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চড়ক: ﺯচ ﻏসংﺿাি瀀�র জনিﻕয় িশবঠাকুেরর
গাজন 疀�ায়ী জায়গা কের িনেয়েছ নাগিরক
সং̉ৃিতেতও। ছিব: ﺭদশকল̀াণ ﺭচৗধুরী

অভূ তপূব আﻂাসেনর
ﺺ
ﻕদশনী
ﺭ ﺺদখলাম, তােত মেন হল,
আমরা ﺯচ ﻏমােস বাঙািলর পূﺝজত িচরকালীন
ﺭদবেদবীেদর ভﺦেল িগেয়িছ। এই মাসটা িশব, শীতলা,
অ̀পূণা  ﺺবা বাস瀀�ী এবং ধমঠাক
 ু ﺺেরর। এবং বাঙািলরা খুব
িনﺝ�ত ﺭয দুগা  ﺺবািড় আেসন আি�েন, তা ﺭস ﺭবাধন
অকাল ﺭহাক আর না ﺭহাক। এ মােস সবেচেয় বণময়
ﺺ
উৎসব গাজন, অেনেক ﺭবশ িকছ ﺦিদন ধের িশব আর
পাবতী
ﺭ ﺺসেজ ﺭবড়ায়, িশেবর নাম করেত করেত। আমরা
ধমেক
 ﺺএ ভােবই পেথ পেথ িনেয় ﺭযতাম, ভ ̀ﺝও নাচ
গানমূকািভনেয়র মাধ̀েম। তেরায়াল আর হﺦমিকর
মাধ̀েম নয়। উিনশ শতেকর জািততাﻬﺝকরা উ̀র ভারেত
রামনবমী পালেনর কথা িলেখেছন, িকন্ত
 ﺦবাংলায় নয়।
এবং এটা খুব পিরƯার ভােব বুঝেত হেব, দুগার
 ﺺজয়
উদযাপন আর রােমর জ̀ উদযাপেনর মেধ̀ ফারাক
আেছ। দুেটা ঐিতহ̀ আলাদা, আি�েনর অকাল ﺭবাধেন
তােদর ﺭদখা হয় মাﻏ। বাঙািলরা এেক পালন কের দুগার
ﺺ

তােদর ﺭদখা হয় মাﻏ। বাঙািলরা এেক পালন কের দুগার
ﺺ
নােম, অন̀রা আি�েনর নবরা ﻏﺝও দেশরােক পালন কের
রােমর নােম।
আমােদর এত মনসাতলা, ষ̀ﺣতলা, চ漀�ীতলা, ধমতলা,
ﺺ
এমনকী রথতলা আেছ, িকন্ত
 ﺦখুব ﺭবিশ ‘হনুমানতলা’
আেছ, বা রামমﺝ瀀�র? রামরাজাতলা রাম মﺝ瀀�েরর মেতা
ব̀িতﺿম আেছ, খুবই কম, আর বলা হয় এই মﺝ瀀�রﺜটও
ﻕিত̀া কেরিছেলন ﺭচৗধুরী পিরবার, যাঁরা আদেত
এেসিছেলন উ̀র ভারত ﺭথেক। বাঙািলরা সব সময় অন̀
মত ﺭপাষণ কেরেছ, �ﳟধু রাজনীিতেত নয়, সং̉ৃিত বা
ধেমও।
 ﺺসারা ভারত ﺭপৗষ সংﺿাি瀀�েত ঘুিড় ওড়ায়, িকন্ত
ﺦ
বাঙািলরা ওড়ায় িব�কমা  ﺺপুেজায়। এবং িশবেক বাঙািলরা
ﻂহণ কেরেছ তখন, যখন িতিন ﺯকলাস ﺭথেক ﺭনেম
এেসেছন এক গামছাজড়ােনা দির ﻒচািষ িহেসেব, যাঁেক
�ী পাবতী
 ﺺঝাঁটা হােত ﺭগাটা ﻂাম তাড়া কের ﺭবড়ান।
বাঙািলেদর দুগার
ﻕ ﺺিতমাও সারা ভারেতর ﺭথেক আলাদা,
অন̀ ﺭকাথাও ﺭযা澀�াﺭদবীﺜটেক পুেরা পিরবারসহ ﺭদখা
যায় না।
িকন্ত
 ﺦআমােদর মেন রাখেত হেব, ত ﺦলসীদােসর রামায়ণ
উ̀র ভারতেক অিধকার করার অেনক আেগ, প̀দশ
শতা̀ীর কৃি̀বাসী রামায়ণﺜট ভারেতর অসামান̀ ﺯবিচﻏ
ও বহ̀ﺦবাদেক উদযাপন কেরেছ। এই ধারা  �ﳟহেয়িছল
̀াদশ শতা̀ীর তািমল ক̀রামায়ণম িদেয়, তার পর এল
ﺭতলু^ ﻜী র湀�নাথ রামায়ণম, অসিময়া কথা রামায়ণ,
এবং চত ﺦদ ﺺশ শতা̀ীেত ক̀ড় ভাষায় একﺜট ﺯজন
রামায়ণ। ﺭষাড়শ শতা̀ীেত ত ﺦলসীদােসর িমﺜư আওিধ
ভাষায় ﺭলখা রামচিরতমানস ﻕবল জনিﻕয় হল এবং তার
পর ﺭথেক ‘রােমর পুেজা উ̀র ভারেত খুবই ﻕচিলত
িছল... রােমর জীবেনর সে湀� স̀ৃ̀ জায়গা^েলা িছল
পিব ﻏতীথ,  ﺺআর তাঁর জ̀িদন িছল িবরাট উৎসেবর িদন।’
১৯২১এর এই িরেপাটﺭ ﺺথেক ﺭবাঝা যায়, বাঙািলরা এই
উৎসব, উপবাস এবং পিবﻂ ﻏ�পােঠর ঐিতহ̀ ﺭথেক বাদ
পেড় িগেয়েছ, কারণ রামচ ﻶতাঁর মহাকািব̀ক যাﻏায় এই
রাজ̀ িদেয় যানিন। তা হেলও, এত^েলা িভ̀ রামঐিতহ̀

আমােদর ﺭদেশর ‘ﺯবিচেﻏর মেধ̀ ঐক̀’এরই অসামান̀
উদাহরণ।
১৯০৪ সােল, জন মাডﺺকএর িবখ̀াত ‘িহ瀀�ু ও মুসিলম
উৎসব’এ ﺭলখা হল, বাংলায় ﺯচেﻏর �ﳟ渀� পেﻠর স�ম
িদন ﺭথেক ﺭদবী বাস瀀�ীেক পুেজা করা হয়, এবং ‘এই
হলুদবণ ﺭদবীﺜট
ﺺ
শীতলােদর সাত ﺭবােনর তৃতীয় জন,
যাঁেদর ডাকা হত ভয়ানক অসুখ ﺭথেক বাঁচেত।’
সং̉ৃতায়েনর পর িতিন ﺭপেলন দুগার
 ﺺপ, তাঁর পুেজা হত
ﺯচেﻏ, যিদও তা শারদীয়া দুগাপু
 ﺺেজার মেতা ‘সবজনীন
ﺺ
ও
আড়̀রপূণ নয়।’
ﺺ
ﻕস湀�ত, ষ̀ﺣ, যাঁর পুেজা হত ১২ ﺯচﻏ,
অেশাক ষ̀ﺣর িদন, জনিﻕয়তা হারােলন, কারণ উ̀ত
িচিকৎসা এল এবং িশ�ﳟমৃত̀ﺦর হার কেম ﺭগল।
িশব ﺭয ﺯচে ﻏরাজ̀ কেরন বাংলা জুেড়, রাঢ় বাংলায়
ﺭলাকﺭদবতা ধমেক
 ﺺিসংহাসন ﺭথেক ﻕায় হﺜটেয় িদেয়, ﺭস
গ�টাও জﺜটল। বাংলায় ﻗা眀�ণ̀বােদর কাজটা িছল খুব
কﺜঠন। পﺝ漀�তসভা ছাড়া আর ﺭকাথাওই ﺯবিদক
ﺭদবেদবীেদর খুব একটা কদর িছল না, আর ﺭয ﺭপৗরািণক
ﺭদবেদবীেদর নত ﺦন কের ﺭঢাকােনা হল, তাঁরা পাল
রাজােদর সময় চার শতক ধের বাংলায় ﺭবৗ澀� ধেমরﻕ ﺺবল
ﻕতাপেকও ﺭঠকােত পারেলন না, ইসলাম ধম ঢ
 ﺦ ﺺেক পড়ার
পর ব̀̀̀ﺝময় িপরেদরও ﺭমাকািবলা করেত পারেলন না।
আমজনতার দরবাের, িশব ও পাবতী
 ﺺবার বার ﺭহের
ﺭযেতন 疀�ানীয় সপেদবী
ﺺ
মনসার কােছ। কালেকত ﺦও
ফু̀রা িশকািরﺭথেককৃষক হেয় যাওয়া সাধারণ মানুেষর
ﻕিতিনিধ̀ করত আর বাঙািল ﺭলাকেদবী চ漀�ীর আশীবাদ
ﺺ
চাইত। এই ﻕাচীন ﺭদবীﺜট িনেজর নাম বজায় রাখার জন̀
এবং ﻗা眀�ণ̀ চ漀�ীর ﺭথেক িনেজর ₫াতﺭ ̀ﻴবাঝাবার জন̀,
ﺭগাড়ায় অেনক নাম জুেড় িনেতন— ﺭবটাই, পাগলা,
িশবাই, খ̀াপা, ওলাই। ধম বা
 ﺺধমরাজ
ﺺ
পﺝ�ম অ̀লটায়
চﺜﺦটেয় রাজ̀ করেতন এবং তাঁর ভ̀, 疀�ানীয় ﺭলাকনায়ক
লেসন, হািরেয় িদত দুগাউপাসক
ﺺ
ইছাই ﺭঘাষﺭক। যখন
পﺝ漀�ত ﻗা眀�ণরা তাঁেদর সং̉ৃত পুরাণ ও পের উপপুরাণ
িদেয় মানুষেক কােছ টানেত পারেলন না, তখন মধ̀
বাংলায় ﻂামীণ পুেরািহতরা চ̀ােল̀টা িনেলন, চﺿবতﺻ

বািহনী ﺭনতৃ̀ িদেলন তাঁেদর ম湀�লকাব̀ ব̀বহার কের—
মুকু瀀�রাম, পরাম, ঘনারাম ও ﺭখলারাম। অবশ̀ই এক
আধ জন িবজয় ^� বা িপপলাই িছেলন, আর কেয়ক
জন ি̀জ, িকন্ত
ﻕ ﺦায় সব কিবই এেলন উঁচ ﺦজাত ﺭথেক।
তাঁরা িন焀�বেগরﺭ ﺺদবেদবীেদর অ瀀�ভ̀ﺦ
 ﺺকের িনেত �ﳟ
করেলন, এবং মﺝ瀀�ের িবﻂহ পুেজার মেতাই শা�স�ত
হেয় ﺭগল পিবﺭ ﻏঝােপর ধাের পাথর পুেজা। ﻕস湀�ত,
গােছর নীেচ ﺭটরােকাটার হািতﺭঘাড়া ﺭরেখ মানত করার
ﻕথাটা ﺭদখা যায় এেকবাের দািﻠণাত̀ ﺭথেক পূব অবিধ,
ﺺ
ﺭবাঝা যায়, একটা সাং̉ৃিতক উপ畀�র একদম এক ভােব
ছিড়েয় িছল। ইসলাম ধম যাঁ
 ﺺরা িনেয়িছেলন, তাঁরাও
অেনেক িপেরর ﺭঘাড়ার মাধ̀েম এ ﻕথা বজায় রাখেতন।
এ ভােবই িশব ঢﺦেক পেড়ন, িশবায়ন পেদ̀র মাধ̀েম,
চািষর প ধের নত ﺦন কৃিষসমােজর কােছর ﺭলাক হেয়
যান: ‘ব̀ােধ, ﺭগােপ, ﺭজেল, িতন হইল ﺭহেল!’ নাথ ও
ﺭযাগীরাও মাﺜটরকাছাকািছ ﺯশবধম চালু
ﺺ
কেরন। ভাবেল
মজা লােগ, পুরেনা কলকাতার ﺭয মূল ﺭমাড়, ﺭসখােন
িমেলিছল ﺭচৗরি湀�, যার নাম এক নাথ^ র নােম, আর
ধমতলা,
ﺺ
ﺭযখােন আেগ িছল ধমঠাক
 ু ﺺেরর ﻕাচীন মﺝ瀀�র
(এখন ﺭলাটাস িসেনমার কােছ 疀�ানা瀀�িরত)। এই িশবই
ﺭশষেমশ ধমঠাক
 ু ﺺেরর ﻕচﺦর অনু̀ান আ潀�সাৎ কের
িনেলন, গাজন ও চড়কও। তেব ধমঠাক
 ু ﺺেরর আচার^েলা
হয় মূলত ﺯজ̀ে̀, আর িশেবর ﺯচেﻏ, এরা িমেল যায় ﺯচﻏ
সংﺿাি瀀�েত। রা熀� িনেকালাস ﺭমিদনীপুের বহ ﺦিদন
কাﺜটেয়িছেলন, িতিন ল ﻠকেরন এই দুই ঠাকুেরর
পূজািবিধর আ�য সাদ
ﺺ
ৃশ̀। চড়েকর মূল আকষণ ﺺিছল
িপেঠ কাঁটা িবঁিধেয় উঁচﺦেত দিড় ﺭথেক ﺭঝালা ও ঝাঁপ। এখন
আইনিব 澀�, তবু ধমঠাক
 ু ﺺেরর অেনক ভ̀ই
আ潀�িনﻂেহর আচার পালন কেরন, ﺝজেভ গােল কাঁটাও
িবঁিধেয় রােখন, আ^েন নােচন। িকন্ত
 ﺦতাঁরা আর যাই
ﺭহাক, ভগবােনর নােম অ� চমেক অন̀েদর ভয় ﺭদখান
না।

