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শিবপুরাণমতে মুশির স্বরূপ পর্যাত াচনা
মহাতেব োস ববরাগ্য
গ্তবষক, সংস্কৃে শবভাগ্, শবশ্বভারেী
Abstract
Shivpurana is one of eighteen Mahapurana. The glorification of Shiva is not the only
purpose of this Purana. It is rich in philosophical thought. Various aspects of Indian
philosophy have been discussed in this mythology. In this book, the issues related to the
rights of the subjects, the subject matter and the subject matter are discussed. Realization of
Shiva is the main requirement in this Purana. That problem is known as liberation. The
objective of this article is to discuss the issue of salvation on the basis of Shivapurana. Even
in other myths, the discussion of freedom is summarized and briefly discussed.
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ভারেীয় আশিকেিযনপরম্পরায় মুশি বা মমাক্ষ পরমপুরুষার্যরূতপ স্বীকৃে। েতব এই মুশির স্বরূপ ও মুশি াতভর
উপায় প্রসতে নানামে ক্ষয করা র্ায়। শিবপুরাতণ প্রশেফশ ে মুশির স্বরূপ কখনও সাংখয, মর্াগ্, মবোন্তাশে
েিযতনর অনুরূপ কখনও বা সম্পূণয স্বেন্ত্র অশভমে উপস্থাপতনর মধ্যশেতয় শিবপুরাণ োিযশনকভাবনার এক নেুন
শেকতক উতমাশচে কতরতে। শিবপুরাতণ বশণযে মুশি ব্রে, উপবাস শ েপূজার মধ্যশেতয় কর্ম্যমাগ্যানুসারী কখনও বা
শিবতকশিক অদ্বয়ভাবনা প্রকাতির মধ্যশেতয় সাধ্তকর পতক্ষ এক অননয পর্প্রেিযক হতয়তে। শিবপুরাতণাি মুশি
পরমমশহমময় শিবেতের স্বরূপ উতমাচতনর মধ্যশেতয় একশেতক মর্মন অশভনব অপরশেতক েেভাবনার গ্াম্ভীতর্য
োিযশনকপ্রজ্ঞার অনুিী নসাতপক্ষ। মুমুক্ষু সাধ্তকর কাতে মকব মুশিই নয়, ধ্ময, অর্য, কাম এবং মমাক্ষ এই চেুবযগ্য
হ সুধ্াপ্রশেষ্ট বা অমৃেেু য ফ োনকারী - ‘ফ ং চেুণযাং সুধ্াপ্রশেষ্টং’ ...। শিবপুরাতণ মুশিতক চেুর্য গ্শেরূতপও
অশভশহে করা হতয়তে ... ‘ন েু মাননস্তু শবতজ্ঞয়া চেুর্যগ্শেতরব চ’।১
মুশির স্বরূপ, মুশি মকন কাময, মুশির অশধ্কারী মক? মুশিপ্রাপ্ত আত্মার অবস্থা প্রভৃশে আত াচনা মধ্যশেতয়
মুশিেতের আত াচনা র্র্ার্য হয়। োই আত াচয শনবতে শিবপুরাণ সর্ম্ে মুশির স্বরূপ আত াচনার প্রারতম্ভ মুশির
স্বরূপ প্রসতে শবশভন্ন পুরাতণ শবতিষেঃ শবষ্ণুপুরাণ, অশিপুরাণ, কূর্ম্যপুরাণ, বরাহপুরাতণ উপস্থাশপে নানা অশভমতের
আত াচনা করা হতয়তে।
শবশভন্নপুরাতণ মুশির স্বরূপ—
মপৌরাশণক ঋশষগ্ণ আপন হৃেতয় মুশির স্বরূপ উপ শি কতর আপামর মানুষতক মসই স্বরূপতবাতধ্ উদ্বুদ্ধ কতরশেত ন।
ঋশষগ্তণর মসই আত্মপ্রেযয় বা স্বাত্মতবাধ্ স্থান মপতয়তে সমুেয় পুরাণসাশহতেয। এ প্রসতে শবষ্ণু, অশি, কূর্ম্য, গ্রুড়,
বায়ু প্রভৃশে পুরাতণ বশণযে মুশির স্বরূপ অশধ্ক মহনীয় বত ো আত াচনার অতপক্ষা রাতখ।
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শবষ্ণুপুরাতণ পরমাত্মা বা শবষ্ণু হত ন সমুেতয়র মূ । শেশন সবযতভেরশহে, শুদ্ধ, অক্ষর, বাক-মতনর অতগ্াচর
এবং সশিোনন্দ স্বরূপ।২ জীব ও জগ্ৎ মসই পরমেে হতে উদ্ভূে এবং ো হতে স্বরূপে অশভন্ন। অশবেযা বা
অজ্ঞানবিেঃ জীতবর হৃেতয় মভেজ্ঞাতনর উদ্ভব, ো মর্তক বদ্বেতবাধ্ জতম। বদ্বেজ্ঞান মর্তক সংসারতবাধ্ ও পুনঃ
পুনঃ দঃখরূপ বেতন আবশেযে হতে র্াতক জীব। োই দঃতখর চরম শনবৃশি এবং জীব ও পরমাত্মার অশভন্নোতবাধ্রূপ
অনদ্বোত্মক ভাবই এখাতন মুশিরূতপ অশভশহে হতয়তে।৩ এই মভেবুশদ্ধর শবনাি হ আত্মতবাধ্। এই অনদ্বোত্মতবাধ্ বা
অতভেজ্ঞানই পরমজ্ঞান, ো মুশিপেবাচয। এই মবাধ্তক ব্রহ্মজ্ঞানও ব া হয়। ব্রহ্মজ্ঞাতনর উেয় হত মভেজ্ঞাতনর
আেযশন্তক শেতরাধ্ান ঘতে। এই অবস্থা শবষ্ণুপুরাতণ িাশ্বে য়রূতপ অশভশহে। মন বেন ও মুশির কারণ। শবষয়সম্পৃি
মন বদ্ধ এবং শবষয়শবমুি মন হ মুি। মতনর এই অবস্থাতক িাতে মতনানাি বত । জীব ও ঈশ্বতরর একত্ব জ্ঞান
হত জীতবর সবয দঃতখর মুশি ঘতে। এই অদ্বয়তবাধ্ই হ শবষ্ণুর পরম পে এবং ইহাই মমাক্ষ।
অশিপুরাতণও ব্রহ্মভাব বা পরমজ্ঞানপ্রাশপ্ত মমাক্ষরূতপ গ্ৃহীে হতয়তে। ব্রহ্মভাবনার দ্বারা সাংসাশরক মবাতধ্র শবনশষ্ট
হত জীব স্বয়ং ব্রহ্মসেৃি হন... ‘ভাবশুদ্ধশ্চ ব্রহ্মাণ্ডং শভো ব্রহ্ম ভতবন্নরঃ’৪ এখাতন মজযাশেমযয়, ওঙ্কারস্বরূপ, আনন্দময়
পরব্রতহ্মর সতে সাধ্তকর অশভন্নো কল্পনা করা হতয়তে। সাধ্তকর সবযপ্রকার আিয় ও অন্তঃকরণ শুদ্ধ হত —
“অহমশিেৎ” অর্যাৎ আশম ব্রহ্মস্বরূপ এইরূপ অনুভূশে হতয় র্াতক –
“অয়মাত্মা পরং ব্রহ্ম সেযং জ্ঞানমনন্তকম্।
শবজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম েেমসযহমশি েৎ” ৫
মুি অবস্থায় জীতবর সবযশবধ্ অশভমান ের্া অহংতবাতধ্র শবনাি কতর র্াতক। েখন জীব ও পরতমশ্বর শিতবর
অতভেপ্রাশপ্ত ঘতে- ‘অয়মাত্মা পরং ব্রহ্ম অহমিীশে মুচযতে।’৬ েখন জীব শনতজতক ব্রহ্মস্বরূপতবাধ্ কতর। র্ার
মধ্যশেতয় জীতবর পরমানন্দ প্রাশপ্ত ও সংসাতরর আবেয মর্তক শচরশনবৃশি ঘতে।
কুর্ম্যপুরাতণ জীতবর ব্রহ্মভাবপ্রাশপ্ততক মুশিরূতপ গ্রহণ করা হতয়তে− ‘ব্রহ্ম সম্পেযতে েো।৭ মুশি িব্দ এখাতন
‘মক্ষমপ্রাশপ্ত’, ‘মকব ী’ প্রভৃশে নাতম অশভশহে। ব া হতয়তে— ‘একীভূে পতরণাতসৌ েদ্ভবশে মকব ’।৮ অর্যাৎ জীব ও
ঈশ্বতরর একীভূে ভাবই মকব ের্া মুশি। মবোন্তেিযতনর মে এখাতন মুি জীতবর বযশিত্বত াপও স্বীকৃে হতয়তে
− ‘শনস্কত ননকোং ব্রতজৎ।’৯
বায়ুপুরাতণ মুশির শিশবধ্ প্রকার গ্ৃহীে হতয়তে। পারমাশর্যক জ্ঞান াতভর ফত সাধ্তকর শবষয় শবরাগ্ জমায়, ো
প্রর্ম প্রকার মুশি। সাধ্তকর রাগ্ক্ষয়তহেু শ োভাব হয়, েজ্জনয মকব ত্ব, শনরঞ্জনত্ব, শুদ্ধত্ব, শনশিয়ত্ব প্রভৃশে অবস্থা
শদ্বেীয় প্রকার মুশি। অশন্তম ের্া েৃেীয় প্রকার মুশিতে জীতবর সমুেয় েৃষ্ণার ক্ষয় হতয় র্াতক। এইভাতব সাধ্ক শুদ্ধ
স্বরূপ হতয় পরমপুরুতষর সতে একাত্মো াভ কতর।
এইভাতব ক্ষয করা র্ায় অশধ্কাংি পুরাণিাতে ব্রহ্ম ও জীতবর একীভাবরূপ মমাক্ষ স্বীকৃে এবং সাধ্তকর
জীবমুি অবস্থাও বশণযে হতয়তে। মুশির স্বরূপ প্রসতে শিবপুরাতণ ব া হতয়তে—
“শিব এব পতরা মেবঃ শিব এব পরং পেম্।
শিব এব পরা মুশিনযােঃ পরেরং ব্রেম্।।”১০
জগ্ৎ শিব, শিবাশেশরি জগ্তের মকান পৃর্ক্ অশিত্ব মনই। মর্ শনর্গযণ পরমাত্মা মর্তক জগ্ৎচরাচতরর উৎপশি
শেশনই শিবপোশভতধ্য় − “র্েঃ সর্ব্যং সমুৎপন্নং শনর্গযণাৎ পরমাত্মনঃ। েতেব শিবসেং ...।।”১১ অজ্ঞানবিেঃ জীব
এই জগ্ৎতক নানারূতপ মেতখ। মর্মন মানুষ চক্ষুশরশিতয়র নানা মোষবিেঃ জ াশেতে প্রশেশবশিে মজযাশেশমযয় চি,
সূর্যতক শভন্নরূতপ মেতখ। সূর্যচিাশে জগ্ৎ প্রকািক হতয়ও মর্মন জগ্তের সতে স্পিযসিেরশহে। শকন্তু মায়াবিেঃ
জীব পরমাত্মার এই স্বরূপতবাতধ্ সক্ষম হয় না। জগ্ৎ, জীবাত্মা ও পরমাত্মার শভন্ন শভন্ন মবাতধ্র দ্বারা বদ্ধ হয়। র্খন
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এই জীব শ্রবণমননাশে সাধ্তনর দ্বারা মায়ারশহে হয় েখন মস শিবস্বরূপ াভ কতর। এই শিবস্বরূপো প্রাশপ্ত বা
শিবোোত্ময হ শিবপুরাণসর্ম্ে মুশি। জগ্ৎ অশিবাত্মক হতয়ও শিবকেৃযক অশধ্শিে এই মবাধ্ সাধ্তকর শিবোোত্ময
াতভর সহায়ক হয়।
প্রশ্ন হতে পাতর জগ্ৎ র্শে শিবময় হয় জীবাত্মা র্শে শিবসম্ভূে হয় োহত োর এই মাশ নয মকন? উিতর
শিবপুরাণকার বত তেন সবযানুগ্রাহক শিব মর্মন স্বভাবেঃ মশ নোরশহে একইভাতব জীব স্বভাবেঃ মশ ন। কময ও
মায়ার বেনজশনে ম োর বেতন স্বাভাশবক মহেু, ঔপাশধ্ক নয়। পক্ক ও অপক্ক উভয়প্রকার ম ই সংসাতরর কারণ
হতয় র্াতক। ম হ শচতির আচ্ছােক ের্া জ্ঞানাবরক। ো মর্তক স্বাভাশবক শবশুশদ্ধ বা ম িূনযো হ শিবো −
‘ম শশ্চোেতকা বনতজা শবশুশদ্ধঃ শিবো স্বেঃ’।১২ মাশ নীশবজয়েতন্ত্র ব া হতয়তে − ‘স্বাত্মপ্রচ্ছােনশিড়ামািতমব ম ং
শবদঃ।’১৩ অর্যাৎ আত্মস্বরূতপর আচ্ছােনকারী হ ম , ো অশবেযা, অজ্ঞান, মায়া, পাি প্রভৃশে নাতম অশভশহে। ম
কতমযাৎপশির মহেু। ো জীতবর কতমযাৎপােতনর মধ্যশেতয় সংসাররূপী অঙ্কুতরর কারণ। োই ব া হতয়তে –
‘মন কর্ুিিৎকমযর্ুিঃ প্র য়তকব ঃ।
ম মজ্ঞানশমচ্ছশন্ত সংসারাঙ্কুরকারণম্।”১৪
মায়াবদ্ধ জীব দঃখময় সংসার মর্তক মুি হতে চায়। জীতবর মভাগ্-বাসনা পশরেৃপ্ত না হত শচতি মুশির
আকাঙ্ক্ষা উদ্ভূে হয় না। মৃেুয, জরা, সুখ-দঃখ সমুেয় দঃখানুষি বত মানুষতক প্রশেশনয়ে দঃতখ শনমশজ্জে হতে
হয়। সাংখযিাতের মে জীব আধ্যাশত্মক প্রভৃশে শিশবধ্ দঃখাকীণয। শিবপুরাণকারও জগ্ৎতক দঃখময় স্বীকার কতর
বত তেন−
“দঃখতমব শহ সতর্ব্যাঽশপ সংসার ইশে শনশশ্চেম্।
কর্ং দঃখমদঃখং সযাৎ স্বভাতবা হযশবপর্যযয়ঃ।।”১৫
এই দঃখময় স্বভাতবর মকানরূপ শবপর্যয় বা বযশেিম হয় না বত জগ্ৎতক দঃখিূনয ব া র্ায় না। শিবপুরাতণ
দঃতখর আধ্যাশত্মক, আশধ্নেশবক ও আশধ্তভৌশেক এই শিশবধ্ মভে স্বীকৃে । এর্গশ র মতধ্য আত্মাতক অশধ্কার কতর
িারীশরক বযাশধ্রূপ মর্ শবপশি ো আধ্যাশত্মক দঃখরূতপ পশরশচে- ‘জরাশেগ্রশিতরাগ্াশ্চ বাধ্া হযাধ্াশত্মকা মোঃ।’১৬
মেমনই শপিাচ, িৃগ্া াশের উপদ্রব, বল্মীকাশের উৎপশি, দজযতনর সমন্তাৎ পশরেিযন ইেযাশে ঘেনা ভাশব দঃতখর
সূচনা কতর বত এইর্গশ আশধ্তভৌশেক –
“শপিাচজিুকােীনাং বল্মীকাদযদ্ভতব ের্া।
...ভাশব দঃখং সমায়াশে েিাৎতি মভৌশেকাঃ মোঃ”১৭
অপরপতক্ষ বেবদশবযপাকবিেঃ বজ্রপাে, মহামাশর, ইেযাশে জশনে দঃখ আশধ্নেশবক দঃখরূতপ গ্ৃহীে“অতমধ্যািশনপােশ্চ মহামারী েনর্ব চ।
জরামারী শবসূশেশ্চ মগ্ামারী চ মসূশরকা।
জমক্ষ-গ্রহসংিাশন্ত-গ্রহতর্াগ্াঃ স্বরাশিতক
দঃস্বপ্নেিযনােযাশ্চ মো বব হযশধ্নেশবকাঃ।।”১৮
প্রশেশে জীব এই শিশবধ্ দঃতখর দ্বারা অশভভূে হতয় ো মর্তক মুশির সোন কতর। অর্যাৎ জীতবর মুশির আকাঙ্ক্ষা
োর শনজ স্বভাতবর গ্ভীতর শনশহে। োই মুশির প্রার্যনা অমূ ক বা আতরাশপে নয়। শিশবধ্ দঃতখর ঐকাশন্তক ও
আেযশন্তক মুশি জীতবর কাময। অনুরূপ অশভমে সাংখযেিযতনও েৃষ্ট হয়।
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মুশির স্বরূপ আত াচনার প্রারতম্ভ শিবপুরাণকার বতের কারণ শবষতয়ও শনজ অশভমে জ্ঞাপন কতরতেন।
সাংসাশরক বেন ও ো মর্তক মমাতক্ষর অশধ্কারী মক োও পশরস্ফুে করা প্রতয়াজন। শিবপুরাতণর অনযেম শবতবচয
পশু, পশে ও পাি এই েেিয়। এর্গশ র্র্ািতম, জীব, পরতমশ্বর শিব ও বেন নাতম অশভশহে। পরতমশ্বর শিব বা
পশে শনেয, শুদ্ধ, অনাশে, অনন্ত ও সবযশবধ্ বেন রশহে। অেএব পশের বেন ও মমাক্ষ কল্পনা অমূ ক। পশেস্বরূপ
শিব স্বয়ং বেন ও মমাতক্ষর কারণ হওয়ায় শেশন বেন-মমাতক্ষর অেীে। েতব বেনপ্রাপ্ত হয় মকব জীবসমুেয়।
এইজনয োতেরই মুশি াভ হতয় র্াতক। অর্যাৎ শিবপুরাণকাতরর মতে পশু ের্া জীবই হত ন বেন এবং মমাতক্ষর
অশধ্কারী। শিবপুরাতণর শবতেযশ্বরসংশহোয় ব া হতয়তে- ‘প্রকৃেযােযষ্টবতেন বতদ্ধা জীব স উচযতে।’১৯ জীব প্রকৃশে
আশে অষ্টশবধ্ বেতন আবদ্ধ হন। এখাতন আশে ব তে প্রকৃশে ও োর পশরণামভূে মহৎ বা বুশদ্ধ, অহংকার, িব্দ প্রভৃশে
পঞ্চেমাি মবাধ্য। প্রকৃশে মায়া নাতম অশভশহে এবং ো পরতমশ্বতরর িশিস্বরূশপনীও ‘মায়া মতহশ্বরী িশিঃ ...’।২০
প্রকৃেযাশে বেতনর দ্বারা জীব বধ্য হত ও োাঁর সংসার বেতনর মূ হ কময । কতমযর উৎপশির মধ্যশেতয় জীতবর
সংসাররূপ অঙ্কুতরর উদ্ভব হয়। এই কময আবার ম ের্া অশবেযা বিেঃই হতয় র্াতক। বেন এখাতন পাি নাতম
অশভশহে। এই পাি বা বেন আণব, মায়ীব ও কাময এই ম িয়াত্মক- ‘ম িয়ময়ং পািং মভাগ্তভাগ্যত্ব ক্ষণম্।’২১
আণবম পূণযস্বরূপ আত্মাতক পশরশমে সিায় পশরণে কতর। আত্মার এই অবস্থাতক অণুও ব া হতয় র্াতক।
স্বচ্ছন্দেতন্ত্রর েীকাতেও আত্মার এই সংকুশচে অবস্থাতক আণবম রূতপ অশভশহে করা হতয়তে- ‘সতঙ্কাচ এব শহ
পুংসামাণবম শমেুযিপ্রায়ম্।’ ২২ আণবমত র দ্বারা আবৃে আত্মা মায়ীয়ম দ্বারা অশধ্ক সঙ্কুশচে হতয় পতড় ।
মায়ীয়ম ও আত্মার সঙ্কুশচে অবস্থামাি। মায়ীয়মত র কারতণ আত্মা সাংসাশরক শভন্ন শভন্ন মবেযবস্তুরূতপ বযবশস্থে হয়।
মভাগ্পে বাসনারূপ শুভ-অশুভ কতমযর পরাধ্ীনো হ কামযম । আণব এবং মায়ীয়মত র দ্বারা সঙ্কুশচে ও সংসারী
আত্মা কামযমত র ফত সুখ-দঃখাশে ফ অনুভব কতর র্াতকন। আচার্য মক্ষমরাজকৃে প্রেযশভজ্ঞাহৃেতয়র েীকাতেও
অনুরূপভাতব আণবাশেমত র স্বরূপ জ্ঞাশপে হতয়তে− ‘ের্া চ অপ্রশেহেস্বােন্ত্রযরূপা ইচ্ছািশিঃ সঙ্কুশচো সেী
অপূণযর্ম্নযোরূপম্ আণবং ম ম্। জ্ঞানিশিঃ িতমণ সতঙ্কাচাৎ মভতে সবযজ্ঞত্বসয শকশঞ্চজ্ঞত্বাতপ্তঃ
অন্তঃকরণবুদ্ধীশিয়োপশিপূবযং অেযন্তং সতঙ্কাচগ্রহতণন শভন্নতবেযপ্রর্ারূপং মায়ীয়ং ম ম্। শিয়ািশিঃ িতমণ মভতে
সবযকেৃযত্বশকশঞ্চৎ কেৃযত্বাতপ্তঃ কতমযশিয়রূপ-সতঙ্কাচগ্রহণপূবযমেযন্তং পশরশমেোং প্রাপ্তা শুভাশুভানুিানময়ং কামযং
ম ম্।’২৩ অর্যাৎ সংতক্ষতপ ইচ্ছািশির সতঙ্কাচ আণবম , জ্ঞানিশির সতঙ্কাচ মায়ীয়ম এবং শিয়ািশির সতঙ্কাচ
অবস্থা কামযম নাতম অশভশহে। মায়া বা ম স্বয়ং আবরক হতয় পতড়। ফত পরতমশ্বতরর পূণযময় স্বরূপ সঙ্কুশচে হয়।
মভেহীন সিা মভোত্মকরূতপ প্রেীে হয়। অসীম িশির্গশ পঞ্চকঞ্চুক দ্বারা সঙ্কুশচে হতয় র্াতক। ফত পরতমশ্বতরর
অনদ্বোত্মকরূপ মভোত্মক শবশ্বরূতপ প্রকাশিে হয়। েখন শিব স্বস্বরূপ মর্তক পশু ের্া জীবভাব প্রাপ্ত হয়। এখাতন
ক াশে পঞ্চকঞ্চুক হ জীতবর অন্তরতের আবরক। কঞ্চুক িতব্দর আবরক এইরূপ অর্য। শিবপুরাতণ ঋশষর কতে প্রশ্ন
মজতগ্শে - ‘ক াশে কর্যতে শকং েৎ কময বা শকমুোহৃেম্।’২৪ ক াশে ব তে ক া, শবেযা, রাগ্, কা ও শনয়শেতক
বুশিতয়তে—
“ক া শবেযা চ রাগ্শ্চ কাত া শনয়শেতরব চ।
ক ােয়ঃ সমাখযাো মর্া মভািা পুরুতষা ভতবৎ।।”২৫
কাশ্মীরীয় বিবেিযতন ক াশে পঞ্চকঞ্চুতকর স্বরূপ আত াশচে হতয়তে। এর্গশ পরতমশ্বতরর সবযজ্ঞত্ব, সবযকেৃযত্ব,
পূণযত্ব, শনেযত্ব, বযাপকত্ব প্রভৃশে িশিতক সঙ্কুশচে কতর র্র্ািতম; অল্পজ্ঞত্ব, অল্পকেৃযত্ব, পশরশমেত্ব, অশনেযত্ব ও
অবযাপকত্ব অবস্থার প্রাশপ্ত ঘোয়। পরতমশ্বর শিতব সবযকেৃযত্ব িশি সঙ্কুশচে স্বল্পকেৃযত্ব সম্পন্ন হতয় পরমাত্মাতক
পশরশমে করত েখন োতক ‘ক া’ ব া হয়−
“সবযকেৃযোিশিঃ সঙ্কুশচো কশেপয়ার্যমািপরা।
শকশঞ্চৎকেযারমমুং ক য়ন্তী কীেযযতে ক া নাম।।”২৬
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পরমাত্মার অল্পজ্ঞত্ব অবস্থা ‘শবেযা’ নাতম অশভশহে। এশে পরতমশ্বতরর সবযজ্ঞত্বিশির শকশঞ্চৎজ্ঞত্ব অবস্থা বা সবযজ্ঞ
শিতবর জীবশনষ্ট সংকুশচে রূপ−
“সবযজ্ঞোসয িশিঃ পশরশমেেনুরল্পতবেযমািপরা
জ্ঞানমুৎপােয়ন্তী শবতেযাশে শনগ্েযতে বুনধ্রানেযঃ।।”২৭
পরতমশ্বতরর শনেযিশি পশরশমে হতয় আত্মাতক মভাগ্ানুরি করত েখন োতক ‘রাগ্’ ব া হয়। রাগ্ হ
আসশিশবতিষ ো জীবতক অশুশচ মভাগ্শবতিতষ অনুরি কতর−
“শনেযপশরপূণযেশৃ প্তঃ িশিঃ েনসযব পশরশমো নু সেী।
মভাতগ্ষু রঞ্জয়ন্তী সেেমমুং রাগ্েেমাখযাো।।”২৮
আবার শিতবর শনেযোিশি সঙ্কুশচে হতয় আত্মার সতে জম-মৃেুযর সিে প্রোন কতর, েখনই পরমাত্মা অশনেয
বা পশরশচ্ছন্ন হতয় র্াতক। এই অবস্থাতক ‘কা ’ নাতম অশভশহে করা হয়- কাত র সতে কেৃযতত্বর সিে র্াকায় োর
দ্বারা ভূে, বেযমান, ভশবষযৎকাত র প্রেীশে ঘতে−
“সা শনেযোঽসয িশিশনযষযশনধ্তনােয়প্রোতনন।
শনয়েপশরতচ্ছেকরী ক্লৃপ্তা সযাৎ কা েেরূতপণ।।”২৯
র্া পরতমশ্বতরর স্বােন্ত্রয বা সবযবযাপকো িশিতক সঙ্কুশচে কতর োতক কৃেয-অকৃেযরূতপ বিীভূে কতর ো
‘শনয়শে’ নাতম আখযাে। শনয়শে জীতবর কিযবয-অকিযতবযর শনয়াশমকা হতয় র্াতক−
“র্াসয স্বেন্ত্রোখযা িশিঃ সতঙ্কাচিাশ নী বসব।
কৃেযাকৃতেযষবিং শনয়েমমুং শনয়ময়ন্তযভূশন্নয়শেঃ।।”৩০
ক াশে কঞ্চুকর্গশ অশবেযা বা মায়ার শবকার নাতম অশভশহে। এই শবকারভূে পাতির দ্বারা আবদ্ধ জীতবর িরীর
উৎপন্ন হয়। স্থূ , সূক্ষ্ম, কারণতভতে িরীর শিশবধ্- ‘িরীরং শিশবধ্ং মজ্ঞয়ং স্থূ ং সূক্ষ্মঞ্চ কারণম্।’৩১ স্থূ িরীর বযাপার
অর্যাৎ মচষ্টাপ্রে, সূক্ষ্মিরীর ইশিতয়র মভাগ্প্রোন কতর এবং জীতবর সৎ-অসৎ কমযানুসাতর আত্মার মভাতগ্র শনশমি মর্
িরীর ো কারণিরীর। কারণিরীর সুখাশে কমযদ্বারা কমযফ মভাগ্ কতর র্াতক। িরীর কমযরূপ রজ্জুদ্বারা বদ্ধ হত পুনঃ
পুনঃ সংসারচতি আবশেযে হতে র্াতক। কময পূণযাত্মক ও পাপাত্মকতভতে শদ্বশবধ্। পূণযাত্মককতমযর ফ সুখ এবং
পাপাত্মক কতমযর ফ হ দঃখময়। কময অশবেযা বা মত র মভাগ্াবসান পর্যন্ত স্থায়ী হয়। আত্মশনিমত র ক্ষয়প্রাশপ্ত
হত ও প্রারি কমযজশনে মেহবেন মর্তক র্ায়। র্খন প্রারি কমযফ মভাগ্ হয় েখন কতমযর অভাতব জীতবর
অখণ্ডশস্থশে াভ হতয় র্াতক। আত্মা বা পুরুষ িরীর হতে শভন্ন। িরীর অশুদ্ধ ইশিয়াশের দ্বারা বিীভূে, দঃখময়,
অশনেয, সবযশবধ্ দঃখসমূতহর বীজভূে। িরীতরর সতে আত্মার সংতর্াগ্ হত আত্মা কমযত্বপ্রাপ্ত হতয় কখনও সুখী
কখনও বা দঃখীরূতপ মতন কতর। মক্ষতে জ প্লাশবে হতয় মর্মন অঙ্কুতরর উৎপশি হয় মেমনই কমযরূপ অজ্ঞানপ্লাশবে
হতয় মেতহর উৎপশি ঘতে−
“অশদ্ভরাপ্লাশবেং মক্ষিং জনয়েুযঙ্কুরং র্র্া।
অজ্ঞানপ্লাশবেং কর্ম্য মেহং জনয়তে ের্া।।”৩২
আত্মা বা জীব মেহতক আশ্রয় কতর সুখাশে মভাতগ্র আশ্রয় হতয় র্াতক বত োতক মভািাও ব া হয়। মভািা
পুরুষ হত ন সুখ-দঃখশবতমাহাত্মক। শবশভন্ন িাতে বেতনর শভন্ন শভন্ন স্বরূপ আত াশচে হতয়তে। কখনও
পরমাত্মশবষয়ক অজ্ঞান বা অশবেযা, কখনও শবতবকজ্ঞাতনর অভাব, কখনও বা ম বা েম ইেযাশে জীতবর সংসার
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বেতনর মহেুরূতপ গ্ৃহীে হতয়তে। কখনও আবার পরতমশ্বর শবষয়ক অপূণয বা সঙ্কুশচে জ্ঞানতক বেতনর মহেু স্বীকার
করা হতয়তে- ‘জ্ঞানং বেঃ’।৩৩
জ্ঞান সীমাশয়ে হত অহংকাতরর প্রশেপশি ঘতে। অহংকার বা আসশি মর্তক মুি না হত মচেনার বা বচেতনযর
মুশি বা শিবত্ব াভ সম্ভব হয় না। সাধ্ারণ মানুষ ের্া সাধ্ক অজ্ঞানবি হতয় কময কতর বত ঐ কতমযর আসশি বা
অহংকাতর আবদ্ধ হয়। আসি কময দ্বারা আত্মজ্ঞান ের্া মচেনা সীমাবদ্ধ হত জীব বা পশু মচেনাবদ্ধ অবস্থাপ্রাপ্ত হয়।
েখন জীতবর ‘আশম’, ‘আমার’ এরূপ মবাধ্ জাতগ্। েতব প্রকৃেপতক্ষ শিবপুরাতণ বেন হ পরতমশ্বতরর
ইচ্ছািশিকশল্পে। মস্বচ্ছায় োাঁর শিবভাব মর্তক পশুভাব গ্রহণ। েখন োাঁর অসীম িশিসমূতহর সতঙ্কাচেিার প্রাশপ্ত
ঘতে। স্পন্দিাতে র্াতক পরতমশ্বতরর স্বরূপতগ্াপনাশত্মকা শিয়াও ব া হতয়তে।
শিবপুরাতণ মুশি হ আত্মার স্বরূপাবস্থা ের্া শনরশেিয় আনন্দরূপ অবস্থা- ‘মুশিরাত্মস্বরূতপণ স্বাত্মারামত্বতমহ
শহ।’ জীতবর ের্া আত্মার স্বস্বরূপ শবষতয় অজ্ঞাতনর শনবৃশি হত স্বরূপাবস্থার প্রাশপ্ত হয়। স্বরূপাবস্থা প্রকৃেপতক্ষ
‘জীতবাঽম্ মর্তক শিতবাঽম্ এ উিরণ। এই অহম্ বৃহতের আস্বাে ঘোয় এবং র্া শুদ্ধ। বযশি অহম্ েখন শুদ্ধ অহম্ এ
য়প্রাপ্ত হয়। শুদ্ধ বত এই অবস্থায় সাধ্তকর শনরশেিয় আনন্দপ্রাপ্ত হয়। আনন্দ শস্থর ও অশস্থর মভতে শদ্বশবধ্। শস্থর
আনন্দ পরমানন্দ বা শনেযানন্দ এবং অশস্থর আনন্দ ী ানন্দ। অশস্থরমশে সাধ্কগ্ণ শবষয়ানতন্দ মি র্াতক। শকন্তু
শনশ্চ শচিবান্ সাধ্ক সো অন্তরানতন্দ শবরাজ কতরন। স্বরূপপ্রাশপ্ত মকান আগ্ন্তুকরূতপর অশভবযশি নয়, বরং ো
জীতবর প্রকৃে বা স্বাভাশবক স্বরূতপ প্রেযপযণ করা। স্বরূপপ্রাশপ্ততে বা মুশিেিায় সাধ্তকর অখণ্ডতবাধ্ জতম।
অখণ্ডতবাধ্তক শুদ্ধতচেনা ব া হয়। মচেনা শবভি হতয় শচন্তার উেয় হয়। শচন্তামুি বচেনযই হ প্রকৃে অহম্ বা
আত্মসিা। এই অহম্ সিা ও পরতমশ্বর শিব পরস্পর অশভন্ন হতয় ‘শিতবাঽম্ রূপ অসীমসিায় পর্যবশসে হয়- ‘অহং
শিবঃ শিবশ্চাহং ত্বঞ্চাশপ শিব এব চ’।৩৪ নেীসক মর্মন সমুদ্রাশভমুতখ গ্মন কতর োতে সংশমশশ্রে হয় মেমনই খণ্ড
খণ্ড বযশিসিা অখণ্ড শিবস্বরূতপ শমশ ে হতয় অখণ্ডতবাধ্ াভ কতর। অখণ্ডতবাধ্ াভ হত শচতির সচ াশে সবয
অবস্থাতেই শনজ স্বরূপ বেযমান র্াতক। অখণ্ডতবাধ্ বা অখণ্ডজ্ঞাতন মচেনার বচেতনয অবস্থান ঘতে। এ অবস্থানতক
আত্মজ্ঞান বা আত্মশস্থশেও ব া হয়। অখণ্ড স্বরূপ শস্থশেতে সাধ্তকর শস্থরশচি মকব মাি শিবব্রতহ্ম সিে হতয় র্াতক।
শচতির এই শস্থরো অবস্থায় সবযতক্লিিূনয বচেনয সিার সতে সংর্ুি হওয়া ‘শিবত্ব’ অবস্থা নাতম অশভশহে। এই
শনশ্চ া বা শস্থরতবাধ্ মকান বাহয বযাপার নয়, শচন্তামুি বচেতনযর অন্তরীয় অবস্থা, োতক শনরতপক্ষ সিা বা মমৌশ ক
সিাও ব া হয়। জীতবর শিবস্বরূপ াতভ োর শনজ মতধ্য শনশ্চ াতবাধ্ বা শস্থরতবাতধ্ জাগ্রণ ঘতে। শিবপুরাতণ
মুশিেিায় জীতবর মর্ স্ব স্বরূপপ্রাশপ্তর কর্া ব া হতয়তে অনুরূপ অশভমে োতন্দাগ্য শ্রুশেতেও উপ ি হয়‘এবতমনবষ সম্প্রসাতোঽিাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং মজযাশেরূপসম্পেয মস্বন রূতপণাশভশনষ্পেযতে।’৩৫ অর্যাৎ সম্প্রসাে
বা মুিজীব এই িরীর হতে উশত্থে হতয় পরমতজযাশেঃস্বরূপ ব্রহ্মতক প্রাপ্ত হতয় স্ব স্বরূতপ আশবভূযে হন। এখাতন স্বরূপ
প্রাশপ্তর অর্য হ স্বরূপ সিতে অজ্ঞাতনর শনবৃশি ও স্বাভাশবক রূতপর অশভবযশি। শ্রুশেবাতকয ‘মস্বন’ িব্দগ্রহণ দ্বারা
স্বরূপপ্রাশপ্ততে মকান আগ্ন্তুকরূতপর অশভবযশির কর্া শনশষদ্ধ হতয়তে এইরূপ বুিতে হতব। এই শ্রুশেবাতকযর আধ্াতর
ব্রহ্মসূিকার আচার্য বােরায়ণ ও মুশিতে জীতবর স্বরূপ শস্থশের কর্া স্বীকার কতরতেন।
শিবপুরাতণ এই অখণ্ড অবস্থাতক একীভাব বা অনদ্বোবস্থাও ব া হতয়তে। পরতমশ্বর শিব হতে জীতবর মকানরূপ
মভতের উৎপশি হয় না। মবোতন্ত মুশিেিায় সাধ্তকর ‘অহং ব্রহ্মাশি’ এই মবাধ্ হতয় র্াতক শিবপুরাণ মতেও সাধ্ক
াভ কতরন- ‘মসাঽহম্ িিযাত্মকঃ শিবঃ’ এই চরম অনুভূশে এখাতন সঃ পতে শিব এবং হং পতে িশি শনতেযশিে –
‘েিাতেযাঽহং পেসযার্যঃ িিযাত্মা স শিবঃ স্বয়ম্।’৩৬ অর্যাৎ িশিরূপী শিবই আশম এইরূপ আত্মভাব াভ হয়। এই
ভাতবর পর্যবসান ঘতে- ‘অহং শিতবাঽশি’ এইরূতপ। এই অবস্থায় সাধ্তকর অন্ততর সমুেয় বদ্বেভাতবর শনরসন ঘতে।
েখন সাধ্ক শনরশেিয় শিবানন্দ াভ কতর। অর্যাৎ শিবপুরাণ মতে মুশি একাধ্াতর জীতবর স্বস্বরূপ প্রাশপ্ত আবার
অপরপতক্ষ ো শনরশেিয় আনন্দরূপ অবস্থা। এই চরম অবস্থায় জীব ের্া সাধ্ক শিবব্রতহ্মর সতে সার্ুজয াভ কতর।
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মুিজীতব বযশিত্ব স্বীকার কতর শিবপুরাতণ পুনরায় মুশির প্রকারতভে গ্ৃহীে হতয়তে। সংশহোশবতিতষ মকার্াও
চেুশবযধ্ মকার্াও আবার পঞ্চশবধ্ মুশির উতেখ রতয়তে−
“সাত াকযনঞ্চব সামীপযং সারূপযং সাশষ্টযতরব চ।
সার্ুজযশমশে পনঞ্চতে শিয়ােীনাং ফ ং মেম্।।”৩৭
এর্গশ সাত াকয, সামীপয, সারূপয, সাশষ্টয ও সার্ুজয। োতন্দাগ্যশ্রুশেতেও সাত াকয, সাশষ্টয ও সার্ুজয এই শিশবধ্
মুশির প্রসে রতয়তে− ‘স র্ এবতমেদ্রাজনং মেবোসু মপ্রােং মবনেোসাতমব মেবোনাং সত াকোং সাশষ্টযোং
সার্ুজযং গ্চ্ছশে।’৩৮ পরতমশ্বতরর উতেতিয কমযাশে সাধ্ন পা তনর দ্বারা সাধ্ক োাঁর অনুগ্রহ াভ কতর র্াতকন।
অনুগ্রতহর ফত সাধ্তকর সমুেয় বেতনর ম াপ এবং মেহ বিীভূে হয়। এই অবস্থায় সাধ্ক আত্মস্বরূপ উপ শি
কতর মুি হতয় শিবত াতক বাস কতরন, র্া ‘সাত াকয’ মুশি নাতম অশভশহে। শিবপুরাতণ ব া হতয়তে—
“প্রসাোৎ পরতমিসয কর্ম্যতেতহা র্ো বিঃ।
েো বব শিবত াতক েু বাসঃ সাত াকযমুচযতে।”৩৯
রূপ প্রভৃশে পঞ্চেমাি বিীভূে হত ‘শিবসামীপযরূপ’ মুশি ঘতে− ‘সামীপযং র্াশে সািসয েমাতি চ
বিংগ্তে।’৪০ েমাির্গশ বিীভূে হওয়ার পর শিিূ প্রভৃশে আয়ুধ্ এবং শিতবাপাসনা প্রভৃশে শিয়াশবতিষ দ্বারা
শিবস্বরূপো প্রাপ্ত হয় র্া ‘সারূপয’ মুশি নাতম অশভশহে- ‘েো েু শিবসারূপযমায়ূধ্ানেযঃ শিয়াশেশভঃ।’৪১ শিবপুরুতষর
মহাপ্রসাে বা সম্পূণয অনুগ্রহ না হত প্রকৃশের কার্যভূে বুশদ্ধ বিীভূে হয়। সাধ্তকর মসই অবস্থা ‘সাশষ্টয’ মুশি নাতম
অশভশহে−
“মহাপ্রসাে াতভ চ বুশদ্ধশ্চাশপ বিা ভতবৎ।
বুশদ্ধস্তু কার্যযং প্রকৃতেিৎ সাশষ্টযশরশে কর্যতে।”৪২
অবতিতষ পরতমশ্বতরর অনুগ্রতহ প্রকৃশেও বিীভূে হত োাঁর সর্ব্যজ্ঞত্ব, সর্ব্যকেৃযত্ব প্রভৃশে মানস ঐশ্বর্য সাধ্ক াভ
করতে সমর্য হয়। এই ঐশ্বর্যয াভ হত সাধ্ক শিবস্বরূতপ শবরাজ কতরন। এই অবস্থা ‘সার্ুজযমুশি’ নাতম অশভশহে।
সার্ুজয িতব্দর সংতর্াগ্, মভাগ্সাময প্রভৃশে অর্য প্রশসদ্ধ। েতব এখাতন ো র্ুি হওয়া অতর্য গ্ৃহীে হতয়তে।
শিবপুরাতণর শবতেযশ্বরসংশহোয় মুশির এই স্বরূপ প্রসতে ব া হতয়তে−
“সার্ব্যজ্ঞােযং শিনবশ্বর্যযং িং স্বাত্মশন রাজতে।
েৎ সার্ুজযশমশে প্রাহুতবযোগ্মপরায়ণঃ।” ৪৩
এখাতন সাত াকয প্রভৃশে পঞ্চশবধ্ মুশির মতধ্য শিবসার্ুজযই পরা ের্া মশ্রি মুশি। কারণ স্বভাবভূো এই
পরামুশিতে সাধ্ক আত্মস্বরূপো ের্া শিবস্বরূপো াভ কতর র্াতকন। এই অবস্থায় জীব-শিতবর মকান পারমাশর্যক
মভে র্াতক না এবং শনরুদ্ধ হয় জম-মৃেুযর প্রবাহ। সাত াকযাশে মুশিেিায় শকন্তু জীতবর জমাশে প্রবাহ চ তে র্াতক।
শিবপুরাতণর মে ব্রহ্মনববিযপুরাতণও সাত াকযাশে মুশির পঞ্চপ্রকার এবং অশেশরি ীন এই ষড়শবধ্ মুশির মভে
গ্ৃহীে হতয়তে- ‘সাশষ্টযসাত াকযসারূপযসামীপযসাময ীনোম্।’ ৪৪ এখাতন পরতমশ্বতরর সমান সবযজ্ঞত্বাশে ঐশ্বর্যয াভ
হ সাশষ্টয, পরতমশ্বতরর সতে সমান ম াতক বাস করা সাত াকয, োাঁর সমানরূপো বা অশভন্নরূপো াভ হ সারূপয,
উপাসযরূপ শিতবর সমীতপ বাস হ সামীপয, োাঁর সতে একবৃশিো প্রাশপ্ত হ সাময বা সার্ুজয এবং পরতমশ্বতর
সাধ্তকর শনজতেতহর শব য় ঘেত ো ীনমুশি নাতম অশভশহে।
অর্যাৎ শিবপুরাণ মতে মুশি হ জীতবর আত্মস্বরূপো াভ বা শিবস্বরূপো প্রাশপ্ত। এই অবস্থায় সবযশবধ্
বদ্বেভাতবর শনরসন ঘতে। সাধ্ক েখন পরতমশ্বতরর সমান ঐশ্বর্যময় হতয় অবস্থান কতরন। এইভাতব সমগ্র
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শিবপুরাণিাতে শিবেে আত াচনার মধ্য শেতয় পুরাণকার সাধ্কগ্তণর পরম অভীশিে মমাতক্ষর বা মুশির স্বরূপ
আত াচনা কতরতেন। শিবপুরাতণর মুশি কখনও অনদ্বেতবোতন্তর মুশির অনুরূপ কখনও আবার বিবেিযতন বশণযে
মুশির স্বরূতপর মে। মুশিেে আত াচনার মধ্যশেতয় পুরাণকার একাধ্াতর োিযশনক পরম্পরার সমর্যন কতরতেন
অপরপতক্ষ মানুষতক শচরক যাতণর, শচরমেত র পর্ শনতেযি কতরতেন।
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১৩. কাশ্মীরীয় বিবেিযন এবং স্পন্দিাে, পৃ. ২৫৫
১৪. েতেব, পৃ. ২৩২
১৫. শিবপুরাণ, বায়ুবীয়সং.পূ. ২৭/৮৬
১৬. েতেব, শবতেযশ্বরসংশহো, ১৬/১০০
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