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১.১ েলাকসং6ৃিত িক ? 

 
‘েলাক’ শVিটর ইংেরিজ %িতশV ‘Folk’। ঐিতহািসকভােবই েলাকসং6ৃিত সYেZ আ+হ ও চচ�ার সূ\পাত ঘেট 

ইউেরাপ মহােদেশ^ ঊনিবংশ শতেকর েগাড়ার িদক েথেক ি`তীয় িব�যুb পয�c ইউেরােপ েলাক বলেত মেন 

করা হত মূলত +ামীণ িনর$র কৃষকেদর, যােদর সমাজব�বdার িনয়মকানুন, রীিতনীিত, %থা, িশeকলা %ভৃিত 

সমf িকছুই %জg েথেক %জgাcের বািহত হেয় এেসেছ েমৗিখক উkরািধকােরর মাধ�েম, অথ�াl যাঁেদর 

জীবনধারায় ধনতািGক আধুিনকতার েছাঁয়া লােগিন^ সামািজক fরিবন�ােসর মাপকািঠেত এই েলাক-এর 

সামািজক অবdান িছল একিদেক আিদম সমাজব�বdার ‘অ-সভ�’ ও ‘অ-সং6ৃত’^ িনজm অিভজাত সং6ৃিতর 

সং6ৃিতর উlস অনুসZানী ইউেরাপীয় গেবষকরা তাঁেদর আ+হেক েকnীভূত কেরিছেলন েলাক-এর ওপর, যিদও 

তাঁেদর যেথA কুoা িছল েলাক-এর mাধীন অিfpেক mীকার কের িনেত^ তাঁেদর আশqা িছল েয িশeায়েনর rত 

%সােরর সে� +াম ও শহেরর পাথ�ক� $ীয়মান হেত হেত িবলুs হেব +ািমক েলাকসমাজ^ অতএব এর যথাযথ 

সংর$ণ %েয়াজন^  

‘সং6ৃিত’-র সং?া িনtপেণর ে$ে\ও নানা সমস�া রেয়েছ^ E. B. Tylor-এর মেত – 

‘that complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom, any other 

capabilities and habits acquired by man as a member of society.’    

আবার অন�ভােবও বলা হেয়েছ েয সং6ৃিত হল পিরেবেশর মানব-িনিম�ত অংশ^ মাu�ীয় অিভধায় তা হল সমােজ 

অথ�নীিতক িভিkর উপের িনিম�ত উপিরকাঠােমা^ এই উপিরকাঠােমার ে%রণােতই মানুষ তরবািরর vধুমা\ 

তীwতােতই সxA থােক না, তােক কের েতােল মিণরyখিচত^ সমাজ ও সং6ৃিত পরzর এতই অcেভ�দী েয 

এেদর কাউেকই িবি{| কের েদখা যায় না^ আথ�-সামািজক কাঠােমা িনম�াণ কের সাং6ৃিতক পিরম}ল, যা আবার 

%ভািবত ও িনয়Gণ কের সমােজর জীবনধারােক^  

‘েলাক’ ও ‘সং6ৃিত’ শV দুিটেক যু  করেল পাওয়া যায় েলাকসং6ৃিত শVসমিA, যার ইংেরিজ %িতশV 
‘Folklore’ এবং শVিট ১৮৪৬ ি�AােV ইংেরিজেত %থম ব�বহার কেরন William John Toms ।ইউেরােপ 

েলাকসং6ৃিত সং<াc আ+েহর সূচনাকাল েষাড়শ শতক হেলও আধুিনক চচ�া v� হয় জাম�ািনেত Grimm 

�াতৃ`য় কতৃ�ক েলাককথা সং+েহর মেধ� িদেয় এবং তা %কািশত হয় ১৮১২ ি�AােV। একিদেক েলাকসং6ৃিত 

েলাকসমােজর সামি+ক পিরচায়ক এবং অন�িদেক তা অধ�য়নেযাগ� শা�।  

েলাকসং6ৃিতিবদ Dan Ben-Amos-এর মতানুযায়ী – 

‘Folklore is artistic communication in groups’        
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অথ�াl েলাকসমােজর অিভ?তা, সৃজনশীল কeনা, রীিতনীিত, অতীত ও বত�মােনর পর�রার এক সুষমামি}ত 
না�িনক বাত�া-িবিনময় ঘেট েলাকসং6ৃিতর মেধ�। েলাকউlসব, �ত, পাঁচািল, কথকতা, সংগীত, িশe %ভৃিত 

েলাকসং6ৃিতর সমf উপাদানই সমাজ-স�ৃ  এবং এেদর সংি�A আছার-আচরণসমূহ েকান িনিদ�A 

েলাকসমােজর পর�রা অিজ�ত ?ানভা}ােরর পিরচয় বহন কের^ জািতগত ও আ�িলক পাথ�ক� %িতিট 

েলাকসমােজর সািহত�, িশe, সংগীত, েবশভূষা, খাদ�াভ�াস, আচার-আচরণ, এককথায় সম+ জীবনধারােক িনজm 

ৈবিশেA� সমু�ল কের েতােল^ ল$ণীয় েয, একই েদেশর একািধক েলাকসং6ৃিতর মেধ� একটা সামি+ক 

ঐক�েচতনার dান থাকেলও েলৗিকক বা আ�িলক ৈবিশA� %েত�েকর অনন�তার পিরচায়ক^ তাই েলাকসং6ৃিতর 

িবচার-িবে�ষণ করেত হেল dান-কােলর ে%ি$েতই তা করেত হয়^ মাu�ীয় িচcািবদেদর মেত, েলাকসং6ৃিত 

0মজীিব মানুেষর সৃিA ও তাঁেদর সং+ােমর হািতয়ার^  

 

১.২ েলাকসং6ৃিতর ে0িণিবভাগ  
 

েলাকসং6ৃিতর %বােহ েলাক-েলাকায়ত জীবনধারার সামি+কতাই %িতফিলত হয় িবিভ|tেপ ও ভােব^ অথ�াl 

েলাকজীবনধারার সামি+ক %য়াস ও %তীিত এবং %াণময় ও কম�ময় যাবতীয় অিভব�ি ই েলাকসং6ৃিত^ 

েলাকসং6ৃিতর প�%ধান অিভব�ি  িন�tপ – 

ক) ব�%ধান 

খ) ভাব%ধান 

গ) কায�কািরতা %ধান 

ঘ) অনু'ান %ধান 

ঙ) িশe %ধান   

েলাকসং6ৃিতর %ধানত দুিট tপ আেছ^ %থমিটর আ�%কাশ েগা'ীর ৈদনি�ন জীবনধারােক িঘের^ িনত�ব�বহায� 

ৈতজস, আসবাব ছাড়াও সামািজক উlসব, েলাকাচার এই পয�ায়ভু ^ েলাকসং6ৃিতর ি`তীয় ধারািট পাওয়া যায় 

েলাকসমােজর ব�ি েচতনার সমিAগত tপেক^ এই পয�ােয় পেড় েলাকসািহত�, েলাকসংগীত, েলাকিচ\^ 

%কাশমাধ�েমর িবভাজন অনুযায়ী েলাকসৃিAর দুিট %ধান শাখা – 

ক) মূিত�মান সং6ৃিত (Material Culture)  
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খ) বা�-েকিnক সং6ৃিত (Formalised Culture)  

মূলত ভাষা িনরেপ$ মানুেষর সৃিAশীলতার `ারা সৃA ব�সাম+ীই মূিত�মান সং6ৃিত^ আর ভাষা0য়ী ভি�িনভ�র 

িশe�ণ সমি�ত সৃিAশীল িবষয়সমূহই বা�-েকিnক সং6ৃিত^  

েলাকসং6ৃিতর ব�িবিচ\ িবষয়সমূহেক েলাকসং6ৃিত িব?ানস3ত িবষয়ানুবZেন িন�িলিখত %ধান পাঁচিট ধারায় 

িবন�f করা যায় – 

ক) ৈদিহক ি<য়াধম�ী (<ীড়া, অিভনয়, ইি�ত, নৃত�-অনু'ান, ইত�ািদ)  

খ) িশeধম�ী (কা�কম�-চা�িশe, গৃহdাপত�-আসবাবপ\, েপাশাক-যানবাহন, ব�বহািরক উপকরণ, রা|াবা|া)  

গ) বা�-ধম�ী (ভাষা, েলাককথা, ছড়া, %বাদ, গীত, গাথা, ইত�ািদ)  

ঘ) %েয়াগধম�ী (মG�িs, ঝাড়ফঁুক, িচিকlসা, ঔষধপ\, তািবজ, কবচ, ইত�ািদ)  

ঙ) িব�াস-অনু'ানধম�ী (জাদু-ি<য়াচার, ধম�-েলাকাচার, পালা-পাব�ণ, সং6ার, পূজানু'ান, উlসব, েমলা, ইত�ািদ)    

 

১.৩ েলাকসািহেত�র সং?া ও ৈবিশA� 
 

িনর$র সমােজ %চিলত েমৗিখক সািহত�ই েলাকসািহত� নােম পিরিচত^ অথ�াl, না�িনক অনুভূিত ও ব�বহািরক 

%েয়াজন এ দুেয়র সম�েয় গেড় ওঠা েলাকসং6ৃিতর %ধান উপাদান হল েলাকসািহত�, যা %াথিমক অবdায় িছল 
একাcভােবই েমৗিখক তথা ‘oral-literature’। এিট বংশপর�রায় %বািহত েথেকেছ নানান %করেণর মেধ� 

িদেয়^ েলাকসািহত� vধু +ামীণ মানুেষরই সািহত� নয়, েখেট খাওয়া নাগিরক জীবেনর অংশীদারও এই সািহেত�র 

সীমানার অcভু� ^ আসেল ‘েলাক’ তথা সাধারণ মানুেষর জীবনকথার অিত%কাশেকই েলাকসািহত� বলা েযেত 

পাের^ তেব সমাজিব?ােনর িনিরেখ েসই সািহত�েকই েলাকসািহত� বলা েযেত পাের যা ঐিতেহ�র দীঘ� পর�রার 

অিবভাজ� অংশ িহেসেবই %জgানুসাের েমৗিখকভােব %বািহত হেয় েথেকেছ অতীত েথেক বত�মান অবিধ^ ফলত 

েলাকসািহেত�র সীমানার িবfৃিত অেনকদূর অবিধ^ সৃিA রহেস�র কথা, সমাজিববত�েনর সূ\, %িতি'ত আচার-

সং6ার-রীিতনীিত, িমথ, কািহিন, িকংবদিc সবই েলাকসািহেত�র অcভু�  হেত পাের^  

েলাকসািহেত�র অcগ�ত উপবগ��িল –––– 

ক) েলাককথা 

খ) ছড়া 

গ) ধাঁধা 
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ঘ) %বাদ 

ঙ) %বচন  

চ) গীিতকা  

     
১.৪ (ক) উপকরণ –––– ছড়া  

 
েলাকসািহেত�র একিট অিত %াচীন %করণ হল ছড়া^ সভ�তার আিদলে� েদবতােদর উে েশ fব�িত করা হত 

ছ� ও সুেরর মাধ�েম^ েসই সব আিদ মGই পের %াথিমকভােব ছড়ায় িববিত�ত tপ ধারণ কেরেছ^ তেব ছড়ায় 

মেGর মেতা ধম�িব�ােসর অনুষ�িট %ায় িবলুsই বলা যায় – পিরবেত� পািরবািরক ও সামািজক ভাবনা এেত 

%িতফিলত হয়^  

ছড়া মূলত দুই ধরেনর – 

ক) সব�জনীন 

খ) েছেলভুলােনা 

 

সব�জনীন ছড়ার েয গঠনকাঠােমা রেয়েছ েসিটেক অবলYন কের গেড় উেঠেছ %বাদ-%বচন, ধাঁধা, �ত, েখলাধূলা, 

এমনকী িবেয়র নািপেতর ছড়াও^ এছাড়া বাঘ-তাড়ােনা বা ভূত-তাড়ােনার মGও ছড়ার আকােরই ৈতির হয়^ 

 

েছেলভুলােনা ছড়ায় সামািজক ও পিরিচত পািরবািরক জীবেনর অিভভব সব�ািধক তাই িশvরাও ভােলা কের কথা 

বলেত েশখার আেগ ছড়ার সে� পিরিচত হেত পাের^ তেব এর আেরকটা বড় কারণ হল ছড়ার অcল�ীন 

ছে�াz�ন^ এই িনেবদন ৈবিশA�ই স¡বত ছড়ােক সবেচেয় জনি%য় েমৗিখকিশেeর ময�াদা িদেয়েছ^    

 

১.৪ (খ) উপকরণ –––– %বাদ  

 
%বাদ স�েক� বলা হয় ‘wit of one, wisdom of many’‘wit of one, wisdom of many’‘wit of one, wisdom of many’‘wit of one, wisdom of many’। েয-েকােনা %বাদই ব�কােলর ব�জেনর 

অিভ?তার ওপর িভিk কের িব¥ৃত পিরচয় েকােনা একজন মানুেষর বাচেন mtপধারণ কের^ %ায় সব %বােদর 

েনপেথ�ই েকােনা একিট ঘটনা বা কািহিন থােক, যােক উপল$ কের ব�জেনর অিভ?তা ব�  হয়^ েযেহতু 

মানুেষর সং6ৃিতর িববত�ন সুিনিদ�A আথ�সামািজক উ`�তেনর ছক সারা িবে�ই একইভােব গেড় উেঠেছ-তাই 
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অনুtপ অিভ?তা িকংবা একই অcক�াঠােমা স�| অিভ?তার িনিরেখ, সারা পৃিথবীেত একই রকেমর উপলি¦র 

অিভব�ি  ঘেটেছ %বােদর মেধ�^ এই জেন� %বাদ একাcভােবই একিট িব�জনীন বা�-িশe^     
 

 

১.৪ (গ) উপকরণ –––– ধাধঁা   
 

ধাঁধা হল %াচীন ঐিতহ�বাহী ?ােনর ভা}ার, যার মূল উপকরণ ৈদনি�ন জীবেনর ও সমােজর নানান উপাদান^ 

ধাঁধার মাধ�েম মূল ব ব�েক %{| ভি�েত %কাশ করা হয়^ ধাঁধার মেধ� একটা সাদািসেধ ভি� থােক এবং 

অ%ত�ািশত বা অভািবত েকােনা িকছুর তুলনা বা উপমা এর মেধ� tপকাি0ত হেয় %কািশত হয়^ এই সাদৃশ� ও 

আপাত-ৈবপরীেত�র `াি§ক পিরণিতেত সু%াচীন কাল েথেক ধাঁধা অন+সর এবং অ+সর উভয় সমােজই গেড় 

উেঠেছ^ +ামীণ েলাক সমােজ এর %চলন থাকেলও নাগিরক সমােজ এর ব�বহার <ম$ীয়মাণ^ েগা'ীর িনজm 

িকছু ?ান ও অিভ?তা, কিeত অেলৗিকক শি েক িনয়িGত করার %য়াস, বুb�q িনণ�েয়র %েচAা, সামািজক 

আন� ও ধম�াচার, েলাকাচার, ইত�ািদ নানান কারেণ ধাঁধার ব�বহার হয়^   

%াচীন ও মধ�যুেগর বাংলা সািহেত� %চুর ধাঁধার সZান পাওয়া যায়^ েযমন কিব মুকুে�র চ}ীম�েল সু�র সু�র 

অেনক ধাঁধা আেছ^ এক vকপািখ যখন ব�ােধর `ারা ধৃত হেয় রাজসমীেপ উপিdত হেয়েছ, তখন ঐ vকপািখ 
রাজােক িকছু ধাঁধা িজ?াসা কের ও তার উkর জানেত চায়। েযমন – 

ত�ণ নয় বেন রয় নািহ ধের ফুল^ 
ডাল প¨ব তার অিত েস িবপুল^^ 
পবেন কিরয়া ভর করেয় �মণ^ 

বেনেত থািকয়া কের বেনর পীড়ন^^ 
উkর^^উkর^^উkর^^উkর^^ দাবানল  

 

১.৪ (ঘ) উপকরণ –––– েলাকসংগীত    
 

+াম বাংলার সমাজ জীবেন েয গান বা সংগীত মুেখ মুেখ রিচত হেয় মুেখই %চার লাভ কের তােকই সাধারণত 

েলাকসংগীত বলা হয়^ বাংলােদেশর অ�ল েভেদ েলাকসংগীেতর ধরন ও %কৃিতর িবিভ|তা ল$ণীয়^ েযমন 
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উkরবে�র ভাওয়াইয়া, গ¡ীরা, চটকা, জ�াগ; মধ�বে�র আলকাপ, েছঁচরা, েবালান, পাঁচালী; পূব�বে�র ঘাটু, 

ভািটয়ািল; পি�মবে�র ভাদু, টুসু, জাওয়া, ঝুমুর, সাখী, বাঁধনা, পটুয়ার গান, ইত�ািদ^  

িবেশষ েভৗেগািলক অ�েলর মেধ� সীমাবb থাকেলও মূল ব ব� বা আেবদেনর ে$ে\ এর অিভ|তা ল$ করার 

মেতা^ েযমন, উkরবে�র ভাওয়াইয়া, পূব�বে�র ঘাটু আর পি�মবে�র ঝুমুর িভ| িভ| আ�িলক সুের গীত 

হেলও এর অিভ| িবষয়ব� – ে%ম; েসকারেণ এেদর আেবদন সব�জনীন^ এর ব�িত<ম অবশ�ই আেছ^ েযমন, 

মালদেহর গ¡ীরা িকংবা মুিশ�দাবােদর আলকাপ অন� েকাথাও vনেত পাওয়া যায় না^  

বাংলা েলাকসংগীেতর সুরেক %ধানত দুিট ভােগ ভাগ করা যায় – সাির ও ভািটয়ািল^ েয সুের rত িকংবা ধীর 

তাল ব�বªত হয় তােক সাির ে0িণভু  করা যায়^ নৃত� সংবিলত গানই সািরর পয�ায়ভু ^ প$াcের দীঘ� টােনর 
মধ� িদেয় একবার চড়ায় উেঠ পর মুহূেত�ই খােদ েনেম আসার ৈবিশA� সমৃb সুরই ভািটয়ািল। মানুেষর মুেখ মুেখ 

েলাকসংগীেতর যা\া v� হেলও কােলর িববত�েন অেনক কিব গীিতকার %ািত'ািনক েলাকসংগীত রচিয়তা 

িহেসেব %িত'া লাভ কেরেছন^ তােদর রিচত গােন সুর সংেযাজন কেরও অেনক সুরকার সুনাম কুিড়েয়েছন^  

অন�িদেক বাংলা সািহেত�র ব� সুর-সংগীতকার েলাকসংগীেতর ধারা অবলYন কের এমনিক আধুিনক গান রচনা 

কেরেছন^ রবীnনাথ ঠাকুেরর অেনক গােন এই েলাকসংগীেতর ৈবিশেA�র উপিdিত ল$ করা যায়^  

প¨ী বাংলায় আর এক ে0িণর েলাকসংগীেতর পিরচয় পাওয়া যায়^ ধম�ীয় অনুভূিত েথেক রিচত ও গীত বেল 

অেনেক এেক সব�জনীন সংগীেতর পয�ায়ভু  বেল মেন কেরন না^ কারণ তােদর মেত এই ে0িণর গােন সুেরর 

আেবদন থাকেলও ব ব� িবেশষ স«দােয়র মেধ�ই সীমাবb^ তা সে¬ও +ামবাংলায় এর আেবদন সব�জনীনতায় 

উkীণ�^ বাউল, মুিশ�িদ, েদহত¬ এই পয�ায়ভু ^ বাংলার েলাকসংগীত সাধারণত নানা %কার তারযG সহেযােগ 

গীত হয়^  

১.৪ (ঙ) উপকরণ –––– েলাকনাট�  
 

েলাকনােট�র সব�জন+াহ� সং?া আজ পয�c েমেলিন^ তবুও আমরা গণতেGর সং?ার অনুকরেণ বলেত পাির েয, 

েলােকেদর `ারা অনুি'ত, েলােকেদর জন� অিভনীত, েলােকেদর `ারা আদৃত, মূলত েলাক িবষয়ক েয নাটক তাই 

হেলা েলাকনাট�^ েপৗরািণক চির\ বা িবষয়ও েলাকনােট� েশষ পয�c %কৃিতেত েলৗিকক হেয় ওেঠ^  

েলাকনাট� সুzAভােব আনু'ািনক ও অনানু'ািনক এই দুইিট পয�ােয় িবভ ^ তেব িব¥ৃত হেল চলেব না েয 

েলাকনােট�র উlসেবর িবচাের মূলত আনু'ািনক েলাকনাট� হল েসই�েলা েয�েলা িবেশষ িবেশষ অনু'ােনর সে� 

স�ৃ ^ িবেশষ অনু'ান উপলে$ েয নােট�র অিভনয় হয়^ অপর পে$ অনানু'ািনক েলাকনােট�র েকােনা িবেশষ 

উপলে$র %েয়াজন হয় না^ েলাকনােট�র উব ধম�ীয় েলাকউlসব েথেক^ সাদৃশ�মূলক ও অনুকরণা�ক 
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জাদুি<য়ার ভূিমকা েলাকনাট� সৃিAেত িবেশষ তাlপয�মি}ত। েকােনা অনুকরণা�ক জাদুি<য়া অিভনয় �ণ সমৃb^ 

তাছাড়া কুল%তীেকর %িত স3ান %দশ�েনর ব�াপারিটও েলাকনােট�র উেবর মূেল সি<য় ভূিমকা িনেয়েছ^  

 

পিরশীিলত নাটেকর সে� তুলনামূলক আেলাচনার পিরে%ি$েত আমরা েলাকনােট�র mtপ সZান করেত পাির^  

 

পিরশীিলত নাটকপিরশীিলত নাটকপিরশীিলত নাটকপিরশীিলত নাটক    েলাকনাটকেলাকনাটকেলাকনাটকেলাকনাটক    

১^ পিরশীিলত নাটক এক পূণ�া� সৃিA ১^ েলাকনাট� মূলত খ}িচ\ tেপই উপdািপত  

২^ পিরশীিলত নাটেক আদ�c দৃঢ়ভাবেক র$া করা হয় ২^ েলাকনােট�র ৈবিশA�ই হেলা ৈশিথল�  

৩^ পিরশীিলত নাটেকর %থমাবিধই িলিখত tেপ 

আ�%কাশ 

৩^ েলাকনােট�র েমৗিখক tপ লভ� এবং তা 

তাl$িণকভােব রিচত  

৪^ পিরশীিলত নাটক িনিদ�A অq ও দৃেশ� িবভ  ৪^ েলাকনােট� েতমনভােব অq বা দৃেশ� িবভ  নয়  

৫^ পিরশীিলত নাটেক যGসংগীেতর এক ��pপূণ� 

ভূিমকা রেয়েছ^ অত�াধুিনক যGািদর েসখােন অগাধ 

ব�বহার^ তাছাড়া অত�াধুিনক যািGক কলাকুশলতার 

সহায়তাও +হণ করা হয় উপযু  পিরেবশ সৃিAেত^  

৫^ েলাকনােট�র হারেমািনয়াম, জুিড়, মি�রা, বাঁিশ এই 

ধরেনর সীিমত সংখ�ক কেয়কিট ঐিতহ�মি}ত 

বাদ�যেGরই ব�বহার ঘেট^  

   

১.৪ (চ) উপকরণ –––– মG  

 
বাংলার েলাকসং6ৃিত চচ�ার ে$ে\ মG একিট ��pপূণ� উপাদান^ সািহেত�র িবিভ| বেগ� মেGর ব�বহার 

ল$ণীয়^ %েয়াগধম�ী েলাকসং6ৃিতর অংশ মেGর ব�বহার পালা-পাব�ণ, সং6ার, পূজানু'ান, উlসব, %ভৃিত ে$ে\ 

��pপূণ�^ বলা হয় েয,  

“ “ “ “ মননাl মননাl মননাl মননাl \ায়েত য¥াl ত¥াl মG উদাª\ায়েত য¥াl ত¥াl মG উদাª\ায়েত য¥াl ত¥াl মG উদাª\ায়েত য¥াl ত¥াl মG উদাªতঃ^ তঃ^ তঃ^ তঃ^ ””””    
অথ�াl, যার মনেনর `ারা, িচcার `ারা, ধ�ােনর `ারা, সংসার সাগর েথেক উkীণ� হওয়া যায়, দুঃখ-কেAর হাত 

েথেক মু  হেয় পরমান� %ািs ঘেট, তােকই মG বেল^ মেGর ব�াপক অথ� মনসংেযাগ^ 

ৈবিদক ³িন বা শVেক ছে�র মেধ� িনেয় েদব-েদবীর �িত বা েহাম কাজ করার িনি�তtপ শV িবধান এই 

মG^ েকারান শিরেফর আয়াতেকও মG বলা হয়^ এই মG ব� %কার^ যিদও সকল মেGর উে শ� এক^ মেGর 

বীেজর মেধ� আমােদর জীবেনর ল$ ও %ািsর উপায় িনিহত আেছ^ সাধারণত মেGর মেধ� িতনিট অংশ থােক- 

ক) %ণব 

খ) বীজ 
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গ) েদবতা  

%ণব স´�ব�াপী ভগবl-ত¬ %কাশ কের, বীজ ব�িA জীবেনর ল$� িনধ�ািরত কের^ েদবতা েসই ল$�%ািsর 

উপায় জািনেয় েদয়^ বেটর বীেজ েযমন একটা পূণ� পিরণত ফেল-ফুেল সুেশািভত বৃে$ পিরণত হবার শি  

িনিহত, মেGর বীেজর মেধ�ও েসইtপ িবিশA জীেবর পূণ� পিরণিত লােভর শি  িনিহত আেছ^  

    

১.৫ ময়মনিসংহ গীিতকা  
 

েয েকান সািহত� আ�%কাশ কের দুিট ধারােক েকn কের^ একিট েমৗিখক ধারা, অপরিট েলখ� ধারা^ েয 

সািহত� মানুেষর মুেখ মুেখ সৃিA, মানুেষর মুেখ মুেখই ব�ািs এবং েলাক মুেখ মুেখই েলাক েথেক েলাকাcের কাল 

েথেক কালাcের %বািহত হেয় থােক, আধুিনক সং?ায় তােকই েলাকসািহত� বেল^ েলৗিকক জীবেনর সােথ 

স�ৃ  মানুেষর ভাব-ভাবনা, িচcা-েচতনা, ধ�ান-ধারণা, আচার-আচরণ, িব�াস-সং6ার, ে%ম-ভােলাবাসা এসবই 

েলাকসািহেত�র মূল িবষয়^ %াচীন কাল েথেকই বাংলােদশ েলাকসািহেত�র এক সমৃb আধার^ আর এই 

েলাকসািহেত�র অনন� এক দৃAাc ময়মনিসংহ গীিতকা^ যার মাধ�েম িব�বাসী %থম জানেত পাের বাংলার 

েলৗিকক জীবেনর এক একিট অনন� উপাখ�ান^ শা�ত মানিবক েচতনার েগৗরব গাঁথা পেড় সবাই িবি¥ত হয়^ 

ময়মনিসংহ গীিতকার মাধ�েম বাংলােদশ ও বাংলার েলাকসািহত� স�েক� জানার আ+হ েবেড় যায় সবার^   

 

১৯২৩ ি�AােV ড. দীেনশচn েসেনর স�াদনায় কলকাতা িব�িবদ�ালয় েথেক %কািশত হয় ‘ৈমমনিসংহ-গীিতকা’ 

%থম খ}, ি`তীয় সংখ�া^ দীেনশচn েসন তাঁর স�ািদত ‘ৈমমনিসংহ-গীিতকা’র ভূিমকার েশেষ েয তািরখ 

িদেয়েছন তা হেলা ‘২৪েশ নেভYর, ১৯২৩’^ পাশাপািশ ইংেরিজ গেদ� গীিতকা�িলর েয অনুবাদ িতিন কেরিছেলন 

েস�িল ‘Eastern Bengal Ballads – Mymensingh’ (Vol. 1, Part 1) নােম +¶াকাের ১৯২৩ ি�AােVই 

%কািশত হয়^ +ে¶র উlসগ�পে\ ‘23
rd

 September, 1923’ তািরখ %দk^ এর েথেক েবাঝা যায় েয, ইংেরিজ 

সং6রণিটই আেগ %কািশত^   

 

দীেনশচn েসন %দk তথ� অনুযায়ী ময়মনিসংহ গীিতকার পালা�িলর পিরচয় –  

 

<ম<ম<ম<ম    গীিতকার নামগীিতকার নামগীিতকার নামগীিতকার নাম    রচিয়তারচিয়তারচিয়তারচিয়তা    যােঁদর কাছ েথেক সংগৃহীতযােঁদর কাছ েথেক সংগৃহীতযােঁদর কাছ েথেক সংগৃহীতযােঁদর কাছ েথেক সংগৃহীত    
০১ ম�য়া ি`জ কানাই (ব�না গীিতিট জৈনক মুসলমান 

গােয়েনর রিচত)  

ক^ মসকা +ােমর েসক আসক আলী  

খ^ মসকা +ােমর উেমশচn েদ 

গ^ েগারালীর নসু েসক  

০২ মলুয়া ‘ব�না’ অংেশ চnাবতীর নাম আেছ^ (মূল ক^ পদম¹ +ােমর পাষাণী েবওয়া 
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গীিতকািটর চnাবতীর রচনা িকনা েস 

স�েক� দীেনশচেnর সে�হ িছল^)  

খ^ রাজীবপুেরর েসক কা�া 

গ^ ম�লিসিbর িনদান ফিকর 

ঘ^ খুরশীমলীর সাধু ধুপী 

ঙ^ সাউদ পাড়ার জামালিদ েসক 

চ^ দুলাইল-এর মধুর রাজ 

ছ^ পদম¹ +ােমর দুিখয়া মাল  

০৩ চnাবতী  নয়ানচাঁদ েঘাষ অ?াত  

০৪ কমলা  ি`জ ঈশান েক�ুয়ার িনকটবত�ী েকান +ামবািসনী িতন-

চারজন রমণীর কাছ েথেক^  

০৫ েদওয়ান ভাবনা  অ?াত ক^ ৈকলাসচn দাস 

খ^ েক�ুয়ার িনকটবত�ী েকান েকান dােনর 

মািঝেদর কাছ েথেক 

০৬ দসু� েকনারােমর পালা চnাবতী  অ?াত  

০৭ tপবতী  অ?াত অ?াত 

০৮ কq ও লীলা  দােমাদর, রঘুসুত, নয়ানচাঁদ েঘাষ, ¹নাথ 

বািনয়া 

অ?াত 

০৯ েদওয়ান মিদনা  মনসুর বয়ািত  অ?াত 

 

এই গীিতকা�িলর সািহত� মূল� অপিরসীম^ গীিতকা�িল মূলত নািয়কা %ধান এবং অিধকাংশই %ণয়মূলক^ এেত 

+ামীণ ে%েমর বণ�না অপূব� েরামাি»কতায় বিণ�ত^ এছাড়া িহ�ু-মুসিলম সং6ৃিতর অপূব� সি3লন পাওয়া যায়^ যা 

িচরায়ত অসা«দািয়ক বাঙািল েচতনার পিরচয় বহন কের^ েগা'ীবb জীবেনর এই নানািবধ সং6ৃিত ব�ি র সৃিA 

ও সমিAগত পুনঃসৃিAর %ি<য়ায় িচরচলমান^ বাংলার েলাকসািহেত�র চচ�ায় ময়মনিসংহ গীিতকার ��p তাই 

অনmীকায�^  

********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************    

িশ$াথ�ীরা েলাকসং6ৃিত ও েলাকসািহত� িবষেয় আরও িবfািরতভােব পােঠর জন� িন�িলিখত +ে¶র সাহায� িনেত 

পাের ––––    

১^ আvেতাষ ভ¼াচায� –––– বাংলার েলাকসািহত�  
২^ মানস মজুমদার –––– েলাকসািহত� পাঠ 
                      েলাক ঐিতেহ�র দপ�েণ  
৩^ িবনয় েঘাষ –––– বাংলার েলাকসং6ৃিতর সমাজত¬  

৪^ মযহা�ল ইসলাম –––– েফাকেলার পিরিচিত এবং েলাকসািহেত�র পঠনপাঠন  
৫^ ওয়ািকল আহমদ –––– বাংলার েলাকসং6ৃিত                                          (%ভৃিত)  

  


