
নবরাি�র   তাৎপয�   
    

Divine   �   divine�িরক   রাত   িতন�   িদেনর   জন�   ���পূণ�,   যার   �েত�ক�   মা   দগু�ার   পূজার   জন�   িনেবিদত-   
বীরে�র   �দবী,   মা   ল�ী-   স�েদর   �দবী   এবং   মা   সর�তী-   �ােনর   �দবী।   08   অে�াবর   উদযািপত   দশম   িদন�   
িবজয়   দশমী   (িবজয়   মােন   িবজয়   এবং   দশ   মােন   দশ)   নােম   পিরিচত,   মােয়র   উপাসনা   করা,   জপ   করা   এবং   �াথ�না   
করা   মােক   আমােদর   �িত   দয়া   করার   জন�   ধন�বাদ   এবং   আমােদর   িবজয়   উদযাপন   করা।   আমােদর   শ�েদর   উপর,  
যা   আমােদর   িনেজেদর   মেধ�   রেয়েছ   একজেনর   জীবেনর   �ক   িনেত   এবং   একজন   ভাল,   ��মময়   এবং   য�শীল   ব�ি�   
হওয়ার   জন�   এই   10   িদেনর   পূণ�   ব�বহার   করা   উিচত।   

    

ধম�য়ভােব   কাল   পয�েব�ণ   করা   এবং   মা   দগু�া   আমােদর   বারবার   জ�,   বাধ�ক�,   �রাগ   এবং   মতুৃ�র   হাত   �থেক   
আমােদর   মিু�   এবং   মিু�   চান   না   তার   মােন   এই   �য   এ�   এক�   ধম�য়   পালন   এবং   যাই   �হাক   না   �কন   আমােদর   �কান   
উপকাের   আসেব   না।   দগু�া   শ��   দগু�   শ�   �থেক   এেসেছ   যার   অথ�   কারাগার।   অতএব   দগু�া   নাম�   �সই   মহান   
ব�ি��েক   �বাঝায়   িযিন   এই   �েহর   �িত�   মানেুষর   কেম�র   দািয়ে�   এবং   িনয়�ক।   তাই   মােয়র   কােছ   আমােদর   �াথ�না   
এই   হওয়া   উিচত   �য   িতিন   আমােদর   এই   কারাগার   �থেক   ম�ু   কেরন   যােত   আমােদর   ঘের   িফের   যাওয়ার   অনমুিত   
�দওয়া   হয়,   গডেহেড   িফের   �যেত।   

    

তােক   একজন   কারাগােরর   ওয়ােড� েনর   সােথ   তুলনা   করা   হয়   িযিন   �সই   ব�ি�েক   প�ােরােলর   সুপািরশ   করেবন   িযিন   
তার   অপরােধর   জন�   �মা   �চেয়েছন   এবং   এক�   উ�ত   জীবনযাপেনর   জন�   সংেশাধন   কেরেছন।   �ধুমা�   মােয়র   
অন�ুহ   এবং   ক�ণার   মাধ�েমই   একজন   বাবােক   ভালবাসেত   িশখেত   পাের।   �মিত   রাধারাণীর   দয়ার   মাধ�েমই   �কউ   
কৃ�েক   ভালবাসেত   পাের।   �েত�ক   িহ�রু   কােছ   আমার   িবনীত   আেবদন   হল   আমরা   �যন   ধেম�র   grow���   উ�   এবং   
িকছু   অ�েয়াজনীয়   অভ�ােসর   �িতকার   কির   যা   িবধবােদর   অবনিত   কের   এবং   �হয়   কের।   আসুন   আমরা   জািন   �য   
তােদর   �কান   �দাষ   �নই   �য   তারা   িবধবা   হেয়েছ   এবং   তােদর   আেগর   মেতা   �াভািবক   জীবনযাপন   চািলেয়   �যেত   
�দওয়া   উিচত।   তােদর   সকল   ধম�য়   অনশুীলন   চািলেয়   যাওয়ার   অনমুিত   �দওয়া   উিচত   �যমনটা   তারা   সমােজ   
বিহ�ৃতেদর   মত   কের   না।   

    

এটা   �সই   সময়   যখন   পু�ষরা   উেঠ   দাঁড়ায়   এবং   িবধবােদর   �িত   এই   অন�ায়   ব�   কের   �দয়।   আপনার   সদা   
�ভাকা�ী   পি�তিজ   *�   �া�   সংিহতা   পাঠ   44   *�িত-ি�িত-�লয়-সাধন-শি�   এককা   ছােয়ভা   যস�   ভুবনািন   
িবভিত�    দগু�া   chanচান�ুপম   অিপ   যাস�   িসএে�ট   সা   �গািব�ম   আিদ-পু�ষম   তম   অহম   ভজনমী   তম   অহম   ভেজনিস   
*   িস�   শি�র   ছায়ার   �কৃিত,   সম�   মানষু   দগু�া   িহসােব   পূজা   কের,   এই   জাগিতক   জগেতর   সৃি�,   সংর�ণ   এবং   
�ংসকারী   সং�া।   দগু�া   �য   িনেজর   ই�ায়   পিরচালনা   কেরন   �সই   অনসুাের   আিম   আিদম   �ভু   �গািব�েক   �ণাম   কির।   
”   (�   ��   সংিহতা/ভি�েবদা�   �বদেবস)*   �াচীন   ধম���   ��   সংিহতার   এই   ��ােকর   উে�শ�,   �ব�ব   পি�ত   �ল   
ভি�িস�া�   সর�তী   

    



�ামীজী   ব�াখ�া   কেরেছন   �য   ব�গত   মহািব�   আ�ার   জন�   এক�   কারাগােরর   মত।   এই   কারাগােরর   র�ক   হেলন   
দগু�া।   দগু�া   সৃি�র   িচর�ন   নারী   নীিত   এবং   িতিন   �সই   শি��েপ   উ�ািসত   হন   যা   আধ�াি�ক   আ�ােক   ব�গত   �দেহর   
সােথ   পিরচয়   কিরেয়   �দয়,   যা   তােদর   কম�কম�েক   িচর�ায়ী   কের   এবং   তােদর   আধ�াি�ক   পিরচয়   িফের   পাওয়ার   
পিরবেত�    ব�গত   �দেহ   জে�র   পর   জ�   িনেত   বাধ�   কের।   �কউ   �কউ   মেন   করেত   পােরন   �য   এ�   দগু�ােক   শয়তােনর   
(শিনেদব)   অন�ুপ   এক�   ম�   �দবী   বািনেয়েছ,   যারা   আ�ােক   তােদর   আধ�াি�ক   পথ   ত�াগ   কের   অ�কার   িদেক   
�মাড়   িনেত   �েরািচত   কের।   দগু�া   অবশ�   �বিদক   traditionিতেহ�   পূিজত   �দবতা।   িতিন   ভগবান   িশেবর   �ী   পাব�তী   
�েপ   অন�   �েপ   আিবভূ� ত   হন।   ব�গত   সৃি�র   সামিয়ক   অি��   এবং   অন�   আধ�াি�ক   মহািবে�   দগু�া   এবং   ভগবান   
িশব   উভেয়রই   তােদর   ভূিমকা   রেয়েছ।   িতিন   সকল   �দবীর   উৎস   এবং   মহািবে�র   একজন   মা।   িতিন   God�েরর   
একজন   িব��   ভ�ও।   

    

আ�ােক   িব�া�   করার   জন�   তার   কারণ�িল   en�েরর   �িত   vyষ�া   বা   িবে�ােহর   বাইের   নয়,   �যমন�   শয়তােনর   সােথ,   
িক�   এ�   divine�েরর   will�িরক   ই�া   �য   �বি�ক   মহািবে�র   মেধ�   ��ততা   বজায়   রাখার   জন�   এক�   নীিত   রেয়েছ   
যা   এক�   আ�ােক   তােদর   divine�রেক   �হণ   করেত   �দয়   আধ�াি�ক   শি�,   অথবা   শয়তােনর   অ�কার   পথ   
অবল�ন   করা   যােত   কথা   বলা   যায়   এবং   িবিভ�   �দেহর   অিভ�তা   হয়।   দগু�া   God�েরর   আেরক   নাম   �গািবে�র   
কাছ   �থেক   আেদশ   �নয়   এবং   যখন   �গািব�   পরম   সেত�র   একজন   ��তর   অে�ষেকর   �িতব�কতা   দরূ   করেত   চায়,   
তখন   দগু�া   তার   �ফেল   আসা   মায়ার   পদ� া   তুেল   �নেব।   দশা   মহািবদ�া   নােম   পিরিচত   দশ   �দবীর   মেধ�   দগু�া   তার   �প   
িব�ৃত   কেরন।   পূব�   ও   পি�মা   সং�ৃিতেত   সবেচেয়   িবখ�াত   হে�ন   িহং�   �দবী   কালী।   তার   �েপর   িবপরীেত,   কালীেক   
কালী   মা-মাও   বলা   হয়   যার   অথ�   মা,   কারণ   কালী   শি�   বা   সৃি�র   নারী   শি�।   

    

অন�ান�   �দবী   হেলন   তারা,   লিলতাল-ি�পুরসু�রী,   ভুবেন�রী,   �ভরবী,   ধূমাবতী,   বগলামখুী,   মাত�ী,   কমলা   এবং  
িচ�াম�া,   যার   মাথা   িবি��।   এই   �দবতােদর   অেনেকরই   div�রে�র   পি�মা   দিৃ�েকাণ   �থেক   িবে�ষপূণ�   �প   রেয়েছ,   
িক�   তােদর   �িত�   �বিশ��   এবং   কায�কলাপ   পরম   সেত�র   সােথ   তােদর   divine�িরক   সংেযােগর   �িতিনিধ�   কের।   
উদাহরণ��প,   ধম���   �ম�-ভাগবতম   এক�   গ�   বেল   �য   িকভােব   জাদা   ভারত   নােম   �গািব�   ভ�েক   ভ�   কালী   
নামক   কালী   �দবতার   পূজারীরা   অপহরণ   কেরিছল।   তারা   কালীর   স�ি�র   জন�   ভ�েক   হত�া   করার   ই�া   কেরিছল,   
কালীও   �গািব�   ভ�   তা   বঝুেত   না   �পের।   

    

�দবতা   �থেক   কালী   তার   �েপ   আিবভূ� ত   হন   এবং   দবুৃ��   অনসুারীেদর   হত�া   কেরন।   কালী   অসুরেদর   একজন   বধকারী   
এবং   devotees�েরর   ভ�েদর   র�ক।   যিদও   িতিন   মায়া   �ারা   সম�   আ�ােক   ফাঁেদ   �ফেলন,   যারা   তােদর   
আধ�াি�ক   পিরচয়   পুনরায়   দািব   করেত   চান   তােদর   জন�   দগু�া   আ�-উপলি�র   পেথও   সুর�া   এবং   সহায়তা   করেব।   
এবং   �যেহতু   িতিন   �সই   শি�   যা   সম�   মহািবে�র   জ�   �দয়   তােকই   সকেলর   মা   িহেসেব   িবেবচনা   করা   হয়।   
ভ�িস�া�   সর�তী   মহারাজ   উপিরউ�   ��ােকর   উে�েশ�   বেলেছন:   *“দগু�া,   এই   জাগিতক   জগেতর   �লােকরা   পূজা   
কের,   উপের   বিণ�ত   দগু�া।   িক�   মে�র   মেধ�   উে�িখত   আধ�াি�ক   দগু�া,   যা   পরম   �ভুর   আধ�াি�ক   রােজ�র   বািহ�ক   
আবরণ,   িতিন   কৃে�র   অন�   দাসী   এবং   অতএব,   অতীত   বা�বতা   যার   ছায়া,   এই   িবে�র   দগু�া,   এই   জাগিতক   কাজ   
কের   দিুনয়া   তার   দাসী   িহসােব।   

    



মােয়র   এক�   সু�র   �দবতা   মি�েরর   �কে�   অবি�ত   এবং   তার   সু�র   �পেক   িঘের   রাখার   সময়   
traditionalিতহ�বাহী   গরবা   নতৃ�   অনিু�ত   হয়।   দগু�া   �দবী   হেলন   কৃে�র   শি�   �দানকারী   বািহ�ক   আন�।   জীেবর   
স�ােক   এই   ব�গত   জগেতর   মায়াজােল   আটেক   রাখা   তার   কত� ব�,   যখন   তারা   তার   জন�   তােদর   চািহদা   অনযুায়ী   
তােদর   চািহদা   �দান   কের।   মােয়র   �েপর   চারপােশ   নাচােনা   বারবার   জ�   -মতুৃ�র   �রণ   কিরেয়   �দয়,   যতিদন   
আমরা   জ�,   বাধ�ক�,   �রাগ   এবং   মতুৃ�র   এই   অিবরাম   চে�র   মেধ�   আটেক   থািক   তত�ণ   আমােদর   সহ�   করেত   হেব।   
অন�িদেক,   যিদ   আমরা   তার   কােছ   আমােদর   এই   ব�ন   �থেক   ম�ু   করার   জন�   �াথ�না   কির,   তাহেল   িতিন   অন�ুহ   কের   
তার   আকা�ীেদর   উপর   এমন   এক�   বর   দান   করেবন   কারণ   িতিন   আমােদর   কেম�র   র�ক   এবং   িনয়�ক।   

    

িতিন   আমােদর   মতুৃ�র   সময়   এই   পৃিথবী   �থেক   আমােদর   এক�   ম�ু   প�ােসজ   বা   প�ােরােলর   ��াব   িদেত   পােরন   যিদ   
আমরা   এমন   এক�   জীবন   যাপন   কির   যা   �িত�   জীেবর   �িত   �যাগ�,   ভাল,   ��মময়   এবং   সদয়।   একজন   আমােদর   
মােয়র   কােছ   �াথ�না   কেরন   �য   আমােদর   �দাষ�েলা   দরূ   ক�ন   এবং   �ংস   ক�ন   এবং   আমােদরেক   "ভাল   মানষু"   হেত   
সাহায�   ক�ন   যােত   আমরা   �াভািবকভােবই   divine�িরক   স�া   হেত   পাির।   আমরা   জানেত   পাির   �য,   মা   
আমােদরেক   ভােলা   এবং   মহৎ   �ণাবলী   অজ� েন   সহায়তা   করেব   এবং   এই   ধরেনর   আ�ােদর   উ�িত   করেত   তাঁর   পিব�   
নাম   জপ   করার   �ি�য়ার   মাধ�েম   পরেম�র   ভগবান   �কৃে�র   সােথ   পুনরায়   সংেযাগ   �াপন   করেব।   নবরাি�র   ১   ম   -   
day   য়   িদন   নবরা�ার   �থম   িদন,   বািড়র   পুেজার   ঘের   তাজা   মা�র   এক�   �ছাট   খাট   �তির   করা   হয়   এবং   তােত   
যেবর   বীজ   বপন   করা   হয়।   

    

দশম   িদেন,   অ�ুর�িলর   �দঘ��   �ায়   3   -   5   ইি�।   পুেজার   পর   এই   চারা�েলা   �টেন   �বর   কের   মােয়র   কাছ   �থেক   
আশীব�াদ   বা   মহা�সাদ   িহেসেব   ভ�েদর   �দওয়া   হয়।   এই   �াথিমক   িদন�িল   শি�   এবং   শি�র   �দবী   দগু�া   মােক   
উ�সগ�কৃত।   �িত�   িদন   দগু�ার   িভ�   �েপ   উৎসগ�   করা   হয়।   �মারী,   যা   �মেয়েক   �বাঝায়,   উৎসেবর   �থম   িদেন   
পূজা   করা   হয়।   পাব�তী,   িযিন   একজন   ত�ণীর   মতূ�    �তীক,   ি�তীয়   িদেন   পূজা   করা   হয়।   �দবী   দগু�ার   �ংসা�ক   
িদক�িল   সম�   অ�ভ   �বণতার   উপর   জয়লােভর   অ�ীকােরর   �তীক।   অতএব,   নবরাি�র   তৃতীয়   িদেন,   �দবী   কালীর   
পূজা   করা   হয়,   িযিন   �সই   মিহলার   �িতিনিধ�   কেরন   িযিন   পিরপ�তার   পয�ােয়   �পৗঁেছেছন।   িযিন   �ংস   করেত   পােরন   
িক�   বাঁচােত   পােরন,   �সই   �াথ�েক   স�ক   পেথ   পিরচািলত   ক�ন।   মােক   এক�   আধুিনক   অ�াি�-বােয়া�ক   �ােগর   
সােথ   তুলনা   করা   হয়   যা   অসু�   ব�ি�র   মেধ�   ইনেজকশেনর   মাধ�েম   ব�াকেটিরয়া   এবং   জীবাণ ু  �ংস   কের   যা   �িত   
কের   িক�   ব�ি�েক   পুেরাপুির   �র�ার   কের।   িতিন   দয়াল ু  িক�   দ ৃ  firm◌়   এবং   আমােদর   কম�   পিরচালনার   ��ে�   ি�র।   
চতুথ�   -   Nav   �   িদন   নবরাি�র   এই   িদন�িলেত,   শাি�   ও   সমিৃ�র   �দবী   ল�ী   মা   পূজা   করা   হয়।   

প�ম   িদন�   লিলতা   প�মী   নােম   পিরিচত   এবং   িবেশষ   কের   অধ�য়নরত   িশ�েদর   সম�   বই,   কলম   এবং   সািহত�   
মি�র   বা   পূজার   ঘের   রাখা   হয়   এবং   �ান   ও   িশে�র   �দবী   সর�তী   মােক   ডাকার   জন�   এক�   �দীপ   �ালােনা   হয়।   এই   
বই�িল   ছা�   �ারা   �শ�   করা   হয়   না।   যখন   একজন   ব�ি�   অহং,   ��াধ,   লালসা   এবং   অন�ান�   �াণী   �বিৃ�র   ম�   
�বণতার   উপর   জয়লাভ   কের,   তখন   �স   এক�   শনূ�তা   অনভুব   কের।   এই   শনূ�তা   আধ�াি�ক   স�েদ   ভরা।   এই   
উে�েশ�,   ব�ি�   সম�   ব�বাদী,   আধ�াি�ক   স�দ   এবং   সমিৃ�   অজ� েনর   জন�   �দবী   ল�ীর   কােছ   যান।   

    

এই   কারেণই   নবরাি�র   চতুথ�,   প�ম   এবং   ষ�   িদন   সমিৃ�   ও   শাি�র   �দবী   ল�ীর   আরাধনায়   িনেবিদত।   যিদও   ব�ি�   
ম�   �বণতা   এবং   স�েদর   উপর   িবজয়   অজ� ন   কেরেছ,   তবওু   �স   �কৃত   �ান   �থেক   বি�ত।   

    



    

�িতিদন   9   �   রেঙর   তািলকা   এবং   তােদর   তাৎপয�   

    

�দবী   দগু�ােক   বরণ   করার   জন�   নয়   িদেনর   উৎসব   17   ই   অে�াবর   �থেক   ��   হেব   এবং   িবজয়াদশমীর   সােথ   26   অে�াবর   
�শষ   হেব।   

    

উপাসকরা   �দবী   দগু�ার   কােছ   টানা   নয়   িদন   �াথ�না   কেরন।   �দবী   দগু�ার   নয়�   �প   হল   -   �শলপু�ী,   ��চািরনী,   চ�ঘ�া,   
�শম�া,   ��মাতা,   কাত�ায়নী,   কালরাি�,   মহােগৗরী   এবং   িসি�দা�ী।   

    

ইিতহাস   অনযুায়ী   �িতিদন   নয়�   িদন   �দবী   দগু�ার   �িত   উৎসগ�কৃত   নয়�   রেঙর   তাৎপয�   বহন   কের।   

    

�থম   িদন   -   লাল   

এই   িদন�   �িতপদ   নােম   পিরিচত,   পাব�তীর   অবতার   �শলপু�ীর   সােথ   যু�।   �শলপু�ীেক   মহাকালীর   �ত��   অবতার   বেল   
মেন   করা   হয়।   িদেনর   রঙ   লাল,   যা   শি�,   শাি�   এবং   শাি�র   �িতিনিধ�   কের।   

    

ি�তীয়   িদন   -নীল   

�ীিতয়ায়,   পাব�তীর   আেরক   অবতার   �দবী   ��চািরনীেক   পূজা   করা   হয়।   খািল   পােয়   হাঁটা   এবং   তার   হােত   এক�   জপমালা   
এবং   কম�ল   ধারণ   কের   �দখােনা   হেয়েছ,   পাব�তী   আন�   এবং   শাি�র   �তীক।   নীল   রঙ   �শাি�   িক�   শি�শালী   শি�েক   
িচি�ত   কের।   

    

িদন   3   -   হলদু   

ি�িতয়া   চ�ঘে�র   পূজার   �ারক,   এই   নাম   �থেক   উ�ূত   �য   িশবেক   িবেয়   করার   পর   পাব�তী   অধ�চ�   িদেয়   তার   কপাল   
�শািভত   কেরিছেলন।   িতিন   �সৗ�েয�র   মতূ�    �তীক   এবং   বীরে�র   �তীকও।   হলদু   হল   তৃতীয়   িদেনর   রঙ,   যা   এক�   �াণব�   
রঙ   এবং   �েত�েকর   �মজাজেক   বািড়েয়   তুলেত   পাের।   

    

চতুথ�   িদন   -   সবজু   

চতুথ�   �দবী   �শম�ােক   �রণ   কের।   �দবী   �শম�া   পৃিথবীেত   গাছপালার   সমিৃ�র   সােথ   যু�   এবং   তাই   িদেনর   রঙ   সবজু।   
তােক   আট�   বা�   িহসােব   �দখােনা   হেয়েছ   এবং   এক�   বােঘর   উপর   বেস   আেছ।   



    

িদন   -   ধূসর   

প�ম��মাতা,   প�মীেত   পূিজত   �দবী,   �ে�র   মা   (বা   কািত� েকয়)।   ধূসর   রঙ   এক�   মােয়র   পিরবত� েনর   শি�র   �তীক   
যখন   তার   স�ান   িবপেদর   মেুখামিুখ   হয়।   তােক   এক�   িহং�   িসংেহর   উপর   চেড়   �দখােনা   হেয়েছ,   তার   চার�   হাত   রেয়েছ   
এবং   তার   বা�ােক   ধের   আেছ।   

    

-   কমলা   

ষ�   িদনএই   িদেন   কাত�ায়ন   পূিজত   হয়।   কাত�ায়ন   দগু�ার   অবতার   এবং   সাহস   �দশ�ন   করেত   �দখােনা   হয়   যা   কমলা   রেঙর   
�তীক।   �যা�া   �দবী   িহসােব   পিরিচত,   তােক   �দবীর   অন�তম   িহং�   �প   িহসােব   িবেবচনা   করা   হয়।   এই   অবতাের,   
কাত�ায়নী   িসংহেক   চেড়ন   এবং   তার   চার�   হাত   রেয়েছ।   

    

িদন   7   -   সাদা   

স�ম   িদন   বা   স�মী   �দবী   দগু�ার   সবেচেয়   িহং�   �প   �রণ   কের।   এটা   িব�াস   করা   হয়   �য   পাব�তী   তার   ফস�া   চামড়া   সিরেয়   
িদেয়িছল   রা�সস�া   এবং   িনসু�েক   হত�া   করার   জন�।   িদেনর   রঙ   সাদা।   স�মীেত,   �দবী   এক�   সাদা   রেঙর   �পাশােক   তার   
�ল�   �চােখ   �চুর   রােগর   সােথ   উপি�ত   হন,   তার   �ক   কােলা   হেয়   যায়।   

    

সাদা   রঙ   �াথ�না   এবং   শাি�র   িচ�   তুেল   ধের   এবং   ভ�েদর   িনি�ত   কের   �য   �দবী   তােদর   �িত   �থেক   র�া   করেবন।   

    

িদন   8   -   �গালাপী   

মহােগৗির   বিু�   এবং   শাি�র   �তীক।   এই   িদেনর   সােথ   যু�   রঙ   হল   �গালাপী   যা   আশাবাদেক   তুেল   ধের।   

    

-   হালকা   নীল   

নবম   িদনউৎসেবর   �শষ   িদেন,   নবমীেত,   মানষু   িসি�দা�ীর   কােছ   �াথ�না   কের।   এক�   পে�র   উপর   বসা,   িসি�ধা�ী   সব   
ধরেনর   িসি�র   অিধকারী   এবং   দান   কেরন   বেল   িব�াস   করা   হয়।   এখােন   তার   চার�   হাত   রেয়েছ।   �ল�ী   �দবী   নােমও   
পিরিচত।   িদেনর   হালকা   নীল   রঙ   �কৃিতর   �সৗ�েয�র   �িত   �শংসার   িচ�   তুেল   ধের।  

____________________________________________________________________   
  

�ামী   Tejomayananda   Navaratri   এর   আধ�াি�ক   তা�পয�   



রাি�   উপােয়"রােতর"  এবং   নব   মােন  হেলা  "নয়�"।  নবরাি�েত  ("নয়  রাত"),  মা  �দবীর  �েপতার  িবিভ�  �েপিহসােব                 
পূজা  করা  হয়   ভগবানেকদগু�া,  ল�ী  এবং  সর�তী ।  যিদও  �দবী  এক,  িতিন  �িতিনিধ�  এবং  িতন�  িভ�  িদক  �থেক                   
পূজা  করা  হয়।  উৎসেবর  �থম  িতন  রােত   দগু�ার   পূজা  হয়।  পরবত�   ল�ী   এবং  তারপর   সর�তী  �দবী   িতন�                   
রােতেশষ  িতন  রােত।  পেরর  দশম  িদন�েকবলা  হয়   িবজয়দশমী ।   িবজয়া   মােন  "িবজয়",  আমােদর  িনেজর  মেনর  উপর                 
জয়   যা   �কবল   তখনই   আসেত   পাের   যখন   আমরা   এই   িতনজনেক   পূজা   করব:    দগু�া,   ল�ী এবং   সর�তী।   

    

দগু�া   
   

মহৎ  �ণ  অজ� েনর  জন�,  মেনর  সম�  অ�ভ  �বণতা  �ংস  করেত  হেব।  এই  �ংসেক  �দবী�িতিনিধ�  কেরেছন   দগু�া।                  
দগু�া   হেলন দগু�িত  হিরনী :  "�য  আমােদর  অ�ভ  �বণতা  দরূ  কের।"  এই  জন�ই  তােকবলা  হয়                
মিহষাসুরমিহষাসুর �ংসকারী    মিদ�নী    (অসুর),   মিহষা   অথ�   "মিহষ"।   আমােদর   মেনও   িক   মিহষ   �নই?   

    

মিহষ   মােন  তেমা�ণ ,  অলসতা,  অ�কার,  অ�তা  এবং  জড়তার  �ণ।  আমােদরও  এই  �ণ�েলা  আেছ।  আমরা  ঘুমােত                 
ভােলাবািস।  যিদও  আমােদর  িভতের  �চুর  শি�  এবং  স�াবনা  থাকেত  পাের,  তবওু  আমরা  িকছুই  করেত  পছ�  কির  না                   
-  �ক  �সই  মিহেষর  মেতা  �য�িল  জেলর  পু�ের  �েয়  থাকেত  পছ�  কের।   Puraanic   গ�,   দগু�া  �দবী 'রহত�ার                  
Mahisha   �দত��তীকী,িবনােশরহয়।   tamoguna   আমােদর  মেধ�  �ংস  করেত  খুব  ক�ন  আমরা   দগু�া  �দবী  হাভানা               
(আ�া�িত),    �য   আমােদর   মেধ�   �দবশি�   আমােদর   animalistic   �বণতার   �ংস   করেত   ডাকা।   

    

ল�ী   
   

আমােদর  মেধ�  �ান  �ভােরর  জন�,  আমােদর  মনেক  ��ত  করেত  হেব।  মন  হেত  হেব  িব��,  একা�  এবং  একক                   
িব�যুু�;   মেনর   এই   �ি�   ল�ী   �দবীর   পূজার   মাধ�েম   পাওয়া   যায়।   

    

আজ  আমােদর  সমােজ,  আমরা  যখনভািব,  তখন  আমরা   ল�ীর  কথা �কবল  টাকার  কথা  ভািব  -  �সানা  এবং  ডলােরর                  
িবল  গণনা!  এই  কারেণই  যিদ  �কউ  ল�ী  মি�ের  যায়,  �কউ  িভড়  পােব।  সবাইপছ�  কের   ল�ী  পূজা   (ল�ী  পূজা)                    
কারণ  তারা  মেন  কের  �য  �স  ব�গত  স�েদর  �িতিনিধ�  কের।  িক�  �কৃত  স�দ  িক?  এমনিক  যিদ  আমােদর                   
�বষিয়ক  স�দ  থােক  িক�  আ�-শ�ৃলা  বা  আ�-িনয়�ণ  না  থােক,  না  ভালবাসা,  দয়া,  স�ান  এবং  আ�িরকতার                 
মলূ�েবাধ  থােক,  আমােদর  সম�  �বষিয়ক  স�দ  হািরেয়  যােব  বা  �ংস  হেব।  �কৃত  স�দ  হল  আধ�াি�ক  মলূ�েবােধর                  
অভ��রীণ  স�দ  যা  আমরা  আমােদর  জীবেন  অনশুীলন  কির,  যার  �ারা  আমােদর  মন  ��  হয়।  �ধুমা�  যখন                  
আমােদর  এই  মহৎ  মলূ�েবাধ�েলা  থাকেব  তখনই  আমরা  আমােদর  �বষিয়ক  স�দ  সংর�ণ  করেত  এবং  এর  স��বহার                 
করেত   স�ম   হব।   অন�থায়   অথ�   িনেজই   এক�   সমস�া   হেয়   দাঁড়ায়।   

    

  উপিনষদ সােল   ঋিষেদর   ব�গত  স�দ  �ধুমা�  কখনও  িজ�াসা।ম��িলেত   �ত�ীয়  উপিনষেদর ,  তারা  �থেম  তােদর               
মেধ�  সম�  মহৎ  �ণাবলী  স�ূণ��েপ  িবকাশ  করেত  বেলিছল।  "মহৎ  �ণাবলী  অজ� ন  করার  পর,  �ভু  দয়া  কের                  
আমােদর  স�দ  িনেয়  আসুন"  Valuesিষরা  এখােন  �কাশ  কেরেছন  �য  স�ক  মলূ�েবাধ  এবং  ভাল  �েণর  অভােব                 
আমােদর   সম�   অথ�   ন�   হেয়   যােব   এবং   এর   চারপােশর   িবে�   এর   অসংখ�   উদাহরণ   রেয়েছ।   

    



আমােদর  �েণর  স�দ  আমােদর  �কৃত  ল�ী।  তার  ���  আসেলেয�ারা  �দিশ�ত  হয়   আিদ  শংকরাচায�   িনেজেকমেধ�               
Vivekachudamani বণ�না   sampati,বসেলন অথবা  স�দ  (মেনর  িন��তা,  আ�সংযম  �  �ত�াহার,  সহ�শি�,           
িব�াস  ও  একক  স�  �নস)  ছয়  ফম�  �য  হয়�ান  অজ� েনর  জন�  চাষ  করা।  এই  �ণ�িল  ���পূণ�  কারণ  আমােদর  ল��                     
হল  মেনর  উপর  জয়লাভ  -  এমন  এক�  জয়  যােত  আমরা  আমােদর  জীবেন  ঘেট  যাওয়া  �িত�  পিরবত� েনর  �ারা                   
িবর�   না   হই।   এই   িবজয়   তখনই   আেস   যখন   মন   ��ত   হয়   এবং   এই   মানিসক   ��িত�তীক    ল�ীপূজার ।   

    

সর�তী   
   

মেনর   উপর   িবজয়   অজ� ন   করা   যায়   �ধুমা�   �ােনর   মাধ�েম,   �বাঝার   মাধ�েম;   এবং   �দবী    সর�তী   

িযিন   আ�ার   এই   সেব�া�   �ােনর   �িতিনিধ�   কেরন।   
  
যিদওঅেনক  ধরেনর  �ান  আেছ   �বেদ   -  �িনিবদ�া  �জ�ািতিব��ান,  তীর�ািজ,  �াপত�,  অথ�নীিত  ইত�ািদ  -  �কৃত  �ান                 
আধ�াি�ক  �ােন।  ভগবান   �কৃ�   বেলেছন   ভগবদ  গীতায় :  "আ�ার  �ানই  �ান";  এবং  িতিন  �যাগ  কেরন,  "এটা                 
আমার   িবভূিত ,  আমার  �গৗরব।"  অন�  কথায়,  আমােদর  অন�ান�  অেনক  িবষয়  এবং  িব�ােনর  �ান  থাকেত  পাের                 
িক�  যিদ  আমরা  আমােদর  িনেজর  স�েক�   না  জািন,  তাহেল  �সটাই  সবেচেয়  বড়  �িত।  অতএব  পরম  �ান  হল                   
আ�ার   �ান   যা   �দবী�ারা   �িতিনিধ�   করা   হয়    সর�তী।   

    

নবরাি�   
   

এইভােব,   নবরাি�েত ,  �দবী   দগু�ার   মন  �থেক  অ�িচ  দরূ  করার  জন�  �থেম  আ�ান  করা  হয়।�দবী ল�ীেক   মহৎ                 
মলূ�েবাধ  ও  �ণাবলী  গেড়  �তালার  জন�আ�ান  জানােনা  হয়।  পিরেশেষ,   সর�তীেক   আ�ার  সেব�া�  �ান  অজ� েনর  জন�                 
আ�ান  জানােনা  হয়।  এই  িতন�  রােতর  িতন�  �সেটর  তাৎপয�  যখন  এই  িতন�  িতন�  িবষয়গতভােব  অিজ� ত  হয়,                  
এবং   তারপরহেব    িবজয়দশমী ,   সিত�কােরর   িবজেয়র   িদন!   

    

  Navaratri   সমেয়,   রাসা   এরনাচ  (আনে�র  নতৃ�)   �  কৃ�   ও   gopis   এছাড়াও  স�ািলত  হয়।  মন  �যমন  িব��,  শা�                    
শা�,  এবং  আেরা  �ফু�  এবং  বহৃ�র  �বাঝাপড়া  অজ� ন  করা  হয়,  আমরা  িক  সুখী  �বাধ  কির  না?  অন�ুপভােব   রাস   নাচ                     
হল  আন�  এবং  উপলি�র  নতৃ�।  িক�  আজকাল,কৃে�রিথম   �   ও   gopis   �ায়নাচ   রাসা   আমােদর  সমােজ  হািরেয়                 
�গেলা  বেল  মেন  হয়।  অন�ুােনর  আসল  অথ�  এবং  উে�শ�  �ায়ই  ভুেল  যায়,  কারণ  অন�ান�  ধরেনর  নাচেক  �বিশ  ���                    
�দওয়া   হয়।   

    

�কন   নবরাি�   উৎসব  িদেনর  পিরবেত�   রােতপািলত  হয়?  এ�  আেরক�  আকষ�ণীয়  ��।  রােতর  সময়�  সাধারণত                
আমরা  ঘুমােত  যাওয়ার  সময়,  তাই  আধ�াি�ক  বাত� া  হল,  "তেমা�েনর  অ�তার  মেধ�  আপিন  যেথ�  দীঘ�কাল  �বেঁচ                 
আেছন।   এখনই   সময়   �জেগ   ওঠার।   ঘুম   �থেক   উঠুন!"   

    

এক�  পুেজার  জন�,  দভু� াগ��েম,  আমরা  কখনই  �দির  কের  থাকেত  রািজ  নই  এবং  তাই  আমরা  িজ�াসা  কির,  "এ�                   
কত�ণ  �শষ  হেব?"  এক�  দেলর  জন�,  আমরা  কখনই  এই  ��  কির  না।  রাত  ১০  টায়  পা��   �শষ  হেল  আমরা  বিল                      
“িক!   পা��    �শষ?!   এটা   �কান   ধরেনর   পা�� ?!   "   তবওু   আমরা   পুেজার   জন�   �জেগ   থাকা   ক�ন   মেন   কির!   

    



আচােরর   ���   
   

�েত�েকই  নয়,  এটা  সত�,  দাশ�িনকভােব  সবিকছুর  �শংসা  করার  জন�  বিু�বিৃ�ক  ধরেনর  হেব।  অতএব,  দশ�ন  বা                 
আধ�াি�ক  সত�েক  িকছু  আচার  -আচরণগত  �েপ  দশৃ�ত  �দশ�ন  করেত  হেব।  এইভােব,  যখন  িশ�েদর  �থেম  এ�র                 
সােথ  পিরচয়  করােনা  হয়,  তারা  এক�  নতৃ�  বা  এক�  উৎসব  উপেভাগ  কের,  এবং  পের  পরবত�েত  ��  ��  কের,  "এই                     
নাচ  িক?  আমরা  �কন  এই   পুেজা  করিছ ?অথ�  কী   নবরাি�র ?  "  সুতরাং  এই  ���িল  যখন  িশ�েদর  মেন  উ�ূত  হেত  ��                     
কের   তখন   সংিমি�ত   আচােরর   উে�শ�   পূণ�   হয়।   

    

দভু� াগ�বশত,  যখন  আমরা  আমােদর  িশ�েদর  মি�ের  ফাংশেন  িনেয়  যাই  এবং  তারা  তারা  যা  �দেখ  �স  স�েক�   ��                   
করেত  ��  কের,  আমরা  তােদর  উ�র  িদেত  পাির  না।  তবওু  যখন  িশ�রা  িকেশার  বয়েস  িবে�াহ  কের,  আমরা  বিল,                    
"বা�ােদর   িক   হেয়েছ?   এই   বা�ারা   ভয়ংকর।   আমরা   কখনই   আমােদর   ধম�   িনেয়   ��   করতাম   না!   ”   
    
আমরা  এই  িবষেয়  গব�  কির  �য  আমরা  কখনও  িকছু  িজ�াসা  করতাম  না,  তেব  আমরা  যিদ  ��  িজ�াসা  করতাম  এবং                     
জানেত  পারতাম  তেব  আরও  ভাল  হত।  আমরা  িজে�স  কিরিন  �কন?  বিু�বিৃ�ক  জড়তার  কারেণ।  জড়তা  িবিভ�                 
ধরেনর  হয়।  শারীিরক  জড়তা  ততটা  খারাপ  নয়  কারণ  এ�  সাধারণত  অ�ায়ী।  এমন  িকছু  মানিসক  বা  আেবগগত                  
মখূ�তাও  আেছ  যার  মেধ�  িকছু  �লাক  থােক,  িক�  বিু�বিৃ�ক  জড়তা  সবেচেয়  খারাপ  ধরেনর  কারণ  এর  �ভােব  আমরা                   
�মােটও  ভাবেত  চাই  না।  বলা  হেয়  থােক  �য  মানষু  দইু  িমিনট  বাতাস  ছাড়া,  কেয়ক  িদন  পািন  ছাড়া,  এক  মাস  বা                      
তারও  �বিশ  খাবার  ছাড়া  এবং  �জ�  ধের  িচ�া  না  কের  বাঁচেত  পাের!  িকছু  মানষু  �ধু  ভাবেত  চায়  না।  এ�  আমােদর                      
অ�গ�ত   মিহষা   (অলস  মিহষ),  এবং  আমােদর  আধ�াি�ক   মিহষা   হল  �য  আমরা  এই  অ�তার  ঘুম  �থেক  �জেগ  উঠেত                   
চাই   না।   
    
আমরা  �দখেত  পাি�,  সম�িথম   �বেদর   �িতফিলত  হেয়েছ   নবরাি�   উৎসেব:  মনেক  ��  ক�ন  এবং  সম�                
�নিতবাচকতা  দরূ  ক�ন;  ইিতবাচক  �ণাবলী  গেড়  �তালা;  আধ�াি�ক  �ান  অজ� ন  ক�ন  এবং  সীমাব�তা  অিত�ম                
ক�ন।  এটাই  আসল  িবজয়  -  আনে�র  নতৃ�  -  আচারগতভােব  রােত  পিরেবশন  করা  হয়,  �যমন�এও   িশবরাি�   (�ভ                  
রাত),   আমােদর   আধ�াি�ক   জাগরেণর   �তীক।   
  
  
  

  
  
  
  


