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ভূিমকা
 
 বাংলা ভাষার �বিচ�� তার �কােশ । আি�ক যাই �হাক না �কন, ভাষা বহণ 

ুকের ঐিতহ� । তেব িনভ� ল মু�েণর মহাত� বাড়ায় একথা সকেলই �ীকার কির ।  
ু‘েলাক সািহত� ও সং�ৃিত’ বই�র মাধ�েম বাংলা সািহেত�র এক নতন িদগ� 

উে�ািচত হেয়েছ । আেলাচ� পু�ক�র �থম একেক “েলাক সািহত� ও সং�ৃিত 

এবং প�িতিবদ�া” সং�া� িবষয় আেলাচনা করা হেয়েছ । ি�তীয় একেক “ধাঁধা, 

ছড়া, �বাদ-�বচন, �লাককথা” সং�া� িবষয় আেলািচত হেয়েছ । �সখােন ধাঁধা, 
ৃছড়া, �বাদ-�বচন, �লাককথা স�েক�  িব�ািরত ভােব আেলািচত হেয়েছ । ততীয় 

একেক “গীিতকাব�, �লাকনাট� এবং �লাকনৃত�” স�েক�  আেলাচনা করা হেয়েছ । 
ুচতথ� একেক “ি�পুরার �লাকসািহত� এবং �লাকসং�ৃিত চচ� ায় িবিশ� ব�া ি��”    

ুস�েক�  আেলাচনা করা হেয়েছ যা বই�েক সমৃ� কের তেলেছ । বই� অত�� 

সহজ - সরল ভাষায় ছা� - ছা�ীেদর �বাধগম� কের �তালার �চ�া করা হেয়েছ । যা 

ছা�-ছা�ীেদর কােছ ‘েলাকসািহত� ও সং�ৃিত’ বই� পাঠ�সুখকর, সহজেবাধ� এবং 

�েয়াজনীয় হেব বেল আশাবাদী ।





 অধ�াপক ড�র মুহ�দ শহী��াহ তা অিভভাষেন বেলিছেলন - “প�ীয় 
ঘােট মােঠ, প�ীর আেলা বাতােস, প�ীর �েত�ক পরেত পরেত সািহেত� ছিড়েয়  

ুআেছ । িক� বাতােসর মেধ� বাস কের �যমন আমরা ভেল যাই �য বায়ু-সাগের 
আমরা ডুেব আিছ, �তমিন পাড়াগাঁেয় �থেকও আমােদর মেন হয় না �য এখােন কত 
বড় সািহত� ও সািহেত�র উপকরণ ছিড়েয় আেছ । 

  [েলাক সািহত�, ড�র আশরাফ িসি�কী, �থম খ�, মি�ক �াদাস�  
ূঢাকা, ভিমকা, পৃ - ১]

 এই বড় সািহত� অবশ�ই �লাকসািহত� । �লাকসািহত� অত�� �াচীন, 
আিদম সভ�তার �ক� িব�ু �থেক এর উৎপি� । তেব �াচীন যুগ, �াচীন সমাজ, 
সভ�তার পিরচয় থােক �লাক সং�ৃিতর মেধ� । 

 ডঃ মানস মজুমদার �লাকসং�ৃিতর আেলাচনায় বেলেছন - “েলাক 
সং�ৃিতর আেলাচনায় ‘েলাক’ বলেত �কান একজন মানুষেক �বাঝায় না । �বাঝায় 
এমন এক দল মানুষেক যারা সংহত এক� সমােজর বািস�া । অথা� ৎ িনিদ� � এক� 

ুএক� ভ-খে� তারা বসবাস কের, তােদর আিথ�ক কাঠােমা একই রকম, জ� �থেক 
ুমৃত� এবং বছেরর �� �থেক �শষ পয�� সকেল একই ধরেনর িব�াস-সং�ার, 

আচার-আচরণ, �থা-প�িত, উৎসব - অনু�ান পালন কের থােক ।”

 আবার ‘সং�ৃিত’ শ�� িবেশষ তাৎপয�  বহ । �সখােন নাচ, গান, অিভনয় 
ৃ ৃ ৃ ুআবৃি� �ভিতেক সং�িত িহসােব �দখা হেয় থােক । সং�িত স�েক�  যারা একট 

�বিশ িচ�া ভাবনা কেরন, তােদর িবচাের এই তািলকার সে� সািহেত�, িচ�কলা, 
ৃভা�য� , �াপত� �ভিত সংযু� হেয় থােক ।

 মা�ীয় িবচার প�িত অনুসাের সং�ৃিত হেলা - “মানুেষর সেচতন 
অি��ময় অব�েনর বিহঃেসৗধ (অথা� ৎ সুপার -�াকচার) ।” তাই সং�ৃিত অজ� েনর 
জন� মানুষেক আিদম যুগ �থেক �কৃিতর সােথ সং�াম করেত হেয়েছ । অতএব 
সং�ৃিত হল - “সভ�তা জিনত উৎকষ� । এ উৎকষ� জীবন চয�ার । সং�ৃিত অনুশীলন 
িনভ� র কাল পর�রায় বহমান �মপিরবত� ন শীল ।” অথা� ৎ �লাক সং�ৃিতর 
আেলাচনায় সং�ৃিত এক িবেশষ �ত�তার পিরচয় বহন কের, �সখােন �লাক 
মানুেষর জীবন যা�ার পূণ�  িবকােশ �লাক সমােজর মানুেষর সভ�তা জিনত 
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ৃ�লাক সািহত� ও সং�িত

�থম একক



উৎকেষ�র �িতকািয়ত �প ধরা পেড় । বলা যায় �লাক সমােজর মানুেষর জীবনচয�ার 
উ�ত �প� �কাশ পায় �যন । �লাকসং�ৃিতর পয�ােলাচনার পর এই িস�াে� আসা 
যায় �য, �লাক মানুেষর জীবনচয�ার বা�ব িভি�র উপর - ই গেড় ওেঠ এক� মানব 
�গাি�র পিরচয় । �যখােন �ভাবত কারেনই �লাক মানুেষর সং�ৃিতর সােথ উ� 
সমাজ তথা িশি�ত সমােজর একটা সু�� পাথ�ক� ধরা পেড় ।

 ‘েলাকসং�ৃিত’ বা ‘েলাককিত’ শ��র ইংেরিজ পিরভাষা 
‘F O L K L O R E ’ ।  ১৮৪৬ সােলর ‘েলাকসং�ৃিত’ �বাঝােত P O P U L A R 
A N T I Q U I T Y  এবং ‘েলাক সািহত�’ �বাঝােত ‘P O P U L A R 
LITERATURE’ পিরভাষা �চলন িছল । তেব এ �� শে�র উৎপি� ইংলে� । 
১৮৬৫ �ীঃ এডওয়াড�  টাইলার �লাক সং�ৃিত িবষেয় িব�ািরত আেলাচনা �� 
কেরন ।

ু অধ�াপক ড. তষার চে�াপাধ�ায় তাঁর “েলাক সং�ৃিতর ত��প ও ��প 
স�ান” �ে� ‘েলাকসং�ৃিতর’ সং�া িদেত িগেয় বেলেছন “েলাকসং�ৃিত 
�লাকায়ত সংহত সমােজর সমি�গত �য়ােসর জীবনচয�া  ও মানসচচ� ার সামি�ক 
কৃিত ; যা মূলত তথাকিথত আিদম সমােজ অমািজ� ত সাং�ৃিতক �য়াস ও অ�গিত 
সমােজর সুমািজ� ত িবদ� সং�ৃিত অেপ�া কমেবশী �কীয় �বিশে�� �ত� িশ�াগত 
অিত�য� িনরেপ� �ধানত : ঐিতহ�া�য়ী বাকভাষা - অ�ভাষা, কা�ভাষা-

ুচা�কলা, �পাষাক পিরে�দ, রা�াবা�া, সু��, �ীড়া অিভনয়, ঔষধ, তকতাক, 
�থা উৎসব, িব�াস-সং�া�, ধম�-অনু�ান, �মলাপাব�ন ইত�ািদেত অিভব�� ; এবং 
���ানুসাের সৃি�শীল সি�য়তার মূত�  বা িব�িতেত অবলু� হেলও ; সামি�কভােব ৃ
সামািজক ��পােতর সচলতায় আিদম সমােজর হারােনা অতীেত মূল ��ািথত কের 
িববত� েনর ধারায় চলমান কােলর সেত� উ� ভািসত হেয় আগামী িদেনর বাতাবরেন 
স�সািরত ।”

 �য �কান সমাজ সং�ৃিতর অন�তম �ধান পিরচয় হল - িশ�-ভা�য�-
ুসা িহত� । একথা বলেল অত�ি� হয় না �য আিহেত�র মাধ�েমই সং�ৃিতর ��প 

উদঘা�ত হেয় থােক । �সখােন উ� সং�ৃিতর সে� িন� সং�ৃিতর এক সু�� 
পাথ�ক� ল�� করা যায় । তাই অেনক সময় ল�� করা যায় �য, একটা অ��জ 
মানুেষর জীবন যা�ার সােথ �লাকসং�ৃিতর উপাদান �িল ওতে�াত ভােব জিড়ত । 
�সই �লাক সং�ৃিতর উপাদান �িলেক আমরা �মাটামু� িন� �লািখত ভােগ ভাগ 
করেত পাির -

 �লাক সং�ৃিতর উপাদান - (১) ব�েকি�ক (২) িব�াস অনু�ান �কি�ক 
(৩) �খলাধূলা �কি�ক (৪) বা� েকি�ক (৫) অ�-ভি� �কি�ক (৬) িলখন বা অ�ন 
�কি�ক ।
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ৃ(১) ব�েকি�ক �লাকসং�িতর উপাদান

 �লাক সমােজর �দনি�ন জীবেন ব�ব�ত উপাদানেকই ব�েকি�ক 
ু�লাকসং�ৃিতর উপাদােনর পয�ায়ভ� করা হেয় থােক । �সখােন বািড়, ঘর, খাদ�, 

পানীয়, �পাশাক, পির�দ, কৃিষসর�াম, িশকার �ব� আসবাবপ�, বাদ�য�, 
ৃযানবাহন �ভিতর পিরচয় উেঠ আেস । এক� িবেশষ অ�েলর মানুেষরা একিবেশষ 

ধরেনর উপাদােনর মাধ�েম তােদর িনত��েয়াজনীয় চািহদা িম�েয় থােক । পাহািড় 
ূঅ�ল আর সমতল ভিমর পাথ�ক� ও ব�ব�ত �ব�া িদর �ারা সু�� হেয় ওেঠ । 

বাংলার �লাক সমােজ খাদ� পানীেয়র মেধ� রেয়েছ - ভাত, ডাল, ��, িচেড়, মু িড়, 
খই, নাড়ু ,  িপেঠ, �ধ, �ঘাল, �খজুর, তােলর রস, �খজুেরর �ড় ইত�ািদ । অ�ল 
�ভেদ এই �লাক মানুেষর খােদ�রও পিরবত� ন ঘেট । �কােনা �কােনা অ�েল 
নারেকল ও মুিড় এক� কের খাওয়ার �চলন আেছ । মু িড় ও নদীর �েচা িচংিড় মাছ 
ভাজাও একে�িনর �লােকরা খাদ� িহসােব �হন কের থােক । আিথ�ক িদক �থেক 
হীনবল �লাক মানুষ - �ঢপ (জলাশেয়র উৎপ� এক ধরেনর ফল), নালগাছ, 

ু ৃশাকেস�, ঘােষর ফুল, ভ�া �ভিত �খেয় �ুধা িনবৃ ি� কের থােক । �ধু তাই নয়, 
এই �লাক মানুেষরা নদীর পােশর �নানা মা� �থেক এক ধরেনর িবেশষ �ি�য়ার 
জল �বর কের তা �থেক নুন (লবন) �তির কের �ঘটু শাক, নাল শাক, �হেল�া 

ৃশাক, কলমী শাক �ভিত �স� কের তােত উৎপািদত লবন িমিশেয় �লাক মানুেষরা 
জীবন িনব�াহ কের । পিরেধয় বে�র মেধ�ও সু�� পাথ�ক� ল�� করা যায় । এক 
িবেশষ স�দােয়র মানুেষরা এক িবেশষ ধরেনর �পাশাক ব�বহার কের । পু�েষর 
পিরেধয় বে�র মেধ� ধু িত, গামছা, টু িপ, পাঁগিড় �যমন আেছ, �তমিন নারীর রেয়েছ 

ঁ- শাড়ী, িস�র, আলতা, চ�ন, �প এই পয�ােয় �ফলা যায় । আবার িবিভ� ধরেনর 
ফুেলর সাজ �লাক সমােজর মানুেষর তথা নরনারীেদর অে�র �শাভা বধ�ন কের 

ৃথােক । কৃিষ সর�ােমর মেধ� না�ল, মই, �কাদাল, কাঁ িচ, �ড়ুল, িনড়ািন �ভিত 
উে�খেযাগ� । তাছাড়া িবিভ� ধরেনর জাল, িছপ, ফাঁদ, তীর, ধনুক, বশ�া ,  �পােলা, 

ৃখারা, ��চাির, আেটাল, �ভিত �লাক সমােজ ব�ব�ত িশকার সর�াম �েপ গন� । 
ঁচাটাই, িপেড়, মা�র, ত�ােপাষ, আসন, �দীপ, ধামা, �েলা, চালুনী, এসবই �লাক 

জীবেন ব�ব�ত ঘর গৃহ�লীর �ব� । গ�র গািড়, �মােষর গািড়, পালকী, এ�াগািড়, 
ৃ�ভলা, গামলা, িডিঙ, �নৗকা, �ডাঙা �ভিত �লাক সমােজ ব��ত যানবাহনািদ । 

ু ু ৃঢাক, �ঢাল, খ�িন, ঢকঢিক, একতারা, বাঁ িশ �ভিত �লাকবাদ� �েপ পিরিচত । 
�লাকসমােজর মানুষ জন িকছু িকছু �নশার �ব� ব�বহার কের থােক । �য�িলর মেধ� 
উে�খেযাগ� - িবিড়, �খিন, পান, সুপাির, তামাক, জদ� া ,  মদ, তািড়, গাঁজা, িসি� 

ৃ�ভিত । এছাড়া মা�র �ব�, কাঠ, �বত, �বেতর �তির সর�াম বা কি� ও বাঁেশর 
�তির সাম�ী ব� �কি�ক �লাক ব�র উদাহরণ ।
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ৃ(২) িব�াস অনু�ান �কি�ক �লাক সং�িতর উপাদান 

 �লাক সমােজর জীবন িচ� িব�ানও অিব�ােসর �দালায় �দালািয়ত । িব�াস, 
অনু�ান, �লাকসং�ার, �লাকউৎসব, �লাক আচার, �থা প�িত সবই পয�ােয়র 

ূঅ�ভ��  । তেব �লাক মানুেষরা িব�াস সং�ার বংশ পর�রায় �বািহত যা �থেক 
তারা �কােনা মেত �বিরেয় আসেত পাের না । তাই �লাক িব�াস যখন আচরেন 
কায�কর হয় তখনই তা �লাকসং�াের পিরনত হয় । �যমন বাংলার িন�তর তথা 
�লাক সমােজর �িতিনিধ কৃষক স�দায় আজ ও িব�াস কের �য, �য বছর আেমর 

ুফলন �বিশ হয় হয় �স বছরধান ও �বিশ হয় । আবার �স বছর �তঁতল �বিশ হয় �স 
বছর বন�া হেবই । তাই তােদর িব�াস �বােদর আকাের এভােবই �িত�িনত হেত 

ু�িন - “আেম ধান �তঁতেল বান।” এই রকম ব� �লাক িব�াস, �লাক সমােজর 
পরেত পরেত �চিলত । কায�  কারণ স�েক� ও তােদর মত িব�াস একই অনুসে� 
জিড়ত । �সখােন -

   “ডাক �দ বেল চাষার �পা,

   �গােছ স� ঘন �রা ।”

 - অথা� ৎ �লাক সমােজর মানুষজন তথা কৃষকরা িব�াস কের �গেছ কম 
িদেয় ঘন ধান চাষ করেল, ধােনর ফলন �বিশ হয় । এই রকম ব� িব�ােস িব�াসী 

ু ৃ�লাক সমােজর মানুষ জন । জ� - মৃত� - িববাহ, পালা পাব�ন �ভিত অনু�ােন �লাক 
সমােজর মানুষ জেনর রী িত অনুযায়ী িনয়ম িন�া পালন করা হেয় থােক । তাই 
স�ােনর জে�র ছয়িদেনর িদন পািলত হেয় থােক ‘েষঠ�ারা’ বা ‘েষেটরা’ । এ�শ 
িদেনর িদন পািলত হয় �লাক অনু�ান ‘এ�শ�া’ । এছাড়া সই-পাতােনা, ব�ু 
পাতােনা, িমতা পাতােনা, গাজন উৎসব, নবা� উৎসব, ি�রাগমন, গােয় হলুদ, 

ু ৃ ুমৃত�র পের ঘাট �া�, অেশৗচ পালন �ভিত �লাক অনু�ােনর পয�ায়ভ� ।

ৃ(৩) �খলা-ধুলা �কি�ক �লাক সং�িতর উপাদান 

 �খলা-ধূলা �লাক সমােজর মানুেষর এক িবেশষ অ� িহসােব গেড় উেঠেছ । 
বলা যায় �লাক মানুেষর জীবেন �খলাধুলা �দিহক মানিসক িবকােশ িবেশষ সহায়ক । 
তাই �লাকসমােজর জীবন িচে� �খলাধূলােক �কান রকম ভােব অ�ীকার করা যায় 
না । িশি�ত ভ� সমােজর মানুষ জেনরা �য সম� �খলার কথা ভাবেতই পােরনা, 
�লাক সমােজর জীবন িচে� �সই সম� �খলাই এক এক� অধ�ােয়র সূচনা কের  
�যন । �লাক সমােজর �দিহক ও কািয়ক পির�েমর অনুষে� এই সম� �খলা�িল 
যু� । তাঁেদর গােয়র �জার ও উপি�ত বুি�র �ারাই সফলতা িনেয় আসেত সহায়তা 
কের । বলা যায় এই সম� �খলার �ারা �লাক সমােজর মানুষ জন এক িবেশষ 
ধরেনর আন� অনুভব কের । নারী পু�ষ তথা - আবাল - বৃ�- বিনতা সকেলই 

��নী

�-অধ�ায় সাম�ী

4



িনধা� িরত �খলায় অংশ �হন কের । �সই সম� উে�খেযাগ� �খলা �িলর মেধ� উেঠ 
আেস - আগডুম - বাগডুম, লুেকাচুির, কানামািছ, হা-ডুডু, ড�াং�িল, বু িড়বসােনা, 

ৃিকতিকত, গাজন �ভিত । আবার আনে�র অনুসে� উেঠ আেস িকছু িকছু �খলা �য 
�িল িনছক অিভনয় �যাগ� যা �লাক সমােজর জীবন িচে� উ� ভািসত । বলা যায় 
উ� সং�ৃিতেত এই সম� �খলা �যন �হীন হেয়  পেড় । আবার লা� �খলার মেধ� 
�যমন শি� ম�তার পিরচয় ফুেট ওেঠ, �তমিন �নৗকা বাইচ এর অনুসে� উেঠ 
আেস কািন�ভাল ত� । 

ৃ(৪) বা� েকি�ক �লাক সং�িতর উপাদান

 �লাক সং�ৃিতর এই ধারা� �মৗিখক এবং ঐিতহ� িনভ� র । যা �দনি�ন 
জীবেনর সােথ ওতে�াত ভােব জিড়েয় আেছ । �লাক মানুেষরা �গা�ীব� ভােব তথা 
সমাজব� ভােব বসবাস কের, সমােজ বসবাস করা কািলন তারা �দনি�ন জীবেন 
কােজর মধ� িদেয় �য অিভ�তা লাভ কের �সই অিভ�তার বা�ব এবং সৈ��  সত� 
�প বা� ময় হেয় তােদর কম� প�িতর মধ� িদেয় বাইের �কািশত হয় । আর এই 
�কােশর মাধ�ম িনঃসে�েহ ছ�, তাল, লয়, যু� এবং যা নামধারন কের হেয় থােক 
- আনু�ািনক ছড়া যা িবিভ� অনু�ােন গীত হয়, আর আনু�ািনক ছড়া যা অনু�ান 

ূবিহ� ভত অথা� ৎ �দনি�ন ি�য়া কেম�র অনুসে� উ�ািরত হয় । িবেয়র অনু�ান, 
ৃ�েতর অনু�ান �ভিতেত আনু�ািনক ছড়া উ�অিরত হয় । আর পািরবািরক �স�, 

ৃব�া ি� �স�, �ান �স� �ভিতেত অনানু�ািনক ছড়া উ�ািরত হয় । ধাঁধার মধ� 
িদেয় উেঠ আেস িত� ব�া ি� পিরচেয়র �প । ধাঁধা �যমন �লৗিকক �সে� ব�ব�ত 
হয়, �তমিন পািরবািরক, �পৗরা িণক, ঐিতহািসক, রাজৈনিতক এমনিক �দব �দবী 
চির� এবং ইতর �ানী স�িক� ত িবষেয় ধাঁধার অবতারনা হেয় থােক ।

 বাংলার �লাক সমােজ �চিলত গীিতকা �িল আনু�ািনক ও অনানু�ািনক 
ৃএই �ই ভােগ ভাগ করা হেব থােক । ভাঁেজা, ভাউ, করম, টুমু, জাির �ভিত 
ৃআনু�ািনক গীিতকা । আবার সাির, ঝুমুর, ভাওয়াইয়া, ভাওয়ািল, চটকা �ভিত 

আনু�ািনক   গী িতকা ।

 কথার রকম �ভদও �লাক সমােজ �চিলত, �সখােন �পকথা, �তকথা, 
ৃ ূই িতকথা, পুরাকথা �ভিত �লাকসমােজর অ�ভ��  । যা সমেয়র ��ি�েত 

ু�ানা�িরত হেয় িভ� িভ� �প লাভ কের । গ� �সে� ভেতর গ�, হািসর গ�, 
ৃ ূ�বাকােদর গ�, প�তে�র গ� �ভিত এই পয�ােয় অ�ভ� � ।

ৃ(৫) অ� - ভি� �কি�ক �লাক সং�িতর উপাদান

 অ�-ভি� �লাকসমােজর এক িবেশষ  Tradi t ion,  �লাক সমােজর 
মানুষজন এক িবেশষ অিভনেয়র মধ� িদেয় তােদর ব�ব� িবষয়ক উপ�ািপত কের 
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থােকন । বলা যায় শরীেরর অ� �ত�� এর এক িবেশষ ভি�র মধ� িদেয় তােদর 
ব�ব� িবষয়েক ফু�েয় �তােলন । অ� - ভি� �কি�ক �লাক সং�ৃিত বংশ 
পর�রায় �বাহমান, যা সমেয়র ��ি�েত দাঁ িড়েয় উ�ত �েপ পুরােনা  
Tradition এর ছায়াপাত ঘেট । �লাক সমােজর জীবন িচে� তাই এই সং�ৃিতর 
�ভাব অবশ� �ীকায�  ।  রা�স নৃত�, বুেড়া - বু িড় নৃত�, বাউল ও ফিরির নৃত�, গাজন 

ৃ ৃ ুনৃত� ও কা� নৃত� র� পা �ভিতেক অ� ভি� �কি�ক �লাক সং�িতর পয�ায়ভ� 
করা হেয় থােক ।

ৃ(৬) িলখন বা অ�ন �কি�ক �লাক সং�িতর উপাদান

 �লাক মানুেষর জীবন িচে� িলখন বা অ�ন �কি�ক �লাক সং�ৃিতর ��� 
অপিরসীম । িলখন বা অ�ন �কি�ক �লাক সং�ৃিতর মেধ� িবিভ� ধরেনর আ�না, 

ঁ�দওয়াল িচ�, মা�র ঘট বা সরার উপর অি�ত, িপিড়র উপর অি�ত মুশারী বা 
ুআসেন অি�ত িচ� - এই পয�ায় ভ� । িবেশষ অনু�ান বা উৎসেব �লাকমানুেষরা 

তােদর আিঙনায় আ�না িদেয় সি�ত কের �তােল । তাছাড়া ঘেরর মা�র �দওয়ােল 
ৃিবিভ� �দব �দবীর মু িত� ,  গাছপালা, প�পাখী �ভিতর িচ� অ�ণ কের থােক । বলা 

যায় এ�িল �লাক মানুেষর জীবেনর অনুসে� এক িভ� সং�ৃিতর �া�র বহন কের । 
িন�তর সমােজর মানুেষদরা নবা� উৎসেবর সময় �দওয়ােলর গােয় বা বা িড়র 
উঠােন চােলর �ঁড়া িদেয় আ�না আঁেক । রাধাকৃ�র যুগলমূিত�  ও তারা �দওয়ার 
গােয় এঁেক রােখ । তাছাড়া �ছাট �ছাট কােপ�েটর গােয় িনেজর অব�� কামনার কথা 
অ�ন কের �দওয়ােলর �মের রােখ । �লাক সমােজর জীবন িচে� যা যথাযথ ভােব 
মািনেয় যায় । এক কথায় বলা যায় এই সম� উপাদান ছাড়া �লাক সমােজর জীবন 
িচ� �যন �হীন হেয় পেড় ।

পিরিশিলত সািহত� ও �লাকসািহত�

 �লাকসািহত� আেলাচনার ��ে� �থেক উেঠ আেস �য �গা�ী ব� মানুেষর 
জীবন িচ� �থেক �লাক সািহেত�র সৃি� হেয়েছ । যারা সমােজর িন�ে�নীর অ�গ�ত । 
কািয়ক পির�ম কের যারা িদনািতপাত কের । যারা একই রকম িব�াস সং�ােরর 
গ�ীেত আব� । এই িব�াস সং�ার তােদর জ�গত উ�রািধকার সূে� তারা তা 
অজ� ন কেরেছ । এর �থেক তােদর আলাদা করা স�ব পর নয় ।

 অপরিদেক পিরিশিলত সািহত� গেড় উেঠেছ সমােজর উ� স�দােয়র 
মানুেষর জীবন িচে� । উ� স�দােয়র মানুষরাই এর ��া ।
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ৃ�লাক সং�িতর সাধারণ �বিশ��

(ক) �লাক সং�ৃিতর িবকােশর ��ে� প�ীজীবন বা �ামীন জীবন কথা িচে� ধরা 
পেড় । কৃিষসমাজই এর �কৃ� ��� ।

(খ) সংহত বা �গা�ীব� সমাজ এর অবল�ন ।

(গ) �লাকসং�ৃিতর ��া সাধারণ সমি� বা �গা�ী ব� মানুষ ।

(ঘ) �লাকসং�ৃিতর সৃি� সািহত� মূলত িনর�র মানুেষর সৃি� । এই সািহত�  
অিলিখত ।

(ঙ) �লাক সং�ৃিতর ��া বা রচিয়তার নাম পাওয়া যায় না ।

(চ) �লাকসং�ৃিত মাধ�ম �মৗিখক ।

(ছ) �লাকসং�ৃিত  মূলত �িত ও �িত িনভ� র ।ৃ

(জ) �লাকসং�ৃিত �ােণর তািগেদ �ত�ূত�  রচনা ।

(ঝ) সরল, অকৃি�ম ও আটেপৗের সৃি� এ� ।

(ঞ) �লাক সং�ৃত মূলত ঐিতহ� িনভ� র ।

(ট) �লাক সং�ৃিত  িববত� নধম� এবং নমনীয় ।

ৃ ৃঅপরিদেক িশ� সং�িত বা পিরিশিলত সং�িত �বিশ��

(ক) নাগিরক, িশি�ত, িশ� সমাজ এর �কাশ ��� ।

(খ) �থ সংহত সমােজ এর িবকাশ ল�নীয় ।

(গ) একক বা ব�া ি��িতভা উ� সং�ৃিতর ��া ।

(ঘ) িশ� সং�ৃিত বা পিরিশিলত সং�ৃিতর �প িলিখত ।

(ঙ) পিরিশিলত সং�ৃিতর রচিয়তা নাম িনিদ� ব�া ি� নাম বত� মান ।

(চ) িনিদ� রচনা, পঁু িথ, পু�র এর মধ� িদেয় এর �কাশ পিরলি�ত হয় ।

(ছ) উ� সং�ৃিতর িবকাশ িলিপ বা মু�ন িনভ� র ।

(জ) পিরিশিলত সং�ৃিত �য� িনভ� র সৃ ি� ।

(ঝ) পিরিশত সং�ৃিত মূলত �বদ�ময় রচনা ।
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(ঞ) উ� সং�ৃিত চলমান সমাজ ও জীবন িনভ� র বেলই এই সং�ৃিতর সব�দা 
পিরবত� ন শীল ।

(ট) পিরিশিলত সং�ৃিত িববত� নহীন এবং সু�ঢ় বা সৃ ি� ।

ধম�  (Religion)

 পৃ িথবীর সূচনা ল� �থেক মানুেষর মেন ধম�েবাধ বা ধম� িব�াস জিড়েয় আেছ 
। �ধানত অিত �াকৃত শি�েত (Super natural Power) িব�াস এবং তৎসংি�� 
আচার ব�বহােরর সম�েয় ধেম�র এক� �িত�িনক �চহারা (Insti tutional 
Form) গেড়  ওেঠ । নৃত�ে�য় পিরভাষায় Religion  হল - “System of 
belicts emotional attitudes, and practices by means of which a 
group of people attempt to cope with ultimate problems of human 
life”.

ু জীবন-মৃত� - অি�ে�র অজানা রহস�, উে�াচন, অ�াত এবং অে�য় 
িবষয় সমূহেক জানবার এক� সমেবত সামািজক ব�ব�া �িত�ান হল ধম� ।  ধম� 
সমাজ জীবনেক ঐক�ব� কের, সমাজেক সংব�তা করেত সহায়তাকের । নৃতে�র 
�ি�েত ধেম�র এক� িব�ােসর িদক আেছ । যােক বলা হয় ধেম�র �বক অংশ । আবার 
ধেম�র সােথ যু� �য আচার (Ritual ) আেছ তােক বলা হয় ধেম�র গিতশীল অংশ 
(Dynamic Part) । ি��শ নৃতাি�ক Edward Durnclt Tylor (1832 - 
1917) তাঁর িবখ�ত �� “Primitive Culture” (1871) এ বলেলন ধেম�র �াচীন 
�প (Ancient form)ই হল “অ�ািনিমজম’ (Animism) ।

অ�ািনিমজম ব সব� �ানবাদ (Animism)

 ধেম�র উ�ব ও িবকােশর ধারায় অ�ািনিমজম বা সব��ানবল এক� ��� পূন�  
ভূ িমকা পালন কের । আিদম মানুষ িব�াস করেতা সবিকছুর মেধ� �াণ আেছ । 
ল�া�ন শ� Anima �থেক অ�ািনিমজম শ�� এেসেছ । Anima  শ�� অথ� 

ুSoul - Spirit। এই Soul  বা আ�াই হল ধম� ।  উপিনষেদ আ�ার মৃত � �নই । 
আ�ােক �ংস করা যায় না আ�া এক �দহ �থেক অন� �দহ �ানা�িরত হয় মা� । 

ুআ�া �দহ �ছেড় চেল �গেল মানুেষর মৃত� ঘেট । জামা পুরােনা হেয় �গেল �যমন 
আমরা তােক ত�াগ কির । আ�াও এক �তমন এইভােব বৃ� মানুেষর �দহ ত�াগ কের 
অন� �দহ �ানা�িরত হয় । নবজ� লাভ কের । আ�া কখেনা ফুরােনা হয় না । 
আিদম মানুষ িব�াস করেতা আ�া �কৃিতর মেধ� আ�য় িনেত পাের । তখন �কৃিত 
িবেশষ শি� স�� হেয় ওেঠ । আিদম মানুেষর িব�াস, �ধু মানুষ নয়, সম�  

ৃ�ানীর ; বৃ�-লতা, নদ-নদী, সমু�, পব�ত �ভিতর মেধ� আ�া থাকেত পাের । এই 
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�বাধ �থেকই আিদম মানুেষ মেধ� �য ধম�ভাবনা E.B.Tylor তােকই সব��ানবাদ বা 
অ�া িনিমজম (Animism) বেল অিভিহত কেরেছন ।

মানা (Mana)

 মানা হল এক �কার অেলৗিকক শি� যা মানুষ �ানী বা �যেকান ব�র মেধ� 
থাকেত পাের । নৃতাি�ক িদক �থেক বলা যায় মানা ধম� ভাবনা স�িক� ত িবষয় । 
মানা জা�শি� বেলও ধরা হেয় থােক । পিলেনশীয় সং�ৃিতেত মানা হল অিত�াকৃত 
�নব�ভি�ক শি�, তেব এই শি�র পিব�তা আেছ । জ�সূ� বা যু�িব�েহর মাধ�েম 
‘মানা’ শি�র অিধকারী হওয়া যায় । মানা শি� স�� মানুষ বা �ানী িনেজেদর 
ভাগ� পিরবত� ন করেত পাের ।

জা� (magic)

 ধম� ভানার মেতা জা� ভাবনা আিদম সমােজর মানুেষর মেন �ান কের 
িনেয়েছ । নৃতাি�ক J.G. Frazer (1854 - 1941) তাঁর িবখ�াত �� “The 
Golden Bough” (1890) - এ বেলেছন “man have passed through 
sucecssive stage of Magic, Religion and Science” ��জােরদর মেত 
মানুষ সভ�তার িতন� �র অিত�ম কেরেছ । যার �থম �র হল Magic,  ি�তীয় 

ৃ�র হল Religion এবং ততীয় �র হল  Science. মানুষ �য সময় িব�ান 
জানেতা না, �সই সময় �কৃিত িবপয�য় স�েক�  মানুেষর �া� ধারনা িছল । �সই �া� 
ধারনার উপর আিদম মানুেষর জা� �বাধ (Scnse of Magic) �িতি�ত । জা�র 
সাহােয� অসাধ�েক সাধন করা হয় । আমােদর কাি�ত ব�েক হােতর কােছ মুহূেত� র 
মেধ� �পেয় যাই । জা�েক �ই ভােগ ভাগ করা হয় - 

 (ক) কালা জা� (Black Magic)

 (খ) ধলা জা� (White Magic)

(ক) কালাজা�

 জা�র খারাপ িদক� এখােন উে�িখত হয় । শ�েক জ� করার জন� এই 
জা�র �েয়াগ ঘটােনা হয় । জা�র �নিতবাচক �েয়াগেক কালাজা� বলা হয় । 
মানুেষর ভােলা করার �চেয় খারাপ করাই হল এই জা�র উে�শ� । �যমন ‘বানমারা’ 
। এেত উি�� বাি�র �িত হেব বেল মানুেষর ধারনা ।
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(খ) ধলা জা�

 জা�র ইিতবাচক বা ভােলা িদক� এখােন উে�িখত হয় । এর �েয়ােগর 
ু ুফেল অ�ভ শি� �রীভত হেব । �রাগ, ভত-ে�ত �থেক মানুষ মু ি�লাভ করেব ।

�টােটম (Totem)

 �টােটম মােন ‘মান�’ করা । �কান এক� িবেশষ �গা� বা জন �গা�ী �কান 
�াণী, বৃ� বা অ�াণীবাচক ব�েক মান� কের এই �ভেব �য ঐ �াণী, বৃ� বা 
অ�ানীবাচক ব�েত তােদর আ�া স�ািরত হেয় আেছ । এই িব�াস �বােধর কারেণ 
ঐ িনিদ� জনেগা�ীর সে� িবেশষ �কান �াণী বা বৃে�র এক� সুিনিদ� স�ক�  গেড় 
ওেঠ । ঐ জনেগা�ী মেন কের ঐ িবেশষ �াণী বৃ� বা অ�ানীবাচেক ব� �থেক 
তােদর জ� হেয়েছ । ঐ িবেশষ �ানী, বৃ� বা অ�ানীবাচক ব�ই হল ঐ �গাে�র 

ু“েটােটম” । অথা� ৎ ঐ �টােটম �থেক তারা জ� িনেয়েছ । তােদর মৃত�র পর ঐ 
�টােটেমই তােদর আ�া (Soul) িবলীন হেয় যােব । িবিভ� আিদবািস সমােজর 
�টােটেমর ��া� �দওয়া হল -

 জনজািত  �গা�  �টােটম

১.  খািড়য়া   জাবু  ইঁ�র

 খািড়য়া   �লু  ক�প

ূ ু২. ভিমজ   টমাবুঙ  �মেড়া

ূ ভিমজ   নাগ  সাপ

৩.  মু�া   �ভঙরা  �ঘাড়া

 মু�া   ডুংির  বুেনা শূেয়ার

৪. �লাধা   িদগার  ��ক

ু �লাধা   ভঁইয়া  �শালমাছ

৫.  সাঁওতাল  হাঁসদা  পািতহাঁস

 সাঁওতাল  মুরমু  নীলগাই

 সাঁওতাল  সেরন  স�িষ�  ম�ল / কৃি�কা

   [�ঃ - �লাক সং�ৃিতিব�ান ত� ; পি� ও �েয়াগ; �শখ 
মকবুল ইসলাম, পৃ - ৩৩৮]
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ট�াবু (Taboo)

 ট�াবু  মােন ‘িবিধ- িনেষধ’ । ট�াবু অিলিখত ‘িনেষধ’ �ক �বাঝায় । ট�াবুর 
মেধ� ধম�ভাবনা জিড়েয় আেছ । �য এই �থািস� িনেষধেক অমান� কের �স ক�ন 
শাি� �পেত বাধ� । ট�াবুর মেধ� তাই সামািজক িনয়�েনর শি� িনিহত থােক । 
িবখ�াত নৃত�িবদেদর মেত ট�াবু হল - 

  “ A System o religious and social interdiction and 
prohibition.”

 পিলেনিশয়ার �কান �কান �াচীন জািত এখেনা তােদর দরজায় নানা�প 
সংেকিত িচ� বা গােছর পাতা �রেখ �দয় । তােদর িব�াস, �কান �চার যিদ ঐ ঘের 

ু�েবশ কের তেব তার ভয়ানক অসুখ করেব । এমনিক মৃত� মুেখ পািতত হেব । িক�া 
সাওতাল জনজািতর, হাঁসদা �গাে�র মানুষ জন পািতহাঁস মাের না । তােদর িব�াস 
ঐ পািতহাঁস �থেকই তােদর জ� হেয়েছ । তাই ঐ হাঁস মারেল তােদর ভীষন �িত 

ুহেত পাের এমনিক মৃত� পয�� হেত পাের ।

��াবলী

১ । �লাক সং�ৃিতর সং�া দাও ও ��প িবে�ষন কর ।

ু২ । �লাক সং�ৃিতেক কয়� উপাদােন ভাগ করা যায় বেল তিম মেনকর ।

৩ । পিরিশিলত সািহেত�র সােথ �লাকসািহেত�র পাথ�ক� �কাথায় ?

৪ । �কা �লখ-

 (ক) �টােটম

 (খ) ট�াবু

 (গ) সব��াণবাদ / অ�া িনিমজম

 (ঘ) মািজক

 (ঙ) মানা

 (চ) ধম� / িরিলিজয়ন

৫ । �টােটম, ট�াবু, অ�া িনমজম বলেত িক �বাঝ আেলাচনা কর ।
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 উিনশ শতেক ইউেরােপ �লাকসং�ৃিত চচ� া  �সার লাভ কের । ফেল �লাক 
সং�ৃিতর অনুশীলেনর িবিভ� প�িত গেড় ওেঠ । �য�িল হেলা :-

(১) মেনাসমী�ামূলক প�িত

(২)টইপ - �ম�ক গঠনত�গত প�িত

(৩) �পতাি�ক প�িত

(৪) জাতীয়তা বাদী প�িত

(৫) �াি�ক ব�বাদী প�িত

ু(৬) তলনামূলক প�িত

(৭) নৃত�মূলক প�িত

(১)মেনা সমী�ণ প�িত (P h y c h o  a n a l y t i c 
Method)

 মেনাসমী�ণ প�িতর �বত� ক হেলন িসগমু� �েয়ড় (১৮৫৬ - ১৯৩৯) । 
তাঁর িবখ�াত �� “ The Interpretation of Dreams (1899) - এ মানুেষর 
অবেচতন মন ও অবদিমত মেনর আশা আকা�া জীবনচরেণর িকভােব �ভাব 
িব�ার কের তা �দিখেয়েছন । এই প�িত �দখােতিগেয় িতিন �লাক সং�ৃিত সাহায� 
িনেলন । িসগমু� �েয়ড় মানব মেনর গঠেনর ি��রীয় বাখ�া কেরেছন । �চতনমন 
(Conscious mind) ; �াক - �চতনমন (pre - conscious mind) এবং 

ৃ ু ুঅবেচতনমন (Unconscious mind) �ভিতর সহায়তায় িতিন �ে�র নতন নতন 
ব�াখ�া িদেলন । আবার �যৗনােবগ (Libido) ভানায় �মিবকােশর ছ� �েরর কথা 
বেলেছন । তার মেধ� মােয়র �িত পুে�র এবং িপতার �িত কন�ার �যৗনা কষ�েনর 
উে�খ আেছ । মােয়র �িত পুে�র �যৗনা কষ�ণ �বাঝােত িগেয় ‘ইিডপাস’ ধারনা 
তুেল ধেরেছন । তেব �েয়ড় মানব মেনর জ�ল �থেক জ�লতর �েরর ব�াখ�া ও 
বণ�না করেছ । যা মেনাসমী�ণ প�িতর ��া�েক �� কের �তােল ।
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(২) টাইপ-েম�ক গঠনত ��াত প�িত

 �লাক সং�ৃিত িব�ােনর ইিতহােস টাইপ এবং �মা�ক তে�র উ�েবর 
ফেল �লাকসং�ৃিতর চচ� ার ইিতহাসেক দা�ণ ভােব �ভািবত কের িদল । টাইপ এবং 
�মা�ক  �� পৃথক ভাবনা । ১৯১০ �ী�াে� অ�াি� অেণ�  টাইপ তািলকা �কাশ 
কেরন । ১৯৩২�ীঃ  - ১৯৩৩ �ীঃ ি�থ থ�সেনর �মা�ফ ইনেড� �কািশত হয় ।

 িফনল�াে�র অ�াি� আেণ� িবে�র �লাককথায় �মজাজ ও চির� আ�েয় 
উ�াবন কেরন টাইপ প�ী । তার Types of the Folktale in world 
literature �ে� টাইেপর ল�ণ ব�াখ�া করেত িগেয় বেলন : - Every Single 
tale or story has particular plots and its unified composition.” 
(�লাকসং�ৃিত : সং�া, ��প, ��নীিবভাগ ও অনুশীলন প�িত - মানস মজুমদা , পৃ 
- ১৫) িবে� িবিভ� �ােন �চিলত �লাককথা �িলেক �থম �ব�ািনক ভােব 
িবন�াসকরেন করেলন িতিন। অেণ�  িবিভ� ধরেনর �লাককথায় ঘটনা চির�, ল�ণ 
িবচার কের কািহনীর এক� সুিনিদ� ছক আিব�ার     কেরন । এক এক� ছক এক 
এক� ধরন বা Type িহসােব িবেবিচত । িতিন �িত� টাইেপর আলাদা আলাদা সূচক 
সংখ�া িনেদ� শ কেরন ।

 �যমন - (ক) জীবজ� স�িক� ত কািহনী �িলর সূচক সংখ�া (১ -২৯৯)

 ১ - ৯৯ = বন�প�

 ১০০ -১৪৯ = বন� প� ও গৃহপািলতপ�

 ১৫০ - ১৯৯ = মানুষ ও বনপ�

 ২০০ - ২১৯ = গৃহপািলত প�

 ২২০ - ২৪৯ = পািখ

 ২৫০ - ২৭৪ = মাছ

 ২৭৫ - ২৯৯ = অন�ান� জ� ও ব�

   [ �লাক সং�ৃিত িব�ান ত�, প�িত ও �েয়াগ - �শখ 
মকবুল ইসলাম , পৃ - ২৪৭]

 (খ) �পকথা, ফয়ারীেটল, জা�, অেলৗিকক কািহনী স�িক� ত ঘটনার 
�িমক সূচক সংখ�া = (৩০০ - ১১৯৯)

 (গ) পািরবািরক কািহনী তথা হািস ঠা�ায় কািহনী �িলর সূচক সংখ�া 
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(১২০০ - ১৯৯৯)

 (ঘ) সূ� মূলক কািহনীর সূচক সংখ� (২০০০ - ২৩৯৯)

 (ঙ) অিচি�ত বা অিনধা� িরত ��নীর কািহনী �িলর সূচক সংখ�া -(২৪০০ - 
২৪৯৯)

�মা�ক ত�

 �মাইকল প�িতর আিব�ারক হেলন মািক� ন �লাকসং�ৃিত িবদ - ি�থ 
থ�সন । তার িবখ�াত �� “Motit Index of Folk Literature” (১৯৩২ - 

ূ১৯৩৬) ছয়� খে� িবভ� । টাইপ প�িত স�ণ�তা �পল �মা�ক প�িত 
আিব�ােরর ফেল । �মা�ক হল “�স� - উপকরন” । কািহনীর �ু�তম উপাদান । 
যার সম�েয় কািহনী গেড় উেঠ । �মা�েকর সং�ায় থ�সন বেলেছন - “A 
motifies the smallest clement in a tale having a power to persist 
in tradition . In order to have this power it must have something 
unusual and striking about it .” 

  [েলাক সং�ৃিত : সং�া, ��প, ��ণীিবভাগ ও অণুশীলনী প�িত - 
মান মজুমদার, পৃ - ১৫]

�মা�েফর উদাহরণ :

 স��াসী �দ� ওষুেধ, রাণীর স�ান লাভ, অ�শ� কারও ��েট যাওয়া,মৃেতর 
সে� জীিবেতর িবেয়, বাকশি� স�� পািখ ইত�ািদ ।

অ�সন �দ� �মা�ক ইনেড�

 বগ�   িবষয়     সংখ�া

 A �লাকপুরান (Myth)   AO - A2799

 B জীবজ� (Animals)   BO - B2799

 C িবিধিনেষধ (Taboo)   CO - C2799

 D জা� (Magic)    DO - D2799

 E মৃত (Dead)    EO - E2799

 F অসাধ�সাধন (Adventure)  FO - F2799

 G অেলৗিককজীব (Orges)   GO - G2799
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 H পরী�া (Test)    HO - H2799

 J চালাক ও �বাকা     JO - A2799

  (The wise and the Foolish)  

 K �তারনা     KO - A2799

 L ভাগ�চ� (Fate)   LO - A2799

 M িনয়িত (Fortune)   MO - A2799

 N অ�� (Luck)    NO - A2799

 P সমাজ (Society)   PO - A2799

 Q পুর�ার ও শাি�     QO - A2799

  (Reward & Punishment)  

 R ব�ীও পলাতক (Caltive & Fugitive) RO - A2799

ু S অ�াভািবক িন�রতা (Cruclpumghmat) SO - A2799

 T ��ম ও �যৗনতা (Love & Sex)  TO - A2799

 U জীবন �তীক (Life Torn)  UO - A2799

 V ধম� (Religion)   VO - A2799

 W চািরি�ক �নাবলী

  (Traits of character)  WO - A2799

 X হািস ঠা�া (Humour)   XO - A2799

 Z িম� - অে�নীকৃত (Unclassiticd) ZO - A2799

  [েলাক সং�ৃিত ত�,প�িত ও �েয়াগ, �শখ মকবুল ইসলাম, পৃ-
২৪৯]

 অথা� ৎ �দখা যাে� A�থেক Z পয�� সংখ�া �িল �ারা �মা�ফ ত�েক 
উপ�াপনা করা হেয়েছ । �সই সােথ �মা�েফর সেব�া� সংখ�ােক ৯৯�ারা িচি�ত 
করা হেয়েছ। �মা�েফর আিব�ােরর ফেল �লাককথার সু� িবে�ষন �যমন স�ব 
হল, �তমিন িবে�র �লাক মানেসর সা�শ� খঁুেজ পাওয়া স�ব হল ।
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(৩) �পতাি�ক পি�িত

 �লাক সং�ৃিত িব�ান চচ� ার এক� ���পূণ�  অংশ এই �পতাি�ক প�িত । 
�পতাি�ক প�িত �ব�া ভলািদিমর �প । রা িশয়ার �লাক সং�ৃিতিবদ ভলািদিমর 
�জ. �পতাঁর িবখ�াত �� “Morfologic Skzki” (1928) এ �পতাি�ক প�িতর 
�েয়াগ কেরন । িতিন উি�দিবদ�ায় ব�ব�ত Morphology র �যৗি�ক আদলেক 
এখােন �েয়াগ কের �লাকসং�ৃিত িব�ােনর অবয়ববাদী ভাবনার ধারণা �দান  
কেরন ।

 ভলািদিমর �েপর ধারণা অনুযায়ী �লাককথা যখন পির�মণ কের, তখন 
তােত নানািবধ পিরবত� ণ ঘেট, িক� তার মূল কাঠােমা একই থােক । �কবল মা� 
পা�-পা�ীর নাম পিরবত�ত হয় । �েপর মেত যা িকছুর পিরত� ণ হয় তা হল 
Variables এর যা অপিরবিত� ত তা হল Constant.

 �েপর মেত - “The names of Camaties personac change, but 
their actions nor functions change. The funti0n as such is a 
constant.” (�. ইসলাম পৃ-২৩৪)

(৪)জাতীয়তাবাদী প�িত

 জাতীয়তাবাদী প�িতর উে�শ� হল �লাকসং�ৃিত অনুশীলনেক এক� 
ুজািত বা �দেশর আ�র ��প উ�ঘাটেনর কােজ লাগােনা । তলনা মূলক প�িত যিদ 

আমােদর ঘর ছাড়া কর, তেব জাতীয়তাবাদী প�িত আমােদর ঘর ছাড়া কের, তেব 
মা�, মানুেষর মেধ� �লাকসং�ৃিতর �য সম� উপাদান আেছ �স�িল সং�হ কের 
�দশী �লাকসং�ৃিতর �বিশ� িনধা� রণ, উ�তর সং�ৃিত �ভাব পিরমাপ, �দেশর 
জনগনেক �াজাত� ও �েদিশকতােবােধ উ��করেণর মেনাভাব এই জাতীয়তাবাদী ু
�লাকসং�ৃিত অনুশীলেনর �াধান� পায় । একমা� জামাণ�র উ�জাতীয়তা বল ছাড়া 
পৃ িথবীর আর সম� জািত যথা, রা িশয়া, আেমিনয়া, িফনল�া�, আয়ারল�া�, হাে�ারী 
ইত�ািদ �দশ সহ ভারেতর �লাকসং�ৃিতেক �ভািবত কেরিছল । ইউেরােপর এক 
�কােন �য �ছাট �দশ� �লাকসং�ৃিত চচ� ার �ক� �েপ কাজ কের �স� হল 
িফনল�া� । িফনল�াে� ১৮৩১�ীঃ �িতি�ত হয় । “িফিনস িলতারাির �সাসাই�” । 
এেদর কাজ িছল �দেশর িবিভ� �ান �থেক �লাকসািহত� সং�হ করা । তাছাড়া 
১৯৩৬ �ী�াে� �সাসাই� �দেশর জনসাধারেণর কােছ িলিখত আদেশ�  পাঠায় �সই 
সােথ িকছু সংখ�ক আ�হী ছা�ছা�ীেদর বৃ ি� িদেয় �দেশ নানা অ�েল ��রণ   
কেরন । �লাকসািহত� সং�েহর জন� । ১৮৪৬ - ১৮৮৯ �ীঃ এর মেধ� িবপুল পিরমােণ 
সংগৃহীত �লাকসািহত� �সাসাই�র �ছাট ঘর ভের ওেঠ । তাছাড়া ১৮৭৮ �ী�াে� 
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ুল�ণ শহের �িতি�ত হয় “েমকেলর �সাসাই�” । যা িফনল�া�েক নতন ��রণা 
�দয় । ১৮৮৪ �ী�াে� �হলিসি�েত �লাকসািহত সং�েহর ন “কিমশন’ গ�ত হয় । 
১৮৮৮ �ী�াে� �হলিগি� িব�িবদ�ালেয় সব��থম �কাকেলর িবভাগ চালু করা হয় । 

ৃএিলয়াস লনবট, জুিলয়াস �ণ, কােল�া  �ন, এল� আন�া �ভিত �লাক িব�ানীেদর 
অ�া� পির�েম এলিসি�র �লাকসািহত� সং�া িবে�র দরবাের িবেশষ ময�াদা লাভ 
কের ।

 ১৯৩৪ �ী�াে� জাপান, অধ�াপক �ি�ওয়ানািগতা (Kunio Yanagita) র 
তৎপরতায় �লাক সািহত� সং�েহর উেদ�াগ �নওয়া হয় । ১৯৪৮ �ী�াে� 
�টািকওেত �লাকসং�ৃিত গেবষনা �ক� �িতি�ত হয় । ১৯৬০ �ী�াে� জানুয়ারী -
মাচ�  সংখ�ায় ‘আেমিরকান �কাকেলার’ পি�কায় �লাকসািহেত�র গেবষক ওেয়ল�া� 
িড. হ�া� (Wayland D. Hand) আ�ান জানা : “মানব সভ�তা  এই লু��ায় 
স�েদর মেধ� িদেয় আমরা আমােদর ইিতহাস খঁুেজ �বর করেবা । �দেশ �দেশ 
আমােদর পূব� সূ িরগণ �য কম�প�ার িনেদ� শ িদেয় �গেছন তােক অনুসরন কের �লাক 
সািহত� সং�ৃিতেক ও িশে�র মেধ� আমরা ভালবাসা ও �ীিত মমতার িচর�নী 
��াতেক আিব�ার করেবাই । আজ আমােদর স�ুেখ অেনক দািয়� অেনক কাজ ।”

   [েলাক সািহত�, আশারাফ িসি�কী, ১মখ�, পৃ - ৪৫]

(৫)�াি�ক ব�বাদী প�িত বা মাক� সীয় প�তী বা 
ঐিতহািসক ব�বাদী প�িত 

 �া ি�ক ব�বাদী প�িত বা ঐিতহািসক বাদী প�িতেক মাক� সবাদী প�িতর 
বলা হয় । মানুেষর ইিতহােসর িবত� েনর ধারা, তার সামািজক স�ক�  িচ�াভাবনার 
ধরণ সবই িনভ� র কের তার ব�গত উপাদােনর অথা� ৎ সামি�ক , অথ�ৈনিতক 
ব�ব�ার উপর । এই উৎপাদন ব�ব�ার পিরবত� ণই সমােজর �র িবন�াসও 
��নীিবভাজেনর মূল কারণ । এই ��ণী িবন�ােসর ফেল উ�স�দায় ও 
িন�স�দায় গ�ত হয় । ফেল ��নী �� সৃি� হেত বাধ� । ঐিতহািসক ব�বাদদশ�ন 
অনুসাের উ�স�দায় ও িন�স�দােয়র মেধ� এই �াি�ক স�ক�  িচরকাল িছল ও 
থাকেব ।

 কালমাক� স মেন কেরন স�েদর (Wcalth) অসম ব�েনর ফেল �বষম� 
সৃি� হয় । আবার �লাকায়ত সমাজ যারা �লাকসং�ৃিতর ধারক ও বাহক তােদর 
একটা বড় অংশ িন�সমােজর অ�গ�ত । এই িন� সমােজর মানুষ তােদর ��াভ 
ব�না ও সং�াম সবই �লাকায়ত সািহেত�র মাধ�েম �কাশ কেরন । ফেল ��নী �� 
বা ��ণী সং�ােমর নানািবধ দিলল ফুেট উেঠ �লাক সািহেত�র মাধ�েম ।
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মাক� সীয় প�তীেক সূ� কের এভােব �দখােনা �যেত পাের :

 (১) �কান �দেশর �লাকায়ত মানুেষর �েমর সােথ তােদর সং�ৃিতর িনিবড় 
�যাগ রেয়েছ । কারণ সং�ৃিতর মেধ� �সই �দেশর �খেট খাওয়া �মহনতী মানুেষর 
সুখ-�ঃখ, হািস-কা�া, আশা-আকা�া,সাফল� ও ব��তার িচ�ফুেট ওেঠ ।

 (২) উৎপাদন ব�ব�ার সােথ সােথ সং�ৃিত ওেতাে�াত ভােব জিড়ত । 
উৎপাদন ব�ব�ার উ�ত ব�ব�ার উ�িত হেল সং�ৃিতর ও উ�িত হেব ।

 (৩) সামািজক, অথ�ৈনিতক ও রাজৈনিতক অব�ার সােথ সং�ৃিতর �যাগ 
িনিবড় ।

 (৪) ��নী �� �ক�ত হল । অথা� ৎ ��নী �� সং�ৃিতেত গভীর �ভাব 
িব�ার কের । কারণ প�চারণ জীবীর সে� কৃিষজীবীর �� সমাজ সং�ৃিতর িববত� েন 

ূ���পূণ�  ভিমকা �হণ কের । মািলক-�িমক এর �ে�র ইিতহাসই সমাজ ও 
সং�ৃিতর ইিতহাসেক িনয়�ণ কের ।

ৃ কালমাক� স,পল লাকাগ� ,  ম�া ি�ম �গািক�  �ভিত �লখকেদর নানািবধ রচনা 
��মূলক ব�বাদী িবে�ষেণর উে�খেযাগ� ��া� । রা িশয়া �লাকসং�ৃিতেক �লাক 
িশ�ার ও উৎপাদেনর হািতয়ার িহসােব ব�বহার করেলা । �গািক� র ধারনায় পির�মী 
মানুেষর কা�ায় পৃিথিবর �েদেশর �লাকসং�ৃিত িচরকাল পু� হেয়েছ ।এভােব 
ঐিতহািসক ব�বাদ প�িত �লাকসং�ৃিতর অনুশীলেন সাড়া জািগেয় িদল ।

ু(৬) তলনামূলক প�িত (Comparative Method)

ু �লাকসং�ৃিতর অনুশীলেন তলনামূলক প�িত িবেশষ ���পূণ�  ।  
তুলনামূলক প�িতর �থম সূচনা হয় জামা� নীেত । ি�ম�াত�  �য় তথা �জকব 
লু�ডউইগ কাল�  ি�মও উইলেহলম কাল�  ি�ম এর িবখ�াত �পকথা সংকলন “Kind 
- und - Hans-Marchen” এর �� খ� ১৮১২ - ১৮১৫ আ�য় কের । আেলাচ� 

ৃ�ে� ি�ম �াত�য় �দখােলন পৃথীবীর িবিভ� অ�েল একই গে�র ব� কথা�র 
িবদ�ান । পৃ িথবীর নানা অ�েল একই ধরেনর গ� িকভেব চালু হল �সই িনেয় 

ুিবে�ষন করার �য়ােস তলনামূলক প�িতর �েয়াগ করা হল । এই গ� পাশাপািশ 
ু ু�◌েখ তলনামুলক তার �য়াস ল� করা �গল । সমজাতীয় গে�র উ�ব ও উৎসভিম 

স�েক�  নানা �� জাগেলা । জামা� ণ পি�ত ম�া� মূলর এর ধারনা অনুযায়ী এ�িল 
আদেত িছল �হ-ন��-আ�য়ী গ� । ভারতীয় পুরাণ এই �িলর উৎস । আবার 
জামা� ণ পি�ত িথওেডার �বনে� প�তে�র গ��িল অণুবাদ কের, তার পােশ 
য়ুেরাপীয় গ��িল �রেখ �দখােলন িকভােব এক জায়গা �থেক �লাক কথা 
অন�জায়গায় �ানা�িরত হল । অথা� ৎ ভারতীয় �লাককথা �িল কােল কােল বিণক - 
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ৃপ ির�াজক - �যা�া �ভিতেদর মুেখ মুেখ �দশ �থেক �দশা�ের ছিড়েয় পেড়েছ । 
ুঅথা� ৎ �লাক কথা �দশ �বড়ােত ভােলাবােস । �বনে� তলনামূলকতার মাধ�েম 

�লাককথার পির�মণ তে�র জ� িদেলন । অথা� ৎ পৃ িথবীর এক�ান �থেক অন��ােন 
ুপির�মণ কের । তাই তলনামূলক প�িতর উে�শ� হল পৃিথবীর িবিভ� অ�েল �া� 

ু ূতথা �চিলত একই ধরেনর গে�র তলনা কের, গে�র উৎসভিম� খঁুেজ �বর করা ।

(৭) নৃত�মূলক প�িত (A n t h r o p o l o g i c a l 
Method)

 এই প�িতেত মানুেষর সভ�তা ও সং�ৃিতেক নৃতে�র �ি� �কান �থেক 
�দখাল । নৃতে�র উ�ব হল - ই.িব টাইলেরর “Primitive culture” (১৮৭১) 
এবং এন এইচ মগ�ােনর “the Ancient Cociety” (১৮৭৭) �ে�র আ�েয় । এই 
প�িতেত বলা হল “িবিভ� িভ� �দেশর মানুেষর জীবনাচরেন ও সৃজন ধিম�তায় �য 
িমল তা িনছক পািরপািশ�ক �ভােবর ফল নয়, তার িপছেন রেয়েছ মানুেষর �জব 
�ভাব ও মনন িচ�েনর সমধিম�তা একই ধরেনর সমাজ অব�া একই ধরেনর গ� 
�থা বা িব�ােসর জ� িদেত পাের।” (মানস মজুমদার পৃ - ১৪) । �টােটম, ট�াবু, জা� 
িব�াস যা পৃ িথবীর িবিভ� �লাক সমােজ �চিলত আেছ তা আসেল নৃত�মূলক 
প�িতেত গেবষনার ফল ।

�লাক ওষুধ :

 �লাক সািহেতর আেলাচনায় �দখা �গল �য �লাক মনুেষরা মূলত �গা�ীব� 
ভােব জীবন যাপন কের । আিদম কাল �থেক তারা �গা�ী হেয় বসবাস করেতা । �য 
সময় ঔষেধর �চলন হয় । �সই সময় এই সম� মানুেষরা তােদর �দনি�ন জীবেন 
�রাগ - বা িধ সারােত গাছ-গাছড়ার আ�য় িনত । যা �লাক ওষুধ নােম পিরিচত ।

 �লাক মানুেষরা হােত বা পােয় ব�াথা হেল ব�াথা �ােন চুন ও হলুদ এক 
সােথ িমিশেয় ব�াথা �ােন লািগেয় �দয় । সিদ� কাশী সারােত এরা বাসক পাতার রস 
�খেয় থােক । হাত পা বা শরীেরর �কান �ােন �কেট �গেল গাঁদা ফেলর পাতা �থঁেতা 
কের লািগেয় �দয় । �পেটর অসুখ সারােত গাঁদাল পাতার রস খায় ।

 আমাশার �রাগ সারােত এরা কলা �কেট জেল িভিজেয় রােখ, সারারাত 
থাকার পর সকােল �সই কলা �ভজােনা জল �খেয় থােক । �চােখর অ�িন হেল বা 
�লাক মানুেষর ভাষায় �চাখ উঠেল শামুক �ভে� তার িভতের �য জলীয় তরল 
পদাথ�  থােক তা িদেয় �চাখ �ধায় । িবছা বা �বালতা কামড়ােল �ত�ােন চুন লািগেয় 
�দয় । মাথার চুল পেড় �যেত আগেল তা �রাধ করার জন� খুদ ঘুেসা গােছর পাতার 

ুরস সারা মাথায় লািগেয় রােখ । এেত চুল পড়া ব�ু হয় এবং নতন চুল গজােত 
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সহায়তা কের, গােয় চুলকােনা বা ঘা হেল এরা িনমপাতা �বেট তার রস সারা গােয় 
মােখ। এমনই হাজার রকেমর �রাগ সারােত �লাক মানুেষরা তােদর উ�রািধকার 
সূে� �া� �লাক ওষুেধর �েয়াগ ঘ�েয় থােক । এই �লাক ওষুধ তারা িনেজেদর 
ই�া মেতা ব�বহার কেরনা । বংশ পর�রায় ঐ ওষুধ �লাক জীবেন ব�ব�ত হেয় 
আসেছ । এবং যার সুফল আিদমকাল �থেক �লাক মানুেষরা �পেয় আসেছ । 
বত� মােন �দশ উ�ত হেয়েছ আধুিনক ঔষধপ� বাজাের িবি� হে� যা িশি�ত 
মানুেষরা ব�বহার কের থােক । িক� �াম� জীবেন ঐ �লাক ওষুেধর �েয়াগ আেগ 
িছল বত� মেনও আেছ এবং তা িচরকাল থাকেব বেল মেন হয় ।

��

১ । �লাক সং�ৃিত চচ� ার ��ে� মেনাসিম�া প�িতর ��� আেলাচনা কর ।

২ । টাইপ-েম�ক ধারনা �লাক-সং�ৃিত চচ� ায় কতটা ��� পূণ�  তা �লখ ।

৩ । �পতাি�ক প�িত উ�াবক �ক এই প�িত �লাকস�ৃিত চচ� ায় কতটা ��� পূণ�  
ুবেল তিম মেন কেরা ।

ু৪ । জাতীয়তাবাদী প�িতও তলনামূলক প�িতর পাথ�ক� �কাথায় �লেখা ।

৫ । �া ি�ক ব�বাদী প�তী স�েক�  সংে�েপ আেলাচনা কেরা ।

৬ । �লাক সং�ৃত চচ� ায় নৃত� প�িতর ��� আেলাচনা কেরা ।

৭। �লাক ওষুধ িক ভােব �লাক মানুেষর �েয়াজা কের তা �লেখা ।
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ধাঁধা (Riddle)

 ধাঁধা �লাক সািহেত�র এক� ���পূ�  শাখা। ধাঁধা �সে� �লাক �িতিবদ 

Durga Bhagwat বেলেছ - “The riddle incorporates a question 

primarily and an answer secondarily” অথা� ৎ �য বাক� �ারা এক� মা� 

ভাব �পেকর সাহােয� িজ�াসার আকাের �কাশ করাহয় তােক ধাঁধা বেল । 

 িবখ�াত জামা� ন �লাকিব�ানী Friedreich তাঁর ‘Gcschichte des 

Rathscts’ �ে� ধাঁধােক বেলেছন - “an indirect presentation of an 

unknown object in order that the ingenuity of the hearer or reader 

maybe exercised in Finding in out” আবার অেনেক ধাঁধাঁেক - “a sort of 

verbal puzzle” বেলেছন ।

 ইংেরিজেত ধাঁধােক বলা হয় Riddle অ�াংেলা স�াকসন শ� Readin 

�থেক ইংেরজী ‘Riddle’ শ�� এেসেছ । ‘Riddle’ শ��র অথ� to give 

advice’  অথা� ৎ উপেদশ বা পরামশ�  �দওয়া । জামা� ন ভাষায় ধাঁধােক বলা হয় 

‘Rat(h)scl’, �ীকভাষায় ‘ainigma’ ল�া�ন ভাষায় ‘aenigma’ এবং ফরাসী 

ভাষায় ধাঁধােক ‘enigma’ বলা হয় । 

 ‘��’ শ� �থেক ধাঁধা শে�র উৎপি� বেল মেন হয় । িবিভ� ভারতীয় 

ভাষায় ধাঁধােক িবিভ� নােম অিভিহত করা হয় । সং�ৃত ‘�েহিলকা’ বা ‘�ভািলকা’ 

শ�� ধাঁধা শে�র সমথ�ক বেল ধরা হয় । পািলেত ‘পা�হ’; ওিড়য়া ভাষায় 

‘পাজিড়কা’; উ��েত ‘পেহিলয়া’ বলা হয় । পু�িলয়ায় ‘বাতকথা’; �চিবহাের 

ৃ‘ িছলকা’; বাংলােদেশ ‘িদ�ান �ভিত নানান নােম ধাঁধােক উে�খ করা হয় । �াচীন 
ুকাল �থেক �চলন হেয় আসেছ । ধম�য় আচার, মৃত�কাল, কৃিষকাজ, অনাবৃ ি� 

ৃ�ভিত ি�য়াকেম�র সমেয়র ধাঁধায় �চলন িছল । আবার িববাহ এর অণু�ােন বর ও 

কন�া পে�র মেধ� ধাঁধার লড়াই চলত ।

 ধাঁধা মূলত �মৗিখক সৃি� । তেব এখােন �� প� থাকেত হেব । একপ� �� 

কের অপর প� তার উ�র �দেব । ধাঁধা হে� �� বাচক, গূঢ় অথ�বাহক রহস�ময় 
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শ�স�াের পিরপূণ�  ।

ধাঁধার �বিশ��:

 (১) ধাঁধার মেধ� এক� পিরণত িশ�রস �বােধর �কাশ সূ� বুি� ও িচ�ার 

পার�য� �কাশ �কাশ ল�� করা যায় ।

 (২) ধাঁধা কখেনা এককভােব উপেভাগ করা স�ব পর নয় ।

 (৩)ধাঁধার মেধ� �য �� থােক তার উ�র ও ধাঁধার মেধ� ���ভােব 

লুকািয়ত থােক ।

 (৪) ধাঁধার মেধ� �পেকর ব�বহার সু�� ।

 (৫)ধাঁধার মেধ�সে�াধন মূলক এবং আ�মণা�ক ভ�ী উভয়ই ল�� করা 

যায় ।

 (৬) ধাঁধায় মূলত হাস�রেসর �কাশ �পেত �দিখ ।

 (৭) ধাঁধার মেধ� আ�িলক �বিশে��র পিরবেত�  জাতীয় িবেশষ �কাশ পায় । 

�সই সােথ িবিভ� জাতীয় সং�ৃত বাহন ও এ� ।

 (৮)ধাঁধা মূলত ছড়ায় আকাের রিচত হয় ।

 ধাঁধােক মূলত চার� ��নীেত ভাগ করা হয়� থােক ।

 (ক) সািহিত�ক ধাঁধা (Litaerary Riddle) 

 (খ) আধ�াি�ক ধাঁধা (Mystic Riddle)

 (গ) আচারমূলক ধাঁধা (Ritualistic Riddle)

 (ঘ) �লৗিকক ধাঁধা (Folk - Riddle)

(ক) সািহিত�ক ধাঁধা :

 সম� পৃিথবীর �াচীন ও মধ�যুেগর সািহেত�র ধারায় �চলন িছল । বাংলা 

সািহেত� চয�াপদ �থেক �� কের মধ�যুেগর �ায় সব সািহেত�ই ধাঁধার �চলন 

ল�ণীয় । 

 চয�াপেদর ৬নং পেদ -

  “িতনশ চছুপই হরণা িপবই ন পানী ।
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  হিরণা হরিণর িনলঅ ণ জানী ।।

 মধ�যুেগর সািহেত� তথা ম�ল কাব� �িলর �ায় �িতি�ত �কান না �কান 

ভােব ধাঁধার �েয়াগ ঘটােনা হেয়েছ । মু��রাম চ�বত� চ�ীম�ল কােব� ব� ধাঁধার 

িনদশ�ন পাওয়া যায় । চ�ীম�েল বিণ�ত আেছ বা� শি� স�� এক �কপািখেক এক 

ব�াধ ধরেল । পািখর িনেদ� েশই তােক রাজসভায় আনা হয় । রাজসভায় �কপািখ 

িনেজর পিরচয় িদেত িগেয় রাজােকিকছু িকছু ধাঁধা িজ�াসা কেরিছল -

  িবধাতা িনমা� ণ ঘর না হীক �য়ার

  জুিগ পু�ষ তােহ আেছ অনাহার ।

  জখন পু�ষ অেহ হয় বলবান

  িবধাতার ঘর ভা��া কের খান খান ।”

    উ�র - ‘িডম’ ।

 �াম বাংলার এই ধাঁধা� আবার �শানায় যায় এভােব -

  “একটুখািন ঘের চুনকাম কের ।”

    উ�র - ‘িডম’ ।

 ‘েচাখ’ স�েক�  বলা হল -ঐ �গল ঐ এল ।- নদীয়া

 মহাভারেত যুিধি�রেক’বক�পী’ ধম�কম� ধাঁধার আকাের একািধক �� কের 

িছেলন।

  কথাসায়ৎ সাগেররাজকণ�ার উদয়বতীেক িবমলাবতী ধাঁধা যুে� পরা� 

কেরন । আধুিনক যুেগ তথা একািধক আি�িলক উপন�ােস �লৗিকক চির� ধাঁধার 

মাধ�েম তারার� রিসকতা কের থােকন । অৈ�� ম�বম�েণর “িততাস এক� নদীর 

নাম” উপন�ােসর অন�র মা ও বাস�ী পরেবর িদন রাে� সময় অিতবািহত �রেছ 

ধাঁধার �েয়াগ ঘ�েয় ।

(খ) আধ�াি�ক ধাঁধা :

 আধাি�ক ধাঁধা �িল সািহিত�ক ধাঁধারই অ�গ�ত । আধ�াি�ক ধাঁধার অথ� 

অত�� গূঢ় । �কবল মা� ��র কাছ �থেক িশষ�রা এর অথ� জানেত পাের । তাই 

চয�াপেদ বলা হয় - “�� পুি� অজান” মধ�যুেগর নাথ সািহেত� আধ�া�মূলক ধাঁধা 

�চলন ল�� করা যায় । নাথ সািহেত�র ‘েগাপীচে�র গােন’ রাজপু� �গাপীচ� তার 
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জনণীেক �যাগ সাধনা িবষয়ক �ান পরী�া করার জন� �যাগশা� িবষয়ক কতক�িল 

ধাঁধা িজ�াসা কেরিছল -

  “চাির চকির পু�রখািন, মা, মেধ� ঝলমল ।

  �কান িবিরেখর �বাটা আিম, মা, �কান িবিরেখর ফল ।”

 ময়নামতীর উ�র-

  “ওের যা�ধন, চাির চকির পু�র খািন মেধ� ঝলমল ।

ু  মন িবিরেখর �বাটা তই ত�  িবিরেখর ফল ।।”

(গ) আচারমূলক ধাঁধা :

 সামািজক ও পািরবািরক আচার অনু�ােন িকছু িকছু ধাঁধার �েয়াগ ঘটােনা 

ৃহয় । এই ধাঁধা�িল মূলত ��মূলক �লৗিকক অনু�ান তথা িববাহ, �া� �ভিত 

অনু�ােন এই ধাঁধা �িল বলা হয় ।

  ‘রামায়েন’ রামচে�র পু� �েপ পিরিচত ‘�শ’ �ক িনেয় রিচত 

ধাঁধা -

   “বােপ নািহ জ� িদল জ� িদল পের ।

   যখন তার জ� হল মা িছল না ঘের ।।

   �কবা �সই জ�দাতা �কান �স তনয় ।

   যাহার িপতার নােম পালায় শমন ।।”

(ঘ) �লৗিকক ধাঁধা :

 �লৗিকক ধাঁধা �লাক জীবনেক �ক� কের রিচত হয় । �লৗিকক ধাঁধা �িলেক 

িবষয় অনুসাের কেয়ক� ভােগ ভাগ করা �যেত পাের -

 (১) নরনারী ও �দবেদবী িবষয়ক

 (২) �কৃিত িবকষয়ক

 (৩) পািরবািরক স�ক� িনভ� র

 (৪) গৃহজীবন সং�া�

 (৫) আচার-অনু�ান �কি�ক
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 (৬)কািহনী মুলক

 (৭) সংখ�া মূলক

 (৮) িবিবধ

(১) নরনারীও �দেদব িবষয়ক :

  “িতন অ�ের িক �সনাম স জীেবর আেছ 

  �থম কা�য়া �দখ বাঘ ভালুক িবরােজ ।

  �লজ তার �কেট িদেল সদা তাজা �দিখ,

  ভাই �বান �ভেব িচে� উ�র �দেব িক ।

     উ�র - জীবন ।

  এক যা�ী িতেনর গমন

  ছয়পদতার ঊিনশ নয়ন

ু  ি�ভজ বা� সাত� মাথা

  �দখেল সবাই কের �িনপাত ।”

   উ�র - ‘িশব’ ষাঁড় ও সাপ ।

 িশব যা�া করেল তার সােথ ষাঁড় ও সাপ থােক। িশেবর �ই পা আর ষাঁেড়র 

চার পা। �মাট ছয়� পা । িশেবর আর একনাম প�ানন । পাঁচ� মাথা আেছ িশেবর। 

তাই িশেবর পেনর� �চাখ । ষাঁেড়র �েটা �চাখ আর সােপর �� �চাখ । �মাট ঊনশ� 

�চাখ। । িশেবর �� বা� । রা�া িদেয় িশব ��েট �গেল সকেল �ণাম কের 

 জামাই -��র স�িক� ত ধাঁধা

  “মােয় িঝেয় বেস, �ই �ই পু�েষ আেস

  �মেয় বলেছ বাবা আসেছ, মাও বলেছ বাবা আসেছ ।”

 কৃিষ জীবন স�িক� ত ধাঁধা -

  “সারািদন মা� খায়

  স��া হেল ঘের যায় ।”

   উ�র -লা�ল
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��নী

 অথা� ৎ �দখা যায় �ায় সম� ধাঁধােতই জীবেনর অ��লেক �শ� কের যায়, 

যা বা�ব জীবন অিভ�তােক �রণ করায় �সই সােথ জীবেনর সম� িদক�িল 

�শি�ক �সৗকেয�র �ি�েত ধাঁধার আকাের ধরা পেড় ।

ছড়া (Rhyme)

 �লাক সািহেত�র �াচীনতম শাখা ‘ছড়া’ । ‘ছড়া’ শ�� �দশজ । �যােগশ 

চ� রায় তাঁর বা�লা শ�েকােষ (২য় খ�) এ বেলেছন সং�ৃত ‘ছটা’ শ� �থেক 

‘ছড়া’ শ�� এেসেছ । ছড়া শ�� অথ� ‘ে�াক পর�রা  হিরচরন বে�াপাধ�ায় 

ছড়ােক’�ামকিবতা’ বেলেছন, তার ব�ীয় শ�েকাষ �ে� । �ােন�েমাহন দাস তাঁর 

“বা�লা ভাষার অিভধান” (২য় সং) এ ছড়ােক ‘ছে�াব� পদ পর�রা” বেলেছন । 

পূব�  ও পি�েমর বে�র অিধবাসীরা ছড়ােক ‘ে�াক বেল থােকন । ছড়ার এক এক� 

অংশ শৃ�ল বা ��ােক মেতা �িথত থােক ।মধ�যুগীয় সাধারণ জন জীবেন ছড়া নারী 

ও পু�ষ সমােজ সমভােব �চিলত িছল । �সই কারেণ ছড়ােক এভােব ব�াখ�া করা 

�যেত পাের �য , - “গােনর মাধ�েম ছড়ােনা এবং পরপর �ি�ত হল ছড়া ।” �লাক 

সািহেত�র আিদম কাল �থেক এই শাখা�র িবকাশ ।

ু �ছেল ভলােনা ছড়ার িবষেয়র কথা বলেত িগেয় রবী�নাথ ঠা�র বেলেছন 

- “ভাল কিরয়া �দিখেত �গেল িশ�র মেতা পুরাতন আর িকছুই নাই । �দশ কাল 

িশ�া �থা অনুসাের বয়� মানেবর কত নুতন পিরবত� ণ হইয়ােছ, িক� িশ� শত 

সহ� বৎসর পূেব�  �যমন িছল আজও �তমিন আেছ, �সই অপিরবত� ণীয় পুরাতন 

বার�ার মানেবর ঘের িশ� মুিত�  ধিরয়া জ��হ কিরেতেছ, অথচ সব��থম িদন �স 

�যমন নবীন �যমন সু�মার �যমন মূঢ় এবং মধুর িছল আজও �ক �তমিন আেছ । 

এই নিবন িবরে�র কারণ এই �য িশ� �কৃিতর সৃজন; িক� বয়� মানুষ ব�ল 

পিরমােন মানুেষর িনজকৃত রচনা । �তমিন ছড়া�িল ও িশ�সািহত� তাহারা মানব 

মেন আপিন জি�য়ােছ ।”

বাংলা ছড়ায় িন�িলিখত �বিশ�� সমূহ ল�� করা যায় :

 (১) ছড়ায় যু ি�সংগত ভােবর পার�য� থােক না ।

 (২) ছড়ায় ঘটনা বা কািহনীর ধারাবা িহকতা থােক না ।

 (৩) ছড়া মূলত �িন�ধান ও সুরা�য়ী ।

 (৪) ছড়ায় রস ও িচ� বমা� ,  তেব উপেদশ �নই বলেলই চেল ।
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 (৫) ছড়ায় ছ� মূলত �াসাঘাত ।

 (৬) ছড়া বা�ল� বিজ� তও সংি��

 (৭) ড়ায় ভাষা সাধারণত হা�া  চােলর লঘু ও চপল ।

 (৮) ছড়ার রস ি�� ও সরস ।

 বাংলা ছড়ােক �মাটামু� �� ভােগ ভাগ করা যায় । যথা - (ক) আনু�ািনক 

ছড়া (খ) অনানু�ািনক ছড়া ।

 �লাক সািহেত�র গেবষক ড. আ�েতাষ ভ�াচায�  তাঁর বাঙলার �লাক 

সািহত� ২য় খ� �ে� ছড়ােক ছয়� ��নীেত ভাগ কেরেছন ।

 (১) িশ� িবষয়ক

 (২) নারী িবষয়ক

 (৩) প�প�ী িবষয়ক 

 (৪) �কৃিত িবষয়ক

 (৫) সমসামিয়ক ঘটনা িনভ� র

 (৬) উপকথার ছড়া ।

 আপাত �ি�েত ছড়ার মেধ� এক� “অসংগত অথ�হীন য��াকৃত” ভাব বা 

ভ�ী ধরা পেড় । অবনী�নাথ ঠা�েরর মেত - “ছড়ার রাজ� িচরিদনই  অেধ�ক 

ক�াসর, অেধ�ক বা�েবর ।” ছড়ায় পূব�বত� লাইন বা িচে�র সােথ পরবত� লাইন বা 

িচে�র �কান সা�শ� বা িমল খুেজ পাওয়া ��র ।

 �যমন :-

  যমুনাবতী সর�তী কাল যমুনার িবেয়

  যমুনা যােব ��র বািড় কািজতলা িদয়া ।

  কািজ ফুল �ড়ােত �পেয় �গলাম মালা

  হাত ঝুমঝুম পা ঝুমঝুম সীতারােমর �খলা ।”

 �থম �� লাইেন �বাঝা �গল -যমুনাবতী কািজতলা িদেয় ��র বািড় যােব । 

িক� পেরর লাইেন ‘হাত ঝুমঝুম পা ঝুমঝুম সীতারােমর’ আগমন যুি�সংগত নয় । 

িশ�মন যুি� �খাঁেজ না । তাই আন� পাওয়ার জন� �ধু �হণ কের �নয় । এম 

��নী

�-অধ�ায় সাম�ী

29



ৃ ু�মিফ� �ভিত পি�েতর মেন �যেহত িশ�র মানস নদী তরে�র মতই নীল 
ুআকােশর মতই সততঃ পিরবত� নশীল �সেহত এছড়া �েলা ও বারবার �শ� 

পিরবত� ন কের িশ� মেনর পিরপূরক হেয় উঠেত পাের ।

 ছড়া কথা মূলত মানব সমাজেক িনেয় গেড় ওেঠ । তেব ছড়ার মেধ� �য 

সমাজজীবন পিরলি�ত হয় তা আিদম যুগ �থেক �� কের মধ�যুগ ও আধুিনক 
ুজীবন  সীমােকও �শ� কের । আদশ�  সমাজ �যেহত �� সং�ল িছল তাই ছড়ায় 

কথা িচে� তা ফুেট উেঠ । আবার �ক-আয� সমাজ িছল কৃিষ �ধান । তাই �স সমেয় 

রিচত ছড়ার মেধ� কৃিষ িচ�ই �বশী কের ধরা �দয় ।

 �যমন :-

  ধান ফু�ল পান উ�ল

  খাজনার উপায় িক ।”

 খাজনার উপায় খঁুজেত অিভভাবকেদর আকা�া 

  - “েখাকামিনর িবেয় �দব হ�মালার �দেশ 

   তারা গাই বলেদ চেষ ।”

 একই ছড়া বাংলােদেশ িবিভ� �াে� িবিভ� কথা�র ল�� করা যায় । সমাজ 

স�দায় গত পিরবত� েনর �ভাব কথা�র ঘেট থােক ।

 �যমন :

  “পুটুরানীর িবেয় �দব হ�মালার �দেশ”

 কথা�ের :

  না িগ�স �ক িবয়া �দব উজানতলীর �দেস ।

ৃ ছড়ায় মাততে�র �ভাব ল�� করা যায় ।

 �যমন :

  “িকেসর মািস িকেসর িপিস িকেসর বৃ�াবন ।

  আজ হেত জানলাম মা বেড়া ধন ।”

ু �ছেল ভলােনা ছড়ােত পু� স�ানেক মহামূল� স�দ �েপ ধরা হয় । যার 
ৃমেধ� িপততে�র �ভাব ল�ণীয় ।
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ু ু রবী�নাথ তাঁর �ছেল ভলােনা ছড়ােত �ইেবান স�েক� র কথা তেল 

ধেরেছন । তেব সমাজিনভ� র এই ছড়ায় �াম� িববাহ জেনর িনিরেখ �িতপ� । সমােজ 

বা সংসাের একািধক �বান থােক,িববােহর আেগ তারা এেক অপরেক গালাগিল িদত । 

তেব িবেয়র সময় �সই �বান ও কাঁদেত থােক। িবেয়র �শেষ, মা, বাবা, ভাই সকল 

কাঁদেছ । �সই �বান ও কাঁদেছ । �সখােন -

  “েবান কাঁেদন �বান কাঁেদন খােটর খুেরা ধের ।

  �সই �য �বান গাল িদেয়েছন �ামী খাকী বেল ।”

 শা�ড়ী বধু ননেদর স�ক�  িনেয় রিচত ছড়া -

  “শা�ড়ী - ননদ বলেব �দেখ

  �বৗ হেয়েছ কােলা

  ��র ভাসুর বলেব �দেখ 

  ঘর কেরেছ আেলা ।”

ু আথ� সমােজ কন�া �েয়র �চলন িছল । মহাভারেত পা� মা�ী অেথ�র 

িবিনমেয় িকেন িনেয়িছেলন । আধুিনক যুেগ তথা মািনক বে��াপাধ�ােয়র প�ানদীর 

মািঝ উপন�ােস কন�া পেনর উে�খ আেছ । তাকািশ িশব শ�র িপ�াই তার িচংিড় 

উপন�ােস পালানী কা�তা�ােক িবেয় করার জন� পন িদেয়িছল ।

 সতীনাথ ভা�ড়ীর ‘েঢ়াড়াই চিরত মানস” উপনােস �বৗকা পাওয়া টাকা 

�যাগাড় করেত পােরিন বেল িবেয় করেত পােরিন, এই কন�া পেনর কথা উে�খ 

আেছ একািধক ছড়ায় ।

 �যমন :-

  “হাজার টাকার বউ িকেনিছ

  খাঁদা নােকর চুেড়া ।”

 িক�া :

  “এত টাকা িনেল বাবা ছাঁদনা তলায় বেস

  এখন �কন ফাঁদ বাবা গামছা মুেখ িদেয় ।

  আমার যাব পেরর ঘর পর অধীন হেয়।
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  পেরর �ব� মুখ করেব মুখ নাড়া িদেয়,

  �ই চে�র জল পড়েব বসুধারা িদেয় ।”

ু িশ�স�িকত ছড়া�িল িশ�েক ঘুম পাড়ােনা বা ভলােনার জন� রিচত । 

ঘুমপাড়ােনা এই ছড়া �িল িবিচ� রেস পু� । যা �ধু বাংলা �কন িবে�র ছড়া ভা�ার 

সমৃ� কেরেছ ।

 �যমন :

  “েখাকা যােব মাছ ধরেত �ীর নদীর �েল ।

  িছপ িনেয় �গল �কালা �বেঙ মাছ িনেয় �গল িচেল ।।”

 �কৗিলন� �থার যুেগ বাংলােদেশ বৃ� জামাই �য �িথত িছল না তার িচ� 

পাই ছড়ােত -

  “বুড়াইয়া জামাই পুড়াইয়া খাইবম লবন মাখাইয়া ।

  �জায়ান জামাই ঘের আনবাম �তল িস�ুর িদয়া ।

  কন�াের গেক�ানা আর আম গােছর তেল ।

  বুড়াইয়া জামাই �দখেন আমার িচে�র আ�ন �েল ।

    [েলাক সািহত� - আশারফ িসি�কী ১মখ�]

 আবার, িবিভ� অনু�ােন �য সম� ছড়া বলা হয়, �সই সম� ছড়ােক 

আনু�ািনক ছড়া বেল । এই ছড়া �িলর মেধ� িবিভ� �েতর ছড়া উে�খ �যাগ� । 

ৃ�য�িল - �সজুিত�ত, মাঘম�ল �ত, �ভিত নােম পিরিচত ।

 �যমন :-

  আমার ভাই সদাগর । নাও বায় বারবার ।।

  ভাই আমার বািণেজ� যায় । লাখ লাখ টাকা পায় ।।

  �টকা লইয়া আইব ঘর । ব উ আনবাম সু�র ।।

  বউ আইব নাইচ�া । ভাই িদব হাইস�া । ।”

   [েন�েকানা ] [েলাকসািহত� ১মখ� - আশরাফ িসি�কী]

 ছড়া আবার কখেনা কখেনা পে� কাজ কের । ইংেরজী  Forget me not  

এর মেতা বাংলায় প� ছড়া (letter rhyme) খবর পাওয়া যায়। �যমন :-
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ু  “যাও পাখী বেলা তাের �স �যেনা ভেল না �মাের ।”

 এই ভােব ছড়া �দশ কাল অিত�ম কের িবিভ� ভােব মানুেষর মেনার�ন 

কের থােক । ছড়ায় �য জীবন িচ� ধরা পেড় তা বা�ব স�ত ও সমাজ স�ত ভােব 

ফুেট ওেঠ । �সই সে� �লাক সািহেত�র এই শাখােক সমৃ� কের ।

�বাদ - �বচন (PROVERB)

 �লাক সািহেত�র এক� শি�শালী মাধ�ম হল �বাদ । ছড়ার সােথ �বােদর 

ঘিন� স�ক�  আেছ । �বাদ স�েক�  বলা হেয়েছ - “Proverb is a short 

sentence based on long experience”  অথা� ৎ �বােদর মেধ� িদেয় এক� 

জািতর সামি�ক জীবন চয�ার পিরচয় পাওবা যায় । মানুষ সমাজব� জীব, সমােজ 

বসবাস কােল তারা �য সম� অিভ�তা লাভ কের, তার মেধ� িদেয় �য তী� 

স�েক� র জানান �দয় তাই �বােদর আকাের ধরা পেড়। পা�াত� মনীষী Bacon 

বেল িছেলন - “The genious wit and spirit of a nation are discovered 

be their proverbs.”

 �বােদর অিভধািনক অথ� : পর�র কেথাপকথন, পর�রাগত বাক�, 

িকংবদ�ী, জন�িত (ব�ীয় শ�েকাষ) ইংেরজীর �িতশ� �েপ ‘�বাদ’ শ�� 

ব�িদন �থেক �চিলত  আেছ । �বাদ সংি�� রচনা িক� পূণ�বাক� । যার মেধ� 

কত� া, কম� অসমািপকা ি�য়া সবই বত� মান । W.C. Hazlitt �বােদর �য সং�া 

িদেয়েছন তা: - “An expression or combination of words conveying 

a truth to the mind by a figure, periphrases,  antithesis or 

hyperbole” (A dictionary of American proverb and proverbial 

phrases)আ�েতাষ ভ�াচায�  তাঁর ‘বাংলার �লাকসািহত�’ �ে� �বােদর সং�ায় 

বেলেছন - “�কৃতপে� সমাজ যাহা আচরণ কের এবং সামািজক মানুষ �াত�িহক 

জীবনাচরেনর িভতর িদয়া �য অিভ�তা লাভ কের তাহােদর মেধ� যাহা িনেজেদর 

অিভ�তার িদক িদয়া িনতা� িত�, �ধানত ; তাহা �ারাই �বাদ রিচত হইয়া   

থােক । �বাদ মধুর বচন নেহ, তাহা সংসার সং�ােম �ত িব�ত মানুেষর কেঠার 

অিভ�তার অিভব�া ি� মা� ।”

 �াচীনকাল �থেকই �বােদর �চলন ল�নীয় । তেব �বাদমূলত িনর�র 

সমােজর মানুেষর �ারা মুেখমুেখ সৃি� হেয় থােক । ভারতীয় সািহেত� �থম ঋে�ে� 

�বােদর স�ান পাওয়া যায় । িমশেরর প�া িপরােস ৫৫০ �ীঃ পূব�াে� গে�র মেধ� 
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�বােদর স�ান �মেল । বাংলা সািহেত� চয�াপদ �থেক �� কের �ায় সম� সািহেত� 

এমিনিক আধুিনক সািহেত�র �ায় �িত� শাখােত �বােদর �েয়াগ ল�� করা যায় । 

�বাদেক �মাটামু� �� ��নীেত ভাগ করা �যেত পাের - (ক) �লািকক �বাদ (খ) 

সািহিত�ক �বাদ বা িলিখত �বাদ ।

�বােদর �বিশ�� 

 (১) �বাদ সংি�� আকাের হয় ।

 (২) গদ� ও পদ� উভয়ই �বােদর অবল�ন ।

 (৩) �বাদসরস ও সািহত� �ন �বিশ�� হয় ।

 (৪) �বাদ সামািজকস�েক�  অি�ত ।

�বােদর উদাহরণ :

 (১) ওল কচু মান / িতনই সমান (অনু�াস মূলকতা)

ু (২) গাঁ ন� কানায় / পু�র ন� পানায় (তলনা মূলককতা)

ু (৩) উিচত কথায় �দবতা ত� / উিচত কথায় মানুষ �� । (পুনবাবৃ িত 

ময়তা)

 (৪) অভ�ােস সয় / অনভ�ােস নয় (ৈবপরীত�ময়তা)

 (৫) ভালবাসা �কমন ? ভােলাবােসা �যমন (��মূলকতা)

 সমােজ বসবাস কারী মানুেষর সমাজ �থেক �য অিভ�তা লাভ কের তা 

�বােদর আকাের ধরা পেড়। এই �বাদ �িলেক কত�িল ভােগ ভাগ করা �যেত 

পাের -

(১) িব�াস - সং�ার িবষয়ক�বাদ 

 িব�াস সং�ােরর মেধ� িদেয় একিত সম� জািত বা �গা�ীেক �চনা স�ব  

হয় । যা �বােদর িনিরেখ উেঠ  আেস -

 �যমন :-

  (ক)  “যিদ বেষ�  মােঘর �শষ ।

   ধন�  রাজার পূণ� �দশ ।।”
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  (খ)  “ম�েলর উষা বুেধ পা ।

   যথা ই�া তথা যা । ।”

  (গ)  এিগেয় িদেয় দি�ণ পা

   যথা ই�া তথা যা ।”

(২)সামািজক �থা স�িক� ত �বাদ :

  (ক)  “কার আ�েন �কবা মের আিম জােত কলু ।

   মা আমার িক পূণ�বতী বলেছ �দ উলু ।।”

 সতীদাহ �থা স�িক� ত এই �বাদ� একিদেক ইিতহাস �যমন সহমরণ 

করায় �তমিন সতীদাহ �থায় ঘৃণ �প� ও এখােন উেঠ আেস ।

 পু�ষ শািসত সমােজ পু�ষরা একািধক িববাহ করেতা তা িচ� উেঠ আেস 

�বােদর মাধ�েম করেতা তা িচ� উেঠ আেস �বােদর মাধ�েম ।সতীন �থার িবরল 

�সই অিভ�তা স�� �বাদ -

   “অশাথ �কেট বসত কির ।

   সতীন �কেত আলতাপির ।।”

(৩)ঐিতহািসক �বাদ 

 ঐিতহািসক বাি�বগ�েক িনেয় �বাদ রিচত হেত �দিখ । �যমন : “লােগ 

টাকা �দেব �গৗরী �সন”

 জািতেত সবন�বিণক অিহরী �টালা িনবাসী

 �গৗরীকা� �সন ঋণ�ে�র অযািচত ভােব টাকাপয়সা অথ�সাম�ী িদেয় 

সাহায� করেতন। �য িচ�উ� �বােদর মাধ�েম ধরা পেড়।

 আবার, “েমাগল পাঠান, �ন হল ফরািস পেড় তাঁতী ।”

 �বােদর মেধ� ইিতহাস ও সমািজক িচ� ধরা পেড় ।

(৪) পুরানাি�ত �বাদ :

   �তামাের বিধেব �য 

   �গা�েল বািড়েছ �স ।।”
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 �বাদ�র মধ� িদেয় অসামািজক কােজ িল� �� বাি�েক শাি� �দওয়ার 

পথ �খাঁেজ ।

(৫) �ানাি�ত �বাদ :

 এই ��িণর �বােদর মধ� িদেয় �কান �ভৗগিলক �ােনর পিরচয় ও সামািজক 

িচ� ধরা পেড় ।

 �যমন :-

   “ল�া �কাঁচা কাছাটান ।

   তেব জানেব বধ�মান ।”

(৬) �া�� িবষয়ক�বাদ :

   “সকােল �েয় সকােল উেঠ ।

    তার কিড় না �বেদ� লুেট ।।”

 িক�া -

   “কফ িপ� বায় ।

    িতন নােকা পটল খায় ।।”

(৭) িবেশষজািত বা �গা�ী িনভ� র �বাদ :

   কলেম কায়� িচিন, �গাঁেফ রাজপুত ।

   �বদ� িচেন তাের, যার ওষুধ মজবুত ।”

(৮) �দবেদবী আি�ত �বাদ :

   “কািলর �শাভা কের অিস

   িশেবর �শাভা িশের শশী ।”

(৯) পািরবািরক স�ক�  িনভ� র �বাদ :

 পিরবাের বা সমােজ বসবাস কারী নারীজািতর জীবন অিভ�তা এই ধরেনর 

�বােদর মাধ�েম ধরা পেড়। তাছাড়া বধূ, শা�ড়ী, ননেদর �য িত� স�ক�  থােক 

সমােজ তা এখােন ধরা পেড় �বােদর মধ� িদেয় ।

 আপাত �ি�েত শা�ড়ী ��হশীল মেন হেলও িতিন �য কতটা িনম�ম পীড়ন 
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কারী তা �দখােনা হেয়েছ�ােদর মাধ�েম । �যমন -

   “বউমা �ীর রইল খােব 

   খােব �তা যেমর বািড় যােব ।।”

 শা�ড়ী বধূর িত� অিভ�তা�য়ী �বাদ -

   “শা�ড়ী মেলা সকােল

   �খেয় �দেয় যিদ সময় থােক কাঁদেবা আিম িবকােল ।”

ৃ ভাত বধূ - ননেদর িত� অভ�তা�য়ী �বাদ-

   “ভােলা কথা পড়েলা মেন আঁচােত আাঁচােত 

   ঠা�র িঝেক িনেয় �গেছ নাচােত নাচােত ।”

 বধূ ও ননদ নদীেত �ান করেত �গেছ । ননদেক �মীর িনেয় �গেছ বধু বা িড় 

ুএেস তা বললেত ভেল �গেছ । খাওয়া দাওয়া �শেষ হাত �ধাওয়ার সময় বধূর তা 

মেন পেড় । উ� �বাদ� তারই নামা�র ।

 �ছেলর িবেয় হেয় �গেল মােয়র �িত তার টান কেম যায় বেল ধারণা । 

�ছেল তখন বউ সব�স� হেব পেড় । �বােদ �সই ��া� �মেল -

   “মা মরেণ �দাষ �নই বউ বাঁচেল বাঁ িচ ।”

 িববািহত কন�ার �ামী �িত টান বা মানিসক তার �য পিরবত� ণ ঘেট তা -

   “মা মের িঝেয়র তের 

   িঝ মের ভাতােরর তের ।”

�বাদমূলক বাক�াংশ :

ূ এমিন িকছু বাক� আেছ যা �য়ং স�ণ� �বাদ নয় । �বােদর অংশ মা� �য 

�িলর মেধ� সািহেত�র �ন বা �সৗকয�  বত� মান । যুগ যুগ ধের �বাদ িহেসেব তা চেল 

এেসেছ । এরা যথাথ�  পূণ�  �বাদ নয় । যমন - “এক �ুের মাথা মুডান” আর ‘বগ 

�ঘঁেস যাওয়া’ ।

িবিশ�াথ� ক শ��� :

 এমন িকছু িকছু শ� �বাদ �েপ ব�ব�ত হয় যা পূণ�  �বাদ নয় �বােদর 

অংশ মা� । �যমন - “অকাল��া�” বা “অ�া পাওয়া” ।
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��নী

বচন বা �বচন :

 �বােদর সােথ স�ক�  যু� এক ধরেনর উি� পাওয়া যায় যােক বচন বা 

�বচন বেল । যার অথ� কথন, ভাষণ, অনুশাসন বা আেদশ এই বচন �বােদর মতই 

পূণ�  বাক� । 

 বচন � ধরেনর - (ক) খনার বচন । (খ) ডােকর বচন ।

(ক) খনার বচন

 কিব িবষয়ক বচন�িল খনার বচন  িহসােব পিরিচত ।

 �যমন :-

  (অ) �কাদােল �ডুেল �মেঘর গা ।

   মেধ� মেধ� িদে� বা

   বলেগ চাষাের বাঁধেত আল

   আজ না হয় জল হেব কাল ।”

  (আ) “েমঘ কের রােত আর িদেন হয় জল

   তেব �জেনা মােঠ যাওয়াই িবকল ।”

(খ) ডােকর বচন :

 �জ�া িতষ িবষয়ক বচন�িল ডােকর বচন িহেসেব পিরিচত । �যমন -

  (অ)  “হাঁ িচ, �ক�িক পড়েল বেস যােব

    অ� �ন লভ� হেব ।”

  (আ) “রিবর �িড় �সােমর �ষাল

   প�দশ ম�েলর ভাল ।”

 এভােব বাংলা �বাদ �বচন �িল সমাজ সং�ৃিত ও সমােজর বা�ব 

জীবনিচ� অবল�েন রিচত হেয় সািহিত�ক সমৃ� কেরেছ ।

�লাককথা ( FOLK-TalK)

 গ� বলা বা �শানার রী িত �াচীনকাল �থেকচেল আসেছ । আমরা �ছাটেবলা 
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ঠা�মা - িদিদমােদর মুেখ মুেখ গ� �েন আসিছ । এই �ািডশন �াচীন যুগ �থেক 

তথা আিদম যুগ �থেক �চিলত । তাই �লাক কথায় আেবদন ব� �াচীন । এই �লাক 

কথা �লাক সািহেত�র এক� উৎকৃ� উৎপ� যা �লাকসািহত� ও সং�ৃিতেক সমৃ� 

কের।

 আ�েতাষ ভ�াচায�  (F O L K - T A L K  )  শ�� �িতশ� িহসােব 

‘েলাককথা’ শ�� ব�বহার কেরন ।এবং িদন যত এিগেয়েছ তত �লাক কািহনী, 

ৃ�লাক গ� �ভিত শ� যু�  হেয়েছ । আমােদর �ামা�েল আজও সাধারণ মানুষ বা 

িবিভ� স�দায় বংশানু�িমক ভােব চেল আসা বা �েন আসা কািহনীেক িকসসা 

কািহনী বেল থােক । �ধু বাংলা বলেবা �কান সু�র আি�কা, অে�িলয়া, আেমিরকা 

ৃ�ভিত �ােন ও এই �লাকগ� কথা বা �লাক কািহনী যুগ যুগ ধের চেল আসেছ ।

 তেব বলা �যেত পাের �য �লাক কথা বা �লাক কািহনী বংশানু�িমক ভােব 

�া� স�দ । িলিখত বা �মৗিখক গেদ�র ভাষায় �লাককথা �কাশ করা হয় । ইিতহাস 

পুরাণ, িবিভ� ধম�য় ভাবাদশ� , �পকথা �লৗিকক ঘটনা ধারা অবল�েন �লাককথা 

রিচত হয় । 

 �লাককথায় বা �লাক কািহনীেক িবিভ� ভােগ ভাগ করা �যেত পাের -

(ক) �পকথা 

 Fairy tale এর সমাথ�ক শ� �পকথা । �পকথার মেধ� রাজা - রাণী, 

ৃরাজকন�া, পরী, রা�স, ��াকস �ভিত কািহনী থােক । রাজতে�র সময় কাল �থেক 

স�বত �পকথার সৃি� হেয়েছ বেল ধরা হেয় থােক । তেব পরবত� কােল এর সােথ 

বিণক বা সওদাগেরর কথা যু� হেয়েছ । যখন উভয় স�দােয়র মেধ� সদভাব  

িছল । ��ণীেচতনা তখন এতটা �কট িছল না । �সই সময় �থেক এই �পকথার সৃি� 

বেল ধরা �যেত পাের । গে�র কািহনী কায়ার কখেনা মালীপু� রাজকন�ােক িববাহ 

করেছ বা ঘঁুেট �ড়ানী রাজার �ছেলেক িবেয় করার �� �দখেছ । অথা� ৎ ��ণী �চতনা 

তখন খুব একটা �কট িছল না ধরা �যেতই পাের।বাংলার �পকথার ন�ায় সব সময় 

বীর, সাহসী, অদম� উৎসাহ �স সম� অস�বেক স�ব কের ছােড় । ন�ায় অন�ােয় 

সংঘাত এই �পকথা �িল সমৃ� ।

 �লাককথায় �পকথার গ��িল এক�ান �থেক অন��ােন যাওয়ায় �নপেথ� 

আেছ বিণক স�দায় বা সওদাগরেদর কািহিন । অিধকাংশ সওদাগর মুসিলম 

স�দায় মু� হওয়ার গ� �িল বািণেজ�র কারেণ এক�ান �থেক অন��ান �েবশ 
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কের । বলা ভােলা বাংলােদেশও তা �চিলত হয় । অেলৗিকক ঘটনা সমৃ� বা জা� 

িব�ােসর �েয়ােগর মধ� িদেয় �পকথার গ� �িল িব�জনীনতা লাভ কের । 

�পকথায় নায়ক বা নািয়কা মানব - মানবীর হেলও এর অন� এক� �ধান চির� 

রা�স । এই রা�স স�বত অনায�  জাতীয় �ৎসীত আচরেণর চির� �থেকই এই 

রা�েসর ধারণা �তরী কের িনেয়েছন �লাককথার সৃি� কারীরা ।

 �লাককথা বা �পকথার কািহনী মূলত িশ� মনেক �ভালােনার জন� রিচত 

হেয়িছল, তাই এর নায়ক বা নািয়কা �সানার পালে� �েয় থােক । রাজপু� এেস 
ুরাজকণ�ােক �েপার কা�র সাহােয� জািগেয় তেল গ� কের অথবা �সানার কা�র 

�ছাঁয়ায় ঘুম পািড়েয় চেল যায় আর �য ভয়�র রা�স থােক তার �াণ লুকােনা থােক 

�কান �মর বা �কান �াণী িক�া বেড়া �কান মােছর �পেট । রাজপু� এক �কােপ এই 

অসাধ� সাধন কের অথা� ৎ ঐ �াণীেদর হত�া কের রা�েসর �াণ হরণ কের িনত । 

ফেল রা�স মারা �যেত । অথা� ৎ আমােদর মেন নৃতে�র �য ধারনা িছল �য আ�ােক 

�দহ �থেক িবি�� করা যায় অথা� ৎ এক �াণী �থেক অন� �ানীেত আ�ােক 
ু�ানা�িরত করা স�ব । কারণ আ�ার মৃত� �নই । এক �দহ �থেক অন� �দেহ 

�ানা�িরত হয় মা�। এই ধারনা �পকথায় গ� �িলেক সমৃ� কের ।

(খ) �রামা� কািহিন :

ৃ আিলব - লায়লার কািহিন, �বা�ািচ�র গ�, �ডকােমরেনর গ� �ভিত এই 

পয�ােয় পেড় ।

(গ) বীরকািহিন:

 এই পয�ােয়র গে� নায়েকরা অস�বেক তধা অিত �কৃত শি� সমূহেক 

পরা� করেত সমথ� হয় । �যমন - হারিকউিলেসর গ� ।

(ঘ) �ািনক কািহিন  :

 �লাক িব�াস  সং�ৃত এই কািহনী �িল অস�েরর মা�ােক �শ� কের । এই 

ূ ৃসবগে�র নায়ক বা ভত ��ত �ভিত অিব�াসী শি�েক পরা� তকরেত স�ম হন । 

ূএর ভীিত ভিমেত আেছ । আ�িলক �লাক িব�াস সং�ার ।

(ঙ)পুরাণ কািহনী :

 ধম� িব�াস বা ধমা� চােরর সােথ জিড়ত �য সব �লাককািহনী সৃ ি� হয় তা পুরাণ 

কািহনী িহসােব বিণ�তহয় । কািহনীেত সৃি�র লীলা রহস� �যমন লুকািয়ত থােক, 
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�তমিন �দবতা সুলভ নায়েকর উৎপি�র কথাও এখােন বিণ�ত থােক ।

(চ) নীিতকািহনী :

 জীবজ�র গে� যখন নীিত বা আদেশ�র কথা সংেযািজত হয় তখন তােক 

নীিতকািহনী বা Fable বেল । নী িত কািহনী মূলক গে�র উদাহরণ - ঈশেপরগ�, 

ৃপ�তে�, িহতপেদশ �ভিত ।

 উিনশ শতেকর মধ�ভাগ যখন �লাককথায় উ�ব িনেয় িবতক�  চলিছল । 

�সই সময় জামা� ণ �দশীয় সং�ৃত ভাষািবশারদ পি�ত এবং জামা� ন গেটনেজন 

িব�িবদ�ালেয়র অধ�াপক িথওেভার �বনফা (Theodore Benefey) ১৮৫৯ এ 

প�ত� ��� স�াদনা কের �কাশ  কেরন । িতিন তার �ে� অসংখ� টাকা মাধ�ম 

�দখােলন �য একই ধরেনর গ� তথা এই প�তে�র গ��িল ইউেরােপর �ায় সব 

ভাষােতই �চিলত রেয়েছ । তেব ঈশেপর গ�েথেক প�তে�র গ��িল �বশী উ�ত 

মােনর। তার মেত ঈশেপর জীবজ� �ধুমা� জীবজ� িহসােব গণ� িক� প�তে�র 

জীবজ� �িলর মেধ� মানব� আেরাপ করা হেয়েছ । তারা �যন মানুেষর জবািনেত 

তেদর কথা বেল যান ।

 একই ধরেণর গ� �ায় সকল �দেশ িকভােব পাওয়া যায় এই ম�েব�র 

িনিরেখ �বনকা বেলন”নানা ব�বসায়ী, িপ�াজক ও ধম��চারেকর মাধ�েম দশম 

শতেকর পূেব�ই িকছু সংখ�ক ভারতীয় গ� ইউেরােপ যায় । �সে� রাজ� িব�ার, 

বাঁদী, ব�ী, �ীতদাস, িববাহ, িহজরত, পলাতক আসামী, ধম� িব�ােরর মাধ�ম তা 

স�ব িছল । দশম শতা�ীর পর িবেদশী মুসিলম রাজশি� - ইটািল, ��ন ও �রােম 

মুসিলম শাসকেদর মাধ�েম - এছাড়াও �বৗ�েদর মারফৎ চীন ও িত�ত এবং 

অবেশেষ �মা�লেদর মাধ�েম সম� ইউেরােপ �সার লাভ কের ।” 

  [েলাকসািহত� ১মখ�; ড�র আশরাফ িসি�কী ; মি�ক �াদাস�  ; 

পৃ - ২৩১]

 প�তে�র গ��িল স�বত �ী. ১০০-৫০০শতা�ীর মেধ� রিচত ও ব� 

�াচীন গ� উপাদান এ� সমৃ� ।

(ছ) হাস�রসা�ক কািহনী :

 �লাক ঠকােনার উে�শ� হাস�রসা�ক �লাক কািহনী �িল রিচত হয় । 
ুপৃ িথবীর �ায়সব�� এই হািস �কৗতেকর �লাক কািহনী �চিলত।ঔ ধারায় ��� 

সংেযাজন - “েগাপাল ভাঁেড়র গ�” ।
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 সম� পৃিথবী জুেড় ব�িবিচ� �লাককথা �চিলত আেছ । তােদর মেধ� ব� 

সা�শ� ও বত� মান । কারণ �লাককথা �ানা�িরত হেয় িভ� িভ� �ােন িভ�িভ� ভােব 

তা�চিলত আেছ ।

�লাককথার িবেশষ�

 (ক) �লাককথায় কািহনী �িল �� হয় একটা অভাব �বাধ িদেয় এবং �শষ 

হয় �সই অভাব পুরেণর মেধ� িদেয় । �যমন গে�র ��েত রাজা, রাণী , 

িনঃস�ান িছল । গে�র �শেষ রাজা পুে�র িববােহর মধ� তা স�� হয় ।

 (খ) একই ঘটনার পুনরাবৃ ি� ঘেট িক� �সখােন ফল হয় পৃথক ধরেণর । 

�যমন সুখ �খুর গ� বা কাঠুের ও জলেদবতার গ� । 

 (গ) টাইপ চিরে�র সি�েবেশ পিরলি�ত হয় ।

 (ঘ) অসংল� কািহনীর মধ� িদেয় গে� কািহনী এিগেয় যায় ।

 (ঙ) সতক�  মূলক িবিধ িনেষধ �লাককথায় অন�তম �বিশ�� । যার িনিরেখ 

ৃTotem, Tabu, Mana �ভিত যু� থােক ।

 এভােব �লাক সািহেত�র এক� ���পূণ�  শাখা �েপ �লাককথা �ান 

�পয়েছ । বলা যায় �লাক কথাই �লাকসািহত�েক �বশী মা�ায় সমৃ�  কেরেছ ।

��াবলী 

১। ধাঁধা কােক বেল ? বাংলা সমাজজীবেন ধাঁধার ��� কতখািন তা আেলাচনা কেরা ।

২ । ছড়া কােক বেল ? বাংলা �লাকজীবেন ছড়ার ��� িক?

৩ । বাংলা ছড়া কত �কার ও িক িক ?

৪ । �বাদ কােক বেল ? উদাহরণ িদেয় বুিঝেয় দাও ।

৫ । বাংলা সামািজক ও সংসািরক জীবেনর �বােদর ��� কতখািন ।

৬ । বাংলা �বােদর মেধ� িদেয় শা�ড়ী - বধূ- ননেদর �য িত� স�েক� র িচ� ফুেট ওেঠ তা 

আেলাচনা কেরা ।

৭ । কিষ জীবন িচ� ধাঁধা ও �বােদর ��� আেলাচনা কেরা ।

৮। �বাদও �বচেনর পাথক� � �দখাও ।
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৯ । বাংলা �লাককথা বলেত িক বুঝ উদাহরন দাও ।

১০ । �লাককথা �দশ �মণ করেত ভােলাবােস এ িবষেয় �তামার অিভমত ব�� কেরা।

১১ ।পৃিথবীর িবিভ� অ�েল একই ধরেণর �লাককথা িকভােব �চিলত যুি� সহ ব�াখ�া কেরা ।

১২ । �বাদ ও ধাঁধার পাথক� � যুি� সহ আেলাচনা কেরা।

তথ�সূ�

১ । �লাক সািহত� : আশারাফ িসি�কী (১ম ও স খ�) মি�ক �াদাস : ঢাকা

২ । �লাক সং�ৃিত িব�ান ত�, প�িত ও �েয়াগ : �শখ মকবুল ইসলাম, ব�ীয় সািহত� সংসদ  : 

৬ / ২ রমানাথমজুমদার �ীট, কলকাতা - ৯

৩ । �ব� স�য়ন : স�াদনা ড. সত�বতী িগির ও ড. সমেরশ মজুমদার, র�াবলী, ১-�জনাথ 

িম� �লন, �কালকাতা - ৯

৪ । বাংলা ধাঁধার িবষয় �বিচ� ও সামািজক পিরচয়, ড. শীলা বসাক, পু�ক িবপিন, ২৭ 

�বিনয়ােটালা �লন,কলকাতা - ৯
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ভূ িমকা 

ূ �মমন িসংহ গীতকা � িল বাংলার ভ িমকা �হন কেরই গেড় উেঠেছ । 

ূদীঘ� দীন ধের �চ িলত িছল এই গী িতকা � িল ব� র� লীলা ভ িমেত । �ে�য় 

চ��মার �দ মহাশয় �মমন িসংহ �জলায় ঘু ের ঘু ের কৃষক - সাধারেনর 

মুখেথেক এমন স ি�ত র���প গী িতকা � িলেক সং�হ কের িছেলন । এই 

গীতকা � িল এক�কার �লাকগী িত যা সাধারেনর মু েখ মু েখ গীত হত । সমা েজ 

পূব�  - �চ িলত �কান কা িহনীর অনুকরেনর গী িতকা � িল �ত ির হেত �দখা যায় । 

ু ৃগী িতকা � িল িছল �মৗ িখক সা িহেত�র অ�ভ� � তাই �লাকসং�িতর ব� 

উপাদান সহেজই সং যু� হেয়েছ । Ba l lad এর বাংলা � িতশ� গী িতকা �হন 

করা হেল ও �াচ� ও পা�ােত�র এই গী িতকা ধারার মেধ� পাথ�ক� বত� মান । 

বাংলা গী িতকায় আমােদর সমাজ - সংসার এবং মানব জীবন কথাই মুখ� । 

আমােদর গী িতকা � িল প�ী সা িহত� হেলও এেত আেছ িন িখল মানব জীবন  

রস ।

গী িতকা কমলা 

 �মমন িসংহ গী িতকার ‘কমলা ’ পালায় এক ব িধ� �ু প�ীর িচ� উেঠ 

আেস । �া েমর নাম � িলয়া । এই �া েমর স মৃ� মা নুষ মা িনক চাকলাদার তার 

বা িড়েত �লাক ল�েরর অভাব �নই । �ী - পু� , কন�া িনেয় স�ল বাঙালী গৃহ� 

ঘরক�া । স�া� মা নুষ মা িনক চাকলাদার তার কন�া কমলা । পু� সুধন দাস 

দাসী িনেয়ই সুখী প িরবার । চাকলাদা েরর িহসাব িনেকশ �দখভােলর জন� আেছ 

কার�ন িনদান । �মমন িসংহ গী িতকার পালা � িলেত ��ম - ভালবাসা তার 

সাথ�কতা কখেনা িবরেহর ছ িব �দখেত পাই । বত� মান কমলা পালা� সুখ - �ঃখ , 

��লতা , �লাভ, লালসার মধ� িদেয় �শষ পয�� িমলনা�ক হেয় উেঠেছ ।

 মা িনক চাকলকাদার �া েমর ধনী মা নুষ তার জ িমজমা , গ�, ম িহেষর 

বহর �মান কের -
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   পাঁ চ খ� বাড়ী তার িবশ �গাটা ঘর ।

   হাজাের িবজাের খা েট দা�র গাবর । ।

   খামা িরয়া জমী তার আেছ চ ি�শা �ড়া ।

   দশ �গাটা হা িতয়ার িত িরশ �গাটা �ঘাড়া । ।

   ব� ভইরা চেড় তার যত �েধর গাই ।

   ম িহষ , ছাগল , �মড়া �লখা জুখা নাই । ।

 দান ধ�া েন তার কাপ� ন� �নই । িক� সু�রী কন�া কমলােক িনেয় পালার 

��েতই স�েটর সূ�পাত । �ধ িদেয় কালসাপ �পাষার মেতা একিদন কার�ন 

সদ� �যৗবনা কন�া কমলােক �দেখ ‘হইল আ�ল’ । চাকলাদার গৃ েহর কম�চারী 

কার�েনর অব�া -

   মেনর আ�ন মেন �েল না কের �কাশ ।

   অ ি�স ি� কের কত �কমেন িমেট আশ । ।

 কমলােক পাওয়ার জন� িচকন গয়লানী েক অ� িহসােব �বেছ িনল । 

�কমন �স গয়ালানী �কান কেম� �স প টু তা জানা যায় -

   শে� �িন �গায়া িলনী পান-পড়া জােন ।

   ঘরতেন �েলর ব ধু বাইের টাইনা আেন । ।

   �তল পড়া �দয় য িদ িচকন �গায়া িলনী ।

   সুয়াসী এ িড়য়া যায় ঘেরর কা িমনী । ।

 বৃ�া র িসকা এই িচকন পর ঘর মজােত তার জু িড় �মলা ভার । �গলভী 

এই বৃ�া েক িদেয় কার�ন ��মপ� পা�েয় িদল । বৃ�া সু েযাগ বু েঝ পূব�  জে�র 

গ� �ফঁেদ মদন �মােরর পে�র �স� এেন কমলােক প� হ�গত কেরেছ ।

 বু ি�মতী কমলা প�পাঠ সকল জা িলয়া িত বুঝেত পাের । ��ােধ 

কমলার - “ িশের র� উেঠ কন�ার অ�র বা � িন । । ” িচকন �ক কমলা যেথ� 

উ�ম  -মাধ�ম �হার িদেয় গৃ েহর বাইের তা িড়েয় িদেয়েছ । বাড়ীর সামান� 

চাকর হেয় কার�েনর এমন �ধা�  কন�া �মেন িনেত পাের িন । তার মু েখ ঝাঁটা 

মারার কথা বেল িতর�ােরর সে� জানা - 
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   পা েয়র �গালাম হইয়া িশের উঠেত চায় ।

   �বে� কের �েন িছস পে�র ম ধু খায় । ।

 স��াকােল কার�ন �গায়া িলনীর বাড়ী উপ ি�ত হেল িচকন তােক 

‘আট-�রীর �বটা ’ বেল গা িল কের সকল �হন�ার বণ� না কেরেছ । কার�েনর 

মেধ� কােমর �থেক ��ােধর জ� িনেয়েছ । � িতেশােধ�ু হেয় কার�ন জানায় -

 “ছারকার করব চাকলা সাত িদেনর আিড় । । ” তারপর কমলােক িনেজর 

আয়ে� িনেয় আসেব । মা িনক চাকলাদা েরর িব�ে� র ঘু পু েরর জ িমদা েরর কােছ 

িমেথ� গে�র জাল বু েনেছ । তার জ িমদারীর অ�গ�ত মা িনক চাকলাদার মা� 

খঁু েড় সাত �ঘাড়া �মাহর �পেয়েছ , িক� তা আপনােক জানায় িন । এমন সংবা েদ 

র ঘু পু েরর দয়াল জ িমদার ি�� হেয় চাকললাদার �ক ধের আনার জন� পাইক 

পা�েয় িদল । িপছন �মাড়া কের মা িনকেক ধের আনা হল এবং তােক িজ�াসা 

করা হল ‘কত ধন পাইয়াছ িকবা সমাচার । । ” এমন িজ�াসায় মা িনক হতব� 

হেয় পড়ল । স�ক উ�র না �মলায় তােক কারাগা ের ব�ী কের রাখা হল ।

 কার�েনর ষড়যে� মা িনক চাকলাদার কারাগা ের ব�ী । এ সংবাদ 

সুধেনর কােছ কার�নই �পৗঁ েছ িদেয়েছ যা েত সুধন বাড়ী ছাড়া হয় । িপতা - 

পু ে�র এমন অব�ায় �জােদর �ডেক খাজনা আদায় কের জ িমদা েরর কােছ 

পা�েয় �দওয়া হল । খুশী হেয় জ িমদার কার�নেক চাকলাদারী সনদ পা�েয় 

িদল । সনেদর �মতা বেল কমলােক িবেয় করার ��াব িদেয়েছ কার�ন । এ 

িবেয় করেল িচর িদন �স সু েখ থাকেব , কার�েনর এ ��াব কমলা ঘৃনার �চা েখ 
ু�দেখেছ িবে�া িহনী কমলা �ত��ের জানায় -

   �নছ িন �কউ কের িবয়া নর িপচা েশের ।

   আমার বা েপর লুন খাইয়া ব িচেল পরা েন । 

   তার গলায় িদেত দ িড় না বা িঝল �ােন । ।

 কমলা ও তার মা গৃহ ছাড়া হেয়েছ । তা েদর আ�য় হেয়েছ  
ুমাতলালেয় । �সখােন শা ি� �নই প� িলেখ কার�ন কমলার কলি�নী হওয়ার 

কথা র�েয় িদল । এমন সংবাদ �পেয় কমলা �ঃখ �পেয় গৃহত�া েগর িস�া� 

�হন কেরেছ । �চা েখর জেল বন �গ�া েক �রন কের �ঘার স��ায় অজানার 

উে�েশ পা বা িড়েয়েছ ।
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 ব�া ি��ময়ী কমলা পদ�েজই গৃহত�াগ কেরেছ । �যৗবন ভাের আনত 

কমলা জনহীন �ান িদেয় অ�কাের এ িগেয় চেলেছ এমন সময় এক বৃ� 

মইষােলর সে� সা�াৎ । বড় তােপ �স সংসার ত�াগ কের পেথ পা বা িড়েয়েছ 

তা মইষাল �ক কাতর ভােব জানা েল মইষাল ল�ী �হন কন�া েক সাদের �হন 

কেরেছ । আ�য়হীেন আ�য় িদেয় মইষাল ধম� িপতা । িদেন িদেন কন�ার সে� 

তার ম ধুর স�ক�  গেড় উেঠেছ । এমন সময় িশকােরর স�ােন এেস �দীপ 

�মােরর সে� কমলার সা�াৎ । � ধু সা�াৎ নয় -

   �য িদন হইেত �দেখ িছ �তামায় মইষােলর ঘের ।

   জীবন �যৗবন সইপ�া িদ ি� কন�া �তামার কের । ।

 অবেশেষ কমলার �ান হল �দীপ �মােরর গৃ েহ । এ িদেক রাজপুরী েত 

র�াকালী পূজার আেয়াজন হল �যখােন উপি�ত হওয়ার জন� কমলােক 

আম�ন জানাল �দীপ�মার । আজ কমলা সাহেস ভর কের সভাজেনর কােছ 

সত� প িরচয় �াপন কের বারমাসীর মধ� িদেয় । িপতা ও �াতার ব িল �দওয়ার 

পূ েব�  িবচার পূব�ক তা করার আেবদন কমলা সভার সামেন �রেখেছ । কার�ন, 

িচকন, মামা -মামী , মা �মষালব�ু সকেলর উপি� িতেত িবচা ের কার�েনর 

ব িলর ��ম হল । �ই পে�র উপি� িতেত কমলা ও �দীপ�মােরর 

মহাসমােরা েহ িববাহ স�� হল । ‘কমলা ’ গী িতকা� িমলন উৎসব মুখর 

প িরেবেশর মধ� িদেয় সমা� হেয়েছ ।

কমলা গী িতকায় সমাজজীবন 

 গী িতকা�র আদ��া� রাজা -জ িমদার - কম�চারী - �লাকল�র 

প িরেব ি�ত এক ছ িব �দখেত পাওয়া যায় । � িলয়া �া েমর মা িনক চকলাদার 

এবং �স �য �া েম বসবাস কের �সই �া েমর �বৃ ি�র এক� ছ িব ও উেঠ আেস । 

মা িনক স�েক�  গী িতকায় -

   �স িহত �গরা েম থা েক আিনক চাকলাদার ।

   ধেন জেন বা িড়য়া েছ স�দ অপার ।

 জ িম-জমা , খামার - পু�র আগান িনেয় �যন স ি�ত ব িধ� �ু আশ� প�ীর 

ছ িব । �স সমেয় বাংলা েদেশ চাকলাদার �দর খাজনা জমা িদত । অবশ� 
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চাকলাদারী যারা ��ত তােদর িল িখত সনদ �দওয়ার ব�ব�া থাকত । যার �জাের 

�স চাকলাদারী চালা েত পা ের । চাকলা দারেদর দাস-দাসী - অন�ান� 

কম�চারী েদর সে� থাকত কার�ন । এই কার�েনর উপেরই খাজনা আদােয়র 

�দখভােলর দা িয়� ন�া� িছল ।

 সামা িজকতার িদক িদেয় বাংলা মা নুষ অ িত িথ পরায়ন দান ধ�া েন ও 

কাপ�ন� �দখা যায় না ।  প্ু� - কন�া িনেয় বাঙালী সংসাের আনে�র �শষ �নই । 

মা িনক চাকলাদা েরর গৃ েহ ও দান-ধ�ান অ িত িথ আপ�ায়েনর বণ� না -

   হাজাের িবজাের �লাক িদন রইত খায় ।

ু   অ িত িথ আইেল কভ িফ িরয়া নাই �স যায় । ।

   ফ িকর �ব�ম য িদ হাক ছা েড় �য়া ের ।

   কাটায় মাপ�া চাউল �দয় হ িরষ অ�ের । ।

 আর বাঙালী সমা েজর বা েরামা েস �তর পাব� ন �তা �লেগই আেছ । 

বন�গ�া  - কালী , মনসা পূজা �তা আেছ সে� অ��াশন, �পৗষপাব� ন , িববাহ পেব�  

নানা অনু�া েন বাঙালী জীবনেক �যমন আন�মুখর কের �তােল এম িন মা নু েষর 

সে� মা নু েষর স�ক� েক �ঢ়তার সূ ে� �বঁ েধ �দয় । রাজবাড়ী েত নরব িলর 

�চলন িছল তা �দীপ �মােরর বা িড়র পূজা �মান কের -

   ‘নরব িল িদয়া রাজা র�াকালী পূ েজ । ’

 অন�ান� �দবেদবীরেদর কথা ও ‘বারমাসী ’ �ত �ান পেপেয়েছ -

   ‘কা ি�� ক - গেনশ সা�ী ল�ী - সর�তী ।

   জগেতর মাতা সা ি� �দবী ভগবতী । ।

 এমনই নানা �দবতার কথা উেঠ এেসেছ গী িতকায় ।

 পা িরবা িরক ব�েনর িদেক তাকােল আমরা মা িনক চাকলাদার প িরবা ের 

�দখেত পাব িপতা , মাতা , পু� , কন�া �েত�েকর মেধ� একটা স�েক� র ব�ন 

বত� মান । পু� - স�ান , কন�া স�ান সকেলই আদর িছল সংসাের । �াতা - 

ভ িগনীর স�ক�  িছল খুবই আি�ক তার িব�� িচ� -

   �কােল ক ির কােক ক ির ক ির �দালা - �খলা ।
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   এই �েপ যায় িদন �শশেবর �বলা । ।

   ভাই আমার নয়ন তারা মাও আদিরনী ।

   বাপ আমার চে�র ম িন �দেহর পরানী । ।

 একমা� িনেজর আ�ীয় �জন নয় �র স�ক�  বা ঘটনা সূ ে� প িরচয় 

হওয়া মা নুষ ও আপন হেয় ওেঠ যা বাঙালী মান িসকতার প িরচায়ক । আেলাচ� 

গী িতকায় �মষাল ব �ু ও �সই আদশ�  বাঙালী মা নু েষর �তীক হেয় উেঠেছ - 

নারী েক �দবী �ােন িনজ গৃ েহ �ান িদেয়   বেল -

   “ভাল পূজা িদবাস মা েগা আইস আমার ঘের ।

   অচলা হইয়া থাকবা আমার না ঘের । ।

   ধেন পু ে� বর �দও বা�ক স�দ ।

   �তামার কৃপায় ঘু চুক বালাই আপাদ । ।

   িবয়ানী মইেষ িদওক িতন�ন �ধ ।

   আমার ঘের থাক মা েগা রাইখ�া অনুেরাধ । । ”

 বাঙালী ঘের �কান িবপেদ পেড় �কউ আেস জল �াথ� না করেল তােক 

িব মুখ হেত হয় না । �যমন �দীপ �মার িশকাের �ব িরেয় জেলর �ত�া �পেল 

মইষােল গৃ েহ উপি�ত হেল - 

   টুপায় ক িরয়া জল কমলা আিনল ।

   জল না না খাইয়া �মার শীতল হইল । ।

 বাংলা েদেশ যুবক যবতীর মেধ� ��ম �ী িতর �রামা ি�ক প িরেবশ িছল 

তা �দীপ �মার ও যুবতী কমলার মধ� িদেয় �কাশ �পেয়েছ । �ব�না , ছলনা , 

অপবাদ , িমথ�া র আ�েয়র �কাশ - কার�ন, িচকন �গায়া িলনী মেধ� পা ি� । 

এক সমেয়র িবশ� কম�চারী আজ মা িনেকর সব� না েশর কারণ । ষড়যে�র 

মধ� িদেয় চাকলাদারী �থেক হঠা েনা । িমেথ� অপবাদ । উপেঢৗকন িদেয় 

চাকলাদারী র রমান আদায় । কমলার না েম িমথ�া অপবাদ িদেয় গৃহত�া েগর 

ব�ব�া । আর এর িপছেন আেছ অসমবয়সী কমলােক �ভাগ করার বাসনা । 

কমলােক না পাওয়ার ��াধ �থেকই কার�েনর িভেত � িতেশােধর আ�ন 
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�েলেছ, কমলােক পাওয়ার জন� �� �গলভা িচকন �গায়া িলনী েক িনেয়াগ । 
ুতৎকােল সমােজ নানা তকতাক, ম� �চ িলত িছল, এ স�েক�  কার�েনর 

উ ি� -

   ভাল জা িন �গায়া িলনী �তামার ঔষেধর �ন ।

ু   ত িম দয়া করেল আমার িন িবব আ�ন । ।

 িববা েহর ��ে� �ভিদন �দেখ িদন ধায�  করার রী িত িছল । ম�েপ 

না ি�মুখ , নারী েদর �ী আচার বাদ� - গীত �তা আেচই । গা� হ ির�া , �ান 

করা েনা , সাতপাক এবং িব িভ� আচােরর মধ� িদেয় বাঙালী িববাহ রী িত অনুসরন 

করা হেয়েছ । 

চির� িবে�ষন 

কমলা 

 ি�জ ঈশান �নীত ‘কমলা ’ পালার �ক�ীয় চ ির� কমলা । তার জীবেনর 

সুখ-�খঃ উ�ান - পতেনর কা িহনী -ই মুখ� হেয় উেঠেছ । মা িনক চাকলাদা েরর 

কন�া কমলা তার সে� �দীপ �মােরর প িরচেয়র পূ েব�  জীবন �বাহ একরকম 

এবং পের বাধা মু ি�র �মঘ অপসা িরত হওয়ায় আর একরকম । �থম �যৗবেন 

কন�া িনেজর বা িড়র কম�চারী কার�েনর নজের পেড় । কমলা �ঢ় চ িরতেরর 

মা নুষ কার�েনর �� িরত �ত িচকন �গায়া িলনী েক �স বুঝেত �পেরেছ এবং 

তার কৃতকেম�র জন� শা ি� �দান �তা আেছ । িচকন �ক উ�ম মাধ�ম �দওয়ার 

পর কমলা জানায় -

   ‘কার�েন ক িহস তার মু েখ মা ির ঝাটা ।

   বাড়ীর চাকর হইয়া এত বু েকর পাটা । ।

   পা েয়র �গালাম হইয়া িশের উঠেত চায় 

   �বে� কের �েন িছস পে�র ম ধু খায় ।

 চাকর কার�ন � িতেশাধ �নওয়ার জন� ষড়য�র কের । মা িনক 

চাকলাদারেক রাজার কারাগা ের ব�ী কের ল কমলােক িবেয় করার ��াব �দয় 

। কমলা মা েক িনেয় মামারবাড়ী েত আ�য় িনেত বাধ� হয় িক� এখােনও এেস 
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�স িপ ছু ছা েড় িন । অবেশেষ কলে�র জন� কমলা রা েতর অ�কাের গৃহত�াগ 

কেরেছ ।

 কে� অ িভমােন মূহ�মান কমলা �যৗবন বয়েস রা েতর অ�কাের ঘেরর 

বাইের পা বা িড়েয়েছ , পেথর মেধ�ই স�দয় �মৗষা েলর সে� সা�াৎ ও তার 

গৃ েহ আ�য় । কমলার �েন �েপ �মষাল মু� �স �য়ং ল�ী �ভেব িনেজর 

কন�ার মত �ান িদেয়েছ । �দীপ �মােরর আগমেন �যন অ�ায়ী বা েসর তাল 

�কেট �গল । �থম সা�ােতই �দীপ�মার �যমন মু� �তম িন - কমলা -

   ‘ েয িদন ইেত �দখ িছ ব �ু �তামার �মষােলর বাড়ী ।

   �সই িদন হইেত ব �ু আিম পাগল �হয়া িফ ির । ।

 �মষা েলর সে� ও তার িপতা - পু�ীর স�ক�  । �দীপ �মার কন�া কন�া 

কমলােক �মষােলর কােছ চাইেল, �মষাল জানায় -

   “ . . . . . . . . . . . . . . . �মার ধেন কাজ না ,

   মা েয়ের ছা িড়েল আর �মার বাঁ চা নাই ।

   রা�াচরণ পাইয়া িছ অে� না ছা িড়ব ।

   �ীরসর িদয়া আিম জ� ভরা পূজব । ।

   এক দ� না �দ িখেল সংসার অ�কার ।

   িতেলক ছা িড়েল মা েয় না বাঁ িচব আর । ।

 অথ� জ িমজমা িক ছুই তা �মষাল কামনা কের না � ধু �মষাল কামনা 

কের - “অ�কােল িদও মা েগ �তামার চরণতরী । । ” বু ি�দী� কমলা �দীপ 

�মারেক িদেয় িপতা , ভাইেয়র কারা মু� ক িরেয়েছ এবং কার�নেক ব িল িদেয় 

র�াকালীর পূ েজার মধ� িদেয় �তেগৗরব িফ িরেয় এেনেছ । সভায় সকেলর 

সামেন এেক এেক সবাইেক উপি�ত কের কার�েনর মু েখাশ খু েল িদেয়েছ । 

সততা , �ধয� ,  ��ম, এবং সাহ িসকতার �জাের কমলা নারী শ ি�র � িতক হেয় 

উেঠেছ ।

মা িনক চাকলাদার-কার�ন-ৈমষাল-�দীপ�মার ও অন�ান� 

 � িলয়া �া েম মা িনক চাকলাদার ধনস�ি�র মা িলক । �লাক ল�র, 
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ঘর-বাড়ী , হা িত-েঘাড়া , ছাগল - গ�- �মা েষর অ� �নই , বারমা েস �তর পাব� ন 

তার গৃ েহ �লেগই আেছ । সুধন না েম একপু� ও কমলা না েম এক কন�া বত� মান 

। দান -ধ�া েনর মধ� িদেয় তার উদারতার প িরচয় পাই । িক� কন�া �যৗবনা হেয় 

উঠেল তার কম�চারী কার�েনর নজের পেড়েছ । তা েক না �পেয় মা িনক 

চাকলাদা েরর উপের � িতেশাধ �নওয়ার জন� উ� �ীব হেয় উেঠেছ ।

 কার�ন চ ির�� বড় িব িচ� , যার �জাের তার চাক ির �স চাকলা দারেক 

িবপেদ �ফলেত �চেয়েছ । কমলােক পাওয়া এবং অসৎ উপায় অবল�েন 

চাকলাদা ির হ�গত করাই তার উে�েশ� । কমলােক হ�গত করার জন� র িসকা 

বাচাল িচকন �গায়া িলনী েক �বেছ িনেয়েছ । িচকনেক িদেয় ল��পূরণ না হেল 
ুিন েজ বু ি� খা�েয় সাতঘড়া ধেনর গ� �ফঁেদ জ িমদা েরর কােন তেলেছ । এর 

ফেল জিমদার মা িনক ও তার পু�েক ব�ী কেরেছ । এভােব কার�ন িনেজর 

ু�ভর িব��াচারন কেরেছ । � ধু িব��াচারন নয় মা িনেকর কন�া কমলােক 

পাওয়ার আশায় হীনকােজ িল� হেত �দখা যায় । কমলার ননা েম কল� রটা েনা 

�থেক �� কের গৃহ �থেক উৎখাত সব কাজই তার �ারা হেয়েছ । খল চ িরে�র 

ূ� িতভ কার�ন । গী িতকার অ ি�েম তােক নরব িল িদেয় র�াকালীর পূজা স�� 

হয় । �জন ব�া ি� মা িনক ও তার পু�েক মু ি� �দওয়া ও িনজ চাকলাদারী 

িফ িরেয় �দওয়ার ব�ব�া কের জ িমদার ।

ৃ �মষাল চ ির� িচরকােলর বাঙালী িপতার মূ িত�  ।  মাত�ােন কন�া েক 

�দেখেছ অ� িদেনই �মষােলর সে� কমলার সু�ক�  গেড় উেঠেছ । �ামীন 

��হ - মায়া - মমতা - ��া - ভ ি�র সম� �কাশ �মষােলর মেধ� বত� মান । 

�দীপ�মার জ িমদার পু� , �মণ - িশকার তার �নশা , �ৎখ দা ির� তােক �শ� 

করেত �দখা যায় না । সু�রী কমলােক �দেখই �দয়দান কেরেছ -

   ‘জীবন-েযৗবন সইপ�া িদ ি� কন�া �তামার কের । । ”

 কমলা তার কােছ -

ু ু   “ত িম আমার চ� সুয�া  ত িম নয়ন তারা ।

ু ু   ত িম আমার মান মু�া ত িম গলার হার । । ”

 কমলাই এখন তার কামনার একমা� ল�ধাম । 

 কমলার কথা �ক রাজ�মার �াধান� িদেয়েছ । এবং �শষ পয�� �কৃত 
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ঘটনা উদঘাটেনর পর মহা সমা েরা েহ কমলা �দীপ �মােরর প িরণয় স�� 

হেয়েছ । �দীপ �মােরর িপতা র ঘু পু েরর দয়াল জিমদার । সত - িবচ�ন ব�া ি� 

িক� কার�েনর �েরাচনায় তােক িব�া� হেত �দ িখ । �শষ পয�� অবশ�  

অন�ায় কারী েক চরম শা ি� দান কেরেছন এবং মা িনক চাকলাদার - পু� �ক 

সস�ােন �ত �গৗরব কেরেছন �ত�াপন । এছাড়া িনজ পু ে�র সে� সৎ-সাহসী 

কন�া কমলার িববা েহ আেয়াজেনর মধ� িদেয় �ই প িরবা েরর স�েক�  সু�ঢ় কের 

তুলেলন ।

দসু� �কনারােমর পালা 

 ��ম- িবরহ- িমলন- িবেয়া েগর মাঝখােন ‘দ সু� �কনারা েমর পালা ’ 

ব�া িত�মী । ‘দ সু� �কনারা েমর পালা ’ �যন বা ি�কী � িতভা �ুরেনর িদক 

িনেদ� শক একমা� ম িহলা রামায়ন রচ িয়তা চ�াবতীর রচনা এই পালায় 
ৃ�খলারা েমর মাতহারা িশ�পু� �কনারা েমর হেয় ওঠার কা িহনী ব িণ�ত হেয়েছ । 

ৃমা মনসার বের যেশাধারার গেভ�  �কনারা েমর জ� । সাতমাস বয়েস মাতহারা 

হওয়ার কারেন অসহায় পু�েক িনেয় �খলারাম �দবপুর �া েম তার মামার বাড়ী 

উপ ি�ত হেল -

   ‘�� িদয়া মামী তার পালেয় �মাের । ’

 এ িদেক �দেশ � িভ� ে�র করাল গরা েস বাংলাএেশর ক�ণ অব�ান 

�কনারা েমর একবছর যখন বয়স তখন �খলারাম তী েথ�  িগেয় আর িফের আেস 

িন । জীবন ধারেনর জন� মামা পাঁচ কাঠা ধা েনর িব িনমেয় �কনা রামেক �বচেত 

বাধ� হল । এলাকার ধনী হা লুয়ার সাতপু� ডাকাত সদ� া র তা েদর সে� থাকেত 

থাকেত �স ও হেয় উঠল ম� ডাকাত ।

 �য সময় �া েমর মেধ� �খলা ও পাঠশালায় িশ�া �নওয়ার কথা �স 

সময় তােক হাত পাকােত হলল ডাকাত নামক �পশায় , �কনারা েমর জীবেন এ 

�যন এক �মাড় �ফরা �স নামী ডাকাত হেয় উঠল -

   ‘এক ডােক িচেন তাের দ সু� �কনারাম ।

   উজান ভাটায়াল জু িড়য়া হইল বদনাম । ।

 জ�েলর রা�ায় যত মা নুষ যায় সবার অথ� ক িড় �কেড় �নয় এবং 
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অেথ� র কারেন কখেনা মা নুষেক মারেত তার হাত কাঁ েপনা । নর হত�া , অথ� 

সং�হ কের মা�র নী েচ সং�হ করাই �কনারা েমর জীবেনর �ধান কাজ । 

একিদন এই পেথ মনসা ম�েলর িবখ�াত পালাকার ি�জ বংশীদা েসর আগমন । 

বংশী দা েসর কােছ যা আেছ তা িদেত  বেল । িক� দ ির� বংশীদা েসর কােছ � 

চার� �ছঁড়া ব� ছাড়া �কান স�ল �নই । পের ি�জ বংশীদাস তার মান বলেল - 

‘� িনয়া চম িকয়া উেঠ দ সু� �কনারাম । ’ বং িশদাস �ােণ হত�ার পূ েব�  দ সু� 

�কনারামেক তার �শষ গান গাইেত �দবার অনুেরাধ জানায় । ‘ েকনার ’ িনেদ� েশ 

গা েনর আসর চলেত থাকল িবেকল গ িড়েয় স��া নামেতই �েল উঠল মশাল । 

�বা েভার হেয় �কনারাম মনসা ম�ল �নেত লাগল, এই ভাসান �েন হা েতর 

ূঅ� ভ িম স�া �হণ করল এবং ‘কাে� �কনারাম’ বং িশদাসেক ���েপ বরণ 

কের দ ি�না��প এতিদন যত অথ� স�য় কেরেছ তা �� চরেন দান করার 

বাসনা �কাশ কেরেছ । িক� �� জা িনেয় �দয় এই ধেন তার �েয়াজন �নই 

িভ�া কের যা �জােট তাই যেথ� । পের �কনারামেক মা নুষ হত�ার �ঘার পা েপর 

কথা �শানা েল �কনারাম তার এমন জীবেন পদাপ� েনর কথা বণ� না কেরেছ । 

�কনারা েমর �ীকােরা ি� -

   ‘�সে� ম িজয়া হই িছ �হন �রাচার । । ’

 ি�জ বংশীদা েসর সে� সা�ােতর পর তার �দয় প িরবত� েনর কথা ব��   

হেয়েছ - 

   ‘ ৈশশেব না পাইলাম িশ�া না িচ িনলাম পথ ।

   এত িদেন পাইয়া �তামায় িস� মেনারথ । । ’

 দ সু� �কনারা েমর আর একবার �মাড় �ফরার ঘটনা ঘটল জীবেন । 

দ সু� বৃ ি�র মত �ঘার অ�জীবন �থেক বংশীদা েসর �ভােব এ আেলায় �ফরার 

পালা । কত পাপ কাজ কেরেছ �কনারাম এই আে�েপ িনেজর �াণ িবসজ� ন 

িদেত মন� করেল বংশীদাস তােক িদ�া িদেয় জীবেন বাঁ চার ম� �শখােলন -

   ‘মা িরয়াত কায��  নাই �ন �কনারাম ।

   দী�াম� আিজ �তাের ক িরবের দান । ।

   আিজ হইেত �মার িশষ� �য হইেল ।

��নী

�-অধ�ায় সাম�ী

55



   �তামা ের লইয়া আিম বাড়ী যাব চেল । ।

   এই গান িশ�া কর মনসা ভাসান ।

ু   মা েয়র না েমেত ত িম পা েব প ির�ান । । ’

 উ�ান-পতেনর মধ� িদেয় �কনারা েমর জীবন আজ এরকম এক 

প িরবত� েনর মু েখা মু িখ এেস দাঁড়াল । �কনারাম এখন দ সু� নয় �য মনসা 

ভাসা েনর একজন গায়ক । �য �কনারামেক �দেখ মা নুষ জন ভেয় কাঁপত 

তারাই আজ তােক আদর কের গান �শানার জন� বা িড়েত আম�ন জানান । এ 

গান তার �া েণর সংগীত হেয় ঝের পেড় বংশীদা েসর আিশব�া েদ -

   “পাষান মা নুষ হইল মহাজেনর বের ।

   �কনারাম গায় গীত � িত ঘের ঘের । ।

   �কনারাম গায় গীত ঝের বৃ ে�র পাতা ।

   পয়ার �বে� ভেন ি�জ বংশী সূতা । ।

�কনারােমর পালায় সমাজমন�তা 

 �য �কান সৃ ি�েত ��ার সমকােলর মন�তার ছাপ মু ি�ত থা েক । ‘দ সু� 

�কনারা েমর পালায়’ চ�াবতীর �দখা সমেয়র ছ িব বত� মান । পূ ব� ব ে�র 

ূ�মমন িসংহ এলাকার তৎকালীন ভ�কৃ িত সমাজ - প িরবশ, রাজৈন িতক 

অব�া , সং�ার সবই গী িতকা � িলেত � িথত । নদী - ঘাট - বন বাদাড় হাওর 

প িরেব ি�ত এখানকার �াম�িল , সাপ - বাঘ - �মীর , নল - খাগড়ার সে� িছল 

ডাকােতর উপ�ব । িশব - �গ�া  - কালী পূজার �চলেনর পাশাপা িশ মনসা পূজার 

ও ম�লগােনর ব�াপক �সার ল�� করা যায় । সাপ - �াপেদর অরন� �ঘরা 

অ�েল মনসােক �ক� কের মা নু েষর বাঁ চার �� �দেখ । ঘটা কের পূজা নয় 

ব িল �দওয়ার �থা িছল, �যমন -

   ‘ েযাড়া পাঁঠা িদয়া ব িল পূজা �য ক িরয়া ।

   িন�থা� ল� ধ িরল িশের ভ ি�যুথ হইয়া । । ’

 মাকালীর পূজা ও জন ি�য় িছল, ডাকাত দল, ‘জয় কালী ’ নাম উ�ারন 

কের ডাকা িত করেত �দখা যায় । মনসার ভাসান এতই �চ িলত িছল �য 
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ি�জবংশীদাস িনেজ ��মানে� ভাসান গান গাইেত গাইেত নগর �াম ছা িড়েয় 

�যেতন । সে� থাকত �খাল - করতাল - একতারা সহ িশষ�গন , িভ�া বৃ ি� কের 

তােদর িদন অ িতবা িহত হত । বাংলাব �যন � িভ� � স�ী হেয় থাকত । বৃ ি�হীন 

বাংলায় খাদ� সংকট �দখা িদেল গাছপাতা ভ�েনর পাশাপা িশ জ িম - গ� বা ছুর 

�বেচ �াণ ধারন করেত হয় স�ান �বেচ �াণ বাঁ চা েনার ��া� �য়ং �কনারাম -

ু   ‘পরমাদ ভা িবল মাতল �কমেন বা েচ �াণ ।

   �কনারা েমর �বচল লইয়া পাঁচ কাঠা ধান । । ’

 দ ির� �জা সাধারেনর পাশাপা িশ ধনী গৃহ� হা লুয়া প িরবা েরর কথা 

জানা যায় ।

 �স কােলর সমােজ পু�হীন দ�িতরেদর কটা� করা হত তার দ�া� 

পালার ��েতই পা ি�- 

   ‘ িতনকাল �গলের তার অপু�ক �হয়া ।

   মুখ না িহ �দেখ �লা েক আটখুর ব িলয়া । । ’

 স�ােনর নামকরন অেনক সময় ঈ�েরর না েম রাখা হত বা তার কৃপার 

লাভ বেল �সই অনু�েলই নাম রাখার �বণতা ল ি�ত হয় -

   ‘বা িছয়া রা িখল মা েয় �গা �ন িকবা নাম ।

   �দবীর পুজার িকনা তাই “েকনারাম” । । ’

ু জননী মৃত�র হার িছল যেথ�, পালায় �কনারা েমর জে�র পর সাত 
ুমাস কােল মা যেশাধারার মৃত� ঘেট । গী িতকােরর � ি�েত সমাজ সংসােরর 

খঁু�না� তথ� ও উেঠ আেস । যেশাধারার গভ�  ধা রেনর ল�ণ �িল এখােন �� -

   ‘অজীন�  অ�চী আর মাথা েঘারা আিদ ।

   আলস� জড়তা �হল আেছ যত ব�া িধ । ।

ু   স��  অে� �ালা মাথা ত িলেত না পা ের ।

   আহার ক িরয়া মা� �ফেল ব িম কের । ।

   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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��নী

   এ িহ মেত দশমাস দশ িদন �গল 

   পেরও গেভ� েত এক ছাওয়াল জ ি�ল । । ’’

ৃ ছয়মা েস অ��াশন, �ভিত ি�য়া ও বত� মান িছল ।

 দ সু� বৃ ি� কের িক� মা নুষ জীবন ধারন করত - হা লুয়া ও তার 

সহেযা িগরা এই বৃ ি� গরহন কের ধনী হেয় ওেঠ । �া েমর মা নুষ এই দ সু�র ভেয় 

-

   ‘স��াকােল �কউ না হয় ঘেরর বা িহর ।

   আ�াইের করেয বাস ভেয়েত অি�র । ।

 � ধু চু ির বা ডাকা িত নয় নরহত�ার মত জঘন� কাজও করত এই 

ডাকাত দল, তা হা লুয়ার পু� ও দ সু� �কনারামেক �দেখ �মাণ পাই । এভােবই 

গী িতকারেদর সমাজ মন�তার প িরচয় আমরা জানেত পা ির ।

চির� িবে�ষন 

�কনারাম 

 �মমন িসংহ িগতীকা � িলর মেধ� ‘দ সু� �কনারা েমর পালা ’ 

উে�খেযাগ� । ‘দ সু� �কনারা েমর পালা ’র �ক�ীয় চ ির� �কনারাম , তার 

জীবেনর উ�টান পতেনর সে� পাঠক �দয় ও ভারা�া� খুবই সাধারণ �ামীন 

প িরেবেশ তার জ� । িপতা �খলারাম মাতা যেশাধরা খু বই ধম� পরায়ন মা নুষ 
ৃিছেলন । �কনারা েমর জে�র সাতমাস পের মাত িবেয়াগ ঘটল । এ ঘটনা তার 

জীবেনর এক প িরবত� ন সূ িচত করল । িশ� �কনারামেক মামীর হা েত সমপ�ন 

কের �খলারাম তীথ��মেন �ব িরেয় পড়ল । এমন সময় �দেশ বৃ ি�হীনতার 

কারেন � িভ� � �দখা িদেল মামা জীবন ধারেনর জন� �ছাট �কনারামেক পাঁচ 

কাঠা ধা েনর িব িনমেয় �বেচ িদেলন । হা লুয়ার হা েত পেড় আবার তার জীবেনর 

ূপেথ প িরবত� ন সা িধত হল । �লখা পড়ার প িরবেত�  তার জীবন বেয় �গল স�ণ� 
ুএক নতন খা েত । �স দ সু�দেলর সে� পেড় দ সু� বৃ ি�েত হাত পাকাল । �েম 

হেয় উঠল - ‘এক ম� ডাকাত’ । িশ�কাল �থেক তার ভােলা ম� �ভদ িছল না 

। এ সকল সু�মার বৃ ি� জাগরণ ঘটা েনার �কউ িছল না । মাতা - িপতার ��হ 

ভােলাবাসা িবহীন স�ান হেয় উঠল ডাকােতর সদ� া র । তার না েম সবাই ভেয় 
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ক�মান প িথেকর ধনর� �স �কেড় �নয় এবং �ােণ হত�া কের । তার বৃ ি� ও 

জীবন �কৃ িত গী িতকােরর বণ� নায় -

   ‘এক ডােক িচেন তাের দ সু� �কনারাম ।

   উজান ভা�য়াল জু িড়য়া হইল বদনাম । ।

   �য পেড় তাহার হা েত না িহ িফের �দেশ ।

   মা বা েপ �দখল না হায় ম িরল �বেদেশ । 

   �কনার না েমেত সেব ভেয় ক�মান ।

   তাহার ভেয়েত �কউ না যান �র�ান । ।

 দলবদেলর সে� �কনারাম বেন বেন ঘু ের �বড়ায় আর বাঘ জ� মারার 

�খলায় ম� থা েক, বলীয়ান �কনারাম িছ� মূল হওয়ার ফেলই এম নৃশংস 

ডাকােত প িরণত হল । 

 ঘটনাচে� �কনারা েমর সে� বংশীদা েসর সা�াৎ ঘটল । মনসা ম�েলর 

�খ�াত গী িতকার িত িন । তার গা েন বাংলার মা নুষ মুখর হেয় থাকত । বংশীদাস 

িশষ�েদর িনেয় গান গাইেত গা িহেত �কনারা েমর সামেন পড়েল তার কােছ যা 

আেছ তা �দওয়ার কজন� বেলেছ ল িক� বংশীআেসর কােছ �ছড়া ব� ছাড়া 

স�ল িকছু নাই জানা েল ডাকাত সদ� া র �ু� হেয় ওেঠ । ঠা�েরর নাম িজ�াসা 

করেল “েমার ি�জবংশী নাম’ �েন -

   “চম িকয়া উেঠ দ সু� �কনারাম”

 বংশীদা েসর নাম সকেল জােন যার গা েন মু� জগত । নর হত�ার মত 

এমন পাপ কাজ �কন কের এ �� িজ�াসা করেল �কনারাম বেল -

   “মা নুষ মা িরয়া আিম বড় সুখ পাই । ”

 আর এ কােজর জন�ই তার সুনাম । কথায় কথায় সময় বেয় যায় 
ু�কনারাম খা�া তেল বং িশদাসেক মারেত উদ�াত হেল জীবেনর �শষগান 

গাওয়ার আেবদন করেল তা ম�র হয় । মনসার ভাসান সংগীত �� হেল কখন ু
�য স��া হেয় এেলা তা �বাঝা �গল না । সবাই সংগী েত মু� । ডাকাত সদ� া েরর 

িনেদ� েশ �েল উঠল মশাল । সংগীত সুধাব �কনারা েমর মত ক�ন মা নু েষর 

�দয় প িরবত� ন ঘটল । বংশীদা েসর �ভােব �কনারা েমর জীবেনর আর একবার 
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পিরবত� ন সা িধত হল । সব অহংকার , �তজ, খা�া �ফেল তার আ�সমপ�ন -

   

   “��েগা িক গান �নাইলা �� িফের কও �িন ।

   � িনয়া পাগল হইল পাষে�র �ানী । । ”

 পূব�  কৃতকেম�র জন� তার পাপেবাধ জাগ িরত হল । জীবেনর সব স�য় 

বংশীদা েসর পা েয় সমপ�ন কের িনেজর ই�ার কথা ব�� কের -

   “কতপাপ ক িরয়া িছ �লখা জুখা নাই ।

ু   আমার মতন পাপী ি�ভবেন নাই । ।

   কত �লাক মা িরয়া িছ এই খা�া িদয়া ।

   আপিন ম িরব আিজ �দখ দাড়াইয়া । ।

 বংশীদাস �কনারামেক দী�া িদেয় মনসাম�ল গান িশ�া �নওয়ার 

উপেদশ িদেয়েছ ।

 িশ�কাল �থেকই তােক অ�কার �া েন ছু েড় �ফলা হেয়েছ , �স িপতা 

মাতা - আ�ীয় �জেনর মায়া - মমতা �থেক ব ি�ত । �সই প িরতােপর কথা 

�কনারা েমর কে� -

   “জ ি�য়া না �দেখ িছ মায় না �দখ িছ বা েপ ।

   সংসার ছা িড়য়া িছ আিম কত অনুতােপ । ।

 �শশব �থেকই �স িশ�া দী�া �থেক ব ি�ত এতিদেন বংশীদাসেক 

�পেয় তার ‘ িস� মেনারথ’ । দ সু� �থেক মনসা ম�েলর গায়ক হেয় ওঠার 

একদীঘ�  জীবনপথ অিত�মেনর কথা �কনারা েমর জীবন । �কনারাম এখন 

িবগ িলত �াণ সা ধু েত প িরণত হেয়েছ �গৗরা ে�র সাহা েথ� র মত বংশীদা েসর 

�েশ�  দ সু� �কনারা েমর মত মা নুষ -

   “পাষান মা নুষ হইল মহাজেনর বের ।

   �কনারাম গায় গীত � িত ঘের ঘের । ।

   �কনারাম গায় গীত ঝের বৃ ে�র পাতা । ”

��নী

�-অধ�ায় সাম�ী

60



 এমন অ��ে� দীন�  িজবন প িরবত� নশীল মা নুষ �কনারাম । চ�াবতী 

এমন এক চমক�দ কা িহনী গড়েলন �যখােন রামায়েনর দ সু� র�াকেরর 

মহাক িব বা�ী িক হেয় ওঠার কা িহনীর সে� সা যুজ� বত� মান ।

ি�জ বংশীদাস ও অন�ান� চ ির� 

 দ সু� �কনারাম ও বং িশদাস চ ির� �� গী িতকােব� �াধান� �ব িশ , অণ�ান� 

চ ির� �� �রখায় অ ি�ত । পালারচনা কার চ�াবতীর িপতা সেত�র �তীক ি�জ 

বংশীদাস । তার �ভােব �ভা িবত হেয় পাষান �দয় �কনারাম িবগ িলত হেয় 

গায়ক �কনারা েম উ�ীন�  হল । ধী র ি�র শা� - িনেমা� হ মা নু েষর � িত িন িধ িত িন । 

ি�জবংশীদাস িনেজ মনসাম�েলর রচ িয়তা । িনেজই মনসা ভাসান �গেয় 

�বড়ান �া েম �া েম যা �েন মা নুষ মু� হেয় যান । যার নাম ও গান �েন -

   “পা� লা ভা�য়াল নদী বেহ �য উজা িন । ।

   পাষান গ িলয়া �মঘ বেষ�  যার গা েন ।

   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   প�পা�ী উ িড়য়া আেস যার গান � িনয়া ।

ু   ভজ� চ িলয়া যায় িশর �লায়াওয়া ।

 এমন মা নুষ ি�জ বংশীদাস । তার পে�ই দসু� �কনারা েমর মত 

মা নুষেক দী�া �দওয়া ও মনসাম�েলর সংগীত �চােরর মত দা িয়� �দওয়া 
ুস�ব । �কনারাম যখন খা�া তেল মারেত উদ�াত তখন শা� ভােব জীবেনর 

�শষ গান গাইবার জন� একটু সময় �চেয় �নয় -

   “এইখােন গাইব আিম জে�র �শষ গান । । ”

ু �য গান �েন �কনারাম খা�া � িলত হেয়েছ , �দয় হেয়েছ �বীভত । 

�য সংগীত �কনা ব� হেত �দয় িন , তার �দয় পট প িরবত� ন সা িধত হল এই 

সংগী েত । বংশীদাসেক ��পেদ বরণ কের িনেয়েছ । এমন �সানার �পেশ�  

�লাহা ও �সানা হেয় উঠল । বংশীদাস মনসা ম�েলর রচ িয়তা । সংগীত সাধক 

সে� উ�� র জ িমেক আবাদ করার �কৃত নায়ক তা না বেল বেলেছন দ সু� েক 
ৃমাতসাধেক প িরণত করা িক স�ব হত । বংশীদাস আদশ�া িয়ত চ ির� , মহান 

ব�া ি�, দ সু� �কনারামেক িত িন �ধু সংেশা িধত কেরন িন , তার সম� অপরাধ 
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�মা কের তােক আ�হত�া �থেক িবরত কেরেছন ।

 �কনারামeর মাতা ও িপতার কথা আমরা গী িতকায় পা ি� তেব তা 

সং ি��কাের । �জনই ধা িম�ক�াণ সংসারী মা নুষ । �কনারা েমর সাতমাস 

বয়সকােল মাতা যেশাধারা পৃ িথবীর মায়া ত�াগ কেরন । পের �খলরাম পু�েক 

মামা -মামীর হা েত সমপ�ন কের তীথ� ে�� প িরভরমেন �ব িরেয় যান এরপর তার 

আর �কান �খাঁজ পাওয়া যায় িন । মামী িনজ �� িদেয় িশ� �কনারামেক লালন 

- পালন কেরেছন । িক� চরম অভােব পেড় মামা �ছাট �কনারামেক পাঁচকাঠা 

ূধা েনর িব িনমেয় �বেচ িদেলন । মামা -মামীর ভ িমকা আর �তমন �দখা যায় না । 

গী িতকায় এক �দ� া� ডাকাত হা লুয়ার সংবাদ পা ি� �য দ সু� বৃ ি� কের ধনী 

সমা েজ নাম িল িখেয়েছ । তার সাত পু� ও ডাকােতর সদ� া র । এই হা লুয়াই 

�কনারামেক ধা েনর িব িনমেয় �য় কের িছল । গী িতকয় এই হা লুয়ার �য 

ভূ�কৃ িত পা ি� তা বনজ�ল পাহাড় �ঘরা �মমন িসংহ অ�ল -

   “হা লুয়ার সাত পু� �গা ডাকাইেতর স�� া র ।

   ডাকা িত ক িরয়া �কল �দৗলত িব�র । ।

   গা�য়া পাহাড় �হেত দ ি�ন সাগর ।

   ঘরবাড়ী না িহ �কবল নল খাগড়ার গড় । । ”

 এমন এক �গ�ম অ�েল ডাকাত দেলর বাস । ‘দ সু� �কনারা েমর পালা ’ 

ূ� স�েক�  ময়মন িসংহ গী িতকা �ে�র ভ িমকায় সুখময় বা বু জানা েলন - 

‘ময়মন িসংহ গী িতকা ’র মেধ� �কবল এই পালা�ই �ণয় সং�শ� শূন� ও নারী 

ূ ৃভ িমকা ব িজ� ত । চ�াবতীর িপতা বংশীদাস কতক নরহ�া দ সু� �কনারা েমর 

সংেশাধেনর কা িহনী এই পালায় ব িণ�ত হেয়েছ ।

 দ সু� �কনারাম ও ি�জবংশীদাস ছাড়া অন�ান� চ ির� � িল �� রং �রখায়  

অ ি�ত ।

কাজলেরখা 

 �পকথার গী িতকা িবেশষ ‘কাজলেরখা ’ । কাজলেরখার মেতা অসংখ� 

�পকথার কা িহনী বাংলার আকােশ বাতা েস ঘু ের �বড়ােত যা বাংলার মা নু েষর 

িচর িদন মেনর �খারাক যু িগেয়েছ । কাজলেরখা দীঘ�  �পকথার গী িতকা যার 
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না িয়কা কাজলেরখা তার সুখ �ঃেখর কা িহনীর সে� সা�াব� - অসা�াব�তার 

ূ�মঘ �ম�রতা যু� । ড . আ� রাফ িস ি�কী ‘ ৈমমন িসংহ গী িতকা ’র ভ িমকায় 

ৃব েলেছন - ‘কাজলেরখা , মদন�মার ও ম ধুমালা �ভিত । এ�িলেক �ক 

গী িতকা বলেত পারা যায় না - �পকথার �ন�া� । তেব িত িন এ � িলেক 

গী িতকথার (Cante Fable ) পয�া েয় িবভ�   কেরেছন ।

 ‘কাজলেরখা ’ নামক �প কথা ধম� গী িতকথায় ভা�য়াল অ�েল ধনী 

মা নুষ ধেন�র । তার এক� পু� ও এক� মা� কন�া কাজলেরখা । �স সমমেয় 

ধনী মা নুষেদর িব িচ� শখ িছল তার মেধ� জুয়া েখলার �মাণ পাওয়া যা ে� । 

জুয়ার আসের ধেন�েরর সম� ধন �েষ িনেয়েছ -

   ‘ জুয়া �খলাইয়া সা ধু হারাইল স�ল ।

   ধনর� হাতী েঘাড়া সব হইল তল । ।

   সকল হা িরলা সা ধু পা িপ� জুয়ায় । । ”

 �য িছল ধনপ িত আজ �স িভ�ারী আর এই �গ� িতর একমা� কারণ 

জুয়া �খলা । ধেন�েরর দালান এক সমেয় দাসদাসী �লাক - ল�েরর পদভাের 

কলরব মুখর িছল আজ তার গৃহ জনহীন �া�র । তার িববাহ �যাগ� �মেয়েক 

িবেয়র স�ে�র জন� �কউ  আেস না । এমন সময় সদাগেরর �াসা েদ এক 

স��াসীর আগমন ঘটল । িত িন এক �কপা িখ ও মূল�বান আং� �রেখ �গেলন । 

এই �কই কল�া েনর কথা বলেত স�ম ।

 এ িদেক কাজলেরখা িদন িদন কম িলনী েত প িরণত হেত থা েক তােত 

সদাগেরর িচ�ার িবষয় হেয় দাঁড়াল । �েকর কােছ কন�া কাজলেরখার কথা 

িজ�াসা করেল �কপা িখ জানায় -

  “সদাগর , �তামার সকল �ঃ খু �র হইয়ােছ । এই �ঃেখর 

আরও �দরী । মরা �সায়ামীর কােছ এই কন�ার িবয়া হইব । এই কন�াএ �তামার 

পুরী র মেধ� রা েখ�া না বেনর মেধ� িনবাস িদয়া আইস ।”

ৃ মাতহারা কন�া েক সদাগর �কমন কেরই বেনর মেধ� িবদায় িদেয় আেস 

তা িনেয় তার �দয় �দালাচল �কট হেয়েছ । অবেশেষ বা িণেজ� যা�ার জন� 

স ি�ত হেয় কন�া কাজলেরখােক িনেয় জলপেথ অরন� মেধ� �েবশ করল । 

তারপর কন�া েক িনেয় গ িভর অরেণ� এ িগেয় চলল । জনহীন �া�ের �কান 
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মা নু েষর সা�াৎ িমললনা িক� আেরা িক ছুটা অ�সর হেল একটা ভ� ম ি�েরর 

�দখা িমলল । এখােনই িপতা ও কন�া িব�াম লা েভর জন� বসেল কাজলেরখা 
ৃি�ধা ত�ায় �া� হেয় পড়ল । কন�া েক িপতা বলল -

ু  “ত িম এইখােন থাক । কা েছ জল আেছ িকনা �দইখ�া আিয় । ”

 কাজলেরখা  �জেগ �দখল িপতা �নই ম ি�র এমন সময় এক িমরাক�  

ঘটনা ঘটল । কন�া ম ি�েরর কপােট হাত িদেল তা খু েল �গল এবং �েবেশর 

পের দরজা ব� হেয় �গল । অেনক �চ�া েতই তা খুলেত পারল না । এমন সময় 

িপতা কাজল , কাজল কের ডাকেত লাগেল কাজল ম ি�েরর িভতর িদেয় সাড়া 

িদল এবং কপাট না �খালা ও ম ি�েরর িভতেরর অব�া বণ� না করল । িপতার 

কথামত কাজল বেল - 

   “এক আেছ িম� ত �মার �স �য �ইয়া রয় । ।

   ঘেরেত িঘরেতর বা িত রা� িদবা �েল

   সব�া ে� িব ি�য়া রইেছ সুইচ আর শা েল । ।

 সদাগর �দখল �ক যা বেল িছল তাই ফেলেছ, এ �ঃখ কন�ার িব িধ 

তা েত তার িক ছু করার �নই । �া েণর কন�া েক জা িনেয় �দয় - “সামেন আেছ 
ুমরা�মার �সই �তামার �ামী । ” সতী নারী র মেতা ত িম তােক জী িবত কের 

�তােলা । িপতা গৃ েহ �ত�াবত� ন করল । কন�া ভ� ম ি�ের বুক ভাঙা �ঃখ 

য�নায় কাতর ।

 মৃত �মােরর িশয়ের বেস রইল কাজলেরখা এমন সময় ম ি�েরর �ার 

খু েল   �গল । �দখল এক অপূণ�  স��াসী তখন অভ��ের �েবশ করল । কাজল 

তােক জা�কর ও শ ি�ধর �ভেব মেন মেন সাত পাঁচ ভাবেত লাগল । এবং 

স��াসীর পদ ��ে� পেড় কাঁদেত লাগল । স��াসী অভয় িদেয় বলল -

  “েতামার �কান িচ�া নাই । এই �য মরা �মার �স একজন 

রাজার পু� । আিমই তাের এই বেনর মেধ� আইন�া রাখ িছ । ”

ু এই মৃত �মারই কাজলেরখার �ামী তার গা েয়র সূচ � িল তেল �শেষ 
ুওেখর সূচ তেল পাতার রস িদেল �মােরর জীবন িফের আসেব । এবং স��াসী 

এও জানায় কাজেলর ভােগ� অেনক �ঃখ ক� আেছ তা �ীকার করেতই হেব । 
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তেব একটা কথা রাজ�মােরর কােছ তার �কৃত প িরচয় �দওয়া যা েব না 

তাহেল �স িবধবা হেব । এরপেরই ঘটনার ঘনঘটা �বেড় চলল । স��াসীর 

ূআগমেনর পর মৃত �ামী েক িনেয় তার জীবেনর জ�লতা ঘনীভত হল । দীঘ�  

সাত িদন ধের সূচ � িল �তালার পর আটিদেনর িদন �চা েখর �� সূচ �রেখ 

�ােনর উে�েশ� �ব িরেয় ঘটল এক অঘটন । পু�েরর অপর পার িদেয় একজন 

�লাক ১৩ / ১৪ বছেরর এক কন�া েক দাসী িহসা েব িব ি�করার জন� জানা েল 

�পেটর দায় �� িপতার কাছ �থেক -    “ক�ন িদয়া িক� ল ধাই নাম কা�ন 

দাসী । ” এই কা�ন দাসী কাজলেরখার জীবেনর অ�ভ �েপ �দখা িদল তার 

�ঃেখর জন� কা�ন দাসীই দায়ী ।

 িব�াস কের �মার �বঁ েচ ওঠার িবষয়� কা�ন দাসী েক জা িনেয় 
ুকাজলেরখা �ান সারেত �গেল ক�ন দাসী �চা েখর সূচ �� তেল পাতার রস 

�ই �চা েখ  �ঢেল িদল । তখন �মার �জেগ উঠেল দাসী জানায় - “�মার ! 

আমাের কর িবয়া । ” �াণদাতােক িবেয় করার � িত�া করল এমন সমব 

িস�বসেন কাজলেরখার ম ি�ের �েবশ । �মার এমন �যৗবনবতী কন�া েক 

�দেখ প িরচয় িজ�াসা করেল �সই সূ� �টেন কা�ন দাসী বেল ক�ন িদেয় 

তােক দাসী িহসা েব �কনা হেয়েছ । এরপের কাজলেরখা রাজবা িড়েত দাসীর 

মত জীবনযাপন করেত হেয়েছ । আজ - ‘রানী হইল দাসী আর দাসী হইল রানী 

। ” কাজলেরখার �কৃত প িরচয় না �পেয়ও রাজ�মার তার ��েম মশ�ল । 

রাজা ৬মাস ৬ প� ই� �দশ �মেন যা েব তাই রানীর কােছ িক আনেত হেব 

জানেত চাইেল সংসােরর সাম ি� ও অল�ার দাবী কেরেছ । আর কাজলেরখার 

কােছ িজ�াসা করেল ধম�মতী �কপা িখ িনেয় আসার কথা জা িনেয়েছ । 

অবেশেষ রাজা কাজলেরখার িপতা ধেন�েরর �দেশ �গেল ধেন�র বুঝেত 

পারল তার কন�া কাজলেরখাই এ প ি� আনার জন�  বেলেছ । ধেন�র �ক 

িদেয় সূচ রাজােক স�� করল ।

 নকলরানী কা�ন দাসীর �েরাচনায় কাজলেরখা �ক নানাভােব িবপেদ 

�ফলার চ�া� �� হল, তার সে� যু� হল রাজার ব �ু �সানাধর । �শষ পয�� 

িমথ�া অপবাদ িদেয় তােক �দশত�াগ বাধ� করা হল । �ী েপ িনব�াসেনর জন� 

রাজার ব �ু রা িজ হেয় তােক িকছু�র যা�ার পর িনেজর গৃ েহর িদেক িনেয় 

যাওয়ার কথা বলেল কাজলেরখা কাঁদেত লাগল এমন সময় সমুে�র চের তরী 

আটেক �গেল মা িঝ ম�ার ‘ডা�নী কন�া ’ বেল তােক �ঘাষনা করেল রাজার ব �ু 
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�সানাধর কাজলেক �রেখ �দেশ িফের �গল । কাজলেরখার িপতা ধেন�র সা ধু 

িক ছু িদেনর মেধ� �দহত�াগ কেরন । তার �যাগ� পু� রে��র িপতার  

বা িণজ�তরী িনেয় বা িণেজ�র উে��েশ �দশ িবেদশ িফরেত লাগল । ঘটনা�েম 

�সই বা িণজ�তরী ঝড় ঝ�ায় পেড় এক চের আটেক যায় । �সখােনই 
ুকাজলেরখার �দখা হেল িড�ায় তেল িনজ রা েজ� িনেয় আেস । �দেশ িফের 

কাজলেরখা িনেজর ঘরবাড়ী সম� িচেন �ফলল িক� ভাইেক িচনেত পারল না 

। অপর িদেক ভাইও িদ িদেক িচনেত পাের িন । জলকন�া �ভেব তােক িববাহ 

করার ��াব করেল কাজলেরখা সূচ রাজার �দেশ �য �কপা িখ আেছ তা 

আনার ��াব �দয় , �য পা িখ তার প িরচয় ও িবেয়র কথা বলেত পাের । 

কা�নদাসীর কাছ �থেক �কপা িখ িকেন আনা হল । এবং পের এক সভার 

আেয়াজন কের িবেয়র �ঘাষনা করার �েয়াজন হেয় পড়ল । এই সভায় সূচ 

রাজাও উপি�ত, কারন সূচ রাজা কাজলেরখার জন� পাগল হেয় �দেশ �দেশ 

ঘু ের �বড়ােত �বড়ােত রে��েরর রাজসভায় �পৗঁ ছাল । �কপা িখ উপি�ত হেয় 
ৃসভােসর সামেন কাজলেরখার িপত�েলর প িরচয় �� করল অবেশেষ 

কাজলেরখার কৃ�সাধনায় সূচরাজার জীবনদা েনর ঘটনা িব বৃত করেল সবার 

�া ি� �ভেঙ �গল । ভাই রে��র তার পদযুগল ধের �মা�াথ� না করল । �শষ 

পয�� কাজলেরখার সে� সূচরাজার মহাসমােরা েহ িববাহ স�� হল । বা িড় 

িফের কা�নদাসীর মৃ ি�কা গেভ�  সমা িধর মধ� িদেয় গী িতকার সমা ি� ।

 গী িতকা� �য �ামবাংলার ব�কাল ধের �চ িলত তা �বাঝা যায় । এক 

সমব �পকথার কা িহনী েত বাঙালী �দয় মেজ িছল । রাজপু� , রাজকন�া , 

অেলৗ িকক �মতা , �কপা িখ , বা িণজ�যা�া , �ঃখ-ক� �ভাগ । পের িমলন 

�পকথার �যন �চনাপট কাজলেরখা । গী িতকা�র অ ি�েম -

   “নেট গাছ� মু েড়ােলা ।

   আসার গ� ফুেরা েলা । । ”

 জাতীয় বাক� সংেযা িজত হেয়েছ । স�ি� লুেটর ভেয় রাজার কথা মত 

গহনা সাম�ী িনেয় কা�নদাসী �থেমই গেত�  �েবশ করেল - 

   “তখন রাজার ই ি�েত �লাকজন গেত�  মা� চাপা িদল ।

     আমার কথা ফুরাইল ।”
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 এমন ভােবই গী িতকা�র সমা ি� �ঘাষনা করা হেয়েছ যা �পকথার 

গে�র আি�ক ছাড়া িক ছুই নয় ।

চির� িবে�ষন 

কাজলেরখা 

 কাজলেরখা গী িতকা িতর মুখ�চ িরে�র নামা নুসা ের গী িতকা�র নামকরণ 

কেরেছন সংকলক । দীঘ�  গী িতকায় কাজলেরখার জ�বৃ�া� তার �বেড় ওঠা 

সুখ , �ঃখ , কৃ� সাধন এবং �শষপয�� সাথ�কতায় �পৗঁ ছা েনার অ ি�ম ধাপ পয�� 

কাজলেরখাই মুখ� চ ির� হেয় উেঠেছ । িব িভ� সমেয় িব িভ� ঘটনার সামেন 

দাঁ িড়েয় প ির ি� িতর মু েখা মু িখ হেত হেয়েচ তােক । �ছাট বয়স �থেক মা েক 

হারা েনা তারপর এগার বছর বয়েস �েকর কথা মত িপতা ধেন�র তােক না 

জা িনেয় বা িণেজ�র নাম কের গহণ অরেণ� �ছেড় আেস, তােত তার �দয় 
ৃব�া িথত হেয়েছ । মাতহারা কন�া িপতার এমন আচরেনর জন� তার �ঃেখর �শষ 

�নই অবেশেষ ম ি�ের �েবেশর পর কপাট না খুলেল িপতােক তার 

অসহায়তার কথা জানায় । িপউতা তার �ঃেখর কপােলর কথা জা িনেয় বাড়ী 

�ফরার িস�া� �নয় এবং কন�া েক জানায় -

   ‘�ন �লাপরা েনর িঝ কইয়া যাই আিম ।

   সামেন আেছ মরা �মার �সই �তামার �ামী । ।

   সা�ী হইেয়া চ�সু�য বেনর �দবতা ।

   আিজ হইেত ছাইড়া �গলাম পরা েনর মমতা । । ”

 ��গৃেহ কাজলেরখার �েদর অব�া গী িতকায় -

   “বা েপ কাে� িঝেয় কাে� কাে� প�পাখী ।

   অরণ� ম�লায় কন�া রইল �স একাকী । ।

   বা েপর ভা�েয় িহয়া কন�ার ভাে� বুক ।

   যাইবার কােল না �দ িখল �কউ বা কার মুখ । । ”

 অবেশেষ �ঃেখর আঁধা ের খড়�েটা আঁকেড় ধরার মেতা মৃত �দহেকই 

�ামী েভেব কাতর �ের ডাকেত থাকল ।
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 হঠাৎ দআবর উে�া িচত হেল আেলার র ি�েত কাজলেরখা �যন �াণ 

িফের �পল । আগ�ক স��াসী েক �দেখ পদ যুগল প িরেব�ন কের কাঁদেত 

থাকল তােত অবশ� জীবেন �ফরার পথ �বেরাল , িক� �স সাধনা ও �গ�ম এবং 

অ িত সাবধানতার অবল�ন �েয়াজন । কাজলেরখা সরল সত - মান িবকতার 

�তীক তাই তােক ব�বার ঠকেত হেয়েছ । �পেটর দা েয় কন�া িব ি�েত আসেল 

না বু েঝ �ঃখ মু ি�র জন� িনেজর হা েতর ক�েনর প িরবেত�  কা�ন দাসী েক 

িকেন িনেয়েছ কাজল । এই কা�নদাসীই তার জীবেনর য�নার ও িবপেদর 

কারণ হেয় উেঠেছ । িক� �কানভােব তার �কৃত প িরচয় �কাশ কের িন । 

কা�নদাসী ছলনার �ারা মৃত �মার �ক বাঁ িচেয় িনেজেক জীবনযা�ী �েপ 

� িত�া কেরেছ এবং কাজলেক দাসী �েপ দাঁড় ক িরেয়েছ । বা রবার �সই 

কম� েদা েষর কথা উেঠ এেসেছ -

   “রানী হইল দাসী আর দাসী হইল রা িণ ।

   ক�� েদা েষ কাজলেরখা জ� অভা িগনী । । ”

 কাজল দাসী �েপ থাকেল ও রাজ�মােরর কােছ �চা েখর ম িণ তার �প 

�ন তার পকৃত প িরচয় �াপেন সহায়ক হেয়েছ । তাই আলাদা ভােব 

আ�পিরচয় �দান করেত হয় িন । সূচ রাজা কাজলেরখার �দয় মেনর 

প িরচয়েপেয়েছ , তার আচার ব�বহার িশ��ন খুবই সূচ রাজােক ��েম পাগল 

কেরেছ । তাই ম�ী ও রাজার বার বার পরী�ায় কাজল উ��ন�  হেয়েছ আর 

নকল রানী তেতা িধক ব�াথ�  ।

ঁ রাজার ব �ু ও নকলরানী ঘেরর সামেন িস�র িদেয় তার চ ির� কা িলমা 

িল� করেত �চেয়েছ । অবশ� কাজেলর দীপা�র হেয়েছ িক� �স যা�ায় 

�সখােন ও �বঁ েচ িনেজর িপতার �দেশ �ত�াবত� ন কেরেছ । দীঘ�  িদন ভাই ও 

কাজলেরখার সে� সা�াত না হওয়ায় �কই কাউেক িচনেত পাের িন �কপা িখই 

এই অপিরচেয়র অব��ন উে�াচন কেরেছ এবং �কৃত সত� �কাশ �পেয়েছ । 

অবেশেষ ত�াগ িত িত�া ও সেত�র িবজয় পতাকা উেড়েছ এবং মহাসমােরা েহ 

সূচ রাজার সে� তার িববা েহর মধ� িদেয় সাথ�ক হেয় কাজলেরখার জীবন ।

ক�নদাসী 

ু ু কা�নদাসী খল-চতয�ময়ী নারী র উদাহরণ । �� বু ি�েত �স 

��নী

�-অধ�ায় সাম�ী

68



পাকােপা�, সাম িয়ক লাভদায়ক �কান সু েযাগ �স হাতছাড়া কের িন । ক�েনর 

িবইমেয় কাজলেরখা ক�নদাসী �ক িকেন িনেলও তার কথা মত �স কাজ 

কের িন । কাজেলর কথা অমান� কের রাজ�মােরর জীবনদান কের �মারেক 

বেল -

   “�মার ! আমার কর িবয়া । । ”

ু ত�াগ ও কে�র ফসল �স ঘের তলেত �চেয়েছ তােত িব�াস ঘাতকতা 

তার িবেবকেক তাড়না কের িন । ি�ধাহীন ভােব তাই বলেত পাের -

   “ক�েন িকন�া িছ ধাই নাম কা�ন দাসী । । ”

 কাজলেরখােক দাসী কের রাখেত তার মেন �কান অনুেশাচনা �দখা 

যায় িন । রাজার এক�� আিধপেত�র জন� �কৗশেল �সানাধেনর সে� 

প িরক�না কের ফাঁ িসেয় িদেয়েছ । যার ফল ��প কাজল �রখার দীপা�র হেব 

তা তার �� বু ি�র প িরচায়ক । রাজােক িক� নকলরানী �কানভােবই বা েগ 

আনেত পাের িন । গহনা -অথ� িনেয়ই �স স�� হেয়েছ �কান ��ম �সৗ�য�  

�বাথতার মেধ� �জেগ ওেঠ িন । ম�ী রাজার পরী�ায় �স বারবার ব�থ�  নকল রানী 

�য বু ি� �দান করত তা �দশ ও মা নুষ িবষা েদর স�ুখীন পড়ত িক� 

কাজলেরখােক িজ�াসা করেল -

   “কাজলেরখা এমন যু ি� িদল �য তােত রা েজ�র িবপদ 

বালাই কাইট�া �গল ।”

 রাজা �রেদেশ �মেণ �গেল কার জন� িক িনেয় আসা হেব তােত ও 

তার �র দ িশ�তার প িরচয় পাওয়া যায় িন । র�নশালার পা েচর ��ে� হতদ ির� 

সংসােরর কন�ার বু ি� ও র�ন মান িসকতা ধরা পেড়েছ - 

   “পাক ক িরবার ভার একিদন রাণীর উপর এবং একিদন 

দাসীর উপর �দওয়া হইল । নকল রানী পাক ক িরল চাইলতার অ�ল, �ডৗউয়ার 

ঝাল , আলবেন কচুশাক - �স সব খাইয়া রাজা খুব ল ি�ত হইল ।”

 অপর িদেক কাজলেরখা -

   “ েভােরেত উ�য়া কন�া �ভােরর িসনান কের 

   �� শাে� কন�া র�নশালার ঘের ।
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ুপরমা� , নানা জােতর পু িল , িপেঠ , দ িধ -��, �ীর , �ন� �যা েগ �সানার থালায় 

সা িজেয় িদল এবং �শেষ -

ু   “তা�ল সাজায় কন�া �সানার বাটাখা িন । । ”

 আলপনা আঁকার ��ে� ও নকলরানী যখন কােকর বেকর ঠ�াং 

আঁ িক বু িক কের তখন কাজলেরখা -

   “উ�ম সাইেলর চাউল জেলেত িভজাইয়া । ”

 িপতা -মাতার চরণ অ�ন কের , ‘প�পে� আঁ েক ল�ী-নারায়ন । ’ ও 

িব িভ� �দবেদবী মূ িত� ,  ভগনম ি�র সূচ রাজার ছ িব িক� িনেজর প িরচয় �গাপন 

কের এর ফেল সূচরাজার মেন কাজলেরখার � িত অনুরাগ গাড় �থেক গাঢ়হতর 

হেত থা েক এবং রাণী েক নকল বেল িচ ি�ত করেত সহজ হয় । সকল িদক 

�থেক নকল রাণী তার কম�কা� ধরা পেড় যায় অবেশেষ সূচরাজার হা েতই 

তােক চরম শা ি�েভাগ কেরেছ । রাজার �টা েপ নকল রাণী ধন স�দ িনেয় 

গেত�  �েবশ করেল িনেদ� শমত তােক উপযু� শা ি� �স �পেয়েছ । চালা িকর 

�ারা �য মহৎ কায�  স�� হয় না তা �মা িণত হল ।

ধেন�র, রে��র ও অন�ান� চ ির� 

 কাজলেরখা ও রে��েরর িপতা ধেন�র িছেলন ধনী ব�বসায়ী ��নীর 

� িত িন িধ । জুয়া েখলাই তার জীবেনর কাল হেয় দাঁড়ায় । জুয়া �খলেত িগেয় 

িত িন জ িম-জমা , ধনস�দ হাতী , �ঘাড়া সবই খুইেয় আজ হত দ ির� । িববাহ 

�যাগ� কন�া েক িববাহ �দওয়া তার পে� স�ব নয় । তাছাড়া স�া� প িরবা েরর 

�থেক �কউ িবেয়র ��াব ও িনেয় আেসনা কারণ ধেন�র জুয়ার মেতা �খলায় 

জীবেনর সব স�ব হা িরেয়েছ এ� তার জীবেনর এক� কল�েরখা । �পকথার 

গে� �ক �যমন� হয় সময় এক স��াসীর আিবভ� া ব ঘেট এবং বদেল �গল 

ূঘটনার পটভিমকা । িত িন এক ধম�মতী �ক ও এক� মূল�বান আং� �দান 

করেল তার অব�ার প িরবত� ন ঘটেত থা েক িক� �েক কথা মত িনজ কন�া েক 

বনবা েস মৃত �মােরর সে� িব েয় িদেত বাধ� হন । কাজলেরখা িববাহেযাগ� তার 

কথা �কেক িজ�াসা করেল �েকর িনদান -

   “সদাগর , �তামার সকল �ঃ খু �র হইেছ । এই �ঃেখর 

আর ও �দরী । মরা �সায়ামীর কােছ এই কন�ার িবয়া হইব ।
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   এই কন�া ের �তামার পুরী র মেধ� রা েখ�া না বেনর মেধ� 

িনবাস িদয়া আইস ।

 এই কথা �েন সদাগর ধেন�র কন�ার কথা িচ�া কের কাঁদেত লাগল । 

কন�া কাজলেরখার জন� ধেন�েরর িবলাপ -

   

   “�েনর িঝ �গা , �কমন কইরা িদবাস �তামায় বেন ।

   বা েপ , মা েয় পা েল কন�া িবয়া িদবার আেশ ।

   আিম �কমন কইরা এমন কন�া পাঠাই বনবা েস । । ”

ৃ এ িবলাপ িপতা ধেন�েরর খুবই �াভা িবক, �ছাটেবলায় মাতহারা 

কন�া েক �ঃখ কে� মা নুষ করার পর কন�া েক বনবা েস �দওয়া স িত�ই 

�বদনাদায়ক ।

 ধেন�র চ ির� গী িতকার �থমপেব�  অথা� ৎ কমলার বনবাস পয�� ল�� 

ুক ির তার পর তার কথা গী িতকায় আসেল ও �ত�� ভিমকা �দখা যায় না । 

�দেয় গভীর �ঃখ ক� িনেয় বা িণজ� যা�ার নাম কের কন�া েক �গ�ম অরেন� 

িনেয় আেস, �সখােন এক ম ি�ের কাজলেরখা �েবশ করেল �ার ব� হেয় যায় 

। িপতা ধেন�েরর িচৎকাের কাজল তার ব�ীদশার কথা ও ম ি�েরর অভ��েরর 

িচ� বণ� না করেল িপতা �েকএর িনদ� শ মেন জাগ িরত হল । তার পর �ােণর 

কন�া েক বলেত বাধ� হল -

   “ েতামার কপােল ��ু আিম করলাম িক ।

   যা কইল �কপংখী কপােল ফ িলল ।

   ভাল বের িবয়া িদেত িব িধ বাদী হইল । ।

   বাপ হইয়া মরার কােছ কন�া িদলাম িবয়া ।

   িগ িরেত িফ িরলাম আিম িকবা ধন লইয়া । ।

   �নেলা পরা েনর িঝ কইয়া যাই আিম

   সামেন আেছ মরা �মার �সই �তামার �ামী । । ”

 িপতার কােছ পু� �ােণর সমান তােক ত�াগ করা খুবই ক�ন তাই �শষ 
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�বলায় কন�ার সে� িপতা ধেনে�র সরাস ির আর সা�াত ঘেট িন িক� চ�- সূয�  

সা�ী �রেখ - ‘আিজ হইেত ছাইড়া �গলাম পরা েনর মমতা । ’ িপতা কন�া েক 

�ছেড় যাওয়ার পূ েব�  সতী নারী হেয় মৃত �ামীর জীবন িফ িরেয় হা েতর শাঁখা 

অ�য় রাখার কথা বেলেছ । গভীর �ঃখ �বদনার মধ� িদেয় কন�ার সে� িপতার 

িবে�দ ঘেটেছ ।

 রে��র হেলন ধেন�েরর পু� । কাজলেরখার ভাই । রে��েরর সে� 

গী িতকার �শষ অংেশ সা�াৎ �মেল । কাজলেরখা �ক সূচ রাজার ক�ন দাসী 

�েরাচনায় �ীপা�েরর িনেদ� শ দান কেরন । রাজার ব �ু �সানাধর তােক 

�ীপা�েরর ব�ব� তােক িনেজর গৃ েহ আনার প িরক�না কের বেস । �শষ পয�� 

স মুে�র চের িড�া আঁটেক �গেল তােক �ফেল সবাই রেনভ� �দয় । এরপর 
ুধ েন�েরর মৃত�র পর তার পু� রে��র িড�া সা িজেয় যা�ায় �ব িরেয় পেড় । 

ুস মু ে�র মা েঝ চের একাকী কন�া েক �দেখ বা িণজ�তরী েত তেল �নয় এবং িনজ 

�দেশ িনেয় আেস । কাজলেরখা তার িপতার রাজ� ঘরবা িড় সবই িচনেত পারল 

িক� রে��রেক িকছুই বলল না । রে��র তার িদ িদ কাজলেক িচনেত পাের িন 

। কাজল ও তার ভাইেক িচনেত পাের িন কারন খুব  �ছাট বয়েস তােদর িবে�দ 

ঘেটেছ । কাজলেরখার বু ি�র �জাের সকল িবপদ �কেট �গেছ রে��র তার 

িদ িদ কাজলেরখার প িরচয় �পেয় ।

   “ল�া পাইয়া রে��র সভা ছাইড়া যায় ।

   ভগনীর পা েয় পইড়া �মা িরয়াইত চায় । । ”

 কাজলেরখা গী িতকায় অ ি�েম রে��র সূচরাজা ও িদ িদ কাজলেরখার 

মহা ধুমধা েমর মধ� িদেয় িববাহ স�� কেরেছ । রে��র িপতার �যাগ� পু� 

কারন িপতার ব�বসা বা িণজ� �স প িরচালনা কেরেছ । িবশাল রাজ� ও �দখভাল 

কেরেছ িনজ �মতায় । যথা েযাগ� স�ান �দশ� ন ও অন�ায় করেল �মা 

চাওয়ার মত �ণ তার মেধ� িবদ�মান ।

 সূচরাজার �থম আভাস পাওয়া �গল �েকর মু েখ । তারপর 

ভ�ম ি�েরর অভ��ের মৃত সূচ রাজার আিব�ার করল কাজল �রখা । সূচ রাজা 

ধা িম�ক , িবচ�ন এবং �কৃত �� িমক পু�ষ । ঘটনা চে� সূচরাজা �থেম 

নকলরানী �ারা প িরচা িলত হেলও তার মেন একটা সে�হ দানা �বঁ েধ িছল । 

�সই সে�েহর পেথ নকল রাণী েক অথা� ৎ কা�নদাসী েক খল চেল িচ ি�ত 
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কেরেছ । সাত িদন সাত রাত মৃত �মােরর �দহ �থেক সুচ �তালার পর যখন 
ু�ানেসের �শেষ �চা েখর �� সূচ তেল পাতার রস িদেয় �াণ িফ িরেয় আনার 

পূ েব� ই ঘটল িবপ ি� । সরল কাজলেরখা ক�েনর িব িনমেয় �য দাসী িকেন িছল 

�সই �শষপয�� সূচ রাজার �াণ দান কের তােক িদেয় িবেয় করার � িত�া 

ক িরেয় িনল ।

 কাজলেরখােক �দখার পর �থেক সূচরাজা তার প িরচয় জানেত 

�চেয়েছ বার বার িক� জানেত পােরন তেব কেম� র মধ� িদেয় তার �েনর প িরচয় 

�পেয়েছ । নকলরাণী ও কা�নপুেরর রাজপু� �সানাধেরর চ�াে� সূচরাজা 

তা েক দীপা�র িদেয়েছ । দীপা�ের পা�েয় -

   “এ িদেক হইল িক কাজলেরখােক িন�� াস িদয়া সূইচ 

রাজা এেকবাের পাগল অইয়া �দেশ �দেশ িড�া কইরা তার �খাঁ েজ বাইর অইেছ 

। সূইচ রাজা এক রাজার �দশ হইেত আেরক রাজার �দশ, এক সমুে�র পার 

হইেত আর এক সমুে�র পার ঘুইরা ঘুইরা �বড়াইেতেছ ।”

 সূচরাজা একিদন ধেন�েরর রা েজ� এেস উপি�ত, �সখােন তখন 

সভার আেয়াজন চলেছ । ধম�মতী �ক পা িখর আগমেন সভার কাজ �� হল । 

�ক সভায় �কৃত সত� উদঘাটন করেল সূচরাজা িনেজর কৃতকম� স�েক�  

অবগত হল �যমন কাজলেরখার ভাই রে��র িনেজর কৃতকেম�র জন� 

অনুত� । এরপর সূচরাজা ও কাজলেরখার �ভপিরনয় স�� হেল, সূচ রাজা 

বা িড় িফের নকলরানীর শা ি�র ব�ব�া করল । কাজলেরখােক না বেল রাজকীয় 

�কৗশল অবল�ন কের কা�নদাসী েক উপযু� শা ি� িবধান কেরেছ । এভােবই 

িবচ�ন ধা িম�ক ও �� িমক সূচরাজা িনেজেক � িত ি�ত কেরেছ ।

 ‘কাজলেরখা ’ গী িতকথায় কাজলেরখা ছাড়া আর একজন স ি�য় নারী 

চ িরে�র প িরচয় আমরা �পলাম তার নাম ক�না দাসী বা নকল রানী । িভখারী 

প িরবার �থেক উেঠ আসা কা�ন দাসী , তার িপতা �পেটর দা েয় এই কন�া েক 

িব ি� কের িছল কাজলেরখার কােছ । ক�েনর িব িনমেয় তােক �কনাহেয় িছল 

বেল তার নাম কা�ন দাসী । কাজেরখার সরলতার সু েযাগ �স �হন কের িছল, 

যার ফেল কাজলেরখার জীবেন �নেম আেস  িবপয� য় । রাজােক �তা ঠ িকেয়েছ 

তার সে� সম� রা েজ�র সব� নাশ সা িধত হেত �দখা যায় তার জন� । িনজ�াথ�  

িস ি�র জন� �কান �কার অন�া েয়র সে� তােক হাত �মলােত �দখা যায় । 
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কাজলেরখার না েম কল� রটনা �থেক ও �স িবরত থা েক িন । উপকারীর 

উপকার করা তার মেধ� �দখা যায় িন । নকলরানী �য খল �ভাবা তা সবার 

সামেন �কাশ  �পেয়েছ । �শেষ সূচরাজা তা েক উপযু� শা ি� িদেয় ��া� 

গেড়েছ । কা�ন দাসীর পাশাপা িশ রাজার ব �ু কা�নপুেরর রাজপু� �সানাধর 

চ ির�� পা ি� যা েক আমরা কাজলেরখার � িত অনুরাগী িহসা েব �দখেত পাই । 

তেব �স নকল রাণীর সে� হাত িম িলেয় কাজলেরখােক পাওয়ার জন� কল� 

রটনায় সহেযা িগতা কেরেছ । �ী েপ িনব�াসেনর দা িয়� ও �স িনেজ িনেয় িছল 

িক�তােত �শষর�া করেত পাের িন । কাজলেরখােক �স িনেজর গৃ েহ 

�কানভােবই িনেয় �যেত না �পের শূন� হা েত বাড়ী িফেরেছ । �সানাধর দাসী 

কাজলেরখােক �েলাভন �দ িখেয় িবেয়র ��াব িদেয়েছ -

   “দাসী �স আিছলা কন�া রাণী করবাস �তাের ।

   একবার চল কন�া আমার ম ি�ের । ।

   সু বন�  ম ি�ের আেছ �সানার খাট পাল�  ।

   আমার বা েপর পুরী �দ িখবা �কমন । । ”

 কাজলেরখার � িত �দব �স�তায় এ যা�ায় কাজলেরখা �সানাধেরর 

হাত �থেক �বঁ েচ যায় । �সানাধর চ ির�� �তমন উে�খেযাগ� নয় কা িহনীর 

জ�লতা ও কেলবর বৃ ি� কেরেছ মা� । আর এক� চ িরে�র কথা উে�খ 

করেতই হয় �য চ ির�� ধেন�র প িরবার ও পরব িত�  ঘটনার সে� সংেযাগ 
ু�সত� গেড় িদেয়েছন । িত িন একজন স��াসী । এই স��াসীর সে� �য �ক 

পা িখ� িছল �স পরবত� ঘটনা�মেক ধ িরেয় িদেয় কা িহনী প িরণ িতর িদেক িনেয় 

�গেছ । ভ� ম ি�ের �দেবাপম স��াসী চ ির�� ও ���পূন�  সূ চরাজার সে� 

কাজলেরখার প িরচেয়র মূলকাজ� িত িন কের িদেয় িছেলন । তার িনেদ� শমত 

কাজলেরখা তার প িরচয় �গাপন �রেখ কাজ� কের �গেছ �শষ পয�� 

সূচরাজার সে� তার িমলন সা িধত হেয়েছ । এই ত�াগ িত িত�ার কথা ভ� 

ম ি�ের স��াসীই িদেয় িছেলন ।

 উপ িরউ� চ ির��িল ছাড়া রাজার ম�ী , সভাসদ , দাসদাসী , মা িঝ 

ম�া েদর কথা আমরা �দখেত পাই ।
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সমাজ মন�তা 

 ‘কাজলেরখা ’ নামক গী িতকথায় বাংলার জীবনযা�া তা েদর 

মান িসকতার নী িত িশ� �সৗ�য�  �বা েধর প িরচয় লভ� । রাজা জ িমদার স�দায় 

�যমন িছল �তম িন ব িণক �� িণর প িরচয় আেছ । আেছ আিথ�ক িদক িদেয় 

িপ িছেয় পড়া মা নু েষর � িত�িব । �যখােন �পেটর দা েয় িনেজর কন�া েক িব ি� 

করেত হে� । �সকােল �াম গে� সা ধু -স��াসী েদর িবচরন িছল অবাধ । তা েদর 

� িত মা নু েষর িব�া েসর ও �মাণ পাওয়া যায় । ব�বসা বা িণেজ�র ��ে� 

বাঙা িলরা খু ব একটা িপ িছেয় িছল না তার �মাণ ধেন�র পরবত� ��ে� পু� 

রে��র বা িণজ� যা�ায় িড ি� ভা িসেয়েছ স মু� জেল । �লাভ - লালসা �ব�না 

�যমন িছল �তম িন সাহস সততা - ৈধয�  ও সরল পেরাপকারীর প িরচয় �মেল ।

 স�ল সমােজ জুয়া �খলার �চলন িছল । সা ধু ধেন�র স�া� 

প িরবা েরর মা নুষ �ধুমা� জুয়া েখলার �নশায় তার সকল ধনস�দ িনঃেশ িষত 

হেয়েছ । একসময় হত দ ির� মা নু েষ প িরণত হেয়েছ যা অসা ধু �খলার প িরণাম 

। এই সময় বাংলায় �খলা ধূলার ��ে� আমরা ঘু িড় ওড়ােনা , পায়রা ওড়ােনার , 

দাবা - পাশা । �খলার কথাও সা িহেত� জানেত পা ির । ধনপ িতর বা িড়েত হা িত - 

�ঘাড়া �তা িছল, িছল দাস-দাসী , িব িভ� �কার বা িণজ� তরী ।

 বাড়ী েত কন�া স�ান দশবছর �পেরা েল িপতামাতার িচ�া �বেড় �যত, 

যা কাজলেরখার ��ে� �দখা �গেছ -

   “এগার বছেরর কন�া বা রয় নাই �স পেড় ।

   িবয়ার কাল হইল কন�ার িচে� সদাগের । । ”

 কন�া অ� বয়েস িবেয় না িদেত পারেল সমােজ সমােলাচনার ঝড় ওেঠ , 

তাই এত িচ�া সদাগেরর । স��াসী বা ভ িবষ�ৎ��া �জ�া িতষী ��প �েকর 

কথায় কন�া স�ানেক বনবা েস পাঠা েনা মৃত ব�া ি�র সা েথ িববাহ মত ঘটনা , 

গ�া সাগের স�ান িবসজ� েনর � িতেক জাগ িরত কের । বাংলার সাধারণ মা নু েষর ৃ
ভাগ� - িব িধর িলখন �তা আেছই । ম ি�েরর মেধ� �� কাজেলর কথা িচ�া কের 

সদাগের ভাবনা -

   ‘ েতামার কপােল ��ু আিম করবাম িক । ।
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   যা কইল �কপংখী কপােল ফ িলল ।

   ভাল বের িবয়া িদেত িব িধ বাদী হইল । ।

   বাপ হইয়া মরার কােছ কন�া িদলাম িবয়া ।

 আবার কাজলেরখা মৃত �মােরর িশয়ের বেস িনেজর জ�েদােষর 

উ�ারণ কেরেছ -

   “ক�� েদা েষ �বউলা রাড়ী িশেরেত ব িসয়া ।

   মরা প িতর কােছ বা েপ িদয়া �গেছ িবয়া । । ”

 অন�� -

   “তরা েস কা িপল কন�ার বাম চ�ুর পাতা । ”

   “গ িনয়া �দ িখলাম তার ভাগ� - িবড়�ন ।”

 িবেয়র ��ে� জাতপাত �দখার িবষয়� ��� �পত -

   “েকান ঘের জ� �মার �কবা বাপ মাও ।

   প িরচয় না জাইন�া �মা ের িবয়া করতা চাও । ।

   হাড়ী িক �ডােমর কন�া না িহক �কানা ।

   না জা িনয়া িবয়া করেত শা ে� আেছ মানা । । ”

 �মমন িসংহ অ�েল নারী পু�ষ অেন িক সময় তােদর িনেজর 

প��মত িবেয় কের সমােজ � িত�া �পেয়েছ । সাম িয়কভােব বাধা িবপ ি� 

আসেলও পের প িরবার তা মানেত বাধ� হেয়েছ ।

 ��েমর ��ে� একিন�তা �চা েখ পড়ার মত । অন�ান� গী িতকার মেতা 

কাজলেরখা সূচ রাজার �য মেনর িমলন হেয়েছ তা গী িতকায় ফু েট উেঠেছ । 

সু িশ�াতা , সু গৃহীনীর প িরচয় পা ি� র�ন ও আলপনা �দওয়ার ��ে� । তার 

সে� �ভাজনর িসক বাঙা িলর র�ন সাম�ী ও �নালীর মেধ� - িব িভ� �কাশ 

মশলা , মাছ , মানকচু , পরমা� , িপঠা , পু িল , শাক, �ীর , পু িল এবং পা েত কাটা 

�ল বু । �সানার থালায় , �সানার বা�েত �ধ - �ীর এবং �শেষ বাঙালী 

অ িতেথয়তা ��প -
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ু   ‘তা�েল সাজায় কন�া �সানার বাটাখা িন । ’

 বাঙালী � িত� ঘের ল�ী পূজার রা ে� আলপনা �দওয়ার রী িত । 

কাজেলখা �য ভােব আলপনা �ত িরর সাম�ী ও এঁ েকেছ তােত িশ ি�তা 

িশ�ীমেনর প িরচয় পাই । শা িলইধা েনর চাল �বেট �থেম িপতা -মাতার চরণ 

এবং ধানছড়া ও ল�ীর পদ িচ� এঁ েকেছ । িব িভ� �দব �দবী মূ িত� ,  এবং পের 

তার জীবন গাথা -

   ‘ভা�া ম ি�র আঁ েক কন�া জ�লার মা েঝ । ।

   �শেজেত �ইয়া আেছ মরা �স �মার ।

   �কবল নাই �স আঁ েক কন�া ছ িব আপনার । । ’

 আলপনা �শষ কের িঘেয়র বা িতে�েল সতীসা�ী �ীর মেতা -

ূ   ‘ভ িমমেত লুটা েয় কন�া ক িরল প� িত । । ’

 নারী েদর কােছ গহনা বাসনা িদ িছল খুব আদেরর তা নকলরানীর 

চাওয়ােত উেঠ এল -

   “নকলরা িণ �বেতর ঝাইল, �বেতর �লা , আমিল 

কােঠর �ঢকী , িপতেলর নথ , কাঁসার �বঁকখাড়ুয়া এই সকল ফরমাইস িদল ।”

 �দেশ তখন হত দ ির� মা নু েষর সংখ�া ও নগন� িছল না , �পেটর দা েয় 

িনেজর স�ান িব ি� ও দাস িহসা েব িদন কাটা েনার �মাণ - কা�নদাসী ও তার 

ূিপতা । ‘কাজলেরখা ’ গী িতকথার �পকথার গী িতকথা হেলও বা�ব ভ িমর 

সজল ধারা �ক অ�ীকার করেত পাের িন ।

আদশ�  ��মালা 

১ । ‘কমলা ’ গী িতকায় �ক�ীয় নারী চ ির� পয�া েলাচনা কর ।

২ । কমলাগী িতকায় সমাজ ভাবনার প িরচয় �দান কর ।

৩ । কমলা চ িরে�র পা েশ পু�ষ চ ির��িল িনতা�ই িন�ভ আেলাচনা কর ।

৪ । �পকথা ধম� গী িতকা িহসা েব কাজলেরখার সাথ�কতা িবচার কর ।
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৫ । ‘কাজলেরখা ’ চ ির�� িবে�ষন কর । 

৬ । কা�নদাসী �াধ�  �েলাভেনর �তীক এ স�েক�  িনেজর ভাষায় �লখ ।

৭ । ‘দ স্ুয �কনারা েমর গ�’ এক ব�া িত�মী রচনা এ স�েক�  িনেজর ব�ব� 

�াপন কর ।

৮ । ‘দ সু� �কনারা েমর পালার ’ সমাজ বা�বতার প িরচয় �দান কর ।

৯ । দ সু� �থেক মনসা ম�েলর গা েয়ন �কনারা েমর হেয় ওঠা - তার চ ির� 

িবে�ষন কের ম�েব�র যথাথ�তা িন�পণ কর ।

১০ । ‘দ সু� েকনারাম’ ছাড়া অন�ান� চ ির� � িলর �ব িশ�� িনেদ� শ কর ।
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ু ভিমকা  

 বাংলার সাধারণ মা নু েষর যুগবা িহত �য ধারা চেল আসেছ তা আমােদর 

অকৃ ি�ম এক সং�ৃ িত । সাধারেণর ( েলাক) জীবেনর সচল সং�ৃ িতর মুখ� 

উপকরণ �লাক সং িগত । �লাকগী িতর মধ� িদেয় বাংলা েদেশর �ত�ূত�  

জনজীবেনর ব িহঃ�কাশ । জাতীর ম�াগত �য সং�ৃ িত তা “এককথায় জা িতর 

�কীয় সং�ৃ িতর �কাশ ঘেট তার খাঁ� �দশীয় �লাকায়ত গা েন । এ গান 

বাঙালার মেনর , বা�লার �া েনর ও আ�ার  স�দ ।”

 বাংলা েদেশর �ােণর স�দ �লাকসংগী েতর �ব িচ� মুখী ধারা ল�� করা 

যায় । �লাকগী িতর সে� �যমন আটেপৗের জীবেনর ঘ িন�তা �তম িন বা�লার 

জা িত স�ার সে� িমেশ আেছ - সামা িজক, ধম�য় , আধ�া ি�ক এবং আচার - 

আচরণ - উৎসব সং�া� সংগীত । বাংলা েদেশর �লাকসংগীত মূলত �� ভােগ 

িবভ� -

 (ক) ব িহৎর� িবষয় সংগীত

 (খ) অ�র� িবষয়ক সংগীত ।

 ব িহঃর� সং িগত�িল িবষয় অনুযায়ী �লাকজীবেনর কা িহনী িনভ� র কের 

নাটক গেড় ওেঠ যা �লাকনাট� না েম খ�াত ।

ৃ ম িডউেলর ততীয় একেক আলকাপ �বালান , গ�ীরা ব িহঃর� িবষয়ক 

সংগীত, বাদ� সহেযা েগ তাৎ�িনক �লাকনাটক িবষয়� আেলাচনায় �ান  

পা েব ।

আলকাপ

 মুশ� দা বাদ �জলার জন ি�য় �লাকগান আলকাপ । মালদহ �জলায় 

সব�া িধক �চ িলত গ�ীরা �লাকগােনরই �প আলকাপ । ‘আলকাপ’ শ�� 

আরিব ভাষা �থেক আগত । আলকােপর আর এক� �চ িলত নাম আেছ �স� - 

‘আলকাটা কাপ’ ।আলকাপ অথা� ৎ তী� কপটতা �বাঝায় । র�ব�া ে�র 

��নী

�-অধ�ায় সাম�ী

79

�লাকনাট�



মধ� িদেয় এই �লাকগান প িরেব িশত হয় । অথা� ৎ এই গা েন সামা িজক - 

অথ� ৈন িতক - মানবজীবেনর �াম� ন� শা ।

 আলকাপ ব িহর� িবষয়ক �লাকসংগীত তাই �পৗরা িণক িবষব থাকেল 

ও �ামীন জীবেনর �ব�লতা � িলই এর প িরেবশেনর ল�ভ । আলকােপ �া েমর 
ুচতথ� ফল - �াথ�পরতা - অত�াচারী জ িমদার , �মাড়ল, মহাজন চ ির� � িলর 

খ� িচ� �ান পায় । আবার নরনারীর কলহ ন িবড় ি�ত জীেনর িচ� মূলত সতীন 

কলেহর িদক� আলকাপ সংগী েত ��� পায় । আলকাপ সংগী েত �পৗরা িণক 

িবষয় মুখ� হেয় থাকল না সমেয়র সে� সে� সমােজর �াথ�পর অত�াচারী 

মা নু েষর কথা �যমন �ান �পল �তম িন পণপথা , না ির েদর িব িভ� িবষয় ও 

�াধীনতার কথা �ান �পল ।

�বালান গান  

 ‘ েবালান’ মূলত বধ�মান ও মু িশ� দা বাদ �জলায় �চ িলত । �বালান গান 

একিদেক ‘উৎসব গী িত’ (Fe s t i va l S ong ) ,অপর িদেক ‘আচরণ িগ িত’ 

(Ri tua l Song) �চ�-সং�া ি�র সময় িশেবর গাজন উপলে� এই দীঘ�  

সংগীত প িরেব িশত হয় । িশব পূজার আচার -অনু�া েন ১২ �থেক ২৫ জন 

সমেয়ত হেয় �- িতন ঘ�া ধের �বালা েন গাওয়া হয় । িশেবর গাজন উপলে� 

সৃ ি� গা েন �পৗরা িণক িবষয় থাকাটা �াভা িবক িক� �পৗরা িণক িবষেয়র পাশাপা িশ 

মানব চ ির� ও সমাজ িচ� �ান �পেয়েছ ।

 �বালা েনর �ব িশরভাগ সংগী েতই পাঁচা িলধম� , তেব ট�ার তাল ও দানা 

�যমন আেছ, �তম িন র� ও ছড়ার তাল ও খঁু েজ পাওয়া যায় । ‘ েবালান’ 
ুএেসেছ ‘ বুল’ শ�  �থেক । এই ‘ বুল’ শে�র অথ� �মণ কের । �যেহত িশেবর 

গাজেন গাওয়া হয় তাই �াম �থেক অন��া েম ঘু ের ঘু ের গান গাওয়া হয় । �মণ 

জ িনত এই সংগীত �ক ‘েবালান’ গান বলা হয় । এই িব বৃ িত মূলক �বালানগা েনর 

িবষয় ব� �পৗরা িণক তাই পুরাণ , রামায়ন , মহাভারত আি�ত ।

গ�ীরা 

 ‘গ�ীরা ’ সংলাপধম� �লাক সংগীত । বণ� না�করী িত ও লঘুরেস গীত 

হয় গ�ীরা গান । এ� মূলত ধম�য় িবষয় যু� গান িক� এেত সামা িজক িবষয় 
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�িল সং যু� হেয়েছ । িহ�ুেদর ধম�ব সংগীত হেলও মুসলমান �াধান� যু� 

মালদেহ ব�ল �চ িলত । যার ফেল মুসলমান �ভােব িশেবর উপের নানার 

�ভাব পেড়েছ । িশবেক উপল�� কের গ�ীরা গা েনএ সামা িজক, অথ� ৈন িতক 

জীবন � িতফিলত । ‘গ�ীরা ’ নামক িশব মাহা�� পূন�  সংগী েত নৃ েত�র �যাগ 

ল ি�ত হয় । িশব এখােন বরদাতা এবং মা নু েষর �ানকত� া ।  �চ�মাস �থেক 

�বশাখ মা েসর �থমাব িধ �ভীরা অনু�ান চেল । িশেবর কােছ গান না েচর মধ� 

িদেয় স�াৎস িরক �া েমর ধম��াণ সাধারণ মা নুষ তােদর অভাব , অ িভেযাগ , সুখ 

�ঃখ সমস�ার কথা ব�� কেরন ।

 মালদেহ অেনকে�ে� িশেবর প িরবেত�  ‘নানা ’ অেনকটা �ান দখল 

কেরেছ । ‘গ�ীরা ’ প িরেবশেনর িদেক তাকােল �দখা যায় একজন িশেবর 

আদেল �সেজ দা িড়েয় থা েক আর মূল একজন গা েয়ন তার সে� থা েক 

কেয়কজন �দাহারা । তারপের মূল গা েয়র �দাহারেদর সে� িনেয় �ামবাসী েদর 

� িত িন িধ �েপ সাধারেণর অভাব অ িভেযাগ স িহত িশেবর সামেন গান-সংলাপ 

বাদ� নৃত� সহেযা েগ বণ� না করেত �দখা যায় ।

 বাংলায় �চ�মােস �য িশেবর গাজন হয় �স �প মালদেহ এই গাজনই 

গ�ীরা না েম প ির িচত । গ�ীরা চ�ীম�েপর ন�ায় গৃহ িবেশষ । �গা িব�চে�র 

গী েত ও গ�ীরা শে�র �েয়াগ -

   “�ই �েত বা�ী রাণী থুইল গ ি�ের । । ”

   “হা িড়পা গ�ীের ব িস ধ�া েন িদল মন । ”

 মালদহ, িদনাজপুর নয় বধ�মান ও তৎসহ অন�ান� �জলােতও গ�ীরা 

চ�ীম�প বা িশবালয় , ম�প স�া স�েক�  জানা যায় -

   “মালদেহ গ ি�রা ম�েপর অ িধকাংশ 

ঘনস ি� িব� কাগেজর িব িবধ বেণ� র প�পু� �ারা প িরেশা িভত 

করা হয় এবং নৃত�ম�েপর �য অংশ নৃত� গীতা িদর অনু�ান 

হয় তথায় �কান �কার আসনা িদর ব�বহার হয় না - সুতরাং 

উৎসবকারী িদগেক ধূলার উপরই অব�ান ক িরয়া নৃত�গীতা িদ 

স�াদন ক িরেত হয় । ”

 �দাহাররা প�পুে� সুেশা িভত �য় গ�ীরার চমক বা িড়েয় িদত ।
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 এই গ�ীরা অনু�া েন �পৗ��ি�য় , চাঁই রাজবংশী , নাগর , ধা নুক , 

কায়�, �বদ� , �া�ণ স�দােয়র মেধ� গ�ীরা অনু�ান �চ িলত িছল । গ�ীরা 

অনু�েনর িব িভ� অ� হল - ঘটভরা , �ছাটতামসা , বড়তামসা , ভ�গড়া ও 

িশবগড়া এবং ব�না । সৃ ি� �করণ আবাহন পৃ িথবীর জ�কথা , �দহ�ি�, 

ম ি�র � ি�, জীব সৃ ি� বণ� না র সে� গ�ীরা   ব�না -

   “জল ব�, �ল ব� বুড়া িশেবর গ�ীরা ব�

     আর ব� সর�তীর গান ।

   বাসয়া বাহেন িশব তার রেণ �ণাম

     দাতানাথ িক িশবনাথ মেহশ ।”

 এছাড়া �ার মু� করা গান ও ল�� করা যায় -

   “হা েত ত ির শূল রা�া লা� , প িরধা েন বা েঘর ছাল

   বৃষভ বাহেন িশব , ি�দেশর নাথ ।

   জাগের জাগের ভাই , সেত�র �কাটাল । ।

   মু� হইল ঠা�েরর পূ�� �ার । ।

ৃ এভােবই গ�ীরার িব িভ��ার (ছয় �ার ব�না ) মু� করেত হয় । ততীয় 

িদবেস �শাভাযা�ার পর রা ি�েত ‘েবালবা িহ ’ গীত হয় । তারপর মাছ জী িবত 

রাখার জন� ‘আমেশাল ছাড়া ’ অনু�ান চেল । ধূলা সাপট , জল সাপট পের 

স��াসী েদর গাজেনর চারধা ের �ণাম ঘাটেত �দখা যায় । এই গ�ীরা অনু�া েনর 

রী িত একটু এ িদক ও িদক কের �ায় একই রকম ।

আদশ� ��াবলী

১ । �লাকনাট� �বালান স�েক�  যা জান িনেজর ভাষায় �লখ ?

২ । গ�ীরা গােনর িব�ৃত পিরচয় �দান কর ? এ� �কান অে�লর �লাকনাট� আেলাচনা 

কর ।
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ভূ িমকা

 বংলার িনজ� সং�ৃ িতর প িরচয় বহন করেছ �লাকনৃত� । �লাকনৃত� 

�পশাদারী মা নুষরাই কের থা েক নৃত�গীত সহেযা েগ �লাকনৃত� প িরেব িশত 

হয় । বাংলার �ছৗ ও রায়েবশ ব�ল �চ িলত �� �লাকনৃত� ।

�ছৗ

 ‘ েছৗ ’ পু� িলয়া �জলার জন ি�য় আিদ নৃত� । প ি�ম রাছবে�র 

মু েখাশ প ির িহত নৃত� িবেশষ । এই নৃ েত�র জন� �য িবষয় ও মু েখাশ ব�বহার 

ৃকরা হয় তা পুরা েনর �দব-েদবী , রা�স-ৈদত�-দানব-নর-বানর �ভিত 

চ িরতর � িলর অনুকরেণ �ত ির হয় । এমন িব িচ� সাজ মা নু েষর � ি� আকষ�ন 

�তা করেবই । তার সে� িশেবর গাজেন �ভাব বত� মান ।

   “ েছৗ নাচ বত� মা েন ভারেতর পূব�া�েলই সীমাব� । 

উ িড়ষ�ার ময়ূ রভে�, ঝাড়খে�র �সরাইেক�ায় এবং প ি�মবে�র পু� িলয়া , 

বাঁ�ড়া ও �ম িদনী পু ের এই না েচর স�ান পাওয়া যায় ।

 এই না েচর ভ ি�মা তাল , রস িন�ি�র িদেক ল�� কের �কউ �কউ 

‘ যু� নৃত� বা �সন�বা িহনীর আরাম �ল ছাউনীর নৃত� বলেত চান । ” এই 

�ছৗনা েচর মেধ� অেনেক ‘নাচনী না েচর’ �ভাব ল�� কেরেছ । এর সে� 

‘ম টুয়া ’ বা ‘পাইক’ না েচর অ� িব�র সা�শ� বত� মান । পালার ��েত 

গেনশব�না আব িশ�ক ।

ূ �ছৗনা েচর ��েত পালার ভ িমকা ��প এক� গান আওয়া �রওয়াজ 

আেছ । এেক ‘রঙ’ বা ‘রঙ ঝু মুর ’ বেল । রঙ গাওয়ার সে� সে� ধামসায় শ� 

এবং �ঢাল ও সানাই �বেজ ওেঠ । এ� �খালা আকােশর িনেচ পূন� রাত িরর 

নৃত�া নু�ান । �য পালা �সই অনুযায়ী মু েখাশ প িরধান কের আসের উধপ ি�ত 

হয় �শীলবরা এবং চা ির িদেক িঘের থা েক দশ�ক ।
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 �ছৗনা েচর �ধান রস বীররস , � িত� পালায় যু� িবষয়� থা েকই 

পালা� িলেত রামায়ন , মহাভারত ও পুরা েণর কা িহনীর স�েগ আিদবাসী 

সং�ৃ িতর সে� িহ�ুেদর �দবেদবী ইভ� র কা িহনীর এক সম�য় - ল ি�ত হয় ।

  “ েছৗনা েচ �পৗরা িণক ও সামা িজক সম� চ ির�ই কা িহনী িনভ� র 

। �লাকনােট�র নানা উপাদা েন এই নৃত�ৈশলী িব েশষভােব স মৃ� । সরল 

�তঃ�ূত�  চলমান জনজীবেনর অ িভব� ি�েত �ছৗনাচ প ির পূন�  । ”

রায়েবশ

ূ ‘ রায়েবশ’ বা ‘রায়েবঁ েশ’ বাংলার জন ি�য় �লাকনৃত� িবেশষ । বী রভম 

ৃ�জলার �ডাম , বাউরী �ভিত িনমনজাতীয় স�দােয়র িববাহ অনু�া েন এই 

নৃত� প িরেব িশত হেত �দখা যায় । রায় শে�র অথ� ���’ আর ‘রায় বাঁশ ’ 

শে�র অথ� দাঁড়াল ��� বাঁশ । এক সময় বাংলার �যা�ারা এই বাঁ েশর �তরী 

সাম�ী িদেয় যু� প িরচালনা করত �যমন - ধ নুক, লা� , রনপা , ঢাল ব�ম, তীর 

ৃ�ভ িত ।

   “সারা বছর শরীরেক যু ে�াপেযাগী কম�ঠ নী েরাগ 

রাখার �য ছ�ব� অনীশীলন করা হত �ঢাল কাঁসীর তা েল তােল �সই ছ�� 

অনুশীলন ভ�ীই পরবত�কােল ‘রায়েবঁ েশ’ �লাকনৃত� না েম প ির িচত ।”

 ‘রাবেবঁ েশ’ নৃ েত� অনবদ� ছ� ও তাল �যমন আেচ �তম িন ভাবভ�ীর 

মেধ� আেছ বী েরর ওজ�ীতা । এই বী েরা িচত নৃত� কলার আিদ উৎস� স�ক�  

ূজানা যায় অজয় নদীর পাশ� বত� রাঢ বা িবরভম অ�েলর অ িধবাসীরা এই 

‘রায়েবশ’ নৃত� করত । রায়েবঁশেদর উে�খ পাওয়া যায় ঘনরাম চ�বত�র 

‘ধম�ম�লকােব� ’ , ভারতচে�র অ�দাম�েল ও �তাপা িদত� ও মান িসংেহর 

যু ে� । �ঢাল ও কাঁ িস সহেযা েগ না েচর সময় ধূ িত মালেকাচা কের পের তার 

উপের লাল শা লু বাঁ ধ েত হয় । শরী েরর উ�� াংশ খা িল থা েক । নাচ�র ভ ি� হল -

  (ক) �ত ল�েন �েবশ ও িদক ব�না ।

  (খ) ধ নু�লনার ভ�ী ।

  (গ) সাম িরক কসরৎ ।

  (ঘ ) অ�চালনার ভ ি� ।
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  (ঙ) ভ� িনে�েপর ভ�ী ।

  (চ ) রনপা চড়ার ভ�ী ।

  (ছ) অ িসচালনার ভ�ী ।

 নৃত� �শেষ শ� �য পরা� হেয়েছ তা �বাঝা েনার জন� এক জেনর 

কাঁ েধর উপর দাঁ িড়েয় অপর জন নৃত� প িরেবশন কের । এবং নৃ েত�র অ ি�েম - 

�মীরচলা , চড়কগাছ , দাঁ িড়পা�া , তালগাছ , হ নুমান ডন, ব�ঙভাসা , যম�য়ার , 

পালট ইত�া িদ শারী িরক কসরত �দখােনা হয় ।

 ‘রায়েবেশর’ মত �াচীন নৃত�কলা �য যু�যা�ার কসরত �থেক উেঠ 

এেসেছ তা অ�দাম�েলর মান িসংেহর যা�ার বণ� নায় -

   “হাতীর আসীর ঘের ব িসয়া আমীর ।

   আপন ল�র লেয় , হইল বাইর । ।

   আেগ চেল লালেপাশ খাসবরদার ।

   িসফাই সকল চেল কাতার কাতার ।

   তবকী ধা নুকী ঢালী রায়েবঁ েশ মাল ।

   দফাদার জমাদার চেল সদীয়াল ।

ু �ে�য় ��সদয় দ� মহাশয় �াচীন রাঢভ িমর লু��ায় এই নৃত� 

পুনরা িধকার কের সুশীল সমােজর সে� প িরচয় সাধন ক িরেয়েছন ।

আদশ�  ��াবলী 

১ । �ছৗ �লাকনৃেত�র প িরচয় �দান কর ।

২ । রাঁ য়েবশ নৃ েত�র উৎসব ও ই িতহাস �লখ ।
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আিদবাসী �লাকসািহত� চচ� া

 ১৯৪১ সােল আিদবাসী স�দায়েক TRIBEনােম িচি�ত করা হেয় থােক । 
তেব আিদবািস বা TRIBE শ�� িবতিক� ত । ১৮৮১ �ী�াে� �থম Forest Tribe 
নােম ভারেতর আিদবািসেদর িচি�ত করার কাজ� �� হয়।১৯০১ও ১৯১১ 
�ী�াে� জন গননায় আিদবাসীেদর বলা হল Hill and Forest Tribe ।  ১৯৩১ 
�ীঃ জনগননায় এেদর বলা হল Primitive Tribe’ । ১৯৩৫ �ী�াে� ভারত 
শাসন আইেন Back Ward Tribe নােম আিদবাসীেদর িচি�ত করা হল । আর 
১৯৪১ সােল এই আদবাসীরাই হেয় �গল �ধুমা� TRIBE।

 ভারতবষ� �াধীনতা হওয়ার পর যখন ভারতীয় সংিবধান রিচত হল তখন 
এই আিদবািসেদর S C H E D U L E D  T R I B E  বলা হত ।যিদও �সেভজ, 

ৃবারবািরক, জঙলী �ভিত নােমও আিদবািসেদর অিভিহত করা হত । কারণ মেন করা 
হত এই জনেগা�ীর মানুেষরা অনু�ত এবং মূল জন�বাহ �থেক এরা িবি�� ।ঔ 

ৃ�সই কারেণই এেদর আিদবািস উপজািত, জনজািত �ভিত নােম নাম করণ করা 
ূহেয় থােক । ভারতবেষ�র উ�র -পূব�া�েল আিদবাসী জনজািতর �াচীন বাসভিম 

বেল ধরা হেয় থােক। তেব এই অ�েল বসবাসকারী আিদবাসীেদর মে�ালীয় 
ূ(Monoloid) �গা�ীর অ�ভ� � কর হেয় থােক । নৃতাি�েকরা মে�ালীয় জনেগা�ীর 

�বিশ�� স�েক�  বেলেছন - “এেদর মাথার আকৃিত সাধারণত �গাল, নাক 
মধ�মাকৃিত �থেক �চ�া, মাথার চুল �সাজা এবং খাড়া, নাক মাংসল নয় �যমন� 
িন�েয়ডেদর হয় । এেদর �চােখর উপেরর পাতা সামেনর িদেক ঝুেল থােক এবং 
�চােখরপাতায় িবেশষ ধরেনর ভাঁজ থােক, যােক বেল এ�াপক�ানিথক �ফা� । 
অি�েকাটর �থেক নােকর �গাড়া যেথ� �চু হয় এবং কপাল (Check bone) �চু। 
মুেখ দাঁ িড়-েগাঁফ �নই বা খুব কম । দাঁত হয় মধ�মাকৃিত, গােয়র রঙ পীতাভ বা 
পীতাভ বাদামী ।”

 [ি�পুরার উপজািত �লাক সং�ৃিত; স�াদনা ড. িনম�ল দাস; �পৗলমী 
�কাশন, আগরতলা, তিরপুরা, পৃ - ৯]

 আিদবাসীরা মূলত �াম�মান জীবনযা�ায় অভ��। কারণ �কৃিতগত 
কারেণই �াম� মানতা এেদর জীেন অবধািরত হেয় পেড়। কারন ভারেতর উ�র-
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ূপূেব�  ভভােগ ব� কাল �থেক এই �মা�লীয় জনজািতর বাস । ভাষাতাি�ক �ি�েকান 
�থেক বলা যাব এই অ�েলর অিধবাসীেদর ভাষা �ভট-চীনীয় ভাষা বংেশর অ�গ�ত । 
স�ম শতা�ীর �চিনক পির�াজক িহউেয়ন-সাঙ কাম�েপর জনজািতেদর �দেখ 
ম�ব কেরিছেলন - “কাম�েপর আউষজন দি�ন-পি�মচীেনর ‘মন’ �াইেবর 

ূসমেগা�ীয়” । এই িত�তীয় চীনা জনেগা�ীর ভাষার উৎসভই হে� চীনেদেশর 
য়াঙ-িসিকয়াঙ ও �হায়াঙ-েহা নদী তীরবত� অ�েল। �েম তারা নদীপেথ ��পু� 
সংল� এলাকায় বসবাস �� কের । �েম তারা আসাম, ি�পুরা, মিনপুর, কাছাড়, 

ৃ�ভিত অ�েল বসবাস �� কের । এই �াম�মানতার কারেণ আিদবাসীেদর জীবন 
যা�ায় �বঁেচ থােকর জন� কৃিষকাজ ও িশকার অবস�াবী হেয় পেড় । তেব 
আিদবাসীরা যখন ি�িতশীল হওয়ার ��� অনুভব করল তখন �কবলমা� কৃিষ 
কাজেকই তারা �াধান� িদল । এবং �েম তারা িশকােরর ��� হািরেয় �ফলল । 
উ�র -পূব�  ভারেতর আিদবাসীরা সমেয়র পিরবত� েনর  সােথ সােথ ‘জুম’ চােষ 
অভ�� হেয় পেড় । আিদবাসীেদর জীবন ধারেনর জন� এই জুম চাষ �যমন 
অপিরহায�  িছল; �তমিন সমাজ ও কাঠােমা গঠন ও সমাজব� জীবেন সং�ৃিত চচ� ার 
অ� িহসােব তা অব�ভবী হেয় দাঁড়াল । এই ‘জুম’ চাষেক �ক� কেরই ি�পুরার 

ৃআিদবািসেদর জীবন হেয় উঠল সং�ৃিত চচ� ার �ম�দ� । তেব ভিব�ানীেদর ধারণা 
অনুযায়ী এক �গা�ীর ভাষা ও স�ৃিতর সে� অন�েগা�ীর ভাষাও সং�ৃিতর অবশ�ই 
পাথ�ক� থাকেব ।

 উপজািতেদর �বিশ�� �কমন হেব �স স�েক�  নৃ িব�ানীেদর ধারনা সু�� ।

 �যমন : উপজািতরা এক� িনিদ� এলাকায় সবাস করেব । উপযা�ীরা 
যাযাবরেদর মেতা নয়, উপজািতেদর মেধ� ঐক�েবাধ অত�নত শি�শালী ।। 
উপজজািতরা অবশ�ই ঐিতহ�ি�য় । সহজ সরল মানিসকতা স�� এই 
উপজািতেদর সাং�ৃিতক �বিচ� অবশ�ই �ীকার করেত চায় না । এেদর জ�গত 
িব�াস �য এরা একই পূব�পু�ষ �থেকজ��হণ কেরেছ। এই মত ও �ঢ় িব�াস এেদর 
মেধ� �িথত ।

 ব� গত �লাকসং�ৃিতর উপাদােনর মেধ� বা িড়, ঘর, আসবাবপ�, 
বাসনপ�, �পাষাক পির�দ খাদ� পানীয়,ৈদনি�ন ব�ব�ত িজিনসপ� ইত�ািদেক 
�বাঝায় । আবার অব�গত �লাক সং�ৃিতর মেধ� পেড় সামািজক, রী িতনীিত,আচার-
আচরণ, অথ�ৈনিতক ও রাজৈনিতক  �চতনা িব�াস, জা�-ধম�য় িচ�াধারা ইত�ািদ 
িবষয়েক �বাঝাও হেয় থােক । সং�ৃিত হল সভ�তা জিনত উৎকষ� এই উৎকষ� জীবন 
চচ� ার কাল পর�রায় তা �বহমান।” এই সং�ৃিত এক জ� �থেক পরবত� জে� 
�ানা�িরত হয় । তেব সং�ৃিত শ�� অিত সংেবদনশীল । কারণ �কান �লাকই 
সং�ৃিত হীন বা uncultured নয় । কারণ িশি�ত বা অিশি�ত �িত� মানুষরই তার 

��নী

�-অধ�ায় সাম�ী

88



িনজ িনজ ��ে� মসং�ৃিত স�� । সং�ৃিতর মাধ�েম মানুষ তার পিরেবশ ও 
পিরি�িতর সােথ অিভেযাজন ঘটায় । তাই বলা চেল সং�ৃিত মানুেষর কতক�িল 
কম�তৎপরতার �যাগফল । এই কম� তৎপরতা অবশ�ই হেব জীন চচ� ায় । জীবনেক 
ঘেষ �মেজ উ�ত করার তৎপরতার । নীহার র�ন রােয়র মতানুসাের সং�ৃিত হল - 
“ জীবেনর উ�িত বা সং�ার সাধন অেথ� আর এক� �াচীন শ� ও সং�ৃত ভাষায় 
�চলন িছল; শ�� সং�ৃিত ।”

 আিদবাসী স�দােয়র জীবেন িতন� িবষয় অত�� ��� পূণ�  ।  �স �িল হল 
- ধম�,  সমাজ ও অথ�ৈনিতক । আিদবাসী স�দােয়র মানুেষর �কৃিতর �কােন 
লািলত, পািলত হেত হেত �কৃিতর সােথ তােদর অিবরত সং�াম করেত হেয়েছ । 
�কৃিতর সােথ সং�াম কের তােদর জীবন ধারণ করেত হেয়েছ । �বঁেচ থাকার রসদ 
ও তােদর এই �কৃিত �থেক �হণ করেত হেয়েছ । ফেল আিদবাসী স�দােয়র মেধ� 
পৃ িথবীর জীিবত স�া ও জড়স�া �েলার মেধ� �য �ােণর অি�� আেছ এই ধারণায় 
িব�াস তােদর মেধ� গেড় উেঠেছ । ফেল গাছপালা পাথর, ব�, িবদ�ৎ, ঝড়, ঝ�া 

ৃ�য �কান �াকৃিতক িবপয�য় �ভিতর মেধ� �ােণর অি�� ক�না করা হেয়েছ । মৃত 
মানুেষর আ�ার ধারনায় সােথ িব�াস যু� হেয়েছ । মৃত মানুেষর �� ভাগ বেল 
ি�পুরার আিদবািসরা মেন কের । তােদর মেন মৃত মানুেষর আ�া িহতকারীও 
অিহতকারী বা �িতকারক হেত পাের । ি�পুরার আিদবাসীরা আ�ার এই ধারণা 
�থেকই ‘েকর’ পূজার �চলন কেরন । �কর পূজার সময় অ�ভ আ�ােক �িতেরাধ 
করার জন� �ামব�ন করা হয় । ি�পুরার আিদবাসীরা অন� �গা�ীর সে� �ববািহক 
স�ক�  �াপেন অিনহা �কাশ কের ।তেব ডাইনী িব�াস এই আিদবাসীেদর মেধ� 
�বল । আিদবাসীরা িব�াস কের এই ডাইনী অতীব �িতকারক । ডাইনী সে�হ 
ভাজন নারীেক তারা হত�া করেতও িপছুপা হন না । আিদবাসীরা �ধু মা� ধান চাষ 
কের না । একই জিমেত শাক সবিজ ও অনান� ফসল অথা� ৎ িনেজেদর �দনি�ন 
জীবেন যা কােজ লােগ তা তারা উৎপ� কের । উৎপ� ফসল তারা �গালাজাত কের । 
তেব তারা উৎপ� ফসল িবি� কের অথ�সং�েহ ততটা আ�হ �দখান না । অণ�ান� 
�েয়াজনীয় �ব�িদর �েয়াজন তারা উৎপািদত �ব� িবিনময় কের । �েব�র িবিনময় 
�থা এই আিদবািসেদর �বল ভােব ল�� করা যায় । তেব িনেজেদর �গা�ী জীবেন 
বিহরাগত �কান ব�া ি�র হ�ে�প তারা প�� কের  না । �সই সােথ �গ� ও নরেকর 
ধারনা ও তােদর মেধ� ল�� করা যায় । এই ধারনা �থেক ি�পুরার আিদবাসীেদর মেধ� 

ৃনদ-নদী, পাহাড়, পব�ত, বৃ� �ভিতেক পূজা করায় �বণতা ল� করা যায় । তেব 
গেবষকেদর মেত পরবত� কােলা এই ধারনার সােধ মূ িত�  পূেজার ও �চলন ঘেট ।

 ি�পুরার আিদবাসীেদর মেধ� িবিভ� �কার �লাকাচার ল�� করা যায় । যা 
�থেক জ� হয় িবিভ� সামািজক অনুশাসেনর । সমাজ বা �গা�ীব� জীবেন 
আিদবাসীরা িবিভ� িনয়ম বা�থা (Custom) বা আচার বা �লাকাচার পালন কের 
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থােক । �য �থা�িল আিদবাসী সমােজ সমাজ শৃ�লার সূে� ��ািহত । যােক আমরা 
বেলেত পাির ‘�থািস� আইন’ (Customory Law)। আবার িচরাচিরত ধারণার 
�ারা �িতি�ত আইন হল - “িচরাচিরত ধারনা সােপ� আইন” (Convential 
Law) । তেব ি�পুরার আিদবাসীেদর মেধ� এই �থািস� আইনই বলবৎল এই 

ু�থািস� আইনেক �িত�া বা মান�তা িদেত িগেয় কখেনা কখেনা তারা িন�র 
আচরণও কের বেস । উদাহরণ িহসােব বলা যায় - 

 (১) আিদবাসী �গা�ীব� এসেকােমােদর সমােজ বৃ� মানুষেক হত�া কের 
তার মাংস খাওয়ার রী িত �চিলত আেছ । কারণ তারা িব�াস কের বৃ� ব�িদন �বঁেচ 
থাকার ফেল �য অিভ�তা বা �ান স�য় কেরিছল বৃে�র মাংস �খেল �সই 
অিভ�তা বা �ান তােদর মেধ� ও স�িয়ত হেব ।

 (২) সাঁওতাল সমােজ ডাইনী সে�হকারী নারীেক খুব খারাপ �চােখ �দখা 
হয় । তাই ডাইনী সে�হ কারী নারীেক তারা পাথর ছুঁেড় �মের হত�া কের ।

ঁ (৩) সাঁওতাল সমােজ �কান যুবক যিদ �কান যুবতী নারীর কপােল িস�ুর 
পিরেয় �দয় তেব যুবতী� �সই যুবেকর প�ী িহসােব গণ� হেব ।

 (৪) ওঁরা ওেদর সামািজক অনুশাসেন পাই, যিদ বােরা বছর একটানা বৃ ি� না 
হয় তেব ‘মহাদািনয়া’ নামক �� আ�ােক স�� করেত হয় । �সই কারেণ তারা 
একজন অপিরিচত �লাকেক বিল িদেয় ‘মহাদািনয়া’ নামক �� আ�ােক স��   
কের ।

 (৫) উ�র -পূব�া�েলর আিদবাসী স�দায় গােরা বা ওঁরা ওেদর মেধ� 
িববােহর পূেব�  যুবক যুবতীর এক� িনিদ� �ােন রাত কাটােনার রী িত �চিলত আেছ । 
�কান গােরা রমণী যিদ অপর �কান পর পু�েষর সােথ িমিলত হয়, তেব তােদর  

ঁসামািজক �থািস� আইন অনুসাের, �জার কের নাদী�র কােনর �ল িছেড় �নওয়া 
হয় । এই �থািস� আইেন তারা পয�বিসত । ি�পুরার আিদবাসী সমােজ এই �থািস� 
আইনেক খুই ��� �দওয়া হয় । ি�পুরা রােজ� �াচীনকাল �থেক আিদবাসীরা 
বসবাস কের আসেছ । বৃহ�র বাংলােদশ ি�পুরা রাজ�েক িতনিদক �থেক �ব�ন কের 
আেছ । আবার বলা যায় বাংলার তথা বাঙালীর সাং�ৃিতক পিরম�ল ি�পুরায় 
আিদবাসীেদর সাং�ৃিতক জগতেক �ব�ন কের আেছ । তথািপ ি�পুরার আিদবাসীরা 
সুদীঘ�কাল তােদর সাং�ৃিতক �কীয়তা বজায় রাখেত সেচ� হেয়েছন । তেব 
বত� মােন িব�ায়েনর যুেগ সাং�ৃিতর পিরবত� ন ঘটেত যাে� । ি�পুরার আিদবাসীেদর 
সং�ৃিতর উৎস িদল ‘জুমেখত’ । বত� মােন আইনগত ভােব �সই জুমচাষ িনিষ� । 
তাই ি�পুরার আিসবাসীরা িকছুটা স�েটর মেধ� আেছ ধের �নওয়া যায় ।
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ি�পুরার জনেগা�ী / আিদবাসী স�দায়

 বাংলােদেশর সু�রবন �থেক পূেব�  বমা�  পয�� ি�পুরার সীমানা িব�ৃত । এই 
‘ি�পুরা’ শ�� উৎপি� িনেয় নানা মতবাদ �চিলত আেছ । �কউ �কউ মেন কেরন 
রাজা ি�েপেরর নাম অনুসাের ি�পুরার রােজ�র নাম করণ হেয়েছ । আবার �কান 
�কান �া� ব�া ি�র মেত - ‘কক বরক’, ‘তাই’  অথা� ৎ জল আর পীরা বা ‘�া’ 
অথা� ৎ শাকা িমিলেয় তীইপীরা বা তীই�া �থেক ি�পুরা শে�র উ�ব । 

 [�ব� ি�পুরার জনেগা�ীগত পিরচয় : ন�কমার �দববমা�  ।  ি�পুরার 
উপজািত �লাকসং�ৃিতর  : িনম�ল দাশ,পৃ - ১৯]

 জল িকংবা নদীর স�ম �লেক বেল - ‘তীই�া’ তা �থেক’ি�পুরা’ এই 
মত� সব�া িধক �িলত । আবার আিদকাল �থেক যারা ি�পুরা রােজ� বসবাস কের 
আসেছ তােদর ি�পুরীনােম অিভিহত করা হয় । আিদকাল �থেক ি�পুরা রােজ� 
বসবাসকারী জনেগা�ী (Indigenous Peoples) -ভাষােক বলা হয় ‘ককবরফ’ । 
এই ‘ককবরফ’ ভাষী ছাড়া অন�ান� জনেগা�ী ও এখােন বসবাস কেরন । উদাহরণ 
িহেসেব বলা চেল - বরফ, িডমাসা, ন�াচ, �কাচ, বেড়া, সােনাবাল, লুলুভ, �থনেগাল 

ৃিরয়াং, জামািতয়া, �িল, হালাম �ভিত ।

 ‘ি�পুরীরা’ িনেজেদর ‘বরক’ নােম অিভিহত কের থােকন । তেব �গাটা 
সমােজ সমাজ সং�ৃিতও জীবন যা�ার মান িন�পেনর ��ে� বরফ শ� ব�ব�ত হয় 
। �যমন -

 ‘চা-বরক’ (বরকেদর খাদ� �নালী িক�া সং�ৃিত)

 ‘কান-বরক’ (বরকেদর �পাশাক পির�দ)

 ‘তাং� বরক’ (বরকেদর কাজকম�)

ৃ ‘ককবরক’ (বরকেদরভাষা ) �ভিত । আবার ি�পুরার �য সম� বাঙালী 
জািত বসবাস কের তােদর ‘উআনজীয়’ নােম অিভিহত করা হত ।

 �যমন -

 ‘কান-উনাজীয়’ (বাঙািলেদর �পাশাক পির�দ)

 ‘চা-উনাজীয়’ (বাঙিলেদর খাবার দাবার)

 ‘কক-উনাজীয় (বাঙািলেদর ভাষা)

 আবার ‘সা’ অেথ�  স�ান �বাঝােনা ত।
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 �যমন -

 ‘উআনসা’ (বাঙািল স�ান)

 ‘িতপরাসা’ (িতপরা স�ান)

 ‘থু�কসা’ (মুসলমান স�ান)

   [তথ�সূ� : ি�পুরীেদর জনেগা�ীগত পিরচয় : ন��মার 
�দববমা�  ]

আিদবাসী ি�পুরী সমােজরেলাক উৎসব :

 ি�পুরা রােজ�র আিদম অিধবাসী িহেসেব িচি�ত করা হয় ‘ি�পুরী’, ‘ িরয়াং’, 
ৃ‘জামািতয়া’, ‘�িফ’, ‘হালাম’ �ভিত জনেগা�ীেক । এছাড়া আেরা উিনশ� 

উপজািতর বাস রেয়েছ ি�পুরা রােজ� । তেব আিদম জািত �িলর মেধ� ‘ি�পুরী’  
ৃস�দায় সংখ�া গির� । ‘ ি�পুরী’ স�দােয়র মাতভাষা ‘ককবরফ’ । আিদমকাল 

ৃ�থেক ি�পুরায় বসবাসকারী আিদম জনেগা�ী খড়, উকলুখড়, ছন �ভিত �ারা 
গ�ত চালাঘের বসবাস কের আসেছ । পাহােড় উপের গ�ত এই চালাঘর উিলর 
আমহিলক নাম ‘উংঘর’। ি�পুরায় বসবাসকারী আিদম জনেগা�ী তথা আিদবাসী 
িবই� �দবেদবী পূজা করা �থেকন । তােদ মেধ� উে�খেযাগ� - ‘গিড়য়া’, ‘বুড়াছা’, 
‘মাইলুমা’, ‘খুলুমা’, ‘নকছুমতাই’, ‘মতাইকতর’, ‘লা�া’ �ভরিত । এছাড়া 

ৃ‘খািচ� পূজা’, ‘েকরপূজা’, ‘গ�া পূজা’ ‘েচ�লাই পূজা’ �ভিতর �লাক উৎসব 
পিরচয় পাওয়া যায় এখােন । �য সব পুেরািহত বা যাজক এই পুজা স�� কেরন 
তােদর ‘আচাই’ নােম অিভিহত করা হয় ।

গিড়য়া :

 ি�পুরার আিদবাসী সমােজ সব�ােপ�া উে�খেযাগ� হেলা ভগবান গিড়য়া 
�দবতার পূজা । ভগবান গিড়য়া হল কৃিষ ও ঐ�েয�র �দবতা । ি�পুরা সমােজ 
�পৗরািনক �দবতা ‘গেনশ’ গিড়য়া নােম পিরিচত । গিড়য়া পুজা �� হয় �িতবছর 
�চ� মােসর �শষ িদন অথা� ৎ �চ�সং�াি� িদন । ভগবান ‘গিড়য়া’ �ক বাঁেশর 
সাহােয� �পদান করা হয় । একটা বাঁেশর গােয় লাল-সাদা কাপড় পিরেয় 
ফুলমালা,কাপ�াস সহেযােগ সািজেয় �তালা হয় । িবেশষ বাঁশ �থেক ;গিড়য়া ওয়াচক’ 
নােম আখ�া �দওয়া হয় । কলা পতার উপর হাঁস-মুরিগর বিল িদেয় ‘গিড়য়া 
�দবতােক উৎসগ� করা হয় । সাতিদন ধের চেল ঐ গিড়য়া পূজা । �বশাখ মােসর 
স�ম িদেন গিড়য়া পূজা সমাি� �ঘাষনা করা হয় । পূজার �শষ িদেন এক� �মারগ 
বিলদান পূব�ক তার র� িদেয় �দবতা গিড়য়ার পা ধুইেয় �দওয়া হয় । ি�পুিরও 
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সমােজর আিদবাসী মেধ� িব�াস �য পূজা সমাি� িদেন ভগবান গিড়য়া �থ তাগ কের 
যান । ঐিদন আচাই পিরবাের �েত�ক সদেস�র নােম এক� কের িডম উৎসগ�  

ুকেরন । পূজার �শষ িদন ভগবান গিড়য়া �তীক মূিত� েক িবসজ� ন �দওয়া হয়, নতবা 
�কান িনজ� ন ছায়া �ঘরা জাবগায় সং�া পূব�ক রি�ত করা হয় । গিড়য়া পূজা চলা 
কািলন টানা সাতিদন আবাল বৃ� বিনতা সকেল নাচ-গান, আন� উপেভাগ কের । 
নৃত�গীত ও কথামালার মধ� িদেয় পর�র বাকিবিনময় কের । �িতেবশী রাজ� 
আসােমর ‘িব�’ উৎসেবর সােথ ‘গিড়য়া’ উৎসেবর সাযুজ� ল�ণীয় । ি�পুরী 
সমােজর �কান �কান পিরবাের �চ� সং�াি�র বদেল �বশাখ মােসর স�মিদবেস ঐ 
উৎসব পালেনর �রওয়াজ �চিলত আেছ ।

মাইকাতাল চামািন :

ু নতন চাউল রা�া কের ভাত খাওয়ার উৎসবেক বলা হয় ‘মাইকাতাল 
চামািন’ । বাঙলীেদর নবা� উৎসেবর মত এই মাইকাতাল চামািন উৎসব । জুম শস� 
সং�েহর সময় এই উৎসব পালন করা হয় । জুম হল এক িবেশষ ধরেনর কৃিষ প�িত 
যা পাব�ত� এলাকার ঢালু অংেশ চাষ করাহয় । এই ধরেনর কৃিষ প�িতেক বলা হয় 
‘চারণ চাষ’ । �য �লায় একবার জুম চাষ করা হয় পরবত� িতন বছর বা পাঁচ বছর 
আর �সখােন চাষ করা হয় না । জুম চািষরা ‘জুিময়া’ নােম পিরিচত ।

মাইলুমা এবং খুলুম :

 ‘মাইলুমা’ হল শস�েদবী বা ফসেলর রাণী। আর ‘খুলুমা’ হল কাপ�াস বা 
ধনস�েদর �দবী । ি�পুরা রােজ�র অিধবাসীরা বা ি�পুরীরা ‘মাইলুম এবং খুলুমা’ 
�দবীর পুজা যু�ভােব কের থােকন । �ই �দবীর নােম �� �ছাট ঘট �াপন করা হয় । 

ুঘট �� নতন চাউেলর ভিত�  করা হয় । এই ঘট ��র উপের নুিড় পাথর রাখা হয় । 
ঁঘট ��র গােয় িস�র িদেয় মা�িলক �ি�ক িচ� অ�ন করা হয় । ঘট ��র গলায় 

ফুেলর মালা িদেয় সাজােনা হয় । নবা� উৎসেবর িদন এই পূজা করা হেয় থােক । 
মাইলুমা এবং খুলুমা �দবীর পূজােক ‘র�ক’ পূজা নােম আখ�া �দওয়া হেয় থােক 
ি�পুির সমােজ । মাইলুমা �দবীর পিরিচিত মূলক শস� হল ‘চাউল’ আর খুলুমা �দবীর 

ু�িতক বা উপি�িত �বাঝােত ঘেটর উপের কাপ�াস তলা রাখা হয় । এক� কলা 
গােছর পাতার উপর ঘট �� পাশাপািশ �াপন করা হয় । �নিবদ� িহেসেব �দওয়া হয় 

ুনতন আতপ চাল, কলা, �ড়, িমছির, বাতাসা ইত�ািদ । �নিবেদ� সাত� বা নয়� 
ৃভােগ ভাগ কের করা হয় । �সই সােথ রা�া করা তরকাির পােয়স �ভিত �ভাগ 

িহসােব �দবীেক িনেবদন করা হয় । পুেরািহত বা আচাই ছাড়াই এই পূজা স�� করা 
যায় । �কবলমা� বিল সং�া� উপাচাের পুেরািহত �েয়াজন হয় । �ব�ব স�দায় 
ভু� পিরবাের �কান পুেরািহত বা আচািহেয়র �েয়াজন  হয় না । �ব�ব স�দায় 
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পিরবােরর সকেলই এই পূজা স�� করেত পােরন । পূজা স�� হওয়ার পর নুিড় 
পাথর সহ ঘট ��েক �কান িনজ� ন �ােন সংর�ন করা হয় । কারন �িতবছর পূজার 
সময় একই ঘট ব�বহার করা হেয় থােক । এই রী িত ি�পুরী সমােজ বংশ পর�রায় 
চেল আসেছ । �সই ধারা আজও অব�াহত ।

�চংলাইপূজা :

 জুম চােষর জিমেত ধান বা শস� সং�েহর পর ‘মইলুমা’ ও ‘খুলুমা’ �দবীর 
পূজাকের থােকন । �কান �কান ি�পুরী সমােজর পিরবার। �দবী �েয়র পূজা স�� 
করার পর ঐ জিম িতন �থেক পাঁচ বছর পয�� পিতত রাখাহয় । এই পূজা �কই বেল 
�চংলাই পূজা’ । এই  পূজার �সাদ বা �নিবদ� বা িড়েত িনেয় যাওয়া হয় না । পূজা 
�েলই �সাদ িবতরণ কের �খেয় �নওয়া হয় । এই িনয়ম ি�পুরী সমােজ কেঠার 

ুভােব পালন করা হয়। নতন জুম চােষর জিম বীজ বপেনর পূেব�ও এই �দবী�েয়র 
পূজা করা হয় । পূজার আেগ ‘মাউলুমা’ ও ‘খুলুমা’ �দবী�েয়র নােম �� �মারগবিল 
�দওয়া হয় । �মারেগর র� কলার পাতায় কের �দবীেক  উৎসগ� করা হয় । এই পূজা 
আচাই বা পুেরািহতেদর �েয়াজন হয় । আচাই ছাড়াও তার সহকারী কেয়কজন 
পুেরািহতেদর ও �েয়াজন হয় । যারা সাধারণত ‘ব�য়া’ নােম পিরিচত । ি�পুরীেদর 
ভাষা তথা ককবরফ ভাষােতই এই পূজার ম� পাঠ করা হেয় থােক । এই পূজা 
চলাকািলন �ধানপুেরািহত বা আচাই কারনবাির (মদ�) পান কের থােকন । এটাই এই 
পূজার রী িত । যা বংশপর�রায় এই সমােজ চেল আসেছ ।

�দবী কালীমাতা :

ু নতন চউল বা নবা� খাওয়ার িদন�েত ি�পুরী সমােজর অিধকাংশ পিরবাের 
�দবী কালী মাতার পূজা হেয় থােক  । িচিন, বাতাসা, িমছির, িডম, ফল ইত�ািদ এই 
�দবী কালী মাতার পূজার �েয়াজনীয় উপকরণ । তেব হাঁস ,েমারগ ও ছাগল বিল 
�দওয়া এই পূজায় বাধ�ামূলক । কালীপূজায় ‘বাঁশ’ এবং ‘ঘট’ �দবীর �তীক িহসােব 
ব�ব�ত হয় । �থা অনুযািয় বা িড়র কাচাকািছ �কান �ােন কালীপূজা অনুি�ত হয় । 
কালীপূজা স�াদেনর পর এই পূজার ঘট ‘মইলুমা’ ও খুলুমা’েদবী�েয়র �তীক 
ঘেটরপােশ সং�াপক পূব�ক কালীপূজার ঘটেক ও সংর�ণ করা হয় ।

নকছুমতাই :

 নবা� উৎসেবর সমেয় ি�পুরী সমােজ ‘নকছুমতাই’ �দবীর পূজা করার রী িত 
�চিলত আেছ । এই �দবীর �তীক বাঁেশর �তরী �িতকৃত যা জাঘরী’ মেতা �দখেত। 
�দবীেক চালাঘেরর খেড়র ছাউিনর িন� ভােগ সং�াপন করা হয় । এই �দবীেক 
অেনেক আবার ‘গৃহেকান �দবী’ বেল আখ�া িদেয় থােক । �িতবছর মহা ধুমধাম 
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সহকাের এই পূজা হেয় থােক । এই পূজার �ধান হেলন পুেরািহত বা আচাই । �মারগ 
বিল সহ, অ�ব��ন, ফল উৎসগ� করাহয় । পূজা �শেষ তথা নবা� �হেণর পর বািড়র 
গৃহকত� া বা িড়র �িত� ঘেরর দরজায় �দীপ �ািলেয় �দন । �ধান পুেরািহত এবং 
সহকাির পুেরািহত ‘ব�য়া’ গন পূজা �শেষ �� বাঁেশর �তরী �ল� মশাল িনেয় 
�িত� ঘেরর সামেন �বার কের ঘুিরেয় িনেয় যান । ঐ সময় ঘেরর �িত� দরজা ব� 
থােক । ি�পুরী স�দােয়র �লােকরা িব�াস কের �দবী ‘নকছুমতাই’ �ক ��া ও 
ভি� ভের পূজা িদেয় স�� করেত পারেল যাবতীয় �রাগ- �শাক, �ঃখ-�দ� াশা 
�থেক মানুষ জন সািব�কভােব মু� হেত পাের ।

মািমতা :

 ি�পুরী সমােজ ‘মািমতা’ নােম এক� উৎসব পালন কের থােক । ‘মািম’ হল 
ু‘ িব�ী’ নামক এক ধরেনর লালেচ চাল’ এবং ‘কাতাল’ হল ‘নতন চাউল’ ।এককথায় 

ুএই লালেচ নতন চাউলেক ‘মািমকাতাল’ বলা হয় । ি�পুরী সমােজএই উৎসেব 
সংে�েপ বলা হয় ‘মািমতা’ ।সমােজর পুেরািহত বা আচাইেয়র িনেদ� েশ এই পূজা 
উৎসব কের থােক ি�পুরী সমােজ �কান �কান পিরবার । বংশ পর�রায় এই উৎসব 
কের আেস ি�পুরী পিরবােরর পািলত হয় তারা বাধ�তা মূলক ভােব এই উৎসব পালন 

ুকের তেবই নতন চাউল খাওয়া �� কের । ‘মািমতা’ পূজা বা উৎসেবর সময় 
ৃপৃ িথবী, সমু�, উমা, মেহ�র �ভিত �দব �দবীর পূজাচ� না করাহ এই সময় । এই 

�দবীর মূ িত�  �িতক ‘বাঁশ’ । এই পুজার �ান সাধারণ বািড়র সামেন বা উেঠােন । 
সমু�েক �বাঝােত বািড়র উেঠােন এক� গত�  কের তােত জল িদেয় পূণ�  করা হেয় 
থােক । এিকই সােথ অেনক�িল �দব-েদবীর পূজা হেয় থােক বেল এখােন অিধক 
সংখ�ক হাঁস বা �মারগ বিল িদেয় উৎসগ� করা হয় । এই পূজায় জন� এক� �মাটা 
সবুজ ‘বাঁশ ও �চােখর মেতা’ কের �কেট তার মেধ�েয ‘মািম’ তথা লালেচ িবি� চাল 
িদেয় তােত অি� সংেযাগ পূব�ক তােত ভাত বা অ� রা�া কের �দবতা িনেবদন করা 
হয় । যােক ককবরফ ভাষায় ‘মইেপঙ’ বেল । আচাই অবশ�ই কারনবাির পান কের 
এই পূজা কের থােকন । মািম অথা� ৎ লালেচ িবি� চাল বাতীত এই পূজা স�� হয়   
না । মািততায় পূজার পুেরািহত বা আচাই অবশ�ই ‘নকছমতাই’ এবং ‘র�ক’পূজা 
স�াদন করেত হয় । পূজা �শেষ সম� আমি�ত ব�া ি� একসােথ বেস কারনবাির 
�সবন কের থােকন । �সই নাচ-গান, আেমাদ-�েমাদ মশ�ল থােকন সকেল ।

�কর উৎসব :

 ি�পুরী সমােজএক� ���প্ূণ�  উৎসব হল �কর উৎসব । ি�পুরী স�দােয়র 
�ায় �িত� পিরবাের এই উৎসব পািলত হেয় থােক। সাধারণত কািত� ক এবং 
অ�াহয়ন মােস এই উৎসব অনুি�ত হ । ‘েকর’ হল র�া বা ব�ন । �ােমরবা সম� 
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ি�পুরী সমােজর সািব�ক ম�ল কামনায় এই �কর পূজা করা হয় । এই পূজায় সম� 
ুব�ায়ভার বহন কের �ােমর �িত� পিরবার । অথা� ৎ চাঁদা তেল এই পূজা করা হেয় 

ুথােক । পূজা ��র িদন �ই আেগ পূজার  পুেরািহত বা আচাইেক পান, তা�ল ও 
সুপাির ও ��া সহেযােগ আম�ণ করেত হয় । উৎসেবর িদন সকােল ‘েকর’ পূজা 
�� করার আেগ ‘লা�া’ �দবতার পূজা করা হয় ।’লা�া’ �দবতার পুজা �য �কান 
উৎসব এমিন িববাহ বা �া�ানু�ােনর পূেব�  বাধ�তামূলক ভােব এই’লা�া’ �দবতার 
পুজা করা হয় । আট� স� বাঁেশর কি� িদেয় এই লা�া �দবতার �িতকৃিত �তরী 
করা হয় । লা�া �দতার �িতকৃত �তরীর সময় চার� বাঁেশর কি�েক আড়াআিড় 
সমা�রাল ভােব রাখা হয় । বা িক চার� কি�েক উল�ভােব সামান� বভবথােন �রেখ 
�ছাট �ছাট আয়তাকার �খাপ বা �ঠুরী �তরী করা হয় । যা অেনকটা লািতন - �ঢ় 
এর মেতা �দখেত । �থা অনুযায়ী চার� পেথর সংেযাগ বািমলন �েল এই পূজা 
স�� করা হয় । পুজা �শেষ পুজার পিব� বাির তথা শাি�র জল �ােম �িত� 
বািড়েত ছড়ােনা হয় । পেরর িদন �ভােত ‘কালীমাতার’ পূজা স�াদন পূব�ক ‘েকর’ 
পূজা �� করা হয় । �কর পূজা স�াদেনর জন� এক� �ছাট ছাগল ও এক� �মারগ 
নদীতীের বিল িদেয় �দবী গ�ােক উৎসগ� করা হয় । এই পূজা প�িতেক ি�পুরী 

ুসমােজ ‘তইমা’ বা ‘গ�াপুজা’ নােম পিরিচত । গ�াপূজার পর এক� কােলা �মারগ 
ুবিলদান পূব�ক ‘বুড়াদা’ বা ‘বনেদবতার’ পূজা করা হয় । পের ‘মৃত�দ�’ বেল 

অিভিহত ‘থুমনাইরগ’ এবং ‘বিণরক’ নােম �ই �দবতার উে�েশ� �� �মারগ বিল 
�দওয়ার রী িত �চিলত আেছ । সায়ংকােল ‘নাকিড়’ নােম পিরিচত �� সু�র 

ুকা�কােয�  ভিষত �� বাঁশ ‘েকর’ �দবতার উে�েশ� �ােমর �ই �াে� সং�াপন করা 
হয় । পূজায় উপকরণ ��প ‘থা�কমা’ নােম আর এক� �ছাট বাঁশ �কর �দবতার 
�তীক পূেব�া� বাঁশ ��র উে�শ�া রি�ত করা হয়। এই পূজা অনুযায়ী জন �� হাঁস 
বিল �দওয়ার রী িত �চিলত আেছ । সকালেবলা �কর পূজা �� হয় স��ােবলা �শষ 

ুহেয় থােক । এই পূজার সময় বািহেরর �কান �লাক যােত �ােম ঢকেত না পাের তার 
জন� �ােম পাহারার ব�ব�া করা থােক। এই পূজা আিদকাল �থেক ি�পুরার 

ৃচ�বংশকৃত রাজ�ল কত� ক িচরাচিরত িনয়ম িন�া সহকাের এই পূজা অনুি�ত হয় । 
ৃি�পুরার রাজ�ল কত� ক এই �কর পূজা সাধারণত ‘খাঁ িচ’ পূজায় স�� করা হেয় 

থােক।

তুইমাপূজা :

ু ি�পুরােদর একটা জনি�য় উৎসব তইমাপূজা । �িতবছর �পৗযমােসএই 
ুপূজা করা হেয় থােক । তইমা বা গ�া �দবীর এই পূজায় �তীক এক� সু�র 

কা�কায�  ঘ�ত ‘বাঁশ’ ।যােক নদীর চের সং�াপন করা হয় । ছাগপ� ও �মারগ 
বিলদান পূব�ক এই পূজা করা হেয় থােক। ি�পুরী সমােজর চরম িন�ার সােথ 
আচাইেয়র সাহােয� এই পূজা করা হেয় থােক ।
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খািচ�  পূজা :

 ি�পুরীেদর জনি�য় উৎসব  এ� । �িতবছর আষাঢ় মােসর ��া�মী 
িতিথেক এই পূজা �� হয় । সাতিদন ধের এই পূজা চেল । স�াহ কাল ব�াপী 
অনুি�ত এই উৎসবেক ি�পুরী সমােজর জাতীয় উৎসব নােম পিরিচত । খািচ�  পূজায় 
�ধান পুেরািহত ‘চ�াই’ এবংঅন�ান� সহকারী পুেরািহত �দর �দওয়াই বলা হয় । 
খািচ�  অথা� ৎ ধির�ী বা পৃ িথবীর পূজা । খািচ�  পূজায় �� �থেক �চাে�া� িবিভ� 
�দবেদবীর পুজা করা হয় । যথা - (১) হর, (২) ঊমা, (৩) হির,  (৪) ল�ী, (৫) 
বাণী, (৬) কািত� েকয়, (৭) গেণশ (৮)��া (৯) পৃ�ী (১০) সমু� (১১) গ�া (১২) 
অি� (১৩) কামেদব ও (১৪) িহমা�ী । এই �চা�� �দবতা ি�পুরা রাজােদর 
�লেদবতা িহসােব পিরিচত ।এই �দবতােদর মেধ� সব�ে�� �দবতা হল �দবািদব 
মহােদব । �সই কারেণ মহােদেবর মুখাবয়ব বা �তীক মুখ �প�েক রজত মি�ত 

ুকরা হয় । এর অন�ান� �দবেদবীর মুখ �প �িলেক �বা� বা কাংস� ধাত �ারা িনমা� ণ 
করা হেয় থােক। �কবলমা� িব�ু, ল�ী ও মহােদেবর �তীক রজত মু��ই 
�িতিদন পূিজত হয়। বাকী এগােরা� মূিত�  খািচ�  পূজা স�েন�রপর সযে� িনধা� িরত 

ু�ােন তেল রাখা হয় । বছর �শেষ আষাড় মােস আবার ঐ মূিত� �িল নািমেয় পুজার 
িদন সকােল নদীর জেল অবগাহন কিরেয় আবার একে� পূজা করা হেয় থােক । খািচ�  

ুপূজা চলাকােল �িতিদন সকােল ছাগপ� ও কবুতর বিলদান পূব�ক চতদ� শ �দবতার 
উে�েশ� উৎসগ� করা হয় । এই পূজা ি�পুরা রােজ�র তদানী�ন রাজধানী রাঙাম�েত 
(বত� মান উদয়পুর) অনুি�ত হেতা । পরবত� কােল রাজাধানী �ানা�িরত হওয়ার পর 
বত� মান আগরতলায় এই পূজা িবিধ চালু আেছ । এই পূজায় �িত� �দবেদবীর 
ম�কেদশ অধ�চ�কলা, লা�না �ারা �শািভত । মেন হয় ি�পুরা রােজ�র রাজারা 
চ�বংশ স�ূত বেল তােদর �ল �দবতার �িত� মূিত�  ‘অধ�চ�কলা’ ‘লা�ন �ারা 
ভূিষত ।

কামেদব বা মদনেদব :

 ি�পুরা সমােজ ভােলাবাসার �তীক িহসােব কামেদব বা মদনেদেবর পূজা 
ুকরা হেয় থােক । �িতবছর �বশাখ মােসর কৃ�া চতদ� শী িতিথেত এই পূজা অনুি�ত 

হয় । পূজা �� হওয়ার একিদন আেগ আম�ন পব�  �শষ করা হেতা । কলাগােছর 
�খাল �কেট �ছাট চারেকানা এক� চালাঘর বানােনা হেতা । �সই ঘেরর মেধ� 
মদনেদব বা কামেদেবর মূিত�  �াপন কের এই পূজার রী িত �চলন িছল । তেব 
বত� মােন ি�পুরীেদর মেধ� এই পূজার �চলন �নই বলেলই চেল ।

তথ�সূ� :

 (১) আিদবািস ি�পুির সমােজর পূজা উৎসব : িবজয়�মার �দববম�ণ ।
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 (২) গিড়য়া : ধম� সং�ৃিত কৃিষর �দবতা : দশরথেদব ।

�লাকাচার,েলাকিব�াস, �লাকসং�ার

 ি�পুরা রাজ� �য সকল আিদবাসী স�দায় বসবাস কের তাদর মেধ� 
উে�খেযাগ� হল - িতপরা, �নায়ািতয়া, জমািতয়া, িরয়াং; �িপনী, রাংখল, কলই 
আলাম এবং ও চাই স�দায় িবেশষভােব উে�খেযাগ� । �লাক মানুেষরা �লাক 
সমােজ বসবাস করার ফেল �য সম� সামািজক িনয়ম কানুন পালন কের থােক । 
�স�িলেক সাধারণত �লাকাচার বলা হেয় থােক । আবার �লাক িব�াস যখন কায��  
কারেণ পয�বিসত হয় তখন তা �লাকসং�াের পিরণত হয় । ি�পুরার আিদবাসী 
সমােজ এমন িকছু িকছু �লাকাচর, �লাকিব�াস, �লাকসং�ার পালন কের থােক যা 
��া� সহেযােগ উে�খ করা হল -

 ‘ি�পুরীেদর মেধ� একেগাে� িববাহ করার িরতী �চিলত �নই । অথা� ৎ একই 
�গাে� িববাহ িনিষ� । িভ� �গাে� িববাহ �দওয়ার �রওয়াজ চালু আেছ । �সই কারেণ 
জমািতয়া, �নায়ািতয়া, কলই, �র (ি�পুরী ও বাঙািল িম�) ও ি�পুরীেদর মেধ� িববাহ 
�থা �চিলত আেছ । ি�পুরীগণ সাধারণত’িহেকােনামানী’ এবং ‘ৈকজাগমানী’ এই 
�ই �কার িববাহ িবিধ �মেন চেল । ‘ িহেকােনামানী’ প�িতেত বর ও কেণর স�িত 
একা� ভােব অপিরহায�  ।  িক� ‘ৈকজাগমানী’ প�িতেত পা� -পা�ী অিভভাবেক 
মতামতেক �বশী ��� �দওয়া হয় ।

 ি�পুরার আিদবাসী সমােজ িববাহ িবিধ িবেশষ ��ার সােথ পালন করা হয় । 
�কান বর বা কেন যিদ িববােহর এই িনয়ম ল�ন কের তেব তােক কেঠার সাজা 
�পেত হয় । সামািজক �থা ল�েনর অপরােধ ব�া িভচািরতা িন�নীয় অপরাধ । ি�পুরী 
সমােজ সাধারণত অ�াহয়ন, মাঘ, ফা�ন ও �বশাখ এই চারমাসেকই িববােহর 
উপযু� বেল স�দােয়র �লােকরা িব�াস কের। ববােহর নানান �লৗিকক আচার 
পালণ কের িববাহ িবিধ সব�ে�ে� �চিলত । আচাইেয়র সাহােয� িববাহ স�� করা 
হয় । িববােহ সাতবার �দি�ণয় করার রী িত �চিলত ‘িরয়া’ ��ত কের , কনার 
িবেয়েত ‘িরয়া’ উপহার দান করা এক� সামািজক �থা । শা�িড় পু�বধূেক গলার 
হার উপহার �দন । ি�পুরীগন �দবতােক িরয়া উপহার �দন । িরয়া ��তা বা �িচতার 
�তীক । ি�পুরায় আিদবাসীগণ িবেয়র পূেব�  ‘লা�া’ পূজা অথা� ৎ ‘িচেনগড়’ পূজা বা 
‘গেনশ’ পূজা কের থােকন । যা ঐ সমােজ িবেয়র এক� অ� িহসােব মান� করা হয় । 
িবিভ� ফুল ও প� সহেযােগ িববােহর ‘েবদী’ রচনা কের িববাহ �দওয়ায় এ� অিত 
�চিলত অ� িহসােব ধরা হয় । ি�পুরার রাজ পিরবােরর এক� �কৗিলক �থা হল । 
রাজপিরবােরর সদস�েদর িববাহ কােল ললােট চ�ন িদেয় এক� চ�ু �তরী অবশ�ই 
করেত হেব । কারণ মহারাজ ি�েলাচেনর জ�কােল তার ি�েন� লি�ত হেয় িছল । 
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�সই �থেক িববাহ কােল ি�েন� িচি�ত করা হয় । ি�পুরায় একসময় িদেনর �বলােত 
িববাহ  হত । তেব বত� মােন রাে� িববাহ হেয় থােক । িববােহ �চুর দান সাম�ী 
উপহার �দওয়া হত । �সই সােথ ছাগল, মিহষ ইত�ািদ উপহার িহসােব �দওবা হত । 
িববাহকােল মা�িলক ি�য়া-কম� খুব িন�ার সােথ পালন করা হত । িববােহর পূেব�  
উ�া� গীিতকা িগত হত । িতল�  িচ�ণ, লাজবষ�ন, পু� অঘ�  িনেবদন, আলপনা 

ু ৃিচ�ন, চ�ন - অ�ন, ধান��ব�া ,  ভিম, শ� �ভিত িবষয়েক খুব ��� সহকাের 
পালন করা হত । পূেব�  রাজপিরবােরর িববাহকােল ‘ছ�’ ব�বহার হত । রাজ দরবাের 

ু‘ছর�তইয়া’ স�দােয়র �লাক ছ� ধারণ করত । ছাতার সােথ ‘আরি�’ তথা ��ত 
পতাকা ব�বহার করা হেতা । ‘গাওল’ (বৃহদদাকার ��তপতাকা) �কান �কান 
রাজপিরবােরর সদস�েদর িববােহ ব�ব�ত হত । এছাড়া বরেক �ি�য় �পাষােক 
সি�ত করা হেতা । তরবাির ধারন, মাথায় পাগিড়, সবন�  মান মু�ােখািচত অল�ের 
বরেক সাজােনা হেতা । কনােক সুবসা; সব�াভরেন সি�ত  করা হেতা । ি�পুরা 

ুসমােজ বর ও কেনেক ‘িব�ু ও ল�ীর’ সমতল� গণ� করা হেতা । আচাইেবর 
মাধ�েম িববাহ স�� হেতা । �বীন-�বীনােদর আশীব�াদ দান ও উপেদশ িববােহর 
এক� অ� িহসােব গণ� করা হেতা । ি�পুরার আিদবাসীেদর িবেয়েত ��রখ�, 
কাপ�াস ও ল�া �দান করা হেতা । কারণ িহসােব উেঠ আেস নবিববািহত দ�িতর 

ুজীবন �যন ��েরর মত �যন অ�য় হয় । তলা �যমন ��, অকল�ময়, নববধুর 
জীবন �যন �সই �প পিব� মধুময় হেয় ওেঠ । ল�া �যমন �ালা ময়, �তমিন 
দা�ত� জীবেনর মনমািলন� �তমিন পীড়াদায়ক ; নবদ�িত িমলেনর মাধ�েম �যন 
সুেখর জীবন যাপন করেত স�ম হয় । চামকা স�দােয়র িববােহর ��� একই 

ু�গা�ীর মেধ� িববাহ �থা িনিষ� িছেলা । তেব মামােতা ভি�, িপসতেতা ভি� 
ৃ ৃ�ভিতর পািন �হেণ �কান বাধা িছলনা । িক� ভািগেনয়, বড়শালী �ভিতর মেধ� 

িববাহ িনিষ� িছল । িবধবা �ীেলাক �দবেরর সােথ িবেয় করেত পারেতা ।

 িবেয়র ��াব বা �লাকাচার িবেশষ ধরেনর পিরলি�ত হয় এই আিদবাসী 
সমােজ িবেয়র উপযু� পাে�র বাবােক পা�ীর বা িড়েত িগেয় অত সাবধােন ��াব 
িদেত হেতা । �সখােন িগেয় পাে�র বাবােক বলেত হেতা - “েতামার ঘেরর িনকট 
এক� মেনাহর বৃ� জি�য়ােছ, আিম তাহার ছায়ােত এক� চারা �রাপন কিরয়া 
কৃতাথ�মন� হইেত চািহ ।” আবার যা�াকােল �ভা�েভর �িত িবেশষ �ি� িদেত হেব 
। যা�াকােল  যিদ �কান �ী িক�া পু�ষ �মারগ, জল বা �� িনেয় বামিদক �থেক 
দি�ন পাে��  যায় তেব �ভ ল�ণ িহসােব ধরেত হেব । িক� যিদ িচল, শ�ন �দখা 
যায় বা বামপে��  বেস কাক ডােক তেব অ�ভ ল�ণ িহসােব গণ� করা হয় । পেথ 
�যেত �যেত যিদ �কান জীবজ�র মৃত �দহ �দখা যায় �য যা�া অ�ভ বেল গণ� করা 
হয় । 

 সামািজক িবিধ িনেষেধর ��ে� ি�পুরী জািত ও অন�ান� উপজািতেদর িকছু 
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িকছু িনয়ম িন�া পািলত হেত �দিখ । �যমন িরআং, জমািতয়া, �নায়ািতয়া, মুরা িছভ, 
ৃউলছই, কলই �ভিত উপজািতর অ�ঃ��া মিহলারা ‘েকর’ পূজার সময় ‘েকর’ 

এর গি� বা সীমানার মেধ� থাকেতা পােরনা । ‘েকর’ পূেজার আেগ অ�ঃস�া 
মিহলােদর �কেরর গি�র বাইের পা�েয় �দওয়া হয় । অ�ঃ��া মিহলারা 
মৃতেদেহর পােশ �যেত পাের না । ‘ িত�া’ জনজািতর �মেয়রা ‘মািসক’ বা 

ু‘ঋত�াব’ চলাকালীন রা�া করেত পাের না । পু�েষর �দহ �শ� করেত পাের না, 
ুমদ �তরী করেত পাের না । মদ পিরেবষন করেত পাের না । ঋত�াব চলা কালীণ 

�কান িকছু �শ� না করেত পারােক ‘ককবরক’ ভাষায় “তাঙমানয়া” বা 
ু‘তাঙমাইয়া’ বেল । ককবরক ভাষীরা িব�াস কের ঋতমতী অব�ায় �কান �মেয় যিদ 

মদ পিরেবষন কের তেব পিরেবিষত �সই মদ পান করেল পু�ষরা িক দা�নভােব 
�নশা�� হেয় পেড়। এই সময় �মেয়রা �কান �মেয় মৃেগল মাছ �খেত পাের না । 
িত�া জািতর �লেকর ‘ক�প’ খায় না । এেদর �গা�ীেদবতা বা �টােটম হল ‘ক�প’ 
। আর ক�প হত�া না করা হল সামািজক ট�াবু ।  এই ‘িত�া’ শ��র মূেল আেছ 

ু‘তই�া’ শ�� । পরবত�কােল ‘িত�া’ শ�� হেয়েছ ‘ি�পুরা’ ।

 ‘ িতপরাখর’ হেলা ‘িত�া’ নােমর ক�েপর গতফ । ‘ককবরক’ ভাষায় 
‘খর’ শ�� অথ� হল ‘গত� ’ ।’ িত�া’ জনজািতর �লােকরা িব�াস কের, কােরা উপর 
যিদ িত�াখেরর �দি� পেড় তেব তার শরীর �থেক জল জাতীয় পদ� াথ�  �বিরেয় যায় । 
তার সিদ� -কািশ হয় । পাতলা পায়খানা হয় । �বশী পিরমােন �প�াব হয় । আবার 
িত�াখর ভর করেল বা �ি� পড়েল হাঁপািন,িনউেমািনয়া, �িব �রাগ হেত পাের । 
‘েকর’ পূজার গি�র �ভতর ‘িত�াখেরর’ গত�  পড়েল ‘জুম’ চাষ ভােলা হয় না বেল 
এেদর ধারনা । তখন িত�ারেক স�� করার জন� �মারগ বিল িদেত হয় । আচাই 
�ডেক তার পূজা িদেত হয় । ি�পুরার মগ উপজািতরা িব�াস কের িত�াখেরর কবেল 
পড়েল সকেল ধেন�ােণ মারা যােব । িদমাছা ভাষাভাষী উপজািতেদর পূেব�  নাম িছল 
‘মু�ঙ’ । মগ উপজািতএর এশ । এেদর িব�াস িতপরাখেরর কবেল পেড় জুমচািষরা 

ুঅকােল মারা �যত । মগ উপজািতেদর মতানুসাের - “তই বু�াআ” অথা� ৎ শরীর 
ু�থেক জল িন�াশন কের  ।  তাই তাঁরা তই (জল) ও ‘বু�া’ ( িন�াশন করা) �থেকই 

ক�প�র নাম �দন ‘িত�া’।

 ককবরক উপভাষাভাষী ‘জমািতয়া’ উপজািতর �লােকরা িব�াস কের 
‘[নওয়াচীখর”এর ��ি� পড়েল মানুষ অসু� হেয় পেড় । হাঁপািনর মেতা �রাগ হয় । 
‘নওয়ারীখর” আসেল িবষধর সাপ । যা বড় বড় অজগর সােপর মেতা। আবার 
নওয়ারী খেরর নওয়ারীর সােধ �পকথার নওয়াই পািখর সা�শ� আেছ । এরা িব�াস 
কের নওয়ারী গেত� র িবষধর সােপরা যখন খুব বেড়া হয় তখন তােদর �পকথার 
নওয়াই পািখর মেতা পাখা গজায় । তখন তারা আকােশ উেড় �বড়ায়। আসেল এই 
‘জমািতয়া’ উপজািতরা িব�াস কের ‘নওয়ারীখেরর’ ঔ সব িবষধর সাপ �থেকই 
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তােদর সৃি� হেয়েছ । ‘নওয়ারীখর’ হেল তােদর �গা�ী �দবতা । এমনই হাজােরা 
�লাকাচার �লাকিব�াস, �লাক সং�ােরর - ি�পুরার আিদবাসী জনজািতর জীবন গেড় 
উেঠেছ । তেব এই �লাকিব�াস, সং�ার, �লাকাচার বংশ পর�করায় উপজািতেদর 
মেধ� িবদ�মান । �য িব�াস সং�ারও �লাকসং�ারেক �ক� কের তােদর জীবনযা�া 
�িতিনয়ত �িতফিলত হে�, এবং হেবও । এর �থেক তারা �বিরেয় আসেত পারেব 
না । এেদর ম�ায় ঐ �লাকসং�ার, �লাকিব�াস, �লাকাচার, বাসা �বঁেধ আেছ ও 
থাকেব । 

তথ�সূ� :

 (১) ি�পুরার আিদবাসীেদর িববাহিবিধ ও সামািজক �থা : িনেশ�ু িবকাশ 
রায় ।

 (২) িতপরা উপজািতর �টােটমও িত�াখর নওয়ািরখেরর কািহনী: �মুদ 
ু�� �চৗধুরী ।

�লাকিশ� / �লাক �যুি�/ �লাক ি�ড়া 

 ি�পুরার আিদবাসী স�দােয়র মানুেষরা সংগীত নৃত�কলা িছল 
িনত�জীবেনর অ� । ি�পুরার আিদবাসী রমণীরা সুতােকেট রং কের িবিভ� ধরেনর 
কাপড় বুনেত । নানা বেণ�  ছে� অলংকাের সমৃ� কাপড় �বানা ি�পুরার রমনীেদর 
অবশ� করণীয় িছল । আবার �বেতর িবিভ� আসবাব �তরী করেতা আদগামী স�দায় 
। যা �লাকজ িশ� িহসােব ধরা হেয় থােক । ি�পুরার আিদবাসী সমােজ �য িবিভ� 
ধরেনর �দবেদবীর পূজা �থা �চলন আেছ, তার �ায় সবক�র �তীক হল বাঁশ । 
‘বাঁেশর’ গােয় িবিভ� ধরেনর ন�ষা, মূ িত�  এঁেক এই সম� �দবতার �িতকৃিত �তরী 
করা হত । যা অবশ�ই �লাক িশে�র এক� িবেশষ িদকেক উে�ািচত কের। আবার 
আিদবাসী সমােজ মানুেষরা তােদর ঘেরর �দওয়ােল িবেশষ আলপনাবা �দওয়াল 

ৃিচ� কথা ,  লতা পাতা ফুল �ভিতর অ�ন করেতা । ি�পুরার আিদবাসী স�দায় 
যখন বণ�প� িশকার করেত �যত তখন তারা প� িশকােরর আেগ দওয়ােল বা 
�হার গােয় িবিভ� ধরেনর প�র ছিব এঁেক তােক দলেবঁেধ িকভােব িশকার করা যাব 

ুতার মহড়া িদত । যা অবশ� �লাক িশকাের বা �লাক ি�ড়ার অ�ভ� করা �যেত 
পাের । ি�পুরার আিদবাসীরা িবিভ� ধরেনর নৃত� কের থােক, তার মেধ�উে�খেযাগ� - 
মীছামুং (ণৃত�); ‘রীচামুং (গান) , তামমুং (বাদ�) এসব ��� �লাক �যুি� কাজ 
করেতা । আিদবািসেদর িনজ� বাদ�য� অবশ� �লাক �যুি�র অ�গ�ত । �যমন - 
‘খামসাই�া’; ‘সুমু’, ‘মু ির’ ‘দাং�’ ‘চং�ঢং (তারযু� বাদ�)’, ‘উআ’, ‘খরপ’, 

ু ু ু‘উআফংফাং’, ‘তকততরক’ - ইত�ািদ ।
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 আিদবাসী বাদ�য� ।  ‘খামকতর’ -এর তাল - �বাল ২/২/৩/৩/ বা ৪/৪ 
আঘােত   িবভ� ।

 �বাল - “গানিক গাগান, িগচন আন, চ� গা� , গান িগ� ন, িগচন চুগান, িগচন 
গান, গানিক গাগান িগচন । �ততাই চনগান গান,  চুগান গান গািন চেন ঘান িগচন ।”

 আিদবাসী �লাকিশ�ীেদর �ায় সম� গান কােজর সােথ যু� । এই সকল 
গান তারা জুম ��েত কাজ করেত করেত �গেয় থােক । আবার আিদবািস িশ�ীরা 
বাদ�যে� জীবজ�র প�পাখীর শ� অনুকরণ করেতা । �য িশ�ী যত িনখঁুত ভােব 

ুপ�পািখর ডাক সাই�া বা বাঁ িশেত তলেত পাের �স তত বেড়া �লাকিশ�ী িহসােব 
পিরিচত ।

�লাক ওষুধ

 ি�পুরার আিদবাসী সমাজ অথা� ৎ ‘ককবরক’ ভাষাভািষ জনজািত বা 
‘ি�পুরী’ �গা�ী তােদর �াত�িহক জীবেন ঘেট যাওয়া আপদ িবপেদ বা তােদর 
�দনি�ন জীবেন অসুখ - িবসুেখ বা �রাগ িনরামেয় িবিভ� ধরেনর গাছ-গাছািনর 
ব�বহার কের থােক । �য �িল আয়ুেব�দ (Ayurvedic) িচিকৎসা নােম পিরিচত । যা 
�লাক ওষুেধর নামা�র । ি�পুরী জনেগা�ী িবিভ� ধরেনর গােছর পাতা, গােছর মূল 

ৃ(Roots), গােছর ছাল (Bark), ফল �ভিত ব�বহার কের, িনে�র িকছু ��া� 
�দওয়া হেলা ।

 (ক) �চােখর অ�িন (েচাখ ওঠা) হেল শামুক �ভেঙ তার িভতেরর জেল 
�চাখ �ধাওয়ােল �চােখর �রাগ ভােলা হয় । িক�া �পঁয়াজ �কেট টুকেরা টুকেরা কের 
�চােখর উপের বিসেয় িদেল বা �পয়ােজর রস �চােখ লাগােল �চােখর �রাগ ভােলা 
হয় বেল তারা মেন কের । �সই সােথ ওঝার ম� ও কাজ �দয় ।

ু (খ) ব�িদন �কউ �ের ভগেত থােক, তেব তােক সঙদািড় (Songdari) 
গােছর রস িচিনর সােথ িমিশেয় খাওয়ােল �র ভােলা হেয় যায় বেল এেদর ধারণা।

 (গ) �ুধাম� �রােগ থারাই (Tharai) গােছর বীজ �েড়াকের জেলর সােধ 
খাওয়ােল ভােলা হেয় যায় ।

 (ঘ) বুেক কফ বেস �গেল বুেকও িপেঠ �কেরর চিব�  মা িলশ করেল ক�  
উেঠ যায় ।

 (ঙ) কাটা জায়গায় র� পাত আটকােত ‘�ব�াঘােসর রস’ , ‘Masundui’ 
ও ‘Sambrema’ সে� �বেট লাগােল র�পাত ভােলা হয় । অথবা গাঁদা ফুলগােছর 
পতার রস লাগােল র�পাত ব� হেয় যায় ।
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 (চ) �কােনা বা�ার কােন ঘা (Uleer) হেল কােনর ঘা সারােত মাস�ম 
(Mushroom) �কেনা কের পুিড়েয় �সই ছাই কােনর িপছেনর বা পােশ লাগােল 
কােনর ঘা ভােলা হেয় যায় । �কেনা করা মাস�মেক ‘M U I K H U M U 
KWCHAK’ বেল 

 (ছ) �পাড়া জায়গায় নারেকল �তল ও �নর জল (Lime water) একসােথ 
মাখােল �পাড়া ঘা ভােলা হেয় যায় ।

 (জ) �ছাটিশ�েদর উ��র কমােত Sak Kuchang’ গােছর রস সারা 
শরীের মাখােল �র কেম যায় । আবার ‘Khum-Jhumka’ গােছর ফুল অথবা পাতা 
বা জবা গােছর পাতা ও ফুল �বেট সারা শরীের লাগােল উ� �র ভােলা হেয় যায় ।

 (ঝ) বদহজম বা বিম বিম ভাব কাটােত উ�গরম জেল সামান� লবণ 
িমিশেয় পান করেল বিম বিম ভাব �কেট যায় ।

 (ঞ) �য �কান �পেটর �রাগ গাঁদাল পাতার রস বা গাঁদাল পাতারা�া কের 
�খেল �পেটর �রাগ ভােলা হেয় যায়।

 (ট) আমাশয় �রাগ সারােত ‘থান�িন’ পাতা সকােল খািল �পেট �খেল 
আমাশয় ভােলা হেয় যায় ।

 (ঠ) সিদ� ,  কািশ সারােত ‘বাসক’ পাতার রস মধু সহেযােগ খাওয়ােল 
ুসিদ� কািশ ভােলা হেয় যায় িক�া তলসী গােছর পাতা মধু সহেযােগ �খেল ও 

সিদ� কািশ ভােলা হয় । খুশখুেশ কািশ সারােত বাসকপাতা, আদা ও �গালমিরচ 
একসােথ �স� কের �সই জল চােয়র মেতা পান করেল উপকার �দয় ।

 (ড) �কউ যিদ িবষ (Poison) �খেয় �ফেল তেব তােক রা�া না করা 
�কেনা মাছ (Berma) িডম একসােথ িম�ণ কের খাওয়ােনা হয় । যােত �স বিম 
কের সবই উগের �দয় তাহেল �সভােলা হেয় যােব ।

 (ঢ) লেটমােছ (Latiabarak / latafish) হাইে�ািসল (Hydrocil) 
ভােলা হেয় যায় বেল এেদর ধারণা ।

ঁ (ণ) কােনর িভতের িপপেড় ঠুেক �গেল তা �বর করার জেন� কােনর 
ঁুিভতের সেষ�র �তল ঢিকেয় �দওয়া হয় । তাহেল িপপেড় বাইের �বিরেয় আেস ।

 (ত) স�ান জ� �দওয়ার পর মােয়র বুেকর �ধ �িকেয় �গেল লাউপাতা 
(Gourd leaf) �স� কের �সই জেল বুেক মািলশ করেল পুনরায় বুেকর �ধ িফের 
আেস ।

 (থ) ‘আম�ল শাক’ উ�গরম কের �খেল সদ� , কািশ ভােলা হেয় যায় ।
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ু (দ) ব�াথা বা �ফালা কমােত বনতলসী গােছর পাতা �বেট হলুদ ও চুন 
একসােথ মাখােল ব�াথা ভােলা হেব যাব ।

 এমনই হাজােরা রকেম গাছ, গাছািল ি�পুরার মানুষজন �রাগ সারােত 
ব�বহার কের আসেছ । যা �লাক ওষুধ নােম পিরিচত । এই অিভ�তা বংশ পর�রা 
চেল আসেছ । তেব বত� মােন িচিকৎসা প�িতর উ�িত হওয়ায় মানুষ এখন এ�িল 
�থেক সের আসেছ । িচিকৎসা ব�ব�ার �ার� হে� তারা ।

�লাক ি�ড়া

 ি�পুরার আিদবাসী জনজািত বা ি�পুরীেদর িকছু িকছু িনজ� �খলা আেছ 
�য�িলেলাক ি�ড়া নােম অিভিহত করা হয় । ি�পুরী ভাষায় ঐ �খলা�িলেক 
“Thwngma” বেল । �লাক �খলার িনদশ�ন -

(১) MUFUK SAGANANG

 �জন মানুেষর শি� পরী�ার �খলা এ� । একজন মানুেষর বুেক এক� 
বা�া �ছেল জিড়েয় ধের থাকেব । তার �কামের এক� দিড় বাঁধা থাকেব । দিড়�র 
অপর �া� থাকেব অন� একজন ব�া ি� । �জেন িপছন িফের এেক অন�েক �টেন 
িনেয় যােব �সই সােথ বা�া �কেড় �নওয়া হেব ।

(২) MUSTA SEGLAIO 

 হােত কবিজর শি� পরী�ার �খলা এ� ।

(৩) KALDANG (রণপা)

 মূ িল বাঁশ �ফুট কের �কেট তার �ই পােয়র সােথ �বঁেধ রা�া িদেয় �ত 
লেত হয় । ি�পুরা সমােজ এই ‘রণপা’ �খলা �িতেযািগতা ল�� করা যায় ।

(৪) COOKING GAME (রা�াবািড় �খলা)

 �ছাট �ছাট �ছেল �মেয়রা িবিভ� গােছর পাতা, ফল, মা�ইত�ািদ িনেয় এই 
�খলা কের থােক ।

(৫) ACHUGOI PHAN SOLAIMANI

 �জন মানুষ পা সামেন ছিড়েয় মুেখামু িখ বসেব । �জেনর পােয়র পাতা�� 
�শ� কের থাকেব । তার পর একটা ফুট �ই ল�া বাঁশ �জন �ই হাত িদেয় ধের এেক 
অপরেক �টেন �তামার �চ�া করেব ।
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(৬) BUINANLKATAR (লুেকাচুির বা কা�ামািছ �খলা)

 ি�পুরার বা�া �ছেল �মেয়রা এই �খলা �খেল থােক । একজন �চার সাজেব 
। আর বািক সবাই লুিকেয় থাকেব ।

(৭) YANGLA BAHARU (ব�াঙ লাফােনা)

 ব�ােঙর মত উবু হেয় বেস লািফেয় লািফেয় এই �খলা �খলেত হয় ।

(৮) TOGLATANLAIO (Cock Fighting) (�মারগ লড়াই)

 বামপা িপছন িদক �থেক বাম হাত িদেয় ধের থাকেব, ডানহাত বাম কাঁেধ 
ধের থাকেব । লািফেয় লািফেয় গােয়র �জাের এেক অন�েক �ঠেল িনিদ� জায়গা 
�থেক �বর কের িদেত   হেব ।

 এমনই হাজােরা �খলায় যথা : RAMTAN LAIRO; WABAO FA 
SALAIO; WASAGO; LONGOI CHOKMANI; NAILY WASA 
উে�খ পাওয়া যায় ি�পুরী �লাক সমােজ । এই �খলা �িল সবই �ায় শারী িরক �মতা 
�দশ�েনর জন� এরা কের থােক । যা �লাক �খলার িনদশ�ন িহসােব ি�পুরী সমােজ 
�চিলত আেছ ।

��াবলী

১ । ি�পুরার আিদবািস �লাক সং�ৃিত চচ� ার পিরচয় দাও ।

২ । ি�পুরার �লাকাচার, �লাকিব�াস, �লাক সং�ােরর পিরচয় দাও ।

৩ । ি�পুরা রােজ� বসবাস কারী আিদবাসী জনজািতর পিরচয় দাও ।

৪ । ‘ ি�পুরী’ কােদর বলা হয় । তােদর পিরচয় দাও ।

৫ । ককবরক ভাষা ভাষী জনজািতর পিরচয় দাও ।

৬ । ি�পুরার �লাক উৎসব স�েক�  সংে�েপ �লখ ।

৭ । ি�পুরার �লাক �যুি� ও �লাক িশে�র পিরচয় দাও ।

৮ । ি�পুরীেদর �টােটম ও ট�াবু স�িক� ত ধারনার পিরচয় দাও ।

৯। জুমচাষ স�েক�  যা জান �লখ।

১০ । �কর পূজার সংি�� পিরচয় দাও ।

১১ । গিড়য়া পুজার স�েক�  যা জান �লখ ।

��নী

�-অধ�ায় সাম�ী

105



১২ । ি�পুরার আিদবাসীেদর জীবন - জীিবকা স�েক�  যা জান �লখ ।

১৩ । ি�পুরার আিদবাসী �লাক সমােজ �যেলাক ওষুেধর িনদশ�ন পাওয়া যাব তার 
উে�খ কেরা ।

১৪ । ি�পুরার আিদবাসী �লাক সমােজ �য �লাক �খলারপিরচয় পাওবা যায় তার 
উে�খ কেরা ।
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উেপ� িকেশার রায়েচৗধুরী (১৮৬৩ - ১৯১৫)

 বাংলা সািহেত�র জগেত িশ� সািহিত�ক িহসােব িতিন সব�া িধক খ�া িত অজ� ন 
কের আেছ । ১৮৬৩�ীঃ ১২ �ম ময়মনিসংহ �জলার মসুয়া �ােম িতিন জ� �হণ 
কেরন । িপতা কালীনাথ রােয়র িতিন ি�তীয় পু� । উেপ�িকেশার রায় �চৗধুরীর পুব�  
নাম িছল কামদার�ন রায় । কালীনাথ �লাকসমােজ মুনিশ শ�ামসু�র আেম পিরিচত 
িছেলন । পাঁচ বছর বয়েস িতিন ধু�তা হিরিকেশার রায়েচৗধুরীর দ�ক পু� �েপ 
গৃহীত হওয়ার সময় �থেক তার নাম পিরবচত� ন হেয় নাম পিরবত� ন হেয় কামদার�ন 
�থেক হয় উেপ�িকেশার রায়েচৗধুরী । ১৮৮০ �ী�াে� উেপ�িকেশার �েবিশকা 
পরী�ায় উ�ীণ�  হেয় কিলকাতা ��িসেদ�ী  কেলজ ও পের �মটওপিলটন 
ইনি��উেটর ছা� হন । ১৮৮৪ �ীঃ িতিন িব. এ পরী�ায় উ�ীণ�  হন । এই সম িতিন 
�া�সমােজ �যাগ দান কেরন । নানা সামািজক কােজ িতিন সি�য় ভােব অংশ �নন । 
�খ�াত সমাজেসবী �ারকানাথ গে�াপাধ�ােয়র �জ��া কন�া িবধুমুখী �দবীেক িতিন 
িববাহ  কেরন ।

 উেপ�িকেশার মূলত িশ� সািহিত�ক িহসােব পিরিচত । তাঁর িশ�েদর 
িনেয়  রচনাবলী -

 সখা (১৮৮৩), বালক (১৮৮৫), সাথী (১৮৯৩), সখা ও সাথী (১৮৯৪), 
ৃমু�ল (১৮৯৫) �ভিত পি�কায় �কািশত হয় । ১৯১৪ �ী�াে� িতিন ‘সে�শ’ 

পি�কা স�াদনা কেরন । শী� সািহেত�র িবিভ� িদক িনেয় �লখা ‘সে�শ’ পি�কা 
িশ� ও িকেশারেদর সমৃ� কেরেছ । �সই সােথ �লাক সািহেত�র নানা উপাদােন পু� 
হেয় উেঠেছও ‘সে�শ পি�কা’ ।

ু উেপ�িকেশার তাঁর রচনায় িশ�েদর মনজগৎ �ক �যন তেল ধরেত সমথ� 
ুহেয়েছন, �তমিন মন ভলােনা উপকথা ছড়া যা িশ�মনেক �রেদেশ পািড় জমােত 

সাহায� কেরেছ । �সই সােথ উেপ�িকেশার জীবজগৎ ও নেভাম�েলর কথা তার 
ুরচনাবলীেত সাবলীল ভােব তেল ধরেত সহায়ক হেয়েছন ।

 তাঁর রিচত �ছেলেদর রামায়ন (১৮৯৬); �ছেলেদর মহাভারত (১৮৯৭) যা 
ুমজা সহকাের রচনা কের িশ�েদর মেনাজগৎেক ক�না�বণ কের তেল সহায়তা 

কেরেচ ।
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ু তাঁর “টুনটুিনরবই” (১৯১০) রচনা� পূব�বে�র �ছেল ভলােনার কািহনীেত 
ভরপুর । �সইসােথ  টুনটুিনেক চির� িহসােব দাঁড় করােত িতিন স�ম যা �লাক 

ুসা িহেত�র এক� উৎকৃ� উপাদান �লাককথায় �ান িচ�েক সহেজ তেল ধরেত সমথ� 
হন । 

ূ “�িপগাইন ও বাঘাবাইন” (১৯৬৩), “েবাকােজালা, ঘ�াঁঘাসুর,কামার,ভত, 
ৃরাজা, রাজপুত �ভিতর রচনার মধ�িদেয় িতিন �লাকসািহত�েক নানা ভােব পু� 

কেরেছন । উেপ� িকেশার রায়েচাধুরীর িশ� সািহত� আসেল �াম বাংলার �লাক 
সসািহেত�র এক উেঠ এেসেছ ।

 ব�মুখী �িতভার অিধকারী উেপ�িকেশার রায়েচৗধুরীর �ধু িশ� সািহেত� 
আতেক থােকন িন । িতিন িনেজ পােখায়াজ, হারেমািনয়াম, �সতার, বাঁ িশ �বহালকা 

ৃ�ভিত দ� িছেলন । সংগীত িবষেয় তার একািধক �ব� সংগীত জগৎেক সমৃ� 
ৃকেরেছ । তাঁর ‘েবহালা িশ�া’ (১৯০৪) ‘হারেমািনয়াম িশ�া’ (১৯০৫) �ভিত রচনা 

�সই ��া�েক সমরন করায় । িবখ�াত �দায়ািক� ন �কা�ানীপিরচািলত “স�ীত 
�কািশকা” পি�কার সিহত ও িতিন ওতে�াতভােব যু� িছেলন । উেপ�িকেশার 
তাঁর সম� রচনাবলীেত িনেজই ছিব এঁেক তার দান করেতন । ১৯১৫ �ী�াে� ২০েশ 
িডেস�র িগিরিডেত িতিন পরেলাক গমন কেরন ।

   [তথ�সূ� : ভাতেকাষ �থমখ�, ব�ীয় সািহত� পিরষৎ, 
কিলকাতা : পৃ ৬৪২ - ৬৪৩]

অবনী�নাথ ঠা�র (১৮৭১ - ১৯৫১)

 িবখ�াত ঠা�র পিরবােরর স�ান িছেলন অবনী�নাথ ঠা�র । �ারকানাথ 
ৃঠা�েরর ততীয়পু� িগরী�নাথ ঠা�েরর পু� �েন�নাথ ঠা�েরর কিন� পু� 

অবনী�নাথ ঠা�র । অবনী�নাথ ঠা�র একজন বেড়ামােপর িশ�ী িছেলন । 
ৃ‘আপনকথা’ , “েজাঁড়াসাঁেকার ধাের” এবং ঘেরায়া �ভিত রচনার সাহােয� 

ুঅবনী�নাথ তার িশ�ী স�ােক তেল ধরেত সমথ�  হেয়েছন । �শশেবর নানা 
উপলি�র কথা উঠ এেসেছ ‘আপনকথা’ ���র মধ� িদেয় । রবী�নাথ তাঁর 

ু‘জীবন�িত’ �ে� �যমন ভােব ঠা�র বািড়র সম� ঘটনা তেল ধেরেছন �তা �তমিন ৃ
ভােব অবনী�নাথ তাঁর ‘আপনকথা’ ���েত �জাড়াসাঁেকা ঠা�র বািড়র পিরেবশ ও 

ুপিরি�িতর একটা ধারনা আমােদর সামেন তেল ধেরন । �শশেবর ঘটনা যা 
অবনী�নােথর মেন ছাপ �ফেলিছল তা িতিন িবিচ� রেঙ ও �েপ সাথ�ক কের 
ু ুতেলিছেলন তার তিলর টােন ।

 অবনী�নাথ একা� ভােব একজন গৃহমুখী িশ�ী । যিদও মুেশৗরী, দা িজ� িলং, 
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ুডালেহৗসী �মেণর িচ� তিন িবেশষ যে�র সােথ তেল এেনেছন ।

ৃ ইংেরজী, বাংলা, সং�ৃত, ফরাসী �ভিত ভাষা িশ�ার সােথ সােথ 
অবনী�নাথ িচ�কলার �িত িবেশষ অনুরাগী িছেলন । িতিন িচ�কলা িশেখিছেলন 
তৎকালীন আট�  �ুেলর অন�তম িশ�ক িগলািড� র কােছ । িবখ�াত িশ�ক িগলািড� র 

ৃকােছ অবনী�নাথ িবেশষভােব ��াে�ল �িয়ং, ওয়াতার কালার �িয়ং �ভিত 
িশ�া লাভ কেরন । পরবত�েত অবনী�নাথ িশ�ক পামােরর কােছ লাইফ �ািড, 
অেয়ল �পি�ং ইত�ািদ িশ�া লাভ কেরন । অবনী�নাথ মূলত িবলাতী প�তীেত 
িশ�চচ� া  কেরন । �সই সােথ �দশী িশে�র সােথ িবেদশী িশে�র একটা �মলব�ন ইিন 
ল�� কেরন । তেব অবনী�নাথ �দশী িশে�র �িত বশী অনুরাগী হেয় রচনা কেরন 
“কৃ�লীলা িচ�কলা” । যা পরবত�কােল অবনী�নাথেক কিলকাতার আট�  �ুেলর 
সহকারী অধ�� পদ �হেণর সহায়ক হয় । বলা ভােলা অবনী�নাথ ঠা�েরর আেগ 
�কান বাঙালী ঐ পেদ অিধি�ত হন িন । আবনী�নােথর অ�নরীিত ও এমন 
উ�াে�র িদন �য পরবত� কােল জাপানী অ�নরীিতর সােথ এক� �যাগসূ� গেড় 
উঠেত সহায়ক হয় । জাপানী রী িতেত গেড় ওঠা অবনী�নাথ ঠা�ের ��� ��া� । 
“ওমর �খআেমর িচ�াবলী” যা �থেক অবনী�নােথর ���� �মািণত হয় । মূলত 
১৯০৫ �ী�াে� িশ� �েপ অবনী�নােথর জীবন �� হয় । তার পর ১৯০৭�ীঃ ই. িব 

ৃহ�ােভল, স�ার জন উ�ফ, ভিগনী িনেবিদতা �ভিত মিনষীেদর উেদ�ােগ 
ওিরেয়�াল আট�  �সাসাই�র প�ন ঘেট । অবনী�নােথর িশ� আদশ�েক জাতীয় 
জীবেনর সােথ যু� করাই িছল ওিরেয়�াল আট �সাসাই�র মূল ল�� । ১৯১১ 
�ী�াে� িদ�ী দরবার উপলে�� কলকাতায় �য আেয়াজন �� হয় �সই উদ�েগ 
ম�প স�ার দািয়� ভার পান অবনী�নাথ ঠা�র । তৎকালীন ইংেরজ সরকার 
অবনী�নােথর ম�প স�ার কােজ খুশী হেয় অবনী�নাথেক িস. আই. ই  

ূউপািধেত ভিষত  কেরন ।

 িবখ�াত জাপানীিশ�ী ‘িহিসডা’ , ‘খাৎসুতা’, ‘কাপু-আরাহ’ �ভরিত 
মনীিষেদর সােথ ভারতীয় িশ�ীেদর পিরচয় গেড় ওেঠ অবনী�নাথ-গগেন�নােথর  
ভাব ভাবনােক �ক� কের । আবনী�নােথর িশ�কীত� �থেমল�েন পের প�ারীেস 
১৯১৩ ি��াে� �দিশ�ত হয় । ১৯১৯ �ী. জাপােনর �টািকেয়া শহের অবনী�নােথর 
িশ�রীিত �দিশ�তহয় । ফেল �দশ ও িবেদেশ অবনী�নাথ িবেশষ ভােব পিরিচিত 
লাভ কেরন তাঁর ঐ সমেয় িশ�কৃিত জন� । তেব ১৯২০ - ১৯৩০ �ী�াে� সমেয় 
অবনী�নাথ তার িশ�কৃি�র জন� িবেশষ �ীকৃিত পান । এই সমেয় ১৯২১ �ীঃ স�ার 
আ�েতােষর তৎপরতায় অবনী�নাথ কিলকাতা িব�িবদ�ালেয় বােগ�রী 
অধ�াপেকর পদ �হণ কেরন । ১৯৫২ �ী�াে� অব�ীনাথ িব�ভারতীর আচােয�র পদ 

ৃঅল�ত কেরন ।
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 িশে�র ��ে� অবনী�নােথর কৃিত� �থম আ�জ� া িতক মা�া পায় । অথা� ৎ 
ূবলা চেল আ�জ� া িতক পটভিমেত অবনী�নাথই �থম ভারতীয় িশ�ী । 

অবনী�নােথর িশ�দশ�  ভারেত জনি�য় হওয়ার কারণ িহসােব তাঁর িশ�ানীিতেক 
�হণ করা চেল । কারণ এই নীিত কােরা উপর �জার কের চািপেয় �দওয়া হয় িন । 
বরং তার িশ�ে�রণা িশ�ীেদর বাের বাের সেচতন কেরেছ । িশ� সৃি�র জন� �য 

ুউপযু� পিরেবশ দরকার তা অবনী�নাথ গেড় তলেত স�ম হেয়িছেলন । তাঁর 
হাত ধেরই আধুিনক িশ� �বিচ�ময় হেয় উঠেত স�ম হয় ।

 �লখক িহসােব অবনী�নাথ িবেশষ কৃিতে�র অিধকারী । তার রচনা�িল -

ু ‘�ীেরর পুতল’ (১৮৯৬); ‘শ��লা’ (১৮৯৫); নালক (১৯৯৬); 
ূ‘ভতপরীরেদশ’ (১৯১৫); ‘রাজকািহনী’ (১৯০৯, ১৯৩১); ‘খাতাি�র খাতা 

ৃ(১৯২১); বুেড়া আংলা (১৯৪১); মািস (১৯৫৪); মা�িতর পঁু িথ (১৯৫৬) �ভিত ।

ু তেব ‘�ীেরর পুতল’ রচনা� মূলত িশ�েদর জন� রিচত । যার এখন 
পড়েত �শেখিন তােদর উে�শ� রিচত এ� । অ�ায় বালক, বা িলকােদর ক�নােক 

ুউ�� করার জন� তার ‘ভত পতরীয়’ িবেশষ ভােব �রনীয় । যা �লাক সািহেত�র ু
ুিবেশষ উপাদানেক সমৃ� কের । �লাক সািহেত�র �পকথার আদলেক তেল আনেত 

সহায়ক হয় । আবার অবনী�নােথর - ‘ভারতিশ�’ (১৯০৯); বাংলার �ত(১৯১৯); 
‘পিরয়দিশ�কা’ (১৯২১); ‘িচ�া�র’ (১৯২৯); ‘বােগ�রী িশ� �ব�াবলী’ (১৯৪১); 

ৃ�জাড়াসাঁেকার ধাের (১৯৪৪); সহজিচ� িশ�া (১৯৪৬); �ভিত িবেশষভােব 
উে�খেযাগ� ।

 ‘বাংলা�ত’ �ে�র অনুসরেণ �াম আংলার নারীরা তােদর �ত-অনু�ান 
পালন কের । যা �লাক সািহেত�র এক� িবেশষ উপাদান । �লাক উৎসবেক �রণ 
করায় । �লাক উৎসব �লাক মানুেষর ��ণী চির� িনণ�েয় সহায়ক হয় । আবার 
অবনী�নােথর িচ� িশ� �লাকসািহেত�র আলপনা বা �দওয়াল িচ�েক �রন করায় । 
িশ� িকেশার �দর �যমন অবনী�নাথ তার রচনা স�ার �ারা উ�� িবিভ� কািহনী, ু
িচ� কলার, সহায়তায় ভারতীয় সািহত� সমৃ� কেরেছন । �য সমৃি� অবশ�ই িশ� 
স�ত ।

  [তথ�সু� : ভারতেকাষ, ব�ীয় সািহত� পিরষৎ, কিলকাতা, পৃ - 
৮০]

আ�েতাষ ভ�াচায�  (১৯০৯ - ১৯৮৪)

 িবিশ� �লাকসং�ৃিত িবদ আ�েতাষ ভ�াচায�  ১৯০৯ �ী�াে� ১৭ই জানুয়ারী 
ুবাংলােদেশর গে� মাতলালেয় জ��হণ কেরন । িপতা মুরারী �মাহন ভ�াচায�  
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একজন িবখ�াত আইনজীিব িছেলন । ১৯২৬ �ী�াে� আ�েতাষ ভ�াচায�  মাধ�িমক 
পাশ কেরন । ১৯২৪ �ী. আই এ পাশ কেরন । ১৯৩১ �ী�াে� ঢাকায় ই�র 
িমিড়েয়ট কেলজ �থেক অনাস�  সহ িব.এ পাশ কেরন । ১৯৩১ সােল ঢাকা 
িব�িবদ�ালয় �থেক এম. এ পাশ কেরন । এবং ১৯৫৯ �ীঃ ঢাকা িবদ�ালয় �থেক িপ. 
এইচ. িড. িড�ী অজ� ণ কেরন । আ�েতাষ কম�জীবন �� কেরন আসােশাল 
�রলওেয় �ুেল িশ�ক িহসােব  । ১৯৩৭ �ীঃ িতিন ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র অধ�াপক 
িহসােব িনযু� হন । ১৯৫৫ �ীঃ িতিন কিলকাতা িব�িবদ�ালেয়র �লকচারার িহসােব 

ৃ�যাগ �দন । ১৯৬৭ �ী�াে� িতিন “রবী�নাথ ঠা�র” অধ�াপেকর পদ অল�ত 
কেরন । ১৯৭১ �ীঃ বাংলা িবভাগীয় �ধান িনযু� হন । ১৯৭৭ �ী�া� পয�� িতিন 
কিলকাতা িব�িবদ�ালেয়র বাংলা িবভােগর দািয়� ভার বহন কেরন । িতিন �লাক 
সং�ৃিত িনেয় ব� ব�ৃতা �দান কেরন । িনিখল ব� সািহত� সে�লেনর িতিন 
একজন অনতম সদস� িছেলন । �লাক সািহত� িবষয়ক �দশ িবেদেশ ব� 
আেলাচনায় িতিন অংশ�হণ কেরন । �লাক সািহত�েক িবিভ�ভােব িতিন িবে�র 
দরবাের উপি�ত কেরন । পু�িলআর ‘েছৗ’ নৃত�েক িতিন আ�জ� া িতক �ের উ�ীণ�  
কেরন । ১৯৬০ �ীঃ িতিন �লাকসািহেত�র এক� গেবষনা পিরষদ গঠন কেরন । 
�লাকসািহেত�র এক� গেবষনা পিরষদ গঠন কেরন । �লাক সািহত� িনভ� র পি�কা 
‘েলাক�িত’ (১৯৬৪) িতিন স�াদনা কেরন ।

 �লাকসািহত সমি�ত তার রচনা -

 (ক) বাংলার �লাকসািহত� (৬খ�, ১৯৫৪-১৯৭২);

 (খ) বাংলার �লাক�িত (১৯৬০)

 (গ) ব�ীয় �লাকসংগীত র�কর (৪খ�, ১৯৬৬ - ১৯৬৭)

 (ঘ) বাংলা �লাক সং�ৃিত (১৯৭৯)

 (ঙ) পু�িলয়ার �ছৗ নৃত� (১৯৭২)

 এছাড়া বাংলার কথা সািহেত�র ইিতহাস, মহাকিব � মধুসূদন; রবী� নাট� 
ৃধারা; রবী�নাথ ও �লাক সািহত�; ি�েজ�লাল রােয়র �হসণ �ভিত ব� িবষেয় 

তার রচনা স�ার গেড় উেঠেছ ।

 আবার তার রিচত ‘বাইশ কিবর মনসাম�ল’ বা ‘বাইসা’, িশবায়ন কাব�, 
প�পূরাণ , কীিতবাসী রামায়ন ও কাশীদাসী মহাভারত, ন� িবেনািদনীর রচনা সম� 

ৃ�ভিত যা �লাক সািহত�েক সমৃ� কেরেছ । আ�েতাষ ভ�াচায�  জীবেনর �শষ িদেক 
�াম বাংলার �লাক সািহত� ও সং�ৃিতর �িত গভীর মেনািনেবশকেরন । তার রিচত 
রচনা স�ার �ায় সবাই �লাক সািহত�েক সমৃ� কেরেছ । �লাকসািহেত�র নানন 
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িদকেক উে�ািচত করেত তার কৃিত� অপরীসীম, এেহন আ�েতাষ ভ�াচায�  
ুসা িহেত� নতন পেথর স�ান �দান কেরেছন । তাঁর -

 পু�িলয়া �থেক প�া িরস (১৯৭৫) ; সু�রী ইে�ােনিশয়া (১৯৭৬); অজানা 
ৃঅে�িলয়া (১৯৭৮); অ�কােরর আ�ামান (১৯৮৩); �ভিত �� । িতিন ১৯৫০ 

�ী�াে� সেরািজনী বসু �ন�  পদক পান; িশিশরেমেমািরয়াল �ণ�  পদক পান ১৯৬১ 
�ীঃ । কিলকাতায় এিসয়া�ক �সাসাই� �থেক ১৯৮৩ সােল �ণ�পদক পান । এেহন 

ু�িতভাধর বাি�� ১৯৮৪ �ীঃ ১৯েশ মাচ�  মৃত�বরন কেরন ।

      [তথ�সূ� : বাংলা িপিড়য়া ]

��সদয় দ� (১৮৮২ - ১৯৪১)

 ��সদয় দ� ১৮৮২ �ী�াে� ১০ই �ম বাংলােদেশর �হ� �জলার বীর� 
�ােম জ� �হণ কেরন । বাংলা �লাক সািহেত�র অন�তম শাখা �তচারীর িতিন 
�াণপু�ষ । কিলকাতা িব�িবদ�ালয় �থেক এফ. এ পরী�ায় �থম �ান অিধকার 
কের িতিন ১৯০৩ �ী�াে� িসিভল সািভ� স পরী�া �দওয়ার জন� িবলাত গমণ কেরন 
। ১৯০৫ �ী�াে� কৃিতে�র সােথ িসিভল সািভ� স পরী�া উ�ীণ�  হেয় িতিন আরা 
�জলায় এস. িড. ও পেদ �যাগ দান কেরন । ১৯৩১ �ী�াে� িতিন ‘কাউি�ল অ 
�টট’ এর সরকার মেনানীত সদস� হন । ১৯২৯ �ীঃ িতিন �রাম নগের অনুি�ত িনিখল 
ব� বয়� িশ�া সে�লেন ভারেতর �িতিনিধ িহসােব িতিন অংশ �হণ কেরন ।

 ��সদয় দ� মূলত �াম বাংলা বা প�ী বাংলার উ�িত সাধেনর জন� তৎপর 
হন । প�ীবাংলার উ�িতর জন� িতিন ১৯২০ �ীঃ জাপােন গমন কেরন । জাপােনর 
উ�িত কে� িতিন িনজ �দেশর উ�িতেত তৎপর হন । �সই জন� িতিন ১৯৩১ �ীঃ 
প�ীস�দ র�া সিমিত গঠন কেরন । �সই সিমিতেত অবেহিলত �লাক সং�ৃিত 
পিরচায়ক িশ�ব� সংর�েণ তৎপর । ১৯৩২ খ �ী�াে� িতিন �তচারী আে�ালেন সূ� 
ঘ�েয় �ামবাংলার মানুষজনেক সামি�কভােব আন� দােনর সহায়ক হন । �সই 

ুসােথ �াম বাংলার মানুষেদর িনজ জ�ভিমর �িত ভােলাবাসায় উদবু� কেরন । 
তােদর �াম বাংলার হািরেয় যাওয়া স�দ তথা �লাক সংগীেত �িত আ�হ বাড়ােত 
উৎসাহ �দন । িতিন �াম বাংলার িবিভ� �ােন �তচারী �ক� �াপন কেরন । �ােমর 
মানুষেদর �তচারী অনুষে� �যাগ �দওয়ার জন� সািমল কেরন । �তচারী �ক� 
গঠেনর জন� �সই সময় িতিন �বহালার িনকটবত� ঠা�রপু�র �ােম �চুর জিম 

ৃসং�হ কেরন । িশ�ামূলক ও �লাকর�ক সংগীত ছড়া �ভিত রচনা কের �াম বাংলা 
ছা� ছাতরীেদর মেধ� একটা �ােণর স�ার কেরন ।

 ��সদয় দ� �তচারী গান�িলমেধ� উে�খ �যাগ� �তচারীর গান -
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 (ক)  “মেনর ভয় আর ভাবনা িনেয় �ের �ফিল

ূ  খুেল �দেহর ভষন হেব মা�র ধূ িল”

 (খ)  “চল �কাদাল চালাই

ু  ভেল মােন বালাই”

 (গ)  “িশেলর উপরেনাড়া �রেখ �চু হেয় বিস”

ূ পি�মবাংলার বীরভম �জলায় �তচারীর �িত�াতা ও ��সদয় দ� । রা 
�বেশ নাচ, নৃেত�র তােল তােল �য নাচ তা ঐ ��সদয় দে�র পিরচািলত রাজা মান 
িসংেহর আমল �থেক ঐ নাচ বংশ পর�রায় চেল আসেছ । �� িশষ� পর�রায় 
এই �তচারী নাচ পরবত� �জে�র ধারাবা িহকতােকবজায় �রেখেছ । �তচারী নাচ 

ু�যেহত নাচ ও গান একই সােথ করেত হয়। �সই কারেণ এেক অেনেক বাউল 
ুসংগীেতর সােথ তলনা �কথােকন । যিদ �� িবষয়ই আলাদা ধরেনর । �তচারী মূলত 

এক বৎসেরর �শখােনা হয় । তেব �িত িতনমাস অনুতর অ�র পরী�া িদেয় এর 
�িত� ধাপেক অিত�ম করেত হয় । �তচারী, �ুেল িবেশষ কের মাধ�িমক ও 
উ�মাধ�িমক �ুেলর ছা�ছাি�েদর �শখােনা হয় ।�াস ছু� হওয়ার পর আলাদা 
িশ�ক িদেয় এই নাচ ও গান �শখােনা হ । �সই সােথ নানান রকেমর শারী িরক 
কসরৎ ও এর মাধ�েম �শখােনা হয় । লা� �খলা, ছু ির �খলা, কা� �খলা, িবিভ� 
ধরেনর মুেখাশ নৃত এই �তচািরর অ� িহসােব ধরা হেয় থােক । �াম বাংলার Folk - 
tradition এই ‘�তচারী’ ।

 ��সদয় সভাব কিব িহসােব িনেজকর �িত�া কেরিছেলন । তাঁর রিচত -

 “ভজারবাঁ িশ’ (১৯২২); ‘চাঁেদর বু িড়’ (১৩৪০); ‘সেরাজনিলনী’ (১৯২৫); 
ৃ‘�তচারী সখা’ (১৩৪০); ‘পটুয়া স�ী’ (১৯৩৯) �ভিত কিবতার পু�ক �যমন রচনা 

কেরন �তমন বাংলার নারী িশ�া ও �লাকসািহত� িবষয়ক ইংেরজী পু�ক - 
“উইেমন অফ ইি�য়া” (১৯৩৯); “ইি�য়ান �ফাক-ড�ানশ অ�া� �ফাক �লার 
মুভেম�” (১৯৩৩); িদ �তচারী িসি�িসস” (১৯৩৭); এবং “িদ �ফাক ডাে�স অফ 

ৃ�ব�ল” (১৯৫৪) �ভিত উে�খেযাগ� ।

 এেহন ��সদয় দ� ১৯৪১ �ী�াে� ২৫েশ �ম কিলকাতায় �শষ িনঃ�াস 
ত�াগ কেরন । ��সদয় দ� �য একজন বড় মােপর �লাকসং�ৃিতিবদ িছেলন �স 
িবষেয় �কান সে�হ �নই । ��সদেয়র �দখােনা পথ ই পরবত� কােল “Folk - 
Culture” এর ধারাবা িহকতােক বজায় রাখেত সহায়ক হেয়েছ ।

ৃ   তথ�সু� : ভারতেকাষ ততীয় খ�; ব�ীয় সািহত� পিরষৎ, 
কিলকাতা, পৃ - ১৬৬]
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��াবলী

১। িশ� সািহিত�ক িহসােব উেপ� িকেশার রায়েচৗধুরীর পিরচয় দাও ।

২ । �লাক সািহেত� রচনায় অবনী�নাথ ঠা�েরর কৃিত� আেলাচনা কেরা ।

৩ । �লাক সািহত� রচনা ও সংর�েণ আ�েতাষ ভ�াচােয�র অবদান আেলাচনা 
কেরা ।

৪। বাংলা �লাক সািহত� তথা �তচারীর’ �াণ �িত�াতা িহসােব ��সদয় দে�র 
অবদান আেলাচনা কেরা ।
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