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সব%শাTািLপীযুষ সব%েবৈদকসৎফল । 
সব%িসHাIরRাঢ) সব%েলাৈককদকৃ0দ ।। 
সব%ভাগবত0াণ DীমWাগবত 0েভা ।  

কিলXােIািদতািদত) DীকৃYপিরবZত�ত ।। 

!ীমdাগবত মাহাt+

সমু$%পী সব)শােTর ম/নকৃত অমৃত5%প 6হ 8ীম9াগবত, সম; 
6বদশােTর মুখ> অ?াকৃত ফল5%প 6হ 8ীম9াগবত, সকল 
পারমাBথ�ক িসFাG-রেH সমৃF 6হ 8ীম9াগবত, সব)েলােক িদব>দIৃ 
?দানকারী 6হ 8ীম9াগবত, সকল ভK-ভাগবতেদর ?াণ5Mপ 6হ 
8ীম9াগবত, কিল-অNকার িবদরূন 6হতু উিদত আিদত>5%প 6হ 
8ীম9াগবত, ?কৃতপেR আপিন হেSন ভগবান 8ীকৃেTর 
পিরবBত�ত %প ।   

(‘কৃT লীলা Vব’ 6Wাক সংখ>া ৪১২-৪১৩)

!ীল সনাতন /গাsামী কৃত



অসাধুসাধুতদািয়\িতনীেচা^তাকর । 
হা ন মু` কদািচaাং @0ংমণা bৎকcেয়াঃ eুর ।।

পরমানfপাঠায় @0মবষ%)hরায় @ত । 
সব%দা সব%েসব)ায়  DীকৃYায় নেমাi @ম ।।

6হ 8ীম9াগবত আিম আপনােক িবন] ?ণিত িনেবদন করিছ । আপনার 
পােঠ পরমান` লাভ হয়, আপনার অRরাবলী পাঠেকর উপর 6?ম বষ)ণ 
কের । ভগবান 8ীকৃেTর অবতার 6হ 8ীম9াগবত, আপিন সব)দা সকেলর 
cারা 6সব> ।

   মেদকবে/া মৎসিjakুেরা মaহাধন । 
মি\lারক মWাগ) মদানf নেমাi @ত ।। 

6হ আমার একমাe বNু, 6হ আমার সিf, 6হ আমার gM, 6হ আমার 
মহাধন, 6হ আমার িনVারক, 6হ আমার মহাভাগ>, 6হ আমার মহা 
আন`5%প 8ীম9াগবত, আিম আপনােক িবন] ?ণিত িনেবদন   করিছ । 

অসাধুেক সাধুi ?দানকারী, অিত নীচ জীবেক উেlালনকারী 6হ 
8ীম9াগবত, কৃপাকের কখেনা আমােক পিরত>াগ করেবন না । কৃপাকের 
কৃTে?ম িনেয় আমার mদয় এবং কেn oুিরত 6হান ।   



১ম n/ : 4পেরখা

oনিমষারেন)র ঋিষরা সুত @গাqামীেক ৬ 3 0s 
িজuাসা কেরন এবং উxর 0দান কেরন    

১ম ভাগ, অধ+ায় ১-৩

১/১/১ পরম সেত)র সংuা (স./)

১/১/২ DীমWাগবেতর মিহমা (অিভেধয়) 

১/১/৩ DীমWাগবেতর মাধুয%) (0েয়াজন)



0s ১: জীেবর ঐকািIক @Dয়ঃ িক? (১/১/৯)

0s ২: আ}া (হির) যােত সু0স\ হন @সই সব% শােTর 
@Dাতব)সার িক ? (১/১/১১)

0s ৩: বাসুেদেবর চিরত (কৃYাবতােরর উে�শ) িক?) 
(১/১/১২)

0s ৪: তদবতার চিরত (পু=ষাবতার) (১/১/১৭)

0s ৫: ভগবােনর যশ উদার লীলা (লীলাবতারগণ) (১/১/১৮)

0s ৬: DীকৃY অIধ%ােনর পর ধম% কার শরণ �হণ কেরেছ? 
(১/১/২৩)

উxর ১: ভি�র মাধ)েম @0ম জাগিরত করা (১/২/৬,৭)

উxর ২: ভি� [১/২]

উxর ৩: মানুষেক সT<েণ উ\ীত করা (১/২/৩৪, ১/৩/২৮)

উxর ৪: (১/২/৩০-৩৩) অধ)ােয় বZণ�ত হেয়েছ 

উxর ৫ : (১/৩) অধ)ােয় বZণ�ত হেয়েছ 

উxর ৬: DীমWাগবত (১/৩/৪৩)



২য় ভাগ (৪-১৯) 
ঋিষেদর ৪ 3 0s — অধ)ায় ৪
সুত @গাqামীর উxর — ৪-১৯

0s ১ — @কন @কাথায় এবং কখন DীমWাগবত 
রচনা করা হেয়িছল ? এর @পছেন অনুে0রণা িক 
িছল ? (১/৪/৩)

উxর — অধ)ায় ৪-৭

ভগবােনর লীলা 0ত)hভােব বণ%ন করার জন) ব)াসেদেবর 
0িত নারেদর অনুেরাধ [নারদমুিনর জীবনচিরত],

ব)াসেদবকতৃ% ক DীমWাগবত রচনা এবং �কেদব 
@গাqামীেক @শখােনা

ব)াসেদেবর অস��,



0s ২ — পরীিhত মহারােজর জa 
এবং কায%কলাপ (১/৪/৯)

জa — অধ)ায় ৭-১২

অধ)ায় ৮ — কুিIেদবীর 0াথ%না 

কথ
া0
সে
j

অধ)ায় ৯ — ভী�েদেবর 0য়াণ

অধ)ায় ১০-১১ — ভগবােনর হিlনাপুর 
হেত 0�ান এবং �ারকায় 0েবশ

অধ)ায় ১২ — পরীিhত মহারােজর 
জa এবং �া�ণগণ কতৃ%ক তঁার ভিবষ)ৎ 
<ণাবলী বণ%ন



কায%কলাপ — অধ)ায় ১৩-১৭

অধ)ায় ১৩ — িবদেুরর হিlনাপুের 
0ত)াবত% ন ও ধৃতরা�েক উপেদশ, 
ধৃতরাে�র গৃহত)াগ

অধ)ায় ১৪-১৫ — DীকৃেYর িতেরাধান, 
পা�বেদর গৃহত)াগ, যুিধ�র কতৃ%ক 
পরীিhেতর রাজ)ািভেষক

অধ)ায় ১৬,১৭ — পরীিhৎ মহারােজর 
শাসন এবং কিলর দ�

কথ
া0
সে
j



0s ৩ — পরীিhৎ মহারাজ @কন সবিকছু 
পিরত)াগ কের গjাতীের অনশন�ত 

কেরিছেলন? (১/৪/১০)

উxর — অধ)ায় ১৮-১৯

শৃfী কতৃ) ক পরীিRতেক অিভশাপ

পরীিRৎ মহারােজর অনুতাপ 
ও সবিকছু পিরত>াগ



0s ৪ — �কেদব @গাqামী হিlনাপুের 
িকভােব পিরদZশ�ত হেয়িছেলন এবং তঁার ও 
পরীিhৎ মহারােজর মেধ) িকভােব সাhাৎ 

হেয়িছল ? (১/৪/৬-৮)

উxর — অধ)ায় ১৮-১৯

পরীিhত মহারােজর শৃjী কতৃ%ক অিভশ� হেয় 
সবিকছু পিরত)াগ কের গjাতীের উপেবশন, 

�কেদব @গাqামীর তথায় আগমন, 

ঋিষেদর তঁােক স�ান 0দশ%ন, অuগণ কতৃ%ক 
তঁার অনুসরণ কের উপহাস,

পরীিhত মহারাজ কতৃ%ক তঁার কােছ 0s


