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পুে ণ র লাভ না দখােল ক দান করেব
িহ ুধেমর কানও ভ ািটকান বা ম া নই, কানও পাপ বা শািহ ইমাম নই, িক পুেরািহতত নানান রীিতর সুিব ীণ কাঠােমায় িব াসীেদর বঁেধ রেখেছ। অ য় ততীয়ার সবভারতীয় চির
তারই এক িনদশন

জহর সরকার
২১ এি ল, ২০১৫, ০০:২৪:০০

একেশা বছেররও বিশ আেগ ি িটশ পযেব করা ল কেরিছেলন, ‘ভারত জুেড় বশােখর পে র
ততীয় িদেন অ য় ততীয়া পালন করা হয়। মানুেষর িব াস, এই িদন ান কের া ণেক পাখা, ছাতা
এবং অথ দান করেল অ য় পুণ অিজত হয়। ফেল এই িতিথ উদ াপন অত জনি য়।’ ভারেতর ব
েদেশ পািলত এই উতসব িহি বলেয় আখা তীজ নােম অিভিহত। জনরাও এই িতিথ পালন কেরন,
তেব আমরা এই লখায় ‘দান’-এর উপেরই জার দব।
পৃিথবীেত অেনক ধেমই পিব ণ বা পুণ ােহর ধারণা চিলত। িক িহ ুরা ভমুহূত-এর ধারণােক
যতটা
দয় এবং সই ণ িনধারেণর জন যতটা কাঠখড় পুিড়েয় থােক, অন কউ তার ধাের
ভার ।
কােছ প ছেত পারেব না। িহ ুধেমর কানও ভ ািটকান বা ম া নই, কানও পাপ িকংবা খিলফা
পিব
অথবা শািহ ইমাম নই, এমন একটা অ-সংগিঠত ধম শতা ীর পর শতা ী ধের কী কের বঁেচ আেছ,
কােঠর
আরাধনা।
সটা বাঝার জেন এই ধেমর সাধারণ রীিত ও আচার িলেক বাঝা দরকার। পুেরািহতত এক অিত
পুরী,
জিটল এবং সুিব ীণ কাঠােমায় ধমিব াসীেদর বঁেধ রেখেছ, এই সব রীিত ও আচার সই বঁেধ রাখার
২০১৪।
ছিব:
কােজ অত
পূণ ভিমকা িনেয়েছ। একটা িবেশষ রীিত হল প া বা পি কা দেখ চলা। সৗর
শরৎ
এবং চা গণনার িম েণ জ ািতিব ান, জ ািতষ এবং নানা ধমীয় িবধােনর সমাহাের পি কা একিট
পা ।
ত শা হেয় দঁািড়েয়েছ। িবিভ মেতর পি কা আেছ, তােদর মেধ িহেসেবর তারতম আেছ, িক উতসেবর কাল িনধারেণ এবং ভ বা অ ভ ণ গণনায় সব
পি কার িহেসবই মাটামুিট িমেল যায়।
অ য় ততীয়া লাকিব ােসর সবভারতীয় চিরে র একিট চমতকার িনদশন। এবং এই িতিথ হল িহ ুেদর সােড় িতনিট সবািধক ভমুহূেতর অন তম। অন দুিট হল
পয়লা চ এবং িবজয়া দশমী, আর কাি েকর পে র থম িদনিট হে আধখানা িতিথ। কিথত আেছ, এই িতিথেতই ব াসমুিন গেণশেক মহাভারত বলেত
কেরিছেলন; এই িদেনই ক ৗপদীেক ব হরেণর অমযাদা থেক র া কেরিছেলন; এই িদেনই সূযেদব পা বেদর ‘অ য়পা ’ দান কেরিছেলন, য পাে র খাবার
কখনও ফেরােব না। আরও নানা উপকথা এই িদেনর সে জিড়েয় আেছ। অেনেকর মেত এই িদন তাযুগ হেয়িছল, আবার অেনেক বেলন সত যুগ। মুশিকল
হল, এ েলা একট পুরেনা িদেনর ব াপার, তেকর মীমাংসা করেত পােরন এমন কউ বঁেচ নই। আবার, এই িতিথেতই নািক গ ার মেত অবতরণ ঘেটিছল। অন
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িদেক, ক এই িদেনই পর রাম েপ জ িনেয়িছেলন এবং সমুে র বুক থেক জিম উ ার কেরিছেলন, কেয়ক শতা ী পের ওল াজারা যমনটা করেবন। কা ণ
ও মালাবার উপকেল অ য় ততীয়ায় পর রাম এখনও পূিজত হন। বাংলায় পর রােমর কানও ভ নই, বাধহয় এই কারেণ য, এখােন সমস াটা উে া নদীেত
পিল এবং মািট জেম চর জেগ উঠেছ, এখােন বরং পর রাম তঁার কঠার চািলেয় পিব ভাগীরথীর বুেক জমা পিল িনেকশ করেত পারেতন।
বছেরর এই সময়টােত ীে র তাপ বাড়েত
কের, মািট িকেয় ওেঠ। ওিডশা থেক পি ম উ র েদশ ও হিরয়ানা পয িব ীণ এলাকা জুেড় কষকরা এই িদন
জিমেত লাঙল দওয়া
কেরন। উ র-পি ম ভারেত বীণ জাঠ কিষজীবীরা চােষর সর াম িনেয় শস ে ে যান, যাওয়ার পেথ প পািখ চােখ পড়েল তােক
সুল ণ বেল গণ কেরন। জরােতও কষকরা এই িদন লাঙল তেল নন এবং পর রামেক রণ কেরন। দি ণ ভারেত এই িদন চাষ করার ঐিতহ নই বেট,
িক সখােনও পঁািজেত এিট ভিতিথ িহেসেব িচি ত। সৗভােগ র দবতােদর স করার উে েশ অেনেকই এ িদন উপবাস কেরন।
কিষেত হাক অথবা বািণেজ , অ য় ততীয়ায় সমৃি র উপর জার দওয়া হয় এবং তা থেকই বাঝা যায়, িহ ু জীবনাদেশ জাগিতক িবষয়েক কতটা
দওয়া
হেয়েছ। এই িদন দবী অ পূণার জ িদন, ধনস েদর দবতা কেবেরর আরাধনাও এ িতিথর সে জিড়ত। কেবর এক আ য দবতা। তঁার স েক চিলত িবিবধ
উপকথায় সমাজ-ইিতহােসর মূল বান রসদ আেছ। া ণ কািহিন িল পি মী উপাখ ােনর মেতা সরল নয়, ব মাি ক, সখােন সমােজর িববতন স েক নানা ধারণা
খুঁেজ নওয়া যায়। কেবরেক বণনা করা হয় এক কদশন, খবকায় এবং ীেতাদর য েপ। থম যুেগ ভারেত নবাগত আযেদর জীিবকা িছল প চারণ, সুতরাং
তঁারা াম মাণ জীবন যাপন করেতন। অন িদেক, পুরেনা অিধবাসীেদর ায়ী বসিত িছল, তঁােদর আিথক অব াও িছল আযেদর তলনায় সমৃ । িক তঁােদর গােয়র রং
আযেদর মেতা ফরসা নয়, এবং আযরা তঁােদর তলনায় দীঘা ী। দখেত খারাপ বেল আযরা তঁােদর িনচ চােখ দখেতন। বিদক, বদ-উ র এবং পৗরািণক
কািহিনেত অনায জনেগা ীর িবপুল ঐ েযর িব র উে খ আেছ। এই স েদর একটা কারণ হল, তঁারা প পালন এবং কিষ থেক অিজত স েদর একটা অংশ ণ
ও মিণরে র আকাের সি ত রাখেতন। অ য় ততীয়ায় স য় করা ও সি ত অথ িদেয় সানা েপা কনার ঐিতহ এই সূে ই এেসেছ। এর ছ’মাস পের ধনেতরােসও
একই রীিত অনুসৃত হয়। অথনীিতিবদ ও লি -বাজােরর উপেদ ারাও এই উপেদশই দন।
কেবরেক বিদক সািহেত থেম দখা যায় ‘ভেত র’ েপ। দবতা িহেসেব তঁার ীকিত মেল পুরােণর যুেগ, হাজার বছর পের। তত িদেন মনু-কিথত ‘িম
জনেগা ী’ ভারেতর িব ীণ অ েল বসবাস করেছন। মশ কেবরেক বৗ রা ব ব নােম এবং জনরা সবন-ভিত নােম ীকিত দন। ল ী ঐ েযর দবী িহেসেব
িতি ত না হওয়া অবিধ কেবর িহ ুেদর কােছ স েদর দবতা িহেসেব পূিজত হেয় চেলন। দবতােদর স দর ী িহেসেব তঁার গােয়র রংও মশ পির ার হেত
থােক, যিদও িতিন গণ, য , িক র, গ ব হ ক মুখ ‘প াতপদ গা ী’র িতিনিধই থেক যান। লাকেদবতা থেক া ণ তে র উ তর কািটেত ওঠার ধা
দিখেয়েছন িতিন, তার মূল িদেত হেয়েছ কেবরেক, তঁার একিট চাখ ন হেয়েছ, এেকবাের মনসার মেতাই। লড়াই না কের িকছু পাওয়া যায় না। অ য় ততীয়া এবং
ধনেতরােস অেনক িহ ু তঁার আরাধনা কের। িহ ুধম কানও দবতােকই এেকবাের ছঁেট ফেল না, দরকার মেতা একটা সা ািনক আসন িদেয় এক পােশ সিরেয়
দয়, অেনকটা রাজৈনিতক দেলর িকছু িকছু বীণ নতার মেতাই। স ত, বৗ ধেমর আধাের কেবর িদিব অন একািধক দেশ প েছ গেছন। জাপােন িতিন
িবশামন নােম পূিজত।
অন অেনক েদেশর মেতাই বাংলােতও অ য় ততীয়া নতন ব বসািয়ক উেদ াগ সূচনার শ িদন িহেসেব গণ হয়, অেনেক এই িদন হালখাতাও কেরন। আবার,
ক েক সুদ ামার িচেড় উপহার দওয়ার কািহিন রণ কের এই িদনিটেত বড় হাক, ছাট হাক, উপহার দওয়ার চল আেছ। ১৮৩৬ সােল রভাের ক এস
ম াকেডানা িলেখিছেলন, ‘িহ ুেদর কােছ এই িদনিট পিব , কারণ শা মেত এই িদন িভ া বা উপহার িদেল অ য় পুণ অিজত হয়, ভিবষ েত পাপ করেলও সই
পুণ ফল ন হয় না, তাই কপণরাও এই িদন হাত উপুড় কের দন।’ এটাই আসল কথা। শীেতর ফসল গালায় চেল গেছ। এখন পুণ াজেনর একটা তািগদ সৃি না
করেল এবং ভিবষ েত পাপ করেলও সই পুণ ধের রাখার একটা ‘আগাম জািমন’-এর ধমীয় িবধান না িদেল ধনীরা া ণ বা দির মানুষেক দান করেত চাইেব
কন?
সার ভারতীর কণধার। মতামত ব ি গত
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