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নদী ও 克⍓দবী

克⍓য ক’জন ᬸ塚বিদক 克⍓দবেদবীর পু
েজা এখনও হয়, সরⰀⰀতী তাঁ
েদর অনⰀⰀতমা।
িতিন বাⰀⰀেদবী, িবদⰀⰀােদবী। জলেদবীও। পূ
ব᐀᐀
এিশয়ায় নানা 克⍓দেশ রফতািন
হেয়েছন। আমরা অবশⰀⰀ তাঁ
র 克⍓পেটⰀⰀ চাইিন।

জহর সরকার

১৪ 克⍓ফⰀⰀয়াির, ২০১৬, ০০:০৫:০০

যু
েগ যু
েগ
বাঙািল
ছাⰀⰀছাⰀⰀীরা
মা
সরⰀⰀতীেক
মেনⰀⰀােণ
িবেদেশ পূ
জⰀⰀেত 克⍓দবী। সরⰀⰀতী, 克⍓বােরাবু
দর
ু, ইেⰀⰀােনিশয়া।

克⍓ডেকেছ,
পরীⰀⰀাটা

克⍓যন ভাল হয়। সরⰀⰀতীেক আমরা ঘেরর মানু
ষ িহেসেব 克⍓দিখ। িতিন
িকⰀⰀ 克⍓য 克⍓স 克⍓দবী নন। ᬸ塚বিদক যু
েগর 克⍓য ⰀⰀⰀⰀকেয়ক 克⍓দবেদবীর
পু
েজা এখনও হয়,
সরⰀⰀতী তাঁ
েদর এক জন। আজ বাংলার বাইের ভারেতর অনⰀⰀানⰀⰀ
জায়গায় িতিন িবেশষ পূ
িজত নন, অথচ সু
দর
ূজাপান আর বািল
ⰀⰀীেপ িতিন এমন আরািধত!
মাঘ মােসর পⰀⰀমীর িদনⰀⰀ সারা ভারেত বসⰀⰀপⰀⰀমী িহেসেব
উⰀⰀযািপত হয়। বসেⰀⰀর দু
ⰀⰀ উৎসেবর মেধⰀⰀ এⰀⰀ ⰀⰀথম, অনⰀⰀটা 克⍓দাল
বা 克⍓হািল, বসⰀⰀপⰀⰀমীর ⰀⰀক চিⰀⰀশ িদন পর। কⰀⰀাথিলকরা আবার
এই সমেয়ই ‘কⰀⰀাⰀⰀলমাস’ বেল একটা উৎসব কেরন, আর িচেনর
মানু
ষ খু
ব জাঁ
কজমক কের পালন কেরন তাঁ
েদর নববষ᐀᐀
।

চার িদক হলু
দ কের সেষ᐀᐀
ফু
েল ফু
েল 克⍓খত ভের ওেঠ এই সময়। এই
উⰀⰀল রঙই 克⍓যন শীেতর 克⍓ছাঁ
য়াটু
ⰀⰀ দূ
ের সিরেয় বসেⰀⰀর আগমিন
িনেয় আেস। নানা জায়গায় 克⍓লাকজন 克⍓ঢালক বািজেয় নাচগােন
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克⍓মেত ওেঠন। িবহােরর মানু
ষ 克⍓তা 克⍓হািল আসেছ এই আনেⰀⰀ রং
克⍓খলাও ⰀⰀⰀⰀ কের 克⍓দন। উⰀⰀর ভারেত অেনক জায়গায় হলু
দ পাগিড়
আর 克⍓পাশাক পরার রীিত আেছ। অেনেক কপােল হলু
দ িতলকও
আঁ
েকন। ⰀⰀজভূ
িমর কথা 克⍓তা আলাদা কের বলেতই হেব, এই ঋতু
রাধাকৃ
েⰀⰀর িⰀⰀয় ঋতু
। 克⍓সখােন বসⰀⰀপⰀⰀমীেতই নানা রকম

রংেবরেঙর উৎসেবর মেধⰀⰀ িদেয় 克⍓হািলর িদন 克⍓গানা ⰀⰀⰀⰀ হেয় যায়।
সমⰀⰀ মিⰀⰀর সাজােনা হয় হলু
দ ফু
ল িদেয়। চাল, দু
ধ, বরিফেতও
হলু
দ রেঙর ছড়াছিড়।
পⰀⰀােব গⰀⰀা 克⍓নই, িকⰀⰀ িহⰀⰀু
এবং িশখরা বসⰀⰀপⰀⰀমীেত মা গⰀⰀার
পু
েজা কেরন। উⰀⰀর ভারেত মানু
েষর িবⰀⰀাস, গⰀⰀা, যমু
না আর
রহসⰀⰀময়ী সরⰀⰀতীর সংগেম ডু
ব িদেত পারেল 克⍓তা পু
ণⰀⰀ িতনⰀⰀণ হেয়
যায়। কাⰀⰀীির পিⰀⰀতরা আবার বসⰀⰀপⰀⰀমীর িদেন তািⰀⰀক 克⍓দবী
ⰀⰀিক 克⍓সারামএর উপাসনা কেরন। ১৯১৭ সােল 克⍓মজর িস এইচ
বাকএর 克⍓লখা 克⍓থেক জানা যায়, উⰀⰀর ভারেত এই সময় 克⍓কাথাও
克⍓কাথাও জগⰀⰀাⰀⰀী পু
েজাও হত। মধⰀⰀⰀⰀেদশ, মহারাⰀⰀ এবং সংলⰀⰀ
এলাকায় আেমর মⰀⰀরী আর গেমর িশস িদেয় িশেবর পু
েজা হয়।
এমনকী কামেদব, িযিন িকনা িশেবর তপসⰀⰀাভⰀⰀ করার অপরােধ
িশেবর 克⍓রােষ ভⰀⰀীভূ
ত হেয়িছেলন, এই চিⰀⰀশ িদেনর মেধⰀⰀ তাঁ
র এবং
তাঁ
র ⰀⰀী রিতর পু
েজা হয়। অেনেকই জােনন না 克⍓য, সু
িফেদর মেধⰀⰀ
বসⰀⰀ উৎসব পালেনর রীিত আেছ। ⰀⰀাদশ শতাⰀⰀীেত িচ됄িত ধারার
সু
িফ সⰀⰀ িনজামু
িⰀⰀন আউিলয়া িবষাদⰀⰀⰀⰀ হেল তাঁ
র মন ভাল করেত
কিব আিমর খু
সⰀⰀ এই িদন হলু
দ রেঙর 克⍓পাশাক পেরিছেলন, 克⍓সই
克⍓থেকই এই উⰀⰀসেবর ⰀⰀⰀⰀ।
克⍓দবতা িহেসেব িবⰀⰀু
র ⰀⰀিতপিⰀⰀ যখন বাড়ল, তখন পু
রাণ এই
িদনⰀⰀেত িবⰀⰀু
েক খু
ব ⰀⰀⰀⰀⰀⰀ িদল। ১৯১০ সােল মাড᐀᐀
ক িলেখেছন,
পⰀⰀমী িতিথর আেগ ‘ⰀⰀ’ যু
ⰀⰀ করার অথ᐀᐀
হল, সরⰀⰀতীর সেⰀⰀ
লⰀⰀীরও পু
েজা করেত হেব, এবং আিদেত এই িদনⰀⰀেত আসেল
লⰀⰀীরই পু
েজা হত। তেব একই 克⍓লখায় িতিন সরⰀⰀতীেকও খু
বই
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ⰀⰀⰀⰀⰀⰀ িদেয়েছন, এবং ‘ⰀⰀ’ সরⰀⰀতীর 克⍓ⰀⰀেⰀⰀও ⰀⰀেযাজⰀⰀ।
একেশা বছর আেগ পিⰀⰀত মদনেমাহন মালবⰀⰀ কাশী িহⰀⰀু
িবⰀⰀিবদⰀⰀালেয় সরⰀⰀতী পু
েজা চালু
কেরন। উⰀⰀরাখⰀⰀ অসম ও
পিⰀⰀমবⰀⰀ ছাড়া খু
ব কম জায়গায় িকⰀⰀ এ িদন সরⰀⰀতী পু
েজার চল
আেছ। দিⰀⰀণ ভারেত আিⰀⰀন মােস নবরািⰀⰀর 克⍓শষ িদেন 克⍓দবী
সরⰀⰀতীর আরাধনা হয়। বাংলায় সরⰀⰀতী পু
েজার এত সমােরাহ
克⍓কন? একটা কারণ 克⍓বাধ হয় এই 克⍓য, মধⰀⰀিবⰀⰀ বাঙািল বরাবরই
একটা ভাল চাকিরর ⰀⰀⰀⰀ 克⍓দেখেছ। 克⍓স জনⰀⰀ পড়ােশানা করেত হত,
পরীⰀⰀায় ভাল নⰀⰀর 克⍓পেলই 克⍓কাⰀⰀািন িকংবা রািনর চাকির িমলত।
আর 克⍓সই 克⍓থেকই িবদⰀⰀার 克⍓দবীেক তু
ⰀⰀ রাখার এত ⰀⰀেচⰀⰀা।

নদী িহেসেবও সরⰀⰀতী খু
ব ⰀⰀⰀⰀⰀⰀপূ
ণ।᐀᐀ভারতিবেশষⰀⰀ এইচ িড
িⰀⰀসওয়ⰀⰀ ১৮৯৭ সােল িরিলজন অব দⰀⰀ ঋেⰀⰀদ ⰀⰀেⰀⰀ িলেখেছন,
সরⰀⰀতী নদীর সিⰀⰀিহত এলাকায় পাঁ
চⰀⰀ আয᐀᐀
েগাⰀⰀীর 克⍓লাকরা
সবেচেয় 克⍓বিশ সময় 克⍓থেকিছেলন, ঋেⰀⰀেদর আিদ মⰀⰀⰀⰀিল এখােনই
জⰀⰀ িনেয়িছল। িমশেরর নীলনদ বা 克⍓মেসাপেটিময়ার টাইিⰀⰀস
ইউেⰀⰀⰀⰀেসর মেতা আিদ ᬸ塚বিদক সভⰀⰀতার ভরেকⰀⰀ হল সরⰀⰀতী।
আয᐀᐀
রা যখন এই নদী পার হেলন, তখনই আয᐀᐀
ও অনােয᐀᐀
র িমলন ও
সংঘেষ᐀᐀
র মধⰀⰀ িদেয় বৃ
হⰀⰀর ভারতীয় সভⰀⰀতার সূ
চনা হল। সরⰀⰀতী
নদী হািরেয় 克⍓গেছ, িকⰀⰀ লⰀⰀ লⰀⰀ মানু
ষ আজও িবⰀⰀাস কেরন 克⍓য
অⰀⰀঃসিললা সরⰀⰀতী গⰀⰀায় িমেশেছ।
পⰀⰀম শতাⰀⰀী 克⍓থেক ভারেতর 克⍓বদপু
রােণর 克⍓দবেদবীরা িছেলন
এিশয়াপⰀⰀািসিফক অⰀⰀেল একটা বড় রফতািনর বⰀⰀ। 克⍓বৗⰀⰀধেম᐀᐀
র
মেতাই তাঁ
েদর ⰀⰀভাব িছল িবপু
ল। বⰀⰀত, এই ᬸ塚বিদক ও 克⍓পৗরািণক
克⍓দবেদবীেদর উপেরও কালⰀⰀেম মহাযান 克⍓বৗⰀⰀধেম᐀᐀
র বড় ছায়া
পেড়িছল, 克⍓যমন আমােদর শািⰀⰀময়ী সরⰀⰀতী িতⰀⰀেত বⰀⰀ নামক
克⍓দবীেত পিরণত হন, তাঁ
র হােত মারণবⰀⰀ! মায়ানমাের ⰀⰀাচীন
রাজধানী পাগানএর কােছ লⰀⰀণেসেনর সমকালীন ‘মন’
ⰀⰀⰀⰀিলিপেত তাঁ
র উেⰀⰀখ পাই, এবং 克⍓দিখ 克⍓সখােন িতিন 克⍓বৗⰀⰀ পু
িথর
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রⰀⰀাকⰀⰀⰀⰀ 克⍓দবী থু
রাথািড় ⰀⰀেপ পূ
িজত। কােⰀⰀািডয়ায় সⰀⰀম
শতাⰀⰀীেত ⰀⰀⰀⰀা এবং সরⰀⰀতীর উেⰀⰀখ 克⍓মেল, 克⍓খেমর কিবরা তাঁ
েক
বাগীⰀⰀরী ⰀⰀেপ বণ᐀᐀
না কেরেছন। তাইলⰀⰀােⰀⰀ িতিন বাⰀⰀ এবং িবদⰀⰀার
克⍓দবী (克⍓ⰀⰀা)সু
রতⰀⰀরী, অেনক মিⰀⰀের তাঁ
র মূ
িত᐀᐀
আেছ। জাপােন ষⰀⰀ
শতাⰀⰀীেত অনⰀⰀ নানা 克⍓দবেদবীর সেⰀⰀ সরⰀⰀতীও 克⍓পৗঁ
েছিছেলন, অⰀⰀম
শতাⰀⰀী অবিধ তাঁ
র আরাধনা হেয়েছ। 克⍓স 克⍓দেশ তাঁ
র নাম
克⍓বনজাইেতন, কথাⰀⰀ এেসেছ িচনা িবয়ানচাইেতন 克⍓থেক।
কামাⰀⰀরা, নােগারা, 克⍓টািকেয়ার িকছু
মিⰀⰀের এখনও তাঁ
র মূ
িত᐀᐀
আেছ, তাঁ
র হােত জাপােনর ⰀⰀাচীন তারযⰀⰀ ‘িববা’। 克⍓স 克⍓দেশ িতিন
克⍓সৗভােগⰀⰀর অিধⰀⰀাⰀⰀী সⰀⰀেদবীর অনⰀⰀতমা। মূ
লত িতিন জেলর 克⍓দবী,
যা িকছু
জেলর মেতা ⰀⰀবািহত, 克⍓যমন শⰀⰀ, বাকⰀⰀ বা গান, তারও।
তাঁ
র সেⰀⰀ আবার সােপরও একটা 克⍓যাগ আেছ, সচরাচর তাঁ
র সেⰀⰀ
সপ᐀᐀
ⰀⰀাগেনর িবেয় হয়। তেব ভারেতর বাইের ⰀⰀধান এক জন
克⍓দবতা িহেসেব সরⰀⰀতীর আরাধনা 克⍓যখােন ⰀⰀচিলত, তার নাম
বািল। বািলর মানু
ষ তাঁ
েক জেলর অিধⰀⰀাⰀⰀী মেন কেরন, এই
িদনⰀⰀেত তাঁ
রা নদী বা সমু
ⰀⰀ বা পিবⰀⰀ ঝরনায় ⰀⰀান কেরন। আবার
ⰀⰀু
লকেলেজ তাঁ
র িবরাট িবরাট ⰀⰀিতমা গেড় পু
েজাও হয়। 克⍓দবেদবীরা
সিতⰀⰀই আমােদর বড় রফতািন িছেলন। িকⰀⰀ আমরা সময়মত
克⍓পেটⰀⰀ িনইিন।
সরⰀⰀতীবⰀⰀনার এই ᬸ塚বিচⰀⰀ সিতⰀⰀই অবাক কের 克⍓দয়। এবং বু
ঝেত
পাির, ⰀⰀাⰀⰀণⰀⰀধেম᐀᐀
র শিⰀⰀ তার অিভⰀⰀতায় নয়, বরং এত িভⰀⰀ মত
ও িবⰀⰀােসর টানাপেড়নেক 克⍓য ভােব সামাল িদেয়েছ, 克⍓সখােনই তার
আসল 克⍓জার।
ⰀⰀসার ভারতীর িসইও। মতামত বⰀⰀিⰀⰀগত
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