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শ্চিভ মভশ্চদনীুয মজরা  তায মরাকাশ্চত্তেয শ্চযচ
স্বরূ মদ
গত্ফলক, শ্চত্ধা-কানত্া-ফীযা শ্চফশ্বশ্চফদোর, করকাতা, বাযত
Abstract
Art is the mirror of society. Literature embodies is hope and aspiration, thought and ideas,
imagination and mental conflict of men. And in this regard folk literature is relevant one as it is
situated on the core of the society’s backbone. Folk literature which is the separable part of the folk
culture introduces us about man’s conceptual ideas, his innovative strength of mental creativity. The
district Paschim Medinipur is the ultimate source/delivery room of folk culture or that of folk
culture. The flow of folk literature in different regions of the district is coloured by the conscience
colour of the people, and is glowed by their cultural features the man of modern thinking express
their thoughts and imaginations through the written conventional literature and the ancient verbal
folk literature. Surpassing the medieval tradition remains relevant even today. The widely used folk
verses, folk puzzles, idioms went through continuous evaluation and even in 21st century these exist
with strong potentiality among men. Here we find plenty of child-rhymes, the rhymes based on
women, on nature and on birds and animals. Regarding the usages of idioms the people of Paschim
Medinipur bear the testimony of ancient cultural heritage and past experiences. As the idioms
highlight the experiences of society, the joys and sorrows, the happiness and sufferings of men
which are taken from the hook and corner of society becomes the thing of the idioms. The
puzzles/illusions used by them, not only bear the artistic merits and humorous points but also they
highlight creative intelligence and innovative thinking. In brief, the various genres of folk literature
i.e. verse; puzzle, idioms etc. are replete with variations in the district. Moreover, we find here
abundance existence of folk song, folk tale, and folk drama which are unique in theme and style. As
a result, folk literature though exists unprotected as a pulse of rural society, carries that cultural
tradition and ancient heritages of the country or nation with their noble forms from ages and
forever.

বুশ্চভকা:যফীন্দ্রনাথ ঠাকুয ফত্রশ্চছত্রন াশ্চতে ত্েয উৎশ্চি ‘শ্চত’ ে মথত্ক। ংত ভাত্জ won-material াংস্কৃশ্চতক
উাদাত্নয প্রকা তাাঁয াশ্চতে মচতনায ভাধেত্ভ। শ্চিভ মভশ্চদনীুয মজরা  তায শ্চফশ্চবন্ন ঞ্চত্রয ভত্ধে ূত্ফেয প্রাচীন ংত
ভাত্জয মম াশ্চতেীরতায শ্চযচ াা মা তা শ্চফফতত্নেয জ, স্বাবাশ্চফক ধাযা মভত্ন অধুশ্চনক ংত ভাত্জ
প্রচশ্চরত। অত্র মরাকশ্চতে তাাঁত্দয জীফত্ন, চরায ত্থ শ্চভত্ অত্ পত্র শ্চফজ্ঞান ভনস্ক, ূক্ষ্ণ অশ্চবজাত্তে শ্চযূনে শ্চষ্ট
াশ্চত্তেয ৃশ্চষ্ট ত্র মরাকাশ্চত্তেয ধাযা রুপ্ত ত্ত াত্যশ্চন ফযং তা নফনফ রূত্ উদ্ভাশ্চত ত্ উঠত্ছ। যফীন্দ্রনাথ ‘গ্রাভে
াশ্চতে’ গ্রত্ে ফত্রত্ছন—
‚ গাত্ছয শ্চকড়টা মমভন ভাশ্চটয াত্থ
জশ্চড়ত এফং তাায গ্রবাগ অকাত্য শ্চদত্ক
ছড়াআা শ্চড়াত্ছ ।”
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শ্চিভ মভশ্চদনুয মজরায ছড়া, ধাাঁধা, প্রফাদ তথা মরাকাশ্চতেয নোনে াখা মথা মরাকনাটক, মরাকঙ্গীত্তয ফেফায তেন্ত
চভকপ্রদ। ছড়া ফেফাত্যয মেত্ে মমভন জ যর বালায ফেফায রেে কযা মা মতভশ্চন ছড়ায কাশ্চনীয ভত্ধে এত্রাত্ভত্রা
বাফানুলঙ্গ ফতেভান। এআ মজরায ছড়ায ভত্ধে মমভন স্বযফৃি ছত্েয ভূছনো মদখা মা মতভশ্চন ছড়ায য শ্চনস্পশ্চি কখন
Serious  না। এাঁযা ছড়ায ভাধেত্ভ ফাস্তফ জীফনমাোয তুচ্ছ ঘটনাত্ক তুত্র ধত্য। তাআ ল্লফ মনগুপ্ত তাাঁয
‘মরাকংস্কৃশ্চতয স্বরূ  ীভানা’ গ্রত্ে ফত্রন—‚ছড়ায জগত্ত একশ্চদত্ক মমভন প্রশ্চতশ্চদত্নয ফাস্তফ জীফনমাোয নানাতুচ্ছ
ঘটনায ভাত্ফ ,নেশ্চদত্ক তাাঁয ভত্ধে ফস্তূ জগত্তয ত্ঙ্গ ম্পকেীন কল্পনায শ্চফশ্চচে শ্চবফেশ্চিত্ব ঘটত্ত মদশ্চখ‛।
এআ মজরায প্রফাত্দয ভত্ধে মমভন শ্চেপ্রতা  তীক্ষ্ণতা যত্ত্ছ মতভশ্চন প্রফাদ ত্ উত্ঠত্ছ ংশ্চেপ্ত  াযগবে বাফনা
ভৃদ্ধ। রূক  উভা রংকাত্যয বফশ্চচেে মমভন যত্ত্ছ মতভশ্চন ফেফহৃত ে ত্ত্ছ থেঘনত্ত্ব বযা। াভাশ্চজক শ্চবজ্ঞতায
পর শ্চাত্ফ প্রফাদ ত্ উত্ঠত্ছ ত্চতনা শ্চযূনে। তাআ অশুত্তাল বট্টাচামে ফত্রত্ছন— ‚প্রফাদ ফনেনাভূরক শ্চকংফা
কাশ্চনীভুরক যচনা নত্, এভনশ্চক আা বাফ ভূরক ঙ্গীত নত্; জীফন শ্চবজ্ঞতায ভভেকথাশ্চট আায ভধে শ্চদত্ প্রকা া,
ুতযাং প্রফাদ মম গুত্ন প্রফাদ, মআ গুত্নআ আা ংশ্চেপ্ত‛।
এআ মজরায ফেফহৃত ধাাঁধায ভত্ধে মমভন ভাত্জয শ্চযীশ্চরত ফুশ্চদ্ধয তীক্ষ্ণতা ধযা ত্ড় মতভনআ ধাাঁধায ভাধেত্ভ তাাঁত্দয
বল্পীক ভন  যত্ফাত্ধয শ্চযচ াা মা। ত্ফোশ্চয ফরা মা শ্চিভ মভশ্চদনীুয মজরা  তায শ্চফশ্চবন্ন ঞ্চত্র মম ফ
মরাকাশ্চতে ফেফহৃত  তাাঁয ভত্ধে মখানকায ভানুত্লয শ্চনজস্বতা  স্বাত্ে বফশ্চষ্টে পুত্ট উত্ঠত্ছ। অশ্চভ এআ গত্ফলনা ত্ে
শ্চিভ মভশ্চদনীুয মজরায ফেফহৃত মরাকাশ্চত্তেয রূত্যখা তুত্র ধত্যশ্চছ
উত্েে : এআ গত্ফলনা ত্েয উত্েে র—
i. শ্চিভ মভশ্চদণীুয মজরায ফেফহৃত ছড়ায শ্চযচ মদা।
ii. শ্চিভ মভশ্চদনীুয মজরায ধাাঁধা  প্রফাত্দয শ্চযচ মদা।
iii.শ্চিভ মভশ্চদনীুয মজরায মরাকাশ্চতে  তায শ্চফশ্চবন্ন াখায াশ্চফেক শ্চযচ তুত্র ধযা।
এরাকা: অত্রাচে গত্ফলনাত্ে শ্চিভ মভশ্চদণীুয মজরায ফেফহৃত মরাকাশ্চতেয শ্চযচ মদা ত্ত্ছ। শ্চিভ মভশ্চদণীুয
মজরা ভুরত ঝাড়্গ্গ্রাভ, শ্চফনুয, মকুয, গড়ত্ফতা, মভশ্চদনীুয দয, নাড়াত্জার, াাঁকুড়া, ঘাটার প্রবৃশ্চত স্থাত্নয ফেফহৃত
মরাকাশ্চতেয রূত্যখাত্ক তুত্র ধযা ত্ত্ছ।
দ্ধশ্চত: অত্রাচে গত্ফলনাত্ে শ্চিভ মভশ্চদনীুয মজরা ভুরত ঝাড়গ্রাভ, শ্চফনুয, মকুয, ঘাটার, াাঁচকুড়া, গড়ত্ফতা,
মভশ্চদনীুয দয প্রবৃশ্চত স্থাত্নয মরাকাশ্চতেয উয গত্ফলনা কযা ত্ত্ছ। অশ্চভ এআ গত্ফলনায মেত্ে ঝাড়্গ্গ্রাভ ব্লত্কয ১০০
শ্চট শ্চযফাত্যয মথত্ক Randam Sampling Method এয ভাধেত্ভ ফাশ্চড় ফাশ্চড় শ্চগত্ ভীো কত্যশ্চছ। এফং মআ Randam
Sampling এয উয শ্চবশ্চি কত্যআ াা তত্থেয ভাধেত্ভআ শ্চিভ মভশ্চদণীুয মজরায মরাক াশ্চতেয রূত্যখাত্ক তুত্র
ধযা ত্ত্ছ।
শ্চিভ মভশ্চদনীুয মজরা  তায মরাকাশ্চতেয শ্চফশ্চবন্ন াখা: মরাকাত ংশ্চত ভাত্জয স্বতস্ফূতে যচনাআ র মরাকাশ্চতে।
এখাত্ন ফেশ্চিশ্চফত্ত্লয প্রাধানে থাত্ক না। ভশ্চষ্টয প্রাত্য ভাধেত্ভআ মরাকাশ্চতেয ৃশ্চষ্ট । তাআ অশুত্তাল বট্টাচামে তাাঁয
‘ফাংরায মরাকাশ্চতে’ এয প্রথভ খত্ে ফত্রত্ছন- ‚মরাকাশ্চতে ংত ভাত্জয াভশ্চগ্রক ৃশ্চষ্ট‛।
শ্চিভ মভশ্চদনীুয মজরা  তায শ্চফশ্চবন্ন ঞ্চর মরাকাশ্চতে ভৃদ্ধ। মরাকাশ্চতে মমত্তু মভৌশ্চখকবাত্ফ প্রচশ্চরত, তাআ
শ্চফশ্চবন্ন ঞ্চত্রয ভত্ধে মরাকাশ্চতেয মবদাত্বদ তথা াঠান্তয রেে কযা মা। এআ মজরায ভানুল মম ফ মরাকাশ্চত্তেয চচো
তথা ফেফায কত্যন তা ভাজত্কন্দ্রীক। ভাত্জত্ক মকন্দ্র কত্য ভশ্চষ্টগত বাফ বাফনা মরাকাশ্চতেয ভাধেত্ভ চশ্চচেত । তত্ফ
মরাকাশ্চতেয াখা শ্চনত্ মরাকশ্চফদত্দয ভাত্ধে ভতত্বদ যত্ত্ছ। তত্ফ ভশ্চগ্রকবাত্ফ মরাকাশ্চতেয াখায মম শ্চচে পুত্ট উত্ঠ
তা খাশ্চনকটা এযভক—
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ফোরাড

অধাত্ভৌশ্চখক
মরাকংগীত

মরাকনাটে
July 2015

মরাকনৃতে

ভ্

ব্রত
12

ও

তত্ফ শ্চিভ মভশ্চদনীুয মজরায মম ভস্ত মরাকাশ্চত্তেয চচো তথা ফেফায মফশ্চ ভাো রেে কযা মা তা র—
i. ছড়া
ii. ধাাঁধা
iii. প্রফাদ
iv. মরাকঙ্গীত
এছাড়া ভ্  ব্রত্তয ছড়া, মরাকনাটে, ফোরাড প্রবৃশ্চতয ফেফায ভাত্ঝ ভাত্ঝ রেে কযা মা ফা চশ্চচেত ।
শ্চিভ মভশ্চদনীুয মজরা  তায ছড়ায শ্চযচ: মরাকাশ্চত্তেয ফত্চত্ প্রচীনতভ াখা র ছড়া। বেতায অশ্চদ রত্ে ভানুল
মখন বদফশ্চিয ক্রীড়নক, তখন মদফতায অীফোদ গ্রন তায একান্ত কাভে। অয
মআ মদফতাত্ক তুষ্ট কযায উা রূত্আ ুয, তার ত্মাগ ছড়ায উৎশ্চি । মরাকশ্চফদ ল্লফ মনগুপ্ত ফত্রত্ছন —
‚অশ্চদভ ভ্আ কাত্রয শ্চফফতেত্ন ছড়া শ্চযনত রাব কত্যত্ছ‛।
থোৎ মকান শ্চফল মক নাা উরশ্চি স্তত্য, উমুি বালায ভাধেত্ভ প্রকা কত্য মম কাফেভ উচ্চাযন ধফশ্চনত  তাআ র
ছড়া। এআ ছড়া কথাশ্চট ংস্কৃত ‘ছটা’ ে মথত্ক এত্ত্ছ। শ্চযচযন ফত্েোাধে তাাঁয ‘ফঙ্গী ে মকাল’ এ এত্ক ‘গ্রাভে
কশ্চফতা’ ফত্রত্ছন। এত্ত শ্চশু ুরব াযরে রেে কযা মা ফত্র আংযাজী প্রশ্চযবালা এত্ক Nursery Rhyme নাত্ভ শ্চবশ্চত
কযা ত্ত্ছ। শ্চিভ মভশ্চদনীুয মজরা  তায শ্চফশ্চবন্ন ঞ্চত্র মরাকাশ্চত্তেয ন্তগেত ছড়ায ভত্ধে বফশ্চচেে রেে কযা মা।
এখাত্ন ঞ্চরত্বত্দ ছড়ায ভত্ধে মমভন শ্চবন্নতা তথা াঠান্তয রেে কযা মা মতভশ্চন শ্চফশ্চবন্ন শ্চফলক ছড়ায ভৃশ্চদ্ধ রেে কযা
মা। এআ মজরায ছড়ায ভত্ধে মমভন শ্চশু ুরব াযরে মদখা মা মতভশ্চন ছড়ায ভত্ধে ভাত্য ঐকাশ্চন্তক বাত্রাফাায হৃদ
ফাতো রেে কযা মা। তাআ ত্াক কুভায শ্চভশ্র তাাঁয ‘াশ্চত্তেয রূ যীশ্চত মকাল’ গ্রত্ে ফত্রত্ছন—
‚শ্চশুত্ক অনে দাত্নয উত্েত্ে যশ্চচত বাফ, গবীয মছাট মভৌশ্চখক কশ্চফতাত্ক ফরা  ছড়া‛।
ছড়া মভৌশ্চখক াশ্চতে পত্র এয শ্চযভেত্র  ফৃৎ। শ্চিভ মভশ্চদনী ুয
মজরায ভানুল াভাশ্চজক তথা নানাশ্চফধ প্রত্াজত্ন তৎ হৃদত্য স্ফূশ্চতে শ্চনফাযত্নয জনে শ্চফশ্চবন্ন শ্চফলত্ক মকন্দ্র কত্য শ্চফশ্চবন্ন
ছড়া ফেফায কত্য। মমভন—
ছড়া
মরৌশ্চকক ছড়া

াশ্চশ্চতেক ছড়া

শ্চশু শ্চফলক
শ্চশু শ্চনযত্ে
অনুষ্ঠাশ্চনক
নানুষ্ঠাশ্চনক
পত্র শ্চিভ মভশ্চদনীুয মজরা মম ভস্ত ছড়া ফেফায কযা  তা শ্চফলবফশ্চচত্েে উজ্জ্বর এফং তায ভত্ধে ভানফ ভত্নয
খাভত্খাশ্চরনা রুশ্চকত্ থাত্ক। ভাজ ংস্কৃশ্চতয ধাযাাত্ত শ্চশুয ত্ঙ্গ ভাত্য ম্পকে ফত্চত্ ঙ্গাশ্চঙ্গক। ভা শ্চশুত্ক তাাঁয
জ প্রফৃশ্চিয দ্বাযা মবারাত্না, ঘুভ াড়াত্না প্রকৃশ্চতয জনে ছড়া ফেফায কত্য থাত্ক। এআ ফ ছড়া ভা েয দ্বাযা যশ্চচত তথা গীত
ত্র এয মকত্ন্দ্র থাত্ক শ্চশু। তাআ এগুশ্চরত্ক শ্চশু মকশ্চন্দ্রক ছাড়া ফরা । এআ মজরাত্ত শ্চশুত্কন্দ্রক ছড়ায কত্কশ্চট বাগ
রেে কযা মা। মথাi. মছত্র বুরাত্না ছড়া।
ii. ঘুভ াড়াত্না ছড়া।
iii. মছত্র মখরাত্না ছড়া।
iv. মদার খাায ছড়া।
v. কান্না শ্চনফাযক ছড়া।
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এআ ফ ছড়ায শ্চনদেন শ্চনত্ে তুত্র ধযা র—
শ্চশু শ্চফলক ছড়া

ছড়ায শ্চনদেন

১। মছত্র মবারাত্না ছড়া

১। ‚খুশ্চক মকন কাাঁত্দ ।
শ্চবজা কাত্ঠ ফাাঁত্ধ।।
শ্চকত্ন মদফ শুকত্না কাঠ।
খুশ্চক খা দুধ বাত।।
২। ‚অ অ চাাঁদ ভাভা শ্চট শ্চদত্ মা।
চাাঁত্দয কাত্র চাাঁদ শ্চট শ্চদত্ মা‛।
৩। ‚এরাশ্চটন, ফোরাশ্চটন আ মরা।
শ্চকত্য খফয অআ মরা।
যাজায খফয অআত্রা।
মকান ফাশ্চরকা চাআত্রা‛।।
৪। ‚ফৃশ্চষ্ট ত্য টাুযটুুয নত্দ এর ফান।
শ্চফ ঠাকুত্যয শ্চফত্ শ্চতন কত্নে দান‛।
৫।‛দুধ না মখত্র ত্ফ না বাত্রা মছত্র‛।।

২ । ঘুভ াড়াশ্চন ছড়া
৩। মছত্র মখরাত্না ছড়া
৪। মদার খাাত্নায ছড়া
৫। কান্নাশ্চনফাযক ছড়া

এছাড়া এআ মজরায শ্চফশ্চবন্ন ঞ্চত্র শ্চফশ্চবন্ন ব্রত্তয ছড়া ফেফহৃত ত্ত মদখা মা। মমভন –
ব্রত্তয ছড়া
১। বাদুশ্চর ব্রত
২। ুশ্চনেুকুয ব্রত
৩ । মাঁজুশ্চত ব্রত

ছড়ায শ্চনদেন
১ । ‚নদী নদী মকাথা মা।
ফা বাআত্য ফাতো দা‛।।
২। ‚অশ্চভ তী রীরাফতী
বাআত্যত্ফান ুনেফতী‛।।
৩। ‚াাঁঝ ুশ্চনে মাঁজুশ্চত।
মলার ঘত্য মলার ব্রতী‛।

শ্চফত্ শ্চফলক শ্চফশ্চবন্ন ছড়া এআ মজরায ভানুল ফেফায কত্য। মমভন —
‚মদার মদার দুরুশ্চন।
যাঙা ভাথা শ্চচরুনী।।
ফয অত্ফ মখশ্চন।
শ্চনত্ মাত্ফ তখশ্চন‛।।
এছাড়া বাআ মপাাঁটা শ্চফলক ছড়ায ফেফায যত্ত্ছ। মমভন —
‚বাআত্য কাত্র শ্চদরাভ মপাাঁটা।
মত্ভয দুাত্য ড়ত্রা কাাঁটা।।
মভুনা মদ মভত্ক মপাাঁটা।
অশ্চভ শ্চদআ অভায বাআত্ক মপাাঁটা‛।।
শ্চফত্নাদন শ্চফলক ছড়া র—
‚ াত্ড়ত্ত রঙ্কাগাছশ্চট রংকা টুকটুককত্য।
গনফতী বাআ অভায ভন মকভন কত্য‛।।
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এছড়া শ্চফশ্চবন্ন উত্দ ভূরক ছড়ায ফেফায  মজরাত্ত রেে কযা মা। মমভন —

ছড়া
১। ডাত্কয ফচন

ছড়ায শ্চনদেন
১। ‚স্বাভীয মফা াাঁত্ঝ ফাতী।
ডাক ফত্র রক্ষ্মীয শ্চস্থশ্চত‛।।

২। খনায ফচন
২। ‚খনা ফত্র মডত্ক অত্না
মযাত্দয ধান ছাা ান‛।
এক কথা ফরা মা এআ মজরায ছড়ায ভত্ধে মমভন অঞ্চশ্চরক বালায মমাগ অত্ছ মতভশ্চন ছড়াগুশ্চরয ভত্ধে ভাত্জয শ্চচে
পুত্ট উত্ঠত্ছ। এযআ াাাশ্চ ঐশ্চতাশ্চক প্রঙ্গ মমভন ছড়ায স্থান মত্ত্ছ মতভশ্চন অফায অনুষ্টাশ্চনক শ্চক্রাকরা  ছড়ায
ভত্ধে শ্চক্রাীর। মমভন—
‚মখাকা ঘুভাত্রা াড়া জুড়াত্রা ফগেী এর মদত্।
ফুরফুশ্চরত্ত ধান মখত্ত্ছ খাজানা মদফ শ্চকত্‛।
শ্চিভ মভশ্চদনীুয মজরা  তায প্রফাদ শ্চযচঃ প্রফাদ কথাশ্চটয আংত্যশ্চজ শ্চযবালা র Proverb। শ্চিভ মভশ্চদনীুয মজরাত্ত
এআ প্রফাত্দয ফেফায তেন্ত চভপ্রদ। তাাঁযা তাাঁত্দয বদনশ্চেন জীফত্ন মাত্ন এআ প্রফাদ ফেফায কত্য থাত্কন।এআ প্রফাত্দয
ভত্ধে তাাঁযা মমভন তাাঁত্দয ুখ-দুঃখ,অনে মফদনাত্ক তুত্র ধত্যন মতভশ্চন প্রফাত্দয ভাধেত্ভ উত্দভূরক নীশ্চত প্রচাশ্চযত
। এআ মজরায শ্চফশ্চবন্ন ঞ্চত্র মম প্রফাদ াা মা তা ংশ্চেপ্ত । শ্চকন্তু তাাঁয ভত্ধে শ্চেপ্রতা  তীক্ষ্ণতা রেে কযা মা।
প্রফাত্দয ভত্ধে মমভন উভা রূক রংকাত্যয ফেফায থাত্ক মতভশ্চন কথায ভধে শ্চদত্ অঘাত কযায বশ্চঙ্গত্ত প্রফাত্দয
াথেকতা যশ্চেত ।এখনকায প্রফাত্দ ভূরত ছশ্চট রেন রেে কযা মা।
মথা—
i. ংশ্চেপ্ততা
ii.যরতা
iii. রংকায
iv. প্রচীনতা
v.তেতা
vi. যত্ফাধ
এ মজরাত্ত বালাত্ত মমভন দুছত্েয প্রফাদ ফেফায কযা । মতভন চাযছত্েয প্রফাদ ফেফহৃত ত্ত মদখা মা। মমভন—
প্রফাদ
শ্চনদেন
১) দুআ ছে
২) চায ছে

১) ‚অত্ভ ধান মতাঁতুত্র ফান‛
২)‚াশুশ্চড় ননদ ফরত্ফ মদত্খ
ফউ ত্ত্ছ কাত্রা
শ্বশুয বাুয ফরত্ফ মদত্খ
ঘয কত্যত্ছ অত্রা‛।

এআ মজরায শ্চফশ্চবন্ন ঞ্চত্র শ্চফশ্চবন্ন শ্চফলক প্রফাদ ফেফায । মমভন কৃশ্চলত্কশ্চন্দ্রক প্রফাদ প্রচশ্চরত মতভশ্চন অফাা শ্চফলক
প্রফাদ রেে কযা মা। অফায ুযাণ,ঐশ্চতাশ্চক, স্বাস্থে শ্চফলক  াশ্চযফাশ্চযক প্রফাদ রেে কযা মা। শ্চনত্ে শ্চফশ্চবন্ন শ্চফলক
প্রফাত্দয শ্চনদেন তুত্র ধযা র-
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প্রফাদ
১অফাা
২) কৃশ্চলত্কশ্চন্দ্রক
৩) ুযান শ্চফলক
৪) ঐশ্চতাশ্চক প্রফাদ
৫) স্বাস্থে শ্চফলক
৬) াভাশ্চজক প্রফাদ
৭) ংস্কায শ্চফলক
৮) াশ্চযফাশ্চযক প্রফাদ
৯) মরাক দেন ভূরক প্রফাদ

শ্চনদেন
১) ‚অলাঢ় শ্রফত্ন ফ উিযা
শুকনা গাত্ঙ মনৌকা মাো‛।
২) ‚গাাঁ নষ্ট কানা
ুকুয নষ্ট ানা‛।
৩) ‚মম মা রঙ্কা
ম  যাফণ‛।
৪) রাত্গ টাকা মদত্ফ মগৌযী মন।
৫) ‚তার মতাঁতুর দআ
বফদে ফত্র লুধ কআ‛।
৬)‚জভ,জাভাআ বাগনা
এ শ্চতন ন অনায‛।
৭) ‚ভঙ্গাঁত্র উলা ফুত্ধ া
মথা আচ্ছা তথা মা‛।
৮) ‚ভা ভযত্র মদাল মনআ
ফউ ফাাঁচত্র ফাাঁ
৯) ‚ৎ ত্ঙ্গাঁ স্বগেফা
ৎ ত্ঙ্গাঁ নযক ফা‛।

শ্চিভ মভশ্চদনীুয মজরা  তায ধাাঁধা শ্চযচ: ধাাঁধায মেত্ে শ্চিভ মভশ্চদনীুয মজরা তাাঁয শ্চফশ্চবন্ন ঞ্চত্রয ভত্ধে বফশ্চচেে
রেে কযা মা। তাাঁত্দয ফেফহৃত ধাাঁধায ভত্ধে মমভন শ্চল্প চাতুর্্ম  যত্ফাত্ধয প্রাচুমে রেে কযা মা, মতভশ্চন ধাাঁধায ভত্ধে
শ্চচন্তনশ্চি  শ্চফচাযফুশ্চদ্ধয মত্ন নুীরন াা মা। মমত্তু ধাাঁধা তাত্দয জীফত্ন শ্চবজ্ঞতায পর তাআ ধাাঁধায ভত্ধে
ূক্ষ্ম মাঁাশ্চরয প্রাদুবোফ রেে কযা মা। এআ ধাাঁধা নোনে মরাক াশ্চত্তেয উাদাত্নয ভত্তা মরাকজীফনাশ্রী। তাআ
শ্চদ্বত্জন্দ্রনাথ ফু ফত্রত্ছন —
‚ মাা ঠাত ত্জ ফুঝা মা না একটু বাশ্চফত্ত , মাায জনে একটু বাশ্চফত্ত । মাায জনে ভাথা ঘুযাআত্ত  তাাআ
ধাাঁধা‛।
শ্চিভ মভশ্চদনীুয মজরাত্ত মরৌশ্চকক ধাাঁধা, াশ্চশ্চতেক ধাাঁধাএআ দুআ ধযত্নয ধাধাযআ ফেফায মদখা মা। মরৌশ্চকক ধাাঁধায
ভত্ধে মমভন গাছ ারা শ্চফলক প্রানীফাচক ধাাঁধা রেে কযা মা ুযাণ মকন্দ্রীক ধাঁধা রেেণী। শ্চনত্ে ধাঁধায শ্চনদেন তুত্র
ধযা র
ধাাঁধা
শ্চনদেন
১)াশ্চেকধাাঁধা
১) ‚কাশ্চেয ুশ্চে ছাড়া াাঁঠায ছাড়া া
রফত্ঙ্গাঁয ফঙ্গাঁ ছাড়া শ্চকত্ন অনত্গ মা‛।(কাাঁঠার)
২)গাছারা শ্চফলক
২) ‚ফন মথত্ক মফযত্রা শ্চটত্
মানায টুুয ভাথা শ্চদত্‛।(অনায)
৩) ুযান মকশ্চন্দ্রক
৩) ‚স্ত্রী ুরুত্ল খা ান দুজত্ন ফাআ কান‛।(যাফণ  ভত্োদযী)
৪)ফস্তু ফাচক
৪) ‚এতটুকু ঘত্য মরাক শ্চগজ শ্চগজ কত্য‛। (ত্দরাআ)
৫) ভানুল শ্চফলক
৫) ‚এক াত গাছশ্চট ডার তায াাঁচশ্চট‛। (াত্তয াাঁচ অঙ্গুর)
৬) কৃশ্চলশ্চবশ্চিক ধাাঁধা
৬) ‚আশ্চত গাত্ছশ্চফশ্চচ নাআ।
খাআ ফত্ট রাগাআ শ্চন‛। (ছোক)
৭)গল্পধভেী
৭) ‚যত্ি ডুফুডুফু কাজত্রয মপাাঁটা
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মম না ফরত্ত াত্য ম জাযজ মফটা‛। (কাাঁচপর)
উশ্চল্লশ্চখত ধাাঁধায ভত্ধে মমভন মাঁাশ্চর যত্ত্ছ মতভশ্চন শ্চনভের ােয যত্ত্ছ। এআ মজরায ধাাঁধায ভত্ধে মমভন অক্রভন
যত্ত্ছ মতভশ্চন উিয দাতাত্ক উত্িশ্চজত  মরারুশ্চত কযায উদাযন যত্ত্ছ । তাআ অশুত্তাল বট্টাচামে ফত্রত্ছন—
‚ফুশ্চদ্ধয নুীরন শ্চকংফা জ্ঞাত্নয চচো আায চযভ রেে নত্, আায চযভ রেে শ্চনভের ােয ৃশ্চষ্ট‛।
ধাাঁধায জনশ্চপ্রতা এতআ মফশ্চ মম াশ্চত্তেয মেত্ে তা ফেফামে ত্ উত্ঠত্ছ। স্বং যফীন্দ্রনাথ তাাঁয ‘গুপ্তধণ’ গত্ল্প ধাাঁধায
উত্ল্লখ কত্যত্ছন—
‚যা নাশ্চ মদ যাধা
াত্ ধত্য াধা
মত্ল শ্চদর যা
াগর ছাত্ড়া া‛। (ধাযাত্গার)
শ্চিভ মভশ্চদনীুয মজরা  তায মরাক ঙ্গীত শ্চযচ: ভানুত্লয কত্ে ুয মজত্গ ত্ঠ দুশ্চট কাযত্ন। মথা এক দুঃত্খ,দুআ
অনত্ে।গীত,ফাদে  নৃতে  শ্চতনশ্চট করায ভন্ব াধত্নআ এআ ংগীত্তয ৃশ্চষ্ট। মরাক াশ্চত্তেয নেতভ াখা শ্চত্ত্ফ
শ্চিভ মভশ্চদনীুয মজরায এআ মরাক ঙ্গীত্তয ফেফাত্যয প্রাচুমে রেে কযা মা।
এআ মজরায ভানুল তাাঁত্দয ংগীতত্ক হৃদত্য ত্ঙ্গ শ্চভশ্চত্ তায য নুবফ কত্য, মকননা ংগীতআ তাাঁত্দয জীফত্নয
ভূরভ্। এআ মজরাত্ত শ্চফশ্চবন্ন ধযত্নয মরাক ঙ্গীত াা মা মা এআ মজরায ভানুল জীফত্নয উত্থান তত্ন ফেফায কত্য।–
i)ঝুভুয গান
ii)বাশ্চটাশ্চর গান
iii)বাদু গান
iv)টুু গান
v)ুতুর নাত্চয গান
vi)ুযান গান
vii)ঝাান গান
viii)চাত্লয গান
ix)ধান বাঙায গান
x)ফাউর গান 
xi) কীিেন গান ।
শ্চকছু ংস্কাযগত গান গা। অব্বাউশ্চেন এয গান মমভন ফৃশ্চষ্টয প্রতোা গা মতভশ্চন ভানুত্লয শ্চনত্জয নুবূশ্চত প্রকাত্য
ভাধেত্ভ শ্চাত্ফ গান গা। মমভন অব্বাউশ্চেত্নয গান‚অল্লা মভঘ মদ াশ্চন মদ, ছাা মদত্য তুআ‛।
অফায-‚াাঁত্ঝ পুত্ট শ্চঝঙা পুর
কাত্র ভশ্চরন মগা‛ আতোশ্চদ গান গা।
এআ মজরায মরাক ঙ্গীত্তয ভত্ধে কে বঙ্গী  াশ্চয -ফাশ্চযক উচ্চাযন মমভন অকলেনী মতভন ঙ্গীত্তয ভত্ধে অঙ্কশ্চরকতায
ছা রেে কযা মা, তাআ শ্চনত্ভল কাশ্চন্ত াত্রয বালা ফরা মা‚থেবনতীক উরেে  জীফনচচো, এযা এফায ভত্য শ্চফফতেত্ন মশ্রণীত্চতনায শ্চবঞ্জান মক রূাশ্চত কত্য‛।
ভন্তফে: াশ্চত্তেয ভাধেত্ভ ভানুল তাাঁয ভত্নয বাফ তথা শ্চচন্তন শ্চিত্ক প্রকা কত্য। মরাকাশ্চতে মআ রূ, মায ভাধেত্ভ
ভানুল মভৌশ্চখক বাত্ফ তাাঁয াশ্চতে নুীরন কত্য। এআ ধাযা প্রাচীন মুগ মথত্ক ভধেমুত্গয ভধে শ্চদত্ অধুশ্চনক মুত্গ ক্রভ
উন্নত, শ্চিভ মভশ্চদনীুয মজরা মরাকাশ্চত্তেয এআ মাান মথত্ক শ্চফচুেত ন। ছড়া ধাাঁধা, প্রফাদ, মরাকঙ্গীত তাযা
জীফত্নয ঙ্গ শ্চাত্ফ বদনশ্চেন জীফন মাত্ন ফেফায কত্য। এছাড়া মরাকাশ্চত্তেয নোনে াখা শ্চাত্ফ ব্রত্তয ছড়া,
মরাকভ্, মরাকনাটক ফেফায ফা চচো রেে কযা মা,এআ ফ মরাকাশ্চতে ফেফাত্য তাযা অনে া। এআ
মরাকাশ্চত্তেয ধাযা অধুশ্চনক মুত্গ এত উন্নত মম শ্চফশ্চবন্ন মপাক নুষ্ঠাত্নয অত্াজন অভযা রেে কশ্চয। তত্ফ শ্চফলাত্দয কথা
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এআ মম, এআ ফ মরাকাশ্চতে অজ ফরুশ্চপ্তয ত্থ। পত্র এআ ফ াশ্চতেত্ক ফাাঁশ্চচত্ যাখত্ত মগত্র প্রত্াজন এয শ্চরশ্চখত
রূ মদায। মা মরাকাশ্চত্তেয মভৌশ্চখক ঐশ্চতেত্ক কত্য তুরত্ফ ংযেন  ংফদ্ধ।
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