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একমা奩 বাঙািলই িব䋸কম䆀
ার পু
েজা কের গিরয়ান ক ােল ােরর এক䌐退 িনিদ䆀
㾀 ধরাবাঁধা তািরেখ— ১৭ সে র। এটা একটু
আ奩েয䆀
র। উ র ও পি奩ম ভারেত িশ䎰䔀ী, কািরগর ও িমকরা তাঁেদর ব বত যကপািতর পু
েজা কেরন দওয়ািলর পেরর িদন,
গাবধ䆀
ন পু
েজার িদেন। দি ণ ভারেত আবার যেကর আরাধনা হয় সর তী পু
েজার সে , ওঁরা বেলন আয়ু
ধপূ
জন, য䌐退
অবধািরত ভােব পেড় আমােদর মহানবমীর িদেন। আমােদর িচরাচিরত রীিত অনু
যায়ী িব䋸কম䆀
ার পু
েজা হওয়ার কথা চা䎎℀
মাস ও িতিথ অনু
সাের, ভা মােসর 䋢㠀䍓পে । িক বাঙািল এই একটা পু
েজার জেন চাঁেদর বদেল সূ
য䆀
েক মেন ইংেরিজ
ক ােল ােরর িনিদ䆀
㾀 িদন ধের রেখেছ।
䋢㠀ধু
এই কারেণই য বাঙািল আলাদা, তা নয়। সারা ভারেতর ল ল মানু
ষ পৗষ সং ািেত ঘু
িড় ওড়ায়, ওই িদেন ভারত
জু
েড় কত ঘু
িড় ওড়ােনার িতেযািগতা হয়, িক বাঙািলর ঘু
িড় ওড়াবার মােহ䎎℀ ণ হল এই িব䋸কম䆀
া পু
েজার িদনটা। মধ 
জানু
য়ািরর য ঠা া হাওয়ায় সারা ভারত ঘু
িড় ওড়ােত ভালবােস, বাঙািল হয়েতা সই হাড়কাঁপােনা অিভᄐতা এড়ােতই ওই
সময় ঘু
িড়লাটাই িনেয় ছােদ ওেঠ না। আসেল বাঙািলর ছেলেমেয়রা ২০ িডি সি েেডর নীেচ তাপমা奩া নামেলই গলায়
মাথায় কােন বশ কের মাফলার জড়াবার আেদশ পেয় বড় হেয়েছ িকনা! িকংবা, বাঙািল হয়েতা সব িকছু
েতই অন েদর থেক
আলাদা হেত ভালবােস। স রাজনীিতই হাক আর ঘু
িড় ওড়ােনাই হাক। িক,  হল, িব䋸কম䆀
া পু
েজার জন বাঙািল এই
িদনটাই কন বেছ িনল?
বিশর ভাগ িহ䎒픀ু
র ভাব হল, য কানও ধম㾀য় ব াপাের তাঁরা ᅀবিদক যু
েগর ওপর ঝাঁিপেয় পেড়ন, য কানও উৎসব বা
পু
েজার ব াপাের বদ থেক কানও একটা উে㾀খ খু
েঁ জ বার কের এই িস াে উপনীত হন য উৎসব䌐退 িনঘ䆀
াত ᅀবিদক যু
েগ 䋢㠀
হেয়েছ এবং সই থেক হাজার হাজার বছর ধের চেল আসেছ। সর তী পু
েজার  ে奩 আমরাও এই ভু
লটা কেরিছ। বদমী
িহ䎒픀ু
েদর মেতাই আমরা ধের িনেয়িছ, ᅀবিদক যু
েগর এই দবীর পু
েজা ব াচীন কাল থেকই চিলত। যিদ তাই হত, তা হেল
ভারেত দবী সর তীর ব মি䎒픀র থাকত এবং ইিতহােস তার ামাণ তথ িমলত। ঘটনা হল, বাংলায় ঘটা কের সর তী
পু
েজার চল 䋢㠀 হয় 䎿ꠀু
লিশ ার সােরর পিরণােম, উিনশ শতেকর শষ িদেক। আমার মেত, বাংলায় িব䋸কম䆀
া পু
েজাও
আধু
িনক, উ রঔপিনেবিশক এক䌐退 ধারা। মাণაেলা খিতেয় দখা যেত পাের।

থেমই যিদ িব䋸কম䆀
ার মূ
িত䆀
䌐退 িবে ষণ কির, তা হেল দখব, িবিভ㾀 জায়গায় ও িবিভ㾀 সমেয় স䌐退 িবিভ㾀 েপ আমােদর
সামেন এেসেছ। ঋেრেদ তাঁেক ক䎰䔀না করা হেয়েছ 䌃　Āার অনু
প মূ
িত䆀
েত, যাঁর সাদা ল া দািড় আেছ। ᅀবিদক আয䆀
েদর তা
কানও মি䎒픀র বা ম প িছল না, কারণ তাঁরা মানু
েষর ᅀতির কানও দবেদবীর মূ
িত䆀
পু
েজা করেতন না, তাই সই সময়কার
িব䋸কম䆀
াপ 䌔騀ক কমন, তা অনু
মান করা সব নয়। তেব পেরর িদেক এই দবতার িতকৃ
িতেত কাথাও এক䌐退 মাথা,
কাথাও িতন䌐退, কাথাও বা িতিন চতু
মু
খ।
䆀 বলা হয়, িবিভ㾀 কাণ থেক তাঁর সম সৃ
ি㾀েক দখার জন িব䋸কম䆀
ার অেনকაেলা
মাথা দরকার। িতিন চতু
ভু
䆀
জ, কথনও বা হােতর সংখ া চােরর বিশ। বদ তাঁর বণ䆀
নায় বেলেছ, ‘আমােদর 㾀া, আমােদর
িপতা, িযিন সম ান এবং সব াণীেক জােনন। িতিনই এই 䌃　Āাে র 㾀া।’ িব䋸কম䆀
ার বাহন পাঁচ䌐退 সাদা হািত, যিদও
কানও কানও মূ
িত䆀
েত এক䌐退 কােলা হািতও দখা িগেয়েছ। অেনক সময় দখা িগেয়েছ াচীন দািড়ওয়ালা িব䋸কম䆀
া এক䌐退
িসংহাসেন আসীন, এক䌐退 পা অন ঊর ওপর তালা, পােয়র কােছ এক䌐退 রাজহাঁস। িক এই দবতা䌐退 যত িদেন আধু
িনক
বাংলায় আিবভূ
䆀
ত, তত িদেন িতিন দািড় কামােনা সু
পু
ষ। ঠাঁেটর ওপর স গাঁেফর রখা, 䌔騀ক যন কাি ক ঠার। বাহন
— এক䌐退 মা奩 কােলা হািত।
䌔騀ক এক শতা ী আেগ ভারতীয় উৎসেবর মেনােযাগী ি䌃　䌐退শ পয䆀
েব ক এম এম ডানিহল িলেখিছেলন, ‘িব䋸কম䆀
ােক এক䌐退 ঘেট
পু
েজা করা হয় এবং ঘেটর সামেন যကপািত রাখা হয়।’ আধু
িনক বাংলায় িব䋸কম䆀
ার পু
েজা 䋢㠀র িবষেয় কানও ামাণ তথ
আমােদর কােছ নই। উইলসন, উইলিক奪স, ু
ক এবং মাড䆀
কএর লখায় িব䋸কম䆀
া পু
েজার উে㾀খ পাই না, অথচ তাঁেদর লখায়
ঘঁটু
, শীতলা, ষ ীর মেতা ছাট ছাট দবীর কথাও রেয়েছ। এ থেক 䏉က㾀 বাঝা যায়, এ কােলর িব䋸কম䆀
া পু
েজা 䋢㠀 হেয়িছল
এই অႠেল নানা রকম কারখানা ᅀতিরর পর।
তেব, িၐ㾀ীয় তৃ
তীয় বা চতু
থ䆀
শতেক িলিখত মহাভারেত িব䋸কম䆀
ার উে㾀খ মেল। সখােন িতিন ‘িশে䎰䔀র দবতা, হাজার হাজার
কাকােজর 㾀া, দবতােদর ছু
েতার, দ কািরগর, এবং সম রকম গয়নার পকার।’ এবং সই জন ই িতিন পাঁচ䌐退 বড়
পশার সে যু
 মানু
ষজেনর আরাধ : ছু
েতার, কামার, ণ䆀
কার, ধাতু
িশ䎰䔀ী, রাজিমি । 䋾 াইভার, ইেলকি䋫倀িশয়ান, মকািনক,
কারখানার িমকেদর মেতা িশ䎰䔀িব㾀বউ র পশার সে যু
 যাঁরা, তাঁেদর এক জন নব দবতা আমদািন করা ছাড়া আর
উপায় িছল না।
ঋেრেদর দু
ই সহ া পের য ায়ী সমােজর িভি েত মহাভারত এই চূ
ড়া প䌐退 পায়, তােত তাঁর ভূ
িমকা পির䎻글ার ভােব বিণ䆀
ত
িছল। বেদ িব䋸ািম奩 এবং 㾀া, এই দু
ই দবতার ধারণা িনেয় য িব䆀াি আেছ, মহাভারত সই িব䆀াি দূ
র কের। অন িদেক,
ইে䎒픀াইউেরাপীয় ঐিতহ অনু
যায়ী, াচীন িক দবতা িজউসএর পু
奩 িহিফ㾀াস, িযিন িক পু
রাণ অনু
যায়ী কািরগরেদর
দবতা, তাঁর সে বেদ উি㾀িখত িব䋸ািমে奩র িমল রেয়েছ। আবার িব䋸ািমে奩র সে অিဠ ও কািরগিরর াচীন রামান দবতা
ভালকানএর ও িমল রেয়েছ, যাঁর নাম থেক আমরা পরবত㾀 কােল ‘ভালকানাইজড’ শ 䌐退 পাই, যার অথ䆀
হল কানও এক䌐退
বা অেনকაিল ব েক উ䆀 তােপ পািরত কের এক䌐退 নতু
ন ব ᅀতির করা। যমন, রবার।
রামায়ণ ও মহাভারেতর পরবত㾀 নানা পু
রােণ িব䋸কম䆀
ার অপূ
ব䆀
িনম䆀
াণশিস㾀 ᄐার বণ䆀
না রেয়েছ— সত যু
েগ তাঁর
অেলৗিকক কীিত䆀গ䆀
েলাক, 奩তায় িতিন রা সরাজ রাবেণর জন ণ䆀
ল া ᅀতির কেরিছেলন। 奪াপের িব䋸কম䆀
া গেড়িছেলন
কৃ
ে栘র রাজধানী 奪ারকা। এবং খা ব েক িতিন পা বেদর মাহময় ই䎎℀ে পািরত কেরিছেলন। স মায়া এতটাই
িনখু
ত
ঁ িছল য, দু
েয䆀
াধন ভু
লবশত এক䌐退 জলাশেয় পেড় যান। তার পর তা ৗপদীর সই উপহাস: অে䆀র পু
奩ও অ䆀। পেরর
ভয়ানক ইিতহাস আমােদর জানা। আর তাই বাংলার নব িব䋸কম䆀
া এখন িনম䆀
াণশির দায়দািয় ােমাটারেদর হােত ছেড়
িদেয় ু
 মানু
ষেদর 奪ারা পূ
িজত হেয় বশ তু
㾀।

সার ভারতীর িসইও। মতামত ব িগত

