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মহামারী অতীত, মা শীতলা
কালজয়ী

ꨘ묙ািত旅曻ািনক িহ�呖ু
ধম떸
বার বার শীতলােক পির鼽ᩄ⿴ করেত তৎপর হেয়েছ, িক顃
饁䁃পের ওেঠিন, এটা তাঁ
র মাহাে᧱뼿叴喈রই ꨘ묙মাণ। 饁䁃গাটা 饁䁃দেশ তাঁ
র একই নাম, এটাও
তাঁ
র সামথ떸
叴喈 এবং জনজীবেন গভীর িশকড়েকই িচিনেয় 饁䁃দয়।

ꨘ묙বגּ쭦

জহর সরকার, ২৩ মাচ떸, ২০১৬, ০০:০৮:৩১

যাঁ
রা মেন
কেরন,
শীতলা
িনতা퀯ꙧই
핽ােমর
অিশিܯত

চলেছ, চলেব। মা শীতলার 饁䁃শাভাযা璘ᅋা। সালিকয়া, হাওড়া।
২০০৮

煈滬সং᧤䏭ারা �⚏ﱗমানু
েষর আরাধ叴喈 রকমাির ⋼濬ানীয় 饁䁃দবেদবীর এক
জন, তাঁ
েদর জানা 饁䁃নই, িতিন 饁䁃গাটা ভারেত পূ
িজত হন। 饁䁃কবল
দিܯণ ভারেতর িকছু
এলাকায় তাঁ
র পু
েজা হয় না, কারণ 饁䁃সখােন
সব떸
াথ떸
সািধকা 饁䁃দবী মািরয়া�ার রাজ�螬। ᧤䏭�呖পু
রাণ ও
謚띾䝏ৈববত떸
পু
রােণর মেতা কেয়ক�ꦜ ꨘ묙াচীন পু
রােণ শীতলার কথা
আেছ, 饁䁃সখােন তাঁ
েক 蟮ᾰ�ꦜবসে퀯ꙧর (帗ল প撴ᓰ) িনয়퀯ꙧা িহেসেব 饁䁃দখােনা
হেয়েছ। যে⫾䮯র আ蟮ᾰন 饁䁃থেক তাঁ
র উ笰ব, এবং ভগবান 謚띾䝏া 饁䁃কবল
তাঁ
েক নয়, তাঁ
র সহচর 㢁ꄯরাসু
রেকও পু
েজা করার জন叴喈
মানবজািতেক উপেদশ িদেয়িছেলন।
আবার অন叴喈 কািহিনেত 饁䁃দিখ, দু
গা떸কাত叴喈ায়ন মু
িনর 饁䁃ছা쾐軂 饁䁃মেয় হেয়
জ渷 饁䁃নন এবং তাঁ
র 塹諭শশেবর বגּ쭦ু
েদর কেলরা, উদরাময়, হাম,
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蟮ᾰ�ꦜবস퀯ꙧ ইত叴喈ািদ নানান ব叴喈ািধ 饁䁃থেক রܯা কেরন। এই কাত叴喈ায়নীর
আর এক ㎛Ϋপ হল শীতলা। 謚띾䝏ার কন叴喈া এবং কাি䍜缀떸
েকেয়র 쒆癫ী
িহেসেবও শীতলােক 饁䁃দখা যায়। পু
রাণ ছাড়াও এই 饁䁃দবী আেছন সহজ
সরল 饁䁃লাককথায়, 饁䁃যমন শীতলা কথা, ম쮵লকাব叴喈। আঠােরা
শতেকর 饁䁃শেষর িদেক বাংলায় কিব মািনকরাম গা쮵ু
িল, ি⼼জ
হিরেদব বা কিব জগ⚏�াথ, এমনকী আরও এক শতাᰰী আেগ কিব
ব�嬻ভ এবং কৃ
틀রাম দাস শীতলার ব�呖না কেরেছন।
১৯৭৯ সােল, আশা করা যায়, পৃ
িথবীেত এই 饁䁃রােগর জীবাণু
িনমূ
ল
떸
করা 饁䁃গেছ, 饁䁃দবীর আশীব떸
ােদ নয়, ꨘ묙িতেষধেকর 饁䁃জাের। তার আেগ
ল ܯল ܯবছর ধের 蟮ᾰ�ꦜবস퀯ꙧ িছল এক কালা퀯ꙧক 饁䁃রাগ, আনু
মািনক
চি�嬻শ 饁䁃থেক প矶াশ 饁䁃কা�ꦜ মানু
ষ তার বিল হেয়েছ। এই 饁䁃রােগ
আ腴⭨া퀯ꙧ িশ鼽েদর আিশ শতাংশই মারা 饁䁃যত, বড়েদর মেধ叴喈ও যাঁ
রা
ꨘ묙ােণ বাঁ
চেতন তাঁ
েদরও 饁䁃দেহ এই ব叴喈ািধ ভয়াবহ দাগ 饁䁃রেখ 饁䁃যত,
অেনেকই দৃ
ি툉몺শি쏗ఈ হারােতন। এ 饁䁃রােগর জীবাণু
হাওয়ায় 饁䁃ভেস
সং腴⭨মণ ঘটাত, ফেল খু
ব সাবধান হেয়ও 饁䁃রহাই িমলত না। এমন
饁䁃রােগর 饁䁃মাকািবলায় ধেম떸
র 饁䁃তা িকছু
একটা করেতই হত। 饁䁃য ভােব
শীতলা 饁䁃দবী িহেসেব 欙ꯟীকৃ
িত 饁䁃পেলন 饁䁃সটা 饁䁃দিখেয় 饁䁃দয়, 謚া띾䝏ণ叴喈ত偧犭
কতটা নমনীয় িছল, িবিচ璘ᅋতম 饁䁃লাকাচারেকও 饁䁃স কী ভােব
আ᧱뼿সাৎ কের িনত। নানান পু
রােণ কত অসু
রেক বধ করা হল,
িক顃 㢁ꄯরাসু
র পু
েজা পাওয়ার 饁䁃যাগ叴喈 বেল িবেবিচত হেলন 饁䁃কবল এই
কথা বেল 饁䁃য িশেবর উ틀 饁䁃欙ꯟদ 饁䁃থেক তাঁ
র জ渷! এমনকী 饁䁃বৗᩄ⿴ধেম떸
ও
㢁ꄯরাসু
র এবং শীতলােক 饁䁃মেন 饁䁃নওয়া হল, তেব 饁䁃রাগব叴喈ািধর ꨘ묙ধান
饁䁃দবী পণ떸
শব떸
রীর স쮵ী িহেসেব। 饁䁃সখােন আবার এও 饁䁃দিখ 饁䁃য,
ব叴喈ািধহ퀯ꙧারক ব藶汀েযািগনীর 饁䁃রাষ 饁䁃থেক বাঁ
চেত এই দু
ই 饁䁃দবী
পািলেয় যােﱗন।
ভারতবাসীরা কী ভােব শীতলা পু
েজা কের 蟮ᾰ�ꦜবসে퀯ꙧর িবভীিষকা
饁䁃থেক িনেজেদর বাঁ
চােনার 饁䁃চ툉몺া করত, ি謚�ꦜশ পয떸
েবܯকরা তা
িবিভ⚏� সমেয় 饁䁃দিখেয়েছন। িতন শতাᰰী আেগ কলকাতার ‘⽮뷄叴喈াক
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饁䁃হাল’ খ叴喈াত 饁䁃জ 饁䁃জড হলওেয়ল এই 饁䁃দবীর আরাধনা িবষেয়
িলেখেছন। দু
ই শতাᰰী আেগ জন মু
র তাঁ
র িহি턕⇿ অব 帗লপ撴ᓰ বইেত
শীতলার কথা উে�嬻খ কেরেছন। এক শতাᰰী আেগ িস এইচ বাক
িলখেছন, ‘শীতলা বা মাতা হেলন সাত 饁䁃বােনর এক 饁䁃গা旅曻ীর 饁䁃ন璘ᅋী,
এই সাত 饁䁃দবীই মহামারী ঘ�ꦜেয় থােকন এবং তাঁ
েক িনয়িমত তু
툉몺
করা নারী ও িশ鼽েদর দািয়�螬।’ আধু
িনক ওযু
ধপে璘ᅋর িব圹�ােরর সে쮵
সে쮵 শীতলা ও তাঁ
র 饁䁃বানেদর ꨘ묙িতপি䍜缀 কেমেছ ｯ룿কই, িক顃 এটা
ভু
েল 饁䁃গেল চলেব না 饁䁃য, 饁䁃গাড়ায় িতিন িছেলন এক অ鼽ভ শি쏗ఈ।
মািক떸
ন নৃ
িব⫾䮯ানী র叴喈া檉唐 িনেকালাস গত শতেকর স䍜缀েরর দশেক
饁䁃মিদনীপু
ের দীঘ떸
সময় কা�ꦜেয় ⋼濬ানীয় ধম떸
াচারেক খু
�ꦜ
ঁেয় 饁䁃দেখেছন
এবং এ িবষেয় 饁䁃বশ িকছু
মূ
ল叴喈বান 饁䁃লখা িলেখেছন।
蟮ᾰ�ꦜবস퀯ꙧ নামক ভয়াবহ ব叴喈ািধ�ꦜর দািয়�螬 饁䁃নওয়ার জন叴喈ই সﾋ�বত
শীতলার সৃ
ি툉몺, এবং এই ধারণা ꨘ묙চার করা হেয়েছ 饁䁃য, তাঁ
েক ভাল
কের পু
েজা কের স顃툉몺 করেত পারেল এই 饁䁃রাগ 饁䁃থেক িতিন মানু
ষেক
বাঁ
চােবন। িহ�呖ু
েদর পু
েজায় বড় 饁䁃কানও 饁䁃দবতার ‘আরাধনা’ আর
শিন বা শীতলার মেতা 饁䁃ছাটখােটা ⋼濬ানীয় 饁䁃দবেদবীেক ‘খু
িশ করা’র
মেধ叴喈 饁䁃মৗিলক 饁䁃কানও তফাত করা হয় না, এ িবষেয় নানা সংগｯ룿ত
ধেম떸
র সে쮵 িহ�呖ু
ধেম떸
র একটা পাথ떸
ক叴喈 আেছ। শীতলার ܯমতা িনেয়
অেনক গ�穓 আেছ। িশেবর পরম ভ쏗ఈ রাজা িবরাট তাঁ
েক যেথ툉몺 ভি쏗ఈ
করেতন না, এই অপরােধ শীতলা তাঁ
র রােজ叴喈 নানান আিধব叴喈ািধর
এমন মহামারী লািগেয় 饁䁃দন 饁䁃য, রাজা 饁䁃শষ পয떸
퀯ꙧ নিত欙ꯟীকার
কেরন। িতিন শীতলার ক缾ণা িভܯা করেল 饁䁃দবীর মন গেল,
িবরাটরাজ叴喈 饁䁃রাগমু
쏗ఈ হয়। মনসার কািহিন মেন পেড়। এই
মহাশি쏗ఈমতী ⋼濬ানীয় 饁䁃দবীরা 饁䁃কন 饁䁃কবল িশেবর সে쮵ই টﳤుর
িদেতন, 饁䁃সটা অবশ叴喈 এক রহস叴喈।
এেকবাের দিܯণ ভারতেক বাদ িদেল 饁䁃গাটা উপমহােদেশ শীতলা
এক�ꦜই নােম পূ
িজত। এর 饁䁃থেক মেন হয়, িবিভ⚏� আ矶িলক ভাষার
িবকােশর আেগই ⋼濬ানীয় 饁䁃লাকিব舾⍫ােসর একটা অিভ⚏� চির璘ᅋ িছল।
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কারও কারও ধারণা, শবররা এই 饁䁃দবীর পূ
জা ꨘ묙বত떸
ন কেরন, িক顃
এর 饁䁃কানও িনভ떸
রেযাগ叴喈 ꨘ묙মাণ আমরা পাইিন। তেব িবিভ⚏�
জনেগা旅曻ী িবিভ⚏� সমেয় শীতলার পু
েজা কেরন, 饁䁃ক কী ভােব ব叴喈ািধর
ꨘ묙েকাপেক 饁䁃দেখন তার ওপেরই 饁䁃সটা িনভ떸
র কের। বাংলায় তাঁ
র

পু
েজা হয় বস퀯ꙧকােল, ফা㡫蛉ন অথ떸
াৎ 饁䁃ফ诣�য়ািরমােচ떸
। দিখনা বাতাস
饁䁃তা 饁䁃কবল িমি툉몺 饁䁃ꨘ묙মভালবাসাই িনেয় আেস না, মহামারীর
জীবাণু
ও বেয় আেন। শীতলার সে쮵 এই সময় পু
েজা পান কেলরা বা
ওলাউঠার ভারꨘ묙াꟷ褃 ওলােদবী, চম떸
েরােগর অিধ旅曻া璘ᅋী 饁䁃ঘঁ
টু
, রে쏗ఈর
সং腴⭨মণ জিনত 饁䁃রােগর সে쮵 জিড়ত র쏗ఈেদবী এবং আরও অেনেক:
饁䁃মাটামু
�ꦜ একটা মাি뭵䌗ে烄ธশািল�ꦜ হাসপাতাল বলা চেল।
ভারেতর অেনক অ矶েলই বাংলার মাসখােনক আেগ, মােঘর ি⼼তীয়
পে ܯশীতলা ষ旅曻ী পািলত হয়। পু
রেনা িরেপাট떸饁䁃থেক 饁䁃দখা যায়,
প∎⌎ােবর মেতা িকছু
অ矶েল 塹諭জ叴喈ে旅曻র সꟷ褃ম িদন�ꦜ শীতলা পু
েজার
জন叴喈 িনিদ떸
툉몺 করা হয়, 蟮ᾰজরােত আবার এ পু
েজা হয় 勂핲াবণ মােস।
শীতলা মােন ঠা瞟㿔া, তাঁ
র পু
েজায় আ蟮ᾰন 㢁ꄯেল না, সব খাবার ঠা瞟㿔া
খাওয়ার রীিত। 饁䁃দড়েশা বছর আেগ ᧤䏭�ꦜশ িমশনাির জন মারডক
িলেখিছেলন, ‘শীতলা পু
েজা এেকবাের ঘেরায়া অনু
旅曻ান, 饁䁃কবল
স퀯ꙧানবতী সধবারাই এই পু
েজা কেরন।’
শীতলা 饁䁃দখেত 饁䁃কমন, 饁䁃সটা আর এক ব叴喈াপার। অনায떸
রা িদিব叴喈
একটা পাথরখ ﱮবা অন叴喈 饁䁃কানও ꨘ묙তীেকর, এমনকী একটা কলিসর
পু
েজা করত। বᎱꡨ যু
গ ধের শীতলা পূ
িজত হেয়েছন এক�ꦜ কােলা
পাথর, িকংবা বটগােছর নীেচ এক�ꦜ 饁䁃িবদর ওপর হলু
দ কাপেড়
ঢাকা ꨘ묙圹�রখ ﱮ㎛Ϋেপ। িক顃 সু
িনিদ떸
툉몺 মানবꨘ묙িতম মূ
িত떸
না হেল
謚া띾䝏ণ叴喈তে偧犭র চেল না। অতএব 謚띾䝏ৈববত떸
পু
রােণ বলা হল, শীতলােক
ক�穓না করেত হেব র쏗ఈা烥쎞রা এক 饁䁃দবী ㎛Ϋেপ, িযিন ময়ূ
রবািহনী, যাঁ
র
হােত ধরা এক�ꦜ 饁䁃মারগ। অ矶লেভেদ এই 饁䁃দবীর ꨘ묙িতমায় তারতম叴喈
ঘেট, 饁䁃কাথাও 饁䁃কাথাও এক�ꦜ 饁䁃ছা쾐軂 পু
তু
েলর পু
েজাও হয়। বাংলায়
এবং অন叴喈 নানা জায়গায় শীতলা আেসন গাধার িপেঠ চেড়— আর
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সব বাহনেক ইিতমেধ叴喈ই অন叴喈 饁䁃দবেদবীরা দখল কের 饁䁃ফেলিছেলন
বেলই 饁䁃বাধহয়। তাঁ
র হােত এক�ꦜ 饁䁃ছাট ঝাঁ
টা, যা িদেয় 饁䁃রাগজীবাণু
তাড়ােবন; এক�ꦜ কলিস, যার ঠা瞟㿔া জেল 饁䁃রাগীেক আরাম 饁䁃দেবন;
আর এক�ꦜ পা璘ᅋ, যার মেধ叴喈 ব叴喈ািধেক বি�呖 করেবন; আর আেছ
এক�ꦜ চামর, যা িদেয় ধু
েলাবািল 饁䁃থেক জীবাণু
েক আলাদা করেবন।
শীতলার আরাধনা িনেয় গেবষণা কেরেছন ফাি謚িসেয়া 饁䁃ফরাির,
সিত তাঁ
র বই ꨘ묙কািশত হেয়েছ। 饁䁃ফরাির শীতলার মি�呖র খু
েঁ
জ
饁䁃পেয়েছন ভারেতর নানা ꨘ묙াে퀯ꙧ— 蟮ᾰড়গাঁ
ও 饁䁃থেক পটনা, বারাণসী
饁䁃থেক সালিকয়া, উ䍜缀রꨘ묙েদেশর আদলপু
রা 饁䁃থেক অসেমর নগাঁ
ও,
饁䁃জাধপু
রবাঢ়েমর 饁䁃থেক 饁䁃নপােলর িবরাটনগর, উ䍜缀রাখ ﱮ饁䁃থেক
নাগপু
র, জালגּ쭦র 饁䁃থেক কলকাতা। ꨘ묙ািত旅曻ািনক িহ�呖ু
ধম떸
বার বার
শীতলােক পির鼽ᩄ⿴ করেত তৎপর হেয়েছ, িক顃 饁䁃পের ওেঠিন, এটা
তাঁ
র মাহাে᧱뼿叴喈রই ꨘ묙মাণ। 饁䁃গাটা 饁䁃দেশ তাঁ
র একই নাম, এটাও তাঁ
র
সামথ떸
叴喈 এবং জনজীবেন গভীর িশকড়েকই িচিনেয় 饁䁃দয়। 蟮ᾰ�ꦜবস퀯ꙧ
িবদায় িনেয়েছ, িক顃 মা শীতলা গাধায় চেড় িনয়িমত আসেছন এবং
ঝাঁ
ট িদেﱗন।
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