
16   সং�রণ   সং�ৃিত   
  
িহ�রুা   িব�াস   কের   �য   জীবেনর   �িত�   িদক   পিব�।   এজন�ই   গভ� ধারণ   �থেক   ��   কের   �শান   পয��   �িত�   ���পূণ�   
পয�ায়েক   �রণ   কিরেয়   �দওয়া   হয়   �য   জীবন   হল   from�েরর   এক�   উপহার   যা   যথাযথভােব   স�ািনত   হওয়া   উিচত   এবং   
তাঁর   ই�া   অনযুায়ী   জীবনযাপন   করা   উিচত।     
  
অন�কাল   �থেক   মানষু   তার   িনেজর   উ�িত   করার   �চ�া   কেরেছ।   এই   
উপলি�,   �ধুমা�   মানবজািতর   জন�   অনন�,   তােক   তার   শারীিরক,   মানিসক   এবং   আধ�াি�ক   সু�তা   স�েক�    গভীরভােব   
িচ�া   করেত   পিরচািলত   কেরেছ।   এই   �াে�,   �বিদক   দশ�নকারীরা   পালেনর   এক�   �সট   িনধ�ািরত   কেরিছেলন,   যা   সং�রণ   
নােম   পিরিচত।   (যিদও   �জরা�েত   সং�রন   উ�ািরত   হয়,   আমরা   মলূ   সং�ৃত   �প   ব�বহার   করব।)   
  
সং�ােরর   িনকটতম   ইংেরিজ   শ�   হল   স�া�ােম�,   যা   'পােসর   রীিত'   বাক�াংেশর   সােথ   স�িক� ত।   অ�েফাড�    ইংিলশ   
িডকশনািরেত,   স�া�ােম�েক   "ধম�য়   অন�ুান   বা   আভ��রীণ   বা   আধ�াি�ক   অন�ুেহর   বািহ�ক   এবং   দশৃ�মান   িচ�   িহসােব   
গণ�   করা   হয়"   িহসােব   সং�ািয়ত   করা   হেয়েছ।   শা�ীয়   সং�ৃত   সািহত�   �ে�,   �যমন   রঘুবংশ,   �মারস�ব,   
অিভ�ান-শ��ল,   িহেতাপেদশ   এবং   মন ু  �ৃিত,   সং�রণ   বলেত   ব�ব�ত   হয়:   িশ�া,   চাষাবাদ,   �িশ�ণ,   পিরমাজ� না,   
পিরপূণ�তা,   ব�াকরণগত   িব��তা,   পািলশ,   অল�রণ,   �সাধন,   এক�   িব��   আচার,   এক�   পিব�   রীিত,   পিব�তা,   
পিব�তা,   অতীেতর   কেম�র   �ভাব   (কম�),   কেম�র   �যাগ�তা   ইত�ািদ।   সং�ােরর   
  
এক�   সাধারণ   সং�া,   যা   উপেরর   �ায়   সব�িলেক   অ�ভু� �   কের   "তার   অবাি�ত   �ণাবলী   অপসারেণর   সময়   িকছু   উ�ত   
করা।"   
  
উে�শ�   
  

(1)    সং�ৃিতরসাং�ৃিতক।    সং�ৃিত   স�িক� ত   িবিভ�   আচার   -অন�ুান   এবং   আচার   -অন�ুান   ব�ি��   গঠন   ও   িবকােশ   
সাহায�   কের।   পরাশর   �ৃিতেত   বলা   হেয়েছ,   "�যভােব   এক�   ছিব   িবিভ�   রেঙ   আঁকা   হয়,   �তমিন   একজন   ব�ি�র   চির�ও   
�তির   হয়   িবিভ�   সং�র   িদেয়।"   এইভােব,   িহ� ু  gesিষরা   ব�ি�েদর   চির�েক   অেযৗি�কভােব   �বেড়   ওঠার   পিরবেত�    
সেচতনভােব   িনেদ�শনা   এবং   ছাঁেচর   �েয়াজন   উপলি�   কেরিছেলন।   
  

(2)    আধ�াি�ক ।   দশ�নকারীেদর   মেত,   সং�ার�িল   জীবেনর   উ�তর   পিব�তা   �দান   কের।   �ভৗিতক   �দেহর   সােথ   
স�িক� ত   অপিব�তা�িল   সং�ােরর   মাধ�েম   িনমূ�ল   করা   হয়।   সম�   শরীর   পিব�   এবং   আ�ার   জন�   এক�   উপযু�   
বাস�ান   �তির   করা   হেয়েছ।   অি�   �ৃিত   অনসুাের   একজন   মানষু   জ�   �নয়   শ�ূ;   উপনয়ন   সং�রণ   স�াদন   কের   িতিন   
ি�জ   হেয়   যান   (দবুার   জ�);   �বিদক   �ান   অজ� েনর   মাধ�েম   িতিন   একজন   িব�   (একজন   অন�ুািণত   কিব)   হন;   এবং   ��  
(God�র)   উপলি�   কের   িতিন   �া�ণ   হন।   সং�ার�িল   আধ�াি�ক   �েচ�ার   এক�   �প   (সাধনা)   -   অভ��রীণ   আধ�াি�ক   
উ�িতর   জন�   এক�   বািহ�ক   শ�ৃলা।   সুতরাং,   একজন   িহ�রু   সম�   জীবন   এক�   মহৎ   সাধনা।     
  
ইশা   উপিনষদ   �কাশ   কের   �য,   আচার   -অন�ুান   পালন   কের   সং�ােরর   চূড়া�   ল��   হল   "সংসােরর   ব�ন   অিত�ম   কের   
মতুৃ�র   সাগর   অিত�ম   করা।"   এর   সােথ   আমরা   �যাগ   করেত   পাির   �য   জ�   ও   মতুৃ�র   চ�   অিত�ম   করার   পর,   আ�া   
পরমা�া   লাভ   কেরন   -   ভগবান   পু�েষা�ম।   
  
যিদও   িবিভ�   ধম���   �ারা   িনধ�ািরত   সং�েরর   সংখ�া   পিরবিত� ত   হয়,   তেব   আমরা   �ষাল�   িবেবচনা   করব   যা   পি�তেদর   
মেধ�:   
  
�াক-   
  



sensকমত�জ�সং�ৃিত   (1)   গভ� দান   (ধারণা)পুমসাভানা   (   
(2)এক�   পু�ষ   ইসু�   �তির   করা)   
(3)   সীমা�ায়ন   (চুল   -পা�� ং)সং�ৃিত   
  
�শশব   

  
(4)   জাতকম�   (জে�র   অন�ুান)   
(5)   নামকরন   (নাম   �দওয়া)   
(6)   িন�ম   (�থম   �মণ)অ��াশন   
(7)(�থম   খাওয়ােনা)   
(8)   চুদকম�   (বা   �চৗল)   (মাথা   কামােনা)   )   
(9)   Karnavedh   (earlobes   িছ�)   
  
িশ�াগত   samskaras   
  

(10)   Vidyarambha   (বণ�মালা   �শখা)   
(11)   Upanayana   (ভি�মলূক   ��ড   দী�া)   
(12)   Vedarambha   (�বিদক   অধ�য়ন   ��)   
(13)   Keshant   (Godaan)   (দািড়   ভগা�ুর   )   
(14)   সমাবত� ন   (ছা�ে�র   সমাি�)সং�ৃিত   (   
  
িববাহ   

  
15)   িবভা   (িববাহ   অন�ুান)   
  
মতুৃ�   

  
সং�র   (16)   অে��ি�   (মতুৃ�র   অন�ুান)।   
  
জ�-পবূ�   

  
সং�ৃিত   (১)   গভ� দান   (ধারণা)   

  
'গভ� '   মােন   গভ� ।   'দান'   অথ�   দান।   এেত   পু�ষ   তার   বীজেক   একজন   নারীর   মেধ�   রােখ।   �হ�সূ�   এবং   �ৃিতরা   �া��কর   
এবং   বিু�মান   বংশধর   িনি�ত   করার   জন�   িবেশষ   শত�    এবং   পালন   করার   পরামশ�   �দয়।   পূব�পু�ষেদর   payingণ   
পিরেশােধর   জন�   স�ান   উৎপাদনেক   �েয়াজনীয়   বেল   মেন   করা   হেতা।   বংশধর   হওয়ার   আেরক�   কারণ   �তি�িরয়া   
উপিনষেদ   �দওয়া   আেছ।   যখন   ছা�   তার   �বিদক   অধ�য়ন   �শষ   কের,   তখন   �স   তার   িশ�েকর   কাছ   �থেক   অনমুিত   
�নওয়ার   অনেুরাধ   কের   (�দখুন   সং�রণ   14)।   িশ�ক   তখন   তােক   িকছু   উপেদশ   িদেয়   আশীব�াদ   কেরন   যা   তােক   সারা   
জীবন   ধের   রাখেত   হেব।   আেদশ�িলর   মেধ�   এক�   হল:   
"�জাত�   মা   ব�ব�ে�তেসিহ   ..."   
(িশ�াব�ী,   অনবুাক   ১১.১১)ঘটােবন   
"কােরা   বংেশর   অবসাননা   -   এ�   চলেত   িদন   (স�ান   ধারণ   কের)।"   
  

(2)এক�   প�ুষ   ইস�ু)   



  
পুমসাভানা   (এনেজ�ািরংপুমসাভানা   এবং   িসমাে�ানায়ণ   (তৃতীয়   সং�রণ)   �ধুমা�   মিহলার   �থম   সংখ�ার   সময়   স�ািলত   
হয়।   গভ� াব�ার   তৃতীয়   বা   চতুথ�   মােস   চ�   যখন   এক�   পু�ষ   ন��ম�েল   থােক,   িবেশষ   কের   িতশ�-ন��,   তখন   
পুমসাভান   করা   হয়।   এ�   এক�   পু�ষ   স�ােনর   �তীক।   অতএব   পুমসাভান   শে�র   আ�িরক   অথ�   'পু�ষ   �সব'।   
আয়ুেব�েদর   �াচীন   rিষ   সু�ত   তার   সু�ত   সংিহতায়   এই   প�িতর   বণ�না   িদেয়েছন:   "এই   সব   �ে�র   মেধ�   �যেকােনা   এক�   
bsষিধ   -   সুল�ণ,   বাতাসুগ�,   সহেদবী   এবং   িব�েদেবর   সােথ   দধু   খাওয়ােনা   উিচত   -   একজেনর   ডান   নােকর   মেধ�   িতন   বা   
চার   �ফাঁটা   রস   লাগােনা   উিচত।   গভ� বতী   মিহলা।   �স   �যন   রস   �বর   না   কের।   "   
  

(3)   িসমা�নয়ন   (চুল-িবভাজন)   
  
�জরা�   ভাষায়   এ�   �খােডা   ভরেভা   নােম   পিরিচত।   এেত   �ামী   �ীর   চুেলর   অংশ   �কেট   �দয়।   এই   সং�ােরর   ধম�য়   তাৎপয�   
হল   মােয়র   সমিৃ�   এবং   অনাগত   স�ােনর   দীঘ�   জীবন।   এ�   ম�   �ভাব   �থেকও   র�া   কের।   শারীরব�ৃীয়   তা�পয�   
আকষ�ণীয়   এবং   উ�ত।   সু�ত   (শািরর�ান,   Ch.33)   িব�াস   করেতন   �য   গভ� াব�ার   প�ম   মােস   ফুেটার   মন   �তির   
হেয়িছল।   তাই   সু�   স�ান   �সেবর   জন�   মােক   সেব�া�   য�   িনেত   হেব।   িব�ািরত   বণ�না   কের,   সু�ত   গভ� বতী   মােক   সব   
ধরেনর   পির�ম   এড়ােনার   জন�   িনেদ�শ   িদেয়েছন:   িদেনর   �বলা   ঘুমােনা   �থেক   িবরত   থা�ন   এবং   রােত   জা�ত   থা�ন,   এবং   
ভয়,   জীবাণ,ু   ��েবাটিম   (িশরা   কাটা   িদেয়   র�     �দওয়া)   এবং   �াকৃিতক   মলত�াগ   �িগত   ক�ন।   (শািরর�ান   Ch.21)।   
  
�েণর   শারীিরক   �া��েক   �ভািবত   কের   এমন   সং�ৃিত   ছাড়াও,   �াচীন   ধম��ে�   এর   উপর   অি�ত   সং�রণ   �শখার   উদাহরণ   
রেয়েছ।   মহাভারত   �থেক   আমরা   জািন   �য   অজু� েনর   পু�   অিভমন�ু   তার   মােয়র   সুভ�ার   গেভ�    থাকাকালীন   যু�   �কৗশেলর   
রহস�   িশেখিছেলন।   �ম�াগবেতর   িশ�-ভ�   ��াদ   তার   মােয়র   কায়াধুর   গেভ�    থাকাকালীন   ভগবান   নারায়েণর   মিহমা   
স�েক�    জানেত   �পেরিছেলন।   এক�   �ণ   �যমন   বািহ�ক   জগৎ   �থেক   ভােলা   আধ�াি�ক   সং�র   উপলি�   করেত   পাের,   �ক   
তার   িবপরীত�ও   সত�।   এ�   অবশ�ই   মােয়র   িকছু   অনাকাি�ত   অভ�াস   �ারা   �ভািবত   হেত   পাের।   আজ   আমরা   জািন   �য   
ধূমপান,   অ�ালেকাহল,   িকছু   ওষুধ   এবং   ওষুধ   �েণর   উপর   �িতকর   �ভাব   �ফেল।   বরাহ   �ৃিত   গভ� াব�ায়   মাংস   খাওয়া   
িনিষ�   কের।   অতএব,   �ৃিতরা   �ামীেক   তার   গভ� বতী   �ীর   শারীিরক,   মানিসক   এবং   আধ�াি�ক   �া��   র�ার   জন�   স�াব�   
সম�   য�   �নওয়ার   িনেদ�শ   �দয়।   কালািবধান   তােক   িবেদেশ   বা   যুে�   যাওয়া,   নতুন   বািড়   িনম�াণ   এবং   সমেু�   �ান   করা   
�থেক   িনেষধ   কের।   
  
  
  
�শশব   সং�ৃিত   

  
(4)   জাতকম�   (জে�র   অন�ুান)আচার�িল   
  
এইিশ�র   জে�র   সময়   স�ািদত   হয়।   এটা   িব�াস   করা   হয়   �য   চাঁদ   নবজাতেকর   উপর   িবেশষ   �ভাব   �ফেল।   উপর�,   
�েহর   ন��   -   ন��   -   এছাড়াও   �ভতার   িড�ী   িনধ�ারণ   কের।   যিদ   �কানও   অ�ভ   ব�ব�ার   সময়   জ�   হয়,   তেব   স�ােনর   
উপর   তােদর   �িতকর   �ভাব   এড়ােত   জাতকম��িল   করা   হয়।   বাবা   �া�িণ�   সাতপু�েষর   কােছও   আশীব�াদ   �চেয়   িনেবন।   
  

(5)   নামকরণ   (নাম   �দওয়া)জােতর   traditionিতহ�   
  
জে�র   সময়   ন��পুে�র   িবন�ােসর   উপর   িভি�   কের,�ারা   িনধ�ািরত   িদেন   িশ�র   নামকরণ   করা   হয়।   
  
িহ� ু  ধেম�,   িশ��   �ায়শই   এক�   অবতার,   �দবতা,   পিব�   �ান   বা   নদী,   সাধু   ইত�ািদর   নােম   নামকরণ   করা   হয়,   �য   পিব�   
মলূ�েবােধর   জন�   এই   নাম�   �িতিনিধ�   কের।   
  



(6)   িন�ম   (�থম   �মণ)   
  
তৃতীয়   মােস   িশ�েক   অি�   (অি�)   এবং   চ�   (চ�)   দশ�েনর   অনমুিত   �দওয়া   হয়।   
চতুথ�   মােস   তােক   �থমবােরর   মেতা   বািড়   �থেক   �বর   করা   হয়,   বাবা   বা   মামা   �ারা,   �ভুর   দশ�েনর   জন�   মি�ের।   
  

(7)   অ��াশন   (�থম   খাওয়ােনা)   
  
ক�ন   খাবার   িদেয়   িশ�েক   খাওয়ােনা   পরবত�   ���পূণ�   সং�র।   �ছেলর   জন�   এ�   এমনিক   মাস�িলেত   করা   হয়   -   6   �,   8   
ম,   10   ম   বা   12   তম   মােস।   কন�ার   জন�   এ�   িবেজাড়   মােস   করা   হয়   -   প�ম,   স�ম   বা   নবম   মােস।   �দওয়া   খাবার   হল   িঘ   
িদেয়   রা�া   করা   ভাত।   িকছু   সূ�   এর   সােথ   মধু   �মশােনার   পরামশ�   �দয়।   
  
এই   সং�ােরর   ওকালিত   কের,   �ানী   gesিষরা   দ�ু   ���পূণ�   িবষয়   স��   কেরিছেলন।   �থমত,   স�ানেক   স�ক   সমেয়   
মােয়র   কাছ   �থেক   িবি��   করা   হয়।   ি�তীয়ত,   এ�   িশ�েক   বেুকর   দধু   খাওয়ােনা   ব�   করার   জন�   মােক   সতক�    কের।   
কারণ,   একজন   অবঝু   মা,   অেনেকর   ভালবাসার   বাইের,   িশ�েক   বেুকর   দধু   খাওয়ােনা   চািলেয়   যান,   এটা   বঝুেত   না   �পের   
�য   �স   িনেজর   বা   স�ােনর   জন�   খুব   ভােলা   িকছু   করেছ   না।   
  

(8)   চুদকম�   (চাউল)   (মাথা   ম�ুন)   
  
এই   সং�ােরর   মেধ�   রেয়েছ   �থম,   ি�তীয়,   তৃতীয়   বা   প�ম   বছের   (�ছেলর)   মাথা   ম�ুন   করা,   অথবা   যখন   তােক   জােনাই   
(উপনয়ন)   িদেয়   ��   করা   হয়।   সু�েতর   মেত,   নখ   কাটার   সােথ   সােথ   এর   তা�পয�   হল   আন�,   হালকাতা,   সমিৃ�,   সাহস   
এবং   সুখ   �দান   করা   (িচিক�ান।   Ch।   24-72)।   চরকও   অন�ুপ   মত   �কাশ   কেরেছন।   
  
দীঘ�ায়ু   লােভর   জন�   মাথার   শীেষ�   চুেলর   এক�   অংশ   (িশখা,   চটিল)   �রেখ   �দওয়া   হয়।   সু�ত   এর   তাৎপয�   তুেল   ধের   বেলন,   
"মাথার   িভতের,   উপেরর   িদেক,   এক�   শীরা   (ধমনী)   এবং   এক�   সি�   (সমােলাচনামলূক   সি�)   এর   সি�   আেছ।   �সখােন,   
চুেলর   �গাড়ায়,   অিধপিত   (অিধপিত)   নােম   এক�   ���পূণ�   �ান   এই   অংেশ   �যেকােনা   আঘাত   হঠাৎ   মতুৃ�র   কারণ   হেয়   
দাঁড়ায়   "   কাল�েম   িশখােক   িহ� ু  ধেম�র   �তীক   িহেসেব   গণ�   করা   হত   এবং   এর   অপসারণেক   ��তর   পাপ   িহেসেব   গণ�   করা   
হয়   (লা�   হিরতা   চতুথ�)।   
  

(9)   Karnavedh   (earlobes   িছ�)   
  
স�ােনর   কান   �লাব   12th   বা   16   িদেন   হয়   ফুেটা   করা   হয়;   অথবা   ষ�,   7th   ম   বা   8th   ম   মাস;   অথবা   ১   ম,   3rd   য়,   ৫   ম,   
7th   ম   বা   নবম   বছর।   সু�ত   যুি�   িদেয়িছেলন,   "সুর�ার   জন�   (হাইে�ােকাল   এবং   হািন�য়ার   মেতা   �রাগ   �থেক)   এবং   
�সাধেনর   জন�   িশ�র     
  
কান   িছ�   করা   উিচত।   একজন   সাজ� ন।এক�   �ছেলর   জন�,   �থেম   ডান   কােনর   ল�া   িবছােনা   হয়   এবং   এক�   �মেয়র   জন�,   
বাম   িদেক।   �ছেলেদর   জন�,   আজেকর   এই   সং�রণ�   �ধুমা�   ভারেতর   িকছু   রােজ�   �চিলত।   তােদর   কােনর   দলু   পরেত   
স�ম   করেত   
  
িশ�াগত   samskaras   
  

(10)   Vidyarambh   (বণ�মালা   �শখা)   
  
এই   samskara   এছাড়াও   Akshararambha,   Aksharlekhan,   Aksharavikaran   এবং   Aksharavishkaran   
িহসােব   পিরিচত   হয়-।।   



  
পাঁচ�   বছর   বয়েস   স�ািলত   ও   �বিদক   অধ�য়ন   করার   আেগ   �েয়াজনীয়   হয়    Vedarambh।   
  
�ােনর   পর   িশ�   পি�ম   িদেক   মখু   কের   বেস,   আর   আচায�   (িশ�ক)   পূব�   িদেক   মখু   কের   বেস।   জাফরান   এবং   চাল   এক�   
�পার   তি�েত   ছিড়েয়   িছ�েয়   থােক।   এক�   �ণ�   বা   �রৗপ�   কলম   িদেয়   িশ�েক   ভােতর   উপর   িচ�   �লখার   জন�   �তির   করা   
হয়।   e   িন�িলিখত   বাক�াংশ�িল   �লখা   হেয়েছ:   "গেণশেক   নম�ার,   সর�তীেক   (�ােনর   �দবী)   নম�ার,   পািরবািরক   
�দবতােদর   নম�ার   এবং   নারায়ণ   এবং   ল�ীেক   নম�ার।"   িশ��   তখন   িলেখেছ,   "Nম   নমh   িস�াম"।   এরপর   িতিন   
আচায�েদর   উপহার   উপহার   �দন,   �যমন   এক�   পাগ   এবং   সােফা   (মাথার   কাপেড়র   �শাভা)।   আচায�   তখন   স�ােনর   
আশীব�াদ   কেরন।   
  

(11)   উপনয়ন   (যে�াপিবত)   (পিব�   সতুার   দী�া)  
  
আট   বছর   বয়েস   পু�   আচায�   কতৃ� ক   পিব�   সূতার   �ারা   দীি�ত   হয়,   যা   জােনাই   বা   যে�াপিবত   নােম   পিরিচত।   পূব�বত�   
সম�   সং�র�িলর   মেধ�   এ�েক   সেব�া�   িহসােব   গণ�   করা   হয়।   এ�   এক�   নতুন   জীবেনর   �ভার,   অতএব   ি�জ   -   দবুার   
জ�।   িশ��   ছা��   এবং   িনখুতঁ   শ�ৃলার   জীবেন   �েবশ   কের   যার   মেধ�   ��চায�   (��চয�)   জিড়ত।   িতিন   তার   িপতামাতার   
অিভভাবক�   ত�াগ   কেরন   আচােয�র   �ারা   �দখােশানা   করার   জন�।   �ছেল   ও   �মেয়   উভেয়র   জন�   �া�ণ,   �ি�য়   ও   �বশ�   
�ারা   এই   সং�র   স�ািদত   হয়।   অতএব,   �ছেল   এবং   �মেয়   উভয়ই   শ�ৃলা,   সত�বাদী   জীবনযাপন   এবং   শারীিরক   �সবার   
�িশ�ণ   �পেয়িছল।   সমেয়র   পির�মায়   এই   সং�র   �মেয়েদর   �দওয়া   ব�   হেয়   যায়,   যারা   এইভােব   আন�ুািনকভােব   িশি�ত   
হেত   ব�থ�   হয়।   আজ,   এই   সং�ােরর   অ�গ�ত   িশ�ার   traditionিতহ�   �শষ   হেয়   �গেছ।   উপনয়ন   �ধুমা�   পু�েক   ি�জা�   দান   
করার   কাজ   কের।   
  
উপা   মােন   'কাছাকািছ।'   নয়েনর   অথ�   'তােক   (তার)   কােছ   িনেয়   যাওয়া'   অথ�াৎ   �ছেলেক   িশ�েকর   কােছ   িনেয়   যাওয়া।   
  
অিভভাবকেদর   মেতা,   আচায�   ছা�েক   ভালবাসা   এবং   �ধয�   সহকাের   একজন   চির�বান   মানেুষ   পিরণত   করেব।   িতিন   তার   
মেধ�   �বেদর   অমলূ�   �ান   স�ািরত   করেবন।   এ�   উপনয়েনর   ি�তীয়   অথ�।   পৃিথবীর   সকল   সাং�ৃিতক   ব�ব�ার   মেধ�   এই   
িহ� ু  সং�েরর   �চেয়   ছা�েদর   জন�   এমন   উ�   এবং   কেঠার   আদেশ�র   পে�   �কউ   সমথ�ন   কেরিন।   যিদ   একজন   ছা�   
আ�িরকভােব   এই   সং�র   পালন   কের,   তাহেল   �স   একজন   সফল   আেলেম   পিরণত   হেব।   এর   সােথ   �যাগ   করা   হেয়েছ,   এই   
সমেয়র   মেধ�,   িতিন   আচােয�র   কাছ   �থেক   পান,   গৃহকত� ার   জীবেনর   এক�   শি�শালী   পটভূিম   যা   িতিন   পের   �েবশ   
করেবন।   
আজ,   আচােয�র   বািড়েত   থাকা   ��তই   স�ব   নয়।   িক�   পরবত�   �সরা   সমতুল�   হল   এক�   ছ�ালয়   -   �বািড� ং   �ুেল   �েবশ   
করা।   শ�ৃলা   ছাে�র   মেধ�   এমন   এক�   দiৃtude◌়তা   �যাগ   কের   যা   সাধারণত   বািড়েত   স�ব   হয়   না।   
  
�যখােন   ছা�রা   এক�   জ�ােনাই   পেরন,   গৃহকত� ারা   দ�ু   পরেত   পােরন;   এক�   িনেজর   জন�   এবং   এক�   তার   �ীর   জন�।   
  
জ�ােনার   িতন�   ি�ং   িতন�   �ণেক   �বাঝায়   -   স�   (বা�বতা),   রাজাস   (আেবগ)   এবং   তমস   (অ�কার)।   তারা   
পিরধানকারীেক   �রণ   কিরেয়   �দয়   �য,   িতিন   ��া,   পূব�পু�ষ   এবং   �দবতােদর   িতন�   debণ   পিরেশাধ   করেত   হেব।   
িতন�   ি�ং   ���ি�   নােম   পিরিচত   এক�   িগটঁ   �ারা   বাঁধা   যা   ��া   (সৃি�কত� া),   িব�ু   (ধারক)   এবং   িশব   (সমতল)   এর   
�তীক।   
জ�ােনাই   পরার   এক�   ���পূণ�   তাৎপয�   হল   �য   পিরধানকারী   িবিভ�   �দবতােদর   স�েক�    ধারাবািহকভােব   অবগত   
থাকেবন   যা   সুতার   �িতিনিধ�   কের।   অতএব,   ধম�শা�   অনসুাের   নয়   এমন   �কানও   পদে�েপর   আেগ   িতিন   সতক�    থাকেবন।   
  

(12)   �বদরা�   (�বিদক   অধ�য়ন   ��)   ধম�সেু�রসং�র�র   
  



�থম   তািলকায়   এইউে�খ   িছল   না,   যা   পিরবেত�    চার�   �বিদক   মানত   -   �বদ   �ত   তািলকাভু�   কেরিছল।   মেন   হি�ল   �য   
উপনয়ন   িশ�ার   ��েক   িচি�ত   করেলও   এ�   �বিদক   অধ�য়েনর   সােথ   িমেল   যায়   না।   অতএব   �বিদক   অধ�য়ন   ��   
করার   জন�   এক�   পৃথক   সং�র   �েয়াজন   �বাধ   করা   হেয়িছল।   এই   সং�রেণ,   �িত�   ছা�,   তার   বংশ   অনসুাের,   �বেদর   
িনজ�   শাখা   আয়�   কের।   
  

(১))   �কশা�   (�গাদন)   (দািড়   কামােনা)সং�রণ�   চার�   �বদ�ত�িলর   
  
এইমেধ�   এক�   িহসােব   অ�ভু� �।   যখন   অন�   িতন�   িববণ�   হেয়   �গল,   �কশা�   িনেজই   এক�   পৃথক   সং�ৃিত   হেয়   �গল।   '�কশ'   
মােন   চুল   এবং   'িপপঁড়া'   মােন   �শষ।   এই   সং�র�েত   �ষাল   বছর   বয়েস   ছাে�র   �থম   দািড়   কামােনা   জিড়ত।   এ�েক   
�গাদানও   বলা   হয়   কারণ   এেত   আচায�েক   এক�   গ�   উপহার   �দওয়া   এবং   নািপতেক   উপহার   �দওয়া   জিড়ত।   
�যেহতু   ছা��   এখন   পু�ষে�র   মেধ�   �েবশ   কেরেছ   তােক   তার   �যৗবেনর   �বণতা   স�েক�    আরও   সতক�    থাকেত   হেব।   তােক   
��চােয�র   �ত   �রণ   কিরেয়   িদেত,   তােক   নতুন   কের   �ত   �হণ   করেত   হেব;   এক   বছেরর   জন�   কেঠার   ধারাবািহকতা   এবং   
কেঠার   শ�ৃলায়   বাস   করা।   
  

(14)   সমবত� ন   (ছা�ে�র   সমাি�)সং�ম�ছা�ে�র   সমাি�েত   
  
এই��চয�   পেব�র   �শেষ   করা   হয়   -।   'সাম   বরণ'   মােন   'আচােয�র   বািড়   �থেক   বািড়   িফের   যাওয়া।'   এর   মেধ�   রেয়েছ   এক�   
আচারয�   �ান   যা   অব�ত   �ান   নােম   পিরিচত।   এ�   বিলদান   কারণ   এ�   ��চােয�র   দীঘ�   পালেনর   সমাি�   িচি�ত   কের।   
এ�   এক�   আন�ুািনক   �ান   কারণ   এ�   ছা�   �ারা   �শখার   সাগর   অিত�ম   করার   �তীক   -   অতএব   িবদ�া�াতক   -   িযিন   
িবদ�ার   সাগর   অিত�ম   কেরেছন।   সং�ৃত   সািহেত�   িশ�ােক   সমেু�র   সােথ   তুলনা   করা   হয়।   
  
�ােনর   আেগ,   ছা�েক   আচােয�র   কাছ   �থেক   তার   ছা��   �শষ   করার   অনমুিত   িনেত   হেব   এবং   তােক   ��   -দি�ণ   -   �উশন   
িফ   িদেত   হেব।   অনমুিত   আবশ�ক   কারণ   এ�   ছা�েক   িববািহত   জীবেনর   জন�   িশ�া,   অভ�াস   এবং   চিরে�র   �যাগ�   ব�ি�   
িহসােব   �ত�িয়ত   কের।   ��তই   ছা�   িফ   �দওয়ার   মেতা   অব�ায়   �নই।   এক�   সূ�   িশ�েকর   debtণেক   অবণ�নীয়   বেল   
বণ�না   কের,   "এমনিক   সাত�   মহােদশ   ধারণকারী   পৃিথবীও   ��দি�ণার   জন�   যেথ�   নয়।"   িক�   আন�ুািনকতা   এক�   
�েয়াজনীয়   �সৗজন�   এবং   আচায�   বেলেছন,   "আমার   স�ান,   অেথ�র   সােথ   যেথ�।   আিম   �তামার   �যাগ�তায়   স��।"   িতিন   
িচ�াকষ�ক   �বচন   নােম   পিরিচত   িচ�াকষ�ক   ব�েব�র   সােথ   িবশদভােব   বণ�না   করেবন,   যা   �তি�িরয়া   উপিনষেদ   উে�খ   
করা   হেয়েছ   (I.11)।   
  
�য   ছা�রা   ��চায�   পালন   কের   আজীবন   ছা�   িহেসেব   থাকেত   চায়   তারা   আচােয�র   সােথ   থাকেব।   আজ,   এর   অথ�   
আধ�াি�ক   ��   �হণ   করা   -   একাি�ক   সাতপু�ষ   এবং   সাধু   হওয়া।   এইভােব   িশ�াথ�   স��ােস   �েবেশর   জন�   পরবত�   দ�ু   
আ�মেক   অিত�ম   কের।   
  
িববাহ   
  

(15)   িবভাসং�ৃিতর   
  
এ�   সম�   িহ�মুেধ�   সবেচেয়   ���পূণ�।   �ৃিতরা   গৃহ�   (গৃহকত� া)   আ�মেক   সেব�া�   িহসােব   �শংসা   কের,   কারণ   এ�   অন�   
িতন�   আ�েমর   �ক�ীয়   সমথ�ন।   
মন ু  বেলন,   "জীবেনর   �থম   চতুথ�াংশ   ��   বািড়েত   কা�েয়,   ি�তীয়   চতুথ�াংশ   �ীর   সােথ   এবং   তৃতীয়   চতুথ�াংশ   জ�েল,   চতুথ�   
�ােন   স��াস   �হণ   করা   উিচত,   �িত�   জাগিতক   ব�ন   িনে�প   করা   উিচত।   "   (মন ু  �ৃিত   IV.1)।   িববােহর   মাধ�েম   একজন   
ব�ি�   জীবেনর   চার�   পু�ষ   (�েচ�া)   অজ� ন   করেত   স�ম   হয়:   ধম�   (ধািম�কতা),   অথ�   (স�দ),   কাম   (কামনা)   এবং   �মা�   
(�মা�)।   িতিন   স�ান   ধারণ   কের   �পি�ক   debtণ   পিরেশাধ   করেতও   স�ম।   বা�ােদর   জন�   �সব   করাও   িবেয়র   এক�   
�াথিমক   উে�শ�।   



এক�   ধম�য়   সং�ৃিত   হওয়ার   পাশাপািশ,   িহ� ু  িববাহেক   এক�   ���পূণ�   সামািজক   �িত�ান   িহেসেবও   গণ�   করা   হয়।   
এক�   ি�িতশীল   এবং   আদশ�   সমাজ   গেড়   �তালার   জন�,   িবে�র   সকল   সং�ৃিতেত   িববাহ   এক�   অপিরহায�   উপাদান   িহেসেব   
িবেবিচত   হেয়েছ।   অনগুত   �ববািহক   ব�নহীন   সমাজ   অধdeপিতত   হয়।   এটা   বলা   হয়   �য   �রামানেদর   পতেনর   এক�   
কারণ   িছল   অস�ূণ�তা।   িববােহর   মাধ�েম,   একজন   ব�ি�   এবং   সমাজ   উভয়ই   �নিতক   মানদে�র   মেধ�   �থেক   একসােথ   
অ�সর   হেত   পাের।   একই   সােথ   এ�   অেন�র   �িত   কের   না   বা   কােরা   �াধীনতার   উপর   হ�ে�প   কের   না।   এই   সং�ৃিত   
সাং�ৃিতক   মলূ�েবাধ   এবং   ধম�েক   বিৃ�   কের।   এ�   �নিতক   ধািম�কতা   এবং   আ�   -িনয়�ণেক   সমথ�ন   কের   এবং   �চার   কের।   
  
িহ� ু  িববাহ   -   িব�াস   এবং   অনভূুিত   
  
িহ� ু  িববাহ   ব�ব�া   এক�   ধম�য়   এবং   সামািজক   �িত�ান   িহসােব   বণ�না   করা   হয়।   আরও   ���পূণ�   হল   এ�   �কবল   দ�ু   
ব�ি�র   পিরবেত�    দ�ু   আ�ার   িমলন।   এই   আধ�াি�কভােব   িবেবচনা   করার   জন�,   একজন   ব�ি�   িতন�   �দহ   িনেয়   গ�ত:   
শারীিরক   -   পদাথ�   (�ল),   সূ�   -   মন   (সু�মা)   এবং   কায�কািরতা   -   জীব   (করণ)   �ারা   গ�ত।   �বিদক   িববাহ   এই   িতন�র   
মেধ�   এক�   িমলন   -   ব�র   সােথ   িবষয়,   মেনর   সােথ   মন   এবং   জীেবর   সােথ   জীব।   এর   ধম�য়   মানেতর   সােথ,   দ�িত   
জীবেনর   চার�   উে�শ�   (পু�ষাথ�)   অজ� েনর   জন�   একসােথ   যা�া   ��   কের।     
  
এই   �মেণর   সময়   দ�িত   তােদর   আকা�া   পূরণ   কের   -   উপাজ� ন   করেত,   স�ান   জ�   িদেত   এবং   সমাজ   �সবা   করেত।   এর   
সােথ   �যাগ   করা   হেয়েছ,   তারা   ভি�র   পথ   অনসুরণ   কের   এবং   ��   এবং   পর�ে�র   মেধ�   িনেজেদর   মেধ�   �দব�   আিব�ার   
কের।   অন�ুােনর   সময়   এক�   আচােরর   মেধ�   এ�   �িতফিলত   হয়।   কেন   নারায়ণ   এবং   কেন   ল�ীেক   আ�ান   করার   জন�   
ম�   জপ   করা   হয়।   বাবা   -মা,   আ�ীয়�জন   এবং   উপি�ত   সবাই   তখন   তােদর   �ণাম   কের।   God�র   ও   �দবীর   মেধ�   
িমলন,   দ�ু   ব�গত   �দহ   নয়।   দ�িতর   অ�িন�িহত   আেদশ   হল,   "আপিন   �দহ   নন,   আ�া।"   
  
এেক   অপরেক   আ�া   বেল   �বিদক   িববােহর   �মৗিলক   িভি�।   এ�   িবে�র   সম�   সং�ৃিতর   মেধ�   অনন�   -   যা   �াথিমকভােব   
আেবেগর   উপর   িভি�   কের   গা�ব�   প�িত   পালন   কের।   �ববািহক   কলেহর   ��ে�   এই   �বাঝাপড়া�   আরও   ���পূণ�।   
  
�য   �কােনা   �ববািহক   কলেহর   মেূল   রেয়েছ   শরীেরর   �চতনা   এবং   িনেজর   অহংকােরর   কারেণ   অসিহ�ুতা   -   'আিম'   এবং   
'আমার'।   যিদ   দ�িত   এক�   সাধারণ,   চূড়া�   ল��,   �মাে�র   জন�   আ�ার   �ারা   একি�ত   হয়,   তাহেল   'আিম'   এবং   'আপিন'   
এর   অি��   ব�   হেয়   যায়।   এর   কারণ   হল   'আিম'   এবং   'তুিম'   অিভ�তাগতভােব   আ�া।   এবং   যখন   'আিম'   এবং   'আপিন'   
আ�া   বেল   িব�াস   করা   হয়,   তখন   �াথ�পর   উে�শ�   এবং   আকা�া   �থেক   অন�থায়   �য   ��   �দখা   �দয়   তা   �কাথায়?   
অতএব,   এক�   িহ� ু  িববাহ   যখন   ��   এবং   পাথ�ক�   �দখা   �দয়,   �স�িল   সহেজই   সমাধান   করা   যায়।   দ�িত   এেক   অপরেক   
আ�া   বেল   মেন   কেরন,   কারণ   আ�া   িব��,   িল�হীন,   বয়সহীন   এবং   �ভাবতই   .�িরক।   িবভা   িনেজই   মােন   'উে�ালন   
করা,   সমথ�ন   করা,   সম�ুত   রাখা,   �িকেয়   রাখা'।     
  
�ীকার   করা   যায়,   এই   উ�   দশ�নেক   ধারণ   করার   জন�   উভয়   প�ীেক   ত�াগ   এবং   �েচ�া   করেত   হেব।   এ�   এক�   রাতারািত   
�ি�য়া   নয়,   আেরা   এক�   আজীবন,   পিব�   �িত�িত।   এই   দশ�নই   হাজার   হাজার   বছর   ধের   �বিদক   িববাহেক   এক�   দদু� া�   
সাফল�   এেন   িদেয়েছ।   সা�িতক   ব�বােদ   সা�িতক   উ�ান,   �াথিমকভােব   আভ��রীণ   এবং   জাগিতক   িবষয়   এবং   �দহ   
�চতনার   উপর   িভি�   কের,   আজেকর   িহ� ু  িববাহেক   ন�   করেত   ��   কেরেছ।   
  
পূেব�া�   অনভূুিত�িল,   এবং   আরও   কেয়ক�,   �কৃত   িববাহ   অন�ুােনর   সময়   উ�ারণ   করা   ম�   �ারা   �তীকীভােব   এবং   
�মৗিখকভােব   �জার   �দওয়া   হেয়েছ,   যার   ধাপ�িল   আমরা   পরবত�   িবেবচনা   করব।   
  
  
  
িববাহ   অন�ুান   
  



(i)   হির�েলপনলাগােনা   
  
িবেয়র   আেগর   িদন,   কেনর   �দেহর   উপর   হলদু   এবং   �তেলর   এক�   ি�মযু�   �প�হয়।   এ�   �জরা�   ভাষায়   িপিথ   �চালিভ   
এবং   সং�ৃেত   হির�েলপন   নােম   পিরিচত।   �তীকী   অনভূুিত   হল   �য   যিদ   পা�ী   এক�   গা   dark◌়   রেঙর   হয়,   এই   �সাধনী   
িচিক�সা   তােক   এক�   হালকা   রঙ   �দেব।   
  
িবেয়র   অন�ুােনর   পূেব�,   গণপিতর   (গেণশ)   পূজার   পূজার   �ভ   সূচনা   িহসােব   কেনর   বািড়েত   পূজা   করা   হয়,   �যেহতু   গণপিত   
�ভতার   �দবতা।   
  

(ii)   Var   Prekshan   (বরেক   �াগত   জানােনা)   
  
বরেক   কেনর   বািড়   বা   িববাহ   হেলর   �েবশ�াের   �াগত   জানােনা   হয়।   পা�ী   এবং   কেন   িবেয়র   ছাউিন   (ম�প)   এর   অধীেন   
এেক   অপেরর   উপর   মালা   রােখ।   
এরপর   এক�   শপথ   পাঠ   করা   হয়,   "আমার   কত� ব�   অনসুরেণ,   আমােদর   আিথ�ক   িবষেয়,   আমার   শারীিরক   তৃ�া   �মটােত,   
আিম   সব�দা   আপনার   সােথ   পরামশ�   করব,   আপনার   স�িত   �নব   এবং   তার   উপর   কাজ   করব।"   এ�   �িত�া   �ীকার   নােম   
পিরিচত।   
  

(iii)   মধ ু  পাক� া   (মধ ু  �দান)   
  
নববধূ   বরেক   �াগত   জানায়   এবং   তােক   মধু,   দই   এবং   িঘ   (��   মাখন)   �দয়,   যা   তােক   তার   আচরেণর   মাধুয�   িদেয়   
সবসময়   খুিশ   করেব।   িম�েণ   এক�   টক   টান   রেয়েছ,   যা   জীবনেক   কখনও   কখনও   িত�তার   �তীক   হেত   পাের।   
  

(iv)   পানী   �হন   (কেনর   হােতর   �ফািরং)   কেনর   
  
িপতামাতা   কেনর   কােছ   তার   হাত   তুেল   �দন   এবং   তােক   অনেুরাধ   কেরন   �য   তােদর   �মেয়েক   তার   �ী   িহসােব   �হণ   ক�ন।   
বর   কেনেক   তার   �ী   িহেসেব   �হণ   কের   এবং   তােক   �পাশাক   এবং   গহনা   উপহার   �দয়।   
  

(v)   �ববািহক   �হাম   (পিব�   আ�ন   আ�ান   করা)pou�◌�ল   
  
পিব�   আ�ন   আ�ান   করা   হয়   এবং   তােত   �নেবদ�েদওয়া   হয়।   অি�   (অি�)   ভগবান   িব�ুর   মেুখর   �িতিনিধ�   কের   এবং   মন,   
�ান   এবং   সুেখর   আেলাকস�ার   �তীক   এবং   ভগবান   িব�ু   divine�িরক   সা�ী   িহসােব   কাজ   কের।   
  

(vi)   িশলােরাহন   (পাথের)   
  
পা   রাখানববধূ   তার   ডান   পা   এক�   পাথেরর   উপর   রােখ।   বর   তােক   তার   বািড়র   পাথেরর   মত   দ ৃ  firm◌়   হেত   বেল   যােত   
তারা   সহেজই   সমস�ার   মেুখামিুখ   হেত   পাের।   
  
  

(vii)   লাজা   �হাম   (পিব�   আ�েন   �কেনা   চাল   �দওয়া)   পিব�   আ�েন  
  
চার�   �নেবদ�   �দওয়া   হয়।   কেনর   ভাই   কেনর   হােত   �কেনা   চাল   �রেখ   �দন,   যার   অেধ�ক   বর   -কেনর   হােত   পেড়।   ম�   জপ   
করা   হয়।   বধূ   মতুৃ�র   �দবতা   যেমর   কােছ   �াথ�না   কেরন   �য   িতিন   বরেক   দীঘ�   জীবন,   �া��,   সুখ   এবং   সমিৃ�   দান   ক�ন।   
  

(viii)   স�পদী   (সাত�   ধাপ)   



  
নববধূ   এবং   নববধূ   পিব�   অি�র   চারপােশ   সাত�   পদে�প   �নয়।   �িত�   পদে�েপ   তারা   of�েরর   আশীব�াদ   �াথ�না   কের।   
দ�িত   যখন   সাত�   পদে�েপ   হাঁটেছন   তখন   তারা   িন�িলিখত   সাত�   �িত�া   কেরেছন:   
  
১.   আসুন   আমরা   খাদ�   এবং   জীবেনর   �েয়াজনীয়তার   িদেক   এই   �থম   পদে�প   িনই।   
2.   আসুন   এই   ি�তীয়   ধাপেক   শি�   এবং   শি�   �যাগ   কির।   
3.   আসুন   স�দ   এবং   সমিৃ�র   িদেক   এই   তৃতীয়   পদে�প�   �হণ   কির।   
4.   আসুন   আমরা   পিরবােরর   চারপােশ   সুখ   পাওয়ার   িদেক   এই   চতুথ�   পদে�প�   �হণ   কির।   
5.   আসুন   বংেশর   জন�   এই   প�ম   ধাপ�   �হণ   কির।   
6.   ছয়   asonsতু   এবং   সময়   অনযুায়ী   কাজ   করার   জন�   এই   ষ�   পদে�প�   �হণ   করা   যাক।   
7.   আসুন   আমরা   একই   ধেম�   িব�াসী   এবং   আজীবন   ব�ুে�   িব�াস   করার   জন�   এই   স�ম   পদে�প�   �হণ   কির।   
  

(ix)   অি�   পির�মা   (পিব�   অি�   �দি�ণ)   
  
নববধূ   এবং   বর   চারবার   পিব�   আ�েনর   চারপােশ   ঘুের   �বড়ান।   �থম   িতন�   রাউে�   বর   কেনেক   �নতৃ�   �দয়   এবং   চতুথ�   
িদেক   বর   কেনেক   �নতৃ�   �দয়।   �িত�   রাউে�র   আেগ   এক�   �নেবদ�   �দওয়া   হয়।   অন�ুােনর   এই   অংশ�   �জরা�   ভাষায়   
ম�ল   �ফরা   নােম   পিরিচত।   
  

(x)   �সৗভাগ�   িচনহা   (নববধেূক)   
  
আশীব�াদ   করাবর   কেনেক   তার   চুল   কাটা   বা   কপােল   িসদঁরু   বা   �ম�ম   (ভািম�িলয়ন   পাউডার)   লািগেয়   এবং   তােক   এক�   
ম�লসূ�   (পিব�   �নকেলস)   িদেয়   আশীব�াদ   কের।   
  

(xi)   সযূ�দশ�ন   (সেূয�র   িদেক   তািকেয়)   
  
নববধূ   সূয�   �দবতার   উপি�িতেত   নববধূেক   তার   �ী   িহেসেব   �হণ   কেরন।   যিদ   রােত   িবেয়   হয়,   িতিন   তােক   �ব   ন��   
(অিবচলতার   তারকা)   এবং   অ��তী   তারকা   (ভি�র   ন��)   �দখেত   বেলন।   বর   তােক   তার   ভালবাসা   এবং   কত� েব�   দ ৃ  
firm◌়   থাকেত   বেল   এবং   অ��তীর   মেতা   তার   �িত   িনেবিদত   হেত   �স   Vিষ   বিশে�র   �িত   িছল।   কেন   বরেক   বেল   �য   �স   
তােদর   উদাহরণ   অনসুরণ   করেব   এবং   একিন�   থাকেব।   
  

(xii)   �দয়   �শ�   (�দয়   �শ�)   
  
বর   এবং   কেন   এেক   অপেরর   �দয়   �শ�।   নববধূ   বরেক   বেলন,   "আিম   �তামার   কােছ   �তামার   �দয়   ছঁুেয়িছ।   God�র   
�তামােক   আমার   �ামী   িহেসেব   িদেয়েছন।   �তামার   �দয়   এখন   আমার   �হাক।   যখন   আিম   �তামার   সােথ   কথা   বলব,   দয়া   
কের   িনখুতঁ   মেনােযাগ   িদেয়   আমার   কথা   �শান।"   বর   কেনর   কােছ   মানত   পুনরাবিৃ�   কের।   
(xiii)   অ��াশন   (বরেক   খাওয়ােনা)বরেক   খাওয়ান   
  
নববধূএবং   তােক   বেলন,   "�তামােক   এই   িমি�   খাবার   (allyিতহ�গতভােব   কাঁসার   -   গেমর   আটা,   িচিন   এবং   িঘ   িদেয়   �তির)   
খাওয়ােনার   মাধ�েম   আিম   �তামার   �দয়েক   সত�   এবং   আ�িরকতার   সুেতা   িদেয়   �বেঁধ   �দব।   এবং   ভালবাসা।   আমার   �দয়   
�তামার   হেব   এবং   �তামার   �দয়   িচরকাল   আমার   থাকেব।   "   
  

(xiv)   পণূ�া�িত   (অন�ুান   সমাি�)   
  



পিব�   অি�েত   চূড়া�   �নেবদ�   �দওয়ার   পর,   পুেরািহত   বর   এবং   কেনেক   আশীব�াদ   কেরন।   ফুেলর   পাপিড়   এবং   চাল   
অিতিথেদর   মেধ�   িবতরণ   করা   হয়,   যারা   নববধূ   এবং   বরেক   �গাসল   কের।   তােদর   আশীব�ােদই   িবেয়র   অন�ুান   স��  
হয়।  
নববধূ   এবং   কেন   আর   আলাদা   আলাদা   স�া   নয়   বরং   এক�   সমি�ত   ব�ি��   যারা   তােদর   জীবনেক   �িত�   উপােয়   ভাগ   
কের   �নেব।   
  
  

(16)   Antyesthi   (মতুৃ�র   অন�ুান)   ishিষusকমেত�   
  
এবং   ধম�   সূ�   জীবেনর   চূড়া�   ল��   স�েক�    এক�িছল,   যা   তারা   চার�   আ�েম   -   জীবেনর   পয�ায়�িলেত   িনেদ�শ   কেরিছল।   
�খ�াত   কিব   কািলদাস   তাঁর   �ািসক,   রঘুবংেশ   ()   শত�    িদেয়েছন:   
  
১-8-"�শশেব   অভ�া�িবদ��   ইয়াভেন   িবষয়ািশনাম;   
বধ�েক�   মিুনবিৃ�নাম   �যােগনে�   তনতু�জম।"   
  

"�শশবকােল   এক�   পড়ােশানা   (��চায�   আ�ম),   �যৗবেনর   সময়   তার   ই�া   পূরণ   কের   (গৃহ�   আ�ম),   ব�ৃ   বয়েস   (ভান��   
আ�ম)   নীরব   িচ�ার   জন�   পািথ�ব   ি�য়াকলাপ   ত�াগ   কের   এবং   তারপর   God�র-উপলি�র   জন�   �েচ�া   কের,   যার   পের   
�স   তার   �দহ   ত�াগ   কের।"   
অে��শিত   হল   িহ�েুদর   জীবেনর   চূড়া�   সং�রণ।   যজরু   �বদ   িবেবহেক   �ষাড়শ   সং�রণ   িহসােব   িবেবচনা   কের,   যখন   
ig��দ   অ��ি�েক   িবেবচনা   কের।   যিদও   একজন   ব�ি�র   মতুৃ�র   পর   তার   আ�ীয়রা   এ�   স�াদন   কের,   এ�   ���পূণ�   
কারণ   পেরর   জগেতর   মলূ�   বত� মােনর   �চেয়   �বিশ।     
  
�া�ণ   পুেরািহতেদর   সহায়তায়   চূড়া�   আচার   অন�ুান�িল   য�   সহকাের   করা   হয়।   
মতুৃ�র   পর   �থম   আচার   হল   মতৃ   ব�ি�র   মেুখ   কেয়কটা   তুলসী   পাতা   এবং   কেয়ক   �ফাঁটা   জল   রাখা।   তারপর   এ�   �মেঝেত   
রাখা   হয়   যা   পিব�   �গাবর   �েয়াগ   কের   ��   করা   হেয়েছ।     
  
পুরেনা   কাপড়   খুেল   শরীর   পিব�   জল   িদেয়   �গাসল   করা   হয়।   শরীর   তারপর   এক�   নতুন,   unbleached,   uncut   কাপড়   
(কাফান)   এক   টুকরা   িদেয়   আ�ািদত   করা   হয়।   তারপর   এ�   পােটর   তার   িদেয়   বাঁধা   বাঁেশর   �বেতর   �তির   এক�   িবয়ার   
(নানািম)   এর   উপর   রাখা   হয়।     
  
  
  
  
পুরাতন   কাপড়   সরােনার   অ�িন�িহত   বাত� া�   এক�   সং�ৃত   ��াক   �থেক   সং�হ   করা   �যেত   পাের:   
"ধনিন   ভুমাউ   পাশাভ�   �গাে�,   
নির     গৃহদয়ুার   সিখ   �ােশন,   
�দহাি�ত�ম   পরেলাকা   মগ�,   
ধম�নেুগা   গ�িত   জীব   একহ।"   
  

"ধন   সমািহত   থাকেব,   গবািদ   প�র   কলম   থাকেব,   (তার)   �ী   (তার)   সােথ   দরজার   িদেক   যােব,   ব�ুরা   তার   সােথ   �শােন   
যােব,   মতৃেদহ   �শষকৃত�   পয��   আসেব,   িক�   পেরর   পেথ   পৃিথবী,   জীব   একা   চেল   যায়   (তার   কেম�র   সােথ)   "   
  
এই   অন�ুান�   আধ�াি�ক   শি�েক   �ভািবত   কের   এবং   এইভােব   মেৃতর   আ�ীয়েদর   �ারা   দ ু  theখ   ও   আঘাতেক   যেথ�   
পিরমােণ   ব�   কের   �দয়।   



  
পিরবােরর   সদস�রা   তখন   মতৃেদহ   �শােন   িনেয়   যায়,   সব   সময়   �ভুর   নাম   জপ   কের।   'রাম   বেলা   ভাই   রাম'   সব�ািধক   
উ�ািরত   বাক�।   বাংলায়   এ�   'হির   বল,   হির   বল'।   মতৃেদহ   অে��ি�ি�য়ার   উপর   রাখা   হয়,   তার   উপর   িঘ   and�◌�ল   
�দওয়া   হয়   এবং   িনকটতম   আ�ীয়   �ারা   আ�ন   �ালােনা   হয়।   পুেজার   এক�   �প   িহেসেব   িতেলর   বীজও   আ�েনর   উপর   
িছ�েয়   �দওয়া   হয়।   
  
�শেষর   দ�ু   ধাপ   ��ভােব   স�ব   নয়   �যখােন   এক�   �বদ�ুিতক   ভাটা   �শােনর   জন�   ব�বহার   করা   হয়।   িববাহ   অন�ুােন   
��িলত   আ�ন   পের,   traditionিতহ�   অনসুাের,   বািড়েত   িনেয়   যাওয়া   হয়   এবং   সারা   জীবন   ধের   এক�   �বদীেত   �ািলেয়   
রাখা   হয়।   এ�   ইি�ত   কের   �য   িববািহত   জীবন   একসােথ   জীবেনর   িবপয�েয়র   মধ�   িদেয়   বসবাস   করা   উিচত   িছল।   যখন   
একজন   প�ী   মারা   যান,   অি�   (অি�)   এক�   �ুেশবল   বা   পাে�র   মেধ�   �শােন   িনেয়   যাওয়া   হেয়িছল,   �যখােন   এ�   িচ�   
�ালােনার   জন�   ব�ব�ত   হেয়িছল।   এ�   িবভােসর   সমাি�   এবং   অি�   (অে��শিত)   সং�ােরর   সূচনা   কের।   
  
�জরােটর   িবিভ�   �গা�ী   এবং   অংেশ   �যসব   আচার   -অন�ুান   অনসুরণ   করা   হয়   তা   িভ�   হয়।   
�শােনর   মাধ�েম,   �দেহর   পাঁচ�   �মৗিলক   উপাদান   -   যা   পাঁচ   ভূত   নােম   পিরিচত   -   পৃ�ী   (পৃিথবী),   জল   (জল),   �তজ   
(আ�ন),   বায়ু   (বায়ু)   এবং   আকাশ   (�ান)   মহািবে�র   কােছ   িফের   আেস,   এইভােব   মহাজাগিতকতা   বজায়   থােক   ভারসাম�   
সম�   সং�ৃিত   আধ�াি�ক   িভি�ক।   যাইেহাক,   �কউ   �কউ   সরাসির   বা   অন�ভােব   পিরেবশেক   উপকৃত   কের।   
  
গত   এক   দশেকর   িব�ানীরা   এ�   উপলি�   করেত   ��   কেরেছন।   তারা   উে�খ   কেরেছন   �য,   মতৃেদহ   িন�ি�   করার   জন�   
�শান,   উদাহরণ��প,   সেব�া�ম,   সবেচেয়   কায�কর   এবং   পিরেবশগত   িবচ�ণ   প�িত।   দাফন   �ান   এবং   ভূগভ� �   জল   
দষূেণর   িবশাল   সমস�া   বােড়।   ��গ   এবং   ধীর   ভাইরাস   �রােগ   আ�া�   মতৃেদহ�িল   �ভ�র�িলেক   সং�ািমত   কের   যা   
তােদর   সরাসির   খায়।   এ�   �শষ   পয��   মানষুেক   �ভািবত   কের।   স�িত   ইংল�াে�,   এমনিক   অসু�   গবািদ   প�   দাহ   করার   
��া   উপলি�   করা   হেয়েছ,   িবেশষ   কের   যারা   পাগল   গ�র   �রােগ   আ�া�।   
  
স�য়ন   
  
অি��শােনর   পের,   ছাই   এবং   অবিশ�   হাড়   (অি�)   এক�   কলেস   সং�হ   করা   হয়।   িকছু   স�দােয়র   মেধ�   তােদর   দধু   এবং   
পিব�   জল   িদেয়   �ধৗত   করার   �থা   আেছ।   তারপর   কলস�   গ�া,   নম�দার   মেতা   এক�   পিব�   নদীেত   বা   এলাহাবােদ   গ�া,   
যমনুা   এবং   সর�তী   িতন   নদীর   পিব�   স�েম   িনেয়   যাওয়া   হয়,   যা   ি�েবণী   স�ম   নােম   পিরিচত।   
  
সতূাক   (আষাch◌়)   -   অ��তা   
  
এ�   দশ   �থেক   �তর   িদেনর   এক�   সময়কাল   যার   মেধ�   িনকটতম   পিরবােরর   সদস�রা   তােদর   ব�ি�গত   �দনি�ন   ধম�য়   
অন�ুান   �যমন   পূজা,   আরিত   এবং   ঠাল   পালন   কের   না।   তােদর   ব�ি�গত   পূজা   একজন   ব�ুেক   তােদর   প�   �থেক   করার   
জন�   �দওয়া   হয়।   পিরবােরর   সদস�রা   মি�র   দশ�ন   করেত   পােরন।   এই   সমেয়র   মেধ�,   ধম�য়   শা�   এবং   ভি�মলূক   গান   
যথা�েম   আবিৃ�   এবং   গাওয়া   হয়,   মতৃ   ব�ি�র   �ারা   অ�রধাম   অজ� েনর   জন�।   
  
একাদশ,   �াদশ   বা   �েয়াদশ   িদেন   িপত�   (�পতৃক)   repণ   �শাধ   করার   জন�   আ�ীয়রা   �ানীয়   মি�ের   �ভুেক   থাল   (খাদ�)   
�দান   কের।   
  
সাধারণ   িহ� ু  িব�াস   হল   আ�া   �দহ   ত�াগ   করার   সােথ   সােথ   এ�   অন�   এক�   �দহ   �হণ   কের   যার   অ�   িদন   িদন   বিৃ�   
পায়।   মতুৃ�র   দশম   িদেন   এই   'অ�ব�ত�'   �দহ   স�ূণ�ভােব   বিৃ�   পায়।   মেৃতর   পু�   িপ�ার   ��াব   �দয়   -   গেমর   আটা   এবং   জল   
�থেক   �তির   খাদ�   বল   -   �মবধ�মান   অ��িলেক,   �িতিদন   িদন   অথবা   দশম   িদেন   একসােথ   দশ�।   এটা   িব�াস   করা   হয়   �য,   
আজ   অবিধ,   মতৃ   এখনও   এই   িবে�র   সােথ   তার   স�ক�    অব�াহত   �রেখেছ।     
  



Therefore   the   deceased   is   termed   preta,   which   means   one   who   has   departed,   but   who   has   not   
yet   reached   the   other   world.   
  

On   the   eleventh   day,   Brahma,   Vishnu,   Rudra   and   Yama   are   invoked,   with   Vishnu   as   the   special   
witness.   In   their   presence   the   deceased   is   offered   pindas.   On   the   twelfth   day   the   departed   soul   
is   given   away   to   the   other   world,   where   he   then   resides   with   his   forefathers.   As   soon   as   he   
reaches   the   other   world   he   is   released   from   his   preta   body.   
  

The   relatives   are   then   freed   from   the   sutak   and   can   then   perform   their   daily   puja.   
  

These   rites   are   also   samskaras   on   the   soul   to   lead   it   to   God.  
  

An   associated   rite   after   cremation,   generally   practiced   in   India,   is   for   one   or   more   male   
members   of   the   deceased   to   shave   their   heads.   Some   communities   eat   only   simple   foods   for   a   
fixed   number   of   days.   
  
  

Sajjaa   
  

In   Gujarat   the   family   members   then   perform   the   sajjaa   ritual.   In   this,   they   offer   a   cow,   a   cot,   
utensils,   food   grains,   a   set   of   clothes   and   footwear   and   anything   else   that   the   deceased   used   to   
a   Brahmin.   The   Brahmin   performs   a   ritual   and   takes   the   objects,   symbolically   to   send   them   to   
the   deceased   for   his   use   in   the   next   world.   
  

But   if   it   is   a   family   or   caste   tradition   to   perform   the   sajjaa,   this   can   be   done   at   the   nearest   mandir   
and   the   objects   are   offered   to   the   Lord   Himself.   
  

Another   alternative   which   is   becoming   popular   is   the   jivitkriya.   It   is   the   same   as   the   sajjaa,   
except   it   is   performed   by   a   person   while   alive   -   as   the   name   implies.   "   The   jivitkriya   imbues   a   
feeling   of   contentment   in   the   individual   since   he/she   witnesses   it.   
  

Conclusion   
  

In   the   past   the   sixteen   Hindu   samskaras   formed   an   integral   part   of   Hindu   life.   Today,   with   the   
encroachment   of   modern   living,   especially   in   urban   India,   only   a   few   of   them   have   survived:   
chaul,   upanayan,   vivaha   and   antyeshti.   Yet   these   samskaras,   with   their   spiritual   import,   
holistically   'samskarize'   (edify)   all   aspects   of   an   individual's   life.   Since   each   samskara   ritual   
makes   the   individual   the   focus   of   the   occasion,   he/she   is   psychologically   boosted.     
  

This   strengthens   the   individual's   self-esteem   and   enriches   interaction   with   those   around.   The   
samskaras   bring   together   family   members,   close   relatives   and   friends,   hence   increase   the   
cohesiveness   of   the   family   unit.   Therein   the   unit   harmonizes   and   strengthens   the   social   
structure.   The   consequence   of   this   is   a   healthy   society   with   a   strong   cultural   identity   which   
easily   refines,   boosts   and   perpetuates   its   traditional   beliefs,   customs,   morals   and   values.   This   



has   been   one   of   the   key   reasons   for   the   Hindu   Dharma   withstanding   the   rigors   and   onslaughts   
of   foreign   incursions   and   upheavals   through   the   ages.   
The   ancient   rishis   and   sages   enjoined   the   sixteen   s   
amskaras   for   the   eternal   benefit   of   mankind   through   their   direct   experience   with   the   Divine.   
They   wove   them   into   the   fabric   of   daily   life   of   the   Hindu.   They   are   'outward   acts,'   from   pre-birth   
to   post-death,   for   inward   or   spiritual   grace.   Today,   the   key   samskara   which   will   determine   the   
cohesion   and   perpetuation   of   Hindu   traditions   anywhere   in   the   world   is   vivaha,   if   observed   
sincerely   with   its   pristine   and   lofty   sentiments.   
  
  
  
  


