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Abstract
Children‟s folklore or child lore is the folklore of children or childhood. It is an important genre in
the field of folklore study. Children‟s folklore contains practically all of the principal genres of
tradition, including games, narratives of many kinds, songs, customs, and material culture. The
subject matter of this sector of folklore includes the traditions of children such as games, riddles,
rhymes, jokes, superstitions, magical practices, lyrics, guile, epithets, nicknames, parody, oral
legislation, seasonal customs, obscenities, etc. As a branch of folklore, it is concerned with those
activities which are learned and passed on by children to other children. Children‟s folklore is a
rich folklore tradition in West Bengal.
In this paper, overall concept, characteristics and different aspects of children folklore of West
Bengal has been considered. The main objective of this study is to observe the relevance and
functions of different genres of children folklore in the field of folklore study. Moreover, it will
provide an overview of children‟s folklore of West Bengal.
Key Words: Children’s Folklore, Childhood, Tradition, Function, Folk literature, Material,
Culture.

১. ভূশ্চমওো : লোওোয়ি চীবি িথো লোওমোচঙ্গও শ্চভশ্চি ওঙ্গরআ প্রোর োভ ওঙ্গর লোওংস্কৃশ্চি। লোওমোঙ্গচর োি ধ্ঙ্গরআ
লোওংস্কৃশ্চি িোর ঐশ্চিযমশ্চণ্ডি প্রবমোিিো বচোয় লরঙ্গঔঙ্গঙ। এআ মোঙ্গচর িোিো লক্ষঙ্গে অবোবৃদ্ধবশ্চিিোর ঈঙ্গেঔঙ্গযোকয
ভূশ্চমওো রঙ্গয়ঙ্গঙ। শ্চবশ্চভন্ন ঈপোদ্োিঙ্গও লওি ওঙ্গর লোওংস্কৃশ্চির ধ্োরো বঙ্গয় ঘঙ্গ। শ্চলশুঙ্গওশ্চিও লোওংস্কৃশ্চি এর বযশ্চিক্রম
িয়। লোওংস্কৃশ্চির লযব ঈপোদ্োি শ্চলশুঙ্গদ্র লওি ওঙ্গর অবমোিওো ধ্ঙ্গর িোর শ্চিত্ব  ঐশ্চিয বি ওঙ্গর ঘঙ্গঙ্গঙ িোঙ্গদ্র
শ্চিঙ্গয়আ কশ্চিি শ্চলশুঙ্গওশ্চিও লোওংস্কৃশ্চি বো Children‟s Folklore। লোওংস্কৃশ্চি ঘঘযোর লক্ষঙ্গে এশ্চি এওশ্চি গুরুত্বপূণয লোঔো,
যো এওোন্তভোঙ্গবআ শ্চলশুঙ্গদ্রআ লোওংস্কৃশ্চি। থযোৎ শ্চলশুঙ্গওশ্চিও লোওংস্কৃশ্চি ম্পুণয রূঙ্গপ শ্চলশুঙ্গদ্র শ্চিঙ্গয়আ অবশ্চিযি  শ্চববশ্চিযি
য়। োরো পৃশ্চথবীঙ্গি এআরওম শ্চলশুঙ্গওশ্চিও লোওঈপোদ্োঙ্গির ঙড়োঙশ্চড় ক্ষয ওরো যোয়। এঙ্গক্ষঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের লপ্রশ্চক্ষঙ্গি
শ্চলশুঙ্গওশ্চিও লোওংস্কৃশ্চি ম্পঙ্গওয োশ্চবযওভোঙ্গব লক্ষেমীক্ষোব্ধ িঙ্গথযর োয়িোয় অঙ্গোঘিো ওরো ঙ্গয়ঙ্গঙ।
২. প্রে শ্চলশুঙ্গওশ্চিও লোওংস্কৃশ্চি : লোওংস্কৃশ্চির িযিম লোঔো  শ্চলশুঙ্গওশ্চিও লোওংস্কৃশ্চি বো Children‟s
Folklore, যো মূি শ্চলশুঙ্গদ্র শ্চিঙ্গয়আ অবশ্চিযি য়। ড. শ্চিমযঙ্গন্দু লভৌশ্চমও এআ লোঔোঙ্গও “Childlore” অঔযোয় অঔযোশ্চয়ি
ওঙ্গরঙ্গঙি। এ প্রঙ্গে অঙ্গোওপোি ওরোর পূঙ্গবয ‘শ্চলশু’  ‘শললব’ ম্পঙ্গওয ধ্োরণোশ্চিঙ্গও স্পষ্ট ওঙ্গর লিয়ো প্রঙ্গয়োচি। Thomas
A. Green-এর মঙ্গি োধ্োরণি শ্চওন্ডোরকোঙ্গিযি লথঙ্গও শ্চবদ্যোঙ্গয়র ষ্ঠবয পযযন্ত থযোৎ পোাঁঘ লথঙ্গও বোঙ্গরো বঙর পযযন্ত বয়ীঙ্গদ্র
শ্চলশু শ্চোঙ্গব ধ্রো ঙ্গয় থোঙ্গও । িোাঁর ওথোয়:
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“In general, childhood has been regarded as the span from kindergarten through
১
about the 6th year of school or about ages 5 through 12.”

এঔোঙ্গি মঙ্গি রোঔো প্রঙ্গয়োচি লয চন্ম লথঙ্গও পোাঁঘ বঙর বয় পযযন্ত মোিবন্তোি শ্চলশু শ্চোঙ্গব পশ্চরকশ্চণি য়। প্রেি ঈঙ্গেঔয
লয অশ্চভধ্োশ্চিও থয িুযোয়ী মোিৃকঙ্গভয যঔি ভ্রূঙ্গণর অকমি খঙ্গি িঔি চঙ্গন্মর পূঙ্গবযআ লআ কভযস্থ ভ্রূণঙ্গও শ্চলশু বো য়। এ
প্রঙ্গে বঙ্গ রোঔো ভোঙ্গো লয পোিোিয লদ্ঙ্গল এআ শ্চলশু বো child- এর লবল শ্চওঙু পশ্চরভোো প্রঘশ্চি অঙ্গঙ , লযমি Baby,
Infant, Babe আিযোশ্চদ্। মোিৃকভযস্থ ভ্রূণঙ্গও লয শ্চলশু বঙ্গ এআ পশ্চরভোোগুশ্চর অশ্চভধ্োশ্চিও থয িুন্ধোি ওরঙ্গআ িো চোিো
যোঙ্গব। লযমি, Oxford Dictionary লি „Infant‟ লঙ্গের থয ওরো ঙ্গয়ঙ্গঙ : “A child during the earliest period
২
of life or still unborn‛ শ্চওংবো child লঙ্গের ঙ্গথয বো ঙ্গয়ঙ্গঙ : “The unborn or newly born human
৩

being”/ „Foetus‟।

অর এআ শ্চলশুঙ্গদ্র শ্চবঘরণওোআ  শললব। Oxford Dictionary িুযোয়ী শললব বো Childhood –„the time from
৪
birth to puberty’ । এশ্চি  চীবঙ্গির এমি এওশ্চি পযযোয়, লযঔোঙ্গি শ্চলশুরো মোিশ্চওভোঙ্গব পশ্চরণি  শ্চবঙ্গশ্বর কশ্চিশ্চবশ্চধ্
ম্পঙ্গওয িশ্চভজ্ঞ থোঙ্গও। Webster Universal Dictionary িুযোয়ী: “one who is either undeveloped mentally,
৫
or who is inexperienced in the ways of the world”। শললঙ্গবর স্বরূপ ম্পঙ্গওয ধ্োরণো শ্চদ্ঙ্গি লকঙ্গ প্রঔযোি
লোওংস্কৃশ্চিশ্চবদ্ Briyan Sutton Smith-এর ভোোয় বো যোয়:
“who become attached to their parents, who begin to gain understanding of the
world around them, who progress through various steps in language development
in social development, and in moral development. They learn to relate to their
peers and to their teachers, and indue course they go through their physical,
৬
emotional and intellectual growth and become adolescents.”

থযোৎ এআ পযযোঙ্গয় মোিু িোর পশ্চরবোরবঙ্গকযর পোলোপোশ্চল িোর পোশ্চরপোশ্চশ্বযও চকঙ্গির ঙ্গে পশ্চরশ্চঘি য়, শ্চবওোল োভ ওঙ্গর ভোো,
মোচ  শিশ্চিও শ্চদ্ও লথঙ্গও। এআ মঙ্গয়আ শ্চলশু শ্চিঙ্গচর মবয়ী োথী  শ্চলক্ষঙ্গওর ঙ্গে ম্পওয স্থোপি ওরঙ্গি ললঙ্গঔ এবং
লোরীশ্চরও, মোিশ্চও  বুশ্চদ্ধমিোর শ্চবওোল োধ্ি ওঙ্গর এবং ক্রঙ্গম বয়ঃশ্চন্ধক্ষঙ্গণর শ্চদ্ঙ্গও এশ্চকঙ্গয় যোয়। থযোৎ চীবঙ্গির এআ
পযযোঙ্গয় মোিু শ্চবশ্চভন্ন শ্চদ্ও লথঙ্গও শ্চবওোল োভ ওঙ্গর। রবীিিোঙ্গথর ভোোয়, ‘মোিুঙ্গর ঙ্গয় িো’-র ওো  শললবওো। থযোৎ
এও ওথোয় বঙ্গি লকঙ্গ চঙ্গন্মর পর বোধ্যওয পযযন্ত লবল ওঙ্গয়ওশ্চি ধ্োপ লপশ্চরঙ্গয় মোিু িোর লবঙ্গড় িোর পযযোয়শ্চি ুম্পন্ন ওঙ্গর
যোর মঙ্গধ্য বযপ্রথম  শ্চবঙ্গল গুরুত্বপূণয ধ্োপ  শললব বো childhood, যো বয়ঃশ্চন্ধক্ষঙ্গণ এঙ্গ লল ঙ্গয় যোয়। শুধ্ু িোআ
িয় পৃশ্চথবীর লবল শ্চওঙু চোশ্চি-ঈপচোশ্চির মঙ্গধ্য লদ্ঔো যোয় এআ শললবঙ্গও শ্চিশ্চদ্যষ্ট মঙ্গয়র মঙ্গধ্য ীমোবদ্ধ ওরোর চিয
বয়ঃশ্চন্ধক্ষঙ্গণর মুূঙ্গিয িোরো শ্চওঙু অঘোর িুষ্ঠোি ওঙ্গর যোঙ্গি শললব  বয়ঃশ্চন্ধক্ষঙ্গণর মোছঔোঙ্গি এওিো কশ্চণ্ড লিঙ্গি লদ্য়ো
ম্ভবপর য়। এশ্চচোঙ্গবথ িোওোঙ্গরর মঙ্গি:
“In some cultures and religions, ceremonies followed by celebrations mark
৭
children‟s progress from childhood to maturity.”

এআ শললবঙ্গও শ্চভশ্চি ওঙ্গরআ শ্চলশুঙ্গওশ্চিও লোওংস্কৃশ্চির চন্ম। লোওংস্কৃশ্চি প্রঙ্গে এশ্চচোঙ্গবথ িোওোর বঙ্গঙ্গঙি :
“Folklore involves communication of games, songs, stories, rituals, taunts, and
other traditional content from one individual to another and from one generation
৮
to the next.”

অর শ্চলশুঙ্গওশ্চিও লোওংস্কৃশ্চি ম্পঙ্গওয শ্চিশ্চি বঙ্গঙ্গঙি :
“Children constitute a distinctive age group that shares many traditions. Since the
৯
1880s, people have recognized children‟s folklore as an important field of study.”

শ্চিশ্চি শ্চলশুঙ্গওশ্চিও লোওংস্কৃশ্চি শ্চবয়শ্চি ম্পঙ্গওয অঙ্গোওপোি ওরঙ্গি শ্চকঙ্গয় শললঙ্গবর ীমোঙ্গরঔো বো বয়ঃশ্চন্ধক্ষঙ্গণর ওথো
ঈঙ্গেঔ ওঙ্গরঙ্গঙি:
“Folklorists view adolescence, which begins at puberty, as an age stage
differs
significantly from earlier childhood. Sue Samuelson makes a compelling case for
the recognition of adolescence as a time when young people from strong
relationships with peer-group members, apart from the domain of family life; these
Volume-I, Issue-VII

August 2015

32

পশ্চিমবঙ্গের শ্চলশুঙ্গওশ্চিও লোওংস্কৃশ্চি: এওশ্চি পযযঙ্গবক্ষণ

ুবণযো রওোর  ুচয়ওুমোর মণ্ড

connections result in certain kinds of folklore. During the years preceding
adolescence, often called preadolescence, children actively participate in peer১০
group activities and test boundaries established by adults.”

ওোঙ্গচআ ঈশ্চেশ্চঔি অঙ্গোঘিোর পশ্চরঙ্গপ্রশ্চক্ষঙ্গি বো যোয়, শ্চলশুঙ্গওশ্চিও লোওংস্কৃশ্চি  লোওংস্কৃশ্চির এমি এওশ্চি ঐশ্চিযশ্চিভযর
লোঔো, যো শ্চলশুঙ্গওশ্চিও লোওঈপোদ্োি শ্চিঙ্গয় কঙ্গড় ঈঙ্গিঙ্গঙ এবং শ্চলশুঙ্গদ্রঙ্গও লওি ওঙ্গর মোঙ্গচ অবশ্চিি
য  শ্চববশ্চিি
য য়।
ঙ্গবযোপশ্চর োমোশ্চচও শ্চক্রয়োলীিো মৃদ্ধ এআ লোঔোর শ্চবঘরণ লক্ষেশ্চি শললব িথো বয়ঃশ্চন্ধক্ষঙ্গণর মুি
ূ য পযযন্তআ ীমোবদ্ধ থোঙ্গও।
৩. শ্চলশুঙ্গওশ্চিও লোওংস্কৃশ্চির ঈপোদ্োিকি পশ্চরঘয়:
লোওংস্কৃশ্চির িযোিয লোঔোগুশ্চর মি শ্চলশুঙ্গওশ্চিও লোওংস্কৃশ্চি লবল শ্চওঙু ঈপোদ্োঙ্গির পর শ্চভশ্চি ওঙ্গরআ কঙ্গড় ঈঙ্গিঙ্গঙ।
লোওংস্কৃশ্চির এআ ধ্োরোশ্চিঙ্গি শ্চলশুঙ্গওশ্চিও লযব ঈপোদ্োিগুশ্চ ঐশ্চিযকিভোঙ্গব ঈপশ্চস্থি লথঙ্গওঙ্গঙ লগুশ্চ শ্চবলদ্ভোঙ্গব িুঙ্গ
ধ্রো যোয় ঙঙ্গওর মোধ্যঙ্গম :
শ্চলশুঙ্গওশ্চিও লোওংস্কৃশ্চি
লোওক্রীড়ো (games)
ধ্োাঁধ্ো (riddles)
ঙড়ো (rhymes)
োযঙ্গওৌিুও (jokes)
দুষ্টুশ্চমপূণয লওৌল বো শ শঘ পূণয রেঙ্গওৌিুও (pranks)
যোদুশ্চক্রয়োর িুলীি (magical practices)
ংস্কোর (superstitions)
রশ্চওিো (wit)
কোি বো ুর (lyrics)
শ্চবশ্চভন্ন ঘোিুশ্চর (guile)
শ্চবশ্চভন্ন গুণ বো বণযিোমূও শ্চবঙ্গেণ (epithets)
ডোওিোম বো ঙদ্মিোম (nick names)
শ্চবশ্চভন্ন যন্ত্রণো (torments)
শ্চবশ্চভন্ন োশ্চিযোশ্চদ্র বযেোত্মও রঘিো (parody)
লমৌশ্চঔও অআি প্রণয়ি (oral legislation)
শদ্শ্চও বো মোিশ্চও পীড়ি (tortures)
েী ওথো (obscenities)
োংঙ্গওশ্চিও ওথো (codes)
প্রথো (customs)
শ্চলশুঙ্গদ্র মঙ্গধ্য পোরস্পশ্চরও ভোব শ্চবশ্চিময় (child interaction)
থযোৎ এআ ঙও লথঙ্গও স্পষ্ট লবোছো যোয় লয শ্চলশুঙ্গদ্র চকৎঙ্গও লওি ওঙ্গর অবশ্চিযি মি রওম শ্চক্রয়োআ লোওংস্কৃশ্চির এআ
ধ্োরোর ন্তকযি।
৪. শ্চলশুঙ্গওশ্চিও লোওংস্কৃশ্চি শ্চবঙ্গয় ওঙ্গয়ওশ্চি ঈঙ্গেঔঙ্গযোকয কঙ্গবণোওঙ্গমযর পযযোঙ্গোঘিো : লোওংস্কৃশ্চির চকঙ্গি শ্চলশুঙ্গদ্রঙ্গও
লওি ওঙ্গর লয এওশ্চি স্বিন্ত্র লক্ষে শ্চবরোচ ওরঙ্গঙ িো পোিোিয লদ্ঙ্গলআ প্রথম শ্চবঙ্গবশ্চঘি য়। এঙ্গক্ষঙ্গে প্রথঙ্গমআ ঈঙ্গেঔ ওরো যোয়
শ্চবঔযোি বৃশ্চিল মশ্চো পশ্চণ্ডি বোথযো লকোম (১৮৯৪-৯৮) এবং মোশ্চওযি লদ্ঙ্গলর ঈআশ্চয়োম ঙ্গয়স্ লিঙ্গয়ঙ্গর ওথো, শ্চযশ্চি
American Folklore Society স্থোপি ওঙ্গরি  „Journal of American Folklore‟ (১৮৮৮-১৯০০) “এর প্রথম
ম্পোদ্ও এবং শ্চলশু লোওওথোর অশ্চদ্িম িুলীিওোরী  এর বড় ংগ্রোও। িোাঁরো প্রথম শ্চদ্ঙ্গও লোওওথোর শ্চবঙ্গয়  ক্ষশ্চয়ষ্ণু
শ্চলশু লোওওথোর ংরক্ষঙ্গণ অগ্র লদ্ঔোি এবং ঈভঙ্গয়আ লঔোর, শ্চবঙ্গল ওঙ্গর এর ওথি  কোয়ি ংল শ্চবঙ্গয় িচর লদ্ি।
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ুবণযো রওোর  ুচয়ওুমোর মণ্ড

১৯৪০-এর দ্লও লথঙ্গও মোশ্চওযি  বৃশ্চিল লোওওথোশ্চবঙ্গদ্রো প্রিযক্ষ িুন্ধোি লথঙ্গও িথয ংগ্র ওঙ্গরি  শ্চবঙ্গেণ ওরো
শুরু ওঙ্গরি। ডঙ্গরোথী োয়োডযআ শ্চঙঙ্গি গ্রণী কঙ্গবও শ্চযশ্চি বয়স্কঙ্গদ্র স্মৃশ্চি লথঙ্গও পোয়ো িঙ্গথযর পশ্চরবঙ্গিয শ্চলশুঙ্গদ্র ওোঙ
লথঙ্গও প্রিযক্ষভোঙ্গব িথয ংগ্রঙ্গর পদ্ধশ্চি শ্চিরুপণ ওঙ্গরি। ১৯৩৮ োঙ্গর কঙ্গবণো পঙ্গে িোাঁর এআ পদ্ধশ্চি প্রঙ্গয়োক ওঙ্গর লদ্ঔোি
‘ব িোঘোঙ্গিো ঙড়ো’-র লক্ষঙ্গে। এশ্চিআ  শ্চলশুওথোর প্রথম শ্চবঙ্গেণী িুলীি। োয়োঙ্গডযর িুলীি-চশীবঙ্গির বযোশ্চধ্ও
প্রভোবলী ময়ওো  ১৯৫৪-৫৫ ো । এআ ময়ওোঙ্গ প্রওোশ্চলি য় ঙ্গেীয় শ্চলশু লোওওথো িুলীি  ংগ্রঙ্গর
ওোচশ্চি, যো শ্চবঙ্গলভোঙ্গব প্রভোব লেঙ্গশ্চঙ িরুণ কঙ্গবওঙ্গদ্র পর। এঙ্গক্ষঙ্গে ঈঙ্গেঔঙ্গযোকয ওঙ্গয়ওচি কঙ্গবও ঙ্গি
শ্চিঈশ্চচযোঙ্গন্ডর অশ্চদ্বোী Briyan Sutton Smith এবং ঙ্গেশ্চয়োি Children‟s Newsletter-এর প্রশ্চিষ্ঠোিো 
ঙ্গেীয় শ্চলশু লোওওথো িুলীঙ্গির ম্পোদ্ও, রঘিোওোর এবং ংগ্রোও ঙ্গেীয় চুি েযোক্টর।
১৯৬০-এর দ্লও পযযন্ত আংযোন্ড  মোশ্চওযি যুক্তরোঙ্গে শ্চলশু লোওওথোর ঘঘযো আংরোচী ভোোয় ি। ১৯৭০-এর মোছোমোশ্চছ
ময় লথঙ্গও ঙ্গেীয় শ্চলশু লোওওথোশ্চবঙ্গদ্রো লবল বড় অওোঙ্গর  লবল পোশ্চণ্ডিযপূণয লোওওথো ংওি ওঙ্গরি। আঈঙ্গরোপ
বযোপী পশ্চণ্ডঙ্গিরো িোাঁঙ্গদ্র প্রিযক্ষ ওোঙ্গচর ে শ্চোঙ্গব শ্চবঙ্গেণমূও ঘঘযো ওঙ্গরি  ংওি প্রওোল ওঙ্গরি।
১৯৭৯ োঙ্গ American Folklore Society-র মঙ্গধ্য „Children‟s Folklore Section‟ স্থোশ্চপি য়। পরবিযী
বঙরগুশ্চঙ্গি এআ শ্চবভোকশ্চি শ্চবওশ্চলি ঙ্গয়ঙ্গঙ এবং „Children‟s Folklore Review‟ িোঙ্গম পশ্চেওো প্রওোল ওঙ্গর।
১৯৯৫োঙ্গ „Handbook of Children‟s Folklore‟ লীযও গ্রন্থশ্চি প্রওোশ্চলি য়। এরপর ১৯৯৯ োঙ্গ Briyan Sutton
Smith প্রওোল ওঙ্গরি „Children‟s Folklore: A Source Book’ লীযও গ্রন্থশ্চি। এওোঙ্গচ িোাঁঙ্গও োোযয ওঙ্গরি চয়
লমওশ্চি, থমো ডশ্চিঈ. চিি, লেশ্চশ্চয়ো অর, লম লমোোি প্রমুঔ শ্চবশ্চলষ্ট বযশ্চক্তত্ব। ২০০৮ োঙ্গ শ্চলশুঙ্গওশ্চিও লোওংস্কৃশ্চি
শ্চবঙ্গয় পর এও গ্রন্থ প্রওোশ্চলি য় এশ্চচোঙ্গবথ িোওোঙ্গরর োি ধ্ঙ্গর, িোর িোম  „Children‟s Folklore: A
Handbook‟। ১৯৫০ োঙ্গ Thoms A. Green িোমও শ্চবশ্চলষ্ট লোওংস্কৃশ্চিশ্চবদ্ িোাঁর ম্পোশ্চদ্ি „Folklore‟ িোমও
লওোগ্রঙ্গন্থ „Children‟s Folklore‟ লীযও এওশ্চি প্রবন্ধ প্রওোল ওঙ্গরি, যো লথঙ্গও এআ শ্চবয় ম্পঙ্গওয বহু শ্চওঙু িথয চোিো
যোয়।
লোওংস্কৃশ্চির চকঙ্গি শ্চলশুরো লয মোি গুরুত্বপূণয িো পোিোিয লোওংস্কৃশ্চিশ্চবদ্রো িুধ্োবি ওরঙ্গ এঙ্গদ্ঙ্গলর
পশ্চণ্ডঙ্গিরো, শ্চবঙ্গলি বোংোর লোওংস্কৃশ্চিশ্চবদ্রো এওোঙ্গচ শ্চবঙ্গল বদ্োি লরঙ্গঔ লযঙ্গি পোঙ্গরিশ্চি। বহু লোওওথো, ঙড়ো, ধ্োাঁধ্ো,
প্রবোদ্ ংওি বো ংগ্র ওরো ঙ্গয়ঙ্গঙ শ্চিওআ শ্চওন্তু িো লয শ্চলশুঙ্গওশ্চিওিোর চিয অোদ্ো বো স্বিন্ত্র মূঙ্গযর শ্চধ্ওোরী
লোওংস্কৃশ্চি ঘঘযোর চকঙ্গি িো শ্চিঙ্গয় শ্চবঙ্গল কঙ্গবণোমূও ওোঙ্গচর এঔঙ্গিো ভোব রঙ্গয়ঙ্গঙ। ড. শ্চিমযঙ্গন্দু লভৌশ্চমও এশ্চবঙ্গয়
শ্চওঙুিো িোশ্চকদ্ িুভব ওঙ্গরি এবং এশ্চবঙ্গয় শ্চওঙুিো অঙ্গোঘিো ওঙ্গরি, যোর েস্বরুপ ২০০৪ োঙ্গ প্রওোশ্চলি য় িোর
‘শ্চলশুঘোরণো’ লীযও গ্রন্থশ্চি। শ্চলশুঙ্গওশ্চিও লোওংস্কৃশ্চিঙ্গও শ্চিশ্চিআ „Childlore‟ বো ‘শ্চলশুঘোরণো’ িোঙ্গম প্রথম শ্চভশ্চি ওঙ্গরি।
শ্চবয়শ্চি লয শ্চিচগুঙ্গণআ শ্চবঙ্গলভোঙ্গব কঙ্গবণোর ঙ্গপক্ষো রোঙ্গঔ িো ড. শ্চিমযঙ্গন্দু লভৌশ্চমঙ্গওর ভোোঙ্গিআ ঈঙ্গেঔ ওরো যোয়:
„Folklore‟-এর ‘লোও’ [Folk] বঙ্গি পূণয বয়স্ক মোিু। শ্চওন্তু শ্চলশুর বো প্রোপ্ত বয়স্কঙ্গদ্র অঙ্গঙ িোর

এওশ্চি পৃথও চকৎ, ংস্কোর, মিিত্ত্ব। লআ ওথো মঙ্গি লরঙ্গঔআ, প্রবঙ্গন্ধর শ্চবয় এআ শ্চস্থর ওঙ্গরশ্চঙChildlore বো শ্চলশুঘোরণো। অমোর মঙ্গি, ‘লোওঘোরণোর’ মঙ্গিো ‘শ্চলশুঘোরণো’ এওশ্চি স্বয়ংম্পূণয শ্চবয়
ঙ্গি পোঙ্গর।‛ ১১
িোাঁর মিোিুযোয়ী শ্চিযআ শ্চবয়শ্চি অঙ্গোঘিো বো কঙ্গবণোর দ্োবীদ্োর শ্চওন্তু লরওম ঈঙ্গেঔঙ্গযোকয লওোি ওোচআ এআ ‘শ্চলশুঙ্গওশ্চিও
লোওংস্কৃশ্চি’ শ্চিঙ্গয় এঙ্গদ্ঙ্গল িথো বোংোয় এঔঙ্গিো য়শ্চি বঙ্গআ ঘঙ্গ।
৫. পশ্চিমবঙ্গের শ্চলশুঙ্গওশ্চিও লোওংস্কৃশ্চি : পশ্চিমবঙ্গের লোওংস্কৃশ্চির ঐশ্চিঙ্গযর িযন্ত মৃদ্ধলোী  িোৎপযযময় এওশ্চি
শ্চদ্ও  শ্চলশুঙ্গওশ্চিও লোওংস্কৃশ্চি। শ্চবঙ্গশ্বর বযে শ্চলশুঙ্গওশ্চিও লোওংস্কৃশ্চি যিিো শ্চক্রয়, পশ্চিমবঙ্গে িোর বযশ্চিক্রম
খঙ্গিশ্চি। এআ রোঙ্গচযর চিচীবঙ্গি িথো মোচচীবঙ্গি শ্চলশুঙ্গওশ্চিও লোওংস্কৃশ্চির ঈঙ্গেঔঙ্গযোকয ভূশ্চমওো রঙ্গয়ঙ্গঙ। োরো
ভোরিবঙ্গযর পোলোপোশ্চল পশ্চিমবঙ্গে শ্চলশুঙ্গওশ্চিও লোওংস্কৃশ্চির বযোপও শবশ্চঘেয শ্চক্ষি য়। মোঙ্গচর শ্চবশ্চভন্ন িঙ্গরর মোিুঙ্গর
মঙ্গধ্যআ লোওংস্কৃশ্চির এআ লোঔোশ্চি শ্চি ঙ্গচআ গ্রণীয় ঙ্গয় ঈঙ্গিঙ্গঙ। শ্চওন্তু লবলীরভোক লক্ষঙ্গেআ শ্চলশুঙ্গওশ্চিও লোওংস্কৃশ্চির
ঈপোদ্োিগুশ্চ িোঙ্গদ্র যথোযথ গুরুত্ব পোঙ্গেিো, শদ্িশ্চন্দি অঘোর-অঘরণ বো চীবিঘযযোর মঙ্গধ্য পঙ্গড় শ্চিঙ্গচঙ্গদ্র স্বওীয় মূয
োরোঙ্গে এবং শ্চি োধ্োরণ শ্চওঙু অঘরণীয় শ্চক্রয়োরূঙ্গপ লথঙ্গও যোঙ্গে। পশ্চিমবঙ্গের প্রশ্চিশ্চি লচোঙ্গিআ মোঙ্গচর প্রশ্চিিো িঙ্গরর
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ুবণযো রওোর  ুচয়ওুমোর মণ্ড

মোিুঙ্গর মঙ্গধ্যআ শ্চলশুঙ্গওশ্চিও লোওংস্কৃশ্চির ঈপশ্চস্থশ্চি ক্ষয ওরো যোয়, ঔুঙ্গাঁ চ পোয়ো যোয় বহু শ্চলশুঙ্গওশ্চিও লোওঈপোদ্োি।
এবোর শ্চওঙু দ্ৃষ্টোন্ত ঈপস্থোপিো ওরো যোও:
ও) লোওক্রীড়ো: পশ্চিমবঙ্গের শ্চবশ্চভন্ন লচোয় প্রঘশ্চি অঙ্গঙ শ্চবশ্চভন্ন প্রওোর লোওক্রীড়ো, লযমি- এোশ্চিং লবোশ্চিং শ, ঙ্গপিশ্চি
বোয়ঙ্গস্কোপ, কোঙঙুয়ো কোঙঙুয়ো, লকোেোঙুি, পোৎছোৎ, ওোদ্োমোশ্চি, ওোিোমোশ্চঙ, রুমোঙ্গঘোর, লঙোট্টপুিু, লিোর বক্স, রোচোর বঈ
ওুমঙ্গড়ো ওোঙ্গি আিযোশ্চদ্। এআব লঔোগুশ্চ শুধ্ু লয শ্চলশুঙ্গদ্র শ্চবঙ্গিোদ্ঙ্গির ঈপোদ্োি িোআ-আ িয়, এআব লঔোগুশ্চর মধ্য শ্চদ্ঙ্গয়
শ্চবশ্চভন্ন মোচশ্চঘে, ঐশ্চিোশ্চও শ্চঘে, যোদুশ্চবদ্যো বো িৃিোশ্চত্ত্বও প্রশ্চিেি শ্চওংবো শ্চভিঙ্গয়র প্রশ্চিভো আিযোশ্চদ্ েুঙ্গি ঈিঙ্গি লদ্ঔো
যোয়। ঈদ্োরণ স্বরুপ এঔোঙ্গি ‘এোশ্চিং লবোশ্চিং শ’ লঔোশ্চির ওথোআ ধ্রো যোও। এআ লঔোয় দুশ্চি দ্ঙ্গর মঙ্গধ্য ওঙ্গথোপওথি
ঘঙ্গ। এও দ্ পর দ্ঙ্গর ওোঙ্গঙ চোিঙ্গি ঘোয় ‘শ্চওঙ্গর ঔবর অআ’, ঈিঙ্গর িোরো চোিোয় রোচোমলোআ এওশ্চি বোশ্চওো ঘোয়।
এরপর লওোন্ বোশ্চওো, িোর িোম-লপোোও আিযোশ্চদ্ ঈির-প্রিুযিঙ্গর চোিোঙ্গিো য়। এমিশ্চও চোিো যোয় লয রোচো ঐ বোশ্চওোর
চঙ্গিয এও োচোর িোওো লদ্ঙ্গবি।
এআ লঔোশ্চির মঙ্গধ্য ুশ্চওঙ্গয় অঙ্গঙ ঐশ্চিোশ্চও িথো োমোশ্চচও এও শ্চঘে। মধ্যযুঙ্গক লোিোর থোো-বোঙ্গির মঙ্গিো দ্োদ্োীর
ংঔযো শ্চঙ োমোশ্চচও মযযোদ্োর এওিো মোপওোশ্চি। এব দ্োদ্োীর পর কৃপশ্চিরআ মোশ্চওোিো থোওঙ্গিো। কৃপশ্চির ধ্ীঙ্গি
লথঙ্গও িোরো কৃপশ্চির শ্চবশ্চভন্ন ওোচওময ওরঙ্গিো। ওঔঙ্গিো ওঔঙ্গিো মোশ্চওরো িোঙ্গদ্র দ্োীকণঙ্গও ঈপপত্নী শ্চোঙ্গব বযবোর
ওরঙ্গিো। োধ্োরণি এআব দ্োীঙ্গদ্র োি লথঙ্গও লওিো ি। ঙ্গিও ময় দ্োমদ্স্তুর ওঙ্গর মুঙ্গঔর ওথোঙ্গিআ িোঙ্গদ্র লওিো ি,
িঙ্গব লক্ষে শ্চবঙ্গলঙ্গ দ্শ্চপে শিশ্চর ওঙ্গর লিয়ো ি। থযোৎ মধ্যযুঙ্গক িোরী লয পঙ্গণযরআ মঙ্গিো বযবোর ি, এমিশ্চও বোচোঙ্গর
িোরো শ্চবক্রী ি “ লআ শ্চিমযম িযআ লঔোশ্চিঙ্গি শ্চবধ্ৃি। ভূ-স্বোমী, চশ্চমদ্োর, শ্চভচোিঙ্গদ্র ওোঙ্গঙ িোরী শ্চঙ লভোকযপণয মোে।
ঙ্গিও ময় মোিু দ্োশ্চরঙ্গযযর ওোরঙ্গণ িোর খঙ্গরর লমঙ্গয়ঙ্গও শ্চওঙু ঙ্গথযর শ্চবশ্চিমঙ্গয় লক্রিোর োঙ্গি িুঙ্গ শ্চদ্ঙ্গি বোধ্য ি।
এরওমআ শ্চওঙু আশ্চিোঙ্গর ঙোয়ো মৃদ্ধ লঔো  অকডুম- বোকডুম, লকোেোঙুি, এক্কো-লদ্োক্কো আিযোশ্চদ্।
এঙোড়ো শ্চবশ্চভন্ন লোওক্রীড়োর মঙ্গধ্য লদ্ঔো যোয় যোদুশ্চবদ্যো (ওোদ্োমোশ্চি, ওোিোমোশ্চঙ, লঘোর-লঘোর, ডোংগুশ্চ), শ্চভিয় (কোঙঙুয়ো
কোঙঙুয়ো, ওোিোমোশ্চঙ, আওশ্চড়-শ্চমওশ্চড়), িৃিোশ্চত্ত্বও প্রশ্চিেি (োডুডু, শ্চঘক্কো লঔো, ওুওুর  লওুশ্চি লঔো) আিযোশ্চদ্র ঈপশ্চস্থশ্চি।
ঔ) লোওোঘোর: পশ্চিমবঙ্গের বযে বহু শ্চলশুঙ্গওশ্চিও লোওোঘোর, ব্রি, পূচো-পোবযণ ঙশ্চড়ঙ্গয় অঙ্গঙ। লযমি, শ্চন্দুঙ্গদ্র মঙ্গধ্য লদ্ঔো
যোয় লঙ্গিরো বো ঙয়ষ্ঠী , ন্নপ্রোলি; মুশ্চম মোঙ্গচর অশ্চওওো, ক্ষীর লঔোয়োআ, মুমোিীর িুষ্ঠোি; অশ্চদ্বোী মোঙ্গচর
শ্চিমভোি, লমোঙ্গড়মোো শ্চওংবো শ্চন্দুস্থোিীঙ্গদ্র মঙ্গধ্য লদ্ঔো যোয় ঙশ্চিোর আিযোশ্চদ্। শ্চন্দুঙ্গদ্র ঙয়ষ্ঠী ঈপঙ্গক্ষয য় ‘ষ্ঠীী্মেঙ্গর
ব্রি’। ঐশ্চদ্ি লওোথো লওোথো এআ ঈপঙ্গক্ষয মশ্চোরো কোি লকঙ্গয় থোঙ্গওি। শ্চন্দুস্থোিীরো ঙশ্চিোঙ্গর ‘ছুমর্’ কোি কোয়।
এঙোড়ো অঙ্গঙ বোঙ্গরো মোঙ্গ লিঙ্গরোশ্চি ষ্ঠীব্রি (ঘোপড়ো ষ্ঠী, ঙ্গলোও ষ্ঠী, মূো ষ্ঠী, দুকযো ষ্ঠী আিযোশ্চদ্)।
শ্চলশুর লরোকমুশ্চক্তর চিয শ্চবশ্চভন্ন পূচো-অচ্চো ক্ষয ওরো যোয় মগ্র পশ্চিমবঙ্গে। লযমি, শ্চলশুর োম-বন্ত বো িথোওশ্চথি মোশ্চশ্চপশ্চর অক্রমি লরোঙ্গধ্র চিয লীিো পুঙ্গচো, খো-পোাঁঘরো বো ঘমযঙ্গরোক প্রশ্চিঙ্গরোধ্ লিু যোঘরো পুঙ্গচো শ্চওংবো শ্চঔঘাঁ ুিী বো িওযোজ্বর
লথঙ্গও মুশ্চক্তর চিয পোাঁঘু িোওুঙ্গরর পুঙ্গচো আিযোশ্চদ্। শ্চলশুর োশ্চবযও মে ওোমিোয় শ্চন্দুস্থোিীরো ‘ঙি’ পুঙ্গচো ওঙ্গর থোঙ্গও। শুধ্ু শ্চলশুর
িীঙ্গরোক লরীঙ্গরর চিযআ িয় বন্ধযো িোরী ন্তোি ওোমিোর চিয মোিি ওঙ্গর অর যশ্চদ্ ন্তোি োভ য় িঔি লআ ন্তোিঙ্গও ‘পোাঁঘু
িোওুঙ্গরর লদ্োরধ্রো ন্তোি’ বঙ্গ।
ক) শ্চবশ্বো-ংস্কোর: শ্চলশুঙ্গওশ্চিও শ্চবশ্চভন্ন শ্চবশ্বো-ংস্কোর ঔুঙ্গাঁ চ পোয়ো যোয় এআ রোঙ্গচয। লযমি, শ্চলশুর িচর িো োকোর চিয
ওপোঙ্গ ওোচঙ্গর লেোাঁিো পরোঙ্গিো বো লওোমঙ্গর ওোঙ্গো ওোর বোাঁধ্ো। লওোি লওোি ঞ্চঙ্গ শ্চলশু মোশ্চিঙ্গি প্রস্রোব ওরঙ্গ লআ প্রস্রোঙ্গব
লভচো মোশ্চি শ্চদ্ঙ্গয় শ্চলশুর ওপোঙ্গ লেোাঁিো লদ্য়োর ঘ অঙ্গঙ। লশ্চি-মে বোঙ্গর রোঙ্গি বো দুপুঙ্গর লঙোি বোচ্চো শ্চিঙ্গয় িো লবরঙ্গিো।
শ্চলশুর মোথোয় ঘোাঁশ্চি িো মোরো বো মোরঙ্গ মোথোয় েুাঁ লদ্য়ো, িো ঙ্গ ল শ্চবঙোিোয় প্রস্রোব ওরঙ্গব। চন্মবোঙ্গর ঘু-িঔ িো ওোিো।
পুরোণ ওশ্চথি কঙ্গণঙ্গলর দ্লো স্মরণ ওঙ্গর শ্চলশুঙ্গও ঈির মুঙ্গঔো িো ললোয়োি। গ্রীঙ্গের দুপুঙ্গর কোঙ্গঙ ঈিঙ্গ বো মোঙ্গি লকঙ্গ বোচ্চোঙ্গদ্র
ভূঙ্গি ধ্ঙ্গর। পো ঙশ্চড়ঙ্গয় বঙ্গ ভোি লঔঙ্গ ওিযো ন্তোঙ্গির দ্ূঙ্গর শ্চবঙ্গয় য়। রস্বিী পুঙ্গচোর অঙ্গক ওু লঔঙ্গ বো পুঙ্গচোর শ্চদ্ি বআ
পড়ঙ্গ শ্চলশুঙ্গদ্র শ্চবদ্যো য়িো। এমি ঙ্গিও শ্চবশ্বো-ংস্কোর পশ্চিমবঙ্গের খঙ্গর খঙ্গর লদ্ঔঙ্গি পোয়ো যোয়।
খ) লোওোশ্চিয: লোওোশ্চঙ্গিযর শ্চবশ্চভন্ন লোঔো  িোর পোিোন্তর লযমি, লঙঙ্গভুোি ঙড়ো, ধ্োাঁধ্ো, প্রবোদ্, লোওওথো আিযোশ্চদ্
অচ মগ্র পশ্চিমবঙ্গের মোঙ্গছ ঙশ্চড়ঙ্গয়-শ্চঙশ্চিঙ্গয় অঙ্গঙ। শুধ্ু লঙঙ্গ ভুোঙ্গিোআ িয় ঙড়োর মঙ্গধ্য আশ্চিো ওঔঙ্গিো ওঔঙ্গিো ঈাঁশ্চও
শ্চদ্ঙ্গয় যোয়। বোংোয় বহু প্রঘশ্চি এওশ্চি ঙড়ো  ‘লঔোওো খুমোঙ্গো পোড়ো চুড়োঙ্গো, বকযী এ লদ্ঙ্গল’ যো বোংোঙ্গদ্ঙ্গলর বকযী
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ুবণযো রওোর  ুচয়ওুমোর মণ্ড

োমোর মি ঐশ্চিোশ্চও খিিোর োক্ষয বি ওঙ্গর। এআ ঙড়োশ্চির বহু পোিোন্তর শ্চক্ষি য়, লযমি“ ‘মশ্চণ খুমোঙ্গো পোড়ো চুড়োঙ্গো’
বো ‘পুিু খুমোঙ্গো পোড়ো চুড়োঙ্গো’ আিযোশ্চদ্। এঙোড়ো অঙ্গঙ বহু লোওওথো, লযমি ‘িুিিুশ্চি অর লবড়োঙ্গর ওথো’ বো ‘ শ্চলয়ো 
বোঙ্গখর কল্প’-এর মি পশুওথো, রোচো-রোণী-রোক্ষ শ্চিঙ্গয় শিশ্চর বহু রূপওথো শ্চওংবো পরীওথো বো ভূঙ্গির কল্প আিযোশ্চদ্ঙ্গি মৃদ্ধ
পশ্চিমবঙ্গের শ্চলশুোশ্চঙ্গিযর চকৎ।
গ) লোওধ্  শ্চঘশ্চওৎো পদ্ধশ্চি: শ্চলশুর লরোক শ্চিরোমঙ্গয়র চিয শ্চবশ্চভন্ন লোওধ্  লোও শ্চঘশ্চওৎো পদ্ধশ্চি প্রঙ্গয়োক ওরো য়।
লযমি, িোন্ডো োকঙ্গ বোওপোিো, িুীপোিো আিযোশ্চদ্র র মধ্ু শ্চদ্ঙ্গয় ঔোয়োঙ্গিো, ওৃশ্চম ঙ্গ ওোঙ্গমঙ্গখর পোিোর র বো ওশ্চঘ
অিোর পোিোর মোঙ্গছর োদ্ো শ্চলরোর র লঙাঁঙ্গঘ ঔোয়োঙ্গিো, লপি ঔোরোপ ঙ্গ িোওধ্োিো বো থোিওুশ্চি পোিোর র ঔোয়োঙ্গিো শ্চওংবো
লওঙ্গি লকঙ্গ পোোঙ্গড়িো পোিোর র োকোঙ্গিো রক্ত বন্ধ ওরোর চিয। এঙোড়ো দুবযো খোঙ্গর র বো কোাঁদ্ো পোিোর র োকোঙ্গিো
যোয়। যোোশ্চচয বো ঘুওোিী ঙ্গ শ্চবঙ্গশ্চর পোিোর র লদ্য়ো আিযোশ্চদ্।
ঘ) যোদুশ্চবদ্যোর প্রঙ্গয়োক: শ্চবশ্চভন্ন মন্ত্র-িন্ত্র, ছোড়েুাঁও, িুওিোও বো যোদুশ্চবশ্বোঙ্গর প্রঘি লদ্ঔো যোয় অচ পশ্চিমবঙ্গের শ্চবশ্চভন্ন
লচোয়। শ্চওংবো শ্চলশুর লরোক বো ওুিচর লথঙ্গও মুশ্চক্তর চিয চপড়ো, লিপড়ো, মোদুশ্চ, ওবঘ আিযোশ্চদ্র প্রঙ্গয়োক খিোঙ্গি লদ্ঔো
যোয়। িচর ওোিোঙ্গিোর চিয ওঔঙ্গিো ওঔঙ্গিো মোঙ্গয়রো বোশ্চড়ঙ্গি শ্চলশুর োরো কোঙ্গয় রঙ্গ  শুওঙ্গিো ঙ্কো বুশ্চঙ্গয় িো অগুঙ্গি
পুশ্চড়ঙ্গয় লদ্ি। শুধ্ু িোআ িয়, শ্চলশুর মে-মেঙ্গও লওি ওঙ্গর ডোআিী ঙ্গন্দঙ্গ িরিযোর মি ওুংস্কোঙ্গরর িশ্চচর অচ
পশ্চিমবঙ্গের বহু লচোঙ্গিআ লদ্ঔঙ্গি পোয়ো যোয়।
ঙ) লোওশ্চভওরণ শ্চলল্প: অবোর এঙ্গবর পোলোপোশ্চল শ্চলশুঙ্গদ্র মঙ্গিোরঞ্জঙ্গির চিয অচ পশ্চিমবঙ্গের শ্চবশ্চভন্ন গ্রোঙ্গম-কঙ্গঞ্জ লদ্ঔো
যোয় পুিু িোঙ্গঘর অর, যোদুওঙ্গরর লঔো শ্চওংবো রঙ্গবোোঙ্গদ্র ওরৎ। শুধ্ু শ্চলশুরোআ িয় িোঙ্গদ্র োঙ্গথ বড়রো লমঙ্গি ঙ্গি
এও িোশ্চব অিঙ্গন্দ। বয়স্করো শ্চিঙ্গচঙ্গদ্র শললঙ্গবর ওথো মঙ্গি ওঙ্গর ঈদ্ো ঙ্গয় যোি অর গ্রোঙ্গমর লবৌ-শ্চছরো বোঙ্গপর বোশ্চড়ঙ্গি
লেঙ্গ অো লঙোিঙ্গবোর স্মৃশ্চি মঙ্গি ওঙ্গর ংোঙ্গরর এওঙ্গখঙ্গয়শ্চম লথঙ্গও এওিু লযি মুশ্চক্ত পোয়। ক্ষশ্চণঙ্গওর অিঙ্গন্দ িোঙ্গদ্র
ওঙ্গর মঙ্গধ্যর ুপ্ত শললবশ্চি লযি ঈাঁশ্চও শ্চদ্ঙ্গয় যোয়, ধ্রো পঙ্গড় এও দ্ভুি মিিত্ত্ব। এঔোঙ্গিআ ঔুঙ্গাঁ চ পোয়ো যোয় পশ্চিমবোংোর
শ্চলশুঙ্গওশ্চিও লোওংস্কৃশ্চির শ্চবঙ্গলত্ব।
চ) শ্চলশুঙ্গদ্র অঘরণকি শবশ্চলষ্টয: শ্চবঙ্গশ্বর িযোিয ব চোয়কোর মি পশ্চিমবঙ্গে শ্চলশুঙ্গদ্র এঙ্গওবোঙ্গর শ্চিচস্ব শ্চওঙু অঘোরঅঘরণ ক্ষয ওরো যোয়, যো শললবওোঙ্গর মঙ্গধ্যআ ীমোবদ্ধ। লঙোট্ট শ্চলশু িোর বুছ মি শ্চিঙ্গয় প্রথঙ্গম িোর পোশ্চরপোশ্চশ্বযও চকৎ
শ্চঘিঙ্গি ললঙ্গঔ। ওঔঙ্গিো ভঙ্গয় বো প্রব স্বশ্চিঙ্গি লওাঁঙ্গদ্ ঙ্গি অবোর ওঔঙ্গিো ঘরম শ্চবস্মঙ্গয় লঙ্গ ঙ্গি লেোওো দ্োাঁঙ্গি যো লদ্ঙ্গঔ
বয়স্করো ঙড়ো ওোঙ্গি ‘দ্ঙ্গন্তর োশ্চ, লদ্ঔঙ্গি ভোঙ্গোবোশ্চ’। িোরপর যঔি এওিু বড় ঙ্গয় ঙ্গি িঔি বয়ঙ্গর োঙ্গথ োঙ্গথ ল
মবয়ী োথীঙ্গদ্র ঙ্গে দ্ কিি ওরঙ্গি ললঙ্গঔ। বোশ্চড়ঙ্গি এবং স্কুঙ্গ “ দু’চোয়কোঙ্গিআ থোঙ্গও পৃথও দ্। স্কুঙ্গ লয দ্কিি বো
অঘোর-অঘরঙ্গণর পশ্চরঘয় পোয়ো যোয় ড. শ্চিমযঙ্গন্দু লভৌশ্চমও িোাঁর ‘শ্চলশুঘোরণো’ গ্রঙ্গন্থ এ-শ্চবয়শ্চিঙ্গও ‘School-lore’ বঙ্গ
শ্চভশ্চি ওঙ্গরঙ্গঙি। িোাঁর মঙ্গি:

‚স্কুঙ্গর ঙোেঙ্গদ্র িোট্টো-শ্চবদ্রূপ-রশ্চওিো, িোঙ্গদ্র ঘোোশ্চও-লবোওোশ্চমর দ্ৃষ্টোন্ত আিযোশ্চদ্ শ্চিঙ্গয় এওশ্চি ধ্োরো
কঙ্গড় ঙ্গি “ শ্চবঙ্গশ্বর ব লদ্ঙ্গলআ। অশ্চম এঙ্গও „School-lore’ বঙ্গি ঘোআ। বো বোহুয শ্চলশু এঔোঙ্গি
বোঙ্গও পশ্চরণি।‛ ১২
পশ্চিমবঙ্গের শ্চলশুঙ্গওশ্চিও লোওংস্কৃশ্চির পশ্চরশ্চধ্ঙ্গও শ্চিঙ্গে এওশ্চি ঙঙ্গওর োোঙ্গযয িুঙ্গ ধ্রো :
শ্চলশুঙ্গওশ্চিও লোওংস্কৃশ্চি
লোওোশ্চিয লোওক্রীড়ো যোদুশ্চবদ্যো লোওশ্চবশ্বো
 লোওচ  ংস্কোর
 লোওপ্রথো
পদ্ধশ্চি

লোওোঘোর লোওশ্চভওরণ লোওধ্ শ্চলশুঙ্গদ্র শ্চিচস্ব শ্চবশ্চবধ্
শ্চলল্প
 শ্চঘশ্চওৎো অঘোর-অঘরণ লঔিো

এআব শ্চলশুঙ্গওশ্চিও লোওংস্কৃশ্চির শ্চবশ্চভন্ন লক্ষেগুশ্চ ভোঙ্গো-মন্দ শ্চমশ্চঙ্গয় স্বমশ্চমোয় ভোস্বর এবং িোআ এঙ্গদ্র পযযোঙ্গোঘিো বো
কঙ্গবণো ওরো এওোন্তভোঙ্গব প্রঙ্গয়োচি িোঙ্গদ্র োমোশ্চচও, ঐশ্চিোশ্চও, মিিোশ্চত্ত্বও বো োশ্চশ্চিযও মূয শ্চিধ্যোরঙ্গণর চিয, যো
লোওংস্কৃশ্চির চকঙ্গি এও িিুি শ্চদ্কন্ত ঈঙ্গন্মোশ্চঘি ওরঙ্গব।
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ুবণযো রওোর  ুচয়ওুমোর মণ্ড

৬. মূযোয়ি: এআ প্রবঙ্গন্ধ পশ্চিমবঙ্গের শ্চলশুঙ্গওশ্চিও লোওংস্কৃশ্চি  িৎংক্রোন্ত শ্চিবযোশ্চঘি ঈপোদ্োঙ্গির ংশ্চক্ষপ্তভোঙ্গব পশ্চরঘয়
িুঙ্গ ধ্রো ঙ্গয়ঙ্গঙ। বিযমোি শ্চবশ্বোয়ি  িকরোয়ঙ্গির প্রভোঙ্গব লোওংস্কৃশ্চির এআ ধ্োরোশ্চি িোর স্বওীয়িোর পশ্চরবিযি খশ্চিঙ্গয়ঙ্গঙ
প্রঘুর। এআ যুঙ্গকর শ্চলশুরো অর অঙ্গকর মি দ্োদু-িোওুমোর মুঙ্গঔ কল্পওথো ললোঙ্গিিো, ওোরণ অচওো শ্চিশ্চভঙ্গিআ ‘িোওুমোর ছুশ্চ’
য় ওোিুযঙ্গি শ্চওংবো ‘শ্চওরণমোো’ য় বোংো লমকো শ্চশ্চরয়ো শ্চোঙ্গব। পোঙ্গওয বো মোঙ্গি শ্চকঙ্গয় অচঙ্গওর শ্চলশুরো লঔঙ্গ ওম, ওোরণ
অচঙ্গওর আাঁদুর-লদ্ৌঙ্গড়র প্রশ্চিঙ্গযোশ্চকিোয় প্রথম য়োর লঘষ্টোয় লঔোর চিয লওোি ময় লিআ। িোআ শ্চলশুঙ্গদ্র িূযিিম বর
ওোঙ্গি লমোবোআ বো ওশ্চম্পঈিোঙ্গর লকম লঔঙ্গ। পশ্চরবিযি খঙ্গিঙ্গঙ চিচীবঙ্গি িথো শ্চলশুঙ্গদ্র োমশ্চগ্রও চীবিযোপঙ্গি। মোশ্চির লেো
শ্চদ্ঙ্গয় লয লঔো ি, কোঙ্গঙর পোিো লযঔোঙ্গি রোন্নো-বোশ্চির ঈপওরণ ি, লঔোঙ্গি চোয়কো ওঙ্গর শ্চিঙ্গয়ঙ্গঙ েোআবোর বো প্লোশ্চিঙ্গওর
ছওছঙ্গও রগ  অধ্ুশ্চিও প্রযুশ্চক্তশ্চবদ্যোর ওোশ্চরকশ্চর লমলোঙ্গিো শ্চবশ্চভন্ন লঔিো। শ্চওন্তু িবু লোওংস্কৃশ্চির ধ্োরো বযোি থোঙ্গও
এবং শ্চলশুঙ্গওশ্চিও লোওংস্কৃশ্চির লআ ধ্োরো ঘ  চীব রঙ্গয়ঙ্গঙ যুঙ্গক যুঙ্গক। পরম্পরোকি ঐশ্চিয  পশ্চরবিযঙ্গির
ংশ্চমশ্রঙ্গণ শ্চলশুঙ্গওশ্চিও লোওংস্কৃশ্চির পশ্চরবিযি লদ্ঔো শ্চদ্ঙ্গে। শ্চওন্তু পরম্পরোকি শ্চিয়ম লমঙ্গি অচ মোঙ্গচর লপ্রশ্চক্ষঙ্গি
শ্চলশুঙ্গওশ্চিও লোওংস্কৃশ্চির শ্চক্রয়োলীিোকি মূয বো Functional Value রঙ্গয়ঙ্গঙ। অচ গ্রোঙ্গম-কঙ্গঞ্জ পুিুিোঙ্গঘর অর
বঙ্গ িিুি িিুি কল্প বো শ্চথঙ্গমর অদ্ঙ্গ লয শ্চভওরণ শ্চলল্প প্রদ্শ্চলযি য় িোঙ্গি থোঙ্গও লোওশ্চলক্ষোর বোিযো, শিশ্চর য়
পোরস্পশ্চরও জ্ঞোপি। অচ িোৎ িোৎ িোওুমোর মুঙ্গঔ রূপওথোর কল্প শুঙ্গি লরোমোশ্চঞ্চি য় শ্চলশুমি, অথয-োমোশ্চচও শ্চদ্ও
ঈদ্ভোশ্চি য় রোচো অর ওোিুঙ্গরর কঙ্গল্প। িৃিোশ্চত্ত্বও প্রশ্চিেি ঈাঁশ্চও শ্চদ্ঙ্গয় যোয় োডুডু লঔোয় শ্চওংবো দুষ্টু শ্চলশুঙ্গও খুম পোড়োঙ্গি
শ্চকঙ্গয় বকযী োমোর ঐশ্চিোশ্চও দ্শ্চ ঔুঙ্গ বঙ্গ মো িোর ‘লঔোওো খুমোঙ্গো পোড়ো চুড়োঙ্গো’ ঙড়োর কোঙ্গি। শ্চলশুঙ্গওশ্চিও
লোওংস্কৃশ্চির ঈপোদ্োিগুশ্চ িোআ শ্চলশুঙ্গদ্র মঙ্গিোরঞ্জঙ্গির পোলোপোশ্চল দ্োশ্চয়ত্ব লিয় োমোশ্চচও শ্চলক্ষোর, োমোশ্চচও ঙ্গঘিিিোর বো
োমোশ্চচও প্রশ্চিঙ্গরোধ্ কঙ্গড় লিোোর। এও ওথোয় শ্চলশুঙ্গও ভশ্চবযঙ্গি এআ মোঙ্গচর এও লযোকয িোকশ্চরও রূঙ্গপ কঙ্গড় লিোঙ্গ
শ্চলশুঙ্গওশ্চিও লোওংস্কৃশ্চির িোিো ঈপোদ্োি বো genre।
৭. ঈপংোর: ‘শ্চলশুঙ্গওশ্চিও লোওংস্কৃশ্চি’ বো „Children‟s Folklore‟ শ্চবয়শ্চি লয লোওংস্কৃশ্চির চকঙ্গি এওশ্চি িযন্ত
গুরুত্বপূণয লক্ষে িো বোআ বোহুয। এর মধ্য শ্চদ্ঙ্গয় লযমি শ্চবশ্চভন্ন লোওঈপোদ্োঙ্গির শ্চলশুশ্চভশ্চিও অোদ্ো এওিো পশ্চরঘয় িুঙ্গ ধ্রো
ম্ভব, ম্ভব এওিো পৃথও বকযীওরঙ্গণর, শ্চিও লিমিআ ম্ভব শ্চলশুঙ্গদ্র শ্চিচস্ব মিিঙ্গত্ত্বর পোলোপোশ্চল মগ্র লোওমোঙ্গচর স্বীয়
মোিশ্চওিোর প্রওোল খিোঙ্গিো। এআ শ্চলশুঙ্গও লওি ওঙ্গরআ খিঙ্গি লদ্ঔো যোয় শ্চবশ্চভন্ন ধ্ঙ্গমযর অঘোর-অঘরঙ্গণর মঙ্গধ্য মিো,
ঙ্গক্ষয খঙ্গি যোয় োম্প্রদ্োশ্চয়ও ম্প্রীশ্চি। িোআ এআ শ্চবয়শ্চি শ্চিঙ্গয় োশ্চবযওভোঙ্গব এবং পুঙ্খোিুপুঙ্খভোঙ্গব কঙ্গবণো য়ো লয এওোন্ত
প্রঙ্গয়োচি িো বোর অর ঙ্গপক্ষো রোঙ্গঔিো।
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