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১.১ েলাকসংস্কৃিত িক ?
‘েলাক’ শVিটর ইংেরিজ পৰ্িতশV ‘Folk’। ঐিতহািসকভােবই েলাকসংস্কৃিত সমব্েন্ধ আগৰ্হ ও চচর্ার সূ তৰ্পাত ঘেট
ইউেরাপ মহােদেশ^ ঊনিবংশ শতেকর েগাড়ার িদক েথেক িদব্তীয় িবশব্যু দ্ধ পযর্ন্ত ইউেরােপ েলাক বলেত মেন
করা হত মূ লত গৰ্ামীণ িনরক্ষর কৃষকেদর, যােদর সমাজববস্থার িনয়মকানু ন, রীিতনীিত, পৰ্থা, িশল্পকলা পৰ্ভৃিত
সমস্ত িকছু ই পৰ্জন্ম েথেক পৰ্জন্মান্তের বািহত হেয় এেসেছ েমৗিখক উত্তরািধকােরর মাধেম, অথর্াত্ যাঁেদর
জীবনধারায় ধনতািন্তৰ্ক আধুিনকতার েছাঁয়া লােগিন^ সামািজক স্তরিবনােসর মাপকািঠেত এই েলাক-এর
সামািজক অবস্থান িছল একিদেক আিদম সমাজববস্থার ‘অ-সভ’ ও ‘অ-সংস্কৃত’^ িনজসব্ অিভজাত সংস্কৃিতর
সংস্কৃিতর উত্স অনু সন্ধানী ইউেরাপীয় গেবষকরা তাঁেদর আগৰ্হেক েকন্দৰ্ীভূ ত কেরিছেলন েলাক-এর ওপর, যিদও
তাঁেদর যেথষ্ট কুন্ঠা িছল েলাক-এর সব্াধীন অিস্ততব্েক সব্ীকার কের িনেত^ তাঁেদর আশঙ্কা িছল েয িশল্পায়েনর দৰ্ুত
পৰ্সােরর সেঙ্গ গৰ্াম ও শহেরর পাথর্ক ক্ষীয়মান হেত হেত িবলুপ্ত হেব গৰ্ািমক েলাকসমাজ^ অতএব এর যথাযথ
সংরক্ষণ পৰ্েয়াজন^
‘সংস্কৃিত’-র সংজ্ঞা িনরূপেণর েক্ষেতৰ্ও নানা সমসা রেয়েছ^ E. B. Tylor-এর মেত –
‘that complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom, any other
capabilities and habits acquired by man as a member of society.’
আবার অনভােবও বলা হেয়েছ েয সংস্কৃিত হল পিরেবেশর মানব-িনিমর্ত অংশ^ মাক্সর্ীয় অিভধায় তা হল সমােজ
অথর্নীিতক িভিত্তর উপের িনিমর্ত উপিরকাঠােমা^ এই উপিরকাঠােমার েপৰ্রণােতই মানু ষ তরবািরর শুধুমাতৰ্
তীক্ষ্ণতােতই সন্তুষ্ট থােক না, তােক কের েতােল মিণরত্নখিচত^ সমাজ ও সংস্কৃিত পরস্পর এতই অন্তেভর্দী েয
এেদর কাউেকই িবিচ্ছন্ন কের েদখা যায় না^ আথর্-সামািজক কাঠােমা িনমর্াণ কের সাংস্কৃিতক পিরমণ্ডল, যা আবার
পৰ্ভািবত ও িনয়ন্তৰ্ণ কের সমােজর জীবনধারােক^
‘েলাক’ ও ‘সংস্কৃিত’ শV দুিটেক যু ক্ত করেল পাওয়া যায় েলাকসংস্কৃিত শVসমিষ্ট, যার ইংেরিজ পৰ্িতশV
‘Folklore’ এবং শVিট ১৮৪৬ িখৰ্ষ্টােV ইংেরিজেত পৰ্থম ববহার কেরন William John Toms ।ইউেরােপ
েলাকসংস্কৃিত সংকৰ্ান্ত আগৰ্েহর সূ চনাকাল েষাড়শ শতক হেলও আধুিনক চচর্া শুরু হয় জামর্ািনেত Grimm
ভৰ্াতৃদব্য় কতৃর্ক েলাককথা সংগৰ্েহর মেধ িদেয় এবং তা পৰ্কািশত হয় ১৮১২ িখৰ্ষ্টােV। একিদেক েলাকসংস্কৃিত
েলাকসমােজর সামিগৰ্ক পিরচায়ক এবং অনিদেক তা অধয়নেযাগ শাস্তৰ্।
েলাকসংস্কৃিতিবদ Dan Ben-Amos-এর মতানু যায়ী –
‘Folklore is artistic communication in groups’
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অথর্াত্ েলাকসমােজর অিভজ্ঞতা, সৃ জনশীল কল্পনা, রীিতনীিত, অতীত ও বতর্মােনর পরম্পরার এক সু ষমামিণ্ডত
নান্দিনক বাতর্া-িবিনময় ঘেট েলাকসংস্কৃিতর মেধ। েলাকউত্সব, বৰ্ত, পাঁচািল, কথকতা, সংগীত, িশল্প পৰ্ভৃিত
েলাকসংস্কৃিতর সমস্ত উপাদানই সমাজ-সম্পৃ ক্ত এবং এেদর সংিশ্লষ্ট আছার-আচরণসমূ হ েকান িনিদর্ষ্ট
েলাকসমােজর পরম্পরা অিজর্ত জ্ঞানভাণ্ডােরর পিরচয় বহন কের^ জািতগত ও আঞ্চিলক পাথর্ক পৰ্িতিট
েলাকসমােজর সািহত, িশল্প, সংগীত, েবশভূ ষা, খাদাভাস, আচার-আচরণ, এককথায় সমগৰ্ জীবনধারােক িনজসব্
ৈবিশেষ্ট সমুজ্জব্ল কের েতােল^ লক্ষণীয় েয, একই েদেশর একািধক েলাকসংস্কৃিতর মেধ একটা সামিগৰ্ক
ঐকেচতনার স্থান থাকেলও েলৗিকক বা আঞ্চিলক ৈবিশষ্ট পৰ্েতেকর অননতার পিরচায়ক^ তাই েলাকসংস্কৃিতর
িবচার-িবেশ্লষণ করেত হেল স্থান-কােলর েপৰ্িক্ষেতই তা করেত হয়^ মাক্সর্ীয় িচন্তািবদেদর মেত, েলাকসংস্কৃিত
শৰ্মজীিব মানু েষর সৃ িষ্ট ও তাঁেদর সংগৰ্ােমর হািতয়ার^

১.২ েলাকসংস্কৃিতর েশৰ্িণিবভাগ
েলাকসংস্কৃিতর পৰ্বােহ েলাক-েলাকায়ত জীবনধারার সামিগৰ্কতাই পৰ্িতফিলত হয় িবিভন্নরূেপ ও ভােব^ অথর্াত্
েলাকজীবনধারার সামিগৰ্ক পৰ্য়াস ও পৰ্তীিত এবং পৰ্াণময় ও কমর্ময় যাবতীয় অিভবিক্তই েলাকসংস্কৃিত^
েলাকসংস্কৃিতর পঞ্চপৰ্ধান অিভবিক্ত িনম্নরূপ –
ক) বস্তুপৰ্ধান
খ) ভাবপৰ্ধান
গ) কাযর্কািরতা পৰ্ধান
ঘ) অনু ষ্ঠান পৰ্ধান
ঙ) িশল্প পৰ্ধান
েলাকসংস্কৃিতর পৰ্ধানত দুিট রূপ আেছ^ পৰ্থমিটর আত্মপৰ্কাশ েগাষ্ঠীর ৈদনিন্দন জীবনধারােক িঘের^ িনতববহাযর্
ৈতজস, আসবাব ছাড়াও সামািজক উত্সব, েলাকাচার এই পযর্ায়ভুক্ত^ েলাকসংস্কৃিতর িদব্তীয় ধারািট পাওয়া যায়
েলাকসমােজর বিক্তেচতনার সমিষ্টগত রূপেক^ এই পযর্ােয় পেড় েলাকসািহত, েলাকসংগীত, েলাকিচতৰ্^
পৰ্কাশমাধেমর িবভাজন অনু যায়ী েলাকসৃ িষ্টর দুিট পৰ্ধান শাখা –
ক) মূ িতর্মান সংস্কৃিত (Material Culture)
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খ) বাক্-েকিন্দৰ্ক সংস্কৃিত (Formalised Culture)
মূ লত ভাষা িনরেপক্ষ মানু েষর সৃ িষ্টশীলতার দব্ারা সৃ ষ্ট বস্তুসামগৰ্ীই মূ িতর্মান সংস্কৃিত^ আর ভাষাশৰ্য়ী ভিঙ্গিনভর্র
িশল্পগুণ সমিনব্ত সৃ িষ্টশীল িবষয়সমূ হই বাক্-েকিন্দৰ্ক সংস্কৃিত^
েলাকসংস্কৃিতর বহুিবিচতৰ্ িবষয়সমূ হেক েলাকসংস্কৃিত িবজ্ঞানসম্মত িবষয়ানু বন্ধেন িনম্নিলিখত পৰ্ধান পাঁচিট ধারায়
িবনস্ত করা যায় –
ক) ৈদিহক িকৰ্য়াধমর্ী (কৰ্ীড়া, অিভনয়, ইিঙ্গত, নৃ ত-অনু ষ্ঠান, ইতািদ)
খ) িশল্পধমর্ী (কারুকমর্-চারুিশল্প, গৃহস্থাপত-আসবাবপতৰ্, েপাশাক-যানবাহন, ববহািরক উপকরণ, রান্নাবান্না)
গ) বাক্-ধমর্ী (ভাষা, েলাককথা, ছড়া, পৰ্বাদ, গীত, গাথা, ইতািদ)
ঘ) পৰ্েয়াগধমর্ী (মন্তৰ্গুিপ্ত, ঝাড়ফুঁক, িচিকত্সা, ঔষধপতৰ্, তািবজ, কবচ, ইতািদ)
ঙ) িবশব্াস-অনু ষ্ঠানধমর্ী (জাদু-িকৰ্য়াচার, ধমর্-েলাকাচার, পালা-পাবর্ণ, সংস্কার, পূ জানু ষ্ঠান, উত্সব, েমলা, ইতািদ)

১.৩ েলাকসািহেতর সংজ্ঞা ও ৈবিশষ্ট
িনরক্ষর সমােজ পৰ্চিলত েমৗিখক সািহতই েলাকসািহত নােম পিরিচত^ অথর্াত্, নান্দিনক অনু ভূিত ও ববহািরক
পৰ্েয়াজন এ দুেয়র সমনব্েয় গেড় ওঠা েলাকসংস্কৃিতর পৰ্ধান উপাদান হল েলাকসািহত, যা পৰ্াথিমক অবস্থায় িছল
একান্তভােবই েমৗিখক তথা ‘oral-literature’। এিট বংশপরম্পরায় পৰ্বািহত েথেকেছ নানান পৰ্করেণর মেধ
িদেয়^ েলাকসািহত শুধু গৰ্ামীণ মানু েষরই সািহত নয়, েখেট খাওয়া নাগিরক জীবেনর অংশীদারও এই সািহেতর
সীমানার অন্তভুক্ত
র্ ^ আসেল ‘েলাক’ তথা সাধারণ মানু েষর জীবনকথার অিতপৰ্কাশেকই েলাকসািহত বলা েযেত
পাের^ তেব সমাজিবজ্ঞােনর িনিরেখ েসই সািহতেকই েলাকসািহত বলা েযেত পাের যা ঐিতেহর দীঘর্ পরম্পরার
অিবভাজ অংশ িহেসেবই পৰ্জন্মানু সাের েমৗিখকভােব পৰ্বািহত হেয় েথেকেছ অতীত েথেক বতর্মান অবিধ^ ফলত
েলাকসািহেতর সীমানার িবস্তৃিত অেনকদূ র অবিধ^ সৃ িষ্ট রহেসর কথা, সমাজিববতর্েনর সূ তৰ্, পৰ্িতিষ্ঠত আচারসংস্কার-রীিতনীিত, িমথ, কািহিন, িকংবদিন্ত সবই েলাকসািহেতর অন্তভুর্ক্ত হেত পাের^
েলাকসািহেতর অন্তগর্ত উপবগর্গুিল –
ক) েলাককথা
খ) ছড়া
গ) ধাঁধা
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ঘ) পৰ্বাদ
ঙ) পৰ্বচন
চ) গীিতকা

১.৪ (ক) উপকরণ – ছড়া
েলাকসািহেতর একিট অিত পৰ্াচীন পৰ্করণ হল ছড়া^ সভতার আিদলেগ্ন েদবতােদর উেদ্দেশ স্তবস্তুিত করা হত
ছন্দ ও সু েরর মাধেম^ েসই সব আিদ মন্তৰ্ই পের পৰ্াথিমকভােব ছড়ায় িববিতর্ত রূপ ধারণ কেরেছ^ তেব ছড়ায়
মেন্তৰ্র মেতা ধমর্িবশব্ােসর অনু ষঙ্গিট পৰ্ায় িবলুপ্তই বলা যায় – পিরবেতর্ পািরবািরক ও সামািজক ভাবনা এেত
পৰ্িতফিলত হয়^
ছড়া মূ লত দুই ধরেনর –
ক) সবর্জনীন
খ) েছেলভুলােনা
সবর্জনীন ছড়ার েয গঠনকাঠােমা রেয়েছ েসিটেক অবলমব্ন কের গেড় উেঠেছ পৰ্বাদ-পৰ্বচন, ধাঁধা, বৰ্ত, েখলাধূ লা,
এমনকী িবেয়র নািপেতর ছড়াও^ এছাড়া বাঘ-তাড়ােনা বা ভূ ত-তাড়ােনার মন্তৰ্ও ছড়ার আকােরই ৈতির হয়^
েছেলভুলােনা ছড়ায় সামািজক ও পিরিচত পািরবািরক জীবেনর অিভভব সবর্ািধক তাই িশশুরাও ভােলা কের কথা
বলেত েশখার আেগ ছড়ার সেঙ্গ পিরিচত হেত পাের^ তেব এর আেরকটা বড় কারণ হল ছড়ার অন্তলর্ীন
ছেন্দাস্পন্দন^ এই িনেবদন ৈবিশষ্টই সম্ভবত ছড়ােক সবেচেয় জনিপৰ্য় েমৗিখকিশেল্পর মযর্াদা িদেয়েছ^

১.৪ (খ) উপকরণ – পৰ্বাদ
পৰ্বাদ সম্পেকর্ বলা হয় ‘wit of one, wisdom of many’। েয-েকােনা পৰ্বাদই বহুকােলর বহুজেনর
অিভজ্ঞতার ওপর িভিত্ত কের িবস্মৃত পিরচয় েকােনা একজন মানু েষর বাচেন সব্রূপধারণ কের^ পৰ্ায় সব পৰ্বােদর
েনপেথই েকােনা একিট ঘটনা বা কািহিন থােক, যােক উপলক্ষ কের বহুজেনর অিভজ্ঞতা বক্ত হয়^ েযেহতু
মানু েষর সংস্কৃিতর িববতর্ন সু িনিদর্ষ্ট আথর্সামািজক উদব্র্তেনর ছক সারা িবেশব্ই একইভােব গেড় উেঠেছ-তাই
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অনু রূপ অিভজ্ঞতা িকংবা একই অন্তকর্াঠােমা সম্পন্ন অিভজ্ঞতার িনিরেখ, সারা পৃিথবীেত একই রকেমর উপলি¦র
অিভবিক্ত ঘেটেছ পৰ্বােদর মেধ^ এই জেন পৰ্বাদ একান্তভােবই একিট িবশব্জনীন বাক্-িশল্প^

১.৪ (গ) উপকরণ – ধাঁধা
ধাঁধা হল পৰ্াচীন ঐিতহবাহী জ্ঞােনর ভাণ্ডার, যার মূ ল উপকরণ ৈদনিন্দন জীবেনর ও সমােজর নানান উপাদান^
ধাঁধার মাধেম মূ ল বক্তবেক পৰ্চ্ছন্ন ভিঙ্গেত পৰ্কাশ করা হয়^ ধাঁধার মেধ একটা সাদািসেধ ভিঙ্গ থােক এবং
অপৰ্তািশত বা অভািবত েকােনা িকছু র তুলনা বা উপমা এর মেধ রূপকািশৰ্ত হেয় পৰ্কািশত হয়^ এই সাদৃ শ ও
আপাত-ৈবপরীেতর দব্ািন্দব্ক পিরণিতেত সু পৰ্াচীন কাল েথেক ধাঁধা অনগৰ্সর এবং অগৰ্সর উভয় সমােজই গেড়
উেঠেছ^ গৰ্ামীণ েলাক সমােজ এর পৰ্চলন থাকেলও নাগিরক সমােজ এর ববহার কৰ্মক্ষীয়মাণ^ েগাষ্ঠীর িনজসব্
িকছু জ্ঞান ও অিভজ্ঞতা, কিল্পত অেলৗিকক শিক্তেক িনয়িন্তৰ্ত করার পৰ্য়াস, বুদ্ধঙ্ক িনণর্েয়র পৰ্েচষ্টা, সামািজক
আনন্দ ও ধমর্াচার, েলাকাচার, ইতািদ নানান কারেণ ধাঁধার ববহার হয়^
পৰ্াচীন ও মধযু েগর বাংলা সািহেত পৰ্চুর ধাঁধার সন্ধান পাওয়া যায়^ েযমন কিব মুকুেন্দর চণ্ডীমঙ্গেল সু ন্দর সু ন্দর
অেনক ধাঁধা আেছ^ এক শুকপািখ যখন বােধর দব্ারা ধৃ ত হেয় রাজসমীেপ উপিস্থত হেয়েছ, তখন ঐ শুকপািখ
রাজােক িকছু ধাঁধা িজজ্ঞাসা কের ও তার উত্তর জানেত চায়। েযমন –

তরুণ নয় বেন রয় নািহ ধের ফুল^
ডাল পল্লব তার অিত েস িবপুল^^
পবেন কিরয়া ভর করেয় ভৰ্মণ^
বেনেত থািকয়া কের বেনর পীড়ন^^
উত্তর^^ দাবানল

১.৪ (ঘ) উপকরণ – েলাকসংগীত
গৰ্াম বাংলার সমাজ জীবেন েয গান বা সংগীত মুেখ মুেখ রিচত হেয় মুেখই পৰ্চার লাভ কের তােকই সাধারণত
েলাকসংগীত বলা হয়^ বাংলােদেশর অঞ্চল েভেদ েলাকসংগীেতর ধরন ও পৰ্কৃিতর িবিভন্নতা লক্ষণীয়^ েযমন
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উত্তরবেঙ্গর ভাওয়াইয়া, গম্ভীরা, চটকা, জাগ; মধবেঙ্গর আলকাপ, েছঁচরা, েবালান, পাঁচালী; পূ বর্বেঙ্গর ঘাটু,
ভািটয়ািল; পিশ্চমবেঙ্গর ভাদু, টুসু , জাওয়া, ঝুমুর, সাখী, বাঁধনা, পটুয়ার গান, ইতািদ^
িবেশষ েভৗেগািলক অঞ্চেলর মেধ সীমাবদ্ধ থাকেলও মূ ল বক্তব বা আেবদেনর েক্ষেতৰ্ এর অিভন্নতা লক্ষ করার
মেতা^ েযমন, উত্তরবেঙ্গর ভাওয়াইয়া, পূ বর্বেঙ্গর ঘাটু আর পিশ্চমবেঙ্গর ঝুমুর িভন্ন িভন্ন আঞ্চিলক সু ের গীত
হেলও এর অিভন্ন িবষয়বস্তু – েপৰ্ম; েসকারেণ এেদর আেবদন সবর্জনীন^ এর বিতকৰ্ম অবশই আেছ^ েযমন,
মালদেহর গম্ভীরা িকংবা মুিশর্দাবােদর আলকাপ অন েকাথাও শুনেত পাওয়া যায় না^
বাংলা েলাকসংগীেতর সু রেক পৰ্ধানত দুিট ভােগ ভাগ করা যায় – সাির ও ভািটয়ািল^ েয সু ের দৰ্ুত িকংবা ধীর
তাল ববহৃত হয় তােক সাির েশৰ্িণভুক্ত করা যায়^ নৃ ত সংবিলত গানই সািরর পযর্ায়ভুক্ত^ পক্ষান্তের দীঘর্ টােনর
মধ িদেয় একবার চড়ায় উেঠ পর মুহূেতর্ই খােদ েনেম আসার ৈবিশষ্ট সমৃদ্ধ সু রই ভািটয়ািল। মানু েষর মুেখ মুেখ
েলাকসংগীেতর যাতৰ্া শুরু হেলও কােলর িববতর্েন অেনক কিব গীিতকার পৰ্ািতষ্ঠািনক েলাকসংগীত রচিয়তা
িহেসেব পৰ্িতষ্ঠা লাভ কেরেছন^ তােদর রিচত গােন সু র সংেযাজন কেরও অেনক সু রকার সু নাম কুিড়েয়েছন^
অনিদেক বাংলা সািহেতর বহু সু র-সংগীতকার েলাকসংগীেতর ধারা অবলমব্ন কের এমনিক আধুিনক গান রচনা
কেরেছন^ রবীন্দৰ্নাথ ঠাকুেরর অেনক গােন এই েলাকসংগীেতর ৈবিশেষ্টর উপিস্থিত লক্ষ করা যায়^
পল্লী বাংলায় আর এক েশৰ্িণর েলাকসংগীেতর পিরচয় পাওয়া যায়^ ধমর্ীয় অনু ভূিত েথেক রিচত ও গীত বেল
অেনেক এেক সবর্জনীন সংগীেতর পযর্ায়ভুক্ত বেল মেন কেরন না^ কারণ তােদর মেত এই েশৰ্িণর গােন সু েরর
আেবদন থাকেলও বক্তব িবেশষ সম্পৰ্দােয়র মেধই সীমাবদ্ধ^ তা সেত্তব্ও গৰ্ামবাংলায় এর আেবদন সবর্জনীনতায়
উত্তীণর্^ বাউল, মুিশর্িদ, েদহতত্তব্ এই পযর্ায়ভুক্ত^ বাংলার েলাকসংগীত সাধারণত নানা পৰ্কার তারযন্তৰ্ সহেযােগ
গীত হয়^

১.৪ (ঙ) উপকরণ – েলাকনাট
েলাকনােটর সবর্জনগৰ্াহ সংজ্ঞা আজ পযর্ন্ত েমেলিন^ তবুও আমরা গণতেন্তৰ্র সংজ্ঞার অনু করেণ বলেত পাির েয,
েলােকেদর দব্ারা অনু িষ্ঠত, েলােকেদর জন অিভনীত, েলােকেদর দব্ারা আদৃ ত, মূ লত েলাক িবষয়ক েয নাটক তাই
হেলা েলাকনাট^ েপৗরািণক চিরতৰ্ বা িবষয়ও েলাকনােট েশষ পযর্ন্ত পৰ্কৃিতেত েলৗিকক হেয় ওেঠ^
েলাকনাট সু স্পষ্টভােব আনু ষ্ঠািনক ও অনানু ষ্ঠািনক এই দুইিট পযর্ােয় িবভক্ত^ তেব িবস্মৃত হেল চলেব না েয
েলাকনােটর উত্সেবর িবচাের মূ লত আনু ষ্ঠািনক েলাকনাট হল েসইগুেলা েযগুেলা িবেশষ িবেশষ অনু ষ্ঠােনর সেঙ্গ
সম্পৃ ক্ত^ িবেশষ অনু ষ্ঠান উপলেক্ষ েয নােটর অিভনয় হয়^ অপর পেক্ষ অনানু ষ্ঠািনক েলাকনােটর েকােনা িবেশষ
উপলেক্ষর পৰ্েয়াজন হয় না^ েলাকনােটর উদ্ভব ধমর্ীয় েলাকউত্সব েথেক^ সাদৃ শমূ লক ও অনু করণাত্মক
Page | 7

জাদুিকৰ্য়ার ভূ িমকা েলাকনাট সৃ িষ্টেত িবেশষ তাত্পযর্মিণ্ডত। েকােনা অনু করণাত্মক জাদুিকৰ্য়া অিভনয় গুণ সমৃদ্ধ^
তাছাড়া কুলপৰ্তীেকর পৰ্িত সম্মান পৰ্দশর্েনর বাপারিটও েলাকনােটর উদ্ভেবর মূ েল সিকৰ্য় ভূ িমকা িনেয়েছ^
পিরশীিলত নাটেকর সেঙ্গ তুলনামূ লক আেলাচনার পিরেপৰ্িক্ষেত আমরা েলাকনােটর সব্রূপ সন্ধান করেত পাির^
পিরশীিলত নাটক
১^ পিরশীিলত নাটক এক পূ ণর্াঙ্গ সৃ িষ্ট

েলাকনাটক
১^ েলাকনাট মূ লত খণ্ডিচতৰ্ রূেপই উপস্থািপত

২^ পিরশীিলত নাটেক আদন্ত দৃ ঢ়ভাবেক রক্ষা করা হয় ২^ েলাকনােটর ৈবিশষ্টই হেলা ৈশিথল
৩^ পিরশীিলত নাটেকর পৰ্থমাবিধই িলিখত রূেপ ৩^

েলাকনােটর

েমৗিখক

রূপ

লভ

এবং

আত্মপৰ্কাশ

তাত্ক্ষিণকভােব রিচত

৪^ পিরশীিলত নাটক িনিদর্ষ্ট অঙ্ক ও দৃ েশ িবভক্ত

৪^ েলাকনােট েতমনভােব অঙ্ক বা দৃ েশ িবভক্ত নয়

তা

৫^ পিরশীিলত নাটেক যন্তৰ্সংগীেতর এক গুরুতব্পূ ণর্ ৫^ েলাকনােটর হারেমািনয়াম, জুিড়, মিন্দরা, বাঁিশ এই
ভূ িমকা রেয়েছ^ অতাধুিনক যন্তৰ্ািদর েসখােন অগাধ ধরেনর

সীিমত

সংখক

কেয়কিট

ঐিতহমিণ্ডত

ববহার^ তাছাড়া অতাধুিনক যািন্তৰ্ক কলাকুশলতার বাদযেন্তৰ্রই ববহার ঘেট^
সহায়তাও গৰ্হণ করা হয় উপযু ক্ত পিরেবশ সৃ িষ্টেত^

১.৪ (চ) উপকরণ – মন্তৰ্
বাংলার েলাকসংস্কৃিত চচর্ার েক্ষেতৰ্ মন্তৰ্ একিট গুরুতব্পূ ণর্ উপাদান^ সািহেতর িবিভন্ন বেগর্ মেন্তৰ্র ববহার
লক্ষণীয়^ পৰ্েয়াগধমর্ী েলাকসংস্কৃিতর অংশ মেন্তৰ্র ববহার পালা-পাবর্ণ, সংস্কার, পূ জানু ষ্ঠান, উত্সব, পৰ্ভৃিত েক্ষেতৰ্
গুরুতব্পূ ণর্^ বলা হয় েয,

“ মননাত্ তৰ্ায়েত যস্মাত্ তস্মাত্ মন্তৰ্ উদাহৃ
উদাহৃতঃ^
তঃ^ ”
অথর্াত্, যার মনেনর দব্ারা, িচন্তার দব্ারা, ধােনর দব্ারা, সংসার সাগর েথেক উত্তীণর্ হওয়া যায়, দুঃখ-কেষ্টর হাত
েথেক মুক্ত হেয় পরমানন্দ পৰ্ািপ্ত ঘেট, তােকই মন্তৰ্ বেল^ মেন্তৰ্র বাপক অথর্ মনসংেযাগ^
ৈবিদক ধব্িন বা শVেক ছেন্দর মেধ িনেয় েদব-েদবীর স্তুিত বা েহাম কাজ করার িনিশ্চতরূপ শV িবধান এই
মন্তৰ্^ েকারান শিরেফর আয়াতেকও মন্তৰ্ বলা হয়^ এই মন্তৰ্ বহু পৰ্কার^ যিদও সকল মেন্তৰ্র উেদ্দশ এক^ মেন্তৰ্র
বীেজর মেধ আমােদর জীবেনর লক্ষ ও পৰ্ািপ্তর উপায় িনিহত আেছ^ সাধারণত মেন্তৰ্র মেধ িতনিট অংশ থােকক) পৰ্ণব
খ) বীজ
Page | 8

গ) েদবতা
পৰ্ণব সবব্র্বাপী ভগবত্-তত্তব্ পৰ্কাশ কের, বীজ বিষ্ট জীবেনর লক্ষ িনধর্ািরত কের^ েদবতা েসই লক্ষপৰ্ািপ্তর
উপায় জািনেয় েদয়^ বেটর বীেজ েযমন একটা পূ ণর্ পিরণত ফেল-ফুেল সু েশািভত বৃ েক্ষ পিরণত হবার শিক্ত
িনিহত, মেন্তৰ্র বীেজর মেধও েসইরূপ িবিশষ্ট জীেবর পূ ণর্ পিরণিত লােভর শিক্ত িনিহত আেছ^

১.৫ ময়মনিসংহ গীিতকা
েয েকান সািহত আত্মপৰ্কাশ কের দুিট ধারােক েকন্দৰ্ কের^ একিট েমৗিখক ধারা, অপরিট েলখ ধারা^ েয
সািহত মানু েষর মুেখ মুেখ সৃ িষ্ট, মানু েষর মুেখ মুেখই বািপ্ত এবং েলাক মুেখ মুেখই েলাক েথেক েলাকান্তের কাল
েথেক কালান্তের পৰ্বািহত হেয় থােক, আধুিনক সংজ্ঞায় তােকই েলাকসািহত বেল^ েলৗিকক জীবেনর সােথ
সম্পৃ ক্ত মানু েষর ভাব-ভাবনা, িচন্তা-েচতনা, ধান-ধারণা, আচার-আচরণ, িবশব্াস-সংস্কার, েপৰ্ম-ভােলাবাসা এসবই
েলাকসািহেতর মূ ল িবষয়^ পৰ্াচীন কাল েথেকই বাংলােদশ েলাকসািহেতর এক সমৃদ্ধ আধার^ আর এই
েলাকসািহেতর অনন এক দৃ ষ্টান্ত ময়মনিসংহ গীিতকা^ যার মাধেম িবশব্বাসী পৰ্থম জানেত পাের বাংলার
েলৗিকক জীবেনর এক একিট অনন উপাখান^ শাশব্ত মানিবক েচতনার েগৗরব গাঁথা পেড় সবাই িবিস্মত হয়^
ময়মনিসংহ গীিতকার মাধেম বাংলােদশ ও বাংলার েলাকসািহত সম্পেকর্ জানার আগৰ্হ েবেড় যায় সবার^
১৯২৩ িখৰ্ষ্টােV ড. দীেনশচন্দৰ্ েসেনর সম্পাদনায় কলকাতা িবশব্িবদালয় েথেক পৰ্কািশত হয় ‘ৈমমনিসংহ-গীিতকা’
পৰ্থম খণ্ড, িদব্তীয় সংখা^ দীেনশচন্দৰ্ েসন তাঁর সম্পািদত ‘ৈমমনিসংহ-গীিতকা’র ভূ িমকার েশেষ েয তািরখ
িদেয়েছন তা হেলা ‘২৪েশ নেভমব্র, ১৯২৩’^ পাশাপািশ ইংেরিজ গেদ গীিতকাগুিলর েয অনু বাদ িতিন কেরিছেলন
েসগুিল ‘Eastern Bengal Ballads – Mymensingh’ (Vol. 1, Part 1) নােম গৰ্ন্থাকাের ১৯২৩ িখৰ্ষ্টােVই
পৰ্কািশত হয়^ গৰ্েন্থর উত্সগর্পেতৰ্ ‘23rd September, 1923’ তািরখ পৰ্দত্ত^ এর েথেক েবাঝা যায় েয, ইংেরিজ
সংস্করণিটই আেগ পৰ্কািশত^
দীেনশচন্দৰ্ েসন পৰ্দত্ত তথ অনু যায়ী ময়মনিসংহ গীিতকার পালাগুিলর পিরচয় –
কৰ্ম
০১

গীিতকার নাম
মহুয়া

রচিয়তা

যাঁেদর কাছ েথেক সংগৃহীত

িদব্জ কানাই (বন্দনা গীিতিট জৈনক মুসলমান ক^ মসকা গৰ্ােমর েসক আসক আলী
গােয়েনর রিচত)

খ^ মসকা গৰ্ােমর উেমশচন্দৰ্ েদ
গ^ েগারালীর নসু েসক

০২

মলু য়া

‘বন্দনা’ অংেশ চন্দৰ্াবতীর নাম আেছ^ (মূ ল ক^ পদমশৰ্ী গৰ্ােমর পাষাণী েবওয়া
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গীিতকািটর

চন্দৰ্াবতীর

রচনা

িকনা

সম্পেকর্ দীেনশচেন্দৰ্র সেন্দহ িছল^)

েস খ^ রাজীবপুেরর েসক কাঞ্চা
গ^ মঙ্গলিসিদ্ধর িনদান ফিকর
ঘ^ খুরশীমলীর সাধু ধু পী
ঙ^ সাউদ পাড়ার জামালিদ েসক
চ^ দু লাইল-এর মধু র রাজ
ছ^ পদমশৰ্ী গৰ্ােমর দু িখয়া মাল

০৩

চন্দৰ্াবতী

নয়ানচাঁদ েঘাষ

অজ্ঞাত

০৪

কমলা

িদব্জ ঈশান

েকন্দুয়ার িনকটবতর্ী েকান গৰ্ামবািসনী িতনচারজন রমণীর কাছ েথেক^

০৫

েদওয়ান ভাবনা

অজ্ঞাত

ক^ ৈকলাসচন্দৰ্ দাস
খ^ েকন্দুয়ার িনকটবতর্ী েকান েকান স্থােনর
মািঝেদর কাছ েথেক

০৬

দসু  েকনারােমর পালা

চন্দৰ্াবতী

অজ্ঞাত

০৭

রূপবতী

অজ্ঞাত

অজ্ঞাত

০৮

কঙ্ক ও লীলা

দােমাদর, রঘুসুত, নয়ানচাঁদ েঘাষ, শৰ্ীনাথ অজ্ঞাত
বািনয়া

০৯

েদওয়ান মিদনা

মনসু র বয়ািত

অজ্ঞাত

এই গীিতকাগুিলর সািহত মূ ল অপিরসীম^ গীিতকাগুিল মূ লত নািয়কা পৰ্ধান এবং অিধকাংশই পৰ্ণয়মূ লক^ এেত
গৰ্ামীণ েপৰ্েমর বণর্না অপূ বর্ েরামািন্টকতায় বিণর্ত^ এছাড়া িহন্দু-মুসিলম সংস্কৃিতর অপূ বর্ সিম্মলন পাওয়া যায়^ যা
িচরায়ত অসাম্পৰ্দািয়ক বাঙািল েচতনার পিরচয় বহন কের^ েগাষ্ঠীবদ্ধ জীবেনর এই নানািবধ সংস্কৃিত বিক্তর সৃ িষ্ট
ও সমিষ্টগত পুনঃসৃ িষ্টর পৰ্িকৰ্য়ায় িচরচলমান^ বাংলার েলাকসািহেতর চচর্ায় ময়মনিসংহ গীিতকার গুরুতব্ তাই
অনসব্ীকাযর্^
**************************************************************************************
িশক্ষাথর্ীরা েলাকসংস্কৃিত ও েলাকসািহত িবষেয় আরও িবস্তািরতভােব পােঠর জন িনম্নিলিখত গৰ্েন্থর সাহায িনেত
পাের –
১^ আশুেতাষ ভট্টাচাযর্ – বাংলার েলাকসািহত
২^ মানস মজুমদার – েলাকসািহত পাঠ

েলাক ঐিতেহর দপর্েণ
৩^ িবনয় েঘাষ – বাংলার েলাকসংস্কৃিতর সমাজতত্তব্
৪^ মযহারুল ইসলাম – েফাকেলার পিরিচিত এবং েলাকসািহেতর পঠনপাঠন
৫^ ওয়ািকল আহমদ – বাংলার েলাকসংস্কৃিত

(পৰ্ভৃিত)
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