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Abstract
Folk literature as well as oral literature is one of the important branch of folklore. Proverb
is determined as a significant genre of this branch. Folklife centred real experience-based
knowledge is expressed as proverb which has literary value. Social, cultural, political etc.
various views as well as different visions of woman psychology are reflected through
proverbs. The expectations, thoughts and creativity of woman are expressed through
proverb. The conventional proverbs of South Bengal are very rich like other areas of the
world. The uses of proverbs are also noticed between women of this region extensively.
Woman psychology is reflected through diverse psychological analysis of proverbs of the
said region. According to the proverb of South Bengal, various aspects of woman
psychology will be analyzed in this article.
Key words: Proverb, South Bengal, Woman psychology.

১. বূক্ষভকা: লরাকাংস্কৃক্ষতয অনযতভ াখা র লরাকাক্ষতয তথা লভৌক্ষখক াক্ষতয। প্রফাদ এই াখায গুরুত্বূণম
উাদান। লরাক যম্পযা প্রফাভান প্রফাদ লরাকভাজজীফঙ্গনয ফাস্তফ অক্ষবজ্ঞতা ম্পৃক্ত ঙ্গ থাঙ্গক। তাই
প্রফাদঙ্গক লরাকভাঙ্গজয দমণ ফরা ঙ্গ থাঙ্গক। এই দমঙ্গণ লরাকভাঙ্গজয াভাক্ষজক, াাংস্কৃক্ষতক, যাজননক্ষতক
ইতযাক্ষদ ক্ষফক্ষবন্ন ক্ষদক  লরাকভানঙ্গয ভনস্তত্ত্বগত নানা ক্ষদক উদ্ভাক্ষলত ঙ্গ থাঙ্গক। লরাকভানঙ্গয ভনস্তঙ্গত্ত্বয লিঙ্গত্র
নাযী ভনস্তত্ত্বক্ষট স্পষ্টবাঙ্গফ পুঙ্গট ঙ্গঠ প্রফাঙ্গদয ভাধযঙ্গভ। প্রফাদ ঙ্গ ঙ্গঠ নাযী ভঙ্গনয নানা আা-আকাঙ্ক্ষা, ঈলমালেল, েন্দ্ব-লিাব, প্রক্ষতফাদ, লে-ভাা-ভভতা, কাভনা-ফানায প্রকা ভাধযভ। ৃক্ষথফীয প্রা ভস্ত অঞ্চঙ্গরই প্রফাদ
প্রচক্ষরত। দক্ষিণফঙ্গে ঐক্ষতয যম্পযা প্রফাদ প্রচক্ষরত যঙ্গঙ্গছ। এই অঞ্চঙ্গর প্রচক্ষরত প্রফাদগুক্ষরঙ্গত নাযী ভনস্তত্ত্বগত
ক্ষফক্ষবন্ন ক্ষদক পুঙ্গট উঙ্গঠ।
প্রফাদ ম্পক্ষকমত নানা গঙ্গফলণাভূরক আঙ্গরাচনা ক্ষফক্ষবন্ন গঙ্গফলঙ্গকযা প্রফাঙ্গদ নাযী ভনস্তত্ত্বগত ক্ষফক্ষবন্ন ক্ষদক
ম্পঙ্গকম আঙ্গরাকাত কঙ্গযঙ্গছন। লই কর আঙ্গরাচনা নাযী ভঙ্গনয ক্ষফক্ষচত্র ভানক্ষক অফস্থায ক্ষযচ লভঙ্গর। এই
প্রফঙ্গে দক্ষিণফঙ্গে প্রচক্ষরত প্রফাঙ্গদ প্রকাক্ষত নাযী ভনস্তত্ত্বগত ক্ষফক্ষবন্ন ক্ষদক এফাং াভাজ-ভনস্তত্ত্বগত লপ্রক্ষিত ম্পঙ্গকম
আঙ্গরাচনা কযা ঙ্গঙ্গছ।
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২. অধযঙ্গনয লিত্র: যাজননক্ষতক ীভাঙ্গযখা ক্ষিভফঙ্গেয দক্ষিণাাং ‘দক্ষিণফে’ ফঙ্গর ক্ষযক্ষচত। এই অঞ্চঙ্গরয ভঙ্গধয
উত্তযফে ফযতীত ক্ষিভফঙ্গেয অনযানয অঞ্চরগুক্ষরঙ্গক ধযা । যাঢ়, ভানবূভ প্রবৃক্ষত অঞ্চরঙ্গক এই অঞ্চঙ্গরয ভঙ্গধয
ধযা ঙ্গঙ্গছ। দক্ষিণফঙ্গে ভূরত ফাাংরা বালাবাক্ষল ভানুঙ্গলয ফফা। ভৃদ্ধারী ফাাংরা প্রফাঙ্গদয বাণ্ডাঙ্গয প্রাপ্ত
প্রফাদগুক্ষরয ভঙ্গধয নাযীঙ্গকক্ষিক প্রফাদ মঙ্গথষ্ট যঙ্গঙ্গছ। আঙ্গরাচয গঙ্গফলণাকভমক্ষটয অধযঙ্গনয লিত্র দক্ষিণফঙ্গে
প্রচক্ষরত ফাাংরা প্রফাদ।
৩. দক্ষিণফঙ্গেয লরাকাংস্কৃক্ষত  প্রফাদ: লরাকাংস্কৃক্ষত র ভাজ  জীফন প্রক্ষিায পর। াংস্কৃক্ষতয ভঙ্গধয
লরাকজীফঙ্গনয আচায-আচযণ, ক্ষফশ্বা-াংস্কায, যীক্ষত-নীক্ষত, ার-াফমণ ভস্ত ক্ষকছুই াংমুক্ত। লরাকাংস্কৃক্ষত ঐক্ষতয
যম্পযা প্রফভান। আঙ্গরাচয প্রফঙ্গেয আঙ্গরাচনায লিত্র দক্ষিণফে। উক্ত অঞ্চঙ্গরয লরাকাংস্কৃক্ষত তায ক্ষনজস্ব
স্বাতন্ত্র্যতা, ভৃদ্ধতা ক্ষযূণম। এই ভৃদ্ধতা ফস্তুগত  অফস্তুগত াংস্কৃক্ষত উব লিঙ্গত্রই রিয কযা মা। ফস্তুগত
াংস্কৃক্ষতয উদাযণ ক্ষঙ্গঙ্গফ এই অঞ্চঙ্গর ক্ষফকক্ষত ক্ষফক্ষবন্ন ক্ষল্পকরা লমভন: টক্ষচত্র, লদারক্ষচত্র, ভৃৎক্ষল্প, লডাকযা
ক্ষল্প  স্থাতয কভম প্রবৃক্ষতয উঙ্গেখ কযা মা। ক্ষল্পকভমগুক্ষর উক্ষেক্ষখত অঞ্চঙ্গরয বফক্ষঙ্গষ্টযয স্বাতন্ত্র্যতাঙ্গক জানান
লদ। অয ক্ষদঙ্গক অফস্তুগত লরাকাংস্কৃক্ষতয ক্ষফক্ষবন্ন উাদানগুক্ষর এই অঞ্চঙ্গর ভানবাঙ্গফ ভৃদ্ধ। প্রফাদ অফস্তুগত
লরাকাংস্কৃক্ষতয একক্ষট গুরুত্বূণম উাদান। প্রফাদ ভুঙ্গখ ভুঙ্গখ যক্ষচত  প্রফাক্ষত ঙ্গ থাঙ্গক, তাই প্রফাদ লভৌক্ষখক
াক্ষঙ্গতযয লেক্ষণবুক্ত। ক্ষফক্ষবন্ন ক্ষণ্ডত ফযক্ষক্তফঙ্গগময ভত অনুমাী প্রফাঙ্গদয াংজ্ঞা ফরা মা: লম কর জ্ঞান ঋদ্ধ
াংক্ষিপ্ত  য উক্ষক্ত জনরক্ষত ক্ষঙ্গঙ্গফ লরাকযম্পযাগতবাঙ্গফ লরাকভাঙ্গজ চঙ্গর আঙ্গছ, তাঙ্গদযঙ্গকই প্রফাদ ফরা
। এ প্রঙ্গে আরৄঙ্গতাল বট্টাচামম ফঙ্গরঙ্গছন (বট্টাচামম, ১৯৬২: ৫৬৯): ‚প্রফাদ ফা প্রফচন জাক্ষতয ুদীঘম ফযফাক্ষযক
অক্ষবজ্ঞতায াংক্ষিপ্ততভ যাক্ষবফযক্ষক্ত; ইা এক ক্ষদক ক্ষদা লমভন প্রাচীন, আফায লতভক্ষন অনযক্ষদক ক্ষদা আধুক্ষনক- ইা
ূফম ইঙ্গত প্রচক্ষরত ইা আক্ষঙ্গতঙ্গছ ফক্ষরা প্রাচীন, আফায প্রচক্ষরত ভঙ্গনাবাফ প্রকা কক্ষযঙ্গত াতা কক্ষযঙ্গতঙ্গছ
ফক্ষরা আধুক্ষনক।‛ ক্ষফঙ্গশ্বয প্রা প্রক্ষতক্ষট ম্প্রদাঙ্গয ভঙ্গধযই প্রফাদ প্রচক্ষরত। অনযানয ভস্ত অঞ্চঙ্গরয ভানফঙ্গগাষ্ঠীয ভত
দক্ষিণফে অঞ্চঙ্গরয জনজীফঙ্গন যম্পযাগতবাঙ্গফ ঐক্ষতযভ প্রফাদ প্রচক্ষরত ঙ্গ আঙ্গছ। এই অঞ্চঙ্গর প্রচক্ষরত
প্রফাঙ্গদয কঙ্গকক্ষট দৃষ্টান্ত প্রদান কযা র:
১. ‘ক্ষফষ্ণুুযী ভধুুযী, ঢুকঙ্গর লফঙ্গযাঙ্গত রাক্ষয।’ (চি, ২০০২:৩৩৬)
২. ‘রম্বা লকাোঁচা কাছা টান
তঙ্গফ জানঙ্গফ ফধমভান।’
৩. ‘তাোঁক্ষত লগাোঁাই চাবুয
ক্ষতন ক্ষনঙ্গ াক্ষন্তুয।’
৪. ‘ফাউক্ষয, ফাগদী, খযা, ক্ষতন ক্ষরঙ্গ ফাোঁকুড়া।’ (ফঙ্গ্যাাধযা, ২০০২:১১২)
৪. প্রফাঙ্গদয ক্ষফল বফক্ষচত্রয: ক্ষফল বফক্ষচত্রযতা লম লকাঙ্গনা াক্ষতযঙ্গকই ভৃদ্ধ কঙ্গয লতাঙ্গর। লরাকাক্ষঙ্গতযয অনযানয
ক্ষফবাগগুক্ষরয ভত প্রফাদ ক্ষফল বফক্ষচঙ্গত্রয ক্ষযূণম। প্রফাঙ্গদয ভাধযঙ্গভ লগাষ্ঠী-জীফঙ্গনয নানা অক্ষবজ্ঞতা ফযক্ত ঙ্গ
থাঙ্গক। এই অক্ষবজ্ঞতায ক্ষনক্ষযঙ্গখ ক্ষফল বফক্ষচত্রযতা রক্ষিত । অনযানয ভস্ত অঞ্চঙ্গরয ভত এই অঞ্চঙ্গর প্রচক্ষরত
প্রফাঙ্গদয বাণ্ডাযক্ষট বফক্ষচত্রযভতায ক্ষদক লথঙ্গক ভৃদ্ধ। এই ক্ষফল বফক্ষচত্রযতা নানা ক্ষদক লথঙ্গক ঙ্গত াঙ্গয, লমভনধভমী ক্ষফল ক্ষবক্ষত্তক, কৃক্ষলকভম াংিান্ত, স্থান-নাভঙ্গকক্ষিক, স্বাস্থযঙ্গকক্ষিক, ম্পকমঙ্গকক্ষিক, খাদযফস্তু ক্ষফলক,
উঙ্গদাত্মক, ক্ষফদ্রুাত্মক, লপ্রভ ক্ষফলক প্রবৃক্ষত। বফক্ষচত্রযূণম ক্ষফলক্ষবক্ষত্তক প্রফাদ্গুক্ষরয ভাধযঙ্গভ নাযী ভনস্তত্ত্বগত
ক্ষফক্ষবন্ন ক্ষফল রিয কযা মা।
৫. প্রফাঙ্গদ নাযী ভনস্তত্ত্ব:
লরাকভাঙ্গজয াক্ষরত আচায-আচযণ, যীক্ষত-নীক্ষত প্রবৃক্ষতয ভাধযঙ্গভ লরাকভানঙ্গয ভনস্তত্ত্বগত নানা ক্ষদক উরক্ষি
কযা ম্ভফ। ভানফ ভঙ্গনয অবযন্তঙ্গয অনফযত নানা ক্ষিা-প্রক্ষতক্ষিা চরঙ্গত থাঙ্গক। ভানক্ষক ক্ষিা-প্রক্ষতক্ষিাগুক্ষর
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বদনক্ষ্ন নানা কভমকাঙ্গেয ভাধযঙ্গভ প্রকাক্ষত । ভানুঙ্গলয আঙ্গফগ, কাভনা, ফানা, আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছা প্রবৃক্ষত কখন
চক্ষযতাথম  আফায কখন ভঙ্গনয অফঙ্গচতঙ্গন অফদক্ষভত ঙ্গ থাঙ্গক। এই অফদক্ষভ ত ভঙ্গনয ক্ষফক্ষবন্ন ক্ষদকগুক্ষর ঙ্গচতন
ভঙ্গন লম লকান ভাধযঙ্গভয োযা ম্মুঙ্গখ আঙ্গ, মায পঙ্গর ভঙ্গনয ক্ষফক্ষচত্র অফস্থায ক্ষযচ লভঙ্গর। ‘নাযী ভন’ বফক্ষচত্রযতা
ক্ষযূণম। নাযী ভঙ্গনয ক্ষফক্ষবন্ন ভানক্ষক অফস্থায জীফন্ত দক্ষরর র প্রফাদ। প্রফাদ ভানফ জীফনাক্ষবজ্ঞতা জাত। এই
অক্ষবজ্ঞতা ভাজ ভানঙ্গয ভানক্ষক ক্ষদকক্ষট প্রকা া। আয তাই প্রফাঙ্গদয ভঙ্গধয নাযীয ভনজগঙ্গতয নানা অফযক্ত
বাফগুক্ষর জীফ ঙ্গ পুঙ্গট ঙ্গঠ।
নাযী লে, ভাা, ভভতায প্রক্ষতরূ। ক্ষকন্তু নাযীয ভঙ্গধয রৄধুভাত্র এই বফক্ষষ্টযগুক্ষরই থাঙ্গক না; এছাড়া ঈলমা, লেল,
কাভনা-ফানা, আত্মঙ্গকক্ষিকতা প্রবৃক্ষতয উক্ষস্থক্ষত রিয কযা মা। এঙ্গিঙ্গত্র প্রঙ্গমাজয নাযীয একই অঙ্গে ক্ষফক্ষচত্র
রূ। ক্ষফফা যফতমী কাঙ্গর নাযী-জীফঙ্গনয লফীযবাগটাই অক্ষতফাক্ষত  স্বাভীগৃঙ্গ। লখাঙ্গন স্বাভী, শ্বরৄয-শ্বারৄক্ষড়,
ননদ, বাুয, লদয, জা, ুত্র-কনযা, ুত্রফধূ, তীন— এই ভস্ত ম্পঙ্গকময ফৃঙ্গত্তয ভঙ্গধযই নাযীয অফস্থান। এই ভস্ত
ম্পঙ্গকময ভঙ্গধয প্রক্ষতক্ষট ম্পকমই ভধুয ন, তীক্ততা যঙ্গঙ্গছ। ক্ষফক্ষবন্ন ম্পঙ্গকময ভঙ্গধয নাযী ভঙ্গনয লম টানাঙ্গাঙ্গড়ন
তা প্রফাঙ্গদ প্রকাক্ষত। এই ম্পকমগুক্ষরঙ্গক লকি কঙ্গয লম কর প্রফাদ প্রচক্ষরত ঙ্গ আঙ্গছ লগুক্ষরয আঙ্গরাচনা
নাযী ভনস্তঙ্গত্ত্বয ক্ষফক্ষবন্ন ক্ষদক উঙ্গঠ আঙ্গফ।
নাযী ভনস্তঙ্গত্ত্বয আঙ্গরাঙ্গক ক্ষফক্ষবন্ন ম্পকমঙ্গকক্ষিক প্রফাদগুক্ষরয ভঙ্গধয প্রথঙ্গভই শ্বরৄক্ষড়-ফধূয ম্পকমক্ষট আঙ্গরাচনা
কযা মা। ম্পঙ্গকময ক্ষতক্ততায অনযতভ উদাযণ শ্বারৄক্ষড়-ফধূয ম্পকম। ক্ষফফাঙ্গয ূঙ্গফম ুত্র ভাঙ্গয অনুগত থাঙ্গক,
ক্ষকন্তু ক্ষফফা যফতমী কাঙ্গর ফধূয আগভঙ্গন ভাঙ্গয ভঙ্গন ঙ্কা জাঙ্গগ ুত্রঙ্গক াযাঙ্গনায। ক্ষফফাঙ্গয য ুত্র ভাঙ্গয
তুরনা স্ত্রীঙ্গক অক্ষধক গুরুত্ব লদ। ভাঙ্গয ভঙ্গন ুত্রঙ্গক াযাঙ্গনায আঙ্কা এফাং াংাঙ্গয এককবাঙ্গফ কতৃমত্ব কযায
ফানা কাজ কঙ্গয, মায দরুন শ্বারৄক্ষড় ুত্র-ফধূঙ্গক াংাঙ্গযয ার লছঙ্গড় ক্ষদঙ্গত চান না। অযক্ষদঙ্গক ফধূ চা স্বাভীগৃঙ্গ
আন কতৃমত্ব পরাঙ্গত। এয পঙ্গর রৄরু  াযস্পক্ষযক েন্দ্ব। এই েঙ্গন্দ্বয পর স্বরূ ফধূয উক্ষক্ত:
৫. ‘শ্বারৄক্ষড় ভর কাঙ্গর,
লখঙ্গ লদঙ্গ মক্ষদ ফযারা থাঙ্গক
কাোঁদফ আক্ষভ ক্ষফঙ্গকঙ্গর।’
এই প্রফাদক্ষট লথঙ্গক এই দুই নাযীয যস্পঙ্গযয প্রক্ষত চযভ ক্ষফঙ্গেল প্রকাক্ষত ঙ্গঙ্গছ। অযক্ষদঙ্গক শ্বারৄক্ষড় ফধূঙ্গক
অছ্ কঙ্গযন, তাই তায লকাঙ্গনা কাজই শ্বারৄক্ষড়য ভনঃূত  না। শ্বারৄক্ষড় ফধূয খাা, চরাঙ্গপযা, লৌ্মম ভস্ত
ক্ষকছুঙ্গকই ফযে কঙ্গযন। এই লপ্রক্ষিঙ্গত শ্বারৄক্ষড় ফধূঙ্গক কটূক্ষক্ত কঙ্গয ফঙ্গরন :
৬. ‘লভঙ্গঘ লভঙ্গঘ ফযারা মা, কঙ্গন ফউ াতফায খা।’ (ঙ্গদ, ১৩৫৯: ৩২)
৭. ‘ফউঙ্গয চরন লপযন লকভন, তুক্ষকম লঘাড়া লমভন।
ফউঙ্গয গরায স্বয লকভন , াক্ষরক লকাোঁকা লমভন।’ (ঙ্গদ, ১৩৫৯: ৩১)
৮. ‘লকান কাঙ্গর ফউ রূী।
জ্বায কাঙ্গর ফউঙ্গয জ্বায কাোঁটা, গযভ কাঙ্গর ঘাভাক্ষচ।’ (ঙ্গদ, ১৩৫৯: ৩১)
৯. ‘রাঙ্গজ ফউ াোঁ না কঙ্গয, চারতা লন লগযা ধঙ্গয।’ (ঙ্গদ, ১৩৫৯: ৩২)
ক্ষফফা যফতমীকাঙ্গর ভা ুত্রঙ্গক াযাফায বঙ্গ ফভ ন্ত্র্স্ত থাঙ্গকন। ক্ষতক্ষন এয কাযণ ক্ষঙ্গঙ্গফ ুত্রফধূঙ্গক দাী
কঙ্গয থাঙ্গকন। প্রফাঙ্গদ ভাতৃ হৃদঙ্গয এই ঙ্কা ু্যবাঙ্গফ পুঙ্গট উঙ্গঠঙ্গছ। লমভন :
১০. ‘ক্ষক কযঙ্গফ ুঙ্গত,
ক্ষনক্ষতয ল ত কান বাঙানীয কাঙ্গছ মা রৄঙ্গত।’ (ঙ্গদ, ১৩৫৯: ৩১)
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দক্ষিণফঙ্গে প্রচক্ষরত ফাাংরা প্রফাঙ্গদ নাযী ভনস্তত্ত্ব : একক্ষট অধযন

নফনীতা ফভমন  ুজকুভায ভণ্ডর

শ্বারৄক্ষড়-ফধূয যস্পঙ্গযয প্রক্ষত ক্ষতক্ততা তাঙ্গদয অক্ষধকায লফাধ এফাং এককবাঙ্গফ কতৃমত্ব কযায ভঙ্গনাফানায
পররক্ষত। তাঙ্গদয এই ভঙ্গনাবাঙ্গফয ফক্ষঃপ্রকা প্রফাঙ্গদয ভাধযঙ্গভ ু্যবাঙ্গফ প্রস্ফুক্ষটত ঙ্গ থাঙ্গক। ক্ষকন্তু রৄধুভাত্র
এই ম্পকমক্ষটই ন ননঙ্গদয ঙ্গে ফধূয ম্পকম ুভধুয ন। ননঙ্গদয ঙ্গে ফধূয ম্পকমক্ষটঙ্গত ঈলমা, েন্দ্ব কাজ কঙ্গয।
লমখাঙ্গন ফধূ তায ম্মুঙ্গখ ননদঙ্গক ক্ষফঙ্গদ লদঙ্গখ লকাঙ্গনা ভ্রুঙ্গি লদখা না। এভনক্ষক ননঙ্গদয ভৃতুয কাভনা মমন্ত
কঙ্গয থাঙ্গক। অযক্ষদঙ্গক ননদ বাতৃফধূয ক্ষন্া কঙ্গয থাঙ্গক। প্রফাঙ্গদ এয উদাযণ লভঙ্গর। লমভন :
১১. ‘বার কথা ড়র ভঙ্গন আোঁচাঙ্গত আোঁচাঙ্গত
ঠাকুযক্ষঝঙ্গক ক্ষনঙ্গ লগর নাচাঙ্গত নাচাঙ্গত।’ (ঙ্গদ, ১৩৫৯: ৩৪)
১২. ‘ননক্ষদনী যাফাক্ষঘনী;
াড়া াড়া কুচ্ছা গা।
ননক্ষদনী মক্ষদ ভঙ্গয ,
ুঙ্গখয ফাতা ফইঙ্গফ গা।’ (ঙ্গদ, ১৩৫৯: ৩৪)
নাযী ভঙ্গনয নানা েঙ্গন্দ্বয ভঙ্গধয স্বাভী গৃঙ্গ স্বাভী  ননদঙ্গক ক্ষনঙ্গ নাযী ভঙ্গন েন্দ্ব লদখা লদ। তায ফক্ষঃপ্রকা
প্রফাঙ্গদয ভঙ্গধয লদখঙ্গত াা মা। ফধূ শ্বারৄক্ষড়ঙ্গক তায প্রক্ষতি ভঙ্গন কঙ্গয। ননদঙ্গক ফধূ প্রক্ষতঙ্গিয প্রক্ষতক্ষনক্ষধ
রূঙ্গই ভঙ্গন কঙ্গয এঙ্গঙ্গছ। ননঙ্গদয ঙ্গে ম্পঙ্গকময এই টানাঙ্গাঙ্গড়ন প্রফাঙ্গদয ভঙ্গধয স্পষ্ট লদখঙ্গত াা মা।
স্বাভীগৃঙ্গ ফধূ ননদঙ্গক য কযঙ্গত াঙ্গয না ক্ষকন্তু স্বাভীঙ্গক ল বাঙ্গরাফাঙ্গ। তাই তায ভঙ্গন অনফযত লম েন্দ্ব চঙ্গর
তায উদাযণ স্বরূ একক্ষট প্রফাদ র :
১৩. ‘ননদ ক্ষনঙ্গ থাকঙ্গত রাক্ষয, বাতাযঙ্গক ছাড়ঙ্গত রাক্ষয।’ (ভণ্ডর, ২০১৬: ৮০)
নাযী ভঙ্গনয একক্ষট অপ্রকাক্ষত ক্ষদক প্রকট ঙ্গ ঙ্গড় তীঙ্গনয প্রক্ষত আচযঙ্গণ। নাযীযা স্ববাফত ভভতাভী,
লেীরা। এই ত্তায লবতঙ্গয িূযতায লম রূক্ষট রুক্ষকঙ্গ থাঙ্গক তা প্রকা া তীন ক্ষফঙ্গেঙ্গলয ভাধযঙ্গভ। লকাঙ্গনা
নাযীই তায স্বাভীয অক্ষধকাযঙ্গক অয লকাঙ্গনা নাযীয ঙ্গে বাগ কঙ্গয ক্ষনঙ্গত াঙ্গয না। আয তাই নাযীয চযভ ক্ষফঙ্গেল
ফক্ষলমত  তীঙ্গনয প্রক্ষত। এই ক্ষফঙ্গেঙ্গলয বাফ এতটাই লম নাযী তায তীঙ্গনয ভৃতুয কাভনা মমন্ত কঙ্গয থাঙ্গক। আয
লই তীন মক্ষদ লফান ঙ্গ থাঙ্গক, তঙ্গফ তাঙ্গক য কযা লকান যভনীয ঙ্গিই ম্ভফ ন। এখাঙ্গন তীব্র অক্ষধকায
লফাধ লথঙ্গকই ক্ষফঙ্গেঙ্গলয জন্ম। লমভন :
১৪. ‘অথ লকঙ্গট ফত কক্ষয, তীন লকঙ্গট আরটা ক্ষয।’
১৫. ‘আন তীন তফু , লফান তীন কবু ন।’ (বট্টাচামম, ১৯৭২: ৩৭)
১৬. ‘আন তীঙ্গন রাঙ্গড় চাঙ্গড় , লফান তীঙ্গন ুড়াই ভাঙ্গড়।’ (বট্টাচামম, ১৯৭২: ৩৭)
নাযী তায ুত্রঙ্গক বাঙ্গরাফাঙ্গ, ক্ষকন্তু তীন ুত্রঙ্গক লকাঙ্গনাবাঙ্গফই য কযঙ্গত াঙ্গয না। তায ুত্র কর
অফস্থাঙ্গতই বাঙ্গরা ক্ষকন্তু তীঙ্গনয ুত্র ত গুঙ্গণ গুণফান ঙ্গর খাযা। একই নাযীয লেঙ্গয ক্ষফক্ষচত্র রূঙ্গয প্রকা
প্রফাঙ্গদ লদখা মা। আয এই ভঙ্গনাবাঙ্গফয দরুন লম প্রফাদ ফাকযক্ষট প্রঙ্গাগ কযা  তা র :
১৭. ‘তীঙ্গনয ুত ু্য বূত।’
ঈলমা ভানফ চক্ষযঙ্গত্রয একক্ষট স্বাবাক্ষফক বফক্ষষ্টয। এক নাযী অয নাযীয লৌবাগযঙ্গক চযাচয য কযঙ্গত াঙ্গয
না। এই ঈলমা ফত লকাঙ্গনা নাযী অয নাযীয প্রক্ষত তীব্র কটূ ফাকয প্রঙ্গাগ কঙ্গয থাঙ্গক। একজন নাযীই অয নাযীয
ভাঙ্গরাচঙ্গকয বূক্ষভকা লন। লমভন:
১৮. ‘লই ত ভর খাক্ষর, লকঙ্গন তঙ্গফ লরাক াাক্ষর।’
১৯. ‘মক্ষদ যক্ষফ াোঁখা, তঙ্গফ ভুটা কযাঙ্গন ফাোঁকা।’ (ভণ্ডর, ২০১৬: ৮১)
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২০. ‘এক ভাগীয লগাযা গা, তা োঁইঙ্গছ লফটায ভা।’ (ভণ্ডর, ২০১৬: ৭৭)
২১. ‘আহ্লাক্ষদ ফউঙ্গয গরায লচাঙ্গট, শ্বরৄড় বাুয ভাথা ঙ্গঠ।’(ভণ্ডর, ২০১৬: ৭৬)
২২. ‘একু বাতাঙ্গযয ঘয কঙ্গয, গঙ্গফম বূোঁইঙ্গ া না ঙ্গড়।’ (বট্টাচামম, ১৯৭২: ৮৫)
ভানুল ক্ষনঙ্গজ লকাঙ্গনা অনযা কযঙ্গর তা রঘু কঙ্গয লদঙ্গখ। ক্ষকন্তু মাঙ্গক ছ্ কঙ্গয না ল মক্ষদ ঐ একই অযাঙ্গধ
লদালী ঙ্গ থাঙ্গক তঙ্গফ তায প্রক্ষত কটাি ফলমণ কঙ্গয থাঙ্গক। নাযী চক্ষযত্র এক ক্ষফক্ষচত্র ভনস্তঙ্গত্ত্ব ক্ষযূণম চক্ষযত্র। ফাক্ষড়য
ক্ষগক্ষন্ন লকাঙ্গনা অনযা কযঙ্গর তা অনযা ফঙ্গর গণয  না। ক্ষকন্তু একই কাযঙ্গণ ফধূঙ্গক লদালাঙ্গযা কযা । লমভন :
২৩. ‘ক্ষগক্ষন্ন বাঙঙ্গর বাোঁঙা খরা, লফৌ বাঙঙ্গর নতুন ক্ষকনা।’ (ভণ্ডর, ২০১৬: ৭৮)
ক্ষফঙ্গেল ছাড়া নাযী ভঙ্গনয লফদনা প্রকাক্ষত  প্রফাঙ্গদয ভাধযঙ্গভ। াযা জীফন তযাগ স্বীকায কঙ্গয ভাঙ্গজয
কাঙ্গছ রাঞ্ছনাই লঙ্গ এঙ্গঙ্গছ নাযী। জীক্ষফত থাকা কারীন নাযী কখনই তায লমাগয ন্মান া না। ক্ষকন্তু তায ভৃতুযয
য লম আড়ম্বয কযা , তাযই ফযাোত্মক ফক্ষঃপ্রকা প্রফাঙ্গদ লদখঙ্গত াা মা। লমভন :
২৪. ‘থাকঙ্গর া না াক্ষন
ভইঙ্গর ক্ষদঙ্গফ লভভাক্ষন।
থাকঙ্গতঙ্গত ক্ষদর না চুটক্ষক ুোঁক্ষট,
ভযঙ্গর লদঙ্গফ েী অেুক্ষয।’ (লদফনাথ, ২০১৪: ৮০)
উক্ত প্রফাদক্ষটঙ্গত নাযীয ক্ষবন্ন একক্ষট ভঙ্গনয ক্ষযচ লভঙ্গর। স্ববাফত নাযীয অরাংকায প্রীক্ষত যঙ্গঙ্গছ। নাযীয
অরাংকাঙ্গযয প্রক্ষত দূফমরতাক্ষট প্রকা লঙ্গঙ্গছ প্রফাঙ্গদয ভাধযঙ্গভ। অরাংকাঙ্গযয অনুলঙ্গেয ভাধযঙ্গভ প্রফাদক্ষটঙ্গত নাযী
তায প্রক্ষত রাঞ্ছনায ফক্ষঃপ্রকা ঘক্ষটঙ্গঙ্গছ।
স্বাভী গৃঙ্গ রাক্ষঞ্ছত নাযী তায লমাগয ন্মানটুকু া না। উযন্তু লফোঁঙ্গচ থাকায নূযনতভ যদটুকু লথঙ্গক নাযীঙ্গক
ফক্ষঞ্চত কযা । আয এয য মক্ষদ লকান নাযী ক্ষনঙ্গজয ফমস্ব ক্ষফক্ষকঙ্গ ক্ষদঙ্গ অন্ন-ফঙ্গস্ত্রয াংস্থান কঙ্গয, তফু তাঙ্গক
গঞ্জনা রৄনঙ্গত । নাযীয এই রাক্ষঞ্ছত জীফঙ্গনয লফদনা প্রফাঙ্গদয ভঙ্গধয লদখঙ্গত াা মা। লমভন:
২৫. ‘বাতায আভায বাত লদ নাই লগরাভ ঙ্গযয ঘঙ্গয,
লঙ্গটয জ্বারা ফ ক্ষফকারাভ তা ফরঙ্গছ ধাঙ্গয।’ (চি, ২০০২: ৩৩৭)
লকাঙ্গনা নাযীয ক্ষততা ফৃক্ষত্ত গ্রঙ্গণয লছঙ্গন নানা কাযণ থাঙ্গক। কখঙ্গনা ল জীফন ধাযঙ্গণয জনয ফাধয  এই
ফৃক্ষত্ত গ্রঙ্গণ। আফায কখঙ্গনা অতৃপ্ত লমৌন কাভনা ক্ষনফৃক্ষতয জনয ভাজ অস্বীকৃত লমৌনাচাঙ্গয ক্ষরপ্ত । এভনক্ষক কখঙ্গনা
কখঙ্গনা তাঙ্গক ফাধয কযা । এই ভস্ত ভানক্ষক অফস্থায প্রক্ষতপরন প্রফাঙ্গদয ভঙ্গধয যঙ্গঙ্গছ। লমভন :
২৬. ‘ভযঙ্গদয ক্ষজঙ্গদ ফাদা। ভাইায ক্ষজঙ্গদ লফযা।’ (বূঞযা, ২০১১: ২৬৮)
২৭. ‘বাত লদ ক্ষক বাতাঙ্গয, বাত লদ গতঙ্গয।’ (ভণ্ডর, ২০১৬: ৮০)
নাযী রৄধুভাত্র ক্ষফঙ্গেল লালণ কঙ্গযই থাঙ্গক না। তায অন্তঙ্গয লে, ভাা, ভভতা ফতমভান। ভা তায ন্তাঙ্গনয লছাট্ট
লছাট্ট ইচ্ছায প্রক্ষত ভান বাঙ্গফ মত্নীর। ন্তাঙ্গনয প্রক্ষত ভাঙ্গয লেঙ্গয লকাঙ্গনা তুরনা  না। ভাঙ্গয লেঙ্গয
লেষ্ঠত্ব প্রকাক্ষত এভন একক্ষট প্রফাদ র :
২৮. ‘ক্ষচঙ্গড় ফর ভুক্ষড় ফর বাঙ্গতয ভান র।
ভাী ফর ক্ষী ফর ভাঙ্গয ভান র।’ (ভের, ২০১৬:৭৮)
ক্ষকন্তু এই নাযীই আফায কনযাভ ুত্রফধূঙ্গক য কযঙ্গত াঙ্গয না। নাযীয গবীয ভনস্তত্ত্বজাত একর ক্ষফক্ষচত্র
ভঙ্গনাবাফ প্রফাঙ্গদ প্রকা া। লমভন :
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২৯. ‘দ্মভুখী ক্ষঝ আভায ঙ্গযয ঘঙ্গয মা,
লখোঁক্ষদ নাক্ষক ফউ এঙ্গ ফাটায ান খা।’ (ঙ্গদফনাথ, ২০১৪: ৮৫)
প্রফাঙ্গদয ভধয ক্ষদঙ্গ নাযী ভঙ্গনয লমৌন কাভনা প্রকাক্ষত ঙ্গ থাঙ্গক। লমৌন কাভনা একজন নাযীয স্বাবাক্ষফক
চাক্ষদা, ক্ষকন্তু ভাঙ্গজ নাযী কখঙ্গনাই তায এই কাভনাক্ষটঙ্গক প্রকাঙ্গয আনঙ্গত াঙ্গয না। নাযীয লমৌন কাভনা ক্ষযতৃক্ষপ্তয
ভাজ স্বীকৃত ন্থা র ক্ষফফা। লকাযঙ্গণই একজন নাযী তায স্বাভীঙ্গক কাঙ্গছ লঙ্গত চা, ক্ষকন্তু ল কখঙ্গনাই তায
কাভনাক্ষটঙ্গক ভুঙ্গখ প্রকা কযঙ্গত াঙ্গয না। অথচ প্রফাঙ্গদয ভধয ক্ষদঙ্গ তা জ যরবাঙ্গফ প্রকাক্ষত। লমভন :
৩০. ‘ভাঙ্গগয ইচ্ছা বাতাযক্ষট।’ (লদ, ১৩৫৯:৩১)
নাযী লেীরা, ভভতাভী ফায াাাক্ষ প্রফরবাঙ্গফ আত্মযাণ। নাযী চক্ষযঙ্গত্রয আত্মযাণতা প্রকাক
প্রফাদক্ষট র:
৩১. ‘ক্ষনঙ্গজয াঙ্গত ড়র াোঁক্ষড়,
বাত লযঙ্গখ আভাক্ষন ফাক্ষড়।’ (চিফতমী, ২০০৬:১৪৪)
প্রক্ষতক্ষট নাযীয ভঙ্গধয যঙ্গঙ্গছ প্রফর আত্মন্মান লফাধ। এই আত্মন্মান ক্ষনঙ্গই তাযা ফাচঙ্গত চা। তাঙ্গদয
আত্মন্মাঙ্গন আঘাত রাগঙ্গর লটা তাঙ্গদয আত্মগ্লাক্ষনয কাযন ঙ্গ থাঙ্গক। ক্ষনঙ্গনাক্ত প্রফাদক্ষটয ভাধযঙ্গভ মা প্রক্ষতপক্ষরত
ঙ্গঙ্গছ। লমভন:
৩২. ‘ঘয-জাভাই লাাভী মায,
কাঙ্গনয লানা ক্ষনঙ্গ্ তায।’ (চিফতমী, ২০০৬:১৪৫)
লরাকভাঙ্গজ প্রচক্ষরত প্রফাদগুক্ষরয আঙ্গরাচনায ভাধযঙ্গভ নাযী ভঙ্গনয ক্ষফক্ষচত্র ভানক্ষক অফস্থায ক্ষযচ াা মা।
নাযীযা লম ক্ষফলগুক্ষর চযাচয প্রকা কযঙ্গত াঙ্গয না, তা তাযা প্রফাঙ্গদয ভাধযঙ্গভই প্রকা কঙ্গয থাঙ্গক। তাই নাযী
ভনস্তত্ত্ব ক্ষফঙ্গেলঙ্গণ প্রফাঙ্গদয গুরুত্ব অক্ষযীভ।
৬. প্রফাঙ্গদ ভাজ-ভনস্তত্ত্বগত লপ্রক্ষিত: ভানুল ভাজফদ্ধ জীফ। ভাঙ্গজয ভঙ্গধযই ভানুঙ্গলয াভক্ষগ্রক ক্ষফকা ম্ভফ।
ভাজফদ্ধবাঙ্গফ ফফা কযায জনয ভানুল নানা যীক্ষত-নীক্ষত, কতমফয, দাক্ষত্ব ারন কযঙ্গত লঙ্গখ। ভাজ 
ক্ষযফাঙ্গযয ক্ষফক্ষবন্ন দঙ্গযয ভঙ্গধয াযস্পক্ষযক হৃদযতা বতক্ষয । ক্ষকন্তু ভাজ  ক্ষযফাঙ্গযয এই াযস্পক্ষযক ফেন
িভ ক্ষক্ষথর ঙ্গ ড়ঙ্গছ। এই ক্ষক্ষথরতা ভাজ-ভানঙ্গয ভানক্ষক ক্ষযফতমনজাত। ভানক্ষক ক্ষযফতমঙ্গনয পঙ্গর
ভাঙ্গজ ভানুঙ্গলয ভঙ্গধয ম্পঙ্গকময জক্ষটরতা, বক্ষথরয, নীক্ষত লফাঙ্গধয অফি লদখা লদ। প্রফাঙ্গদ নাযী ভনস্তঙ্গত্ত্বয
আঙ্গরাচনা নাযী-ভনস্তত্বঙ্গক লকি কঙ্গয াভাক্ষজক অফিঙ্গয নানা ক্ষদকগুক্ষর পুঙ্গট ঙ্গঠ। লমভন:
৫-নাং প্রফাঙ্গদ ফরা ঙ্গঙ্গছ শ্বারৄক্ষড় কাঙ্গর ভাযা লগঙ্গছন, ফধূ লখঙ্গ লদঙ্গ লফরা থাকঙ্গর কাোঁদঙ্গফ। লমখাঙ্গন
ফাক্ষড়ঙ্গত লকান ভৃতুয ঘটঙ্গর খাফায অনুলে অস্বক্ষস্তদাক, লখাঙ্গন ফধূয এই ধযঙ্গনয উক্ষক্তঙ্গত শ্বারৄক্ষড়-ফধূয ম্পঙ্গকময
অফনক্ষতয রূক্ষট ধযা ঙ্গড়। াক্ষযফাক্ষযক ম্পঙ্গকময ভঙ্গধয ফেন বক্ষথরয  বনক্ষতক অফনক্ষত এই প্রফাদক্ষটঙ্গত লদখঙ্গত
াা মা।
৩৩. ‘ভাঙ্গয লঙ্গট বাত নাই, ফউঙ্গয চিায।’
এই প্রফাদক্ষটঙ্গত নাযী ভঙ্গনয লফদনায াাাক্ষ অনয একক্ষট ক্ষদক স্পষ্ট। লই ক্ষদকক্ষট র ভাঙ্গজয ফযক্ষক্ত
ভানঙ্গয আত্মযাণতা ফৃক্ষদ্ধয ক্ষদক। ভা তায ন্তানঙ্গক যভ ভভতা রারন-ারন কঙ্গয থাঙ্গক। ক্ষকন্তু ক্ষফফাঙ্গয য
লই ন্তান ভাঙ্গয প্রক্ষত কতমফয ারঙ্গন অস্বীকায কঙ্গয থাঙ্গক। এ ভানুঙ্গলয বনক্ষতক অফনক্ষত।
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১১-নাং প্রফাদক্ষটঙ্গত ফধূ-ননঙ্গদয ম্পকমক্ষটয ভধয ক্ষদঙ্গ ঈলমা ফত আনজঙ্গনঙ্গদয ক্ষফদ কাভনা কযা এফাং তাঙ্গক
ক্ষফঙ্গদ াাময না কযায ক্ষফলক্ষট প্রকাক্ষত, মা বনক্ষতক অফনক্ষতয ক্ষযচ লদ।
৩৪. ‘একরা ঘঙ্গযয ক্ষগক্ষন্ন ফ, চাক্ষফকাক্ষঠ ঝুক্ষরঙ্গ নাইঙ্গত মাফ।’
এই প্রফাদক্ষটঙ্গত নাযী ভঙ্গনয একান্ত কাভনাক্ষট প্রকা লঙ্গঙ্গছ। নাযী স্বাভীগৃঙ্গ মাফায ূঙ্গফমই কাভনা কযঙ্গছ
একান্নফতমী ক্ষযফাঙ্গযয ফদঙ্গর লছাট্ট াংায লমখাঙ্গন তায একায আক্ষধতয ক্ষফযাজ কযঙ্গফ। শ্বরৄক্ষড় -ননদীন াংায-ই
তায কাভয। এই প্রফাদক্ষট লথঙ্গক াভাক্ষজক অফিঙ্গয ক্ষফলক্ষট ধযা ঙ্গড়।
একজন নাযীই ভাঙ্গজয প্রথভ ক্ষিঙ্গকয বূক্ষভকা ারন কঙ্গয থাঙ্গক ক্ষফক্ষবন্ন বূক্ষভকা। কখঙ্গনা ভা ক্ষঙ্গঙ্গফ কখঙ্গনা
স্ত্রী ক্ষঙ্গঙ্গফ আফায কখঙ্গনা রৄধুভাত্র একজন নাযী ক্ষঙ্গঙ্গফ। ক্ষকন্তু মখন এই নাযী ভঙ্গনয ভঙ্গধযই ুস্থ স্বাবাক্ষফক
ভানক্ষকতা  নীক্ষত লফাঙ্গধয অবাফ লদখা লদ তখন াভাক্ষজক-াক্ষযফাক্ষযক বক্ষথরয জন্ম লন। এবাঙ্গফ প্রফাদগুক্ষরয
ক্ষফঙ্গেলঙ্গণ াভাক্ষজক নানা অফি আভাঙ্গদয াভঙ্গন ধযা ঙ্গড়।
৭. ভূরযান: ভানফজীফনাক্ষবজ্ঞতা জাত প্রফাঙ্গদয ভাধযঙ্গভ নাযী ভঙ্গনয আবযন্তযীন ক্ষফক্ষবন্ন ভানক্ষকতা প্রকা া।
নাযীয একই অঙ্গে ক্ষফক্ষচত্র রূঙ্গয ম্পূণম প্রকা ঘঙ্গট লরাকাক্ষঙ্গতযয এই উাদানক্ষটয ভাধযঙ্গভ। লেীরা জননী,
কতমফযযাণা ফধূ প্রবৃক্ষত এই ভস্ত ভানক্ষক গুণাফরীয াাাক্ষ নাযীয আয অঙ্গনক গুনাফরী যঙ্গঙ্গছ মা চযাচয
প্রকা া না, ক্ষকন্তু প্রফাদ এভন এক ভাধযভ মায ভাধযঙ্গভ জ যর বালা নাযী ভঙ্গনয ভস্ত ক্ষদক উদ্ভাক্ষলত ।
এই প্রফেক্ষটঙ্গত নাযীয জাত ভানক্ষক গুণাফরী ছাড়া নাযী ভঙ্গনয েন্দ্ব, লেল, ঈলমা, লিাব, শ্বাথমযাণতা, কাভনা,
লরাব, কটতা প্রবৃক্ষত গুণাফরী প্রকাক্ষত ঙ্গঙ্গছ। এভনক্ষক এই প্রফঙ্গে প্রফাঙ্গদ পুঙ্গট ঠা নাযী ভঙ্গনয নানা ক্ষদঙ্গকয
ভাধযঙ্গভ াভাক্ষজক  াক্ষযফাক্ষযক ম্পঙ্গকময বক্ষথরয, াযস্পক্ষযক ম্পঙ্গকময অফিঙ্গয ক্ষদকক্ষট তুঙ্গর ধযা ঙ্গঙ্গছ।
৮. উাংায: লরাকভাজ তায বদনক্ষ্ন জীফনাক্ষবজ্ঞতা প্রফাঙ্গদয ভাধযঙ্গভ প্রকা কঙ্গয থাঙ্গক। এই অক্ষবজ্ঞতা
প্রকাঙ্গয ভ প্রফাঙ্গদ নাযী ভনস্তত্ত্বক্ষট লমভন পুঙ্গট ঙ্গঠ লতভক্ষন এয ভাধযঙ্গভ ভাজ ভানক্ষকতা প্রকা া। এই
প্রফঙ্গে নাযী ভনস্তঙ্গত্ত্বয নানা ক্ষদকগুক্ষর প্রকাক্ষত ঙ্গঙ্গছ। প্রফাঙ্গদ আভযা লদখঙ্গত াই লেীরা জননীয তীন ুঙ্গত্রয
প্রক্ষত তীব্র ক্ষফঙ্গেল, অফযক্ত চাক্ষদায প্রকা, তীঙ্গনয প্রক্ষত তীব্র আঙ্গিা এছড়া নাযীয ভাঙ্গরাচক ভনক্ষট
প্রকাক্ষত। প্রফাদ দীঘম জীফনাক্ষবজ্ঞতা জাত, তাই এয ভাধযঙ্গভ অতীত  ফতমভান উব ভঙ্গয াভাক্ষজক অফস্থায
ক্ষযচ াা মা।
তথযূত্র:
১. লঘাড়ই, ক্ষফশ্বযজ্ঞন, ছড়া ধাোঁধা প্রফাদ প্রফচন, লজরা লরাকাংস্কৃক্ষত ক্ষযচ গ্রন্থ লভক্ষদনীুয, করকাতা:
লরাকাংস্কৃক্ষত  আক্ষদফাী াংস্কৃক্ষত লকি, ২০০২, ভুক্ষিত।
২. চিফতমী, ক্ষফপ্লফ, বাযতী প্রফাদ:বরী  স্বরূ, করকাতা: ফেী াক্ষতয াংদ, ২০০৬, ভুক্ষিত।
৩. চি, ভঙ্গনাযঞ্জন, ভেবূভ ক্ষফষ্ণুুয, করকাতা: ক্ষভত্র  লঘাল াফক্ষরাম প্রাঃ ক্ষরঃ, ২০০২, ভুক্ষিত।
৪. লদ, ুীরকুভায, ফাাংরা প্রফাদ ছড়া  চরক্ষত কথা ( ম্পা:) ক্ষেতী াংস্কযণ, করকাতা: এ. ভুখার্জ্মী এযণ্ড লকাঃ
ক্ষরঃ, ১৩৫৯ (ফোব্দ), ভুক্ষিত।
৫. লদফনাথ, লদফরীনা, ফাাংরায লরাকাংস্কৃক্ষত  নাযী-ভনস্তত্ত্ব, করকাতা: যম্পযা প্রকান, ২০১৪, ভুক্ষিত।
৬. ফঙ্গ্যাাধযা, ভাধফী, প্রফাদ-প্রফচন  প্রঙ্গক্ষরকা, লজরা লরাকাংস্কৃক্ষত ক্ষযচ গ্রন্থ ফাোঁকুড়া, করকাতা:
লরাকাংস্কৃক্ষত  আক্ষদফাী াংস্কৃক্ষত লকি, ২০০২, ভুক্ষিত।
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৭. বট্টাচামম, আরৄঙ্গতাল, ফাাংরায লরাকাক্ষতয, লষ্ঠ খে, করকাতা: লদ’জ াফক্ষরক্ষাং, ১৯৭২, ভুক্ষিত।
৮. ভণ্ডর, ুভন্ত, ফাোঁকুড়া লজরায ুযাতত্ত্ব, লরাকাক্ষতয  দমনী স্থান , করকাতা: ফেী াক্ষতয াংদ, ২০১৬,
ভুক্ষিত।
৯. বূঞযা, পারৃক্ষন, ফাাংরায লরাকাংস্কৃক্ষত:ভনস্তাক্ষত্ত্বক অঙ্গেলা  প্রঙ্গাগ, দক্ষিন চক্ষি যগনা: ভকাঙ্গরয
ক্ষজনকাক্ষঠ, ২০১১, ভুক্ষিত।
গ্রন্থঞ্জী:
১. কযণ, ভদন চি, প্রফাঙ্গদয স্বরূ  ীভানা: ফাঙারীয ক্ষযফায জীফন, করকাতা: ফেী াক্ষতয াংদ, ১৪১০
(ফোব্দ), ভুক্ষিত।
২. লঘাড়ই, ক্ষফশ্বযজ্ঞন, ছড়া ধাোঁধা প্রফাদ প্রফচন, লজরা লরাকাংস্কৃক্ষত ক্ষযচ গ্রন্থ লভক্ষদনীুয, করকাতা:
লরাকাংস্কৃক্ষত  আক্ষদফাী াংস্কৃক্ষত লকি, ২০০২, ভুক্ষিত।
৩. চিফতমী, ক্ষফপ্লফ, বাযতী প্রফাদ বরী  স্বরূ, করকাতা: ফেী াক্ষতয াংদ, ২০০৬, ভুক্ষিত।
৪. চি, ভঙ্গনাযঞ্জন, ভেবূভ ক্ষফষ্ণুুয, করকাতা: ক্ষভত্র  লঘাল াফক্ষরাম প্রাঃ ক্ষরঃ, ২০০২, ভুক্ষিত।
৫. লদ, ুীরকুভায, ফাাংরা প্রফাদ ছড়া চরক্ষত কথা ( ম্পা:) ক্ষেতী াংস্কযণ, করকাতা: এ. ভুখার্জ্মী এে লকাঃ
ক্ষরঃ, ১৩৫৯(ফোব্দ), ভুক্ষিত।
৬. লদফনাথ, লদফরীনা, ফাাংরায লরাকাংস্কৃক্ষত  নাযী-ভনস্তত্ত্ব, করকাতা: যম্পযা প্রকান, ২০১৪, ভুক্ষিত।
৭. ফঙ্গ্যাাধযা, ভাধফী, প্রফাদ-প্রফচন  প্রঙ্গক্ষরকা, লজরা লরাকাংস্কৃক্ষত ক্ষযচ গ্রন্থ ফাোঁকুড়া, করকাতা:
লরাকাংস্কৃক্ষত  আক্ষদফাী াংস্কৃক্ষত লকি, ২০০২, ভুক্ষিত।
৮. ফঙ্গ্যাাধযা, ুবালচি, জেরভঙ্গরয জনজীফন  লরাকাংস্কৃক্ষত, ক্ষেতী াংস্কযণ, করকাতা: ফেী াক্ষতয
াংদ, ২০১২, ভুক্ষিত।
৯. ফাক, ুঙ্গদষ্ণা, ফাাংরায প্রফাদ, করকাতা: আন্ াফক্ষরাম, ২০০৭, ভুক্ষিত।
১০. বট্টাচামম, আরৄঙ্গতাল, ফাাংরায লরাকাক্ষতয, প্রথভ খণ্ড, করকাতা: লদ’জ াফক্ষরক্ষাং, ১৯৬২, ভুক্ষিত।
১১. বট্টাচামম, আরৄঙ্গতাল, ফাাংরায লরাকাক্ষতয, লষ্ঠ খণ্ড, করকাতা: লদ’জ াফক্ষরক্ষাং, ১৯৭২, ভুক্ষিত।
১২. বূঞযা, পারৃক্ষন, ফাাংরায লরাকাংস্কৃক্ষত:ভনস্তাক্ষত্ত্বক অঙ্গেলা  প্রঙ্গাগ, দক্ষিন চক্ষি যগনা: ভকাঙ্গরয
ক্ষজনকাক্ষঠ, ২০১১, ভুক্ষিত।
১৩. ভাইক্ষত, প্রঙ্গদযাৎ কুভায, লভক্ষদনীুঙ্গযয লরাকাংস্কৃক্ষত, তভরুক: ূফমাক্ষি প্রকানী, ২০০১, ভুক্ষিত।
১৪. ভণ্ডর, আক্ষজজুর ক, ফাাংরা প্রফাদ ফূঙ্গকৌক্ষণক দৃক্ষষ্ট, করকাতা: ফেী াক্ষতয াংদ, ২০১৩, ভুক্ষিত।
১৫. ভণ্ডর, ুভন্ত, ফাোঁকুড়া লজরায ুযাতত্ত্ব, লরাকাক্ষতয  দমনী স্থান, করকাতা: ফেী াক্ষতয াংদ,
২০১৬, ভুক্ষিত।
১৬. তথী, বফঙ্গতাল, প্রফাদ ধাোঁধা  ছড়া, লজরা লরাকাংস্কৃক্ষত ক্ষযচ গ্রন্থ লভক্ষদনীুয, করকাতা: লরাকাংস্কৃক্ষত
 আক্ষদফাী াংস্কৃক্ষত লকি, ২০০২, ভুক্ষিত।
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