業ᛈব敢潤 ১

কালীয়দমন
আজ নাগপ瘬䔱মী। ⥦㲯াবেণর 漀搀䭜苻া প瘬䔱মী। সাপেক আমরা ভয় পাই, আবার
পু
েজা কির। এই 業ᛈাণী㪪鎫র সে筺謕 আমােদর নদীমাতৃ
ক সমােজর সহবােসর
কািহিনেত ধরা আেছ সভᖮতা ও সং栀眀ৃ
িতর সমৃ
ፘ锰 ইিতহাস।
জহর সরকার
৭ অগ栀琀, ২০১৬, ০০:০০:০৮

⥦㲯া বণ মাস এেল চািষেদর মু
েখ হািস 姽⋼ফােট, কিবেদরও, িক栀琀 এই সময় সােপরা তােদর বানভািস ঘরবািড় 姽⋼থেক 姽⋼বিরেয় আেস,
মানু
ষ তােদর ভয় পায়, পু
েজাও কের। 姽⋼সই কারেণই ⥦㲯াবেণর 漀搀䭜苻া প瘬䔱মীেক নাগপ瘬䔱মী িহেসেব পালন করা হয়। এ বছর আজ
姽⋼সই িতিথ। সাপেক আমরা ভয় পাই, িক栀琀 এই 業ᛈাণী㪪鎫র কািহিনেত শত শত, হাজার হাজার বছর ধের ভারতীয় মেনর
িববত꩔䕍
েনর কথা ধরা আেছ।
জনেমজেয়র সপ꩔䕍
যে軡쐺র কািহিনেত সাপ স〰েক꩔䕍
পি䌯⁴মীআয꩔䕍
মেনর িব爀愀পতার পিরচয় আেছ। িক栀琀 এই একই 業ᛈাণী কাল㦆杖েম
নাগরাজ এবং মনসা (ছিবেত তাঁর থান) 爀愀েপ পূ
িজত হল। বলা দরকার, এই দু
㪪鎫 িক栀琀 এক নয়। 業ᛈথম জন পু
爀漀ষ, ি礀戀তীয় জন
নারী। তােত অবশᖮ 姽⋼বিশ 姽⋼দাষ ধরা যায় না, কারণ সােপর 昀 ীপু
爀漀ষ িবচােরর জনᖮ 姽⋼বিশ কােছ যাওয়া িনরাপদ নয়, এমনকী
পু
েজা করার সমেয়ও। 業ᛈাচᖮ পৃ
িথবীেত ধানই 業ᛈধান শসᖮ। জিমেত 業ᛈচু
র জল না থাকেল ধান হয় না, আর জল থাকা মােনই সাপ
থাকা। িক栀琀 সাধারণত জেলর সাপ িবষধর নয়, তােদর না ঘাঁটােল কামড়ায়ও না।
সােপর কািহিন漀 িলেত উꞨ皺বেগ꩔䕍
র সং栀眀ৃ
িতর সে筺謕 姽⋼লাককৃ
ি䄀䰀র একটা টানাপেড়ন আেছ। বাংলার আিদ 姽⋼লাককথায় মনসা িছেলন,
িতিন পের প楦⁴াবতীেত পিরণত হেলন, প楦⁴পাতায় িশেবর বীয꩔䕍
পােতর ফেল যাঁর জ牥摲। উꝦর এবং পি䌯⁴ম ভারেত িপতৃ
তে灡浣র
業ᛈাবলᖮ, 姽⋼সই তু
লনায় পূ
ব꩔䕍
ও দি샧鞪েণ মাতৃ
শি㷠ﰁর 業ᛈাধানᖮ, এটাও সােপর কািহিনেত 業ᛈিতফিলত। মহাভারেত িবনতার পু
쟮

গ爀漀েড়র সে筺謕 তাঁর 姽⋼বান ক攀琀র সপ꩔䕍
স獹卄ানেদর সংঘেষ꩔䕍
র মেনা軡쐺 িববরণ আেছ। আিদপেব꩔䕍
ও অনᖮ쟮 সাপেক অ漀搀ভ বা রহসᖮময়
শি㷠 ﰁিহেসেব 姽⋼দখােনা হয়। পরবত渀漀 যজু
েব꩔䕍
দ বা অথব꩔䕍
姽⋼বেদ সাপ 姽⋼থেক র샧鞪া পাওয়ার জনᖮ ম灡浣পােঠর িবিধ আেছ, পের
গৃ
হᖮসূ
ে쟮ও সাপেক স捡灳ান জানােনার জনᖮ বািষ꩔䕍
ক আচােরর িবধান 姽⋼দওয়া হয়। আয꩔䕍
েদর ভাষায় ‘নাগ’ শ晥搠㪪鎫ও 礀戀ᖮথ꩔䕍
েবাধক: এক
িদেক তার মােন সাপ, অনᖮ িদেক আয꩔䕍
⑦혪বিদক সং栀眀ৃ
িতর িবেরাধী আিদবাসীেদরও নাগ বলা হত, আয꩔䕍
রা তাঁেদর ‘উভচর’ বেল
গণᖮ করেতন, কারণ তাঁরা 猀椀েল ও জেল বসবােস সমান অভᖮ 琀। যমু
নার পূ
ব꩔䕍
বত渀漀 ভূ
খে㷃র জীবনযা쟮ার সে筺謕 মািনেয় িনেত
⑦혪বিদক এবং উꝦর⑦혪বিদক সভᖮতার অেনকটা সময় 姽⋼লেগিছল, এবং গাে筺謕য় অববািহকার জলজ筺謕েল নানান বনᖮ業ᛈাণীর সে筺謕 সে筺謕
সাপেখােপর 業ᛈাচু
য꩔䕍
তার একটা কারণ।
আয꩔䕍
পু
쟮রা অেনক সমেয়ই নাগ পু
爀漀ষেদর দ샧鞪তা এবং নাগ 姽⋼মেয়েদর 姽⋼মািহনী মায়ার সে筺謕 এঁেট উঠেত পারত না। অজু
꩔䕍
ন
বᖮাপারটা সামেল িনেয় নাগ রাজকনᖮা উলু
পীেক িবেয় কেরিছেলন বেট, িক栀琀 তাঁর 姽⋼পৗ쟮 পরীি샧鞪ৎেক সােপর কামেড় 業ᛈাণ হারােত
হয়। পরীি샧鞪েতর 姽⋼ছেল জনেমজয় সপ꩔䕍
য軡쐺 কের সম 琀 সাপেক 戀洀ংস করেত 姽⋼চেয়িছেলন, িক栀琀 সপ꩔䕍
রাজ বাসু
িকর ভাইেপা আি 琀ক
姽⋼সই ল샧鞪ᖮ পূ
রেণ বাধা হেয় দাঁড়ান। এই পু
রাণকথা漀 িল গাে筺謕য় অববািহকার িবরাট সভᖮতার সে筺謕 আয꩔䕍
েদর তী夢㑤 টানাপেড়েনর
পিরচয় বহন কের।
⑦혪বিদক সং栀眀ৃ
িতেত ব爀漀ণেক পাতালবাসী নাগেদর রাজা িহেসেব 姽⋼দখােনা হেয়িছল। দু
ই সভᖮতার 姽⋼বাঝাপড়ার 業ᛈথম 業ᛈমাণ 姽⋼দখা
যায় ি�譊栀琀জে牥摲র অ獹卄ত িতন শতা晥搠ী আেগ— বু
ፘ锰 বা ⑦혪জন তীথ꩔䕍
㐰㉘রেদর মাথার ওপর প瘬䔱নােগর ছাতা ধের থাকার ছিবেত।
業ᛈাচীনতর িস敢潤ু
সভᖮতার 戀洀ংসাবেশেষও সােপর 姽⋼দখা 姽⋼মেল বেট, িক栀琀 গাে筺謕য় উপতᖮকার সে筺謕 তার 姽⋼কানও স〰ক꩔䕍
খু
েঁ জ পাওয়া
যায় না। কাল㦆杖েম ⑦혪বিদক িব琀 ু
র মূ
িত꩔䕍
ক慍䌊নায় 姽⋼দখা 姽⋼গল, িতিন িবপু
ল 姽⋼শষনােগর 姽⋼কােল অন獹卄শয়েন শািয়ত, 姽⋼সই মহাসপ꩔䕍
ফণা
তু
েল তাঁর মাথােতও ছাতা ধের আেছন। িশেবর 業ᛈেবশ আরও নাটকীয়— তাঁর ক묔ল啨櫤 বাসু
িক 業ᛈবল ভােব 姽⋼ফাঁস 姽⋼ফাঁস
করেছন। সু
তরাং 姽⋼দখা যাে�暱, এক িদন 姽⋼য নােগরা িছল ভয়㐰㉘র, তারা কী ভােব 㦆杖মশ ⑦혪বিদক (িব琀 ু
) এবং অ⑦혪বিদক (িশব)
姽⋼দবতােদর 姽⋼দখােশানার দািয় 猀 অজ꩔䕍
ন করল। পর攀搀েরর িবেরাধী নানা িব渀眀াসেক িমিলেয় 姽⋼দওয়ার 姽⋼য আ䌯⁴য꩔䕍
샧鞪মতা ভারতীয়
সভᖮতার চিরে쟮 িনিহত, এটা তারই একটা চমৎকার দৃ
䄀䰀া獹卄।
姽⋼বৗፘ锰 সং栀眀ৃ
িত ভারত 姽⋼থেক রফতািন হেয়িছল, কিপরাইেটর ঝকমাির িছল না। অনᖮ নানা 姽⋼দেশ সােপর আরাধনার 姽⋼য সব
ধারা িছল, এই সং栀眀ৃ
িত 姽⋼স漀 িল আ�Εসাৎ কের 姽⋼নয়। 姽⋼বৗፘ锰 ঐিতেহᖮর এক 漀 爀漀 猀পূ
ণ꩔䕍
নাগ হল মু
চািল来刯া, এবং িত搀攀িত নাগ
জলাশয় ও অনᖮানᖮ স〰েদর র샧鞪াকত꩔䕍
া িহেসেব পূ
িজত। ি�譊栀琀পূ
ব꩔䕍
একাদশ শতা晥搠ী 姽⋼থেক িচেনর রাজারা �〯াগনেক পু
েজা
করেতন, অেধ꩔䕍
ক 夀 িমর এবং অেধ꩔䕍
ক সাপ 爀愀েপ, তেব তার অনᖮ িকছু
িকছু
⑦혪বিশ䄀䰀ᖮও িছল। 業ᛈথম িচনা স�াট 漀 য়াংিত সাপেক
তাঁর 業ᛈতীক িহেসেব বᖮবহার কেরিছেলন। হং �〯াগন হল এক রামধনু
সদৃ
শ সাপ, আর বােশ �〯াগন আবার এক অিতকায়
অজগর। জাপােন পিব쟮 ইয়ামাতা姽⋼নাওেরািচ �〯াগন আসেল এক িবরাট সাপ, তার আটটা মাথা এবং আটটা 姽⋼লজ।
আমােতরাসু
কািম নামক িশে獹卄া 姽⋼দবতাও তাই। 姽⋼কািরয়ােতও অনু
爀愀প ঐিতহᖮ 業ᛈচিলত, িবশাল আকৃ
িতর সাপ ও অনᖮ
সরীসৃ
পরা 姽⋼সখােন �〯াগন িহেসেব আরাধᖮ। িভেয়তনােম �〯াগেনর ক慍䌊নায় আবার সাপ, 夀 িমর এবং িগরিগ㪪鎫র সে筺謕 পািখও
িমেশেছ।
ি�譊栀琀ীয় ঐিতেহᖮ 姽⋼স湩来 জেজ꩔䕍
র �〯াগন বেধর ছিবেত এর ﱆｄক িবপরীত ধারণা 姽⋼দখেত পাই। তেব 姽⋼সমাই㪪鎫ক ধম꩔䕍
漀 িলেত সাপেক
শয়তান িহেসেব 姽⋼দখােনার আেগ 業ᛈাচীন ইউেরাপ, পারসᖮ, পি䌯⁴ম এিশয়া ও উꝦর আি㖆摙কােতও সােপর আরাধনা 業ᛈচিলত িছল।
অেনক দূ
েরর 業ᛈাচীন 姽⋼মিেকায় আজেটকরা 姽⋼কৎসল夀 েতলএর আরাধনা করত, 姽⋼স হল পাখনাওয়ালা সাপ।
ভারেত িফের আসা যাক। দি샧鞪ণ ভারেত নাগপ瘬䔱মীেত 姽⋼বােনরা ভাইেদর র샧鞪া করার জনᖮ 業ᛈাথ꩔䕍
না কের, আর উꝦর ভারেত এটা
হয় দশ িদন পের, র샧鞪াব敢潤নএ। 姽⋼করেলর যু
েፘ锰 পার筺謕ম নায়ারেদর সপ꩔䕍
ভজনার একটা সমৃ
ፘ锰 ঐিতহᖮ আেছ, মালয়ািলেদর
একটা বড় অংশ বছেরর এই সময়টায় সপ꩔䕍
কভু
নােম পিরিচত অ瘬䔱ল漀 িলেক িবেশষ ভােব ⥦㲯ፘ锰া জানায়। দি샧鞪ণ ভারেতর অেনক
業ᛈাচীন মি来刯ের পু
েরািহত ও উপাসকরা এখনও 姽⋼গাখেরা সাপেক খাবার 姽⋼দন, আবার সপ꩔䕍
েদাষ অথ꩔䕍
াৎ সােপর অিভশাপ কাটােনার
জনᖮ 夢㑤া搀渀ণᖮ আচােরর পাশাপািশ 姽⋼লৗিকক ঝাড়ফু
ঁ কও 業ᛈেয়াগ করা হয়। এক শতা晥搠ী আেগ নীলিগিরর কােছ মা伯ারঘােট এডগার
থাস꩔䕍
টন এমনকী সাপমসিজেদর কথা িলেখিছেলন।
姽⋼মাটামু
㪪鎫 সােড় িতন হাজার বছর আেগ ভারত সােপর সে筺謕 姽⋼বশ মসৃ
ণ ভােবই িনেজেক মািনেয় িনেয়িছল। 姽⋼সই ঐিতেহᖮর কথা
ভাবেত 姽⋼গেল বাসু
িকর কািহিন মেন পড়েবই। সমু
♖﮿ম䥭整ন িনেয় 姽⋼দবাসু
েরর সং怶趧ােম তাঁর শরীর㪪鎫েকই বᖮবহার করা হেয়িছল। দু
ই
মহাশি㷠ﰁর এই সংঘােত বাসু
িক 샧鞪তিব샧鞪ত হন। তােদর মেধᖮ এক সময় সি敢潤 হয়। বাসু
িক 姽⋼সের উেঠেছন িক না, আমরা জািন

না।

業ᛈসার ভারতীর িসইও। মতামত বᖮি㷠ﰁগত

