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১ম স্কন্ধ ৯ম অধ্যায় –  

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপবিবতষ্ণত ভীষ্মষ্ণেষ্ণবর প্রয়াণ 

 
 

(১-১১) - মৃতয যশয্যায় 

সমাগত প্রষ্ণতযকষ্ণক 

ভীষ্মষ্ণেব কতৃৃক 

দেশ-কাল-পাত্র 

অনযসাষ্ণর স্বাগত

জানাষ্ণনা  

(১-৪) - পাণ্ডবগণ, শ্রীকৃে এবং ঋবিগণ কতৃৃক ভীষ্ম দেষ্ণবর সাক্ষাৎ 

উষ্ণেষ্ণশয গমন    

(৫-৮) - মহাত্মাষ্ণের সমাগম  

(১২-১৭) -

ভীষ্মষ্ণেব কতৃৃক

পাণ্ডবগণষ্ণক 

স্বান্তনা এবং

উৎসাহ প্রোন

(১২-১৩) - তাাঁ ষ্ণের দুঃখ-কষ্ণের প্রবত সহমবমৃতা 

(১৪-১৫) - কাষ্ণলর অপবরবতৃনীয় প্রভাব 

(১৬-১৭) - ভগবাষ্ণনর অবববচন্তয পবরকল্পনা গ্রহণ এবং অনযসরণ কর 

(১৮-২৪) -

ভীষ্মষ্ণেব কতৃৃক 

শ্রীকৃেষ্ণক 

পরষ্ণমশ্বর ভগবান 

রূষ্ণপ বন্দনা  

(১৮-২০) কৃেই আবে নারায়ণ, দকবল মহাজনষ্ণের দ্বারাই জ্ঞাত হন  

(২১-২৩) - কৃষ্ণের গুণ, বতবন ভবিষ্ণয্াষ্ণগর দ্বারাই প্রকাবশত হন 

২৪ - বতবন আমার মৃতয যকাল পযৃ্ন্ত অষ্ণপক্ষা করুন 

(২৫-২৮) -

ভীষ্মষ্ণেব কতৃৃক 

য্য বধ্বের 

মহারাজষ্ণক 

উপষ্ণেশ 

বববভন্ন ঐবতহাবসক দৃোষ্ণন্তর দ্বারা ধ্মৃ এবং পযরুিারৃ্থ স্বনষ্ণন্ধ বযাখযা 

(২৯-৩১) -

ভীষ্মষ্ণেষ্ণবর দশি 

সময় 

শুভ সময় েশৃন কষ্ণর বতবন মনষ্ণক ববিয় হষ্ণত বনবৃত্ত কষ্ণর শ্রীকৃষ্ণে বনববে 

করষ্ণলন 

(৩২-৪৩) -

ভগবাষ্ণনর প্রবত

ভীষ্মষ্ণেষ্ণবর 

প্রারৃ্থনা 

আমার মন ভগবাষ্ণনর পারৃ্থসারবর্থ রূষ্ণপ বববনয্য ি দহাক 

(৪৪-৪৯) -

ভীষ্মষ্ণেষ্ণবর প্রয়াণ 

এবং তৎপরবতী

ঘটনাসমূহ 

৪৪-৪৬ দেবতাষ্ণের সম্মান প্রেশৃন  

৪৭ মহবিৃগণ কতৃৃক শ্রীকৃষ্ণের মবহমা কীতৃন এবং প্রতযাবতৃন  

(৪৮-৪৯) - ধৃ্তরাষ্ট্র ও গান্ধারীষ্ণক সান্ত্বনা প্রোন কষ্ণর মহারাজ য্য বধ্বেষ্ণরর 

রাজয শাসন 
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 অধ্যায় কর্থাসার – নবম অধ্যাষ্ণি ভীষ্মকতৃৃক য্যয়ধ্য়িষ্ণরর য়নকট সরৃ্ব্ম ৃ

য়নরূপণ, শ্রীকৃষ্ণের স্তুয়ত এবং তাাঁ হার মযয়ক্তর কর্া বয়ণতৃ হষ্ণিষ্ণে । (ষ্ণগৌড়ীি 

ভাষয)    

 এই নবম অধ্যাষ্ণি ভীষ্মষ্ণেব য়নজপ্রভয  শ্রীকৃেষ্ণক েশৃন করষ্ণলন । অনন্তর 

তাাঁ র আষ্ণেষ্ণশ মহারাজ য্যয়ধ্য়িষ্ণরর য়নকট য়বয়ভধ্ ধ্ষ্ণমৃর য়বষষ্ণি বলষ্ণলন । 

পষ্ণর বহু স্তব কষ্ণর ভয়ক্তর দ্বারা দসই শ্রীকৃেষ্ণকই প্রাপ্ত হষ্ণলন । (সারার্ ৃ

েয়শৃনী) 

 ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা অনযসাষ্ণর ভীষ্মষ্ণেব মহারাজ য্যয়ধ্য়ষ্ঠরষ্ণক ধ্ম ৃপালন 

সম্বষ্ণন্ধ উপষ্ণেশ দেষ্ণবন । এই মতৃষ্ণলাক দর্ষ্ণক তাাঁ র প্রিাষ্ণণর সমি 

ভীষ্মষ্ণেব পরষ্ণমশ্বর ভগবাষ্ণনর উষ্ণেষ্ণশয তাাঁ র অয়ন্তম প্রার্ৃনাও য়নষ্ণবেন 

করষ্ণবন এবং এইভাষ্ণব য়তয়ন জড় জগষ্ণতর সমস্ত বন্ধন দর্ষ্ণক মযক্ত হষ্ণি 

য্াষ্ণবন । (ভয়ক্তষ্ণবোন্ত তাৎপযৃ্ ১ম দলাক) 

(১-১১ )- মৃতয যশয্যায় সমাগত প্রষ্ণতযকষ্ণক ভীষ্মষ্ণেব 

কতৃৃক দেশ-কাল-পাত্র অনযসাষ্ণর স্বাগত জানাষ্ণনা 

 ১.৯.১ –শরশয্যায় শাবয়ত ভীষ্মষ্ণেষ্ণবর বনকট য্য বধ্বেষ্ণরর 

গমন- 

শ্রীসূত দগাস্বামী বলষ্ণলন, কুরুষ্ণেষ্ণত্রর রণাঙ্গষ্ণন বহু প্রজা হতযা করার জনয ভীত 

হষ্ণি য্যয়ধ্য়ষ্ঠর মহারাজ অতাঃপর ধ্মতৃত্ত্ব জানার জনয দসই য্যদ্ধষ্ণেষ্ণত্র গমন 

করষ্ণলন । দসোষ্ণন ভীষ্মষ্ণেব শরশয্যাি শায়িত হষ্ণি মৃতয যর প্রতীো     

করয়েষ্ণলন ।  

 শ্রীল প্রভয পাে প্রেত্ত শীিৃক – “দেহতযাষ্ণগ ভীষ্ণষ্মর 

প্রস্তুবত” 

তাৎপষ্ণযৃ্র ববষ্ণশি বেক – অধ্যাি কর্াসার দ্রিবয । 

 ১.৯.২ – ভ্রাতাষ্ণের য্য বধ্বেষ্ণরর অনযগমন –  

দসই সমষ্ণি তাাঁ র সমস্ত ভ্রাতারা স্বণৃালঙ্কাষ্ণর সয়িত উত্ম অশ্বষ্ণের চায়লত 

অতযন্ত সযন্দর সযন্দর রষ্ণর্ আষ্ণরাহণ কষ্ণর তাাঁ র অনযগমন করষ্ণলন । তাাঁ ষ্ণের সষ্ণঙ্গ 

বযাসষ্ণেব, পােবষ্ণের প্রধ্ান পযষ্ণরায়হত দধ্ৌষ্ণমযর মষ্ণতা ঋয়ষরা এবং অষ্ণনযরা 

য়েষ্ণলন ।   

 ১.৯.৩ – শ্রীকৃষ্ণেরও অনযগমন –  

দহ য়বপ্রয়ষৃ, পরষ্ণমশ্বর ভগবান শ্রীকৃেও অজযৃ ষ্ণনর সষ্ণঙ্গ একটি রষ্ণর্ চষ্ণড় তাাঁ ষ্ণের 

অনযগমন করষ্ণলন । এইভাষ্ণব য্যয়ধ্য়ষ্ঠর মহারাজষ্ণক অতযন্ত আয়ভজাতযসম্পন্ন 

বষ্ণল মষ্ণন হষ্ণত লাগল, ঠিক দয্মন কুষ্ণবরষ্ণক গুহযক আয়ে সঙ্গী পয়রবৃত অবিাি 

মষ্ণন হি ।  

 ১.৯.৪ – ভীষ্মষ্ণেষ্ণবর উষ্ণেষ্ণশয শ্রীকৃে ও কবনষ্ঠ 

ভ্রাতাগণসহ য্য বধ্বেষ্ণরর প্রণবত –  

আকাশমাগৃ দর্ষ্ণক য়বচয যত এক দেবতার মষ্ণতা তাাঁ ষ্ণক (ভীষ্মষ্ণেবষ্ণক) ভূয়মষ্ণত 

শায়িত দেষ্ণে পােবরাজ য্যয়ধ্য়ষ্ঠর তাাঁ র কয়নষ্ঠ ভ্রাতাষ্ণের এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের 

সষ্ণঙ্গ তাাঁ র উষ্ণেষ্ণশয প্রণয়ত য়নষ্ণবেন করষ্ণলন ।  

 ১.৯.৫ – ভীষ্মষ্ণেবষ্ণক েশৃষ্ণনর উষ্ণেযষ্ণশয ব্রহ্মাষ্ণণ্ডর সমস্ত 

মহাত্মাষ্ণের সমাগম –  

ভরত মহারাষ্ণজর বংশধ্রগষ্ণণর মষ্ণধ্য য়য্য়ন য়েষ্ণলন প্রধ্ান, দসই ভীষ্মষ্ণেবষ্ণক 

েশৃন করার জনয ব্রহ্মাষ্ণের সমস্ত মহাত্মারা, অর্াৃৎ সত্ত্বগুষ্ণণ য়িত দেবয়ষৃ, ব্রহ্ময়ষ ৃ

ও রাজয়ষৃরা দসোষ্ণন সমষ্ণবত হষ্ণিয়েষ্ণলন ।   

তাৎপষ্ণযৃ্র ববষ্ণশি বেক – 

 ঋয়ষ হষ্ণচ্ছন তাাঁ রা য্াাঁ রা পারমায়র্ৃক উপলয়র্ব্র মাধ্যষ্ণম য়সয়দ্ধ কষ্ণরষ্ণেন । 

এই প্রকার পারমায়র্ৃক উপলয়র্ব্ রাজা অর্বা য়ভেয ক য়নয়বৃষ্ণশষ্ণষ সকষ্ণলই 

লাভ করষ্ণত পাষ্ণর । 

 ১.৯.৬-৭ – উপবিত মহাত্মাগষ্ণণর পবরচয় –  

দসোষ্ণন পবৃতমযয়ন, নারেমযয়ন, দধ্ৌময, ভগবোবতার বযাসষ্ণেব, বৃহেশ্ব, ভরদ্বাজ, 

পরশুরাম ও তাাঁ র য়শষযবগৃ, বয়শষ্ঠ, ইন্দ্রপ্রমে, য়ত্রত, গৃৎসমে, অয়সত, কেীবান, 

দগৌতম, অয়ত্র, দকৌয়শক এবং সযেশৃষ্ণনর মষ্ণতা মহান মযয়ন ঋয়ষরা উপয়িত  

য়েষ্ণলন ।   

 ১.৯.৭-৮ – উপবিত মহাত্মাগষ্ণণর পবরচয় –  

দহ ব্রাহ্মণগণ, এোড়া শুকষ্ণেব আয়ে অমল পরমহংসগণ, এবং কশযপ ও 

আয়ঙ্গরস প্রমযে মযয়নগণ তাাঁ ষ্ণের য়নজ য়নজ য়শষয পয়রবৃত হষ্ণি দসোষ্ণন উপয়িত 

হষ্ণিয়েষ্ণলন । 

 ১.৯.৯ – দেশ-কাল-পাত্র অনযসাষ্ণর সবাইষ্ণক ভীষ্মষ্ণেষ্ণবর 

স্বাগত অভযরৃ্থনা জ্ঞাপন –  

ধ্মৃতত্ত্বষ্ণবত্া, দেশ-কাল-পাত্র অনযসাষ্ণর কাযৃ্ সম্পােষ্ণন েে, অিবসযষ্ণেষ্ঠ 

ভীষ্মষ্ণেব দসই সমস্ত মহাপ্রভাবশালী ঋয়ষষ্ণের দসোষ্ণন উপয়িত দেষ্ণে 

য্র্ায্র্ভাষ্ণব তাাঁ ষ্ণের স্বাগত অভযর্ৃনা জানাষ্ণলন ।  

তাৎপষ্ণযৃ্র ববষ্ণশি বেক – 

 সযেে ধ্মৃতত্ত্বয়বষ্ণেরা জাষ্ণনন য়কভাষ্ণব দেশ এবং কাল অনযসাষ্ণর ধ্মৃনীয়তর 

সমন্বি সাধ্ন করষ্ণত হি। পৃয়র্বীর সমস্ত মহান আচাযৃ্ অর্বা ধ্মৃ -প্রচারক 

বা ধ্মৃ-সংস্কারষ্ণকরা িান এবং কাল অনযসাষ্ণর ধ্মৃনীয়তর সামঞ্জসয য়বধ্াষ্ণনর 

মাধ্যষ্ণম তাাঁ ষ্ণের উষ্ণেশয সম্পােন কষ্ণরয়েষ্ণলন । পৃয়র্বীর য়বয়ভন্ন অংষ্ণশ 

য়বয়ভন্ন প্রকার জলবািয ও পয়রয়িয়ত রষ্ণিষ্ণে, কাউষ্ণক য্য়ে ভগবাষ্ণনর বাণী 

প্রচার করষ্ণত হি, তাহষ্ণল তাষ্ণক অবশযই দেশ এবং কাল অনযসাষ্ণর 

সবয়কেয র মষ্ণধ্য সামঞ্জসয য়বধ্ান করষ্ণত অতযন্ত েে হষ্ণত হষ্ণব । 

 ১.৯.১০ – সম্ময ষ্ণখ উপববে সবৃান্তযৃ্ামী পরষ্ণমশ্বর 

শ্রীকৃেষ্ণক ভীষ্মষ্ণেষ্ণবর য্র্থাষ্ণয্াগয পূজা – 

পরষ্ণমশ্বর শ্রীকৃে প্রষ্ণতযষ্ণকরই হৃেষ্ণি অয়ধ্য়ষ্ঠত রষ্ণিষ্ণেন, তবযও য়তয়ন তাাঁ র 

অন্তরঙ্গা শয়ক্তবষ্ণল য়নজ অপ্রাকৃত স্বরূপ প্রকায়শত কষ্ণর র্াষ্ণকন । দসই 

পরষ্ণমশ্বরই ভীষ্মষ্ণেষ্ণবর সম্মযষ্ণে উপয়বি য়েষ্ণলন, এবং দয্ষ্ণহতয  ভীষ্মষ্ণেব তাাঁ র 

ময়হমা সম্বষ্ণন্ধ অবগত তাই য়তয়ন য্র্াষ্ণয্াগযভাষ্ণব শ্রীকৃষ্ণের পূজা করষ্ণলন ।  

তাৎপষ্ণযৃ্র ববষ্ণশি বেক – ভগবাষ্ণনর সবৃশয়ক্তমত্া প্রেয়শৃত হি সবৃিাষ্ণন 

তাাঁ র উপয়িয়তর দ্বারা । 
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 ১.৯.১১ – ভাবাষ্ণবষ্ণগ অশ্রুবসি বপতামহ কতৃৃক 

অবভভূত দপৌত্রষ্ণের অবভনন্দন জ্ঞাপন –  

মহারাজ পােয র পযষ্ণত্ররা তাাঁ ষ্ণের মরষ্ণণান্মযে য়পতামষ্ণহর প্রয়ত প্রীয়তবশত 

অয়ভভূত হষ্ণি য়নাঃশষ্ণে কাষ্ণেই বষ্ণস য়েষ্ণলন । তাই দেষ্ণে ভীষ্মষ্ণেব ভাবাষ্ণবষ্ণগ 

তাাঁ ষ্ণের অয়ভনন্দন জানাষ্ণলন । তাাঁ ষ্ণের প্রয়ত প্রীয়ত এবং দেষ্ণহর বষ্ণশ য়তয়ন 

অয়ভভূত হষ্ণিয়েষ্ণলন বষ্ণল তাাঁ র দচাষ্ণে ভাষ্ণবাচ্ছ্বাষ্ণসর অশ্রু দেো য়েল ।  

)১২-১৭( - ভীষ্মষ্ণেব কিৃৃক পাণ্ডবগণষ্ণক স্বান্তনা 

এবং উৎসাহ প্রোন 
 

 ১.৯.১২ – দেষ্ঠ বনরাপত্তাুঃ ভগবান, ব্রাহ্মণকুল ও ধ্মৃ –  

ভীষ্মষ্ণেব বলষ্ণলন- হাি, সাোৎ ধ্ষ্ণমরৃ পযত্র হওিার ফষ্ণল দতামরা কী ভীষণ 

দাঃে-কি এবং কী ভীষণ অনযাি আচরণ দভাগ কষ্ণরে । দসই ভিঙ্কর অবিার 

মষ্ণধ্য দতামাষ্ণের জীয়বত র্াকার কর্া নি, তবযও ব্রাহ্মণ, ভগবান এবং ধ্ষ্ণমৃর 

দ্বারাই দতামরা সযরয়েত হষ্ণিয়েষ্ণল ।  

 শ্রীল প্রভয পাে প্রেত্ত শীিৃক – “ঐ” 

তাৎপষ্ণযৃ্র ববষ্ণশি বেক –  

 ববপ্রধ্মৃাচয যতােয় – য়তয়ন পােবষ্ণের য়বষ্ণশষভাষ্ণব দবাঝাষ্ণত দচষ্ণিয়েষ্ণলন 

দয্, তাাঁ রা সবৃো ব্রাহ্মণ, ভগবান এবং ধ্মৃনীয়তর দ্বারা রয়েত য়েষ্ণলন । 

য্তেন তাাঁ রা এই গুরুত্বপূণৃ য়তনটি য়বষি দ্বারা রয়েত, ততেন তাাঁ ষ্ণের 

য়নরাশ হওিার দকান কারণ দনই । 

 য্তেন মানযষ সদ্ -ব্রহ্মণ এবং ববেবষ্ণের দ্বারা পয়রচায়লত হষ্ণি , 

ধ্মৃনীয়তর অনযসরণ কষ্ণর, ভগবাষ্ণনর ইচ্ছার সষ্ণঙ্গ পূণৃরূষ্ণপ য্যক্ত র্াষ্ণক, 

ততেণ য্ত দেৃশাই আসযক না দকন য়নরাশ হওিার দকান কারণ দনই । 

এই সম্প্রোষ্ণির একজন মহাজনরূষ্ণপ ভীষ্মষ্ণেব পােবষ্ণের দস কর্াই 

দবাঝাষ্ণত দচষ্ণিয়েষ্ণলন । 

 ১.৯.১৩ – কুন্তীষ্ণেবীর দুঃখ-কে –  

মহারর্ী পােয র মৃতয যর পর আমার পযত্রবধূ্ কুন্তী বহু য়শশু-সন্তানায়েসহ য়বধ্বা হন, 

এবং দসইজনয বহু দাঃে-কি য়তয়ন দভাগ কষ্ণরন । আর য্েন দতামরা বড় হষ্ণি 

উঠষ্ণল, তেনও দতামাষ্ণের কাযৃ্কলাষ্ণপর জনয তাাঁ ষ্ণক প্রভূত দাঃে-কি দভাগ 

করষ্ণত হষ্ণিষ্ণে । 

 ১.৯.১৪ – কাষ্ণলর প্রভাব –  

আমার মষ্ণত, এই সবই ঘষ্ণটষ্ণে অয়নবায্ৃ কাষ্ণলর প্রভাষ্ণব, য্ার দ্বারা প্রয়তটি 

গ্রষ্ণহর প্রয়তটি জীব য়নিয়িত হষ্ণচ্ছ, ঠিক দয্মন দমঘরায়শ বািযর দ্বারা বায়হত হষ্ণি 

র্াষ্ণক ।  

তাৎপষ্ণযৃ্র ববষ্ণশি বেক –  

 বড় বড় সমস্ত গ্রহগুয়ল এমনয়ক সূযৃ্ পযৃ্ন্ত বািযর শয়ক্ত দ্বারা য়নিয়িত হি, 

ঠিক দয্মন বািয দমঘষ্ণক বহন কষ্ণও য়নষ্ণি য্াি । দতমনই কাল বািয এবং 

অনযানয উপাোনগুয়লর কাযৃ্কলাপ য়নিিণ কষ্ণর র্াষ্ণক। 

 জড় জগষ্ণতর বন্ধষ্ণন জীব য্তেণ আবদ্ধ র্াষ্ণক, ততেণ তাষ্ণক কাষ্ণলর 

য়িিা এবং প্রয়তয়িিা সহয করষ্ণত হি । 

 ১.৯.১৫ – কাষ্ণলর প্রভাব –  

অয়নবাযৃ্ কাষ্ণলর প্রভাব য়ক অদ্ভয ত । এই প্রভাব অপয়রবতৃনীি- তা না হষ্ণল, 

ধ্মৃপযত্র রাজা য্যয়ধ্য়ষ্ঠর দয্োষ্ণন, গোধ্ারী মহাষ্ণয্াদ্ধা ভীমষ্ণসন ও শয়ক্তশালী অস্ত্র 

গােীবধ্ারী মহাধ্নযধ্ৃর অজযৃ ন দয্োষ্ণন, এবং সষ্ণবৃাপয়র পােবষ্ণের সাোৎ সযহৃে 

পরষ্ণমশ্বর ভগবান শ্রীকৃে দয্োষ্ণন, দসোষ্ণন প্রয়তকুলতা হি য়ক কষ্ণর ?   

 শ্রীল প্রভয পাে প্রেত্ত শীিৃক – “ভীষ্ণষ্মর মৃতয যশয্যায় 

মহাত্মাগণ সমষ্ণবত” 

তাৎপষ্ণযৃ্র ববষ্ণশি বেক –  

 পােবষ্ণের জাগয়তক এবং পারমায়র্ৃক সম্পষ্ণের দকান অভাব য়েল না । 

 জাগবতক – ভীম ও অজযৃ ন (সযরো) 

 পারমাবরৃ্থক – য্যয়ধ্য়ির ও কৃে 

 য়কন্তু তা সষ্ণত্ত্বও পােবষ্ণের বহু য়বপষ্ণের সম্মযেীন হষ্ণত হষ্ণিয়েল ।  

 কাল ভগবান দর্ষ্ণক অয়ভন্ন, এবং তাই কাষ্ণলর প্রভাব হষ্ণচ্ছ ভগবাষ্ণনরই 

অবহতয কী ইচ্ছা । য্া মানযষ্ণষর য়নষ্ণিিষ্ণণর অতীত, তা য়েষ্ণি দশাক করার 

য়কেয ই দনই । 

 ১.৯.১৬ – ভগবাষ্ণনর পবরকল্পনা জীষ্ণবর পষ্ণক্ষ দষ্ণজৃ্ঞয় –  

দহ রাজন্, পরষ্ণমশ্বষ্ণরর (শ্রীকৃষ্ণের) পয়রকল্পনা দকউই জানষ্ণত পাষ্ণর না । 

এমনয়ক, মহান্ োশৃয়নষ্ণকরাও য়বশে অনযসয়ন্ধৎসা সহকাষ্ণর য়নষ্ণিায়জত দর্ষ্ণকও 

দকবলই য়বভ্রান্ত হন ।   

তাৎপষ্ণযৃ্র ববষ্ণশি বেক –  

 ভীষ্মষ্ণেব মহারাজ য্যয়ধ্য়ষ্ঠরষ্ণক দবাঝাষ্ণত দচষ্ণিয়েষ্ণলন দয্ অনায়েকাল ধ্ষ্ণর 

দকউই, এমনয়ক য়শব এবং ব্রহ্মার মষ্ণতা দেবতারাও ভগবাষ্ণনর প্রকৃত 

পয়রকল্পনা য়নণৃি করষ্ণত পাষ্ণরন য়ন । 

 তাই সবৃষ্ণেষ্ঠ পন্থা হষ্ণচ্ছ দকানরকম য্যয়ক্ত-তকৃ না কষ্ণর দকবল ভগবাষ্ণনর 

য়নষ্ণেৃশ পালন কষ্ণর য্াওিা । 

 ভীষ্মষ্ণেষ্ণবর মষ্ণতা মহান দয্াদ্ধাও কুরুষ্ণেষ্ণত্রর য্যষ্ণদ্ধ জিলাভ করষ্ণত 

পাষ্ণরন য়ন, দকননা ভগবান দেোষ্ণত দচষ্ণিয়েষ্ণলন দয্ অধ্মৃ কেষ্ণনা ধ্মষৃ্ণক 

পরাস্ত করষ্ণত পাষ্ণর না, তাই দয্ই দস দচিা করুক না দকন । 

 ভীষ্মষ্ণেষ্ণবর মষ্ণতা দয্াদ্ধাও ভয ল পে অবলম্বন করষ্ণল জিলাভ করষ্ণত 

পাষ্ণরন না। 

 ১.৯.১৭ – পরষ্ণমশ্বর ভগবাষ্ণনর অবববচন্তয সঙ্কল্প –  

দহ ভরতকুলয়তলক (য্যয়ধ্য়ষ্ঠর), আয়ম তাই মষ্ণন কয়র দয্ এ সবই পরষ্ণমশ্বর 

ভগবাষ্ণনর সঙ্কষ্ণল্পর অন্তগৃত । পরষ্ণমশ্বর ভগবাষ্ণনর অয়বয়চন্তয সঙ্কল্পষ্ণক স্বীকার 

কষ্ণর য়নষ্ণি দতামাষ্ণক তা অবশযই দমষ্ণন চলষ্ণত হষ্ণব । তয য়ম এেন সষ্ণবৃাচ্চ 

প্রশাসয়নক পষ্ণে অয়ধ্য়ষ্ঠত হষ্ণিে দহ নার্, এেন য্ারা অনার্ হষ্ণিষ্ণে, দসই সব 

প্রজাষ্ণের য্ত্ন এবার দতামাষ্ণক য়নষ্ণত হষ্ণব ।   

তাৎপষ্ণযৃ্র ববষ্ণশি বেক –  

 একটি জনয়প্রি প্রবাষ্ণে বলা হি দয্, শাশুড়ী য়নষ্ণজর কনযাষ্ণক দশোষ্ণনার 

মাধ্যষ্ণম পযত্রবধূ্ষ্ণক য়শে দেন । 

 তাই ভষ্ণক্তর কতৃবয হষ্ণচ্ছ ভগবাষ্ণনর দেওিা সমস্ত দাঃে-দেৃশাষ্ণক 

আশীবৃাে বষ্ণল মষ্ণন কষ্ণর অকুণ্ঠ য়চষ্ণত্ তা গ্রহণ করা । 
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)১৮-২৪( - ভীষ্মষ্ণেব কতৃৃক শ্রীকৃেষ্ণক পরষ্ণমশ্বর 

ভগবান রূষ্ণপ বন্দনা   
 

 ১.৯.১৮ – পরষ্ণমশ্বর শ্রীকৃষ্ণের মায়াশবির প্রভাব –  

এই শ্রীকৃে সাোৎ অয়চন্তয, আয়ে পযরুষ । য়তয়ন আয়ে নারািণ, পরম দভাক্তা । 

য়কন্তু য়তয়ন তাাঁ র য়নষ্ণজর সৃি মািাশয়ক্তর প্রভাষ্ণব আমাষ্ণের মযগ্ধ কষ্ণর 

বৃয়েকুষ্ণলরই একজষ্ণনর মষ্ণতা হষ্ণি তাাঁ ষ্ণের মাষ্ণঝ য়বচরণ করষ্ণেন ।   

 শ্রীল প্রভয পাে প্রেত্ত শীিৃক – “ময ষ্ণখৃরা ভাষ্ণব শ্রীকৃে 

সাধ্ারণ মানযি” 

তাৎপষ্ণযৃ্র ববষ্ণশি বেক –  

 ববয়েক জ্ঞান অবষ্ণরাহ পন্থাি আহরণ করা হি । 

 য়পতার পয়রচি মাতাই সবচাইষ্ণত ভালভাষ্ণব য়েষ্ণত পাষ্ণরন । 

 অষ্ণন্ধর মত ববশ্বাস ববজ্ঞাবনকষ্ণের ববশ্বাস – দৃিান্তস্বরূপ বলা য্াি দয্ 

আধ্যয়নক অন্তয়রে-য্ান আকাষ্ণশ উড়ষ্ণত পাষ্ণর এবং ববজ্ঞায়নষ্ণকরা য্েন 

বষ্ণল দয্ তারা চাাঁ ষ্ণের অপর পৃষ্ণষ্ঠ ভ্রমণ কষ্ণরষ্ণে তেন মানযষ্ণষরা তাষ্ণের 

দসই কায়হনী অষ্ণন্ধর মষ্ণতা য়বশ্বাস কষ্ণর, দকননা তারা আধ্যয়নক 

ববজ্ঞায়নষ্ণকষ্ণের এই য়বষষ্ণি অয়ধ্কারী বষ্ণল স্বীকার কষ্ণরষ্ণে । অয়ধ্কারীরা 

বষ্ণল, আর সাধ্ারণ মানযষ তা য়বশ্বাস কষ্ণর । য়কন্তু ববয়েক সষ্ণতযর য়বষষ্ণি, 

তাষ্ণের তা য়বশ্বাস না করার য়শো দেওিা হষ্ণিষ্ণে । 

 শ্রীকৃে হষ্ণেন আবে নারায়ণ –  ভীষ্মষ্ণেব বষ্ণলষ্ণেন দয্ শ্রীকৃে হষ্ণচ্ছন 

আয়ে নারািণ । দস কর্া ব্রহ্মাজীও শ্রীমদ্ভাগবষ্ণত (১০/১৪/১৪) প্রয়তপন্ন 

কষ্ণরষ্ণেন। শ্রীকৃে হষ্ণচ্ছন আয়ে নারািণ। 

 জীব মায়াবশ – শ্রীকৃে সম্বষ্ণন্ধ দমাষ্ণহর কারণ হষ্ণচ্ছ তাাঁ র তটিা নামক 

তৃতীি শয়ক্তর উপর অন্তরঙ্গা এবং বয়হরঙ্গা- এই দই শয়ক্তর য়িিা । জীষ্ণবরা 

হষ্ণচ্ছ তাাঁ র তটিা শয়ক্তর প্রকাশ, এবং তার ফষ্ণল তারা কেষ্ণনা তাাঁ র 

অন্তরঙ্গা শয়ক্তর দ্বারা এবং কেষ্ণনা বয়হরঙ্গা শয়ক্তর দ্বারা দমাহাচ্ছন্ন হি । 

 ১.৯.১৯ – তাাঁ র অবত বনগূঢ় মবহমারাবজ স্বনষ্ণন্ধ অবগত 

বযবিবগৃ –  

দহ রাজন্, য়শব, দেবয়ষ ৃ নারে এবং ভগবোবতার কয়পলষ্ণেব আয়ে সকষ্ণলই 

সাোৎ সংস্পষ্ণশৃর মাধ্যষ্ণম তাাঁ র অয়ত য়নগূঢ় ময়হমারায়জ সম্বষ্ণন্ধ অবগত  ।  

তাৎপষ্ণযৃ্র ববষ্ণশি বেক –  

 দ্বােশ মহাজন – ভগবাষ্ণনর দয্মন অসংেয অংশ-য়বস্তার রষ্ণিষ্ণেন, 

দতমনই তাাঁ র অসংেয শুদ্ধভক্তও রষ্ণিষ্ণেন, য্াাঁ রা য়বয়ভন্ন রষ্ণস তাাঁ র দসবাি 

য্যক্ত । ভগবাষ্ণনর বাষ্ণরা জন মহান্ ভক্ত রষ্ণিষ্ণেন, এবং তারা হষ্ণলন ব্রহ্মা, 

নারে, য়শব, কুমার, কয়পল, মনয, প্রহ্লাে, ভীষ্ম, জনক, শুকষ্ণেব দগাস্বামী, 

বয়ল মহারাজ এবং য্মরাজ । ভীষ্মষ্ণেব য্য়েও তাাঁ ষ্ণের মষ্ণধ্য অনযতম । 

 অনযভাব – আধ্যয়নক য্যষ্ণগর মহান আচাযৃ্ষ্ণের অনযতম শ্রীল য়বশ্বনার্ 

চিবতী ঠাকুর অনযভাষ্ণবর য়বষ্ণলষণ কষ্ণর বষ্ণলষ্ণেন দয্, ভগবাষ্ণনর ময়হমা 

সবৃপ্রর্ম আনন্দ-য়বষ্ণভার ভক্ত অনযভব কষ্ণরন, য্া দস্বে, কম্প, অশ্রু, 

পযলক আয়ে লেষ্ণণর মাধ্যষ্ণম প্রকায়শত হি । ভগবাষ্ণনর ময়হমা 

অয়বচয়লতভাষ্ণব উপলয়র্ব্ করার মাধ্যষ্ণম দসই অনযভাব িমশ বয়ধ্তৃ হি । 

 বেবয ভাব বববনময় – ভগবান য্েন তাাঁ র ভক্তষ্ণের য়বপষ্ণে দফষ্ণলন, দস 

সমষ্ণিও ভক্ত এবং ভগবাষ্ণনর মষ্ণধ্য য়েবয ভাষ্ণবর য়বয়নমি হি । “আয়ম 

আমার ভক্তষ্ণক য়বপষ্ণে দফয়ল, য্াষ্ণত দস আমার সষ্ণঙ্গ য়েবয ভাষ্ণবর প্রভাষ্ণব 

আরও শুদ্ধ হি ।” ভক্তষ্ণক জড়জাগয়তক দাঃে-দেৃশাি দফলার ফষ্ণল 

ভগবানষ্ণক দমাহমিী জড়জাগয়তক সম্বন্ধ দর্ষ্ণক তাাঁ ষ্ণক উদ্ধার করষ্ণত হি। 

 ১.৯.২০ – পাণ্ডবষ্ণের ঘবনে আত্মীয় শ্রীকৃেই পরম 

পযরুি –  

দহ রাজন্, য়নতান্তই দমাষ্ণহর বষ্ণশ য্াাঁ ষ্ণক দতামরা দতামাষ্ণের মাতয ল-পযত্র, অয়ত 

ঘয়নষ্ঠ বন্ধয , শুভাকাঙ্ক্ষী, মিণাোতা, দূত, য়হতকারী, সারয়র্ ইতযায়ে বষ্ণল মষ্ণন 

কষ্ণরে, য়তয়নই হষ্ণচ্ছন দসই পরম পযরুষ ভগবান শ্রীকৃে ।  

তাৎপষ্ণযৃ্র ববষ্ণশি বেক –  

 তাাঁ ষ্ণক সাধ্ারণ মানযষ বষ্ণল য়চন্তা করা হষ্ণচ্ছ অজ্ঞানতার িয লতম প্রকাশ । 

 ১.৯.২১ – শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত গুণ-বববশেয –  

অদ্বি-তত্ত্ব পরষ্ণমশ্বর ভগবান হওিার জনয য়তয়ন প্রষ্ণতযষ্ণকর হৃেষ্ণি     

য়বরাজমান । য়তয়ন সকষ্ণলর প্রয়ত সমভাষ্ণব করুণাশীল, দভেবযয়দ্ধজয়নত 

অয়ভমানশূনয এবং সকল প্রকার আসয়ক্তরয়হত । তাই য়তয়ন য্া কষ্ণরন, তা সবই 

জড় য়বকারশূনয । য়তয়ন সমভাবাপন্ন পযরুষ ।  

তাৎপষ্ণযৃ্র ববষ্ণশি বেক –  

 সূযৃ্ষ্ণক জানা তার প্রয়তটি রয়ি এবং রয়িও কণাসমূষ্ণহর মাধ্যষ্ণম । 

দসইরকম ভগবানও তাাঁ র য়বয়ভন্ন শয়ক্তর মাধ্যষ্ণম পয়রবযাপ্ত হষ্ণি র্াষ্ণকন । 

 ভগবান বনরাবভমান – পরম পযরুষ হওিার ফষ্ণল য়তয়ন সবৃপ্রকার য়মর্যা 

অয়ভমান দর্ষ্ণক মযক্ত এবং য়নষ্ণজষ্ণক দকানয়কেয  দর্ষ্ণক য়ভন্ন বষ্ণল মষ্ণন 

কষ্ণরন না । 

 তাই য়তয়ন তাাঁ র শুদ্ধ ভষ্ণক্তর সারয়র্ হওিার জনয য়নষ্ণজষ্ণক য়নকৃি বা দহি 

বষ্ণল মষ্ণন কষ্ণরন না । করুণামি ভগবাষ্ণনর কাে দর্ষ্ণক দয্ এই ধ্রষ্ণনর 

দসবালাভ কষ্ণরন, দসটি শুদ্ধ ভষ্ণক্তরই ময়হমা । 

 ১.৯.২২ – তাাঁ র এখাষ্ণন আগমষ্ণনর কারণ –  

সকষ্ণলর প্রয়ত সমেশী হওিা সষ্ণত্ত্বও য়তয়ন আমার জীবষ্ণনর অয়ন্তম সমষ্ণি কৃপা 

কষ্ণর আমাষ্ণক েশৃন য়েষ্ণত এষ্ণসষ্ণেন, কারণ আয়ম তাাঁ র ঐকায়ন্তক দসবক ।  

তাৎপষ্ণযৃ্র ববষ্ণশি বেক –  

 সষ্ণবৃাচ্চ সযখ – বৃশয়ক্তমান ভগবাষ্ণনর ইচ্ছিষ্ণম জীবষ্ণক এমনইভাষ্ণব সৃয়ি 

করা হষ্ণিষ্ণে দয্ দস য্েন সমূ্পণৃরূষ্ণপ তাাঁ র আয়েত হি তেনই দস 

সবচাইষ্ণত সযেী হি । 

 দেষ্ণহর সম্পকৃ দয্ষ্ণহতয  অতযন্ত আনন্দোিক এবং স্বাভায়বক, তাই 

ভগবানষ্ণক য্েন নন্দনন্দন, য্ষ্ণশাোনন্দন, রাধ্াবল্লভ ইতযায়ে নাষ্ণম 

সষ্ণম্বাধ্ন করা হি তেন য়তয়ন অয়ধ্ক প্রসন্ন হন । ভগবাষ্ণনর সষ্ণঙ্গ এই 

প্রকার বেয়হক সম্পকৃ ভগবাষ্ণনর সষ্ণঙ্গ দপ্রম-য়বয়নমষ্ণির আর একটি 

ববয়শি । 

 অপ্রকৃত মাধ্যষ্ণযৃ্ তাাঁ র সষ্ণঙ্গ সম্পকৃ িাপন করার সবৃষ্ণেষ্ঠ পন্থা হষ্ণচ্ছ তাাঁ র 

সযয়বয়েত ভক্তষ্ণের মাধ্যষ্ণম তাাঁ র সমীপবতী হওিা । কেষ্ণনা সরাসয়রভাষ্ণব 

ভগবাষ্ণনর সষ্ণঙ্গ সম্পকৃ িাপষ্ণনর দচিা করা উয়চত নি । 
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 ১.৯.২৩ – ভবিসমাবহত বচষ্ণত্ত তাাঁ র মবহমা কীতৃষ্ণনর 

ফল –  

ভয়ক্তসমায়হত য়চষ্ণত্ দয্ ভষ্ণক্তরা তাাঁ র ভাষ্ণব আয়বি হষ্ণি তাাঁ র ময়হমা কীতৃন 

কষ্ণরন, য়তয়ন তাাঁ ষ্ণের জড়ষ্ণেহ তযাষ্ণগর সমি সকাম কষ্ণমৃর বন্ধন দর্ষ্ণক মযক্ত 

কষ্ণরন ।   

 শ্রীল প্রভয পাে প্রেত্ত শীিৃক – “প্রকৃত দয্াগুঃ পরম 

পযরুি ভগবানষ্ণক েশৃন” 

তাৎপষ্ণযৃ্র ববষ্ণশি বেক –  

 দয্াষ্ণগর অর্ৃ হষ্ণচ্ছ অনয সমস্ত য়বষি দর্ষ্ণক মনষ্ণক মযক্ত করা । 

 য়য্য়ন এইভাষ্ণব তাাঁ র য়চত্ষ্ণক একাগ্র কষ্ণরন, য়তয়নই হষ্ণচ্ছন দয্াগী । 

ভগবাষ্ণনর এই প্রকার দয্াগীভক্ত ভগবাষ্ণনর দসবাি য়েষ্ণনর মষ্ণধ্য চয়িশ 

ঘন্টাই য্যক্ত র্াষ্ণকন । 

o নবধ্া ভয়ক্ত । 

 বাসনা – য়বষি বাসনার ফষ্ণল জীষ্ণবর ভব বন্ধন হি । ভগবদ্ভয়ক্ত জীষ্ণবর 

স্বাভায়বক বাসনা য়বনি কষ্ণর না, পোন্তষ্ণর তা ভগবাষ্ণনর দপ্রমমিী দসবার 

য্র্ায্র্ভাষ্ণব য়নষ্ণিায়জত কষ্ণর । তার ফষ্ণল জীষ্ণবর বাসনা য়চন্মি স্তষ্ণর 

উন্নীত হি । 

 ১.৯.২৪ – দেহতযাগ ময হূতৃ পযৃ্ন্ত প্রতীক্ষা করষ্ণত 

অনযষ্ণরাধ্ –  

আমার প্রভয , য়য্য়ন চতয ভযৃ জ এবং য্াাঁ র বেনকমল নষ্ণবায়েত সূষ্ণযৃ্র মষ্ণতা রয়ক্তম 

দনত্র ও প্রফয ল্ল হাষ্ণসযর দ্বারা সযষ্ণশায়ভত, য়তয়ন কৃপা কষ্ণর আমার এই জড়ষ্ণেহ 

পয়রতযাষ্ণগর মযহূষ্ণতৃ আমার জনয প্রতীো করুন । 

তাৎপষ্ণযৃ্র ববষ্ণশি বেক –  

 ভীষ্মষ্ণেব ভালভাষ্ণবই জানষ্ণতন দয্ শ্রীকৃে হষ্ণচ্ছন আয়ে নারািণ । আরাধ্য 

য়বগ্রহ য়েষ্ণলন চতয ভযৃ জ নারািণ য়বগ্রহ । 

 ভীষ্মষ্ণেষ্ণবর ববনয় – ববেব তাাঁ র বযবহাষ্ণর সবৃোই অতযন্ত য়বনীত । 

ভীষ্মষ্ণেব দয্ তাাঁ র দেহতযাষ্ণগর পর ববকুণ্ঠধ্াম প্রাপ্ত হষ্ণবন তা সযয়নয়িত 

য়েল, তর্ায়প একজন য়বনীত ববেবরূষ্ণপ য়তয়ন মষ্ণন কষ্ণরয়েষ্ণলন দয্ তাাঁ র 

বতৃমান দেহতযাষ্ণগর পর য়তয়ন ভগবানষ্ণক আর েশৃন নাও করষ্ণত পাষ্ণরন; 

তাই ভগবাষ্ণনর সযন্দর মযেমেল তাাঁ র দেহতযাষ্ণগর সমি েশৃন করষ্ণত 

অয়ভলাষ কষ্ণরয়েষ্ণলন । ভগবান য্য়েও য়ির য়নয়িতভাষ্ণব প্রয়তশ্রুয়ত 

য়েষ্ণিষ্ণেন দয্ তাাঁ র শুদ্ধ ভক্ত তাাঁ র ধ্াষ্ণম প্রষ্ণবশ করষ্ণবন, তর্ায়প ববেব 

কেষ্ণনা গবৃষ্ণবাধ্ কষ্ণরন না । 

 শুদ্ধ ভি বক ভগবদ্ধাষ্ণম বফষ্ণর য্াওয়ার জনয উৎকবিত র্থাষ্ণকন ? 

শুদ্ধ ভক্ত কেষ্ণনাই ভগবদ্ধাষ্ণম য়ফষ্ণর য্াওিার জনয উৎকয়ণ্ঠত নন । য়তয়ন 

দকবল ভগবাষ্ণনর শুভ ইচ্ছার উপরই সমূ্পণৃভাষ্ণব য়নভৃর কষ্ণরন । ভগবান 

য্য়ে তাাঁ ষ্ণক নরষ্ণকও দপ্ররণ কষ্ণরন, তাহষ্ণলও য়তয়ন একইভাষ্ণব তৃপ্ত 

র্াষ্ণকন । ভগবাষ্ণনর শুদ্ধ ভক্ত দকবল একটি বাসনাই দপাষণ কষ্ণরন এবং 

তা হল য়তয়ন দয্ অবিাষ্ণতই র্াষ্ণকন না দকন য়তয়ন দয্ন সবৃো ভগবাষ্ণনর 

শ্রীপােপষ্ণের ধ্যাষ্ণন গভীরভাষ্ণব মগ্ন র্াকষ্ণত পাষ্ণরন । 

 এটিই হষ্ণচ্ছ শুদ্ধ ভষ্ণক্তর সষ্ণবৃাচ্চ অয়ভলাষ । 

)২৫-২৮( -  ভীষ্মষ্ণেব কতৃৃক য্য বধ্বের মহারাজষ্ণক 

উপষ্ণেশ  
 

 ১.৯.২৫ – য্য বধ্বেষ্ণরর ধ্মৃ ববিয়ক প্রশ্ন –  

সূত দগাস্বামী বলষ্ণলন, ভীষ্মষ্ণেষ্ণবর দসই মমৃস্পশী বাকয েবণ কষ্ণর, মহারাজ 

য্যয়ধ্য়ষ্ঠর সমস্ত মহান ঋয়ষবষ্ণগৃর সমষ্ণে শরশয্যাশািী ভীষ্মষ্ণেষ্ণবর কাষ্ণে ধ্মৃ-

য়বষিক য়বয়ভন্ন কতৃবযকমৃায়ের অতযাবশযক নীয়ত-য়নিমায়ে সংিান্ত প্রশ্ন 

য়জজ্ঞাসা করষ্ণত লাগষ্ণলন ।   

তাৎপষ্ণযৃ্র ববষ্ণশি বেক –  

 বাবহযকভাষ্ণব ববিয়ীর নযায় প্রবতভাত ভীষ্মষ্ণেষ্ণবর প্রকৃত দেেত্ব – 

ভগবান শ্রীকৃে বহু মহয়ষৃষ্ণের উপয়িয়তষ্ণত য্যয়ধ্য়ষ্ঠর মহারাজষ্ণক 

ভীষ্মষ্ণেষ্ণবর কাষ্ণে প্রশ্ন করার জনয অনযপ্রায়ণত করার মাধ্যষ্ণম 

বযয়ঝষ্ণিয়েষ্ণলন দয্ ভীষ্মষ্ণেষ্ণেবর মষ্ণতা মহান ভগবদ্ভক্ত আপাতদৃয়িষ্ণত 

একজন ববষয়িক মানযষ্ণষর মষ্ণতা জীবন-য্াপন করষ্ণলও মহয়ষৃষ্ণের দর্ষ্ণক, 

এমনয়ক বযাসষ্ণেষ্ণবর দর্ষ্ণকও দেষ্ঠ । 

 শুদ্ধভি দেহাত্মবয বদ্ধর উষ্ণদৃ্ধ – একটি য়বষি হষ্ণচ্ছ দয্ ভীষ্মষ্ণেব তেন 

দকবল শরশয্যাষ্ণতই শায়িত য়েষ্ণলন না, অয়ধ্কন্তু দসই অবিাি য়তয়ন 

অতযন্ত দবেনাও অনযভব করয়েষ্ণলন এরকম অবিাি তাাঁ ষ্ণক দকান প্রশ্ন 

করা উয়চত য়েল না, য়কন্তু শ্রীকৃে প্রমাণ করষ্ণত দচষ্ণিয়েষ্ণলন দয্ তাাঁ র শুদ্ধ 

ভক্ত য়েবয জ্ঞাষ্ণনর প্রভাষ্ণব দেহ এবং মষ্ণন পূণৃরূষ্ণপ সযি র্াষ্ণকন; অতএব 

ভগবদ্ভক্ত দয্ দকান অবিাষ্ণতই জীবষ্ণনর আেশৃ মাগ ৃ সম্বষ্ণন্ধ উপষ্ণেশ 

য়েষ্ণত সমূ্পণৃরূষ্ণপ সমর্ৃ । 

 য়পতা চান দয্ তাাঁ র পযত্র দয্ন তাাঁ র দর্ষ্ণকও অয়ধ্ক েযায়ত লাভ কষ্ণর । 

ভগবান য়বষ্ণশষ দৃঢ়তা সহকাষ্ণর দঘাষণা কষ্ণরষ্ণেন দয্ তাাঁ র ভষ্ণক্তর পূজা 

তাাঁ র পূজার দর্ষ্ণকও অয়ধ্ক গুরুত্বপূণৃ । 

 ১.৯.২৬ – ভীষ্মষ্ণেষ্ণবর উত্তর – বণৃ ও আেষ্ণমর সংজ্ঞা –  

মহারাজ য্যয়ধ্য়ষ্ঠষ্ণরর অনযসয়ন্ধৎসাি ভীষ্মষ্ণেব প্রর্ম মানযষ্ণষর জীবষ্ণনর স্বভাব ও 

দয্াগযতা অনযসাষ্ণর সমস্ত বণৃ এবং আেম য়বভাষ্ণগর সংজ্ঞা য়ববৃত করষ্ণলন । 

তারপর য়তয়ন য্র্ািষ্ণম দই দেণীয়বভাষ্ণগর মাধ্যষ্ণম অনাসয়ক্তর প্রয়তষ্ণরাধ্ী য়িিা 

এবং আসয়ক্তর অন্তাঃয়িিার বণৃনা করষ্ণলন ।  

 শ্রীল প্রভয পাে প্রেত্ত শীিৃক – “ভীষ্ম সারৃ্থক সভযতার 

বণৃনা বেষ্ণলন” 

তাৎপষ্ণযৃ্র ববষ্ণশি বেক –  

 মহাভারষ্ণতর শায়ন্ত-পষ্ণবৃও য্য়িতম অধ্যাি দর্ষ্ণক ভীষ্মষ্ণেব কতৃৃক তা 

য়বস্তায়রতভাষ্ণব বয়ণৃত হষ্ণিষ্ণে। 

১. দিাধ্ না করা 

২. য়মর্যা কর্া না বলা 

৩. সম্পে সমানভাষ্ণব য়বতরণ করা 

৪. েমা করা 

৫. য়ববায়হত পত্নীর মাধ্যষ্ণমই দকবল সন্তান উৎপােন করা 

৬. মন এবং শরীষ্ণর শুদ্ধ র্াকা 

৭. কারও প্রয়ত শত্রুভাব দপাষণ না করা 

৮. সরল হওিা 
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৯. ভৃতয ও আয়েতষ্ণের পালন করা 

 ১.৯.২৭ – োনধ্মৃ, রাজধ্মৃ, ও দমাক্ষধ্মৃ, স্ত্রীষ্ণলাক ও 

ভিষ্ণের কতৃবযকমৃ –  

তারপর য়তয়ন য়বভাগ অনযসাষ্ণর োনধ্মৃ, রাজধ্মৃ, এবং দমােধ্মৃসমূহ বযােযা 

করষ্ণলন । তারপর য়তয়ন স্ত্রীষ্ণলাক এবং ভক্তষ্ণের কতৃবযকমৃায়ে সংয়েপ্ত এবং 

য়বস্তায়রত দভাষ্ণবই বণৃনা করষ্ণলন ।  

তাৎপষ্ণযৃ্র ববষ্ণশি বেক –  

 শবির সারৃ্থকতা – ভগবাষ্ণনর শয়ক্ত দর্ষ্ণকই সকষ্ণল শয়ক্তপ্রাপ্ত হি; তাই 

দসই শয়ক্তর ফলস্বরূপ সমস্ত য়িিা ভগবাষ্ণনর য়েবয দপ্রমমিী দসবারূষ্ণপ 

ভগবানষ্ণক অপৃন করা উয়চত । নেী দয্মন দমষ্ণঘর মাধ্যষ্ণম সমযদ্র দর্ষ্ণক 

জল সংগ্রহ কষ্ণর পযনরাি সমযষ্ণদ্র য়গষ্ণি য়ময়লত হি, দতমনই পরষ্ণমশ্বর 

ভগবাষ্ণনর শয়ক্তর উৎস দর্ষ্ণক লর্ব্ আমাষ্ণের শয়ক্ত ভগবানষ্ণকই য়ফয়রষ্ণি 

য়েষ্ণত    হষ্ণব । দসটিই হষ্ণচ্ছ আমাষ্ণের শয়ক্তর সার্ৃকতা । 

 ১.৯.২৮ – ধ্মৃ, অরৃ্থ, কাম এবং দমাক্ষ –  

দহ ঋয়ষ, তারপর ধ্মৃ, অর্ৃ, কাম এবং দমােলাষ্ণভর উপািায়ে য্র্াপূবৃক বণৃনা 

প্রসষ্ণঙ্গ তত্ত্বজ্ঞ ভীষ্মষ্ণেব ইয়তহাস দর্ষ্ণক দৃিান্ত উষ্ণল্লে কষ্ণর য়বয়ভন্ন বণৃ এবং 

আেষ্ণমর কতৃবয কম ৃসম্বষ্ণন্ধ য়ববৃত কষ্ণরয়েষ্ণলন ।   

)২৯-৩১( -  ভীষ্মষ্ণেষ্ণবর দশি সময়  
 

 ১.৯.২৯ – বসদ্ধষ্ণয্াগীষ্ণের অবভলািী উত্তরায়ষ্ণণর 

আগমন –  

য্েন বৃয়ত্ অনযয্ািী কতৃবয-কষ্ণমরৃ য়বষষ্ণি ভীষ্মষ্ণেব উপষ্ণেশ য়েয়চ্ছষ্ণলন, তেন 

সূষ্ণযৃ্র গয়তপর্ উত্র দগালাষ্ণধ্ৃর অয়ভমযেী হি । য়সদ্ধষ্ণয্াগীরা য্াাঁ রা তাাঁ ষ্ণের 

ইচ্ছানযয্ািী মৃতয যবরণ করষ্ণত চান, তাাঁ রা এই য়বষ্ণশষ সমিটির অয়ভলাষ কষ্ণর 

র্াষ্ণকন  ।    

 ১.৯.৩০ – ভীষ্মষ্ণেষ্ণবর অববলষ্ণ্বন বাকয দরাধ্, ববিয় 

দর্থষ্ণক মন প্রতযাহার ও শ্রীকৃষ্ণে বনবনৃষ্ণমি দৃবে 

বনবদ্ধকরণ –  

অয়বলষ্ণম্ব দসই বযয়ক্তটি, য়য্য়ন সহস্র অর্ৃ সমন্বষ্ণি য়বয়ভন্ন য়বষষ্ণি উপষ্ণেশ 

য়েষ্ণতন, য়য্য়ন সহস্র সহস্র রণাঙ্গষ্ণন সংগ্রাম কষ্ণরয়েষ্ণলন এবং সহস্র সহস্র 

মানযষষ্ণক রো কষ্ণরয়েষ্ণলন, য়তয়ন বাকয দরাধ্ করষ্ণলন এবং সমস্ত বন্ধন দর্ষ্ণক 

সমূ্পণৃভাষ্ণব মযক্ত হষ্ণি সমস্ত য়বষি দর্ষ্ণক তাাঁ র মন প্রতযাহার কষ্ণর য়নষ্ণলন; তাাঁ র 

নিন-সমষ্ণে দয্ েীয়প্তমি উজ্জ্বল পীতবসনধ্ারী চতয ভযৃ জ আয়ে পরম পযরুষ 

ভগবান শ্রীকৃে োাঁ য়ড়ষ্ণি য়েষ্ণলন, তাাঁ র য়েষ্ণক তেন প্রসায়রত য়নয়নৃষ্ণমষ দৃয়ি য়নবদ্ধ 

কষ্ণর রইষ্ণলন  ।   

 শ্রীল প্রভয পাে প্রেত্ত শীিৃক – “পরষ্ণমশ্বর ভগবাষ্ণনর 

অপ্রাকৃত শরীর” 

তাৎপষ্ণযৃ্র ববষ্ণশি বেক –  

 মৃতয যর সমি দয্ য়বষি মানযষষ্ণক আকৃি কষ্ণর, দসই অনযসাষ্ণর তাাঁ র পরবতী 

জীবন শুরু হি । 

 

 ১.৯.৩১ – বাহয কাযৃ্কলাপ রুদ্ধ ভীষ্মষ্ণেষ্ণবর 

অপ্রাকৃতভাষ্ণব শ্রীকৃে স্তব –  

য়বশুদ্ধ ধ্যাষ্ণন মগ্ন হষ্ণি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের েশৃন লাভ করার ফষ্ণল য়তয়ন জড় 

জাগয়তক সমস্ত অশুভ য়বষি দর্ষ্ণক তৎেণাৎ মযক্ত হষ্ণলন, এবং শরাঘাষ্ণত 

প্রাপ্ত সমস্ত বেয়হক দবেনার উপশম হল । এইভাষ্ণব তাাঁ র ইয়ন্দ্রিায়ের বায়হযক 

কাযৃ্কলাপ তৎেণাৎ রুদ্ধ হষ্ণি য়গষ্ণিয়েল, এবং য়তয়ন তাাঁ র জড়ষ্ণেহ পয়রতযাষ্ণগর 

সমি সমস্ত জীষ্ণবর য়নিন্তার উষ্ণেষ্ণশয অপ্রাকৃতভাষ্ণব স্তব করষ্ণত লাগষ্ণলন । 

তাৎপষ্ণযৃ্র ববষ্ণশি বেক –  

 ভগবান শ্রীকৃে হষ্ণচ্ছন সূষ্ণযৃ্র মষ্ণতা, এবং মািা বা বয়হরঙ্গা জড়া-প্রকৃয়ত 

অন্ধকাষ্ণরর মষ্ণতা । 

 তাই ভগবান শ্রীকৃে দপৌাঁষ্ণোবার সষ্ণঙ্গ সষ্ণঙ্গ সমস্ত জড় কলযষ দূরীভূত 

হষ্ণিয়েল ।৪৩( -  ভগবাষ্ণনর প্রবত ভীষ্মষ্ণেষ্ণবর প্রারৃ্থনা  

 ১.৯.৩২ – আত্মতৃপ্ত শ্রীকৃষ্ণে মবত বববনয্য ি দহাক –  

ভীষ্মষ্ণেব বলষ্ণলন আমার য়চন্তা, অনযভূয়ত এবং ইচ্ছা, য্া এতয়েন য়বয়ভন্ন য়বষি 

এবং বৃয়ত্গত কতৃষ্ণবয য়নষ্ণিায়জত য়েল, তা এেন সবৃশয়ক্তমান ভগবান শ্রীকৃষ্ণে 

য়বয়নয্যক্ত দহাক । য়তয়ন সবৃো আত্মতৃপ্ত, য়কন্তু কেষ্ণনা কেষ্ণনা ভক্তকুলষ্ণেষ্ঠ-

রূষ্ণপ য়তয়ন এই জড় জগষ্ণত অবতরণ কষ্ণর অপ্রাকৃত আনন্দ উপষ্ণভাগ কষ্ণরন, 

য্য়েও এই জড় জগৎ তাাঁ র দর্ষ্ণকই সৃি হষ্ণিষ্ণে ।   

তাৎপষ্ণযৃ্র ববষ্ণশি বেক –  

 সাত্বতপযঙ্গষ্ণব - ভিষ্ণেে – কেনও য়তয়ন ভগবান শ্রীকৃেরূষ্ণপ অবতরণ 

কষ্ণরন, আবার কেনও শ্রীবচতনয মহাপ্রভয রূষ্ণপ । উভি রূষ্ণপই য়তয়ন 

ভক্তষ্ণেষ্ঠ । ভগবাষ্ণনর শুদ্ধভক্তষ্ণের তাাঁ র দসবা োড়া অনয দকান বাসনা 

দনই, এবং তাই তাাঁ ষ্ণের বলা হি সাত্বত । ভগবান হষ্ণচ্ছন এই সমস্ত 

সাত্বতষ্ণের মষ্ণধ্য প্রধ্ান । 

 বাসনাষ্ণক তযাগ করা য্াি না, তাষ্ণক দকবল শুদ্ধ করষ্ণত হি । 

 ববিয়ীষ্ণের সাষ্ণর্থ ভগবাষ্ণনর আচরণ – দয্ সমস্ত সাধ্ারণ মানযষ জড়া-

প্রকৃয়তর উপর প্রভয ত্ব করষ্ণত চাি, তাষ্ণের ভগবান দয্ দকবল দসই কাষ্ণযৃ্র 

অনযষ্ণমােন ও পযৃ্ষ্ণবেণ কষ্ণরন তাই নি, তাষ্ণের ভগবদ্ধাষ্ণম 

প্রতযাবতৃষ্ণনর জনযও দকান প্রকার উপষ্ণেশ প্রোন কষ্ণরন না । 

 রাষ্ণজযর রাজা দয্মন বন্দী এবং মযক্ত উভি প্রজারই শাসক, দতমনই 

ভগবানও সমস্ত জীষ্ণবর নািক । য়কন্তু ভক্ত এবং অভষ্ণক্তর পার্ৃকয 

অনযসাষ্ণর য়তয়ন তাষ্ণের সষ্ণঙ্গ আচরণ কষ্ণরন । অভষ্ণক্তরা কেনও 

ভগবাষ্ণনর কাে দর্ষ্ণক উপষ্ণেশ গ্রহষ্ণণর প্রষ্ণিাজন দবাধ্ কষ্ণর না, এবং 

তাই ভগবানও তাষ্ণের দেষ্ণত্র নীরব র্াষ্ণকন; য্য়েও য়তয়ন তাষ্ণের সমস্ত 

কাযৃ্কলাপ পযৃ্ষ্ণবেণ কষ্ণরন এবং কাযৃ্ অনযসাষ্ণর ভাল বা মন্দ ফল প্রোন 

কষ্ণর র্াষ্ণকন । 

 ১.৯.৩৩ – পরষ্ণমশ্বর ভগবাষ্ণনর সযন্দর রূষ্ণপর বণৃনা –  

য়ত্রষ্ণলাষ্ণকর (স্বগৃ, মতৃ এবং পাতাল) মষ্ণধ্য সবষ্ণচষ্ণি সযন্দর, তমাষ্ণলর মষ্ণতা 

নীলাভ বণৃয্যক্ত, সূযৃ্য়করষ্ণণর মষ্ণতা য়নমৃল েীপ্ত বসষ্ণন য়বভূয়ষত এবং কুয়িত 

দকশোষ্ণম আবৃত মযেপে সময়ন্বত য়েবয শরীরধ্ারী এই অজযৃ ন-সো শ্রীকৃষ্ণের 

প্রয়ত আমার কমফৃল-বাসনারয়হত য়চত্বৃয়ত্ আসয়ক্ত লাভ করুক ।  

 শ্রীল প্রভয পাে প্রেত্ত শীিৃক – “ঐ” 
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তাৎপষ্ণযৃ্র ববষ্ণশি বেক –  

 তাাঁ র অপ্রাকৃত দেষ্ণহর আকষৃণীি ববয়শিযসমূহ সমগ্র য়ত্রভয বষ্ণন, য্র্া স্বগৃ, 

মতৃ এবং পাতাষ্ণল অতযন্ত আকায়িত বস্তু । 

 দকননা ভগবানষ্ণক য্েন তাাঁ র সষ্ণঙ্গ য়বয়ভন্ন রস সম্পয়কৃত ভষ্ণক্তর নাষ্ণমর 

সষ্ণঙ্গ সংয্যক্তভাষ্ণব সষ্ণম্বাধ্ন করা হি তেন য়তয়ন প্রীত হন । 

 ১.৯.৩৪ – য্য দ্ধষ্ণক্ষষ্ণত্রও ভগবাষ্ণনর কমনীয় রূপ –  

য্যদ্ধষ্ণেষ্ণত্র (ষ্ণয্োষ্ণন শ্রীকৃে সেয বশত অজযৃ ষ্ণনর রষ্ণর্র সারয়র্ হষ্ণিয়েষ্ণলন) 

শ্রীকৃষ্ণের আলযলায়িত দকশরায়শ অশ্ব েযষ্ণরায়িত ধূ্য়লর দ্বারা ধূ্সর বণ ৃ ধ্ারণ 

কষ্ণরয়েল, এবং পয়রেষ্ণমর ফষ্ণল তাাঁ র মযেমেল ঘমৃয়বন্দযর দ্বারা য়সক্ত হষ্ণিয়েল । 

তাাঁ র এই সমস্ত দশাভা আমার তীক্ষ্ণ শরাঘাষ্ণতর েতয়চহ্নায়ে দ্বারা প্রকটিত হষ্ণি 

তাাঁ র উপষ্ণভাগয হষ্ণিয়েল । দসই শ্রীকৃষ্ণের প্রয়ত আমার য়চত্ ধ্ায়বত দহাক ।  

তাৎপষ্ণযৃ্র ববষ্ণশি বেক –  

 ভগাবষ্ণনর য়চন্মি শরীষ্ণরর প্রয়ত তাাঁ র তীক্ষ্ণ শর য়নষ্ণেপ অনয ভষ্ণক্তর দ্বারা 

তাাঁ র প্রয়ত দকামল পযষ্প য়নষ্ণবেষ্ণনরই সমান । 

 একজন মহান আচাযৃ্ এবং মাধ্যযৃ্ রষ্ণস ভগবাষ্ণনর ভক্ত শ্রীয়বশ্বনার্ চিবতী 

ঠাকুর এই সম্পষ্ণকৃ এক অতযন্ত মহত্ত্বপূণৃ মন্তবয কষ্ণরষ্ণেন । য়তয়ন 

বষ্ণলষ্ণেন দয্ ভীষ্মষ্ণেষ্ণবর তীক্ষ্ণ বাষ্ণনর দ্বারা ভগবাষ্ণনর দেহ দয্ আহত 

হষ্ণিয়েল, তা ভগবাষ্ণনর কাষ্ণে সষ্ণভাগচ্ছার প্রবল আষ্ণবষ্ণগর ফষ্ণল 

দপ্রয়মকার েংশষ্ণনর মষ্ণতা আনন্দোিক । 

 তাই ভগবান এবং তাাঁ র শুদ্ধ ভক্ত শ্রীভীষ্মষ্ণেষ্ণবর মষ্ণধ্য দয্ য্যদ্ধ হষ্ণিয়েল 

তা য়েল য়েবয আনষ্ণন্দর আোন-প্রোন । 

 ভগবাষ্ণনর মহান ভক্ত ভীষ্মষ্ণেষ্ণবর দ্বারা আহত হষ্ণি ভগবান আনন্দ 

উপষ্ণভাগ কষ্ণরষ্ণেন, এবং দয্ষ্ণহতয  ভীষ্মষ্ণেব হষ্ণচ্ছন বীর রষ্ণসর ভক্ত, তাই 

েত-য়বেত অবিাি শ্রীকৃষ্ণের রূষ্ণপর প্রয়ত য়তয়ন তাাঁ র মনষ্ণক একাগ্রীভূত 

কষ্ণরষ্ণেন ।  

 ১.৯.৩৫ – ভগবাষ্ণনর কৃপা-কটাষ্ণক্ষর দ্বারাই ববপক্ষ 

েষ্ণলর আয়য হরণ –  

অজযৃ ষ্ণনর আষ্ণেশ পালনাষ্ণর্ৃ তাাঁ র সো ভগবান শ্রীকৃে কুরুষ্ণেষ্ণত্রর রণাঙ্গষ্ণন 

অজযৃ ন এবং দষ্ণযৃ্াধ্ষ্ণনর বসনযষ্ণের মাঝোষ্ণন তাাঁ র রর্টি য়নষ্ণি য়গষ্ণিয়েষ্ণলন,এবং 

তেন দসোষ্ণন তাাঁ র কৃপা-কটাষ্ণের দ্বারাই য়বপে েষ্ণলর আিয হরণ কষ্ণর   

য়নষ্ণলন । শত্রুর য়েষ্ণক শুধ্যমাত্র তাাঁ র দৃয়িপাষ্ণতর ফষ্ণলই তা সায়ধ্ত হল । আমার 

য়চত্ দসই শ্রীকৃষ্ণে য়নবদ্ধ দহাক ।    

 শ্রীল প্রভয পাে প্রেত্ত শীিৃক – “পরষ্ণমশ্বর ভগবান 

অজযৃ ষ্ণনর সারবর্থ হষ্ণলন” 

তাৎপষ্ণযৃ্র ববষ্ণশি বেক –  

 পারৃ্থসষ্ণখ – পরম আত্মা হওিার ফষ্ণল ভগবান কাষ্ণরারই আজ্ঞাবাহক 

অর্বা আষ্ণেশপালক নন, তা য়তয়ন দয্ই দহান না দকন । য়কন্তু তাাঁ র দেষ্ণহর 

বশবতী হষ্ণি য়তয়ন কেষ্ণনা কেষ্ণনা একজন প্রতীেমান ভৃষ্ণতযর মষ্ণতা তাাঁ র 

ভষ্ণক্তর আষ্ণেশ পালন কষ্ণরন ।  ভষ্ণক্তর আষ্ণেশ পালন কষ্ণর ভগবান 

প্রসন্ন হন, ঠিক দয্ন য়পতা তার য়শশুপযষ্ণত্রর আষ্ণেশ পালন কষ্ণর তৃয়প্ত লাভ 

কষ্ণর ।    

 ভগবাষ্ণনর কৃপা – তাই অজযৃ ষ্ণনর শত্রুষ্ণের আিয হ্রাস করার অর্ ৃএই নি 

দয্ ভগবান অজযৃ ষ্ণনর পে অবলম্বন কষ্ণরয়েষ্ণলন । প্রকৃতপষ্ণে য়তয়ন 

য়বষ্ণরাধ্ী েষ্ণলর প্রয়ত কৃপাপরািণ য়েষ্ণলন, দকননা তাাঁ র য্য়ে সাধ্ারণভাষ্ণব 

তাাঁ ষ্ণের গৃষ্ণহ দেহতযাগ করষ্ণতন, তাহষ্ণল তাাঁ রা মযয়ক্ত লাভ করষ্ণতন না, 

এোষ্ণন মৃতয যর সমি ভগবানষ্ণক েশৃন করার সযষ্ণয্াগ হষ্ণিয়েল এবং তার 

ফষ্ণল তাাঁ রা সংসার বন্ধন দর্ষ্ণক মযয়ক্ত লাভ কষ্ণরয়েষ্ণলন । তাই ভগবান 

হষ্ণচ্ছন সবৃমঙ্গলমি, এবং য়তয়ন য্া কষ্ণরন তা সকষ্ণলর মঙ্গষ্ণলর জনযই । 

 ভগবান সবৃোই সবৃমঙ্গলময় – ভগবাষ্ণনর য়েবয কাযৃ্কলাপ এমনই, 

এবং তা য়য্য়ন হৃেিঙ্গম করষ্ণত পাষ্ণরন য়তয়নও তাাঁ র দেহতযাষ্ণগর পর মযয়ক্ত 

লাভ কষ্ণরন । ভগবান দকান অবিাষ্ণতই ভয ল কষ্ণরন না, দকননা য়তয়ন পরম 

তত্ত্ব হওিার ফষ্ণল সবৃোই সবৃমঙ্গলমি । 

 ১.৯.৩৬ – অপ্রাকৃত জ্ঞান োন কষ্ণর অজযৃ ষ্ণনর অজ্ঞানতা 

দূর –  

দূরয়িত বৃহৎ দসনাবায়হনীর মযেগুয়ল এবং দসই দসনাবায়হনীর অগ্রভাগয়িত 

স্বজন বীরপযরুষষ্ণের েশৃন কষ্ণর আপাত অজ্ঞাষ্ণনর ফষ্ণল কলযয়ষত বযয়দ্ধর প্রভাষ্ণব 

অজযৃ ন য্েন মষ্ণন কষ্ণরয়েষ্ণলন দয্ আত্মীি-স্বজষ্ণনর য়বনাষ্ণশর ফষ্ণল তাাঁ র পাপ 

হষ্ণব, তেন অপ্রাকৃত জ্ঞান োন কষ্ণর য়য্য়ন দসই অজ্ঞানতা দূর কষ্ণরয়েষ্ণলন, দসই 

শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপােপে আমার আসয়ক্তর য়বষি দহাক । 

তাৎপষ্ণযৃ্র ববষ্ণশি বেক –  

 তৎকালীন রাজা এবং বতৃমান মন্ত্রীরা – রাজা এবং দসনাপয়তষ্ণের 

য্যষ্ণদ্ধর সমি বসনযষ্ণের সম্মযষ্ণে র্াকষ্ণত হত । সাধ্ারণ বসয়নক এবং 

ভাড়াষ্ণট বসয়নষ্ণকরা য্েন শত্রুর সষ্ণঙ্গ সম্মযে-সমষ্ণর প্রবৃত্ হত, তেন তাাঁ রা 

বায়ড়ষ্ণত বষ্ণস র্াকষ্ণতন না । 

 অজযৃ ষ্ণনর বয য়দ্ধ আপাতদৃয়িষ্ণত কলযয়ষত হষ্ণিষ্ণে, দকননা তা না হষ্ণল 

দেহাত্মবযয়দ্ধর দ্বারা জড় জগষ্ণতর বন্ধষ্ণন আবদ্ধ কলযয়ষত বদ্ধ জীবষ্ণের 

কলযাষ্ণণর জনয শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার উপষ্ণেশ দেওিার সযষ্ণয্াগ হত না ।   

 ১.৯.৩৭ – ভি অবভলাি পূরণাষ্ণরৃ্থ ভগবাষ্ণনর স্বীয় 

প্রবতজ্ঞা ভঙ্গ –  

আমার অয়ভলাষ পূণৃ করার জনয য়তয়ন তাাঁ র য়নষ্ণজর প্রয়তজ্ঞা ভঙ্গ কষ্ণরও রর্ 

দর্ষ্ণক দনষ্ণম এষ্ণস রষ্ণর্র চাকা তয ষ্ণল য়নষ্ণিয়েষ্ণলন এবং হয়স্তষ্ণক বধ্ করার জনয 

প্রবল দবষ্ণগ ধ্াবমান য়সংষ্ণহর মষ্ণতা পৃয়র্বী কয়ম্পত কষ্ণর য়তয়ন আমার য়েষ্ণক 

ধ্ায়বত হষ্ণিয়েষ্ণলন । তেন তাাঁ র উত্রীিোয়নও তাাঁ র শরীর দর্ষ্ণক পষ্ণর্ পষ্ণড় 

য়গষ্ণিয়েল ।   

 ১.৯.৩৮ – রণষ্ণক্ষষ্ণত্র ভগবাষ্ণনর ক্ষত-ববক্ষত রূপ –  

রণষ্ণেষ্ণত্র আমার তীক্ষ্ণ শষ্ণর েত-য়বেত হষ্ণি তাাঁ র য়বধ্বস্ত বম ৃয়নষ্ণি রক্তাক্ত 

কষ্ণলবষ্ণর দয্ন রাগায়ন্বত হষ্ণি আমাষ্ণক বধ্ করার জনয প্রবল দবষ্ণগ আমার য়েষ্ণক 

েয ষ্ণট এষ্ণলন, দসই মযয়ক্তোতা ভগবান মযকুন্দ পরষ্ণমশ্বর শ্রীকৃে আমার পরম গয়ত 

দহান ।   

তাৎপষ্ণযৃ্র ববষ্ণশি বেক –  

 বচন্ময় রস বববনময় – তাাঁ ষ্ণক রক্তাক্ত ও আহত অবিাি ভীষ্মষ্ণেষ্ণবর 

সম্মযষ্ণে আসার দকান প্রষ্ণিাজন য়েল না । য়কন্তু তা য়তয়ন কষ্ণরয়েষ্ণলন কারণ 

শুদ্ধ ভক্ত কতৃৃক উৎপন্ন আঘাষ্ণতর দ্বারা অলঙৃ্কত ভগবাষ্ণনর য়চন্মি 

দসৌন্দযৃ্ তাাঁ র দয্াদ্ধাভক্ত েশৃন করষ্ণত দচষ্ণিয়েষ্ণলন । এটিই হষ্ণচ্ছ ভগবান 

এবং তাাঁ র দসবষ্ণকর মষ্ণধ্য য়চন্মি রস য়বয়নমষ্ণির পন্থা । 
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 ১.৯.৩৯ – ভগবাষ্ণনর পারৃ্থসারবর্থ রূপ –  

মৃতয যর সমি পরষ্ণমশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রয়ত আমার দচতনা সমূ্পণৃরূষ্ণপ 

আকৃি দহাক । েয়েণ হষ্ণস্ত চাবযক এবং বাম হষ্ণস্ত অশ্ব-বল্-গাধ্ারী সবৃ উপাষ্ণি 

অজযৃ ষ্ণনর রষ্ণর্র রোকারী সারয়র্রূষ্ণপ দশাভমান শ্রীকৃষ্ণে আয়ম আমার য়চত্ 

একাগ্র করয়ে । কুরুষ্ণেষ্ণত্রর রণাঙ্গষ্ণন তাাঁ ষ্ণক য্াাঁ রা েশৃন কষ্ণর মৃতয যবরণ 

কষ্ণরয়েষ্ণলন, তাাঁ রা সকষ্ণলই তাাঁ ষ্ণের স্বরূপ প্রাপ্ত হষ্ণিষ্ণেন ।  

তাৎপষ্ণযৃ্র ববষ্ণশি বেক –  

 সমাবধ্ – ভগবাষ্ণনর শুদ্ধ ভক্ত দপ্রমমিী দসবাি ভগবাষ্ণনর সষ্ণঙ্গ অপ্রাকৃত 

সম্পষ্ণকৃ সম্পয়কৃত হওিার ফষ্ণল তাাঁ র অন্তষ্ণর য়নরন্তর ভগবাষ্ণনর উপয়িয়ত 

েশৃন কষ্ণরন । এই প্রকার শুদ্ধ ভক্ত এক পলষ্ণকর জনযও ভগবানষ্ণক 

য়বসৃ্মত হন না । এষ্ণক বলা হি সমায়ধ্ । 

 ভগবাষ্ণনর পার্ৃসারয়র্ লীলাও য়নতয । 

 ভগবাষ্ণনর বনতযলীলা – ভগবাষ্ণনর সমস্ত লীলাই এষ্ণক এষ্ণক সমস্ত 

ব্রহ্মাষ্ণে আবয়তৃত হি, ঠিক দয্মন ঘয়ড়র কাাঁ টা এক য়বন্দয  দর্ষ্ণক আষ্ণরক 

য়বন্দযষ্ণত ঘযষ্ণর চষ্ণল । আর এই সমস্ত লীলাি পােব এবং ভীষ্মষ্ণেষ্ণবর মষ্ণতা 

ভগবাষ্ণনর সমস্ত পাষৃষ্ণেরা তাাঁ র য়নতযসঙ্গী । 

 ভগবাষ্ণনর দসনাষ্ণবশী রূপ ভীষ্মষ্ণেব অজযৃ ষ্ণনর দর্ষ্ণকও অয়ধ্ক আনন্দ 

সহকাষ্ণর েশৃন কষ্ণরয়েষ্ণলন । 

 ১.৯.৪০ – শ্রীকৃে-রূষ্ণপ আকৃে ব্রজষ্ণগাবপকারা –  

আমার য়চত্ শ্রীকৃষ্ণে য়নবদ্ধ দহাক, য্াাঁ র সযন্দর গমনভয়ঙ্গ, মধ্যর হাসয এবং 

দপ্রমপূণৃ ঈেণ ব্রজষ্ণগায়পকাষ্ণের আকষৃণ কষ্ণরয়েল । (রাসনৃতয দর্ষ্ণক তাাঁ র 

অন্তয়হৃত হওিার পর ) ব্রজষ্ণগায়পকারা তাাঁ র য়বরষ্ণহ উন্মত্বৎ হষ্ণি তাাঁ র গমনভয়ঙ্গ 

ও য়বয়বধ্ কাযৃ্কলাষ্ণপর অনযকরণ কষ্ণরয়েষ্ণলন ।  

 ১.৯.৪১ – রাজসূয় য্ষ্ণজ্ঞ পূবজত শ্রীকৃে –  

মহারাজ য্যয়ধ্য়ষ্ঠষ্ণরর রাজসূি য্ষ্ণজ্ঞ সমস্ত মযয়ন, ঋয়ষ এবং দেষ্ঠ নরপয়তষ্ণের মহান 

সমাষ্ণবশ হষ্ণিয়েল, এবং দসই সভাি শ্রীকৃে পরষ্ণমশ্বর ভগবানরূষ্ণপ সকষ্ণলর 

দ্বারা পূয়জত হষ্ণিয়েষ্ণলন । আয়ম তা প্রতযেভাষ্ণব েশৃন কষ্ণরয়েলাম, এবং তাাঁ র 

চরষ্ণণ আমার য়চত্ য়নবদ্ধ করার জনয আয়ম দসই ঘটনা স্মরণ করয়ে । 

তাৎপষ্ণযৃ্র ববষ্ণশি বেক –  

 বনববৃষ্ণশি রূষ্ণপর ধ্যান অতযন্ত কঠিন – শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতাি (১২/৫) 

স্পিভাষ্ণব উষ্ণল্লে করা হষ্ণিষ্ণে দয্ ভগবাষ্ণনর য়নয়বৃষ্ণশষ রূষ্ণপর ধ্যান 

অতযন্ত কঠিন । প্রকৃতপষ্ণে তা দকান ধ্যানই নি, তা দকবল সমষ্ণির 

অপচি মাত্র, দকননা তাষ্ণত বায়িত ফল লাভ করা অতযন্ত কঠিন । 

ভগবদ্ভষ্ণক্তরা য়কন্তু ভগবাষ্ণনর বাস্তব রূপ  এবং লীলার ধ্যান কষ্ণরন, এবং 

তাই ভষ্ণক্তরা ভগবানষ্ণক সহষ্ণজ লাভ করষ্ণত পাষ্ণরন । 

 দটি ধ্ারণাই ভ্রান্ত –  

 এযাষ্ণ্রাষ্ণপামরবফজম্ – একজন অতযন্ত মহান বযয়ক্ত তাাঁ র মৃতয যর 

পর ভগবান বষ্ণল পূয়জত হন বষ্ণল দয্ অপপ্রচার করা হি, তা অতযন্ত 

ভ্রায়ন্তজনক, দকননা মৃতয যর পর দকউই ভগবান হষ্ণত পাষ্ণর না ।  

 দতমনই আবার পরষ্ণমশ্বর ভগবান কেনও মানযষ হষ্ণত পাষ্ণরন না, 

এমনয়ক য্েন য়তয়ন স্বিং উপয়িত র্াষ্ণকন, তেনও নি ।  মানযষ্ণষর 

ভগবান হওিার দয্ মতবাে (এযাষ্ণ্রাষ্ণপামরয়ফজম্) তা কেনও 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দবলাি প্রষ্ণিাগ করা দয্ষ্ণত পাষ্ণর না । 

 ১.৯.৪২ – অদ্বয় শ্রীকৃে –  

এেন আয়ম পূণৃ একাগ্রতা সহকাষ্ণর আমার সম্মযষ্ণে উপয়িত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের 

ধ্যান করষ্ণত পায়র, কারণ তাাঁ র সম্বষ্ণন্ধ আমার বদ্বতভাষ্ণবর সমস্ত দমাহ এেন দূর 

হষ্ণি দগষ্ণে । য়তয়ন এক এবং অয়দ্বতীি হওিা সষ্ণত্ত্বও সকষ্ণলর হৃেষ্ণি, এমনয়ক 

মষ্ণনাধ্মীষ্ণের হৃেষ্ণি পযৃ্ন্ত য়বরাজ কষ্ণরন । সূযৃ্ য়ভন্ন য়ভন্নভাষ্ণব প্রয়তভাত হষ্ণলও 

সূযৃ্ একটিই । 

তাৎপষ্ণযৃ্র ববষ্ণশি বেক –  

 ব্রহ্মষ্ণজযায়ত এবং অন্তযৃ্ামী পরমাত্মা উভষ্ণিই শ্রীকৃে, য়কন্তু কৃষ্ণের সষ্ণঙ্গ 

দয্ মধ্যর সম্পকৃ িাপন করা য্াি তা ব্রহ্মষ্ণজযায়ত অর্বা পরমাত্মার সষ্ণঙ্গ 

করা য্াি না । 

 ১.৯.৪৩ – এভাষ্ণব শ্রীকৃষ্ণে দচতনা আববে কষ্ণর 

ভীষ্মষ্ণেষ্ণবর দশি বনুঃশ্বাস তযাগ –  

সূত দগাস্বামী বলষ্ণলন, এইভাষ্ণব ভীষ্মষ্ণেব তাাঁ র মন, বাকয ও চেয  প্রভৃয়ত ইয়ন্দ্রি-

বৃয়ত্ দ্বারা তাাঁ র দচতনাষ্ণক পরমাত্মা ভগবান শ্রীকৃষ্ণে আয়বি কষ্ণর দশষ য়নাঃশ্বাস 

তযাগ করষ্ণলন ।  

তাৎপষ্ণযৃ্র ববষ্ণশি বেক –  

 বনববৃকল্প সমাবধ্ – তাাঁ র জড় দেহ তযাগ করার সমি ভীষ্মষ্ণেব দয্ অবিা 

প্রাপ্ত হষ্ণিয়েষ্ণলন তাষ্ণক বলা হি য়নয়বৃকল্প সমায়ধ্, দকননা য়তয়ন তেন 

ভগবাষ্ণনর য়চন্তাি সমায়হত হষ্ণিয়েষ্ণলন এবং তাাঁ র য়চত্ ভগবাষ্ণনর লীলা 

স্মরষ্ণণ সমূ্পণরৃূষ্ণপ মগ্ন হষ্ণিয়েল । 

 ভগবদ্ভয়ক্তর নটি মযেয অঙ্গ হষ্ণচ্ছ- (১) েবণ, (২) কীতৃন, (৩) স্মরণ, (৪) 

পােষ্ণসবন, (৫) অচৃন, (৬) বন্দন, (৭) োসয, (৮) সেয, এবং (৯) 

আত্ময়নষ্ণবেন । এই অঙ্গগুয়লর সবকটি য়কংবা দয্ দকান একটি অভীি ফল 

প্রোষ্ণন সমূ্পণৃরূষ্ণপ সমর্,ৃ তষ্ণব তা সযেে ভগবদ্ভষ্ণক্তর তত্ত্বাবধ্াষ্ণন 

য়নরন্তর অনযশীলন করষ্ণত হি । প্রর্ম অঙ্গ েবণ, সবকটি অষ্ণঙ্গর মষ্ণধ্য 

সবচাইষ্ণত গুরুত্বপূণৃ, এবং তাই চরষ্ণম য্ারা ভীষ্মষ্ণেষ্ণবর মষ্ণতা অবিা 

প্রাপ্ত হষ্ণত চান, দসই সমস্ত ঐকায়ন্তক সাধ্কষ্ণের পষ্ণে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 

এবং তারপর শ্রীমদ্ভাগবত েবণ করা অতযন্ত গুরুত্বপূণৃ । শ্রীকৃে 

সাোৎভাষ্ণব উপয়িত না র্াকষ্ণলও মৃতয যর সমি ভীষ্মষ্ণেষ্ণবর মষ্ণতা অপূবৃ 

অবিা লাভ করা দয্ষ্ণত পাষ্ণর । 

 মনযিয জীবষ্ণনর ববষ্ণশি উষ্ণেশয হষ্ণচ্ছ ভীষ্মষ্ণেষ্ণবর মষ্ণতা মৃতয যবরণ  

করা । 

)৪৪-৪৯( - ভীষ্মষ্ণেষ্ণবর প্রয়াণ এবং তৎপরবতী 

ঘটনাসমূহ  
 

 ১.৯.৪৪ – সকষ্ণলর দমৌনভাব –  

অন্তহীন পরব্রষ্ণহ্ম শ্রীভীষ্মষ্ণেব য়ময়লত হষ্ণিষ্ণেন দজষ্ণন দসোষ্ণন উপয়িত সকষ্ণল 

য়েবাবসাষ্ণন পায়েষ্ণের মষ্ণতা দমৌনভাষ্ণব অবিান করষ্ণত লাগষ্ণলন ।  

তাৎপষ্ণযৃ্র ববষ্ণশি বেক –  

 অংষ্ণশর কাজ পূষ্ণণৃর দসবা করা – একটি য্ষ্ণির য়বয়ভন্ন অংশগুয়ল 

দয্মন পূণৃ য্িটির দসবা কষ্ণর, ঠিক দতমনই ভগবান তাাঁ র য়বয়ভন্ন অংষ্ণশর 

দ্বারা দসয়বত হন । দকান য্ষ্ণির একটি অংশ য্েন য্িটি দর্ষ্ণক আলাো 
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কষ্ণর দেওিা হি, তেন তার আর দকান গুরুত্ব র্াষ্ণক না । ভগবাষ্ণনর দসবা 

দর্ষ্ণক য্েন দকান অংশ য়বচয যত হষ্ণি, য্াি তেন তা সমূ্পণৃরূষ্ণপ অর্ৃহীন 

হষ্ণি পষ্ণড় । 

 ব্রহ্ম-বজজ্ঞাসা – এই পারমায়র্ৃক অনযষ্ণপ্ররণাষ্ণক বলা হি ব্রহ্ম-য়জজ্ঞাসা । 

মযেযত এই ব্রহ্ম-য়জজ্ঞাসা জ্ঞান, ববরাগয এবং ভগবদ্ভয়ক্তর দ্বারা সফল হি। 

জ্ঞাষ্ণনর অর্ৃ হষ্ণচ্ছ ব্রহ্ম য়বষিক প্রষ্ণতযক বস্তুর জ্ঞান; ববরাষ্ণগযর অর্ৃ হষ্ণচ্ছ 

জড় য়বষষ্ণির প্রয়ত অনাসয়ক্ত । 

 ভয়ক্ত হষ্ণচ্ছ অভযাষ্ণসর দ্বারা জীষ্ণবর স্বরূষ্ণপর পযনরুেি । 

 ১.৯.৪৫ – স্বগৃ ও মতৃযবাসী সকষ্ণলর সম্মান প্রেশৃন –  

অতাঃপর স্বষ্ণগৃর দেবতাবৃন্দ এবং মতৃযষ্ণর মানষ্ণবরা তাাঁ র প্রয়ত সম্মান প্রেশৃন 

কষ্ণর দন্দয য়ভ ধ্বয়ন করষ্ণলন । সৎ প্রকৃয়তর রাজনযবগৃ সম্মান ও েদ্ধা প্রেশৃন শুরু 

করষ্ণলন এবং আকাশ দর্ষ্ণক পযষ্পবৃয়ি হষ্ণত লাগল । 

তাৎপষ্ণযৃ্র ববষ্ণশি বেক –  

 জয়ন্তী উৎসব – প্রামায়নক শষ্ণস্ত্রর মষ্ণত এই প্রকার জিন্তী উৎসব সাধ্ারণ 

মানযষ্ণষর জনয নি, তা য়তয়ন জড়জাগয়তক য়বচাষ্ণর য্তই মহৎ দহান না 

দকন । দসটি ভগবাষ্ণনর প্রয়ত একটি অপরাধ্, দকননা জিন্তী দকবল 

ভগবাষ্ণনর এই ধ্রাধ্াষ্ণম আয়বভৃাষ্ণবর য়েবসটি উেযাপন করার জনযই  

য়নয়েৃি । 

 ১.৯.৪৬ – মহারাজ য্য বধ্বষ্ঠর কতৃৃক ভীষ্মষ্ণেষ্ণবর 

অষ্ণন্তযবেবিয়া সম্পােন –  

দহ ভৃগুবংশয়তলক (ষ্ণশৌনক), ভীষ্মষ্ণেষ্ণবর মৃতষ্ণেষ্ণহর অষ্ণন্তযয়িয়িিা সম্পােন 

কষ্ণর মহারাজ য্যয়ধ্য়ষ্ঠর েয়ণষ্ণকর জনয দাঃষ্ণে অয়ভভূত হষ্ণলন  ।   

তাৎপষ্ণযৃ্র ববষ্ণশি বেক –  

 একজন মহান আত্মার ববরহ – ভীষ্মষ্ণেব দয্ জড় শরীর তযাগ 

কষ্ণরয়েষ্ণলন, তার য়বষ্ণচ্ছষ্ণে য়তয়ন দাঃে অনযভব কষ্ণরনয়ন; য়তয়ন দাঃে 

অনযভব কষ্ণরয়েষ্ণলন একজন মহান আত্মার সঙ্গ দর্ষ্ণক বয়িত হওিাি  । 

ভীষ্মষ্ণেব য্য়েও য়েষ্ণলন একজন মযক্ত পযরুষ, তর্ায়প অষ্ণন্তযয়ি-য়িিা 

সম্পােন করা য়েল একটি আবশযক কতৃবয । 

 ১.৯.৪৭ – সমস্ত মহবিৃগষ্ণণর শ্রীকৃেস্তুবত এবং বনজ বনজ 

আেষ্ণম প্রতযাবতৃন –  

সমস্ত মহয়ষৃগণ গূঢ় ববয়েক মষ্ণির দ্বারা দসোষ্ণন উপয়িত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের 

গুণ কীতৃন করষ্ণলন । তারপর শ্রীকৃেষ্ণক হৃেষ্ণি ধ্ারণ কষ্ণর তাাঁ রা তাাঁ ষ্ণের য়নজ 

য়নজ আেষ্ণম প্রতযাবতৃন করষ্ণলন  ।  

তাৎপষ্ণযৃ্র ববষ্ণশি বেক –  

 ভগবান ও ভষ্ণির আবাসিল – ভগবাষ্ণনর ভক্ত সবৃোই ভগবাষ্ণনর 

হৃেষ্ণি র্াষ্ণকন, আর ভগবানও সবৃো ভষ্ণক্তর হৃেষ্ণি র্াষ্ণকন । দসটিই 

হষ্ণচ্ছ ভগবাষ্ণনর সষ্ণঙ্গ তাাঁ র ভষ্ণক্তর মধ্যর সম্পকৃ । 

 ভষ্ণক্তরা তাই সরাসয়রভাষ্ণব ভগবাষ্ণনর তত্ত্বাবধ্াষ্ণন র্াষ্ণকন । আর 

ভগবানও দস্বচ্ছাি তাাঁ র ভষ্ণক্তর তত্ত্বাবধ্াষ্ণন য়নষ্ণজষ্ণক সমপৃণ কষ্ণরন । 

 ১.৯.৪৮ – শ্রীকৃেসহ মহারাজ য্য বধ্বষ্ঠষ্ণরর হবস্তনাপয ষ্ণর 

গমন এবং ধৃ্তরাষ্ট্র ও গান্ধারীষ্ণক সান্ত্বনা প্রোন –  

অতাঃপর মহারাজ য্যয়ধ্য়ষ্ঠর অয়চষ্ণরই পরষ্ণমশ্বর শ্রীকৃেসহ তাাঁ র রাজধ্ানী 

হয়স্তনাপযষ্ণর গমন কষ্ণর তাাঁ র দজযষ্ঠতাত ধৃ্তরাষ্ট্র ও তাতপত্নী তপয়স্বনী গান্ধারীষ্ণক 

সান্ত্বনা য়েষ্ণিয়েষ্ণলন । 

 ১.৯.৪৯ – ধ্মৃরাজ য্য বধ্বষ্ঠষ্ণরর রাজযশাসন –  

তারপর মহান ধ্মৃরাজ য্যয়ধ্য়ষ্ঠর দজযষ্ঠতাত ধৃ্তরাষ্ণষ্ট্রর অনযজ্ঞা এবং পরষ্ণমশ্বর 

শ্রীকৃষ্ণের সম্ময়ত অনযসাষ্ণর ধ্ষ্ণমৃর য়বধ্ান ও রাজকীি নীয়ত-য়নিমায়ে কষ্ণঠারভাষ্ণব 

পালন কষ্ণর তাাঁ র য়পতৃ-য়পতামষ্ণহর পোঙ্ক অনযসরষ্ণণ রাজযশাসন করষ্ণত 

লাগষ্ণলন  ।   

তাৎপষ্ণযৃ্র ববষ্ণশি বেক –  

 আেশৃ রাজা – রাজাষ্ণক প্রজাষ্ণের সামায়জক, রাজবনয়তক, অর্ৃবনয়তক 

এবং পারমায়র্ৃক প্রগয়তর বযাপাষ্ণর সব সমি সষ্ণচতন র্াকষ্ণত হি ।  রাজার 

জানা উয়চত দয্ মনযষয জীবন বদ্ধ -আত্মাষ্ণক জড় জগষ্ণতর বন্ধন দর্ষ্ণক 

মযক্ত করার জনয, এবং তাই তাাঁ র কতৃবয হষ্ণচ্ছ এই সষ্ণবৃাচ্চ য়সয়দ্ধলাষ্ণভর 

জনয প্রজাষ্ণের য্র্ায্র্ভাষ্ণব পয়রচায়লত করা । মহারাজ য্যয়ধ্য়ষ্ঠর য়নষ্ঠা 

সহকাষ্ণর এই কতৃবয সম্পােন কষ্ণরয়েষ্ণলন । 
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	 ১.৯.২৫ – যুধিষ্টিরের ধর্ম বিষয়ক প্রশ্ন –
	 ১.৯.২৬ – ভীষ্মদেবের উত্তর – বর্ণ ও আশ্রমের সংজ্ঞা –
	 ১.৯.২৭ – দানধর্ম, রাজধর্ম, ও মোক্ষধর্ম, স্ত্রীলোক ও ভক্তদের কর্তব্যকর্ম –
	 ১.৯.২৮ – ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ –

	(২৯-৩১) -  ভীষ্মদেবের শেষ সময়
	 ১.৯.২৯ – সিদ্ধযোগীদের অভিলাষী উত্তরায়ণের আগমন –
	 ১.৯.৩০ – ভীষ্মদেবের অবিলম্বে বাক্য রোধ, বিষয় থেকে মন প্রত্যাহার ও শ্রীকৃষ্ণে নির্নিমেষ দৃষ্টি নিবদ্ধকরণ –
	 ১.৯.৩১ – বাহ্য কার্যকলাপ রুদ্ধ ভীষ্মদেবের অপ্রাকৃতভাবে শ্রীকৃষ্ণ স্তব –
	 ১.৯.৩২ – আত্মতৃপ্ত শ্রীকৃষ্ণে মতি বিনিযুক্ত হোক –
	 ১.৯.৩৩ – পরমেশ্বর ভগবানের সুন্দর রূপের বর্ণনা –
	 ১.৯.৩৪ – যুদ্ধক্ষেত্রেও ভগবানের কমনীয় রূপ –
	 ১.৯.৩৫ – ভগবানের কৃপা-কটাক্ষের দ্বারাই বিপক্ষ দলের আয়ু হরণ –
	 ১.৯.৩৬ – অপ্রাকৃত জ্ঞান দান করে অর্জুনের অজ্ঞানতা দূর –
	 ১.৯.৩৭ – ভক্ত অভিলাষ পূরণার্থে ভগবানের স্বীয় প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ –
	 ১.৯.৩৮ – রণক্ষেত্রে ভগবানের ক্ষত-বিক্ষত রূপ –
	 ১.৯.৩৯ – ভগবানের পার্থসারথি রূপ –
	 ১.৯.৪০ – শ্রীকৃষ্ণ-রূপে আকৃষ্ট ব্রজগোপিকারা –
	 ১.৯.৪১ – রাজসূয় যজ্ঞে পূজিত শ্রীকৃষ্ণ –
	 ১.৯.৪২ – অদ্বয় শ্রীকৃষ্ণ –
	 ১.৯.৪৩ – এভাবে শ্রীকৃষ্ণে চেতনা আবিষ্ট করে ভীষ্মদেবের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ –

	(৪৪-৪৯) - ভীষ্মদেবের প্রয়াণ এবং তৎপরবর্তী ঘটনাসমূহ
	 ১.৯.৪৪ – সকলের মৌনভাব –
	 ১.৯.৪৫ – স্বর্গ ও মর্ত্যবাসী সকলের সম্মান প্রদর্শন –
	 ১.৯.৪৬ – মহারাজ যুধিষ্ঠির কর্তৃক ভীষ্মদেবের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন –
	 ১.৯.৪৭ – সমস্ত মহর্ষিগণের শ্রীকৃষ্ণস্তুতি এবং নিজ নিজ আশ্রমে প্রত্যাবর্তন –
	 ১.৯.৪৮ – শ্রীকৃষ্ণসহ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের হস্তিনাপুরে গমন এবং ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীকে সান্ত্বনা প্রদান –
	 ১.৯.৪৯ – ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের রাজ্যশাসন –


