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㧹冱ব蝉慰 ২

নববষꌷ
আগামী স聳Ìােহ? না,
আগামী কাল

এত বড় এবং ⊡쌲বিচ䄠悫ময় একটা 䒵槔দশ, একেশা 䒵槔কা턇র 䒵槔বিশ মানু
ষ, অথচ 㧹冱ায়
䒵槔গাটা 䒵槔দেশই নতু
ন বছর 量剒櫓掂 হেয়েছ 䒵槔মাটামু
턇 একই সমেয়, বড়েজার কেয়ক
িদেনর বⵧ皹বধােন। এটা অবাক কের 䒵槔দয় বইকী!

জহর সরকার

৭ এি㧹冱ল, ২০১৬, ০০:২২:২৩

অেনেকরই
িব㠌壒াস,
ভারেতর
নববষꌷ
—
সােহিব
িনউ ইয়ার
নয়, িনজ嬙챙
নববষꌷ
—
㧹冱বােসও। ⊡쌲বশাখী উৎসব, ইটািল, ২০১১

䒵槔দেশর

সবꌷ
䄠悫 ⊡쌲বশাখ মােসই 量剒櫓掂 হয়। কথাটা 酥䞗ক নয়। অেনক এলাকােতই
নতু
ন বছর 量剒櫓掂 হয় একটু
আেগ, ⊡쌲চে䄠悫র 量剒ꂩা 㧹冱িতপেদ। মহারাে뚺呒
এবং 䒵槔গায়ায় এই নববেষꌷ
র নাম 袹뀃িঢ় পড়বা, অ翨켆㧹冱েদশ, 䒵槔তল�ানা
আর কনꌷ
াটেক উগািড়, িসি蝉慰রা বেলন 䒵槔চ턇 চ莽। পি�뮙ম ভারেত এই
সময় রিবশেসⵧ皹র ফসল 䒵槔তালার সময় হয়, তাই এটা উৎসেবর কাল।
䒵槔লাকউৎসেব ধেমꌷ
র 㧹冱েবশ অিনবাযꌷ
। 碉묌薐াপু
রােণ বলা হেয়েছ,
㧹冱লয়⮆衧াবেনর পের এই িদন িবধাতা িব㠌壒 সৃ
ি硂 ﱢকেরন। ⊡쌲চে䄠悫র এই
量剒ꂩা 㧹冱িতপদ 㧹冱ায়শই ২২ মাচꌷমহািবষু
েবর (িᑌ췈ং ই韻ইন⺦笱)
কাছাকািছ সমেয় পেড়। তেব কাছাকািছ মােন সব সময় গােয় গােয়
নয়। এ বােরই 䒵槔যমন এই িতিথ턇 পেড়েছ মহািবষু
েবর অেনক পের,
৮ এি㧹冱ল, বাংলা নববেষꌷ
র গা 䒵槔ঘঁেষ।
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㧹冱স�ত, কেয়ক হাজার বছর ধের বষꌷ
গণনায় মহািবষু
েবর িদন턇
মানⵧ皹 হেয় এেসেছ। 㧹冱াচীন িমশরীয় ও পারিসকরা এই িদন 䒵槔থেক
বষꌷ
গণনা করেতন। ই鐬⇍ারও এর কাছাকািছ সমেয়ই পািলত হয়,
নবরাি䄠悫ও তাই। এবং ভারেতর রা뚺呒ীয় বষꌷ
শকাে쪘র 量剒櫓掂ও এই
িদেনই। বলা দরকার, িহ莽ু
সমােজ জনি㧹冱য় প줊া� বা পিꆑকায়
শকা쪘 嬙챙ীকৃ
ত। তেব সিতⵧ皹 বলেত কী, যু
গ গণনা িনেয় ভারেতর
িনজ嬙챙 ঝ즓畫াট আেছ। িহ莽ু
রা ল䷜⭳ ল䷜⭳ বছেরর মােপ এক একটা
যু
েগর কনা কেরেছন। আবার ‘⊡쌲বিদক’ নববেষꌷ
রও একটা ধারণা
আেছ, 䒵槔য턇 量剒櫓掂 হয় অ塳兞হায়ণ মােস। ‘ভারতীয় কⵧ皹ােল徫ার’এর
িববতꌷ
েন আযꌷ
ভ㡨, বরাহিমিহর এবং ভা쉉嬾েরর মেতা
䒵槔জⵧ皹ািতিবꌷ
蛉＂ানীেদরও অবদান আেছ। তেব এক শতা쪘ীর 䒵槔বিশ আেগ
ি碉묌턇শ 䒵槔লখক এম এম আ徫ারিহল তাঁর দⵧ皹 িহ莽ু
িরিলিজয়স ইয়ার
নােমর চমৎকার 塳兞েꯣ বেলিছেলন, ‘িহ莽ু
েদর অেনক袹뀃িল যু
েগর
িহেসব আেছ বেট, িক磄 তােদর মেধⵧ皹 অিধকাংশই শক অথবা স⦣नত,
এই দু
ইেয়র এক턇 䒵槔মেন চেল’। 䒵槔লাকিব㠌壒াস এই 䒵槔য, উ쵒퐡িয়নীর
䒵槔কানও এক িব䬊筝মািদতⵧ皹 ি㱵᪘鐬⇍পূ
বꌷ
৫৭ অে쪘 িব䬊筝মস⦣नেতর সূ
চনা
কেরন। তেব িকেয়লহনꌷ
এর মেত, ি㱵᪘鐬⇍ীয় নবম শতা쪘ী পযꌷ
ﳣ এ턇র
িবেশষ পিরিচিত িছল না। 䒵槔সৗর অথবা চা鮂 মােসর িভিᶉ摌েত নানা
ধরেনর কⵧ皹ােল徫ােরর 㧹冱চলন িছল ভারেত। 䒵槔কানও একটা সবꌷ
জনীন
নববষꌷ
ি餅㌕র করা অতⵧ皹ﳣ দু
হ িছল। 䒵槔সৗর এবং চা鮂 কⵧ皹ােল徫ােরর
মেধⵧ皹 একটা সম育馝য় সাধন কের িবিভ㼝╞ উপবাস ও ধমꌷ
াচরেণর িদন
ি餅㌕র করার 䒵槔চ硂ﱢা অেনক বারই হেয়েছ, িক磄 লাভ হয়িন। অথচ এটা
অেনক িদন ধেরই 䒵槔বাঝা যাি邧鎐ল 䒵槔য, বছর 量剒櫓掂র একটা
সবꌷ
জনমানⵧ皹 িদন 酥䞗ক করা দরকার, িবেশষ কের িহেসবিনেকেশর
খািতের।
মজার কথা হল, ভারেতর সরকাির কⵧ皹ােল徫ার িনধꌷ
ারেণর জনⵧ皹 মধⵧ皹
এিশয়ার কাজাখ অ줊েলর তৃ
ণভূ
িম 䒵槔থেক দু
ধꌷ
ষꌷ
শক (ইে徫ািসিদয়ান)
হানাদারেদর জনⵧ皹 অেপ䷜⭳া করেত হেয়িছল। এরা আেস ি㱵᪘鐬⇍পূ
বꌷ
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㧹冱থম শতেক, তার পর 䬊筝েম এ 䒵槔দেশই বসিত কের। এর পিরণােমই
৭৮ ি㱵᪘鐬⇍া쪘 䒵槔থেক শকা쪘 গণনা 量剒櫓掂 হয়। ভারত 嬙챙াধীন হওয়ার
পের 㧹冱ধানম豿ী 䒵槔নহ櫓掂 䒵槔জⵧ皹ািতঃপদাথꌷ
িবদ 䒵槔মঘনাদ সাহােক এক턇
সাধারণ ‘ভারতীয় কⵧ皹ােল徫ার’ িনমꌷ
ােণর দািয়峎찻 䒵槔দন। 䒵槔বদ 䒵槔থেক
িব䬊筝মািদতⵧ皹— অেনক িবতেকꌷ
র পের সাহা কিম턇 শকাে쪘র পে䷜⭳
রায় 䒵槔দয়। িক磄 কাযꌷ
ে䷜⭳ে䄠悫 ওটা এ 䒵槔দেশ চেলিন, ভারতবাসী ধমꌷ
বা
䒵槔লাকাচােরর বⵧ皹াপাের ⊡쌲চ䄠悫⊡쌲বশাখেকই 嬙챙ীকৃ
িত িদেয়েছ। এমনকী
সরকাির অিফসাররাও শকাে쪘র 䒵槔খাঁজ রােখন না। শকা쪘 বরং,
িবনা পাসেপােটꌷ
ই, বািলেত পািড় িদেয়িছল, 䒵槔সখােন তােক 䒵槔বশ
স褂徒ােনর সে�ই মানⵧ皹 করা হেয়েছ।
আ徫ারিহল পি�뮙ম ভারেত ⊡쌲চ䄠悫 নববেষꌷ
র অনু
�䥿ােনর দু
턇 ⊡쌲বিশ硂ⵧﱢ皹
ল䷜⭳ কেরিছেলন। একটা হল এই িদন িনমপাতা খাওয়ার 㧹冱থা। এটা
িন�뮙য়ই বছেরর এই সময় মারা䍁쫴ক 袹뀃턇বসেﳣর হাত 䒵槔থেক র䷜⭳া
পাওয়ার জনⵧ皹, 䒵槔য কারেণ এই সমেয়ই শীতলাপু
েজাও হয়। এখনও এই
িদেন 袹뀃ড় আর হলু
দ িদেয় িনমপাতা খাওয়ার 㧹冱থা আেছ, এেত নািক
র硆ͧ পির푥碞ার হয়, 䒵槔দেহর 㧹冱িতেরাধ䷜⭳মতা বােড়। ি漉芄তীয়ত, 袹뀃িঢ়
পড়বা উপলে䷜⭳ 䄋জা 䒵槔তালার রীিত। পড়বা কথাটা এেসেছ সং쉉嬾ৃ
ত
㧹冱িতপদ 䒵槔থেক। 袹뀃িঢ় বা দトꜤ হল মরা酥䞗 আচােরর ⊡쌲বিশ硂ⵧﱢ皹, এমনকী
গিরব মানু
ষরাও বািড়র জানলা 䒵槔থেক 䒵槔ছাট 䒵槔ছাট লা酥䞗 䒵槔বর কের
রােখন। তাঁেদর িব㠌壒াস, 䒵槔স袹뀃িল অ量剒ভ শি硆ͧেক দূ
ের রােখ, ঘের
সমৃ
ি錘囗 আেন। লা酥䞗袹뀃িল উ␄通ল সবু
জ বা হলু
দ কাপেড় সািজেয়
ঝলমেল চু
মিক িকংবা িমছির, িনমপাতা, আেমর
ডাল এবং রিঙন ফু
েল অলৃ
ত করা হয়। মানু
ষ এই সময় ঘরবািড়
সাফসু
তেরা কের দরজায় সূ
ⴇ梡 সু
莽র রংেগািল আঁেকন।
袹뀃িঢ় 䒵槔তালার সময় মহািবে㠌壒র ‘িশবশি硆ͧ’ নীিতর কথা বলা হয়।
িচরাচিরত ধারণা হল, এই নীিতই 袹뀃িঢ় বা দেトꜤর সম똢뾎
িজিনস袹뀃িলেক অেলৗিকক শি硆ͧ 塳兞হেণর ䷜⭳মতা 䒵槔দয়। আমার মেন
হয়, ফসল 䒵槔তালার পের এবং সু
খা মরসু
েমর 量剒櫓掂েত মরা酥䞗রা
http://www.anandabazar.com/editorial/newyearwillstartfromnextweekorisittomorrow1.352001#

3/5

4/7/2016

New year will start from next week or is it tomorrow?  Anandabazar

িবজয়দトꜤ তু
েল জানােতন, এ বার হােত অ笲 তু
েল 䒵槔নওয়ার সময়।
অ硂ﱢাদশ শতা쪘ীেত বাংলা, ওিডশা এবং দি䷜⭳েণর রাজⵧ皹袹뀃িলেত
িবদু
ⵧ皹ৎগিতেত আ䬊筝মণ কের 䄠悫াস স줊ার করত মরা酥䞗 হানাদাররা।
এরা িছল 䒵槔পেশায়ােদর 漉芄ারা িনযু
硆ͧ 㧹冱ধানত দু
’ধরেনর কৃ
ষক
⊡쌲সিনক। এক, িশেলদার, শাসকরা যােদর অ笲 িদত, আিথꌷ
ক বৃ
িᶉ摌ও।
দু
ই, বিগꌷ
— লু
ঠতরােজর যা বখরা পাওয়া যায় 䒵槔সটাই িছল তােদর
আকষꌷ
ণ। এরা িছল অ㠌壒ােরাহী। ⊡쌲চে䄠悫র পেরর সময়টাই িছল
অ㠌壒ােরাহী বিগꌷ
েদর পে䷜⭳ 㧹冱শ똢뾎, কারণ 量剒কেনা মা턇েত 䒵槔ঘাড়া
䒵槔ছাটােনার খু
ব সু
িবেধ— এক বার বৃ
ি硂 ﱢপড়েলই পূ
বꌷ
ভারেত জিম
িভেজ নরম হেয় যায়। 袹뀃িঢ়টা িছল স徑ꆃবত এক턇 সংেকত, চািষরা
䒵槔য এ বার বিগꌷ
িহেসেব পূ
বꌷ
মখ
ুী অিভযােন 䒵槔যাগ িদেত 㧹冱鋐ত, তার
সংেকত।
এই উৎসেবর একটা নাম উগািড়, 䒵槔স কথা আেগই বেলিছ। উগািড়
কথাটা এেসেছ যু
গ আর আিদ িমিলেয়। ⊡쌲চ䄠悫 量剒ꂩািড়ও বেল এেক।
িব蝉慰ⵧ皹 পবꌷ
ত এবং কােবরী নদীর মধⵧ皹বত鸪 অ줊েলর অিধবাসীরা
দি䷜⭳ণ ভারেতর চা鮂 কⵧ皹ােল徫ার অনু
সরণ কেরন, সচরাচর তাঁরা
⊡쌲চে䄠悫র এই 量剒ꂩা 㧹冱িতপদ 䒵槔থেক নতু
ন বছর 䒵槔গােনন। সাধারণত িদন
量剒櫓掂 হয় 䒵槔তল 䒵槔মেখ পু
ণⵧ皹隱뵎ান িদেয়, 隱뵎ােনর পের 㧹冱াথꌷ
না। কনꌷ
াটেক
এই উৎসেবর জনⵧ皹 এক턇 িবেশষ পদ ⊡쌲তির হয়, তার নাম ওবᶉ摌ু
বা
পু
রন 䒵槔পািল। ডাল, 袹뀃ড় আর তার সে� িঘ বা দু
ধ িমিশেয় 櫓掂턇র
মেতা কের গড়া। অ翨켆্
㧹冱েদশ ও 䒵槔তল�ানােতও পু
রন 䒵槔পািল বা
䒵槔পােললু
এই অনু
�䥿ােনর এক턇 অ�। আর এক턇 অ랃ুﺥ
ত িমᡨ먛ণ ⊡쌲তির
হয়, তার নাম উগািড় প叹㐀ঠিড়। এেত ছ’রকেমর 嬙챙াদ থােক: 䒵槔তেতা
িনম, িমি硂 ﱢ袹뀃ড় িকংবা পাকা কলা, ঝাল কাঁচালা বা মিরচ, নু
ন,
টক 䒵槔তঁ তু
ল আর কটু
嬙챙ােদর কাঁচা কম। বু
ঝেত অসু
িবধা হয় না 䒵槔য,
এটা একটা ওষু
েধর মেতা। বসﳣঋতু
䒵槔কবল আন莽 আর দিখনা
বাতাস আেস তা 䒵槔তা নয়, দু
ঃখও আেস িব똢뾎র, কারণ এটা হল
মারা䍁쫴ক সব ভাইরাস এবং অসু
েখর কাল। উৎসেবর খাবার
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⊡쌲তিরেতও 䒵槔সই িবপেদর 䒵槔মাকািবলার একটা 䒵槔চ硂ﱢা চেল এেসেছ।
িবিভ㼝╞ ধরেনর ভারতীয় উৎসব袹뀃িলর কথা যত চচꌷ
া কির, ততই
অবাক হেয় যাই, কী ভােব ভারেতর 碉묌া薐ণⵧ皹বাদ এত িবিচ䄠悫 রকেমর
আচার অনু
�䥿ানেক একটা সাধারণ েপর আি�েক এেন িদেয়েছ।
⊡쌲বিচে䄠悫র মেধⵧ皹 ঐেকⵧ皹র এ এক আ�뮙যꌷ
দৃ
硂ﱢাﳣ। এত袹뀃েলা আলাদা
আলাদা িদন বা িতিথ এবং উৎসব অনু
�䥿ান এত রকমেফর, ⊡쌲বিচ䄠悫
䒵槔তা আেছই। িক磄 অনⵧ皹 িদেক ঐকⵧ皹ও িক কম?
নববেষꌷ
র কথাই ধরা যাক। এত বড় এবং ⊡쌲বিচ䄠悫ময় একটা 䒵槔দশ,
একেশা 䒵槔কা턇র 䒵槔বিশ মানু
ষ, অথচ 㧹冱ায় 䒵槔গাটা 䒵槔দেশই নতু
ন বছর
量剒櫓掂 হেয়েছ 䒵槔মাটামু
턇 একই সমেয়, বড়েজার কেয়ক িদেনর
বⵧ皹বধােন। এটা অবাক কের 䒵槔দয় বইকী!
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