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Abstract 

Custom is an immense important aspect of folklore. Among the varities of customs, Brata (Vow) is 

especially mentionable. Sashti Brata is one such brata which is thoroughly popular all over Bengal. 

On the other hand, Sashti Brata is inextricably related with an important genre of folklore that is 

Children’s Folklore. The goddess is considered as the child granter and the savior of them. 

Mythologies advocated that the goddess Sashti is the spiritual dauther of Lord Bramha and also the 

wife, or mother (which is debatable) of Kartick, the army general of gods. But by the common 

people she has always been treated as folk goddess. The worshipping of this goddess is mandatory 

on the 6th and 21st day after birth of the baby. Again on all the Sukla Sashti throughout the year Devi 

Sashti is worshipped by the women in different manifestations keeping various causes in mind. The 

impact of this goddess is compact with the culture of Bengal. As a result, the name or context of her 

comes up in case of belief and culture, literature, naming ceremony and also in case of toponymy. 

The relation of Sashti Devi with tree worshipping, forest and associated things are integral.The 

naming of the goddess, her identity in folk society and black cat as her cult-animal demand 

anthropological and scientific explanation apart from her worshipping. But in brief we can say that 

child granting goddess and protector of children is her prime identity. And for this reason, even 

barren women or the women who cannot become pregnant but once, worship the goddess. 
 

In this paper, we have highlighted the identity of Sashti Brata in folklore, its versatility, and related 

rituals-customs, social and cultural significance from the viewpoint of children’s folklore.  
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ভশূমো: আশদ্ম মািুকষর জীবির্াত্রার অ্শিিয়তা লেকে জন্ম শিকয়শিল শবশভন্ন লদ্বকদ্বী। শবশভন্ন প্রােৃশতে দুকর্যাগ, োদ্য 

সাংগ্রকের অ্শিিয়তা বা পরবতযীোকলর উত্তম েসল উৎপাদ্কির শিিয়তার সন্ধাি, শবশভন্ন লরাগবযাশির োরণ অ্িুসন্ধাকি 

বযেযতা প্রভৃশতর োরকণ মািুকষর মকি জন্ম শিল ভয় এবাং এই ভয় শিবারকণর উৎস লেকেই জন্ম শিল শবশভন্ন লদ্বকদ্বী; শুরু 

েল তাকদ্র অ্র্যিার রেমাশর শিয়ম-শবশি। পরবতযীোকল এই লদ্বকদ্বীগণ দুশি প্রােশমে পর্যাকয় শবভক্ত েকয় লগকলি: ১) 

লপৌরাশণে লদ্বকদ্বী এবাং ২) ললৌশেে লদ্বকদ্বী। এঁকদ্র মকিয ললৌশেে লদ্বকদ্বীগণ সম্পূণযরূকপ ললােসমাকজর জীবির্াত্রার 

প্রশতশি পদ্কক্ষপ র্াকত বািােীি েকত পাকর লসই উকেকিযই সৃষ্ট। লর্মি পাশরবাশরে িাশিরক্ষা, গ্রাম-সমাকজর িাশিরক্ষা, 

সিাকির মঙ্গলোমিা বা পশরবারবকগযর শেতসািিা, শিশিি জীবি বা জীশবো, োদ্য-বস্ত্র-বাসস্থাকির শর্িামুশক্ত, লরাগ প্রশতকরাি 

ইতযাশদ্ সমস্ত শবষকয়র জকিযই ললােসমাজ শিকজকদ্র মািসকলাে লেকে শবশভন্ন লদ্বকদ্বীর সৃশষ্ট েকরকি। এঁকদ্র লেউ 
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Volume-II, Issue-VI                                                      May 2016  34 

সাোর, লেউবা শিরাোর প্রস্তরেন্ড মাত্র। এই রেমই এে ললৌশেে লদ্বী েকলি মা ষষ্ঠী। শতশি শিশু রক্ষশয়ত্রী এবাং 

সিািদ্াশয়িী বকলই সমাকজ েযাত। বাাংলার সবযত্র মা ষষ্ঠীর প্রািািয সমািভাকব স্বীেৃত। এই মা ষষ্ঠীর পূজার্যিা শবশিই ষষ্ঠীব্রত 

িাকম পশরশর্ত।    
    

প্রসঙ্গ শিশুকেশিে ললােসাংস্কশৃত: শিশুকেশিে ললােসাংস্কৃশত েল ললােসাংস্কৃশতর এমি এেশি িারা  লর্োকি সমগ্র শিশুর 

জগৎশিই মুেয। অ্েযাৎ শিশুকদ্র শিকয়ই এই লক্ষত্র আবশতযত েকত োকে। শিশুকদ্র লর্ এেশি শিজস্ব ললােসাংস্কৃশতর বলয় আকি, 

র্া  তাকদ্র জিয এবাং তাকদ্রকে শিকয়ই গকে উকেকি লসই শবষয়শিই শিশুকেশিে ললােসাংস্কৃশতর (Childen’s Folklore) 

মূল উপজীবয। এই েো প্রসকঙ্গ ড. শিমযকলন্দু লভৌশমকের িাম শবকিষভাকব উকেেয। শতশি তাঁর ‘শিশু-র্ারণা’ িামে গ্রকে এর 

এে র্মৎোর বযােযা শদ্কয়কিি। তাঁর মকত: “‘Folk lore’-এর ‘ললাে’ [Folk] বলকত বুশি পূণযবয়স্ক মািুষ। শেন্তু শিশুর বা 

অ্প্রাপ্তবয়স্ককদ্র Lore র্া আকি তা এেশি পৃেে জগৎ, সাংস্কার, মিস্তত্ত্ব। লসই েো মকি লরকেই, প্রবকন্ধর এই শবষয় শস্থর 

েকরশি - Childlore বা ‘শিশুর্ারণা’। আমার মকত, ‘ললাের্ারণা’র মকতা ‘শিশুর্ারণা’ও এেশি স্বয়াংসম্পূণয শবষয় েকত 

পাকর।”১    
 

     ললােসাংস্কৃশতর এই িারাশি বজায় রাোর জিয শিশুকদ্র এে উকেেকর্াগয ভূশমো রকয়কি এবাং এর পািাপাশি গুরুত্ব 

রকয়কি শিশুকদ্র লেি েকর সাংঘশিত সামাশজে সমস্ত েৃতযাশদ্র। এই প্রসকঙ্গই ললােসমাকজর বহুল পশরশর্ত ‘ষষ্ঠীব্রত’ িামে 

ললৌশেে েৃকতযর গুরুত্ব  অ্পশরসীম। োরণ শিশুকেশিে ললােসাংস্কৃশতর অ্িভুযক্ত লর্সব শিশুকেশিে ললাোর্ার আকি তার 

মকিয ষষ্ঠীব্রত অ্িযতম।   
 

ষষ্ঠীকদ্বীর পশরর্য়: শবশভন্ন পুরাকণ মা ষষ্ঠীর উকেে আকি। শেন্তু শতশি ববশদ্ে লদ্বী িি। শবশভন্ন তেয প্রমাণাশদ্র দ্বারা প্রতীশত 

েয় লর্, শতশি আকর্যতর লদ্বী। আশদ্ম মাতৃোপূজার এেশি অ্াংি েল ষষ্ঠীপূজা। পুরাণ বা অ্শভিাি লেকে মা ষষ্ঠীর লর্ পশরর্য় 

আমরা পাই লসগুশল শিম্নরূপ: স্কন্দপুরাণ অ্িুর্ায়ী লদ্বী ষষ্ঠী েকলি োশতযকের স্ত্রী। শতশি ব্রহ্মার মািসেিযা, িাম লদ্বকসিা এবাং 

মাতৃোর মকিয প্রিািা। শতশি প্রেৃশতর ষষ্ঠাাংি রূপা। আবার মতািকর লোোও বলা েকে ষষ্ঠী েকলি দুগযার এেশি অ্শভিা। 

অ্েযাৎ োশতযকের জিিী বা োতযায়িী। তািাো আকরা বলা েকয়কি লর্ ব্রহ্মার ঔরকস সাশবত্রীর গকভয েৃশত্তো প্রভৃশত িয়জি 

জন্মগ্রেণ েকরি র্ারঁা েকলি সপ্তশষযরর মকিয বশিকষ্ঠর স্ত্রী অ্রুন্ধতী শভন্ন অ্বশিষ্ট িয়জি ঋশষর স্ত্রী। তাকদ্র শমশলত লতজঃপুঞ্জ 

লেকে োশতযকের জন্ম এবাং এই িয় মাতৃোর স্তিযপাকি শতশি পাশলত েকয়শিকলি। েৃশত্তোশদ্ লর্ িয়মাতৃো তাকদ্র সমকবত 

মূশতযই ষষ্ঠী িাকম পশরশর্ত। এিাো মোভারকত মগিরাজ বৃেদ্রকের পুত্র জরাসকন্ধর শববরকণ জািা র্ায়– জরা রাক্ষসীর 

িামাির। ব্রহ্মা েতৃযে সৃষ্ট। ইশি গৃেকস্থর গৃকে গৃকে ভ্রমণ েরকতি বকল ব্রহ্মা এঁর িাম রাকেি “গৃেকদ্বী”। মোভারকতর 

আশদ্পকবয উকেে েরা েকয়কি, লর্ বযশক্ত লর্ৌবিসম্পন্না সপুত্রা এঁর মূশতয গৃকে রাকে, তার গৃে সবযদ্া িিিািয, পুত্রেিযাশদ্কত 

পূণয োকে। এর িাম ষষ্ঠীকদ্বী।২   
 

     এইশদ্ে লেকে শবর্ার েরকল লবৌদ্ধ তাশিে লদ্বী োশরতীর সাকে ষষ্টীকদ্বীর অ্কিে সাদ্ৃিয লক্ষয েরা র্ায়। লদ্বী  োশরতী 

েকলি বজ্রর্াি সম্প্রদ্াকয়র আরািযা লদ্বী। পুরাণ মকত োশরতীও শিকলি এেজি র্শক্ষিী বা রাক্ষসী, শর্শি রাজগৃকে োেকতি 

র্েি লগৌতম বুদ্ধ লসোকি বাস েরকতি। প্রেকম শতশি শিকলি শিশুকদ্র অ্শিষ্টোরী শেন্তু পরবতযীোকল বুদ্ধকদ্কবর লবাশিজ্ঞাি 

লাভ েরার েকল শতশি শিশুকদ্র রক্ষশয়ত্রী লদ্বীকত রূপািশরত েি। শববতযকির আশদ্রু্কগ োশরতীর শিশু অ্শিষ্টোরী গুণশি 

ষষ্ঠীকত আকরাশপত েয়।  
 

ষষ্ঠীকদ্বীর স্বরূপ: লদ্বী ষষ্ঠী সবযত্র ললৌশেে লদ্বী শেসাকব পূজা পাি। শবশভন্ন পুরাকণ তাঁর উকেে োেকলও শতশি ববশদ্ে লদ্বী 

িি। আশদ্ম  মাতৃপূজার এেশি অ্াংি শেসাকব ষষ্ঠীপূজা িরা র্ায়। এই লদ্বী প্রজিি-িশক্তর লদ্বী। শবশভন্ন অ্ঞ্চকল লক্ষত্রািুসন্ধাি 

েকর বা শবশভন্ন গ্রোশদ্কত আমরা লদ্বীর বণযিা পাই র্া লেকে লদ্বীর রূপ সম্পকেয আমাকদ্র িারণা জন্মায়। বৃন্দাবি দ্াকসর 

‘বর্তিয ভাগবত’, মুেুন্দরাম দ্াকসর ‘েশবেঙ্কণ র্ন্ডী’ ও অ্িযািয মঙ্গলোকবয লদ্বী ষষ্ঠীর বণযিা রকয়কি। শবশভন্ন প্রার্ীি ভাস্ককর্য 

ষষ্ঠীকদ্বীর মূশতযর পশরর্য় পাওয়া র্ায়। রাজিােী লজলার ক্ষীরের গ্রাকম এেশি র্তুভুযজা ষষ্ঠীমূশতয ও তাঁর লরাকে শিশুসিাি 

এবাং লদ্বীর দ্শক্ষণপদ্ ঊর্ধ্যমুেী এেশি শবোকলর উপর স্থাশপত আকি। এই মূশতযর দ্শক্ষণ েকস্ত আকি সপত্র বৃক্ষিাো। আবার 

বগুো লজলায় অ্িুরূপ এেশি ষষ্ঠীমূশতযর দ্শক্ষণেকস্ত বজ্র আকি বকল জািা র্ায়। িকগদ্রিাে বসু ময়ূরভকঞ্জর পুরাতত্ত্ব শবষয়ে 

গ্রকে, বালাকসার লজলার িুগুরা গ্রাকম এবাং িিেন্ড গ্রাকম দ্ৃষ্ট লর্ স্কন্দষষ্ঠীর মূশতযর পশরর্য় শদ্কয়কিি তার সাকে মিসার সাদ্ৃিয 

লক্ষয েরা র্ায়। উশেশেত স্কন্দষষ্ঠীর মূশতয শদ্বভুজা, পদ্মাসীিা, িািা অ্লঙ্কারভূশষতা, মস্তকে সাতশি সাপ েণা শবস্তার েকর 
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আকি, বাম ঊরুর উপর উপশবষ্ট এেশি শিশুকে বাম োত শদ্কয় িকর আকিি। মূশতযর ডাি োকত এেশি সাপ রকয়কি।৩  তকব 

পশিমবকঙ্গ ভাদ্রমাকস লর্ স্কন্দষষ্ঠী পূজার মি পাওয়া র্ায় তাকত লদ্বীর সকপযর েোর লোি উকেে লিই। এমিশে র্শিি 

পরগণা অ্ঞ্চকল ষষ্ঠীকদ্বীর লর্ মূশতয লদ্ো র্ায় লসোকি সকপযর লোি শর্হ্ন লিই। লদ্বীর বাম লোকল শিশু, পাকয়র শিকর্ শবোল। 

অ্েবা লদ্বী শবোকল আরূঢ়া, শবোলশি লোোও োকলা, লোোও সাদ্া। এ-অ্ঞ্চকল বকো আেৃশতর ষষ্ঠী মূশতয লদ্ো র্ায়িা। 

অ্শিোাংি মূশতয এে েুকির মকিযই। সিাি এেুি বা শতশরি শদ্ি েকলই গৃকে এরূপ ষষ্ঠী মূশতয একি ব্রাহ্মণ দ্বারা পূজািুষ্ঠাি েরা 

েয়। লদ্শবকে রক্তবস্ত্র পশরকয় (জশেকয়) পূজা েরা েয়। মূশতযশি সুন্দর ও সুশ্রী, লক্ষ্মী-সরস্বতীর মূশতযর মকতাই। তকব একক্ষকত্র 

আকলার্িা প্রসকঙ্গ এেো উকেেয লর্ মিসা ও ষষ্ঠীকদ্বীর মকিয বহু স্থাকিই সাদ্ৃিয লক্ষয েরা র্ায়। শুিু মূশতযকতই িয়, 

র্শরকত্রও। োরণ উভয় লদ্বীই প্রজিকির লদ্বী রূকপ স্বীেৃত এবাং এর োরণ স্বরূপ এঁকদ্র বােিকে দ্ায়ী েরা র্ায়। োরণ 

মিসার সপয এবাং ষষ্ঠীর শবোল– উভকয়ই বহু িাবকের জন্ম শদ্কত সক্ষম। তাই লর্োরাগত এবাং র্শরত্রগত, উভয়কক্ষকত্রই দুই 

লদ্বীর সাদ্ৃিয আকি। আর তাই উত্তরবকঙ্গর ‘ষাইকিার ব্রত’ মিসার পািাপাশি ষষ্ঠীরও আরািিার মািযম।     
 

     তকব সবযত্র ষষ্ঠীর মূশতয পূজা েরা েয়িা। অ্কিে লক্ষকত্র শিলােন্ডকেও ষষ্ঠীরূকপ পূজা েরা েয়। লর্মি, দ্শক্ষণ র্শিি 

পরগণার শিরাকোল ও আকিপাকির শবশভন্ন গ্রাকম ষষ্ঠীর বযাপেভাকব শিলােন্ড পূজার প্রর্লি আকি। মশন্দকর িীতলা, মিসা, 

পঞ্চািন্দ প্রভৃশত লদ্বকদ্বীর মূশতযর সাকে ষষ্ঠীকদ্বীর শিলােণ্ড ভক্তগণ লতল শসঁদুর মাশেকয় পুকজা েকরি। শবষ্ণুপুর োিার 

দ্শক্ষণর্ন্ডী গ্রাকমর এেশি োকি ষষ্ঠী, মোকদ্ব, িীতলার শতিশি মূশতয বা শিলা আকি। এোকি এই লদ্বকদ্বীকদ্র শিতয পূজা 

েয়। এেে ষষ্ঠী মশন্দর র্শিি পরগণায় লদ্ো র্ায়িা। সািারণত গৃেকস্থর োেুরঘর অ্েবা িাকির লগালার শিকর্ ষষ্ঠীমূশতয বা 

ষষ্ঠীিুশে সারাবির স্থাশপত োকে।   
 

ষষ্ঠীব্রকতর প্রর্লকির উৎস: ব্রহ্মবববতয পুরাণ অ্িুর্ায়ী স্বায়ম্ভূব মিুর পুত্র শপ্রয়ব্রত িাকম এে রাজা শিকলি। শতশি সবযদ্া তপসযায় 

শিরত োেকতি। এেশদ্ি ব্রহ্মা তাঁকে সিাি লাকভর জিয শববাে েরকত বকলি। ব্রহ্মার আকদ্ি পালি েরকলও বহুোল শতশি 

শিঃসিাি শিকলি। সিাি লাকভর জিয শতশি েিযপ ঋশষর সাোকর্য পুত্রশষ্ট র্জ্ঞ েরকলি। শেন্তু রাজমশেষী মৃত পুত্র প্রসব 

েরকলি। তাকে শিকয় রাজা শ্মিাকি একল ষষ্ঠীকদ্বী আশবভূযতা েকলি এবাং রাজার সব েো শুকি শিজ পশরর্য় শদ্কলি। এরপর 

তপসযা দ্বারা মৃত পুত্রকে পুিজযীশবত েকর শতশি সকঙ্গ শিকয় লর্কত উদ্যত েকলি। রাজা তেি লদ্বীকে স্তব েকর তুষ্ট েরকলি। 

লদ্বী বকলি লর্ রাজা স্বয়াং তারঁ পূজার অ্িুষ্ঠাি েরকল এবাং সমগ্র রাকজয এই পূজার প্রর্লি েরকল এই পুত্রকে শতশি প্রতযাপযণ 

েরকবি। রাজা লদ্বীর েোয় স্বীেতৃ েকয় লদ্বী ষষ্ঠীর পূজা েরকলি এবাং সমগ্র রাকজয প্রশত মাকসর শুক্লপকক্ষর ষষ্ঠী শতশেকত 

লদ্বীর পূজার আকদ্ি শদ্কলি। এিাো শিশু জকন্মর ষষ্ঠ এবাং এেশবাংিতম শদ্কিও ষষ্ঠী  পূজার প্রর্লি েরকলি। এরপর লেকে 

এই শবশি অ্িুর্ায়ী জিসমাজ তো ললােসমাকজ ষষ্ঠীকদ্বীর পূজা এবাং ব্রত পালি েরা েকয় আসকি।  
 

ষষ্ঠীব্রকতর উকেিয: ব্রত েল িারীহৃদ্কয়র শর্রিি আেুশতর বশেঃপ্রোি। বদ্িশন্দি জীবির্াত্রার শবশভন্ন র্াশেদ্া পূরণ র্াকত 

শিশবযকে ও র্োর্েভাকব েকত পাকর লসই আিা শিকয়ই বঙ্গিারীর ব্রত উদ্র্াপি েরা। ষষ্ঠীব্রতও এর বযশতরম িয়। শিকজর 

সিাি তো পশরবাকরর সেকলর শেতসািকির উকেকিযই েরা েয় ষষ্ঠীব্রত। ষষ্ঠীকদ্বী লর্কেতু শিশুরক্ষশয়ত্রী এবাং সিািদ্াশয়িী 

লদ্বী তাই ষষ্ঠীব্রকতর মূল উকেিয েল সিাকির সাশবযে মঙ্গলসািি, র্া বাকরা মাকসর শবশভন্ন ষষ্ঠীব্রকতর মিয শদ্কয় িািারূকপ 

িরা লদ্য়। েেকিা সিািকে িুকলাবাশল লেকে রক্ষার জিয, েেকিা সিািকে অ্োলমৃতুযর লেকে রক্ষার জিয, েেকিা আবার 

সিাকির আয়ুবৃশদ্ধ বা িিবৃশদ্ধর জিয, আবার েেকিা তার সুস্থ ও শিকরাগ লদ্কের োমিা েকর মাতৃহৃদ্য় ষষ্ঠীকদ্বীর ব্রত পালি 

েকর োকেি। শুি ুমািব শিশুই িয়, রাোল বালকের মাকয়রা ‘লগাে ষষ্ঠী’ পালি েকরি মাকে-ঘাকি-লগাকে তাকদ্র সিাকির 

পািাপাশি লগা-িাবেগুশলও র্াকত শিরাপকদ্ োকে লসই উকেকিয। আর লেবল সিািবতী মাকয়রাই িি,বন্ধযািারীও 

সিািলাকভর আিায় (মূলত পুত্র সিাি) ষষ্ঠীব্রত শিষ্ঠাভকর পালি েকর োকেি। এই এেই উকেকিয মৃতবৎসা ও োেবন্ধযা 

িারীরাও ষষ্ঠীকদ্বীর ব্রত পালি েকর োকেি।  
 

ষষ্ঠীব্রকতর সামাশজে স্বরূপ: বাাংলার িারীসমাকজর মকিয ষষ্ঠীকদ্বীর প্রািািয সবযাশিে। পুরাণ বা অ্শভিাি লর্ বযােযাই শদ্ে িা 

লেি, ললােসমাকজ ষষ্ঠীকদ্বীর প্রিাি পশরশর্শত শিশুর রক্ষশয়ত্রী ও সিািদ্াশয়িী লদ্বী রূকপ। মূলত শিশুর জকন্মর পর ষষ্ঠ ও 

এেশবাংি শদ্কি তারঁ  অ্র্যিার শবশি আকি। ষষ্ঠশদ্কি লর্ ষষ্ঠীপূজা েয় লসশি ‘সূশতোষষ্ঠী’ বা ‘ঘািষষ্ঠী’ িাকম পশরশর্ত। লোকিা 

লোকিা অ্ঞ্চকল একেই আবার ‘লষকেরা’ বা ‘ষািষষ্ঠী’ বকল। এই ষষ্ঠীপূজা েয় মূলত দুশি জায়গায়, এেশি লোকিা এেশি 

জলািকয়র ঘাকি এবাং অ্পরশি িবজাতে শিশুর আঁতুেঘকর। শিশুর জকন্মর ষষ্ঠশদ্কি পুেুরঘাকি ঘািষষ্ঠীর পূজা েয়। োরঁ্া 

মাশির এেশি লগালাোর শপন্ড এবাং শিলকিাো লদ্বী ষষ্ঠী এবাং পুত্র লোকল মাতার প্রতীেরূকপ পূশজত েি। এিাো আঁতুেঘকরর 
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মকিযই লসইশদ্ি ষষ্ঠী পূজা েরা েকয় োকে। মূলত আঁতুেঘকর পূজাশি েয় বকল একে সূশতোষষ্ঠী বকল। এই সূশতোষষ্ঠীকে 

বাদ্ শদ্কয় শেন্দুিকময লোকিা লগাষ্ঠী বা লগাকত্রর েল্পিা েরা র্ায়িা। িিী-দ্শরদ্র শিশবযকিকষ সেকলর বাশেকতই জকন্মর 

িয়শদ্কির শদ্ি সূশতোষষ্ঠী পুকজা েয়। শিশুর ঘকর রাকত এেিা লিাি শপঁশে ও এেিা জলভরা ঘি পাতা েয়। সকঙ্গ োকে এেিা 

গামিা। পাকি েলার লোলা বা পাতা শোংবা লরোকব োকে লসায়াকসর র্াল, িাি। এেিা েুকলার মকিয পাি-সুপাশর, লাল 

সুকতা, লদ্ায়াত, োশল, েশঞ্চর েলম, শেি ুেদ্মা, বাতাসা, শমশষ্ট, পুকজার সামগ্রী, শতিশি েলুদ্, লসায়া শেসাকব ক্ষমতা মকতা 

পয়সা ইতযাশদ্। ষষ্ঠীর আসকি লদ্ওয়া েয় এেশি অ্েন্ড েলার িো। লোোও লোোও ইঁদুকরর মাশি ও সাকপর লোলসও লদ্য়। 

এইশদ্ি সারারাত ঘকর প্রদ্ীপ জ্বাশলকয় রােকত েয়। শবশ্বাস লর্ এইশদ্ি রাকত শবিাতাপুরুষ শিকজ একস জাতকের ভাগযশলশপ 

ললকেি। তাঁর উকেকিয লদ্ওয়া েয় ললেশি আর তালপাতা। এই সূশতোষষ্ঠীর পূজারী েি দ্াইমা শিকজ। এই রাতকে অ্কিকে 

বকলি ‘িয়রাত’। এই পুকজা উপলকক্ষয ঘকরর লদ্ওয়াকল লদ্ওয়া েয় ‘বসুিারা’ সে ‘লগৌরী-আলপিা’ (শর্ত্র িাং. ১)। ঘকি আঁো 

েয় ‘স্বশস্তো’ আর আসকি আেঁা োকে ‘োকত লপা োকঁে লপা’ ষষ্ঠীর আলপিা (শর্ত্র িাং. ২ ও ৩)।  এই অ্িুষ্ঠাকির সমগ্র দ্াি-

সামগ্রী দ্াইমার প্রাপয। এইশদ্কি অ্কিকেই ‘ষষ্ঠীমঙ্গল’ র্াত্রা অ্শভিয় েকরি। 
 

 

শর্ত্র িাং. ১  বসুিারা আলপিা শর্ত্র িাং. ২   স্বশস্তো শর্ত্র িাং. ৩   োকত লপা োকঁে লপা 
 

     িয়শদ্কির পর আবার শিশুর এেুি শদ্ি বয়কস শদ্বতীয়বার ষষ্ঠীপুকজা েরা েয়। একে বকল ‘এেকুি’ বা ‘এেুিযা’ শোংবা 

‘শুদ্ধষষ্ঠী’। শিশুর জকন্মর পর সদ্যপ্রসূশত আঁতুেঘকরই োিাি। এই আঁতুেঘকর তাকে েুশেশদ্ি োেকত েয়। এেুি শদ্কির শদ্ি 

সোকল জিিী ও সিািকে ভাকলাভাকব স্নাি েরাকিা েয়। তারপর পুকরাশেত লডকে ষষ্ঠীপুকজা েকর মা ও সিাকির মাোয় দুি 

গঙ্গাজল শিশিকয় লদ্ওয়া েয়। এরপর শর্শি সবযদ্া প্রসূশতর োিাোশি োেকতি তার মাোয় আর গৃকের সবযত্র এই দুি গঙ্গাজল 

িশেকয় লদ্ওয়া েয়। এই দুি গঙ্গাজকলর শমশ্রণকে বলা েয় ‘িাশিজল’ এবাং িাশিজল শিশিকয় ঘকর লতালার এই পদ্ধশতকে বলা 

েয় শুদ্ধষষ্ঠী। এই শুদ্ধষষ্ঠীর পুকজাশি েয় ঘকরর বা উকোকির ঈিািকোকণ ঘিস্থাপি ও আসি লপকত। ঘকির পাকি োকে 

শিলকিাো, ললৌে ললেিী, তালপাতা এবাং লেয়াগাকির পবযসশন্ধ। বাাংলার এই ষষ্ঠীপুকজার রীশতর সকঙ্গ েতেগুশলর োকের 

লর্াগ আকি। সিাি জন্মাবার িয়শদ্ি পকর লর্ অ্িুষ্ঠাি েয় শেে এইরেম অ্িুষ্ঠাি মোরাকের মশেলারাও পালি েকর োকেি। 

শড. শড. লোসাম্বীর মকত, “The sati and the Sati Asara  should not be confused with each other nor with a 

remarkable, Primitive and dangerous mother goddess satvai or satvi or the last also a term of abuse 

in marathi for an unpleasant harridan. The word is derived without question from sanskrit sasthe, the 

sixth whatever her original name or names were. The goddess satavi is to be propitiated or the sixth 

night after the birth of any child, with a lamp burning through the night, and certain other articles 

(Every one of which becomes the perquisite of the midwife at dawn) laid out for her. Among them 

may be the sadle quern with its muller stone, but writing materials are always included. The goddess 

comes in person that night to write the fate and character of the child on its forehead in invisible but 

immutable words. This is brahminised as the brahmmalikhita.”৪    
 

     এিাোও বাকরামাকস শুক্লাষষ্ঠী শতশেকত বাকরাশি শভন্ন িাকম ষষ্ঠীব্রত পাশলত েয়। এই ষষ্ঠীব্রতগুশল আবার শবশভন্ন িাকম 

পশরশর্ত। অ্েযাৎ এেই ব্রত স্থািকভকদ্ িাম পশরবতযি েকয় লগকি। লর্মি–   
 

১) ববিাে মাস: িূলাষষ্ঠী, র্ন্দিষষ্ঠী, র্ান্দিীষষ্ঠী 
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২) বজযষ্ঠ মাস: জামাইষষ্ঠী,অ্রণযষষ্ঠী, স্কন্দষষ্ঠী, বািাষষ্ঠী 

৩) আষাঢ় মাস: লোোষষ্ঠী, েদ্মষষ্ঠী, োদ্যমীষষ্ঠী, েেযমষষ্ঠী (শবপত্তাশরণী)  

৪) শ্রাবণ মাস: ললািি ষষ্ঠী, লুন্ঠিষষ্ঠী 

৫) ভাদ্র মাস: মাোিীষষ্ঠী, মেিষষ্ঠী, র্পযিাষষ্ঠী, র্াপোষষ্ঠী, সূর্যষষ্ঠী, অ্ক্ষয়ষষ্ঠী, সরকদ্িীষষ্ঠী 

৬) আশশ্বি মাস: দ্ূগযাষষ্ঠী, লবািিষষ্ঠী,  

৭) োশতযে মাস: লগােষষ্ঠী, িােীষষ্ঠী (িিপূজা) 

৮) অ্গ্রোয়ণ মাস: মূলাষষ্ঠী, গুোষষ্ঠী, মূলেষষ্ঠী, মূলেরূশপণীষষ্ঠী 

৯) লপৌষ মাস: পািাইষষ্ঠী, অ্ন্নরূপাষষ্ঠী 

১০) মাঘ মাস: িীতলষষ্ঠী 

১১) োল্গুি মাস: অ্কিােষষ্ঠী, লগারূশপণীষষ্ঠী 

১২) বর্ত্র মাস: িীলষষ্ঠী, স্কন্দষষ্ঠী 
 

     তকব েেকিা েেকিা এেই িাকমর ষষ্ঠীব্রকতর উদ্র্াপকির োলশি শভন্ন েকয় র্ায়। লর্মি স্কন্দষষ্ঠী লোোও বজযষ্ঠমাকস 

পাশলত েয় আবার লোোও বর্ত্রমাকস পাশলত েয়। আবার অ্িযশদ্ে লেকে শবর্ার েরকল বজযষ্ঠমাকস পাশলত েয় জামাইষষ্ঠী, 

তাকে লোোও বকল স্কন্দষষ্ঠী শোংবা বর্ত্রমাকস েয় িীলষষ্ঠী, একেই আবার লোোও বকল স্কন্দষষ্ঠী। এই প্রসকঙ্গ দ্ীকিিেুমার 

সরোর রশর্ত ‘বাকরা মাকস লতর পাবযণ ও ষষ্ঠীব্রত’ িীষযে প্রবন্ধশির [ললাে ও ললৌশেে পশত্রো] উকেে েরা র্ায়। এই প্রবকন্ধ 

শতশি জাশিকয়কিি লর্ লতকরা পাবযণ আসকল লতকরাশি ষষ্ঠীব্রত। লসৌরবৎসরকে র্িেলার হ্রাস-বৃশদ্ধ অ্িুসাকর ভাগ েরকল 

লতকরাশি মাস লমকল। তা লেকেই লতকরা পাবযণ। প্রশতমাকস শিশদ্যষ্ট শতশেকত লেবলমাত্র লতকরাশি ষষ্ঠীব্রতই পালকির শিকদ্যি 

লদ্ওয়া আকি িাস্ত্রীয় পশঞ্জোয়।    
 

িাম ববশর্কত্রয ষষ্ঠীব্রত পালকির শবশি: বাকরামাকস লর্ বাকরাশি ষষ্ঠীব্রত পাশলত েয় অ্ঞ্চলকভকদ্ তার িামও শভন্ন শভন্ন এবাং এই 

িাম অ্িুর্ায়ী ববশর্ত্রয লক্ষয েরা র্ায় ব্রত পালকির শবিাকির লক্ষকত্রও। এোকি মাস অ্িুর্ায়ী এই শবষয়শি প্রাঞ্জল েকর তুকল 

িরা েল:   
 

(ে) ববিাে মাস: ববিাে মাকস লর্ ষষ্ঠীব্রত পালি েরা েয় তাকে েেকিা বলা েয় িুলাষষ্ঠী আবার েেকিা বলা েয় র্ন্দি 

বা র্ান্দিীষষ্ঠী। এর বযােযা স্বরূপ বলা র্ায় লর্ সিািবতী মাকয়রা এই ব্রত পালকির মিয শদ্কয় লর্ষ্টা েকরি 

সিািকে িুলাবাশল তো অ্স্বাস্থযের পশরকবি লেকে রক্ষা েরকত র্াকত লস শিকরাগ োেকত পাকর। এই োরকণ একে 

িুলাষষ্ঠী বলা েয়। অ্পরশদ্কে এই ব্রত পালি েরার শবশি েল মাকয়রা উপবাকস লেকে েুল, র্ন্দি ইতযাশদ্ 

উপেরকণ লদ্বীর পূজা েকরি। তাই একে র্ন্দি বা র্ান্দিীষষ্ঠী বলা েয়। একক্ষকত্র িুলার প্রতীে (symbol / icon) 

রূকপ র্ন্দিকে শিকদ্যি েরা লর্কত পাকর।  
 

(ে) বজযষ্ঠ মাস: বজযষ্ঠ মাকস লর্ ষষ্ঠীব্রত েয় তা েল জামাইষষ্ঠী। একে অ্কিকে বকলি অ্রণযষষ্ঠী, আবার অ্কিকে বকলি 

বািঁা ষষ্ঠী। এই ব্রতকে স্কন্দষষ্ঠীও বলা েকয় োকে লোোও লোোও। এই ষষ্ঠীব্রকত জামাইকয়র অ্িযতম ভূশমো 

োোয় একে জামাইষষ্ঠী বলা েয়। এইশদ্ি মাকয়রা জামাই-লমকয়কে শিমিণ েকর আকিি ও শবশভন্ন উপার্াকর 

জামাইকে তুষ্ট েকরি। অ্কিে জায়গায় এইশদ্কি জামাইকে অ্র্যিার শবশি আকি। জামাই বাশেকত লপৌঁিাকল পা-

লিায়াকিার বযবস্থা, র্া, সরবত ইতযাশদ্ প্রােশমে অ্ভযেযিার পর প্রদ্ীপ জ্বাশলকয় েুল, দ্ূবযা, আতপ র্াল মাোয় শদ্কয় 

র্কল র্ন্দি-র্শর্যত আিীবযাদ্। জামাইকয়র েপাকল লদ্ওয়া েয় রু্য়া র্ন্দকির লোঁিা,গাকয় মাোি েয় েলুদ্,সবযশসশদ্ধ, 

অ্েলা ইতযাশদ্র সাংশমশশ্রত লতল। তকব ইদ্াশিাং লেবল সুগন্ধ শসঞ্চকিই োজ সারা েয়।  
 

     এইশদ্ি জামাইকে শবকিষভাকব বরণ েরার প্রো আকি। িতুি ডালা বা বািঁায় (শপতকলর বা তামার লিাি 

োলাকে স্থািীয়ভাকব বািঁা বকল) দ্িরেম েল, িতুি বস্ত্র, বািঁপাতার শিউশল (পাতার মাকির অ্াংিকে শিউশল বকল) 

শদ্কয় প্রস্তুত আাংশি, তালপাতার লিাি লিাি পাো এবাং তালপাতার োশেকত বতশর িিুেবাণ ইতযাশদ্ োকে। 

জামাইবরকণর এই বািঁাশি বজযষ্ঠ মাকসর ষষ্ঠীপূজার প্রিাি অ্ঙ্গ। লস োরকণ এই ষষ্ঠীকে বািঁাষষ্ঠী বকল। বািঁাষষ্ঠী 

িামেরকণর আরও এেশি োরণ আকি। জামাইষষ্ঠীর শদ্ি জামাই পাোর িাশুশেশদ্কগর িাো শদ্কয় িমস্কার েকরি। 

র্ত িাো শদ্কয় জামাই িাশুশেকে িমস্কার েকর, জামাই বাশে লেরার আকগ িাশুশেগণ তার লেকে আরও শেি ুলবশি 
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িাো জামাইকে লেরত লদ্ি। এই বােশত িাোকে স্থািীয়ভাকব বকল বািঁা বা সুদ্। ললােশবশ্বাস,িাশুশেমাতাশদ্কগর 

আিীবযাকদ্ জামাই লমকয়র ঘকর িিসম্পদ্ সিািাশদ্ এইভাকব লবকে র্ায়, ‘আসকল’ লোিশদ্ি োত পকেিা অ্েযাৎ 

অ্ভাব অ্িিি োকেিা। সুতরাাং এইরূপ বািঁা বা সুদ্ লদ্বার বযবস্থা আকি বকল জামাইষষ্ঠীকে বািঁাষষ্ঠী বা বািাষষ্ঠী 

বলা েয়।    
 

     বতযমাকি এই জামাইষষ্ঠীর শদ্িশি লর্ভাকব পালি েরা েয় তার এেশি বহু পশরশর্ত শর্ত্র আমাকদ্র সামকি উকে 

আকস।“ এই জামাইষষ্ঠীকত শবকিষ েকর িাশুশেরই প্রািািয োকে। ইদ্াশিাং িযাশলোরাও মাকয়র সকঙ্গ সমাি 

উৎসাকে লর্াগ লদ্য়। জামাইষষ্ঠীকত িমযীয় আর্াকরর লর্কয় সামাশজে রীশতিীশতই লবশি। জামাইকে পুত্রবৎ লভকব তার 

মঙ্গল ও দ্ীঘযায়ু োমিাই এই অ্িুষ্ঠাকির লক্ষয। জামাই ও পুত্রেিযাকদ্র এেশি োতপাো শদ্কয় িাশুশে আকস্ত আকস্ত 

োওয়া লদ্য়।     
 

     এেশি সামািয ললৌশেে িমযীয় অ্িুষঙ্গ রকয়কি জামাইষষ্ঠীকত। জামাই শ্বশুেবাশেকত একল ঐশদ্কি িাশুশে 

পুত্রকদ্র সকঙ্গ জামাইকয়র েপাকল লতল-েলুদ্ িুঁইকয় লদ্য়, তারপকর েলুকদ্ লিাপাকিা িয়গাশি পাোকিা সুকতা বা 

‘ষাি সুকতা’ োকত লবঁকি লদ্য়। পুত্রগণ ও জামাই এেইভাকব অ্ভযশেযত েয়। জামাইকেও পুত্রকদ্র সকঙ্গ এেই 

পশরবারভুক্ত ভাবা েয়।   
 

     এই অ্িুষ্ঠাকির িািারেম রীশত প্রর্শলত রকয়কি। পশিমবকঙ্গ এইশদ্কি জামাইকয়র বাশে অ্েযাৎ লমকয়র 

শ্বশুেবাশেকত ‘ষষ্ঠীর তত্ত্ব’ পাোকিা েয়, িুশত-পাঞ্জাশব-িাশে-আলতা-শসঁদুর-িাো-পলা-শমশষ্ট প্রভৃশত। এইসব ললৌশেে 

অ্িুষ্ঠাকির পর লভাকজর আকয়াজি েরা েয়। আসকল, জামাইষষ্ঠী েল জামাই, পুত্র-েিযা, শ্বশুু্র এবাং িাশুশের 

বাৎসশরে শমলকির আিকন্দাৎসব। শববাশেতা লমকয়রাও আর এেবার বাকপর বাশেকত আসার সুকর্াগ পায়”। ৫   

 

     এই ষষ্ঠীব্রকতরই অ্পর িাম অ্রণযষষ্ঠী। িামশি অ্বিযই িাস্ত্রীয়। ‘অ্রণয সম্বশন্ধিী (অ্রণয গমিাতয) ষষ্ঠী’। 

অ্রণযষষ্ঠী িামেরকণর োরণ পঞ্চস্বামী লদ্রৌপদ্ীর সে-অ্বস্থাকির শিিযাশরত শিয়মভঙ্গ অ্পরাকি অ্পরািী অ্জুযকির 

অ্রণযবাকসর সময় বজযষ্ঠ-শুক্লাষষ্ঠীকত  মশণপুকর শর্ত্রাঙ্গদ্ার সকঙ্গ অ্রকণযর মকিযই গন্ধবয মকত শববাে েয়। ঐশদ্িই 

রাজবাশেকত মোসমাকরাকে তারঁ অ্ভযেযিা েয়। এই ষষ্ঠীকত স্ত্রীকলাকেরা বযজি শিকয় বকি ভ্রমণ েকরি এবাং সুপুত্র 

লাকভর জিয েলমূলাোকর শবন্ধযবাশসিী ষষ্ঠীর আরািিা েকরি। এর উপেরণ েল গাকির ডাল, তালপাতার পাো, 

সাতশি বাকঁির িতুি লবর েওয়া শিষ, ষাি গাশি দ্ূবযা ও সাতশি িাি। িািগুকলা পুঁিশল েকর বাকঁির শিকষর  সকঙ্গ 

দ্ূবযাসে লবঁকি লদ্ওয়া েয়। এর সকঙ্গ রু্ক্ত েরা েয় লবািঁাসে লজাো েরমর্া। গাকির ডালশি মাশিকত পুঁকত লদ্ওয়া 

েয়। জি সম্পদ্ বৃশদ্ধর োরকণ এই ব্রত পাশলত েয়। এিাো সিাকির অ্োলমৃতুয বা িজর িা-লাগার জিয এই ব্রত 

েরা েয়। ব্রত পালি েকয় লগকল িাশিজকলর শিিা শদ্কত েয়। শি-র্াের, গরু-বািুর, পশু-পাশে, েতযা-লিকল, লমকয়-

বউ, িাশত-িাতশি প্রভৃশত সেলকে ষষ্ঠীব্রকতর ঘকির জল শিশিকয় শদ্কত েয় আর মুকে বলকত েয়– ‘বজযষ্ঠ মাকস 

অ্রণয ষাি। শেকর ঘুকর এল বাি।। বাকরামাকস লতর ষাি। ষাি ষাি ষাি।।’ তকব আজ আর গ্রামাঞ্চকলও অ্রণযষষ্ঠীর 

প্রর্লি লদ্ো র্ায়িা। তার পশরবকতয এই এেই শদ্কি েয় ললৌশেে জামাইষষ্ঠী উৎসব। তকব অ্রণযষষ্ঠীকত লর্মি 

বযঞ্জি বযবহৃত েত, জামাইষষ্ঠীকতও তার লরি লেকে শগকয়কি। তকব সব শদ্ে লেকে শবর্ার েরকল বজযষ্ঠ মাকস 

পাশলত এই ষষ্ঠীব্রতকে ‘জামাইষষ্ঠী’বলাই রু্শক্তর্ুক্ত।  
 

(গ) আষাঢ় মাস: আষাঢ় মাকসর শুক্লাষষ্ঠীকত সিািোমিার জিয পালি েরা েয় লোোষষ্ঠী। এিাো েয় ‘োদ্যমীষষ্ঠী’, 

র্াকে েদ্যমষষ্ঠী বা শবপত্তাশরণীর ব্রত বকল। এইশদ্ি মাকয়রা লদ্বী ষষ্ঠীকে লতকরাশি েুল, লতকরাশি েল, লতকরাশি 

পাি, লতকরাশি সুপাশর, লতকরাশি দ্ূবযা ও লতকরাশি পাতা শদ্কয় পূজা েকরি। এর সাকে োকে লতকরাশি লুশর্। পূজা 

লিকষ ব্রশতিী এোসকি বকস ঐ লতকরাশি লুশর্ লতলিাো তরোরী শদ্কয় আোর েকরি।   
 

(ঘ) শ্রাবণ মাস: সিাকির অ্োলমৃতুয লরাকি শ্রাবণ মাকসর শুক্লাষষ্ঠীকত পাশলত েয় ললািিষষ্ঠী বা লুন্ঠিষষ্ঠী। এই পুকজার 

উপেরণগুশল েল শঘ, আকের গুে, েল, শমশষ্ট, ডাব, বাকঁির মুেুশি, বািঁপাতা (তলতা বাকঁির পাতা), বাকঁির ি’শি 

ডাল, শতিশি শিকে, শভকজ িয়রেম েলাই ইতযাশদ্। এই পুকজা সিাকির মাকয়রা পুকরাশেতকে শদ্কয় েরাি। এইশদ্ি 

মাকয়রা তাকলর ললই, র্াকলর গুকো বা আিা শদ্কয় ভাল েকর লমকে লতকল লভকজ লদ্বী ষষ্ঠীকে বিকবদ্য লদ্ি। পূজা 

লিকষ লসই বিকবদ্য শিকজ োি ও বাচ্চাকদ্র শবতরণ েকরি। পূজা লিকষ ব্রশতিীগণ ব্রতেো লিাকিি এবাং সাদ্া 
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সুকতায় েলুদ্ মাশেকয় বাচ্চাকদ্র োকত ষষ্ঠীর ডুশর লবঁকি তকবই জলগ্রেণ েকরি। অ্বিয অ্ঞ্চল শবকিকষ এই ডুশর 

বািঁার বযাপাকর শবকিষ েকয়েশি বাকর শিকষিাজ্ঞা আকি, লর্মি- লসাম, িশি ও শুর। এইশদ্ি মাকয়রা অ্ন্নগ্রেণ 

েকরি িা এমিশে র্াকলর বতশর লোি শজশিসই োি িা। শদ্কির লবলা লুশর্, শমশষ্ট, শিরাশমষ তরোরী োওয়া লর্কত 

পাকর আর রাকত্র েলমূল, শমশষ্ট ও ডাব লেকত েয়, অ্িযশেি ুিয়।   
 

(ে) ভাদ্র মাস: ভাদ্র মাকসর শুক্লাষষ্ঠীকত সিাকির িিলাকভর োমিায় মাোিীষষ্ঠী বা মেিষষ্ঠী পাশলত েয়। এিাো 

‘র্কপিীষষ্ঠী’ পাশলত েয়। এই পূজার স্থািীয় িাম র্াপোষষ্ঠী বা অ্ক্ষয়ষষ্ঠী। মাকয়রা র্াপোশপকে েকর লদ্বীষষ্ঠীকে 

পূজা লদ্ি। র্াকলর গুকোর সকঙ্গ পাো তাকলর লিাদ্ শমশিকয় এই শপকে প্রস্তুত েয়। এই শপকে ব্রশতিী শিকজ োি ও 

বাচ্চাকদ্র লদ্ি। এই ষষ্ঠীকত েলার লপিকো [েলাগাকির োকন্ডর ত্বে] আর িারকেকলর পাতার শেল শদ্কয় লিৌকো 

বতশর েরা েয়। লিৌকোর শেল র্ালেুমকোর েুল, শিকে েুল, িিা ও লদ্াপাশি েুল শদ্কয় সাজাকিা েয়। এই 

লিৌকোয় রাো েয় শপিুশল শদ্কয় বতশর পুতুল, শরাং এর মত লদ্েকত শপিুশলর র্াপো, তাকত শসঁদুকরর শিপ লদ্ওয়া েয়। 

এইগুশল লোি পেুুর বা জলািকয়র িাকর শিকয় শগকয় ব্রাহ্মণ দ্বারা পুকজা েরাি েয়। আতপ র্াল, োঁর্া দুি, েলা 

শদ্কয় বিকবদ্য বতশর েরা েয়। পূজা অ্কি তা বাচ্চাকদ্র মকিয শবতরণ েরা েয়। পূজার পর লিৌকো জকল ভাশসকয় 

লদ্ি ব্রশতিীরা এবাং মুকে বলকত োকেি– ‘র্াপে র্ায় লভকস/লিকল োেেু লবঁকর্’। এরপর মাকয়রা আঁর্কল েলা বা 

শিকে লবঁকি লিকলকমকয় লোকল শিকয় ষষ্ঠীর ব্রতেো শুিকবি। ঐশদ্ি মাকয়রা লক্ষ্মী অ্েযাৎ ভাত লেকত পায়িা। রুশি, 

লুশর্-পকরািা, শিরাশমষ তরোরী বা েল-শমশষ্ট লেকয় োকেি।  
 

(র্) আশশ্বি মাস: আশশ্বি মাকস েয় দুগযাষষ্ঠী বা লবািিষষ্ঠী। িারীকদ্র শবশ্বাস লর্ আদ্যািশক্ত দুগযাও এশদ্ি সিািোমিা 

েকরশিকলি। েুল, দ্ূবযা, দ্ীপ, িূপ, আতপর্াকলর বিকবদ্য, েল, শমষ্টান্ন ইতযাশদ্ শদ্কয় এই ব্রত েরা েয়। এইশদ্ি 

সিািবতী মাকয়রা উপবাকস লেকে পুকজা েকরি। পুকজার শদ্ি ভাত বা র্াকলর বতশর োবার োওয়া র্াকবিা। পুকজার 

পর ব্রতেো শুিকত েকব এবাং রাকত্র েলমূল োকব। পুজাকি ষষ্ঠী পুকজার প্রসাদ্ লেকয় উপবাস ভঙ্গ েরকব।  
 

(ি) োশতযে মাস: োশতযে মাকস পাশলত েয় ‘িােীষষ্ঠী’। েুব অ্ল্প সাংেযে মাকয়রা এই ষষ্ঠীব্রত েকরি। এিাো রাোল 

বালেকদ্র মাকয়রা লগােষষ্ঠী পালি েকরি এই োমিায় র্াকত তাকদ্র সিাি োকি-মাকে-লগাকে োোোলীি ভাকলা 

োকে। অ্েযাৎ বাশের বাইকর লেকেও তারা লর্ি শিরাপকদ্ োকে। তকব অ্-বাোশল শবকিষত শেন্দুস্থািীকদ্র মকিয 

এইশদ্ি পূজার আেম্বর বযাপে লদ্ো র্ায়। এই পূজাকে অ্কিকে িট্পূজা বকলি। লগািা েলার োশঁদ্, আম, আে 

ইতযাশদ্ লগািা শজশিস এই পূজার উপেরণ।   
 

(জ) অ্গ্রোয়ণ মাস: অ্গ্রোয়ণ মাকস েয় ‘মূলেরূশপণীষষ্ঠী’। স্থািীয় ভাষায় একে মূলাষষ্ঠী বকল। এই ষষ্ঠী পালি েরা েয় 

র্াকত লগাবৎসাশদ্ িষ্ট িা েয়। এই ষষ্ঠীব্রত পালকির শবিাি েল– বাশেকত র্তজি ললাে োকে ততগুকলা ঘি বশসকয় 

আের্ েলাপাতায় এেুিশি শপকে, এেুি িুেকরা পািালী, সকষযর েুল, মূকলার েুল, েলমীর লডাগ, শেমকর্, ওোিাি, 

আউি িাি শদ্কয় লদ্বীকে পুকজা লদ্ওয়া েয়। এইশদ্ি মাকয়রা মূকলা-ভাকত ও মুকগর ডাল শদ্কয় ভাত োি। অ্বিযই 

শিরাশমষ লেকত েয়। অ্কিকে শুিুমাত্র শপকে োি। 
  

(ি) লপৌষ মাস: সিাকির লরাগমুশক্ত ও অ্োলমৃতুযকরাকির জিয লপৌষ মাকস িারীরা িািাইষষ্ঠী বা পািাইষষ্ঠী ব্রত পালি 

েকর োকেি। এিাো লপৌষমাকস েয় ‘অ্ন্নরূপাষষ্ঠী’ বা অ্ন্নষষ্ঠী। প্রার্ীি েৃশষলক্ষ্মীর সাকে অ্ন্নষষ্ঠীর সম্বন্ধ আকি। 

এইশদ্ি মাকয়রা পাকয়স-শপকে েকর লদ্বীকে পূজা লদ্ি। পজূার লিকষ লসই প্রসাদ্ শিকজ োি ও সিািাশদ্র মকিয 

শবতরণ েকরি।  
 

(ঞ) মাঘ মাস: মাঘ মাকস িারীরা সবশেি ুিীতল বা োন্ডা োি শোংবা লগািা লসদ্ধ োি এবাং িীতলষষ্ঠীব্রত পালি েকরি। 

অ্কিকে একে লগািাষষ্ঠীও বকলি। সািারণত সরস্বতী পূজার পরশদ্ি েয় িীতলষষ্ঠীব্রত। এই ব্রকতর েল েল সাংসার 

লিােতাপ মুক্ত োেকব।  
 

(ি) োল্গুি মাস: োল্গুি মাকস েয় ‘লগারূশপণীষষ্ঠী’। লগামুকন্ড ষষ্ঠীপূজার পশরর্য় লষােি িতাব্দী লেকে পাওয়া র্ায়। 

এেসময় ষষ্ঠী শিকলি ভাগাকের লদ্বী। সিাি প্রসকবর পর আঁতুেঘকরর র্াকল লগামুন্ড লগাজঁার শবশি এেিও বহু 

স্থাকি প্রর্শলত আকি। লগামাতা ভগবতী সম্ভবত লদ্বীষষ্ঠী। এিাোও লিাে শিবারণ অ্েযাৎ সিাকির অ্োল-মৃতুযকরাকি 
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িারীরা অ্কিােষষ্ঠীব্রত বা স্কন্দষষ্ঠীব্রতও েকর। র্শদ্ও এই অ্কিােষষ্ঠী েেকিা েেকিা বর্ত্রমাকসর শুক্লষষ্ঠী 

শতশেকতও পালি েরা েয়।  
 

(ে) বর্ত্র মাস: বর্ত্র মাকসর শুক্লপকক্ষর ষষ্ঠী শতশেকত স্ত্রীকলােগণ ষষ্ঠীর পূজা েকরি। সোকল ষষ্ঠী মাকয়র পূজা শদ্কয় 

তকব জলগ্রেণ েকরি। মাকয়র ডালায় অ্কিােেুকলর ি’শি েুঁশে, ি’শি মুগডাল ও অ্িযািয েুলেলাশদ্ োকে। পূজা 

লিকষ জলগ্রেকণর পূকবয ি’শি অ্কিােেুঁশে ও ি’শি মুগেলাই দ্ই শদ্কয় বা পাো েলার মকিয শদ্কয় আলকতাভাকব 

গাকল লেকল শগকল োওয়ার রীশত আকি, দ্াঁকত লাগাকিা র্াকবিা। এইশদ্ি আন্নাোর র্লকবিা। মাকয়রা লুশর্, সুশজ 

ইতযাশদ্ লেকয় োকেি, লেউ শুিুমাত্র েলাশদ্ গ্রেণ েকরি।  
 

     এিাো বর্ত্র মাকসর সাংরাশির পূবয শদ্ি সিাকির েলযাণ োমিায় মাকয়রা িীলষষ্ঠীব্রত পালি েকরি। সারাশদ্ি উপবাসী 

লেকে সকন্ধযয় শিকবর মাোয় ডাকবর জল লেকল শিবকে প্রণাম েকর পূজার বিকবদ্য শিকবদ্ি েকরি ব্রশতিীরা এবাং লসইসকঙ্গ 

ষষ্ঠীর উকেকিয প্রদ্ীপ শিকবদ্ি েকরি। এই উকেকিয লর্ িো আবৃশত্ত েরা েয় তা েল: “িীকলর ঘকর শদ্কয় বাশত / জল োও 

লগা পুত্রবতী”। বর্ত্র মাকস পাশলত দুশি ষষ্ঠীব্রত পালকির উকেিয শেন্তু এেশিই, সিাকির আয়ুবৃশদ্ধ তো দ্ীঘযজীবি লাভ।    
 

     বাকরামাকস পাশলত বাকরাশি ষষ্ঠীব্রত পালকির রীশত লদ্কে এবাং ষষ্ঠীকদ্বীর লপৌরাশণে বযােযার েো স্মরকণ লরকে মূলত 

দুশি পশরর্য় ষষ্ঠীকদ্বীর িরা পকে, প্রেমত লপৌরাশণে বযােযািুর্ায়ী মা ষষ্ঠী মা দুগযারই এে ললৌশেে রূপ শবকিষ। লসই 

োরকণই আশশ্বি মাকস পাশলত দুগযাষষ্ঠী বা লবািিষষ্ঠীকত মা দুগযার সুসিাি (সুপুত্র) োমিার অ্িুরূপ পশিমবকঙ্গর মশেলারা 

সুপুকত্রর জিিী েওয়ার জিয োমিা েকর ষষ্ঠীব্রত পালি েকরি এবাং বর্ত্রমাকস মা ষষ্ঠীর সাকে িীল তো মোকদ্কবর 

পূজার্যিাও েকর োকেি। শদ্বতীয়ত, মা ষষ্ঠীকে সারা বির িকর বাকরাশি মাকস লর্ভাকব পূজার্যিা েরা েয় তাকত মকি েয় 

বাাংলার মশেলারা লদ্বীকে শিকজকদ্র ঘকরর এে দ্াশয়ত্বজ্ঞািসম্পন্না মশেলা সদ্সযা, শর্শি শিশুর রক্ষার োজশি েকর োকেি, 

লসই শেসাকব স্বীেৃশত শদ্কয়কিি। তাই তারা সারাবির শিকজরা র্া োি তাই বাশের অ্িযতম সদ্সযা রূকপ লদ্বী ষষ্ঠীরও প্রাপয 

েকয় উেকত লদ্ো র্ায়। এই জিয মাকে লেকত লদ্ওয়া েয় বজযষ্ঠ মাকসর আম-োেঁাল (জামাইষষ্ঠী), শ্রাবণ-ভাদ্র মাকসর তাকলর 

শপকে (ললািিষষ্ঠী, র্াপোষষ্ঠী), শোংবা সশির মকিয শিকে-মূকলা (র্াপোষষ্ঠী, মূলাষষ্ঠী), লপৌষ মাকসর শপকে-পাকয়স 

(িািাইষষ্ঠী), মাঘ মাকস পািাভাত আর লগািা লসদ্ধ (িীতলষষ্ঠী) ইতযাশদ্। অ্েযাৎ মা ষষ্ঠী এোকি লদ্বী েকয়ও বাাংলার 

মাতৃেুকলর োকি এোি আপিজি ও ঘকরর সদ্কসয পশরণত েকয় উকেকিি। তাই মিযশবত্ত পশরবার সারাবির র্া আোর েকর 

মা ষষ্ঠীও তাই-ই আোর েকরি আর বাশের শপ্রয়তম শিশুশিকে সবযদ্া আগকল রাকেি বকল মাতৃেুকলর োকি শতশি বে শপ্রয়, 

বে আপিারজি।   
 

ষষ্ঠীব্রকতর আঞ্চশলে ববশর্ত্রয: মা ষষ্ঠী ললৌশেে লদ্বী। তাই পশঞ্জো অ্িুর্ায়ী তাঁর ব্রত পালকির শিশদ্যষ্ট সময়সূর্ী োেকলও ব্রত 

পালকির লোি শিশদ্যষ্ট শবিাি লক্ষয েরা র্ায়িা। পশিমবকঙ্গর প্রশতশি লজলাকতই এই লদ্বীর পূজা বা ব্রত উদ্র্াপি েকত লদ্ো 

র্ায়। শেন্তু স্থািকভকদ্ বা অ্ঞ্চলকভকদ্ তার িরকণ লক্ষয েরা র্ায় ববশর্ত্রয। শবশভন্ন লজলায় লক্ষত্রািুসন্ধাি েকর এই ববশর্ত্রযশি 

আকরা স্পষ্ট রূকপ িরা পকেকি আমাকদ্র োকি। এোকি েকয়েশি দ্ৃষ্টাি তুকল িরা েল:   
 

     সারা বির বাাংলার সিবা মশেলারা শবশভন্ন ষষ্ঠীব্রত েকর োকেি। শেন্তু শিশু জকন্মর পর সূশতো ষষ্ঠী শদ্কয়ই ষষ্ঠীর 

আরািিা শুরু েয়। এই ষষ্ঠী পূজাও স্থািকভকদ্ শবশভন্ন। লর্মি– লোোও এই ষষ্ঠীপূজা েয় পুেুর বা লোি জলািকয়র ঘাকি। 

লর্মি লমশদ্িীপুর লজলা বা বােঁুো লজলায় আশদ্বাসী বা শিম্নবগযীয়কদ্র মকিয এইরূপ ষষ্ঠীপূজা লদ্ো র্ায়। একে বকল ঘািষষ্ঠী। 

এর পূজে দ্াইমা স্বয়াং। আবার লোোও আঁতুে ঘকরর মকিযও ষষ্ঠীপূজা েরা েয়। লর্মি, হুগলী বা বােঁুো লজলার মিযশবত্ত 

লশ্রণীর মকিয লদ্ো র্ায় আঁতুে ঘকরর লদ্ওয়াকল লগাবর শদ্কয় ষষ্ঠীমূশতয বািাকিা েয় ঘুঁকি লদ্ওয়ার মত েকর। তারপর তাকে 

সাতশি বা ি’শি বা এগাকরাশি শোংবা এেুিশি েশে শদ্কয় সাজাকিা েয়। আবার লোোও শুিুমাত্র আকমর পেব শদ্কয় জলপূণয ঘি 

বশসকয়ও ষষ্ঠীকদ্বীর পূজা েরা েয়, লর্মি িশদ্য়ার প্রায় সবযত্র। এিাো লষকেরার রাকত আঁতুে ঘকর শিশুর ভাগয শলেকির জিয 

প্রদ্ত্ত লদ্ায়াত েলকমর সাকে লোোও োকে লেবল িতুি বস্ত্র, শমশষ্ট, লাল সুকতা ইতযাশদ্ আবার লোোও এর সাকে সাকপর 

লোলস বা ইঁদুকরর মাশিও রােকি। তকব এেোও শেে লর্ শুিু স্থািকভকদ্ িয় জাশত বা বণযকভকদ্ও আকি ববশর্ত্রয। লর্মি 

িশদ্য়ার িাশিপুকরর সদ্লগাপ লশ্রণীর মািুষকদ্র মকিয এই সাকপর লোলস বা ইঁদুকরর মাশির শবষয়শি শবকিষভাকব লক্ষয েরা 

র্ায়। মা ষষ্ঠী শুি ুলর্ শেন্দু িমযীয় মািুষকদ্রই আরািযা তা িয়, মুসশলম সমাকজও লোি লোি জায়গায় লষকেরার রাকত শিশুর 



বাাংলার ষষ্ঠীব্রত: শিশুকেশিে ললােসাংস্কৃশতর শিশরকে এেশি পর্যকবক্ষণ        সুবণযা সরোর ও সুজয়েুমার মণ্ডল 
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োকি লদ্ায়াত-েলম ইতযাশদ্ রাো শবকিয়, লর্মি বােঁুো লজলার ইন্দাস বা লরাল গ্রাম শোংবা িশদ্য়ার িাোিীপাোর অ্িগযত 

লবেুয়াডেরী।    
 

     এরপর আসা র্াে বাকরামাকস পাশলত শবশভন্ন ষষ্ঠীব্রকতর প্রসকঙ্গ। বাকরা মাকস বাকরাশি ষষ্ঠীব্রত েয় পশিমবকঙ্গর শবশভন্ন 

লজলা জুকে। একক্ষকত্র ববশর্কত্রযর দ্ৃষ্টািস্বরূপ েকয়েশি ষষ্ঠীব্রত শিকয় আকলার্িা েরা েল:  
 

১) জামাইষষ্ঠী:  জামাইষষ্ঠী বতযমাকি লমকয় জামাইকয়র সকঙ্গ লমকয়র মা বাবার বাৎসশরে শমলকিাৎসব শভন্ন আর শেি ু

িয়। জামাই ও লমকয়কে শিমিণ েকর বাশেকত একি শবশভন্ন উপোর সামগ্রী লদ্ওয়া এবাং এই উপলকক্ষয শেিুিা 

ভুশরকভাকজর বযবস্থা েরা েয়।  বাশের সবাই শমকল োশিে বেবর্ েরািাই এেি জামাইষষ্ঠীর লরওয়াজ। তবুও 

লোোও লোোও এেিও এইশদ্ি জামাইকে অ্র্যিা েরা েয় বা জামাইকেও পুত্রবৎ মকি েকর তার মঙ্গলোমিায় 

ষশষ্ঠব্রকতর ‘ডুশর’ বািঁা েয় তার োকত বা দ্ইকয়র লোঁিা লদ্ওয়া েয় জামাইকয়র েপাকল। এই দ্ৃষ্টাি লদ্ো র্ায় 

পশিমবকঙ্গর র্শিি পরগণা লজলাকত। তািাো এই লজলায় জামাইষষ্ঠীর শদ্ি জামাইকে শিকয় লবি শেি ু লেৌতুে 

প্রর্লি আকি, লর্মি ‘লডামেল’। িালাজ (িালার বউ) এবাং িালীরা জামাইকে শিকয় এই অ্িুষ্ঠাি েকর। বৃেৎ 

এোন্নবতযী পশরবাকর বা পাোয় র্ত জামাই আকস তাকদ্র শিকয় এই অ্িুষ্ঠাি। িালাজ-িালীরা শমকল এে ভােঁ দ্ই 

আকি। লসই দ্ই জামাইকদ্র মকিয শিলাকম লতালা েয়। লর্ জামাই লবশি দ্াম শদ্কত পাকর, তাঁকে শিকয় সবাই আদ্র 

েকর, বেবর্ র্কল। র্ারা শিলাকম লেকর র্ায় তাকদ্র গাকয় োদ্া মাোকিার জিয হুকোহুশে র্কল। অ্বকিকষ লসই দ্ই 

সবাই শমকল োয়। ‘লডামেল’ অ্িুষ্ঠাি এেি আর লতমি লদ্ো র্ায়িা। এেি লবশির ভাগ লক্ষকত্র লদ্ো র্ায় ষষ্ঠীর শদ্ি 

জামাইকে মিযাকহ্ন ভাল েকর োইকয় লিকষ িালাজ বা িালীরা এঁকিা (উশেষ্ট ভাত-তরোরী) লজার েকর মাশেকয় 

লদ্য়। জামাইও িালাজ ও িালীকদ্র গাকয় এঁকিা মাশেকয় আিন্দ েকর।   
 

২) ললািিষষ্ঠী: বােঁুো লজলায় শ্রাবণ মাকস র্েি ললািিষষ্ঠী ব্রত পাশলত েয় তেি মাকয়রা লিাি লিাি ক্ষীকরর িােু বতশর 

েকর। এই িােুগুশলকে বকল ললািি। ব্রত লিকষ সাতশি বা িয়শি িােু লেকে েঁুকি বাচ্চাকদ্র জিয মা প্রসাদ্ সশরকয় 

রাকেি এবাং বাশেিা শিকজ লেকয় লেকলি। আর ব্রকতর উপেরকণর মকিযও িয়শি ললািি োকে। বাশের গৃশেণী ি’শি 

িােুকে লগাবর মাশেকয় মাশিকত লেকল লদ্ি এবাং রু্কলর সাোকর্য িালপাতার োলায় আবার একদ্র তুকল রাকেি– 

একে বলা েয় ললািি লতালা। 
  

৩) র্াপোষষ্ঠী: িশদ্য়ার িাশিপুকর ভাদ্রমাকস পাশলত র্াপোষষ্ঠীর শর্ত্রশি শেিুিা অ্িযরেম। ব্রশতিীরা ব্রকতর শদ্ি েলার 

লোলা শদ্কয় এেশি লিৌো বতশর েকর। তাকত ি’রেম আিাজ বা সশিকে র্াো র্াো েকর লেকি সাজায় আর প্রশতশি 

সশিকে সাতশি িুেকরা েকর োিা েয়। প্রশতশি িুেকরাকত শসঁদুর এবাং আতপ র্াল লবকি লোঁিা লদ্ওয়া েয়। আর 

পুকরা লিৌোশি জবােুল শদ্কয় সাজাকিা েয়। এরপর এেশি েুকলার উপর সাজাকিা লিৌোশি বশসকয় ষষ্ঠীতলায় শিকয় 

র্াওয়া েয় ।  লসোকি ব্রাহ্মণ পুকরাশেত পুকজা েকরি। সাকে আতপ র্াল ও বাতাসা শদ্কয় এেশি বিকবদ্য সাশজকয় 

শিকয় র্াওয়া েয়। পুকজার পর লিৌোশি জকল ভাশসকয় লদ্ওয়া েয়। এই সময় ব্রশতিীরা মুকে বকলি– “লোলা লগল 

লভকস / মাশিে আকস লেকস”। এইশদ্ি আতপ র্াকলর সাতশি শপকে েরকত েয় এবাং মা ষষ্ঠীকে শদ্কত েয়। লর্কপ 

লর্কপ এই শপকে েরা েয় বকল এই ষষ্ঠীকে বল ‘র্াপোষষ্ঠী’। পুকজার লিকষ ঐ সাতশি শপকে মাকে লেকত েয়। 

এরপর লর্ লর্ আিাজ বা সবশজ লেকি ভাসাকিা েকয়শিল লসই আিাজগুকলা শদ্কয়ই এেিা শিরাশমষ লিাল রান্না েরা 

েয়, একে বকল ‘িয় আিাকজর লিাল’। এই লিাল শদ্কয়ই মাকয়রা ভাত োি ঐশদ্ি। র্াপোষষ্ঠী উপলকক্ষয এই 

লজলাকতই অ্ন্নগ্রেকণর িশজর লক্ষয েরা েয়।   
 

৪) দুগযাষষ্ঠী: আশশ্বি মাকসর দুগযাষষ্ঠীকত র্শিি পরগণা লজলায় িাপলা ও িালুে শদ্কয় মাকে পূজা লদ্ওয়া েয় এবাং লসই 

িাপলা ও িালুে মা ও বাচ্চারা োয়।  
 

৫) মলূেরূশপণীষষ্ঠী: অ্গ্রোয়ণ মাকসর মূলেরূশপণীষষ্ঠী বা মূলাষষ্ঠীকত র্শিি পরগণার ব্রশতিীরা লর্ শবিাি লমকি 

ব্রতপালি েকরি লসশি শিম্নরূপ:  
 

     ব্রশতিীর বাশেকত র্তজি ললাে োকেি ততগুকলা ঘি বশসকয় েলাপাতায় এেুিশি শপকে, এেিু িুেকরা পািালী, 

সকষযর েুল, মূকলার েুল, েলমীর লডাগ, শেমকর্, ওো িাি, আউি িাি শদ্কয় লদ্বীকে পূজা লদ্ওয়া েয়। এইশদ্ি 

মাকয়রা মূকলাভাকত ও মুকগর ডাল শদ্কয় ভাত োি।  
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৬) িীতলষষ্ঠী:  র্শিি পরগণায় িীতলষষ্ঠীকত মাকয়রা তো প্রশতশি পশরবার সারাশদ্ি পািাভাত লেকয় োকেি। এইশদ্ি 

োকে অ্রন্ধি। শবকিষ ববশিষ্টয, আকগরশদ্ি লরঁকি রাো ি’প্রোর লগািা সবশজর তরোরী শদ্কয় পািা োওয়া েয়। 

এিাো ষষ্ঠীর পূবযশদ্ি অ্েযাৎ পঞ্চমীর শদ্ি আলুর দ্ম, মুশে োওয়ার প্রর্লি আকি।  
 

     আবার বিযমাি লজলার শর্ত্রশি শেিুিা অ্িযরেম। িীতলষষ্ঠীর শদ্ি লভাকর উকেই শুশর্সম্মতভাকব বাশের 

বকয়াকজযষ্ঠ মশেলারা রান্নাঘর লেকে মিলাবািার শিলশি িুকয় মুকি তুকল আকিি। তারপর ঘকরর লমকিকত 

লক্ষ্মীকদ্বীর পাকিই লদ্ওয়াকলর ওপর লেস শদ্কয় োো েকর রাো েয়। এে িুেকরা িতুি োপে েলুদ্ লগালা জকল 

রাশেকয় শিলশি লেকে লদ্ওয়া েল। তার ওপর লতল ও শসঁদুর শদ্কয় েকয়েশি লম্বা দ্াগ লিকি লদ্ি। শিকলর পাকি 

েকয়েশি শবকিষ উপেরণ লর্মি– এেশি লিাি বাশিকত সরকষর লতল, জকল লগালা েলুদ্ গুকঁো, শেিুিা দ্ই, 

েকয়েশি বািঁপাতা, এেবাশি জল আর িযাওলা ও গুগশল। সোকল ব্রাহ্মণ পুকরাশেত একস পূজা শদ্কয় র্াি। তারপর 

লমকয়রা একে একে ষষ্ঠীকদ্বীকে পুষ্পাঞ্জশল শদ্কয় োকেি। পুকজার পর পাোর লমকয়রা এেসাকে বকস মা 

িীতলষষ্ঠীর উপােযাি শুিকব। একদ্র োকত োকে এেশি েকর বািঁপাতা এবাং দ্ই ও েলুদ্ গুকঁোর শমশ্রণ। এই 

মশেলা মজশলকস প্রিাি ভূশমো গ্রেণ েকরি ব্রাহ্মণ পুকরাশেকতর স্ত্রী অ্েবা েিযা শোংবা পুত্রবিু। ইশিই েকলি 

িীতলষষ্ঠীর উপােযাকির েেে।  
 

এিাোও আকরা েকয়েপ্রোর ষষ্ঠীব্রত পশিমবকঙ্গর শবশভন্ন লজলায় লদ্েকত পাওয়া র্ায়। লর্মি–   
 

৭) জলষষ্ঠী: লমশদ্িীপুর লজলার োশঁে মেেুমার লেজুরী োিার অ্িগযত শ্রীিঙ্কর িাকম এে েশবর ললো ষষ্ঠীমঙ্গল োবয 

লেকে জলষষ্ঠী িাকম (‘জলষষ্ঠী িাকম লমার জগকত েযাত’) এে ষষ্ঠীকদ্বীর পশরর্য় পাওয়া র্ায়। জলষষ্ঠীর উকেে 

অ্িয লোি োবয লেকে জািা র্ায়িা। অ্িয লোি লজলায় ঐ িাকমর ষষ্ঠীর েো লিািা র্ায়িা। অ্িুমাি েরা েকয়কি 

এই িাকমর ষষ্ঠী জকলর োঁো লেকে শিশুকদ্র রক্ষার উকেকিয িদ্ীতীরবতযী দ্শক্ষণ-পশিম লমশদ্িীপকুরর সমাকজ 

উদ্ভব েকয়শিল। তকব বতযমাকি এিাকমর ষষ্ঠীপুকজার েো েুব এেিা লিািা র্ায়িা। শেি ুশেি ুজায়গায় শিশুর বাকরা 

বির বয়স পর্যি প্রশত বির জন্মশতশেকত জলষষ্ঠীর ব্রত পালি েরা েয় এবাং ব্রকতর শদ্ি ষষ্ঠীমঙ্গকলর গাি লিািা 

েয়। এই গাি আবার িঙ্কর রশর্ত জলষষ্ঠীরই গাি।   
 

৮) সরকদ্িী ষষ্ঠী: ভাদ্র মাকসর শুক্লাষষ্ঠীকত লমশদ্িীপুর লজলায় সরকদ্িী ষষ্ঠী পুকজা েয়। পেুুকরর পাকে লবল বা মিসা-

শসজ গাকির তলায় এই লদ্বীর লবদ্ী। ব্রশতিী লদ্বীকে আিকে শপকে শিকবদ্ি েকরি।  
 

৯) ষাি বা সাইিাল বা ষাইিল ব্রত: পশিমবকঙ্গর অ্িযািয লজলার মত উত্তরবকঙ্গর লোর্শবোকরও সিাি পালকির লদ্বী 

শেসাকব পূশজত েি ষষ্ঠীকদ্বী। স্বাভাশবেভাকবই শববাশেতা বা সিািবতী রমণীগণই এই ব্রকতর প্রিাি ব্রশতিী। 

অ্কিেস্থাকি লসাম ও িশিবার ষষ্ঠীপূজা েরায় মািা আকি। বজযষ্ঠমাস এই ব্রকতর লশ্রষ্ঠ সময়। লোর্শবোকরর 

লবশিরভাগ গ্রাকম পূবযবঙ্গীয়কদ্র মকিয বজযষ্ঠমাকসর ষষ্ঠী শতশেকতই এই পূজার প্রর্লি লবশি। এই পূজার মুল 

উপেরণ শতিেুশে শতিশি দ্ূবযা, িয়েুশে িয়শি েরঞ্চা এবাং আকমর পেব। এই শতিশি বস্তুকে এেকত্র েলার োত্রা 

শদ্কয় লপঁশর্কয় গুশি বা লিেে বতশর েয়। প্রকতযে ব্রশতিী ব্রতেো লিািার সময় এই গুশি োকত শিকয় বকস ব্রতেো 

লিাকিি। ব্রশতিীগণ পূজার শদ্ি সোলকবলা আম, েলা ও গুশি সেোকর িতুি িীতলপাোকত শসঁদুকরর লোঁিা শদ্কয় 

িদ্ীকত বা পেুুকর স্নাি েকর একস বাশের লিাি বে সবাইকে ষাি বা আিীবযাদ্ লদ্ি। স্নাি েকর একস ব্রশতিীগণ 

বাশের বে ঘকর ঘি বশসকয় েলার মাইর্ পাতায় েলমূল ও শবশভন্ন উপেরণ শদ্কয় পুকরাশেকতর মািযকম পূজা 

েকরি। অ্কিকে আবার ঘকর োেঁালগাকির ডাল পুঁকত শপিুশলর ষষ্ঠীমূশতয বতশর েকরও পূজ া লদ্ি। ব্রতপূজার সমাকপ্ত 

ব্রতেো লিািার রীশত আকি।  
 

     এিাো লোর্শবোর লজলার রাজবাংিীকদ্র মকিয লর্ ষষ্ঠীব্রত লদ্ো র্ায় তাকেই স্থািীয় ভাষায় বকল সাইকিাল বা সাইকিার 

বা ষাইিল ব্রত। রাজবাংিী রমণীগণ লর্ভাকব এই ব্রত পালি েকরি তার শর্ত্রশি শেিুিা শিম্নরূপ:  
 

     ষাইকিাল বা ষষ্ঠী িকব্দর বুযৎপশত্তগত শবকেষকণ আমরা পাই ষষ্ঠী- সিবী- সাশি- সাইি + অ্ব +অ্ি সাইির, সাইকিাল। 

ষষ্ঠী লেকে সাইকিাল িকব্দর উৎপশত্ত। োগজ ও লিালার মঞু্জষা মূশতযকত সািারণত এই লদ্বীর পূজা েয়। োকের বাজিা এই 
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পূজার অ্পশরোর্য অ্ঙ্গ। লোি পুকরাশেকতর প্রকয়াজি েয়িা, বাশের েত্রযী শিকজই এই পূজা েকরি। েল, মুল, বাতাসা, েই, 

শরঁ্কে, দুি, দ্ই, মুশে, মুেশে, শর্শি, েলার লভাগ ইতযাশদ্ উপেরণসে  ব্রতেোর মািযকম এই অ্িুষ্ঠাি পাশলত েয়। 
 

     সািারণত লপৌষ-মাঘ মাকস শিঃসিাি রাজবাংিী রমণীগণ সিাি োমিায় এই ব্রত পূজার অ্িুষ্ঠাি েকরি। র্ার বােীকত 

এই পূজা েয় তাকে স্থািীয় ভাষায় মাকরয়া বকল। লমকয়রাই এই পূজার মুল ব্রতী, দুজি ববরাতীও োকে। সাইকিাল পূজায় 

লবশির ভাগ লক্ষকত্রই এেজি শগদ্ালী োকেি, র্ার পশরর্ালিায় সাইকিাল পূজার গীত ও িৃতয পশরকবশিত েয়। শগদ্ালীর দ্কল 

পারঁ্-িয়জি লদ্াোরও োকেি। পূজা ও িৃকতযর সময় ‘র্াইলি বাশত’ ববরাতী বা মাকরয়ার স্ত্রীর োকত োকে। দ্শক্ষণবঙ্গ ও 

পূবযবকঙ্গর ষষ্ঠীকদ্বী উত্তরবঙ্গ তো লোর্শবোকরর সাইকিাল মূলত প্রজিকির লদ্বী। পূজাকি শগদ্ালীর লিতৃকত্ব ললােগীশত 

পশরকবিকির লরওয়াজ আকি। এই পূজায় পূজার শদ্ি শস্থর েরার পকরই মাকরয়া োকের বায়িা লদ্ি, র্ার দ্ৃষ্টাি এই ব্রকতর 

গাকি লদ্ো র্ায়– “আমার বােী সাইকিাল পূজা, োকের বায়িা লদ্”।৬    তুোিগঞ্জ মেেুমার িািাবােী ১িাং অ্ঞ্চকলর 

মািুয়ািারী গ্রাকমর সাইকিাল ব্রকতর ঘিবসািী গাকি সিাি োমিার আশতয েুকি ওকে:   
 

“সাইকিাল মাও সাইকিাল মাও 

তুই আশসিু আমার ঘকর 

লতাকর বকর মা পুত্র পাইলাম লোকল 

লতাে বাকিয়া আইিকলাাং মা মালাোকরর ঘকর 

পূজা োবার বইকসে মা তুই আমার ঘকর”।৭ 

  

     লোর্শবোকর সাইকিাল ব্রত পজূার প্রিাি অ্ঙ্গ েল এর গাি। ব্রতেোই এোকি গাকির মািযকম বযক্ত েয়। সিাি োমিাই 

এই ব্রকতর মূল উকেিয। তাই এর শিশদ্যষ্ট সময় বা শতশের িার িাকরিিা অ্কিকে। িারীর বন্ধযাত্ব দ্ূরীেরকণ সাইকিাল পূজার 

ললাোর্ার লজলার লোি লোি গ্রাকম মুসশলম সমাকজও প্রর্শলত আকি। িার্-গািই লর্কেতু এর প্রিাি আশঙ্গে তাই এর 

মািযকমই অ্িকরর অ্েৃশত্রম ভশক্ত পশবত্রতার প্রোি ঘকি। িাকর্র তাকল তাকল লমকয়রা লর্ গাি গায় তার মূল েো েল:   
 

“লে লদ্বী শে শদ্কয় লতামার বন্দিা েশর বল? 

েল পােীকত ও বাদঁ্কর োয়। 

দুি মািুকষ ও বািুকর োয়। 

শর্শি বা গুে শপঁপকেকত োয়। 

শে শদ্কয় লতামার পূকজা েশর বল? 

বকির েুল শদ্কয়ই লতামার পূকজা েশর মা”।৮ 

 

     লোর্শবোকরর সাইকিাল, রেপরু এবাং জলপাইগুশে লজলার শবশভন্ন গ্রাকম ষাইকিার িাকমও পশরশর্ত। আঞ্চশলে ললােভাষায় 

ষষ্ঠীকদ্বীকেই ষাইকিার এবাং সাইকিাল বলা েয়।  

 

     লোর্শবোকরর রাজবাংিী সমাকজ শবষেশর পূজার অ্িুষকঙ্গও সাইকিাল লদ্বীর প্রসকঙ্গর েো লিািা র্ায়। মাোভাঙ্গার 

শিোরপুর ও তুোিগকঞ্জর িািাবােী গ্রাকম অ্কিে সম্পন্ন গৃেস্থ বােীকত শবকয়র পূকবয শবষেশরর প্রর্শলত গাকি ষাইকিাল 

শবষেশরর গাি েকর োকে। উক্ত গ্রাকম প্রর্শলত শোংবদ্িী েল– “সাইকিাল লদ্বী শবষেশরর েৃপায় সিািবতী েকয়শিকলি। লসই 

সিাকির শবকয়র সময় লদ্বী শবষেশরর পূজা শদ্কত ভুকল শগকয়শিকলি বকল অ্শিবাসোকল তাকদ্র মৃতুয েয়। পকর শবষেশরর 

আিীবযাকদ্ই তারা পুিজযন্ম লাভ েকর”।৯  এই সাইকিাল বা  সাইকিাি লজলার অ্িযতম প্রভাবিালী ললৌশেে গৃেকদ্বী। লজলার 

শদ্িোিা মেেুমার শেসমতদ্ি গ্রাকমর রাজবাংিী সমাকজ সাইকিাল লদ্বীর লিালার মঞু্জষা পূজার সময় শগদ্ালীগণ লিালার 

জন্মবৃত্তাি বযক্ত েকর ষাইকিাল মাকয়র বন্দিা েকরি। লর্মি–  
 

“এে োঁিু জকলাকত লতাে লিালা োিুিু 

লতাে লিালে মুই রইকদ্াকত শুোিু লর-এ”।১০ 

 

     এইভাকব পশিমবকঙ্গর শবশভন্ন লজলাকত িাকর্ গাকি ভশক্তকত সারাবির বযাপী ষষ্ঠীব্রত বহু ববশর্কত্রযর মিয শদ্কয় পাশলত 

েয়। ব্রকতর পালিরীশতকত ববশর্ত্রয োেকলও অ্িকরর মমযেো লসই এেসুকরই লবকজ ওকে– ‘সিাকির রক্ষশয়ত্রী ও 

সিািদ্াশয়িী লদ্বী মা ষষ্ঠী’।    
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প্রসঙ্গ ষষ্ঠীব্রত েো: লর্কোি ব্রত উদ্র্াপকির অ্িযতম অ্ঙ্গ েল লসই ব্রকতর ব্রতেো শ্রবণ। ষষ্ঠীব্রতও এর বযশতরম িয়। বাকরা 

মাকস লর্  বাকরাশি ষষ্ঠীব্রত পাশলত েয় পশিমবকঙ্গর শবশভন্ন লজলাগুশলকত সবযত্রই শেন্তু ব্রত বা পূজা লিকষ ব্রতেো শ্রবণ 

অ্পশরোর্য। এ বযশতত ব্রত পালি অ্সম্পূণয লেকে র্ায়। েেকিা েেকিা সিািকে লোকল শিকয় বকস ব্রতেো লিািার শবিাি 

আকি ষষ্ঠীব্রকত। তকব সবসময় লর্ এেই ব্রতেো লিািা েয় তা িয়। োরণ এেই ষষ্ঠীব্রকতর জিয দুশি বা শতিশি শভন্ন শভন্ন 

ব্রতেোর প্রর্লি আকি। অ্েযাৎ ব্রতেোর মকিয পাোির লক্ষয েরা র্ায়। আকলার্িার প্রসঙ্গ সূকত্র এোকি দ্ৃষ্টাি স্বরূপ মাঘ 

মাকস পাশলত িীতলষষ্ঠীর ব্রতেো ও তার পাোিরশি তুকল িরা েল–  
 

“ এে শিল িীতুলী বাম্িী তার সাত লিকল, সাত লবৌ, ঘরেন্না েকর। মাঘ মাস, বড্ড িীত। বামিী লিতলষষ্ঠী েকিয 

বকল দ্ই লপকত শিকেয় তুকল রাকেকি, সোল লবলা উকে বামিীর পূকজার েো আর মকি লিই। লস বউকদ্র বলকল 

আজ বে িীত, আমায় গরম জল েকর দ্াও, আশম িাইকবা। মাগুর মাকির লিাল, মুকগর পুশল আর গরম ভাত 

আমায় লরঁকি দ্াও, আশম োকবা। লবৌকয়রা তাই েকর শদ্কল, লেকয় লদ্কয় বামিী লর্ই উেকত র্াকব অ্মশি শিকেকত 

দ্কয়র োঁশে শিল মাোয় লেেল। তেি বামিীর পূকজার েো মকি পেল, শে আর েকবয, লসশদ্ি ললপমুশে শদ্কয় শুকয় 

রইল। লবৌকয়রাও লেকয়কদ্কয় শুল। সোলকবলা বামিী উকে লদ্কে অ্কিে লবলা েকয় লগকি, তেিও লেউ ওকেশি। 

এ লদ্াকর ঘা মাকর, ও লদ্াকর ঘা মাকর লোি সাো িব্দ লপকলিা। তেি পাোর ললােজি লডকে একি দ্রজা লভকঙ্গ 

লদ্কে সাত লিকল সাত লবৌ মকর রকয়কি। এমিশে বাশের লবোল, েেুুরিা পর্যি লর্ লর্োকি পকেকি, লসোকি 

মকরকি। তেি বামিী মকি মকি ভাবকল লর্ এ শিিয়ই মা ষষ্ঠীর িলিা। লর্োকি মা ষষ্ঠীর লদ্ো পাব, লসোকি 

র্াকবা। এেিা অ্রণয শবশজবকির লভতর শগকয় েুব োদঁ্কত লাগল আর মা ষষ্ঠীকে ডােকত লাগল। লে মা ষষ্ঠী আমার 

শে অ্পরাকি এমি েরকল মা! এমি সময় লদ্েকল এেশি বুশে একস বলকি, এই বকির লভতর বকস লেি তুশম 

োদঁ্ি মা! বামিী সব বলকল। এই েো শুকি বুশে এেিু লেকস বলকল, তার আর শে েকয়কি, বােী র্াও, গরম গরম 

মাকির লিাল শদ্কয় ভাত োও। ললপমুশে শদ্কয় শুকয় োকোকগ। এই েো শুকি বামিী বলকল– আশম েেুম লোকণ, 

তুশম শে েকর জািকল বকি। তকব তুশমই মা ষষ্ঠী। লে মা ষষ্ঠী দ্য়া ের বকল লেঁকদ্ পেল। মা ষষ্ঠী বলকলি তুই এে 

োজ ের। বােী শগকয় লদ্েশব লতার ঘকরর লপিকি এেিা লবোল মকর পকর্ আকি। গাকয় লপাো শবেশবে েকচ্চ। তুই 

এে লিাবা দ্ই শদ্কয়, লসই লবোলশির গাকয় লেকল শদ্কয়, লের শজভ শদ্কয় লর্কি তুকল, এে ভােঁ লবািাই ের। আর 

আশম এই অ্মৃত েুকন্ডর জল শদ্শচ্চ, তাকদ্র গাকয় িশেকয় শদ্শব, তা েকলই সেকল লবঁকর্ উেকব। বামিী শেকর শগকয় 

লদ্েকল এেিা মরা লবোল রকয়কি, তাোতাশে তার গাকয় এে লিাবা দ্ই লেকল শদ্কয় লর্কি তুকল এে ভােঁ েরকল, 

তারপর অ্মৃত েুন্ডর জল শিকয় তাকদ্র গাকয় িশেকয় শদ্কল, অ্মশি সেকল লবঁকর্ উেল। উকে বলকল এত লবলা েকয় 

লগকি, আমাকদ্র লেউ ডােশি? তেি বামিী তাকদ্র সব বযাপার েুকল বলকল, তারা শুকি মতযযকলাকে পূকজার প্রর্ার 

েকর শদ্কল, লর্ এ ব্রত েকর, তার েেি লোি অ্শিষ্ট েয়িা।”১১     
 

     এই ব্রতেোশির পাোির পাওয়া র্ায় বােঁুো লজলায়। োশেশিশি েল–  
 

“বাকম বি, ডাইকি বি। র্াশরিাকরই বি। এ-বি লেকে ও-বি লঘারাকেরা েরকি বাঘ ভালুে লিেকে শিয়াল। গাকি 

গাকি উকে একস বকস শর্ল িেুশি। আমরা লবঁকর্ আশি মা ষষ্ঠীর দ্য়ায়। এই ষষ্ঠী মাকয়র োকি মািত েকর ষািুর 

মাকয়র লপকি ষািুর জন্ম। বাপ মাকয়র লর্াকের মশণ ষািু। লসই ষািুর এেশদ্ি শবয়া েল। ষািু লগল শ্বশুরবাশে।  

এরপর লস লপায়াশত েল এবাং রমি ষািুর প্রসকবর সময় েল। ঘকরর পাকিই বি। ষািু শিভযকয় গািপালা পােপাোশল 

লদ্েকত লদ্েকতই প্রসব েরল এেিা মস্ত বে লাউ। লাঊশি লদ্কেই লস িাশুশের োকি র্কল এল। িাশুশে লবৌকয়র 

লপকির শদ্কে লর্কয় বলল, এশে লবৌ, তুই জাঁে (জের বা গভয) লপকি লগশল আর তঁুে (ভাঙ্গা) লপকি এশল লর্। ষািু 

বলল, ওই িাকর দ্যাকো লর্কয় এেিা লাউ েকয়কি। িাশুশে িুকি শগকয় দ্যাকে, মস্ত বে এেিা লাউ িঙ্খশর্কল 

লোেরাকে। লোের লেকয় লাউশি লগল দুভাগ েকয়। িাশুশে লদ্েল লাউ-এর শভতর িুেিুকে সুন্দর বযািা লিকল। 

এেিা িয়, দুকিা িয়। গুকণ লদ্েল ষািশি লিকল। মা ষষ্ঠীর দ্য়ায় ষািু েল ষাি লবিার মা। মা োেমুার র্কে ষাি 

লিকল লজায়াি েল। শবকয় শদ্বার বয়স েল। ষািু বলল, আশম এেই শদ্কি লর্ মাকয়র ষািশি লমকয় লসই মাকয়র 

লমকয়গুশলকে বউ েরব। শেন্তু ষাি ষািশি লমকয় লোোয় পাকব ষািুর লসায়ামী? তবু লবশেকয় পেল বকির পকে। 

গ্রাকমর পর গ্রাম ঘুকর মা ষষ্ঠীর িাম জপ েকর, লিষতে এেশদ্ি ভশতয দুপুকর এেশি পুেুকরর োকি বিগাকির তলায় 

একস বকস। শেে লসই সমকয় অ্কিেগুশল সুন্দরী লমকয়কে শিকয় তাকদ্র মা একস িামল লসই পুেুকর। ষািুর 
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লসায়ামীর আিা জাগল মকি। লস শিরীক্ষণ েকর লদ্েকত লাগল, তাকদ্র মা একেেশি লমকয়কে শসিাি েশরকয় পাকে 

দ্াঁে েশরকয় লদ্য়। এশদ্কে প্রশতশি লমকয়র জিয ষািুর লসায়ামী এেশি এেশি েকর পাের জে েকর। সব লমকয়র 

শসিাি সাঙ্গ েকল লস গুকণ লদ্কে তার জে েরা পােকরর সাংেযাও ষাি। ঘকর একস ষািুকে সুেবরিা শদ্কতই ষািু 

লসায়ামীকে শিকয় ষাি লমকয়র মা বাবার োকি লগল। সাি আহ্লাদ্ েল। ষািু ষািোশি পালশে গশেকয় ষাি লিকলকে 

পাোল শবকয় েরকত। ষাি পালশেকত র্কে ষাি লিকল ষাি বউ শিকয় ঘকর শেরল। ষািুর িাশুশে লতা অ্বাে। ষািু 

এোই ষাি বউকে বরণ েকর ঘকর তুলল। ষািুর আদ্র লদ্কে লে। তার ষাি লবিা ষাি লবৌ। িরীকর মকি লোি দুঃে 

েষ্ট িাই। শিশিকি সুকে লস ষষ্ঠীর ব্রত, ষষ্ঠীর মািত শিয়ম ভুকল লগল। জন্ম লেকেই লস বাশস পািা অ্ন্ন লেকয় বে 

েকয়কি, মা েকয়কি। ষষ্ঠীর আকদ্কি সারাজীবি ষািুকে বাশস পািা িীতল অ্ন্ন লেকত েকব। সুকের শদ্কি ষািু লস-

সব ভুকল শগকয় িীতলা ষষ্ঠীর শদ্কি লবৌকদ্র বলল, আমাকে গরম গরম লুশর্ লভকজ লদ্। মাগুর মাকির লিাল লেকত 

ইকে েইকি আর শিিুঁয়া োকের আগুি েকর লদ্। শেন্তু তারপকরই মকি পকে লগল, আজ লতা িীতলা ষষ্ঠীর শদ্ি। 

োকজই লুশর্ আর মাগুর মাকির লিাল োওয়া েলিা। ষািুর মা লর্ মা ষষ্ঠীর োকি মািত েকর ষািুকে লপকয়শিল, 

পুরুত োেুর ষািুর মাকে সারা জীবি ষািুকে বাশস িীতল অ্ন্ন োবার শিকদ্যি শদ্কয়শিল। ষািু তা ভুকলই লগিল। 

তকব ষািু শুিু মকিই েকরশিল, োয়শি। মকির সাি মকি লর্কপ শদ্ল। তাকতই সোকল উকেই লদ্েল, তার ষাি লিকল 

আর ষাি লবৌ মকর পকে আকি। মকরকি লেঁকসল ঘকর শবোলিা আর ঘকরর দুয়াকর েেুুরিাও। ষািু লেঁকদ্ লেঁকদ্ 

িুিল মা ষষ্ঠীর লোকঁজ। েঁুজকত েঁুজকত লর্াকে পেল এেজি একলাকেিী মা জিিীকে। ষািু ভাবল,এই লতা মা ষষ্ঠী। 

আিকে পেল তার পাকয়। লস বলল, “আশম মা ষষ্ঠীর ভগ্নী। তুই আরও পশিকম র্া, তার লদ্ো পাশব”। লস লগল 

পশিকম। েোৎ লর্াকে পেল এে ভয়াংেরী িারীমূশত্তয। সারা অ্কঙ্গ তার েুষ্ঠ লরাগ, দ্গদ্কগ রক্তমুকো ঘাকয় ভশতয। ষািু 

বলল, “ লে মা তুশম”? “লে আবার আশম? র্া গরম গরম লুশর্ মাগুর মাকির লিাল ো গা র্া। শিিুঁয়া োকের আগুি 

লপাোকগ র্া”। তেশি ষািু বুিকত পারল, ইশিই তােকল মা ষষ্ঠী। ষষ্ঠী বলল, “এে োঁশে দ্ই শিকয় আমার মাোয় 

লেকল লদ্। আমার সারা অ্ঙ্গ শদ্কয় লসই দ্ই লবকয় আসুে। তুই শজভ শদ্কয় লর্কি লর্কি লসই দ্ই তুকল শিকয় আমার 

অ্ঙ্গ পশরষ্কার েকর লদ্”। শেে লসই সমকয় এে দ্ইওয়ালা দ্ই ভশতয োঁশে শিকয় ঐপে শদ্কয় র্কলশিল। ষািু লসই দ্ই 

শিকয় ষষ্ঠীর অ্ঙ্গকসবা েরল তার আকদ্ি মত। মা ষষ্ঠী আসল রূকপ লদ্ো শদ্ল। ষষ্ঠীর গাকয়র লিায়া দ্ই ঘকর একি 

তার ষাি লিকল ষাি লবৌ এবাং েেুুর শবোকলর গাকয় শিশিকয় শদ্ল ষািু আর তার ঘর ভশতয সাংসার আবার শেকর 

লপল”।১২    

 

     এইরেম ষষ্ঠীর ব্রতেো সমগ্র পশিমবঙ্গ জুকে িশেকয় আকি এবাং বাকরামাকসর বাকরাশি ষষ্ঠীব্রকতরই পৃেে পৃেে 

ব্রতেোর অ্শস্তত্ব লক্ষয েরা র্ায়। তকব শবশভন্ন ষষ্ঠীব্রতেোগুশল পাে েরকল এেশি প্রশ্ন বারবার উকে আকস লর্ ষষ্ঠীব্রকতর 

ব্রতেোর সবযত্রই ষষ্ঠী েকেি বুশে- ‘ষষ্ঠীবুশে’, দ্রষ্টবয িীলষষ্ঠী, িীতলষষ্ঠী, অ্রণযষষ্ঠী, ললািিষষ্ঠী ইতযাশদ্ সব লক্ষকত্রই ষষ্ঠী 

বুশে বামিীর িদ্মকবকি োশজর েকয়কিি। এেি প্রশ্ন েল ষষ্ঠীর লেি এমি বৃদ্ধার লবি? এর উত্তর সন্ধাি েরকল বলা র্ায়, 

ষষ্ঠীকে প্রার্ীিতম লদ্বী বকল মকি েরা েয়। োরণ প্রজিি শর্িার সকঙ্গ পশুপালিমূলে জীবির্াত্রার শদ্কে লক্ষয লরকেই এিা 

সম্ভব েকয়শিল। এর অ্িযতম োরণ, ললৌশেে ব্রতেো বা লপৌরাশণে োশেিীকত লদ্বীরা প্রায় সেকলই উশদ্ভন্নকর্ৌবিা এবাং 

অ্কলােসামািয রূপবতী, বযশতরমী ষষ্ঠীকদ্বী। শতশি র্েিই ললৌশেে ব্রতেোয় ভকক্তর োকি আকসি তেি তারঁ রূপ অ্শত 

বৃদ্ধার। এই বািযেযই তাঁর পূজার বয়স শিণযয় েরকত সক্ষম। বাাংলায় ব্রতেোয় ইশি বৃদ্ধারূকপ েশল্পত েকলও পুকরাশেত িাশসত 

পূজাপদ্ধশতকত ইশিই আবার লগৌরবণযা রু্বতী েকয়কিি আর্যায়ণ ও প্রজিকির শদ্ে লেকে। ইউকরাকপ বা মিযপ্রাকর্য লর্োকি এই 

লদ্বী-েল্পিার উদ্ভব বকল মকি েরা েয় লসোকি মািবায়কির রু্কগ শতশি িবীিা, শেন্তু আমাকদ্র লদ্কি র্েি তাঁর পূজা 

প্রর্শলত েকলা তেি লেকেই শতশি অ্শতবৃদ্ধা।    

 

     এিাো জীব-শবজ্ঞাকির অ্িয আর এেশি তকেযর শদ্কেও দ্ৃশষ্ট আেষযণ েরা লর্কত পাকর। শবোল-জাতীয় ( Cat-Group) 

বিয প্রাণীকগাষ্ঠীর মকিয আকি hyena, civet, lion, tiger, leopard, jaguar, panthera। এরা পৃশেবীর সব লদ্কিই প্রায় 

িশেকয় আকি। শেন্তু আশিো, মিয প্রার্য, দ্ঃ ইউকরাপ ও ভারকতর পশিম সীমািবতযী অ্ঞ্চলকে একদ্র লীলাভূশম বলা র্ায়। 

লসশদ্ে লেকেও এই লদ্বীর উদ্ভব মিযপ্রাকর্যই েওয়া সম্ভব, বাাংলার এই পশরকবকি িয়। অ্তএব সমস্ত ষষ্ঠীব্রকত এঁর বৃদ্ধার রূপ 

লিওয়ার োরণ ইশি অ্পরাপর সমস্ত ব্রকতর ললৌশেে লদ্বীগণ অ্কপক্ষা প্রার্ীিতমা।  
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সাশেকতয ষষ্ঠী প্রসঙ্গ: শবশভন্ন সাশেতয গ্রোশদ্কত লদ্বী ষষ্ঠীর প্রসঙ্গ পাওয়া র্ায়। লপৌরাশণে লদ্বকদ্বীর মত ললৌশেে লদ্বী ষষ্ঠীও 

বহু সাশেশতযকের সাশেতয রর্িার লোরাে জুশগকয়কিি। তকব ষষ্ঠীব্রকতর েঁুশিিাশি সব লেকে লবশি েকর লর্াকে পকে শবশভন্ন 

মঙ্গলোবযগুশলকত। লর্মি, এই ব্রকতর পালি ও তার েল সম্পকেয ষষ্ঠীমঙ্গলোকবয বলা েকয়কি:    
 

“দ্ূগযা িাকম ষষ্ঠী পূশজ আশশ্বকি আিন্দ। 

লর্ই বর মাকগ পায় তার িাই সন্দ।। 

োশত্তযকে শ্মিাি ষষ্ঠী পূকজ বরবর জুশে। 

শ্মিাি েইকত পুত্র আইকস বাহুশে।। 

বারমাকস বার ষষ্ঠী লর্বা িারী েকর। 

লরাগ লিাে দুঃে েভ ুিাই শক্ষশত তকল।।”১৩ 

 

     শবশভন্ন ষষ্ঠীব্রকত শেি ু শবশি শিকষি লক্ষণীয়। লর্মি, সিাি জন্মাবার পকর িয়শদ্কি ষষ্ঠীপূজা েরার রীশতর প্রর্লি আকি। 

লসইশদ্ি আঁতুেঘকর সিাকির লিাবার জায়গায় ললোর সাজ-সরঞ্জাম রাো েয়। প্রর্শলত শবশ্বাস লর্ ঐশদ্ি সিাকির েপাকল 

ভাগযশলশপ শলকে লরকে র্াি শর্ত্রগুপ্ত। তাই লসশদ্ি রাকত্র প্রসূশত ও িাত্রী িাো অ্কিযর আঁতুেঘকর প্রকবি শিকষি। লর্মি 

মিসামঙ্গলোকবয এই শিকষকির প্রসঙ্গ আকি–  
 

“সিো সুন্দরী              ষষ্ঠী পূজা েশর 

র্াোর লর্ িীত আকি। 

োকত েড়্গ বলয়া          রশেল জাশগয়া 

মসীপত্র েুয়যা োকি।।”১৪ 

 

     আবার অ্রণয বা জামাইষষ্ঠী পালকি শেি ুবািা শিকষি আকি। এই ব্রকত সিাি ও জামাতার সুে-সমৃশদ্ধ ও দ্ীঘযায়ু োমিা 

েরা েয়। এই ব্রত পালি েরার সময় ব্রতীর আশমষ লভাজি শিশষদ্ধ এেো েৃষ্ণরাম দ্াসও বকলকিি তাঁর গ্রকে–   
 

“অ্দ্য লর্ অ্রণযষষ্ঠী শবশদ্ত সাংসার। 

আশমষ লভাজি ের লদ্শে েদ্াোর।।”১৫ 

 

     প্রার্ীি োল লেকেই ‘ষষ্ঠীমঙ্গল োবয’ ব্রতেো রূকপ প্রর্শলত। ষষ্ঠীমঙ্গল োকবযর ব্রতেো অ্াংিশি পূবযবঙ্গ ও পশিমবকঙ্গ 

শেিুিা শভন্নরূকপ প্রর্শলত। পশিমবকঙ্গর ব্রতেোয়, লিালা লদ্াকষ দুষ্ট এে েশিষ্ঠা বিূ ষষ্ঠীমা’র েপৃায় শিকোজঁ িয় সিািকে 

েঁুকজ পায়। পূবযবকঙ্গর ময়মিশসাংে অ্ঞ্চকলর ব্রতেোয় এে ব্রাহ্মণীর ললাভী পুত্রবিূ ষষ্ঠীব্রকতর লভাগ লেকয় শেভাকব শবপদ্গ্রস্ত 

েল তার োশেিী আকি। পুত্রবি ূ িাশুেীর অ্কগার্কর ব্রকতর লভাগ লেকয় লেলল আর অ্মশি শুরু েল িািা বদ্ব শবপর্যয়: 

“লদ্শেকত লদ্শেকত ব্রাহ্মণীর সাংসাকর অ্ঘিি ঘশিয়া লগল। পুত্রবিূ অ্সমকয় মৃত সিাি প্রসব েশরল, লগারুকত বচ্ (গতয) 

লেশলল, েেুুকর বচ্ লেশলল, শবোকল বচ্ লেশলল, েলািশে ভাশঙ্গয়া পশেল।”১৬  

 

     এই অ্ঘিি িয় বির পর্যি ঘিল। পকর এেশদ্ি িরা পেল পুত্রবিূ ষাি-লর্ারণী। আবার গৃে লেকে শবতাশেত েকয় বহু দুঃে 

েকষ্টর পর র্কমর লসবা েকর লিািবউ পুত্রবতী েল। পুকত্রর িাম েল ‘ষােীর লগাশবন্দ’। ষাি-লর্ারণী র্কমর মা’র সেল েন্দী 

লেৌিকল শজকত শিকয় মা ষষ্ঠীর বকর লপল ‘ষািীর লগাশবন্দ’ ও তার অ্িয িয় পুত্রকে।  
 

     েৃষ্ণরাম দ্াস রশর্ত ‘ষষ্ঠীমঙ্গল োকবযর’ ব্রতোশেিীশি এইভাকব অ্ঞ্চলশবকিকষ োশেিীগত এে শবকিষ মাত্রা লপকয়কি। 

এশি পুকরাপুশর ব্রতেোর রীশতসম্মত োশেিী।  
 

     ষষ্ঠীব্রত পালি েরার শেি ুশিয়ম লক্ষয েরা র্ায়। লসামবার এবাং িশিবারশদ্ি ষষ্ঠী পেকল লসশদ্ি ষষ্ঠীর পূজা েরা েয়িা, 

েরকল ব্রতীর ক্ষশত েয়। তাই লেবলমাত্র আর্ার-শিয়ম পালি েকর ব্রতেো পাে েরা বা লিািা েয়। এ প্রসকঙ্গ েৃষ্ণরাম দ্াস 

বকলকিি:  
 

                                              “লসামবাকর ষষ্ঠী শতশে লর্ই মাকস মাকস।  

                                               লসশদ্ি লেবল পূজা েকব স্বগযবাকস।। 

                                               পৃশেবী পাতাকল পূজা িকে লসইশদ্ি। 

                                               লেে র্শদ্ েকর পূজা িকব পুত্রেীি।। 
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                                               লর্ই মাকস িশিবাকর ষষ্ঠী শতশে েকব। 

                                               লেবল পাতাকল পূজা অ্িয োইঁ িকব।। 

                                                রশব শুর পূজ পূজ বুিবার বৃেস্পশত। 

                                                পৃশেবীকত পূশজকব র্কতে পুত্রবতী।।”১৭   

 

     আবার ষষ্ঠীব্রত পালকির রীশত সম্পকেয িমযমঙ্গলোকবয মাশণেরাম গাঙু্গশল বকলকিি:  
 

“ষষ্ঠীপূজা েশরকত র্শলল র্ত লময়যা। 

র্াশরভার গঙ্গাজল র্াশর োশন্দ েলা।। 

র্িিােু র্ন্দি র্াপঁার র্াঁদ্মালা। 

িািা রস সাংকর্াকগ বিকবদ্য শিরাের। 

লসশবয়া ষষ্ঠীর পদ্ সকভ মাকগ বর।। 

শিকয় লপাকয় েলযাণ েশরকব ষষ্ঠী বুশে। 

ি’োশি েশরদ্রা শদ্ব িয় েো েশে।। 

লেে বকল িাো বাো শদ্ব র্াদঁ্মালা। 

মরণ েরায় ষষ্ঠী শদ্য় িাই জ্বালা।। 

শদ্ি রাশত্র দ্ি লিলযা দুয়যা োয় গায়। 

লিকলকে আমার সাি আর িাশঞ র্ায়।।”১৮ 

 

     এইভাকব ষষ্ঠী প্রসঙ্গ বাাংলার মঙ্গলোবযগুশলকত িশেকয় শিশিকয় রকয়কি। ১৬৭৯ েৃষ্টাকব্দ েৃষ্ণরাম দ্াস ষষ্ঠীমঙ্গলোবয 

শলকেকিি ষষ্ঠীপূজা প্রর্াকরর উকেকিয। আমরা মঙ্গলোকবযর আকলার্িায় েশব িঙ্ককরর ষষ্ঠীমঙ্গল োবয লেকে ষষ্ঠীপূজা তো 

জলষষ্ঠী পূজার বণযিা পাই। এশি এেশি আশদ্ম ব্রত পকর িাকস্ত্র অ্িভুযক্ত। তকব োংসিারায়ণ ভট্টার্ার্য তাঁর ‘শেন্দুকদ্র লদ্বকদ্বী 

উদ্ভব ও রমশবোি’ গ্রকে লদ্বী ষষ্ঠীকে লপৌরাশণে লদ্বী বকল মত প্রোি েকরকিি। শ্রীমশত আিা দ্াস তাঁর গকবষণা পত্র 

‘বাাংলা সাশেতয লবৌদ্ধিময ও সাংস্কৃশত’ গ্রকে উত্তরভারত ও লিপাকল পূশজতা োরীশত লদ্বীর সকঙ্গ ষষ্ঠীকদ্বীর এেশি সাংকর্াগ লক্ষয 

েকরকিি। দ্ীকিিেুমার সরোর ‘ললাে ও ললৌশেে পশত্রো’য় তারঁ প্রবন্ধ ‘বাকরা মাকস লতর পাবযণ ও ষষ্ঠীব্রত’লত জাশিকয়কিি 

লর্ লতকরা পাবযণ আসকল লতকরাশি ষষ্ঠীব্রত এবাং লস প্রসকঙ্গ শতশি র্োর্ে বযােযাও দ্াি েকরকিি র্া ইশতপূকবযই আমার এই 

প্রবকন্ধ আকলাশর্ত েকয়ি 
 

     শুিু শবদ্বজ্জি সমৃদ্ধ সাশেতযই িয় শিশুকদ্র লদ্বী ষষ্ঠী শেন্তু শিশুসাশেকতযও োইঁ েকর শিকয়কিি। এপ্রসকঙ্গ অ্বিীিিাে 

োেুকরর ‘ক্ষীকরর পুতুল’ শবকিষভাকব উকেেকর্াগয।  
 

ললােশবশ্বাস ও ষষ্ঠীকদ্বী: লদ্বী ষষ্ঠী সিািদ্াত্রী ও সিাি-রক্ষশয়ত্রী লদ্বী বকলই বঙ্গ জিিীকদ্র লদ্বী ষষ্ঠীর উপর অ্গাি শবশ্বাস 

ও ভশক্ত। এ প্রসকঙ্গ ‘বামাকবাশিিী পশত্রো’য় লোকিা এে িামশবেীি রর্িাকত বলা েকয়শিল– “বাঙ্গালী স্ত্রীকলাে মাকত্রই ষষ্ঠীর 

ভক্ত। শবকিষতঃ পেীগ্রামবাশসিী পুত্রবতী িারী ষষ্ঠীর অ্বমািিা েশরকত শিতাি অ্শিেুে। তােঁাকদ্র শবশ্বাস ষষ্ঠী েুশপতা েইকল 

পুকত্রর ও েিযার অ্মঙ্গল েয়  এবাং ষষ্ঠী বালে বাশলোগকণর পালশয়ত্রী লদ্বতা। বালে উচ্চ স্থাি েইকত পশেয়া লগকল ষষ্ঠী 

রক্ষা েকরি, ঘুমাইকল তাোকদ্র সশেত রীো েকরি। লোিও শবপদ্ েইকত লদ্িিা। এই শবশ্বাকস বিীভূত েইয়া পুত্রবতী শেন্দু 

রমণী র্াবজ্জীবি ষষ্ঠীপূজার ও ষষ্ঠীব্রত োল র্াপি েশরকত পরাঙ্মুেী িকেি।”১৯  আর এই শবশ্বাকসই লেউ শিশু সম্পকেয 

লোকিা অ্শুভ, অ্মঙ্গলজিে েো উচ্চারণ েরকল তা র্াকত িা েকল, লসই জিয লদ্বী ষষ্ঠীর িাম উচ্চারণ েরা েয়। এই ষষ্ঠী 

লদ্বীই উচ্চারকণর সুশবিাকেয ‘ষাি ষাি’ (েেকিা বা ‘বালাই ষাি’) রূকপ উচ্চাশরত েয়। মূলত শিশু শবষম লেকল বা তার 

মৃতুযজশিত অ্মঙ্গলজিে েোয় এই েোগুশল লবশি উচ্চাশরত েকত লদ্ো র্ায়। এিাো ষষ্ঠীব্রত পালকির লক্ষকত্র লসাম বা 

িশিবার অ্শুভজিে বকলও অ্ঞ্চলকভকদ্ ললােশবশ্বাস আকি।  
 

ষষ্ঠীব্রত ও িামেরণ প্রসঙ্গ: পশিমবকঙ্গর সবযত্র ষষ্ঠীকদ্বী শুি ু পূশজতাই েিিা, শিশুর রক্ষাকেয শতশি এতই প্রভাবিালী লর্ 

অ্শভভাবকেরা সিাকির িামেরণই েরকিি তারঁ িাকম। লর্মি ‘ষষ্ঠীর্রণ’ বা ‘ষষ্ঠীপদ্’ ইতযাশদ্। েয়কতা একক্ষকত্র শবশ্বাস োকে 

লর্ লদ্বীর িাকম িামেরণ েরকল শতশি সবযদ্া শিশুকে রক্ষা েরকবি। মূলত, লদ্বী ষষ্ঠীর োকি মািত েকর বা ষষ্ঠীর ‘লদ্ার 

িকর’ লর্ সিাি জন্মায় তাকদ্র লক্ষকত্রই এইরেম িামেরকণর আশিেয লক্ষয েরা র্ায়। শুিু বযশক্তিামই িয় মা ষষ্ঠীর 
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িামািুসাকর গ্রাকমর িামও লমকল লর্মি, ‘ষষ্ঠীপুর’ বা ‘ষষ্ঠীতলা’ ইতযাশদ্।  োরণ পশিমবকঙ্গর বহু গ্রাকমর গ্রামকদ্বী েকলি মা 

ষষ্ঠী। এিাো প্রশতশি গ্রাকমই ‘ষষ্ঠীোি’ বকল এেশি শিশদ্যষ্ট জায়গা লদ্েকত পাওয়া র্ায়। এই োিগুশল সািারণত লোি গাি, 

শবকিষত বি, অ্শ্বত্থ শোংবা মিসা বা শসজ গাকির িীকর্ই লক্ষয েরা র্ায়। 
 

ষষ্ঠীব্রত ও বকৃ্ষপজূা: ষষ্ঠীব্রকতর সাকে বৃক্ষপূজার এে শিশবে সম্পেয লক্ষয েরা র্ায়। োরণ ষষ্ঠীপূজাকে উপলক্ষয েকর 

বৃক্ষকেশিে বহুরেম উপাদ্াি বযবহৃত েকত লদ্ো র্ায়। লর্মি, ষষ্ঠীব্রত অ্কিে সমকয়ই োেঁাল বা বিগাকির ডাল পুঁকত েরা 

েকয় োকে। এিাো ষষ্ঠীপূজার অ্িযতম উপার্ারগুশল েল দ্ূবযা, বাকঁির শেিলয় বা লোো, েরঞ্চা, আকমর পেব, মূকলা, শিকে 

ইতযাশদ্। এই সব শেিুই অ্রণযজীবকির অ্িুষঙ্গ। শুিু তাই িয়, গ্রাকমর ষষ্ঠীোিগুশলও গাকির িীকর্ই েকয় োকে, মূলত শিম, 

বি, অ্শ্বত্থ শোংবা মিসা বা শসজগাকির িীকর্। লদ্বী ষষ্ঠীর রূপ েল্পিা েকর ললােসমাকজর মাতৃেুল লসই বৃকক্ষরই পূজা েকর 

র্কলকি মকির ভশক্তকত,সিাকির মঙ্গলোমিায়।   
 

ষষ্ঠীব্রকতর সামাশজে-সাাংস্কশৃতে তাৎপর্য ও মলূয: পশিমবকঙ্গর ষষ্ঠীব্রতগুশল শবকেষণ েরকল তার শভতর লেকে এেিা সুশবিযস্ত 

সামাশজে-সাাংস্কৃশতে তাৎপর্য েঁুকজ পাওয়া র্ায়। এই ব্রতগুশল মূলত অ্ববশদ্ে, অ্কপৌরাশণে ও অ্ব্রাহ্মণয এবাং র্াদুশবশ্বাস শিভযর 

পূজা। আশদ্ম সমাকজর সমশষ্টপ্রবণতা বা লগাষ্ঠীকর্তিা লেকেই ললাোয়ত এই ব্রতািুষ্ঠাকির শবোি ও শববতযি বলা র্ায়।  

আবার লদ্ো র্ায় লর্ এেই ব্রত েেকিাও এেই িাকম বা েেকিাও শভন্ন িাকম শবশভন্ন অ্ঞ্চকল পাশলত েয়। এই ব্রতগুশল 

পালকির মিয শদ্কয় প্রর্লি অ্ঞ্চকলর সামাশজে ও সাাংস্কৃশতে রূপ পশরবতযকির এেিা আভাস পাওয়া র্ায়। বাাংলার ষষ্ঠীব্রত 

মূলত উবযরতা তি বা Fertility Cult- এরই প্রশতরূপ। বাাংলার েশৃষজীবী সমাকজর সকঙ্গ এই ব্রকতর এোি শিশবে সম্পেয 

লক্ষয েরা র্ায়। পূকবয েৃশষজীবীকদ্র ঘকর বৎসকরর প্রেম েসল শিল ব্রীশে। এেি এর তদ্ভব িব্দ ‘লবাকরা’। ব্রীশে িাি ষাি শদ্কি 

পাকে। তাই এই িাকিযর লদ্বী েকলি ষষ্ঠী। োলরকম ষষ্ঠী েকলি সিািদ্াশয়িী। িারীর ও প্রেৃশতর উৎপাশদ্ো িশক্তর মকিয 

লসশদ্কির ললােসমাজ এেশি শিশবে ও গভীর লর্াগ েল্পিা েকরশিল। তাই েৃশষশভশত্তে সমাকজর ষষ্ঠীপূজা েকয় উেল 

িারীকেশিে। এই উবযরতা তকিরই িায়াপাত ঘকিকি উত্তরবকঙ্গর ষািব্রকতর মকিয। ব্রশতিীরা বজযষ্ঠমাকসর সাংরাশি লেকে ৩রা 

আষাঢ় পর্যি এই ব্রত পালি েকর। সিবা ও েুমারীরা বজযষ্ঠমাকসর র্ারশদ্ি বাশে োেকত এই ব্রকতর শপঁশে সাজায়। োকের 

শপঁশের ওপর মাশি শদ্কয় তার উপর পঞ্চিসয দ্ািা রাো েয়। িসযদ্ািা লেকে অ্ঙ্কুর লবর েকল লসগুশল এেসকঙ্গ লবঁকি 

শপরাশমকডর মকতা বতশর েরা েয় এবাং এর মাোয় লাল জবােুল লবঁকি লদ্ওয়া েয়। এরপর প্রশতশদ্ি জল শিিাকিা েয় এই 

অ্ঙ্কুরগুশলর ওপর। ঐ শপঁশেকতই লক্ষ্মী, বাসুকদ্ব ও ের-লগৌশরর পুকজা েরা েয় িািা বিকবদ্যসে। এরপর ব্রশতিীরা পুষ্পাঞ্জশল 

শদ্কয় ব্রতেো লিাকি। এই ব্রকতর শতিশি োশেিী আকি। ব্রতেো শুিকত শুিকত ব্রশতিীরা র্াকলর গুকঁো শদ্কয় পুতুল, োঁশে, 

উিুি ইতযাশদ্ বতশর েকর। ব্রশতিীরা এগুশল সব লদ্বতাকে উৎসগয েকর। এরপর ব্রশতিী তুলসীপাতা োকত শিকয় লসশি শপঁশের 

পাকি লরকে শদ্কয় ব্রতপালি সাঙ্গ েকর।   
 

     এই ব্রকতর উপেরকণর মকিয িািা িসযদ্ািা ও িািা েল লদ্ওয়া েয়। ব্রতশি েৃশষ ও সিাকির সকঙ্গ রু্ক্ত। ষাি অ্েযাৎ ষষ্ঠী, 

তাই এই ব্রকতর মকিয সিািলাকভর োমিাও বযক্ত েয়। এই ব্রকত সিাি রক্ষশয়ত্রী লদ্বী ষষ্ঠীর আরািিা েরা েয়। এই 

ব্রতেোর গাকির মকিয ষষ্ঠীর েো বলা েকয়কি এবাং এর শতিশি ব্রতেোকতই সিািলাভ ও িসয প্রােযিার েো বলা েকয়কি। 

তাই এই ব্রতশি লর্ উবযরতাবাকদ্র সকঙ্গ রু্ক্ত এেো শিশদ্বযিায় বলা র্ায়। ষষ্ঠীর মকিয উবযরতা বা প্রজিি ক্ষমতা অ্িুষকঙ্গই রু্ক্ত 

শিশুপালি ও রক্ষার ববশিষ্টয একস লগকি। এ প্রসকঙ্গ বাাংলার ব্রত সম্বকন্ধ শবিয় লঘাকষর মিবযশি শবকিষ প্রশণিািকর্াগয: “ 

মািুকষর োমিা-বাসিা পশরপূরকণর জিয ব্রকতর অ্িুষ্ঠাি, শেন্তু োমিা-বাসিা বা তার অ্িুষ্ঠাি লোকিািাই বযশক্তর জিয িয়, 

জিকগাষ্ঠীর জিয, সমশষ্টর জিয, সমাকজর জিয”।২০    

 

     িৃশবজ্ঞািীরা আশদ্ম মািুকষর ব্রতািুষ্ঠািকে মযাশজে বা র্াদুশবশ্বাস বকল অ্শভশেত েকরকিি। James George Frazer 

তাঁর ‘The Golden Bough: A Study in Magic and Religion’(1963) িীষযে গ্রকে বকলকিি লর্, আশদ্ম মািুষ 

ববজ্ঞাশিে শর্িা েরকত লিকেশি বকল তারা ঐিজাশলে শর্িা েকরকি বা র্াদু-শবশ্বাকসর উপর শিভযর েকরকি। উদ্ােরণ স্বরূপ 

বলা র্ায় লর্ ষষ্ঠীব্রত েরকল িারী সিািবতী েকব এবাং মা ষষ্ঠী শিশুকে পালি বা রক্ষা েরকবি এই শবশ্বাকসই ষষ্ঠীব্রত েরা 

েকয় োকে।  
 

     এিাোও ষষ্ঠীব্রকতর মকিয আকরা শেি ুববশিষ্টয আকি র্া িৃতাশত্ত্বে লপ্রশক্ষত লেকে বা ববজ্ঞাশিে দ্ৃশষ্টভশঙ্গ শদ্কয় শবকেষকণর 

অ্বোি রাকে। লদ্বী ষষ্ঠীর আকলার্িা প্রসকঙ্গ এমিই দুশি শদ্ে েল শতশি শবোল বােিা লেি এবাং তাঁর িাম সাংেযাবার্ে লেি?  
 



বাাংলার ষষ্ঠীব্রত: শিশুকেশিে ললােসাংস্কৃশতর শিশরকে এেশি পর্যকবক্ষণ        সুবণযা সরোর ও সুজয়েুমার মণ্ডল 
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     প্রেকমই আসা র্াে বােি প্রসকঙ্গ। মািুষ র্েি পশুপালিমূলে অ্েযিীশতর সূত্রপাত ঘশিকয়কি, তেিই লস তার 

লগাষ্ঠীজীবকিও স্ত্রী-পশুর ঋতুরজঃক্ষরণ, শমলি এবাং সিাি উৎপাদ্কির মকিয এেশি গভীর লর্াগসূত্র আশবষ্কার েরকত 

লপকরশিল। প্রাক্-পশুপালি রু্কগ  এ ক্ষমতা তার শিলিা। শিকজর বাংিবৃশদ্ধও লর্ এই পকেই েকত পাকর তেি লেকেই মািুষ তা 

প্রােশমে পর্যাকয় অ্স্পষ্টভাকব অ্িুভব েরকত লপকরশিল। এেি প্রশ্ন েল, মািুষ অ্িয সব প্রাণীকে বাদ্ শদ্কয় শবোলকেই 

প্রজিকির লদ্বীর আশদ্রূকপ েল্পিা েরল এবাং পরবতযীোকল ষষ্ঠীর বােি েকর শদ্ল লেি? োরণ ঋতুর্করর শদ্ে লেকে 

িারীর সকঙ্গ শবোলীর অ্দ্ভুত শমল রকয়কি। মািবীর লক্ষকত্র ঋতুর্র আবশতযত েয় প্রশত র্ার সপ্তাে পর, শবোকলর শতি। ঋতুোল 

উভকয়র লক্ষকত্রই পারঁ্শদ্ি। শেন্তু সােযে শমলি েকল শবোল বৎসকর পারঁ্বার সিািিারণ েরকত পাকর, লর্কেতু তার 

গভযিারণোল ৬৩ লেকে ৬৫ শদ্ি। এে গকভয লস বহু সিাকির জন্ম শদ্কত পাকর। অ্তএব অ্েযবিশতে শদ্ে লেকে তার গুরুত্ব 

অ্কিে লবশি। তাই প্রজিকির লক্ষকত্র শবোল আদ্িয স্থািীয় েকয় দ্াঁোকলা। গৃেপাশলত অ্িয লোি পশুই এত লবশিবার ও 

পশরমাণ সিাি শদ্কত পাকরিা। েকল লস লদ্বীর আসকি বসল এবাং তার োকিই মািবী প্রােযিা েরল সিাি। অ্িযশদ্কে 

শবোকলর মাতৃকস্নকের সকঙ্গ অ্িয লোি প্রাণীর তুলিা েয়িা। লর্াে-িা লোিা পর্যি িাবকের প্রশত তার আর্রণ লক্ষণীয়। তাই 

সিাকির সুস্বাস্থয ও মঙ্গলোমিাও িারীেুল ষষ্ঠীরূশপণী শবোলকদ্বীর োকিই েকর োকে।২১ এই জকিযই লস েল লদ্বীর বােি। 

তাই গৃেস্থ বাশেকত, শবকিষ েকর র্ারঁা লিকলপুকল শিকয় ঘর েকরি তাকদ্র ঘকর শবোল মািয েকর োকে। এমিশে শবোল 

মারকল মুকে েুকিা শিকয় দ্ি বাশে মাগি লর্কয় প্রায়শিত্ত েরকত েয়।     
 

     এইবার লদ্ো র্াে লদ্বীর িাম সাংেযাবার্ে েল লেি? ববশদ্ে ও লপৌরাশণে তেয শবকেষণ েরকল লদ্ো র্ায় লর্ লসোকি 

িয় সাংেযার আশিপতয সবযত্র। এমিশে অ্শগ্নর িয়বার বীর্য শিকষকে লদ্বকসিা লাভ (জন্ম) েকয়কি, এবাং ঐ শিকষেীেরণ 

ঘকিকি শুক্ল বা শুভ্র পকক্ষ। িারীর ঋতুমতী েওয়াকে ইাংরাজীকত বলা েয় Menses (Menstruate- শবকিকষ পাশে 

Menstruation)– Webster Dictionary এর অ্েয েকরকি: “A periodical bloody flow from the uterus of a 

female mamal, resulting when an ovum is not fertilirzed, and occurring in women about once every 

lunar month.”২২    
 

     এইজিয এই সমকয় িারী-পুরুকষর শমলকি েল উৎপাদ্ি বা সিাি জন্ম লিয়িা। 
 

     ‘স্ত্রী-লদ্ে শবজ্ঞাি’ (Gynaecology) বলকি লর্ রজঃক্ষরণ প্রশতকক্ষকত্রই িয়শদ্ি পর্যি স্থায়ী। অ্েযাৎ পারঁ্শদ্কির পর অ্েযাৎ 

িয়শদ্ি লেকেই িারী-পুরুকষর সকঙ্গ শমলকির জিয আকস্ত আকস্ত প্রস্তুত েকত োকে। ঋতুোকল িাস্ত্র বা স্বাস্থয অ্িিুকমাশদ্ত িা 

েকলও রুশর্র োরকণ সািারণত লেউ িারীসঙ্গম েকরিা। এেমাত্র র্ারঁা িকমযর িাকম লদ্েসািিা েকরি তারাই ঋতুোকল 

িারীকত উপগত েি– লর্মি বাউল সম্প্রদ্ায়। এই ি-শদ্িই সকবযাচ্চ ঋতুোল এবাং িয়শদ্ি লেকেই িারীকদ্ে প্রজিি বাতযা 

প্রর্াকর সক্ষম বকল গণয, এবাং লর্াে শদ্ি পর্যি লস লসই বাতযা বেি েরকত োকে। সুপ্রার্ীি োকলর মািুষ বজশবে অ্শভজ্ঞতা 

লেকে িয় বা ষষ্ঠ শদ্বসই মািবীর উবযরতার সূর্িাোল িকর শিকয় উবযরতা লদ্বীর িাম শদ্কয়কি ষষ্ঠী। অ্েযাৎ প্রােৃশতে শিয়ম বা 

শর্শেৎসাশবজ্ঞাি মকত িয়শদ্কির পর লেকেই শডম্বাণ ু শিষ্ক্রমকণর (Ovulation) সম্ভাবিার সূর্িাোল আরম্ভ েকয় র্ায় বকলই 

উবযরতাবাদ্ ও শিশুরক্ষাোরী ষষ্ঠীকদ্বীর সৃশষ্ট েকয়কি। এই োরকণই ষষ্ঠীকদ্বীর িাম সাংেযাবার্ে েকয়কি বকল মকি েরা লর্কত 

পাকর।২৩    
 

     ষষ্ঠীব্রকতর আর্ার-অ্িুষ্ঠািগুশল শবকেষণ েরকল লদ্ো র্ায় ব্রত েল শর্ত্র-িািয-গীকতর শত্রকবণী সঙ্গম। ব্রকতর আলপিার 

শভতর শদ্কয় শর্কত্রর পশরর্য়, আর্ার-অ্িুষ্ঠাকির লর্ শরয়া বা অ্শভিয় েরা েয় তার মকিয শদ্কয় িাকিযর পশরর্য় এবাং িো ও 

গাকির মকিয শদ্কয় সুর সেকর্াকগ গীকতর পশরর্য় র্মৎোরভাকব েুকি ওকে। ব্রকতর সামাশজে ও সাাংস্কৃশতে তাৎপর্য এোকিই 

লর্ ব্রতীই েল ব্রকতর প্রেৃত শিল্পী লর্ অ্ঙ্কণ, গাি, অ্শভিয় বা িৃতয সব েিুই েকর। তাই লদ্ো র্ায় লর্ ব্রকতর আর্ার বা 

শরয়ািুষ্ঠাি সামাশজে ও বিশতে মূলযকবাি প্রশতষ্ঠায় গুরুত্বপূণয ভূশমো পালি েকর। এেেোয় বলকত লগকল ষষ্ঠীব্রকতর মিয 

শদ্কয় লর্মি শবশভন্ন সামাশজে, সাাংস্কৃশতে, বিশতে শদ্ে েুকি ওকে লতমশি এর মকিয েঁুকজ পাওয়া র্ায় শবশভন্ন িৃতাশত্ত্বে ও 

ববজ্ঞাশিে লপ্রশক্ষতও। তাই বাাংলার সামাশজে ও সাাংস্কৃশতে শদ্ে লেকে এই ব্রকতর গুরুত্ব অ্পশরসীম।    
 

উপসাংোর : িারীর সামাশজে প্রশতষ্ঠার সব লেকে বে অ্বলম্বি েল সিাি। তাই তাঁর শিশবযকে জন্ম এবাং পরবতযীোকল তার 

রক্ষার উকেকিয িারী তো জিিী-হৃদ্য় স্বাভাশবেভাকবই অ্শতকলৌশেে িশক্তর উপর আস্থািীল েকয় পকে, আর লসই 

মািশসেতাই জন্ম লদ্য় মা ষষ্ঠীর। শতশি প্রভাশবত েকরি সমগ্র িারীসমাজকে। বাকরা মাকস শবশভন্ন িাকম শবশভন্ন উকেকিয 
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পশিমবকঙ্গর শবশভন্ন লজলায় ষষ্ঠীকদ্বী পূশজতা েি। িেকরর লর্কয় গ্রামাঞ্চকলই তাঁর ব্রত লবশি পাশলত েয়। শিক্ষার প্রসার র্তই 

ঘিুে িা লেি, ব্রতার্ারগুশল একেবাকর শবলুপ্ত েকয় র্ায়শি, আজও লবঁকর্ আকি। তার োরণ মািুকষর বাইকরিা র্ত দ্রুত 

বদ্লায়, লভতরিা তত দ্রুত বদ্লায়িা। আর এগুকলা মািুকষর এোি অ্িকরর শবষয়। তািাো মািুকষর প্রােশমে োমিা-

বাসিার স্বরূপ মূলত এে। আর তাই ষষ্ঠীব্রকতর মিয শদ্কয় েুকি ওকে জিিী হৃদ্কয়র শর্রিি আেশুত ‘আমার সিাি লর্ি 

োকে দুকিভাকত’। জীবকির জশিলতা বৃশদ্ধর সাকে সাকে বহু ব্রকতরই প্রাসশঙ্গেতা আমরা োশরকয় লেলকলও তা অ্িঃসশললা 

েল্গুর মকতা আজও বকয় র্কলকি। তাই বাাংলার ষষ্ঠীব্রতগুশলর মিয শদ্কয় বাাংলার প্রশতশি িারীর োমিায় আজও প্রোি পায়:  

‘সরু িাকি োকলা পুকত, জন্ম র্ায় লর্ি একয়াকত একয়াকত’।  
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৮. শবশ্বাস, রণশজৎ, ২০০১, ললােঐশতকেয উত্তরবঙ্গ, ইশন্দরা প্রোিিী, েলোতা, প.ৃ ৭৭।  

৯. পূকবযাক্ত তেযসূত্র িাং ৬, পৃ. ১৬২ 

১০. পূকবযাক্ত তেযসূত্র িাং ৬, পৃ. ১৬৩  

১১. লদ্বী, সুোশসিী, ১৩৯২, লমকয়লী ব্রতেো, পুস্তে শবপশণ, েলোতা, প.ৃ ৩৬, ৩৭।   

১২. ভট্টার্ার্য, মাশলিী (সম্পা), ২০০২, লজলা ললােসাংস্কৃশত পশরর্য় গ্রে: বােঁুো, ললােসাংস্কৃশত ও আশদ্বাসী সাংস্কৃশত 

লেি, তেয ও সাংস্কৃশত শবভাগ, পশিমবঙ্গ সরোর, েলোতা, প.ৃ ১৩২,১৩৩। 

১৩. দ্াস, েষৃ্ণরাম, ১৩৩৩, ষষ্ঠীমঙ্গল, প.ৃ ১৬১ (উদ্ধৃত: বসাে, িীলা, ১৯৯৮, বাাংলার ব্রতপাবযণ, পুস্তে শবপশণ, 

েলোতা, পৃ. ১০০)।  

১৪. লক্ষমািন্দ, লেতোদ্াস, ১৯৪৯, মিসামঙ্গল, েশলোতা শবশ্বশবদ্যালয়, পৃ. ২১৩ (উদ্ধৃত: পূকবযাক্ত তেযসূত্র িাং ১৩, প.ৃ 

১০০)।    

১৫. ভট্টার্ার্য, সতযিারায়ণ (সম্পা), েৃষ্ণরাম দ্াকসর গ্রোবলী, প.ৃ ১৫২ (উদ্ধৃত: পূকবযাক্ত তেযসূত্র িাং ১৩, প.ৃ ১০১)। 

১৬. দ্ীি, লসশলম আল, ১৯৯৬, মিযরু্কগর বােলা িািয, োো, পৃ. ২৬০ (উদ্ধৃত: পূকবযাক্ত তেযসূত্র িাং ১৩, পৃ. ১০১)।   

১৭. েৃষ্ণরাম দ্াকসর গ্রোবলী, ১৯৫৮, েশলোতা শবশ্বশবদ্যালয় প্রোশিত, পৃ. ১৬২ (উদ্ধৃত: পূকবযাক্ত তেযসূত্র িাং ১৩, প.ৃ 

১০২)।  

১৮. গাঙু্গশল মাশণেরাম, ১৯৬০, িমযমঙ্গল, েশলোতা শবশ্বশবদ্যালয় প্রোশিত, প.ৃ ৩৩৫( উদ্ধৃত: পূকবযাক্ত তেযসূত্র িাং ১৩, 

প.ৃ ১০২)।  

১৯. িামশবেীি রর্িা, ১২৯৮, বামাকবাশিিী পশত্রো ৩২২ সাংেযা, ৫ম ভাগ, পৃ. ১৯৫ (উদ্ধৃত: পূকবযাক্ত তেযসূত্র িাং ১৩, পৃ. 

১৬৯)।  

২০. লঘাষ, শবিয়, ১৩৯৬, বাাংলার ললােসাংস্কৃশতর সমাজতত্ত্ব, প.ৃ ৫৩ (উদ্ধৃত: পূকবযাক্ত তেযসূত্র িাং ১৩, পৃ. ১২৫)।   

২১. শমত্র, সিৎেুমার, ১৪১০, শিশুর ব্রত, ললােসাংস্কৃশত গকবষণা পশত্রো: শিশু সাংেযা, ববিাে-আষাঢ় সাংেযা, পুস্তে 

শবপশণ, েলোতা, পৃ. ১৭৭, ১৭৮। 

২২. পূকবযাক্ত তেযসূত্র িাং ২১, প.ৃ ১৭৯।  
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২৩. পূকবযাক্ত তেযসূত্র িাং ২১, পৃ. ১৭৯, ১৮১।    

 

গ্রেপশঞ্জ : 
 

১. র্রবতযী, বরুণেুমার (সম্পা), ২০০৭, বঙ্গীয় ললােসাংস্কৃশত লোষ, ২য় সাংস্করণ, অ্পণযা বুে শডশিশবউিাসয, েলোতা।  

২. লর্ৌিুরী, দুলাল (সম্পা), ২০১৩, ললােসাংস্কৃশতর শবশ্বকোষ (িব সাংকর্াজি), পুস্তে শবপশণ, েলোতা।    

৩. তেযরে, পঞ্চািি (সম্পা), ১৩৯১ (িবসাংস্করণ), ব্রহ্মবববতযপুরাণম্ [েৃষ্ণবদ্বপায়ি-মেশষয শ্রীকবদ্বযাস-প্রণীতম], 

িবভারত পাবশলিাসয, েলোতা।  

৪. লদ্, শদ্লীপেুমার, ২০০৭, লোর্শবোকরর ললােসাংস্কৃশত, অ্শণমা প্রোিিী, েলোতা।   

৫. লদ্বী, সুোশসিী, ১৩৯২, লমকয়লী ব্রতেো, পুস্তে শবপশণ, েলোতা।   

৬. িস্কর, লদ্বব্রত, ১৯৯৯, র্শিি পরগণার ললৌশেে লদ্বকদ্বী: পালাগাি ও ললােসাংস্কৃশত শজজ্ঞাসা, লদ্’জ পাবশলশিাং, 

েলোতা।   

৭. বসাে, িীলা, ১৯৯৮, বাাংলার ব্রতপাবযণ, পুস্তে শবপশণ, েলোতা।   

৮. শবশ্বাস, রণশজৎ, ২০০১, ললােঐশতকেয উত্তরবঙ্গ, ইশন্দরা প্রোিিী, েলোতা। 

৯. ভট্টার্ার্য, মাশলিী (সম্পা), ২০০২, লজলা ললােসাংস্কৃশত পশরর্য় গ্রে: বােঁুো, ললােসাংস্কৃশত ও আশদ্বাসী সাংস্কৃশত লেি, 

তেয ও সাংস্কৃশত শবভাগ, পশিমবঙ্গ সরোর, েলোতা।    

১০. ভট্টার্ার্য, মাশলিী (সম্পা), ২০০২, লজলা ললােসাংস্কৃশত পশরর্য় গ্রে: বিযমাি, ললােসাংস্কৃশত ও আশদ্বাসী সাংস্কৃশত 

লেি, তেয ও সাংস্কৃশত শবভাগ, পশিমবঙ্গ সরোর, েলোতা।   

১১. লভৌশমে, শিমযকলন্দু, ২০০৪, শিশুর্ারণা, পুস্তে শবপশণ, েলোতা।   

১২. মজুমদ্ার, তুশলো, ২০০৬, বাাংলার ললােসাংস্কৃশত ও গ্রামীণ িারী, ললােসাংস্কৃশত ও আশদ্বাসী সাংস্কৃশত লেি, তেয ও 

সাংস্কৃশত শবভাগ, পশিমবঙ্গ সরোর, েলোতা।   

১৩. মাইশত, প্রকদ্যাতেুমার, ২০০১, লমশদ্িীপুকরর ললােসাংস্কৃশত, পুস্তে শবপশণ, েলোতা।   

১৪. শমত্র, সিৎেুমার (সম্পা), ১৯৯৫, ললােসাংস্কৃশত গকবষণা গ্রেমালা: ৬, লমকয়শল ব্রত শবষকয়, পুস্তে শবপশণ, 

েলোতা।    

১৫. বমত্র, অ্কলাে, ২০০০, বাাংলার ললৌশেে িমযার্াকরর ঐশতেয সন্ধাকি, পুস্তে শবপশণ, েলোতা।   

১৬. বমত্র, রশঞ্জতা, বােলার ললােব্রকত আলপিার ভূশমো, পুস্তে শবপশণ, েলোতা।   

১৭. সরোর, সুিীরর্ি, লপৌরাশণে অ্শভিাি, এম. শস. সরোর অ্যান্ড সন্স প্রাইকভি শলঃ, েলোতা।  

 

পত্র-পশত্রো:   
 

১. শমত্র, সিৎেুমার (সম্পা), ১৪১০, ববিাে-আষাঢ়, ললােসাংস্কৃশত গকবষণা পশত্রো: ‘শিশু’ সাংেযা, ললােসাংস্কৃশত গকবষণা 

পশরষদ্, েলোতা।      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                


