বাংলা নববষ ও আমােদর সংৃিত (পব-১)
মুহদ মিতউর রহমান

নববষ উদযাপেনর রওয়াজ িবিভ দেশ াচীনকাল থেক চালু আেছ। এর মেধ েতক জািতর িনজ ঐিত ও সংৃিতর
পিরচয় িবধৃত। ‘নববষ’ অথ বছেরর থম িদন বুঝায়। ঐিদন িবিভ উৎসব-আনের মাধেম নতুন বছরেক বরণ কের নয়া
হয়। এ উৎসব-আনের ধরণ িবিভ দেশ িবিভ রকম। এর মাধেমই িবেশষ দশ, জািত বা জনেগাির সংৃিতর কাশ ঘেট।
পৃিথবীর িবিভ দেশ িবিভ নােম িবিভ সন-তািরখ চালু আেছ। েতক সন বছেরর িঠক একই িদেন  হয় না। তাই িবিভ
সেনর থম িদন বা নববষও সারা িবে একই িদেন পািলত হয় না। িবিভ দেশর িভ িভ সন অযায়ী সারা িবে িবিভ িদেন
নববষ উদযািপত হয়।
ইংেরজগণ তথা িববাপী ীান সদায় ইংরািজ নববেষর থম িদন অথাৎ ১ জায়াির নববষ িহসােব কের। ৩১ িডেসেরর
রাত বােরাটার পর থেক তােদর নববষ  হয়। ইয়াদীেদর িনকট নববষ ‘রাশহাা’ নােম পিরিচত। াচীন পার তথা
বতমান ইরান সাত িদনবাপী ‘নওেরাজ’ উৎসব পালেনর মাধেম নববষ কের। তােদর নবেষর থম িদন  হয় ২১ মাচ
তািরেখ। িহজরী সন  হয় আরিব মােসর ১ মহররেম। বাংলা নববষ  হয় ১ বশােখ। এভােব িবিভ সন বছেরর িবিভ
সমেয়  হয়। ফেল তা উদযািপতও হয় িবিভ িদেন।
েতক দশ বা জািতই তােদর   ধমীয় িবধান ও দশীয় থাযায়ী নববষ কের থােক। েতেকর নববষ উদযাপেনর রীিতনীিত ল করেল এটা সহেজই বাঝা যায় য, গাড়ার িদেক ধমীয় িবিধ-িবধানই নববষ উদযাপেন পূণ ভূিমকা পালন
কেরেছ। কালেম তার সােথ দশীয় রীিত-থার সংিমণ ঘেটেছ। বতমােন একমা িহজরী নববষ বতীত অ সকল নববষ
উদযাপেন দশীয় রীিত-নীিত, থা ও সংৃিতর ভাব উেরার বৃি পাে। অথাৎ ধেমর বিহরাবরেণ সাধারণ মানিবক আচারআচরণ, থা, সংার ও সংৃিতই এখন মােয় নববষ উদযাপেনর ধান উপাদান হেয় উেঠেছ।
একমা িহজরী নববষ এর বিতম। িহজরী নববষ উদযাপেন দশীয় বা আিলক রীিত-নীিত থার কান ভাব নই। ধুমা
ধমীয় রণা থেকই িববাপী মুসলমানগণ আেবগ-অভূিতর সােথ এ িদনিট পালন কের থােক। অ ধমাবলীরা যভােব
তােদর নববেষর অানািদর আেয়াজন কের থােক িহজরী নববষ উদযাপেনর পিত তা থেক সূণ িভ। িহজরী নববষ
উদযাপেন তমন কান জৗলুসপূণ অান করার রওয়াজ নই। বড়েজার, ঐিদন ধমীয় ভাব-গাীেযর সােথ কান অােনর
আেয়াজন কের িহজরী সেনর উৎপি তার  ও তাৎপয আেলাচনা করা হয়। কউ কউ দায়া-দদ পেড়, িমলাদ শরীফ
পেড়, নফল রাযা রেখ, নফল নামায পেড়ও িদনিট উদযাপন কের থােক। বািক কান অান বা আন-ফূিতর ববা
মুসিলম িবে ঐিদেন কউ কখেনা কের না। িহজরী সেনর িবিভ মাস ও তািরখ অযায়ী িববাপী মুসলমােনরা িবিভ ইবাদতবেগী ও ধমীয় অােনর আেয়াজন কের থােকন। সিদক থেক িহজরী সেনর একিট আজািতক প রেয়েছ। িহজরী নববষ
উদযাপেনর মেধও এক ধরেনর ধমীয় ভাব-গাীেযর পিরচয় পিরূট হেয় ওেঠ।
মুঘল আমেল ভারতীয় উপমহােদেশ সরকারী সন িছল িহজরী। এখেনা িবের িবিভ মুসিলম দেশ রাীয় কােজ িহজরী সনেক
মা করা হয়। মুঘল আমেল সরকারী সন িহজরী হেলও তারা ইরািন ঐিত অযায়ী ‘নওেরাজ’ উৎসব পালন করেতা। মুঘল
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সাট মায়ন সবথম এ উৎসেবর চলন কেরন। এরপর সাট আকবেরর রাজকােল িবেশষ জাঁকজমেকর সােথ নওেরাজ
উৎসব িতপািলত হয়। মুঘল সাট আকবর খাজনািদ আদায় ও অা রাজকম সাদেনর িবধার জ নতুন সন তথা বাংলা
সন বতন করেলও তারা ১ মহররম বা ১ বশাখ এ কানটােতই নববষ পালন করেতন না। পরবতীেত সাট আকবর যমন
বাংলা সন বতন কেরন, তমিন তাঁর বিতত নতুন ধম ‘দীেন-এলািহ’র ারক িহসােব ‘এলািহ সন’ নােমও একিট নতুন সন
বতন কেরন। এলািহ সেনর থম িদেন িতিন ‘নওেরাজ’ উৎসব পালেনরও ববা কেরন। নওেরাজ উৎসব িছল সূণ
পারের রীিত অযায়ী। এেত ইসলাম-পূব পারিসক রীিত-রওয়াজ অসৃত হেতা, ইসলামী ভাবধারার কান িতফলন এেত
পিরলিত হেতা না। আকবর-বিতত বাংলা সন বাংলায় বাপক হণেযাগতা ও ািয় লাভ করেলও তাঁর বিতত ‘ীেনএলািহ’ যমন কউ হণ কেরিন, তমিন ীেন এলাহী সনও তাঁর সাােজর কাথাও হণেযাগতা লাভ কেরিন। ফেল তা ায়ী
হয় িন।
ায় অধ সহ বছর পূেব বাংলা সেনর উৎপি ঘটেলও বাংলা নববষ বা ১লা বশাখ উদযাপেনর কান াচীন
ঐিত খুঁেজ পাওয়া যায় না। বাংলােদেশ বজািতর বাস। াচীন যুগ থেক এখােন শক-ন-ািবড়, আয-অনায,
জন-বৗ, িহ-মুসলমান ইতািদ জািত-ধম ও সদােয়র বসবাস। এখােন বসবাসকারী কান জনেগাীই
কখেনা বাংলা নববষ উদযাপন কেরেছ বেল কান ঐিতহািসক মাণ পাওয়া যায় না। বাংলােদেশ মুসিলম
শাসনামেলর  থেক এখােন বাঙািল মুসলমানরা ধমীয় ভাব-গাীেযর সােথ িহজরী নববষ পালন কের এেসেছ।
সাট আকবেরর আমেল বাংলা সন বিতত হেলও বাঙািল মুসলমানগণ কখেনা বাংলা নববষ বা ১লা বশাখ
উদযাপন কেরেছন বেল জানা যায় না। াধীন বাংলােদেশর অিধকাংশ জনগণ মুসলমান। তােদর কান ধমীয়
অান বাংলা নববষ অযায়ী পািলত হয় না। ইসলােমর সকল উৎসব-অান বা ধমীয় িবিধ-িবধান িহজরী সেনর
সােথ সংি। স িহসােব এটা আজািতক ও িবের সকল মুসলমােনর জ এক ও অিভ। পয়লা বশােখ বাংলা
নববষ উদযাপেনর রওয়াজ সূণ অিভনব ও সািতক কােলর উাবনা।
িহেদর বার মােস তর পাবেণর রওয়াজ থাকেলও পয়লা বশােখ িনিদ কান পাবণ বা ধমীয় অান নই। তােদর চসংাির অান মূলত চের শষ িদেন উদযািপত হয়। এ উপলে আেয়ািজত মলা অব চ মাস অিতম কের অেনক
সময় বশাখ মােসর কেয়ক িদন পয চলেত থােক। িক তাই বেল তা কখেনা নববেষর উৎসব িহসােব গণ হয় না, চসংাির মলা বা উৎসব িহসােবই তা সকেলর িনকট পিরিচত। তাছাড়া, চ-সংাি উপলে য সব অানািদ সংঘিটত হয়,
তা অেনকটা িনুর ও লামহষক। ঐিদন একজন মােষর বুেক-িপেঠ বা িজায় বিশ িব কের কােঠর সােথ বঁেধ চড়িকর মেতা
ঘুিরেয় এক ধরেনর পশািচক আন করা হয়। এ ধরেনর িনদয় অােনর মেধ কান আনাভূিতর কাশ ঘটা সব নয়।
অতএব, নববেষর উৎসব িহেসেব তা গণ হবার আেদৗ উপযু নয়।
বৗেদর কান ধমীয় অানও ১লা বশােখ উদািপত হয় না। ‘বশাখী পূিণমা’ নােম তােদর য বড় ধমীয় অান তা বশাখ
মােস পূিণমার রােতই উদযািপত হেয় থােক। ঐিদন বৗধেমর বতক গৗতম বুের জ ও মৃতু িদন িহসােব এটা সারা িবে
বৗেদর িনকট অিত পিব িদন। তাই তারা ধমীয় আচার-অােনর মাধেম বুের িত া িনেবদন কেরই বশাখী পূিণমা
উদযাপন কের থােক। িক ১লা বশাখ বা নববষ িহেসেব তােদরও কান িনিদ অান নই। একসময় বৗ পাল যুেগ
বাংলােদেশ যখন বৗ ধম-সংৃিতর একািধপত িছল, তখেনা ১লা বশােখ তারা কখেনা নববেষর কান উৎসব-অােনর
আেয়াজন কেরেছ বেল জানা যায় না।
পাবত উপজাতীেদর একিট জনিয় অােনর নাম ‘বসািব উৎসব’। চের শষ িদন থেক বশােখর থম ’িদন মাট িতন
িদন ধের তারা এ উৎসব িতপালন কের। সাধারণত মারী মেয়রা এ অােন অিববািহত তণেদর সােথ িমেল এটা উদযাপন
কের। এটা মূলত পািন উৎসব অথাৎ পরেরর গােয় পািন িছিটেয় তারা আন-ফূিতেত ম হয়। অতএব, এটাও বশােখর থম
িদন উদযািপত হয়, তা বলা যায় না।
বাংলা নববষ উদযাপেনর ে মা িট অােনর কথা এখােন উেখ করা যায়। একিট ‘হালখাতা’ ও অিট ‘পূণাহ’।
সাধারণত জিমদারগেণর বেকয়া খাজনািদ আদােয়র জ আেগকার িদেন মহাধূমধােমর সােথ ‘পূণােহ’র আেয়াজন করা হেতা।
এখেনা িবিভ উপজাতীয়েদর মেধ পূণাহ উদযাপেনর রওয়াজ চিলত রেয়েছ। এটা মূলত খাজনা আদায় এবং জােদর িনকট
থেক নজর-নয়াজ আদােয়র উেে উপজাতীয় রাজােদর বািড়েত এ উৎসব পািলত হয়। এটা রাজার িত জা সাধারেণর
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আগত দশেনরও এক বণ মুহূত। ‘হালখাতা’র আেয়াজন বাংলােদেশ াচীনকাল থেকই চেল আসেছ। ববসায়ী- মহাজন,
েদ টাকা লীকারী, সানা-পা বককারীগণ বেকয়া পাওনা ও েদর টাকা উসূল করার জ হালখাতার আেয়াজন করা হয়।
রাজ-বেষর শষ মাস িহসােব সাধারণত চ মােসর শষ সােহ পূণাহ এবং বষ র মাস িহসােব বশােখর থমােধ
হালখাতা পািলত হয়। ফসলািদর অবা ও জাসাধারেণর আিথক সিতর কথা িবেবচনা কের এ িট অােনর িদন-ণ িঠক
করা হয়। ‘হালখাতা’র আেয়াজন তা সারা বশাখ মাস ধেরই চেল এবং এখেনা এভােবই চেল আসেছ। িক বাংলা নববষ বা
১লা বশােখর সােথ এ িট অােনর তমন কান সক-সূ খুঁেজ পাওয়া যায় না।
পািকান িতার পর ১৯৫৬ সেন জিমদারী থা উেদ করা হয়। ফেল পূণােহর অানও অেনকটা অবার হেয় পেড়। তবু
পাবত চােমর কান কান উপজািতর মেধ সামািজক রীিত ও রাজার িত িবেশষ আগত দশেনর রওয়াজ িহসােব তা
এখেনা চিলত আেছ। হালখাতার রওয়াজ বািতল হয় িন। িহ-মুসিলম িনিবেশেষ বাঙািল ববসায়ীগণ দীঘকাল থেক
হালখাতার আেয়াজন কের আসেছ। ‘হাল’ অথ চলিত, ‘খাতা’ অথ িহসাব বা িহসােবর খাতা। েটাই ফারিস শ, একে এ িট
শের অথ হেলা নতুন িহসাব বা পুরাতন বছেরর দনা-পাওনার িহসাব চুিকেয় নতুন িহসােবর খাতা খালা।
পুরেনা বছেরর বেকয়া আদায় কের নতুন বছেরর েত নতুন িহসােবর খাতা খালার পিত িহসােব বাঙািল িহমুসলমােনর জ হালখাতা একিট পুরেনা রওয়াজ। িক তাই বেল এটােক নববেষর অান বলা যায় না। এটা
একিট মহাজনী পিত। ববসা-বািণেজর সােথ এর যতটা সক, বাঙািল সংৃিতর সােথ ততটা নয়, বাংলা
নববেষর সােথ তা নয়ই। কারণ অিনবাযভােব এ অান কখেনা বশােখর থম িদন উদযািপত হয় না, আেগ
যমন এখেনা তমিন বশােখর র িদেক অথবা বশাখ মােসর য কান িদন এ অােনর আেয়াজন করা হয়।
তাছাড়া, এ অান কবল সংখক ববসায়ী-মহাজন ও টাকা লীকারীেদর, তােদর বেকয়া টাকা উসূল বা
লীকৃত টাকার সূদ আদােয়র উপল িহসােব এ অােনর ববা করা হয়। িবপুল সংখক দির ণীর খের
তােদর গাঁইেটর পয়সা িদেয় মহাজেনর পাওনা শাধ করার বা উহাের সূেদর টাকা পিরেশাধ করার জ য
অােন যাগদান কের সটােক সবজনীন আনোৎসব বলা যায় না। এ অান সকেল িমেল কান একিট িনিদ
িদেনও পালন কের না। যার যার িবধামত িদন-ণ অযায়ী এর আেয়াজন কের থােক। স কারেণও এটােক
সবজনীন বলা যায় না। তাছাড়া, িহ সমাজ ও মুসিলম সমােজর ‘হালখাতা’, বৗেদর ‘বশাখী পূিণমা’ ও
পাবত অেল ‘পূণাহ’ পালেনর পিতও িভ। িহ, মুসিলম, বৗ ও পাবত উপজাতীয়গণ তােদর িভ ধমীয়
দৃিেকাণ থেক এ অান পালন কের থােক। ফেল এেত কান একক বাঙািল সংৃিত নয়, বরং বাঙািল িহ,
বাঙািল মুসিলম, বাঙািল বৗ ও পাবত উপজাতীয়েদর ত সংৃিতর কাশ ঘেট থােক।
বশাখ মােস উদযািপত আর একিট অােনর নাম ‘নবা’। নতুন ফসল ঘের তালার পর য অান করা হয় সটাই নবা
অান। িক এটা পালেনরও কান িনিদ িদন-ণ নই। তাছাড়া, ধু বশাখ মােসই নয়, পৗষ মােসও আমন ধান কাটােক
উপল কের নবা উৎসব পািলত হয়। বলাবাল, এ অানিটও িহ-মুসিলম উভয় সদায় িচরকাল িভ রীিত-পিতেত
তােদর   ধমীও থা অযায়ী উদযাপন কের আসেছ।
আেগর িদেন ঘটা কের নবাের অান হেতা। সাধারণত িহ সমাজ এ অান পালেন অণী ভুিমকা পালন করেতা। মুসিলম
সমােজ এটা এতটা বাপকতা পায়িন। এটা অহায়ণ মােস আমন ধান কাটার মৗেম একবার এবং বশােখ আউস ধান কাটার
মৗেম আেরকবার অিত হয়। বলাবাল, এেেও িহ ও মুসলমান উভয় সদােয়র অান িছল সূণ িভ কৃিতর।
উভেয়ই তােদর   ধমীয় দৃিেকাণ থেক এসব অােনর আেয়াজন কের। ফেল এর মাধেম উভেয়র িভ সাংৃিতক
জীবনধারার পিরচয়  হেয় ওেঠ।
িহরা নতুন ধান-বা, আম-জাম-কলা-িলচু ইতািদ ফল এবং মৗমী নানা ফুল িদেয় সাদ তির কের মািটর তির মূিত তথা
তােদর কািনক দব-দবীর পাদমূেল অঘ িহেসেব িনেবদন কের, মিেরর পুেরািহত নানাপ মোারণ কের, পূজা-অচণা
শেষ িনেবিদত নেবেদর সবহার কের। তােদর ভ-অররা ও মিরগামীরাও সাদ পেয় পরমাথ লােভর আনে খুশী
হয়। আেগকার িদেন এসব অােন নাচ-গান, বাদ-বাজনার ববা থাকেতা। মিেরর ঠার-পুেরািহত, পূজারী ও দবাহতাশীেদর জ এটা িছল রীিতমত আনোৎসব। িহেদর মেধ এখেনা নবাের উৎসব পািলত হয়, িক আেগর িদেনর সই
আড়র এখন আর চােখ পেড় না।
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অিদেক, নবা উপলে মুসলমানগণ মাা-মুনশী-মুরী ও িতেবশীেদর িজয়াফত কের িমলাদ মাহিফেলর আেয়াজন কের।
নতুন ধােনর তির ভাত, িপঠা, মায়া-মুড়িক-নাড়–, আম, কলা, জাম ইতািদ নানা রকম ফল, গাইেয়র ধ ইতািদ পিরেবশন
কের সংসােরর আয়-বরকত, সকেলর কলাণ ও পরেলাকগত বিেদর মাগিফরাত কামনা কের আাহর দরবাের দায়া কের।
মসিজেদ িশরণী, পােয়শ, িখচুরী ইতািদ পাঠায়, মুসীগণ ও গরীব-িমসিকনরা তা খেয় দায়া কের। কখেনা আীয়-জনেক
বািড়েত দাওয়াত িদেয় এেন খাওয়ায়, কখেনা তােদর বািড়েত নতুন ফসেল তির িপঠা, মুিড়, মুড়িক, নাড়–, আম, কাঁঠাল ইতািদ
পরব িহসােব পাঠায়। এ রকম িবিভ উৎসব-আনে মুসলমান বাঙািলরা বছেরর থম মাসিট অথাৎ বশাখ মাস (অিনবাযভােব
১লা বশাখ নয়) উদযাপন কের থােক। তেব মুসলমানেদর অােন কখেনা নাচ-গান, বাদ-বাজনার আেয়াজন হয় না। আেগর
িদেন যভােব উৎসব-আন হেতা, এখন বাঙািলর টানা-পাড়েনর সংসাের তার মাা কেম গেলও াম বাংলায় এখনও তার
িকছুটা চলন রেয়েছ।
বাংলা নববষ বা ১লা বশােখ পূব থেক কান উৎসব-অান চালু না থাকেলও বাংলা সেনর থম মাস বশােখ ব পূব থেক
নানা উৎসব-অান চালু রেয়েছ। বত বাংলা সন চালু হবার ব পূেবই ষড়ঋতুর দশ বাংলােদেশ িবিভ ঋতু বা মােস িবিচ
উৎসব-অান চালু আেছ। বশাখ মােস নতুন ফসল ঘের তুেল কৃষকরা যমন সরকারী রাজ আদায় কের, অিদেক তমিন
ববসায়ী ও দাকানীরা হালখাতার আেয়াজন কের ভাােদর িনকট থেক তােদর পাওনা আদায় কের থােক। হালখাতা উপলে
ববসায়ী-টাকা লীকারী ও মহাজনগণ অােনর আেয়াজন কের, িচড়া-মুিড়, দই-িমির ারা তারা   াহক-খেরভাধায়ীেদর আপায়েনর ববা কের। হালখাতা অানিট ববসায়ীেদর জ খুব পূণ। তােদর জ বািক-বেকয়া
উসূেলর এিট একিট বণ মুহূত। িহ মহাজনগণ যারা আেগর িদেন উ সূেদ গরীব কৃষক-জনসাধারণেক টাকা ধার িদত, সানাপার গহনা, থালা-ঘিট-বািট ইতািদ বক রাখেতা তারাও এ সময় িবগত এক বছেরর সূেদর টাকা কড়ায়-গায় আদায় কের
িনত। এমন একটা সময় িছল যখন দূর আফগািনান থেক লা লািঠ হােত, লা পাগিড় পরা কাবুিলওয়ালারা এেসও বাংলার
গরীব কৃষকেদর টাকা ধার িদত, নতুন বছের ফসল কাটার সময় তারাও এেস সূেদর টাকা উসূল কের িনত। তাই বশাখ মাস
যমন ফসেলর মাস, াির মাস, আবার তমিন দনা-পাওনা পিরেশােধর মাস িহসােবও পূণ।
বশাখ মােস াচীনকাল থেকই বাংলােদেশ িবিভ মলার আেয়াজন করা হেতা। মলায় কৃষেকর উৎপ ব-িবিভ জাতীয়
ফল, ফসলািদ, তাঁতীর তির কাপড়-চাপড়, কামার-মােরর িবিভ তজষ-প, কাঠ িমির তির কােঠর আসবাবপ,
ণকারেদর সানা-পার গহনা, নানা জাতীয় িমি, তির- তরকাির, বাঁশ-বেতর তির নানা জাতীয় আসবাবপ, খলনা ইতািদ
অসংখ পণব মলায় আমদািন করা হয়। এটা বাঙািল সাধারণ মােষর জ একিদেক যমন অথকরী ফায়দা িনেয় আেস,
অিদেক তমিন নানাপ েয়াজনীয় সামী এক সে পাওয়ার আনে সকেল মলায় আেস। ছেল-মেয়েদর জ এটা এক
আনের উৎসব। তাই বশাখ উপলে আেয়ািজত এসব মলার সাংৃিতক ও অথৈনিতক  অপিরসীম। অব এসব মলা
য বশােখর ১ তািরেখ অিত হয় তা নয়। আবার বশাখ মাস ছাড়া অা মােসও াম-বাংলা িবিভ ধরেনর উৎসব-আন
ও মলার আেয়াজন করা হয়।
বশাখ বাংলা সেনর থম মাস িহসােব এ মােস একটা নবতর আেবগ অভূিত লােভর অবকাশ যমন আেছ তমিন বশােখর
অ একিট পও আমােদর িনকট অিত পিরিচত। অেনক সময় খরা, অনাবৃি অথবা অকাল বা আমােদর একা তাশার
ফসল িবন কের ঘের ঘের িবষােদর কােলা ছায়া িবার কের। এছাড়া, কাল বশাখীর তাডবলীলার কথা তা সকেলরই জানা।
অেনক সময় বশাখ মােস চ ঝড় বািহত হেয় াম-বাংলার েখর িনিবড় ছায়ােঘরা ঘর-য়ার ভে তছনছ কের দয়। স
সােথ ভ হয় সাধারণ অিব অগিণত মােষর। তখন বশাখ আন-উৎসেবর মাস না হেয় িবষােদর বদনাঘন অন
ঃেখর মােস পিরণত হয়। এভােব বশাখ ধু য ‘ফসলী মাস’ িহসােব বাঙািলর িনকট আনের মাস তা নয়, কখেনা ‘কালবশাখী’র েপ তা ভয়াবহেপও ধরা দয়।
বাঙািল িহ-মুসলমান িনজ িনজ ধমীয় িনয়ম-নীিত ও থাযায়ী বশাখ মাসিট উদাপন করেলও ১লা বশাখ বা
বাংলা নববেষর থম িদন সেক কােরাই কান সেচতনতা িছল না। আেগকার িদেন ১লা বশােখ িবেশষ কান
অােনর আেয়াজন হেতা না। বশাখ মাস ফসল কাটার মাস। তাই এ মােস কৃষক-কৃষাণীগণ অত ব সময়
কাটায়। অেনেক খাবার সময় পয পায় না, অান করার কথা ভাববার সময় কাথায়? অেনক সময় বশােখর
নতুন পািনর ঢল অকাৎ কৃষেকর পাকা অথবা আধা পাকা ফসল ডুিবেয় দয়। তখন সারািদন এমন িক রােতর
বলায়ও ডুব ফসল কেট ঘের তালার কােজ কৃষকেক ব থাকেত হয়। তাই আন-ফূিত বা অান করার
মেতা মেনর অবা তখন কােরাই থােক না। তেব িঠক মত ফসল ঘের তালার পর কৃষাণ-কৃষািণর মেন য অনািবল
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আনের িহোল বেয় যায়, তার কান তুলনা নই।
অব হালখাতার অান অেনেক ১লা বশােখ কের, আবার অেনেক বশাখ মােসর থম িদেক এমনিক বশাখ মােসর য কান
িদন কের থােক। এখেনা িঠক সভােবই চেল আসেছ। হালখাতা অােনর িদন িহসােব ১লা বশাখ কখেনা িনিদ িছল না। তাই
বলা যায়, পৃিথবীর অা দশ ও জািতসমূহ বছেরর একিট িনিদ িদেন বা নতুন বছেরর থম িদেন নববষ উদযাপন কের
থােক। িক বাংলােদেশ াচীনকাল থেক কখনও বছেরর কান একিট িনিদ িদেন অথবা নববেষর থম িদেন বষবরণ করার
রীিত চালু নই। মূলত পুেরা বশাখ মাসটাই িহ-মুসিলম-বৗ সকেল   ধমীয় িবধান অযায়ী উদযাপন কের আসেছ।
পাঁিজ-পুঁিথ, িদন-েণর িহসাব অযায়ী যতটা নয়; তারেচেয় মওম িহসােব বাঙািলর িনকট এসব উৎসব-আনের কদর সবদা
পিরলিত হেয়েছ। অা জািত িবেশষত ইংরাজগণ যমন িবেশষ িবেশষ িদেন িবেশষ ধরেনর উৎসব-অােনর আেয়াজন
কের থােক। বছেরর অা িদন তারা কেঠার পিরম করেত অভ, বাঙািলরা সিদক থেক অরকম। তারা ভাবগতভােব
সারা বৎসরই অ-িবর িকছু একটা আন-উৎসেব মেত থাকেত পছ কের। এ কারেণই বাঙািল িহ সমােজ বার মােস তর
পাবেণর রওয়াজ চালু হেয়েছ। এটা হেলা এমন িকছু থা বা সংার যা দীঘকাল ধের ধীের ধীের তােদর সমােজ িতা
পেয়েছ। এেত ষড় ঋতুর একিট ভাবও পিরলিত হয়। পরবতীেত এটা তােদর ধম বা সংৃিতর অংেগ পিরণত হেয়েছ। তাই
বাঙািল িহর ধমীয় আচার-অান ও সংৃিত ধানত ঋতু-িববতেনর সােথ বলাংেশ সংি। ষড়ঋতুিভিক তােদর িবিভ
উৎসব-আন, আচার-অােনর সােথ িবিভ দব-দবীর মাহা যু হেয় কালেম তা ধমীয়  লাভ কেরেছ। স িদক
থেক িহ ধম-সংৃিত বলাংেশ লাকজ বিশস।
কৃতপে, আবহমান কাল থেক বাঙািল মুসলমানেদর যমন িনজ উৎসব-আন রেয়েছ, বাঙািল িহ ও বৗেদরও তমিন
িনজ আন-উৎসব রেয়েছ। িক মুসিলম-িহ-বৗ িনিবেশেষ বাঙািলর কান একক সবজনীন উৎসব-আন অােনর কান
িনিদ িদন এেদেশ কখেনা িছল না। কারণ েতকিট আন-উৎসবই েতক ধমীয় গাী তােদর িনজ িনজ ধমীয় িবিধ-িবধান
অযায়ী করেতা। অতএব, িভতা থাকেবই। তেব এ িভতা কখেনা কানপ িবেরাধ বা সংঘেষর জ দয়িন। জািত-ধম
িনিবেশেষ সকেলই িনিববােদ ও শািপূণভােব িনজ িনজ উৎসব-অান স কেরেছ।
িতীয় পবঃ বাংলা নববষ ও আমােদর সংৃিত (পব-২)
অধাপক মুহদ মিতউর রহমান এর জ ৩ পৗষ, ১৩৪৪ (১৯৩৭ ইং) সন, িসরাজগ জলার
অগত শাহজাদপুর থানার চর নিরনা ােম মাতুলালেয়। পিক িনবাস উ একই উপেজলার চর
বলৈতল ােম। িতিন ঢাকা িবিবদালয় থেক ১৯৬২ সেন বাংলায় এম.এ. িডী লাভ কেরন।
কমজীবেন িতিন িসেরী কেলজ ও এিশয়ান ইউিনভািসিট অব বাংলােদেশ অধাপনা কেরেছন।
মুহদ মিতউর রহমান পাশাপািশ িবিভ কাশনা কে সাদেকর দািয় পালন কেরেছন। সংগঠক িহেসেব তাঁর
রেয়েছ বিচময় ভূিমকা। িতিন ঢাকা "ফরখ একােডমীর" িতাতা সভাপিত এবং বাংলা
একােডমীর জীবন সদ।
তাঁর কািশত ের মেধ রেয়েছ সািহত কথা (১৯৯০), ভাষা ও সািহত (১৯৭০), সমাজ
সািহত সংৃিত (১৯৭১), মহৎ যােদর জীবন কথা (১৯৮৯), ইবাদেতর মূলিভি ও তার তাৎপয
(১৯৯০), ফরখ িতভা (১৯৯১), বাংলা সািহেতর ধারা (১৯৯১), বাংলা ভাষা ও ঐিতহািসক
ভাষা আোলন (১৯৯২), ইবাদত (১৯৯৩), মহানবী (স) (১৯৯৪), ইসলােমর দৃিেত ভাষা
সািহত সংৃিত (১৯৯৫), মহানবীর (স) আদশ সমাজ (১৯৯৭), ছাটেদর গ (১৯৯৭),
Freedom of Writer (১৯৯৭), বাংলা সািহেত মুসিলম ঐিত (২০০২), মানবািধকার ও
ইসলাম (২০০২), ইসলােম নারীর মযাদা (২০০৪), মাতা-িপতা ও সােনর হক (২০০৪),
রবীনাথ (২০০৪), ৃিতর সকেত (২০০৪)। এছাড়াও তাঁর সাদনায় ফরখ একােডমী
পিকা কািশত হয়।
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