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Abstract 

‘Kali’, the Goddess in hindoo mythology is entitled as the Goddess of Power or Supreme 

Energy. In fifteenth century the famous bengalee pandit named Krishnananda Agambagish 

transcripted his idea about the image & spirit of Goddess ‘Kali’ in his ‘Tantrasar’ book, 

has taken as a considerable and consented model of ‘Kali’ in entire Bengal. In great Indian 

legendary like ‘Mahabharata’, ‘Haribansham’, Upanishadas and other vedic literatures the 

description of Goddess ‘Kali’ has been admitted in various ways. ‘Devi Kali’ was also 

being imaged and prayed differently in ‘Raghubansham’ and ‘Kumarsambhabam’ written 

by Kalidasa as well as ‘Kadambari’ and ‘Malatimadhaba’ written by Banbhatta and 

Bhababhuti respectively. In the Primitive cult of our country, Goddess ‘Kali’ was being 

signified as a Non-Aryan odyssey. The Aryan invasion theory says that ‘Asuras’ were being 

worshiped outside of India mythologically and brought to India by the Indo-Aryans. Once 

the Aryans has started to worship ‘Kali’ as to get the power of destruction from ‘Devi’ 

against ‘Asuras’. In the middle-age history of our country, ‘Jayadratha-Yamal’ book 

described ‘Devi Kali’ by the name of ‘Ishan Kali’, ‘Raksha Kali’, ’Birjya Kali’, ‘Pragya 

Kali’ etc. In our country the rituality and doctrine of ‘Shakto’ is fully sovereign in respect to 

the other two like ‘Shaiba’ and ‘Bhagabat’. ‘Kali’ or ‘Kalika’ is being keenly worshiped by 

bengalee in the name of ‘Shyama’ or ‘Adyashakti Mahamaya’ also. She is also reckoned as 

‘Dashamahavidya in ‘Tantra’. In eighteenth & Nineteenth Century ‘Devi Durga’ and ‘Devi 

Kali’ was being vastly devoted as ‘JagatJaanani’ or ‘Jaganmata’ (The eternal mother of 

country) by Bankim Chandra Chottopadhyay, Ramakrishnadev, Vivekananda, Netaji 

Subhaschandra Bose and others. Even today the idea has been changed. Now we find and 

celebrate ‘Dussehra’ Festival as a day of lightning the prosperity and defeating the evils 

from our soul and society. Recently US President Barack Obama greeted Hindoos, Sikhs, 

Jains and Buddhists across the globe on the occasion of ‘Diwali’, saying ‘The flame of the 

‘Diya’, or lamp reminds us that light will ultimately triumph over darkness’. 
 

 

তফ রূাং ভাওাত্ত্বরা চকৎাংাযওাযওাঃ । ভাাংাযভত্ত্ব ওারাঃ িবাং গ্রদলযদত ।। 

ওরনাৎ ফববূতানাাং ভাওার প্রওীদতবতাঃ । ভাওারয ওরনাৎ ত্বভাদযা ওাদরওা া ।। 

ওারাংগ্রনাৎ ওারী ত্ত্বিবফাভাদদরূদণী । ওারত্বাদাদদবূত ত্বাদাদযা ওারীদত কীত্ত্বত ।। 
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[াথবাঃ চকৎ াংাযওাযও ভাওার থতাভায এওদট রূভাত্র, এাআ ভাওার ভাপ্ররত্ত্ব ভুদ দাথবত্ত্বও গ্রা ওদযত্ত্বফন। 

িববূতত্ত্বও গ্রা ওত্ত্বযন ফদরা তাাঁায নাভ ভাওার,তুদভ ভাওারত্ত্বও গ্রা ওত্ত্বযা ফদরা থতাভায নাভ ওারী,ওত্ত্বরয 

াঅদদওারত্ব,াঅদদবূতত্ব দনফন্ধন থরাত্ত্বও থতাভাত্ত্বও াঅদযাওারী ফদরা থাত্ত্বও।] (ভাদনফবাণতে-ঘতুথব াঈল্লা এফাং 

ওারীতে) 
 

     ম্ভফত ঞ্চদ তত্ত্বও ( মদদ এাআ ভওার দনত্ত্ব দফতওব াঅত্ত্বঙ) ফাগাদর দিত ওৃষ্ণানন্দ াঅকভফাকী তাাঁয 

'তোয' গ্রত্ত্বে ওারীধাযণায থম রূ  প্রওৃদতত্ত্বও দরদফদ্ধ ওত্ত্বযন থদটাআ ত্ত্বরা ভগ্র ফাাংরাত্ত্বদত্ত্ব ওারীত্ত্বদফীয 

স্বীওৃত ভত্ত্বডর। এাআ থদফীাআ যফতবীওাত্ত্বর ফাাংরাত্ত্বদত্ত্বয তোধনা  ভাতৃূচায াঅযাধযা থদফী ত্ত্ব মান। াংস্কৃত 

ফযাওযণ ানুাত্ত্বয, 'ওারী' ব্দদট 'ওার' ত্ত্বব্দয েীদরগ রূ, মায াথব "ত্ত্বখায ওৃষ্ণ ফণব" (াদণদন ৪।১।৪২)। ভাবাযত 

ানুাত্ত্বয, এদট দুকবায এওদট রূ (ভাবাযত, ৪।১৯৫)। াঅফায দযফাং গ্রত্ত্বে ‘ওারী’ এওদট দানফীয নাভ (দযফাং, 

১১।৫৫২)। 'ওার', মায াথব 'দনধবাদযত ভম', তা প্রগক্রত্ত্বভ 'ভৃতুয' াত্ত্বথব ফযফহৃত ম। ভাবাযত-এ এও থদফীয 

াঈত্ত্বল্লঔ াঅত্ত্বঙ দমদন ত থমাদ্ধা  শুত্ত্বদয াঅত্মাত্ত্বও ফন ওত্ত্বযন। তাাঁয নাভ 'ওারযাদত্র' ফা 'ওারী'। াংস্কৃত াদত্ত্বতযয 

দফদষ্ট কত্ত্বফলও টভা ওফাত্ত্বনবয ভত্ত্বত, এাআ ব্দদট নাভ দাত্ত্বফ ফযফায ওযা ত্ত্বত াত্ত্বয াঅফায 'ওৃষ্ণফণবা' থফাছাত্ত্বত 

ফযফায ওযা ত্ত্বম থাওত্ত্বত াত্ত্বয। তোত্ত্বযয ফণবনা ানুমাী এাআ থদফী ওযারফদনা, থখাযা, ভুক্তত্ত্বওী, ঘতুবুবচা, 

দদিণা, দদফযা, ভুন্ডভারাদফবূদলতা। থদফীয াত্ত্বধা ফাভ-ত্ত্বে দযদিন্ন দয  াউদ্ধবত্ত্বে ঔড়্গ। াত্ত্বধা দদিণত্ত্বে াব 

 াউদ্ধবত্ত্বে ফয। থদফী ওাদিভ রূী ভাত্ত্বভত্ত্বখয ভত্ত্বতা যাভফণবা, তাাআ ফাাংরাত্ত্বদত্ত্ব এাআ থদফীয নাভ 'ওারী' ন, 

‘যাভা’। াআদন দদকম্বযী, থখাযদ্রাংষ্টা, ওযারাযা, ীত্ত্বনান্নতত্ত্বাধযা, থখাযনাদদনী, ভাত্ত্বযৌদ্রী, শ্মানকৃফাদনী। দতদন 

ফরূ ভাত্ত্বদত্ত্বফয হৃদত্ত্বাদয াংদিতা, দফাওূর দ্বাযা ঘতুদদবত্ত্বও ভদিতা। দতদন ভাওাত্ত্বরয ত্ত্বগ দফযীতযতাতুযা, 

ুঔপ্রন্নফদনা  থস্মযাননত্ত্বযারূা। বফদদও াদত্ত্বতয 'ওারী' ত্ত্বব্দয প্রথভ াঈত্ত্বল্লঔ াা মা ভুন্ডও াঈদনলত্ত্বদয 

এাআ থলাওদটত্ত্বত। 

ওারী ওযারী ঘ ভত্ত্বনাচফা ঘ 

ুত্ত্বরাদতা মা ঘ ুধূম্রফণবা। 

স্ফুদরদগনী দফশ্বরুদঘ ঘ থদফী 

থররাভানা াআদত প্তদচহ্াাঃ।। 
 

     এঔাত্ত্বন ওারী মজ্ঞাদিয প্ত দচহ্ায এওদট দচহ্া। ওারীয ভাতৃরূ দনত্ত্ব বফদদও াদত্ত্বতয থওান ন্দবব থনাআ। 

যফতবীওাত্ত্বরয ুযাত্ত্বণয ভত্ত্বধয ভাবাযত্ত্বতয থৌদপ্তও ত্ত্বফব াা মা থদ্রাণুত্র াশ্বত্থাভা মঔন যাদত্রওাত্ত্বর ান্ডফ 

দদফত্ত্বয দনদদ্রত ফীযত্ত্বদয তযা ওযদঙত্ত্বরন তঔন এাআ ফীত্ত্বযযা যক্তাযননা, যক্তভারযানুত্ত্বরনা, াো, বঙ্কযী, 

াংাদযনী, ওারযাদত্ররূদনী ওারী থদফীত্ত্বও দবন ওত্ত্বযদঙত্ত্বরন। ওারীয এাআ াঈত্ত্বল্লঔ ম্ভফত যফতবী ওাত্ত্বরয দফদিপ্ত 

াংত্ত্বমাচন। এাআ ওারী বার াংাত্ত্বযয দফগ্র, থওান প্রধানা থদফী নন। ওাদরদাত্ত্বয যঘনাত্ত্বত, ওুভাযম্ভফ  

যখুফাংত্ত্ব, ওারীয থকৌণ াঈত্ত্বল্লঔ াা মা। দওন্তু ওাদরদাত্ত্বয নাভওযণ থদত্ত্বঔ ভত্ত্বন  থ ভ থওৌভ ভাত্ত্বচ 

ওারী ফা ওাদরওায স্বীওৃদত দঙত্ত্বরা। যফতবীওাত্ত্বরয াংস্কৃত াদত্ত্বতয এাআ নাত্ত্বভ এও যক্তত্ত্বরারুা, বঙ্কযী থদফীয 

াঈত্ত্বল্লঔ াাআ, দমদন ভদযভাাংদপ্রা, ফয, ফফবয, ুদরন্দকণ ওতৃবও ূদচতা ত্ত্বতন ( দঔর দযফাং)। প্তভ তত্ত্বও 

ফাণবত্ত্বেয 'ওাদম্বযী'থত এফাং ভভত্ত্ব বফবূদতয 'ভারতীভাধফ' নাটত্ত্বও ফযত্ত্বদয নযভাাং ফদরদাত্ত্বন ূদচতা 

যক্তত্ত্বরারুা ঘন্ডী ফা ওযারী থদফীয ওথা ড়া মা। এাআ থদফী ওৃষ্ণফণবা, াঈগ্রা, ফনপ্রত্ত্বদ ভীত্ত্ব শ্মাত্ত্বন াদধষ্ঠান 

ওত্ত্বযন। এাআ থদফী ফস্তুত ঘাভুন্ডা এফাং যফতবীওাত্ত্বর াআদন ওারী ফা ওাদরওা থদফীয ত্ত্বগ াদবন্ন ত্ত্ব থকত্ত্বঙন। 

ভূরত্ত্বরাত্ত্বতয াঅমব থরঔওত্ত্বদয যঘনা এাআ থদফীয প্রদত থম ভত্ত্বনাবাফ থদঔা থকত্ত্বঙ তাত্ত্বত থফাছা মা দতদন তঔন 

াঅমবত্ত্বদফীয ম্মান রাব ওত্ত্বযনদন। ভাওবত্ত্বন্ড ুযাত্ত্বণয 'ঘন্ডী' াধযাত্ত্ব ঘাভুন্ডা, ওারী, ওাদরওা, থওৌদওী ( াআদন থকৌযী), 

াদম্বওা, াফবতী ফায ভি ওত্ত্বয এও ওযারফদনা ওারীয রূওল্প প্রস্তুত ত্ত্বরা। ‘ঘন্ডী’ থলাওানুমাী ‘ওারী’ 

রূত্ত্বয ফণবনা ত্ত্বরাাঃ 
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দফদঘত্রঔট্বাগধযা নযভারাদফবূলণা। 

দ্বীদঘভবযীধানা শুষ্কভাাংাদতভবযফা।। 

াদতদফোযফদনা দচহ্াররনবীলণা। 

দনভিযক্তননা নাদযূদযতদদঙ্মুঔা।। 

                                                          (ঘন্ডী-৭/৭-৮) 

     এাআ ওারী থদফী থখায মুত্ত্বদ্ধয য ঘন্ড  ভুত্ত্বন্ডয দযত্ত্বিদ ওত্ত্বয ঘদন্ডওাত্ত্বও াঈায দদত্ত্বরন এফাং াোয ওত্ত্বয 

ফরত্ত্বরন ঘদন্ডওা দনত্ত্বচ শুম্ভ  দনশুম্ভত্ত্বও ফধ ওযত্ত্বফন। এাআ ওারীয রূওল্পত্ত্বও থদফী ঘদন্ডওা ঘাভুন্ডা নাভ দদত্ত্বরন। 

ুযাণ, াঈুযাণ  দফদবন্ন তোদদত্ত্বত ওারী ফা ওাদরওায থম দফফতবন খত্ত্বটত্ত্বঙ তা ফযও  দফদঘত্রভুঔী। ফস্তুত ওারী 

প্রাথদভওরূত্ত্ব ফারূঢ়া, দফারূঢ়া নন। যফতবীওাত্ত্বর াাংত্ত্বঔযয দনর্গবণ ুরুল  দত্রর্গণাদত্মওা প্রওৃদতয তে প্রদতষ্ঠায 

চনয ফরূী দফ  ফররূদনী দক্তয ওল্পনা ওযা ত্ত্বত্ত্বঙ। াদধওন্তু তত্ত্বেয 'দফযীত যতাতুযা' াথবাৎ দফযীত 

যভত্ত্বণ দক্ত দ্বাযা দনদি ুরুল দত্ত্বফয যাচ প্রদতষ্ঠা ওযায তাদকদ থমন থদঔা মা এাআ ওল্পনা। তত্ত্বফ 

ত্রত্ত্বাদ-ঘতুদব তত্ত্বও মঔন তোত্ত্বেয প্রওৃত দফনযা ত্ত্বত শুরু ওত্ত্বয তঔন ওারীাআ াদধষ্ঠাত্রী থদফী দত্ত্বত্ত্বফ ব্রাহ্মণ 

ুত্ত্বযাদততত্ত্বে দনত্ত্বচয প্রাধানয দফোয ওত্ত্বযন। 
 

     ত্রত্ত্বাদ তত্ত্বওয প্রথভবাত্ত্বক াংস্কৃত গ্রে 'দুদক্তওণবাভৃত'থত বাত্ত্বাও নাত্ত্বভ এও ওদফ ওারীয ফণবনা 

দরত্ত্বঔত্ত্বঙন,‘িুৎিাভওান্ডঘন্ডী দঘযভফতুতযাাং ববযফী ওারযাদত্র।।' তথ ব্রাহ্মণ  ঐতত্ত্বয ব্রাহ্মত্ত্বণ ওৃষ্ণা বঙ্কযী থম 

বনাঊদত থদফীয াঈত্ত্বল্লঔ াা মা যফতবীওাত্ত্বরয ওারী থদফীয ত্ত্বগ তায দফত্ত্বল দভর যত্ত্বত্ত্বঙ। তথ  

ঐতত্ত্বযত্ত্বত ওারীত্ত্বও ওৃষ্ণা, থখাযা  াো ফরা ত্ত্বত্ত্বঙ। এঔাত্ত্বনাআ থদফী ওারী ানয ফ াঅমব থদফতাত্ত্বদয থথত্ত্বও 

প্রওটবাত্ত্বফ ৃথও ত্ত্ব মান তাাঁয ানামব রূওল্পনা। প্রাঘীন বাযত্ত্বতয দফদবন্ন ানামব চনত্ত্বকাষ্ঠীয ভত্ত্বধয নানা দফলত্ত্ব 

ফহু াথবওয থাওত্ত্বর ত্বত্ত্বওয ফণব ানুমাী তাাঁযা ফাাআ দঙত্ত্বরন থভখফণব। তাাআ তাাঁত্ত্বদয ওদল্পত থদফত্ত্বদফীযা তাাঁত্ত্বদয 

দনত্ত্বচত্ত্বদয ভত্ত্বতা যাভরফণব ত্ত্বফন, এটাাআ স্বাবাদফও। বাযত্ত্বতয াাংঔয াওুরীন ফা াভুঔয াআতযমানী থদফত্ত্বদফীত্ত্বদয 

ভত্ত্বতাাআ নীরাঘত্ত্বরয ানামব দনলাদচাদতয াঅযাধয থদফতা চকন্নাথ এফাং ভূরতাঃ ফাাংরা  াত্ত্বভয থওৌভচনতায 

াঅযাধযা থদফী ওারী তাাঁয নানা াফতাত্ত্বয দফদফধ রূত্ত্ব থাওত্ত্বর ফণবদফঘাত্ত্বয থখায ওৃষ্ণাআ থথত্ত্বও দকত্ত্বত্ত্বঙন। এভনদও 

থফত্ত্বদয যাদত্রূক্তত্ত্বও থওন্দ্র ওত্ত্বয থম যাদত্রত্ত্বদফীয ওল্পনা যফতবীওাত্ত্বর থদঔা মা দতদন প্রওাযািত্ত্বয এাআ 

ওাদরওারূদণী থদফীযাআ ূফবূদয। 
      

     বাযতী ানামব চাদত প্রত্ত্বগ াঅত্ত্বযা থম ঐদতাদও প্রগদট াঈত্ত্বে াঅত্ত্ব তা ত্ত্বরা প্রাঘীন বাযতী যপ্পা বযতা। 

াঅনুভাদনও াাঁঘাচায ফৎয ূত্ত্বফব ৃষ্ট যপ্পা বযতায াঈৎঔনত্ত্বন প্রঘুয থাড়াভাদটয নাযীভূদতবয ন্ধান থভত্ত্বর। দওন্তু 

ভূদতব র্গদরয দল্পভান দঙর াত্ত্বিাওৃত দনত্ত্বযট। ানুভান ওযা , ভূদতবর্গদর তৎওারীন াদবচাতফত্ত্বকবয াংকৃদত 

ত্ত্বর ওঔনাআ ওুর ভৃৎদল্পীত্ত্বদয দ্বাযা ৃষ্ট ন। ফযাং প্রাভাণয তথযানুমাী ভওাত্ত্বর তায াত্ত্বনওর্গদরত্ত্বওাআ 

তৎওাদরও াআতযফত্ত্বকবয দ্বাযা দনদভবত দল্প  ফযফহৃত দফগ্র দত্ত্বত্ত্বফাআ কণয ওযা ত্ত্বত্ত্বঙ। এাআ দনদবনর্গদরয ভত্ত্বধয 

এভন এওদট নাযীভূদতব াা থকত্ত্বঙ, মায চেয থথত্ত্বও াঈদ্গত এওদট াঈদিত্ত্বদয দনানা স্পষ্ট থদঔা মা। ঐদতাদও 

 নৃতেদফদত্ত্বদয ভত্ত্বত এাআ ভূদতবদটত্ত্বও থওাত্ত্বর ৃদথফী থদফীয প্রতীও দত্ত্বত্ত্বফ দঘদিত ওযা ত্ত্বদঙত্ত্বরা। ুযাওাত্ত্বর 

ভধযপ্রাত্ত্বঘয ৃদথফীত্ত্বও প্রচননভথবা চননীত্ত্বদফী রূত্ত্ব ওল্পনা ওযা ত্ত্বতা। এাআ থদফীয ূচাঘবনা ওযা ত্ত্বতা দভদয 

নীরনত্ত্বদয থদফী াঅাআদত্ত্বয ভত্ত্বতা ওত্ত্বয। ঔুফ ম্ভফতাঃ যপ্পা বযতাত্ত্বত থ ধাযনাত্ত্বও ানুযণ ওযা ত্ত্বদঙর। 

যপ্পা ভাতৃতাদেও ভাচ দঙত্ত্বরা দও না চানা থনাআ। বফদদও াদত্ত্বতয ৃদথফী থদফীয দওঙু াঈত্ত্বল্লঔ াা থকত্ত্বর তাাঁযা 

দঙত্ত্বরন ভূরতাঃ থকৌণ াদেত্ব। ব্রাহ্মণযধত্ত্বভব ভাতৃত্ত্বদফী মথা দুকবায প্রবাফ এত্ত্বত্ত্বঙ লষ্ঠ তও থদযত্ত্ব। ফরা বাত্ত্বরা, াম্বা, 

ভনা, ঘিী ফা ওারীয াঈানা শুরু ত্ত্বদঙত্ত্বরা ুযাণমুত্ত্বক এফাং ঘিী  ওারী যাদয তোধনায ূত্ত্বত্র মকু্ত 

দঙত্ত্বরন। যফতবীওাত্ত্বর থদঔা মা, দফদবন্ন থওৌভ ভাত্ত্বচয দনচস্ব াঅধযাদত্মও প্রত্ত্বাচত্ত্বন াকণন ভাতৃত্ত্বদফী নানারূত্ত্ব 

ধভব, াদতয  াআদতাত্ত্ব াঅদফবূবত ত্ত্বত্ত্বঙন। এাঁত্ত্বদয াদধওাাং থদফীাআ থওৌভ ভাচ ফা দনম্নফকবী ভানুলত্ত্বদয দ্বাযাাআ 
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এওভ থদ, ওার  ভাত্ত্বচ প্রদতদষ্ঠত ত্ত্বত্ত্বঙন। াঅয এওদট র্গরুত্বূণব দফল ত্ত্বরা, যপ্পা বযতায াঈৎঔনত্ত্বন থম 

প্রঘুয থাড়াভাদটয নাযীভূদতবর্গদর াা দকত্ত্বদঙর তায াদধওাাং ভূদতবাআ দঙর দফফনা  ওারুত্ত্বওজ্জা দফদষ্টা। দওঙু 

থিত্ত্বত্র থদফীয ভকু্ত থওবাযাআ তাাঁয রজ্জাদনফাযণাফযন। এাঁয াত্ত্বথ ওারী রূওল্পনাদটত্ত্বও দভদরত্ত্ব থনা মা। 

যপ্পায দফদবন্ন াঈচাদতত্ত্বকাষ্ঠীয দনচস্ব াঈাযা থদফীয ভূদতব থদত্ত্বঔ তাত্ত্বদয দফদবন্নতা ানুভান ওযা মা। ওদল্ল 

াঈচাদতয থদফী ( ২৫০০-২০০০ দি ূ), ছফ াঈচাদতয থদফী( ২৫০০-২০০০ দি ূ) ফা াভদগ্রওবাত্ত্বফ যপ্পা 

াংস্কৃদতয থদফী (২০০০ দি ূ), এাঁত্ত্বদয ভূদতব প্রচননতেী ভাতৃত্ত্বদফীয রিণাক্রাি রিযনী, এাআ ফ প্রাওৃদতও 

প্রচননীরতায প্রতীও থদফীভূদতব শুধু ানামব চনত্ত্বকাষ্ঠীয াঈদনত্ত্বফ থথত্ত্বওাআ াা থকত্ত্বঙ। 
 

     প্রাঘীন বাযতফত্ত্বলবয ানামব চাদতয ভত্ত্বধয াত্ত্বনওত্ত্বিত্ত্বত্র ভাততৃাদেও ভাচ থাওত্ত্বর তা ভাতৃূচা ফা দক্তূচায 

প্রধান ওাযণ দঙর না। যপ্পামুক থথত্ত্বও র্গপ্তমুক মবি বাযতী ওুরীন ভাত্ত্বচ ভাতৃত্ত্বদফীত্ত্বদয দযঘ াা মাদন। 

াঅমবতত্ত্বে থমফ থদফী ওল্পনা ভাতৃবাত্ত্বফয ানুলগ যত্ত্বত্ত্বঙ, াথবাৎ প্রওৃদতয প্রচদতাো দাত্ত্বফ থম ওর থদফীো 

াগ্রাদধওায থত্ত্বত্ত্বঙ,তাাঁযাাআ ভূরতাঃ ানামব ওল্পনায পর। ভাদনফবাণতে  ব্রহ্মমাভত্ত্বর থদফীয ওৃষ্ণফণবত্ত্বও প্রদতষ্ঠা 

ওযায চনয নানা দাবদনও রূত্ত্বওয াঅত্ত্বাচন ওযা ত্ত্বত্ত্বঙ,দওন্তু প্রওৃতত্ত্বি এাআ ফণব ওৃষ্ণা ানামবভাতৃওায 

স্বীওৃদতভাত্র। ানামবতত্ত্বে দক্তত্ত্বও 'বকফতী'রূত্ত্ব স্বীওৃদত থদা ত্ত্বতা এফাং নাযীয প্রচননিভতাত্ত্বওাআ ‘দক্ত’ াঅঔযা 

দদত্ত্ব থাআ দক্তরূদনীত্ত্বও থদফীরূত্ত্ব ওল্পনা ওযা ত্ত্বতা। দওন্তু াঅমব থদফতাত্ত্বদয দগনী এাআ থদফীওূর ওঔন দনচ 

দযঘত্ত্ব স্বদনববয দঙত্ত্বরন না। তাাঁযা ফাাআ গী ুরুল থদফতায দক্তরূদণী ত্ত্বাআ ূদচতা ত্ত্বতন। ভূরতাঃ ানামব 

থদফী,ত্ত্বয াঅমবস্বীওৃত দত্ত্বফয দগনী ফা ওণযা দত্ত্বত্ত্বফ থম ফ থদফীযা ওদল্পত ত্ত্বদঙত্ত্বরন তাাঁযাাআ ত্ত্বরন  াফবতী, 

ভাত্ত্বদফী, তী, থকৌযী, ান্নূণবা, দুকবা, ওারী, ঘন্ডী এফাং ভনা। এাঁত্ত্বদয ওাত্ত্বযা ওাত্ত্বযা দফোদযত দযঘাআ ভধযমুত্ত্বক 

াঅঔযানাওাত্ত্বয ফাাংরা ভগরওাফয তথা াক্ত ওাত্ত্বফয াা মা।  থলাড়/ প্তদ তত্ত্বও দক্ত ( াথবাৎ দফ বামবা) 

াঈাওত্ত্বদযাআ ভূরতাঃ ‘াক্ত' ফত্ত্বর দঘদিত ওযা । ‘ীেভারাতে’-এ দত্ত্বফয চফাদনত্ত্বত ফরা ত্ত্বত্ত্বঙ,  
 

দত্রদন্ডী ঘ বত্ত্বফ` দবক্ত, থফদাবযাযতাাঃ দা । 

প্রওৃদতফাদযতাাঃ াক্তা, থফৌদ্ধাাঃ ূনযাদবফাদদন ।। 

াতত্ত্বদ্ধবাকাদভন থ ফা তত্বজ্ঞা াদ তাদৃা । 

িবাং নােীদত ঘািবাওা চল্পদি দফলাদিতা ।। 
 

    াথবাৎ, মাাঁযা থফদাে ওত্ত্বযন তাাঁযা দত্রদন্ডী,মাাঁযা প্রওৃদতফাদী তাাঁযা াক্ত এফাং মাাঁযা ূনযাদদফাদ দনযত তাাঁযা থফৌদ্ধ। 

দফলািী ঘািবাওকণ এভে চানায ত্ত্বয নাদেও ত্ত্ব থাত্ত্বও। তাাঁযা থওান দওঙুযাআ াদেে স্বীওায ওত্ত্বযনা। 
      

     ওারীতে মবাত্ত্বরাঘনা থদঔা মা াক্তাধনায াত্ত্বথ মকু্ত াযায াধনাদট ত্ত্বরা তোধনা। এওদট প্রঘদরত 

ানুভান ানুমাী বাযত্ত্বত ১৯২দট তে প্রঘাদযত ত্ত্বদঙত্ত্বরা। এয ভত্ত্বধয দতনদট ম্প্রদা যত্ত্বত্ত্বঙ। থকৌড়ফত্ত্বগ প্রঘাদযত  

ফযফহৃত ৬৪দট তত্ত্বেয ানুকাভীযা দফষু্ণক্রাি নাত্ত্বভ দযদঘত। দফষু্ণক্রাি ম্প্রদাত্ত্বয ৬৪দট তে থথত্ত্বও াঅযণ ওত্ত্বয 

ওৃষ্ণানন্দ াঅকভফাকী 'তোয' নাত্ত্বভ এওদট াংওরন প্রস্তুত ওত্ত্বযন। দফষু্ণক্রাি ম্প্রদা ফযদতত্ত্বযত্ত্বও থম ম্প্রদাদট 

থনার  াঈত্তত্ত্বযয দফদবন্ন প্রাত্ত্বি ায ৬৪দট তত্ত্বেয দফদধ ানুযণ ওত্ত্বযন, তাাঁত্ত্বদয নাভ 'যথাক্রাি'। ভাদনফবাণ প্রবৃদত 

তে এাআ যথাক্রাি ম্প্রদাত্ত্বয ানুৃত থ। াঅমব ধাযণানুমাী, তেধাযণায ভূর থফত্ত্বদ দন্নদত এফাং তোধনায রিয 

ব্রহ্মরাব ওযা। দওন্তু এ ধাযণা থতু দনযত্ত্বি। তে থওান ৃথও াধযাত্মদবন ফা ভানুত্ত্বলয কবীয াঅত্মদফত্ত্বললত্ত্বণয 

ািযফাী বূভা রাব ন। এদট এওদট াঅঘাযদবদত্তও াঈানাদ্ধদত,মা প্রওৃদতফাদী থওৌভ চনত্ত্বকাষ্ঠী এওভ দনতাি 

ঐদও প্রাদপ্তয ভাধযভ দত্ত্বত্ত্বফাআ ৃদষ্ট  দফওদত ওত্ত্বয তুত্ত্বরদঙত্ত্বরা। ফস্তুতাঃ তোধন এওদট াঅদযি চদটর  ফহুভুঔী 

াঅঘাযদবদত্তও াঈানা দ্ধদত,মা ঞ্চ-ভওাত্ত্বযয ভত্ত্বতা ানামব,াব্রাহ্মণ,াআতযমানী থরাওাঘাত্ত্বযয েত্ত্বম্ভয াঈযাআ 

প্রদতদষ্ঠত,তাত্ত্বও এবাত্ত্বফ ব্রাহ্মণয াংস্কৃদতয থফদািফৃত্ত দদত্ত্ব দখত্ত্বয থপরা াঅমবাংস্কৃদতয ািাঃি দক্তয দম্ভত্ত্বওাআ প্রওা 

ওত্ত্বয। তে ভূরতাঃ াআতযচত্ত্বনয দফওদত াধযাত্মন্ধান। বাযতফত্ত্বলব থফৌদ্ধধভবাআ প্রথভ াআতযচত্ত্বনয াধযাত্ম প্রত্ত্বাচনত্ত্বও 
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স্বীওৃদত দদত্ত্বদঙত্ত্বরা। াঅমব যাকান বযতায নানা প্রওৃদত-প্রতীও থদফতায েয থদযত্ত্ব াঅায য দওন্তু াংঔযার্গরু 

ানামব ভানুত্ত্বলয ওাত্ত্বঙ প্রওৃদতয ভাতৃতে  ুরুত্ত্বলয ৃচন তত্ত্বেয তে ন্ধানাআ প্রধান াধযাত্ম ওৃতয দঙত্ত্বরা।  থওৌভ 

ভাত্ত্বচয ভানুত্ত্বলয ওাত্ত্বঙ তাদেও াধযাত্ম দবত্ত্বনয াঅত্ত্বফদন দঘযওার থাওত্ত্বর থকাষ্ঠীফদ্ধ থফৌদ্ধ ফা ব্রাহ্মণয ধভব তাত্ত্বও 

যাদয ওঔনাআ স্বীওায ওত্ত্বযদন।  
 

     াক্তত্ত্বদয াঈানা দ্ধদতদটয নাভ ‘তোঘায’। াঅদদভ থওৌভ ভাত্ত্বচয প্রওৃদতূচা, চাদুত্ত্ববদি, াত্ত্বরৌদওত্ত্বওয প্রদত 

থওৌতূর াআতযাদদ ক্রভাঃ দযস্রুত ত্ত্বত ত্ত্বত এওটা ানযধযত্ত্বনয াধনদ্ধদত ত্ত্ব কত্ত্বড় াঈত্ত্বেদঙত্ত্বরা তে মায 

াঅঘদযত াঅঘাযত্ত্বওাআ প্রওাযািত্ত্বয ‘তোঘায’ নাভ থদা মা। ফস্তুতাঃ থলাড় তও থথত্ত্বওাআ থদফী দত্ত্বত্ত্বফ ওারী এফাং 

দভাদফদযায াধনা তেঘঘবায প্রধান াফরম্বন দত্ত্বত্ত্বফ গ্রণ ওযা ত্ত্বদঙত্ত্বরা। এাআভ ওারীূচায দফধান যঘনা 

ওত্ত্বযন দফঔযাত াক্তাধত্ত্বওযা। এাঁত্ত্বদয ভত্ত্বধয প্রধান নাভর্গদর ওৃষ্ণানন্দ, ব্রহ্মানন্দ এফাং ূণবানন্দ। এঙাড়া দত্রুযায 

থভযগ্রাত্ত্বভয ফবানন্দ োওুয দঙত্ত্বরন াদত প্রদদ্ধ াধও। ওদথত াঅত্ত্বঙ দতদন বৃতয ূণবানত্ত্বন্দয থদত্ত্বয াঈয াঅীন 

ত্ত্ব ফাধনা ওত্ত্বয দদদ্ধরাব ওত্ত্বযন এফাং দভাদফদযায ািাৎ রাব ওত্ত্বযন। তে াধনায থিত্ত্বত্র তাাঁয 

ফাংধত্ত্বযযা ‘ফবদফদযায ফাং' নাত্ত্বভ ঔযাত দঙত্ত্বরন। এদদও থথত্ত্বও নাযীযা দদঙত্ত্ব দঙত্ত্বরন না। ভভনদাংত্ত্বয 

ভুক্তাকাঙায াধও দদ্বচত্ত্বদত্ত্বফয ওনযা চদুকবা,দমদন ‘াধবওারী' নাত্ত্বভ প্রদদ্ধ দঙত্ত্বরন,স্বাং ভত্ত্বশ্বযী দত্ত্বত্ত্বফ তেচকত্ত্বত 

দতদন ূদচতা ত্ত্বতন। ‘তোঘায’ বফদদও াঈানা দ্ধদতয থথত্ত্বও দফত্ত্বলরূত্ত্ব দবন্ন। এাআ াঅঘাত্ত্বয থদফতায (াথফা 

থদফীয) প্রদতভূদতব দনভবান ওত্ত্বয ভে দদত্ত্ব তায প্রাণ প্রদতষ্ঠা ওযা  এফাং তায য ঐ প্রদতভূদতবত্ত্বও ািাৎ চীফ 

থদফতা জ্ঞাত্ত্বন াঅহ্ান ওযা । এাআ ূচা দ্ধদতয দফদবন্ন াগ ত্ত্বি াদয, াখবয, স্নানী, কন্ধ, বনত্ত্বফদয, ফে প্রদান  

াধত্ত্বওয াদধওাযী থবত্ত্বদ ‘ঞ্চ ভ’-ওায ত্ত্বমাত্ত্বক াঘবনা ওযা। নাতন ধত্ত্বভবয াক্ত ঐদতত্ত্বযয ত্ত্বগ থফৌদ্ধ ভামানী 

দক্তঘঘবাত্ত্বও তত দভদরত্ত্ব থদঔা । ওাযণ ফাাংরাত্ত্বদত্ত্ব তেঘঘবায প্রধান ধাযাদট ভূরতাঃ ফজ্রমাত্ত্বনয থ ধত্ত্বযাআ 

এত্ত্বদঙত্ত্বরা। দাঈ এন াাং এয যঘনা (৬৩০ থথত্ত্বও ৬৪৪ দিস্টাব্দ) াঈত্ত্বল্লঔ যত্ত্বত্ত্বঙ থম ব্রাহ্মণযা ফহুদদন থথত্ত্বওাআ 

াথফবত্ত্বফদ ানুমাী তেভত্ত্বেয াধনা ওযত্ত্বতন। এাআ ভাত্ত্বকব ঞ্চ-ভ-ওাত্ত্বযয স্বীওৃদত যত্ত্বত্ত্বঙ। ব্রাহ্মণয তোত্ত্বে ঞ্চ-

ভ-ওাত্ত্বযয প্রগ থফৌদ্ধ ফজ্রমান থথত্ত্বও কৃীত ত্ত্বত্ত্বঙ। তে াধনায াঅয এও র্গযযীদত ত্ত্বরা থওৌরাঘায  ভদযান। 

এ দফলত্ত্ব ািী ভানা ত্ত্বত্ত্বঙ 'াঅকভায' নাভও এওদট প্রাঘীন গ্রত্ত্বেয । এাআ গ্রত্ত্বে প্রথভ-ভ, াথবাৎ 'ভদয' াধন 

দফলত্ত্ব ফরা ত্ত্বত্ত্বঙ, 
 

'' থাভধাযা িত্ত্বযদ মা তু ব্রহ্মযন্ধ্রাদ ফযানত্ত্বন । 

ীত্বানন্দভীাং তাাং ম  এফ ভদযাধওাঃ ।।'' 
 

     এয তাৎমব ত্ত্বরা0 ‚থ াফবদত ! ব্রহ্মযন্ধ্র াআত্ত্বত থম াভৃতধাযা িদযত , তাা ান ওদযত্ত্বর, থরাত্ত্বও াঅনন্দভ 

, াআাযাআ নাভ ভদযাধও।‛ ভাাংাধনা ম্বত্ত্বন্ধ ফরা ত্ত্বি, ‚ভা, যনা ত্ত্বব্দয নাভািয, ফাওয তদাংবূত ; থম 

ফযদক্ত তত াঈা বিণ ওত্ত্বয, তাাত্ত্বওাআ ভাাংাধও ফরা মা। ভাাংাধও ফযদক্ত প্রওৃত প্রোত্ত্বফ ফাওযাংমভী 

থভৌনাফরম্বী থমাকী।‛ ভৎাধনায তাৎমব াঅয কূঢ়  প্রতীওী। ‚কগা-মভুনায ভত্ত্বধয দুাআদট ভৎয তত ঘদযত্ত্বতত্ত্বঙ, 

থম ফযদক্ত এাআ দুাআদট ভৎয থবাচন ওত্ত্বয, তাায নাভ ভৎযাধও।‛ াঅধযাদত্মও ভভব কগা  মভুনা, াআড়া  দগরা; 

এাআ াঈবত্ত্বয ভত্ত্বধয থম শ্বা-প্রশ্বা, তাাযাাআ দুাআদট ভৎয, থম ফযদক্ত এাআ ভৎয বিণ ওত্ত্বযন, াথবাৎ প্রাণাাভাধও 

শ্বা-প্রশ্বা, থযাধ ওদযা ওুম্ভত্ত্বওয ুদষ্টাধন ওত্ত্বযন, তাাঁাত্ত্বওাআ ভৎযাধও ফরা মা। ভুদ্রাাধনায তাৎমব এ যওভ, 

‚.... দযাঃদিত রদর ভাত্ত্বে ভুদদ্রত ওদণবওাবযিত্ত্বয শুদ্ধ াযদতুরয াঅত্মায াফদিদত, মদদ াআায থতচাঃ 

থওাদটূমবযদৃ, দওন্তু দস্নগ্ধতা াআদন থওাদট ঘন্দ্রতুরয। এাআ যভ দাথব াদত ভত্ত্বনায এফাং ওুন্ডদরনী দক্ত ভদিত, 

মাাঁায এরূ জ্ঞাত্ত্বনয াঈদ , দতদনাআ প্রওৃত ভুদ্রাাধও াআত্ত্বত াত্ত্বযন।‛ 
 

     বভথুনতে ম্বত্ত্বন্ধ 'াদত চদটর' দফত্ত্বলণ াঅত্ত্বযা ওযা ত্ত্বত্ত্বঙ ‘াঅকভায’ গ্রত্ত্বে। থঔাত্ত্বন ফরা ত্ত্বত্ত্বঙ, 

বভথুনাধও যভত্ত্বমাকী। ওাযণ তাাঁযা ‚ফাুরূ দরগত্ত্বও ূনযরূ থমাদনত্ত্বত প্রত্ত্বফ ওযাাআা ওুম্ভওরূ যভত্ত্বণ প্রফৃত্ত 
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াআা থাত্ত্বওন।‛ াঅফায ানয খযানায তত্ত্বে ফরা ত্ত্বি, ‘বভথুনফযাায ৃদষ্ট-দিদত-রত্ত্বয ওাযণ, াআা যভতে ফদরা 

াত্ত্বে াঈক্ত াআাত্ত্বঙ। বভথুন দক্রাত্ত্বত দদদ্ধরাব খত্ত্বট এফাং তাা াআত্ত্বর ুদুরবব ব্রহ্মজ্ঞান াআা থাত্ত্বও।’ াযীদযও 

বভথুত্ত্বনয দফদবন্ন াগ থমভন,াঅদরগন,ঘুম্বন,ীৎওায,ানুত্ত্বর,যভণ  থযত্ত্বতাৎকব,থতভনাআ াঅধযাদত্মও বভথুন  

থমাকদক্রা তায ভািযার ওৃতয ওল্পনা ওযা ত্ত্বত্ত্বঙ। থঔাত্ত্বন ‘তোদদনযাত্ত্বয' নাভ ‘াঅদরগন’,ধযাত্ত্বনয নাভ 

‘ঘুম্বন’, াঅফাত্ত্বনয নাভ ‘ীৎওায’,বনত্ত্বফত্ত্বদযয নাভ ‘ানুত্ত্বরন’,চত্ত্বয নাভ ‘যভণ’ াঅয দদিণাত্ত্বিয নাভ 

‘থযতাঃাতন’। এাআ াধনাদটয নাভ ‘লড়গাধন'। 
 

     ফরাফাহুরয ফজ্রমানী থফৌদ্ধভত্ত্বতয ভূর দুদট তব ত্ত্বি, র্গরু ফযদতত্ত্বযত্ত্বও তে াধনা দনত্ত্বলধ াঅয থফাদধদঘত্ত তথা 

দক্তূচা ওযত্ত্বত থকত্ত্বর নযনাযীয াযীদযও দভরন াদনফামব  াফযওৃতয। র্গরুয াাাদ তোধনা ভত্ত্বেয র্গরুত্ব 

াতযি থফদ। দত্ত্বলযয দীিাওাত্ত্বর র্গরু তাত্ত্বও ‘ফীচভে’ াঈত্ত্বদ থদন। ‘ফীচভে’ দফদবন্ন াআষ্ট থদফ-থদফীয চনয ৃথও 

। ফ ধযত্ত্বনয ‘ফীচভে’াআ াতীফ র্গয, তাাআ তেওাত্ত্বযযা তাত্ত্বদয থকান যাঔায প্রত্ত্বঘষ্টা দফদবন্ন াাংত্ত্বওদতও ব্দ  

তায নতুন াথব ৃদষ্ট ওত্ত্বযত্ত্বঙন। এাআ ফ ত্ত্বব্দয থম ফ াথব ওযা  তা শুধুভাত্র তোত্ত্বে াদধওাযী ফযদক্তযাাআ াঈদ্ধায 

ওযত্ত্বত াত্ত্বযন। দফদবন্ন তে মথা দদিরা তে, দফশ্বায তে, ওাভাঔযাতে প্রবৃদতত্ত্বত র্গরুয দফদবন্ন স্বীওৃত রিণ দফফৃত 

ত্ত্বত্ত্বঙ। র্গরুত্ত্বও ফব াে যাণ, দনুণ, ফব ােজ্ঞ, দভষ্ট বালী, ুন্দয, ফবাফফ ম্পন্ন, ওুরাঘায দফদষ্ট, ুদৃয, 

দচত্ত্বতদন্দ্র, তযফাদী াআতযাদদ র্গণীর ত্ত্বত ত্ত্বফ। এওাআ দনত্ত্বভ দত্ত্বলযয চনয নানা রিণ দনদদবষ্ট যত্ত্বত্ত্বঙ। 
 

      এওওথা াক্ত ধভব এও দচা ধভব। থফৌদ্ধ তেমাত্ত্বনয থম দতনদট প্রধান ধাযা াঅত্ত্বঙ,ওারঘক্রমান, ফজ্রমান  

চমান, তায ভত্ত্বধয চমান াফবাঘীনতভ। ফজ্রমান থথত্ত্বও াঈিূত চমানত্ত্বও দচা ধভব ফরা । ব্রাহ্মণয 

দবত্ত্বনয চদটর ফহুেয তে  াকণন থরাওাঘাত্ত্বযয দফযীত্ত্বত চমান ফা দচা ধভব এওভ স্বতাঃস্ফূতববাত্ত্বফ 

াআতয ভানুত্ত্বলয াফরম্বন ত্ত্ব াঈত্ত্বেদঙত্ত্বরা। ঘমবাদ থথত্ত্বও ফাাঈরদবত্ত্বনয থদতে মবি ফ থওৌভদবন  থরাওাঘাত্ত্বয 

এাআ দচা ধভবাআ এওদা থকাটা বাযতফত্ত্বলব ফযপ্ত ত্ত্ব দঙর। াঅমবৃষ্ট থফদ দতৃতাদেও ব্রাহ্মণয াঅমব দযত্ত্বপ্রদিত থথত্ত্বও 

াঈত্ত্বে এত্ত্বত্ত্বঙ । এযাআ থলাাং ত্ত্বরা াথফব। মদদ ফহু ধীভান দাবদনও াথফবত্ত্বফদত্ত্বও থফত্ত্বদয াাং দত্ত্বত্ত্বফ স্বীওায 

ওত্ত্বযন না, তথাদ াথফবত্ত্বফদ ফস্তুতাঃ াঅদদভ থওৌভ ভাত্ত্বচযাআ নানা দফদধফযফিা, যীদতদ্ধদত,াঅঘাযদফঘাত্ত্বযয ম্পাদদত 

াংওরন, মা ব্রাহ্মণযফযফিা এওভ নানা াভাদচও  যাচভনদতও ওাযত্ত্বণ স্বীওায ওত্ত্বয দনত্ত্বদঙত্ত্বরা। এাআ থফত্ত্বদয 

এও দফযাট াাং চুত্ত্বড়াআ যত্ত্বত্ত্বঙ ‘াওাল্ট’ঘঘবায নানা প্রগ মা থওাত্ত্বনাবাত্ত্বফাআ াঅমবদবত্ত্বনয ত্ত্বগ ামূচযূণব ন। 

তোধনায ভূর রিয দত্ত্বত্ত্বফ ভানুত্ত্বলয স্নাুতে ম্বদন্ধত ওুরওুন্ডদরনী চাকযণ দফলও থম ন্দবব প্রাধানয থত্ত্ব 

থাত্ত্বও,তায ত্ত্বগ ব্রহ্মত্ত্বওদন্দ্রও কবীয াধযাত্মদবন ম্পৃক্ত বাফনাদঘিা ভেত্ত্বয থভত্ত্বরনা, ফযাং থমাকদবত্ত্বনয ত্ত্বগ 

তায ভযও ামূচযতা াঅত্ত্বঙ। 
 

     াক্তত্ত্বদয ভত্ত্বধয দুদট প্রধান ম্প্রদাত্ত্বয নাভ শ্বাঘাযী  ফীযাঘাযী। দুাআ ম্প্রদাত্ত্বয ভত্ত্বধয ভূর প্রত্ত্ববদ ত্ত্বি 

ফীযাঘাত্ত্বয ঞ্চ-ভ ওাত্ত্বযয প্রঘরন াঅত্ত্বঙ, শ্বাঘাত্ত্বয তা থনাআ। ‘ওুরাণবফ’তত্ত্বে এাআ দুাআবাফত্ত্বও এাআরূত্ত্ব ফণবনা ওযা 

ত্ত্বত্ত্বঙ0 
 

‘ত্ত্বফববযত্ত্বিাত্তভা থফদা থফত্ত্বদত্ত্ববযা বফষ্ণফাং ভৎ। 

বফষ্ণফাদুত্তভ বফাং বফাদ্দদিণভুত্তভভ।। 

দদিণাদুত্তভাং ফাভাং ফাভাৎ দদ্ধািভুত্তভভ। 

দদ্ধািাদুত্তভাং থওৌরাং থওৌরৎ যতযাং ন দ ।।’ 
 

     াথবাৎ, ‘ওুরাণবফ’তত্ত্বে এাআ দু প্রওায াঅঘাযত্ত্বও াত বাক ওযা ত্ত্বত্ত্বঙ। থঔাত্ত্বন ফরা ত্ত্বি, থফদাঘায াঈত্তভ (এাআ 

থফদাঘাত্ত্বযয ত্ত্বগ বফদদও াঅঘাত্ত্বযয থওান ম্পওব থনাআ), থফদাঘাত্ত্বযয থথত্ত্বও বফষ্ণফাঘায াঈত্তভ, বফষ্ণফাঘায থথত্ত্বও 

বফাঘায াঈত্তভ, বফাঘায থথত্ত্বও দদিণাঘায াঈত্তভ, দদিণাঘায থথত্ত্বও ফাভাঘায াঈত্তভ, ফাভাঘায থথত্ত্বও দদ্ধািাঘায 

াঈত্তভ, দদ্ধািাঘাত্ত্বযয থঘত্ত্ব থওৌরাঘায াঈত্তভ। থওৌরাঘাত্ত্বযয থঘত্ত্ব াঈত্তভ াঅয দওঙু থনাআ  এ প্রত্ত্বগ যাভপ্রাত্ত্বদয 
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দদট ঔুফাআ প্রাদগও। দদট এভনাঃ ‘যাভপ্রাদ ফত্ত্বর দনদানওাত্ত্বর দতত দফ ওুর ঙাদড়ত্ত্বর/ ভন বুত্ত্বরানা ওথায 

ঙত্ত্বর...’ এঔাত্ত্বন ‘ওুর’ ব্দ দ্বযথবত্ত্বফাধও। তা ফাংম্প্রদা  থওৌরাঘাত্ত্বযয প্রদত াঅনুকতয দুাআাআ থফাছা। স্বাং 

যাভপ্রাদ ুত্ত্বযা দস্তুয ফীযাঘাযী ফা ওুরাঘাযী তোধও দঙত্ত্বরন। যাভপ্রাত্ত্বদয দফদযাুন্দয ওাত্ত্বফয ুন্দত্ত্বযয েীও 

শ্মাত্ত্বন ফত্ত্ব ফাধনা, ত্ত্বফয াঈয ভাঙ্খ ভারাচ, বকফতীয াঅদফববাফ াআতযাদদ থওৌরাঘাত্ত্বযয দফফযণ াঅত্ত্বঙ। 

াঅফায ওুরদক্রা ভানাত্ত্বি দতদন মঔন বাত্ত্বফান্মাদ ত্ত্ব ফাাআত্ত্বয াঅত্ত্বতন তঔন ওুভাযে দন্ডতভাত্ত্বচয দত্ত্বযাভদণ 

ফরযাভ তওববূলন তাাঁত্ত্বও ‘ভাতার’ ফত্ত্বর দনন্দা ওযত্ত্বতন াঅয এয াঈত্তত্ত্বয যাভপ্রাদ ফরত্ত্বতন,  
 

ভন বুত্ত্বরানা ওথায ঙত্ত্বর 

থরাত্ত্বও ফত্ত্বর ফরুও ভাতার ফত্ত্বর 

ুযাান ওদযনা াঅদভ 

ুধা ঔাাআ চ ওারী ফত্ত্বর 

াঅভা ভন-ভাতাত্ত্বর ভাতার ওত্ত্বয 

াঅয ভদ-ভাতাত্ত্বর ভাতার ফত্ত্বর... 
 

     তত্ত্বফ প্রথাকত তোধনায াউত্ত্বধব যাভপ্রাদ দঙত্ত্বরন এওাআত্ত্বগ এও ওারচী ওদফ  গীতওায। তাাআ 

যাভপ্রাত্ত্বদয র্গযতে াধনায াপরয-ফযথবতায দফলদট চনভানত্ত্ব দফত্ত্বল র্গরুত্ব াদন, ওাযণ দতদন দঙত্ত্বরন প্রথত্ত্বভ 

ওদফ, ত্ত্বয তোধও। 
 

     শুফধ তথা ফদরদান তে  ুযাত্ত্বণয এওদট প্রাঘীন প্রথা াথফা ধভবী থরাওাঘায। প্রাভকদতাদও ধভবী 

থরাওাঘাযদট াঅদদওার থথত্ত্বও দফদবন্ন থওৌভভাত্ত্বচ প্রঘদরত াঅত্ত্বঙ। এাআ প্রথাদট ভূরত প্রচননতে ফা পাদটবদরদট ওাত্ত্বল্টয 

ত্ত্বগ মুক্ত। ুত্ত্বভরু বযতা, দভয ফা বূভধযাকযী বযতা, াঅচত্ত্বটও বযতা, দন্ধু বযতা এভনদও াআহুদদ,দিদস্ট 

 াআরাভ ধত্ত্বভব [াঅব্রাাভ তাাঁয ুত্র যাভুত্ত্বরত্ত্বও  'াইশ্বয'থও প্রীত ওযায চনয মঔন ফদর দদত্ত্বদঙত্ত্বরন] ফদরদাত্ত্বনয 

াঈদাযণ াঅত্ত্বঙ। থত্ত্বরদনও  থযাভান বযতা, াঈব থিত্ত্বত্রাআ প্রঘুয নযফদরয ওথা থানা মা। ভাাআথত্ত্বনয 

ওরযাত্ত্বণশ্বযী ভদন্দয, যাচযপ্পা দঙন্নভো ভদন্দয ফা যাভঘন্ডীত্ত্বত ঘন্ডীভদন্দয, ম্বরুত্ত্বয ম্বত্ত্বরশ্বযী ভদন্দয ফা 

াদযাফাত্ত্বদ ফওদযদ দফদবন্ন াফবণ াঈরত্ত্বিয শুতযায থম াঈল্লদত াঈদমান থঘাত্ত্বঔ ত্ত্বড়, তা এাআ থরাওাত 

ঐদতত্ত্বযযাআ প্রাঘীন ানুন্ধান। দক্তাধনা ফদরপ্রথা াঅদদওার থথত্ত্বও ঘত্ত্বর এত্ত্বত্ত্বঙ। ওাদরওাুযাত্ত্বণ ফরা  

ফদরদাত্ত্বনয চনয িী, ওি, ওুম্ভীয, ভৎ,ন প্রওায ভৃক, ভদল, থকাদধওা, থকা, ঙাক, নওুর, ূওয, কন্ডায, 

ওৃষ্ণায, যব, দাং, ফযাঘ্র, ভনুলয, স্বী যীত্ত্বযয যক্ত ফাআ ঘদন্ডওা-ববযফাদদয ফদরদাত্ত্বনয চনয প্রে এফাং এাআ 

ফদরদাত্ত্বনয দ্বাযা স্বকবাধন  ভুদক্তরাব । ‘েুযাণ’ ভত্ত্বত, 
 

‘ভদত্ত্বথব দফ ওুফবদি তাভা চীফখাতনভ। 

াঅওল্পত্ত্বওাদট দনযত্ত্ব থতলাাং ফাত্ত্বা ন াংত্ত্বাাঃ।।’ 
 

[াথবাৎ াফবতী ফরত্ত্বঙন, ‘থ দফ,থম ফ তাভদও ফযদক্ত াঅভায দনদভত্ত চীফতযা ওত্ত্বয তাত্ত্বদয দনাঃাংত্ত্ব থওাদটওল্প 

নযওফা ।’] 
 

     তোধনা দদদ্ধরাত্ত্ববয চনয ূচও ফা াধত্ত্বওয প্রদত াঘবনায থম দফদধ দনত্ত্বদব থদা ত্ত্বত্ত্বঙ, তা এাআযওভাঃ 

‘থম ওারীবক্ত এওাগ্রদঘত্ত্বত্ত দন্দূযদতরওাদিত াআা,তামু্বরূদযত ভুত্ত্বঔ,ভুক্তত্ত্বও,দদকম্বযত্ত্বফত্ত্ব ফত্ত্বমাদন াথফা 

দক্তত্ত্বমাদনত্ত্বত দিত াফিা াথফা শ্মাত্ত্বন ুযতাদিত াআা,ূনযারত্ত্ব,দদ্ধীত্ত্বে াথফা ুষ্পদ্বাযা ুদজ্জত দফারত্ত্ব 

ভূরাধাযদিত ওুন্ডদরনী দক্তত্ত্বও চাকদযত ওদযা রদর ওভরি দত্ত্বফয দত থমাক ওদযা থঔঘযী ভুদ্রা দ্বাযা 

রদর ওভরদনাঃৃত াভৃতান ওত্ত্বয,থ ওারীয দবন া।’ তত্ত্বে দুদট ভুদ্রায াঈত্ত্বল্লঔ যত্ত্বত্ত্বঙ,থঔঘযী ভুদ্রা  াম্ভফী 

ভুদ্রা। থঔঘযী ভুদ্রা ভন াফরম্বন দফনা দিয থাত্ত্বও, প্রাণফাু ভাদধ ঙাড়াাআ দিযবাফ ধাযণ ওত্ত্বয াঅয দৃদষ্টত্ত্বত থওান 
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দবন থাত্ত্বওনা। াম্ভফী ভুদ্রা প্রত্ত্বগ ফরা ত্ত্বত্ত্বঙ, ‘ফারও  ভূত্ত্বঔবয ভন থমরূ ন না ওদযা দনদ্রা মা,তদ্বৎ দমদন 

দফনা াফরম্বত্ত্বনাআ কভন ওদযত্ত্বত াত্ত্বযন’ দতদনাআ াম্ভফী ভুদ্রায াদধওাযী। 
 

     দক্ত াধনা থওৌরাঘায  াধনদগনী দাত্ত্বফ নাযীয ফযফায তোে ম্মত। থওৌরাঘায াক্তাধত্ত্বওয দ্বাযা 

ওৃত এও দনভ দনষ্ঠাঘায। দওন্তু থওৌরাঘাত্ত্বযয চনয থওান দদন,ওার,দতদথনিত্র াআতযাদদয দনভফদ্ধতা থনাআ। 

থওৌরাঘাযী দষ্ট-ভ্রষ্ট,বূত-দাঘ,ওদবভ-ঘন্দন,ুত্র-ত্রু,ওাঞ্চন-তৃণ ফা শ্মান-কৃত্ত্ব থবদজ্ঞান ওত্ত্বযন না। থওৌরাঘাত্ত্বযয 

ূচাদ্ধদতয ত্ত্বগ দফষু্ণপ্রধান াঅমব ূচা াঈঘাত্ত্বযয থভৌদরও াথবওয াঅত্ত্বঙ। াধনদগনী দাত্ত্বফ ফযফহৃত নাযীয 

াঅফায নানারূ প্রওাযত্ত্ববদ ফতবভান। থমভন,াধনদগনী দত্ত্বত্ত্বফ দেণী নাযী াদিদাদনী। থ ত্ত্বফ 

থকৌযাগী,দীখবত্ত্বওী,ফবদা াভৃতবাদলণী  যক্তত্ত্বনত্রা। দঙ্খণী নাযী  ভেদদ্ধওাযী। থ ত্ত্বফ দীখবাগী এফাং দনদঔর 

চনযঞ্জনওাদযণী। থম নাযী নাদকনী থকাত্ত্বত্রয,তায রিণ ত্ত্বরা ূদ্রতুরযত্ত্বদধাদযণী, নাদতঔফবা, নাদতদীখব, দীখবত্ত্বওী, 

ভধযুষ্টা  ভৃদুবাদলণী। ওৃষ্ণাগী, ওৃাগী, দন্তুযা, ভদতাদতা, হ্রস্বত্ত্বওী, দীখবত্ত্বখাণা,দনযিয দনষু্ঠযফাদদনী, দাক্রুদ্ধা, 

দীখবত্ত্বদী, দনরবজ্জা, াযীনা, দনদ্রারু  ফহুবদিণী নাযীত্ত্বও ‘ডাদওনী’ ফরা  (ত্ত্বমাদকনীতেভ)। াধনদগনী 

দনফবাঘত্ত্বনয থম প্রথাপ্রওযণ এ প্রত্ত্বগ ফদণবত ত্ত্বত্ত্বঙ,থঔাত্ত্বন নাযীত্ত্বও এওধযত্ত্বনয ফাদণদচযও ণয দত্ত্বত্ত্বফ থফাধ ত্ত্বত 

াত্ত্বয। নাত্ত্বভ ‘নাযী দক্ত’ ত্ত্বর দক্ত াধনায লটওত্ত্বভব াধনদগনীয থম ফ রিণ দনত্ত্বদব ওযা ত্ত্বত্ত্বঙ তা থথত্ত্বও 

নাযীয াম্মাননা ফা াফভাননায দফলদট স্পষ্ট ত্ত্ব ত্ত্বে। 
 

     থলাড় তও মবি বাযতফত্ত্বলব র্গযতোধনা এও দফত্ত্বল থকাষ্ঠীয ভত্ত্বধয ীভাফদ্ধ দঙত্ত্বরা। তে াঅযাধনা থলাড় 

তও মবি এও র্গযাধনদ্ধদতাআ দঙত্ত্বরা। এয য দফত্ত্বদী ভুরভান যাচদক্তয দনত্ত্বষ্পলত্ত্বন ভূরত্ত্বরাতী  

াঈচ্চত্ত্বওাটীয দফমবে ব্রাহ্মণযধভব প্রঘদরত দফষু্ণত্ত্বওদন্দ্রও দফগ্রূচা যণ দনত্ত্বরা থওৌভ ভাত্ত্বচয থদফীওূত্ত্বরয াঅিত্ত্ব। 

াষ্টভ  নফভ তত্ত্বও ভামান থফৌদ্ধ ধত্ত্বভব াদবনফ র্গয াধনতে ,নীদতদ্ধদত  ূচা াঅঘাত্ত্বযয প্রায থদঔা মা। 

এয ভূর দত্ত্বত্ত্বফ থম ওাযণ াঅভযা াাআ তা থফ াদবনফ। াঅঘামব াগ াযণয  ফবতফাী ফৃত্তয থওৌভ ভাচত্ত্বও 

থফৌদ্ধ ধত্ত্বভবয ীভায ভত্ত্বধয দনত্ত্ব াঅায চনয থাআ ভাত্ত্বচয প্রঘদরত বূত, থপ্রত, মি, যি, থমাদকনী, ডাদওনী, দাঘ 

 ভাতৃওাতত্ত্বেয নানা থদফীত্ত্বও ভামানী যাদেত্ত্বনয ভত্ত্বধয িান ওত্ত্বয দদত্ত্বরন। নানা র্গয ভে, মে, ধাযণী, ফীচ, 

ভন্ডর াআতযাদদত্ত্বও প্রাধানয দদত্ত্বরন মা াঅদদভ থওৌভ ভাত্ত্বচয ওাত্ত্বঙ চাদুদক্তয ভত্ত্বতাাআ দফশ্বাত্ত্বয াগ দঙত্ত্বরা। প্রওৃত 

াত্ত্বথব াক্তভত ভামানী র্গযতোধনায ভতুরয। াক্তভত্ত্বত ূচাঘবনা ওঔন প্রওাত্ত্বয ারন ওযা ত্ত্বতানা। 

যাচদক্তয াত্ত্বকাঘত্ত্বযাআ এাআ াধনদ্ধদত াবযা ওযা ত্ত্বতা। াঅত্ত্বর  তে থওান ধভবী ভতফাদ ন,তে এও 

দফত্ত্বল াধনদ্ধদত ভাত্র। াপ্রওায াধনদ্ধদত ফত্ত্বরাআ এয াঅয এও নাভ ত্ত্বরা র্গযতোধনা। ভনুলযত্ত্বদত্ত্বও 

মেস্বরূ দফঘায ওত্ত্বয থাআ ূত্ত্বত্র র্গযাধনদ্ধদতত্ত্বওাআ ‘তে’ ফত্ত্বর। এাআ াধনদ্ধদতত্ত্বত ানুকাভীত্ত্বদয দফদবন্ন থদফীয 

নাত্ত্বভ দীিা দনত্ত্বত । ফাাংরা াক্তযা চকদ্ধাত্রী ভত্ত্বোআ াদধও দীদিত ন। ান্নূণবা,দত্রুযা  বুফত্ত্বনশ্বযী ভত্ত্বে 

দীদিত াক্তত্ত্বদয াংঔযা ফগত্ত্বদত্ত্ব াত্ত্বিাওৃত ওভ। ‘ূত্রওৃতগ' নাত্ত্বভয এওদট াদতপ্রাঘীন বচন গ্রে চানাত্ত্বি তত্ত্বেয 

াদত কূঢ় াধনদ্ধদত  াঅঘায ানুষ্ঠান ফয, দ্রাদফড়, ওদরগ, থকৌড় থদফাী  কন্ধফবত্ত্বদয ভত্ত্বধয াদধও প্রঘদরত 

দঙত্ত্বরা।  এওথা প্রভাদণত থম, তেধভব প্রওৃতপ্রোত্ত্বফ এওদট ব্রাতযধভব এফাং থফৌদ্ধ  নাতনধভব দনচস্ব াঈত্ত্বদ্দয াদধত 

ওযায চনয এওভ তাত্ত্বও াঅত্তীওযণ ওত্ত্বযদঙত্ত্বরা। তত্ত্বেয চকত্ত্বত থওান চাদতত্ত্ববদ থনাআ। এঙাড়া াঅমবাোনুওূর 

ব্রাহ্মণযভত্ত্বত খৃণাত্মও দক্রাওরা, থমভন, ফাধনা, ঞ্চভুদন্ড-াঅন, ঞ্চ-ভ-ওায াআতযাদদ াঅমবভত্ত্বতয ভ্রষ্টাঘায, 

াআতযমানী ভানুত্ত্বলয ধভবদফশ্বাত্ত্বয ত্ত্বগ তত্ত্বপ্রাত দঙত্ত্বরা। শুধু তাাআ ন, মাত্ত্বও াত্ত্বফওী বালা ‘থেিুষ্প’ ফরা  

থাআ ‘দদফস্কা থযাচা াাআত্ত্বনদি’ ফা ঞ্চভুঔী যক্তচফা এওওাত্ত্বর াঅমবচত্ত্বনাদঘত থশ্বতকন্ধুষ্পত্ত্বও দফরীন ওত্ত্বয 

ত্ত্ব াঈত্ত্বেদঙত্ত্বরা ওারীূচায ানযতভ থিষ্ঠ াঈঘায। তত্ত্বফ ভেদক্ত ভাদক্ত। ‘তেওল্পদ্রুভ’ গ্রত্ত্বে ফরা , দনষ্ঠাফান 

াধও াযাদদন দফদবন্ন প্রত্ত্বয রফায াবীষ্ট ভে ফা ‘তাযা’ নাভ চ ওযত্ত্বর দতদন ভাওারীত্ত্বও তুষ্ট ওযত্ত্বত িভ 

ন। পরতাঃ থদফী দনত্ত্বচ তাাঁয ভত্ত্বধয াঅদফবূবতা ন এফাং দতদন স্বাং ওাদরওারূ ধাযণ ওযত্ত্বত াত্ত্বযন। 
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     বাযতফত্ত্বলব এঔন দওঙুত্ত্বিত্ত্বত্র তোধওত্ত্বদয ত্ত্বগ ওাাদরওত্ত্বদয এও ওত্ত্বয থদঔা । দওঙু িূর াদৃয 

থাওত্ত্বর এ দু'দট দবন্ন াধনধাযা। ওাাদরও নাত্ত্বভ এও ধযত্ত্বনয বফ থমাকী থকাষ্ঠী যত্ত্বত্ত্বঙন,মাাঁযা নযওাত্ত্বর 

(ওত্ত্বযাদটত্ত্বত)  ানত্ত্ববাচন ওত্ত্বয থাত্ত্বওন। এাঁত্ত্বদয াধনা ভূরতাঃ দওঙু াদতচাকদতও াতীদন্দ্র দক্ত াদধকত ওযা। 

ঘাভুন্ডাূচও ফাভাঘাযীত্ত্বদয ভত্ত্বধয ওাাদরও থদঔা মা। থরাওওথা ানুমাী দত্ত্বফয াাংত্ত্ব চাত াঈত্ত্বদফতা 

ওারভবযফ প্রথভ ওাাদরও, দমদন দত্ত্বফয দনত্ত্বদবত্ত্ব প্রচাদত ব্রহ্মায ঞ্চভ ভুন্ডদট ওতবন ওত্ত্বয থাআ ওত্ত্বযাদটত্ত্বত যক্তান 

ওত্ত্বযন। এাআ থমাকীযা ফস্তুত াত্ত্বখাযেী এফাং এযা ফবদা নযওত্ত্বযাদট  নয-াদি দন্ড-ওভন্ডরু দত্ত্বত্ত্বফ ফযফায ওত্ত্বয। 

ফহু ূত্ত্বফব এযা দনদভত নযফদর দদত্ত্বতন। তোধত্ত্বওয ওাত্ত্বঙ তে এওদট াধনা াঅয তাদেত্ত্বওয ওাত্ত্বঙ তা থাকত 

ঘঘবাভাত্র; াত্ত্বনওত্ত্বিত্ত্বত্রাআ মা নকদদফদাত্ত্বয এওভাত্র াফরম্বন। প্রগত ফরা মা, বফষ্ণফাঘায  াক্তাঘাত্ত্বযয ভত্ত্বধয 

দৃঢ় াথবওয াঅত্ত্বঙ। দনতযাতে ানুাত্ত্বয থফদাঘায  বফষ্ণফাঘাত্ত্বয দাংা,দনন্দা,ওুদটরতা,ভাাংত্ত্ববাচন,যাদত্রত্ত্বত ভারা  

মেস্পব তথা বভথুন দযতযচয। াথঘ বফাঘাত্ত্বয শুতযায দফধান াঅত্ত্বঙ। দদিণাঘাত্ত্বয বকফতীয ূচা  যাদত্রওাত্ত্বর 

দফচগ্রণ ওত্ত্বয ভেচ ওযত্ত্বত । ফাভাঘাত্ত্বয ভদয-ভাাং ঞ্চতে  ঔুষ্প ওাত্ত্বয ফাভাস্বরূা ওুরেীয ূচা 

ওযত্ত্বত । দদ্ধািাঘাত্ত্বয ায থদফূচা ানুযক্ত থথত্ত্বও দদফাবাত্ত্বক দফষু্ণযাণ  যাদত্রত্ত্বত মথাদফদধ ভদযাদদ দান 

 থফন ওযত্ত্বত । াঅফায তাদেও াঈানাদ্ধদত প্রাথদভওবাত্ত্বফ এওদট থরাওাঘাযদনববয দক্রা এফাং এয 

থরাওাঘাত্ত্বযয রূ,ভ  কণরুদঘয দফফতবত্ত্বনয ত্ত্বগ ত্ত্বগ ক্রভাঃ াত্ত্বল্ট মা। চন্মূত্ত্বত্র াদন্দু তোধও থদঔা 

থকত্ত্বঙ। ফাাঈরাধনা  তোধনা প্রা ভািযার দুদট ধাযা। দুদট থাআ ভূরত থওৌভ ভাত্ত্বচয াফরম্বন। ব্রাহ্মণয 

ানুপ্রত্ত্বফ খটত্ত্বর এাআ ধাযণার্গদর ভূরতাঃ হৃদঞ্জাত,থকাষ্ঠীকত ধভবত্ত্বঘতনা থথত্ত্বও তাযা এওটু দূত্ত্বযাআ াফস্ান ওত্ত্বয। 

ফ দভদরত্ত্ব ফরা ঘত্ত্বর, দীখবওার ধত্ত্বযাআ প্রাদিও  ািযচ চত্ত্বনয  ত্ত্বগ ওারী  তত্ত্বেয াফ াল্টানব ফযাঔযা 

প্রতযিবাত্ত্বফ চদড়ত্ত্ব যত্ত্বত্ত্বঙ।  
 

     ওারী তোনুমাী বাযতফত্ত্বলব থদফী ওারীত্ত্বও এওদট ানামব াদডদ দাত্ত্বফ থদঔা । তাাআ প্রাঘীনওাত্ত্বর 

ওারীূচানুষ্ঠানত্ত্বও থওাথা থওাথা ফত্ত্বযাৎত্ত্বফয তুরয ফত্ত্বর ফণবনা ওযা ত্ত্বত্ত্বঙ। ত্ত্বঞ্চাাও দন্দু দফদযাদত 

ওাদরওা ুযাণ থথত্ত্বও াঈদ্ধৃদত দদত্ত্ব এভন এও ফত্ত্বযাৎত্ত্বফয ওথা ফত্ত্বরদঙত্ত্বরন। দফদযাদতয ভত্ত্বতাঃ ‘ওুভাযী, থফযা, 

নতবওীত্ত্বদয দনত্ত্ব ঙ্খ, তূমব, ভৃদগ, থ ার ফাদচত্ত্ব ফহুদফধ ধ্বচা ফে  বঔ, পুর ঙদড়ত্ত্ব, যস্পত্ত্বযয প্রদত ধুত্ত্বরা 

ওাদা দঙদটত্ত্ব, ক্রীড়া  থওৌতুও কান ওযত্ত্বত ওযত্ত্বত মাত্রা ওযত্ত্বফ, বকদরগ, থমৌনাঈত্ত্বত্তচও কান এফাং তদৃয ফাওযারা 

ওত্ত্বয াঅনন্দ ওযত্ত্বফ। এাআ ভ থম ফযদক্ত ালীরতা বাত্ত্বরাফাত্ত্বনা ফা দনত্ত্বচ  াত্ত্বযয দফরুত্ত্বদ্ধ এরূ ব্দ ফযফায 

ওত্ত্বযনা বকফতী কু্রদ্ধ ত্ত্ব তাত্ত্বও া থদত্ত্বফন এফাং দফনা ওযত্ত্বফন।' 
 

ফৃদ্ধভব ুযাত্ত্বণ এাআ ফত্ত্বযাৎত্ত্বফয ফণবনা াঅত্ত্বঙাঃ  
 

'বক দরগাদবধাভনি ৃগায ফঘভন েথা “ 

কানাং ওামবাং থবাচচ্চ ব্রাহ্মনাৎ থোলত্ত্বদো'। 

(ফৃদ্ধভব ুযাণ ২২ াধযা) 
 

     ব্রহ্মভফফতবুযাত্ত্বণ তত্ত্বোক্ত প্রওৃদতত্ত্বদফী দাত্ত্বফ ওারীয থওাত্ত্বনা রূ স্বীওৃদত দঙরনা। থঔাত্ত্বন কত্ত্বণচননী থদফী 

দুকবা রূত্ত্ব তাাঁয াফস্ান দঘদিত ত্ত্বত্ত্বঙ। াযদী ফা ফািী ূচাঘবনায ভ ভাওবত্ত্বন্ড ুযাত্ত্বণয ভে াঈঘাত্ত্বযয 

ঙওদট ানুযণ ওযা । ভাওবত্ত্বন্ড ুযাত্ত্বণ ‘িীিী ঘন্ডী’ াাংত্ত্ব ফরা  ঘদন্ডওাত্ত্বদফী তযমুত্ত্বক িীদুকবা রূত্ত্ব 

ভদলাুযত্ত্বও ফধ ওযত্ত্বত াঅদফবূবতা ত্ত্বদঙত্ত্বরন। তায য শুম্ভদনশুম্ভ প্রবৃদত াুযত্ত্বও ফধ ওযায চনয িীত্ত্বওৌদলওী ফা 

াদম্বওাত্ত্বদফী ফা িীওারী ভূদতবত্ত্বত াঅদফবূবতা ত্ত্বদঙত্ত্বরন। ওারীতত্ত্বেয ফবাত্ত্বিা প্রাভাণয গ্রন্দটয নাভ ত্ত্বরা 

‘ওাদরওা ুযাণ’ (দিস্টীম দভ তাব্দী)। এদট এওদট দন্দুধভবগ্রে। এদট াষ্টাদ াঈুযাত্ত্বণয ানযতভ। প্রাপ্ত 

ােদটত্ত্বত ৯৮দট াধযাম  ৯০০০ থলাও যত্ত্বমত্ত্বঙ। এদট ওারী  তাাঁয ওত্ত্বমওদট দফত্ত্বল রূত্ত্বয (মথা, দকদযচা, 

বদ্রওারী  ভাভামা) াঈত্ত্বদ্দত্ত্বয যদঘত এওভাত্র গ্রে। এাআ ুযাত্ত্বণ ওাভরূ তীত্ত্বথবয ফবত  নদনদী এফাং ওাভাঔযা 
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ভদন্দত্ত্বযয দফোদযত ফণবনা ামা মাম। ওারী, ওাভাঔযা  দুকবা  দফদবন্ন থদফীয ূচাদ্ধদত এাআ ুযাত্ত্বণ দরদফদ্ধ 

াঅত্ত্বঙ। থাআ ওাযত্ত্বণ এদট দন্দুধত্ত্বভবয াক্ত-াঔায ানযতভ াে  ধভবগ্রে। ম্ভফত এাআ গ্রে ওাভরূ (ফতবভান াভ) 

ফা ফগত্ত্বদত্ত্ব দরদঔত ত্ত্বমদঙর। াত্ত্বিাওৃত াঅধুদনও ওাত্ত্বরয স্মাতব থরঔওত্ত্বকাষ্ঠী এদটত্ত্বও াক্তধত্ত্বভবয এওদট প্রধান 

ধভবগ্রে ফত্ত্বর াঈত্ত্বল্লঔ ওত্ত্বযত্ত্বঙন। এাআ ুযাত্ত্বণ থফ দওঙু ূফবপ্রঘদরত থৌযাদণও ামা মাম। ওাদরওা ুযাত্ত্বণয ফত্ত্বঘত্ত্বম 

ুযত্ত্বনা ভুদদ্রত াংস্কযণদট র ১৯০৭ াত্ত্বর প্রওাদত থফাম্বাাআ থবঙ্কত্ত্বটশ্বয থপ্র াংস্কযণদট। এযয ১৯০৯ াত্ত্বর 

ওরওাতায ফগফাী থপ্র থথত্ত্বও এয প্রথভ ভুদদ্রত ফাাংরা াংস্কযণদট প্রওাদত ম।  
 

     বাযতফত্ত্বলব বফ ফাদ, বাকফতফাদ াঅয াক্তফাত্ত্বদয ভত্ত্বধয াক্তফাদাআ াফবত্ত্ববৌভ। ওারী ফা ওাদরওা নাভও 

াক্তধভবাফরম্বীত্ত্বদয ূদচতা দন্দু থদফীয ানয নাভ যাভা ফা াঅদযাদক্ত। তোে ভত্ত্বত, দতদন ‘দভাদফদযা’ নাত্ত্বভ 

দযদঘত াথফা তেভত্ত্বত ূদচত প্রধান দ চন থদফীয ভত্ত্বধয প্রথভ থদফী। াক্তযা ওারীত্ত্বও দফশ্বব্রহ্মাি ৃদষ্টয 

াঅদদওাযণ ভত্ত্বন ওত্ত্বয। ফাগাদর দন্দু ভাত্ত্বচ থদফী ওারীয ভাতরৃূত্ত্বয ূচা দফত্ত্বল চনদপ্রম। াে  ুযাত্ত্বণ দক্তয 

াঈৎ থদফী ওারীয নানা রূত্ত্বও স্বীওায ওযা । ওদথত াঅত্ত্বঙ, এওফায ফদষ্ঠ ভুদন থদফীয ভাতৃরূ দবন ঘান৷ 

থদফী তাাঁত্ত্বও দনযা ওত্ত্বযনদন৷ তত্ত্বফ ুত্ত্বমাকটা াঅত্ত্ব ভুদ্র ভেত্ত্বনয ভ৷ ভুদ্রভেত্ত্বন ো দফলান ওত্ত্বয তঔন 

ঙ্কটান্ন ভাত্ত্বদত্ত্বফয চীফন৷ ভাত্ত্বদফত্ত্বও ফাাঁঘাত্ত্বত িান রূত্ত্ব তাাঁত্ত্বও েন ান ওযান থদফী৷ থাআ থথত্ত্বও তাযাীত্ত্বেয 

াদধষ্ঠাত্রী দতদন৷ওারীখাত্ত্বটয ওারীয প্রদতভূদতবত্ত্বত থদঔা মা থদফী থরারদচহ্া, ঘতুবূবচা  নওুত্ত্বরশ্বয নাত্ত্বভয দত্ত্বফয 

াঈত্ত্বয দিত। ভূর ভূদতবয দচবদট াঅয দীখব  স্বণবদনদভবত। ‘াঅদদওারী’য দদ্ববূচা ভূদতব। করাম ভুিভারা ানুদিত, দুাআ 

াত্ত্বত ফয  াবম এফাং থদফী দত্ত্বফয ফত্ত্বিয াঈয দিামভান। ‘দুকবাওারী’ দুকবা  ওারীয থমৌথ রূ। থদফীয াধবাাংত্ত্ব 

দুকবা  াধবাাংত্ত্ব ওারী। দুকবায াাংদট ঞ্চবূচা  ওারীয াাংদট দদ্ববূচা। দাংৃত্ত্বষ্ঠ াঅত্ত্বযাণ ওত্ত্বয থদফী 

ভদলাুযফধযত। াত্ত্ব দফ দিামভান। ুযাণ  তে গ্রের্গদরত্ত্বত ওারীয দফদবন্ন রূত্ত্বয ফণবনা ামা মাম। তত্ত্বফ 

াধাযণবাত্ত্বফ তাাঁয ভূদতবত্ত্বত ঘাযদট াত্ত্বত ঔড্ক, াুত্ত্বযয দঙন্নভুি, ফয  াবমভুদ্রা; করাম ভানুত্ত্বলয ভুি দদত্ত্বম কাাঁথা 

ভারা; দফযাট দচব, ওাত্ত্বরা কাত্ত্বময যাং, এত্ত্বরাত্ত্বও থদঔা মাম এফাং তাাঁত্ত্বও তাাঁয স্বাভী দত্ত্বফয ফুত্ত্বওয াঈয দাাঁদডত্ত্বম 

থাওত্ত্বত থদঔা মাম। ফাগারী কৃত্ত্ব ফা ভদন্দত্ত্বয প্রদতদষ্ঠত ওারীপ্রদতভায দনতযূচা ম। এঙাডা দফত্ত্বল দফত্ত্বল 

দতদথত্ত্বত ওারীূচায দফধান াঅত্ত্বঙ। াঅফায দফদবন্ন ভদন্দত্ত্বয "ব্রহ্মভমী", "বফতাদযণী", "াঅনন্দভমী", "ওরুণাভমী" 

াআতযাদদ নাত্ত্বভ ওারীপ্রদতভা প্রদতষ্ঠা  ূচা ওযা ম। াঅদশ্বন ভাত্ত্বয াভাফযা দতদথত্ত্বত ‘দীাদিতা ওারীূচা’ 

দফত্ত্বল চাাঁওচভও ওাত্ত্বয াদরত ম। এঙাড়া   ভাখ ভাত্ত্বয ওৃষ্ণা ঘতুদবীত্ত্বত ‘যটিী ওারীূচা’ এফাং বচযষ্ঠ 

ভাত্ত্বয ওৃষ্ণা ঘতুদবীত্ত্বত ‘পরাদযনী ওারীূচা’ দফত্ত্বলবাত্ত্বফ াঈত্ত্বল্লঔত্ত্বমাকয। এঙাডা দন  ভগরফাত্ত্বয, ানযানয 

াভাফযাম ফা দফত্ত্বল থওাত্ত্বনা ওাভনাূযত্ত্বণয াঈত্ত্বদ্দত্ত্বয ওারীয ূচা ওযা ম। দীাদিতা ওারীূচা দফত্ত্বল 

চনদপ্রম। এাআ াঈৎফ াডম্বত্ত্বয াঅত্ত্বরাওজ্জা ওাত্ত্বয াদরত ম। তত্ত্বফ এাআ ূচা প্রাঘীন নম। থওাথা থওাথা 

ওারীপ্রদতভায দত দভাদফদযা ূদচত ন। ঘাভনু্ডাঘদঘবওা ওারী ূচা ফাাংরা  ফদফবত্ত্বগ প্রাঘীন াঈৎফ ত্ত্বর 

ভূরতাঃ তা প্তদ তত্ত্বওাআ ফাাংরা চনদপ্র । থলাড় তত্ত্বও নফদ্বীত্ত্বয স্মাতব দন্ডত তথা নফযস্মৃদতয রষ্টা 

যখুনন্দন দীাদিতা াভাফযা রক্ষ্মীূচায দফধান দদত্ত্বর, ওারীূচায াঈত্ত্বল্লঔ ওত্ত্বযন দন। ১৭৭৭ দিস্টাত্ত্বব্দ 

(ভতািত্ত্বয ১৭৬৮) ওাীনাথ যদঘত যাভামবাদফদধ গ্রত্ত্বে দীাদিতা াভাফযা ওারী ূচায ফবপ্রথভ াঈত্ত্বল্লঔ ামা 

মাম। ["স্বকবত দঘিাযণ ঘক্রফতবী ভাম দরদঔমাত্ত্বঙন থম ১৬৯৯ ওাত্ত্বব্দ (১৭৭৭ ঔৃষ্টাত্ত্বব্দ) ওাীনাথ-যদঘত 

'যাভামবাদফদধ'থত এাআ ূচায ফবপ্রথভ াঈত্ত্বল্লঔ াঅত্ত্বঙ। এাআ াঈরত্ত্বিয ূচায প্রভাণস্বরূ াঈক্ত গ্রত্ত্বে ুযাণ  

তত্ত্বেয ফঘন াঈদ্ধৃত াআমাত্ত্বঙ।"] (ুত্ত্বযঘন্দ্র ফত্ত্বন্দযাাধযাম,দক্তযগ ফগবূদভ, াঅনন্দ াফদরাব প্রাাঃ দরাঃ, ওরওাতা, 

১৯৯১, ৃ. ১১৪) এ দফলত্ত্ব ড. ীবূলণ দার্গত্ত্বপ্তয ভতদট ত্ত্বরাাঃ ‚ওাীনাথ এাআ গ্রত্ত্বন্ ওারী ূচায ত্ত্বি থমবাত্ত্বফ 

মুদক্ততত্ত্বওবয াফতাযণা ওদযাত্ত্বঙন তাা থদদঔত্ত্বরাআ ভত্ত্বন , ওারী ূচা তঔন মবি ফাগরাত্ত্বদত্ত্ব ুকৃদত দঙর 

না।‛ নফদ্বীত্ত্বয প্রদথতমা তাদেও ওৃষ্ণানন্দ াঅকভফাকীত্ত্বও াত্ত্বনত্ত্বওাআ ফাাংরা ওারীভূদতব  ওারীূচায প্রফতবও 

ফত্ত্বর ভত্ত্বন ওত্ত্বযন। তাাঁয ূত্ত্বফব ওারী াঈাওকণ তাম্রটাত্ত্বট াআষ্টত্ত্বদফীয মে এাঁত্ত্বও ফা থঔাদাাআ ওত্ত্বয ওারীূচা ওযত্ত্বতন। 
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াাঁঘওদড় ফত্ত্বন্দযাাধযা দরত্ত্বঔত্ত্বঙন ‚ওৃষ্ণানন্দ াঅকভফাকী স্বাং ওারীভূদতব কদড়া ূচা ওদযত্ত্বতন। াঅকভফাকীত্ত্বয 

দৃষ্টাি ানুযণ ওদযা ফাগারায াধও ভাচ াত্ত্বনওদদন ঘত্ত্বরন নাাআ, থরাত্ত্বও তাাত্ত্বও ‘াঅকভফাদকী’ ওান্ড ফদরা 

তাাঁায দ্ধদতত্ত্বও াঈত্ত্বিা ওদযত।‛ াষ্টাদ তাব্দীত্ত্বত নদীাযাচ ওৃষ্ণঘন্দ্র যা ওারীূচাত্ত্বও চনদপ্র ওত্ত্বয থতাত্ত্বরন। 

এাআভ যাভপ্রাদ থন াঅকভফাকীত্ত্বয দ্ধদত ানুাত্ত্বয ওারীূচা ওযত্ত্বতন। ওদথত াঅত্ত্বঙ, নদদমায যাচা 

ওৃষ্ণঘন্দ্র যাম াষ্টাদ তত্ত্বও তাাঁয ওর প্রচাত্ত্বও াদেয বীদতপ্রদবন ওত্ত্বয ওারীূচা ওযত্ত্বত ফাধয ওত্ত্বযন। থাআ 

থথত্ত্বও নদদমাম ওারীূচা দফত্ত্বল চনদপ্রমতা রাব ওত্ত্বয। াঈনদফাং তাব্দীত্ত্বত ওৃষ্ণঘত্ত্বন্দ্রয থৌত্র াইানঘন্দ্র ফাাংরায 

চদভদাযকত্ত্বণয ৃষ্ঠত্ত্বালওতা  ফহু াথবফযম ওত্ত্বয ওারীূচায াঅত্ত্বমাচন ওত্ত্বযন। ূচাওাত্ত্বর থদফী ‘ওারী’য 

ধযানভেদট ত্ত্বরা0  
 

াঁ ক্রীাং ওারযাআ নভাঃ, 

াঁ ওাদরনযাআ নভাঃ, 

াঁ দহ্রাং দিাং দক্রাং 

যত্ত্বভশ্বদয ওাদরত্ত্বও স্বাা 
 

এফাং কামত্রী ভেদট ত্ত্বরা0 ‘ওাদরওাভম দফেত্ত্ব শ্মানফাদভনয ধীভদ। তত্ত্বন্না থখাত্ত্বয প্রত্ত্বঘাদমাৎ।’ ‘ওারীফীচ' ভেদট 

ত্ত্বরা ‘ফকবাদযাং ফণদাংমুক্তাং যদতদফন্দুভদিতভ’। এঔাত্ত্বন ‘ফকবাদয’ ত্ত্বব্দয প্রতীও ত্ত্বি ‘ও', ‘ফণদ' ত্ত্বব্দয ‘য', 

‘যদত' ত্ত্বব্দ ‘াই' এফাং তাত্ত্বত দফন্দু মুক্ত। ফ দভদরত্ত্ব থম প্রতীওী ব্দদট বতদয ত্ত্বরা তা ত্ত্বি ‘ক্রীাং'। এবাত্ত্বফ 

‘বুফত্ত্বনশ্বযী ফীচ' ‘হ্রীাং', ‘রক্ষ্মীফীচ' ‘িীাং’। থমৌদকও ফীচ াঅত্ত্বঙ, থমভন ‘তাযাফীচ' ‘হ্রীাং েীাং ূ পট' ফা ‘দুকবাফীচ' ‘াঁ 

হ্রীাং দূাং দুকবভ নভাঃ'। তাদেও দক্রা ূচাদফদধত্ত্বত দফত্ত্বল ‘ফীচভে’ াঅত্ত্বঙ। ওাদরওায ফীচ ‘এওািয’, তাযায ফীচ 

‘ত্রযিয’ এফাং ফজ্রভফত্ত্বযঘনীয ফীচ ‘এওাদািয’। থমাদকনীতত্ত্বে দত্ত্বফয াঈদক্তত্ত্বত এয প্রওা াঅত্ত্বঙ। থদফীয এাআ দতন 

রূত্ত্বয ভত্ত্বধয তাযা  ফজ্রভফত্ত্বযঘনী ভূরতাঃ থফৌদ্ধ তত্ত্বেয থদফী। ণূবাদবত্ত্বলত্ত্বওয ভ স্বম্ভূ-ওুুভাদদয প্রদত থম শুদদ্ধভে 

াঈচ্চাদযত  তা এযওভ, ‘প্লাং েূাং স্লাং শ্লাং স্বাা’। াঅফায ‘ব্রহ্মা দফত্ত্বভাঘন’ ভে, ‘শুক্রা দফত্ত্বভাঘন’ ভে ফা 

‘ওৃষ্ণা দফত্ত্বভাঘন’ ভে ভত্ত্বদযয প্রদত াঈৎদকবত । এাআ ফ শুদদ্ধ ভে ফা াঈৎকব ভত্ত্বে থমফ প্রতীও ফযফায ওযা  

তা এযওভ0 ‘ঔুষ্প'ভাত্ত্বন যচস্বরা েীত্ত্বরাত্ত্বওয যচ, ‘স্বম্ভূ ুষ্প’ ফা ‘স্বম্ভূ ওুুভ’ ভাত্ত্বন েীত্ত্বরাত্ত্বওয প্রথভ যচ ( ভত্ত্বন 

ত্ত্বড় থমত্ত্বত াত্ত্বয-‘....মত দফল ভধু তুি াআর, ওাভাদদওুুভ ওত্ত্বর...0 ’-ওভরাওাি, এঔাত্ত্বন ‘ওাভাদদওুুভ’ 

ব্দফত্ত্বন্ধ ‘েীত্ত্বরাত্ত্বওয প্রথভ যচুষ্প’-এয াঈভাদট মা এয তুরযভূরয), ‘ওুন্ডুষ্প’ ভাত্ত্বন ধফা েীত্ত্বরাত্ত্বওয যচ, 

‘থকারওুষ্প’ ভাত্ত্বন দফধফা েীত্ত্বরাত্ত্বওয যচ এফাং ‘ফজ্রুষ্প’ ভাত্ত্বন ঘন্ডারীয যচ (তোধনা এাআ ‘ঘন্ডারী'নাযীয 

দফত্ত্বল ওদয াঅত্ত্বঙ)। এাআ ফ ‘ুষ্প' ফাভাঘাযী তে াধনায চরুদয াঈওযণ। ফাাঈরঘমবাত্ত্বত াঅভযা এচাতী 

দ্ধদতয প্রঘরন থদঔত্ত্বত াাআ। ভেচওারীন থম ূচা, তায াঈঘায ত্ত্বি, স্বম্ভূওুুভ, দরগুষ্প, ওুন্ডত্ত্বকাত্ত্বরািফ 

ুষ্প, াংত্ত্বমাকাভৃত ুষ্প, ামু্বফাঘীয ভ ওাভাঔযাীত্ত্বে দনাঃৃত থরাত্ত্বত যদঞ্জত ফে, াযাদচতাদদ ুষ্প, ীত্ত্বেয চর, 

দক্তঘক্রিাদরত চরদফন্দু, ওস্তুযী, ওুঙু্কভ, নদঔ, ওারার্গরু, কন্ধাষ্টও াথবাৎ থশ্বতঘন্দন, ার্গরু, যক্তঘন্দন, 

ওূবয,েী,ওুঙু্কভ, থকাত্ত্বযাঘনা, চটাভাাংী  কাদটারা, ধূ, দী, চফা, ফও, যক্তঘন্দন, দন্দূয, ভৎয,ভাাং াআতযাদদ, 

দষ্টও, ভধু, া,িীয,থাদধত যক্ত, ভত্ত্বাঘায, ওটু, দতক্ত, ওলা, ান্ন, রফণ  ভধুয এাআ লড়যাদিত বনত্ত্বফদয। 

এাআ াঈঘায দ্বাযা ভাওার ওত্তৃবও াঈত্ত্বদফত ‘ভাওারী’য  ‘ভাওার’-এয ূচা ওযত্ত্বত ত্ত্বফ। এাআ ূচা শুরুয াঅত্ত্বক 

ূণবদকদয, াঈড্ডীন, চারন্ধয  ওাভরূ ীত্ত্বেয াঈত্ত্বদ্দত্ত্বয ূচা দনত্ত্বফদন াঅফযও। এফদম্বধ দনত্ত্বদবত্ত্বয াথব এাআ ঘাযদট 

ীেিান তেঐদতত্ত্বয দফত্ত্বল র্গরুত্ব ফন ওত্ত্বয। ূণবদকদয নাভও দক্তীেদট াঈত্তযাঔত্ত্বন্ড ওুভাুত্ত্বন াফদিত। াঈড্ডীন 

দিভ দড়া,চারন্ধয ভধয ঞ্জাত্ত্বফ াঅয ওাভরূ র্গাাদটয ওাত্ত্বঙ,াত্ত্বভ। ভাদনফবানতত্ত্বে থদফী ওারীয রূত্ত্বয 

ফযাঔযা াা মা। ‘ব্রহ্মমাভত্ত্বর'য াঅদযাত্ত্বোত্ত্বত্র াঅদযাত্ত্বদফী থওান্ থওান্ থদত্ত্ব ওী ওী রূত্ত্ব ূদচতা ন তায দফফযণ 

যত্ত্বত্ত্বঙ। থঔাত্ত্বন ফরা ত্ত্বত্ত্বঙ ‘ওাদরওা ফগত্ত্বদত্ত্ব ঘ’ াথবাৎ ফগত্ত্বদত্ত্ব থদফী ওাদরওারূত্ত্বাআ ূদচতা ন।  
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     প্তভ-াষ্টভ তত্ত্বও যদঘত ‘থদফীুযাণ’-এ চানা মা, যাঢ়ী-ফত্ত্বযন্দ্র-ওাভরূ-ওাভাঔযা-থবাে থদত্ত্ব (দতিত) 

ফাভাঘাযী াক্তভত্ত্বত থদফী ওারীয ুত্ত্বচা ত্ত্বতা। াথঘ প্তভ-াষ্টভ তত্ত্বওয াঅত্ত্বকাআ ফাাংরাত্ত্বদত্ত্ব দক্তূচায প্রঘরন 

ত্ত্ব থকদঙর। এয দওঙু ত্ত্বযাি প্রভাণ াা মা র্গত্ত্বপ্তাত্তয মুত্ত্বক াঈজ্জদনী থওদন্দ্রও ভধয-বাযত্ত্বতয াআদতাত্ত্ব, 

থমঔাত্ত্বন চদ্রথ-মাভর গ্রত্ত্বে াইান-ওারী,যিা-ওারী,ফীমবওারী,প্রজ্ঞাওারী প্রবৃদত নানারূ ওারীয ফণবনা াঅত্ত্বঙ। 

এঙাড়া থখাযতাযা, থমাদকনীঘক্র, ঘত্ত্বক্রশ্বযী প্রবৃদতয াঈত্ত্বল্লঔ াঅত্ত্বঙ। াতএফ থফাছা মাত্ত্বি াঅভাত্ত্বদয প্রঘদরত ধাযণা 

ানুমাী াক্ত াঅযাধনায াঈৎবূদভ শুধুভাত্র ফাাংরা ন। তা র্গপ্ত ফা র্গত্ত্বপ্তাত্তয মুত্ত্বক দিভ  ভধয বাযত থথত্ত্বও 

এত্ত্বদঙত্ত্বরা মায প্রভাণ, াঅকভ  মাভর গ্রের্গদর। তত্ত্বফ এটা স্বীওৃত ঐ াঅকভ ফা মাভর গ্রত্ত্বেয ধযান  ানযানয 

ওল্পনায থথত্ত্বওাআ ফাাংরা থদত্ত্ব দফেৃত তোদতয  ধত্ত্বভবয দযূণব দফওা খত্ত্বটদঙত্ত্বরা।  ার-ঘন্দ্র-ওাত্ত্বম্বাচ দরদভারা 

ফা থন-ফভবণ দরদভারাত্ত্বত র্গয তে াধনায স্পষ্ট াঈত্ত্বল্লঔ মদদ থনাআ দওন্তু তৎওারীন াক্ত ধযান ধাযণা তাদেও 

ফযঞ্জনা াা মা। ারমুত্ত্বকয াাংঔয দক্তরূা থদফীভূদতব দওন্তু তত্ত্বোক্ত থদফী ন,থর্গদর বফধত্ত্বভবয াঅকভ  

মাভর ানুাত্ত্বয ওদল্পত দফদক্ত ভূদতব। বফ ধত্ত্বভবয দক্ত  াক্তধত্ত্বভবয থদফী ার মুক থথত্ত্বওাআ ৃথও। ফগত্ত্বদত্ত্ব 

যফতবীওাত্ত্বরয ওারীধাযণা দওন্তু াতীত্ত্বতয দফদিন্ন থদফীওল্পনায দফদফধতাত্ত্বও ভদিত ওত্ত্বয এও ‘ভাত্ত্বদফী’ 

রূওল্পত্ত্বও স্পষ্ট ওত্ত্বয থতারায প্রত্ত্বঘষ্টা প্রাী ত্ত্বদঙত্ত্বরা। ব্রহ্মমাভর ভত্ত্বত, ওারী ফগত্ত্বদত্ত্বয াদধষ্ঠাত্রী থদফী। 

ভাওার াংদতা ানুাত্ত্বয াঅফায ওারী নফদফধা। এাআ তাদরওা থথত্ত্বওাআ ামা মাম ওারওারী, ওাভওরাওারী, 

ধনদাওারী  ঘদিওাওারীয নাভ। থতাড়র তে ভত্ত্বত ওারী াষ্টধা ফা াষ্টদফধ। ফাাংরা ূদচতা াষ্টধা ওারীয রূ 

ত্ত্বরা মথাক্রত্ত্বভ দদিণাওারী, দদ্ধওারী, র্গযওারী, ভাওারী, বদ্রওারী, ঘাভুন্ডাওারী, শ্মানওারী  িীওারী।  
 

     ‘দদিণাওারী’ ওারীয ফবাত্ত্বিা প্রদদ্ধ ভূদতব। াআদন প্রঘদরত বালাম যাভাওারী নাত্ত্বভ াঅঔযাতা। দদিণাওারী 

ওযারফদনা, থখাযা, ভুক্তত্ত্বওী, ঘতুবূবচা এফাং ভুিভারাদফবূদলতা। তাাঁয ফাভওযমুকত্ত্বর দযদঙন্ন নযভুি  ঔড্ক; 

দদিণওযমুত্ত্বর ফয  াবম ভুদ্রা। তাাঁয কাত্রফণব ভাত্ত্বভত্ত্বখয নযাম; দতদন দদকম্বযী। তাাঁয করাম ভুিভারায ায; ওত্ত্বণব 

দুাআ বমানও ফরূী ওণবাফতাং; ওদটত্ত্বদত্ত্ব নযত্ত্বেয ওদটফা। তাাঁয দি বমানও; তাাঁয েনমুকর াঈন্নত; দতদন 

দত্রনমনী এফাং ভাত্ত্বদফ দত্ত্বফয ফুত্ত্বও দিামভান। তাাঁয দদিণদ দত্ত্বফয ফত্ত্বি িাদত। দতদন ভাবীভা, াযমুক্তা  

ভুহুভুবহু যক্তানওাদযনী। তাদেত্ত্বওযা তাাঁয নাত্ত্বভয থম ফযাঔযা থদন তা দনম্নরূ0 দদিণদদত্ত্বওয াদধদত মভ থম ওারীয 

বত্ত্বম রামন ওত্ত্বযন, তাাঁয নাভ দদিণাওারী। তাাঁয ূচা ওযত্ত্বর দত্রফণবা থতা ফত্ত্বটাআ ত্ত্বফবাদয ফবত্ত্বিষ্ঠ পর 

দদিণাস্বরূ ামা মাম। ‘দদ্ধওারী’ ওারীয এওদট াঔযাত রূ। কৃত্ত্বিয ফাদডত্ত্বত দদ্ধওারীয ূচা ম না; দতদন 

ভূরত দদ্ধ াধওত্ত্বদয ধযান াঅযাধযা। ওারীতে-এ তাাঁত্ত্বও দদ্ববূচা রূত্ত্ব ওল্পনা ওযা ত্ত্বমত্ত্বঙ। ানযত্র দতদন ব্রহ্মরূা 

বুফত্ত্বনশ্বযী। তাাঁয ভূদতবদট দনম্নরূ0 দদিণত্ত্বে ধৃত ঔত্ত্বড্কয াঅখাত্ত্বত ঘন্দ্রভির থথত্ত্বও দনাঃৃত াভতৃ যত্ত্ব প্লাদফত ত্ত্বম 

ফাভত্ত্বে ধৃত এওদট ওারাত্ত্বত্র থাআ াভৃত ধাযণ ওত্ত্বয দতদন যভানত্ত্বন্দ ানযতা। দতদন ারাংওাযা। তাাঁয ফাভদ 

দত্ত্বফয ফুত্ত্বও  ফাভদ দত্ত্বফয াঈরুদ্বত্ত্বময ভধযিত্ত্বর াংিাদত। ‘র্গযওারী’ ফা াঅওারীয রূ কৃত্ত্বিয দনওট 

াপ্রওায। দতদন াধওত্ত্বদয াঅযাধয। তাাঁয রূওল্প বমাংওয0 র্গযওারীয কাত্রফণব কা  থভত্ত্বখয নযাম; দতদন থরারদচহ্া 

 দদ্ববূচা; করাম ঞ্চাদট নযভুত্ত্বিয ভারা; ওদটত্ত্বত িুদ্র ওৃষ্ণফে; স্কত্ত্বন্ধ নাকমত্ত্বজ্ঞাফীত; ভেত্ত্বও চটা  াধবঘন্দ্র; 

ওত্ত্বণব ফত্ত্বদরূী ারাংওায; াযমুক্তা, ঘতুদদবত্ত্বও নাকপণা দ্বাযা থফদষ্টতা  নাকাত্ত্বন াঈদফষ্টা; ফাভওঙ্কত্ত্বণ তিও 

বযাচ  দদিণওঙ্কত্ত্বণ ানি নাকযাচ; ফাত্ত্বভ ফৎরূী দফ; দতদন নফযত্নবূদলতা; নাযদাদদাঊদলকণ দফত্ত্বভাদনী 

র্গযওারীয থফা ওত্ত্বযন; দতদন াোযওাদযণী, ভাবীভা  াধত্ত্বওয াদবষ্ট পরপ্রদাদমনী। ‘র্গযওারী’ দনমদভত 

ফভাাং বিত্ত্বণ াবযো। ভুদবদাফাদ-ফীযবূভ ীভািফতবী াঅওারীুয গ্রাত্ত্বভ ভাযাচা নন্দওুভায প্রদতদষ্ঠত 

‘র্গযওারী’য ভদন্দত্ত্বযয ওথা চানা মাম। ভাওার াংদতা ভত্ত্বত, নফদফধা ওারীয ভত্ত্বধয ‘র্গযওারী’াআ ফবপ্রধানা। তাাঁয 

ভে ফহু“ প্রাম াঅোত্ত্বযা প্রওাত্ত্বযয।তোয গ্রেভত্ত্বত, ‘ভাওারী’ ঞ্চফক্ত্রা  ঞ্চদনমনা। তত্ত্বফ িীিীঘিী-থত তাাঁত্ত্বও 

াঅদযাদক্ত, দফক্ত্রা, দবূচা, দাদা  দত্রাংত্ত্বরাঘনা রূত্ত্ব ওল্পনা ওযা ত্ত্বমত্ত্বঙ। তাাঁয দ াত্ত্বত যত্ত্বমত্ত্বঙ 

মথাক্রত্ত্বভ ঔড্ক,ঘক্র,কদা,ধনুও,ফাণ,দযখ,ূর,বূুদি,নযভুি  ঙ্খ। াআদন ববযফী; তত্ত্বফ ‘র্গযওারী’য ত্ত্বগ এাঁয 
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াথবওয যত্ত্বমত্ত্বঙ। াআদন াধনত্ত্বফব বক্তত্ত্বও াঈৎওট বীদত প্রদবন ওযত্ত্বর াত্ত্বি তাাঁত্ত্বও রূ, থৌবাকয, ওাদি  িী 

প্রদান ওত্ত্বযন। ভাওবত্ত্বিম ঘিীয প্রথভ ঘদযত্র িী িী ভাওারীয ধযানভে এাআরূ0 াঁ ঔড্কাং ঘক্রকত্ত্বদলুঘাদযখান ূরাং 

বুূদিাং দযাঃ| ঙ্খাং ন্দধতীাং ওভযদেনমনাাং ফবাগবূলাফৃতাম্ || নীরাশ্মদুযদতভাযাদদওাাং থত্ত্বফ ভাওাদরওাম্ | 

মাভত্ত্বেৌিদমত্ত্বত ত্ত্বযৌ ওভরত্ত্বচা ন্তুাং ভধুাং বওটবম্ ||‘বদ্রওারী’ নাত্ত্বভয ‘বদ্র’ ত্ত্বব্দয াথব ‘ওরযাণ’ এফাং ‘ওার’ 

ত্ত্বব্দয াথব ‘থল ভম’। াথবাৎ দমদন ভযণওাত্ত্বর চীত্ত্বফয ভগরদফধান ওত্ত্বযন, দতদনাআ ‘বদ্রওারী’। ‘বদ্রওারী’ নাভদট 

াফয াত্ত্বে দুকবা  যস্বতী থদফীয ায নাভ রূত্ত্ব ফযফহৃত ত্ত্বমত্ত্বঙ। ওাদরওাুযাণ ভত্ত্বত, ‘বদ্রওারী’য কাত্রফণব 

াতীুত্ত্বষ্পয, তাাঁয াত্ত্বত জ্বরি াদিদঔা  ামুগ্ম। গ্রাভফাাংরাম াত্ত্বনও িত্ত্বর ‘বদ্রওারী’য দফগ্র দনষ্ঠাওাত্ত্বয 

ূদচত ম। এাআ থদফীয এওাদধও ভে যত্ত্বমত্ত্বঙ। তত্ত্বফ প্রদদ্ধ ঘতুদবািয ভেদট র “ ‘থৌাঁ ওাদর ভাওারী দওদর 

দওদর পট্ স্বাা’। ‘ঘাভুিাওারী’ ফা ‘ঘাভুিা’ বক্ত  াধওত্ত্বদয ওাত্ত্বঙ ওারীয এওদট প্রদদ্ধ রূ। থদফীবাকফত ুযাণ  

ভাওবত্ত্বিম ুযাণ-এয ফণবনা ানুমামী, ‘ঘাভুিা’ ঘি  ভুি নাভও দুাআ াুয ফত্ত্বধয দনদভত্ত থদফী দুকবায ভ্রুওুদটওুদটর 

ররাট থথত্ত্বও াঈৎন্ন ন। তাাঁয কাত্রফণব নীর ত্ত্বেয নযাম, ত্ত্বে াে, দি  ঘন্দ্রা; দযধাত্ত্বন ফযাঘ্রঘভব; াদেঘভবায 

যীয  দফওট দাাঁত। দুকবাূচাম ভাষ্টভী  ভানফভীয দন্ধিত্ত্বণ াঅত্ত্বমাদচত দন্ধূচায ভম থদফী ‘ঘাভুিা’য ূচা 

ম। ূচও াশুব ত্রুদফনাত্ত্বয চনয দক্ত প্রাথবনা ওত্ত্বয তাাঁয চূা ওত্ত্বযন। াদিুযাণ-এ াঅট প্রওায ‘ঘাভুিা’য ওথা 

ফরা ত্ত্বমত্ত্বঙ। তাাঁয ভে াত্ত্বনও। ফৃন্নন্দীত্ত্বওশ্বয ুযাত্ত্বণ ফদণবত ঘাভুিা থদফীয ধযানভেদট এাআরূ “ 

‘নীত্ত্বরাৎরদরযাভা ঘতুফবাহুভদিতা । ঔট্বাগ ঘন্দ্রাঞ্চ দফভ্রতী দদিত্ত্বণ ওত্ত্বয ।। ফাত্ত্বভ ঘম্মব ঘ াঞ্চ াউদ্ধবাত্ত্বধাবাকতাঃ 

ুনাঃ। দধতী ভুিভারাঞ্চ ফযাঘ্রঘভবধযাম্বযা।। ওৃত্ত্বাদযী দীখবদাংষ্ট্রা াদতদীখবাদতবীলণা। থরারদচহ্া 

দনভিাযক্তনমনাযাফবীলণা।। ওফন্ধফানাীনা দফোযা িফণাননা। এলা ওারী ভাঔযাতা ঘাভুিা াআদত ওথযত্ত্বত।।’ 

‘শ্মানওারী’ ূচা াধাযণত শ্মানখাত্ত্বট ত্ত্বম থাত্ত্বও। এাআ থদফীত্ত্বও ‘শ্মাত্ত্বনয াদধষ্ঠাত্রী থদফী’ ভত্ত্বন ওযা ম। 

তোধও ওৃষ্ণানন্দ াঅকভফাকী যদঘত ফৃৎ তোয ানুাত্ত্বয এাআ থদফীয ধযানম্মত ভূদতবদট দনম্নরূাঃ শ্মানওারী 

থদফীয কাত্ত্বময যাং ওাচত্ত্বরয ভত্ত্বতা ওাত্ত্বরা। দতদন ফবদা ফা ওত্ত্বযন। তাাঁয থঘাঔদুদট যক্তদগর ফত্ত্বণবয। ঘুরর্গদর 

াঅরুরাদমত, থদদট শুওত্ত্বনা  বমাংওয, ফাাঁ-াত্ত্বত ভদ  ভাাংত্ত্ব বযা ানাত্র, ডান াত্ত্বত দয ওাটা ভানুত্ত্বলয ভাথা। 

থদফী াযভুত্ত্বঔ ভাাং ঔাত্ত্বিন। তাাঁয কাত্ত্বম নানাযওভ ারাংওায থাওত্ত্বর, দতদন াঈরগ এফাং ভদযান ওত্ত্বয াঈন্মত্ত ত্ত্বম 

াঈত্ত্বেত্ত্বঙন। ‘শ্মানওারী’য াঅত্ত্বযওদট রূত্ত্ব তাাঁয ফাাঁ-াদট দত্ত্বফয ফুত্ত্বও িাদত এফাং কত্ত্বর ভুন্ডভারা  ডান াত্ত্বত ধযা 

ঔড্ক। এাআ রূদট বমাংওয। ভাতৃভূদতবয এ থন রূ থদত্ত্বঔ দদ্বচ যাভপ্রাদ তাাঁয কাত্ত্বনয ভত্ত্বধয প্রশ্ন ওত্ত্বয 

ফত্ত্বদঙত্ত্বরন, 'ফন য ভা' াথফা 'দফ থওন থতায দতত্ত্বর, ভুিু ভারা থওন কত্ত্বর'। তোধত্ত্বওযা ভত্ত্বন ওত্ত্বযন, 

শ্মাত্ত্বন ‘শ্মানওারী’য ূচা ওযত্ত্বর ীঘ্র দদ্ধ মা মাম। যাভওৃষ্ণ যভাংত্ত্বয েী াযদা থদফী দদিত্ত্বণশ্বত্ত্বয 

‘শ্মানওারী’য ূচা ওত্ত্বযদঙত্ত্বরন। ওাাদরওযা ফাধনায ভম ওারীয ‘শ্মানওারী’ রূদটয ধযান ওযত্ত্বতন। 

থওাত্ত্বরয ডাওাত্ত্বতযা ডাওাদত ওযত্ত্বত মাফায াঅত্ত্বক শ্মানখাত্ত্বট নযফদর দদত্ত্বম ‘শ্মানওারী’য ূচা ওযত্ত্বতন। 

দিভফত্ত্বগয াত্ত্বনও প্রাঘীন শ্মানখাত্ত্বট এঔন ‘শ্মানওারী’য ূচা ম। তত্ত্বফ কৃিফাদডত্ত্বত ফা াডাম 

ফবচনীনবাত্ত্বফ ‘শ্মানওারী’য ূচা ম না। যাভওৃষ্ণ যভাং ফত্ত্বরদঙত্ত্বরন, ‘শ্মানওারী’য ঙদফ কৃত্ত্বিয ফাদডত্ত্বত 

যাঔা াঈদঘত নম। র্গণ  ওভব ানুাত্ত্বয ‘িীওারী’ ওারীয াঅত্ত্বযও রূ। াত্ত্বনত্ত্বওয ভত্ত্বত এাআ রূত্ত্ব দতদন দারুও নাভও 

াুয না ওত্ত্বযন। াআদন ভাত্ত্বদত্ত্বফয যীত্ত্বয প্রত্ত্বফ ওত্ত্বয তাাঁয ওত্ত্বেয দফত্ত্বল ওৃষ্ণফণবা ত্ত্বমত্ত্বঙন। দত্ত্বফয নযাম াআদন 

দত্রূরধাদযনী  বমুক্তা। 
 

     স্বাভী াযদানত্ত্বন্দয ভত্ত্বত যাভওৃষ্ণ যভাং ১২৬২ থথত্ত্বও ১২৭২ ফগাব্দ মবি নানা ভত্ত্বত াধযাত্মাধনা ওত্ত্বযন। 

এয ভত্ত্বধয ১২৬৬ থথত্ত্বও ১২৬৯ ফগাব্দ মবি ঘায ফঙয ওার দতদন ববযফী ব্রাহ্মণীয াঈত্ত্বদত্ত্ব  তাাঁয দনত্ত্বদবত্ত্ব তে-

াধনা ওত্ত্বযন। দদিত্ত্বণশ্বত্ত্বয াঅায াঅত্ত্বক ওাভাযুওুত্ত্বযয শ্মাত্ত্বন দতদন থপ্রতদদদ্ধ চাতী াত্ত্বরৌদওও দ্ধদতয ত্ত্বগ 

দক্রবাত্ত্বফ মুক্ত দঙত্ত্বরন। তত্ত্বফ াঅভযা স্বাভী দফত্ত্বফওানত্ত্বন্দয ভাধযত্ত্বভ তাাঁয র্গরু দাত্ত্বফ থম াধত্ত্বওয ওথা চানত্ত্বত 

াদয,থাআ যাভওৃষ্ণত্ত্বদফ দঙত্ত্বরন এ থদত্ত্বয দঘযওারীন ধভবী ভিফাত্ত্বদয প্রধান প্রফক্তা  ঘাদরওা দক্ত। তোধও 
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দত্ত্বত্ত্বফ তাাঁয দযঘ,যাভপ্রাত্ত্বদয ভত্ত্বতা-াআ এাআ ধভবভিওাযী প্রফতবও াথফা াংস্কাযত্ত্বওয প্রফর বাফভূদতবয াভত্ত্বন 

এত্ত্বওফাত্ত্বযাআ োন ত্ত্ব থকত্ত্বঙ।  
 

     াঅদযাদক্ত ভাভাা  দক্তাধনা ম্পত্ত্বওব িীযাভওৃত্ত্বষ্ণয ভতদট ত্ত্বরা ‚...তাাঁয ওৃা থত্ত্বত থকত্ত্বর 

াঅদযাদক্তরূদণীত্ত্বও প্রন্ন ওযত্ত্বত । দতদন ভাভাা। চকৎত্ত্বও ভুগ্ধ ওত্ত্বয ৃদষ্ট দিদত প্রর 

ওযত্ত্বঙন। দতদন াজ্ঞান ওত্ত্বয থযত্ত্বঔ দদত্ত্বত্ত্বঙন। থাআ ভাভাা দ্বায থঙত্ত্বড় দদত্ত্বর তত্ত্বফ ান্দত্ত্বয মাা মা। ফাদত্ত্বয 

ত্ত্বড় থাওত্ত্বর ফাদত্ত্বযয দচদনাআ থওফর থদঔা মা -- থাআ দনতয দচ্চদানন্দ ুরুলত্ত্বও চানত্ত্বত াযা মা না।‛ তাাআ 

ুযাত্ত্বণ াঅত্ত্বঙ --ঘন্ডীত্ত্বত াঅত্ত্বঙ-- ভধুভওটব ফত্ত্বধয ভ ব্রহ্মাদদ থদফতাযা ভাভাায েফ ওযত্ত্বঙন। িীযাভওৃত্ত্বষ্ণয 

ভত্ত্বত ‚দক্তাআ চকত্ত্বতয ভূরাধায। থাআ াঅদযাদক্তয দবতত্ত্বয দফদযা  াদফদযা দুাআ াঅত্ত্বঙ, -- াদফদযা --ভুগ্ধ ওত্ত্বয। 

াদফদযা -- মা থথত্ত্বও ওাদভনী- ওাঞ্চন -- ভুগ্ধ ওত্ত্বয। দফদযা -- মা থথত্ত্বও বদক্ত, দা, জ্ঞান, থপ্রভ -- াইশ্বত্ত্বযয ত্ত্বথ 

রত্ত্ব মা। তাত্ত্বও প্রন্ন ওযত্ত্বত ত্ত্বফ। তাাআ দক্তয ূচা দ্ধদত।‛(িীিীযাভওৃষ্ণ ওথাভৃত) যাভওৃষ্ণত্ত্বদফ ফরত্ত্বতন, 

‘চত্ত্ব াইশ্বয রাব ।’ ভাভুদন তঞ্জরী তায থমাকূত্ত্বত্র ফত্ত্বরত্ত্বঙন ‘তজ্জেদথববা ফনম্’। াঁওায ভত্ত্বেয চ ওযত্ত্বত 

ত্ত্বফ, তায াথব বাফনা ওযত্ত্বত ত্ত্বফ। ঔন্ড ভত্ত্বেয চ মাযা ওত্ত্বযন, তাত্ত্বদয দযত্ত্বত্ত্বল াঔন্ড ভত্ত্বেয াঅি দনত্ত্বত । 

চ ভত্ত্বন ভত্ত্বন থাও ফা াঈচ্চাদযত ও - তা বাত্ত্বফয চকত্ত্বত  াঅওাত্ত্ব তযগ থতাত্ত্বর, াবীষ্টত্ত্বদত্ত্বফয াত্ত্ব তা 

দনত্ত্বফদদত াআ। মদদ তা িদ্ধা  দনষ্ঠাূণব , তত্ত্বফ তা ওঔনাআ ফযথব  না। থযদড - তযগ থতা ফবদাাআ াঅওাত্ত্ব 

ফাতাত্ত্ব খুত্ত্বয থফড়া। দওন্তু থওফরভাত্র দফত্ত্বল transmission ফা থপ্রযওমত্ত্বেয াামযাআ তাত্ত্বও প্রফাভান ওযা মা 

এফাং দফত্ত্বল receptor ফা গ্রাওমত্ত্বোআ তা াআদন্দ্রত্ত্বকাঘয । এ ওর াঈদক্ত থথত্ত্বও দক্ততত্ত্বেয তাদেও, দাবদনও 

 দফজ্ঞানম্মত প্রত্ত্বাক দযক্রভাত্ত্বও কত্ত্বড় াঈেত্ত্বত থদঔা মা।  
 

     স্বাভীচীয ভত্ত্বত াঅদযা দক্তয ানযতভা চীফি প্রদতওৃদত ত্ত্বরা নাযী। স্বাভীচীয ভত্ত্বতাঃ-"ত্ত্ব বাযত বুদর না 

থতাভায নাযীয াঅদব ীতা, াদফত্রী, দভিী।" এওভ দতদন এ ফত্ত্বরদঙত্ত্বরন থম, বাযত্ত্বতয াঅয এওদট ভাা 

ত্ত্বরা নাযীচাদতত্ত্বও াফত্ত্বরা ওযা। দতদন ফরত্ত্বতন, াঔী থমভন এওদট ডানা বয ওত্ত্বয াঈড়ত্ত্বত াত্ত্বয না, থতভদন 

শুধুভাত্র ুরুলত্ত্বদয াঈয দনববয ওত্ত্বয থদ ঘরত্ত্বত াত্ত্বয না। চাদতয াঈন্নদতয চনয নাযীপ্রকদত এওাি াঅফযও। 

ফারযদফফাত্ত্বয থখাযতয দফত্ত্বযাধী দঙত্ত্বরন দতদন। দতদন ঘাাআত্ত্বতনাঃ থভত্ত্বত্ত্বদয ভযা থভত্ত্বযা দনত্ত্বচযাাআ ভাধান 

ওযত্ত্বফ। ুরুলযা থমন থ ফযাাত্ত্বয নাও না করা। 
 

     ুরুলযা শুধু দিায ুত্ত্বমাক দদত্ত্ব থভত্ত্বত্ত্বদয প্রাথদভওবাত্ত্বফ দওঙুটা াাময ওযত্ত্বত াত্ত্বয, এাআমবি। ুরুলত্ত্বদয 

থঘত্ত্ব নাযীত্ত্বদয ত্ত্বয স্বাভীচীয থফী বযা দঙর। দতদন ফরত্ত্বতনাঃ াাঁঘত্ত্বা ুরুত্ত্বলয 
 

     াাত্ত্বময বাযতফলব চ ওযত্ত্বত মদদ ঞ্চা ফঙয রাত্ত্বক, তাত্ত্বর াাঁঘত্ত্বা নাযী ভাত্র ওত্ত্বও প্তাত্ত্বয ভত্ত্বধযাআ তা 

ওত্ত্বয থপরত্ত্বফ। নাযীদক্তয এাআ চাকযত্ত্বণয স্বপ্ন স্বাদভচীয ভত্ত্বন াঈত্ত্বদ্বাদধত ত্ত্বদঙর যাভওৃষ্ণ াদন্নত্ত্বধয ওরযাণভী 

যাভাভূদতব প্রদবত্ত্বনাআ মা স্বাং নাযীদক্তম্ভূতা। "ভৃতুযরূা ওারী" র থদফী ওারীত্ত্বও দনত্ত্বম স্বাভী দফত্ত্বফওানত্ত্বন্দয থরঔা 

এওদট দফঔযাত দীখবওদফতা। বদকনী দনত্ত্বফদদতা ভাতৃরূা ওারী নাত্ত্বভ এওদট ওারী-দফলমও ফাআ যঘনা ওত্ত্বযদঙত্ত্বরন। 

বাযত্ত্বতয দক্তূচা ম্পত্ত্বওব স্বাভী াযদানন্দ ফত্ত্বরত্ত্বঙন0 ানয থদত্ত্ব ভা ত ত্ত্বে ধন ধানয  াদরা দদত্ত্বতত্ত্বঙন থদদঔা 

াইবা থতাভায ািাঃির জ্বদরা াঈত্ত্বে। তাাত্ত্বদয হৃষ্ট-ুষ্ট িান - ওত্ত্বরয প্রপুল্ল ভুঔ - ওভত্ত্বরয দত িুৎিাভওে, 

াঅিাদন দফযদত, থযাত্ত্বক চচবদযত থতাভায িান থদয তুরনা ওদযা তুদভ চকদম্বাত্ত্বওাআ ত থদাত্ত্বল থদালী ওয। 

াত্ত্বনযয দাখাত “ ীদড়ত াআা তুদভ াদৃষ্ট থও ত ফায দধক্কায দদত্ত্বত থাও। দওন্তু থদাল ওাায? থদদঔত্ত্বতঙ না 

তাাযা াজ্ঞান ভত্ত্বয াভথব প্রওা ওদযাাআ ফড় াআাত্ত্বঙ। াঅয তুদভ র ফঙত্ত্বযয াজ্ঞানত্ত্বও হৃদত্ত্ব াদত মত্ত্বত্ন 

থালণ ওদযা নীযফ  দনদিি াঅঙ। াঈাযা দফদযা রূদণী দক্ত ুচা াদভয াঈৎাত্ত্ব াত্ত্বল ওষ্ট দাত্ত্বঙ। 
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াচর হৃদ রুদধয ফয ওদযাত্ত্বঙ, দত্ত্বয ওরযাত্ত্বণয চনয াঅত্ম ফদর দদা থদফীত্ত্বও প্রন্না ওদযাত্ত্বঙ। াঅয তুদভ 

াদফদযা থফা মথা ফবস্ব ণ ওদযা িুদ্র স্বাথব ুঔ দনা ফদা াঅঙ, চকন্মাতা থতাভা দদত্ত্বফন থওন? ভাতৃদক্ত 

বাফনায থিত্ত্বত্র এ াঈদ্ধৃদত এও াননয নদচয।  
 

     থদভাতৃওা  চকন্মাতৃওা এওাওায ত্ত্ব দকত্ত্বদঙত্ত্বরন থদনাও ুবালঘত্ত্বন্দ্রয াঈরদিত্ত্বত। থনতাচী দঙত্ত্বরন 

এওদনষ্ঠ ওারীবক্ত। দক্তাধনাাআ তাাঁত্ত্বও ািত্ত্বয ওত্ত্বয তুত্ত্বরদঙর প্রওৃত দক্তভান, ফীমবফান  ফীয থদত্ত্বপ্রদভও। তাাঁয 

ািাঃভঘতনয  ানুত্ত্বপ্রযণায দক্ত দঙর ‚যাপ্পযানাাং যভা চকজ্জননী ুঔপ্রদাদনী নৃভুন্ডভাদরনী।‛ থনতাচীয 

চাতীমতাত্ত্বফাধ  স্বত্ত্বদপ্রীদত দঘযিন  দফশ্বফদন্দত। থদভাতারূত্ত্ব ভাভামা ফযাবমপ্রদা ভাওাদরওায াঅযাধনা 

থাআ থপ্রযণাযাআ চীফি প্রদতভা। থদত্ত্বপ্রভ  স্বাধীনতা াংগ্রাত্ত্বভয ত্ত্বগ দক্তাধনায ম্পওব াদত ুপ্রাঘীন। নফমুত্ত্বক 

থদভাতৃওাত্ত্বও থদফীত্ত্বত্ব াঅত্ত্বযাদত ওত্ত্বয তাাঁয প্রানভত্ত্বে াঈদ্দীপ্ত মাাআ দঙর বাযত্ত্বতয স্বাধীনতা াংগ্রাত্ত্বভ দফপ্লফীত্ত্বদয 

চীফনাধনা। ফদঙ্কভঘত্ত্বন্দ্রয প্রফন্ধাফরীত্ত্বত এয দযঘ থভত্ত্বর। থদচননী, ভদন্দযফাদনী  কৃত্ত্বয াদধষ্ঠাত্রী ভা এাআ 

দতন রূত্ত্বাআ থভত্ত্বর াঅধুদনও দক্ততত্ত্বেয স্বরূ ন্ধান। ঐদতাদও ািধবাত্ত্বনয াঅত্ত্বকয দদন ভ্রাতুষ্পুত্র দদযওুভায 

ফুয ভাধযত্ত্বভ ুবালঘন্দ্র দদিত্ত্বণশ্বয থথত্ত্বও বফতাদযণী ভাত্ত্বময দনভবারয  প্রাদ াঅদনত্ত্বমদঙত্ত্বরন। াঈত্ত্বল্লঔয, ১৯৪৩-এয 

২১থ াত্ত্বটাফয থনতাচী দগাুত্ত্বয থম দদন াঅচাদ-দন্দ-ফাদনীয দাদমত্ববায থনন থ দদন দঙর ওারীূচায দদন। 

এভনদও যণত্ত্বিত্র থথত্ত্বও দতদন াত্ত্বনও থকানীম র্গরুত্বূণব দঘদে থরত্ত্বঔন যাভাূচায থখায াভাযচনীত্ত্বত। কবীয 

যাত্ত্বত থনতাচী ফাযফায ঙুত্ত্বট থমত্ত্বতন দগাুয াথফা থযগুত্ত্বনয যাভওৃষ্ণ দভত্ত্বন। াভদযও দযিদ থঙত্ত্বড যত্ত্বতন 

েফে। ওাত্ত্বর দন্দুযদতরও। দীখবিণ ধযানভি থাওত্ত্বতন। ভাতৃতে দনত্ত্বম প্রামাআ াঅত্ত্বরাঘনা ত্ত্বতা দভত্ত্বনয াধু, 

ি  বক্তত্ত্বদয ত্ত্বগ। ফীযন্নযাী স্বাভী দফত্ত্বফওানত্ত্বন্দয ফরা ‚থতাযা চন্ম ত্ত্বতাআ ভাত্ত্বময াত্ত্বম ফদরপ্রদত্ত‛ 

ভাতৃভত্ত্বেয এাআ নফাঊও ধ্বদনত্ত্বত এওদদন ত ত দফপ্লফীয প্রাত্ত্বন-ভত্ত্বন জ্বত্ত্বর াঈত্ত্বেদঙর থদত্ত্বপ্রত্ত্বভয জ্বরি াদিদঔা। 

স্বাভীদচয ওদফতা ‚নাঘুও তাাত্ত্বত যাভা‛ স্বত্ত্বদবক্তত্ত্বদয ওাত্ত্বঙ দঙর ভাতৃওৃা-রাত্ত্ববয চনয প্রবূত থপ্রযণায াঈৎ। 

থনতাচী ুবালঘন্দ্র এাআ ওদফতায থল ঘায ঙত্র প্রামাআ াঅফৃদত্ত ওযত্ত্বতন, মা ত্ত্বরা-  
 

‚চাত্ত্বকা ফীয, খুঘাত্ত্বম স্বপ্ন, দমত্ত্বয ভন, বম দও থতাভায াত্ত্বচ ? 

দুাঃঔবায এ বফ াইশ্বয, ভদন্দয তাাঁায থপ্রতবূভী দঘতা ভাত্ত্বছ। 

ূচা তাাঁয াংগ্রাভ াায, দা যাচম তাা না ডযাও থতাভা, 

ঘূণব থাও স্বাথব াধ ভান, হৃদম শ্মান, নাঘুও তাাত্ত্বত যাভা‛ 
 

     এ থথত্ত্বওাআ থফাছা মা থনতাচীয চীফন  থরঔনীত্ত্বত দক্তাধনায ওত স্পষ্ট প্রওা খত্ত্বটদঙর। তাাঁয যঘনায এও 

চামকাম দতদন দরত্ত্বঔত্ত্বঙন “‚বম চম ওযায াঈাম দক্তাধনা। দুকবা, ওারী প্রবৃদত ভূদতব দক্তয রূদফত্ত্বল। দক্তয থম 

থওান রূ ভত্ত্বন ভত্ত্বন ওল্পনা ওদযমা তাাঁায ঘযত্ত্বণ ভত্ত্বনয দুফবরতা  ভদরনতা ফদররূত্ত্ব প্রদান ওদযত্ত্বর ভানুল 

দক্তরাব ওদযত্ত্বত াত্ত্বয।‛ তাাঁয এ াঈদক্ত থথত্ত্বওাআ থফাছা মা ভানুত্ত্বলয ফীযত্ব  ভনুলযত্বত্ত্বও াঈদ্বুদ্ধ ওযফায চনয 

দক্তাধনা াদযামব াঅয এাআ দক্তাধনা তাাঁয ফীয হৃদত্ত্ব ওতঔাদন স্ান চুত্ত্বড় দঙর। ১৯৩৫ াত্ত্বর নতুন দদল্লীত্ত্বত 

ওারীফাড়ী ভদন্দয ওদভদট কদেত ম। ুবালঘন্দ্র ফু দঙত্ত্বরন এাআ ওদভদটয প্রথভ বাদত। যায ভন্মথনাথ 

ভুত্ত্বঔাাধযাম প্রথভ ভদন্দয বফনদট াঈত্ত্বদ্বাধন ওত্ত্বযদঙত্ত্বরন। 
 

     প্রাঘীন ওার থথত্ত্বওাআ ওরওাতায ওারীখাট  দদিত্ত্বণশ্বয ভদন্দত্ত্বয ওারীূচায দফদধ ঘত্ত্বর াঅত্ত্বঙ। ওরওাতায 

ফত্ত্বঘত্ত্বম দফঔযাত ওারীভদন্দয তথা ওারীখাট ভদন্দযদট ত্ত্বরা এওদট তীীে। এঙাডা াঅদযাীে, েনেদনমা ওারীফাদড, 

দপদযদগ ওারীফাদড, রারনায দত্ত্বদ্ধশ্বযী ওারীফাদড, দদিণ ঘদি যকনায ভমদা ওারীফাদড, াঈত্তয ঘদি যকনায 

াদরত্ত্বযয যাভপ্রাদী ওারী ভদন্দয াআতযাদদ থতা াঅত্ত্বঙাআ! ফাাংরাত্ত্বদত্ত্বয যাচধানী  াওা ত্ত্বযয াধুনা ধ্বাংপ্রাপ্ত 

যভনা ওারীভদন্দযদট এওওাত্ত্বর ঔুফাআ প্রাঘীন ওারীভদন্দয নাত্ত্বভ দযকদণত দঙর। বাযত্ত্বতয যাচধানী নতুন দদদল্লয 

নতুন দদদল্ল ওারীফাদড থম এওদট ঐদতযূণব  াআদতাপ্রদদ্ধ ওারীভদন্দয থওথা ূত্ত্বফবাআ ফত্ত্বরদঙ। ঔুফ ম্প্রদত 
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বাযতাকত াঅত্ত্বভদযওায থপ্রদত্ত্বডন্ট ফবচাদত  ফবধত্ত্বভবয ঐওযস্র দাত্ত্বফ বাযত্ত্বতয প্রাংা ওত্ত্বযন। এ দফলত্ত্ব 

যটাত্ত্বয প্রওাদত াংফাদদটয তাৎমব এরূাঃ US President Barack Obama greeted Hindus, Sikhs, 

Jains and Buddhists across the globe on the occasion of Diwali, saying ‘The flame of 

the diya, or lamp reminds us that light will ultimately triumph over darkness’. 

(Reuters) ফরাফাহুরয ফাভায এাআ াঈদক্তয ভত্ত্বধয দদত্ত্ব াযাদফত্ত্বশ্ব ঙদড়ত্ত্ব ড়া নানাধভব  নানাচাদতয 

বাযতীত্ত্বদয প্রদত থমভন ম্মান প্রদদবত ত্ত্বত্ত্বঙ থতভনাআ থাআ ফবদভরত্ত্বনয াঈৎ দীাফরী াঈৎফত্ত্বও প্রণদত 

চানাত্ত্বনা ত্ত্বত্ত্বঙ। াঊক্ থফত্ত্বদ ফরা 0  

াত্ত্বতা ভা দ্গভ 

তভত্ত্বা ভা থচযাদতকবভ 

ভৃত্ত্বতযাভবাভৃতাং কভ। 

াঅদফযাফীভব এদধ। 

রুদ্র মত্ত্বত্ত দদিণাং ভুঔাং 

থতন ভাাং াদ দনতযম্। 
 

     থলাওদট যফীন্দ্রনাত্ত্বথয ফড় দপ্র দঙর। ভত্ত্বন যাঔত্ত্বত ত্ত্বফ, থদারী ফা ফা দীাফরী াঈৎফ শুরু  ওারী ূচায 

াফযফদত য থথত্ত্বওাআ। দক্তভী তাযা তঔন াঅয রুদ্রাণী নন, নন শ্মানঘাদযণী, দফাওূর দগণী, বীদতপ্রদাদনী 

ফযাং দতদন ফযাবরূদনী চকজ্জননী, ান্ধওায থথত্ত্বও থম ভা াত ধত্ত্বয াঅভাত্ত্বদয াঅত্ত্বরায ত্ত্বথ দনত্ত্ব াঅত্ত্বন। তাাআ 

থতা ওারীূচায াত্ত্বথ দীাফরীয এত াগাগী ম্পওব। তাাআ থতা ভাতৃ ূচায  রত্ত্বি  াত্ত্বওয দননাদ াঅয েধৃত 

াঈত্ত্বত্তাদরত প্রদীত্ত্বয াঅত্ত্বরা খত্ত্বয খত্ত্বয শুরু ত্ত্ব মা থদারীয শুব প্রস্তুদত। াঅয থাআ াকণয প্রদীদঔা ফব 

ান্ধওাযগ্রাী কগায ফুত্ত্বও াঅয এওফায প্রাদযত াঅত্ত্বরাওভারায দফোয ঙদড়ত্ত্ব থচত্ত্বক থাত্ত্বও থদফী দফচবত্ত্বনয 

য।  
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