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Abstract 
জগন্নাথ ভহনু্দ সম্প্রদ্াবয়র অন্যতে জন্ভিয় পপৌরাভর্ক পদ্েতা। ‘জগন্নাথ’ শবের আভিধাভন্ক অথণ জগবতর ন্াথ হবলও 
েতণোবন্ পুরীর জগন্নাথবকই তা ভিভিত কবর। পুরীর শ্রীেভন্দরবক জগন্নাবথর োসিূভে িাো হয়। এখাবন্ ভতভন্ সপভরোবর 
েসোস কবরন্। শুধুোত্র জগন্নাবথর জন্য পুরীধাে ভহনু্দ সম্প্রদ্াবয়র িারধাবের েবধয অন্যতে একধাবের ের্ণাদ্া পপবয়বে। 
পুরীর শ্রীেভন্দবরর জগন্নাবথর ভেগ্রহ িথাগত অবথণ অসোপ্ত। জগন্নাবথর দ্ারুেয় ভেগ্রহবক পকন্দ্র কবর সেবয় সেবয় ভেভিন্ন 
তবত্ত্বর জন্ম হবয়বে। এর েবধয পকাবন্া তত্ত্ব িািীন্, আোর পকাবন্া তত্ত্ব অবপক্ষাকৃত ন্েীন্। আপাতদৃ্ভিবত পুরীর জগন্নাবথর 
ভেগ্রহ অসোপ্ত ো অপূর্ণ হবলও সারা িারবত জগন্নাথবক কখন্ই অপূর্ণ রূবপ পদ্খার িয়াস হয়ভন্। পরেতণী সেবয় পদ্বশর 
ভেভিন্ন িাবে জগন্নাথ ভেগ্রহবক অপূর্ণ েলা হবলও জগন্নাথবক পূর্ণ রূবপ োন্স-িভতষ্ঠা করা হবয়বে। জগন্নাথ পর্েন্ জগন্নাথ 
পতেন্ রূবপই পূর্ণবত্বর িাে েহন্ কবর িবলবে। স্কন্দপুরাবর্র পুরুবষাত্তেোহাত্ম্য, েহাকভে সরলাদ্াবসর েহািারত ও 
ওভডশার িিভলত ভকিংেদ্ভেবত জগন্নাবথর উৎস ও অসোপ্ত ভেগ্রবহর েযাখযা পদ্ওয়ার পিিা হবয়বে। কভথত অেেীর সূর্ণ 
েিংশীয় রাজা ইন্দ্রদু্যম্ন পুরাকাবল জগন্নাথবক েতণোন্ রূবপই িভতভষ্ঠত কবরভেবলন্। জগন্নাবথর েূভতণবকভন্দ্রক িিভলত িায় 
িভতভি েবতই জগন্নাথবক পূর্ণতর সত্তায় স্থাপন্ করা হবয়বে। িবয়াজবন্ েলা হবয়বে, জগন্নাবথর ভেগ্রহ অপূর্ণ ো অসোপ্ত 
হবলও জগন্নাবথর জগন্নাথত্ব পূর্ণ ও অক্ষয়। পূজাবতাবত্র পুরীর জগন্নাথবক পূর্ণব্রহ্ম েলা হয়। েলা হয় জগন্নাথ সাক্ষাৎ 
দ্ারুব্রহ্ম। পাভথণে জীবের কলযাবর্ কভলবত জগন্নাথ এেন্ ভিিূজ েূভতণবত িািীন্ উৎকবলর পুরী ন্গবর িকাভশত হবয়বেন্। 
ব্রহ্মতবত্ত্বর ভদ্ক পথবক জগন্নাবথর ভেগ্রবহর অপূর্ণতার কথা িায় ন্সযাৎ কবর পদ্ওয়ার িয়াস হবয়বে আভদ্ শঙ্করািাবর্ণর 
সেয় পথবক। এেন্ও েলা হবয়বে পর্, জগন্নাথ ভেগ্রহ োহযত এেন্ অপূর্ণ ভিিুজ ভেগ্রহ, ভকন্তু স্বরূপত ভতভন্ পূর্ণ িতুিুণজ 
ন্ারায়র্। ভতভন্ ভিিুজ পহান্, িতুিুণজ পহান্, েহুিুজ পহান্, এেন্ভক সাকার পহান্ ো ভন্রাকার পহান্, তেু তাাঁর েূলস্বরূপ 
অভেকৃত অেস্থায় থাবক। জগন্নাবথর জগন্নাথবত্বর পকাবন্া হ্রাস ো েৃভি হয় ন্া। জগন্নাবথর সবে পূর্ণতার এই ধারর্াভি রবয়বে 
েবল, োরোর সম্পদ্বলািী ও পরধেণভেবিষী অভহনু্দ রাজাবদ্র আক্রেবর্ পুরীর শ্রীেভন্দর আক্রাে হবল জগন্নাথাভদ্ পদ্েতার 
ভেগ্রহ শ্রীেভন্দর পথবক সভরবয় পগাপবন্ সিংরক্ষর্ করা হবলও পুরীর শ্রীেভন্দবরর রত্নভসিংহাসবন্ জগন্নাবথর উপাসন্া কখন্ও 
পথবক থাবকভন্। ব্রহ্মতত্ত্ব সিংরু্ক্ত জগন্নাথবত্বর ধারর্াভি েূভতণবত কখন্ও সীোেি রাখার পিিা হয়ভন্। পসই সূবত্র িাকৃত 
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দৃ্ভিবত জগন্নাথ ‘অপূর্ণ’ হবত পাবরন্, ভকন্তু পরেব্রহ্ম জগন্নাথ সেসেয় ‘পূর্ণ’ই। 
______________________________________________________ 
Discussion 
িারতীয় পদ্েবদ্েীর েবধয জগন্নাথ অন্যতে বেভিত্রযেয় পদ্েতা। ‘জগন্নাথ’ শবের আক্ষভরক অথণ জগবতর ন্াথ ো রাজা। 
এই ভদ্ক পথবক পদ্খা হবল ‘জগন্নাথ’ শেভি একভি িতযক্ষ শে। ইিংবরভজ পভরিাষার অেলম্ববন্ েলা র্ায় ‘জগন্নাথ’ সিংসৃ্কত 
িাষায় একভি পজবন্ভরক শে। বেভদ্ককাল পথবক িারবতর আধযাভত্ম্ক পিতন্ায় ঈশ্বর ো পরেসত্তাই সেগ্র জগবতর অধীশ্বর। 
‘জগন্নাথ’ শেভি অধুন্া েূলত পুরীর জগন্নাথবদ্ে অবথণ েযেহৃত হয়। পুরীর জগন্নাথবক ভেষু্ণরই একরূপ ভিো করা হয়। 
আোর এর সোথণক শে ‘ভেশ্বন্াথ’ েযেহৃত হয় েহাবদ্ে ভশে অবথণ। অন্যভদ্বক সারা িারবতই িগেতী আদ্যাশভক্ত পদ্েী 
অবথণ ‘জগন্মাতা’ ও ‘জগদ্ীশ্বরী’ শবেরও েহুল িিলন্ রবয়বে। িারবতর আধযাভত্ম্ক পিতন্ায় ঈশ্বর স্বরূপত এক, তাাঁর 
িকাশ ভিন্ন ভিন্ন। একই ভন্রাকার, ভন্র্গণর্ ব্রহ্ম সর্গর্, সাকার হবয় লীলােধণন্ কবরন্। জগন্নাথবক পসই িূডাে পরেতবত্ত্বর 
সবে অভিন্ন কবর পদ্খা হবয় আসবে। জগন্নাবথর েবধয এবস পর্ ভহনু্দবদ্র িধান্ পঞ্চাে ধেণ শাখা অথণাৎ বেষ্ণে, বশে, 
শাক্ত, গার্পতয, পসৌর ভেবল ভেবশ এক হবয় র্ায়, এভি তার অন্যতে একভি ভদ্ক।  

আক্ষভরক অবথণও জগন্নাথ জগবতর ন্াথ, পগািা জগৎিাই তাাঁর। ভকন্তু তার ভেরাি রাবজযর েবধয উৎকবলর পুরীধাে 
জগন্নাবথর রাজধান্ী। রাজার রাজবত্বর েবধয রাজধান্ীর একভি ভেবশষ র্গরুত্ব থাবক। কারর্ রাজধান্ীবত স্বয়িং রাজা োস 
কবরন্। রাজধান্ী পথবক তাাঁর রাজয পভরিালন্া িবল। এভিই িািীন্ রাষ্ট্রপভরিালন্ রীভত। তাই জগন্নাবথর িধান্ ভেগ্রহ ও 
েভন্দর পুরীধাবে অেভস্থত। ভহনু্দবদ্র একাভধক পুরাবর্ জগন্নাবথর সূবত্রই পুরীর ন্গবরর ন্াবোবেখ রবয়বে। ভহনু্দ সম্প্রদ্াবয়র 
িধান্ িারধাবের েবধয পুরীধাে অন্যতে। ‘স্কন্দপুরার্’-এর ভেষু্ণখবের পুরুবষাত্তেোহাবত্ম্য পুরীধাে সম্পবকণ েলা হবয়বে :  

“অবহা তৎ পরেিং পক্ষত্রিং ভেতৃতিং দ্শবর্াজনন্ৈঃ। 
তীথণরাজসয সভললাদু্ভিতিং োলুকাভিতম্।। 
ন্ীলািবলন্ েহতা েধযবস্থন্ ভেরাভজতম্। 
একতন্ভন্ে পৃথ্বযাৈঃ সুদূ্রাৎ পভরিাভেতম্।।”১ 

অথণাৎ, পসই পরে রের্ীয় আশ্চর্ণ পক্ষত্রভি দ্শ পর্াজন্ ভেতৃত ও তীথণরাজ সেুবের জল পথবক সেুভিত হবয় োলুরাভশবত 
পেরা। এর েধযস্থবল েৃহৎ ন্ীলপেণত িারা পভরবশাভিত রবয়বে। অবন্ক দূ্র পথবক এই িূভেবক পর্ন্ পৃভথেীর একভি তন্স্বরূপ 
েবন্ হয়। ন্ীলপেণত ও ন্ীলপেণবত েসোসকারী ন্ীলােীেবহাদ্য় জগন্নাবথর রাজধান্ী পুরীর েভহো পোঝাবতই এত শত 
আবয়াজন্ কবরবেন্ েহভষণ কৃষ্ণনিপায়ন্ পেদ্েযাস। পর্ পুরীধাবে েবস জগন্নাথ তাাঁর ভেরাি রাজয শাসন্ ও রাজকার্ণ পভরিালন্া 
কবর িবলবেন্ তার োহাত্ম্য ও আধযাভত্ম্ক পগৌরে অকু্ষণ্ন রাখবতই এই আবয়াজন্। স্কন্দপুরাবর্ আরও রবয়বে পুরাকাবল 
ন্ারায়বর্র েরাহ অেতার লীলাভেলাবসর সেবয়ও পুরীর অভতত্ব ভেল। এোডাও ওভডশায় পলাকভেশ্বাস রবয়বে, পুরীর 
ন্ারায়বর্র পিাজবন্র পীঠস্থান্। সারাভদ্ন্ ধবর রাভশ রাভশ রান্না করা পিাগরাগ-নন্বেদ্য তীথণবদ্েতা জগন্নাথবক এখাবন্ অপণর্ 
করা হয়। পুরীধাবে োরোর আিেন্ কবর, োপান্ন পিাগ-বন্বেদ্য গ্রহর্ কবর ও পিাজবন্র পর পুন্রািেন্ করবত করবত 
তীথণবদ্েতার হাবতর জল শুকাবন্ার অেকাশ থাবক ন্া। অন্যভদ্বক সারা িারবতর বেষ্ণে সিংসৃ্কভতবত েবন্ করা হয় িভতভদ্ন্ 
ভেষু্ণ িারবতর রাবেশ্বরম্ ধাবে স্নান্ কবরন্, পুরীধাবে পিাজন্ কবরন্, িারকাধাবে শৃোর ও রাজদ্াভয়ত্ব পালন্ কবরন্, 
অেবশবষ েেীধাবে ভতভন্ ধযান্ ও ভেশ্রাে কবরন্। িারধাবের িধান্ িারজন্ আরাধয পদ্েতা ভেষু্ণস্বরূপ হবলও িভতভি ধাবে 
পদ্েতার ভিন্ন ভিন্ন স্বরূবপর পপৌরাভর্ক োহাত্ম্য রবয়বে। পর্েন্ উত্তর িারবতর েেীধাবে ভতভন্ ন্ারায়র্, দ্ভক্ষর্ িারবতর 
রাবেশ্বরবে ভতভন্ রােিন্দ্র, পভশ্চে িারবতর িারকায় কৃষ্ণিন্দ্র, পূেণ িারবতর পুরীবত জগন্নাথ েহািিু। এই িারধাবে 
তীথণবদ্েতা িতযক্ষলীলায় পেবতবেন্ র্থাক্রবে সতয (কৃত), পত্রতা, িাপর ও কভলরু্বগ। এখন্ কভলরু্বগ ন্ীলািবল জগন্নাথ 
ভন্তয িতযক্ষ লীলােয়। এই সূত্র ধবর িলোন্ কভলরু্বগ জগন্নাবথর ভদ্েয লীলা িলবে ন্ীলািবল। কভলরু্বগর পশষ পর্ণে 
পুরীবত জগন্নাবথর িক্তসবে ভেভিন্ন লীলাভেলাস িলবত থাকবে। এই িারধাবের েবধয একোত্র পুরীধাবেই ন্ারায়বর্র ভেগ্রহ 
িথাগত অবথণ তুলন্ােূলক অসমূ্পর্ণ ো িাকৃত ো পলৌভকক। সাধারর্িাবে ভহনু্দ সম্প্রদ্াবয়র েবধয খভেত, অসোপ্ত, অপূর্ণ, 
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ভেকৃত, কীিদ্িংভশত ো অন্য ক োন োিাবে ক্ষভতগ্রত হওয়া পদ্েভেগ্রহ পূজার শাস্ত্রসম্মত রীভত পন্ই। ভকন্তু পুরীর েতণোন্ 
েভন্দবরর স্থাবন্ জগন্নাবথর ভেগ্রহবক পকন্দ্র কবর শাস্ত্র-িিভলত এই ন্ীভতর েযভতক্রে রবয়বে কেপবক্ষ পতরবশা শতােী ধবর। 
পুরীধাবের ভন্য়ে িাঙার পদ্েতা জগন্নাবথর কাবে আপাতিাবে এই শাস্ত্রীয় অভন্য়েও গিীর শাস্ত্রসম্মত ভন্য়ে হবয় উবঠবে। 
আর ভঠক এখান্ পথবকই জগন্নাথবক ভেবর পূর্ণতা ও অপূর্ণতার একভি আপাত িন্দ্ব বতভর হবয়বে।  

জগন্নাথ ভেগ্রবহর েতণোন্ রূপ ভেষবয় একভি কাভহভন্ েহুকাল ধবর িিভলত রবয়বে। পুরাকাবল উৎকবল ভেশ্বােসু 
শের ন্ীলপেণবতর পকাবন্া এক পগাপন্ স্থাবন্ ন্ীলোধে রূবপ ভেষু্ণর িথে সাকার ভেগ্রহ জগন্নাবথর উপাসন্া করবতন্। এই 
ভেশ্বােসু ভেবলন্ উৎকবলর শের সোবজর রাজা। পসই সূবত্র উৎকবলর শের সোবজর আরাধয পদ্েতার পবদ্ জগন্নাথ 
ন্ীলোধে রূবপ আসন্ পপবতভেবলন্। জগন্নাথও হবয় উবঠভেবলন্ শেবরর পদ্েতা। অেেীর আর্ণ রাজা ইন্দ্রদু্যম্ন ন্ীলোধে 
রূবপ ভেষু্ণর সাকার রূবপর েতণযবলাবক অেস্থাবন্র সিংোদ্ পপবয়ভেবলন্। রাজা ইন্দ্রদু্যম্ন তাাঁর ভেশ্বত অনু্গােী ব্রাহ্মর্ 
ভেদ্যাপভতবক আরাধয পদ্েতা ন্ীলোধবের অনু্সন্ধান্ করবত পূেণিারবত পাভঠবয়ভেবলন্। পূেণ িারবতর অবন্ক স্থাবন্ েহু 
অনু্সন্ধাবন্র পর উৎকবল এবস ভেদ্যাপভত শেররাজ ভেশ্বােসুর সাভন্নবধয আবসন্। ভেশ্বােসুর কাবে থাকবত থাকবত ক্রেশ 
ভেদ্যাপভত েুঝবত পাবরন্ শেররাজ ভেশ্বােসুর আরাধয পদ্েতা আসবল ন্ীলোধে ভেষু্ণ। ভেশ্বােসুর সবে থাকবত থাকবত তাাঁর 
ভেশ্বাস অজণবন্র পর একভদ্ন্ ভেদ্যাপভত ব্রাহ্মর্ শেররাবজর কাবে ন্ীলোধবের দ্শণন্ কােন্া কবরন্। কাপবড ভেদ্যাপভতর 
পিাখ পোঁবধ ভেশ্বােসু ভেদ্যাপভতবক ন্ীলোধবের সােবন্ আবন্ন্। ভেশ্বােসুবক েল  নে ব্রাহ্মর্ ভেদ্যাপভত সেত পবথ সরবষর 
দ্ান্া অল্প অল্প কবর পেলবত পেলবত র্ান্। শেরসোবজর োইবরর পকাবন্া োনু্ষ এই িথে ন্ীলোধবের দ্শণন্ লাি কবরন্। 
এই িাবে ন্ীলোধবের সন্ধান্ পপবয় পসই সিংোদ্ ভেদ্যাপভত উৎকল পথবক অেেীবত ভেবর ভগবয় রাজা ইন্দ্রদু্যবম্নর কাবে 
পপৌঁবে পদ্ন্। ততভদ্বন্ ভেদ্যাপভতর পেবল র্াওয়া সরবষর দ্ান্া পথবক গাে হবয় তাবত হলুদ্ েুল ধবরবে। এিাবে পথ ভিবন্ 
ভেদ্যাপভত ও ইন্দ্রদু্যম্ন ন্ীলোধবের সন্ধাবন্ র্ান্। ভকন্তু এত আবয়াজবন্র পবরও ন্ীলোধবের দ্শণন্ করবত এবস রাজা ইন্দ্রদু্যম্ন 
সমূ্পর্ণিাবে েযথণ হন্। রাজা ইন্দ্রদু্যম্ন র্খন্ ন্ীলপেণবতর র্গপ্তস্থাবন্ আবসন্ তখন্ ন্ীলোধে পসই স্থাবন্ আর ভেবলন্ ন্া। 
পদ্েতার অদ্শণবন্ ইন্দ্রদু্যম্ন োন্ভসকিাবে পিবঙ পডবল ভতভন্ আকাশোর্ী লাি কবরন্, সেুবে পিবস আসা শঙ্খ-িক্র ভিভিত 
দ্ারুখে পথবক ভেগ্রহ ভন্েণার্ কবর ভতভন্ পর্ন্ ভেষু্ণর সাকার রূবপর েতণযবলাবক পূজা িিলন্ কবরন্। ইন্দ্রদু্যম্ন সেুবে পিবস 
আসা ভন্েদ্ারু সিংগ্রহ কবর আরাধয পদ্েতার েূভতণ ভন্েণাবর্র আবয়াজন্ শুরু কবরন্। ভকন্তু এখাবন্ও একভি সেসযা বতভর 
হয়। পিবস আসা এই কাবঠ অেেীর িায় পকাবন্া ভশল্পকারই দ্াগিুকু কািবত পাবরন্ভন্। অেবশবষ েৃি দ্ারুভশল্পীর েদ্মবেবশ 
আসা ভেশ্বকেণাই এই কাঠ পথবক জগন্নাবথর ভেগ্রহ বতভর করবেন্ েবল স্বীকৃত হন্। ভকন্তু ভতভন্ রাজাবক শতণ পদ্ন্ জগন্নাবথর 
ভেগ্রহ বতভরর সেয় ভন্েণার্কবক্ষর দ্রজা খুবল তাাঁর কাবজ পকউ পকাবন্ািাবে সাোন্যতে ভেঘ্ন করবল ভতভন্ তৎক্ষর্াৎ কাজ 
থাভেবয় ভদ্বয় িবল র্াবেন্। ভেশ্বকেণার এই শবতণও উপভস্থত সোই রাভজ হন্। েতণোন্ র্গভেিা িেবন্ই জগন্নাবথর ভেগ্রহ 
বতভর শুরু হয়। ভকন্তু এরপবরও েূভতণ ভন্েণাবর্র পবন্বরা ভদ্ন্ পর ভন্েণার্েবরর পিতর পথবক জগন্নাবথর েূভতণভন্েণাবর্র পকাবন্া 
শে ন্া পপবয় র্গভেিা রান্ীর সবন্দবহর েবশ রাজা ইন্দ্রদু্যম্ন ভন্েণার্কবক্ষর দ্রজা খুবল পেবলন্। শতণ লঙ্ঘন্ হবতই পদ্েভশল্পী 
ভেশ্বকেণা অেধণান্ কবরন্। এর েবল জগন্নাথ সহ িতুধণা দ্ারুভেগ্রহ অসোপ্ত অেস্থায় রবয় র্ায়। রাজা ইন্দ্রদু্যম্ন অনু্তপ্ত হবল 
পসই সেয় বদ্েোর্ী হয় এই অসোপ্ত ভেগ্রহই পূর্ণ এেিং এই রূবপই ভেষু্ণ পূজাগ্রহবর্ আগ্রহী। বদ্েোর্ী লাি  নে 
দ্ারুভেগ্রবহর দ্ারুবলপ সিংস্কার ও অেরাবগর পর রাজা ইন্দ্রদু্যম্ন পসই ভেগ্রহই পূর্ণরূবপ উপাসন্া শুরু কবরন্। েলা হয় পসই 
ভেগ্রহ একইিাবে আজও পূভজত হবয় আসবে। এই কাভহভন্র স্কন্দপুরাবর্র এই সূত্রভি োডাও ওভডশার শূেেুভন্ েহাকভে 
সরলাদ্াবসর েহািারবতর উত্তরিাগ ও ওভডশার একাভধক েহুল িিভলত ভকিংেদ্ভেবত জগন্নাবথর উৎবসর কাভহভন্ রবয়বে। 
িভরবত্রর েন্েিা ও কাভহভন্র সাোন্য সাোন্য োাঁক পভরেতণন্র্গভল োদ্ ভদ্বল িায় সেত জগন্নাথ-কাভহভন্বত জগন্নাবথর েূভতণবক 
পকন্দ্র কবর সার কাভহভন্ এভিই। 

‘স্কন্দপুেোণ’-এে বিষু্ণখনেে েধযকার পুরুন োত্তমমোহোত্ম্য অিংশই েতণোন্ সেবয় িিভলত জগন্নাথতবত্ত্বর সেবিবয় 
িািীন্ ভন্িণরবর্াগয সূত্র। জগন্নাবথর পভরপূর্ণ রূপের্ণন্া স্কন্দপুরাবর্ রবয়বে : “তোরাধয জগন্নাথিং শঙ্খিক্রগদ্াধরম্।”২ 
অস্ত্রধারী রূবপর আবয়াজন্ পথবক জগন্নাথ েহািিুর িারভি পূর্ণহাবতর অনু্সে স্কন্দপুরাবর্ই পাওয়া র্ায়। স্কন্দপুরাবর্ 
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উবেভখত ব্রহ্মা কতৃণক জগন্নাথ-সুিো-েলিে-সুদ্শণবন্র স্তুভতবতও জগন্নাথ ও তাাঁর পাশ্বণবদ্েতাবদ্র পূর্ণ রূবপর পভরিয় 
পেবল। এখাবন্ জগন্নাথবদ্ে িতুিুণবজর িতুরাযূ়ধ ও পদ্মাসবন্ পা িাাঁজ কবর েসা পদ্েেূভতণ। ভকন্তু এ পতা পগল জগন্নাবথর 
পপৌরাভর্ক রূবপর কথা। জগন্নাথ ভেগ্রহ েতণোন্ সেবয় পকেন্ পদ্খবত পসই ভেষয়ভি এোর পদ্খা র্াক। জগন্নাথ ভেগ্রবহর 
তথাকভথত পদ্েতার েবতা ো োনু্বষর েবতা অেয়ে পন্ই। পুরীর জগন্নাথবদ্বের ভেগ্রবহ সেবিবয় আকষণর্ীয় অিংশ জগন্নাবথর 
েুখ। জগন্নাথ ভেগ্রবহর েুখেেবলর িধান্ িাগ ভন্বয় রবয়বে তাাঁর ভেরাি ভেরাি দু্ভি পিাখ। কাবলা রবঙর ওপে আরভক্তে 
দু্ভি েড েড পগালাকার পিাখ। জগন্নাবথর পিাখই তাাঁর িধান্ আইবেন্ভিভি েলা পর্বত পাবর। জগন্নাবথর ভেগ্রবহ ভেরাি দু্ভি 
পিাখ থাকবলও তাবত পিাবখর পাতা ও তার ওপবর ভ্রু-রু্গ্ম পন্ই। পিাবখর পাতা ন্া থাকায় অপলক দৃ্ভি জগন্নাবথর। কভথত 
অপলক দৃ্ভিবত িক্তবদ্র পদ্খবত কেখনে ও জন্ম পথবক ভন্োহীন্ অেস্থায় থাকবত থাকবত তাাঁর পিাবখর পাতা পন্হাত 
অেযেহাবর লুপ্ত হবয় পগবে। িথাগত ন্াক ও কান্ জগন্নাবথর ভেগ্রবহ পদ্খা র্ায় ন্া। দু্ই পিাবখর েধযেতণী স্থান্ পথবক সাোন্য 
ভন্বি ন্াবকর েবতা একিু উাঁিু অিংশ থাকবলও তাবত সাোন্যতে ন্াসাভেে থাবক ন্া। এেন্ভক রঙ িারা পর্িাবে েলিে ও 
সুিোর ভেগ্রবহ ন্াসা আাঁকা হয় তাও জগন্নাথ ভেগ্রবহ অনু্পভস্থত থাবক। ন্াবকর েবতা সাোন্য উাঁিু হবয় থাকা এই অিংবশর 
ভঠক ভন্বি রবয়বে তাাঁর পঠাাঁি। জগন্নাথ ভেগ্রবহর পঠাাঁিভি আকর্ণ িসাভরত ও িায় ভেগ্রবহর গলার কাবে পর্ণে তা পন্বে 
আবস। আোর িথাগতিাবে গলাও জগন্নাথ ভেগ্রবহ পদ্খা র্ায় ন্া। েরিং িায় পসই অিংশ পথবক দু্’পাবশ তাাঁর দু্ভি অপূর্ণ 
হাত পদ্খা র্ায়। জগন্নাথ ভেগ্রবহর েুখই িধান্ অিংশ। জগন্নাথ ভেগ্রবহর েুবখর ভঠক তলার অিংশ পথবক ন্ীবির োভক অিংশ 
আিংভশক পগালাকৃভত। আপাতদৃ্ভিবত েবন্ হয় জগন্নাবথর পিাখ এবস ভেবশবে পঠাাঁবি, পঠাাঁি ভেবশবে গলায়, গলা এবস ভেবশবে 
তাাঁর োভক শরীবর এেিং জগন্নাবথর অসোপ্ত হাবতর আবয়াজন্ থাকবলও তার িথাগত পা থাবক ন্া। ওাঁ-কার উচ্চারবর্ পর্েন্ 
অ-কার উ-কাবর পেবশ ও অ-কার ভেভশ্রত উ-কার ে-কাবর এবস ভেবশ অ-উ-ে ভেবল পভরপূর্ণ ওাঁ-কার উচ্চাভরত হয় পতেন্ 
কবরই পর্ন্ জগন্নাবথর এক একভি অে অন্য অবে ভেবশ তা পভরপূর্ণ জগন্নাবথর িকাশ কবর। পুরীবত জগন্নাবথর িাতযভহক 
পূজাবতাবত্রও তাাঁবক েলা হবয়বে,  

“র্িং দ্ারুব্রহ্মা েূভতণিং ির্েতনু্ধরিং সেণবেদ্াে সারিং।”৩  
দ্ারুব্রহ্ম জগন্নাথ একাধাবর ির্েতনু্ধর ো ওাঁ-কার স্বরূপ। ভতভন্ই আোর সেণবেদ্াবের সার। পেদ্-বেদ্াে-বেদ্াবের সার 
হবলন্ ব্রহ্ম। জগন্নাবথর তথাকভথত অপূর্ণতা অবন্কিাই তাাঁর োহযরূপ।  

সিংসৃ্কত িাষায় জগন্নাথবক েলা হবয়বে দ্ারুব্রহ্ম। সিংসৃ্কবত দ্ারু শবের একভি অথণ কাঠ। জগন্নাবথর ভেগ্রবহর 
িধান্ উপকরর্ সুলক্ষর্রু্ক্ত ভন্ে কাঠ। ভহনু্দবদ্র উপাসন্ার জন্য বতভর হওয়া পদ্েেূভতণর গঠন্রীভতবত ধাতু, িতর ও 
েৃভত্তকার িারা বতভর েূভতণর েহুল স্বীকৃভত থাকবলও পৃথকিাবে কাবঠর ভেগ্রবহর তথাকভথত স্বীকৃভত ভেল ন্া। অথি আিার্ণ 
আভদ্ শঙ্কবরর উৎকল-েবে আগেবন্র পূেণেতণী সেয় পথবকই জগন্নাবথর ভেগ্রহ কাঠ ভদ্বয়ই বতভর করা হবতা।৪ আভদ্বত 
জগন্নাবথর ভেগ্রহ দ্ারুবত বতভরর পর পথবক ধীবর ধীবর ওভডশা-েে সহ ভেবশষত িারবতর পূেণাঞ্চলীয় রাজযর্গভলবত দ্ারুবত 
ভেভিন্ন পদ্েভেগ্রহ বতভরর রীভত বতভর হবয়বে। এেন্ভক োিংলার অবন্ক েভন্দবরর িািীন্ কালী, রাধাকৃষ্ণ, বিতন্য-ভন্তযান্বন্দর 
ভেগ্রহ ভন্েকাবঠ বতভর করা হবয়বে। িািীন্ সেবয় জগন্নাথ ভেগ্রবহর সবে অেযজ শেরবদ্র িতযক্ষ সিংবর্াগ ভেল ও এখন্ও 
তা আবে। স্কন্দপুরাবর্ও শেররাজ ভেশ্বােসুবক জগন্নাবথর িথে উপাসবকর পদ্ের্ণাদ্া পদ্ওয়া হবয়বে। সারা িারবতর েহু 
আভদ্োসী জন্বগাষ্ঠীর েবধয পিািাবে পদ্ে-উপাসন্ার রীভত এখন্ও িিভলত রবয়বে। জগন্নাবথর এই পলৌভকক উৎবসর েবধয 
অেশযই ভেবশষ সারেত্তা রবয়বে। ন্ইবল পপৌরাভর্ক সাভহবতযর রু্বগ একজন্ শেরবক জগন্নাথ উপাসন্ার সবে এত 
ভন্ভেডিাবে পোঁবধ পেলা খুে সহজ হবতা ন্া। জগন্নাথ ভেশ্র সিংসৃ্কভতর পদ্েতা—আজবকর সেবয় দ্াাঁভডবয় একথা েলবলও 
অতুযভক্ত করা হবে ন্া। জগন্নাথ ভেগ্রহবক ভেবর এই ভেভিত্র অভিভন্বেশ েহুকাল ধবর তাাঁর একাভধক পূজাবতাবত্রও িিভলত 
রবয়বে। জগন্নাথ ভন্বজ োনু্বষর সবে লীলাভেলাবস দ্ারুেয় শরীর ধারর্ কবরবেন্, এেন্ই েধুর একভি েত িকাশ কবরবেন্ 
স্কন্দপুরার্কার েযাসবদ্ে :  

“পুরুবষাত্তোখযিং সুেহৎ পক্ষত্রিং পরেপােন্ম্। 
র্ত্রাবত দ্ারেতনু্ৈঃ শ্রীবশা েনু্ষযলীলয়া।।  
দ্শণন্ানু্মভক্তদ্ৈঃ সাক্ষাৎ সেণতীথণেলিদ্ৈঃ।”৫  
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অথণাৎ, জীবের কলযাবর্ লীলাভেলাবসর জন্য জগন্নাবথর এেন্ দ্ারুেয় তনু্বত এেন্ ন্েরূবপ আোর আভেিণাে েবিবে। 
শুধুোত্র ভন্বজর িক্তবদ্র সবে জাগভতক লীলাভেলাবসর জন্য লীলাপুরুবষাত্তবের এেন্ আপাত অপূর্ণ রূপ পভরগ্রহ করা। 
পুরীবত তাাঁর ভন্তয অেস্থাবন্র েবধয ভদ্বয় এই স্থান্বক সেত তীবথণর েলিদ্ কবর পতালা। তাই পুরীর অন্যন্াে হবয়বে 
শ্রীপুরুবষাত্তেবক্ষত্র। েস্তুতপবক্ষ ওভডশার গর্ভিেবন্ জগন্নাথবদ্ে দ্ারুেয় শরীবর সাক্ষাৎ পরেব্রহ্ম। ভন্রাকার সেণেযাপী 
সত্তারই েন্রূপ সাকার ভেগ্রহ জগন্নাথ। এই ভেষয়ভিবক ব্রহ্মতবত্ত্বর ভদ্ক পথবক পদ্খা হবল েলা র্ায়, ব্রহ্ম অখেেেলাকার, 
জগন্নাথও পতেন্ই। শুধু জগন্নাথ একা ন্ন্, ভহনু্দ সম্প্রদ্াবয়র সেত আরাধয পদ্েতাই এক ও অভিতীয় পরেব্রবহ্মর র্গর্েয় 
সাকার িকাশ। র্গরুেন্দন্ার পতাবত্র ঈশ্ববরর এই ভেরাি অখেত্ব ভেষবয় অপূেণ িতযয় রবয়বে, পসখাবন্ েলা হবয়বে :  

“ওাঁ অখেেেলাকারিং েযাপ্তিং পর্ন্ িরািরম্। 
তৎপদ্িং দ্ভশণতিং পর্ন্ তনৈ শ্রীর্গরবে ন্েৈঃ।।”৬   

এই পলাবকর অথণ করবল দ্াাঁডায়, র্াাঁর িারা অখেেেলাকার িরাির জগৎ সিংসার েযাপ্ত হবয় রবয়বে, তাাঁর িকৃত স্বরূপ ভর্ভন্ 
পরম্পরায় ভশষযবক দ্শণন্ করাবেন্, পসই র্গরুবক ন্েস্কার। এই পলাবক ঈশ্ববরর স্বরূপভি খুে সুন্দরিাবে েভর্ণত হবয়বে। 
ঈশ্ববরর এই অখে, সেণেযাপ্ত, ভেরাি ও েযাপক রূপবকই র্গরু ভশষযবক দ্শণন্ করান্। অখেেেলাকার শেভির সূবত্র েলা 
র্ায়, পৃভথেীবত এেন্ ভকেুই পন্ই র্া জগন্নাথ ন্ন্, আোর জগন্নাবথই পৃভথেীর সেত ভকেু ভন্ভহত রবয়বে। তত্ত্বগত দৃ্ভিবত 
েলা পর্বত পাবর, সেণেযাপ্ত জগন্নাথ র্ভদ্ অপূর্ণ হন্, তাহবল সেগ্র পৃভথেীবত পূর্ণ েবল ভকেু হবত পাবর ন্া ো পৃভথেীবত 
পূর্ণতার সিংজ্ঞা বতভর হবত পাবর ন্া। িকৃতপবক্ষ অখে ব্রবহ্মর খে েবল ভকেু হয় ন্া। ব্রবহ্মর বিত ভকেু হয় ন্া। শ্রীরােকৃষ্ণ 
পরেহিংবসর দৃ্ভিবত জগন্নাবথর েূভতণতবত্ত্বর পূর্ণতার অনু্সে অনু্ধযান্ করা িবল। দ্ভক্ষবর্শ্বর কালীোভডবত পগাভেন্দজীর 
েভন্দবর কৃবষ্ণর ভেগ্রবহর একভি পদ্ িগ্ন হবয়ভেল। শ্রীরােকৃষ্ণ তাাঁর অন্ন্য িগেৎ-দৃ্ভি ও রু্ভক্ত ভদ্বয় েযাখযা কবর িগ্ন হওয়া 
ভেগ্রহ র্ত্ন ভন্বয় সাভরবয় তুবল আোর পূজার েযেস্থা কবরভেবলন্। এই িসবে পরেতণী সেবয় জনন্ক সভন্দগ্ধ েযভক্তবক ভতভন্ 
একভি অপূেণ েেেয কবরভেবলন্, “অখেেেলাকার ভর্ভন্, ভতভন্ ভক কখবন্া িাঙা হন্?”৭ এই হল একজন্ খাাঁভি অনিতোদ্ী 
সাধবকর দৃ্ভি। র্াাঁবক অজস্র সাধক ভন্ভিণধায় পূর্ণব্রহ্ম েবলবেন্ তাাঁর অপূর্ণতা েিাই অসম্ভে। োতভেকই র্াাঁবক ো র্াাঁর সত্তাবক 
অখেেেলাকার রূবপ অনু্ধযান্ করা হয়, আধযাভত্ম্ক পভরসবর তাাঁর খে-অপূর্ণ-অসোপ্ত রূবপর ভিো সাধন্ার উপলভিবত 
কতিুকু বন্ভতক ো বেধ হবত পোনে! সেণিারতীয় আধযাভত্ম্ক জগবতর ন্াগভরকবদ্র েবন্ ও েন্বন্ জগন্নাথবদ্বের পক্ষবত্রও 
ভঠক পতেন্ই েবিবে। আপাতদৃ্ভিবত জগন্নাথ ভেগ্রবহর শারীভরক ো অেয়েগত অপূর্ণতা েবল র্া ভকেু রবয়বে, তা ভন্তােই 
োহয। জগন্নাবথর জগন্নাথত্ব এর্গভলবক অভতক্রে কবর আরও গহবন্ ভন্বয় র্ায়। জগন্নাথ পর্েন্ রবয়বেন্, পর্িাবে রবয়বেন্, 
পর্-আকাবর রবয়বেন্; পতেন্িাবেই জগন্নাথ পূর্ণ। িারতীয় একাভধক পদ্েবদ্েীর উপাসন্া র্বে, েবি, সুলক্ষর্রু্ক্ত 
ভদ্েযভশলাবতও িিভলত রবয়বে। ব্রহ্মবক ভেবর অে-ভপে-ব্রহ্মাবের ধারর্া িারতীয় সিযতায় আভদ্ শঙ্করািাবর্ণর সেয় পথবকই 
রবয়বে। পর্ ব্রহ্মবক পূর্ণ েলা হবয়বে, তাাঁবকই র্ভদ্ অপূর্ণ েলা হবল, তাবত অবথণর বেপরীতয বতভর হয় ও অর্থা ভ্রাভের 
পেডাজাল গবড ওবঠ। অিাদ্শ শতােীর োঙাভল কভে ভেশ্বম্ভর দ্াস তাাঁর ‘জগন্নাথেেল’ কাবেয জগন্নাথবক পভরপূর্ণ স্বরূপ 
ভন্বয় পূর্ণ িকাভশত হওয়ার কথা খুে স্পিিাবে ভলবখবেন্। ‘জগন্নাথেেল’-এ রবয়বে, েহারাজ ইন্দ্রদু্যম্ন িজাপভত ব্রহ্মার 
পপৌরভহবতয সহস্র অশ্ববেধ র্জ্ঞ করবল তাাঁর পদ্েভন্ষ্ঠা, বেভদ্ক ভক্রয়াকাে ও কবঠার তপসযায় সন্তুি হবয় িগোন্ ভেষু্ণ 
সশভক্তক আকাশোবগণ তাাঁর সােবন্ উপভস্থত হন্। ‘জগন্নাথেেল’ কাবেয ঈশ্ববরর এই রূপ জগন্নাথস্বরূপ। র্জ্ঞস্থবল এই 
পদ্েদ্শণবন্র অনু্সরর্ কবরই অেেীর েহারাজ ইন্দ্রদু্যম্ন শ্রীেভন্দবরর জন্য জগন্নাবথর ভেগ্রহ বতভর কভরবয়ভেবলন্। এই কাবেয 
আরও রবয়বে :  

“িগোন্ িকাশ হইলা এইেবত। 
িতুিুণজ সেণজবন্ পদ্ভখলা সাক্ষাবত।। 
এইরূপ িভতষ্ঠা হইয়া িগোন্। 
ইন্দ্রদু্যম্ন রাজাবদ্র কভরে েরদ্ান্।। 
পসই িতুিুণজ েূভতণ সাক্ষাৎ পদ্ভখবল। 
জীেোত্র েুক্ত বহয়া বেকুবেবত িবল।। 
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পত কারবর্ উপায় কভরে িগোন্। 
রু্গ অনু্রূপ ভদ্ে দ্রশন্ দ্ান্।।  
সতয আভদ্ রু্বগ িতুিুণজ দ্রশন্। 
কভলরু্বগ ভিিুজ পদ্ভখবে জীেগর্।। 
পূর্ণব্রহ্ম সন্াতন্ িিু দ্ারুেয়।  
র্খন্ পর্ লীলা কবর পসই সতয হয়।।”৮  

এিাবে অিাদ্শ শতােীর োঙাভল কভে ভেশ্বম্ভর দ্াস একভি ভেরাি জভিল তবত্ত্বর সহজ-সরল সোধান্ ভদ্বয়ভেবলন্। কভে 
ভেশ্বম্ভর দ্াবসর েবত, জগন্নাথ র্ভদ্ আপাতপবক্ষ অপূর্ণ হন্ তবেও িকৃতপবক্ষ ভতভন্ পূর্ণ। ভেশ্বম্ভর দ্াবসর েবত, জগন্নাথ 
ভেগ্রবহ অপূর্ণতা পর্িুকু রবয়বে পসভিও জগন্নাবথর ইোয় ও রু্বগর িবয়াজবন্। োহযত জগন্নাথ ভিিুজ। এভি পর্ন্ তাাঁর 
একভি েদ্মবেশ। এই রূবপর আডাবল রবয়বে তাাঁর আসল পূর্ণরূপ। পপৌরাভর্ক রু্গভেন্যাবসর আেবতণ িবেশ ন্া কবরও 
এখাবন্ এিুকু েলা র্ায়, সারা িারবতর জগন্নাথবিেীবদ্র জগন্নাথ-েন্বন্র েূল সূত্রভি ভেশ্বম্ভর দ্াবসর কাবেযর এই অিংবশ 
তাভত্ত্বক ভেতবকণর তর পিদ্ কবর অন্ন্যিাবে িভতেভলত হবয়বে। জগন্নাবথর ভিিুজ ভেগ্রহ কভলর রু্গিিাবে োহযত এই 
রূবপ দৃ্ি হবয় আসবে। ভকন্তু েতণোন্ রু্বগর এতভকেুর পরও জগন্নাথ স্বরূপত িতুিুণজ ভেষু্ণতত্ত্ব। ভেশ্বম্ভর দ্াবসর এই রু্ভক্ত 
অনু্র্ায়ী জগন্নাথ ভেগ্রহ োহযত এেন্ অপূর্ণ ভিিুজ ভেগ্রহ, ভকন্তু স্বরূপত ভতভন্ পূর্ণ িতুিুণজ ন্ারায়র্। ভতভন্ ভিিুজ পহান্, 
িতুিুণজ পহান্, েহুিুজ পহান্, এেন্ভক সাকার পহান্ ো ভন্রাকার পহান্, তেু তাাঁর েূলস্বরূপ অভেকৃত অেস্থায় থাবক। জগন্নাবথর 
জগন্নাথবত্বর পকাবন্া হ্রাস ো েৃভি হয় ন্া। পেদ্াবের অেগণত েৃহদ্ারর্যবকাপভন্ষৎ পথবক এই তবত্ত্বর অন্দরেহবল িথে 
পদ্বক্ষবপ িাথভেক িবেশিুকু করা পর্বত পাবর। েৃহদ্ারর্যবকাপভন্ষৎ-এ রবয়বে :  

“ওাঁ পূর্ণেদ্ৈঃ পূর্ণভেদ্িং পূর্ণাৎ পূর্ণেুদ্িযবত। 
পূর্ণসয পূর্ণোদ্ায় পূর্ণবেোেভশষযবত।।”৯   

এর অথণ, পরেব্রহ্ম ভর্ভন্, ভতভন্ সেসেয় পূর্ণ। তাাঁর ন্ােরূবপর েবধয থাকা ব্রহ্মও পূর্ণ। পূর্ণ পথবকই পূর্ণর জন্ম হয়। পূবর্ণর 
কার্ণব্রবহ্মর সমূ্পর্ণ পূর্ণত্ব গ্রহর্ করবলও পূর্ণ পরেব্রহ্মই অেবশষ থাবকন্। পূর্ণ অক্ষয়। সার কথা হবলা, র্া পূর্ণতত্ত্ব ো ব্রহ্ম 
তার পৃথকিাবে ভকেু েৃভিও পন্ই, হ্রাসও পন্ই। এেন্ভক তাাঁর পূর্ণত্ব এেন্ই পর্ পূর্ণ পথবক পূর্ণ ভন্বলও পূর্ণই োভক থাবক। 
কর্াোত্র তাবত হ্রাবসর সম্ভােন্া থাবক ন্া। সাধবকর দৃ্ভিবত ব্রহ্মেয় জগন্নাথ পসই ‘পূর্ণ’। তাই পুরীর শ্রীেভন্দবর ভেবশষ 
ভেবশষ ভতভথবত ভেবশষ শৃোবরর সেয় েূল জগন্নাথ ভেগ্রবহর সবে ধাতে হাত ও পা সিংবর্াজন্ করা হয়। পর্েন্— েন্বিাজী 
পেশ, গজ উিারর্ পেশ, রাজরাবজশ্বর পেশ, পসান্া পেশ, িলম্বাসুর েধ পেশ, রেুন্াথ পেশ, েভলোেন্ পেশ, ভগভর পগােিণন্ 
পেশ সহ আরও একাভধক পেশ-শৃোবর জগন্নাথবক পসান্ার বতভর হাত-পা ভদ্বয় সাজাবন্া হয়। ভকন্তু তাাঁর িাতযভহক ভদ্বন্ 
একাভধক পেশ-শৃোবরর আবয়াজন্ থাকবলও তখন্ জগন্নাথবক ধাতে হাত-পা ভদ্বয় সাজাবন্া হয় ন্া। এেন্ভক সারাভদ্বন্র 
সেবিবয় আকষণর্ীয় শৃোর েড শৃোর পেবশও এেন্ আবয়াজন্ থাবক ন্া। এোডাও ভেবশষ শৃোবরর েবধয ন্োঙ্ক পেশ, পদ্ম 
পেশ িিৃভতবতও জগন্নাবথর ভেগ্রবহ হাত-পা সিংবর্াজন্ করা হয় ন্া। এবত পোঝা র্ায়, জগন্নাবথর েূল ভেগ্রবহর কাবে হাত-
পা পর্ণে অলঙ্কার স্বরূপ। হাত-পা ভেভশি শরীর পর্ন্ একভি োয়ার আেতণ। আিার্ণ আভদ্ শঙ্কবরর ‘ভন্েণার্ষট কম্’-এর িথে 
দু্ভি পলাক পথবক অন্ে-অক্ষবয়র গিীর িােন্ার উপলভি করবত পশখািা একিু সহজ হয়। আভদ্ শঙ্করািার্ণ ভলবখবেন্ :  

“ওাঁ েবন্ােুিযহঙ্কারভিত্তাভন্ ন্াহিং ন্ ি পশ্রাত্রভজবে ন্ ি ঘ্রার্বন্বত্র।  
ন্ ি পেযাে িূভেন্ণ পতবজা ন্ োযু়ভশ্চদ্ান্ন্দরূপৈঃ ভশবোঽহিং ভশবোঽহম্।। 
ন্ ি িার্সিংবজ্ঞা ন্ বে পঞ্চোযু়ন্ণ ো সপ্তধাতুণন্ণ ো পঞ্চবকাষাৈঃ।  
ন্ োক -পাভর্পাদ্িং ন্ পিাপস্থপাযু় ভিদ্ান্ন্দরূপৈঃ ভশবোঽহিং ভশবোঽহম্।।”১০  

আিার্ণ শঙ্কর েলবেন্, ‘আভে’ েন্, েুভি, অহঙ্কার ও ভিত্ত ন্ই। কান্ ও ভজো ন্ই। ন্াক ও পিাখ ন্ই। আকাশ ও ধভরত্রী 
ন্ই। অভগ্ন ন্ই, োযু়ও ন্ই। আভে জ্ঞান্ ও আন্ন্দস্বরূপ ভশে। আভেই ভশে ো ভশেত্ব আভে। আভে িার্ন্ােধারী পকউ ন্ই। 
আভে িার্, অপান্, েযান্, সোন্ ও উদ্ান্— এই পঞ্চোযু় ন্ই। আভে রস, রক্ত, োিংস, পেদ্, অভস্থ, েজ্জা ও শুক্র—এই 
সপ্তধাতু ন্ই। আভে অন্নেয়, িার্েয়, েবন্ােয়, ভেজ্ঞান্েয়, আন্ন্দেয়— এই পঞ্চবকাষও ন্ই। আভে োভগভন্দ্রয় ন্ই। আভে 
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হাত ও পা ন্ই। এেন্ভক আভে জন্বন্ভন্দ্রয় ও পাযু়ও ন্ই। আভে হলাে জ্ঞান্ ও আন্ন্দস্বরূপ ভশে। আোর িকৃত স্বরূপ 
ভশে ো ভশেত্বই আভে। এই ‘আভে’ ভেরাি আভে। পুরীর জগন্নাবথর পক্ষবত্রও একই কথা েলা র্ায়, জগন্নাবথর দ্ারুভেগ্রহভি 
একোত্র ‘জগন্নাথ’ ন্য়। দ্ারুভেগ্রবহর পিতবর থাকা ও জগবতর সেণত্র েযাপ্ত হবয় থাকা পরে জগন্নাথই জগন্নাথ। তাই 
হয়বতা ভন্ভদ্ণি সেবয়র পর আষাব়ের েল োস পার কবর ভন্ভদ্ণি ভতভথ এবল জগন্নাবথর ভেগ্রহ বকেলয বেকুবে েহাসোভধর 
জন্য িস্তুত করা হয়। ন্েকবলের উৎসবে ব্রহ্মেস্তু ন্ে-সিংস্থাভপত হওয়া আর একভি ন্তুন্ জগন্নাথ ভেগ্রহ শ্রীেভন্দবরর 
রত্নভসিংহাসবন্ ভেরাজোন্ পথবক ‘জগন্নাথত্ব’ েহন্ কবর ভন্বয় িবলন্। শ্রীেদ্ভগেদ্গীতায় রবয়বে, আত্ম্া অভেন্শ্বর। জডজগবতর 
িভতভি োনু্ষ পর্েন্ একভি জীর্ণকায় কাপড সমূ্পর্ণ তযাগ কবর আর একভি ন্তুন্ কাপড পভরধান্ কবর পশাভিত হন্, আত্ম্াও 
পতেন্িাবে একভি জীর্ণ শরীর তযাগ কবর ন্তুন্তর শরীর গ্রহর্ কবর ভন্বজর িেহোন্তা েজায় রাবখ। পাভথণে শরীর ন্াশ 
হবলও আত্ম্া ভিরকালই থাবকন্ অক্ষয় অভেন্শ্বর।১১ পুরীর জগন্নাবথর জগন্নাথবত্বর পভরসবর জগন্নাবথর ভেগ্রবহর পক্ষবত্রও 
এই পাভথণে ন্শ্বরতা িিভলত রবয়বে। তাই জগন্নাবথর পাভথণে দ্ারুেয় ভদ্েযভেগ্রহ পর্ণে ভন্ভদ্ণি সেবয়র পর েহাসোভধর 
োধযবে অভত পগাপবন্ পঞ্চিূবত ভেভলবয় র্ায়। শ্রীেদ্ভগেদ্গীতায় এই ধারর্াভি আরও স্পি করা হবয়বে :  

“নন্ন্িং ভেন্দভে শস্ত্রাভর্ বন্ন্িং দ্হভত পােকৈঃ। 
ন্ বিন্িং পেদ্য়েযাবপা ন্িং পশাষয়ভত োরুতৈঃ।।”১২  

জগন্নাবথর সবে পূর্ণতার এই ধারর্াভি রবয়বে েবল, োরোর সম্পদ্বলািী ও পরধেণভেবিষী অভহনু্দ রাজাবদ্র আক্রেবর্ 
পুরীর শ্রীেভন্দর আক্রাে হবল জগন্নাথাভদ্ পদ্েতার ভেগ্রহ শ্রীেভন্দর পথবক সভরবয় পগাপবন্ সিংরক্ষর্ করা হবলও শ্রীেভন্দবরর 
রত্নভসিংহাসবন্ জগন্নাবথর উপাসন্া কখন্ও পথবক থাবকভন্। জগন্নাথবত্বর ধারর্াভি েূভতণবত কখন্ও সীোেি রাখার পিিা 
হয়ভন্। পভরবশবষ এিুকুই েলা র্ায়, ওভডশার জগন্নাথ সিংসৃ্কভতর ধারর্ায়, জগন্নাথবদ্বের দ্ারুেয় ভেগ্রহ পর্ণে িথাগত অবথণ 
‘অপূর্ণ’ হবত পাবরন্, ভকন্তু পরেব্রহ্ম জগন্নাথ সেসেয় ‘পূর্ণ’ই পথবক র্ান্।  
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