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গণতন্ত্রের রথ
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অসোময-অধ্ুযণেত সংস্কৃণতন্ত্রত অবোক কন্ত্রর বইকী।
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হরেকৃ ষ্ণ মহতাব ১৯৪৮ সারল বরলছিরলন, ববৌদ্ধধমম বেরকই জগন্নাে-ভজনাে উৎপছি।
ছবস্তে বচেঁ চারমছচ হরেছিল তা ছনরে। একই কো তাে আরগ ও বরলছিরলন োরজন্দ্রলাল
ছমত্র, এবং হান্টাে, কাছনংহযাম বা মছনরেে-উইছলোমস-এে মরতা ছিটিশ পছিতোও।
ছকন্তু ছবপেীত মরতে ইছতহাসছবদো সমান বজারেে সরে বরলরিন, ‘ববৌদ্ধধমম বেরক এই
ধাোটিে জন্ম হরত পারে না, পেবতী কারল এে উপে ববৌদ্ধধরমমে প্রবল প্রভাব
পর়েরি।’ ইছতহাসছবদ বকদােনাে মহাপারত্রে মরত, পুেীে ছতন বদবতাে উৎস আসরল
জজন ছত্র-েত্ন। আবাে গীতাে ছত্রগুণা অধযাে বেরকও এরসরি জগন্নাে, বলভদ্র ও
সুভদ্রাে কল্পনা।

জগন্নাে-উৎসব বদরশে অনযতম প্রাণমে জনছপ্রে উৎসব। ছকন্তু শুধু তা-ই নে। এে
নানা ছবরশষত্ব আরি। এটাই ববাধহে একমাত্র দৃষ্টান্ত বেখারন বকানও জনজাতীে
বদবতারক ধারপ ধারপ গুরুরত্বে ছসছেঁ ়েরত না চছ়েরে এরকবারে সোসছে, অতযন্ত সরচতন
ভারব, ছহন্দু বদবস্তরেে মাোে বছসরে বদওো হরেরি। মানব-আকৃ ছত-ছবহীন এই েকম
কারেে লম্বা টু করো বছসরে পুরজা কোে চলটি নাছক এরসছিল সবে বা বসৌে জাছতে
বেরক। বকউ বকউ বরলন, না, বকান্ড জাছতে মানুষ এই পুরজাে প্রবতম ক। োই বহাক,
আজও ছকন্তু জগন্নারেে পুরজাে জনয ছবরশষ ভারব অিাহ্মণ পুরোছহত োখা হে, ‘জদতা’
আে ‘সুোো’, োেঁো নাছক সবে-বদে বংশধে। বখোল কোে ছবষে, জগন্নারেে বেরত্র
ছকন্তু অনয বদবতারদে মরতা প্রাচীনরত্বে বগৌেব কো হে না। নবকরলবে উৎসরবে
মধয ছদরে বে ছনমকাষ্ঠদিগুছল প্রছত দশ-কুছ়ে বিে অন্তে পাল্টারনা হে, বসটা
বখালাখুছল সবাই জানরত পারেন। আেছেক ভারব এই অনুষ্ঠারনে মারন হল, পুেরনা
শেীে তযাগ করে নতু ন করলবে ধােণ কো। এ বিেও এই উৎসবটি হরেরি। এে
জনয ‘পছবত্র গাি’টিে বখােঁজ শুরু হে অরনক আরগ বেরক। পুরোছহতো বস কাজ
করেন, সরে োরকন দু’জন ইনরেক্টরেে অধীন ছত্রশ জন পুছলশ অছিসাে। গাি খুরেঁ জ
বপরল তাে সামরন একটা েজ্ঞ হে, তাে পে বস গাি কাটা হে, এবং মছন্দরে ছনরে
আসা হে। বংশপেম্পোে এ কারজ দে ভাস্কেো বগাপরন কাজ করেন টানা পেকাল,
ছদবাোছত্রবযাপী। পুেরনা মূছতম গুছলরক একই েকম বগাপনীেতাে সমাছধস্থ কো হে।
ছহন্দুো বদবতারক মানবাকারে এবং অনয-আকারে, দুই ভারবই পুরজা করেন (বেমন
ছশবছলে): জগন্নােরদরবে স্থান ছকন্তু এে মাঝামাছঝ। জনজাতীে কাষ্ঠদরি পেবতী
কারল ছহন্দু ঐছতহয অনুসারে দুটি ি়োরনা হাত বোগ কো হে, সরে েুক্ত হে ছবশাল
বচাখ দুটি। আে, অবশযই, েঙ লাগারত হে বদবমূছতম ে উপে।
জগন্নােরদরবে ছবপুল জনছপ্রেতাে অনযতম কােণ ছকন্তু তােঁে এই গণতাছিক আরবদন।
বে বদরশ মছন্দরেে বদবমূছতম গভম গৃরহে ছনভৃ ছতে বাইরে বাে কোে চলটাই বনই, বসখারন
তােঁরক ছিরে এমন একটা আচাে এত কাল ধরে চরল আসরি, ছবোট বযাপাে বলরত
হরব। অনযানয মছন্দরেে বেরত্র বকবল বদবতাে উৎসবমূছতম টু কু সামরন বেরখই মানুরষে
ছমছিল হে। আে জগন্নাে, বলভদ্র, সুভদ্রা? আষাঢ় মারসে শুক্লপরেে ছীতীো ছতছেরত
এেঁরদে ছতন জনরক এক-একটি দারুণ কারুকােমখছচত েরে চছ়েরে ছমছিরলে মরধয
সোসছে বাে কো হে। দুই ছকরলাছমটাে দূরে গুছন্ডচা মছন্দরে ‘মাছসে বাছ়ে’ োে বসই
েে, জগন্নাে তােঁে ছপ্রে বপা়ো-ছপো বখরে বিেত আরসন এক সপ্তাহ পে। বখালা
োস্তাে জগন্নােরক ছনরে এই োত্রাে জাত-বেছণ-ছনছবমরশরষ অসংখয মানুরষে অংশগ্রহণ
চরল আসরি মধযেুগ বেরক: আমারদে অসাময-অধুযছষত ছহন্দু ধমমসংস্কৃছতরত বযাপােটা
ববশ আশ্চেম েকম নে? প্রাচীন োজয দশপল্ল বেরক গাি বকরট এরন প্রছত বিে ছতনটি
েে নতু ন করে জতছে হে। বস গািই বা কী ভারব আরস? কাটাে পে কাে ভাছসরে
বদওো হে মহানদীে জরল, ভাসরত ভাসরত বসগুছল বপৌেঁিে পুেীরত। অেমাৎ প্রছতটি
পরবমই দেকাে ছবশদ পছেকল্পনা। ভােতীেরদে চছেরত্রে সরে বসটাও সাধােণ ভারব
ববমানান বইকী!

চালু ছবশ্বাস, আছদ শংকোচােম ছহন্দুধরমমে চােটি ধাম প্রছতষ্ঠা করেছিরলন। পুেী তারদে
একটি। জবষ্ণব সাধক আচােম োমানুজ ীাদশ শতরক বসখারন একটি মে জতছে করেন।
পুেীে মছন্দরেে বে ইছতহাস তাে মাদালা-পাছিরত ছলছপবদ্ধ, তাে বেরক জানা োে পূবম
গারেে বদরশ োজা অনে ভীম ত্ররোদশ শতরকে প্রেমারধম এখনকাে মছন্দেটি স্থাপন
করেন। অবশয দাসরগাপাস ছশলাছলছপ বলরি, আেও দুই শতাব্দী আরগ বচা়ো-গো এে
প্রছতষ্ঠাতা। এ ছদরক জামমান গরবষকো আবাে জানারেন বে প্রেম েোছত এই মছন্দে
শুরু করেন আেও এক শতক আরগ। সব ছমছলরে বযাপােটা এখনও বধােঁোরট। প্রাচীন
ছশলাছলছপরত বদবতারক পুরুরষািম বরল উরল্লখ কো হরেরি। ছহন্দু ভাবধাোে মরধয এ
ভারব ছমরশ বেরত, আে ছনরজে অনয দুই সেীরক মছন্দরে আছনরে অছধছষ্ঠত কেরত
আেও অন্তত বগাটা দুরেক শতাব্দী বলরগরি, ধরেই বনওো োে।
‘পুরুরষািম-বেত্র মাহাত্ম্য’-এ নানা মজাে গল্প আরি। এই বেমন, ছবদযাপছত কী ভারব
প্রকৃ ত বদবতা নীলমাধবরক এক বাে বচারখে বদখা বদখরত পাওোে জনয সবে-বনতাে
সরে সাোৎ করেছিরলন। ইছতহাস খুরেঁ জরপরতও এই িটনাে প্রামাণয তাছেখ পাওো োে
না। তরব সরন্দহ বনই, জগন্নারেে এই আখযান ত্ররোদশ শতক বেরকই সব বেছণে
ওছ়েশাবাসীরক এক আোধনাে আধারে বমলারত বপরেছিল। ভােরতে অনয বকানও
অঞ্চরল এমন আে বকানও িটনা িরটরি বরল জানা বনই, বেখারন সমারজ জাছতরভদ
আে বেছণরভদ প্রবল মাত্রাে োকরলও ধমীে আচারে তাে প্রভাব পর়েছন। এবং
সেবত এে বেরকই ববাঝা োে, বকন এরকে পে এক তু ছকম ও পাোন আক্রমরণে
সামরন ওছ়েশা ছকিু রতই মাো বনাোেছন। বেখারন বাংলাে বসন বংরশে োজাো
সহরজই পোছজত হরেছিরলন, ওছিশা চাে-চােটি শতাব্দী ধরে এই প্রবল চাপ প্রছতহত
করেছিল।
বাংলারদরশ শ্রীচচতনযে মরতা আেও অরনরকই জগন্নারেে বেরক আধযাছত্ম্ক বপ্রেণা খুরেঁ জ
বপরেছিরলন। পুেীে পুরোছহতো বহু বাে এখারন এরসরিন, পুেীধারমে মাহাত্ম্য কীতম ন
করেরিন। প্রজরন্মে পে প্রজন্ম বাঙাছল পুেীধারম পুরজা বদওোে চলটি ধরে বেরখরি।
দছেণবরে েেোত্রা অনুকেণ করে ধুমধাম করে পালন কো হে। মারহরশে েে বতা
নাছক িে শতরকে পুেরনা। গুছপ্তপা়ো আে জছেপা়োে েে-উৎসবও খুবই বণমমে,
প্রচু ে বলাক-সমাগম বসখারন। মছহষাদরলে েে টানাে সমে বন্দুরকে গুছল বিা়োে
বেওোজ। পছশ্চমবরেে বহু জােগাে েেতলা বদখা োে, ব়ে ব়ে কারেে জতছে েে
সাো বিে বসখারন োখা োরক। েেোত্রা আে েরেে বমলাে বপেঁোছজ পােঁপ়ে ছমছলরে
বস একটা হইহই উৎসব এই বাংলাে প্রছত বিে, অরঝাে বষমাে মরধযই। স্বাভাছবক।
ধমমানুষ্ঠান বে বযবসাে পরে ছবরশষ অনুকূল, বক না জারন!
আসরল, পােে ছকংবা কাে, এ সব ছদরে বতা বশষ পেমন্ত আোধয বদবতাে এই ছবপুল
জনছপ্রেতা বযাখযা কো োে না। বেং নানা েকম ছবছশষ্টতা আে সবমজনীনতা, এই

দুইরেে উপে ভে করেই এরকে পে এক সহস্রাব্দ বপছেরে এরসরি এই ধরমমাৎসব।
েমেম করে পাছলত হরে চরলরি।

প্রসাে ভােতী-ে ছসইও, মতামত বযছক্তগত

আরও যো আন্ত্রে

