ĀবĀ

আ礀�িবȀত
ৃ ভারত 襀�য ‘সᑀ�ট পাওয়ার’ দািব কের না
সভ তার ইিতহােস ভারেতর সবেচেয় শি�মান সাংȀৃিতক রফতািন峀� হল
襀�বৗ �ﮀদশી� ন। আর এই ĀসেĀই িবেশষ 检�Ȁ�পূণી� হল বু�ﮀপূিণી� মার এই িতিথ।
অেনক 襀�দেশই এই উȀসব জাতীয় সংȀৃিতর অĀ হেয় িগেয়েছ, িক禀�
襀�সখানকার মানুষ তার ভারতীয় উȀেসর কথা ভুেল 襀�গেছ। আমরাও।
জহর সরকার
৪ 襀�ম, ২০১৫, ০০:০১:০০

শরণȀ। ইউনান Āেদশ, িচন। রয়টাসી� ।
Ȁটনীিতেত ‘সᑀ�ট পাওয়ার’ কথাটা খুব Āচিলত। এক峀� 襀�দশ অন ান 襀�দেশর উপর িনেজর সাংȀৃ িতক Āভাব িবȀার করেত
পারেল 襀�য Ȁটৈনিতক শি� অজી�ন কের, 襀�সটাই সᑀ�ট পাওয়ার। অেনেকর মেতই, ভারেতর এই 撀�মতা অজી�েনর 襀�চȀা করা
উিচত। কী ভােব? মেন রাখা দরকার, সভ তার ইিতহােস ভারেতর সবেচেয় শি�মান সাংȀৃ িতক রফতািন峀� হল 襀�বৗ �ﮀদশી�ন,
襀�য দশી�ন শািĀ ও অিহংসার আদশી�েক তু েল ধের। এই ĀসেĀই িবেশষ 检�Ȁ�পূণી� হল 襀�বশকএর িদন峀�, পূবી� এবং দি撀�ণপূবી�
এিশয়ার বȀ 襀�দেশ 襀�য িদন峀� বু�ﮀপূিণી�মা িহেসেব পািলত হয়। অেনক 襀�দেশই এমন নানা িহ�ু বা 襀�বৗ �ﮀউȀসব জাতীয় সংȀৃ িতর
অĀ হেয় িগেয়েছ, িক禀� মানুষ তােদর ভারতীয় উȀেসর কথা ভু েল 襀�গেছ।
襀�বশকএর উȀস অবশ অিবȀরণীয়, কারণ দুিনয়া জুেড় 襀�বৗ�ﮀরা মেন কেরন, এই ঀ�বশাখী পূিণી�মার িদেন 襀�গৗতম বুে�ﮀর জĀ
এবং আিশ বছর পের এই িতিথেতই তাঁর মহাপিরিনবી�াণ। আমােদর সব 襀�বদনার মূেল আকাĀা, তাই বাসনা বজી�নই মুি�র পথ
— বুে�ﮀর এই িশ撀�া 襀�গাটা মানবজািত মেন 襀�রেখেছ। ি েȀর জেĀর পাঁচ শতা觀�ী আেগ ভারেত এই দশી�েনর সৃিȀ। Ȁত তা
এিশয়া জুেড় ছিড়েয় পেড়। বু �ﮀও ি েȀর িশ撀�ার সাদৃেশ র কথা অেনক পিĀমী পি璀�তই ল撀� কেরেছন। 襀�যমন বাবી�ারা
ওয়াকার িলেখেছন, ‘‘নানা 襀�বৗ �ﮀউপকথা ও বাণী গসেপলএ ‘ি Ȁীয় উপেদশ’ Ȁেপ 忀�ান 襀�পেয়েছ।’’ মাকી� টা輀�স এবং 襀�জািড
襀�কĀ আবার মেন কেরন, ি Ȁধেমી�র ‘িমরাᏀ�ল’এর ধারণার িপছেন 襀�বৗ �ﮀসĀ াসীেদর জেলর উপর হাঁটা বা সশরীর
Ȁগી�ােরাহেণর কািহিন检�িলর অবদান আেছ। 襀�বৗ�ﮀধমી� পৃিথবীর Āথম সুসংগ��ত ও সকেলর জন উĀু� ধমી�। ি Ȁধমી� এবং
এমনকী িহ�ুধেমી�র উপেরও তার অেনক Āভাব। ি স উইিলয়মসএর মেত তার কেয়ক峀� হল Ā�চযી�, উপবাস, আরাধনার
襀�িবদেত Āদীপ ও ফু েলর ব বহার, পিবĀ সুগিĀ ও জল, জপমালা, পুেরািহেতর িবেশষ ব��, সĀেদর উপর িবেশষ মিহমা আেরাপ,
ধমી�ানুােন Āাচীন ভাষা ব বহার ইত ািদ। বুে�ﮀর এই পূিণી�মায় এত 襀�দেশ তাঁর আরাধনা হেব, 襀�সটা Ȁাভািবক। ভারেতও এই

িদন峀�র পিবĀতা Ȁীকৃ ত, িক禀� 襀�বৗ �ﮀছাড়া অেন রা এেক বড় উȀসব িহেসেব পালন কেরন না। এটা ল撀� করার ব াপার 襀�য,
襀�বৗ�ﮀধমી� তার জĀভূ িমেত যেথȀ মযી�াদা পায়িন। বু�ﮀেক িবু র অবতার Ȁেপ গণ করা হেলও এ 襀�দেশ 襀�কানও এক峀� িহ�ু
মি�েরও িতিন একাকী পূিজত নন। বȀত, িনেয়াবুি�ﮀȀেদর উĀান না হেল 襀�বৗ�ﮀধমી� ভারেত এখন 襀�য 检�Ȁ�টু Ȁ পায় 襀�সটু Ȁও
襀�পত না।
襀�বৗ�ﮀপূিণી�মা চা� ক ােলĀার ধের পািলত হয়, ফেল িবিভĀ বছের এ峀� িবিভĀ িদেন পেড়, এবং ফসল 襀�তালার সেĀ এর 襀�কানও
সĀকી� 襀�নই, ইসলােমর নানা পরেবর মেতাই এ 襀�撀�েĀও মাহা礀� টা চা� িতিথর অĀিনી�িহত। ১৯৫০ সােলর 襀�ম মােস ওয়া郀�ી�
襀�ফেলািশপ অব বুি�ﮀȀস সংগঠেনর Āথম সেĀলেন ি忀�র হেয়িছল, 襀�ম মােসর Āথম পূিণી�মায় এ উȀসব পািলত হেব, িক禀�
চা�মােসর িহেসব সবી�Ā এক নয়, ফেল 襀�দশেভেদ উȀসেবর িদন পালেট থােক। এক মােস দু峀� পূিণી�মা পড়েলও সমস া হয়। এ
বার 襀�যমন আমরা আজ, ৪ 襀�ম বু�ﮀপূিণી�মা পালন করিছ, িক禀� তাইল ােĀ এ峀� পািলত হেব ১ জুন।
িসংহিলরা এ উȀসেবর নাম 襀�বশখ, 襀�নপােল Ȁািনয়া পুᑀ�িহ, মায়ানমাের কােসান, িতȀেত সাগা দাওয়া, ইে�ােনিশয়ায় হির
রায়া ওয়াইসাক, মােলিশয়ায় হির ওেয়সাক, Ꮐ�েমররা বেলন িবশক পূজা, তাইল ােĀ িবশাখ বুচা, িভেয়তনােম ফট দন, লাওেস
িব�াখা 襀�বাউ�া। িচেন এর নানান নাম, 襀�যমন 襀�ফা তান ও ইয়ু 襀�ফািচেয়। জাপােন হানামাȀসুির। িছ িখয়ং 襀�থাং তাঁর
‘র াশনালাইিজং িরিলজন’ ᛀ�েĀ ব াখ া কেরেছন, িচনারা কী ভােব বু �ﮀও তাঁর অনুসারী আচারঅনুান检�িলেক ᛀ�হণ কেরেছন,
কী ধনতাি脀�ক ব ব忀�ায়, কী কিমউিনȀ ব ব忀�ায়, িবিভĀ িচনা কিমউিন峀� ‘ধমી�েক বজায় 襀�রেখেছন ও সরল কের িনেĀন’।
জাপােন আবার 襀�সৗর ক ােলĀােরর ৮ এিĀল উȀসব峀� পািলত হয়। জাপািন 襀�লাকিব膀�াস, 襀�স িদন এক Āাগন আকােশ
আিবভূી� ত হেয় বু�ﮀেক 襀�সামরস িদেয়িছল। ĀসĀত, আজও জাপােন চিĀশ শতাংশ মানুষ 襀�বৗ�ﮀধেমી� িব膀�াসী।
襀�বৗ�ﮀধেমી�র 襀�দশ检�িলেত িবশকএর িদেন উপাসনালয়检�িলেক বণી�াঢ ভােব সাজােনা হয়, সকাল 襀�থেক মানুষ 襀�সখােন আেসন,
襀�বৗ �ﮀপতাকা তু েল, বু�ﮀ, ধমી� এবং সেĀর Āিত Ā�ﮀাসূচক সংগীেতর মাধ েম উȀসেবর সূচনা করা হয়। অেনক আিমষাশী
襀�দেশও িদন峀� সĀূণી� মাছমাংসবিজી�ত, দু’িতন িদন সমȀ মেদর 襀�দাকান বĀ থােক। ভ�রা হাজার হাজার পȀ পািখ ও
কীটপতĀেক মুি� 襀�দন।
襀�শেষ আমার 襀�দখা একটা আĀযી� বু�ﮀপূিণી�মার কথা বিল। বধી�মােন পূবી�忀�লী থানা এলাকায় জামালপুর নােম এক峀� ᛀ�াম আেছ।
襀�সখােন এই িদন ধমી�রােজর মি�ের চার পােশর নানা ᛀ�াম 襀�থেক ভ�রা জেড়া হন। হাজার হাজার ছাগল ও 襀�ভড়া বিল 襀�দওয়া
হয়। তরবাির, ব�ুক ও অন নানা অ��শ�� িনেয় 襀�খলাও হত, তেব সಀ�িত পুিলশ 襀�সটা বĀ কেরেছ। তেব এটা ব িত মই।
襀�গাটা দুিনয়া যিদ 襀�কানও এক峀� িদেন িহংসার অবসােনর জন Āাথી�নায় সমেবত হয়, তেব 襀�সটা এই বু�ﮀপূিণી�মােতই।
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