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১ম স্কন্ধ ১৫শ অধ্যায় – যথাসময়য় পাণ্ডবয়ের অবসর গ্রহণ 

 

১-৬ – অর্জু য়ের তীব্র কৃষ্ণববরহ

অেজভব –

১-৪ – ববরহর্বেত বববভন্ন দেবহক লক্ষণাবে

৫-৬ – ভগবায়ের ববরয়হ সমগ্র ভজ বে প্রাণহীে দেয়হর মত 

৭-১৭ – অর্জু ে কতুৃক শ্রীকৃয়ষ্ণর

কৃপা ও সজরক্ষার কথা স্মরণ –
তাাঁ রই কৃপায় – দরৌপেীয়ক প্রাবি, ইন্দ্র-র্য়, বেবাতকবচ বধ্ 

১৮-২৩ – ঘবেষ্ট মূহূতুগুবলর স্মরণ –

১৮-১৯ – কৃষ্ণ অর্জু য়ের সখ্য, গম্ভীর ও ময়োজ্ঞ বাকয

২০-২১ – বকছজ  দগায়পর কায়ছ অর্জু য়ের পরার্য়, শ্রীকৃষ্ণই সমস্ত 

শবির উৎস

২২-২৩ – যদুবংশ ধ্বংয়সর সংবাে 

২৪-৩১ – শ্রীকৃয়ষ্ণর উপয়েশাবলী

স্মরণ কয়র অর্জু য়ের বেবযস্তর প্রাবি –

২৪-২৭ – সববকছজ য়ক ভগবায়ের ইচ্ছা বয়ল গ্রহণ কয়র অর্জু য়ের 

ভগবদ্গীতা স্মরণ 

২৮-২৯ – অন্তঃকরণ শুবি, দ্রুতয়বয়গ ভবি বৃবি 

৩০-৩১ – অপ্রাকৃত সম্পে লায়ভ র্ন্ম-মৃতজ যর বন্ধে দথয়ক মজ বি

৩২-৪৪ – যজ বধ্বষ্টর মহারায়র্র

অবসর –

৩২-৩৩ – কুবন্তয়েবীর মজ বি লাভ 

৩৪-৩৭ – শ্রীকৃয়ষ্ণর অন্তধু্ায়ের পর কবলর প্রয়বশ, যজ বধ্বষ্টয়রর

গৃহতযায়গর প্রস্তুবত 

৩৮-৩৯ – যজ বধ্বষ্টর কতুৃক পরীবক্ষৎ ও বয়ের রার্যাবভয়েক

৪০-৪৪ – ভ্রাতায়ের উপর বেভুর ো কয়র যজ বধ্বষ্টয়রর উত্তরবেয়ক গমে 

৪৫-৫১ – বাকী পাণ্ডবগণ, দরৌপেী 

এবং ববদুয়রর অবসর–

৪৫-৪৮ – বাকী পাণ্ডবয়ের তাাঁ র অেজসরণ এবং ভগবিাম প্রাবি 

৪৯ – ববদুর – স্বস্থাে বপতৃয়লায়ক প্রতযাবতুে 

৫০ – দরৌপেী ও সজভরার তাাঁ য়ের পবতয়ের অেজরূপ সজফল প্রাবি

৫১ – ফলশ্রুবত – এই কাবহেী শ্রবয়ণ হবরভবি প্রাবি
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অধ্যায় কথাসার – পঞ্চেশ অধ্যায়য় পৃবথবীয়ত কবলর প্রয়বশ র্ােয়ত 

দপয়র দপৌত্র পরীবক্ষয়তর হয়স্ত রার্যভার অপুণপূবুক রার্া যজ বধ্বষ্টয়রর 

স্বগুায়রাহণ ববণুত হয়য়য়ছ । (য়গৌড়ীয় ভােয) 

এই পঞ্চেশ অধ্যায়য় মহারার্ যজ বধ্বষ্টর অর্জু য়ের ববলাপ শ্রবণ কয়র, পয়র 

কবলর প্রয়বশ লক্ষয কয়র দপৌত্র পরীবক্ষতয়ক রায়র্য অবভবেি এবং 

পশ্চাৎ বেববুণ্ণ হয়য় ভীমাবে ভ্রাতৃগয়ণর সায়থ মহাপ্রস্থায়ে গমে করয়লে 

– এই ববণুত হয়য়য়ছ । (সারাথু েবশুেী)  

১-৬ – অর্জু য়ের তীব্র কৃষ্ণববরহ অেজভব – 
 

 ১.১৫.১ – পূবু অধ্যায়য়র সার – 

সূত গগাস্বামী বলবলন-শ্রীকৃবের য়বরবহ কাতর কৃেসখা অজুয নবক তাাঁ র গজযষ্ঠ 

ভ্রাতা মহারাজ রু্য়িয়ষ্ঠর এইভাবব নানা প্রকার আশঙ্কারু্ি প্রশ্ন য়জজ্ঞাসা করবলন 

।  

 শ্রীল প্রভজ পাে প্রেত্ত শীেুক – “অর্জু য়ের ময়ে ববরহ-

দবেো”  

তাৎপয়যুর ববয়শে বেক – 

 গভীরভাবব গশাকাচ্ছন্ন হওিার ফবল, অজুয বনর বাস্তয়বকই কণ্ঠ রুদ্ধ 

হবিয়ছল, এবং তাই তাাঁ র পবে রু্য়িয়ষ্ঠর মহারাবজর নানা প্রকার 

আশঙ্কারু্ি প্রবশ্নর উত্তর গদওিা সম্ভব হিয়ন । 

 ১.১৫.২ – অর্জু য়ের অবস্থা – 

গভীর গশাবক অজুয বনর মুখ এবং হৃদিপদ্ম শুষ্ক হবিয়ছল । তাই তাাঁ র গদহ 

প্রভাহীন হবিয়ছল । এখন,পরবমশ্বর ভগবান শ্রীকৃবের সৃ্ময়ত উদি হওিার 

ফবল তাাঁ র পবে উত্তর গদওিা অতযন্ত কষ্টকর হবিয়ছল ।  

 ১.১৫.৩ – অশ্রু সংবরণ – 

তখন য়তয়ন অয়ত কবষ্ট য়বগয়লত গশাকাশ্রু সংবরণ করবলন, অশ্রুিারা হস্ত দ্বারা 

মায়জয ত করবলন । শ্রীকৃবের অদশযবন তাাঁ র খুবই উৎকণ্ঠা হবিয়ছল ববল অতযন্ত 

কাতর হবি পড়বলন ।  

 ১.১৫.৪ – শ্রীকৃয়ষ্ণর কথা স্মরণ কয়র যজ বধ্বিয়রর প্রবত 

উত্তর – 

শ্রীকৃবের সখযভাব, য়মত্রতা, বনু্ধত্ব এবং সারথয আয়দ কাবর্যর কথা স্মরণ কবর 

অজুয ন বাষ্প  গদ্গদ গদ্গদ স্ববর অগ্রজ রু্য়িয়ষ্ঠরবক বলবত লাগবলন ।   

তাৎপয়যুর ববয়শে বেক – 

 পরবমশ্বর ভগবান তাাঁ র শুদ্ধ ভিবদর সবে সমস্ত সম্পকয -সম্ববন্ধর মাবে 

অয়ত সবযােসুন্দর । সখয রবস অজুয ন ভগবাবনর শুদ্ধ ভিবদর অনযতম, 

এবং অজুয বনর প্রয়ত ভগবাবনর আচরণ বনু্ধবত্বর সববযাত্তম আদশয । 

 ১.১৫.৫ – বন্ধজ রূপী ভগবাে শ্রীহবর দথয়ক ববঞ্চত – 

অজুয ন বলবলন-মহারাজ ! পরবমশ্বর ভগবান শ্রীহয়র, য়র্য়ন আমার প্রয়ত ঘয়নষ্ঠ 

বনু্ধর মবতা আচরণ করবতন, য়তয়ন আজ আমাবক গছবড় চবল গগবছন । তাই 

আমার গর্ য়বপুল গতজ গদবতাবদরও য়বস্মি উৎপাদন করত, তা অপহৃত 

হবিবছ ।    

 শ্রীল প্রভজ পাে প্রেত্ত শীেুক – “ভগবায়ের অন্তধু্াে 

স্বীকৃত হল”  

তাৎপয়যুর ববয়শে বেক – 

*ভগবাে প্রেত্ত শবি* 

 ভগবায়ের ববভূবত – ভগবদ্গীতাি (১০/৪১) “এই য়ববশ্ব গর্খাবনই 

য়ববশষ্ ঐশ্বর্য, বীর্য, শ্রী, জ্ঞান আয়দ য়বভূয়ত গদখা র্াি, তা সবই আমার 

সমযক্ শয়ির এক নগণয অংশ মাত্র । 

 ভগবায়ের পােুদ্গণ তাাঁ র শবিয়ত আববষ্ট – ভগবান র্খন তাাঁ র য়নতয 

মুি পাষ্যদ পয়রবৃত হবি এই পৃয়থবীবত অবতরণ কবরন, তখন য়তয়ন 

গকবল তাাঁ র য়নবজরই য়দবয শয়ি প্রদশযন কবরন, তা নি, তাাঁ র পাষ্যদ 

ভিবদরও তাাঁ র শয়িবত আয়বষ্ট কবর তাাঁ র অবতরবণর উবেশয সািন 

কবরন । 

 ভগবাে কতুৃক অর্জু য়ের অয়লৌবকক শবি অপহরণ – ভগবান র্খন 

এই পৃয়থবী গথবক তাাঁ র লীলা সংবরণ কবরন, তখন য়তয়ন তাাঁ র পাষ্যদবদরও 

তাাঁ র সবে য়নবি র্ান । ভগবান তাাঁ র অবতরবণর উবেশয সািন করার জনয 

অজুয নবক গর্ গতজ এবং বীবর্য আয়বষ্ট কবরয়ছবলন, তাাঁ র উবেশয সািবনর 

পর গদবতাবদরও য়বস্মি উৎপাদনকারী অজুয বনর গসই অবলৌয়কক শয়ি 

অপহরণ কবরয়ছবলন, কারণ ভগবদ্ধাবম য়ফবর র্াওিার জনয গসই সমস্ত 

শয়ির গকান প্রবিাজন য়ছল না । 

 ধ্ার করা শবিয়ত গববুত হওয়া উবচত েয় – অজুয বনর মবতা মহান্ 

ভি অথবা স্ববগযর গদবতারাও র্য়দ ভগবাবনর শয়িবত আয়বষ্ট হন এবং 

ভগবাবনর দ্বারাই গসই শয়ি গথবক বয়িত হন, তা হবল তাাঁ বদর তুলনাি 

অয়ত নগণয সািারণ জীববদর কথা ববল আর য়ক হবব ! অতএব কারও 

পবেই ভগবাবনর কাছ গথবক িার করা শয়িবত গয়বযত হওিা উয়চত নি 

। 

 শবি এবং ঐশ্বয়যুর সয়বুাত্তম উপয়যাবগতা – প্রকৃয়তস্থ মানুবষ্র 

কতয বয ভগবাবনর এই িরবনর কৃপার জনয কৃতজ্ঞতা অনুভব কবর 

ভগবাবনর গসবাি তাাঁ র গসই শয়িবক য়নবিায়জত করা । ভগবান গর্ গকান 

সমি গসই শয়ি প্রতযাহার কবর য়নবত পাবরন, তাই ভগবাবনর গসবাবতই 

এই িরবনর শয়ি এবং ঐশ্ববর্যর প্রবিাগ করাই হল গসগুয়লর সববযাত্তম 

উপবর্ায়গতা । 

 ১.১৫.৬ – ভগবৎ-ববরয়হ সমগ্র ভজ বে প্রাণহীে দেয়হর 

মত – 

আয়ম তাাঁ বক হায়রবিয়ছ র্াাঁ র েণকাবলর য়বরবহ এই সমগ্র ভুববনর সব য়কছুই 

প্রাণহীন গদবহর মবতা অয়প্রি এবং শূনয ববল মবন হি ।  

তাৎপয়যুর ববয়শে বেক – 
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*ভগবােই পরম তত্ত্ব বা সবু কারয়ণর পরম কারণ* 

 প্রকৃতপবে গকান জীববর কাবছই ভগবাবনর গথবক য়প্রিতর আর য়কছুই 

গনই ।  

 পরমাত্মা হবচ্ছন ভগবাবনর স্বাংশ, আর জীব হবচ্ছ তাাঁ র য়বয়ভন্নাংশ । 

 আত্মা জড় গদবহর জনয অতযন্ত গুরুত্বপূণয, কারণ আত্মাহীন জড় গদবহর 

গকানই মূলয গনই; তারা সকবলই পরস্পবরর সবে সম্পকয রু্ি, অথবা 

পরস্পর য়নভয রশীল; তাই চূড়ান্ত য়বচাবর ভগবানই হবচ্ছন সমস্ত য়কছুর 

পরম তত্ত্ব বা সবয কারবণর পরম কারণ । 

৭-১৭ – অর্জু ে কতুৃক শ্রীকৃয়ষ্ণর কৃপা ও 

সজরক্ষার কথা স্মরণ – 
 

 ১.১৫.৭ – দরৌপেীর স্বয়ংবর সভায় প্রাি ববর্য় বছল 

শ্রীকৃয়ষ্ণরই কৃপা – 

আয়ম গকবল তাাঁ রই কৃপার ববল বলীিান্ হবি, দ্রুপদ রাজভববন স্বিংবর সভাি 

সমাগত কাবমান্মত্ত নৃপয়তবদর প্রভাব পরাভূত কবরয়ছলাম । আমার িনুবকর 

জযা আবরাপণ কবর মৎসয রূপী লেয য়বদ্ধ কবরয়ছলাম এবং তার ফবল 

গরৌপদীবক লাভ কবরয়ছলাম ।  

 শ্রীল প্রভজ পাে প্রেত্ত শীেুক – “অর্জু ে বকভায়ব দরৌপেী 

লায়ভ সমথু হে”  

 ১.১৫.৮ – ইন্দ্রর্য়, খ্ান্ডববে েহে, ময়োেব বেবমুত 

মায়াসভা – 

য়তয়ন য়নকবে য়ছবলন ববলই দেতা সহকাবর আয়ম গদবতাগণ সহ মহাবলবান 

ইন্দ্রবদববক জি করবত সেম হবিয়ছলাম, এবং তাই অয়িবদববক খাণ্ডব বন 

দহন করবত য়দবত গপবরয়ছলাম । গকবল তাাঁ রই করুণাি গসই জ্বলন্ত খাণ্ডব 

ববনর মবিয গথবক মিদানব রো গপবিয়ছল, এবং তাই আমাবদর আশ্চর্য 

স্থাপতয য়শল্পময়ণ্ডত মািামিী সভাগৃহটি আমরা গবড় তুলবত গপবরয়ছলাম- গর্-

সভাগৃবহ সমস্ত নরপয়তরা রাজসূি র্বজ্ঞর অনুষ্ঠাবন সমববত হবিয়ছবলন এবং 

আপনাবক শ্রদ্ধাঘয য়নববদন কবরয়ছবলন । 

তাৎপয়যুর ববয়শে বেক – 

*ভগবায়ের কৃপা < ভগবদ্ভিয়ের কৃপা*  

 সুতরাং ভগবদ্ভিরা ভগবাবনর গথবকও অয়িক কৃপামি, এবং 

ভগবদ্ভয়ির মাবগয ভগবাবনর কৃপা গথবক ভবির কৃপা অয়িক বলবান । 

অয়িবদব এবং ভগবান শ্রীকৃে র্খন গদবখন গর্, অজুয বনর মবতা এক 

মহান্ ভি তাবক আশ্রি দান কবরবছন, তখন তাাঁ রা উভবিই গসই 

অসুরটির পশ্চাদ্বাবন গথবক য়বরত হন । 

 ভগবদ্ভয়ির পো হবচ্ছ গর্, ভবির কৃপাি ভগবাবনর কৃপা লাভ হি, 

এবং ভগবাবনর কৃপাি ভগবদ্ভবির গসবা করার সুবর্াগ পাওিা র্াি । 

 ১.১৫.৯ – ভীয়মর র্রাসন্ধ বধ্, েৃপবতয়ের মজ বি – 

দশ হাজার হায়তর শয়ি সময়িত আপনার ভ্রাতা ভগবাবনরই কৃপাি বি 

কবরয়ছবলন জরাসন্ধবক, র্ার পদরু্গল বহু নৃপয়তবদর দ্বারা পূয়জত হত । 

জরাসবন্ধর মহাভভরব র্বজ্ঞ বয়ল গদওিার জনয এই সমস্ত রাজাবদর য়নবি আসা 

হবিয়ছল, য়কন্তু তাাঁ রা এইভাবব মুি হবিয়ছবলন । পবর তাাঁ রা আপনাবক কর 

প্রদান কবরয়ছবলন ।  

 শ্রীল প্রভজ পাে প্রেত্ত শীেুক – “ভীম বকভায়ব র্রাসন্ধ 

বয়ধ্ সক্ষম হে”  

 ১.১৫.১০ – দরৌপেীর কৃষ্ণশরণ – 

রাজসূি র্বজ্ঞাৎসবব য়ববশষ্ভাবব পয়বত্র এবং সুন্দর বস্ত্র আভরবণ সয়িতা 

গতামার পত্নীবক র্খন দুষৃ্কতকারীরা গকশাকষ্যণ কবরয়ছল, তখন গস অশ্রুয়সি 

নিবন শ্রীকৃবের চরবণ পয়তত হবিয়ছল, এবং য়তয়ন গসই দুষৃ্কতকারীবদর 

পত্নীবদর গকশ গবণীমুি কবরয়ছবলন ।   

তাৎপয়যুর ববয়শে বেক – 

 ভিয়ের অপমাে করার ফল – গকানও দুষৃ্কতকারী ভগবানবক 

অপমান করবল য়তয়ন তা সহয করবত পাবরন, গকননা পুত্র য়পতাবক 

অপমান করবলও য়পতা তা সহয কবরন । য়কন্তু য়তয়ন কখনও তাাঁ র ভবির 

অপমান সহয করবত পাবরন না । গকান মহাত্মাবক অপমান করবল মানুষ্ 

তার সমস্ত পুবণযর ফল কৃপাশীবযাদ সব য়কছুই হারাি । 

 ১.১৫.১১ – দুবুাসার দকাপ দথয়ক রক্ষা – 

আমাবদর বনবাবসর সমি, আমাবদর ভিঙ্কর সঙ্কবে গফলার জনয আমাবদর 

শত্রুরা, দুবযাসা মুয়নবক, য়র্য়ন তাাঁ র অরু্ত য়শষ্যসহ গভাজন কবরন, আমাবদর 

আশ্রবম পাঠিবিয়ছবলন । গসই সমি য়তয়ন (শ্রীকৃে), শাকাবন্নর অবয়শষ্টমাত্র গ্রহণ 

কবরই আমাবদর রো কবরয়ছবলন । ঐভাবব য়তয়ন অন্ন গ্রহণ কবরয়ছবলন ববল 

নদীবত স্নানরত মুয়নবগাষ্ঠী য়বপুল পয়রমাবণ আহাবরর পয়রতৃয়ি অনুভব 

কবরয়ছবলন আর সমগ্র য়ত্রভুবনও তাবত পয়রতৃি হবিয়ছল । 

 শ্রীল প্রভজ পাে প্রেত্ত শীেুক – “পাণ্ডয়বরা বকভায়ব দুবুাসা 

মজ বের দরাে দথয়ক রক্ষা পাে”  

তাৎপয়যুর ববয়শে বেক – 

 এই ঘেনাটি গথবক প্রমায়ণত হি গর্, ভগবান হবচ্ছন সবযবশ্রষ্ঠ গর্াগী, এবং 

তাই য়তয়ন গর্াবগশ্বর নাবম পয়রয়চত ।  

 ভগবােয়ক দভাগ বেয়বেে – এই ঘেনাটি গথবক আর একটি য়শোও 

লাভ করা র্াি গর্, প্রবতযক গৃহবস্থর অবশয কতয বয হবচ্ছ ভগবানবক গভাগ 

য়নববদন করা, এবং তার ফবল সকবলই, এমন য়ক দশ সহস্র অয়তয়থ পর্যন্ত, 

সমূ্পণয রূবপ তৃি হববন । এইটিই ভগবদ্ভয়ির পো । 

 ১.১৫.১২ – অর্জু ে কতুৃক মহায়েব ও পাবুতীর প্রসন্নতা 

ববধ্াে, অস্ত্রলাভ ও স্বশরীয়র স্বগুগমে – 

তাাঁ রই প্রভাবব আয়ম রু্বদ্ধ গদবায়দবদব মহাবদববক এবং তাাঁ র পত্নী পাবযতীবক 

য়বস্মিায়িত করবত সমথয হবিয়ছলাম । য়তয়ন (য়শব) তখন আমার প্রয়ত প্রসন্ন হবি 

তাাঁ র য়নবজর অস্ত্র প্রদান কবরয়ছবলন । অনয গদবতারাও তাাঁ বদর য়নবজর য়নবজর 
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অস্ত্র আমাবক দান কবরয়ছবলন, এবং তা ছাড়াও এই শরীবরই আয়ম স্বগযবলাবক 

গর্বত গপবিয়ছলাম এবং গদবরাজ ইন্দ্র তাাঁ র সভাি আমাবক তাাঁ র মহান 

আসবনর অিযভাগ দান কবরয়ছবলন । 

 শ্রীল প্রভজ পাে প্রেত্ত শীেুক – “অর্জু ে বকভায়ব ববববধ্ 

অস্ত্র লাভ কয়রে”  

তাৎপয়যুর ববয়শে বেক – 

 দেব-পূর্ায় প্রাি ফল অবেতয – অজুয ন গর্ পরবমশ্বর ভগবান 

শ্রীকৃবের সবে সখযভাবাপন্ন কার্যকলাবপর বণযনা কবরবছন, তা গথবক 

সকবলই এই য়শো লাভ করবত পাবরন গর্, পরবমশ্বর ভগবান শ্রীকৃবের 

সন্তুয়ষ্ট য়বিান করার মািযবম সবযবতাভাবব মেল লাভ হি, য়কন্তু গদবতাবদর 

ভি বা উপাসবকরা র্া লাভ কবর তা আংয়শক, এবং গদব-গদবীবদর 

মবতাই অপূণয এবং অয়নতয । 

 এই গলাকটির আর একটি তাৎপর্য হবচ্ছ গর্, শাবস্ত্রর কমযকাবণ্ড য়নবদয য়শত 

পুণয কময অনুষ্ঠান করার ফবল স্বগযবলাবক উন্নীত হওিা র্াি । 

 ১.১৫.১৩ – স্বগুয়লায়ক বেবাতকবচ বধ্ – 

র্খন আয়ম অয়তয়থরূবপ কবিক য়দবনর জনয স্বগযবলাবক অবস্থান কবরয়ছলাম; 

তখন গদবরাজ ইন্দ্রসহ সমস্ত গদবতারা য়নবাতকবচ নামক এক অসুরবক সংহার 

করার জনয গাণ্ডীবিারী আমার বাহুরু্গবলর আশ্রি গ্রহণ কবরয়ছবলন । গহ 

আজমীঢ় রাজবংবশর বংশির, এখন আয়ম পরম পুরুবষ্াত্তম ভগবানবক 

হায়রবিয়ছ, র্াাঁ র প্রভাবব আয়ম এত শয়িশালী হবিয়ছলাম ।  

তাৎপয়যুর ববয়শে বেক – 

 ভগবায়ের ইচ্ছা – পরবমশ্বর ভগবান সবযশয়িমান, এবং তাাঁ র কৃপাি তাাঁ র 

শুদ্ধ ভবিরা তাাঁ র ইচ্ছা অনুসাবর অসীম শয়ির অয়িকারী হবত পাবরন । 

য়কন্তু ভগবান র্খন তাাঁ র শয়ি সংবরণ কবরন, তখন ভগবাবনর ইচ্ছাি 

য়তয়ন সমূ্পণযরূবপ শয়িহীন হবি পবড়ন । 

 ১.১৫.১৪ – ববরাট পয়বুর যজ য়ি অর্জু য়ের র্য় – 

গকৌরববদর সাময়রক শয়ি য়ছল বহু অবজি প্রাণী সময়িত সমুবরর মবতা, এবং 

তার ফবল তা য়ছল দুরয়তক্রময । য়কন্তু তাাঁ র সাবথ বনু্ধবত্বর ফবল, আয়ম, রথারূঢ় 

হবি তা অয়তক্রম করবত সেম হবিয়ছলাম । এবং তাাঁ রই কৃপার প্রভাবব আয়ম 

গগািন য়ফয়রবি আনবত এবং সমস্ত গতবজর উৎস স্বরূপ বহু রাজাবদর ময়ণমি 

য়শবরাভূষ্ণ বলপূবযক সংগ্রহ করবত সেম হবিয়ছলাম ।  

 শ্রীল প্রভজ পাে প্রেত্ত শীেুক – “বতবে বকভায়ব 

কুরুয়ক্ষয়ত্রর যজ য়ি সংগ্রাম কয়রে”  

 ১.১৫.১৫ – দকৌরব রার্েযবয়গুর আয়জ, ময়োবল এবং 

ওর্ হরণ – 

য়তয়নই তাবদর আিু হরণ কবর য়নবিয়ছবলন, এবং য়তয়নই রু্দ্ধবেবত্র ভীষ্ম, কণয, 

গরাণাচার্য, শলয প্রমুখ গকৌরব রাজনযববগযর দ্বারা রয়চত য়বপুল সসনযসিা গথবক 

মবনাবল এবং ওজ হরণ কবরয়ছবলন । তাবদর আবিাজন এবং দেতা অপর্যাি 

য়ছল, য়কন্তু য়তয়ন (শ্রীকৃে) রথ অগ্রভাবগ চালনা করার সমবি এই সমস্ত কার্য 

সম্পাদন কবরয়ছবলন ।   

 ১.১৫.১৬ – েৃবসংহয়েব কতুৃক প্রহ্লাে রক্ষার েযায়, 

শ্রীকৃষ্ণ কতুৃক অর্জু য়ের রক্ষা – 

অসুরবদর অস্ত্রসমূহ গর্মন নৃয়সংহবদববর পরম গসবক প্রহ্লাবদর অে স্পশয 

করবত পাবরয়ন, গতময়ন তাাঁ র (শ্রীকৃবের) কৃপাি ভীষ্ম, গরাণ, কণয, ভূয়রশ্রবা, 

সুশমযা, শলয, জিরথ এবং বাহ্লীক প্রভৃয়ত বীরচূড়াময়ণবদর প্ররু্ি অবযথয বীর্য 

অস্ত্রসমূহ আমার গকশ স্পশয করবতও সমথয হিয়ন ।  

 ১.১৫.১৭ – শ্রীকৃষ্ণয়ক সারবথরূয়প বেযজ ি করায় 

অর্জু য়ের অেজতাপ – 

র্খন আমার তৃোতয  অশ্ববদর জনয জল আনবত আয়ম রথ গথবক গনবময়ছলাম, 

তখন তাাঁ রই কৃপাি শত্রুরা আমাবক বি করবত য়দ্বিা কবরয়ছল । আর জগবতর 

উদ্ধারকতয া আমার গসই ভগবাবনরই প্রয়ত আমার কুময়তবশত তাাঁ বক আমার 

রবথর সারয়থরূবপ য়নরু্ি করবত দুুঃসাহসী হবিয়ছলাম, কারণ গশ্রষ্ঠ বযয়িরা 

পর্যন্ত মুয়িলাবভর জনয তাাঁ রই উবেবশয ভজনা কবরন এবং ভয়িবসবা 

য়নববদন কবর থাবকন ।                                       

১৮-২৩ – ঘবেষ্ট মূহূতুগুবলর স্মরণ –  
 

 ১.১৫.১৮ – বেয়র্র প্রবত শ্রীকৃয়ষ্ণর গম্ভীর ও ময়োজ্ঞ 

পবরহাস বাকযগুবল স্মরণ কয়র অর্জু য়ের বযাকুল হৃেয় – 

গহ রাজন্ ! গসই মািব আমার প্রয়ত গর্ সমস্ত গভীর অথচ সুন্দর হায়সমাখা 

পয়রহাস বাকয প্রবিাগ করবতন, এবং আমাবক কখনও ‘গহ পাথয, গহ অজুয ন, গহ 

সবখ, গহ কুরুনন্দন’ ইতযায়দরূবপ গর্ সমস্ত মিুমি মবনাজ্ঞ সবম্বািবন সবম্বায়িত 

করবতন, আজ গসই সব স্মরণ কবর আমার হৃদি অতযন্ত বযাকুল হবচ্ছ ।  

 ১.১৫.১৯ – কৃষ্ণ-অর্জু য়ের সখ্য – 

সািারণত আমরা দুজবন একবত্র শিন, উপববশন, ভ্রমণ ও গভাজনায়দ করতাম 

। বীরত্ববযঞ্জক কাবজর আত্ম-প্রশংসার সমবি র্য়দ সদবাৎ গকান কাবর্যর বা 

বাবকযর বযয়তক্রম ঘেত, তখন আয়ম তাাঁ বক “ওবহ ! তুয়ম ত বড় সতযবাদী” এই 

রকম ববক্রায়িবত য়তরস্কার করতাম । য়কন্তু সখা গর্মন সখার এবং য়পতা গর্মন 

পুবত্রর অপরাি সহয কবরন, গসইভাবব গদবপূজয পরমাত্মা হবলও য়তয়নও 

মন্দময়ত আমার সমস্ত অপরািই য়নজগুবণ সহয করবতন ।  

তাৎপয়যুর ববয়শে বেক – 

 ভগবায়ের কায়ছ ভয়ির ভৎুসো দববেক ময়ের দচয়য়ও তৃবিোয়ক 

– গর্বহতু পরবমশ্বর ভগবান শ্রীকৃে হবচ্ছন সমূ্পণয য়বশুদ্ধ, তাই তাাঁ র শুদ্ধ 

ভবির সবে সখারূবপ, পুত্ররূবপ, অথবা গপ্রয়মকরূবপ তাাঁ র অপ্রাকৃত 

লীলায়বলাবস কখনই গকান রকম অপূণযতা থাবক না । য়বয়িবদ্ধভাবব 

মহাপয়ণ্ডত এবং িয়মযক বযয়িরা গর্ সবয়দক মন্ত্রায়দ উচ্চারবণর মািযবম 

তাাঁ বক বন্ধনা কবরন, তার গথবক তাাঁ র সখা, য়পতামাতা এবং গপ্রয়মকাবদর 

ভৎয সনাি ভগবান অয়িকতর তৃি হন । 

 ১.১৫.২০ – বকছজ  দগায়পর বেকট অর্জু য়ের পরার্য় – 
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গহ রাজবশ্রষ্ঠ, এখন আমার পরম বনু্ধ, পরম সুহৃদ, পুরুবষ্াত্তম কতৃয ক আয়ম 

তযি হবিয়ছ, এবং তাই আমার হৃদি সমূ্পণযরূবপ শূনয ববল মবন হবচ্ছ । 

শ্রীকৃবের অবতয মাবন তাাঁ র সমস্ত স্ত্রীবদর আয়ম র্খন রো কবর য়নবি 

আসয়ছলাম, তখন পবথ কতকগুয়ল অয়ত নীচ গগাপ এবস আমাবক অবলার 

মবতা অনািাবস পরাস্ত কবরবছ ।  

তাৎপয়যুর ববয়শে বেক – 

 এই গলাবকর একটি গুরুত্বপূণয য়বষ্ি হবচ্ছ, একদল হীনজাত গগাবপর 

পবে য়কভাবব অজুয বনর পরাস্ত করা সম্ভব হবিয়ছল এবং য়কভাবব এই 

প্রাকৃত গগাবপরা অজুয বনর দ্বারা সুরয়েত শ্রীকৃবের ময়হষ্ীবদর শ্রীঅে স্পশয 

করবত সেম হবিয়ছল । শ্রীল য়বশ্বনাথ চক্রবতী ঠাকুর য়বেু পুরাণ এবং 

ব্রহ্ম পুরাণ গথবক উদৃ্ধয়ত য়দবি এই আপাতয়ববরািী য়সদ্ধাবন্তর গর্ৌয়িকতা 

প্রয়তপন্ন কবরবছন । (তাৎপর্য রষ্টবয) 

 মহান্ অষ্টাবক্র মুয়নর বাবকযর মর্যদা রোবথয ভগবান স্বিং অজুয বনর 

রেণাববেণ গথবক তাাঁ র ময়হষ্ীবদর অপহরণ কবরন । 

 শ্রীকৃে গচবিয়ছবলন গর্, তাাঁ র অন্তিযাবনর পর তাাঁ র সমস্ত পয়রকবররা 

ভগবদ্ধাবম র্াবত য়ফবর র্াি, এবং য়বয়ভন্নভাবব য়তয়ন তাাঁ বদর তাাঁ র কাবছ 

য়ফয়রবি য়নবি র্ান । 

 ১.১৫.২১ – শ্রীকৃষ্ণই সকল ক্ষমতার উৎস – 

পূববয রাজারা র্াাঁ র প্রভাবব আমার কাবছ মস্তক অবনত করবতন, আজ গসই 

িনুক, গসই বাণ, গসই রথ ও গসই অশ্ব-সমস্তই আবছ এবং আয়মও গসই রথীই 

আয়ছ, য়কন্তু গর্মন য়বয়বি মন্ত্র উচ্চারণপূবযক ভবস্ম ঘৃত আহুয়ত প্রদাবনর গকান 

ফল লাভ হি না, র্াদুর প্রভাবব সৃষ্ট িনসম্পদ সিবি গকান লাভ হি না অথবা 

ঊষ্র ভূয়মবত বীজ বপন করবল গকান ফল উৎপন্ন হি না, গতমনই শ্রীকৃবের 

য়বরবহ েয়ণবকর মবিযই আমার িনুক প্রভৃয়ত সমস্তই অকমযণয হবিবছ; আয়মও 

অকমযণয হবি পবড়য়ছ ।  

তাৎপয়যুর ববয়শে বেক – 

 ধ্ার করা অলংকায়রর গববয কখনও গয়বযত হওিা উয়চত নি । ঠিক গর্মন 

সমস্ত য়বদুযৎ আবস য়বদুযৎ শয়ি উৎপাদবনর গকন্দ্র গথবক এবং র্খন 

গসখান গথবক য়বদুযৎ সরবরাহ বন্ধ হবি র্াি, তখন আর বায়ত জ্ববল না । 

পরবমশ্বর ভগবাবনর পরম ইচ্ছাবতই গসই শয়ির উৎপাদন েয়ণবকর 

মবিযই হবত পাবর অথবা তা সংবরণ হবত পাবর ।  

 দছয়ল-দখ্লা – শ্রীকৃবের আশীবযাদ য়বনা জড় সভযতা গকবল গছবল-

গখলা মাত্র । য়পতামাতা র্তেণ য়শশুবক গখলার অনুময়ত গদন, ততেণ 

পর্যন্ত গস গখলবত পাবর, য়কন্তু য়পতামাতা র্খন তাবক ডাবকন, তখন তার 

গখলা বন্ধ করবত হি । 

 মৃতয়েহয়ক সার্ায়ো – মানব সভযতা এবং মানুবষ্র সমস্ত কার্যকলাপ 

তাই পরবমশ্বর ভগবাবনর পরম আশীবযাদ য়নবিই সম্পায়দত হওিা উয়চত, 

এবং গসই আশীবযাদ বযতীত মানব সভযতার সমস্ত প্রগয়ত একটি 

মৃতবদহবক সাজাবনার মবতাই ।  

 এই গলাবক বলা হবিবছ গর্, মৃত সভযতা এবং তাাঁ র কার্যকলাপ ছাইবির 

গাদাি য়ঘ ঢালার মবতা এবং ঊষ্র ভূয়মবত বীজ বপন করার মবতাই 

য়নরথযক । 

 ১.১৫.২২-২৩ – যদুবংশ ধ্বংয়সর সংবাে – 

গহ রাজন্ ! আপয়ন দ্বারকাপুরীর গর্ সুহৃদ্ গদর কথা য়জজ্ঞাসা করবলন, 

ব্রাহ্মণবদর অয়ভশাবপ তাাঁ বদর য়ববশষ্ভাবব গমাহ উপয়স্থত হি; পবর অন্ন গথবক 

প্রস্তুত বারুণী নামক ময়দরা পান করাি তাাঁ বদর এমন য়চবত্তান্মত্ততা উপয়স্থত হি 

গর্, তাাঁ রা গর্ন পরস্পর পরস্পরবক য়চনবত না গপবর এড়কা দবণ্ডর দ্বারা 

পরস্পরবক আঘাত কবর প্রাি সকবলই য়নহত হবিবছন, এখন তাাঁ বদর চার-পাাঁ চ 

জন অবয়শষ্ট আবছন ।  

২৪-৩১ – শ্রীকৃয়ষ্ণর উপয়েশাবলী স্মরণ 

কয়র অর্জু য়ের বেবযস্তর প্রাবি –  

 

 ১.১৫.২৪ – ভগবায়ের ইচ্ছাই র্ীয়বর সংহার পালয়ের 

কারণ – 

বাস্তয়বকই, পরবমশ্বর ভগবাবনর ইচ্ছা শয়ির প্রভাবব জীব কখনও-বা পরস্পর 

পরস্পরবক সংহার কবর বা পরস্পর পরস্পরবক পালন কবর । 

তাৎপয়যুর ববয়শে বেক – 

*ভগবায়ের সন্তুবষ্টববধ্াে*  

 ভগবাবনর ইচ্ছা বযতীত একটি তৃণও নবড় না । তাই র্খন ভগবাবনর য়বিান 

অনুর্ািী সুবদ্ধ আইনসমূহ অমানয করা হি, তখন মানুবষ্ মানুবষ্ এবং 

গদবশ গদবশ রু্দ্ধ হি । তাই শায়ন্ত লাবভর সববযাৎকৃষ্ট পো হল সব য়কছুই 

ভগবাবনর প্রয়তয়ষ্ঠত য়বিান অনুসাবর সম্পাদন করা । 

 ভগবাবনর য়বিান হবচ্ছ, আমরা র্া য়কছু কয়র, র্া য়কছু খাই, র্া য়কছু উৎসগয 

কয়র অথবা র্া য়কছু দান কয়র, তা গর্ন অবশযই ভগবাবনরই সমযক্ সন্তুয়ষ্ট 

য়বিাবনর জনয করা হি ।  

 ববচার করার বশক্ষা – বীরবত্বর কাবজ সব গচবি ভাল য়দকো হল 

য়বববচনা, এবং তাই ভগবাবনর প্রীয়তয়বিানমূলক কাজ আর ভগবাবনর 

কাবছ অপ্রীয়তকর কাবজর মবিয গর্ য়ক পাথযকয, তা য়কভাবব য়বচার করবত 

হি গসই য়শো লাভ করবত হবব । 

 দযাগকমুসজ য়কৌশলম্ – বযয়িগত গখিাবলর গকান অবকাশ গসখাবন 

গনই; ভগবাবনর সন্তুয়ষ্টর উবেশয লেয য়স্থর কবর আমাবদর সবযদা সব 

য়কছু করবত হবব । এই িরবনর কার্যকলাপবক বলা হি 

গর্াগকমযসুবকৌশলম্, বা পরবমশ্বর ভগবাবনর সবে রু্ি হবি কতয বযকময 

সম্পাদন করার গকৌশল । এইটিই হবচ্ছ সবযােসুন্দরভাবব গকানও কাজ 

করার গকৌশল । 

 ১.১৫.২৫-২৬ – ভূভার লাঘব – 
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গহ মহারাজ, সমুবর বৃহৎ এবং অয়িকতর বলশালী জলচর প্রাণীরা গর্মন েুর 

এবং দুবযল জলচর প্রাণীবদর ভেণ কবর,বতমনই পরবমশ্বর ভগবান সবল এবং 

বৃহৎ র্দুবদর দ্বারা দুবযল এবং েুর র্দুবদর সংহার কয়রবি পৃয়থবীর ভার লাঘব 

কবরবছন । 

 শ্রীল প্রভজ পাে প্রেত্ত শীেুক – “আত্মসংরক্ষয়ণর বেয়ম”  

তাৎপয়যুর ববয়শে বেক – 

*র্ীবে সংগ্রাম*  

 জড় জগবত জীবন সংগ্রাম এবং গসই সংগ্রাবম গর্াগয বযয়ির জিলাভই 

প্রকৃয়তর য়নিম, কারণ বদ্ধ জীব জড় জগতবক গভাগ করার গচষ্টাি সবযদা 

য়লি ববল পরস্পবরর প্রয়ত য়ববদ্বষ্পরািণ । জড় জগতবক গভাগ করার 

বাসনা জীববর বন্ধবনর মূল কারণ । 

 জড় জগৎ তথা ভগবাবনর সৃয়ষ্টর উপর আয়িপতয করার এই মবনাভাব 

স্বাভায়বকভাববই বদ্ধ জীবববদর মবিয সবষ্ময সৃয়ষ্ট কবরবছ এবং তাই 

প্রকৃয়তর য়নিবম জীববর জীবন সংগ্রাম । 

 য়চৎ জগবত এই িরবনর গকান সবষ্ময গনই, গসখাবন গবাঁবচ থাকার জনয 

কাউবক সংগ্রাম করবত হি না । গসখাবন জীবন সংগ্রাম গনই, কারণ 

গসখাবন সকবলই য়নতয । গসখাবন গকান সবষ্ময গনই, কারণ গসখাবন 

সকবলই ভগবাবনর গসবা করবত চান, এবং গকউই ভগবাবনর অনুকরণ 

কবর গভািা হবত চান না । 

 ১.১৫.২৭ – দগাববন্দ-উপয়েশ হৃত্তাপ উপশমকারী – 

পরবমশ্বর ভগবান (বগায়বন্দ) প্রদত্ত উপবদশগুয়লর প্রয়ত এখন আয়ম আকৃষ্ট 

হয়চ্ছ, গকননা এগুয়ল গদশ এবং কাবলর সমস্ত পয়রয়স্থয়তবত হৃদবির তাপ 

প্রশয়মত করার সারগভয  উপবদবশ পূণয ।  

 শ্রীল প্রভজ পাে প্রেত্ত শীেুক – “শ্রীমদ্ভগবেগীতার 

সারমমু”  

তাৎপয়যুর ববয়শে বেক – 

 এখাবন অজুয ন শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার উপবদবশর কথা বলবছন, র্া কুরুবেবত্রর 

রণােবন ভগবান তাাঁ বক দান কবরয়ছবলন । 

 ঐয়তহায়সক মহাকাবয মহাভারত র্া য়ববশষ্ভাবব স্ত্রী, শূর এবং 

য়দ্বজবনু্ধবদর জনয রয়চত হবিবছ, তাাঁ র অভযন্তবর এই শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা 

স্থাপন করা হবিবছ । 

 আবার, এই জড় জগৎ গথবক ভগবান অপ্রকে হবল, অজুয ন র্খন তাাঁ র 

গশৌর্য এবং র্শ গথবক য়বচুযত হওিার সমু্মখীন হবিয়ছবলন, তখন য়তয়ন 

পুনরাি শ্রীমদ্ভগবদগীতার মহান্ য়শো স্মরণ কবরয়ছবলন সকলবক এই 

য়শো গদওিার জনয গর্, সমস্ত সমসযাবতই শ্রীমদ্ভগবদগীতার উপবদশ 

গ্রহণ করা র্াি -বকবল জড় দুুঃখ-দুদয শার উপশবমর জনযই নি, গর্ বন্ধন 

সঙ্কে কাবল আমাবদর য়বব্রত করবত পাবর, তা গথবক মুি হওিার জনযও 

। 

 শ্রীমদ্ভগবদগীতাি জ্ঞাবনর পাাঁ চটি গুরুত্বপূণয অে য়বশদভাবব বয়ণযত হবিবছ, 

র্থা 

১. পরবমশ্বর ভগবান,  

২. জীব,  

৩. প্রকৃয়ত,  

৪. স্থান এবং কাল,  

৫. কমযপ্রয়ক্রিায়দ ।  

 এর মবিয পরবমশ্বর ভগবান এবং জীব গুণগতভাবব এক । তাাঁ বদর 

উভবির পাথযকয য়ববলষ্ন কবর বলা হবিবছ, ভগবান পূণয এবং জীব তাাঁ র 

অয়ববচ্ছদয অংশস্বরূপ । প্রকৃয়ত য়তন গুবণর য়ক্রিা প্রদশযনকারী অবচতন 

পদাথয, এবং য়নতয কাল ও অসীম গদশ জড়া প্রকৃয়তর অয়স্তবত্বর অতীত । 

জীব তার য়বয়ভন্ন কার্যকলাবপর ফবল এই জড়া প্রকৃয়তবত আবদ্ধ হবত 

পাবর অথবা প্রকৃয়তর বন্ধন গথবক মুি হবত পাবর । 

 সবয়দক জ্ঞাবনর সবযােীণ পয়রকল্পনাটির একমাত্র উবেশয হবচ্ছ জড় 

বন্ধবনর গমাহ গথবক জীববক মুি কবর তার প্রকৃত স্বরূবপ অয়িয়ষ্ঠত করা 

। 

 শ্রীমদ্ভগবদগীতাি জীব এবং ভগবান উভিবকই সনাতন বা য়নতয ববল 

বণযনা করা হবিবছ, এবং জড়া প্রকৃয়তর অবনক দূবর ভগবাবনর িামও 

সনাতন ববল বণযনা করা হবিবছ । ভগবান জীববক তাাঁ র গসই সনাতন িাবম 

য়নতয জীবন লাভ করবত য়নমন্ত্রণ জায়নবিবছন, এবং গর্ পোি আত্মার 

য়নতয বৃয়ত্ত প্রদশযনকারী ভগবাবনর িাবম য়ফবর র্াওিা র্াি, তাবক বলা হি 

সনাতন িময । 

 ১.১৫.২৮ – দশাক ও র্ড় কলজ ে দথয়ক অন্তঃকরণ 

শুবির উপায় – 

সূত গগাস্বামী বলবলন-এইভাবব অতযন্ত গভীর গসৌহাদয য সহকাবর শ্রীকৃবের 

চরণ কমল য়চন্তা করবত করবত অজুয বনর অন্তুঃকরণ গশাকরয়হত হবিয়ছল এবং 

জড় জগবতর সমস্ত কলুষ্ গথবক মুি হবিয়ছল ।   

তাৎপয়যুর ববয়শে বেক – 

 শ্রীকৃষ্ণ সূযুসম । সূবর্যর উদি হবল তৎেণাৎ অন্ধকার দূর হবি র্াি, 

গতমনই ভবির হৃদি র্খন কৃেরূপ সবর্যর উদি হি তৎেণাৎ জড় 

জগবতর দুুঃখ-দুদয শাপূণয সমস্ত প্রভাব য়বদূয়রত হবি র্াি । 

 য়বরবহর অনুভূয়তও অপ্রাকৃত আনবন্দর উৎস, এবং জড় জগবতর 

কলুয়ষ্ত য়বরহ অনুভূয়তর সবে কখনই তা তুলনা করা র্াি না । 

 ১.১৫.২৯ – দ্রুতয়বয়গ ভবি বধু্য়ের উপায় – 

য়নরন্তর ভগবান শ্রীকৃবের শ্রীপাদপবদ্মর িযান করার ফবল অয়ত দ্রুত গয়তবত 

অজুয বনর ভয়ি বয়িযত হবিয়ছল, এবং তাাঁ র মন গথবক সমস্ত মল য়বদূয়রত 

হবিয়ছল ।  

তাৎপয়যুর ববয়শে বেক – 

 র্ীয়বর সবঞ্চত অেজভজ বত – জন্ম-জন্মান্তবর বদ্ধ জীব কত রকম তৃয়িকর 

এবং অতৃয়িকর অনুভুয়তর বন্ধবন আবদ্ধ হি, র্া অলীক এবং অয়নতয । 

জড় বাসনার প্রয়তয়ক্রিা রূবপ গসগুয়ল সয়িত হি, য়কন্তু আমরা র্খন 

ভগবদ্ভয়ি সািবনর ফবল পরবমশ্বর ভগবান এবং তাাঁ র য়বয়চত্র শয়িরায়জর 



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

8 
 

সায়ন্নবিয আয়স, তখন সমস্ত জড় কামনা বাসনার নিরূপ প্রকায়শত হি, 

এবং আমাবদর বুয়দ্ধ প্রকৃত রবে অনুরয়ঞ্জত হবি শান্ত    হি । 

 ১.১৫.৩০ – ইবন্দ্রয়য়র প্রভজ  – 

ভগবাবনর লীলায়বলাস এবং কার্যকলাবপর ফবল এবং তাাঁ র অনুপয়স্থয়তর ফবল, 

মবন হবিয়ছল গর্ন অজুয ন তাাঁ র গদওিা সমস্ত উপবদশ ভুবল গগবছন । য়কন্তু 

প্রকৃতপবে তা হিয়ন, এবং য়তয়ন পুনরাি তাাঁ র ইয়ন্দ্রিসমূবহর প্রভু   হবিয়ছবলন 

।  

তাৎপয়যুর ববয়শে বেক – 

 ভগবাবনর উবেশয সািন করার জনযই জীবন র্াপন করা উয়চত, এবং তার 

ফবলই য়নুঃসবন্দবহ পরবমশ্বর ভগবাবনর কাবছ য়ফবর র্াওিা র্াি । গসোই 

জীববনর পরম পূণযতা । 

 ১.১৫.৩১ – অপ্রাকৃত সম্পে – 

এই অপ্রাকৃত সম্পদ লাভ করার ফবল য়তয়ন য়দ্বিাজয়নত সমস্ত সংশি য়ছন্ন 

কবরয়ছবলন । তার ফবল য়তয়ন প্রকৃয়তর য়তন গুবণর প্রভাব গথবক মুি হবি 

য়নগুযণ স্তবর অয়িয়ষ্ঠত হবিয়ছবলন । তাাঁ র আর জন্ম-মৃতুযর বন্ধবন আবদ্ধ হওিার 

গকান সম্ভাবনা য়ছল না, কারণ য়তয়ন জড় শরীর গথবক মুি হবিয়ছবলন ।  

 শ্রীল প্রভজ পাে প্রেত্ত শীেুক – “শ্রীমদ্ভগবেগীতার 

মাধ্যয়ম মজ বি”  

তাৎপয়যুর ববয়শে বেক – 

 পরম জ্ঞান লাভ করার ফবল য়নরন্তর ভগবাবনর সে লাভ করা র্াি । এমন 

য়ক, এই জীববনও ভগবাবনর ময়হমা শ্রবণ, কীতয ন, স্মরন এবং বন্দবনর 

মািযবম য়নরন্তর তাাঁ র সে লাভ করা র্াি । 

 সবয়দক শাবস্ত্র বয়ণযত ভগবদ্ভয়ির অনুশীলবনর মািযবম য়দবয গচতনার 

উন্মীলন না হবল সবয অবস্থাি ভগবাবনর উপয়স্থয়ত অনুভব করা র্াি না । 

৩২-৪৪ – যজ বধ্বষ্টর মহারায়র্র অবসর –  
 

 ১.১৫.৩২ – যজ বধ্বির মহারায়র্র ভগবিায়ম 

প্রতযাবতুয়ের সংকল্প – 

শ্রীকৃবের স্বিাবম প্রতযাবতয বনর কথা, এবং এই পৃয়থবী গথবক র্দুকুবলর 

য়বনাবশর কথা শুবন য়নশ্চলময়ত মহারাজ রু্য়িয়ষ্ঠর স্বগৃবহ শ্রীকৃবের িাবম য়ফবর 

গর্বত য়স্থর সংকল্প করবলন ।  

 শ্রীল প্রভজ পাে প্রেত্ত শীেুক – “পাণ্ডবয়ের যথাকায়ল 

অবসর”  

তাৎপয়যুর ববয়শে বেক – 

*ভগবায়ের আববভুাব ও বতয়রাভাব* 

 য়তয়ন সূবর্যর মবতা । সূর্য স্বতুঃপ্রবৃত্ত হবি উয়দত হি এবং অস্ত র্াি এবং 

তার ফবল অনয গকান স্থাবন তার উপয়স্থয়ত বযাহত হি না । পয়শ্চম গগালািয 

গথবক অন্তয়হয ত না হবিই সূর্য সকাবল ভারতববষ্য উয়দত হবত পাবর । 

গসৌরমণ্ডবলর সবযত্রই সূর্য সবযদাই য়বরাজমান, য়কন্তু আপাতদৃয়ষ্টবত মবন 

হি গর্ন গকান স্থাবন সূর্য সকালববলা উয়দত হবচ্ছ এবং গকান য়ববশষ্ 

সমবি সন্ধযা গবলাি অস্ত র্াবচ্ছ । সূর্য সমবির অবপো কবর না, সুতরাং 

সূবর্যর য়র্য়ন স্রষ্টা এবং য়নিন্তা, গসই পরবমশ্বর ভগবাবনর কথা আর ববল 

কী হবব ! 

 তাই, শ্রীমদ্ভগবদগীতাি বণযনা করা হবিবছ গর্, (জন্ম কময চ গম য়দবং…) 

 ভগবান এবং তাাঁ র য়নতয পাষ্যদবদর আয়বভয াব এবং য়তবরাভাব গর্বহতু 

অপ্রাকৃত, তাই এই আয়বভয াব এবং য়তবরাভাববর আপাত প্রকাবশ য়বভ্রান্ত 

হওিা উয়চত নি । 

 ১.১৫.৩৩ – কুবন্তয়েবীর র্ড় র্গৎ তযাগ – 

কুন্তীবদবীও অজুয বনর মুবখ র্দু বংবশর য়বনাশ এবং ভগবান শ্রীকৃবের অপ্রকে 

হওিার কথা শ্রবণ কবর একান্ত ভয়ি সহকাবর ইয়ন্দ্রি জ্ঞানাতীত ভগবান 

শ্রীকৃবের পাদপবদ্ম তাাঁ র য়চত্ত সমপযণ কবর এই জড় জগৎ তযাগ করবলন ।  

তাৎপয়যুর ববয়শে বেক – 

 পরবমশ্ববরর প্রয়ত ভয়ি গসবা চচয ার সূচনা গথবকই বতয মান গদহটির য়চন্মি 

সত্তা রূপািবণর সূচনা হবি গথাবক, এবং এই ভাববই পরবমশ্ববরর গকান 

ঐকায়ন্তক ভি বতয মান গদহটির সবে সমস্ত জড় সংবর্াগ হারাবত থাবক 

। 

 ১.১৫.৩৪ – কাাঁ টা বেয়য় কাাঁ টা দতালা – 

কাাঁ ো য়দবি কাাঁ ো গতালার পর গর্মন গসই দুটি কাাঁ োবকই গফবল গদওিা হি, 

গতময়নই জন্ময়বরয়হত পরবমশ্বর ভগবান শ্রীকৃেও র্াদববদর দ্বারা িয়রত্রীর 

ভারস্বরূপ অসুরবদর বি সািন কবর পৃয়থবীর ভার হরণ কবরয়ছবলন, এবং 

তারপর তাবদরও অপ্রকে কয়রবিয়ছবলন, কারণ তাাঁ র কাবছ উভিই সমান ।  

তাৎপয়যুর ববয়শে বেক –  

 শ্রীল য়বশ্বনাথ চক্রবতী ঠাকুর তাাঁ র টীকাি য়লবখবছন গর্, মবদান্মত্ত অবস্থাি 

র্াদববদর মৃতুযর কায়হনী শ্রবণ কবর সনয়মষ্ারবণয সূত গগাস্বামীর কাবছ 

শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণরত গশৌনকায়দর নযাি ঋয়ষ্রা সুখী হনয়ন । 

 তাাঁ বদর গসই মনুঃকষ্ট উপশম করার জনয সূত গগাস্বামী তাাঁ বদর আশ্বাস 

য়দবিয়ছবলন গর্, ভগবাবনই র্দুবদর দ্বারা অসুর সংহার কবর ভূ-ভার হরণ 

কবরয়ছবলন এবং তারপর তাাঁ বদর গদহতযাগ কয়রবিয়ছবলন । 

 গসই কার্য সম্পাদন হওিার পর ভগবাবনর ইচ্ছাক্রবম গসই গদবতারা 

সুরাপাবন উন্মত্ত হবি পরস্পরবক সংহার কবরয়ছবলন । এইভাবব ভগবান 

তাাঁ বদর গদহতযাগ কয়রবিয়ছবলন । 

 অসজর ও দেবতার ময়ধ্য পাথুকয –  ভগবাবনর কাবছ অসুর এবং গদবতা 

উভিই সমান, তবব গদবতারা ভগবাবনর বািয য়কন্তু অসুবররা অবািয । 

তাই এখাবন একটি কাাঁ ো য়দবি আর একটি কাাঁ ো গতালার দৃষ্টান্তটি খুবই 

র্বথাপরু্ি । গর্ কাাঁ োটি ভগবাবনর পাবি গফাবে, তা অবশযই ভগবানবক 

বযথা গদি, এবং অনয গর্ কাাঁ োটি য়দবি গসই কাাঁ োটি গতালা হি, তা 

অবশযই ভগবাবনর গসবা কবর থাবক । সুতরাং র্য়দও প্রয়তটি জীবই 
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ভগবাবনর য়বয়ভন্ন অয়ববচ্ছদয অংশ, তবুও কাাঁ োর মবতা ভগবাবনর পাবি 

ফুবে গর্ ভগবানবক র্ন্ত্রণা গদি, তাবক বলা হি অসুর, আর য়র্য়ন 

স্বতুঃসূ্ফতয ভাবব ভগবাবনর গসবা কবরন, তাাঁ বক বলা হি গদবতা । 

 ১.১৫.৩৫ –ভগবায়ের বহুববধ্ রূপ পবরগ্রহ ও 

পবরতযাগ– 

ঠিক গর্মন একজন র্াদুকর এক গদহ পয়রতযাগ কবর অনয গদহ িারণ কবর, 

গতমনই পরবমশ্বর ভগবান পৃয়থবীর ভার হরণ করার জনয মৎসয-আয়দ বহুয়বি 

রূপ পয়রগ্রহ কবরন এবং প্রবিাজন সািবনর পর গসই সমস্ত রূপ অপ্রকে কবরন 

।   

 শ্রীল প্রভজ পাে প্রেত্ত শীেুক – “ভগবায়ের অন্তধু্াে-

রহসয”  

তাৎপয়যুর ববয়শে বেক – 

“ভগবায়ের অপ্রাকৃত রূপ”  

 বৃহদ্ -ভবেব তবন্ত্র স্পষ্টভাবব উবেখ করা হবিবছ গর্, গকউ র্য়দ মবন 

কবর গর্, ভগবান শ্রীকৃবের রূপ জড়া শয়ি সমূ্ভত, তবব তাবক 

সবযবতাভাবব পয়রতযাগ করা উয়চত । আর র্য়দ কখনও ঘেনাক্রবম গস 

নায়স্তবকর মুখ দশযন হি, তা হবল তৎেণাৎ বস্ত্রসহ নদীবত ডুব য়দবি 

কলুষ্ মুি হবত হি । 

 এই গলাবক ‘িবত্ত’ অথযাৎ য়নতয িারণ কবরন, এই য়ববশষ্ শব্দটি বযবহার 

করা হবিবছ (এবং ‘য়িত্ব’, অথযাৎ “গকানও উপলবেয িারণ কবরন”, 

কথাটি নি) । এর ভাবাথয এই গর্, ভগবান মীন অবতার সৃয়ষ্ট কবরন না; 

তাাঁ র এই সমস্ত রূপ য়নতয, এবং এই িরবনর অবতারবদর আয়বভয াব এবং 

য়তবরাভাব গকানও য়ববশষ্ উবেশয সািন কবর থাবক । 

 পদ্মপুরাবণ বলা হবিবছ, র্ারা ভগবাবনর প্রয়ত গক্রাি এবং ঈষ্যাপরািণ, 

তারা ভগবাবনর য়নতয শাশ্বতরূপ জানার অবর্াগয । 

 তাই কংবসর মেবদর কাবছ ভগবান গর্ অশয়ন রূবপ প্রকায়শত 

হবিয়ছবলন, অথবা য়শশুপাবলর কাবছ তীব্র রয়িচ্ছো রূবপ প্রকায়শত 

হবিয়ছবলন, তাাঁ র গসই সমস্ত রূপ য়তয়ন পয়রতযাগ কবরন, য়কন্তু একজন 

র্াদুকবরর মবতা ভগবান য়নতয য়বরাজমান এবং গকান অবস্থাবতই তাাঁ র 

য়বনাশ হি না । 

 ১.১৫.৩৬ – কবলর পূণু প্রকটে – 

র্াাঁ র পয়বত্র র্শ শ্রবণ করা য়ববিি,বসই পরম পুরুষ্ ভগবান মুকুন্দবদব শ্রীকৃে 

গর্য়দন সশরীবর এই পৃয়থবী পয়রতযাগ করবলন, গসইয়দনই অয়বববকী জনসমূবহর 

অমেবলর কারণ গর্ কয়ল ইয়তপূববযই য়কছুো প্রকটিত হবি য়ছল, গস অপয়রণত 

গচতনায়বয়শষ্ট মানুষ্বদর জীববন অশুভ পয়রয়স্থয়ত সৃয়ষ্টর উবেবশয পয়রপূণযভাবব 

প্রকটিত হল ।  

তাৎপয়যুর ববয়শে বেক – 

 কুরুবেত্র রু্বদ্ধর ঠিক পবরই কয়লরু্গ শুরু হি, য়কন্তু ভগবাবনর উপয়স্থয়তর 

ফবল গস তার প্রভাব য়বস্তার করবত পাবরয়ন । য়কন্তু ভগবান র্খন এই পৃয়থবী 

গছবড় তাাঁ র য়চন্মি শরীর য়নবি স্বিাবম প্রতযাবতয ন কবরন, তখনই কয়লরু্বগর 

সমস্ত অশুভ লেনগুয়ল প্রকাশ গপবত থাবক, র্া দ্বারকা গথবক অজুয বনর 

য়ফবর আসার আবগই রু্য়িয়ষ্ঠর মহারাজ গদখবত গপবিয়ছবলন, এবং 

র্থার্থভাবব উপলয়ি কবরয়ছবলন গর্, ভগবান এই পৃয়থবী গথবক য়বদাি 

য়নবি তাাঁ র স্বিাবম প্রতযাবতয ন কবরবছন । 

 ১.১৫.৩৭ – সবুত্র কবলর সঞ্চার েশুেকয়র যজ বধ্বির 

মহারায়র্র গৃহতযায়গর প্রস্তুবত – 

গলাভ, য়মথযা, কুটিলতা ও য়হংসা প্রভৃয়ত অিমযচক্র য়বস্তার লাভ করবত গদবখ 

য়বজ্ঞ রু্য়িয়ষ্ঠর মহারাজ বুেবলন গর্, তাাঁ র রাজিানীবত, রাবজয, গৃবহ এবং গদবহও 

কয়লর সিার হবচ্ছ, তাই য়তয়ন মহাপ্রস্থান করবার উপরু্ি বসনসমূহ পয়রিান 

করবলন । 

 শ্রীল প্রভজ পাে প্রেত্ত শীেুক – “বকভায়ব সমার্ কবলর 

দ্বারা প্রভাববত”  

তাৎপয়যুর ববয়শে বেক – 

 ভিরা কবলভয় দথয়ক মজি – আমরা ইয়তমবিযই গদবখয়ছ গর্, 

ভগবদ্ য়বমুখ তথাকয়থত সভয মানুষ্বদর কয়ল প্রভায়বত কবর । য়কন্তু র্ারা 

ভগবাবনর শরণাগত হওিার ফবল ভগবান কতৃয ক সুরয়েত, তাবদর এই 

ভিঙ্কর কয়লরু্গ গথবক ভি পাওিার য়কছুই গনই । 

 গৃহস্থ আশ্রম দথয়ক অবসর – গৃবহর কর্যকলাপ পয়রচালনা করার জনয 

র্খন গকান উপরু্ি রু্বক থাবক, তখন পারমায়থযক জীববনর উন্নয়ত 

সািবনর জনয গৃহস্থ আশ্রম গথবক অবসর গ্রহণ করা উয়চত । র্তেণ পর্যন্ত 

র্মরাবজর ইচ্ছাি একজবন গেবন য়হাঁ চবড় বার কবর না আনা হবচ্ছ, 

ততেণ পর্যন্ত গৃহরূপ অন্ধকূবপ আবদ্ধ থাকা উয়চত নি । 

 মহারার্ যজ বধ্বির দথয়ক প্রাি বশক্ষা – মহারাজ রু্য়িয়ষ্ঠবরর এই দৃষ্টান্ত 

অনুর্ািী আিুয়নক রু্বগর রাজভনয়তক গনতাবদর গস্বচ্ছাি অবসর গ্রহণ 

কবর নবীনবদর জনয পথ গছবড় গদওিা উয়চত । আর অবসরপ্রাি 

বৃদ্ধবদরও তাাঁ র গথবক এই য়শো লাভ কবর বলপূবযক মৃতুযর কবয়লত 

হওিার পূববযই পারমায়থযক জ্ঞান লাবভর জনয গৃহতযাগ করা উয়চত । 

 ১.১৫.৩৮ – পরীবক্ষয়তর রার্যাবভয়েক – 

অতুঃপর, সম্রাে রু্য়িয়ষ্ঠর সবযাংবশ তাাঁ র মবতা গুণবান্ , য়বনীত গপৌত্র পয়রয়েতবক 

সসাগরা পৃয়থবীর অিীশ্বররূবপ হয়স্তনাপুবরর য়সংহাসবন অয়ভয়ষ্ি কবরয়ছবলন ।   

 শ্রীল প্রভজ পাে প্রেত্ত শীেুক – “মহারার্ পরীবক্ষয়তর 

অবভয়েক”  

 ১.১৫.৩৯ – শ্রীকৃষ্ণ দপৌত্র বয়ের মথজ রায় রার্যাবভয়েক 

ও যজ বধ্বিয়রর প্রার্াপতয যজ্ঞ – 

তারপর য়তয়ন অয়নরুবদ্ধর পুত্র (শ্রীকৃবের গপৌত্র) বজ্রবক শূরবসনবদর অয়িপয়ত-

রূবপ মথুরাি অয়ভয়ষ্ি করবলন । তারপর মহারাজ রু্য়িয়ষ্ঠর প্রাজাপতয র্বজ্ঞর 

অনুষ্ঠান কবর গাহয স্থয জীবন পয়রতযাগ কবর র্াওিার উবেবশয আপনাবত অয়ি 

আবরাপ করবলন ।   

তাৎপয়যুর ববয়শে বেক – 
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 সকবলরই কতয বয হবচ্ছ তাবদর জীবন এমনভাবব সায়জবি গনওিা র্াবত 

জীববনর গশষ্ পবনর-কুয়ড় বছর পরম পূণযতা লাবভর জনয সমূ্পণয রূবপ 

ভগবাবনর গসবাি য়নবিায়জত করা র্াি । 

 ১.১৫.৪০ – যজ বধ্বিয়রর বসে, অলঙ্কার, অহংকার, মমতা 

এবং সকল বন্ধে পবরতযাগ- বাবহকয অেজসন্ধাে বেবৃবত্ত – 

মহারাজ রু্য়িয়ষ্ঠর তৎেণাৎ তাাঁ র বসন ও বলিায়দ রাজকীি মর্যাদাবযঞ্জক 

অলঙ্কারসমূহ পয়রতযাগ কবর অহঙ্কার এবং মমতা বজয ন করবলন, এবং তাাঁ র সব 

য়কছুর বন্ধন য়ছন্ন করবলন ।  

 শ্রীল প্রভজ পাে প্রেত্ত শীেুক – “মহারার্ যজ বধ্বিয়রর 

মজ বি”  

তাৎপয়যুর ববয়শে বেক – 

 পেমযুাো – মানুষ্ সািারণত নানা প্রকার পদমর্যাদার প্রয়ত আসি -

বংশ, সমাজ, গদশ, বৃয়ত্ত, ঐশ্বর্য, প্রয়তষ্ঠা এবং অনয অবনক রকবমর 

পদমর্যাদা । র্তেন পর্যন্ত মানুষ্ এই সমস্ত পদমর্যাদার প্রয়ত আসি হবি 

থাবক, ততেণ তাবক জড়জাগয়তক কলুষ্মি ববল য়বববচনা করা হবি 

থাবক । আিুয়নক রু্বগ মানব সমাবজর তথাকয়থত গনতারা তাবদর জাতীি 

গচতনার প্রয়ত আসি, য়কন্তু তারা জাবন না গর্, এই িরবনর ভ্রান্ত গচতনা 

জড়জাগয়তক বদ্ধ জীববর আর একটি পদমর্যাদা গবাি মাত্র । ভগবদিাবম 

য়ফবর র্াওিার আবগ তার জনয গর্াগযতা অজয ন করবত হবল এই সমস্ত 

পদমর্যদা গবাি মানুষ্বক পয়রতযাগ করবতই হবব । 

 ১.১৫.৪১ – আভযন্তরীে অেজসন্ধাে বেবৃবত্ত – 

তারপর য়তয়ন বাক্ -আয়দ ইয়ন্দ্রিসমূহবক মবনর মবিয, মনবক প্রাবণ, প্রাণবক 

য়নুঃশ্বাবসর অপানবািুবত, অপানবািুবক মৃতুযবত, মৃতুযবক পিভূতাত্মক গদবহ 

লীন করবলন এবং জীববনর জড়জাগয়তক িারণা গথবক মুি হবলন ।  

তাৎপয়যুর ববয়শে বেক – 

 প্রকৃতপবে, মবনর য়ক্রিাকলাপ বন্ধ করা র্াি না, কারণ গসগুয়ল য়নতয 

শাশ্বত আত্মারই প্রয়তফলন, য়কন্তু কার্যকলাবপর গুণভবয়শষ্টযগুয়লবক জড় 

সত্তা গথবক ভগবাবনর অপ্রাকৃত গসবার সত্তাি পয়রবতয ন করা র্াি । 

 ১.১৫.৪২ – ঐ– 

তারপর গসই মুয়ন রু্য়িয়ষ্ঠর পিভূবতর ঐকযস্বরূপ জড় গদহবক জড়া প্রকৃয়তর 

য়তন গুবণ লীন কবর, গসই গুণত্রিবক একবত্ব বা অয়বদযাি লীন করবলন এবং 

তারপর অয়বদযাবক আত্মাি এবং আত্মাবক অবযি ব্রবহ্ম লীন করবলন ।  

তাৎপয়যুর ববয়শে বেক – 

 জড়া প্রকৃয়তর গুণত্রবির প্রভাবব প্রকায়শত গদবহর ভাল, খারাপ এবং 

মাোয়র -এই য়তনটি সবয়শষ্টয য়নবযায়পত হি । তারপর প্রকৃয়তর গুণগুয়ল শুদ্ধ 

জীববর ভ্রান্ত পয়রয়চয়ত উদ্ভূত জড়া প্রকৃয়তর অয়বদযাি লীন হি । 

 র্ীবন্মজি অবস্থা – এইভাবব সব রকম জড় সম্পকয  গথবক মুি হওিা, 

আর জড়া প্রকৃয়তর সূ্থল এবং সূক্ষ্ম বন্ধন গথবক মুি হওিার ফবল এই 

জগবত অবস্থান কাবলও ভগবাবনর দাসত্ব বরণ করা র্াি । এই অবস্থাবক 

বলা হি জীবনু্মি অবস্থা । জড় জগবত অবস্থান কাবলও এই জীবনু্মি 

অবস্থা লাভ করা র্াি । এইটিই হবচ্ছ জড় অয়স্তবত্বর সমায়ি সািবনর পো 

। 

 বেববুয়শেবােী ও শুি ভয়ির পাথুকয – য়নবজবক গকবল ব্রহ্ম ববলই 

অনুমান করা উয়চত নি, ব্রহ্মভূত স্তবর অবস্থাবনর উপবর্াগী আচরণ 

করাও কতয বয । গর্ য়নবজবক গকবল ব্রহ্ম ববল মবন কবর, গস 

য়নয়বযবশষ্বাদী, এবং য়র্য়ন ব্রহ্মভূত স্তবরর উপবর্াগী আচরণ কবরন, য়তয়ন 

শুদ্ধ ভি । 

 ১.১৫.৪৩ – যজ বধ্বিয়রর গৃহতযাগ – 

তারপর রু্য়িয়ষ্ঠর মহারাজ য়ছন্নবস্ত্র পয়রিান কবর, সব রকম আহার বজয ন কবর, 

গমৌনী ভাব অবলম্বন কবর, আলুলায়িত গকশ হবি য়নবজবক জড়, উন্মাদ ও 

য়পশাবচর মবতা ভাব গদয়খবি অনুজায়দ কারও অবপো না কবর এবং বয়িবরর 

মবতা কারও গকানও কথাি কণযপাত না কবরই গৃহ গথবক বয়হগযত হবলন ।  

তাৎপয়যুর ববয়শে বেক – 

 সব য়কছু গথবক সবযবতাভাবব মুি হওিাবক বলা হি য়বশুদ্ধ য়নভীক অবস্থা 

। 

 ১.১৫.৪৪ – উত্তর বেয়ক গমে (মহাত্মায়ের পথ) – 

একাগ্রয়চবত্ত পরব্রবহ্মর িযান করবত করবত, গর্য়দবক গমন করবল আর য়ফরবত 

হি না, মহাত্মারা গর্ পবথ গমন কবরয়ছবলন, রু্য়িয়ষ্ঠর মহারাজ গসই উত্তর 

য়দবকই গমন করবলন ।  

৪৫-৫১ – বাকী পাণ্ডবগণ, দরৌপেী এবং 

ববদুয়রর অবসর –  
 

 ১.১৫.৪৫ – কবেি ভ্রাতায়ের যজ বধ্বিয়রর অেজগমে – 

অিবমযর বনু্ধ কয়লর প্রভাবব সারা পৃয়থবীর প্রজাবদর অিময-আচরবণর প্রবৃয়ত্ত দ্বারা 

আক্রান্ত গদবখ রু্য়িয়ষ্ঠবরর কয়নষ্ঠ ভ্রাতারাও অয়বচয়লত য়চবত্ত তাাঁ র অনুগমন 

করবলন ।   

তাৎপয়যুর ববয়শে বেক – 

 র্ীবয়ের চরম উয়েশয – শ্রীির স্বামীর মবত িময, অথয, কাম এবং গমাে 

জীববনর চরম উবেশয নি । এই সমস্ত পো তারাই অনুসরণ কবর, র্ারা 

জীববনর চরম উবেশয সম্ববন্ধ র্থার্থভাবব অবগত নি । 

 ১.১৫.৪৬ – পান্ডবয়ের শ্রীকৃষ্ণ দধ্যায় বস্তু শ্রীকৃষ্ণ 

চরণাম্বজ র্ – 

র্য়দও পাণ্ডববরা সকবল িময, অথয, কাম ও গমাে রূপ চতুবযগযবক সমযক্  রূবপ 

আিত্ত কবরয়ছবলন, তথায়প তাাঁ রা ভগবান শ্রীকৃবের চরণকমবকই জীববর পরম 

পুরুষ্াথয গজবন, মবন মবন তাাঁ রই িযান িারণা করবত লাগবলন ।  

তাৎপয়যুর ববয়শে বেক – 
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 শ্রীল য়বশ্বনাথ চক্রবতী ঠাকুবরর মবত, িময, অথয, কাম এবং গমাে লাবভর 

পো তাাঁ রাই গ্রহণ কবরন, র্াাঁ রা পাপকবমযর ফল গথবক মুি হবত পাবরনয়ন 

। এই চতুবযবগযর প্রভাববর দ্বারা কলুয়ষ্ত এই সমস্ত মানুবষ্রা সবকুণ্ঠপয়ত 

পরবমশ্বর ভগবাবনর শ্রীপাদপবদ্মর আশ্রি অবলম্বন করবত পাবর না । 

 ১.১৫.৪৭-৪৮ – পান্ডবয়ের সশরীয়র দগালক বৃন্দাবে 

প্রাবি – 

য়নরন্তর ভগবাবনর কথা স্মরণ করার ফবল তাাঁ বদর গচতনা য়নমযল হওিাি 

য়চদাকাবশ তাাঁ রা পরম নারািণ, পরবমশ্বর ভগবান শ্রীকৃবের শাসনািীন য়চন্মি 

িাম লাভ কবরয়ছবলন । গসই িাম তাাঁ রাই প্রাি হন, র্াাঁ রা ঐকায়ন্তকভাবব 

ভগবাবনর িযান কবরন । গগাবলাক বৃন্দাবন নামক ভগবাবনর গসই িাম জড় 

য়বষ্িাসি মানুবষ্রা কখনই লাভ করবত পাবর না । য়কন্তু পাণ্ডববদর সমস্ত জড় 

কলুষ্ সমূ্পণযভাবব  য়ববিৌত হবিয়ছল ববল তাাঁ রা সশরীবর গসই িাম প্রাি 

হবিয়ছবলন ।  

তাৎপয়যুর ববয়শে বেক – 

 শ্রীল জীব গগাস্বামীর মবত, গর্ মানুষ্ প্রকৃয়তর সত্ত্ব, রবজা এবং তবমা 

গুবণর প্রভাব গথবক মুি হবি য়চন্মি স্তবর অয়িয়ষ্ঠত হবিবছন, য়তয়ন তাাঁ র 

গদহ পয়রবতয ন না কবরই জীববনর পরম গয়ত লাভ করবত পাবরন । 

 শ্রীল সনাতন গগাস্বামী হয়রভয়িয়বলাবস ববলবছন, গর্ গকান মানুষ্ 

সদগুরুর তত্ত্বাবিাবন পারমায়থযক য়শো অনুশীলন করার ফবল য়দ্বজ 

ব্রাহ্মণবত্বর চরম পূণযতা লাভ করবত পাবরন, ঠিক গর্মন গকান রাসািনয়বদ 

য়ববশষ্ রাসািয়নক গকৌশবল কাাঁ সাবক গসানাি পয়রবতয ন করবত পাবর । 

তাই ব্রাহ্মণত্ব লাবভর বযাপাবর সদগুরুর য়শো এবং য়নবদয শই সব গচবি 

গুরুত্বপূণয, গদবহর পয়রবতয ন না কবরই ব্রাহ্মণ হওিা র্াি, গতমনই র্থার্থ 

পো অনুসরণ করার মািযবম গদবহর পয়রবতয ন না কবরই ভগবাবনর কাবছ 

য়ফবর র্াওিা র্াি । 

 ১.১৫.৪৯ – ববদুয়রও স্বস্থায়ে গমে (প্রভাস তীয়থু দেহ 

তযাগকয়র) – 

য়বদুরও শ্রীকৃবের য়চন্তাি আয়বষ্ট হবি প্রভাস তীবথয গদহ পয়রতযাগ কবর 

য়পতৃগণসহ স্বস্থাবন গমন করবলন ।  

তাৎপয়যুর ববয়শে বেক – 

 যমরার্ ভিয়ের সহৃেয় বন্ধজ  – মানুষ্ র্মরাজবক ভি পাি, কারণ 

একমাত্র য়তয়নই জড় জগবতর দুষৃ্কতকারীবদর দণ্ডদান কবরন, য়কন্তু র্াাঁ রা 

ভগবদ্ভি তাাঁ বদর পবে তাাঁ বক ভি পাওিার গকান কারণ গনই । য়তয়ন 

ভিবদর সহৃদি বনু্ধ, য়কন্তু অভিবদর কাবছ য়তয়ন মূয়তয মান ভি । 

 তাাঁ র গদহাবন্ত য়পতৃবলাবকর অয়িবাসীরা পুনরাি তাাঁ বক য়নবি য়গবিয়ছবলন 

এবং তাাঁ বক স্বপবদ অয়িয়ষ্ঠত কবরয়ছবলন । 

 ১.১৫.৫০ – দরৌপেী ও সজ ভরারও পবতয়ের অেজরূপ 

সজ ফল অরু্ে – 

গরৌপদীও গদখবলন গর্, তাাঁ র পয়তবদর মবিয গকউই তাাঁ র অবপো না কবর 

এবক এবক সকবলই চবল গগবলন । য়তয়ন পরবমশ্বর ভগবান বাসুবদববক 

উত্তমরূবপই জানবতন । য়তয়ন এবং সুভরা উভবিই শ্রীকৃবে একান্তভাবব য়চত্ত 

সমপযণ কবর তাাঁ র পয়তবদরই অনুরূপ সুফল অজয ন করবলন ।  

তাৎপয়যুর ববয়শে বেক – 

 বেয়র্র সাহাযয বেয়র্য়কই করয়ত হয় – আকাবশ য়বমান চালাবনার 

সমি অনয য়বমাবনর চালনাি সাহার্য করা র্াি না । প্রবতযকবকই তার 

য়নবজর য়নবজর য়বমান চালাবত হি, এবং কারও গকানও য়বপদ হবল অনয 

গকানও য়বমান এবস তাবক সাহার্য করবত পাবর না । গতমনই জীববনর 

অয়ন্তম সমবি, র্খন ভগবাবনর কাবছ য়ফবর র্াওিার সুবর্াগ লাভ হি, 

তখন সকলবকই অবনযর সাহার্য বযতীতই গসই পবথ এয়গবি চলবত  হি 

। আকাবশ উড়বার আবগ, মাটিবত থাকার সমি, সাহার্য পাওিা  র্াি । 

 একাকী গন্তয়বয একাকী যাত্রী – গতমনই, শ্রীগুরু, য়পতা, মাতা, 

আত্মীি-স্বজন, পয়ত এবং অনয সকবল জীবেশাি নানা ভাবব সাহার্য 

করবত পাবরন, য়কন্তু ভব সমুর পার হওিার সমি পূবযলি সমস্ত উপবদশ 

স্মরণ কবর এবং গসগুয়লর সদবযবহার কবর এবং একাকী গন্তবয স্থবল 

এয়গবি গর্বত হি । 

 শ্রীল য়বশ্বনাথ ঠাকুর মন্তবয কবরয়ছবলন গর্, সুভরার নাম র্য়দও এই গলাবক 

উবেখ করা হিয়ন, য়তয়নও গরৌপদীরই গয়ত প্রাি হবিয়ছবলন । তাাঁ বদর 

দুজনবকই গদহতযাগ করবত হিয়ন । 

 ১.১৫.৫১ – ফলশ্রুবত – 

ভগবাবনর য়প্রি পাত্র পাণ্ডববদর এই পরম পয়বত্র পরম মেলমি মহাপ্রস্থান 

কায়হনী য়র্য়ন শ্রদ্ধা সহকাবর শ্রবণ কবরন, য়তয়ন অবশযই ভগবদ্ভয়ি লাভ কবর 

পরম গয়ত প্রাি হন ।  

তাৎপয়যুর ববয়শে বেক – 

 শ্রীমদ্ভাগবত বক ? –  

 পরবমশ্বর ভগাবন এবং পাণ্ডব প্রমুখ তাাঁ র ভিবদর 

কার্যকলাবপর বণযনা, তা অপ্রাকৃত । 

 শ্রীমদ্ভাগবয়তর ফলশ্রুবত –  

 শ্রদ্ধা সহকাবর তা শ্রবণ করবল ভগবান এবং তাাঁ র য়নতয 

পাষ্যদবদর সেলাভ করা র্াি ।  

 জীববনর পরম গয়ত লাভ করা র্াি, অথযাৎ ভগবদ্ িাবম য়ফবর 

র্াওিা র্াি । 


