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㴠瑸ব扭畮 ২

†湜⽮慰পূ
িণ6
মা মােন বষ6
া হল †湜⽮慰
বৗ硩瀠 ও জন ধম6
থেকই †湜⽮慰পূ
িণ6
মার ধারণাটা এেসেছ। বষ6
ার এেকবাের
গাড়ায় †湜⽮慰েক 崧整硩瀠া জািনেয় িশা বা ধম6
িন汹(ার পব6
†湜⽮慰 হত, আর এই
অসু
িবেধজনক ঋতু
েত স晕ｈ⬀াসীেদর জনপদ থেক সিরেয় নওয়াও যত।
জহর সরকার
১৯ জু
লাই, ২০১৬, ০০:০০:০৭

†湜⽮慰 হে湡灳 ‘খাও ফানসা’। এর পর বষ6
ার িতন মাস
মঠ ছাড়েবন না িভু
রা। লাও, ২৪ জু
লাই, ২০০২
†湜⽮慰রা যিদও 㴠瑸াচীন িহ牯瑣ু
ধেম6
র অিবে湡灳দ⬀ অ湥, তবু
তাঁেদর স数硥ােন আষাঢ় মােস এক浵捯 পূ
িণ6
মা উ整≜যাপন করার ব⬀াপারটা
বৗ硩瀠 ও জন ধেম6
র অবদান। ছা∞"েদর শশব ও কেশার (মােন, †† চেয6
র গাটা পয6
ায়টা) জু
েড়ই †湜⽮慰েদর আ崧整ম বা
পাঠশালা†湜িল আবািসক বা অনাবািসক পড়ােশানার জায়গা িহেসেব ব⬀ব楤䌳ত হত, িক尠† বছেরর 牥畱ক কখন পড়ােশানাটা †湜⽮慰
হত, তা িনেয় কউই একমত নন। য †湜⽮慰রা িনিদ6
瑮潣 কানও কৗশল শখােতন, ধরা যাক অ牡䵭†湜⽮慰 휀াণাচায6
, তাঁরা তাঁেদর
িশাবষ6
বা িসেম晕ｈার কানও িনিদ6
瑮潣 সমেয় †湜⽮慰 করেতন না, আর আধ⬀াি✨牯ক †湜⽮慰রা বাধহয় এ সব ব⬀াপাের বশ িঢেলঢালা
িছেলন (এখনও আেছন)। বৗ硩瀠রা িক尠† এ ব⬀াপাের পির晕ｈার: †湜⽮慰পূ
িণ6
মা হেব বষ6
ার (পািল ভাষায় ‘বসসা’) এেকবাের গাড়ায়,
যখন নবীন㴠瑸বীণ সম尻È 崧整মণেক জনপদ ছেড় পাহােড়র †湜হায় বা মেঠ িগেয় জেড়া হেত হেব ও তাঁেদর স বছেরর িশা †湜⽮慰
হেব। স晕ｈ⬀াসী নয়, এমন মানু
ষও উৎসাহী হেল িকছু
িবষেয় পাঠ িনেত পারেতন, যমন শা牡䵭, ধম6
ত畣, ভষজ িচিকৎসা।
বষ6
াবাস নােম পিরিচত এই পূ
িণ6
মার িদন浵捯েত সারা ভারেত বষ6
া †湜⽮慰 হত, যিদও উপትলবত অংশ†湜েলা অন⬀ অ扭畎েলর আেগই
বৃ
ি瑮潣 পেয় যত। এই িদন浵捯েত িশক ও ছাে∞"রা একি∞"ত হেয়, †湜⽮慰 করেতন ছি∞"শ স獬數ােহর ি畣潤েম晕ｈার কাস6
। ওই সময়
জনধেম6
ও ‘চাতু
ম6
াস’, বা চার মােসর ধম6
িন汹(ার পব6
†湜⽮慰 হত। এখনও দু
ই ধেম6
ই এই ঐিতহ⬀ বশ কড়া ভােবই পালন করা
হয়।
জনরা িব畜†াস কেরন য, এই িদেনই গা扭畮ােরর গৗতম †湜ামীেক, মহাবীর তাঁর 㴠瑸ধান িশষ⬀ িহেসেব 獮潩হণ কেরন ও দীা দন।
বু
硩瀠ও, তাঁর বািধ❛獮ান লােভর এক মাস পর, এই আষােঢ়র পূ
িণ6
মােতই, সারনােথ িগেয় তাঁর পাঁচ 㴠瑸া一ন স湥ীেক 㴠瑸থম উপেদশ
িদেয়িছেলন, যােক বেল ধ数硥চ潴捥পব瑮敭ন সু
瑮敭। তার পেরই িতিন বষ6
ার চার মাস কা浵捯েয়িছেলন মূ
লগ扭畮檷浵捯েত, এই সময়টাই
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বৗ硩瀠 ও জন ধেম6
র অনু
সারীেদর আ✨牯সংযেমর সময়, যখন মাংস বা মাছ বা অন⬀ান⬀ িকছু
খাবার থেক িনেজেদর িবরত
রাখেত হয়।
িসংহিলরা এখনও এই বষ6
াবাস পালন কেরন, তাঁেদর ক⬀ােল晦漮াের যখন বষ6
া আেস সই অনু
যায়ী, আর তাইল⬀াে晦漮র বৗ硩瀠রা
এেক বেলন ফানসা এবং জু
লাই থেক অে汴楴াবর অবিধ এ浵捯 বশ অনু
গত ভােবই পালন কেরন। িভেয়তনাম, িত搯䌳ত ও
কািরয়ায় বশ িকছু
বৗ硩瀠 গা汹(ী এই সময়浵捯েত এক浵捯 জায়গা ছেড় অন⬀∞" যান না, মায়ানমােরও অেনেকই বসসা পালন
কেরন।
এই দু
浵捯 সংগ牥畱ত ধেম6
র ভাল িজিনস†湜িল আ瑮敭ীকরণ করেত িহ牯瑣ু
ধেম6
র খু
ব দির হয়িন। এই দু
ই ধেম6
ই বু
ি硩瀠জীবীরা িকছু
িদন
অ敭畣র একি∞"ত হেয়, িব畜†িবদ⬀ালেয়, মহাসে数硥লেন বা মেঠ ধেম6
র িবিভ晕ｈ অংশ িনেয় আেলাচনা ও তক6
করেতন। মেন রাখেত
হেব, িহ牯瑣ু
ধম6
তার সংগ牥畱ত ふ尾প ও সু
漮牥瑮潣 চহারা পােব আরও হাজার বছেররও পর, যখন শংকরাচায6
ও অন⬀ান⬀ মহান
আচােয6
রা আিবভূ
6
ত হেবন। যিদও ঋে絮屽দ বা িবিভ晕ｈ উপিনষেদ †湜⽮慰 স搠瑩েক6
খু
বই স崧整硩瀠 উি一 আেছ, িক尠† †湜⽮慰েক পূ
জা করার
জন⬀ এক浵捯 িনিদ6
瑮潣 তািরখ আলাদা কের রাখার কানও উেদ⬀াগ সখােন খু
েঁ জ পাওয়া যায় না।
অেনক পের এেসেছ ব⬀াসমু
িনর গ晕ｈ বা ২১৬  ােক †湜⽮慰র 㴠瑸িত 崧整硩瀠াঘ6
⬀ ‘†湜⽮慰 গীতা’। আিদ শ尻崧েরর উপেদশ†湜িলও,
ইিতহাসিবদেদর মেত, বু
硩瀠মহাবীেরর অ敭畣ত দড় সহ"া পর রিচত। †湜⽮慰পূ
িণ6
মার †湜ণকীত6
ন করা অন⬀ান⬀ রচনা, যমন
বরাহ পু
রাণ, এেসেছ আরও পের, যিদও এটা িনি††ত ভােবই বলা যায় য এই উৎসব浵捯 সব6
জনীন ভােব গৃ
হীত হেয় িগেয়িছল
ি㤀晕ｈধেম6
র 㴠瑸চলেনর আেগই।
আসল কথা, বষ6
াকােল মাঠ ঘাট জ湥ল থাকত জেল আর সােপ আর পাকামাকেড় ভিত6
। এটা ব〰畜 㴠瑸াণীর যৗন িমলেনর ঋতু
ও
বেট। সমােজর অনু
ৎপাদক 崧整িণেক এই সময়টায় মাঠঘাট থেক দূ
ের সিরেয় রাখেত পারেল, তাঁেদরও লাভ, 㴠瑸াণীেদরও সু
িবেধ।
সিত⬀ বলেত কী, এই য 㴠瑸েত⬀ক বছেরর ❛獮ান ও কৃ
ৎেকৗশেলর পাঠ⬀楰‽মটা এই সমেয়ই †湜⽮慰 হত, এেত সবেচেয় লাভ হত িহ牯瑣ু
ধেম6
রই, কারণ এই ধেম6
মধ⬀যু
েগর শষ সময়টা অবিধ কানও ক敬敓ীয় কতৃ
6
ে≜牥র আওতায় সংগ牥畱ত িশােক敬敓 বা মঠ িছল না।
崧整াবণ, ভা휀পদ, আি畜†ন ও কািত6
ক— এই চার浵捯 মােসর পাঠ⬀楰‽ম কখনও িতন মােসও ছঁ েট আনা হত, বষ6
ার ময়াদ এবং ওই
অ扭畎েলর 㴠瑸েয়াজন অনু
যায়ী। আরও জ⽮慰ির ব⬀াপার হল, †湜⽮慰েদর তা 浵捯েক থাকার জন⬀ আিথ6
ক অবল獃㌰ন দরকার হত, এই
সমেয় তাঁরা য দান ও অঘ6
পেতন, তা খু
বই কােজ লাগত। ভি一 আে牯瑣ালন— যা তু
ে湥 উেঠিছল চতু
দ6
শ থেক ষাড়শ
শতা ীর মেধ⬀— িহ牯瑣ু
ধম6
েক জনগেণর কােছ খু
ব ি㴠瑸য় কের তােল এবং তার নতৃ
≜牥 দন সব স瑸整দােয়র †湜⽮慰রা। এেত
†湜⽮慰পূ
িণ6
মা উৎসব浵捯র 㴠瑸চলন আরও বেড় যায়।
†湜⽮慰檷ল ব⬀ব素ার একটা িবরাট অবদান হল, এর মাধ⬀েম স湥ীত ও নৃ
েত⬀র এমন িনিবড় 㴠瑸িশণ ও উৎসাহ দওয়া হেয়িছল, যা
অন⬀ কানও িশাব⬀ব素াই কানও িদন ছািড়েয় যেত পারেব না। সাজা কথায়, এই ে∞" কানও একলব⬀েক কানও িদন
িফিরেয় দওয়া হত না। হাজার বছর ধের, ভারেতর সু
িফ িসলিসলা†湜িল এই ধরেনরই সংগঠন চািলেয়েছ, তেব এর চেয়ও বিশ
সু
সংব硩瀠 ভােব, স†湜িলর নাম খান檷য়া⽃㌰, যখােন মু
রিশদ বা শখরা 㴠瑸জে祴র পর 㴠瑸জ祴 মু
িরদেদর সং⁝❴ৃ
িত ও ধম6
ত畣
িশিখেয়েছন। কন য ভারতীয় উপমাহােদেশই সবেচেয় বিশ মু
সিলম থােকন, তা বাঝা যায়, এই†湜িল খয়াল রাখেল। এখন
‘উ尻Èাদ’ কথাটা সংগীেতর ে∞" সাধারণত িহ牯瑣ু
‘†湜⽮慰’রই মু
সিলম সদৃ
শশ িহেসেব ব⬀ব楤䌳ত হয়, এবং এই †湜⽮慰িশষ⬀ পর搠瑩রা
না থাকেল, িবংশ শতা ীেত যখন নবাব বা রাজােদর পৃ
汹(েপাষকতা উেব গল, আর সং⁝❴ৃ
িতর গণত彮攩ায়ন ঘেট গল, তখন নাচ
ও গােনর অসামান⬀ চচ6
া িনেজেদর 浵捯িকেয় রাখেতই পারত না।
†湜⽮慰েদর ব⬀াপাের আর একটা িজিনস ল করার, ভারতীয় পু
রাণ এেকবাের ভিত6
সই ধরেনর গে晕ｈ, যখােন মু
িনঋিষেদর
†湜⽮慰檷ল আ崧整ম বা তেপাবেন বার বার রাস আর অসু
েররা আ楰‽মণ চালাত। এর ফেলই আয6
পু
∞"রা তােদর হত⬀া করেতন,
আর িনেজেদর ‘সভ⬀তা’ক আরও 㴠瑸সািরত করেতন। এই অজু
হােত, আ扭畎িলক মানু
েষর ওপর বশ চমৎকার সু
পিরকি晕ｈত ভােব
আিধপত⬀ িব尻Èার করা যত, এবং তথাকিথত ‘আয6
≜牥’ক এিগেয় িনেয় যাওয়া যত। †湜⽮慰 ও ঋিষরা যিদ অজানা অ扭畎েল ঢু
েক
না পড়েতন, তা হেল ওই ভােব বনিভি瑮敭ক সং⁝❴ৃ
িতেক উপেড়, ‘সং⁝❴ৃ
ত’ ধরেনর জীবনযাপন শতা ী ও সহ"া জু
েড় িনেজেক
㴠瑸িতি汹(ত করেত পারত না।

㴠瑸সার ভারতীর িসইও। মতামত ব⬀ি一গত
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