퍷�ব혒� ১

অসুরেকও বােপর বািড় ถ�টেন আনেল মা?
মা ধু혒�ুমার লড়াই করেছন, অথচ ถ�ছেলেমেয়রা িনতা উদাসীন। কািত̏�ক
অ ถ�তােলন না, গেণেশর মুেখ হািসর আভাস, লᚢী ঝাঁিপটা শ垽� কের
ถ�চেপ ধেরন, সর뢮তীও বীণা হােত িদিব꾙 দাঁিড়েয় থােকন। অবাক কা蔾!
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মা যা িছেলন। ইেলারার ভায̏� ।
একটা িজিনস পুেজার সময় আমােদর সকেলরই ถ�চােখ পেড়। মা দুগা̏� মিহষাসুেরর সে借� ধু혒�ুমার লড়াই করেছন, অথচ তাঁর
ถ�ছেলেমেয়রা িনতা উদাসীন ভােব পােশ দাঁিড়েয়। সুদশ̏�ন কািত̏� ক তাঁর অ ถ�তােলন না, গেণেশর মুেখ ถ�তা একটা হািসর
আভাস, লᚢী িনেজর ঝাঁিপটা আরও শ垽� কের ถ�চেপ ধেরন, সর뢮তীও বীণা হােত িদিব꾙 দাঁিড়েয় থােকন। এই অ檒ু ত দৃেশ꾙র অথ̏�
বুঝেত ইিতহােসর িদেক নজর িদেত হেব। 퍷�থেম বাইেরর ইিতহাস, তার পর ঘেরর।
মধ꾙 퍷�াচ꾙 এবং ভূ মধ꾙সাগরীয় অ᷾েল িসংহবািহনী ถ�দবী হাজার হাজার বছর ধের নানান নােম পিরিচত িছেলন:
ถ�মেসাপেটিময়ায় ইનথার, ি獨েস আ째�ারেতন, �েয় িসিবল। িসিবল ถ�তা এমন শি垽�মতী ถ�য ি豛嗯পূব̏� ২০৪ সােল ถ�রামানরা তাঁেক
তু রের আনােতািলয়া ถ�থেক ধের িনেয় যায়, ถ�রােমর সাটরা এই ถ�দবীেক ‘ถ�দবতােদর পরমা জননী’ িহেসেব আরাধনা
করেতন। আজ ถ�যখােন পিবẝ ভ꾙া㦨�কান, চতু থ̏� শতাী পয̏� ถ�সখােন তাঁর মি꒙র িছল। ল媋ণীয়, তাঁর আরাধনা পিরিচত িছল
‘পিবẝ বৃেষর রে垽� ব꾙া꽤㦨�জম’ নােম। তাঁেক ‘䴒�হার ถ�দবী’ও বলা হত, ถ�য নাম㦨� নেল ถ�খয়াল হেবই ถ�য, দুগা̏� কথাটা এেসেছ
‘দুগম
̏� ’ ถ�থেক। মািক̏� ন ইিতহাসিবদ বারবারা ওয়াকার বেলেছন, ‘িতিন সােনর িনরাপⰢ�ায় ত㻦পর জননীর সং獨ামী সⰢ�ার
퍷�তীক’। বাইেবেল ถ�দিখ, 퍷�েফট ถ�জেরিময়া িসংহবািহনী ইનথারেক বেলেছন এનথার, 뢮েগ̏�র রা톡ী। আবার, এক㦨� 퍷�াথ̏�নায়
বলা হেয়েছ, ‘তাঁর 퍷�ভােব সবুজ চারা মাথা ถ�তােল’, নেল আমােদর ถ�দবী দুগা̏� র ‘শাক佋�রী’ 嘙প㦨�র কথা মেন পড়েবই।
ইউেরাপ এবং আি挟কােতও ⼸রণাতীত কাল ถ�থেক মাতৃ কােদবীর আরাধনার 퍷�মাণ িমেলেছ, আবার িস혒�ু সভ꾙তােতও তাঁর
ถ�দখা পাই। িক礖 쿳�বিদক যুগ ถ�থেক তাঁর মূিত̏� বা অন꾙 িনদশ̏�ন কেম আেস। শতপথ বা 쿳�তিⰢ�রীয় উপিনষেদ ‘অিꮢকা’র উে庁খ
আেছ, তেব দুগা̏� র নাম 퍷�থম পাই ถ�বৗধায়ন এবং সাংখ꾙ায়েনর সূেẝ। আমােদর মহাকাব꾙䴒�িলেত ইত째�ত ถ�দবী, শি垽� ইত꾙ািদর

উে庁খ পাওয়া যায়, িক礖 দশভু জা যু띛�রতা ถ�দবীর িবেশষ ถ�কানও খবর ถ�সখােন ถ�নই। মহাভারেতর ভী岠পেব̏� আেছ, অজু̏�ন
দুগা̏� র পূজা করেছন। ꒙কািত̏� েকর মিহষাসুর িনধেনর কথাও আেছ। কেয়ক㦨� পুরােণ দুগা̏� র উে庁খ আেছ বেট, িক礖 িহ꒙ু
ถ�দবেদবীেদর মেধ꾙 িতিন যথাথ̏� 뢮ীকৃ িত ถ�পেলন, যখন মাক̏� ে蔾য়পুরােণর ถ�দবীমাহা뽬꾙েত তাঁর মিহষাসুরবেধর ব꒙না হল।
অিচেরই ‘哉�黊া িবꊕ�ু মেহᴑ�র’এর পুরেনা 쿳�বিদক িẝমূিত̏� র ᨍ�ান িনেলন নতু ন ẝয়ী ‘িবꊕ�ু িশব ও ถ�দবী’, 哉�黊ােক ถ�পনশন িদেয়
পু�ের পা볌েয় ถ�দওয়া হল। এমনকী মহান 쿳�বিদক ถ�দবতা ই পিরণত হেলন িহ꒙ু নােমর এক㦨� 퍷�ত꾙ে借�— যথা ধেম̏� বা
নের। ইের িনেজর মি꒙র䴒�িলও অিহ̏� ত হল।
ถ�দবীমাহা뽬꾙এর সমেয়র অেনক আেগ ถ�থেকই ভােয̏� দুগা̏� র স혒�ান পাওয়া যাে쇨�, িক礖 দশভু জা বা অ␛�ভু জা 嘙েপ নয়।
স佋�বত দুগা̏� র 퍷�াচীনতম মূিত̏� 㦨� 퍷�থম শতাীর: রাজᨍ�ােনর নাগের পাওয়া ถ�টরােকাটার মূিত̏� 㦨�েত মিহষ আেছ, িসংহও, আেছ
িẝশূলও, তেব ถ�দবী চতু ভু̏� জা। আবার মথুরা িমউিজয়েম �ষাণ যুেগর ছ’㦨� মূিত̏� রাখা আেছ, ถ�সখােন মিহষ ও িẝশূল আেছ,
িসংহ ถ�নই। 䴒��যুেগ এেস মিহষাসুরমিদ̏� নীর মূিত̏� 䴒�িল সুপিরণত, তােদর িবশদ িববরণ িদেয়েছন িজেতনাথ বে꒙꾙াপাধ꾙ায়,
িক礖 অ檒ু ত ব꾙াপার হল, দুগা̏� স㿥েক̏� 퍷�থম 䴒�톉�穝পূণ̏� িলিখত িববরণ পাই 䴒��যুেগর পের। বাংলায় আর একটু পর ถ�থেকই
ถ�দবীর নানান 嘙প স㿥েক̏� ถ�লখা ও ভায̏� আসেত 톉� কের, িক礖 আজেকর এই 퍷�িতমার 嘙প㦨�েত ถ�পৗঁছেত আরও কেয়ক
শতাী ถ�লেগ িগেয়িছল। প᷾দশ শতেক কৃ িⰢ�বাসী রামায়েণ যু띛�রতা ถ�দবী এবং রামচের অকালেবাধন স㿥েক̏� 퍷�চিলত
নানান ถ�লাককািহিনেক 퍷�থম একসূেẝ গাঁথা হল, 쿳�তির হল তার 퍷�থম িনিদ̏� ␛� িববরণ, যােক আগমাক̏� া বাঙািল কািহিন বলেত
পাির।
আিᴑ�নকািত̏� েক দুগা̏� পূজার ব꾙াপারটা এেকবােরই এই অ᷾েলর কৃ িষর সে借� জিড়ত। এখােন আমন ধান আসার অেনক আেগ
ถ�থেক আউশ ধােনর 퍷�চলন িছল, ถ�সই ধান পাকার সমেয়ই এই পুেজা। মিহেষর ব꾙াপারটা স㿥েক̏� আমার মেন হয়, এই 퍷�াণী㦨�
িনচু জিমেত বাস করত, এই অ᷾েল চােষর 퍷�সােরর জন꾙 কৃ িষজীবী মানুষ 嚊�মশই ถ�মাষ তািড়েয় ถ�মের জিম দখল কের।
(আেমিরকায় বিহরাগত ถ�ᴑ�তা借�রা ถ�যমন বসিত িব째�ােরর জন꾙 িব째�ীণ̏� ‘ถ�퍷�ইির’ বা তৃ ণভূ িমেত বসবাসকারী ল媋 ল媋 বাইসন
ถ�মের সাফ কের িদেয়িছল, তার সে借� সে借� িনমূল
̏� কেরিছল বাইসনিনভ̏� র আিদ বািস꒙ােদরও।) মিহষাসুরমিদ̏� নী দুগা̏� র
আরাধনা হয়েতা এই মিহষ িনমূল
̏� অিভযানেক একটা ধম韵�য় 쿳�বধতা ถ�দওয়ার ถ�কৗশল িছল, িবেশষ কের রাজা কৃ ꊕ�চ বা
কংসনারায়েণর মেতা জিমদারেদর পে媋, যাঁেদর সমৃি띛�র মূেল িছল কৃ িষর 퍷�সার।
রমা퍷�সাদ চ꒙ এবং 퍷�েবাধচ বাগচী বলেছন, িসংহবািহনী দুগা̏� েক 䴒��যুেগর পের বাংলায় বাইের ถ�থেক আমদািন করা হয়,
িক礖 অন꾙েদর মেত এই অ᷾েলই তাঁর উ㻦পিⰢ�। এক অেথ̏� দুেটা মতই 볌ক, কারণ এই দুগা̏� র ᨍ�ানীয় 쿳�বিশ␛�꾙 আেছ, আবার
বিহরাগত উপকরণও আেছ। িকছু িকছু দুগা̏� মূিত̏� েত ถ�দখা যায়, িসংেহর বদেল দুগা̏� র বাহন হল ถ�গািধকা বা ถ�গাসােপর মেতা
এক㦨� 퍷�াণী, কালেকতু র কািহিনেত যার কথা আেছ। ল媋ণীয়, ถ�গাসাপ অেনক ถ�বিশ 퍷�াকৃ ত, িসংহ ถ�স তু লনায় সংৃ ত 퍷�াণী।
উিনশ শতক পয̏� বাংলার পটু য়া ও িচẝকররা িসংহটােক 볌ক বােগ আনেত পারেতন না, কারণ তাঁরা ถ�তা জীবেন এই
퍷�াণী㦨�েক ถ�দেখনিন। উⰢ�র ভারেত আবার ถ�দবী এখনও রয়াল ถ�ব借�ল টাইগােরর িপেঠ, ‘ถ�শরাবািল’। মজার ব꾙াপার বেট।
ইে꒙ােনিশয়ায় ถ�বােরাবুদর
ু , সুরাবায়া, বা꒙ুংএর মেতা িকছু জায়গায় ছয় বা আট হাত িবিশ␛� দুগা̏� র ถ�দখা ถ�মেল। জাভার
এক㦨� িলিপেত ถ�দিখ, এক রাজা যুে띛�র আেগ এই ถ�দবীর পূজা কেরিছেলন। জাভায় পেনেরা ও ถ�ষােলা শতেক দুগা̏� েক র媋িয়ẝী
িহেসেব আরাধনার 퍷�বল 퍷�চলন হয়। ইসলােমর 퍷�সােরর সে借� সে借� িতিন 嚊�মশ সমািধে媋েẝ সীিমত হেলন, এবং সের ถ�গেলন
িহ꒙ু퍷�ধান বািলেত। এর পাশাপািশ, িহ꒙ু ধেম̏�র 퍷�ভাব পেড়িছল, এমন আরও কেয়ক㦨� ถ�দেশ দুগা̏� র পিরিচিত আেছ।
দুগা̏� র ถ�ছেলেমেয়েদর কথায় িফির। ʥ�␛�তই, রণরি借�ণীেক সংসাের ถ�বঁেধ ถ�ফেল বশ মানােত এবং মাতৃ সুলভ দািয়穝 বুিঝেয় িদেত
িপতৃ ত쵽� 嚊�মশ ถ�ছেলেমেয়েদর ถ�যাগ কেরেছ। ত㻦কালীন �িম庁ার দি媋ণ মুহ쯮দপুের পাওয়া এক㦨� 㯌�াদশ শতেকর মূিত̏� েত
দুগা̏� র সে借� গেণশ ও কািত̏� ক আেছন, ถ�মেয়রা ถ�নই। রাখালদাস বে꒙꾙াপাধ꾙ায়, নিলনীকা ভ먻শালী, িজেতনাথ বে꒙꾙াপাধ꾙ায়,
সরসী�মার সর뢮তী এবং এনামুল হেকর মেতা ইিতহাসিবদরা অেনক ถ�চ␛�া কেরও চার ถ�ছেলেমেয় সংবিলত দুগা̏� র এক㦨�ও
퍷�াচীন ভায̏� খুেঁ জ পানিন, যিদও 哉�তীনাথ মুেখাপাধ꾙ায় রাজশাহীর এক㦨� মূিত̏� র কথা বেলেছন। িক礖 বাংলায় জিমদাির
퍷�থা 퍷�বত̏� েনর পের কী ভােব এই 퍷�িতমা এল, ถ�স স㿥েক̏� ถ�কানও ถ�লখায় ถ�কাথাও উে庁খ ถ�নই। ধের ถ�নওয়া যায়, ถ�মনকা এবং
িগিররােজর বা㻦সল꾙 ถ�শষ অবিধ দুগা̏� েক তাঁর বােপর বািড়েত ถ�টেন আেন। এবং আসেতই যিদ হয়, িতিন কী কের চার সানেক
ถ�ফেল আেসন? আর, ถ�বচাির র垽�াত মিহষাসুরেক সে借� না আনেলও িক চেল? ถ�মনকা যখন ถ�দখেলন, তাঁর িমি␛� ถ�মেয়টা
এেকবাের যু띛�ে媋ẝ ถ�থেক ถ�সাজা চেল এেসেছ, ถ�দেখ ถ�চনাই যাে쇨� না, তখন ถ�তা িতিন এেকবাের হতবাক। দাশরিথ রায় এবং
রিসকচ রােয়র মেতা কিবরা ถ�সই দৃেশ꾙র চম㻦কার বণ̏�না িদেয়েছন। জয় মা দুগা̏� !

퍷�সার ভারতীর কণ̏�ধার। মতামত ব꾙ি垽�গত

