
িহ� ু  আচার   -আচরেণর   ���   ও   তাৎপয�   
  
িহ�ধুম�   �ধু   এক�   ধম�   নয়,   এ�   এক�   জীবনযাপন   প�িত।   িহ� ু  ধেম�,   আধ�াি�কতা   মানেুষর   জীবেন   আধ�াি�কতা   
আনেত   এবং   ভি�   এবং   ধম�য়তার   অনভূুিত   জািগেয়   �তালার   জন�   অন�ুান   করা   হয়।   ধম�ান�ুান�িল   �ধুমা�   জীবেনর   
সময়   পািলত   হয়   না,   মতুৃ�র   পেরও   চলেত   থােক,   দাফন   এবং   �শান   প�িত   সহ।   িহ�েুদর   জন�,   এ�   �বদ   -   িবে�র   
�াচীনতম   আধ�াি�ক   ধম���   -   যা   তােদর   আচার   -অন�ুানেক   �প   িদেয়েছ   এবং   �ভািবত   কেরেছ।   �বদ   হল   ��া�   এবং   
আচােরর   সং�হ   যা   হাজার   বছর   আেগর।   এই   অমলূ�   ���িল   �মৗিখক   বণ�নার   মাধ�েম   কেয়ক   �জে�র   কােছ   �পৗঁেছ   �দওয়া   
হেয়িছল।     
  
এর   আেগ,   অেনক   িহ� ু  আচার   -অন�ুান   জীবেনর   পয�ােয়র   সে�   সংি��   দািয়�   পালেনর   ��ে�র   উপর   দিৃ�   িনব�   
কেরিছল।   জীবেনর   চার�   ধাপ   িন��প:   
  

     ��চয�   -   িশ�া   অজ� ন   করা   এবং   একজেনরউ�ত   করা   
     গৃহ�েক-   জাগিতক   আন�   এবং   সাধনা   যার   মেধ�   িববাহ   এবং   কম�জীবন   রেয়েছ   
     ভান��   -   আধ�াি�কমনন-অন�ুান   
     স��াস   -জীবেনর     
  
অেনক   �াচীন   আচারআেছ   যা   আজেক   করা   হয়   না,   �যমন   অথ�   এবং   অনশুীলন   শতা�ী   ধের   পিরবিত� ত   হেয়েছ।   
উদাহরণ��প,   �বিদক   সমেয়,   য�   কম�   ও   ধেম�র   সােথ   স�িক� ত   িছল   িক�   এখন   তারা   সামািজক   কম�কাে�র   সােথ   যু�।     
  
উ:   িহ� ু  আচােরর   ����েরর   
  
িহ�েুদর   জন�,   performingআশীব�াদ   �াি�র   �ধান   ���   হল   অন�ুান   করার   সময়।   তারা   িব�াস   কের   যখন   their�র   
তােদর   ভি�র   �ারা   স��   হন,   িতিন   তােদর   উপর   তার   আশীব�াদ   দান   কেরন।   �বিশরভাগ   িহ� ু  ধম�য়   অন�ুান   পিব�   
�ােন   �যমন   মি�র   বা   �কৃিতেত   করা   হয়,   িক�   িকছু   িকছু   বািড়েতই   করা   হয়।     
  
গৃহ�ালীর   দািয়ে�র   অংশ   িহেসেব   একজন   ধম��াণ   িহ�রু   কাছ   �থেক   �িতিদন   িকছু   আচার   -অন�ুান   করা   হেব   বেল   আশা   
করা   হে�।   সকােলর   আচােরর   মেধ�   �ান   বা   শারীিরক   আ��ি�,   সূয�   �দবতার   �াথ�না   করা   বা   গায়�ী   ম�   জপ   করা   
অ�ভু� �   থাকেত   পাের।   সব   িহ� ু  পিরবাের   �চিলত   �চিলত   আচার   হল   পূজা,   ধ�ান,   নীরব   �াথ�না,   �যাগ,   ভগবদ   গীতা   বা   
ভজন   �থেক   ধম���   পাঠ,   ধম�য়   বই   পড়া,   সতসে�   অংশ�হণ   (�াথ�না   সভা),     
দাতব�   কাজ   করা,   মি�ের   যাওয়া   এবং   জপ   করা   তােদর   ি�য়   of�েরর   নাম।   এই   আচার,   �াথ�না   এবং   পিব�   অন�ুােনর   
মাধ�েমই   িহ�রুা   .�েরর   �িত   তােদর   ��া   জানায়।     
  
�াথ�না   বা   পূজা   িহ� ু  ভে�র   জীবেনর   অিবে�দ�   অংশ।   তারা   িহ� ু  পুেরািহত   বা   �া�ণেদর   সাহায�   বা   িনেদ�শনায়   এই   
�াথ�না�েলা   কের   থােক।   �িত�   পুেজার   পের,   sacred�রেক   এক�   পিব�   �নেবদ�   (বা   �সাদ)   �দওয়া   হয়।   এই   ধরেনর   
�নেবদ��িল   to�েরর   �সবার   িচ�   িহসােব   পার�িরক   সুিবধার   দািব   না   কেরই   করা   হয়।   িহ�রুা   িব�াস   কের   �য   এই   
অন�ুান�িল   তােদর   আধ�াি�ক   উ�িতেত   সাহায�   কের।   
  
আচার   হল   িকছু   শারীিরক   ি�য়াকলাপ   যা   আমােদর   শারীিরক   বা   মানিসকভােব   সাহায�   কের   িক�   �বিশরভাগই   পেরা�   
উপােয়।   অেনক   ভারতীয়   traditionalিতহ�বাহী   আচার   -অন�ুান   আেছ   যার   মেধ�   িহ� ু  ধম�য়   আচার   -অন�ুান   �ব�ািনক   
কারেণ   এবং   তােদর   সােথ   জিড়ত   শ�ৃলার   পিরমােণর   কারেণ   �বিশ   ���   পায়।   
  
আচার   এক�   কাঠােমা   গঠন   কের   যা   জীবনেক   সহজ   কের   �তােল।   অেনেকই   এর   িপছেন   �ব�ািনকভােব   �া��   উপকািরতা   
�মাণ   কেরেছন।   তারা   যুগ   যুগ   ধের   অনসুরণ   কের   আসেছ   এবং   �জ�   ধের   চেল   আসেছ।   আপিন   �কাথায়   আেছন   এবং   



আপনার   কী   করা   উিচত   �স   স�েক�    আচার�িল   আপনােক   িনেদ�শ   কের।   �বিশরভাগ   আচার   অন�ুান   অদশৃ�   ঘিড়র   মেতা,   
উদাহরণ��প,   আপিন   যিদ   সূয�   নম�ার   করেছন   তাহেল   অবশ�ই   সূেয�াদেয়র   সময়   হেত   হেব।   
  
িহ� ু  ধেম�,   আচােরর   অথ�   ভি�   এবং   ধম�য়তার   অনভূুিত   জাগােনা   এবং   এর   মাধ�েম   God�র   এবং   আধ�াি�কতােক   
মানেুষর   জীবেনর   �কে�   িনেয়   আসা।   তার   গৃহকত� ার   দািয়ে�র   অংশ   িহসােব,   একজন   ধম��াণ   িহ� ু  �িতিদন   সকাল   �থেক   
��   কের   স��া   পয��   িনিদ��   িকছু   অন�ুান   পালন   করেব   বেল   আশা   করা   হে�।   
  
িকছু   �লাক   �বিদক   ধম�য়   ি�য়াকলাপ   �বাঝােত   আচার   শ��   ব�বহার   করেত   পছ�   কের   না   কারণ   আচার   শ��   িনিদ��   
যাি�ক   মেনাভাব   এবং   ��তর   জিড়ত   থাকার   অভাবেক   �বাঝায়।   �বিদক   বিলদান   মানেুষর   জীবেন   একীভূত   হয়   এবং   
যিদও   �স�িল   িনিদ��   িনয়িমততার   সােথ   স�াদন   করা   হয়,   তােদর   চূড়া�   উে�শ�   িনছক   পালন   নয়   বরং   মন   এবং   �দেহর   
�পা�র   যােত   ব�ি��   God�েরর   অিভ�ায়   এবং   উে�শ�   �কােশর   জন�   উপযু�   বাহন   হেয়   ওেঠ   সৃি�   
  
আচার   এবং   আন�ুািনকতা   �ধানত   �দবতা,   জীব,   িবেদহী   আ�া,   মানষু   এবং   অন�ান�   জীেবর   জন�   �নেবদ�   অ�ভু� �   কের।   
অফার�িল   �দিনক,   সা�ািহক,   মািসক   বা   বািষ�ক   িভি�েত   করা   হয়।   িকছু   অফার   িনিদ��   অন�ুােন   করা   হয়   যা   জীবেন   
একবারই   আেস।   এই   ধরেনর   �নেবদ��িল   God�েরর   �সবা   এবং   তাঁর   �কাশ   িহসােব   পার�িরক   সুিবধার   দািব   না   কেরই   
করা   হয়।   
  
ধম��াণ   িহ�রুা   �দনি�ন   অন�ুান   কের   এবং   িদেনর   িবিভ�   সমেয়   িবিভ�   �দবেদবীর   উে�েশ�   জল   বা   �নেবদ�   �দান   কের।   
সকােলর   বিলদােনর   মেধ�   রেয়েছ   �ান   বা   শারীিরক   আ��ি�,   সূয�েক   �াথ�না   করা,   গায়�ী   ম�   জপ   করা,   শরীের   িনিদ��   
িকছু   ধম�য়   িচ�   লাগােনা   ইত�ািদ।   তার   বণ�   ও   �গা�ীিভি�কতার   উপর   িনভ� র   কের   এই   িচ�   ব�ি�েভেদ   িভ�   হেত   পাের।   
উপর�,   ভ�রা   এমন   আচার   -অন�ুানও   পালন   করেত   পােরন   যা   তারা   �য   িশ�েকর   traditionsিতহ�   অনসুরণ   কের   
তােদর   জন�   িনিদ��।   এই   জাতীয়   �দনি�ন   অন�ুান   িবেশষত   গৃহকত� ােদর   জন�।   িহ� ু  তপ�ীরা   (স��াসীরা)   িকছু   �দনি�ন   
অন�ুান   অনসুরণ   করেত   পােরন   এবং   �দবতােদর   বা   তােদর   িশ�কেদর   পূজা   করেত   পােরন,   িক�   তারা   গৃহকত� ােদর   �থেক   
আলাদা।   
  
যিদও   এটা   সত�   �য   এই   অনশুীলন�িলর   অিধকাংশই   উ�বেণ�র   জন�   বাধ�তামলূক   এবং   অেনেক   এখনও   তােদর   অনসুরণ   
কের,   িহ�রুা   তােদর   িব�াস,   সামািজক   অব�া,   সমেয়র   �াপ�তা,   পািরবািরক   traditionsিতহ�   এবং   অন�ান�   িবষয়   
অনযুায়ী   িবিভ�   আচার   -অন�ুান   অনসুরণ   কের।   অেনক   �াচীন   আচার   -অন�ুান   এবং   অনশুীলন,   যা   একসময়   
বাধ�তামলূক   িছল   এখন   িবিভ�   কারেণ   বািতল   করা   হেয়েছ।   িকছু   িকছু   আজেক   করা   যায়   না   কারণ   মানষু   শহের   বাস  
কের   এবং   শত� াবলী   তােদর   শাে�র   িনেদ� িশত   শ�ৃলা   �মেন   চলার   অনমুিত   �দয়   না।     
  
বত� মােন   অেনক   িহ� ু  পিরবাের   �চিলত   �দনি�ন   আচােরর   মেধ�   সবেচেয়   জনি�য়   হল   পূজা,   ধ�ান,   নীরব   �াথ�না,   
�যাগব�ায়াম,   ভগব�ীতা   বা   ভজন   �যমন   ধম���   পাঠ,   ধম�য়   বই   পড়া,   "সতসে�"   অংশ   �নওয়া   বা   �কা�ািনেত   যাওয়া   
পিব�   �লাকেদর,   িকছু   দাতব�   কাজ   করা,   মি�র   এবং   পিব�   �ান   পিরদশ�ন   করা,   অথবা   িকছু   ম�   বা   এক�   িনিদ��   
of�েরর   নাম   জপ   করা।   
  

B.   িহ� ু  আচােরর   িকছু   �প   
  

1.   পিব�   �ােন     
  
আচার   অন�ুান   করা   িহ� ু  ধম���   এবং   পিব�   ধম���   িহ� ু  ধম�াবল�ীেদর   সারা   জীবন   পালন   করেত   হেব   এমন   িবিভ�   
আচার   -অন�ুান   কেরেছ।   িহ� ু  আচার   -অন�ুােনর   ��ে�   পিব�   �ান�িল   খুবই   ���পূণ�   কারণ   এই   �ান�িলেক   
God's�েরর   আবাস   িহেসেব   িবেবচনা   করা   হয়।   পিব�   ধম��ে�   পিব�   �ান�িলর   পিব�তা   স�েক�    িবশদভােব   উে�খ   করা   



হেয়েছ   �যখােন   �া�ণরা   আচার   অন�ুান   কের   থােক।   িহ�রুাও   এই   পিব�   �ােন   তােদর   পূব�পু�ষেদর   �িত   ��া   জানায়।   
দীঘ��ায়ী   শাি�   �দােনর   জন�   এবং   তােদর   the�িরক   শি�র   সােথ   একি�ত   হেত   সাহায�   করার   জন�   �াথ�না   করা   হয়।     
  

2.   য�   
  
এ�িল   িহ� ু  ধেম�   পূজার   বািহ�ক   �প,   �াচীন   অতীেতর   �বিদক   ধেম�র   সােথ   এর   সরাসির   সংেযােগর   �ারক।   য�   
স�াদেনর   সময়,   �যাগ�   �দব   -যাজকেদর   �ারা   �াথ�না   করার   জন�   িবিভ�   �দবতােদর   এক�   িনধ�ািরত   এবং   প�িতগত   
উপােয়   �নেবদ�   �দওয়া   হয়,   যােত   তারা   উপাসকেক   জীবেন   িনিদ��   ফলাফল   অজ� েন   সহায়তা   কের।   
  
বিলদান   করার   সময়   ম�   জপ   করেল   িনিদ��   আকা�া,   একজন   ব�ি�র,   এক�   �গা�ী   বা   সম�   সমােজর   সািব�ক   কল�াণ   
িনি�ত   করা   যায়।   
  
যে�র   সহজতম   �প   হল   গৃহকত� া   কতৃ� ক   গৃহীত   ঘেরায়া   অন�ুান,   িযিন   তাঁর   ঘের   ��িলত   পিব�   আ�েন   সাধারণ   উৎসগ�   
করেবন।   আরও   জ�ল   সং�রেণ   িতন   �থেক   পাঁচ�   আ�ন   �ালােনা   এবং   তােদর   মেধ�   �নেবদ�   such�◌�ল   �দওয়া   �যমন   
খাদ�শস�,   িঘ   বা   মাখন   এবং   অন�ান�   সবিজ   পদাথ�   িনব�ািচত   ও   �যাগ�   পুেরািহতেদর   �ারা,   একই   সােথ   ম�   জপ   করা,   
িবিভ�   �দবতা   িবেশষ   কের   অি�,   ই�,   ব�ণ   ইত�ািদ   ।   
  
িকছু   Yajnas,   সম�   স�দােয়র   সাধারেণর   ম�েলর   জন�   এক�   বড়   ��ল   উপর   স�ািলত   হয়,   মা�র   উব�রতা   বিৃ�   বিৃ�   
আম�ণ   জানােত,   �াগতম   শাি�   এবং   স�দ   ইত�ািদ   জ�লতা   িড�ী   উপর   িভি�   কের   করেত,   এই   Yajnas   কেয়ক   ঘ�ার   
�থেক   �ায়ী   হেত   পাের   কেয়ক   িদন   পয��।   অন�ুান�েত   অংশ�হণকারী   এবং   পিরচালনা   করা   পুেরািহতেদর   সংখ�া   িনভ� র   
কের   �কৃিত   এবং   উে�শ�   যার   জন�   এ�   করা   হয়।   
  
এটা   একটা   সত�   �য,   আধুিনক   িহ� ু  ধেম�   য�   ও   অন�ান�   ধরেনর   বিলদােনর   ঘটনা   ধীের   ধীের   �নেম   আসেছ,   �ধানত   
পি�মা   িশ�ার   �ভােবর   কারেণ,   তােদর   স�াদেন   জিড়ত   জ�লতা   এবং   যাজক   স�াদন   করেত   পাের   এমন   �যাগ�   
যাজকেদর   সংখ�া   �াস   পাওয়ায়   কায�করভােব   স�ূণ�   �বিদক   আেদশ   অনযুায়ী।   
  
য�   করার   সময়,   পুেরািহতেদর   সহায়তায়   িবিভ�   �দবতােদর   উে�েশ�   �নেবদ�   �দওয়া   হয়।   এক�   �ছাট   পিব�   অি�  
��িলত   হয়   এবং   খাদ�   শস�,   িঘ   এবং   উি��   পদােথ�র   মেতা   �নেবদ�   উপি�ত   থােক।   অি�,   ই�   এবং   ব�েণর   মেতা   
�দবতােদর   আ�ান   জানােত   একই   সােথ   ম�   জপ   করা   হয়।   এ�িল   সাধারণত   পিরবােরর   কল�ােণর   জন�,   বিৃ�েক   আম�ণ   
জানােত   এবং   শাি�   ও   সমিৃ�েক   �াগত   জানােত   করা   হয়।   িকছু   য�   কেয়ক   ঘ�ার   জন�   স�ািলত   হয়   অন�রা   কেয়ক   স�াহ   
ধের   চেল।   
  

3.   জাপা   -   জপা   মােন   God's�েরর   নাম   আবিৃ�,   হয়   চুপচাপ   বা   �বণেযাগ�ভােব।   এই   আচােরর   মেধ�   রেয়েছ   মনেক   ��   
করার   জন�   এবং   িনেজর   �চতনােক   আধ�াি�ক   শি�েত   পিরপূণ�   করার   জন�   God's�েরর   নাম   অিবরত   পাঠ   করা।   এই  
িনয়িমত   জপ   মন   ও   শরীের   ক�ন   সৃি�   করেত   পাের   এবং   আধ�াি�ক   �পা�র   ঘটােত   পাের।   জাপ   করা   উিচত   God�েরর   
�িত   িনখাদ   ভালবাসার   মাধ�েম   এবং   িবিনমেয়   িকছু   পাওয়ার   �ত�াশা   িনেয়   নয়।   
  
জাপা   আধুিনক   িহ� ু  ধেম�   উপাসনার   এক�   খুব   জনি�য়   �প   হেয়   উেঠেছ।   িবেশষ   কের   ভি�   আে�ালেনর   উ�ান   এবং   
অেনক   �যাগী   এবং   বাবার   জনি�য়তার   সােথ   জাপা   অেনক   ধম��াণ   এবং   আধ�াি�কভােব   িহ�েুদর   �দয়   ও   মেনর   মেধ�   
�েবশ   কেরেছ।   জাপা   মােন   God's�েরর   নাম   একটানা   আবিৃ�   করা   হয়   মেনর   মেধ�   চুপচাপ   অথবা   �জাের   �জাের।   
God's�েরর   নাম   �মাগত   আবিৃ�   করেল   ভে�র   মন   ��   হেব   এবং   তার   �চতনা   divineশী   িচ�া   এবং   �াণব�   আধ�াি�ক   
শি�েত   পূণ�   হেব   বেল   আশা   করা   হে�।   িনয়িমত   জপ   করেল   শরীর   ও   মেন   িকছু   ক�ন   সৃি�   হেব   যা   সাধারণ   মানেুষর   
আি�ক   পিরবত� নেক   সহজতর   করেব।   
  



িহ� ু  ধেম�,   আিদকাল   �থেক,   �বিদক   ম�   এবং   ��ােকর   যথাযথ   আবিৃ�র   উপর   �জার   �দওয়া   হেয়েছ।   আজও   �বিদক   
�ুল�িলেত,   ছা�রা   সং�ৃত   উ�ারেণর   সূ�   সূ�তা   �বাঝার   �চ�া   কের   ঘ�া,   িদন   এবং   বছর   কাটাত।   জাপােত,   আমরা   
এইরকম   �কােনা   অনমনীয়তার   মেুখামিুখ   হই   না।   ব�ি�র   িনেজর   সুিবধা   এবং   অভ��রীণ   অনেুরাধ   অনসুাের   এ�   
অনশুীলেনর   যেথ�   �াধীনতা   রেয়েছ।   জাপ   অনশুীলন   তাই   এই   অিত   �াচীন   traditionিতেহ�র   সােথ   স�িতপূণ�,   িক�   
�বিদক   ম��িল   জপ   করার   জন�   �চিলত   প�ােডি�ক   প�িতর   বাইের।   
  
তেব   িকছু   িনয়ম   আেছ।   একজেনর   িনেজর   কল�াণ   বা   অেন�র   কল�ােণর   জন�   জাপ   অনশুীলন   করা   উিচত,   িক�   কখনও   
অেন�র   �িত   বা   আঘাত   করার   জন�   নয়।   এটা   যিদ   �কান   �াথ�পর   উে�েশ�   না   কের   God�েরর   �িত   িনখাদ   ভালবাসা   
�থেক   করা   হয়   তেব   ভাল।   তৃতীয়ত,   কায�কর   হওয়ার   জন�,   জপ   পিব�   অ�র   "AUM"   িদেয়   ��   করা   উিচত।   
  
  

4.   স��া   ব�নাম   
  
এক�   ি�েজর   জন�   সুপািরশ   করা   এক�   বাধ�তামলূক   অন�ুান   হল   স��া   ব�নাম   �যখােন   সূয�-�দবতােক   এক�   �বািহত   
উৎস   �থেক   জল   �দওয়া   হয়   �যমন   এক�   নদী,   সকােল   এবং   স��ার   সময়।   এই   সমেয়   যখন   সূেয�র   �কামল   রি�   এবং   
�বািহত   জল   4-5   িমিনেটর   জন�   ��াক   পেড়   এই   কাজ�   স�াদনকারীেক   �চুর   পিরমােণ   শি�   �ানা�র   কের।   
  

5.   সূয�   নম�ার   
  
সূয�   নম�ার   হল   এক�   শারীিরক   ব�ায়াম   যা   �ভাের   �খালা   আকােশর   িনেচ   সূেয�াদেয়র   সময়   করা   হয়।   এ�   পয�া�   পিরমােণ   
িভটািমন   িড   সহ   ব�ি�র   �া��   বাড়ায়   এবং   �ায়ুত�েক   উ�ীিপত   কের,   আমােদর   �দেহর   সম�   ���পূণ�   অ��িলর   
কায�কািরতা   উ�ত   কের   এবং   ব�ি�র   শারীিরক   ও   মানিসক   অব�া   পুন��ীিবত   কের।     
  

6.   এ�   এক�   nding��মখুী   এবং   অবেরাহী   �নাট   িদেয়   উ��ের   AUM   শ��   বলা   এক�   traditionিতহ�   যা   �ছাটেবলা   
�থেক   অিধকাংশ   িহ�েুদর   �শখােনা   হয়।   এই   পিব�   অ�র   �চতনােক   �পা�িরত   করার   �মতা   রােখ।   
  

  AUM   আবিৃ�   ঘন�   উ�ত,   ��স   এবং   উে�গ   কমােত   িবশাল   সুিবধা   রেয়েছ।   এ�   শরীেরর   িডটি�িফেকশন   �ি�য়ায়   
সাহায�   কের   যখন   শরীেরর   সম�   অে�র   কায�কািরতা   উ�ত   কের   এবং   হরেমােনর   কাজেক   উ�ীিপত   কের।   এ�   িবেশষ   
কের   আশাবাদেক   উ�ত   কের   এবং   একজন   ব�ি�েক   আেবগগতভােব   ি�িতশীল   কের   �নিতবাচকতা   �াস   কের।   
  

AUM   এক�   অত��   পিব�   শ�   বেল   মেন   করা   হয়।   এ�   হল   সাবদা   �া�ণ,   ��   িনেজই   এক�   শে�র   আকাের।   এ�   যা   
িকছু   �শ�   কের   তােত   �দব�   �দান   কের।   সুতরাং   যখন   এ�   উপসগ�   িহসােব   অন�   শে�র   সােথ   যু�   হয়,   শ��   
divine�িরক   হেয়   ওেঠ   এবং   যখন   এ�   উ�ারণ   করা   হয়   তখন   এ�   িনিদ��   ক�ন   সৃি�   কের   যা   �চতনােক   �পা�িরত   
করার   �মতা   রােখ।   অতএব   িহ� ু  ধেম�   সম�   জপ   এই   পিব�   অ�র   "AUM"   ব�বহার   করার   আেগ   হয়।   
  

7.   পূজা   
  
�ান   করার   পর   করা   পূজা   বা   দীপা   আরাধনা   আপনােক   সারািদন   িনরাপদ   এবং   আশাবাদী   অনভূুিতেত   ভরাট   কের   
সারািদন   �বেঁচ   থাকার   জন�   �েয়াজনীয়   মানিসক   শাি�   এবং   স�ীিত   �দয়।   
  
িহ� ু  ধেম�   এমন   অেনক   traditionalিতহ�বাহী   কাজ   রেয়েছ   যা   জীবনযাপেনর   প�িত   উ�ত   কের   কারণ   এ�   �াচীন   ধম�   যা   
�বাঝায়   �য   মানেুষর   জীবন   ও   �কৃিত   জিড়েয়   আেছ   এবং   পার�িরক   পুি�েক   উৎসািহত   কের।   
  

8.িকছু   �দিনক   পালন   



  
িহ� ু  ধেম�,   স�ােহর   �িত�   িদন   এক   বা   একািধক   িব�ােসর   �দবতােদর   জন�   উৎসগ�   করা   হয়।   এই   �দব   -�দবীেদর   স�ান   
জানােত   �াথ�না   ও   উপবাস   সহ   িবেশষ   আচার   -অন�ুান   করা   হয়।   �িত�   িদন   �বিদক   �জ�ািতষশা�   �থেক   এক�   �গ�য়   
�দেহর   সােথ   যু�   এবং   এর   সােথ   সংি��   র�   পাথর   এবং   রঙ   রেয়েছ।   
  
িহ� ু  ধেম�   দ�ু   িভ�   ধরেনর   উপবাস   রেয়েছ।   উপবাস   হল   এক�   �ত   পূরেণর   জন�   করা   উপবাস,   যখন   �ত   হে�   ধম�য়   
আচার   পালেনর   জন�   �তির   উপবাস।   ভ�রা   তােদর   আধ�াি�ক   অিভ�ােয়র   উপর   িনভ� র   কের   স�ােহ   �যেকােনা   ধরেনর   
উপবােস   অংশ   িনেত   পােরন।   
  
�াচীন   িহ� ু  saিষরা   িবিভ�   �দবতােদর   সেচতনতা   ছিড়েয়   িদেত   ধম�য়   উপবােসর   মেতা   অন�ুান   পালন   করেতন।   তারা   
িব�াস   করত   �য   খাদ�   ও   পানীয়   �থেক   িবরত   থাকা   ভ�েদর   God�রেক   উপলি�   করার   জন�   divine�িরক   পথেক   সুগম   
করেব,   যা   মানেুষর   অি�ে�র   একমা�   উে�শ�   বেল   মেন   করা   হয়।   
  
িহ� ু  ক�ােল�াের,   িদেনর   নামকরণ   করা   হেয়েছ   �াচীন   �সৗরজগেতর   সাত�   �গ�য়   ব�র   নাম:   সূয�,   চ�,   বধু,   ��,   ম�ল,   
বহৃ�িত   এবং   শিন।   
  

1.   �সামবার   (�সামভার)   
  
�সামবার   ভগবান   িশব   এবং   তার   সহধিম�নী   �দবী   পাব�তীেক   উৎসগ�   করা   হয়।   পূজার   ��েত   তােদর   পু�   ভগবান   গেণশেক   
��া   করা   হয়।   ভ�রা   এই   িদেন   িশব   ভজন   নােম   ভি�মলূক   গানও   �শােনন।   িশব   চ�,   চে�র   সােথ   যু�।   সাদা   তার   রঙ   
এবং   ম�ুা   তার   র�।    
  
�সামভার   �ত   বা   �সামবার   �রাজা   সূেয�াদয়   �থেক   সূয�া�   পয��   পালন   করা   হয়,   স��ার   নামােজর   পর   �ভেঙ   যায়।   িহ�রুা   
িব�াস   কের   �য,   উপবােসর   মাধ�েম,   তারা   ভগবান   িশেবর   �ারা   ��া   লাভ   করেবন   যারা   তােদর   সম�   ই�া   পূরণ   করেব।   
িকছু   জায়গায়   অিববািহত   মিহলারা   তােদর   আদশ�   �ামীেক   আকৃ�   করার   জন�   �রাজা   রােখ।   
  

2.   ম�লবার   (ম�লভার)   
  
ম�লবার   �দবতা   হনমুান   এবং   ম�ল   �হ   ম�লেক   উৎসগ�   করা   হয়।   দি�ণ   ভারেত   িদন�   �দবতা   ��েক   উৎসগ�   করা   
হয়।   ভ�রা   এই   িদেন   হনমুান   চািলসা,   িসিময়ান   �দবতার   উে�েশ�   উ�সগ�কৃত   গানও   �শােনন।   িহ� ু  ধম�াবল�ীরা   
হনমুানেক   স�ান   জানােত   এবং   ম�   �থেক   র�া   �পেত   এবং   তােদর   পেথ   বাধা   অিত�ম   করেত   তাঁর   সাহায�   চান।   
  
�য   দ�িতরা   পু�   স�ান   চান   তােদর   �ারাও   �রাজা   পালন   করা   হয়।   সূয�াে�র   পর,   সাধারণত   গম   এবং   �ড়   (�কস   সুগার)   
িনেয়   খাবােরর   মাধ�েম   �রাজা   �ভে�   যায়।   মানষু   ম�লবার   লাল   রেঙর   �পাশাক   পের   এবং   ভগবান   হনমুানেক   লাল   ফুল   
�দয়।   ম�ুা   (লাল   �বাল)   হল   আজেকর   পছে�র   র�।   
  

3.   বধুবার   (বধুবার)িবঠােলর   
  
বধুবার   �কৃ�   এবং   কৃে�র   অবতার   ভগবান�িত   উৎসগ�কৃত।   িদন�   বধু   �েহর   সােথ   যু�।   িকছু   িকছু   জায়গায়   ভগবান   
িব�ুরও   পূজা   করা   হয়।   ভ�রা   এই   িদেন   কৃ�   ভজন   (গান)   �শােনন।   সবজু   হল   পছে�র   রং   এবং   �গােমদ   এবং   পা�া   
পছে�র   র�।   
  



িহ� ু  ধম�াবল�ীরা   যারা   বধুবার   �রাজা   রােখ   তারা   িবেকেল   একক   খাবার   খায়।   বধুবার   উপবাস   (বধুবােরর   �রাজা)   
traditionিতহ�গতভােব   এক�   শাি�পূণ�   পািরবািরক   জীবন   এবং   একােডিমক   সাফল�   চান   এমন   িশ�াথ�েদর   �ারা   পালন   
করা   হয়।   বধুবার   বধু   বা   বধু   �হ   নতুন   �কে�র   উ�িত   ঘটায়   বেল   মানষু   নতুন   ব�বসা   বা   এ�ার�াইজ   ��   কের।   
  

4.   বহৃ�িতবার   (��ভার   বা)   
  
বহৃ�িতভারবহৃ�িতবার   ভগবান   িব�ু   এবং   �দবতােদর   ��   ভগবান   বহৃ�িতেক   উৎসগ�   করা   হয়।   িব�ুর   �হ   
বহৃ�িত।   ভ�রা   "ওম   জয়   জগদীশ   হের"   এর   মেতা   ভি�মলূক   গান   �শােনন   এবং   ধন,   সাফল�,   খ�ািত   এবং   সুখ   �পেত   
উেপাস   কেরন।   
  
হলদু   হল   িব�ুর   traditionalিতহ�বাহী   রঙ।   সূয�াে�র   পের   যখন   �রাজা   �ভেঙ   যায়,   তখন   traditionিতহ�গতভােব   খাবার   
হলদু   খাবার   �যমন   ছানা   ডাল   (�ব�ল   �াম)   এবং   িঘ   (��   মাখন)।   িহ�রুাও   হলদু   �পাশাক   পিরধান   কের   এবং   িব�ুেক   
হলদু   ফুল   এবং   কলা   �দান   কের।     
  

5.   ��বার   (��াবর)মাতৃেদবী   শি�েক   
  
��বার   ��   �েহর   সােথ   যু�উৎসগ�   করা   হয়;   �দবী   দগু�া   ও   কালীরও   পূজা   করা   হয়।   ভ�রা   এই   িদেন   দগু�া   আরিত,   কালী   
আরিত   এবং   সে�াষী   মাতার   আরিতর   অন�ুান   কেরন।   িহ�রুা   শি�েক   স�ান   করার   জন�   �বষিয়ক   স�দ   এবং   সুখ   
কামনা   কের,   সূয�াে�র   পের   �কবল   এক�   খাবার   খায়।   
  
�যেহতু   সাদা   হল   শি�র   সােথ   সবেচেয়   ঘিন�ভােব   স�িক� ত   রঙ,   তাই   স��ার   খাবাের   সাধারণত   সাদা   খাবার   �যমন   িখর   
বা   পয়সাম,   দধু   এবং   ভাত   িদেয়   �তির   এক�   িমি�   থােক।   �দবীেক   আেবদন   করার   জন�   ছানা   (বাংলার   �ছালা)   এবং   �ড়   
(�ড়   বা   ক�ন   �ড়)   �দওয়া   হয়   এবং   টক   জাতীয়   খাবার   এিড়েয়   চলেত   হয়।     
  
শি�র   সােথ   যু�   অন�ান�   রেঙর   মেধ�   রেয়েছ   কমলা,   �ব�িন,   �ব�িন   এবং   বারগাি�   এবং   তার   র�   পাথর   হীরা।   
  

6.   শিনবার   (শিনভার)শিনেক   
  
শিনবার   শিন   �েহর   সােথ   স�িক� ত   ভীত   �দবতাউৎসগ�   করা   হয়।   িহ� ু  �পৗরািণক   কািহনীেত   শিন   একজন   িশকারী   িযিন   
দভু� াগ�   বেয়   আেন।   ভ�রা   সূেয�াদয়   �থেক   সূয�া�   পয��   উপবাস   কের,   শিনর   অসু�তা,   অসু�তা   এবং   অন�ান�   দভু� াগ�   �থেক   
সুর�া   চায়।   সূয�াে�র   পের,   িহ�রুা   কােলা   িতেলর   �তল   বা   কােলা   �ছালা   (মটর��)   ব�বহার   কের   �তির   খাবার   �খেয়   
�রাজা   ভ�   কের   এবং   লবণ   ছাড়াই   রা�া   কের।   
  
�রাজা   পালনকারী   ভ�রা   সাধারণত   শিন   মি�ের   যান   এবং   কােলা   রেঙর   িজিনস   �যমন   িতেলর   �তল,   কােলা   কাপড়   এবং   
কােলা   মটর��   �দান   কেরন।   �কউ   �কউ   িপপােলর   (পিব�   ভারতীয়   ডুমরু)   পূজা   কের   এবং   এর   ছােলর   চারপােশ   এক�   
সুেতা   �বেঁধ,   অথবা   শিনেদেবর   ��াধ   �থেক   র�া   �পেত   ভগবান   হনমুােনর   কােছ   �াথ�না   কের।   নীল   এবং   কােলা   শিনর   রং।   
নীল   র�,   �যমন   নীল   নীলকা�মিণ,   এবং   ঘন   �ঘাড়ার   �তির   কােলা   �লাহার   িরং�িল   �ায়শই   শিনেক   র�া   করার   জন�   পরা   
হয়।  
  

7.   রিববার   (রিববার)সূয�নারায়ণেক   
  
রিববার   সূয�   �দবতা   সূয�   বাউৎসগ�   করা   হয়।   ভ�রা   তােদর   ই�া   পূরেণর   এবং   চম�েরাগ   িনরামেয়   �ত   তাঁর   সাহায�   
কামনা   কের।   িহ�রুা   এক�   আন�ুািনক   �ান   এবং   এক�   স�ূণ�   ঘর   পির�ােরর   মাধ�েম   িদন   ��   কের।   তারা   সারা   িদন   
�রাজা   রােখ,   �ধুমা�   সূয�াে�র   পর   খায়   এবং   লবণ,   �তল   এবং   ভাজা   খাবার   এিড়েয়   যায়।   �সিদন   িভ�াও   �দওয়া   হয়।   



  
সূয�েক   মািনক   এবং   লাল   এবং   �গালাপী   রঙ   �ারা   �িতিনিধ�   করা   হয়।   এই   �দবতােক   স�ান   জানােত   িহ�রুা   লাল   পিরধান   
করেব,   তােদর   কপােল   লাল   চ�েনর   �পে�র   এক�   িব� ু  লাগােব   এবং   সূয�   �দবতার   মিূত�    এবং   আইকন�িলেত   লাল   ফুল   
�দেব।  
  
  
  
  


