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প্রবন্ধসার: 
সোহিঙ্গত্যর নবরসরঙ্গের মঙ্গযয হিত্ীয় রে িোসযরস। ‘িোস’ স্থোয়ী ভোব গেঙ্গক এর উদ্ভব। িোসযরঙ্গসর হবহভন্ন উপযোরোর মঙ্গযয অনযত্ম ি  গকৌতু্করস (Fun)। 
িোহসর সঙ্গে পৃহেবীর গে গকোঙ্গনো স্থোঙ্গনর, গে গকোঙ্গনো বয়ঙ্গসর মোনুঙ্গের গেো  অঙ্গেদ্য। অবশ্য আযুহনক-উত্তর সময় পঙ্গবে এই পরম্পরো ত্ সত্য হিজ্ঞোসো হিঙ্গের 
মুঙ্গিোমুহি এঙ্গস দ্োাঁহড়ঙ্গয়ঙ্গে। আবোর এও সত্য আমোঙ্গদ্র িোিোর বেঙ্গরর পে পহরক্রমোয় সুি-দু্ুঃি, আনন্দ-েন্ত্রণো পোওয়ো-নো পোওয়ো, েূেবদ্ধত্ো-হনুঃসেত্ো, 
পোরস্পহরক হবহনময়-পরশ্রীকোত্রত্ো সঙ্গিোদ্রোর মঙ্গত্ো সমোন্তরো  গরোত্যোরোয় প্রবিমোন। ত্ঙ্গব একুশ্ শ্ত্ঙ্গকর েন্ত্র হনয়হন্ত্রত্ িীবন ভোবনোয় ‘সক  গ োঙ্গকর মোঙ্গে 
ব’ঙ্গস/ আমোর হনঙ্গির মুদ্রোঙ্গদ্োঙ্গে/ আহম একো িঙ্গত্হে আ োদ্ো?’—  এই হিজ্ঞোসো হিঙ্গের অঙু্কশ্োগ্র নো হরক িীবঙ্গনর পোশ্োপোহশ্ গ্রোম িীবনঙ্গকও মোত্রোহযঙ্গকয হবদ্ধ 
করোর প্রবণত্ো  ক্ষণীয় ভোঙ্গব ক্রমবযেমোন।  

সভযত্োর ‘অস্বোভোহবক’ অগ্র হত্র ফঙ্গ  মোনুে ক্রমশ্ িোসঙ্গত্ ভুঙ্গ  েোঙ্গে অেি িোহস মনুেয-বৃঙ্গক্ষর গশ্কড়। গশ্কড়ঙ্গক উপঙ্গড় গফঙ্গ  বৃঙ্গক্ষ ি  হসঞ্চন— 
কোহ দ্োসীয় পে অনুসরণ। পহরঙ্গবশ্ঙ্গক সিীব রোিোর িনয গেমন এক একহি বৃক্ষ নয় বনোঞ্চ  প্রঙ্গয়োিন গত্মহন মোনব সভযত্োঙ্গক হিহকঙ্গয় রোিোর িনয মোনুঙ্গের 
েূেবদ্ধ সোমোহিক পহরিয় প্রঙ্গয়োিন। গ োকোয়ত্ িীবন এিঙ্গনো হনিস্ব স্থোহনক সংসৃ্কহত্ঙ্গক  ো ন করোর প্রহক্রয়োর মযয হদ্ঙ্গয় সমোঙ্গির বহুস্বহরক আনন্দঙ্গক গেভোঙ্গব 
হিহকঙ্গয় গরঙ্গি িঙ্গ ঙ্গেন ত্ো নো হরক ‘সভয সমোঙ্গি’র কোঙ্গে হশ্ক্ষণীয়। এমন সমঙ্গয়র মুঙ্গিোমুহি দ্োাঁহড়ঙ্গয় গ োকসোহিঙ্গত্য গকৌতু্করস প্রসে হবঙ্গেেণ অত্যন্ত 
প্রোসহেক। ত্ঙ্গব আঙ্গ োিনোর অহভমুঙ্গির সঙ্গে সোেুিয গরঙ্গি বত্েমোন প্রবন্ধ গ ৌড়বে অেেোৎ দু্ই হদ্নোিপুর ও মো দ্ঙ্গির গ োকিীবন ও সোহিঙ্গত্যর  গকৌতু্করস 
প্রসে আঙ্গ োিনোয়  সীমোবদ্ধ েোকঙ্গব। 
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সোহিঙ্গত্যর নবরসরঙ্গের মঙ্গযয হিত্ীয় রে িোসযরস। ‘িোস’ স্থোয়ী ভোব গেঙ্গক এর উদ্ভব। িোসযরঙ্গসর হবহভন্ন উপযোরোর মঙ্গযয অনযত্ম 
ি  গকৌতু্করস (Fun)। “িোসযরঙ্গসর অবোহরত্ ও অন ে  উচ্ছ্বোস পোওয়ো েোয় গকৌতু্করঙ্গস। গকৌতু্ঙ্গকর িোহস গকোঙ্গনো বোযোবন্ধন 
মোঙ্গন নো, গকোঙ্গনো হিন্তোভোবনোর পঙ্গরোয়ো কঙ্গর নো, গকোঙ্গনো প্রেন্ন মত্ ও সূক্ষ্ম উঙ্গেশ্যও সোযন করঙ্গত্ িোয় নো। ঘিনো ও িহরঙ্গত্রর 
অহত্রঞ্জন ও উদ্ভিত্ব গেঙ্গকই গকৌতু্ঙ্গকর িোহস উৎসোহরত্ িয়।”১ িোহসর সঙ্গে পৃহেবীর গে গকোঙ্গনো স্থোঙ্গনর, গে গকোঙ্গনো বয়ঙ্গসর 
মোনুঙ্গের গেো  অঙ্গেদ্য। একহি হশ্শু মোতৃ্ ভে গেঙ্গক পৃহেবীর আঙ্গ োর সোহন্নঙ্গযয আসো মোত্র গকাঁঙ্গদ্ ওঙ্গে ! হকন্তু পরক্ষঙ্গণই মোতৃ্ঙ্গক্রোঙ্গড়র 
ওম-আনঙ্গন্দ, আত্মিন-পহরিঙ্গনর সোহন্নযযক্রঙ্গম গস গে সুিোনুভূহত্ উপ হি কঙ্গর ত্ো ত্োর হনমে  িোহসর মঙ্গযয হদ্ঙ্গয় প্রকোশ্ গপঙ্গত্ 
েোঙ্গক। মোনবিীবঙ্গনর িোহসর এই অহভেোত্রো ি ঙ্গত্ েোঙ্গক িীবনভর। আবোর সমোি-সংসোঙ্গরর গ ো ক-যোাঁযোর নোনো িহি , বনু্ধর 
পে পহরক্রমোয় মোনুে িীবঙ্গনর গসই সিিোত্ েন্দ—  সিি-অহিেত্ পে ভুঙ্গ ও েোয়। প্রত্যঙ্গকর গভত্ঙ্গর অেবো বোইঙ্গর ওাঁত্ গপঙ্গত্ 
বঙ্গস েোকো শ্য়ত্োন-শ্হি িোহসর কণ্ঠঙ্গরোয কঙ্গর শ্বোসরুদ্ধ পহরমণ্ডঙ্গ র মুি-বদ্ধ পহরঙ্গবঙ্গশ্ গেঙ্গ  গদ্ওয়োর প্রয়োস িোহর রোঙ্গি। 
২০১৯ সালে উত্তর হদ্নোিপুঙ্গরর গি ো শ্ির রোয় ঙ্গঞ্জ অহভনীত্ ক কোত্োর ‘প্রোিয’ প্রঙ্গেোহিত্ নোিক ‘গি োঘর’-এর একহি দৃ্ঙ্গশ্য 
ড. রহক্ষঙ্গত্র একহি সং োপ গেঙ্গক একহি সোযোরণ সত্য উঙ্গে আঙ্গস— মোনুে ক্রমশ্ িোসঙ্গত্ ভুঙ্গ  েোঙ্গে। মোনুঙ্গের মঙ্গন আর গসই 
দ্মফোিো িোহস গনই। বোইঙ্গর গে মোনুেঙ্গক িোসঙ্গত্ গদ্িো েোয় ত্ো আসঙ্গ  ত্োর বোহিযক সত্তোর িোহস— মুঙ্গিোঙ্গশ্র িোহস। মোনুে ক্রমশ্ 
একো িঙ্গত্ িঙ্গত্, হনুঃসে িঙ্গত্ িঙ্গত্ িোহস-িোরো এক ি ঙ্গত্ হবরোি করঙ্গে। ফ ত্ হনুঃসে িোহস-শূ্নয পহরবোঙ্গর প্রঙ্গত্যক মোনুে 
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শ্রীঙ্গরর গরোঙ্গ র গেঙ্গক গবহশ্ মঙ্গনর গরোঙ্গ র আক্রোন্ত। আমহন্ত্রত্ অহত্হের মত্ প্রঙ্গবশ্ করঙ্গে কোহডেয়োক অযোিোক। সুকুমোর রোঙ্গয়র 
অত্যন্ত পহরহিত্ েড়োহির গসই িোর পঙ হি— 

“রোম  ড়ুঙ্গরর েোনো 
িোসঙ্গত্ ত্োঙ্গদ্র মোনো, 
িোহসর কেো শুনঙ্গ  বঙ্গ , 
‘িোবস নো-নো নো-না’।”২ 

আসঙ্গ  আমোঙ্গদ্র িোিোর বেঙ্গরর পে পহরক্রমোয় সুি-দু্ুঃি, আনন্দ-েন্ত্রণো পোওয়ো-নো পোওয়ো, েূেবদ্ধত্ো-হনুঃসেত্ো, পোরস্পহরক 
হবহনময়-পরশ্রীকোত্রত্ো সঙ্গিোদ্রোর মঙ্গত্ো সমোন্তরো  গরোত্যোরোয় প্রবোিমোন। ত্ঙ্গব একুশ্ শ্ত্ঙ্গকর েন্ত্র হনয়হন্ত্রত্ িীবন ভোবনোয় 
‘সক  গ োঙ্গকর মোঙ্গে ব’ঙ্গস/ আমোর হনঙ্গির মুদ্রোঙ্গদ্োঙ্গে/ আহম একো িঙ্গত্হে আ োদ্ো?’৩ —  এই হিজ্ঞোসো হিঙ্গের অঙু্কশ্োগ্র নো হরক 
িীবঙ্গনর পোশ্োপোহশ্ গ্রোম িীবনঙ্গকও মোত্রোহযঙ্গকয হবদ্ধ করোর প্রবণত্ো  ক্ষণীয় ভোঙ্গব ক্রমবযেমোন। এমন সমঙ্গয়র মুঙ্গিোমুহি দ্োাঁহড়ঙ্গয় 
গ োকসোহিঙ্গত্য গকৌতু্করস প্রসে হবঙ্গেেণ অত্যন্ত প্রোসহেক। আঙ্গ োিনোর অহভমুঙ্গির সঙ্গে সোেুিয গরঙ্গি বত্েমোন প্রবন্ধ  গ ৌড়বে 
অেেোৎ দু্ই হদ্নোিপুর ও মো দ্ঙ্গির গ োকিীবন ও সোহিঙ্গত্যর  গকৌতু্করস প্রসে আঙ্গ োিনোয়  সীমোবদ্ধ েোকঙ্গব। 

িোসযরস-ঙ্গকৌতু্করঙ্গসর সংজ্ঞো, পহরহিহত্র প্রিহ ত্ হববরঙ্গণ নো হ ঙ্গয় আঙ্গ োিনোয় প্রঙ্গবশ্ করো েোক। গ োকসোহিঙ্গত্যর উঙ্গেিঙ্গেো য 
হবভো গুহ  ি  যোাঁযো, প্রবোদ্, েড়ো, গ োককেো, গ োকসং ীত্, গ োকনোিক, গ োকপুরোণ ইত্যোহদ্। গ োকসোহিঙ্গত্যর এইসব প্রকরঙ্গণর 
সঙ্গে গ্রোমীণ িনিীবঙ্গনর সুি-দু্ুঃি, আনন্দ-ঙ্গবদ্নো, গপ্রম-হবরঙ্গির পোশ্োপোহশ্ হবঙ্গনোদ্ঙ্গনর সম্পকে  ভীর।  যোাঁযো গ োকসোহিঙ্গত্যর 
একহি অনযত্ম প্রোিীন যোরো িঙ্গয়ও অঙ্গনককো  গবৌহদ্ধক আঙ্গ োিনোয় উঙ্গপহক্ষত্ গেঙ্গকঙ্গে। এ প্রসঙ্গে আশুঙ্গত্োে ভট্টোিোেে ‘বোং োর 
গ োক-সোহিত্য’ (৫ম িণ্ড) গ্রঙ্গে  রবীন্দ্রনোঙ্গের প্রহত্ হকেুিো অনুঙ্গেো  এঙ্গনঙ্গেন। পরবত্েীকোঙ্গ  অবশ্য এর প্রহত্ উদ্োসীনত্োর হভন্ন 
কোরণ গেমন উঙ্গে এঙ্গসঙ্গে গত্মহন গুরুত্বও স্বীকৃহত্ গপঙ্গয়ঙ্গে। “প্রোিীনকোঙ্গ  যোাঁযোর বযবিোহরক উপঙ্গেোহ ত্ো গ োকসোহিঙ্গত্যর অনযোনয 
উপোদ্োঙ্গনর তু্ নোয় কম গত্ো হে ই নো বরং গকোন গকোন গক্ষঙ্গত্র গবহশ্ই হে  স্বীকোর করঙ্গত্ িয়।”৪ হবেয় ত্ হবঙ্গবিনোয় যোাঁযো 
হবহভন্ন গেহণঙ্গত্ হবভি।  

“েোড়বোহড় ত্যো হনহক  ভুতু্ / ভুতু্ কিঙ্গি ভোত্ত্ মুতু্।”৫ হদ্নোিপুঙ্গরর গ্রোমোঞ্চঙ্গ  প্রিহ ত্ এই যোাঁযোহিঙ্গত্ গক গসই ‘ভুতু্’— 
গিাঁয়োহ র উত্তর নো িোনো পেেন্ত গেোত্ো গকৌতু্কঙ্গবোঙ্গয আহবষ্ট েোঙ্গকন। এই গকৌতু্ক আবঙ্গির মূঙ্গ  রঙ্গয়ঙ্গে ‘ভুতু্’র অনুপ্রোস হিঙ্গসঙ্গব 
‘মুতু্’ শ্ঙ্গব্দর বযবিোর। “যুমহস মোহ  িোিত্ েোয় / হনষ্টোঙ্গত্ হনষ্টোঙ্গত্ িোন েোয়।”৬ যোাঁযোহি উচ্চোরঙ্গণর সঙ্গে সঙ্গে যেেকোমী পুরুে 
গকৌতু্ক রসহসি িঙ্গয় পু হকত্ গবোয করঙ্গ  গদ্োে কী ! কিন্তু পরক্ষঙ্গণ গিাঁয়োহ র অবসোন ঘহিঙ্গয় েিন উত্তর িোনো েোয়— ‘ োউ’ 
ত্িন আঙ্গরক  ঘু গকৌতু্ক আবঙ্গির উঙ্গদ্রক ঘঙ্গি। হদ্নোিপুর অঞ্চঙ্গ  নিুয়ো  োঙ্গন প্রিহ ত্ সমঙ্গ োত্রীয় আঙ্গরো দু্হি ফোকহর বো 
যোাঁযোর উঙ্গেি করো েোক— 
ক.   “েোইঙ্গত্ নো োউ আইসঙ্গত্ নো োউ দ্ঙ্গশ্র মোঙ্গে 

  সুি কহর িু োই হনঙ্গ  িোং িোং কহর েোঙ্গক।” 
উত্তর : িুঙ্গত্ো 

        (সং ৃিীত্)  
ি.   “ঙ্গমোিো মোহ  িোি েোয় গুমুর গুমুর কহর 

  মোে িোিত্ েোই যুমুস কহর বইঙ্গস 
  আড্ড (অঙ্গযেক) ঢুহকঙ্গ  মোহ  কযোঙ্গকর-মযোঙ্গকর কঙ্গর 
  গ োিোয় ঢুহকঙ্গ  মোহ  ফযোঙ্গকত্ কহর িোঙ্গস।” 
      উত্তর : রমণীঙ্গদ্র শ্োাঁিো পরো 

(সং ৃিীত্) 
উঙ্গেিয নিুয়োয় বযবহৃত্ ফোকহরর বোহিযক অঙ্গেে গকোঙ্গনো নো গকোঙ্গনো একহি অেী  ইহেত্ েোঙ্গক। এই অেী  অেে গদ্যোত্নোর মযয 
হদ্ঙ্গয় রেরস প্রকোশ্ পোয়। বোিযোেে হবঙ্গেেঙ্গণর পর মূ  হ দ্ো   োঙ্গনর সুরত্রঙ্গে উপহস্থত্ গেোত্োঙ্গদ্র প্রসেোন্তঙ্গর হনঙ্গয় েোন।  
মো দ্োয় মুস মোন গশ্রশ্োহ বোদ্-ঙ্গপাঁহি-সি অনযোনয বোং ো ভোেীক অঞ্চঙ্গ র গকৌতু্ক রসোেয়ী দু্হি যোাঁযো— 

 



                                                                                                                                                                               192 ENSEMBLE, Vol. 3, No. 1 [March 2021] 

ক.  “আি ভোই, একিোন িোমড়ো 
     এক পো, গসও গ ংড়ো।”৭ 

উত্তর : েোত্ো  
ি.  “ঙ্গিঙ্গকোড় কুাঁিো িুাঁঙ্গড় মোহি, 

      দ্শ্ পোউ হত্ন পুঙ্গকোহি।”৮ 
উত্তর : িোহে, ব দ্ ও  োঙ   

এই গি োর িোরবেীয় গিোট্টো ভোেীকঙ্গদ্র মঙ্গযয  প্রিহ ত্  েড়োয় হনমে  গকৌতু্করঙ্গসর প্রহত্ফ ন ঘঙ্গিঙ্গে এভোঙ্গব— 
ক.   “হিড় হদ্য়ো, ফোড় হদ্য়ো, দ্ো  হদ্য়ো হঘ, 

    উস ঙ্গম  ো  হদ্য়ো বুেোউ গত্ো হক ?”৯ 
     উত্তর : হসহের হসাঁদু্র  

ি.  “ ো   োই িোঙ্গি েোয়, 
     মোর গিঙ্গত্ গিঙ্গত্ িোন েোয়।”১০ 
       উত্তর : মোহির িোাঁহড়  
গশ্ঙ্গেোি যোাঁযোহির দ্হক্ষণ হদ্নোিপুঙ্গরর কুশ্মহণ্ড এ োকোয় একিু রূপহভন্নত্ো  ক্ষ করো েোয়— 
   “ঙ্গমোিো মোহ  িোি েোয় 

  োঙ্গ  মুঙ্গি ির িোয়।”  
 (সং ৃিীত্)  

প্রবোদ্ ি  গিোয়ো ক্ষীর— গ্রোমিীবঙ্গনর দদ্নহন্দন অহভজ্ঞত্ো অহিেত্ ঘন হনেেোস।  গ্রোমোঞ্চঙ্গ  প্রিহ ত্ প্রবোদ্গুহ  গকোঙ্গনো বযহি িহরত্র 
বো গকোঙ্গনো হবঙ্গশ্ে ঘিনোর গপ্রহক্ষঙ্গত্ উদূ্ভত্ সংহক্ষপ্ত বোকযবঙ্গন্ধ প্রকোহশ্ত্ গ োকোয়ত্ দ্শ্েন। প্রহত্হি প্রবোদ্ বোকযই গ োকিীবন গ্ন 
গকোঙ্গনো নো গকোঙ্গনো  ঘিনোর গপ্রহক্ষঙ্গত্র সঙ্গে সম্পকেোহিত্। বোং ো প্রবোদ্ িিেোর ইহত্িোঙ্গস উইহ য়োম মিেন (‘দৃ্ষ্টোন্ত বোকয সংগ্রি’ – 
১৮৩২) ও গিমস  ঙ(Bengali Proverbs – 1851, প্রবোদ্মো ো - ১৯৬৮)-এর  নোম প্রোত্ুঃস্মরণীয়। েলের মলে, “A Proverb 
is a spark thrown up from the depths beneath.”১১ হদ্নোিপুঙ্গর প্রিহ ত্ একহি প্রবোদ্—  
                           “হবঙ্গ র িপরো (যুতু্রো/ি ঙ্গস মোে)  
                             বোহড়র বোই ন  
                            কুইনো িুরবো ত্োঙ্গন বুড়িোি  
                             যহরঙ্গে নোিন।”  

 (সংগৃহীে) 
প্রবোদ্হি গশ্োনোর মুিূঙ্গত্ে দ্ীনবনু্ধ হমঙ্গত্রর ‘হবঙ্গয় পো  ো বুঙ্গড়ো’ প্রিসনহির কেো স্মরঙ্গণ আঙ্গস। পুরুে হনয়হন্ত্রত্ সোমন্তত্োহন্ত্রক সমোি 
বযবস্থোয় পুরুঙ্গের বহুহববোি, বো যহববোি, গ ৌরী দ্োঙ্গনর  মত্ সোমোহিক ‘বযোহয’র সংক্রমণ একসময় প্রবোদ্ বোকযরূপ গনয়। এই 
সোমোহিক বযোহয গকব  মোত্র রোিো-রোিরো, িহমদ্োর-ঙ্গিোত্দ্োর, কু ীনঙ্গদ্র মঙ্গযয সীমোবদ্ধ হে  এমনিো নয় গ োকিীবঙ্গনর মঙ্গযযও 
ত্ো সমোি স্বীকৃত্ প্রেো হিঙ্গসঙ্গব প্রিহ ত্ েোকঙ্গত্ গদ্িো েোয়। গকোঙ্গনো গকোঙ্গনো পহরবোঙ্গর বংশ্ পরম্পরোয় বহু হববোি, হবযবো হববোঙ্গির 
মত্ প্রেোঙ্গক গ ৌরঙ্গবর সঙ্গে হিহকঙ্গয় রোিোর প্রবণত্ো  ক্ষ করো গেত্। হববোঙ্গি নোরী-পুরুঙ্গের বয়স দবেময হে  স্বোভোহবক। গ োকোয়ত্ 
িীবঙ্গনর এইসব েোপন হিত্র গেঙ্গক উপঙ্গরোি প্রবোদ্হির উদ্ভব। প্রবোদ্হি  ঘু গকৌতু্করস ও সযোিোয়োঙ্গরর সমৃ্পিত্োয় িঙ্গয় উঙ্গেঙ্গে 
এক হবঙ্গশ্ে সমঙ্গয়র দ্হ  । গকৌতু্ঙ্গকর আঙ্গবঙ্গশ্ ভীমরহত্পরোয়ণ পুরুে ত্েো সমোঙ্গির এক হন েজ্জ হনমেম হিত্র ফুঙ্গি ওঙ্গে। একই 
সমোি হিঙ্গত্রর প্রহত্ফ ন রঙ্গয়ঙ্গে হদ্নোিপুঙ্গরর  োাঁ- ঙ্গঞ্জর ‘গু   সোিে’ গেঙ্গক তু্ঙ্গ  আনো এমন আরও ক’হি প্রবোদ্ উঙ্গেি করো 
েোক — 

ক.   “হননু্দঙ্গরর (ইাঁদু্র) েিন যোন িয় 
 সোত্বোর গবিো কঙ্গর।” 

(সং ৃিীত্) 
ি.   “বুড়োহন বয়ঙ্গস গমঙ্গিহন্দর রস 

 গমঙ্গিহন্দ কঙ্গর িস িস।”                                                         (সং ৃিীত্) 
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 .        “দাাঁে নাকহ বুড়াটর 
 খাবা চালচ চুড়হা 
 উড বুড়া খাবা চালচ মুকড় 
 ববহা িরবা চালহ 

       গাভুর গাভুর ছুকর।”১২  
 
গ োকেড়ো ি  ‘সিি-সর  মঙ্গনর অনোয়োস সৃহষ্ট’। েড়োর সঙ্গে হশ্শুমন ত্েো গ্রোমযিীবঙ্গনর অনোহব  গকৌতু্ক রঙ্গসর প্রবোিমোন 
সম্পঙ্গকের যোরো এিঙ্গনো ‘গসোত্ো ’। আশুঙ্গত্োে মুঙ্গিোপোযযোঙ্গয়র ‘গেঙ্গ  ভু োঙ্গনো েড়ো’ (১৮৯৯),  গেো ীন্দ্রনোে সরকোঙ্গরর ‘িুকুমহণর 
েড়ো’ (১৮৯৯), রবীন্দ্রনোঙ্গের ‘গ োকসোহিত্য’ (১৯০৭) েড়োিিেোর ‘প্রোইমোর’ হিঙ্গসঙ্গব স্মরণীয়। গেঙ্গ ভু োঙ্গনো েড়োঙ্গক রবীন্দ্রনোে 
বো যকোঙ্গ র ‘গমোিমন্ত্র’ হিঙ্গসঙ্গব অহভহিত্ কঙ্গর গ্রোমবোং োয় প্রিহ ত্ েোবত্ীয় েড়োর গুরুত্ব হনযেোরণ করঙ্গত্ হ ঙ্গয় হ ঙ্গিঙ্গেন— “প্রোয় 
প্রঙ্গত্যক েড়োর  প্রঙ্গত্যক তু্ে কেোয় বোং োঙ্গদ্ঙ্গশ্র একহি মূহত্ে, গ্রোঙ্গমর একহি সং ীত্,  ৃঙ্গির একহি স্বোদ্ পোওয়ো েোয়।”১৩ 
গ ৌড়বঙ্গের গ্রোমিীবঙ্গন প্রিহ ত্ ব ো ভোঙ্গ ো অহিত্ব হিহকঙ্গয় রোিঙ্গত্ সক্ষম েড়োগুহ  গ্রোমযরস-আস্বোদ্ঙ্গনর গুরুত্বপূণে উপকরণ। েড়ো 
প্রযোনত্ হশ্শু-হকঙ্গশ্োঙ্গরর স্ব েীয় সম্পদ্। সুত্রোং গসিোঙ্গন গকৌতু্করঙ্গসর প্রোযোনয অবসম্ভোবী। এই রসযোরোর  ভীঙ্গর অঙ্গনক গক্ষঙ্গত্রই 
সমোি ইহত্িোস, সমোি হববত্েন ও স্থোহনক সংসৃ্কহত্র অহভজ্ঞোন হনহিত্ েোঙ্গক। আপোত্ ‘ননঙ্গসন্স’ েড়ো সম্পঙ্গকেও একই কেো 
প্রঙ্গেোিয। উত্তর ও দ্হক্ষণ হদ্নোিপুঙ্গরর প্রিহ ত্ হশ্শু-হকঙ্গশ্োরঙ্গকহন্দ্রক গকৌতু্কোহেত্ কঙ্গয়কহি েড়ো হনম্নরূপ—  
১. বোিক্রীড়া কবষয়ি: 

ক.   “অত্ বড় গপয়োরো  
 গমঙ্গয়ঙ্গদ্র হক গিিোরো। 
 রোিোয় িঙ্গ  ভযোন 
 গমঙ্গয়ঙ্গদ্র হক ঘযোম। 
 গেঙ্গ রো পঙ্গর িপ্প  
 গমঙ্গয়রো পঙ্গর হি । 
 হিঙ্গ র হভত্র গ িো আঙ্গে 
 হদ্  হদ্বোনো হদ্ ।” 
   (হপেকুেো গি ো [কুেো –  োফোঙ্গনো],                      (সং ৃিীত্) 

ি.   “সরস্বত্ী মো িঙ্গ  ডুঙ্গবো নো, 
 িঙ্গ  আঙ্গে পদ্ম ফু  
 নষ্ট কঙ্গরো নো। 
  ঙ্গণঙ্গশ্র পযোি গমোিো, 
 আ ু িোয় গ োিো গ োিো 
  বন িোয় কম 
 পোঙ্গদ্ ভম্ ভম্।” 

(ঐ) 
২. ঘুমপাড়াকনর গান : 

ক.   “হনন দ্োঙ্গর েুয়ো, হনন দ্োঙ্গর েুয়ো 
 হশ্য়ো  আহসঙ্গব 
 ভমো হব োইি শুনো পোঙ্গ  
 িোমিোয় হ ঙ্গব। 
 হনন দ্োঙ্গর েুয়ো, হনন দ্োঙ্গর েুয়ো।”১৪      

 
ি.   “হনন্দোঙ্গর হনন্দোঙ্গর ভোকঙ্গরর েুয়ো 

   ত্র মো হ ঙ্গস িোি কহরবো। 
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   বোাঁঙ্গশ্র পোত্োহরত্ নোড়ু আনঙ্গব 
   ভমো হব োইড িোঙ্গয় হনঙ্গব।” 

(সং ৃিীত্) 
মযযেুঙ্গ র মে কোবযগুহ ঙ্গত্ হবঙ্গশ্ে হববোি অনুষ্ঠোঙ্গন নোরীঙ্গদ্র পহত্ হনন্দো প্রসঙ্গে গকৌতু্করস আস্বোদ্ঙ্গনর সুঙ্গেো  ঘঙ্গি। ভোাঁড়ুদ্ত্ত 
ও বরঙ্গবশ্ী হশ্ব িহরত্র গকৌতু্করঙ্গসর আযোর। গ ৌড়বঙ্গের গ্রোময হিনু্দ-মুসহ ম উভয় সমোঙ্গির মঙ্গযয এিঙ্গনো ‘গবিোর  োঙ্গন’র প্রি ন 
হব ুপ্তপ্রোয় িঙ্গ ও হিঙ্গক রঙ্গয়ঙ্গে।  হববোঙ্গির নোনো আিোর-অনুষ্ঠোনঙ্গক গকন্দ্র কঙ্গর গেসব  ীত্  োওয়ো িয় গসগুহ র অহযকোংঙ্গশ্রই 
অেীরস গকৌতু্করস। অেরঙ্গসর মঙ্গযয করুণরস উঙ্গেিঙ্গেো য। হবঙ্গয়র  োন প্রযোনত্ দু্ভোঙ্গ  হবভি— বরপঙ্গক্ষর  োন ও কনযোপঙ্গক্ষর 
 োন। বর, বরপক্ষ, বরেোত্রী ও কোরুয়ো(ঘিক)-ঙ্গক গকন্দ্র কঙ্গর  ীত্ কনযোপঙ্গক্ষর  োনগুহ  গকৌতু্করঙ্গস ভরপুর। হববোি অনুষ্ঠোঙ্গন 
আমহন্ত্রত্ পোড়ো-পড়শ্ী বয়স্কো রমণীঙ্গদ্র সহিহ ত্ ভোঙ্গব  োঙ্গনর সুঙ্গর গমঙ্গত্ উেঙ্গত্ গদ্িো েোয়। ত্ঙ্গব হেনিোক হড.ঙ্গি. সংসৃ্কহত্র 
প্রব  আকেেঙ্গণর িোঙ্গপ গ্রোমোঞ্চঙ্গ র হবঙ্গয়র  োঙ্গনর অনোড়ম্বর, অকৃহত্রম আনন্দরস পহরঙ্গবশ্ ক্রমশ্ ক্ষীয়মোণ।  োনগুহ  হনেক 
আনন্দ-হবঙ্গনোদ্ঙ্গনর িনয  ীত্ িঙ্গ ও এর মঙ্গযয সমকো ীন সমোি-ইহত্িোস ও নোরী মনিঙ্গের গে হিত্র ফুঙ্গি ওঙ্গে ত্োর গুরুত্ব 
অনস্বীকোেে।  

গ্রোমোঞ্চঙ্গ  দ্শ্ক-কঙ্গয়র আঙ্গ ও শুভদৃ্হষ্টর পূঙ্গবে কনযোর পোত্র-দ্শ্েন সমোিহসদ্ধ হে  নো। শুভদৃ্হষ্টর সময় অপেঙ্গন্দর বরঙ্গকও সমোি-
হনয়হত্র হবযোন হিঙ্গসঙ্গব গমঙ্গন হনঙ্গত্ িত্। কনযোর এরূপ কপো -হনভেরত্োঙ্গক গকন্দ্র কঙ্গর রহিত্ হদ্নোিপুঙ্গর প্রিহ ত্ একহি হবঙ্গয়র 
 োন— 

“কোঙ্গ ো কোঙ্গ ো বোই ন গ  
 হিরহিহর  পোত্ো 

   হঘয়ত্অ ভোহিনু বোই ন গ  
   িোইবোর মযু রস 
   মোই ি  গ  সোমসুন্দর 
   গফরনো গকঙ্গন কোঙ্গ ো 
   িালো বদকখয়া মাই, না বকসলব ববহাে 
   বসলগ বসলগ মাইলগ কনয়কেলে কছে। 

 কো ুয়ো পযোাঁিো দু্ োিো ত্ঙ্গর বোঙ্গদ্ হে  
 বসঙ্গ ... 
 বোের (ঙ্গবঙ্গি) সোিো দু্ োিোর ত্ঙ্গর বোঙ্গদ্ হে  
 বসঙ্গ ... 
 গডোনডো (বড়) নোকো দু্ োিো...।”  

(সং ৃিীত্) 
মে কোঙ্গবয নোরীঙ্গদ্র পহত্ হনন্দোর প্রসে পূঙ্গবেই উঙ্গেি করো িঙ্গয়ঙ্গে। এই গকৌতু্করঙ্গসর যোরো হদ্নোিপুঙ্গরর রোিবংশ্ীঙ্গদ্র হবঙ্গয়র 
 োঙ্গন স্থোহনক হনিস্বত্োয় প্রিহ ত্ রঙ্গয়ঙ্গে। এই অঞ্চঙ্গ র মুসহ ম সমোঙ্গির মঙ্গযয প্রিহ ত্ এরূপ একহি হবঙ্গয়র  োন— 

“মাড়ুয়ার েলে বলস গাবুরুলর বোরা হালসন মলন মলন 
    কিইন্নার বাবা বকেয়া কছে বর আমরা বরকডও কদব দালন 
    বরকডও কদবা না পাকরলে বর কিন্নার মাইলি কদব দালন  
    এিজন িইরবা আইলন গাবুরু বর বোরা দুইজন পাইলেন দালন। 
    কিইন্নার ভাই বকেয়াকছে বর আমরা হােঘকড় কদব দালন 
    হােঘকড় কদবা না পাকরলে বর কিইন্নার ভাকবলি কদব দালন। 
    … … … … … … … 
    এিজন িইরবা আইলন গাবুরু বর বোরা দুইজন পাইলেন দালন।” 

(সং ৃিীত্) 
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 োনগুহ  হববোঙ্গি আ ত্ আত্মীয়-স্বিন-পোড়োতু্ঙ্গত্ো হবযবো-সযবো ও দবরোহত্ঙ্গদ্র কঙ্গণ্ঠ হনেক গকৌতু্ক আবঙ্গি পহরঙ্গবহশ্ত্ িঙ্গ ও 
সমকো ীন পণপ্রেো ত্েো সোমহগ্রক পহরহস্থহত্ঙ্গত্ নোরীর দদ্নহন্দন িীবঙ্গনর ‘নকহশ্কোাঁেো’ হিঙ্গসঙ্গব অত্যন্ত গুরুত্বপূণে দ্হ  —  
গকৌতু্করঙ্গসর অন্তুঃঙ্গরোঙ্গত্ ‘আত্ম’র প্রহত্ ‘অপঙ্গর’র ‘হমেহরর েুহর’র আঘোত্।    

খন বেমন দুই কদনাজপুলরর কনজস্ব সাংসৃ্ককেি সম্পদ বেমকন গম্ভীরা মােদলহর।  খন গান গম্ভীরা গান আর খন পাো গম্ভীরা 
পাোর মলযে পার্থিে রলয়লছ। কবলেষ বিালনা কবষয় কনভথর এিি বা সমলবে গান খন গান, গম্ভীরা গান। সাম্প্রকেিিালে ঘলট 
োওয়া বিালনা কবলেষ ঘটনার সলে েুক্ত বিালনা কবলেষ বেকক্ত কিংবা  পাকরবাকরি, সামাকজি, রাজননকেি বিালনা বাখান বা খন-
কখোে(অবাকিে ঘটনা)-বি বিন্দ্র পাো ববাঁলয স্থানীয় বিালনা পাোিালরর রকচে বোিনাটি হে কদনাজপুলর খন পাো। অনেকদলি 
মােদলহর গম্ভীরা পাোর সলে যমথীয় অনুষলের বোগই ববকে। মূেে কচত্র সংক্রাকির গাজন উৎসলব গম্ভীর বা কেব পুলজা বিকন্দ্রি 
বোিউৎসব গম্ভীরা। কিন্তু পরবেথীিালে “কবে েেলির দ্শ্ঙ্গক  ম্ভীরোর  োঙ্গনর হবহশ্ষ্ট রিনোকোর মুিিদ্ সুহফর িোত্ যঙ্গরই 
বত্েমোঙ্গনর আহেক হনঙ্গয়ঙ্গে এবং গশ্ে পেেন্ত যমেঙ্গকহন্দ্রক পূিো ও উৎসবঙ্গক অহত্ক্রম কঙ্গর যমেহনরঙ্গপক্ষ সোমোহিক ও রোিননহত্ক 
হবেয়বস্তুঙ্গক গকন্দ্র কঙ্গর গ োকিীবঙ্গনর আবো -বৃঙ্গদ্ধর মঙ্গনোরঞ্জঙ্গন ত্েো গ োকহশ্ক্ষোয় সমেে িঙ্গয়ঙ্গে।”১৫  

প্রসেে খন পাো, গম্ভীরা পাো উভয়ই গীোশ্রয়ী বোিনাটি। মােদলহ গম্ভীরার পাোপাকে আেিালপর জনকপ্রয়ো েক্ষণীয়। 
কদনাজপুলর আেিালপর পকরকচে নাম হে  পঞ্চরস। এই বোিনালটের প্রচেন বেথমালন উত্তরবলের বিবেমাত্র মােদহ বজোয় 
কটলি রলয়লছ বো চলে। কদনাজপুলর খন গালনর পাোপাকে েক্ষ্মীর গান, বনু্ধয়াো গান, সেেপীলরর গান, খজাগলরর গান, 
জেমাো/জেলখোর গান,  েুকগর গান, হুকে(বহাকে)-র গান, িকব গান, বাউে গান, বপটো-বপটকের গান, গীে িাকহকন, ঝাকণথ গান 
ইেোকদ গান এবং খন পাো, আেিাপ োত্রা (পঞ্চরস), সেে পীলরর পাো, কবষহরা পাো, িৃষ্ণোত্রা পাো বোিনাটি কহলসলব 
এিসময় গ্রামজীবলনর অবসর কবলনাদলনর সাংসৃ্ককেি প্রিরণ কহলসলব জনকপ্রয় কছে। েুেনামূেি ভালব খন পাোর  জনকপ্রয়ো 
এখলনা বজায় র্ািলেও কটকভ, বমাবাইে, বহায়াটস অোপ, বেসবুি কক্রলিট-কসকরয়াে, কড.বজ-যামািার োকড়-রস আসক্ত বেথমান 
প্রজন্ম অনোনে বোিনাটিগুকে বর্লি অলনিটাই মুখ কেকরলয় কনলয়লছন। প্রসেে, গে েোব্দীর নব্বইলয়র দেলি গ্রামাঞ্চলের 
পাকরবাকরি-সামাকজি উৎসব-অনুষ্ঠালন ভাড়ািৃে কট.কভ-কভ.কস.আর-এ কসলনমা বদখার বমাহ-আনলে রাকত্রজাগরলণর মলযে কদলয় 
এই সংসৃ্ককেঘােী োত্রা শুরু হলয়কছে। বগৌড়াঞ্চলের উলেকখে বোিগান ও বোিনাটিগুকেলে কদনকেন জীবলনর সুখ-দুুঃখ, 
অভাব-অকভলোগ, ভাব-ভালোবাসা, বপ্রম-কবরহ, সমাজ-অর্থনীকে-রাজনীকে, আচার-আচরণ, কেক্ষা-দীক্ষার ির্া মূেে রে-রকসিো, 
োমাো-ইয়াকিথ, বেে-কবদ্রুলপর মযে কদলয় উপস্থাপলনর রীকে প্রচকেে। এইসব গান,  পাো গান বোিমলনারঞ্জলনর পাোপাকে 
সমালজর যমথীয়, সামাকজি, রাজননকেি সংস্কার, কেক্ষা, সলচেনোর প্রকেও কবলেষভালব দায়বদ্ধ। প্রায় েোব্দিাে পূলবথ মােদলহর 
প্রবাদপ্রকেম গম্ভীরা কেল্পী বমাহাম্মদ সুকের হাে যলর এি কবলেষ ঘটনা সূলত্র কেলবর বে বিৌেুিপ্রদ ‘বিাকরওগ্রাকে’ সূকচে হলয়কছে 
বসই বোিমলনাগ্রাহী ‘formatকট’ আজও প্রচকেে। 

“গি দ্যোি, গিো দ্যোি কোঙ্গর ডোকঙ্গত্ 
গকডো আই  ভোই গর ? 
ইহন হক সযোর আশুঙ্গত্োে িোইঙ্গকোঙ্গিের িি ? 
 োঙ্গয় মোিো গকন েোই গর ?”১৬ 

কদনাজপুলরর জনকপ্রয় িলয়িকট খন পাো হে নয়ানলোরী, ঢালিালোরী, ব্রহ্মলোরী / বলমথালোরী, হােুয়া- হােুয়ানী, মায়োবন্ধিী, 
সেী-বহবো, খান বাোকে (খান ববহারী)। পাোয় অংেগ্রহণিারী িুেীেবলদর বপাোি-আোি, প্রসাযন-উপিরণ, বমি-আপ, 
বিালনা বিালনা পাোয় (বেমন হােুয়া-হােুয়ানী, রাম বনবাস) বমাখা বা মুলখালের বেবহার, দাইমান্ডা মঞ্চ (আলগর কদলন উল ালন 
যালনর আাঁকট বৃত্তািার উাঁচু গকদ-মেন কবকছলয় চার-পাাঁচকট গরুর গোয় দকড় ববাঁলয পাোপাকে সারবদ্ধ িলর োলদর িেুর বেলদর 
মে বগাোিালর ঘুকরলয় যান মাড়াইলয়র পদ্ধকে েক্ষ িরা বেে। এই যান মারাই পদ্ধকে উত্তর  কদনাজপুলর  দাইমান্ডা নালম 
পকরকচে। বসই সূলত্র খনপাো পকরলবেলনর উনু্মক্ত বৃত্তািার এই মঞ্চ উত্তর কদনাজপুলরর বিার্াও বিার্াও দাইমান্ডা মঞ্চ নালম 
পকরকচে।) ও োর চারকদলি দেথিলদর বৃত্তািালর  বলস পাো উপলভাগ— সব কমকেলয় বিৌেূহেপূণথ পকরমণ্ডে। বাউকদয়া, বছািরা, 
দুয়াকর/বদাহাকর চকরলত্ররা বো আদেি কনমথে হাসেরলসর আযার। ‘ঢালিালোরী’ পাোয় কেষে পাাঁচুর প্রকে গুরু বগাাঁসাইর উকক্ত— 
“শুনলর পাাঁচু অল্পবয়ঙ্গস  সোইহ হর গমোক সোঙ্গি নো। অল্প বয়ঙ্গস িনু  সোই, গ োাঁসোই সোঙ্গি নো, মনিো কিঙ্গি পোাঁিু কইনো িুহড়বো।”১৭  
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এই দৃেেপট কচেনে পদযূকেযনে বগৌড়-অঞ্চলের কবষ্ণবীয় প্রভাবলি বেমন স্মরণ িরায় বেমকন বগাাঁসাইলয়র কচত্ত চঞ্চেো দেথিলদর  
োৎক্ষকণিভালব রেরস আস্বাদলনর সুলোগ িলর বদয়। 

বে ির্া কদলয় বেথমান আলোচনা শুরু হলয়লছ আবার বৃত্তািার পকরক্রমণলরখা ঘুলর বসখালনই োওয়া োি— সভেোর ‘অস্বাভাকবি’ 
অগ্রগকের েলে মানুষ ক্রমে হাসলে ভুলে োলে অর্চ হাকস মনুষে-বৃলক্ষর বেিড়। বেিড়লি উপলড় বেলে বৃলক্ষ জে কসঞ্চন— 
িাকেদাসীয় পর্ অনুসরণ। পকরলবেলি সজীব রাখার জনে বেমন এি এিকট বৃক্ষ নয় বনাঞ্চে প্রলয়াজন বেমকন মানব সভেোলি 
কটকিলয় রাখার জনে মানুলষর েূর্বদ্ধ সামাকজি পকরচয় প্রলয়াজন। বোিায়ে জীবন এখলনা নানা সাংসৃ্ককেি প্রিরণলি আশ্রয় 
িলর সকম্মকেে র্ািার প্রয়াস জাকর রাখলে সক্ষম বর্লিলছ। বালরায়াকর আলয়াজলন, কদনকেন োপলন োাঁরা োাঁলদর কনজস্ব স্থাকনি 
সংসৃ্ককেলি োেন িরার প্রকক্রয়ার মযে কদলয় সমালজর বহুস্বকরি আনেলি বেভালব কটকিলয় বরলখ চলেলছন ো নাগকরি ‘সভে 
সমালজ’র িালছ আশু কেক্ষণীয়। ো না হলে বসই কদন আসন্ন বেকদন ‘জনেূনে’ এই পৃকর্বীলে গ্রহািলরর বিউ এলস বগলয় 
উ লবন— 
               “বিন কনলব বগে বাকে 
                   আকম অকযি েেলন বঢলিকছনু োলর জাকগয়া বাসর রাকে, 
                     োই কনলব বগে বাকে।।”১৮ 
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