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মানরিত্র পাল
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Abstract
Folk belief and superstition are two vital genre of Folklore. Though those are two separate
subject. Before folk belief and then superstition. Those are created by so many years ago for
happy and beautiful life. This article is going to analysis Folk belief and superstition of
Karimganj District (Assam). At first we are highlights what is folk belief and superstition
and then classified so many branches of Folk belief and superstition. Finally we have seen
motif Index.

লরাকংস্কৃবতয জগলত একবট ঈলেখলমাগয বফলয় লরাকবফশ্বা  লরাকংস্কায। মালদয আংলযবজ প্রবতব্দ ‘Flok
Beliefs’ এফং ‘Superstition’. এলদয ঈদ্ধফ ঘলট ুপ্রাচীনকালর লগাষ্ঠীফদ্ধতায ভধয বদলয় এফং বয়-বীবত,
জ্জর-জ্জর,  বনবিয়তা লথলক। এ প্রলে খযাতানাভা লরাকংস্কৃবতবফদ ফরুঙ্কুভায চক্রফততী বরলখলছন-

‚লরাক-বফশ্বা এফং লরাক-ংস্কায আবক করযান বফধালনয লেআ বফললবালফ মুক্ত। অয ভূরত
বনিয়তা লথলকআ এগুবরয ঈৎবি।‛১
থতাৎ এয লথলক লফাঝা লগর বনিয়তা লফাধ লথলক বফশ্বা  ংস্কালযয ঈদ্ভফ ঘলটলছ। পর স্বরূ স্বাবাবফক
বালফআ প্রশ্ন জালগ এআ বনবিয়তা কখন, বকবালফ এফং কালদয াত ধলয এর। এআ ূলে লদখা মায় অবদভকালর
ভানুল এফং পরভূর ংগ্রালভয ুলে বফববন্ন বফববন্ন বফদূণত  দুগতভ বযলফল লমত। এফং নানা ভযায ম্মুখীন
ত। বকন্তু লআ ভযা ভাধান কযায ভত তালদয ঈন্নত এফং ভুবক্তফাদী বচন্তা লচতনা না থাকায় তালদয ভলধয নানা
বনিয়তা লদখা বদর। অয এআ বনবিয়তা লথলক লযাআ ায়ায জনয নানা বফশ্বা  ংস্কাযলক অঁকলে ধযর।
বকন্তু বফশ্বা  ংস্কালযয ঈৎবি লমবালফআ লাক না লকন এলদয নযতভ ঈলেয দদনবিন জীফলনয ঐবক ভের
াধন। অয এআ ূলে অভযা কখন কখন বফশ্বা  ংস্কাযলক এক ফলর লভলন লনআ। বকন্তু বফশ্বা  ংস্কায এক
লত ালয না। ঈবলয়য ভলধয বফস্তয বভর ফা াথতকয যলয়লছ। লকননা এলদয ঈৎবিয লেলে লদখা মায় অলগ
বফশ্বা এফং লয ংস্কালযয বফবতাফ ঘলট। তাছাো বফশ্বা ভনগত ফা ভানবক ফযাায। অয ংস্কালযয লে মুক্ত
যলয়লছ অচায অচযণ। লমগুবর ারলন ফযথত লর ভানবক েয়েবতয ম্ভাফনা থালক। যবদলক বফশ্বা ারলন
পর লর লকান মায় অল না। বকন্তু ঈবলয়য নযতভ দফব্ট  অ্চলবরকতা। ্চলরলক লকন্দ্র কলযআ লমন বফশ্বা
 ংস্কাযগুবর বযূণততা রাব কলয। লআ লে লদখা মায় এক এক ্চললর ববন্ন ববন্ন বফশ্বা  ংস্কায প্রচবরত
যলয়লছ। পর স্বরূ লম লকান ্চলর ম্পলকত বনখুঁত বালফ ফুঝলত লর বফশ্বা  ংস্কাযলক প্রাধানয বদলতআ য়।
লকননা বফশ্বা  ংস্কালযয ভলধয বদলয়আ একবট ্চললরয াভাবজক থতননবতক, ভনস্তাবিক  লৌিমতীরতা
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আতযাবদয বযচয় ায়া ম্ভফ। এআ বদকবটয প্রবত নজয লযলখআ অভযা লেেভীোয ঈয বনবতয কলয অালভয
কবযভগঞ্জ লজরায ফাঙাবর বিুলদয লরাকবফশ্বা  লরাকংস্কাযগুবর অলরাচয বনফলত তুলর ধযবছ।
এ প্রলে ফলর লনয়া প্রলয়াজন লফাধ কবয লরাকংস্কৃবতয ন্তগতত লম লকান বফলয়লক বফজ্ঞান ম্মত বালফ
অলরাচনায লেলে এয লেবণবফবাগ এফং লভাবটক ূবচ বনণতয় কযা লফাধ য় বযামত। এআ বদকবটয প্রবত রে লযলখআ
অভালদয ংগৃীত বফশ্বা  ংস্কাযগুবরয লেবণ বফবাগ কলয বকছু ংখযক লভাবটপূবচ বচবিত কযা লয়লছ।
বফশ্বা  ংস্কাযগুবরলক অভযা বনম্নবরবখত বালগ বাগ কলয অলরাচনা কযলত াবয(ক) জন্মবফলয়ক
(খ) ভৃতুযবফলয়ক
(গ) বফফাবফলয়ক
(ঘ) খাদযবফলয়ক
(ঙ) গাছ-গাছাবরবফলয়ক
(ছ) শু-াবখ কীট-তে বফলয়ক
(জ) মাোবফলয়ক
(ঞ) নযানযবফলয়ক
খাদযবফলয়ক:
১/ যীোয় ফে ভাছ লখলয় মায়া বার।
২/ বডভ অয অরু লখলয় যীোয় লমলত লনআ।
৩/ যালত াক অয টক খায়া ফাযণ।
৪/ াভ লর বনযাবভল লখলত য়।
[এ ৪৭৮.২ ফন্ত লযালগয লদফী।]
৫/ শুব কাজ কযায অলগ দআ  বচবন লখলয় লগলর বার।
৬/ বন ূজায প্রাদ ঘলযয ফাআলয লখলত য়।
[এ ৪৮২.১ দুবতালগযয লদফতা।]
৭/ খায়ায় ফল ববলে বদলত লনআ।
৮/ ভাঘ ভাল ভূরা লখলত ালয না।
৯/ লভলয়যা লজাোকরা লখলত ালয না।
১০/ লখলত ফল ভৃত লদ বনলয় লগলর থারায বনলচ জর বদলত য়।
১১/ ধফা ভবরাযা খায়ায় ফল প্রথভ াক লখলত ালয না।
১২/ ভাথায় াত লযলখ লখলত লনআ।
১৩/ লখলত ফল ালয় াত বদলত লনআ, ঈন্নবত য় না জীফলন।
১৪/ বন  ভেরফায লম লকান খাফায ফস্তু ুলে লখলত ালয না।
১৫/ খায়ায থালর ব্দ কযলত লনআ,ধন চলর মায়ায ম্ভাফনা থালক।
১৬/ বডভ লখলয় দুধ লখলত লনআ।
১৭/ লম লকান ধযলণয ফে নুষ্ঠালন যান্না কযায অলগ ব্রহ্ম লদফতায ঈলেল বুবজয বদলত য়।
১৮/ স্বাভীয ভৃতুযয য স্ত্রী অবভল লখলত ালয না।
১৯/ স্বাভী না লখলর স্ত্রী লখলত ালয না।
২০/ বঁো লখলর াঁতায কাটা ললখ।
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২১/ দাঁবেলয় বাত লখলত লনআ, কুকুলযয ললট চলর মায়।
২২/ ফাফা-ভা জীবফত থাকা ফস্থায় াবতলর লখলত লনআ  াবতর বাঙলত লনআ।
২৩/ একজলনয থালরয রফণ অলযকজন লখলত ালয না, ঝগো য়।
২৪/ যস্বতী ূজায অলগ কুর লখলত লনআ।
[এ ১৩৬.১.৪.১ ং ফান লদফতা]
২৫/ জর খালফ ফলর না লখলয় ঘুভলত লনআ।
২৬/ বে তযায় বাত লখলত লনআ।
২৭/ যাবেলফরা াক লখলত লনআ।
২৮/ পর লখলয় জর লখলত লনআ।
২৯/ ঈফালয অলগয বদন বনযাবভল লখলত য়।
৩০/ লযৌদ্র লথলক ঘুলয অায য লে লে জর লখলত লনআ।
৩১/ দুধ ুলে লগলর ভের।
৩২/ খায়ায ভয় লরফুয ফীজ থালর বদলত লনআ, ব্রাহ্মণ ফধ য়।
৩৩/ ১রা দফালখয বদন বনভাতা  কাঁচা অভ খায়া বার।
৩৪/ দবেণ বদলক ফল লখলত লনআ।
[ব ৬১৪.১.২ বনবলদ্ধ বদকঃ দবেণ]
লভলয় বফলয়ক:
১/ লভলয়যা চুলর গাভছা লফলধঁ লখলত ালয না।
২/ লভলয়লদয ডান লচাখ নাচলর খাযা।
৩/ জরা বাত লভলয়যা লখলত ালয না। বফলয়লত ফৃব্ট  য়।
৪/ লভলয়লদয ঘয লথলক লফলযাফায ভয় ফা া অলগ বদলত য়।
৫/ ফতযা (মালদয ফাচ্চা লনআ ) নাযীলদয লদলখ মাো শুব ।
৬/ লভলয়লদয গালয় াত তুরলত লনআ, ঘলযয ুরুললদয বফদ লত ালয।
৭/ নাযায়লণয ারগ্রাভ লভলয়যা ছুঁলত ালয না।
[বব ৩১২ াথলযয ভলধয ইশ্বয কল্পনা।]
৮/ নুভালনয বফগ্র লভলয়যা স্পত কলয না।
৯/ কুভলো লভলয়যা কালট না।
১০/ লভলয়লদয ভাথায লথলক ালয়য বদলক বটকবটক েলর বার।
১১/ লভলয়লদয চুলর অঘাত রাগলর ফরলত য়, চুলর স্পত লরলগলছ।
১২/ লভলয়লদয চুর ধযলত লনআ।
১৩/ লভলয়লদয ফাভ াত চুরকালর টাকা অল।
১৪/ লভলয়লদয ফাভ লচাখ রাপালনা বার।
১৫/ লভলয়লদয ডান ালত বতর থাকলর যান্না বার য়।
১৬/ বফলয়য য লভলয়লদয এক ফছয চুর কাটলত লনআ।
১৭/ বফলয়য য বঁবথলত লফব কলয বঁদুয বদলত য়, বফশ্বা স্বাভীয অয়ু ফৃবদ্ধ ালফ।
১৮/ লভলয়লদয ালতয লভলবি মবদ বফলয়য বদন গাঢ় না য় তালর ভলন কযা য় স্বাভীয বাগয খাযা।
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বফলয় বফলয়ক:
১/ লছলরয বফলয়লত ভা লমলত ালযন না।
২/ বফলয়য ফাবেয বজবন দ বদলনয অলগ লফয কযলত লনআ।
৩/ অীফতালদয য কলন একা ঘয লথলক লফয ন না।
৪/ বফলয়লত কার যলঙয াবে ো বনললধ।
৫/ বফলয়য শুব কালজ বফধফালদয ঈবস্থবত ভের।
৬/ বফলয়য য নফ ফধূলক ালয়য াতালত অরতা লভলখ াদা কালে াো বদলয় ঘলয প্রলফ কযা বার।
৭/ কারযাবেয বদন ফয  কলন এক ালথ থাকলত ালয না।
৮/ চতুথত ভেলরয যাবেলফরায় ফঈলক স্বাভীয া ধুলয় বদলয় চুর বদলয় ভুলছ ঐ জর লখলত য়।
৯/ শ্বশুয ফাবেয ফেলদয াভলন নফফধূলক লঘাভটা বদলত য়।
১০/ এক গালর চে ভাযলর বফলয় য় না।
১১/ একআ লগালে বফলয় য় না।
[ব ১৬০ একআ লগালে বফলয় কযা বনললধ]
১২/ অত্মীয়লক বফলয় কযা মায় না।
[ব ১১৭.২ বনললধাজ্ঞাঃ অত্মীয়লক বফলয়।]
জন্ম বফলয়ক:
১/ জলন্ময ভয় ফৃব্ট  লর বফলয়য ভয় ফৃব্ট  লত ালয।
২/ জলন্ময য ন্নপ্রালনয অলগ ফাচ্চালদয অয়নায় ভুখ লদখালত লনআ।
৩/ জন্ম ফায ফা বন  ভের ফায নখ কাটলত লনআ।
ভৃতযু :
১/ মাোয ভয় ভৃত লদ লদখা বার।
২/ ভৃত লদলয ৎকায কলয এল লরাা  অগুন স্পত কযলত য়।
শু-াবখ  কীট-তে বফলয়ক:
১/ বটকবটবক ালয় েলর খাযা।
২/ ঘুভ লথলক ঈলঠ ফাদয লদখা ভের।
৩/ কাক ডাকলর ঘলয ঝগো য়।
৪/ অযলারা ঈেলর লযাগ অল এফং টাকা খযচ য়।
৫/ স্বলে া লদখা বদলর বার, ফং ফৃবদ্ধ য়।
[বফ ৪৯১.১ ঈকাযী া]
৬/ ভেরফায বদন ধুোা কাভে বদলর অয লকান া অক্রভণ কযলফ না।
৮/ বফোর ভাযলর লানায বফোর বদলত য়।
৯/ কুকুয কাঁদলর ঘলযয ভের।
[বফ ৪২১ ঈকাযী কুকুয।]
১০/ কালরা বফোর লদখা বার নয়।
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১১/ োফন ভাল া ভাযলত লনআ, কাযণ তখন া গবতফতী ফস্থায় থালক।
১২/ যালে ফাবঁ ফাজালর া অল।
১৩/ কালর কালকয ডাক শুব।
[বফ ৪৫১.৪ ঈকাযী কাক]
১৪/ াঁল কাঁটা লযাগীলক জলর বাবলয় বদলত য়।
১৫/ গরুয গরায় দবে ফাধাঁ ফস্থায় ভাযা লগলর ভাবরকলক প্রায়বিত কযলত য় এফং কথা না ফলর যাভফা
যাভফা ফলর োলদ্ধয অলয়াজন কযলত য়।
১৬/ ঘলযয লবতয ফযঙ ডাকলর ুখ য়।
১৭/ যীলয াদা ভাকো েলর ুখ য়, অয কালরা ভাকো েলর ুখ য়।
১৮/ বটকবটবক বটকবটক কযলর তয য়।
১৯/ লজাো াবরখ লদখা বার।
২০/ কার লফরায় গরুয লরলজয অঘাত রাগা বার।
[বফ ৪১১ ঈকাযী গরু]
২১/ কুন ডাকলর ভৃতুয য়।
২২/ লঁচায ডাক শুব।
২৩/ ফযাঙ ডাকলর ফৃব্ট  য়।
২৪/ াদা লচাঁ ঘলয ঢ়ুকলর বার।
২৫/ লকাবকর ডাকলর বতবথ অল।
২৬/ কালরা যাঁচা ঘলয ঢ়ুকলর বফষ্ণুলক ূজা বদলত য় ‘
২৭/ াদা প্রজাবত ঘলয ঢ়ুকলর বফলয় য়।
[বফ ৪৮০.৫ ঈকাযী প্রজাবত]
২৮/ ফৃব্ট  অয লযৌদ্র একালথ লদখা বদলর বয়ালরয বফলয় য়।
[৬০০.২ ফৃব্ট   লযালদয ভয় বয়ালরয বফলয়]
গাছগাছাবর বফলয়ক:
১/ নাযলকর গাছ কাটা বনললধ।
২/ ফাবেলত অভো গাছ রাগালর বূত অল।
[এপ ৪০২.৬.১ বূত গালছ ফা কলয]
৩/ যালে গালছয াতা বছেলত লনআ, এফং গালছ ঈঠলত ালয না।
৪/ ফাবেলত তার গাছ যাখা ভের।
৫/ লফর গাছ ব্রাহ্মণ ছাো কাটলত লনআ।
৬/ অভগাছ  লফরগালছ পর এফং এক’ টা াতা না য়া মতন্ত ঠাকুলযয কালজ রাগালনা মায় না।
মাো বফলয়ক:
১/
২/
৩/
৪/

কালর লদায়ালয জর বদলয় ঘয লথলক লফয য়া ভের।
ডান বদক লথলক ফা বদলক লগলর খাযা, অয ফাভ বদক লথলক ডান বদলক এলর বার।
ঘয লথলক লফয য়ায ভয় একফায াঁবচ এলর ভের।
মাোয লথ লছন বদলক তাকালর শুব।
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৫/ দবভয মাোয ভয় ুবট ভাছ যাখা বার।
[বফ ৪৭০ ঈকাযী ভাছ।]
৬/ মাোয ভয় পাঁকা কর লদখা শুব।
৭/ মাোয ভয় দআ খায়া বার।
৮/ ঘয লথলক লফয ফায ভয় লাচলট লখলর ভের।
৯/ ভেলর উলা, ফুলধ া, মথা আচ্ছা তথা মা।
১০/ ঈল্টালনা জুলতা লদলখ মাো ভের।
১১/ ঝােু বনলয় লকাথায় লমলত লনআ।
বদন/ ফায বফলয়ক:
১/ ফৃস্পবতফায ফাদযমন্ত্র ফাজালত লনআ। রেী চলর মায়।
[ব ৪৮২ মন্ত্রানুলে]
২/ ফৃস্পবতফায ঘয লছলে নয লকাথায় লমলত লনআ।
৩/ বাআলয়য ফাবে লথলক লফান লাভফালয অলত ালয না।
৪/ বন  ভের ফায লভলয়লদয চুর লছলে ফাআলয লফয লত লনআ।
৫/ লাভ  শুক্রফালয নতুন কাে ো বনললধ।
নযানয বফলয়ক:
১/ ঝােুয লে ঝােু যাখা মায় না।
২/ বাো অয়নায় ভুখ লদখলত লনআ।
৩/ ুলে মায়া ফস্ত্র েলত লনআ।
৪/ ববখাবযলক ঘলযয ববতলয ববো বদলত লনআ।
৫/ ালত ালত ভবযচ (রঙ্কা) বদলত লনআ।
৬/ গরায় কাটা রাগলর বতনজন ুদ লঘালযয নাভ ফরলত য়।
৭/ বতন তযায় টাকা বদলত লনআ।
৮/ ফাতা কযায ভয় াখায স্পত রাগালর শুব।
৯/ একটা তাযা লদলখ ঘলয ঢ়ুকলত লনআ।
১০/ প্রদীলয লতর ো বার।
১১/ াত লথলক ফান েলর বার, বতবথ অল।
১২/ এক ডালক াো বদলত লনআ, বফশ্বা মভ ডালক।
১৩/ চার লল লর লল না ফলর ফরলত য় চার লফলে লগলছ।
১৪/ লছলরলদয দুবট কুণ্ডরী (বটবক) থাকলর দুবট বফলয় য়।
১৫/ ভা–ফাফা জীবফত থাকা ফস্থায় ববলজ গাভছা কাঁলধ বদলত লনআ।
১৬/ লজাো দা একালথ না যাখলর ঝগো য়।
১৭/ চুন বদলর দাবযদ্রয ফালে।
১৮/ রবদ ভাবটলত েলর রক্ষ্মী রালগ।
১৯/ াবট জ্বারালর ভের য়।
২০/ রুভার াযালনা খাযা। বফদ লদখা বদলত ালয।
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২১/ লানা  ছাবত াোলনা খাযা।
২২/ বন বনলয় ঘুবযলয় না বদলর ঝগো য়।
২৩/ ঠাৎ কলয কথা ফরায ূলে মবদ লকঈ বয় ায় তলফ তালক ফুলক থুথু বদলত য়।
২৪/ দা বদলয় ভাবটলত দাগ বদলত লনআ।
২৫/ দযজায ভুলখাভুবখ অয়না যাখলত লনআ।
[এ ৪৮২.২ লৌবালগযয লদফী।]
২৬/ কফুতলযয বডভলক বডভ ফরলত লনআ, াথয ফরলত য়। তা না লর বডভ ন্ট  লয় মায়।
২৭/ ফৃব্ট য ভয় ঠাৎ লে লগলর লযৌদ্র লঠ।
২৮/ খুফ তুপালনয ভয় ফান যাজায ঈলেলয বঁবে ছুঁলে বদলত য়।
২৯/ দ-ঁবচ লখরায ভয় কবেয ব্দ লর ঝগো য়।
৩০/ ফভয় ভাবয টাবনলয় যাখলত লনআ।
৩১/ জর চাআলর জর বদলত য়, তা না লর ভযায ভয় জর ায় না।
৩২/ গাভছা লযৌলদ্র বদলর যীয শুলকায়।
৩৩/ বচরুনী বদলয় অঘাত কযলর যক্ত শুলকায়।
৩৪/ াখা বদলয় ভাযলর অয়ু কলভ মায়।
৩৫/ ালনয জর ঘলয লপরলত লনআ।
৩৬/ ঘলযয লবতলয ছাতা খুলর যাখলর ঘলযয চার পুট লয় মায়।
৩৭/ ছাতা বফছানায় যাখা মায় না।
৩৯/ চুলনয লকৌলটা শুকলনা যাখলর ফুক শুলকায়।
৪০/ থারায় লতজাতা যলর বার, াশুবে অদয কযলফ।
৪১/ লছঁো লগবঞ্জ  গাভছা লরাআ কযলত লনআ।
৪২/ ঘুভন্ত ফস্থায় যীলযয ঈয বদলত লমলত লনআ।
৪৩/ গালয় া রাগলর প্রণাভ কযলত য়।
৪৪/ ঘাে ফযথা লর ফাবর লযৌলদ্র বদলত য়।
৪৫/ প্রদীলয ফুক জ্বরলর ঘলযয কততায ফুক জ্বলর।
৪৬/ বফফাবত ভবরালদয স্বাভী, শ্বশুয  বাশুলযয নাভ ঈচ্চাযণ কযা ভের।
[ব ৪৩৫.১ স্বাভীয নাভ ঈচ্চাযণ না কযা]
[ব ৪৩৫.২ বাুলযয নাভ ঈচ্চাযণ না কযা]
৪৭/ যাস্তায় কাে লপরা থাকলর তায ঈয বদলয় লমলত লনআ।
৪৮/ চুর লকলট নাযলকর গালছয লগাোয় লপরা বার, বফশ্বা চুর নাযলকর গালছয ভত বক্তারী য়।
৪৯/ ঠাৎ কলয নতুন লাাক বযধান কযলর নতুন লাাক োয অা থালক।
৫০/ বঁবেলত ফল কাজ কযায য বঁবে ঈবঠলয় যাখলত য়।
৫১/ ফাফা-ভা জীবফত থাকা ফস্থায় লছলরযা ভাথা ভুণ্ডন কযলত ালয না।
৫২/ ভরা লফলট াটা ুতা ধুলয় না যাখলর বাআ এয ফুক জ্বলর।
৫৩/ অবশ্বলন যাতআন কাবততলক খাআন, লম ফয ভােআন ল ফয াআন।
৫৪/ গলণ ূজায় তুরব াতায ফযফায শুব।
৫৫/ ব্রাহ্মণ লছলরলদয দলত বছঁেলর খাযা।
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বযললল ফরা মায় ভানুল মতআ অধুবনক লয় ঈঠুক না লকন জন্মূলে ায়া বফশ্বা  ংস্কাযগুবর বত
লজ বুলর মায়া ম্ভফ নয়। তলফ একথা বঠক লম কালরয বযফততলনয লে লে বফশ্বা  ংস্কালযয  রূান্তয
ঘটলফ।
তথযূে:
ফরুণ কুভায চক্রফততী ফাঙারীয বফফা-ম্পবকতত লরাক বফশ্বা  লরাক ংস্কায, দীলনন্দ্রকুভায যকায ম্পাবদতবফফালয লরাকাচায, ুস্তক বফবণ, করকাতা, প্রথভ প্রকা জুন ১৯৮০, ৃ.১৭৮।
গ্রন্থবঞ্জ
১/ য়াবকর অভদ-ফাংরায লরাক ংস্কৃবত, গবতধাযা প্রকানী, ঢাকা, তৃতীয় ংস্কযণ ২০০৪।
২/ ড. ফরুণ কুভায চক্রফততী- লরাকবফশ্বা  লরাক ংস্কায, ুস্তক বফবণ, করকাতা, চতুথত ংস্কযণ ২০০৩।
৩/ লমালগ দা অালভয লরাকংস্কৃবত, নযানার ফুক ট্রাস্ট, আবিয়া, প্রথভ প্রকা ১৯৮৩।
৪/ নীায যঞ্জন যায় ফাোরীয আবতা অবদফত; লদ’জ,করকাতা, প্রথভ প্রকা ১৩৫৬।
৫/ তন চক্রফততী, বফানী প্রাদ াহু দুআ ফাংরায কুংস্কায বফলযাধী বফজ্ঞান বচন্তা, দী প্রকান, করকাতা,
১৯৯৩।
৬/ ড. অব ার নৃতাবিক লপ্রবেতঃ ফাংরা লরাক াবতয, ুস্তক বফবণ, করকাতা, প্রথভ প্রকা জানুয়াবয
২০০১।
৭/ ডক্টয অশযাপ ববেকী লরাক াবতয প্রথভ খণ্ড, গবতধাযা, ৩৮/২ক ফাংরা ফাজায ঢাকা ১১০০, গবতধাযা প্রথভ
প্রকা ২০০৮।
৮/ বনলভল কাবন্ত ার  ুতনুকা ার ফাংরায ব্রত যফ-াফতন এফং ব্রলতয কথা, প্রজ্ঞাবফকা, করকাতা, প্রথভ
প্রকা ভাচত ২০০২।
৯/ চুযচযণ লচৌধুযী তিবনবধ েীলর ইয আবতফৃি ূফতাং, কথা, করকাতা, প্রথভ প্রকা ২০১০।
১০/ Asutosh Bhattacharya –Folklore of Bengal, National Book Trust, India, New Delhi,
First Edition 1978 .

১১/ বদফযলজযাবত ভজুভদায ফাংরা লরাককথায টাআ  লভাবটপ আনলডক, গাঙবচর, করকাতা, প্রথভ ংস্কযণ
নলবম্বয ২০১২।
১২/ ফরুণকুভায চক্রফততী (ম্পাদনা) লরাককথায াতকান, ণতা ফুক বডবিবফঈটাত, করকাতা, প্রথভ প্রকা
জুরাআ ২০১১।
তথযদাতা:
১/ ন্তযা লচৌধুযী,ফয় ২১, কবযভগঞ্জ কলরজ, কবযভগঞ্জ, অাভ।
২/ ালয়র যায়, ফয় ২১, কবযভগঞ্জ কলরজ, কবযভগঞ্জ, অাভ।
৩/ বভতরা দি, ফয় ২১, যফীন্দ্রদন গারত কলরজ, কবযভগঞ্জ, অাভ।
৪/ ভাধুযী লদফ, ফয় ৫০, কবযভগঞ্জ, অাভ।
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আন্টাযলনট:
1
2
3
4

/ https://en.m.wikipedia.org/wiki/Folk-b/elief
/ www.encyclopediaofukraine.com
/ https://en.m.wikipedia.org/wiki/Superstition
/ https://www.merriam-webster.com
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