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Abstract 
অরনক প্রাচীনকাল লিরকই বরাক উপত্যকার থবথভন্ন গ্রারর্ ‘কাল’ লদ্বত্ার পূজা প্রচথলত্। অরনরক থবথভন্ন র্ানত্ করর 
'কাল' লদ্বত্ার পূজা লদ্ন। ত্ারদ্র থবশ্বাস 'কাল' লদ্বত্ারক সন্তুষ্ট কররত্ পাররল থত্থন ভক্তরদ্ররক কখরনাই থনরাশ কররন 
না। গ্রার্ বাাংলার র্ানুষরা ত্ারদ্র ললাকয়ত্ আদ্শজরক যুগ যুগ ধ্রর বহন করর চরলরে। ‘কারলর পূজা থবথধ্’র পুথির র্ধ্য 
থদ্রয় এক- একটা অঞ্চরলর সর্াজ-সাংসৃ্কথত্র থনথবড় থদ্কথট ফুরট ওরে।  
          আর্রা জাথন র্ানুষ সাংরবদ্নশীল। র্ানুষরক প্রথত্থনয়ত্ নানা প্রথত্কূল পথরথিথত্র সারি খাপ খাইরয় চলরত্ হয়। 
লসই জনয র্ানুরষর নানা দু্ুঃখ- কষ্ট -যন্ত্রণা, লরাগ -লশাক ইত্যাথদ্র সারি লর্াকাথবলা কররত্ হয়। র্ানুরষর এই স্বাভাথবক 
জীবন ধ্র্জ অনুযায়ী নানা করষ্টর হাত্ লিরক পথরত্রাণ পাবার আশায় থবথভন্ন ললৌথকক লদ্ব- লদ্বীর শরণাপন্ন হরত্ হরয়রে। 
কারলর পূজা বথল োড়া অসমূ্পণজ। কারলর পূজায় সরবজাৎকৃষ্ট বাথলর উপকরণ কারলা পাাঁো োগল। সাধ্ারণ পূজায় একটা 
পুরুষ  হাংস, অথত্ সাধ্ারণ পূজায় এক লজাড়া কবুত্র বথল থদ্রত্ হরব। পশু-পক্ষীর বথলকৃত্ রক্ত দ্বারা ভুজপরত্র উক্ত পুথির 
থনয়র্ানুসারর থলরখ একথট কবচ থনর্জাণ করর র্াাঁচার উপর রাখরত্ হয়। এই কবচ'ই র্হারূ্লযবান, এই কবচ ধ্াররণ বন্ধ্যানারী 
সন্তান লাভ করর। 
         কারলর পূজার থনয়র্ অনযানয ললৌথকক লদ্বত্া লিরক অরনকটা স্বত্ন্ত্র ৷ পশু-পক্ষী বথল থদ্রয় লসই বথল রক্ত দ্বারা 
কবচ বাথনরয় পূজা শুরু কররত্ হয়। বাংশ রক্ষার জনয সাধ্ারণত্ এই পূজা অনুথিত্ হয়। কারলর পূজার লশষ পযজারয় চালান 
র্ন্ত্র থদ্রয় কাল লদ্বত্ারক লেরড় লদ্ওয়া হয়। প্রসঙ্গত্ উরেখয- ডাকর্ন্ত্র দ্বারা ‘কাল’ লদ্বত্ারক আহ্বান করা হরলও চালন 
র্রন্ত্রর উরেখ পুথিথটরত্ লনই৷ র্ন্ত্র গুথলর র্রধ্য ব্রাহ্মণয সাংসৃ্কথত্র প্রভাব লক্ষণীয় এবাং ইসলার্ী করয়কথট শরের বযবহারও 
লক্ষয করা যায়। 
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Discussion 
এক  

অপূবজ প্রাকৃথত্ক লসৌন্দরযজ ভরপুর দ্থক্ষণ আসারর্র থত্নথট প্রশাসথনক লজলা (কাোড়, কথরর্গঞ্জ ও হাইলাকাথন্দ) থনরয় গথেত্ 
প্রাথন্তক জনপদ্ বরাক উপত্যকা। চারথদ্রক থচরসবুজ অরণযানী, খাল-থবল, নদ্ী-নালা, ল াপ- াড়, সাথর -সাথর চা- বাগারনর 
থবথচত্র লসৌন্দরযজর সর্াররারহর র্ার  বরাক উপত্যকার জনপদ্ গরড় উরেরে। উপত্যকার র্ন র্াত্ারনা প্রাকৃথত্ক লসৌন্দরযজর 
র্ার  েথড়রয়-থেথটরয় আরে থহনু্দ ধ্র্জাবলম্বীরদ্র নানা ললৌথকক আচার-অনুিান, থবশ্বাস-সাংস্কার, নানা পূজা-পাবজণ।  বরাক 
উপত্যকার ভূ-প্রাকৃথত্ক গেন সম্পরকজ নীহাররঞ্জন রারয়র র্ন্তবয প্রথণধ্ানরযাগয,  

“চট্টগ্রারর্র পাবজত্য- চট্টগ্রার্ ও থত্রপুরার পাবজত্য-থত্রপুরা অঞ্চল, কাোড় লজলার উত্তরাাংশ ও দ্থক্ষণাাংরশ হাথলয়াকাথন্দ 
অঞ্চল, এবাং শ্রীহট্ট লজলার পূবজাঞ্চলরক লর্াটারু্থট পুরাভূথর্র অন্তগজত্ই বথলরত্ হয়৷ -এইসব ভূখণ্ড পুরাত্ন গেন, 
এবাং ইহারদ্র অবলম্বন কথরয়াই প্রাচীন বাঙলার সভযত্া ও সাংসৃ্কথত্ পূবজাঞ্চরল থবস্তার লাভ কথরয়াথেল।”১  

প্রাচীনকাল লিরকই উক্ত উপত্যকায় র্ানুরষর বসবাস থেল এবাং ত্ারদ্র ধ্র্জ-কর্জ, আচার-অনুিারনর র্রধ্য প্রাচীনরের োপ 
পথরলথক্ষত্। 
           বরাক উপত্যকার গ্রার্-বাাংলায় থবথভন্ন ললৌথকক লদ্ব লদ্বী- এখরনা পূথজত্ হরয় আসরেন। বস্তুত্: ললৌথকক লদ্ব 
লদ্বীরা সর্ারজ প্রথত্থিত্ বহু যুগ যুগ লিরক। ত্ারদ্র পূজাচাররর পদ্ধথত্র র্রধ্য ররয়রে আথদ্র্ সাংসৃ্কথত্র বীজ। লগারপন্দ্রকৃষ্ণ 
বসু বরলরেন,  

“আর্ারদ্র লদ্রশর আথদ্র্ সাংসৃ্কথত্ আথবষ্কার কররত্ হরল পেী সর্ারজর ললৌথকক লদ্বত্ারদ্র স্বরূপ ও ত্ারদ্র 
পূজাচারগুথলর থবষরয় অনুসন্ধ্ান কররত্ হরব।”২ 

প্রকৃথত্র অরনক রহসয র্ানুষ উরমাচন কররলও ললাকায়ত্ পথরসরর অরনক অরলৌথকক, অথত্রলৌথকক বযাপার র্ানুষ এখনও 
যুথক্ত- বুথদ্ধ থদ্রয় থবচার কররত্ পাররনা। আর্রা লক্ষয কররথে, থশরবর সারি অরনক অপরদ্বত্া, অপরদ্বী, ডাথকনী- লযাথগনী, 
ভূত্-লপ্রত্, কালপুরুষ, কাল ইত্যাথদ্ অরনক ভয়ঙ্কর লদ্বত্া পূজা লপরয় আসরেন। এবাং ত্ারদ্র পূজা পদ্ধথত্রত্ও লদ্খা যায় 
অরনক ববথচত্র। ত্াই বলা লযরত্ পারর, র্ানুরষর আথদ্র্ থবশ্বাস লিরকই এইসব ললৌথকক লদ্ব-লদ্বীরদ্র আথবভজাব হরয়থেল। 
এই প্রসরঙ্গ থর্থহর লচৌধু্রী কাথর্লযার র্ন্তবয,  

“ললৌথকক লদ্বত্ারা আররা প্রাচীন-সভয সর্াজ বা লবদ্-পুরারণর লদ্বত্ারদ্র লিরকও ত্ারা অরনক পুরারনা।”৩  
            বরাক উপত্যকার গ্রার্ বাাংলায় 'কাল' লদ্বত্ার পূজার প্রচলন এখনও আরে ৷ উক্ত উপত্যকার গ্রার্ বাাংলায় 
প্রচথলত্ নানা থকাংবদ্থন্তরত্ ‘কাল’ লদ্বত্ার র্াহাত্ম্য রূ্লক কাথহথনর কিা আজও লশানা যায়৷ বত্জর্ারন ‘কাল’ পূজায় শাস্ত্রীয় 
এবাং ললাকায়ত্ থর্থিত্ থবধ্ান অনুসৃত্ হয়। র্ানুরষর ধ্ারণা থত্থন ভয়ঙ্কর লদ্বত্া। ভগবান থশরবর'ই একটা সাংহার রূপ 
‘কাল’। পশু-পক্ষীর ররক্ত থত্থন তু্ষ্ট হন, আবার আন্তথরকভারব পূজা-অচজনা কররল ত্াাঁর কৃপায় বন্ধ্যানারী সন্তান লাভ করর, 
এবাং ভরক্তর র্রনর অভীষ্ট কার্না- বাসনা পূণজ হয়৷  

“থকন্তু লক্ষনীয় এই লয, গ্রারর্র থভত্র ললাকালরয় ত্াাঁহার লকান িান নাই। -বভরব বা বভরবী, লকািাও বনদু্গজা বা 
চণ্ডী, লকািাও বা অনয লকান িানীয় নারর্ পথরথচত্। থকন্তু লয নারর্ই পথরথচত্ থত্থন হউন, পুরুষ বা প্রকৃথত্-ত্রন্ত্ররই 
হউন, সাংশয় নাই লয, সবজত্রই থত্থন প্রাক্-আযজ আথদ্র্ গ্রার্রগািীর ভয়-ভথক্তর লদ্বত্া।”৪   

           অরনক পূরবজ বরাক উপত্যকার গ্রার্বাাংলায় ‘কাল’ লদ্বত্ার পূজা এবাং লভাগ থনরবদ্ন করা হরত্া জঙ্গরলর উত্তর 
থদ্রক। বত্জর্ারন ব্রাহ্মণয প্রভারব থশব র্থন্দর বা কালী র্থন্দরর শথন, র্ঙ্গলবার এবাং অর্াবসযারত্ ‘কাল’ লদ্বত্ার পুরজা 
লদ্ওয়া হয়। প্রসঙ্গক্ররর্ উরেখ করা ভারলা, লকহ যথদ্ র্ানস করর িারকন ‘কাল’ পূজার, অিবা স্বপ্নদৃ্ষ্ট হন ত্াহরল ‘কারল’র 
পূজা থদ্রত্ই হরব। সার্িজয যথদ্ এরকবারর না িারক ত্াহরল, অন্তত্ 'কাল' লদ্বত্ার উরেরশয একটা লভাগ ( িানীয় নার্ -
আগ) থদ্রত্ হরব। লকািাও লকািাও ‘কাল’ লদ্বত্ার ভয়ঙ্কর রূ্থত্জর পূজাও হয়। থকন্তু অথধ্কাাংশ লক্ষরত্রই একটা র্াাঁচা বাথনরয় 
লাল কাপড় থদ্রয় সাথজরয় 'কারল'র পূজা লদ্ওয়ার রীথত্ প্রচথলত্। থত্থন সন্তুষ্ট হরল লভাগ গ্রহণ কররন, থত্থন ত্াথন্ত্রক 
লদ্বত্া। র্দ্য-র্াাংস সহরযারগ থবশাল আথর্ষ লভাগ থদ্রয় ত্াাঁর পূজা কররত্ হয়। প্রসঙ্গত্ উরেখয, ‘কাল’ লদ্বত্ার পূজা 
অরনকটা লগাপরনই অনুথিত্ হয়।  
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           গ্রার্ বাাংলার ললৌথকক লদ্বত্া এবাং ত্াাঁরদ্র পূজা প্রসরঙ্গ শ্রী আশুরত্াষ ভট্টাচাযজ বরলরেন, ‘ইহারদ্র সথহত্ 
লপৌরাথণক থহনু্দ ধ্রর্জর লকান সম্পকজ নাই– থকন্তু আরলাচনা দ্বারা বাাংলার সার্াথজক ইথত্হারসর একথট রূ্লযবান অধ্যায় 
সাংরযাথজত্ হইরত্ পারর।’ অনুরূপ আররকথট র্ন্তরবয রাধ্ারগাথবন্দ বসাক বরলরেন,  

“লয পযজন্ত না লকহ এরদ্রশর ললৌথকক লদ্বত্ার থবষয় থলখরেন লস পযজন্ত বাাংলার সাংসৃ্কথত্র একটা গুরুেপূণজ 
অধ্যায় অথলথখত্ িাকরব।”৫  

বরাক উপত্যকার পূথজত্ 'কাল' লদ্বত্া ভয়ঙ্কররর প্রত্ীক, কখরনাবা থত্থন গ্রার্ রক্ষক থহরসরব উপথিত্। বস্তুত্ুঃ থত্থন 
অশাস্ত্রীয়  হরলও বরাক উপত্যকার নানা থকাংবদ্ন্তীরত্ 'কাল' লদ্বত্ার র্াহারত্ম্যর কিা লশানা যায়।  
 

দু্ই  
আথর্ ‘কারলর পূজা থবথধ্’ পুথিথট শ্রীযুক্ত অনঙ্গ কুর্ার শর্জা, বয়স-৮৬, গ্রার্-শালগঙ্গার পার, লপাস্ট অথফস-নরথসাংহপুর, 
িানা-ধ্লাই, লজলা-কাোড়, থপন লকাড-৭৮৮১১৫, ত্াথরখ-১৫-০১-২০১২ (রথববার), র্হাশরয়র কাে লিরক সাংগ্রহ কররথে৷ 

পুাঁথির নার্ : ‘কারলর পুজা থবথধ্’ 
পুথির থবষয় : পুজা থবথধ্ (ধ্র্জশাস্ত্র) 
রূ্ল ললখরকর নার্ : থকরশার লর্াহন্ত 

পত্র সাংখযা : ৪০ 
থলথখত্ পরত্রর সাংখযা : ১৭ 
পুথির র্াপ : ১৪×১১ লস থর্ 

লরখাথচত্র : ২থট - (১) ৩৩ নম্বর পৃিায়  কালপুরুরষর কবরচর নক্সা এবাং (২) ৩৬ নম্বর পৃিায় গভজরক্ষা কবরচর নক্সা 
আরে। 

থলথপকর : শ্রী অনঙ্গ কুর্ার শর্জা 
র্াথলক : শ্রী অনঙ্গ কুর্ার শর্জা 

সাংগ্রাহক : বুবুল শর্জা 
সাংগ্ররহর ত্াথরখ : ১৫-০১-২০১২ ( রথববার) 

প্রথত্ পৃিায় : ৮ লাইন (লপথিল থদ্রয় সর্ান র্ারপ লরাল টানা)। 
কাগজ : করল বত্থর সাধ্ারণ কাগজ। 
হস্তাক্ষর : পথরষ্কার হস্তাক্ষরর থলখা। 

কাথল : নীল ররঙর কাথল। 
পুথির অবিা : লশাচনীয় (water dameged) 

থলথপ কাল : উরেখ লনই। থলথপকাল প্রসরঙ্গ শ্রীযুক্ত অনঙ্গ কুর্ার শর্জা র্হাশয় বরলরেন, এই পুথিথট বহু পুররনা, োকুরদ্া 
থকরশার র্হরন্তর হারত্র ললখা। পুথিথট নষ্ট হরয় যারে লদ্রখ থত্থন আনুর্াথনক ১৩৪০ বঙ্গারের কাোকাথে সর্রয় হুবহু 
পুথির নকল করররেন৷ 

“পুথি অনুথলখরনর সর্য় রূ্ল পুথির পারের সরঙ্গ থবথভন্ন পুথির থবথভন্ন পাে থর্থিত্ করর থলথপকর লয পাে বত্থর 
কররন ত্ারক 'থর্িপাে' বলা হয়।”৬ 

‘কারলর পূজা থবথধ্’ পুথি'থটর লক্ষরত্র 'থর্িপারে'র অবকাশ থেল না।  
            ‘কারলর পূজা থবথধ্’ পুথি'থটর প্রসরঙ্গ শ্রীযুক্ত অনঙ্গ কুর্ার শর্জা র্হাশয় বরলরেন, ‘আর্ার দ্াদু্ থকরশার র্হন্ত 
থনুঃসন্তান থেরলন, ত্াই সব সর্য় পূজা-অচজনার র্রধ্যই থদ্ন কাটারত্ন। থশষযরদ্ররক থনরয় থত্থন প্ররত্যক বেরই ত্ীিজযাত্রা 
কররত্ন। এইরকর্ই একবার ত্ীিজযাত্রায় সরু্দ্র ত্ীরর বরস অত্যন্ত থবর্ষজ র্রন থত্থন ভাবরেন- আর্ার ধ্ন-সম্পদ্, টাকা-
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কথড় লক লভাগ কররব? হোৎ শুনরত্ লপরলন লক লযন ত্ারক ডাকরে। থত্থন ত্াথকরয় লদ্রখন, একজন সাধু্ থনরজর কারজ 
বযস্ত। ইশারায় ত্ারক কারে আসরত্ অনুররাধ্ কররলন৷ থত্থন থজরেস কররলন, এত্ থবর্ষজ লকন? ত্খনই থত্থন র্রনর সর্স্ত 
দু্ুঃরখর কিা খুরল বলরলন সাধু্ বাবার কারে। সাধু্ বাবা ত্ার উত্তরর বলরলন, ‘দু্ুঃখ কথরস না -সন্তান লত্ার হরবই’ আথর্ 
লত্ারক একটা প্রথক্রয়া থশথখরয় লদ্রবা। বাথড়রত্ থগরয় এই প্রথক্রয়ার র্াধ্যরর্ একটা পুজা থদ্রয় কবজ ধ্ারণ কররত্ হরব। 
থকন্তু, সাধু্বাবা সাবধ্ান কররলন, 'যারত্ এই প্রথক্রয়ার অপবযবহার না হয়।’ সাধু্ বাবার কিার্রত্া বাথড়রত্ এরসই থত্থন 
কারলর পুরজা থদ্রলন। পুজা লদ্ওয়ার এক বের পররই থকরশার র্হরন্তর স্ত্রী একথট পুত্র সন্তান জম লদ্ন। এইভারব এরক 
এরক চারজন সন্তান জমগ্রহণ কররথেল। এই সন্তানরদ্র প্রির্ পুত্র আর্ার বাবা রুপচরণ লর্াহন্ত৷  
 

থত্ন  
পূজার উপকরণ : 
পুথি অনুসারর - 
(১) পূজার করয়কথদ্ন আরগ লিরকই নয়রপায়া (২ লকথজ ২৫০ গ্রার্) থবরুণ চারলর হাাঁথড়য়া র্দ্ বথসরয় রাখরত্ হরব।  
    কারণ, পুরজার থদ্ন লদ্বত্ার  উরেরশয র্দ্ থনরবদ্ন বাধ্যত্ারূ্লক।  
(২) দু্থট কাথলরা র্ারের শুটথক সাংগ্রহ করর রাখরত্ হরব। 
(৩) পুরজার থদ্ন বাররা ধ্ররনর শাখ, খাচাথড় ডাল ১ লকথজ, চারলর গুরড়া, থবরুণ চাল নয় লপায়া, পথরর্াণর্রত্া  
    লভারজর চাল সাংগ্রহ করর রাখরত্ হরব। 
(৪) একটা কারলা পাাঁো োগল, অিবা পুরুষ হাংস একটা, অিবা কবুত্র একরজাড়া। 
(৫) লাল পাড় শাথড় একটা (নয় হাত্ নয় আঙু্গরলর কর্ হরল হরব না), পাাঁচ হাত্ লম্বা লালসালু একখান। 
(৬) ২৮থট রক্ত জবা ফুল, অনযানয ফুল, দূ্বজা, তু্লসী, লর্ার্বাথত্, প্রদ্ীপ, পান - সুপাথর, বনরবদ্য, হলুদ্, র্থরচ, থজরা,   
    থসাঁদু্র, ভূজ পত্র, ললাহার কবচ সাংগ্রহ করর রাখরত্ হরব। 
 
সাংগৃহীত্ দ্রবযগুরলা বাথড়র উরোরনর থকেুটা জায়গা পথরষ্কার করর লগাবর জরলর প্ররলপ থদ্রয় ত্ার র্রধ্য  সববজ পূজার দ্রবয 
রাখরত্ হরব।  
 
পূজার থদ্রন করণীয় কত্জবয : 
(১) জঙ্গরল পূজা িারন চরল যাবার সর্য় বাথড়র সকরল অথত্ ভথক্তভারব প্রণার্ করর র্ঙ্গলধ্বথন থদ্রয় ঘররর থভত্রর  
    যারব, লকহ আর থফরর লদ্খরব না।  
(২) পূরজা িারন থগরয় প্রিরর্ই একটা র্াাঁচা বত্থর কররত্ হরব। বাাঁরশর বত্থর এই র্াাঁচা চতু্থদ্জরক একহাত্ চওড়া এবাং  
    থত্ন লপায়া হাত্ উচ্চত্া থবথশষ্ট হরত্ হরব৷  
(৩) র্াাঁচা বানারত্ হরব জঙ্গরলর উত্তর থদ্রক। র্াাঁচার চতু্থদ্জরক চারলর গুরড়া থদ্রয় একথট র্ন্ডলী অঙ্কন কররত্ হরব।  
    আড়াই হাত্ লম্বা বাাঁরশর এক টুকররারক পাাঁচ ফাথল করর  এক এক করর র্াাঁচার  চারথদ্রক র্াথটরত্ পুাঁরত্ থদ্রত্  
    হরব। অবথশষ্ট বাাঁরশর একফাথলরক লালসালু থদ্রয় জথড়রয় থবরশষ প্রথক্রয়ায় র্াাঁচার উপরর  ুথলরয় রাখরত্ হরব। 
(৪) র্াাঁচা প্রস্তুত্ হরল, ত্ার উপর লাল শাথড়, পাাঁচ লপায়া সাধ্ারণ চাল, করয়কথট আলু - লপাঁয়াজ, ২৮থট রক্ত জবা ফুল  
    থদ্রয় র্াাঁচা সাথজরয় থদ্রত্ হরব। 
(৫) র্াাঁচার চার লকাণায় চারথট ডলু বাাঁরশর উরটা লচাাং রাখরত্ হয়। দু্থট লচাাং'লয় জল, অনয দু্থট লচাাং'লয় হাথড়য়া র্দ্  
    ভথত্জ করর রাখরত্ হরব। 
(৬) এক লকথজ খাচাথড় ডাল, শাখ, কাথলরা র্ারের শুটথক লপাড়া, থবরুণ চারলর চুঙ্গা লপাড়া, র্াাংস লপাড়া, করয়কথট  
    র্থরচ এবাং রান্না র্াাংস সরঙ্গ চাল থদ্রয় বত্থর থপোপুথলও র্াাঁচার উপর রাখরত্ হরব।  
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চার  
বথল োড়া এই পূজা অসমূ্পণজ। কারলর পূজায় সরবজাৎকৃষ্ট বাথলর উপকরণ কারলা পাাঁো োগল। সাধ্ারণ পূজায় একটা পুরুষ 
হাংস, অথত্ সাধ্ারণ পূজায় এক লজাড়া কবুত্র বথল থদ্রত্ হরব। পশু-পক্ষীর বথলকৃত্ রক্ত দ্বারা ভুজপরত্র উক্ত পুথির 
থনয়র্ানুসারর থলরখ একথট কবচ থনর্জাণ করর র্াাঁচার উপর রাখরত্ হয়। এই কবচ'ই র্হারূ্লযবান, কবচ ধ্াররণ বন্ধ্যানারী 
সন্তান লাভ করর। 
বথলকরণ প্রথক্রয়া- বরাক উপত্যকায় ‘'কাল পূজা’ উপলরক্ষ পশু-পক্ষী বথলর প্রিা অরনক প্রাচীন। রূ্লত্ এই প্রিা আথদ্বাসী 
সর্াজ লিরক এরসরে। এখনও থবথভন্ন আথদ্বাসী সম্প্রদ্ারয়র র্ানুরষরা লদ্বরদ্বীর পুরজারত্ পশু-পক্ষী বথল লদ্য়। কাল 
লদ্বত্ারক তু্ষ্ট করর পুণয লারভর আশায় আর্রা পশুপক্ষী উৎসগজ করর িাথক। বথলর আথবধ্াথনক অিজ ‘যদ্বারা পূজা কররত্ 
হয়’, অিজাৎ লেদ্নরযাগয পূজার উপকরণ। বথলদ্ারনর অিজ, বথলর  ফল বা লদ্বত্ার উরেরশয পশু-পক্ষী হত্যা। ধ্র্জশাস্ত্র র্রত্ 
এই 'বথলকারণ' রূ্লক বৃথত্তগুরলা  র্ানুরষর থরপু বা শত্রু। আর্রা অবদ্থর্ত্ বজথবক ত্াড়নায় নানা অন্ধ্থবশ্বারস থনর্থিত্ 
হরয় িাথক।   

“ললাকথবশ্বাস ও আচাররর লক্ষরত্র অথিক- দ্রাথবড়-ববথদ্ক আযজ ভাষা-ভাষী লর্াঙ্গলরয়ড লগাথষ্টর ববথশষ্টয লক্ষণীয়। 
পূজার বথলরত্ অথিক প্রভাব, নরবথল এবাং র্দ্ থনরবদ্ন অথিক প্রভারব শথক্ত উপাসনায় আবশযক থেল।”৭  

           র্ানুষ লযরহতু্ গথত্শীল ত্াই, ত্ার থবশ্বাস ও আচার-থবচাররর লক্ষরত্র পথরবত্জন হওয়া একান্তই স্বাভাথবক। 
সার্াথজক পথরবত্জন ধ্র্জীয় ললাকাচাররও পথরবত্জন আরন। ত্ার প্রর্াণ আর্রা ‘কাল পূজা’ প্রসরঙ্গ লক্ষ কররবা। এই 
পথরবত্জরনর ফরল সর্ারজ প্রচথলত্ বহু পুররনা ললাকথবশ্বাস ও প্রিা সহরজ খাপ খাওয়ারত্ পাররনা। আর্রা লদ্বত্ার উরেরশয 
যা থকেু উৎসগজ করর িাথকনা লকন, ত্া আর্ারদ্র র্রনর উরেশয সাধ্রনর জনযই। বথল ত্াথন্ত্রক পূজা, বথল লদ্ওয়া র্ারন 
র্রনর থরপুরক ধ্বাংস করা। আর্ারদ্র থরপুরক ধ্বাংস করার জনযই পশু-পক্ষী লদ্বত্ার উরেরশয উৎসগজ করা হয়। বস্তুত্, 
“োন খরের দ্বারা পাপ ও পূণযরূপ পশুবথলই ‘র্াাংস ভক্ষণ’ প্রিা, অিজাৎ সাধ্রকর পাপ পুণয দূ্র করর পরর্াত্ম্ারত্ থচত্তলয় 
থবথধ্। থচত্তলরয়র জনয বাহয ইথন্দ্রয়রক সাংযত্ করর অন্তরু্জখী করাই ‘র্ৎসযাসী’ হওয়া ও কুণ্ডথলনী শথক্তর প্ররবাধ্রন ত্ার লসবা 
কররত্ পারাই শথক্ত সাধ্না।” (কলাণজবত্ন্ত্র - ৫/১০৫-১১৩)    
           ‘কাল’ লদ্বত্ার পূজায় পুররাথহত্ কখরনা থনজ হরস্ত বথল লদ্ন না। পুররাথহত্ বথলকরণ প্রথক্রয়ায় প্রিরর্ই র্রন্ত্রর 
র্াধ্যরর্ থনরজর চতু্থদ্জক বন্ধ্ কররন। সাংরক্ষরপ ভূত্শুথদ্ধুঃ ‘রাং’ র্রন্ত্র থনরজর চতু্থদ্জরক জলধ্ারা থদ্রয় থনরজরক বথিপ্রকার 
লবথষ্টত্ থচন্তা পূবজক উভয় নাসারুদ্ধ করর থনম্নর্ন্ত্র চতু্িয় পাে করর লদ্বত্া রূপ থচন্তা করা হয়। 

 “(ক) ওাঁ রূ্ল শৃঙ্গাটাথেরুঃ সুষুম্মাপরিন   
       জীবথশবাং পরম্ থশবপরদ্ লযাজয়াথর্ স্বাহা।। ১।। 
  (খ) ওাঁ যাং থলঙ্গ শরীরাং লশাষয় স্বাহা।। ২।। 
  (গ) ওাঁ রাং সাংরকাচ শরীরাং দ্হ দ্হ স্বাহা।। ৩।। 
  (ঘ) ওাঁ পরর্থশব সুষুম্মাপরিন রূ্লশৃঙ্গাট রু্েরসাোস জ্বল জ্বল প্রজ্বল হাংস স্বাহা।। ৪।।”৮ 

লদ্ওঘথর (পুররাথহরত্র সহরযাগী) অিবা অনয একজন বথল সম্প্রদ্ান কররন৷ থকন্তু থযথন বথল লদ্রবন (ঘাত্কারী) ত্ারক 
পুররাথহত্ র্ন্ত্র পাে পূবজক শুদ্ধ কররন। পুররাথহরত্র সার্াথজক গুরুেপূণজ ভূথর্কা আজও  অস্বীকার করা যায় না। প্রাচীনকাল 
লিরক বত্জর্ান সর্য় পযজন্ত কত্ থবষরয়র এবাং কত্ ধ্ররনর লয র্ন্ত্র সৃথষ্ট হরয়রে ত্ার থহরসব লনই। র্ন্ত্ররক সাধ্ারণত্ দু্ই 
ভারগ ভাগ করা যায়- (১) শাস্ত্রীয় র্ন্ত্র : যাগ-যে, স্তব-স্তুথত্, পূজা-অচজনার র্াধ্যরর্ বদ্বানুগ্রহ লারভর লচষ্টা। (২) ললৌথকক 
র্ন্ত্র : ইন্দ্রজাল, আথভচাথরক অনুিান, বদ্বানুগ্রহ বযথত্রররকও ঘটনা-চক্ররক থনয়ন্ত্ররণ এরন অথভষ্ট থসথদ্ধ লাভ। জীবরনর পূণজ 
থনরাপত্তার জনযই ললাকর্রন্ত্র থবশ্বারসর র্াত্রা বৃথদ্ধ পায়৷ থবশ্বারসর লকন্দ্রথবনু্দরত্ দ্াাঁথড়রয় আরে থকেু সাংস্কার-লরাগ বযাথধ্র 
আররাগয কার্না, সাহস বৃথদ্ধ, শত্রু থবত্াড়ন, শত্রুর শথক্তহরণ, থনরজর উরেশয সাধ্ন, শারীথরক কুশলত্া ইত্যাথদ্র লক্ষরত্র 
ললৌথকক র্রন্ত্রর প্ররয়াগ হয়। বস্তুত্ ললৌথকক র্ন্ত্র প্রসরঙ্গ বলা লযরত্ পারর,  

“র্ন্ত্র হল সকল জীব, প্রাকৃত্, অপ্রকৃত্ থবষরয়র রহসযর্য় অিবা উদ্ঘাথটত্, অথচন্তয ও অরর্াঘ শথক্ত যা লগাপরন 
বা থনভৃরত্ অনুশীলন ও সম্পাদ্ন লযাগয, জপয, উচ্চাথরত্বয, ইষ্ট-প্রত্ীক বা গূঢািজক ধ্বথন, শে, বাকয বা বাকযাাংশ 
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দ্রুত্ অথভষ্ট থসথদ্ধর পথরপূরক ত্িা পথরচায়ক।”৯  
পশুপক্ষী বথল লদ্বার জনয প্রিরর্ খে পূজা থদ্রত্ হয়। থসাঁদু্র অিবা রক্তচন্দন কাশী (লকাষ) দ্বারা বীজ র্ন্ত্র থলখরত্ হরব। 
অবশযই এই কাজটা পুররাথহত্রকই কররত্ হয়। 
বথলর থদ্ক থনণজয় - উত্তর থদ্রক কাল লদ্বত্ার আসন বসারনা হয়, এবাং দ্থক্ষণ থদ্রক রূ্ল পূজার িান লিরক থকেুটা দূ্রর 
পথরষ্কার-পথরেন্ন এবাং পথবত্র িারন বথল করণ প্রথক্রয়া সম্পন্ন হয়। ত্াোড়া বথলর লক্ষরত্র থনথদ্জষ্ট সর্রয়র র্রধ্যই বথল করণ 
প্রথক্রয়া লশষ করর পূজা আরম্ভ কররত্ হরব। 
রক্ত উৎসগজ : (ক) বথল রক্ত একটা র্াথটর ভাাঁরড় অিবা কলা গারের বাকল থদ্রয় বানারনা একটা লোঙ্গার র্রধ্য অিবা 
বাাঁরশর লচাঙ্গায় থনরয় ‘কাল লদ্বত্া’র র্াাঁচার সার্রন রাখরত্ হয়।  
(খ) ত্াজা রক্ত ভারত্র র্রধ্য থর্থশরয় কাল লদ্বত্ার উরেরশয লভাগ থনরবদ্ন একান্ত বাধ্যত্ারূ্লক। 
র্াাংস লভাগ : অরনক সর্য় লদ্খা যায়- (ক) রান্না করা র্াাংস কাল লদ্বত্ারক লভাগ থহরসরব লদ্ওয়া হরয়রে। আবার অনয 
একথট সূত্র র্রত্, (খ) কাল লদ্বত্া রান্না র্াাংস ভক্ষণ কররন না, ত্াই র্াাংস লপাড়া লদ্ওয়া হয় লভাগ থহরসরব।  
 

পাাঁচ  
পূজারম্ভ : জঙ্গরলর উত্তর থদ্রক পথরষ্কার-পথরেন্ন করর রাখা িারন থনথদ্জষ্ট র্ারপ একথট র্াাঁচা বত্থর করর, ত্ার চতু্থদ্জরক 
চারহাত্ চওড়া পাাঁচ হাত্ লম্বা চারলর গুরড়া থদ্রয় একথট লরখাথচত্র অাংকন কররত্ হরব। এই লরখাথচত্র অাংকন খুব ভারলা 
করর কররত্ হরব, যারত্ লকািাও লকান ফাাঁক-লফাকর না িারক। পূজা িারন ধু্প-দ্ীপ, বত্রলর প্রদ্ীপ জ্বাথলরয় থদ্রয় শরীর 
বন্ধ্ন র্ন্ত্র পাে কররত্ হয়।  
শরীর বন্ধ্ন র্ন্ত্র : এক থেপ জল থনরয় শরীর বন্ধ্ন র্ন্ত্র থত্নবার পাে করর ফু'থদ্রয় লসই জল পান কররত্ হরব।  
 
র্ন্ত্র যিা :  নজড়াপ - 

“আপনার কায়া সুথধ্ থসথদ্ধ কালী কালী। 
জগরত্র আর্রা আর্ার পঞ্চ প্রাণ রক্ষা কর। 
দু্য়াই ব্রহ্মা থবষু্ণ থসরবর সৃজন পূরবজ উদ্য়থগথর পথিরর্ অস্ত থগথর। উত্তরর বুন্দাথগথর দ্থক্ষরন কাথলদ্য় সাগররর 
জল। আর্ার শরীররর নজর ধ্াক্কা চর্কা থফক রু্গরা বান লবদ্। আর্ার শরীররই পঞ্চনারীর বন্ধ্ন।” 

 
“সদ্গুরু কাথলকার বর আর্ার পঞ্চপ্রাণ রক্ষা কর। রার্চন্দ্র প্রির্ জর অথিজর হত্ গজ কার্রদ্র প্রণথর্য়াং 
সদ্গুরু কালীকার বর।আর্ার পঞ্চপ্রাণ রক্ষা কর। অথরদ্া বথন্দ জথরদ্া বথন্দ চতু্র থদ্রগ নগরর বথন্দ পাথখ, আরগ 
বথন্দ আগ ভবানী পারে বথন্দ কাথলকা চন্ডী র্াও আর্ার থভত্রর চাইয়া লয কাথড়ব রাও। ত্ার ত্ালু কাথট থজবরা 
কথররু্ ভাও। এই সত্য লথড়ব র্া কারলর দু্য়াই পথড়ব।।” 

          বস্তুত্ র্ানুষ গভীরভারব থবশ্বাস করর র্রন্ত্রর ক্ষর্ত্া অপথরসীর্। সুত্রাাং সরচত্ন ভারবই এই র্রন্ত্রর র্াধ্যরর্ 
প্রথত্ররাধ্রূ্লক বযবিা থনরত্ আর্রা লক্ষয কথর। র্রন্ত্রর প্রথত্ র্ানুরষর িদ্ধা ও আকষজণ বৃথদ্ধর জনয থবথভন্ন ধ্ররনর শরের 
প্ররয়াগ। উক্ত র্রন্ত্রর প্রসরঙ্গ বলা যায়, 

“শে ব্রহ্ম। থেক থেক শে যিাযিভারব উচ্চাথরত্ হরয় যিািারন প্রযুক্ত হরল ত্ার থক্রয়া পাওয়া যায়। থকন্তু আরলাচয 
র্ন্ত্রথটর শে ত্িা ধ্বথন থেক থেক উচ্চাথরত্ হরল এবাং যিািারন প্ররয়াগ কররল এর থক থক্রয়া হরত্ পারর ত্া বু া 
যায় না।”১০ 

          অত্ুঃপর স্বথস্তবাচন র্ন্ত্র পাে করর একথট ত্াম্রপারত্র জল থনরয় ডান হারত্র ত্জজনী থদ্রয় জরল দু্বার টান থদ্রয় 
থত্ন ভাগ করর জল লশাধ্ন র্ন্ত্র পাে, ত্ারপর এরক এরক - কুশাসন লশাধ্ন র্ন্ত্র, পুষ্পশুথদ্ধ র্ন্ত্র, সূযজাঘজয, প্রণার্  র্রন্ত্রর 
পররই 'কারল'র রূ্ল পূজা শুরু হয়। 
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সাংকল্প র্ন্ত্র : 'ডান হারত্ থকেু থত্ল, হথরত্কী, ফুল, দূ্বজা, তু্লসী, চাল থনরয় র্ন্ত্র পাে - 'ওাঁ সূযজ লসার্ যর্ কাল সরন্ধ্ ভূত্া 
থননাংক্ষপাপবন থদ্গ পথত্ ভূথর্রাকাশাং খচরা র্রা ব্রহ্মা শাসর্স্তায় সথন্নথধ্াং কুরু। থবষু্ণ লরার্দ্য অরু্ক র্ারস অরু্ক পরক্ষ 
অরু্ক থত্রিৌ অরু্ক লগাত্র অরু্ক (নার্) কাল পুরুরষর পূজন কর্জন  কর্জাহাং কথররষয।।' 
অত্ুঃপর কারলর পূজা - প্রিরর্ ধ্যানর্ন্ত্র : ‘ওাঁ কাল লক্ষত্র ধ্যারয় থনত্তাং দ্বীভূঙ্গ শ্মশারন ভস্ম লসকরাঙ্গ জাগ জরঙ্গ পথরস্ত্রার 
রঙ্গ কাল পুরুষ ধ্যায়ত্া।। ০।।’ 

বার শুথদ্ধ র্ন্ত্র : 
'আচর্থন কাল পুরুষায় নর্ুঃ 
স্নাথনও কাল পুরুসায় নর্ুঃ। 
লকানর আচর্থন পুরুসায় নর্ুঃ 
গন্ধ্ পুষ্প ধূ্প দ্ীপ নইরবদ্য 
ত্ামু্বল পুরুসায় নর্ুঃ।।’ 
 
আবাহন পূজা র্ন্ত্র : 
'সূযজ র্ন্ডলায় নর্ুঃ। 
চন্দ্র র্ন্ডলায় নর্ুঃ। 
ভথি র্ন্ডলায় নর্ুঃ। 
পবণ র্ন্ডলায় নর্ুঃ। 
অথি র্ন্ডলায় নর্ুঃ। 
সবজবয লদ্বভয নর্ুঃ। 
সরবজভয লদ্বীভয নর্ুঃ।।’ 

ত্ারপর লজাড় হাত্ করর :  
‘র্া ও কাল তু্থর্ ব্রম্মা তু্থর্ থবষু্ণ তু্থর্ র্রহশ্বর িাবর জঙ্গর্ তু্থর্ সবজ ধ্রা ধ্র। তু্র্ারত্ উৎপথত্ত সব তু্র্ারত্ থবজয়, আোয় 
সৃজন লত্ার্ার, থনুঃশ্বারস প্রলয়। থদ্ন হীন ত্ব আথর্ থক জাথন র্থহর্া পঞ্চরু্খ চতু্রু্জখ থদ্রত্ নারর সীর্া’। 
 
ডাক র্ন্ত্র : (১) 'আয় আয়  র্া কাল আয়। পূবজ ত্রন আয়। পথির্ ত্রন  আয়। উত্তর ত্রন আয়। দ্থক্ষণ ত্রন  আয়৷ স্বগজ 
র্ত্জয পাত্াল ত্রন আয়। লচৌথদ্ক ত্রন সাথজয়া আয়। আকাশ- পাত্াল ভাথঙ্গয়া আয়। আয় র্া কাল আয়। নদ্া নদ্ী লঙ্গীয়া 
আয়। ভুত্ লবত্াল সরঙ্গ কথর লইয়া আয় র্া কাল আয়। থত্ররদ্শ ভ্রথর্য়া কাল ভূত্ লইয়া আয়। আয় র্া কাল আয়।’ 
(২) ‘কাল কালী কাথলকা ডাথন ব্রহ্ম র্রন্ত্র রায় ত্াথল আয় র্া কাল আয় কালী আয়। কাথলকা ডাথন আয়, থচলা ডাথন আয়। 
ফালাচুই ডাথন আয়। কাল পথর আয়। কাল শ্মশান ডাথন আয়। কাল ইথদ্রস আয়, কাল েয়ত্ান আয়, কাল লদ্ও আয়। কাল 
থজন্নাত্ আয়। কাল ভূত্ আয়।। সকরল থর্থলয়া এই ফলনীর এই পূজা খাও, ফলনীর পূজা খাইয়া দৃ্থষ্ট োড়। এই সত্য 
লথড়ব র্া কারলর দু্হাই পথড়ব।।'  
          ভুত্-লপ্রত্ সম্পরকজ র্ানুরষর র্রন লয থবশ্বাস ত্া িায়ী আসন করর থনরয়রে। ত্ারদ্র দু্ষ্টশথক্ত বা অশুভ আত্ম্া 
র্ানুরষর নানাথবধ্ ক্ষথত্সাধ্ন কররত্ পারর। লসই জনয ত্ারদ্ররক প্রথত্হত্ কররত্ র্ানব সর্ারজ প্রচথলত্ নানা ধ্ররনর 
ললৌথকক উপাচার পাথলত্ হয়। বস্তুত্,  

“ললাকথবশ্বাস বা ললাক সাংস্কার যাই বলা লহাক না লকন, ভুত্-লপ্রত্ নার্ক অশরীরী জীরবর অথস্তে সম্পরকজ 
আর্ারদ্র র্রন বদ্ধরূ্ল ধ্ারণা থবদ্যর্ান। বহু প্রাচীনকাল লিরকই ভূত্-লপ্ররত্র উপথিথত্, ত্ারদ্র কাযজকলাপ, ত্ারদ্র 
সম্পরকজ উদ্ভট, থবথচত্র, রহসযর্য় কাথহনী আর্ারদ্র সর্ারজ প্রচথলত্।”১১ 

পুনুঃ ধ্যান র্ন্ত্র :  
‘ওাঁ কাল লক্ষত্রাং থধ্য়ারয়থনত্াং। 
দৃ্ভুজাঙ্গ স্মশারন ভস্ম লসক রাঙ্গ।। 
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জাগ জরঞ্জ পথরস্ত্রার রঙ্গ।।' 
 

কারলর বার শুথদ্ধ র্ন্ত্র : 
‘আচর্থন কাল লক্ষত্রায় নর্ুঃ।   
কুনর আচর্থন কাল লক্ষত্রায় নর্ুঃ।  
সূযজ র্ণ্ডলায় কাল লক্ষত্রায় নর্ুঃ।  
চন্দ্র  র্ণ্ডলায় কাল লক্ষত্রায় নর্ুঃ।  
বথি র্ণ্ডলায় কাল লক্ষত্রায় নর্ুঃ।  
পবন র্ণ্ডলায় কাল লক্ষত্রায় নর্ুঃ।'    

ত্ারপর ফুরলর র্ালা গলায় থদ্রয় এই র্ন্ত্র পাে কররত্ হরব :  
‘নারায়ণ পরাকরা নারায়ণ পরারবদ্া নারায়ণ পরারু্থক্ত। রার্ নারায়ণ নর্স্তুরত্। হরর ববকুণ্ঠ হরর হরর রু্রারী র্ধু্ বকটহাথর 
লগাপাল লগাথবন্দ রু্কুন্দ স্নরী।'   
 
কবচ নম্বর - ১  
যখন কবচথট থলখা হরব ত্খন এই র্ন্ত্র উচ্চারণ কররত্ হরব - 'দু্গজার শত্নার্, এই সত্য লথড়ব  কালপুরুরষর দু্হাই 
পথড়ব।' 
কবচথট~ লদ্হ রক্ষা/ থনরজরক রক্ষা করা / বাথড় রক্ষা /গ্রার্ রক্ষা/ র্ারাত্ম্ক বযাথধ্র হাত্ লিরক রক্ষা পাওয়ার জনয/শত্রুর 
থবনাশ/স্বপ্নরদ্াষ- ইত্যাথদ্ লিরক রু্থক্ত পাওয়ার জনয এই কবচ পশু-পক্ষীর বথলকৃত্ রক্তথদ্রয় ভুজপরত্র থলখরত্ হরব৷ 
ভুজপরত্রর র্াপ- ৫ লস থর্ × ৫ লস থর্ র্ারপর থনখুত্ ভুজপরত্রর উপরর অাংকন কররত্ হরব। 
 
কবচ নম্বর - ২  
কারলর গভজ রক্ষাকবচ : ৬ লস থর্ × ৬ লস থর্ র্ারপর একথট ভুজপত্ররক লগালাকার করর ত্ার উপর খারগর কলর্ থদ্রয় 
বথল রক্ত দ্বারা থলখরত্ হরব। কবচথট বত্থর হরয় লগরল এই র্ন্ত্র পাে কররত্ হরব - র্ন্ত্রথট থনম্নরূপ :  
'রউনথর্ আো রউন কর। করর্ আো করর্ কর। দু্ষর্রনর লফসর্ান থনকাল কর। অরু্কর পঞ্চপ্রাণ রক্ষা কর। এই সত্য 
লথড়ব,  ঈশ্বর র্হারদ্রবর দু্হাই পথড়ব ও চণ্ডী বুথন র্হারদ্রব খাইব।।' 
উরেখয, উপথরউক্ত র্রন্ত্রর র্রধ্য লকান দু্রবজাধ্য শে লনই, ত্াোড়া র্ন্ত্রগুথলর রচনারীথত্ অত্যন্ত দু্বজল। উক্ত র্রন্ত্র থহনু্দ 
লদ্বরদ্বী োড়াও রু্সলর্ান পীর, পয়গম্বররর উরেখ আরে। ত্া যাই লহাক,  

“লদ্বরদ্বীর আরদ্রশ বা আোয় র্ন্ত্রগুথল রথচত্ এবাং ত্াাঁরদ্র আরদ্রশ এগুথল প্ররয়াগ করা হয়। এই বযাপারথটরক 
'আরদ্শকাড়া' বরল। অিজাৎ লকান লদ্বরদ্বীর আোয় এগুথল বযবহৃত্ না হরল 'র্রন্ত্রর শথক্ত'র সূ্ফরণ ঘটরবনা।”১২  

আর্রা লক্ষয কররথে, সর্রয়র সারি সারি গুপ্তথবদ্যায় নানা পথরবত্জন। কালপূজার প্ররয়াগ পদ্ধথত্র র্রধ্য একটা সুথবনযস্ত 
রূপ ত্াই, অশরীরীরা র্ানুরষর র্রন একটা থবশ্বাস জাথগরয় তু্রল৷ কাল পূজার লয পদ্ধথত্ লসটা থনেক লকান থবথেন্ন ঘটনা 
নয়, পৃথিবীরত্ এই ধ্ররনর গুপ্তথবদ্যা যুগ ধ্রর চরল আসরে। বত্জর্ারনর পথররপ্রথক্ষরত্ এই পূজানুিানরক কুসাংস্কার বা 
গুপ্তথবদ্যা বথল না লকন আসরল, আর্ারদ্র সর্াজ- সাংসৃ্কথত্ চচজায় একটা প্রধ্ান অঙ্গ এটা অস্বীকার করা যায় না।  
           রূ্ল পূজা শুরু হওয়ার পূরবজই কবচ থনর্জাণ করর র্াাঁচার উপরর রাখরত্ হরব। অত্ুঃপর পুরজা লশষ না হওয়া 
পযজন্ত এই কবজ দু্থট র্াাঁচার উপররই িাকরব। পূজার লশরষ কবচ যার র্ানস ত্ারক থদ্রয় লদ্ওয়া হয়, এই র্ন্ত্র র্রন র্রন 
উচ্চারণ করর। র্ন্ত্রথট- 'দু্গজার শত্নার্ এই সত্য লথড়ব কালপুরুরষর লদ্াহাই পথড়ব।' অিবা কবচ গুথল োকুরঘরর উত্তর 
থদ্রক রাখরত্ হরব। কারণ, যার জনয এই কবচ বানারনা হরয়রে থত্থন যথদ্ অনুপথিত্ িারকন ত্াহরল, কবচ শথন অিবা 
র্ঙ্গলবার উক্ত বযথক্ত শুদ্ধ র্রন, শুদ্ধভারব গ্রহণ কররবন। 
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েয়  
কারলর পূজার থনয়র্ অনযানয ললৌথকক লদ্বত্া লিরক অরনকটা স্বত্ন্ত্র৷ পশু-পক্ষী বথল থদ্রয় লসই বথল রক্তথদ্রয় কবচ বাথনরয় 
পূজা শুরু কররত্ হয়। বাংশ রক্ষার জনয সাধ্ারণত্ এই পূজা অনুথিত্ হয়। কারলর পূজার লশষ পযজারয় চালান র্ন্ত্র থদ্রয় 
কাল লদ্বত্ারক লেরড় লদ্ওয়া হয়। প্রসঙ্গত্ উরেখয- ডাকর্ন্ত্র দ্বারা কাল লদ্বত্ারক আহ্বান করা হরলও চালন র্রন্ত্রর উরেখ 
পুথিথটরত্ লনই৷ র্ন্ত্র গুথলর র্রধ্য ব্রাহ্মণয সাংসৃ্কথত্র প্রভাব লক্ষণীয় এবাং ইসলার্ী করয়কথট শরের বযবহারও লক্ষয করা 
যায়। বস্তুত্  

“অন্তরঙ্গ লদ্বত্াবাদ্ ইসলারর্র দ্ান, থকন্তু শুধু্ই ইসলারর্র নয়। উপথনষদ্ পুরাণ লযাগত্ন্ত্র প্রভৃথত্ শাস্ত্র ও সাধ্নায় 
অন্তরঙ্গ উপাসনা দু্লজভ নয়, ললৌথকক ধ্র্জ সাধ্নায়ও আরে অন্তরঙ্গত্ার সুর।”১৩  

          প্রসঙ্গক্ররর্ অনঙ্গ শর্জা র্হাশয় আর্ারক বরলরেন, ভূরত্র রাজা কাল। ত্ারক আহ্বান কররল থত্থন সঙ্গী সািীরদ্র 
থনরয়ই (ডাথকনী-লযাথগনী, ভূত্ - লপ্রত্) আরসন। ভরক্তর আহ্বারন থত্থন প্রায়ই সাড়া লদ্ন। কালপুরুষ থবথভন্ন রূপ ধ্ারণ 
কররত্ পাররন। যথদ্ থত্থন পুরুরষর কারে যান ত্রব 'র্া' রূপ অিজাৎ নারীর রূপ ধ্ারণ কররন। আর যথদ্ নারীর কারে যান 
ত্াহরল 'বাবা' রূপ অিজাৎ পুরুরষর রূপ ধ্ারণ কররন। কাল লদ্বত্ার লভাগহরত্ হরব অন্তত্ ৪/৫ জন লজায়ান র্ানুরষর 
খারদ্যর  সর্পথরর্াণ৷ এই লভাগটা িাকরব র্াাঁচার উপরর। আর প্রসাদ্ থহরসরব বযবহাররর জনয লোট আররকটা লভাগ িাকরব  
র্াাঁচার থনরচ। র্াাঁচার থনরচর লভাগটাই ঘরর থফথররয় আনা হয়, এবাং প্রসাদ্ থহরসরব যারা উপথিত্ ত্ারা গ্রহণ কররন। আবার 
অরনরক ভরয় কালরদ্বত্ার প্রসাদ্ গ্রহণ কররন না।  
         অনঙ্গ শর্জা র্হাশয় আরও বরলন- থনরজরক রক্ষা করার জনয থত্থন প্ররত্যক বেরই পূরজা লদ্ন। লকহ যথদ্ পূজা 
নাও লদ্য় ত্াহরলও থত্থন পুরজা লদ্ন। থত্থন র্রনপ্রারণ কালরদ্বত্ার র্াহাত্ম্যরক থবশ্বাস কররন। প্রসঙ্গক্ররর্ কালরদ্বত্ারক 
থনরয় প্রচথলত্ অরনক থকাংবদ্থন্তর উরেখও থত্থন করররেন। এই রকর্ করয়কথট কাথহথনর উরেখ এখারন তু্রল ধ্রা হল। 
১) বরাক উপত্যকায় থবথভন্ন অঞ্চরল কালপুরুরষর পুরজা লদ্ওয়া হয়। আর্ার (অনঙ্গ শর্জা) কারে লয রকর্ কারলর পূজা 
থবথধ্র পুথি আরে, ত্া অনযত্র আরে বরল আর্ার জানা লনই। চালান র্রন্ত্র আর্ার দ্াদু্ প্ররয়াগ কররত্ন এক লজাড়া কবুত্র। 
হারত্ একরজাড়া কবুত্র থনরয় চালান র্ন্ত্র পাে কররল হারত্র কবুত্র থনরস্তজ হরয় র্াথটরত্ পরড় যায়। অিজাৎ কাল লদ্বত্া 
কবুত্ররর রক্ত পান করররেন। 
২) অনঙ্গ শর্জা থনরজর অথভেত্া প্রসরঙ্গ বরলরেন, একবার থত্থন দু্পুর ১২টার সর্য় ডাক র্ন্ত্র দ্বারা কাল লদ্বত্ারক আহ্বান 
করর পূজা পাে সমূ্পণজ করররেন। দু্থদ্ন পর থত্থন জানরত্ পাররন, লযথদ্ন থত্থন কাল লদ্বত্ার পূজা থদ্রয়রেন, লসথদ্ন থেক 
বাররাটার সর্য় থহথন্দভাষী একথট লেরল জ্বালাথন কাে সাংগ্ররহর জনয বটগারের থনরচ থগরয় কষ্ট সাংগ্রহ কররথেল। লসই বট 
গাে লিরক থকেু দূ্রর থত্থন কারলর পূজাটা  থদ্রয়থেরলন। লেরলটা কাে সাংগ্রহ করর বাথড়রত্ থগরয় অসুি হরয় পরড়, এবাং 
অল্প সর্রয়র র্রধ্যই র্ারা যায়। উনার থবশ্বাস, বাররাটার সর্য় কাল লদ্বত্া সঙ্গী - সািীরদ্র থনরয় ওই বটগারেই আিয় 
থনরয়থেরলন এবাং লেরলটার উপর ত্ারদ্র বাত্াস ললরগথেল।  
৩) লভাগ গ্রহণ করার জনয ডাক র্রন্ত্রর র্াধ্যরর্ কাল লদ্বত্ারক আহ্বান কররল, যথদ্ থত্থন লভাগ গ্রহণ কররন, ত্রব র্াাঁচার 
উপররর কথঞ্চরত্ লয লালসালু বাধ্া িারক ত্া নার্রত্ নার্রত্ লভারগর উপরর ললরগ যারব। এখারন একটা প্রর্াণ হরয় যায়, 
কাল লদ্বত্া যথদ্ লভাগ গ্রহণ কররন ত্াহরল শালুখানা থনরচ নার্রবই।  
৪) কাল লদ্বত্ার উরেরশয থনরবথদ্ত্ লভাগটা খাওয়ার জনয একজন লদ্ওঘথরর ( থকরশার লর্াহরন্তর সঙ্গী) কুর্ত্লব থেল। 
ত্ার এই উরেরশযর কিা বু রত্ লপরর থকরশার লর্াহন্ত ত্ারক থনরষধ্ করররেন, 'লকান অবিায় এই অপকর্জ  কথরস না, 
র্রর যাথব'। পূজা লশরষ লদ্ওঘথর বাথড় যাওয়ার উরেরশয রওয়ানা হরয় উরটাপরি পূজা িারন এরস একথট গার্োর র্রধ্য 
সর্স্ত লভাগ লবাঁরধ্ লনওয়া র্াত্রই পাগল হরয় যায়। লভাগ লফরল উমাদ্ থনত্য কররত্ কররত্ থনরজর বাথড়রত্ থগরয় থনরজর 
নার্ ধ্ররই বলরত্ িারক, আথর্ ত্ারক লর্রর লফলরবা। এইভারব নানা কাণ্ডকারখানা কররত্ কররত্ সমূ্পণজ উলঙ্গ হরয় সর্স্ত 
বাথড়র্য় ঘুররত্ লাগল। লকান অবিায় ত্ারক শান্ত করা লগল না। লশষ পযজন্ত থকরশার র্হরন্তর কারে লদ্ওঘথরর  পথরবাররর 
ললাকজন ত্ার সর্স্ত কান্ড কারখানা খুরল বলরলন। ত্খন থকরশার লর্াহন্ত ত্ার বাথড়রত্ থগরয় র্ন্ত্রপাে পূবজক শাথন্তজল ত্ার 
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উপর থেটারল লস স্বাভাথবক আচরণ শুরু করর। 
 

সাত্  
অনয আররকথট সূত্র র্রত্- (১) কারলর পূজায় এককাথে (২ লকথজ) চারলর ভাত্, খাচাথড় ডাল এক লকথজ, লচাং অিবা লশাল 
অিবা কাথলরা র্াে আস্ত একটা পুড়া, এক রু্থষ্ট কলাই ডাল (২ থদ্ন আরগ লিরক জরল লভজারনা)। একটা বাাঁরশর ডালায় 
কলার পাত্ায় থবশাল লভাজ জঙ্গরল অিবা পুকুর পাররর উত্তর থদ্রকর একটা পথরষ্কার জায়গায় কারলর আগ (লভাগ) রাথত্র 
থনশার সর্য় থদ্রয় আহ্বান করা হয়। অিবা- উপররর সর্স্ত উপকররণর সারি পাাঁো বথলর রক্ত ভারত্র র্রধ্য লদ্ওয়া হয়। 
প্রসঙ্গ ক্ররর্ উরেখ করা যায়, ললাকথবশ্বাস কাল লদ্বত্া রান্না র্াাংস খান না, ত্াই বথল রক্ত এবাং র্াাংস লপাড়াই লদ্ওয়া হয়। 
র্াাংস লপাড়া কাল লদ্বত্ার অত্যন্ত থপ্রয়, ত্খন কাল লদ্বত্া কুকুর রূপ ধ্ারণ করর লভাগ গ্রহণ কররন। উক্ত সূরত্র কবচ 
থনর্জাণ প্রথক্রয়া বথল রক্ত থদ্রয়ই ভুজপরত্র অাংকন  কররত্ হয়। অবশযই কাজটা পুররাথহত্ কররবন। প্রসাদ্ থহরসরব পাাঁোর 
র্াাংস বাথড়রত্ রান্না করা হয়, বাথড়র সবাই থর্রল এই প্রসাদ্ গ্রহণ কররন। ইথনই হরেন 'কালীর সারির কাল', ত্াই ত্াাঁর 
পূজা থনশা রারত্র অর্াবসযারত্ই কররত্ হয়। কাল লদ্বত্া ভয়ঙ্কর, সাাংঘাথত্ক, থত্থন ভূরত্র রাজা ব্রহ্মদদ্ত্য, ত্ার থবথভন্ন 
রূপ আরে। এক এক জায়গায় এক ধ্ররনর রূপ ধ্ারণ কররন। বস্তুত্  

“আযজ- অনাযজ সাংসৃ্কথত্র দ্বাথিক আবরত্জ লদ্ালাথয়ত্ রুদ্র থশব প্রাচীরনর থনয়ন্তা ও নবীরনর লনত্া, বাধ্জরকযর প্রথত্রূ্থত্জ 
ও লযৌবরনর প্রথত্র্া, লগািীর অথধ্পথত্ ও গণধ্রর্জর অধ্ীশ্বর- ব্রাত্য পিচারী উদ্াসীন অশাস্ত্রীয় অথনয়র্।”১৪ 

আররকথট সূত্র- (২) ত্ন্ত্র র্রত্ আটা থদ্রয় ব্রহ্মদদ্ত্য বাথনরয় অর্াবসযারত্ শুইরয় রাখরত্ হয় বটগারের থনরচ। ব্রহ্মদদ্রত্যর 
হারত্ িারক আটার বত্থর একথট লাথে। অর্াবসযারত্ ঘুর্ পাথড়রয় পূথণজর্ারত্ জাগারনা হয়, অিজাৎ রূ্থত্জটা বথসরয় পুরজা থদ্রত্ 
হয়। আটার রূ্থত্জথট দ্ীঘজ পরনররা থদ্ন গাে ত্লায় িারক থকন্তু, লকান পশু-পাথখ, কীট-পত্ঙ্গ নষ্ট করর না। ললাকথবশ্বাস রূ্থত্জর 
র্রধ্য কারলর অথধ্িান ত্াই, লকান ক্ষথত্ হয় না। এই পুরজায় দু্রটা লভাগ িারক, একটা বড় একটা লোট। লোটটা থফথররয় 
আনা হয়। সমূ্পণজ শুদ্ধ ভারব পথবত্র র্রন পূজা থদ্রত্ হয়, অশুথচ হরল কাল লদ্বত্া লভাগ গ্রহণ কররন না। ত্খন অরনক 
ক্ষথত্ হরত্ পারর। এই লভারগ র্াাংস িাকরত্ই হরব, এবাং বথল রক্ত থদ্রয় ভুজপরত্র কবচ বানারনা হয়। এই কবচ থনরজরক 
রক্ষা করা, থনরজর বাথড় রক্ষা, অসুরখর হাত্ লিরক রক্ষা এবাং সন্তান লারভর লক্ষরত্র থবরশষভারব উপরযাগী। যারদ্র র্ানস 
আরে, ত্ারা লকান অবিারত্ই পথত্ত্ হরত্ লদ্রবন না। ত্াোড়া স্বরপ্ন যথদ্ থত্থন দ্শজন লদ্ন ত্াহরল পুরজা থদ্রত্ হরব। পুরজা 
থদ্রত্ না পাররলও কাল লদ্বত্ার নারর্ একটা লভাগ অন্তত্ থদ্রত্ হয়,এই থবশ্বাস এখনও বত্জর্ান। 
 

আট  
অরনক প্রাচীনকাল লিরকই বরাক উপত্যকার থবথভন্ন গ্রারর্ কাল লদ্বত্ার পূজা প্রচথলত্। অরনরক থবথভন্ন র্ানত্ করর কাল 
লদ্বত্ার পূরজা লদ্ন। ত্ারদ্র থবশ্বাস কাল লদ্বত্ারক সন্তুষ্ট কররত্ পাররল থত্থন ভক্তরদ্ররক কখরনাই থনরাশ কররন না। 
গ্রার্ বাাংলার র্ানুষরা ত্ারদ্র ললাকয়ত্ আদ্শজরক যুগ যুগ ধ্রর বহন করর চরলরে। 'কারলর পূজার পুথি'র র্ধ্য থদ্রয় এক- 
একটা অঞ্চরলর সর্াজ-সাংসৃ্কথত্র থনথবড় থদ্কথট ফুরট ওরে।  

“ললাক সাংস্কাররর (folkways) দু্থট থদ্ক ররয়রে - একথট থবশ্বারসর (folk-belif), অনযথট আচাররর, folk- 
custom, rituals, practices। লকান বস্তু বা ঘটনার প্রথত্ সর্ারজর র্ানথসক ভাব বা র্ানথসকত্ারক বলা যায় 
ললাকথবশ্বাস, ঐ থবশ্বাস যখন প্রত্ীরকর সাহারযয জীবনাচররণ কাযজকরীভারব থক্রয়া বা অনুিান (rituals) রূপান্তথরত্ 
করা হয়, ত্খন ত্া পথরণত্ হয় ললাকাচারর।”১৫ 

            যুথক্ত থবশ্বারসর থদ্ক লিরক যখন লকান থচরাচথরত্ সাংস্কার বাদ্ পরড় যায়, র্ানুষ ত্খন লসই বাদ্ পড়াটারক 
সহরজ র্ানরত্ পাররনা। ত্াই, আর্রা লক্ষয কররথে, 'কাল' পূজা আজও বরাক উপত্যকার থবথভন্ন গ্রার্াঞ্চরল প্রচথলত্। থকন্তু,  

“লয ললাকায়ত্ স্তরর থত্থন এখানকার লদ্বত্া ও উপাসনার সরঙ্গ এত্থদ্ন ধ্রর লর্লারর্শা করথেরলন, ড. ত্ারাচাাঁদ্ 
কথিত্ লসই 'half - suppressed ancient cults' ত্িা জনগরণর সাংসৃ্কথত্ সহস্ত্রবাহু লর্রল থশব লদ্বত্ারক  
অথধ্কার করল।”১৬  
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আর্রা জাথন র্ানুষ সাংরবদ্নশীল। র্ানুষরক প্রথত্থনয়ত্ নানা প্রথত্কূল পথরথিথত্র সারি খাপ খাইরয় চলরত্ হয়। লসই জনয 
র্ানুরষর নানা দু্ুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণা, লরাগ-লশাক ইত্যাথদ্র সারি লর্াকাথবলা কররত্ হয়। র্ানুরষর এই স্বাভাথবক জীবন ধ্র্জ 
অনুযায়ী নানা করষ্টর হাত্ লিরক পথরত্রাণ পাবার আশায় থবথভন্ন ললৌথকক লদ্ব- লদ্বীর শরণাপন্ন হরত্ হরয়রে। আথদ্র্ র্ানুষ 
প্রকৃথত্র প্রচন্ড শথক্তর কারে অসহায় থেল, ত্াই ত্ারা লকারনা উপায় খুাঁরজ না লপরয় প্রচণ্ড শথক্তরক নানাভারব তু্ষ্ট করার 
লচষ্টা করররে। বত্জর্ান (২০২২) যুরগর র্ানুষ প্রভূত্ োরনর অথধ্কারী হরয়ও এই পৃথিবীর রহসযর্য় জগরত্র  কারে 
অসহায়৷ আথদ্র্ র্ানুরষর প্রবৃথত্তর র্র্জরূ্ল লিরক উৎসাথরত্ অরলৌথকক কর্জকাণ্ড আজও সমূ্পণজ না হরলও অল্প পথরর্ারণ 
সর্ারজ থবদ্যর্ান।  
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