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Abstract: 

This paper mainly focuses the 'Loukik Debata'. The word 'Loukik' is generally derived from 

'Lok' which means people coming from the lower strata of the society. So 'Loukik Debata' 

means folk God or minor God worshipped by the rural people having traditional beliefs. 

Those gods are firmly believed to be the saviours of the rural coastal areas of the both 

South India and Bengal. The Coromondal and Malabar Coasts are mainly comprised with 

the states Andhra Pradesh, Tamilnadu, Karnatak, Kerala and Goa of South India and West 

Bengal is included in the Utkal Coast. It is true that those coastal areas face the natural 

calamities first by the impact of the whims of nature. Besides, the coastal people are 

compelled to depend on the sea especially for their livelihood. So attempt is followed to 

compare the Gods and the Goddesses of the periphery of South India and Bengal. In fact, 

there are similarities between the minor Gods of coastal areas of South India and West 

Bengal. Through extensive survey including discussions it has been found that people of 

both coastal areas worship the same Gods and Goddesses, but their retuals are being 

performed in various ways according to their own beliefs. For example the Goddesses 

named as 'Saptamatrika' or 'Pidam', Tripurasundari, Visalakshi, Kamalakshi, 

Devichemmin, Mariamman, Periyapala, Yattamman of South India can be   compared as 

Satbibi, Satbouni, Durga, Parbati, Manasa, and Sitala of Bengal. Moreover, Gods of South 

like Ganesha, Kartikeya, Natrayan, Pannar and Sankar, Pulipani are compared to Bengal's 

Gods named as Dakshin Roy, Shib Thakur, Panchu Thakur, Makal Thakur etc. Despite such 

diversions there is an inherent similarity which reminds us the saying – 'India is a land of 

Unity in diversity'. However, the ultimate motto of such comparative study is to prove the 

cultural similarity from extreme South to East along the Coromondal Coast via Odisha and 

Bengal Coast. Besides this comparative explication of folk Gods will exclusively highlight 

the cultural and religious trend of both South and East Coast of India ushering to the future 

researchers to have unique findings. 

Key words:  Loukik Debata, Coast, South India, West Bengal, Comparison, Culture, 

religion. 
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লভৌলগাক্ষলক ক্ষবচাতর ভারতের লমাট সমুদ্র উপকলূীয় এলাকা ৭৫১৬.৬ ক্ষকক্ষম। এর মতধ্য দক্ষিণ ভারতের 

করমণ্ডল ও মালাবার সমুদ্র উপকূলীয় এলাকা অন্তগগে। এই এলাকা দুক্ষটর মতধ্য অন্ধ্রপ্রতদশ, োক্ষমলনাড ,ু 

কণগাটক, লকরালা, লগায়া, রাজযগুক্ষল অবক্ষিে। এছাড া রত  তছ উৎকল উপকলূীয় এলাকা। এর মতধ্য 

পক্ষিমবতের সমুদ্র উপকূলবেগী এলাকার বৃিৎ অাংশ জুতড  রত  তছ। মূলে উত্ততর ক্ষিমালয় বাদ ক্ষদতল দক্ষিণ-

পক্ষিম ও পবূগ ভারতের রাজযগুক্ষল আরব সাগর, ভারে মিাসাগর এবাং বতোপসাগর অধ্যুক্ষষে। দক্ষিণ ও পবূগ 

ভারতের দক্ষিণাাংতশর সতে আরব সাগর ও বতোপসাগতরর মতধ্য জলপতে ল াগাত াগ অবাধ্ িওয়ায় 

বযবসা-বাক্ষণজয স্বাভাক্ষবক চলতে োকায় করমণ্ডল উপকূতলর সতে উৎকল উপকূতলর অেগননক্ষেক সম্বন্ধ 

ল মন গভীরের িতয় ওতে, লেমক্ষন সাাংস্কৃক্ষেক লমলবন্ধনও প্রকক্ষটে িয়। এই সাাংস্কৃক্ষেক সমন্বত  র অনযেম 

কারণ িতলা ললাকধ্মগ ও ললাকক্ষবশ্বাসগে ঐকয। আমরা এই ক্ষনবতন্ধর মূল প্রক্ষেপাদযরূতপ লরতেক্ষছ দক্ষিণ 

ভারে এবাং ওক্ষড শার উপকলূীয় ললৌক্ষকক লদব-লদবীর সাতে লমক্ষদনীপুর ও ২৪ পরগনা লজলার ললৌক্ষকক লদব-

লদবীর েুলনামলূক প গাতলাচনা ও ক্ষবতেষণ। ওক্ষড শা ও সমগ্র দক্ষিণ ভারতের সতে বাাংলার ধ্মগী   ও 

সাাংস্কৃক্ষেক সা ুতজযর ক্ষনতনাক্ত কারণগুক্ষল আমাতদর এই ক্ষনবতন্ধ উপিাপন কতরক্ষছ। কারণগুক্ষল  ো– 
 

ক) ভারতের ক্ষবন্ধযপবগতের দক্ষিণাাংশ এবাং পূবগ ভারতের দক্ষিণাাংশ বতোপসাগর ও আরবসাগতরর মতধ্য 

ক্ষনক্ষিে োকার জনয জলপতে ল াগাত াগ ধ্মগী   ও সাাংস্কৃক্ষেক আদান-প্রদানতক বিমান লরতেতছ। 
 

ে) জীক্ষবকার অতন্বষণ এবাং বযবসা-বাক্ষণতজযর প্রসাতর করমণ্ডল উপকলূ ধ্তর োক্ষমলনাড ু, অন্ধ্রপ্রতদশ, ওক্ষড শা 

এবাং দক্ষিণবতের সতে ল াগাত াগ গতে ওতে। 
 

গ) প্রাকৃক্ষেক ক্ষবপ গত  র ফতল জনজীবতনর িানান্তর এবাং অবিানগে পক্ষরবেগতনর ফতল ভাষা ও ধ্তমগর 

আদান-প্রদান লিয করা  া  । লিয করা লগতছ সাক্ষিেয সাংস্কৃক্ষের আি গ লমলবন্ধতনর। ফতল 

ললাককো, পুরাণ, দশগন, ধ্মগী   প্রো প্রভৃক্ষের সতে বাাংলার ক্ষমল প্রকট। 
 

ঘ) লমক্ষদনীপুতরর লভৌতগাক্ষলক অবিান মানক্ষচত্রগেভাতব পূবগ ভারে িতলও একনজতর দক্ষিণ ভারতের 

ভূপ্রকৃক্ষের সতে সামঞ্জসয আতছ। দক্ষিণ ভারতের প্রতবশদ্বার এই লজলার শব্দতকাতষ লুক্ষকত   আতছ 

দ্রাক্ষবড  ভাষার আন্ত:প্রকৃক্ষে। অেীেকাতলর ইক্ষেিাস বতল এই অঞ্চল এককাতল দ্রাক্ষবড  লগাষ্ঠীর মানুষ 

বসবাস করে। এই অঞ্চতলর ভাষা-সাংস্কৃক্ষে এবাং মক্ষির ভাস্কত গ দ্রাক্ষবক্ষড   ান সাংস্কৃক্ষে এেতনা পরতে 

পরতে জক্ষড ত   আতছ। পাল ও লসন  ুতগ এই সমুদ্র অববাক্ষিকা   এতস বসক্ষে িাপন কতর দ্রাক্ষবড  

অক্ষধ্বাসীরা। অরণয ক্ষনধ্ন কতর বাসিান তেক্ষর করা এবাং মৎসয ক্ষশকার করা এতদর ক্ষছল জীক্ষবকা।  ার 

ফতল দক্ষিণ ভারে েো দ্রাক্ষবড ভূক্ষমর সমুদ্রজীবীতদর সতে লমক্ষদনীপুতরর সমুদ্রজীবীর  তেষ্ট ক্ষমল োকা 

স্বাভাক্ষবক। 
 

     উপতরাক্ত কারণগুক্ষল লেতক আমরা ক্ষির ক্ষসদ্ধাতন্ত আসতে পাক্ষর ল , দক্ষিণ ভারতের ললৌক্ষকক লদব-

লদবীর স্বরূপ ও তবক্ষশষ্টয  বাাংলার উপকলূী   অঞ্চতলর ধ্মগীয়  সাংস্কৃক্ষে সতে ক্ষমতল ক্ষমতশ একাকার িতয় 

লগতছ। এই উভয় উপকূলীয় পক্ষরতবতশ ললৌক্ষকক লদবতদবীর স্বরূপ সন্ধান কতর োতদর আন্ত:সম্পকগ, সাদৃশয 

ও তবসাদৃশযগুতলা   ফুক্ষটত   েুলতে চাই। 
 

ললৌক্ষকক লদবোর স্বরূপ: প্রসেক্রতম ললৌক্ষকক লদব-লদবীর স্বরূপ উদ্ঘাটন েুবই গুরুত্বপণূগ। ললৌক্ষকক লদবো 

বলতে Folk God অেগাৎ ললাকসমাতজর আরাধ্য লদবো অপরক্ষদতক  ক্ষশষ্ট সমাতজর পূক্ষজে লদবো িতলন 
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Higher God বা শাস্ত্রী   লদবো। ব্রাহ্মণয সাংস্কৃক্ষের লেষ্ঠতত্বর পূতবগ ল  লদবোগণ ক্ষননবতণগর দ্বারা পূক্ষজে 

িতেন োাঁরাই ললাকতদবো। আক্ষদম নৃতগাষ্ঠী বহুত্ববাদী তদব অক্ষিতত্ব ক্ষবশ্বাসী। জীবন-জীক্ষবকা, লগাষ্ঠী, বািব 

লবাধ্, ক্ষবজ্ঞানতচেনা ও  ুক্ষক্ততবাতধ্র অভাতবর কারতণ সভযোর ঊষালগ্ন লেতক কাতলর প্রবিমানোয় অঞ্চল 

ক্ষবতশতষ অক্ষেপ্রাকৃে শক্ষক্ততকই তদবশক্ষক্তরূতপ মানযো লদওয়ায় ললৌক্ষকক লদবতদবীর নানাক্ষবধ্ রূপ পক্ষরলক্ষিে 

িতয়তছ। এছাড া মানুষ প্রাকৃক্ষেক প্রক্ষেকূলো লেতক রিা পাও  ার জনয নানা রূতপ পজূা কতর প্রকৃক্ষেতক 

সন্তুষ্ট করবার লচষ্টা কতরতছ। মানুষ স্বািয রিা করতে ক্ষগত   এবাং লরাগমকু্ত জীবন পাও  ার জনয লকান না 

লকান অতলৌক্ষকক শক্ষক্তর আে   ক্ষনত  তছ এবাং োতক রিাকেগা বা পালনকেগা ক্ষিতসতব পজূা কতরতছ। ল  সব 

প্রাণী মানুতষর প্রাণঘােক -- োতদরতক বতশ আনতে ক্ষকাংবা োতদর লেতক অবযািক্ষে লপতে নানা লেক্ষণর 

প্রাণীতক মানুষ পুতজা করতে শুরু কতরতছ।  
 

     বেগমান ক্ষনবতন্ধ লদব ও লদবী এই দুই লেণীতে ভাগ কতর োতদর স্বরূপ এবাং মািাত্ম্য ক্ষবতেষতণর 

পাশাপাক্ষশ অনযানয প্রাতদক্ষশক ললৌক্ষকক লদব-লদবীর সাদৃশয ও তবসাদৃশয েুতল ধ্রার লচষ্টা কতরক্ষছ। প্রেতম 

আমরা ললৌক্ষকক লদবীতদর ক্ষনত   আতলাকপাে করতবা। 
 

ক) সপ্তমােৃকা ও সােক্ষবক্ষব: উপকলূ অধ্ুযক্ষষে দক্ষিণ ভারতে ললৌক্ষকক লদবী ক্ষিতসতব ‘সন্তমােৃকা’ অনযেম--- 

 াাঁর িানীয় নাম ‘পীডম’ বা কাক্ষনযমার স্বামী অেগাৎ কমুারী কনযা। োক্ষমলনাড ু ও লকরালায় সপ্তমােৃকা 

লদবীতক নানা মূক্ষেগতে ক্ষননবতণগর ক্ষিিুরা পজূা কতর; ক্ষকন্তু উচ্চবতণগর মানুষ সি এমনক্ষক ব্রাহ্মতণরা লদবীতক 

অঘগয দান কতরন। মূলে ক্ষশতবর অনুচরী ক্ষিতসতব এই সপ্তমােৃকাতদর লদবীরূতপ গণয করা িয় ---  াাঁর কাতছ 

মানুষ শষযসমৃক্ষদ্ধি্র কামনা কতর োতকন।  মাক্ষট ও পােতরর মূক্ষেগ গতে ক্ষকাংবা িপূাকার  ভাতব এই লদবীর 

পজূা করা ি  । মূলে কৃষক এই লদবীতদর পজূা ক্ষদতয় চাষবাস শুরু কতর। 
 

     পক্ষিমবতের অনযানয জা  গাসি এই সপ্তমােৃকা সিুরবন এলাকায় ‘সােক্ষবক্ষব’ নাতম েযাে। উপকলূীয় 

জীবতন এই লদবীর গুরুত্ব লজতল-মাক্ষিতদর জীবতন সবগাক্ষধ্ক, কারণ সমুতদ্র মাছ ধ্রতে  াবার আতগ, োরা 

‘সােক্ষবক্ষবতক’ পূজা লদয়। দক্ষিণ ভারতে ‘সপ্তমােৃকা’ লদবী মলূে ক্ষশতবর অনুচরী। কাক্ষেগতকর জননী ও 

কৃক্ষষতদবী–  াাঁতদর িানীয় নাম– ‘ঐন্দ্রী’, ব্রাহ্মী, মতিশ্বরী, তবষ্ণবী, বরািী, লকৌমারী,মা-অসুরী।’ এতদর পূজা 

ক্ষবক্ষধ্তে শাস্ত্রী   অনুসে আতছ,  ার ফতল উচ্চবতণগর সমাতজ এরা পুক্ষজে িত   আসতছ। ক্ষকন্তু পক্ষিমবতে 

‘সােক্ষবক্ষব’র নামগুক্ষল পাও  া  া   পালা গা  কতদর কাছ লেতক, ো িল --- ‘'(১) ওলাক্ষবক্ষব,  (২) 

লিালাক্ষবক্ষব,  (৩) ডাক্ষবক্ষব,  (৪) ডঙ্কারক্ষবক্ষব, (৫) আজনগক্ষবক্ষব, (৬) আসানক্ষবক্ষব, (৭) লিটুতনক্ষবক্ষব।’
২ 
– এরা 

প্রতেযতকই এক একটা লরাতগর লদবীরূতপ ক্ষচক্ষিে। আবার লগাতপন্দ্রকৃষ্ণ বসুর মতে সােক্ষবক্ষবর নাম– "ওলা, 

লিালা, আসান, আজনগক্ষবক্ষব, চাাঁদ, বািে, লিটুতনক্ষবক্ষব।" দক্ষিণ ভারতের ‘সপ্তমােৃকা’ এবাং বাাংলায় 

'সােক্ষবক্ষব' সাংক্রান্ত েেযাক্ষদ প্রমাণ কতর ল  এই ললৌক্ষকক লদবীর প্রক্ষে ললাকসমাতজর ভক্ষক্ত, ক্ষবশ্বাস োতক 

ক্ষেকই, ক্ষকন্তু এই দুই প্রকার লদবীর উদ্ভতবর ইক্ষেিাস ও পূজা পদ্ধক্ষে ক্ষভন্ন। আমরা অতনতকই জাক্ষন ল  

সপ্তমােৃকার পজূা মতিতঞ্জাদাতরা লেতক পাও  া একক্ষট লপাড ামাক্ষটর ফলক লদতে লবািা  ায় ল  

প্রানগক্ষেিাক্ষসক  ুতগও ো প্রচক্ষলে ক্ষছল। বলা িতয়তছ– "Mr Earnest makey ত াঁর 'Early Indus 

civilization' নামক পুিতক উক্ত সােক্ষট নারী মূক্ষেগতক লদবী বক্ষলয়া মন্তবয কক্ষরয়াতছন।"
৩
 – ফতল সােক্ষবক্ষব 

ও সপ্তমােৃকা লদবী ভারতের নানা িাতন নানা নাতম ললাকক্ষবশ্বাস অনু ায়ী পূক্ষজে িতয় আসতছ। 
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ে) সােতবান: দক্ষিণ ভারতে সােক্ষট বনতদবী লবাতনর সক্ষিক্ষলে পূজা িয় -  া ‘সপ্ত-কাক্ষলাংতগস’ নাতম েযাে। 

এাঁতদর মতধ্য একজতনর নাম ‘মানাক্ষি’, অনযানয ছয় জন োাঁর লবান। বাাংলায় চক্ষিশ পরগণায় সােতবানতদর 

ল  পূজাচগনা িতয় োতক  দক্ষিণ ভারতের নানা গ্রাতম একই উতেতশয মীনাক্ষি ও োাঁর ছয় লবাতনর পজূা িত   

োতক। ক্ষিিু ও মুসলমান উভ   সম্প্রদাত  র মানুষ এই লদবীর পজূা কতর োতকন। ক্ষিিুতদর দ্বারা 

পূক্ষজে  লদবীর আকৃক্ষে লক্ষ্মী-সরস্বেীর মতো এবাং মুসলমান এলাকায় মুসক্ষলম লমতয়র মতো। মনীষীতদর 

লকউ লকউ বতলতছন গ্রাম বাাংলার দক্ষরদ্র লেক্ষণর মানুষতদর পূক্ষজে সাে লবান শাস্ত্রীয় 'সপ্তমােৃকা' লেতকই 

সৃষ্ট। কারণ স্বরূপ বলা  ায় রাঢ় বাাংলার ল  ল  জায়গায় এই সােক্ষট ললৌক্ষকক লদবতদবীর পূজা ছক্ষেতয় আতছ, 

লসই লসই এলাকায় সপ্তমােৃকা পূজার গুরুত্ব ক্ষছল। এ ক্ষবষতয় এটা অনুক্ষমে ল  গ্রাতমর প্রাক্ষন্তক সমাতজর  েন 

শাস্ত্রীয় লদব লদবীর পজূা   অক্ষধ্কার ক্ষছল না েেন ‘সােতদবী ভগ্নী’-র উদ্ভব ঘতটক্ষছল। বলা  ায় এই লদবীগণ 

কাতলর অনুক্রতম ‘সােতবান’ বা  ‘সােবউনী’ রূতপ স্বীকৃক্ষে লপতয়তছন। সমাতলাচতকর মন্তবয এ প্রসতে 

উতেেত াগয – "পেীর অনুন্নে সমাজ  েন শাস্ত্রীয় লদবো পূজায় বক্ষঞ্চে ক্ষছল, লস সমতয় সপ্তমােৃকার 

অনুকরতণ োতদর কল্পনা অনু ায়ী োরা এই ‘সােতদবী ভগ্নী’-র সৃক্ষষ্ট কতরক্ষছল, লসই লদবীরা কালক্রতম 

লকান িাতন ‘সােতবান’ অনযত্র ‘সােবউনী’ িতয়তছন।"
৪
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

গ) ক্ষত্রপরুাসিুরী: োক্ষমলনাড রু ক্ষত্রক্ষচনাপেী ও মাদুরাইতে পািাতের উপর পােতরর তেক্ষর চেুভুগজা ক্ষকাংবা 

ক্ষদ্বভুজা মূক্ষেগর পজূা প্রচক্ষলে। কুমারী লমতয়রা প্রক্ষে মেলবাতর উপবাস লেতক পর পর ছক্ষত্রশ সপ্তাি এই 
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লদবীর পজূা কতর ভাতলা বর পাওয়ার জনয। োাঁতদর মতে লদবী মীনািী েো ক্ষত্রপরুাসুিরী একজন বরদাত্রী। 

োই প্রোনু ায়ী প্রক্ষে মেলবার লদবীর কাতছ জ্বালা িয় দুক্ষট কতর দীপ। োরপর দুক্ষট পাক্ষেতলবু মাি বরাবর 

লকতট রস লবর কতর ক্ষদতয় উতে লদওয়া িয় এবাং োতে সলতে ও লেল ক্ষদতয় দীপরূতপ প্রজ্জ্বক্ষলে কতর 

লদবীর কাতছ রাো িয়। কমুারীরা লিাঁতট মক্ষিতরর চারপাতশ প্রদক্ষিণ কতর, ক্ষকাংবা পা লমতপ লমতপ ক্ষনক্ষদগষ্ট 

সাংেযা মতো মক্ষিতরর চারক্ষদতক লঘাতর এবাং মানে কতর। লদবীর কপৃায় মতনর কামনা পূণগ িতল স্বামী-স্ত্রী 

দুজতন ক্ষমতল লদবীতক নানা ফল সিকাতর পূজার অঘগয দান কতর। পুরাণ অনু ায়ী লদবাক্ষদতদব ক্ষশবতক 

স্বামীরূতপ পাওয়ার জনয পাবগেী কতোর সাধ্না কতরন এবাং ক্ষশতবর ধ্যান োতে লভতে লগতল ক্ষেক্ষন ক্ষনতজই 

োাঁতক ক্ষবতয় করতে রাক্ষজ িন। পুরাতণর কাক্ষিক্ষনর প্রক্ষে ক্ষবশ্বাস লরতে কুমারীরা ক্ষশতবর মতো বর লপতে এই 

লদবীর ব্রে কতর। বাাংলার কুমারীরা ক্ষশবচেুদগশীর ক্ষদন রাে লজতগ ক্ষশতবর মাোয় জল ঢাতলন একই 

উতেতশয। দক্ষিতণর ক্ষত্রপরুা সুিরী অতনকাাংতশ পাবগেী, আবার মীতনর মতো লচাে বতল অঞ্চল লভতদ োাঁর 

নাম মীনািী। বাাংলার সুিরবন এলাকায় ক্ষত্রপুরা সুিরীর মক্ষির আতছ। োই সমাতলাচক বতলতছন– ‘‘দক্ষিণ 

ভারতের সাতে পক্ষিমবতের সমুদ্রতপাকূল বরাবর ল  সাাংস্কৃক্ষেক ল াগাত াগ, ক্ষত্রপুরা সুিরীর পজূা োর 

উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।’’
৫
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ঘ) ক্ষবশালািী: মাদ্রাতজর কাক্ষঞ্চপুরম ও ক্ষচদাম্বরম নাতম দুক্ষট জায়গায় ক্ষবশালমাক্ষর নাতম ললৌক্ষকক লদবীর 

মূক্ষেগপজূা িয়। কাক্ষঞ্চপরুতম চারিাে লদবী এবাং ক্ষচদাম্বরতম দুিাে ক্ষবক্ষশষ্ট লদবীর মক্ষির আতছ– ক্ষ ক্ষন পাবগেীর 

কক্ষল্পে রূপ। কণগাটতকর গ্রামতদবী ক্ষবশালমাক্ষরর আকৃক্ষে এবাং পজূা-পদ্ধক্ষের সাতে বাাংলার বাসন্তী লদবীর 

আকৃক্ষে ও পূজা-পদ্ধক্ষের  তেষ্ট ক্ষমল রত  তছ। অনা গ লদবী বাসুলী পরবেগীকাতল ক্ষবশালািী রূতপ পূক্ষজে িত   

আসতছ। সমাতলাচতকর উক্ষক্ত স্মেগবয– "The Goddess vasuli obviously a non-Aryan name is 

sometimes called Vishalakshmi"
৬ 

"Ashutosh Bhattacharya, The cult of village Gods of 

West Bengal)।                                       রতয়তছ– কারণ সমুদ্র ক্ষনভগর েো 

উপকূলীয় প্রাকৃক্ষেক সাংকট লেতক অবযািক্ষের জনয মানুষ এই ক্ষবশালািীর আরাধ্না কতর আসতছন। এই 

ক্ষবশালািী প্রাচীন ভারেীয় শাস্ত্রগ্রতে লনই। েতব বাাংলাতদতশ কতয়কক্ষট লজলায় সমাতজর প্রাক্ষন্তক েো 
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ক্ষননতেণীর মানুতষর লপৌরক্ষিতেয ক্ষবশালািী লদবীর পজূা িত   োতক। লকউ লকউ োাঁতক অনা গতদর 

োক্ষিকতদবী ‘বাসলী’ রূতপ স্বীকৃক্ষে ক্ষদতয়তছন। ড. আশুতোষ ভট্টাচা গ োাঁর ‘বাাংলা মেলকাতবযর ইক্ষেিাস’এ 

বতলতছন দাক্ষিণাতেযর ক্ষ ক্ষন ক্ষবসালমারী বাাংলার ক্ষেক্ষন বাসলীতদবী। েতদ্ধয় ক্ষবজয়চন্দ্র মজুমদার সি 

কতয়কজন মনীষী এই লদবীতক ‘দ্রাক্ষবে লদশাগো’ বতল আেযা ক্ষদতয়তছন। ভাষােতত্বর ক্ষবচাতর বলা িতয়তছ– 

বাগীশ্বরী> বাইসরী> বাসরী> বাসলী। েতব এইভাতব বাসলী শতব্দর সৃক্ষষ্ট সম্পতকগ ক্ষবেকগ রতয়তছ। 

উতেেত াগয ল  মিীশূর কণগাট অঞ্চতল গ্রামতদবী ক্ষবসলমরী ও ক্ষবশালািীর মতধ্য সাদৃশয লদো  ায়। 

উক্ষেষযার জগন্নােতদতবর মক্ষিতর চারতকাতণ ল  চারক্ষট মক্ষির রতয়তছ– োর মতধ্য একক্ষট বাশুলীর। োই 

ওক্ষড শা   বাসলী েো ক্ষবশালািীর পজূা প্রচক্ষলে। ফতল ভারতের নানা িাতন ক্ষবশালািীতদবীতক 

বাসলীরূতপই পজূা করা িয়। চক্ষিশ পরগণার সুিরবন অঞ্চতল বাতঘর অক্ষধ্ষ্ঠাত্রী লদবীরূতপ ধ্ীবরতদর দ্বারা 

এই ক্ষবশালািী পূক্ষজে। ফতল বাাংলা এবাং দক্ষিণ ভারতের নানা িাতন ক্ষবশালািীতদবীর পজূা প্রচক্ষলে–  া 

উভয় িাতনর সাংস্কৃক্ষের সাদৃশয পক্ষরলক্ষিে ি  । 
 

ে) কামািী: দক্ষিণ ভারতে োক্ষমলনাড রু কাক্ষঞ্চপরুতম সালাংকারা, চেুভুগজা ললাকতদবী কামািীর পজূা িয় - 

 াাঁর বািন ক্ষসাংি। এোতন মক্ষিলারা সন্তান কামনায় ক্ষঢল লবাঁতধ্ মানে কতরন। সন্তান জন্মাবার পতর  ক্ষদ লদো 

 ায় কাতরার কনযা সন্তান িতয়তছ, োিতল লসোতন একক্ষট লদালায় সন্তানতক শুইতয় লরতে মা চতল ল তেন। 

আতগ লসই কনযা সন্তানতক ক্ষবতশষে োক্ষমলনাড ুতে বাবা-মা লমতর লফলতেন; ক্ষকন্তু লসোনকার পাক্ষিয়া 

রাজাতদর একজন নেুন ক্ষনয়ম চালু কতরন এই লঘাষণা কতর ল –  াাঁরা কনযা সন্তান চান না োাঁরা সন্তানতক 

লমতর না লফতল লদালায় শুইতয় ক্ষদতয় চতল  াতবন। ফতল অসাংেয কনযা সন্তান রাজানুকতূলয পাক্ষলে লিাে। 

বেগমাতন কনযা সন্তান রাোর লকান বযবিা লনই। এই কামািীতদবী দক্ষিণ ভারতের মােৃকা পজূার প্রেীক– 

 া লদবী দুগগার আক্ষদরূপ বতল স্বীকৃে। মূলে উপকলূীয়  সাংস্কৃক্ষের লিতত্র কামািী দক্ষিণ ভারে ও বাাংলার 

মতধ্য এক অপূবগ সমন্বয় ঘক্ষটতয়তছ। পক্ষিমবাাংলার িাওোর বাগনান, লকাচক্ষবিার ও লমক্ষদনীপুতরর েড়্গপুতর 

এই লদবীর মক্ষির রতয়তছ। উত্তর চক্ষিশ পরগণার চন্দ্রতকেুর গতে ক্ষটয়া িাতে ক্ষদ্বভুজা সালাংকারা মাক্ষটর মূক্ষেগ 

রতয়তছ। দক্ষিতণর সমুদ্র উপকূতলর সতে বাাংলার উপকলূীয় সাংস্কৃক্ষের সাংত াগ লসেু ক্ষিতসতব এই কামািী 

মক্ষির ক্ষবতশষ গুরুত্বপূণগ। 
 

চ) প্রলয়কালী: প্রলয়কালীর পুতজা দক্ষিণ ও পূবগ ভারতে নানা িাতন ঘতট প্রলয় লেতক বাাঁচার জনয। 

নদীক্ষবতধ্ৌে দক্ষিতণর মালভূক্ষম এলাকা এবাং বাাংলার উপকলূবেগী এলাকা বনযায় প্লাক্ষবে িতয় ভীষণ িয়িক্ষে 

ঘতট। োই দক্ষিতণ প্রলয়কালীর পুতজা করা িয় এক কুমারী লমতয়তক মক্ষিতর লদবী সাক্ষজতয়। লমতয়ক্ষট 

লদবীরূতপ পূক্ষজে িওয়ায় সারা জীবন অরিণীয়া োতক এবাং সকতলর মেতলর জনয েযাগ স্বীকার কতর। 

বাাংলায় শরৎকাতল দুগগাপজূার অষ্টমী ও নবমী ক্ষেক্ষেতে ক্ষশশুকনযাতক পজূা করা িয়  া কুমারী পজূা নাতম 

েযাে। েতব এই কুমারী প্রলয়কালীর মতো অরিণীয়া োতক না। দক্ষিণ ভারতে বষগাকাতল  েন নদী প্লাক্ষবে 

িয় েেন এই লদবীর পজূা ক্ষবতশষ পদ্ধক্ষেতে অনুক্ষষ্ঠে িয়। গ্রাতমর এক লষােশীতক পূক্ষণগমা রাতে পজূা কতর 

লভারতবলা োতক উলে কতর িাতে একক্ষট মশাল ক্ষদতয় সারা গ্রাতম লঘারাতনা িয়। লমতয়ক্ষটর পক্ষরক্রমাকালীন 

লকান পুরুষ ঘতরর বাইতর লবতরাতে পাতরন না। লমতয়ক্ষট গ্রাম প্রদক্ষিণ কতর লফরার পর অনযানয লমতয়রা 

োতক কাপে পক্ষরতয় মক্ষিতর বক্ষসতয় পুতজা কতর। এই প্রলয়কালীরূতপ পূক্ষজো লমতয়ক্ষটতক লকউ ক্ষববাি 

কতরন না– কারণ মানুষ ক্ষবশ্বাস কতরন  ক্ষদ লকউ এই লমতয়তক ক্ষববাি কতরন োিতল প্রলতয়র লকাতপ সারা 

গ্রাম ধ্বাংস িতয়  াতব। োই গ্রামতক বাাঁচাতনার জনয লমতয়ক্ষট অক্ষববাক্ষিো রূতপ সারাজীবন কাক্ষটতয় লদয়। 



দক্ষিণ ভারতের উপকূলীয় এলাকা ও পক্ষিমবতের…                                                    স্বক্ষিকা লদ, ড. শান্তনু দলাই 
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বাাংলার লিতত্র কমুারীপজূার ক্ষমল োকতলও দক্ষিতণর লষােশী কুমারীর মতো আত্ম্বক্ষল ক্ষদতে িয় না। েতব 

এই প্রলয়কালীর পুতজার োৎপ গ লিাল- সমক্ষষ্টর স্বাতেগ িুদ্র স্বােগতক ক্ষবসজগন  লদবার মিত্ব। 
 

ছ) লদবীতচক্ষিন: ‘লচক্ষিন’ শতব্দর অেগ Red Fish বা লাল মাছ। দক্ষিণ ভারতের উককলূীয় এলাকার 

মৎসজীবীরা এক ধ্রতনর লালমাছতক ‘লদবী’রূতপ গণয কতর পুতজা কতরন। োক্ষমলনাড ুর লদবীতচক্ষিন, 

কণগাটতকর কাক্ষনয়ািা মূলে ধ্ীবরতদর উপাসয লদবী। বাাংলার ‘মাকাল’ বা ‘মাোল োকুর’ও লজতলতদর েো 

মৎসযজীবীতদর উপাসয ললৌক্ষকক লদবো। িাওো, লমক্ষদনীপুর, সুিরবন, এমনক্ষক ক্ষবক্ষভন্ন গ্রামীণ এবাং 

উপকূলীয় এলাকায় মূক্ষেগিীন এই লদবোর পজূা প্রচক্ষলে। পূবগ লমক্ষদনীপুতরর ‘মিাকাল’ োকুর অনূরূপ এক 

উপকূলীয় এলাকার মৎসযজীবীতদর উপাসয ললাকতদবো। েতব পােগকয িল দক্ষিতণর উপাসযগণ লদবী, ক্ষকন্তু 

বাাংলার লদবো। বাাংলার মাকালোকুর পজূার লকান  োেগ িান ও কাল লনই। মাছ ধ্রতে  াবার আতগ 

লজতলরা নদী বা সমুতদ্রর েীতর মাক্ষট ক্ষদতয় ক্ষেনক্ষট লবদী তেক্ষর কতর এবাং োর মািোতন একটা বা দুতটা 

প্রেীকী িপূ বক্ষসত   চারক্ষট েীরকাক্ষে লবদীর চারতকাতণ পুাঁতে লসগুক্ষল লাল সুতো ক্ষদতয় সীমাবন্ধন কতর 

িূতপর উপর লাল চাাঁতদায়া টাোতনা িয়। িূতপর উপর ক্ষসিুর প্রতলপ ক্ষদতয় সামতন ঘট বক্ষসতয় প্রদীপ লজ্বতল 

ফুল-েুলসীপাো সি তনতবদয স্বরূপ পাকাকলা, বাোসা, আতলাচাল, গাাঁজা প্রভৃক্ষে ক্ষদতয় পুতজা করা িয়। 

সুিরবন এলাকায় ‘আট-মাকাল’ োকুতরর পুতজা কতর ধ্ীবররা মাছ ধ্রতে  ায়। দক্ষিণ ভারতের 

মৎসযজীবীরা ল  কারতণ কাক্ষনয়ািার পুতজা কতর বাাংলার মাকালোকুতরর পজূাও একই উতেতশয সম্পন্ন 

িয়।  
 

জ) মাক্ষরআিান: দক্ষিণ ভারতের মাক্ষরআিান এক ললৌক্ষকক লদবী, ‘মাক্ষর’ শতব্দর অেগ ‘বদল’ এবাং ‘আিান’ 

এর অেগ ‘মা' – োই শব্দক্ষটর অেগ মােৃবদল। বসন্ত-িাম জােীয় লরাগ এবাং জাগক্ষেক  িণা লেতক মুক্ষক্ত 

লপতে এই লদবীর প্রােযক্ষিক ও বাক্ষষগক পজূা অনুক্ষষ্ঠে িয়। বাাংলায় শীেলাতদবীর পজূাও বযাপক ভাতব একই 

উতেতশয ঘতট োতক। দক্ষিণ ভারতে এই লদবীর নানা মকূ্ষেগতে পূক্ষজে িত   আসতছ। লদবী লকাোও উাঁচু 

লচৌক্ষকর উপর এক পা লরতে অনয পা’ক্ষট লিালাতনা পাতয়র উপর শব লরতে উপক্ষবষ্টা রতয়তছন, লকাোওবা 

লদবী অষ্টভুজা নৃমিুমাক্ষলনী-  াাঁর পাতয়র েলায় ক্ষেনমুতির অসুর, মাোয় পঞ্চনাতগর মুকুট এবাং োর 

লপছতন লজযাক্ষেমগয় জ্বলন্ত অক্ষগ্নক্ষশো, িাতে শূল, পদ্ম, সাপ, ডমরু ও শাাঁে। এই লদবীর ক্ষনেয ও বাৎসক্ষরক 

পজূা িয়। চাতলর গুাঁতো, কলা, ডাল, চাল, ক্ষঘ, ললব,ু পান, সুপুক্ষর প্রভৃক্ষে উপকরণ পতুজায় লাতগ। লদবীর 

প্রসাতদর জনয ভাতের ফযান, টকদই, কাাঁচালঙ্কা, ধ্তনপাো, ক্ষনমপাো, সরতষ ও লফােন ক্ষদতয় এক পানীয় 

তেক্ষর করা িয়–  ার িানীয় নাম ‘কুে’।                                                    

                                                 ‘কারািাম’-                        লসী 

ও িাতে আগুন ক্ষনতয় লমতয়তদর গ্রাম লেতক মক্ষিতর ক্ষমক্ষছল কতর আসা। একই ক্ষদতন ‘ক্ষেতমক্ষর’ উৎসতব 

লমতয়রা আগুতনর উপর ক্ষদতয় িাাঁতট এবাং মানে কতর। নবম ক্ষদতনর উৎসতবর নাম ‘মা-ক্ষবোক-ুপূজা’ –  ার 

অেগ কলাপাোয় চাতলর গুাঁতো লরতে লমতয়তদর প্রদীপ জ্বালাতনা। দশম ক্ষদতনর লশষ অনুষ্ঠাতন ‘োক্ষল’ অেগাৎ 

োক্ষমল এতয়াস্ত্রীরা মেলসূত্র মাতয়র গলা লেতক েুতল োর পক্ষরবতেগ একক্ষট িলুদ সূতো   িলুদ লবাঁতধ্ মাতয়র 

গলায় পক্ষরতয় লদওয়া িয়। োর এক সপ্তাি পতর দুধ্, মধ্,ু ক্ষঘ, দই, ডাব-চিন ক্ষদতয় ‘আরণমানাই অলঙ্করম’ 

অনুষ্ঠাতনর মাধ্যতম লদবীতক সধ্বারূতপ সাক্ষজতয় গয়না পরাতনা িয়।            ‘কারাগাম  ’অেগাৎ 

জলভক্ষেগ কলসী ক্ষনতয় নাচ ,কাবাক্ষড নাতম ললাকনৃেয প্রভৃক্ষে সাাংস্কৃক্ষেক অনুষ্ঠান পাক্ষলে িয়। এই লদবীর পজূা 

মূলে জাগক্ষেক দু ে কষ্ট ,লরাগ লেতক মকু্ত িতয় সুে-সমৃক্ষদ্ধর জনয করা িয়। বাাংলার শীেলাতদবীর পজূা ল  
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উতেতশয করা িয় ,দক্ষিণ ভারতের ো ক্ষমলনাড ,ু কণগাটক প্রভৃক্ষে রাতজয একই উতেতশয অনুক্ষষ্ঠে িয়। বে 

সাংস্কৃক্ষের সতে দক্ষিণভারেীয় সাংস্কৃক্ষের এই সমন্বয় লদেতে পাই। 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

ি) লপক্ষরয়পাতেে আিান: সাতপর লদবী রূতপ োক্ষমলনাড ু ও দক্ষিণ ভারতের নানা িাতন ল  ললৌক্ষকক লদবী 

পূক্ষজে িন ক্ষেক্ষন লপক্ষরয়াপাতেে আিান। নদীমােৃক বাাংলার সাতপর লদবী মনসা অনুরূপ উতেতশয পূক্ষজে। 

েতব দক্ষিতণ ক্ষ ক্ষন আক্ষদবাসীতদর ললাকতদবী, বাাংলার ক্ষেক্ষন উচ্চনীচ ক্ষনক্ষবগতশতষ সব লেক্ষণর দ্বারা পূক্ষজে। 

দক্ষিণ ভারতে এই লদবীর ক্ষশলামূক্ষেগ আতগ পজূা করা লিাে। ক্ষেনক্ষট ক্ষশলার মািোতন অক্ষধ্ক্ষষ্ঠে বেতবান 

লপক্ষরয়পাতেে আিান, োাঁর ডাতন অেলা আিান এবাং বাতম লচক্ষল আিান। বেতদবী চেুভুগজা  াাঁর উপতরর 

িাতে ডমরু এবাং নীতচর িাতে ছুক্ষর, লদবীর মাোয় সােফণা ক্ষবক্ষশষ্ট সাপ, পরতণ িলদু শাক্ষে। লদবীর ঘর 

পািাতের উপর নারতকল পাোর চক্ষট লবো ক্ষদতয় লঘরা। িানীয় আক্ষদবাসীরা ফলমলূ ক্ষদতয় লদবীর পজূা 

কতর।                                                                               

                                                                               –  ার 

উপর লবৌদ্ধ ও ইসলামীক সাংস্কৃক্ষের প্রভাব রত  তছ। মূলে উপকূলীয় অঞ্চতল লরাগ ক্ষনরামতয়র জনয এই 

ক্ষেনক্ষট ক্ষশলামূক্ষেগতক ওলাক্ষবক্ষব, লিালাক্ষবক্ষব ও আসানক্ষবক্ষব নাতম পূজা করা িয় । 
 

      পাশাপাক্ষশ লদব অেগাৎ পুরুষ লদবোর স্বরূপ সন্ধান করার প্রত  াজন। আমরা এই ক্ষনবতন্ধ ল  সমি 

লদবোর কো উতেে করব োরা প্রা  শই শাস্ত্রাচাতর পূক্ষজে িন। ক্ষকন্তু লসই লদবোতদর স্বরূপ উতন্মাচন কতর 

োতদর মতধ্য ল  ললৌক্ষকক লদবতদবীর স্বরূপ লুক্ষকত   আতছ ো বাাংলার ললৌক্ষকক লদবোর সাতে েুলনামলূক 

পদ্ধক্ষেতে ক্ষবতেষণ করার লচষ্টা করতবা। 
 

 ১) গতণশ: ভারতের প্রায় সবগত্র গতণশ োকুতরর পূতজা িয়। ব্রহ্মনববেগপুরাতণ গতণশতক ক্ষসক্ষদ্ধদাো রূতপ 

ক্ষশব-দুগগার পুত্র বলা িতয়তছ। দক্ষিণ ভারতে এই গতণশ মৎসযজীবীতদর ললাকতদবো। আষাঢ় মাতস লজতলরা 

গভীর সমুতদ্র 'কােমারান' বা লনৌকাতে কতর মাছ ধ্রতে  াবার আতগ বধ্রূা এই লনৌকাতক ক্ষবতেশ রূতপ 

পজূা কতর। বাাংলায় উপকলূীয় এলাকায় ধ্ীবররা এতকই মাকাল োকুররূতপ পজূা কতর। 
 

২) কাক্ষেগতকয়: দক্ষিণ ভারতের নানা িাতন কাক্ষেগতকর োন আতছ ল োতন ললাকতদবো রূতপ োাঁর পজূা বহুল 

প্রচক্ষলে। বাাংলায়ও এই কাক্ষেগতকর পূজা েযাে। োক্ষমলনাড ুতে লভষজ কুরাবিৃ কাক্ষেগকরূতপ পূক্ষজে। পূবগ 

ভারতে লদব লসনাপক্ষে বীররূতপ কাক্ষেগতকর মূক্ষেগ পূক্ষজে িয়। এই ললাকতদবোর পূজাচগনা সম্প্রদায় 
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ক্ষনক্ষবগতশতষ ললাকসাংস্কৃক্ষের ক্ষমলনসূত্ররূতপ ক্ষবচা গ। দক্ষিণ ভারতে পালাক্ষনক্ষিতল কাক্ষেগতকর পজূা িয় সকাতল। 

অক্ষভতষতকর সময় ক্ষেনক্ষট িাক্ষে উপর লেতক লনতম এতস সমেলভূক্ষমর একক্ষট পুকুতর স্নান কতর শুাঁতে জল 

ক্ষনতয় আবার উপতর োতন উতে োকরুতক অক্ষভক্ষষক্ত কতর। পতর ভক্তরা পঞ্চামৃে, ক্ষবভূক্ষে, ডাব, লেল, চিন, 

ক্ষঘ, মধ্,ু দই, দুধ্, পক্ষনর ক্ষদতয়  অক্ষভতষক কতরন। মক্ষিতরর প্রধ্ান পূজাক্ষর একজন আক্ষদবাসী  াাঁতক 

'পািারাম' বলা িয়।  াাঁরা মানে কতরন োাঁরা মাো লনো কতর চিন লমতে গক্ষি লকতট মানে লশাধ্ কতরন। 

বয়স্কতদর সবাই গলায় মালা ক্ষদতয় নমস্কার কতর। োরপর শুরু িয় ‘কাবাক্ষড’ অেগাৎ বাজনা সি ক্ষমক্ষছল। 

কাক্ষেগতকর মূক্ষেগ একক্ষট, দুক্ষট, লকাোওবা ছক্ষট, আবার লকাোও বাতরাক্ষট। লকাতয়ম্বােুতর কাক্ষেগতকর মক্ষিতর 

ওোর পতে ময়ূর আতছ এবাং োর পাতয়র নীতচ সাপ আতছ–  া ময়ূতরর সপগদমন করার ইক্ষেেবি। 

কাক্ষেগতকর বীরসত্তার পক্ষরচয় নানা মূক্ষেগ লেতক লবািা  ায়। োই দক্ষিণ ভারে ও বাাংলায় কাক্ষেগক োকুর 

ললাকতদবো রূতপ পূক্ষজে িন োাঁর বীরত্ববযঞ্জক সত্তার জনয এবাং অনযক্ষদতক ওক্ষড শা এবাং পূবগ ভারতে ক্ষেক্ষন 

সন্তান দাো ক্ষিতসতব পূক্ষজে। ললাকসাংস্কৃক্ষের ধ্ারায় কাক্ষেগক োকুতরর পুতজা উপকলূীয় জীবনায়তন ক্ষবতশষ 

োৎপ গবি। 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩) নাট্রায়ন বা নটরায়ন: ক্ষশশুরিক লদবো ক্ষিতসতব লডাম বা ক্ষননতেক্ষণর দ্বারা পূক্ষজে ললাকতদবো িতলন এই 

নটরায়ন- ক্ষ ক্ষন োক্ষমলনাড ু ও লকরালার গ্রাময এলাকায় েযাে। বাাংলায় এই লদবোর নাম পাাঁচুোকুর ক্ষ ক্ষন 

ক্ষশশুরিক ও ক্ষশশু িন্তারক এক ত্রুদ্ধ স্বভাতবর লদবো। বাাংলায় নানা লজলায় এই পাাঁচুোকুতরর পজূা 

ক্ষশশুজতন্মর পঞ্চম ক্ষদতন স্ত্রী  াচার সি আাঁেুেঘতর পাক্ষলে িয়। োক্ষমলনাড ু ও লকরালায় 

ললাকতদবো  নাট্রায়তনর পূজা শ্মশাতন অনুক্ষষ্ঠে িয় ক্ষশশুর কলযাতণর জনয। ক্ষশশু নামকরতণর অেগাৎ  ৬, ১০, 

২৩ বা ২৪ েম ক্ষদতনর আতগর ক্ষদন বাবা-মা ছাো ক্ষশশুতক ক্ষনতয় পক্ষরবাতরর বয়স্ক বযক্ষক্ত নাট্রায়তনর মক্ষিতর 

ক্ষগতয় লডাতমর িাতে োতক েুতল লদন। লদবোর ছাইভস্ম ক্ষশশুর গাতয় মাক্ষেতয় ক্ষদতয় ক্ষশশুর সুি ও সুস্বাতিযর 

কামনা করা িয়। সকাতল পুতরাক্ষিতের িাতে ক্ষদতয় ক্ষবকাতল ক্ষকাংবা পতরর ক্ষদন সন্তানতক লফরাতনা িয়। 

শ্মশাতন ক্ষশশুতক োকুতরর কাতছ ক্ষনতয়  াওয়ার লপছতন কারণ লিাল লপ্রেপুরীতে নবজােতকর সতে মৃে 

পূবগপুরুতষর আত্ম্ার সািাৎ ঘটাতনা–  ার মাধ্যতম লভৌক্ষেক লদাষ কাক্ষটতয় ক্ষশশুতক সমি অশুভ দৃক্ষষ্ট লেতক 

রিা করা। বাাংলার পাাঁচুোকুতরর পূজার উতেশয এবাং নাট্রায়তনর পূজার উতেশয গুণগেভাতব একই। এর 

মাধ্যতম দক্ষিণ ভারতের সতে বাাংলার সাংস্কৃক্ষের ক্ষমল লিয করা  া  । 
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৪) লশররাই-কালরাই-অক্ষর: এই ক্ষেন ললাকতদবো দক্ষিণ ভারতে  োক্রতম বাঘ, শূকর ও লভষজ ওষুতধ্র 

লদবো রূতপ উপকূলীয় এলাকায় প্রক্ষসদ্ধ। লশররাই, কালরাই এবাং অক্ষর ক্ষেন ভাই একই ক্ষপোর সন্তানরূতপ 

েযাে িতলও গুণ ও কতমগর ক্ষবচাতর পৃেক ভাতব পূক্ষজে। বাাংলায় লশররাই, দক্ষিণরায় অেগাৎ বাতঘর লদবো, 

কালরাই িল কালুরায় জেল ও কুমীতরর লদবো এবাং অক্ষর িতলন তবদযতদবো অেগাৎ পঞ্চানি। নদীক্ষবতধ্ৌে 

বাাংলায় এই লদবোরা জল-জেতলর লদবো। চক্ষিশ পরগণার সুিরবন ও লমক্ষদনীপতুরর উপকূলীয় এবাং 

জেল অধ্ুযক্ষষে এলাকায় এই ললৌক্ষকক লদবোতদর মক্ষির এেনও রতয়তছ এবাং প্রোনু ায়ী পজূা চতল 

আসতছ। ‘দক্ষিণ ভারতের সতে বাাংলার সাংস্কৃক্ষের সাদৃশয এই ল , উপতরাক্ত ললাকতদবোগণ 

আক্ষদবাসীতদর  দ্বারা পূক্ষজে। দক্ষিণরায় সম্পতকগ সমাতলাচতকর মন্তবযক্ষট প্রক্ষণধ্ানত াগয- "The fact that 

the worship of Dakshin Roy is confined to the lower cast of Bengal."
৭
 

 

৫) পকু্ষলপাক্ষন: দক্ষিণ ভারতে ক্ষবতশষে োক্ষমলনাড ু, লকরালা প্রভৃক্ষে রাতজয পুক্ষলপাক্ষন এক ললাকতদবো নাতম 

পূক্ষজে। মূলে ক্ষেক্ষন বাতঘর লদবো। বাাংলার দক্ষিণ রায়, গাক্ষজসাতিব, পঞ্চন¨ ল মন বাতঘর লদবো। লেমক্ষন 

পুক্ষলপাক্ষন বাতঘর ললাকতদবো, উভতয়র এই সাদৃশয প্রমাণ কতর দ্রাক্ষবে সাংস্কৃক্ষের সতে বেসাংস্কৃক্ষের অপূবগ 

লমলবন্ধন। 

 

 

 

 

 

 

 

৬) নাগপজূা: দক্ষিণ ভারতের োক্ষমলনাড ,ু লকরালা, কণগাটক, অন্ধ্রপ্রতদশ প্রভৃক্ষে এলাকায় ‘নাগপজূা’ 

বযাপকভাতব প্রচক্ষলে। োছাো এই পজূা সারা পৃক্ষেবীতে সােম্বতর সম্পন্ন িয়। মনসাপূজা পক্ষিমবতের সবগত্র 

ঘতট। নদীক্ষবতধ্ৌে বাাংলার উপকলূীয় জীবতন ক্ষবতশষে পূবগ লমক্ষদনীপরু ও পক্ষিম লমক্ষদনীপুতর মনসাপজূা প্রায় 
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প্রক্ষে ঘতর ঘতর অনুক্ষষ্ঠে িয়। নাগ ল তিেু শুভশক্ষক্তর প্রেীক, লসকারতণ সাতপর অক্ষধ্ষ্ঠাত্রী লদবী মনসাতক 

ললাকক্ষবশ্বাস অনু ায়ী সন্তানদাত্রী, ক্ষশশুরিক বাংশরিক সম্পদ দাক্ষয়নী ও জ্ঞানী বতল পজূা করা িয়। 

 

     

  

 

 

 

 

 

 
       দক্ষিণ ও পূবগ ভারতের লভৌতগাক্ষলক বযবধ্ান ও ক্ষভন্নো োকতলও ললৌক্ষকক লদব-লদবীতদর প্রসতে লদো 

 ায় এক আেযক্ষন্তক সাদৃশয।  ক্ষদও লদবতদবীতদর নাম আলাদা ও পূতজার আচার-উপাচার আলাদা, েোক্ষপ 

দুই সাংস্কৃক্ষের েুলনামূলক পদ্ধক্ষের মাধ্যতম দক্ষিণ ভারতের সতে পূবগ ভারতের েো বাাংলার ললৌক্ষকক 

সাংস্কৃক্ষের আদান-প্রদান প্রমাণ করা  া  । 
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