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১ম স্কন্ধ ৮ম অধ্যাি –  

কুন্তীদেবীর প্রার্থনা এবং পরীয়িদতর প্রাণরিা 

 
 

 

(১-৪) - শ্রীকৃষ্ণ
কতৃথ ক 

পাণ্ডবদেরদক 
সান্ত্বনা প্রোন  

(১-২) - পাণ্ডবগণ কতৃথ ক জ্ল অপথন ও গঙ্গাোন     

(৩-৪) - শ্রীকৃষ্ণ এবং মুয়নগণ কতৃথ ক সন্তি সকলদক সান্ত্বনা প্রোন 

(৫-১৭) -
মাতৃগদভথ  পরীয়িত 

মহারাজদক 
শ্রীকৃদষ্ণর সুরিা 

(৫-৭) - শ্রীকৃষ্ণ কতৃথ ক মহারাজ যুয়ধ্য়ষ্টদরর য  য়বস্তার 

(৭-১০) - ভীতা উত্তরা কতৃথ ক গমদনােযত ভগবান শ্রীকৃদষ্ণর য়নকট সাহাযয প্রার্থনা  

(১১-১৪) - ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কতৃথ ক ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়তহতকরণ 

(১৫-১৭) ভগবাদনর অয়চন্তয  য়ির দ্বারা সুরিা 

(১৮-৪৩) -
কুন্তীদেবীর প্রার্থনা

(৪৪-৫২) - সন্তি
যুয়ধ্য়ষ্টদরর সাদর্ 
শ্রীকৃদষ্ণর আোন-

প্রোন  

৪৫ গমদনােযত  ভগবান শ্রীকৃদষ্ণর প্রয়ত যুয়ধ্য়ষ্টদরর সয়নবথন্ধ অনুদরাধ্ 

(৪৬-৪৭) - অনয কাদরা দ্বারা যুয়ধ্য়ষ্টরদক সান্ত্বনা প্রোন বযর্থ 

(৪৮-৫২) - মহারাজ যুয়ধ্য়ষ্টদরর দ্ াক 
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কুন্তীদেবীর প্রার্থনা 
(১.৮.১৮-৪৩)

১৮-২০ -
ভগবাদনর ে থন

১৮ - সকদলর 
অন্তদর ও বায়হদর

অবয়িত হদিও আয়ে 
পুরুষ ও জড়াতীত
ভগবান সকদলর 

অলিয 

১৯ - অজ্ঞ বযয়িরা 
অয়ভদনতার সাদজ
সয়িত য় ল্পীর নযাি 
ভগবৎ-ে থদনও 

অিম 

২০ - ভগবাদনর 
আয়বভথ াদবর উদে য 

২১ -২৫ - আয়ম 
ভাগযবতী

২১ - শ্রীকৃষ্ণ প্রণাম 

২২ – ভগবাদনর 
পদ্মসদৃ  দ্েহ-দ্সৌিব

২৩ – ভগবান কতৃথ ক 
ভিরিা 

২৪ – পাণ্ডবদের

য়বপদের তায়লকা

২৫ – ভগবৎ-
স্মরণাদর্থ ভি কতৃথ ক 
পুনঃ পুনঃ য়বপে 

প্রার্থনা

২৬-২৮ -
ভগবানদক জানার 

দ্যাগযতা

২৬ - ভগবৎ-প্রায়ির 
দ্যাগযতা 

(অয়কঞ্চনত্ব) ও 
অন্তরাি-চতুঃষ্টি 

(জন্ম, ঐশ্বযথ, শ্রুত, 
শ্রী) 

২৭ – অয়কঞ্চন ভি
ও অনযানযদের সাদর্ 
ভগবাদনর য়বয়নমি

২৮ –জীদবর মদধ্য
পরস্পর কলদহর 
কারণ জীব য়নদজই, 
সম গুণ সম্পন্ন 
ভগবান নন 

২৯-৩১ -
ভগবাদনর স্বরূপ 
অয়চন্তয/য়বভ্রায়ন্তকর 

২৯ – য়নরদপি 
ভগবাদনর য়বভ্রায়ন্তকর 

লীলা 

৩০ – ভগবাদন 
য়বদরাধ্াত্মক 
ববয় ষ্টযাবলী 

৩১ – স্বিং ভদিরও
ভিস্বরূপ ভগবাদনর 

ভীয়ত 

৩২-৩৬ -
ভগবাদনর 

অয়বভথ াব সম্বদন্ধ 
য়বয়ভন্ন মতবাে

৩২ – পুণযবান 
রাজাদের কীয়তথ

বধ্থনাদর্থ ও য়প্রিভি 
যদুর আনন্দ  
য়বধ্ানাদর্থ 

৩৩ – বসুদেব-
দ্েবকীর প্রার্থনাি ও 
অসুর সংহারাদর্থ
ভগবৎ-আয়বভথ াব 

৩৪ – ব্রহ্মার প্রার্থনাি 
ভূভার হরণাদর্থ
ভগবৎ-আয়বভথ াব 

৩৫ – বদ্ধজীদবর 
উদ্ধাদরর জনয 
ভয়িদযাগ 

পুনঃপ্রবতথ নাদর্থ

৩৬ – জন্ম-মৃতুযর 
প্রবাহ য়নবৃত্তকারী 
ভগবৎ-পােপদ্ম 
ে থদনর দ্যাগযতা

৩৭-৪৩ - আরও 
অয়ধ্ক সদঙ্গর জনয 

প্রার্থনা

৩৭ –  ত্রু-সংকুল
পয়রয়িয়তদত পয়রতযাগ
না করদত ভগবানদক

অনুনি

৩৮ – ভগবাৎ-
অে থদন অসহাি জীব

৩৯ – ভগবৎ-
পােপদদ্মর য়চহ্নায়িত

রাজয 

৪০ – ভগবাদনর শুভ
দৃয়ষ্টপাদতর ফল -
সমৃদ্ধ জনপে 

৪১ – স্বজন-দ্েহ য়িন্ন 
করার প্রার্থনা 

৪২ – ভগবাদন 
য়নরন্তর আকৃষ্ট 
একয়নি ময়ত

৪৩ – শ্রীকৃষ্ণ স্তুয়তর
সারমমথ 
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 অধ্যাি কর্াসার – এই অষ্টম অধ্যাদি পুনরাি ব্রহ্মাস্ত্র হদত পাণ্ডবদের 

ও গভথ য়িত পরীয়িদতর রিায়বধ্ান কদর শ্রীকৃষ্ণ শ্রীকুয়ন্তদেবী কতৃথ ক স্তুত 

হদলন, তারপর মহারাজ যুয়ধ্য়ষ্টদরর দ্ াক বয়ণথত হদিদি ।   

(সারার্থ েয় থনী) 

১-৪ - শ্রীকৃষ্ণ কতৃথ ক পাণ্ডবদেরদক সান্ত্বনা প্রোন 
 

 ১.৮.১ – দ্রৌপেী সহ পাণ্ডবদের গঙ্গাতীদর গমন –  
সূত দ্গাস্বামী বলদলন, তারপর পরদলাকগত আত্মীি-স্বজনদের উদেদ য জল 

অপথণ করার মানদস পাণ্ডদবরা দ্রৌপেীসহ গঙ্গাতীদর গমন করদলন । ময়হলারা 

অগ্রভাদগ যায়িদলন ।  

 শ্রীল প্রভুপাে প্রেত্ত  ীষথক – “কুরুদিদত্রর যুদ্ধ সমাি” 

তাৎপদযথর য়বদ ষ য়েক –  

 মৃত বযয়ির উদেদ য গঙ্গাজল অপথণ এবং গঙ্গাোন আজও য়হনু্দসমাদজ 

প্রচয়লত আদি । 

 ১.৮.২ – গঙ্গাজল অপথণ ও গঙ্গার পয়বত্রতা – 

তাাঁ দের জনয য়বলাপ কদর তাাঁ রা যদর্ষ্ট পয়রমাদণ গঙ্গাজল অপথণ করদলন এবং 

গঙ্গাি োন করদলন, দ্কননা দ্সই জল পরদমশ্বদরর শ্রীপােপদদ্মর ধূ্য়লকণা 

য়ময়শ্রত হদি পয়বত্রতা লাভ কদরদি ।  

 ১.৮.৩ – উপয়িত বযয়িবগথ – 

দ্সখাদন দ্কৌরব-নৃপয়ত মহারাজ যুয়ধ্য়ির তাাঁ র অনুজ ভ্রাতৃবগথ এবং ধৃ্তরাষ্ট্র, 

গান্ধারী, কুন্তী ও দ্রৌপেীসহ দ্ াকায়ভভূত হদি বদসয়িদলন । ভগবান শ্রীকৃষ্ণও 

দ্সখাদন য়িদলন ।  

তাৎপদযথর য়বদ ষ য়েক –  

 কুরুদিদত্রর যুদ্ধ হদিয়িল একই পয়রবাদরর আত্মীি-স্বজনদের মদধ্য । 

 ১.৮.৪ – শ্রীকৃষ্ণ এবং উপয়িত মুয়নগদণর দ্বারা দ্ াকায়ভভূত 

সকলদকই সান্ত্বনা প্রোন – 
সবথ য়িমাদনর দুবথার য়বয়ধ্-য়নিমায়ে এবং জীদবর উপদর দ্সগুয়লর প্রয়তয়ক্রিার 

কর্া উদেখ কদর পরদমশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং উপয়িত মুয়নগণ আতথ  ও 

দ্ াকায়ভভূত সকলদকই সান্ত্বনা য়েদত লাগদলন ।  

তাৎপদযথর য়বদ ষ য়েক –  

 ধ্মথ য়ক ? – ভগবান কতৃথ ক সৃষ্ট সমস্ত য়বয়ধ্-য়নিম ।1 এটি জীদবর দ্বারা সৃষ্ট 

নি । 

 সদ্ধমথ য়ক ? – ভগবাদনর য়নদেথ   পালন করা ।  

 ভগবাদনর য়নদেথ   দ্কার্াি পাব ? – শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাি তা স্পষ্টভাদব 

য়বদ ায়ষত হদিদি । 

 মুয়ি য়ক ? – জাগয়তক জীবদনর ধ্ারনা তযাগ কদর য়চন্মিস্বরূদপ 

পুনঃপ্রয়তয়িত হওিা ।  

 মানব জীবদনর উদে য – এই য়চন্মি মুয়ি লাদভর জনয দ্যাগযতা অজথ ন 

করা ।  

 জীদবর দুভথ াগয – মািার দ্মাহমিী প্রভাদব তারা িণিািী এই জীবনদক 

 াশ্বত অয়স্তত্ব বদল বরণ কদর । এবং তার ফদল তর্াকয়র্ত দ্ে , গৃহ, 

ভূয়ম, সন্তান-সন্তয়ত, পত্নী, সমাজ, সম্পয়ত্ত ইতযায়ের দ্মাদহ আিন্ন হদি 

পদড় ।   

                                                           

*অনুতর্য – 1 ধ্মথং তু সািাদ্ভগবেপ্রণীতং ... ভাগবত ৬.৩.১৯ 

 এ দ্র্দক পয়রত্রাদণর উপাি য়ক ? – য়েবযজ্ঞাদনর অনু ীলন । 

 য়েবযজ্ঞান লাদভর উপাি য়ক ? – ভগবদ্ভদির সঙ্গ প্রভাব । 

৫-১৭ -  মাতৃগদভথ  পরীয়িত মহারাজদক শ্রীকৃদষ্ণর সুরিা 
  

 ১.৮.৫ – ভগবৎ-কৃপাি অজাত ত্রু যুয়ধ্য়িদরর অপহৃত রাজয 

পুনরুদ্ধার ও অপহরণকারী দুদযথাধ্ন-বায়হনীর বধ্ – 

ধূ্তথ  দুদযথাধ্ন এবং তার েলবল অজাত ত্রু মহারাজ যুয়ধ্য়িদরর রাজয 

কপটতাপূবথক অপহরণ কদরয়িল । পরদমশ্বদরর কৃপাি তার পুনরুদ্ধার কাযথ 

সুসম্পন্ন হদিয়িল এবং দুদযথাধ্দনর সাদর্ দ্য সমস্ত অসৎ রাজারা দ্যাগ 

য়েদিয়িল, তাদেরও পরদমশ্বর বধ্ কদরয়িদলন । রাণী দ্রৌপেীর দ্ক াকষথণ 

করার ফদল যাদের আিু িি হদিয়িল, তাদেরও মৃতুয হদিয়িল ।  

তাৎপদযথর য়বদ ষ য়েক – “ববয়েক সমাদজ রয়িত বযয়িগণ” 
কয়লযুদগর আয়বভথ াদবর পূদবথ দ্গৌরবমি য়েনগুয়লদত সমাদজ ব্রাহ্মণ, গাভী, স্ত্রী, 

য় শু এবং বৃদ্ধদের যর্াযর্ভাদব রিা করা হত –  

রয়িত ফল 

ব্রাহ্মণ বণথ এবং আশ্রম বযবিা (আধ্যায়ত্মক জীবন লাদভর 

সবচাইদত য়বজ্ঞানসম্মত সংসৃ্কয়ত) রয়িত হি । 

গাভী অদলৌয়কক খােয দুধ্ পাওিা যাি । এটি মনুষয জীবদনর 

উচ্চতর উদে যসমূহ অবগত হবার জনয ময়স্তদের 

সূক্ষ্ম দ্কাষসমূহ সংরিণ কদর ।  

স্ত্রী সমাদজর পয়বত্রতা সংরয়িত হি । যার ফদল সমাদজ 

 ায়ন্ত, সমৃয়দ্ধ, এবং জীবদনর উন্নয়ত সাধ্দনর জনয 

সুসন্তান লাভ হি ।   

য় শু জড় জগদতর বন্ধন দ্র্দক বন্ধন দ্র্দক মুি হবার জনয 

মনুষয জীবনদক যর্াযর্ভাদব প্রস্তুত করার দ্িদত্র 

সবথদশ্রি সুদযাগ প্রোন করা হি ।   

বৃদ্ধ তাদের মৃতুযর পর দ্শ্রিতর জীবন লাদভর যর্াযর্ 

সুদযাগ দ্েওিা হি ।  

 এই পূণথতর দৃয়ষ্টভয়ঙ্গ মানব জীবনদক সার্থক করার য়ভয়ত্তদত 

প্রয়তয়িত  ।  

 উপদরাি য়নরীহ বযয়িদের হতযা করা সবথদতাভাদব য়নয়ষদ্ধ, এমনয়ক 

তাাঁ দের যয়ে অপমানও করা হি, তাহদলও মানুদষর আিুিি হি । 

 উোহরণ – দ্রৌপেীদক অপমান করার দুঃ াসদনর অকাল মৃতুয ।  

 ১.৮.৬ – ভগবান কতৃথ ক ভদির য রায়  সবথয়েদক য়বস্তার –  
পরদমশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মহারাজ যুয়ধ্য়িদরর তত্ত্বাবধ্াদন য়তনটি সুসম্পন্ন 

অশ্বদমধ্ যজ্ঞ অনুিাদনর উদেযাগ কয়রদিয়িদলন, এবং তার মাধ্যদমই  ত যজ্ঞ 

অনুিানকারী ইদের মদতা যুয়ধ্য়ির মহারাদজর ধ্মথ-খযায়ত সবথয়েদক ময়হমায়িত 

কদর তুলদত প্রদণায়েত কদরয়িদলন । 

তাৎপদযথর য়বদ ষ য়েক –  

 ইে –  ত অশ্বদমধ্ যজ্ঞ । 

 যুয়ধ্য়ষ্টর – দ্কবল য়তনটি অশ্বদমধ্ যজ্ঞ । 

 য়কন্তু মহারাজ যুয়ধ্য়ষ্টদরর য  দ্কান অংদ ই ইদের দ্র্দক কম য়িল না । 

কারণ, য়তয়ন য়িদলন ভগবাদনর একজন শুদ্ধ ভি ।  
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 ভগবান য়ক পিপাত-দুষ্ট ? – ভগবান সকদলর প্রয়তই সমে ী । য়কন্তু 

ভি অয়ধ্কভাদব ময়হমায়িত হন, কারণ য়তয়ন সবথোই দ্শ্রিতদমর সাদর্ 

যুি । যারা সমূ্পণথভাদব  রণাগত ভি তাাঁ রা ভগবাদনর পূণথ কৃপা লাভ 

কদরন, যয়েও তা সবথত্রই সমভাদব য়বতয়রত হদি র্াদক । 2 

 দৃষ্টান্ত – সূযথয়করদণর য়বতরণ সবথত্র সমানভাদব হি, য়কন্তু তা সদত্ত্বও 

কতগুয়ল িান সবথোই অন্ধকার র্াদক । তা সূদযথর জনয হি না, পিান্তদর 

গ্রহণ করার িমতার ফদলই হদি র্াদক ।  

 ১.৮.৭ – ভি ও ভগবাদনর পরস্পরদক পূজা-প্রয়তপূজা –   
পরদমশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন প্রিাদনর জনয প্রস্তুত হদিয়িদলন । শ্রীল 

বযাসদেবপ্রমুখ ব্রাহ্মণগণ কতৃথ ক পূয়জত হদি য়তয়ন সাতযয়ক ও উদ্ধবসহ 

পাণ্ডবদের আমন্ত্রণ জায়নদিয়িদলন । তাাঁ দের দ্বারা পূয়জত হদি ভগবানও তাাঁ দের 

প্রয়ত পূজা করদলন ।    

তাৎপদযথর য়বদ ষ য়েক – 

 সমাদজর সমস্ত োয়িত্বপূণথ বযয়িদের কাি দ্র্দক পরদমশ্বর ভগবানরূদপ 

সম্মান লাভ কদরও শ্রীকৃষ্ণ চতুরাশ্রম প্রর্া লঙ্ঘন না কদর তাাঁ দের 

প্রতযায়ভবােন কদরয়িদলন । য়তয়ন তা কদরয়িদলন যাদত ভয়বষযদত 

অদনযরা তাাঁ দক অনুসরণ কদর ।   

 ১.৮.৮ – গমদনােযত ভগবাদনর য়েদক ভিবযাকুলা- উত্তরার 

আগমন –  
দ্য মুহূদতথ  য়তয়ন রদর্ আদরাহণ কদর গমদনােযত হদিদিন, দ্সই সমি য়তয়ন 

দ্েখদলন দ্য উত্তরা ভদি বযাকুলা হদি তাাঁ র য়েদক দ্রুতদবদগ আসদিন । 

তাৎপদযথর য়বদ ষ য়েক – 

 ভগবান সকলদক রিা কদরন, য়কন্তু যখন দ্কউ তাাঁ র উপর সমূ্পণথরূদপ 

য়নভথ র কদরন তখন য়তয়ন তাাঁ দক য়বদ ষভাদব রিা কদরন ।  

 দৃষ্টান্ত – য়পতা তার উপর য়নভথ র ীল তার সবচাইদত দ্িাট দ্িদলটির প্রয়ত 

অয়ধ্ক দ্েহ ীল ।   

 ১.৮.৯ – আপয়নই একমাত্র অভিপ্রে আশ্রি –   
উত্তরা বলদলন, দ্হ দ্েবতাদের দ্েবতা, দ্হ জগেীশ্বর, দ্হ মহাদযাগী ! আমাদক 

রিা করুন; কারণ দ্বন্দ্বভাব সময়িত এই জগদত আপয়ন িাড়া আর দ্কউ 

আমাদক মৃতুযর করাল গ্রাস দ্র্দক রিা করদত পারদব না ।  

তাৎপদযথর য়বদ ষ য়েক – 

 
 পরদমশ্বর ভগবাদনর শ্রীপােপদদ্ম  রণাগয়ত বযতীত দ্কউই এই মৃতুযর 

করাল গ্রাস দ্র্দক রিা দ্পদত পাদর না ।   

                                                           
2 ভগবান পিপাতহীনভাদব পিপাতপূণথ । 

 ১.৮.১০ – য়নদজর য়েদক দ্রুতদবদগ আগত দ্লৌহবাণ দ্র্দক 

স্বীি গভথ ি সন্তানদক রিার জনয উত্তরার প্রার্থনা –  
দ্হ পরদমশ্বর, আপয়ন সবথ য়িমান । একটি জ্বলন্ত দ্লৌহবাণ আমার প্রয়ত 

দ্রুতগয়তদত ধ্ায়বত হদি । দ্হ নার্, যয়ে আপনার ইিা হি তাহদল এটি 

আমাদক েগ্ধ করুক, য়কন্তু এটি দ্যন আমার গভথ ি সন্তানটিদক েগ্ধ না কদর । 

দ্হ পরদমশ্বর, আমাদক এই কৃপা করুন ।  

তাৎপদযথর য়বদ ষ য়েক – 

 মাতার এক মহান োয়িত্ব হদি য় শু সন্তানদক রিা করা ।  

 ১.৮.১১ – শ্রীকৃষ্ণ কতৃথ ক অশ্বত্থামার দুরয়ভসয়ন্ধ সম্বদন্ধ 

অবগয়ত লাভ –  
সূত দ্গাস্বামী বলদলন, তাাঁ র কর্া বধ্যথ সহকাদর শ্রবণ কদর ভিবৎসল 

পরদমশ্বর ভগবান তৎিণাৎ বুঝদত পারদলন দ্য দ্রাণাচাদযথর পুত্র অশ্বত্থামা 

পাণ্ডব বংদ র দ্ ষ বং ধ্রটিদক য়বনষ্ট করার জনয ব্রহ্মাস্ত্র য়নদিপ কদরদি । 

 শ্রীল প্রভুপাে প্রেত্ত  ীষথক – “উত্তরার গভথ ি সন্তানদক হতযার 

প্রিাস”    

তাৎপদযথর য়বদ ষ য়েক – 

 ভগবান দ্চদিয়িদলন পাণ্ডদবরাই দ্যন পৃয়র্বী  াসন কদর, কারণ তাাঁ রা 

য়িল ভি পয়রবার । 

 পৃয়র্বী আে থ ভি পয়রবার পাণ্ডবয়বহীন হদি যাক , তা য়তয়ন চানয়ন । 

 ১.৮.১২ – পাণ্ডবগণ কতৃথ ক য়নজ য়নজ অস্ত্র গ্রহণ –  
দ্হ মুয়নদশ্রি (দ ৌনক), পাণ্ডদবরা তখন জ্বলন্ত ব্রহ্মাস্ত্র তাাঁ দের অয়ভমুদখ 

আসদত দ্েদখ তাাঁ দের পাাঁ চটি য়নজ য়নজ অস্ত্র তুদল য়নদলন ।   

তাৎপদযথর য়বদ ষ য়েক – 

 ব্রহ্মাস্ত্র পারমাণয়বক অদস্ত্রর দ্র্দকও অয়ধ্ক সূক্ষ্ম ।  

 পারমাণয়বক অদস্ত্রর পার্থকয য়নরূপন করার িমতা দ্নই ।  

 ব্রহ্মাস্ত্র প্রর্দম লিযবস্তু য়নধ্থারণ কদর এবং য়নরীহ বযয়িদের অয়নষ্ট সাধ্ন 

না কদর দ্সই উদেদ য ধ্ায়বত হি ।  

 সারার্থ েয় থনী -  পঞ্চপাণ্ডদবর প্রয়ত পাাঁ চটি ব্রহ্মাস্ত্র ও গভথ ি পরীয়িদতর 
প্রয়ত আদরকটি ব্রহ্মাস্ত্র য়নদিপ করা হদিয়িল । 

 ১.৮.১৩ – ভি-রিাদর্থ ভগবাদনর সুে থন চক্র ধ্ারণ –   
সবথ য়িমান পরম পুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন দ্েখদলন দ্য সবথদতাভাদব তাাঁ র 

 রণাগত অননয ভিদের মহা য়বপে উপয়িত হদিদি, তখন য়তয়ন তাদের রিা 

করার জনয আপন অস্ত্র সুে থন চক্র ধ্ারণ করদলন ।  3 

তাৎপদযথর য়বদ ষ য়েক – 

 ভগবান তাাঁ র প্রয়তজ্ঞা ভঙ্গ কদরও অস্ত্র ধ্ারণ কদরয়িদলন ।  

 ভগবান ভিবৎসল নাদম পয়রয়চত, এবং তাই য়তয়ন প্রয়তজ্ঞা ভঙ্গ না করার 

জাগয়তক নীয়তদবাদধ্র দ্র্দক তাাঁ র ভিবাৎসলযদক অয়ধ্ক গুরুত্বপূণথ বদল 

মদন কদরয়িদলন । 

 ১.৮.১৪ – দ্যাদগশ্বর শ্রীকৃষ্ণ কতৃথ ক দ্যাগমািার দ্বারা উত্তরার 

গভথ  আবৃতকরণ –  
পরম দ্যাগ রহদসযর য়নিন্তা দ্যাদগশ্বর শ্রীকৃষ্ণ সবথ জীদবর হৃেদি পরমাত্মারূদপ 

য়বরাজ কদরন । তাই কুরুবং  রিা করার জনয তাাঁ র দ্যাগমািার দ্বারা য়তয়ন 

উত্তরার গভথ  আবৃত করদলন ।   

3 শ্রীকৃষ্ণ কতৃথ ক ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়তহতকরন ভাগবত ১.১২.৭-১১ দ্লাকসময়ষ্টদত 

আরও অয়ধ্ক বয়ণথত হদিদি ।  

**য়চন্মি জগৎ**

*অদ্বিভাব সময়িত

*সমূ্পণথরূদপ য়চন্মি

*পরদমশ্বর ভগবান 
হদিন পরম প্রভু, 
এবং অনয সকদলই 
তাাঁ র ভৃতয  

**জড় জগত**

*বদ্বতভাব সময়িতা

*জড় পোর্থ ও য়চন্মি
আত্মার দ্বারা গঠিত

*সকদলই ভ্রয়ন্তপূবথক
প্রভু হবার দ্চষ্টা করদি

*সকদলই
মাৎসযথপরািণ

*মৃতুয অয়নবাযথ
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 শ্রীল প্রভুপাে প্রেত্ত  ীষথক –  “শ্রীকৃষ্ণ গভথ মদধ্য মৃতুযর কবল 

দ্র্দক পরীয়িতদক রিা করদলন”                            

 ১.৮.১৫ – শ্রীয়বষু্ণর দ্তজ দ্বারা প্রয়তরুদ্ধ হদি অবযর্থ ব্রহ্মাদস্ত্রর 

বযর্থতা –  
দ্হ দ্ ৌনক, যয়েও অশ্বত্থামা কতৃথ ক য়নয়িি ব্রহ্মাস্ত্র য়িল অবযর্থ এবং অয়নবাযথ, 

তর্ায়প শ্রীয়বষু্ণর (শ্রীকৃদষ্ণর) দ্তদজর দ্বারা প্রয়তরুদ্ধ হওিাদত তা সমূ্পণথরূদপ 

য়নয়িি এবং বযর্থ হল ।   

তাৎপদযথর য়বদ ষ য়েক – 

 শ্রীমদ্ভগবদ গীতাি উদেখ করা হদিদি দ্য ব্রহ্মদজযায়ত ভগবান শ্রীকৃদষ্ণর 

উপর আয়শ্রত ।4 পিান্তদর বলা যাি দ্য, ব্রহ্মদতজ নামক দ্জযায়ত 

ভগবাদনর দ্েহ য়নগথত রয়িিটা িাড়া আর য়কিু নি ।  

 দৃষ্টান্ত – ঠিক দ্যমন সূযথয়করণ হদি সূযথমণ্ডদলর রয়িিটা ।   

 ১.৮.১৬ – পরম-আশ্চযথমি ভগবান অচুযদতর এই ব্রহ্মাস্ত্র 

প্র মনকাযথ য়বদ ষ য়বস্মিকর বদল মদন করা অনুয়চত –  
দ্হ ব্রাহ্মণগণ, দ্য আশ্চযথমি ও অচুযত পরদমশ্বর ভগবান তাাঁ র মািা য়ির দ্বারা 

এই জড় জগদতর সৃয়ষ্ট কদরন, পালন কদরন এবং ধ্বংস কদরন, এবং য়যয়ন 

প্রাকৃত জন্মরয়হত, তাাঁ র পদি এই ব্রহ্মাস্ত্র প্র মন-কাযথ য়বদ ষ য়বস্মিকর বদল 

মদন করদবন না ।  

তাৎপদযথর য়বদ ষ য়েক – 

 ভগবাদনর কাযথকলাপ সবথোই জীদবর কাদি অয়চন্তয । 

 য়তয়ন সবথদতাভাদব পূণথ য়কন্তু অনয সকল যর্া নারািণ, ব্রহ্মা, য় ব, 

দ্েবতাগণ এবং অনয সমস্ত জীব, য়বয়ভন্ন মাত্রাি তাাঁ র পূণথতার দ্কবল 

য়কয়ঞ্চৎ অংদ র অয়ধ্কারী ।  

 ১.৮.১৭ –পঞ্চপুত্র এবং দ্রৌপেীসহ সাধ্বী কুন্তী কতৃথ ক 

একদযাদগ শ্রীকৃদষ্ণর স্তব –  
এইভাদব ব্রহ্মাদস্ত্রর দ্তজ দ্র্দক মুি হদি কৃষ্ণভি সাধ্বী কুন্তী তাাঁ র পঞ্চপুত্র 

এবং দ্রৌপেীসহ একদযাদগ শ্রীকৃদষ্ণর স্তব করদত লাগদলন । শ্রীকৃষ্ণ তখন 

দ্বারকার অয়ভমুদখ গমদনােযত হদলন ।  

তাৎপদযথর য়বদ ষ য়েক – 

 ভি স্বভাব – পাণ্ডব পয়রবাদরর মদধ্য সবথো পয়রলয়িত য়বদ ষ ববয় ষ্টয 

হদি – য়বপে দ্র্দক উদ্ধার লাদভর জনযও অনয দ্কান জীব অর্বা দ্েবতার 

মুখাদপিী হন না ।  

 ভগবাদনর স্বভাব – য়তয়ন ভদির য়নভথ রতার প্রয়তোন দ্েন ।  

১৮-৪৪ - কুন্তীদেবীর প্রার্থনা   
 

১৮-২০ - ভগবাদনর ে থন 

 

 ১.৮.১৮ – সকদলর অন্তদর ও বায়হদর অবয়িত হদিও আয়ে 

পুরুষ ও জড়াতীত ভগবান সকদলর অলিয –  
শ্রীমতী কুন্তীদেবী বলদলন, দ্হ কৃষ্ণ, আয়ম দ্তামাদক আমার সশ্রদ্ধ প্রণয়ত 

য়নদবেন কয়র । কারণ তুয়ম আয়ে পুরুষ এবং জড়া প্রকৃয়তর সমস্ত গুদণর    

অতীত । তুয়ম সকদলর অন্তদর ও বায়হদর অবয়িত, তর্ায়প দ্তামাদক দ্কউ 

দ্েখদত পাি না ।    

                                                           
4 ব্রহ্মদণা য়হ প্রয়তিাহং ... গীতা ১৪.২৭ ।   

 শ্রীল প্রভুপাে প্রেত্ত  ীষথক – “ভগবান শ্রীকৃদষ্ণর উদেদ য 

কুন্তীদেবীর প্রার্থনা” 

তাৎপদযথর য়বদ ষ য়েক – 

 নমদসয – শ্রীময়ত কুন্তীদেবী ভালভাদবই জানদতন দ্য যয়েও শ্রীকৃষ্ণ তাাঁ র 
ভ্রাতুষু্পত্ররূদপ লীলায়বলাস করদিন, তর্ায়প য়তয়ন হদিন পরদমশ্বর  

ভগবান ।  

 পুরুষম  ত্বােযম – এই প্রকার জ্ঞাদনর আদলাদক উদ্ভায়সত রমণী কখদনা 

তাাঁ র ভ্রাতুষু্পত্রদক প্রণাম কদর ভুল করদত পাদরন না । তাই, য়তয়ন তাাঁ দক 

প্রকৃয়তর অতীত আয়ে পুরুষ বদল সদম্বাধ্ন কদরদিন । জীব যয়েও প্রকৃয়তর 

অতীত য়কন্তু তারা আয়ে পুরুষ বা অচুযত নি । 

 ভগবান প্রকৃয়তর বন্ধদন আবদ্ধ হদি পয়তত হদত পাদর, য়কন্তু 

ভগবান কখনই দ্তমন নন । তাই তাাঁ দক জীদবর মদধ্য প্রধ্ান বদল 

বণথনা করা হদিদি । (য়নদতযায়নতযানাং দ্চতনশ্চদতনানাম )    

 ইশ্বরং প্রকৃদতঃ পরম  – জীব অর্বা চে, সূযথ আয়ে দ্েবতারাও য়কিু 

পয়রমাদণ ঈশ্বর, য়কন্তু তাাঁ দের দ্কউই পরদমশ্বর বা পরম য়নিন্তা নন । য়তয়ন 

হদিন পরদমশ্বর বা পরমাত্মা ।  

 অলিযং সবথ ভূতানাং অন্তবথয়হরবয়িয়তম  – য়তয়ন অন্তদর ও বাইদর উভি 

দ্িদত্রই য়বরাজমান, য়কন্তু তর্ায়প য়তয়ন অদৃ য ।    

 য়তয়ন সবথবযাি না একিাদন য়িত, দ্স কর্া দ্ভদব কুন্তীদেবী য়নদজও 

য়বস্মদি হতবাক হদিয়িদলন । প্রকৃত পদি য়তয়ন উভিই, য়কন্তু যারা 

তাাঁ র  রণাগত নি তাাঁ দের কাদি য়নদজদক প্রকা  না করার অয়ধ্কার 

য়তয়ন বজাি রাদখন । তাাঁ দক আিােনকারী এই যবয়নকাদক 

মািা য়ি বদল ।  

[সূত্রঃ মািা য়ি য়বদরাহী আত্মাদের সীয়মত দৃয়ষ্ট য়িদক য়নিন্ত্রণ 

কদর । তা য়নম্নয়লয়খত দ্লাদক য়বদলষনকরা হদিদি ।]   

 ১.৮.১৯ – অজ্ঞ বযয়িরা অয়ভদনতার সাদজ সয়িত য় ল্পীর 

নযাি ভগবৎ-ে থদনও অিম –    
তুয়ম ইয়েিজ জ্ঞাদনর অতীত, তুয়ম মািারূপা যবয়নকার দ্বারা আিায়েত, 

অবযি ও অচুযত । মূঢ়রষ্টা দ্যমন অয়ভদনতার সাদজ সয়িত য় ল্পীদক দ্েদখ 

সাধ্ারণত য়চনদত পাদর না, দ্তমনই অজ্ঞ বযয়িরা দ্তামাদক দ্েখদত পাি না ।   

তাৎপদযথর য়বদ ষ য়েক – 

 মূখথ মানুষ হদি তারা যারা ভগবাদনর প্রভুদত্বর অস্বীকার কদর ।  

 তাাঁ র দুটি কারণ –  

 তাদের জ্ঞাদনর অভাব,  

 তাদের পূবথকৃত ও বতথ মান কদমথর ফলস্বরূপ অেময দ্জে । 

 আদরকটি অসুয়বধ্া –  

 তারা তাদের ভ্রান্ত ইয়েদির উপর অয়ধ্ক য়নভথ র ীল । তাই 

তারা কখদনা অদধ্ািজ ভগবানদক (য়যয়ন ইয়েদির 

অয়ভজ্ঞতালব্ধ জ্ঞাদনর অতীত) জানদত পাদর না ।  

 আমরা সবয়কিু দ্েখার োয়ব কয়র, য়কন্তু আমাদের ে থন য়কিু জাগয়তক 

অবিার উপর য়নভথ র ীল, যা আমাদের য়নিন্ত্রদণর অতীত ।  

 তাই অল্পবুয়দ্ধসম্পন্ন বযয়িদের জনয এই ময়ন্দর, মসয়জে, য়গজথ ার অব য 

প্রদিাজন, যাদত তারা ভগবানদক জানদত পাদর এবং এই সমস্ত পয়বত্র 

িাদন তত্ত্বজ্ঞ বযয়িদের কাি দ্র্দক শ্রবণ করদত পাদর । তাদের জনয 

পারমায়র্থক জীবদনর শুরুদত এটি অতযন্ত আব যক ।     
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 ১.৮.২০ – ভগবাদনর আয়বভথ াদবর উদে য –  
পরমাদর্থর পদর্ উন্নত পরমহংসদের, মুয়নদের এবং জড় ও দ্চতদনর পার্থকয 

য়নরূপণ করার মাধ্যদম যাাঁ দের অন্তর য়নমথল হদিদি, তাাঁ দের অন্তদর অপ্রাকৃত 

ভয়িদযাগ-য়বজ্ঞান য়বকয় ত করার জনয তুয়ম স্বিং অবতরণ কর । তাহদল 

আমার মদতা স্ত্রীদলাদকরা য়কভাদব দ্তামাদক সমযকরূদপ জানদত পারদব ।   

তাৎপদযথর য়বদ ষ য়েক – 

 ভগবানদক জানার বযর্থ উপাি – 5 

 মহান য়বেযা 

 সবথদশ্রি ময়স্তদের দ্বারা ো থয়নক য়চন্তা  

 ভগবানদক জানার একমাত্র উপাি – 

 ভগবাদনর কৃপা  

 স্ত্রীদলাদকরা সরল ও ঐকায়ন্তক য়চত্তপরািণা ।  

 ভগবাদনর প্রয়ত এই সরল য়বশ্বাস য়নিারয়হত দ্লাক দ্েখাদনা ধ্মথপরািণতা 

দ্র্দক অদনক দ্বয়  কাযথকরী ।   

 

২১ -২৫ - আয়ম ভাগযবতী 

 ১.৮.২১ – শ্রীকৃষ্ণ প্রণাম –  
বসুদেবতনি, দ্েবকীনন্দন, দ্গাপরাজ নদন্দর পুত্র এবং গাভী ও ইয়েিসমূদহর 

আনন্দোতা পরদমশ্বর শ্রীকৃষ্ণদক আয়ম বার বার আমার সশ্রদ্ধ প্রণয়ত য়নদবেন 

কয়র ।  

তাৎপদযথর য়বদ ষ য়েক – 

 ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অবতাদর অয়ধ্ক সহজলভয । য়তয়ন শ্রীরামচদের দ্র্দকও 

অয়ধ্ক কৃপালু । 

 ব্রজলীলার দ্শ্রিত্ব – শ্রীকৃদষ্ণর মরু্রা ও দ্বারকা লীলার দ্র্দক ব্রজভূয়মদত 

বালযলীলা অয়ধ্ক আকষথণীি  । তা ব্রহ্মসংয়হতাি বয়ণথত য়চন্তাময়ণধ্াম স্বরূপ 

মূল কৃষ্ণদলাদক আনুয়িত তাাঁ র য়নতযলীলার প্রয়তরূপ । 6    

 ব্রহ্মণয-সংসৃ্কয়ত এবং দ্গা-রিার – দ্গায়বন্দরূদপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণ ও 

গাভীদের প্রয়ত অয়ধ্ক অনুরি । এর মাধ্যদম এটিই সূয়চত হি দ্য মানুদষর 

সমৃয়দ্ধ এই দুটি য়বষদির উপর অর্থাৎ ব্রহ্মণয-সংসৃ্কয়ত এবং দ্গা-রিার 

য়নভথ র কদর । 

 ১.৮.২২ – ভগবাদনর পদ্মসদৃ  দ্েহ-দসৌিব –   
দ্হ পরদমশ্বর, দ্তামার উের-দকদের নায়ভদে  পদ্মসদৃ  আবদতথ  য়চয়হ্নত, 

গলদেদ  পদদ্মর মালা য়নিত দ্ ায়ভত, দ্তামার দৃয়ষ্টপাত পদদ্মর মদতা য়েগ্ধ 

এবং পােদ্বি পদ্ম য়চহ্নায়িত, দ্তামাদক আমার সশ্রদ্ধ প্রণয়ত য়নদবেন কয়র । 

তাৎপদযথর য়বদ ষ য়েক – 

 পরদমশ্বর ভগবাদনর  রীদর কতগুয়ল য়বদ ষ য়চহ্ন রদিদি যা তাাঁ র য়েবয 

দ্েহ দ্র্দক সাধ্ারণ মানুদষর দ্েদহর পার্থকয য়নণথি কদর ।  

 স্ত্রী,  ূর, য়দ্বজবনু্ধ বা উচ্চবদণথর অদযাগয বং ধ্র, এরা বুয়দ্ধর দ্বারা 

ভগবাদনর য়চন্মি নাম, য , লিণ, রূপ ইতযায়ে য়বষদি অবগত হওিার 

অদযাগয । য়কন্তু তারা ভগবাদনর অচথ া য়বগ্রদহর ে থন করদত পাদরন । আর 

দ্সজনযই ভগবান অবতীণথ হন ।  

 যারা  ূর বা স্ত্রী বা তার দ্র্দকও য়নম্নস্তদর, তাদের এমন ভান করা উয়চত 

নি দ্য তারা ময়ন্দদর ভগবাদনর পূজা করার স্তর অয়তক্রম কদরদিন ।   

                                                           
5 নািমাত্মা প্রবচদনন লভয  ন দ্মধ্িা ন বহুনা শ্রুদতন ...কঠ উপয়নষে 

১.২.২৩ 
6 য়চন্তাময়ণ প্রকরসদ্মসু কল্পবৃি ... ব্রহ্মসংয়হতা ৫.২৯ 

 পিজনায়ভ – গদভথ াে ািীরূদপ ভগবাদনর প্রদতকটি ব্রহ্মাদণ্ড প্রদব   

তাাঁ র অপ্রাকৃত নায়ভ দ্র্দক পদ্ম উয়ত্থত হি  দ্সই পদদ্ম ব্রহ্মার জন্ম  

হি । 

 পিজ্মায়লদন – ভগবান প্রকৃয়তর য়বয়ভন্ন উপাোন যর্া মন, কাঠ, মাটি, 

ধ্াতু, রত্ন, রঙ, বালুকাপৃদষ্ট অয়িত য়চত্র ইতযায়ের দ্বারা প্রকায় ত অচথ া 

য়বগ্রদহর রূপ পয়রগ্রহ কদরন । এই সমস্ত রূপ সবথো পদ্মফুদলর মালাি 

ভূয়ষত র্াদক ।   

 ভগবাদনর ে থদনর প্রণালী – শ্রীপােপদ্ম  জানুদে   কটিদে   

বিদে   মুখমণ্ডল ।  

 ১.৮.২৩ – ভগবান কতৃথ ক ভিরিা –  
দ্হ হৃষীদক , সকল ইয়েদির অয়ধ্পয়ত ও সদবথশ্বদরশ্বর, দ্তামার জননী 

দ্েবকীদক ঈষথাপরািণ কংস েী থকাল যাবৎ কারারুদ্ধ কদর রাখাদত য়তয়ন 

দ্ াদক অয়ভভূত হদল তুয়ম তাাঁ দক কারামুি কদরয়িদল, দ্তমনই তুয়ম আমাদক 

এবং আমার পুত্রদের বাদর বাদর য়বপেরায়  দ্র্দক মুি কদরি ।   

তাৎপদযথর য়বদ ষ য়েক – 

 কৃষ্ণ দ্েবকীর পুত্রদের রিা কদরনয়ন (তাাঁ র পয়ত বসুদেব জীয়বত য়িদলন) 

 কৃষ্ণ কুন্তীর পুত্রদের রিা কদরয়িদলন (তাাঁ র পয়ত পাণু্ড জীয়বত য়িদলন না)  

 য়সদ্ধান্ত – যারা অয়ধ্ক য়বপেগ্রি কৃষ্ণ তাদের অয়ধ্ক অনুগ্রহ কদরন । 

কখদনা কখদনা য়তয়ন শুদ্ধ ভিদের এরকম য়বপদে দ্ফদল দ্েন যাতা 

তাাঁ রা ভগবাদনর প্রয়ত আরও অয়ধ্ক অনুরি হন । ভি ভগবাদনর প্রয়ত 

যত অয়ধ্ক অনুরি হন, তাাঁ র সাফলযও তত দ্বয়  ।      

 ১.৮.২৪ – পাণ্ডবদের য়বপদের তায়লকা – 
দ্হ কৃষ্ণ, পরদমশ্বর শ্রীহয়র ! য়বষ, মহা অয়ি, নরখােক রািস, পাপচক্রান্তমি 

সভা, বনবাদসর দুঃখ-কষ্ট দ্র্দক, এবং যুদদ্ধ বহু মহারর্ীর প্রাণ াতী অস্ত্রসমূহ 

দ্র্দক তুয়ম আমাদের পয়রত্রাণ কদরি । আর এখন অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্র দ্র্দক তুয়ম 

আমাদের রিা করদল ।   

 ১.৮.২৫ – ভগবৎ-স্মরণাদর্থ ভি কতৃথ ক পুনঃ পুনঃ য়বপে 

প্রার্থনা –  
দ্হ, জগেীশ্বর, আয়ম কামনা কয়র দ্যন দ্সই সমস্ত সিট বাদর বাদর উপয়িত 

হি, যাদত বাদর বাদর আমরা দ্তামাদক ে থন করদত পায়র । কারণ দ্তামাদক 

ে থন করদলই আমাদের আর জন্ম-মৃতুযর চদক্র আবয়তথ ত হদত হদব না বা এই 

সংসার চক্র ে থন করদত হদব না ।  

 শ্রীল প্রভুপাে প্রেত্ত  ীষথক – “দ্কন ভগবদ্ভিগণ 

দুঃখদুেথ  াদক স্বাগত জানান” 

তাৎপদযথর য়বদ ষ য়েক – 

 য়বপে  ভগবাদনর পােপদদ্মর  রণ  মুয়ি লাভ । 

 অতএব, ভিরা তর্াকয়র্ত য়বপেদক স্বাগত জানান । 

 ভাগবতঃ ১০.১৪.৫৮ -  সমায়শ্রতা দ্য পেপেব প্লবং মহৎ পেম পূণয যদ া 

মুরাদরঃ ......7  

 গীতাি ভগবান এই জড়জগতদক চরম দুঃখ-দুেথ  াপূণথ িান বদল বণথনা 

কদরদিন । 8 

 য়চন্মি আত্মা সবরকম দুঃখ-দুেথ  ার অতীত, তাই তর্াকয়র্ত দুঃখ-

দুেথ  াদকও বলা হি য়মর্যা । তা একটি স্বদের মত ।  

7 শ্রীল প্রভুপাে এই দ্লাদকর অনুবাে উদৃ্ধত কদরদিন ।  
8 গীতা ৮.১৫ মামুদপতয পুনজথ ন্ম দুঃখালিং অ াশ্বতম  ...  
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 দৃষ্টান্ত – স্বদে বাদ র দ্বারা আক্রমণ ।   

 নবয়বধ্া ভিযাদঙ্গর দ্য দ্কান একটি অদঙ্গর সাদর্ যুি হওিা ভগবদ্ধাদম 

য়ফদর যাওিার পদর্ সবথোই এক অগ্রগামী পেদিপ ।  

 

২৬-২৮ - ভগবানদক জানার দ্যাগযতা 

সূত্রঃ আর এই জগদত সম্পেই য়বপে । 

 ১.৮.২৬ – ভগবৎ-প্রায়ির দ্যাগযতা (অয়কঞ্চনত্ব) ও অন্তরাি-

চতুঃষ্টি (জন্ম, ঐশ্বযথ, শ্রুত, শ্রী) –   
দ্হ পরদমশ্বর, যারা জড় আসয়ি ূনয হদিদি, তুয়ম সহদজই তাদের দ্গাচরীভূত 

হও । আর দ্য বযয়ি জড়জাগয়তক প্রগয়তপন্থী এবং সম্ভ্রান্ত কুদলাদু্ভত হদি 

য়বপুল ঐশ্বযথ, উচ্চ য় িা, বেয়হক দ্সৌন্দযথ য়নদি আপন উন্নয়ত লাদভ সদচষ্ট, দ্স 

ঐকায়ন্তক ভাব  সহকাদর দ্তামার কাদি আসদত পাদর না ।   

তাৎপদযথর য়বদ ষ য়েক – 

 পায়র্থব অিািী ধ্ন লাদভ মানুষ গবথস্ফীত হদি মত্ত হি । তাই তারা 

ঐকায়ন্তকভাদব ‘দ্হ দ্গায়বন্দ’, ‘দ্হ কৃষ্ণ’ বদল তাাঁ র পয়বত্র নাম উচ্চারণ 

করদত অসমর্থ হদি ওদঠ । 9 

 ভগবাদনর য়েবয নাদমর  য়ি – একবার নাম উচ্চারণ করদল এত পাপ দূর 

হি দ্য পাপী তত পাপ করদতই পাদর না । এটি দ্মাদটই অতুযয়ি নি । 

 কীতথ দনর য়বদ ষ দ্যাগযতা – অন্তদরর ভাব বা অনুভূয়তর মাত্রার উপর তা 

য়নভথ র ীল ।  

 একজন অসহাি বযয়ি যতখায়ন গভীর অনুভূয়ত সহকাদর নাম গ্রহণ 

করদত পাদর, জড় ঐশ্বদযথর প্রভাদব পয়রতৃি বযয়ি ততটা 

ঐকায়ন্তকতা সহকাদর দ্সই নাম গ্রহণ করদত পাদর না ।   

 অহিাদর মত্ত বযয়ি কখদনা কখদনা ভগবাদনর নাম উচ্চারণ করদত পাদর 

য়কন্তু তা উৎকষথতা সহকাদর করদত পাদর না । 

 ১.৮.২৭ – অয়কঞ্চন ভি ও অনযানযদের সাদর্ ভগবাদনর 

য়বয়নমি –  
জড় য়বষদি যারা সমূ্পণথভাদব য়নঃস্ব, তুয়ম দ্সই অয়কঞ্চনগদণর সম্পে । তুয়ম 

প্রকৃয়তর গুদণর য়ক্রিা-প্রয়তয়ক্রিার অতীত । তুয়ম সমূ্পণথরূদপ আত্মতৃি, এবং 

তাই তুয়ম সবথপ্রকার কামনা-বাসনা রয়হত হদি প্র ান্ত এবং মুয়ি োদন সমর্থ । 

আয়ম দ্তামাদক আমার সশ্রদ্ধ প্রণয়ত য়নদবেন কয়র ।  

তাৎপদযথর য়বদ ষ য়েক – 

 জীব অয়ধ্ক মূলযবান য়কিু প্রায়ির আ াি য়নকৃষ্ট বস্তু তযাগ কদর ।  

 য়বেযার্ী য় িালাদভর আ াি য় শুসুলভ চপলতা তযাগ কদর । 

 ভৃতয ভাল চাকরীর আ াি তাাঁ র চাকরী তযাগ কদর ।  

 দ্তমনই একজন ভি আধ্যায়ত্মক মূলযািদনর য়ভয়ত্তদত প্রকৃত 

লাদভর জনযই এই জড় জগত তযাগ কদরন ।  

▪ উোহরণ – শ্রীল রূপ-সনাতন, র ুনার্ োস দ্গাস্বামী 

 ভদিরা সাধ্ারণত অয়কঞ্চন, য়কন্তু ভগবাদনর শ্রীপােপদদ্ম তাাঁ দের এক 

অতযন্ত গুি দ্কাষাগার আদি । 10 

 সনাতন দ্গাস্বামীর পর ময়ণর কায়হনী ।   

 যতিণ পযথন্ত প্রদতযক বস্তুদক ভগবাদনর সাদর্ সম্পয়কথ ত না দ্েখা যাি, 

ততিণ পযথন্ত য়চন্মি এবং জদড়র মদধ্য পার্থকয ে থন করা উয়চত ।  

                                                           
9 শ্রীনার্ নারািণ বাসুদেব 

শ্রীকৃষ্ণ ভিয়প্রি চক্রপাদণ... 

বিুমসমদরদর্া’য়প ন বয়ি কয়শ্চৎ 

 অনর্থ – জড় দৃয়ষ্টভয়ঙ্গ অর্বা জড় সভযতার উন্নয়ত পারমায়র্থক প্রগয়তর 

পদর্ মস্ত বড় প্রয়তবন্ধক । এদক বলা হি অনর্থ, অর্থাৎ দ্য বস্তুর দ্কান 

প্রদিাজন দ্নই ।   

 কুয়ড় টাকা মূদলযর য়লপ য়িক 

 চদে যাওিার প্রদচষ্টা 

 য়নবৃত্তগুণবৃত্তদি – জড়া প্রকৃয়তর উপর আয়ধ্পতয করার লালসাই 

ভবদরাদগর কারণ । এই লালসার উেি হি প্রকৃয়তর য়তনটি গুদণর 

পারস্পয়রক য়ক্রিাি ফদল । য়কন্তু ভগবান অর্বা তাাঁ র ভি কখদনা এই 

প্রকার দ্ভাদগর প্রয়ত আসি হন না । তাই ভগবান ও তাাঁ র ভিদেরদক 

বদল হি য়নবৃত্ত-গুণ-বৃয়ত্ত । 

 ভগবানই প্রকৃত আত্মারাম ।  

  ১.৮.২৮ –জীদবর মদধ্য পরস্পর কলদহর কারণ জীব য়নদজই, 

সম গুণ সম্পন্ন ভগবান নন –  
দ্হ পরদমশ্বর, আয়ম মদন কয়র দ্য তুয়ম য়নতযকালস্বরূপ, পরম য়নিন্তা, আয়ে এবং 

অন্তহীন এবং সবথবযাি । তুয়ম সমভাদব সকদলর প্রয়ত দ্তামার করুণা য়বতরণ 

কর । পরস্পদরর সদঙ্গ সামায়জক দ্যাগাদযাদগর ফদল জীদবর মদধ্য কলহ হি ।   

তাৎপদযথর য়বদ ষ য়েক – 

 ভগবাদনর পরমাত্মা প্রকাদ র আদরকটি নাম কাল ।  

 জীদবর দুঃখ দ্ভাদগর কারণ – স্বাতদন্ত্রযর অপবযবহার ।  

 ভগবাদনর ভিরা কখদনা এই স্বাতদন্ত্রযর অপবযবহার কদরন না । তাই 

তাাঁ রাই ভগবাদনর সুসন্তান ।  

 বদ্ধ জীদবর সুখ-দুঃখ কাদলর দ্বারা পূবথ য়নধ্থায়রত । তাই দ্কউই ভগবাদনর 

 ত্রু বা বনু্ধ নি ।  

 ভগবাদনর তত্ত্বাবধ্াদন সকদলই তাাঁ র য়নদজর ভাগয য়নদজ রচনা কদর ।    
 

২৯-৩১ - ভগবাদনর স্বরূপ অয়চন্তয / য়বভ্রায়ন্তকর 

 ১.৮.২৯ – য়নরদপি ভগবাদনর য়বভ্রায়ন্তকর লীলা –  
দ্হ পরদমশ্বর, দ্তামার অপ্রাকৃত লীলা দ্কউই বুঝদত পাদর না, যা 

আপাতদৃয়ষ্টদত সাধ্ারণ মানুদষর কাযথকলাদপর মদতা বদল মদন হি এবং তাই 

তা য়বভ্রায়ন্তজনক । দ্কউই দ্তামার য়বদ ষ কৃপার অর্বা য়বদদ্বদষর পাত্র নি । 

মানুষ দ্কবল অজ্ঞাতব ত মদন কদর দ্য তুয়ম পিপায়তত্বপূণথ । 

 শ্রীল প্রভুপাে প্রেত্ত  ীষথক – “দ্লাদক মদন কদর ভগবান 

পিপাতদুষ্ট” 

তাৎপদযথর য়বদ ষ য়েক – 

 ভগবান কাদরা প্রয়ত পিপায়তত্ব কদরন না । 

 দৃষ্টান্ত – সূযথ কাদরা প্রয়ত পিপায়তত্ব কদরন না । য়কন্তু সূদযথর আদলার 

সদ্বযবহার কদর কখদনা কখদনা পার্র মূলযবান হদি ওদঠ, আবার দ্কান 

অন্ধ বযয়ি দ্সই আদলা সদত্ত্বও সূযথদক দ্েখদত পাি না । 

 য়মশ্রভি – আতথ , অর্থার্ী, জ্ঞানী এবং য়জজ্ঞাসু সাময়িকভাদব 

ভগবাদনর সাদর্ সম্পকথ  িাপন কদরন । তারা আংয় ক কৃপা প্রাি ।    

 শুদ্ধভি – পূণথরূদপ সবথো ভগবাদনর দ্সবাি যুি । তারা পূণথ কৃপা 

প্রাি । 

 ভগবাদনর কৃপা পিপাতহীনভাদব পিপাতপূণথ । 

অদহা জনানাং বযসনায়িমুখযম  ।। (মুকুন্দ-মালা-দস্তাত্রং ২৮-২৯)  
10 বচঃচঃ আয়ে ১৩.১২৪ পিাদরর শ্রীল ভয়িয়সদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর কৃত 

অনুভাষয রষ্টবয ।  
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 ১.৮.৩০ – ভগবাদন য়বদরাধ্াত্মক ববয় ষ্টযাবলী –  
দ্হ য়বশ্বাত্মা, তুয়ম প্রাকৃত কমথরয়হত হওিা সদত্ত্বও কমথ কর, তুয়ম প্রাকৃত 

জন্মরয়হত এবং সকদলর পরমাত্মা হওিা সদত্ত্বও জন্মগ্রহণ কর । তুয়ম পশু, 

মানুষ, ঋয়ষ এবং জলচর কুদল অবতরণ কর । স্পষ্টতই এ সমস্ত অতযন্ত 

য়বদমায়হতকর । 

তাৎপদযথর য়বদ ষ য়েক – 

 ভগবাদনর লীলা দ্কবল য়বদমায়হতকরই নি, তা আপাতদৃয়ষ্টদত 

য়বরুদ্ধভাবসময়িতও ।11,12 

 ১.৮.৩১ – স্বিং ভদিরও ভিস্বরূপ ভগবাদনর ভীয়ত –  
দ্হ কৃষ্ণ, েয়ধ্ভাণ্ড ভঙ্গ করার অপরাদধ্ যদ াো যখন দ্তামাদক বন্ধন করার 

জনয রিু গ্রহণ কদরয়িদলন, তখন দ্তামার নিন অশ্রুর দ্বারা প্লায়বত হদিয়িল 

এবং তা দ্তামার নিদনর অঞ্জন য়বদধ্ৌত কদরয়িল । স্বিং ভদিরও ভিস্বরূপ 

তুয়ম তখন ভদি ভীত হদিয়িদল । দ্তামার দ্সই অবিা আমার কাদি এখনও 

য়বদমায়হতকর ।   

তাৎপদযথর য়বদ ষ য়েক – 

 এখাদন ভগবাদনর লীলাজয়নত দ্মাদহর একটি বযাখযা দ্েওিা হদিদি । 

এখাদন ভগবাদনর পরম হওিা সদত্ত্বও তাাঁ র শুদ্ধভদির কাদি দ্খলার 

সামগ্রী হওিার একটি য়বদ ষ দৃষ্টান্ত দ্েওিা হদিদি ।13    
 

 ১.৮.৩২ – পুণযবান রাজাদের কীয়তথ  বধ্থনাদর্থ ও য়প্রিভি যদুর 

আনন্দ য়বধ্ানাদর্থ –  
দ্কউ দ্কউ বদলন পুণযবান রাজাদের ময়হমায়িত করার জনয অজ জন্মগ্রহণ 

কদরদি, এবং দ্কউ দ্কউ বদলন দ্তামার অনযতম য়প্রিভি যদুর আনন্দ 

য়বধ্াদনর জনয তুয়ম জন্মরয়হত হওিা সদত্ত্বও যদু বংদ  জন্মগ্রহণ কদরি । মলি 

পবথদতর য  বৃয়দ্ধর জনয দ্যমন দ্সখাদন চন্দন বৃদির জন্ম হি, দ্তমনই তুয়ম 

মহারাজ যদুর বংদ  জন্মগ্রহণ কদরি ।   

তাৎপদযথর য়বদ ষ য়েক – 

 দ্যদহতু জগদত ভগবাদনর আয়বভথ াব য়বদমায়হতকর, তাই এ সম্বদন্ধ 

য়বয়ভন্ন মতবাে রদিদি ।  

 সূযথ সবথো বতথ মান র্াকা সদত্ত্বও দ্যমন মানুদষর দৃয়ষ্টদত পূবথ য়েগদন্ত 

উয়েত হদি বদল মদন হি, দ্তময়ন ভগবানও জন্মরয়হত ।    

 ১.৮.৩৩ – বসুদেব-দেবকীর প্রার্থনাি ও অসুর সংহারাদর্থ 

ভগবৎ-আয়বভথ াব –   
অনয দ্কউ দ্কউ বদলন দ্য বসুদেব এবং দ্েবকী দ্তামার কাদি প্রার্থনা করাি 

তুয়ম তাাঁ দের পুত্ররূদপ জন্মগ্রহণ কদরি । য়নঃসদন্দদহ তুয়ম প্রাকৃত জন্মরয়হত, 

তর্ায়প তুয়ম তাাঁ দের মঙ্গল সাধ্দনর জনয এবং দ্েবয়বদদ্বষী অসুরদের সংহার 

করার জনয জন্মগ্রহণ কদরি ।  

                                                           
11 কমথানী অনীহসয ভদবা’ভবসযদত ... ভাগবত ৩.৪.১৬  
12 ভগবাদনর ‘য়বদরাধ্ভয়ঞ্জকা’ নামক একটি  য়ি আদি । 
13 বচঃচঃ আয়ে৪.২১-২২ – 

দ্মার পুত্র, দ্মার সখা, দ্মার প্রাণপয়ত । 

এইভাদব দ্যই দ্মাদর কদর শুদ্ধ-ভয়ি ।। 

 ১.৮.৩৪ – ব্রহ্মার প্রার্থনাি ভূভার হরণাদর্থ ভগবৎ-আয়বভথ াব –  
অদনযরা বদলন দ্য সমুদরর মদধ্য দ্নৌকার মদতা পৃয়র্বী অয়ত ভাদর ভারাক্রান্ত 

হদি োরুণভাদব পীয়ড়ত হদল দ্তামার পুত্র ব্রহ্মা দ্তামার কাদি প্রার্থনা জানাি, 

আর তাই তুয়ম দ্সই ভার হরণ করার জনয অবতীণথ হদিি । 

তাৎপদযথর য়বদ ষ য়েক – 

 য়বষু্ণ  পদ্মনাভ 

 ব্রহ্মা  আত্মভূ (য়তয়ন সরাসয়র তাাঁ র য়পতার দ্র্দক মাতা লক্ষ্মীদেবীর 

সংস্প থ বযতীতই জন্মগ্রহণ কদরয়িদলন ।)  

 ভগবাদনর য়চন্মি অদঙ্গর প্রয়তটি প্রতযঙ্গ অনয প্রতযদঙ্গর কাযথ করদত   

সিম ।    

 ১.৮.৩৫ – বদ্ধজীদবর উদ্ধাদরর জনয ভয়িদযাগ 

পুনঃপ্রবতথ নাদর্থ –  
আবার অনয আরও অদনদক বদলন দ্য অয়বেযাজয়নত কাম এবং কদমথর বন্ধদন 

আবদ্ধ জড়জাগয়তক দুঃখ-দুেথ  াগ্রস্ত বদ্ধজীদবরা যাদত ভয়িদযাদগর সুদযাগ 

য়নদি জড় জগদতর বন্ধন দ্র্দক মুি হদত পাদর, দ্সই উদেদ যই শ্রবণ, স্মরণ, 

অচথ ন আয়ে ভয়িদযাদগর পন্থাসমূহ পুনঃপ্রবতথ দনর জনয তুয়ম অবতরণ 

কদরয়িদল ।   

তাৎপদযথর য়বদ ষ য়েক – 

 ভগবানই ধ্মথ প্রবতথ ন কদরন । 14 

 প্রকৃত ধ্মথ – ভগবানদক পরদমশ্বর রূদপ স্বীকার কদর স্বতঃসূ্ফতথ  দ্প্রদম 

তাাঁ র দ্সবা করা ।  

 অয়বেযা – য়কন্তু দুভথ াগযব ত জীদবরা জড় ধ্ারণার প্রভাদব ইয়েদির োস 

হদি যাি । এই বাসনাদক বলা হি অয়বেযা ।  

 অয়বেযা  য়বকৃত দ্যৌন জীবন  জন্ম-মৃতুযর বন্ধন  য়ত্রতাপ দ্ে  । 

 অয়বেযার বন্ধন দ্র্দক মুয়ির উপাি – নবয়বধ্া ভয়ি ।  

 সারার্থ েয় থনী -  এই দ্লাদক কুন্তীদেবী তাাঁ র য়নজ মত বলদিন । 

 ১.৮.৩৬ – জন্মমৃতুযর প্রবাহ য়নবৃত্ত-কারী ভগবৎ-পােপদ্ম 

ে থদনর দ্যাগযতা – 15 

দ্হ শ্রীকৃষ্ণ, যাাঁ রা দ্তামার অপ্রাকৃত চয়রত-কর্া য়নরন্তর শ্রবণ কদরন, কীতথ ন 

কদরন, স্মরণ কদরন, এবং অয়বরাম উচ্চারণ কদরন, অর্বা অদনয তা করদল 

আনয়ন্দত হন, তাাঁ রা অব যই দ্তামার শ্রীপােপদ্ম অয়চদরই ে থন করদত পাদরন, 

যা একমাত্র জন্ম-মৃতুযর প্রবাহদক য়নবৃত্ত করদত পাদর । 

 শ্রীল প্রভুপাে প্রেত্ত  ীষথক – “য়কভাদব জন্ম-মৃতুয য়নবৃত্ত 

করা যাি” 

তাৎপদযথর য়বদ ষ য়েক – 

 ভগবাদনর ে থন  বদ্ধদৃয়ষ্টর দ্বারা সিব নি ।  

 উপযুি দৃয়ষ্ট লাভ  ভগবদ্ভয়ির দ্বারা, যা শুরু হি উপযুি সূত্র 

দ্র্দক শ্রবণ করার মাধ্যদম ।  

 শ্রবদণর য়বয়ধ্ যখন যর্াযর্ এবং পূণথ হি তখন অনযানয পন্থাগুয়লও 

আপনা দ্র্দকই পূণথ হদি যাি ।  

আপনাদক বড় মাদন, আমাদর সম-হীন । 

দ্সই ভাদব হই আয়ম তাহার অধ্ীন ।। 

14 ধ্মথং তু সািাৎ ভগবৎ প্রণীতং ... ভাগবত ৬.৩.১৯  
15 সূত্র – দ্সই ভয়িদযাদগর পন্থা য়ক তা বলদিন ।   

 

৩২-৩৬ - ভগবাদনর অয়বভথ াব সম্বদন্ধ য়বয়ভন্ন মতবাে 
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 কখনই মদন করা উয়চত নি দ্য, পাণ্ডবদের সাদর্ ভগবাদনর আচরণ 

দ্গায়পকাদের সাদর্ ভগবাদনর আচরদণর দ্র্দক কম গুরুত্বপূণথ ।  
 

৩৭-৪৩ - আরও অয়ধ্ক সদঙ্গর জনয প্রার্থনা 

 ১.৮.৩৭ –  ত্রু-সংকুল পয়রয়িয়তদত পয়রতযাগ না করদত 

ভগবানদক অনুনি –  
দ্হ প্রভু, তুয়ম দ্তামার সমস্ত কতথ বয স্বিং সম্পােন কদরি । যয়েও আমরা 

সবথদতাভাদব দ্তামার কৃপার উপর য়নভথ র ীল এবং তুয়ম িাড়া আমাদের রিা 

করার আর দ্কউ দ্নই, এবং যখন সমস্ত রাজারা আমাদের প্রয়ত য়বদদ্বষ পরািণ, 

দ্সই অবিাি তুয়ম য়ক আজ আমাদের দ্িদড় চদল যাি?   

তাৎপদযথর য়বদ ষ য়েক – 

 অনার্ – যারা ভ্রান্তভাদব ভগবান দ্র্দক স্বতন্ত্র হওিার দ্চষ্টা কদর ।  

 সনার্ – যারা ভগবাদনর ইিার উপর সবথদতাভাদব য়নভথ র ীল ।16 

 সমূ্পণথ রূদপ স্বতন্ত্র হওিার বাসনাটি হদি ভবদরাদগর মূল কারণ ।   

 ১.৮.৩৮ – ভগবৎ-অে থদন অসহাি জীব –  
জীবাত্মার প্রিাণ  টদলই দ্যমন দ্কান দ্েদহর নাম ও য  দ্ ষ হদি যাি, 

দ্তমনই তুয়ম যয়ে আমাদের না দ্েখ তাহদল আমাদের সমস্ত য  ও কীয়তথ  

পাণ্ডব এবং যদুদের সদঙ্গ তৎিণাৎ দ্ ষ হদি যাদব ।  

 ১.৮.৩৯ – ভগবৎ-পােপদদ্মর য়চহ্নায়িত রাজয –  
দ্হ গোধ্র (শ্রীকৃষ্ণ), আমাদের রাজয এখন দ্তামার শ্রীপােপদদ্মর সুলিণযুি 

য়চহ্ন দ্বারা অয়িত হদি দ্ াভা পাদি; য়কন্তু তুয়ম চদল দ্গদল আর দ্তমন দ্ াভা 

পাদব না ।  

 ১.৮.৪০ – ভগবাদনর শুভ দৃয়ষ্টপাদতর ফল - সমৃদ্ধ জনপে –  
এই সমস্ত জনপে সবথদতাভাদব সমৃদ্ধ হদিদি, কারণ প্রভূত পয়রমাদণ  সয ও 

ঔষয়ধ্ উৎপন্ন হদি, বৃিসমূহ পয়রপক্ক ফদল পূণথ হদিদি, নেীগুয়ল প্রবায়হত 

হদি, য়গয়রসমূহ ধ্াতুদত পূণথ হদিদি এবং সমুর সম্পদে পূণথ হদিদি । আর এ 

সবই হদিদি দ্সগুয়লর উপর দ্তামার শুভ দৃয়ষ্টপাদতর ফদল ।  

 শ্রীল প্রভুপাে প্রেত্ত  ীষথক – “প্রাকৃয়তক সমৃয়দ্ধ বনাম 

য় ল্পসমৃয়দ্ধর নরক”  

 ১.৮.৪১ – স্বজন-দেহ য়িন্ন করার প্রার্থনা –     
দ্হ জগেীশ্বর, দ্হ সবথান্তযথামী, দ্হ য়বশ্বরূপ, েিা কদর তুয়ম আমার আত্মীি-স্বজন, 

পাণ্ডব এবং যােবদের প্রয়ত গভীর দ্েদহর বন্ধন য়িন্ন কদর োও ।  

তাৎপদযথর য়বদ ষ য়েক – 

 শুদ্ধভি তাাঁ র পয়রবাদরর সীয়মত দ্েদহর বন্ধন য়িন্ন কদর সমস্ত য়বসৃ্তত 

আত্মাদের জনয ভয়িদযাদগ তাাঁ র দ্সবার পয়রয়ধ্ য়বস্তার কদরন ।  

 আে থ দৃষ্টান্ত – ষড়দগাস্বামীগণ, যারা শ্রীচচতনয মহাপ্রভুর পোি অনুসরন 

কদরয়িদলন । 

 পায়রবায়রক দ্েদহর বন্ধন য়িন্ন করার অর্থ হদি কাযথকলাদপর পয়রয়ধ্ য়বস্তার 

করা । তা না কদর দ্কউই রাজা, ব্রাহ্মণ, জনদনতা অর্বা ভগবদ্ভি হবার 

দ্যাগযতা অজথ ন করদত পাদর না ।   

 ১.৮.৪২ – ভগবাদন য়নরন্তর আকৃষ্ট একয়নি ময়ত – 

দ্হ মধু্পয়ত, গঙ্গা দ্যমন অপ্রয়তহতভাদব সমুর অয়ভমুদখ প্রবায়হত হি, দ্তমনই 

আমার একয়নি ময়ত দ্যন য়নরন্তর দ্তামাদতই আকৃষ্ট হি । 

তাৎপদযথর য়বদ ষ য়েক – 
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 শুদ্ধভয়ির পূণথতা – তখনই লাভ হি যখন সমস্ত দ্চতনা ভগবাদনর 

দ্প্রমমিী দ্সবার প্রয়ত একাগ্রীভূত হি ।  

 একটি জীব দ্স যাই দ্হাক না দ্কন, অদনযর প্রয়ত তাাঁ র দ্েদহর অনুভূয়ত 

অব যই র্াকদব, দ্কননা দ্সটিই হদি জীবদনর লক্ষ্মণ । বাসনা, দ্ক্রাধ্, 

দ্লাভ, আকষথণ ইতযায়ে জীবদনর লিণগুয়লদক য়বনা  করা যাি না । 

দ্কবল তার উদে য পয়রবতথ ন করদত হি ।  

 ভগবদ্ভয়ি – যখন এই বাসনা ভগবাদনর দ্সবাি যুি করা হি তখন 

তাদক বলা হি ভগবদ্ভয়ি ।     

 ১.৮.৪৩ – শ্রীকৃষ্ণ স্তুয়তর সারমমথ –  
দ্হ শ্রীকৃষ্ণ, অজুথ দনর সখা, দ্হ বৃয়ষ্ণকুলদশ্রি, পৃয়র্বীদত উৎপাতকারী 

রাজনযবদগথর তুয়ম য়বনা কারী । তুয়ম অিি বীযথ, তুয়ম দ্গাদলাকায়ধ্পয়ত । গাভী, 

ব্রাহ্মণ এবং ভিদের দুঃখ দূর করার জনয তুয়ম অবতরণ কর । তুয়ম দ্যাদগশ্বর, 

জগদ গুরু, সবথ য়িমান ভগবান, এবং দ্তামাদক আয়ম বারবার সশ্রদ্ধ প্রণয়ত 

য়নদবেন কয়র ।     

 শ্রীল প্রভুপাে প্রেত্ত  ীষথক – “অসুরভাবাপন্ন রাজচনয়তক 

দ্গািীদের শ্রীকৃষ্ণ য়বনা  কদরন” 

 ১.৮.৪৪ –মৃদু হাদসযর দ্বারা ভগবাদনর মদনামুগ্ধকর প্রতুযত্তর – 
শ্রীসূত দ্গাস্বামী বলদলন, পরদমশ্বর ভগবান তাাঁ র ময়হমা কীতথ দনর উদেদ য 

সুয়নবথায়চত  ব্দমালার দ্বারা রয়চত কুন্তীদেবীর প্রার্থনা এইভাদব শ্রবণ কদর মৃদু 

হাসদলন । দ্সই হায়স তাাঁ র দ্যাগ য়ির মদতাই য়িল মদনামুগ্ধকর ।  

তাৎপদযথর য়বদ ষ য়েক – 

 এই জগদত যা য়কিু আকষথণীি বা মদনামুগ্ধকর, তা ভগবাদনর অয়ভবযয়ি 

বদল কয়র্ত হি ।  

 ভগবান উত্তমদলাক নাদম খযাত ।   

 মািা  ব্দটি দ্মাহ এবং কৃপা দুটি অদর্থই বযবহৃত হি । এখাদন তা কুন্তী 

দ্েবীর প্রয়ত ভগবাদনর কৃপা অদর্থ বযবহৃত হি ।   

৪৫-৫২ - সন্তি যুয়ধ্য়ষ্টদরর সাদর্ শ্রীকৃদষ্ণর আোন-প্রোন   
 

 ১.৮.৪৫ – মহারাজ যুয়ধ্য়ির কতৃথ ক দ্প্রমভরা অনুনদির দ্বারা 

গমদনােযত ভগবানদক য়নবারণ –  
শ্রীময়ত কুন্তীদেবীর প্রার্থনা এইভাদব গ্রহণ কদর পরদমশ্বর ভগবান পদর 

হয়স্তনাপুদরর প্রাসাদে প্রদব পূবথক অনযানয ময়হলাদের তাাঁ র য়বোদির কর্া 

জানাদলন । য়কন্তু য়তয়ন গমদনােযত হদল মহারাজ যুয়ধ্য়ির তাাঁ দক দ্প্রমভদর 

অনুনি কদর য়নবারণ করদলন । 

তাৎপদযথর য়বদ ষ য়েক – 

 দ্প্রমপূণথ দ্েহই য়িল মহারাজ যুয়ধ্য়ষ্টদরর  য়ি, যা ভগবান উদপিা 

করদত পাদরন য়ন । ভগবান এভাদবই য়জত হন, অনয দ্কান উপাদি নি ।   

 ১.৮.৪৬ – মহারাজ যুয়ধ্য়িদরর অ ায়ন্ত –  
বযাসদেব প্রমুখ মহয়ষথগণ এবং অদু্ভতকমথা স্বিং শ্রীকৃষ্ণ ইয়তহাস আয়ে 

 াস্ত্রসমূদহর প্রমাণ উদেখপূবথক উপদে  দ্েওিা সদত্ত্বও দ্ াকসন্তি মহারাজ 

যুয়ধ্য়ির  ায়ন্ত দ্পদলন না ।  

তাৎপদযথর য়বদ ষ য়েক – 

 অদু্ভতকমথা – ভগবান যুয়ধ্য়ষ্টদরর হৃেিয়িত পরমাত্মারূদপ আরও অদু্ভত 

কাযথ কদরয়িদলন । তা হদি য়তয়ন যুয়ধ্য়ষ্টরদক তাাঁ র য়নদজর বাদকযর দ্বারা 
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 ান্ত হদত দ্েন য়ন । কারণ য়তয়ন দ্চদিয়িদলন যুয়ধ্য়ষ্টর যাদত তাাঁ র মহান 

ভি মৃতুয পর্যাত্রী ভীষ্মদেদবর কাি দ্র্দক শ্রবণ কদরন ।  

 ১.৮.৪৭ – আত্মীি ও বনু্ধবদগথর মৃতুযদত দ্ াকায়ভভূত মহারাজ 

যুয়ধ্য়িদরর উয়ি –  
দ্হ মুয়নগণ, ধ্মথপুত্র মহারাজ যুয়ধ্য়ির তাাঁ র আত্মীি ও বনু্ধবদগথর মৃতুযদত সাধ্ারণ 

জাগয়তক মানুদষর মদতা দ্ াকায়ভভূত হদিয়িদলন, এবং এইভাদব দ্েহ ও 

দ্মাদহর ব ীভূত হদি য়তয়ন বলদত লাগদলন ।  

 ১.৮.৪৮ – মহারাজ যুয়ধ্য়িদরর আত্মদোষাদরাপ - বহু বহু 

অদিৌয়হণী দ্সনা বধ্ –   
মহারাজ যুয়ধ্য়ির বলদলন, হাি ! আয়ম অতযন্ত পায়পি ! আমার হৃেি গভীর 

অজ্ঞানতাি আিন্ন ! এই দ্েহ, যা অবদ দষ অনযদের ভিয, তারই জনয আয়ম 

বহু বহু অদিৌয়হণী দ্সনা বধ্ কদরয়ি ।  

তাৎপদযথর য়বদ ষ য়েক – 

  রীর প্রকৃতপদি অদনযর উপকাদরর জনয ।  

 যতিণ প্রাণ র্াদক  পদরাপকার । 

 মৃতুযর পর  কুকুর  ৃগাদলর ভিয ।  

 শ্রীল প্রভুপাে প্রেত্ত  ীষথক – “যুদদ্ধ য়নহত ৬৪,০০,০০,০০০ 

জদনর জনয মহারাজ যুয়ধ্য়িদরর দ্ াক” 

 ১.৮.৪৯ – মহারাজ যুয়ধ্য়িদরর আত্মদোষাদরাপ – স্বজন বধ্, 

অতএব নরক বাস আসন্ন – 
আয়ম বহু বালক, ব্রাহ্মণ, সুহৃে, সখা, য়পতৃবয, গুরুজন এবং ভ্রাতাদের বধ্ 

কদরয়ি । তাই এই সমস্ত পাদপর ফদল আমার জনয দ্য নরক বাস আসন্ন, লি 

লি বির জীয়বত র্াকদলও তা দ্র্দক আমার মুয়ি হদব না ।  

 ১.৮.৫০ – মহারাজ যুয়ধ্য়িদরর আত্মদোষাদরাপ –  াস্ত্র-

অনু াসন আমার দ্িদত্র প্রদযাজয নি – 
নযািসঙ্গত কারদণ প্রজাপালক রাজা  ত্রু বধ্ করদল দ্কান পাপ হি না । য়কন্তু 

 াদস্ত্রর এই সমস্ত অনু াসন আমার দ্িদত্র প্রদযাজয নি ।  

 ১.৮.৫১ –মহারাজ যুয়ধ্য়িদরর আত্মদোষাদরাপ–  ত্রুতা সৃয়ষ্ট – 
আয়ম স্ত্রীদলাকদের বহু পয়ত ও বান্ধবদক বধ্ কদরয়ি, এবং এইভাদব আয়ম এতই 

 ত্রুতার সৃয়ষ্ট কদরয়ি দ্য জড়জাগয়তক কলযাণ সাধ্দনর দ্বারা তা অপদনােন 

করা সিব নি ।  

তাৎপদযথর য়বদ ষ য়েক – 

 কমথ একই সদঙ্গ য়ক্রিা এবং তাাঁ র প্রয়তয়ক্রিার সৃয়ষ্ট কদর অনুিাতাদক কদমথর 

বন্ধদন আবদ্ধ কদর ।  

 গীতা ৯.২৭-২৮ এ এই কমথ দ্র্দক মুয়ির উপাি বলা হদিদি –  

 পরদমশ্বর ভগবাদনর উদেদ য কমথ করা ।  

 ১.৮.৫২ – নরহতযাজয়নত পাপ অপ্রয়তরুদ্ধ   
কেথ দমর দ্বারা দ্যমন কেথ মাি জল পয়রশ্রুত করা যাি না অর্বা সুরার দ্বারা 

দ্যমন সুরা-কলয়িত পাত্র পয়বত্র করা যাি না, দ্তমনই যদজ্ঞ পশুবধ্ কদর 

নরহতযাজয়নত পাপও দ্রাধ্ করা যাি না ।     

তাৎপদযথর য়বদ ষ য়েক – 

 কয়ল যুদগর যজ্ঞ – হয়রনাম সংকীতথ ন যজ্ঞ ।  

 য়কন্তু তা বদল পশুহতযা করা তা দ্র্দক মুি হবার জনয হয়রনাম যজ্ঞ করা 

উয়চত নি ।      
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