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অসমৰ বিভিন্ন উৎসৱ – পাৰ্ব ন :
আভি-আই-িৃ গাাং : আলি-আই-িৃগ াং লিল াংসকিৰ জ তীয় উৎসৱ ।অসমীয়াৰ ৰঙালী বিহু , ভভাগালী বিহুৰ দৰৰ আবল-আই-লৃগাাং বমব াংসকলৰ বিবিষ্ট জাতীয় উৎসৱ
। এই উৎসৱ প্ৰবতি ৰৰ পালন কৰা হয় । লৃগাঙৰ প্ৰধান উদ্দিয হহৰ িসন্ত ঋতু ৰ আগমনত ভেন ভগাৰেই পৃবৰ্ৱীৰত ভসউজীয়া সাৰজৰৰ সজীৱতা ভদখা োয় ।
ভসইকাৰৰন বমব াং সমাজত এই উৎসৱটি ফাগুন মাহৰ প্ৰৰ্মৰো িুধিাৰৰ পতা হয় । িুধিাৰৰো বমব াংসকলৰ পবিত্ৰ আৰু মাাংগবলক বদন । আবল-আই-লৃগাঙৰ অৰ্থ হ’ল
– আবল মাৰন িসয িা কঠিয়া , আই মাৰন ফল িা গুটি আৰু লৃগাাং মাৰন হ’ল কােথ ।

অৰ্থাৎ িসয উৎপাদনৰ কাৰৰন কঠিয়া বসিঁচা কােথৰক আবল-আই-লৃগাাং িুবল

ভকাৱা হয় ।
বমব াংসকল কৃবষজীবৱ ভলাক । ভতওিঁৰলাকৰ প্ৰধান ভখবত হ’ল – ধান, মাহ, সবৰয়হ , আলু , কচু ইতযাবদ । ভসইকাৰৰন এই ফল-মূলৰিাৰ িা িসযৰিাৰৰ
িাৰি কঠিয়া প্ৰৰয়াজন । িসয োৰত নষ্ট নহয় ,িসয ভপাক পৰুৱা আৰু িনৰীয়া জীৱ -জন্তু , প্ৰাকৃবতক দুৰেথাৰগ োৰত অবনষ্ট নকৰৰ তাৰ কাৰৰন মাতৃ দাত্ৰী আৰু
পুৰুষসকলৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনািলল এই উৎসৱ পালন কৰা হয় । আবল-আই-লৃগাঙৰ িাৰি বনৰতৌ খাদয -সামগ্ৰীৰিাৰ ভগাোই লয় । উৎসৱৰ বদনা বিৰিষ ভভাজনৰ
আৰয়াজন কৰা হয় । লৃগাঙৰ পৰ্াৰৰ এচুকত ভকাৰৰৰৰ নতু নৰ িসয বসিঁচা আৰম্ভ কৰৰ আৰু দুপৰীয়া গািঁৱৰ ৰাইৰজ পৰ্াৰৰত একবত্ৰত হহ উৎসৱ আৰম্ভ কৰৰ ।
উৎসৱ ভিষ ভহাৱাৰ বপ ৰত ভতওিঁৰলাৰক মদ , মাাংস আবদৰৰ ভভাজ-ভাত খায় । ভভাজ-ভাত খাই উঠি ভেকা -গাভৰুৰৱ বমবল নৃতয কৰৰ । আবল-আই-লৃগাাং
বমব াংসকলৰ পবিত্ৰ উৎসৱ
দুেথগিিতঃ

। ভসৰয়ৰহ অতীজৰৰ পৰা িতথ মান কাল পেথন্ত নীবত-বনয়মৰ মাৰজৰৰ এই উৎসৱ পালন কবৰ অহা হহৰ । ভকবতয়ািা প্ৰাকৃবতক

এই উৎসৱ ফাগুন মাহত নহ’িও পাৰৰ ।

ভঠেলি : নামবন অসমৰ ঠাই বিৰিষত এই উৎসৱ পালন কৰা হয় । ভৰঠবল উৎসৱ দৰাচলৰত কৃবষ সম্বন্ধীয় এক বিৰিষ উৎসৱ । িহাগ বিহুৰ বভতৰত এই
ভৰঠবল উৎসৱ পালন কৰা হয় । ভলাকৰীবত অনুসবৰ এই ভৰঠবল উৎসৱৰ বদনা গঞা ৰাইৰজ ৰাবতপুৱাৰত গা-পা ধুই িাৰিষ মেথদাৰৰ এোল িািঁহ গ কাটি আবন
ভসইৰজাপা গ ভালদৰৰ ৰাং-বিৰাং কবৰ নাম -কীতথ ন আবদৰ জবৰয়ৰত পৰ্াৰলল হগ এঠাইত ধুনীয়ালক ভৰাপন কবৰ বিবভন্ন ধৰনৰ নাম -কীতথ ন , উৎসৱ , অনুষ্ঠান
আবদৰ আৰয়াজন কৰা হয় । এই উৎসৱত গঞা ৰাইজৰ বমলাপ্ৰীবতৰ ভাৱ এো ফু টি উঠা ভদখা োয় । বপ ত গঞা ৰাইৰজ সবন্ধয়া পৰত নাম কীতথ ৰনৰৰ ভসই ঠাই
তযাগ কবৰ ঘৰাঘবৰ গুবচ োয় । উৰেখৰোগয ভে এই অনুষ্ঠানৰ জবৰয়ৰত কৃবষকমথ তৰ্া প্ৰজনন ক্ষমতাৰ বিষৰয় ৰাইজক পৰৰাক্ষভাৰৱ িুজাই বদয়া হয় । নামবন অসমৰ
ৰামবদয়া , নলিাৰী আবদ ঠাইত ধুমধাৰমৰৰ এই উৎসৱ পালন কৰা হয় । এই উৎসৱত িািঁহ এোলত কাৰপাৰ ভমবৰয়াই আৰু মালা বপন্ধাই দৰা সাবজ মাটিত ভপাৰত
আৰু অনয ভকইোল িািঁহত কইনাৰ সািঁজ বপন্ধাই চাবৰওকাষত ভপাতা হয় । এই িািঁহৰ চাবৰওফাৰল মানুৰহ ঘুবৰ ঘুবৰ নাৰচ । পূৰৱথ এই উৎসৱ ভকইিাবদনলল চবলব ল ।
িতথ মান এবদনীয়ালকৰহ পালন কৰা হয় ।

অম্বুবাচী/আমলি/সাি : সাংস্কৃত ‘অম্বু িাচী ‘ িব্দৰ পৰা আমবত িব্দ হহৰ । িসুমতী নাৰীস্বৰূপ । ভিদ-উপবনষদ, পুৰাণ -মহাপুৰাণ আবদ পৰম্পৰাৰতা িসুমতী অৰ্িা
ধবৰত্ৰী নাৰী । নাৰী ৰজঃস্বলা ভহাৱাৰ দৰৰ িসুমতীও প্ৰবতি ৰৰ এিাৰলক ৰজঃস্বলা হয় কৃবষকমথ আৰম্ভ কৰাৰ প্ৰাকমূহূতথ ত । এইদৰৰ ধবৰত্ৰীৰয় লাভ কৰৰ প্ৰজনন িবি

। প্ৰকৃতাৰ্থত অম্বু িাচী িাস্ত্ৰ িযৱবিত । আহাৰ মাহৰ প্ৰৰ্মাাংিত ই সাংঘটিত হয় । মৃগবিৰা নক্ষত্ৰ ভিষ ভহাৱাৰ পা ত আদ্ৰা নক্ষত্ৰৰ প্ৰৰ্ম পদত সূেথই অৱিান
কবৰৰল বতবনবদন ধবৰ পৃবৰ্ৱী ৰজঃস্বলা হয় । এই কালৰ াৱাৰক ভিালা হয় অম্বু িাচী ।
আমবত প্ৰজনন উৎসৱ । আমবত িা অম্বু িাচীৰ অৰ্থ িৃবষ্টৰ সূচনা । নাৰী ৰজঃস্বলা ভহাৱাৰ ভলাকবিশ্বাসৰ বভবিৰতই আহাৰ মাহৰ সাতবদন ভোৱাৰ পা ত এই
উৎসৱ পালন কৰা হয় । এইৰকইবদন কৃষক ৰাইৰজ মাটি কো , হাল ভিাৱা, মাটিত সামানয আিঁচ পাবতও নামাৰৰ ।বকয়ৰনা এই সময়ত পৃবৰ্ৱীখন অশুদ্ধ িা চুৱা
িুবল ধৰা হয় । বিধিা বতৰৰাতা িা ভকাৰনা অঞ্ছলত পুৰুৰষও আমবতৰ ভকইবদন ব্ৰত ৰাৰখ । আনহাৰত ভকাৰনা অঞ্ছলত ব্ৰত কৰা সকলক চাঙত তু বল ভৰ্াৱা হয় ।
সাধাৰন ভলাৰকও পাকঘৰত ৰন্ধা কােথ বনবদথ ষ্ট িানত কৰৰ । সধিা বতৰৰাতা ৰজঃস্বলা হ’ভল এইৰকইবদন অনাহাৰৰ ৰ্াবক ব্ৰত কবৰিলগীয়া হয় । গৃহিৰ ঘৰত প্ৰায়ৰিাৰ
সামগ্ৰী বিৰিষলক বনৰতৌ প্ৰৰয়াজনীয় বখবনৰ িাবহৰৰও আন কাৰপাৰ -কাবন আৰু গৃহি ঘৰ , ভগািঁসাইঘৰ স্পিথ কৰাৰ পৰা বিৰত ৰাবখি লাৰগ । অসমৰ সকৰলা মবিৰৰই
ভসইসময়ত িন্ধ ৰ্াৰক । অম্বু িাচীৰ বনিৃবিৰ বদনা হাবি, চৰু , কাৰপাৰ -কাবন ধুিঁই পবৰস্কাৰ কবৰ আমবতৰ চুৱা গুচায় । আমবতৰ বভতৰত কল, কঠাল , হদ আবদ
ভখাৱা ভলাকসকলক এৰকিাৰৰ অপবিত্ৰ িুবল জ্ঞান কৰা হয় । আনহাৰত ভদউৰী , চুবতয়া সকলৰ িুঢ়া-িুঢ়ী , ভকচািঁইখাইতী মবিৰত অম্বু িাচীৰ বনিৃবিৰ বিৰিষ বনয়ম
আৰ ।

চমাাংকান : কাবিথসকলৰ জনজীৱনৰ এক উৰেখৰোগয ভলাকউৎসৱ হহৰ চমাাংকান । ‘চামাাং’ ৰ অৰ্থ হহৰ খা ী আৰু ‘কান’ মাৰন নাচ । অৰ্থাৎ খা ী সকলৰ পৰাই
এই অনুষ্ঠান কাবিথ সমাজত প্ৰৰৱি কৰা িুবল ভকাৰনা ভকাৰনাৰৱ অনুমান কৰৰ । কাবিথ সমাজত এই অনুষ্ঠানৰ ভোৰগবদ মৃতৰলাকৰ সদ্গবতৰ অৰৰ্থ ভপ্ৰত কােথ কৰৰ ।
মৃতৰলাক সম্পকীয় গীত পবৰৰিিন এই অনুষ্ঠানৰ উৰেখৰোগয হিবিষ্টয । গীতৰিাৰ ‘ভদহবিচাৰ’ৰ গীতৰ দৰৰ আধযাবিক ভাৱাপন্ন । মৃতকৰ পুনৰ জন্মৰ আিাৰৰ এই
গীত ভগাৱা হয় । চি াংক ন উৎসৱত দুগৰ কী ব্যলিয়য় িুখ্য ভূলমক প িন কয়ৰ । উৰচবপ এগৰাকী িয়সি কাবিথ মবহলা । ভতওিঁ কিাৰ িাৰি এগৰাকী ভপিাদাৰী
মবহলা । ঠিক ৰাজিানৰ ৰুদাবলৰ দৰৰ । কাবিথ ৰুদাবল গৰাকীৰয় চমাাংকানত সুৰ লগাই ভিাক গীতসমূহ গায় । প্ৰৰ্ম বতবনবদন ভগাৱা গীতক ‘কাপা এৰ’ ভিাৰল । এই
গীত ভেৌন প্ৰধান । গীত ভগাৱাৰ সময়ত ভতওিঁৰলাকৰ জাতীয় িাদয ভ াল , ভপিঁপা আবদ িজায় । ভকাৰনা ভকাৰনাৰ সমাজত ভেকাসকৰল অশ্লীল ভাষাৰৰ গীত
পবৰৰিিন কৰৰ । কাবিথসকলৰ মৃতকৰ শ্ৰাদ্ধানুষ্ঠান চমাাংকান মূলতঃ িযবিৰকবিক অনুষ্ঠান হ’ভলও িতথ মান ই উৎসৱৰ ৰূপ পবৰগ্ৰহ কবৰৰ ।

ৱানগািা : গাৰৰা জনজীৱনৰ কৃবষবভবিক অনুষ্ঠানক ৱানগালা িুবল ভকাৱা হয় । আবহন -কাবত মাহত ভখবত চৰপাৱাৰ পা ত ভতওিঁৰলাকৰ কৃবষৰদৱতা িা ‘ ালজাং
‘ ভদৱতালল খামাল িা পুৰৰাবহতৰ জবৰয়ৰত মদ – মাাংস উপাচাৰ বহচাৰপ পূজা আগিৰঢ়াৱা হয় । কৃবষকমথৰ আৰম্ভবণৰৰ পৰা উৎসৱৰ প্ৰস্তুবত চৰল েবদও িসয
চৰপাৱাৰ বপ ত ৰাইজৰ সুবিধাজনক বদন এটিত গািঁৱৰ মুবখয়ালজনৰ ঘৰৰতই পূজা পতা হয় । পূজাৰ অন্তত ৰাইৰজ বমবল ভভাজ -ভাত খায় আৰু নৃতয -গীত
পবৰৰিিন কৰৰ । বপ বদনা মুবখয়ালজনৰ ঘৰৰত ৰাইৰজ বমবল ‘চাচাত’ নামৰ আন এটি অনুষ্ঠান পালন কৰৰ । নানাবিধ িাদযেন্ত্ৰৰ িব্দৰ তাৰল তাৰল গাৰৰাসকলৰ বনজা
াল -তৰৰাৱাল হল ‘বগ্ৰকা’ নামৰ নাচ নাৰচ । ইয়াৰ বপ ত বপঠাগুবি বমহৰলাৱা পানী ঘৰৰ ভিৰত চটিওৱা হয় আৰু উৎসৱত ভাগ ভলাৱা সকৰলও পৰস্পৰৰ পৰস্পৰৰ
গাত সাৰন । ইয়াৰ পা তৰহ বনজ বনজ ঘৰত ‘চাচাত’ পালন কৰা হয় । উৎসৱৰ িাৰি প্ৰস্তুত কৰা জা-জলপান বিৰিষলক মদ হ’ভলৰহ ৱানগালা উৎসৱৰ সামৰবণ
পৰৰ ।
ৱানগালা উৎসৱত িাদযেন্ত্ৰী িৰজাৱাৰ প্ৰবতৰোবগতা ৰাজহুৱাভাৰৱ কৰৰ । এই সময়ত ভতওিঁৰলাৰক জাতীয় ভপা াক পবৰধান কৰৰ । ভেকা – গাভৰুৰ মাজত
ভপ্ৰমৰ আদান প্ৰদান হয় । ই হ’ল গাৰৰা জীী্নৰ এটি উৰেখৰোগয উৎসৱ ।

খেৰাই উৎসৱ : অসমৰ অনযানয সাংস্কৃবতৰ দৰৰ িৰিাসকৰল প্ৰজনন আৰু উিথৰাৰ প্ৰতীবকৰ ৰূপত ভখৰাই উৎসৱ পালন কৰৰ । এই উৎসৱ িহাগ বিহুৰ দৰৰ
িসন্তকালীন উৎসৱ

। বিৰিষলক কৃবষৰ লগত জবিত ই এক ঋতু ধমী নৃতয । িৰৰ্ৌ ভদৱতাক মুখয ভদৱতা বহচাৰপ গনয কবৰ িৰিাসকৰল পৰম্পৰাগতভাৰৱ ভখৰাই

পূজা পাৰত । তাৰবপ ত মদ খাই সমূহীয়ালক নাৰচ । ভখৰাইৰ িুযৎপবিগত অৰ্থ বহচাৰপ এচাম পবিৰত এইদৰৰ বদৰ – “ ( খাৰ + আই) অৰ্থাৎ খাৰ মাৰন হ’ল
ভদৌৰ িা গবত কৰা আৰু আই মাৰন হ’ল ভগািঁসানী । অৰ্থাৎ আই মাতৃ ক সন্তুষ্ট কবৰিৰ িাৰি বে উৎসৱ পতা হয় ভসয়াই ভখৰাই উৎসৱ ।

আনহাৰত ভকাৰনা পবিতৰ মৰত ‘ভখৰ’ মাৰন আঠু কঢ়া , ‘ৰা’ মাৰন সৰম্বাধন কৰা , ‘ আই ‘ আৰু ‘ই’ মাৰন ঈশ্বৰৰ উৰদ্দৰিয নৃতয ।
িাৰৰ্ৌ ভদৱতাৰ সন্মুখত বিবভন্ন উপাচাৰ িবলৰ জীৱ – জন্তু , পশু – পক্ষী হৰ্ ভদওধনীৰয় পূৱমুৱালক গমাৰী কাঠৰ পীৰাত িৰহ । ওজাই বপ ত িবহ আঠু
কাবঢ় মন্ত্ৰত িৰহ । পূজাৰীৰ বপ ত িুঢ়া ভলাকসকল িৰহ । আনপাৰন ভখৰাই নৃতয চবল ৰ্াৰক । বচফু াং , বিঙা িা ৰামতাল আবদ বিবভন্ন িাদযেন্ত্ৰ এই নৃতযত িযৱহাৰ
কৰা হয় । মুঠৰত িসন্তকালীন এই ভখৰাই উৎসৱ আৰু নৃতয হ’ল িৰিা ক াৰীসকলৰ এক জাতীয় উৎসৱ ।

✍ বিতা ৰাভা

