
ষষ্ঠ শ্রেণী ইতিহাস সমাধান 

ভারিীয় ইতিহাসসর প্রাচীন ইতিহাসসর ধারা   তিিীয় পর্ যায়) 

চিুর্ য অধযায় 

অনুশীলনীর সমাধান 

 

১। সঠিক শব্দঠি শ্র েঁসচ তনসয় শূনয স্থান পূরণ কসরা:- 

(ক) আদি-বৈদিক যগুের ইদিহাস জানার প্রধান উপািান __________ । 

    (i) জজন্দাগৈস্তা        (ii) মহাকাৈয             (iii) ঋকস দ  

 

 (খ) জমোদিথ ৈিা হয় ____________ জক।  

    (i) পাথগরর োদি         (ii) পার্সরর সমাতধ         (iii) পাথগরর জখিনা  

 

 (ে) ঋকগৈগি রাজা দিগিন __________ । 

    (i) শ্র াঠষ্ঠর প্রধান         (ii) রাগজযর প্রধান         (iii) সমাগজর প্রধান  

 

 (ঘ) বৈদিক সমাগজ পদরৈাগরর প্রধান দিগিন ___________ । 

    (i) রাজা                     (ii) দৈশপদি                     (iii)  া া  

 

২। শ্র মানান শব্দঠি খুেঁসে শ্রলসখা:- 

(ক) ঋকগৈি / মহাকা য / সামগৈি / অথৈ বগৈি  

 (খ) ব্রাহ্মণ / ক্ষত্রিয় / শূদ্র / নৃপতি  

 (ে) ইনযাম ােঁও / হত্রস্তনাপরু / জকৌশাম্বী / শ্রাৈস্তী  

 (ঘ) ঊষা / অদিদি / পৃতর্ ী / িেূ বা  

 

৩। তনসের ভাষায় শ্রভস  শ্রলসখা ( তিন / চার লাইন ): 

(ক) শ্র দ শুসন শুসন মসন রাখসি হসিা। এর কারণ তক  সল শ্রিামার মসন হয় ? 

উত্তরঃ - প্রাচীন কাগি জৈি শুগন শুগন মগন রাখগি হি  ৈগি জৈিগক শ্রুদি ৈিা হি।  এই সময় মানুষ দিখগি জানি 

না। এিািা জৈগির সূক্তগুদি গুরু ৈা একজন ভাগিা দশক্ষাথী জযভাগৈ আৈৃদত্ত করগিন ৈাদকরা িা শুগন জরগখ জসটাই 

দনখুুঁি ভাগৈ উচ্চারগণর জচষ্টা করি অথ বাৎ মগের উচ্চারগণর ওপর জজার জিওয়া হি। জসই সময় মানুষ দিখার পদ্ধদি 

আদৈষ্কার করগি পাগরদন ৈগিই জৈিগক শুগন শুগন মগন রাখগি হি।  

 

(খ) ব তদক সমাে চারঠি ভাস  শ্রকন ভা  হসয়তিল  সল শ্রিামার মসন হয় ? 

উত্তরঃ - প্রথম দিগক বৈদিক সমাগজ জকাগনা জভিাগভি দিি না। পরৈিী বৈদিক যুগে জকাটট ৈগণ বর উগেখ পাওয়া 

যায়।  প্রথগম চারটট ৈণ বগক জন্মদভদত্তক কগর জপশা দনধ বাদরি হগি শুরু কগর। ব্রাহ্মণরা পূজা, যজ্ঞ ও জৈি পাগের কাজ 

করগিন। যুদ্ধ করা সম্পি িুে করা দিি ক্ষত্রিয়গির কাজ , কাদরেদর, কৃদষ, ৈাদণজয দিি বৈষযগির কাজ। এই দিন ৈগণ বর 

জসৈা করা দিি শূদ্রগির কাজ। যদু্ধৈত্রন্দ িাগসরা দিি শূদ্র। িাই সমাজগক চার্ ভাগে ভাে করা হয়।  

( ) ব তদক র্ুস  গুরু ও তশসষযর সম্পকয শ্রকমন তিল  সল মসন হয় ? 

উত্তরঃ - বৈদিক যুগে গুরু ও দশগষযর সম্পকব দিি খুৈই সনু্দর ও মধুর। িাি দশক্ষা জনওয়ার জনয গুরুর কাগি আগৈিন 

করি। উপযুক্ত মগন করগিই উপনয়গনর পর গুরুর কাি জথগক িািরা দশক্ষা িাভ করি। পিাশুনার সাগথ সাগথ নানা 

কাজকম ব দশখি। িািগির খাওয়া থাকার িাদয়ত্ব দিি  গুরুর ওপর।গৈিপাে করাগনার মগধয দিগয় দশক্ষািান করা হি। 

গুরুর হাগি কিগম িািগির অগনক দকিুই জশখাগিন।  সাধারণি ৈাগরা ৈির ধগর দশক্ষািান চিি। গুরুেৃহ জিগি যাৈার 

আগে িািরা সাধযমগিা গুরুিদক্ষণা দিি।   

(ঘ) আতদ ব তদক  ও পর িী ব তদক র্সু  নারীর অ স্থান তক  হসয়তিল ?  দল হসয় র্াকসল শ্রকন িা হসয়তিল 

 সল মসন হয় ? 

উত্তরঃ - আদি বৈদিক যুে জথগক পরৈিী বৈদিক যুগে নারীর অৈস্থার পদরৈিবন ঘগট। আদি বৈদিক সমাগজ অগনক নারী 

দশক্ষা িাভ করগিন। এমনদক সদমদির বৈেগকও দকিু নারী জযাে দিগিন ৈগি জানা যায়।  যগুদ্ধও িারা অংশ দনগিন। 

ঋকগৈগি জকাথাও ৈািযদৈৈাগহর কথা জনই। সিীিাহ প্রথার কথাও  জসখাগন পাওয়া যায় না।  যগজ্ঞও নারীরা অংশ দনগি 



পারগিন। পরৈিী বৈদিকজ সমাগজ নারীগির অৈস্থা খারাপ হগয়দিি। জমগয় জন্মাগি পদরৈাগরর সৈাই িঃুখ জপি্। জিাট 

ৈয়গস জমগয়গির দৈগয় জিওয়ার প্রথা শুরু হগয়দিি। যগুদ্ধ ৈা সদমদির কাগজ জমগয়গির আর জযাে দিগি জিখা জযি না।   

 

অতিতরক্ত শ্রিাি প্রশ্ন 

১. শ্রেন্দ অ স্তায় কাসক শ্রেষ্ঠ শ্রদ িা  লা হসয়সি। 

উত্তর :- অহুরগক। 

২. শ্রকান ্শসব্দর সসে roaming শসব্দর তমল খুেঁসে পাওয়া র্ায়? 

উত্তর :- রাম শগের সগে।  

৩. ইতিহাসসর তদক শ্রর্সক রামায়ণ প্রকৃিপসে কী? 

উত্তর :- আয বগির সগে অনায বগির যুগদ্ধর কাদহদন। 

 ৪. ভারসি ব তদক সভযিার েন্মদািা কারা ? 

উত্তর :- আয বরা। 

৫. ইসন্দা-ইউসরাপীয় কী? 

উত্তর :- একটট ভাষা-পদরৈার। 

৬. রাম-রা সণর রু্দ্ধ তনসয় শ্রর্-মহাকা য রতচি হসয়সি, িার নাম কী? 

উত্তর :- রামায়ণ। 

৭. শসব্দর  য হার শ্রর্সক িারা শ্রকান্ এলাকার মানষু তিল  সল মসন হয়? 

উত্তর :- িৃণভূদম এিাকার। 

৮. ব তদক র্ুস  ত তনমসয়র প্রধান মাধযম কী তিল? 

উত্তর :- জোরু দিি প্রধান মাধযম। 

৯. 'আর্ য’ তক োতি ? 

উত্তর :- না, আয ব জকাগনা জাদিৈাচক শে নয়। । 

১০. সমস্ত ব তদক সাতহিয ক - ভাস  ত ভক্ত ? 

উত্তর :- চার ভাগে দৈভক্ত। 

১১. আতদ ব তদক র্ুস র  সতি শ্রকার্ায় তিল? 

উত্তর :- নিীর কািাকাদি এিাকাগি। 

১২. ব তদক র্সু  শ্রঘাডা কী তিল? 

উত্তর :- অনযিম পাদিি পশু। 



১৩. মহাকা য শ্রকান্ সাতহসিযর অংশ? 

উত্তর :- পরৈিী বৈদিক সাদহগিযর। 

১৪. ইসন্দা-ইউসরাপীয় ভাষা কী? 

উত্তর :- ইগন্দা-ইউগরাপীয় ভাষা-পদরৈাগরর এক দনভবরগযােয সিসয। 

১৫. ভারসির দঠুি মহাকাস যর নাম কী? 

উত্তর :- রামায়ণ ও মহাভারি। 

১৬. রামায়সণ রা ণসক দস ু লা হসয়সি শ্রকন? 

উত্তর :- অনায ব রাৈণ যুগদ্ধ জহগর দেগয়দিি, জসই কারগণ িসুয ৈা রাক্ষস ৈিা হগয়গি। 

১৭. রামায়সণ ভারসির শ্রকান তদসক  সতির ত স্তাসরর কাতহতন  তণ যি হসয়সি ? 

উত্তর :- িদক্ষণ দিগক। 

১৮. অত্রঞ্চিসখরায় কী পাওয়া শ্র সি? 

উত্তর :- মাটটর ৈাসন ও জিাহা ৈযৈহাগরর প্রমাণ। 

১৯. ইসন্দা-আর্ য ভাষার প্রাচীনিম সাতহিযগ্রন্থ শ্রকানঠি? 

উত্তর :- ঋেগৈি।  

২০. সুদাস শ্রকান্ শ্র াষ্ঠীর রাো তিসলন? 

উত্তর :- ভরি জোষ্ঠীর। 

২১. শ্রদ িারা কাসক প্রর্ম রাো তন যাচন কসরন? 

উত্তর :- ইন্দ্রগক। 

২২. রাোরা শ্রর্স  র্জ্ঞ পালন করসিন, িার শ্রর্-শ্রকান একঠির উসেখ কসরা। 

উত্তর :- ৈাজগপয় যজ্ঞ। 

২৩. ইসন্দা-আর্ য কারা? 

উত্তর :- ভারগি ৈসদি স্থাপন করা আয বরা। 

২৪. ইংসরঞ্চেসি roaming শব্দঠির মাসন কী? 

উত্তর :- জঘারা। 

 

২৫. আতদব তদক সমাসে শ্রকান্ তশসের চল কম তিল? 

উত্তর :- কাদরেদর দশগের। 



২৬. ঋ স সদ শ্রকান ্ধািুর উসেখ শ্রনই? 

উত্তর :- জিাহার। 

২৭. কারা মূলি শূদ্র তিল? 

উত্তর :- যুদ্ধৈত্রন্দ িাসরা। 

২৮. ভারিীয় উপমহাসদসশ শ্রকান্ ভাষা-শ্র াষ্ঠী িতডসয় পসডতিল? 

উত্তর :- ইগন্দা-ইরানীয় ভাষা। 

২৯. ঋ স দ ও শ্রেন্দ অস স্তায় শ্রকান্ ভাষার প্রভা  শ্রদখা র্ায়? 

উত্তর :- এর ইগন্দা-ইরানীয় ভাষার। 

৩০. আর্ যসভযিা  া ব তদক সভযিার কর্া কীসসর শ্রর্সক োনা র্ায়? 

উত্তর :- জৈি জথগক। 

৩১. কসয়কঠি ভাষা পতর াসরর নাম শ্রলসখা। 

উত্তর :- ইগন্দা-ইউগরাপীয়, দ্রাদৈি, অদিক, জভাট দচনীয়। 

৩২. োতিসভদপ্রর্া কসিার হওয়ার শ্রেসত্র কীসসর েরুতর ভূতমকা তিল? 

উত্তর :- জোগির। 

৩৩. ব তদক র্ুস  সভা ও সতমতিসি শ্রকান্ শ্রখলা হি? 

উত্তর :- পাশাগখিা। 

৩৪. র্সজ্ঞ শ্রকান ্শ্রকান্ পশু  তল শ্রদওয়া হি ? 

উত্তর :- জোরু ও জঘািা। 

৩৫. শ্রকান ্শ্রদ িার উসেসশয  ায়ত্রী মন্ত্র রতচি হসয়তিল? 

উত্তর :- সূয বগিৈিা সদৈিৃ-র উগেগশয। 

 ৩৬. শ্রকান সময় শ্রর্সক উপনয়ন তশোর সসে র্কু্ত হয়? 

উত্তর :- পরৈিী বৈদিক যুে জথগক। 

 ৩৭. ব তদক র্সু  েী নর্াপসনর িৃিীয় পর্ যায়সক কী ? 

উত্তর :- ৈাণপ্রথা। 

৩৮. ঋ স সদ েতম দখসলর কর্া ত সশষ শ্রনই শ্রকন? 

উত্তর :- জদম িখন সম্পি হগয় ওগেদন। 



৩৯. মহতষ য আসয়াদসধৌময শ্রক তিসলন? 

উত্তর :- একজন আিশ ব গুরু। 

৪০. শ্র াপতি কর্ার অর্ য কী? 

উত্তর :- েৈাদি পশুর প্রভু। 

৪১. ব তদক সাতহসিয ‘অসুর’ কীভাস  পতরতচি? 

উত্তর :- অসুর খারাপ ৈগি পদরদচি। 

৪২. ব তদক র্সু  ‘শাসসনর কাসে সাহার্য করসিন িাসদর কী  লা হি ? 

উত্তর :- রদিন। 

৪৩. শ্রদ্রাণাচাসর্ যর কর্া শ্রকান্ গ্রন্থ শ্রর্সক োনা র্ায়? 

উত্তর :- মহাভারি জথগক। 

৪৪. ঋ স সদর  ণ যােম আর কী নাসম পতরতচি তিল? 

উত্তর :- চিুৈণ ব প্রথা। 

৪৫. সমা িযসন িাত্রসদর কী  লা হি ? 

উত্তর :- স্নািক। 

৪৬. পর িীব তদক র্সু  শ্রকান শ্রপশার কর্া োনা র্ায়? 

উত্তর :- কুগমার, কামার, রাখাি, দচদকৎসক প্রভৃদি। 

 ৪৭. ব তদক র্সু র একঠি সমাতধ শ্রেসত্রর নাম শ্রলসখা। 

উত্তর :- জমোদিথ। 

৪৮. ইনাম ােঁও শ্রকান্ রাসেয অ তস্থি? 

উত্তর :- মহারাগে। 

৪৯. ব তদক র্সু  িাত্রসদর র্াকা-খাওয়ার দাতয়ত্ব শ্রক তনি? 

উত্তর :- গুরু ৈা আচায বগিৈ। 

৫০. ‘ াসনর কর্া সংতহিার, শ্রকান্ ভাস  আসি? 

উত্তর :- সামগৈগি। 

 ৫১. ব তদক র্সু র একঠি েনতপ্রয় শ্রখলার নাম কসরা। 

উত্তর :- পাশাগখিা। 

 



 

অতিতরক্ত  ড প্রশ্ন 

 

প্রশ্নঃ - ইসন্দা-ইউসরাপীয় ভাষার পতর ার  লসি তক শ্র াস া ? 

উত্তরঃ - মানুগষর পদরৈাগরর মগিা ভাষারও পদরৈার রগয়গি। জসই একই পদরৈাগরর ভাষাগুদির মগধয জৈশ দকিু দমি 

থাগক। জিমনই একটা ভাষা পদরৈার হগিা ইগন্দা-ইউগরাপীয় ভাষা পদরৈার। ভারিীয় উপমহাগিশ ও ইউগরাগপর অগনক 

ভাষাই এই ভাষা পদরৈাগরর সিসয। এগিরগক িাই একসগে ইগন্দা-ইউগরাপীয় ভাষা পদরৈার ৈিা হয়।  

 

প্রশ্নঃ - ইসন্দা-আর্ য ভাষা শ্র াষ্ঠী কাসক  লা হি ? ঋকস দ ও শ্রেন্দ-আস স্তায় ইসন্দা-ইরানীয় ভাষার তক প্রভা  

লে করা র্ায় শ্রলখ ? 

উত্তরঃ - ইগন্দা-ইরানীয় ভাষা জোষ্ঠীর মগধয দৈৈাি বিরী হওয়া ঐ জোষ্ঠীর একটট শাখা উত্তর-পত্রিম সীমান্ত হগয় ভারিীয় 

উপমহাগিগশ জপৌৌঁগিদিি। এগিরই ইগন্দা-আয ব ভাষাগোষ্ঠী ৈিা হয়। ঋকগৈি ও জজন্দ-আগৈস্তায় ইগন্দা-ইরানীয় ভাষার 

প্রভাৈ িক্ষ করা যায়। এই িুটট সাদহগিযর ভাষায় ও ৈণ বনায় জৈশ দকিু দমি জিখা যায়। এর জথগক ইগন্দা-ইরানীয় ভাষার 

অত্রস্তস্ত্ব জানা যায়।  িগৈ দমগির পাশাপাদশ ওই িইু রচনায় জৈশ দকিু অদমিও জিখা যায়। জযমন - ঋকগৈগি যারা জিৈ , 

িারা সম্মাদনি ৈযত্রক্ত। দকন্তু আগৈস্তায় যারা িগয়ৈ (জিৈ), িাগির ঘ্রৃনা করা হগিা। আৈার আগৈস্তার জশ্রষ্ঠ জিৈিা 

অহুর।  অথচ বৈদিক সাদহগিয অসুর (অহুর) খারাপ ৈগি পদরদচি।  

 

প্রশ্নঃ - ঋকস সদর ভূস াল শ্রর্সক আতদ ব তদক সভযিার শ্রভৌস াতলক অ স্থা সম্পসকয তক োনা র্ায় ? 

উত্তরঃ - ঋকগৈগির ভূগোি জথগক আদি বৈদিক সভযিা কিটা িদিগয়দিি িা জৈাঝা যায়। আজগকর আফোদনস্তান ও 

পাদকস্তাগনর উত্তর-পত্রিম সীমাগন্তর সগে আদি বৈদিক যুগের মানুগষর পদরচয় দিি। দসনু্ধ ও িার পৈূ ব দিগকর 

উপনিীগুদি দিগয় জঘরা অঞ্চি দিি আদি বৈদিক মানুগষর ৈাসস্থান। ঐ  অঞ্চিটটগক ৈিা হগিা সপ্তদসনু্ধ অঞ্চি। পরৈিী 

বৈদিক সাদহগিযর ৈণ বনায় ঐ ভূগোি আগস্ত আগস্ত ৈিগি দেগয়দিি। েো-যমুনা জিায়াৈ এিাকার উগেখ পরৈিী বৈদিক 

সাদহগিয অগনক জৈদশ।  জৈাঝা যায়, বৈদিক-ৈসদি পাঞ্জাৈ জথগক পৈূ ব দিগক হদরয়ানাগি সগর দেগয়দিি। পরৈিী বৈদিক 

সাদহগিয পূৈ ব ভারিগক দনচু নজগর জিখা হগয়গি।িার জথগক মগন হয় পরৈিী বৈদিক সভযিার পূৈ ব দশমা দিি উত্তর 

দৈহাগরর দমদথিা। পরৈিী বৈদিক সাদহগিযর মূি জভৌগোদিক অঞ্চি দিি দসনু্ধ ও েোর মাগঝর এিাকা।  িািািা েো 

উপিযকার উত্তর ভাে ও েো-যমুনা জিায়াৈও িার জভিগর পিি।  

 

প্রশ্নঃ - ঋকস সদ কম যসভসদ রাো শসব্দর শ্রর্ নানান  য হার রসয়সি িা তনসের ভাষায় শ্রলখ ? 

উত্তরঃ - ঋকগৈগি রাজা শগের নানান রকম ৈযৈহার রগয়গি। রাজা কথার আক্ষদরক অথ ব জনিা। জনিা জয ধরগণর িাদয়ত্ব 

সামিাগিন িার দভদত্তগিই টেক হগিা িাুঁর নাম। (ক) রাজাগক দৈশপদি অথ বাৎ দৈশ ৈা জোষ্ঠীর প্রধান ৈিা হগয়গি। (খ) 

কখনও ৈা রাজা জোপদি ৈা েৈাদি পশুর প্রভু ৈগি পদরদচি হি। (ে) পরৈিী বৈদিক যুগে রাজা শাসগক পদরণি হগি 

দিদন হগিন ভূপদি ৈা মহীপদি। ভুপদি হগিন ভূ  অথ বাৎ জদমর পদি ৈা মাদিক। আর মহীপদি হগিন পৃদথৈীর রাজা। 

রাগজযর প্রজার ৈা জনেগণর প্রধান দহসাগৈ রাজার উপাদধ হগিা নৃপদি ৈা নরপদি। অথ বাৎ দযদন নৃ ৈা নর অথ বাৎ মানুগষর 

রক্ষাকারী। এইভাগৈই জোষ্ঠীর জনিা হগয় উেগিন রাজা। আর জনেণ পদরণি হগিা িাুঁর অনুেি প্রজায়।  

 

প্রশ্নঃ - ঋক ব তদক র্সু  প্রোসদর কাি শ্রর্সক তকভাস  কর আদায় করা হি ? 

উত্তরঃ - জোষ্ঠীজীৈগন প্রধম দিগক জদমর উপর জনিার জকাগনা অদধকার দিি না। দকন্তু জনিৃত্ব চািাগনার জনয িাুঁর 

ধনসম্পগির িরকার দিি। িা সম্ভৈি কৃদষ জথগকই জপগিন শাসকরা। ঋগেগির যগুে শাসকরা কর দনগিন। িগৈ জজার 

কগর কগরর জৈাঝা প্রজাগির ওপর চাদপগয় জিওয়া হগিা না।  প্রজারা দনরাপগি থাকার জনয জেচ্ছায় এক ধরগণর কর 

রাজাগক দিগিন। ঋকগৈগি এই করই ৈদি নাম পদরদচি। িগৈ পরৈিী বৈদিক যুগে িিপদি সম্ভৈি জজার কগর ৈদি কর 

আিায় করগিন। অথ বাৎ পরৈিী বৈদিক যুগে কর হগয় উগেদিি ৈাধযিামূিক। যুগদ্ধ যা ুঁরা জহগর জযি িাুঁগির জথগকও 

রাজারা জজার কগর কর আিায় করগিন।  

 

প্রশ্নঃ - ঠিকা শ্রলসখা : মহাকা য, দশ রাোর রু্দ্ধ , সিযকাসমর কর্া , চিুরােম , শ্রম াতলর্  

উত্তরঃ - (ক) মহাকা য:-> পরৈিী বৈদিক সাদহগিযর আগরকটট অংশ হগিা মহাকাৈয। মহাকাৈয কথার মাগন মহৎ ৈা 

মহান কাৈয ৈা কদৈিা।  জকাগনা দৈগশষ ঘটনা, জিৈিা ৈা ৈগিা রাজৈংগশর শাসকগক জকন্দ্র কগর মহাকাৈয জিখা হি। 

িার সগে থাকি ভূগোি, গ্রহ-নক্ষি ও গ্রাম-নেগরর কথা।  সমাজজীৈগনর নানা দিক, রাজনীদি, যুদ্ধ, উৎসগৈর জকাথাও 

মহাকাগৈযর  মগধয দমগশ থাকি। সািটট ৈা অন্তি আটটট সে ব ৈা ভাগে ভাে করা হি মহাকাৈয। কদৈর, মূি ঘটনার ৈা 



কাগৈযর প্রধান চদরগির নাগম মহাকাগৈযর নাম জিওয়া হি। প্রাচীন ভারিীয় উপমহাগিগশ সৈগথগক জনদপ্রয় মহাকাৈয 

দিি রামায়ণ ও মহাভারি।  

(খ) দশ রাোর র্দু্ধ :-> যগুদ্ধর কথা ঋকগৈগি অগনক আগি। িার মগধয দৈখযাি হগিা িশ রাজার যুদ্ধ। ভরি জোষ্ঠীর 

রাজা দিগিন সুিাস। িার সগে অনযানয িশটট জোষ্ঠীর রাজাগির যুদ্ধ হগয়দিি। সুিাস িশ রাজার জজাটগক হাদরগয় 

দিগয়দিগিন।  এর ফগি ভারি জোষ্ঠীর রাজননদিক ক্ষমিা জৈগিদিি। নিীর ওপর একটট ৈা ুঁধ জভগে দিগয়দিগিন 

সুিাস।  হয়গিা নিীর জগির উপর অদধকার ৈজায় রাখার জনযই এমনটা করা হগয়দিি।  এই যগুদ্ধর সগে পরৈিীকাগি 

মহাভারগির কুরুগক্ষি যুগদ্ধর দকিুটা দমি রগয়গি।  

( ) সিযকাসমর কর্া :-> সিযকাম িার ৈাৈার পদরচয় জানি না। পিাশুনার জনয গুরুর কাগি জেগি গুরু িার জোি 

জানগি চান।  সিযকাম িার মা জৈািাগক দনগজর জোি জানগি চাইগিা। জৈািা ৈিগিন, আদম িা জাদন না। জকউ 

ত্রজজ্ঞাসা করগি িুদম ৈিগৈ জয িুদম সিযকাম জাৈাি। সিযকাম গুরু জেৌিগমর কাগি দেগয় ৈিি, আদম আমার জোি 

জাদন না।  আমার মা ৈিগিন আমার নাম সিযকাম জাৈাি। জেৌিম  ,িুদম সিয কথা  ৈগিগিা। িাই আদম জিামাগক 

দশক্ষািান করগৈা।  

(ঘ) চিুরােম :-> জৈৌদিক যুগে জীৈযাপগনর চারটট ভাে ৈা পয বায় দিি। িা হগিা - ব্রহ্মচয ব , োহবস্থয , ৈানপ্রস্থ  ও সন্ন্যাস। 

িািাৈস্থায় গুরুেৃগহ জথগক দশক্ষািাভ করা দিি ব্রহ্মচয বাশ্রম। দশক্ষািাগভর পর দৈগয় কগর সংসার জীৈন যাপনগক ৈিা 

হগিা োহবস্থাশ্রম। ৈানপ্রস্থাশ্রম ৈিা হগিা সংসার জীৈন জিগি িগূর জৈাগন কুটটর ৈাদনগয় ধম বচচবা করাগক।  সৈদকিু ভুগি 

ঈশ্বরদচন্তায় জশষ জীৈন কাটাগনাগক ৈিা হট সন্ন্যাস আশ্রম। এই চারটট পয বায়গক একসগে চিুরাশ্রম ৈিা হগিা। শূদ্রগির 

এই জীৈনযাপগনর অদধকার দিি না।  

(ঙ) শ্রম াতলর্ :-> জমোদিথ হগিা ৈগিা পাথগরর সমাদধ। প্রাচীন ভারগি জিাহার ৈযৈহাগরর সগে এই সমাদধর সম্পকব 

খুুঁগজ পাওয়া যায়। দৈদভন্ন্ অঞ্চগির জনগোষ্ঠী ৈগিা ৈগিা পাথর দিগয় পদরৈাগরর মিৃ ৈযত্রক্তগির সমাদধ দচদিি করি। 

জৈাগরা পাহাি দিগয় দচদিি এই সমাদধগুদির নানা রকগমর জিখগি পাওয়া যায়। জকাথাও আকাগশর দিগক িাদকগয় 

,জকাথাও ৈতৃ্তাকাগর সাজাগনা , জকাথাও অগনকগুগিা পাথর ঢাকা জিওয়া , জকাথাও পাহাি জকগট ৈানাগনা গুহার জভির 

সমাদধ। এইসৈ সমাদধগুগিা জথগক মানুগষর কঙ্কাি ও িাগির ৈযৈহাগরর ত্রজদনসপি পাওয়া জেগি। কাশ্মীগরর ৈুজবাহম , 

রাজস্থাগনর ভরিপুর , ইনামো ুঁও দৈখযাি জমোদিথ জকন্দ্র।  

 
 


