
সর�তী ও তাঁর বাহন 

�ামী পূণরাাানন 

 

‘‘হংসারূা হরহিসতহােরনু কুনাবদাতা 

বাণী মনি�ততরমুখী েমৗিলবে�নুেলখা৷ 

িবদযা বীণামৃতময়ঘটাক্ 

ে�তা��া ভবদিভমত �া�েয় ভারতী সযাা৷৷’’ (ত�সার) 

–িযিন হংেসাপির উপিব�া, িশবহাসয, হার, চ� ও কুনপ ুে�র নযায় িযিন ে�তবণরা, যাঁর বদেন সবরদা ি�তহাসয ও 

কপােল অধরচ� িবরাজমান, হে� পু�ক, বীণা, অমৃতকু� এবং রুাকমালা েশাভা পাে�, েসই ে�তকমলবািসনী ভারতী 

েতামােদর অভী� িস� করন৷ 

সর�তী িহনুেদর অনযতম ি�য় েদবতা৷ শধু িহনুেদরই নয়, ৈজন ও েবৗ� ধেমরও সর�তী খুব জনি�য়৷ বিহভরারেত 

িত�ত, যব�ীপ, জাপান, রািশয়া, আফগািন�ােনও সর�তী–মূিতর পাওয়া িগেয়েছ৷ েবদ, পুরাণ, ত�, স�ীত, িশ�, সািহতয, 

েলাকগাথা–সবর্  সর�তীর জয়গান৷ অবশয মূলত সর�তী ৈবিদক েদবতা৷ েবেদ পুরু েদবতারই �াধানয–সংখযা এবং 

সামরথরয উভয় িবচােরই৷ েবেদ কিতপয় �ী–েদবতার মেধয সর�তীর উে�খই সবরািধক এবং তাঁর মিহমাও অপিরিমত ৈবিদক 

েদবতা সর�তী ত�, পুরাণ, কাবয, ইিতহােস �মিহমায় উ�ল েথেক উ�লতর৷ 

‘সর্’ শে�র উ�ের অ�যেথর ‘বতুপ’ �তযেয়র সে� �ীিলে� ‘ঈপ’ �তযয় যু� কের ‘সর�তী’ শ�িট িন�� হেয়েছ৷ 

সর্+ বতী= সর�তী৷ ‘সর্’ শে�র অথর আেলা বা েজযািত, পূণরতা এবং �কাশ৷ অতএব ‘সর�তী’ শে�র অথর 

আেলাকময়ী বা েজযািতমরয়ী, পূণরতা�দা্ী এবং �কাশময়ী৷ সর�তী আেলাক�রিপণী বা েজযািত�রিপণী৷ িতিন পূণরতা�দা্ী৷ 

িতিন সবর�কািশনী৷ জগােক িতিন আেলা দান কেরন৷ জগােক িতিন পূণরতা দান কেরন৷ অ�কার দূর কের িতিন ব�েক 

�কাশমান কেরন৷ আধযািাক অেথর জানই সিতযকােরর আেলাক বা েজযািত৷ জােনর �কােশই মানুেুর পূণরতা৷ জানই 

অজানেক দূরীভূত কের িনতযব�েক �কােশর সামথরয রােখ৷ এই জােনর অিধ�া্ী েদবী সর�তী৷ 

েবেদ ‘সর্’ শে�র একিট অথর ‘জল’৷ েকান েকান পি�ত মেন কেরন েয, ‘সর্’ শে�র আিদম অথর ‘জল’ িভ� অনয 

িকছু িছল না৷ তােঁদর মেতর সমথরেন তাঁরা েবেদর েগাড়ার িদেকর ম�গিলেক উে�খ কেরন৷ ‘সর্’ অেথর েয ‘জল’ তা 

‘সেরাবর’ (সর্+ বর) শ� েথেক েবাঝা যায়৷ েবেদ সর�তী নদীরেপও বিনতা৷ তেব েবেদর েগাড়ার িদেক ‘সর্’ অেথর 

‘জল’ েবাঝাত িকনা েসিবুেয় পি�তেদর মেধয মতৈ�ধ আেছ৷ তেব ঋে�েদর দশম ম�েল (৬৬৷৫) এবং স�ম ম�েল 

(৯৬৷৪) েয ‘সর�ান’ শ�িট পাওয়া যায় তার অথর ‘জলািধপিত’ বেল কােরা কােরা মত৷ েকউ েকউ মেন কেরন েয, ‘সর্’ 

শে�র আিদম অথর ‘জল’ নয়, েজযািত৷ তাঁরা বেলন, ঋে�েদ (১৷১৬৪৷৫২) েয ‘সর�ান’ শ�িট পাওয়া যায়–যা ‘সর্’ শ� 

েথেক িন��–তার অথর সূযর৷ সূেযরর সে� েজযািতর স�কর বলার অেপকা রােখ না৷ ‘সর�ান’ অথরাা েজযািততান বা 

েজযািতমরয়৷ ‘সর�ান’–এর �ীিলে� ‘সর�তী’৷ 

‘সর্’ শে�র আেরা অথর আেছ৷ তেব েসই অথর ‘সর্’ শে�র আিদম অথর িছল িকনা তা বলা কিঠন৷ তেব তা ‘সর্’ 

শে�র িনতা�ই আধযািাক অথর এবং বলা বাহলয, েসেকে্ ‘সর্’ শে�র সে� তার অনযতম ৈবিদক অথর ‘জল’–এর েয 

স�কর আেছ তা অন�ীকাযর৷ জল চেল, জল সের, জল গিতস��, জল �ননশীল৷ ‘সর্’ শে�র েসই অথরিট হেলা গিত, 

�নন, চ�লতা৷ ভাির চমাকারভােব একজন িলেখেছন : ‘‘যা সের, চেল, �িনত হয়, তাই ‘সর্’৷ ‘সর্’ মােন 

চ�লতা–সৃি�র চ�লতা, �ােণর েূউ, আনেনর েজায়ার, রেসর পাথার৷ এককথায় ��া�েজাড়া যত �নন, যত েূউ 

সবই ‘সর্’৷ আর এই ভুবনভরা িচরচ�লতােক িযিন ধারণ কের আেছন–িতিনই ‘সর�তী’৷ সৃি�র �াণিনঝরর এই চ�লতা 

ফুটেছ শ� হেয়, আেলা হেয়, সুর হেয়, গান হেয়, েতামার আমার সবার মুেখর কথা হেয়, মন হেয়, বুি� হেয়, ইি�য় হেয়–

সব হেয়– 



 

 

 

‘‘ময়া েসা অ�মি� েযা িবপশযিত 

যঃ �ািণিত ু ঈং শৃেণাতুয��৷ 

অম�েবা মাং েত উপিকয়ি� 

�িধ �ত �ি�বং েত বদািম৷৷’’ (ঋে�দ, েদবীসূ�) 

–েলােক আমার সাহােযযই খায়, আমার সাহােযযই েদেখ, েশােন, িনঃ�াস েনয়৷ না েজেন আমােতই বাস কের তারা৷ 

েশান, আিম যা বলিছ তা সতয৷’’ 

জীবেনর যত শ�, জীবেনর যত আেলা, জীবেনর যত সুর, জীবেনর যত কথা, মন–বুি�–ইি�েয়র যত �ীড়া–সম� 

িকছুর উাস েক? অ�ৃণ ঋিুর কনযারেপ আিবভূরতা েদবী বাক আোাপলি�র এক মােহ�কেণ ঋে�েদ েঘাুণা করেলন–

আিমই িব�–��াে�র ঈ�রী৷ রু, বসু, আিদতয এবং সকল েদবতার মেধয আমারই �কাশ৷ িম্, বরণ, ই�, অি� 

�মুেখর িপছেন আমারই শি�৷ জগেতর সৃি�র উাস আিম, তার ধারিয়্ীও আিম৷ জেল �েল অ�িরেক এবং তার বাইেরও 

সবর্  আিম বায়ুর মেতা বযা� হেয় আিছ৷ আিম যােক ই�া কির তােকই সবরে�� কির৷ আিম কাউেক ��া কির, কাউেক 

ঋিু কির, কাউেক েমধাবান কির৷ রেুর ধনুেক অসুরিনধেনর শি� আমারই সংেযাজন৷ সবরভূ েতর অ�যরািমনীরেপ 

সকেলর হদেয় আমারই অিধ�ান৷ ি্ভুবেন সকেল আমারই আরাধনা কের৷ 

ঋে�েদর দশম ম�েলর দশম অনুবােকর েদবী বােকর কে�াাসািরত ১২৫তম সূ�িট ‘েদবীসূ�’ নােম �িস�৷ কােরা 

কােরা মেত, ঋিু বাক বা েদবী বাক হেলন সর�তী৷ কৃ� যজুরেবদ (১৷১৷৭৭), শতপথ–�া�ণ (১৷১৷৪) এবং সাংখযায়ন–

�া�ণ (৫ম অধযায়)–এ সু��ভােব িনেদরিশত হেয়েছ : ‘‘বাক ৈব সর�তী৷’’–বাকই সর�তী৷ ঐতেরয়–�া�ণ (৩৷১৩) এবং 

অনয ৈবিদক �মােণও সু��ভােব বলা হেয়েছ, বাক এবং সর�তী অিভ�৷ সৃি�র আিদ কারণ বাক বা শ�(Logos)৷ তাই 

বাে� বলা হয় ��–বা�র� বা শ���৷ বৃহদারণযক উপিনুেদ (৪৷১৷২) বলা হে� : ‘‘বাক ৈব ��৷’’–বাকই ��৷ বাক বা 

শে�র িযিন অিধ�ান বা আ�য়, িতিনই বােকর অিধ�া্ী বা বাে�বী৷ িতিনই সর�তী৷ শতপথ–�া�েণ (৫৷২৷১৩) েসজনয 

আবার বলা হেলা : ‘‘সর�তী বাক৷’’ �জাপিত বা ��া সৃি�র অধী�র৷ সৃি�র আিদ কারণ বাক বা শে�র অিধ�া্ী েদবী 

সর�তী৷ েসজনয সর�তী ��ার আাশি�রেপ ��ার �ারা আপযািয়ত৷ (শতপথ–�া�ণ, ৩৷৯৷৭) নদী েযমন জেলর আধার, 

েতমিন আবার নদীর কল�িনেত নােদরও আা�কাশ৷ সর�তী–তীের আযর ঋিুগণ �ণব�িন উ�ারণ করেতন৷ েসই 

�িন �িত�িন তুলত জেল �েল অ�িরেক৷ নদীর ক�নাদ এবং ঋিুেদর �ণবনাদ িমেল িমেশ একাকার হেয় ৈবিদক 

সভযতার উে�ুলে� েদবতা সর�তীর িচ�য় তনু সৃজন কেরিছল৷ 

ঋে�েদ সর�তীর ি্িবধ রপ৷ িতিন মাতৃে��া, িতিন নদীে��া, িতিন েদবীে��া–‘‘অি�তেম নদীতেম েদিবতেম 

সর�িত৷’’ (২৷৪১৷১৬) 

�াচীন আযরসভযতা সর�তী �ভৃিত সাতিট নদীর তীের িবকাশলাভ কেরিছল৷ তেব সাতিট নদীর মেধয সর�তীই িছল 

সবর�ধান এবং সবরােপকা �েয়াজনীয় নদী৷ কৃিুজীবী আযরেদর কােছ সর�তী েসজনয �িতভাত হেয়িছল অ�দা্ী, পালিয়্ী 

এবং জননীরেপ৷ নদীমাতা সর�তীর িদবয �ভােবই েযন আযরগেণর অ�ের জা�ত হেয়িছল িদবয জীবেনর আকা�া, 

তােঁদর হদেয় হেয়িছল সেতযর িদবয উ�াসন৷ ‘িদব’ ধাতু েথেক িন�� ‘েদবী’ শে�র অথর দীি�ময়ী, আেলাকময়ী, 

েদযাতনাময়ী৷ �কৃত দীি� সেতযর দীি�, সতযেক উপলি�র দীি�, �জার দীি�৷ েদবী সর�তীর আশীবরােদ আযর ঋিুেদর 

কে� উ�ািরত হেয়িছল ঋক্ীীম�, সামগান৷ ৈবিদক সািহেতয েসজনয িতিন েদবীে��ারেপ বিনতা হেয়েছন৷ মা েযমন 

িশশস�ানেক রকা কেরন, েতমিন আযরভূিমর �াভািবক �হরীরেপ মাতারিপণী নদী সর�তী বিহরাগত শ�েদর আ�মণ 

েথেক আযরগণেক রকা করত৷ সর�তী আযরগণেক তাঁর অে� (অববািহকায়) আ�য় িদেয় তােঁদর মনেক িনভরার কেরিছল, 



�াদু ও �া�য�দ পীযূুধারায় তােঁদর েদহ–মনেক স�ীিবত েরেখিছল, তােঁদর মূককে� ভাুা িদেয়িছল৷ নদীরেপ সর�তী 

একিদেক তােঁদর কৃিুেক্েক উবররা ও শসযশযামলা কের েযমন েদেহর অ� িদেয়েছ, েতমিন অনযিদেক ‘বৃ্�ী’—বৃ্ঘািতনী 

সর�তী েদবীরেপ শ�র আ�মণ েথেক অভয় দান কের তােঁদর িনরে�গ হদেয় ��িলত কেরেছন সতয–উপলি�র 

েজযািত–িদেয়েছন আাার পরমা�৷ নদী–সর�তী স�বত ৈবিদক যুেগর েশু পেবর মরভূিমেত �ধানত অবলু� হেয় যায়৷ 

মহাভারেত সর�তীর ‘িবনশন’ বা অবলুি�র েযমন উে�খ পাওয়া যায়, েতমিন আবার েকাথাও েকাথাও মূল ধারার িবি�� 

অি�ে�রও উে�খ েদখা যায়৷ তেব �েম সর�তী স�ূণরতই অদৃশয হেয় যায়৷ আধুিনক কােল রাজ�ান ও গজরােটর �ােন 

�ােন সর�তীর অবলু� ধারা আিব�ৃত হেয়েছ৷ 

অবলু� বা িবন� হেলও নদী–সর�তীর �ান ভারতবেুরর মানুেুর মেন এমিন মিহমামি�ত েয, সর�তীর ‘‘নব নব 

আিবভরাব’’ ক�না কের তারা তােদর অ�েরর ��া ও ভালবাসার পিরচেয়র �াকর েরেখেছ৷ �য়ােগ গ�া ও যমুনার স�েম 

অ�ঃসিললা সর�তীর িমলেন ি্ধারার ‘যু�েবণী’ বা ‘ি্েবণীস�ম’ ঘেটেছ এবং পি�মবে�র হগলী েজলার ি্েবণীেত 

‘মু�েবণী’েত গ�ার ে�ােতাধারা েথেক অ�ঃসিললা যমুনা ও সর�তী মু� হেয়েছ–েকািট েকািট িহনুর এিট আবহমানকােলর 

‘‘ি�য় এবং পিব্ িব�াস’’৷ সর�তীর এই নব নব আিবভরাব ক�না িকভােব িহনুেদর অিধকার কেরিছল তার পিরচয় 

পুরাণািদ �াচীন সািহেতযও িমলেব৷ 

�াচীন আযরভূ িম িছল স�িস�ু বা স�নদী িবেধৗত৷ এই স�নদী হেলা–সর�তী, িস�ু, চ�ভাগা, িবত�া, িবপাশা, 

ইরাবতী ও শত�৷ সর�তীেক ধেরই আযরগণ ‘স��সা’ বা স�ভিগনীর বননা কেরেছন (ঋে�দ, ৬৷৬১৷১০)৷ পরবতরী কােল 

যখন সর�তীর ধারা িবলু� হেয়েছ এবং আযর–সং�ৃিত দািকণােতয িব�ৃিতলাভ কেরেছ তখেনা সর�তীেক ধেরই নতুন 

‘স�িস�ু’ �িস� হেয়েছ–‘‘গে� চ যমুেন ৈচব েগাদাবির সর�িত নমরেদ িস�ু কােবির...৷’’ 

েবেদর �া�ণ–পেবর মাতৃে��া, নদীে��া এবং েদবীে��া সর�তী িববতরেনর পেথ হেয় উঠেলন জান ও িবদযার একতম 

অিধ�া্ী েদবী৷ এই হেয় ওঠার িপছেন অবশযই বাক ও সর�তীর অিভ�তার ধারণা ও উপলি� ি�য়াশীল িছল, তেব নদী–

সর�তীর িবনশেনর পর তাঁর মাতৃ ও নদী–�রপ েদবী–�রেপ িমেল িমেশ একাকার হেয় িগেয়িছল এবং িতিন একিট 

িবিশ� আকৃিতও �া� হেয়িছেলন৷ ৈবিদক যুেগ মূিতরপূজার �চলন িছল না৷ সুতরাং ৈবিদক সািহেতয সর�তীর কমর ও 

মিহমার নানা বণরনা থাকেলও তাঁর আকৃিতর সুিনিদর� েকান উে�খ পাওয়া যায় না৷ যিদও ঋেকর ভােুয (১৷৩৷১২) 

সায়নাচাযর বেলেছন : ‘‘ি�িবধা িহ সর�তী িব�হবে�বতা নদীরপা চ’’–সর�তীর দুইরপ, িব�হবতী েদবতা এবং নদীরপা৷ 

‘িব�হবতী’ বলেত এখােন সায়নাচাযর েয েজযািতমরয়ী সর�তীর ম�ময় িব�েহর কথা বলেত েচেয়েছন েসিবুেয় সেনহ েনই৷ 

কারণ, ঐকােল মূিতরপূজার েকান �মাণ পাওয়া যায় না৷ তেব আকৃিতর �� উে�খ না থাকেলও ঋে�েদ তাঁেক ‘েহ শেে’ 

বেল সে�াধেন তাঁর শে বেণরর ইি�ত আেছ৷ ঋে�েদ েকাথাও েকাথাও সর�তীেক সূযরাি�র দুযিত বা েজযািত, নদীসমূেহর 

মেধয শ�তমা ইতযািদ রেপ বণরনা করা হেয়েছ৷ পরবতরী কােল যখন তাঁর ে�ত বণর, ে�ত ব�, ে�ত অল�ােরর বণরনা পাই 

অথবা ‘সবরশশা সর�তী’র বননা শিন, তখন বুঝেত অসুিবধা হয় না েয, তাঁর পরবতরী মহাে�তা রেপর ক�নায় িছল তাঁর 

ৈবিদক েজযািতমরয়ী, জানদা্ী �রেপর ছায়াপাত৷ ‘গীতা’য় �কৃ� বলেছন, জােনর েচেয় পিব্ আর িকছু েনই৷ সর�তী 

েসই িনমরল জােনর অিধ�া্ী েদবী৷ অজােনর অ�কার দূর কের িতিন জােনর েজযািত �ািলেয় েদন৷ এই জান আসেল 

অধযাাজান, এই িবদযা আসেল আ�র িবদযা–েয–জান বা েয–িবদযার �াি� শধুমা্ স�গেণর িবকােশর �ারাই স�ব৷ 

সবরমািলনয–মুি� না ঘটেল স�গেণর িবকাশ হয় না৷ স�গণময়ী েজযািতঃ�রিপণী, িবদযারিপণী ও পিব্তাবিুরণী সর�তীর 

অ�বণরই তাই শধু শে নয়, ে�তচনেন চিচরত তাঁর অ�ও৷ তাঁর েপাশাক শে, তাঁর অল�ার শে, েয–পে�র ওপর িতিন 

আসীন তাও শে৷ তাঁর হ�ধৃত েবদ–েবদা�ািদ শা� এবং বাদযয� বীণার বণরও শে৷ শে তাঁর বাহন হংেসর বণরও৷ তাই 

িতিন ‘সবরশশা সর�তী’৷ 

িনমরল জােনর ঐ�েযরই মানুেুর চরম শি�৷ আ�র ঐ�েযর েয ঐ�যরবান েস–ই সবরােপকা শি�মান৷ স�গেণর চূড়া� 

িবকাশ েযখােন, েসখােনই মানবমিহমার পিরপূণরতা৷ আমােদর ঋিুরা, সাধেকরা, আচাযররা জান, আ�র ৈবভব এবং 



স�গেণর আধার�রপারেপ েদবী সর�তীর ক�না কেরেছন এবং তাঁর আরাধনায় মানবমিহমার সাথরক িবকাশ স�ব বেল 

েঘাুণা কেরেছন৷ 

কািলকাপুরােণ সর�তীর ধযানমে� বলা হেয়েছ : 

‘‘সর�তী তু যা েদবী বীণাপু�কধািরণী৷ 

��ম�লুহ�া চ দিকেণ শশবিণরকা৷৷ 

মহাচলসয পৃ��া িসতপে�াপিরি�তা৷ 

শশবণরা শশব�া শশাভরণভূিুতা৷৷’’ 

–েয েদবী সর�তী নােম পিরিচতা, তাঁর বাম হে� (বাম হ��েয়) বীণা ও পু�ক এবং দিকণ হে� (দিকণ হ��েয়) 

মালা ও কম�লু, শশবণরধািরণী, মহাচেলর পৃ�ি�তা, ে�তপ�াসীনা, শশবণরা, শশব�া ও শোল�াের ভূিুতা৷ 

এ ছাড়াও সর�তীর আেরা একিট ধযানম� পাওয়া যায়, যিদও তার উাস অজাত : 

‘‘যা কুেননুতুুারহারধ যা শেব�াবৃতা৷ 

যা বীণাবরদ�মি�ত যা ে�তপ�াসনা৷৷ 

যা ��াচুযতশ�র�� সদা বিনতা৷ 

সা মাং পাতু সর�তী ভগবতী িনঃেশুজাডযাপহা৷৷ 

সা েম বসতু িজ�ায়াং বীণাপু�কধািরণী৷ 

মুরাির–ব�ভা েদবী সবরশশা সর�তী৷৷ 

সর�িত মহাভােগ িবেদয কমলেলাচেন৷ 

িব�রেপ িবশালািক িবদযাং েদিহ নেমাঽ� েত৷৷’’ (ুঃ �বকুসুমা�িল) 

–িযিন কুনপ ু�, ইনু, তুুার ও মু�ামালার নযায় শো িযিন ে�তব�–পিরিহতা যাঁর হ� বীণার বরদে� েশািভত িযিন 

ে�তপে� উপিব�া িযিন ��া, িব�ু ও িশব �ভৃিত েদবগেণর �ারা সবরদা বিনতা েসই অেশু জাডযিবনাশকািরণী ভগবতী 

সর�তী আমায় রকা করন৷ েসই বীণা ও পু�ক–ধািরণী মুরািরব�ভা, সবরশশা, েদবী সর�তী আমার িজ�ায় বাস করন৷ 

েহ মহাভােগ, িবদযা�রেপ, কমলেলাচেন, িব�রেপ, িবশালািক সর�িত আমায় িবদযা দাও েতামায় নম�ার৷ 

বীণাবািদনী েকন সর�তী? সর�তীর হােত েয–বীণা েস–বীণা সাধারণ নয়৷ েস–বীণা ��বীণা৷ েস–বীণায় িনতয 

গ�িরত ও�ার�িন বা �ণবনাদ৷ েবদ, েবদা�, েবদা�, ইিতহাস, পুরাণ, কাবয ও স�ীেত �তযেক অ�তযেক েসই 

��নােদরই মূছরনা৷ জীবেন যখন সুেরর অভাব ঘেট তখিন জীবেন েনেম আেস অশাি�, িবশৃ�লা৷ সব সুেরর উাস 

ও�ার�িন, সকল বাণী ও বেণররও উাস ও�ার৷ আমােদর জীবেনর শৃ�লার জনয, জগেতর শাি�র জনয, জীবেনর সুেরর 

জনয আমােদর অ�েত েবেজ চেল ভারতীয় বরবীণা৷ 

েকন পু�কধািরণী িতিন? ঐ পু�ক সাধারণ পু�ক নয়, তা চতুেবরদ–�িত, যার মেধয িবধৃত জগেতর �াচীনতম 

ঋিুেদর অতীি�য় অনুভূিতল� সতয ও জানরািশ৷ যুগ পালটায়, মানুু আেস, মানুু যায়, সমাজ পিরবিতরত হয়৷ সময় েথেম 

থােক না৷ রিচ, আদশর, �থা সবই যুগেভেদ, কালেভেদ পালটায়৷ শধু পালটায় না, পিরবিতরত হয় না �িতেত িবধৃত আযর 

ঋিুেদর উপল� সতয এবং অতীি�য় জানরািশ৷ েসই িনতযসতয ও িনতযজানরািশর উাস সর�তী৷ েবদরপী িনতযসতয ও 

জান তাই তাঁর হ�ধৃত৷ 

সর�তীর বাহন হংস৷ সর�তীর েয–সম� মূিতর পাওয়া িগেয়েছ তােত অবশয েমু, িসংহ, ময়ূর এবং হংসেক তাঁর 

বাহনরেপ েদখা যায়৷ সর�তীর িসংহ এবং েমু বাহন ৈবিদক �মােণও সমিথরত৷ েকউ েকউ মেন কেরন, সর�তীর তীের 

ময়ূেরর আিধকযবশত ময়ূর সর�তীর বাহনরেপ গৃহীত হেয়েছ৷ িসংহবাহনা সর�তীর ক�না �ধানত েবৗ� ক�না৷ তেব 

িসংহবাহনা সর�তীর ক�নায় সর�তী েয দুগরারই এক রপ তাও েবাঝােত পাের৷ �স�ত উে�খেযাগয েয, মাকরে�য় 

পুরােণর অ�ভুর� ‘চ�ী’র উ�রচিরেত বা শ�–িবশ�বধ উপাখযােন েদবতা মহাসর�তী৷ শ�–িনশ�িবনািশন মহাসর�তী দুগরা 



বা চ�ীরই এক রপ৷ েবেদর ‘বৃ্ঘণী’ সর�তীর পুরােণর ‘শ�ািদৈদতযািদরনী’ সর�তীেত রপা�েরর ত�িট ‘চ�ী’েত েদবীর 

�মুেখই উে�ািুত : ‘‘এৈকবাহং জগতয্ ি�তীয়া কা মমাপরা?’’–িব���াে� আিম একাই িবরািজত, আিম ছাড়া অনয আর 

েক আেছ? অজানিতিমরা� শ�েক এই অৈ�তজান সর�তী দান কেরিছেলন৷ সর�তীই েয দুগরা এবং দুগরাই েয সর�তী তা 

মহাভারেতর অজুরেনর দুগরাে�া্ েথেকও �মািণত৷ হংস �জাপিত ��ার বাহন৷ েকান েকান পুরােণ সর�তী ��াণীরেপও 

বিণরত৷ সুতরাং ��ার বাহন হংস সর�তীরও বাহন–এইভােবও িতিন হংসবাহনা হেয় থাকেত পােরন৷ 

েমু, িসংহ, ময়ূর কখন এবং িকভােব সর�তীর বাহনে�র েগৗরবচুযত হেয়েছ এবং হংস �ায়ী বাহনে�র মযরাদালাভ 

কেরেছ, তা বলা কিঠন৷ তেব যখন এবং েযভােবই তা েহাক না েকন, সর�তী স�েকর শা�সমিথরত ধারণার সে� তাঁর 

হংসবাহন� েয অিধকতর সাম�সযপূণর তা বলার অেপকা রােখ না৷ �থমত, ‘হংস’ শে�র আধযািাক তাাপযর ‘আাজানী’৷ 

কারণ, ‘হংস’ শ�িট ‘অহং সঃ’ বা ‘সঃ অহ�’ (‘েসাঽহ�’)–এই আাৈচতনযসূচক মহাবােকযর সংিক� বা পিরবিতরত রপ৷ 

‘অহংস সঃ’–এই ভাবনাযু� হেয় িযিন সংসারব�ন ‘হনন’ কেরেছন িতিন ‘হংস’ নােম আখযাত৷ জান ও িবদযার অিধ�া্ী 

েদবী সর�তীর কৃপায় মানুেুর অ�ের আাভাবনা জা�ত হয় এবং পিরেশেু মানুু আাজান বা ‘ত�মিস’–জান লাভ 

কের৷ সর�তীর হংসবাহেন েসই তাাপযর সূিচত৷ আাজােনর সাধক সংসাের থাকেবন, িক� তাঁেক সতকর থাকেত হেব 

যােত সংসার তাঁেক িল� না করেত পাের৷ পূণর জানলােভর পেরও িস� সাধকেক েলাকিশকার জনয সংসাের থাকেত হয়, 

িক� সংসাের েথেকও িতিন থােকন সংসার–িনিলর�, সংসােরর মািলনয তাঁেক �শর করেত পাের না৷ তাঁর এই অব�ান জেল 

িবচরণকারী হংেসর সে� তুলনীয়৷ হংস জেল িবচরণ করেলও একিবনু জল তার গােয় লােগ না৷ আাজানী সাধক সংসাের 

হংেসর মেতা িনিলর�, েদেহ েথেকও েদহেবাধশূনয৷ আাজানীর সাধনা, আচরণ এবং �রপ–এই িতনিট িবুেয়র সু�� 

দারণা আমরা পাই হংেসর লকযােথর এবং হংেসর উি�িখত ৈবিশে�যর িবে�ুণ েথেক৷ 

ি�তীয়ত, িকংবদি� অনুসাের জল এবং দুধ একসে� িমিশেয় িদেলও হংস জলেক বাদ িদেয় দুধটুকু �হণ করেত 

পাের৷ সংসাের ‘সঙ’ েযমন আেছ, েতমিন আেছ ‘সার’৷ হংেসর মেতা েয সংসােরর মেধয সারেক �হণ কের অসারেক বজরন 

করেত পাের েস–ই িবেবকী৷ েভাগ, সুখ, ধন, জন, মান, েযৗবন–সংসােরর এসম�ই অিনতয, অসার৷ অিনতয ও অসার 

সংসাের সার বা িনতয ব� হেলা ঈ�ের ভি� এবং িব�াস৷ সুতরাং সংসাের সাধেনর উপায় হংেসর মেতা িবচার বা 

িবেবকেক আ�য়৷ আর তা করেত পারেলই জীবেনর উে�শয সতয–উপলি� স�ব৷ 

তৃতীয়ত, েবদা� এবং তে�র মেত হংস পরমাাার �তীক৷ আবার ‘হংস’ পরমাাার বাচকও৷ েযাগীরা বেলন, 

�াস�হেণর সময় ‘হং’ (‘অহং’) এবং �াসতযােগর সময় ‘সঃ’–‘হংস’ বা ‘অহং সঃ’–এই ‘অজপা গায়্ী’ জপ করেল কােল 

সাধক পরম জােন �িতি�ত হেত পােরন৷ ‘হংস’ ম� জেপর �ারা সাধক ‘হংস’–এর অথরাা পরম �ে�র সে� অেভদজান 

লাভ কের সংসারচ� েথেক মুি�লাভ কেরন৷ িক� সাধনা ও িসি�র পথ বড়ই দুগরম৷ েসই দুগরম পেথ সাধেকর 

পুরুকােরর সে� �েয়াজন বা�ািদনীর করণা৷ ��াণী এবং ��িবদযা�রিপণী সর�তীর হােতই েয ��জােনর চািব৷ িক� 

জান (‘হংস’) এবং জােনর লকয (‘হংস’) স�েকর সমযক ধারণার মাধযেমই অথরাা হংেসর মাধযেমই বা�ািদনীর করণা লভয৷ 

সর�তী েসজনয হংসবাহনা৷ 

মহাে�তা সর�তীর বাহেনর বণর েকন ে�ত? কারণ, সবরস�ময়ী শোেক বহন করেত হেল তাঁর বাহনেকও েতা 

সবরস�ময় হেত হেব৷ সাধক সাধনার মাধযেম সবরশ� ও অপাপিব� হেল তেবই সর�তী তাঁর মেধয িনেজেক মূতর কেরন৷ 

হংস যখন জেল িবচরণ কের তখন েদখা যায় তার গিত ঋজু এবং জড়তাহীন৷ সংসাের আাজানীর িবচরণও 

েসইরকম৷ অজােনর িতিমর ও কুয়াশােক িছ�িবি�� কের জােনর িনমরল সেরাবের তাঁর ছেনাময় কাবযময় েজযািতমরয় 

অিভযা্া৷ তাই শীেতর দীঘর�ায়ী রাি্েশেু, কু�িটকার অবসােন, জড়তার পলায়েন িব��কৃিতর বুেক যখন েজেগ ওেঠ 

নবজীবেনর স�াবনা, তখিন বাস�ী প�মী বা �প�মীর �ভােত েবেজ ওেঠ বীণাবািদনী বা�ািদনী সর�তীর েবাধনশ�৷ 

তাঁেক অভযথরনা করার জনয �কৃিত তখন ��ত৷ তাঁর মহা�কােশর লে� তাই নতুন পুে� পেণর সুরিভত সুসি�ত বৃকলতা, 

শযামল সুুমায় পূণর বসু�রা, মৃদুমন মলয় সমীরেণ িশহিরত দশিদক, আকাশ–পৃিথবী মুখিরত পািখর কলতােন৷ আকাশ 



মধুময়, বাতাস মধুময়, জল মধুময়৷ মধু ঋতুেত হদয়েক মধুময় করেত, জীবনেক মধুময় করেত, পূণর করেত, আেলাকময় 

করেত আেসন িতিন–‘সবরশশা সর�তী’। V 

 


