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আমায়ের দেয়ের পুরায়ে দেমন দেবতা আর অসুয়রর গল্প আয়ে, পুরাতন 

নরওয়ে আর সুইয়েন দেয়ের পুরায়েও দতমনন সব দেবতা আর অসুয়রর থা া 

দেখা আয়ে। 

 

নরওয়ের পুরায়ে আয়ে, দসথায়ের আয়গ েখন পৃনা বী বা সমুদ্র বা বােু নথেুই 

নেে না-তখন দথবে নবশ্ব-নপতা (All Father) নেয়েন। তাাঁহায়থ দথহ সৃনি থয়র 

নাই, দথহ তাাঁহায়থ দেনখয়ত পাে না। নতনন োহা চায়হন, তাহাই হে। সৃনির 

আয়গ চানরনেয়থ েূনয আর অথার নেে, দসই েূয়নযর মাঝখায়ন নেে নগনু্নঙ্গা 

নায়ম গহ্বর। দসই গহ্বয়রর উত্তয়র থুোোর দেে, তাহার মাঝখায়ন ্নররয়গ্ নমর 

নায়ম ঝরোর জে টগবগ থনরো ফুনটত। 

 

দসই গ হবয়রর েনিন ময়ে্ স হাইম্ অা াৎ আগুয়নর দেে, সুৎ র্্ নায়ম নবোে 

দেতয জ্বেন্ত তয়োোর হায়ত দসই দেয়ে পাহারা নেত।  

 

দসই দে নগনু্নঙ্গা নায়ম গহ্বর, তাহার নিতরটা নেে বড়ই ঠাণ্ডা। ্নররয়গ্ নমর 

ঝরোর জে তাহায়ত পনড়ো বরফ হইো োইত, সুৎয়রর্র তয়োোর হইয়ত 

আগুয়নর নফননথ পনড়ো দসই বরফয়থ গোইো নেত। দসই আগুন আর 

বরয়ফর েড়াই হইয়ত নগনু্নঙ্গা গহ্বয়রর নিতয়র েীনমর নামথ অনত িীষে দেতয 

আর আধম্ ো নায়ম গাে জন্মাইে। েীনমর আধম্ োয়থ পাইো তাহার দুধ 

খাইয়ত োনগে, আর আধম্ ো আয়েপায়ের বরয়ফ েবয়নর গন্ধ পাইো তাহাই 

চানটয়ত আরম্ভ থনরে। চানটয়ত চানটয়ত দসই বরয়ফর নিতর হইয়ত এথনট 

দেবতা বানহর হইয়েন, তাাঁহার নাম বুনর। 

 

এই েীনমর হইয়ত অসুর আর বুনর হইয়ত দেবতাগয়ের জন্ম, আর জন্মাবনধই 

অসুর আর দেবতার নববাে। েুগেুগ ধনরো দসই নববাে চনেয়ত া ায়থ, দেয়ষ 

অয়নথ েুয়ের পর দেবতারা েীনমরয়থ মানরো দফয়েন। আর েত অসুর নেে, 

েীনময়রর রয়ের বনযাে সথয়েই েুনবো ময়র, বানথ া ায়থ দথবে বায়গর্্ নমর 
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আর তাহার স্ত্রী। এই দুজয়ন এথখানন দনৌথাে থনরো সথে জােগার দেয়ষ 

এয়থবায়র ব্রহ্মায়ণ্ডর নথনারাে নগো ঘর বাাঁনধে। দসই স্থায়নর নাম হইে 

‘দজাতন হাইম’ বা দেতযপুরী। দসই দেতযপুরীয়ত অসুয়রর বংে বানড়য়ত 

োনগে, দেবতা অসুয়রর নববােও আবার জানগো উনঠে। 

 

এনেয়থ অসুয়ররা সব মনরো োওোয়ত দেবতারা নথেুনেয়নর জনয দেন এথটু 

আরাম পাইয়েন। তখন তাাঁহায়ের ময়ন হইে দে, চানরনেয়থ দথবেই েূনয 

আর থুোো আর আগুন আর বরয়ফর েড়াই দেনখয়ত এথটুও িাে োয়গ না। 

তাই তাাঁহারা সথয়ে নমনেো েুনে থনরয়েন দে, চয়ো আমরা েীনময়রর দেহ 

হইয়ত গাে-পাো নে-নেী আর পাহাড় পবর্য়তর সৃনি থনর। এই বনেো তাাঁহারা 

েীনময়রর নবোে দেহটায়থ সথয়ে নমনেো গড়াইো নগনু্নঙ্গা গহ্বয়র ননো 

দফনেয়েন। তাহায়ত গহ্বর বুনজে, এই সৃনি রানখবার এথটা জােগাও জুনটে। 

েীনময়রর রয়ে সমুদ্র ত আয়গই হইোনেে, উহার মাংয়ে মানট গনড়য়তও দবেী 

দবগ পাইয়ত হইে না, হাড় আর োাঁত হইে পাহাড়-পবর্ত, চুে-োনড় হইে 

গােপাো, মাা ার দখােটা হইে আথাে, মগজগুনে হইে দমঘ, থায়েই 

আগুয়নর দেে নেে, দসখায়ন দসই সুৎ র্্ নামথ দেতয া ানথত-য়সইখানথার 

আগুয়নর নফননথ নেো চন্দ্র সূের্ আর তারা হইে। 

 

এনেয়থ নথন্তু েীনময়রর মাংে পনচো তাহায়ত দপাথা ধনরোয়ে। দেবতারা 

িানবয়েন, ‘তাই ত, এই দপাথাগুনেয়থ নথ থরা োে? এগুনে হইয়ব পরী, িূত 

আর বামন।’ পরীরা দেনখয়ত িানর সুন্দর; তাহারা আথাে অঅর পৃনা বীর 

মাঝখায়ন া ায়থ, চাাঁয়ের আয়োয়ত দখো থয়র, প্রজাপনতর নপয়ঠ চনড়ো 

ফুেগুনেয়থ ফুটাইয়ত আয়স, আর নানাময়ত দোয়থর উপথার থয়র। িূত আর 

বামনগুনে দেনখয়ত দেমন নবশ্রী দতমনন দুিু। তাহারা মানটর নীয়চ া ায়থ, 

দসানা-রূপা মনন-মাননয়থর সন্ধান রায়খ, আর দোয়থর মন্দ থনরয়ত রায়ে 
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বানহয়র আয়স। নেয়ন তাহায়ের মানটর উপয়র আনসবার হুথুম নাই, আনসয়ে 

পাা র হইো োে। 

 

সথয়ের মাঝখায়ন দেবতারা আয়গই তাাঁহায়ের ননয়জর া ানথবার জােগা 

রানখোনেয়েন। দসই জােগার নাম আসগাের্ বা স্বগর্। দসখানথার রাজা নেয়েন 

নবশ্ব-নপতা। তাাঁহার নাম ওনেন (Odin) বা উওয়েন (Woden) োহা হইয়ত 

বুধবায়রর নাম ওয়েেয়নজ দে হইোয়ে। ইাঁহা হইয়তই সথে দেবতা আর 

মানুয়ষর জন্ম। ইাঁহার নাম নবশ্ব-নপতা। 

 

স্বয়গর্র সথয়ের দচয়ে উাঁচু নসংহাসয়ন ওনেন তাাঁহার রানী নিগ গার (Frigga) 

সনহত বনসো স্বগর্ মতর্ পাতাে দথাা াে নথ হইয়তয়ে তাহার সংবাে েইয়তন। 

নথেুই তাাঁহার দচাখ এড়াইয়ত পানরত না। ওনেয়নর এথনটমাে দচাখ নেে, আর 

এথনট দচাখ নতনন নমনমর নায়ম এথ বুয়ড়ায়থ নেোনেয়েন। দসই বুড়ার এথটা 

ঝরো নেে, তাহার জে খাইয়ে িূত িনবষৎ সথে নবষে জানা োইত। ওনেন 

দসই ঝরোর জে খাইয়ত দগয়েন। বুড়া বনেে, ‘দতামার এথনট দচাখ না নেয়ে 

জে খাইয়ত পাইয়ব না।’ থায়জই এথনট দচাখ খুনেো নেো ওনেনয়থ দসই 

জয়ের োম নেয়ত হইে। বুড়া দসই দচাখনট ননো তাহার ঝরোর জয়ে েুবাইো 

রানখে। দসখায়ন দসনট নেনরাত নঝথনমথ থনরত। ওনেন ঝরোর জে খাইো 

সথয়ের দচয়ে দবেী জ্ঞানী হইয়েন। আর দসই ঘটনার নচ্নর রানখবার জনয 

ঝরোর ধায়র গায়ের োে নেো এথটা বল্লম তয়ের থরাইো েইয়েন। দস 

এমনন আশ্চের্ বল্লম দে নথেুয়তই তাহায়থ দঠথাইয়ত পানরত না। 

 

ওনেয়নর এথ পয়ুের নাম নটউ (Tiu)। ইহার নায়ম মঙ্গেবায়রর নাম নটউজ দে 

( Tuesday) হইোয়ে। ইনন বীরত্ব এবং েুয়ের দেবতা। ওনেয়নর দেমন এথটা 

আশ্চের্ বল্লম নেে, ইহার দতমন এথটা তয়োোর নেে। দোয়থ এই 

তয়োোরয়থ বড়ই িনে থনরত, আর োর পর নাই েয়ে এথ মনন্দয়রর 

নিতয়র তাহা রানখো নেত। তাহায়ের নবশ্বাসই নেে দে, এই তয়োোর োহার 
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থায়ে া ানথয়ব দস থখয়না েুয়ে হানরয়ব না। নথন্ত হাে! এথনেন দথ দসই 

তয়োোর েইো অয়নয়থ পৃনা বী জে থনরোয়ে, আবার দসই তয়োোয়রই 

তাহারা মারা নগোয়ে। এমনন থনরো তাহার দ্বারা থত থাণ্ড হইে। নথন্তু নটউর 

ঘয়র আর তাহা নফনরো আনসে না। 

 

ওনেয়নর আর-এথ পুে া য়রর (Thor) নায়ম ইংয়রজী া াসর্য়ে (Thursday) 

হইোয়ে। া য়রর মত দজার দথায়না দেবতার নেে না, দেনখয়তও দথহ তাাঁহার 

মত এমন নবোে নেয়েন না। তাাঁহার হাতুনড় নেো োহায়থই নতনন ঠাই থনরো 

মানরয়তন, দস পাহাড়ই হউথ, আর পবর্তই হউথ, তখনই গুাঁড়া হইো োইত। 

স্বয়গর্ বাইয়িস্ট্ নায়ম নবনচে দসতু আয়ে (োহায়থ দতামরা বে রামধনু) দসই 

দসতুর উপর নেো দেবতারা োওো আসা থনরয়তন। অা র্াৎ আর সথে 

দেবতারাই থনরয়তন-নথন্তু া ্ থখয়না দসই দসতুর উপর নেো োইয়তন না, 

দগয়ে তাহা িানঙ্গো পনড়ত। 

 

িাইয়ে (Friday, শুক্রবার) োাঁহার নায়ম হইোয়ে, তাাঁহার নাম নেে নিো 

( Freya)। নতনন নেয়েন দসৌন্দয়ের্র দেবতা। দথহ বয়ে, ইননই ওনেয়নর রানী 

নিগগা। েুয়ে েত বীয়রর মৃতুয হইত, তাহায়ের অয়ধর্থ নিোর থায়ে োইত। 

নিো তাহার সনঙ্গনী িযা্ থীরনেগয়থ েইো দসই বীরনেগয়থ ননয়ত েুে দিয়ে 

আনসয়তন। তাাঁহার সিাে নগো বীরনেয়গর সুয়খর আর সীমা পনরসীমা া ানথত 

না। দসখায়ন হাইদ্রুন নায়ম োগে নেে, তাহার দুধ নেে অমৃয়তর মত, দস 

দুধ দোওোইো দেষ থরা োইত না। আর দসনিম্ ননর নায়ম দে শুয়োরনট নেে, 

তাহার মাংেও নেে দতমনন নমি। এেনিম্ ননর নায়ম পাচথ তাহা তয়তানধথ 

নমি থনরো রাাঁনধত। বীয়রর িুধা-বুনঝয়তই পার, তাহারা খাইত দথমন! নথন্তু 

দস মাংে নথেুয়তই ফুরাইত না। খাওো োওো দেষ হইো দগয়ে আবার দেমন 

শুয়োর দতমননট বাাঁনচো উনঠো দঘাাঁত্ দঘাাঁত্ থনরয়ত া ানথত। 

 


