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েমর িদন আর িশবপুেজার রাি
দুই উৎসেব নই কানও িবেরািধতা। স ভ ােল াইেনর নােম আপি
থাকেল িহ ু বাদীরা আগামী বুধবারেক মদন-রিত িদবস নােমও ডাকেত
পাের। িশবই তা মদনেক ভ কেরন এবং পুনজ দন।
জহর সরকার
১১ ফ য়াির, ২০১৮, ০০:০০:০০
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ফ য়ািরর মাঝামািঝই সই সময়, যখন বস ইউেরােপ পািড় দয়, তু ষারেক িগেয় বেল, এখন তামার িবদায় নওয়ার সময়
হেয়েছ; আর তার পেরই ফর ভারেত িফের আেস সস ােন। দু’ টা উৎসেবরও মর ম এটা, ি ানেদর ভ ােল াইন’স ড আর
িহ েু দর িশবরাি পািলত হয় এই সমেয়ই। উৎসব দু’ সাধারণত সতক থােক যােত এর সে ওর দখা না হেয় যায়, িক এ
বছর ১৪ ফ য়াির— একই িদেন দু’ উৎসব পেড়েছ। ভ ােল াইন’স ড সকাল-িবেকল-স া, আর পি কামেত রাি ১২।৪২।
৩৯ মেধ
িশবরাি ত ও পূজা।
িশবরাি র িদেন িহ র
ু া মুখ ত উ যাপন কের থােকন িশেবর িবেয়র উৎসব, কননা এ িদেনই িশব পাবতীেক িবেয় কেরিছেলন বেল
কিথত। ি ান চাচ িক মধ - ফ য়ািরর ভালবাসার উৎসব েক িনেয় খািনক িব ত। াচীন রামানেদর ‘লুপারকািলয়া’
নােমর এই উৎসবেক ব শতা ী ধের িগজাত দিমেয় রাখার চ া কেরেছ। রামানেদর ওই উৎসেব নারী-পু েষর যৗন
াধীনতার উ যাপন হত। দুই িলে র মানুেষর অবাধ মলােমশা াভািবক ভােবই চােচর চােখ িছল চরম অৈনিতক। ‘জুেনা
ফ য়াটা’, য দবীর উে েশ এই ‘ ম- র’ উৎসগ কৃ ত িছল, চাচ সই দবীেকও অ ীকার ও বজন কের। অবশ পুেরাপুির
পােরিন। বারবারা ওয়াকার িলেখেছন, ‘চাচ সই দবীর পিরবেত িনেয় এল এক শিহদ পু েষর িমথ, িতিনই স ভ ােল াইন।’
ভ ােল াইেনর পিরচয় িনেয় মতা র আেছ। একটা মত বেল, িতিন িছেলন এক পিব , সুদশন রামান যুবা, িযিন িনেজর ি য়তমার
জন াণ িদেয়িছেলন। একটা উৎসেবর ক ীয় চির কী ভােব নারী থেক পু ষ হেয় গল, তা ল করার মেতা িবষয়। সম
ধেমরই একটা চড়া দােগর পু ষতাি ক রং আেছ। তারই ভােব নারী-পু েষর মানুষী েমর স ক েকও একটু বিশ
ার,
পুেজা-পুেজা প দওয়া হয়। এ সে মেন করা যেত পাের িন াক স দায়ভু
ব ব ও উ র ভারেতর ব কিবর কথা, যাঁরা
ঘাষণা কেরিছেলন, রাধা-কৃ আসেল িববািহত দ িত। পু ষতাি ক র ণশীল ধমিব াস িলর কােছ ‘ভালবাসা’ ব াপারটা সব
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সমেয়ই সমস ার, িবেশষ কের যিদ সই ভালবাসা বধ িববাহ, জািত বা িণর বাইের ঘেট যাওয়ার মেতা ধা দখায়। দে র
যে িশব-পাবতীর ােজিড কী কের ভু িল, ভালেবেস িবেয় করার জন তাঁেদর কতটা মূল চাকােত হেয়িছল! িশবরাি পালেনর
থা গত দু-িতন শতেক— ি শেদর হােত মুসলমান শাসেকর পরাজেয়র পের বাংলায় া ণ বাদ পুনঃ িত া হওয়ার পর—
সুদঢ়ৃ হেয়েছ। িশবরাি র দশন এমন: িবেয় ব াপারটা এতই
তর ও জ ল য এটা বাবা-মােয়র হােত ছেড় দওয়াই ভাল,
তাঁরা দবেদবী, জাতপাত, কা ী ইত ািদ দেখ েন তাঁেদর ল ী মেয়েদর জন (যারা িকনা পুেজা-উেপাস ইত ািদ কের) িশেবর
মেতা বর খুেঁ জ আনেবন।
একই সে আমরা দিখ, ইিতহাস ও িকংবদি র হাত ধের সামািজক, ভ জেনািচত স ােনর ধারণা কী ভােব ভারেত ‘কাম’ ও
‘রিত’-র মেতা বয়াড়া চির েক এবং ইউেরােপ ‘ইেরাস’, ‘িকউিপড’, এমনকী ‘ ায়াপুস’ কও মেন িনেত বাধ হেয়েছ। কামেদব
যমন ধু িশেবর সে ই স িকত নন, িশবপুরাণ মেত তাঁর যাগ আেছ
ার সে ও,
াই তাঁেক সৃি কেরিছেলন। ঋে দ,
অথবেবেদও কামেদেবর উে খ আেছ; িব ু পুরাণ মেত িতিন নারায়েণর অংশ, ভাগবতপুরাণ বলেছ িতিন কৃ ে র এক প। এ থেক
বাঝা যায়, তাঁর অি ও তীকবাদেক িহ ধ
ু েমর ামাণ মতবাদ িলও অ ীকার করেত পােরিন। য পুরাণ িলর নাম বললাম,
যিদ তােদর রচনাকাল দিখ তা হেল দখা যােব স িল রিচত হেয়েছ আড়াই হাজার বছর ধের; খয়াল করেল দখব, কাম বা মদন
িনেয় চচা ভালই িছল, ই বা ব েণর মেতা িতিন হঠাৎ মানুেষর পুেজার ম থেক িবদায় ননিন। আর কী আ য, সই সুদশন
রামান যুবা যাঁেক ি ানরা ‘ভ ােল াইন’-এর প িদেলন, তাঁরই মেতা, কামেদবেকও ক না করা হেয়েছ এক পবান পু ষ
িহেসেব। তাঁর গা বণ শ াম, হােতর ধনু তির ই ু দ িদেয়, তােত মধুকেরর আনােগানা। তাঁর তূ ণীের সুরিভত প শর, অেশাকমি কার মেতা পাঁচ রকেমর ফু ল িদেয় বানােনা। কািকল,
িরত অিল, মৃদম
ু
মলয়পবেনর মেতা বস -অনুষ সে িনেয় িতিন
আেসন। আরও অবাক করা ব াপার, িহ ু ও ি েকা- রামােনর মেতা িব র দূরে র ব বধােন থাকা দুই সভ তায় ভালবাসার
দবতার তীক একই— িতরধনুক। ি করা েমর দবতার নাম িদেয়িছল ইেরাস, রামানরা— িকউিপড। ব ত, াচীন
ইউেরােপ িকউিপড আিবভূ ত হেয়িছেলন ডানাওয়ালা এক পুংদ
েপ, অেনক পের রেনসাঁর সময়কার িশ ভাবনা তাঁেক নতু ন
এক প দান কের— এক িশ দবদূত, ছা , িমি িতরধনুক িনেয় উেড় উেড় বড়ায় স। েমর িতর- বঁধা ৎিপ এখন
ভালবাসার িব িবিদত অিভ ান, ভ ােল াইন’স ড- ত এই তীক আর ছিব-স িলত কাড িবি কের এক-এক সং া ল ল
ডলার রাজগার কের। ভারেতর কথায় িফের আিস, ইদানীং দখেত পাি ভ ােল াইন’স ড- ত জনব ল ান িলেত নারী-পু ষ
যুগেলর উপর নজরদাির চালাে উ মতাদশবাদীরা, যারা িনেজেদর ধেমর শকড়ই জােন না। িদনটার নাম পালেট ‘কাম-রিত
িদবস’ িদেল হয়েতা এই দুবলমনা মানুষ েলা খািনকটা নরম হেব, ক বলেত পাের!
আমার ধারণা, ব বরা ভালবাসার নানান সংকেটর িদক আ
কেরিছেলন রাধাকৃ ও বসে র মাদকতাময় হািল উৎসেবর
মধ িদেয়, আবার তাঁেদর িতেযাগী শবরা বাসনার িবষয় সামেলিছেলন পৗ ষপূণ দবতা িশেবর মধ িদেয়— সই িশব, যাঁর
িনেজরও রসগ স ার কম নয়। িক সমাজ তা শৃ লা, িনয় ণ, এ সব ছাড়া চলেত পাের না। মেন করা হেয় থােক, কামেদবেক
িশেবর শাি দান আসেল অসংযতেদর িশ া দওয়ারই নামা র। মৎস পুরােণ আেছ ‘মদনভ ’ বা ‘কামদহন’-এর আখ ান,
যখােন গভীর ধ ােন ম িশবেক ছলাকলায় লু করার অপরােধ িশব কামেদবেক ভ ীভূ ত কেরন। িহ ধ
ু ম কৃ তপে ব িবধ
বপরীত েক বাঁধবার এক য়াস, আর এই আখ ানও তার ব িত ম নয়, কারণ কামেদেবর ছলাকলা িদেয় িশবেক ভালােনার চ া
নািক আসেল পিব এক কতব সাধন! অন সব দবতা িমেল যুি কেরই তাঁেক িশেবর কােছ পা েয়িছেলন, যােত িশব-পাবতীর
িমলন স ব হয়, জ িনেত পাের সুপারিহেরা সুপু কািতেকয়, এক ও একমা িযিন বধ করেত পােরন ি েলাক াস, অেজয়
তারকাসুরেক। সুতরাং এক অেথ কামদহন নয়, িশবরাি নােমর ধম য় উৎসব ও তার ত-উপবাস-আচার-অনু ােনর মধ িদেয়ই
কামনা-বাসনার িবষয় েত িনয় ণ আনার চ া করা হল। আখ ান র পেরর পেবও বপরীেত র চমক। মদনেদব মৃত, তাঁর ী
রিত হাহাকার করেছন। তার ফেল আর ফু ল ফােট না, পািখ ডােক না। নতু ন জীবন আেস না। সই দুিবষহ অব া থেক পৃিথবীেক
বাঁচােত মদেনর ী রিতর অনুেরােধ িশব মদনেক পুন
ীিবত করেলন, তেব কায়াহীন েপ। তাই কামেদেবর আর এক নাম অন
বা অতনু। িব কৃ িত জুেড় েমর িবচরণ, আবার মানব কৃ িতও কাম ভােব তািড়ত। স ত, শব ধম যখন ভারেতর বাইের
চািরত হয়, কামেদব এবং অেনক চমক দ আখ ান তার সে ই রফতািন হয়। জাভার িহ র
ু াও াদশ শতেক তাঁেদর িনজ
‘ রদহন’ কােব মদনভ ও তার পুন
ীবেনর ঘটনা উ যাপন কেরন। কাম ও তাঁর সি নী রিতেক কাকাউইন কিবতায় ডাকা
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হয় কামজয় ও কামরিত নােম। পরবত কােল ইে ােনিশয়ার ওয়াইয়াং-আখ ােনর পুতুলনােচও কাম আর রিতর সগব সদপ
উপি িত।
ি েসও এক দবতা পুেজা পেতন িশেবর মেতাই, িশবিলে র সমতু ল তীেক। িতিন ইেরাস-এর ভাই, নাম ায়াপুস। মেন হয়,
ায়াপুেসর যা া
হেয়িছল এখনকার তু র থেক; রামান সা ােজ তাঁেক ‘বিণকেদর দবতা’ িহেসেবও পুেজা করা হত।
ি ধম সব পগান দবেদবীেদর সিরেয় দওয়ার, বা স িহেসেব জবরদখল কের নওয়ার পেরও ামীণ মানুেষর মেধ এই
দবতা র পুেজার চল থেক িগেয়িছল। একই রকেমর আরও িল - দবতার উপি িত পাই ি েসর ‘হারিমস’ ও রামান ‘িমউটু নাস
উটু নাস’ দবতার মেধ । এঁেদর কাজ িছল িববাহ-অনু ােন স ি িবধান। তারও আেগ, িমশরীয়রা পুেজা করেতন ‘আইিসস’ ও
‘িমন’-এর, নরওেয়র মানুেষর আরাধ িছেলন দবতা ‘ র’। বলকান দশ িলেত চালু িছল ‘ েকির’-র আরাধনা, জাপােনও
আেছ ‘ফা িল কা ’-এর মি র ও তীেকাপাসনা। ওয়ািলস বাজ-এর লখায়
পাওয়া যায়, ইউেরােপ ‘স দশ শতক অবিধ
িবশালাকায় পুং- তীকেক স
ােন পুেজা করা হত।’ তাঁর লখায় সুদীঘ এক তািলকাও মেল। স র উইিলয়াম হ ািমলটন
আঠােরােশা শতেক ‘কসেমা’ নােমর এক পুং তীকধম সে র পূজনিবিধর বণনা িদেয়েছন। ি তীয় িব যুে র পর যখন
বামািব
ইংিলশ চাচ িল আবার গেড় তালা হি ল, তখন ‘রয় াল কিমশন অন িহে ািরক াল মনুেম স’ মা র নীেচ ব
িল মূিত খুেঁ জ পেয়িছল। তাই িশবরাি র িদেন বা াবণ মাস-ব াপী িশব-আরাধনার রকমসকম দেখ ভারেত-আসা ইউেরাপীয়রা
য অিভঘাত ও িব েয় অিভভূ ত হেতন, তার খুব একটা কারণ আেছ বেল মেন হয় না।
াচীন এক সভ তার ধারক িহেসেব িহ ধ
ু ম মানুেষর সম রকেমর েয়াজেনর িত দুদা সহনশীলতা দিখেয়েছ। এটাই দুঃেখর
য আজ এই সিহ ু তার গােয় আঁচড় পড়েছ। াচীন ভারত জীবেনর সবে ে সিহ ু তা দিখেয়িছল। সই সিহ ু তা আজ কারও
কারও পছ সই নয়, এটাই দুঃেখর। াচীন ভারত জীবনেক ছু িপেয় িনেয়িছল উৎসেবর রেঙ, পিরণত মানিসকতায় তার উ যাপন
কেরিছল খালাখুিল, অল ভােব।

ছিব: নাল বমণ
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