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েদবী দুগর্  �কৃতপেক সম� েদব্াশি�র িব�হরপ্া ম্নুেষর মেধয েদব্াশি�র জ্গরণ ও িবক্শ ন্ হেল ম্নুেষর 

অ�রি�ত ক্মরপী, েল্ভরপী, ে�্ধরপী, িহংস্রপী, িবেবকহীনত্রপী পশ ও অসুেরর িবন্শ স�ব নয়া পশ ও অসুেরর 

িমিলত রপ মিহষ্সুর েত্ আম্েদরই মধযি�ত আম্েদরই কলি�ত স�্া আব্র েদবেতজঃস�ব্ দুগর্  ব্ েদবশি�ও 

ম্নুেষর অ�রি�ত স�্া িক� েসই স�্ থ্েক পশ ও অসুর–স�্র �্র্ আ��া িবেবেকর অ�ুশ যখন আম্েদর েচতন্েক 

িব� কের তখিন আম্েদর �থম জ্গরণ ঘেটা িন�্ভে�র েসই �্িথরত �হের আম্েদর মেধয েদবস�্র �থম উে�ষ ঘেটা 

েসই উে�ষেক ব্ি�ত পেথ পিরচ্িলত করেত হয় া েসই পেথ অ�গিতর জনয �থেম চ্ই এই সেচতনত্–আম্েদর শি� 

েযন বহধ্ িবভ� ন্ হয়, আম্েদর শি�েক ‘সংহত’ ব্ ‘েক�ী ভূত’ করেত হেবা েক�ী ভূত শি�র অথর ব্ ত্ৎপযর ‘স�দ’ 

আহরণা এই স�দ িনছক ঐিহক স�দ নয়, এই স�দ বুি�েক শভভেত ি�র ও সদ্জ্�ত র্খ্র েকৗশলা শভভেত 

বুি�েক ি�র ও সদ্জ্�ত র্খেল িনতয ও অিনেতযর ‘জ্ন’ িবকিশত হয়া েক�ী ভূত শি�, বুি�র ি�র� এবং জ্েনর 

িবক্শেক সুরিকত কর্র জনয �েয়্জন ‘েয্�ৃ�’ ও ‘বীযর’া এইসম� যখন পূণর িবকিশত হয়, তখিন আম্েদর অ�ের 

েদবশি� ব্ েদবীর িবক্শ স�ূণর হয়া েসই িবক্শই িশব ব্ সবরকলয্েণর িনধ্না  

েদবী মিহষ্সুরমিদরনীা ঋে�েদ ‘মিহষ’ শে�র অথর ‘�ভূত বলশ্লী’া (ঋে�দ, ৮া১২া৮) মিহষ্সুর �চ� কমত্ব্না 

শি�র িবর্ট জ্গরণ হেয়েছ ত্ঁর মেধয, িক� েসই শি� মদম�শি�, অসংযত িবপুল শি�া মিহষ্সুর েযন গণশি� ব্ 

শূ�শি�র �তীকা পৃিথবীবয্পী শূ�শি�র �বলত্ অন�ীক্যরা িক� েসই শি� যিদ কলয্ণবুি� ও িবেবকঋি� �্র্ �েণ্িদত 

ও পিরচ্িলত ন্ হয় ত্হেল েসই অপিরেময় শি� জগৎেক  �ংস কের িদেত প্েরা শধু েভ্গতৃ�্ ও ইি�য়পরত্র �্র্ 

আ�� এবং ক্মন্র ত্ড়ন্য় অ� হেয় শভ–শভ েব্ধ হ্িরেয় ত্ মহ্িবপযরয় ঘিটেয় বসেত প্েরা শূে�র অপিরেময় 

শি�েক িনয়ি�ত করেত হেব িশবশি�র �্র্া ‘মদরন’ শে�র অথর িবন্শ নয়, দমনা শূ�শি�র ন্শ নয়, শূ�শি�েক 

িশবশি�র �্র্ দমন করেত হেব, িনয়�ণ করেত হেবা তেবই ব্ি�ত ফলল্ভ হেবা এই দমেনর ক্েজ িশবশি�র সহেয্গী 

শি� ঐকযশি�, অথরশি�, জ্নশি� এবং বীযরশি�া সুিনয়ি�ত শূ�শি� জগেতর অেশষ কলয্ণস্ধন করেত সমথরা 

শূ�শি�েক িনয়�ণ করেত হেব ঐকযশি�, অথরশি�, জ্নশি� এবং বীযরশি�র �্র্, য্র িপছেন থ্কেব স্মি�ক 

কলয্ণশি�র ে�রণ্া েসই অব�্িটই র্�, সম্জ ও সভযত্র সু�ু িবক্শ এবং উৎকেষরর জনয ‘আদশর’ অব�্া  

আেরকিট িদক িদেয়ও িবষয়িটেক েদখেত প্র্ য্য়া েযেক্ন র্�বযব�্য় জনবল, অথরবল, জ্নবল এবং ব্হবেলর 

ভূিমক্ অন�ীক্যরা �্চীন ঐিতেহয এই বল চ্রিট বেণর িবভ�–ভ্�ণ, কিষয়, ৈবশয ও শূ�া চতুবরেণরর এই িবভ্জন 

েভদ্াক নয়, কমর ও গণ্াক া আব্র েক্নিট েক্নিটর িনরেপক নয়া এেক অেনযর সহেয্গী এবং পিরপূরকা ব�ত, 

একিট ‘আদশর’ র্�বযব�্ হেল্ েসিট–েযখ্েন ভ্�ণযশি�র জ্ন, ক্ষশি�র েশৗযর–বীযর, ৈবশযশি�র স�দ ও 

স�স্রণশীলত্ এবং শূ�শি�র �ম ও ৈদিহক শি� সংহত ব্ ঐকযব� ব্ সমি�তা লকণীয়, এখ্েন সর�তী, ক্ি�রক, 

ল�ী, মিহষ্সুর এবং গেণশ �েতযেক �–� ত্ৎপযর িনেয় উপি�ত এবং সম� িকছুর মূেল উপি�ত অবশযই িশব ও দুগর্া 

এইভ্েব পিরব্র–সমি�ত্ দুগর্র ভ্বন্য় েযন সু� সম্জগঠন, সু� জ্িতগঠন এবং সু� র্�গঠেনর ইি�তই আমর্ প্ইা 



�স�ত উে�খ কর্ েযেত প্ের েয, ঋে�েদর সু�িস� ‘েদবীসূে�’ েদবী িনেজর স�েকর েঘ্ষণ্ করেছন  : ‘‘অহং র্�ী’’–

আিমই িব�ভুবেনর স�্জীা জগৎ–রপ র্ে�র আিমই কষরীা 

েদবীর ব্হন িসংহা �বল পর্�্� মিহষরপী অসুেরর মদরেনর জনয েদবীর ব্হন িসংহ হওয়্ই েত্ �্ভ্িবক, য্র 

এক মু�য্ঘ্েতই িবশ্ল মিহেষর ম�ক চূণর হেয় য্য়া ক্মরপী মিহষেক পযুরদ� কর্র জনয বীযররপী পশর্জ েকশরীেকই 

েত্ �েয়্জনা ক্মরপী মিহষ্সুর তেম্গেণর �তীকা েপৗরষ ও বীেযরর শি�েত দীি�ম্ন িসংহ রেজ্গেণর �তীক এবং 

জ্নময়ী দুগর্র মেধয স�গণ ক্য়্বতীা তেম্গণেক দমন কর্র জনয �েয়্জন রেজ্গণ, আব্র রেজ্গণেক স�গেণর �্র্ 

িনয়�ণ করেত হয়া েসজনযই মিহষ্সুেরর ওপের িসংহ এবং িসংহ আব্র েদবীর চরণ্ি�তা েযখ্েন অিবিম� তেম্গণ 

েসখ্েন িবপযরয় অবশয�্বীা তেম্গণ যখন রেজ্গেণর �্র্ িনয়ি�ত তখন িবপযরেয়র গিত হয় র�া িক� িবপযরেয়র 

স�্বন্ তখেন্ িতের্িহত নয়া িবপযরেয়র স�্বন্ িনমূরল হয় তখিন যখন রেজ্গণ স�গেণর �্র্ িনয়ি�ত হয়া িক� 

েসখ্েনই স্ধেকর গিতর যিত নয়া ক্রণ, স্ধেকর লকয সংস্রব�েনর মূেল্ে�দা অপকষর ও উৎকেষরর িবচ্ের তমঃ, 

রজঃ ও সে�র উ�ের্�র বযবধ্ন থ্কেলও স্ধেকর লকয িতন গেণর সীম্েক অিত�ম কর্া ক্রণ, গণষয়ই 

সংস্রব�েনর মূলা অতএব শধু তমঃ এবং রজঃ গেণর ঊে�র ওঠ্ই যেথ� নয়, স�গেণর সীম্েকও অিত�ম করেত হেবা 

সংস্রব�েনর িনবৃি� এবং স্ধন্র সম্ি� হয় তখিন যখন স�গেণর েলশটুকুও অ�িহরত হয়া েদবী শ�স�ময়ীা িতিন ত্ঁর 

রেজ্গণ্ি�ত ব্হন িসংেহর ম্ধযেম তেম্গণ্�� মতরপীড়ক মিহষ্সুরেক িনিজরত কেরেছনা মেতর �� েথেমেছ, জগেত শ্ি� 

�িতি�ত হেয়েছা িক� িশব ব্ িনতয–কলয্েণর �িত�্? ত্র জনয �েয়্জন ��্তীত ভূিমেত উ�রণা সমসয্র �্য়ী সম্ধ্ন 

শধু েসখ্েনইা ক্রণ, েয–ভূিমেত ��, েসই ভূিমেত �্য়ী সম্ধ্ন অস�বা ��্তীত েসই ভূিম হেল্ ভ�িনবর্ণ ব্ 

ভ�ৈচতনয উপলি�র ভূিমা িষগণ্তীত েসই ভূিমেত পরম িশেবর অব�্না েসজনযই গণময়ী েদবীর ম্থ্র ওপের গণ্তীত 

েদব্িদেদব িশেবর অিধ�্না মেতরর ম্িলনয য্েক �শর করেত প্ের ন্, েসই উ�ু� িশখের পরম ধ্ম তুষ্রধবল ৈকল্স 

অবি�তা শ� মেনর িনমরল ম্নস সের্বের ত্র উ�্সন ধর্ পেড়, িক� ত্র পূণর উপলি�র জনয স্ধকেক েসখ্েন 

উপি�ত হেত হয়া েসই উ�রেণই স্ধন্র সম্ি� এবং স্ধেকর লকয�্ি�া েসই উ�রেণ েযন গ�্ এেস উপনীত হয় 

স্গরস�েমা এই িমলেনর জনযই েত্ েগ্মুখ েথেক ভ্গীরথীর দীঘর তীথরয্ষ্া স্ধেকর েকেষও তীথরগিতর যিত িনমরল ম্নস 

সের্বের অবগ্হন কের স�ূণর ম্িলনয–শ� হেয় িসি�র ৈকল্স–িশখের উ�রেণা েসই উ�রেণর অপর ন্ম জীেবর 

িশব�ল্ভ–েদহীর ভ�ময়�–�্ি�া 

ব�ত, িযিনই মিহষ্সুর, িতিনই িসংহ, িতিনই দুগর্  এবং িতিনই আব্র িশবা শধু �রেভদ, শধু আা–উে�্চন ও আা–

উপলি�র �িমক অব�্া মিহষ–�র জীেবর সবরিনন �র ব্ শি�র অিবকিশত �রা িসংহ–�র জীব–শি�র �মিবকিশত ব্ 

�মিববিতরত উ�তর অব�্া দুগর্ –�র ইি�য়–িনয়ি�ত জগেত জীব–শি�র সেবর্� �রা িক� েসিটই সবরেশষ �র নয়া ত্র 

পর জীব–শি�র ইি�য়্তীত পরম �রা েসিট িশব–�র, েযখ্েন জীব ও িশেবর বযবধ্ন স�ূণর িবলু�া 

িবষয়িট এইভ্েবও ভ্বেত প্ির  : মিহষ্সুর–�র েযন েয্গ ব্ তে�র �থম িতনিট প� ব্ চ�–মূল্ধ্র, �্িধ�্ন 

এবং মিণপুর (িল�, গহয এবং ন্িভ)া িসংহ–�র েযন পরবতরী দুিট প� ব্ চ�–অন্হত এবং িবশ� (হদয় এবং ক�) এবং 

দুগর্ –�র েযন ষ� প� ব্ চ�–আজ্ (লল্ট/�মধয)া পিরেশেষ িশব–�র েযন স�ম ব্ সবরেশষভূিম সহ�্র 

(ম�ক/ভ�র�)া মিহষ্সুরই উ�িরত হেত হেত �েম িসংহ ও দুগর্  হেয় অবেশেষ িশবে� উ�ীত হেলনা পুর্েণর মেত 



মিহষ্সুেরর জ� িশব্ংেশা মিহষ্সুর আসেল জীবরপী অিবকিশত িশবা অনযভ্েব বল্ য্য়, মূল্ধ্ের অিধ�্ন কু�িলনী 

শি�রা শি� তখন অবয�া স্ধন্র �্র্ ত্র জ্গরণ ঘেটা েসই জ্গরণ �মশ গণগত উৎকেষর উ�িরত হয় িবশে� এবং 

পিরেশেষ পরম অিভবযি� �্� হয় সহ�্ের উ�রেণা েসখ্েন অিধ�্ন িশেবরা েসখ্েন শি� ও িশব িমিলত হনা অথর্ৎ 

জীব িশব হেয় য্য়া পুর্েণ বল্ হেয়েছ, মিহষ্সুরেক বধ কেরই দুগর্  ‘‘হরপ্দমূেল’’ �েবশ করেলনা (�ঃ ব্মনপুর্ণ, 

২০া৫১) িশব–দুগর্র এই এক্াত্র ত্ৎপযর–মিহষ্সুর েক্ন শরীরী জীব নয়, মিহষ্সুর ম্নুেষর অ�িনরিহত পশে�র 

�তীকা পশে�র িবন্েশর সে� সে�ই ম্নুেষর েদবে�র িবক্শা ম্তৃচরেণ মিহষ্সুেরর িনতয অব�্েন স্ধেকর পরম 

শরণ্গিতর ইি�তও আমর্ প্ইা স�্নভ্ব সবর্েপক্ শ�ভ্বা জীব যখন েসই ভ্বেক আ�য় কের তখন সবরিরপুর 

আিদিরপু ক্ম আর ম্থ্ তুলেত প্ের ন্া আিদিরপুর সে� সংি�� তৃতীয় ও চতুথর িরপু েল্ভ এবং েম্হা পশর মেধয মিহষ 

এই িরপুষেয়র �তীকা আর িসংহ? েসও ম্তৃচরেণ শরণ্গতা িসংহ পশর্জ, িক� পশ েত্ িন�য়ইা িরপুই েত্ ম্নুেষর 

পশ�া িসংহ ি�তীয়, প�ম ও ষ� িরপুর �তীক–ে�্ধ, মদ এবং ম্ৎসযরা ম্তৃচরেণ ত্েদরও িনঃেশেষ বিল িদেত হেবা 

ম্তৃকরণ্য় তখিন হেব জীেবর ৈজবস�্র িবলয় এবং ৈদবস�্র জ্গরণা েসই জ্গরেণই জীেবর স্থরকত্, জীবেনর 

চিরত্থরত্া 

ম্করে�য় ও ব্মন পুর্েণর মেত, েদবী েযমন সবরেদবেতজঃস�ূূ, েদবীপুর্েণর মেত েদবীর ব্হনও েতমিন 

সবরেদবময়া েদবীপুর্েণ বল্ হেয়েছ, েদবীর শ�দপরন্শক্রী ব্হনেক �য়ং িব�ু িনমর্ণ কেরিছেলন এবং ত্র মেধয 

সবরেদবত্র অিধ�্ন হেয়িছলা অথর্ৎ েদবীর মেত্ েদবীর ব্হনও সবরেদবময়া এর ত্ৎপযর হেল্, েয িনেজর মেধয 

েদব্াশি�েক �কট করেত সমথর, েদবীর চরণ্�য় প্ওয়্র অিধক্রী েস–ইা সুতর্ং ৈজবশি�েক দমন কের ত্েক 

ৈদবশি�েত উ�রণ কর্ব্র বয্ন্ই িনিহত েদবীর িসংহব্হনে�।  

  



 

 


