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িত বছর কলকাতা, িদি , মু ইেয়র মেতা শহেরর নাগিরকরা যখন ল ল মানুষেক কলা ও অন ান ফল িনেয় রা া িদেয়
নদী বা সমুে র িদেক যেত দেখন, তাঁরা িন য়ই ভােবন, ছট পুেজা ব াপারটা কী? দওয়ািলর ছ’িদন পের এই উৎসব, এই
জেন ই এর নাম ছট, যা আসেল ষ ী-র এক কথ প। এেক সূযষ ীও বলা হয়। ল ণীয়, এই অত জনি য় লাকউৎসব েত কানও পুেরািহেতর দরকার হয় না, দরকার হয় না মি েররও। এই পুেজায় া ণরা িকছু পেতন না বেল তাঁরা
এেক বদ, উপিনষদ, রামায়ণ, মহাভারত ইত ািদর কানও কািহিনর সূ ধের িহ ধ
ু েমর মূলধারায় িনেয় আসার কানও চ া
কেরনিন। আর সই কারেণই বাইেরর লােকরা এর স ে িবেশষ িকছু জােনন না। আজকাল অবশ এই পুেজার সং ৃ তায়েনর
িকছু চ া হে , পুেরািহতেদরও আিবভাব হেয়েছ।
বদ-পুরােণর সে এই পুেজার দু’একটা ীণ যাগসূ খুেঁ জ পাওয়া যায়, সটাও সিত । কিথত আেছ, ধৗম মুিন ৗপদীেক
পা বেদর সাহায করার জন সূেযর উে েশ ছট পুেজা করার উপেদশ িদেয়িছেলন। আবার এমন কািহিনও আেছ য, রামসীতা অেযাধ ায় িফের এেস এই সময় সূেযর আরাধনা কেরিছেলন। অিধকাংশ রামভ এ পুেজা কেরন না বেট, তেব রামচ
হয়েতা— আমােদর মেতাই— ীর কথা অমান কেরনিন! মেন রাখেত হেব, সীতা িমিথলার জনকপুেরর কন া, এবং িমিথলা
হল ছট পুেজার ক । এই পুেজা হয় িবহার-ঝাড়খ এবং সি িহত অ েল, নপােলর মেধশীয় এলাকায়, তার সে সে সুদর
ূ
িফিজ, মিরশাস এবং ওেয় ইি জ-এ— িবহােরর মানুষ যখােন যখােন বসিত কেরেছন।
কািতক অমাবস ায় ভারতীয়রা অ কার দূর করেত ল ল
দীপ ালান। বলা হয়, কািতক অমাবস া নািক বছেরর
অ কারতম রাি । আমার মেত, এই অ কারতম রাি র পের ছট-ই হল উ ল আেলা আর সূযেক উপাসনার থম উৎসব।
বাঙািলেদর ে যিদও ব াপারটা উলেটা। এই সমেয়ই তাঁরা মা কালী এবং তাঁর চলাচামু ােদর পুেজা কের যন অমাবস ােক
াগত জানান।
ছট পুেজা মূলত মিহলােদর পুেজা িছল। এর মাধ েম তাঁরা সূযেদবতােক তাঁর দয়া ও উদারতার জন ধন বাদ াপন কের
থােকন। মজার কথা হল, পের পু েষরাও এই পুেজার সে যু হন। তাঁরাও এই সমেয় ‘ছি মাইয়া’ নােম এক দবীর পুেজা
কের থােকন।
ে র িদক থেক িতিনও কানও অংেশ কম নন। আশীবাদ াথনায় তাঁর পুেজা করা হয়। বিদক যুেগ

তু েষর দবী উষা-র সে এই ছি মাইয়া-র সাদৃশ রেয়েছ। যিদও এ কথা অেনেকরই জানা য বদ যাঁরা বহন কের
এেনিছেলন, তাঁেদর হাজার বছেররও বিশ সময় লেগিছল িবহার নামক অ ল েত পৗঁছেত। ছট পুেজার এক অনন বিশ
হল, এখােন ভার এবং সে , অথাৎ উদীয়মান সূয এবং অ গামী সূয— দুই-ই পূিজত হন। ছট মূলত চার িদেনর পুেজা।
কািতক অমাবস া িতিথর পর, চা মােসর চতু থ িদন অথাৎ ‘চতু থ ’ ত
হেয় প মী, ষ ী (এই ‘ষ ী’ শ টা থেকই ছট
এেসেছ) পিরেয় শষ হয় স মীেত। মানুষ রিঙন জামাকাপড় পেরন, নােচ গােন িবেশষত লাকসংগীেত মেত পুেজার িদন িল
উদ্ যাপন কের থােকন। সুদর
ূ মিরশাস-এও রীিতমত ধুমধােমর সে এই পুেজা হয়। িবহার থেক য িমেকরা এক সমেয়
সখােন কাজ করেত িগেয়িছেলন, তাঁেদর সূে ই স দেশর সং ৃ িতর সে এই পুেজা ওতে াত িমেশ িগেয়েছ। যেহতু পুেজায়
সারািদন উপবাস আবিশ ক, তাই পুেজার আচারািদ
র আেগ নতু ন চােলর ভাত, পুির, কলা, নারেকল, আঙু র খাওয়া হয়।
পুেজার থম িদন ‘নহায় খায়’ নােম জনি য়। এই িদেনই গ ায় পুণ ােনর রীিত। মিহলারা, যাঁরা এই পুেজা কেরন, সারা
িদেন এক বারই খান। খাবার বলেত ভাত ও লাউ স । মিহলারা কামর িকংবা হাঁটুজেল দাঁিড়েয় সূেযর িদেক মুখ কের াথনা
ঁ র
কেরন। তার পের িচরাচিরত থা অনুসাের িববািহত মিহলারা এেক অপেরর কপাল থেক নাসা অবিধ গ য়া রেঙর িসদ
ু
ঁ র
লেপ দন। িবজয়া-দশমীেত বাঙািল মিহলােদর িসদ
ু েখলার রীিত স বত ছট পুেজা থেকই এেসেছ। যতই হাক, সবজনীন
দুগাপুেজা তা বিশ িদেনর নয়, বড়েজার একেশা বছর পুরেনা।
পুেজার ি তীয় িদনেক বেল ‘খনা’। এ িদন সূেযাদয় থেক সূযা পয িনজলা উপবােস থাকেত হয়। সূযাে র পের সূযেদবতােক
নেবদ অপণ কের তেবই ভ রা িকছু মুেখ দন। পােয়স বা ীর, পুির, আটা িদেয় তির ‘ ঠ য়া’ ও কলা িবতরণ করা হয়।
পুেজার মূল িদন হল তৃ তীয় িদন— ছট। এই িদেনও িনজলা উেপাস করার পের সে েবলায় সূযেদবতােক সা অঘ িনেবদন
করা হয়। েলায় ঠ য়া, নারেকল, কলার ছড়া এবং অন ান ফলমূল সািজেয় সূেযর আরাধনা কেরন মানুষ। তার পের
বািড়েত ‘ কািস’ অনু ান হয় যখােন দবতার উে েশ দীপ ালােনা হয় বেট, িক তা ঢেক রাখা হয় পাঁচ বেতর কা
িদেয়। চতু থ ও শষ িদন েকই পিব তম িহেসেব মেন করা হয়। ওই িদন ভ রা সপিরবার দেল দেল নদীর তীের উপি ত হেয়
উদীয়মান সূযেক তাঁেদর অঘ উৎসগ কেরন। তার পের মুেখ িচিন ও আদা িদেয় উপবাস ভাঙা হয়। পুেজা শষ হয়। মানুেষর
হষ িনেত ভের ওেঠ চািরিদক।
এই পুেজা কের লাভ কী হয়? অেনেকর মেত, এ আসেল উবরতার সাধনা— জিমর উবরতা, মানুেষরও। অন রা মেন কেরন,
নীেরাগ থাকার উে েশ ছট পুেজা করা হয়। আর এক ত ও শানা যায়— মুিনঋিষরা নািক উপবাসী শরীের সরাসির সূেযর
আেলা হণ কের িনেজেদর শি বািড়েয় িনেতন। একটা ব াপার খয়াল করা দরকার। অন অেনক পুেজায় নানা রাসায়িনক
উপকরণ বা িবে ারক ব বহার কের পিরেবেশর িত করা হয়, ছট পুেজায় িক কবল এমন উপকরণই কােজ লাগােনা হয়
য িল বােয়া-িডে েডবল, অথাৎ জব কৃ িতেত িমেশ যায়। ঘটনা হল, ভারেতর েত ক অ েলর পিরেবশ এবং আ িলক
চািহদার উপর িভি কের িনজ সং ৃ িত তির করার াধীনতা রেয়েছ। েত েকই সারা বছর ধের নানা রকম উৎসব পালন
কের, যা সারা ভারেতই পালন করা হয়। িক
েত ক অ ল িনজ এক বড় উৎসব বেছ নয় যা তােদর একা আপন, যা
তােদর অন অ় েলর থেক আলাদা কের িচি ত কের। এই ‘িবহাির’ উৎসব তাঁেদর লাক-সং ৃ িতর সে একা কের রেখেছ
যুগ যুগ ধের। িক এ জন া ণ ত তােদর াি ক অব ােন ঠেল িদেয়েছ। িক এই উৎসব আমােদর একটা কথা মেন
কিরেয় দয়— ব সং ৃ িতর সম েয় তির এই িহ ু ধম সব সং ৃ িতেক িনেজর মেধ কতখািন িনিহত রাখেত পাের।
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