
 

দ্বিতীয় অধ্যায় 

ব্যাসদেব্ কৃত ‘শ্রীমদ্ভাগব্তম’-এর বব্ষয় সংদেপ 

সংসৃ্কত সাবিদতয আঠাদরাবি মিাপুরাণ আদে। তার মদযয একবি অন্যতম পুরাণ 
িল ভাগব্ত। এই ভাগব্ত সমগ্র পুরাণ-সাবিদতযর মদযয সব্বাদপো প্রবসদ্ধ এব্ং বব্ষ্ণব্ 
সম্প্রোদয়র মদযয সব্বদেষ্ঠ যমবগ্রন্থ। সমগ্র ভারতব্দষবর বব্ষ্ণব্ সমাদে ব্েদরর পর ব্ের 
ব্যাপী এই গ্রদন্থর েন্বপ্রয়তা। অষ্টােশ পুরাদণর মদযয ভাগব্ত পুরাণই সব্বপ্রথম ইউদরাপীয় 
ভাষায় অনূ্বেত িয়। মমাি ব্াদরা স্কদে, বতন্শত পয়ঁবিশ অযযাদয়, আঠাদরা িাোর মলাক 
সমবিত িদয়  মূল ভাগব্ত গবঠত। ব্াদরা স্কদের প্রথম স্কদে রদয়দে উবন্শবি অযযায়, 
বিতীয় স্কদে রদয়দে েশবি অযযায়, তৃতীয় স্কদে মতবিশবি অযযায়, চতুথব স্কদে একবিশবি 
অযযায়, পঞ্চম স্কদে োবিশবি অযযায়, ষষ্ঠ স্কদে উবন্শবি অযযায়, সপ্তম স্কদে রদয়দে 
পদন্দরাবি অযযায়, অষ্টম স্কদে আদে চবিশবি অযযায়, ন্ব্ম স্কদে চবিশবি অযযায়, েশম 
স্কদে রদয়দে মমাি ন্িইবি অযযায়, এর মদযয পূব্বাদযব রদয়দে উন্পঞ্চাশবি ও উত্তরাদযব 
ব্াবক একচবিশবি অযযায়; একােশ স্কদে আদে একবিশবি অযযায় এব্ং িােশ স্কদে 
মতরবি অযযায় বন্দয় ভাগব্ত গদ্বিত।  

         মহদ্বষি ব্যাসদেদব্র ন্াদমই ভাগব্ত পুরাণ প্রচবলত। শুকদেব্ তাঁর বপতা ব্যাদসর 
কাছে ভাগব্তকাবিবন্ েব্ণ কদরবেদলন্। আর রাো পরীবেৎ ঋবষ শাদপ অবভশপ্ত িদয় 
শুকদেদব্র কাদে ভাগব্তকাবিবন্ শুন্দত মচদয়বেদলন্। তখন্ শুকদেব্ পরীবেৎদক ভাগব্ত 
কথা মশান্ান্। ব্যাসদেব্ কৃত ভাগব্দতর প্রথম স্কদে মে বব্ষয়গুবল সবিদব্বশত তা অযযায় 
যদর বন্দে মেখাদন্া িল। ভাগব্দতর প্রবতবি অযযাদয়র একবি বশদরান্াম মেওয়া আদে। 
আমরা বশদরান্াদমর পাশাপাবশ প্রবতবি অযযায় সংখযা িারা বন্দেববশত কদরবে।  

১. সূদতর বন্কি মশৌন্ক প্রমুখ মুবন্দের প্রশ্ন -- ব্হুকাল আদগ মশৌন্ক প্রমুখ 
ঋবষগণ স্বগবদলাদক োব্ার অবভলাদষ বন্বমষারদণয এক েদের অনু্ষ্ঠান্ কদরবেদলন্। মসই 
সময় মুবন্রা একবেন্ সকালছেলা যখন দ্বনতযননদ্বমদ্বতযক হহাছমর কাজ হসছর েছস আছেন, 
তখন হরামহষিছণর পুত্র সূত হসখাছন উপদ্বিত হছল সকছল তাাঁছক সমাদর কছর তাাঁর কাছে 
শাস্ত্র েযাখযা শুনছত মচহয়দ্বেছলন। েেুব্ংশীয়দের রেক ভক্তব্ৎসল ভগব্ান্ শ্রীকৃষ্ণ  
ব্সুদেদব্র পত্নী মেব্কীর গদভব মকন্ অব্তীণব িদয়বেদলন্ মস বৃ্ত্তান্ত তাঁরা শুন্দত 
মচদয়বেদলন্। 



 

২. ভাগব্তকথা ও ভগব্েভবক্তর মািাত্ম্য — ঋবষদের এই প্রদশ্ন সূত খুব্ আন্বিত 
িদয় তাঁদের ব্াকযদক স্বাগত োবন্দয় বতবন্ ব্লদত শুরু করদলন্। বতবন্ ব্লদলন্, সংসার 
সাগর পার িদত ইচু্ছক সংসারী মানু্ষদের প্রবত করুণা কদর শুকদেব্ সমস্ত মব্দের 
সারভূত, আত্ম্োদন্র প্রকাশক ভাগব্ত পুরাণ কথা ব্যক্ত কদরবেদলন্। মসই শুদকর প্রবত 
প্রণাম োবন্দয় বতবন্ ব্দলন্, মে যমব মথদক শ্রীকৃদষ্ণ ভবক্ত েদে তাই িল সংসারী মানু্ষদের 
মেষ্ঠ যমব। ভগব্ান্ ব্াসুদেদব্ ভবক্ত িদল মানু্দষর োন্ ও বব্রাগয লাভ িয়। কৃষ্ণকথা 
েব্দণ েবে মানু্দষর অন্তদর আন্ি সৃবষ্ট ন্া িয় তািদল মসই যমবাচরণ অদিতুক।  

৩. ভগব্াদন্র চবিশ অব্তাদরর কাবিবন্ — ভগোছনর চদ্বিশ অেতাছরর নাম ও 
অেতাছরর কারণ এই অধ্যাছয় েণিনা করা হছয়ছে। সূত েছলন ভগোন যখন মহাসমুছে 
হযাগদ্বনোয় দ্বনদ্বেত দ্বেছলন তখন তাাঁর নাদ্বভপদ্ম হেছক ব্রহ্মার জন্ম হয়। ভগোছনর প্রেম 
অেতার হল ব্রাহ্মণ রূপ, হযই রূছপ দ্বতদ্বন হকৌমার নামক সৃদ্বি প্রদ্বিয়া অেলম্বন কছর 
আদ্বেভূিত হন এেং অখণ্ড ব্রহ্মচযি পালন কছরন। দ্বিতীয় েরাহ অেতাছর ভগোন শূকছরর 
রূপ ধ্ছর ধ্রণীহক রসাতল হেছক উদ্ধার কছরন। তৃতীয় অেতার হল ঋদ্বষ সৃদ্বি, হদেদ্বষি 
নারছদর রূপ ধ্ছর ভগোন হসই বেষ্ণেতছের েযাখযা কছরন যা মানুষছক কছমির েন্ধন 
হেছক মুক্ত কছর। চতুেি ধ্মিকলা সৃদ্বি অেতাছর ভগোন নর ও নারায়ণ এই দুই ঋদ্বষরূছপ 
আদ্বেভূিত হমলন্ এেং দ্বচত্তেৃদ্বত্ত সংযদ্বমত ভাছে দুশ্চর তপসযা কছরন। পঞ্চম অেতার 
দ্বসছদ্ধশ্বর কদ্বপল রূছপ আসুদ্বর নামক ঋদ্বষছক চতুদ্বেিংশদ্বত তত্ত্ব দ্বনণিায়ক সাংখযদশিন 
েছলদ্বেছলন। ষষ্ঠ অেতার অনসূয়ার প্রােিনায় তাাঁর গছভি অদ্বত্রমুদ্বনর পুত্র দত্তাছত্রয় রূছপ 
জন্ম দ্বনছয় অলকি ও প্রহ্লাদছক আত্মদ্বেদযার উপছদশ হদন। সপ্তম অেতাছর রুদ্বচর ঔরছস 
আকূদ্বতর গছভি ‘যজ্ঞ’ নাম দ্বনছয় দ্বতদ্বন আত্মপ্রকাশ কছরন। তখন সায়মু্ভে মনুর কাল এেং 
দ্বতদ্বন হছলন ইন্দ্র। অিম অেতাছর রাজা নাদ্বভর ঔরছস মরুছদেীর গছভি ঋষভ নাম দ্বনছয় 
জন্মগ্রহণ কছর পরমহংস আশ্রছমর তত্ত্ব পবণ্ডতছদর কাছে েযক্ত কছর দ্বতদ্বন প্রদ্বসদ্বদ্ধ লাভ 
কছরন। নেম অেতাছর ঋদ্বষছদর প্রােিনায় দ্বতদ্বন পৃেু নাম দ্বনছয় অেতীনি হন। এই অেতাছর 
ধ্রণী হেছক হদাহন করার মত দ্বতদ্বন ঔষদ্বধ্ আহরণ কছরদ্বেছলন। পৃদ্বেেী হদাহছনর জনয 
এই অেতার কমনীয় আখযা হপছয়ছে। দশম অেতাছর দ্বতদ্বন মৎসযরূপ ধ্ারণ কছরদ্বেছলন। 
চাকু্ষষ মন্বন্তছর হয দ্বেরাট জলপ্লােন এছসদ্বেল তখন দ্বতদ্বন পৃদ্বেেীরূপ হনৌকাছত িাদ্বপত 
হছয় বেেস্বত মনুছক রক্ষা কছরন। একাদশ অেতাছর দ্বেষু্ণ কূমিরূছপ দ্বনছজর দ্বপছির ওপর 
মন্দার পেিতছক ধ্ারণ কছরন। সমুে মন্থছনর সময় এই পেিতছকই েযেহার করা হয়। 
সমুে মন্থছনর সময় সুধ্াভাণ্ড দ্বনছয় হয বেদযশাস্ত্রগুরু ধ্ন্বন্তদ্বর আদ্বেভূিত হন দ্বতদ্বন ভগোছনর 



 

িাদশ অেতার। ত্রছয়াদশ অেতার হল সমুে মন্থন হেছক উৎপন্ন হমাদ্বহনী দ্বযদ্বন অপ্সরা 
রূছপ অসুরছদর মুগ্ধ কছর হদেতাছদর অমৃত পান কদ্বরছয়দ্বেছলন। চতুেবশ অব্তাদর ভগব্ান্ 
ন্রবসংি রূদপ অব্তীণব িদয় বেতযরাে বিরণযকবশপুদক ব্য কদরন্। পঞ্চেশ অব্তাদর 
ব্ামন্ রূদপ কবলদক স্বগব মথদক ব্বঞ্চত করার উদেদশয শ্রীভগব্ান্ বতন্পে-মাি ভূবম 
চাইব্ার েদল েেস্থদল োন্। মষাড়শ অব্তাদর পরশুরাম রূদপ ভূতদল অব্তীণব িদয় বতবন্ 
একুশব্ার পৃবথব্ী বন্িঃেবিয় কদরন্। সপ্তেশ অব্তাদর পরাশদরর ঔরদস সতযব্তীর গদভব 
েে। পৃবথব্ীর মানু্ষ েখন্ মমযাশবক্তদত েীণ তখন্ বতবন্ মব্েরূপ মিীরূিদক খন্ড খণ্ড 
কদরন্। শ্রীভগোছনর অিাদশ অেতাছর এছলন রামচন্দ্র। এই অেতাছর হসতু েন্ধন, রােন 
েধ্ প্রভৃদ্বত নানা েীরছের কাজ কছরন। উন্দ্বেংশ ও দ্বেংশ অেতাছর েৃদ্বষ্ণেংছশ শ্রীেলরাম 
ও শ্রীকৃষ্ণরূছপ জন্ম দ্বনছয় ভগোন পৃদ্বেেীর ভার হরণ কছরন। একদ্বেংশ অেতাছর 
অসুরছদর হমাদ্বহত করছত েুদ্ধ অেতার। িাবব্ংদশ অঞ্জদন্র পুিরূদপ গয়াযাদম আগমন্ 
এব্ং কবলেুদগর মশদষ রাোরা প্রায় প্রদতযদকই েসুয িদয় উঠদল ব্রাহ্মণ বব্ষু্ণেশার ঔরদস 
কবি ন্াদম ভগব্াদন্র েেগ্রিণ।  

৪. ব্যাসদেদব্র বন্কি ন্ারে এব্ং মিবষব ব্যাদসর অপ্রসিতা — আমরা োবন্ মে, 
ন্ারী, শূদ্র আর অযম ব্রাহ্মণদের মব্ে মশান্া অনু্বচত বেল। তাঁদের বিদতর েন্য মব্েব্যাস 
েয়াপরব্শ িদয় মিাভারত রচন্া কদরন্। বকন্তু এইভাদব্ সকদলর বিদতর েন্য মচষ্টা কদরও 
েখন্ বতবন্ অন্তদর তৃবপ্তলাভ করদত পারদলন্ ন্া, তখন্ বতবন্ অপ্রসি মদন্ সরস্বতীর 
বন্েবন্ তীদর ব্দস একান্ত মদন্ বচন্তা ভাব্ন্া করদলন্। এইভাদব্ েখন্ বতবন্ বন্দেদক অপূণব 
মদন্ কদর েুিঃখ করবেদলন্ তখন্ মসই সরস্বতী তীরস্থ আেদম মেব্বষব ন্ারে এদস উপবস্থত 
িদলন্।  

৫. ন্ারে ও ব্যাদসর আদলাচন্া — এই অধ্যাছয় নারদ ও েযাছসর আছলাচনা প্রসঙ্গ 
রছয়ছে। মেব্বষব ন্ারে মৃেু মিদস ব্যাসদেদব্র পাদশ ব্দস তাঁদক প্রশ্ন কদরন্ মে, বতবন্ 
বন্দেদক অপূণব মদন্ কদর মশাক করদেন্ মকন্? তখন্ ব্যাসদেব্ ব্দলন্ মে, তাঁর আত্ম্া 
তৃবপ্ত পাদচ্ছ ন্া। আর তার কারণবিও বতবন্ বু্ঝদত পারদেন্ ন্া। ব্যাদসর কথা শুদন্ ন্ারে 
ব্লদলন্, আপবন্ আপন্ার রবচত গ্রন্থাবেদত ভগব্াদন্র অমল েদশর কথা ব্দলন্ বন্। শুযুমাি 
যদমবর োদন্ই ভগব্ান্ তুষ্ট িন্ ন্া। বতবন্ আরও ব্দলন্ মে, ব্যাসদেব্ মেভাদব্ যমব ব্া 
অনু্ষ্ঠান্াবের কথা কীতবন্ কদরদেন্ মসভাদব্ ব্াসুদেদব্র মবিমা ব্ণবন্া কদরন্ বন্। তখন্ 
ন্ারে তাঁদক ব্লদলন্  মে, সকল মলাদকর ব্েন্ মুবক্তর েন্য মিাপরাক্রম শ্রীকৃদষ্ণর লীলা 



 

স্মরণ করুন্ এব্ং মসগুবল ব্ণবন্া করুন্। োরা আত্ম্োন্শূন্য, সংসারযদমব ব্যস্ত তাদের 
েন্য ভগব্াদন্র লীলা প্রচার করদত ব্দলন্।  

৬. ন্ারদের পূব্বেদের কথা — এই অধ্যাছয় েযাসছদে নারদছক তাঁর পূব্বেদের 
কথা ব্যক্ত করদত ব্লদলন্। তখন্ ন্ারে তাঁর পূব্ব েেবৃ্ত্তান্ত মশান্ায়। বতবন্ ব্দলন্ তাঁর 
মাদয়র বতবন্ একমাি সন্তান্ বেদলন্। বতবন্ বন্দব্বায বেদলন্ তাই োসীবৃ্বত্ত বেল তার মাদয়র 
েীবব্কা। রাদতর অেকাদর গাভী মোিদন্ মব্বরদয় সপবেংশদন্ তাঁর মাদয়র মৃতুয িয়। তখন্ 
বতবন্ ব্ালক ব্য়দস সব্বকেু পবরতযাগ কদর উত্তর বেদক মব্বরদয় পড়দলন্। বকন্তু োন্ত িদয় 
এক বন্েবন্ ব্দন্ অশ্বত্থ গাদের তলায় ব্দস েখন্ বতবন্ অন্তেবামী ভগব্াদন্র যযাদন্ বন্মগ্ন 
িদলন্ তখন্ শ্রীিবর তাঁর অন্তদর উবেত িদলন্। বকেুেদণর মদযযই ভগব্াদন্র মসই রূপ 
অেৃশয িল এব্ং আকাশব্াণী মশান্া মগল মে, ন্ারে এই েদে আর ভগব্ান্দক মেখদত 
পাদব্ ন্া, শুযুমাি ভগব্াদন্র প্রবত তার অনু্রাগ ব্াবড়দয় মতালার েন্য একব্ার মাি 
ভগব্াদন্র রূপ প্রকবিত িদয়বেল। বতবন্ আরও ব্দলন্ মে, এই বন্িন্ীয় ইিদলাক মেদড় 
ন্ারে তাঁর পাষবে িদব্, আর প্রলয়কাদলও তাঁর সৃ্মবত অেুি থাকদব্। ভগব্াদন্র কথামত 
ন্ারদের পরদলাক প্রাবপ্তর পর বতবন্ ভগব্াদন্র পাষবে িদলন্ এব্ং ভগব্ৎ প্রেত্ত তনু্ লাভ 
কদর বব্কুন্ঠদলাদক অব্ায ভ্রমদণর অবযকারী িদলন্। 

৭. অশ্বত্থামা কতৃবক মদ্রৌপেীর পুিদের বন্যন্ এব্ং অশ্বত্থামার শাবস্ত — হশৌনক 
সূছতর কাছে জানছত চাইছলন, নারদ চছল যাোর পর মহদ্বষি োদরায়ণ দ্বক করছলন। এই 
কো শুছন সূত েলছলন-- েযাসছদে নারছদর কো শুছন ব্রহ্মন্েী সরস্বতীর পবিমতীদর 
ঋবষদের শমযাপ্রাস ন্াদম আেদম আচমন্ মসদর একাগ্র বচদত্ত যযাদন্ ব্সদলন্। েখন্ তাঁর 
মন্ বন্মবলতা প্রাপ্ত িল তখন্ বতবন্ আবেপুরুষ ভগব্ান্দক আর তাঁর মায়াদক মেখদত 
মপদলন্। বতবন্ বু্ঝদত পারদলন্ সংসারী মলাক মূঢ়। তারা োদন্ ন্া মে, ভবক্তদোদগর  পথ 
যদর ভগব্ৎেশবন্ িদল সংসাদরর োব্তীয় অন্থব অবচদর েূর িয়। তাই তাদঁের মঙ্গদলর 
েন্য ব্যাসদেব্ ভাগব্তসংবিতা রচন্া করদলন্। রচন্া মশদষ তা সংদশাযন্ করদলন্ এব্ং 
বন্ে পুি শুকদক বশবখদয় বেদলন্। সূদতর ব্ক্তব্য সমাপ্ত িদল মশৌন্ক আব্ার ব্লদলন্-- 
শুকদেব্ বন্বৃ্বত্তমাদগবর পবথক, সংসাদরর মকান্ বকেুদতই তার মন্ মন্ই, তািদল বতবন্ মকন্ 
এই বব্শাল ভাগব্ত অভযাস করদলন্? এর উত্তদর সূত ব্দলন্-- ব্যাসপুি শুকদেব্ সব্বোই 
ভগব্াদন্র গুদণ আকৃষ্ট। মসইেন্য বতবন্ ভাগব্ত সংবিতা অযযয়ন্ কদরবেদলন্। এরপর 
সূত কৃষ্ণকথার প্রসদঙ্গ মিারাে পরীবেদতর েে-কমব-মুবক্তর কথা আর পাণ্ডব্দের 



 

মিাপ্রস্থাদন্ োিার কথা ব্লদত শুরু করদলন্। এই প্রসদঙ্গই বতবন্ মদ্রাণপুি অশ্বত্থামার 
শাবস্তর কথাও ব্দলন্।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

৮. উত্তরার গদভব ভগব্ান্ কতৃবক পরীবেৎদক রো, কুন্তী-কৃত শ্রীকৃষ্ণস্তব্ ও 
েুবযবষ্ঠদরর মশাক — অশ্বত্থামাদক শাবস্ত বেদয় সকল পাণ্ডব্গণ ও মবিলারা গঙ্গাস্নান্ মসদর 
মৃত আত্ম্ীয় স্বেন্দের েলোন্ ও বব্লাপ কদর মশাকাতব হৃেদয় শ্রীকৃষ্ণসমীদপ এদলন্। 
ভগব্ান্ ব্লদলন্ মে, কাদলর করালগ্রাস মথদক মকউই বন্বৃ্বত্ত পায় ন্া। েুদেবাযন্ কতৃবক 
হৃত রােয শ্রীকৃষ্ণ েুবযবষ্ঠরদক বিবরদয় বেদলন্। তারপর েুবযবষ্ঠরদক বেদয় অশ্বদময েে 
কবরদয় ভগব্ান্ শ্রীকৃষ্ণ তার েশ বেদক বেদক েবড়দয় বেদলন্। এরপর েখন্ বব্োদয়র পালা 
এল তখন্ শ্রীকৃষ্ণ রদথ ব্দসদেন্ এমন্ সময় মেখদত মপদলন্ ভয়বব্হ্বলা উত্তরা তাঁর বেদক 
েুদি আসদেন্। তার কাতর বমন্বত মে, জ্বলন্ত মলািার মত এক তীর তার বেদক েুদি 
আসদে, ঐ তীর মেন্ তার গভব ন্াশ ন্া কদর। উত্তরার এই কথা শুদন্ ভগব্ান্ বু্ঝদত 
পারদলন্ মে অশ্বত্থামা ব্রহ্মাস্ত্র প্রদয়াগ কদর পৃবথব্ীদক পাণ্ডব্িীন্ করদত চাইদে। তখন্ 
ভগব্ান্ বন্দের মায়া বব্স্তার কদর উত্তরার গদভব প্রদব্শ কদর তাদক আবৃ্ত করদলন্ এব্ং 
বব্ষু্ণদতদে মসই অদস্ত্রর শবক্ত বন্দস্তে িল। 

৯. ভীষ্মসমীদপ পাণ্ডব্গণ — কুরুদেদির েুদদ্ধর ভয়াব্ি ন্রিতযার পাপদব্ায 
েুবযবষ্ঠরদক অন্তদর েগ্ধ করবেল। তাই বতবন্ কুরুদেদির মেখাদন্ মিাব্ীর ভীষ্ম শাবয়ত 
বেদলন্ মসখাদন্ এদস উপবস্থত িদয়বেদলন্। ভগব্ান্ শ্রীকৃষ্ণ ও অন্য পাণ্ডদব্রাও মসখাদন্ 
েুবযবষ্ঠরদক অনু্সরণ করদলন্। তারঁা মসখাদন্ এদস মেখদলন্ বপতামি স্বগবভ্রষ্ট মেব্তার 
মতই শরশেযায় শাবয়ত রদয়দেন্। তখন্ ভগব্ান্ শ্রীকৃদষ্ণর সদঙ্গ সব্ােব্ পাণ্ডব্রা তাঁদক 
প্রণাম করদলন্। মসখাদন্ বতবন্ েুবযবষ্ঠরদক যদমবাপদেশ বেদলন্ এব্ং ভগব্াদন্র স্তব্ কদর 
মশদষ বতবন্ মশষ বন্িঃশ্বাস তযাগ কদরন্। েুবযবষ্ঠর কৃষ্ণদক সদঙ্গ বন্দয় িবস্তন্াপুদর বিদর 
এদস যৃতরাষ্ট্র এব্ং গাোরীদক সান্ত্বন্া বেদলন্ এব্ং উত্তরাবযকার সূদি পাওয়া বপতৃ-
বপতামদির রােয শাসন্ করদত লাগদলন্।  

১০. শ্রীকৃদষ্ণর িারকায় গমন্ — এই অযযাদয় মশৌন্ক যাবমবকদেষ্ঠ েুবযবষ্ঠদরর সংেত 
েীব্ন্-োপন্, ভাইদের বন্দয় রােযশাসন্ ও অন্যান্য কমব সম্পদকব োন্দত চাইদলন্। তখন্ 
সূত ব্লদলন্ সংসারপালক শ্রীকৃষ্ণ সব্বশবক্তমান্, বতবন্ েুবযবষ্ঠরদক বন্ে রাদেয প্রবতবষ্ঠত 
কদর এব্ং স্বেন্বব্দরাদয বন্িত কুরুব্ংদশর মশষ প্রেীপ পরীবেদতর প্রাণোন্ কদর খুব্ 
আন্ি মপদলন্। ভীষ্ম ও শ্রীকৃষ্ণ েুবযবষ্ঠরদক মে যদমবাপদেশ বেদয়বেদলন্ তা মথদক 



 

েুবযবষ্ঠদরর বব্শুদ্ধ সত্ত্বোন্ প্রকাবশত িদয়বেল। কৃদষ্ণর আশীব্বাে ও ভাইদের সঙ্গ মপদয় 
েুবযবষ্ঠর পৃবথব্ীদক ইদের মত পালন্ করদত লাগদলন্। প্রোদের সমস্ত েুিঃখ-কষ্ট েূরীভূত 
িল। তারপর শ্রীকৃষ্ণ িবস্তন্াপুর মেদড় িারকা গমদন্ােযত িদলন্।  

১১. শ্রীকৃদষ্ণর িারকায় প্রদব্শ এব্ং রাদোবচত অভযথবন্া — পাণ্ডব্দের মশাক েূর 
করার েন্য এব্ং ভগ্নী সুভদ্রাদক আন্ি মেব্ার েন্য শ্রীকৃষ্ণ েখন্ কদয়ক মাস িবস্তন্াপুদর 
কাবিদয় বন্ে মেশ সমৃবদ্ধশালী িারকায় প্রদব্শ করদলন্ মসখাদন্ মেন্ তখন্ উৎসদব্র 
সমাদরাি। চাবরবেদক শঙ্খধ্ববন্ িদত লাগল। শ্রীকৃষ্ণ বন্দেই পাঞ্চেন্য শাঁখ তুদল যদর 
উচ্চরদব্ ধ্ববন্ত করদলন্। এই ধ্ববন্ শুন্দত মপদয়ই রাদেযর মলাদকরা েুদি এদলন্ তাদের 
রাোদক মেখব্ার েন্য। বপ্রয়তম কৃষ্ণ বিদরদেন্ শুদন্ ব্সুদেব্, অকু্রর, উগ্রদসন্ প্রদতযদকই 
শয়ন্, আসন্, মভােন্ মেদড় উদঠ পড়দলন্। তাঁর েন্ন্ীরা তাঁদক আন্দি েবড়দয় যরদলন্। 
তাঁর স্ত্রীদের চেু মথদক আন্িাশ্রু বন্গবত িদত থাকল। এইভাদব্ই ভগব্ান্ শ্রীিবর বপতৃগৃদি 
প্রদব্শ করদলন্।  

১২. পরীবেদতর েদোৎসব্ — অশ্বত্থামা মে ব্রহ্মবতর অস্ত্র প্রদয়াগ কদরবেদলন্, 
মসই অদস্ত্র উত্তরার গভবস্থ সন্তাদন্র বন্িত িব্ার সম্ভাব্ন্া থাকদলও ভগব্ান্ ব্াসুদেব্ তাদক 
রো কদরন্, মশৌন্দকর প্রদশ্ন সূত তখন্ এই কথা ব্লদত শুরু কদরন্। পরীবেৎ েখন্ 
মাতৃ গদভব ব্রহ্মাদস্ত্রর মতদে েগ্ধ িবচ্ছদলন্ তখন্ বতবন্ েুদ্রকায় ভগব্ান্ অচুযতদক মেখদত 
মপদয়বেদলন্। সূেব মেমন্ ন্ীিারকণা ধ্বংস কদর মসভাদব্ই ভগব্ান্ শ্রীিবর গো সঞ্চালদন্ 
ব্রহ্মাদস্ত্রর মতে েয় কদরবেদলন্। এরপদরই সব্বগুণেুক্ত পাণ্ডব্ ব্ংশযর পরীবেৎ েেগ্রিণ 
কদরন্। রাো েুবযবষ্ঠর ব্রাহ্মণদের বেদয় স্ববস্তব্চন্ কবরদয় ন্ব্োতদকর োতকমব করাদলন্। 
ব্রাহ্মণরা সন্তুষ্ট িদয় োন্ায় মে, এই ব্ালক ইক্ষ্বাকুর মত প্রোপালক িদব্, রাদমর মত 
ব্রাহ্মণ বিততষী িদব্ এব্ং ভগব্ৎপরায়ণ, যমবশীল ও ব্হুগুদণ মেষ্ঠ িদব্। এরপর েুবযবষ্ঠদরর 
অশ্বদময েে সমাপদন্র মাযযদম এই অযযাদয়র সমাবপ্ত।     

১৩. বব্েুদরর উপদেদশ গাোরীসি যৃতরাদষ্ট্রর ব্ান্প্রস্থ — শ্রীমদ্ভাগব্ত পাদঠ োন্া 
োয় মে, কুরুদেি েুদ্ধ মশদষ বব্েুর তীথবোিায় মব্বরদয় পদড়ন্। মসখাদন্ ব্হু ব্ৎসর োপন্ 
কদর বমদিয় মুবন্র কাে মথদক আত্ম্তত্ত্ব সম্বদে োন্ােবন্ কদর শ্রীকৃদষ্ণর প্রবত একান্ত 
ভবক্তমন্া িদয় বতবন্ িবস্তন্াপুদর বিদর আদসন্। তাঁর প্রতযাব্তবদন্ িবস্তন্াপুদর সকদলর বচত্ত 
প্রসি িয়। োেব্রা তাঁদের ন্গদর সুদখ শাবন্তদত ব্াস করদেন্ বকন্া এই প্রদশ্নর উত্তদর 
বব্েুর েেুব্ংশ ধ্বংদসর বব্ষয় োড়া আর সব্ বন্ে অবভেতায় ব্ণবন্া করদলন্। এরপর 



 

বব্েুদরর ভৎবসন্ায় ও প্রেদয় যৃতরাষ্ট্র বব্ষয়-আশয় সমস্ত পবরতযাগ কদর গৃিতযাগ করদলন্। 
গাোরী তার অনু্গামী িদলন্। েুবযবষ্ঠর েখন্ তাঁদের সোদন্ ব্যাপৃত তখন্ মসখাদন্ ন্ারে 
এদস উপবস্থত িদলন্। বতবন্ যৃতরাষ্ট্র ও বব্েুদরর সংব্াে মেব্ার সাদথ এও োন্াদলন্ মে, 
বতবন্ সমস্ত কমব পবরতযাগ কদর শ্রীিবরর সাযন্ায় মগ্ন িদয়দেন্, তাই তারঁ সাযন্ার পদথ 
অন্তরায় ন্া িদত।  

১৪. অমঙ্গল বচহ্নসকল মেদখ েুবযবষ্ঠদরর আশঙ্কা এব্ং কৃষ্ণ-বতদরাযাদন্র ভূবমকা-- 
কালপ্রভাদব্র তাড়ন্ায় েুবযবষ্ঠর এইসময় মেদশর মদযয ভয়ঙ্কর সব্ েুলবেণ মেখদত 
মপদলন্। মক্রায, মলাভ আর বমথযার আশ্রছয় মানুছষর জীেন কদযিময় হছয় উিল। তাাঁছদর 
েযেহাছর কপটতা প্রকদ্বটত হল। দ্বপতা-মাতা, ভাই-েনু্ধ, দম্পদ্বতর মছধ্য অন্তঃকলহ হদখা 
দ্বদল। হলাছকর হলাভ, শিতা, অধ্ছমি আকৃি দ্বচত্ত আর ভয়ঙ্কর সে কাযিােলী হদছখ যুদ্বধ্দ্বষ্ঠর 
ভীমছক েলছলন, অজুিনছক িারকায় পািাছনা হছয়ছে শ্রীকৃছষ্ণর অদ্বভপ্রায় জানার জনয দ্বকন্তু 
কছয়কমাস হকছট হগছলও অজুিন হেছরদ্বন। এদ্বদছক ঋতুচছি দ্বেপযিয় হদখা দ্বদল, দ্বতদ্বন 
দ্বেভীদ্বষকাময় কাছলর গদ্বতর দ্বচহ্ন হদখছত হপছলন। যখন যুদ্বধ্বষ্ঠর এইরকম নানা অমঙ্গল 
হদছখ দ্বচন্তারত তখন অজুিছনর আগমন হল। অজুিন দ্বেছর এছস যুদ্বধ্বষ্ঠহরর চরছণ প্রণত 
হছয় মাথা ন্ীচু কদর ব্দস রইদলন্। েুবযবষ্ঠর তা মেদখ বব্চবলত িদলন্ এব্ং ন্ান্া বচন্তা 
ভাব্ন্ার মাদঝ তার ন্ারদের মুখবন্িঃসৃত ব্াণীগুবল মদন্ পড়দত লাগল। অেুবন্দক ন্ান্া 
রকম প্রশ্ন কদর মশদষ ভাব্দত লাগদলন্ তদব্ বক েেুপবত শ্রীকৃদষ্ণর মথদক বচরতদর 
বব্োদয়র কারদণ অেুবন্ বব্মষব।  

১৫. কৃষ্ণবব্রদি ব্যবথত পাণ্ডব্দের পরীবেদতর িাদত রােত্ব অপবণ ও পাণ্ডব্দের 
মিাপ্রস্থান্—  েুবযবষ্ঠর ভ্রাতা অেুবন্দক ন্ান্া আশঙ্কার কথা কল্পন্া কদর েখন্ প্রশ্ন করদত 
লাগদলন্ তখন্ কৃষ্ণ বব্দচ্ছদে কাতর অেুবন্ অদন্কেণ মকান্ কথা ব্লদত পাদরন্ বন্। 
বকন্তু মশদষ মশাক সংব্রণ কদর বতবন্ েুবযবষ্ঠরদক োন্াদলন্ মে, প্রাণ সখা ও ব্েু শ্রীকৃষ্ণদক 
তারা আর মেখদত পাদব্ন্ ন্া। রদথর সারবথ িওয়া মথদক শুরু কদর তার সদঙ্গ ব্েুদত্বর 
মে প্রবতবি বেন্ মসগুবল তার সৃ্মবতদত উজ্জ্বল িদয় উঠদলা। অেুবদন্র মুদখ পাণ্ডব্সখা 
শ্রীকৃদষ্ণর মিাগবতর কথা আর েেুব্ংশ ধ্বংদসর কাদ্বহনী শুছন যুদ্বধ্বষ্ঠর স্তব্ধ হছয় হগছলন। 
দ্বতদ্বন মছনর গভীছর স্বগি যাত্রার পদ্বরকল্পনা হপাষণ করছলন। কুন্তী ও যদুকুলনাছশর ও 
শ্রীকৃছষ্ণর মহাপ্রয়াছণর কো শুছন ইদ্বন্দ্রয়াতীত ভগোছন একান্ত আসক্ত হছলন এেং 
জীেনু্মদ্বক্ত লাভ করছলন। ভগোন শ্রীকৃষ্ণ হয মুহূছতি পৃদ্বেেী পদ্বরতযাগ করছলন, হসই 



 

মুহূছতিই অজ্ঞানীছদর অশুভ কাযিােলীছত কদ্বলকাল এছস উপদ্বিত হল। েুবযবষ্ঠর েদথষ্ট 
োন্ী ব্যবক্ত বেদলন্, তাই বতবন্ ন্গদর, রাদষ্ট্র, গৃদি এমন্বক বন্দের মদযযও কবলর েদথষ্ট 
প্রভাব্ বু্ঝদত পারদলন্। তাই মমতািীন্, অিংকারশূন্য িদয় সংসাদরর অদশষ ব্েন্ বেি 
কদর বতবন্ মিাপ্রস্থাদন্র বসদ্ধান্ত বন্দলন্। বতবন্ তাই পরীবেৎদক িবস্তন্াপুদরর অযীশ্বররূদপ 
অবভবষক্ত করদলন্ এব্ং বন্দে মিাপ্রস্থাদন্র মব্শ গ্রিণ করদলন্। পৃবথব্ীর প্রোবৃ্ি কবলর 
িারা আক্রান্ত িদয়দে বু্ঝদত মপদর েুবযবষ্ঠদরর সকল ভাতৃগণ কৃষ্ণলাদভর আশায় তাঁর 
মতই গৃিতযাগ করদলন্। মিাত্ম্া বব্েুরও প্রভাসতীদথব বন্দের মেি রো করদলন্। 
মদ্রৌপেীও বন্দের প্রবত তাঁর স্বামীদের বন্ষৃ্পিতা লে কদর ভগব্ান্ শ্রীকৃদষ্ণর চরণদকই 
আেয় করদলন্ এব্ং তাঁরও কৃষ্ণপ্রাবপ্ত ঘিল। 

১৬. পরীবেদতর বিবিেয় এব্ং যমব ও পৃবথব্ীর সংব্াে — মুবন্ঋবষগদণর আবশব্বাে 
ও গুরুেন্দের মস্নিযন্য িদয় পরীবেৎ রােযশাসন্ করদত লাগদলন্। বতবন্ ইরাব্তীদক স্ত্রী 
বিদসদব্ গ্রিণ করদলন্। তাঁদের চার পুি সন্তান্ লাভ িয়। একব্ার বেবিেদয় মব্বরদয় 
বতবন্ শূদ্ররূপী কবলদক মেখদত পান্। রাোর মব্শ যদর মস এক মগা-বমথুন্দক লাবথ 
মারবেল। তখন্ পরীবেৎ বন্দের েমতাব্দল কবলদক েদথষ্ট বন্গ্রি কদরন্। একো পরীবেৎ 
েখন্ কুরুোঙ্গল প্রদেদশ ব্াস করবেদলন্ তখন্ একবেন্ শুন্দত মপদলন্ মে তাঁর রাদেয 
কবলর অনু্প্রদব্শ ঘদিদে। এই েুিঃসংব্াে শুদন্ বতবন্ অস্ত্রসবিত িদয় তার রদথ আদরািন্ 
করদলন্ এব্ং রােযান্ী মথদক বেবিেদয়র উদেদশয মব্বরদয় পড়দলন্। বেবিেদয় মব্বরদয় 
বতবন্ মলাদকর মুদখ কৃষ্ণমািাত্ম্যসূচক তাঁর পূব্বপুরুষগদণর েদশাগাথা শুন্দত মপদলন্। 
মশদষ বৃ্ষরূপী যমব ও গাভীরূপী পৃবথব্ীর কদথাপকথন্ বেদয় এই অযযায় সমাপ্ত িয়।  

১৭. মিারাে পরীবেৎ কতৃবক কবলেুদগর েমন্ — বেবিেয় মশদষ বিদর এদস রাো 
পরীবেৎ মেখদত মপদলন্ একেন্ রােবচহ্নযারী ব্যবক্ত মসই গাভী ও বৃ্ষদক অসিাদয়র মত 
প্রিার করদে। শূদদ্রর প্রিাদর এক পাদয় োঁবড়দয়ই মস কাঁপদে আর মগামাতা েুযার জ্বালায় 
ঘাস খাব্ার মচষ্টা করবেল। এই ব্যাপার মেদখ পরীবেৎ অতযন্ত কু্রদ্ধ িদয় যনু্দক ব্াণ 
মোেন্া কদর রদথর মদযয মথদকই স্বণবখবচত রাে মব্শযারী ব্যাবক্তদক প্রশ্ন করদলন্ তাঁর 
পবরচয় োন্ার েন্য এব্ং অব্লা প্রাণীর উপর আঘাত িান্ার েন্য তাদক ব্য করাই মেয় 
মদন্ করদলন্। রাো পরীবেৎ তাদঁক মারদত আসদেন্ বু্ঝদত মপদর মিাভদয় বতবন্ 
রােদব্শ তযাগ কদর পরীবেদতর পাদয় প্রণবত োন্াদলন্ এব্ং করদোদড় স্বীয় অপরাদযর 
েন্য েমাপ্রাথবী িদলন্। তখন্ পরীবেৎ তাদঁক ব্য করা মথদক বব্রত থাকদলন্ এব্ং এই 



 

রাদেয মকাথাও থাকদত পারদব্ ন্া ব্দল কবলদক োবন্দয় বেদলন্। তখন্ কবল ভয়াতব বচদত্ত 
তার থাকার োয়গা বন্বেবষ্ট কদর বেদত ব্লদলন্ এব্ং মসখাদন্ই মস বন্িল িদয় থাকদব্ন্ 
এই কথা বেদলন্।  

১৮. রাো পরীবেৎদক শৃঙ্গী মুবন্র অবভশাপ — মিারাে পরীবেৎ একব্ার মৃগয়ার 
উদেদশয ব্দন্ ভ্রমণ করবেদলন্। মসই সময় অদন্কগুবল মৃদগর অনু্সরণ করদত করদত 
বতবন্ ক্লান্ত, েুবযত ও তৃবষত িদয় েলাশদয়র সোদন্ ব্যাপৃত মথদক এক মুবন্র আেদম 
প্রদব্শ করদলন্। মসখাদন্ বগদয় বতবন্ মেখদলন্ মুবন্ যযাদন্ বন্মগ্ন। তবু্ও তৃষ্ণা ও েুযায় 
কাতর িদয় বতবন্ তাঁর কাদে েল চাইদলন্। বকন্তু ব্সব্ার েন্য আসন্াবে এব্ং েথাবব্বিত 
মেবাো ন্া মপদয় রাো পরীবেৎ অপমাবন্ত মব্ায করদলন্। েুযা-তৃষ্ণায় কাতর িদয় বতবন্ 
আেম মথদক বিদর আসার পদথ একবি মৃত সপব মুবন্ব্দরর কাঁদয মরদখ এদলন্। রাো 
বিদর োব্ার পর মুবন্র মিাদতেস্বী ব্ালক শৃঙ্গী বপতার ওপর রাোর এই অমান্বব্কতা 
মমদন্ বন্দত ন্া মপদর তাদক শাবস্ত মেদব্ন্ ব্দল বঠক করদলন্। ঋবষব্ালক শৃঙ্গী মকৌবশকী 
ন্েীর েদল স্নান্াবে সম্পি কদর ব্জ্রতুলয অবভশাপ বেদয় ব্লদলন্-- মে কুলাঙ্গার রাো 
আমার বপতার ওপর অযমব কদরদে, তাঁদক অপমান্ কদরদে আে মথদক সপ্তম বেদন্র 
মাথায় তেদকর েংশদন্ তার মৃতুয িদব্। বকন্তু মুবন্ঋবষ শমীক পুদির কাদে শাদপর 
অদোগয নৃ্পবতদক শাপ মেওয়ার কথা শুদন্ বন্ে পুিদক ভৎবসন্া করদলন্ এব্ং ব্লদলন্ 
মিারাে পরীবেৎ মিােশস্বী, সাোৎ মিাভাগব্ত। সামান্য অপরাছধ্ তুদ্বম তাছক গুরুদণ্ড 
দ্বদছয়ে। তাই দ্বতদ্বন ভগোছনর কাছে প্রােিনা কছরছেন দ্বতদ্বন হযন এই োলছকর কৃত 
অপরাধ্ ক্ষমা কছরন।  

১৯. পরীবেদতর অন্শন্ব্রত ও শুকদেদব্র আগমন্ --  মৃগয়া হেছক দ্বেছর এছস 
পরীদ্বক্ষৎও দ্বনছজর গদ্বহিত কাছজর জনয অনুতপ্ত হছলন। দ্বতদ্বন ভােছলন, মূছখির মতই দ্বতদ্বন 
দ্বনরপরাধ্ ব্রাহ্মছণর ওপর অধ্মিাচরণ কছরছেন। দ্বনছজর কৃত কছমির জনয দ্বতদ্বন দ্বনছজর 
জীেছন দুঃখছক আোহন কছরছেন এেং এটাই কামনা কছরছেন হয, তাাঁর মত পাপাত্মার 
সমৃদ্বদ্ধশালী রাজয হসই ব্রাহ্মছণর হিাধ্াদ্বিছত ভস্মীভূত হওয়া প্রদয়ােন্। েখন্ বতবন্ 
এইভাদব্ বচন্তায় মগ্ন তখন্ ঋবষব্ালক কতৃবক শাপগ্রস্ত িব্ার সংব্াে বতবন্ মপদলন্। েবেও 
শাপগ্রস্ত িব্ার সংব্াে প্রাবপ্তর আদগ মথদকই বতবন্ আত্ম্বযক্কাদর বব্মষব িদয় ইিদলাক ও 
পরদলাক উভয় তযাগ কদর কৃষ্ণপে মসব্াই মেয় ব্দল মদন্ কদরবেদলন্। এব্ার বতবন্ গঙ্গা 
তীদর অন্শন্ব্রত আরম্ভ করদলন্। সমস্ত মুবন্ঋবষরা তারঁ কাদে এদল বতবন্ তাঁদের বন্দের 



 

প্রাদয়াপদব্শদন্র কথা োন্াদলন্। মদন্ মদন্ বতবন্ বচন্তা করদলন্ মে িয়দতা শ্রীভগব্ান্ই 
ব্রহ্মশাদপর রূপ বন্দয় তাদক মুবক্ত োন্ করদলন্।     

      ভাগব্দতর বিতীয় স্কদে মমাি অযযায় আদে ১০বি। এই স্কদে ব্বণবত কাবিবন্ অযযায় 
যদর বন্দে আদলাচন্া করা িল —  

১. যযান্বব্বয ও ভগব্াদন্র বব্রািরূপ ব্ণবন্া — এই অধ্যাছয় ভগোছনর দ্বেরাটরূছপর 
ব্ণবন্া করা িদয়দে। মিারাে পরীবেদতর প্রদশ্ন শুক ব্লদলন্ এই েগদত বব্ষয়াসক্ত 
মানু্দষর অদন্কিা সময় মপবরদয় োয়; তাঁদের বন্দেদের অলদেয তার মদযয েবে মস 
একমুিূতবও কমবিল বচন্তা কদর তা মথদকই তার মঙ্গল লাভ িয়। মানু্দষর বন্েস্ব শরীর 
আর স্ত্রী-পুিাবে সব্ই অলীক, অথচ এসদব্ই প্রমত্ত িদয় মলাদক মৃতুযদক অব্দিলা কদর। 
এই বব্ষয় প্রমত্ত মলাদকর রাবি কাদি বন্দ্রায় আর বেব্াভাগ কাদি অথববচন্তায়। তাই তাঁর 
মদত োরা অভয় চায় তাঁদের সব্বাত্ম্ক ভগব্ান্ শ্রীিবরদকই েব্ণ-মন্ন্-কীতবন্ করা উবচত। 
এই কথা ব্দল শুকদেব্ ভগব্াদন্র বব্রািরূপ ব্ণবন্া করদত শুরু কদরন্।  

২. ভগব্াদন্র সূ্থল ও সূক্ষ্ম রূদপর যারণা তথা ক্রমমুবক্ত ও সেযমুবক্তর ব্ণবন্া — 
রাো পরীবেৎদক শুকদেব্ মোগ ও মোদগর ক্রমবব্কাশ সম্পদকব এই অযযাদয় যারণা 
বেদয়দেন্। বতবন্ ব্দলন্ মে, সুদখর কথা বচন্তা কদর ঘুদমাদল মলাদক মেমন্ সুদখর স্বপ্নই 
মেদখ, ব্াস্তদব্ বকন্তু বকেুই পায় ন্া, মতমবন্ মায়াময় পদথ বব্চরণ কদর মানু্ষ তার 
মমািপাদশই পদড়। সুতরাং বু্বদ্ধ বব্বশষ্ট মানু্ষ ন্ামমাি মভাগযব্স্তুর েতিুকু বেদয় শারীবরক 
বক্রয়াবে বন্ব্বাি িয় ততিুকুই গ্রিণ কদর। মোগ ও মোদগর ক্রমবব্কাদশর পদ্ধবত এব্ং 
মন্িঃসংদোগদক একই বব্িুদত স্থাপন্ কদর প্রাণব্ায়ুদক সবঠক পদথ চাবলত করার পদ্ধবত 
ও এই অযযাদয় আদলাবচত িদয়দে।  

৩. বব্বভি কামন্াপূবতবর েন্য বব্বভি মেব্তার উপাসন্ার ব্ণবন্া এব্ং ভগব্ৎভবক্তর 
মেষ্ঠত্ব বন্রূপণ — কামন্া লাদভর েন্য মেব্তাদের উপাসন্া  এই অযযাদয়র আদলাচয 
বব্ষয়। রাো পরীবেদতর প্রদশ্নর উত্তদর শুকদেব্ মানু্দষর মদযয মন্স্বী ব্যবক্তদের, ব্লা 
োয় মৃতুযপথোিীদের ো ো কৃতয তা মোদগর ক্রমবব্কাদশ বতবন্ ব্দলদেন্। এই অযযাদয় 
মকান  কামন্া লাদভ মকান  মেব্তার উপাসন্া করদত িদব্ মসবি বতবন্ োবন্দয়দেন্। মেমন্-
- োরা ব্রহ্মদতে কামন্া কদর তারা মব্েপবত ব্রহ্মাদক উপাসন্া করদব্ন্; ইবেয়কামীরা 
ইদের ভেন্া করদব্ন্; যন্কামীরা অষ্টব্সুর; অিাবে খােযব্স্তুর অবভলাষীরা অবেবতর; 
মতেিঃপ্রাথবীরা অবগ্নর; ব্ীেবকামীরা একােশ রুদদ্রর; েীঘবায়ুকামীরা অবশ্বন্ীকুমার িদয়র 



 

উপাসন্া করদব্ন্। এই সব্ কথা ব্লা িদল বতবন্ ব্দলন্, মে সব্ মানু্দষরা বন্ষ্কাম ব্া 
মমােকাম উোর বু্বদ্ধর অবযকারী তারা তীব্র ভবক্তদোদগ পূণবরূদপ ন্ারায়দণর সাযন্া 
করদব্। এই ভাদব্ উপাসন্া কদর েবে ভগব্াদন্  অচলা ভবক্ত েোয় তদব্ই 
পরমপুরুষাথবলাভ।  

৪. পরীবেদতর সৃবষ্ট বব্ষয়ক প্রশ্ন এব্ং শুকদেদব্র ভাগব্ত কথারম্ভ — রাো 
পরীবেৎ শুকদেদব্র তত্ত্বগূঢ় এই সমস্ত কথামৃত েব্ণ কদর তাঁর বচত্ত শ্রীিবরবর চরণেুগদল 
সমপবণ করদলন্। গৃি, যন্, রােয, স্ত্রী-পুি, মেি প্রভৃবতদত মে আসবক্ত এতবেন্ বেল তা 
বব্সেবন্ বেদলন্ এব্ং তেদকর েংশদন্ মৃতুয সবিকদি োন্দত মপদর ভগব্ান্ শ্রীকৃদষ্ণর 
গভীর মপ্রদম বন্মগ্ন িদলন্। বতবন্ শুকদেব্দক ব্লদলন্ মে, আপবন্ মে িবরকথা ব্যক্ত 
করদলন্ তা েব্দণ তারঁ েীব্দন্র অোন্ােকার মকদি মগদে। বকন্তু এব্ার বতবন্ শুন্দত 
চাইদলন্ পরদমশ্বর ভগব্ান্ বকভাদব্ বন্দের মায়ায় এই বব্শ্ব সৃবষ্ট কদরন্, পালন্ কদরন্ 
আব্ার ধ্বংসও কদরন্। রাো পরীবেদতর কাে মথদক শ্রীিবরর গুণকীতবন্ করার এই 
সুদোগ মপদয় বতবন্ ভাগব্ত কথা শুরু করদলন্। িবর বন্দের সম্বদে সাোৎ ব্রহ্মাদক ো 
ব্দলবেদলন্, ব্রহ্মা আব্ার বেোবসত িদয় ন্ারেদক মসই কথাই ব্দলবেদলন্। আব্ার 
শুকদেব্ রাো পরীবেদতর কাদে মসই কথা ব্যক্ত করদলন্।  

৫. ব্রহ্মাণ্ড সৃবষ্টর বব্ব্রণ — মিারাে পরীবেদতর প্রদশ্ন শুকদেব্ ব্রহ্মাণ্ড কী কদর 
সৃবষ্ট িল তার বব্ব্রণ বেদত শুরু করদলন্। বতবন্ আরম্ভ করদলন্ ব্রহ্মা-ন্ারে সংব্াে 
মথদকই। একো ন্ারে ব্রহ্মার কাদে এদস তাদঁক ন্মস্কার োবন্দয় েীব্ ও পরমাত্ম্ার 
তত্ত্বোপক মে োন্ তা োন্দত মচদয়বেদলন্। এই বব্শ্ব োঁর মথদক সৃষ্ট িদয়দে, োঁদক 
আেয় কদর রদয়দে, োঁর মদযয আব্ার বব্লীন্ িদব্ মসই ভগব্াদন্র তত্ত্ব োন্দত 
মচদয়বেদলন্। তখন্ ব্রহ্মা ব্লদত শুরু কদরন্ মে, মতামরা সব্াই োঁর মায়ায় মমাবিত িদয় 
আমাদকই েগৎস্রষ্টা ব্ল আবম মসই ভগব্ান্ ব্াসুদেব্দকই বচন্তা কবর ও প্রণবত োন্াই। 
ব্রহ্মা এও োন্ায় মে, বতবন্ েেলাদভর পর ভগব্াদন্র সৃষ্ট সংসারদক পুন্ব্বার সৃবষ্ট 
কদরদেন্।  

৬. ভগব্াদন্র বব্রািরূপ ব্যাখযা — এই অযযাদয় ভগব্াদন্র বব্রািরূদপর ব্যাখযা 
করা িদয়দে। ব্রহ্মার কথানু্োয়ী বব্রািরূপ ভগব্াদন্র মুখ মথদক ব্াবগবেয়গুবল এব্ং আগুন্ 
বন্িঃসৃত িদয়দে। ভগব্াদন্র মেদির সপ্তযাতু সপ্ত েদি বব্রবচত মব্দের উৎপবত্তস্থল। তাঁর 
বেহ্বা িব্য-কব্য-অমৃত এই বিবব্য অদির, ব্রুদণর এব্ং সমস্ত রদসর মেি। তাঁর েুই 



 

ন্াসারন্ধ্র সমস্ত প্রাণ এব্ং ব্ায়ুর উত্তম মেি। তারঁ মচাখ রূপ ও মতে সকদলর প্রকাশস্থান্, 
অবেদগালক সূেব ও স্বদগবর, কান্ বেক ও তীদথবর, েব্দণবেয় আকাশ ও শদের মেি। 
এভাদব্ই ভগব্াদন্র বব্বভি অদঙ্গর সদঙ্গ ব্াবিযক সমস্ত ব্স্তুর তুলন্া কদর ব্যাখযা করা 
িদয়দে।  

৭. ভগব্াদন্র লীলা-অব্তার কাবিবন্ ব্ণবন্া — এই অযযাদয় ব্রহ্মা ন্ারদের কাদে  
ভগব্াদন্র অব্তাদরর সমস্ত কাবিবন্ পূণবাঙ্গরূদপ ব্যক্ত কদরদেন্। এখাদন্ চবিশ অব্তাদরর 
ব্ণবন্া রদয়দে। প্রথম স্কদের তৃতীয় অযযাদয় ভগব্াদন্র চবিশ অব্তাদরর কাবিবন্ 
আদলাবচত িদয়দে।   

৮. মিারাে পরীবেদতর বব্বব্য প্রশ্ন — প্রাদয়াপদব্শদন্ অন্শন্ ব্রত পালন্ করা 
কালীন্ মিারাে পরীবেৎ শুকদেব্দক ব্লদলন্ ঈশ্বদরর লীলাকথদন্র েন্য মপ্রবরত িদয় 
ন্ারে োদের কাদে মগদলন্ এব্ং ো ো ব্দলবেদলন্ মসই সমস্ত কথা ব্যক্ত করদত। বতবন্ 
আরও ব্দলন্, মে ভাদব্ বতবন্ অবখদলর আত্ম্া শ্রীকৃদষ্ণ মভাগবব্লাসশূন্য মন্দক সমপবণ 
কদর তারঁ এই মেি তযাগ করদত পাদরন্ মসইসব্ কথা বতবন্ শুন্দত আগ্রিী। পাঞ্চদভৌবতক 
মেিসম্বে বক? বব্ন্া কারদণই বক এর সৃবষ্ট িদয়দে। এসব্ কথা েবে শুক মেদন্ থাদকন্ 
তািদল মস সব্ কথা স্পষ্ট কদর ব্লদত ব্লদলন্। পরীবেদতর মদন্ এই প্রশ্নও মেদগদে 
মে, োঁর ন্াবভ মথদক েগৎরূপ পদ্ম উৎপি িদয়বেল মসই পুরুদষর অব্য়ব্ সংস্থান্ েীদব্র 
অব্য়ব্ সংস্থাদন্র মতই, তািদল েীব্ ও পরদমশ্বদরর পাথবকয বক? আব্ার তারঁ মদন্ এ 
প্রশ্নও মেদগদে-- কল্প ও বব্কল্প বক পবরমাদণর, ভূত-ভবব্ষযৎ ব্তবমান্ ব্লদত বকভাদব্ 
কাদলর বব্ভােন্ িয় এব্ং সূ্থল মেিাবভমান্ী মানু্ষ, বপতৃগণ ও মেব্তাদের আয়ুর মে 
পবরমাপ--দস সব্ই বতবন্ শুন্দত মচদয়দেন্।  

৯. ব্রহ্মার বব্কুণ্ঠযাম েশবন্ এব্ং ভগব্ান্ কতৃবক ব্রহ্মাদক চতুিঃদলাক ভাগব্দতর 
উপদেশ োন্ — শুকদেদব্র কথানু্োয়ী শ্রীিবরর মায়া ব্যতীত মেিাবের সদঙ্গ আত্ম্ার 
সম্পকব ঘিদত পাদরন্া। ব্হুরূপী মায়া মথদকই ব্হু রূপ প্রকাবশত িয়। আর এই মায়া 
মথদকই ‘আবম’, ‘আমার’ মব্ায েোয়। শুকদেব্ ব্লদলন্-- ব্রহ্মার তপসযায় সন্তুষ্ট িদয় 
শ্রীবব্ষু্ণ তাঁদক বন্দের বচেঘন্রূপ মেবখদয় তত্ত্বোদন্র উপদেশ বেদয়বেদলন্। েগদতর মসই 
পরমগুরু ব্রহ্মা ভগব্াদন্র ন্াবভপদদ্ম আসীন্ িদয় সৃবষ্টর বচন্তা কদরবেদলন্। েখন্ বতবন্ 
বচন্তা করদেন্ তখন্ েদলর মদযয মথদক েু’অেদরর একবি শে উচ্চারণ িদত শুন্দলন্। 
অের েুবি িল ‘ত’ ও ‘প’। এই ‘তপ’-ই িল বন্ষ্কাম ভক্তদের আরাযন্ার মিৎযন্। ব্রহ্মা 



 

েখন্ ব্ক্তাদক মেখার েন্য তাকাদলন্-- চাবরবেদক শূন্য কাউদকই মেখদত মপদলন্ ন্া। 
তখন্ তপসযাদকই মঙ্গলেন্ক বব্দব্চন্া কদর ব্রহ্মা পদ্মাসদন্ তপসযায় বন্েুক্ত িদলন্। ব্রহ্মা 
সিস্রবেব্য ব্ৎসর যদর তপসযা করদলন্। ব্রহ্মার তপসযায় প্রীত িদয় শ্রীভগব্ান্ ব্রহ্মাদক 
মেষ্ঠদলাক, বন্েযাম বব্কুন্ঠ েশবন্ করাদলন্।  

১০. ভাগব্দতর েশ-লেণ ব্যাখযা — ভাগব্দত সৃবষ্ট, বব্সৃবষ্ট, মপাষণ, স্থান্, ঊবত, 
মিন্তর, বন্দরায, ঈশানু্কথা, মুবক্ত ও আেয়--এই েশবি বব্ষয় আদে। এগুবলর মদযয 
ঋবষমুবন্রা েশম বব্ষয় অথবাৎ আেদয়র বব্শুদ্ধ অথব প্রকাদশর েন্য ব্াবক ন্য়বির লেণ 
মকাথাও শ্রুবত সিদোদগ, মকাথাও সাোৎ এব্ং মকাথাও ব্া তাৎপেব উদিদখ ব্যাখযা কদর 
থাদকন্।  

ভাগব্দতর তৃতীয় স্কদে মমাি অযযায় আদে ৩৩বি। এই অযযায় গুবলর ব্বণবত 
কাবিবন্র সংবেপ্ত রূপ মেদন্ মন্ওয়া োক ।  

১. উদ্ধে-দ্বেদুর সংোদ — শুকদেব্ মিারাো পরীবেৎদক ব্লদলন্ মে, পাণ্ডব্দের 
উপদেষ্টা ভগব্ান্ শ্রীিবর বন্দে তাঁদের মেৌতযকমব স্বীকার কদর বন্দয় িবস্তন্াপুদর েুদেবাযদন্র 
কাদে বগদয়বেদলন্। মসখাদন্ তাঁর আবতথয প্রতযাখযান্ কদর অন্ািূতভাদব্ বব্েুদরর গৃিদক 
বতবন্ বন্ে গৃি মদন্ কদর এই গৃদিই প্রদব্শ কদরবেদলন্। এরপর পরীবেৎ োন্দত 
চাইদলন্ বমদিয় ঋবষর সদঙ্গ বব্েুদরর মকাথায় এব্ং কখন্ সাোৎ িদয়বেল? পরীবেদতর 
এই অনু্দরাদয খুবশ িদয় শুকদেব্ ব্লদলন্ মে, —এই কাবিবন্ মসই সমদয়র েখন্ অেরাো 
যৃতরাষ্ট্র বন্দের অসাযু পুি েুদেবাযন্াবের প্রবত পেপাবতত্ব কদর কবন্ষ্ট ভ্রাতা পাণু্ডর 
পুিদের েতুগৃদি পাবঠদয় পুবড়দয় মারার মচষ্টা কদরবেদলন্। েখন্ তাঁর পুিব্যূ এব্ং 
মিারাো েুবযবষ্ঠদরর মবিষী মদ্রৌপেীদক রােসভায় তাঁর পুি েুিঃশাসন্ মকশ আকষবণ কদর 
বন্দয় আদসন্, মসই অব্স্থাদতও যৃতরাষ্ট্র বন্দের পুিদক েুষ্কমব মথদক বন্বৃ্ত্ত কদরন্ বন্। 
পাশাদখলায় অন্যায়ভাদব্ েুবযবষ্ঠরদক পরাবেত কদর ব্দন্ বন্ব্বাবসত করদল েুবযবষ্ঠর প্রবতো 
পালদন্র পর বিদর এদস বপবিক অংশ চাইদল যৃতরাষ্ট্র অোতশত্রু েুবযবষ্ঠরদক প্রাপয অংশ 
বিবরদয় মেন্বন্। তখন্ বব্েুর মন্ত্রণাগৃদি প্রদব্শ কদর যৃতরাষ্ট্রদক পরামশব বেদয়বেদলন্। 
বব্েুদরর এই ন্ীবতই ‘বব্েুর ন্ীবত’ ন্াদম পবরবচত। বতবন্ ব্দলবেদলন্ মে— েুবযবষ্ঠদরর প্রাপয 
বপবিক অংশ তাঁদক বিবরদয় বেদত। এর পাশাপাবশ বব্েুর আরও ব্দলন্ ভগব্ান্ শ্রীকৃষ্ণ 
কুন্তীপুি পাণ্ডব্দের আপন্ কদর বন্দয়দেন্। বতবন্ েেুব্ংশীয়দের আরাযয মেব্তা। অতএব্ 
ব্ংদশর মঙ্গদলর েন্য েুদেবাযন্দক বতবন্ পবরতযাগ করার কথা ব্দলন্। 



 

বব্েুদরর এই কথা শুদন্ েুদেবাযন্ প্রচণ্ড মক্রাযাবিত িদয় বব্েুরদক ‘োসী পুি’ ব্দল 
অপমান্ কদরবেল। তার সাদথ এও ব্দলবেল মে, োর অদি বব্েুর প্রবতপাবলত িদচ্ছ 
তাদেরই বব্রুদ্ধাচরণ কদর মস শত্রুপদের মঙ্গল বচন্তায় ব্যস্ত রদয়দে। অতএব্ বব্েুরদক 
ন্গর মথদক ব্বিষৃ্কত কদর মেওয়া মিাক। এই েুব্বযব্িারদক ঈশ্বদরর ইচ্ছা মদন্ কদর, 
েুিঃখদক সংেত কদর বব্েুর মস্বচ্ছায় িবস্তন্াপুর মেদড় চদল বগদয়বেদলন্। িবস্তন্াপুর মেদড় 
বতবন্ পুণয অেবদন্র ইচ্ছায় বব্বভি পুণযস্থান্ পবরভ্রমণ করদত লাগদলন্। এইভাদব্ ভারতব্ষব 
পবরভ্রমণ করদত করদত বতবন্ প্রভাস মেদি এদস োন্দত পারদলন্ মে, ভগব্ান্ শ্রীিবরর 
সিায়তায় েুবযবষ্ঠর তখন্ সমগ্র ভূখদণ্ডর শাসন্কতবা এব্ং তাঁর আত্ম্ীয়-স্বেন্দের বব্ন্াদশর 
কথাও বতবন্ োন্দত পারদলন্। তখন্ মশাকসন্তপ্ত হৃেদয় সরস্বতী ন্েীর তীদর গমন্ কদর 
বতবন্ স্নান্-োন্াবে করদলন্। তারপর মসখান্ মথদক মসৌরাষ্ট্র, মসৌব্ীর, মৎসয এব্ং 
কুরুোঙ্গলাবে মেশ ভ্রমণ কদর েখন্ েমুন্ার তীদর মপৌঁেদলন্ তখন্ মসখাদন্ উদ্ধদব্র সদঙ্গ 
তাঁর সাোৎলাভ িল। বব্েুর তখন্ উদ্ধদব্র কাদে শ্রীকৃদষ্ণর আবেত সকল আত্ম্ীয়গদণর 
কুশল সংব্াে বেোসা করদলন্।      

২. উদ্ধব্ কতৃিক োলক কৃছষ্ণর কাদ্বহনী েণিন -- ভদ্বক্তরছস আপু্লত উদ্ভে দ্বেদুছরর 
দ্বনকছট ভগোন শ্রীকৃছষ্ণর োলয দ্বিয়া েণিন্া কছরছেন এেং ভগোছনর মূদ্বতি গিন কছরছেন 
দ্বনজ সৃ্মদ্বতছত। উদ্ধব্ ব্দলদেন্ মে— োেব্রা অভাগা, তারা ভগব্ান্ শ্রীকৃদষ্ণর সাদথ 
মথদকও তাঁদক বচন্দত পাদর বন্। ব্রেরমন্ীগণ শ্রীকৃদষ্ণর রূদপ মুগ্ধ িদয় তাঁর বেদক যাবব্ত 
িদয় ঘদরর কােকমব মিদল মরদখ পুত্তবলকার মত বন্িল িদয় োঁবড়দয় থাকদতন্। তাঁরা 
বন্দেদের মগৌরব্াবিত মদন্ করদতন্। ভগব্ান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্ালয অব্স্থায় পাবপন্ী পূতন্াদক ও 
কাবলয়ন্াগদক পরমগবত প্রোন্ কদরবেদলন্। ব্রেব্াসীদের েৃবষ্ট আকষবদন্র েন্য বতবন্ 
একাবযক ব্ালযলীলা প্রেশবন্ করদতন্। বৃ্িাব্দন্ থাকাকালীন্ চেমার বস্নগ্ধ মসৌিেবদক 
আস্বােন্ কদর তাদক কৃতাথব করার েন্য সুমযুর গান্ মগদয় এব্ং মগাপী-মণ্ডদলর মশাভাব্যবন্ 
কদর তাঁদের সাদথ রাসবব্িার করদতন্।   

       ৩. শ্রীকৃছষ্ণর অন্যান্য লীলা ব্ণবন্ ও দ্বপতা মাতা উদ্ধার — উদ্ধব্ বব্েুরদক ব্লদলন্ 
মে, শ্রীকৃষ্ণ মেযষ্ঠ ভ্রাতা ব্লরামদক সদঙ্গ কদর মাতা-বপতার সুদখর েন্য মথুরায় এদলন্। 
বতবন্ শত্রুেল অবযপবত কংসদক ব্য করদলন্। সািীপবন্ মুবন্র কাদে ষড়ঙ্গাবের সাদথ 
সমস্ত মব্ে অযযয়ন্ কদর গুরুেবেণা স্বরূপ পঞ্চেন্ ন্ামক বেতযদক ব্য কদর েমদলাক 
মথদক গুরুর মৃতপুি উদ্ধার কদরবেদলন্। ভীষ্মক রােকন্যা রুবিণীদক বব্ব্াদির েন্য বতবন্ 



 

রুবি, বশশুপাল প্রভৃবত সকল ন্রপবতদের পরাবেত কদর রুবিণীদক িরণ কদরবেদলন্। 
স্বয়ম্বর সভায় সাতবি বৃ্ষদক েমন্ কদর ন্াগ্নবেতীদক বব্ব্াি কদরবেদলন্। বপ্রয়তমা 
সতযভামাদক খুবশ করার েন্য স্বগব মথদক পাবরোত বৃ্ে এদন্ বেদয়বেদলন্ বব্ষয়ী পুরুষদের 
মত। ভূবমপুি ন্রকাসুর েুদদ্ধর সময় আকাশ আচ্ছি করদল শ্রীকৃষ্ণ তাদক বব্ন্াশ কদরন্। 
তখন্ যবরিী মেব্ীর কাতর প্রাথবন্ায় ভগব্ান্ ন্রকাসুদরর পুি ভগেত্তদক অব্বশষ্ট রােয 
প্রোন্ কদরন্। মসই রাদেযর অন্তিঃপুদর প্রদব্শ কদর ন্রকাসুর িারা অপহৃত 
রােকন্যাগণদক বব্ব্াি কদর মুবক্ত োন্ কদরন্। এরপর মে সব্ রাোর বসন্যভাদর পৃবথব্ী 
কবম্পত িত বতবন্ তাদেরও সংিার কদরদেন্। োেব্দের ধ্বংদসর কারণ স্বীয় মদন্ বচন্তা 
কদরদেন্।    

       ৪. বমছত্রয় ও দ্বেদুর সংোদ -- উদ্ধছের কাছে দ্বেদায় দ্বনছয় দ্বেদুর বমছত্রয় ঋদ্বষর 
কাছে গমন কদরদেন্। পরমজ্ঞানী দ্বেদুর উদ্ভছের দ্বনকছট শ্রীকৃছষ্ণর আত্মীয়ছদর দুঃসহ 
জীেন েৃত্তান্ত হশানার পর দ্বনছজর হশাকছক দ্বেছেক জ্ঞাছনর িারা দ্বনোরণ কছরদ্বেছলন। 
শ্রীকৃদষ্ণর আত্ম্ তত্ত্বপ্রকাশক  জ্ঞান লাছভর জনয দ্বেদুর উদ্ভছের দ্বনকট হেছক বমছত্রয় মুদ্বনর 
আশ্রছমর উছেছশয রওনা হছয়দ্বেছলন। কাদ্বলন্দী হেছক রওনা হছয় দ্বকেুদ্বদছনর মছধ্য দ্বেদুর 
গঙ্গার তীছর অেদ্বিত বমছত্রয় মুদ্বনর আশ্রছম হপৌঁছেদ্বেছলন।  

৫. দ্বেদুছরর দ্বজজ্ঞাসার উত্তছর বমছত্রয় মুদ্বন কতৃিক সৃদ্বি ব্ণবন্ -- দ্বেদুর বমছত্রয় 
মুদ্বনর দ্বনকছট সৃদ্বি, দ্বিদ্বত ও প্রলছয়র জনয বেবন্ বন্ে মায়াশবক্তদক অব্লম্বন্ কদর ন্রদলাদক 
রামকৃষ্ণ অেতার রূপ ধ্ারণ কছর অছলৌদ্বকক লীলা সম্পােন্ কছরছেন, হসই শ্রীহদ্বরর লীলা 
শুনছত হচছয়দ্বেছলন। দ্বেদুছরর এই দ্বজজ্ঞাসার প্রবতউত্তছর বমছত্রয় মুদ্বন েছলদ্বেছলন-- সৃদ্বি 
রচনার পূছেি সমস্ত আত্মা এক পূণি পরমাত্মাই দ্বেছলন। দৃদ্বি হভছদ সৃদ্বির মছধ্য হয বব্দ্বভন্নতা 
হদখা যায় হসটাও শ্রীহদ্বর এেং ইচ্ছাশদ্বক্ত রূপী মায়া, কাযিকারণ রূপী মায়াও বতবন্ই 
দ্বেছলন। শ্রীহদ্বর উৎপদ্বত্ত, দ্বিদ্বত ও সংিাহরর জনযই অেতার মূদ্বতি গ্রহণ করছতন। দ্বেশ্ব 
সৃদ্বি রচনার জনযই শ্রীহদ্বর আমাছদর দ্বিয়া শদ্বক্তর সাছে দ্বনজ দ্বনজ সৃদ্বি দ্বেষয়ক জ্ঞানশদ্বক্তও 
প্রদান কছরছেন।  

       ৬. দ্বেরাট মূদ্বতি সৃদ্বি -- শ্রীহদ্বর স্বীয় কালশদ্বক্ত আশ্রয় কছর যুগপৎ মহৎ, অহংকার, 
পঞ্চতন্মে, পঞ্চমহাভূত এেং মন্ সদমত একাদশ ইদ্বন্দ্রয়-- এই ত্রছয়াদ্বেংশদ্বত তত্ত্বসমূছহ 
অন্তযিামী রূছপ অনুপ্রছেশ হছয়দ্বেছলন। শ্রীভগোছনর হপ্ররণায় এছয়াদ্বেংশদ্বত তত্ত্ব দ্বনজ দ্বনজ 
অংশ িারা অবযপুরুষ অথবাৎ দ্বেরাট শরীর উৎপন্ন কছরদ্বেল। আসদল কােবরূপী এই বব্রাি 



 

মূবতব বেল োন্শবক্ত বব্বশষ্ট, বক্রয়া-শবক্ত বব্বশষ্ট ও আত্ম্শবক্ত বব্বশষ্ট। এই দ্বেরাট পুরুষই 
সেিপ্রেম জীে িওয়ার েরুণ সমস্ত জীছের আত্মা, পরমাত্মার অংশ, ভগোছনর আদ্বদ 
অেতার। এই বব্রাি পুরুষই িল-- আযযাত্ম্, অবযভূত ও অবযদেব্রূদপ বতন্ প্রকার; প্রাণ 
রূদপ িল—েশ প্রকার এব্ং হৃেয় রূদপ িল এক প্রকার। এই বব্রাি পুরুদষর মুখ মথদক 
ব্রাহ্মণ, ব্াহু মথদক েবিয়, ঊরু েুবি মথদক বব্শয এব্ং চরণেুগল মথদক শূদদ্রর উৎপবত্ত 
িদয়বেল। সুতরাং ভগব্দন্র মায়া আিেব শবক্তসম্পি।   

       ৭. দ্বেদুছরর প্রশ্ন -- তত্ত্ব দ্বজজ্ঞাসু দ্বেদুর দ্বনছজর মানদ্বসক মমািসংকি দূর করার 
জনয বমমিয়ছক দ্বকেু প্রশ্ন কছরদ্বেল-- শ্রীভগোন শুদ্ধ বচতনয স্বরূপ দ্বনদ্বেিকার ও দ্বনগুিণ 
তাহছল লীলাচ্ছছলও তাাঁর মছধ্য গুণেত্তা  ও দ্বিয়াশীলতা দ্বক কছর হছত পাছর ? ভগোন 
হতা স্বয়ং দ্বনতযতৃপ্ত পূণিকাম ও দ্বনরাসক্ত, তাহছল দ্বতদ্বন হখলা করোর জনয সংকল্প হকন 
করছেন ? ভগোছনর মায়ার সাছে সংছযাগ দ্বক কছর সম্ভে ? ভগোন সমস্ত জীছের মছধ্যই 
েতিমান তাহছল জীছের দুভিাগয ো কমিসমূহ িারা সুখ-দুঃখ প্রাদ্বপ্ত দ্বক কছর সম্ভে ? উত্তছর 
বমছত্রয় মুদ্বন েছলছেন-- হদহাদ্বভমানী জীছের মছধ্যই হদছহর দ্বমেযা ধ্মি প্রতীদ্বত হয়, 
পরমাত্মায় নয়। দ্বনষ্কাম ভাছে ভগোছনর ধ্মিাচরণ করছল মসই প্রাপ্ত িল মথদক ভদ্বক্তছযাগ 
িারা এই দ্বমেযা প্রতীদ্বত ধ্ীছর ধ্ীছর দ্বনেৃদ্বত্ত হছয় যায়। ভগোন শ্রীকৃছষ্ণর গুণগাথা শ্রেণ ও 
কীতিছন দু ঃখাদ্বদর দ্বনেৃদ্বত্ত ঘছট।  

      ৮. ব্রহ্মার দ্বেষু্ণদশিন -- সৃদ্বির পূছেি সমূ্পণি ব্রহ্মাণ্ড প্রলয় সদ্বলছল দ্বনমি দ্বেল। মসই 
সময় শুধু্মাত্র ভগোন শ্রীনারায়ণ অনন্ত শযযায় শাদ্বয়ত হছয়দ্বেছলন। হযাগদ্বনো হেছক এক 
সিস্র চতুেুবগ পদর হচাখ হখালার পর বতবন্ বন্দের শরীদরর মদযয সূেরূদপ বন্বিত সমস্ত 
েীদব্র বলঙ্গশরীর সি অন্ন্ত মলাক মেখদত মপদয়বেদলন্। শ্রীভগোছনর েৃবষ্ট েখন্ বন্দের 
শরীদর অব্বস্থত বলঙ্গ শরীরাবে সূেতদত্ত্বর ওপর পদড়বেল, তখন্ মসই দ্বলঙ্গ শরীরাদ্বদ 
সূক্ষ্মতত্ত্বসমূহ কালছপ্রদ্বরত রছজাগুছণর িারা কু্ষদ্বভত হছয় সৃদ্বি রচনার জনয কমিপ্রবৃ্বত্তদত 
উনু্মখ হছয় ভগব্াদন্র নাদ্বভছদশ হেছক প্রকাশ হপছয়দ্বেল । হসইসে সূক্ষ্মতত্ত্ব পদ্মছকামষর 
আকাছর ঊর্ধ্িমুছখ উদ্বিত হছয়দ্বেল এেং হসই পছদ্মর মছধ্য তাঁর স্রষ্টা ভগোন দ্বেষু্ণ অন্তযিামী 
রূছপ প্রছেশ কছরদ্বেছলন। আর হসখান হেছকই সৃদ্বি হছয়দ্বেল মব্েময় ব্রহ্মার। দ্বকন্তু ব্রহ্মা 
পদ্ম, জল, আকাশ, োয়ু ও তার দ্বনজ হদহ োডা হকান পদােিই না হদখার জনয প্রজা সৃদ্বির 
কলযাছণ দ্বতদ্বন শ্রীহদ্বরছত মন্িঃসংছযাগ কছরদ্বেছলন এেং হসই পরমারাধ্য প্রভুর স্তুদ্বত 
কছরদ্বেমলন্।   



 

      ৯. ব্রহ্মা কতৃিক ভগোছনর স্তে -- তপসযা, উপাসনা ও সমাদ্বধ্র িারা ব্রহ্মা দ্বনছজর 
উৎপদ্বত্তর কারণেশত শ্রীভগোনছক সাক্ষাৎ কছরদ্বেছলন। ব্রহ্মা দ্বনছজর মন ও োছকযর 
সামেিয অনুযায়ী ভগোছনর স্তে কছর মেন্ েৎসামান্য অব্সি অব্স্থা মথদক বন্বৃ্বত্ত 
মপদয়বেল। ব্রহ্মা মলাকসৃবষ্টর ইচ্চায় ভগব্াদন্র মে স্তব্ কদরবেল তাছত শ্রীভগোন স্বগুণ 
রূছপ প্রতীত হছলও, ব্রহ্মা হসই স্তছে দ্বনগুিণ রূছপ ভগোনছক েণিনা কছরছেন। এর জনয 
শ্রীভগোন অতীে প্রীত হছয় প্রকৃদ্বত ও পুরুছষর দ্বনয়ন্তা সৃদ্বিকতিা ব্রহ্মার কাছে দ্বেশ্ব 
প্রপছঞ্চর  অদ্বভেযদ্বক্ত ঘদ্বটছয়দ্বেছলন এেং শ্রীশ্রীনারায়ণ স্বরূছপ অন্তদ্বহিত হছয়দ্বেছলন।  

      ১০. দশদ্বেধ্ সৃদ্বি েণিন -- ব্রহ্মা কতৃিক রদ্বচত দশ প্রকার সৃদ্বি বমছত্রয় দ্বেদুছরর 
দ্বনকট েণিনা কছরদ্বেছলন। প্রেম সৃদ্বি হল— বিগুদণর মোভ অথবাৎ আদলাড়ন্ িারা মে 
সৃবষ্ট িয়, তা মহতহত্ত্বর সৃদ্বি, দ্বিতীয় সৃবষ্ট হল-- অহংকার সৃদ্বি; োর িারা দ্রব্য োন্ ও 
বক্রয়ার উদ্ভব্ িয়। তৃতীয় সৃবষ্ট িল-- ভূতসগি সৃদ্বি; োর িারা পঞ্চমিাভূতদক সৃবষ্ট কদর 
তোিব্গব। চতুেি সৃবষ্ট িল-- ইদ্বন্দ্রয় সৃদ্বি; ো োন্ ও বক্রয়াশবক্ত িারা বন্ষ্পবত্ত িয়। পঞ্চম 
সৃবষ্ট িল— সাবত্ত্বক অিংকার মথদক সৃষ্ট ইবেয়াবযষ্ঠাবি মেব্তাগণ। মন িল এই সৃদ্বির 
অন্তগবত। ষষ্ঠ সৃদ্বি হল— পঞ্চবৃ্বত্তস্বরূপ অদ্বেদযার িারা সৃবষ্ট। এই েয় প্রকার সৃদ্বিছক 
প্রাকৃত সৃদ্বি েলা হয়। সপ্তম সৃদ্বি হল-- েয় প্রকাছরর িাের েৃছক্ষর। অিম সৃবষ্ট িল-- 
দ্বতযিকছযাদ্বন। নেম সৃদ্বি হল-- মানুষ। দশম সৃদ্বি হল হদেসগি। 

      ১১. কাল-পবরমাণ বন্রূপণ — বমদিয় মুবন্ বব্েুরদক ব্দলদেন্ মে, পৃবথব্ীর সূেতম 
অংশ-- োদক আর বব্ভাবেত করা োয় ন্া, মসই পোথব িল পরমাণু। েুবি পরমাণু বমদল 
একবি অণুর সৃবষ্ট িয় এব্ং বতন্বি অণুর বমলদন্ এক ‘এসদরণু’-র সৃবষ্ট িয়। বতন্বি 
‘এসদরণু’-দক অবতক্রম করদত সূদেবর মে সময় লাদগ তাদক ব্লা িয় ‘ত্রুবি’। একশ 
ত্রুবিদক একদি ‘দব্য’ ব্লা িদয় থাদক এব্ং বতন্ মব্দয িয় এক ‘লব্’। বতন্ লদব্ িয় 
এক ‘বন্দমষ’ আর বতন্ বন্দমদষ িয় এক ‘েণ’। পাঁচ েদণ এক ‘কাষ্ঠা’ িদয় থাদক এব্ং 
পদন্দরা কাষ্ঠাদত এক ‘লঘু’ িয়। পদন্দরা লঘুদত এক ‘ন্াবড়কা’ িদয় থাদক আর েুই 
ন্াবড়কায় এক ‘মূহুতব’। সাত ন্াবড়কায় ব্া েদণ্ড এক প্রির িদয় থাদক। প্রিরদক আব্ার 
‘োম’ ব্লা িদয় থাদক। এই োম ব্া প্রির িল বেন্ এব্ং রাবির প্রদতযদকর চার ভাদগর 
একভাগ পবরবমত সময়। মনু্ষযদলাদক চার প্রিদর একবেন্ এব্ং চার প্রিদর এক রাবি 
িদয় থাদক এব্ং পদন্দরা আদিারাি বমবলদয় িয় এক ‘পে’। এই পে আব্ার েুরকম, 
েথা—শুক্ল পে এব্ং কৃষ্ণ পে। েুই পেকাদল িদয় থাদক এক মাস। বমদিয় বব্েুরদক 



 

ব্দলদেন্—েুগ িল চারবি। েথা— সতয, মিতা, িাপর ও কবল। েুগগুবল বেব্যপবরমাদণ 
েথাক্রদম— চার িাোর, বতন্ িাোর, েুই িাোর ও এক িাোর ব্ৎসর। এইরূদপ মমাি 
পবরগবণত ব্ৎসর িল িােশ সিস্র ব্ৎসর। বিদলাদকর ব্াইদর ব্রহ্মদলাক পেবন্ত সব্ 
োয়গাদতই চার িাোর েুদগ একবেন্ িদয় থাদক; মসই পবরবমত কালদকই ব্লা িয় এক 
রাবি। এই রাবিদতই েগৎস্রষ্টা ব্রহ্মা শাবয়ত থাদকন্। মসই রাবির মশষ িদল শুরু িয় 
কল্প এব্ং বিদলাদকর সৃবষ্ট আরম্ভ িয়। েতবেন্ পেবন্ত ব্রহ্মার বেন্ থাদক ততবেন্ পেবন্ত 
এই সৃবষ্ট কমব চলদত থাদক।  

      ১২. ব্রহ্ম সৃবষ্ট ব্ণবন্ — বমদিয় মুবন্ বব্েুরদক এব্াদর ব্রহ্মা মেভাদব্ েগৎসৃবষ্ট 
কদরবেদলন্, মসই ব্ণবন্া শুবন্দয়দেন্। সৃবষ্টর প্রাক -কাদল ব্রহ্মা সব্বপ্রথম অোদন্র পাঁচবি 
বৃ্বত্ত সৃবষ্ট কদরবেদলন্। বকন্তু অতযন্ত পাপময় এই সৃবষ্ট মেদখ বতবন্ বন্দেই বন্দের কমবদক 
সবঠক ব্দল মদন্ কদরন্বন্। তাই বতবন্ ভগব্াদন্র যযান্ িারা মন্দক পবব্ি কদর সন্ক, 
সন্ি, সন্াতন্ ও সন্ৎকুমার—এই চারেন্ বন্ষ্কাম বেদতবেয় মুবন্দক সৃবষ্ট কদরবেদলন্। 
ব্রহ্মা বন্দের এই চার পুিদক প্রো সৃবষ্ট করদত ব্লদল তারা তা অমান্য কদরন্। আদেশ 
অমান্য করায় ব্রহ্মার েুিঃসি মক্রায উৎপি িদয়বেল। েবেও বতবন্ এই মক্রাযদক মরায 
করদত সদচষ্ট িদয়বেল। বকন্তু এই মক্রাদযর েরুণই তাঁর ভ্রুেুগদলর মযযস্থান্ মথদক এক 
ন্ীলদরাবিত ব্ণব ব্ালক উৎপি িদয়বেল। সকল মলাক মসই ব্ালকদক ‘রুদ্র’ ন্াদম সদম্বাযন্ 
করদব্ ব্দল ব্রহ্মা ব্ালকবিদক োবন্দয়বেল। 

ব্রহ্মা রদ্রদক আদেশ বেদয়বেদলন্—ব্হু সংখযক প্রো সৃবষ্ট করার েন্য। এই আদেশ 
মপদয়ই রুদ্র ব্ল, আকার ও স্বভাদব্ বন্দের অনু্রূপ প্রো সৃবষ্ট কদরবেদলন্। বকন্তু রুদদ্রর 
সৃষ্ট প্রোরা চতুবেবদক েগৎদক গ্রাস করদত উদ্ধত িদয়বেল এব্ং এই মেদখ ব্রহ্মা শবঙ্কত 
িদয় পদড়বেল। রুদ্রদেব্দক ব্রহ্মা এইরূপ ভয়ংকর প্রো সৃবষ্ট করদত ব্ারণ কদরন্। মসই 
আদেশ বশদরাযােব কদর রুদ্র ব্রহ্মাদক প্রেবেণ কদর তাঁর অনু্মবত বন্দয় তপসযার েন্য 
ব্দন্ চদল োন্। এরপদরই ব্রহ্মা সৃবষ্টর েন্য সংকল্প কদর েশবি পুদির েে বেদয়বেদলন্। 
এই েশেদন্র মদযয ন্ারে ব্রহ্মার মক্রাড়দেশ মথদক, েে অঙু্গষ্ঠ মথদক, ব্বশষ্ট প্রাণ মথদক, 
ভৃগু ত্বক মথদক, ক্রতু িাত মথদক, পুলি ন্াবভদেশ মথদক, পুলস্তয মুবন্ কান্ মথদক, অবঙ্গরা 
মুখ মথদক, অবি মচাখ মথদক এব্ং মন্ মথদক মরীচ উৎপি িদয়বেল। ব্রহ্মার েবেণ 
স্তন্দেশ মথদক যমব এব্ং পৃষ্ঠদেশ মথদক অযমব উৎপবত্ত লাভ কদরবেল। যমব পত্নী মূবতবর 



 

মথদক স্বয়ং ন্ারায়ণ অব্তীণব িদয়বেদলন্ এব্ং অযমব মথদক েগদতর ভয় উৎপি কারী 
মৃতুযর উৎপবত্ত িদয়বেল।   

      ১৩. ব্রািরূদপ পৃবথব্ী উদ্ধার — বমদিয় মুবন্ বব্েুরদক োন্ায়, প্রো সৃবষ্টদত ব্রহ্মা 
েখন্ ব্যস্ত বেল তখন্ পৃবথব্ী েলমগ্ন িদয় রসাতদল চদল োয়। ব্রহ্মা েখন্ পৃবথব্ীদক 
কীভাদব্ উদ্ধার করদব্ এই বচন্তায় বচবন্তত তখন্ তাঁর ন্াসাবচ্ছদ্র বেদয় অঙু্গষ্ঠ পবরমাণ এক 
ব্রাি বশশু বন্গবত িদয়বেল। মসই ব্রাি বশশু মেখদত মেখদত এক বব্শাল িবস্তর শরীর 
পবরমাণ বৃ্বদ্ধপ্রাপ্ত িদয়বেল। ব্রািরূপী ভগব্ান্ বন্দের পাদয়র খুর বেদয় েলদক স্তবম্ভত 
কদর তার ওপর পৃবথব্ীদক প্রবতবষ্ঠত কদরবেল। ব্রািরূপী ভগব্াদন্র লীলাময় মে চবরি 
তা সব্সময় কীতবন্ীয়। মসই চবরদি েবে বু্বদ্ধ অনু্রক্ত িয় তািদল সব্বপাদপর ন্াশ িয়। 

      ১৪. বেবতর গদভবাৎপবত্ত — বমদিয় ঋবষ বব্েুরদক োন্ায়, েেকন্যা বেবত পুিলাদভর 
ইচ্ছায় কামাতব িদয় একবেন্ সােযকাদল বন্েপবত মবরচীন্িন্ কাশযপদক প্রাথবন্া কদরবেল। 
বকন্তু পবতর অবন্চ্ছা সদত্বও কামাতুর বেবত বন্লবি িদয় কশযদপর ব্স্ত্র আকষবণ 
কদরবেদলন্। বেবতর এই রূপ উৎকি আগ্রি মেদখ কশযপ বেবতর সাদথ বন্েবদন্ সঙ্গত 
িদলন্। বকন্তু মে সমদয় সঙ্গত িদয়বেদলন্, মসই সময় কালদোদষ রােসীদব্লা। বেবত 
কামব্াসন্ায় মবলন্ বেল এব্ং পবতর আদেশ অমান্য করায় মেব্তাদের প্রবত অব্দিলা 
কদরবেল। তাই বেবতর গদভব েুবি অতীব্ অমঙ্গলময় ও অযম পুি েে মন্দব্ ব্দল কশযপ 
োন্ায়। বতবন্ ব্দলন্-- এই েুেন্ পুি বিভুব্ন্দক পীবড়ত করদব্। বকন্তু বেবত মেদিতু বন্ে 
কদমবর েন্য লবিত ও অনু্তপ্ত বেল তাই তাঁর এই েুই পুদির মদযয এক পুদির চারবি 
সন্তান্ িদব্ এব্ং মসই সন্তাদন্র মদযয একেন্ পরমভাগব্ত, উোরদচতা, প্রভাব্শালী ও 
মিান্ পুরুষদের পূেন্ীয় িদব্। বেবত েখন্ শুন্দলন্ তাঁর মপৌি পরমভাগব্ত িদব্ তখন্ 
বতবন্ আন্বিত িদয়বেদলন্। তাঁর বিভুব্ন্ বব্ন্াশকারী পুি শ্রীিবরর িাদত ধ্বংস িদব্ 
মেদন্ আরও মব্বশ উৎসািাবিত িদয়বেদলন্।  

      ১৫. বব্ষু্ণ-ভক্তদের প্রবত ব্রহ্মশাপ — ব্রহ্মার মান্স-পুি সন্কাবে মুবন্গণ মকান্ 
একসমদয় বব্কুন্ঠযাদম বগদয়বেদলন্। বব্কুন্ঠযাদম বগদয় তাঁরা পরমান্িলাভ কদরবেল। 
বব্কুণ্ঠযাদমর েয়বি প্রাচীর-িার অবতক্রম কদর সন্কাবে মুবন্গণ সপ্তমিাদর উপবস্থত 
িদয়বেদলন্। সন্কাবে মুবন্ চারেন্ ব্য়দস বৃ্দ্ধ িদলও তাঁরা মেখদত পঞ্চমব্ষবীয় ব্ালদকর 
মত এব্ং উলঙ্গদেি বেদলন্। সপ্তম িাদরর েুই িাররেী েয়-বব্েয় ভগব্াদন্র পবব্ি 
স্বভাদব্র বব্পরীত স্বভাব্েুক্ত িদয় মুবন্দের পবরিাস ও বতরস্কার কদর এব্ং তাঁদের 



 

গবতদরায কদরবেদলন্। মুবন্দের সাদথ এইরূপ ব্যব্িার করার েন্য তাঁদের মুবন্রা অবভশাপ 
বেদয়বেদলন্ মে—দতামরা ভগব্াদন্র বব্কুণ্ঠযাদমর পাষবে অথচ েুষ্ট-বু্বদ্ধ। তাই তাঁদের 
মঙ্গদলর েন্যই তাঁরা েু’েন্ বব্কুণ্ঠদলাক মথদক ব্বিষৃ্কত িদয় পাপদোবন্দত মেখাদন্ কাম, 
মক্রায ও মলাভ এই বতন্ বরপু ব্াস কদর মসখাদন্ েে মন্দব্ন্। 

       ১৬. েয় ও বব্েদয়র বব্কুণ্ঠ মথদক পতন্ — েগৎ-পালক ন্ারায়ণ একব্ার েখন্ 
শাবয়ত বেদলন্ তখন্ িারপদথ িারপাল েয়-বব্েয় লক্ষ্মী মেব্ীদকও ব্াযা বেদয়বেল। তখন্ 
লক্ষ্মীদেব্ী কু্রদ্ধ িদয় তাঁদের অবভশাপ বেদয়বেল। এিা পূব্ব বন্যবাবরত বেল, সন্কাবে মুবন্গণ 
বন্বমত্তমাি। েয়-বব্েয় েখন্ বব্কুণ্ঠদলাক মথদক বন্পবতত িবচ্ছদলন্ তখন্ বব্কুণ্ঠব্াসীদের 
মদযয িািাকার ধ্ববন্ উবত্থত িদয়বেল। িারপাল েয়-বব্েয়ই কশযদপর ব্ীেবদক আেয় কদর 
বেবতর গদভব প্রদব্শ কদরবেল।  

      ১৭. বিরণয কবশপু ও বিরণযাদের েে এব্ং বিরণযাদের বেবিেয় — বমদিয় 
বব্েুরদক োন্ায়, পুিদের িারা উপদ্রদব্র আশঙ্কা িওয়ার েরুণ বেবত অব্দশদষ একশ 
ব্ের পর েুবি েমে পুি প্রসব্ কদরবেল। এই পুিিদয়র েদের সময় বিদলাদক ভয়াব্ি 
উৎপাত মেখা বেদয়বেল। েুই বেতয েেগ্রিণ করা মািই মেখদত মেখদত েুবি পাষাণতুলয 
কদঠার মেিবব্বশষ্ট বব্শালাকার শরীর প্রাপ্ত িদয়বেল। েমে েুই পুদির মদযয মে পুিবি 
প্রথদম ভূবমষ্ট িল মলাদক তাঁদক বিরণযকবশপু ব্দল োন্ল এব্ং বিতীয়েন্ বিরণযাে ন্াদম 
খযত িদয়বেল। ব্রহ্মার ব্র প্রাপ্ত িদয় মৃতুযভয় ন্া থাকায় বিরণযকবশপু প্রচণ্ড উদ্ধত িদয় 
উদঠবেল। আর বিরণযাে েুদ্ধ করার অবভপ্রায় বন্দয় উপবস্থত িদয়বেল স্বগবদলাদক। 
ব্রুণদেব্ বিরণযােদক বন্ে বু্বদ্ধব্দল োন্ায় মে, সম্প্রবত তাঁরা েুদ্ধাবেদকৌতুক মথদক বব্রত 
বন্দয়দেন্। তাঁর মত সুবন্পুন্ মোদ্ধাদক একমাি শ্রীভগব্ান্ই সন্তুষ্ট করদত পারদব্ন্।  

      ১৮. ব্রািরূপী ভগব্ান্ ও বিরণযাদের েুদ্ধ — বমদিয় মুবন্ বব্েুরদক ব্দলবেল, 
বিরণযাে ন্ারদের কাদে শ্রীিবরর অব্স্থান্-বৃ্ত্তান্ত শুদন্ রসাতদল বগদয় উপবস্থত িদয়বেল। 
রসাতদল মপৌঁদে বিরণযাে মেদখবেল, ব্রািরূপী শ্রীভগব্ান্ োঁদতর অগ্রভাগ বেদয় পৃবথব্ীদক 
যারণ কদর ওপদর উবঠদয় আন্বেদলন্। এই মেদখ বিরণযাে েুব্বাকয ব্যব্িার কদর শ্রীিবরদক 
অপমান্ কদরবেল। প্রতুযত্তদর শ্রীিবরও কু্রদ্ধ িদয় বিরণযােদক উপিাস এব্ং বতরস্কার 
কদরবেল। বেতয বিরণযাে এব্ং ব্রািরূপী ভগব্ান্ উভদয়ই পরস্পরদক পরাবেত করার 
ইচ্ছায় মক্রাযাবিত িদয় গোঘাত কদরবেল। ব্রহ্মা তখন্ শ্রীিবরদক োন্ায়, আসুরীদব্লা 
পেবন্ত েীবব্ত থাকদল বিরণযাে আরও প্রব্ল িদয় উঠদব্। মসই প্রিদরর আদগই শ্রীিবর 



 

মেন্ তাদক ব্য কদরন্। সেযার পূদব্ব অবভবেৎ ন্ামক মুিূতবকালব্যাপী শুভ সময় অসুরদক 
বন্যন্ কদর শ্রীিবর মেন্ মেব্তাদের েয় বব্যান্ কদর।  

      ১৯. বিরণযাে ব্য — বমদিয় মুবন্ বব্েুরদক োন্ায়, ব্রহ্মা শ্রীিবরর কাদে বিরণযাে 
ব্য করার অনু্দরায করদল শ্রীিবর তাঁর প্রাথবন্া স্বীকার কদর বন্দয়বেদলন্। বিরণযাদের 
বব্ক্রদম ভগব্াদন্র িাত মথদক গো বব্চুযত িদয় োয়, বকন্তু বন্রস্ত্র ভগব্ান্দক েুদ্ধরীবত 
পালন্ কদর অসুর আঘাত কদরবন্। গোভ্রষ্ট িওয়ার পর ভগব্ান্ তাঁর সুেশবন্ চক্রদক 
স্মরণ কদরবেল। বকন্তু ভগব্ান্ সুেশবন্ চক্র প্রদয়াগ ন্া কদর ভূতপূব্ব পাষবে-প্রব্র 
বিরণযাদের সাদথ েুদ্ধ-ক্রীড়া করদত শুরু কদরবেদলন্। বিরণযাে েখন্ শ্রীিবরর ওপর 
মতদোময় ‘বিবশখ’ শূল প্রদয়াগ কদরন্ তখন্ ভগব্ান্ সুেশবন্ চদক্রর িারা তা বব্ন্ষ্ট 
কদরবেদলন্। এরপর ভগব্ান্ মসই অসুদরর কণব-মূদল িস্ত-প্রিার কদরবেল। মসই আঘাদত 
বিরণযাদের শরীর ঘূবণবত, মন্ি ব্বিগবত এব্ং পা বব্ধ্বস্ত িদয়বেল। এইভাদব্ই ব্রািরূপী 
ভগব্ান্ বিরণযােদক ব্য কদরবেল।  

২০. সৃবষ্ট প্রকরণ — প্রোপবত ব্রহ্মা পুন্রায় ব্হুবব্য সৃবষ্ট কদরদেন্। বমদিয় 
বব্েুদরর সমু্মদখ ব্রহ্মার এই ব্হুবব্য সৃবষ্টর ব্ণবন্া তুদল যদরবেল। েীদব্র প্রারব্ধ, প্রকৃবতর 
বন্য়ন্তা পুরুষ এব্ং কাল এই বতন্বি কারণ এব্ং ভগব্াদন্র বিগুণময়ী প্রকৃবত আদলাবড়ত 
িওয়াদত তার মথদক এক মিৎ তত্ত্ব সৃবষ্ট িদয়বেল। রেিঃপ্রযান্ মিতত্ত্ব মথদক বতন্ প্রকার 
অিংকার উৎপবত্ত লাভ কদরবেল। এই বতন্বি অিংকার সমূি আকাশাবে পাঁচবি তদত্ত্বর 
অদন্ক ব্গব সৃবষ্ট কদরবেল। এই ব্গবগুবল পৃথক পৃথক অব্স্থান্ করাদত ভূদতর কােবরূপ 
ব্রহ্মাণ্ড উৎপবত্তর কাদেব অসমথব বেল। এর িলস্বরূপ ভগব্ৎশবক্তদোদগ সকদল বমবলত িদয় 
এক মভৌবতক সুব্ণবময় অণ্ড সৃষ্ট িদয়বেল। মসই অণ্ডদকাষ এক িাোর ব্েদররও অবযককাল 
পেবন্ত বচতন্যিীন্ েড় অব্স্থাদত অব্স্থান্ কদরবেল। শ্রীভগব্ান্ মসই অদণ্ডর মদযয 
গদভবােকশায়ী পুরুষরূদপ প্রদব্শ কদরবেল। এই গদভবােকশায়ী শ্রীিবরর ন্াবভদেশ মথদক 
অতীব্ প্রভাব্ময় একবি পদ্ম প্রকি িদয়বেল। এই পদ্মই িল সমগ্র েীব্েগদতর ব্াসস্থান্।  

২১. কেবম ঋবষর তপসযা ও ভগব্াদন্র ব্রোন্ — মিবষব কেবম েশ িাোর ব্ের 
োব্ৎ সরস্বতী ন্েীর তীদর শ্রীভগব্াদন্র আরাযন্ায় েীঘব তপসযা কদরবেল। তপসযায় 
শ্রীভগব্ান্ তাদক ব্রহ্মা রূদপ েশবন্ বেদল কেবম ঋবষ তার অবভলাষ ব্যক্ত কদরন্। বতবন্ 
শ্রীভগব্ান্দক োন্ান্, মকান্ উপেুক্ত ও গািবস্থযযদমব অনু্কূল সিাবয়কা লীলাব্তী কন্যা মেন্ 
তার পত্নী িন্। শ্রীভগব্ান্ তার তপসযায় তুষ্ট িদয় ব্দলবেদলন্—মনু্ তার মবিষী শতরূপাদক 



 

বন্দয় তার সদঙ্গ মেখা করার েন্য সরস্বতী ন্েী তীদর আসদব্ন্। তারঁ একবি রূপ-
মেৌব্ন্সম্পিা সুশীলা ও সদ গুণাবিত কন্যা রদয়দে। মনু্ মসই কন্যা কেবম ঋবষর িাদতই 
সম্প্রোন্ করদব্ন্। ভগব্ান্ আরও োন্ায়, মসই কন্যা ন্য়বি কন্যার েে মেদব্ন্ এব্ং 
মসই কন্যাদের িারা মরীবচ প্রভৃবত মুবন্গণ পুি উৎপি করদব্ন্।  

২২. কেবম-দেব্িূবতর বব্ব্াি — মনু্ কেবম ঋবষদক প্রাথবন্া কদর োন্ায়, বতবন্ 
বন্দের কন্যাদক কেবম ঋবষর িাদত সম্প্রোন্ করদলন্। বতবন্ মেন্ তারঁ কন্যাদক গ্রিণ 
কদরন্। এই প্রস্তাদব্ কেবম ঋবষ বব্ব্াদি সম্মবত মেয়। মনু্র মবিষী শতরূপাও কন্যা 
মেব্িূবতর বব্ব্াদি সুস্পষ্ট ইচ্ছা বু্ঝদত মপদরবেদলন্। অতিঃপর ব্রাহ্ম বব্বযমদত কেবম ও 
মেব্িূবতর বব্ব্াি সংস্কার সম্পি িদয়বেল। মোগয পাদি বন্ে কন্যাদক পািস্থ করাদত মনু্ 
বন্বিদন্ত মবিষী সি বন্ে রােযান্ীদত বিদর বগদয়বেল।  

২৩. কেবম-দেব্িূবতর রবতক্রীড়া — বব্ব্াদির পর মেব্িূবত প্রবতবেন্ েত্ন-সিকাদর 
পবতর পবরচেবা করদতন্। বকন্তু মেব্িূবত স্বয়ং কৃশাঙ্গী ও েুব্বলা িদয় পদড়বেদলন্। মেব্িূবত 
স্বামীদক বন্দের কামদব্েন্ার কথা োবন্দয় সঙ্গদম বলপ্ত িদত মচদয়বেল। পত্নীর ইচ্ছা 
পূরদণর েন্য কেবম ঋবষ একবি বব্মান্ সৃবষ্ট কদরবেদলন্, মে বব্মান্ বন্ে ইচ্ছা মত মেখাদন্ 
মসখাদন্ বব্চরণ করদত পারত। বব্মান্বি সকল প্রকার কাময মভাগ সুখ প্রোদন্ সমথব বেল। 
সব্ ঋতুদতই সুখোয়ক, বব্বচি পুষ্প িারা রবচত বেল। বব্িু সদরাব্দর স্নান্ কদর আসার 
পর কেবম মুবন্ মেব্িূবতদক প্রণয়সিকাদর বব্মাদন্ উবঠদয় বন্দয়বেল। বব্মান্বিদত অবত 
উৎকৃষ্ট রমণক্রীড়ায় উপদোগী শেযায় কেবম ও মেব্িূবত বমবলত িদয় সিব্াস সুদখ ব্হু 
ব্ৎসর েীঘব সময় কাবিদয়বেল। তাঁরা ব্হু ব্ৎসর বব্িার করদলও তা েণকাদলর মত মদন্ 
িদয়বেল। এরপর শ্রীভগব্াদন্র আদেশ স্মরণ কদর কেবম মুবন্ বন্ে স্বরূপদক ন্য়বি ভাদগ 
বব্ভক্ত কদর একাগ্রবচদত্ত কন্যা সন্তাদন্র েেোদন্র উদেদশয অযবাঙ্গরূদপ পত্নীদক বচন্তা 
করদত করদত বমবলত িবচ্ছল। িলস্বরূপ মেব্িূবত একসাদথ ন্য়বি কন্যাসন্তান্ েে 
বেদয়বেল।   

২৪. মিবষব কবপদলর েে — শ্রীিবর ব্হুকাল অতীত িদল কেবম মুবন্র ব্ীেব আেয় 
কদর মেব্িূবতর গদভব পুিরূদপ েেগ্রিণ কদরবেদলন্। ভগব্ান্ োন্-বব্োদন্র উপদেদশর 
িারা সকদলর কদমবর মূলভূত সব্ ব্াসন্া উৎপািন্ করার ইচ্ছায় মেব্িূবতর গদভব প্রদব্শ 
কদরবেদলন্। এই পুি সন্তান্ই কবপল ন্াদম খযাত িদয়বেল। কেবম মুবন্ তাঁর কলা ন্ামক 
কন্যার সাদথ মরীবচর, অনূ্য়ার সাদথ অবির, েদ্ধার সাদথ অবঙ্গরার, িবব্ভূবর সাদথ পুলদস্তযর, 



 

গবতর সাদথ পুলদির, কু্রতুর সাদথ পরমা, খযাবতর সাদথ ভৃগুর, অরুেতীর সাদথ ব্বশষ্টর 
এব্ং শাবন্তর সাদথ অথব্ব ঋবষর বব্দয় বেদয়বেদলন্। এরপর ভগব্ান্ কবপদলর আদেশ 
পালন্ কদর কেবম মুবন্ আন্বিত মদন্ ব্ন্গমন্ কদরবেদলন্।  

২৫. মাতৃসমীদপ কবপলমুবন্র ভবক্তলেণ ব্ণবন্া — একবেন্ ভগব্ান্রূপী কবপল 
ঋবষ সমস্ত কােবকলাপ মথদক বন্বৃ্ত্ত িদয় বন্োসদন্ ব্দসবেদলন্। মসই সময় ব্রহ্মার ব্াকয 
স্মরণ কদর মেব্িূবত প্রকৃবত ও পুরুদষর তত্ত্বোন্ লাদভর েন্য পুি কবপল ঋবষর শরণাগত 
িদয়বেদলন্। ভগব্ান্ কবপল মাতার অবভলাদষর কথা শুদন্ আন্বিত িদয় ব্দলবেদলন্, 
আযযাত্ম্দোগই িল মানু্দষর আতযবন্তক কলযাদণর মুখয সাযন্। এই মোদগর িারাই প্রাকৃত 
সুখ ও েুিঃদখর বন্বৃ্বত্ত ঘদি থাদক। েীদব্র বচত্তই িল ব্েন্ ও মুবক্তর কারণ। েবে বচত্ত 
বব্ষদয় আসক্ত িয় তািদল ব্েদন্র কারণ িয়। আর েবে বচত্ত পরমাত্ম্াদত অনু্রক্ত িয় 
তািদল মমাদের কারণ িয়। মানু্দষর মন্ েখন্ কাম, মলাভ ইতযাবে বব্কার মথদক মুক্ত 
িদয় োয়, তখন্ মসই মন্ সুখ-েুিঃখ শূন্য িদয় সমভাব্াপি অব্স্থায় চদল োয়। মানু্ষ 
ভবক্তর িারা মলৌবকক ও পরদলৌবকক সুদখর প্রবত বব্রাগয িওয়ার পর সুখসাযয ভবক্তদোদগর 
িারা প্রবব্ষ্ট িদয় বচত্তদক ব্শ করব্ার েন্য েত্নশীল িয়। মোদগর িারাই তত্ত্বোন্ লাভ 
িয়। মোগীদের কাদে ভগব্ান্দক পাওয়ার েন্য শ্রীিবরর প্রবত একান্ত ভবক্ত োড়া অন্য 
মকান্ মঙ্গলময় পথ মন্ই ব্দল ভগব্ান্ কবপলমুবন্ োবন্দয়বেদলন্।  

২৬. মিোবে বভি বভি তদত্ত্বর উৎপবত্ত ব্ণবন্ অথবাৎ সাংখযদোগ বব্স্তার — শ্রীভগব্ান্ 
ব্দলদেন্ আত্ম্েশবন্রূপ োন্ই িল পুরুদষর মমাদের কারণ। বিগুণাত্ম্ক-সত্বাবে গুণিদয়র 
একবিত রূপ মে বন্তয পোথব, অব্যক্ত ও কােবকারণ রূপ তথা স্বয়ং বন্বব্বদশষ িদলও 
সকদলর আেয় িয়। মসই ‘প্রযান্’ ন্াম তত্ত্বদকই শ্রীিবর প্রকৃবত ব্দলদেন্। অন্ন্তর 
ভগব্দ ব্ীেবরূপ বচৎশবক্ত মথদক সৃষ্ট মিত্ত্ব বব্কারপ্রাপ্ত িদল তার মথদক বক্রয়াশবক্ত প্রযান্ 
অিংকারতদত্ত্বর সৃবষ্ট িদয়বেল। এই অিংকার তত্ত্ব মথদক আব্ার মন্, ইবেয় সকল ও 
মিাভূত সকদলর উৎপবত্ত িদয়বেল। মদন্র সংকল্প ও বব্কল্প িারা উৎপবত্ত িদয়বেল 
কামন্ার। ভগব্াদন্র কালশবক্তর প্রভাদব্ মোবভত িদয় সৃষ্ট িদয়বেল রসতোি এব্ং মসই 
মোবভত রসতোি মথদক েল এব্ং েদলর গুণ রদসর গ্রািক বেহ্বার সৃবষ্ট িদয়বেল। 
েল বব্কৃত িদল তার মথদক উৎপবত্ত িদয়বেল গেতোি। এই গেতোি মথদক উৎপবত্ত 
িদয়বেল বেবত এব্ং গদের গ্রািক ঘ্রাদণবেয়। মোবভত তত্ত্বসমূি মথদক উৎপবত্ত িদয়বেল 
এক অদচতন্ অণ্ড। মসই অণ্ড মথদকই আবব্ভূবত িদয়বেল বব্রাি পুরুদষর। এই অদণ্ডর ন্াম 



 

বেল ‘বব্দশষ’। এই বব্রাি পুরুষ ব্হুবব্য ইবেয়-বেদ্র মভে কদরবেল। মুদখ প্রদব্শ কদর 
মেমন্ ব্াক -এর অবযষ্ঠাতা অবগ্ন সৃবষ্ট কদরবেল, মতমবন্ভাদব্ ন্াবসকায় প্রদব্শ কদর 
ঘাদণবেয়র অবযষ্ঠাতা মেব্তা ব্ায়ু, মন্িদগালদক প্রদব্শ কদর চেুবরবেদয়র অবযষ্ঠাতা 
মেব্তা সূেব, কদন্ব প্রদব্শ কদর েব্দণবেদয়র অবযষ্ঠাতা মেব্তা বেকসকল উৎপি কদরবেল।  

২৭. প্রকৃবত-পুরুদষর মমােলাদভর ব্ণবন্া — প্রকৃবত পুরুষদক কখন্ও তযাগ করদত 
পাদর ন্া কারণ পুরুষ ও প্রকৃবত উভদয়ই বন্তয, পরস্পর আেয় এব্ং আবেত সম্বেেুক্ত। 
মানু্ষ মেমন্ বন্বদ্রত অব্স্থায় মথদক অদন্ক বকেু অবন্ষ্ট অনু্ভব্ কদর বকন্তু োগ্রত িদল 
মসই স্বপ্ন মদন্ পড়দলও মকান্রকম মমাি উৎপি করদত পাদর ন্া, মতমবন্ভাদব্ প্রকৃবত 
পুরুষাবের তদত্ত্বর সমযক োন্ িয় এব্ং শ্রীিবরর প্রবত বচদত্তর একাগ্রতা সাযন্ কদর 
আত্ম্াদতই পরমান্ি স্বরূপ েশবন্ কদরন্। প্রকৃবত কখদন্া তার অবন্ষ্ট সাযন্ কদর ন্া। 
মানু্ষ েবে আত্ম্বচন্তায় বন্মগ্ন থাদকন্ তখন্ বতবন্ ব্রহ্মদলাক পেবন্ত সমস্ত বব্ষদয় বব্রাগয 
লাভ কদরন্। বলঙ্গদেি বব্ন্াশ িদল মানু্ষ একমাি শ্রীিবরর আবেত স্বরূপভূত বকব্লয 
ন্ামক মঙ্গলময় মমােপে অন্ায়াদসই প্রাপ্ত কদর আর এই সংসাদর বিদর আদস ন্া।  

২৮. অষ্টাঙ্গ মোদগর বব্ব্রণ — ভগব্ান্ শ্রীকবপলদেব্ মেব্িূবতদক মাতা সদম্বাযন্ 
কদর ব্লদলন্— বতবন্ এখন্ সেীব্ মোদগর লেণ ব্লদব্ন্। মেই মোদগ বচত্তশুবদ্ধ িদয় মন্ 
সৎপদথ প্রবৃ্ত্ত িয়। বতবন্ েথাশবক্ত শাস্ত্রবব্বিত যমবাচরণ করার কথা ব্দলন্। শাস্ত্র বন্বষদ্ধ 
মে সব্ কমব তা মথদক বব্রত থাকার কথাও বতবন্ ব্দলন্। বতবন্ আরও মে সব্ বব্ষয় 
ব্দলন্ মসগুবল িল—আত্ম্তত্ত্বেদের মসব্া, যমবাথব-কামবব্ষয়ক কমব মথদক আত্ম্প্রতযািার, 
মমােযদমব আসবক্ত, পবরবমত শুদ্ধ মভােয গ্রিণ ইতযাবে। বতবন্ বব্বভি আসন্ ও প্রাণায়াদমর 
কথা এব্ং তার পদ্ধবত ব্দলন্। এরপর ন্াসাদগ্র েৃবষ্ট বস্থর কদর ভগব্াদন্র রূপ যযান্ করার 
কথা ব্দলন্। প্রথদম বতবন্ ভগব্াদন্র চরণপদ্ম যযান্ করার কথা ব্দলন্। এরপর ঊরুিয়, 
পদ্মন্াবভ যযান্ করার বব্ষয় ব্লা িয়। ভগব্াদন্র ব্েিঃস্থল ো মিালক্ষ্মীর আেয়স্থান্ এব্ং 
ো কণ্ঠপ্রদেশ মথদক বব্লবম্বত মকৌস্তভমবণর িারা সুদশাবভত, মসই কণ্ঠও যযাদন্র মোগয তা 
ব্লা িয়। ভগব্াদন্র িাবসও যযাদন্র ব্স্তু। এই িাবস বব্পুল মশাক-অশ্রুসাগর মশাষণ কদর 
থাদক। এইভাদব্ ভগব্াদন্র বব্বভি অঙ্গ-উপাঙ্গ স্মরণ কদর যযান্ মোদগর কথা ব্লা িদয়দে।     

২৯. কাল প্রব্াি ও মঘার সংসার — ভবক্তদোগ ও অষ্টাঙ্গদোগ এই েুদয়র মদযয মে 
মকান্ একবির সাযন্া করদলই েীব্ পরমপুরুষ শ্রীভগব্ান্দক মপদত পাদরন্। ভগব্ান্ 
পরমাত্ম্া পরব্রদহ্মর োগবতক পোথবসমূি তথা প্রভাব্সম্পি ব্হুবব্য বব্বচদিযর স্বরূপ 



 

বব্দশষই খযাত িদয়দে ‘কাল’ ন্াদম। ব্রহ্মাদণ্ডর আেয়স্বরূপ কাল সমস্ত েীদব্র মদযয প্রদব্শ 
কদর ভূতাবের িারা তাদের সংিার কদর থাদক। এই েগদতর শাসন্কতবা ব্রহ্মাবেরও প্রভু 
শ্রীভগব্ান্ িল কাদলর েেিলোতা বব্ষু্ণ। এই কাদলর ভদয়ই ভীত িদয় সমুদ্র মব্লাভূবম 
অবতক্রম কদর ন্া, ন্েী প্রব্াবিত িয়। এই কাদলর ভদয়ই মেব্গণ বন্দেদের েগৎ সৃবষ্ট, 
বস্থবত ও প্রলয়কাদেব বন্দেদের েুদগ েুদগ রত কদর থাদকন্। এই অবব্ন্শ্বর কাল বন্দেই 
অন্াবে। এই সকদলর উৎপােক স্বয়ং অন্ন্ত িদয়ও অদন্যর বব্ন্াশকারী। এই কাল বন্দের 
সংিার শবক্ত মৃতয িারা েদমরও মৃতুয সাযন্ কদর তাদকও বব্ন্াশ কদর মেন্।  

৩০. অযাবমবদকর তামসী গবত — ভগব্ান্ কবপলদেব্ ব্দলদেন্-- সুদখর েন্য মানু্ষ 
মে সকল বেবন্স ব্হুকদষ্ট সংগ্রি কদর থাদক ভগব্ান্ মসই সকল বব্ন্ষ্ট কদরন্, োর িদল 
মনু্ষযোবত পুন্রায় েুিঃখ মভাগ কদর। মৃতুযর পর মানু্ষ ন্রদকর বব্বভি কষ্ট এব্ং তাবমস্র, 
অেতাবমস্র এব্ং মরৌররাবে আরও ন্ান্াবব্য োতন্া স্ত্রী ও পুরুষ সকদলই পারস্পবরক 
সংসগব-েবন্ত পাদপর েন্য মভাগ কদর থাদক। সমস্ত প্রাণী পাপকদমবর িারা মপাবষত এই 
শরীর ইিদলাদকই পবরতযাগ কদর ন্রদক গমন্ কদর। শুযুমাি পাপকমব িারা কুিুম্ব মপাষদণ 
মে ব্যবক্ত রত থাদক মসই ব্যবক্ত অেতাবমস্র ন্রদক গমন্ কদর, ো অন্য সব্ ন্রকগুবলর 
মদযয সব্বাদপো কষ্টোয়ী। েীব্ সকল ন্রকদভাদগর পর শুদ্ধ িদয় পুন্রায় মনু্ষয প্রোবতদত 
েেলাভ কদর।  

৩১. ন্রদোবন্-প্রাবপ্তরূপ গবত -- মনু্ষয প্রোবত বন্দের পূব্ব কমব অনু্সাদর মেি 
প্রাবপ্তর েন্য পুরুদষর শুক্রকণা আেয় কদর ন্ারীর উেদর প্রদব্শ কদর থাদক। ঐ ব্ীেব 
গদভব প্রবব্ষ্ট িদয় একরাদি স্ত্রীর মশাবণদতর সাদথ বমবেত িদয় থাদক। এর িলস্বরূপ সন্তান্ 
ভূবমষ্ট িয়। গদভব ব্াসকালীন্ অব্স্থায় মসই েীদব্র মে োন্ তা আর থাদক ন্া, বকন্তু 
অনু্ভব্ শবক্ত ক্রমশ বৃ্বদ্ধ মপদত থাদক। ক্রমশ মসই মেি অিংবু্বদ্ধ এব্ং বব্ষয়াবে অবভমাদন্ 
মত্ত িদয় োয়। ন্ারীসঙ্গ মথদক েীদব্র মে মমাি িয় তা অন্য মকান্ সঙ্গ মথদক িয় ন্া। 
সুতরাং েীদব্র মৃতুযভয়, েীন্তা অথব্া মমাি করা উবচত ন্য়। েীদব্র স্বরূপদক 
বন্িঃসঙ্গভাদব্ আসবক্ত পবরতযাগ কদর সংসাদর বব্চরণ করা উবচত। মায়ার এই সংসাদর 
মোগ-তব্রাগযেুক্ত সমযক োন্ময়ী বু্বদ্ধর িারা মেিদক একবি গবচ্ছত ব্স্তুরূদপ গণয কদর 
মসই শরীদরর প্রবত আসবক্তিীন্ িদয় বব্চরণ করা উবচত।  

৩২. উধ্ববগবত ও পুন্েবে — কবপল মুবন্ ব্লদলন্, গৃিস্থ মানু্দষরা বন্দেদের 
আেদমাবচত যমবানু্ষ্ঠান্ কদর অথব ও কাম লাভ কদরন্। তাই অথব ও কাদমর েন্যই মস 



 

ব্ারব্ার লালাবয়ত িয়। কামাসক্ত িওয়ার েন্য এরা ভগব্েযমব আচরণ কদর ন্া। তাই 
মুবক্ত ন্া মপদয় এরা আব্ার সংসাদরই বিদর আদস। োরা ঈশ্বদরর ভক্ত তারা ব্রহ্মলাভ 
কদরন্। তাই সব্বান্তেবামী, সব্বপ্রভাব্ ভগব্াদন্র শরণ মন্ওয়া কতবব্য। বব্দশ্বর আবে স্রষ্টা 
ব্রহ্মা, মরীবচ প্রভৃবত ঋবষগণ, সন্ৎকুমারাবে মিাদোবগগণ, বসদ্ধ ও মোগপ্রব্তবকগণ সকদলই 
প্রলয়কাল এদল প্রথমাব্তাররূপ ব্রহ্মদক প্রাপ্ত িন্। তদব্ মভেেশবী উপাসন্ার কারদণ এরা 
ঈশ্বররূপী মিাকাদলর তাড়ন্ায় পুন্েবে মপদয় থাদকন্। ব্রহ্মসিচর ঋবষরাও প্রতযাব্তবন্ 
কদরন্। আব্ার োরা সমূ্পণবরূদপ গৃিাবেদত আসক্ত, ইবেয়পরব্শ, রদোগুণ প্রভাদব্ আচ্ছি 
তাদেরও পুন্েবে িয়। এরা সূদেবর েবেণায়ন্ পদথ যূমমাদগব বপতৃদলাদক প্রয়াণ কদর এব্ং 
মসখান্ মথদকই বন্ে বন্ে ব্ংদশ প্রতযাব্তবন্ কদর এব্ং েে মথদক মৃতুয পেবন্ত োব্তীয় 
কমব পূদব্বর মতই অনু্বষ্ঠত কদর।    

৩৩. মেব্িূবতর তত্ত্বোন্লাভ — কবপলদেব্ তাঁর মাতা মেব্িূবতদক সুখসাযয সাযন্ 
মাগব উপদেশ বেদয়বেদলন্। এই সাযন্ মাদগবর অভযাস করদল মেব্িূবত অবচদরই পরমপে 
প্রাপ্ত িদব্ন্ ব্দল কবপলদেব্ োবন্দয়বেল। এই সাযদন্র িারা মেব্িূবত েে-মরণরবিত 
স্বরূপ লাভ কদরবেল। োরা ভগব্ান্ কবপদলর এই মত োদন্ ন্া তারা েে মৃতুযর চদক্র 
আব্বতবত িদত থাদক। পুদির আদেশ মান্য কদর মেব্িূবত সরস্বতী ন্েীর তীদর অব্বস্থত 
বন্ে আেদম মোগসাযদন্র িারা সমাবযপ্রাপ্ত িদয়বেদলন্। মেব্িূবত যযাদন্ ব্দস পুদির ব্বণবত 
ভগব্াদন্র স্বরূদপর এক অব্য়ব্ তথা সমূ্পণব মূবতবর বচন্তায় রত িদয়বেদলন্। মেব্িূবত 
বব্রাগয ও েদথাবচত কমবানু্ষ্ঠাদন্ উৎপি োন্ িারা বচত্তশুবদ্ধ করার পর পরমাত্ম্ার যযাদন্ 
লীন্ িদয়বেদলন্। কবপলদেদব্র উপবেষ্ট সাযন্মাদগবর িারা অবত অল্পকাদলর মদযযই 
মেব্িূবত পরমাত্ম্াস্বরূপ শ্রীভগব্ান্দক প্রাপ্ত িদয়বেদলন্।   

ভাগব্দতর চতুথব স্কদে অযযায় আদে মমাি ৩১বি। এই অযযায়গুবলর ব্বণবত কাবিবন্র 
সংবেপ্ত রূপ মেদন্ মন্ওয়া োক । 

১. স্বায়মু্ভব্ মনু্ কন্যাদের ব্ংশ ব্ণবন্া — স্বায়মু্ভব্ মনু্র পত্নী শতরূপার গদভব 
বপ্রয়ব্রত এব্ং উত্তান্পাে ন্াদম েুই পুি এব্ং আকূবত, মেব্িূবত ও প্রসূবত ন্াদম বতন্বি 
কন্যা েেগ্রিন্ কদরবেল। মনু্ তাঁর কন্যা আকূবতদক প্রোপবত রুবচর সদঙ্গ বব্ব্াি 
বেদয়বেল। আকূবত একবি পুি ও একবি কন্যা েমে সন্তান্ েে বেদয়বেল। পুিবি সাোৎ 
েেরূপযারী বব্ষু্ণ এব্ং কন্যাবি লক্ষ্মীদেব্ীর অংশস্বরূপা ভগব্াদন্র বন্তযসংেুক্তা শবক্ত 
‘েবেণা’ বেদলন্। েবেণা ভগব্ান্ েেদক বব্ব্াি কদরবেল এব্ং েবেণা ব্াদরাবি পুি সন্তান্ 



 

েে বেদয়বেদলন্। এই ব্াদরােন্ পুি সন্তাদন্র ন্াম িল েথাক্রদম—দতাষ, প্রদতাষ, সদন্তাষ, 
ভদ্র, শাবন্ত, ইড়স্পবত, ইধ্ম, কবব্, বব্ভু, স্বহ্ন, সুদেব্, এব্ং মরাচন্।  

মনু্ তাঁর বিতীয় কন্যা মেব্িূবতদক কেবম ঋবষর সাদথ এব্ং তৃতীয় কন্যা প্রসূবতদক 
ব্রহ্মার পুি েে প্রোপবতর সাদথ বব্ব্াি বেদয়বেদলন্। মেব্িূবত এব্ং কেবদমর ন্য়েন্ 
কন্যার ব্রহ্মঋবষদের সাদথ বব্ব্াি িদয়বেল। কেবম কন্যা কলা মরীবচ ঋবষর পত্নী। বতবন্ 
কশযপ ও পূবণবমা ন্াদম েুবি পুি সন্তান্ েে বেদয়বেদলন্। পূবণবমার বব্রে ও বব্শ্বগ ন্াদম 
েুবি পুি সন্তান্ এব্ং মেব্কুলযা ন্াদম একবি কন্যা সন্তান্ িদয়বেল। অবি মুবন্র মবিষী 
অন্সূয়া েত্ত, েুব্বাসা এব্ং মসাম ন্াদম বতন্বি পুিসন্তান্ েে বেদয়বেল। এই পুি বতন্েন্ 
ভগব্ান্ বব্ষু্ণ, মিাদেব্ এব্ং ব্রহ্মার অংদশ সৃবষ্ট িদয়বেল।  

অবঙ্গরার পত্নী েদ্ধা বসন্াব্ালী, কুিূ, রাকা ও অনু্মবত ন্াদম চারবি কন্যা সন্তান্ 
এব্ং উতথয ও বৃ্িস্পবত ন্াদম েুবি পুি সন্তাদন্র েে বেদয়বেল। পুলস্তয মুবন্র মবিষী 
িবব্ভূব অগস্তয এব্ং বব্েব্া ন্াদম েুবি পুি সন্তাদন্র েে বেদয়বেল। বব্েব্া মুবন্র মবিষী 
ইড়বব্ড়া েদেশ্বর কুদব্দরর েে বেদয়বেল এব্ং তাঁর অপর মবিষী মকবশন্ী রাব্ণ, কুম্ভকণব 
ও বব্ভীষণ ন্াদম বতন্বি পুদির েে বেদয়বেল।  

পুলদির পত্নী কমবদেষ্ঠ, ব্রীয়ান্ এব্ং সবিষু্ণ ন্াদম বতন্বি পুি েে বেদয়বেদলন্। 
ঋবষ ক্রতুর পত্নী বক্রয়া ব্রহ্মদতদে ব্ালবখলয ন্াদম ষাি িাোর ঋবষর েে বেদয়বেল। 
ব্বশষ্টদেদব্র মবিষী ঊেবা বচিদকতু, সুদরাবচ, বব্রো, বমি, উল্বণ, ব্সুভৃেযান্ এব্ং েুযমান্ 
ন্াদম সাতবি পুদির েে বেদয়বেল। অথব্বা মুবন্র মবিষী বচবত্ত েযীবচ ন্াদম তপসযাবন্ষ্ঠ 
পুদির েে বেদয়বেল।  

ভৃগু তাঁর মবিষী খযাবতর গদভব যাতা এব্ং বব্যাতা ন্াদম েুবি পুি সন্তান্ এব্ং শ্রী 
ন্াদম একবি কন্যা সন্তাদন্র সৃবষ্ট কদরবেল। মমরু ঋবষ তাঁর েুবি কন্যা আয়বত ও বন্য়বতদক 
যাতা ও বব্যাতার সাদথ বব্দয় বেদয়বেদলন্ এব্ং তার িলস্বরূপ মৃকণ্ড এব্ং প্রাণ ন্াদম েুই 
পুদির েে িদয়বেল। মৃকদণ্ডর মাকবদণ্ডয় এব্ং প্রাদণর মব্েবশরা ন্াদম পুদির েে িদয়বেল। 
মিবষব ভৃগুর কবব্ ন্াদম আরও একবি পুি িদয়বেল—তাঁর পুি বেল উশন্া। এইসব্ মুবন্গণ 
প্রোসৃবষ্টর মাযযদম মলাকবব্স্তার ঘবিদয়বেদলন্।  

২. ভগব্ান্ বশব্ এব্ং েদের বব্দিদষর সূচন্া — বমদিয় বব্েূরদক োন্ায়, 
পুরাকাদল একব্ার বব্শ্বস্রষ্টা প্রোপবতগদণর েদে মেষ্ঠ মেব্তাগণ, ঋবষবৃ্ি এব্ং অবগ্নসমূি 



 

বন্দেদের অনু্চরব্গবসি একবিত িদয়বেদলন্। প্রোপবত েে েখন্ সভাগৃদির অেকার 
েূর কদর মসই সভায় প্রদব্শ কদরবেদলন্, তখন্ ব্রহ্মা এব্ং মিাদেব্ ব্যতীত অবগ্নগণ 
সকদলই েদের মতদে প্রভাবব্ত িদয় বন্দেদের আসন্ মেদড় উদঠ োঁবড়দয়বেদলন্। মতেস্বী 
েে ব্রহ্মাদক প্রণাম কদর তাঁর আো অনু্সাদর বন্দের আসদন্ উপবব্ষ্ট িদয়বেদলন্। বকন্তু 
মিাদেব্দক আদগ মথদকই উপবব্ষ্ট মেদখ এব্ং মিাদেদব্র পে মথদক মকাদন্া সম্মান্সূচক 
ব্যব্িার ন্া মপদয় েে তা সিয করদত পাদরন্ বন্। মোগয সম্মান্ ন্া পাওয়ার েন্য েে 
অপমান্সূচক ব্াদকযর িারা মিাদেব্দক বতরস্কার কদরবেদলন্। েে মিাদেব্দক অবভশাপ 
বেদয় ব্দলবেদলন্ মে, মেব্তাগদণর মদযয বশব্ সব্ বব্ষদয়ই অযম। বতবন্ মেব্দোদগ ইে-
উদপে প্রমুখ মেব্তাদের সদঙ্গ মকাদন্া েে ভাগ পাদব্ন্ ন্া। েখন্ মিাদেদব্র প্রযান্ 
অনু্চর ন্িীশ্বর েদের অবভশাদপর কথা োন্দত পায়, তখন্ ন্িীশ্বর েেদক অবভশাপ 
বেদয় ব্দলবেল—দে মরণশীল শরীদরর কারদণ েে গব্বেুক্ত, মসই েুমববত েে এব্ং তাঁর 
অনু্চর সকদলই েেমরণরূপ সংসারচদক্র আব্দ্ধ িদয় থাকদব্। ব্রাহ্মণকুদলর প্রবত 
ন্িীশ্বদরর এই শাপব্াকয শুদন্ ভৃগুমুবন্ তাঁর বব্পরীদত েুলবঙঘয অবভসম্পাতরূপ ব্রহ্মেণ্ড 
প্রদয়াগ কদরবেদলন্। ভৃগুমুবন্ অবভসম্পাত করদল ভগব্ান্ মিাদেব্ বকবঞ্চৎ বব্মন্া িদয় 
বন্দের অনু্চরগদণর সদঙ্গ সভা মেদড় চদল বগদয়বেদলন্। এইভাদব্ শ্বশুর ও োমাতা 
পরস্পদরর প্রবত বব্দিষভাব্ মপাষণ কদর চদলবেল।  

৩. সতীর েোলদয় গমন্ প্রাথবন্া — এরই মদযয প্রোপবত ব্রহ্মা েেদক 
প্রোপবতগদণর অবযপবতরূদপ অবভবষক্ত কদরবেদলন্। এদত েদের গব্ব অবযক পবরমাদণ 
মব্দড় োওয়ায় বতবন্ েেমদিাৎসদব্র আদয়ােন্ কদরবেদলন্। এই মিােদে বতবন্ সকল 
ব্রহ্মবষব, মেব্বষব, বপতৃগণ এব্ং মেব্তাগণদক তাঁদের বন্ে বন্ে পত্নীসি আমন্ত্রণ 
োবন্দয়বেদলন্।  

েেকন্যা সতী বন্ে বপতৃগৃদি মসই েেমদিাৎসদব্র কথা শুন্দত মপদয় মিাদেদব্র 
বন্কদি মসই েদে োওয়ার েন্য প্রাথবন্া কদরবেদলন্। পত্নীর প্রাথবন্া শুদন্ মিাদেদব্র 
সৃ্মবতপদথ েে প্রোপবতর মসই ব্াদণর মত মমবদভেী কুৎবসত ব্াকযগুবল পুন্রায় উবেত 
িদয়বেল। মিাদেব্ োন্ায়, েে সতীর েেোতা িদলও বতবন্ মে মিাদেব্দক কিূব্াদকয 
বতরস্কার কদরবেল, তাদত েে ব্া তাঁর অনু্চরদের মুখ-েশবন্ করাও সতীর উবচত ন্য়।  

৪. সতীর অবগ্নপ্রদব্দশ মেিতযাগ — ভগব্ান্ মিাদেব্ মেখদলন্ মে, সতীদক েেগৃদি 
োওয়ার অনু্মবত মেওয়া ব্া তা মথদক বন্ব্ারণ উভদয়ই সতীর প্রাণন্াদশর সম্ভাব্ন্া রদয়দে। 



 

মশাদক ও মক্রাদয সতীর বচত্ত অবস্থর িদয় ওঠায় স্ত্রীস্বভাব্ব্শত তাঁর বু্বদ্ধ বব্মূঢ় িদয়বেল 
এব্ং বতবন্ মিাদেব্দক পবরতযাগ কদর বপতা-মাতার গৃদি োিা কদরবেল। বন্দের 
মসব্কদের বন্দয় সতী েদের েেশালায় মপৌঁোদল তাঁর বপতা তাদক অব্দিলা কদরবেদলন্। 
সতীর মাতা এব্ং মব্ান্ োড়া েদে উপবস্থত মকান্ ব্যবক্তই সতীর সমাের কদরন্ বন্।  

েে বশদব্র প্রবত বব্দিষ প্রকাশ করায় সতীর সদঙ্গ আগত ভূতগণ েেদক ব্য 
করদত উেযত িদল সতী বন্দের মতদে তাঁদের বন্ব্ারণ কদরবেদলন্ এব্ং েদে উপবস্থত 
সকদলর সমদে বপতা েদের বন্িা কদরবেদলন্। সতী বপতা েেদক ব্দলবেল, মিাদেদব্র 
কাদে েে অপরায কদরদেন্। মেদিতু েদের মেি মথদক সতীর সৃবষ্ট তাই সতীর েেগ্রিণ 
ব্যাপারবি কুৎবসত মব্ায িদয়বেল। তাই েদের মেিোত শরীরদক সতী মসখাদন্ই পবরতযাগ 
কদরবেল। েদের প্রবত মরাষব্শত সতী তারঁ মসই মেি তযাগ করব্ার ইচ্ছায় মেৌবগক 
প্রবক্রয়ার সািাদেয সমস্ত অদঙ্গ ব্ায়ু এব্ং অবগ্নর যারণা কদরবেদলন্।  

৫. ব্ীরভদ্র কতৃবক েেেে ধ্বংস এব্ং েে ব্য — মিাদেব্ েখন্ ন্ারদের মুখ 
মথদক শুন্দত মপদলন্ মে, েে প্রোপবত কতৃবক অপমাবন্ত িদয় সতী প্রাণতযাগ কদরদেন্ 
এব্ং মিােে মথদক সৃষ্ট ঋভুন্ামক মেব্তারা মিাদেদব্র পাষবেদের বসন্যেলদক পৃষ্ঠ-
প্রেশবদন্ ব্াযয কদরদেন্, তখন্ মিাদেব্ ভীষণ কু্রদ্ধ িদয়বেদলন্। ভয়ংকর রূপ যারণ কদর 
মিাদেব্ তার মস্তদক একবি েিা উৎপি কদর মসই েিা ভূবমদত বন্দেপ করদল তা মথদক 
ব্ীরভদ্র উৎপবত্ত লাভ কদরবেল। মিাদেব্ ব্ীরভদ্রদক আদেশ কদরন্ মে, মস মেন্ 
মিাদেদব্র পাষবেদের অবযন্ায়করূদপ দ্রুত গমন্ কদরন্ এব্ং েেসদমত েদের বব্ন্াশ 
সাযন্ কদর। 

রুদ্রানু্চরণ ব্ীরভদ্র দ্রুতগবতদত েেমণ্ডদপ উপবস্থত িদয় েেমণ্ডপগুবল মভদঙ 
মিদলবেল। তারপর েেভূবমদত েেীয় পশুব্দযর সাযন্স্বরূপ ‘সংেপন্ মোগ’ িারা েদের 
মুণ্ডদচ্ছে কদরবেল। েদের মস্তকবি ব্ীরভদ্র মসই েদের েবেণাবগ্নদত আিূবত স্বরূপ প্রোন্ 
কদর েেশালায় অবগ্নসংদোগ ঘবিদয় মসবিদক ধ্বংস করার পর বকলাস পব্বদত বিদর 
বগদয়বেল।  

৬. েদের পুন্েবীব্ন্ প্রাথবন্া — ব্ীরভদ্র মেব্তাদের পরাবেত করদল অদস্ত্রর 
আঘাদত তাঁদের সব্বাঙ্গ েত-বব্েত িদয় বগদয়বেল। মেব্তারা অতযন্ত ভীত িদয় ব্রহ্মার 
কাদে বগদয়বেদলন্ এব্ং সমস্ত বৃ্ত্তান্ত ব্রহ্মার কাদে বন্দব্েন্ কদরবেদলন্। প্রোপবত ব্রহ্মা 



 

এব্ং ভগব্ান্ ন্ারায়ণ পূব্ব মথদকই এই অবন্ষ্টকর ঘিন্ার কথা োন্দতন্, তাই তারা 
েেেদে অংশগ্রিণ কদরন্ বন্।  

ব্রহ্মা সমস্ত বব্ব্রণ শুদন্ ভগব্ান্ মিাদেব্দক প্রসি কদর েমা প্রাথবন্া করার কথা 
ব্দলবেদলন্ মেব্তাদের। ব্রহ্মাদক সদঙ্গ বন্দয় মেব্তারা বকলাদস মিাদেদব্র কাদে উপবস্থত 
িদয়বেল। মিাদেদব্র বন্কদি তাঁরা েমা প্রাথবন্া কদর, েদের পুন্রুদ্ধার এব্ং েেদক 
পুন্েবীবব্ত করার প্রাথবন্া কদরবেদলন্। এোড়া ব্ীরভদদ্রর অদস্ত্রর আঘাদত মেসকল মেব্তা 
এব্ং ঋবত্বকরা আিত িদয়বেল তাঁদের আদরাগয কামন্া কদরবেল।  

৭. বব্ষু্ণর েেেে সমাপন্ — মিাদেব্ মেব্তাদের প্রাথবন্ায় প্রসি িদয় েেদক 
পুন্েবীবব্ত কদরবেল বঠকই বকন্তু েদের মস্তদক োগ-মুণ্ড সংেুক্ত করা িদয়বেল। কারণ 
প্রোপবত েদের মস্তক েগ্ধ িদয় বগদয়বেল। েে স্বকৃত অপরাদযর েন্য মিাদেদব্র বন্কদি 
েমা অনু্দমােন্ কবরদয় ব্রহ্মার বন্দেবদশ উপাযযায় এব্ং ঋবত্বকগদণর সািাদেয েে আরম্ভ 
কদরবেদলন্।  

েদের েথাবব্বয বব্স্তার এব্ং বন্বব্বঘ্ন সমাবপ্তর েন্য ব্রাহ্মণগণ ব্ীরভদ্র, ভূত-
বপশাচাবের শাবস্তর েন্য বব্ষু্ণ মেব্তার উদেদশয বেকপাল পুদরাডাশ উৎসগব কদরবেদলন্। 
ভগব্ান্ বব্ষু্ণ রুদ্রদেব্দক বন্বেবষ্ট েেদশষরূপ ভাদগর িারা অচবন্া কদরবেদলন্ এব্ং েে 
সমাবপ্তসূচক ‘উেব্সান্’ ন্াদম কদমবর িারা মসামপায়ী এব্ং অন্য সকল মেব্তাদের 
সংদোেন্ কদর েে সমূ্পণব কদরবেদলন্।  

৮. ধ্রুদব্র ব্ন্গমন্ — উত্তান্পাদের সুন্ীবত এব্ং সুরুবচ ন্াদম েুই পত্নীর েথাক্রদম 
উত্তম এব্ং ধ্রুব্ ন্াদম েুবি পুি বেল। সুরুবচ উত্তান্-পাদের অবযক বপ্রয় বেদলন্ ব্দল 
সুরুবচর পুি উত্তমদক বন্দের মকাদল ব্বসদয় আের করবেদলন্। একই সমদয় ধ্রুব্ রাোর 
মকাদল ব্সদত চাইদল রাো তার মকান্ সমাের কদরবন্। সবতন্ পুি ধ্রুব্দক রাোর 
সমু্মদখই ঈষবাবিত িদয় সুন্ীবত অপমান্ কদরবেল। বব্মাতার এই রকম ব্যব্িাদর ধ্রুব্ 
ব্যবথত িদয়বেল। বব্মাতার কু-ব্যব্িাদরর িদল ধ্রুব্ বপতৃকুদল মকান্ ব্যবক্ত মে পদে 
অবযবষ্ঠত িদত পাদরবন্, মসই পে অবযকার করদত মবরয়া িদয় ওদঠ। ন্ারদের বন্দেববশত 
পথ অনু্োয়ী ধ্রুব্ শ্রীভগব্াদন্র যযাদন্ মগ্ন িওয়ার েন্য ব্ন্গমন্ কদরন্ এব্ং মসখাদন্ 
একাগ্রবচদত্ত শ্রীিবরর যযাদন্ বন্মগ্ন িদয়বেদলন্।  

৯. ধ্রুদব্র ব্রলাভ ও রােযপালন্ — ধ্রুদব্র স্তদব্ শ্রীিবর প্রসি িদয় ব্ালক ধ্রুব্দক 
বতবন্ েশবন্ বেদয়বেদলন্। শ্রীিবরর েশবন্লাভ কদর ধ্রুব্ আন্দি ব্যাকুল িদয় উদঠবেল এব্ং 



 

ভগব্াদন্র স্তব্ কদরবেল। শ্রীিবর ধ্রুদব্র হৃেদয়র সংকল্প বক বেল তা পূব্ব মথদকই োত 
বেল ব্দল, মলাকসমূদির বব্ন্াশ িদলও ো বব্েযমান্ থাদক এব্ং তারকারাবশর সদঙ্গ অবগ্ন, 
কশযপ, শুক্র, যমব এব্ং সপ্তবষবমণ্ডল প্রভৃবত প্রযান্ মেযাবতষ্কগুবল োদক অবব্রত প্রেবেণ 
কদর চদলদে, মসই ধ্রুব্দলাক ব্ালক ধ্রুদব্র েন্য বন্বেবষ্ট কদরবেল।  

বপতা উত্তান্পাে পৃবথব্ীর ভার অপবণ কদর ব্দন্ চদল মগদল েবিশ িাোর ব্ের 
যমবপদথ মথদক ধ্রুব্ পৃবথব্ীদক পালন্ করদব্ ব্দল শ্রীিবর ধ্রুব্দক োন্ায়। ধ্রুদব্র আকাঙ্খার 
বন্বৃ্বত্ত িওয়ার েন্য মস বপতার রােযান্ীদত বিদর বগদয়বেল। রাো উত্তান্পাে পুদির 
আিেব কথা পূদব্বই মেব্বষব ন্ারদের কাদে শুদন্বেদলন্ এব্ং পদর তা স্বয়ং প্রতযে করায় 
ধ্রুব্দক পৃবথব্ীর পালন্কতবা রূদপ অবভবষক্ত কদরবেদলন্। মশদষ রাো উত্তান্পাে বৃ্দ্ধাব্স্থায় 
সকল প্রকার আসবক্ত তযাগ কদর আত্ম্স্বরূপ বচন্তায় বন্মগ্ন িদয় ব্দন্ প্রস্থান্ কদরবেদলন্।  

১০. উত্তদমর মৃতুয এব্ং েেদের সদঙ্গ ধ্রুদব্র েুদ্ধ — ধ্রুব্ বশশুমার কন্যা ভ্রবমদক 
বব্ব্াি কদরবেল এব্ং তাঁর গদভব কল্প এব্ং ব্ৎসর ন্াদম েুই পুদির েে িদয়বেল। ধ্রুদব্র 
বিতীয় পত্নী বেল ব্ায়ুর কন্যা ইলা এব্ং তাঁর গদভব উৎকল ন্াদম একবি পুি এব্ং একবি 
কন্যা েে িদয়বেল। উত্তদমর তখন্ও পেবন্ত বব্ব্াি িয়বন্। একবেন্ উত্তম মৃগয়া করদত 
মগদল বিমালয় পব্বদত এক ব্ন্শালী েে িারা বন্িত িদয়বেল। উত্তদমর মাতা সুরুবচ 
ব্ন্মদযয োব্ান্দল মৃতুযমুদখ পবতত িদয়বেদলন্। 

ধ্রুব্ মাতার মৃতুযসংব্াদে মশাদক, মক্রাদয এব্ং প্রবতদশায সৃ্পিায় অযীর িদয় েয়-
রদথ আদরািন্ কদর েেদের ব্াসভূবমর উদেশয োিা কদরবেল। েেদের ব্াসভূবমদত 
উপবস্থত িদয় বতবন্ মিাব্লশালী েেদের সাদথ েুদদ্ধ অব্তীণব িদয়বেদলন্। ধ্রুদব্র সাদথ 
েুদদ্ধ পরাবেত িদয় েেরা রণদেি মথদক পলায়ণ কদরবেল বঠকই বকন্তু তাঁরা আসুরী 
মায়া ধ্রুদব্র উপদর প্রদয়াগ কদরবেল। অসুররা ধ্রুদব্র উপদর অবত েুস্তর মায়া বব্স্তীণব 
কদরদে শুদন্ মুবন্গণ মসখাদন্ উপবস্থত িদয় ধ্রুদব্র মঙ্গল কামন্া কদরবেল।  

১১. েুদ্ধ ব্ে করার েন্য ধ্রুদব্র প্রবত স্বায়মূ্ভব্ মনু্র উপদেশ এব্ং ধ্রুদব্র 
েুদ্ধবব্রবত— শ্রীন্ারায়দণর ন্াদমর মবিমা শুন্দল েুস্তর মৃতুযদকও অন্ায়াদসই উত্তীণব করা 
োয় ঋবষদের এই কথা েব্ণ কদর ধ্রুব্ও আচমন্ কদর বন্দের যনু্দক ন্ারায়ণ কতৃবক 
বন্বমবত ন্ারায়ন্াস্ত্র মোেন্া কদরবেদলন্। ন্ারায়দণর আবব্ষৃ্কত অস্ত্র ধ্রুদব্র যনু্দক মোবেত 
িওয়া মাি ধ্রুব্ ব্হুসংখযক বন্রপরায েেদক ব্য করদত শুরু কদরবেল। এই মেদখ ধ্রুদব্র 



 

বপতামি স্বায়মু্ভব্ মনু্র মদন্ েেদের প্রবত করুণা েদেবেল এব্ং বন্দের মপৌি ধ্রুব্দক 
েুদ্ধ ব্ে করার উপদেশ বেদয়বেদলন্।  

স্বায়মু্ভব্ মনু্ ধ্রুব্দক ব্দলবেদলন্ মে, ভ্রাতৃিতযায় কু্রদ্ধ িদয় ধ্রুব্ও মে বন্রপরায 
েেদের ব্য করদে তাদত ধ্রুব্ও ভগব্ান্ বশদব্র ভ্রাতৃতুলয বপ্রয় সখা েোবযপ কুদব্দরর 
কাদে অপরাযী িদয়দে। সুতরাং ধ্রুব্ মেন্ ন্ম্র ব্চদন্র িারা কুদব্রদক প্রসি কদরন্, োদত 
কুদব্র তাঁদের ব্ংদশর েবতসাযদন্ বন্েুক্ত ন্া িয়। এইভাদব্ মনু্ তাঁর মপৌি ধ্রুব্দক 
অনু্শাসন্ প্রোন্ কদরবেল এব্ং মিবষবগদণর সদঙ্গ বন্েদলাদক প্রস্থান্ কদরবেল।  

১২. কুদব্দরর বন্কি ধ্রুদব্র ব্রলাভ ও বব্ষু্ণযাদম গমন্ — মনু্র কথা শুদন্ ধ্রুদব্র 
মক্রায শান্ত িদয়দে, েেদের ব্য মথদক বতবন্ বন্বৃ্ত্ত িদয়দেন্ এব্ং কুদব্দরর সমু্মদখ 
কৃতাঞ্জবলপুদি েন্ডয়মান্ িদয়দেন্— এই সব্ মেদখ কুদব্র অতযন্ত প্রসি িদয় ধ্রুব্দক মন্ 
মদতা ব্র মচদয় বন্দত ব্দলবেল। েেরাে কুদব্র ধ্রুব্দক ব্র গ্রিদণর েন্য অনু্দরায করদল 
ধ্রুব্ও োন্ায় তাঁর হৃেদয় মেন্ শ্রীভগব্াদন্র ‘ধ্রুব্া সৃ্মবত’ বন্তয োগরূক থাদক, োর িারা 
েুস্তর সংসার সমুদ্র অন্ায়াদসই অবতক্রম িওয়া োয়। কুদব্র প্রসি িদয় ধ্রুব্দক 
ভগব্ৎসৃ্মবত প্রোন্ কদরবেল। ধ্রুব্ বব্বভি ঐশ্বেব মভাদগর িারা বন্দের শুভ কমবিল এব্ং 
েোবে অনু্ষ্ঠাদন্র িারা অশুভ কমবিল এই েুইদয়রই েয়সাযন্ কদর েবিশ িাোর ব্ের 
পৃবথব্ীদক শাসন্ কদরবেদলন্। এরপর বতবন্ ব্েবরকােদম চদল বগদয়বেদলন্। মসখাদন্ সুি 
এব্ং ন্ি ন্াদম শ্রীিবরর েুই বব্দশষ বপ্রয় পাষবে ধ্রুব্দক বব্ষু্ণযাদম বন্দয় োওয়ার েন্য 
এদসবেদলন্। তাঁরা োন্ায়, ধ্রুব্ও বব্ষু্ণপদের অবযকার কদরদে, ধ্রুদব্র মকান্ পূব্বপুরুষ 
মসই যাদম অবযষ্ঠান্ করদত সমথব িয়বন্। শ্রীভগব্ান্ স্বয়ং ধ্রুদব্র েন্য উৎকৃষ্ট রথ 
পাবঠদয়বেল। মসই বেব্য রদথ আদরািন্ কদর ধ্রুব্ বব্ষু্ণযাদম গমন্ কদরবেদলন্।  

১৩. ধ্রুব্ ব্ংদশর ব্ণবন্া এব্ং মব্ন্বপতা অদঙ্গর বৃ্ত্তান্ত — ধ্রুব্ ব্ান্প্রস্থ অব্লম্বন্ 
করদল  তাঁর পুি উৎকল বপতার রােসম্পে ও বসংিাসন্ গ্রিণ ন্া করায় কুলবৃ্দ্ধ এব্ং 
মন্ত্রীগণ তাঁর মোি ভাই ভ্রবম-পুি ব্ৎসরদক রােপদে অবভদষক কদরবেদলন্। ব্ৎসদরর 
মপ্রয়সী ভােবা স্বব্বীবথর গদভব পুষ্পাণব প্রমুখ ন্াদম েয় পুদির েে িদয়বেল। পুষ্পাদণবর প্রভা 
ও মোষা ন্াদম েুই মবিষী বেদলন্ এব্ং তাঁদের মদযয প্রভার প্রাতিঃ, মযযবিন্ ও সায়ং ন্াদম 
বতন্বি পুি েে গ্রিণ কদরবেল। মোষারও বতন্ পুি বেল— প্রদোষ, বন্শীথ এব্ং বু্যষ্ট। 
বু্যদষ্টর পত্নী পুষ্কবরণীর গদভব সব্বদতো ন্াদম পুদির েে িদয়বেল। সব্বদতোর পত্নী 
আকূবতর গদভব চেুিঃ ন্াদম পুদির েে িদয়বেল। বতবন্ই চােুষ মিন্তদরর মনু্ বেদলন্। 



 

চেুিঃ মনু্র পত্নী ন্ভব্লা ব্াদরােন্ পুদির েে বেদয়বেল। এই ব্াদরােন্ পুদির মদযয 
উলু্মক পত্নী পুষ্কবরণীর গদভব েয় পুদির েে িদয়বেল। এই েয়েন্ পুদির মদযয অদঙ্গর 
পত্নী সুন্ীথা মব্ন্ ন্াদম এক পুদির েে বেদয়বেদলন্। মব্দন্র মেৌরাত্ম্য সিয করদত ন্া 
মপদর তার বপতা রােবষব অঙ্গ রােযান্ী মেদড় চদল বগদয়বেদলন্।  

১৪. মব্দন্র রােযাবভদষক ও মৃতুয — মিারাো অঙ্গ রােত্ব তযাগ কদর চদল োওয়ার 
পদর ঋবষবৃ্ি মব্ন্দক পৃবথব্ীর অবযপবতপদে অবভদষক কদরবেদলন্। মব্ন্ অতযন্ত বন্ষু্ঠর 
েণ্ডোতা িওয়ায় বন্দের রাদেয সমস্ত যমব-কমব বন্বষদ্ধ কদর বেদয়বেল। ব্রাহ্মণগণদক মব্ন্ 
বন্দের পূো করার কথা ব্দলবেল এব্ং বতবন্ই পূোদ্রদব্যর অগ্রভাগ গ্রিণ করদব্ ব্দল 
োন্ায়। ঋবষগণ কুবপত িদয় মব্ন্দক অবভশাপ বেদয়বেল োর িদল তার মৃতুয িদয়বেল।     

১৫. পৃথুর উৎপবত্ত এব্ং রােযাবভদষক — ঋবষগণ পুিিীন্ মব্দন্র ব্াহু েুবি মন্থন্ 
করার িদল একবি স্ত্রী এব্ং একবি পুরুদষর উদ্ভব্ ঘদিবেল। বেবন্ পুরুষ তাঁর ন্াম বেল 
পৃথু। এই পৃথু বেল বব্ষু্ণর অংশাব্তার। ঋবষগণ পৃথুর অবভদষদকর আদয়ােন্ কদরবেদলন্। 
মশাভন্ ব্স্ত্র ও অলংকাদর অলংকৃত মিারাো পৃথুদক েথাবব্বয অনু্োয়ী রােপদে অবভবষক্ত 
করা িদয়বেল।  

১৬. সূতগণ কতৃবক পৃথুর স্তব্ — পৃথু সূতগণদের োন্ায় বতবন্ তখন্ও পেবন্ত 
এমন্ মকান্ প্রশংসন্ীয় কদমবর েন্য েগদত প্রবসবদ্ধলাভ কদরন্ বন্ োর েন্য মলাদক তার 
গুণগান্ করদব্ন্। এমত অব্স্থায় পৃথু কীভাদব্ মুবন্দের িারা বন্দের স্তুবত গান্ করাদব্ন্। 
এই ব্াকয শুদন্ সূতগন্ প্রসি িদয়বেল এব্ং পৃথুর বন্দষয সদত্ত্বও তাঁরা স্তুবতগান্ কদরবেল। 
সূতগণ স্তুবত কদর ব্দলবেদলন্, যমবরেকগদণর মদযয সব্বদেষ্ঠ মিারাো পৃথু সব্বদলাকদক 
যমবপদথ প্রবৃ্ত্ত কদর যদমবর মেবাো রো করদব্ন্ এব্ং তার বব্দরাযী োরা তাঁদের েবণ্ডত 
করদব্ন্। পৃথু স্বগবদলাক এব্ং ভূদলাক উভয় মলাদকরই বিতসাযন্ করদব্ন্। পৃথু পরস্ত্রীদক 
মাতার মদতা ভবক্ত করদব্ন্, বন্ে পত্নীদক অযবাঙ্গ রূদপ মেখদব্ন্, প্রোদের প্রবত মপাষণ 
করদব্ন্ বপতৃদস্নি এব্ং ব্রহ্মব্ােীগদণর ভৃতযস্বরূপ িদব্ন্। ক্রদম পৃথুর মিত্ব ও মতেস্বীতার 
কাবিবন্ বব্স্তার লাভ করদল মলাদকর িারা তা সব্বি গীত িদব্। পৃথু প্রোগদণর েুিঃখ-দশাক 
ঘুবচদয় ভূমণ্ডদলর অযীশ্বর িদব্ন্। মেষ্ঠ মেব্তা, অসুরগণও পৃথুর মািাত্ম্য ও প্রভাদব্র 
েয়গাদন্ মুখর িদব্ন্। 

১৭. পৃবথব্ী সংিাদর পৃথুর উদেযাগ — েখন্ ঋবষগণ পৃথুদক রাদেয অবভদষক কদর 
তাঁদক প্রোদের রেকরূদপ মঘাষণা করদলন্ তখন্ পৃবথব্ী অিিীন্ িদয় বগদয়বেল। েুযায় 



 

কাতর প্রোরা পৃথুর কাদে অিোদন্র ব্যব্স্থা করার েন্য প্রাথবন্া কদরবেল। অিাভাদব্র 
কারণ বু্ঝদত মপদর মিাকু্রদ্ধ িদয় পৃথু পৃবথব্ীদক লেয কদর ব্াণ মোেন্া করদলন্। পৃবথব্ী 
ভীত ও কবম্পত িদয় পলায়ন্ কদরবেদলন্ বকন্তু পৃথুর মথদক বতবন্ রো পান্বন্। তখন্ 
একান্ত েুিঃবখত হৃেদয় বতবন্ পলায়দন্র মচষ্টা মথদক বন্বৃ্ত্ত িদয়বেদলন্ এব্ং পৃবথব্ী পৃথুর 
কাদে প্রাথবন্া কদরবেল োদত পৃথু তাদক িতযা ন্া কদর।  

১৮. কামদযনু্রূপা অব্ন্ী মোিন্ — মরাষাবিত পৃথুদক মেদখ ভীত পৃবথব্ী োন্ায় 
মে, ব্রহ্মা পুরাকাদল মেসকল ঔষবয ব্া যান্যাবে সৃবষ্ট কদরবেদলন্, অসৎ েুরাচারী মলাক 
োরা বন্দেদের েীব্দন্ মকান্ রকম যমবীয় অনু্শাসন্ পালন্ কদরবন্, তারাই সমস্ত বকেু 
মভাগ করদে। মসই েন্য পৃবথব্ী েদের কারদণ সমস্ত ঔষবয বন্দের মদযয গ্রাস কদরবেল।  

পৃবথব্ী পৃথুদক োন্ায়, েবে পৃথু সব্বপ্রাণীর  অভীবিত, ব্লকারক খােয লাভ করদত 
ইচ্ছা কদরন্ তািদল পৃথু পৃবথব্ীর উপেুক্ত ব্ৎস, মোিন্পাি এব্ং মোিন্কতবা োদত সংগ্রি 
কদরন্। পৃবথব্ী মসই ব্ৎসর মস্নিব্শত েুগ্ধরূদপ পৃথুর অভীষ্ট সমস্ত ব্স্তুই প্রোন্ করদব্। 
তাোড়াও পৃবথব্ী বন্দেদক সমতল করার ইচ্ছা পৃথুর কাদে প্রকাশ কদরন্। োদত ব্ষবা 
ঋতু অবতক্রান্ত িদল ইেকৃত ব্ষবারূপী েলসম্পে পৃবথব্ীর উপদর সব্বি পবরব্যাপ্ত িদয় 
থাকদত পাদর। এই ভাদব্ পৃবথব্ীর বভতদরর মে আদ্রতা তা বব্ন্ষ্ট িদব্ ন্া। পৃবথব্ীর এই 
বপ্রয় ও বিতকর ব্াকয শুদন্ পৃথু তা স্বীকার কদর বন্দয়বেদলন্ এব্ং স্বায়মু্ভব্ মনু্ ব্ৎস কদর 
বন্দের িাদত সমস্ত রকম ওষবয েুগ্ধরূদপ মোিন্ কদর বন্দয়বেদলন্। পৃথুর মদতা অন্যান্য 
বব্েেদন্রাও পৃথুর ব্শযতা স্বীকার কদর েুগ্ধোদন্ প্রবৃ্ত্ত পৃবথব্ীর কাে মথদক বন্দের 
বন্দের অভীষ্ট ব্স্তু মোিন্ কদর বন্দয়বেদলন্।  

১৯. মিারাে পৃথু কতৃবক শত অশ্বদময েদের  অনু্ষ্ঠান্ এব্ং ইেব্দযােযত পৃথুদক 
ব্রহ্মার বন্ব্ারণ — মিারাো পৃথুর শত অশ্বদময েে অনু্ষ্ঠাদন্র আদয়ােন্ মেদখ মেব্রাে 
ইে মভদব্বেল মে, পৃথুর কমব তাঁর কমবদকও অবতক্রম কদর োদব্। এই েন্য পৃথু েখন্ 
অবন্তম অথবাৎ শততম েদের িারা ভগব্ান্ েদেশ্বদরর আরাযন্া কদরবেদলন্ তখন্ ইে 
ঈষবাব্দশ গুপ্তরূদপ তাঁর অশ্ববিদক িরণ কদরবেল। অবি এর প্রবতবব্যান্ করদত ব্লায় 
মিারাো পৃথুর পুি প্রচণ্ড কু্রদ্ধ িদয় ইেদক িতযা করার েন্য তাঁর পিাদত যাব্ন্ 
কদরবেদলন্। অশ্ব িরদণর ইচ্ছায় ইে মেসকল রূপ যারণ কদরবেদলন্, মসগুবলদক পাখণ্ড 
ব্লা িয়। পৃথুর েে ন্ষ্ট করব্ার ইচ্ছায় েেীয় অশ্ব িরণ কাদল ইে মে রূপ গ্রিণ এব্ং 
পবরতযাগ কদরবেদলন্, মসই সব্ ‘ন্গ্ন’, ‘রক্তাশ্বর’ তথা ‘কাপাবলক’ প্রভৃবত পাখণ্ড পূণব 



 

আচাদর মানু্দষর বু্বদ্ধ প্রায়ই মমাবিত িদয় োয়। মানু্ষ ভ্রদমর ব্শীভূত িদয় এগুবলদক যমব 
ব্দল স্বীকার কদর বন্দয় এদের প্রবত আসক্ত িদয় পদর।  

ইদের এই অসোচরদণর কথা োন্দত মপদর পৃথু কু্রদ্ধ িদয় বন্দের যনু্ উেযত 
কদর তাদত ব্াণ আদরাপন্ কদরবেল। এমন্ সমদয় স্বয়ং ব্রহ্মা তাঁর সমু্মদখ উপবস্থত 
িদয়বেদলন্ এব্ং ইেদক িতযা করা মথদক পৃথুদক বতবন্ বব্রত কদরবেদলন্। ব্রহ্মা পৃথুদক 
ব্দলবেল, পৃথুর কীবতব-কৃবতত্ব এমবন্দতই বব্পুল ও ব্যাপক, তাই পৃথু একশত মথদক একবি 
কম েে মেন্ কদর। ব্রহ্মা অনু্দরায োন্াদল পৃথু েে সম্পদকব আগ্রি তযাগ কদর ইদের 
সদঙ্গ প্রীবতপূব্বক সবে স্থাপন্ কদরবেদলন্।  

২০. পৃথুর েেশালায় ভগব্ান্ বব্ষু্ণর আবব্ভবাব্ ও পৃথুদক বব্ষু্ণর উপদেশ — 
মিারাে পৃথুর বন্রান্িইবি েদের িারা েদেশ্বর ভগব্ান্ বব্ষু্ণ প্রসি িদয়বেদলন্ এব্ং 
বতবন্ ইদের সাদথ মসখাদন্ উপবস্থত িদয়বেদলন্। ইে পৃথুর শত অশ্বদময েদে মে বব্ঘ্ন 
ঘবিদয় অপরায কদরবেল শ্রীভগব্ান্ তার েন্য ইেদক েমা কদর বেদত অনু্দরায কদরবেল।  

বব্ষু্ণ পৃথুদক ব্দলবেল, পৃথু মেন্ উত্তম, মযযম এব্ং অযম সকদলর প্রবত সমেশবী 
িন্। পৃথু মেন্ সুখ ও েুিঃদখও সমাব্স্থায় মথদক মন্ ও ইবেয় ব্গবদক েয় কদর শ্রীভগব্াদন্র 
িারা উপকবল্পত অমাতয প্রভৃবত রােপুরুষগদণর সািাদেয এই বন্বখল বব্দশ্বর রেণাদব্েণ 
কদরন্। পৃথু েবে পুণযাত্ম্া ব্রাহ্মণদের যমবদকই প্রাযান্য বেদয় এব্ং সকল বব্ষদয় বন্রাসক্ত 
িদয় এই পৃবথব্ীদক ন্যায় অনু্সাদর পালন্ কদর, তািদল সমস্ত মলাক পৃথুর প্রবত আসক্ত 
িদব্ এব্ং স্বল্প বকেুবেদন্র মদযযই পৃথু তাঁর গৃদি স্বয়মাগত সন্কাবে বসদ্ধগদণর েশবন্লাভ 
করদব্। ভগব্ান্ বব্ষু্ণ এইরূদপ উপদেশ বেদল মিারাে পৃথু তার উপদেশ বশদরাযােব 
কদরবেদলন্। 

২১. মিারাে পৃথু কতৃবক বন্ে প্রোদের উপদেশ োন্ — মিারাে পৃথু সমস্ত 
মলাদক পূেন্ীয় মিাপুরুষ পেবব্দত ভূবষত িদয়বেদলন্। বতবন্ ব্হুবব্য অন্ব্েয ও 
েন্কলযাণমূলক বব্বভি কাে অনু্বষ্ঠত কদর সব্বি বব্পুল েশ অেবন্ কদরবেদলন্। মকান্ 
এক সমদয় বতবন্ এক মিাসদি েীবেত িদয়বেদলন্ এব্ং এই উপলদে মসখাদন্ মেব্তা, 
ব্রহ্মবষব ও রােবষবগদণর এক বৃ্িৎ সদেলন্ িদয়বেল। মসখাদন্ বতবন্ যযান্-স্তুবত-পূোবে 
মান্বসক, ব্াবচক এব্ং শারীবরক বক্রয়ার িারা শ্রীবব্ষু্ণর ভেন্া করদত ব্দলবেদলন্। বতবন্ 
হৃেদয় মকান্রূপ কপিতা ন্া মরদখ েৃঢ় বব্শ্বাস রাখার কথা ব্দলদেন্, োর িদল কমবিল 
প্রাবপ্ত অব্শযই ঘিদব্। ভগব্ান্ মলাক-সংগ্রি ব্া মলাক-বশোর েন্য মে যদমবর উপদেশ 



 

কদরদেন্ পৃথু মসই ভগব্ে যমব পালদন্ই তৎপর থাকদত ব্দলদেন্ সকলদক। তাঁর এইসব্ 
উপদেশ ব্াকয শুদন্ সাযুপুরুষগণ সাযুব্াে উচ্চারণ কদরবেদলন্।  

২২. মিারাো পৃথুদক সন্ৎকুমাদরর উপদেশ — প্রোগণ মিাপরাক্রমশালী পৃবথব্ীর 
উদেদশয তাঁদের প্রণবত েখন্ বন্দব্েন্ কদরবেল তখন্ মসখাদন্ চারেন্ মুবন্দেষ্ঠ উপবস্থত 
িদয়বেদলন্। এই সন্কাবে মুবন্গণ পৃথুর অঘবয গ্রিণ কদরবেদলন্। সন্কাবে মুবন্গণ পৃথুদক 
মেি, ইবেয়, বু্বদ্ধ, প্রাণ এব্ং অিংকাদরর িারা আবৃ্ত োব্তীয় স্থাব্র-েঙ্গম প্রাণী সমূদির 
হৃেদয় েীদব্র অন্তেবামী আত্ম্ারূদপ ভগব্ান্ মে সব্বিই সাোৎ প্রকাবশত িদচ্ছন্—তাঁদক 
‘বতবন্ই আবম’ এইরূদপ োন্দত ব্দলবেদলন্। পৃথু সন্কাবে মুবন্গদণর িারা এইভাদব্ 
আত্ম্তত্ত্ব বব্ষদয় উপবেষ্ট িদয় তাঁদের প্রসংশা কদরবেদলন্।  

২৩. পৃথুর তপসযা ও বব্কুদণ্ঠ গমন্ — সমস্ত েীব্ন্ পৃবথব্ীর শাসন্ভার ব্িন্ কদর 
অবন্তদম পৃথু মমাদের েন্য উদেযাগী িদয়বেদলন্। বতবন্ পৃবথব্ীর ভার পুিদের িাদত অপবণ 
কদর তদপাব্দন্ প্রস্থান্ কদরবেদলন্। পৃথুর সদঙ্গ তার পত্নী অবচবদেব্ীও তদপাব্দন্ 
বগদয়বেদলন্। শ্রীবব্ষু্ণর মসব্ার অবযকারলাদভ অবভলাষী িদয় পৃথু উচ্চতম পেবাদয়র তপসযার 
অনু্ষ্ঠান্ কদরবেদলন্।  

ক্রদম পৃথুর তপসযা সুপবরণত িদয় উঠদল বতবন্ বন্দের বচত্তদক েৃঢ়ভাদব্ 
পরমাত্ম্াদত লগ্ন কদর ব্রহ্মভাদব্ বস্থত িদয় বন্ে শরীর বব্সেবন্ বেদয়বেদলন্ এব্ং পরমযাদম 
গমন্ কদরবেদলন্। অবচবদেব্ীও স্বামীর মত পরম ভগব্ৎপেই লাভকদরবেদলন্।  

২৪. পৃথুর ব্ংশ পরম্পরা এব্ং প্রদচতাগদণর প্রবত ভগব্ান্ রুদদ্রর উপদেশ — 
পৃথুর পর তাঁর পুি বব্বেতাশ্ব রাো িদয়বেল। বন্দের ভ্রাতাদের প্রবত েত্নশীল িওয়ায় 
বব্বেতাশ্ব চার ভ্রাতাদক রাদেযর এক এক বেদকর আবযপতয সমপণব কদরবেদলন্। 
বব্বেতাশ্বর পত্নী বশখবণ্ডন্ী বতন্বি পুি েে বেদয়বেদলন্, েথা—পাব্ক, পব্মান্ এব্ং শুবচ। 
বব্বেতাশ্ব অন্তযবান্ িওয়ার পর বিতীয় পত্নী ন্ভস্বতী িবব্যবান্ ন্ামক পুদির েে বেদয়বেল। 
িবব্যবাদন্র পত্নী আব্ার েয় পুদির েে বেদয়বেল। এদের মদযয ব্বিবষে সমুদদ্রর কন্যা 
শতদ্রুবতদক বব্ব্াি কদরবেল। শতদ্রুবত প্রদচতা ন্াদম েশবি পুদির েে বেদয়বেল।  

সাযুস্বভাব্ বব্বশষ্ট প্রদচতাগণ বপতার আদেশ অনু্োয়ী তপসযার েন্য পবিমবেদক 
োিা কদরবেল। বকেুেূর োব্ার পর তাঁরা একবি সদরাব্র মেখদত মপদয়বেল। তারা 
মেদখবেদলন্ মসই সদরাব্র মথদক স্বয়ং মিাদেব্ বন্ে অনু্চরগদণর সদঙ্গ বন্ষ্ক্রান্ত িদচ্ছন্। 



 

মিাদেব্ প্রদচতাগণদক ব্দলবেল মে, ব্যক্ত-অব্যক্ত প্রকৃবত এব্ং েীব্সংেক পুরুষ 
উভদয়রই বন্য়ন্তা ভগব্ান্ ব্াসুদেদব্র শরণ মন্য়। বন্ে ব্ণবােমযমব বন্ষ্ঠা সিকাদর 
পালন্কারী ব্যবক্ত শতেদের পর ব্রহ্মার পেপ্রাপ্ত িয় এব্ং এর পদর বশব্ পে লাভ কদর 
থাদক। বকন্তু মে ব্যবক্ত ভগব্াদন্র প্রবত অন্ন্য ভবক্তশীল, মস মৃতুযর পদরই ভগব্ান্ 
ন্ারায়দণর মসই পরমপে লাভ কদর থাদক। রুদ্ররূদপ অব্বস্থত মিাদেব্ তথা অন্যান্য 
আবযকাবরক মেব্তা বন্দেদের অবযকার কাদলর অদন্ত মস পে লাভ করদব্। এরপর 
রুদ্রদেব্ শ্রীন্ারায়দণর স্তুবত করদত শুরু কদরবেদলন্।  

মিাদেব্ প্রদচতাগণদক পরমাত্ম্া শ্রীিবরদক পুন্িঃ পুন্িঃ স্তব্, যযান্, রূপাবের িারা 
আরাযন্া করদত ব্দলবেদলন্। মিাদেব্ তাঁদের ‘দোগাদেশ’ ন্ামক মস্তাি শুবন্দয়বেদলন্। 
বতবন্ পরমাত্ম্ার মে স্তব্ প্রদচতাগণদক শুবন্দয়বেদলন্ একাগ্রবচদত্ত তা েপ করদত করদত 
কদঠার তপসযায় লীন্ িওয়ার কথা ব্দলবেদলন্। বতবন্ আরও োন্ান্, তপসযা সমূ্পণব িদল 
প্রদচতাগণ অভীষ্ট িল লাভ করদব্।  

২৫. পুরঞ্জদন্র উপাখযান্ — প্রদচতাগণ েখন্ েশ সিস্র ব্ৎসর রুদ্রদেদব্র কবথত 
মোগাদেশ মস্তাদির েদপ রত বেদলন্, তখন্ই তাঁদের বপতা প্রাচীন্-ব্বিব কমবকাদণ্ড 
বব্দশষভাদব্ আসক্ত িদয় পদড়বেদলন্। বতবন্ কমবসমূদির িারা পরমান্ি প্রাবপ্ত লাভ করদত 
মচদয়বেদলন্। মেব্বষব ন্ারে প্রাচীন্ব্বিবদক তখন্ পরমাথবতত্ত্ব সম্পদকব অব্বিত করার েন্য 
উপদেশ বেদয়বেদলন্।  

মেব্বষব ন্ারে প্রাচীন্ ব্বিবদক পুরঞ্জদন্র উপাখযান্ শুবন্দয়বেদলন্। পুরঞ্জন্ বেদলন্ 
প্রাচীন্ কাদলর এক মিােশস্বী রাো। পুরঞ্জন্ ব্াসদোগয স্থাদন্র সোদন্ সমগ্র পৃবথব্ী 
ঘুদরবেদলন্ এব্ং অব্দশদষ এক ন্ব্িারেুক্ত ন্গর মেখদত মপদয়বেদলন্। মসই ন্গদরর 
ব্াইদর উপব্দন্ পুরঞ্জন্ এক পরমা সুিরী ন্ারীদক বব্চরণ করদত মেদখ তাঁর রূদপ মুগ্ধ 
িদয়বেদলন্। মসই পরমা সুিরী ন্ারী বব্ব্াদির েন্য উত্তম পুরুষ অদিষণ করবেদলন্। 
তাঁরা েুেদন্ই এদক অপদরর প্রবত মমাবিত িদয়বেল। অতিঃপর তারা বব্ব্াি-ব্েদন্ আব্দ্ধ 
িদয় পুরীদত প্রদব্শ কদর শত ব্ৎসর আন্ি উপদভাগ কদরবেদলন্। কাদমর ব্শযতা স্বীকার 
করায় মমািগ্রস্ত িদয় বতবন্ তাঁর পত্নী কতৃবক প্রব্বঞ্চত িদয়বেদলন্। তাঁর পত্নী েখন্ মে মে 
কাে করদতন্, পুরঞ্জন্ও মসই একই কাদে প্রবৃ্ত্ত িদতন্। পবরব্ার সি সমস্ত প্রকৃবতব্গবও 
পুরঞ্জদন্র সদঙ্গ প্রতারণা কদরবেল। মসই মূখব রাো বন্দের িারা চাবলত ন্া িদয় পরব্শ 
িদয় শুযুমাি অনু্করণ কদর োবচ্ছদলন্।  



 

২৬. পুরঞ্জদন্র মৃগয়া গমন্ এব্ং মবিষীর মকাপ — একবেন্ রাো পুরঞ্জন্ পঞ্চপ্রস্থ 
ন্াদম ব্দন্ মৃগয়ার েন্য গমন্ কদরবেদলন্। েুযা ও তৃষ্ণায় কাতর িদয় বতবন্ বশকার 
মথদক রােভব্দন্ বিদর এদসবেদলন্। মৃগয়ায় বতবন্ তাঁর পত্নীদক সদঙ্গ বন্দয় ন্া োওয়ায় 
তার পত্নী রাগাবিত িদয় ভূবমতদল শয়ন্ কদরবেল। পুরঞ্জন্ এই অব্স্থায় পত্নীদক মেদখ 
অতযন্ত বব্হ্বল িদয় তাদক সান্ত্বন্া বেদয়বেদলন্। বকন্তু তার পত্নীর বেক মথদক মকান্ প্রকার 
প্রণয় সূচক বচদহ্নর প্রকাশ ঘদিবন্। তখন্ পুরঞ্জন্ যীদর যীদর অনু্ন্য়-বব্ন্দয়র িারা পত্নীর 
মান্ভঞ্জদন্ প্রয়াসী িদয়বেদলন্। 

২৭. চণ্ডদব্গ কতৃবক পুরঞ্জন্পুরী আক্রমণ এব্ং কালকন্যার কাবিবন্ — ব্হুবব্য 
বব্লাদসর িারা পুরঞ্জদন্র পত্নী তাদক ব্শীভূত কদর সুখ-সদম্ভাদগ রত িদয়বেদলন্। চণ্ডদব্গ 
ন্াদম এক গেব্বরাে বেদলন্। বেবন্ বন্দের অযীদন্ বতন্শত ষাি েন্ মিাব্লব্ান্ গেব্ব 
মরদখবেদলন্। এই সকল গেব্ব ক্রমাগত পবরভ্রমণ কদর এব্ং মভাগবব্লাস দ্রব্যসমূদি 
পবরপূণব ন্গরীর লুণ্ঠন্ ও বব্ন্াশ সাযন্ কদর থাদক। গেব্বরাে চণ্ডদব্দগর অনু্চরগণ রাো 
পুরঞ্জদন্র ন্গরী লুণ্ঠন্ করদত শুরু করায় পুরঞ্জদন্র পঞ্চিন্ােুক্ত সপব প্রোগর তাঁদের 
ব্াযা বেদয়বেল। মসই সপব একাকী মসই বব্শাল গেব্বদের সদঙ্গ একশত ব্ৎসর েুদ্ধ 
কদরবেল। একাকী এত ব্ৎসর েুদ্ধ করায় মসই সপব ক্রমশ সুব্বল িদয় পদর, তা মেদখ 
পুরঞ্জন্ েুবিন্তাগ্রস্ত িদয়বেদলন্।  

ইবতমদযয কাদলর এক কন্যা পবত অদিষদণ বিভুব্ন্ পেবিন্ করবেল। বকন্তু মস 
ভাগযিীন্া িওয়ায় মকউই তাদক গ্রিণ করদত সম্মত িয়বন্। এইভাদব্ বন্রাশ িদয় এরপর 
কাল কন্যা ন্ারদের উপদেশ অনু্োয়ী েব্ন্রাদের কাদে বগদয় তাদকই পবত রূদপ ব্রণ 
কদরবেল। বকন্তু েব্ন্রাে কাল-কন্যার কথা শুদন্ এক গুিয কােব সম্পােদন্র উদেদশয 
সম্মবত ব্চন্ বেদয়বেদলন্। কালকন্যা মেদিতু সকদলর পদেই অকলযাণকাবরণী মসই েন্য 
মস কাদরা কাদেই অবভদপ্রত ন্য়, মকউ তাদক গ্রিণ করদত ইচু্ছক ন্য়। সুতরাং তাদক 
অলবেতগবতদত এই কমবসৃষ্ট মলাকসমূদি ব্লপূব্বক মভাগ করার কথা েব্ন্রাে ব্দলবেল। 
কাল-কন্যাদক বতবন্ তার মসন্াব্াবিন্ী সদঙ্গ বন্দয় োব্ার কথা ব্দলবেল। এদের সািাদেয 
কাল-কন্যা প্রোকুদলর ধ্বংসবব্যাদন্ সমথব িদব্ এব্ং মকউই তার সদঙ্গ প্রবতিবিতা করদত 
পারদব্ ন্া ব্দল েব্ন্রাে োন্ায়।  

২৮. পুরঞ্জদন্র স্ত্রীত্বপ্রাবপ্ত এব্ং অবব্োদতর উপদেদশ মুবক্তলাভ — একসময় 
বসবন্কবৃ্ি সি কালকন্যা বৃ্দ্ধ সপব কতৃবক রবেত সব্বপ্রকার পাবথবব্ মভাগয দ্রদব্য পবরপূণব 



 

পুরঞ্জদন্র ন্গরীদক প্রব্লদব্দগ আক্রমণ করায় পাঞ্চালদেশ অতযাচাদর েেববরত িদয়বেল 
এব্ং কালকন্যার েরা পুরঞ্জন্দকও ভয়ংকর ব্াহুপাদশ আব্দ্ধ কদরবেল। বতবন্ বন্তান্তই 
বু্বদ্ধিীন্ িদয় পদড়বেদলন্ এব্ং স্ত্রীর প্রবত অতযাসবক্তব্শত পুরঞ্জদন্র মান্বসক বেন্যও 
েদেবেল। ব্হুব্ের পেবন্ত পুরঞ্জন্ সৃ্মবতিীন্ অব্স্থায় কষ্ট মভাগ কদরবেদলন্। কাবমন্ীর 
প্রবত আসবক্তর েন্যই তাঁর এই েুগববত িদয়বেল। অবন্তম সমদয় পুরঞ্জদন্র হৃেদয় স্ত্রী-বচন্তা 
ব্তবমান্ থাকায় পরব্তবী েদে বতবন্ বব্েভব নৃ্পবতর গৃদি পরমাসুিরী কন্যারূদপ েেগ্রিণ 
কদরবেদলন্।  

এই বব্েভব ন্বিন্ী মলয়ধ্বেদক বব্ব্াি কদরবেদলন্। মলয়ধ্বে পৃবথব্ীর শাসন্ভার 
পুিদের িাদত অপবণ কদর মলয়পব্বদত গমন্ কদরন্ এব্ং শ্রীবব্ষু্ণর আরাযন্ায় লীন্ িদয় 
বগদয়বেদলন্। তপসযায় তারঁ আত্ম্া পরমাত্ম্ায় বব্লীন্ িদয় োয়। বব্েভব ন্বিন্ী সব্বপ্রকার 
মভাগ পবরতযাগ কদর বন্দের পরমযমবে মৃত স্বামী মলয়ধ্বেএর পবরচেবা কদর 
চদলবেদলন্। বকন্তু েখন্ বতবন্ স্বামীর চরণ মসব্া করদত বগদয় বু্ঝদত মপদরবেদলন্ মে তাঁর 
চরদণ মনু্ষযসুলভ তাপ এদকব্াদরই অনু্পবস্থত তখন্ বতবন্ উবিগ্ন িদয় উদঠবেদলন্। এই 
সমদয় তাঁর এক পুরাতন্ আত্ম্োন্ী বমি ব্রাহ্মণ মসখাদন্ উপবস্থত িদয়বেল। বতবন্ বব্েভব 
ন্বিন্ীদক প্রকৃতরূপ সম্পদকব অব্গত কবরদয়বেদলন্। বতবন্ তাঁদক োন্ায় মে, বতবন্ বব্েভব 
রােকন্যা ন্য়, মলয়ধ্বদের পত্নীও ন্য়। প্রকৃত পদে বব্েভব রােকন্যা পুরুষও ন্য়, স্ত্রীও 
ন্য়। বমি মসই ব্রাহ্মণ এব্ং বব্েভব রােকন্যা প্রকৃতপদে েুবি িংস। এইভাদব্ মসই মান্স 
সদরাব্রব্াসী িংস, ঈশ্বর িংস কতৃবক বন্ে স্বরূদপ বস্থত িদয়বেদলন্ এব্ং বন্ে বমিরূপী 
পরদমশ্বদরর বব্রদির িদল ন্ষ্ট িদয় োওয়া সৃ্মবত পুন্রায় লাভ কদরবেদলন্।  

২৯. পুরঞ্জন্-পুদরর ব্যাখযা — মেব্বষব ন্ারে প্রাচীন্ব্বিবদক ব্দলবেদলন্, পুরঞ্জন্ িল 
েীব্—দে বন্দের েন্য ব্হুপেবব্বশষ্ট বকংব্া পেিীন্ শরীররূপ পুর বন্মবাণ কদরবেদলন্। 
মসই েীদব্র সখা অবব্োত িদলন্ ঈশ্বর। কারণ মকান্ প্রকার ন্াম, গুণ অথব্া কদমবর 
িারা তারঁ স্বরূপ-পবরচয় েীব্ উপলবব্ধ করদত পাদরন্া। বু্বদ্ধ অথব্া অবব্েযাদকই পুরঞ্জন্ী 
ন্ােী স্ত্রী ব্লা িয়। েশ ইবেয় িল তার েশবি বমি। এদের িারাই সকল প্রকার োন্ 
কমব সম্পাবেত িদয় থাদক। শোবে পঞ্চ বব্ষয়ই িল পাঞ্চালদেশ, এর মদযযই মসই 
ন্ব্িারেুক্ত ন্গর প্রবতবষ্ঠত িদয়বেল। পাঞ্চালী ন্গদর এক এক স্থাদন্ মে েুবি কদর িাদরর 
কথা ব্লা িদয়দে মসগুবল িল েথাক্রদম— েুই মন্ি, েুই ন্াসাবেদ্র এব্ং েুই কণববেদ্র। মুখ, 
উপস্থ এব্ং পায়ু সংদোদগ িল মমাি ন্য়বি িার। এগুবলর মদযয েুই মন্ি, েুই ন্াসা বেদ্র 



 

এব্ং েুই কণব বেদ্র িল পূব্ববেদকর িার। পায়ু এব্ং উপস্থ িল পবিদমর িার। মুখ িল 
মুখয ন্ামক িার। অন্তিঃপুর িল হৃেয় এব্ং মেি িল রথ স্বরূপ। োদন্বেয় রূদপ পাঁচবি 
অশ্ব েুক্ত রদয়দে। পঞ্চ কদমববেয় িল তার পাঁচ প্রকাদরর গবত। একােশ ইবেয় িল তার 
মসন্া। বৃ্দ্ধাব্স্থা ব্া েরা িল সাোৎ কালকন্যা।  

অোন্াচ্ছি মেিাবভমান্ী েীব্ বব্বভি প্রকার আবেতেবব্ক, আযযাবত্ম্ক এব্ং 
আবযদভৌবতক েুিঃখ কষ্ট মভাগ কদর শত ব্ৎসর মানু্দষর শরীদর আব্দ্ধ থাদক। এই বিবব্য 
েুিঃদখর একবির মথদকও মানু্দষর সমূ্পণব মুবক্ত ঘদি ন্া। বকন্তু শ্রীিবরর প্রবত সুেৃঢ় ভবক্তর 
িারাই মনু্ষয োবতর বন্বৃ্বত্ত সম্ভব্। 

৩০. প্রদচতাদের বব্ষু্ণর ব্রোন্ — বপতৃ আো পালন্কারী প্রদচতাগণ সমুদ্রমদযয 
অব্স্থান্ কদর রুদ্রগীদতর িারা েপ-রূপ েে এব্ং তপসযা কদরবেদলন্। েশিাোর ব্ৎসর 
তপসযা কদর তাঁরা শ্রীিবরদক সন্তুষ্ট করায় শ্রীিবর তাঁদের সমু্মদখ আবব্ভূবত িদয়বেদলন্। 
শ্রীিবর প্রদচতাগণদক ব্র চাইদত ব্লদল তারঁা একবি ব্র মচদয়বেল—শ্রীিবরর মায়ায় মুগ্ধ 
িদয় তারা কমবানু্সাদর েতকাল সংসাদর ভ্রমণ করদব্, ততকাল পেবন্ত মেন্ েদে েদে 
শ্রীিবরর মপ্রবমক ভক্তদের সঙ্গ তারা লাভ কদর। ভগব্ান্ শ্রীিবর প্রদচতাগণদক ‘তথাস্তু’ 
ব্দল বন্ে যাদম গমন্ করদলন্।  

৩১. প্রদচতাগদণর প্রবত ন্ারদের উপদেশ এব্ং প্রদচতাদের মুবক্তলাভ — প্রদচতাগন্ 
েখন্ তাঁদের বচত্তদক বব্শুদ্ধ পরব্রদহ্ম লীন্ কদর বেদয়বেদলন্ মসই অব্স্থায় মেব্বষব ন্ারে 
তাঁদের বন্কি উপবস্থত িদয়বেল। প্রদচতাগণ মেব্বষব ন্ারদের কাদে পরমতত্ত্ব বব্ষদয় 
োন্দত মচদয়বেল। ন্ারে ব্দলবেদলন্, ইিদলাদক মানু্দষর েে তখন্ই সাথবক িদব্ েখন্ 
কমব, আয়ু, মন্, ব্াকয—এদের িারা মানু্ষ সদব্বশ্বর শ্রীিবরর মসব্া করদব্। প্রকৃত অদথব 
আত্ম্ই িল মশষ সীমা ব্া পরাকাষ্ঠা এব্ং আত্ম্োন্ প্রোন্কতবা শ্রীিবর িল সকল েীদব্র 
বপ্রয় আত্ম্া। শ্রীিবর িল-- েগদতর কারণ ভূতকাল। কারণ ভূত, বন্য়ন্তা, পুরদষাত্তম এব্ং 
বন্দের কালশবক্ত িারা বতবন্ই গুণ প্রব্ািরূপ েগৎপ্রপঞ্চ সংিার কদর থাদকন্। ইবেয় 
সমূিদক বব্ষয় মথদক বন্বৃ্ত্ত কদর শান্ত রাখার িারা শ্রীভগব্ান্ শ্রীঘ্র সন্তুষ্ট িদয় থাদকন্। 
ভগব্ান্দক োরা একমাি সম্পে ব্দল মদন্ কদরন্ ভগব্ান্ মসই বন্যবন্ ব্যবক্তদেরই 
ভাদলাদব্দস থাদকন্। মে সকল ব্যবক্ত বন্দেদের কুল-যন্-বব্েযা অথব্া কদমবর অিংকাদর 
মত্ত িদয় সাযুগদণর অব্মান্ন্া কদরন্, মসই সকল েুবু্ববদ্ধ ব্যবক্তদের পূো ভগব্ান্ কখন্ই 
গ্রিণ কদরন্ ন্া। এইভাদব্ মেব্বষব ন্ারে প্রদচতাগণদক উপদেশ প্রোন্ করার পর 



 

ব্রহ্মদলাদক প্রস্থান্ কদরবেদলন্। মেব্বষব ন্ারদের মুখ মথদক প্রদচতাগণ পুণয িবরেদশাগাথা 
েব্ণ কদর শ্রীিবরর পােপদদ্ম যযাদন্ বন্মগ্ন িদয়বেদলন্ এব্ং অবন্তদম বব্কুণ্ঠ যাদম গমন্ 
কদরবেদলন্।                                  

‘শ্রীমদ্ভাগব্ত’-এর পঞ্চম স্কদে ২৬বি অযযায় রদয়দে। মসই অযযায়গুবলর কাবিবন্ 
বন্দে আদলাচন্া করা িল--  

১. রােবষব বপ্রয়ব্রদতর চবরতকথা — ঈশ্বদরর পরম ভক্ত বেদলন্ রােকুমার বপ্রয়ব্রত। 
বপ্রয়ব্রত প্রোপবত বব্শ্বকমবার কন্যা ব্বিবষ্মতীদক বব্ব্াি কদরবেদলন্। তাঁদের েশবি পুি 
েেগ্রিণ কদরবেল এব্ং এই েশবি পুিই বপতার মত গুণশীলব্াণ-ব্ীেবব্াণ, কমববন্ষ্ঠ ও 
রূপব্াণ বেদলন্। বপ্রয়ব্রতর বিতীয় স্ত্রীর গদভব বতন্বি পুি েেগ্রিণ কদরবেল। ব্ল-
পরাক্রমশালী মিারাো বপ্রয়ব্রত একব্ার মেব্বষব ন্ারদের শরণাগত িদয়বেদলন্। বকন্তু বতবন্ 
পুন্রায় সংসাদরর মায়ায় বন্দেদক আব্দ্ধ কদরবেদলন্। িলস্বরূপ বতবন্ শাবন্তলাদভ ব্বঞ্চত 
িদয়বেদলন্ এব্ং মদন্ মদন্ বব্রক্ত িদয়বেদলন্। পরব্তবীকাদল শ্রীিবরর কৃপায় তাঁর বব্দব্ক 
মেদগ উদঠবেল। মিারাো বপ্রয়ব্রত সমস্ত যবরিীদক মোগয পুিদের িাদত অপবণ কদর 
বেদয়বেদলন্ এব্ং মেসমস্ত রাবন্দের সাদথ ন্ান্া মভাগবব্লাস কদর েীব্ন্ কািাদতন্ তাঁদের 
রােলক্ষ্মীর সাদথ মৃত শরীদরর মদতা পবরতযাগ কদরবেদলন্। হৃেদয় ভগব্াদন্র লীলার কথা 
বচন্তা করার িদল তারঁ মদযয বব্রাদগযর সৃবষ্ট িদয়বেল এব্ং পুন্রায় ন্ারদের বন্দেববশত পথ 
অনু্সরণ কদরবেদলন্। বতবন্ সকল েীব্দক সুখ প্রোদন্র েন্য িীপ-বব্ভােদন্র িারা 
পৃবথব্ীর অঞ্চলগুবলর সীমা বন্যবাবরত কদরবেদলন্। এোড়া বভি বভি ন্েী-পব্বত এব্ং 
ব্ন্ােীর সািাদেয মসই িীপসমূদির সীমা বন্যবাবরত কদরবেদলন্। মিারাো বপ্রয়ব্রত 
বিদলাদকর োব্তীয় ঐশ্বেব পুণযকমব এব্ং মোগসাযন্ার িদল উপলব্ধ বব্ভূবত সমূিদকও 
ন্রকতুলয মিয় োন্ কদরবেদলন্।  

২. আগ্নীধ্র চবরি — বপ্রয়ব্রদতর পুি বেদলন্ আগ্নীধ্র। আগ্নীধ্র েখন্ মেখদলন্ বপতা 
পরমাথব সাযদন্ প্রবৃ্ত্ত িদয়দেন্ তখন্ বতবন্ েমু্ব-িীদপর প্রোদের পুদির মদতা পালন্ 
করদত শুরু কদরবেদলন্। বপতৃদলাদকর কামন্ায় আগ্নীধ্র সকল সামগ্রী বন্দয় সুরসুিরীদের 
ক্রীড়াস্থল মিরাচদলর এক গহ্বদর গমন্ কদরবেদলন্। মসখাদন্ বতবন্ ব্রহ্মার আরাযন্া 
করদত শুরু কদরবেদলন্। ব্রহ্মা আগ্নীধ্রর মদন্র ইচ্ছা োন্দত মপদর বন্দের সভার গাবয়কা 
পূব্ববচবত্ত ন্াদম এক অিরাদক তাঁর কাদে পাবঠদয়বেদলন্। আগ্নীধ্র মেব্তাদের মত বু্বদ্ধমান্ 
এব্ং ন্ারীদের খুবশ করদত খুব্ পারেশবী বেদলন্ ব্দল বতবন্ অিরা পূব্ববচবত্তর মন্ েয় 



 

কদর বন্দয়বেদলন্। আগ্নীধ্র এব্ং পূব্ববচবত্ত কদয়ক িাোর ব্ের পৃবথব্ী ও স্বদগবর সুখ মভাগ 
কদরবেদলন্ এব্ং পরব্তবীদত ন্য় ব্েদর ন্য়বি সন্তান্ উৎপি কদরবেদলন্। আগ্নীধ্র 
েমু্বিীপদক ন্য় ভাদগ ভাগ কদর ন্য় পুদির ন্াদম ন্য়বি ভূখণ্ড কদর বেদয়বেদলন্। আগ্নীধ্র 
পরদলাক গমন্ করদল তাঁর ন্য় পুি মমরুর ন্য় কন্যাদক বব্ব্াি কদরবেল।  

৩. রাো ন্াবভর উপাখযান্ — আগ্নীদধ্রর পুি বেদলন্ ন্াবভ। ন্াবভর মকান্ সন্তান্ ন্া 
থাকায় বতবন্ পুি কামন্ায় তাঁর স্ত্রী মমরু মেব্ীর সদঙ্গ শ্রীভগব্াদন্র পূো কদরবেদলন্। 
তাঁদের আরাযন্ায় প্রসি িদয় শ্রীভগব্ান্ তাঁদের সামদন্ আবব্ভূবত িদয়বেদলন্। 
শ্রীভগব্ান্দক েশবন্ কদর তাঁরা শ্রীভগব্ান্দক পুিরূদপ পাওয়ার কামন্া প্রকাশ কদরন্। 
শ্রীভগব্ান্ েয়া পরব্শ িদয় োন্ায়, শ্রীভগব্াদন্র বন্ে অংশ ন্াবভর পুিরূদপ অব্তীণব 
িদব্। এই কথা ব্দল শ্রীভগব্ান্ অন্তবিবত িদয়বেদলন্। 

৪. ন্াবভপুি ঋষদভর চবরি ও রােযশাসন্ -- ন্াবভর পুি ঋষদভর অদঙ্গ েেকাল 
মথদকই ভগব্ান্ শ্রীিবরর ব্জ্রাঙু্কশাবে সকল বচহ্নই বেল। ঋষভদেদব্র উত্তদরাত্তর বৃ্বদ্ধ 
মেদখ সকল মেব্তাদের মদন্ আকাঙ্ক্ষা িদয়বেল মে, ঋষভদেব্ মেন্ পৃবথব্ীদক শাসন্ 
কদরন্। ঋষভদেব্ অেন্াদভ বন্দের কমবদেি মদন্ করায় মলাক সংগ্রদির েন্য বতবন্ 
বকেুকাল গুরুকুদল ব্াস কদরবেদলন্ এব্ং পরব্তবীদত বতবন্ গুরুর আো অনু্সাদর 
গৃিস্থােদম অনু্প্রদব্শ কদরবেদলন্। এরপর ন্াবভপুি ঋষভ মলাদকদের গৃিস্থযমব সম্পদকব 
বশো মেব্ার েন্য মেব্রাে ইদের কন্যা েয়ন্তীদক বব্ব্াি কদরবেদলন্ এব্ং মব্দোক্ত ও 
সৃ্মবত শাদস্ত্রাক্ত কদমবর অনু্ষ্ঠান্ কদর স্ত্রীর গদভব একদশা পুদির েে বেদয়বেদলন্। এই 
সন্তান্দের মদযয মিাদোগী ভরত বেদলন্ মেযষ্ঠ ও সদব্বাচ্চ গুণব্ান্। তারই ন্ামানু্োয়ী 
মলাদকরা এই অেন্াভখণ্ডদক ভারতব্ষব ন্াদম অবভবিত কদরবেদলন্। ঋষভদেদব্র 
শাসন্কাদল মেদশর মকাদন্া মলাকদক বন্দের প্রদয়ােদন্ কারুর কাদে বকেু চাইদত িয়বন্।  

৫. পুিবেদগর প্রবত ঋষভদেদব্র উপদেশ এব্ং স্বয়ং অব্যূতবৃ্বত্ত গ্রিণ — 

ঋষভদেব্ ভ্রমণ করদত করদত একব্ার ব্রহ্মাব্দতব মপৌঁদেবেদলন্। মসখাদন্ ব্রহ্মবষবদের সভায় 
প্রোদের সমু্মদখই উপদেশ প্রোন্ কদরবেদলন্। ঋষভদেদব্র পুদিরা সুবশবেত িদলও 
মলাকবশোর েদন্য বতবন্ তাঁদের উপদেশ বেদয়বেদলন্। বকন্তু ঋষভদেব্ েখন্ মেদখবেদলন্ 
মে, মলাদকরা মোগ সাযন্ার পদথ বব্ঘ্নস্বরূপ, তখন্ বতবন্ তাঁদের িাত মথদক ব্াঁচার েন্য 
অেগর বৃ্বত্ত অব্লম্বন্ কদরবেদলন্। ঋষভদেব্ পরমিংসদের তযাদগর আেশব বশো 



 

মেওয়ার েন্য ব্হুরকম মোগচচবা কদরবেদলন্। োর েরুণ বতবন্ সব্সময় মিান্ি অনু্ভব্ 
করদতন্।  

৬. ঋষভদেদব্র মেিতযাগ — ভগব্ান্ ঋষভদেব্ বেদলন্ ইোবে মলাকপালদের 
ভূষণস্বরূপ। বকন্তু বতবন্ অব্যূদতর মত ব্হু মব্শ, ব্হু ভাষা ও আচরণ িারা বন্দের ঈশ্বরীয় 
প্রভাব্দক আবব্ষ্ট কদর মরদখবেদলন্। বকন্তু মশদষ েখন্ বতবন্ মোগীদের মেিতযাদগর বব্বয 
বশো বেদয়বেদলন্ তখন্ বন্দের শরীর তযাগ করার ইচ্ছা প্রকাশ কদরবেদলন্। বতবন্ 
আত্ম্াদত অবভিরূদপ পরমাত্ম্াদক অনু্ভব্ কদরবেদলন্ এব্ং সকল ব্াসন্াবৃ্বত্ত পবরতযাগ 
কদর বলঙ্গ মেিাবভমান্ মথদক মুক্ত িদয় বগদয়বেদলন্। 

৭. রাো ভরদতর উপাখযান্ — মিারাো ভরত বেদলন্ ভগব্ৎ-দপ্রমী। ভরতদক 
পৃবথব্ী পালদন্ বন্েুক্ত কদরবেদলন্ ঋষভ। বপতা ঋষদভর আদেশ অনু্োয়ী ভরত বব্শ্বরূদপর 
কন্যা পঞ্চেন্ীদক বব্ব্াি কদরবেদলন্। বতবন্ বপতামদির ন্যায় গভীর বন্ষ্ঠার সাদথ 
প্রোপালন্ কদরবেদলন্। বতবন্ মকাবি ব্ৎসর রােযদভাদগর পর বপতৃবপতামদির সম্পবত্ত 
বন্ে পুিদের মদযয ভাগ কদর বেদয়বেদলন্। পদর বতবন্ িরিরদেি পুলিােদম চদল 
বগদয়বেদলন্। মসখাদন্ বতবন্ ভগব্াদন্র মসব্ায় বন্রত বেদলন্।  

৮. ভরদতর মৃগদেি যারণ –- একব্ার মিারাো ভরত গণ্ডকী ন্েীদত প্রণাম মন্ত্র 
েপ করার সময় েখন্ মুিূতবকাল ন্েীতীদর ব্দসবেদলন্ তখন্ একবি িবরণীদক ন্েীতীদর 
েলপান্ করদত বতবন্ মেদখবেদলন্। মসই সময় একবি বসংি িবরণীবিদক তাড়া করদল 
গভবব্তী িবরণীবি ন্েী পার িব্ার েন্য লাি বেদয়বেল। লাি মেব্ার সময় িবরণীবির গভবস্থ 
শাব্ক স্থান্চুযত িদয় মোবন্োর মথদক ন্েীর েলপ্রব্াদি পদড়বগদয়বেল। িবরণ শাব্কবিদক 
ন্েীদস্রাদত মভদস োদচ্ছ মেদখ ভরত মসবিদক উদ্ধার কদর আেদম বন্দয় বগদয়বেল। এই 
মৃগ শাব্কবির প্রবত ভরদতর আসবক্ত বেন্দক বেন্ বৃ্বদ্ধ মপদয়বেল। এই মৃগ বশশুর বচন্তায় 
বতবন্ সকল যমবানু্ষ্ঠান্ এব্ং ভগব্ত মসব্া মথদক বন্রস্ত িদয়বেদলন্। ভরত এই মৃগ 
শাব্দকর েন্য মোগভ্রষ্ট িদয় বন্দের স্বরূপ ভুদল বগদয়বেদলন্। মৃদগর প্রবত এইরূপ 
আসবক্তর েন্য বতবন্ মৃদগর সদঙ্গই মেিতযাগ কদরবেদলন্ এব্ং সাযারণ মানু্দষর মত 
মৃতুযকালীন্ ভাব্ন্া অনু্োয়ী মেিান্তদর বতবন্ মৃদগর শরীরই যারণ কদরবেদলন্। মৃগরূপী 
ভরদতর মদন্ বব্রাদগযর উেয় িদয়বেল এব্ং বতবন্ বন্দের মদযয মৃগ শাব্কদক লুবকদয় 
মরদখ মৃগীমাতাদক তযাগ কদরবেদলন্। এরপর বতবন্ পুলস্তয ও পুলি ঋবষর আেদম চদল 



 

বগদয়বেদলন্। অন্ন্তকাদল মৃগরূপী ভরত বন্দের শরীদরর অদযবক ভাগ গণ্ডকীর েদল 
ডুবব্দয় মরদখ মৃগ শরীর তযাগ কদরবেদলন্।  

৯. ভরদতর েড়-ব্রাহ্মণ েে — অবঙ্গরস সব্বগুণ সম্পি একেন্ মেষ্ঠ ব্রাহ্মণ 
বেদলন্। তাঁর প্রথম পত্নীর গভব মথদক ন্য়বি সন্তান্ এব্ং বিতীয় পত্নী মথদক েমে পুি-
কন্যার েে িদয়বেল। বিতীয় পত্নীর পুি সন্তান্বি বেল ভরত। ভরত পূব্বব্তবী েে 
মৃগদোবন্দত বেদলন্ এব্ং অবন্তম েদে ব্রাহ্মণকুদল েেলাভ কদরবেদলন্। ভগব্াদন্র কৃপায় 
ভরদতর পূব্বব্তবী েদের কথা এই েদেও মদন্ বেল।  

১০. েড় ভরত এব্ং রিূগণ রাোর সংব্াে — বসেু মসৌব্ীর মেদশর রাো রিূগণ 
একো পালবক কদর োবচ্ছদলন্ এব্ং তারা েখন্ ইেুমতী ন্েী তীদর মপৌঁোদলন্ তখন্ 
তাঁদের পালবক ব্ািক সেবাদরর একেন্ ব্ািদকর প্রদয়ােন্ িদয়বেল। ব্ািদকর মখাঁে করার 
সময় ব্রাহ্মণ ভরদতর সদঙ্গ তাঁদের মেখা িদয়বেল এব্ং ভরতদক ব্ািকদের সাদথ পালবক 
ব্িদন্র কাদে লাবগদয় বেদয়বেল। পাদয়র তলার মকান্ প্রাণীর োদত মৃতুয ন্া িয় এই েন্য 
ভরত একব্াণ পবরবমত ভূবম সব্বোই মেদখ পা মরদখবেদলন্। োর িলস্বরূপ অন্য সকল 
ব্ািকদের সদঙ্গ ভরত সবঠকভাদব্ চলদত পারবেল ন্া। পালবক বঠকভাদব্ চলদে ন্া মেদখ 
রিূগণ কিূব্াকয িারা ভরতদক ভৎবসন্া কদরবেল। বকন্তু বকেুেণ পর রিূগণ ভরদতর 
স্বরূপ োন্দত মপদর েমা প্রাথবন্া কদরবেদলন্।  

১১. রাো রিূগদণর প্রবত ভরদতর উপদেশ — েড়ভরত রিূগণদক ব্দলবেদলন্ মে, 
বতবন্ অোন্ িওয়া সদত্বও পবণ্ডতদের মত ব্াে বব্ব্াে কদরদেন্। এরপর ভরত রাো 
রিূগণদক ব্হু উপদেশ বেদয়বেদলন্। ভরত রাো রিূগণদক োন্ায়, মেিে পরমাত্ম্া 
িদলন্ সব্বব্যাপক। বন্দের অযীন্ মায়ার িারা সকদলর অন্তিঃকরদণ উপবস্থত মথদক বেবন্ 
েীদব্র পবরচালক ও সমস্ত চরাচদরর আেয়স্থল বতবন্ িদলন্ ভগব্ান্ ব্াসুদেব্। ভরত 
োন্ায়, েতেণ মানু্ষ োদন্র িারা মায়াদক েূর কদর সব্ বকেুর উপর মথদক আসবক্ত ন্া 
মতাদল, ষড় বরপুদক েয় কদর তদত্ত্বর োন্ লাভ ন্া কদর  এব্ং আত্ম্ার উপাবযরূপ মন্দক 
সংসাদরর েুিঃখ ও তাদপর মেি ব্দল বন্ণবয় ন্া কদর, মসই কাল পেবন্ত মানু্ষ এই মলাদকই 
বব্চরণ করদত থাদক। বতবন্ োন্ায়, শ্রীভগব্াদন্র চরদণর পূোরূপী অদস্ত্রর িারা এই 
শত্রুদক বব্ন্াশ করা সম্ভব্।  

১২. ভরতমুবন্ কতৃবক রহুগদণর সদিি ভঞ্জন্ — রাো রিূগণ ভরতমুবন্র কাদে 
প্রাথবন্া কদরবেদলন্ মে, ভরতমুবন্ মেন্ রিূগদণর সংশয় বন্বৃ্বত্ত কদর। রিূগণ ব্দলবেদলন্, 



 

ভার ব্িন্াবে বক্রয়া ও তার িল েমাবে এই েুই প্রতযেদগাচর; েবেও এই সকল শুযুমাি 
ব্যব্িাবরক, ব্াস্তদব্ এর সতযতা মন্ই। তত্ত্ববব্চাদরর েৃবষ্টদত তার মকান্ মূলয মন্ই। এইসব্ 
কথা বচন্তা কদর রিূগদণর ভ্রাবন্ত িবচ্ছল। বতবন্ এর েথাথব উত্তর ভরতমুবন্র কাদে 
মচদয়বেদলন্। ভরতমুবন্ প্রবতউত্তদর ব্দলবেদলন্, মিাপুরুষদের মণ্ডলীদত সব্ সময় 
শ্রীভগব্াদন্র পবব্ি কীবতব ও গুণকীতবন্ িদয় থাদক, িলস্বরূপ বব্ষয়াবের চচবা মসখাদন্ স্থান্ 
পায় ন্া। বতবন্ ব্দলদেন্, ভগব্ৎকথা  বন্তয েব্ণ করদল শুদ্ধ বু্বদ্ধ শ্রীিবরদত বন্ব্দ্ধ িয়।  

১৩. ভরদতর সংসার ব্ণবন্া ও রিূগদণর সংশয় ন্াশ — রাো রিূগণ ভরতদক ব্হু 
অপমান্ করা সদত্ত্বও প্রভাব্শালী ভরত করুণাব্শত রিূগণদক আত্ম্তত্ত্ব সম্বদে উপদেশ 
বেদয়বেদলন্ এব্ং রিূগদণর সংশদয়র বব্ন্াশ কদরবেদলন্। রাো রিূগণ অবত বেদন্যর সদঙ্গ 
ভরতমুবন্র চরণ ব্িন্া কদরবেদলন্। ভরতমুবন্র সৎসদঙ্গর কারদণ পরমতত্ত্ব োন্ লাভ 
কদর অবব্েযােবন্ত মেিাত্ম্দব্ায পবরতযাগ কদরবেদলন্ রিূগণ।    

১৪. সংসার অরদণযর ব্যাখযা — সংসার অরদণয মন্ এব্ং পঞ্চ ইবেয় িল েয় েসুযর 
সমান্। গৃিস্থােমরূদপ কমবভূবম মথদক কমব কখদন্া সমূ্পণব উদচ্ছে করা োয় ন্া, কারণ িল 
এই গৃিাস্থােম িল কামন্ার মপবিকা স্বরূপ। বৃ্দের মদতা মলৌবকক সুখই োর িল, মসই 
গৃদিই সমস্ত সুখ অেবন্ করা োয় মদন্ কদর এব্ং স্ত্রী পুিাবেদত আসক্ত িদয় আন্ি 
অনু্ভব্ কদর মানু্ষ বব্ষয়-দভাগ কদরই েীব্ন্ কাবিদয় মেয়। মুবন্ ঋবষরা কখদন্া এই 
রকম পুরুদষর সঙ্গ কদরন্ ন্া। মসইেন্য এইসব্ পুরুষরা বচরকাল সাযুসঙ্গ মথদক ব্বঞ্চত 
থাদক। এইভাদব্ই তারা েীব্ন্ োপন্ কদর থাদক। েীব্ন্ োিার শুরু মথদক মশষ পেবন্ত 
তারা কখদন্া পরদমশ্বর ভগব্াদন্র প্রবত বিদর তাকায় ন্া। মোগশাদস্ত্রর িারা পরমাত্ম্া 
প্রাবপ্ত িয় ন্া ব্রং োরা সকল েণ্ড পবরতযাগ কদর শান্ত সমাবিত বচত্ত িদয়দেন্, মসই মুবন্ 
ঋবষরাই এই সংসার পাদর মেদত সেম।  

১৫. ভরদতর ব্ংশ ব্ণবন্া — ভরদতর সুমবত ন্াদম এক পুি ঋষভদেদব্র মাগব 
অনু্সরণ কদরবেদলন্। সুমবতর পত্নী বৃ্দ্ধদসন্ার গদভব মেব্তাবেৎ ন্াদম একবি পুি সন্তান্ 
েে গ্রিণ কদরবেল। মেব্তাবেদতর পত্নী আসুরীর গদভব মেব্েুযে েেগ্রিণ কদরবেল। 
মেব্েুযদের পত্নী মযনু্মবতর গদভব েেগ্রিণ কদরবেল পরদমষ্ঠী। পরদমষ্ঠীর ঔরদস তাঁর 
পত্নী সুব্চবলার গদভব প্রতীি েেগ্রিণ কদরবেল। প্রতীির পত্নীর গদভব প্রবতিতা, প্রদস্তাতা 
এব্ং উেগাতা ন্াদম বতন্বি পুদির েে িদয়বেল। প্রবতিতবার পত্নী স্তুবতর গদভব অে এব্ং 
ভয়মা ন্াদম েুই পুদির েে িদয়বেল। ভূমার পত্নী ঋবষকুলযার গদভব উদ গীথ ন্াদম পুদির 



 

েে িদয়বেল। উদ গীদথর পত্নী মেব্কুলযার গদভব প্রস্তাব্ ন্াদম পুদির এব্ং প্রস্তাদব্র পত্নী 
বন্েুৎসার গদভব বব্ভু ন্ামক পুদির েে িদয়বেল। বব্ভুর পত্নী রবতর গদভব পৃথুদষণ এব্ং 
এব্ং পৃথুদষদণর পত্নী আকৃবতর গদভব ন্দক্তর েে িদয়বেল। ন্দক্তর ঔরদস দ্রুবতর গদভব 
গয় এর েে িদয়বেল। গদয়র পত্নী গয়ন্তীর গদভব বচিরথ, সুগবত এব্ং অব্দরাযন্ ন্াদম 
বতন্বি পুদির েে িদয়বেল। বচিরদথর পত্নী ঊণবার গদভব সম্রাি ন্াদম এক পুদির এব্ং 
সম্রাদির পত্নী উৎকলার গদভব মরীবচ ন্াদম পুদির েে িদয়বেল। মরীবচর পত্নী বব্িুমবতর 
গদভব বব্িুমান্ এব্ং বব্িুমাদন্র পত্নী সরঘার গদভব মযু ন্ামক পুদির েে িদয়বেল। মযুর 
স্ত্রী সুমন্ার গদভব ব্ীরব্রত এব্ং ব্ীরব্রদতর পত্নী মভাোর গদভব মনু্থ ও প্রমুনু্থ ন্াদম েুই 
পুদির েে িদয়বেল। মনু্থর পত্নী সতযার গদভব মভৌব্ন্, মভৌব্দন্র পত্নী েুষণার গদভব ত্বষ্টা 
এব্ং ত্বষ্টার পত্নী বব্দরাচন্ার গদভব বব্রদের েে িদয়বেল। বব্রদের পত্নী বব্ষূচীর গদভব 
শতবেৎ প্রমুখ শত পুদির এব্ং একবি কন্যা সন্তাদন্র েে িদয়বেল। বব্রে বন্দের েশ 
িারা ব্ংশদক অলংকৃত কদরবেদলন্।  

১৬. ভুব্ন্দকাদশর ব্ণবন্া — বপ্রয়ব্রদতর রদথর আঘাদত সাত সমুদদ্রর সৃবষ্ট িদয়বেল 
এব্ং এর েদন্য এই পৃবথব্ীদত সাতবি িীদপর বব্ভাগ িদয়বেল। েমু্বিীপ— মেখাদন্ মানু্ষ 
ব্াস কদর মসবি িল অভযন্তরীণ মকাশ। এই মকাদশর বব্সৃ্তবত িল লে মোেন্ এব্ং আকার 
িল পদ্মপদির মদতা মগাল। এই িীদপ ন্য়বি ব্ষব রদয়দে এব্ং এর বঠক মযযভাদগ ইলাবৃ্ত 
ন্াদম েশম ব্ষব রদয়দে। ইলাবৃ্ত ব্দষবদর েেীণ বেদক রদয়দে বন্ষয, মিমকূি ও বিমালয় 
ন্াদম বতওন্বি পব্বত। ইলাবৃ্দতর পূব্ব আর পবিদম রদয়দে গেমােন্ ও মালযব্ান্ ন্াদম 
েুবি পব্বত। এোড়া রদয়দে মির, মমরুমির, সুপাশ্বব এব্ং কুমুে। মমরু বশখদরর মযযভাদগ 
ভগব্ান্ ব্রহ্মার সুব্ণবময় পুরী রদয়দে— ো বব্স্তাদর অেুত সিস্র এব্ং এদের ন্ীদচ রদয়দে 
পূব্বাবে আি বেদক তাঁদের অবযপবত ইে-আবে আি লকপাদলর আিবি পুরী। এদের 
আয়তন্ িল ব্রহ্মার পুরীর এক চতুথবাংশ।  

১৭. গঙ্গার বব্ব্রণ ও ভগব্ান্ রুদ্রদেদব্র সঙ্কষবণ স্তব্ — কুল-দেব্তা শ্রীিবরর 
চরণামৃত মদন্ কদর মিাদেব্ মসই েল অথবাৎ গঙ্গাদক বন্ে মস্তদক যারণ কদরবেদলন্। 
মসখান্ মথদক গঙ্গাদেব্ী মকাবি মকাবি বব্মাদন্ পবরকীণব আকাদশর পদথ অব্তীণব িদয়বেদলন্ 
এব্ং চেমণ্ডলদক প্লাবব্ত কদর সুদমরুর বশখদর অব্বস্থত ব্রহ্মপুরীদত বন্পবতত িদয়বেল। 
মসখাদন্ বতবন্ সীতা, অলকান্িা, চেু, ভদ্রা ন্াদম বব্ভক্ত িদয়বেল এব্ং মশদষ ন্ে-ন্েীর 
অযীশ্বর সমুদদ্র বমবলত িদয়বেল। প্রদতযক ব্দষবই মমরু প্রভৃবত পব্বত মথদক শত শত ন্ে-



 

ন্েী উৎপি িত। ন্ব্ম ব্দষব পরমপুরুষ শ্রীিবর মসখান্কার মলাদকদের প্রবত অনু্গ্রি করার 
েন্য বভি বভি বব্গ্রদি বব্রাে কদরবেল। ইলাবৃ্ত-ব্দষব একমাি ভগব্ান্ শংকরই বেদলন্ 
পুরুষ। পাব্বতী মেব্ীর অবভশাদপর েন্য মসখাদন্ মকান্ বিতীয় পুরুষ প্রদব্শ কদরন্ ন্া। 
মসখাদন্ পাব্বতী এব্ং তারঁ অযীন্ সিস্র োসীরা মসবব্ত ভগব্ান্ সংকরদক সঙ্কষবণ ন্াদম 
চতুথব মূবতবদক যযান্ িারা মদন্াময় বব্গ্রিরূদপ বচন্তন্ করদতন্ এব্ং মন্ত্র উচ্চারদণর িারা 
সঙ্কষবদণর স্তব্ করদতন্।  

১৮. বভি বভি ব্ষব-ব্ণবন্ — িবর ব্দষব ভগব্ান্ ন্ারায়ণ নৃ্বসংি রূদপ বব্রােমান্ 
বেদলন্। মকতুমাল ব্দষব লক্ষ্মীদেব্ী সংব্ৎসর ন্াদম প্রোপবতর পুি এব্ং কন্যাদের প্রীবত 
সম্পােদন্র েন্য ভগব্ান্ শ্রীিবর কামদেব্রূদপ বন্ব্াস কদরবেদলন্। রমযকব্দষব শ্রীন্ারায়ণ 
পূব্বকাদলর অবযপবত মনু্দক বন্দের বপ্রয় মৎসয অব্তার রূপ েশবন্ কবরদয়বেদলন্। 
বিরণ্ময়ব্দষব ভগব্ান্ ন্ারায়ণ কূমব-তনু্ যারণ কদর বব্রাে কদরবেদলন্। উত্তর কুরুব্দষব 
ভগব্ান্ ন্ারায়ণ েেপুরুষ ব্রাি রূপ যারণ কদর বব্রাে কদরবেদলন্।  

১৯. ভারতব্দষবর মেষ্ঠত্ব ব্ণবন্ — ভারতব্দষব ভগব্ান্ েয়াপরব্শ ন্রন্ারায়ণ রূপ 
যারণ কদর সংেমশীল মানু্ষদের অনু্গ্রি করার েন্য যযান্ কদর চদলদেন্। ভারতব্দষব ব্হু 
পব্বত এব্ং ন্ে-ন্েী রদয়দে। ভারতব্দষব োরা েেগ্রিণ কদরন্ তাঁদের স্বীয়, সাবত্ত্বক এব্ং 
তামবসক কমব অনু্োয়ী বব্বভি রকম মোবন্ লাভ িদয় থাদক। বন্ে বন্ে ব্দণবর েন্য বন্বেবষ্ট 
যদমবর বব্বযব্ৎ অনু্ষ্ঠাদন্র িারা মমাে পেবন্ত লাভ করা োয় এই ভারতব্দষব। মেব্তাদেরও 
মেখা োয় এই ভারতব্দষবর মবিমা গান্ করদত। ব্রহ্মদলাকাবের মথদকও ভারতব্দষব অল্প 
আয়ু বন্দয় েেলাভ করা মেয়। মে সকল ব্যবক্ত বব্দব্কবু্বদ্ধ, কমব এব্ং কদমবর উপদোগী 
দ্রব্যসামগ্রীদত পবরপূণব মসই সকল ব্যবক্ত মনু্ষয েে এই ভারতব্দষব মপদয়দে। 
ভারতব্াসীদের মসৌভাদগযর অন্ত মন্ই।  

২০. অন্য েবি িীপ ও মলাকাদলাক পব্বদতর অব্স্থান্ — েবি িীপ িল েথাক্রদম— 
েমু্বিীপ, প্লেিীপ, শাল্মল িীপ, কুশিীপ, মিৌঞ্চিীপ এব্ং শাকিীপ। প্রমাণ লেণ ও 
আকৃবত অনু্সাদর সমূ্পণব বব্দশ্বর পবরমাণ বন্যবারণ কদরদেন্ পবণ্ডতগণ। এই ভূদলাদকর 
বব্সৃ্তবত িল পঞ্চাশ মকাবি মোেন্। এর এক-চতুথবাংশ িল মলাকাদলাক পব্বদতর বব্সৃ্তবত। 
মলাকাদলাক পব্বতদক বিদলাদকর প্রান্তদেদশ চতুবেবদক সীমা পব্বত্রূদপ স্থাপন্ কদরদেন্ 
ঈশ্বর।  



 

২১. সূদেবর রাবশচদক্র ভ্রমণ — সূেব মকেস্থান্ মথদক বিদলাকদক বন্ে তাপ িারা 
তাবপত এব্ং মেযাবত িারা প্রকাবশত কদরদেন্। সূেব উত্তরায়ণ, েবেন্ায়ণ এব্ং বব্ষু্ণব্ৎ 
ন্াদম ক্রমশ মি, শীঘ্র এব্ং সমান্ গবতদত চলার সময় অনু্োয়ী মকরাবে রাবশদত উঁচু-
ন্ীচু এব্ং সমান্ স্থাদন্ অব্বস্থত িদয় বেন্ রাবিদক সমান্ ব্া মোি-ব্ড় কদরদেন্। মমষ 
বকংব্া তুলা রাবশদত সূেবদেব্ েখন্ অব্স্থান্ কদরন্ তখন্ বেন্ রাবি সমান্ িয়। আব্ার 
েখন্ বৃ্ষ ইতযাবে পাঁচ রাবশদত অব্স্থান্ কদরন্ তখন্ প্রদতযক মাদস রাবির সময় এক 
এক ঘবিকা কম িদত থাদকর এব্ং মসই বেক মথদক বিসাব্ করদল বেব্ামান্ বৃ্বদ্ধ মপদত 
থাদক। বৃ্বিকাবে পাঁচ রাবশদত সূেবদেব্ েখন্ অব্স্থান্ কদরন্ তখন্ এর বব্পরীত পবরব্তবন্ 
িয়। েবেণায়ণ শুরু িদল বেন্মান্ এব্ং উত্তরায়ণ শুরু িদল রাবিকাল এইভাদব্ বৃ্বদ্ধ 
মপদত থাদক।   

২২. মেযাবতশ চদক্র চদের অব্স্থান্ — সূেবমণ্ডল মথদক এক লে মোেন্ ঊদধ্বব 
চদের অব্স্থান্। চদের গবত অতযন্ত দ্রুত ব্দল তাঁর অব্স্থান্ সকল ন্েিদের আদগ। 
সূদেবর অবতক্রান্ত এক ব্ৎসদরর পথ চেমা এক মাদসই, সূদেবর একমাদসর ভ্রমণ পথ 
মসায়া েুই বেদন্ এব্ং সূদেবর একপদের ভ্রমণ এক বেদন্ই চেমা কদর থাদকন্। কৃষ্ণপদে 
চেমা েীয়মান্া কলা িারা বপবৎিগদণর এব্ং শুক্লপদে ব্যবমান্ কলা িারা মেব্গদণর 
বেন্রাবির বব্ভাগ কদর থাদকন্। এোড়া চেমা বিশ বিশ মুিূদতব এক এক ন্েি পবরক্রমা 
কদর থাদকন্। বু্য িল চেমার পুি এব্ং শুক্র মথদক বু্য লে মোেন্ ঊদধ্বব অব্বস্থত।  

২৩. ধ্রুব্দলাক ও বশশুমার মেযাবতিদক্র অব্বস্থবত — সপ্তবষব মণ্ডদলর মতদরা লে 
মোেন্ ঊদধ্বব ধ্রুব্দলাক অব্বস্থত রদয়দে। ভগব্ান্ বব্ষু্ণর পরম পে ব্লা িয় ধ্রুব্দলাকদক। 
এই মলাদক রাো উত্তান্পাদের পুি ধ্রুব্ও অব্স্থান্ কদরন্। েত গ্রি, ন্েি এব্ং 
মেযাবতষ্কগণ রদয়দে, ধ্রুব্দলাকদক ঈশ্বর তাঁদের স্তম্ভরূদপ প্রবতষ্ঠা কদরদেন্।  

 অদন্দক ভগব্ান্ বব্ষু্ণর মোগমায়ার আেদয় বস্থত মেযাবতিক্রদক বশশুমার রূদপ 
ব্ণবন্ কদরদেন্। বশশুমাদরর শরীর কুণ্ডলীকৃত ও অদযামুখ বব্বশষ্ট এব্ং এর পুচ্ছাদগ্র ধ্রুব্ও 
অব্বস্থত রদয়দে। বশশুমাদরর পুদচ্ছর মযযভাদগ রদয়দেন্ যাতা ও বব্যাতা। এর কবিদেদশ 
সপ্তবষবমণ্ডদলর অব্স্থান্। কুন্ডলীভূত অব্স্থায় অবভবেৎ মথদক পুন্ব্বসু পেবন্ত উত্তরায়দণর 
চতুেবশ ন্েি এর েবেণ পাদশ্বব এব্ং পুষযা মথদক উত্তরাষাঢ়া পেবন্ত েবেণায়দন্র মচােবি 
ন্েি এর ব্াম পাদশ্বব অব্বস্থত। 



 

২৪. সপ্ত অদযাদলাদকর কথা — সপ্ত অদযাদলাদকর প্রথমবি িল অতল। অতদল 
ব্াস কদর ময়োন্দব্র পুি ব্ল ন্ামক অসুর। অতদলর ন্ীদচ অব্বস্থত বব্তল। এই বব্তদল 
ব্াস কদরন্ ভগব্ান্ িািদকশ্বর ন্াদম মিাদেব্ বন্দের অনু্চর ভূতগদণর সদঙ্গ। বব্তদলর 
ন্ীদচ রদয়দে সুতল। সুতদল ব্াস কদরন্ বব্দরাচন্ পুি ব্বল। সুতদলর ন্ীদচ অব্বস্থত 
রদয়দে তলাতল। তলাতদল ব্াস কদরন্ বিপুরাবযপবত ময় োন্ব্। তলাতদলর বন্েদেদশ 
অব্বস্থত রদয়দে মিাতল। এখাদন্ মক্রাযব্শ ন্ামক এক সম্প্রোয় ব্াস কদর। মিাতদলর 
ন্ীদচ রসাতল অব্বস্থত। এই রসাতদল ব্াস কদরন্ পবণ ন্াদম বেতয এব্ং োন্দব্রা। 
রসাতদলর ন্ীদচ অব্বস্থত রদয়দে পাতাল।   

২৫. সঙ্কষবণ মেদব্র বব্ব্রণ — পাতাদলর মূলদেদশ বেবন্ ভগব্াদন্র ‘অন্ন্ত’ ন্াদম 
পবরবচত তামসী কলা পাঞ্চরাি শাস্ত্র অনু্সাদর উপাসক ভক্তরা তাঁদক সঙ্কষবণ ব্দলন্। 
ভগব্ান্ অন্দন্তর রদয়দে এক সিস্র মস্তক। তার একবি মাি মস্তদকর উপর সমস্ত 
বেবতমণ্ডলদক সদষবর একবি োন্ার মত মেখদত মদন্ িয়। ভগব্ান্ সঙ্কষবদণর পেকমল 
িল সুবৃ্ত্ত এব্ং েপবণস্বরূপ অরুণ ব্ণব ন্খসমূি উজ্জ্বল মবন্র মত প্রকাবশত। ব্রহ্মার পুি 
ভগব্ান্ ন্ারে গেদব্বর সিায়তায় অন্ন্তদেদব্র মবিমা গান্ কদরবেদলন্ ব্রহ্মার সভায়।  

২৬. ন্রদকর পৃথক পৃথক গবতর ব্ণবন্া — ন্রদকর অব্স্থান্ িল বিদলাদকর 
অন্তব্বতবী েবেণ বেদক পৃবথব্ীর ন্ীদচ এব্ং েদলর উপদর। এই ন্রদলাদক সূদেবর পুি েম 
বন্ে অনু্চরদের সদঙ্গ ব্সব্াস কদরন্। েম ভগব্াদন্র আো পালন্ কদর বন্দের েূতবেদগর 
িারা মসখাদন্ আগত মৃত প্রাণীদের বন্ে বন্ে েুষ্কমবেবন্ত পাদপর েণ্ডবব্যান্ কদর থাদকন্। 
সাত ন্রক েুক্ত িদয় অষ্টাবব্ংশ ন্রক িদয়দে। মসখাদন্ মানু্ষদক বব্বব্য োতন্া মভাগ 
করদত িয়।  

 মে ব্যবক্ত অদন্যর যন্, সম্পে, সন্তান্ অপিরণ কদর, েমপুরুষরা তাদক তাবমস্র 
ন্ামক ন্রদক বন্দেপ কদর থাদক। মে ব্যবক্ত সকল ব্স্তুদক বন্দের মদন্ কদর অন্য সকদলর 
সদঙ্গ কলি কদর মৃতুযর পর মসই ব্যবক্তদক েমপুরুদষরা মরৌরব্ ন্রদক বন্দেপ কদর। মে 
ব্যবক্ত বন্দের প্রাণপুবষ্টর েন্য সেীব্ পশুপেীদক িতযা কদর রেন্ কদর, মসই বন্ষু্ঠর 
ব্যবক্তদক েমপুরুদষরা কুম্ভীপাক ন্রদক তপ্ত মতদল রেন্ কদর। মে ব্যবক্ত মব্েপথ তযাগ 
কদর পাষণ্ড যদমবর আেয় গ্রিণ কদর, েমেূত তাদক অবসপিব্ন্ ন্রদক বন্দেপ কদর 
থাদক। মে রাো বন্রপরায ব্যবক্তদক েণ্ড মেয় ব্া ব্রাহ্মদণর প্রবত শারীবরক েণ্ড বব্যান্ কদর, 
েমেূত মসই মিাপাপীদক শূকরমুখ ন্ামক ন্রদক বন্বেপ্ত কদর। মে ব্যবক্ত পৃবথব্ীদত 



 

মৎকুন্াবে প্রাণীদক বিংসা কদর েমেূত তাদক অেকূপ ন্ামক ন্রদক বন্দেপ কদর। মে 
ব্যবক্ত পৃবথব্ীদত পঞ্চেে কদর ন্া এব্ং ো বকেু খােযদ্রব্য লাভ কদর তা অপরদক ন্া বেদয় 
বন্দেই মভােন্ কদর েমেূত তাদক কৃবমদভােন্ ন্রদক পবতত কদর। মে ব্যবক্ত চুবর বকংব্া 
ব্লিারা ব্রাহ্মদণর ব্া অন্য পুরুদষর স্বণব ও রত্নাবে ইতযাবে চুবর কদর মৃতুযর পর েমেূত 
তাদক সিংশ ন্ামক ন্রদক বন্দেপ কদর। মে রাো মেষ্ঠব্ংদশ েেগ্রিণ কদরও যদমবর 
মেবাো লঙ্ঘন্ কদর, েমেূত তাদক বব্তরণী ন্ামক ন্রদক বন্দেপ কদর। মে সকল ব্যবক্ত 
েদে পশু ব্য কদর েমপুরুষরা তাদক বব্শস ন্ামক ন্রদক বন্দেপ কদর। ইিদলাদক মে 
সকল উগ্রস্বভাব্ ব্যবক্ত সদপবর মত অন্য সকল েীদব্র উৎদব্দগর কারণ িয় মৃতুযর পর 
েমপুরুদষরা তাদক েিশূক ন্ামক ন্রদক বন্দেপ কদর। ইিদলাদক মে ব্যবক্ত অিংকার 
ব্শত বন্দেদক সব্বাদপো যন্ী ব্যবক্ত ব্দল মদন্ কদর, বন্দের যন্দক সব্বো েদের মত 
রো কদর এব্ং যন্সম্পবত্ত বৃ্বদ্ধ ও রো করার েন্য বব্বভি রকম পাপ কাে কদর, 
েমেূত তাদক সূচীমুখ ন্ামক ন্রদক বন্দেপ কদর। েমালদয় শত-সিস্র এইরূপ ন্রক 
রদয়দে।         

 ভাগব্দতর ষষ্ঠ স্কদে অযযায় আদে মমাি ১৯বি। এই অযযায়গুবলর ব্বণবত কাবিবন্র 
সংবেপ্ত রূপ বন্দোক্ত।  

১. অজাদ্বমছলর উপাখযান -- অজাদ্বমল নাছম একদ্বট ব্রাহ্মণ কানযকুব্জনগছর োস 
করছতন। হস তার দাসীছদর প্রদ্বত আসক্ত োকায় সমস্ত সদাচার হেছক দ্বেচুযত হছয়দ্বেল। 
দুি চদ্বরছত্রর হসই অজাদ্বমল েটুক ব্রাহ্মণছদর হোঁছধ্ এছন তাছদর সেিস্ব লুট করছতা এেং 
এই জীদ্বেকা িারাই হস তার পদ্বরজনছদর ভরণ হপাষণ করত। দাসীছদর িারা উৎপন্ন 
সন্তানছদর লালনপালন করছতই অজাদ্বমল তার জীেছনর অিআদ্বশ েের পার কছরদ্বেল। 
অজাদ্বমছলর পুত্র সন্তান দ্বেল দশদ্বট। তার হোট পুছত্রর নাম দ্বেল নারায়ণ। এই ভাছেই মূখি 
অজাদ্বমল জীেন কাটাদ্বচ্ছল তখন হস মৃতুযকাছল উপদ্বিত হছয় হিাৎ নারায়ণ নামক পুছত্রর 
দ্বচন্তাছত মছনাদ্বনছেশ কছরদ্বেল। অজাদ্বমল এরই মছধ্য হদছখদ্বেল হয দ্বতনদ্বট যমদূত তাছক 
দ্বনছয় হযছত এছসছে। তার পুত্র নারায়ণ দ্বকেুটা দূছর হখলা করদ্বেল, যমদূতছদর হদছখ হস 
তার পুত্রছক দ্বচৎকার কছর নাম ধ্ছর হেছকদ্বেল। ভগোন দ্বেষু্ণর পাষিদগণ হদখছলন হয 
অজাদ্বমল মৃতুয সমছয় ভগোছনর নাম স্মরণ কছরদ্বেল এেং তারা তৎক্ষণাৎ হসখাছন 
উপদ্বিত হছয়দ্বেল। মেই সময় যমদূতরা অজাদ্বমছলর শরীরছক আকষিণ কমরদ্বেল তখনই 
দ্বেষু্ণদূছতরা তাছদর েলপূেিক দ্বনোরণ কছরদ্বেল।  



 

২. দ্বেষু্ণদূতছদর িারা ভাগেত ধ্মি দ্বনরূপণ এেং অজাদ্বমলছক দ্বেষু্ণছলামক আনয়ন 
-- অজাদ্বমল মৃতুযকাছল হয মুহূছতি নারায়ণ নাম উচ্চারণ কছরদ্বেল তৎক্ষণাৎ ওই নাম 
উচ্চারণ মাত্রই তার সমস্ত পাছপর প্রায়দ্বশ্চত্ত হছয়দ্বেল। কারণ দ্বেষু্ণর নাম উচ্চারণই হল 
সছেিাৎকৃি প্রায়দ্বশ্চত্ত। ভগোন নাম উচ্চারছণ মানুছষর েুদ্বদ্ধ ভগোছনর গুণ, লীলা এেং 
স্বরূছপ বন্েদ্ধ হছয় যায়। এইভাছে দ্বেষু্ণ দূছতরা অজাদ্বমছলর সূক্ষ্ম শরীরছক ভাগেত ধ্মি 
দ্বনণিয় কছর যমপাশ হেছক মুক্ত কছর মৃতুয-মুখ হেছক রক্ষা কছরদ্বেছলন এেং পদ্বরছশছষ 
তার বেকুণ্ঠছলাক প্রাদ্বপ্ত হছয়দ্বেল।  

৩. যমরাছজর বেষ্ণেধ্মি েণিনা -- যমদূতদের কাছে যখন ভগোন দ্বেষু্ণর পাষিদগণ 
োধ্া দ্বদছয়দ্বেল তখন তারা যমপুরীছত এছস যমরাছজর কাছে সে ঘটনা েণিনা কছর এই 
রহছসযর েযাখযা জানছত হচছয়দ্বেল। যমরাজ তখন দূতছদর সমু্মছখ বেষ্ণে ধ্ছমির েণিনা 
তুছল ধ্ছরদ্বেছলন। দ্বতদ্বন তাছদর জানায়, শ্রীদ্বেষু্ণ সকছলর অদ্বধ্পদ্বত এেং পরম স্বতে। 
হসই ভগোন দ্বেষু্ণর দূতগণও তারই মছতা পরম মছনাহর রূপ-গুণ ও স্বভাে সম্পন্ন হছয় 
প্রায়ই দ্বেশ্বচরাচছর দ্বেচরণ কছর োছকন। জীছের পছক্ষ শ্রীভগোছনর নামসংকীতবন্ িারা 
ভগেৎচরছণ ভদ্বক্তভাে লাভ করাই হশ্রষ্ঠ ধ্মি এই সংসাছর। হয সে সুেুদ্বদ্ধ সম্পন্ন মানুষ 
এই সে দ্বেছেচনা কছর শ্রী ভগোছনর অনছন্ত সেিান্তকরছণ ভদ্বক্তছযাগ িাপন কছরন তারা 
যমরাছজর দণ্ড পাওয়ার পাত্র নন।  

৪. দছক্ষর শ্রী হদ্বর আরাধ্না এেং ভগোছনর আদ্বেভিাে -- প্রছচতাগণ প্রছলাচা নাছম 
একদ্বট কনযার পাদ্বণগ্রহণ কছরদ্বেছলন। প্রছচতাছদর ঔরছস ওই নারীর গছভি জন্মগ্রহণ 
কছরদ্বেছলন প্রাছচতস নামক দক্ষ। পরেতিীছত দছক্ষর িারা প্রজার সৃদ্বিছত দ্বেশ্বছলাক 
পদ্বরপূণি হছয় দ্বগছয়দ্বেল। দক্ষ প্রেছম প্রজা সকলছক দ্বনছজর সংকল্প িারাই সৃদ্বি 
কছরদ্বেছলন। দ্বকন্তু এই সকল প্রোর হকাছনা রকম েৃদ্বদ্ধ হছচ্ছ না হদছখ দক্ষ দ্বেন্ধযাচছলর 
দ্বনকটেতিী এক পাহাছড দ্বগছয় হঘার তপসযা শুরু কছরদ্বেছলন। হসই পাহাছড অঘমষিণ নাছম 
একদ্বট তীছেি দক্ষ দ্বত্রসন্ধযা স্নানাছন্ত তপসযার িারা শ্রী হদ্বরর আরাধ্না কছরদ্বেছলন। দছক্ষর 
স্তুদ্বত িারা শ্রী হদ্বর প্রসন্ন হছয় দছক্ষর সমু্মদখ আদ্বেভিাে হছয়দ্বেছলন। শ্রী হদ্বর দক্ষছক 
পঞ্চজন নাছম প্রজাপদ্বতর কনযা অদ্বসক্নীমক পত্নীরূছপ পাওয়ার এেং এই কনযার গছভি 
ব্রহ্মার আরাধ্য হলাকসৃদ্বি েহুল পদ্বরমাছণ েৃদ্বদ্ধ হওয়ার ের দ্বদছয়দ্বেছলন।  

৫. নারছদর উপছদশ দক্ষ পুত্রগছণর বেরাগয এেং নারছদর প্রদ্বত দছক্ষর অদ্বভশাপ 
-- শ্রীহদ্বরর মায়ারস েদ্বধ্িত হছয় দক্ষ অদ্বসক্নীর গছভি হযিেশ্ব নাছম দশ হাজার পুছত্রর সৃদ্বি 



 

কছরদ্বেছলন। সকল পুত্রই একই রকম আচার ও স্বভােসম্পন্ন দ্বেছলন। দক্ষ যখন তাাঁর 
পুত্রছদর প্রজা সৃদ্বি করার আছদশ দ্বদছয়দ্বেছলন তখন তারা পদ্বশ্চমদ্বদছক তপসযা করার 
উছেছশয গমন কছরদ্বেছলন। দ্বপতা িারা দ্বনয়দ্বেত হছয়ই পুছত্ররা উগ্র তপসযায় মি হছয়দ্বেল। 
দ্বকন্তু নারছদর উপছদছশ দক্ষ পুত্ররা কতিেযচুযত হছয় হমাক্ষপছে চছল দ্বগছয়দ্বেল। দক্ষ তাছদর 
জনয হশাক করায় ব্রহ্মা তার কাছে এছস সান্ত্বনা দ্বদছয়দ্বেছলন। অদ্বসক্নীর গছভি দক্ষ পুনরায় 
একহাজার পুত্র সৃদ্বি কছরদ্বেল। তাছদর নাম শেলাশ্ব হরছখদ্বেল। দক্ষপুত্ররা যখন দ্বপতার 
আছদছশ তপসযায় মি হছত দ্বগছয়দ্বেছলন তখন নারদ পুনরায় কটু োকয িারা শেলাশ্বগণছক 
ভ্রি কছর দ্বদছয়দ্বেছলন। পুত্রছদর কতিেয ভ্রিতার কো শুছন নারছদর ওপর অতযন্ত রুি 
হছয়দ্বেছলন দক্ষ এেং নারদছক অদ্বভশাপ দ্বদছয়দ্বেছলন, নারদ দ্বত্রভুেছন ঘুছর হেডাছে দ্বকন্তু 
হকাোও তার িান হছে না। হদেদ্বষি নারদ এই অদ্বভশাপ ‘তোস্তু’ েছল গ্রহণ কছরদ্বেছলন।  

৬. দক্ষ প্রজাপদ্বতর ষাট কন্যার েংশ েণিন -- দছক্ষর পত্নী অদ্বসক্নীর গছভি ষাটদ্বট 
কনযার জন্ম হছয়দ্বেল। ষাটদ্বট হমছয়র মছধ্য দশদ্বট ধ্মিছক, সাতাশদ্বট হমছয় চন্দ্রছক, হতছরাদ্বট 
হমছয় কশযপছক, দুদ্বট হমছয় ভূতছক, দুদ্বট অদ্বঙ্গরা, দুদ্বট কশাশ্বছক এেং হশষ চারদ্বট হমছয়ছক 
তাক্ষিয নাছম কশযছপর সছঙ্গ দ্বেোহ দ্বদছয়দ্বেছলন। এছদর সন্তানাদ্বদর িারাই দ্বত্রভুেন পদ্বরপূণি 
হছয়দ্বেল।  

ধ্ছমির দশদ্বট পত্নীর মছধ্য ভানুর পুত্র হদে ঋষভ এেং তার পুত্র ইন্দ্রছসন। লম্বার 
পুত্র দ্বেল দ্বেছদযাত এেং দ্বেছদযাছতর পুত্র হমঘসকল। ককুছভর পুত্র দ্বেল সঙ্কট, সঙ্কছটর 
পুত্র কীকট এেং কীকছটর হেছকই দুগিাদ্বভমানী হদেগণ জছন্মদ্বেছলন। ধ্ছমির পত্নী জাদ্বমর 
পুছত্রর নাম স্বগি এেং তার পুত্র নন্দী। তার দ্বেশ্বা নাছম পত্নীর গছভি দ্বেশ্বছদেগণ পুছত্ররা 
জছন্মদ্বেল। সাধ্যা নাছম পত্নীর গছভি সাধ্যাগণ জছন্মদ্বেল। মরুেতীর গছভি দুই পুত্র মরুোন 
ও জয়ন্ত জছন্মদ্বেল। সংকল্পার গছভি সংকল্প জছন্মদ্বেল এেং সংকছল্পর পুত্র দ্বেল কাম। 
েসুর গছভি আট পুত্র জছন্মদ্বেল। মুহূতিার গছভি মুহূছতির অদ্বভমানী হদেগণ জছন্মদ্বেল।  

ভূছতর পত্নী দক্ষনদ্বন্দনী হকাদ্বট হকাদ্বট রুেগণ সৃদ্বি কছরদ্বেল। অদ্বঙ্গরা প্রজাপদ্বতর 
প্রেম পত্নী দ্বপতৃগণছক এেং দ্বিতীয় পত্নী অেেিা অদ্বঙ্গরস নামক মেব্হক উৎপন্ন কছরদ্বেল। 
সাতাশদ্বট নক্ষত্রাদ্বভমাদ্বননী হদেীগণ হছলন চছন্দ্রর পত্নী। দক্ষ চন্দ্রছক সকল পত্নীর প্রদ্বত 
সমান োকছত েছলদ্বেছলন দ্বকন্তু চন্দ্র হরাদ্বহণীর প্রদ্বত আকৃি হছয়দ্বেল। চছন্দ্রর পত্নীছদর 
গছভি হকাছনা সন্তান উৎপন্ন হয়দ্বন। কশযছপর হতছরাদ্বট পত্নীর মছধ্য দ্বতদ্বমর পুত্র দ্বেল সকল 
জনাচর প্রাণী এেং সরমার সন্তান দ্বেল েযাঘ্রাদ্বদ সকল দ্বহংস্র প্রাণী, সুরভীর সন্তান দ্বেল 



 

গরু, মদ্বহষ প্রভৃদ্বত এেং তাম্রার সন্তান দ্বেল হশযন ও গৃধ্র প্রভৃদ্বত। হিাধ্েশার গছভি সাপ, 
দ্বেো প্রভৃদ্বত দ্বেষধ্র প্রাণী এেং মুদ্বনর গছভি অপ্সরাগণ জছন্মদ্বেল। ইলার গছভি সমস্ত েৃক্ষ, 
লতা প্রভৃদ্বত এেং সুরমার গছভি যাতুধ্ান েৃছন্দর জন্ম হছয়দ্বেল। অদ্বরিার গছভি গন্ধেিগছণর 
এেং কাষ্ঠার গছভি একখুরদ্বেদ্বশি জন্তুগছণর জন্ম হছয়দ্বেল। দনুর গছভি একষদ্বিদ্বট পুছত্রর 
জন্ম হছয়দ্বেল। অদ্বদদ্বতর গছভি িাদশ পুছত্রর জন্ম হছয়দ্বেল। অদ্বদদ্বতর িাদশ পুছত্রর মছধ্য 
েিার পত্নী দ্বেল বদতযগছণর কদ্বনষ্ঠা ভিী কুমারী রচনা। রচনার গছভি সদ্বন্নছেশ ও দ্বেশ্বরূপ 
নাছম পুছত্রর জন্ম হছয়দ্বেল।  

৭. েৃহস্পদ্বতর হদে হপৌছরাদ্বহতয তযাগ ও দ্বেশ্বরূছপর হপৌছরাদ্বহতয েরণ -- ইন্দ্র 
দ্বত্রছলাছকর আদ্বধ্পতয লাভ কছর ভীষণ মদমত্ত হছয় উছিদ্বেল। গদ্বেিত ইন্দ্র ধ্মিমযিাদা, 
সদাচারমযিাদা লঙ্ঘন করছত শুরু কছরদ্বেল। একদ্বদন ইন্দ্র সভামছধ্য উচ্চ দ্বসংহাসছন 
েছসদ্বেছলন। এমন সময় সকল হদেগছণর পরম আচাযি েৃহস্পদ্বত সভামছধ্য উপদ্বিত 
হছয়দ্বেল। ইন্দ্র গুরুছক হকাছনা রকম অভযেিনা কছরনদ্বন েরং অেজ্ঞা প্রদশিন কছরদ্বেছলন। 
ভগোন েৃহস্পদ্বত হসই সভাগৃহ হেছক হেদ্বরছয় হযাগ েছল অদৃশয হছয় দ্বগছয়দ্বেছলন। 
েৃহস্পদ্বত ইছন্দ্রর িারা অপমাদ্বনত হছয় যখন হদেতাছদর পদ্বরতযাগ করছলন, তখন 
দ্বেশ্বরূপছকই হপৌছরাদ্বহমতয হদেতারা েরণ কছরদ্বেছলন।  

৮. নারায়ণ কেছচর উপছদশ এেং ইছন্দ্রর দানে দ্বেজয় -- দ্বেশ্বরূপ হদেরাজ 
ইন্দ্রছক নারায়ণ কেছচর উপছদশ দ্বদছয়দ্বেছলন। নারায়ণ কেচ িারা ইন্দ্রছক সুরদ্বক্ষত কছর 
হনওয়ার কো দ্বেশ্বরূপ েছলদ্বেল। এই নারায়ণ কেছচর িারাই হয ইন্দ্র সকল অসুরছদর 
পরাদ্বজত করছত পারছে দ্বেশ্বরূপ তা জাদ্বনছয়দ্বেল। এই দ্বেশ্বরূপ জানায়, এই নারায়ণ কেচ 
দ্বযদ্বন ধ্ারণ কছরন দ্বতদ্বন যার দ্বদছক দৃদ্বিপাত কছরন অেো চরণ িারা যাছক স্পশি কছরন, 
হসই েযদ্বক্ত তৎক্ষণাৎ ভয়মুক্ত হছয় যায় এেং হয এই দ্বেদযা ধ্ারণ কছর তার হকাছনা দ্বকেুর 
ভীদ্বত হয় না। ইন্দ্র দ্বেশ্বরূছপর কাে হেছক এই বেষ্ণেী দ্বেদযা দ্বশছখ দ্বনছয় যুছদ্ধ অসুরছদর 
পরাদ্বজত কছরদ্বেল এেং দ্বত্রভুেছন সম্পদ উপছভাগ কছরদ্বেল।  

৯. েৃত্রাসুছরর উৎপদ্বত্ত, দ্বেশ্বরূপ েধ্, েৃত্রাসুছরর কাছে হদেতাছদর পরাজয় এেং 
ভগোছনর হপ্ররণায় হদেতাছদর দধ্ীদ্বচ মুদ্বনর দ্বনকছট গমন -- হদে পুছরাদ্বহত দ্বেশ্বরূছপর 
মস্তক দ্বেল দ্বতনদ্বট। দ্বতদ্বন হদেতাছদর আহুদ্বত প্রদান করার সময় হগাপছন অসুরছদরও 
আহুদ্বত প্রদান করছতন। কারণ তার মাতা দ্বেছলন অসুর েংশজাত। ইন্দ্র ভয় হপছয়দ্বেছলন 
হয যজ্ঞভাগ অসুররা এইভাছে হপছল তাছদর েল আছরা েৃদ্বদ্ধ পাছে, হসই জনয দ্বতদ্বন 
হিাধ্েছশ দ্বেশ্বরূছপর দ্বতনদ্বট মস্তকই হকছট হেছলদ্বেছলন। দ্বেশ্বরূছপর মৃতুয হছল তার দ্বপতা 



 

েিা ইন্দ্র শত্রু উৎপন্ন করার জনয অদ্বিছত আহুদ্বত প্রদান কছরদ্বেল। যজ্ঞ হশছষ হয পাদ্বপষ্ঠ 
ও িূর পুরুছষর উৎপদ্বত্ত হছয়দ্বেল তার নাম হল েৃত্রাসুর।   

েৃত্রাসুর হদেতাছদর সকল অস্ত্রশস্ত্র গ্রাস কছর, দ্বত্রভুেনছক গ্রাস করছত যখন উদযত 
হছয়দ্বেল তখন হদেতারা শ্রীহদ্বরর স্তুদ্বত কছরদ্বেছলন। হদেতাছদর স্তুদ্বতছত সন্তুি হছয় শ্রীহদ্বর 
েৃত্রাসুরছক সংহাছরর পে েছল দ্বদছয়দ্বেছলন। শ্রীহদ্বর েছলদ্বেছলন, হদেতারা হযন দধ্ীদ্বচ 
মুদ্বনর কাছে দ্বগছয় উপাসনা, ব্রত ও তপসযায় লব্ধ সুদৃঢ় হদহ প্রােিনা কছর। দধ্ীদ্বচ মুদ্বন 
ব্রহ্মদ্বেদযা লাভ কছরদ্বেছলন এেং এই ব্রহ্মদ্বেদযা নারায়ণ কেচ দ্বহছসছে দ্বতদ্বন েিাছক 
দ্বদছয়দ্বেছলন। েিা তার পুত্র দ্বেশ্বরূপছক দ্বদছয়দ্বেছলন। শ্রীহদ্বরর হপ্ররণায় সকল হদেতারা 
দধ্ীদ্বচ মুদ্বনর আশ্রছম গমন কছরদ্বেছলন।  

১০. দধ্ীদ্বচ মুদ্বনর অদ্বি িারা হদেতাছদর েজ্র দ্বনমিাণ ও ইন্দ্র-েৃত্রাসুর যুদ্ধ -- 
হদেতারা দধ্ীদ্বচ মুদ্বনর কাছে দ্বগছয় শ্রীদ্বেষু্ণর দ্বনছদিদ্বশত েস্তু প্রােিনা কছরদ্বেছলন। দধ্ীদ্বচ 
মুদ্বন হদেতাছদর প্রােিনা শুছন আনদ্বন্দত হছয়দ্বেছলন। দধ্ীদ্বচ মুদ্বনর অদ্বি িারা েজ্র বতদ্বর 
কছর দ্বেশ্বকমিা হসই অস্ত্র ইন্দ্রছক অপিণ কছরদ্বেছলন। ইন্দ্র হসই েজ্র হাছত দ্বনছয় ঐরােছত 
আছরাহন কছর যুছদ্ধর জনয প্রস্তুত হছয়দ্বেছলন। দ্বত্রছলাছকর হষি উৎপাদনকারী েৃত্রাসুছরর 
সাছে হদেরাজ ইন্দ্র এই েছজ্রর িারা যুছদ্ধ রত হছয়দ্বেছলন। এই েছজ্রর িারা ইন্দ্র অসুরছদর 
সহস্রধ্া অস্ত্রশস্ত্র দ্বেন্নদ্বভন্ন কছরদ্বেল।  

১১. েৃত্রাসুছরর েীরোণী ও ভগেৎপ্রাদ্বপ্ত -- েৃত্রাসুর সমু্মছখ মৃতুয হদছখ ইন্দ্রছক 
েছলদ্বেল, ভগোন দ্বেষু্ণ হযছহতু তাছক েধ্ করার জনয ইন্দ্রছক আছদশ দ্বদছয়ছেন সুতরাং 
ইন্দ্র যাছত তাছক েজ্র িারা েধ্ কছর। কারণ ভগোন শ্রী হদ্বর হয পছক্ষ োছকন হস পছক্ষ 
দ্বেজয়, সম্পদ ও হশৌযিেীযিাদ্বদগুণ সমস্ত দ্বকেুই অেিান কছর। ইছন্দ্রর েছজ্রর প্রহার 
েৃত্রাসুরছক নয়, তার দ্বেষয় হভাগরূপ সংসার েন্ধন দ্বেন্ন কছর হদছে এেং হস হদহতযাগ 
কছর হযাগীজনদ্বচত গদ্বতলাভ করছে। ভগোন দ্বেষু্ণছক েৃত্রাসুর প্রতযক্ষভাছে অনুভে কছর 
প্রােিনা কছরদ্বেল হয, তার প্রদ্বত ভগোন দ্বেষু্ণ হযন এমন কৃপা কছর, হদহান্তছর হস হযন 
শ্রী হদ্বরর চরণাদ্বশ্রত অননয ভক্তছদর হসেক হছয় জন্মলাভ করছত পাছর।  

১২. ইছন্দ্রর েৃত্রেধ্ -- রণছক্ষছত্র প্রাণ তযাগ করাছক েৃত্রাসুর শ্লাঘনীয় মছন 
কছরদ্বেল। কারণ ইন্দ্রছক যুছদ্ধ পরাদ্বজত করছল স্বগিপ্রাদ্বপ্ত হছে, দ্বকন্তু তার কাছে অছনক 
হেদ্বশ কাময দ্বেল ভগেৎপ্রাদ্বপ্ত। তাই যুদ্ধচলাকালীন ইছন্দ্রর হাত হেছক েজ্র পছড হগছল 



 

েৃত্রাসুর তা ইন্দ্রছক তুছল দ্বদছত েছলদ্বেল। ইন্দ্র েজ্র তুছল দ্বনছয় েৃত্রাসুছরর কুদ্বক্ষ দ্বেদীণি 
কছরদ্বেল। দ্বতদ্বন এই েছজ্রর িারা েৃত্রাসুছরর মস্তক েলপূেিক হেদন কছরদ্বেছলন। েৃত্রাসুছরর 
শরীর হেছক এই সময় আত্মছজযাদ্বত দ্বেদ্বনগিত হছয় ইন্দ্রাদ্বদ সকল হদেতাছদর সামছনই 
সেিছলাকাতীত শ্রী হদ্বরর স্বরূছপ লীন হছয়দ্বেল।  

১৩. ইছন্দ্রর অশ্বছমধ্ যজ্ঞ সাধ্ন -- ঋদ্বষছদর িারা উৎসাদ্বহত হছয় হদেরাজ ইন্দ্র 
েৃত্রাসুরছক েধ্ করায় ব্রহ্মহতযা পাপ মূদ্বতিমতী হছয় ইন্দ্রছক আিমণ কছরদ্বেল। েলস্বরূপ 
ইন্দ্রছক সন্তাপ এেং অশাদ্বন্ত সহয করছত হছয়দ্বেল। ব্রহ্মহতযা পাছপ ভীত ইন্দ্র মানস 
সছরােছরর জছলর মছধ্য প্রায় একহাজার েের লুদ্বকছয় দ্বেল এেং ব্রহ্মহতযা পাপ হেছক 
দ্বনষৃ্কদ্বতর উপায় দ্বচন্তা কছরদ্বেল। হদেরাজ ইন্দ্র সছরােছর পদ্মনাল তন্তুর মছধ্য যতদ্বদন োস 
কছরদ্বেল ততদ্বদন রাজা নহুষ স্বগিরাজয শাসন কছরদ্বেল। সতযপালক ভগোন দ্বেষু্ণর ধ্যান 
করায় ইন্দ্র পাপক্ষয় কমর ব্রাহ্মণগছণর আহ্বাছন পুনরায় স্বছগি দ্বেছর দ্বগছয়দ্বেল। ইন্দ্র স্বছগি 
দ্বেছর এছল ব্রহ্মদ্বষিগণ ইন্দ্রছক দ্বদছয় শ্রীদ্বেষু্ণর আরাধ্নার জনয অশ্বছমধ্ যজ্ঞ অনুষ্ঠান 
কদ্বরছয়দ্বেল। অশ্বছমধ্ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করায় ইছন্দ্রর েৃত্রাসুর েছধ্র গুরুতর পাপ সমূ্পণিরূছপ 
ভস্মীভূত হছয়দ্বেল।  

১৪. দ্বচত্রছকতুর হশাক -- পুরাকাছল শূরছসন হদছশ সম্রাট দ্বচত্রছকতু নাছম এক 
রাজা রাজে করছতন। হসই দ্বচত্রছকতুর এক হকাদ্বট মদ্বহষী দ্বেছলন, দ্বকন্তু তারা সকছলই 
দ্বনঃসন্তান দ্বেছলন। অদ্বভশাপ ও ের প্রদাছন সমেি ভগোন অদ্বঙ্গরা একদ্বদন সেিছলাক ভ্রমণ 
করছত করছত দ্বচত্রছকতুর কাছে উপদ্বিত হছয়দ্বেল। দ্বচত্রছকতুর পুত্র সন্তান না োকায় হস 
হয মনঃকছি দ্বদন কাটাছতন তা অদ্বঙ্গরা জানছতন। দ্বচত্রছকতুর মনঃকি শুছন অদ্বঙ্গরা 
েিাছদেতার জনয চরু পাক কছর আহুদ্বত প্রদান কছরদ্বেল। দ্বচত্রছকতুর পত্নীছদর মছধ্য 
দ্বযদ্বন সেিাছপক্ষা হজযষ্ঠা ও হশ্রষ্ঠা দ্বেছলন হসই পত্নী কৃতদুযদ্বতছক যজ্ঞােদ্বশি চরু অদ্বঙ্গরা 
প্রসাদ রূছপ প্রদান কছরদ্বেল। উপযুক্ত সমছয় কৃতদুযদ্বতর একদ্বট সুন্দর পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ 
কছরদ্বেল। দ্বশশুপুছত্রর জছন্মর আনছন্দ দ্বচত্রছকতুর হপ্রম কৃতদুযদ্বতর প্রদ্বত গভীর হছয়দ্বেল 
এেং অনযানয পত্নীছদর প্রদ্বত হসইরূপ উছপদ্বক্ষত হছয়দ্বেল। পুত্রহীনা পত্নীরা ঈষিা েশীভূত 
হছয় অসদ্বহষু্ণ েশত দ্বশশুপুত্রছক দ্বেষ প্রদান কমরদ্বেছলন। দ্বেষপান করায় দ্বচত্রছকতুর পুছত্রর 
মৃতুয হছয়দ্বেল। দ্বশশুপুছত্রর মৃতুযছত কৃতদুযদ্বত গভীর হশাছক মূদ্বেিত হছয় মাদ্বটছত লুদ্বটছয় 
পছডদ্বেছলন। দ্বচত্রছকতু যখন পুছত্রর মৃতুয সংোদ পায় তখন তীব্র হস্নহেছশ হশাকাছেছগ 



 

তারও দৃদ্বি আরুদ্ধ হছয়দ্বেল। দ্বচত্রছকতু যখন হদছখদ্বেল হয, তার পত্নী পুত্রছশাছক দ্বেলাপ 
করছেন তখন দ্বতদ্বনও অতযন্ত হশাকসন্তপ্ত আতিস্বছর হরাদন কছরদ্বেছলন।  

১৫. দ্বচত্রছকতুছক হদেদ্বষি নারদ ও মহদ্বষি অদ্বঙ্গরার উপছদশ -- দ্বচত্রছকতু যখন 
পুত্রছশাছক বচতনযহীন হছয় পছডদ্বেল তখন হদেদ্বষি নারদ ও মহদ্বষি অদ্বঙ্গরা তাছক সান্ত্বনা 
হদওয়ার জনয উপদ্বিত হছয়দ্বেল। তারা দুজছন দ্বেদ্বেধ্ যুদ্বক্ত িারা চন্দ্রছকতুছক প্রছোধ্ প্রদান 
কছরদ্বেছলন। তারা চন্দ্রছকতুছক েছলদ্বেছলন, যার জনয চন্দ্রছকতু কাতর হছয় হশাক করছে 
হসই োলক হসই জছন্ম ো পূেিজছন্ম চন্দ্রছকতুর হকউই দ্বেল না। হযমন একদ্বট েীজ হেছক 
অনয একদ্বট েীছজর উৎপদ্বত্ত হয়, হসইরকমই দ্বপতার হদহ দ্বদছয় মাছয়র শরীর হেছক পুছত্রর 
সৃদ্বি হছয় োছক। শরীর অসতয হওয়ার েছল তার দ্বভন্ন দ্বভন্ন অদ্বভমানীও অসতয হছয় 
োছক। সতয হল একমাত্র পরমাত্মা। অদ্বঙ্গরা ঋদ্বষ ও নারছদর োছকয দ্বচত্রছকতুর প্রছোদ 
জছন্মদ্বেল। এরপর অদ্বঙ্গরা ঋদ্বষ দ্বচত্রছকতুছক পরম জ্ঞান প্রদান কছরদ্বেল। হদেদ্বষি নারদ 
দ্বচত্রছকতুছক একাগ্রদ্বচছত্ত তার কাে হেছক মছোপদ্বনষদ গ্রহণ করার কো েছলদ্বেছলন। 
হদেদ্বষি নারদ দ্বচত্রছকতুছক আশ্বস্ত কছরদ্বেল হয, এই মে ধ্ারণ করছল দ্বচত্রছকতু অদ্বতশীঘ্রই 
ভগোন সংকষিছণর দশিন লাভ করছে।  

১৬. দ্বচত্রছকতুর বেরাগয ও নারদ কতৃিক তাছক সঙ্কষিণ মেদান -- রাজা দ্বচত্রছকতু 
ঘর-সংসার তযাগ কছর নারছদর শরণাগত হওয়ায় নারদ প্রীত হছয় দ্বচত্রছকতুছক 
মছোপছদশ দান কছরদ্বেছলন। মে উপছদশ দান কছর হদেদ্বষি নারদ এেং অদ্বঙ্গরা ব্রহ্মছলাছক 
প্রিান কছরদ্বেছলন। রাজা দ্বচত্রছকতু নারছদর দ্বনছদিশ অনুযায়ী সাতদ্বদন ধ্ছর শুধু্ জল পান 
কছর একাগ্রদ্বচছত্ত হদেদ্বষি নারছদর িারা উপদ্বদি দ্বেদযা যোরূছপ ধ্ারণ কছরদ্বেছলন এেং 
সপ্তরাছত্রর অেসাছন দ্বচত্রছকতু অপ্রদ্বতহত ভাছে দ্বেদযাধ্র অদ্বধ্পতযরূপ েল লাভ 
কছরদ্বেছলন। এরপর দ্বকেুদ্বদছনর মছধ্য দ্বচত্রছকতু মে প্রভাছের িারা আছরা উেীপ্ত হছয় 
মঙ্গলময় গদ্বত লাভ কছর সঙ্কষিছণর চরমসমীছপ উপদ্বিত হছয়দ্বেল। সঙ্কষিনছদছের দশিন 
মাছত্রই দ্বচত্রছকতুর সমস্ত পাপ নি হছয় দ্বগছয়দ্বেল। এরপর দ্বচত্রছকতু সঙ্কষিণছদছের স্তুদ্বত 
েন্দনা কছরদ্বেল। সঙ্কষিণছদছের দশিনলাছভর প্রভাছে দ্বচত্রছকতু সমযক প্রকাছর দ্বসদ্বদ্ধলাভ 
কছরদ্বেল। সঙ্কষিণছদে দ্বচত্রছকতুছক েছলদ্বেল, যদ্বদ দ্বচত্রছকতু তার উপছদশ অেদ্বহত দ্বচছত্ত 
শ্রদ্ধা সহকাছর স্মরছণ রাছখ তাহছল জ্ঞান-দ্বেজ্ঞান সম্পন্ন হছয় অদ্বচছরই দ্বসদ্বদ্ধলাভ করছে।  



 

১৭. দ্বচত্রছকতুছক পােিতী হদেীর শাপ প্রদান -- একদ্বদন দ্বেষু্ণ প্রদত্ত দ্বেমাছন 
আছরাহী হছয় ভ্রমণ করছত করছত দ্বচত্রছকতু হদখছত হপছলন হয, ঋদ্বষগছণর সভায় মহাছদে 
হদেী পােিতীছক হকাছল েদ্বসছয় একহাছত তাছক আদ্বলঙ্গনােদ্ধ অেিায় আসীন হছয় 
রছয়ছেন। এই দৃশয হদছখ দ্বচত্রছকতু পােিতীছক শুদ্বনছয় শুদ্বনছয় উচ্চহাসয কছর উপহাস োকয 
েছলদ্বেছলন। দ্বচত্রছকতু েছলদ্বেছলন, সাধ্ারণ মানুষও হযখাছন দ্বনজিছনই স্ত্রীর সাছে অেিান 
কছর, হসখাছন জগছতর উপছদিা এেং হলাকসমূছহর গুরু, হদদ্বহগছণর মছধ্য হশ্রষ্ঠ হছয়ও 
সভার মছধ্য স্ত্রীছক হকাছল দ্বনছয় েছস রছয়ছেন।  

হদেী পােিতী দ্বচত্রছকতু এই ধৃ্িতা হদছখ হিাধ্ভছর তাছক অদ্বভশাপ দ্বদছয় েছলদ্বেল, 
সাধু্গণ পদ্বরছসদ্বেত শ্রীহদ্বরর চরণ কমল তার হযাগয িান নয়। তাই দ্বচত্রছকতু পাপ অসুর 
হযাদ্বনছত গমন করছে। দ্বচত্রছকতু অদ্বভশাপ হেছক মুদ্বক্ত পাওয়ার প্রসন্নতা সম্পাদনা না 
কছর েরং হসই অদ্বভশাপ অঞ্জদ্বল হপছত গ্রহণ কছরদ্বেছলন। এই হদছখ পােিতী দ্বেদ্বস্মত 
হছয়দ্বেছলন। পরেতিীছত মহাছদে পােিতীছক েছলদ্বেল, দ্বচত্রছকতু ভগোন শ্রীহদ্বরর দ্বপ্রয় ভক্ত, 
দ্বতদ্বন শান্ত ও সমদশিী এেং মহাছদে স্বয়ং শ্রীহদ্বরর দ্বপ্রয় ভক্ত। তাই ভগোছনর দ্বপ্রয় ভছক্তর 
সম্বছন্ধ দ্বকেুছতই দ্বেদ্বস্মত হওয়া উদ্বচত নয়। মহাছদছের এইরূপ োকয শুছন পােিতী হদেীর 
দ্বচত্তেৃদ্বত্ত শান্ত হছয়দ্বেল এেং তার দ্বেস্ময় ভাে হকছট দ্বগছয়দ্বেল।  

ভগোন শ্রীহদ্বরর পরমভক্ত দ্বচত্রছকতুও প্রবতশাপ দ্বদছত সমেি দ্বেছলন, দ্বকন্তু দ্বতদ্বন 
তা না কছর পােিতীর অদ্বভশাপ মাো হপছত গ্রহণ কছরদ্বেছলন। সাধু্ পুরুষছদর লক্ষণই 
এইরূপ। এই দ্বচত্রছকতুই দানে হযাদ্বন আশ্রয় কছর েিার যজ্ঞীয় দদ্বক্ষণাদ্বি হেছক েৃত্রাসুর 
নাছম জন্মগ্রহণ কছরদ্বেছলন।  

১৮. অদ্বদদ্বত ও দ্বদদ্বতর সন্তানগছণর এেং মরুৎগছণর উৎপদ্বত্ত েণিনা -- কশযছপর 
দ্বিতীয় পত্নী দ্বদদ্বতর গছভি দ্বহরণযকদ্বশপু ও দ্বহরণযাক্ষ নাছম দুই পুত্র জছন্মদ্বেল। দ্বহরণযকদ্বশপুর 
পত্নী কয়াধূ্র চারদ্বট পুত্র যোিছম— সংহ্লাদ, অনুহ্লাদ, হ্লাদ ও প্রহ্লাদ এেং একদ্বট কনযা 
দ্বসংদ্বহকা জন্মগ্রহণ কছরদ্বেল। সংহ্লাছদর পত্নী কৃদ্বতর গছভি পঞ্চজন নাছম পুত্র জন্মগ্রহণ 
কছরদ্বেল। হ্লাছদর পত্নী ধ্দ্বমদ্বনর োতাদ্বপ ও ইল্বল নাছম দুই পুত্র জন্মগ্রহণ কছরদ্বেল। 
অনুহ্লাছদর পত্নী সূম্মবার গছভি োল্কল ও মদ্বহষাসুর জন্মগ্রহণ কছরদ্বেল। প্রহ্লাছদর পুত্র 
দ্বেছরাচন। দ্বেছরাচছনর পত্নী হদেীর গছভি বদতযরাজ েদ্বল জন্মগ্রহণ কছরদ্বেল। েদ্বলর পত্নী 
অশনার গছভি োণ ইতযাদ্বদ একশত পুত্র জন্মগ্রহণ কছরদ্বেল। েদ্বল পুত্র োণাসুর বদতযকুছলর 



 

মছধ্য মহাছদছের আরাধ্না কছর প্রাধ্ানয দ্বেস্তার কছরদ্বেল। দ্বদদ্বতর দ্বহরণযকদ্বশপু ও দ্বহরণযাক্ষ 
োডা আরও উনপঞ্চাশদ্বট পুত্র দ্বেল। তাছদর েলা হত মরুৎগণ এেং এরা সকছলই দ্বেছলন 
দ্বনঃসন্তান। মরুৎগণদক সমান হদেে হদেরাজ ইন্দ্র প্রদান কছরদ্বেছলন।  

১৯. পুংসেন ব্রছতর কো -- পুংসেন ব্রত হল সেিকামপ্রদ। অগ্রহায়ণ মাছসর শুক্ল 
প্রদ্বতপাদ দ্বতদ্বেছত স্বামীর অনুমদ্বত দ্বনছয় স্ত্রী এই ব্রত আরম্ভ কছর। প্রাতঃকাছল স্নান ও 
শুদ্বচ হছয় স্ত্রীগণ ব্রাহ্মণগছণর অনুমদ্বত দ্বনছয় মরুৎগছণর জন্মেৃত্তান্ত শ্রেণ করছে। এরপর 
শুক্লেণি পদ্বরছধ্য় ও উত্তরীয় েস্ত্র ধ্ারণ করছে এেং হকাছনা দ্বকেু হভাজছনর আছগ প্রেছমই 
ভগোন লক্ষ্মী-নারায়ছণর পূজা করছে। এইভাছে লক্ষ্মীর সাছে লক্ষ্মীপদ্বত নারায়ছণর স্তে 
করার পর স্ত্রীগণ তামূ্বল ও পুষ্পাঞ্জলী িারা অচিনা করছে। ভগোছনর পূজা সমাপ্ত কছর 
স্ত্রীগণ দ্বনছজর পদ্বতছক পরছমশ্বর েুদ্বদ্ধছত পরমভদ্বক্ত ভছর তার দ্বপ্রয় েস্তুসমূহ দ্বদছয় হসো 
করছে। পদ্বত-পত্নীর মছধ্য হকউ যদ্বদ একজন এই পুংসেন ব্রত কছরন তাহছল উভছয়রই 
েল লাভ হয়। ইহছলাছক যদ্বদ পুরুষ এই পুংসেন ব্রত দ্বেদ্বধ্মছতা অনুষ্ঠান কছর তাহছল 
অদ্বভলাদ্বষত েল লাভ করছত পারছে। আর যদ্বদ স্ত্রীছলাক পুংসেন ব্রত কছর তাহছল 
হসৌভাগয, সম্পদ, সন্তান, যশ ও উত্তম োসিান লাভ করছে এেং স্বামীর দ্বচরায়ু হয়। 
কুমারী কনযা যদ্বদ এই ব্রত পালন কছর তাহছল সেিসুলক্ষণ সম্পন্ন পদ্বত লাভ করছত 
পাছর। আর যদ্বদ অধ্ীরা নারী এই ব্রত পালন কছর তাহছল পাপক্ষয়াপূেিক বেকুণ্ঠছলাক 
লাভ করছত পারছে।  

 ভাগব্দতর সপ্তম স্কদি ১৫বি অযযায় আদে। এই পদন্দরাবি অযযাদয় মে কাবিবন্ 
রদয়দে তা মেদন্ মন্ওয়া োক ।  

১. যুদ্বধ্দ্বষ্ঠর ও নারছদর কছোপকেন এেং জয়-দ্বেজছয়র উপাখযান -- রাজসূয় যছজ্ঞ 
হচদ্বদরাজ দ্বশশুপাল সকছলর সমু্মছখ ভগোন শ্রীকৃছষ্ণর মছধ্য দ্বমদ্বলছয় দ্বগছয়দ্বেছলন। হসই 
যছজ্ঞ নারদ মুদ্বনও উপদ্বিত দ্বেছলন। দ্বকন্তু ভগোছনর প্রদ্বত দ্বেছিষ ভাে সম্পন্ন হওয়া 
সছত্ত্বও দ্বশশুপাল এই গদ্বতপ্রাপ্ত হওয়ায় যুদ্বধ্দ্বষ্ঠর আশ্চযি হছয়দ্বেল। যুদ্বধ্দ্বষ্ঠছরর দ্বজজ্ঞাসায় 
হদেদ্বষি নারদ েছলদ্বেল, শত্রুতা কছরই হহাক ো শত্রুতাহীন ভদ্বক্ত ভাছেই হহাক, হস্নহ ো 
ভয় দ্বকংো কামনা হেছক হযভাছেই হহাক মন ভগোছন পদ্বরপূণিভাছে দ্বনদ্বেি োকা চাই। 
কারণ ভগোছনর সমু্মছখ এইসকল ভাছের হকাছনা হভদ হনই। তাোডা দ্বশশুপাল ও দন্তেি 
ভগোন শ্রীহদ্বরর প্রধ্ান পাষিদ দ্বেছলন। ব্রহ্মার মানসপুত্র সনকাদ্বদ ঋদ্বষগণ দ্বত্রছলাক ভ্রমণ 



 

কছর বেকুণ্ঠছলাছক এছস হপৌঁেছল িারপালরা তাাঁছদর োলক মছন কছর দ্বভতছর প্রছেশ 
করছত হদয়দ্বন। সনকাদ্বদ ঋদ্বষগণ এছত িুদ্ধ হছয় িারপালছদর অসুর হযাদ্বনছত জন্ম 
হনওয়ার অদ্বভশাপ দ্বদছয়দ্বেল। দুই িারপালরক্ষণ জয়-দ্বেজয়ই দ্বশশুপাল এেং দন্তেি রূছপ 
জন্ম দ্বনছয়দ্বেল। ভগোন শ্রী নারায়ছণর চি স্পশি পাওয়ামাত্র তারা পাপমুক্ত হছয়দ্বেল এেং 
সনকাদ্বদ ঋদ্বষগছণর শাপ হেছকও মুক্ত হছয়দ্বেল।  

২. দ্বহরণযাক্ষ েছধ্র পর দ্বহরণযকদ্বশপু কতৃিক মাতা ও ভ্রাতুষু্পত্রছদর সান্ত্বনাদান -- 
শ্রীদ্বেষু্ণ েরাহেতার রূপ ধ্ারণ কছর দ্বহরণযাক্ষছক েধ্ কছরদ্বেল। দ্বহরণযকদ্বশপু ভাইছয়র 
মৃতুযছত হশাছক হিাছধ্ উন্মত্ত প্রায় হছয়দ্বেল। হশাকাহত দ্বহরণযকদ্বশপু ভাইছয়র অছন্তযদ্বিদ্বিয়া 
সম্পন্ন হছল ভ্রাতুষু্পত্র শকুদ্বন, শশ্বর, ধৃ্ি, কালনাভ, েৃক, ভূত সন্তাপন, মহানাভ, হদ্বরস্মশ্রু 
এেং উৎছকাচছক সান্ত্বনা দ্বদছয়দ্বেল। মাতা রুষাভানুছক এেং গভিধ্াদ্বরনী দ্বদদ্বতছক 
দ্বহরণযকদ্বশপু মধু্র োছকয েুদ্বিছয় সান্ত্বনা দ্বদছয়দ্বেল। দ্বহরণযকদ্বশপুর জ্ঞানগভি কো শুছন 
দ্বদদ্বত পুত্রছশাক তযাগ কছর পরমতত্ত্ব স্বরূপ পরছমশ্বছর দ্বচত্ত দ্বনদ্বেি কছরদ্বেছলন।  

৩. দ্বহরণযকদ্বশপুর তপসযা ও েরলাভ -- দ্বহরণযকদ্বশপু অছজয়, োধ্িকযরদ্বহত, অমর 
এেং সংসাছর একচ্ছত্র সম্রাট হওয়ার জনয যাছত তার সামছন হকউ মাো তুছল দাাঁডাছত 
না পাছর— এর জনয মন্দার পেিছতর এক দ্বনভৃত গুহায় তপসযারত হছয়দ্বেছলন। ভগোন 
ব্রহ্মা তার তপসযায় প্রসন্ন হছয় তাছক দশিন দ্বদছয়দ্বেছলন এেং দ্বহরণযকদ্বশপুছক ইচ্ছামছতা 
ের প্রােিনা করছত েছলদ্বেল। দ্বহরণযকদ্বশপু ব্রহ্মার কাছে ের প্রােিনা কছর েছলদ্বেল— মানুষ 
ো পশু, প্রাণী ো অপ্রাণী, হদেতা ো বদতয অেো নাগাদ্বদ কাছরা িারাই হযন তার মৃতুয না 
হয়। োইছর, দ্বভতছর, দ্বদছন, দ্বকংো রাদ্বত্রছত ব্রহ্মার সৃি হকাছনা জীছের হাছত, অস্ত্র দ্বকংো 
শছস্ত্রর িারা, পৃদ্বেেী দ্বকংো আকাছশ হকাোও হযন তার মৃতুয না হয়। যুছদ্ধ হকউ হযন তার 
সামছন দাাঁডাছত না পাছর, হস হযন সমস্ত প্রাণীকুছলর একচ্ছত্র সম্রাট হছত পাছর। ইন্দ্রাদ্বদ 
সমস্ত হলাকপাছলর ওপর ব্রহ্মার মছতা তারও হযন প্রভাে থাদক। তপস্বী এেং হযাগীগছণর 
অক্ষয় ঐশ্বযি দ্বতদ্বনও হযন প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মা দ্বহরণযকদ্বশপুমক এই ের প্রদান কছরদ্বেছলন।  

৪. দ্বহরণযকদ্বশপুর অতযাচার এেং প্রহ্লাছদর গুছণর েণিনা -- দ্বহরণযকদ্বশপু একচ্ছত্র 
সম্রাট হছয় গদ্বেিত ভাছে ইন্দ্রপুরীছত দ্বেহার করছত শুরু কছরদ্বেল। হস অতযন্ত কছিার 
শাসক হওয়ায় হদেদানে সকছলই তার দ্বনতয চরণ েন্দনা করছত োধ্য হছয়দ্বেল। তার 
কছিার শাসছনর জনয হলাকপালগণ সহ সমস্ত হলাক ভীত ও অদ্বতষ্ঠ হছয় পছডদ্বেল। কাছরা 



 

কাছে আশ্রয় না হপছয় হদেতা-সকল শ্রীদ্বেষু্ণর শরণাপন্ন হছয়দ্বেল। ভগোন দ্বেষু্ণ তাছদর 
সান্ত্বনা দ্বদছয় েছলদ্বেল, দ্বহরণযকদ্বশপু যখন দ্বনজ পুত্র প্রহ্লাদছক বিংসা করছত শুরু করছে, 
পুছত্রর অদ্বনি করছত চাইছে, তখন শ্রীভগোন দ্বেষু্ণ তাছক অেশযই হতযা করছে। কারণ 
দ্বহরণযকদ্বশপুর পুত্র প্রহ্লাদ দ্বেল শ্রীদ্বেষু্ণর হসেক।  

দ্বহরণযকদ্বশপুর চার পুছত্রর মছধ্য সেি কদ্বনষ্ঠ পুত্র প্রহ্লাদ দ্বেছলন গুণেত্তায় হশ্রষ্ঠ। 
সাধু্গছণর প্রদ্বত প্রহ্লাদ ভীষণ হসোপরায়ণ দ্বেছলন। োলযকাছল হখলাধু্লা পদ্বরতযাগ কছর 
প্রহ্লাদ ভগোন দ্বেষু্ণর ধ্যামন্ তন্ময় হছয়দ্বেল। শ্রীকৃছষ্ণর অনুগ্রছহ তার হৃদয় এমনভাছে 
আচ্ছন্ন হছয়দ্বেল হয জাগদ্বতক হকাছনা হোধ্ই তার দ্বেল না। প্রহ্লাদ শ্রীদ্বেষু্ণর হপ্রদ্বমক ভক্ত, 
পরম ভাগযশালী এেং অতযন্ত মহাত্মা পুরুষ দ্বেছলন। এই সে কারছণর জনযই দ্বহরণযকদ্বশপু 
ধ্াদ্বমিক পুত্রছক অপরাধ্ী হঘাষণা কছর তার অদ্বনি করার হচিা কছরদ্বেল।  

৫. দ্বহরণযকদ্বশপুর প্রহ্লাদ েছধ্র প্রয়াস -- শ্রীদ্বেষু্ণর প্রশংসা পূণি োকয প্রহ্লাদ 
অদ্বেরত েলার জনয দ্বহরণযকদ্বশপু সছিাছধ্ তাছক দ্বতরস্কার করছতন। প্রহ্লাছদর মুছখ 
শত্রুপছক্ষর প্রশংসা দ্বহরণযকদ্বশপু দ্বকেুছতই সহয করছত পারছতন না। এইজনয দ্বহরণযকদ্বশপু 
প্রহ্লাদছক নানা ভাছে হতযা করার প্রয়াস কছরদ্বেল। দ্বহরণযকদ্বশপুর আছদছশ বদতযরা েল্লম 
দ্বদছয় প্রহ্লাদছক আঘাত করছত শুরু কছরদ্বেল। দ্বকন্তু প্রহ্লাদ শ্রীদ্বেষু্ণর ধ্যাছন মি োকায় 
পরমাত্মার সছঙ্গ একাত্ম হছয়দ্বেল এেং বদতযছদর প্রহার দ্বনষ্ফল হছয়দ্বেল। এরপর প্রহ্লাদছক 
দ্বেশাল উন্মত্ত হাদ্বতর পাছয়র তলায় হেছল দ্বপছষ মারার হচিা কছরদ্বেল, দ্বেষধ্র সাছপর 
িারা দংশন কদ্বরছয়, কৃতযা রাক্ষসী সৃদ্বি কছর তাছক হতযা করার প্রয়াস কছরদ্বেল। সু-উচ্চ 
পেিত হেছক দ্বনছক্ষপ কছর, শশ্বাসুরছক দ্বদছয় নানা রকম রাক্ষসী মায়ার প্রছয়াগ কছর, 
অন্ধকার কুিুদ্বরছত আেদ্ধ কছর, দ্বেষ পান কদ্বরছয়, খাদয-পানীয় েন্ধ কছর নানাভাছে 
প্রহ্লাদছক হতযা করার প্রয়াস কছরদ্বেল দ্বহরণযকদ্বশপু। উত্তাল সমুছে দ্বনছক্ষপ কছর, আগুছনর 
হলদ্বলহান দ্বশখাছত, পেিছতর নীছচ পুাঁছত হেছল— হকাছনা ভাছেই প্রহ্লাদছক হতযা করছত 
পাছরদ্বন।  

৬. অসুর োলকছদর প্রদ্বত প্রহ্লাছদর উপছদশ -- গুরু পুত্রিছয়র পরামছশি 
দ্বহরণযকদ্বশপু প্রহ্লাদছক গৃহি নৃপদ্বতর দ্বশক্ষা গ্রহছণর জনয আশ্রছম পাদ্বিছয়দ্বেল। আশ্রছম 
প্রহ্লাদছক ধ্মি, অেি, কাম এই দ্বতন দ্বেষছয় দ্বশক্ষা দ্বদছয়দ্বেল। গুরু প্রদত্ত দ্বশক্ষাদান প্রহ্লাছদর 
মছনর মছতা দ্বেল না। একদ্বদন আচাযিছদে আশ্রছমর োইছর যাওয়াছত প্রহ্লাদ অসুর 



 

োলকছদর মধু্র ভাছে সছম্মাধ্ন কছর উপছদশ দ্বদছয়দ্বেছলন। প্রহ্লাদ অসুর োলকছদর 
দ্বেষয়াসক্ত বদতযছদর সঙ্গ তযাগ কছর আদ্বদছদে দ্বেষু্ণর শরণাপন্ন হওয়ার কো েছলছেন। 
কারণ শ্রীদ্বেষু্ণই হল পরম দ্বপ্রয়তম এেং পরম গদ্বত। শ্রীদ্বেষু্ণই হল সকল ঐশ্বছযির আাঁধ্ার, 
একমাত্র পরছমশ্বর। প্রহ্লাদ আছরা েছল, যদ্বদ তাছদর দ্বশক্ষা মহাপুরুষ ভগোন শ্রীদ্বেষু্ণর 
প্রদ্বত আত্মসমপিছণ সহায়ক হয় তছেই হসই দ্বশক্ষা সােিক, নয়ছতা হসই দ্বশক্ষা দ্বনরেিক 
েছলই গণয হছে। এই উপছদশ শ্রীনারায়ণ প্রেছম হদেদ্বষি নারদছক দ্বদছয়দ্বেছলন এেং এই 
জ্ঞান অনন্ত হপ্রদ্বমক ও সেিতযাগী ভগেদ্ভক্তরাই লাভ করছত সমেি হন। হদেদ্বষি নারদ কতৃিক 
প্রহ্লাদ সেিপ্রেম এই জ্ঞাছনর কো শুছনদ্বেল।  

৭. মাতৃগভি দ্বিত প্রহ্লাদছক নারছদর উপছদশ -- হদেদ্বষি নারছদর সছঙ্গ প্রহ্লাছদর 
সাক্ষাৎ হওয়ার কোটা অসুর োলকছদর কাছে অসংলি েছল প্রদ্বতহত হওয়ায় তারা 
উপযুক্ত প্রমাণ হচছয়দ্বেল। বদেযোলকছদর িারা এইভাছে দ্বজজ্ঞাদ্বসত হছল প্রহ্লাছদর নারছদর 
উপছদছশর কো স্মরণ হছয়দ্বেল। দ্বহরণযকদ্বশপু যখন তপসযা করছত মন্দর পেিছত চছল 
দ্বগছয়দ্বেল তখন ইন্দ্র দানেছদর সছঙ্গ যুদ্ধ করার জনয দ্বেরাট প্রস্তুদ্বত দ্বনছয়দ্বেল। বদতয 
হসনাপদ্বত হদেতাছদর এই কমিকাছণ্ডর কো জানছত হপছর ভীত হছয় পাদ্বলছয় দ্বগছয়দ্বেল। 
প্রহ্লাছদর মাতা কয়াধূ্ছক ইন্দ্র যখন েলপূেিক তার সছঙ্গ দ্বনছয় যাদ্বচ্ছল তখন হদেদ্বষি নারদ 
তা আকাশ মাগি হেছক হদখছত হপছয়দ্বেল। নারে ইন্দ্রছক জানায় কয়াধূ্র গছভি ইছন্দ্রর 
শত্রু নয় েরং শ্রীদ্বেষু্ণর সাক্ষাৎ ভক্ত, পরমছপ্রমী হসেক রছয়ছে। হদেদ্বষি নারছদর মুছখ 
এই কো শুছন সম্মানেশত ইন্দ্র প্রহ্লাছদর মাছক মুক্ত কছর দ্বদছয়দ্বেল। এরপর হদেদ্বষি নারদ 
প্রহ্লাছদর মাছক আশ্রছম দ্বনছয় দ্বগছয়দ্বেল। যতদ্বদন দ্বহরণযকদ্বশপু তপসযা সমূ্পণি কছর দ্বেছর 
আছসদ্বন ততদ্বদন কয়াধূ্ হসই আশ্রছমই দ্বেল। হদেদ্বষি নারদ ভাগেত ধ্ছমির রহসয এেং 
পরমজ্ঞান এই দুই দ্বেষছয় প্রহ্লাদছক লক্ষ কছর কয়াধূ্ছক উপছদশ দ্বদছয়দ্বেল। েহুদ্বদন 
অদ্বতিান্ত হওয়ায় হসই সে উপছদশ কয়াধূ্র মছন দ্বেল না, দ্বকন্তু হদেদ্বষি নারছদর কৃপায় 
প্রহ্লাদ হয হসই সে উপছদশ দ্বেসৃ্মত হয়দ্বন তা অসুর োলকছদর প্রহ্লাদ জানায়।  

৮. নৃদ্বসংহ ভগোছনর আদ্বেভিাে, দ্বহরণযকদ্বশপু েধ্ ও ব্রহ্মাদ্বদ হদেতাগণ কতৃিক 
ভগোছনর স্তুদ্বত -- প্রহ্লাছদর উপছদশ অসুর োলকছদর দ্বনমিল হৃদময় এছকোছর হগাঁছে 
দ্বগছয়দ্বেল। অসুর োলমকরা গুরুছদমব্র অদ্বহতকর দ্বশক্ষায় আর মন্ হদয়দ্বন। আশ্রছমর 
গুরুছদে এই অেিা হদছখ দ্বহরণযকদ্বশপুর কাছে দ্বগছয় সমস্ত দ্বেষয় দ্বনছেদন কছরদ্বেছলন। 
দ্বহরণযকদ্বশপুর পুিদক আশ্রম হেছক এছন দ্বনজ সভািছল েয করার জনয প্রেল পরািম 



 

প্রকাশ কছরদ্বেল দ্বকন্তু প্রহ্লাদ এছত অদ্বির না হছয় েরং সভািছল স্তছম্ভর মছধ্য হয হদখছত 
পাদ্বচ্ছল তা প্রকাশ কছরছে। দ্বনছজছক সতয প্রমাদ্বণত করার জনয এেং সমস্ত পদাছেির 
মছধ্য দ্বনজ অদ্বস্তে প্রমাণ করার জনয সোর দ্বভতছর হসই স্তম্ভ হেছক অদ্বত দ্বেদ্বচত্র রূপ 
ধ্ারণ কছর প্রকদ্বটত হছয়দ্বেল। হসই রূপ সমূ্পণিরূছপ দ্বসংছহরও দ্বেল না, আোর সমূ্পণিরূছপ 
মানুছষর দ্বেল না। নৃদ্বসংহরূপী ভগোছনর রূপদ্বট দ্বেল অদ্বত ভয়ংকর। এরপর দ্বহরণযকদ্বশপু 
দ্বসংহনাদ করছত করছত গদা হাছত নৃদ্বসংহ ভগোছনর উপর িাাঁদ্বপছয় পছডদ্বেল দুজছনর 
মছধ্য প্রেল যুদ্ধ হছয়দ্বেল। শ্রীদ্বেষু্ণ দ্বহরণযকদ্বশপুছক রাজসভার দরজা পযিন্ত হটছন দ্বনছয় 
দ্বগছয় দ্বনছজর জঙ্ঘার উপর শুইছয় হৃদদ্বপণ্ড উপছড হেছল তাছক মাদ্বটছত েুছড হেছল 
দ্বদছয়দ্বেল। শ্রীদ্বেষু্ণ দ্বহরণযকদ্বশপুছক যুছদ্ধ পরাস্ত কছর েধ্ কছরছেন জানছত হপছর ব্রহ্মা 
সহ সকল হদেতারা সভািছল উপদ্বিত হছয় পৃেক পৃেক ভাছে তারা ভগোছনর স্তুদ্বত 
েন্দনা কছরদ্বেছলন।  

৯. প্রহ্লাছদর নৃদ্বসংহ স্তে -- দ্বহরণযকদ্বশপুছক েধ্ করার পরও নৃদ্বসংহছদছের 
হিাধ্ছক শান্ত করছত সকছলই অসমেি হছয়দ্বেল। ব্রহ্মা প্রহ্লাদছক ব্দলবেল শ্রীভগোনছক 
শান্ত করার জনয। প্রহ্লাদ ব্রহ্মার কো শুছন শান্তভাছে শ্রীভগোছনর কাছে দ্বগছয় কৃতাঞ্জদ্বল 
হছয় সািাছঙ্গ মাদ্বটছত প্রণত হছয়দ্বেল। দ্বনছজর পাছয়র কাছে এক দ্বশশুছক আনত অেিায় 
পছড োকছত হদছখ নৃদ্বসংহছদছের হৃদয় করুণায় আপু্লত হছয়দ্বেল। ভােপূণি হৃদছয় অদ্বনছমষ 
হলাচছন প্রহ্লাদ নৃদ্বসংহছদেছক হদখদ্বেল এেং ভাে সমাদ্বধ্ছত একাগ্র মছন ভগোছনর গুণােলী 
দ্বচন্তা করছত করছত মধু্র োণীছত ভগোছনর স্তুদ্বত কছরদ্বেল। এইভাছে প্রহ্লাদ অতযন্ত ভদ্বক্ত 
ভছর প্রকৃদ্বত এেং প্রাকৃত গুণরদ্বহত ভগোছনর স্বরূপ েণিনা কছরদ্বেল। এরপর প্রহ্লাদ 
শ্রীদ্বেষু্ণর চরছণ নতমস্তক হছয় দ্বনিুপ হছয় পমড় রছয়দ্বেল। এইভাছে নৃদ্বসংহ ভগোছনর 
হিাধ্ছক প্রহ্লাদ শান্ত করছত সমেি হছয়দ্বেল।  

১০. প্রহ্লাছদর রাজযাদ্বভছষক ও দ্বত্রপুর দহন েৃত্তান্ত -- শ্রীদ্বেষু্ণ প্রহ্লাদছক দ্বপতার শূনয 
আসছন অদ্বধ্দ্বষ্ঠত হওয়ার আজ্ঞা দ্বদছয়দ্বেল। শ্রীদ্বেষু্ণর আজ্ঞানুসাছর প্রহ্লাদ দ্বপতার অছন্তযদ্বি 
দ্বিয়া সমূ্পণি কছর হশ্রষ্ঠ ব্রাহ্মণছদর িারা রাজযাদ্বভছষক কছরদ্বেছলন। ব্রহ্মাদ্বদসহ সকল 
হদেতারাই প্রহ্লাদছক অদ্বভনন্দনসহ আশীেিাদ কছর দ্বনজ দ্বনজ হলাছক দ্বেছর দ্বগছয়দ্বেছলন।  

এরপর যুদ্বধ্দ্বষ্ঠর হদেদ্বষি নারছদর কাছে দ্বত্রপুর দহন েৃত্তান্ত শুনছত হচছয়দ্বেল। নারদ 
েছলদ্বেল একোর হদেতারা শ্রীকৃছষ্ণর ব্দল েলীয়ান হছয় বদতযছদর যুদ্ধছক্ষছত্র পরাদ্বজত 



 

কছরদ্বেল। হসই সময় সকল বদতযরা পরম মায়ােী ময়দানছের শরণাপন্ন হছয় স্বণি, হরৌপয 
ও হলৌহ দ্বনদ্বমিত দ্বতনদ্বট দ্বেমান দ্বনমিাণ কছরদ্বেল। দ্বেমান দ্বতনদ্বট দ্বেল দ্বতনদ্বট ন্গরী। অসুদররা 
এই দ্বতনদ্বট দ্বেমাছনর মছধ্য লুদ্বকছয় হেছক হদেতাছদর সংহার করছত শুরু কছরদ্বেল। তখন 
সকছল শংকরছদছের শরণাপন্ন হছয় জানায় হয, দ্বত্রপুছর অেদ্বিত অসুর হদেতাছদর দ্বেনাশ 
সাধ্ন করছে। এরপর শংকরছদে ধ্নুছক শরছযাজন্া কছর নগরী দ্বতনদ্বটর উছেছশয দ্বনছক্ষপ 
কছরদ্বেছলন। দ্বকন্তু মহামায়ােী মাছয়র প্রাণ দ্বেছর পাওয়ার হকৌশল জানা দ্বেল েছল সকল 
অসুরছদর তুছল দ্বনছয় দ্বগছয় তার দ্বনদ্বমিত অমৃতকুছণ্ড হরছখদ্বেল। হসই সময় ভগোন দ্বেষু্ণ 
গাভী এেং ব্রহ্মা েৎছসর রূপ ধ্ারণ কছর অমৃতকুছণ্ডর সমস্ত অমৃত পান কছর দ্বনছয়দ্বেল। 
এরপর ভগোন শ্রীকৃষ্ণ দ্বনজ ক্ষমতােছল ভগোন শংকছরর যুছদ্ধর সামগ্রী বতদ্বর কছরদ্বেল। 
মহাছদে শংকর ধ্নুছক শরছযাজনা কছর মুহূছতি দ্বতন দুছভিদয দ্বেমানছক ভছস্ম পদ্বরণত 
কছরদ্বেল।  

১১. মানেধ্মি, েণি ধ্মি ও স্ত্রী ধ্মি দ্বনরূপণ -- অনাদ্বদ ভগোনই হল সকল ধ্ছমির 
মূল কারণ। ধ্ছমির হয দ্বতদ্বরশদ্বট লক্ষণ তা শাস্ত্রসম্মত। অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, দান গ্রহণ, দান 
করা, যজ্ঞ করা এেং যজ্ঞ করাছনা এই শি কমি ব্রাহ্মছণর কতিেয। বেশযছদর পশুপালন, 
কৃদ্বষকাজ এেং োদ্বণজয িারা জীদ্বেকা দ্বনেিাহ করা প্রছয়াজন। যুছদ্ধ উৎসাহ, ধ্ীরতা, েীরে, 
ক্ষমা, ব্রাহ্মণছদর প্রদ্বত ভদ্বক্ত, প্রজাপালন ইতযাদ্বদ হল ক্ষদ্বত্রছয়র লক্ষণ। স্বামীর হসো করা, 
স্বামীর দ্বনয়ম-নীদ্বতর প্রদ্বত যত্নোন হওয়া, স্বামীর সছঙ্গ সম্পকিযুক্ত মানুষছদর প্রসন্ন রাখা, 
স্বামীছক ঈশ্বর রূছপ মানয করা পদ্বতব্রতা স্ত্রীর ধ্মি েছল মানয করা হয়।  

১২. দ্বেদ্বভন্ন আশ্রম ধ্ছমির কো -- গুরুকুছল েসোসকারী ব্রহ্মচারীরা ইদ্বন্দ্রয়ছক েছশ 
হরছখ ভৃছতযর মছতা গুরুছদছের দ্বহতকাছযি দ্বনছজছক দ্বনছয়াদ্বজত কছর রাখছে। সকাল-সন্ধযা 
গুরু, অদ্বি, সূযি এেং হশ্রষ্ঠ হদেতাছদর উপাসনা করছে এেং একাগ্রদ্বচছত্ত গায়ত্রী জপ কছর 
দুছেলা সন্ধযা আবহ্নক করছে। গুরুছদছের আছদশ অনুশাসছন হেছক হেছদর অধ্যয়ন 
করছে। শাস্ত্রানুসাছর হমখলা, মৃগচমি, েস্ত্র, জটা, দণ্ড, কমণ্ডলু, হাছত কুশাসন ধ্ারণ করছে। 
সকাল-সন্ধযায় মাধু্করী গুরুহছস্ত অপিণ করছে। পদ্বরদ্বমত হভাজন, শ্রদ্ধাোন এেং দ্বজছতদ্বন্দ্রয় 
হছেন।  

োনপ্রি আশ্রছম মুদ্বনগছণর আশ্রম হেছক ঋদ্বষ আোছসর প্রাদ্বপ্ত হয়। এই আশ্রছম 
মুদ্বনছদর সূযিতাছপ পদ্বরপক্ক কন্দ, মূল, েল প্রভৃদ্বত হসেন করা উদ্বচত। অদ্বিছহাছত্রর অদ্বিছক 



 

রক্ষা করার জনয মদ্বনরা ঘর, পাতার কুদ্বটর ো পাহাছডর গুহায় আশ্রয় হনছেন। মুদ্বনরা 
এই আশ্রছম মাোয় জট ধ্ারণ করছে। তারা কমণ্ডলু, মৃগচমি, দণ্ড, েল্কল, েস্ত্র এেং 
অদ্বিছহাছত্রর সকল সামগ্রী দ্বনছজর কাছে রাখছে। দ্বেচাররক্ষম পুরুছষরা োছরা, আট, চার, 
এক ো দুই েৎসর পযিন্ত োনপ্রি আশ্রছমর দ্বনয়ম পালন করছে।  

১৩. যদ্বত ধ্মি দ্বনরূপণ এেং অেধূ্ত প্রহ্লাদ সংোদ -- োণপ্রছি কাছরা ব্রহ্ম দ্বেচাছরর 
সামেিয যদ্বদ জন্মায় তছে শরীর েযতীত অনয সেদ্বকেু পদ্বরতযাগ কছর হসই পুরুষ সন্নযাস 
গ্রহণ করছেন। সন্নযাসী সমস্ত প্রাণীরই দ্বহতকারী হছেন। ভগেৎ পরায়ণ হছেন এেং 
কাযিকারণ স্বরূপ এই জগছত দ্বনজ আত্মাছক পদ্বরপূণি রূছপ দশিন করছেন। সন্নযাসী 
জাগরছণর সদ্বন্ধছত আপন স্বরূপছক অনুভে কছর েন্ধন এেং হমাক্ষ হয মায়া দ্বভন্ন আর 
দ্বকেুই নয়, তা অনুভে করছে। সন্নযাসী আত্মানুসন্ধাছন মি োকছেন। এই দ্বেষছয় এক 
প্রাচীন ইদ্বতহাস রছয়ছে, তা হল— দত্তাছত্রয় মুদ্বন এেং প্রহ্লাছদর সংোদ। একোর প্রহ্লাদ 
তার দ্বকেু মেীেগিসহ প্রজাছলাছকর হৃদছয়র কো জানার জনয দ্বেদ্বভন্ন হলাছক দ্বেচরণ 
কছরদ্বেছলন। প্রহ্লাদ সহযাদ্বে পেিছতর পাদছদছশ কাছেরী নদীর তছট পৃদ্বেেীর ওপর এক 
মুদ্বন পছড আছে হদছখদ্বেছলন। তার কমি, আকার, োণী এেং আশ্রমাদ্বদ দ্বচহ্ন হেছক হকউ 
েুিছত পারদ্বেছলন না হয দ্বতদ্বন দ্বসদ্ধপুরুষ দ্বকনা। এই অেিায় প্রহ্লাদ সারা সংসার যখন 
কমি মি তখন সন্নযাসীর এইরকম দ্বনদ্বিয় হছয় পছড োকার কারণ জানছত হচছয়দ্বেল। 
প্রহ্লাছদর প্রছশ্ন দত্তাছত্রয় মুদ্বন েছলদ্বেছলন তৃষ্ণা এমন এক েস্তু যা কাময েস্তু সকল প্রাপ্ত 
হওয়ার পরও দ্বনব্বাদ্বপত হয় না। সুখ হল আত্মার স্বরূপ মাত্র। শরীছরর িারা কমিপ্রছচিা 
হছয় োছক। হসই জনয দ্বতদ্বন সমস্ত হভাগছক মানদ্বসক সংকল্প জ্ঞান কছর প্রারব্ধ হভাগ 
ক্ষালছনর জনয এইভাছে পছড আছেন েছল প্রহ্লাদছক জানায়। দ্বতদ্বন েছলন, সতযাছন্বষী 
েযদ্বক্তর উদ্বচত দ্বেদ্বভন্ন প্রকার পদােি এেং তাছদর দ্বেছভদ যা দ্বকেু তার নজছর পডছে হস 
দ্বনছজর দ্বচত্তেৃদ্বত্তছত হেন করছে। সকল হভদ-দ্বেছভছদর কারণ হয মায়া তা দ্বনদ্বদিিভাছে 
হজছন হসই মায়াছক আত্মানুভূদ্বতছত আহুদ্বত প্রদান করমব্।  

১৪. গৃহছির দ্বেদ্বশি ধ্মি -- মানুষ গৃহিাশ্রম হেছক গৃহি ধ্মিছক অনুসরণ কছর 
সকল রকম কতিেযকমি সম্পন্ন করছলও, সমস্ত কমিছকই ভগোছনর কাছে সমপিণ করা 
দ্বেছধ্য়। েুদ্বদ্ধমান পুরুছষর উদ্বচত গৃছহর এেং শরীছরর প্রদ্বত যত্নোন হওয়া। োইছর 
সাধ্ারণ গৃহছির মছতা দ্বকন্তু অন্তছর তযাগী আসদ্বক্ত যুক্ত েযেহার করাই উদ্বচত। ধ্ন হভাগ 
ো সঞ্চয় না কছর েরং সাধু্ছসো প্রভৃদ্বত কাছজ েযয় করা উদ্বচত। প্রারব্ধানুসাছর প্রাপ্ত এেং 



 

পঞ্চযজ্ঞাদ্বদ মথদক প্রাপ্ত অদি গৃিস্থদের েীব্ন্ বন্ব্বাি করা উবচৎ। বন্দের প্রাপ্ত সামগ্রী 
িারা প্রদ্বতদ্বদন হদেতা, ঋদ্বষ, মানুষ, দ্বপতৃগছণর তো দ্বনছজর পূজা করা কতিেয। এই পূজা 
হল একই পরছমশ্বছরর দ্বভন্ন দ্বভন্ন রূছপ আরাধ্নার সমান।  

১৫. েণিাশ্রম ধ্ছমির সারকো -- কমিতযাগী গৃহি, ব্রত তযাগী ব্রহ্মচারী, োণপ্রি 
গ্রহণকারী তপস্বী এেং ইদ্বন্দ্রয় পরায়ণ সন্নযাসী— এই চার েযদ্বক্তরা হল েণিাশ্রম ধ্ছমির 
কলঙ্ক। এরা শুধু্মাত্র েণিাশ্রম ধ্মি পালছনর অদ্বভনয় কছর োছক। আত্মজ্ঞান উপলদ্বব্ধর 
কারণেশত যার সকল োসনা দূরীভূত হছয়ছে, দ্বযদ্বন দ্বনছজর আত্মাছক পরম ব্রহ্মস্বরূপ 
েছল জাছনন এেং দ্বযদ্বন হকাছনা দ্বেষয় হভাছগর ইচ্ছা ো তৃদ্বপ্তর জনয ইদ্বন্দ্রয়পরায়ণ নন 
দ্বতদ্বন প্রকৃত েণিাশ্রম ধ্ছমির পালক।  

 শ্রীমদ্ভাগব্ত গ্রদন্থর অষ্টম স্কদে অযযায় আদে ২৪ বি। মসই চবিশবি অযযাদয়র 
কাবিবন্ বন্েরূপ-- 

১. মন্বন্তর েণিন -- শাস্ত্রমছত েয়দ্বট মন্বন্তর রছয়ছে। তার মছধ্য প্রেম মন্বন্তছর 
হদেতারা জন্মগ্রহণ কছরদ্বেছলন। ধ্ছমির উপছদশ হদোর জনয স্বায়মু্ভে মনুর কনযা আকুদ্বতর 
গছভি যজ্ঞ পুরুষ রূছপ এেং জ্ঞাছনর উপছদশ হদোর জনয হদেহূদ্বতর গছভি কদ্বপল রূছপ 
শ্রী ভগোন স্বয়ং জন্মগ্রহণ কছরদ্বেছলন। মনু তার পত্নী শতরূপাছক সছঙ্গ দ্বনছয় তপসযার 
জনয েছন চছল দ্বগছয়দ্বেছলন এেং হসখাছন তপসযা করার সময় ভগোছনর স্তুদ্বত করছতন। 
আর এক মন্বন্তছর ইছন্দ্রর নাম দ্বেল হরাচন এেং এই মন্বন্তছর ঋদ্বষগণ আদ্বেভূিত 
হছয়দ্বেছলন। এই মন্বন্তছর হেদদ্বশরা ঋদ্বষর পত্নী দ্বেল তুদ্বষতা। তুদ্বষতার গছভি শ্রী ভগোন 
দ্বেভু নাছম জন্মগ্রহণ কছরদ্বেছলন। তৃতীয় মনু দ্বেছলন উত্তম এেং দ্বতদ্বন দ্বেছলন দ্বপ্রয়ব্রছতর 
পুত্র। এই মন্বন্তছর েদ্বশষ্ঠ মুদ্বনর সাত পুত্র হছয়দ্বেল। এই মন্বন্তছর ইছন্দ্রর নাম দ্বেল 
সতযদ্বজৎ। ধ্মিপত্নী সূনৃতার গছভি শ্রী ভগোন সতযছসন নাছম জন্মগ্রহণ কছরদ্বেছলন। চতুেি 
মনুর নাম দ্বেল তামস এেং দ্বতদ্বন তৃতীয় মনু উত্তছমর সছহাদর ভ্রাতা। এই মন্বন্তছর সতযক, 
হদ্বর এেং েীর নাছম প্রধ্ান হদেতাগছণর আদ্বেভিাে হছয়দ্বেল। এই মন্বন্তছর ইছন্দ্রর নাম 
দ্বেল দ্বত্রদ্বশখ। এই মন্বন্তছরই হদ্বরছমধ্া ঋদ্বষর পত্নী হদ্বরণীর গছভি শ্রীভগোন হদ্বর রূছপ 
জন্মগ্রহণ কছরদ্বেছলন।  

২. গছজন্দ্র উপাখযান -- ক্ষীর সাগছর পদ্বরছেদ্বিত দ্বত্রকূট নাছম প্রদ্বসদ্ধ একদ্বট সুন্দর 
এেং হশ্রষ্ঠ পেিত দ্বেল। হসই পেিছতর গভীর জঙ্গছল েহু হদ্বস্তনীর সাছে একদ্বট গছজন্দ্র োস 



 

করত। একদ্বদন সছরােছর গছজন্দ্র গৃহি পুরুষছদর মছতা শুাঁছড কছর জল দ্বনছয় দ্বনছজর 
স্ত্রী এেং শােকছদর স্নান করাদ্বচ্ছল। ভগোছনর মায়ায় হমাদ্বহত হছয় গছজন্দ্র এতটাই উন্মত্ত 
হছয় উছিদ্বেল হস জানছতই পাছরদ্বন হয, ভয়ংকর দ্বেপদ তার দ্বশয়ছর উপদ্বিত। গছজন্দ্র হয 
সময় উন্মছত্তর মছতা ওই সকল কাজ করদ্বেল এমন সময় বদেছপ্রদ্বরত এক েলোন কুদ্বমর 
হিাছধ্র েশেতিী হছয় গছজন্দ্রর পা কামছড ধ্ছরদ্বেল। গছজন্দ্র দ্বনছজর সমস্ত শদ্বক্ত দ্বদছয় 
দ্বনছজছক মুক্ত করার হচিা কছরদ্বেল দ্বকন্তু হস দ্বনছজছক োডাছত পাছরদ্বন। কুদ্বমর এেং 
গছজন্দ্র উভছয়ই দ্বনছজর দ্বনছজর পূণি শদ্বক্ত প্রছয়াগ কছরদ্বেল। এইভাছে যুদ্ধ করছত করছত 
এক হাজার েের হকছট দ্বগছয়দ্বেল এেং এই হদছখ হদেতারাও আশ্চযি হছয় দ্বগছয়দ্বেল। 
হশষকাছল গছজছন্দ্রর শারীদ্বরক এেং মানদ্বসক শদ্বক্ত ক্ষীণ হছয় হগছলও কুদ্বমছরর শদ্বক্ত 
উপরন্তু েৃদ্বদ্ধ হপছয়দ্বেল। গছজন্দ্র দীঘিকাল মুক্ত হওয়ার নানা উপায় দ্বচন্তা করছত করছত 
হশছষ একদ্বট দ্বসদ্ধাছন্ত উপনীত হছয়দ্বেল। গছজন্দ্র সমস্ত দ্বেছশ্বর একমাত্র আশ্রয়িল ভগোন 
দ্বেষু্ণর শরণাপন্ন হছয়দ্বেল এই দ্বেপদ হেছক রক্ষা পাওয়ার জনয।  

৩. গছজন্দ্র কতৃিক ভগোছনর স্তুদ্বত এেং গজরাছজর মুদ্বক্ত -- গছজন্দ্র দ্বনছজর েুদ্বদ্ধর 
িারা কৃতদ্বনশ্চয় হছয় দ্বনছজর মনছক দ্বচত্তভূদ্বমছত দ্বির কছর েপছযাগয হস্তাছত্রর িারা শ্রী 
ভগোছন স্তুদ্বত কছরদ্বেল। শ্রীহদ্বর গছজন্দ্রছক অতযন্ত কাতর অেিায় হদছখ গরুছড আছরাহণ 
কছর দ্বেপদগ্রি গছজছন্দ্রর কাছে হপৌঁছেদ্বেল। শ্রীভগোন স্বয়ং জছল অেতীণি হছয় গছজন্দ্রছক 
কুদ্বমছরর হাত হেছক রক্ষা কছর সছরাের তীছর দ্বনছয় এছসদ্বেছলন। এরপর সকল 
হদেতাছদর সামছনই চছির িারা কুদ্বমছরর মুখ দ্বেন্নদ্বভন্ন কছর গছজন্দ্রছক মুক্ত কছরদ্বেল।  

৪. গজরাছজর স্বছগি গমন -- গছজন্দ্র পূেিজছন্ম োদ্বেড হদছশর পান্ড্যেংছশর রাজা 
ইন্দ্রদুযম্ন দ্বেছলন। দ্বতদ্বন শ্রীভগোছনর হশ্রষ্ঠ উপাসক দ্বেছলন। রাজা ইন্দ্রদুযম্ন তার রাজয তযাগ 
কছর মলয় পেিছত োস করদ্বেছলন। হসই সময় অগস্তয মুদ্বন তাাঁর দ্বশষযছদর দ্বনছয় হসখাছন 
উপদ্বিত হছয়দ্বেছলন। দ্বকন্তু ইন্দ্রদুযম্ন হমৌনব্রতী হছয় একাগ্রদ্বচছত্ত শ্রীভগোছনর পূজা 
করদ্বেছলন। অগস্তয মুদ্বন হদখছলন রাজা প্রজাপালন ও অদ্বতদ্বে হসোদ্বদ ধ্মি তযাগ কছর 
তপস্বীছদর মছতা দ্বনদ্বেিদ্বচছত্ত উপাসনা রত এেং এই কারছণই ইন্দ্রদুযছম্নর প্রদ্বত অগস্তয 
মুদ্বন িুদ্ধ হছয়দ্বেছলন। দ্বতদ্বন িুদ্ধ হছয় অদ্বভশাপ দ্বদছয়দ্বেছলন হয— ইন্দ্রদুযছম্নর েুদ্বদ্ধ হাদ্বতর 
মছতাই জড হওয়ার দরুন হস হদ্বস্তছযাদ্বনছত জন্ম হনছে। ভগোন শ্রীহদ্বর গছজন্দ্রছক এই 
শাপ হেছক উদ্ধার কছর তাছক দ্বনছজর পাষিদ কছরদ্বেছলন। ভগোন দ্বেষু্ণ তার পাষিদ 



 

গছজন্দ্রছক উদ্ধার কছর দ্বনছজর সছঙ্গ দ্বনছয় গরুছড আছরাহন কছর বেকুণ্ঠছলাছক চছল 
দ্বগছয়দ্বেছলন।  

৫. হদেতাছদর ব্রহ্মার দ্বনকট গমন ও ব্রহ্মার পরছমশ্বর স্তুদ্বত -- হকাছনা একসময় 
অসুছররা দ্বনছজছদর তীক্ষ্ণ অস্ত্রশস্ত্র দ্বদছয় হদেতাছদর পরাদ্বজত কছরদ্বেল। হসই যুছদ্ধ 
অছনছকরই প্রাণ দ্বগছয়দ্বেল। দুেিাসার অদ্বভশাছপ ইন্দ্র শ্রীভ্রি হছয় দ্বগছয়দ্বেল। এমনদ্বক সমস্ত 
ধ্মি-কমি সহ যাগযজ্ঞও হলাপ হপছয়দ্বেল। এই সমস্ত দুদিশা হদছখ ইন্দ্র, েরুণ প্রমুখ 
হদেতারা অছনক দ্বচন্তা কছরও এই সমসযার হকাছনা সমাধ্ান করছত পাছরনদ্বন। তখন 
সকল হদেতা দ্বমদ্বলত হছয় ভগোন ব্রহ্মার কাছে গমন কছরদ্বেল এেং দ্বেনীতভাছে ভগোন 
ব্রহ্মাছক তাছদর দুরােিার কো সদ্বেস্তাছর দ্বনছেদন কছরদ্বেল। ব্রহ্মা হদখছলন হদেতাগণ 
শ্রীহীন ও শদ্বক্তহীন হছয় পছডদ্বেল এেং অপরদ্বদছক বদতযরা হৃিদ্বচত্ত ও শদ্বক্তশালী হছয়দ্বেল। 
এই অেিায় ব্রহ্মা পরমপুরুষ শ্রীদ্বেষু্ণছক স্মরণ কছরদ্বেছলন। দ্বতদ্বন সকল হদেতাছদর সছঙ্গ 
বেকুণ্ঠছলাছক শ্রীদ্বেষু্ণর শরণাপন্ন হছয়দ্বেছলন এেং শ্রীভগোছনর স্তুদ্বত েন্দনা কছরদ্বেছলন।  

৬. সমুেমন্থছনর জনয হদোসুছরর সদ্বন্ধিাপন ও অমৃত লাছভর প্রয়াস -- ব্রহ্মা এেং 
অনয সকল হদেতাছদর স্তুদ্বতছত শ্রীদ্বেষু্ণ আনদ্বন্দত হছয়দ্বেছলন। শ্রীভগোন তাছদর উছেশয 
জানছত হপছর সমুেমন্থছনর লীলা করার ইচ্ছা প্রকাশ কছরদ্বেছলন। শ্রীভগোন ব্রহ্মা মছহশ 
ও অনযানয হদেতাছদর তার উপছদশ শ্রেণ করছত েছলদ্বেছলন। দ্বতদ্বন দানেছদর সাছে 
হদেতাছদর সদ্বন্ধিাপন করা সমুে হেছক অমৃত মন্থছনর কাজ শুরু করার কো েছলদ্বেছলন। 
শ্রীভগোন প্রেছম ক্ষীর সাগছর সকল রকম তৃণ, লতা, গুল্ম ঔষদ্বধ্ দ্বনছক্ষপ করার কো 
েছলদ্বেছলন, তারপর মন্দার পেিতছক মন্থন দণ্ড আর োসুদ্বকছক মন্থন রজু্জ কছর 
শ্রীভগোছনর সহায়তায় সমুেমন্থছনর কো েছলদ্বেছলন। দ্বতদ্বন জাদ্বনছয়দ্বেছলন প্রেছম সমুে 
হেছক কালকূট দ্বেষ দ্বনগিত হছে দ্বকন্তু এছত ভীত হওয়ার দ্বকেু হনই। ইন্দ্র ভগেৎপ্রদত্ত 
সকল উপছদশ বদতযরাজ েদ্বলর কাছে েলায় দ্বতদ্বন সদ্বন্ধ িাপছন সম্মত হছয়দ্বেছলন। হদেতা 
ও বদতযরা সোই একছত্র দ্বমছল অমৃত মন্থছনর জনয উছদযাগ কছরদ্বেল। মন্দার পেিতছক 
সমুেতছট দ্বনছয় যাওয়ার জনয মেব্তা ও অসুররা অছনক প্রয়াস কছরদ্বেল। দ্বকন্তু মন্দরাচল 
পেিছতর গুরুভার হহতু হদেতা ও অসুররা চূণিদ্বেচূণি হছয় যাওয়ার জনয ভগোন দ্বেষু্ণ হসই 
পেিতছক সমুেতছট িাপন করায় সহায়তা কছরদ্বেছলন।  

৭. সমুেমন্থছন কালকূট দ্বেছষর উৎপদ্বত্ত এেং মহাছদছের দ্বেষপান -- নাগরাজ 
োসুদ্বকছক অমৃছতর ভাগ হদওয়া হছে জাদ্বনছয় তাছক মন্দর পেিছতর গাছয় রজু্জর মছতা 
হেিন কছর দ্বদছয়দ্বেছলন। হদেতা ও অসুর দ্বমছল তীব্রছেছগ সমুেমন্থছনর কাজ কছরদ্বেল। 



 

সমুেমন্থছন অছনক প্রছচিার পরও অমৃছতর সন্ধান তারা পায়দ্বন েরং সেিপ্রেছম হলাহল 
নামক তীব্র দ্বেষ সমুে হেছক দ্বনগিত হছয়দ্বেল। হসই দ্বেছষর ভয়ংকর জ্বালা হেছক কাছরারই 
োাঁচার উপায় না হদছখ ব্রহ্মা সহ সকল মহাছদছের কাছে উপদ্বিত হছয়দ্বেছলন। তারা 
মহাছদছের শরণাপন্ন হছয় মহাছদছের স্তুদ্বত েন্দনা কছরদ্বেছলন। সমুেমন্থন জাত ভয়ংকর 
কালকূট দ্বেছষ প্রজাছদর ভীষণ কি হছচ্ছ হদছখ মহাছদে তাছদর প্রাণ রক্ষার জনয হসই 
দ্বেষ দ্বনজ হাছত পান কছরদ্বেছলন। কালকূট দ্বেষ দ্বনছজর ক্ষমতা প্রকাশ করছল মহাছদছের 
গলছদশ নীল েণি হছয় দ্বগছয়দ্বেল। আর এই জনয কলযাণকামী মহাছদছের অছঙ্গর ভূষণ 
হছয়দ্বেল নীলকণ্ঠ। দ্বেষপানকাছল মহাছদছের হাত হেছক সামানয হয দ্বেষ নীছচ পছডদ্বেল, 
হসই দ্বেষ সাপ, েৃদ্বশ্চক, দ্বেষাক্ত ঔষদ্বধ্ এেং অনয সকল দ্বেষযুক্ত জীছেরা পান কছরদ্বেল।  

৮. সমুেমন্থছন দ্বেদ্বেধ্ রত্নরাদ্বজসহ অমৃছতর আদ্বেভিাে ও ভগোছনর হমাদ্বহনীরূপ 
ধ্ারণ -- মহাছদে কালকূট দ্বেষপান করার পর হদেতা ও অসুররা আনদ্বন্দত হছয় পুনরায় 
সমুেমন্থন করছত শুরু কছরদ্বেল। এরপর সমুে হেছক কামছধ্নুর আদ্বেভিাে হছয়দ্বেল। 
এরপর হশ্বতেণি যুক্ত উনচ্চঃশ্রোঃ নামক অশ্ব আদ্বেভূিত হছয়দ্বেল। অনন্তর ঐরােত নাছম 
একদ্বট হাদ্বত আদ্বেভূিত হছয়দ্বেল এেং এই অনন্তর সমুে হেছক হকৌস্তভ নামক পদ্মরাগ 
মদ্বণর আদ্বেভিাে হছয়দ্বেল। ভগোন শ্রীহদ্বর হসই মদ্বণছক দ্বনজ েছক্ষ ধ্ারছণর ইচ্ছা প্রকাশ 
কছরদ্বেছলন। এরপর স্বগিছলাছকর হশাভােধ্িক কল্পেৃক্ষ সমুে হেছক আদ্বেভূিত হছয়দ্বেল। 
এরপর অপ্সরাগণ আদ্বেভূিত হছয়দ্বেল। এরপর লক্ষ্মীছদেী স্বয়ং সমুে হেছক আদ্বেভূিত 
হছয়দ্বেছলন। এরপর অনন্তর সমুেমন্থন জাত কনকছলাচন কনযা োরুণীর আদ্বেভিাে 
হছয়দ্বেল। এরপর এক পুরুছষর আদ্বেভিাে হছয়দ্বেল। এই পুরুষ ধ্ন্বন্তদ্বর নাছম দ্বেখযাত 
দ্বেছলন। যখন অসুরছদর দৃদ্বি এই পুরুছষর অমৃত পূণি কলছস পছডদ্বেল তারা েলপূেিক 
হসই কলসছক হরণ কছরদ্বেল। অসুররা যখন অমৃছতর কলস হরণ কছরদ্বেল হদেতাছদর 
মন তখন দ্বেষণ্ণ হছয় পছডদ্বেল। হদেতারা সকছল দ্বমছল শ্রীদ্বেষু্ণর শরণাপন্ন হছয়দ্বেল। 
অমৃছতর কলস দ্বনছয় যখন বদতযছদর মছধ্য কলহ হদ্বচ্ছল এমন সময় শ্রীদ্বেষু্ণ স্বয়ং এক 
হমাদ্বহনীরূপ ধ্ারণ কছর বদতযছদর মছন কামভাছের সঞ্চার কছরদ্বেছলন।  

৯. হমাদ্বহনীরূছপ ভগোছনর অমৃত পদ্বরছেশন -- বদতযরা দ্বনছজছদর মছধ্য স্বজন 
হস্নহ তযাগ কছর এছক অপছরর দ্বনন্দা কছরদ্বেল এেং দসুযর মছতা একজছনর হাত হেছক 
অনয জছনর হাছত অমৃছতর কলদ্বস অপহরণ করার হচিা করদ্বেল। এমন সময় তাছদর 
দ্বদছক এক সুন্দর রমণী এদ্বগছয় এছসদ্বেল। হসই হমাদ্বহনীর রূছপ মুগ্ধ হছয় অসুররা িগডা 
ভুছল তাছক অমৃত ভাগ কছর হদওয়ার দাদ্বয়ে দ্বদছয়দ্বেল। শ্রীদ্বেষু্ণ স্বয়ং হমাদ্বহনী রূপ ধ্ারণ 



 

কছরদ্বেছলন যাছত অসুররা অমৃছতর ভাগ না পায়। হমাদ্বহনীরূপী ভগোন বদতয এেং 
হদেতাছদর পৃেক পৃেক পঙ দ্বক্তছত েদ্বসছয়দ্বেছলন। এরপর অমৃছতর কলস হাছত দ্বনছয় 
শ্রীভগোন কটাক্ষ িারা অসুরছদর হমাদ্বহত কছর দূছর উপদ্বেি হদেতাছদর অমৃত পান 
কদ্বরছয়দ্বেছলন। যখন শ্রীভগোন হদেতাছদর অমৃত পান করাদ্বচ্ছছলন তখন রাহু হদেতার 
েদ্মছেছশ হদেতাছদর মাছি দ্বগছয় েছসদ্বেল এেং অমৃত পান কছরদ্বেল। দ্বকন্তু তৎক্ষণাৎ 
চন্দ্র ও সূযি তা প্রকাশ কছরদ্বেল এেং শ্রীভগোন তার তীক্ষ্ণ চি দ্বদছয় তার মস্তকছচ্ছদন 
কছরদ্বেছলন। অমৃছতর সছঙ্গ হদছহর সংস্পশি ন্া োকায় হদহ দ্বেন্ন হছয় মাদ্বটছত পছড 
দ্বগছয়দ্বেল। দ্বকন্তু রাহুর মস্তক অমর হছয় দ্বগছয়দ্বেল।  

১০. হদোসুর সংগ্রাম -- শ্রীদ্বেষু্ণ সমুেমন্থছন আদ্বেভূিত অমৃত হদেতাছদর পান 
কদ্বরছয় তৎক্ষণাৎ গরুছড আছরাহন কছর অন্তদ্বহিত হছয়দ্বেছলন। অসুররা হদেতাছদর সমৃদ্বদ্ধ 
সহয করছত না হপছর অস্ত্র দ্বনছয় হদেতাছদর দ্বেরুছদ্ধ যুদ্ধ হঘাষণা কছরদ্বেল। ক্ষীর সাগছরর 
তীছর হদেতা ও অসুরছদর ভয়ংকর যুদ্ধ হছয়দ্বেল। এই ভয়ানক যুদ্ধই হদোসুর সংগ্রাম 
নাছম পদ্বরদ্বচদ্বত লাভ কছরদ্বেল। হদেতা ও বদতযরা যুদ্ধছক্ষছত্র দ্বনছজছদর জছয়র অদ্বভলাছষ 
পরস্পরছক আঘাত কছরদ্বেল। হদেতারা যুছদ্ধ এদ্বগছয় োকায় েদ্বলরাজ িুদ্ধ হছয়দ্বেল। 
েদ্বলরাজ ইছন্দ্রর েীরছে ভীত হছয় অন্তধ্িান হছয়দ্বেছলন এেং আসুরী মায়ার সৃদ্বি কছরদ্বেল। 
আসুরী মায়ার সৃদ্বি কছর অলছক্ষ অেিান কছর অসুররা যখন হদেতাছদর আঘাত করদ্বেল 
তখন হদেছসনারা অতীে দ্বেষণ্ণ হছয়দ্বেল। তখন হদেতারা শ্রীদ্বেষু্ণর ধ্যান কমরদ্বেছলন এেং 
হসই ধ্যাছন প্রসন্ন হছয় শ্রীদ্বেষু্ণ তৎক্ষণাৎ হসখাছন উপদ্বিত হছয়দ্বেমলন্। মালী ও সুমালী 
নাছম দুই বদতয খুেই শদ্বক্তশালী হওয়ায় শ্রীদ্বেষু্ণ যুছদ্ধ চক্র দ্বদছয় তাছদর মাো হকছট 
দ্বদছয়দ্বেল।  

১১. হদোসুছরর যুদ্ধেসান -- যুদ্ধ করছত করছত ইন্দ্র িুদ্ধ হছয় েদ্বলছক েধ্ করার 
জনয েজ্র ওঠাহল প্রজারা হাহাকার কছর উছিদ্বেল। ইন্দ্র েজ্র িারা জম্ভাসুছরর মস্তক হচ্ছদন 
কছরদ্বেল। ভগোন ব্রহ্মা যখন বদতযছদর সমূ্পণিরূছপ দ্বেনি হছত হদখছলন, তখন দ্বতদ্বন 
নারদছক হদতাছদর কাছে পাদ্বিছয়দ্বেছলন। নারদ রণছক্ষছত্র দ্বগছয় হদেতাছদর যুদ্ধ হেছক 
দ্বনেৃত্ত করাছলন। হদেদ্বষি নারছদর কো হমছন রাগ সম্বরণ কছর হদেতারা স্বছগি চছল 
দ্বগছয়দ্বেছলন। অেদ্বশি জীদ্বেত দানছেরা যুদ্ধছক্ষছত্র নারছদর অনুমদ্বত দ্বনছয় েজ্রাহত েদ্বলছক 
দ্বনছয় অস্তাচল পেিছত চছল দ্বগছয়দ্বেল। শুিাচাছযির স্পছশি েদ্বলর সৃ্মদ্বতশদ্বক্ত এেং ইদ্বন্দ্রয় 



 

সকছলর হচতনা দ্বেছর হপছয়দ্বেল। েদ্বল জানছতন হয, সংসাছর জয়-পরাজয়, জন্ম-মৃতুয 
ইতযাদ্বদ হছয়ই োছক, তাই দ্বতদ্বন পরাদ্বজত হছয়ও দ্বেষণ্ণ হনদ্বন।  

১২. শ্রী ভগোছনর হমাদ্বহনী রূপ হদছখ শংকছরর হমাহ -- শ্রীহদ্বর নারীর রূপ ধ্ারণ 
কছর অসুরছদর হমাদ্বহত কছর হদেতাছদর অমৃত পান কদ্বরছয়ছেন যখন মহাছদে এই কো 
শুছনদ্বেছলন তখন দ্বতদ্বন সতী হদেী এেং ভূতগণছক দ্বনছয় শ্রীদ্বেষু্ণর দ্বনোছস উপদ্বিত 
হছয়দ্বেছলন। মহাছদে শ্রীদ্বেষু্ণর হমাদ্বহনী রূপ হদখার হকৌতূহল প্রকাশ কছরদ্বেল। শ্রীদ্বেষু্ণ 
মহাছদেছক আশ্বস্ত কছর েছলদ্বেছলন, দ্বতদ্বন তাছক হসই রূপ দশিন হদছেন, দ্বকন্তু হসই রূপ 
কামুকছদর দ্বপ্রয়, কারণ এই রূপ কামছকই উেীদ্বপত কছর।  

এই কো েছল শ্রীদ্বেষু্ণ অন্তদ্বহিত হছয়দ্বেছলন এেং মহাছদে সতী হদেীর সছঙ্গ 
চাদ্বরদ্বদছক চকু্ষ চালনা করছত হলছগদ্বেছলন। এরই মছধ্য মহাছদে সামছন একদ্বট উপেন 
হদখছত হপছয়দ্বেছলন। হসই উপেছন একদ্বট সুন্দরী নারীছক দ্বতদ্বন হদখছত হপছয়দ্বেছলন। 
হসই নারীর প্রদ্বত মহাছদে আকৃি হছয়দ্বেল এেং মহাছদছের মছন হছয়দ্বেল হসই হমাদ্বহনীও 
তার প্রদ্বত আসক্তা। হমাদ্বহনী মহাছদছের দ্বেছেকছক দ্বেেশ কছর দ্বদছয় মহাছদছের মছন 
কাছমর ভাে জাগদ্বরত কছরদ্বেল। মহাছদে কামুক হছয় হমাদ্বহনীর দ্বপেছন ধ্াদ্বেত 
হছয়দ্বেমলন্। মহাছদছের েীযিধ্ারছণর ক্ষমতা োকা সছত্ত্বও হমাদ্বহনীর মায়ায় তার েীযিপাত 
হছয়দ্বেল। েীযিপাত হওয়ার পর মহাছদছের সৃ্মদ্বত দ্বেছর হপছলন এেং েুিছত হপছরদ্বেছলন 
শ্রীদ্বেষু্ণর মায়া তাছক দ্বেছমাদ্বহত কছরছে। শ্রীভগোন হদখছলন হয, মহাছদে এই ঘটনার 
জনয লদ্বজ্জত হনদ্বন, তখন দ্বতদ্বন পুনরায় পুরুষ শরীর ধ্ারণ কছর মহাছদছের সমু্মছখ 
আদ্বেভূিত হছয়দ্বেছলন।  

১৩. ভদ্বেষযৎ সপ্ত মন্বন্তর েণিনা -- সাতদ্বট মন্বন্তছরর নাম হল— কশযপ, অদ্বত্র, 
েদ্বশষ্ঠ, দ্বেশ্বাদ্বমত্র, হগৌতম, জমদদ্বি এেং ভরিাজ। এছদর একছত্র সপ্তদ্বষি েলা হয়। ভদ্বেষযছত 
ভগোছনর সাতদ্বট মন্বন্তছরর কো শুকছদে েণিনা কছরদ্বেছলন। অিম মন্বন্তছর মনু হছেন 
সােদ্বণি। তার পুত্র হছেন দ্বনছমিাক, দ্বেছরাজস্ক প্রভৃদ্বত এেং হসই সমছয় সুতপা, দ্বেরজা ও 
অমৃতপ্রভ নাছম হদেতা হছেন আর ইন্দ্র দ্বেছরাচছনর পুত্র েদ্বল হছেন। ন্ব্ম মন্বন্তছর 
েরুছণর পুত্র দক্ষসােদ্বণি মনু হছেন। অদু্ভত নাছম ইন্দ্র হছেন এেং হসই মন্বন্তছর দুযদ্বতমান 
প্রমুখ সপ্তদ্বষি হছেন। শ্রীভগোন আয়ুষ্মাছনর স্ত্রী অমু্মধ্ারার গছভি ঋষভমেব্ রূমপ অংশােতার 
হছেন। দশম মন্বন্তছর উপছশ্লাছকর পুত্র ব্রহ্মসােদ্বণি মনু হছেন। শমু্ভ নাছম ইন্দ্র হছেন এেং 



 

দ্বেশ্বসৃছকর পত্নী দ্বেষূদ্বচর গছভি শ্রীভগোন অেতার হছয় জন্মগ্রহণ করছেন। একাদশ 
মন্বন্তছর ধ্মি সােদ্বণি সংযমী হছেন মনু। বব্ধৃ্ত নাছম ইন্দ্র হছেন এেং আযিছকর স্ত্রী বব্ধৃ্তার 
গছভি ধ্মি হসতু নাছম শ্রীভগোন অংশােতার হছেন। িাদশ মন্বন্তছর রুেসােদ্বণি হছেন মনু। 
এই মন্বন্তছর ঋতধ্ামা নাছম ইন্দ্র হছেন এেং সতযহারার পত্নী সূনৃতার গছভি স্বধ্াম নাছম 
শ্রীভগোছনর অংশােতার পালক হছেন। ত্রছয়াদশ মন্বন্তছর পরম দ্বজছতদ্বন্দ্রয় হদেসােদ্বণি 
হছেন মনু। এই মন্বন্তছর ইছন্দ্রর নাম হছে দ্বদেস্পদ্বত এেং হদেছহাছত্রর স্ত্রী েৃহতীর গছভি 
হযাছগশ্বর নাছম শ্রী ভগোন অংশােতার হছেন। চতুদিশ মন্বন্তছর ইন্দ্রসােদ্বণি হছেন মনু। 
এই মন্বন্তছর ইছন্দ্রর নাম হছে শুদ্বচ এেং সাত্রায়ছণর পত্নী দ্বেতানার গছভি েৃহদ্ভানু নাছম 
ভগোছনর অংশােতার হছে।   

১৪. মনুছদর পৃেক পৃেক কমি দ্বনরূপণ -- মনু, মনুপুত্র, সপ্তদ্বষি এেং হদেতারা 
একমাত্র পরমপুরুষ শ্রীভগোছনরই শাসনাধ্ীছন দ্বেছলন। চতুযুিছগর অেসাছনর েছল শ্রুদ্বত 
সকল দ্বেলুপ্তপ্রায় হছয় দ্বগছয়দ্বেল, তখন সপ্তদ্বষিগণ দ্বনছজছদর তপসযার িারা তার পুনরুদ্ধার 
কছরদ্বেছলন। হসই শ্রুদ্বত দ্বদছয়ই রক্ষা হছয়দ্বেল সনাতন ধ্মি। শ্রী ভগোছনর হপ্ররণায় দ্বনছজর 
দ্বনছজর মন্বন্তছর মনুগণ অতযন্ত সংযত হছয় পৃদ্বেেীছত চতুষ্পাদ ধ্ছমির অনুষ্ঠান কছরদ্বেছলন। 
এইভাছে মন্বন্তছরর অেসানকাল পযিন্ত মনুপুত্রগণ কাল ও িান অনুযায়ী প্রজাপালন ও 
ধ্মি পালছনর কাযি সম্পাদন কছরদ্বেছলন।  

১৫. বদতযরাজ েদ্বলর স্বগি জয় -- যখন ইন্দ্র যুছদ্ধ েদ্বলছক পরাদ্বজত কছর তার 
সম্পদ্বত্ত অপহরণ কছরন এেং েদ্বলর প্রাণনাশ কছরন তখন শুিাচাযি তাছক সঞ্জীেনী দ্বেদযার 
সাহাছযয জীদ্বেত কছরদ্বেছলন। এরপর েদ্বল তার সমস্ত ধ্ন-সম্পদ শুিাচাছযির চরছণ দান 
কছরদ্বেছলন এেং কায়মছনাোছকয গুরু ও ভৃগু েংছশর সমস্ত ব্রাহ্মণছদর হসো কছরদ্বেছলন। 
ভৃগু েংছশর ব্রাহ্মছণরা েদ্বলর এই েযেহাছর অতযন্ত সন্তুি হছয়দ্বেছলন এেং স্বগি দ্বেজছয়র 
আকাঙ্ক্ষা হহতু তাছক দ্বদছয় দ্বেশ্বদ্বজৎ যজ্ঞ কদ্বরছয়দ্বেছলন। ব্রাহ্মণছদর কৃপায় েদ্বল যুছদ্ধর 
সমস্ত সামগ্রী লাভ কছরদ্বেল। রাজা েদ্বল দ্বেশাল আসুরী হসনা দ্বনছয় স্বগি ও মতি কাাঁদ্বপছয় 
ঐশ্বযিপূণি ইন্দ্রপুরীছক আিমণ কছরদ্বেছলন এেং দ্বনপুণভাছে যুদ্ধ পদ্বরচালনা কছরদ্বেছলন। 
ইন্দ্র যখন হদখছলন েদ্বল যুছদ্ধর জনয ভাছলাভাছেই প্রস্তুত হছয় আিমণ করছত দ্বগছয়দ্বেছলন 
তখন দ্বতদ্বন দ্বনরুপায় হছয় সকল হদেতাছদর দ্বনছয় হদেগুরু েৃহস্পদ্বতর কাছে উপদ্বিত 
হছয়দ্বেছলন। হদেগুরু েৃহস্পদ্বত জাদ্বনছয়দ্বেছলন ভগোন দ্বেষু্ণ েযতীত অনয হকউই েদ্বলছক 



 

যুছদ্ধ হারাছত পারছে না। েৃহস্পদ্বতর উপছদছশ হদেতারা দ্বনছজছদর ইচ্ছামছতা রূপ ধ্ারণ 
কছর েদ্মছেছশ স্বগি হেছড চছল দ্বগছয়দ্বেছলন।  

১৬. হদেমাতা অদ্বদদ্বতছক মহদ্বষি কশযছপর পছয়াব্রত উপছদশ দান -- হদেতারা স্বগি 
হেছক পাদ্বলছয় হগছল েদ্বল ইন্দ্রপুরী অদ্বধ্কার কছরদ্বেল এেং হসই অেিায় হদেমাতা 
অদ্বদদ্বতর খুেই দুঃখ হছয়দ্বেল। কশযপ মুদ্বনর েহুদ্বদন পর সমাদ্বধ্ ভঙ্গ হছল অদ্বদদ্বতর আশ্রছম 
এছসদ্বেছলন। অদ্বদদ্বত স্বামীর কাছে প্রােিনা কছর, যাছত তার পুত্ররা সে সম্পদ্বত্ত পুনরায় 
দ্বেছর পায়। কশযপ মুদ্বনর দ্বেষু্ণছক প্রসন্ন করার হয ব্রছতর উপছদশ জানাদ্বেল হসই উপছদশ 
অদ্বদদ্বতছক েছলদ্বেল। অদ্বদদ্বতছক দ্বতদ্বন জানান— োল্গুন মাছসর শুক্ল পমে ব্াহরা দ্বদন হকেল 
মাত্র দুধ্ পান কছর ভদ্বক্তভছর ভগোন দ্বেষু্ণর পূজা করছত হছে। প্রদ্বতদ্বদন আগুছন আহুবত 
দ্বদছয় ব্রাহ্মণছভাজন করাছত হছে এেং োল্গুন মাছসর শুক্লপছক্ষর প্রদ্বতপদ দ্বতদ্বে হেছক 
ত্রছয়াদশী দ্বতদ্বে পযিন্ত ব্রহ্মচযি ব্রত পালন করছত হছে। প্রদ্বতপদ হেছক ত্রছয়াদশী দ্বতদ্বে 
পযিন্ত শ্রীভগোছনর শ্রেণ কীতিনাদ্বদ িারা ভগোছনর পূজা করছত হছে। এই কছিার ব্রতই 
হল ভগোছনর হশ্রষ্ঠ আরাধ্না এেং এই ব্রছতর নাম হল ‘পছয়াব্রত’। কশযপ মুদ্বন অদ্বদদ্বতছক 
সংযম ও শ্রদ্ধা সহকাছর এই ব্রত পালছনর উপছদশ দ্বদছয়দ্বেছলন।  

১৭. অদ্বদদ্বতর গছভি ভগোছনর জন্ম এেং অদ্বদদ্বতছক েরদান -- অদ্বদদ্বত কশযপ 
মুদ্বনর উপছদশ শুছন পছয়াব্রত অনুষ্ঠান সমূ্পণি কছরদ্বেছলন। শ্রীদ্বেষু্ণ তার ব্রত পালছন প্রসন্ন 
হছয় তাছক দশিন দ্বদছয়দ্বেছলন। অদ্বদদ্বত শ্রী ভগোছনর দশিন হপছয় তার স্তুদ্বত েন্দনা 
কছরদ্বেল। অদ্বদদ্বতর অদ্বভলাষ দ্বেল তার পুত্রছদর ধ্নসম্পদ্বত্ত ও শদ্বক্ত েৃদ্বদ্ধ হহাক এেং তারা 
যশ ও ঐশ্বছযি পুনঃপ্রদ্বতদ্বষ্ঠত হছয় স্বগিরাজয পুনরুদ্ধার কছর হসখাছন পূছেির মছতা প্রদ্বতদ্বষ্ঠত 
হহাক। শ্রীভগোন অদ্বদদ্বতর অদ্বভলাষছক মযিাদা প্রদান কছর অদ্বদদ্বতর পুত্র রূছপ জন্মগ্রহণ 
করছে েছল তাছক ের প্রদান কছরন এেং হদেতাছদর পুনরুদ্ধার কছর স্বগিরাজয দ্বেদ্বরছয় 
হদওয়ার কো জানায়।  

১৮. েদ্বলর যজ্ঞশালায় শ্রী ভগোছনর োমন অেতার রূছপ আদ্বেভিাে -- শ্রীদ্বেষু্ণ 
অদ্বদদ্বতর গছভি তার পুত্ররূছপ জন্মগ্রহণ কছরদ্বেছলন। শ্রীভগোনছক োমন ব্রহ্মচারী রূছপ 
দশিন কছর মহদ্বষিগণ অতযন্ত আন্বিত হছয়দ্বেছলন। বতবন্ সকল ব্রাহ্মণদের িারা সম্মাবন্ত 
িদয়বেদলন্ এেং েটুকছেশধ্ারী ভগোন োমনছদব্ স্বীয় ব্রহ্মছতজ িারা ব্রাহ্মণছদর হসদ্বেত 
সভাছত হশাদ্বভত হছয়দ্বেছলন। ভগোন োমনছদে যখন েদ্বলর অশ্বছমধ্ যছজ্ঞর অনুষ্ঠাছনর 



 

কো শুছনদ্বেল, তখন দ্বতদ্বন হসখাছন দ্বগছয় উপদ্বিত হছয়দ্বেছলন। ভগোন োমনছদছের হতছজ 
যাদ্বজ্ঞক যজমান েদ্বল ও অনযানয সকছলর হতজ দ্বনষ্প্রভ হছয় দ্বগছয়দ্বেল। ভৃগুেংশীয় ব্রাহ্মণরা 
োমনছদছের সাদর অভযেিনা কছরদ্বেছলন। ভগোন োমনছদছের দ্বপ্রয়দশিন রূপ হদছখ েদ্বল 
অতযন্ত আনদ্বন্দত হছয়দ্বেল এেং দ্বতদ্বন ভগোছনর উপছেশছনর জনয একদ্বট উত্তম আসন 
প্রদান কছরদ্বেছলন। েদ্বল ব্রহ্মচারী োমনছদেছক দ্বভক্ষা প্রােিনা করছত েছলদ্বেছলন।  

১৯. েদ্বলর দ্বনকট োমনছদছের দ্বত্রপাদভূদ্বম প্রােিনা, েদ্বলর প্রদ্বতজ্ঞা ও শুিাচাছযির 
োধ্াদান -- োমনছদে েদ্বলছক যাত্রীগছণর মছধ্য হশ্রষ্ঠ দাতা েছলদ্বেছলন। হসই জনয েদ্বলর 
দ্বনকট োমনছদে তার পাদপদ্বরদ্বমত সামানয দ্বত্রপাদ ভূদ্বম প্রােিনা কছরদ্বেছলন। দ্বকন্তু ভগোন 
োমনছদছের দ্বত্রপাদ ভূদ্বম প্রােিনা করাছক েদ্বল দ্বশশুসুলভ েুদ্বদ্ধ দ্বেছেচনা কছরদ্বেল। েদ্বল 
দ্বত্রপাদ ভূদ্বমদাছনর জনয রাদ্বজ হছয় সংকল্প করার জনয জলপাত্র হাছত দ্বনছয়দ্বেছলন। দ্বকন্তু 
শুিাচাযি সেদ্বকেুই পূেি হেছক জানছতন। তার কাছে শ্র ভগোছনর লীলার কো হগাপন 
দ্বেল না। রাজা েদ্বলছক ভূদ্বমদাছন উদযত হদছখ শুিাচাযি তাছক োধ্া দ্বদছয়দ্বেছলন।  

২০. োমন অেতাছরর দ্বেরাট রূপ ধ্ারণ এেং পৃদ্বেেী ও স্বগিছক েযাপ্ত কছর দুই 
পদছক্ষপ গ্রহণ -- শুিাচাছযির োধ্া না হমছন রাজা েদ্বল োমনছদেছক দ্বত্রপাদ ভূদ্বম দান 
করছত উদযত হছয়দ্বেছলন। শুিাচাযি যখন হদছখদ্বেল দ্বশষয গুরুর প্রদ্বত অশ্রদ্ধা ও তার 
আজ্ঞার অেমাননা করছে, তখন দ্বতদ্বন বদেেশীভূত হছয় তাছক শীঘ্রই লক্ষ্মীভ্রি হওয়ার 
অদ্বভশাপ দ্বদছয়দ্বেল। যজমান েদ্বল আনছন্দ োমনছদছের সুন্দর চরণ যুগল ধু্ছয় দ্বদছয়দ্বেল 
এেং হসই চরণামৃত স্বমস্তছক ধ্ারণ কছরদ্বেল। এমন সময় এক অদু্ভত ঘটনা ঘছটদ্বেল। 
শ্রী ভগোছনর হসই দ্বত্রগুণাত্মক োমনমূদ্বতি েদ্বধ্িত হছত লাগল। মহারাজ েদ্বল শ্রীভগোছনর 
হসই েদ্বধ্িত মূদ্বতির নাদ্বডছত নদীসমুহ, নখগুদ্বলছত দ্বশলসকল, েুদ্বদ্ধছত ব্রহ্মাছক, ইদ্বন্দ্রয়সমূছহ 
হদেগন ও ঋদ্বষগণছক এেং সমস্ত হদছহ দ্বেশ্ব চরাচরছক দশিন কছরদ্বেল। শ্রীভগোন 
একপছদ রাজা েদ্বলর সমস্ত রাজয, শরীর িারা আকাশ এেং োহু িারা দ্বদকসকল আেৃত 
কছরদ্বেল। শ্রীভগোন দ্বিতীয় পছদ আেৃত কছরদ্বেছলন স্বগিছক।  

২১. দ্বেষু্ণ কতৃিক েদ্বলর েন্ধন -- অসুররা যখন হদছখদ্বেল হয, োমনছদে দ্বত্রপাদ 
ভূদ্বম হনওয়ার েলনায় সমস্ত পৃদ্বেেী হকছড দ্বনছয়দ্বেল, তখন তারা িুদ্ধ হছয় েদ্বলর ইচ্ছার 
দ্বেরুছদ্ধই শ্রীভগোনছক েধ্ করার জনয ধ্াদ্বেত হছয়দ্বেল। যখন েদ্বল হদখছলন হয ভগোছনর 
পাষিদ িারা অসুর হসনারা েধ্ হছচ্ছ তখন দ্বতদ্বন শুিাচাছযির অদ্বভশাছপর কো স্মরণ কছর 



 

বসনযছদর যুদ্ধ হেছক দ্বনরস্ত কছরদ্বেল। অসুররা েদ্বলর কো শুছন শ্রীভগোছনর পাষিছদর 
িারা আিান্ত হছয় রসাতছল প্রছেশ কছরদ্বেল। ভগোন অশ্বছমধ্ যছজ্ঞ হসামরস পাছনর 
দ্বদছন েদ্বলছক হোঁছধ্ হেছলদ্বেছলন। েদ্বল তার দ্বত্রপাদ ভূদ্বম দাছনর প্রদ্বতজ্ঞা রাখছত না পারায় 
শ্রীদ্বেষু্ণ তাছক কছয়ক েের নরছক োস করার কো েছলদ্বেছলন।  

২২. সতযদ্বনষ্ঠ েদ্বলর েন্ধনমুদ্বক্ত ও ভগোন কতৃিক েরলাভ -- শ্রীভগোন রাজা 
েদ্বলছক গঞ্জনা কছর বধ্যিচুযত করছত চাইছল েদ্বল অতযন্ত বধ্ছযির সছঙ্গ োমন্ হদছের তৃতীয় 
পদ তার মাোয় রাখার কো েছলদ্বেছলন। ভগোন ব্রহ্মা শ্রীভগোমন্র কাদে প্রােিনা 
কছরদ্বেছলন দ্বতদ্বন হযন েদ্বলছক েন্ধন হেছক মুক্ত কছরন। ব্রহ্মার প্রােিনা শুছন শ্রীভগোন 
েদ্বলছক েন্ধন হেছক মুক্ত কছরন এেং দুলিভ পদ প্রদান কছরদ্বেছলন। শ্রীভগোন েদ্বলছক 
ের দ্বদছয়দ্বেছলন হয, সােদ্বণি মন্বন্তছর তার এই ভক্ত ইন্দ্রে লাভ করছে। ততদ্বদন পযিন্ত 
েদ্বল দ্বেশ্বকমিা িারা দ্বনদ্বমিত সুতল হলাছক োস করছে।  

২৩. েদ্বলর সুতলছলাছক গমন -- েরুণ পাশ হেছক মুক্ত হছয় েদ্বল শ্রীদ্বেষু্ণর েরদান 
অনুযায়ী সুতছল প্রছেশ কছরদ্বেল। এইভাছে শ্রীদ্বেষু্ণ েদ্বলর কাে হেছক স্বগিরাজয গ্রহণ কছর 
ইন্দ্রছক দ্বদছয়দ্বেল, অদ্বদদ্বতর মছনাোঞ্ছা পূণি কছরদ্বেল এেং দ্বনছজ দ্বত্রভুেন পালন 
কছরদ্বেছলন। দ্বনজ েংশধ্র হপৌত্র েদ্বলছক েন্ধন মুক্ত এেং তাছক ভগেৎ কৃপাপ্রাপ্ত হদছখ 
প্রহ্লাছদর হৃদয় ভদ্বক্তভাছে পূণি হছয় দ্বগছয়দ্বেল এেং দ্বতদ্বন শ্রীদ্বেষু্ণর স্তুদ্বত েন্দনা কছরদ্বেছলন।  

২৪. ভগোছনর মৎসযােতার রূপ -- প্রলয়কাল হশমষ ব্রহ্মা দ্বনোয় অদ্বভভূত হছল 
শয়ছনর ইচ্ছা প্রকাশ কছরদ্বেছলন এেং তখন ব্রহ্মার মুখ হেছক হেদ দ্বনগিত হছয়দ্বেল। 
হয়গ্রীে নামক এক বসনয ব্রহ্মার কাে হেছক তা অপহরণ কছরদ্বেল। ভগোন দ্বেষু্ণ 
দানেরাজ হয়গ্রীছের এই কুকছমির কো জানছত হপছর শেরী মৎসয রূছপ অেতীণি 
হছয়দ্বেছলন। একদ্বদন সতযব্রত নাছম এক উদার ও ভগেদ ভক্ত রাজা কৃতমালা নদীছত 
জলতপিণ করদ্বেছলন। হসই সময় জছলর সছঙ্গ রাজা সতযব্রছতর হাছত একদ্বট হোট শেরী 
মৎসয উছি এছসদ্বেল। হসই মৎসয দ্বনছজছক রক্ষা করার জনয সতযব্রতছক অনুছরাধ্ 
কছরদ্বেছলন। সতযব্রত হসই মৎসদ্বটছক দ্বনছজর আশ্রছম দ্বনছয় দ্বগছয়দ্বেল এেং একদ্বট 
কমণ্ডলুছত হরছখ দ্বদছয়দ্বেল। দ্বকন্তু শেরী এক রাদ্বত্রছতই অছনক েড হদহ ধ্ারণ কছরদ্বেল 
হস রাজাছক অনুছরাধ্ কছর তাছক হযন হকাছনা েড পাছত্র রাখা হয়। রাজা শেরীছক 
কমণ্ডলু হেছক হের কছর একদ্বট েড পাছত্র হরছখ দ্বদছয়দ্বেল। দ্বকন্তু তার হদহ দ্বতনহাত 



 

পদ্বরমাণ েৃদ্বদ্ধ হপছয়দ্বেল। হযছহতু রাজা সতযব্রত হেছক রক্ষা করার দাদ্বয়ে দ্বনছয়দ্বেল তাই 
হস অনুছরাধ্ কছর তাছক হযন হকাছনা সছরােছর রাখা হয়। জলপাত্র হেছক শেরীছক দ্বতদ্বন 
একদ্বট সছরােছর হরছখদ্বেল, হসখান হেছক েড েড হ্রছদ হরছখদ্বেছলন। দ্বকন্তু শেরীর হদহ 
িমশ েৃদ্বদ্ধ হপছতই োছক। অেছশছষ সতযব্রত শেরীছক সমুছে দ্বনছক্ষপ কছরদ্বেল এেং 
শেরী হয হকাছনা সামানয মৎসয নয় তা েুিছত হপছর তাছক অনুছরাধ্ কছর তার আসল 
স্বরূপ উদ ঘাটন করার জনয। তখন শ্রীভগোন তার ভক্তছক দ্বনজ রূছপ দশিন দ্বদছয়দ্বেছলন।  

শ্রীভগোন সতযব্রতছক জানায় সাতদ্বদন পর দ্বত্রছলাক সমুেগছভি দ্বনমদ্বজ্জত হছে। 
যখন দ্বত্রছলাকছক প্রলয় জলরাদ্বশ গ্রাস করছে তখন ভগোছনর হপ্রদ্বরত একদ্বট দ্বেশাল 
হনৌকা তার কাছে আসছে। তখন সতযব্রত হযন ঔষদ্বধ্, সকল েীজ, প্রধ্ান প্রধ্ান প্রাণী 
এেং সপ্তদ্বষিগণছক দ্বনছয় হসই হনৌকায় আছরাহণ কছর। শ্রীভগোন েছলন, যখন প্রেল 
োয়ুছেছগ সমুছের তরছঙ্গ হনৌকা টলমল করছে তখন দ্বতদ্বন হসখাছন মৎসযরূছপ উপদ্বিত 
হছেন এেং সতযব্রত হযন োসুকী নাছগর সছঙ্গ মৎছসযর শৃছঙ্গ হনৌকাছক হোঁছধ্ হদয়। যতদ্বদন 
ব্রহ্মার রাদ্বত্র অেিাৎ প্রলয়কাল োকছে ততদ্বদন দ্বতদ্বন মৎসযরূছপ ঋদ্বষছদর সছঙ্গ সতযব্রতছক 
দ্বনছয় সমুছে দ্বেচরণ করছে।  

শ্রীভগোন এইসে কো সতযব্রতছক েছল অন্তদ্বহিত হছল সতযব্রত প্রলয়কারী দ্বদছনর 
জনয অছপক্ষা করছত োছক। এরপর প্রলয়কারী ওই দ্বদন এছল সতযব্রতছক ভগোন যা যা 
েছলদ্বেল তা দ্বতদ্বন পালন কছরদ্বেছলন। রাজা সতযব্রতছক ভগোন মহাসমুছে দ্বেচরণ করছত 
করছত আত্মতত্ত্ব সম্বছন্ধ উপছদশ দ্বদছয়দ্বেছলন। ভগোন সতযব্রতছক উপছদশসহ 
পুরাণসংহদ্বত েণিনা কছরদ্বেছলন। এই পুরাণছক ‘মৎসযপুরাণ’ েলা হয়।  

এরপর ব্রহ্মার প্রলছয়র অেসাছন দ্বনোভঙ্গ হছল ভগোন বদতয হয়গ্রীেছক েধ্ 
কছরদ্বেল এেং তার কাে হেছক হেদ পুনরুদ্ধার কছর ব্রহ্মাহক দান কছরদ্বেছলন।  

 ভাগব্দতর ন্ব্ম স্কদে ২৪বি অযযায় আদে। মসই অযযাদয়র কাবিবন্দত আদে-- 

১. বব্ব্স্বত মুবন্র পুি রাো সুেুযদের ন্ারীরূপ প্রাবপ্তকথন্ – মিারাো পরীবেৎ 
শুদকর কাদে বব্ব্স্বত মনু্র ব্ংশ এব্ং মসই ব্ংদশর অতীত, ব্তবমান্ ও ভবব্ষযৎ োন্দত 
আগ্রি প্রকাশ কদরবেল। সূত মসইসমস্ত কাবিবন্ মশৌন্কাবে ঋবষগণদক ব্লদত শুরু 
করদলন্। বতবন্ ব্লদলন্ মে, মনু্র ব্ংশ বব্ব্রণ সংদেদপ বতবন্ ব্লদব্ন্ কারণ ব্হু শত 
ব্ৎসদরও বব্স্তাবরতভাদব্ এই ব্ংশ বব্ব্রণ ব্লা োদব্ ন্া। মিাপ্রলদয়র সময় পরমপুরুষ 



 

শ্রীিবর এব্ং এই বব্শ্ব োড়া আর বকেুই বেল ন্া। সৃবষ্টকাদল তারঁ ন্াবভ মথদক মে বিরণ্ময় 
কমলদকাষ উৎপি িয়, মসই পদ্ম মথদকই চতুমুবখ ব্রহ্মার সৃবষ্ট িয়। ব্রহ্মার মন্ মথদক 
েেগ্রিণ কদরন্ মরীবচ। মরীবচর পুি কশযপ মুবন্। কশযদপর ঔরদস তাঁর পত্নী েেকন্যা 
অবেবতর গদভব বব্ব্স্বাদন্র েে িয়। বব্ব্স্বাদন্র পত্নী সংোর গদভব েেগ্রিণ কদরন্ 
োদ্ধদেব্ মনু্। োদ্ধদেব্ তাঁর পত্নী েদ্ধার গদভব েশবি পুদির েে মেন্। তারা িদলন্ 
েথাক্রদম – ইক্ষ্বাকু, নৃ্গ, শেবাবত, বেষ্ট, যৃষ্ট, করূষ, ন্বরষযন্ত, পৃষধ্র, ন্ভগ এব্ং কবব্।  

 বব্ব্স্বত মনু্ প্রথদম বন্িঃসন্তান্ বেদলন্। বকন্তু মনু্র পুি উৎপবত্তর েন্য ব্বশষ্ট 
বমিাব্রুদণর েে অনু্ষ্ঠান্ কদরন্। ঐ সমদয় তার পত্নী েদ্ধা মিাতার কাদে বগদয় ব্লদলন্— 
তাঁর মেন্ কন্যা সন্তান্ িয়, মসই ভাদব্ আহুবত প্রোন্ করদত। েদ্ধার প্রাথবন্ানু্সাদর ইলা 
ন্াদম তাঁদের এক কন্যার উৎপবত্ত িয়। মসই কন্যাদক মেদখ বব্ব্স্বত মনু্ প্রীত ন্া িদয় 
গুরুদেব্ ব্বশষ্টদক ব্লদলন্ মে, আপন্ারা ব্রাহ্মণ, আপন্াদের অনু্বষ্ঠত কদমবর বব্পরীত িল 
বকভাদব্ িল ? তখন্ ব্বশষ্ট সমস্ত কারণ োন্দত মপদর মসই ইলা ন্াদম কন্যার পুরুষত্ব 
কামন্া কদর ন্ারায়দণর স্তব্ করদত লাগদলন্। ভগব্ান্ শ্রীিবর সন্তুষ্ট িদয় ব্বশষ্টদক ব্র 
প্রোন্ করদলন্। তার িদল মসই কন্যাই সুেুযে ন্াদম মেষ্ঠ পুরুদষ রূপান্তবরত িল। 

 সুেযে একবেন্ মঘাড়ায় চদড় কদয়কেন্ অমাতযদক বন্দয় মৃগয়ার েন্য ব্দন্ ভ্রমণ 
করবেদলন্। ভ্রমণ করদত করদত বতবন্ উত্তর বেদক মমরু পব্বদতর পােদেদশ এক ব্দন্ 
বগদয় িাবের িদলন্। মসই ব্দন্ প্রদব্শ করা মািই সুেুযে মেখদলন্ বতবন্ বন্দে স্ত্রী-রূদপ 
এব্ং তার মঘাড়াবি মঘািকীদত পবরণত িদয়দে। সুেুযদের সাদথ তাঁর অনু্চরব্গবদেরও বলঙ্গ 
বব্পেবয় মেখা মগল। এই বব্পেবদয়র কারণ বিদসদব্ শুকদেব্ ব্লদলন্-- মকাদন্া একসময় 
ব্রতযারী ঋবষগণ মিাদেদব্র েশবন্ ইচ্ছায় অকস্মাৎ মসই ব্দন্ বগদয় উপবস্থত িল। মসই 
সময় অবম্বকা মেব্ী বব্ব্স্ত্রা বেদলন্। সিসা বতবন্ ঋবষদের মসখাদন্ উপবস্থত মেদখ অতযন্ত 
লবিতা িদলন্। মসই সময় ভগব্ান্ মিাদেব্ পাব্বতী মেব্ীর সদন্তাষ বব্যাদন্র েন্য 
ব্দলবেদলন্ মে, বতবন্ োড়া অন্য মকান্ পুরুষ মসই ব্দন্ প্রদব্শ করদল প্রদব্শ করা মািই 
তার স্ত্রী-রূপ প্রাবপ্ত ঘিদব্।  

 মসই সময় ঋবষ বু্য মেখদত মপদলন্ মে, স্ত্রীগণ পবরবৃ্তা িদয় এক সুিরী রমণী 
তাঁর আেদমর কাদে ভ্রমণ করদে। তখন্ বতবন্ মসই রমণীদক পত্নী রূদপ পাওয়ার অবভলাষ 
করদলন্। মসই রমণীও বু্যদক পবতদত্ব ব্রণ করদত আগ্রিী িদলন্। তাঁদের পুরূরব্া ন্াদম 
এক পুি িদয়বেল।  



 

 এবেদক ভগব্ান্ ব্বশষ্ট সুেুযদের ওই অব্স্থা মেদখ অতযন্ত কাতর িদয় তাঁদক পুরুষত্ব 
প্রোদন্র কামন্া কদর ভগব্ান্ শংকদরর আরাযন্া করদত লাগদলন্। ভগব্ান্ শংকর তুষ্ট 
িদয় ব্বশদষ্টর মদন্াকামন্া পুরদণর েন্য এই কথা ব্দলবেদলন্ মে, তাঁর ব্াদকযর অন্যথা 
িদব্ ন্া, তদব্ এই সুেুযে একমাস পুরুষ িদব্ ও একমাস স্ত্রী িদয় থাকদব্। এইভাদব্ 
ব্বশষ্টদেদব্র অনু্গ্রদি ওইরূপ ব্যব্স্থা অনু্সাদর রাো সুেুযে পৃবথব্ী পালন্ করদত লাগদলন্। 
ব্াযবকয উপবস্থত িদল বতবন্ তপসযার েন্য ব্দন্ চদল োন্।   

২. পৃষধ্র ও অন্যান্য মনু্র পাঁচ পুদির ব্ংশ বব্ব্রণ — সুেুযে েখন্ তপসযার েন্য 
ব্দন্ চদল মগদলন্ তখন্ বব্ব্স্বত মনু্ পুি কামন্ায় েমুন্াতীদর ব্দস শতব্ৎসরব্যাপী ভগব্ান্ 
শ্রীিবরর আরাযন্া করদলন্। তার িদল বব্ব্স্বতর আত্ম্তুলয েশবি পুি লাভ িয়। এই েশ 
পুদির মদযয ইক্ষ্বাকু মেযষ্ঠ। পৃষধ্র বেল মসই েশেদন্র মদযয একেন্। গুরুদেব্ ব্বশষ্ট 
তাঁদক মগাপালদন্ বন্েুক্ত কদরবেদলন্। একবেন্ মঘার ব্ষবার বেদন্ একবি  ব্াঘ মসই মগাদষ্ঠ 
ঢুদক পদড়। একবেদক মঘার ব্ষবা রাবিকাল তার ওপর েুদেবাদগর ঘন্ঘিা। পৃষধ্র অেকাদর 
বঠকমত বু্ঝদত ন্া মপদর খড়্গাঘাদত ব্াঘ মদন্ কদর গাভীর মস্তক মেেন্ কদর মিলদলন্। 
বকন্তু মভারদব্লার আদলায়  বতবন্ মেখদলন্ মে, ব্াদঘর ব্েদল গাভীবি বন্িত িদয়দে। কৃত 
কদমবর েন্য বতবন্ েুিঃবখত িদলন্। বকন্তু ঋবষ ব্বশষ্ট এই অোন্কৃত অপরাদযর েন্য 
পৃষধ্রদক অবভসম্পাত বেদয় ব্লদলন্ মে, এই গবিবত কাদের েন্য পৃষধ্র বন্কৃষ্ট েবিয়ও 
িদত পারদব্ ন্া। মস শূদ্র িদয় েে গ্রিণ করদব্। মসই অবভশাপ স্বীকার কদর পৃষধ্র 
বন্বষ্টক ব্রহ্মচেব ব্রত যারণ করদলন্। বতবন্ সব্বভূদতর সুহৃৎ ব্াসুদেদব্র একবন্ষ্ট ভবক্ত লাভ 
করদলন্। এইরকম বন্রাসক্ত বৃ্বত্ত ও মুবন্ভাব্াপি িদয় থাকাকালীন্ বতবন্ োব্াবগ্নদত 
বন্দের ইবেয়সমূি আহুবত বেদয় পরব্রহ্ম পরমাত্ম্াদক প্রাপ্ত িদলন্।  

 মনু্র কবন্ষ্ঠ পুদির ন্াম কবব্। বতবন্ বকদশার ব্য়দসই বব্ষয়দভাদগ বন্সৃ্পি িদয় 
রােয পবরতযাগ কদর ব্েুব্ােব্দের সাদথ ব্দন্ গমন্ কদরন্। মনু্র আদরক পুি করূদষর 
মথদক কারূষ ন্ামক বব্খযাত েবিয় োবত উৎপি িয়। তাঁরা অবতশয় ব্রাহ্মণ ভক্ত, যমবদপ্রমী 
এব্ং উত্তরাপথ মেদশর রেক িদয়বেদলন্। যৃষ্ট ন্ামক মনু্র পুি মথদক যাষ্ট ন্ামক েবিয় 
োবতর উৎপবত্ত িয়, তাঁরা পৃবথব্ীদত ব্রাহ্মণত্ব লাভ কদরবেদলন্। নৃ্গ ন্াদম মনু্র পুি মথদক 
েে িয় সুমবতর। সুমবতর পুি ভূতদেযাবত এব্ং ভূতদেযাবতর পুি ব্সু। মনু্র আদরক 
পুি ন্বরষযন্ত মথদক েে িয় বচিদসদন্র। বচিদসন্ মথদক অযিঃস্তন্ কদয়ক পুরুষ পর 



 

উরূেব্ার পুি িদলন্ মেব্েত্ত। মেব্েদত্তর পুদির ন্াম অবগ্নদব্শয। পরব্তবীকাদল এই 
অবগ্নদব্শযই কান্ীন  ও োতুকণব ন্াদম বব্খযাত ঋবষ িদয়বেদলন্।  

৩. মিবষব চযব্ন্ ও সুকন্যা-দরব্বতর কাবিবন্ — মনু্পুি রাো শেবাবতর সুকন্যা ন্াদম 
এক কন্যা বেল। একবেন্ রাো শেবাবত মমদয়দক সদঙ্গ কদর ব্দন্ ভ্রমণ করদত করদত 
মিবষব চযব্দন্র আেদম উপবস্থত িন্। সুকন্যা সখীপবরবৃ্তা িদয় ভ্রমণ করার সময় 
একোয়গায় ব্ল্মীক বঢবব্র একবি বেদ্র বেদয় মোন্াবকর মদতা েুবি মেযাবত মেখদত 
মপদলন্। রােকুমারী সুকন্যা বকেু ন্া বু্দঝই অতযন্ত চপলতা মিতু একবি কাঁিা বেদয় 
মেযাবত েুবিদক বব্দ্ধ করদলন্। সদঙ্গ সদঙ্গ রাো শেবাবত বকেু অবভষ্ট িদয়দে বু্ঝদত মপদর 
কন্যার কাদে বিদর এদলন্। সুকন্যা তখন্ ভয়াতব হৃেদয় বপতাদক ব্লদলন্ মে, বতবন্ 
অপরায কদরদেন্। বতবন্ ন্া মেদন্ই েুবি মেযাবতদক কাঁিা বেদয় বব্দ্ধ কদরদেন্। মমদয়র 
এই কথা শুদন্ রাো শেবাবত বব্দশষ ভীত িদয় বব্বব্য স্তুবত-বব্ন্বত কদর ব্ল্মীক স্তুদপ 
আবৃ্ত মুবন্দক প্রসি কদর বন্দের মমদয়দক মুবন্র িাদত সম্প্রোন্ করদলন্ এব্ং এই 
সংকি মথদক মুক্ত িদয় বন্দের রােযান্ীদত বিদর এদলন্।  

 বকেুবেন্ পর মুবন্র আেদম অবশ্বন্ীকুমারিয় এদস উপবস্থত িদলন্। চযব্ন্ মুবন্ 
তাঁদের কাদে মেৌব্ন্ প্রাথবন্া করদলন্। বব্বন্মদয় তাঁদের মসামপূণব েেভাগ প্রোন্ করদব্ন্ 
ব্দল স্বীকৃবত বেদলন্। অবশ্বন্ীকুমারিয় মিবষব চযব্ন্দক তথাস্তু ব্দল আশীব্বাে করদলন্। 
তখন্ তাঁরা মুবন্দক সদঙ্গ কদর বন্দয় একবি হ্রদে অব্গািন্ করদলন্ এব্ং মসই হ্রে মথদক 
বতন্েন্ সুেশবন্ পুরুষ উদঠ এদলন্। সুকন্যা এই বতন্েন্ পুরুদষর মদযয মক তাঁর পবত 
বু্ঝদত ন্া মপদর অবশ্বন্ীকুমারিদয়র কাদে বমন্তী করদলন্ তার পবতদক বচবন্দয় মেব্ার 
েন্য। সুকন্যার পবতব্রতয যদমব তারা খুবশ িদলন্ এব্ং স্বগবপুদর বিদর মগদলন্।  

 এবেদক রাো শেবাবত একবেন্ আেদম বিদর এদস বন্দের কন্যাদক উপপবত বন্দয় 
থাকদত মেদখ ন্ান্া কিূব্াদকয বব্দ্ধ করদলন্। তখন্ সুকন্যা তাঁর বপতাদক োন্ায় মে, এই 
সুেশবন্ পুরুষই তার পবত চযব্ন্ মুবন্। এই কথা ব্দল তাঁর মেৌব্ন্ প্রাবপ্তর সমস্ত কথা 
বপতার কাদে ব্ণবন্া করদলন্।  

 রাো শেবাবতর বতন্ পুি বেল— উত্তান্ব্বিব, আন্তব এব্ং ভূবরদষণ। আন্দতবর পুি 
মরব্ত। মরব্দতর এক মপৌিী বেল ন্াম মরব্তী। মরব্তীর বব্ব্াদির েন্য পাি অদিষণ 
করদত বগদয় তার বপতা ককুদ্মী ব্রহ্মার কাদে মগদলন্। তাঁর অবভপ্রায় শুদন্ ভগব্ান্ ব্রহ্মা 
ব্লদলন্ মে, বতবন্ োদের পািরূদপ বচন্তা কদর মরদখদেন্ তারা সকদলই কাদলর গদভব লীন্ 



 

িদয় মগদেন্। মেব্দেব্ ন্ারায়দণর অংশাব্তার ব্লরাম এখন্ পৃবথব্ীদত বব্রােমান্। বতবন্ 
তার এই কন্যা রত্ন প্রভু ব্লরামদক মেন্ সমপবন্ কদরন্। 

৪. ন্ভগ ও অম্বরীদষর ব্ংশ-কাবিবন্ — মনু্পুি ন্ভদগর পুি বেল ন্াভাগ। েীঘবকাল 
ব্রহ্মচেব পালন্ কদর বতবন্ েখন্ ব্াবড় বিদর এদলন্, তখন্ তারঁ ব্ড় ভাইদয়রা ন্াভাগদক 
বপতৃক সম্পবত্তর ভাগ ব্দল বন্দেদের বপতাদকই বন্দেবশ কদর মেন্। ন্াভাগ বপতার কাদে 
মগদল বপতা োন্ায় অবঙ্গরস মগািীয় ব্রাহ্মণগণ এক বব্শাল েদের অনু্ষ্ঠান্ করদেন্। মসই 
মন্ীষীদের কাদে বগদয় বব্শ্বদেব্ সম্বদে েুবি সূক্ত তাঁদের পাঠ করাদত ব্দলন্। বতবন্ আরও 
ব্দলন্ মে, তাঁরা েখন্ স্বদগব োদব্ন্ তখন্ েোব্বশষ্ট সমস্ত যন্রত্ন ন্াভাগদক বেদয় োদব্ন্। 
েথা সমদয় ন্াভাগ সমস্ত সম্পবত্ত গ্রিণ করদত মগদল এক কৃষ্ণব্ণব পুরুষ েেভূবমদত 
অব্বশষ্ট সমস্ত যন্ তার ব্দল োব্ী কদরন্। এই সম্পবত্ত বন্দয় বব্ব্াে িদল ন্াভাগ তাঁর 
বপতার কাদে বগদয় প্রকৃত সতয োন্দত চাইদলন্। তখন্ তাঁর বপতা ব্লদলন্ অদন্কবেন্ 
আদগ এবি বঠক িদয়বেল মে েোব্বশষ্ট সমস্ত বকেুই রুদ্রদেদব্র। তাই এই যন্ সম্পবত্তও 
রুদ্রদেদব্র। তখন্ ন্াভাগ রুদ্রদেদব্র কাদে বগদয় েমা প্রাথবন্া করদলন্। রুদ্রদেব্ 
ন্াভাদগর এই কদমব খুবশ িদয় তাদক সমস্ত যন্ সম্পবত্ত গ্রিণ করদত ব্দল বন্ে যাদম গমন্ 
করদলন্। এই ন্াভাদগরই পুি িদলন্ অম্বরীষ। বতবন্ অতীব্ ভগব্ৎদপ্রমী ও যমবাত্ম্া 
বেদলন্। মে ব্রহ্মশাপ কখদন্া মকাথাও প্রবতিত িই ন্া, মসই ব্রহ্মশাপও অম্বরীষদক স্পশব 
করদত পাদরবন্।  

 একবেন্ রাো অম্বরীষ তাঁর পত্নীর সদঙ্গ একি িদয় িােশী ব্রত অনু্ষ্ঠান্ 
কদরবেদলন্। ব্রত সমাবপ্তর পর েবেণালাভাবে িারা সন্তুষ্টবচত্ত ব্রাহ্মণদের অনু্মবত বন্দয় 
ব্রদতর পারণ করব্ার উপক্রম করদলন্। মসই সমদয় েুব্বাসা মুবন্ তার গৃদি অবতবথ িদয় 
এদলন্। রাো অম্বরীষ েুব্বাসা মুবন্দক পােয অঘবয, আসন্ বেদয় অভযথবন্া োবন্দয় তাদক 
মভােন্ গ্রিদণর প্রাথবন্া োন্াদলন্। েুব্বাসা অম্বরীদষর প্রাথবন্ায় সম্মত িদয় বন্তযতন্বমবত্তক 
মযযাহ্ন কৃতযাবের েন্য ন্েী তীদর চদল মগদলন্। তার বিরদত অদন্কিা সময় লাগদে এব্ং 
পারদণর িােশী কাল মশষ িদয় আসদে মেদখ রাো অম্বরীষ শুযু মাি েল পান্ কদর 
পারণ সমাপ্ত কদরন্। মকাপন্ স্বভাব্ েুব্বাসা বিদর এদস োন্ মন্দি রাোর েল পান্ কদর 
পারণ সমাপদন্র ব্যাপারবি বু্ঝদত মপদর মক্রাযাবিত িদয় অম্বরীদষর বব্ন্াদশর েন্য 
কালান্লতুলয এক অবগ্নরূপী মারক মেব্তা সৃবষ্ট করদলন্। প্রজ্ববলত মসই মেব্তা অম্বরীষদক 
ব্য করার েন্য খড়্গ িাদত এবগদয় এদলন্। অম্বরীষ একিুও বব্চবলত িদলন্ ন্া। 



 

পরমপুরুষ ভগব্ান্ বন্দের ভদক্তর রোর েন্য আদগ মথদকই সুেশবন্ চক্রদক বন্েুক্ত কদর 
মরদখবেদলন্। মসই চক্র তৎেণাৎ মসই কৃতযাদক ব্য কদর েুব্বাসা মুবন্দক ব্য করদত তার 
বপেু েুিদত লাগল। েুব্বাসা মুবন্ পালাদত পালাদত বগদয় ব্রহ্মার শরণাপি িদলন্। ব্রহ্মার 
কাদে বন্রাশ িদয় বতবন্ বকলাসব্াসী মিাদেদব্র কাদে মগদলন্। মিাদেব্ েুব্বাসাদক 
োন্াদলন্ মে, প্রভুর শবক্তর সামদন্ তাঁদের মকাদন্া সামথবযই কাদে লাগদব্ ন্া। তখন্ 
েুব্বাসা ভগব্াদন্র পরমযাম বব্কুদন্ঠ মগদলন্। ভগব্ান্ বব্ষু্ণ তাদক ব্দলবেদলন্— োর অবন্ষ্ট 
করার েন্য েুব্বাসা এই কাে কদরদে তাঁর কাদেই েমা প্রাথবন্া চাইদত। তািদলই তাঁর 
মুবক্ত ঘিদব্।  

৫. েুব্বাসার েুিঃখ মথদক বন্বৃ্বত্ত – সুেশবন্ চদক্রর তাদপ তাবপত েুব্বাসা ভগব্াদন্র 
মসই উপদেশ বশদরাযােব কদর রাো  অম্বরীদষর কাদে এদস অতীব্ েুিঃদখ েমা প্রাথবন্া 
করদলন্। েুব্বাসার এই আচরদণ এব্ং ব্রাহ্মণ তাঁর পােস্পশব করাদত বতবন্ অতযন্ত ব্যবথত 
ও লবিত িদয় সুেশবন্ চদক্রর স্তুবত আরম্ভ করদলন্। বব্ষু্ণচক্র েখন্ মুবন্ েুব্বাসাদক েগ্ধ 
করবেল তখন্ রাো অম্বরীদষর স্তুবতদত সুেশবন্চক্র প্রশান্ত িল। ঋবষ েুব্বাসা চদক্রর সন্তাপ 
মথদক মুক্ত িদয় রাো অম্বরীষদক বব্দশষভাদব্ আশীব্বাে কদর তাঁর মঙ্গল কামন্া করদলন্। 
ঋবষ েুব্বাসার পাবলদয় োব্ার পর প্রায় এক ব্ৎসর কাল রাো অম্বরীষ শুযুমাি েলপান্ 
কদর েীব্ন্ অবতব্াবিত কদরবেদলন্। এব্ার বতবন্ েুব্বাসাদক সব্বগুণাবিত অিব্যাঞ্জন্াবে 
মভােদন্ পবরতৃপ্ত করাদলন্ এব্ং বন্দেও আিার করদলন্। ঋবষ েুব্বাসা চদল োব্ার পর 
অম্বরীষ অনু্তপ্ত িদলন্। অন্ন্তর বন্েপুদির িাদত রােযভার মেদড় বেদয় পরমাত্ম্া 
ভগব্াদন্র প্রবত মন্ সমাবিত কদর বতবন্ ব্দন্ গমন্ করদলন্।  

৬. ইক্ষ্বাকু ব্ংশ ব্ণবন্, মাোতা ও মসৌভবর ঋবষর উপাখযান্ – শুকদেব্ পরীবেৎদক 
ব্লদলন্—অম্বরীদষর বতন্বি পুি বেল। েথা— বব্রূপ, মকতুমান্ ও শমু্ভ। বব্রূদপর ঔরদস 
পৃষেশ্ব উৎপি িন্ এব্ং পৃষেদশ্বর পুি িদলন্ রথীতর। রথীতর বন্িঃসন্তান্ বেদলন্। ব্ংশ 
পরম্পরা প্রব্াি চলমান্ রোর উদেদশয বতবন্ অবঙ্গরা ঋবষর শরণাপি িন্। অবঙ্গরা ঋবষ 
রথীতদরর পত্নীর গদভব ব্রহ্মদতেেুক্ত কদয়কবি পুি উৎপােন্ কদরন্।  

 বব্ব্স্বত মনু্র পুি ইক্ষ্বাকুর শত পুি বেল। এছদর মছধ্য দ্বেকুদ্বক্ষ হজযষ্ঠ। দ্বেকুদ্বক্ষর 
হেছলর নাম পুরঞ্জয়। দ্বতদ্বন ‘ইন্দ্রোহ’ নাছমও পদ্বরদ্বচত দ্বেছলন। পুরঞ্জছয়র পুছত্রর নাম 
অছননা। তাাঁর পুত্র পৃেু। পৃেুর পুত্র দ্বেশ্বরদ্বন্ধ, তার পুত্র চন্দ্র, চছন্দ্রর পুত্র যুেনাশ্ব। যুেনাছশ্বর 
একশত পত্নী োকা সছত্ত্বও দ্বতদ্বন দ্বনঃসন্তান দ্বেছলন। তাই ভিমছনারে হছয় ভাযিাছদর সছঙ্গ 



 

দ্বতদ্বন েনগমন কছরন। ঋদ্বষরা যুেনাছশ্বর প্রদ্বত দয়ােশত তার পুত্রপ্রাদ্বপ্তর জনয একাগ্রবচদত্ত 
মেব্রাে ইদের উদেদশয এক েে কদরন্। মসই সময় একবেন্ রাদত তৃষ্ণাতব িদয় েুব্ন্াশ্ব 
তাঁর পত্নীর েন্য মরদখ মেওয়া মন্ত্রপূত েল পান্ কদর মন্য়। তার িদল েথাসমদয় 
েুব্ন্াদশ্বর েবেণ কুবে মভে কদর এক পুি েেগ্রিণ করল। মসই পুদির ন্ামই মাোতা 
রাখা িল। মাোতা ভগব্াদন্র মতদে মতেস্বী িদয় একাই সপ্তেীপা পৃবথব্ী শাসন্ করদত 
লাগদলন্।  

 রাো মাোতার পত্নী বেদলন্ শশবব্িুর কন্যা বব্িুমবত। এদের বতন্ পুি এব্ং 
পঞ্চাশবি কন্যা বেল। এই পঞ্চাশেন্ কন্যা একদি মসৌভবর ঋবষদক পবতদত্ব ব্রণ কদরন্। 
একো মসৌভবর মুবন্ েমুন্ার েদল বন্মগ্ন মথদক তপসযা করার সময় মেখদলন্ মে এক 
মৎসযরাে তার পত্নীর সদঙ্গ সদম্ভাগ সুদখ আবব্ষ্ট িদয় রদয়দেন্। তখন্ তা মেদখ মসৌভবর 
মুবন্রও বব্ব্াদির ইচ্ছা প্রব্ল িল। বতবন্ তখন্ মাোতার কাদে এদস তাঁর একেন্ কন্যাদক 
পত্নী বিদসদব্ পাব্ার অবভলাষ করদলন্। মাোতা তখন্ তাদক স্বয়ম্বর বব্বয অনু্সাদর তার 
একবি কন্যাদক বব্ব্াদির কথা ব্লদলন্। ঋবষ মসৌভবর তখন্ মাোতার অবভপ্রায় বু্ঝদত 
পারদলন্। বন্দের রূপ-দেৌব্ন্ বিদর পাওয়ার েন্য বতবন্ কৃতযাবে শুরু করদলন্, োদত 
মেব্াঙ্গন্ারা পেবন্ত তাদক পাব্ার েন্য লালাবয়ত িয়। মসৌভবর ন্ব্দেৌব্ন্ লাভ কদর 
রােঅন্তিঃপুদর মগদল মাোতার পঞ্চাশেন্ কন্যাই তাদক পাওয়ার েন্য উেগ্রীব্ িদলন্। 
এইভাদব্ বকেুকাল অতীত িব্ার পদর ঋবষ মসৌভবর তার ভুল বু্ঝদত পারদলন্। বতবন্ মদন্ 
মদন্ ভাব্দলন্ মে, বতবন্ একসময় চবরিব্ান্ তপস্বী বেদলন্, অদন্ক ব্রত যমব পালন্  
কদরদেন্। বকন্তু েদলর বভতর বব্িাররত মসই মৎসযদক মেদখই তার সমস্ত োন্, কমব, 
যযান্, ন্ষ্ট িল। এইভাদব্ বব্চার-বব্দব্চন্া করদত করদত বতবন্ সিযাসযমব গ্রিণ কদর ব্দন্ 
প্রস্থান্ করদলন্।  

৭. রাো বিশঙু্ক এব্ং িবরিদের কাবিবন্ — মাোতার পুিদের মদযয সব্বদেষ্ঠ 
বেদলন্ অম্বরীষ। অম্বরীদষর পুদির ন্াম মেৌব্ন্াশ্ব এব্ং মেৌব্ন্াদশ্বর পুি িারীত।  

 ন্াগগণ বন্দেদের ভবগন্ী ন্মবোদক পুরুকুৎদসর সদঙ্গ বব্ব্াি মেন্। ন্াগরাে 
ব্াসুবকর আদেদশ ন্মবো তার স্বামীদক রসাতদল বন্দয় োন্। মসখাদন্ মথদকই বব্ষু্ণ শবক্তর 
মতদে ব্লীয়ান্ িদয় পুরুকুৎস গেব্বদের ব্য কদরন্। রাো পুরুকুৎদসর পুি অন্রণয। 
অন্রদণযর পুি িদলন্ িেবশ্ব, তার পুি অরুণ, অরুদণর পুি বিব্েন্। বিব্েদন্র পুি 
সতযব্রত, বেবন্ বিশঙু্ক ন্াদম বব্খযাত িদয়বেদলন্। বতবন্ বন্দের বপতা এব্ং গুরুর অবভশাদপ 



 

চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত িদয়বেদলন্। েবেও বব্শ্বাবমি মুবন্র প্রভাদব্ বতবন্ সশরীদর স্বগবদলাদক গমন্ 
কদরবেদলন্। মেব্তারা তাদক অদযামুখ কদর স্বগবদলাক মথদক মিদল বেদয়বেদলন্। বকন্তু 
বব্শ্বাবমি মুবন্ বন্দের তদপর শবক্তদত তাদক শূন্যমাদগব স্তবম্ভত কদর বেদয়বেদলন্।  

 এই বিশঙু্কর পুিই িল িবরিে। িবরিে বন্িঃসন্তান্ বেদলন্। ন্ারে মুবন্র 
উপদেদশ বতবন্ ব্রুণদেদব্র কাদে পুিসন্তান্ কামন্া কদরন্ এব্ং ব্দলন্ মে তার েবে 
ব্ীরপুি িয় তািদল তার িারা ব্রুণদেদব্র পূো করদব্ন্। এরপদর ব্রুণদেদব্র ব্দর 
মরাবিত ন্াদম তার এক পুি িয়। বকন্তু রাো িবরিে পুদির মস্নদি আকৃষ্ট িদয় কালিরণ 
কদর ব্রুণদেব্দক আশািত করদত থাদকন্। বতবন্ েতব্ার েে-পশু বিদসদব্ মরাবিতদক 
মচদয়দে ততব্ারই িবরিে সময় িয়বন্ ব্দল তাদক বব্িল মদন্ারথ কদরদে। মরাবিত েখন্ 
বপতার অবভপ্রায় অথবাৎ পুিরূপ পশু বেদয় ব্রুণদেদব্র েে করার কথা োন্দত পারদলন্ 
তখন্ বন্দের প্রাণ রোর তাবগদে বতবন্ ব্দন্ চদল মগদলন্। বকন্তু েখন্ োন্দত পারদলন্ 
ব্রুণদেব্ রুষ্ট িদয় তার বপতাদক আক্রমণ কদরদেন্ তখন্ বতবন্ বিদর আসদত চাইদলন্। 
তখন্ ইে এদস তাদক ব্ার ব্ার বন্রাশ করদলন্। ইে তাদক ব্দলবেদলন্ মে, েেপশু 
িদয় মৃতুযব্রণ করার মথদক তীথবদেি েশবন্ কদর পৃবথব্ী পেবিন্রূপ পূণযকমব করাই 
মঙ্গলেন্ক। এইভাদব্ েয় ব্ৎসর অবতব্াবিত করার পর সপ্তম ব্দষব বতবন্ অেীগদতবর কাে 
মথদক তার মেদল শুন্দশপদক ক্রয় কদর েেপশু বিসাদব্ বন্দের বপতাদক বেদলন্ এব্ং 
িবরিে পুরুষদময েদের িারা ব্রুদণর পূো করদলন্।    

৮. সগরব্ংদশর উপাখযান্ – মরাবিদতর পুি িবরত, িবরদতর পুি বেল চম্প। এই 
চম্প চম্পাপুরী স্থাপন্ কদরবেদলন্। চম্পার পুি বেল সুদেব্ এব্ং সুদেদব্র পুি বেল 
বব্েয়। বব্েদয়র পুদির ন্াম বৃ্ক, বৃ্দকর পুি বেল রাহুক। েখন্ শত্রুরা রাহুদকর রােয 
অবযকার কদরবেল তখন্ রাহুক পত্নীর সদঙ্গ ব্দন্ প্রদব্শ কদরবেল। রাহুক বৃ্দ্ধ িদয় েখন্ 
মেিতযাগ কদরবেল তখন্ তাঁর পত্নীও তাঁর সদঙ্গ সিমরদণ উেযত িদয়বেদলন্। বকন্তু মস 
গভবব্তী িওয়ায় মিবষব ঔব্ব তাঁদক সিমরণ মথদক বন্বৃ্ত্ত কদরন্। এইসব্ কথা োন্দত 
মপদর মিবষবর পত্নীগণ বব্দিষব্শত তারঁ মভােদন্ গরল বমবশদয় বেদয়বেল। বকন্তু বব্দষর 
মকান্ প্রভাব্ গদভব ন্া পড়ায় ‘গর’(বব্ষ) এর সাদথ পুি প্রসব্ িদয়বেল। গর এর সদঙ্গ পুি 
প্রসব্ িওয়ায় এই পুদির ন্াম িয় ‘সগর’। সগর িদয়বেদলন্ মিােশস্বী রােচক্রব্তবী অথবাৎ 
সম্রাি।  



 

 সগদরর পুদিরা পৃবথব্ী খন্ন্ কদর সাগর বন্মবাণ কদরবেদলন্। সগর রাো ঔদব্বর 
উপদেদশ অশ্বদময েে কদরবেল। মসই েদের অশ্ব মেব্রাে ইে অপিরণ কদরবেদলন্। 
সগদরর পত্নী সুমবতর পুদিরা মসই অদশ্বর মখাঁদে সমস্ত পৃবথব্ী ঘুদর মব্বড়দয়বেল। সগদরর 
বিতীয় পত্নী মকবশন্ীর গদভব অসমঞ্জস ন্াদম এক পুি েেগ্রিণ কদরবেল। অসমঞ্জদসর 
পুি বেল অংশুমান্। সগর রাোর আদেদশ অংশুমান্ মঘাড়ার মখাঁদে মব্বরদয় পদড়বেল। 
বপতৃব্যদের মেিভদস্মর কাদে অংশুমান্ মঘাড়াবিদক মেখদত মপদয়বেদলন্। অংশুমান্ েেীয় 
অশ্বদক বপতামদির কাদে বিবরদয় এদন্বেল। এই অদশ্বর িারা রাো সগর অসমূ্পণব েে 
সমূ্পণব কদরবেদলন্। সগর রাো এরপর অংশুমান্দক রােযভার অপবণ কদর পরমগবত লাভ 
কদরবেল।  

৯. ভগীরদথর গঙ্গা আন্য়ন্ কথা ও মসৌোস উপাখযান্ – অংশুমান্ ব্হুকাল তপসযা 
করার পদরও গঙ্গাদক মদতব আন্দত পাদরবন্ এব্ং মশষকাদল বতবন্ পরদলাক গমন্ 
কদরবেল। অংশুমাদন্র পুি বেলীপও সুেীঘবকাল তপসযা কদরবেল বকন্তু সিল ন্া িওয়ায় 
েথাকাদল পরদলাক গমন্ কদরবেদলন্। এরপর বেলীদপর পুি ভগীরথ এই তপসযায় রত 
িদয়বেদলন্। ভগীরদথর তপসযায় গঙ্গাদেব্ী সন্তুষ্ট িদয় তাদক েশবন্ বেদয়বেদলন্ এব্ং তার 
অবভপ্রায় শুন্দত মচদয়বেল। ভগীরথ তখন্ গঙ্গাদক মতবযদলাদক আগমদন্র েন্য অনু্দরায 
কদরবেল। বকন্তু গঙ্গা তাঁদক োন্ান্, বতবন্ েখন্ স্বগব মথদক ভূতদল পবতত িদব্ন্, তখন্ 
তাঁর মব্গ যারণ করার েন্য প্রব্ল শবক্তশালী মকান্ একেদন্র প্রদয়ােন্। েবে তাঁর মব্গ 
মকউ যারণ ন্া কদর তািদল বতবন্ ভূতল মভে কদর রসাতদল চদল োদব্ন্। তখন্ ভগীরথ 
গঙ্গাদক োন্ান্ মে, স্বয়ং ভগব্ান্ রদ্রদেব্ তাঁর মব্গ যারণ করদব্ন্। গঙ্গাদেব্ীদক এই কথা 
ব্দল ভগীরথ তপসযার িারা রদ্রদেব্দক সন্তুষ্ট কদরবেদলন্। ভগীরদথর প্রাথবন্ায় সন্তুষ্ট িদয় 
‘তথাস্তু’ ব্দল গঙ্গাদেব্ীদক বন্দের মস্তদক যারণ কদরবেল এব্ং গঙ্গাদেব্ী মদতবয আগমন্ 
কদরবেদলন্।  

১০. ভগব্ান্ শ্রীরাদমর েীব্ন্ চবরি কথা – শ্রীভগব্াদন্র অংদশর স্বরূপ শ্রীরাম, 
লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন এই চার ন্াদম েশরদথর চার পুি রূদপ পৃবথব্ীদত এদসবেদলন্। 
রাো েশরদথর সতয পালদন্র েন্য রােয পবরতযাগ কদর শ্রীরামচে ব্ন্ব্াস স্বীকার কদর 
বন্দয়বেদলন্। শূপবন্খার ন্াক-কান্ মকদি তাদক কুরূপা কদর মেওয়ার িদল শ্রীরামচেদক 
বন্দের পত্নী সীতার বব্রিও সিয করদত িদয়বেল এব্ং এই বব্দয়াগব্যথার িলস্বরূপ 
মক্রাযব্দশ সমুদ্রও ভীত সন্ত্রস্ত িদয়বেল। এরপর ব্ান্র বসদন্যর সিায়তায় শ্রীরামচে 



 

সমুদদ্রর ওপর মসতুব্েন্ কদরন্ এব্ং লঙ্কাপুরীদত বগদয় েুবৃ্বত্ত রােসরাে রাব্দণর কাে 
মথদক সীতাদক উদ্ধার কদর বন্দয় এদসবেদলন্।  

 ব্ন্ব্াস েীব্ন্ অবতব্াবিত কদর রামচে বিদর এদস েশরদথর রােবসংিাসন্ গ্রিণ 
কদরবেদলন্। শ্রীরামচে েখন্ রাো িদয়বেদলন্ তখন্ মিতােুগ িদলও মদন্ িত মেন্ 
সতযেুগ। একপত্নী গ্রিণরূপ ব্রত অব্লম্বন্ কদরবেদলন্ ভগব্ান্ শ্রীরাম। তাঁর চবরি বেল 
রােবষবর মত পবব্ি। প্রোগণদক গৃিস্থযমব মশখাদন্ার েন্য শ্রীরামচে স্বয়ং মসই যমব 
আচরণ কদরবেদলন্।  

১১. ভগব্ান্ শ্রীরাদম েে সম্পােন্ – লঙ্কা মথদক সীতা মেব্ীদক উদ্ধার করার পর 
শ্রীরামচে মলাদকাপব্াদের ভদয় ভীত িদয় সীতাদেব্ীদক পবরতযাগ কদরবেদলন্। 
সীতাদেব্ীদক মসই সময় আেয় বেদয়বেদলন্ ব্াবল্মকী মুবন্ তাঁর বন্দের আেদম। সীতাদেব্ী 
মেই সময় গভবব্তী বেদলন্ এব্ং েথা সমদয় বতবন্ েুই েমে সন্তাদন্র েন্ন্ী িদয়বেদলন্। 
সেযোত েুই সন্তান্ একিু ব্ড় িদল বতবন্ েুই পুিদক ব্াবল্মকী মুবন্র িাদত অপবণ কদর 
শ্রীরামচদের চরণ কমল যযাদন্ পাতালদলাদক গমন্ কদরবেদলন্। সীতা মেব্ীর পাতাল 
প্রদব্দশর কথা শুন্দত মপদয় শ্রীরামচদের সৃ্মবতপদথ ব্ারংব্ার সীতার গুণাব্লী উবেত 
িওয়ায় বতবন্ মশাদক আচ্ছি িদয় পদড়বেদলন্। অতিঃপর শ্রীরামচে ব্রহ্মচেব অব্লম্বন্ কদর 
মতদরা িাোর ব্ের পেবন্ত অবব্চ্ছিভাদব্ অবগ্নদিাি েে কদরবেদলন্ এব্ং মশদষ মেযাবতমবয় 
যাদম গমন্ কদরবেদলন্।  

১২. কুদশর ব্ংশ বব্ব্রণ – কুদশর পুি বপ্তবথ, অবতবথর পুি বন্ষয, তার পুি ন্ভ, 
ন্দভর পুি পুণ্ডরীক আর পুণ্ডরীদকর পুি বেল মেমযিা। মেমযিার পুদির ন্াম মেব্ান্ীক, 
তার পুি অন্ীি, অন্ীদির পুি পাবরোি, পাবরোদির পুি ব্লস্থল আর ব্লস্থদলর পুি 
বেল ব্জ্রন্াভ। এই ব্জ্রন্াভ েেগ্রিণ কদরবেদলন্ সূদেবর অংদশ।  

 ব্জ্রন্াদভর পুি খগণ, খগদণর পুি বব্যৃবত এব্ং বব্যৃবতর পুি বেল বিরণযন্াভ। 
বিরণযন্াদভর পুদির ন্াম পুষয, পুদষযর পুি ধ্রুব্সবে, ধ্রুব্সবের পুি সুেশবন্, সুেশবদন্র 
পুি অবগ্নব্ণব, অবগ্নব্দণবর পুি শ্রীঘ্র এব্ং শীদঘ্রর পুি বেল মরু।  

 কবলেুদগর মশষকাদল সূেবব্ংশ ন্ষ্ট িওয়ায় এই ব্ংশ পুন্রায় প্রব্বতবত িদয়বেল। 
মরুর পুি প্রসুশ্রুত, তার পুি সবে, সবের পুি বেল অমষবণ। এঁরা সকদলই ইক্ষ্বাকু ব্ংদশ 
েেগ্রিণ কদরবেদলন্। সুরথ মথদক এই ব্ংদশর মশষ ব্ংশযর সুবমদির েে িদব্ এব্ং 



 

ইক্ষ্বাকু ব্ংশ সুবমি পেবন্তই স্থায়ী িদব্। কারণ সুবমদির রােযশাসদন্র সদঙ্গ সদঙ্গই কবলেুদগ 
এই ব্ংশ মলাপ মপদয় োদব্।  

১৩. বন্বম রাোর ব্ংশ ব্ণবন্া --  ইক্ষ্বাকুর পুি বেদলন্ বন্বম। বন্বম েে কদর 
ঋবত্বকপদে ব্রণ কদরবেদলন্ ব্বশষ্ট মেব্দক। মেদিতু বন্বমর আদগ ইে ব্বশষ্টদক ব্রণ 
কদরবেল তাই বতবন্ ইদের েে প্রথদম সমাপ্ত করদত বগদয়বেদলন্। বন্বম মেবর ন্া কদর 
ব্বশষ্ট েতবেন্ বিদর ন্া আদস ততবেদন্র েন্য অন্য এক ঋবত্বকদক ব্রণ কদরবেল। ব্বশষ্ট 
বিদর এদস এই েৃশয মেদখ  কু্রদ্ধ িদয় বন্বমদক অবভশাপ বেদয়বেল, তার মেি মেন্ পবতত 
িয়। বন্বমর কাদে গুরু ব্বশদষ্টর এই অবভশাপ যমব প্রবতকূল ব্দল মদন্ ন্া িওয়ায় বতবন্ও 
ব্বশষ্টদক মেি পবতত িব্ার অবভশাপ বেদয়বেদলন্। এই কথা ব্দল বন্বম তার মেি পবরতযাগ 
কদরবেল। ব্বশদষ্টর মেি পবতত িওয়ার পর বতবন্ ঊব্বশীর গদভব েেগ্রিণ কদরবেদলন্। 
মেব্তাগণ ‘তথাস্তু’ ব্দল বন্বমর মেি োদত েীবব্ত িদয় ওদঠ তাদতই সমথবন্ কদরবেল। 
রাো ন্া থাকদল রাদেয অরােকতার সৃবষ্ট িদব্ এই মভদব্ ঋবষগণ বন্বমর মেিদক মন্থন্ 
কদরবেল। মসই মন্থন্ মথদক এক কুমাদরর েে িদয়বেল এব্ং অসাযারণভাদব্ েে িওয়ার 
েন্য তার ন্াম িদয়বেল েন্ক। বব্দেি মথদক সৃবষ্ট িওয়ার কারদণ তার ন্াম ‘তব্দেি’ 
এব্ং মন্থন্ মথদক সৃবষ্ট িওয়ার কারদণ তার ন্াম ‘বমবথল’ িদয়বেল। এই বমবথল স্থাপন্ 
কদরবেল বমবথলাপুরী। 

১৪. চেব্ংদশর ব্ণবন্া – বৃ্িস্পবতর পত্নী বেল তারা। বকন্তু তারার গদভব বেল চদের 
সন্তান্। তারার গভবোত পুদির ন্াম বেল বু্য। বু্যদক মপদয় চে খুব্ আন্বিত িদয়বেল। 
বু্দযর ঔরদস ইলার গদভব পুরূরব্া েে গ্রিণ কদরবেল। কামব্াদণ পীবড়তা িদয় ঊব্বশী 
পুরূরব্ার কাদে উপবস্থত িদয়বেল। পুরূরব্া ও ঊব্বশী বমলদন্র পর বকেুবেন্ একসাদথ 
কাবিদয় ঊব্বশী আব্ার প্রস্থান্ কদর। ঊব্বশীর অেশবদন্ রাো পুরূরব্া বেকবব্বেক শূন্য মদন্ 
ঘুরদত শুরু কদরন্। তখন্ রাো পুরূরব্ার স্তুবতদত সন্তুষ্ট িদয় গেব্বগণ তাদক একবি 
অবগ্নস্থালী োন্ কদরবেদলন্। এই অবগ্নস্থালীদক পুরূরব্া ঊব্বশী ব্দল মদন্ করদব্ন্। েখন্ 
পুরূরব্া বন্ে ভ্রম বু্ঝদত মপদরবেল, তখন্ অবগ্নস্থালীদক ব্দন্র মদযয তযাগ কদর বন্দের 
পুরীদত বিদর এদসবেল এব্ং বেন্ রাবি মস ঊব্বশীর যযান্ কদরবেল। অন্দন্তর রাো ব্দন্র 
মদযয বগদয় মেদখবেল পুরূরব্া মেখাদন্ অবগ্নস্থালী মিদল এদসদে মসখাদন্ শমীবৃ্দের গদভব 
একবি অশ্বত্থ বৃ্ে েদেদে। এই েৃশয মেদখ অন্ন্ত অশ্বত্থ বৃ্দের েুবি অরবণ কাষ্ঠ বন্দয় 
ঊব্বশীদক লাভ করার ইচ্ছায় মন্ত্র প্রদয়াদগর িারা ন্ীদচর অরবণবিদক ঊব্বশী স্বরূপ আর 



 

উপদরর অরবণবিদক পুরূরব্ার স্বরূপ এব্ং মাদঝর অরবণবিদক পুিরূদপ মন্থন্ কদরবেল। 
মসই মন্থন্ মথদক উৎপবত্ত িদয়বেল ‘োতদব্ো’ ন্ামক অবগ্নর। অবগ্নদেব্দক আহ্বন্ীয়, 
গািবপতয ও েবেণাবগ্ন এই বতন্ভাদগ বব্ভক্ত কদর রাো পুরূরব্ার পুি রূদপ স্বীকার 
কদরবেল। মিতােুদগর আরম্ভকাদল পুরূরব্ার িারাই মব্েিয়ী ও অবগ্নিয়ীর প্রারম্ভ 
িদয়বেল। রাো পুরূরব্া অবগ্নদক পুিরূদপ কল্পন্া কদর তার িারা েোবেকমব অনু্ষ্ঠান্ কদর 
গেব্বদলাক প্রাপ্ত িদয়বেদলন্।  

১৫. ঋবচক, েমেবগ্ন ও পরশুরাদমর উপাখযান্ – সতযব্তী ন্াদম গাবযর এক কন্যা 
েেগ্রিণ কদরবেল। ঋবচক ঋবষ মসই কন্যার পাবণগ্রিণ করদত মচদয়বেদলন্ গাবযর কাদে। 
বকন্তু ঋবচকদক গাবয উপেক্ত পাি মদন্ ন্া কদর তার কাদে শতব রাদখ মে, তার কন্যাদক 
মপদত িদল পণ স্বরূপ এক িাোর এমন্ মঘাড়া প্রোন্ করদত িদব্ োদের রঙ সাো বকন্তু 
একিা কাদন্র রঙ কাদলা। গাবযর কথা অনু্োয়ী ঋবচক ব্রুণদেদব্র কাদে বগদয় মঘাড়া 
এদন্ পণ স্বরূপ তা বেদয় সতযব্তীদক বব্দয় কদরবেল। ঋবচদকর ঔরদস সতযব্তীর গদভব 
েমেবগ্ন ন্াদম এক পুি েদেবেল। মরণু ঋবষরকন্যা মরণুকার পাবণগ্রিণ কদরবেল েমেবগ্ন। 
মরণুকার গদভব ব্সুমান্ প্রভৃবত কবতপয় পুদির েে িদয়বেল। এদের মদযয সব্বাদপো মোি 
পুিবির ন্াম বেল রাম। পরব্তবীকাদল এই রামই পরশুরাম ন্াদম সংসাদর প্রবসদ্ধ লাভ 
কদরবেল। এই পরশুরাম পৃবথব্ীদক একুশব্ার বন্েবিয় কদরবেদলন্। কবথত রদয়দে মে, 
বিিয় ব্ংশ বন্ব্বংশ করার েন্যই শ্রীিবর স্বয়ং পরশুরাম রূদপ েেগ্রিণ কদরবেদলন্। 
পরশুরাম অেুবদন্র মত মোদ্ধারও মস্তক মেেন্ কদরবেদলন্।  

১৬. পরশুরাদমর েবিয় বন্যন্ ও বব্শ্বাবমি মুবন্র ব্ংশাব্বল ব্ণবন্া – রাো ব্য, 
ব্রাহ্মণ ব্দযর মথদকও গুরুতর িওয়ায় পরশুরাদমর বপতা তাদক তীথব পেবিন্াবের িারা এই 
পাপ োলন্ করার উপদেশ বেদয়বেল। এই উপদেশ স্বীকার কদর পরশুরাম এক ব্ের 
তীথব পেবিন্ কদর বন্দের আেদম বিদর এদসবেল। মকান্ একবেন্ পরশুরাদমর মাতা 
মরণুকা েল আন্দত বগদয় গেব্বরাদের েলদকবল মেখদত মেখদত পবতর মিাদমর সময় 
গত িদয় োয় মসকথা বতবন্ ভুদল োন্ এব্ং বচিরদথর প্রবত বতবন্ আসক্তও িদয় পদড়ন্। 
পত্নীর এই মান্বসক ব্যবভচাদরর কথা োন্দত মপদর েমেবগ্ন কু্রদ্ধ িদয় তার পুিদের 
আদেশ কদরন্ পত্নীদক বব্ন্াশ করার। বকন্তু তার মকান্ পুিই এই আদেশ পালদন্ স্বীকৃত 
িদলন্ ন্া। পরশুরাম তাঁরবপতার মোগ ও তপসযার শবক্ত অব্গত থাকায় বতবন্ ভাইদের 
সাদথ তার মা-দকও িতযা কদরবেল। এই ঘিন্ায় েমেবগ্ন তুষ্ট িদয় ব্র চাইদত ব্লদল 



 

পরশুরাম তাঁদের পুন্েবীব্ন্ প্রাথবন্া কদরন্। পরব্তবীদত পরশুরাদমর প্রাথবন্ায় তার মা ও 
ভাইদয়রা সকদল সুস্থ িদয়বেল এব্ং তাঁদের এই িতযার কথা স্মরণ বেল ন্া।  

গাবযর ঔরদস বব্শ্বাবমি েেগ্রিণ কদরবেদলন্। বব্শ্বাবমদির একশত পুি বেল। 
এদের মদযয মযযম পুি বেল মযুেিা। বব্শ্বাবমি ভৃগুব্ংশীয় শুন্দসপদক পুি রূদপ গ্রিণ 
কদরবেদলন্।  

১৭. েিবৃ্দ্ধ, রবে প্রভৃবত রাোদের ব্ংশ ব্ণবন্া – আয়ু ন্াদম রাদেে পুরূরব্ার 
এক পুি বেল। আয়ুর পাঁচ পুি বেল – ন্হুষ, েিবৃ্দ্ধ, রবে, রম্ভ ও অদন্ন্া। েিবৃ্দদ্ধর 
পুি বেল সুদিাি, সুদিাদির বতন্ পুি কাশয, কুশ ও গৃৎসমে। গৃৎসমদের পুি বেল শুন্ক, 
আর এই শুন্দকর পুি বেল মশৌন্ক।  

কাদশযর পুদির ন্াম কাবশ, কাবশর রাষ্ট্র, রাদষ্ট্রর েীঘবতমা এব্ং েীঘবতদমর পুি বেল 
যিন্তবর। ভীমরদথর পুি বেদব্াোস, বেদব্াোদসর েুযমান্, েুযমাদন্র পুদিরা বেল অলকব 
প্রভৃবত। এরা সব্াই েিবৃ্দদ্ধর ব্ংশযর।  

১৮. েোবত উপাখযান্ – মিারাো ন্হুদষর পুি বেল েয়বি। তাঁদের ন্াম েথাক্রদম 
– েবত, েোবত, সংোবত, আয়বত, বব্য়বত এব্ং কৃবত বেল। ন্হুদষর ইচ্ছা বেল েবতর িাদত 
বতবন্ রাদেযর ভার অপবণ করদব্। বকন্তু রােত্ব গ্রিদণর পবরণাম সম্পদকব অব্বিত িওয়ায় 
েবত রােযভার গ্রিদণ স্বীকার িন্ বন্, কারণ রােযদভাদগ প্রবব্ষত িদল পুরুষ আত্ম্স্বরূপ 
বব্সৃ্মত িয়। ন্হুষ ই৯দের পত্নী শচীর প্রবত কামাসক্ত িদল ব্রাহ্মণ সমাে তাদক ইেত্ব 
মথদক পবতত কদর অেগর মোবন্দত পবতত কদরবেল। এইসব্ কারদণ েোবত রাো 
িদয়বেদলন্। েোবত চারবেক পালদন্র আো প্রোন্ কদরবেদলন্ তাঁর চার কবন্ষ্ঠ ভাইদের 
এব্ং বন্দে শুক্রাচাদেবর কন্যা মেব্োন্ী এব্ং বেতযরাে ব্ষবপব্বার কন্যা শবমবষ্ঠার পাবণগ্রিণ 
কদর পৃবথব্ী পালদন্ প্রবৃ্ত্ত িদয়বেদলন্।  

ভগব্ান্ শ্রীিবরদক েোবত তার হৃেদয় স্থাবপত কদরবেল এব্ং বন্ষ্কামভাদব্ তাঁর 
েেন্া কদরবেদলন্। এইভাদব্ েোবত এক িাোর ব্ের পেবন্ত ইবেয় িারা মন্দক েুক্ত 
কদর বপ্রয় বব্ষয়ব্স্তু উপদভাগ কদরবেদলন্। বকন্তু েোবত বব্ষয়দভাগ কদরও পবরতৃপ্ত িয়বন্।  

১৯. েোবতর গৃিতযাগ – রাো েোবত পত্নীর ব্শীভূত িদয় বব্ষয়দভাগ করদত 
থাদকন্। একবেন্ িিাৎ কদর তাঁর বন্দের অযিঃপতদন্র বেদক মখয়াল িদয়বেল এব্ং তারঁ 
মদন্ বব্রাদগযর উেয় ঘদিবেল। েোবত তাঁর পুি পুরুদক তার মেৌব্ন্ বিবরদয় বেদয় তার 



 

মথদক েরা গ্রিণ কদরবেল। কারণ েোবতর হৃেদয় তখন্ আর মকান্ বব্ষয়দভাদগর তৃষ্ণা 
বেল ন্া। েোবত একমুিূদতব সব্বকেু পবরতযাগ কদরবেদলন্ এব্ং ব্দন্ বগদয় সব্বপ্রকার 
আসবক্ত মথদক মুক্ত িদয়বেদলন্। েোবত আত্ম্-সাোৎকাদরর িারা বিগুণাত্ম্ক বলঙ্গশরীর 
শূণয িদয় পরব্রহ্ম পরমাত্ম্া ব্াসুদেদব্ ভগব্তী গবত লাভ কদরবেল। মেব্োন্ীও সব্বপ্রকার 
আসবক্ত তযাগ কদর শ্রীকৃদষ্ণ সমাবিত িদয় বলঙ্গশরীরদক তযাগ কদর ভগব্ান্দক লাভ 
কদরবেল।  

২০. পুরুব্ংশ, রাো েুষ্মন্ত ও ভরতচবরি ব্ণবন্া – পুরুর পুি বেল েন্দমেয়, 
েন্দমেদয়র পুি প্রবচম্বান্, তার পুি প্রব্ীর, প্রব্ীদরর ন্মসুয এব্ং ন্মসুযর পুি বেল 
চারুপে। চারুপদের পুি সুেয, তাঁর পুি ব্হুগব্, ব্হুগদব্র সংেবত, সংেবতর পুি অিংঘাবত 
এব্ং তার পুি বেল মরৌদ্রাশ্ব। ঘৃতাবচর গদভব মরৌদ্রাদশ্বর েশবি পুি েে বন্দয়বেল। এই 
েশপুদির মদযয প্রথম পুি ঋদতয়ুর পুি বেল রবন্তভার এব্ং রবন্তভাদরর বতন্বি পুি বেল 
– সুমবত, ধ্রুব্ও, অপ্রবতরথ। অপ্রবতরদথর পুদির ন্াম বেল কি। কদির পুি বেল 
মমযাতীবথ। সুমবতর পুি বেল বরভয আর এই বরদভযর পুি বেল েুষ্মন্ত।  

 একব্ার েুষ্মন্ত বসন্যসামন্ত বন্দয় ব্দন্ মৃগয়ায় বগদয়বেদলন্। মসখাদন্ বগদয় বতবন্ 
কি মুবন্র আেদম উপবস্থত িদয়বেদলন্। মসখাদন্ বতবন্ কিমুবন্র পাবলত কন্যা শকুন্তলাদক 
মেদখ তার প্রবত আসক্ত িদয়বেদলন্। শকুন্তলার অনু্দমােন্ মপদয় েুষ্মন্ত শকুন্তলাদক গােব্ব 
মদত বব্দয় কদরবেদলন্। বব্ব্াদির পদরর বেন্ েুষ্মন্ত বন্দের রােযান্ীদত বিদর বগদয়বেল। 
েথা সমদয় শকুন্তলা একবি পুি সন্তাদন্র েে বেদয়বেল। আর এই পুদির ন্াম িল 
ভরত। েুষ্মন্ত তার স্ত্রী ও পুিদক েখন্ গ্রিণ কদরবন্ তখন্ সকদলর শ্রুবতদগাচর এক 
আকাশব্াণী িদয়বেল। মসই আকাশব্াণীদত তার স্ত্রী পুিদক অব্মান্ন্া ন্া কদর ভরন্দপাষণ 
োবয়ত্ব মন্ওয়ার কথা ব্লা িদয়বেল। েুষ্মন্ত েখন্ পরদলাক গমন্ কদরবেল তখন্ মসই 
পুিই চক্রব্তবী সম্রাি িদয়বেল।  

২১. ভরতব্ংদশর ব্ণবন্া এব্ং রাো রবন্তদেদব্র কথা – ভরদতর েত্তক পুি বেল 
ভরিাে। ভরিাদের পুি মনু্য, মনু্যর পাঁচবি পুি বেল— বৃ্িৎেি, েয়, মিাব্ীেব, ন্র ও 
গগব। ন্দরর পুদির ন্াম বেল সংসৃ্কবত, তার আব্ার েুই পুি—গুরু এব্ং রবন্তদেব্।  

 রবন্তদেব্ সব্বকেুর মদযযই শ্রীিবরদক েশবন্ করদতন্। ো বকেু রবন্তদেব্ মপদতন্ 
তার সব্িাই বতবন্ োন্ কদর বেদতন্ এব্ং কখন্ও কখন্ও বতবন্ েুযাতব মথদক মেদতন্। 
বতবন্ পরদমশ্বর প্রাবপ্ত োড়া ওপর মকান্ িদলর আশাই করদতন্ ন্া। তাই রবন্তদেব্ বন্দের 



 

মন্দক ঈশ্বরােয়ী কদর মরদখবেদলন্। বিগুণময়ী মায়া রবন্তদেদব্র কাে মথদক স্বতই েূরীভূত 
িদয়বেল এব্ং এর িদল তার অনু্ব্তব ব্যবক্তরাও তার সংসদগবর প্রভাদব্ ন্ারায়ণ পরায়ণ 
মোগী িদয়বেদলন্।  

২২. পাঞ্চাল, মকৌরব্ ও মগয মেশীয় রাোদের ব্ংশ ব্ণবন্া – বেদব্াোদসর পুদির 
ন্াম বেল বমদিয়ু। বমদিয়ুর বেল চার পুি। এদের মদযয মসামদকর একদশা পুি িদয়বেল। 
তার মদযয সব্বদেযষ্ঠ িল েন্তু এব্ং সব্বকবন্ষ্ঠ িল পৃষত। পৃষদতর পুি বেল দ্রুপে, তার 
পুি যৃষ্টেুযে আর কন্যার ন্াম বেল মদ্রৌপেী। যৃষ্টেুযদের পুদির ন্াম বেল যৃষ্টদকতু। ভমবযাদশ্বর 
ব্ংদশ োত এই সকল ন্রপবতদের ব্লা িত ‘পাঞ্চাল’। অেমীদঢ়র ঋে ন্াদম আর একবি 
পুি বেল এব্ং তার পুদির ন্াম সংব্রণ। সূেব কন্যা তপতীর সদঙ্গ সংব্রদণর বব্দয় িদয়বেল 
এব্ং তপতীর গভবোত পুদির ন্াম বেল কুরু।  

 যৃতরাদষ্ট্রর পত্নী বেদলন্ গািারী এব্ং বতবন্ একদশা পুদির েে বেদয়বেদলন্। 
পুিদের মদযয ব্ড় েুদেবাযন্। যৃতরাদষ্ট্রর একবি কন্যা বেল তার ন্াম েুিঃশলা। পাণু্ডর পত্নীর 
ন্াম বেল কুন্তী। পাণু্ড অবভশাদপর িদল স্ত্রী সিব্াদস ব্বঞ্চত িদয়বেদলন্। তাই কুন্তীর গদভব 
যমব, ব্ায়ু, ইদের িারা েুবযবষ্ঠর, ভীম, অেুবন্ ন্াদম বতন্ পুদির েে িদয়বেল। পাণু্ডর 
বিতীয় পত্নী বেল মাদ্রী। মাদ্রীর গদভব ন্কুল ও সিদেব্ েেগ্রিণ কদরবেল।   

 েুবযবষ্ঠদরর পুি প্রবতবব্েয, ভীমদসদন্র পুি শ্রুতদসন্, অেুবদন্র শ্রুতকীবতব, ন্কুদলর 
পুি শতান্ীক এব্ং সিদেদব্র পুদির ন্াম বেল শ্রুতকমবা। অেুবন্ িারা ন্াগকন্যা উলুপীর 
গদভব েেগ্রিণ কদরবেল ইরাব্ান্ এব্ং মবণপুদরর রােকুমারী বচিাঙ্গোর গদভব ব্ভ্রুব্ািদন্র 
েে িদয়বেল। অেুবদন্র সুভদ্রা ন্াদম পত্নীর গদভব অবভমনু্য েেগ্রিণ কদরবেল। অবভমনু্য 
িারা পরীবেদতর েে িদয়বেল।  

২৩. অনু্, দ্রুহুয, তুব্বস এব্ং েেু ব্ংদশর ব্ণবন্া – েোবতর পুি অনু্র বেল বতন্ 
পুি – সভান্র, চেু ও পদরাে। সভান্দরর পুি বেল কালন্র, কালন্দরর সৃঞ্জয়, তারঁ 
পুি েন্দমেয়, েন্দমেদয়র পুি মিাশীল, মিাশীদলর মিামন্া। মিামন্ার েুই পুি। 
এদের মদযয আব্ার উশীদন্র চার পুি।  

 েেুর ব্ংশ বেল পরম পবব্ি ও মানু্দষর সব্বপাপির। েেুর চার পুি – সিস্রবেৎ, 
মক্রাষ্টা, ন্ল ও বরপু। সিস্রবেদতর পুি বেল শতবেৎ। শতবেদতর বতন্ পুি বেল। এদের 
মদযয বিিদয়র পুি বেল যমব, যদমবর পুি মন্ি। 



 

২৪. বব্েদভবর ব্ংশ ব্ণবন্া – রাো বব্েদভবর বতন্বি পুি িদয়বেল। েথা— কুশ, ক্রথ 
ও মরামপাে। মরামপাদের পুি বেল ব্ভ্রূ, তাঁর ঔরদস কৃবতর েে, কৃবতর পুি উবশক 
এব্ং উবশদকর পুি বেল মচবে। এই মচবে ব্ংদশই েমদঘাষ এব্ং বশশুপাদলর েে িদয়বেল। 
ক্রদথর পুি বেল কুবন্ত, কুবন্তর যৃবষ্ট, যৃবষ্টর বন্বৃ্বত, বন্বৃ্বতর েশািব এব্ং েশাদিবর পুি বেল 
মব্যাম।  

 মব্যাদমর পুি বেল েীমূত, তার পুি বব্কৃবত, বব্কৃবতর ভীমরথ, ভীমরদথর পুি 
ন্ব্রথ, ন্ব্রদথর পুি বেল েশরথ। েশরদথর পুি বেল শকুবন্, শকুবন্র করবম্ভ, করবম্ভ 
মথদক মেব্ারদতর েে।    

‘শ্রীমদ্ভাগব্তম’-এর েশম স্কদে অযযায় আদে ৯০বি। এই স্কদের কাবিবন্ 
অনু্ব্াদের ওপদরই কবব্রা মোড় বেদয়বেদলন্ মব্বশ। এই স্কদের কাবিবন্ অযযায় যদর 
বন্দে আদলাচন্া করা িল-- 

১. ভগব্ান্ কতৃবক পৃবথব্ীদক আশ্বাসপ্রোন্, ব্সুদেব্-দেব্কীর বব্ব্াি এব্ং কংদসর 
িারা মেব্কীর েয় পুি ব্য -- রাো পরীবেৎ শুকদেব্দক ভগব্ান্ সদম্বাযন্ কদর ব্দলবেদলন্ 
মে, বতবন্ চেব্ংশ ও সূেবব্ংদশর বব্ব্রণ বেদয়দেন্, েেুব্ংদশরও বব্স্তাবরত বব্ব্রণ 
বেদয়দেন্, এখন্ মসই ব্ংদশ অব্তীণব ব্লরাম ও শ্রীকৃদষ্ণর পবব্ি চবরদির কথা বতবন্ মেন্ 
পরীবেৎদক ব্লদত অনু্গ্রি কদরন্। এরপদরই শুকদেব্ পরীবেদতর অনু্দরাদযর উত্তর 
বিদসদব্ শ্রীকৃষ্ণ-ব্লরাদমর েে, যমব ও লীলা বব্ষয়ক কথা ব্লদত শুরু কদরন্। বতবন্ 
ব্দলন্ পৃবথব্ী একসময় েবপবত রাোদের রূপযারণকারী ব্হুসংখযক বেতযদের ভাদর 
আক্রান্ত িদয়বেল। যরণীদেব্ী অতযন্ত পীবড়তা িওয়ায় বতবন্ এর মথদক বন্স্তার পাব্ার েন্য 
ব্রহ্মার শরণাপি িদয়বেদলন্। ব্রহ্মা সমস্ত বৃ্ত্তান্ত শুদন্ যরণীদক সি অন্যান্য মেব্তাবৃ্িদের 
বন্দয় েীর সমুদদ্রর তীদর গমন্ কদরবেদলন্। মসখাদন্ এক বেব্য আকাশব্াণী িদয়বেল। 
মসই ব্াণী অনু্োয়ী ভগব্ান্ শ্রীিবর স্বয়ং পৃবথব্ীর কষ্ট লাঘব্ করার েন্য মতবযদলাদক 
েেগ্রিণ করদব্ন্। শ্রীভগব্ান্ স্বয়ং ব্দসদেদব্র গৃদি েেগ্রিণ কদরবেদলন্ এব্ং তাঁর 
বপ্রয়তমার (শ্রীরাযা) মসব্া বন্ব্বাদির েন্য মেব্াঙ্গন্াগণ পৃবথব্ীদত েেগ্রিণ কদরবেল।  

 একসময় মথুরাদত শূদরর পুি ব্সুদেব্ মেব্কীর সদঙ্গ বব্ব্াদির পর রদথ আদরািন্ 
কদরবেদলন্। উগ্রদসদন্র পুি কংস বন্দের খুড়তুদতা সম্পবকবত মব্ান্ মেব্কীর প্রবত প্রীবত 
উৎপােদন্র েন্য অদশ্বর লাগাম বন্দেই যারণ কদরবেল। মসই সময় আকাশব্াণীদত কংস 
শুন্দত পান্ মে, োঁদক মস রদথ ব্বসদয় বন্দয় োদচ্ছ, তাঁরই অষ্টম গদভবর সন্তান্ কংসদক 



 

ব্য করদব্। এই ব্াণী মশান্ামািই কংস মেব্কীদক িতযা করার েন্য উেযত িদয়বেল। 
বকন্তু ব্সুদেব্ কর মোদড় প্রাথবন্া কদর কংসদক োন্ান্ মে, পুি েোদন্া মািই বতবন্ মসই 
পুি কংদসর িাদত সমপবণ করদব্ন্।  

 এবেদক ন্ারে কংসদক এদস োন্ায় মে, ব্রদে ব্সব্াসকারী ন্ি প্রভৃবত মগাপগণ 
এব্ং তাঁদের স্ত্রীবৃ্ি প্রভৃবত িল বৃ্বষ্ণব্ংশীয় োেব্। পৃবথব্ীর ভার স্বরূপ বেতযদের ব্দযর 
েন্য মেব্তারা মে উদেযাগী িদয়দেন্ মস কথাও মেব্বষব ন্ারে কংসদক োবন্দয় বেল। এই 
কারদণ কংস ব্সুদেব্-দেব্কীদক শৃঙ্খলাব্দ্ধ কদর কারাগাদর বন্দেপ কদরবেল এব্ং তাঁদের 
এক-একবি পুি িওয়া মািই তাঁদের িতযা কদরবেল। এইভাদব্ কংস তাঁদের েয়বি পুিদক 
ব্য কদরবেল।   

২. মেব্কীর গদভব শ্রীভগব্াদন্র আবব্ভবাব্ এব্ং মেব্গণ কতৃবক গভবস্তুবত – কংস 
পর পর মেব্কীর েয় পুিদক িতযা করদল সপ্তম গদভব শ্রীভগব্াদন্র অংশভূত শ্রী অন্ন্তদেব্ 
প্রবব্ষ্ট িদয়বেদলন্। বকন্তু মোগমায়া স্বরূপ মসই সন্তান্দকও কংস িতযা কদরবেল। এরপর 
শ্রীভগব্ান্ স্বয়ং মেব্কীর গদভব অব্স্থান্ কদরবেল। কৃদষ্ণর অব্স্থাদন্র কারদণ মেব্কীদক 
শ্রীমবণ্ডত মেদখ কংদসর মদন্ িদয়বেল মে, এব্াদর অব্শযই তাঁর প্রাণিারী শ্রীিবর এই গদভব 
প্রবব্ষ্ট িদয়দেন্। েখন্ শ্রীভগব্াদন্র কৃষ্ণরূদপ েমগ্রিদণর সময় িদয়বেল তখন্ কারাগাদর 
ব্রহ্মা, মিাদেব্ সি মেব্বৃ্ি এব্ং ন্ারে এদস উপবস্থত িদয়বেল।  

৩. ভগব্ান্ শ্রীকৃদষ্ণর আবব্ভবাব্ -- এই অধ্যাময় ভগব্ান্ শ্রীকৃছষ্ণর জন্ম কাবিবন্ 
ব্ণবন্া করা িদয়দে। েখন্ ভগব্াদন্র েদের সময় িল তখন্ সব্বগুণেুক্ত পরম রমণীয় 
কাল আবব্ভূবত িদয়বেল। সকল বেক  স্বচ্ছ, প্রসি িদয় উদঠবেল, সব্ ন্েি-গ্রি মেযাবতষ্কাবে 
শান্তভাব্ যারণ কদরবেল। পৃবথব্ীর সব্ই মঙ্গদল পবরপূণব িদয় উদঠবেল। মেব্তা এব্ং 
ঋবষগণ আন্ি পবরপূণব হৃেদয় পুষ্পবৃ্বষ্ট কদরবেদলন্। শ্রীভগব্াদন্র আবব্ভবাদব্র সময়বি 
বেল বন্শীথকাল এব্ং চতুবেবক বেল মঘার অেকাদর সমাচ্ছি। মসই সমদয় ভগব্ান্ শ্রীিবর 
মেব্কীর গভব িদত প্রকাবশত িদয়বেদলন্, পূব্ব বেদক মেন্ মষালকলায় পবরপূণব চাঁদের উেয় 
িদয়বেল।  

 শ্রীকৃদষ্ণর েদের পরই ব্সুদেব্ তাদক েমুন্া ন্েী পার কদর মগাকুদল বগদয় বন্দের 
পুিদক েদশাোর শেযায় শুইদয় তাঁর ন্ব্োত কন্যাবিদক বন্দয় কংদসর কারাগাদর বিদর 
এদসবেল। ব্সুদেব্ েখন্ মগাকুদল কৃষ্ণদক বন্দয় প্রদব্শ কদর তখন্ মগাপীগণ সকদলই 
গভীর বন্দ্রায় অবভভূত িদয় অদচতদন্র মত পদড়বেল। ব্সুদেব্ বিদর এদস কন্যাবিদক 



 

মেব্কীর পাদশ শুইদয় বেদয়বেদলন্ এব্ং বন্দে পূদব্বর মত মলৌিশৃঙ্খল পবরযান্ কদর 
ব্িীরূদপ অব্স্থান্ কদরবেদলন্।   

 ৪. কংসিস্ত-মুক্ত মেব্ী মোগমায়ার ভবব্ষযিাণী ও অসুরদের পরামশব – ব্সুদেব্ 
কারাগাদর বিদর এদল ন্গদরর ব্াইদরর বভতদরর সব্ েরো ব্ে িদয় োয়। এরপর 
ন্ব্োত বশশুর ক্রিন্ ধ্ববন্ শুদন্ প্রিরীদের বন্দ্রাভঙ্গ িদয়বেল এব্ং তারা কংদসর কাদে 
বগদয় মেব্কীর সন্তান্ িওয়ার সংব্াে োবন্দয়বেল। কংস েখন্ কারাগাদর এদসবেল মেব্কী 
তার সন্তাদন্র প্রাণ রো করার েন্য কংদসর কাদে অদন্ক অনু্ন্য় বব্ন্য় কদরবেল। বকন্তু 
কংস মসইসব্ কণবপাত ন্া কদর মসই কন্যা সন্তান্বির পা যদর বশলাপাদি সদোদর আোড় 
মমদরবেল। বকন্তু এই কন্যা স্বয়ং মেব্ী মোগমায়া িওয়ায় কংদসর িাত মথদক তৎেণাৎ 
ঊদধ্বব উদঠ বগদয় শূদণয মেব্ীরূপ যারণ কদরবেল। মোগমায়া কংসদক েশবন্ বেদয় 
ব্দলবেল— মোগমায়াদক মমদর কংদসর মকান্ লাভ মন্ই, কংস োদক িতযা করদত চাইদে 
মসই বশশু মকাথাও ন্া মকাথাও েেগ্রিণ কদরদে। ভগব্তী মোগমায়া কংসদক এই কথা 
ব্দল অন্তবিবত িদয়বেদলন্।  

৫. মগাকুদল শ্রীভগব্াদন্র েে-মদিাৎসব্ – ন্ি মিাশয় বেদলন্ স্বভাদব্ উোর 
এব্ং মিাপ্রাণ। বব্দশষভাদব্ পুি েোদন্ার পর তার হ্ররেয় আন্দির আবতশদেয পবরপূণব 
িদয় উদঠবেল। শ্রীভগব্ান্ েে গ্রিদণর পর সমস্ত মগাকুদল আন্ি উৎসব্ পাবলত িদয়বেল। 
সকদলই সমদব্ত ভাদব্ শুভ আশীব্বাে োপন্ কদরবেদলন্ এব্ং স্তুবত ব্িন্াও কদরবেদলন্। 
গায়দকরা গান্ কদরবেল, মভরী, েুিুবভ প্রভৃবত ব্াোদন্া িদয়বেল। ব্রেভূবমর সমস্ত প্রাঙ্গণ 
সাোদন্া িদয়বেল, ধ্বে-পতাকা, পুষ্পমালা, ব্স্ত্রখণ্ড এব্ং পিব্সমূদি মশাবভত মতারণ 
বন্ঋবমত িদয়বেল। মগাপ-দগাপী বৃ্িও ব্হুমূলয ব্স্ত্র, অলংকার, ব্হুবব্য উপদ্রব্ বন্দয় 
ন্িরাদের গৃদি উপবস্থত িদয়বেল।  

৬. পুতন্া ব্য –- কংস পূতন্া ন্াদম এক রােসীদক মগাকুদল বশশুদের িতযা করার 
েন্য মপ্ররণ কদরবেল। পূতন্া কংদসর আদেদশ ন্গর, গ্রাম, ব্রে প্রভৃবত স্থাদন্ বশশুদের 
িতযা কদর মব্ড়াবচ্ছল। রােসী পূতন্া মগাকুদল মায়াব্দল এক সুিরী েুব্তীর রূপ যারণ 
কদর প্রদব্শ কদরবেল। একবেন্ পূতন্া ন্িরাদের গৃি মথদক শ্রীকৃষ্ণদক বন্দের মকাদল 
তুদল বন্দয়বেল এব্ং তার মুদখ বন্দের স্তন্ োন্ কদরবেল। েুগ্ধ পান্ েদল বশশু কৃষ্ণ 
পূতন্ার প্রাণ িরণ কদরবেল। পূতন্ার বব্শাল মেিবি তখন্ ভূবমদত কদয়ক মক্রাশ বব্সৃ্তত 
িদয় পদরবেল।   



 

৭. শকি-ভঞ্জন্ ও তৃণাব্তব সংিার –- েদশাো পুি শ্রীকৃদষ্ণর শেযায় পাশ্ববপবরব্তবন্ 
মচষ্টার প্রথম প্রকাশ উপলদে এক অবভদষক উৎসদব্র আদয়ােন্ কদরবেল। একবি 
শকদির ন্ীদচ বশশু শ্রীকৃষ্ণদক শুইদয় রাখা িদয়বেল। শ্রীকৃদষ্ণর েুদ্র পাদয়র আঘাদত মসই 
বব্শাল শকিবি উদে বগদয়বেল। মসই শকদির চাকা এব্ং অেেণ্ড খুদল বেিদক পদড়বেল 
এব্ং মোয়ালও মভদঙ বগদয়বেল। এই অদু্ভত ঘিন্া মেদখ েদশাো সি উপবস্থত সকদলই 
ব্যাকুল িদয় উদঠবেল।  

 একবেন্ শ্রীকৃষ্ণদক মকাদল বন্দয় েদশাো আেদরর সাদথ মোলা বেবচ্ছদলন্। িঠাৎ 
েদশাোর কাদে বশশু পুিদক বগবর-বশখদরর মদতা ভারী মদন্ িদত লাগল এব্ং মসই ভার 
ব্িন্ করদত মস অসমথব িদয়বেল। েদশাো তার গৃিকদমব ব্যস্ত িদয় পড়ায় এই অব্সদর 
তৃণাব্তব ন্াদম এক বেতয কংস মপ্রবরত িদয় ঘূণবী ব্ায়ুর রূপ যারণ কদর মগাকুদল এদস 
মাবিদত ব্দস থাকা শ্রীকৃষ্ণদক আকাদশ তুদল বন্দয় বগদয়বেল। তৃণাব্তব প্রচুর ভার ব্িদন্ 
সমথব িদলও বশশু শ্রীকৃদষ্ণর ভার ব্িন্ করদত পারবেল ন্া। িদল তার মব্গ ক্রমশ কমদত 
শুরু কদরবেল। শ্রীকৃষ্ণ মে ভাদব্ তার গলা েবড়দয় বেল মসই চাদপ মশষ পেবন্ত তার প্রাণ 
মেি মেদড় মাবিদত এদস পড়ল।  

৮. ন্ামকরণ-সংস্কার এব্ং শ্রীকৃদষ্ণর ব্ালযলীলা –- েেুব্ংশীয় কুলপুদরাবিদতর ন্াম 
বেল গগবাচােব। ব্সুদেদব্র মপ্ররণায় বতবন্ ন্িরাদের ব্রেভূবমদত উপবস্থত িদয়বেল এব্ং 
ন্িরাে তাঁদক তাঁর পুি িদয়র ন্ামকরণ সংস্কার সম্পােন্ করার েন্য অনু্দরায 
কদরবেদলন্। বকন্তু ন্িরােদক বতবন্ োন্ান্ মে, বতবন্ িদলন্ েেুব্ংশীয় পুদরাবিত, বতবন্ 
েবে পুি িদয়র ন্ামকরণ সংস্কার অনু্ষ্ঠান্ কদরন্ তািদল সকদল এই পুিদক মেব্কীর 
সন্তান্ ব্দল সদিি করদব্। ন্িরাদে অনু্দরাদয বতবন্ তখন্ মগাপদন্ মগাশালায় ন্ামকরণ 
সংস্কার সমূ্পণব কদরবেদলন্।  

 শ্রীব্লরাম ও কৃষ্ণ গৃদির মথদক মব্র িদয় সমব্য়সী ব্রেব্ালকদের সদঙ্গ মখলায় 
মমদত উঠত ো মেদখ ব্রেরমণীগণ আন্বিত িত। বকন্তু কান্াই-এর েুষ্টাবমর অন্ত বেল 
ন্া। একবেন্ শ্রীকৃষ্ণ মখলা করার সময় তার মাদক ব্দলবেল মস মাবি মখদয়দে। তখন্ 
েদশাো বশশু কৃষ্ণদক িা করদত ব্লদল বতবন্ শ্রীকৃদষ্ণর মুদখ সমগ্র েগি বব্েযমান্ মেখদত 
মপদয়বেদলন্।   

৯. শ্রীকৃদষ্ণর উেূখদল ব্েন্ – একো শ্রীকৃষ্ণ একবি উোদন্া উেূখদলর ওপর 
ঊদথ বশকায় তুদল রাখা মাখন্ বন্দয় ব্ান্রদের বব্বলদয় বেবচ্ছল। েদশাো মেদলর পুদির 



 

এই েৃশয মেদখ যীদর যীদর মেদলর কাদে উপবস্থত িল। শ্রীকৃষ্ণ মা-দক মেদখই মসই 
উেূখল মথদক মন্দম মেৌদড় পালাবচ্ছল। বকন্তু েদশাো তাদক যদর মিদল এব্ং অপরাযী 
পুিদক েবড় বেদয় ব্াঁযার মচষ্টা কদরবেল। বকন্তু েদশাো ব্াঁযদত বগদয় মেদখন্ েতই বতবন্ 
মচষ্টা করদেন্ ততই েবড় মোি িদয় োদচ্ছ। েবড় মোড়া বেদত বেদত ঘদর থাকা সব্ েবড় 
মশষ িদয় বগদয়বেল। মা েদশাো েখন্ ক্লান্ত িদয় পদড়বেল তখন্ কৃষ্ণ বন্দে মথদকই ব্েন্ 
স্বীকার কদরবেল।   

১০. েুমলােুবন্ উদ্ধার – ন্লকূব্র এব্ং মবণগ্রীব্ বেল যন্সম্পদের অবযপবত 
কুদব্দরর পুি। একবেন্ কুদব্দরর েুই পুি মিাবকন্ীর তদি বকলাস পব্বদতর রমণীয় 
উপব্দন্ মবেরা পান্ কদর উেত্ত অব্স্থায় বব্চরণ করবেল। এমন্বক তারা েুেন্ সবঙ্গণী 
েুব্বতসি গঙ্গার েদল অব্তরণ কদর েলক্রীড়ায় প্রবৃ্ত্ত িদয়বেল। বেব্দোদগ মসই বেন্ 
ন্ারে মসই স্থাদন্ উপবস্থত িদয়বেল এব্ং তাঁদের েুেন্দক অপ্রকৃবতস্থ অব্স্থায় মেদখবেল। 
মেব্বষবদক মেদখ েুব্বতগণ লিা মপদয়বেল এব্ং অবভশাদপর ভদয় বন্দেদের ব্স্ত পবরযান্ 
কদরবেল। বকন্তু মসই ভাই িদয়র শরীর অন্াবৃ্তই বেল। ন্ারে তাঁদের এই অব্স্থা মেদখ 
অবভশাপ বেদয়বেল মে, এরা েুেন্ বৃ্েদোবন্ লাভ করদব্।  

 ন্ারদের অবভশাদপ কুদব্র পুিিয় অেুবন্ বৃ্দের রূপ প্রাপ্ত িদয়বেল এব্ং পৃবথব্ীদত 
এদস একইস্থাদন্ পাশাপাবশ থাকার িদল েমলােুবন্ ন্াদম প্রবসদ্ধ িদয়বেল। ভগব্ান্ শ্রীকৃষ্ণ 
মেব্বষবর ব্াকয সতয করার েন্য যীদর যীদর উেূখলবি িান্দত িান্দত েমলােুবন্ বৃ্দের 
বেদক চদল বগদয়বেল এব্ং মসই বৃ্ে েুবির মযযব্তবী স্থাদন্ প্রদব্শ কদরবেল। বৃ্দে উেূখলবি 
আিদক োওয়ায় বকবঞ্চৎ িাদন্ গাে েুবি সমূদল উৎপাবিত িল। কুদব্র পুিিয় মুক্ত িদল 
তারা শ্রীকৃষ্ণদক প্রণাম কদর স্বদলাদক প্রতযাব্তবণ কদরবেল।  

১১. মগাকুল মথদক বৃ্িাব্দন্ গমন্ এব্ং ব্ৎসাসুর ও ব্কাসুর ব্য -- মগাকুল তযাগ 
কদর মগাপগদণর বৃ্িাব্ন্ গমন্ ১১শ অযযাদয়র বব্ষয়। মগাকুদল ন্ান্া রকম উৎপাত শুরু 
িদল ন্ি ও মগাপগদণরা একবিত িদয় মন্ত্রণা কদরন্। মসখাদন্ উপন্ি ন্াদম একেন্ 
ব্দয়াদেযষ্ঠ বৃ্িাব্দন্ োব্ার উপদেশ মেন্। তখন্ ব্লরাম ও শ্রীকৃদষ্ণর অবন্ষ্ট আশঙ্কায় 
ন্ি ও মগাপগদণরা সকদল ব্রেভূবম তযাগ কদর বৃ্িাব্দন্ ব্সবত স্থাপন্ কদরন্। এরপর 
বৃ্িাব্দন্ এদস শ্রীকৃষ্ণ ব্ৎসাসুর ও ব্কাসুর ব্য কদরন্।  

১২. অঘাসুদরর মুবক্ত — একবেন্ মগাপালাকরা ব্ােুর চড়াদত বগদয় শ্রীকৃষ্ণদক বন্দয় 
মখলায় মমদত উদঠবেল। তখন্ অঘ ন্াদম এক বেতয মসখাদন্ এদস উপবস্থত িদয়বেল। এই 



 

অঘাসুর ব্কাসুর ও পূতন্ার ভাই বেল এব্ং কংস তাদক শ্রীকৃষ্ণদক িতযা করার েন্য 
মপ্ররণ কদরবেদলন্। তার ইচ্ছা বেল কৃষ্ণ সি সমস্ত মগাপব্ালকদের গ্রাস করা। তাই মস 
তার পব্বদতর মত মেদি গুিাসেৃশ বব্শাল মুখবি প্রসাবরত কদর মরদখবেল। সমস্ত 
মগাপব্ালদকরা এদক বৃ্িাব্দন্র মদন্ারম প্রাকৃবতক মসৌেরে মদন্ কদর রােদসর মুদখ 
প্রদব্শ কদরবেল। শ্রীকৃষ্ণ অঘাসুদরর মেদির বভতর বন্দের মেি অবত দ্রুত ব্াবড়দয় মতালায় 
অসুদরর শ্বাসদরায িদয় োয় এব্ং মস েিিি করদত করদত মৃতুয মুদখ পবতত িয়।  

১৩. ব্রহ্মার মমাি এব্ং ভগব্ান্ কতৃবক মসই মমািন্াশ — শ্রীকৃষ্ণ যমুনা নদীর তীছর 
হগাপোলকছদর দ্বনছয় এছস এই জায়গা তাাঁছদর হখলার পছক্ষ উপছযাগী েলছল সে 
োলছকরা তাছত সায় দ্বদল। তখন তারা হগােৎসগুদ্বলছক জল খাইছয় হসই তৃণভূদ্বমছত হেছড 
দ্বদল। তারপর তারা দ্বনছজরা আহাযি েেয হের কছর মহানছন্দ ভগোছনর সাছে হখছত 
েসল।  শ্রীকৃদষ্ণর মদন্াির মবিমা মেখার েন্য ব্রহ্মা প্রেছম মগাব্ৎস এেং পছর 
মগাপব্ালকগণদক অপিরণ করছলন এব্ং বন্দেও অন্তযবান্ হছলন। তখন শ্রীকৃষ্ণ নতুন 
এক আনন্দলীলা দ্বেস্তাছরর জনয দ্বনছজ মগাব্ৎস ও মগাপালক রূপ যারণ করছলন।  

১৪. ব্রহ্মা কতৃবক শ্রীকৃদষ্ণর স্তুবত -- প্রায় এক ব্ৎসরকাল ভগব্ান্ এভাদব্ই 
প্রবতবন্য়ত মগাব্ৎসরূপ এব্ং মগাপব্ালকরূপ যারণ কদর লীলা করদত লাগদলন্। ব্রহ্মা 
েখন্ পুন্রায় ব্রদে এদস মেখদলন্ তাঁর অপহৃত ব্ালক ও মগাব্ৎসদের অনু্রূপ এব্ং সম 
সংখযক ব্ালক-দগাব্ৎস  ব্রদে ঘুরদে, মখদল মব্ড়াদচ্ছ তখন্ বতবন্ বকেুই বন্ণবয় করদত 
পারদলন্ ন্া। তখন্ ব্রহ্মা বন্দের মচাদখর সামদন্ মায়া মমাবিত ভাছে বব্মূঢ় িদয় পড়দলন্। 
েখন্ বতবন্ বু্ঝদত পারদলন্ সমস্তই ভগব্াদন্র মায়া তখন্ বতবন্ মোড়িাদত ভগব্াদন্র 
স্তব্ করদত প্রবৃ্ত্ত িদলন্ এব্ং ভগব্াদন্র চরণেুগদল প্রণাম কদর বন্দে ব্রহ্মদলাদক প্রস্থান্ 
করদলন্।  

১৫. মযনু্কাসুর ব্য এব্ং কাবলয় ন্াদগর বব্দষ মৃত মগাপব্ালকদের পুন্েবীব্ন্ োন্ 
-- মগা-চারণেদল শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত মগাপব্ালকদের সদঙ্গ বন্দয় ব্দন্ গমন্ কদরন্। এই ব্দন্ 
অেস্র তালগাে রদয়দে। বকন্তু মযনু্ক ন্াদম এক অসুর তা পািারা মেয় ব্দল মসই তাল 
মকউই বন্দত পাদর ন্া। বকন্তু ব্ালদকরা তা ন্া োন্ায় তাল ভেদণর ইচ্ছা প্রকাশ কদরন্। 
তখন্ মসখাদন্ উপবস্থত িদয় ব্লরাম গােগুবলদক ন্াড়া বেদতই প্রচুর তাল মাবিদত 
পদড়বেল।তাল পড়ার শে শুদন্ মযনু্কাসুর ব্ন্ভূবম কবম্পত কদর ব্লরাদমর বেদক আক্রমণ 



 

কদরবেল। ব্লরাম তাদক েুই িাদত শূদণয তুদল মঘারাদত শুরু কদরন্ এব্ং মসই অসুদরর 
প্রাণব্ায়ু তাদতই বন্গবত িয়।  

অন্ন্তর শ্রীকৃষ্ণ সখা পবরদব্বষ্টত িদয় েমুন্া তীদর বগদয়বেল। মসখাদন্ কালীয় 
ন্াদগর বব্দষ েমুন্ার েল বব্ষাক্ত িদয় পদড়বেল। মখলা করদত বগদয় মগাপব্ালদকরা তৃষ্ণাতব 
িদয় েখন্ কালীেদির েলপান্ কদরন্ তখন্ েমুন্ার বব্ষাক্ত েদল তাঁদের মৃতুয িয়। 
শ্রীকৃষ্ণ মায়ােৃবষ্টদত েখন্ োন্দত পারদলন্ েমুন্ায় কালীদয়র উপবস্থবত তখন্ বতবন্ 
মগাপব্ালকদের পুন্েবীব্ন্ োন্ কদরন্। 

১৬. কাবলয় ন্াদগর প্রবত প্রবত অনু্গ্রি – েমুন্া সংলগ্ন হ্রদে কাবলদয়র আব্াসস্থল 
িওয়ায় কাবলয় ন্াগ েমুন্ার েলদক বব্ষাক্ত কদরবেল। েমুন্ার েলদক বব্ষ মুক্ত করার 
েন্য শ্রীকৃষ্ণ মসই েদল েলক্রীড়া করদত প্রদব্শ কদরবেদলন্। েল মতালপাড় িওয়ায় 
প্রব্ল শদে কাবলয় ন্াগ শ্রীকৃদষ্ণর বেদক যাবব্ত িদয়বেল এব্ং শ্রীকৃষ্ণদক তার বন্দের 
শরীর বেদয় পাদক পাদক েবড়দয় যদরবেল। তখন্ শ্রীকৃষ্ণ বন্দের শরীরবিদক ক্রমশ ব্বযবত 
করদত থাকায় কাবলদয়র মেিই বেঁদড় োওয়ার উপক্রম িদয়বেল। কাবলয় মসই কদষ্টর 
মথদক পবরিাণ পাওয়ার েন্য তাড়াতাবড় পাক খুদল তাঁদক মেদড় বেদয়বেল। এরপর শ্রীকৃষ্ণ 
কাবলদয়র মস্তদকর ওপর উদঠ পা বেদয় ন্াদচর তাদল আঘাত করদত লাগল। কৃদষ্ণর 
পাদয়র আঘাদত কাবলদয়র শরীর অব্সি িদয় পদড়বেল, তখন্ কাবলদয়র পত্নী ভগব্াদন্র 
কাদে প্রাণ বভো চাইদল ভগব্ান্ তাদক েমা কদর বেদয় সমুদদ্র োওয়ার উপদেশ 
বেদয়বেল।  

১৭. কাবলদয়র কাবলয়েদি আগমদন্র বৃ্ত্তান্ত এব্ং ভগব্ান্ কতৃবক ব্রেব্াসীদের  
োব্ান্ল মথদক রো –- ব্হুকাল পূদব্ব গরুদড়র সদঙ্গ ন্াদগদের একবি চুবক্ত িদয়বেল। মসই 
চুবক্ত অনু্োয়ী ন্াদগরা তাঁদের পবরব্ার মথদক প্রবতমাদস একবি কদর সাপ গরুড়দক উপিার 
মেদব্। এই বন্য়ম অনু্সাদর প্রবত অমাব্সযা বতবথদত ন্াদগরা তাঁদের উপিার গরুড়দক 
বেত, বকন্তু কদ্রুপুি কাবলয়ন্াগ বন্দের প্রচণ্ড বব্ষ এব্ং ব্দলর গদব্ব গরুড়দক তাবচ্ছলয 
কদরবেল। উপরন্ত কাবলয় ন্াগ গরুড়দক মেওয়া ব্বল বন্দেই ভেণ করত। এই কথা 
শুদন্ গরুড় কাবলয়ন্াগদক িতযা করার েন্য দ্রুতদব্দগ আক্রমণ কদরবেল। তখন্ কাবলয় 
গরুদড়র শবক্তর কাদে পরাবেত িদব্ বু্ঝদত মপদরই এই হ্রদে আেয় বন্দয়বেল। মকান্ 
এক সময় গরুড় েুযাতব িদয় এই হ্রদের অবযপবত মােদক মোর কদর যদর ভেণ 
কদরবেল। এই েৃশয মেদখ মসৌভরী মুবন্ তাদক অবভশাপ বেদয়বেল, এই হ্রদে গরুড় আব্ার 



 

েবে কখন্ও প্রদব্শ কদর মাদেদের ভেণ কদর তািদল তার প্রাণ বব্দয়াগ িদব্। এই 
অবভশাদপর কথা কাবলয় ন্াগ োন্ত ব্দল মস এই হ্রদে ব্াস করা শুরু কদরবেল।  

১৮. প্রলম্বাসুর ব্য – একবেন্ ব্লরাম এব্ং কৃষ্ণ েখন্ মগাপ ব্ালকদের সদঙ্গ ব্দন্ 
বব্চরণ করবেল তখন্ তাদের েুেন্দক িরণ কদর ব্য করার েন্য প্রলম্ব ন্াদম এক অসুর 
মসখাদন্ উপবস্থত িদয়বেল। শ্রীকৃদষ্ণর অব্শয তাদক মেখামািই অসুর ব্দল বচন্দত 
মপদরবেল। মসইবেন্ তারা একবি ন্তুন্ মখলায় মমদতবেল। এই মখলায় মে েল িারদব্, 
তারা অপর েলদক বপদঠ কদর ব্িন্ কদর বন্বেবষ্ট েূরত্ব পেবন্ত বন্দয় োদব্। শ্রীকৃদষ্ণর েদল 
বেল এই প্রলম্বাসুর। তারা েখন্ ব্লরাদমর েদলর কাদে মিদর বগদয়বেল তখন্ তারা 
ব্লরাদমর েলদক বপদঠ বন্দয়বেল। ব্লরামদক বপদঠ বন্দয় প্রলম্বাসুর মে স্থাদন্ ন্াবমদয় 
মেওয়ার কথা বেল তা অবতক্রম কদর এবগদয় বগদয়বেল। তখন্ মস বন্ে মূবতব যারণ কদর 
ব্লরামদক বন্দয় আকাশ পদথ যাব্মান্ িদয়বেল। ব্লরাম মক্রাদয মসই অসুদরর মাথায় ব্জ্র 
কবঠন্ মুষ্ঠাঘাত করায় তার মস্তক বব্েীণব িদয়বেল এব্ং প্রাণিীন্ িদয় ভূবমদত পবতত 
িদয়বেল।    

১৯. বিতীয়ব্ার পশু ও মগাপালকদের োব্াবগ্ন মথদক রো – মকান্ একবেন্ মগাদপরা 
েখন্ মখলায় মত্ত বেল তখন্ তাদের পশুগুবল মস্বচ্ছায় চরদত চরদত অদন্ক েূদরর ব্দন্ 
চদল বগদয়বেল। শ্রীকৃষ্ণ- ব্লরাম তাঁদের পশুগুবলদক অদন্ক মখাঁোখঁুবের পর 
অব্দশদষ……… খঁুদে মপদয়বেল। বকন্তু অকস্মাৎ মসই ব্দন্ ব্ন্যপ্রাণীর সংিারক ভয়ংকর 
োব্ান্ল জ্বদল উদঠবেল। মগাপগণ এব্ং গব্াবে পশুদের রো করার েন্য শ্রীকৃষ্ণ মসই 
ভয়ংকর সব্বগ্রাসী োব্ান্লদক বন্দের মুদখর িারা পান্ কদর বন্দয়বেল।   

২০. ব্ষবা ও শরৎ-ঋতুর ব্ণবন্া –- এই অযযাদয় বৃ্িাব্দন্র ব্ষবা ও শরৎ ঋতুর 
ব্ণবন্া করা িদয়দে। ব্ষবা ঋতুদত আকাদশ প্রায়ই মমঘগেবন্, প্রব্ল ব্ায়ু বব্দোভ মেখা 
োয়। ব্ষবার প্রসাদে শসযদেিগুবল িদয় ওদঠ শসয সম্পদে পবরপূণব, িদল কৃষকদের 
আন্দির আর সীমা থাদক ন্া। শ্রীভগব্াদন্র অবন্ব্বচন্ীয় মায়া ব্ষবা ঋতুদত রূদপর মদযয 
অপরূদপর স্পশব লাবগদয় বব্বচি লীলা বব্স্তার কদরবেল।  

 শ্রীকৃষ্ণ-ব্লরাম ঋতু উপদভাগ কদর সান্দি বেন্ কািাবচ্ছল ব্রেভূবমদত। ব্ষবার 
পর প্রকৃবতর অন্য এক রূপ উদোবচত করদত উপবস্থত িদয়বেল শরৎ ঋতুর। শরৎ ঋতু 
উপবস্থত িওয়ার িদল েলব্ষবী কাদলা মমদঘর েল অপসাবরত িদয়বেল। শরৎকাদল সমুদদ্রর 
েল বস্থর, গম্ভীর এব্ং গেবন্িীন্ িদয় বগদয়বেল। শরৎকাদল িুদলর ভাদর ব্দন্র বৃ্েলতা 



 

মেন্ নু্দয় পদড়বেল। এই সময় ন্গর ও গ্রাম সমূদি ব্েদরর ন্তুন্ শদসযর অগ্রভাগ 
মেব্তার উদেদশয বন্দব্েন্ করার েন্য রীবত অনু্োয়ী বব্বেক োগেে এব্ং সাযারণ 
মানু্দষর আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরদণর েন্য ন্ান্াবব্য মলৌবকক মদিাৎসব্ করা িদয়বেল। 
পৃবথব্ীদত শ্রীকৃষ্ণ ও ব্লরাদমর উপবস্থবতর েন্য শরৎ ঋতু মেন্ আরও মব্বশ মগৌরব্ মবণ্ডত 
ও পরম শ্রীময়ী িদয় মশাভা পাবচ্ছল।  

২১. মব্ণুগীত ও মগাপীদের কদথাপকথন্ – শরৎকাদল একবেন্ শ্রীকৃষ্ণ একবি ব্দন্ 
প্রদব্শ কদর মগাচারণ করদত করদত বন্দের ব্াঁবশদত তান্ তুদলবেল। ব্ংশীযারীর মসই 
ব্াঁবশর ধ্ববন্ শুদন্ তাঁর প্রবত সকদলর মপ্রম োগরণ ঘদিবেল। মসই ব্ংশী ধ্ববন্ শুদন্ 
ব্রেদগাপীগদণর হৃেদয় কৃষ্ণ মপ্রদমর ব্ন্যা এদসবেল। ব্রোঙ্গন্াগণ মসই ব্ংশী ধ্ববন্ শুদন্ 
ক্রমশ তেয় িদয় মেদত। ভগব্ান্ শ্রীকৃদষ্ণর মব্ণুরদব্র আকষবণ বেল সব্বগ্রাসী। এই ধ্ববন্র 
প্রভাদব্ মুগ্ধ িয় ন্া, এমন্ পোথব েগদত মন্ই।     

২২. মগাপীগদণর ব্স্ত্রিরণ –- মিমদন্তর প্রথম মাদস অথবাৎ অগ্রিায়ণ মাদস 
ন্িব্রদের কুমারীগণ কাতযায়ন্ী মেব্ীর ব্রত পূোয় প্রবৃ্ত্ত িদয়বেল। মরাে মভারদব্লা সূদেবর 
আদলা মেখা বেদতই তাঁরা েমুন্ার েদল স্নান্ কদর তিভূবমদত ব্াবল বেদয় মেব্ীর মূবতব 
বন্মবাণ কদর ন্ান্া গেদ্রব্য, পুষ্পমালা, বন্দব্েয বেদয় মেব্ীর পূো করদতন্ এব্ং শ্রীকৃষ্ণদক 
পবতরূদপ পাব্ার েন্য ব্র প্রাথবন্া করদতন্। এমন্ই একবেন্ মগাপীরা অঙ্গ-ব্স্ত্রগুবল ন্েীর 
তীদর খুদল মরদখ স্নান্ করদত মন্দমবেল। বকন্তু মগাপীদের মে ত্রুবি িদয়বেল মসই মোষ 
মমাচদন্র বশো বেদত শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের ব্স্ত্র িরণ কদরবেদলন্। মগাপীরা স্নান্ মশদষ ব্স্ত্রগুবল 
শ্রীকৃদষ্ণর কাদে মেখদত মপদয় বিবরদয় মেব্ার েন্য অনু্দরায কদরবেল। বকন্তু শ্রীকৃষ্ণ 
তাঁদের োন্ান্ মে, ব্রত পালদন্র সময় েদল বব্ব্স্ত্রা িদয় স্নান্ করা উবচৎ ন্য়, এদত 
মেব্তার প্রবত অেদ্ধা প্রেশবন্ করা িয়। পদর মগাপীদের সামান্য বশো বেদয় তাঁদের কাপড় 
বিবরদয় মেওয়া িয়।  

২৩. শ্রীকৃষ্ণ কতৃবক বব্প্র পত্নীদের অিগ্রিণ – েমুন্া তীরব্তবী একবি স্থাদন্ একবেন্ 
মগাব্ৎসচারদণর সময় মগাপব্ালকদের েুযার কথা তারা কৃষ্ণদক োন্ায়। কৃষ্ণ তখন্ 
তাঁদের ব্দলন্ এখান্ মথদক বকেুিা েূদরই ব্রাহ্মদণরা স্বগব কামন্ায় অবঙ্গরস ন্াদম এক 
েদের আদয়ােন্ কদরদেন্। মতামরা মসখাদন্ বগদয় ব্লরাম এব্ং আমার ন্াম কদর ব্দলা 
আমরা েুযা বন্বৃ্বত্তর েন্য বকেু অি মচদয়বে। ব্ালদকরা কৃদষ্ণর কথা মত মসখাদন্ বগদয় 
অি প্রাথবন্া করদল ব্রাহ্মদণরা মসবেদক চাইদলন্ পেবন্ত ন্া। ব্ালদকরা বিদর এদস সমস্ত 



 

ঘিন্া োন্াদল কৃষ্ণ তাঁদের এব্ার ব্রাহ্মণগদণর পত্নীহদরর কাদে বগদয় অি চাইদত 
ব্লদলন্। ব্রাহ্মণ পত্নীগণ কৃদষ্ণর ন্াম মশান্া মািই সুস্বােু সমস্ত যরদন্র খােযদ্রব্য সাবেদয় 
বন্দয় কারও ব্ারণ ন্া মমদন্ মব্বড়দয় পড়দলন্। এরপর কৃষ্ণ মসই মসব্া গ্রিণ কদর তাঁদের 
েেশালায় বিদর বগদয় স্বামীর সাদথ েে সমাপন্ করদত ব্দলবেদলন্। মেদিতু তারা 
সকলদক অব্ো কদর শ্রীকৃদষ্ণর কাদে এদসবেদলন্ তাই তাঁদের ভয় বেল, মকউই আর 
তাঁদের গ্রিণ করদব্ন্ ন্া। বকন্তু বিদর োব্ার পর ব্রাহ্মণগদণর মব্াদযােদয়র পর তারঁা বন্ে 
পত্নীদের কাে মথদক সকল বৃ্ত্তান্ত শুদন্বেদলন্।   

২৪. ব্রাহ্মণদের প্রবত ব্াসুদেদব্র উপদেশ ও ইেেে-বন্ব্ারণ – শ্রীকৃষ্ণ একবেন্ 
মগাদপদের েলোন্কারী মমদঘদের অবযপবত ইদের েে করদত মেদখবেদলন্। বতবন্ তাঁদের 
বু্বঝদয়বেদলন্ ইদের পূো ন্া কদর বগবর মগাব্যবদন্র, মগাযন্সমূদির েে তাঁদের করা 
উবচৎ। আসদল ইদের েপব চূণব করার েন্যই শ্রীকৃষ্ণ এই প্রস্তাব্ মরদখবেল। শ্রীকৃদষ্ণর 
প্রস্তাদব্ প্রসি িদয় মগাপগণ প্রথদম ব্রাহ্মণদের িারা স্ববস্তব্চন্ কবরদয় ইেেদের েন্য 
সংগৃিীত দ্রব্যসামগ্রীর িারা তারা বগবর মগাব্যবন্ এব্ং ব্রাহ্মণগণদক অতযন্ত সমােদরর সদঙ্গ 
পূোর অঘবয বন্দব্েন্ কদরবেদলন্। এইভাদব্ তারা শ্রীকৃদষ্ণর কথানু্োয়ী পূো সমাপ্ত কদর 
ব্রদে প্রতযাগমন্ কদরবেদলন্।   

২৫. মগাব্যবন্ যারণ -- ইদের পূো ন্াদশর েন্য ইে ভগব্াদন্র উপর েুব্ধ িদয় 
প্রলয়কারী মমঘগণদক আদেশ বেদয়বেদলন্, তারঁা মেন্ মিাদব্দগ ন্ি-দগাকুদলর ওপর 
ব্ষবণ কদর সকলদক পীবড়ত কদর। ইদের কথানু্োয়ী তারা িান্া সাত বেন্ যদর বৃ্িাব্দন্ 
ব্জ্রগেবদন্ মুখবরত এব্ং তীব্র ব্ায়ু িারা চাবলত প্রব্ল ঝড়বৃ্বষ্ট ঘিাদলন্। ব্ষবার প্রকৃবত 
অবত ভয়ান্ক িওয়ায় সকদল শ্রীকৃদষ্ণর শরণাপি িদয়বেদলন্। তখন্ শ্রীকৃষ্ণ সাতবেন্ 
যদর অি গ্রিন্ ন্া কদর এক অঙু্গলীদত মগাব্দ্ধবন্ পব্বত-যারণ কদরবেদলন্ এব্ং সমস্ত 
মগাপ-দগাপী ও মগাব্ৎসদের মসই পব্বদতর ন্ীদচ আেয় বেদয়বেদলন্। শ্রীকৃদষ্ণর মোগশবক্তর 
প্রভাব্ মেদখ ইদের বব্স্মদয়র সীমা বেল ন্া।   

২৬. শ্রীকৃদষ্ণর মািাত্ম্য বব্ষদয় ন্িরাদের সদঙ্গ মগাপগদণর কদথাপকথন্ – ভগব্ান্ 
েখন্ এই সমস্ত অদলৌবকক কােবকলাপ করবেল তখন্ তা মেদখ ব্ার ব্ার ব্রদের মগাপগণ 
বব্স্ময়াভূত িবচ্ছদলন্। ভগব্াদন্র অন্ন্ত শবক্ত সম্পদকব তাদের মকান্রূপ যারণা বেল ন্া। 
তাই তারা সমদব্ত ভাদব্ ন্ি মঘাদষর বন্কি উপবস্থত িদয় ব্ালক কৃদষ্ণর অদু্ভত ও 
অবব্শ্বাসয সমস্ত কােবাব্লী ব্লদত লাগদলন্। তারঁা আদরা ব্লদলন্ মে, এই ব্ালদকর মকান্ 



 

উচ্চ ব্ংদশ েেগ্রিণ করদত িত। এই গ্রাময অবশবেত মগাপদের মাদঝ েদে তার মেবাো 
িাবন্ ঘদিদে। তখন্ শ্রীকৃষ্ণ সম্পদকব গগব মুবন্ ো ব্দলবেদলন্ ন্ি মঘাষ মগাপদের মস সব্ 
কথা ব্লদত শুরু করদলন্।   

২৭. ইে ও সুরবভ কতৃবক শ্রীকৃদষ্ণর অবভদষক – শ্রীশুকদেব্ পরীবেৎদক ব্লদলন্ 
মে, মগাব্যবন্ পব্বত যারণ কদর প্রব্ল ব্ষবণ মথদক ভগব্ান্ ব্রেভূবমদক রো করদল কামদযনু্ 
সুরবভ তাদক অবভন্িন্ োন্াদন্ার েন্য এদলন্। স্বগব মথদক স্বয়ং ইে বন্ে অপরাদযর 
েন্য েমা প্রাথবন্া করদত এদলন্। তখন্ ভগব্ান্ ইেদক ব্লদলন্ মে, প্রব্ল ঐশ্বেবগদব্ব 
বব্দশষত পোবযকার ব্দল মেব্রােয লাভ কদর ইে সমূ্পণব রূদপই মেমত্ত িদয় উদঠবেল। 
তাই ভগব্ান্ তাদক অনু্গ্রি করব্ার ইচ্ছাদতই তার েে ভঙ্গ কদরবেল। ভগব্ান্ ইদের 
মঙ্গল কামন্া কদর অমরাব্তীদত বিদর বগদয় কৃদষ্ণর আো পালন্ করদত ব্লদলন্। 
কামদযনু্ সুরবভ তখন্ ভগব্াদন্র স্তুবত কদর বন্দের েুগ্ধযারায় শ্রীকৃদষ্ণর অবভদষক করদলন্ 
এব্ং তাঁদক মগাবব্ি ন্াদম অবভবিত করা িল।   

২৮. ব্রুণালয় মথদক ভগব্ান্ কতৃবক ন্ি উদ্ধার – একো ন্ি ভগব্ান্ েন্ােবদন্র 
পূো কদরবেদলন্। মসবেন্ রাদি িােশী বতবথদত আসুরী মব্লা সম্পদকব ন্া মেদন্ই বতবন্ 
েমুন্ার েদল স্নাদন্র েন্য মন্দমবেদলন্। মসই সময় ব্রুদণর এক ভৃতয ন্িদক যদর বন্দয় 
োয়। কৃষ্ণ েখন্ োন্দত পারদলন্ তখন্ বতবন্ বু্ঝদত মপদরবেদলন্ এই কাে ব্রুদণরই। 
তখন্ েলমদযয বন্মবিত ব্রুণ আলদয় বগদয় বতবন্ ন্িদক উদ্ধার কদরন্ । শ্রীকৃষ্ণদক 
বন্দের আলদয় মেদখ ব্রুদণর আন্দির আর সীমা রইল ন্া। তখন্ বতবন্ েথাসম্ভব্ 
শ্রীকৃদষ্ণর স্তব্ কদর তাদক োন্ান্ মে এব্ার ব্রুদণর মান্ব্ েে সাথবক িল। ভগব্ান্ 
ব্রুণালয় মথদক বিদর আসার আদগর মূহুদতব ব্রহ্মহ্রদে ব্রেব্াবসগণদক শ্রীতব্কুন্ঠ-প্রেশবন্ 
করান্।  

২৯. রাসলীলার সূচন্া – তখন্ বেল শরৎকাল। শরদতর েত সুগবে িুল— মবিকা, 
েূথী, মালতী প্রভৃবত বব্কবশত িদয় বেব্য মসৌরদভ ভবরদয় তুদলবেল বৃ্িাব্দন্র আকাশ-
ব্াতাশ। ব্স্ত্রিরদণর সময় ভগব্ান্ মগাবপগণদক মে রাবিসমূদির সংদকত বেদয়বেদলন্, তারা 
সকদল পুঞ্জীভূত িদয় মেন্ একবি রাবির রূপ যদর এই শরদত উিবসত িদয় উদঠবেল। 
মগাপীদের অযীর প্রতীো মতা বেলই, এব্ার ভগব্ান্ও তাঁর অবচন্তয মিাশবক্ত মোগমায়াদক 
বন্বমত্ত কদর রাসক্রীড়ার সংকল্প করদলন্। েখন্ সমগ্র পবরদব্শ অনু্কূল তখন্ ভগব্ান্ 
তাঁর ব্াঁবশদত ব্রেসুিরীদের মদন্ািারী মৃেু-মযুর তান্ তুলদলন্। এই ব্ংশীধ্ববন্ শুদন্ 



 

তাঁদের মে প্রবতবক্রয়া িল তা মব্শ বব্বচি। এই মগাপীকাগণ োরা শ্রীকৃষ্ণদক পবতরূদপ 
পাওয়ার েন্য একসদঙ্গ বমবলতভাদব্ সাযন্া কদরবেদলন্, তারাই এখন্ পরস্পরদক ন্া 
োবন্দয় প্রয়তম কাদন্তর অবভমুদখ োিা করদলন্।      

৩০. মগাপীদের শ্রীকৃষ্ণ অদিষণ — শ্রীকৃষ্ণ েখন্ মসই মগাপীদের মপ্রম সম্পােন্ 
করদেন্ তখন্ বতবন্ মেখদলন্ মে, ব্রেরমণীগণ বন্দেদের মসৌভাদগয গব্বদব্ায করদেন্ এব্ং 
মান্ব্তীও িদয়দেন্। তখন্ মসই গব্ব প্রশমদন্র েন্য শ্রীকৃষ্ণ মসখান্ মথদক অন্তযবান্ 
করদলন্। শ্রীকৃদষ্ণর বব্রদি বব্রবিতা মগাপীরা ব্দন্ ব্দন্ ঘুদর বিদর শ্রীকৃষ্ণদক অনু্সোন্ 
কদরন্। বকন্তু তাঁরা শ্রীকৃদষ্ণর মেখা পায় ন্া।  

৩১. মগাপীদের শ্রীকৃদষ্ণর আগমন্-প্রাথবন্া ও মগাপী গীত–- মগাপীগণ েখন্ 
শ্রীকৃষ্ণেশবন্ প্রাথবন্া কদর কদর ক্লান্ত তখন্ তারঁা বব্রিগীবত করদত লাগদলন্। শ্রীকৃদষ্ণর 
সমস্ত মিীমা স্মরণ কদর তাঁদক বিদর আসব্ার েন্য ব্ারংব্ার অনু্দরায করদত লাগদলন্।   

৩২. শ্রীকৃষ্ণ কতৃবক মগাপীদের সান্ত্বন্াোন্ –- কৃষ্ণবপ্রয়া মগাপীগণ েখন্ বব্রিকাতর 
িদয় শ্রীকৃদষ্ণর েশবন্লাদভর েন্য একান্ত উৎসুক িদয় গীত তথা কৃষ্ণকথালাদপর সদঙ্গ 
সদঙ্গ সুমযুর স্বদর কািা করদতলাগদলন্ তখন্ মগাপীমণ্ডল মদযয শ্রীকৃদষ্ণর পুন্িঃআবব্বভাব্ 
িল। তাঁদক মেদখ মগাপীগণ এমন্ভাদব্ উদঠ োঁড়াদলন্ মেন্ প্রাণিীন্ মেদি সিসা প্রাদণর 
সঞ্চাদর শরীদরর সব্ব অদঙ্গ ন্তুন্ মচতন্া ঘদিদে। তখন্ ভগব্ান্ ন্ান্া সেুপদেশ বেদয় 
মগাপীগণদক সান্তন্াোন্ করদলন্।  

৩৩. শ্রীকৃদষ্ণর রাসলীলা – অন্ন্তর ভগব্ান্ শ্রীকৃষ্ণ মসই ব্রেসুিরীগণদক সদঙ্গ 
বন্দয় েমুন্া পুবলদন্ উপবস্থত িদলন্। ভগব্াদন্র মপ্রমপূণব ব্াকয িারা মগাপীদের হৃেদয়র 
বব্রিেবন্ত ব্যাথার মলশমাি আর রইল ন্া। ভগব্ান্ মগাবব্দির অনু্রক্ত মসবব্কা মসই 
মগাপীগণ প্রীবতব্দশ পরস্পর ব্াহু আব্দ্ধ কদর োবড়দয়বেদলন্। মগাপীমণ্ডল মব্বষ্টত শ্রীকৃষ্ণ 
তখন্ মসই েমুন্াপুবলদন্ রাসবব্লাস ও েলদকবলদত প্রবৃ্ত্ত িদলন্। 

৩৪. সুেশবন্-উদ্ধার ও শঙ্খচূড় ব্য – একব্ার বশব্রাবি উপলদে ন্ি ও সমস্ত 
মগাপগণ শকদি চদড় মিা উৎসাি ও উেীপন্ায় অবম্বকাব্দন্র উদেদশয োিা করদলন্। 
মসখাদন্ তাঁরা সরস্বতী ন্েীদত স্নান্ কদর ব্হু উপাচাদর শংকর ও মেব্ী অবম্বকার পুো 
করদলন্। পূো মশদষ ক্লান্ত মগাপগণ মসই রাদত মসখাদন্ই শয়ন্ করদলন্। মসই অবম্বকাব্দন্ 
এক বব্শালাকার অেগর সাপ ব্াস করত। মসবেন্ মস অতযন্ত েুযাতব বেল। বেব্ব্দশ মসই 



 

অেগর বন্বদ্রত ন্ি মিারােদক গ্রাস করদত শুরু করল। ন্দির আতব বচৎকাদর সমস্ত 
মগাপগণ োগ্রত িদলন্ এব্ং বু্বদ্ধভ্রষ্ট িদয় পড়দলন্। তখন্ ভক্তব্ৎসল ভগব্ান্ মসখাদন্ 
উপবস্থত িদয় বন্দের চরণ িারা মসই সাপদক স্পশব করদতই এক সুির রূপযারী বব্েযাযর 
সামদন্ এদলন্। শ্রীকৃদষ্ণর প্রদশ্নর উত্তদর মস োন্ায় তাঁর ন্াম সুেশবন্, অবঙ্গরা মগাদির 
ব্রাহ্মণদের কুৎবসত রূপ মেদখ উপিাস করায় তাঁর এই শাবস্ত িদয়বেল। এই ঘিন্ার 
বকেুবেন্ পর শ্রীকৃষ্ণ ও ব্লরাম একবেন্ সখীগণ পবরবৃ্ত িদয় ব্দন্ বব্িার করবেদলন্। 
মসই সময় কুদব্দরর অনু্চর শঙ্খচূড় ন্াদম এক েে মসখাদন্ উপবস্থত িদয় মগাপীগণদক 
মোরপূব্বক িরণ কদর বন্দয় চলল। মসই মগাপীদের বচৎকাদর েখন্ রাম ও কৃষ্ণ এই ঘিন্া 
মেখদলন্ তখন্ তাঁরা মসই েুষ্টর বেদক যাবব্ত িদলন্। অল্প সমদয়র ব্যব্যাদন্ শ্রীকৃষ্ণ তাদক 
যদর মিলদলন্ এব্ং মুষ্টাঘাদত মসই েুরাত্ম্াদক ব্য করদলন্।    

৩৫. শ্রীকৃষ্ণ-বব্রদি মগাপীগদন্র বব্লাপ –- মগাষ্ঠগত শ্রীরাম-কৃদষ্ণর বব্রদি তাঁদের 
গুণসমূি স্মরণ ও লীলাকীতবন্ কদর মগাপীদের বেব্স োপন্ িদত লাগল।  

৩৬. অবরষ্টাসুর ব্য ও কংস কতৃবক অকূ্ররদক ব্রদে মপ্ররণ –- অবরষ্টাসুর ব্য 
প্রসঙ্গ। শ্রীকৃদষ্ণর ব্রদেপ্রদব্শকাদল মসখাদন্ েখন্ আন্ি উৎসব্ চলবেল, মসই সময় 
মসখাদন্ অবরষ্টাসুর ন্াদম এক বেতয বৃ্দষর রূপ যারণ কদর এদস উপবস্থত িল। ভগব্ান্ 
মসই অসুরদক বশং উপদর িতযা করদলন্। এরপদরর কাবিবন্দত মেবখ  শ্রীরাম-কৃষ্ণদক 
রঙ্গস্থদল আন্ার েন্য কংস কতৃবক অকু্ররদক ন্িালদয় মপ্ররণ।  

৩৭. মকশী ও মব্যামাসুর ব্য এব্ং ন্ারে কতৃবক ভগব্াদন্র স্তুবত -- মকশী ন্াদম মে 
বেতযদক কংস মপ্ররণ কদরবেল মস এক বব্শাল অদশ্বর রূপ যারণ কদর অতযন্ত দ্রুত মব্দগ 
যাবব্ত িল। তাঁর েুদরর আঘাদত পৃবথব্ী বব্েীণব িল। ভগব্ান্ মেখদলন্, মসই অশ্বরূপী 
অসুদরর ভীষণ মহ্রষাধ্ববন্দত মগাকুদলর সমস্ত প্রাণী সন্ত্রস্ত িদয় উদঠদে। ভগব্ান্ োন্দত 
পারদলন্ মসই মকশী েুদদ্ধর েন্য শ্রীকৃষ্ণদকই খঁুেদে। তখন্ বতবন্ অগ্রসর িদয় মসই 
অসুরদক েুদদ্ধ আহ্বান্ করদলন্ এব্ং অতযন্ত পরাক্রদমর সদঙ্গ মসই অসুরদক ব্য করদলন্।  

ময়োন্দব্র পুি বেল মিামায়াব্ী মব্যামাসুর। একবেন্ মস মগাদপর মব্শযারণ কদর 
পব্বতদেদশ মেখাদন্ সমস্ত পশুবব্চরণ করবেল মসখাদন্ এদস উপবস্থত িল। ব্ালদকরা েখন্ 
লুদকাচুবর মখলবেল মস তখন্ মখলার মদযয ব্াদরব্াদরই মচার সােবেল এব্ং মমষরূপী ব্হু 
মগাপব্ালকদক চুবর কদর বন্দয় গুিায় লুবকদয় মরদখ আসবেল। েখন্ ভগব্ান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁর 



 

এই অপকমববি বু্ঝদত পারদলন্ তখন্ বতবন্ সদোদর মসই অসুরদক মচদপ যদর শ্বাসদরায 
কদর িতযা করদলন্।   

৩৮. অকূ্রদরর মগাকুদল আগমন্ -- অকূ্রদরর ব্রদেগমন্, শ্রীকৃষ্ণ ও ব্লরাদমর 
েশবন্লাভ এব্ং কৃষ্ণ-ব্লরাম অকূ্ররদক েদথাবচত সমাের কদর আপযায়ন্ করার ঘিন্া এই 
অযযাদয় রদয়দে।  

৩৯. অকূ্রদরর মথুরা োিা -- মযুপুর গমদন্ ন্দির সম্মবত, শ্রীকৃদষ্ণর মযুপুর গমন্ 
সংব্াদে মগাপীদের বব্লাপ, রাম-কৃষ্ণ-ন্ি প্রভৃবতর অকূ্রদরর সদঙ্গ মযুপুর োিা, কাবলিীর 
েদল বন্মিন্কাদল অকূ্রর মসখাদন্ বব্কুন্ঠ-েশবন্ কদরন্।  

৪০. অকূ্রদরর শ্রীকৃষ্ণ স্তব্ -- বব্কুন্ঠ েশবন্ কদর অকূ্রর শ্রীকৃদষ্ণর স্তব্ কদরন্।  

৪১. শ্রীকৃদষ্ণর মথুরায় প্রদব্শ – ভগব্ান্ অকূ্ররদক এতেণ মে বেব্যরূপ 
মেবখদয়বেদলন্ তা আব্ার প্রতযািার কদর বন্দলন্। অকূ্রর েখন্ মেখদলন্ ভগব্াদন্র মসই 
অদলৌবকক রূপ অন্তবিবত িদয়দে, তখন্ বতবন্ েল মথদক উদঠ সত্বর রদথ বিদর এদলন্। 
ভগব্ান্ অকূ্ররদক বেোসা করদলন্ মে বতবন্ বক এখাদন্ মাবিদত, আকাদশ ব্া েদল অদু্ভত 
বকেু মেদখদেন্? অকূ্রর তখন্ ব্লদলন্ মে, পৃবথব্ীদত, আকাদশ ব্া েদল ো বকেু অদু্ভত 
পোথব আদে, মস সব্ই মতা ভগব্াদন্র মদযয আদে। তাই অদু্ভত ব্া অদেখা মকান্ বকেুই 
মন্ই। এই কথা ব্দল অকূ্রর রথ চাবলদয় বেদলন্ এব্ং বেন্ মশদষ শ্রীকৃষ্ণ-ব্লরামদক বন্দয় 
মথুরাপুরীদত প্রদব্শ করদলন্। মসখাদন্ এদস শ্রীকৃষ্ণ কংস রাদের মসব্ক এক রেদকর 
কাদে ব্স্ত্র প্রাথবন্া করদলন্। বকন্তু মসই রেক তাঁর প্রাথবন্া শুদন্ কুবপত িদয় ভৎসবন্া 
করদত লাগদলন্। মসই রেক অপমান্েন্ক কুৎবসত ভাষা প্রদয়াগ করদত থাকদল ভগব্ান্ 
বন্দের করাদগ্রর িারা তাদঁক আঘাত করদতই মসভূবমদত লুবতদয় পবতত িল। এরপদরই 
মেবখ শ্রীিবর কতৃবক তন্তুব্ায় ও মালাকারদক ব্রোন্ করা িল।  

৪২. কুব্জাদক অনু্গ্রি যনু্ভবঙ্গ এব্ং কংদসর উদিগ -- কুব্জা বিব্ক্রার প্রবত শ্রীকৃদষ্ণর 
কৃপা, যনু্ভবঙ্গলীলা, কংদসর স্বপ্ন েশবন্ ও মৃতুযভয়, ব্লরাম ও শ্রীকৃদষ্ণর মিরদঙ্গ প্রদব্শ।  

৪৩. কুব্লয়াপীড় ব্য ও মিক্রীড়ার সূচন্া – মিরদঙ্গ প্রদব্শ কদরই ভগব্ান্ প্রথদম 
কুব্লয়াপীড় ন্াদম এক িবস্তদক ব্য কদরন্। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদক রঙ্গস্থদল েশবন্ কদর 
মথুরাব্াবসগদণর আন্দির আর সীমা রইল ন্া। এখাদন্ই চানূ্র ও শ্রীকৃদষ্ণর উবক্ত-প্রতুযবক্ত 
িয়। অতিঃপর চানূ্র ও মুবষ্টদকর সাদথ রাম-কৃদষ্ণর মিক্রীড়া শুরু িয়।  



 

৪৪. চাণূর মুবষ্টকাবে মি ও কংস ব্য — ভগব্ান্ মযুসূেন্ চাণূরসি অন্যান্য মিদের 
ব্য করার বন্বিত সংকল্প করদলন্। কার প্রবতপে মক িদব্ এই বব্ষয় েখন্ বব্পরীত 
বেক মথদক ব্দল মেওয়া িল, তখন্ শ্রীকৃষ্ণ চাণূদরর সদঙ্গ এব্ং ব্লরাম মুবষ্টদকর সদঙ্গ 
েুদদ্ধ প্রবৃ্ত্ত িদলন্ এব্ং চানূ্র-মুবষ্টক প্রভৃবত অসুর ব্য করদলন্। বন্দের মসরা মদিরা 
বন্িত িদল কংস ব্ােন্া ব্ে কবরদয় বেদলন্ এব্ং বন্দের ভৃতযদের মডদক ব্লদলন্ মে, 
ব্সুদেদব্র এই েুবৃ্বত্ত েুই পুিদক ন্গর মথদক মব্র কদর বেদত, মগাদপদের সব্ যন্ অপিরণ 
কদর বন্দত। এইসব্ কথা শুদন্ ভগব্ান্ অতযন্ত কুবপত িদয় কংদসর ওপর লাবিদয় 
পড়দলন্। ভগব্াদন্র বব্পুল ভাদর বন্বষ্পষ্ট িদয় মুিূদতবর মদযযই কংদসর মৃতুয িল। কংদসর 
মৃতুযর পর কংদসর মবিষীগণদক শ্রীকৃষ্ণ কতৃবক সান্তন্াোন্ করা িল। শ্রীদেব্কী-ব্সুদেদব্র 
ব্েন্দমাচন্ করদলন্ ভগব্ান্।  

৪৫. উগ্রদসদন্র রােযাবভদষক, শ্রীকৃষ্ণ-ব্লরাদমর উপন্য়ন্ এব্ং গুরু-গৃিব্াস -- 
শ্রীকৃষ্ণ কতৃবক উগ্রদসদন্র রােযাবভদষক করা িল। ন্ি ও অন্যান্য মগাপগদণর প্রবত 
সান্তন্াোন্, সাবিপন্ী ঋবষর কাদে শ্রীরাম-কৃদষ্ণর বব্েযাগ্রিন লীলা, পঞ্চেন্ বেতয ব্য, 
েমালয় মথদক মৃত গুরুপুি আন্য়ন্ ইতযাবে এই অযযাদয়র বব্ষয়।  

৪৬. উদ্ধদব্র ব্রদে গমন্ –- শ্রীকৃষ্ণ কতৃবক উদ্ধব্দক ব্রদে মপ্ররণ, উদ্ধব্ কতৃবক 
ন্িেদশাোদক সান্তন্াোন্।  

৪৭. উদ্ধব্ সকাদশ মগাপীদের বব্রি প্রকাশ -- উদ্ধব্দক মেদখ মগাপীদের বব্লাপ 
ও উদ্ধব্ কতৃবক প্রদব্ায োন্, উদ্ধদব্র মথুরায় প্রতযাগমন্।  

৪৮. অকু্রর সংব্াে -- কুব্জার অবভলাষ পূরদণর েন্য শ্রীকৃষ্ণ ও উদ্ধদব্র কুব্জার 
গৃদি গমন্, ব্লরাম ও উদ্ধদব্র সদঙ্গ শ্রীকৃদষ্ণর অকু্রর ভব্দন্ গমন্, পাণ্ডব্গদণর সংব্াে 
আন্য়দন্র েন্য অকু্ররদক িবস্তন্াপুদর মপ্ররণ এব্ং বন্ে ভব্দন্ প্রতযাগমন্।  

৪৯. অকু্রদরর িবস্তন্াপুদর গমন্ -- পাণ্ডব্গদণর প্রবত যৃতরাদষ্ট্রর বব্ষময েশবদন্ তার 
প্রবত অকূ্রদরর উপদেশ এব্ং পাণ্ডব্গদণর সংব্াে ব্িন্ কদর অকু্রদরর মথুরায় প্রতযাগমন্।  

৫০. েরাসদের সদঙ্গ সংঘষব ও িারকাপুরী বন্মবাণ -- েরাসদের মথুরা আক্রমণ 
ও শ্রীকৃষ্ণ িদস্ত সপ্তেশব্ার পরােয়লাভ, েরাসদের সদঙ্গ অষ্টােশব্ার েুদদ্ধর সম্ভাব্ন্াকাদল 
কালেব্দন্র মথুরাপুরী আক্রমহণ উদেযাগ, শ্রীকৃদষ্ণর মথুরাতযাগ ও সমুদ্র মদযয িারকায় 



 

েূগব বন্মবাণ, মপৌরেন্দক স্থাপন্ এব্ং কালেব্দন্র সদঙ্গ েুদদ্ধর েন্য গমন্ এই অযযাদয় 
আদলাবচত িদয়দে।  

৫১. কালেব্ন্ বব্ন্াশ ও মুচুকুি কাবিবন্ -- মুচুকুদির বন্দ্রাভদঙ্গর েন্য তাঁর েৃবষ্ট 
বন্দেদপ কালেব্ন্ ভস্ম, মুচুকুিদক শ্রীকৃদষ্ণর েশবন্ োন্, মুচুকুদির শ্রীকৃষ্ণ স্তুবত ও তাঁর 
প্রবত শ্রীকৃদষ্ণর কৃপা।  

৫২. িারকাগমন্, শ্রীব্লরাদমর বব্ব্াি এব্ং রুবিণীর আদব্েন্ বন্দয় ব্রাহ্মদণর 
শ্রীকৃদষ্ণর কাদে আগমন্ -- েরাসে পুন্রায় িারকা আক্রমণ কছরন। রামকৃষ্ণ প্রকষবণ 
পব্বদত আেয় হনয়। েরাসে তখন পব্বদতর চতুবেবদক অবগ্নপ্রোন্ কছরন। রামকৃষ্ণদক মৃত 
বচন্তা কদর েরাসে মগদয দ্বেছর আছসন। পব্বতশৃঙ্গ মথদক শ্রীরামকৃষ্ণ পলায়ন্ কদরন্ ও 
িারকায় বিদর আদসন্। শ্রীকৃষ্ণদক বব্ব্াি করব্ার েদন্য রুবিণী কৃষ্ণসমীদপ এক েূত 
মপ্ররণ কদরন্।  

৫৩. রুবিণী িরণ -- শ্রীকৃষ্ণ ও ব্লরাদমর বব্েভবগমন্ ও রুবিণীিরণ।  

৫৪. বশশুপাল পদের রাোদের ও রুিীর পরােয় এব্ং রুবিণী-শ্রীকৃদষ্ণর বব্ব্াি 
-- বশশুপাল-পেীয় নৃ্পবতগদণর শ্রীকৃষ্ণদক ব্াযাোন্, শ্রীকৃষ্ণ কতৃবক বব্রুদ্ধ নৃ্পবতগদণর 
পরাভব্, রুবির শ্রীকৃষ্ণদক আক্রমণ, রুবি কতৃিক রুদ্বিণী ও শ্রীকৃষ্ণছক উপছদশ দান, 
শ্রীকৃষ্ণ-রুদ্বিণীর দ্বেোহ।  

৫৫. প্রেুযে েে ও শম্বরাসুর ব্য -- রুবিণী গদভব কামদেদব্র প্রেুযে ন্াদম েে, 
শম্বর কতৃবক েশবেব্স ব্য়সী প্রেুযেদক িরণ, প্রেুযদের রবতদক পুন্লবাভ, প্রেুযে কতৃবক 
শম্বর ব্য এব্ং বন্দের ভােবার সাদথ িারকায় প্রতযাগমন্। 

৫৬. সযমন্তক মবণর বৃ্ত্তান্ত, োম্বব্তী এব্ং সতযভামার সদঙ্গ শ্রীকৃদষ্ণর বব্ব্াি -- 
সত্রাদ্বজছতর সযমন্তক মদ্বণ প্রাদ্বপ্ত এেং হদেতার েছল িারকায় আগমন্ ৫৬তম অধ্যাময়র 
বব্ষয়। সত্রাদ্বজছতর ভ্রাতা প্রছসনদ্বজছতর মদ্বণ গ্রিণ ও মৃগয়া োিা, বসংি কতৃবক প্রদসন্বেৎ 
ব্য ও মবণ গ্রিণ, োম্বব্ান্ কতৃবক বসংি েধ্ ও মবণ গ্রিণ, শ্রীকৃদষ্ণর সদঙ্গ োম্বব্াদন্র েুদ্ধ 
এব্ং ভগব্াদন্র প্রকৃত পবরচয়লাদভর পর োম্বব্ান্ কতৃবক শ্রীকৃদষ্ণর স্তব্, শ্রীকৃদষ্ণর সদঙ্গ 
োম্বব্তী ও সতযভামার বব্ব্াি বেদয় এই অযযাদয়র সমাবপ্ত।  

৫৭. সযমন্তক িরণ, শতযিার উদ্ধার এব্ং অকু্ররদক পুন্রায় িারকায় আহ্বান্ -- 
অকু্রর ও কৃতব্মবার মন্ত্রণায় শতধ্ন্বা কতৃবক সিাবেৎ ব্য, িবস্তন্াপুর মথদক িারকা 



 

প্রতযাগত শ্রীকৃষ্ণ কতৃবক শতধ্ন্বা ব্য, অকু্রদরর বন্কি মথদক সযমন্তক-গ্রিণ ও পুন্রায় তা 
প্রতযপবন্, সযমন্তক উপাোদন্ বশো।  

৫৮. কাবলিী প্রভৃবতর পাবণগ্রিণ -- শ্রীকৃদষ্ণর িবস্তন্াপুর গমন্ ও কাবলিী বব্ব্াি, 
শ্রীকৃষ্ণ কতৃবক বমিবব্িা িরণ ও পবরণয়, শ্রীকৃষ্ণ কতৃবক সপ্তবৃ্ষ মমাচন্ ও ন্াগ্নবেতীর 
সাদথ বব্ব্াি, ভদ্রার পবরণয়, মদ্র মেদশর রােকন্যা লেণাদক শ্রীকৃষ্ণ িরণ কদরন্ ও 
তাঁদের বব্ব্াি সম্পি িয়।  

৫৯. মুর ও ন্রকাসুর ব্য এব্ং মষাড়শ সিস্র এক শত রােকন্যার সদঙ্গ ভগব্াদন্র 
বব্ব্াি -- শ্রীকৃদষ্ণর মূর ও ন্রকাসুর ব্য, পৃবথব্ী কতৃবক শ্রীকৃদষ্ণর স্তব্ এব্ং অবেবতর 
কণবকুন্ডলিয় ও ইেেি শ্রীকৃষ্ণদক প্রোন্, ন্রকাসুর কতৃবক আহৃত মষাড়শসিস্র কুমারীদক 
কৃদষ্ণর বব্ব্াি, শ্রীকৃদষ্ণর ইোলদয় গমন্ ও পাবরোত িরণ।  

৬০. শ্রীকৃষ্ণ ও রুবিণীর কদথাপকথন্ -- শ্রীকৃষ্ণ ও রুবিণীর কদথাপকথন্। 

৬১. শ্রীভগব্াদন্র সন্তবত বৃ্ত্তান্ত ও অবন্রুদদ্ধর বব্ব্াদি রুিী-ব্য -- শ্রীকৃদষ্ণর 
অষ্টমবিষীর গভবোত সন্তান্গদণর বব্ব্রণ, প্রেুযদের সাদথ রুিব্তীর বব্ব্াি, ব্লরাম কতৃবক 
রুবি ব্য।  

৬২. ব্াণ কতৃবক অবন্রুদদ্ধর ব্েন্, ঊষা অবন্রুদদ্ধর বমলন্ -- ব্াণকন্যা ঊষার 
সদঙ্গ অবন্রুদদ্ধর গুপ্তদপ্রদম সবখ বচিদলখার সািােয, অন্তিঃপুদরর রেী কতৃবক ঊষার 
গভবযারহণর সংব্াে রাো ব্াণদক োন্াদন্া, ব্াণ ও অবন্রুদদ্ধর েুদ্ধ এব্ং ব্াণ কতৃবক 
ন্াগপাদশ অবন্রুদদ্ধর ব্েন্।  

৬৩. ব্াণরাদের সদঙ্গ শ্রীকৃদষ্ণর েুদ্ধ -- অবন্রুদদ্ধর ব্েন্ সংব্াদে শ্রীকৃষ্ণাবের 
মশাবণতপুদর গমন্, শঙ্কদরর সাদথ শ্রীকৃদষ্ণর েুদ্ধ ও বশদব্র পরােয়, বশব্জ্বর কতৃবক 
শ্রীকৃষ্ণ স্তুবত, শ্রীকৃষ্ণ কতৃবক ব্াদণর ব্াহুদচ্ছে, বশব্ কতৃবক শ্রীকৃদষ্ণর স্তুবত ও ব্াদণর প্রবত 
শ্রীকৃদষ্ণর অনু্গ্রি, শ্রীকৃষ্ণাবের অবন্রুদ্ধ ও ঊষাসি বন্ে যাদম প্রতযাব্তবন্।  

৬৪. নৃ্গরাদের উপাখযান্ -- কৃকলাস রূপী নৃ্গরাো উদ্ধার এব্ং শ্রীকৃষ্ণ কতৃবক 
িারকাব্াসীদের ব্রাহ্মণ ভবক্ত বব্ষদয় উপদেশ োন্।  

৬৫. ব্লরাদমর েমুন্া-আকষবণ -- ব্লরাদমর ন্িালদয় গমন্, কুশল সংব্াে গ্রিণ, 
রাসলীলা, েমুন্া আকষবণ, েমুন্া কতৃবক ব্লরাদমর স্তব্ এব্ং মগাপীদের সাদথ েলবব্িার।  



 

৬৬. মপৌন্ড্রক ও কাবশরাে ব্য -- শ্রীকৃষ্ণ কতৃবক ব্াসুদেব্ রূপী রাো মপৌন্ড্রক, 
কাশীরাে ও সুেবেণ ব্য।  

৬৭. ব্লরাম ও বিবব্য ব্ান্দরর েুদ্ধ -- বরব্তক পব্বদত শ্রীব্লদেব্ কতৃবক বিবব্ে 
ব্ান্র ব্য।  

৬৮. সাম্ব ব্েন্ ও িবস্তন্াপুর আকষবণ -- সাম্ব কতৃবক লেণা িরণ, সাম্ব ব্েন্, 
সাম্ব-দমাচন্াথব শ্রীব্লদেদব্র মকৌরব্ সভায় গমন্, মকৌরব্গদণর ঔদ্ধতয মেদখ শ্রীব্লদেব্ 
কতৃবক িবস্তন্াপুর আকষবণ।  

৬৯. ন্ারে কতৃবক শ্রীকৃদষ্ণর গািবস্থযলীলা েশবন্ -- িারকার প্রবত মবিষীপুদর ন্ারে 
কতৃবক শ্রীকৃদষ্ণর গািবস্থযলীলা েশবদন্ বব্স্ময় ও শ্রীকৃষ্ণ কতৃবক তাঁদক প্রদব্ায োন্।  

৭০. ভগব্ান্ শ্রীকৃদষ্ণর বন্তযচেবা ও  শ্রীকৃষ্ণ সমীদপ রােেূদতর আগমন্ -- 
শ্রীকৃদষ্ণর আবহ্নককৃতয, েরাসে ব্দযর েন্য রােগণ কতৃবক মপ্রবরত েূদতর শ্রীকৃষ্ণসমীদপ 
বন্দব্েন্, শ্রীকৃষ্ণসভায় ন্ারদের আগমন্ এব্ং শ্রীেুবযবষ্ঠদরর রােসূয় েে সম্পােদন্র কথা 
িবরর কাদে বন্দব্েন্।  

৭১. শ্রীকৃদষ্ণর ইেপ্রদস্থ গমন্ -- রােসূয় েে ও েরাসে-ব্য সম্বদে শ্রীউদ্ধদব্র 
পরামশব োন্। পাণ্ডব্গদণর রােসূয়েে সম্পােদন্র েন্য শ্রীকৃদষ্ণর ইেপ্রদস্থ গমন্।  

৭২.  পাণ্ডব্দের রােসূয় েদের আদয়ােন্ এব্ং েরাসে-ব্য -- রাো েুবযবষ্ঠদরর 
প্রাথবন্ায় শ্রীকৃদষ্ণর রােসূয় েদে সম্মবত এব্ং ভীম কতৃবক েরাসে ব্য, েরাসদের পুি 
সিদেদব্র রােযাবভদষক ও েরাসদের কারাগাদর ব্িী রােন্যব্দগবর মুবক্ত।  

৭৩. েরাসে কতৃবক ব্িী রােগদণর মুবক্তলাভ ও ভগব্াদন্র ইেপ্রদস্থ প্রতযাগমন্ 
-- ব্েন্মুক্ত শরণাগত রােগদণর প্রবত শ্রীকৃদষ্ণর কৃপা ও তাঁদের প্রবত উপদেশ, েরাসে 
পুি সিদেব্ কতৃবক শ্রীকৃদষ্ণর পূোোন্ এব্ং ভীম-অেুবন্সি শ্রীকৃদষ্ণর ইেপ্রদস্থ 
প্রতযাব্তবন্।  

৭৪. ভগব্াদন্র অগ্রপূো ও  বশশুপাল-সংিার -- েুবযবষ্ঠদরর রােসূয়েে অনু্ষ্ঠান্, 
অগ্র-পূো প্রসদঙ্গ শ্রীকৃষ্ণ কতৃবক বশশুপাল-ব্য।  

৭৫. রােসূয় েে সমাপন্ ও েুদেবাযদন্র অব্মান্ন্া -- েুবযবষ্ঠর-দেৌপেীর অব্ভূত 
স্নান্, েুদেবাযদন্র মান্ভঙ্গ।  



 

৭৬. োেব্দের সদঙ্গ শাদল্বর েুদ্ধ -- ময়োন্ব্ বন্বমবত ‘দসৌভ’ ন্ামক বব্মান্ বন্দয় 
োেব্দের সদঙ্গ শাদল্বর েুদ্ধ।  

৭৭. শাল্ব-ব্য -- প্রেুযে কতৃবক েুযমন্ ব্য, শ্রীকৃষ্ণ কতৃবক মসৌভ ভঞ্জন্ ও শাল্ব 
বন্যন্।  

৭৮. েন্তব্ক্র ও বব্েূরথ ব্য এব্ং তীথবোিা কাদল শ্রীব্লরাম কতৃবক মরামিষবক 
ন্ামক সূতমুবন্ ব্য -- শ্রীকৃষ্ণ কতৃবক েন্তব্ক্র ও বব্েূরথ ব্য, শ্রীব্লদেব্ কতৃবক মলামিষবণ 
ব্য।  

৭৯. ব্লদেদব্র তীথব োিা -- শ্রীব্লদেদব্র ব্ল্বল ব্য, ব্লরাদমর তীথব ভ্রমন্াদথব 
কুরুদেদি গমন্, কুরুদেদি ভীম ও েুদেবাযন্দক েুদ্ধ মথদক বন্বৃ্ত্ত িদত ব্লা, িারকায় 
প্রতযাগমন্, ব্লরাদমর বন্বমষারদণয গমন্ এব্ং ঋবষগদণর বন্দেবদশ সব্বেে সমাপন্। 

৮০. শ্রীোম ব্রাহ্মদণর উপাখযান্ -- শ্রীকৃষ্ণ কতৃবক শ্রীোমা বব্দপ্রর সমাের ও 
গুরুকুলব্াস প্রসঙ্গ উত্থাপন্ ৮০তম অযযাদয়র বব্ষয় ।  

৮১. ব্রাহ্মদণর সমৃবদ্ধ -- ব্রাহ্মদণর সমৃবদ্ধ।  

৮২. কুরুদেি-োিা -- িারকাব্াসীগদণর সদঙ্গ শ্রীকৃদষ্ণর কুরুদেদি তীদথব গমন্, 
কুরুদেদি শ্রীকৃষ্ণাবে োেব্ ও শ্রীন্িােী মগাপ-দগাপীগদণর বমলন্।  

৮৩. কৃষ্ণ-স্ত্রীদের বব্ব্াি-ব্ণবন্ -- মদ্রৌপেীর প্রদশ্ন শ্রীকৃষ্ণ-মবিষীদের আপন্ বব্ব্াি 
ব্ণবন্।  

৮৪. ব্সুদেদব্র েোনু্ষ্ঠান্ -- শ্রীব্যাসাবে মুবন্গদণর কুরুদেদি আগমন্, মুবন্গদণর 
বন্কি শ্রীব্সুদেদব্র উপদেশ প্রাথবন্া, তাঁদের উপদেদশ েোনু্ষ্ঠান্, শ্রীকৃষ্ণ কতৃবক 
ব্েুগণদক বন্ে বন্ে স্থাদন্ মপ্ররণ।  

৮৫. শ্রীরাম ও কৃদষ্ণর মেব্কীর মৃত পুি আন্য়ন্ – একবেন্ শ্রীকৃষ্ণ ও ব্লরাম 
তাঁদের বপতা ব্সুদেব্ ও মাতা মেব্কীদক প্রণাম বন্দব্েন্ কদর ব্রহ্মোদন্াপদেশ োন্ 
কদরবেদলন্। কৃষ্ণ ব্সুদেব্দক ব্দলন্ মে, আত্ম্া িল এক এব্ং অবিতীয়। আত্ম্া স্বয়ং 
গুণসকল সৃবষ্ট কদর অব্দশদষ মসই গুণসকল পঞ্চভূদত এক িদয়ও ব্হুরূদপ আবব্ভূবত িদয় 
োয়। আত্ম্া স্বরূপ িদয়ও এক পৃথক স্বত্বা রূদপ, বন্তয িদয়ও অবন্তয আর বন্গুবণ িদয়ও 
স্বগুণ রূদপ প্রতীত িদয় থাদক। 



 

মেব্কী শ্রীকৃষ্ণদক অনু্দরায কদরবেল, শ্রীকৃষ্ণ মেন্ তার মৃত পুিগুবলদক বিবরদয় 
আদন্ন্। কংদসর িাদত োদের প্রাণ বেদত িদয়বেল। শ্রীকৃষ্ণ মাদয়র মশাক বন্ব্ারণ করার 
উদেদশয তাঁদের মেব্কীর সমু্মদখ এদন্ িাবের কদরবেদলন্। এই পুিগুবল িল – স্মর, 
উদ গীথ, পবরষ্বঙ্গ, পতঙ্গ, েূদ্রভৃৎ এব্ং ঘৃবণ। পুি সকদলর স্পশব ও সাবিযয লাভ কদর 
মেব্কী আন্দি পবরপূণব িদয় বগদয়বেদলন্। এরপর সকল পুদিরা মসখাদন্ উপবস্থত ভগব্ান্ 
শ্রীকৃষ্ণ, ব্লরাম ও বপতা-মাতাদক প্রণাম কদর মেব্দলাদক গমন্ কদরবেদলন্।      

৮৬. শ্রীকৃদষ্ণর বমবথলা োিা – একব্ার তীথব ভ্রমণ করদত করদত অেুবন্ 
প্রভাসদেদি উপবস্থত িদয়বেদলন্ এব্ং মসখাদন্ বগদয় মস োন্দত পাদর, শ্রীব্লরাম তার 
মাতুলপুিী সুভদ্রার বব্দয় েুদেবাযদন্র সদঙ্গ বেদত ইচু্ছক। েবেও শ্রীব্সুদেব্ ও শ্রীকৃদষ্ণর 
এই প্রস্তাদব্ মত বেল ন্া। অেুবন্ সুভদ্রাদক পত্নী রূদপ লাভ করার েন্য চার মাস িারকায় 
বিেণ্ডী বব্ষ্ণব্ মব্শ যারণ কদর অব্স্থান্ কদরবেদলন্। সুভদ্রাদক লাভ করার কামন্া 
অেুবন্দক ব্যাকুল কদর তুদলবেল। সুভদ্রা একবেন্ মেব্-েশবন্ উপলদে রদথ আদরািণ কদর 
িারকা েুদগবর ব্াইদর এদল, অেুবন্ ব্সুদেব্ মেব্কী ও ভগব্ান্ শ্রীকৃদষ্ণর অনু্মবত বন্দয় 
সুভদ্রাদক িরণ কদরবেদলন্।  

 শ্রুতদেব্ ন্াদম এক ব্রাহ্মণ বব্দেি মেদশর রােযান্ী বমবথলায় ব্াস করদতন্। বতবন্ 
বেদলন্ শ্রীকৃদষ্ণর একান্ত ভক্ত। বমবথলার নৃ্পবত ব্হুলাশ্বও ব্রাহ্মদণর মতই ভবক্তমান্ 
বেদলন্। একবেন্ শ্রীকৃষ্ণ ব্হুলাশ্ব ও শ্রুতদেব্দক অনু্গ্রি করার েন্য বমবথলায় উপবস্থত 
িদয়বেদলন্। তাঁরা েুেদন্ শ্রীকৃষ্ণদক আবতথয গ্রিদণর বন্মন্ত্রণ বেদল শ্রীকৃষ্ণ একই সমদয় 
েুেদন্র গৃদি পৃথক পৃথক রূদপ পোপবণ কদরবেদলন্। ব্হুলাশ্ব শ্রীকৃদষ্ণর মসব্া কদর মেমন্ 
আন্বিত িদয়বেদলন্, মতমবন্ শ্রুতদেব্ও শ্রীকৃষ্ণ এব্ং মুবন্ ঋবষদের গৃদি সমাগত মেদখ 
আন্বিত িদয়বেল।   

৮৭. মব্ে কতৃবক ভগব্াদন্র স্তব্ – শ্রীভগব্ান্ ন্ারায়ণ ঋবষদের সমু্মদখ মেব্বষব 
ন্ারেদক মব্দের তুলন্ামূলক তাৎপেব এব্ং ব্রহ্মস্বরূপ সম্বদে বব্চার করার পথ ব্যাখযা 
কদরবেদলন্। শ্রীভগব্ান্ ব্দলবেদলন্ েব্ণাবে ইবেয়-সকল প্রদয়ােন্ শে ব্রহ্ম যারদণর 
েন্য, মন্ প্রদয়ােন্ স্মরণ-মন্ন্ করব্ার েন্য এব্ং বু্বদ্ধর প্রদয়ােন্ িল ভাব্ন্া-বচন্তার 
মাযযদম ক্রমশ বন্গুবণ তদত্ত্ব বস্থবতলাভ করা েন্য। মেযাবতমবয় পদথ গমন্ করার পর মে 
আরও অগ্রসর িয়, মস েে-মৃতুযর চক্র মথদক মুবক্ত লাভ কদর। শ্রীবব্ষু্ণর পােপদ্মই সমস্ত 
বব্বেক কমবসমূদির সমপবণ স্থান্ এব্ং মমােস্বরূপও।  



 

৮৮. মিাদেদব্র সঙ্কি মমাচন্ – একব্ার ভগব্ান্ মিাদেব্ ব্কাসুরদক ব্র বেদয় 
সংকদির সমু্মখীন্ িদয়বেদলন্। ব্কাসুর বেল শকুবন্র পুি। ভগব্ান্ মিাদেব্ অল্প 
আরাযন্াদতই তুষ্ট িয় এই কথা ব্কাসুর মেব্বষব ন্ারদের মুদখ মশান্ার পর মস মিাদেদব্র 
যযাদন্ মগ্ন িদয়বেদলন্। মিাদেব্ ব্কাসুরদক সাোৎ েশবন্ বেদয় ব্র চাইদত ব্দলবেদলন্। 
ব্কাসুর মিাদেদব্র কাদে ব্র বিদসদব্ মচদয়বেল— মস কাদরা মাথায় িাত রাখদলই মেন্ 
তার মৃতুয িয়। মিাদেব্ ‘তথাস্তু’ ব্দল তাদক ব্র প্রোন্ করার পর মস মিাদেদব্র মাথায় 
িাত রাখার েন্যই উেযত িদয়বেল। তখন্ মিাদেব্ শ্রীবব্ষু্ণর কাদে সমাযান্ মচদয়বেল। 
বব্ষু্ণ সমস্ত বৃ্ত্তান্ত শুদন্ ব্রহ্মচারীর রূপ যারণ কদর ব্কাসুদরর সামদন্ উপবস্থত িদয় 
মিাদেদব্র কথার সতযতা পরীো করার েন্য বন্দের মাথায় িাত রাখার কথা ব্দলবেল। 
ব্রহ্মচারীর সুবমষ্ট কথায় বব্দব্ক বু্বদ্ধ ভুদল ব্কাসুর বন্দের মাথায় িাত মরদখবেল। িাত 
রাখা মািই ব্কাসুদরর মৃতুয িয় এব্ং মিাদেদব্র সংকি মমাচন্ িয়।   

৮৯. ভৃগু কতৃবক বতন্ মেদব্র পরীো ও শ্রীভগব্াদন্র িারা  মৃত ব্রাহ্মণ ব্ালকদের 
পুন্রায়ণ— ব্রহ্মা, বব্ষু্ণ ও মদিশ্বর এই বতন্ মেব্তাদের মদযয মেষ্ঠ মক এই বন্দয় মুবন্ 
ঋবষদের মদযয ব্াোনু্ব্াে চলবেল। তখন্ তাঁরা মেষ্ঠ মেব্তা মক তা প্রমাণ করার েন্য 
ব্রহ্মার পুি ভৃগুদক এই বতন্ মেব্তার কাদে পাবঠদয়বেল। ভৃগু পরীো করব্ার েন্য প্রথদম 
ব্রহ্মার সভাস্থদল উপবস্থত িদয় অবভব্ােন্, স্তুবত বকেুই কদরবন্। এদত ব্রহ্মা বন্ে মতদে 
সন্তপ্ত িদলও মচাখ খুদল বন্ে পুিদক মেদখ তার মক্রাযদক সংব্রণ কদরবেল। এরপর মস 
মিাদেদব্র কাদে মগদল মিাদেব্ তাদক ‘ভ্রাতা’ সদম্বাযন্ কদর আবলঙ্গন্ করদত চাইদল মস 
তাদক আবলঙ্গন্ অদোগয ব্দল অসোন্ কদরবেল। এদত মিাদেব্ রুষ্ট িদয় ভৃগুদক ব্য 
করার েন্য উেযত িদল শ্রীপাব্বতীর অনু্ন্য় বব্ন্দয়র পর বন্দেদক শান্ত কদরবেল। এরপর 
ভৃগু শ্রীবব্ষু্ণর কাদে বগদয় তাঁর ব্দে সদোদর পোঘাত কদরবেল। ভগব্ান্ বব্ষু্ণ এদত 
মক্রাযাবিত ন্া িদয় ব্রং ভৃগুর পেদসব্া কদরদেন্। ভৃগু বিদর এদস মুবন্দের সকল বৃ্ত্তান্ত 
ব্লার পর তাঁরা শ্রীবব্ষু্ণদকই সব্বদেষ্ঠ ব্দল বব্দব্বচত কদরবেদলন্। একব্ার িারকা পুরীদত 
মেখা মগল এক ব্রাহ্মদণর পুি েোদন্া মািই মস মৃতুযমুদখ পবতত িত। এইভাদব্ মসই 
ব্রাহ্মণ পত্নীর আবিবি পুি মৃতুযমুদখ পবতত িদয়বেল এব্ং একইভাদব্ ব্রাহ্মণ রােপ্রাসাদের 
িাদর মসই মৃত সন্তান্ মরদখ মেদতন্। ন্ব্ম সন্তাদন্র সময় অেুবন্ অদন্ক মচষ্টা কদরও 
অেম িদয়বেল। বকন্তু শ্রীকৃদষ্ণর কৃপায় অেুবন্ ব্রাহ্মদণর মৃত পুিদের বিবরদয় বেদয়বেল।  



 

৯০. সংদেদপ কৃষ্ণলীলা—ভগব্ান্ শ্রীকৃদষ্ণর লীলাগাথার সংকীতবন্ সুমযুর ও রমণী 
বচত্ত িরণকারী। মে রমণীগণ তাঁদক স্বচদে েশবন্ করব্ার মসৌভাগয লাভ কদরবেদলন্ তারা 
শ্রীকৃষ্ণদক স্বামী রূদপ বব্বভি ভাদব্ মসব্া কদরদেন্। সাযু ব্যবক্তদের একমাি আেয় বেল 
শ্রীকৃষ্ণ। বতবন্ মেবখদয়দেন্ গৃিস্থােমই যমব, অথব ও কাদমর সাযন্ার উৎকৃষ্ট স্থান্ এব্ং 
বতবন্ গৃিদস্থাবচত মেষ্ঠ যদমব অব্স্থান্ কদর তা মেবখদয়ও বেদয়বেদলন্।   

 ভাগব্দতর একােশ স্কদে অযযায় আদে ৩১ বি। মসই অযযায়গুবলর ব্বণবত কাবিবন্ 
বন্দে অযযায় যদর আদলাচন্া করা িল।  

১. যদুেংছশর প্রদ্বত ঋদ্বষছদর অদ্বভশাপ -- একদ্বদন যদুেংশীয় দ্বকেু উশৃঙ্খল যুেক 
হখলার েছল দুেিাসা প্রভৃদ্বত ঋদ্বষর দ্বনকছট উপদ্বিত হছয়দ্বেল। তারা ঋদ্বষছদর সামছন কৃদ্বত্রম 
দ্বেনয় প্রকাশ কছরদ্বেল। যুেকরা জাম্বেতীনন্দন সাম্বছক স্ত্রী হেছস সদ্বজ্জত কছর ঋদ্বষছদর 
কাছে দ্বগছয় তাছক সুন্দরী গভিেতী েছল পদ্বরচয় দ্বদছয়দ্বেল। তারা েছলদ্বেল, গভিেতী স্ত্রীদ্বটর 
পুত্রসন্তাছনর অদ্বধ্ক লালসা এেং প্রসে সময় ঘদ্বনছয় এছসছে। ঋদ্বষছদর কাছে যুেকরা 
অনুছরাধ্ কছরদ্বেল এই ব্লার েন্য মে, হসই স্ত্রীর পুত্র না কনযা সন্তান হছে? ঋদ্বষছদর 
এইভাছে প্রেঞ্চনা করোর হচিা করছল যুেকছদর উপর তারা হিাধ্াদ্বন্বত হছয় উছিদ্বেল। 
ঋদ্বষরা হিাছধ্ অদ্বভশাপ দ্বদছয় েছলদ্বেল– সাম্ব এমন এক মুষল প্রসে করছে যা যদুেংছশর 
কুলনাশক হছে।  

যুেকরা শদ্বঙ্কত হছয় তৎক্ষণাৎ সাম্বর উদরােরণ উছন্মাদ্বচত কছর হদখল হয, সতয 
সতযই হসখাছন একদ্বট হলৌহ দ্বনদ্বমিত মুষল রছয়ছে। জনাকীণি রাজসভায় উপদ্বিত হছয় 
কুলজাতছদর সমু্মছখ মুষল হরছখ রাজা উগ্রছসনছক সমস্ত ঘটনা জাদ্বনছয়দ্বেল। উগ্রছসন 
হসই মুষলছক চূণি-দ্বেচূণি কছর হলৌহচূণিগুদ্বলছক সমুছে দ্বনছক্ষপ কছরদ্বেল। হসই হলৌহচূণিগুদ্বল 
একদ্বট মৎসয গ্রাস কছরদ্বেল এেং হলাহার চূণিগুদ্বল সমগ্র সমুে তরছঙ্গ প্রোদ্বহত হছয়দ্বেল 
যা অদ্বচছরই শরেুছলর গুল্মরূছপ দ্বেকদ্বশত লাভ কছরদ্বেল।  

ধ্ীেরগণ অনয সকল মৎছসযর সছঙ্গ হসই মৎসযদ্বটছকও দ্বশকার কছরদ্বেল। হলৌহচূণি 
হয মৎছসযর উদছর দ্বেল তা জরা নাছম এক েযাধ্ দ্বনজ তীছরর অছগ্র সংছযাদ্বজত কছর 
দ্বনছয়দ্বেল। শ্রীভগোন সমস্ত দ্বকেুই পূব্ব মথদক অব্গত বেদলন্, দ্বকন্তু দ্বতদ্বন এই অদ্বভশাপছক 
খণ্ডন না কছর েরং অনুছমাদন কছরদ্বেছলন।  



 

২. েসুছদে সদ্বন্নধ্াছন নারছদর আগমন এেং তাাঁছক রাজা জনক ও নয়জন 
হযাগীশ্বছরর সংোদ জ্ঞাপন -- একদ্বদন েসুছদছের গৃছহ হদেদ্বষি নারদ পদাপিণ কছরদ্বেছলন। 
েসুছদে হদেদ্বষি নারদছক যোদ্বেদ্বধ্ পূজা কছরদ্বেছলন এেং তাছক প্রণাম দ্বনছেদন 
কছরদ্বেছলন। এরপর নারদ েসুছদছের দ্বনকট রাজা জনক ও নয়জন হযাগীশ্বছরর সংোদ 
জ্ঞাপন কছরদ্বেছলন। এই নয়জন সন্নযাসী হছলন – কদ্বে, হদ্বর, অন্তরীক্ষ, প্রেুদ্ধ, দ্বপপ্পলায়ন, 
আদ্বেছহিাত্র, েদ্বমল, চমস এেং করভাজন।  

৩. মায়া েন্ধন হেছক মুদ্বক্তর উপায় -- মানুষ যখন ইদ্বন্দ্রয় সকছলর িারা যুক্ত হছয় 
দ্বেষয়হভাছগ দ্বলপ্ত হছয় পঞ্চভূত িারা দ্বনদ্বমিত শরীরছক আত্মা অেিাৎ দ্বনজ স্বরূপ হভছে 
তাছতই আসক্ত হছয় পছড - মসদ্বটই হল ভগোছনর মায়া। েছলর কামনা হপাষণ কছর 
মানুষ কছমিদ্বন্দ্রছয়র সাহাছযয প্রেৃত্ত হছয় সুখ-দুঃখ যখন হভাগ করছত োছক - মসদ্বটই হল 
মায়া। মানুষ েহু অসঙ্গ জদ্বনত কমিগদ্বত ও তার েছল যুক্ত হছয় জন্ম-মৃতুযর চছি আেদ্বতিত 
হছত োছক - মসদ্বটই হল ভগোছনর মায়া। হয েযদ্বক্ত অদ্বি, সূযি, জল, অদ্বতদ্বে এেং সহৃদছয় 
আত্মরূপ শ্রীনারায়ণছক পূজা করছে হস অদ্বচছরই জগছতর এই মায়া হেছক মুদ্বক্তলাভ 
করছে।  

৪. শ্রীভগোছনর অেতার েণিন -- ভগোন শ্রীহদ্বর েতিমান হেছকও সমগ্র জগছতর 
কলযাছণর জনয অছনক অব্তার গ্রহণ কছরদ্বেছলন। শ্রীদ্বেষু্ণ িয়গ্রীব্ অেতার গ্রহণ কছর 
মধু্নকটভ নাছম অসুরদের সংহার কছর তাছদর অপহৃত মব্ে সকদলর উদ্ধার কছরদ্বেছলন। 
প্রলয়কাছল শ্রীভগোন মৎসয অেতার রূছপ অেতরণ কছর মনু্, পৃদ্বেেী এেং ঔষদ্বধ্ সকছলর 
রক্ষা কছরদ্বেছলন। েরাহ অেতার রূছপ অেতরণ কছর বিরণযােহক সংহার কছর পৃদ্বেেী 
রসাতল হেছক উদ্ধার কছরদ্বেমলন্। কূমবােতার রূদপ শ্রীদ্বেষু্ণ অমৃত মন্থন কাযি সম্পন্ন 
করার জনয দ্বনছজর পৃছষ্ঠর উপর মিরাচল পব্বত ধ্ারণ কছরদ্বেছলন এেং হসই ভগোন 
শ্রীহদ্বরর শরণাগত এেং আতব গছজন্দ্রছক উদ্ধার কছরদ্বেল। শ্রীভগোন নৃদ্বসংহ অেতার 
রূছপ অেতরণ কছর দ্বহরণযকদ্বশপু েধ্ কছরদ্বেছলন। শ্রীভগোন হদেতা সকলছক রক্ষা 
করার জনয হদোসুর সংগ্রাছম বদতযপবতগণহক েধ্ কছরদ্বেছলন এেং দ্বেদ্বভন্ন মন্বন্তছর দ্বভন্ন 
কলা অেতার যারণ কছর দ্বত্রভুেনছক রক্ষা কছরদ্বেমলন্।   

শ্রীদ্বেষু্ণ পরশুরাম রূছপ অেতরণ কছর পৃদ্বেেী হক একুশোর ক্ষদ্বত্রয় মুক্ত 
কছরদ্বেমলন্। রাম রূছপ অেতরণ কছর রােণ ও তার রাজধ্ানী লঙ্কা হক ধূ্দ্বলসাৎ 



 

কছরদ্বেমলন্। যদুেংমশ শ্রীকৃষ্ণ রূছপ অেতরণ কছর শ্রীভগোন েদে অনদ্বধ্কারী েযদ্বক্তছদর 
হযাগয সম্পাদন কছরন। কদ্বলযুছগর হশছষ কদ্বল্ক অেতার রূছপ অেতরণ কছর শ্রীদ্বেষু্ণ শূদ্র 
রাোদের েধ্ করদব্ন্।   

৫. ভদ্বক্তহীন পুরুষছদর গদ্বত এেং ভগোছনর পূজা দ্বেদ্বধ্র েণিনা -- হযসে মূখিগণ 
প্রেীণ েযদ্বক্তছদর উপাসনা না কছর স্ত্রীছদর উপাসনায় যুক্ত োছক, তারা অন্ন দান হেছক 
দ্বেরত োছক। জ্ঞানহীন অহংকারী েযদ্বক্তরা যারা পশুছদর উপর দ্বহংসা কছর, মৃতুযর পর 
হসই পশুরাই হসই ঘাতকছদর ভক্ষণ কছর। হয সমস্ত েযদ্বক্ত ভগোছনর উপর মিষভাব্ 
হপাষণ কছর হসই সকল েযদ্বক্তছদর অধ্ঃপতন সুদ্বনদ্বশ্চত।  

দ্বভন্ন দ্বভন্ন যুছগ ভগোন এর রং নাম এেং আকৃদ্বত দ্বভন্ন দ্বভন্ন হয় এেং তার পূজা-
অচিনাও বব্দ্বভন্ন দ্বেদ্বধ্ছত হছয় োছক। সতযযুছগ শ্রীভগোছনর দ্বেগ্রছহর েণি হল মশ্বত। এই 
যুছগ পরমাত্মা আদ্বদনাম সহছযাছগ ভগোছনর গুণকীতিন এেং লীলা কীতিন কছর োছকন। 
মিতা যুছগ শ্রীভগোছনর েণি হল অদ্বিেণি। িাপর যুছগ শ্রীভগোছনর শ্রীদ্বেগ্রহ হল শযাম 
েণি। এই যুছগ েযদ্বক্তগণ েি চামর আদ্বদযুক্ত পরমপুরুষ শ্রীভগোছনর বেদ্বদক এেং তাদ্বেক 
দ্বেদ্বধ্ছত আরাধ্না কছর োছকন। কদ্বলযুছগ ভগোছনর শ্রীদ্বেগ্রহ হল কৃষ্ণেছণির। কদ্বলযুছগর 
েযদ্বক্তসকল অছনক তে সমূছহর দ্বেদ্বধ্-দ্বেধ্ান পূেিক ভগোছনর পূজা কছর োছকন।  

৬. হদেতাছদর ভগোছনর কাছে স্বযাম প্রতযাগমছনর প্রােিনা এেং যাদেছদর প্রভাস 
হক্ষত্র গমছনর প্রস্তুদ্বত করছত হদছখ উদ্ভছের ভগোন সকাছশ আগমন -- হদেদ্বষি নারদ 
েসুছদে হক উপছদশ দ্বদছয় চছল যাওয়ার পর হসখাছন হদেতাগণ ও ভগোন শঙ্করসি ব্রহ্মা 
শ্রীকৃছষ্ণর দশবন্ লাছভর জনয এছসদ্বেল। তাঁরা হসখাছন উপদ্বিত হছয় শ্রীকৃষ্ণছক প্রণাম 
দ্বনছেদন কছর, তার স্তুদ্বত েন্দনা কছর দ্বনজ দ্বনজ ধ্াম অদ্বভমুছখ যাত্রার জনয প্রস্তুত 
হছয়দ্বেছলন। এই সময় হদেতা সকল শ্রীকৃষ্ণছক পরমযাদম প্রতযাগমছনর জনয অনুছরাধ্ 
কছরদ্বেছলন । 

উদ্ভে দ্বেছলন শ্রীকৃছষ্ণর পরমদ্বপ্রয় ও হসেক। উদ্ভে যদুেংশোতহদর যাত্রার প্রস্তুদ্বত 
করছত হদছখদ্বেছলন। চারদ্বদছক অদ্বত ভয়ঙ্কর অশুভ লক্ষণ হদছখ দ্বতদ্বন একামন্ত জগছতর 
একমাত্র অদ্বধ্পদ্বত ভগোন শ্রীকৃছষ্ণর সকাদশ গমন কছরদ্বেছলন।  

৭. অেধূ্মতাপাখযান, পৃদ্বেেী হেছক পায়রা পযিন্ত আট জন গুরুর উপাখযান --  
ব্রহ্মদব্ত্তা অেধূ্ত দ্বনেবু্বদ্ধ সহছযাছগ েহু গুরুর কাছে দ্বশক্ষা গ্রহণ কছরদ্বেছলন। দ্বতদ্বন 



 

পৃদ্বেেীর কাে হেছক বধ্যি ও ক্ষমার দ্বশক্ষা গ্রহণ কছরদ্বেল। পৃদ্বেেীর বেগুণয পেিত এেং 
েৃক্ষ হেছক অেধূ্ত অপছরর কলযাণ করার দ্বশক্ষা গ্রহণ কছরদ্বেমলন্। শরীছরর োইছরর 
োয়ুর কাজ হেছক কারও প্রদ্বত আসক্ত না হছয় পডার দ্বশক্ষা গ্রহণ কছরদ্বেমলন্। গছন্ধর 
কাে হেছকও দ্বতদ্বন দ্বশক্ষা গ্রহণ কছরদ্বেমলন্। অদ্বির কাে হেছক দ্বতদ্বন হতজস্বী ও হজযাদ্বতমিয়ী 
িওয়ার দ্বশক্ষা গ্রহণ কছরদ্বেমলন্। দ্বতদ্বন চন্দ্র সূছযির কাে হেছক এব্ং কমপাহতর কাছেও 
দ্বশক্ষা গ্রহণ কছরদ্বেছলন।  

একদ্বট জঙ্গছল এক কছপাত-কছপাতী োস করত। একসময় কছপাতী গভিেতী 
হছয়দ্বেল এেং দ্বনছজর পদ্বতর আশ্রছমই দ্বেম হপছরদ্বেল। ভগোছনর অদ্বচন্তয শদ্বক্তছত দ্বেমগুদ্বল 
প্রসু্ফদ্বটত হছয়দ্বেল। এোর এই কছপাত-কছপাতীর দৃদ্বি শাব্কদের উপর বন্ব্দ্ধ হছয়দ্বেল। 
আসছল কছপাত-কছপাতী দুজছনই ভগোছনর মায়ায় হমাদ্বহত হছয় পছডদ্বেল। একদ্বদন তারা 
দুজন শােকছদর খাদয সংগ্রছহর জনয জঙ্গছল গমন কছরদ্বেল, দ্বেছর এছস হদখল শাব্কগণ 
জাছল আটকা পছড আতিনাদ করছে। এই পদ্বরদ্বিদ্বত হদছখ কছপাতীর দুঃছখর সীমা রইল 
না এেং মস স্বয়ং োদলর কাছে দ্বগছয় জাছল আেদ্ধ হছয় পছডদ্বেল। স্ত্রী ও শাব্কদের 
েটেট হদছখ কদপাতও জামল লাদ্বেছয় পছডদ্বেল। হসই ব্যায অদ্বত দ্বনষু্ঠর প্রকৃদ্বতর দ্বেল 
েছল হভছেদ্বেল মে তার কাজ হাদ্বসল হছয়ছে।   

৮. অেধূ্ত উপাখযান অজগর হেছক দ্বপঙ্গলা পযিন্ত ন্য় জন গুরুর উপাখযান -- 
অেধূ্ত অজগছরর কাে হেছক দ্বশক্ষা গ্রহণ কছরদ্বেল। সাধ্ক েযদ্বক্তর হয সেিদা প্রসন্ন দ্বচত্ত 
ও গম্ভীর োকা উদ্বচত এই দ্বশক্ষা দ্বতদ্বন সমুছের কাছে হেছক গ্রহণ কছরদ্বেল। অেধূ্ত 
পতছঙ্গর কাছে হেছক দ্বশক্ষা গ্রহণ কছরদ্বেল। েুদ্বদ্ধমান েযদ্বক্ত হয হোট-েড দ্বেচার না কছর 
শাস্ত্র হেছক সারকো গ্রহণ কছর োছক এই দ্বশক্ষা দ্বতদ্বন ভ্রমমরর কাছে গ্রহণ কছরদ্বেল।  

দ্বপঙ্গলা নাছম এক নারী দ্বনন্দনীয় হেশযােৃদ্বত্তর আশ্রয় দ্বনছয়দ্বেল। দ্বপঙ্গলা হক দুঃখ-
ভয়, আবয-ব্যাদ্বধ্ মশাক ও মমাি দ্বদছয়দ্বেল পুরুষরা। দ্বকন্তু হস যখন েুিছত হপছরদ্বেল হয 
হস অনেিক তার শরীর ও মনছক হেশযােৃদ্বত্ত গ্রহণ কছর কি দ্বদছয়ছে। হস এতটাই মূখি 
দ্বেল হয শরীর দ্বদছয়ই অেি এেং রদ্বত সুখ কামনা কছরদ্বেল। দ্বনছজর মূখবাবম েুিছত হপছর 
দ্বপঙ্গলা ধ্নীছদর েুরাশাও তাছদর পছদ দ্বমদ্বলত হওয়ার লালসা পদ্বরতযাগ কছরদ্বেল এেং 
শান্ত হছয় শযযায় দ্বনদ্রাগত হছয়দ্বেল। অেধূ্ত বপঙ্গলার কাে হেছক এই দ্বশক্ষা গ্রহণ কছরদ্বেল 
হয, আশাই হল অদ্বত েড দুঃখ ও বন্রাশই িল অবত ব্ড় সুখ। কারণ বপঙ্গলা হেশযােৃদ্বত্ত 
পদ্বরতযাগ করার পছরই সুখদ্বনো দ্বগছয়দ্বেল।  



 

৯. অেধূ্মতাপাখযান- কুরর পেী হেছক ভৃঙ্গী পযিন্ত সাতজন গুরুর উপাখযান -- 
অদ্বত দ্বপ্রয় েস্তুর সঞ্চয় প্রেণতা মানুছষর দুঃছখর কারণ হছয় দাাঁডায়, এই দ্বশক্ষা অেধূ্ত 
কুরর পাদ্বখর কাে হেছক গ্রহণ কছরদ্বেল। অেধূ্ত ব্াণ দ্বনমিাতার কাছে আসন্ ও শ্বাসহক 
জয় কছর বেরাগয অভযাস সহছযাছগ দ্বনছজর মনছক েশ কছর হনওয়া উদ্বচত এেং অদ্বত 
সংযছমর সাছে তাছক এক লমেয সংযুক্ত করাই হয বব্দযয় এই দ্বশক্ষা গ্রহণ কছরদ্বেল। 
দ্বতদ্বন সমপবর কাছে এই দ্বশক্ষা গ্রহণ কছরদ্বেল হয, সন্নযাসীর সদপবর মছতা একাই দ্বেচরণ 
করা উদ্বচত। দ্বতদ্বন মাকডসার কাছেও দ্বশক্ষা গ্রহণ কছরদ্বেছলন মে, েবে মকান্ ব্যাবক্ত মস্নদি, 
মিদষ বকংব্া ভদয়ও মেদন্ শুদন্ বন্ে মন্ কারও ওপর সুবস্থত কদর, তখন্ মসই ব্স্তুর 
স্বরূপ প্রাপ্ত িদয় থাদক। রাজা েেু অেধূ্ত েত্তািদয়র উপছদশ পালন কছর আসদ্বক্ত হেছক 
মুবক্ত হপছয়দ্বেছলন এেং সমদশিী হছয়দ্বেছলন।  

১০. উদ্ভছের প্রশ্ন এেং হলৌদ্বকক ও পরছলৌদ্বকক মভাদগর অসারতা দ্বনরূপণ -- 
উদ্ভছের মছত দ্বনষ্কাম হওয়ার উপায় হল স্বধ্মি পালন করা। উদ্ভছের প্রশ্ন জগছতর 
দ্বেষয়াদ্বদছত আসক্ত প্রাণী শব্দ, স্পশি আদ্বদছক সতয জ্ঞান কছর সুখ প্রাদ্বপ্তর জনয সছচি 
হছয় োছক, দ্বকন্তু পদ্বরণাছম হকেল েুখিঃই হভাগ করছত হয় হকন ? উদ্ভছের মছত 
শরণাগদতর পছক্ষ অন্তমুিখী হছয় দ্বনষ্কাম ভাছে দ্বনতযকমি অনুষ্ঠানই হল বব্দযয় এেং হস 
সকাম কমি সমূ্পণিভাছে পদ্বরতযাগ করছে। হলৌদ্বকক সুছখর মত পরমলৌবকক সুখও মোষেুষ্ট। 
কাছলর দ্বেধ্ান অনুযায়ী যতক্ষণ হকান েযদ্বক্তর পূণয অেদ্বশি োছক হসই েযদ্বক্ত স্বছগি দ্বনদ্বশ্চছন্ত 
জীেন-যাপন কছর; দ্বকন্তু পূণয ক্ষীণ হছয় হগছলই তার অদ্বনচ্ছা সছত্ত্বও হসখান হেছক তার 
পতন হয়।  

১১. েদ্ধ ও মুক্ত আত্মার লক্ষণ -- হদহধ্ারীর হয মুদ্বক্ত তা অনুভে হয় আত্ম্দ্বেদযা 
িারা এেং েন্ধন হয় অদ্বেদযার িারা। মায়ার িারাই এরা সৃি হছয় োছক। প্রাণীকুল ও 
ঈশ্বর ব্দ্ধ ও মুক্ত মভেদিতু দ্বেদ্বভন্ন হছলও তারা একই হদছহ দ্বনয়ন্তা ও দ্বনয়দ্বেত রূছপ 
অেিান কছর োছক। জীে অদ্বেদযামত মুক্ত হওয়ার জনয বন্তযব্দ্ধ আর ঈশ্বর স্বয়ং বব্েযা 
স্বরূপ িওয়ার জনয দ্বনতযমুক্ত। েযেহারাবেদত সকল ইবেয় শব্দ স্পশব বব্ষয় সমূহছক গ্রহণ 
কছর োছক; কারণ হল দ্বনয়মানুসাছর গুণই গুণছক গ্রহণ কছর োছক, আত্ম নয়।  

১২. সৎসঙ্গ মদ্বহমা ও কমি দ্বেদ্বধ্ — দ্বেশ্ব-জগছত যত প্রকার আসদ্বক্ত রছয়ছে সাধু্সঙ্গ 
হসই সকলছক সমূদল অপছনাদন করছত সক্ষম। সাধু্সঙ্গ েযদ্বক্তছক অদ্বভভূত করছত সক্ষম। 



 

সাধু্সঙ্গ েযদ্বক্তছক কখছনা ব্শীভূত কছর না। সাধু্সঙ্গ িারাই েযদ্বক্তসকল শ্রীহদ্বরছক প্রাপ্ত 
িদয়হে। উদ্ভে সমস্ত কতিেয স্বধ্মি পালন কছর, সেদ্বকেু পদ্বরতযাগ কছর শ্রীহদ্বরর শরণাগত 
হছয়দ্বেল। শ্রীহদ্বর োণী নামক প্রামণর সছঙ্গ মূলাধ্ার চছি প্রছেশ কছরন। তারপর শ্রীহদ্বর 
মদ্বণপূরক চদক্র এছস প্রশযন্তী োণীর সূেরূপ ধ্ারণ কছর োছকন। তারপর কণ্ঠছদছশ 
অেদ্বিত দ্বেশুদ্ধ নামক চদক্র আছসন এেং হসখান হেছক মধ্যমা োণীরুছপ েযক্ত হছয় 
োছকন। সমস্ত কতিা, করণ এেং কমি শ্রীভগোছনর িারাই অদ্বভেযদ্বক্ত ঘছট।  

১৩. হংসরূছপ সনকাদ্বদছক হদওয়া উপছদশ এর েণিনা --  সন্কাদ্বদ ঋদ্বষগণ ব্রহ্মার 
কাছে প্রশ্ন কছরদ্বেল হয, দ্বচত্ত ও গুণিয় পরস্পর যদ্বদ একাত্ম োছক, তাহছল এই 
পদ্বরদ্বিদ্বতছত ভেসাগর অদ্বতিম করছত মুদ্বক্তপদ প্রােিী েযদ্বক্ত হকমন কছর এই েুদ্বটর মদযয 
একবিদক অপর মথদক আলাদা কছর ? এই প্রশ্ন শুছন ব্রহ্মা ধ্যানমি হছয় শ্রীহদ্বরর সাহাছযয 
িংস রূপ ধ্ারণ কছর সন্কাদ্বদ ঋদ্বষছদর সমু্মছখ উপদ্বিত হছয়দ্বেমলন্। িংসরূছপ সন্কাবে 
ঋবষদের েছলন— বব্ষয় ও বচত্ত দুদ্বটই হল শ্রীহদ্বরর স্বরূপ জীছের হদহ – উপাদ্বধ্। অথবাৎ 
বচত্ত ও বব্ষদয়র েুই-এর সছঙ্গ হকান সম্বন্ধ হনই। মছনর বতন্ অেিা দ্বত্রগুণ িারা মায়া 
সহছযাছগ ভগোছনর অংশ স্বরূপ েীদব্ কল্পনা করা হছয়ছে। দ্বকন্তু এই কল্পনা আত্মা প্রসছঙ্গ 
অসতয।   

১৪. ভদ্বক্ত হযাছগর মদ্বহমা ও ধ্যানছযাগ েণিন -- জগছত েহমান হপ্রমময়ী ভদ্বক্তর 
সামেিয অছনক হেদ্বশ। অননয ভদ্বক্তর িারাই শ্রীভগোন হক সহছজ ধ্রা যায় এেং 
শ্রীভগোনছক প্রাদ্বপ্তর এই হল একমাত্র উপায়। যারা শ্রীহদ্বরর ভদ্বক্তরছস েদ্বঞ্চত হয় তারা 
সতয েয়ােুক্ত ধ্মি এেং তপসযােুক্ত দ্বেদযাও উত্তমরূছপ পদ্বেত্র করছত সমেি হয় না। শ্রীহদ্বরর 
ভদ্বক্তছযাছগর িারা আত্ম কমি-োসনা সকল হেছক মুক্ত হয় এেং প্রাপ্ত কছর শ্রীহদ্বরছক, 
কারণ হল শ্রীহদ্বর তার োস্তে স্বরূপ। 

শ্রীহদ্বরর স্বরূপ যযান্ অবত মঙ্গলময়। হয েযদ্বক্ত শ্রীহদ্বরর সুকুমার রূছপর যযান্ করছে 
হস দ্বনজ মনছক শ্রীহদ্বরর অঙ্গ সকছলর সাছে যুক্ত করছে। েুদ্বদ্ধমান েযদ্বক্ত সকল মনিারা 
ইদ্বন্দ্রয়সমূহছক স্বাভাদ্বেক দ্বেষয় মুছখ ধ্ােমান হওয়া হেছক দ্বেরত করছে এেং েুদ্বদ্ধরূপ 
সারবথর সহায়তায় মনছক শ্রীহদ্বরর সাছে যুক্ত করছে। শ্রীহদ্বরর মে অদঙ্গর প্রদ্বত মন্ 
আকদ্বষিত হছে, হসখাছনই তাছক িাপন করছে। যদ্বদ সমূ্পণি শরীছর যযান্ হছত োছক 
তাহছল দ্বচত্তছক প্রতযাহার কছর শরীছরর এক অছঙ্গ হকন্দ্রীভূত করাই হশ্রয়। হয হযাগী পুরুষ 



 

তীব্র যযান্দোদগর িারা শ্রীভগোছনরই দ্বচত্ত সংযম কছর; তার দ্বচছত্ত রছয়ছে েস্তুর অদন্কত্ব, 
তার সম্বছন্ধ জ্ঞান এেং তার প্রাদ্বপ্তর জনয কৃতকছমির ভ্রম খুে সহছজই দ্বনবৃ্ত্ত হছয় যায়।  

১৫. আঠার প্রকার দ্বসদ্বদ্ধর দ্বেেরণ -- আঠার প্রকার দ্বসদ্বদ্ধর কো েছলছেন ধ্ারণা 
মোহগর পরগামী হযাগীরা। এর মছধ্য দ্বতনদ্বট দ্বসদ্বদ্ধ হল হদছহর – অদ্বনমা, মবিমা এেং 
লবঘমা। ‘প্রাদ্বপ্ত’ হল ইদ্বন্দ্রয় সকছলর দ্বসদ্বদ্ধ। ‘প্রাকাময’ িল হলৌদ্বকক এেং পারহলৌদ্বকক 
পদােিসমূছহর ইচ্ছানুসাছর অনুভেকারী বসবদ্ধ। ‘ঈবশত্ব’ িল মায়া এেং তার কাযিছক 
ইচ্ছানুসাছর সঞ্চাদ্বলত করা হল বসবদ্ধ। ‘ব্বশত্ব’ িল বব্ষয়সমূদির মছধ্য োস কছরও তাছত 
আসক্ত না হওয়া। ‘কামােসাইবয়তা’ হল কামযসুখসকছলর চরম সীমায় হপৌঁছে যাওয়া। 
শ্রীহদ্বরর যযান্যারণাকারী ভক্ত ‘প্রাদ্বপ্ত’ নামক দ্বসদ্বদ্ধ প্রাপ্ত কছর। ‘েূরশ্রেণ’ বসবদ্ধর িারা 
েযদ্বক্ত মছনর অন্ািত ন্াে অনু্যযান্ কদর। ‘দূরদশিন’ দ্বসদ্বদ্ধর িারা েযদ্বক্ত শ্রীহদ্বরর অনু্যযাদন্ 
যুক্ত হয়। ‘মছনাব্ীে’ নামক দ্বসদ্বদ্ধর িারা েযদ্বক্ত মন্ ও শরীরছক প্রাণ োয়ুর সছঙ্গ যুক্ত 
কছর শ্রীহদ্বরর অনুযযাহন রত হয়। এোডা রছয়ছে পঞ্চ দ্বসদ্বদ্ধ, অনু্তা দ্বসদ্বদ্ধ, প্রাকাময দ্বসদ্বদ্ধ 
প্রভৃদ্বত।  

১৬. ভগোছনর দ্বেভূদ্বত েণিন -- শ্রীভগোন হল সমস্ত জীেকুছলর আত্মা দ্বহনতষী 
সুহৃে এেং ঈশ্বর। দ্বতদ্বন স্বয়ং এই প্রাণীকূল ও পদােিরূছপ েতিমান এেং এছদর সৃদ্বি, 
দ্বিদ্বত, লয়- এর কারণও শ্রীভগোন। গদ্বতশীল পদাছেি দ্বতদ্বন গদ্বত। অধ্ীনিকারীগমণর 
মছধ্য দ্বতদ্বন কাল। গুণ সমূদি দ্বতদ্বন তার মূল স্বরূপ সামযাব্স্থা ও গুণোন পদাছেি দ্বতদ্বন 
তার স্বাভাদ্বেক গুণসকল। শ্রীভগোনই মব্েসকদলর অদ্বভেযদ্বক্ত িান দ্বহরণযগভি। দ্বতদ্বন িদলন্ 
মেব্তাগদণর ইন্দ্র, অষ্ট ব্সুর মদযয অদ্বি, িাদশ আদ্বদমতযর মদযয দ্বতদ্বন হছলন বব্ষু্ণ ন্ামক 
আদ্বদতয এেং একাদশ রুদদ্রর মছধ্য দ্বতদ্বনই রুে। দ্বসদ্ধপুরুষগছণর মছধ্য শ্রীহদ্বরই হল 
কদ্বপল মুদ্বন। অষ্টদোদগর মছধ্য দ্বতদ্বন হছলন মন দ্বনছরাধ্ক সমাদ্বধ্। দ্বতদ্বন েুগসকছলর মছধ্য 
সতযযুগ। যদ্বদ গণনা করা শুরু করা হয় তাহছল হয়ছতা পরমায়ু সকছলর গণনাও সম্ভে 
হছত পাছর দ্বকন্তু শ্রীভগোছনর দ্বেভূদ্বত সমূছহর গণনা সম্ভে নয়। কারণ যদ্বদ তাাঁর সৃি 
হকাদ্বট হকাদ্বট ব্রহ্মাদণ্ডর গণনাই সম্ভে নয় তাহছল শ্রীভগোছনর দ্বেভূদ্বত সমূছহর গণনা করা 
হকমন কছর সম্ভে হছে।  

১৭. েণিাশ্রম ধ্মি-ব্রহ্মচযি ও গাহিিয ধ্মি -- দ্বেরাট পুরুষ শ্রীভগোছনর ঊরু হেছক 
গৃহিাশ্রম ও হৃদয় হেছক ব্রহ্মচযিাশ্রম উৎপদ্বত্ত হছয়দ্বেল। ব্রহ্মচমেব দুছেলা দ্বভক্ষালব্ধ েস্তু 



 

সকল গুরুছদেছক অপিণ করা উদ্বচত। হকেলমাত্র খাদযেস্তু নয়, সমস্ত দ্বকেুই অপিণ করছত 
হছে। সংযম সহকাছর দ্বভক্ষালব্ধ েস্তু সকছলর যছোদ্বচত েযেহার করছত হছে। গুরুছদছের 
যাত্রাকাছল তাছক অনুসরণ করছত হছে। আচাছযির চরণ হসো করা কতিেয। যতদ্বদন না 
দ্বেদযা অধ্যয়ন সমাপ্ত হয় ততদ্বদন পযিন্ত মভাগসকল হেছক দ্বনছজছক দূছর হরছখ গুরুকুছল 
োস করছত হছে। সেিক্ষণ সােধ্ান োকছত হছে, হযন ব্রহ্মচযি ব্রত খদ্বণ্ডত হছয় না যায়। 
এই ভাছে ব্রহ্মচারী ব্রহ্মদতে সম্পি হওয়ার েছল তার সমস্ত পাপ স্খালন হছয় যাছে।  

ব্রহ্মচযিাশ্রম-এর পর গৃহি ো োনপ্রি আশ্রমম ব্রহ্মচারী প্রছেশ করছে। গৃহস্থাশ্রছম 
ব্রহ্মচারী শামস্ত্রাক্ত লক্ষণযুক্ত কনযাছক দ্বেোহ করছে। কনযা েয়ছস কদ্বনষ্ঠা এেং দ্বনজ ব্দণবরই 
হছত হছে অেো দ্বনজ েণি হেছক দ্বনম্নেছণির কনযার সছঙ্গ দ্বেোহ করছত পারছে। যদ্বদ ব্রাহ্মণ 
অধ্যাপনা ও োগ-েোবে িারা জীদ্বেকা দ্বনেিাহ করছত অক্ষম হয়, তাহছল ব্রাহ্মণ বব্শযবৃ্বত্ত 
অেলম্বন করছত পারছে। গৃহি েযদ্বক্ত শাছস্ত্র উদ্বল্লদ্বখত রীদ্বত অনুসাছর উপাবেবত দ্বেশুদ্ধ যন্ 
িারা ভৃতয, আদ্বশ্রত প্রোগণদক হকান প্রকার কি না দ্বদছয় ন্যায় ও দ্বেদ্বধ্র সহায়তায় েদে 
যুক্ত োকছে। শাছস্ত্র উদ্বল্লদ্বখত কমিধ্ারা ব্রাহ্মণ শ্রীহদ্বরর আরাযন্ায় যুক্ত হেছক গৃছহই 
অেিান করছে। যদ্বদ ব্রাহ্মণ পুত্রব্াণ িয় তাহছল োনপ্রি আশ্রছম গ্রহণ করছে অেো 
সন্নযাস ধ্মি দ্বশকার কছর হনছে।   

১৮. েণিাশ্রম ধ্মি -- দ্বেরাট পুরুষ শ্রীভগোছনর েেিঃিল হেছক োনপ্রি আশ্রম 
এেং মস্তক হেছক সন্নযাস আশ্রম সকছলর উৎপদ্বত্ত হছয়দ্বেল। হয ব্রাহ্মণ োনপ্রি আশ্রমম 
ইচু্ছক তারা দ্বনজ স্ত্রীছক পুত্রছদর হাছত অপিণ করছে দ্বকংো দ্বনছজর সছঙ্গ দ্বনছয় যাছে। 
তারা েছন জঙ্গছল োস কছর কাটাছে জীেছনর তৃতীয় ভাগ। োনপ্রি আশ্রম িল তপসযার 
জনয দ্বনদ্বদিি কাল। োনপ্রি আশ্রম চলাকালীন কমি সম্পাদছন যদ্বদ তার মন হলাক 
পরহলাছকর উপর বেরাগয আছস, তাহছল হস দ্বেদ্বধ্পূেিক েোবেসমূিদক তযাগ কছর সন্নযাস 
গ্রহণ করছত পাছর।  

োনপ্রস্থাশ্রমী েযদ্বক্ত দ্বযদ্বন সন্নযাস গ্রহছণ ইচু্ছক দ্বতদ্বন প্রেছম হেদ দ্বেদ্বধ্ অনুসাছর 
অিোদ্ধ করছে এেং প্রাজাপতয েে িারা শ্রীভগোছনর যজন করছে। এরপর তার সেিস্ব 
ঋবত্বকহক দান করছে। সন্নযাসী শুধু্মাত্র মকাপীন্ েস্ত্র ধ্ারণ করছত পারছে। চতুেিছণির কাে 
হেছকই সন্নযাসী বভোগ্রহণ করছে। দ্বতদ্বন জগছত একাকী দ্বনঃসঙ্গ দ্বেচরণ করছে। সন্নযাসী 
বন্ে োন্বন্ষ্টা সহছযামগ বচদত্তর েন্ধন এেং মমাদের উপর দ্বেচার-দ্বেছেচনা করছে। 
সন্নযাসীর মুখয ধ্মি হছে শাদ্বন্ত এেং অদ্বহংসা।  



 

১৯. জ্ঞান ও মোদগর লক্ষণ -- জ্ঞান-দ্বেজ্ঞান সম্পন্ন দ্বসদ্ধপুরুষই শ্রীভগোছনর 
োস্তদ্বেক স্বরূপজ্ঞানী। জ্ঞানী েযদ্বক্ত দ্বনছজর জ্ঞাছনর িারাই শ্রীভগোছনর স্বরূপছক দ্বনতয 
দ্বনরন্তর অন্তঃকরছণ ধ্ারণ কছর োছক। জ্ঞানী েযদ্বক্তর মাছি তত্ত্ব জ্ঞামন্র সামানয দ্বকেু 
উদয় হমল হয দ্বসদ্বদ্ধ প্রাবপ্ত হছয় োছক তা তপসযা তীেি, জপ, োন্ দ্বকংো অন্তিঃকরণ শুবদ্ধ 
ও অনয হকান উপাছয় সমূ্পণিভাছে প্রাপ্ত হয় না।  

ভবক্তহযাছগর িারাই শ্রীভগোন দ্বেছশষ প্রীদ্বত পায়। হয েযদ্বক্ত শ্রীভগোছনর ভবক্ত 
প্রাপ্ত অদ্বভলাষী মস দ্বনরেদ্বচ্ছন্নভাছে শ্রীহদ্বরর গুন, লীলা ও নাম সংকীতিমন্ যুক্ত োকছে। 
শ্রীহদ্বরছক অদ্বত দ্বনষ্ঠা সহকাছর পূজা করছে এেং মস্তাি সহছযাছগ স্তুদ্বত েন্দনা করছে। 
হসই েযদ্বক্তর সমস্ত অঙ্গ হচিা শ্রীিবরদত সমদ্বপিত োকছে। যার িারা শ্রীভগোছনর উপর 
ভদ্বক্ত হয় তাই হল ধ্মি; আর যার িারা ব্রহ্ম ও আত্মার সাক্ষাৎকার হয় তাই হল জ্ঞান।  

২০. জ্ঞান কমি ও ভদ্বক্তছযাগ -- হযাগ হল দ্বতন প্রকার-- জ্ঞান হযাগ, কমিছযাগ এেং 
ভদ্বক্তছযাগ। যদ্বদ হকান েযদ্বক্ত কমি ও তার েছল বেরাগযযুক্ত ো তা পদ্বরতযাগী হয় তাহছল 
হসই েযদ্বক্ত জ্ঞানছযামগর অদ্বধ্কারী হয়। হয সকল েযদ্বক্তর কমি ও তার েছল দ্বেরদ্বক্ত আছসদ্বন 
ো তার েল হয দুঃখ হছে হসই হোধ্ জন্মায়দ্বন হসই সকল েযদ্বক্তরা কমিছযাছগর অদ্বধ্কারী।  

হয সকল েযদ্বক্তরা চরম দ্বেরদ্বক্ত ও চরম আসক্ত হকাছনাদ্বটই নয় এেং মে সকল 
েযদ্বক্তরা পূেিজন্মকৃত কমিেছল হসৌভাগযেশত শ্রীভগোছনর লীলাকোয় শ্রদ্ধাযুক্ত হছয়ছে 
তারাই প্রকৃত ভদ্বক্তছযাছগর অদ্বধ্কারী। এই পছেই হস সকল েযদ্বক্তছদর দ্বসদ্বদ্ধলাভ সম্ভে।  

হয সকল েযদ্বক্তরা কমি দ্বেষয়ক দ্বেদ্বধ্-দ্বনছষধ্ পালন কছর োছক তাছদর কমি 
সম্পাদছন যুক্ত োকাই োঞ্ছনীয় দ্বকন্তু যদ্বদ হকান েযদ্বক্তর কমিময় জগৎ ও তার িারা প্রাপ্ত 
স্বগবাবে সুখ সমূদি বব্তৃষ্ণা আছস এেং শ্রীভগোছনর লীলা-কো শ্রেণ কীতিমন্ েদ্ধার উদয় 
হয় হসই েযদ্বক্তর তযাগ করাই বব্দযয়।  

২১. হদশ-কাল-েছেযর হদাষ গুণ দ্বেচার -- শ্রীহদ্বর স্বয়ং হদশ-কাল দ্বনদ্বমত্ত অদ্বধ্কারী 
এেং ধ্ানয আদ্বদ েস্তুর গুণ বেষছমযর দ্বেধ্ান োন্কারী। সাধ্ারণত কদমব উচৃ্ছঙ্খলতার প্রেৃদ্বত্ত 
ও মযিাদা লঙ্ঘন মরায করার জনয তা প্রছয়াজন হয়। হয সমছয় কমি সম্পাদন্াথব েস্তুসমূহ 
উপলভয হয় এেং কমিসম্পাদনও সম্ভে হয় হসই কালছক পদ্বেত্র রূছপ দ্বেছেচনা করা হয়। 
যদ্বদ েস্তুসমূহ অলভয হয় স্বাভাদ্বেক কারছণ তাহছল কমিসম্পাদনা সম্ভে হছে না এেং হসই 



 

কাল অপদ্বেত্র রূছপ গণয হছে। েস্তুর শুদ্ধাশুদ্বদ্ধ দ্বেছেচনা করা হয় েেয, েচন, সংস্কার, 
কাল, মহত্ত্ব অনুযায়ী। হযমন পুছষ্পর শুদ্বদ্ধ হয় জল দ্বেছক্ষপণ িারা এেং আগ্রান করছল 
পুছষ্পর অশুদ্বদ্ধ হয়।  

শাস্ত্র দ্বেদ্বধ্ অনুসাছর হকান হকান গুণ মোষ েছল এেং হদাষ গুণ েছল দ্বেছেদ্বচত 
হয়। হযমন যারা ব্রাহ্মণ তাছদর জনয দ্বত্রসন্ধযা েন্দনা, গায়ত্রী জপ হল গুণ এর দ্বেষয়, 
দ্বকন্তু শূদদ্রর জনয এই কমিই হল মোদষর। েুগ্ধাবের ব্যব্সা িল বব্দশযর েন্য বব্বিত কমব 
বকন্তু ব্রাহ্মণছদর জনয এই কমি দ্বনদ্বষদ্ধ রূছপ দ্বেছেদ্বচত।  

২২. দ্বেদ্বভন্ন তছত্ত্বর দ্বেছরাধ্ মীমাংসা -- শ্রীভগোন উদ্ভেছক হমাট অিাদ্বেংশ সংখযক 
তছত্ত্বর কো উছল্লখ কছরদ্বেছলন। দ্বকন্তু অছনছকই আোর ষডদ্বেংশ সংখযক তছত্ত্বর কো 
েছলছেন। আোর অছনছকই পঞ্চদ্বেংশ, সপ্ত, নয়, ষষ্ঠ, চতুষ্টয এেং একাদশ সংখযক তদত্ত্বর 
কোও েছলছেন। আোর হকাছনা হকাছনা মুদ্বন-ঋদ্বষছদর মতানুযায়ী সপ্তদশ, মষাদড়াশ ও 
ত্রছয়াদশ িল তছত্ত্বর সংখযা। প্রায়ই হদখা যায় হয, এক তছত্ত্ব অনয তছত্ত্বর অন্তভুিদ্বক্ত 
ঘছটছে। অনুপ্রছেছশর পূেিদ্বনদ্বদিি দ্বনয়ম না োকার জনয হদখা যায় হয ঘট-পট আদ্বদ কাযি 
েস্তুসমূছহর তার কারণ মৃদ্বত্তকা সূত্র আদ্বদছত আোর কখছনা মৃদ্বত্তকা সূত্র আদ্বদর ঘট-পদি 
অন্তভুিদ্বক্ত ঘছটছে। তাই োদ-প্রদ্বতোমের মছধ্য যার মীমাংসা হয কাযিছক কারছণ দ্বকংো 
কারণছক কাছযি অন্তভুিক্ত কছর, হয তত্ত্ব সংখযায় উপনীত হয়, তা অেশযই যুদ্বক্তসংগত।  

২৩. দ্বতদ্বতকু্ষ ব্রাহ্মছণর উপাখযান -- প্রাচীনকাছল এক ব্রাহ্মণ উজ্জদ্বয়নী নগছর োস 
করছতন। বতবন্ কৃদ্বষ ও োদ্বণছজযর িারা প্রচুর ধ্ন-সম্পদ সংগ্রহ কছরদ্বেল। দ্বকন্তু ব্রাহ্মণ 
দ্বেছলন অদ্বত কৃপণ, কামাসক্ত ও হলাভী স্বভাছের। আত্মীয় স্বজনছদর প্রদ্বত ব্রাহ্মছণর 
েযেহার দ্বেল অদ্বত রূঢ়। কৃপণতা ও কেেব েযেহাছরর জনয ব্রাহ্মছণর স্ত্রী-পুত্র-কনযা 
আত্মীয়স্বজন তার উপছর অসন্তুি োকত। দ্বকন্তু ইহছলাক- পরছলাক হেছক এক সমছয় 
তার পতন ঘছটদ্বেল। একদ্বদন হস পঞ্চমহাযছজ্ঞর ভাগী হদেতাছদর রুষ্ট কছরদ্বেল। 
হদেতাছদর অসছন্তাষ করার জনয ব্রাহ্মছণর ধ্নসম্পদ্বত্ত েয় হছত শুরু হছয়দ্বেল। হসই 
ব্রাহ্মছণর ধ্ন-সম্পছদর দ্বকেু অংশ চুবর হছয়দ্বেল, দ্বকেু অংশ আগুছন পুছড নি হছয় 
দ্বগছয়দ্বেল, দ্বকেু অংশ আত্মীয়-স্বজনরা আত্মসাৎ কছরদ্বেল। যন্সম্পদ নি হওয়ায় তার 
মছন েিন্ অনু্ভূত হছয়দ্বেল এেং হস উপলদ্বব্ধ কছরদ্বেল হয, হদব্দুলিভ মানে জন্ম এেং 
মনুষয মেষ্ঠ ব্রাহ্মণ শরীর লাভ কছরও মস তার অেছহলা কছরছে। হসই ব্রাহ্মছণর হৃদছয় 



 

আত্মগ্লাদ্বন হছয়দ্বেল। হসই ব্রাহ্মণ তার অহংকার এর গ্রদ্বন্থ সকল হেছক উনু্মক্ত হছয় শান্তভাে 
অেলম্বন কছর সন্নযাসী হছয় দ্বগছয়দ্বেল। হসই ব্রাহ্মছণর হৃদছয় হকাছনা েস্তু, িান দ্বকংো 
েযদ্বক্তর প্রদ্বত আসদ্বক্ত দ্বেল না। ধ্ীছর ধ্ীছর তার মন, প্রাণ ও ইদ্বন্দ্রয় সকল েশীভূত হছয়দ্বেল 
এেং শ্রীহদ্বরর দ্বচন্তায় দ্বনছজছক দ্বনমি কছরদ্বেল। যদ্বদও দুি েযদ্বক্তরা তাছক দ্বভন্ন দ্বভন্ন উপাছয় 
উত্তযক্ত করছতা দ্বকন্তু হস ধ্ছমি অটল দ্বেল, দ্বেচদ্বলত হয়দ্বন। ধ্ন-সম্পদ ক্ষয় হওয়ার সছঙ্গ 
সছঙ্গ ব্রাহ্মছণর সমস্ত মক্লশ েূর হছয়দ্বেল। বন্ে েৃদ্বত্তসমূহছক শ্রীহদ্বরর কাছে তন্ময় কছর 
দ্বদমল এেং দ্বনছজর সমস্ত শদ্বক্ত উোড় কদর দ্বদছয় মনছক েশীভূত কছর হেলছল শ্রীভগোছন 
বন্তযেুক্ত অেিান করা সম্ভে। এই হল সমস্ত হযাগসাধ্মন্র সার সংগ্রহ। 

২৪. সাংখযহযামগর আছলাচনা -- সৃদ্বিকছমি সামেিয অজিন কছর ব্রহ্মা পৃদ্বেেীর দ্বনছচ 
সাতদ্বট পাতাল হলাক দ্বনমিাণ কছরদ্বেছলন। হযাগ, তপসযা এেং সন্নযাস এর িারা দ্বভন্ন দ্বভন্ন 
মলাক রূপ উত্তম গদ্বতর প্রাবপ্ত হছয় োছক এেং ভদ্বক্তছযাছগর িারা শ্রীভগোমন্র পরমধ্াম 
লাভ হয়। জগছত কু্ষে হেছক েৃহত্তর, সূ্থল হেছক কৃশ যত প্রকাছরর পদােি সৃদ্বি হয়, 
সকলই প্রকৃদ্বত এেং পুরুছষর সংছযাছগই হছয় োছক। প্রপছঞ্চর উপাদান হল কারণ 
প্রকৃদ্বত। যতক্ষণ পযিন্ত পরমাত্মার ঈেণ শবক্ত দ্বিয়াশীল োছক ততক্ষণ পযিন্ত তার পালন 
প্রেৃদ্বত্ত েতিমান োছক এেং হসই পযিন্ত জীছের কমিছভাগ মিতু কারণ-কােবরূদপ চলছতই 
োছক। জ্ঞানশদ্বক্ত ও দ্বিয়াশদ্বক্ত বন্ে কারণ গুদণ লীন হছয় যায় এেং গুণ অব্যক্ত প্রকৃদ্বতছত 
আোর প্রকৃদ্বত বন্ে হপ্ররক অদ্বেনাশী কাদল লীন হছয় যায়। এরপর কাল মায়াময় েীদব্ 
এেং জীে অোত আত্মা শ্রীভগোছন লীন হছয় যায়। দ্বেছেক দৃদ্বির সাহাছযয েশবন্ করছল 
তার দ্বচছত্ত প্রপদঞ্চর ভ্রান্ত ধ্ারণা আছস না। শ্রীভগোন উদ্ভেছক সৃদ্বি হেছক প্রলয় এেং 
প্রলয় হেছক সৃদ্বি সাংখযবব্বয ব্যাখযা কছরদ্বেল।  

২৫. সত্ত্ব-রজ-তমমাগুছণর স্বভাে – মন্িঃসংেম, সতয, েয়া, সৃ্মদ্বত, সদন্তাষ, তযাগ, 
শ্রদ্ধা, লজ্জা প্রভৃবত িল সত্ত্বগুদণর েৃদ্বত্ত সমূহ। ইচ্ছা, প্রযত্ন, তৃষ্ণা, গব্ব, েম্ভ, বব্ষয়দভাগ, 
মপ্রম, িাসয, যন্সম্পে প্রভৃবত হল রদোগুদণর বৃ্বত্তসকল। হিাধ্, হলাভ, হমাহ, মশাক, 
কলি, আশা, ভয়, কমিদ্বেমুখতা, বব্ষাে, েীন্তা, বন্দ্রা প্রভৃবত িল তছমাগুছণর েৃদ্বত্ত সকল।   

সত্ত্বগুণী পুরুছষর পদ্বরচয় পাওয়া যায় শাদ্বন্ত ও দ্বজছতদ্বন্দ্রয়তা আদ্বদ গুণ িারা, 
রদোগুণী পুরুদষর পদ্বরচয় কামনাবে িারা এেং তদমাগুণী পুরুছষর পদ্বরচয় হিাধ্ দ্বহংসা 
িারা। তুরীয় অেিাছত দ্বত্রগুণ দ্বনদ্বেিকার োকায় হসটাই হয় শুদ্ধ ও দ্বনিদ্বেিকার আত্মা। েীব্ 



 

দ্বলঙ্গশরীর উপাদ্বধ্ েীব্-সত্ত্বা এেং সত্ত্বাবে গুণ িদয়র েৃদ্বত্ত হেছক মুদ্বক্ত লাভ কছর 
আত্মব্রহ্মানুভূদ্বতর সাহাছযয একাত্ব দশিছন পূণি হছয় োছক।  

২৬. পুরুরোর আত্মগ্লাদ্বন -- পুরুরোর দ্বেছলন ইলার যশস্বী সম্রাট। একসময় দ্বতদ্বন 
উেিশীর দ্বেরছহ অতযন্ত কাতর হছয় পছডদ্বেছলন রাজা পুরুরোর নি উেত্ত অেিায় তাছক 
তযাগ কছর হেছল যাওয়া উেিশীর দ্বপেছন দ্বেহ্বল হছয় উছিদ্বেছলন। উেিশী পুরূরব্াদরর বচত্ত 
আকৃি কছরদ্বেল এেং পুরুরোর তৃপ্ত হয়দ্বন। পুরুরোর দ্বনছজর ভুল েুিছত হপছরদ্বেছলন। 
দ্বতদ্বন েুছিদ্বেছলন কামনা োসনা তার দ্বচত্তছক কলুদ্বষত কছরছে। উেিশী দ্বনজ োহু িারা 
হেিন কছর পুরূরব্াদরর এক অমূলয ভাগ ন্ষ্ট কছরদ্বেল। চিেতিী সম্রাট হছয়ও পুরুরোর 
হয  গেবদভর মত নারীর োাঁছদ জদ্বডছয় পছডদ্বেল তা েুিছত হপছরদ্বেল। ইলানন্দন পুরুরোর 
আত্মদশিমন্র পর উেিশীর আসদ্বক্ত হেছক অপসৃত হছয়দ্বেল। িায়ীভাছে পুরূরোছরর দ্বচত্ত 
হেছক উেিশীর আসদ্বক্ত দূরীভূত হছয়দ্বেল এেং আত্মারাম স্বচ্ছন্দ ও আনন্দ সহকাছর দ্বেচরণ 
কছরদ্বেল।  

২৭. দ্বিয়াছযাগ েণিন -- দ্বিয়াছযাগ হল সেি কলযাণকর। দ্বিয়াছযামগ ব্রাহ্মণ-ক্ষদ্বত্রয় 
আদ্বদ েছণির ও ব্রহ্মচারী গৃহি আদ্বদ আশ্রছমর বব্চার উপদ্বিত োছক না। নারী ও শূদ্রহদর 
জনয সেিছশ্রষ্ঠ সাধ্নার পদ্ধদ্বত হল এই পে। বেদ্বদক ও তাদ্বেক দ্বিয়ামোহগ হয েযদ্বক্ত 
শ্রীভগোছনর পূজা আরাধ্না কছর োছক হসই েযদ্বক্ত ইহছলাক ও পরছলামক অবভষ্ট দ্বসদ্বদ্ধ 
লাভ কছর োছক। হয েযদ্বক্ত দ্বনষ্কাম ভাছে হসো পূজা কছর হসই েযদ্বক্ত শ্রীহদ্বরর ভবক্তহযাগ 
লাভ কছর োছক।  

২৮. পরমােি জ্ঞান দ্বনণিয় -- সেিছতাভাছে সকল পন্থায় প্রমাদ্বণত হয, দ্বেশ্বজগৎ 
উৎপদ্বত্ত ও দ্বেনাশশীল হওয়ার কারছণ অসতয এেং অদ্বনতয। এই সমযক োন্ যারণ কছর 
অসংদ্বশ্লি ভাে হরছখ দ্বেচার করা উদ্বচত এই জগছত। আত্ম দ্রষ্টা, মেি েৃশয এেং আত্ম্া 
িল স্বয়ং প্রকাদ্বশত, হযখাছন মেি েড়। আত্মা িল অদ্বেনশ্বর। আত্মাই যখন দ্বভন্ন দ্বভন্ন 
অদ্বভমাছন প্রেৃত্ত হছয় তাছক দ্বনে স্বরূপ োন্ করছত োছক তখন তার নাম হয় জীে। 
আত্ম্া ও অন্াত্ম্ার স্বরূপদক দ্বভন্ন দ্বভন্ন ভাছে উত্তমরূছপ েুছি হনওয়াই হল জ্ঞান। কারণ 
দ্বেছেক েখন্ জাগ্রত হয় তখন বিত অদ্বস্তছের অেসান হয়। এর উপায় হল তপসযার িারা 
হৃদয়ছক শুদ্ধ কছর মব্ে এেং অনযানয শাস্ত্রসমূহ শ্রেণ করা। অতএে এর সারমমি হল হয 
এই জগছতর আদ্বদছত যা দ্বেল এেং অদন্ত ো োকছে, মে তার মূল কারণ ও প্রকাশক, 



 

হসই অদ্বিতীয়, উপাদ্বধ্রবিত পরমাত্মা মছধ্যও েতিমান রছয়ছে। তার অদ্বতদ্বরক্ত অনয হকান 
েস্তু জগছত হনই।  

২৯. ভদ্বক্তছযাছগর সারকো এেং উদ্ভছের েদদ্বরকাশ্রম গমন -- হকান েযদ্বক্ত সমস্ত 
কছমির তযাগ পূেিক শ্রীকৃছষ্ণর শরণাগত হছল তখন হস ভগোছনর দ্বপ্রয় পাত্র হছয় যায়। 
তখন শ্রীভগোন তাছক েীব্-জন্ম হেছক মুদ্বক্ত দ্বদছয় অমৃত স্বরূপ মমাে প্রদান কছর োছক 
এেং হসই েযদ্বক্ত শ্রীভগোছনর সছঙ্গ দ্বমদ্বলত হছয় তার স্বরূপ লাভ কছর। উদ্ভে শ্রীকৃছষ্ণর 
কাছে মোগমাদগবর সমূ্পণি উপছদশ লাভ কছরদ্বেল।  

উদ্ভে শ্রীকৃছষ্ণর শরণাগত হছল, শ্রীকৃষ্ণ তাাঁছক েদদ্বরকাশ্রম গমন করার আছদশ 
দ্বদছয়দ্বেছলন। শ্রীভগোছনর আছদশ অনুসাছর উদ্ভে তার হৃদছয় প্রভুর বেব্য রূপ ধ্ারণ কছর 
েদদ্বরকাশ্রমম হপৌঁছেদ্বেছলন। হসখাছন উদ্ভে তাপস জীেন যাপন কছর শ্রীভগোছনর 
পরমগদ্বত লাভ কছরদ্বেল।  

৩০. যদুকুল সংহার -- শ্রীকৃছষ্ণর কো অনুযায়ী যদু েংছশর সকছল রছে প্রভাস 
হক্ষত্র অদ্বভমুছখ যাত্রা কছরদ্বেল। তারা একদ্বত্রত হছয় শ্রীকৃছষ্ণর আছদশানুসাছর শ্রদ্ধাভদ্বক্ত 
সহকাছর শাদ্বন্ত োকয ও অনযানয মঙ্গলাচরণ কছরদ্বেছলন। সকল কাযি সুসম্পন্ন করার পর 
বদেছযাছগ তাছদর েুদ্বদ্ধনাশ হছয়দ্বেল এেং তারা সকছলই সুরা পান কছর মদ্বতভ্রম হছয় 
োছক। মন্শায় মত্ত েীরগণ পরস্পছরর মছধ্য কলি ও সংঘছষি দ্বলপ্ত হছয়দ্বেল এেং 
হিাধ্াদ্বন্বত হছয় তারা পরস্পরছক আিমণ কছরদ্বেল। তারা এছক অপরছক ব্য করদত 
হলছগদ্বেল এেং এইভাছে োণ ভাণ্ডার যখন বন্িঃদশবষত িল তখন সমুেতীছর সৃি এরকা 
ঘাস উৎপািন কছর তারা যুছদ্ধ েযেহার করছত শুরু কছরদ্বেল। এই এরকা ঘাস বেল 
ঋদ্বষগছণর অদ্বভশামপ মুষলচূণব হেছক উদূ্ভত। এরকা ঘাস তাছদর হাছত হযছতই ব্জ্রসম 
কদঠার মুদ গদর পদ্বরেদ্বতিত হছয়দ্বেল।   

৩১. শ্রীকৃছষ্ণর পরমধ্ামম গমন -- ভগোন শ্রীকৃছষ্ণর পরমধ্ামম গমনকাছল স্বছগি 
দুনু্দদ্বভ ব্ােদন্ অবভব্বিত হছয়দ্বেল। আকাশ হেছক পুষ্পেৃদ্বি হছয়দ্বেল। ভগোন শ্রীকৃছষ্ণর 
পরমধ্ামম গমদন্র সাছে সাছে ইহছলাক হেছক সতয, ধ্মি, বধ্যি প্রভৃদ্বত দ্বেদায় দ্বনছয়দ্বেল। 
মন্ ও োণীর অদগাচর শ্রীভগোন কৃছষ্ণর পরমযাম গমন্ েৃশয ব্রহ্মাবে হদেতাগণ হকউই 
হদখছত পায়দ্বন।  



 

িারকায় শ্রীকৃছষ্ণর দ্বেছয়াছগ দ্বেহ্বল হছয় তারা মস্তছক করাঘাত কছর হসই দ্বেছশষ 
সমুেতছট তারা গমন কছরদ্বেল। হদেকী, মরাবিন্ী এেং োসুছদে শ্রীকৃষ্ণ ও েলরাছমর 
দ্বেরছহ েযাকুল হছয় হসইখাছনই প্রাণ তযাগ কছরদ্বেল। রমণীকুল স্বামীর দ্বচতায় উপছেশন 
কছর সিগাবমন্ী হছয়দ্বেল। েলরাছমর পত্নীরা তার হদহছক, শ্রীকৃছষ্ণর পুত্রেধূ্গণ তাছদর 
স্বামীছদর হদহ দ্বনছয় অদ্বিছত প্রদব্শ কছরদ্বেল।  রুবিণী সি আবে পািরাবন্গণ ভগোন 
শ্রীকৃছষ্ণর ধ্যাছন মি হছয় অদ্বিছত প্রবব্ষ্ট হছয়দ্বেল। ভগোন শ্রীকৃছষ্ণর জন্ম ও কমিলীলার 
সংকীতিন মানেকূলছক সমস্ত পাপ হেছক মুদ্বক্ত প্রদান কছর োছক।  

 ভাগব্দতর িােশ স্কদে অযযায় আদে ১৩বি। এই অযযায়গুবলদত ব্বণবত কাবিবন্র 
সংবেপ্ত রূপ মেদন্ মন্ওয়া োক ।   

১. ভাব্ী রাজেংছশর দ্বেেরণ -- কদ্বলযুছগর রাজেকাল হছে দ্বতনশত ষবষ্ট েৎসর। 
মিান্দ্বন্দর পত্নী শূদ্রার গছভি পুত্র ন্িদকর জন্ম হছে। নন্দক অদ্বত ব্লব্ান্ হছে এেং 
ক্ষদ্বত্রয় রাজাছদর দ্বেনাছশর কারণ হছে। আর তখন হেছকই রাজারা শূদ্র ও অধ্াদ্বমিক হছয় 
যাছে। মহানবি মিাপদ্ম নাছম দ্বনদ্বধ্র অদ্বধ্পদ্বত িদব্ন্ এেং তার অষ্টপুিও সকছলই রাজা 
হছেন। এই অষ্ট পুত্রছক দ্বেনাশ করছেন হকৌদ্বটলয, ব্াৎসযায়ন্ ও চাণকয নাছম সুপ্রদ্বসদ্ধ 
ব্রাহ্মছণরা। এরপর হমৌযি েংছশর ন্রপদ্বতরা কবলেুগদক বব্ন্াশ করছেন। চন্দ্রগুপ্ত হমৌযিছক 
হসই ব্রাহ্মণরা রাো রূছপ অদ্বভবষক্ত করমব্ন। মমৌেবব্ংদশর রাোগণ মমাি একশত 
সপ্তবিংশ েৎসর পযিন্ত কদ্বলযুছগ পৃদ্বেেীছক উপছভাগ করছেন। অেছশছষ েৃহেমথর 
হসনাপদ্বত পুষ্পদ্বমত্র শুঙ্গ রাজাছক হতযা কছর দ্বনছজ রাজা হছেন। পুষ্পদ্বমত্র শুঙ্গ 
েংশপরম্পরায় রাজযছক রাজে কছর যাছেন। শুঙ্গ েংছশর অেসান হছল কিেংশীয রাজারা 
পৃদ্বেেীছক শাসন করছেন। ব্লী নাছম অন্ধ্র োবতর শূদ্র সুশমবাদক হতযা কছর দ্বকেুকাল 
রােত্ব করছেন। এরপর তার ভাই কৃষ্ণ রাজা হছেন এেং কৃষ্ণও েংশপরম্পরায় রাজে 
করছেন। কৃছষ্ণর েংশধ্র চদকাদরর অিপুত্র ‘ব্হু’ েছল পদ্বরদ্বচত হছেন এেং এছদর মছধ্য 
কবন্ষ্ঠ বশব্স্বাবত শত্রু দমন কছর েংশপরম্পরায় রাজে করছেন। এই েংছশর ন্রবপবতগণ 
চারশত ষিপঞ্চদশ েৎসরকাল পযিন্ত রাজে করছেন। এরপর পৃদ্বেেীমত রাজে করছেন 
অব্ভূবত নগছরর সপ্ত আভীর েশ গেবভী এেং মষাড়শ কঙ্ক। এরপর পৃদ্বেেীমত অষ্ট েব্ন্ 
ও চতুদিশ তুকব রােত্ব করদব্ন্। এরপর মগধ্ছদছশর রাজা হছেন বব্শ্বসূ্ফবেব। বব্শ্বসূ্ফবেব 
ব্রাহ্মণ সি উচ্চেণি জাদ্বতছদর পুবলি, েেু ও মদ্র আদ্বদ মেচ্ছ প্রায় োবতদত পদ্বরণত 
করছেন। হযমন ভাছে কদ্বলযুছগর আগমন হছত োকছে, হতমনভাছেই ব্রাহ্মণগণ 



 

সংস্কাররবিত হছেন এেং রাজাছদরও শূদ্রতুলয হছত হদখা যাছে। ধ্ীছর ধ্ীছর পৃদ্বেেীছত 
মেচ্ছরাই রাজে করছেন্। মেচ্ছরাই রাো িদয় ব্সদব্ এেং এরা লুটতরাজ কদর প্রজাছদর 
হশাষণ করছত োকছে। পদ্বরছশছষ সেদ্বকেুই র্ধ্ংস হছয় যাছে।  

২. কদ্বলযুগ ধ্মিকো -- কদ্বলযুছগ ধ্নী েযদ্বক্তরাই কুলীন সদাচারী ও সদ গুণী েছল 
দ্বেছেদ্বচত হছে। পাবণ্ডদতযর মাপকাদ্বি হছে োকচাতুযি। দদ্বরে েযদ্বক্ত সকলমকই অসৎ ও 
হদাষী েছল ধ্ছর হনওয়া হছে। প্রজাকুল কু্ষধ্া-তৃষ্ণায় তাড়ন্ায় মক্লশ হভাগ করছে এেং 
নানারকম ভােনা দ্বচন্তায় জজিদ্বরত োকছে। কদ্বলযুছগ েণিাশ্রম ধ্ছমির পেপ্রদশিক মব্েমাগব 
মৃতপ্রায় হছয় যাছে। ভণ্ড যাবমবকহদর আদ্বধ্পছতয ভ্রষ্টাচার োডছে। কদ্বলযুছগ চতুবব্বয ব্দণবর 
আচরণ হছে শূদ্রসম। োণপ্রি ও সন্নযাস আশ্রছমর েযদ্বক্তরা তযাগ ভুছল দ্বগছয় গৃহোসী হছয় 
গৃিাস্থােম আচরছণ প্রবৃ্ত্ত িদব্। কদ্বলযুছগর হশষ কাছল মানুছষর স্বভাে হছয় উিছে গেবভ 
সম। এইরূপ ভয়ােহ পদ্বরদ্বিদ্বতছত ধ্মিরক্ষার জনয সত্ত্বগুণ ধ্ারণ কছর স্বয়ং ভগোন শ্রীদ্বেষু্ণ 
অেতার গ্রহণ করছেন। কবল কাদল শম্ভল গ্রাদম বব্ষু্ণেশ ন্াদম এক প্রকৃত ব্রাহ্মণ জন্ম 
গ্রহণ করছেন। এই ব্রাহ্মদণরই গৃদি কদ্বল্ক অেতার রূছপ ভগোন এর আগমন হছে। 
শ্রীদ্বেষু্ণ স্বয়ং এই কাদল দুছির দমন করছেন। দসুয দমন কাযি সমূ্পণব হছল গ্রাছম-গছঞ্জ 
নগছর েসোসকারী প্রোহদর হৃদছয় পদ্বেত্র ভাছের উদয় ঘটছে এেং হৃদয় মবির পবব্ি 
িওয়ায় শ্রীবব্ষু্ণ হসখাছন দ্বেরাজ করছেন। কদ্বল্ক অেতার শ্রীহদ্বর হল ধ্ছমির রক্ষক।   

৩. রােয যুগধ্মি, কদ্বলমোষ হেছক দ্বনষৃ্কদ্বত পাওয়ার উপায় নাম সংকীতিন -- 
কদ্বলযুছগ অধ্ছমির চার চরছণর আদ্বধ্কয েৃদ্বদ্ধ পাছে। মানুষ হলাভী, কছিার হৃদয় ও সদাচার 
হীন হছয় যাছে। এই যুছগর রাজছে প্রজাগমণর দৃদ্বি সংকীণি হছয় যাছে। ধ্ন-সম্পছদর 
অভাছে সেিছশ্রষ্ঠ প্রভুমকও তযাগ কছর চছল যাছে হসেকগণ। কদ্বলযুছগর জনগণ অদ্বতশয় 
লাম্পদিয প্রেৃত্ত হছে। এই যুছগর িীন্বচত্ত প্রাণীগণ হকেলমাত্র কামনা োসনা পূরছণ ও 
উদরপূদ্বতিছতই দ্বনযুক্ত োকছে। কদ্বলযুছগর মোদষর অন্ত োকছে না, সমস্ত ব্স্তুই দূদ্বষত হছয় 
যাছে। কদ্বলযুগ স্তুপাকার মোদষ পদ্বরপূণি হছলও তাছত একদ্বট মহান গুণ েতিমান োকছে। 
হসই মহান গুণ হল, জনগণ শ্রীকৃষ্ণ সংকীতিছন সমস্ত আসদ্বক্ত হেছক মুদ্বক্ত ও পরমাত্মা 
লাভ করছে।   

৪. প্রলয়কাল, দ্বিদ্বতকাল ও প্রলয়াবের েণিনা -- ব্রহ্মার এক দ্বদছনর দ্বেসৃ্তদ্বত এক 
সিস্র চতুেুবগ হওয়ায় এছক কল্পনা আখযা হদওয়া হছয়ছে। এই প্রলয়ছক আোর ব্রহ্মার 



 

রাদ্বত্র েলা হয়। বনদ্বমদ্বত্তক প্রলয়কাছল সমূ্পণি পৃদ্বেেীছক বন্ে অভযন্তদর লীন্ কছর দ্বনছয় 
প্রেছম ব্রহ্মা তারপর ভগোন দ্বেষু্ণ অনন্ত নাছগর হদহরূপ শযযায় শয়ন করছেন। প্রাকৃদ্বতক 
প্রলয়কাছল প্রলছয়র কারণ উপদ্বিত হছল পঞ্চভূত দ্বনদ্বমিত ব্রহ্মাণ্ড বন্ে সূ্থলরূপ তযাগ কছর 
কারণ রূছপ লীন হছয় যাছে। প্রাকৃত প্রলয় পুরুষ ও প্রকৃদ্বত কবলর প্রভামব্ িীন্ব্ল িদয় 
পডছে এেং গতযন্তরহীন হছয় বন্ে মূল স্বরূদপ লীন্ িদয় যাছে। এই দ্বেছশ্বর উৎপদ্বত্ত এেং 
দ্বেছশ্ব প্রলয় িদয় োছক েছল তার েহু অেয়ে সমদগ্রর অদ্বস্তে রছয়ছে। জীে জগছতর 
সকল েস্তু ও প্রাণীর সৃদ্বি ও বন্তয বব্ন্াশ হছতই োছক অেিাৎ সৃদ্বি ও প্রলদয়র মে চক্র 
তা বন্তয আব্তবমান্। বব্শ্ববব্যাতা শ্রীবব্ষু্ণই িল সমস্ত প্রাণী ও শদ্বক্তর আশ্রয় স্বরূপ।  

৫. শ্রীশুকছদছের অদ্বন্তম উপছদশ -- শুকছদে েছলদ্বেছলন, শ্রীমদ্ভাগেত পুরামণ োছর 
োছর এেং সেিত্রই পরমাত্মা ভগোন শ্রীদ্বেষু্ণরই সংকীতিন হছয়ছে। েস্তুত ব্রহ্মা ও মহাছদে 
শ্রীদ্বেষু্ণ হেছক পৃেক সত্তা নন। তারা হল শ্রীদ্বেষু্ণরই কৃপা-লীলা ও হিাধ্লীলার অদ্বভেযদ্বক্ত। 
শুকছদে পরীদ্বক্ষমতর দ্বেশুদ্ধ ও দ্বেছেক সম্পন্ন েুদ্বদ্ধছক পরমাত্মার দ্বচন্তছন পদ্বরপূণি কছর 
হনওয়ার উপছদশ দ্বদছয়দ্বেছলন।   

৬. পরীদ্বক্ষছতর পরমগদ্বত, েন্দমেদয়র সপবসি এেং হেছদর শাখাছভদ প্রণয়ন -
- শুকছদছের সমূ্পণি আছদশ রাজদ্বষি পরীদ্বক্ষৎ অবত মছনাছযাগ সহকাছর শ্রেণ কছরদ্বেছলন 
এেং হকানরকম ব্াবিযক সাহাযয োডাই বন্ে অন্তরাত্মাছক পরমাত্মার দ্বচন্তছন দ্বনমদ্বজ্জত 
কছর যযান্মগ্ন িদয়বেদলন্। পরীদ্বক্ষতহক মুবন্কুমার শৃঙ্গী মক্রাযব্শত অদ্বভশাপ হদওয়ায় 
তার হপ্রদ্বরত তক্ষক সপব রাজদ্বষি পরীদ্বক্ষৎ-হক দংশন করদত গমন্ কদরবেল। কসযপ ব্রাহ্মণ 
সপববব্ষ দ্বচদ্বকৎসায় অবত েে থাকায় পছে তার সাছে তেক সদপবর হদখা হছল হস তাছক 
প্রচুর ধ্ন-সম্পদ দ্বদছয়দ্বেল যাছত কশযপ পরীবেদতর কাদে না যায়।  তক্ষক ব্রাহ্মছণর 
েদ্মছেছশ পরীদ্বক্ষছতর কাছে উপদ্বিত হছয় তাছক েংশন্ কছরদ্বেল। পরীদ্বক্ষমতর ন্শ্বর মেি 
বব্ষাবগ্নদত েগ্ধ িদয় ভদস্ম পদ্বরণত হছয়দ্বেল। দ্বকন্তু পরীবেৎ তেক েংশদন্র পূছেিই ব্রদহ্ম 
বব্লীন্  হছয়দ্বেল।   

৭. অেেিছেছদর শাখা সকল এেং পুরাণ লক্ষণ েণিনা -- অেেিছেছদর জ্ঞানী সুমন্ত 
মুদ্বন এই সংবিতাদক তার দ্বপ্রয় বশষয কব্ন্ধছক অধ্যয়ন কদ্বরছয়দ্বেছলন। কেন্ধ আোর হসই 
সংদ্বহতাছক দুই ভাছগ ভাগ কছর পেয ও হেদ দশিনছক অযযয়ন্ কবরদয়দ্বেছলন। মব্েদমশবর 
দ্বেল চার বশষয – মশৌিায়বন্, ব্রহ্মব্বল, মমাদোষ এেং বপপ্পলায়বন্। পদথযর বশষয বেল—
কুমুে, শুন্ক ও অেেিছেত্তা োেবল।  



 

পুরাছণর েয় আচাযি দ্বেল – এেযারুদ্বন, কশযপ, সােদ্বণি, অকৃতব্রণ, বব্শম্পায়ন্ এেং 
িারীত। এই েয় সংদ্বহতার অদ্বতদ্বরক্ত আরও চারদ্বট মূল সংদ্বহতা দ্বেল। পুরাছণর লক্ষণ হল 
েশবি। হকান হকান আচাছযির মছত পুরাছণর লক্ষণ হল পাাঁচদ্বট। হোট-েড দ্বমদ্বলছয় হমাট 
লক্ষণযুক্ত অিাদশ পুরাছণর সন্ধান পাওয়া যায়। এই অিাদশ পুরাণ হল—ব্রহ্মপুরাণ, 
পদ্মপুরাণ, দ্বেষু্ণপুরাণ, দ্বশেপুরাণ, দ্বলঙ্গপুরাণ, গরুড় পুরাণ, নারদ পুরাণ, ভাগেত পুরাণ, 
অদ্বিপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, ভদ্বেষয পুরাণ, ব্রহ্মনেেতি পুরাণ, মাকিছণ্ডয় পুরাণ, োমন পুরাণ, 
েরাহ পুরাণ, মৎসয পুরাণ, কূমি পুরাণ এেং ব্রহ্মা পুরাণ।  

৮. শ্রীমাকিমণ্ডয় মুদ্বনর নারায়ণ স্তে ও ের প্রাদ্বপ্ত -- মাকিমণ্ডয় মুদ্বন দ্বেছলন আজীেন 
ব্রহ্মচযি ব্রতযারী ও অদ্বত শান্ত স্বভাছের। দ্বতদ্বন তপসযায় মি হেছক হকাদ্বট েৎসর পযিন্ত 
শ্রীভগোছনর আরাধ্না কছরদ্বেছলন এেং সংযমাবে িারা পরমাত্মার ধ্যাছন দ্বনযুক্ত 
হছয়দ্বেছলন। ইন্দ্র মাকিছণ্ডয় মুবন্র তপসযার কো জানছত হপছর তপসযায় োধ্া হদওয়ার 
হচিায় দ্বনযুক্ত হছয়দ্বেছলন। ইন্দ্র মাকিমণ্ডয় মুদ্বনর তপসযা ভঙ্গ করার জনয তাঁর আশ্রছম 
গন্ধেি, অপ্সরা, েসন্ত, কাম, হলাভ ও দপি হক দ্বনযুক্ত কছরদ্বেছলন। দ্বকন্তু এরা সকছলই 
তপসযা ভঙ্গ করছত েযেি হছয়দ্বেছলন। মাকিণ্ড মুদ্বনর তপসযায় সন্তুি হছয় শ্রীভগোন তাছক 
সাক্ষাৎ দশিন দ্বদছয়দ্বেছলন। মাকিমণ্ডয় মুদ্বন নরনারায়ছণর শ্রীচরছণ প্রণাম দ্বনছেদন কছর স্তুবত 
েন্দনা কছরদ্বেছলন। নরনারায়ণ মাকিমণ্ডয় মুদ্বনছক ের প্রােিনা করছত েলছল দ্বতদ্বন 
শ্রীভগোছনর মায়া হদখার অদ্বভলাষ োপন কছরন।  

৯. ভগেত মায়া দশিন -- শ্রীভগোছনর দশিন লাভ করার পর মাকিমণ্ডয় মুদ্বন তার 
আশ্রছমই হেছক দ্বগছয়দ্বেছলন। একদ্বদন সন্ধযাকাছল নদীতছট মাকিমণ্ডয় মুদ্বন শ্রীভগোছনর 
তপসযায় তনময় হছয়দ্বেছলন। এমন সময় প্রেল িড শুরু হছয়দ্বেল। মাকিমণ্ডয় মুদ্বন এই 
সময় হযন প্রতযক্ষ কছরদ্বেছলন হয, পৃদ্বেেীছক গ্রাস করার জনয চারদ্বদক হেছক সমুে 
িাাঁদ্বপছয় পছডদ্বেল। বতবন্ দ্বনছজর হচাছখ পদ্বরদশিন কছরদ্বেছলন হয, সমুে, িীপ, ব্ষব ও 
পেিত সছমত সমস্ত পৃদ্বেেীছক জছল দ্বনমদ্বজ্জত কছরদ্বেল। এই সময় দ্বতদ্বন কখছনা মশাকগ্রস্ত 
আোর কখছনা হমাহগ্রস্ত হছয় পছডদ্বেছলন। কখছনা দ্বতদ্বন ভীতসেস্ত, কখছনা মৃতেৎ আোর 
কখছনা প্রেল হরাগগ্রস্ত হছয় পছডদ্বেছলন। এইভাছে দ্বতদ্বন শ্রীভগোছনর মায়ায় হমাদ্বহত 
হছয়দ্বেছলন। এই এই প্রলয়কারী সমুছে ঘুরছত ঘুরছত তার লক্ষ হকাদ্বট েৎসর অদ্বতোদ্বহত 
হছয়দ্বেল। েহু কাল পযিন্ত দ্বেভ্রান্ত হছয় ঘুরছত ঘুরছত এক সময় পৃদ্বেেীর এক দ্বটলার উপর 
অেদ্বিত একদ্বট হোট েটেৃছক্ষর ওপর তার দৃদ্বি পছডদ্বেল। মাকিমণ্ডয় মুদ্বন দ্বেদ্বস্মত হছয় 



 

হদখছলন হয, েটেৃছক্ষর ঈশান হকাছণ একদ্বট ডাল এেং হসই োছলর পত্রগুদ্বল একদ্বট 
পত্রপুদির আকৃদ্বত ধ্ারণ কছরদ্বেল। আর হসই পত্রপুট এর উপর একদ্বট অপূেি সুন্দর দ্বশশু 
শাবয়ত অেিায় দ্বেল। এই বেব্যবশশুর দশিন মাত্রই মাকিমণ্ডয় মুদ্বনর সমস্ত ক্লাদ্বন্তর মেন্ 
অেসান হছয়দ্বেল। মুবন্ বশশুর কাছে হযছতই দ্বশশুর শ্বাদশর সছঙ্গ তার হদছহর হভতছর 
প্রছেশ কছরদ্বেল। মমাদির প্রভাছে মুবন্র দ্বচন্তা ভােনা করার উপায় দ্বেল না। দ্বতদ্বন সমূ্পণি 
বব্শ্ব অেছলাকন করছত করছত দ্বদব্য দ্বশশুর প্রশ্বাছস হদছহর োইছর এছস পছডদ্বেছলন। 
এেং পুনরায় প্রলয়কালীন সমুছে পদ্বতত হছয়দ্বেছলন। এইোর দ্বতদ্বন হদখছলন হয, সমুছের 
মছধ্য অেদ্বিত পৃদ্বেেীর বিলায় মসই ব্িবৃ্ে পূছেির মছতাই অেিান কছরছে এেং পত্রপুমির 
মোলায় হসই দ্বশশু শাবয়ত রছয়ছে। দ্বশশুর অন্তদ্বহিত হওয়ার সাছে সাছেই হসই েটেৃক্ষ, 
প্রলয়কালীন দৃশয এেং জলও অেলুপ্ত হছয়দ্বেল এেং মাকিমণ্ডয় মুদ্বন দ্বনছজছক দ্বনজ আেদমই 
উপবব্ষ্ট অেিায় আদ্বেষ্কার কছরদ্বেমলন্।  

১০. মাকিমণ্ডয় মুদ্বন হক ভগোন দ্বশছের েরদান -- মাকবদণ্ডয় মুদ্বন শ্রীভগোছনর 
শরণাগদ্বতর ভাছে যখন তেয় হছয়দ্বেছলন, হসই সময় ভগোন মহাছদে পােিতী সহ নন্দী 
পৃদষ্ঠ আসীন হছয় আকাশপছে দ্বেচরণ করদ্বেছলন। যযান্ অেিায় মাকিমণ্ডয় মুদ্বনছক হদছখ 
ভগেতীর হৃদছয় োৎসলয হস্নহ উছিল হছয় পছডদ্বেল। পােিতী মেব্ী মহাছদেছক প্রােিনা 
কছরদ্বেল যাছত মাকিমণ্ডয় মুদ্বনছক তার তপসযার প্রতযক্ষ েল মহাছদে প্রদান কছরন্। পােিতী 
হদেীর এইরূপ েলার পর ভগোন মহাছদে মাকবদণ্ডয় মুবন্র কাছে উপদ্বিত হছয়দ্বেছলন। 
সমাদ্বধ্ ভদঙ্গর পর ভগোন মহাছদে ও পােিতীছক তার সমু্মছখ হদছখ বতবন্ প্রণাম দ্বনছেদন 
কছরদ্বেছলন। মহাছদে মাকিমণ্ডয় মুদ্বনছক তার ইচ্ছানুরূপ ের হনওয়ার অনুমদ্বত দ্বদছয়দ্বেল। 
দ্বকন্তু মাকিমণ্ডয় মুদ্বন ভগোন মহাছদে হক জানায় মহাছদছের দশিন অছপক্ষা হশ্রষ্ঠ অনয হকান 
েস্তু েরদান হছত পাছর না। তার পরও মাকিছন্ড্য় মুদ্বন ের প্রােিনা কছরদ্বেল হয, তার হযন 
শ্রীভগব্াদন্,  তারঁ ভক্তছদর প্রদ্বত এেং মহাছদছের প্রদ্বত ভদ্বক্ত অদ্বেচল দ্বচরিাদ্বয় ও বন্তযযুক্ত 
হয়। মহাছদে মাকিমণ্ডয় মুদ্বনছক তার সমস্ত ইচ্ছা পূরণ মিাক ব্দল হসই িান হেছক অন্তদ্বহিত 
হছয়দ্বেছলন। 

১১. ভগোছনর অঙ্গ উপাঙ্গ এেং আয়ুধ্ রহসয ও সূছযির দ্বেদ্বভন্ন গছণর েণিনা -- 
শ্রীভগোছনর হচতনা অদ্বধ্দ্বষ্ঠত দ্বেরাট পুরুষরূপ নয় তত্ত্বসহ মষাড়শ শাখাযুক্ত। পৃদ্বেেী িল 
শ্রীভগোছনর চরণ, স্বগি িল মস্তক, অন্তরীক্ষ িল নাদ্বভ, সূযি হনত্র, ব্ায়ু নাদ্বসকা ও বেশা 
কণি। শ্রীভগোন মন্, ইদ্বন্দ্রয় ও শরীর সমদ্বন্বত শদ্বক্তর সাছে দ্বনযুক্ত প্রাণ তত্ত্বরূপ 



 

মকৌদমােকী গো, েলতত্ত্বরূপ পাঞ্চেন্য শঙ্খ এেং মতেস্তত্ত্বরূপ সুদশিন চি ধ্ারণ কছর 
োছকন। শ্রীভগোছনর আকাশব্ৎ দ্বনমিল খড়্গ, তদমাময় অোন্ স্বরূপ ঢাল, কালরূপ শাঙ্গব 
যনু্ক এব্ং কদমবরই তৃণ যারণ কদর োছকন। এই ভাদব্ অঙ্গ, উপাঙ্গ, আয়ুয ও আভরদণ 
েুক্ত এব্ং চতুষ্টয় মূবতবরূদপ সব্বশবক্তমান্ শ্রীভগব্ান্ িবরই ক্রমশ বব্শ্ব, বতেস, প্রাে এব্ং 
তুরীয় রূদপ প্রকাশ িদয় থাদকন্।  

১২. ভাগেমতাক্ত প্রধ্ান দ্বেষয়-সমূছহর সূদ্বচ -- শ্রীমদ্ভাগেত পুরামণ সেিপাপিারী 
কলযাণময়ী শ্রীহদ্বররই নাম সংকীতিন করা হছয়ছে। এই পুরাছণ েদ্বণিত হছয়ছে পরম 
রহসযময় অদ্বত গুিয ব্রহ্মতত্ত্ব। এই মহাপুরাছণর প্রেম স্কছন্ধ েদ্বণিত হছয়ছে-- অদ্বভছযাছগর 
দ্বনরূপণ, বেরাগয দ্বেষয়, পরীদ্বক্ষৎ প্রসঙ্গ ও ব্যাস-ন্ারে সংোদ এেং ন্ারে চদ্বরত্র। দ্বিতীয় 
স্কছন্ধ েদ্বণিত হছয়ছে -- হযাগসাধ্না িারা শরীর তযাছগর দ্বেদ্বধ্, ব্রহ্মা ও নারদ সংোদ, 
প্রাকৃদ্বতক সৃদ্বির আদ্বদ দ্বেষছয়র িমানুসাছর দ্বেেরণ। তৃতীয় স্কছন্ধ েদ্বণিত হছয়ছে – বব্েুর 
উদ্ভে সংোদ, বব্েুর-বমমিয়ী সমাগম, পুরাণ সংদ্বহতা সম্বছন্ধ প্রশ্ন এেং প্রলয়কাছল 
পরমাত্মার অেিান। চতুেি স্কছন্ধ েদ্বণিত হছয়ছে-- নয় প্রজাপদ্বতছদর উৎপদ্বত্ত, দক্ষযজ্ঞ 
র্ধ্ংস, রাজদ্বষি ধ্রুে ও পৃথু চবরি, প্রাচীনব্বিব ও নারছদর সংোদ। পঞ্চম স্কমে -- দ্বপ্রয়ব্রত 
উপাখযান, নাদ্বভ ঋষভ এেং ভরত চদ্বরত্র, িীপ-েষি-সমুে, পেিত, ন্েী সকদলর েণিনা 
রছয়ছে এেং হজযাদ্বতিক্র বব্স্তার, পাতাল ও নরছকর দ্বিদ্বতর বন্রূপদন্রও েণিনা রছয়ছে। 
ষষ্ঠ স্কছন্ধ েদ্বণিত হছয়ছে-- দছক্ষর উৎপদ্বত্ত, দক্ষ কনযাছদর সন্তান উৎপদ্বত্ত, েৃত্রাসুছরর 
উৎপদ্বত্ত ও তার পরমগবত। সপ্তম স্কমে বেতযরাে দ্বহরণযকদ্বশপু এেং বিরণযাদের জন্ম-
কমব এেং প্রহ্লামের চদ্বরত্র েদ্বণিত হছয়ছে। অিম স্কছন্ধ েদ্বণিত দ্বেষয় হল-- মন্বন্তর সকছলর 
েৃত্তান্ত, গছজন্দ্র হমাক্ষণ, দ্বভন্ন দ্বভন্ন মিন্তদর দ্বেষু্ণর বভি বভি অেতার, অমৃত প্রাদ্বপ্তর জনয 
হদেতা ও বদতযছদর সমুেমন্থন এেং মেব্াসুর সংগ্রাছমর আদ্বদ দ্বেষছয়র েণিনা। নেম স্কদে 
ব্বণবত দ্বেষয় হল-- রাজেংছশর েণিনা, ইোকুর েে-কমব, ইলা এেং তারা উপাখযান, 
সূযিেংশ েৃত্তান্ত, শশাে ও নৃ্গ আবে রাজাছদর ব্ণবন্া, ভগোন রাছমর সেিপাপিারী চদ্বরছত্রর 
েণিনা, েন্কদের উৎপদ্বত্ত প্রভৃদ্বত। দশম স্কদে েদ্বণিত হছয়ছে -- ভগোন শ্রীকৃছষ্ণর জন্ম-
কম্মি, পূতনা েধ্, হগাকুল হেছক কৃছষ্ণর েৃন্দােন গমন, কাদ্বলয়া নাগ দমন, হগাপীছদর 
কছোপকেন ও েস্ত্রহরণ, হগােধ্িন ধ্ারণ, কংস দ্বনধ্ন, শ্রীকৃছষ্ণর অদ্বভছষক, জরাসন্ধ েধ্, 
দ্বশশুপাল সংিার, ভগোন চিিারা কাশীছক প্রজ্বলন্ এেং পাণ্ডেছদর জনয পৃদ্বেেীর গুরুভার 
লাঘব্ প্রভৃদ্বত। একাদশ স্কছন্ধ েদ্বণিত হছয়ছে -- ভগোন কতৃিক ব্রাহ্মণছদর অদ্বভশাপ বন্বমত্ত 



 

এেং যদুেংশ সংহার, শ্রীকৃষ্ণ ও উদ্ভে সংোদ, আত্ম মোদগর প্রভাছে শ্রীকৃছষ্ণর মতবযহলাক 
পদ্বরতযাগ। িাদশ স্কছন্ধ েদ্বণিত হছয়ছে -- দ্বভন্ন দ্বভন্ন যুছগর লক্ষণ, যুছগ যুছগ েসোসকারী 
মানুছষর জীেনযাত্রা, পরীদ্বক্ষছতর হদহতযাগ, মাকিছণ্ডয় মুদ্বনর প্রসঙ্গ, সূছযির গদণদের েণিনা 
প্রভৃদ্বত।  

১৩. পুরাণ সমূছহর হশ্লাক সংখযা দ্বনধ্িারণ এেং শ্রীমদ্ভাগেছতর মদ্বহমা -- 
ব্রহ্মপুরামণর হশ্লাক সংখযা েশ সহস্র, পদ্মপুরাদণর হল পঞ্চাশৎ সিস্র, বব্ষু্ণ পুরাছণর িল 
ত্রছয়াদ্বেংশবত সিস্র এেং দ্বশে পুরাছণর হল চতুদ্বেিংশদ্বত সিস্র হশ্লাক। শ্রীমদ্ভাগেছতর হশ্লাক 
সংখযা হল অিাদশ সিস্র, ন্ারে পুরাছণর হশ্লাক সংখযা পঞ্চদ্বেংশদ্বত সিস্র, মাকিমণ্ডয় 
পুরাছণর মলাক সংখযা নয় সহস্র এেং অদ্বিপুরামণর পঞ্চদশ সিস্র চার শত মলাক। 
ভদ্বেষযপুরামণর হশ্লাক সংখযা হল চতুদিশ সহস্র পাচঁ শত এেং ব্রহ্মনেেতি পুরাছণর হশ্লাক 
সংখযা অিাদশ সহস্র, দ্বলঙ্গ পুরাছণ একাদশ সিস্র। েরাহপুরামণর হশ্লাক সংখযা চতুদ্বেিংশদ্বত 
সিস্র, স্কন্দপুরামণর হশ্লাক সংখযা একাশীবত সিস্র একশত এব্ং োমন পুরাছণর হল েশ 
সিস্র। কূমি পুরাছণর হশ্লাক সংখযা হল সপ্তদশ সহস্র, মৎসয পুরাছণর হল চতুদিশ সহস্র 
মলাক, গরুড় পুরাছণর ঊনদ্বেংশদ্বত সহস্র মলাক এেং ব্রহ্মাণ্ড পুরাছণর মলাকসংখযা হল 
িােশ সিস্র।   

পবরদশদষ ব্লা োয়, এইভাছে সমস্ত পুরাছণর দ্বমদ্বলত হশ্লাক সংখযা হল চার লক্ষ। 

শ্রীমদ্ভাগেত সকল দ্বদক দ্বদছয় হদাষ-ত্রুদ্বট রদ্বহত। এই পুরাছণ অদ্বিতীয় এেং মায়া সংস্পশি 

রদ্বহত জ্ঞাছনর সংকীতিন করা হছয়ছে। ভাগেত পুরাছণর শ্রেণ, পিন এেং মনছন ভছক্তরা 

ভগব্দ  ভবক্ত লাভ কছর ও মুক্ত হছয় যায়। শ্রীমদ্ভাগেত পুরাণ হল ভগেৎ তত্ত্ব জ্ঞামন্র 

এক হশ্রষ্ঠ প্রকাশক।  
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