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বাাংলার দলাকজীবনন অন্নপূর্ণা দকবল দেবী নন, এমনকক কিকন শুধু শনযের দটানটম 

কিনযনবও কবনবচ্ে নন। প্রকৃকি ও মানুনের পারস্পকরক দবাঝাপড়ার মনমণও কিকন আনেন। ‘আমার 

যন্তান দেন থানক েনুধভানি’ অন্নোমঙ্গল কানবে রায়গুর্াকর ভারিচ্নের এই প্রাথণনার মনধেই 

দেবী অন্নপূর্ণার দলৌককক িাৎপেণ ফুনট ওনে। বাাংলার দেব-দেবীনের মনধে অকধকাাংশই দলৌককক 

এবাং এখানকার দেনকিন োপননর যনঙ্গ যম্পককণ ি। দেনশর আথণযামাকজক ও যাাংসৃ্ককিক আবনির 

মধে দথনকই এযব দেবনেবীর কমকথকোল কনমণার্। দযই দলাকভাব ভীের্ভানব মূিণ  িয় অন্নপূর্ণায়। 

পাবণিী বা দ ৌরী, কালী, িারা, লক্ষ্মী, অন্নপূর্ণাযি যব দেবীর ধারর্া অখন্ড বনঙ্গর স্থান ও 

কালনচ্িনা দথনকই  নড় উনেনে। বাাংলার দলৌককক পরম্পরার ঘাি-প্রকিঘাি, জীবনোপন, 

দটানটমযমূি দথনকই এযব দেবীর কল্পনা। অন্নপরূ্ণা - এই নানমর যনঙ্গই েুক্ত িনয় রনয়নে ‘অন্ন’ শব্দটি 

‘অন্ন’ শব্দটির মূল অথণ ‘ভাি’, ো এই অঞ্চনলর মানুনের প্রধান খােে। খােোভোয ও খােেশঙৃ্খল দে 

োপনকচ্ত্র কনমণার্ কনর, িা প্রযাকরি িনয় যাংসৃ্ককির আকার দনয়। অন্নপূর্ণা নামটির মনধে অনন্নর 

দে কবেয়টি মলূ কবনশেে কিনযনব িাকজর, িা বাাংলার োপনযাংসৃ্ককির প্রধান উপাোন। একেক দথনক 

অন্নপূর্ণা নামটি এই দেবীনক দপৌরাকর্ক শঙৃ্খল দথনক মুক্ত কনর যরাযকর বাাংলার দলাকজীবননর যনঙ্গ 

যম্পককণ ি কনরনে। কৃকেনককেক বনঙ্গর প্রজন্মপরম্পরার কু্ষধাকনবৃকির মূল ভরযার দে উপাোন, 

দযই অনন্নর দভির দথনক মূিণ  িনয় ওনেন দেবী অন্নপূর্ণা। 

মূলি অন্নপরূ্ণাপজূা অনুকিি িয় দচ্ত্র মানয। ঋিুরাজ বযনন্ত েখন ফুনল-ফনল ভনর ওনে 

প্রকৃকি, ঠিক এই যমনয় পূকজিা িন অন্নপরূ্ণা। এই পূজানকই দকাথাও দকাথাও আবার বাযন্তীপজূা 
কিনযনব পালন করা িয়। বাযন্তী দেবীও ে ুণার মনিা মকিেমকেণনী। ককন্তু মকিেমকেণনী প্রকিমার এই 

রূনপর অননক অননক আন  দথনক বাাংলায় িাকজর িরন ৌরী েু ল। এই েু ল প্রকিমার আনরকটি 

দলৌককক যাংস্করর্ অন্নপরূ্ণা ও কশব। উনেখে, শরৎকানল দে ে ুণাপজূা আমরা দেকখ, িা িনলা 
অকালনবাধন; ো শ্রীরামচ্নের লঙ্কা কবজনয়র আন র। অকানল দেবীবিনার আখোনকনভণ র। িনব 

িা বাাংলায় অননক পনর এনযনে। আরও অননক আন  দথনক বযন্তকানল মকিেমকেণনী পূকজিা িন। 

আবার যামকিকভানব মকিেমকেণনী প্রকিমাও বাাংলায় আেণ আ মননর পনর এনযনে। িার আন  

দথনকই এখানকার অববকেক যনািন ভাবধারায় িাকজর দথনকনে পুরুে ও প্রকৃকির ে ুল রূপ। 



মািৃপজূা বা প্রকৃকিপজূার যূনত্রই দযই পুরুে ও প্রকৃকির দমলবন্ধননর যৃকি। প্রার্স্পিন ও প্রকৃকির 

বিনা অখন্ড বাাংলার কনজস্ব। 

অন্নপূর্ণা েশভুজা বা চ্িুভুণ জা নন। মানুনের মনিাই কিকন কিভুজা। বাাংলায় লক্ষ্মী ককাংবা 
যরস্বিীও দেমন। এই প্রকিমা দনিািই যুযকিি অকভজাি এক অপরূপা মানবীর মনিাই। দেনখ 

দবাঝা োয়, কিকন  ৃিবধূ। িাাঁর কনজ  ৃনির কযাংিেরজায় োাঁকড়নয় আনেন, দযখানন কভক্ষা করনি 

এনযনেন কশব। িাাঁর কনে যাপ আর পরনন বাঘোল, অঙ্গ ভস্মমাখাÑ এমন দচ্িারায় কভক্ষাবৃকি 

করনি কিকন িাকজর িনয়নেন অন্নপূর্ণার েরজায়। দেবী িাাঁনক অন্নোন করনেন। অন্নপরূ্ণা ও কশনবর 

এই েু লেকবই আমরা দেখনি পাই। এই েইু দেবনেবীনক কননয়ই যামকিকভানব অন্নপূর্ণা মিূণ  িন। 

ক কররাজ কনো, শ্মশানচ্ারী মিানেনবর স্ত্রী, দযই পাবণিীর দলৌককক রূপান্তর িনেন অন্নপূর্ণা। ককন্তু 

কশব দিা দেবীর স্বামী, িাাঁনক দকন স্ত্রীর িানর এনয কভক্ষা কননি িনে? এই প্রনের উির খুাঁজনি িনল 

আমানের বুঝনি িনব দপৌরাকর্ক আখোননর দলৌককক কবকনমণার্ ও িার যমাজিাকিক কােণকারর্ 

আর বাাংলার প্রকৃকি ও ভাবজ ৎনক। এই প্রনের উির আমরা খুাঁজব। িার আন , অন্নোমঙ্গল 

কানবে দেবীর দলাকমািানযের কবেয়টি অকি যাংনক্ষনপ আনলাচ্না করা েরকার। 

রায়গুর্াকর ভারিচ্ে অন্নোমঙ্গল কানবের উপাোন যাংিি কনরকেনলন ‘কাশীখন্ড 

উপপুরার্’, ‘দচ্ৌরীযুরি পঞ্চকশকা’ ও ‘কক্ষকিশবাংশাবলী’ চ্করিম ইিোকে িন্থ এবাং নানা 
দলাকশ্রুকি দথনক। নেীয়ার রাজা কৃষ্ণচ্ে রানয়র অনুনরানধ এই কাবে রাজযভায় কলকখি। 

কৃষ্ণচ্ে কিৃণ ক িাাঁর রাজনে অন্নপূর্ণা পজূা উপলনক্ষ িাাঁর কীকিণ র বর্ণনা, দেবীর আশীবণানে কীভানব 

কৃষ্ণচ্নের পূবণপরুুে ভবানি মজমুোর রাজে ও দখিাব লাভ করনলন, এযব বর্ণনার দভিনর 

ভারিচ্ে ককন্তু দেবীর দপৌরাকর্ক আখোননক দলৌককক আখোনন অননকাাংনশ কবকনমণার্ও 

কনরকেনলন। স্মরর্ করা েরকার, অন্নোমঙ্গল কানবের কিনটি খন্ড। এগুনলা িনলা ১. অন্নোমঙ্গল, 

২. কাকলকামঙ্গল বা কবেোযুির কাবে এবাং ৩. মানকযাংি- ভবানি উপাখোন। ১৭৭৬-১৮১৬, এই 

কালপনবণর দকাননা একটি যময় অন্নোমঙ্গল কানবের প্রথম পুাঁকথটি পাওয়া োয়। েকেও ভারিচ্নের 

যময়কাল িনলা ১৭১২-১৭৬০। প্রথনম ১৮১৬ কিস্টানব্দ এই কাবে মুকিি িয়। এরপর ১৮৪৭ ও 

১৮৫৩ যানল ঈশ্বরচ্ে কবেোযা র কিৃণ ক এই কানবের েটুি যাংস্করর্ প্রকাকশি িয়। ভারিচ্ে 

কননজ এই কাবে অনোনে মঙ্গলকানবের দথনক নিুন বনলনেন। এর আন , বাাংলার অনোনে 
মঙ্গলকানবে দলাকবেব মািাযে প্রচ্াকরি িনয়নে, আর এখানন দেবীমািানযের পাশাপাকশ ভবানি 

মজমুোনরর জয় াথা বকর্ণি িনয়নে। শুধু িা-ই নয়, িার যনঙ্গ ঈশ্বরী পাটকনর মনিা িামবাাংলার 

অকিযাধারর্ দখয়ামাকঝর োপন এবাং িার যরল দলৌককক প্রাথণনা যমাজিাকিক েকৃিনকার্ দথনক 



এখানন নিুন মাত্রা দপনয়নে। িাই অকযিকুমার বনিোপাধোয়রা েিই অন্নোমঙ্গলনক ‘রাজযভায় 

রকচ্ি’ কাবে বলুন না দকন, রাজযভার বাইনরর দে প্রজাযমাজ, িার যনঙ্গ অনন্নর যম্পনকণ র 

জায় াটি পনরানক্ষ ফুনট উনেনে। দখয়া পারাপানরর জনে কুলবধরূ েদ্মনবনশ নেীর ঘানট িাকজর 

িনয়নেন দেবী অন্নপূর্ণা। নেী পার কনর কেনি বলনেন মাকঝনক, ককন্তু একাকী কুলবধূনক পার 

করনি মাকঝ রাকজ নন। কারর্, দলাকভয়, দক কী বলনবন! িাই দেবীনক কিকন বলনেন, ‘পকরচ্য় 

না কেনল ককরনি নাকর পার/ ভয় ককর কী জাকন দক কেনব দফরফার’! উিনর ঈশ্বরী মাকঝনক ঈশ্বরী 
অথণাৎ দেবী িাাঁর পকরচ্য় দেন, ‘বুঝি ঈশ্বরী আকম পকরচ্য় ককর/ কবনশেনর্ যকবনশে ককিনি না 
পাকর/ জানি স্বামীর নাম মুনখ নাকি ধনর নারী’। এরপর দনৌকার পাটািনন দেবীনক রাঙা চ্রর্ 

রাখনি বনলন। দখয়ামাকঝ ঈশ্বরী পাটনীর বক্তবে ‘দযাঁউিী উপনর রানখা ও রাঙ্গা চ্রর্’। এরপর 

আলিা রাঙা পেেু ল দনৌকার পাটািনন রানখন দেবী। আর িারপনরই বাাংলা কানবে স্বর্ণাক্ষনর 

দলখা িয় দযই স্বর্ণ-জােবুাস্তব পকরর্কি। ‘পাটুনীর বানকে মািা িাকযয়া অন্তনর।/ রাকখলা েখুাকন পে 

দযাঁউিী উপনর।।/ দযাঁউিীনি পে দেবী রাকখনি রাকখনি।/ দযাঁউিী িইল দযানা দেকখনি দেকখনি।।’ 

ককন্তু দযাঁউকি দযানা িনয় উেনল, ভয় পান  করব মাকঝ। কিকন বুঝনি পানরন, দনৌকায় কেকন 

রনয়নেন কিকন দকাননা যাধারর্ কুলবধূ নন। কিকন দেবী। মাকঝ বলনলন-  

 

‘িপ জপ জাকন নাকি ধোন জ্ঞান আর। 

িনব দে কেয়াে দেখা েয়া দয দিামার।। 

দে েয়া ককরল দমার এ ভা ে উেয়। 

দযই েয়া দিনি দমানর দেি পকরচ্য়।। 

োড়াইনি নাকর দেবী ককিলা িাকযয়া। 

ককিয়াকে যিে কথা বুঝি ভাকবয়া।।’ 

দনিািই যাধারর্  করব মাকঝ, দেববিনার জ্ঞান িার দনই। ককন্তু িারপনরও দেবী দে 

দেখা কেনয়নেন িানক, এই আননি িার চ্কু্ষিয় অশ্রুকযক্ত। লক্ষর্ীয়, মাকঝ-মোর, চ্াকে, 

মৎযেজীবী, চ্ন্ডালÑ বাাংলার এই আকে  র্কবনোযনক কনম্নবর্ণ, শূি, দেে ইিোকে মনন করি 

দবকেক যমাজ। বাাংলার িন্ত্রযি নানা প্রকৃকিকনকবড় কাল্টও দবকেক যমানজর বহু আন  দথনকই 



এখানন বিমান। ককন্তু আেণ আ মন-পরবিী যমনয় স্মািণ ব্রাহ্মর্নের িাি ধনর যাংসৃ্কিনক দেবিার 

ভাো, জ্ঞানচ্চ্ণ ার ভাো ইিোকে কিনযনব িুনল ধনর ব্রাহ্মর্ ও বাাংলার  র্-অব্রাহ্মর্ যমানজর মনধে 
দেয়াল দিালা িনয়নে, িাই স্বাভাকবকভানবই দেববিনা বা আেণ-আনলাকায়ননর জ্ঞানচ্চ্ণ ার যনঙ্গ 

যমান েরূে দিকর িনয়নে দলাকযমানজর। দযনিিু পাটনী মাকঝ বলনেন, কিকন িপজপ ককেুই 

জাননন না, অথচ্ িানকই স্বন ণর দেবী দেখা কেনয়নেন! এর আন  দনৌকায় দেবী িাাঁর আযপকরচ্য় 

কেনি ক নয় অকমণ, কনগুণর্, অলয স্বামী কশনবর বোপানর নানা আনক্ষপমূলক কথাও বলনেন, দেমন 

‘দকাননা গুর্ নাকি িাাঁর কপানল আগুন…’ আরও বলনেন, কপিা এবাং স্বামী কুলীন বাংনশর িওয়ার 

পনরও স্বামীর মুনখ খাকল কুকথা, কিকন দকবল িাাঁর বউনয়র যনঙ্গ ঝ ড়া কনরন ইিোকে… এই কথা 
শুনন ককন্তু মাকঝর যটান উির, ‘দেখানন কুলীন জাকি দযখানন দকািল’… অথণাৎ ব্রাহ্মর্েবানের 

কবরুনে এখানকার  র্যমানজর কবেেমান দক্ষাভ িার কথার মনধে ধনর দরনখনেন ঈশ্বরী মাকঝ। ো 

দিাক, কননজর দেবযিা প্রকানশর পর িানক দেবী বনলন- 

‘আকম দেবী অন্নপরূ্ণা প্রকাশ কাশীনি। 

দচ্ত্র মানয দমার পূজা শুক্ল অিমীনি।। 

কি কেন কেনু িকরিনরর কনবানয। 

োকড়লাম িার বাকড় দকািনলর ত্রানয।। 

ভবানি মজমুোর কনবানয রকিব। 

বর মা  মনমনিা োিা চ্াি কেব।।’ 

দেবী জানানলন, কাশীনি িার কনবায িনলও কিকন এখন বাাংলায়। িকরিনরর বাকড় 

দেনড়নেন দকািনলর দজনর। এখন দথনক ভবানি মজমুোনরর বাকড়নি থাকনবন। এরপর দেবী 

মাকঝনক বর (আশীবণাে) চ্াইনি বলনলন। িখন পাটনী মাকঝর দযই কবখোি প্রাথণনা, ‘আমার যন্তান 

দেন থানক েনুধভানি’। 

স্বর্ণ-মুিা-কবি ইিোকে নয়, েধুভানির কনশ্চয়িাই প্রাথণনা ঈশ্বরী মাকঝর। দযই প্রাথণনায় 

কনশ্চয়িা কেনয়নেন দেবী। অনননক মনন কনরন, ভবানি মজমুোর এবাং িাাঁর পরবিী প্রজন্ম োাঁরা 

নেীয়ার রাজকােণ চ্ালনা কনরনেন, িাাঁরা দে প্রজানের প্রকি খােে-বস্ত্র-বাযস্থাননর কবেনয় োয়বে, 



এটা দবাঝাননার জনে কৃষ্ণচ্ে রায় যভাককব ভারিচ্েনক কেনয় অন্নপূর্ণার মকিমা কলকখনয় 

কননয়নেন। কারর্, অন্নপরূ্ণা অনন্নর দজা ানোত্রী এবাং কিকন ভবানি মজমুোনরর  ৃনিই কস্থি 

িনয়নেন। িনব দপ্ররর্া এই রাজ-আশ্বানযর জায় া দথনক ঈশ্বরী পাটনী ও দেবী অন্নপূর্ণার আলানপর 

কিযনকাযণ দিকর িয় না। দেবী আেণ বলয় দেনড় বাাংলায় এনয কননজনক দলৌককক কনর িুলনেন, কিকন 

কুলীন ঘনরর বউ িনয়ও কনম্নবন ণর মাকঝর দনৌকায় নেী পারাপার করনেন, কুলীন ব্রাহ্মর্নের 

বোপানর কবরূপ মন্তবে শুননেন মাকঝর দথনক, িারপনরও িানক বর কেনেন। এগুনলা দথনক স্পি, 

দবকেক কিযনকানযণর পুরার্ নয়, বরাং বাাংলার দে আকে প্রকৃকিকনকবড় োপন- িা দথনক দে 

দলাকশ্রুকি দিকর িয়, িার কমথনকই উির ভারিীয় কমনথর দথনক বড় কনর িুনল ধনরনেন বাাংলার 

ককব ভারিচ্ে। কিকন বকুঝনয়নেন, বাাংলার দলাকজ নি অন্নকনভণ রিাটাই আযল। 

এবার আকয অন্নপরূ্ণানক কঘনর কবেেমান দপৌরাকর্ক আখোন এবাং িার যমাজিাকিক 

বয়ানন। অন্নোমঙ্গনলর যচূ্নানিও এটি রনয়নে। দলৌককক দপ্রক্ষাপনট কেকন অন্নপূর্ণা, পুরানর্ কিকনই 

যিী। এই যিীনক আবার আমরা পাবণিী অথবা দ ৌরী নানমও কচ্কন। যিী প্রজাপকি েনক্ষর কনো। 

িাাঁর কববাি িনয়নে কশনবর যনঙ্গ। কেকন ককনা ভূিনপ্রনির যনঙ্গ ঘুনর দবড়ান।  াাঁজা-ভাঙ-কযকে দখনয় 

কেন োপন কনরন। ককন্তু এি ককেুর পনরও কিকন যিী অথণাৎ প্রকৃকির যনঙ্গ একায। যিীও কশব 

োড়া কত্রভুবনন অনে কাউনক পুরুে কিনযনব দেনখন না। যিীর বানপর বাকড়নি েজ্ঞ অনুকিি িনব। 

িানি েক্ষরাজ আমন্ত্রর্ জাকননয়নেন যমানজর  র্েমানেনের। ককন্তু কশব দেনিিু কি-ক্লাযি, 

কপণেকিীন এবাং প্রান্তজননর যনঙ্গ িাাঁর যখে- িাাঁনক আমন্ত্রর্ জানাননা িয়কন। স্বামীর কননেধ যনিও 

বানপর বাকড়নি িাকজর িন যিী। কবিবান বানপর বাকড়নি িাাঁনক  ঞ্জনা শুননি িয় স্বামী যম্পনকণ । 

কপত্রালনয় স্বামীর অপমান যিে করনি না দপনর আযিিো কনরন যিী। ককন্তু কশব ও যিীনক দিা 

পৃথক করা োয় না। দযই দচ্িা করা িনল পৃকথবীনি প্রলয় ঘনট। আর িাই যিীর আযিিো বা 

দেিিোন র পর কশব কত্রভুবনজনুড় নটরাজরূনপ দে প্রলয়নৃিে দননচ্কেনলন, িানি টাইম ও দস্পনযর 

যব ধারর্া খন্ড-খন্ড িনয় োকেল। পনর দেবীর মিৃনেিনক যুেশণন চ্নের মাধেনম খন্ডকবকেন্ন কনর 

অনন্তেকিকেয়া যম্পন্ন কনরন কবষু্ণ। দেবীর এনককটি অঙ্গ েকড়নয় পনড় মনিণ র একান্নটি জায় ায়। 

এই যিী পরজনন্ম ক কররাজকনো পাবণিী। কিকন বাাংলায় এনয অন্নপূর্ণা। কশব কভকখকরর দবনশ িাাঁনক 



খুাঁজনি খুাঁজনি দপনয় োন। কু্ষধাকনবৃকির জনে িাাঁনক অন্নোন কনরন দেবী। কশব এখানন দেবিার 

দচ্নয় বড় দবকশ মানুে, জীবননর যাধনায় মগ্ন, কিকন মাধুকরী কনর কু্ষধা কনবারর্ কনরন। িাাঁনক 

অনন্নর দজা ান দেন অন্নপূর্ণা। আযনল প্রকিটি জীবনকই প্রকৃকির দথনক কু্ষধাকনবারনর্র যামিী 

যাংিি করনি িয়; কভক্ষাোননর দক্ষনত্র দেমন, কেকন কভক্ষা কেনেন, িাাঁর অবস্থান দেমন কভকু্ষনকর 

ওপর িাাঁর কিৃণ ে কনর, দিমনই প্রকৃকি দথনক দেনকাননা জীনবর খােেযাংিনির কবেয়টিনি জীনবর 

ওপর প্রকৃকির কিৃণ ে এনয োয়। কারর্, প্রকৃকির জীবনচ্নেই জীনবর জন্ম-োপন-মিুৃে কনয়কন্ত্রি। 

প্রকৃকি এককেনক দেমন মািৃময়ী, দিমনই দয জীনবর বাাঁচ্ার চ্াকলকাশকক্ত। িাই অন্নপরূ্ণা বা 

বাাংলার দেনকাননা শাক্ত দেবীই প্রথনম প্রকৃকি অথণাৎ মা। কারর্, কিকনই জন্ম ও জীবনোত্রী, আবার 

একই যনঙ্গ কিকন যিার অপর, কিকনই দপ্রয়যী। এ কারনর্ কশবনক কেকন অন্নকভক্ষা কেনেন, কিকন 

জীবনক খানেের দজা ান দেওয়ার অনথণ মা। আবার কিকনই কশনবর অধণাকঙ্গনী। 

আরও দবশ ককেু দপৌরাকর্ক আখোন আনে কশব-পাবণিী িথা অন্নপূর্ণা ও কভকু্ষক কশবনক 

দকে কনর। আমরা শুধ ুবাাংলার ভাব ও প্রকৃকিজ নির যনঙ্গ যম্পককণ ি দপৌরাকর্ক আখোননর 

দলৌককক বয়াননর মনধেই কননজনের যীমাবে রাখলাম। িনব এ দক্ষনত্র আরও কিগুনলা কবেয় উনেখ 

করা আবকশেক। মািৃযাধনা বা প্রকৃকি দটানটনমর বাাংলায় িন্ত্র যাধনার অননক অননক প্রাচ্ীন। 

মূলি জীনবর দজকবক যিার যনঙ্গ প্রকৃকির যাংনো  ঘটিনয় যিার বস্তু ি পরমাকথণক প্রকাশ। 

বাাংলায় বস্তুজ ৎ মানন দকবল জড়জ ৎ নয়, বরাং প্রকৃকির প্রার্স্পিননর প্রকিটি উপাোনই বস্তু। 

প্রকৃকি ও যিার গুপ্ত-বেক্ত আলাপ ও কেয়াই িন্ত্র। প্রকৃকিই জন্মিার এবাং োপনভূকম। আবার 

মৃিুের পনরও মাটিনি োফন িনয় অথবা কচ্িার আগুনন পুনড় দেি কমনশ োয় প্রকৃকিনিই। যুিরাাং 

প্রকৃকিনকই যবনচ্নয় গুরুনের যনঙ্গ দেনখ এনযনে িন্ত্র। এনি প্রভাকবি িয় বজ্রোনী দবৌেরা। দিা এ 

দক্ষনত্র এই প্রকৃকির আধার মিাকবশ্ব। এই ব্রহ্মা-দক কেকন ধনর দরনখনেন িাাঁনকই আেোশকক্ত, 

মিাকালী রূনপ িাকজর করা িনয়নে। কেকন স্থান ও কানলর ঊনবণ, যমনয়র কনয়ন্ত্রক কেকন, িাাঁনক 

মািৃশকক্ত বা জন্মিার কিনযনব দেনখনেন িন্ত্রযাধনকরা। িাই কিকন প্রকৃকির মানঝও বোপ্ত। প্রকৃকির 

ভাো বঝুনি পারনল এবাং দযই ভাোর যনঙ্গ দজব ভাোর যাংনো  ঘটানি পারনলই জীকবনির েুুঃখ 

কনবারর্ যম্ভব। এমন কচ্ন্তাই যনািন শাক্ত ধারার মনধে িাকজর িনয়নে প্রকৃকিময় দটানটনমর 



দলৌককক রূপ কনমণানর্র মাধেনম। কালী প্রিীয়মান কনর জীকবনির মানঝ মিাকানলর কনিে 

উপকস্থকি। েকে িা যময় িথা নশ্বরিার ধারর্া িয় এবাং মৃিুের কথা মনন ককরনয় দেয়, দযখানন 

অন্নপূর্ণা িনে খােেজ ৎ িথা প্রকৃকির যনঙ্গ জীবননর যম্পনকণ র দলৌককক দমটাফর। শাক্ত 

যম্প্রোনয়র কথা েখন এনলা, িখন এটাও বলা েরকার, ঐকিিাকযকভানব এটা যিে দে একযময় 

শাক্ত ও দশনবর লড়াই জনম উনেকেল এই বনঙ্গ। অবশে িানের দমলবন্ধনও িয়, ককন্তু িা 

রাজবনকিক ও োশণকনক অনথণ প্রকৃকিনক পরুুনের আধার ধনর কননয়ই। কালীর পানয়র িলায় 

মিানেব দেমন মিাকানলর পেিনল যিার উপকস্থকির রূপক, দিমনই শাক্ত দেবীর কানে 

দশবনেবিার যমপণনর্র নোনরটিভও বনট। আবার এখানন ‘টাইম’ (মিাকাল)-এর ধারর্া দে যিার 

কনিে উপকস্থকি োড়া মূলেিীন, দয কথা বনল দেয় পুরুে ও প্রকৃকির েু লমকূিণ , কালী িনলন টাইম-

এর যৃকির কননযপ্ট আর কশব িনলন ‘দস্পয’-এর বাস্তবিায় জীবননর উপকস্থকি। যময় ও যিার 

ধারর্া বাাংলার ে ুলমূকিণ নি িাকজর বহু েু  দথনক। আবার অন্নপূর্ণা েখন কশবনক কভক্ষা দেন, 

িখননা কশনবর উপর নারীর িথা শাক্তনেবীর িথা প্রকৃকির কিৃণ নের কবেয়টিও প্রকিভাি িয়। 

বাাংলার আথণ যামাকজক কাোনমায় একো নারীর দে কনয়ন্ত্রর্ কেল, শনযের দেবী অন্নপরূ্ণার 

প্রকিমারূপ দথনক িা স্পি িনয় ওনে। 

দমাট কথা, এযব দেবীমূকিণ র যনঙ্গ স্থান-কাল-প্রকৃকি যম্পককণ ি। আর অন্নপরূ্ণার ইনমনজ যৃি 

প্রিেয় এখন খুবই প্রাযকঙ্গক। কারর্ খােে, খােেববকচ্ত্রে, খােেশৃঙ্খল ও বাস্তুিনন্ত্রর যনঙ্গ 

মানবযভেিার দে যম্পকণ , দযই কবেয়টি আজনকর এই প্রেুকক্তকনভণ র যমনয় বাড়কি যনচ্িনিা 

োকব কনর। কারর্, েমা ি মাত্রাকিকরক্তভানব ন রায়র্ ও উষ্ণায়ননর ফনল প্রথমি প্রার্ববকচ্নত্রে 

ধীনর ধীনর যাংকুকচ্ি িনে; অবলুপ্ত িনে নানা প্রজাকির জীব। বাংয িনে যবুজ। কবশ্ব উষ্ণায়ননর 

দজনর বেনল োনে আমানের দচ্না মাটির চ্করত্র। আবিাওয়ায় বেল আযনে েমা ি। এ োড়া 

বাজার অথণনীকি মুনাফা বৃকের জনে েমা িভানব কনয়ন্ত্রর্ করনে স্বাভাকবক শযে ফলননর 

কেয়ানকৌশল। রাযায়কনক যার প্রনয়া , বীনজর দপনটন্ট েখল কনর স্থানীয় শযেবীনজর দবকচ্নত্রে 

আকধপিে কানয়ম করনে নানা বহুজাকিক দকাম্পাকন। এযনবর ফনল খােে ও মানবযিার কনকবড় 

আকযক যম্পকণ  আজ নানাভানব চ্োনলনঞ্জর মনুখ। এই অবস্থায়, শযেযি খােেযম্ভানরর যনঙ্গ 



মানবযিার দে মিাববকশ্বক যম্পকণ , আমানের দেশীয় কৃকেকনকবড় যাংসৃ্ককির মধে কেনয় িা দবাঝা 

েরকার। অন্নপূর্ণা িাই ভীের্ভানব প্রাযকঙ্গক। এ দক্ষনত্র প্রকৃকি ও মানুনের পারস্পকরক মধেকার 

ভারযানমের কবেয়টিনি যনচ্িনিা েরকার। 

অনেকেনক এই প্রকৃকিকবকেন্নিার যামাকজক প্রকিফলন কিনযনব নিুনভানব পর্েবানের মধে 

কেনয় পুরুেিন্ত্রনকও িাকজর িনি দেখা োনে। নারী অথণাৎ শুধু বানয়ালকজকোল দজন্ডার 

আইনিনটিটি নয়, বরাং িার প্রকৃকি, শযে, বীজ এবাং জকমর উবণরিার মনিা কবেয়গুনলা েকে 

কবনবচ্নার মনধে আনা িয়, িািনল বলনি িনব নানাভানব প্রাকৃকিক ভারযামে আজনকর দবকশ্বক 

অথণনীকি ও পর্োয়ননর ফনল কবপেণস্ত। পুরুে ও প্রকৃকির দমলবন্ধননর দচ্নয় আজ বরাং 

প্রকৃকিকবকেন্ন দমল-দিকজমকন একভানব যাাংসৃ্ককিক কবকার দিকর কনরনে। নবে এক কপিৃিনন্ত্রর ে ু 

আজ িাকজর আমানের যামনন। দয কারনর্ অন্নপূর্ণার মনিা দলৌককক বা কমকথকোল প্রকিমার 

অন্তবণািণ া পাে কনর আমরা একই যনঙ্গ নারীর ক্ষমিায়ন ও নিুনভানব প্রকৃকিমগ্ন িওয়ার বোপানর 

যনচ্িন িনি পাকর। 

 

            দপৌরাকর্ক দেবনেবী অননক যমনয়ই আযনল দকাননা অকধকবেেক যাংনকি নয়, বরাং 
আমানের যমাজ, আমানের ইকিিায-পূবণ যময় ও যমাজ  েননর প্রকেয়া, প্রার্-প্রকৃকি ও জ নির 

মনধে নানাভানব ভারযামে বোখোর যিায়ক উপাোন। পূজা বা ইবােনির মনিা বাকিেক করচু্য়ানলর 

দচ্নয় এই উপাোননর িাৎপেণ ও বোখো অননক গুরুেপূর্ণ। আজনকর এই দলাবাল ওয়াকমণাংনয়র 

কানল, জল-জকম-জঙ্গল িাকরনয় দফলার েুন , খােেযাংকনটর মুনখামুকখ িওয়ার যম্ভাবনার যমনয় 

আমরা অন্নপরূ্ণার মািাযেনক িাই পাে করকে অন্ন ও মানুনের যম্পকণ  িথা প্রকৃকি আর 

জীবজ নির ভারযানমের প্রনয়াজনন। আমানের একটাই প্রাথণনা আমার যন্তান দেন থানক 

েনুধভানি। 
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