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এবং রফতািন। মিরশােস কালীমূিত�।
বাঙািলর ধাতটাই �য আলাদা, �সটা �কবল তােক কাঁটাওয়ালা মাছ মুেখ িনেয় অনগ�ল তক� করেত �দেখই �বাঝা যায় না,
বাঙািলর সরকার এবং ভগবান �য অবিশ ভারেতর �চেয় এতটাই অন� রকম, �সটাও তার একটা �মাণ। ক �তমনই,
�দওয়ািলর সময় অন�রা যখন সহᡙ� আেলা ািলেয় �গৗরবণ�া �দবী ল ীর আরাধনা কের স দ চায়, তখন বাঙািল
অমাবস�ার িনি � অsকাের �ঘার কৃ বণ�া �দবীর পুেজা কের শি চায়। শি অবশ� তার খুবই দরকার। �দওয়ািলেত অন�
ভারতীয়রা স ূণ� িনরািমষ খায়, আর মাংস এবং র বণ� জবাফু ল ছাড়া বাঙািলর কালীপুেজা হয় না। এবং, অিধকাংশ
ভারতীেয়র কােছ �দওয়ািলর িপছেন আেছ কৃ ে র নরকাসুর বেধর কািহিন, বাঙািলর কালীপুেজা এেসেছ pপুরােণ �দবী
চ ীর র বীজ িনধেনর সূ� ধের। র বীেজর �িত র িবpু �থেক অসুেরর জu হেয় চেলিছল, �শেষ চ ী ভয়ংকরী
কালীমূিত� ধের সম র পান কের িনেল দানবেক ংস করা স ব হেয়িছল।
�গাপালকৃ �গাখেলর উি িহেসেব পিরিচত কথােক সত� �মাণ করার জন� বাঙািল সব িকছু ই �যন একটু অন� ধারায়
কের। �যমন, �স িপতৃ প পালন কের মহালয়ার িদন, অথচ ভারেতর অন�ান� জায়গায় িপতৃ প পািলত হয় �দওয়ািলর সময়।
বাঙািল �দওয়ািলর সময় ধুমধাম কের ল ীর আরাধনা না কের দুগা� পুেজার সাত িদন পর খুব শাl ভােব ল ীপুেজা কের।
এমনকী বাঙািল কািরগররা তাঁেদর য পািতর পুেজা �সের �ফেলন �সেx েরর মাঝামািঝ িব কম�া পুেজার িদন, অথচ বািক
ভারত হয় দুগা� পুেজার দশমী িকংবা �দওয়ািলর সময় যে র পুেজা কের। বাঙািলর কালীপুেজা একটা রােতর ব�াপার, িক
ভারেতর িব ীণ� অংেশ �দওয়ািলর উৎসব হয় চারপাঁচ িদন ধের—
হয় ধনেতরাস িদেয়, তার পর চেল �ছা িদওয়ািল,
বিড় িদওয়ািল, �গাবধ�ন পুেজা আর �শষ হয় ভাই দুজ বা ভাইেফাঁটায়।
ক কেব �থেক �দওয়ািল ‘আেলার উৎসব’ হেয় উঠল, �সটা
নয়। আিদ রামায়েণ রােমর �চাে া বছর বনবাস এবং
রাবণবেধর পর অেযাধ�ায় �ত�াবত� েনর িদনেক �দওয়ািল িহেসেব িচি ত করা হয়িন। এই কািহিন এেসেছ রামায়েণর
পরবত সং রণ িলেত। তৃ তীয় শতা ীেত বাৎস�ায়ন রিচত ‘কামসূ�’�ত �দীপ িদেয় সব বািড় সাজােনার উে খ পাওয়া

যায়, িক তখন এর নাম িছল �সই িদনেক য িনশা বলা হত। অন�ান� অেনক আচারআচরেণর মেতাই, �া ণ�বাদী
িহpুধম� এই আেলাকময় অনুষ(েক �হণ কের ল ীপুেজার সে( জুেড়েয়েছ। িক বাংলায় আমরা মা কালীর জন� �ঘার
অমাবস�ার রাি�েকই �বেছ িনেয়িছলাম। পের যখন এেক অপেরর �থা ও আচার অনুকরণ করাটা সব�ভারতীয় িনয়ম হেয়
উঠল, তখন কালীপুেজার সে( যু হল �দীপ, আেলা, বািজ িমেলিমেশ একাকার হেয় �গল।
আি নকািত� ক মােস ফসল কাটার সময় ল ীপুেজা করার একটা যুি রেয়েছ। সু মারী ভ=াচায� বেলেছন, ‘ল ীর অপর
এক নাম । নাম এেসেছ ল�ান ‘�সেরস’ �থেক, যার অথ� হল শেস�র অিধ া�ী’। সুনীিত মার চে=াপাধ�ায় ‘ ’র
সমতু ল� ইেpািচন ও ইেpােনিশয়ার �দবী ‘�দবী িসির’র কথা িলেখেছন। সু মারী ভ=াচায� আরও বেলেছন, পৃিথবীর িবিভt
�াচীন সভ�তায় এই শেস�র �দবীর উপাসনা করা হয়— �দবীমূিত� র হােত এক 0 শেস�র শীষ অথবা ি�ক ‘কনু��েকািপয়া’ বা
শস�পা�।
�দওয়ািল আবার আিথ�ক �লনেেদনর একটা ভল ও বেট। এই উৎসেবর সময় �া ণ, রাজা, জিমদারেক শস� ও িবিভt
উপহার �দওয়ার রীিত আেছ। ধম য় আচাের এই রীিতর ওপর �জার �দওয়া হেয়েছ, এই কারেণ, যােত ব�বসায়ী, কৃ ষক এবং
সাধারণ গৃহ রা ঈ র ও শাসকেক তাঁেদর �াপ� িদেত না �ভােলন। ব�বসায়ীরা হালখাতা
কেরন এই পুণ� সমেয়। �দওয়ািল
এবং ধনেতরােস গয়না আর বাসনপ� িকনেত হেব, এটাই হল িনয়ম। আসেল ব�বসায়ী ও কািরগররা যােত নতু ন ফসল �থেক
�া{ আেয়র একটা অংশ পান, �সই জন�ই এই উপহার ও �কনাকাটার রীিত। এমনকী এই সময় জুয়া �খলারও অনুমিত �মেল।
উ রভারেত অেনেকই এই সময়টায় কেয়ক িদন এবং রাত ধের �চু র জুয়া �খেলন। মা ল ী মােঝমেধ�ই বাঙািলর �িত িবমুখ
হেলও বাঙািলরা তাঁেক অব া কের না। িক এই সময়টা তারা কালীঠা েরর জন� বরা রােখ, অন� �দবেদবীরা একটু
আড়ােল চেল যান। বাঙািল আসেল সব সময়ই অন�েদর �চেয় এিগেয়। তার হালখাতা পয়লা �বশােখ, �লাকজনেক উপহার
�দওয়া হয় দুগা� পুেজায়।
এই ‘ভয়%রী মাতা’র আরাধনার ধারা র�ােচল ম�াকডারমট, ওেয়িg ডিনগার, বারবারা ওয়াকার এবং আরও ব িবেদিশ
িবেশষ ও গেবষকেক আকষ�ণ কেরেছ, শা মেতর অনুসারী ব ভারতীয় পি তও এই িবষেয় আকৃ হেয়েছন। �াচীন ি�ক
সভ�তায়, শেস�র �দবীর মেতাই, মাতৃ েদবীর পুেজার এক �বল ধারার �মাণ রেয়েছ, �যখােন �দবী মাতা শি , সুর া, র ও
িবজয়— সব িকছু রই �তীক। এই িবষেয় িবেশষ �জােসফ ভাম�ােসেরন বেলেছন, এিশয়া মাইনের কালীর সমতু ল� �দবী
কাইেবেলর িনজ এক শহর িছল ‘কািল�পািলস’। এই পের হেয় যায় �থম িব যুে\র িবখ�াত শহর গ�ািলেপািল। এমনকী
বাইেবলএর ‘বুক অব িহ ’(৯:২২)�ত এই কািলর পুেজায় রে র উে খ পাওয়া যায়। ইউেরােপর িজপিসরা ব শতা ী ধের
এই মাতৃ শি েক মৃতু�র �দবী িহেসেব পুেজা কের এেসেছ, �যমন আমরা শানকালীর পুেজা কির। �াচীন িফনল�ােgও কালমা
নােম এক কৃ া(ী �দবী িছেলন, িতিন সমািধ েল ঘুের �বড়ােতন এবং মৃতেদহ ভ ণ করেতন। �রামানরাও ধির�ীমাতার
আরাধনা করত, এবং তাঁর রংও কােলা। ভারেতর কথায় আসা যাক। মহাভারেত এক কৃ বণ�া �দবীর কথা আেছ, শবর,
পুিলpা এবং ‘বব�র’রা তাঁর পূজা করত, �সই পূজায় র অপ�েণর �থা িছল। এই ঐিতহ�ই মাক� ে য় পুরাণ �থেক �মশ অন�
নানা ধরেনর পুরাণ বা উপপুরাণ এবং ত কথার মাধ�েম মূলধারার িহpুধেম� �সািরত হেয়েছ। সু মারী ভ=াচায� িলেখেছন,
‘র িপপাসু �দবীর সে( �রামান যুে\র �দবী �বেলানার িমল আেছ যাঁর পূজািররা িনেজেদর হাতপা �কেটও র িদেতন।’
তাঁর মেত, ‘কালীর উৎেস হয়েতা আেছন আিদম �দবী।’
সুতরাং �দখা যাে0, দু ধারা পর েরর সমাlরাল ভােব চেল আসেছ: এক িদেক স েদর ম(লময়ী �দবী, অন� িদেক র
এবং ংেসর �িতমূিত� ভয়ানক ঈ রী।
তই, অিধকাংশ ভারতীয় �থম ধারা �বেছ িনেয়িছল, আর বাঙািলরা অনুসরণ
কেরিছল ি তীয় পথ, িক ব শতা ী পাশাপািশ চলেত চলেত এবং �া ণ�তে র তাি ক �ভােব, দু ধারা অে0দ� বsেন
জিড়েয় িগেয়েছ। কালীপুেজা এবং �দওয়ািলর সম য় এর এক চমৎকার দৃ াl।

