
িহ�ু পূজার তাৎপযর হেলা অ�িনরিহত েদবে�র িবকােশর সাধন 

�ামী পূণরাাান� 

স�াদক, রামকৃ� িমশন, ঢাকা এবং অধয্, রামকৃ� মঠ, ঢাকা৷ বাংলােদেশর রামকৃ� মেঠর গু মহারাজ 

 

েকউ েকউ  বেলন, আমরা েয পূজা কির তার উে�শয আরাধয েদবতা বা েদবীেক �স� কের পািথরব জগেত সমৃি� ও 

অভুযদদ লাভ করা৷ তাঁরা আেরা বেলন, পূজা েযন েদাকানদাির : আিম েতামােক িদি�, িবিনমেদ তুিম আমােক দাও৷ পূজা 

েযন এই েদওদা–েনওদার বযাপার৷ এমনিক একথাও বলেত েশানা যাদ েয, পূজা আর িকছুই নদ–েদবতােক উৎেকাচ �দান৷ 

পূজা–উপচাের েদবতা খুিশ হেবন, তখন তাঁর কাছ েথেক অভী� ব�লাভ হেব–মামলাদ জদলাভ হেব, পু�–কনযার পরী্াদ 

সাফলযলাভ হেব, েবকার থাকেল চাকির হেব, বযািধধ� ি�দজন বযিধমুু হেব, মুমূষুর ি�দজন মৃতুযর কবল েথেক িফের 

আসেব ইতযািদ ইতযািদ৷ উদাহরণ িহসােব বলা হদ েয, েদবতার উে�েশ আমরা েয �বগান কির, েয �াথরনা উ�ারণ কির তা 

েতা শধু ‘েদিহ’ ‘েদিহ’রই দীঘর তািলকা : 

‘‘ভাযরাং মেনারমাং েদিহ মেনাবৃ�যনুসািরণীী৷ 

রপং েদিহ জদং েদিহ যেশা েদিহ ি�েষা জিহ৷৷’’(চ�ী) 

–েহ েদবী আমার মেনাবৃি�র অনুসািরণী অথরাৎ আমার �িত একা� অনুরািগণী সু�রী ভাযরা দাও৷ আমােক রপ দাও, 

জদ দাও, যশ দাও এবং আমার �িত যারা িবে�ষপূণর অথরাৎ যারা আমার শ� তােদর নাশ কর৷ 

সাধারণভােব এখন পূজার তাৎপযর �াদ এটাই দাঁিড়েদেছ, আপাতদৃি�েত েদবতার উে�েশ �ব–ে�া�ািদ বাচযােথর এটাই 

েবাঝাদ৷ িক� পূজার �কৃত তাৎপেযরর সে� �ব–ে�া�ািদর �কৃত মমরাথর জাত হেল েবাঝা যাদ এরকম ধারণা কত �া�৷ 

ব�ত, পূজার তাৎপেযর েকাথাও পািথরব �াি�র বযাপার েনই৷ পূজার সম� অ�, আনুষি�ক অনু�ানািদ ও মমর জুেড় শধু 

একিটই ভাব রেদেছ৷ েসই ভাব একা�ভােবই আধযািাক৷ পূজার সমধ �ি�দািট স�ূণরভােবই আধযািাক �ি�দা৷ ভূিমর 

মানুষ িকভােব ভূমােক �শর করেত পাের, ধরণীর ধূিলমিলন মানব িকভােব �েগরর েদবতাদ রপা�িরত হেত পাের, পূজার 

মেধয রেদেছ েসই পরম আকুিত৷ পূজা সা� মানুষেক অনে� উ�রণ করাবার একিট প�িত৷ পূজার �ি�দার মেধয আমােদর 

�াজ পূবরপুুষগণ অনে� উ�ীত হওদার আকা�ােক রপ িদেত �দাস েপেদিছেলন৷ এই �দােসর িপছেন িছল তাঁেদর 

িনেজেদর অিভজতার স�দ৷ পূজার মু�া, অনু�ানািদ ও দশরেনর মেধয তাঁরা তাঁেদর অিভজতােক িবধৃত কের িগেদেছন৷ 

সাধারণ মানুষও যােত উ�রেণর এই ‘িবজান’–এর �িত আকৃ� হদ, েসইজনয তাঁরা পূজার অনু�ানািদর মেধয একিট আপাত 

ও েলাকি�দ রপ সংযুু কেরিছেলন৷ সাধারণ মানুষ �থেমই উ� দশরনেক ধহণ করেত পাের না, তােদর েসই মানিসক 

��িতও থােক না৷ পূজার মেধয সি�িব� ‘শি�’, ‘নযাস’ �ভৃিত অনু�ানািদর েয একিট েলাকি�দ আেবদন আেছ তা 

অন�ীকাযর৷ আবার পূজার সে� যুু �ব–ে�া�ািদর মেধয েয পািথরব �াি�র অ�ীকার রেদেছ তা সাধারণ মানুষেক সহেজই 

আকষরণ কের৷ িক� মেন রাখেত হেব–‘‘এহ বাহয’’ এই সম� অনু�ানািদ এবং �াথরনার দুিট তাৎপযর রেদেছ–একিট বাচযাথর, 

অপরিট ল্যাথর৷ ‘রপং েদিহ’ ইতযািদেত ‘রপ’ �ভৃিত �েতযক শে�র একিট আপাত অথর আেছ, আবার একিট মমরাথর বা 

িনগূঢ় অথরও রেদেছ৷ যত ‘রপ’ মােন েযমন বাহয েসৗ�যর, েতমিন অ�েরর েসৗ�যরও৷ ‘জদ’ মােন েযমন জীবন–সংধােম 

জদলাভ, েতমিন অ�েরর সংধােমও অথরাৎ �বৃি� ও িনবৃি�র মানস সংধােমও জদলাভ৷ ‘ভাযরা’ মােন েযমন �ী, েতমিন 



আবার যা ভরণীদ–অ�ের একা� লালনীদ অথরাৎ ভিু অথরাৎ ঈ�েরর �িত অবযিভচািরণী অনুরিু৷ ‘শি�’ ও ‘নযাস’ �ভৃিত 

পূজার িবিভ� অ� স�েকরও একই কথা৷ ‘শি�’র অথর শি�করণ এবং ‘নযাস’–এর অথর �াপন বা সমপরণ৷ �থেম ‘শি�’, 

তারপর ‘নযাস’৷ �থেম আচমনািদর �ারা পূজেকর ‘েদহশি�’ করেত হদ৷ পূজক �থেম নানা অশ� উপাদান ও পদােথর 

িনিমরত ও পূণর তাঁর েদহভা�িটেক ম�পূত জল �ারা শ� কেরন৷ ‘েদহশি�’র সমদ িতিন ভােবন, তাঁর েদহ সম� মািলনযরিহত 

হেদ উঠেছ, তাঁর মন অশ� িচ�ারািশ েথেক মুু হেদ উঠেছ এবং তাঁর আাা েদবমদ হেদ যাে�৷ এভােব ‘বাহয–অভয�র’ বা 

েদহ–মন–আাার শি�করেণর পর ‘জলশি�’৷ গ�া, যমুনা, েগাদাবরী, সর�তী, নমরদা, িস�ু ও কােবরী–এই স�নদী িহ�ু 

ঐিতেহয পিব�তম নদী বেল �িস�৷ নদীমাতৃক ভারতবেষর এই নদীগিল শধু পিব� নদীই নদ, এরা েদবী িহসােবও বি�তা 

আবার জননী রেপও পূিজতা৷ ‘জলশি�’র সমদ পূজক েয অপূবর ম�িট উ�ারণ কেরন উদাহরণ�রপ এখােন তা উে�খ করা 

েযেত পাের : 

‘‘ওঁ গে� চ যমুেন ৈচব েগাদাবির সর�িত৷ 

নমরেদ িস�ু কােবির জেলঽি�ন সি�িধং কুু৷৷’’ 

–েহ নদীতমা, েদবীতমা, অি�তমা গ�া, যমুনা, েগাদাবির, সর�িত, নমরদা, িস�ু ও কােবির েতামরা এই জলপাে� 

(জলপূণর েকাশাকুিশেত) অিধ�ান কর৷ 

এই আ�ােনর �ারা পূজার জলপূণর পা�িট েযন পিব�তম স�নদীর ্ু� স�েম পিরণত হদ৷ এরপর েসই পিব� জল 

পূজার সম� উপকরেণ ও উপচাের িস�ন কের তােদর পিরশ� কের েনওদা হদ৷ 

জলশি�র ম�িট আেরক িদক িদেদও ল্ণীদ৷ এই ম�িটর মেধয রেদেছ আমােদর পূবরপুুষেদর জাতীদ সংহিতর 

উদার উপলি�৷ অিবভু ভারতবেষরর পূবর, পি�ম, উ�র, দি্েণ িব�ীণর অ�ল জুেড় এই সাতিট নদী �বািহত৷ সাং�ৃিতক 

ে�রণা ও ভােবর িদক েথেক সহ� সহ� বছর ধের এই স�নদী িহ�ু ভারতবষরেক এক অপূবর ঐেকযর ে�রণার মে� সংব� 

কের েরেখেছ৷ ব�ত, সাং�ৃিতক ঐেকযর ে�রণাই েভৗেগািলক ও রা�ৈনিতক ঐকযেবাধেক স�ীিবত কের৷ আমােদর 

পূবরপুুেষরা শধু েয পূজার অনু�ানািদর মাধযেম িনজ েদহেক েদবমদ করেত েচেদিছেলন তা নদ, আমােদর মাতৃভূিমর 

েভৗেগািলক, রা�ৈনিতক ও সাং�ৃিতক েদহেকও তাঁরা েদবমদ বেল েভেবেছন৷ �রণ রাখা �েদাজন েয, আমােদর 

পূবরপুুেষর কােছ ভারতবষর শধু মাতৃভূিমই িছল না, ভারতবষরেক তাঁরা েদেখেছন পুণযভূিমরেপ, েদবাাভূিমরেপ৷ এভােব 

ভারতবষর তাঁেদর কােছ �িতভাত হেদেছ একিট আধযািাক স�া িহসােব৷ এই �সে� উে�খয েয, পূজাকােল পূজকও ভােবন 

তাঁর আিধেভৗিতক েদহিট �েম েদবমদ হেদ একিট আধযািাক স�া �া� হেদেছ৷ 

‘জলশি�’র পর চতু�াে�রর পিরম�লেক শ� করার িবিধ৷ েস–কারেণই ‘আসনশি�’র িবধান৷ েয–আসেন বেস পূজক 

পূজা কেরন েসই আসনিটেক শ� করার জনয পূজক ভূিমর অিধ�া�ী েদবী বসু�রার কােছ �াথরনা কেরন : 

‘‘ওঁ পৃি� �দা ধৃতা েলাকা েদিব �ং িব�ুনা ধৃতা৷ 

�� ধারদ মাং িনতযং পিব�ং কুু চাসনী৷৷’’  

—েহ পৃিথিব, তুিম েলাকসমূহেক ধারণ কেরছ৷ তুিম িব�ুর �ারা ধৃতা৷ তুিম আমার আসনেক পিব� কর৷ পৃিথবী ৈ�যর ও 

ৈধেযরর অিধ�া�ী েদবী৷ তাঁর আশীবরােদ পূজেকর ৈ�যর ও ৈধযর সুদৃঢ় হেব, িতিন স�ে�র দৃঢ়তাও লাভ করেবন৷ মেন েকান 

চা�লয এেল একাধতা অস�ব৷ েসই কারেণ ৈ�যর, ৈধযর ও স�ে�র দৃঢ়তা একা� আবশযক৷ েস–কারেণই ঐ �াথরনা৷  



পূজার অনয অনু�ানািদর মেধয উে�খেযাগয ‘নযাস’৷ জীবনযাস, মাতৃকানযাস, করনযাস, অ�নযাস ইতযািদর মাধযেম পূজেকর 

েদেহর �িতিট অে� প�াশৎ বেণরর মাধযেম প�াশৎ বণরমদী মাতৃশিুেক ‘নযাস’ অথরাৎ �াপন করা হদ৷ বণরমালার প�াশিট 

বণর আদযাশিুর ম�মদ অ�৷ এই নযােসর অপর উে�শয হেলা পূজক তাঁর েভৗিতক েদেহর �িতিট অ�েক ই�স�াদ ‘নযাস’ 

অথরাৎ সমপরণ করেবন৷ এর তাৎপযর হেলা, পূজক েযন তাঁর েভৗিতক েদহেক তযাগ কের িচ�দ� �া� হেলন৷ ব�ত, পূজার 

সকল অনু�ান ও অ�ািদর এই একতম উে�শয–বিহমুরখী স�ােক �েম অ�মুরখী কের িনেজর অ�িনরিহত ৈচতনয–স�ার 

জাগরণ ঘটােনা এবং অবেশেষ ৈচতনয–স�াদ উ�ীত ও �িতি�ত হওদা৷ 

�কৃতপে্ পূজা েসই পরম জাগরেণরই একিট �ি�দা৷ পূজাদশরন েসই পরম �িত�ার একিট ৈবজািনক প�িত৷ 

পূজার �ধান উে�শযই হেলা িনেজর ‘কাঁচা আিম’েক িবসজরন িদেদ ‘পাকা আিম’েত উ�ীণর হওদা৷ ‘পাকা আিম’েত উ�ীণর 

হওদার অথর–পূণর মনুষযে� উ�রণ৷ মানুেষর যখন পূণর মনুষযে� উ�রণ ঘেট তখিন তার জীবেনর চিরতাথরতা লাভ হদ৷ এই 

অব�ারই অপর নাম েদবে� উ�রণ৷ পূজাদ রেদেছ মরমানুেষর েদবমদ হেদ যাওদার পূণর �িত�িত৷ পূজার মূলকথাই হেলা 

েদবতা হেদ েদবতার আরাধনা করা–‘‘েদেবা ভূ�া েদবং যেজৎ’’৷ পূজার �েতযকিট অনু�ান ও �েরর মেধয রেদেছ েসই 

সাধনার কথা, েসই উ�রেণর আ�ান, েসই �িত�ার ইি�ত৷ পূজার �েতযক অনু�ান পূজকেক েদবমদ কের েতালার েসই 

তাৎপযরই বহন কের৷ িবধেহর ‘�াণ�িত�া’র পূেবর পূজক িনেজেক শ� কের িনেজর ৈচতনয–স�াদ িনেজেক �িত�া কেরন৷ 

অতযপর িতিন িব�েহর ‘�াণ�িত�া’ কেরন৷ কারণ, �দং েদবমদ হেদ তেবই েদবতার আরাধনার িবিধ৷ তখন পূজয ও পূজক 

উভেদর মেধয আর েকান েভদ থােক না৷ এর তাৎপযর হেলা : আিম তখন আমারই পূজা করিছ৷ পূজার মূল উে�শয তা–ই–--

অৈ�েতর উপলি�৷ 

মানুষ �রপত ��৷ েদব�ই তার অ�িনরিহত �রপ৷ িক� েসই �রপেক �কাশ করেত হেব৷ েসই �কােশর জনয 

�েদাজন সাধনা, �েদাজন সংধাম৷ পূজার মেধয িনিহত রেদেছ েসই সাধনা, েসই সংধােমর তাৎপযর৷ িকেসর সাধনা, িকেসর 

সংধাম? সাধনা পূণরতার জনয, সংধাম িনেজর মািলেনযর আবরণেক অপসারণ করার জনয, েয–মািলনয আমার যথাথর স�ােক, 

আমার �কৃত �রপেক আবৃত কের েরেখেছ৷ সাধনা ও সংধাম েসই অজানেক নাশ করার এবং অবেশেষ আমার ও আমার 

অ�িনরিহত ঈ�র–উভেদর মেধয অিভ�তােক আিব�রা করার৷ অতএব পূজা িনছক অনু�ান নদ, পূজা একিট িবজান৷ েভৗিতক 

মানবেদহ িকভােব িচ�দ েদবেদহ �া� হেত পাের পূজা হেলা তার িবজান৷ ‘পূজা–িবজান’–এর মমরকথািট �ামী সারদান� 

সংে্েপ অথচ অনবদযভােব ‘লীলা�স�’–এ বেলেছন : ‘‘তুিম েকান েদবতার পূজা কিরেত বিসেল অেধই কুলকু�িলনীেক 

ম�ক� সহ�াের উঠাইদা ঈ�েরর সিহত অৈ�তভােব অব�ােনর িচ�া েতামাদ কিরেত হইেব পের পুনরাদ তুিম তাঁহা হইেত 

িভ� হইদা জীবভাব ধারণ কিরেল এবং ঈ�র–েজযািত ঘনীভূত হইদা েতামার পূজয েদবতারেপ �কািশত হইেলন এবং তুিম 

তাঁহােক েতামার িভতর হইেত বািহের আিনদা পূজা কিরেত বিসেল–ইহাই িচ�া কিরেত হইেব৷’’ (২দ ভাগ, ১৩৫৮, গুভাব 

: উ�রাধর, পৃঃ ২৬) 

ভারতবেষরর সনাতন ধমর কখেনা ‘জড়’ বেল েকানিকছুর অি�� �ীকার কেরিন৷ ভারতবেষরর সনাতন ধমর জগেত সম� 

িকছুর মেধযই ৈচতেনযর অি�� �তয্ কেরেছ৷ ‘জড়’ বেল যােক অেনযরা অিভিহত কের, সনাতন ধেমরর মেত তা ৈচতেনযরই 

�কাশেভদ মা�৷ আধুিনক িবজানও আজ একথা বলেছ৷ একইভােব ভারেতর সনাতন ধমর কখেনা েকান জীবেকই ‘জীব’ বেল 

েদেখিন৷ জীব আসেল ��ই, অজানবশত জীব জােন না েয, েস ��৷ ‘‘জীব িশব’’–এই অ�ুত সমীকরণ পৃিথবীেক 



ভারতবষরই �থম উপহার িদেদেছ৷ বতরমােন ধমর েযমন নানা মহেল সমােলািচত এবং িনি�ত, েতমিন পূজািদর নযাদ 

অনু�ানািদও তথাকিথত আধুিনক িশি্ত মহেল উপহািসত৷ সমােলাচনা ও উপহাস যথাথর হেল কথা িছল না, িক� আজ 

তথাকিথত ধমরিনরেপ্তা ও �গিতশীলতার নােম ভারেতর সনাতন ঐিতেহযর সম�িকছুেকই একদল মানুষ িনেবরােধর মেতা, 

েতাতাপািখর েশখােনা বুিলর মেতা সমােলাচনা, অবজা ও উপহাস কের থােক৷ এরা আমােদর ঐিতেহযর মূলয ও তাৎপযর 

স�েকর িকছুমা� অবিহত না হেদ আমােদর ঐিতহযেক, আমােদর ধমরেক, আমােদর আধযািাক অনু�ানেক আ�মণ কের৷ 

সতয বেট কােলর গিতেত আমােদর ঐিতেহয, আমােদর ধেমর, আমােদর আধযািাক অনু�ানািদেত নানা িবকৃিত এেস উপি�ত 

হেদেছ, িক� তাই বেল আমােদর ঐিতহয, আমােদর ধমর, আমােদর আধযািাক অনু�ানািদ �াসি�কতা হািরেদ েফেলিন৷ 

�েদাজন অ�দৃরি�র, �েদাজন মুু মন, উদার েবাধ ও সূ� িবচারবুি�র, যােত আমরা বুঝব আমােদর পূবরপুুেষরা কত বড় 

িবজানদৃি�র, কত গভীর �জা ও েলাকদৃি�র অিধকারী িছেলন৷ ব�ত, আজ তাঁেদরই সৃ� িভি�ভূিমেতই িনিহত ভারতবষর 

নামক েদশিটর মূল �াণরস৷ েসই আিদ �াণরস েথেকই উ�ূত ভারতবেষরর সকল েগৗরব, সকল মিহমা৷ ভারতবষর েয �ূল 

েথেক সূে�র িদেক তার অিধবাসীেদর েচতনােক অধসর করােত েচেদেছ, জেড়র শিুেক অ�ীকার কের ৈচতেনযর শিুেক 

আিব�ার করেত সবরেতাভােব �েণািদত কেরেছ, ভূেলােকর ধূিলেক েঝেড় েফেল দুযেলােকর েসৗরভেক অে� মাখেত 

অনু�ািণত কেরেছ–পূজািবজােনর িকছু অনু�ােনর আেলাচনার মাধযেম তা আমরা েদখােত েচ�া কেরিছ৷ িবজান এবং ধমর 

উভেদর পিরসমাি� একে�র আিব�াের, একে�র উপলি�েত৷ পূজার মেতা একিট েলাকি�দ অনু�ােনর মাধযেম িহ�ুর ধমর 

েসই এক�েক, েসই অৈ�তেকই আিব�ার করেত, উপলি� করেত মানুষেক উ�ু� কেরেছ৷ পূজা–িবজােনর এই ত�িট 

আমােদর সকেলরই জানা একা� �েদাজন৷ 

 

 

 

 
 


