৃরতর 

মরতা শ্রবণ কররবেরেন, বকন্তু পুণযিি হওিারত অনযরা তা শ্রবণ কররত পাররবন । রাো (ধৃ্তরাষ্ট্র অর্বা দুর ম্ াধ্ন) শ্রীকৃরষ্ণর বাকয বহুমানন 

কররবন । 

 

ভি ও অভিরের মরধ্য পার্মকয 

 র্গিার্নর িাণী সিেদাই োাঁ র র্ির্দর কার্ে অমৃর্ের মর্ো, ত্রকন্তু অর্ির্দর কার্ে ো ঠিক ত্রিপরীে ।  

 সুস্থ মানুর্ির কার্ে ত্রমেত্রর ত্রমত্রি, ত্রকন্তু োরা পাণু্ডর্রার্গ রু্গর্ে োর্দর কার্ে ো অেযন্ত ত্রেি । 

 

 ৩.১.১০ — ববদুররর সদুপরেশ সুেি মন্ত্রববশারে এবং রােনীবতববেরের িারা সমার্দত – 

ববদুর ্খন তাাঁ র গেযষ্ঠ ভ্রাতা (ধৃ্তরাষ্ট্র) কতৃম ক মন্ত্রণার েনয আমবন্ত্রত হরিবেরেন, তখন বতবন তাাঁ র গৃরহ বগরি তাাঁ রক গ্ সদুপরেশ 

বেরিবেরেন তা সুেি মন্ত্রববশারে এবং রােনীবতববেরা অবত উৎকৃষ্ট বরে ববরবচনা কররন ।  

 ৩.১.১১3 — অোতশত্রু ্ুবধ্বষ্ঠররর রােয তারক বফবররি বেন – 

(ববদুর বরেবেরেন-) আপনার অনযারির ফরে দুববমষহ ্াতনা গ্ অকাতরর সহয কররে, গসই অোতশত্রু ্ুবধ্বষ্ঠররর নযা্য রােযভাগ 

আপবন তারক বফবররি বেন । গস তার কবনষ্ঠ ভ্রাতারের সরঙ্গ অরপিা কররে, ্ারের মরধ্য ররিরে প্রবতরশাধ্পরািণ ভীম, গ্ সারপর মরতা 

েীর্ম বনঃশ্বাস তযাগ কররে । অবশযই আপবন তার ভরি ভীত ।  

সঙ্গবতঃ ধৃ্তরাষ্ট্র ্বে বরেন, “আমারও অর্নক পুি আর্ে ।” ববদুর তাই বেরেন, “এ গিে করর্িন না । কারণ,” ... 

                                                           
3 অনুসঙ্গবতঃ (১০-১১) – ত্রিদুর্রর উপর্দর্শর মূলকো ত্রক ? 

শ্রীে ববশ্বনার্ চক্রবতী ঠাকুর 

তাৎপ ম্  ববচার 

 

তাৎপ ম্  ববচার 

 

১০-১৩ – ধৃ্তরারষ্ট্রর প্রবত ববদুররর উপরেশ    
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 ৩.১.১২4 — পাণ্ডবরের ভি করার কারণ – শ্রীকৃষ্ণ তাাঁ রের পরি আরেন – 

পররমশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পৃর্ার পুেরের তাাঁ র আত্মীিরূরপ স্বীকার করররেন এবং পৃবর্বীর সমি রাোরা শ্রীকৃরষ্ণর পরি ররিরেন । তাাঁ র 

গৃরহ বতবন তাাঁ র পবরবারবগম , ্দুবংশীি রাো ও রােপুেগণসহ ববরাে কররেন, ্াাঁ রা অসংখয রাোরের েি করররেন এবং বতবন হরচ্ছন 

তাাঁ রের সকরের প্রভু ।  

সঙ্গবতঃ ধৃ্তরাষ্ট্র ্বে বরেন, আমার পুি দুর্েোধ্ন এর্ে সম্মে নয় । ববদুর তাই বেরেন, “স এি তদাি...” 

 ৩.১.১৩5 — মূবতম মান পাপস্বরূপ, কৃষ্ণববরিষী এবং েক্ষ্মীোড়া দুর ম্ াধ্নরক পবরতযাগ করুন – 

আপবন মূবতম মান পাপস্বরূপ দুর ম্ াধ্নরক আপনার বপ্রি পুেরূরপ পােন কররেন, বকন্তু গস কৃষ্ণববরিষী এবং গ্রহতু আপবন এইভারব একেন 

কৃষ্ণববরিষীরক পােন কররেন, তাই আপবন সমি মঙ্গেেনক গুণাবেী হাবররিরেন । ্ত শীঘ্র সম্ভব এই েক্ষ্মীোড়ারক পবরতযাগ করর 

আপবন সমি বংরশর মঙ্গে সাধ্ন করুন । 

 দুর ম্ াধ্রন দুগুমণসমূহ — 

 মূবতম মান পাপস্বরূপ,  

 কৃষ্ণববরিষী এবং  

 েক্ষ্মীোড়া 

 

সৎ ও অসৎ পুে 

 সৎপুির্ক িলা হয় অপেয, অেোৎ তে োাঁ র ত্রপোর্ক পেন তের্ক রো কর্র । (র্গিার্নর সন্তুত্রিত্রিধ্ার্নর উর্ের্শয েজ্ঞ করার মাধ্যর্ম) 

 ত্রকন্তু পুি েত্রদ ত্রিষু্ণত্রির্িিী হয়, োহর্ল তস ত্রকর্ার্ি ত্রিষু্ণর পাদপর্দ্ম মনর্িদয ত্রনর্িদন করর্ি ? 

 োই ত্রিষু্ণ ত্রির্িিী ির্ল দুর্েোধ্ন োাঁ র ত্রপোর্ক রো করর্ে পারর্ি না । 

 চাণকয নীবত – তে পুি ত্রিিান নয় এিং র্গিদ্ভি নয়, তসই পুর্ির ত্রক প্রর্য়াজন ? 

 অভি পুে – অেিেুর মে তের্শর কারণমাি । ত্রিত্রকৎসক কখনও কখনও উপর্দশ তদন, ত্রনরন্তর তেশ উপশর্মর জনয তসই িেুর্ক উৎপাটন 

করর্ে । 

 

 ৩.১.১৪ — ববদুররর এরূপ উবির পবররপ্রবিরত দুর ম্ াধ্রনর প্রবতবক্রিা – 

্াাঁ র চবররের গুণাবেী সমি শ্ররদ্ধি বযবিগণ বহুমানন কররন গসই ববদুর ্খন এইভারব বরেবেরেন, তখন দুর ম্ াধ্ন গক্রারধ্াদ্দীপ্ত হরি 

কবম্পত অধ্রর তাাঁ রক অপমান কররবেে । দুর ম্ াধ্ন তখন কণম, তার কবনষ্ঠ ভ্রাতাগণ ও তার মামা শকুবনসহ পবরবৃত বেে ।  

কত্রেে আর্ে তে, মূখের্ক সদুপর্দশ ত্রদর্ল মূখে েুি হয়, ঠিক তেমন সাপর্ক দুধ্ খাওয়ার্ল োাঁ র ত্রিিই তকিল িৃত্রদ্ধ হয় । 

                                                           
4 অনুসঙ্গবতঃ (১১-১২) – ধৃ্েরাষ্ট্রঃ আত্রম তকন োাঁ র্দর র্র্য় র্ীে হি ? 

5 অনুসঙ্গবতঃ (১২-১৩) – পাণ্ডির্দর পর্ে তসৌর্াগযস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ আর্েন, ত্রকন্তু আপনার পর্ে দুর্ে াগযস্বরূপ দুর্েোধ্ন আর্ে ? 

তাৎপ ম্  ববচার 

 

১৪-১৬ – দুর ম্ াধ্ন কতৃম ক ববদুররর অপমান এবং ববদুররর রাোপ্রাসাে তযাগ 

 

তাৎপ ম্  ববচার 
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 ৩.১.১৫6 — অপমান উবি – 

এই োসীপুেরক এখারন গক গেরক এরনরে ? এ এতই কুটিে গ্, ্ারের অরন্ন পুষ্ট হরিরে, তারেরই ববপিতা আচররণ প্রবৃত্ত হরি শত্রুর 

সাহা্যারর্ম বন্ুি হরিরে । এরক এখবন প্রাসাে গর্রক বনবমাবসত করা গহাক, এবং গকবে তার শ্বাসমাে গ্ন গস তার সরঙ্গ বনরি গ্রত 

পারর । 

প্রাসাদজীিন ও রাজনীত্রের জটিলো এমনই তে, ত্রিদুর্রর মে একজন ত্রনষ্পাপ িযত্রিও অেযন্ত জঘনয অপিার্দ অত্রর্েুি হন 

এিং দত্রণ্ডে হন । 

 ৩.১.১৬7 — ববদুররর প্রস্থান – 

এইভারব কণমরভেী বারণর মরতা তীক্ষ্ণ বারকয মমমাহত হরি ববদুর তাাঁ র ধ্নুক গররখ তাাঁ র ভ্রাতার প্রাসাে পবরতযাগ কররেন । ভগবারনর মািার 

গখো বরে মরন করর বতবন তারত বকেুমাে বযবর্ত হনবন ।  

 

 মািার গখো  

র্গিার্নর শত্রি মায়া এখার্ন অন্তরঙ্গা ও িত্রহরঙ্গা উর্য়র্ার্িই কােে কর্রত্রের্লন ।  

 ববহরঙ্গা শবি – দুর্েোধ্নর্ক োর ত্রিনার্শর পর্ে অগ্রসর করর্েন ।  

 অন্ত্রঙ্গা শবি – ত্রিদুরর্ক জড়জাগত্রেক কােেকলার্পর িেন তের্ক মুি হর্য় র্গিার্নর তপ্রমময়ী তসিায় েুি হর্ে সাহােয করর্েন।  

 ভরির চবরে – 

 র্গিার্নর শুদ্ধ র্ি কখনও িত্রহরঙ্গা মায়া সৃি তকান অপ্রীত্রেকর অিস্থার্ে ত্রিিত্রলে হন না । 

 র্ি সিেদা েযার্গর মর্নার্াি সমত্রিে, তকননা জড় জগর্ের আকিেণ কখনই োাঁ র্ক েৃত্রিদান করর্ে পার্র না । 

 গতবযর্ঃ (িযত্রেে না হর্য়) – জড়জাগত্রেক কােেকলার্পর িেনজত্রনে তেশসমূহ তের্ক মুি হর্য়ত্রের্লন । 

 

 স ইত্থমতুযল্বণকণমবামণঃ – দুর্েোধ্র্নর তসই অত্রে কর্ ার িাকযগুত্রল িার্ণর মে ত্রিদুর্রর কণেির্য়র ত্রর্ের ত্রদর্য় মমেস্থার্ন আঘাে করল । 

১৭-২৫ - ববদুররর তীর্ম্াো  
 

 

 ৩.১.১৭8 — ববদুররর তীর্মপ ম্টন – 

ববদুর তাাঁ র পুণযফরের প্রভারব গকৌরবরের পুণযাবেম ত গসৌভাগয অেম ন কররবেরেন । হবিনাপুর তযাগ করার পর, বতবন ভগবারনর 

শ্রীপােপদ্মস্বরূপ বহু তীর্মস্থারনর আশ্রি গ্রহণ কররবেরেন । গ্ সমি তীর্মস্থারন ভগবারনর শত সহস্র বচন্মি ববগ্রহ অবধ্বষ্ঠত, অবত উন্নত 

িররর পুণয সঞ্চরির বাসনাি বতবন গসই সমি তীর্মপ ম্টন কররবেরেন । 

 

                                                           
6 অনুসঙ্গবতঃ (১৪-১৫) – তস অপমান কর্র ত্রক ির্লত্রেল ? 

7 অনুসঙ্গবতঃ (১৫-১৬) – এর্ার্ি অপমাত্রনে হিার পর ত্রিদুর ত্রক করর্লন ? 

8 অনুসঙ্গবতঃ (১৬-১৭) – প্রাসাদ পত্ররেযাগ কর্র ত্রেত্রন তকাোয় তগর্লন ? 

তাৎপ ম্  ববচার 

 

তাৎপ ম্  ববচার 

 

শ্রীে ববশ্বনার্ চক্রবতী ঠাকুর 

১৭-১৯ – বববভন্ন স্থারন ভ্রমণ; গ্মনঃ প্রভাস, বববভন্ন ববষু্ণ মবির 

 

তাৎপ ম্  ববচার 
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 তসই সময় শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং এই পৃত্রেিীর্ে উপত্রস্থে ত্রের্লন, এিং ত্রিদুর েৎেণাৎ োাঁ র কার্ে সরাসত্রর তের্ে পারর্েন, ত্রকন্তু ত্রেত্রন ো কর্রনত্রন তকননা 

ের্েির্ার্ি পাপমুি হর্ে পার্রনত্রন ির্ল ত্রেত্রন ত্রনর্জর্ক মর্ন কর্রত্রের্লন (কূটনীত্রেপরায়ণ ধৃ্েরাষ্ট্র এিং দুর্েোধ্র্ন সঙ্গ করায়) । 

 সমূ্পণেরূর্প পাপমুি না হর্ল শুদ্ধর্ি হওয়া োয় না । 

 তেিাং ত্বন্তগেং পাপং জনানাং ... । 

 শারের বনরেম শ অনুসারর ক্ররমান্নবত – 

 

তীর্ম্াো 

(োৎপেে ১৭, ১৯ ও ৪৫ তের্ক সংকত্রলে) 

 তীর্মস্থারনর উরদ্দশয –  

 েীেেোিীর্দর পাপমুি করা । 

 র্গিৎ উপলত্রির শুদ্ধ তিেনার স্তর্র অত্রধ্ত্রিে হওয়ার সুর্োগ দান করা । 

 তীর্মকীবতম  – েীেে ভ্রমর্ণর উর্েশয হর্ি ত্রনরন্তর র্গিানর্ক স্মরণ করা এিং র্গিার্নর মত্রহমা কীেে ন করার সুর্োগ লার্ করা, এিং 

োই র্গিান েীেেকীত্রেে  নার্ম পত্ররত্রিে । 

 এমনত্রক আজও সমর্য়র পত্ররিেে ন হওয়া সর্েও র্ারেির্িে েীেেস্থান রর্য়র্ে । তেমন, মেুরা ও িৃন্দািন । সিেেণ তকান না 

তকান র্ার্ি র্গিার্নর মত্রহমা কীেে ন হর্ি, োই আপনা তের্কই র্গিার্নর মত্রহমা স্মরণ হয় ।   

 র্গিার্নর  নাম, রূপ, েশ, লীলা ও পত্ররকর সি ত্রকেুই র্গিান তের্ক অত্রর্ন্ন, এিং োই শুদ্ধ র্র্িরা র্গিার্নর মত্রহমা 

কীেে ন করার ফর্ল র্গিান স্বয়ং তসখার্ন প্রকটিে হন । র্গিান ত্রনর্জই ো ির্লর্েন ।9 

 তীর্ম্াোর পদ্ধবত –  

(োৎপেে ১৭ ও ১৯ তের্ক সংকত্রলে) 

 করণীি ববষিগুবে – 

 তসখার্ন র্গিৎ তসিায় েুি মহাত্মার্দর সাোৎ করার জনয আগ্রহী হওয়া । 

 েীেেপেেটর্কর প্রেম ও প্রধ্ান কেে িয হর্ি পরর্মশ্বর র্গিান শ্রীহত্ররর সন্তুত্রিত্রিধ্ান করা । 

 বেম নীি ববষিগুবে – 

 তকিল তসখার্ন ত্রগর্য় কেে িযকমে সম্পাদন কর্রই সন্তুি োকা উত্রিে নয় ।  

 সমার্জর মর্নারঞ্জন করার দুর্ে ািনা োকা উত্রিে নয় ।  

 সামাত্রজক আিার অনুষ্ঠান অেিা িৃত্রত্ত অেিা তপাশার্কর অর্পো করা উত্রিে নয় । 

                                                           
9 নাহং ত্রেষ্ঠাত্রম মিকুর্ে ... পদ্ম পুরাণ 

ধ্রমমর 

অনুশাসন 

পােন

কমমর্াগ

জ্ঞানর্াগ

ববশুদ্ধ 

ধ্যানর্াগ

ববশুদ্ধ গচতনা

শুদ্ধভরির 

সঙ্গোভ
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 অচম ামূবতম  –  

(োৎপেে ১৭ তের্ক সংকত্রলে) 

 র্গিার্নর শ্রীমূত্রেে  ো সাধ্ারন মানুি সহর্জই উপলত্রি করর্ে পার্র । 

 প্রত্রেটি েীেেস্থার্ন র্গিান োাঁ র ত্রিত্রিধ্ ত্রিন্ময় ত্রিগ্রহরূর্প ত্রিরাজমান । 

 বকভারব তাাঁ রক উপেবি করা ্াি ?  

 আমরা তে অনুপার্ে র্গিার্নর তসিায় প্রর্িশ কত্রর, 

 অেিা তে অনুপার্ে আমার্দর জীিন পাপমুি হর্য়র্ে, তসই অনুপার্ে আমরা র্গিানর্ক এিং োাঁ র অিে ামূত্রেে র মমে উপলত্রি 

করর্ে পাত্রর । 

 বকন্তু আমরা ত পাপ মুি হইবন !  

 েত্রদও আমরা পাপমুি হইত্রন, েিুও র্গিান এেই কৃপাময় তে, ত্রেত্রন মত্রন্দর্র োাঁ র অিে ামূত্রেে রূর্প োাঁ র্ক দশেন করার সুর্োগ 

আমার্দর ত্রদর্য়র্েন ।  

 ভারতবরষমর বববভন্ন তীর্মস্থারন ভগবারনর বববভন্ন ববগ্রহ – তাৎপ ম্  রষ্টবয । 

 তসই অিে ামূত্রেে র েে সংর্ের্প ত্রির্লিণ কর্র মিেনযিত্ররোমৃর্ে িলা হর্য়র্ে – 

সবমে প্রকাশ তাাঁ র — ভরি সুখ বেরত । 

েগরতর অধ্মম নাবশ’ ধ্মম স্থাবপরত ।। 

 অনন্ত্বেঙ্গ – (োৎপেে ১৮ তের্ক সংকত্রলে) 

 র্গিার্নর এই প্রকার ত্রিগ্রহসমূহ স্বয়ং র্গিার্নরই মে অত্রিন্তয শত্রি সমত্রিে ।  

 র্গিার্নর ত্রিগ্রহ ও োাঁ র স্বীয় রূর্পর মর্ধ্য শত্রিগে তকান পােেকয তনই । 

 র্দষ্টান্ত্ –  ডাকিাক্স ও ডাকঘর । (োৎপেে দ্রিিয) 

 ৩.১.১৮10 — তীর্মসমূরহর নাম – 

বতবন অর্াধ্যা, িারকা, মরু্রা আবে বববভন্ন তীর্মস্থারন গকবে শ্রীকৃরষ্ণর কর্া স্মরণ কররত কররত একাকী ভ্রমণ কররবেরেন । পুণযমি ও 

বনষ্কেুষ উপবন, পবমত, কুঞ্জ, নেী, সররাবর এবং গ্ সমি পুণযস্থারন ভগবান অনরন্ত্র ববগ্রহসমূহ মবির অেঙৃ্কত করর ববরােমান, গসই 

সমি স্থারন বতবন ববচরণ কররত োগরেন । এইভারব বতবন তীর্মপ ম্টন কররবেরেন । 

তাৎপ ম্  ববচার ১৭ রষ্টবয । 

 ৩.১.১৯11 — তীর্ম প ম্টনকারে তাাঁ র বৃবত্ত – 

পৃবর্বী প ম্টন করার সমি বতবন গকবে ভগবান শ্রীহবরর সন্তুবষ্টববধ্ারনর ব্রত পােন কররবেরেন । তাাঁ র বৃবত্ত বেে পববে ও স্বতন্ত্র । ্বেও তাাঁ র 

গবশ বেে অবধূ্রতর মরতা এবং ভূবম বেে তাাঁ র শ্যা, তবুও পববে তীরর্ম স্নান করার ফরে বতবন সবমো পববে বেরেন । এইভারব বতবন তাাঁ র 

আত্মীিস্বেনরের অরগাচর বেরেন । 

তাৎপ ম্  ববচার ১৭ রষ্টবয । 

 

 ৩.১.২০ — প্রভাসতীরর্ম আগমন – 

এইভারব ভারতবরষমর সমি তীর্মপ ম্টন কররত কররত প্রভাসরিরে এরস উপবস্থত হরেন । গসই সমি মহারাে ্ুবধ্বষ্ঠর মহারাে শ্রীকৃরষ্ণর 

সহািতাি পৃবর্বীর একচ্ছে সম্রাটরূরপ এক সামবরক শবির অধ্ীরন পৃবর্বী শাসন করবেরেন ।  

                                                           
10 অনুসঙ্গবতঃ (১৭-১৮) – তকান  তকান  েীর্েে পেেটন করর্লন ? 
11 অনুসঙ্গবতঃ (১৮-১৯) – েীেে পেেটনকার্ল োাঁ র িৃত্রত্ত তকমন ত্রেল ? 

তাৎপ ম্  ববচার 

 

তাৎপ ম্  ববচার 

 
২০-২৩ – প্রভাস-তীরর্ম ববদুর অবগত হরেন গ্ তাাঁ র আত্মীিরা গেহতযাগ করররেন 

 



ভাগবত-ববচার_পাঠ সহাবিকা                                                                                     

10 
 

 

এক পতাকার তরে এক রাষ্ট্র 

 এখন রাষ্ট্রসংর্ঘ শে শে পোকা উড়র্ে তদখা োয়, ত্রকন্তু ত্রিদুর্রর সময় অত্রজে শ্রীকৃর্ষ্ণর কৃপায় তকিল একটি পোকা ত্রেল । পৃত্রেিীর তদশগুত্রল 

আিার এক পোকার ের্ল এক রাষ্ট্র স্থাপর্ন অেযন্ত িযগ্র, ত্রকন্তু ো েত্রদ োরা সত্রেযই করর্ে িায়, োহর্ল োর্দর অিশযই শ্রীকৃর্ষ্ণর কৃপা প্রােেনা 

করর্ে হর্ি ।   

 ৩.১.২১ — স্বেনবরগমর ববনারশর সংবাে শ্রবণ – 

প্রভাসতীরর্ম উপবস্থত হরি বতবন শুনরত গপরেন গ্, বাাঁ রশর র্ষমরণর ফরে উৎপন্ন আগুরন গ্মন সমি বন েগ্ধ হি, গতমবন পরস্পররর 

ববররাধ্ানরে তাাঁ র সমি স্বেনবগম ববনষ্ট হরিরে । তারপর বতবন পবিমবাবহনী সরস্বতী নেীর অবভমুরখ গমন কররেন । 

 

২ প্রকার আগুন 

তুেনার বভবত্ত োবানে ্ুরদ্ধর আগুন 

গকার্াি ? বরন সারা পৃবর্বীরত 

কারের মরধ্য ? বাাঁ রশ বাাঁ রশ মানুরষ মানুরষ 

বকভারব ? বাাঁ রশর সারর্ বাাঁ রশর র্ষমরণ ববহরঙ্গা প্রকৃবতর গমারহ আচ্ছন্ন বদ্ধ 

েীবরের ববররারধ্র ফরে 

এই আগুন গনভারনার উপাি বক ? গমর্ গর্রক উৎপন্ন বৃবষ্ট মহাত্মারের কৃপারূপ গমর্বনঃসৃত েে 

 ৩.১.২২ — সরস্বতী নেীর তীরর এগাররাটি তীর্ম – 

সরস্বতী নেীর তীরর এগাররাটি তীর্ম ররিরে, ্র্া- (১) বেত, (২) উশনা, (৩) মনু, (৪) পৃরু্, (৫) অবি, (৬) অবসত, (৭) বাি,ু (৮) সুোস, (৯) 

গগা, (১০) গুহ ও (১১) শ্রাদ্ধরেব । ববদুর গসই সমি তীর্ম ভ্রমণ করর ্র্াবববধ্ ধ্মীি অনুষ্ঠান কররবেরেন ।  

 ৩.১.২৩ — ভগবারনর মবিররর মূে তাৎপ ম্  – 

এোড়া মহান ঋবষ ও গেবতাগণ কতৃম ক প্রবতবষ্ঠত পররমশ্বর ভগবান শ্রীববষু্ণর আরও অরনক মবির বেে । এই সমি মবির ভগবারনর প্রধ্ান 

বচহ্নসমূরহর িারা অবঙ্কত বেে এবং গসগুবে সবমোই মানুষরক আবেপুরুষ পররমশ্বর ভগবান শ্রীকৃরষ্ণর কর্া মরন কবররি গেি ।  

 

 বিেরেব – 

 ঋত্রি িা তে সমস্ত মানুি সমগ্র মানিসমার্জর পারমাত্রেেক উন্নত্রে সাধ্র্নর জনয সমূ্পণেরূর্প ত্রনর্জর্দর উৎসগে কর্রর্েন, োর্দর িলা হয় 

ত্রিজর্দি, অেোৎ ত্রিজর্দর মর্ধ্য তশ্রষ্ঠ ।  

 িির্লাক তের্ক শুরু কর্র উচ্চর্লার্কর অত্রধ্িাসীর্দর িলা হয় তদি, অেোৎ ত্রিজর্দর মর্ধ্য তশ্রষ্ঠ ।  

 এরা উর্র্য়ই তগাত্রিন্দ, মধু্সূদন ইেযাত্রদ র্গিার্নর ত্রিত্রর্ধ্ রূর্পর প্রত্রেষ্ঠা কর্র মত্রন্দর মেরী কর্রন । 

 চক্র ও চক্রী – 

 ত্রিষু্ণর িার হার্ে আর্ে শঙ্খ, িক্র, গদা, পদ্ম । এই িারটি প্রেীর্কর মর্ধ্য িক্র প্রধ্ান । 

 আত্রদত্রিষু্ণ শ্রীকৃর্ষ্ণর তকিল একটি প্রেীক এিং ো হর্ি িক্র, োই কখনও কখনও োাঁ র্ক িক্রী িলা হয় ।  

 এটি বকরসর প্রতীক ? – তে শত্রি িারা র্গিান এই সৃত্রির্ক ত্রনয়িণ কর্রন, এই িক্র োাঁ র প্রেীক ।  

 ববষু্ণমবিররর চূড়াি গকন চক্র র্ারক ? – োর্ে িহুদূর তের্ক মানুি ো দশেন করর্ে পার্র এিং েৎেনাৎ শ্রীকৃষ্ণর্ক স্মরণ করর্ে 

পার্র । এজনয অর্নক উঁিু কর্র মত্রন্দর মেরী করা হয় । 

তাৎপ ম্  ববচার 

 

তাৎপ ম্  ববচার 

 

তাৎপ ম্  ববচার 
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 ৩.১.২৪ — উদ্ধরবর সরঙ্গ সািাৎ – 

তারপর সমৃবদ্ধশােী গসৌরাষ্ট্র প্ররেশ, গসৌবীর, মৎসয ও পবিম ভাররতর কুরুোঙ্গে নামক রােযসমূহ অবতক্রম করর ্খন বতবন ্মুনার 

তীরর উপনীত হরেন, তখন গসখারন শ্রীকৃরষ্ণর মহান ভি উদ্ধরবর সরঙ্গ তাাঁ র সািাৎ হি ।  

 

ভগবানরক সািাৎভারব েশমন এবং তাাঁ র স্মরণ 

 বৃিাবন — র্ারর্ের সিের্শ্রষ্ঠ েীেে স্থান । কারণ শ্রীকৃর্ষ্ণর লীলাত্রিলার্সর স্থান । এখনও তসখার্ন িহু র্গিদ্ভি আর্েন ।  

 এমন নয় তে, এই সি র্িরা তসই শ্রীকৃষ্ণর্ক তসই স্থার্ন সাোৎর্ার্ি দশেন কর্রন । ত্রকন্তু আগ্রহর্র্র শ্রীকৃষ্ণর্ক অর্িিণ করা োাঁ র্ক সাোৎর্ার্ি 

দশেন করার মর্োই ।  

 ো ত্রকর্ার্ি সম্ভি, তসকো িযাখযা করা োয় না । ত্রকন্তু োাঁ রা র্গিার্নর শুদ্ধ র্ি োাঁ রা িাস্তত্রিকর্ার্ি ো উপলত্রি কর্রন ।  

 দাশেত্রনকর্ার্ি র্ি িুঝর্ে পার্র তে, শ্রীকৃষ্ণ এিং োাঁ র স্মরণ উর্য়ই ত্রিন্ময় স্তর্রর ত্রিিয়, এিং র্ির্দর কার্ে শুদ্ধ র্গিৎ র্ািনায় র্াত্রিে হর্য় 

িৃন্দাির্ন র্গিার্নর অর্িিণ করার ধ্ারণা োাঁ র্ক সাোৎর্ার্ি দশেন করার তের্কও অত্রধ্ক আনন্দ প্রদান কর্র ।  

 এই প্রকার র্গিদ্ভিরা সিেদাই োাঁ র্ক সাোৎর্ার্ি দশেন কর্রন । ব্রহ্মসংত্রহো (৫/৩৮) – তপ্রমাঞ্জনেুত্ররের্ত্রিত্রির্লাির্নন ... 

 ত্রিদুর এিং উদ্ধি উর্র্য়ই ত্রের্লন এই প্রকার উন্নে স্তর্রর র্ি ।         

 ৩.১.২৫ — উদ্ধবরক ববদুররর আবেঙ্গন এবং শ্রীকৃরষ্ণর পবরবার পবরেনরের সংবাে বেজ্ঞাসা – 

তারপর বতবন গভীর গপ্রম এবং অনুভূবত সহকারর শ্রীকৃরষ্ণর পাষমে, প্রশান্ত্মূবতম  ও বৃহস্পবতর প্রখযাত পূবম বশষয উদ্ধবরক আবেঙ্গন কররেন। 

ববদুর তারপর তাাঁ রক পররমশ্বর ভগবান শ্রীকৃরষ্ণর পবরবার পবরেনরের সংবাে বেজ্ঞাসা কররেন । 

 

 ্দুরের অপ্রকরটর কর্া গেরনও ববদুর গকন আবার প্রশ্ন কররবেরেন ??? োৎপেে দ্রিিয  

২৬-৪২ - ্দু ও কুরু বংরশর কুশে সম্বরন্ধ উদ্ধরবর বনকট ববদুররর 

বেজ্ঞাসা 
 

 

 ৩.১.২৬ — কৃষ্ণ বেরাম সম্বরন্ধ বেজ্ঞাসা – 

ভগবারনর নাবভপদ্মোত ব্রহ্মার অনুররারধ্ গ্ সনাতন পুরুষিি এই পৃবর্বীরত অবতীণম হরিরেন এবং ্াাঁ রা সকরের মঙ্গেসাধ্ন করর 

পৃবর্বীর সমৃবদ্ধ বৃবদ্ধ করররেন, তাাঁ রা (শ্রীকৃষ্ণ-বেরাম) শূররসরনর গৃরহ স্বচ্ছরি আরেন গতা ?  

 

 শ্রীকৃষ্ণ ও িলরাম দুটি ত্রর্ন্ন সত্তা নন । োাঁ রা এই ব্রহ্মার্ণ্ডর ত্রিত্রি-ত্রনর্ির্ধ্র অধ্ীন নন ; পোন্তর্র সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড োাঁ র্দর ত্রনয়িণাধ্ীন । 

২৪-২৫ – ্মুনার তীরর ববদুর ও উদ্ধরবর বমেন 

 

তাৎপ ম্  ববচার 

 

তাৎপ ম্  ববচার 

 

২৬-৩৫ – কৃষ্ণ বেরাম এবং ্দুরের সম্বরন্ধ বেজ্ঞাসা 

 

তাৎপ ম্  ববচার 
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 র্গিার্নর কৃপা িযেীে তকউই সুখী হর্ে পার্র না ।  

 তের্হেু র্গিার্নর র্ি-পত্ররিার্রর সুখ ত্রনর্ে র কর্র র্গিার্নর সুর্খর উপর, োই ত্রিদুর প্রের্ম র্গিার্নর কুশল ত্রজজ্ঞাসা কর্রত্রের্লন । 

 ৩.১.২৭ — বসুরেব – 

গহ উদ্ধব ! কুরুকুরের পরম বহমতষী, আমারের ভবগনীপবত বসুরেব ভাে আরেন গতা ? বতবন অতযন্ত্ উোর । তাাঁ র ভিীরের প্রবত বতবন 

বপতৃবৎ গস্নহপরািণ, এবং বতবন সবমো তাাঁ র পত্নীরের সরন্ত্াষববধ্ান কররন ।  

 ৩.১.২৮ — প্রদুযম্ন – 

গহ উদ্ধব! ্দুরের গসনানািক এবং পূবমেরন্ম ব্বন বেরেন কামরেব, গসই প্রদুযম্ন এখন গকমন আরেন ? রুবিণী ব্রাহ্মণরের সন্তুবষ্টববধ্ান 

করর তাাঁ রের কৃপাি ভগবান শ্রীকৃরষ্ণর কাে গর্রক তাাঁ রক পুেরূরপ প্রাপ্ত হরিবেরেন ।  

 

 শ্রীল জীি তগাস্বামীর মর্ে স্মর (কামর্দি) হর্িন শ্রীকৃর্ষ্ণর ত্রনেয পািেদ । ত্রেত্রন োাঁ র ‘কৃষ্ণসন্দর্র্ে ’ এই ত্রিির্য় ত্রিস্তাত্ররের্ার্ি ত্রির্লিণ 

কর্রর্েন । 

 

 প্রদুযম্ন ্বে ভগবারনর প্রকাশ হন তরব তাাঁ রক গকন এখারন কামরেরবর অবতার বো হরিরে ??? ২৮ ও ৩০ নং গলারকর ‘সারার্ম 

েবশমনী’ ভাষয রষ্টবয ... 

 ৩.১.২৯ — উগ্ররসন – 

গহ বনু্ধ ! সাত্বত, বৃবষ্ণ, গভাে ও েশাহম রের অবধ্পবত মহারাে উগ্ররসন এখন ভাে আরেন গতা ? বতবন রােবসংহাসরনর সমি আশা 

পবরতযাগ করর দ্যররেরশ অবস্থান কররবেরেন, বকন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাাঁ রক পুনরাি রােবসংহাসরন অবধ্বষ্ঠত কররবেরেন ।  

 ৩.১.৩০ — সাম্ব – 

গহ গসৌময ! সাম্ব ভাে আরে গতা ? তাাঁ র রূপ ঠিক শ্রীকৃরষ্ণর মরতা । পূবমেরন্ম বশবপত্নী অবম্বকার গরভম  কাবতম রকিরূরপ তাাঁ র েন্ম হরিবেে 

এবং এখন এই েরন্ম কৃষ্ণমবহষী োম্ববতী অরনক ব্রত অনুষ্ঠারনর ফরে তাাঁ রক তাাঁ র পুেরূরপ োভ করররেন ।  

 

 র্গিার্নর লীলাপুত্রির জনয ত্রিত্রর্ন্ন রূ্ত্রমকা অিলম্বন কর্র তদিোর্দর আত্রির্ে াি । (োৎপেে দ্রিিয) 

‘সারার্ম েবশমনী’ ভাষয রষ্টবয 

শ্রীকৃষ্ণ

বেরাম

গরভম ােকশািী ববষু্ণ

ব্রহ্মা

তাৎপ ম্  ববচার 

 

শ্রীে ববশ্বনার্ চক্রবতী ঠাকুর 

তাৎপ ম্  ববচার 

 

শ্রীে ববশ্বনার্ চক্রবতী ঠাকুর 
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 ৩.১.৩১ — ্ু্ুধ্ান – 

গহ উদ্ধব ! ্ু্ুধ্ান কুশরে আরেন গতা ? বতবন অেুম রনর কারে ধ্নুববমেযার রহসয বশিা কররন এবং বতবন ভগবান শ্রীকৃরষ্ণর গসবা করর 

সন্নযাসীরেরও দুেমভ বচন্মি পে োভ করররেন ।  

 

 পরম গবত – ইত্রির্য়র অেীে হওয়ার ফর্ল অর্ধ্ােজ নার্ম পত্ররত্রিে র্গিার্নর পািেদত্ব লার্ করা । 

 ব্রহ্মানি –  

 ত্রির্শ্বর সন্নযাসীরা সমস্ত জাগত্রেক সম্পকে  পত্ররেযাগ কর্র ব্রহ্মানন্দ লার্ কর্রন । 

 জ্ঞানীরা পরম সেয সম্বর্ে দাশেত্রনক জেনা-কেনার মাধ্যর্ম এক প্রকার ত্রিন্ময় আনন্দ উপর্র্াগ কর্রন ।    

 জড় জগর্ের িেন তের্ক মুি হওয়ার পর জীি ব্রহ্মানন্দ আস্বাদন কর্র ।   

 অর্ধ্াের্জর আনন্দ ব্রহ্মানর্ন্দরও অেীে । 

 পরব্রহ্ম পরর্মশ্বর র্গিান োাঁ র ত্রিন্ময় শত্রির প্রর্ার্ি এক শাশ্বে আনন্দ আস্বাদন কর্রন, োর্ক িলা হয় হ্লাত্রদনী শত্রি । 

 তোগী ও জ্ঞানীরা কর্ ারর্ার্ি েম, ত্রনয়ম, আসন, প্রাণায়াম ধ্যান ও ধ্ারনা ইেযাত্রদর অনুশীলন করা সর্েও র্গিার্নর অন্তরঙ্গা শত্রির্ে প্রর্িশ 

করর্ে পার্র না । ত্রকন্তু র্গিার্নর র্িরা অনায়ার্স োাঁ র্দর র্ত্রির প্রর্ার্ি এই অন্তরঙ্গা শত্রির্ক উপলত্রি করর্ে পার্রন । 

 েুেুধ্ান তসই স্তর প্রাি হর্য়ত্রের্লন । 

 ৩.১.৩২ — অকূ্রর – 

শ্বফল্কনিন অকূ্রর ভাে আরেন গতা ? বতবন বনষ্পাপ এবং পররমশ্বর ভগবারনর শরণাগত । এক সমি বতবন পরর্র মরধ্য শ্রীকৃরষ্ণর পেবচহ্ন 

েশমন করর অপ্রাকৃত গপ্রমানরি মধ্ ম্হারা হরি গসই পরর্র ধূ্রোি েুটিরি পরড়বেরেন ।  

 

বনরন্ত্র ভগবারনর বচন্ত্া  

 জড়গুর্ণর প্রর্াি তের্ক উৎপন্ন সংক্রমর্ণর ত্রনরাময়কারী ঔিধ্ । 

 র্গিার্নর শুদ্ধ র্র্িরা সিেদা র্গিার্নর ত্রিন্তায় মগ্ন তের্ক োাঁ র সঙ্গ লার্ কর্রন । 

 এই প্রকার শুদ্ধ র্ি স্বার্াত্রিকর্ার্ি ত্রনষ্পাপ তকননা ত্রেত্রন সিেদাই পরম পত্রিি পরর্মশ্বর র্গিার্নর সঙ্গ করর্েন । 

 েিুও, স্থান ও কার্লর ত্রির্শি পত্ররর্প্রত্রের্ে তসই ত্রিন্ময় আর্িগ ত্রিত্রর্ন্ন রূপ তনয়, এিং ো র্র্ির মর্নর মধ্েে র্ঙ্গ কর্র । শ্রীমিেনয 

মহাপ্ররু্র ত্রদিয তপ্রর্মর উন্মাদনার অপূিে দৃিান্ত ।     

 ৩.১.৩৩ — গেবকী – 

গবে গ্মন ্ জ্ঞববিাররূপ অর্মরক প্রকাশ কররন, গতমনই গেবক-রভােরারের কনযা গেবকী গেবমাতা অবেবতর মরতা পররমশ্বর ভগবানরক 

তাাঁ র গরভম  ধ্ারণ কররবেরেন । বতবন (রেবকী) ভাে আরেন গতা ?  

 

গবে ও ভগবান 

 গবরের েিয – র্গিানর্ক জানা ।  

 ভগবান – মূত্রেে মান তিদ িা তির্দর উর্েশয । 

 গেবকী – অেেপূণে তিদ । 12 

                                                           
12 তির্দর উর্েশয হর্ি র্গিানর্ক জানা । অেোৎ তির্দর জ্ঞান তের্কই র্গিান কার্রা কার্ে প্রকট হন । একইর্ার্ি, তসই র্গিান এখন তদিকীর গর্ে  

তের্ক প্রকট হর্য়র্েন । োই তদিকীর্ক তির্দর সার্ে েুলনা করা হর্য়র্ে । 

তাৎপ ম্  ববচার 

 

তাৎপ ম্  ববচার 

 

তাৎপ ম্  ববচার 
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 ৩.১.৩৪ — অবনরুদ্ধ – 

অবনরুদ্ধ কুশরে আরেন গতা ? বতবন সমি শুদ্ধ ভিরের সমি বাসনা পূরণকারী এবং অতীত কাে গর্রকই তাাঁ রক ঋরেরের প্রবতম ক বরে 

ববরবচনা করা হি । বতবন মরনর প্রবতম ক এবং ববষু্ণর চতুর্ম বুযহ ।  

 

ববষু্ণতত্ত্ব 

 চতুবূমযহ – িাসুর্দি, সঙ্করিেণ, প্রদুযম্ন ও অত্রনরুদ্ধ । 

 অত্রনরুদ্ধ হর্িন মহাত্রিষু্ণরও উৎস, োাঁ র ত্রনঃশ্বাস তের্ক ঋগ র্িদ আত্রিরূ্ে ে হর্য়ত্রেল । তসই সমস্ত েে অেযন্ত সুন্দরর্ার্ি মাকে র্ণ্ডয় পুরার্ণ 

িত্রণেে আর্ে । 

 িারকায় শ্রীকৃষ্ণ হর্িন আত্রদ িেুিূেযহস্থ িাসুর্দি । স্বয়ং র্গিান শ্রীকৃষ্ণ কখনও তগালক িৃন্দািন তের্ড় তকাোও োন না । 

 সমস্ত স্বাংশ প্রকার্শরা ত্রিষু্ণেে এিং োাঁ র্দর শত্রির মর্ধ্য তকান পােেকয তনই । 

অবনরুদ্ধ তত্ত্ব – ‘সারার্ম েবশমনী’ ভাষয রষ্টবয । 

গগৌড়ীি ভারষযর বববৃবত রষ্টবয । 

 ৩.১.৩৫ — হৃেীক, চারুরোষ্ণ, গে ও সতযভামার পুে – 

গহ গসৌময! এোড়া ্াাঁ রা শ্রীকৃষ্ণরকই তাাঁ রের অন্ত্রাত্মারূরপ গেরন বচরকাে তাাঁ রই অনুসরণ কররন, গসই হৃেীক, চারুরেষ্ণ, গে ও 

সতযভামার পুে- এাঁরা সকরে ভাে আরেন গতা ? 

 

 ৩.১.৩৬ — মহরাে ্ুবধ্বষ্ঠর – 

মহরাে ্ুবধ্বষ্ঠর ধ্মম প্রবতপােন করর এবং ধ্রমমর ম ম্ াো রিা করর রােযশাসন কররেন গতা ? পূরবম  দুর ম্ াধ্ন ্ুবধ্বষ্ঠররর প্রবত ঈষমাি েগ্ধ 

হবচ্ছে গকননা বতবন (্ুবধ্বষ্ঠর) তাাঁ র বাহুিিসর্দশ শ্রীকৃষ্ণ ও অেুম ন কতৃম ক সুরবিত বেরেন ।  

 ৩.১.৩৭ — ভীম – 

ব্বন ্ুদ্ধরিরে গো রূ্ণমন কররত কররত বববচে মারগম  ভ্রমণ কররতন এবং ্াাঁ র গোর্াত রণভূবম সহয কররত পারত না, গসই সরপমর মরতা 

অতযন্ত্ গক্রাধ্পরািণ, অরেি ভীম পাপীরের প্রবত তাাঁ র েীর্মকারের সবঞ্চত গক্রাধ্ পবরতযাগ করররেন গতা ?  

 ৩.১.৩৮ — অেুম ন – 

গ্ অেুম রনর বারণর োরে আচ্ছন্ন হরিও কপট বকরাতরবশধ্ারী বশব তাাঁ র ্ুদ্ধমনপুরণয সরন্ত্াষ োভ কররবেরেন এবং মহারর্ীরের মরধ্য 

গশ্রষ্ঠ কীবতম মান গাণ্ডীব ধ্নুধ্মারী গসই অেুম ন শত্রুরের ববনাশ করর সুরখ আরেন গতা ?   

 ৩.১.৩৯ — ্মে ভ্রাতৃিি নকুে ও সহরেব – 

গ্ ্মে ভ্রাতৃিি তাাঁ রের ভ্রাতারের িারা সুরবিত, তাাঁ রা ভাে আরেন গতা ? চিু গ্মন পরক্ষ্মর িারা আবৃত র্ারক, গতমবন তাাঁ রা পৃর্ার 

পুেরের িারা সুরবিত । গরুড় গ্মন বজ্রধ্ারী ইরির মুখ গর্রক অমৃত আহরণ কররন, তাাঁ রাও গতমবন ্ুরদ্ধ দুর ম্ াধ্রনর কাে গর্রক তাাঁ রের 

নযািসঙ্গত রােয বেবনরি বনরিবেরেন ।  

তাৎপ ম্  ববচার 

 

শ্রীে ববশ্বনার্ চক্রবতী ঠাকুর 

শ্রীে ভবিবসদ্ধান্ত্ সরস্বতী ঠাকুর 

৩৬-৪০ – কুরুরের সম্বরন্ধ বেজ্ঞাসা 
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 ৩.১.৪০ — পৃর্া (কুন্ত্ীরেবী) – 

গহ উদ্ধব ! পৃর্া বক এখনও গবাঁ রচ আরেন ? বতবন গকবে তাাঁ র বপতৃহীন পুেরের েনযই েীবনধ্ারণ করবেরেন; তা না হরে অবিতীি গ্াদ্ধা 

এবং অবধ্রর্ ব্বন একাকী ধ্নুকমাে সহাি করর চতুবেম ক েি কররবেরেন, গসই রােবষমরশ্রষ্ঠ পাণু্ড বযতীত তাাঁ র পরি গবাঁ রচ র্াকা অসম্ভব 

বেে । 

 

 ৩.১.৪১ — ধৃ্তরারষ্ট্রর েনয অনুরশাচনা – 

গহ গসৌময ! গ্ ধৃ্তরাষ্ট্র মৃত ভ্রাতা পাণু্ডর অনার্ সন্ত্ানরের প্রবত ববররাহ আচরণ করর ভ্রাতার গরাহ করররেন, ব্বন তাাঁ র পুেরের অনুবতী 

হরি আমারক তাাঁ র গৃহ গর্রক বনবমাবসত করররেন, ্বেও আবম হবচ্ছ তাাঁ র ্র্ার্ম বহতাকাঙ্ক্ষী, গসই অধ্ঃপবতত ধৃ্তরারষ্ট্রর েনয আবম 

অনুরশাচনা কবর । 

 

 ত্রিদুর োাঁ র তজযষ্ঠ ভ্রাোর কুশল সম্বর্ে ত্রজজ্ঞাসা কর্রনত্রন, তকননা োর কুশর্লর তকান সম্ভািনা ত্রেল না, োাঁ র তো তকিল নরর্ক অধ্ঃপত্রেে হওয়ারই 

সংিাদ ত্রেল । 

 ত্রিদুর্রর মে মিষ্ণর্ির আিরণ এমনই — ত্রেত্রন সকর্লর মঙ্গল কামনা কর্রন, এনমত্রক োাঁ র শত্রুর্দর প্রত্রেও ।   

সঙ্গবত – আমার প্রবত তাাঁ হার এরূপ আচরন আমার পরি অপকারক হিবন, প্রকারান্ত্রর উপকারকই হরিরে । 

 ৩.১.৪২13 — শারপ বর14 – 

তারত আবম আি ম্ হইবন । সকরের অেরিয আবম পৃবর্বী ভ্রমণ কররবে । পররমশ্বর ভগবান শ্রীকৃরষ্ণর নরবৎ েীোসমূহ এই মতম যরোরক 

সাধ্ারণ মানুরষর কা ম্কোরপর মরতা বরে মরন হি, এবং তাই অরনযর পরি গমাহেনক, বকন্তু আবম তাাঁ র কৃপার প্রভারব তাাঁ র মবহমা 

উপেবি কররত গপররবে এবং তার ফরে আবম সবমরতাভারব সুখী । 

 

অভিং সত্ত্বসংশুবদ্ধঃ 

 ত্রেত্রন গৃহহারা হওয়ার ফর্ল তমার্টই দুঃত্রখে হনত্রন, তকননা ত্রেত্রন অনুর্ি করর্ে তপর্রত্রের্লন তে ঘর্র োকার েোকত্রেে স্বাধ্ীনো তের্ক র্গিার্নর 

কৃপার উপর ত্রনর্ে র করাই অত্রধ্কের স্বাধ্ীনো ।  

 েেেণ পেেন্ত না দৃঢ় ত্রিশ্বাস হয় তে, র্গিান োাঁ র্ক রো করর্েন েেেণ পেেন্ত সন্নযাস আশ্রম অিলম্বন করা উত্রিে নয় ।  

 জীির্নর এই অিস্থার্ক র্গিদ্গীোয় িলা হর্য়র্ে, অর্য়ং সেসংশুত্রদ্ধঃ িা আত্মশুত্রদ্ধ ।  

 র্গিদ্ভির্ক িলা হয় নারয়ণপর, ত্রেত্রন কখনই তকান ত্রকেুর্ে র্ীে হন না । তকননা ত্রেত্রন সিেদাই জার্নন তে, সিে অিস্থার্েই র্গিান োাঁ র্ক রো 

করর্েন ।  

৪৩-৪৫ - কৃষ্ণকর্া শ্রবরণর েনয ববদুররর ইচ্ছা 
 

 

                                                           
13 অনুসঙ্গবতঃ (৪১-৪২) – ত্রিদুরঃ েত্রদও ধৃ্েরাষ্ট্র আমার্ক ত্রনিোত্রসে কর্রর্েন, েোত্রপ এর্ে আমার মঙ্গলই হর্য়র্ে । ত্রকর্ার্ি ? আত্রম পৃত্রেিী ভ্রমণ 

কর্রত্রে এিং ের্গিার্নর মত্রহমা উপলত্রি করর্ে তপর্রত্রে । 
14 জাগত্রেকর্ার্ি গৃহ তের্ক ত্রনিোসন অত্রর্শাপেুলয হর্লও পরমাত্রেেক ত্রিিার্র ো িরস্বরূপ হর্য়র্ে । 

৪১-৪২ -- ধৃ্তরারষ্ট্রর েনয ববদুররর গশাক  

 

তাৎপ ম্  ববচার 

 

তাৎপ ম্  ববচার 

 

সকেরক আকৃষ্ট করার েনয ভিরেররক কৃপা করার েনয কৃরষ্ণর অবতরণ 
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 ৩.১.৪৩ — কুরুরের প্রবত শ্রীকৃরষ্ণর েিা – 

ধ্ন, েন ও ববেযা এই বতন প্রকার গরবমর িারা উৎপর্গামী হরি গ্ সমি নৃপবতরা তারের প্রবে সামবরক শবি প্ররিাগ করর পৃবর্বীর দুঃখ 

উৎপােন করররে, তারের ববনাশ করর শরণাগত ভিরের দুঃখ দ্যর কররত সমর্ম হরিও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সব রকম অপরারধ্ অপরাধ্গ্রি 

কুরুরের ববনাশ কররনবন ।  

 বেমরোৎপর্ানাং – ত্রেনটি মর্দর (গিে) িারা উৎপেগামী । 

 ধ্ন, েন ও ববেযা । 

 

 ভগবান গকন গকৌরবরের অনযাি আচরণ সহয কররবেরেন ? (তাৎপ ম্  রষ্টবয) 

 সমস্ত দুষৃ্কেকারীর্দর একত্রিে করার অর্পো করত্রের্লন এিং 

 োাঁ র র্ি ও সখা অজুে নর্ক তসই েুর্দ্ধর নায়করূর্প তদখর্ে তির্য়ত্রের্লন ।  

 ভগবান গকন গকৌরবরের অনযাি আচরণ সহয কররবেরেন ? (‘সারার্ম েবশমনী’ ভাষয রষ্টবয ।) 

 ৩.১.৪৪ — ভগবারনর এই পৃবর্বীরত আসার কারণ – 

ভগবান গুণরবহত হওিা সরত্ত্বও দুবৃমত্তরের ববনারশর েনয আববভূম ত হন, কমমরবহত হওিা সরত্ত্বও সকেরক আকষমণ করার েনয বতবন তাাঁ র 

েীোববোস সম্পােন কররন । তা না হরে গুণাতীত পররমশ্বর ভগবারনর এই পৃবর্বীরত আসার বক কারণ র্াকরত পারর ?  

 

ভগবারনর আববভম াব 

 ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সত্রচ্চদানন্দত্রিগ্রহঃ (ব্রহ্মসংত্রহো ৫/১) । োাঁ র েোকত্রেে জন্ম তকিল োাঁ র আত্রির্ে াি মাি, ঠিক তেমন পূিেত্রদগর্ন্ত সূর্েের উদয় 

হর্ে তদখা োয় । 

 কর্মের ত্রিত্রধ্ র্গিার্নর তের্ি প্রর্োজয হর্ে পার্র না ।  

 র্গিার্নর কােেকলাপ এিং সাধ্ারণ জীর্ির কােেকলার্পর মর্ধ্য তে পােেকয, ো সিেদা ত্রিিারপূিেক ত্রির্িিনা করা উত্রিে । োহর্ল র্গিার্নর অপ্রাকৃে 

পদমেোদা সম্পর্কে  েোেে ত্রসদ্ধার্ন্ত উপনীে হওয়া োয় ।  

 ত্রেত্রন োাঁ র লীলাত্রিলাস কর্রন কমী, জ্ঞানী ও র্ি সকল প্রকার মানুির্দরই আকিেণ করার জনয ।     

 ৩.১.৪৫ — গসই ভগবারনর মবহমা কীতম ন কররত উদ্ধবরক অনুররাধ্ – 

গহ সরখ! তাই েিা করর গসই ভগবারনর মবহমা কীতম ন কর, ্াাঁ র মবহমা তীর্মস্থানসমূরহ কীবতম ত হি । বতবন অে, তবুও ব্রহ্মারণ্ডর সমি 

শরণাগত শাসকরের প্রবত তাাঁ র অমহতুকী কৃপার প্রভারব বতবন অবতীণম হরিরেন । তাাঁ রের উরদ্দরশযই বতবন তাাঁ র অননয ভি ্দুরের বংরশ 

আববভূম ত হরিরেন । 

 

 ব্রহ্মার্ণ্ডর ত্রিত্রর্ন্ন তলার্ক েখন শাসনকার্েে তকান রকম অসুত্রিধ্ার সৃত্রি হয়, েখন তসখানকার শাসকরা র্গিানর্ক অিেীণে হিার জনয প্রােেনা কর্রন, 

এিং র্গিান েখন অিেীণে হন ।  

 শ্রীমদ্ভাগিে ১.৩.২৮ – এর্ে িাংশকলাঃ পুংসঃ 

 তীর্মভ্রমরণর উরদ্দশয – োৎপেে ১৭ দ্রিিয 

 
প্রায় সকল েীর্েেই আত্রম অিগাহন কর্রত্রে, এখন োর সাফলযলার্র্র জনয শ্রীকৃর্ষ্ণর কীত্রেে রূপ েীেোমৃর্ে েুত্রম আমার্ক ত্রনমত্রিে করাও । 

তাৎপ ম্  ববচার 

 

শ্রীে ববশ্বনার্ চক্রবতী ঠাকুর 

তাৎপ ম্  ববচার 

 

তাৎপ ম্  ববচার 

 

শ্রীে ববশ্বনার্ চক্রবতী ঠাকুর 


	১-৫ বিদুরের গৃহত্যাগ এবং পরীক্ষিৎ মহারাজের জিজ্ঞাসা
	( ৩.১.১ — শ্রীশুক উবাচ – মৈত্রেয়ের নিকট বিদুরের প্রশ্ন –
	( ৩.১.২ — পাণ্ডবদের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি এবং দুর্যোধনকে অবহেলা –
	@ বৈষয়িক অশান্তি –

	( ৩.১.৩ — পরীক্ষিৎ মহারাজের প্রশ্ন – বিদুর-মৈত্রেয় সংবাদ বর্ণনা করুন –
	( ৩.১.৪  — মহাত্মা বিদুরের মাহাত্ম্যপূর্ণ প্রশ্ন –
	@ ভগবদগীতা –
	@ কর্ম ও কর্মযোগের পার্থক্য

	( ৩.১.৫ — শ্রীসূত গোস্বামীর উক্তি –

	৬-১৬ - বিদুরের হস্তিনাপুর পরিত্যাগের পটভূমি
	( ৩.১.৬ — জতুগৃহে দগ্ধ করার চেষ্ঠা –
	২ প্রকার অন্ধত্ব (বিনষ্টদৃষ্টিঃ)

	( ৩.১.৭ — দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ  –
	( ৩.১.৮ — যুধিষ্টিরকে রাজ্য ফিরিয়ে দিতে অস্বীকার –
	( ৩.১.৯ — শ্রীকৃষ্ণের বাণী না মানা –
	ভক্ত ও অভক্তদের মধ্যে পার্থক্য

	( ৩.১.১০ — বিদুরের সদুপদেশ সুদক্ষ মন্ত্রবিশারদ এবং রাজনীতিবিদদের দ্বারা সমাদৃত –
	( ৩.১.১১  — অজাতশত্রু যুধিষ্ঠিরের রাজ্য তাকে ফিরিয়ে দিন –
	( ৩.১.১২  — পাণ্ডবদের ভয় করার কারণ – শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের পক্ষে আছেন –
	( ৩.১.১৩  — মূর্তিমান পাপস্বরূপ, কৃষ্ণবিদ্বেষী এবং লক্ষ্মীছাড়া দুর্যোধনকে পরিত্যাগ করুন –
	সৎ ও অসৎ পুত্র

	( ৩.১.১৪ — বিদুরের এরূপ উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে দুর্যোধনের প্রতিক্রিয়া –
	( ৩.১.১৫  — অপমান উক্তি –
	( ৩.১.১৬  — বিদুরের প্রস্থান –
	@ মায়ার খেলা
	@ ভক্তের চরিত্র –


	১৭-২৫ - বিদুরের তীর্থযাত্রা
	( ৩.১.১৭  — বিদুরের তীর্থপর্যটন –
	@ শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে ক্রমোন্নতি –
	@ তীর্থস্থানের উদ্দেশ্য –
	@ তীর্থযাত্রার পদ্ধতি –
	@ অর্চামূর্তি –

	( ৩.১.১৮  — তীর্থসমূহের নাম –
	( ৩.১.১৯  — তীর্থ পর্যটনকালে তাঁর বৃত্তি –
	( ৩.১.২০ — প্রভাসতীর্থে আগমন –
	এক পতাকার তলে এক রাষ্ট্র

	( ৩.১.২১ — স্বজনবর্গের বিনাশের সংবাদ শ্রবণ –
	২ প্রকার আগুন

	( ৩.১.২২ — সরস্বতী নদীর তীরে এগারোটি তীর্থ –
	( ৩.১.২৩ — ভগবানের মন্দিরের মূল তাৎপর্য –
	@ দ্বিজদেব –
	@ চক্র ও চক্রী –

	( ৩.১.২৪ — উদ্ধবের সঙ্গে সাক্ষাৎ –
	ভগবানকে সাক্ষাৎভাবে দর্শন এবং তাঁর স্মরণ

	( ৩.১.২৫ — উদ্ধবকে বিদুরের আলিঙ্গন এবং শ্রীকৃষ্ণের পরিবার পরিজনদের সংবাদ জিজ্ঞাসা –

	২৬-৪২ - যদু ও কুরু বংশের কুশল সম্বন্ধে উদ্ধবের নিকট বিদুরের জিজ্ঞাসা
	( ৩.১.২৬ — কৃষ্ণ বলরাম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা –
	( ৩.১.২৭ — বসুদেব –
	( ৩.১.২৮ — প্রদ্যুম্ন –
	( ৩.১.২৯ — উগ্রসেন –
	( ৩.১.৩০ — সাম্ব –
	( ৩.১.৩১ — যুযুধান –
	@ পরম গতি – ইন্দ্রিয়ের অতীত হওয়ার ফলে অধোক্ষজ নামে পরিচিত ভগবানের পার্ষদত্ব লাভ করা ।
	@ ব্রহ্মানন্দ –

	( ৩.১.৩২ — অক্রূর –
	নিরন্তর ভগবানের চিন্তা

	( ৩.১.৩৩ — দেবকী –
	বেদ ও ভগবান

	( ৩.১.৩৪ — অনিরুদ্ধ –
	বিষ্ণুতত্ত্ব

	( ৩.১.৩৫ — হৃদীক, চারুদোষ্ণ, গদ ও সত্যভামার পুত্র –
	( ৩.১.৩৬ — মহরাজ যুধিষ্ঠির –
	( ৩.১.৩৭ — ভীম –
	( ৩.১.৩৮ — অর্জুন –
	( ৩.১.৩৯ — যমজ ভ্রাতৃদ্বয় নকুল ও সহদেব –
	( ৩.১.৪০ — পৃথা (কুন্তীদেবী) –
	( ৩.১.৪১ — ধৃতরাষ্ট্রের জন্য অনুশোচনা –
	( ৩.১.৪২  — শাপে বর  –
	অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধিঃ


	৪৩-৪৫ - কৃষ্ণকথা শ্রবণের জন্য বিদুরের ইচ্ছা
	( ৩.১.৪৩ — কুরুদের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের দয়া –
	( ৩.১.৪৪ — ভগবানের এই পৃথিবীতে আসার কারণ –
	ভগবানের আবির্ভাব

	( ৩.১.৪৫ — সেই ভগবানের মহিমা কীর্তন করতে উদ্ধবকে অনুরোধ –


