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গবেষক, োাংলা বেভাগ, বব্শ্বভারতী 
SACT, ব্াাংলা বব্ভাগ, কবব্ জয়সেব্ মহাবব্েযালয় 
ই-দমইল : sukdevghosh7@gmail.com 

______________________________________________________ 

Keyword 
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Abstract  
ব্াস র উপদ্রব্ ব্ঙ্গসেসে, ব্ততমান েমসয় বব্সেষ কসর েুন্দরব্ন েবিবহত অঞ্চসল দেখা যায়। এলাকার মানুষ ব্া  কুবমসরর 
েসঙ্গ লড়াই কসর জীব্ন যাপন কসর থাসক। আর প্রবতবনয়ত প্রাণহাবনর আেঙ্কা দথসক মুবি দপসত ভরো দযাগান ব্যাঘ্র 
দেব্তা েবিণ রায়, ব্ড়খা গাজী ব্নবব্বব্, কালুরাই প্রভৃবত দেব্সেব্ীরা। এইেব্ দেব্সেব্ীসের স্তুবত কসর রবিত হসয়সে 
মঙ্গলকাব্য, পাাঁিালী, একাবিক পালা গান। েবিণ রায়সক দকন্দ্র কসর মঙ্গলকাসব্যর দয কাব্যিারার েৃবি হসয়সে তার নাম-  
রায়মঙ্গল। কবব্ কৃষ্ণরাম োে, হবরসেব্ ও রুদ্রসেব্- এই বতনজন কবব্ রায়মঙ্গল রিনা কসরন। তার মসিয কৃষ্ণরাম োে 
রায়মঙ্গল কাব্য িারার েব্তাবিক জনবপ্রয় কবব্।  
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Discussion  
েভযতা েৃবির উষালগ্ন দথসক মানব্ েমাসজর বনবব্ড় েম্পকত থাকসলও ব্ততমাসন দে েম্পকত অনুপবিত।কারণ অতীসতর 
অরণযিারী মানুসষর প্রবতসব্বে বেল একাবিক বহাংস্র জীব্জন্তু। ফসল আত্মরিার তাবগসেই মানুষ এেব্ বহাংস্র জীব্জন্তুর পূজা 
শুরু কসর। পরব্ততীকাসল েভযতার অগ্রগবতর েসঙ্গ পশুর েসঙ্গ মানুসষর েম্পসকতর ব্াাঁিনও আলগা হসত শুরু করসল মানুসষর 
কল্পনায় পশুমূবততিারী েব্ দেব্তার উপসরই মানব্ীয় বব্বেিয ক্রসম ক্রসম আসরাবপত হসত লাগসলা: উদ্ভব্ হল পশু ও মানুসষর 
েমন্বয় মূবততর। ...োংবিি প্রাণীবি দে মানব্ দেহিারী দেব্তার েহির বকাংব্া ব্াহন বহসেসব্ গণয হসত থাকল তখন দথসকই। 
আর এই বব্সেষ দেব্তার প্রতীকেূিক ব্সলও দেই বনবেতি প্রাণীবি বিবিত হসয় দগল।১ 
 
       ভারসত অতীতকাল দথসকই ব্াস র পূজা প্রিবলত বেল। মসহঞ্জসোড়া প্রাপ্ত দথসক একবি েীলসমাহসর দয বেব্মূবতত 
উদ্ধার করা হয় দেখাসন বেসব্র েসঙ্গ িারবি জীব্জন্তুর মসিয একবি ব্া ।২ েম্ভব্ত অতীতকাসল দেব্াবেসেসব্র ব্াহন বেল 
ব্া । বকন্তু আযত আগমসনর েূসে কৃবষ েভযতার বব্কাসের ফসল গরু পূজা আরম্ভ হসল বেসব্র ব্াহন বহোসব্ ব্াস র 
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িলাবভবষি হয় ষাাঁড়। যবেও ব্াস র েসঙ্গ মহাসেসব্র অতীসতর েম্পসকতর কারসণ বেসব্র ব্েন ও আেন বহোসব্ ব্া  োসলর 
ব্যব্হার দথসক যায়। বেসব্র িযান মসে ব্লা হসয়সে-  

“িযাসয়বিতযাং মসহোং রজতবগবরবনভাং িারুিন্দ্রাব্তাংোং। 
রত্নাকসল্পানাজ্জ্বলাঙ্গাং পরশুমৃগব্রাভীবতহস্তাং প্রেিম।। 
পদ্মােীনাং েমন্তাৎস্ততমমরগণণব্তাঘ্রকৃবতাং ব্োনাং। 
বব্শ্বােযাং বব্শ্বব্ীজাং বনবখলভয়হরাং পঞ্চব্িাং বেসনেম।।” 

অথতাৎ রজতবগবরর নযায় শুভ্রজ্জ্বলকাবন্ত বেব্সক িযান কবর, মসনাহর িন্দ্রকলা তাাঁর ললাি ভূষণ, রত্নময় ভূষসণ তাাঁর দেহ 
েমুজ্জ্বল। তেীয় ব্াম হস্তদ্বসয় পরশু ও মৃগ মুদ্রা; েবিণ হস্তদ্বসয় ব্র ও অভয়মুদ্রা। বতবন ব্যাঘ্রিম্ম পবরিান পূব্তক পদ্মােসন 
প্রেিভাসব্ েমােীন। দেব্গন িতুবেতক হসত তার স্তুবত কসরসেন। বতবন বব্সশ্বর আবে এব্াং মূল কারণ এব্াং বনবখল ভয়নােক 
।বতবন পঞ্চ আনন বব্বেি এব্াং তাাঁর প্রবত আনসন বতন বতনবি নয়ন।৩ 
        বতবন পশুরিক দেব্তা ব্সল তাাঁর আসরক নাম পশুপবত। প্রেঙ্গত উসেখয কাঠমানু্ডসত অব্বিত দনপাসলর জাতীয় 
মবন্দরবি পশুপবতনাসথর মবন্দর নাসমই খযাত। দনপাসল ‘ব্যাঘ্র বভরব্’ নাসম এক েম্প্রোয় ব্া যাো উপলসি ব্াস র মুসখাে 
পসর পূজা এব্াং নাি কসর থাসক। রাজপুতনাসত ‘ব্াস ল রাজপুত’ নাসম প্রািীন উপজাবত রসয়সে, যারা ব্াস র উপােনা 
কসর থাসক।৪ মিয ভারসতও ব্াস র পূজা কসর এমন এক উপজাবতর দেখা পাওয়া যায়। এাঁরা কখনও ব্া  বেকার কসর 
না ব্া ব্া  বেকার করসত কাউসক োহাযয কসর না। উপরন্তু কাসরা দ্বারা ফাাঁে দপসত ব্া  বেকাসরর দিিার কথা জানসত 
পারসল তাাঁরা েল দব্াঁসি রাবেসত ব্সন বগসয় ব্াস র উসেসেয প্রাথতনা জাবনসয় ব্সল- তাাঁরা ফাাঁে পাসতবন বকাংব্া ফাাঁে পাতার 
কাসজ দকান রকম োহাযয কসরবন।৫ উতর প্রসেসের বমজতাপুর অঞ্চসল ব্াস র দেব্তার নাম ব্াস শ্বর। দোিনাগপুসর  
োাঁওতালসের মসিযও ব্াস র পূজা প্রিবলত আসে। বব্হাসর ‘বকষান’ উপজাবতর মানুসষরা ব্নরাজা নাসম এক ব্াস র দেব্তার 
পূজা কসর থাসক। মিযপ্রসেসে কুকুত উপজাবতর মানুসষরা ব্া সেও নাসম এক ব্াস র দেব্তার পূসজা কসর থাসক। এই ব্া  
দেব্তার পূজকসের ব্লা হয় ‘দভামকা’। যবে কখনও ব্া  গ্রাসম প্রসব্ে কসর মানুসষর িবত োিন কসর তখন এই 
'দভামকা'রা ব্া সেও-এর উসেযসেয বব্সেষ পূজা কসর থাসক।োবিণাতয জুসড়ও ব্াস র পূজা প্রিবলত রসয়সে। বেবিনা 
পেীসত একবি ব্াস র উপর বতনবি পুরুষ উপবব্ি মূবতত দেখা যায়,যা আেসল ওই এলাকায় প্রািীনকাসল ব্াস র পূজার 
অবস্তত্বসক স্বীকার কসর।৬ এইেব্ বনেেতন প্রমাণ কসর অরসণয ব্া অরণয েবিবহত এলাকায় ব্েব্ােকারী জনজাবতগুসলার 
মসিয ব্াস র পুসজার প্রিলন বেল। 
 
       অরণযসব্বিত ব্ঙ্গসেসের একিা ব্ড় অাংে জুসড় রসয়সে েুন্দরব্সনর উপবিবত। ব্াাংলাসেসের খুলনা, ব্াসগরহাি, 
োতিীরা এব্াং পবিমব্সঙ্গর উতর ও েবিণ ২৪ পরগনা দজলার বব্সৃ্তত এলাকা বনসয় েুন্দরব্ন। বিতনয জীব্নীকার বৃ্ন্দাব্ন 
োে তাাঁর ‘বিতনযভাগব্ত’ গ্রসে এই এলাকাসক ব্া -কুমীর-ডাকাত উপদ্রুত এলাকা বহোসব্ই ব্ণতনা কসরসেন - 

“কূসল উবঠসল দে ব্াস  লইয়া পালায়।   
জসল পবড়সল দয দব্াল কুম্ভীসরই খায়।। 
বনরন্তর এ পাবনসত ডাকাইত বফসর। 
পাইসলই িন-প্রাণ েুই নাে কসর।।”৭ 

েুকুমার দেসনর অনুমান ব্াাংলায় আযত আগমসনর পূসব্ত অবিক,মঙ্গল দ্রাবব্ড় ও অনযানয অনাযতরা ব্াে কবরত। অবিক মঙ্গল 
জাবতর দলাসকরা একপ্রকার ব্যাঘ্র মানব্ দেব্তার পূজা করসতন। মহাযান তাবেক দেব্ী মঞু্জমীর ব্াহন বেল ব্া । দলাকনাথ 
োসের ‘েীতা িবরে’ গ্রসে এক ফবকরসকও ব্াস র বপসঠ িসড় দ ারা ুবর করসত দেখা যায়।  
 
       নেীর িাসর ব্াে/ভাব্না ব্াসরা মাে। এই বেল েুন্দরব্ন তীরব্ততী এলাকায় ব্েব্ােরত মানুসষর জীব্সনর োরেতয। 
ফসল ব্াস র েসঙ্গ েসঙ্গ যুদ্ধ কবরয়া আমরা ব্াাঁবিয়া আবে এ দকব্ল কবব্র কথা নয়, এই এলাকায় মানুসষর বেনবন্দন জীব্ন 
োংগ্রাসমর কথা। আর এই জীব্ন োংগ্রাসমর পসথ পসে পসে রসয়সে মৃতুযর হাতোবন। মৃতুযভয় দথসক মুবি বেসত আবব্ভূতত 
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হন- েবিণ রায়, কালু রায়, রূপরায়,েুসখর মা, ব্নবব্বব্, নারায়নী ,দোনারায়, ভান্ডাবন,ব্ড়গাবজ খা,োলপীন পীর,দমাব্ারক 
গাো ব্া ুত, ব্া রায়িন্ডী, মালঞ্চবু্বড়, ব্া েুর, কালেুর, ডাাংিরা প্রভৃবত দেব্সেব্ীরা। 
              
       েবিণ রায় দক দকন্দ্র কসর রবিত মঙ্গলকাসব্যর নাম- রায়মঙ্গল। কৃষ্ণরাম োে, হবরসেব্, রুদ্রসেব্- এই বতনজন 
কবব্র রায়মঙ্গল কাব্য পাওয়া যায়। যবেও কবব্ কৃষ্ণরাম োে তাাঁর কাসব্যর শুরুসতই মািব্ আিাযত নাসম এক কবব্র রবিত 
রায়মঙ্গল কাসব্যর উসেখ কসরসেন বকন্তু দে কাব্য দেকাসলই লুপ্ত হসয় বগসয়বেল। দেবেক দথসক দেখসত দগসল কবব্ কৃষ্ণরাম 
োে-ই এই িারার আবে কবব্। 
        কবব্ কৃষ্ণরাম োে কথক ঠাকুসরর ভবঙ্গসত রায়মঙ্গল কাব্য রিনার ইবতহাে ব্ণতনা কসর কাব্য রিনা শুরু কসরসেন। 
কবব্ ভাদ্র মাসের দোমব্াসর খােপুর পরগণার ব্বড়ষযা গ্রাসম বগসয় যখন রাবেযাপন কসরবেসলন তখন েবিণ রাসয়র স্বপ্নাসেে 
পান। 

“রজনীর দেসষ এই দেবখলাম স্বপন। 
ব্া পৃসে আসরাহন এক মহাজন।। 
কসর িনুুঃের িারু দে মহাকার। 
পবরিয় বেলা দমার েবিসণর রায়।।”৮ 

এরপর মহাকায়-মহাজন েবিসণর রায় স্বয়াং কবব্ কৃষ্ণরাম োেসক মাহাত্ময প্রিাসরর বনসেতে বেসয় ব্লসলন – ‘দতামার 
কাব্যসক অগ্রাহয করার েবি ব্া েুরবু্বদ্ধ কারও হসব্ না’। - 

“পািালী প্রব্সে কর মঙ্গল আমার। 
আঠাসরা ভাবির মাসে হইব্ প্রিার।। 
পূসব্ত কবরল গীত মািব্ আিাযত। 
না লাসগ আমার মসন তাসহ নাবহ কাযত।। 
মোন নাবহক তাসহ োিু দখসল পাো। 
িাষা ভুলাইয়া দেই গীত হইসলা ভাষা।। 
দমার গীত না জাবনয়া যসতক গায়ন। 
অনয গীত বফরাইয়া গায় জাগরণ।। 
যাকুিীনাকুিী আর কসর রঙ্গী ভঙ্গী। 
পরম দকৌতুক শুসন মউলযা জলঙ্গী।। 
দতামার কবব্তা যার মসন নাবহ লাসগ। 
োংব্সে তাহাসর তসব্ োংহাবররা ব্াস ।।”৯ 

এেব্ শুসন কবব্ কৃষ্ণরাম োে স্বপ্নস াসরর মসিযই েবব্নসয় বনসজর অিমতার কথা জানাসলন। কারণ েবিণ রায় েম্পসকত 
তাাঁর দকান িারণা দনই– 

“দতামার িবরে আবম নাবহ জাবন বকেু। 
দকমসন কবব্র গীত আবম অবত বেশু।।”১০ 

অতএব্ েবিণ রায় কবব্সক কাবহবনর োরাৎোর জাবনসয় বেসলন- 
“দহলা না কবরও তসব্ পাইব্া েকবল। 
তুবম দয কবরব্া গীত শুন তাহা ব্বল।। 
মুবন মুসখ শুবনয়া নৃপবত প্রভাকর। 
েোবেব্ দেবব্য়া পাইল পুেব্র।। 
আপুবন হইনু বগয়া তাহার নন্দন। 
ব্োইল নব্ রাজয কাবিয়া কানন।। 
 ...           ...           ... 
এমবন প্রকাসর কর আমার মঙ্গল। 
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এসতক ব্বলয়া রায় দগল বনজিল।।”১১ 

       কবব্ কৃষ্ণরাম োসের রায়মঙ্গল কাসব্যর পুবথবিও অেমূ্পণত। দয পুবথবি পাওয়া বগসয়সে তাসত ‘নৃপবত প্রভাকর’ প্রেঙ্গ, 
’পািসন পূজা’ গ্রহণ, বহজলীর কাবহবন অনুপবিত। কবব্ তাাঁর কাসব্য মূলত দেব্েত - পুষ্প েত কাবহনী েহ েবিণ রায় - 
ব্ড় খাাঁ গাজীর বব্সরাি ও েবের কথা ব্ণতনা কসরসেন। 
       পুষ্পেত োিু ব্াবণজয যাো করসব্ন। এজনয প্রসয়াজন েমুদ্রগামী বডবঙ্গ দনৌকা। দেই দনৌকা বনমতাসণর জনয কাঠ 
োংগ্রসহর োবয়ত্ব দেওয়া হল রতাই ব্াউলযাসক। কাঠ োংগ্রসহর জনয রতাই তার েয় ভাই এব্াং একমাে পুেসক েসঙ্গ বনসয় 
েুন্দরব্ন দগল। দেখাসন প্রিুর পবরমাসণ বকরাপা, পশুবর এব্াং েুন্দরী গাসের কাঠ োংগ্রহ করা হল বকন্তু ভুলব্েত ব্সনর 
মসিয থাকা েবিণ রাসয়র গাে দকসি দফলার জনয েবিণরায় তাাঁর ে'বি বব্শ্বস্ত ব্া -মামুো, কুমো, েুেুো, িঙ্গ ভাঙ্গা, ব্জ্রেন্ত 
খান ও োউড়া িিুসক পাবঠসয় রতাই এর েয় ভাইসক ব্ি কসরন। এমতাব্িায় যখন রতাই আত্মহতযার বেদ্ধান্ত গ্রহণ কসর 
তখনই বেব্ব্াণী শুনসত পায় - 

“আবম েবিসণর রায়             ের্ব্তসলাসক গুনগায় 
             আঠাসরা ভাবিসত পূসজ েসব্। 
পুে বেয়া ব্বলোন                  পূজ আমা োব্িান 
              েয় ভাই বজয়াইব্ তসব্।।”১২ 

রতাই বনোভসর পুে ব্বলোন বেসয় েবিণ রাসয়র পূজা করসল েবিণ রাসয়র কৃপায় পুে এব্াং েয়ভাইসের প্রাণ বফসর পান। 
এরপর েকসলই েবিণ রাসয়র জয়গান করসত করসত প্রিুর কাঠ বনসয়  সর বফসর আসে। কাঠ দপসয় শুরু হল বডবঙ্গ বনমতাণ। 
ভগব্াসনর বনসেতসে বব্শ্বকমতা, হনুমান এব্াং েুেি কাবরগসররা োতবি বডবঙ্গ বনমতাণ করসল েুেবিত বডবিগুবল দেসখ মহা 
খুবে হসলন ব্বণক পুষ্প েত। পুসের যাোর মঙ্গল কামনায় পুষ্প েসতর মা েুেীলা েবিণ রাসয়র পূজা করসল েবিণ রায় 
প্রীত হসয় বব্ঘ্ননােক একবি প্রোসে ফুল বেসয় বেব্ব্াণী করসলন -  

“যতসন পাসেসত রাখ না ভাবব্য়া আন। 
রাসমর কব্ি নসহ ইহার েমান।।”১৩ 

মা দেই রিাকব্ি পুসের হাসত তুসল বেসল েপ্তবডবঙ্গ োবজসয়, েবিণ রাসয়র জয়ধ্ববন বেসয় পুষ্প েত ব্ড়েহ দথসক তুরঙ্গ 
পাঠসনর অবভমুসখ যাো শুরু কসর।  
 
         ব্হু িান অবতক্রম কসর েপ্ততরী খবনয়ায় এসে দপৌঁোসল পুষ্প েসতর অনুসরাসি প্রিান কণতিার তাসক েবিণরায় 
ও গাজীর োং ষত এব্াং ভগব্াসনর মিযিতায় েবের কাবহবন দোনাসলন। েবের েতত অনুযায়ী বির হয় দয, েমস্ত ভাবি অঞ্চসল 
আবিপতয থাকসব্ েবিণ রাসয়র, বহজলী'র অিীশ্বর কালু রায় আর ব্ড় খাাঁ গাজী েব্তে পূবজত হসব্ন। এই কাবহনী দোনার 
পর েকসল েবিণ রাসয়র জয়ধ্ববন বেসয় পুনরায় যাো শুরু কসর। নানা েহ, নানা জায়গা অবতক্রম কসর োিু, রাজেসহ 
উপবিত হসয় েবিণ রাসয়র মায়াজাসল েমুসদ্রর মাসে এক অপূব্ত মায়াপুরী দেখসত দপসলন। দেই অপূব্ত মায়াপুরী নগরী 
দপবরসয় অব্সেসষ পুষ্প েত ব্াবণজয নগরী তুরঙ্গ পািসন দপৌঁোসল রাজা েুরথ যসথাবিত েম্মাসনর েসঙ্গ স্বাগত অভযথতনা 
জানাসলন। কুেল বব্বনমসয়র পর বনসজর যাো বৃ্তান্ত ব্ণতনার েময় পুষ্প েত েমুসদ্রর মাসে পুরী নগরী দেখার প্রেঙ্গ 
উত্থাপন করসল রাজা েুরথ পুনরায় দেই েৃেয দেখাসত আসেে দেন। বকন্তু পুষ্প েত দেই েৃেয দেখাসত ব্যথত হসল িুব্ধ 
রাজা তাসক কারাগাসর বনসিপ কসরন। তখন এই োংকি দথসক মুবি দপসত পুষ্প েত েবিণ রাসয়র উসেসেয দিৌবতো স্তব্ 
পাঠ কসর। দেই স্তব্পাসঠ তুি হসয় েবিণ রায় রাজা েুরসথর বব্রুসদ্ধ বব্োল ব্যাঘ্রব্াবহনী পাঠাসল রাজ বেনযরা পরাবজত 
হয়। স্বয়াং েবিণ রায় যুদ্ধসিসে অব্তীণত হসয় রাজা েুরথ দক পরাবজত এব্াং বনহত কসরন। রাজাসক হাবরসয় দোকাহত 
রানী কািাকাবি শুরু করসল েবিণ রাসয়র কৃপায় রাজা এব্াং রাজ বেনযসের প্রাণ বফবরসয় দেন। 
 
         েবিণ রাসয়র বনসেতসে রাজা েুরত পুষ্প েতসক কারাগার মুবি দপসয়ই পুষ্প েত বপতার অনুেোন শুরু কসর। 
কারাগাসরর মসিযই োিাৎ হয় বপতা দেব্েসতর েসঙ্গ। বপতা পুসের আেল পবরিয় জানসত দপসর রাজা েুরথ খুবে মসন 
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বনসজর দমসয় েসঙ্গ পুষ্প েসতর বব্সয় দেন। তারপর পুষ্প েত বপতা এব্াং স্ত্রীসক বনসয় স্বসেসে প্রতযাব্ততন করসল মাতা 
েুেীলা আল আহ্লাবেত হসয় ব্রণ কসর  সর দতাসল। অব্সেসষ পুষ্প েত রাজার বনকি উপবিত হসয় তার যাো বৃ্তান্ত 
ব্ণতনা করসল রাজা মেন অতযন্ত খুবে হসয় মহা িুমিাম কসর েবিণ রাসয়র পূজার ব্যব্িা কসরন। দেই দথসকই আঠাসরাভাবি 
অঞ্চসল েবিণ রাসয়র পূজা প্রিাবরত হয় ব্সল মানুসষর বব্শ্বাে। ব্াস র দেব্তা বহসেসব্ েবিণ রাসয়র পূজা প্রিাবরত হসলও 
কালক্রসম েুন্দরব্ন অঞ্চসল কৃষক, কাঠুসর, মিু আহরনকারী দমৌল, মাবে মো েকসলরই রিাকততা এব্াং আশ্রয়িল হসয় 
উঠসলন েবিণ রায়। 
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৭.   শ্রীশ্রীল বৃ্ন্দাব্নোে ঠাকুর বব্রবিত শ্রীশ্রীণিতনয ভাগব্ত, েম্পা. শ্রীমদ্ভবিেুন্দর দগাবব্ন্দ দেব্সগাস্বামী মহারাজ,  
     নব্দ্বীপ শ্রীণিতনয োরস্বত মঠ ,১৯৯৫, পৃ. ৩১০ 
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