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মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম : দক্িষণ চট্টগ্রােমর ঐিতহ্যবাহী
সাতকািনয়ার ‘মক্কার বলী েখলা’ আগামী ২০ এপ্িরল (৭ ৈবশাখ)
বৃহস্পিতবার অনুষ্িঠত হেব। বলী েখলা উপলক্েষ সাতকািনয়ার মাদার্শা
মক্কার বািড়র আশপােশ িবশাল এলাকাজুেড় বসেব ৈবশাখী েমলা। সকাল
েথেক শুরু কের গভীর রাত পর্যন্ত চলেব েমলার কার্যক্রম। েমলায়
িমলেব প্রেয়াজনীয় সকল িজিনসপত্র। বলী েখলা এবং ৈবশাখী েমলােক
েকন্দ্র কের এলাকার েলাকজেনর মােঝ এখন েথেক িবরাজ করেছ বাড়িত
আনন্দ-উৎসাহ। আেয়াজকরা জািনেয়েছন, এবছর ১৩৮ তম বলী েখলা অনুষ্িঠত
হেব। েখলা সুষ্ঠু ও সুন্দর ভােব সম্পন্ন করেত েজার প্রস্তুিত
চলেছ। ইিতমধ্েয েদেশর নামকরা বলীেদর সােথ েযাগােযাগ কের েখলায়
তােদর উপস্িথত হওয়ার িবষয়িট িনশ্িচত কেরেছ বেল জািনেয়েছন েমলা
কর্তৃপক্ষ।
সাতকািনয়ার মাদার্শা মক্কার বািড়র বংশধর, স্বাধীনতা িশক্ষক
পিরষেদর েকন্দ্রীয় সাংগঠিনক সম্পাদক ও চট্টগ্রাম ইসলািময়া কেলেজর
অধ্যাপক ড. আবুল আলা মুহাম্মদ েহাছামুদ্িদন বেলন, এখন েথেক িতন
শতািধক বছর পূর্েব তােদর পূর্ব পুরুষ েসৗিদয়া আরেবর মক্কার
বািসন্দা ইয়ািছন মক্কী ধর্ম প্রচােরর উদ্েযােশ সাতকািনয়ায় আেসন
এবং মাদার্শার পাহািড় এলাকায় বসবাস শুরু কেরন। এরপর েথেক এলাকািট

মক্কা বািড় িহেসেব পিরিচিত লাভ কেরন। ইয়ািছন মক্কী এলাকায় ধর্ম
প্রচােরর পাশাপািশ িকছু ব্যবসাও শুরু কেরন। হজ্ব েমৗসুেম িতিন
বাংলােদেশর অেনক হাজীেক হজ্ব করােনার জন্য েসৗিদয়া আরেব িনেয়
েযেতন। এক সময় িতিন সাতকািনয়ার মাদার্শা এলাকায় স্থায়ী ভােব
বসবাস শুরু কেরন। েস সুবােদ সাতকািনয়া ছাড়াও চট্টগ্রােমর িবিভন্ন
স্থােন িতিন িবপুল পিরমান জায়গা িকেন েনন। িবেয়ও কেরেছন বাংলােদশ
েথেক। ইয়ািছন মক্কী এক হজ্ব েমৗসুেম বাংলােদশ েথেক েবশ িকছু হাজী
িনেয় েসৗিদয়া আরেব যান এবং েসখােন মৃত্যুবরণ কেরন। এরপর ইয়ািছন
মক্কীর পরবর্তী প্রজন্ম জিমদাির প্রথা চালু কেরন। ১৮৭৯ সােল
ইয়ািছন মক্কীর নািত কােদর বক্সু েচৗধুরী খাজনা িদেত আসা প্রজা
এবং এলাকার েলাকজনেক আনন্দ েদয়ার উদ্েযােশ সর্ব প্রথম বলী েখলার
আেয়াজন কেরন। এরপর েথেক এিট মক্কার বিল েখলা নােম পিরিচত লাভ
কেরন।
কােদর বক্সুর নািত ও বর্তমােন মক্কার বলী েখলার মূল আেয়াজক
নাজমুল আলম েচৗধুরী বেলন, আমার দাদা মূলত খাজনা িদেত আসা েলাকজন
এবং এলাকার মানুষেক আনন্দ েদয়ার জন্য বলী েখলার আেয়াজন করেতন।
প্রিত বছর ৈবশাখ মােসর ৭ তািরেখ সবাই দল েবঁেধ খাজনা িদেত আসেতন।
ওই িদন মক্কার বািড় এলাকায় খাজনা িদেত আসা েলাকেদর িভড় জেম
েযেতা। আমার দাদা খাজনা িদেত আসা েলাকেদর জন্য েমজবােনর আেয়াজন
করেতন। খাজনা প্রদানকারী এবং এলাকার মানুষেক বাড়িত আনন্দ িদেত
বলী েখলার আেয়াজন করেতন। শুরুর িদেক বািড়র সামেন িবশালাকৃিতর
একিট গােছর টুকেরা রাখেতন। খাজনা িদেত আসা এবং স্থানীয় েলাকেদর
মধ্য েথেক যারা ওই গােছর টুকেরা আলগােত (উপের তুলেত) পারেতন
তারাই েকবল বলী েখলার উপেযাগী িহেসেব িবেবিচত হেতন। গােছর টুকেরা
আলগা কের যারা বলী ধরার েযাগ্যতা অর্জন করেতন তােদর মধ্েয মূল
প্রিতেযািগতা হেতা এবং িবজয়ীেদর মােঝ পুরস্কার িদেতন। গােছর
টুকেরা আলগা কের প্রাথিমক েযাগ্যতা অর্জনকারীরা বলী েখলায় েহের
েগেলও তােদর মােঝ শান্তনা পুরস্কার িবরতণ করেতন। এভােব চলেত চলেত
মক্কার বলী েখলা এক পর্যােয় এলাকার মানুেষর আনন্েদর মূল েকন্দ্র
িবন্দুেত পিরণত হয়। সাতকািনয়া ছাড়াও দক্িষণ চট্টগ্রােমর িবিভন্ন
স্থান েথেক বলী েখলা েদখেত উৎসুক জনতা মক্কার বািড় এলাকায় িভড়
জমান। এরপর েথেক বলী েখলা উপলক্েষ েমলার আেয়াজন শুরু
হয়।
নাজমুল আলম েচৗধুরী আেরা জানান, আমার দাদা েযেহতু ৈবশােখর ৭
তািরেখ েখলার আেয়াজন করেতন আমরাও একই তািরেখ বলী েখলা এবং েমলার
আেয়াজন কির। েকান ধরেনর প্রচার প্রচারণা হীন এই মক্কার বলী েখলায়

চট্টগ্রাম ছাড়া েদেশর িবিভন্ন স্থান েথেক অসংখ্য েলাক েখলা েদখেত
ছুঁেট আেসন। বলী েখলা উপলক্েষ মক্কার বািড়র আশপােশ কেয়ক
িকেলািমটার এলাকা জুেড় বসেব ৈবশাখী েমলা। েমলার আেগর িদন েথেক
েদাকানীরা নানা পন্েযর পসরা সািজেয় বেসন। েসখােন খাবার, কাপড়েচাপড়,
কসেমিটকেসর েদাকান ছাড়াও বাঁশ-েবেতর ৈতির িজিনসপত্র,
নানা কৃিষ উপকরণসহ গ্রামীণ পিরবাের সারা বছেরর প্রেয়াজনীয় যাবতীয়
সামগ্রী েমলায় পাওয়া যায়। েলাকজন বলী েখলা উপেভােগর পাশাপািশ
েমলা েথেক ব্যবহােরর সব িজিনসপত্রও িকেন েনন।
িতিন আেরা জানান, ৈবশাখ মােসর ৭ তািরেখ সকাল েথেক েমলায় েকনাকাটা হেলও বলী েখলা শুরু হয় মূলত িবকােল। সমস্ত েমহমান এবং েদেশর
িবিভন্ন স্থান েথেক আসা বলীেদর খাবােরর পর দুপুর আড়াই টার িদেক
মক্কার বািড়র েলাকজন হলুদ রেঙর িবশাল আকৃিতর ছাতা মাথায় িদেয়
বাদ্য-বাজনা বািজেয় মােঠ প্রেবেশর পর শুরু হয় বলী েখলার মূল
কার্যক্রম। মক্কার বািড়র েলাকজন মােঠ উপস্িথত হওয়ার পর েদেশর
িবিভন্ন স্থান েথেক আসা নামকরা বলীরা খািল গােয় বাজনার তােল তােল
িনত্য কের মােঠর চার পােশ কেয়ক বার ঘুের শক্িত প্রদর্শন করেব।
ততক্ষেন েমলায় আসা েলাকজেনর মধ্য েথেক েখলায় অংশ েনয়ার আগ্রহী
বলীেদরেক মােঠর মাঝখােন েডেক িনেয় আেস। শুরুর িদেক স্থানীয় বলীরা
েখলায় অংশ েনেব এবং ধােপ ধােপ িবিভন্ন স্থান েথেক আসা সুঠম েদেহর
নামকরা বলীরা েখলা শুরু কের। এবাের ক্সবাজােরর রামুর িদদার বলী,
উিখয়ার শমসু বলী, েটকনােফর আলম বলী, খুলনার িশপন বলী, যেশােরর
কামাল বলীসহ েদেশর িবিভন্ন স্থান েথেক নামকরা বলীরা েখলায় অংশ
েনেবন বেল জানান।
মাদার্শা ইউিনয়ন পিরষেদর েচয়ারম্যান আ ন ম েসিলম উদ্িদন বেলন,
মক্কার বািড়র বলী েখলা পুেরা চট্টগ্রােমর মধ্েয ঐিতহ্যবাহী। বলী
েখলা উপলক্েষ মক্কার বািড়র আশপােশ িবশাল েমলা বেস। েকান ধরেনর
প্রচারনা ছাড়া এই বলী েখলা ও ৈবশাখী েমলায় লােখা মানুেষর ঢল
নােম। দক্িষণ চট্টগ্রাম ছাড়াও েদেশর িবিভন্ন স্থান েথেক আসা
েলাকজন বলী েখলা উপেভাগ করার পাশাপািশ েমলা েথেক প্রেয়াজনীয়
িজিনসপত্র িকেন েনন।
িতিন আেরা জানান, বলী েখলা উপলক্েষ স্থানীয় েলাকজেনর মােঝ এখন
েথেক ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা িবরাজ করেছ। মক্কার বলী েখলােক িঘের
এখানকার ঘের ঘের চলেব উৎসেবর আেমজ। প্রিতবছর বলী েখলা উপলক্েষ
েদেশর িবিভন্ন স্থােন থাকা েছেল েমেয় ও আত্মীয়-স্বজনরা সবাই
বািড়েত েবড়ােত আসেব। এক সময় মাদার্শা মক্কার বািড় এবং আশপােশর

এলাকায় েমেয়র িবেয়র সময় বর পক্েষর সােথ অন্যান্য কথা বার্তার
পাশাপািশ বলী েখলার িদন েমেয়েক িনেয় জামাই েবড়ােত আসার কথাও পাকা
করা হেতা বেল জনশ্রুিত রেয়েছ।
স্থানীয় বািসন্দারা জানান, মক্কার বলী েখলা এখানকার মানুেষর
ইিতহাস ঐিতহ্েযর অংশ। বলী েখলা উপলক্েষ আমােদর বািড়েত সকল িনকট
আত্মীয়-স্বজন েবড়ােত আসা অেনকটা িনয়েমর মেতা। আমরা সারা বছেরর
জন্য ব্যবহৃত েবিশর ভাগ িজিনসপত্র েমলা েথেক সংগ্রহ কির। বলী
েখলা উপলক্েষ বসা েমলায় বাঁশ-েবেতর ৈতির হেরক রকম সামগ্রী,
িবিভন্ন ধের গ্রাম্য খাবার, ফল, কৃিষ উপকরণ, বাচ্চােদর েখলনা, ঘর
সাজােনার নানা রকম িজিনসসহ যাবতীয় সামগ্রী পাওয়া যায়।
েলখক : ৈদিনক আজাদী, সাতকািনয়া প্রিতিনিধ।

