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�রামকৃ� বলেতা, �েতযক াারীই জগ�াাীর অংশ�রূূণীী াারীর মেধয ূতূা মা আানময়ীেক 

েদখেতা–েস াারী েয জাূতর, েয ধেমরর, েয চূরে�র েহাক াা েকাী ূতূা বলেতা, মাতৃভাব জগেতর 

সবরােূপা শু ও কলযাণকর ভাবী তাঁর সবর�ধাা ূশষয এবং সেবরাাম বাণীবাহক ও ভাষযকার �ামী 

ূবেবকাানও বেলেছা, াারীর সেবরাা আদশর জাাীী ূতূা বলেতা, েয হ��য় ূশশেক েদাল েদয়, 

তােতই ভগবাোর �থম �কাশী ূৃূথবীর �থম আেলাক দশরোর সে� সে� মাাব যাঁেক �থম দশরা কের 

ূতূা তার জাাীী তাই েবাধহয় মাাবূশশর ক�–উৎসাূরত �থম শ�ও ‘মা’ী একমা� মােয়র সে�ই 

মাােবর াাূড়র স�করী এূট েযমা ৈজূবক (biological) অেথর সতয, েতমূা সতয মাাূসক (mental), 

মা�াূ�ক (psychological) এবং আধযাূাক (spiritual) অেথরওী সব অেথরই মাাুষ মােয়র সে�ই 

সবরােূপা ূাকট স�েকর স�ূকরতী েসকারেণ জ�ল� েথেকই মাাব চূরে�র ওূর মােয়র �ভাব 

জাতসাের অথবা অজাতসাের অূধক ূূরমােণ ূ�য়াশীল থােকী মােয়র ওূেরই মাাবূশশর সবরাূধক 

ূাভররতা, মা–ই তার ূরম ূব�� জাী যখা েস ভয় ূায় তখা েস মাতৃঅে�ই আ�য় েখাঁেজ যখা তার 

আান হয় েস সবর�থম েসই আােনর ভাগীদার করেত চায় মােকইী দুঃেখ অথবা আােন মােয়র 

ম�লহ�ই তােক েদয় ূরম �ূ� অথবা বাূ�ত তৃূ�ী মােয়র সে� মাােবর এই স�েকরর জাযই েদখা 

যায়, মা যখা ূশশসসাােক দু�াূমর জায �হার কেরা তখা েচােখর জেল ভাসেত ভাসেত, আঘােত 

জজরূ রত হেত হেত মােকই েস জূড়েয় ধেরী কারণ, জ�ল� েথেকই তার ষ� ইূ�য় তােক বুূঝেয় 

ূদেয়েছ, েয–হাত তােক আঘাত করেছ েসই হাতই আবার ূরপেণ তােক বুেক জূড়েয় ধরেব, েয–েচাখ 

এবং মুখ েস এতপণ ে�ােধ �লেত েদেখূছল, েসই েচাখই কেয়ক মুহতর ূের জেল ভাসেব এবং েসই 

মুখই তার অ�ূল� মুখেক চু�ো চু�ো ভূরেয় েদেবী ব�ত, মাাুষ যােক সবরােূপা অূধক ভালবােস বা 

�ুা কের, অথবা যােক সবরাূধক ভালবাসা বা �ুা অ রূণ করেত চায় তার মেধয স�বত েস অজাতসাের 

ূােজর মােকই েদখেত চায়ী এূটই মাাুেষর সহজাত মা��ী মাাব–ইূতহােসর উষালে� মাাব যখা 

ঈ�েরর শরণাূ� হেয়ূছল তখোা তার ভাবাায় এই মা��ূট ূ�য়াশীল ূছলী 

ধমরত�, সমাজত� এবং াৃত� ূবষেয় ূবেশষজগেণর গেবষণা ূক বলেব জাূা াা, তেব আমােদর 

মো হয়, মাাুষ যখা উাতর বা ঊ�রতর েকাা অ–েলৗূকক অথবা অূত–�াকৃত শূ�র �থম ক�াা 



কেরূছল তখা তােক াারী ূহেসেবই েস েভেবূছলী মাাব–ইূতহােস ঈ�র ধারণার েসই সূচাাী বলা 

বাহলয, মাাুেষর ায়া স�ুেখ াারীর েয–রূূট তখা েভেস উেঠূছল তা ূছল �াভাূবকভােবই তার আূা 

গভরধাূরণীরই মহার রূক�ী অথরাৎ, মাাুেষর ূচসায় ঈ�র স�বত মাতৃরেূই �থম কূ�ত হেয়েছাী 

আমরা েয ূাছক ক�াায় ূপূব�ার কের এরূ ূসুাস করূছ তা ায়ী মাাব সভযতার �াচীাতম 

সাূহতয বা মাােবর �াচীাতম ূলূূবু ইূতহাস ঋে�েদ আমরা এর সমথরা ূাূ�ী ঋে�েদর দশম 

ম�েলর দশম অাুবােকর একশ ূঁূচশতম সূ�ূট ‘েদবীসূ�’ াােম �ূসুী মাাব সভযতার ূূবরােে 

উাাূরত এই সূে� আমরা ঋূষ অ�ৃেণর কাযা ঋূষ বােকর উূলূ�র সে� ূূরূচত হইী ঋূষ বাক 

উূলূ� কেরেছা : জগৎ�ূে�র ূ�ােত জগৎকারণরেূ ূযূা অব�াা করেছা, যাঁর অ�ুূলেহলো বা 

ই�াাুসাের সূযর চ� �হ াপ�াূদ ূূরচাূলত হে�, যাঁর �ভাব বযূতেরেক রু জযা–েরাূেণ অসমথর, 

��াে�র সকল ূকছুর মেধয ূযূা ওতে�াতভােব অাুসূযত ও ূূরবযা� এবং তদূতূর� হেয় ূবদযমাা, 

ূতূা একজা াারীী ূতূাই জগেতর ঈ�রী–আদযাশূ�ী সবরেদেশ সবরকােল সুরারাূদ তাঁরই আরাধাা 

কেরী েদবীসূে�র ূর ‘রাূ�সূ�’ী ঋে�েদর দশম ম�েলর দশম অাুবােকর একশ সাতাশতম সূ�ূটই 

ূবখযাত রাূ�সূ�ী এই সূে� তৎকালীা মাাুেষর েয–ূূরচয় আমরা ূাূ� েস–মাাুষ ূহং� �াণী ও দুধরষর 

দসুযেদর ূীড়ো আতর এবং স��, শ� (অসুর?) কতৃরক আ�মেণর আশ�ায় সদা উূ��ী শ�াহীা 

ূারে�গ জীবা ও শ�াােশর জায েস তাই বযাকুলভােব �াথরাাূরী �রণাতীত কােলর আমােদর েসই 

অ�জেদর �াথরাা কার কােছ? কার উে�েশ তারা াতজাাু? রাূ�সূে�র ঋূষ কুূশেকর ভাষায়, ূতূা 

হেলা সবরবযাূূাী, মৃতুয্য়ী, তেমাাাূশাী, শ�মূদরাী, ূব�ূবধা�ী, ূব��া�ী, ূব��সূব�ী জগৎ�কাূশকা 

আদযাশূ�ী ঋূষ তাঁেক ‘রাূ�’ াােম অূভূহত কেরেছাী ‘রাূ�’ শে�র অথর, ভাষযকারেদর মেত, 

অভী�দা�ী (রাূ� = দদাূত অভী�ম ইূত রাূ�ঃ)ী শধু ঋে�েদই ায়, সামেবেদও ‘রাূ�সূ�’ আেছী 

সামূবধাা �া�েণর তৃতীয় ম�েলর অ�ম অাুবােকর ূ�তীয় সূ�ূট সামেবেদা� রাূ�সূ�ী েসখাোও 

সকল শূ�র সমূ�ভূতা মহামায়ারেূ ূতূা বূণরতা হেয়েছা তাঁরই �ভােব সূযর, বায়ু, বরণ, ূৃূথবী �–� 

ভূূমকা ূালা কেরী অসুরবধাথর ূুা:ূুা: অবতীণর হেয় ূতূা জগৎেক রপা কেরাী সামেবেদর ঋূষ েসই 

আদযাশূ�র করণা ূভপা করেছাী 

শধু ৈবূদক যুেগই ায়, �াক–ৈবূদক যুেগও মাাুষ ঈ�রেক মাতৃরেূ উূাসাা করতী হর�া এবং 

মেহে্াদােরার �ংশাবেশষ েথেক ূৃূথবীর �াচীাতম সভযতা ূস�ু সভযতার েয–সম� ��তাূ�ক 

ূাদশরাাূদ আূব�ৃত হেয়েছ, তা েথেক �মাূণত হয় েয, ‘‘েদবীই ূছেলা উ� দুই াগেরর অূধবাূসগেণর 



�ধাা েদবতাী’’ ূৃূথবীর অাযাায �াচীা সভযতাাূল ূবচার করেলও ঈ�রেক মাতৃরেূ উূাসাা করার 

�ূত মাাুেষর �াভাূবক �বণতার ূবষয়ূট �ূতূ�ত হয়ী �বণতাূট মাাব–মো এমাই সহজাত েয, 

অৈ�তেবদােসর সবরে�� �ব�া আচাযর শ�রও এেক অূত�ম করেত ূােরাূাী তাঁর ূবখযাত 

‘েসৗনযরলহরী’ ে�া�ূট এই �সে� �রণ করেত ূাূরী ে�া�ূটেত জগ�াাী আদযাশূ�র সমুা মূহমা 

কীতরা কেরেছা আচাযরী েসই মূহমার কী রূ তা েবাঝাবার জায উদাহরণ�রূ একূট �বক উূ�াূা 

করা হেলা : 

‘‘জগৎ সূেত ধাতা হূররবূত রুঃ পূয়েত 

ূতর�ুবরে�তৎ �মূূ বূুরীশঃ �গয়ূতী 

সদাূূবরঃ সবরং তূদদমাুগৃোূত চ ূশব– 

�বাজামাল�য পণচূলতেয়ায়রলরীী’’ 

–(েহ জাূা) েতামার সামাায য়সে�ত �ারা আজা �া� হেয় ��া জগৎ সৃূ� কেরা, ূব�ু তা রপা 

কেরা এবং রু (যথাসমেয়) তা লয় কেরাী ঈ�র (যথাসমেয়) ��া, ূব�ু ও মেহ�রেক �–� কাযর 

েথেক ূবরত কের ূাজ েদেহ অথরাৎ তে� আাসাৎ কেরা এবং সদাূশব (যথাসমেয়) ��া, ূব�ু, রু ও 

ঈ�রেক ূুারায় অাুগৃহীত কেরা অথরাৎ সৃজা, ূালা, সংহার ও তে� ধারণরূ কােযর ূােয়াগ কেরাী 

আচাযর ে�া�ূটর সূচাায় বলেছা : 

‘‘ূশবঃ শ�যা যুে�া যূদ ভবূত শ�ঃ �ভূবতুং 

া েচেদবং েদেবা া খলু কুশলঃ �ূনতুমূূী 

অত�ামারাধযাং হূরহরূবূর�যাূদভ 

�ণ�ং ে�াতুং বা কথমকৃতূুণযঃ �ভবূতীী’’ 

–(েহ জাূা) ূশব যূদ শূ�যু� হা তেবই ূতূা �ভাবশালী হেয় তাঁর কাজ করেত সমথর হা, 

অাযথা ূতূা �য়ং �ূনত হেতও অসমথরী এই েহতু ��া, ূব�ু, মেহ�রাূদ সকল েদবতা েতামার 

আরাধাা কেরাী (এই ূূরে�ূপেত) আমার মেতা অকৃতূুণয বযূ� ূকরেূ েতামােক �ণাম করেত বা 

েতামার �ব করেত সমথর হেব? 

এইেপে� েকা উূূাষেদর উমা–ৈহমবতী �স�ূট �রণীয়ী 

আচাযর শ�েরর সম� জীবা ও কমরসাধাা অৈ�তত� �ূত�ার জাযই স�ূণররেূ ূােবূদতী �� ূভ� 

অূর েকাাূকছুর অূ�� ূতূা �ীকার করেতা াাী কূথত আেছ, ূের ূতূা শূ�র �ভাব উূলূ� 



কেরূছেলা এবং ‘েসৗনযরলহরী’ �ভৃূত াাাা �ব–ে�া�াূদ েসই উূলূ�রই ফল�ূতী েকউ েকউ অবশয 

মো কেরা েয, শূ� বা অাযাায েদবেদবীর �ব–ে��াূদ শ�েরর রচাা ায়, ওাূলর রচূয়তৃ� তাঁর ওূর 

আেরাূ করা হেয়েছী এই মত সতয হেল ‘শূ� বযূতেরেক ূশব বা �� সৃূ�, ূ�ূত, �লয়াূদ সমুদয় কেমর 

অসমথর’–েসৗনযরলহরীেত আচাযর কূথত শূ�র এই সমুা মূহমা ূারথরক হেয় যায়ী ূক� যার রচূয়তৃ� 

ূােয় েকাা সেনহ োই, েসই ��সূ�ভােষযও (১ী৪ী৩) আচাযর ঐ একই অূভমত �যথরহীা ভাষায় বয� 

কেরেছা– 

‘‘াূহ তয়া ূবাা ূরেম�রসয ��ৃ�ং ূসধযূত, শূ�রূহতসয তসয �বৃাযাুূূোী’’ 

–শূ� ূভ� ূরেম�েরর ��ৃ� ূাূ�তভােবই ূসু হয় াাী কারণ, শূ�রূহত ূরেম�েরর সৃ�যাূদ 

কেমর �বৃূা যুূ�স�ত ায়। 
 


