সংহিত আ সম য়ৰ উৎসৱ ওণম
এইবাৰ িলিখবৈল লেছা যাৱা ১৪ তািৰেখ ধূমধােমেৰ উ যািপত হাৱা উৎসৱ ওণমৰ
িবষেয়। ই কৃতেত কৰালাৰ উৎসৱ যিদও এক বুজন পিৰমাণৰ মালায়ালী মানুহ থকাৰ বােব
মাইচুৰেতা এই উৎসৱ পালন কৰা হয়। িবিভ কাযসূিচেৰ দহিদনীয়াৈক পালন কৰা ওণম
কৰালাৰ ৰািজ ক উৎসৱ।
ওণমৰ অ ৰালত থকা কািহনীেটা এেন ধৰণৰ। এসময়ত াকৃিতক সৗ য েৰ ভৰপূৰ
কৰালা ৰাজ ত অসুৰ ৰজা মহাবলীেয় ৰাজ কিৰিছল। কৰালাৰ ইিতহাসত মহাবলীৰ
ৰাজ কালেচাৱাক সানালী যুগ বুিল িব াস কৰা হয়। তওঁ আিছল িহৰণ কিশপূৰৰ পু
াদৰ
নািত। অসুৰ বংশৰ হ’ লও
াদৰ দেৰই তওঁও িব ুৰ উপাসক আিছল। সাহস আ শি ৰ
বােব তওঁক মহাবলী চ ব ী বুিল কাৱা হিছল। তওঁৰ শাসনকালত কােনা ধৰণৰ অন ায়,
নীিত আিদ নািছল। কােনও িমছা কথা নৈকিছল আ তাত কােনা ঠগ ৱ ক নািছল। ৰাজ ত
চাৰ, ডকাইত নািছল বােব ঘৰত কােনও তলা মৰাৰ বা ৱাৰ ব কৰাৰ েয়াজন নািছল।
দািৰ এক নজনা নু না কথা আিছল আ
জা খ, ব ািধ আিদৰ পৰা স ূণ মু আিছল।
জািত, বণ িনিবেশেষ সকেলা জাক সম ান কৰা হিছল। সেয় জাই সুখ শাি ত বাস
কিৰিছল।
মহাবলীৰ তাপ আ জনি য়তা দিখ গৰ ৰজা ই িচি ত হিছল। সেয় মহাবলীক
ছেল বেল কৗশেলেৰ দমন কিৰবৈল িকবা এটা উপায় উিলয়াবৈল িব ুক ক’ ল। সই মেত
ভগৱান িব ুেৱ বামনৰ অৱতাৰ ল মহাবলীৰ আগত দখা িদ এটুকৰু া ভূিম িভ া কিৰেল।
মহাবলী অত দানী আ দয়ালু আিছল আ কােকা কিতয়াও িন ৎসাহ নকিৰিছল। সেয়
তওঁ বামনক িযমান মািট লােগ িসমান মািট ল’ ব পােৰ বুিল ক’ ল। তিতয়া বামেন ক’ ল য
মা িতিনটা খাজ িদবৈল িযমান মািটৰ েয়াজন হয় তওঁ িসমান মািটেহ িবচােৰ।
ঋিষ
াচায আিছল মহাবলীৰ উপেদ া। এইেটা এটা চ া বুিল বুিজ পাই তওঁ
লেগ লেগ মহাবলীক সাৱধান কিৰেল। িক মহাবলীেয় “ কথা িদ কথা ন ৰখােটা ৰাজকীয় ণ
নহয়” বুিল বামনক ভূিমদান কিৰবৈল সাজু হ’ ল। লেগ লেগ বামনৰ আকাৰ ইমােনই বািঢ়ল য
এেকটা খাজেত পৃিথবীৰ সীমা পাৰ হ’ ল। ি তীয় খাজত আকাশৰ সীমা পাৰ হাৱাত তৃতীয়
খাজ িদ ভিৰ থ’ বৈল ঠাই নােহাৱা হ’ ল। লেগ লেগ মহাবলীেয় বুিজ পােল য সই চুিট চাপৰ
া ণ সাধাৰণ া ণ নহয়। তৃতীয়বাৰ ভিৰ থবৈল মহাবলীেয় িনজৰ মূৰেটা আগবঢ়াই িদেল।
বামেন ভিৰেটা তওঁৰ মূৰৰ ওপৰত থাৱাৰ লেগ লেগ মহাবলী পাতাল পােলৈগ। মহাবলীেয়
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িব ুক িচিন পাই ভি
দশন কিৰেল আ ভগৱান িব ুেৱ তওঁক এটা বৰ দান কিৰব খুিজেল।
মহাবলীেয় িনজৰ মৰমৰ ৰাজ খন আ
জাক বেছেৰকত এবাৰ চাই যাবৈল ই া কিৰেল।
ভগৱান িব ু তওঁৰ কথাত ইমান আনি ত হ’ ল য তওঁক সই বৰদান কৰাৰ লগেত আশী াদ
কিৰেল য তওঁ যুগ যুগা ৰ বােব তওঁৰ জাৰ ম আ ভি লাভ কিৰব।
মালয়ালম পি কাৰ িচংগম মাহত এই উৎসৱ হয়। দহিদনীয়া এই উৎসৱৰ ধান
িদনেটাক িত ওণম বুিল কাৱা হয়। এই িত ওণম এই বছৰৰ চে ৰৰ ১৪ তািৰেখ পিৰিছল।
মহাবলীক াগতম জনাবৰ বােব মানুহেবােৰ ঘৰৰ স ুখত উৎসৱৰ আৰ িণ িদনাই ৰং িবৰঙৰ
ফুলৰ পাপিৰেৰ ‘ পুকলম’ আঁেক। ‘ পু’ শ ৰ অথ হেছ ফুল। িব াস কৰা হয় য সইিদনাই
মহাবলীেয় ম ৈল আিহবৈল যাজা কেৰ। িতিদেন ইিতমেধ তয়াৰ কৰা পুকলমৰ ওপৰত
নতুনৈক ফুলৰ পাপিৰ িদ যাৱা হয়। পুকলমত টা মািটেৰ সজা মুি ৰখা হয় – এটা মহাবলীৰ
আ আনেটা িব ুৰ। ুল কেলজ, কাযালয় আিদেতা পুকলম দখা যায়। এই কাম ধানৈক
ছাৱালী বা িতেৰাতােয় কেৰ যিদও ল’ ৰােয়া এই কলা জােন। ওণমৰ সময়ত পুকলমৰ
িতেযািগতাও হয়।
ওণমৰ িদনা ধান আকষণ হেছ ায় ২৫/২৬ িবধ কৰালাৰ পৰ ৰাগত ব েনেৰ
কলপাতত খাৱা িনৰািমষ ভাজন। মালায়ালী মানুহেবােৰ সাধাৰণেত উেখাৱা চাউলৰ ভাত খায়।
কৰালাত এিবধ িবেশষ কল পাৱা যায় – যাক ন’ কল বালা হয়। এই কলৰ পৰা তয়াৰ
কৰা িচপছ অিত িবখ াত। এই কল তওঁেলােক আ িবিভ ধৰেণেৰ খায়। ওণমৰ িদনা এই
কলৰ পৰাও কইবািবেধা ব ন তয়াৰ কৰা হয়। িবিভ ধৰণৰ পাচিল িমলাই নািৰকল িদ
‘ আিৱল’ নামৰ এিবধ িবেশষ তৰকাৰী সইিদনা ৰ ােটা বাধ তামূলক। কৰালাৰ মানুেহ িবিভ
ধৰণৰ ‘ পায়সম’ অথাৎ পায়স তয়াৰ কেৰ। িপঠা িৰেৰ এিবধ িনেচই িমিহ িমিহ িটৰ দেৰ কিৰ
মানুেহ কাই ৰােখ। তােৰ নািৰকলৰ গাখীৰত এিবধ পায়স কেৰ। সই পায়স তয়াৰ কৰাৰ এটা
িনিদ প িত আেছ। অিত উপােদয় সই পায়স ওণমৰ িদনা সকেলা ঘৰেত পাৱা যায়। ওণমৰ
িদনা খাৱা এই িবেশষ আহাৰক ‘ চাদ া’ বুিল কাৱা হয়।
ওণমৰ আহাৰ সকেলােৱ কলপাতত খায় – তও িদনমজুেৰই হওক বা মহাৰজাই হওক,
লািগেল কৰালােত থাকক বা আন ৰাজ ত বা িবেদশেত থাকক। এইবাৰ ওণমৰ কইখনমান ছিব
ফ বুকত দিখ িকছু আচিৰত হিছল। মাৰ এসময়ৰ সহকমী আ বতমান িনউিজেল ৰ
বািস া এ িন থমাছৰ ঘৰত কতেবাৰ তাংগেলােক কলপাতত ওণম চাদ া খাই থকাৰ ছিব
দিখ আেমািদত হিছেলা।
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ধম, বণ িনিবেশেষ সকেলা মালায়ালী মানুেহ ওণম পালন কেৰ। মাৰ অজ মালায়ালী
মানুহৰ লগত পিৰচয় আেছ। মই পেঢ়াৱা মালায়ালী ছা -ছা ীৰ সংখ া হাজাৰৰ ওপৰত। কমসূে
ব েতা মালায়ালী লাকক িনেচই ওচৰৰ পৰা পাইেছা। ইয়াত মাৰ ভাল ব ু-বা বীসকলৰ
অিধকাংশ মালায়ালী। ব েতা মালায়ালীক ওচৰ চুবুীয়া িহচােবও পাইেছা। গিতেক ওণম চাদ া মই
িবিভ বাৰ িবিভ পিৰেবশত খাৱাৰ সুেযাগ পাইেছা। মই আগেত ছাৱালী হাে লৰ ৱােডন হ
থকা সময়ত মালায়ালী ছাৱালীেবােৰ গােটই হাে লৰ বােব ওণমৰ খাদ তয়াৰ কিৰিছল।
ৱােডন িহচােব মেয়া িকছু তদাৰক কিৰবলগীয়া হিছল। ইয়াত মালায়ালী িবলাকৰ এখন সং া
আেছ। তওঁেলােক ধূমধােমেৰ ওণম পােত আ তাত খাবৈল মই কইবাবােৰা িনমি ত হেছা।
ৰাজ ৱাভােব ওণম উ যাপন কেৰােত দখা যায় য িহ ু, মুছলমান, খৃ ান সকেলােৱ সি য়
অংশ হণ কেৰ। ইয়াৰ ওণম উ যাপন কিমিটৰ চে েটৰীজন ােয়ই মুছলমান দখা যায়।
খৃ ানেবােৰ িনজৰ ঘৰেতা বি
লায়, পুকলম আঁিক, কলপাতত ওণম চাদ া খায়। আগেত
আমাৰ স ুখৰ টেটাত এঘৰ িচিৰয়ান খৃ ান আিছল। তওঁেলাকৰ ঘৰত কইবাবােৰা ওণমৰ
ভাত খাইেছা। ই াৰ আ খৃ মাছৰ বােব অৱেশ ই িনম ণ পাইিছেলা। মই আগেতও এবাৰ
িলিখিছেলা য মই কৰালাৰ বিডিড়কা নামৰ ঠাই এখনত পঢ়াবৈল যাওঁ। এবাৰ মই ওণমৰ িদনা
তাত আিছেলা বােব তওঁেলােক কেনদেৰ উ যাপন কেৰ চে দিখবৈল পাইিছেলা –
িহ ুসকলৰ দেৰই। আিম সকেলােৱ এেকলেগ বিহ হাে লৰ দাইিনং মত কলপাতত সই
িবেশষ আহাৰ খাইিছেলা।
মই এিতয়াৈলেক কােনা মুছলমানৰ ঘৰৈল িনমি ত হাৱা নাই বােব তওঁেলােক িঠক
কেনদেৰ পালন কেৰ দখা নাই। তওঁেলােক চািক লায় বুিল মই ভবা নািছেলা িক মাৰ ই
এক মালায়ালী মুছলমান ছা -ছা ীেয় তওঁেলাকৰ ঘৰত চািক লায় বুিল কেছ। িক উ ৰ
কৰালাৰ মুছলমানসকেল চািক লায় বুিল মাৰ মেন নধেৰ।
ওণমৰ িদনা মহাবলীক ব না কিৰ এটা গান গাৱা হয়। মহাবলীৰ িদনত ৰাজ খন কেন
এক আদশ ৰাজ আিছল সই কথাই গানেটাত ধান ান পায়। ওণম উপলে কৰালাত িবিভ
ধৰণৰ খল- ধমািল আিদৰ িতেযািগতা হয়। সই উপলে হাৱা নৗকােদৗৰ (Boat race)
িব িবখ াত। দীঘল দীঘল নাওেবাৰৰ আকৃিত সাপৰ দেৰ বােব তাক সপেনৗকা (Snake boat)
বালা হয়। বাঘৰ ছালৰ দেৰ ব পিৰধান কিৰ এিবধ নৃত কৰা হয়। জনিব াস মেত মহাবলীেয়
তওঁৰ জাৰ সুখ, শাি আ সমৃি মেন ােণ কামনা কিৰিছল। জাক অসুখী দিখেল
মহাবলীেয় মেনাক পাব বুিল ওণমক সুখ, শাি , সমৃি , সংহিত আ সম য়ৰ উৎসৱ িহচােব
পালন কৰা হয়।
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ওণমৰ তাৎপয ৰ িবষেয় িচ া কেৰােত মাৰ মনত খলাইেছ – ভাৰতবষৰ থমখন
কিমউিন তথা অকংে ছী চৰকাৰ স ৱপৰ হিছল এই কাৰেণই য সাম বাদী মেনাভাৱ
কৰালাৰ জনমানসত আগেৰ পৰাই আেছ। ওচৰ চুবুিৰয়া যিদও কণাটকৰ মানুহৰ মেনাভাৱ িকছু
পিৰমােণ সাম বাদী। ইয়াত এজনী ৫ বছৰীয়া ছাৱালীেয়ও এগৰাকী ৬৫ বছৰীয়া কাম কৰা
মানুহক নাম কািঢ় মািতব পােৰ। িক কৰালাত কাম কৰা মানুহক িনজতৈক ডাঙৰ হ’ ল দাদা
বা বাইেদউ বুিল মােত। মই ওপৰত উে খ কৰা মাৰেতামা কেলজত সুগ ী নামৰ এগৰাকী চতুথ
বগৰ কমচাৰী আেছ। তওঁক সকেলােৱ (আনিক ডাইেৰ ৰ, ি ি পােলও) চ’ িচ (বাইেদউ)
বুিলেয়ই সে াধন কেৰ। গােটই কেলজখনত মেয়ই বাধ কেৰা একমা ব ি িয তওঁক নাম
কািঢ় মােতা।
কৰালাৰ মানুহ আগেৰ পৰাই আন মানুহৰ তুলনাত আগবঢ়া – পৃিথবীৰ িবিভ া ৈল
তওঁেলাকৰ ৱজন আগেৰ পৰাই চিল আিহেছ। কাৱা হয় য পৃিথবীপৃ ত এেন কােনা ঠাই নাই
যত মালায়ালীেয় পদপণ কৰা নাই। এই স কীয় এটা কৗতুক অৱেশ ই উে খেযাগ ।
মহাকাষচাৰী নীল আম েঙ চ পৃ ত থম খাজ িদ গৗৰৱ বাধ কৰাৰ মুহত
ূ েত ধুিতখন উঠাই
িপ া এজন মানুেহ হেনা ‘ চােয় চােয়’ বুিল তওঁৈল এিপয়লা চাহ আগবঢ়াই িদিছল। অথাৎ
আম েঙ ভিৰ িদয়াৰ আগেতই মালায়ালী মানুেহ তাত বসবাস কিৰিছল।
মালায়ালী মানুহৰ বিশ এেয়ই য তওঁেলাক পৃিথবীৰ িয ঠাইৈলেক নাযাওক লােগ
ানীয় মানুহৰ লগত কােনা সংঘাত নােহাৱাৈক িমলা ীিতেৰ বাস কেৰ। িক িনজ , িনজৰ
সং ৃিত আ ভাষা জীয়াই ৰােখ।
মই ব ি গতভােব মালায়ালী মানুহৰ অিতশয় ণমু । এটা ধান কাৰণ হেছ মানৱ
স দ উ য়নৰ
ত তওঁেলাকৰ অদমনীয় েচ া। কৰালা ভাৰতবষৰ থমখন স ূণ
া ৰ ৰাজ কেনৈক হ’ ব পািৰেল সই কথা এিতয়া মানুহেবাৰক পাৱাৰ িপছতেহ উপলি
কিৰব পািৰেছা। কৰালাৰ সমাজ িঠক মাতৃতাি ক নহেলও মূলতঃ মাতৃ ধান। ল’ ৰা আ
ছাৱালীৰ মাজত ভদভাব আগেৰ পৰাই নাই। ছাৱালীেয় আগেৰ পৰাই স ি ৰ ভাগ পাই
আিহেছ। ভাৰতবষৰ অন িহ ু নাৰীৰ দেৰ The Hindu Succession (Amendment) Act,
2005 ল কৰালাৰ নাৰীেয় বাট চাবলগীয়া হাৱা নািছল। তৃতীয়েত কৰালাৰ মানুহৰ মাজত িয
পাৰ িৰক সহেযািগতা দখা যায় িস অনন আ অতুলনীয়।
দৰাচলেত কৰালাৰ মানুহৰ িবিশ ণেবাৰ স েক কইবাখেনা ৰচনা িলিখব পািৰ।
তওঁেলাকৰ উৎসৱৰ িবষেয় িলখাৰ বােবই মানুহেবাৰেৰা এটা চমু আভাষ িদবৈল চ া কিৰেলা।
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