ব দুঘটনার সা ী বাবা তারকনাথ
াবণ মােস বাঁক কাঁেধ ভােলবাবা পার কেরগা-র আড়ােলও রেয়েছ অেনক
ইিতহাস। কখনও মহা -এেলােকশী সংবাদ। আবার কখনও সত া হীেদর
উপর কির িনেয় হরীেদর আ মণ। উি
হেয়িছেলন মহা া গাঁধীও!
জহর সরকার
৬ অগ , ২০১৭, ০৮:২০:০০
|
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ছিব: দীপ আদক
াবণ মাস এেলই দেশর ল ল মানুষ বল বৃি সহ কের পেথ নােমন। গ ব গ া বা কাছাকািছ অন য কানও নদী। নদীেত
িগেয় দু’ঘড়া জল ভের, িশবমি ের িগেয় িশেবর মাথায় সই জল ঢােলন। থা অ ু ত মেন হেত পাের, িক এ ভােবই িহ ধ
ু ম যুেগ
যুেগ গ া ও ভি াণ মানুেষর মেধ কািয়ক-মানিসক সংেযাগ সাধন কের চেলেছ। গ া তা ধু এক নদী নয়, সব াহী এক ধেমরও
পক। ঘটনাচে আমােদর রােজ র িতন ধান তীথ— গ াসাগর, কালীঘাট ও তারেক র— গ ার সে ওতে াত। এেদর মেধ
তারকনােথর মি র তু লনায় নবীন। তবু, তারেক েরর ইিতহাস ঘাঁটেল বাঙািলর ধম য় ইিতহাস স েক অেনক িকছু জানা যায়।
‘মহািল া ন’ ে লখা আেছ: ‘‘ঝাড়খে বদ নােথা বে র ৈথবচ/ বীরভূ েমৗ িসি নােথা রােঢ় চ তারেক র।’’
১৯৫০-এর দশেক িবনয় ঘাষ বারবার বেল িগেয়েছন, তারেক েরর িশবপুেজা চির গত িদক িদেয় উ র ভারতীয়। কলকাতা
হাইেকাটও ১৯৩৪ সােল একই কথা বেলেছ। কােটর ব ব িছল, ‘‘বাংলায় দশনামী মঠ াপন কেরিছেলন দেশর উ র-পি ম
েদশ িল থেক আসা া ণরা’’, ানীয় া ণরা নন। কন এই ‘কা ’- ক বাইের থেক আমদািন করেত হল, তা বুঝেত ষাড়শস দশ শতেকর ম লকাব রেণ থাকা দরকার। ম লকাব েলা ‘িনচু জাত’ ও তােদর পুেজাআ ােক ামাণ িহ ধ
ু েমর ছাতার
তলায় িনেয় আসেত পেরিছল, সও এমন এক েদেশ, যখােন িসংহভাগ মানুষ সুিফ ইসলােমর ারা ভািবত িছেলন। া ণ বাদী
কিবেদর রচনায় লৗিকক দবেদবীরা অবধািরত ভােব ডাকাবুেকা পৗরািণক দবতােদর হারােতন। াি ক মানুেষর পূিজত সােপর
দবী, এক চাখওয়ালা
পা ‘চ াংমুিড় বুিড়’ এ ভােবই হেয় উেঠিছেলন িশেবর থেকও শি শালী। রােঢ়র ধমঠা েরর এতই
পরা ম য তাঁর উপাসক লাউেসন পরািজত কেরিছেলন য়ং দুগার আশীবাদধন ইছাই ঘাষেকও। ষাড়শ শতেক চতন েদব
িহ ধ
ু মেক সমােজর সব ের পৗঁেছ িদেত ব াপক চার করেলন, পের িনত ান ও। িক ব বধম ধু পৗরািণক দবতা কৃ েক
িঘেরই সীমাব িছল। তা হেল িশব ও তাঁর শি র কী হেব?

উ র পেত গেল আরও দুেশা বছর এেগােত হেব। অ াদশ শতেক এই ব ভূ িম তখন বল রাজৈনিতক ও অথৈনিতক টানাপেড়েনর
মেধ িদেয় যাে । মুঘল স াট আওর েজব মারা যাওয়ার পর রাজনীিতেত অরাজকতা, তার মেধ ই মুিশদ িল খান তাঁর নবািব
িত া করেলন। ১৭৯৩ সােল লড কনওয়ািলেসর ‘িচর ায়ী বে াব ’ থার মাধ েম উ ব হল নতু ন এক জিমদার িণর।
মুিশদ িল খান ও বাংলার নবাবরা িশি ত িহ েু দর পছ করেতন, নােটােরর রাজা-জিমদােরর মেতা অেনেকই সই ছ ছায়ায়
বেড় ওেঠন। এই সমেয়ই ব উ র ভারতীয় ব বসায়ী পিরবার বাংলায় চেল আেসন, যমন আিজমগ -িজয়াগে জনরা,
মুিশদাবােদ জগৎেশঠ-উিমচাঁদরা। অেযাধ া থেক আসা িব ু দাস ও তাঁর ভাই ভারমে র মেতা উ র ভারতীয় জিমদার, বা
বধমােনর রাজারাও (প ােবর খাতির বংশভু ) এই সমেয়ই বাংলায় ায়ী ভােব বসবাস করেত থােকন। অেযাধ া থেক আসা দুই
ভাই-ই উ র ভারেতর দশনামী সাধুেদর িনেয় এেস ১৭২৯ সােল তারকনােথর মি র িত া কেরন। এর িকছু বছর পেরই বধমােনর
রাজারা তাঁেদর নবাবহােটর মি ের ১০৮ িশবিল িত া কেরন। এমন আরও উদাহরণ আেছ।
িশেবর পাশাপািশ দবীপূজার িত া হেয়িছল ানীয় বাঙািল জিমদারেদর হােতই। শাহজাহােনর সময়কােল তােহরপুেরর জিমদার
কংসনারায়ণ এবং পলািশর যুে র পর রাজা নবকৃ
দব ও কৃ চে র নাম এ ে উে খেযাগ ।

বাংলায় আসা দশনামী স দােয়র হােত ধু তারেক েররই নয়, এই অ েলর অন িশবমি র িলর ভারও ন হেয়িছল।
তারেক েরর ‘ ভােলবাবা পার কেরগা’ কন বাংলায় না হেয় িহি হল, তার উ র লুিকেয় ওই উ র ভারতীয় উৎসেতই। অ াদশ
শতা ীর শষ িদেক বাংলায় দশনামীেদর ভূ িমকা বশ িবতিকত। ফিকর ও স াসীেদর পীড়েন এঁেদর অ ণী ভূ িমকা িছল, সই িনেয়
কম ঝ াটও হয়িন। বি মচে র উপন ােসর অনুে রণা িছেলন এই স াসীরাই। কবল বিহরাগত দশনামী স াসীরাই য বাংলায়
শব দশেন াণ স ার কেরিছেলন তা নয়। গার নাথ অনু ািণত নােথরাও— যাঁেদর মহা এখন উ র েদেশর মুখ ম ী— বাংলায়
শবধম চার কেরিছেলন। পূব বাংলার লাকগােন ‘ গাপীচাঁেদর গান’-এ আজও তার ছাপ আেছ।

িশব বাংলায় িছেয় বসেলন, আর সই সে তাঁর দহ-মন-আ া সবই হেয় উঠল বাঙািল। আমােদর কােছ িতিন কলােসর
রাজরােজ র নন, দির , আমুেদ, অিত সাধারণ এক কৃ ষক চির । িতিন গামছা পের থােকন আর মেত থােকন তাঁর ‘গণ’ দর িনেয়,
যত ণ না পাবতী িতিতিবর হেয় তাঁর িপছু ধাওয়া করেছন। কৃ ষক িশেবর কথা পাওয়া যায় ‘িশবায়ন’ কােব , ধমঠা েরর
‘শূন পুরাণ’ আখ ােনও।
এ থেকই বাঝা যায়, পৗরািণক দবতা ধমঠা েরর মেতা ানীয় দবতার পূজা ইত ািদ থেক অেনক িকছু আ
কেরেছন।
অেনক িবেশষে র সে ই আিম একটা ব াপাের সহমত, ধমরােজর চড়ক-গাজন ও স াসীেদর বাণেফাঁড়, আ নেখলা, বঁ -ঝাঁপ
ইত ািদ আচার বশাখ মােস িশেবাৎসেবর সে িমেশ িগেয়েছ। এই িশব পুেরাদ র বাঙািল। আর বাঙািলর িশব-ভজনায়
তারেক েরর ান বাঝা যায় এখানকার িবরাট গাজন দেখ।
তারেক র-যা া গাড়ায় িছল পির ম ও সহনশীলতার পরী া। আইিসএস অেশাক িমে র বাঙািলর উৎসব সং া লখায় আেছ,
১৯৫০-এর দশেকর শষ িদেকও তারেক র-যা ীেদর অিধকাংশই িছেলন মারওয়ািড়। ১৯৭৭ সােলর িহট বাংলা ছিব ‘জয় বাবা
তারকনাথ’ বাঙািলেদর মেধ াবণ মােস তারেক র-যা ােক জনি য় কের তােল। িক অবিশ ভারতবাসীর কােছ এই যা া যন
মজার একটা ব াপার। অেনেকই এমিনই যান, বা যা ার ওই ক’টা িদেন য ‘ মতা’-র াদ পাওয়া যায়, হয়েতা বা তাঁর আঁচ পেত।
সই উিনশ শতেকই িক তারেক র খবেরর িশেরানােম এেসেছ। ১৮৭০-এর দশেক বাংলা তালপাড় হেয়িছল একটা মামলার
খবের। নবীনচ নােমর এক জন তার ী এেলােকশীেক হত া কের। অিভেযাগ এই, তারেক েরর মহা র সে নািক এেলােকশীর
স ক িছল। এমনই িতি য়া হেয়িছল এই ঘটনার য িবচারক মানুেষর িভেড় উপেচ পেড়িছল। সব খবরকাগজ মামলার খবর
বার কেরিছল, িবিচ বণনা সেমত। কালীঘােটর অজ পটিচে নবীন-এেলােকশীর কািহিন ও মামলার ব দৃশ আঁকা হেয়িছল।
জনমেতর ভােব নবীন িশগিগরই ছাড়া পেয় যায়, আর মহা েক জেল পাঠােনা হয়। এেলােকশী-কািহিন এতই জনি য় হেয়িছল য
তারেক েরর পেথ এেলােকশীর নামাি ত নানান িজিনস পাওয়া যত, তীথযা ীরা তা সং হ করেতন। চিলত িছল ছড়ার ছেল
িব াপন: ‘ মাহাে র তল িনিব যিদ আয়।/ ঐ তল তয়ার হে
গলীর জলখানায়।’
১৯২৪ সােল আর এক মহাে র কারেণ তারেক র ফর খবেরর িশেরানােম আেস। সাধারণ মানুষও এই ঘটনায় খেপ উেঠিছেলন।
প ােবর দুই অকািল নতা ামী িব ান ও ামী সি দান তারেক র মি ের এক দীঘ িতবাদ
কেরন। বাংলার েদশ
কংে স কিম র িনেদেশ তােদর িসেড িচ র ন দাশ ও সে টাির সুভাষচ বসু ৮ এি ল তারেক ের আেসন। িচ র ন
দােশর ভূ িমকার সমােলাচনাও হেয়িছল িব র। ম মােস িতিন আবারও তারেক র আেসন এবং কংে স আনু ািনক ভােব সত া হ
সমথন কের। মহাে র গাখা র ীরা আচমকাই ব সত া হীর উপর কির িনেয় হামলা কের। মহা া গাঁধীও উে গ কাশ কেরন।
শাসন িতবাদীেদর ফতার করা
কের। ২২ অগ পিরি িতর এতই অবনিত ঘেট য পুিলশ িল চালায়। অেনক সত া হী
আহত হন। শেষ মহা সতীশ চ িগির অপসািরত হেল অব ার একটু উ িত হয়।
িতনেশা বছর ধের বাবা তারকনাথ কম ঘটনা-দুঘটনা দেখনিন। এত বছর ধের এত গ াজল ওঁর মাথায় ঢালা হেয়েছ, তাই মাথা
ঠা া আেছ হয়েতা। চু পচাপ আেছন।
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