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〈কাথা 〈থেক এল বড়িদন আর
সাﯿ䔄া স
〈রামানরা মহাসমােরােহ পালন করেতন ‘স াটারনািলয়া’। উপাসনা, খানািপনা,
নাচগাননাটেক ভরপু
র এই উৎসব ি촆সমােস স洀㸅ািরত হয়।

জহর সরকার

২৪ িডেস쐄র, ২০১৫, ০০:৪০:৪০

নানা রেঙর
আেলায়
আর
কাগেজর
তারায়
পাক諾
িট
〈সেজ
উেঠেছ,
কলকাতায়
আন稆ময় বড়িদন এল। অেনেকই এই িদন সােহবপাড়ায় সেটা
কাটােবন, ধম諾
䠀됄াণরা 〈স⌆ পল’স ক ািথ鸅ােল যােবন মধ রাি昄র
উপাসনায়। ি㤀됄েԇর জ䴆িদেন �갆 হেব এক সጀ됄ােহর উ锅সব, িনউ
ইয়াস諾
এ যার 〈শষ।
িকﯿ㤆 িয�ি㤀됄ԇ িক সত ই এই িদনᤆেত জ䴆 িনেয়িছেলন? কারও
ধম諾
িব됄ােস আঘাত না কের আমরা সংে⠆েপ ইিতহাসটা খিতেয়
〈দখব। বাইেবেলর িনউ 〈টԇােমে⌆ ি㤀됄ԇজে䴆র িনিদ諾
鸄 সাল
তািরেখর উে렄খ 〈নই, ফেল 〈গাড়া 〈থেকই এ িবষেয় িব섄র গেবষণা
ও তক諾
িবতক諾
�갆 হয়। 〈ডল আরিভন ও ট সানিকԇ তাঁ
েদর
িবশদ গেবষণার ফসল িহি অব দ ওয়া諾ি촆ি�য়ান মু
ভেম⌆
挀됄ে전 িলেখেছন, ‘৩০০ ি㤀됄ԇাে逅র আেগ িয�ি㤀됄েԇর জ䴆িদন িবষেয়
ি㤀됄ԇানেদর মেধ 〈কানও ঐকমত িছল না। অেনেক বসেﯿ䔄র একᤆ
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িদনেক এই উেഅেশ মানেতন, অেনেক আবার ‘অদম সূ
েয諾
র িদন’
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২৫ িডেস쐄র ি㤀됄েԇর জ䴆িদন িহেসেব পালন করেতন। 촆মশ
অিধকাংশ ি㤀됄ԇান এই তািরখᤆেকই 〈মেন িনেলন, তার ফেল
ি㤀됄ԇীয় আচাের ‘সলিԇস’ বা অয়নকালএর সূ
য諾
ব稆নার সে�
‘স াটারনািলয়া’ নামক 〈রামান উ锅সেবর একটা িমলন ঘটল।
〈হামার ি怆থ তাঁ
র ম ান অ া挆 িহজ গডসএ িলেখেছন, ‘২৫
িডেস쐄েরর এই ানীয় উ锅সব ি挀됄ক 〈সৗর উ锅সব ‘〈হিলয়া’র সে�
িমেশ 〈গল, এই উ锅সেবর মেধ িদেয় অ াᤆস, ডােয়ািনসাস, ওিসিরস
䠀됄মু
খ 〈দবতােকও স弆ান জানাল, ‘পৃ
িথবীর আেলা’ ও ‘পির昄াতা’
নােমও তাঁ
রা পূ
িজত হেলন।’ িডেস쐄েরর ২১২২ তািরেখ সূ
েয諾
র
উꌄরায়ণ �갆 হয়, ঠা挆ায় জেম যাওয়া ইউেরােপর মানু
েষর কােছ
বছেরর ক䨆নতম সমেয়র অবসান ঘেট, বািক শীতটা পার কের
〈দওয়া যােব— এই 쌄ি섄 〈থেকই শীেতর উ锅সব এেসিছল।
ি㤀됄ԇপূ
ব諾
যু
েগর এই দা갆ণ জনি䠀됄য় উ锅সেবর সে� িদন িমিলেয়
〈রামান চাচ諾২৫ িডেস쐄রেক ি㤀됄েԇর জ䴆িদন িহেসেব 〈মেন িনেলও
৩৭৫ ি㤀됄ԇা逅 অবিধ পূ
ব諾
〈গালােধ諾
র চাচ諾
倅িল তােত সায় 〈দয়িন।
িকছু
পিᨀ䔅ত 〈দিখেয়েছন, সጀ됄ম শতা逅ী পয諾
ﯿ䔄 〈জ갆সােলেমর চাচ諾এই
িদনᤆেক অ挀됄াহ কেরেছ। আেম諾
িনয়ানরা এখনও ৬ জানু
য়াির
ি촆সমাস পালন কেরন। এই অিনিদ諾
鸄তায় ি㤀됄েԇর মিহমা এতটু
갅ও
⠆ু
攀䠄 হয় না। 〈গৗতম বু
ে褅র জ䴆িদন িনেয়ও নানা মত আেছ। আমরা
〈দখেত চাইিছ, একটা মহান ধম諾
কী ভােব ঐিতহ 〈থেক িবিভ됄
উপকরণ 挀됄হণ কের তােদর সংার ঘটায় এবং িনেজেক সমৃ
褅ও
সজীব কের 〈তােল।
এই সূ
ে昄 আরও নানা 〈কৗতূ
হল িভড় কের আেস। 〈যমন, ি촆সমাস ি쐄
〈কাথা 〈থেক এল? ি㤀됄েԇর জ䴆ভূ
িম জু
িডয়া বা প ােলԇাইেনর গরেম
ওই ধরেনর কিনফার জ䴆ােনার 䠀됄됄 িছল না। ি㤀됄ԇধম諾
যখন উꌄের
䠀됄সািরত হেয় ইউেরােপর ধেম諾
পিরণত হয় তখনই পাইন গাছ 〈থেক
ি촆সমাস ি쐄এর ধারণা জ䴆 িনেয়িছল। ইউেরােপ পু
রেনা
মাতৃ
কােদবীর মি稆ের থাকত পাইন গােছর সাির। ইিতহােস
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ি촆সমাস ি쐄এর 䠀됄থম উে렄খ পাওয়া যায় লাটিভয়ায় ১৫১০ ও
জাম諾
ািনেত ১৫৭০ সােল। কিথত আেছ, জাম諾
ান 〈䠀됄ােটԇা⌆ মাᤆ諾
ন
লু
থার 〈ষাড়শ শতেক এᤆেক জনি䠀됄য় কের 〈তােলন। ১৮৩০এর
দশেক রািন িভেᤆািরয়ার জাম諾
ান 쌄ামী অ ালবাট諾উই挆সর প ােলেস
ি촆সমাস ি쐄 িনেয় আেসন, 〈সই 〈থেক ইংল াে挆 তার 䠀됄চলন হয়।
অতঃপর তা ি됄েটন 〈থেক তার উপিনেবশ倅িলেত ছিড়েয় পেড় এবং
আটলাি⌆ক 〈পিরেয় পািড় 〈দয় আেমিরকায়, 〈যখােন সব িকছু
িনেয়ই একটু
বাড়াবািড় করা হেয় থােক।
নতু
ন ি㤀됄ԇধম諾
েক জনসাধারেণর মেধ আরও জনি䠀됄য় করেত
ি㤀됄ԇপূ
ব諾
যু
েগর িবিবধ উপাসনার নানা 䠀됄তীক আর আচারও এই
নতু
ন ধেম諾
বু
েন 〈দওয়া হল। 〈যমন হিল গােছর পাতার সবু
জ 섄বক
আর লাল 〈চির ও িমসলটাও িদেয় ဃতির ি촆সমােসর অিভ럿ান।
ি촆সমাস 䠀됄বত諾
েনর অেনক শতা逅ী আেগ এই িদেন 〈রামানেদর বড়
উৎসব স াটারনািলয়া পািলত হত মহাসমােরােহ। উপাসনা,
খানািপনা, নাচগাননাটেক ভরপু
র এই উৎসেবর ধারা ি촆সমােসর
মেধ স洀㸅ািরত হল। 〈য সব 〈কা㼈ািন আজ হাজার হাজার 〈কাᤆ
টাকার ি촆সমাস কাড諾আর িগফটএর ব বসা কের, তােদর এই
পু
রেনা 〈রামান উৎসেবর 䠀됄িত কৃ
ত럿 থাকা উিচত, কারণ
ি촆সমােসর সময় কাড諾আর উপহার িদেয় �েভ瘆া জানােনার রীিত
এই 䠀됄াচীন উৎসব 〈থেক এেসেছ। ি촆সমাস পালেনর িবিভ됄 䠀됄থা,
〈যমন ‘ইউল লগ’ 〈পাড়ােনা, 〈মামবািত 컿蘅ালােনা, ক ারল গাওয়া, এ
সবই এেসেছ বা 〈নওয়া হেয়েছ পু
রেনা নানা রকম আচার 〈থেক।
িব�褅তাবাদী ি㤀됄ԇানরা এসব ি㤀됄ԇপূ
ব諾
ও (তাঁ
েদর মেত) ‘িবধম㳼更’
রীিত ও আচােরর মাধ েম ি촆সমাস পালনেক অেনক সমেয়ই
‘অপিব昄 আড়쐄র আর উ렄াস’ বেল িন稆া কেরন। পিলেডার ভািজ諾
ল
িলেখেছন, ‘ি㤀됄ԇানেদর মেধ নাচানািচ, মু
েখাশ পরা, নাটক করা ও
আরও নানা উ瘆ৃ
㈀똅ল উপােয় ি촆সমাস পালেনর রীিত এেসেছ 䠀됄াচীন
〈রামান উৎসব倅িল 〈থেকই, তাই ধািম諾
ক ি㤀됄ԇানরা 〈যন এ倅িলেক
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িচরকালই ঘৃ
ণা কেরন।’ িদয়া 〈দ িলসএর মেত, সጀ됄দশ শতেক
ম াসাচু
েসটসএর িপউিরটানরা আচার অনু
᠅ােনর বাড়াবািড় 〈দেখ
ি촆সমাস উৎসবেকই িনিষ褅 কের িদেত 〈চেয়িছেলন, িকﯿ㤆 〈সটা
স쐄ব হয়িন। ি촆সমাস 〈কক আর পু
িডং 〈কবল িনেজেদর 〈লাভ
〈মটােনার একটা উপায়— এই অিভেযাগ তু
েল ১৬৬৪ সােল
িপউিরটানরা তা িনিষ褅 কের িদেত উেদ াগী হন। 〈স 〈চ鸄া সফল
হেল পা�ােত র 䠀됄ায় সব 〈কক ব বসায়ীর কারবার লােট উঠত।
িকﯿ㤆 রাজা 䠀됄থম জজ諾
〈ফর ি촆সমােস 〈কক আর পু
িডংএর চল
িফিরেয় আনেলন এবং 〈সই সব 〈কক পু
িডং 〈যন আরও িমি鸄 হেয়
উঠল, 〈য িমি鸄েত 〈লােভ পাপ।
সাﯿ䔄া স কেব এেলন? 〈কই বা িতিন? উপকথায় বেল, িতিন নািক
চতু
থ諾
শতেকর এক অত ﯿ䔄 দয়াবান িবশপ। তাঁ
র আিদ িনবাস তু
র,
নাম িছল িনেকালাস। িতিন দীনদির⤄েদর সাহায করেতন,
িবেশষত যাঁ
রা মু
খ ফু
েট সাহায চাইেত পারেতন না তাঁ
েদর। তাঁ
র
স㼈েক諾
একᤆ দা갆ণ 〈লাককথা 䠀됄চিলত। এক বার এক খু
ব গিরব
মানু
েষর বািড়েত িতিন িচমিন 〈বেয় উেঠ তার িভতর িদেয় কেয়কᤆ
쌄ণ諾
মু
⤄া 〈ফেল এেসিছেলন। িচমিনর পােশ একপাᤆ 〈মাজা �েকােনার
জন রাখা িছল, মু
⤄া倅িল তার মেধ িগেয় পেড়। দির⤄ মানু
ষᤆ
쌄ণ諾
মু
⤄া倅িল িবি촆 কের 〈মেয়েদর িবেয় িদেয়িছেলন। আর 〈সই 〈থেক
সাﯿ䔄ার জন বা鼅ারা 〈মাজা ঝু
িলেয় 〈রেখ 〈দয়, তােক উেഅশ কের
অপূ
ব諾
সব িচ䨆 〈লেখ আর অেপ⠆া কের, কখন সাﯿ䔄া এেস দা갆ণ সব
উপহার িদেয় যােব। কিবতায় গােন গে렄 আমরা 〈জেনিছ, 〈কমন
কের 〈সই সﯿ䔄 উꌄর 〈ম갆 〈থেক বড় বড় িশংওয়ালা হিরেণ টানা
〈섄েজ 〈চেপ বরেফর মেধ িদেয় এেস সারা পৃ
িথবীর অগিণত বা鼅ােক
উপহার িদেয় যান। ি촆সমােসর আেগর রাে昄 িশ�রা ঘু
িমেয় পড়েল
মাবাবা 〈মাজার 〈ভতর নানান 〈খলনা, উপহার 〈রেখ 〈সই 〈মাজা
তােদর মাথার কােছ 〈রেখ 〈দন। পেরর িদন সকােল িশ� ঘু
ম 〈থেক
উেঠ 〈দৗেড় িগেয় 〈সই 〈মাজা খু
েল 〈দখেত যায় সাﯿ䔄া তার জন কী
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〈কাথা 〈থেক এল বড়িদন আর সাﯿ䔄া স  Anandabazar

উপহার 〈রেখ 〈গেছ— ဃতির হয় এই উ锅সেবর 〈됄᠅ দৃ
শ।
〈ষাড়শসጀ됄দশ শতেক যখন 〈নৗবািণেজ র 䠀됄সার হল, তখন
নািবকরা এই সেﯿ䔄র গ렄 বেয় িনেয় 〈গেলন পৃ
িথবীর িবিভ됄 䠀됄ােﯿ䔄,
অিচেরই তাঁ
র নাম হল ‘ফাদার ি촆সমাস।’ পের ওল稆াজ
অিভবাসীরা এই 〈লাককথােক আেমিরকায় িনেয় 〈গেলন, তাঁ
েদর
‘িস⌆ারাস’ হেয় 〈গেলন সাﯿ䔄া স। িবশাল 〈খলনািশ렄
রঙেবরেঙর িব럿াপন কের উ锅সেবর মিহমা বািড়েয় তু
লল। অেনক
িদন অবিধ আেমিরকানরা সাﯿ䔄া সেক তাঁ
েদর পতাকার (ԇাস諾
অ া挆 াইপস) নকশা িদেয় সাজােতন। তার পর ১৮৮১ সােল
হাপ諾
াস諾
উইকিল〈ত ছাপা হল সাﯿ䔄ার নতু
ন ছিব: ল쐄া সাদা দািড়,
লাল 〈জা숇া, নাদু
সনু
দস
ুমানু
ষᤆর হাত ভরিত 〈খলনা। দু
িনয়া জু
েড়
বািণজ এবং ধম諾
অেনক সমেয়ই হােত হাত িমিলেয়েছ। ১৯৩১ সােল
〈কাকা 〈কালা িনেয় এল টকটেক লাল, িবশাল ‘〈কাক সাﯿ䔄া’
িব럿াপন, আজও ি촆সমােসর সময় যা অিতপিরিচত। এ ভােবই
〈গাটা পৃ
িথবীেত জনি䠀됄য় হেয়েছ ‘িজ�ল 〈বলস’।
এই ভােবই 〈বথেলেহম 〈থেক 〈রাম হেয় দু
িনয়া জু
েড় ছিড়েয় পেড়েছ
ি촆সমাস, আর সাﯿ䔄া স তু
র 〈থেক উꌄরেম갆 পািড় িদেয়েছন,
এবং এখন িতিন অবােধ িবে됄র সব諾
昄 ঘু
ের 〈বড়ান, পাসেপাট諾িভসার
〈তায়াা না কের অনািবল আন稆 িবতরণ কেরন।
䠀됄সার ভারতীর িসইও। মতামত ব ি瘆গত
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