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িসডনী &বশাখী +মলার রজত জয়nীঃ আnিরক 6ভকামনা
খnকার জািহদ হাসান
বহমান নদী। বহমান সময়। িবকাশমান আমােদর +লাকাচার। আেস খরা। আেস বান। আেস কালেবােশিখর ঝ?া।
+চাত-+বােশেখর সীমােরখা +টেন িদেত িদেত আেস নতুন বছর। হাজার হাজার বছরবCাপী কৃিষ-িনভGর বাŋালী
জািতর ঘের ঘের নতুন িদেনর বারতা বেয় িনেয় আেস নববষG। নতুন sেp িবেভার হেয় ওেঠ কৃষেকর dেচাখ।
আবহমান কাল হেত িহO +সৗর বছেরর pথম িদন আসাম, বŋ, +করালা, মিণপুর, +নপাল, উিড়Vা, পাWাব,
তািমলনাড়ু এবং িtপুরার সংsৃিতর অিবে]দC অংশ িহসােব পািলত হেয় এেসেছ। এক সময় নববষG বা পেহলা
&বশাখ আতGব উৎসব তথা কৃিষিভিtক ঋতুধমGী উৎসব িহেসেব পািলত হত। কারণ তখন কৃিষকােজর জn
কৃষকেদর ঋতুর উপরই িনভGর করেত হত। কােলর িববতGেন +সই উৎসবিট পরবতGী পযGােয় নতুন বছেরর সূচনালেg
পািলত একিট সাবGজনীন পরেব পিরণত হেyেছ। সমেয়র সােথ সােথ নববষG পালেনর অnতম মেহাৎসব িহসােব
&বশাখী +মলা আমােদর সংsৃিতর একিট অিবে]দC অংশ হেয় দাঁিড়েয়েছ।
বাংলােদেশর বাইের ধমG-বণG িনিবGেশেষ pবাসী বাŋালীর বৃহtম িমলন +মলা হলঃ বŋবnু কাউিnল অেkিলয়া
আেয়ািজত িসডনীর &বশাখী +মলা। (এেkেt যুkরােTর বাŋালী সoদায় আেয়ািজত sবৃহৎ +মলািট একিট পথ+মলা িবধায় তা িবেবচনার বাইের পেড় বেল sধী সমাজ মেন কের।) এমনিক অnাn সoদােয়র +লাকজনও
এখন বCাপক হাের এই &বশাখী +মলােত আসেত 6r কেরেছ। ২০১৭ সােল িসডনী &বশাখী +মলা পঁিচশতম বছের
পদাপGণ করেত যাে]। ১৯৯৩ সােল kুdাকাের তৎকালীন বŋবnু পিরষদ অেkিলয়া আেয়ািজত িসডনীর pথম
&বশাখী +মলা kমাnেয় আজ ফুেল-ফেল sেশািভত িবশাল এক মহীrেহ পিরণত হেয়েছ। ধীের ধীের এই +মলার
জনিpয়তা ও বCািp এমন এক পযGােয় িগেয় দাঁিড়েয়েছ +য, sান সংkলােনর কথা িবেবচনা কের এর +ভCn kেম
বৃহtর অŋেন sানাnিরত হেত হেত বারউড গালGস sুেলর pাŋণ ছািড়েয় িসডনী অিলিmক পােকGর অCাথেলিটক
+সÇটার, +টিনস +সÇটার এবং সব +শেষ এ,এন,+জড +sিডয়ােমর sিবশাল পিরসের িগেয় +পৗঁেছেছ। এখােন
উেlখেযাগC +য, কেলবর ও +সৗnযG, sীিত ও +শাভা এবং আয়তন ও উৎকষGতা হাত ধরাধির কের বৃিd +পেত
থাকায় সমg িবষয়িট একিট kCািসকCাল rপ পিরgহ কেরেছ। এই +য পরম এক pািp, চরম এক সফলতা- তার
+নপেথC রেয়েছ sসংগিঠত ও িনেবিদতpাণ একদল িনঃsাথG মাnেষর অkাn পিরäম।
এ বছর িসডনী &বশাখী +মলার +গৗরবময় রজত জয়nী উদযািপত হেত চেলেছ। +সই 6ভ রজত জয়nীর pাkােল
বŋবnু কাউিnল অেkিলয়া একিট অনাড়mর অথচ তাৎপযGপূণG কমুCিনিট মধCাhেভােজর আেয়াজন কের। ১২
+ফéয়ারী ১৯১৭ +রাববার মধCােh রকেডেলর +রডেরাজ ফাংশন +সÇটােরর মেনারম পিরেবেশ িছল +সই আেয়াজন।
িনঃসেnেহ +ভাজেনর বCাপারিট িছল উপলk মাt। মূল উেdêঃ আসn 6ভ রজত জয়nী পালেনর িবষয়িটেক
সামেন +রেখ 6ভ এই লgেক 'kািnলg' িবেবচনা কের িবরাট এই সফলতার সািবGক মূলCায়ন, বতGমান sCাটাস
িনধGারণ, কমুCিনিটভুk +লাকজেনর মতামত gহণ, ভিবVৎ কমGপnা সmেn যৎসামাn আেলাকপাত, ইতCািদ। +সই
অnìােন অভCাগত বCিkবৃেnর মােঝ দলমত িনিবGেশেষ সব পযGােয়র মাnষই িছেলন। বŋবnু কাউিnল অেkিলয়ার
সাংsৃিতক সmাদক ফয়সাল +হােসেনর sìু পিরচালনা এবং সাধারণ সmাদক তুষার রােয়র অনবদC বkবC pদান
অnìানিটেক pাণবn কের +তােল।
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অভCাগত অিতিথেদর মেধC +থেক উেlখেযাগC সংখCক বkা আেয়াজকেদর উেdেê ধnবাদ jাপন ও সাধুবাদ
জানােনা ছাড়াও নানা ধরেণর মূলCবান মতামত pদান কেরন, যা িছল খুবই উপেভাগC। +কউ +কউ মnবC কেরন
+য, &বশাখী +মলা িদন িদন তার আিদ +দশীয় +চহারা হািরেয় +ফলেছ এবং +মলােত মািlকালচারাল &বিশñC
kেমই pকটতর হেয় উঠেছ। তেব আেয়াজকেদর পk হেত তার জুতসই জবাব +দয়া হেয়েছ। িবেশষতঃ বŋবnু
কাউিnল অেkিলয়ার pিতìালg +থেক সmৃk এবং সংগঠেনর বতGমান +pিসেডÇট +শখ শািমমুল হক চুলেচরা
িবেóষেণর মাধCেম উtািপত সকল ইsCরই যুিkসŋত বCাখCা িদেয়েছন। +শখ শািমমুল হক +কবল দk সংগঠক
ও কিরতকমGা সমাজেসবীই নন, িsরিচেtর একজন sবkাও বেটন। মৃdভাষী এই মাnষিটর বkবC সবGদাই &শিlক
মাtা লাভ কের। তাঁর বkেবCর সূt ধেরই বলা যায় +য, এই িবেöর সবিকছুই িববিতGত হেয় চেলেছ। সমাজ ও
সংsৃিতর +kেt এই িববতGেনর িবষয়িট আরও +বশী কের pেযাজC। এই অবêmাবী বCাপারিট আমােদর সবাইেকই
+মেন িনেত হেব। পুতুল নােচর িদন িবদায় িনেয়েছ। +নৗকা বাইচ বা লািঠেখলার আেয়াজন করাও pবােসর মািটেত
সmব নয়। আর তা ছাড়া পরবতGী pজেnর সnানেদরও pিতিদন জুটেছ িভn সংsৃিত হেত আসা নতুন নতুন বnু,
যােদর সােথ তােদর িনতCিদেনর ওঠা-বসা আর +মলােমশা। তাই অেনক িবষেয়ই আমােদরেক আপস আর
সমেঝাতা করেত হেব &বিক।
িসডনী &বশাখী +মলার রজত জয়nী সফল +হাক, &বশাখী +মলা অমর +হাক, আর তার আেয়াজনকতGারা দীঘGজীবী
+হান- আnিরক এই 6ভকামনা রইল।
এবাের সংেkেপ &বশাখী +মলার ইিতকথা তুেল ধরা যাক। মুঘল শাসনামেল চùীয় িহজির পিWকা অnসাের কৃিষ
পেণCর খাজনা আদােয়র চল িছল। িকû চািùক সন ঋতু মােন না বেল কৃিষ ফলেনর সােথ তার গরিমল বছর
বছর +বেড়ই চলল। তাই ঝােমলা +দখা িদল খাজনা আদােয়র কােজ। +শেষ সামWsতা pিতìার লেkC মহামিত
সmাট আকবেরর িনেদGেশ তৎকালীন বাংলার খCাতনামা +জCািতিবGjানী ও িচnািবদ ফেতউlাহ িসরািজ +সৗর সন
ও িহজির সেনর সমnেয় নতুন বাংলা সন pবতGন কেরন। এই কালজয়ী সংsােরর হাত ধেরই এরপর +থেক &চt
মােসর +শষ িদেনর মেধC pজােদর সকল খাজনা, মা6ল ও 6l পিরেশাধ করার আইন জারী হল।
১৫৮৪ ি•sােbর ১০ই মাচG মতাnের ১১ই মাচG +থেক বাংলা সন গণনা 6r হy। pথেম এই সেনর নাম
িছল ফসিল সন, পের "বŋাb" বা "বাংলা বষG" নােম পিরিচত হy। আকবেরর সমyকাল +থেকই পেহলা &বশাখ
উßযাপন 6r হy। এর পর িদন অথGাৎ পেহলা &বশােখ ভূিমর মািলকরা িনজ িনজ অ®েলর অিধবাসীেদরেক
িমñাn dারা আপCাyন করেতন। এ উপলেk হালখাতাসহ িবিভn উৎসেবর আেyাজন করা হত। এই উৎসবিট
একিট সামািজক অnìােন পিরণত হy, যা িবকিশত হেত হেত বতGমান rপ লাভ কেরেছ। সবGpথম ১৯১৭ সােল
আধুিনক রীিতেত নববষG উদযাপেনর তথC পাওয়া যায়। pথম িবöযুেd িbিটশেদর িবজy কামনা কের +স বছর
পেহলা &বশােখ +হাম কীতGন ও পূজার বCবsা করা হy। এরপর ১৯৩৮ সােলও অnrপ কমGকােÇডর উেlখ পাওযা
যাy। তেব ১৯৬৭ সেনর পূেবG ঘটা কের পেহলা &বশাখ পালেনর রীিত +তমন একটা জনিpy হyিন।
অতীেত ঈশা খাঁর +সানারগাঁওেয় বCিতkমী এক +মলা বসত যার নাম "বউেমলা", এিট sানীyভােব "বটতলার
+মলা" নােমও পিরিচত। িবেশষ কের kমারী, নববধূ, এমনিক জননীরা পযGn তাঁেদর মনsামনা পূরেণর আশাy
এই +মলাy এেস পূজা-অচGনা করেতন। সেnশ-িমিñ-ধান দূবGার সেŋ +মৗsিম ফলমূল িনেবদন কের ভkরা।
পাঁঠাবিলর +রওyাজও পুরেনা। বদেল যাে] পুরেনা অচGনার পালা। এখন অবê কেপাত-কেপািত উিDেy শািnর
বাতGা +পেত চাy ভkরা +দবীর কাছ +থেক।
!
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এ ছাDা +সানারগাঁ থানার +পরাব gােমর পােশ আেরকিট +মলার আেyাজন করা হy। এিটর নাম +ঘাDােমলা।
+লাকমুেখ pচিলত রেয়েছ +য, 'যািমনী সাধক' নােমর এক বCিk +ঘাDাy কের এেস নববেষGর এই িদেন সবাইেক
pসাদ িদেতন এবং িতিন মারা যাওyার পর ওই sােনই তাঁর sৃিতsm বানােনা হy। pিতবছর পেহলা &বশােখ
sৃিতsেm সনাতন ধমGাবলmীরা একিট কের মািটর +ঘাDা রােখ এবং +সখােন +মলার আেyাজন কের। এ কারেণ
+লাকমুেখ pচিলত +মলািটর নাম "+ঘাDােমলা"। এ +মলার অnতম আকষGণ হে] +নৗকাy িখচুিD রাnা করার পর
আবাল-বৃd-বিনতা সবাই কলাপাতাy আনেnর সেŋ তা +ভাজন করা। এক িদেনর এ +মলািট জেম ওেঠ dপুেরর
পর +থেক। যিদও সনাতন ধমGাবলmীেদর কারেণ এ +মলার আেyাজন করা হy, তেব সব ধেমGর +লাকজেনরই
pাধাn থােক এ +মলাy। এ +মলাy িশ6-িকেশারেদর িভD +বিশ থােক। +মলাy নাগরেদালা, পুতুল নাচ ও
সাকGােসর আেyাজন করা হy। সূযGােsর পর +স +মলায় নতুন মাtাy যুk হy কীতGন। এ কীতGন চলেত থােক
মাঝরাত পযGn।
তারপর শতাbীর পর শতাbী পার হেয় +গেছ। এেক এেক মুঘেলর শাসন, বগGীর উপdব, িbিটশ উপিনেবশবাদ
আর পািকsানী dঃশাসেনর অবসান ঘেটেছ। িকû িহO-মুসলমান-+বৗd-ি•sান িনিবGেশেষ আপামর বাŋালীর pােণর
উৎসব নববষG আরও িবকিশত হেয়েছ, আরও িভn িভn মাtা লাভ কেরেছ, িদন িদন আরও জনিpয় হেয় উেঠেছ।
বাংলােদেশ নতুন বছেরর উৎসেবর সেŋ gামীণ জনেগাìীর কৃিñ ও সংsৃিতর িনিবD +যাগােযাগ। কেyকিট gােমর
িমিলত এলাকাy, +কান +খালা মােঠ আেyাজন করা হy &বশাখী বা +বােশখী +মলার। +মলােত থােক নানা রকম
kিটর িশlজাত সামgীর িবপণন, থােক নানারকম িপঠা পুিলর আেyাজন। অেনক sােন ইিলশ মাছ িদেy পাnা
ভাত খাওyার চল রেয়েছ। এই িদেনর একিট পুরেনা সংsৃিত হেলা gামীণ kীDা pিতেযািগতার আেyাজন। এর
মেধC +নৗকা বাইচ, লািঠ +খলা ও kিs একসমy pচিলত িছল।
ঢাকার &বশাখী উৎসেবর একিট আবিêক অŋ মŋল +শাভাযাtা। ঢাকা িবöিবদCালেয়র চাrকলা
ইnিটিটউেটর উেদCােগ পেহলা &বশাখ +ভাের এই +শাভাযাtািট +বর হেy শহেরর িবিভn সDক pদিkণ কের
পুনরাy চাrকলা ইনিsিটউেট এেস +শষ হy। এই +শাভাযাtাy gামীণ জীবন এবং আবহমান বাংলােক ফুিটেy
+তালা হy। +শাভাযাtাy সকল +äণী-+পশার িবিভn বyেসর মাnষ অংশgহণ কের। +শাভাযাtার জn বানােনা হy
িবিভn রেঙর মুেখাশ ও িবিভn pাণীর pিতকৃিত। ১৯৮৯ সাল +থেক এই মŋল +শাভাযাtা পেহলা &বশাখ উৎসেবর
একিট অnতম আকষGণ িহেসেব পািলত হেy আসেছ।
বাংলােদেশর রাজধানী ঢাকাy পেহলা &বশােখর মূল অnìােনর +কùিবO সাংsৃিতক সংগঠন
ছায়ানেটর সŋীতাnìােনর মাধCেম নতুন বছেরর সূযGেক আhান। পেহলা &বশাখ সূেযGাদেyর পর পর ছাyানেটর
িশlীরা সিmিলত কেN গান +গেy নতুন বছরেক বরন কের +নন। sানিটর পিরিচিত বটমূল হেলও pকৃতপেk +য
গােছর ছাyাy ম® &তির হy +সিট বট গাছ নy, অöt গাছ। ১৯৬০-এর দশেক পািকsািন শাসকেগাìীর িনপীDন
ও সাংsৃিতক সµােসর pিতবােদ ১৯৬৭ সাল +থেক ছাyানেটর এই বষGবরণ অnìােনর সূচনা।
যুগ যুগ ধের +বঁেচ থাkক আমােদর +লাকাচার ও কৃিñ- +দেশ ও িবেদেশ।
[ ইিতকথার তথCসূtঃ উইিক]
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