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১ম স্কন্ধ ৪র্থ অধ্যাি  
 

 

(১-১৩) -
শ ৌনক মুয়নর 
আরও য়কছু প্রশ্ন

(১-২) - কুলপয়ত শ ৌনক মুয়ন কততথ ক সূত শগাস্বামীর অয়ভনন্দন

৩ - শ্রীমদ্ভাগবততর ইয়তহাস সম্বতন্ধ প্রশ্ন (প্র - ১)

(৪-৮) - শুকতেব শগাস্বামী সম্পতকথ  প্রশ্ন এবং তাাঁ র গুণাাবলী (প্র - ২) 

(৯-১২) - পরীয়িৎ মহারাজ সম্পতকথ  প্রশ্ন (প্র -৩) 

(১৪-২৫) -
বযাসতেব কততথ ক 
শবে য়বভাজন

(১৪-১৮) - বযাসতেব কততথ ক কয়ল যুতগর ধ্মথ-য়বপযথি ে থন 

(১৯-২৩) শবেতক সরলীকত ত করা ও মানুতের মতধ্য য়বস্তার করার 
উতেত য য়তয়ন শবেতক চার ভাগ ভাগ কতরন 

(২৪-২৫) - স্ত্রী,  ূদ্র, য়িজবনু্ধতের জনয মহভারত রচনা

(২৬-৩১) -
বযাসতেতবর 
হৃেতির 

অপ্রসন্নতা ও
গভীর য়বচার 

২৬ - সকল মানব কলযান কাযথাবলী সতেও অসন্তুষ্ট বযাসয়চ 

২৭ - ধ্মথতেতব া অপ্রসন্ন য়চ  বযাসতেতবর গভীর য়বচার

(২৮-৩১) - আমার কতঠার ব্রত, পূজা এবং রচনাবলী সতেও হৃেতি 
অপূণাথতা অনুভূত হতে - হিত য়বত েভাতব ভগবদ্ভয়ি বণাথনা না করাই 

এর কারণা
(৩২-৩৩) -
বযাসতেতবর 
য়নকট নারে 
মুয়নর আগমন  
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অধ্যাি কর্াসারঃ এই চতুর্থ অধ্যাতি সবথতেষ্ঠ শ্রীমদ্ভাগবততর বিা ও 

শোতার সবথততাভাতব শেষ্ঠতা এবং যা বযায়ততরতক শ্রীবযাসতেতবর য়চত র 

অপ্রসন্নতা, তা বয়ণাথত হতেন । (সারার্থ েয় থণাী) 
  
 

 

 ১.৪.১ – শ ৌনক মুয়ন কততথ ক সূত শগাস্বামীর অয়ভনন্দন 
অয়ভনন্দন কারীর শযাগযতা –  

 বতদ্ধ-প্রবীণা 

 কুলপয়ত-সভার প্রধ্ান 

 বহুঋচ-য়বিান 

 তাৎপতযথর য়বত ে য়েকঃ “বযয়িগত উপলয়ি” 
i. গবথ ূনযঃ বযয়িগত উপলয়ির অর্থ এই নি শয, পূবথতন আচাযথতের 

মযথাো লঙ্ঘন করার শচষ্টা কতর গতবথাদ্ধতভাতব য়নতজর য়বেযা জায়হর 

করা ।  

ii. েদ্ধাবানঃ বিাতক অব যই পূণাথভাতব পূবথতন আচাযথতের প্রয়ত 

েদ্ধাসম্পন্ন হতত হতব ।  

iii. তেজ্ঞঃ শসই য়বেতি তাাঁ তক এত ভালভাতব অবগত হতত হতব, 

যাতত য়তয়ন য়বত ে য়বত ে অবস্থা অনুসাতর তা উপস্থাপন করতত 

পাতরন ।  

iv. মূল উতে যঃ শসই য়বেতির মূল উতে য অব যই অবযাহত র্াতক ।  

v. অসৎ অর্থ অনুয়চতঃ তার শকান রকম অসৎ অর্থ করা কখনই উয়চত 

নি ।  

vi. সহজ এবং উৎসাহবযঞ্জকভাতব উপস্থাপনঃ তর্ায়প শোতাতের 

শবাধ্গময করার জনয তা সহজ এবং উৎসাহবযঞ্জকভাতব উপস্থাপন 

করা উয়চত । তাতকই বলা হি উপলি জ্ঞান ।  

 ভাগবত পাতঠর মানঃ  

 শোতা এবং বিা উভতিই আে থবােী । 

 যর্ার্থ উতে য অনািাতস সায়ধ্ত । 

 অনযর্াি অর্থহীন পয়রেম । 

 তর্যঃ (তগৌড়ীি-ভােয) 
কুলপয়তঃ য়যয়ন ে সহস্র মুয়নতেরতক অন্নোনায়ে িারা শপােণা কতরন এবং 

তাতেরতক অধ্যাপনা কতরন শসই য়বপ্রয়েথই কুলপয়ত ।   

 ১.৪.২ – শ্রীশুক-সংয়হতা বণাথতনর  অনুতরাধ্ 
শহ পরম ভাগযবান, বাগ্মীতেষ্ঠ েিা কতর শ্রীশুকতেব কততথ ক বয়ণাথত শসই 

ভগবৎকর্া আমাতের বলুন । 

 তাৎপতযথর য়বত ে য়েকঃ “ভাগবত পাঠক” 

 ২ প্রকার অতযাগয ভাগবত পাঠকঃ   
 জীয়বকা-য়নবথাতহর জনয ভাগবত পাঠ কতর / নিত তারা হতে 

তর্াকয়র্ত মািাবােী পয়িত (ভাগবততর কের্থ কতর) ।  

 সরাসয়রভাতব শ্রীমদ্ভাগবততর ে ম স্কতন্ধ প্রতব  কতর 

পরতমশ্বর ভগবাতনর গুহযতম লীলার ভ্রান্ত বযাখযা কতর । 

 শযাগয ভাগবত পাঠকঃ   

 শুকতেব শগাস্বামী প্রে  বযাখযার আতলাতক শ্রীমদ্ভাগবততর বাণাী 

প্রচার করতত প্রস্তুত । এবং 

 যাাঁ রা শ্রীল শুকতেব শগাস্বামীর শ্রীমুখ শর্তক এবং তাাঁ র প্রয়তয়নয়ধ্র 

শ্রীমুখ শর্তক শ্রীমদ্ভাগবত েবণা করতত প্রস্তুত ।  

 সারার্থ েয় থনীঃ সূত, সূত – ইহা হতেথ য়িরুয়ি । 

 ১.৪.৩ – শ্রীমদ্ভাগবততর ইয়তহাস সম্বতন্ধ প্রশ্ন (১ম প্রশ্ন) 
 শকান্ সমতি ? 

 শকান্ স্থাতন তা প্রর্ম শুরু হতিয়ছল ?  

 শকনই বা তা গ্রহণা করা হতিয়ছল ?  

 শকার্া শর্তক বযাসতেব এই  াস্ত্র প্রণািন করার অনুতপ্ররণাা লাভ 

কতরয়ছতলন ? 

 তাৎপতযথর য়বত ে য়েকঃ শ্রীমদ্ভাগবত হতে শ্রীল বযাসতেতবর য়বত ে 

োন । 

 ১.৪.৪ – শুকতেব শগাস্বামীর গুণাাবলী 

 শ্রীল প্রভুপাে প্রে   ীেথক – “পরমহংস শ্রীশুকতেব শগাস্বামী”   

গুণাাবলী শ্রীল প্রভুপাে ভয়িয়সদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর 
মহাতযাগী   মহান্ ভি য়তয়ন হঠতযাগী বা রাজতযাগী না 

হতি ভয়িতযাগী হওিাি য়তয়নই 

মহাতযাগী ।  
সমদৃঙ্ সমদ্রষ্টা মানব মাতের মতধ্য উচ্চাবচ ভাব 

ে থন হীন (য়বেযায়বনিসম্পতন্ন 

...গীতা ৫.১৮) 
য়নয়বথকল্পক অয়িতীি তেজ্ঞানী  য়তয়ন সূতায়েতক  

শ্রীমদ্ভাগবততর আচাযথযপতে 

বরণা করতত পরাঙু্মখ নন 

বতল য়নয়বথকল্প । 

 জড় শেতহ আত্মদৃয়ষ্টরয়হত 

বতল পুরুোয়ভমাতন 

শযায়েৎসতে উোসীন । 
একান্তময়ত একাগ্র-য়চ  (য়চ  

সবথোই পরমার্থ সাধ্তন 

একাগ্র) 

ভগবাতন একান্ত ভজন য়নষ্ঠা 

প্রবল বতল জড় শভাগবুয়দ্ধরয়হত 

পরমহংস । 

উয়ন্নদ্র য়যয়ন অজ্ঞাতনর অন্ধকার 

অয়তক্রম কতরতছন 
য়নদ্রা পরব  না হতি 

কত ষ্ণতসতবানু্মখ 

গূত া মূ  

ইতবিতত 

আপাতদৃয়ষ্টতত তাাঁ তক 

শেতখ একজন মূ  

শলাক বতল মতন হত 

য়তয়ন অবযিয়লে বতল 

প্রতযিবােীরা তাাঁ তক জ্ঞানহীন 

মতন কতরন । 

 তাৎপতযথর য়বত ে য়েকঃ “বদ্ধ জীব ও মুি জীতবর পার্থকয” 

মুি জীব বদ্ধ জীব 

সবথোই পারমায়র্থক উতে য সাধ্তনর 

প্রগয়ত ীল পতর্ যুি র্াতকন  

বদ্ধ জীতবতের কাতছ স্বতের মততা 

অলীক বতল প্রয়তভাত হি 

মুি জীবতের কাতছ বদ্ধ জীবতনর 

কাযথকলাপ স্বতের মত 

বদ্ধ জীতবরা মুি জীবতের অপ্রাকত ত 

কাযথকলাপ কল্পনাও করতত পাতর না 

(৪-৮) - শুকতেব শগাস্বামী সম্পতকথ  প্রশ্ন এবং তাাঁ র গুণাাবলী 

(২ি প্রশ্ন) 

(১-১৩) - শ ৌনক মুয়নর আরও য়কছু প্রশ্ন 
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মুি জীতবরা তখন পূণাথরূতপ 

জাগয়রত 

বদ্ধ জীতবরা যখন পারমায়র্থক 

কাযথকলাতপর স্বে শেতখ 

সবথোই পরমার্থ সাধ্তন তৎপর য়চ বতয়  সবথো ইয়িি-সুখতভাতগর 

য়চন্তাি মগ্ন 

জড় য়বেতির প্রয়ত সমূ্পণাথভাতব 

উোসীন 

বদ্ধ জীতবরা সবথোই জড় য়বেতি 

আসি 
 

এই পার্থকয পরবতী শলাতক য়বতলেণা করা হতিতছ । 

 সারার্থ েয় থনী –   

যা য়ন া সবথভূতানাং তসযাং জাগয়তথ  সংযমী (গীতাঃ ২.৬৯) 

 ১.৪.৫ – য়নয়বথকল্পকত্ব বা শভেজ্ঞানরায়হতয প্রমাণা  

সারার্থ েয় থনী –  পুে যুবক, নগ্ন, তাতত আবার শেতহর সবথস্থান স্পষ্ট লয়িত 
হতে, এইরূপ আমার পুেতক শেতখ যুবতী রমণাীগণা লয়িতা হতলন না, য়কন্তু 

বতদ্ধ, বস্ত্র পয়রয়হত, যুবতীতের য়েতক দৃয়ষ্ট য়নতিপও কয়র য়ন, এমন আমাতক শেতখ 

এই রমণাীগণা লয়িত হতলন । অতএব সরল মতন তাাঁ তেরতক য়জজ্ঞাসা কয়র – 

এই শভতব বযাসতেব তাাঁ তেরতক য়জজ্ঞাসা করতল, তাাঁ রা বলতলন, - শহ মহামুতন! 

এই জন স্ত্রী, এই জন পুরুে –  এইরূপ স্ত্রীপুরুতের শভেজ্ঞান আপনার আতছ, 

য়কন্তু আপনার পুতের শসরূপ শকান শভেজ্ঞান শনই । 

য়ক কতর জানতল ?  

তার উ তর বলতছন, আমরা যুবয়ত-জন কলায়ভজ্ঞ, স্ত্রী-পুরুতের নিন ে থতনই 

তাতের অন্ততরর সকল তে জানতত সমর্থ । 

 তাৎপতযথর য়বত ে য়েকঃ “স্ত্রী-পুরুে শভে” 

 অন্তত তেগতভাতব সতচতন হওিা উয়চত শয, জীব স্ত্রী অর্বা পুরুে 

শকানটিই নি । 

 শলাক-বযবহারঃ শ্রীল বযাসতেবও য়চন্মি স্ততর অয়ধ্য়ষ্ঠত য়ছতলন, য়কন্তু 

শযতহতু য়তয়ন গতহস্থ জীবন-যাপন করয়ছতলন, তাই প্রচয়লত রীয়ত অনুসাতর 

সন্নযাসীর মততা আচরণা কতরনয়ন । 

 শগৌড়ীি ভােযঃ শ্রীরূপ শগাস্বামীপাে বতলতছন – 

“দৃষ্ষ্টঃ স্বভাবজয়নষ্তবথপুেশ্চ শোষ্ে- । 

নথ প্রাকত তত্বয়মহ ভি জনসয পত যৎ ।।” (উপতে ামতত ৬ষ্ট শলাক) 

 ১.৪.৬ – শুকতেব শগাস্বামীর বাহযাতব  
উন্মাে, মূক এবং জতড়র মততা য়বচরণা কতরন - 

প্রঃ হয়স্তনাপুরবাসীরা বযাসতেব-তনি শ্রীল শুকতেব শগাস্বামীতক য়কভাতব য়চনতত 

পারতলন? 

 তাৎপতযথর য়বত ে য়েকঃ “সাধু্ য়কভাতব য়চনব” 

 শচাখ নি কান য়েতিঃ শচাখ য়েতি শেতখ সাধু্তক শচনা 

যাি না, তাাঁ তক য়চনতত হি তাাঁ র মুখ-য়নঃসতত বাণাী েবণা     

কতর । তাই শচাখ য়েতি ে থন করার জনয শকান সাধু্ বা মহাত্মার কাতছ 

যাওিা উয়চত নি, তাাঁ র কাতছ যাওিা উয়চত তাাঁ র মুতখর কর্া শ ানার   

জনয । শকউ যয়ে সাধু্র উপতে  শুনতত প্রস্তুত না র্াতক, তা হতল শকবল 

সাধু্তক ে থন কতর শকানও লাভ হি না ।  

                                                           
 ভাঃ ২.২.৫ দ্রষ্টবয 

                  
 শুকতেব শগাস্বামীর সাধু্ত্বঃ শুকতেব শগাস্বামী য়ছতলন পরতমশ্বর 

ভগবাতনর অপ্রাকত ত লীলায়বলতসর কায়হনী বণাথতন সিম সাধু্ । য়তয়ন 

জনসাধ্ারতণার মতনারঞ্জতনর শকান রকম প্রিাস কতরনয়ন । তাাঁ তক শচনা 

য়গতিয়ছল যখন য়তয়ন শ্রীমদ্ভাগবততর কীতথ ন করতত শুরু কতরন । য়তয়ন 

যাদুকতরর শভয়িবায়জ শেখাবার প্রতচষ্টা কতরনয়ন । 

 তর্যঃ ভা ১.১৯.২৫ দ্রষ্টবয  

 কুরু – কুরুতিে  

 ১.৪.৭ – শুক-পরীয়িৎ সািাৎ   
য়কভাতব মহারাজ পরীয়িততর সতে এই মহয়েথর সািাৎ হল, যার ফতল সমস্ত 

শবতের অপ্রাকত ত য়নযথাস (শ্রীমদ্ভাগবত)তাাঁ র কাতছ কীয়তথ ত হতিয়ছল ? 

 তাৎপতযথর য়বত ে য়েকঃ “শ্রীমদ্ভাগবত – শবতের য়নযথাস” 

 তর্যঃ শ্রীমদ্ভাগবত _________ নাতমও কয়র্ত হি, -  

 শুক সংয়হতা 

 পারমহংসী সংয়হতা 

 সাত্বত সংয়হতা 

 সাত্বত শ্রুয়ত 

 ববিাসকী বা শুকগীতা 

 ব্রহ্মসূে ভােয  

 ভাগবততাপয়নেৎ (ঠিক শযমন গীততাপয়নেৎ) । 

 ১.৪.৮ – শুকতেব শগাস্বামীর ছলয়ভিা 
য়তয়ন (শুকতেব শগাস্বামী) শগাতোহনকাল পযথন্ত গতহতময়ধ্তের দুিাতর অবস্থান 

করততন এবং য়তয়ন তা করততন শকবল তাতের গতহতক পয়বে করার জনয । 

 তাৎপতযথর য়বত ে য়েকঃ “আে থ প্রচারক সন্নযাসী” 

 য়তয়ন ভাগযবান গতহস্থতের কাছ শর্তক য়ভিা গ্রহণা করততন । তা য়তয়ন 

করততন তাাঁ র পয়বে উপয়স্থয়তর িারা তাতের গতহতক পয়বে করার জনয । 

তাই শুকতেব শগাস্বামী হতেন অপ্রাকত ত স্ততর অয়ধ্য়ষ্ঠত আে থ প্রচারক । 

 সন্নযাসীতের জনয য় িাঃ   

 য়েবয জ্ঞান োন করা ছাড়া গতহস্থতের গততহ তাাঁ তের করণাীি আর য়কছু        

শনই ।  

 তাতের গতহতক পয়বে করার উতেত যই শকবল গতহস্থতের কাছ শর্তক 

য়ভিা গ্রহণা করা উয়চত ।  

 কখনই গতহস্থতের জাগয়তক ঐশ্বতযথর চাকয়চকয ে থন কতর শমায়হত হওিা 

উয়চত নি । এবং  

 এইভাতব য়বেিীতের অনুগত হতি পড়া উয়চত নি ।  

 য়যয়ন সন্নযাস আেম গ্রহণা কতরতছন তাাঁ র পতি তা য়বেপান করা অর্বা 

আত্মহতযা করার সমতুলয ।  
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 সারার্থ েয় থনী – 

 ছলয়ভিাঃ য়তয়ন শগা-তোহন-মাে কাল য়ভিার ছতল গ্রতহতস্থর গতহ সমীতপ 

অতপিা করততন । বস্তুত তাতের আেমতক পয়বে করবার জনযই তাাঁ র 

অবয়স্থয়ত ।  

 য়ববত য়তঃ শ্রীল য়বশ্বনার্ চক্রবতীপাে শুকতেতবর য়ভিাতক ছলয়ভিা 

বতলতছন । গতহব্রতগতণার অজ্ঞাত সুকত য়ত লাভ করাবার জনযই তাাঁ তের 

একমাে প্রতচষ্টা । 

 তর্যঃ 
মহান্ত-স্বভাব এই তায়রতত পামর । 

য়নজ কাযথ নায়হ তবু যান তার ঘর ।। (শ্রীষ্চতনয চয়রতামতত মধ্য ৮.৩৯) 

 অনুতর্যঃ 

 মহয়িচলনং নতণাাং ... ভাঃ ১০.৮.৪ দ্রষ্টবয । 

 জনসয কত ষ্ণায়িমুখসয বেবাদ্ ... ভাঃ ৩.৫.৩ দ্রষ্টবয । 

 য়নয়িঞ্চনসয ভগবদ্ভজতনানু্মখসয...... (শ্রীষ্চতনয চয়রতামতত মধ্য ১১.৮) 

দ্রষ্টবয ।  

 ১.৪.৯ – মহান্  ভি পরীয়িৎ মহারাজ   
মহান্  ভি পরীয়িৎ মহারাতজর অদু্ভত জন্ম ও কাযথকলাপ সম্বতন্ধ আমাতের 

বলুন ।  

 তাৎপতযথর য়বত ে য়েকঃ  

 পরীয়িৎ মহারাতজর সব য়কছুই য়ছল অতযন্ত অদ্ভূত এবং তাাঁ র 

কাযথকলাপ মতনাতযাগ সহকাতর েবণা করার শযাগয । 

 জন্ম – মাতত গতভথ  কত ষ্ণ ে থন 

 কাযথকলাপ – কয়লতক েিোন 

 মততুয – পূতবথই শেহতযাতগর কর্া জানতত শপতরয়ছতলন । 

 ১.৪.১০ – তাাঁ র প্রাতিাপতব তনর কারণা ?   
তাাঁ র ময়হমা –  

 মহান্  সম্রাট 

 রাতজযর সমস্ত ঐশ্বতযথর য়তয়ন য়ছতলন অধ্ীশ্বর 

 পািু-বংত র মান বধ্থন কতরয়ছতলন । 

প্রঃ য়তয়ন শকন সব য়কছু পয়রতযাগ কতর গোর তীতর উপয়বষ্ট হতি অন নরত 

অবস্থাি মততুযর প্রতীিা করয়ছতলন ? 

 তাৎপতযথর য়বত ে য়েকঃ  

 আশ্চযথজনক কর্াঃ তাাঁ র ঐশ্বযথ এবং তাাঁ র রাজয পয়রচালনাি শকান রকম 

অবায়িত য়কছু য়ছল না; তা হতল শকন য়তয়ন শসই সুতখর জীবন পয়রতযাগ 

কতর গোর তীতর উপয়বষ্ট হতি অন ন কতর মততুযর প্রতীিা করয়ছতলন ? 

তা য়ছল অতযন্ত আশ্চযথজনক এবং তাই সকতলই শসই কারণা জানবার 

জনয উেগ্রীব হতিয়ছতলন । 

                                                           
 (ভাঃ ৫.১৮.১২) 

 ১.৪.১১ – তাাঁ র শ ৌযথ ও ঐশ্বযথয ?   
তাাঁ র শ ৌযথ – সমস্ত  ত্রুরা তাাঁ র পেততল প্রণায়ত য়নতবেন কতর তাতের য়নতজতের 

মেতলর জনয তাতের সমস্ত ঐশ্বযথ সমপথণা করত । য়তয়ন য়ছতলন পূণাথ শযৌবনসম্পন্ন 

মহাবীর ।  

তাাঁ র ঐশ্বযথয –  য়তয়ন য়ছতলন অসীম রাজকীি ঐশ্বতযথর অধ্ীশ্বর ।  

প্রঃ য়তয়ন শকন সব য়কছু, এমন য়ক তাাঁ র জীবন পযথন্ত তযাগ করতত ইো 

কতরয়ছতলন? 

 তাৎপতযথর য়বত ে য়েকঃ  

 তাাঁ র জীবতন অবায়িত য়কছুই য়ছল না । পুণাযবান রাজা এবং তাাঁ র রাজয য়ছল 

ঐশ্বতযথ পয়রপূণাথ ।  

 তাই অসমতি তাাঁ র রাজয এবং জীবন তযাগ করার শকান প্রশ্নই য়ছল না । 

ঋয়েরা এই সমস্ত য়বেতি েবণা করতত অতযন্ত আগ্রহী হতিয়ছতলন । 

 ১.৪.১২ – পরয়হষ্তেী য়নঃস্বার্থ ভগবদ্ভি 
যাাঁ রা ভগবাতনর প্রয়ত ভয়িপরািণা তাাঁ তের জীবন ধ্ারতণার উতে য শকবল– 

 য় বাি – অপতরর মেল সাধ্ন 

 ভবাি – অপতরর প্রগয়ত সাধ্ন (সংসার য়নবতয় )  

 ভূততি – অপতরর ঐশ্বযথয সাধ্ন  

প্রঃ তাই অনাসি পরীয়িৎ শকন তাাঁ র শেহ তযাগ করতলন যা য়ছল অনযতের 

আেিস্বরূপ ?  

 শ্রীল প্রভুপাে প্রে   ীেথক – “আে থ রাজা মহারাজ পরীয়িৎ”   

 তাৎপতযথর য়বত ে য়েকঃ “আে থ রাজার সমতদ্ধ রাজয” 

 ভগবদ্ভি স্বাভায়বকভাতবই সবথগুতণা গুণাায়িত । আর মহারাজ পরীয়িৎ 

য়ছতলন তার আে থ দৃষ্টান্ত । 

 য়নঃস্বার্থ – স্বার্থ দুরকতমর আত্মতকয়িক ও য়বস্তত ত স্বার্থ । তাাঁ র শকানটাই 

য়ছল না । 

 উতেত যর একত্বঃ ভগবাতনর উতে য  জীতবাদ্ধার । 

ভগবাতনর প্রয়তয়নয়ধ্ য়হতসতব রাজার এবং রাজয  াসতনর উতে যও তাই 

ভগবাতনর সাতর্ এক হওিা উয়চত ।  

 ১.৪.১৩ – সূত শগাস্বামীর ওপর ঋয়েতের য়বশ্বাস  
শবতের কতিকটি অং  (কমথকাি প্রয়তপােক অপর  াস্ত্র) বযতীত সমস্ত য়বেতির 

অর্থ সম্বতন্ধ আপয়ন য়বত েভাতব পারে ী, তাই এই প্রশ্নগুয়লর উ র আপয়ন 

স্পষ্টভাতব য়বতলেন করতত পাতরন । 

 তাৎপতযথর য়বত ে য়েকঃ শবে পুরাতণার পার্থকয = ব্রাহ্মণা ও 
পয়রব্রাজকাচাতযথর পার্থকয ।  

ব্রাহ্মণা – শবে য়নতেথ য় ত সকাম 

যজ্ঞানুষ্ঠান । পুঙ্খানুপুঙ্খভাতব ও 

ছতন্দাবদ্ধভাতব ববয়েক মন্ত্র 

উচ্চারতণা পারে ী । 

পয়রব্রাজকাচাযথ – সকলতক য়েবযজ্ঞান 

প্রোন করা । অতনক সমি তারা 

পুঙ্খানুপুঙ্খভাতব ও ছতন্দাবদ্ধভাতব 

ববয়েক মন্ত্র উচ্চারতণা পারে ী নাও 

হতত পাতরন ।  

 ভাঃ ১.২.৮ শ্রীল প্রভুপাে তাৎপযথ দ্রষ্টবয । 

(৯-১২) - পরীয়িৎ মহারাজ সম্পতকথ  প্রশ্ন (৩ি প্রশ্ন) 
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 য়কন্তু কখনও ব্রাহ্মণাতের ভগবেবাণাী প্রচারকতের শর্তক অয়ধ্ক 

মযথাো সম্পন্ন বতল মতন করা উয়চত নি ।  

 এতের উতে য এক, য়কন্তু য়ভন্নভাতব তা সায়ধ্ত হতে । 

 শ্রীভাগবততর মযথাোঃ শবতের সুপক্ক ফল । 

 প্রমাণা – শুকতেব শগাস্বামীর মত আত্মজ্ঞানী মুিপুরুতেরাও 

ভাগবত পাতঠ মগ্ন য়ছতলন । সূত শগাস্বামী তাাঁ রই পোঙ্ক 

অনুসরণা কতরয়ছতলন । 

ববয়েক মন্ত্র – অভযাতসর অপর 

য়নভথ র ীল । 

 

তেজ্ঞান – উপলয়ির য়বেি । এটি 

শতাতাপায়খর মত মন্ত্র উচ্চারণা শর্তক 

অতনক শবয়  গুরুত্বপূণাথ । 

 সারার্থ েয় থনী – 

 ববয়েক স্বর ও য়ক্রিাকাতি আমরাই য়নপুণা, শয য়বেতি আমাতের নূযনতা 

শসই শ্রীকত ষ্ণ কর্ামততই তুয়ম আমাতের পান করাও এবং তুয়ম তাহাততই 

অয়ধ্কারী ।  

 তর্যঃ  সূত শগাস্বামীর শযাগযতা – ভাঃ ১.১৮.১৮ দ্রষ্টবয ।  

 য়ববত য়ত – সূত শগাস্বামী অির তেয়বৎ । ির বস্তু প্রয়তপােনকতল্প শয 
কমথকাতি শবেপ্রবতয় , তা ভাগবতগণা শকান কাতলই গ্রহণা কতরন না । 

পরন্তু পরমার্থ-উপতযাগী ববয়েক অনুষ্ঠান সমূহ বা য় ষ্টাচার জগতত প্রবতথ ন 

কতরন ।    

 ভাগবতগণা কমথকাতি আের কতরন না, য়নম্নাধ্ীকারীর জনযই তাদৃ  

কমথকাি । 

প্রতশ্নর য়বেি উ র 
১ম প্রশ্ন – শ্রীমদ্ভাগবত – শকান্ সমতি ? 

 শকান্ স্থাতন তা প্রর্ম শুরু হতিয়ছল ?  

 শকনই বা তা গ্রহণা করা হতিয়ছল ?  

 শকার্া শর্তক বযাসতেব এই  াস্ত্র প্রণািন করার 

অনুতপ্ররণাা লাভ কতরয়ছতলন ? 

(১.৪.৩) 

১.৪.১৪ – ১.৭.১১ 

২ি প্রশ্ন – শুকতেব শগাস্বামী –  হয়স্তনাপুরবাসীরা 

বযাসতেব-তনি শ্রীল শুকতেব শগাস্বামীতক য়কভাতব 

য়চনতত পারতলন ? 

য়কভাতব মহারাজ পরীয়িততর সতে এই মহয়েথর সািাৎ 

হল ? (১.৪.৬-৭) 

১.১৮ – ১.১৯ 

৩ি প্রশ্ন – পরীয়িৎ মহারাজ –  

 মহান্  ভি পরীয়িৎ মহারাতজর অদু্ভত জন্ম ও 

কাযথকলাপ সম্বতন্ধ আমাতের বলুন ।  

 য়তয়ন শকন সব য়কছু পয়রতযাগ কতর গোর তীতর 

উপয়বষ্ট হতি অন নরত অবস্থাি মততুযর প্রতীিা 

করয়ছতলন ? 

 য়তয়ন শকন সব য়কছু, এমন য়ক তাাঁ র জীবন পযথন্ত 

তযাগ করতত ইো কতরয়ছতলন ? 

১.৭.১২ – ১.১৯ 

 

 এই য়তনটি প্রতশ্নর উ রই ১ম স্কতন্ধর অবয় ষ্ট য়বেিবস্তু । 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 ১.৪.১৪ – বযাসতেতবর আয়বভথ াব  

 সমি – শেতা ও িাপর যুতগর যুগ পযথাতি  

 য়পতা-মাতা – পরা র মুয়ন ও বসু-দুয়হতা সতযবতী  

 শ্রীল প্রভুপাে প্রে   ীেথক – “শ্রীবযাসতেতবর জন্ময়তয়র্”   

 তাৎপতযথর য়বত ে য়েকঃ  

কালচক্রঃ ...... 

 
যুগপযথািঃ বববস্বত মনুর রাজত্ব কাতল অষ্টয়বং য়ত চতুযুথতগ ......(তসই য়বত ে 
চতুযুথতগ কত তষ্ণর আয়বভথ াব হি) । 

 

 প্রয়তটি যুগ ৩টি ভাতগ য়বভি । প্রয়তটি ভাগতক বলা হি সন্ধযা । 

বযাসতেতবর আয়বভথ াব শসই যুতগর তত তীি সন্ধযাি ।  

 সারার্থ েয় থনীঃ প্রয়তটিযুগতক য়তনটি ভাতগ ভাগ করা হতিতছ । 

 সন্ধযারূপ – ১০% , যুগরূপ – ৮০%, সন্ধযাং রূপ – ১০% । 

 তর্যঃ  

 বাসবযাং – উপয়রচর বসুর কনযা । তার বত ান্ত মহাভারত আয়ে পবথ ৬৩ 

অধ্যাতি দ্রষ্টবয ।  

 হতরঃ কলিা – মহাভারত  ায়ন্ত পবথ ৩৪৯ অধ্যাি দ্রষ্টবয । 

 ১.৪.১৫ – বযাসতেতবর ধ্যান   
একো সূতযথােতির সমি সরস্বতী নেীতত প্রাতঃস্নান কতর একাকী উপয়বষ্ট হতি 

ধ্যানস্থ হতলন ।  

সরস্বতী নেী – য়হমালতির য় খতর বেয়রকােতমর পা  য়েতি প্রবায়হত হতে । 

শসখাতন  মযপ্রাস নামক স্থাতন বযাসতেব অবস্থান করয়ছতলন ।  

১.সতয

২.িাপর

৩.শেতা

৪.কয়ল

১.সতয

২.শেতা

৩.িাপর

৪.কয়ল

১ম উ তরর  পটভূয়ম রচনা 

(১৪-২৫) - বযাসতেব কততথ ক শবে য়বভাজন 
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 ১.৪.১৬-১৮ – য়েবয দৃয়ষ্টর প্রভাতব বযাসতেব কততথ ক এই যুতগর 

ধ্মথ-য়বপযথি ে থন   

  য়ি-হ্রাসম  -  য়ি হ্রাস,  

 অেদ্ধধ্ানাম  - েদ্ধাহীন,  

 দুতমথধ্ান্  - দুবুথয়দ্ধসম্পন্ন, 

 হ্রয়সত আিেুঃ - আি ুঅতযন্ত হ্রাস পাতব, 

 য়নঃসোন্  - সেগুতণার অভাতব তারা বধ্যথহীন হতি পড়তব  

 দুভথ গান্  - ভাগযহীন   

তাই য়তয়ন সকল বণাথ ও আেতমর মানুতের মেলসাধ্তনর বযাপাতর য়চন্তা করতত 

লাগতলন । 

 তাৎপতযথর য়বত ে য়েকঃ  

 শজযায়তেী – ভয়বেযৎ ে থন করতত পাতরন 

 শজযায়তয়বথে – সূযথগ্রহণা/চিগ্রহতনর য়েন-িন শঘােনা করতত পাতরন  

 মুি পুরুে –  াস্ত্র-জ্ঞান িারা মানব সমাতজর ভয়বেযৎ ে থন করতত পাতরন 

 এই সমস্ত তেজ্ঞানী ভতিরা সবথো মানুতের মেল সাধ্তন উেগ্রীব 

র্াকততন ।  

 এই যুতগ জনসাধ্ারন এবং তাতের তর্াকয়র্ত সমস্ত শনতত বগথ উভতিই 

অতযন্ত দুভথ াগা । 

 সব চাইতত বড় োতাঃ বযাস, নারে, মদ্ধব, বচতনয, রূপ, সরস্বতী প্রমুখ 

ভাগবতগতণার প্রয়তয়নয়ধ্রূতপ ভগব েজ্ঞান প্রোতা ।  

 উতেত য একত্বঃ তাতের বযয়িত্ব য়ভন্ন হতত পাতর য়কন্তু তাতের সকতলর 

উতে য হতে এক, এবং তা হতে জীতবাদ্ধার । 

(১৯-২৩) শবেতক সরলীকত ত করা ও মানুতের মতধ্য য়বস্তার করার 

উতেত য য়তয়ন শবেতক চার ভাগ ভাগ কতরন 

 ১.৪.১৯ –  শবে য়বভাজন 
শবতে য়নতেথ য় ত যজ্ঞ-অনুষ্ঠাতনর উতে য – মানুতের বতয়  অনুসাতর তার 

কাযথকলাপতক পয়বে করা । এই প্রয়ক্রিাতক সরলীকত ত এবং মানুতের মতধ্য য়বস্তার 

করার জনয এক শবেতক চার ভাগ কতরন । 

 শ্রীল প্রভুপাে প্রে   ীেথক – “য়চন্মি সায়হতয রচনাি তাাঁ র 

উতেযাগ”   

 তাৎপতযথর য়বত ে য়েকঃ  

 পূতবথ শবে য়ছল একটি এবং তার নাম য়ছল যজুতবথে । পতর চার ভাগ করা 

হি । ঋক , যজু, সাম এবং অর্বথ । 

 শ্রীল বযাসতেব ও তাাঁ র য় েযরা সকতলই য়ছতলন ঐয়তহায়সক পুরুে এবং 

তাাঁ রা য়ছল কয়লযুতগর অধ্ঃপয়তত মানুেতের প্রয়ত অতযন্ত কত পাপরািণা 

এবং সহানুভূয়তসম্পন্ন ।  

                                                           
 ভাঃ ৭.৫.৩১ 

 

 ১.৪.২০ –  পঞ্চ শবে 
৪ শবে – জ্ঞাতনর আয়ে উৎস 

৫ম শবে – ঐয়তহায়সক তর্য ও সতয ঘটনা 

 ১.৪.২১-২২ – চার শবতের চার অধ্যাপক    

 

 অনুতর্যঃ মানুে শযভাতব রত্ন সংগ্রহ শর্তক য়বয়ভন্ন বতগথর রত্নতক বাছাই 
কতর সূ্তপীকত ত কতর, ঠিক শতময়ন শ্রীল বযাসতেব ঋগ , অর্বথ, যজু এবং 

সাম শবতের মন্ত্র সমূহতক চারভাতগ য়বভি কতরয়ছতলন । এইভাতব য়তয়ন 

চারটি স্বতন্ত্র শবে রচনা কতরয়ছতলন । (ভাঃ ১২.৬.৫০) 

 ১.৪.২৩ –  গুরুয় েয পরম্পরাি শবে অনু ীলন 
শসই সমস্ত তেদ্রষ্টা ঋয়েরা য়বয়ভন্ন শবেতক তাাঁ তের য় েয, প্রয় েয এবং প্রয় তেযর 

য় েযতের প্রোন কতরয়ছতলন । এভাতব অনন্ত  াখাি শবে-অনু ীলন শুরু হি । 

 শ্রীল প্রভুপাে প্রে   ীেথক – “য়বয়ভন্ন মুয়ন-ঋয়েতক শবে অপথণা”   

 তাৎপতযথর য়বত ে য়েকঃ  

 শবে – জ্ঞাতনর আয়ে উৎস (জাগয়তক ও পারমায়র্থক)  

 তাই শকউই োয়ব করতত পাতরনা শয, শবতের আনুগতয ছাড়াই শস 

স্বাধ্ীনভাতব জ্ঞান লাভ করতত পাতর ।  

 তর্যঃ শ্রীভাগবত ১২.৬.৫৪-৬৬, ৭৩-৮০, ১২.৭.১-৭ শলাকসমূহ দ্রষ্টবয ।  

 অনুতর্যঃ শবতের গুরু-য় েয পরম্পরার বযাপাতর শ্রীভাগবত ১২.৬-৭ 
অধ্যাি দ্রষ্টবয ।  

 ১.৪.২৪ –  বযসতেতবর কত পা – শবে সংকলন 
এইভাতব অজ্ঞানীতের প্রয়ত অতযন্ত কত পালু মহয়েথ শবেবযাস শবে সংকলন 

কতরন, যাতত অল্পবুয়দ্ধসম্পন্ন মানুতেরা তা হৃেিেম করতত পাতর । 

 তাৎপতযথর য়বত ে য়েকঃ  

  াস্ত্র য়নতেথ  ঃ উপযুি শযাগযতাসম্পন্ন ব্রাহ্মণা ছাড়া অনয কাতরা শবে পাঠ 

করা উয়চত নি ।  

পুরাণা ও 
মহাভারত

ঐয়তহায়সক 
ততর্যর বণাথনা যা 
শবতের য় িা
য়বতলেন কতর

পঞ্চম শবে 
(ছাতন্দাগয
উপয়নেে)

তাতের প্রামায়ণাকতা 
সম্বতন্ধ সয়ন্দহান 
হওিা উয়চত নি । 

• বপল ঋয়েঋক 

• বজয়ময়নসাম

• বব ম্পািনযজু

• সুমন্তু মুয়ন অয়েরাঅর্বথ

• শরামহেথণাপুরাণা
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 শসই য়নতেথ  টির ভুল অর্থঃ  

 জন্মসূতে ব্রাহ্মণা  

 এই য়নতেথ  টি জন্মসূতে অ-ব্রাহ্মণাতের প্রয়ত অয়বচার 

 শবতের তে হৃেিেম করতত হতল সেগুতণা উন্নীত হতত হতব । রতজা বা 

ততমাগুতণা সম্ভব নি ।  

 ১.৪.২৫ –  বযসতেতবর কত পা – মহাভারত রচনা 
স্ত্রী,  ূদ্র এবং য়িতজায়চত গুণাাবলীয়বহীন ব্রাহ্মণা কুতলাদ্ভূত মানুেতের শবতের 

তাৎপযথ হৃেিেম করার িমতা শনই, তাই তাতের প্রয়ত কত পাপরব  হতি মহয়েথ 

শবেবযাস মহাভারত নামক ইয়তহাস রচনা করতলন, যাতত তারা তাতের 

জীবতনর পরম উতে য লাতভ সমর্থ হতত পাতর । 

 শ্রীল প্রভুপাে প্রে   ীেথক ১ – “অল্পবুয়দ্ধসম্পন্ন মানুেতের জনয 

শবতের সরলীকরণা”   

 শ্রীল প্রভুপাে প্রে   ীেথক ২ – “শ্রীবযাসতেতবর করুণাা”   

 শ্রীল প্রভুপাে প্রে   ীেথক ৩ – “উচ্চকুতলর অতযাগয সন্তান”   

 তাৎপতযথর য়বত ে য়েকঃ  

 য়িজবনু্ধ – ব্রাহ্মণা, িয়েি, বব য অর্বা আধ্যায়ত্মক সংস্কত য়তসম্পন্ন পয়রবাতর 

জন্ম য়নতিও গুণা অজথ ন করতত পাতরয়ন । 

 গভথ াধ্ান সংস্কার বা পারমায়র্থক পয়রবার পয়রকল্পনা বযতীত জন্ম 

হতিতছ । 

 
 মহাভারততর উতে য – শবতের উতে য বুঝাতনা, তাই এতত শবতের 

সারস্বরূপ ভগবদ্গীতা গ্রয়র্ত হতিতছ ।  

 মহান য়বজ্ঞানঃ  

 ভগবদ্গীতা – শবতের সারায়তসার, পারমায়র্থক জ্ঞাতনর সবথতেষ্ঠ 

উপয়নেে ।  

 পারমায়র্থক স্নাতক – শবোন্ত ে থন 

 স্নাততকা র – ভগবাতনর প্রয়ত শপ্রমমিী শসবা 

 আচাযথ – শ্রীষ্চতনয মহাপ্রভু । (তাাঁ র  য়িতত অয়বষ্টজন অনযতের 

এতত েীয়িত করতত পাতরন । 

 
 

 

 ১.৪.২৬ – সকল মানব কলযান কাযথাবলী সতেও অসন্তুষ্ট 

বযাসয়চ    

 তর্যঃ বযাসতেতবর য়চত র অপ্রসন্নতার কারণা পরবতী ১.৫.৮ শলাতক 
নারতের উয়িতত দ্রষ্টবয । 

                                                           
 গীতা ১৫.১৫ দ্রষ্টবয 

 ১.৪.২৭ – ধ্মথতেতব া অপ্রসন্ন য়চ  বযাসতেতবর গভীর য়বচার 

শ্রীল প্রভুপাে প্রে   ীেথক – “শ্রীবযাসতেতবর অসতন্তাে এবং তার 

কারণা”   

তাৎপতযথর য়বত ে য়েকঃ হৃেি যতিণা না প্রসন্ন হতে, ততিণা পযথন্ত 

পূণাথতা লাভ করা যাি না । হৃেতির এই প্রসন্নতা অনুসন্ধান করতত হি জড়া 

প্রকত য়তর ঊতবথ  ।  

২৮-৩১ – আমার কতঠার ব্রত, পূজা এবং রচনাবলী সতেও হৃেতি অপূণাথতা 

অনুভূত হতে - হিত য়বত েভাতব ভগবদ্ভয়ি বণাথনা না করাই এর কারণা  

 ১.৪.২৮-২৯ – বযাসতেতবর প্রিাস 

 কতঠার ব্রত অবলম্বন কতর য়নিপটভাতব আয়ম শবে, গুরুবগথ এবং 

যজ্ঞায়গ্নর পূজা কতরয়ছ, 

 তাাঁ তের য়নতেথ   যর্াযর্ভাতব পালন কতরয়ছ এবং  

 গুরুপরম্পরাক্রতম লি জ্ঞান মহাভারততর মাধ্যতম য়বতলেণা কতরয়ছ  

 তাৎপতযথর য়বত ে য়েকঃ  

 কতঠার ব্রত অবলম্বন এবং গুরুতেতবর য়নতেথ   অনুসরণা করা বযতীত 

শকউই ববয়েক জ্ঞান হৃেিেম করতত পাতর না । জ্ঞানাতভেু য় িার্ীতক 

অব যই শবে, গুরুবগথ এবং যজ্ঞায়গ্নর পূজা করতত হি ।  

 এই যুতগ মূল শবতের শর্তকও মহাভারততর উপতযায়গতা অয়ধ্ক । 

 ১.৪.৩০ – অসন্তুয়ষ্ট 
যয়েও আয়ম ববয়েক ে থতনর অয়ভতপ্রত সমস্ত শযাগযতা অজথ ন কতরয়ছ, তর্ায়প 

আমার হৃেতি আয়ম অপূণাথতা অনুভব করয়ছ । 

 তাৎপতযথর য়বত ে য়েকঃ  

 শবতের চরম উতে য প্রকত তপতি শুধু্মাে কলুেমুয়ি নি । 

 যতিণা পযথন্ত না তা লাভ হতে, জীব সমস্ত শযাগযতাসম্পন্ন 

হতলও পারমায়র্থক স্ততর অয়ধ্য়ষ্ঠত হতত পাতর না ।  

 শ্রীল বযাসতেব শযন শসই সূে য়বস্মতত হতিতছন এবং তাই অসতন্তাে অনুভব 

করতছন ।  

 ১.৪.৩১ – সম্ভাবয কারণা  
আয়ম শয য়বত েভাতব ভগবদ্ভয়ি বণাথনা কয়রয়ন, যা পরমহংসতের এবং অচুযত 

পরতমশ্বর ভগবাতনর অতযন্ত য়প্রি, তাই হিত আমার এই অসতন্তাতের কারণা । 

 তাৎপতযথর য়বত ে য়েকঃ  

 ভগবাতনর শসবাি যুি জীতবর স্বাভায়বক অনুভূয়ত –  জীব যতিণা পযথন্ত 

ভগবাতনর শসবারূপী তার স্বাভায়বক বতয় তত যুি না হতে, ততিণা পযথন্ত 

শস পূণাথরূতপ সন্তুষ্ট হতত পাতর না এবং ভগবাতনরও প্রীয়তসাধ্ন করতত 

পাতর না । 

 য়ববত য়তঃ দ্রষ্টবয 

 

 

 
 

গভথ াধ্ান
সংস্কার 

জন্ম

(১ম জন্ম)

উপনিন 
সংস্কার

(২ি জন্ম) 

(২৬-৩১) - বযাসতেতবর হৃেতির অপ্রসন্নতা ও গভীর য়বচার  
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 ১.৪.৩২ – নারে মুয়নর আগমন  

 পূতবথ শযমন বয়ণাথত হতিতছ, বযাসতেব যখন তাাঁ র অসতন্তাতের জনয 

অনুত াচনা করয়ছতলন তখন নারে মুয়ন সরস্বতী নেীর তীতর তাাঁ র আেতম 

এতস উপয়স্থত হতলন । 

 তাৎপতযথর য়বত ে য়েকঃ  

 মূল কারণাঃ বযাসতেব যয়েও য়ছতলন ভগবাতনর  িযাতব  অবতার, তবুও 

য়তয়ন তাাঁ র হৃেতি অতত য়ি অনুভব কতরয়ছতলন, শকন না তাাঁ র শকান রচনাি 

য়তয়ন পরতমশ্বর ভগবাতনর য়েবয লীলায়বলাতসর কায়হনী যর্াযর্ভাতব বণাথনা 

কতরনয়ন । শসই অনুতপ্ররণাা শ্রীকত ষ্ণ সরাসয়রভাতব বযাসতেতবর হৃেতি 

সঞ্চার কতরয়ছতলন । 

 ভয়ি বযাতীত কমথ, জ্ঞান প্রভত য়ত  ূনয  

 য়কন্তু কমথ, জ্ঞান প্রভত য়ত ছাড়াও ভয়ি পূণাথ । 

 সারার্থ েয় থনীঃ 

 গূহয কারণাঃ এখাতন বযাসতেব ভগবাতনর অবতার, তাই তাাঁ র এই 

অসবথজ্ঞতা ও য়চত র অপ্রসন্নতা অসম্ভব হতলও স্বিং ভগবান শ্রীকত ষ্ণ 

কততথ কই স্ব-সদৃ  সবথ াস্ত্রয় তরাময়ণা শ্রীমদ্ভাগবততর প্রাদুভথ াতবর জনযই 

বলপূবথক তাাঁ র অসবথজ্ঞতা ও য়চত র অপ্রসন্নতা উৎপন্ন কতরতছন । 

 ঠিক শযরূপ ব্রহ্ম য়বতমাহন লীলাি শ্রীকত তষ্ণর লীলা শসৌন্দতযথযর প্রকা তনর 

জনয শ্রী বলতেতবর অসবথজ্ঞতা কয়ল্পত হতিতছ ।    

 ১.৪.৩৩ – বযাসতেতবর নারে মুয়নতক অভযর্থনা   

 শ্রীনারে মুয়নর শুভাগমতন শ্রীল বযাসতেব েদ্ধা সহকাতর উতঠ োাঁ য়ড়তি 

সতয়ষ্টকতথ া ব্রহ্মাতক শযভাতব সম্মান প্রে থন করা হি, শসইভাতব তাাঁ তক 

অভযর্থনা করতলন । 

 
 এই পরম্পরার ধ্ারাি অনয সমস্ত আচাযথতেরও আয়ে গুরুর মততাই সম্মান 

প্রে থন করা হি । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

শ্রীকত ষ্ণ
ব্রহ্মা

(প্রর্ম য়বেযার্ী
ও অধ্যাপক)

নারে

(য়িতীি 

আচাযথ)

(৩২-৩৩) - বযাসতেতবর য়নকট নারে মুয়নর আগমন 
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