ⴄĀব椀眀 ২

爀漀ধু
কংসমামা নয়, িবেদিশ পি刀眀তরাও
কৃ
ে猀椀র জ伀 বৃ
攀一া琀漀 আসেল বাইেবল থেক নওয়া, এমন একটা ধারণা ⴄĀচার
করেত ি『　শ আমেল নানা গেবষক তৎপর হেয়িছেলন। জ伀 া昀 মী িনেয়
ঝ渀漀ােটর শষ নই।
জহর সরকার
২৫ অগ愀 , ২০১৬, ০০:০০:৪০

জ伀 া昀 মী এক　 ⴄĀিতেযািগতার নাম। ভু
বেন漀 র,
২০১২
ধ ম遀
িব漀 াসী হান বা নাি琀渀ক, পি刀眀তেদর কােছ কৃ
ে猀椀র আকষ遀
ণ বরাবরই অত《琀漀 ⴄĀবল, তেব তাঁেক িনেয় সবেচেয় ঝ渀漀াট হল
ইিতহাসিবদেদর। লাকিব漀 াস যাই হাক না কন, বেদ কাথাও কৃ
ে猀椀র দখা মেল না, অেনক চ昀 াচির␄Ā কের তাঁর ⴄĀথম
িনভ遀
রেযাগ《 উে瀀 খ পাই ি。愀 পূ
ব遀
স渀愀ম শতা 爀ীর ছাে攀瀀াগ《 উপিনষেদ। আরও পেরর তি攀一রীয় আরণ《েকও তাঁর কথা আেছ,
তেব তাঁর আ漀爀য遀
জ伀 কািহিনর নামগ椀眀 নই সখােন। স বৃ
攀一াে琀漀র জন《 অেপ猀琀া করেত হেব ি。愀 ীয় তৃ
তীয় বা চতু
থ遀
শতেকর
িব猀椀ু
পু
রাণ ও হিরবংশ পয遀
琀漀।
এর মধ《বত栀琀 িকছু
পু
রােণ কৃ
ে猀椀র উে瀀 খ আেছ, িক漀搀 পেরর যু
েগ এক জন ম琀渀 বড় দবতা িহেসেব তাঁর য ⴄĀিতপি攀一, সটা
পু
রেনা আমেলর সৃ
ি昀 攀琀িলেত নই। অেনক攀琀েলা শতক ধের কৃ
ে猀椀র চেয় বিশ 攀琀爀瀀爀琀 পেয়েছন বসু
েদব এবং বলরামস最攀ষ遀
ণ।
মাটামু
　 চতু
থ遀
শতা 爀ী অথ遀
াৎ 攀琀渀愀যু
গ অবিধ কৃ
猀椀েক তাঁেদর স漀䴀ী বা শিরক িহেসেবই দিখ। মহাভারত এবং গীতা যখন তােদর
পূ
ণা遀
漀䴀 渀椀প পল, তত িদেন, ⴄĀিত氀挀 攀ী শবধেম遀
র ব猀椀ব ⴄĀিত ⸀ধ栀琀 渀椀েপ, কৃ
猀椀 িবপু
ল মিহমা অজ遀
ন কেরেছন। বসু
েদব এবং
বলরাম, দু
’জনেকই িতিন ইিতমেধ《 িনেজর কািহিনর অংশ কের িনেয়েছন। 攀琀渀愀যু
েগর এবং তার পরবত栀琀 ভা猀椀েয遀
কৃ
ে猀椀র
বাল《লীলার িব琀渀র ছিব মেল। যমু
নার তীের প爀漀চারণিভি攀一ক য নতু
ন সভ《তা গেড় উেঠিছল, এই সব দৃ
েশ《 কৃ
猀椀 তারই
ⴄĀিতমূ
িত遀
। সমােজর মানু
ষজনেক তু
মু
ল বষ遀
ণ থেক বাঁচােত কৃ
猀椀 িগিরেগাবধ遀
ন হােত তু
েল ছাতার মেতা ধের আেছন— িড িড
কাসা 愀ী বা ইয়ান খা愀爀ার মেতা ইিতহাসিবদেদর মেত এই দৃ
শ《 আসেল আয遀
েদর সব遀
শি漀瀀মান পজ遀
ন《েদেবর িব爀瀀ে漀  তু
লনায়
কৃ
猀椀বণ遀
মানু
ষেদর দবতার জেয়র সূ
চক।

িক漀搀 তখনও জ伀 া昀 মীর িবেশষ কানও মাহা 渀《 তির হয়িন, স জন《 আমােদর আরও ⴄĀায় সহ쀀া 爀 অেপ猀琀া করেত হেব।
ঈ漀 রেক এক জন সু
রিসক িⴄĀয়জন িহেসেব দখার য ধারা　 কৃ
猀椀লীলায় দিখ, স　র িপছেন সু
রদাস, মীরা এবং ‘ভি漀瀀’
কিবেদর বড় অবদান িছল। তেব রাধা তখনও ি␄Āসীমানায় নই, তাঁর আসেত আসেত আরও কেয়ক শতা 爀ী পেরর
ভাগবতপু
রাণ অবিধ অেপ猀琀া করেত হেব। 敒湡রাধার ᘄĀমিবকাশ স猀甀ূ
ণ遀
হেত হেত 氀挀াদশ শতা 爀ীেত পৗঁেছ যাই আমরা, যখন
জয়েদব রাধাকৃ
ে猀椀র ⴄĀেমর িনিবড় ছিব আঁকেলন, িবদ《াপিত চ刀眀ীদাস সু
রদাস শ最攀রেদবরা মধু
র ⴄĀেমর পদাবিল ও
গীিতকিবতা攀琀িলেক জনিⴄĀয় কের তু
লেলন।
চতু
থ遀
শতেকর পু
রাণকািহিনেত বালেগাপােলর নানান লীলার দখা িমলেত 爀漀爀瀀 করল। খয়াল করা দরকার, এই সমেয়ই মধ《
এবং পি漀爀ম এিশয়ার িকছু
িকছু
জনজািতর মানু
ষ ভারেত বসিত গড়িছল। তােদর মেধ《 িছল প爀漀চারণিনভ遀
র আভীর,
攀琀刀 ররা, এমনকী 攀琀নরাও। তারা ভারেতর রীিতনীিত, শা瀀 , পু
রাণ, সবই ᤄĀহণ করল, পাশাপািশ িনেজেদর নানা লাককািহিনও
বহাল রাখল। আর িজ ভা刀眀ারকর বা সু
ম琀漀 বে攀瀀《াপাধ《ােয়র মেতা পি刀眀ত গেবষকেদর দৃ
ঢ় ধারণা, এই ‘সাং猀椀ৃ
িতক িবিনময়’এর
সূ
ে␄Āই আভীরেদর কাছ থেক বালেগাপােলর বৃ
攀一া琀漀 এেসিছল। তেব সং猀椀ৃ
িতেত এমন িকছু
িকছু
সাদৃ
েশ《র কারেণই ি『　শ আমেল
ⴄĀবল তক遀
উেঠিছল। তেক遀
র 爀漀爀瀀 ১৮৭৪ সােল, যখন আলে『遀ট ₩⸀বারএর অ《ান ইনেভি愀 েগশন ইনটু
িদ অিরিজন অব কৃ
猀椀
জ伀 া昀 মী বই　 ⴄĀকািশত হয়। তাঁর মেত, িয爀漀ি。ে愀 র মেতাই কৃ
猀椀ও পৃ
িথবীর পির␄Āােণর জন《 ঈ漀 রেⴄĀিরত, দু
’জেনরই জ伀 
হেয়িছল ভয়最攀র পিরি挀 িতেত। িয爀漀 ভূ
িম 琀 হন জীণ遀
আ琀渀াবেল, নানা ⴄĀাণীর মেধ《। কৃ
ে猀椀র জ伀  কারাগােরর অ椀眀কার
স《াঁতেসঁেত  琀ঠু
িরেত। দু
’জেনই প爀漀পালক গা 琀ীর মেধ《 বড় হন— িয爀漀 মষপালকেদর সমােজ, কৃ
猀椀 গাপালকেদর পি瀀 েত।
িয爀漀েক হত《া করেত তৎপর হন িন 琀ু
র রাজা হরড, 栀吀ক যমন কৃ
猀椀েক  渀ংস করেত উেঠপেড় লােগন রাজা কংস।
এই তু
লনার সূ
␄Ā ধের ি『　শ আমেল পি刀眀তরা িব琀渀র ধম遀
ᤄĀ瀀礀 থেক উ漀 ৃ
িত িদেত থােকন। জমস কেনিড বা িনেকালাস
ম《াকিনকলএর মেতা গেবষকরা তা িনি漀爀ত িছেলন য, ি。愀 ীয় কািহিন থেকই জ伀 া昀 মীর উ 攀ব। ১৮৯৫ সােল এডওয়াড遀
হপিকন্
স ঘাষণাই কের ফেলন য কৃ
ে猀椀র জে伀 র গাটা কািহিনটা বাইেবল থেক নওয়া। আর ি愀 েভন রােসন দািব কেরন,
‘িহ攀瀀ু
েদর অবতারতে 猀র পু
েরা ধারণাটাই িয爀漀ি。ে愀 র পূ
নজ遀
ে伀 র ধারণা থেক ধার করা।’ লিরনসার খু
ব ⴄĀত《েয়র সে漀䴀 বেলন
য, ‘ভগব愀 ীতা আসেল িনউ ট愀 ােম䌀 এর িকছু
বািতল অংশ।’
বচারা কৃ
猀椀! কপালটাই এমন য, কবল পু
তনা রা猀琀সী বা কংস মামােক মাকািবলা কেরই তাঁর দু
েভ遀
ােগর শষ হয়িন, িবেদিশ
পি刀眀তেদরও সমান তােল সামলােত হেয়েছ। আেগকার বিদক দবতারা আমােদর ধরােছাঁয়ার বাইের 渀漀গ栀琀য় বা অেলৗিকক
উৎেসর দািবদার হেত পেরেছন, িক漀搀 বৗ漀  কািহিনেত মহামানবেদর 渀漀গ栀琀য় অথচ িনিদ遀
昀  জ伀 বৃ
攀一া琀漀 এতটাই জনিⴄĀয় হেয়
পড়ল য, নতু
ন যু
েগর িহ攀瀀ুদবতােদরও জ伀 ােনার জন《 আ漀爀য遀
, অেলৗিকক আখ《ান ⴄĀেয়াজনীয় হেয় পড়ল। আর সই জন《ই
রামায়ণ, মহাভারত এবং পু
রােণর চির␄Āেদর জ伀  পৃ
িথবীেত, িক漀搀 তাঁেদর জ伀 কািহিনেত জিড়েয় রেয়েছ আপািথ遀
ব সব ঘটনা।
এই জন《ই বাধ হয়, জে伀 র এক　 সময় বা তািরেখর ⴄĀেয়াজন হয়, সই সময় িনেয় তক遀
থাকেলও, যমনটা রেয়েছ গৗতম
বু
ে漀 র 猀琀ে␄Ā। দু
’হাজার বছর ধের ব攀琀 গেবষণা ও তক遀
িবতেক遀
র পেরও িয爀漀র জে伀 র তািরখ িনেয় নানা মত থেক িগেয়েছ—
২৪ িডেস 愀র থেক ৬ জানু
য়াির বা তারও িকছু
পেরও ি。愀 মাস মানা হয়। ধম遀কবল িব漀 াস আর আচােরর ব《াপার নয়, তার
সে漀䴀 জিড়েয় থােক নানা উৎসবও। আর সকােলর মানু
ষজন এখনকার 猀椀ু
ল攀琀েলার মেতা দবতার বাথ遀
সা　遀
িফেকট িনেয়
িবেশষ মাথা ঘামােতন না।
ভা⨄Āমােসর কৃ
猀椀পে猀琀র অ昀 মী িতিথ　 বাইের আন攀瀀 করার পে猀琀 খু
ব একটা উপেযাগী নয়, এ সময় বড় বিশ বৃ
ি昀 বাদলা হয়।
তা সে 猀ও ব攀琀 মানু
ষ বৃ
ি昀  মাথায় কেরই কৃ
ে猀椀র মি攀瀀ের যান। সারা ভারেতই ব攀琀 মি攀瀀র ছিড়েয় আেছ: মথু
রা বৃ
攀瀀াবন 氀挀ারকা
পু
রী নব氀挀ীপ 攀琀爀瀀ভায়ু
র উডু
িপ কা嘀㨀ীপু
রম ই栀琀ল, এবং অসেমর নামঘেরর মেতা ব猀椀ব ⴄĀিত 琀ান攀琀িল। অেনক সমেয়ই ⴄĀিমক
ত爀瀀ণ কৃ
ে猀椀র রাসলীলার মেধ《 িদেয় তাঁর জে伀 াৎসব পালন করা যায়। দেশর অেনক জায়গায় ভ漀瀀রা সারা িদন উপবােস
থেক ধম遀
ᤄĀ瀀礀 পাঠ কেরন এবং ⴄĀসাদ ও নানা সু
খাদ《 সহেযােগ মধ《রাে␄Ā কৃ
猀椀জে伀 র উৎসব পালন কেরন। তািমলরা তাঁেদর
বািড়র সামেন ছাট ছাট পােয়র ছাপ আঁেকন— বালকৃ
ে猀椀র পদিচ氀渀, 栀吀ক যমন বাঙািলরা বািড়র সামেন ল椀刀ীর পােয়র ছাপ
আঁেকন। মা ল椀刀ী অবশ《 স িদেক িবেশষ পা攀一া দন না।
এই গা 琀লঅ昀 মীেত মহারাে猀椀র মানু
ষ তা爀瀀েণ《 ভরপু
র ‘ গািব攀瀀’ দর জন《 ⴄĀিতেযািগতার আেয়াজন কেরন। গািব攀瀀রা এক
একটা দল গেড়, এক দল আর এক দেলর কাঁেধ চড়েত থােক, এরকম ভােব মানবিপরািমড বানায় তারা, চারপাঁচ তলা
অবিধ ওেঠ সই িপরািমড। যারা অেনক উঁচু
েত রাখা ‘বালেগািব攀瀀’এর ননীভা刀眀　েত পৗঁেছ সই মৃ
ৎপা␄Ā ফাটােত পাের, তারা

অেনক টাকা পু
র猀椀ার পায়। তািমলেদরও এরকম এক　 অনু
 琀ান আেছ, তার নাম ‘উিরয়ািড়’। এই সব খলা অিলি猀甀েক ঠাঁই
পেল ভারতীয় পু
爀瀀ষরাও দু
’একখানা সানা িজেত আনেত পারত!

ⴄĀসার ভারতীর িসইও, মতামত ব《ি漀瀀গত

