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লসস্ত্রহিহত হলবভসবিস 

(Śāstranihita Śivabhābanā) 
মসদেব েস ববরসগয 

গদবক, ংস্কঽত হবভসগ, হবশ্বভসরত, লসহিহিদকতি, ককসতস, ভসরত  

Abstract 
In Hindu mythology Shiva is one of the three form of God (Brahma, Vishnu and Mahesh). 

The Paramatma or Spirit or what is called as God can be classified as a mixture of three 

forces representing Creator, Maintainer or Destroyer. Shiva is the Supreme being who 

creates, Protects and transforms the universe. At the highest level Shiva is regarded as 

formless, limitless, transcendent, unchanging and non-dual. Shiva is know by many names 

such Viswanathan, Mahadeva, Mahesha, Sankara. Shambhu etc. The Vedic People had a 

different concept of Shiva. They perceived him mostly as a God of anger, death and 

destruction and feared him most. He is describe as the God of Sickness, disease, death 

desctruction and calamity. The Sanskrit word Shiva means auspicious, prosperous. In tamil 

it refers to Shiva- Civappu. Shiva denotes the nature of the self or the transcendental aspect. 

It represents Turiya which is beyond three Gunas of nature, Satva, Rajas and Tamas. There 

is absolutely no different between Shiva who beyond the three Gunas. We know him to be 

the source of knowledge, arts and crafts. Everything comes from Shiva and goes back to 

Shiva. So Shiva is described as a non-being not as a being, Shiva is not described as light, 

but as darkness. Shiva represents the Yogic archetype, the absolute master at any being on 

the path at Spiritual evolution.  
 

Through this article I want to discuss the concept and meaning of the word Shiva with the 

analytical method. It will focus with special reference to Veda, Upanisad, Shivapurana and 

Shaiva Philosophy. 
 

Key Word: Paramtma, Auspicious, Absolutely, Yogic Archetype, Transcendental, Aspect.  
 

     ভসরতয় ংস্কঽহত প্রসচি, ঐহতযময়  ববহচত্র্যপ়র্ণ। একময় মসি হি ভযতসর আদসক থেদক হবহিন্ন, 

হিিঃঙ্গ  প্রকঽহত হিভণর। তখি থ সম়হক হবপহির ত্র্সর্কসর রূদপ প্রকঽহতর উপসিস করদতস। উপসয প্রসকঽহতক 

লহির মহমস প্রহতপসেদির জিয পরম্পরসক্রদম সধকগর্ হিজ হিজ অভষ্ট িসর কল্পিস কদর তসদত থেবদের 

আদরসপ ঘহিদয়দিি। মসিদর হবশ্বস থেবতস গদ শদি এবং তসর আধযসহিক ভসবিস থেবমহমস প্রচসর কদরদি। 
 

     ভসরতয় ঋহগর্ হেবয অিভ়হতদত বহুর মদধয এক িসর মত্ত্বদক অিধসবি করদত দচষ্ট দয়হিদি। এক  

অহিতয় িসর অদিক রূপ কল্পিসর মধযহেদয়ই লসদস্ত্র বহুদেবতসবসদের ভসবিস েরসহিত দয়হি। থকবমসত্র্ হন্দ 
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ংস্কঽহতই িয়, বরং মগ্র ভসরতয় ংস্কঽহতই হবজহ শত হি থেবত্র্য় ভসবিসয়। প্রহদ্ধ থেবত্র্য় রূদপ ঽহষ্টকসর ব্রহ্মস, 

পসিকতণস হবষ্ণ  ংসর থেবসহেদেব মদশ্বর যদগ যদগ প়হজত দয় আদিি। তদব ে়র ববহেক যদগ রুদ্রহলব  

হবষ্ণ থেবই স্ত়ত দয়দিি। উিদরসির কসদ থপৌরসহর্কসহদতয, তন্ত্রসহদতয, আধহিক সহদতয থেবত্র্দয়র মহমস 

বহুভসদব বযসখযসত দয়দি। আদসচিসর আহধকয ভদয় এখসদি ম়তিঃ থবে, উপহিে, হলবপরসর্, বলবেলণি প্রভঽহত 

লসস্ত্র অহত ংদেদপ অিঽত দয়দি।  
 

     হলব দি এই হত্র্ম়হিণর অিযতম স্বরূপ। হলবভসবিস থকবমসত্র্ আধহিক ভসরতয় ংস্কঽহতদকই িয়, বরং প্রসচি, 

ঐহতযময়, আযণংস্কঽহতদক স্পলণ কদর রদয়দি। হবিৎমসদজ আযণ এবং অিসযণ এই উভয় ংস্কঽহতর মসিদর উপসয 

থেবতস রূদপ হলবপরুদক গ্রর্ করসর প্রয়স েয করস যসয়। অেণসৎ হলব আযণ থেবতস অেবস অিসযণ এরূপ ংলয় 

তৎকসি হবচসরল মসিদর মদধয প্রকি দয়হি। এই হবদয় ববহেক পরম্পরসয় হলদবর বস তসাঁর স্বরূপভ়ত থকসি 

থেবতসর হবদল থকসি চচণস দয়হি হকিস, তস আদসকপসত করস প্রদয়সজি। প্রসক্-ববহেক যদগ হবদল কদর হন্ 

ভযতসর উৎখিিকসদ মসতঽম়হতণ  হঙ্গম়হতণর হিেলণি পসয়স যসয়। এগুহদক প্রসচি ংস্কসর পরম্পরসয় ঽহষ্টর 

প্রতকরূদপ ববহেক ভসরদত ‘হলশ্মদেব’ আখযস থেয়স য়। পরবতণকসদ হন্দ ংস্কঽহতদত এই হলশ্মদেবই হলবরূদপ 

পহরহচত য়। ববহেক পরম্পরসয় হলদবর হবদল প্রহহদ্ধ হি িস। তখি হতহি সধকমসদজ ধ্বংকসর, উগ্রস্বরূপ 

রূদ্ররূদপ স্ত়ত দতি। রূদ্রদেবতসর অিধযসদি হলব লব্দহি বযবহৃত। রুদ্র মসলব্দকসর
১
। হিরুিকসর আচসযণয যসদের 

মদত হযহি গজণি কদরি হতহিই রুদ্র- ‘রুদদ্রস থরসতহত তিঃ’
২
। হযহি অিিকস কদক কসাঁেসি হতহিই রুদ্র

৩
 অেবস 

হযহি ক লত্রুদের থরসেি করসি হতহি রুদ্ররূদপ মসেঽত ি- ‘থরসেয়হত লত্রুি ইহত রুদ্রিঃ’
৪
। রুদ্রলব্দ থকবমসত্র্ 

থেবতসরূদপ িয় বরং ববহেকপযণসদয় বহুদেবতসদের হবদলর্রূদপ প্রযি ত। হগহরল, হগরল, ভম, লম্ভ, লঙ্কর, 

পশুপহত, ভব প্রভঽহত লব্দ  রূদদ্রর পযণসয়বসচক হসদব বযবহৃত য়।  
 

     বতণমসদি বণজিহবহেত হলবিসর আহে লসস্ত্রয় রূপ  রুদ্র। হলবলব্দ তসাঁর হবদলর্রূদপ প্রযি। এর অেণ  

মঙ্গময় বস কযসর্কসর। ববহেক ঋহগর্ ধ্বংকসর রুদদ্রর উদেদলয তসাঁদের ম্পেসহে মঽহদ্ধ  হিজ অভষ্ট প্রসহির 

হিহমি স্তুহত কদরদিি। এই ধ্বংকসর উগ্রম়হিণরূদপ রুদদ্রর কহল্পত স্বরূপ পরবতণ থপৌরসহর্ক যদগ পরমমঙ্গময়, 

লসি, তযসগ হলবিসয় পযণবহত য়। ংসদরর থেবতস থৌমযরূদপ প্রহতহিত দি। রুদদ্রর তসণ্ডব িঽতয থপ্রমিঽদতয 

পহরর্ত । এইভসদব হবিসল রুদ্র থপৌরসহর্ক সহদতয  অপরসপর বসংস প্রভঽহত সহদতয তয-হলব-ন্দদর প্রকসল 

থপদয়দিি।  
 

     পশুপহত  হলদবর িসমসির। হতহি আদযণতর যসযসবর বস ব্রসতয থগসিদের পহত রূদপ মসেঽত। এইজিয 

হলবদক অিসযণদের উপসয থেবতস হসদব থকউ থকউ মদি কদরি। তদব একেস বস যসয় থয- ববহেককসদ রুদ্র-

অহি-হলব অহভন্ন থেবতস রূদপই প়হজত দতি। হলবলদব্দর প্রচি তখি অহধক হি িস। হকন্তু ঋদেে ংহতস, 

কঽষ্ণযজদবণেংহতস এমিহক উপহিদে হলবলদব্দর সেসৎ প্রদয়সগ উপব্ধ য়   ‚থযহভিঃ হলবিঃ বসাঁ এবয়সবহভহেবিঃ 
হসি স্বয়লস হিকসমসহভিঃ‛

৫
।। থশ্বতসশ্বতদরসপহিদে রুদ্রদেব সেসৎ কযসর্ময় হলবরূদপ পহরগহর্ত দয়দিি  

 

‚বণিিহলদরসগ্রবিঃ বণভ়তগুসলয়িঃ।  

     বণবযসপ  ভগবসিংস্তস্মসৎ বণগতিঃ হলবিঃ।।‛
৬
 

 

     ববহেক পরম্পরসয় হলবপরুদর জিহপ্রয়তস প্রচহত হি িস একেস বস যসয় িস। রুদ্র ব্রহ্মরূপ দয় বণজদবর 

বণবস্তুর অধশ্বর  কযসর্হবধসতস। 
 

     ববহেক রুদদ্রর হবভহকসময় রূপ উপহিদের যদগ সধকদের জ্ঞসিসদসদক লসি, হিগ্ধ, কযসর্ময়ম়হিণদত 

পযণবহত দয়দি। হতহি থৌমযম়হিণধসরর্ কদর মগ্র হবশ্বময় বযসি। সধকগর্ লসিময়স্বরূপদক ধযসিরসদজয কল্পিস 
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কদর তসদের সধিজগৎদক মঽদ্ধ কদরদিি। অেণসৎ সধকগদর্র অভষ্টরূদপ তসর পহরর্মি ঘদিদি এবং হতহি 

হলবদে উির্ণ দয়দিি। 
 

     ধ্বংকসর রুদ্র থেদক হতহি ব্রহ্মরূপ পরম হলবপরুদ উন্নত। হতহি থখসদি বসক্-মদির অদগসচর, অবযিস্বরূপ, 

অিি, অহবেযসহে মসহিয বহজণত, হবশ্ব প্রপদচসৎপহির থত, আহে-মধয-অিরহত, এক  অহিতয় এবং ক 

মেদয়র প্রকসলক  বণবযসপ  
 

‚অহচিযমবযিমিিরূপং হলবং প্রলসিমমঽতং ব্রহ্মদযসহিম্। 

তেসহেমধযসিহবিদমকং হবভং হচেসিন্দমরূপমদ্ভ়তম্।।‛
৭
 

 

     উপহিদের ঋহদের ধযসিরসদজয হলবপরু পরমপরুরূদপ বহন্দত দয়দিি। হতহি ব্রহ্মস, হবষ্ণ, ইন্ন, কস, 

স্বরসট্ ইতযসহে বহুহবধস্বরূদপ হবরসজমসি- 
 

‚ ব্রহ্মস  হলবিঃ থন্নিঃ থসষেরিঃ পরমিঃ স্বরসট্। 

 এব হবষ্ণিঃ  প্রসর্িঃ  কসসহিিঃ  চন্নমসিঃ।।‛
৮
 

 

হতহি থভসিস, থভসগয  থভসগ দত হবের্, হচন্ময়, সে, েসহলবস্বরূপ” 
 

‚হত্র্ ধসম যদদ্ভসজযং থভসিস থভসগশ্চ যদ্ভদবৎ। 

    থতদভযস হবের্িঃ সে হচন্মসদত্র্সষং েসহলবিঃ।।‛
৯
 

 

     হতহি ়ক্ষ্ম দত ়ক্ষ্মতর এবং মৎ দত মির, পহরপ়র্ণ, জ্ঞসিময়, কযসর্স্বরূপ  ‘অর্-
মৎপহরর্তকসযণযকসরর্কিসষহিতংইেং হবশ্বং িসিসহবহচত্র্-থলসহভতং অদমদবতযেণিঃ। হলবরূপমহস্ম 

হিতযমঙ্গস্বরূপেসৎ।‛
১০
 উপহিদে হলবপরু মসদেব, মদশ্বর ইতযসহে িসদম মসেঽত দয়দিি- ‚অে 

কস্মসদুচযদত মদশ্বদরস যিঃ র্ব্ণসন্ থসকসন্ ংভে ংভেয়তযজস্রং ঽজহত হবঽজহত বসয়হত তস্মসদুচযদত 

মদশ্বরিঃ।‛
১১
 হযহি বণদসকদক উপংসর কদর স্বয়ং হবরসজ কদরি, হযহি অজস্র ঽহষ্ট কদরি হতহি মদশ্বর। কখদিস 

বস হতহি স্বসিভসবদক পহরতযসগ কদর আিজ্ঞসিদযসগরূপ ঐশ্বদযণ থমসহত দয় ‘মসদেব’ ংজ্ঞসয় অহভহত ি। 
 

    ববহেকপরম্পরস অহতক্রম কদর রুদ্রভসবিস পরসর্সহে উিদরসির সহদতয মঙ্গময়, কযসর্ময়, বণজদবর 

রেসকসর এক মহমময় িসরূদপ অহধক আহদ্রত দয়দি। জিমসিদ হযহি আশুদতস রূদপ বহন্দত। একেস 

হিিঃদন্দদ বস থযদত পসদর ববহেক রুদ্রই থপৌরসহর্ক ধসরসয় হলব আখযসয় অহভহত। এই রূদ্ররূপ হলব বণদুিঃদখর 

থত এবং আমসদের থই দুিঃখ বস দুিঃদখর থতদক দ্রসহবত কদরি। এইজিয হলবই রুদ্রলদব্দর অহভদধয়- 
    

‚রুেিঃখং দুিঃখদতু্বণস তদ্রসবয়হত িিঃ প্রভিঃ। 

   রুদ্র ইতযচযদত হদ্ভিঃ হলবিঃ পরমকসরর্ম্।।‛
১২

 
 

     থপৌরসহর্ক সহদতয ধ্বংময় রুদদ্রর হলবরূদপ পহরর্হত স্পষ্টভসদব উপহব্ধ য়। রুদ্র থযি থকসদিস পঽেক িস 

িয়। বরং পরমপরু হলদবরই অংদলসদ্ভত। রুদ্র এখসদি মঙ্গময় িস এবং েস হিমণ। সধকগদর্র হবচসর বহদ্ধদত 

এই উভয় িসর অহভন্ন রূপ আভসহত। থৌহকক জগদত থযমি মঽহিকস দত হিহমণত ঘি প্রভঽহত বস্তুর দঙ্গ মঽহিকসর 

আতযহিক থভে কল্পিস করস যসয় িস। অেবস থেিতরঙ্গসহের হবকসর  মদদ্রর মদধয অহভন্নতস প্রদতযক মসিই 

অিদর উপহব্ধ কদর েসদকি। থতমিই হলব-রুদ্র প্রভঽহত বস্তুতিঃ িসমদভে মসত্র্। থখসদি তসহত্ত্বক থভে কল্পিস 

সধদকর স়্থ-বহদ্ধর পহরচসয়ক। বস দয়দি  
 

‚হলবরূপং মমমতচ্চ রুদদ্রসহপ হলববৎ েস। 

  ি তত্র্ পরদভদেস বব কতণবযশ্চ মসমদি।।‛
১৩
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     তদব রুদ্র  হলবপরুদক অহভন্ন মসিদ হলবপরসদর্র বসয়বয়ংহতসর প়বণভসদগ হলবদক পরদমশ্বররূদপ এবং 

ব্রহ্মস-হবষ্ণ-ইন্ন-রুদ্র প্রভঽহত থেবগদর্র কসরর্ রূদপ কল্পিস করস দয়দি। ব্রহ্মসহে থেবক মদশ্বদরর আজ্ঞসয় 

ঽহষ্টকসদযণয হিরত। এই অদেণ ব্রহ্মসহেদেবমেয়দক যহে জগৎকসদযণর থেদত্র্ কসরর্ স্বকসর করস য় তসদ পরদমশ্বর 

হলব দি থই কসরদর্র  কসরর্- অেণসৎ পরমকসরর্। হতহি অিয থকসি কসরর্ পেসেণ থেদক প্র়ত িি বরং 

সধকগদর্র অিরদসদক অবস্থসি কদর থস্বিসয় মসিদসক আহবভ়ণত ি। হতহি ঽষ্টযসহে হত্র্তদয়র কসরর্ আবসর 

মগ্র জগদতর হিহমি-উপসেসি উভয় কসরর্। তসাঁর থেদকই চরসচর হবদশ্বর অহভবযহি এবং উদ্ভ়ত ়ক্ষ্মসহত়ক্ষ্ম তেস 

স়্থসহে প্রপচ এই হলবপরুদই য়প্রসি য়। হতহি বণকসযণমেদয়র কতণস, এজিয হবিৎগদর্র িসরস ‘হলব’ ংজ্ঞসয় 

অহভহত  
 

‚যস্মসদুৎপেযদত বণং যহস্মংশ্চ য়দমযহত। 

   কিণস হক্রয়সর্সং র্ব্ণসসং  হলবিঃ পহরগয়দত।।‛
১৪

 
 

     জগৎ ঽজদির হিহমি পরদমশ্বদরর প্রেম থয থচষ্টস বস ‘পহরস্পন্দ’ তসদক হলবপরসর্কসর ‘হলবতত্ত্ব’ আখযসয় ভ়হত 

কদরদিি। ‘পহরস্পন্দ’  জগৎ উৎপহির প্রেম অবস্থসয় আহে কম্পি, হবশ্বময় ঙ্কসর ধ্বহিরূদপ যসর পহরপ্রকসল। 

হলবপরসদর্র বকসংহতসয় বস দয়দি- 
 

‚হিদজিয়স জগৎস্রষ্টমেযিয মদহলতিঃ। 

  প্রেদমস যিঃ পহরস্পন্দিঃ হলবতত্ত্বং তদুচযদত।।‛
১৫

 
 

হলব-রুদদ্রর পঽেকভসব মহিগদর্র হচিদি অহভন্ন িসয় ভসহত, থখসদি রুদ্র থযি স্বয়ং হলবরূপই  
 

‚হলবরূপং মমমতচ্চ রুদদ্রসষহপ হলববৎেস। 

  ি তত্র্ পরদভদেস বব কিণবযশ্চ মসমদি।।‛
১৬

 
 

     ইিসিসদরই হলবপরুদর রুদ্ররূদপ প্রকসল। হতহি পরদমশ্বদরর অহভন্ন িস এবং মলহিমসি। রুদ্র এখসদি 

হলদবর িযসয় হির্ম্ণ। জসহে ংদগণ থজযসহতমণয় পেসদেণ থযমি থকসিরূপ ববের্য পহরহেত য় িস থতমিই হলব-

রুদদ্রর স্বরূপ প্রকঽতপদে অহভন্নই  
 

‚মদ্রূপং পরমং ব্রহ্মন্নেঽলং ভবেঙ্গতিঃ। 

       প্রকিভহবতস থসদক িসম্নস রুদ্রিঃ প্রকহিণতিঃ।।‛
১৭

 
 

     ে়র ববহেকসহদতযর ধসরস ধদর পরসর্, রসমসয়র্, মসভসরত প্রভঽহত সহদতয হলব পরমপরুরূদপ বহন্দত 

দয়দিি। প্রয়কতণস হলব েসলণহিক প্রজ্ঞসয় দয়দিি কযসর্ময়  মঙ্গময়। 
 

     বহুপ্রকসদর হলব লদব্দর বযৎপহি হবচসর করস দয়দি  ‘লঙ্ স্বদে’ অেণসৎ স্বেসদেণ ‘ল’ ধসতর উির পসহর্িয়- 

‚র্ব্ণহিঘঽহরহলবপিপ্রদতদন্ত্র‛ ়ত্র্িসরস ‘বন্’ প্রতযয় থযসদগ হলব লব্দ হিষ্পন্ন। ‚স্বেং বসহত হেপতহত হলবিঃ, 

জস যরহতিঃ, অহবেযসহিন্মণিিঃ ইতযেণিঃ। যিস স্বেম্ অহবেযসং বসহত গিতহত হলবিঃ।‛ হলবলব্দ হিষ্পসেক ‘ল’ ধসত স্বে 

অদেণ প্রযি। স্বে  অহবেযসযি বস জস যযি অবস্থস। হযহি মসিদর মদধয েসকস বণহবধ অহবেযস বস জ শতসদক 

উৎখসত কদরি হতহি হলবংজ্ঞসয় অহভহত। থকউ থকউ আবসর  ‘বল কসদিৌ’ ইিসযি এই অদেণ ‘বশ্’ ধসত থেদক 
বর্ণবযতযয়দত হলবলদব্দর হিষ্পহি স্বকসর কদরদিি। বর্ণবযতযয় বদত বদর্ণর পরস্পর স্থসি পহরবতণিদক থবসঝসয়। 

থৌন্দযণরর ক্ষ্মধরকঽত িকসদত বস দয়দি  
  

‚হহধসদতসিঃ হংলদব্দস বলকসদিৌ হলবিঃ স্মঽতিঃ। 

বর্ণবযতযয়তিঃ হদদ্ধৌ পলযকিঃ কলযদপস যেস।।‛ 
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     ধসত পসদে ‘বশ্’ ধসত তেসহে  অেসহে হিহবধ গদর্ পহেত। তেসহেগর্য় ‘বশ্’ ধসত েহি বস কসহি এইরূপ 

অেণদবসধক। এই অেণ গ্রর্ করদ হলবলদব্দর অেণ য় হযহি অহতলয় েহিমসন্ বস কসহিমসন্ পরু। অপরপদে ‘বশ্’ 

ধসত অেসহেগদর্ পহেত অবস্থসয় কসমিস রূপ অেণজ্ঞসপক, যসর িসরস হলব দি সধদকর বণহবধ কসমিসর আশ্রয়। তসই 

বস দয়দি- ‚তেসদেবণলদতিঃ েহিরেণিঃ কসহিেহিিঃ। অেসদেবণহষ্টহরহত কসমিস অেণিঃ।‛
১৮
 অেবস হযহি েঽলযমসি 

প্রপচমেদয়র অহভবযঞ্জক বস প্রকসলক হতহিই হলব অদেণ গঽত দয়দিি। এমিহক আদযণতর তসহমভসস থেদক 

হলব লদব্দর উৎ ন্সি করস দয়দি। রিবর্ণরূপ অদেণ প্রযি তসহম ‘হলবপ্প’ বস ‘হলবন্’ লব্দ থেদক হলবলদব্দর 

উৎপহি। রুদ্র  রিবর্ণময় তসই সযজযবলতিঃ রুদ্র হলবলদব্দর বসচয। হলবদক এজিয অিসযণংস্কঽহতর থেবতসরূদপ 

থকউ থকউ কল্পিস কদরদিি। তদব থবদের যদগ এই তসহময় লদব্দর থকসিরূপ প্রদয়সগ উপব্ধ য় িস। আযণ  

অিসযণ পরম্পরসদত হলবলব্দ যেসক্রদম1 কযসর্ময়  রিবর্ণসেণক হসদব হবদবহচত  দ হলবলদব্দর অিসযণে 

প্রহতপসেদি হবদল হিেলণিগত প্রমসদর্যর অভসব রদয়দি বদ হিিঃংলদয় হলদব অিসযণদেবে আদরসপ মহচি দব 

িস। 
 

     হলব লব্দ পংহঙ্গ  ক্লবহদঙ্গ প্রযি। মসদেব, থমসক, কগ্র, বসক, গুগগু, থবে, পণ্ডরকবঽে, পসরে, থেব, 

হঙ্গহবদল, থযসগহবদল প্রভঽহত অেণ পংহদঙ্গ প্রহদ্ধ। ‘বসচস্পতযম্’ এ বস দয়দি- ‘মঙ্গদ, দখ, জদ, বন্দব, 

সমদদ্র চ বদর্, থশ্বতঢঙ্কদি চ। মঙ্গবহত। মদদেদব, থমসদে, বসগ্রদ, বসদক, গুগ্গদৌ, থবদে পণ্ডরকবঽদে, 

কঽষ্ণযস্তুদর, পসরদে, থেদব, হদঙ্গ, হবষ্ক্রন্মসহে মদধয হবংলহততদম থযসদগ চ পং।‛
১৯
 অপরপদে ক্লবহঙ্গসি হলবলব্দ 

মঙ্গ, কযসর্, অমিতব্রহ্ম প্রভঽহত অদেণর জ্ঞসপক- ‚হলবমমিতং তরয়ং অিদি ইতযদি অমিতব্রহ্মহর্।‛
২০
  

 

     িসিযলসস্ত্রকসর আচসযণ ভরত হলব লদব্দর বযৎপহিহির্ণয় কদর বদদিি  ‚হলবং কযসর্ং হবেযদতষয হলবিঃ লযহত 
অশুভহমহত বস থলরদতষবহতষ্টদি অহর্মসেদয়সষ্টগুর্স অহস্মন্ ইহত বস হলবিঃ।‛

২১
 অেণসৎ যসাঁর মদধয বণহবধকযসর্ গুর্ 

হবরসজমসি, হযহি কপ্রকসর অশুভদক খণ্ডি কদরি এবং যসর মদধয অহর্মস প্রভঽহত অষ্টহবধ ঐশ্বযণমহণ্ডত রদয়দি, 

সধকমসদজ হতহিই হলবরূদপ অহভহত দয় েসদকি। অমরদকসদ হলব লদব্দর বহুহবধ পযণসয়লব্দ উপব্ধ য়। হতহি 

লম্ভ, পশুপহত, হলব, ল়, মদশ্বর প্রভঽহত িসদম অহভহত। হলব দি শুভঙ্কর এবং লসি- ‚শুভলং, থৌগন্যসহেময় 

বদবৌ চ পবিিঃ হলবিঃ।‛
২২
 হতহি মসিদর কযসর্ ইিস কদরি বদ হলবংজ্ঞসয় অহভহত- ‚হলবহমিন্ মিযসর্সং 

তস্মসদেব হলবিঃ স্মঽতিঃ।‛
২৩
 বসকযপেয়কসর হলবলদব্দর বযসখযসয় বদদিি- ‚হলব হলব হলদবহত প্রকল্পতিঃ,’ ‘এদকস 

থেদবস থকলদবস বস হলদবস বস‛
২৪
। অেণসৎ একই থেবতস কখি হলবরূদপ কখি থকলবরূদপ অহভহত ি। হলব 

স্বরূপতিঃ মঙ্গময়। মঙ্গময়স্বরূদপ হতহি সধদকর মঙ্গসধদি বণেস ইিস কদরি- ‚হলবং কলম্ উপপন্নং িি 

যিদমব।‛
২৫
 হলব কখদিস হিহবণকসর কখি আবসর লসি। আবসর হতহি কযসর্রূপ, হিষ্পসপ- ‚হলবিঃ কযসর্রূদপস 

হিষ্পসপিঃ।‛
২৬
 হলবপপরসর্লসদস্ত্র হলবলদব্দর অহভিব বযসখযস উপব্ধ য়। হবদিযশ্বরংহতসয় বস দয়দি   

 

‚লং হিতযং খমসিন্দহমকসর পরুিঃ স্মঽতিঃ। 

    বকসরং লহিরমঽতং থমিং হলব উচযদত।।‛
২৭

 
 

     হলবলব্দ ল-ই-ব এই বর্ণত্র্দয়র মহষ্ট। ল কসর হিতযখ  অখণ্ড পরমসিদন্দর বসচক, ই কসর এখসদি 

পরমপরুসেণক এবং বকসর অমঽতলহিস্বরূপ। পরদমশ্বর হলব খ, আিন্দ, থমসে  অমঽদতর কিণস। এই চরসচর 

হবশ্বপ্রপদচর কতণস দি পরমপরু হলব। বণমেয় পরদমশ্বদরর বলভ়ত, হকন্তু পরমিস থকসি বস্তুর অধি িয়। 

তসর থকসি বলকতণস থিই বদ হতহি হলব লদব্দ পহরহচত  
 

‚প্রপচসরর্ব্ণস্বমদিমিব বলকঽতম্। 

       তস্মসেয বলকিণস িসস্তহত  হলবিঃ স্মঽতিঃ।।‛
২৮
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     ঋহ পরম্পরসয় হলবলব্দ অহভিব আহঙ্গদক হবদেহত দয়দি ‘ল’ কসর  ব্রহ্মস্বরূপ। হতহি কবঽহিধ্বং কদর 

ন্দদরর জসগরর্ ঘিসি এবং েস জবকযসদর্ রত অেণসৎ ‘ল’-কসর এমি িস হযহি ব্রহ্মেঽল তেস থৌন্দযণ  

মঙ্গদর ংহমশ্রর্। ‘ই’ কসর ‘ই’ ধসতর বযঞ্জক। ই-কসদরর গতযেণ প্রহদ্ধ, তদব ‘ই’ এখসদি লহির প্রতকরূদপ 

মসেঽত। থকসি গহতল বস্তু থেদখ তসর মদধয ‘ই’ বদর্ণর প্রকসল রদয়দি বদ অিহমত য়। ‘ল’ কসদরর দঙ্গ ই-

কসদরর ম্বন্  মঙ্গময় পরমপরুদর দঙ্গ পরমসলহি বস হক্রয়সলহির হর্ম্হতসবস্থস। হত্র্দকসর্সকঽহত ‘ব’-কসর 

আধসর লহির প্রতক, যসর িসরস হবশ্ব ঽহষ্ট দয় বযসি রদয়দি। এিস শস অহিম ‘অ’-কসদরর অেণ অিি। অেণসৎ অিি 

থৌন্দযণ, অিি মঙ্গ, অিি হক্রয়সলহি  আধসর লহি ম্পন্ন ব্রহ্মেঽল িস দি ‘হলব’। মগ্র জদবর মদধযই 

হতহি পহরবযসি। অেবস থয পরু থকসি অবস্থসদতই ম বস বন্দির দঙ্গ যি িয় এমিহক পহরশুদ্ধ আিস্বরূপ হতহিই 

হলব আখযসয় ভ়হত ি  
 

‚অিসহেমংদে- প্রসগভসবসৎ স্বভসবতিঃ। 

   অতযিপহরশুদ্ধসদিতযদতসষয়ং হলব উচযদত।।‛
২৯

 
 

     হতহি সধদকর মদিসবঽহিদক অশুভ থেদক শুভ পদে উির্ণ কদরি। পরদমশ্বদরর প়র্ণময়স্বরূপ অর্ে প্রসি দয় 

জদবর বন্দির কসরর্ দয় েসদক। ম হবভস্বরূপ পরমসিসর অর্ে ম্পসেি কদর। হকন্তু প্রকঽতপদে হিতয 

হলবপরুদ মংদযসদগর থকসি প্রঙ্গ েসদক িস। পরদমশ্বর বহুহবধ কযসর্গুদর্র আশ্রয়। গুর্মেয় থই পরমিসয় 

ঘিভ়ত। গুর্ময় হলব ঈশ্বররূদপ সধক হৃেদয় প়হজত। হলবতত্ত্বহবেগর্ পরদমশ্বরদক এজিয ‘হলব’ আখযসয় ভ়হত 

কদরদিি- 
 

‚অেবসদলকযসর্গুমর্কঘি ঈশ্বরিঃ। 

       হলব ইতযচযদত হদ্ভিঃ হলবতত্ত্বসেণদবহেহভিঃ।।‛
৩০

 

 

     তসাঁর করুর্সয় সধকগদর্র অদল ঐশ্বযণ  মঽহদ্ধ সভ ম্ভব দয় েসদক। হবশ্বংসদরর প্রহত পরমপরুদর 

র্ব্ণবযসপ হিয়ন্ত্রর্ রদয়দি বদ হতহি একসধসদর ঈশ্বর এবং দবণশ্বর । তদব প্রয়কসদ দবণশ্বর হলব লসিরূপধসরর্ 

কদর চরসচর হবদশ্বর মতস বজসয় থরদখ একহিিসধকদের কযসর্  মঽহদ্ধর কসরর্ দয় েসদকি। থেবসহেদেব হলব 

স্বয়ং হৃেয়পদে িঽতয কদরি। হতহি হেহত, অপ, থতজ, বসয়, আকসল, যজমসি, থসম  ়যণ এই অষ্টম়হিণময়। 

অষ্টহবধিসর মধযহেদয় হতহি ব্রহ্মসদণ্ডর স্রষ্টস, রেসকতণস এবং ংসরকরূদপ বণত্র্ বহন্দত দয়দিি। হলব 

কযসর্ময়স্বরূদপ হিহখ হবদশ্বর দঙ্গ একসিতস সভ কদর প্রহতহি বস্তুর মদধয অহভন্নিসরূদপ হিহখ হবদশ্বর দঙ্গ 

একসিতস সভ কদর প্রহতহি বস্তুর মদধয অহভন্নিসরূদপ হবরসজমসি। জসগহতক প্রপচমেয় থযি হলবিসময়। হতহি 

বণহবধ অংভসব হবমি এবং িন্ধময়স্বরূপ। তসাঁর স্বরূদপর মদধয ববপরদতযর মসদবল হেত য়। একসধসদর 

িিরসজম়হিণদত তসাঁর কদভ ভয়সিক পণহবরসজমসি, আবসর লসি-থৌমযম়হিণদত লত, মদিসরম রহশ্ম প্রেসিকসর 

লহলকস অংকঽত। অেণসৎ একহিদত মঽতযর র অপরহিদত মরর্জয় অমঽদতর আস্বসেি। এই উভয়হবধ িদন্ধর 

হমিস্বরূপ হতহি। থকসি থকসি হবিসি মদি কদরি অিসযণ ংস্কঽহতর ংস্পদলণর জিযই হলদবর হবহচত্র্ অঙ্গভ়র্। পণ 

 জিসবন্ি বস রজ্জস্বরূপ- ‚ভজঙ্গদসন্নদ্ধজিসকসপম্...‛।
৩১
 ‘ঽপ্’ ধসত হিষ্পন্ন পণপে যসর অেণ  গমি করস। 

যস পণর্ল বস গহতল তসই পণ। ়যণসহির গহতল হকরর্ এখসদি পণরূদপ গঽত দয়দি। হপণ এই হকরর্ 

রঽপ হসদব হলদবর কভভ়র্ দয় থলসভসবধণি করদি। পিরসয় থক্রসধ, ধ্বং, মসমসর, আহরকতস, ভর্তস 

থযমি রুদ্রস্বরূপ হলদব আবদ্ধ থতমিই প্রন্নতস, আদরসগয, ন্দরতস এই কযসর্ন্দর ভসদবর মিয় একমসত্র্ এই 

িসয়। এজিয হতহি সময়, বহুরূপসহিত, হবহচত্র্ হবদলদর্ হবভ়হত। তসাঁর জিসভসদর কঙ্কস মঽতযর জ্ঞসপক। 

হলবপরুদর কভহস্থত পণ আবসর থেরূপসিদরর প্রতক। থেপসদতর পর তস থে থেদক থেসিদর আশ্রয় গ্রর্ 

কদর। কদপসহস্থত তঽতয় িয়িজসতবহি থযি েপস্তদম্ভর আদসকবহতণকস। এই আদসকবহতণকস পরমজ্ঞসিদক 
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থপ্রসজ্জ্বহত কদর, সধদকর জ্ঞসদির প়র্ণতস ়হচত কদর। হলববসি বঽভ কসমিস-বসিসর প্রতক। হতহি কসমিসিসল 

থযসগদশ্রষ্ট পরু। থযসগবদ র্ব্ণ কসমিসদক অহতক্রম কদর অখণ্ড স্বরূদপ অবস্থসি কদরি। তসাঁর হবশ্বময়  হবদশ্বসির্ণ 

এই হিহবধ স্বরূপ। থযসগগর্ সধিসবদ পরম মহমসময় স্বরূদপর উপহব্ধ কদর েসদকি। হতহি স়্থচরসচর জসগহতক 

প্রপচ হসদব হবশ্বময় বযসি ি। আবসর হতহি হবশ্বদক স্বদেদ হবি কদর হবদশ্বসির্ণরূদপ প্রকসহলত দয়দিি। অেণসৎ 

হলদবর মদধয একসধসদর হবশ্বময়  হবদশ্বসির্ণ িসর ংহমশ্রি রদয়দি। এইভসদব হতহি জসগহতক পরু থেদক 

পরমপরুদ উন্নত। ইিস-জ্ঞসি-হক্রয়স-হচৎ-আিন্দ এই পচলহি পরদমশ্বদর মদবতস। লহিদযসদগ পরমপরু 

লহিমসি। 
 

     হলবপরুদর থৌহকক  পসরমসহেণক হিহবধ স্বরূদপর কল্পিস করস থযদত পসদর। থৌহকক হবচসদর হলব বযহিেঽল 

এবং সধসরর্ সধক ম্প্রেসদয়র উপসয থেবতসমসত্র্। তসাঁর উপসিসহিহমি উপসকগর্ স়্থ হঙ্গময় িসর প্রহতস্থসপি 

কদর বহঙ্গক রূদপর মে প্রহতপসেি কদরদিি। অহি থযমি কসিসহেদত আরূঢশ দয় েলণদিহন্নদয় েঽলযমসি য়, 

থতমিই হলব ম়হিণমসি হঙ্গস্বরূদপ সধকগদর্র শ্রবর্সহে উপসিসর হবয় দয় েসদকি। তদব হঙ্গ বস ম়হতণ মদশ্বদর 

উপচসহরত য় মসত্র্। তস হলদবর উপেক। বণদসকসিগ্রদর হিহমিই পরদমশ্বদরর এই কহল্পত ম়হতণমসি স্বরূপ 

পরমসিহবদলদর দঙ্গ ম্বহন্ত য়। এইজিয জগদত হতহি ম়হতণমৎ বস্তুরূদপ প়হজত। 
 

     হলব অধণিসরশ্বর স্বরূদপ বহন্দত। তসাঁর থেদর অধণসংদল হলব এবং অধণসংদল হলবসি। এই হলব-হলবসির পরস্পর 

হমদি থযি প়র্ণস্বরূপ বণবযসপ হলবিসর অহভবযসহি। হলবপরসদর্ এই অধণিসরশ্বদরর কল্পিস লব্দসেণময়রূদপ 

অহভবযহঞ্জত দয়দি। হলব অেণময় এবং হলবসি বসকস্বরূহপি। লব্দসদেণর ম্বন্ থযমি হিতযরূদপ প্রতয়মসি য়, 

থতমিই হলব  পরদমশ্বর বসগেণময়-হিতয ম্বদন্ বণমেদয়র পহরপ়র্ণ হবকসল ঘিসি  
 

‚বসগেণময়দমমবতজ্জগৎ স্থসবর-জঙ্গমম। 

    েং হ বসগমঽতং সেসেমেণসমঽতং পরম্।।‛
৩২

 
 

     লসরেসহতকতদন্ত্র পরদমশ্বদরর অধণিসরশ্বর রূপ কহল্পত। থখসদি অধণসংদল হতহি অহম্বকস এবং অপরসংদল ‘ঈল’ 

এই প়র্ণস্বরূদপ সধকদের উপসয দয়দিি। পরদমশ্বর হলদবর ঈলসি-পরু-অদঘসর-বসমদেব েয এই পচম়হিণ 

কহল্পত। ঈলসিসহে পচ ব্রহ্মময়স্বরূপ স়্থপ্রপচসহে ম্বহন্ত দয় জগৎময় পহরবযসি। বসগ, থশ্রসত্র্, লব্দ, আকসল  

পরু ঈলসিরূপ ব্রদহ্ম, েক্, পসহর্, স্পলণ, বসয়  প্রকঽহত পরুরূদপ, চে, পসে, রূপ, থতজ  অঙ্কসর অদঘসরব্রদহ্ম, 

রিস, পসয়, র  বহদ্ধ বসমদেদব এবং মি, িসস, উপস্থ, গন্  ভ়হম েযব্রদহ্ম পহরবযসি দয় রদয়দি। জগৎ 

মসদেদবর স্বরূপভ়ত পচব্রহ্মময়। এিস শস হলদবর লর্ব্ণ, ভব, রুদ্র, উগ্র, ভম, পশুপহত, ঈলসি  মসদেব এই 

অষ্টম়হিণর অচণিস সধিমসগণদক মঽদ্ধ কদরদি। এগুহ যেসক্রদম- হেহত, জ, অি, অহি, আকসল, থেত্র্জ্ঞ, ়যণয  

চদন্ন অবস্থসি কদর। হলদবর অষ্টম়হিণর কল্পিস কসহেসদর হচিদি প্রকহিত। তসাঁর ‘অহভজ্ঞসিলকিম্’ িসিদকর 

মঙ্গসচরদর্ হেতযসহে অষ্টম়হিণময় হলব বহন্দত দয়দিি। পরমসিস হলব অষ্টম়হিণদত জগেসকসদর পহরবযসি। 
 

     তসই বস যসয় পশুপহত হলব ববহেকযদগ প্রহতহিত দি রুদ্ররূদপ, মসিদক েেস হেদি মসমঽতযঞ্জয় মদন্ত্র, 

থলসিসদি ঽহষ্টর রয এবং জসহগদয় তদি জ্ঞসিহপপসসর আক়হত। উিরকসদ লসি, থৌমযম়হিণদত মসদজ 

লসহির বসতণস বি কদর এদিদিি। তসাঁর প্রলস্ত ম়হিণদক আরসধিস কদর ঋহদহবত এই থেল সভ কদরহি মসিবতসর 

থশ্রি বসর্। যসাঁদক অিধসবি করসর জিয আহেকস থেদক শুরু দয়হি আিতত্ত্বসিহন্ৎস। অজসিসদক জসিসর আগ্র 

এবং প্রদচষ্টসর মদধযই হলদবর হস্থহত। থই হস্থহত হচরদতযর, হচরকযসদর্র  হচরন্দদরর।  
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