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Abstract
Shong, Bahurupiya are traditional, indigenous entertainment and art form of Bengali culture. The
main aim of Shong-Sanskriti was to make the mass aware of socio-political scenario. It was a
strong medium of expression to mirror the socio political and contemporary issues to the common
people of 19th century Bengal. On the other hand another folk form of entertainment Bahurupiya
played a vital role in communicating to and disseminating of message with the people particularly
in rural areas. Both have special significance as mass media and these media have three major
components such as - 1) Aesthetic value 2) Expression 3) Communication.
The growth and development of Shong –Sanskriti in Calcutta can be found as complex socio
cultural relationship between rural and urban society but Shong and Bahurupiya these two forms
of entertainment have their roots in the cultural tradition of rural Bengal. Nowadays,
Culture of Shong has been disappeared from urban society and once popular folk art form
Bahurupiya is now almost vanishing act in rural West Bengal. Audience now increasingly prefers
other forms of entertainment. The younger generation of Bahurupi families is being forced out of the
profession. They don’t have any other means of earning a living. I have tried to rediscove the origin
and development of these two forms of indigenous entertainment and analyse the measuring steps
for preserving these traditional art forms.
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গ 0 বযরির ময়োরঞ্জয়ের গেত্র যঔে চেরিে য়ে শুরু ওয়র েঔে ো মরির য়ে য়ে। এমেই বাগা েথা বাগারর
রবয়োিেী ববরঘয়ত্রযর অেযেম অেুঙ্গ য়ে উয়েরঙ এওমে উরেললেয়ওর ‘গ ংস্কৃরে’। রববেতয়ের ধারাে এ এও
অেযেম ংয়যাচে যা য়ে াধারণ মােু োোভায়ব আয়মায়ির গঔারাও গপয়েয়ঙ। স্থাে, ওা, পাত্র গভয়ি রবয়োিেী
ওাোয়মার আিরি মাচ ায়পয়ে বিায়ে গথয়ওয়ঙ। মায়চর য়ঙ্গ রেরন্তর অরভয়যাচয়ের মাধযয়মই ো ক্রয়ম য়ে য়ে
চেংস্কৃরের অঙ্গ। উরেললেয়ওর ওওাোর পথ-ংস্কৃরের এও িীতমে গ রওও মাধযম রঙ গ। ইরো–এর ে োররয়ঔর
রেররয়ঔ এওথা বা ওরেে গয রেও ওয়ব ওওাো লয়র গ-এর অেুষ্ঠাে শুরু ে। েয়ব গ ংস্কৃরের গিোপি রূয়প ধরা
ে গ্রামবাগার কাচে উৎবয়ও।(১) এই উৎয়বর মেওা  আঘার পদ্ধরে পযতয়বেণপূবও
ত কয়বওরা কাচে উৎবয়ওই
এর উৎপরিস্থ রূয়প রবয়বরঘে ওয়রে। েথাওরথে িারন্তও মাচ অথতাৎ রেম্নয়েরণভুক্ত মােুয়রাই রঙয়ে এই উৎবরির মূ
গাো। অন্তযচ গেরণ আয়োরচে এই উৎয়বর মূয়িবো রঙয়ে রলব বা মোন্তয়র ধমত। মৃে বযরক্তবয়করত পুেতচয়ের ওামোে
গিবোর উয়েয়লয োোরবধ গপাাও  রগীে ায়চ রিে য়ে েৃেয  কীে য়যায়ক গিবোয়ও েুি ওরার িয়ঘিা ঘে।
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গ্রাময়ওরিও উৎবরির লয়র ম্প্রাররে োর মূ ওারণই রঙ ওায়চর ন্ধায়ে রেম্নরবি িারন্তও মােুচয়েরা ওওাো
লয়র যাোোে শুরু ওয়রে এবং গই ূয়ত্র োয়ির ংস্কৃরের অেুঙ্গরূয়পই ওওাোে আমিােী ে গ ংস্কৃরে। বাংা
বঙয়রর অরন্তম মা বঘয়ত্রই এই কাচে  ঘডশও উৎয়বর ূঘো ে গ্রামবাংাে। গ রওও ংস্কৃরের অঙ্গরূয়পই ওওাোয়ে
শুরু ে গ যাত্রা। রেম্নরবি মােুচয়েরা ওওাোে োয়ির চরমিার কৃয়র ংগ্ন অ্চলয়ই বরে কডশয়েে ফয় োয়ির
গ রওও উৎবগুরয়ে গই অ্চলয়র অরধওারী চরমিারয়ির রবপু উৎা  মিে থাওে। কাচে উৎয়ব
অংলগ্রণওারীরা গাওাঘার গময়ে গযমে ন্ন্যাী াচয়েে গেমেই স্থােীে পৃষ্ঠয়পাও েথা চরমিারয়ির ময়োরঞ্জয়ের চেয
রওম্ভূে ায়চ রেয়চয়ির উপস্থারপে ওরয়েে। োয়ির এই রবরঘত্রধমতী াচই ‘গ’ রূয়প আঔযা পাে অথতাৎ বা যাে ঘডশও বা
কাচয়ের উপধারা রূয়পই য়গর চে ে। স্থােীে চরমিাররা গ রওও ংস্কৃরের এই মাধযমরিয়ও পয়রায়ে রেয়চয়ির িঘায়রর
ওায়চ বযবার ওরা শুরু ওয়রে। ফয় এওিা ুত িেয়ে গ্রামবাগার গ ংস্কৃরে লয়রর াে ধয়র এও স্ফীেওাে গঘারা
রেয়েরঙ।
এ’িয়ঙ্গ গ  বহুরূপীর ময়ধয এওিু োরিও রবভাচে আবলযও। রা়শ বাগার পুরুরো, বাওুডশা, রব্ুপুর গচার গয
বহুরূপী ম্প্রিােয়ও আমরা গিয়ঔরঙ োোরবধ ায়চ (মূে গপ রারণও ঘররত্র) গিায়র গিায়র অথত আিাে ওরয়েে ো রওন্তু রঙ
ম্পূণতরূয়প বযরির উয়িযাক। এরি রঙ আয় রভোবৃরিরই উন্ন্েের ংস্করণ। বহুরূপীর এই এওও উয়িযাক োই গভায়ব
চেমােয় গুরুয়ের িারবিার েে। রওন্তু গ-এর উত্থাে আবেতে অয়েওিাে ামারচও রবেগুরয়ও গওি ওয়র। ফয় লর 
গ্রামীণ মাচচীবয়ে গ ংস্কৃরের গুরুেপূণত অবিাে ে ওরা যাে। রেম্নরবি মায়চর াংস্কৃরেও ঘঘতার এই মাধযমরি ধীয়র
ধীয়র োকররও মায়চ মািৃে য়ে থায়ও। অেয খরাোর এই রবয়োিেী রীরে লয়র োকররও মেয়ে অঙ্গীভূে য়ে শুরু
ওয়র উরেললেয়ওর মধযভায়ক। ওাারী পাডশার গমথর, ওামার বা গচয় ম্প্রিােভুক্ত িারন্তও গাওচয়েরাে চেময়োরঞ্জে 
গ রওও উপঘায়রর অেুঙ্গরূয়প গ যাত্রার আয়োচে ওরয়েে রওন্তু এই চেরবয়োিয়ের গেপয়থয থাওে মামরেও
আথতামারচও  রাচনেরেও পরররস্থরের রবয়েণমূও রঘত্রঔারে। বযঙ্গাত্মও ভরঙ্গমাে অয়েও মে এই গকীে-এর মাধযয়ম
েুয় ধরা ে েৎওাীে মাচচীবয়ের িথাবর0ভুতে বযরেক্রমী রবেগুরয়ও।(২) ফয় বযরক্তকে ময়োরঞ্জয়ের করি ঙারডশয়ে
গংস্কৃরে োকররও ভদ্র মায়চর িরেপািয  আগ্রয়র গওিরবেু য়ে য়ে। গযাত্রা িিলতে োই শুধুমাত্র মায়চর
অন্তযচ গেরণ বা স্বাথত ংরেি চরমিার গেরণরই উপয়ভাকয আর রই ো। য়গর রমরঙ িেযে ওরার চেয গয রবপু
চেমাকম ে োয়ে অংলীিার রঙয়ে ওওাোর ভদ্র োকররও মাচ। িঙ্গে গ রওও ংস্কৃরের অঙ্গরূয়প য়গর চে
য় লর ওওাোে ো গাওােে ীমা ঙারডশয়ে েৎওাীে েকরচীবয়ের আথতামারচও  রাচনেরেও ঘারঘত্ররি
মায়াঘোমূও আরঙ্গয়ও েুয় ধরার গঘিা ওয়রয়ঙ। েকর ওওাোর পথংস্কৃরের এও অরভেব রবয়োিেী মাধযম রূয়প গএর ওাযতওাররো বৃরদ্ধ পাে।
এ এও অেযধারার রবয়োিে গযঔায়ে মূে য়গর অরভয়েোরা আয়েে অরলরেে গঔয়ি ঔাো ম্প্রিায়ের মধয য়ে।
েয়ব বতচেগ্রায এই ংস্কৃরেয়ে মায়চর রবরভন্ন্ গেরণর মােু রওন্তু োোভায়বই যুক্ত থাওয়েে। ফয় এ’অেুষ্ঠাে গওাে এও
রবয়ল ম্প্রিায়ের ময়ধয পরবেতীওায় আর আবদ্ধ থায়ওরে। িাথরমও ভায়ব গয়ও এওরি ধমতীে উৎয়বর অঙ্গ রূয়প গিঔা
য় পয়রায়ে য়গর িিলতে রওন্তু মামরেও বহু রাচনেরেও  ামারচও খিোবরর বঙ্গীে রূপ ফয় য়গর রমরঙ
স্বভাবেই এও ামারচও  রাচনেরেও োৎপযত বে ওয়র ঘরঙ মায়চর বতস্তয়রর মােুয়র ওায়ঙ। োকররও
মােযমায়চর িােযরয়ওর উত্থাে পেে েৃেযকীয়ের মাধযয়ম রঙ্গ োমাার গমাডশয়ও চেময়ে ারচর ওরা ে এবং এর
মাধযয়ম রওঙু ামারচও  রাচনেরেও বােতা গিরয়ণর মধয রিয়ে মাচ ংস্কারওয়ির ওায়ঙ ঔারেওিা গেরেবাঘও লরক্তরূয়প
অবেীণত ে গযাত্রা। আয় ংস্কারপন্থী উচ্চবকতীে ভদ্রয়াও মায়চর রক্রোওাপ েথা আঘার আঘরণগুরর িরে ঔারেওিা
রবরূপ ময়োভাব গপাণ ওরে েৎওাীে রেম্নবকীেত মাচ। োরই িরেফে খিে ঙ্গ ংস্কৃরের মধয রিয়ে। এওরিয়ও রবপু
ময়োরঞ্জেী ম্ভার যা গিঔয়ে ওওাো ভদ্রয়াও মাচ উৎুও আবার অেযরিয়ও োয়িরই আথতামারচও  রাচনেরেও
চীবেয়ওই রঙ্গ বযয়ঙ্গর ভরঙ্গমাে আক্রমণ গপন্থীয়ির এই বৈে ভূরমওাে মাচ ংস্কারওয়ির ওায়ঙ িরেস্পধতী লরক্ত রূয়প
রবয়বরঘে য়েয়ঙ, আয় এই ও গ ংস্কৃরের ধারও বাও রূয়প যারা মুঔযে উয়ে আয়েে োকররও ভাবধারা  মুক্ত
উিারনেরেও ভাবধারার য়ঙ্গ োরা েঔে পরররঘে য়ে পায়রেরে। এওিম গঔয়ি ঔাো রেম্নরবি মায়চর পয়ে গবাছা
ম্ভব রঙ ো উচ্চরবি েথা লয়র ংস্কৃরের েযাে বেরেওোর রিওরি। ফয় মাচপরে  পুয়রারেকণ গয কোেুকরেও
গরোচয়ওই রেয়চয়ির অরস্তে রোর োরকয়ি মােযো রিয়েে গওীেতেওারীরা োর ভচো ওয়র বযঙ্গ রবদ্রুপ ওরয়েে
লয়র আঘাররীরের। োেেী পুয়রারে মাচ ট্র্যারডলে বচাই গরয়ঔই য়গর ি েথা য়গর অরভেেয়ও পররঘারে
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ওরয়েে ংস্কার ধারার রবপরীে লরক্তরূয়পই।(৩) ফয় গ মে যারাই ংস্কায়রর পয়থ গয়িয়ঙে োরই রলওার য়েয়ঙে
গিয়র বযঙ্গ রবদ্রুয়পর। স্বেং রবিযাাকর রওংবা রাময়মায়ের গেয়ত্র এর অেযথা েরে। ১৮/৪/১৮৭২ ায় ‘Hindoo
Patriot’ পরত্রওাে িওারলে ঔবয়র চাো যাে গয পূবতেে ওাারী পাডশার অন্তকতে গবোরী গখা স্ট্রীি গথয়ও ঐ পরত্রওারই
মারও ওৃ্িা পায়র উয়িযায়ক এওরি য়গর রমরঙ পথ পররক্রমা ওয়র। গই রমরঙয় এওাধায়র গযমে ওওাোর ব্রাহ্ম
মাচ  গই মায়চর মরািয়র চীবেযাত্রায়ও রেয়ে বযঙ্গ ওরা ে গেমেই ওিাে ওরা ে ওওাোে রেযুক্ত েৎওাীে
রবঘারওয়ির। এরা িয়েযয়ওই রঙয়ে ভদ্রয়াও ম্প্রিােভুক্ত। ফয় গিয়র গরা য়ে এরা গওউ বাি পয়ডশেরে। আয়
গঔয়ি ঔাো রেম্নবকতীর মােুয়র ায়থ ববভবম্পন্ন্ উচ্চবকতীে রেু ভদ্রয়াও মায়চর গয রবস্তর ফারাও চয়েরঙ ো
এওিওার রেম্নবকতীে মায়চর রবপু অয়ন্তা ৃরি ওয়র। য়গর োরিওা  কােগুরয়ে োর বযাপও িভাব পয়ডশ। েৎওাীে
মাচ ংস্কারওরা গযয়েু রঙয়ে পর োর ভদ্রবকতীে গেরণর অঙ্গ ফে0 োরা গিয়রর রবরাক ভাচে য়েয়ঙে।
োয়ির ংস্কারমূও পিয়েপগুর রেম্নবকতীে মায়চর ওায়ঙ গ্রণীে রঙো। ওারণ োরা রেয়চরাই অয়েওাংয়ল পররঘারে
য়েে পুয়রারে মায়চর কৃীে রদ্ধান্ত ৈারা। মায়চর রেম্নবকতীে মােুয়র ব্চলো, গোভ, আর উচ্চবয়কতর িরে অয়ন্তায়র
বর0িওাল খি গ-এর োরিওা  কায়ের মাধযয়ম। এই কাে  োরিওা ময়োরঞ্জে  গোভ উভে-এরই গিযােওরূয়প ওাচ
ওয়রয়ঙ। গচয়েী  োরপয়ের কােগুর গযমে গযুয়কর মাচচীবয়ের িরেফও অেযরিয়ও গমথর ম্প্রিাে-এর ঙডশাগুর
রঙ রবংললেয়ও ওওাোর রেম্নবকতীে গঔয়ি ঔাো মােুয়র গোয়ভর বর0িওাল। ওওাো রবেও কয়বওকণ অয়েয়ওই
ময়ে ওয়রে মওাীে েকর চীবে  লয়র ংস্কৃরে ম্পয়ওত য়গর গয রবয়েণী আরঙ্গও ো ঔুবই, রেণলী’ রওন্তু এওথা
অস্বীওার ওরার গওাে উপাে গেই গয ধমত বণত গেরণ রেরবতয়লয় এইরূপ রবয়োিেী উপঘার বতচেগ্রায য়েরঙ। গয
ভদ্রয়াও গেরণ রঘরওাই রেম্নরবয়ির রুরঘ পঙে আিবওােিা ভযো ংস্কৃরে গথয়ও রেয়চয়ির েফাৎ ওয়র গরয়ঔয়ঙে
উেরবংল লোব্দীর মধযভাক গথয়ওই য়গর ৈারা োরা গয শুধু এই রেম্নরবি ংস্কৃরের পৃষ্ঠয়পাও য়ে য়েে োই েে পয়রাে
অংলগ্রণওারী রূয়প গঔায়ে োয়ির অেুিয়বল  খিয়ে থায়ও।
এও গাওােে রবয়োিেয়ও মাধযম ওয়রই দুরি ম্প্রিােভুক্ত মােুচয়ের াংস্কৃরেও এওিা গমবন্ধে খয়ি। অেুিয়বল
এবং গমবন্ধয়ের েরচরস্বরূপ বা যাে রূপঘাি পেী রওংবা ওৃ্িা পায়র মে রবরলি বযরক্তকণ গকীরে রঘো ওয়র
গকয়ঙে। ১৮৯২ ায় অমৃো বু ‘রাচাবাাদুর’ োমও এওরি োরিওা রঘো ওরয়ে এবং এই োরিওারিয়ও ‘গ-রগ’
রূয়প আঔযারেে ওরয়ে।(৪) রবংললেয়ওর িারয়ম্ভ ভারেবযাপী চােীেোবািী আয়োয়ের ছডশ য়ে এবং বাংার গাও
ংস্কৃরের অেযেম অেুঙ্গয়ও এই আয়োয়ের ময়্চল অেযন্ত বরষ্ঠ কণমাধযমরূয়প িয়োক ওরা ে। গযয়েু মায়চর ও
স্তয়র য়গর এওিওার চাে আয়বিে বেরর য়ে গকরঙ োই চােীেোবািী আয়োয়ের গেোরা য়গর কাে বা
অরভেেয়ও রবপ্লয়বর এবং গিলাত্ময়বাধ চাকরয়ণর অেযেম ারেোর রূয়প িয়োক ওরা শুরু ওরয়ে। এই য়েয কয়ডশ উে
‘‘গচয়পাডশার গ ংকেে রমরে’। চােীেোবািী ভাবধারার য়ঙ্গ ম্পৃক্ত য়ে গ ংস্কৃরে োর পুয়রায়ো ঘররত্র পায়ি
েেুে রবে ববরঘয়ত্রয পররপূণত য়ে উে। বহু ঔযােোমা গঔও  অগ্রচ রলল্পীরা এরকয়ে এয়ে য়গর রবে রেবতাঘে  কীে
রঘোর ওায়চ। রবললেয়ওর রৈেীেভায়ক এওরিয়ও গযমে ধাঙ্গর ম্প্রিাে ১৯২০ ায় রেয়চয়ির িাপয পাো ংক্রান্ত
রবয়োভ চারেয়ে ওওাো ওয়পতায়রলে রবরুয়দ্ধ রবয়োভ  ধমতখয়ির ুর ঘরডশয়ে গ কীরে রঘো ওয়র এ’ভায়ব-‘গঙািা বডশা
ব বাবুয়ওা গিো যাে াাম/চরি াফা ওরর ারম গেে – ছাছরার ওাম।।/ছাছররওা পাও গের রায়ঔকা, উয়ওা বাার
গফওয়ও গিকা1/বাবুয় বওরল গকা, োর গঙায়ডশকা ম’।। আবার অেযরিয়ও ঐ এওই ংস্কৃরেয়ও ওায়চ ারকয়ে অয়যাক
আয়োে, গামরু আয়োয়ের মথতয়ে রওংবা ওযাথররে গময়োর মািার ইরিোর িরেবায়ি গকীরে  য়গর োরিওা
ররঘে য়ে থায়ও। িািাোওুর লরৎ ঘি পরিে, ওারিা রাে রওংবা গয়মি িাি গখায়র মে রবরলি বযরক্তরা এরকয়ে
আয় য়গর কাে রঘোে। ফয় এও ওায়র েীব্র খয়রাো ংস্কৃরে আধাররে গ কীরে  োরিওাগুর গঔােয়ঘ বিয় ো
এও চােীেোবািী ভাবধারাে চাররে ে এবং ক্রমলই এই রবয়োিেী ধারারির এওরি রাচনেরেও ঘররত্র িওাল গপয়ে থায়ও।
গ ংস্কৃরে ক্রমল োর োেেী রূপরি াররয়ে ওঔে াম্প্রিারেও ম্প্রীরে রোয়থত ওঔে আবার গিলীে োকররওয়ির
রবরুয়দ্ধ রবয়িলীয়ির গওাে মন্তয়বযর েীব্র রেোর ারেোর রূয়প বযবহৃে য়ে থায়ও। য়গর মচািার ময়োরঞ্জেী গাওােে
আঘাররি ধীয়র ধীয়র রূপান্তররে য়ে যাে চােীেোবািী  রাচনেরেও গঘেোর অেুঙ্গ রূয়প। য়গর ঘারররত্রও ববরলয়িযর এই
বি এবং ক্রমলই চােীেোবািী ওাযতক্রয়মর অংলীিার য়ে োর এই মৎ িো াধারণ মােু -এর ঘিু রঙ্গর 
রবয়োিেী ভাডশায়র এওরি উিাীেোর চে রি। ফয় য়গর উৎব োর পুয়রায়ো গমচাচ াররয়ে আর আপাময়রর রই
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ো। ময়োরঞ্জয়ের গঔারাও ওময়ে শুরু ওরাে গ ংস্কৃরের োর বতচেগ্রাযো ারায়ে শুরু ওয়র। এওরিয়ও াধারণ
মােুয়র আগ্র হ্রা এবং অেযরিয়ও ংস্কৃরেয়ও ারেোর ওয়র চােীেোবায়ির বহু িঘার-এর িো িলায়ের েরয়ফ
িরেবন্ধওো বেরর ওর ফয় গ ংস্কৃরের রবস্তার এওমে অবরুদ্ধ । মাচ মায়াঘোর ারেোরই য়ে য়ে রব্রিীল
িলাে রবয়রাধী িঘায়রর উয়েঔেীে মাধযম। ফয় ১৮৭৬ ায়র োিয রেেন্ত্রণ আইে, ৈারা যাত্রা রথয়েিার  য়গর গেয়ত্র
রেয়ধাজ্ঞা আয়রাপ ওরা য়েরঙ। ওাারী পাডশার গ এর অল্প রওঙুওা পরই বন্ধ য়ে যাে। ১৩২০ বঙ্গায়ব্দ করেে গচয়
পাডশশার গ ংকেেরি চেওা য়েই রব্রিীল রাচ লরক্তর ুেচয়র রঙ ো। ১৯৩০ খ্রীিায়ব্দ এই গ ংকেেরিয়ও আইে
লৃঙ্খা অবেরের অেযেম ওারণ রূয়প রঘরিে ওয়র রেরদ্ধ ওয়র গিো ে। িলারেও ঘায়পর ওায়ঙ েরে স্বীওার ওয়র
১৯৩০-এর পরবেতী পযতায়ে এই উপঘার োর াংকেরেও ঘররত্ররি ারায়ে থায়ও। মধয ঘরেয়লর এই মেরিয়ে পাডশার ঙ্গীে
বা চা অেুষ্ঠাগুর েেুে রবয়োিেী গঔারাও রূয়প উয়ে আাে েকর ংস্কৃরে য়ে গ িাে রবুত য়ে শুরু ওয়র। েৎওাীে
ওওাোর ামারচও বযবস্থার িামাণয ির রূয়প ‘হুয়োম পযাঘার েওলা’ য়ে গ ংস্কৃরের গয রবপু চেরিেোর আভা
আমরা গপয়েরঙ েেুে াংস্কৃরেও মাধযমগুরর য়ঙ্গ িরেয়যারকোে পরবেতীওায় ো আর রিয়ও থাওয়ে পায়ররে। পরেয়বরলও
লায়ের গওাপ গো রঙই। রওন্তু গই রবরঘত্র রভায়র গয গও েুও োা থাওে ো ভাবয় আচ রবরিে য়ে ে। ১৯১৭
া। গ বঙরই ঘুরর গকয়ঙ ওওাো রবশ্বরবিযায়ের পরীোর িশ্নপত্র। গচয় পাডশার গ কীরে ররঘে  – ‘রবিযার মরেয়র
এ রি গওয়িয়ঙ গওাে গঘায়র/ঔীরা গেওী োরও পডশ ফারও/য়ওউ গিয়ঔরে খুয়মর গখায়র/রবিযা বতরবিযা অরধওারী/য়িয়বর
িায়ি গুয়মার গকা ভারী/রবিযা রেেয পূয়চ আশুয়োয়’। রলরেে ররওওু অেুধাবে ওরয়ে পয়রায়ে রবশ্বরবিযাে
েিােীন্তে উপাঘাযত গিবিাি বতারধওারী এমেরও যার আশুয়ো মুয়ঔাপাধযােয়ও বযঙ্গ ওরা য়ে। গ ংস্কৃরের এই ধারা
পরবেতীওায় োর গচ ুল ারাে।
িঙ্গে বর, স্বাধীয়োির বাগাে ১৯৯৩ ায় ড0 িোপ ঘি ঘয়ির উয়িযায়ক েেুেভায়ব গচয় পাডশার গ রমরে
য়ঙ্ঘর রমরঙ গবর ওয়রে ংকেয়ের অেযেম িাণপুরু লঙ্কর িাি গি। িাে এওও িয়ঘিাে গকীে  োরিওা রঘো
ওয়রে রেরে। আচ ‘গচরোপাডশা’ োমরি আমায়ির েস্টারচোয়ও গিয়ে রেয়ে যাে এও গ রওও ইরোয়র িাণয়ওয়ি।
উির-মধয ওওাোর অক্রুর িি গে-এর দুপায়ল ংওীণত কর। এই কররই গবল ঔারেওিা রকয়ে গঔাচ রেয় রময়ব
গচরোপাডশার ন্ধাে। ইরোরবদ্গির ময়ে এিাই রঙ গচয়-বওবেতয়ির আরি রেবা । ঐ গচয়পাডশা এঔে েেুে েেুে
োয়ম রবভক্ত য়ে অক্রুর িি গে, রমাোথ ওরবরাচ গে, রওংবা গেবুো অ্চলয় ীে য়ে গকয়ঙ। েয়ব রয়ে গকয়ঙ
পথংস্কৃরের অেযেম ধারওরূয়প গকাষ্ঠরবারী রবশ্বা, ফরওরঘাি কডশাই গচযারেশ্চি রবশ্বা আর েেয়কাপা রবশ্বায়ির
োমগুর। ওারণ এয়ির াঘযত  উিযয়মই এওমে কয়ডশ উয়েরঙ গচয়পাডশার গ। অ্চলয়ভয়ি ওাাররপাডশা রঔরিরপুর
অেযােয চােকাে য়ঙ্গ গচরোপাডশার গযাত্রার িওৃরে রঙ স্বওীে। এেিয়ি বা যাে ওওাোর গয়ও পাডশা ধমত বণত বা
গওাে রেরিতি গেরণর আরঙ্গয়ও বাধা যােরে। ববরঘত্রযমে লয়র রবরঘত্র াংস্কৃরেও ামারচও চীবয়ের কভীয়র গযিুওু রবয়োিে আর
গও েুয়ওর উপািাে রেরে রঙ োয়ও রভরি ওয়রই য়গর ূঘো। ফয় লরয়ওরিও গ অেুষ্ঠায়ের রেরিতি গওাে রেখতণ্ট
মাোর িয়োচে েরে। লঙ্কর িািয়ির মে মােুয়রা এই গাও রবয়োিয়ের োোে আরঙ্গও মৃেিাে াংস্কৃরেও মাধযমরিয়ও
আচ বারঘয়ে রাঔার অক্লান্ত োরকি চারর গরয়ঔ ঘয়য়ঙে।
গাওচরবয়োিয়ের অেয আরঙ্গও
বহুরূপী 0 ভারেীে গাওংস্কৃরের ঐরেয়যর য়ঙ্গ চরডশয়ে আয়ঙ এমেই এও রলল্প যা এঔে ুতিাে য় এওওায় এরি
গাওমায়চ অেযন্ত চেরিেো অচতে ওয়ররঙ। বাংার অরেিাঘীে  গাওরিে এই রলল্পরি  বহুরূপী। লরৎঘয়ির
েীওান্ত উপেযায়র রঙোথ (েীোথ) বহুরূপী ঘররত্ররি বাংা ারয়েযর অমর ৃরি। ারেযয়িরমও এমে বাগার গমা দুষ্কর
রযরে রঙোথ বহুরূপীয়ও গঘয়েে ো।(৫) শুধু বাগা েে বহুরূপী  ভারেীে গাওংস্কৃরের এও ঐরেযপূণত গাওওা। ভারেীে
এবং পাশ্চােয রলল্প ংস্কৃরের আরঙ্গয়ও কভীরভাব রবয়েণ েথা অেুন্ধাে ওয়র গিঔা গকয়ঙ বহুরূপী রওন্তু গওাে রবয়ল অ্চল
বা ংস্কৃরের অঙ্গ েে রওংবা োৎ চে গেো গওায়ো বৃরি েে বরং এর য়ঙ্গ কভীরভায়ব চরডশয়ে আয়ঙ রবয়ল এও িলতে
গঘেো। িালতরেও গঘেোর কভীর গথয়ও উয়ে আা এওরি ধারণা যা ময়ের োয় োয় এওরি গপলাে পররণে য়েয়ঙ।
বহুরূপী ওথারির অথত ‘এয়ওর বহুরূপ’। বহুরূয়পর অথত োো আওৃরে বা রূপ আর রূপী ওথারির অথত মূরেত বা রূপধারণওারী।( ৬ )
অথতাৎ বহুরূপী লব্দরি রবয়েণ ওরয় বা যাে অয়েও িওার রূপধারী। গাওংস্কৃরের ববজ্ঞারেও আরঙ্গও গথয়ও োই
োয়িরয়ওই বহুরূপী বা ে যারা োোরূপ গবল  ঙদ্ময়বল ধারণ ওয়র পয়থখায়ি, ভা রমরেয়ে, রওংবা কৃয়স্থর বারডশ
রকয়ে রকয়ে ঘররয়ত্রর য়ঙ্গ াযুতচয রবধাে ওয়র mime রওংবা অরভেে ওয়র গাওময়োরঞ্জে ওয়র। অয়েও মে ংাপ আর
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লারীররও রবভয়ঙ্গর মাধযয়মই বহুরূপী োর রবয়ল িওৃরে বা ঘররত্ররি ফুরিয়ে গোার গঘিা ওয়র। িঙ্গে বর, বহুরূপী
াচিাে বা ঘররত্র রঘত্রয়ণ এওও িো, যুগ্ম রওংবা িকে িো থাওয়ে পায়র। এওও বা িকে বহুরপীর আরবভতাব
গওমে ভায়ব য়ব ো ম্পূণত রেভতর ওয়র রেবতারঘে ঘররয়ত্রর িওৃরের উপর। ভারেীে গাওোয়িযর এও অেযেম গুরুেপূণত লাঔা
 বহুরূপী। ‘বাংায়িয়লর গ’ িয়ঙ্গ বীয়রশ্বর ঘয়টাপাধযাে রঔয়ঙে, ‘‘বহুরূপী’’ অথতাৎ বহুরূপধারী মােু। এয়ির গপলা
 োোরওম রূপ ধারণ ওয়র অয়থতাপাচতে ওরা। ওঔে ভে, ওঔে আেঙ্ক, ওঔে গও েুও, ওঔে রবিে উয়দ্রওওারী
রবরবধ ায়চ রিে য়ে মােুয়ও রবরঘত্র রয়র আস্বাি রিয়ে েয়মর রবরেময়ে এরা যৎরওর্চলে উপাচতে ওরে। অয়েও মে
য়গর মে ঙডশা গওয়ি রওংবা গেয়ঘ গকয়ে বহুরূপীরা গোোয়ির মুগ্ধ ওরে। াররেযও গযায়কিোথ গুত বহুরূপী বয়ে
বুরছয়েয়ঙে – ‘‘বহুরূয়প বহুভায়ব, বহু ঙদ্ময়বয়ল গয আপোয়ও িওাল ওয়র োয়ওই বা ে বহুরূপধারী বহুরূপী।’’(৭) এই
গপলার মূ েয  রবরঘত্র োোরবধ ায়চর মাধযয়ম মােুচয়ের ময়োরঞ্জে  এরই মাধযয়ম অয়থতাপাচতে। বাংায়িয়লর
বাইয়র এরা ‘‘বহুরূরপো’’ োয়মই অরধও পরররঘে। ওঔে রবয়ল গওায়ো গপ রারণও ঘররত্র, ঐরোরও ঘররয়ত্র অরভেে
ওঔে বা ামারচও গওাে রবেয়ও চেমােয় গপ য়ঙ গিোর চেয বহুরূপীর াচয়ও বযবার ওরা ে। েয়ব এ’িয়ঙ্গ
ময়ে রাঔা িয়োচে গয, বহুরূপীর াচ মায়ে োয়ও বত অয়ঙ্গই রূপান্তর আেয়ে য়ব। ওারণ অয়েও মে গিঔা যাে গওাে
এওরি মুয়ঔাল পয়র বারও অয়ঙ্গ স্বাভারবও াধারণ গপালাও গরয়ঔ ঘররয়ত্রর রূপিাে ওরা ে। এইরূপ াচয়ও রওন্তু বহুরূপীর
াচ বা যােো। আয়কই বয়রঙ বহুরূপীর চয়ের আরি ভাবোে ুরওয়ে আয়ঙ এওিা িালতরেও রঘন্তা গযঔায়ে বা ে, ঈশ্বর
বহুরূয়প িওারলে ে োই ারেয  ংস্কৃরের েিকে ভাবোে বা ে, ঈশ্বয়রর এই বহুরূপীে ধারণা য়েই বহুরূপীর চে।
‘রূপং রূপং বহু রূপং’ ৃরিওেতা ঈশ্বর গযমে বহুরূয়প িওারলে ে োর ববরঘত্রযমে ীা রেয়ে গেমেই ঈশ্বয়রর অেুওরণওারী
মােু গয স্বেং ঈশ্বয়রর ৃরি গ আয় রবিে, ঘমও, আেে ভ্রম চাকায়ে। গিবয়িবীর গপ রারণও ওাররেগুয়ায়েই আমরা
গপয়েরঙ বহুরূপীয়ির ওথা। গিবো অুর োো ময়ে োয়ির োোরবধ ীা রদ্ধ ওরার চেয বহুরূপীর গবল ধরয়েে গ কল্প
গো গাওমুয়ঔ োোভায়ব িঘাররে য়ে আয়ঙ। োই আমায়ির গিলীে ংস্কৃরে শুধু েে ধমতীে আঔযােগুয়া ভরপুর
বহুরূপীর ওথা রেয়ে। আমরা বারংবার গিয়ঔরঙ অুর রেধয়ের চেয রলব োো ায়চ অবেীণত য়েে। গপ রারণও
উপাঔযােগুরয়ে আমরা গিয়ঔরঙ শুধু গিবয়িবীরাই েে ঙওা রওংবা বহুরূপী ায়চ অুররা গো ওম পিু রঙয়েো।
মরাুর গিবী িূকাত র াে গথয়ও রো পাোর চেয োো রূপ ধারণ ওয়র থাওয়েে অবয়লয় রেরে ধরা পডশয়ে যঔে
মররূপ ধারণ ওয়র আত্ময়কাপে ওয়ররঙয়ে। অুর আর গিব গিবীয়ির এমে োো আঔযাে ররঘে য়েয়ঙ আমায়ির গিয়ল।
যার মূ রবয়লেরূয়প বারবার উয়ে এয়য়ঙ বহুরূপী রায়ব ঙদ্ময়বয়ল গ্রয়ণর রবেরি। গযঔায়ে িবর্চলে ো বা িবর্চলে
ওরার রবেরিই ভীণভায়ব চরডশয়ে আয়ঙ। েয়ব ময়ে রাঔার িয়েচে গয বহুরূপী ায়চর অেযেম লেত  রেঙও ময়োরঞ্জে
বা মচা যার ময়ধয থায়ও অবলয রওঙুিা ওুও, রওঙুিা মাোচা আর রওঙুিা রয। বহুরূপী িব্চলোর ময়ধযই ুরওয়ে থায়ও
এওিওার রবয়োিেী মচা আর এই মচার রবরেময়েই দু’ঘার িাওা আে উপাচতে ওয়র চীরবওা রেবতা ওয়রে বাংর বহুরূপী
ম্প্রিায়ের মােুয়রা। েযণীে এই িব্চলো েথা ওুও ৈারা লয়রর মােু অয়পো গ্রামা্চলয়র মােুচয়ের ওায়ঙ গবরল
রঘিাওতও ময়ে ে। এর িধাে ওারণ েে োকররও ভযোর ওায়ঙ গযভায়ব বহুমুঔী রবয়োিেী ম্ভার গপ য়ঙ যাে গ্রামীণ
মায়চর ওায়ঙ ো চভয েে। োই এইরূপ ভযো ওুও বা মাোচা বাস্তব পিভূরময়ে গিঔয়ে গপয় গ্রায়মর
গঙয়বুয়ডশারা অরধও আহ্লারিে, আয়মারিে ে। বহুরূপীর ায়চর অেযেম িাথরমও লেত  ঙদ্ময়বল ধারণ। যরি আমরা
চীবচকয়ের ঘারররত্রও ববরলিয রবয়েণ ওরর, েয়ব গিঔব চীয়বর গবয়ঘ থাওার রওংবা অরস্তে রোর ডশাইয়ে ঙদ্ময়বল ধারণএর গুরুেঔারে অপররীম। ঙদ্ময়বল ধারয়ণর বযারত বা াথতওো স্বকত মেতয গথয়ও পাো অবরধ ুরবস্তৃে। বযরক্তচীবয়ে আমরা
রওঙু রওঙু ঘারররত্রও ববরলয়িযর স্বরূপয়ও বহুরূপী আঘরয়ণর য়ঙ্গ েুো ওয়র থারও। ওায়চই শুধু াংস্কৃরেও েে ামারচও
গিোপয়ির রেররয়ঔ বহুরূপীর ধারণারি রবয়ল োৎপযত বে ওয়র।
বহুরপ, বহুরূরপো বা ঙদ্ময়বল ধারণ গওে গাওোিয  গাওংস্কৃরের অরবয়েিয অঙ্গ য়ে উে গ রবয়ে োো
কয়বণা য়ে গিঔা গকয়ঙ1 গপ রারণও ওাররে, চেরিে গাওকাথাগুর পাঘার, ওথওো, েচতা, ওরবকাে, গঙ োঘ, গয়িা,
পিুো পাাকাে, ওীেতে, গবাাে, কাচে ইেযারির মাধযয়ম গ্রামীণ মায়চর ওায়ঙ ভীণ ভায়ব মািৃে য়েয়ঙ। োো ময়ে
োো অ্চলয়র মােুচে রবয়লে গ্রাময মাচ এই ওাররেগুর গাওমাধযয়মই অবকে য়েয়ঙে। গপ রারণও োোঘররত্রগুর
গাওরলল্পীরা োয়ির াচ  অরভেয়ের মাধযয়ম এবং আ্চলরও ভাাে যঔে উপস্থাপে ওরা শুরু ওরয়ে ধীয়র ধীয়র
োয়ির চেরিেো এবং ওির বাডশয়ে শুরু ওয়র। অাধারণ াচ এবং অরভেে বেপুয়ণযর মাধযয়ম োরা ঘররত্রগুরর বাস্তব
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রূপােণ যঔে শুরু ওরয়ে েঔে ঔারেও রবিে ঔারেও গও েু আর আেয়ে গ্রায়মর মােুচে উয়ৈরে য়ে। ওারণ েঔে
গ্রায়মর স্বল্পরলরেে রওংবা অরলরেে মােুচয়ের ওায়ঙ ো ঔুব চ র াংস্কৃরেও গবায়ধর উয়ে খিায়া। ুে
াংস্কৃরেও ঘঘতার পররমি গযয়েু এওওায় গ্রামীণ বাোবরয়ণ বেরর ো ম্ভব রঙো োই পাাকাে, বহুরূপী, যাত্রা এই
ও রবয়োিেী ধারার মাধযয়মই োরা ময়োরঞ্জয়ের পথ ঔুয়চয়ঙে। আবার অেযরিয়ও গ্রামীণ েমচীবী মােুয়র চীরবওার
অেযেম মাধযমরূয়প স্বীওৃরে াভ ওয়রয়ঙ বহুরূপীর গপলারি। যরি এই গপলাে চীরবওা রেবতা গবল ওরেে েয়ব আথতামারচও
গিোপি বিয়র য়ঙ্গ য়ঙ্গ গ্রামীণ মায়চর ওৃর রেভতরো যে ওয়ময়ঙ ঘায়র চরমর পররর যে ংওুরঘে য়েয়ঙ মােু
রবওল্প গপলার াে ধয়র চীবে-চীরবওা রেবতায়র গঘিা শুরু ওয়রয়ঙ। গাওরলল্প এর ময়ধয অেযেম। বহুরূপী এ’ভায়বই
গ্রামীণ গাও মায়চর ওায়ঙ গাওরলো এবং গাওংস্কৃরের অেযেম এও গুরুেপূণত মাধযমরূয়প ওাচ ওয়রয়ঙ। বহুরূপীর
গাও ময়োরঞ্জয়ে অেযেম ুরবধা  এয়ে, বেয়র গওাে গভিায়ভি গরয়ঔ ঘররত্র রেবতাঘে ওরয়ে েো। বহুরূপীর াচ
আয় রলশু রওয়লার বৃদ্ধ এওওথাে আবাবৃদ্ধবরণোর ওায়ঙ এওই ভায়ব উপয়ভাকয োই এই রলয়ল্পর গেয়ত্র বেচরেে
গওাে িরেবন্ধওো ওাচ ওয়রো। মায়চর বতস্তয়রর এবং গযয়ওাে বেয়র মােুই এই রলল্পরির রূপ র আরণ ওরয়ে
পায়রে। এই এওরি রবয়ল গেয়ত্র াওতা রলয়ল্পর য়ঙ্গ এই গাও রলল্পরি িব রম। ওারণ াওতায়র আয়মাি িয়মাি
গ্রণ ওরয়ে পায়রে রলশু রওয়লার বৃদ্ধ গয গওাে বেয়কাষ্ঠীর এবং গয গওাে গেরণর মােুই। বহুরূপীর ায়চ আমরা গয
অোরব আেে পাই াওতায়র গেয়ত্র রওন্তু এর বযেযে েো।
আচয়ওর গ্রামীণ চীবয়ে এয়য়ঙ অেযাধুরেওোর গঙাো োই বহুরূপীয়ির রেয়ে আর গ্রায়মর মােুচয়ের গই উোিো
গেই রেওই রওন্তু এমে এওিা মে রঙ যঔে গ্রায়মর গওাে পাডশাে বহুরূপী ়ুওয় রওন্তু গঙয়রপয়য়ির ময়ধয এওিা েীব্র
উয়িচো আর আয়াডশে েয ওরা গযে। আবাবৃদ্ধবরণোর ি গিার ঔুয় বহুরূপী গিঔার চেয উিগ্রীব য়েে। আর রলশু
রওয়লায়রর ি পুয়রা মে চুয়ডশ োর রপঙু রপঙু গযে রেয়ভতচা ময়োরঞ্জয়ের আর গও েু ভরা মে রেয়ে। এ’িুওু
ময়োরঞ্জয়ের গঔারাও গপয়ে গওায়ো রিরওি ায়কো। ওঔে েুমাে ওঔে বা ডাওােওাী রওংবা ওঔে অধতোরীশ্বররূয়প
রবরঘত্র াচ ধয়র পাডশাে পাডশাে, পয়থ পয়থ চেবহু গওাে এাওাে রওংবা গিাওায়ে বাচায়র খুয়র গবডশাে বহুরূপীরা। াধারণ
মােু ঔুরল য়ে োয়ির দু’ঘার িাওা গিে। ওঔে বা গকরস্থ বারডশ গথয়ও ঘা ডা আোচপারে রিয়ে াাযয ওরা ে োই
পাররেরমও রূয়প বহুরূপীরা ওঔে আরথতও অয়ঙ্ক রওংবা বস্তুকে াাযয পাে খুয়র খুয়র। চীবে  চীরবওার োরকয়ি োরা
যাযাবয়রর মে খুয়র গবডশাে ভারেবয়তর োো িায়ন্ত। যথাযথ অঙ্গিা আর অরভেে বহুরূপীর রলল্পওার িধােে0 এই
দুয়িাই ববরলিয। াচ আর যথাযথ অরভেে এই দুই-এর মাধযয়মই এই ওারি রবয়ল এও রলয়ল্পর পযতায়ে উন্ন্ীে য়েয়ঙ।
আপাে িৃরিয়ে ময়ে য়ে পায়র বহুরূপীর াচ মায়েই গযমে ঔুরল গেমে ায়চার মে বযাপার (Go as you like) রওন্তু
বহুরূপীর ায়চর োৎপযত  রবস্তৃরে আয়রা বযাপও। বহুরূপী  এওাধায়র চীবে  রলল্প (Art for the art sake and
art for life also)। যা শুধু আমায়ির গিয়লর ংস্কৃরের অঙ্গই েে রবরভন্ন্ গিয়লই এই গাওরলল্পরি িঘরে। গযমে
ইউয়রায়প বহুরূপীর ময়ো াচিার পররঘে আমরা পাই, ‘The golden Bough’ োমও গ্রয়ন্থ। রখ্রিীে প্চলম লেয়ও
কথ এবং চামতােয়ির বারংবার আক্রমণ এবং রখ্রিাে পুয়রারেয়ির রবয়রারধোর মুয়ঔ পয়ডশ িাঘীে গ্রীও এবং গরামাে
রথয়েিারগুরর অরস্তে িাে রবুত য়ে থায়ও। এই ময়ে ঐ মস্ত োটায়ের েি  েিীরা গোৎ চীরবওার োডশোে রবরভন্ন্
ধেী মােুচয়ের কৃয় আয়োরচে অেুষ্ঠায়ে বহুরূপীর মে গয়চ এবং স্থূ রবয়োিে পররয়বলয়ের মাধযয়ম চীরবওাচতে
ওরয়েে। যরি ইংযায়ির ওথাই আর, গঔায়ে গিঔব spring festival-এ রবরভন্ন্ মূওারভয়েোরা গ্রায়মর বারডশগুরয়ে
খুয়র খুয়র অরভেে ওরয়েে। গওউ াচয়েে ান্টাক্লচ গওউ োকে গওউ বা আবার গন্ট চচত। ইংযায়ির spring festivalএ এই বহুরূপীর াচ রঙ রবয়লভায়ব চেরিে। ইউয়রায়প Carnival গাওউৎয়ব বহুরূপীর াচ রঙ এও গুরুেপূণত অঙ্গ
। এ’গেয়ত্র অবলয গওউ চীরবওার োডশোে অয়থতাপাচতয়ের উয়েয়লয াচয়েে ো বরং ঔারেওিা আেে রবয়োিেমূও
পররয়বল রঘোে ে োয়ির রবরঘত্র ায়চর েয। চামতারে, ইোর, ফ্রান্স পাশ্চায়েযর রবরভন্ন্ গিয়লই বন্তউৎবরি অেুরষ্ঠে
ে মাঘত মায়র িথম তা োকাি। আর গঔায়ে অরে উৎাী যুবও যুবেীরা রবরঘত্র োো ায়চ রিে য়ে ারচর য়েে
উপরস্থে চেমরিয়ও রেঙও আয়মারিে ওরয়ে। াম্প্ররেওওায় রবরভন্ন্ গঔাধূা রওংবা ামারচও অেুষ্ঠায়ে আমরা গিরঔ
রবরঘত্র ায়চ ারচর য়ে এওি মােু রলশু রওয়লার এমেরও বডশয়ির আেে িাে ওরয়ঙে। এ‘িয়ঙ্গ এওিা ঘমওিি েথয
রিই। গবার ইংযায়ি অেুরষ্ঠে য়ে ঘয়য়ঙ ফযারন্স ব ওয়ও আয়ে য়ব ঙদ্ময়বয়ল। গঔাি রবীিোথই গবার বাংার
চরমিার গয়চ অংলগ্রণ ওয়ররঙয়ে এই ফযারন্স ব অেুষ্ঠায়ে। রবীিোথ োর ইউয়রাপ িবাীর পয়ত্র রঔয়ে, - ‘‘আমরা
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গরিে ফযারন্স ব অথতাৎ ঙদ্ময়বলী োয়ঘ রকয়েরঙাম – ওে গময়ে পুরু োোরওম গয়চগুয়চ গঔায়ে োঘয়ে রকয়েরঙ। ...
এওচে গমম েুার ওুমারী গয়চ রকয়েরঙয়ে। োর মস্তই শুভ্র, বতায়ঙ্গ পুরের িা আয়ায়ে ছওমও ওরয়ঙ, এওচে
মুমারেেী গয়চরঙয়ে1 এওিা া ফুয়া ইয়চর, উপয়র এওিা গরলয়মর গপয়লাোচ, মাথাে িুরপর ময়ো – এ ওাপয়ডশ
োয়ও গবল মারেয়ে রকয়েরঙ। এওচে গয়চরঙয়ে আমায়ির রিরল গময়ে এওিা লারডশ আর এওিা ওাঘুর োর িধাে
িা, োর উপয়র এওিা ঘাির, োয়ে ইংরারচ ওাপয়ডশর গঘয়ে োয়ও গ়র ভা গিঔারে। এওচে গয়চরঙয়ে রবররে
িাী। আরম বাগার চরমিার গয়চরঙয়ম। চরর গিো মঔময়র ওাপডশ, চরর গিো মঔময়র পাকরডশ িভৃরে
পয়ডশরঙাম।’’ স্বেং রবীিোথ এই বহুরূপীর রবয়োিয়ে রক্রেভায়ব অংল গ্রণ ওয়ররঙয়ে। পুরায়ণ, ইরোয়, ঙদ্ময়বল গয
ঘমও  রবিয়ের ৃরি ওয়রয়ঙ গই ঘমওিায়ওই পায়থ ওয়র গাওরলল্পীরা বহুরূপীর মাধযয়ম চেরিেো অচতে ওয়রয়ঙে।
পুরায়ের োোরবধ ায়চর ববরঘত্রয বহুরূপীয়ির রবয়লভায়ব আওতণ ওয়রয়ঙ। এই ববরঘত্রযপূণত োো ঙদ্ময়বলয়ও অবম্বে
ওয়রই বহুরূপীরা াচয়ে শুরু ওরয়ে। েয়ব বহুরূপী িঘার বা িার বিাই রওন্তু আমায়ির গিয়লর গ্রামবাংার ংস্কৃরের
ময়ধযই আবদ্ধ গথয়ওয়ঙ। বহুরূপীর রলল্পীরা পূণতমাত্রাে গ্রামীণ রলল্পী। িাে রেরের, স্বল্প াের এইব রলল্পীরা িথাকে
রলোে রলরেে ো য়ে রওন্তু গওারাণ, পুরাে, রামােণ, মাভারে রেভতর ওাররে  ঘররত্রগুরর কভীয়র িয়বল ওয়র ো
অরভেয়ের মাধযয়ম ফুরিয়ে েুয়ে রবয়ল পারিলতী রঙয়ে। শুধু গওারাে পুরাণই েে মামরেও রবেগুরয়ও শ্রুরে 
িৃরেয়ে ধারণ ওয়র, ঘররয়ত্রর উপয়যাকী কাে, ংাপ, োঘ, আবৃরি রওংবা ওথওো ৃরি ওয়র গগুরয়ও ুরেপুে অরভেয়ের
াায়যয ফুরিয়ে েুয়েে। এই গাওোিযরি ধীয়র ধীয়র োই পথ ংস্কৃরের অেযেম অঙ্গ য়ে উে। ভারেীে গাওংস্কৃরের
এই অমূয ম্পি ম্পয়ওত াররেযও গযায়কিোথ গুত রঔয়ঙে – ‘‘গ্রায়মর এইব বহুরূপীরা উচ্চরলরেে ো য়
রেয়চয়ির গপলা  বযবায়ে উপযুক্ত অরভজ্ঞো অচতে ওয়ররঙয়ে রঙ্গময়্চলর ওুলীবয়ির ময়ো। মূযবাে াচিাে
ভূরে ো য়ে োরা এমেভায়ব রূপিা ওরে গয অরেপরররঘে বযরক্ত োয়ির য়চ রঘেয়ে পারে ো।’’
বাংার এই ও গাওরলল্পীরা গওউই উচ্চরলরেে রঙয়ে ো বয়ি রওন্তু এয়ির বযবাররও রলো  গবায়ধর ৈারা রেচ
রলল্প গেয়ত্র উচ্চমায়কত গপ য়ঙ গকরঙয়ে। গাওরলয়ল্পর অেয এও ধারাে বাংার ওরবোরা এই এওই মাকত ঙুয়ে মথত
য়েরঙয়ে োই ওরবো মায়চর ওাবযকীরেগুর আচ বাংার রবরভন্ন্ রবশ্বরবিযায়ের গাওরলো রবভায়কর ঘঘতার অেযেম
অঙ্গ য়ে উয়েয়ঙ। রওন্তু দু0য়ঔর রবে বহুরূপীয়ির আঘার রবঘার, ংাপ এগুর যথাযথভায়ব ংকৃীে  ংররেে োর
ুয়যাক পােরে ফয় ওায়র গরায়ে াররয়ে গকয়ঙ োয়ির ওৃরি ৃরি অরভেে, ংাপগুর। অথঘ এওচে বহুরূপী যঔে রেঔুে
াচ আর অরভেে িেোর াায়যয িওালয রিবায়ায়ও পয়থ খায়ি াচার মােুয়র রভয়ডশ ঙদ্ময়বলী য়ে খুয়র গবডশাে েঔে
রওন্তু গওায়োরওম রূয়পর ভ্রারন্ত েচয়র আয়ো। োয়ির রেপুণ  ুিে রলল্পওারি এে উচ্চমাে ম্পন্ন্ ে গয, বহু, রবিগ্ধ
মােুচয়েরা োয়ে রবমুগ্ধ ো য়ে পায়রে ো। আচ যরি বহুরূপী রলল্পওারি যথাযথভায়ব ংকৃীে  রলোর বযবস্থা থাওে
োয় গাওরলোর অঙ্গরূয়পই এই রবয়ল ধারারি মােভায়ব ঘরঘতে োর ুয়যাক গপে। িঙ্গে বর, িাঘীে ভারয়ে গয
‘রবরঘত্র েি’ গেরণর উয়েঔ পাই ইরোয় োরা বেতমাে বহুরূপীরই এওিা িাঘীে ংস্করণ। গব দ্ধ চােয়ওর কল্পয়ে আমরা
গিয়ঔরঙ গযাকী, ন্ন্যাী, ব্রাহ্মণ, রভেু, েন্ত্রাধও, ওাপারও োোয়বয়ল বুদ্ধ রভোবৃরি ওয়র চীরবওা রেবতা ওয়রয়ঙে। িাঘীে
ভারেীে ইরোঔারে পযতায়াঘো ওরয় আমরা গিঔয়ে পাই গয রাচরাচারা রাচয লাে রওংবা রাচওায়যতর অেুঙ্গ রূয়পই
কভীর রায়ে ঙদ্ময়বল ধারণ ওয়র িচায়ির ওাঙ গথয়ও অয়েও গকাপে এবং অচাো েথয গ্রণ ওরয়েে এবং গই অেুযােী
োোরবধ েীরে রেরূপণ ওরয়েে। আবার অেযরিয়ও মুখ যুয়ক আবু ফচ োর ফারত ভাাে ররঘে আইে-ই-আওবরী গ্রয়ন্থর
ারকীে, অধযায়ে ‘ভকরেো’ (রারত্রওায় রবরঘত্র গবয়ল যারা অেুওরণাত্মও অরভেে ওয়রে) ভাি বা ভাডশ অথতাৎ যারা োো
ভরঙ্গয়ে ওঔে মােু, ওঔে বা চায়োোয়রর েও ওয়র ময়োরঞ্জে ওরয়েে োয়ির ওথা উয়েঔ ওয়রয়ঙে। অথতাৎ ধমত,
ইরো, মাচ বা রাচেীরের আরঙ্গয়ও ঙরডশয়ে আয়ঙে বহুরূপী গকাষ্ঠী। িয়েযও গেয়ত্র েয বা উয়েলয েে েফাৎ য়েয়ঙ
রওন্তু বৃির পররয়র বহুরূপী অয়থত বায়র বায়রই উয়ে এয়য়ঙ রবয়োিেী েয বা ধারা। গলাো যাে মুখ ম্রাি আওবর
রেয়চ বহুরূপীর াচ গেোয়ে অেযন্ত ুপিু রঙয়ে। এওমাত্র োেয়ে ঙাডশা োর এই ঙদ্ময়বল গওউ ধরয়ে পারে ো। গুত
যুয়ক আমরা গিরঔ রবক্রমারিয়েযর মওায় গভাচরাচ বহুরূপী রেয়োক ওয়ররঙয়ে। রলবাচী োর আময় পাারডশ িতারয়ির
রেয়িতল রিয়েরঙয়ে ঙদ্ময়বয়ল গকাপে েথয ংগ্র ওরার চেয। রঙ্গয়চব, রাোিোপ রওংবা ম্রাি লাচাাে ওুিনেরেও 
রাচনেরেও ওারয়ণ ঙদ্ময়বলী েথা বহুরূপীর াচয়ও গয লােওাযত পররঘাোর মে বযবার ওয়রয়ঙে ইরো োর ােয
বে ওরয়ঙ। এগুর  ইরো, িলতে আর মাচেয়ির রেররয়ঔ বহুরূপীর োো ংস্করণ। েয়ব গই ময়ে ঙদ্ময়বল ধারণ
রঙ মূে রাচনেরেও িয়োচয়ের রেররয়ঔ। এঔায়েই বহুরূপীর য়ঙ্গ উয়েলযকে রওঙু েফাৎ খয়ি গকয়ঙ। বচহুরূপীর মায়ে
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রওন্তু এঔে রেঙওই রবয়োিে আর রেমত আেে িাে। বহুরূপীর এই াচ রলশুয়ির গও েুও আর িয়মায়ির এও আওতণীে
উৎ। ঙদ্ময়বলী য়ে বহুরূপীয়ে উিরয়ণর ময়ধয রয়েয়ঙ এও বলরল্পও পররবেতে। বাংা ারেয কল্প, োিও রওংবা উপেযা
বতয়েয়ত্রই বহুরূপী আরবভতাব খয়িয়ঙ এও অেয আরঙ্গয়ও ঔারেওিা আঙ্কাররও উপায়ে। আপাে গ রূপ ঙদ্ময়বলী য় ো
গয বহুরূপীর োমান্তর ো বুছয়ে ওারুর অুরবধা েো। বহুরূপীর ঘররত্ররি রবরলিো অচতে ওয়রয়ঙ রবয়িলী ারয়েযর
অঙ্গয়ে। এ’রবয়ে গলওরপের রওংবা গামায়রর পারিরলতো উয়েঔয। ঙদ্ময়বলী গিবোয়ির যুয়দ্ধ গযাকিায়ের ওল্পো
গামারীে িভাব ঙাডশা গো আর রওঙুই েে। েয়ব ঘযতাপি, বঘেেয ভাকবে রওংবা ভারেঘয়ির অন্ন্িামঙ্গ রওংবা মধুূিয়ের
পদ্মাবেী োিয়ও আমরা ঘররয়ত্রর গয পররবরেতে রূপ পাই গগুর রওন্তু গওােিাই িওৃে অয়থত বহুরূপীর ঘররত্র েে। পদ্মাবেীর
গিবী ররের রঘত্রওরী রূপধারণ রওংবা অন্ন্িামঙ্গয় ঈশ্বরী পািেীর ওূবধু গয়চ েিী পার ো রওংবা রলয়বর রবরঘত্রায়চ
গযাকী য়ে েকয়রর পয়থ রভোবৃরি এগুর বই রওন্তু আয় ঙদ্ময়বলী রূপ। আবার ইউয়রাপীে োিযঘঘতার ইরো যরি
আমরা গিরঔ োয় গিঔব পুরু  োরীর ঙদ্ময়বল গ্রয়ণর গরোচ গঔায়ে রবয়লভায়ব িঘরে। গই োিয গও লরিই
আবার মধুূিে অেুরণ ওয়রয়ঙে োর ‘ওৃ্ওুমারী’ োিওরিয়ে। িওৃে বহুরূপী ঘররত্র অবলয বাংাারয়েয আমরা িথম
পাই গচযারেররিোথ োওুয়রর ‘অীওবাবু’ োিওরিয়ে (১৮৭৭)। োিওরি অবলয ‘এমে ওমত আর ওরব ো’ এই োয়ম
িেরূয়প ম্চলস্থ য়েরঙ। েয়ব গযিা এই িয়ের গেয়ত্র েযেীে ো  মূ বহুরূপী ঘররত্ররিয়ও রওন্তু োিয়ও ওঔে
ারচর ওরা েরে। োিয়ওর অপর এও ঘররত্র কিাধয়রর বারডশর রেয়ঘ ববা ওয়র োরই িরেয়বলী রূয়প। োরই ওাঙ গথয়ও
াচিা  অেযােয উপওরণ ংগ্র ওয়র কিাধর ঘীয়েমযাে গথয়ও শুরু ওয়র ািুভাই এবং অেয আর এও োিয ঘররয়ত্রর
রূপ ধারণ ওয়র। আয় এই োিয়ও িওৃে বহুরূপী অিৃলয ঘায়ওর আয়ে গথয়ও কিাধয়রর মাধযয়মই বহুরূপীর ঘররত্ররিয়ও
িওাল ওয়র। গেপয়থয গথয়ও বহুরূপী রয়য়ব ঘররয়ত্রর িথম িওাল রওন্তু এই োিয়ওই খয়ি ১৮৭৭ ায়। The Tribes
and Caste of Bengal এই গ্রন্থরি িওারলে ে ১৮৯১ ায় এবং এই গ্রয়ন্থই রবস্তৃে পররয়র আয়াঘো ওরা ে
বহুরূপী ম্পয়ওত। ররয়র এই গ্রয়ন্থই চাো যাে গয, গওায় বহুরূপীয়ির রবয়ল এওরি ামারচও োৎপযত রঙ।(৮)
োরালঙ্কর গথয়ও বরঙ্কমঘি এই ও অেেয াররেযওয়ির ৃরির ময়ধয অমর য়ে রয়ে গকয়ঙ বহুরূপী ঘররত্ররি। োরালঙ্কর
বয়েযাপাধযাে-এর ‘কল্প গ্রয়ন্থর’ মরো এওচে গ। আবার অেযরিয়ও রবভুরেভূয়ণর আরণযয়ওর েেীয়ঘার োিুো
এওচে বহুরূপী। বরঙ্কমঘি িেযে ভায়ব গওাে বহুরূপী ঘররত্র ৃরি ো ওরয় বহুরূপীর গও ল আর রবরঘত্রোয়ও রেরে
রবয়লভায়ব বযবার ওয়রয়ঙে োর ‘ওপাওুিা’ উপেযায়। গঔায়ে গমারেরবরব ব্রাহ্মণ-এর াচ গ্রণ ওয়রয়ঙে। আবার
রববৃে উপেযায় গিরঔ গিয়বি বব্বী গয়চ ওুেয়ও গিঔয়ে রকয়েয়ঙে। লরৎঘি োর অমর ৃরি ‘পয়থর িাবী’ উপেযায়
বযাঘীয়ও বায়র বায়র রভন্ন্ রভন্ন্ রূয়প ারচর ওয়রয়ঙে পােওওুয়র ওায়ঙ। ১৯৬৯ া িওারলে  ময়রল বুর
‘ুঘায়ির স্বয়িল যাত্রা’। এই উপেযারি পােওমায়চর ওায়ঙ রবয়ল ভায়ব মািৃে ো য় এরি গঔয়ওর এও বযরেক্রমী
িো রে0য়েয়ই। ওারণ এই উপেযারিয়ে এও বহুরূপী ঘররত্রয়ও াময়ে গরয়ঔ মগ্র উপেযারি এরকয়েয়ঙ। পূবত বাংার
এও অঔযাে গ্রায়মর রপেৃপররঘেীে এও বায়ওর বহুরূপী য়ে ো গিল ভাক আর গিল গিয়মর গিরেেিুওু উপেযায়র
ময়ধয চাররে ওরা বরওঙু রমরয়ে এই উপেযারি এও অেযরওম ারেযয়ঔারায়ওর চে রিয়েয়ঙ আগ্রী পােয়ওর ওায়ঙ।
যরি গওায়র োিও উপেযায় ঘররয়ত্রর ঙদ্ময়বল ধারণিা এওিা রীরেরদ্ধ রবে য়ে িারডশয়েরঙ। রওন্তু রারর গওাে
বহুরূপীয়ও গওি ওয়র উপেযা রঘোর ওাচরি ময়রল বুই িথম ওয়ররঙয়ে। বাংাঘরচ্চয়ত্র আমরা মূে দু’বার
বহুরূপী ঘররয়ত্রর াোে গপয়েরঙ। িথমরি ঋরেও খিয়ওর ‘ুবণতয়রঔা’  রৈেীেরি  েয়বেু গখায়র ‘রীৃপ’। ঋরেও
খিও ওাীরূপী বহুরূপীয়ও বযবার ওয়রয়ঙে ধ্বং  রবপয়ির গিযােও রূয়প। অেযরিও েয়বেু গখা োর ঘরচ্চয়ত্র
বহুরূপীর ঘররত্ররিয়ও গিরঔয়েয়ঙে এওরি গ্রাময পররয়বয়লর অেুঙ্গ রূয়প। বাংার এই গাওরলল্পরিয়ও আবার োিযওার েুী
ারডশী োর ‘গঙডশা োর’ োিয়ও বহুভায়ব বযবার ওয়রয়ঙে। ওাী োঘয়ের গ রূয়প এঔায়ে যায়ির গিঔায়ো য়েয়ঙ
োয়ির যথা অয়থত বহুরূপী বা ো গকয় োয়ির রবরঘত্র য়গর াচ রেও গযে বহুরূপীর ওথাই ময়ে ওররয়ে গিে।
াম্প্ররেওওায় বহুরূপীর রবরঘত্র ওায়ও লরি বযবার ওয়র ামারচও োো অেযাে বযরভঘার বা রবয়ল গওাে ামারচও
বােতা গিরণ ওরা ে। গ্রায়মর মােু এই রবুতিাে গাওরক্রোরিয়ও আচ যয়থি মাির ওয়রে। গিবো, পীর রওংবা
ন্ন্যাীর ায়চ যঔে গওাে বহুরূপী কৃয়স্থর গিায়র ারচর ে েঔে রওন্তু ায়চর এই মরমাে গিবো জ্ঞায়ে েদ্ধাবলে খর
গকরয়স্থর মােু োয়ির চ – রপয়ডশ এরকয়ে গিে। িঙ্গে বর, বহুরূপী মায়চ মরা বহুরূপীর ংঔযা অেযন্ত ওম। োই
অরধওাংল ময়ে গিঔা গকয়ঙ োরী পুরুয়র বৈেঘররয়ত্র মূে দু’চে পুরু রলল্পীই বহুরূপী াচয়েে। যাযাবয়রর মে খুয়র
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খুয়র চীরবওা রেবতা আর পয়থ খায়ি গিাওায়ে বাচায়র খুয়র গবডশায়োর গেয়ত্র গময়েরা রবয়লভায়ব রেরাপিার অভাব অেুভব
ওয়রে োই গময়েরা াধারণে এই গপলাে আয়ে ো। গবহুা, েওা, মোর মে চেরিে গপ রারণও ঘররত্রগুরয়ে পুরু
বহুরূপীরাই অরভেে ওয়র পাডশাকায়ের মােুচেয়ও এেওা মুগ্ধ ওয়র গরয়ঔয়ঙে। েয়ব বেতমায়ে এই গাও রলল্পরির বাচার
ঔুবই মো। ববদুযরেে মাধযয়মর গি য়ে আচ আর শুধু লয়রর মােুই েে গ্রায়মর মােু ঘিওিারী রবয়োিেী দুরেোর
ােঙারেয়ও উয়পো ওরয়ে পারয়ঙে ো। োই এই গপলার মােুয়র আরথতও উপাচতয়ের ার ক্রয়মই হ্রা গপয়েয়ঙ। গপালাও
পররেি, মুয়ঔাল, াচয়কায়চর রঞ্জাম, গমওআপ-এর ঔরঘ বাবি এওচে রলল্পীয়ও গয বযেভার বে ওরয়ে ে পযতাত
আরথতও উপাচতয়ের অভায়ব অরধওাংল বহুরূপী রলল্পীই ো গচাকাডশ পায়রে ো। রওারী উিাীেোর অভায়ব গঔাে গথয়ও
গওােরূপ আরথতও আেুওূয ো পাোই এমে গিঔা গকয়ঙ গয োরা অয়েয়ওই এই গপলা গঙয়ডশ রিেমচুয়রর ওাচ ওরয়ঙে।
রওারী আেুওূয গপয় রলল্পরির ভরবযয়ে উজ্জ্ব য়ে পারে। বহুরূপীর রেেয েেুে ায়চর গ েূেযেম বযেভার গিুওু
োয়োই আচ এই গপলার য়ঙ্গ যুক্ত রলল্পীর পয়ে মুলরও য়ে পয়ডশয়ঙ। পরশ্চমবয়ঙ্গর রবরভন্ন্ গচার বহুরূপী রলল্পীরা
আচ রবপন্ন্। োরা অয়েয়ওই আচ এই গপলা গঙয়ডশ অেযােয ওাচওয়মত যুক্ত য়েয়ঙে। োয়ির ওরেে ওয়োর চীবে ংগ্রায়মর
মূয স্বরূপ োরা গেমেভায়ব আরথতও উপাচতয়ে েম য়েো। োই এই গপলার িরে অয়েয়ওরই এঔে েীব্র অেীা। বাংার
এই িাঘীে ঐরেযমে গাওরলল্পরি পুেরাে োর হৃে গক রব রফয়র গপে যরি রওারী েরয়ফ আরথতও আেুওূয াভ ওরে।
এও এওচে বহুরূপী রলল্পীয়ও রেঔুেভায়ব গওাে ঘররয়ত্রর াচ গ্রয়ণর চেয রেে ঘার খণ্টা মে ধয়র গমও আপ রেয়ে
ে। এরপর ৬-৮ খণ্টা খুয়র গবডশায়ে ে পয়থখায়ি। রওন্তু গ েুোে আরথতও আে উপাচতে গেমে আর েো। আচ গেি,
াইবার রবয়োিয়ের যুয়ক োই পুরয়ো বহুরূপীর উিরারধওারীরা এই গপলাে গেমে রেরাপিা অেুভব ওয়রে ো। এই
গাওরলল্পরিয়ও বারঘয়ে রাঔার চেয যথাযথ পৃষ্ঠয়পায়ওর আচ বডশই অভাব। ংকরেম্পন্ন্ উৎাী িাোরাই এওওায়
বাংার এই গাওরলল্পয়ও োয়ির আরথতও ােো িিায়ের মাধযয়ম বারঘয়ে গরয়ঔরঙয়ে। রওন্তু বেতমাে রিয়ে বহুরূপী
রলল্পীয়ির আরথতও এবং ামারচও রেরাপিার রবয়ল অভাব েয ওয়রা যায়ে। এই গপলা োর রূপ  গও ীণয ায়রায়ে,
োর অেযেম ওারণ  িলতয়ওর ঘারিা  রবয়োিয়ের িওৃরেয়ে আমূ পররবেতে। এই গপলার পুেরুিীবয়ে এঔে এওমাত্র
রওারর আেুওূযই িধাে ভরা। গাওরলল্পী রবয়লে বহুরূপীয়ির রেয়ে রবস্তৃে পররয়র মযা ংক্রান্ত রিওগুর এঔে
রঘরিে ওরা েরে। গাওরলল্পীরা রেয়চয়ির অরস্তে রোর স্বায়থত ম্প্ররে পরশ্চমবয়ঙ্গর দুই গচাে রেয়চয়ির ংকেে কয়ডশ
েুয়ে মথত য়েয়ঙে। িঙ্গে বর, গচায়ভয়ি বহুরূপীয়ির রলল্পভাবোরি ম্পূণত রভন্ন্। েযণীে গয, এওই গচার
অন্তকতে পালাপারল দুই মওুমার রলল্পী মরির রঘন্তাভাবোরি পৃথও। িীখতরিে ধয়র রা রলল্পীর মযতািা গঘয়ে আয়ঙে,
রওন্তু গই ামারচও মযতািািুওু পায়েে ো। অথঘ িাঘীে ভারয়ে যরি আমরা গিরঔ োয় গিঔব গঔায়ে বহুরূপী মায়ে শুধু
োেরেও গুরুেই েে োর য়ঙ্গ ভীণভায়ব চরডশয়ে রঙ ামারচও মূয। রওন্তু এঔে এও রবরঘত্র পরররস্থরের রলওার োরা।
চাো যাে গয, এই বৃরিয়ে গথয়ও আরথতও আে উপাচতে গেমে েো বয়ই বহুরূপী রলল্পীরা আচওা গেয়ে াগ গিে,
গওউ ররক্সা িায়েে, গওউ পারঔ মায়রে রওংবা রবরক্র ওয়রে গওউ বা গভচ ধ বেরর ওয়র, বারডশ বারডশ রফররর ওাচ ওয়রে।
বীরভূম, বধতমাে, মুরলতিাবাি, হুকর, গমরিেীপুর এবং েিীো পরশ্চমবয়ঙ্গর এই ঙেরি গচায়ে বহুরূপীর আরধওয েয ওরা
গকয় অেযােয গচাগুরয়ে বহুরূপী রলল্পীরা অবস্থাে ওরয়ঙে রবরেতভায়ব। দুই গচাে কয়ডশ ো বহুরূপী ংকেয়ের
মাধযয়ম রলল্পীয়ির আয়রা গবরল ওয়র যূথবদ্ধ ওরার গঘিা য়ে রওন্তু েেুে িচেয়ও উিরারধওার ূয়ত্র ংকেয়ে যুক্ত ওরার
িোরি উিয়রাির ওরেে য়ে। াংস্কৃরেও রক্রোওমত  ংকােরেও লরক্ত বৃরদ্ধর চেয ংকেওরা গঘিা ওরয় েেুে িচেয়ও
গওাে আলার আয়া গিঔায়ে পারয়ঙে ো। ওারণ িরেরি গপলার য়ঙ্গ চরডশয়ে থায়ও আরথতও অবস্থার উন্ন্েে এবং ামারচও
িরেষ্ঠার িশ্নরি। এই গপলার গেয়ত্র গেমে গওায়ো আলাবযঞ্জও রিলার ন্ধাে পায়ে ো োরা। িাে রবুরতর মুয়ঔামুরঔ এই
রলল্পরির অরস্তে রোয়থত এঔে গযিা িয়োচে ো , এই গাওরলল্প রেয়ে অরধও কয়বণা এবং েথয ংগ্রয়র য়ঙ্গ য়ঙ্গ
ঘঘতার পররর রবস্তৃে ওরা। িারেষ্ঠারেও স্তয়র আয়াঘোর পররর বাডশয়, রেেমােুক ভায়বই রওারর স্তয়র েীরে িণেে ওরা
ম্ভব য়ব এবং গাওরলয়ল্পর ভরবযে গুরুে ওায়র রবয়বরঘে য়ব। গপলা যায়ির ওায়ঙ গেলা বয়ি, গওব মাত্র োরাই
আচ এই গপলাে রিম্ রিম্ ওরয়ঙে।
এরা ওয়ই িাে পররবায়র যাযাবয়রর চীবে পাে ওয়রে। গঔাপডশা ো চাো এবং আরথতও াে ম্বীেোর
ওারয়ণ োয়ির পররবায়রর ভরণয়পাণ শুধু এওই অ্চলয় বহুরূপী গয়চ খুয়র ম্ভব েো। োই োরা যাযাবয়রর মে গিয়লর
োো িায়ন্ত খুয়র গবডশাে আচ। মীোে গিঔা গকয়ঙ অন্তযচ রেম্নবণতচাে মােুচয়েরাই এই গপলাে আয়ে। পরশ্চমবয়ঙ্গই
বযাধ ম্প্রিােভুক্ত বহুরূপী গকাষ্ঠী িাে গিডশল বঙয়রর অরধওওাবযাপী বা ওরয়ঙে। এরা অরধওাংলই এঔে থায়ওে
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বীরভূয়মর ইামবাচার থাোর গিবীপুর  োেুর থাোর ঔুচরি পাডশাে। বহুরূপীর গপলাে রেযুক্ত রলল্পীরা চারেয়ে িয়কাপ,
েম0লূদ্র, গডাম, গবয়ি এবং চাে বব্ব। এঙাডশা অথতনেরেও  ামারচওভায়ব রপরঙয়ে পডশা আরিবাী ম্প্রিােভুক্ত। িাে
বাাির রওয়মর বহুরূপীর ায়চর গঔাচ গময় আমায়ির এই বাংার বুয়ওই। এর ময়ধয ঘারত ঘযাপরে, মািার গিররচা
গথয়ও শুরু ওয়র ওায়ওেু ফুেরার মে গপ রারণও ঘররত্র অন্তভুতক্ত। এও মে বহুরূপীরা োয়ির এই োেরেও রক্রোওয়মতর
রবরেমে মূয স্বরূপ াধারণ খর গকরস্থার গথয়ও অথতমূয ঙাডশা ঘা, ডা, ওাঘা আোচপারে এমেওী লীেবস্ত্র  পুয়রায়ো
চামা ওাপডশ গপয়েে। শুধু োই েে, অন্ন্িালে, রববা, অেযােয শুভ ওয়মতর অেুষ্ঠায়ে পাররয়োরও রায়বই এই রলল্পীয়ির
াাযয ওরা ে। রওন্তু আচওা আর গ রীরের ঘ গ্রায়মকয়ঞ্জ গেই। রওন্তু এই গাওরলল্পরির িরে মায়চর ও গেরণর
মােুয়র ময়োয়যাক রফররয়ে আো িয়োচে। োর চেয রওারর  গবরওারর উয়িযাক িয়োচে। রওারর উৎব অেুষ্ঠায়ে
োয়ির যুক্ত ওরার িয়োচেীেো আয়ঙ। াকরৈীপ অ্চলয় এও মরা বহুরূপীয়ও গিবী ায়চ মায়ছ মায়ছই গিঔা যাে।
বহুরূপী রলল্পীয়ির ময়ধয িেো  গযাকযোর অভাব গেই গওবমাত্র রাষ্ট্রীে পৃষ্ঠয়পাওোর অভায়ব এই রলল্পরির অরস্তে
আচ ংওয়ি। ওঔে ঔে রবরভন্ন্ রাচনেরেও ি বহুরূপীয়ির রবয়ল িঘার ওায়যত বযবার ওয়রে বয়ি। রওন্তু এয়ে
রলয়ল্পর েীবৃরদ্ধ আয়ি েো। আরথতও অেিয়ের ওারয়ণ এই িস্তায়ব াডশা রিয় োরা রলল্পীর ম্মাে  স্বীওৃরে পােো।
লর এবং গ্রামীণ ংস্কৃরের পারস্পররও রেভরতলীো বৃরদ্ধ  উন্ন্েয়ে রওারর স্তয়রই ইরেবাঘও ভাবোরঘন্তা  পিয়েপ
গ্রণ িয়োচে। রবরেন্ন্ভায়ব বহুরূপী রলল্পীয়ির রেয়ে রাচনেরেও ভা রমরের আওতণ বৃরদ্ধ রওন্তু এই রলয়ল্পর গও রণয
বৃরদ্ধ ওরয়ব ো। বহুরূপী রলল্পী গকাষ্ঠী িেযেভায়ব স্বীওৃরে  াাযয ঘাে রওায়রর ওাঙ গথয়ও। শুধুমাত্র গ্রামীণ মাচ েে
লহুয়র মােুয়ও গ্রামীণ ংস্কৃরের মৃরদ্ধর রবয়ে য়ঘেে য়ে এরকয়ে আয়ে য়ব। স্বেন্ত্র এও রলল্প িায়ও বারঘয়ে
রাঔার োরকি  িয়োচে গ্রামীণ  োকররও মাচ উভয়েরই। মাচয়ও রেমত আেে িায়ের িারেে গযমে বহুরূপী মাচ
স্বেে রেয়চর ওায়ধ েুয় রেয়েরঙয়ে গেমে মায়চর গো োয়ির িরে রওঙু িারেে গথয়ও যাে।
বহুরূপী মায়চর এও লীয়ির ওথা চাোম বেতমাে বহুরূপী ম্প্রিায়ের গেষ্ঠ িরেরেরধ ুব িা ববরাকয-এর ওথা
গথয়ও। এই ুব িা ববরাকয য়ে বারায়ের েীপরে অরধওারীর েৃেীে িচয়ের ু য়যাকয উিরুরী। বহুরূপী
িরেয়যারকোে েীপরে অরধওারী িথম স্থাে াভ ওয়রে এবং ‘বহুরূপীেী’ োয়ম স্বীওৃরে পাে। োই োর োম য়ে যাে েীোথ
এবং পিরবরি অরধওারীর বিয় য়ে যাে বহুরূপী গই েীপরে অরধওারীই উির চীবয়ে লরৎঘয়ির গঔেীে মাধযয়ম োই
গপয়ে েীওান্ত উপেযায় এবং েীোথ বহুরূপী োয়ম য়ে উেয়ে বাংা ারয়েযর এও অরে পরররঘে ঘররত্র। রওন্তু অওায়ই
মৃেুয খয়ি োর। গবার এও রব্রিীল লােওেতার ওায়ঙ রেরে োর রলল্পী পররঘেপত্ররি ংগ্র ওরয়ে গকরঙয়ে। ায়ব
চােয়েে ো এই রলয়ল্পর চেয ঙাডশপত্র ায়ক। রেরে পুয়রা রবেরি অবকে োর পর েীপরেয়ও বয়রঙয়ে েুরম রও
বহুরূপী গয়চ আমাে ভে গিঔায়ে পারয়ব? যরি েম  অবলযই াইয়ন্স গিব’। েীপরে ায়বয়ও বয়রঙয়ে ‘পারর
যার রওন্তু আমার চীবয়ের ররস্ক গও গেয়ব’? ায়ব এই আলঙ্কািা োরেয়যর য়ঙ্গ উরডশয়ে রিয়েরঙয়ে। রওন্তু রেয গরিে
েীপরে যঔে রায়ের অন্ধওায়র বায়খর কচতে ওয়র ায়য়বর াময়ে ছারপয়ে পডশয়ে ায়ব আেরঙ্কে য়ে ফাোয়রর রেয়িতল
রিয়ে আর অেরেরবয়ম্ব েীপরে রয়ফ েীোথ ুরিয়ে পডশয়ে মারিয়ে। েেেণ যা রবপি খিার খয়ি গকয়ঙ এই খিোর
রেে ঘাররিে পরই চীবেযুয়দ্ধ পরাস্ত য়ে েীপরে। োর রেঔুে াচ-ই োর অওািোয়ণর ওারণ য়ব গওউই ভায়বরে।
মৃেুযওাীে চবােবেীয়ে রেরে ায়য়বর ওায়ঙ োর পুত্র ওেযার ঘাওররর আরচত চারেয়ে যাে। ায়ব োর ওথা গরয়ঔরঙয়ে।
োর এই এে বডশ ভুয়র মাশু স্বরূপ রেরে েীপরের পররবারয়ও ঘাওরর রিয়েরঙয়ে। োই েীপরের পররবায়রর পরবেতী িচে
রওন্তু আর এই গপলাে আয়েরে। েয়ব রেরে োর গযাকয উিরুরী বেরর ওয়র গকয়ঙে োর রলয়যর মাধযয়ম। এয়ির ময়ধয
অেযেম েৃেীে িচে য়ে ুব িা ববরাকয। ুববাবু এই গপলারি ভারে েথা বাংার য়ে রবয়শ্বর গিারয়কাডশাে গপ য়ঙ
রিয়েয়ঙে গক রয়বর য়ঙ্গ। পৃরথবীর িথম রবয়শ্বর গিলগুরয়ে গযমে োঔে, রারলো, চামতারে, োরলংিে এমেরও ন্ডয়ের
মে বরধত্ু াংস্কৃরেও পররয়বয়ল বাংার এই গাওরলল্পরি রবয়ল চেরিেো াভ ওয়ররঙ ুব িা ববরায়কযর ুবায়ি।
পাশ্চায়েযর গাওংস্কৃরের গযাকয মছিায়ররা ুব িা ববরায়কযর এই রলল্প মরমা ৈারা মুগ্ধ  রবরিে য়েয়ঙে। শুধু
পরশ্চমবঙ্গ েে, োর রলল্প িরেভাে আচ ারা ভারয়ের মুঔ উজ্জ্ব য়েয়ঙ। িঙ্গে বর, িথম চীবয়ে রেরে রওন্তু রঙয়ে
যাত্রাচকয়ের েিী। মরা রলল্পী ‘ুব রারে’ রায়বই রেরে যাত্রাচকয়ে ঔযারে পাে। পরবেতীওায় রেরে বহুরূপী রলল্পী
রূয়পই গিয়ল রবয়িয়ল ুঔযারে াভ ওয়রে। এও গেষ্ঠ রলল্পীর মৃেুয খিয় োরই আিয়লত চে য়েরঙয় োরই গযাকয
উিরুরীকয়ণর। যরি রয আর াযরয়র মধয রিয়েই রঙোথ বহুরূপী রেয়চয়ও অমর ওয়র গকয়ঙে। োর বাস্তব চীবয়ের
ওরেে ওরুণ, মমতস্পলতী পররণরেই গিযােও য়ে রয়ে গকয়ঙ আচয়ওর বহুরূপী মায়চর ওায়ঙ।
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বেতমায়ে বাগার বহুরূপী রলয়ল্পর য়ঙ্গ ুব িা ববরাকযর োমঔারে উচ্চাররে ে অরভন্ন্ ভায়ব। বেতমায়ে বব্ব রূয়প
োর পরররঘরে য় রেরে রওন্তু চেগ্রণ ওয়ররঙয়ে এও ব্রাহ্মণ রপোর রয়। রেরে বহুরূপী পররবায়র চেগ্রণ ওয়রেরে।
েয়ব গওব মােৃপররঘয়ে বডশ ে ো ুবয়ও অয়েও ময়েই োোরবধ ামারচও রবপরির মুয়ঔামুরঔ য়ে য়েয়ঙ। স্কুয়
পডশা গঙয়ডশ রিয়ে ুব এওরিে োম গঔায়া য়ঔর যাত্রািয়। িথম গথয়ও গ োরী ঘররয়ত্র অরভেয়ের ুয়যাক গপয়েরঙ।
োরপর এওিাো পয়েয়রা গায়া বঙর ওাচ ওয়রয়ঙ গ রবরভন্ন্ যাত্রািয়। েঔে রিে িরে গরাচকার রঙ ঙে-াে িাওা। বডশ
গচার আি িাওা। োর রূপ, ওণ্ঠ আর ঔারেওিা গময়ের ভাব বরওঙু রময় যাত্রািয় রেরে েঔে গেষ্ঠ রফয়ম ঘররত্র ওরয়ঙে।
ুববাবুর রেয়চর ওথাে, বায়রা বঙর বে গথয়ও বাইল বঙর বে পযতন্ত িারপয়ে রফয়ম ঘররয়ত্র অরভেে ওয়ররঙ। এরপর
যাত্রার মাধযয়মই োৎ পি পররবেতে। যাত্রার ময়ধযই া ঘয় এ লরৎঘয়ির গমচিার ওাররে আর ো গথয়ওই উৈুদ্ধ
য়ে রেরে। এরপর ধীয়র ধীয়র যাত্রা রথয়েিায়র োরী ঘররয়ত্র গময়েরাই অরভেে ওরয়েে। গঙয়য়ির রফয়ম পািত ওরা
ওময়ে শুরু ওর। যাত্রার ‘ুবরারে’ গপলা পররবেতে ওয়র য়ে গকয়ে ‘বহুরূপী’ ুব। যাত্রারভয়েো গথয়ও বহুরূপী – এিা
পররবেতে য় গম রও এওিা রময়র ওারয়ণ ঘাঘিা রওন্তু চ । গিা রঙ উভেয়েয়ত্র াচ ংাপ আর
অরভেেকে িেোর িয়োচে ে। যাত্রার গেয়ত্র খে খে স্থাে বা অ্চল েে পররবেতে ওরা েো। ২-৩ মা ওা যাবৎ
যাত্রা এওই অ্চলয় ঘয়ে পায়র রওন্তু বহুরূপী রলল্পীয়ির খে খে এওচােকা গথয়ও অেয চােকাে খুয়র গবডশায়ে ে চীরবওার
িায়ে। ওাোইা ঘক্রবেতীর রারর রলয ুব িা ববরাকয রওন্তু ওরেে ংগ্রায়মর মধয রিয়ে এই গপলাে িরেষ্ঠা  ুোম
ওুরডশয়েয়ঙে। এওিা মে রঙ যঔে বহুরূপীর িলতও রঙয়ে শুধু গ্রায়মর মরা  রলশুরা। গই ময়ে গ্রায়মর গময়েরা ঔুব
গবরল খর গথয়ও বাইয়র গবয়রায়ে পারয়েে ো। োয়ির রবয়োিেী গঔারাও বয়ে রঙ গ্রায়মর যাত্রাপাা, গমা রওংবা
বহুরূপীর িলেত। িাঘীে এই গাওরলল্পরিয়ও গওি ওয়র রওঙু িলারেও মযা াম্প্ররেও ওায় েয ওরা যায়ে। ঘুরর,
ডাওারে এবং ঔুয়ের অরভয়যায়ক এই গকাষ্ঠীর গওউ গওউ অরভযুক্ত আয়ঙে যারা রওো ামরগ্রওভায়ব এই গাও ংস্কৃরেরিয়ও
ওরঙ্কে ওয়রয়ঙে। োই ুববাবুয়ির মে অরভজ্ঞ  িবীণ রলল্পীয়ির িীখতরিয়ের িারব বহুরূপী-রলল্পীয়ির এওরি পররঘেপত্র
থাওা বাধযোমূও গাও। ো গ প্চলায়েে অরফই গাও, মওুমা লায়ওর িতর গাও রওংবা রব.রড.. অরফ গথয়ও গাও,
স্থােীে িলায়ের েরয়ফ ো গিোর বয়োবস্ত ওরয়ে য়ব। ো ো য় অযারঘে মােুচে ওেৃতও এই গাওোে ংস্কৃরেরি
ওরঙ্কে ওরার আলঙ্কািা রয়েই যায়ব।
রলয়ল্পর িরে িােীে মােু যরি রলল্পীর ঙদ্ময়বল ধারণ ওয়র োয় গয গওাে িওার ামারচও রবপি অরেবাযত। এই
গাওংস্কৃরেয়ও বারঘয়ে রাঔার এবং রলল্পীয়ও যথাযথভায়ব রঘরিে ওরার চেয রওঙু িলারেও পিয়েপ গ্রণ োই ঔুব
চরুরর। চাো যাে রবমপুর অ্চলয়র বহুরূপী পররবারগুরর মায়েরা োয়ির গঙাি গঙাি বাচ্চাগুরয়ও বহুরূপী ারচয়ে
উপাচতয়ের গঘিা ওয়রে। ফয় এয়ির পররবায়রর রলশুয়ির িাথরমও রলোর পয়থ এই রলল্প এও অন্তরাে। এ’রেয়ে েীব্র
আপরি চাোে ুব ববরায়কযর মে িবীণ  চেরিে রলল্পী। রেরে ঘাে পররবায়রর মরারা উপযুক্ত বহুরূপীর াচ ওরুে।
শুধু রলশুগুরয়ও ব ওুল ারচয়ে গওে অয়থতাপাচতে ওরয়ব োরা। বরং পুয়রা পররবাররিই ময়বেভায়ব এই গাওংস্কৃরের
ঘঘতা ওরয়ে পায়রো আকারমরিয়ে ুববাবুর মে রেষ্ঠাবাে মােুয়রা এই রলয়ল্পর িরলেও য়ে ঘাে, স্থাপে ওরয়ে ঘাে
গুরুওু। গ ংস্কৃরে রওংবা বহুরূপীর মে অেযেম গাওচ ংস্কৃরের ঘঘতা আচ রবুত িাে। এরচেয িয়োচে রওারী
পৃষ্ঠয়পাওো েথা চীরবওা রায়ব যথাযথ স্বীওৃরে িিাে  আরথতও আেুওূয। াররয়ে যাো এ’ও গাওচ রবয়োিয়ের
হৃেয়ক রব পুেরুদ্ধায়র এরকয়ে আয়ে য়ব য়ঘেে োকররও মাচয়ও েয়ঘৎ আমায়ির োেেী ংস্কৃরে ঘঘতার রলওডশ য়ে
এওরিে রবরেন্ন্ ব আমরা।
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