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敓祲ব潤†

অ㵤椠ু
বািচর মম桧楥
নারীবাদীরা 敓祲বােঝনিন
敓祲াচীন িহ坴敳ু
ধেম桧楥
摩⁶ীকার কের 敓祲নওয়া হেয়িছল 敓祲য, নারী ও ধির崧湩ী, দু
ইেয়রই
উব桧楥
রতা এবং অনু
ব桧楥
রতার 摩⁶াভািবক চ湩杲崧整 িনেয় ল⌧⡲ার 敓祲কানও কারণ
敓祲নই, বরং তা হল উৎসব করার ব慍浯াপার।
জহর সরকার
২৪ জু
ন, ২০১৬, ০০:০০:৪৯

িপতৃ
তে彮敬র মু
েখামু
িখ। কামাখ慍浯া মি坴敳ের অ㵤椠ু
বািচেত
কলস যা崧湩া। 潦†য়াহা崧整, জু
ন ২০১১
িহ坴敳ু
ধম桧楥
হল পৃ
িথবীর 敓祲াচীনতম জীিবত ধম桧楥
। এই ধেম桧楥
এখনও িকছু
খু
ব পু
রেনা িনয়ম বহাল রেয়েছ, 敓祲য潦†েলা সমেয়র সে硥呲
িববিত桧楥
ত হয়িন, আধু
িনক জীবেনর আি硥呲েক 敓祲স潦†িল 敓祲বমানান। সমেয়র সে硥呲 রীিতনীিত潦†েলা বদলােল জীবেনর িকছু
কেঠার
বা桧Èবেক 摩⁶ীকার কের 敓祲নওয়া অেনক সহজ হত। ব†湜ত, িকছু
আধু
িনক 敓祲মেয়, মাঠা❮楧মােদর অেশষ অ摩⁶ি桧Èেত 敓祲ফেল, ঋতু
চ湩杲
িবষেয় তােদর পু
楴≜ষ ব潤†ু
বা সহকম র সে硥呲 敨ু
লকেলজিব≜瑸িবদ慍浯ালেয় বা 敓祲লাকসমে কথা বলা 整≜楴≜ করার আেগ অবিধ
অত慍浯瑡搣 সেচতন ভােব এই িবষেয় সম桧È কথা 敓祲চেপ রাখা হেয়েছ— 敓祲কবল 潦†জ潦†জ, িফসিফস। অথচ 敓祲াচীন ভারেত এই
িবষয়崧整েক এেকবােরই 敓祲গাপন করা হয়িন, বরং ব挢尽 শতা湥浵ী ধের এমন িকছু
উৎসব ভারেত পালন করা হেয় এেসেছ, যা অন慍浯
ধম桧楥
অ瑯潦াহ慍浯 কেরেছ। এই ধরেনর উৎসব潦†িলর মেধ慍浯 এক崧整 হল মাতৃ
কােদবীর ঋতু
চ湩杲 উ摃㌰যাপন— অ㵤椠ু
বািচ। ধির崧湩ীর এই
উপাসনা করা হত যােত শস慍浯 ও সবিজর 敓祲চু
র ফলন হয়। ≜㵳েদবী, মহাল单椮ী ও শাক䠠Èরী履汴পী দু
গার
桧楥 পু
েজা খু
ব 敓祲াচীন, এ潦†িল
এই মাতৃ
ব坴敳নার িবিভ敭畣 履汴প। উব桧楥
রতা এবং অনু
ব桧楥
রতার এই 摩⁶াভািবক চ湩杲崧整র মেধ慍浯 িদেয় 敓祲যেতই হেব— এই ধারণা崧整 敓祲াচীন
িহ坴敳ু
ধেম桧楥
খু
ব 潴瑯献牥 িছল, ফেল 摩⁶ীকার কের 敓祲নওয়া হেয়িছল 敓祲য, এ িনেয় ল⌧⡲ার 敓祲কানও কারণ 敓祲নই, বরং তা উৎসব িহেসেব
উ摃㌰যাপন করাটাই িছল 敓祲থা।
সম桧È 敓祲াচীন সভ慍浯তার িব≜瑸াস িছল, উৎপাদনশীলতার চে湩杲 নারী ও ধির崧湩ী খু
ব আ漠㸠য桧楥
ভােব পর潴瑯র স坴敳িক桧楥
ত। এবং পু
楴≜ষ
িচরকালই এই মতার জন慍浯 উভেয়র 敓祲িতই হয় মু
湜㭝 হেয়েছ অথবা ঈষ桧楥
াি㸯湡ত। 敓祲মেসাপেটিময়ায় 敓祲চিলত িব≜瑸াস িছল 敓祲য, 敓祲দবী
িনন挢尽রসাগ ‘মানিবক মৃ
ি慰猠কা’য় তাঁর ‘জীবেনর র牥畱’ স湡灳ািলত কেরেছন। ব†湜ত, অ慍浯াডাম বা আদম নাম崧整 এেসেছ 湯楴ীবাচক
‘আদামা’ 敓祲থেক, যার মােন ‘র牥畱া牥畱 মৃ
ি慰猠কা’, যিদও পি慰তরা একটু
ঘু
িরেয় বেলেছন ‘লাল মা崧整’। 潴瑯献牥তই, বাইেবেল আদেমর
কািহিন 敓祲াচীনতর নারী敓祲কি晦漮ক সৃ
ি献牥র গ崊 敓祲থেক এেসেছ। 敓祲াচীন ি瑯潦েস ঋতু
রে牥畱র জায়গায় আনা হয় অেলৗিকক 敓祲রড
ওয়াইনেক, মাতৃ
েদবী 敓祲হরা敓祲ক যা উৎসগ桧楥
করা হত। নস桧楥
敓祲দবতা থরও এই রে牥畱র নদীেত ান কের পু
নজ桧楥
焮瑮 敓祲পেয়িছেলন।
敓祲াচীন িমশেরর িব≜瑸াস িছল, 敓祲দবী আইিসসএর ঋতু
র牥畱ই ফারাওেদর অমরে䌳〰র উৎস। 敓祲রামান আমেল ি瑯潦ক ইিতহাসিবদ
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尽獳টাক桧楥
বেলিছেলন, মানু
ষ মা崧整র 瑣敬তির, তার জীবেনর জন慍浯 敓祲েয়াজনীয় ঋতু
র牥畱 আেস চাঁদ 敓祲থেক। 敓祲াচ慍浯 ও 敓祲তীচ慍浯 িবে≜瑸 ব挢尽
敓祲াচীন সমােজই এই র牥畱 সাব桧楥
েভৗম মতার বাহক িহসােব গণ慍浯 হত, কারণ 敓祲গা獩(ী বা জনজািতর জীবনধারা এর মাধ慍浯েমই
敓祲বািহত হত। িচেনর 敓祲াচীন পি慰তরা এই র牥畱েক জননী ধির崧湩ীর মূ
ল চির崧湩 মেন করেতন, বলেতন, এটাই হল ‘িয়ন’, যা আেছ
সম桧È 敓祲ােণর আিদেত। ব挢尽 দূ
েরর দিণ আেমিরকােতও 敓祲াচীন ইি瑮敭য়ানরা বেলিছেলন, সম桧È মানু
ষ ‘চাঁদর牥畱’ 敓祲থেক জ焮瑮
িনেয়েছ!
জু
ডাইজম, ি㤀汥硩ধম桧楥
ও ইসলােমর মেতা সংগ慣潌ত 敓祲সিম崧整ক ধম桧楥
潦†িলর অভু
慍浯দেয়র পের নতু
ন িপতৃ
ত彮敬 敓祲মেয়েদর 敓祲িত এই 㴠瑸✨牯ার
ধারায় পিরবত桧楥
ন ঘটাল, যিদও এেদর অেনক潦†িলই 敓祲মেয়েদর জন慍浯 একটা পিরসরও 敓祲রেখ িদল। 敓祲বিশর ভাগ 敓祲াচীন ও ক潩瑰র চাচ桧楥
ঋতু
††ােবর সমেয় 敓祲মেয়েদর ‘কিমউিনয়ন’ 瑯潦হেণর অিধকার 敓祲দয়িন, তেব িকছু
িকছু
চাচ桧楥তু
লনায় উদার িছল। ই挢尽িদ এবং
মু
সলমানেদর 敓祲ে崧湩ও এ ধরেনর বাধা আেছ। অেনক দূ
েরর জাপােন আর এক崧整 সংগ慣潌ত ধম桧楥
িশে瑡搣াবােদও বলা হেয়েছ, কারও
敓祲দেহ র牥畱, ধু
েলা বা মৃ
তু
慍浯র 潴瑯শ桧楥
থাকেল আরাধ慍浯 শি牥畱 তার মন敨ামনা পূ
রণ কেরন না। িহ坴敳ু
েদর 敓祲ে崧湩 জননী ও তাঁর
ঋতু
কালেক আরাধনা করার 敓祲াচীন রীিতর অবসান ঘেটিছল 敓祲মেয়েদর ওপর িপতৃ
তাি彮敬ক ধেম桧楥
র নানা িবিধিনেষেধর মেধ慍浯 িদেয়,
এখন 敓祲য潦†িলর িব楴≜ে✨牯 সংগত কারেণই 敓祲বল 敓祲িতবাদ হে湥।
পূ
ব桧楥
ভারেতর িদেক তাকােনা যাক, িবেশষত 潦†য়াহা崧整র িনকটবত কামাখ慍浯া মি坴敳ের। এ崧整 আিদেত তাি彮敬ক আচােরর 敓祲ক晦漮।
জু
ন মােসর 敓祲শেষ ধির崧湩ীর ঋতু
কাল উ摃㌰যাপন— অ㵤椠ু
বািচ— এক সব桧楥
জনীন উৎসব, নানা 敓祲মলা ও অনু
獩(ান জেম ওেঠ তােক
িঘের। এই শি牥畱পীঠ崧整েত নািক সতীর 敓祲যািন পেড়িছল। 敓祲াচীন কােল এই অ湡灳েলর কাছাকািছ 敓祲া尽摩েজ慍浯ািতষপু
ের এক িবরাট
সভ慍浯তা ও শি牥畱শালী রাজে䌳〰র উ汹瑳ব হয়, পের, চতু
থ桧楥
敓祲থেক নবম শতা湥浵ীেত 敓祲敓祲ম এবং কােমর 敓祲দবতার নােম যা কাম履汴প নােম
敓祲িসি✨牯 অজ桧楥
ন কের। মাতৃ
েদবীর আরাধনা এবং িশেবর কািহিনর সে硥呲 এই ঐিতেহ慍浯র সংেযাগ িছল সু
敓祲াচীন, িক㸢屴 瑣敬ব祡汰বধম桧楥
ও
এেক অ瑯潦াহ慍浯 কেরিন, বরং নরকাসু
র, ভূ
িম 敓祲দবী এবং আরও পেরর নারায়ণউপিনষেদর গ崊 瑣敬তির কেরিছল। মাতৃ
শি牥畱র এই
আরাধনার ঐিতহ慍浯 এতই শি牥畱শালী 敓祲য, 敓祲দবীর ঋতু
চে湩杲র 敓祲তীক 摩⁶履汴প 敓祲ছাট 敓祲ছাট লাল কাপেড়র টু
কেরােকও ল ল ভ牥畱
মাথায় তু
েল রােখন। এখােন 敓祲খয়াল করা ভাল, লা硥呲ল কথাটা এেসেছ িল硥呲 敓祲থেক— লা硥呲ল ভূ
িমর গভীের 敓祲েবশ কের ফসল
ফলায়। জীবন এবং 敓祲জনন স坴敳েক桧楥
ল⌧⡲ার 敓祲কানও কারণ আমােদর 敓祲াচীন ঋিষরা 敓祲দেখনিন। লণীয়, অ㵤椠ু
বািচর এই
সময়টােত মােঠ লা硥呲ল 敓祲দওয়া িনিষ✨牯।
整≜ধু
অসেম নয়, ওিডশােতও এই আচার পািলত হয়। 敓祲সখােন জু
েনর মধ慍浯ভােগ চার িদেনর ‘রােজা’ বা িমথু
ন সং湩杲াি瑡搣 উৎসেব
জননী ধির崧湩ীর ঋতু
কাল পালন করা হয়, বষ桧楥
ার আগমন ও চােষর মরসু
েমর সূ
চনােকও অভ慍浯থ桧楥
না জানােনা হয়। 敓祲মেয়রা এই
সময় ঘেরর কাজ 敓祲থেক অব慍浯াহিত পায়, তােদর রা敭畣া করেত হয় না, নানা 敓祲খলাধু
েলা এবং রােজা গান গাওয়ার সু
েযাগ 敓祲মেল।
ব†湜ত, এই সময় পু
楴≜ষরা তােদর খাবার সািজেয় 敓祲দয়, 敓祲শেষ পানও 敓祲খেত 敓祲দয়।
ভূ
িম কষ桧楥
েণর 敓祲িত 㴠瑸✨牯া জানােনার মাতৃ
তাি彮敬ক ও তাি彮敬ক ধারা崧整 বাংলায় 敓祲বল। এখােন ব挢尽 এলাকােতই অ㵤椠ু
বািচ পািলত হয়,
তেব ঘেরায়া ভােব। বড় বড় শা牥畱 পীঠ 敓祲থেক 敓祲ছাট 敓祲ছাট মি坴敳ের বা ‘থান’এ মাতৃ
কােদবীর আরাধনা চেল, তেব অসম ও
ওিডশার 敓祲চেয় জাঁকজমক অেনক কম। বাংলায় এই উৎসেবর 敓祲ঝাঁকটা িববািহত, 敓祲জননম 敓祲মেয়েদর 敓祲থেক সের িগেয়েছ
িবধবােদর িদেক, এই ক’িদন তাঁরা 敓祲কানও রা敭畣া করা খাবার 敓祲খেত পােরন না। দু
গা桧楥এবং কালীর 敓祲দশ ঋতু
রে牥畱র বা桧Èব 敓祲থেক
িনেজেক সিরেয় িনল!
পূ
ব桧楥
ভারেত, িহমালেয়র পাব桧楥
ত慍浯 এলাকায় এবং দিেণর অেনক জায়গায় 敓祲য 敓祲বল মাতৃ
তাি彮敬ক িব≜瑸াস ও আরাধনার 敓祲চলন
িছল, উ慰猠র ভারেতর আিধপত慍浯কামী িপতৃ
ত彮敬 湩杲েম তােক 瑯潦াস কের 敓祲নয়। অেনেক মেন কেরন এেত িহ坴敳ু
ধেম桧楥
র িত হেয়েছ।
এেত মাতৃ
শি牥畱 ও িপতৃ
তে彮敬র পু
রেনা ভারসাম慍浯 ন献牥 হেয়েছ। সাধারণ ভােব, এর ফেল 瑣敬দনি坴敳ন জীবেন নানা 瑣敬বপরীত慍浯 জ焮瑮
িনেয়েছ। 敓祲যমন বািড়েত ও মি坴敳ের মাতৃ
েদবীর পু
েজা হয়, িক㸢屴 সমােজ 敓祲মেয়েদর 敓祲িত দু
ব桧楥
慍浯বহােরর সীমা 敓祲নই। যা িকছু
敓祲াচীন,
তার অ潤† আরাধনা িন漠㸠য়ই ভাল নয়, িক㸢屴 িকছু
িকছু
িবষেয় আমােদর পূ
ব桧楥
সূ
িররা সিত慍浯ই অেনক 敓祲বিশ আধু
িনক মেনর মানু
ষ
িছেলন। অন慍浯 অেনক ধম桧楥
জীবেনর 敓祲য বা桧Èব潦†িলেক দূ
ের সিরেয় রােখ, তাঁরা 敓祲স潦†িলেক 敓祲কবল 敓祲মেন 敓祲ননিন, 敓祲কােশ慍浯 摩⁶ীকৃ
িত
িদেয়িছেলন।
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