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েগর আলয় থেক… 

ই িদ িবধাতা ইয়ােহ (Yahweh) তাঁর সিৃ র েত ইভ আদেমরও আেগ সম  ানী, জীব-জ েদর 
মেধ  সাপেক গড়েলন  সবা  সু র,মহা শি ধর ি পদ কের ।তারপর যখন  িতিন সিৃ  করেলন 
ইভ এবং আদমেক তখন দবতােদর অেনেকরই তােদর পছ  হলনা ।তাই তাঁরা চ া  করেলন 

তােদর িবলু  কের দবার। এিদেক ইভেক দেখ কামাতুর সাপ দবতােদর আদমেক হত ার 

িবিনমেয় ইভেক পাবার াব দয়। দবতারা রািজ হেল সাপ রাজ ইেভর কােছ আেস—ভাল ভাল 

কথা বেল, তার তািরফ কের এবং অনরুাগ- আরক (Love-potion) খাওয়ায়। িক  সহেজ ভালােত 
পাের না। একিদন সাপটা ইভেক িনেয় যায় ইয়ােহর বাগােনর সই গােছর নীেচ যার ফল ইয়ােহ 

িনিষ  কের িদেয়িছেলন তার সৃ  সম  ানীেদর জন । সাপ ইভেক ক েরািচত কের সই গােছর 

ফল খাওয়ায় এবং িনেজও খায়। ফল খাওয়ার পর নশা  ইভ ল  কের তার অনাবৃত শরীেরর 

িদেক কামাতুর দিৃ েত তািকেয় আেছ সাপ। িনেজর অনাবৃত দেহর জন  থম ল ার অনভুিূত 

জােগ ইেভর মেধ । দৗেড় একটা ঝােপর পছেন িনেজেক লুেকায় ইভ। সাপটাও মশ এিগেয় 

আেস ইেভর িদেক। িনেজেক বাঁচােত ইভ চী  কার কের আদমেক ডােক। ইেভর ডােক ছুেট আেস 

আদম । সম  ঘটনায় িবি ত আদম সই িনিষ  গােছর ফল সম  ানীেদর খাওয়ায় এবং িনেজও 

খেয় ত হয় ইেভর সহযা ী হেত । ইভ,আদম এবং সােপর এই আচরেণ িবর  ইয়ােহ তােদর 

বিহ তৃ করেলন গ থেক , আর সাপেক তার সম  সৗ য কেড় িনেয় পদিবহীন কের িদেলন । 

গ থেক িবতািড়ত ইভ আদম যখন পিৃথবীেত পিরত  একটা হায় বাস করিছল তখন 

িতিহংসার নশায় সখােন হািজর হয় সাপ এবং ইভ- আদমেক একসােথ জিড়েয় ধের ছাবল 

দবার জন  । ইয়ােহ তখন সখােন হািজর হেয় তাঁর পু - কন ােদর র া কেরন সা াত মতুৃ র হাত 

থেক এবং সাপেক অিভশাপ িদেয় কেড় নন তার বাক-শি । (The book of Genesis, 3:1-20) 

 

মঘালেয়র কােল… 

ভারেতর উ র- পবূা েল মঘালেয়র চরাপিু  অ েল চিলত খািস লাক- কথা, লাক- িব াস 

এবং ততস ূত ত  চচায় দখা মেল সই শাপ-  সােপর ।তারা িব াস কের   ইয়ােহর 

অিভশােপর সে  আেস চ  ঝড় এবং ঝেড়র দাপেট সাপ উেড় এেস পেড়িছল ভারতবেষ।  
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তােদর লাককথায়, চরপিু র শারা অ েলর রংিজরেতহ (Rongjrteh) ােম পাহািড় 
রা ার ধাের একটা হায় বাস করত এক িবশাল সপ-দানব  েলন (Thlen)।  দবতার অিভশাপ 

অনযুায়ী ব- জাড় সংখ ার িশকাের বারণ িছল  েলন এর ।আর তাই গ ,ছাগল, হিরণ,মানষু যা- ই 

দলব  ভােব যত  েলন তার অেধকটা িগেল ফলত । তাই মানষুরা চ া করত বেজাড় সংখ ায় 

দলব  ভােব সই পেথ যাবার। মশ  েলন এর িশকােরর ভেয় ওই পেথ মানেুষর যাতায়াতই 

র হেয় পেড়।  অসহায় ামবাসীরা তখন শরনাপ  হয় ঈ েরর ।লাইে ং  (Laitryngeu) ােমর 
এক ঃসাহসী যবুক সইুডনহ  (Suidnoh)- ক ঈ র তখন ভার দন  েলন- ক হত া করার।  
সাহসী,বুি মান সইুডেনাহ সানে  সই দািয়  হণ কের হািজর হয়   েলন এর হায়। া বান 
সইুডেনাহেক দেখ  েলন লালুপ দিৃ েত চেয় থােক িক  অিভশােপর শত অনযুায়ী যেহতু  
সইুডেনাহ একা ( বেজাড়) তাই িকছুই করেত পােরনা। সইুডেনাহ তখন  েলনেক চুর কেরর 

মাংস িদেয় খিুশ কের এবং তারপর থেক রাজই এভােব নানা প র মাংস খাইেয়  েলন এর সােথ 

ব ু  গেড় তােল ।সইুডেনাহ- র দওয়া খাবাের অভ   েলন মশই কুঁেড় হেয় ওেঠ । ইিতমেধ  

সইুডেনাহ এক িবশাল চুি  ত কের হার মেুখ। একিদন সইুডেনাহ একটা লাহার শলাকা সই 

চুি েত পিুড়েয় ট  টেক লাল কের একটা বড় িচ  েট িদেয় ধের িনেয় এল  েলন এর কােছ। 

শলাকাটা দিখেয় সইুডনহ  েলন- ক ব  এক অসাধারণ সু া  খাবার স আজ এেনেছ এবং স 

িনেজর হােত সটা  েলনেক খাইেয় দেব। কুঁেড়, লাভী  েলন সইুডেনাহ- র কথায় মখু খােল 

খাবার জন । সইুডেনাহ িব ত গিতেত গাটা শলাকাটা পেুর দয়  েলন এর মেুখর ভতের। য ণায় 

আতনােদ, িবশাল দেহর আেলাড়েন কেঁপ ওেঠ গাটা অ ল । ব েণর দয়- িবদারক দাপাদািপ 

শেষ একসময়  হেয় যায়  েলন- এর িবশাল দহ।  েলন- এর মতুৃ র খবের গাটা াম উেঠ 

আেস হার মেুখ। সইুডেনাহ ঘাষণা কের  েলন এর দহ কেট ভাজ হেব গাটা ােম। মৃত  েলন 

এর শরীেরর এক টু  েরাও যন অবিশ  না থােক। সইুডেনাহ- র িনেদশ অনযুায়ী মতৃ  েলন এর 

িবশাল মতৃেদহ ামবাসীরা টেন িনেয় যায় একটা কেনা নদীর ওপর। সখােন  েলন এর  দহ 

টু  েরা টু  েরা কের িবিলেয় দয়া হয় ামবাসীেদর মেধ  ভােজর জন । সই  েনা নদীিট ক 

তারপর থেক বলা হয় দাই   েলন (Dainthlen) অথাৎ যখােন  েলনেক কাটা হেয়িছল।  খািস 
িব াস অনযুায়ী তারপর  থেক সই  েনা নদীর পাথর িলর আকিৃত হেয় যায় সােপর শরীেরর কাটা 
টু  েরার মত।  

 েলন এর মাংেস ভাজ সাের গাটা াম। ধ ুএক বৃ া িকছু মাংস ঝিুড়েত তুেল রােখন 

তাঁর ছেলর জন - য স সময় বািড়েত িছলনা। ছেল বািড়েত িফের আসার পরও বৃ া িক  ভেুল 

যান সই মাংেসর কথা। পরিদন বৃ া নেত পান সই ঝিুড় থেক ক যন বৃ ােক ডাকেছন। কােছ 

িগেয় ঢাকা সিরেয় বৃ া দেখন ঝিুড়র ভতর রেয়েছ একটা ছা  সাপ। সই ছা  সাপ বৃ ােক বেল 

তুিম আমােক বাঁিচেয় খািস স দােয়র শ  হেয়ছ ।তেব ভয় নই ,আিম তামায় র া করব এবং 

চুর অেথর মািলক কের দব। িবিনমেয় ধ ুতুিম সময় হেল আমায় খািস র  উতসগ করেব। বৃ া 

রাজী না হেল  েলন তার নািতেক মের ফেল বাধ  কের তাঁেক তাঁর িনেদশ মানেত। সই থেক 

 েলন এর পেূজার পর রা মঘলেয় জাঁিকেয় বেস । 
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আবার কউ কউ মেন কেরন ধ ুওই বৃ াই নন আেরা অেনেকর ঘেরই পনুিজবীত হেয়িছল 

 েলন। কারণ ,  েলন এর মাংস পবূ খািস পাহাড় আর পি ম খািস পাহােড়র মানষুরা িনেজেদর 

মেধ  ’ভােগ ভাগ কের নয়। পেূব জনবসিত বিশ থাকায়  েলন এর মাংেসর কান অবিশ াংশ 

পেড় থােক না িক  পি মা েল তুলনামলূক ভােব জনবসিত কম থাকায়  েলন এর মাংস 

ামবাসীরা শষ করেত পাের না,  পেড় থােক অেনক এবং সই পেড় থাকা মাংেসর িত টু  েরায় 

জ  হয় ব   েলন এর। মঘালােয় এই িব াস চিলত য,এই ছা   েলনরা সম  বছর সেুতার 

আকিৃতেত রি ত থােক পিরবােরর গৃহক ীর কােছ, ধ ুখািস মানেুষর র  হেণর িদন তারা িবরাট 

আকিৃত ধারণ কের।  েলন এর আশীবােদ চুর িব শালী হয় সই পিরবার।  

 

িহংসার বদীমেূল… 

 েলন এর উপাসক পিরবার (Menshohnoh) িত বছের এক বার িকংবা ’বার  েলন ক উৎসগ 

করার জন  খািস স দােয়র একজন মানষু ধরার জন  লাক িনেয়াগ কের।  সই লাকিটেক বলা 

হয় নংেশাহেনাহ (Nongshohnoh)।  জ রী নয়  সই নংেশাহেনাহেক খািস হেত হেব। শত থােক ধু, 
যেহতু  েলনেক লাহার শলাকা িদেয় মারা হেয়িছল সই হতু   েলন এর উে েশ  িনেবদেনর জন  

খািস মানষুিটেক মারার সময় নংেশাহেনাহ কান লাহার অ  ব বহার করেত পারেবনা। 

সাধারণত ’িট প িতেত নংেশাহেনাহ তার িশকােরর কাজিট কের থােক । থম প িতেত 

চুর মদ পােনর পের নংেশাহেনাহ ম  পাঠ কের িকছু চাল এবং হলুদ িমি ত কের। তারপর বিরেয় 

পেড় খািস মানষু িশকােরর উেদ েশ। সে  নয় সই ম পূত হলুদ চাল, েপার কাঁিচ, তী  ছুির 

এবং একটা বাঁেশর নল। একা কান খািস লাকেক িনজেন সিুবেধমত পেল নংেশাহেনাহ আ মণ 

কের তােক। শািররীক িন েহর পাশাপািশ খািস িব াস অনযুায়ী লাকিটেক অ ান করার জন  সই 

হলুদিমি ত  ম পূত চাল িছিটেয় দয়। অিতির  শািররীক িন েহর কারেণ কখেনা কখেনা মৃতু ও 

হয় হতভাগ  খািস িশকারিটর। তারপর েপার কাঁিচ িদেয় কেট নয় তার কাপড়, ভু , কােনর 

লিত, হাত- পােয়র নখ,এবং ঠাঁট। তারপর নােকর ফূেটায় ছুির ঢিুকেয় র  সং হ কের সই বাঁেশর 

নেল। ি তীয় প িতেত  কান জনব ল ােন নংেশাহেনাহ সিুবেধমত কান খািস মানেুষর অজাে ই 

েপার কাঁিচ িদয়া কেট নয় অ  চুল বা কাপেড়র টুকেরা । 

মধ রােত খেুল দওয়া হয় ঘেরর সম  দরজা জানালা। ঘেরর মেঝেত পির ার কাপড় 

িবিছেয় তার উপর রাখা হয় একটা িপতেলর থালা। থালার উপর সািজেয় রাখা হয় নংেশাহেনাহ- র 

সংগৃহীত কান খািস লােকর নখ, ভু , ঠাঁট, কােনর লিত অথবা  র  । তারপর একটা ছাট াম 

বািজেয় বািজেয় পিরবােরর লােকরা আ ান কের  েলনেক। গৃহক ীর কােছ রি ত তািবেজর মধ  

থেক বিরেয় ছা   েলন িবরাট আকার ধারণ কের। মেঝেত রাখা িপতেলর েটর রে  ফুেট 

ওেঠ সই খািস মানষুিটর অবয়ব, যার র ,কাপড়, বা চুল উ  সগ করা হেয়েছ  েলনেক । িবশাল 

 েলন ধীের ধীের পােয়র িদ   থেক াস কের সই রে র উপর ভেস থাকা অবয়বিট এবং সই 
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মু ত পয  যিদ জীিবত থােক সই লাকিট ঢেল পেড় মতুৃ েত। পিরতৃ   েলেনর আশীবােদ আেরা 

সৗভাগ শালী হয় সই পিরবার । 

 

পােপর তিটনী বেয়… 

“২৭ এি ল ২০১১ মঘালেয়র মাওিলেত  েলন উপাসেকর ঘর পিুড়েয় দয় ামবাসীরা।” 

( মঘালায় লহরী, ২৯ এি ল ২০১১)  

“ মঘালােয়র রাজধানী িশলং থেক ৮িকঃিমঃ দেূর ি ত ােম ১৪ আগ  ২০১৩ এক পিরবােরর 

ইেসলিল মাওেথা, বসিল মাওেথা এবং িড নংেধার এই িতনজন সদস েক ডাইিন সে েহ হত া 

কের ায় ২০০০ ামবাসী।  েলন পজূারী এই পিরবােরর লােকেদর িব ে  অিভেযাগ িছল তাঁরা 

নািক নানা আিধেভৗিতক কাযকলােপর পর ওই ােমর লা া নাংরাম (২৫)- ক মারেধার কের 

নাক ও নখ কেট অৈচতন  অব ায় ফেল যায় উিমউ নিদর পােড়।” ( দিনক যগুশ , ১৬ আগ  

২০১৩)  

 

পর রার আেড়… 

উ র- পবূা েলর সাত বান রােজ র অন তমা সু রী মঘালায়।  খািস, গােরা, জয় ীয়া — িতন 

পাহাড়ী জলার এই রােজ র এক তৃতীয়াংশ জেুড় রেয়েছ ঘন বনা ল। রােজ  বাস কেরন মলূত 

খািস ,গােরা, জয় ীয়া, কাচ, বেরা ,হাজং, ককুী, িমিকর ইত ািদ পাহািড় জনেগা ীরা ৭০% ই 

অিহংস খৃ  ধেম িব াসী। খািসেদর িব াস অনযুায়ী তােদর কান িলিখত িলিপ বা ধমীয় পিব   

নই। কারণ, চিলত লাককথা মেত তাঁেদর পূবপূ েষরা কান এক চরম বন ার েযােগর সময় 

তাঁেদর পিব  িট র ার কান উপায় র না দেখ িগেল ফেলন। এই জনেগা ীর লােকরা কিৃত 

থেকই খুঁেজ নন তাঁেদর পিব , সু র,সত , ন ায় এর শি িট। অন িদেক িহংসা, ঈষা, লাভ , 

অন ায় ইত ািদ জীবেনর নিতবাচক িদক িলর তীক  েলনেকও উদর  কেরিছেলন তাঁেদর 

পবূপু েষরা। ভ- অ ভ, ন ায়- অন ােয়র শি  খািস িব াস মেত তাঁরা পর রাগত ভােবই বহন 

কেরন িনেজেদর মেধ , ধমুা  এই শি িলর সি য়তার পিরমাণিট িনধািরত হয় পরবতী জীবন 

চযার মাধ েম আর সখােন িনণায়েকর এক বড় ভিূমকা পালন কের তাঁেদর লাককথা, িমথ।  

এছাড়াও রেয়েছ সই অ ল সংল  অন ান  জন গা ীর রীিত নীিত আচার ব বহােরর ভাব।  

ভা রবামার িনধনপরু িলিপ অনসুাের মাটামিুট প ম শতেকর শেষর িদেক  তাঁর বৃ -

িপতামহ ভিূতবামা ীহে  (প াম)২০২জন া ন বসিত করান। থম া ণ  সং িৃতর 

সং েশ আেস ীহ ।এই া ণেদর দািয়  িছল জ লাকীণ ভিূমেত লা ল িভি ক চােষর বতন 

করা এবং জনজািতেদর া ণ  ধেমর আওতাভু  করা। ষাড়শ শতক থেক ীহে র উ র াে র 

কানাইরঘাট এবং গায়াইরঘাট নােমর ’িট পরগনা জয় ীয়া রাজােদর দখেল িছল। সই সমেয় 

খািসেদর মেধ  নদী পজূার িবেশষ পচলন িছল এবং তাঁেদর ধান নদী দবী িছেলন কপুিল। এই 
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কপুিল নদী খািসরা রাি েত পার হেতানা এবং যখিন অিত ম করেতন তখন তারা তাঁেদর সম  

পাপ ীকার করেতন। নরবিল এই কপুিল পজূার অ  িছল –“In olden days , human victims 
were sacrificed to the Kopili goddess on the flat table stone ( Maw Kynthi) at a place 
called Jew Ksih  close to the Kapili river.” (The khasis, by P.T.R.Gordon, page 151) পা বতী 
জু  িস- তও এরকম িকছু পাথর রেয়েছ। জয় ীয়া রাজারা নব  া ণ ধেম ভািবত হেয়িছেলন যার 

ফল িতেত নারিটয়াং এ কপুিল মি র িনমাণ কের  া ণ পেুরািহত িনেয়াগ কেরন। তাঁেদর 

ভােবই ধীের ধীের দবী কপুিলেক কালীর সে  এক কের দখা  হয়। পাশাপািশ খািসেদর 

মেধ  া ণ  ধম িব ােরর আেরা একিট িনদশন হে  কপুিল মি েরর অনিত দেূরই িনিমত হয় 

একিট িশব মি র এবং িতি ত করা হয় পাথর খ । নরবিলর আচার সংপৃ তার জন  পাথেরর 

সে  অেলৗিককতার ধারণািট খািসেদর মেধ  আেগই ািথত িছল।যার ফেল িশব মি রেক ক  

কের া ণ  ধম সােরর কাজিট সহজ হেয় যায়।  িক  এই মি ের নরবিল থািট বহমান রেয় 

যায়। জয় ীয়া রাজারা িহ  ু া ণ  ভােব ভািবত হেলও িনেজেদর আিদ সং িৃতর অনগুািম 

খািসেদর এক বড় অংশ আেপাষ কেরিন া ণ  ধেমর সে  এবং ান ত ােগ বাধ  হয়। িক  ছেড় 

যাওয়া ভিূমর টােন তাঁরা মােঝ মেধই রােত হানা িদত বরাক তীরবতী অ ল িলেত নরবিল উপাচার 

িশকাের। জন িতেত এই নশ আ মণ দেত র আ মণ বেল চিলত িছল। খািস জনেগা ীর নানা 

উপশাখা ি য়ম, ার , ভয়, মরাম , িল ম, িডেকা ইত ািদেদর মেধ  নরহত ার পর রািট 

সু াচীন। অবাধ নরবিলর এই দাপট িকছুটা ি িমত হেয়িছল ১৮৩৫ এ। ১৮২৭ খৃ াে  ত  কালীন 

দশীয় সমতল জয় ীয়া রাজা রাম িসংেহর আমেল চারজন বৃিটশেক ধের িনেয় যাওয়া হয় 

(Statistical Account of Assam Vol.2 By W.W. Hunter) চারজেনর মেধ  িতন জন ক বিল দওয়া 

হয় এবং একজন পািলেয় আেসন। তারপর একই ঘটনার পণুরাবৃি েত িবর  বৃিটশ শাসক ১৮৩৫ 

এ সমতল জয় ীয়া পরগণােক ীহ  বা িসেলেটর অ ভু  কের নরবিল িনিষ  ঘাষনা 

কের  ১৮৩৫ এ বৃিটশ কতৃক জয় ীয়া পাহােড়র ীহ  অ ভিু র ফেল পাবত  সমতল জনেগা ী 

সরাসির সং েশ চেল আেস িহ  ুশি  চচার। জয় ীয়া পাহােড়র দি েণ বাউরবাগ ােম ীহে র 

িবখ াত জয়ে রী মি র একা  পীেঠর একিট। সতীর বাম উ  ভােগর পীঠ বেলই স বত 

ামিটর নাম বাউরবাগ। সখানকার উ  িহ  ু ত  চচা অিচেরই েবশ কের জয় ীয়া অ েল।  

শি  উপাসক এইসব া ণেদর ত াচার গভীর ভােব ভািবত কের জয় ীয়া, খািস জনেগা ীর 

লােকেদর। সই ভাব আেরা গভীরতর হয় ত  কালীন ীহ , চ ােম জাঁিকেয় বসা বৗ  

ত চচার সংিম েণ। বৗ  স াসীেদর মেঠ সদুীঘ কাল থেক চেল আসা সপ র ক পাষেনর বশ 

সাদশৃ  রেয়েছ খািসেদর  েলন উপাসনার। এই সপ র ক পাষেনর িব ৃত িববরণ মেল ফা-

িহেয়েনর শানকাশ  মেঠর বণনায়। ফা- িহেয়ন িলেখেছন— 

“মেঠ িভ েুদর ত েকর জন  পথৃক ভাঁড়ার বা খাদ  হণ ব ব া িছল না। হীনযান, 

মহাযান উভয় প ীেদর মেধ ই এই একই ব ব া চিলত িছল এবং সইসব মঠ িলেত মলূ 

দানপিত বা পালেকর ভিূমকািট পালন করত সাদা কান িবিশ  একিট াগন বা গাসােপর 

উপর। অকাল বষণ, খরা এসব াকিৃতক েযাগ থেক সই অ লেক র া কের শষ  
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ভা ার পণূ কের িভ েুদর িনি  জীবন িনি ত করত এই াগন। কৃত তা প িভ রুা 

এই াগেনর জন  একটা ঘর তির কের তােত একটা গািলচা পেত িদেতন এবং 

েত কিদন িতনজন িভ  ু সখােন যেতন এবং ভাজন হন করেতন। াগেনর পিরচযার 

জন  িনেয়াগ করা হত একজন পিরচযাকারীেক। ী  ঋতুর শষ পযােয় এই াগন 

পা িরত হত একিট ছাট সাদা সােপ, যার কােনর পােশ ছাপ ছাপ দাগ থাকত। 

াগেনর এই পিরবিতত প চােখ পড়ার সে  সে  িভ রুা একিট তা  পা  মাখেন 

পিরপণূ কের তােত সই ছা  সাপিটেক রাখেতন। তারপর সই পা িটেক িনেয় পযায় েম 

পির মা করেতন মেঠর সেবা  ানািধকারী থেক  কের সাধারণ িভ েুদর চারপােশ। 

এভােব পির মা চলাকালীন সমেয় হটা   কের অদশৃ  হেয় যত সই সাপ।এভােব বছের 

চারবার কের অদশৃ  হত সই ছা  সাপ এবং াগন হেয় পণুরায় িফের আসত সই ঘের”।  
(A Report of Buddhist kingdom—Account by Fa-Hien of his travels in India and 
Celoyne. AD399-414 insearch of Buddhist books of decipline. Translated and 
annotated by James Legge . Chapter 49. Page 52)                

ফা- িহেয়েনর এই বণনা অনযুায়ী এই াগন উপাসনার সােথ সে   েলন উপাসনার সাদশৃ িল 

হে , উভেয়ই পালকেদর উপাসনার িবিনমেয় ধন স দ ফসল াি র ব াপারিট িনি ত কের এবং 

উভেয়ই উপাসনার সমেয় প, আকার পিরবতন কের।  পিৃথবীর নানা ােনই সাপ বা াগনেক 

উবরতা এবং সােপর খালস পিরবতনেক আ ার পনুজে র তীক িহেসেব ধরা হেয় থােক।  সাপ, 

কমুীর, াগন মািটেফর সে  দবশি র যাগসূ িট মে ালীয় িবভ  জনেগা ীেত ব ল চিলত। 

আচায সনুীিত কমুার চে াপাধ ােয়র মেত উ র পবূা েলর এই খািস- িসে ংরা মলূত এক দলছুট 

মে ালীয় গা ী।  

বতমান বাংলােদেশর পাবত  জনেগা ী চা  মা, মামা, িখয়াং, এবং বা ািল বড়য়ুা বৗ  

ধমাবল ী মানেুষর একিট বৃহ   অংশ বাস কেরন ীহ  িতেবশী চ াম অ েল। এই জনেগা ীর 

একিট অংশ তুকী আ মেণর ভােব উ র েদশ, িবহােরর নাল া সংল  অ ল থেক এখােন 

এেস বসিত াপন কেরিছেলন। ফা- িহেয়েনর বণনায় শা াশ  মেঠ য সপ র েকর উে খ রেয়েছ 

তার চচা য এই অ েলর বৗ  মঠ িলেতও সসময় িছল বা পরবতীেত বতমান উ র েদশ, 

িবহার থেক আগত িভ েুদর মাধ েম কিুমল া, চ াম ীহ  অ েল েবশ কেরিছল তা যিু  

স ত ভােবই ধের নয়া যায়। িক  তাঁেদর এই আগমেনর অেনক আেগ থেকই য ীহ , চ াম, 

রাজশাহী ইত ািদ অ েল বৗ  ধেমর চলন ব াপক িছল তার মাণ মেল পাহাড়পরু ,ময়নামতী 

ইত ািদ ােন ৮ম ৯ম শতেকর বৗ  প িলর আিব াের ।ভারতবেষ বৗ ধেমর ব যানী সাধন-

চচার অি ম ক িলর একিট িছল ীহ । তেথ র সমথন িহেসেব ‘সাধনমালা’- র স াদক 

িবনয়েতাষ ভ াচােযর উি িট উে খ করা যেত পাের-  

“The reference of the Sadhanmala makes it evident that the four Pithas  Kamrupa, 
Shrihatta, Purnagiri, and Uddiyan were specially sacred to Vajrayana and in all 
probability at all these places the deity was installed in a temple “ (Home of tantrik 
Buddhasim. B.c Law volume. Page-357) 
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বৃিটশ সরকােরর ঘািষত িনিষ  নরবিল থা পরবতীেত এক নতুন মা া পেয়িছল  জয় ীয়া, 

খািস, গােরা পাবত  অ েল ।েয নরবিল সখােন মলূত িছল শৗয, বীর  এবং িকছু িকছু 

জনেগা ীর রাজৈনিতক মতায়েনর অ  সই নরবিল সংযু  হেয় যায় শি , স দ,ঐ য, মতা 

লােভর উপাচাের। নারিটয়াং গা মি ের বিল থা, বৗ েদর সপ র ক উপাসনা –এ সম  িকছুর 

সংিম েণ খািস জয় ীয়া পাহােড় লাককথা, িমেথর আবরণ ভে   েলন পনু ি বীত হয় মানেুষর 

মবধমান লাভ , ঈষা , িহংসার পিু েত।  

ধ ু  েলন নয়, গাটা মঘালয় জেুড় রেয়েছ িবিভ  ত - মে র  চচা। কা- টােরা, কা- িভ, 

কা- শার, কা- লাসাম, কা- তাি য়াম –এ সম ই িবিভ  মঘালেয়র লাকিব াস- জাত নানা 

উপাস  এইসব আিধেভৗিতক কাযকলােপর িত তথাকিথত িশি ত সমােজর এক ধরেণর ভয় 

িমি ত অব া পেরা ভােব পু  কের চেলেছ এসেবর ােয়ািগক ধারািট। যখিন ি থ ােমর মত 

কান ঘটনা কােশ  আেস তখন সই ঘটনার পেুরা দায়িট চাপান হয় ‘কসুং ার’ নােমর 

িবদ ায়তিনক শ িটর ওপর। সযে  পিরহার করা এই কসুং ােরর উ  স স ােনর য়াস। সমস ার 

সহজ সমাধান িহেসেব কসুং ার দরূীকরণ এবং কান কান ে  কসুং ারা  কাযকলাপ িবেরাধী 

কিঠন আইন নয়েনর দািবও ওেঠ এবং এ সম  সমাধােনর কথা ভাবা হয় ধমুা  সই সম  

গা ী বা পিরবােরর কসুং ােরর কথা ভেব যারা কান নশৃংষ ঘটনার পর আেবেগর বশবতী হেয় 

হত া কের ডাইনী বা তাি কেদর। উদাহরন িহেসেব ি থ ােমর   েলন পজূাির পিরবােরর 

িতনজনেক হত ার অিভেযােগ ার করা হেয়েছ ১৯ জনেক। এই ােরর মলূ কারনিট হে  

িনিরহ া াসীর ওপর নাংেশাহেনাহ- কতৃ আ মন ও পরবতীেত মনেশাহেনাহেদর ত াচার। িক  

আ যজনক ভােব, সম  ঘটনার উ  েস রেয়েছ য  েলন- পজূারী পিরবােরর কসুং ােরর তী তা 

স স েক নীরব ভিূমকার বণতা মঘালেয়র িশি ত সমােজর একিট বড় অংেশর মেধ  ল  

করা যায়।  েলন এর অি েত িব াস- অিব াস ত   িক  িকছু সংখ ক মনেশাহেনাহেদর 

চািহদা- পরূেণর শেত মানিবক মলূ েবােধর িট অবা র হওয়া অ াভািবক িকছু নয়। আর তাই 

ি থ ামবােদর তাি ক পিরবারেক হত া কান কসুং ার- জাত  নয় , সই পিরবার- কতৃ নশৃংসতার 

বা বতাই হত াকাে র মলূ কারণ, কসুং ােরর দায়ভার এখেন মনেশাহেনাহ পিরবােরর। এই 

ত াচার যেহতু মেনািবকলেনর বিহঃ কাশ সখােন আইন নয়ন কের তা দূরীকরেনর িটও 

অবা র হেয় পেড়। মঘালেয় এইসব  েলন পজূারীেদর কােছ নানা সমস ার সমাধােনর জন  

শরণাপ  হন সমােজর িশি ত, উ িশি ত নানা পশার মানেুষরা। তােদর িব াস , লাভ, 

কসুং ারেক ক  কেরই  েলেনর সি য়তা।ি থ ােমর িতবাদী জনগেণর কাযকলাপ যমন 

সমথনেযাগ  নয় , তমিন মনেশাহেনাহেদর আিদেভৗিতক কাযকলােপর বা বতাও অন ীকায নয়। 

িশি ত তথা গিতশীল সমােজর এই বা বতা ীকার কের সই সম  পিরবারেক িচি ত করাই 

হেত পাের এই কসুং ার দরূীকরেণর থম পদে প এবং তারপর নশৃংশ ঘটনা ঘটার পর গণ-

িতবােদর অেপ া না কের েয়াজনীয় পদে প হণ করার মধ  িদেয় স ব হেত পাের অব ার 

উ িতকরণ বেল মেন হয়।    
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খািসরা যেহতু জমু- কিৃষ িনভর জনেগা ী তাই অন ান  কিৃষিভি ক সমােজর মত সাপ 

তােদর কােছ উবরতা, উ  পাদেনর সােথ সংপৃ  থাকাই াভািবক।  িবে র ায় সম  সভ তা, 

সং িৃতেত সােপর য মািটফ চিলত তােত ভ এবং অ ভ িট তীেকরই দখা মেল।  েলেনর 

কািহিনেত আমরা দিখ সমােজর পে  অ ভ বা িতকারক  েলনেক ংশ কের তার িচ টুকওু 

অবিশ  না রারখার সামািজক দলব  য়াস। পরবতীেত  েলন এর পনু ীবন এবং বৃ া মিহলার 

তােক আ য় দান। অ ভ শি র িবনাশ এবং ছা  সাপেক আ উ দান – য সাপ কৃিষিনভর সমােজ 

উবরতার তীক। লাককথা যেহতু মৗিখক সিৃ  এবং মৗিখক পর রােতই তার ান বাহ তাই 

মলূ কািহনীেত সমেয়র ব বধােন নানা উপাদান, রীিত , প িত সংেজািযত হেতই পাের। ত াচােরর 

ে ও সই একই কথা ােযাজ । কারণ অেনেকর মেতই  েলেনর মলূ কািহনীেত নাংেশাহেনার 

উপি িত িছল না। পরবতীেত  েলন ক ক  কের তা াচােরর আ াসেনই সমােজ উপি িত 

নংেশাহেনাহেদর।আর তাই আ গত ভ অ ভ শি র য িব াসিট লাককথার মাধ েম খািসেদর 

মেধ  বহমান তার মেধ  অ ভ  েলন ি িমত হবার অবকাশ পায় না।  মঘালেয়র সহজ সু র 

কিৃতর কােল কিৃতেক আ য় কের বঁেচ থাকা পাহািড় মানষু,যারা একসমেয় শি  দশেনর 

েয়াজেন নর িশকারী িছল তাঁরা জীবন ধারন প িতর সে  সে  ত াগ কেরেছ নরমু  িশকার িক  

সই পর রািট বহমান রেয় গেছ একশু শতেকর আধিুনক মানেুষর অন তম বিশ  সীমাহীন 

চািহদার শেত। আর তাই আেজা  েলন পজূারীেদর আতংক তাড়া কের সাধারন খািস মানষুেদর। 

নংেশাহেনাহেদর ভেয় সে র পর একা বর হয়না বািড় থেক, সে  রােখ একমেুঠা চাল, 

অপিরিচতেদর শ করেত দয় না তােদর মাথার চুল। ১৪ আগ  ২০১৩ ি ত ােম  েলন 

পজূািরেদর হত া মঘালেয় কান িবি  ঘটনা নয়–আেরা অজ  অ িব াস , কােলাজা  চচায় 

বিলর পর রা িনরিবি  ভােব চেল আসেছ এই রােজ  । আর এই অ িব াস যখন একাকার হয় 

মানেুষর লােভর শীষিব েুত, তখন   েলন এর সব াসী প খািস গা ী- জীবেনর সীমানা 

ছািড়েয় তীকািয়ত কের চেল বতমান িবে র সান ীন চিচত সভ তার আড়ােল সযে  রি ত নখ-

দ ধারী মানব জীবেনর গাটা অবয়বিটেক । 
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