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In the history of Bengali periodical, one of the brightest periodical was the ‘Bharati’. This
periodical made its debut during the late 19th century and was sponsered by the Tagore
family of Jorashanko. At that time Rabindranath Tagore was sixteen years old. From the
very first edition of ‘Bharati’ Rabindranath was one of its content writers. His numerous
songs, poems, novels, drama and articles were published in it. From 1284 to 1331
bangabda ‘Bharati’ helped many potential writers in displaying their works and ideas. The
history of this periodical's editing is quite interesting and attractive. The first editor of this
journal was Dijendranath Tagore the eldest son of Debendranath Tagore. Later at different
point of time Swarna Kumari Devi, Hiranmoyi Devi, Sarala Devi, Rabindranath Tagore,
Sourindra Mohan Mukhopadhaya, Manilal Gangapadhaya and others took this position as
a editor. The primary responsibility in editing this journal was taken by the Tagore family,
mainly under the guidance of Sarala Devi, Swarna Kumari Devi and Hiranmoyi Devi. This
periodical achived its fame and was delightfully accepted among readers. By using the
swadeshi language and swadeshi emotions ‘Bharati’ became one of the most important
printed medium of knowledge discussion based on various ideas and topics.
Mainly in the discussion of Bengal folklore and regional history as a local periodical
‘Bharati’ played a very important and glorious role. Due to this in the history of folklore
study there is a presence of many of the unique properties of this periodical. In the view of
folkloristics, ‘Bharati’ is regarded as institution of Passive Traditional Bearer (PTB) and
has a very effective role. Various folklore based articles has been published in ‘Bharati’
which is highly valuable in the diachronic history of folklore study. In highlighting the
cultural heritage of folklore, the folklore related articles published in ‘Bharati’ has
priceless contribution on that context. In our article in terms of the periodical which
published selected issues related to the folklore the role of ‘Bharati’ will be ascertained.
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১. বূতভকো: ফোংরো োভতক ি-তিকোয ইততোক একতট লগৌযফভ োভতক তিকো র ‘বোযতী’। স্থোতত্ব 
দী চজীফীতোয তদক তদক ‘প্রফোী’য কযই ‘বোযতী’য অফস্থোন। ঊনতফং তোব্দীয ললবোকগ লজোড়োোাঁককোয
ঠোকুযফোতড়য ৃষ্ঠকোলকতো এই তিকোয আত্মপ্রকো কট। যফীিনোথ বোযতী তিকোয প্রথভ ংখ্যো লথককই
অনযতভ লরখ্ক। এখ্োকন তোয অংখ্য গোন, কতফতো, উনযো, নোটক  প্রফন্ধ প্রকোতত । ১২৮৪ লথকক ১৩৩১
ফঙ্গোব্দ অথচোৎ দী চ ঊনলোট ফছকযয ইততোক বোযতী অকনক ম্ভোফনোভ লরখ্ককয উত্থোকন োতো ককযকছ। এই
তিকোয ম্পোদনোয ইততোতট লফ আকলচণী। প্রথভ ম্পোদক তছকরন লদকফিনোথ ঠোকুকযয লজযষ্ঠ ুি তিকজিনোথ
ঠোকুয। তোয কয তফতবন্ন ভক স্বণচকুভোযী লদফী, তযন্মী লদফী, যরো লদফী, যফীিনোথ ঠোকুয, ভতণরোর
গকঙ্গোোধযো, লৌযীিকভোন ভুকখ্োোধযো প্রভুকখ্য ুকমোগয ম্পোদনো ‘বোযতী’য ইততো ভোধুমচভী ক কঠ।
ঠোকুয তযফোকযয দযযোই প্রধোনত এই তিকোয ম্পোদনোয দোতত্ব গ্রণ ককযন। তফকল ককয যরো লদফী,
স্বণচকুভোযী লদফী, তযন্মী লদফী প্রভুখ্ যভণীকদয ম্পোদনো এই তিকো খ্যোতত অজচন ককয এফং োভতক তিকোয
োঠককদয কোকছ নতিত । স্বকদী বোলো স্বকদী বোফনোকক প্রোধোনয তদক নোনোতফধ তফলক জ্ঞোন-চচচোয
ইততোক এই তিকোয তফতবন্ন ংখ্যো অননয ম্পদ। লরোকংস্কৃতততফজ্ঞোকনয তযবোলো ‘কযোে ঐততযফোক’
(Passive Traditional Bearer) তোকফ এই ধযকনয ফোংরো োভতক তিকোগুতর কোমচকযী বূতভকো োরন ককয
চকরকছ। লরোকংস্কৃততয তফল ংতিষ্ট নোনো ধযকনয যচনো তফতবন্ন ংখ্যো প্রকোতত ককছ, মো লরোকংস্কৃতত-চচচোয
কোরোনুক্রতভক লপ্রতেকত চচচো কযো অতযন্ত গুরুত্বূণচ  প্রোতঙ্গক। এমোফৎ কোর োভতক ি-তিকো তনক ফহুভোতিক
তদক লথকক গকফলণো কর লরোকংস্কৃতত-চচচোয লপ্রতেত প্রো অনুচ্চোতযত লথকক লগকছ। লরোকংস্কৃততয নোনোন
তফলকয প্রফন্ধ ‘বোযতী’-য তফতবন্ন ংখ্যো প্রকোতত ককছ, মো লরোকংস্কৃতত-চচচোয কোরোনুক্রতভক লপ্রতেকত অতযন্ত
ভূরযফোন এফং ফোংরো োততয-ভোজ-তল্প-ংস্কৃতত ইততো চচচোয ধোযো ‘বোযতী’ োভতক তিকোয অধযন কযো
একোন্তই জরুতয। এই তিকোগুতরকত প্রকোতত যচনো ভূকয তফচোয  তফকিলকণয দৃতষ্টবঙ্গী, ফোঙোতর জোততয বোফোকফগ
ফো ‘Emotional Identity’ উস্থোন যীতত, জোততয ইততো ুনচগঠন লকৌর (Strategy of reconstruction
of history), ভোনুক্রকভয লপ্রতেকত ংগ্র (Collection of Diachronic Perspective), লদজ ভোজংস্কৃততয তফচোয-তফকিলকণয লদজ আদর ফো লদজ যোনো ইতযোতদ তদকগুতর আভোকদয এই আকরোচয তনফকন্ধ
রেযোতবভুখ্ী তদককক তনকদচ কযকফ, মো লরোকংস্কৃততয তফজ্ঞোনতবতিক চচচোয নোনোতফধ তদককক ছুাঁক মো। উক্ত
তফলগুতরকক মথোমথবোকফ তুকর ধযকত লরোকংস্কৃতততফজ্ঞোন, োততয, ভোজতফজ্ঞোন তনবচয তত্ত্ব-দ্ধতত 
দৃতষ্টককোকণয তনতযকখ্ ফোংরো অতত প্রচোতযত  তযতচত োভতক তিকো ‘বোযতী’য গকফলণো কযো অতযন্ত প্রকোজন।
স্ববূতভয ঐততযভ লরোকংস্কৃততয তযচ তুকর ধযকত এফং তোয যম্পযোয বফবফ ছড়োকত বোযতী তিকো প্রকোতত
লরোকংস্কৃতত তফলক প্রফন্ধগুতর অভূরয তনদচন। লই ূকিই এই প্রফকন্ধ আকরোচয তিকোয তনফচোতচত ংখ্যো
প্রকোতত ফোংরোয লরোকংস্কৃতত তফলক প্রফন্ধগুতরয তনতযকখ্ লরোকংস্কৃতত-চচচো ‘বোযতী’য বূতভকো তনণচীত কফ।
২. বোতযতী’য তযচ এফং লরোকংস্কৃতত অনুলঙ্গ : ঊনতফং তোব্দীয ললবোগ লথকক তফং তোব্দীয প্রথভ বোগ মচন্ত
ফোংরো োভতক তিকোয ইততোক একতট লগৌযফভ োভতক তিকো র ‘বোযতী’। ততফোদী (১২৯৮), োধনো
(১২৯৮), ফঙ্গদচন (নফমচো), প্রফোী (১৩০৮), ফুজি (১৩২১), বোযতফলচ (১৩২০), ককলোর (১৩৩০),
ফুভতী (১৩২৯) ইতযোতদ োততয তিকোয ভকধয বোযতী (১২৮৪) ককরযই অগ্রজ। এই তিকো তফল বফতচকিযয
নোনোতফধ ুয ধযো কড়। তফল তনফচোচকনয চভকপ্রদ অতবনফকত্বয ভকধয অনযতভ তদক তছর লরোকংস্কৃতত তফলক
নোনোতফধ যচনোয ধোযোফোতকবোকফ প্রকো। লরোকংস্কৃতত তফলক যচনো প্রকোকয তযতধ লম তফকলবোকফ তফস্তৃত তো
লফ লজোয তদকই ফরো মো। ভোভতককোকর তফরৄদ্ধ লরোকংস্কৃতত তফলক ি-তিকো ফোংরো বোলো তছর নো।
োততযচচচোয ূকি তফতবন্ন োততয তফলক ি-তিকো লরোকংস্কৃতত তফলক লরখ্ো-লরতখ্ প্রকো ত। ফতচভোকন এই
ধোযো অকনকটো োকেকছ। লরোকংস্কৃতত তফলক ি-তিকো ফোংরো বোলো লফ কককতট প্রকোতত । আকোকয,
আতকন, চতযকি, লভজোকজ, োততয-ংস্কৃতত তফলক অথচোৎ ব্রতকথো, রূকথো, প্রফোদ ফোকয, ছড়ো, গোন, উৎফ
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প্রবৃতত বোযতীকত ফযোকতো লককছ  নতিত ককছ। প্রফভোন লরোকংস্কৃততয প্রোণতক্তকক ধযকত োভতক ি
তিকোয ইততোক ‘বোযতী’ দূরচব ন্মোন রোব ককযকছ। তোই লরোকংস্কৃতত চচচোয ইততোক এই তিকোয ংখ্যোগুতর
অননয ম্পদ।
তফল তনফচোচকনয চভকপ্রদ অতবনফকত্বয তফতবন্ন ুয এফং প্রততবোধয লরখ্ককূকরয ৃজনীধভচী লভৌতরক লরখ্নীয
উস্থোন লকৌর বোযতী তিকোকক জীফতো দোন ককযকছ। কঙ্গ কঙ্গ ফোংরো ি-তিকো তনবচয ভোজ-োততযংস্কৃততচচচো নফ নফ প্রততবোধয লরখ্ককয েুযধোয লরখ্নীয স্পকচ ‘বোযতী’লক ঐততোতক অধযোক অননয স্থোন দখ্র
কযকত োোময ককযকছ। ভোভতক কোকর প্রততবোফোনকদয ভকধয তফকল ককয ফরকত “ স্বণচকুভোযীকদফী,
লজযোতততযিনোথ ঠোকুয, কতযিনোথ ঠোকুয, অেচি লচৌধুযী, যফীিনোথ ঠোকুয প্রভুখ্ োতততযককদয কথো। এাঁযোই
যফতচীকোকর ফোংরো ভোজ-োততয-ংস্কৃততচচচো জোজ্বরযভোন লথকককছন। এাঁকদয ভকধয অকনক লরখ্ক লরোকংস্কৃতত
ংতিষ্ট নোনোতফধ লরখ্ো ৃজন ককয বোযতী তিকোয লভৌতরকত্ব লগৌযফকক আকযো স্বীকৃত তদককছ। বোযতী তিকোয
কোকছ ফোংরো োততয লমভন নোনোবোকফ-বোকয ঋণী, তঠক লতভন ফোংরো লরোকংস্কৃততচচচোয ইততোক বোযতী তিকোয
দোন অূযণী ঋণ ফকরই স্বীকৃত। তফকল ককয ি-তিকো তনবচয ফোংরো লরোকংস্কৃততচচচোয ইততোক।
ফোংরো লরোকংস্কৃতত  আঞ্চতরক ইততো-চচচোয ভুখ্য এফং তনবচযকমোগয বূতভকো োরন ককয চকরকছ ফোংরো
োভতক ি-তিকো। ূকফচ এ ধোযোয চরতো তছর নো, তো তকন্তু ন। ঠোকুয ফোতড়য স্বনোভধনয লরখ্ক-লরতখ্কোযো এই
তিকোয কঙ্গ তনষ্টবোকফ মুক্ত তছকরন। ইততূকফচই উকলখ্ কযো ককছ লম এই তিকোয ম্পোদক তছকরন
লদকফিনোথ ঠোকুকযয লজযষ্ঠ ুি তিকজিনোথ ঠোকুয। ‘বোযতী’ তিকোয ভুখ্য উকেয তছর স্বকদী বোলোয আকরোচনো,
জ্ঞোকনোোজচন  বোফ ভৃতদ্ধকত োোময কযো। তিকোয ূতচকি আকরোকোত কযকর লদখ্ো মোকফ োততয, তফজ্ঞোন,
দচন ইতযোতদ নোনো তফলক গুরুত্বূণচ প্রফন্ধ প্রকোতত  এই তিকো। ঠোকুয তযফোকযয দযযো প্রধোনত এই
তিকো ম্পোদনোয িোতত্ববোয গ্রণ ককযন।
ফতচভোন আকরোচনোয িোৎট তোকফ এফোকয ংতেপ্তবোকফ তুকর ধতয ‘বোযতী’য প্রকোনোয ইততো। এই ূি
ধকযই প্রকো োকফ এই তিকোয তযচ। লজযোতততযিনোথ ঠোকুকযয প্রস্তোকফ ‘বোযতী’-য প্রথভ ংখ্যো প্রকোতত ।
এই ংখ্যো ম্পোদকীকত তিকজিনোথ ঠোকুয আকরোচয তিকো প্রকোকয উকেয ম্পককচ ফকরতছকরন (ম্পোদকী
বূতভকোং, শ্রোফণ ১২৮৪: ১):

‚বোযতীয উকেয লম তক, তোো তোোাঁয নোকভই স্বপ্রকো। বোযতীয এক অথচ ফোণী, আয এক অথচ তফদযো,
আয এক অকথচ বোযকতয অতধষ্ঠোিী লদফতো। ফোণীস্থকর স্বকদী বোলোয আকরোচনোই আভোকদয উকেয।
তফদযোস্থকর ফক্তফয এই লম, তফদযোয দুই অঙ্গ, জ্ঞোকনোোজচন এফং বোফস্ফূতিচ। উবকযই োধযোনুোকয োতো
কযো আভোকদয উকেয। স্বকদকয অতধষ্ঠোিী লদফতোস্থকর ফক্তফয এই লম, জ্ঞোনোকরোচনোয ভ আভযো
স্বকদ তফকদ তনযকে ইো লমখ্োন ইকত লম জ্ঞোন োো মো, তোোই নত ভস্তকক গ্রণ কতযফ। তকন্তু
বোফোকরোচনোয ভ আভযো স্বকদী বোফককই তফকল লে দৃতষ্টকত লদতখ্ফ।‛
” এই উকেযকক োভকন লযকখ্ ‘বোযতী’ তিকো মখ্ন প্রকোতত , তখ্ন, যফীিনোকথয ফ তছর ললোর
ফছয ততন ভো। প্রথভ ংখ্যো লথককই তততন তছকরন এই তিকোয অনযতভ লরখ্ক। এখ্োকন তোয অংখ্য গোন, নোটক,
কতফতো প্রবৃতত প্রকোতত । ‘বোযতী’ নোকভ একতট কতফতো এই তিকো ১২৮৪ োকরয শ্রোফণ ংখ্যো প্রকো
ো। যফীিনোথ এই কতফতোয ললোংক ফকরকছন ( ঠোকুয, শ্রোফণ ১২৮৪: ৪):

‚এই বোযকতয আকন ফতো
তুতভই বোযতী লগকছ গোন
লছককছ ধযোয আাঁধোয গগন
লতোভোতয ফীণোয লভোন তোন।‛
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আভযো ূকফচই উকলখ্ ককযতছ ‘বোযতী’ তিকোকত যফীিনোকথয তফতবন্ন ধযকনয লরখ্ো প্রকোতত । কোকজই এই
তিকোয তফকোক যফীিনোকথয উকলখ্কমোগয বূতভকো তছর তো স্বীকোয ককয তনকতই । যফীিনোথ ছোড়ো স্বণচকুভোযী
লদফী, প্রভথ লচৌধুযী, যৎচি চকটোোধযোকয নোনো যচনো এখ্োকন প্রকোতত । প্রঙ্গক্রকভ উকলখ্য ‘বোযতী’ তিকোয
ম্পোদনো এফং নোনোতফধ তফলকয লরখ্নীয লেকি নোযীকদয তফকল বূতভকো তছর। তফকল ককয যরো লদফী,
স্বণচকুভোযী লদফী, তযন্মী প্রভুখ্ যভণীকদয ম্পোদনো এই তিকো খ্যোতত অজচন ককয। এই তিকো মোাঁযো ম্পোদনো
ককযন তোাঁযো করন মচোক্রকভ তিকজিনোথ ঠোকুয (১২৮৪-১২৯০), স্বণচকুভোযী লদফী (১২৯১-১৩০১), তযন্মী লদফী
 যরো লদফী (১৩০২-১৩০৪), যফীিনোথ ঠোকুয (১৩০৫), যরো লদফী (১৩০৬-১৩১৪), স্বণচকুভোযী লদফী (১৩১৫১৩২১), ভতণরোর গকঙ্গোোধযো  লৌযীিকভোন ভুকখ্োোধযো (১৩২২-১৩৩০) এফং যরোকদফী (১৩৩১-১৩৩৩,
কোততচক)। ১৩৩৩ ফঙ্গোকব্দ এই তিকো প্রকোনো ককভচ ইতত কড়।
৩. লরোকংস্কৃততচচচো বোযতীয ম্পোদককদয বূতভকো : ম্পোদনো ককভচ ম্পোদককয বূতভকো অনস্বীকোমচ। তিকো
ম্পোদনোয লেকি ঐ কথোতট প্রকমোজয। ম্পোদককয ভোনতকতোয ছো ধযো থোকক প্রকোততফয যচনোভূক, লরখ্ো
গ্রণ ফো ফজচকনয লেকি স্তকেকয মথোমথ ুকমোগ থোকক। লমভন ধযোমোক যফীিনোকথয একোতধক লরখ্ো লখ্োকন
প্রকো লকতছর, তঠক লতভতন অনযকদযকক তদক লরোকংস্কৃতত তফলক তফতবন্ন লরখ্ো ংগ্র ককয তো প্রকো ককযন।
এ প্রকঙ্গ লরোকংস্কৃতত তফলক একোতধক গ্রকেয প্রকণতো লখ্ ভকফুর ইরোকভয ফক্তফযকক স্মযণ কযো লমকত োকয
(ইরোভ, ২০০৭: ২৫):

‚লরোকংস্কৃতততফজ্ঞোকনয কঙ্গ যফীিনোকথয ম্পকচ তনধচোযণ কযকত কর, ম্পোদক যফীিনোকথয িোযো
তনফচোতচত  প্রকোতত লই, যচনোগুতরকক তফকফচনো ককয লদখ্ো দযকোয। কোযণ লরোকংস্কৃতত ম্পতকচত
গুরুত্বূণচ লকোন যচনোকক তনফচোচন কযোয ভোনতক প্রতক্রোতট অফযই লরোকংস্কৃতততফজ্ঞোন লচতনোয কঙ্গ
একোন্তবোকফই ম্পৃক্ত।‛
প্রঙ্গত উকলখ্য আকরোচনোয এই মচোক উক্ত উদ্ধৃতত চকনয তছকন যফীিনোথ ফো তিকোয ভকধয
লরোকংস্কৃতততফজ্ঞোনজোত লকোন দৃতষ্টবঙ্গী বোফনো লখ্োাঁজোয ভোনতকতো আভোকদয ভকধয কোজ ককযতন। আভযো িতিকো ম্পোদকী ভোনতকতোয কথো, ভূরত ম্পোদক যফীিনোকথয লচতনোয প্রোতঙ্গকতোয তদকতটকত নজয তদকত
উক্ত উদ্ধৃতত চন ককযতছ।
লরোকংস্কৃততচচচো বোযতীয ম্পোদককদয বূতভকো তনণচ কযকত তগক তনন্মতরতখ্ত তফলগুতরয তদকক আভযো নজয
তদকত োতয:
ক. ম্পোদক তনকজ লরোকংস্কৃতত ম্পতকচত লকোন যচনো তরকখ্কছন তকনো?
খ্. অনযকদয কোকছ লরোকংস্কৃতত তফলক লরখ্ো আহ্বোন ককযকছন তকনো?
গ. লরোকংস্কৃততয উোদোন ংগ্র  ংযেকণ প্রকণোতদত ককযকছন তকনো?
. তিকোয তফল তফনযোক এফং ংকরকন লরোকংস্কৃতত  লরোকংস্কৃতত ংতিষ্ট তফল-তনবচয যচনোয প্রতত কতটো
গুরুত্ব আকযো ককযকছন?
ঙ. লরোকংস্কৃতত তফল-ংতিষ্ট তফতবন্ন উোদোন প্রকো  ংকরকন ম্পোদক কতটো আনুগতয
লদতখ্ককছন?
১২৮৪ লথকক ১৩৩৩ োর মচন্ত ৫০ ফছয মোফৎ ‘বোযতী’ লভোট োত জন ুকমোগয ম্পোদককয অতববোফকত্ব রোব
ককযকছ। এাঁযো করন তিকজিনোথ ঠোকুয, স্বণচকুভোযী লদফী, তযন্মী লদফী, যরো লদফী, যফীিনোথ ঠোকুয, ভতণরোর
গকঙ্গোোধযো, লৌযীিকভোন ভুকখ্োোধযো প্রভুখ্। এাঁকদয ভকধয স্বণচকুভোযী লদফী (১২৯১-১৩০১  ১৩১৫-১৩২১) 
যরো লদফী (১৩০২-১৩০৪, ১৩০৬-১৩১৪  ১৩৩১-১৩৩৩) একোতধক ফোয ম্পোদনো কভচ োভকরকছন। আভযো
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জোতন ‘বোযতী’ তিকোয একোতধকফোয ম্পোদক তযফততচত ককছ (দো, ১৯৭৮: ৪)। এই ধোযোফোতক
ঐততোতকক্রভতট আভযো এক ঝরকক লদকখ্ তনকত োতয:
ম্পোদক ফো ম্পোদকগণ
তিকজিনোথ ঠোকুয
স্বণচকুভোযী লদফী
তযন্মী লদফী  যরো লদফী
যফীিনোথ ঠোকুয
যরো লদফী
স্বণচকুভোযী লদফী
ভতণরোর গকঙ্গোোধযো  লৌযীিকভোন ভুকখ্োোধযো
যরো লদফী

ম্পোদনো কোরফচ
১২৮৪-১২৯০
১২৯১-১৩০১
১৩০২-১৩০৪
১৩০৫
১৩০৬-১৩১৪
১৩১৫-১৩২১
১৩২২-১৩৩০

ম্পোদনো কভচ
োভরোকনোয কোর তযতধ
৭ ফছয
১১ ফছয
৩ ফছয
১ ফছয
৯ ফছয
৭ ফছয
৯ ফছয

১৩৩১-১৩৩৩

৩ ফছয

ুতযোং লদখ্ো মোকে বোযতীয ৫০ ফছকযয ইততোক ফকচক লফত ভফচ ধকয ম্পোদনো কভচ োভকরকছন
স্বণচকুভোযী লদফী। ১২৯১ োর লথকক ১৩০১ োর মচন্ত ১১ ফছয এফং ১৩১৫ োর লথকক ১৩২১ মচন্ত ৭ ফছয ধকয
লভোট ১৮ ফছয স্বণচকুভোযী লদফী ম্পোদনো ককভচ মুক্ত তছকরন। অনযতদকক যরো লদফী মচোক্রকভ ততনফোকয (১৩০২১৩০৪, ১৩০৬-১৩১৪  ১৩৩১-১৩৩৩) লভোট ১৫ ফছয মোফৎ ম্পোদনো ককযকছন। এছোড়ো ভতণরোর গকঙ্গোোধযো
 লৌযীিকভোন ভুকখ্োোধযো (১৩২২-১৩৩০) ৯ ফছয, তিকজিনোথ ঠোকুয (১২৮৪-১২৯০) ৭ ফছয, তযন্মী লদফী
(১৩০২-১৩০৪) ৩ ফছয এফং যফীিনোথ ঠোকুয (১৩০৫) ১ ফছয বোযতীয দোতত্ববোয োভকরকছন। এই ুদী চ ৫০
ফছয মোফৎ তোতধক লরোকংস্কৃতত তফল-ংতিষ্ট প্রফন্ধ  অনযোনয লরখ্ো প্রকো লককছ। ম্পোদক ধকয ধকয
লরোকংস্কৃতত  লরোকংস্কৃতত তফল-ংতিষ্ট গুরুত্বূণচ লরখ্োগুতর তনকে উকলখ্ কযো র (দো, ১৯৭৮: ২২২-৪৮৭):
ম্পোদনো
কোরফচ

তিকজিনোথ
ঠোকুয
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১২৮৪-১২৯০

ম্পোদক

লরোকংস্কৃতত তফল-ংতিষ্ট গুরুত্বূণচ লরখ্ো
১. প্রোচীন বোযকতয তল্প (ক্রভ)
২. চটগ্রোকভয ুযোতত্ত্ব (তিুযো 
আযোকোকনয ইততোকয তকদং ভোি)
৩. ূণচবক্ত (োঞ্জোফী উকথো)
৪. ফোউকরয গোন
৫. ভোজ ংস্কোয  কুংস্কোয (ক্রভ)
৬. ভোজ তফজ্ঞোন (ভযোরথোকয ভত) (ক্রভ)
৭. োভোতজক তফজ্ঞোন
৮. োভোতজক ক্রভতফকো (ক্রভ) প্রবৃতত।

April 2017

লরখ্ক
শ্রী কোতরফয লফদোন্ত ফোগী
শ্রী বকরো চি তং
শ্রী ীতরোকোন্ত চকটোোধযো
-------- ১
জ্ঞোনদোনতিনী লদফী
শ্রী
---------------
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স্বণচকুভোযী
লদফী

১২৯১-১৩০১

তযন্মী লদফী

যরো লদফী

১৩০২-১৩০৪

স্বণচকুভোযী
লদফী

১২৯১-১৩০১
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১. তফষ্ণুুয যোজফংকয ইততো
২. খ্োদয (ক্রভ)
৩. স্ত্রী আচোয
৪. হুগতরয ইভোভ ফোতড়
৫. ংস্কোয যয
৬. কথোয উকথো
৭. কোতি জোততয তফফো দ্ধতত
৮. ধোধো
৯. নকো
১০. ফোদর ফো চোলোয বোলো
১১. ব্রহ্মকদকয আচোয ফযফোয
১২. মোিো
১৩. য উইতরোভ লজোন
১৪. প্রফোদ প্রশ্ন
১৫. প্রফোদ প্রশ্ন
১৬. তফফো  স্ত্রী আচোয ম্মকন্ধ ইংযোতজ
ুযোতন প্রফচন
১৭. ভতরো তল্পকভরো
১৮. ভোজ  ভোজংস্কোয
১৯. নকো
২০. ফরযোভ  ফরযোভী ম্প্রদো
২১. ফযোঘ্র ূজো
২২. ভুরভোকনয আচোয
২৩. তংবূকভয লকোরজোতত
২৪. তিুভোতধ প্রথো
২৫. লকোরজোততয আকভোদ প্রকভোদ
২৬. োচী ম্প্রদো প্রবৃতত।
১. নীরতগতযয লটোকডো জোতত
২. প্রফোদ প্রঙ্গ
৩. রোরন পতকয  গোন
৪. ভোজ ংস্কোয
৫. প্রফোদ প্রঙ্গ
৬. ভনোয বোোন
৭. প্রফোদ প্রঙ্গ
৮. যোভ ফোউর
৯. ীতরো লষ্ঠী প্রবৃতত।
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শ্রীমুক্ত উকিনোথ ল োল
ব্রকজিনোথ ফকন্ধযোোধযো
শ্রীভতী স্বণচকুভোযী লদফী
---------শ্রীমুক্ত যোভদো লন
শ্রী আরৄকতোল লচৌধুযী
------------------------------শ্রীভতী তগযীিকভোতনী দোী
শ্রী তযোধন ভুকখ্োোধযো
শ্রী ফকরিনোথ ঠোকুয
. চ. তভ
শ্রীমুক্ত লজযোৎেোনোথ ল োলোর
শ্রীমুক্ত দীকনিকুভোয যো
শ্রীমুক্ত লজযোততিনোথ ঠোকুয
---------শ্রীভতী কৃষ্ণ মোতভনী দোী
---------শ্রীমুক্ত দীকনদ্রকুভোয যো
শ্রীমুক্ত যৎচি তভি
শ্রীমুক্ত তন্ধকভোন তভি
শ্রীভতী তগতযফোরো লদফী
শ্রীমুক্ত যৎচি তভি
শ্রীভতী তগতযফোরো লদফী
শ্রীমুক্ত দীকনদ্রকুভোয যো
শ্রীভতী স্বণচকুভোযী লদফী
শ্রীমুক্ত বকরচি ভজুভদোয
শ্রীভতী যরো লদফী
ঠোকুয দো ফকন্ধযোোধযো
শ্রীমুক্ত দীকনদ্রকুভোয যো
শ্রীমুক্ত দীকনদ্রকুভোয যো
শ্রীমুক্ত দীকনদ্রকুভোয যো
শ্রীমুক্ত দীকনদ্রকুভোয যো
শ্রীমুক্ত দীকনদ্রকুভোয যো
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১৩০৫

যরো লদফী

যরো লদফী
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১৩০৬-১৩১৪

যফীিনোথ
ঠোকুয

১৩০৬-১৩১৪
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১. আচোকয মুতক্ত
২. গ্রোভয োততয
৩. প্রফোদ প্রঙ্গ
৪. ব্রত কথো
৫. রৄব উৎফ
৬. লষ্ঠী ব্রকতয কথো প্রবৃতত।
১. ফকযোদোয জোতততত্ত্ব
২. গুজযোটী তল্প  তল্পী
৩. গুজযোকট তিু তফফো
৪. লফোযী লভকরী ছড়ো
৫. আোভী স্ত্রীকরোককয ফস্ত্রফন
৬. লীগ্রোকভয লদোরমোিো
৭. ছট যফ  চকচিো
৮. আোভী তফফো
৯. বফদয জোততয ইততফৃি
১০. লদী তোাঁত
১১. যভণীকদয স্বকদ ব্রত
১২. তচিকরো
১৩. চোকভো জোতত
১৪. তফোকযয তিু োফচণ
১৫. ভোযোঠোয তফোজী উৎফ  ফোঙ্গোরীয
প্রতো ীতো যোকভোৎফ
১৬. গ্রোভয ছড়ো
১৭. ফোঙ্গোরী ভুরভোনকদয োভোতজক
আচোয
১৮. যোন জোতত
২০. খ্ুাঁতটব্রত  ইতুয কথো প্রবৃতত।

April 2017

যকভিুিয তিকফদী
যফীিনোথ ঠোকুয
শ্রীমুক্ত বকরচি ভজুভদোয
--------শ্রী ফকরিনোথ ঠোকুয
শ্রী তিকজিনোথ ফু
---------তিকজি কুভোয যো
তিকজি কুভোয যো
যোকজিচি ফকন্ধযোোধযো
শ্রী মতীিনোথ ল োল
শ্রী দীকনদ্রকুভোয যো
শ্রী যোকজিচি ফকন্ধযোোধযো
শ্রীমুক্ত লঠ
শ্রীমুক্ত উকভচি গুপ্ত
ইতফ োকবর
শ্রীভতী তযন্মী লদফী
শ্রী দীকনচি লন
শ্রী তী চি ল োল
শ্রী যোকজিচি ফকন্ধযোোধযো
শ্রী শ্রী চি ধয
শ্রী লভোেদোচযণ বটোচোমচয
শ্রী শ্রীনোথ দি
শ্রী ব্রজুিয োন্নযোর
শ্রীভতী তদর ফোতনী তফশ্বো।
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স্বণচকুভোযী
লদফী
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১. োটকোরী ব্রত
২. নোটোইচণ্ডীয ব্রতকথো
৩. লৌযোতণক ব্রতকথো
৪. ূর্ব্চকঙ্গ তনযোকোরী ব্রত
৫. ফোঙ্গোরীয গীতকথো
৬. ভো ভণ্ডকরয ব্রতকথো
৭. উৎফ
৮. লনোটন লষ্ঠীয ব্রতকথো
৯. ূর্ব্চফকঙ্গয লষ্ঠীব্রত
১০. বোযকতয তচিকরো
১২. তকল্পয তিধোযো
১৩. তনব্রত
১৪. লেি ব্রকতয কথো
১৫. আোকভয খ্োততদকগয ভকধয নোযীয
প্রোধোনয
১৬. নীরতগতয লটোডো
১৭. লফৌদ্ধ  প্রোচীন লভোগর তচিতল্প
১৮. প্রোচয চোরুতল্প প্রদচনী
২০. ফঙ্গোব্দ এফং লকোরভ কতরচুতয 
লরৌতকক ম্বৎ
২১. তজরী কোাঁতথয একটো প্রোচীন কোতনী
২২. জোতী প্রণোরীকত লরোকতেো
২৩. লী ফোতরকোকদয উৎফ
২৪. রূকথোয রূোন্তয
২৫. ততত্বতীকদয আচোয ফযফোয উৎফোতদ
২৬. ফোউকরয গোন (কতফতো)
২৭. চড়কগোন ফো নীরূজোয ভূরতত্ত্ব
২৮. লভোগর আভকরয তল্পকরো
২৯. োকেততক বোলো প্রবৃতত।
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শ্রীভতী তদর ফোতনী তফশ্বো
জোো
শ্রীভতী তদর ফোতনী তফশ্বো
শ্রীভতী ুীরো ফোরো লদফী
শ্রীভতী তদর ফোতনী তফশ্বো
শ্রী দতেণোযঞ্জন তভি ভজুভদোয
শ্রীভতী তদর ফোতনী তফশ্বো
শ্রী যফীিনোথ ঠোকুয
শ্রী তভুখ্ী লদফী
শ্রী নকযিনোথ ভজুভদোয
শ্রী লকভি কুভোয যো
শ্রী অফনীিনোথ ঠোকুয
শ্রীভতী ইতিযো লদফী
শ্রীভতী তদর ফোতনী তফশ্বো
জোো
শ্রী ড.
------------শ্রী অতত কুভোয োরদোয
-------------শ্রী তুরী দো চক্রফতচী
লমোকগ চি ফু
শ্রী যোধো কভর ভুকখ্োোধযো
শ্রীভতী তনরুভো লদফী
যফীিনোথ লন
যভনীকোন্ত ফকন্ধযোোধযো
শ্রীভতী স্বণচকুভোযী লদফী
শ্রী ীতরচি চক্রফতচী
লজযোতততযিনোথ ঠোকুয
শ্রী কৃষ্ণপ্রন্ন োর
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যরো লদফী

১৩২২-১৩৩০

ভতণরোর
গকঙ্গোোধযো

লৌযীিকভো
ন
ভুকখ্োোধযো

১৩৩১-১৩৩৩ (আতশ্বন )

ভতণরোর
গকঙ্গোোধযো

লৌযীিকভো
ন
ভুকখ্োোধযো

১৩২২-১৩৩০
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১. আচোয
২. তিুয আচোয অনুষ্ঠোন
৩. আচোয তফচোয
৪. ফোংরোয ব্রত
৫. দোযফকোয ইততো  উকথো
৬. ুভোড়োতন গোন
৭. নৃতত্ত্ব
৮. তফক্রভুয নোকভয ুযোতত্ত্ব  বোযকতয
ইততোকয ূি
৯. োাঁতোরী গোন
১০. লীভোজ ংস্কোয
১১. বোযকতয ফোইকয বোযতী তল্পকরো
(তচি)
১২. তিু তফফোকয আধযোতত্মকো
১৩. তচি তল্পী কযোরকতযণ
১৪. লী ংস্কোয ভযো
১৫. তফফোকয ণপ্রথো
১৬. নৃতযকরোয তফকো (তচি)
১৭. প্রোচীন জীফফতর প্রথো
১৮. ভোতটয গোন
১৯. ভোতকচন তচি তল্পী - লযোভ  নীর
২০. বোযত তল্পতত্ত্ব
২১. কোতর োকটয ইততকথো
২২. তিু ভোজ  আচোয
২৩. লছকর লবোরোকনো ছড়ো
২৪. যোজ ুতোনোয কথো উকথো প্রবৃতত।
১. ফোংরোয লরোক ঙ্গীত
২. বোযতী স্থোতয
৩. তল্পকরো
৪. কোরী ূজো ফতরদোন  ফতচভোকন তোোয
উকমোতগতো
৫. লভতদনীুকয লভোকিভ ুযোকীততচ
৬. রূকথো
৭. ফঙ্গী বোস্ককমচযয তফতবন্ন মুগ
৮. ফীযবূকভয কথো প্রবৃতত।

তণ্ডত তফধযকখ্য োস্ত্রী
লজযোতততযিনোথ ঠোকুয
-----------অফনীিনোথ ঠোকুয
অফনীিনোথ ঠোকুয
লোভনোথ োো
তেততলচি চক্রফতচী
ীতর চক্রফতচী
---------শ্রী নকগি নোথ যকোয
শ্রী লগৌযোঙ্গনোথ ফকন্ধযোোধযো
ফঙ্গনোযী
শ্রী ভধুব্রত
শ্রী নকগি নোথ গকঙ্গোোধযো
ফঙ্গনোযী
কুভুতদনী লভোন তনকোগী
লভচি যোকচৌধুযী
যফীিনোথ ঠোকুয
-----------অে কুভোয বভকি
কোতরদ তফশ্বো
শ্রী ুকয চি গুপ্ত
অফনীিনোথ ঠোকুয
লবোরোনোথ চকটোোধযো
ভ: ভনুয উেীন
জকদফ লচৌধুযী
ুকযিনোথ বটোচোমচয
যরো লদফী
ভকিনোথ দো
লোভ নোথ োো
নতরনীকোন্ত বটোরী
তনভচর তফ ফকন্ধযোোধযো

‘বোযতী’লত প্রকোতত লরোকংস্কৃতত ংতিষ্ট তফল-তনবচয যচনোয দী চকো একতট তোতরকো প্রোতঙ্গকবোকফ উস্থোন
কযো র। ‘বোযতী’লত প্রকোতত লরোকংস্কৃতত তফলক ফ লরখ্ো ড়ো ম্ভফ ক কঠতন। আয ফ ংখ্যো আভোকদয
ংগ্রক লনই। ূতচকি তফনযতত তকযোনোভ োককে লরোকংস্কৃতত ংতিষ্ট তফল-তনবচয যচনোয দী চকো একতট
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তোতরকো উস্থোন কযো ককছ। আয লরোকংস্কৃতত ংতিষ্ট ফ লরখ্ো লম এই তফলতফনযোক স্থোন লককছ তো
ন।
ম্পোদকগণ তনকজ কভ-লফত লরোকংস্কৃতত ম্পতকচত তফতবন্ন প্রফন্ধ প্রকো ককযকছন। এাঁকদয ভকধয তফকল ককয
ফরকত  স্বণচকুভোযী লদফী  যরো লদফীয কথো। আভযো মতদ তোকদয ম্পোদনোফচ রেয কতয তোকর লদখ্ো মোকফ
এাঁকদয অতববোফককত্ব ফকচক লফত লরোকংস্কৃতত তফল-ংতিষ্ট তফতবন্ন প্রফন্ধ প্রকো লককছ। যীততভকতো তফজ্ঞোন
তদক অনযকদয কোছ লথকক লরোকংস্কৃতত তফলক লরখ্ো আহ্বোন ককযকছন। লরোকংস্কৃতত উোদোন ংগ্র 
ংযেকণ এাঁকদয কোমচকযী বূতভকো রেয কযো মো। এই প্রকঙ্গ একতট তফল উত্থোন কযো অনুতচত কফ নো। ১২৯০
ফঙ্গোকব্দয বফোখ্ ংখ্যো যীততভত আকফদন ককয লরোকংগীত (গ্রোভযগীত) ংগ্র ককয বোযতীয দপ্তকয লপ্রযণ কযোয
জনয অনুকযোধ কযো  (ঠোকুয, বফোখ্ ১২৯০: ৪০) : ‚... োঠককযো মতদ লক লক তনজ তনজ োধযোনুোকয প্রচতরত
গ্রোভযগীত ংগ্র কতযো আভোকদয তনকট লপ্রযণ ককযন তকফ তোো বোযতীকত োদকয প্রকোতত ইকফ‛ এই অনুকযোধ
আোয য বোযতীয বোণ্ডোকয চোযতট গোন জভো  এফং তো ‘বোযতী’য োতো ছোো । প্রোতপ্তস্বীকোয জোতনক
‘বোযতী’ তিকো কৃতজ্ঞতো জোনোকনো  (ঠোকুয, বজযষ্ঠ ১২৯০: ৯৫-৯৬)। লরোকংগীত তনবচয যচনো বোযতীকত
আরোদো ভোিো লককছ, এ তফলক তিভত লনই। আভোকদয ফক্তফয র যীততভত আকফদন ককয লরখ্ো লচক তো প্রকো
কযোয লম দৃতষ্টবঙ্গী তো ততযই অতবনফ এফং তফকলবোকফ োধুফোদ োফোয লমোগয। ভকোকর অদযোফতধ লকোন িতিকোকত এই দ্ধততয অফরম্বণ কযো কতছর তকনো ল তফলক আভোকদয কোকছ তযষ্কোয ধোযণো লনই, তকফ
লরোকংস্কৃততয তফজ্ঞোনতনবচয আকরোচনো একপ্রকোয তফজ্ঞোন তদক লরোকংগীত ংগ্র ককয প্রকো কযোয োগ্র
ততযই অননযতোয তযচোক। লই কঙ্গ লরোকংস্কৃততচচচো ‘বোযতী’য ম্পোদকগণ লরোকংস্কৃতত তফল-ংতিষ্ট
তফতবন্ন উোদোন প্রকো  ংকরন এফং প্রকণোদনো ফযোকবোকফ আনুগতয লদতখ্ককছন একথো তনিঃকিক ফরো মো।
তিকোয তফল তফনযোক এফং ংকরকন লরোকংস্কৃতত  লরোকংস্কৃতত ংতিষ্ট তফল-তনবচয যচনোয প্রতত কতটো গুরুত্ব
আকযো ককযকছন তো উকয উকলতখ্ত তফলূতচকত রেয কযকরই তযষ্কোয ধোযণো োো মোকফ। ফ তভতরক ফরো
মো ‘বোযতী’য ম্পোদককদয অতববোফককত্ব লফ গুরুকত্বয কঙ্গ লরোকংস্কৃততচচচো ককছ।
৪. বোযতীকত প্রকোীত লরোকংস্কৃতত  লরোকংস্কৃতত ংতিষ্ট যচনোয তফলফগচীকযণ  োঠ-তফকিলণ: ‘বোযতী’য
ূতচকি অতবতনকফ কযকর লদখ্ো মোকফ ফহুতফধ তফল-বফতচকিযয ভোোয তনক ল উতস্থত। বোযতীকত প্রকোতত
লরোকংস্কৃতত তনবচয যচনোয তফলফগচীকযণ কযকত তগক একই ছতফ ধযো কড়কছ। ব্রতকথো, জনজোতততনবচয
আকরোচনো, লরোকোতকতযয তফতবন্ন তফবোগ লমভন ছড়ো, ধোাঁধো, প্রফোদ প্রবৃতত, স্থোনী ইতততো, আচোয-আচযণ 
তফশ্বো-ংস্কোয, উৎফ-োর-োফচণ-ূজোচচনো ইতযোতদ তফতফধ তফল তনক বোযতীকত লরখ্ো প্রকো লককছ।
লরোকংস্কৃতত তফল ংক্রোন্ত লরখ্োয ভকধয ফকচক লফত প্রফোদ  ব্রতকথো তনক লরখ্ো প্রকো লককছ। োভতগ্রক
তফলকক ভোথো লযকখ্ বোযতীকত প্রকোীত লরোকংস্কৃতত তফলক যচনোয তফলফগচীকযণ কযকত োতয:

Volume- V, Issue-IV

April 2017

20

লরোকংস্কৃতত-চচচো ‘বোযতী’ তিকোয বূতভকো: তনফচোতচত ংখ্যোককতিক মচকফকেণ অঞ্জনো ল োল ভণ্ডর, যোকজ খ্োন  ুজকুভোয ভণ্ডর

বোযতীকত প্রকোতত লরোকংস্কৃতত তফলক যচনো
লরোকোততয
তনবচয

তল্প 
তল্পী
ংক্রোন্ত

ূণচবক্ত
(োঞ্জোফী
উকথো),
ফোউকরয গোন,
কথোয উকথো,
ধোাঁধো
ফোদর ফো চোলোয
বোলো,
প্রফোদ প্রশ্ন,
প্রফোদ প্রশ্ন
(শ্রীমুক্ত
দীকনিকুভোয
যো),
প্রফোদ প্রঙ্গ,
রোরন পতকয 
গোন,
লফোযী লভকরী
ছড়ো,
গ্রোভয ছড়,
ফোঙ্গোরীয
গীতকথো,
োাঁতোরী গোন,
ুভোড়োতন গোন,
প্রবৃতত।

প্রোচীন
বোযকতয
তল্প,
ভতরো
তল্পকভরো,
গুজযোটী
তল্প 
তল্প,
লদী তোাঁত,
তচিকরো,
বোযকতয
তচিকরো,
তকল্পয
তিধোযো,
লফৌদ্ধ 
প্রোচীন লভোগর
তচিতল্প,
প্রোচয
চোরুতল্প
প্রদচনী,
লভোগর
আভকরয
তল্পকরো,
প্রবৃতত।

জনজোতত
ংতিষ্ট

ব্রত কথো

স্থোনী ইততো
তফলক

আচোয-আচযণ
 তফশ্বোংস্কোয

উৎফ-ূজোোর-োফচণ

আোকভয
খ্ুাঁতটব্রত 
চটগ্রোকভয ভোজ ংস্কোয ফযোঘ্র ূজো,
খ্োততদকগয ইতুয কথো,
ুযোতত্ত্ব
 কুংস্কোয
ভতরো
ভকধয নোযীয লষ্ঠী ব্রকতয
(ক্রভ),
(ক্রভ),
তল্পকভরো,
প্রোধোনয,
কথো,
তফষ্ণুুয
স্ত্রী আচোয,
লকোরজোততয
নীরতগতয
ব্রত কথো,
যোজফংকয ংস্কোয যয,
আকভোদ
লটোডো,
োটকোরী ব্রত,
ইততো,
তফফো  স্ত্রী
প্রকভোদ,
যোন
নোটোইচণ্ডীয হুগতরয ইভোভ আচোয ম্মকন্ধ
ভনোয
জোতত,
ব্রতকথো,
ফোতড়
ইংযোতজ
বোোন,
চোকভো জোতত, লৌযোতণক
(উনযো), ুযোতন প্রফচন, রৄব উৎফ,
বফদয জোততয
ব্রতকথো,
তফক্রভুয
ভুরভোকনয লীগ্রোকভয
ইততফৃি,
ূর্ব্চকঙ্গ
নোকভয
আচোয,
লদোরমোিো,
ফকযোদোয তনযোকোরী ব্রত, ুযোতত্ত্ব 
তিুভোতধ
ছট যফ 
জোতততত্ত্ব,
ভো ভণ্ডকরয
বোযকতয
প্রথো,
চকচিো,
লকোরজোততয
ব্রতকথো,
ইততোকয
ফোঙ্গোরী
ভোযোঠোয
আকভোদ
লনোটন লষ্ঠীয
ূি,
ভুরভোনকদয
তফোজী
প্রকভোদ,
ব্রতকথো,
দোযফকোয
োভোতজক
উৎফ 
োচী
ূর্ব্চফকঙ্গয
ইততো 
আচোয,
ফোঙ্গোরীয
ম্প্রদো,
লষ্ঠীব্রত,
উকথো ,
ততর্ব্তীকদয প্রতো ীতো
তংবূকভয
তনব্রত,
তজরী কোাঁতথয আচোয ফযফোয যোকভোৎফ,
লকোরজোতত, লেি ব্রকতয একটো প্রোচীন
উৎফোতদ,
উৎফ,
ফরযোভ 
কথো,
কোতনী,
তিুয আচোয
লী
ফরযোভী
ফোংরোয ব্রত, গ্রোভয োততয,
অনুষ্ঠোন
ফোতরকোকদয
ম্প্রদো,
প্রবৃতত।
দোযফকোয আচোয তফচোয,
উৎফ,
কোতি জোততয
ইততো 
আচোয,
ীতরো লষ্ঠী,
তফফো দ্ধতত
উকথো,
প্রবৃতত।
প্রবৃতত।
প্রবৃতত।
প্রবৃতত।
৪.১ লরোকোততয তনবচয যচনো : ‘বোযতী’ তিকো লরোকোততয তনবচয যচনো লচোকখ্ ড়োয ভকতো। উদোযণ তোকফ
ফরো মো ফোউকরয গোন, কথোয উকথো, ধোাঁধো, প্রফোদ প্রশ্ন, প্রফোদ প্রশ্ন (শ্রীমুক্ত দীকনিকুভোয যো), প্রফোদ প্রঙ্গ,
রোরন পতকয  গগন, লফোযী লভকরী ছড়ো, গ্রোভয ছড়ো, ফোঙ্গোরীয গীতকথো, োাঁতোরী গোন, ুভোড়োতন গোন প্রবৃতত
যচনোয কথো। তনফচোতচত কককতট যচনোয আকরোচনো ককয বোযতীকত প্রকোতত লরোকোততয তনবচয যচনোয বঙ্গী 
তফলবোফনো ম্পককচ তযচ লকত োতয।
প্রথকভই আত ‘রোরন পতকয  গগন’ প্রফকন্ধয আকরোচনো (কদফী, ১৩০২: ২৭৫-২৮১)। রোরন পতকয চচচো
োতভর ককছন এোয োয ফোংরোয তোতধক গকফলক। উক্ত তকযোধো যরো লদফী আয এক তকযোভতণ। ভযভী
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ফোউর োধক রোরন পতককযয জীফনঞ্জী তনকই ভূরত আকরোচনো অগ্রয ককছ। প্রঙ্গক্রকভ রোরন োকয
লফতকছু গোন ংকতরত ককছ। প্রোফতন্ধক প্রফকন্ধ তোয ীভোফদ্ধতোয কথো উকলখ্ ককযকছন (কদফী, ১৩০২: ২৭৫২৮১): ‚ রোরকনয জীফনী তরতখ্ফোয উকযণ ংগ্র কতযফোয কখ্ন লচষ্টো কতয নোই 1 তোাঁোয যতচত গোনগুতর
তরতখ্ো যোতখ্ নোই।‛” তকফ ‘তেো তযচ’ নোভক এক তিকোয ম্পোদক শ্রী মুক্ত অে কুভোয বভকি ভোকয
কোছ লথকক প্রোপ্ত একতট ংতেপ্ত জীফনী লকোন যকভ তযফতচন  তযভোজচন ছোড়োই বোযতীয োতো ভুতদ্রত  (কদফী,
১৩০২: ২৭৫-২৮১)। লরোকংস্কৃতত তনবচয আকরোচনো আকরোচয প্রফন্ধতটয নোনো ভোিো যককছ, লমভন :
ক. ‘তোব্দীয পুর’ রোরন পতকযকক তনক আকরোচনো এফং তোাঁয ম্বতরত গোনগুতরকক প্রফকন্ধয ভকধয স্থোন তদক
রোরন তযতচতত তযতধফৃি তফকতত ককছ।
খ্. ‘লপ্রতভক গগকনয বক্ত জীফকনয তফফযণী ংগ্র কতযো লক ‘বোযতী’লত প্রকোোথচ োঠোইো তদকর আভোকদয
তফকল কৃতজ্ঞতো বোজন ইকফন।’ ” এভন ধযকনয আহ্বোন একজন তিকোয ম্পোদককয কোছ লথকক মখ্ন
আক তখ্ন আভযো উক্ত তফল ম্পককচ তোাঁয আনুগতযকফোধ  ভনকনয তযচতট ো, মো লরোকংস্কৃততয
উোদোন ংগ্র  ংযেণ তনবচয চচচো অননযতোয নতজয। ফরোফোহুরয যরো লদফী ভভক ‘বোযতী’য মুগ্ম
ম্পোদক কদ আীন তছকরন। এভন উকদযোগী ক লরখ্ো লচক প্রকো কযোয ভোনতলকতো আভযো
যফীিনোকথয ভকধয রেয ককযতছ।
গ. ‘গগন’ ম্পককচ তফস্তোয তথয উস্থোতত নো কর রোরন পতককযয লফ তকছু গোকনয ংকরন এখ্োকন
যককছ। যফতচী ভক আকযো তথয লকর তো কৃতজ্ঞতোয কঙ্গ গ্রণ ককয প্রকো কযো কফ ” তোয
প্রস্তোফনো প্রোফতন্ধক ককযকছন।
ফোউর ভযভীো োধক রোরন োকয ভোজ-ংস্কৃতত-ইততো, প্রততকফ তযভণ্ডর জোনকত তোাঁয ম্পতকচত তফতবন্ন
লরখ্োয গুরুত্ব অতযীভ। এই যোযোতভটোকয আকরোচয প্রফন্ধতট উৎকলচতোয তযচোক। তকফ তকযোনোকভ গগকনয
নোভ উকলখ্ থোককর তোাঁয ম্পককচ লতভন তকছু উকলখ্ নোই এফং তো অফযই তথযো অবোফ জতনত কোযকণ ” একথো
প্রোফতন্ধক উকলখ্ ককযকছন। রোরন ম্পতকচত অকনক গোকনয ংকরন থোককর, গোনগুতরয ফযোখ্যো  তফকিলণ
লতভনবোকফ অনুতস্থত। প্রোপ্ত গোনগুতরয উৎকেি (Source) লতভন তযষ্কোয ন। এই তফলগুতরয তদকক নজয
তদকর আকযো বোকরো ত।
জীভউেীকনয ‘ভুচীেযো গোন’ প্রফন্ধতট ১৩৩১ োকরয বোদ্রভোক প্রকো ো (জীভউেীন, ১৩৩১: ৪৯৯৫১১)। গ্রোভয ংগীকতয করুণ যোতক্ত আফক ভুচীেযো গীততকথো ফযক্ত ককছ। প্রোফতন্ধককয ভকত (জীভউেীন,
১৩৩১: ৪৯৯): ‘ভুচীেযো গোন-কোন্নোয গোন। লচোকখ্য জকরয ফোাঁধন োযো ধোযো তক্ত এয ুয। লগাঁকো কৃলককয কোাঁদন
লধোাঁো ককে এয তস্ততত।’ খ্ুফ জ-যর বোলো ভুচীেযো গোকনয ভূরকথো ধযো যককছ ূকফচোক্ত উদ্ধৃততকত। তকফ এই
গোন ককফ লথকক প্রচতরত ল তফলক স্পষ্ট ধোযণো লনই। প্রোফতন্ধককয অনুভোন ততনত ফছয ূকফচ এই গোকনয প্রচরন
ফো অফস্থোন ফতচভোন তছর। ফোঙোতরয প্রোকণয আত্মকথো কথো ফতণচত ককছ প্রফকন্ধ। ভুচীেযো গ্রোভযগীতত প্রোণ প্রোচুমযচ
রেয কযো মো োকফতক ফোংরো। তকফ এখ্ন আয এই ধোযোয জীফতো লনই ফরকরই চকর। প্রোফতন্ধক উকলখ্
ককযকছন ‘ভুচীদ কব্দয অথচ গুরু। লম গোকন গুরুয প্রংো আকছ তোই ভুচীেযো গোন।’ অথচোৎ ভোনুলরূ গুরু বজকনয
গোন ভুচীেযোগোন। আকরোচয প্রফকন্ধয তথযগত উৎকয তদক লথকক ফরো মো উোদোন ভূ লফতযবোগই ংগ্রীত
ককছ লেিভীেোয ভোধযকভ। প্রোফতন্ধক পতযদুয লজরোয লগোরডোতঙ্গয এক ফৃদ্ধ োনোকরয লদৌতি বগজোতে পতকয
এফং তোকদয বক্তকদয কোছ লথকক তথয ংগ্র ককযকছন। লেকি তগক যীকয উতস্থত লথকক তথয ংগ্র কযোয
এই দৃতষ্টবঙ্গী লরোকংস্কৃতত  লরোকংস্কৃতততফজ্ঞোকনয আকরোচনো অতযন্ত গুরুত্বূণচ তোৎমচয ফন। লেিভীেোয
োভতগ্রক ‘লটকতনকযোর’ তদকগুতর কতো এখ্োকন লভকন চরো তন, তকফ ভকোরীন লপ্রেোট লরোকংস্কৃতত তথো
ংস্কৃততযচচচোয লপ্রেোকট অতযন্ত তোৎমচূণচ।
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লরোকোতকতযয একতট প্রোণফন্ত উোদোন র প্রফোদ। ফোংরো ি-তিকো তনবচয লরোকোততযচচচোয অনুলকঙ্গ
প্রফোদচচচোয গতযভো স্বল্প কর এয আতবজোতয লকোন অংকই কভ ন। প্রফোদচচচোয ূিোকতয কথো উকলখ্ কযকত
তগক তফি চক্রফতচীয ফক্তফয এই প্রকঙ্গ স্মযণ কযো অতযন্ত প্রোতঙ্গক। তততন ফকরন (চক্রফতচী, ২০১৪: ১২৪): ‚
ফস্তুতকে ‘বোযতী’ তিকো ১২৯৫ ফঙ্গোকব্দ স্বণচকুভোযী লদফীয তিকো ম্পোদনো কোকরই এই ভুদ উকদযোগ
গ্রকণয ভোধযকভ তিকো প্রফোদচচচোয ূিোত । ‛ “ ুতযোং লদখ্ো মোকে প্রফোদচচচোয ধোযোফোতকতো ‘বোযতী’
তিকোয অফদোন  কৃততত্ব অতযন্ত কৃতজ্ঞতোয কঙ্গ স্মযণ কযো মো। ‘বোযতী’  যফতচীকত ‘বোযতী  ফোরক’ এই
কফচ প্রফোদ ংক্রোন্ত একোতধক প্রফন্ধ প্রকোতত ২। উদোযণ তোকফ ফরো মো ‘প্রফোদ প্রশ্ন’, ‘প্রফোদ প্রঙ্গ’ প্রবৃততয
কথো। শ্রী দীকনিকুভোয যোকয লরখ্ো ‘প্রফোদ প্রঙ্গ’ প্রফন্ধতট ১৩০৪ ফঙ্গোকব্দয আলোঢ় ংখ্যো প্রকো ো। এখ্োকন
লভোট নতট প্রফোকদয কথো উকলখ্ আকছ। তোয ভকধয কককতট আফোয প্রফচন। এই নতট প্রফোদ মথোক্রকভ” ‘লগোাঁপ
লখ্জুকয’, ‘খ্’ল ফন্ধন’, ‘নোকক োত তদো ফরো’, ‘মোযধন তোয ধন ন লকো লনকো ভোকয বদ’, ‘যোভ লখ্োদো’, ‘বীভ
একোদী’, ‘লঢাঁকী অফতোয’, ‘মোো ঞ্চোন্ন তোাঁো ছোোন্ন’, এফং ‘ফকল ভো ভোয খ্ো, নো ফকল ফোক এাঁকটো খ্ো’ (যো,
আলোঢ় ১৩০৪: ১৪৩-১৫০)। প্রোফতন্ধক এই প্রফকন্ধ উলতখ্ত ফকতট প্রফোকদয উৎ ংক্রোন্ত কোততন ফণচনো ককযকছন।
উযন্ত ‘খ্’ল ফন্ধন’ প্রফোদতটয অনুরূ ইংকযতজকত ‘Between two fires’” প্রফোদতটয োমুকজযয কথো উতত্থত
ককছ। ফোংরো লরোকোততয চচচোয ইততো গ্রে প্রকণতো ফরুণকুভোয চক্রফতচী তোাঁয আকরোচয গ্রকে প্রফোদ চচচোয
ইততো ফণচন প্রকঙ্গ আকরোচয প্রফন্ধতট  তিকোয প্রঙ্গ আকনন। তততন উকলখ্ ককযকছন: ‘ প্রফকন্ধ প্রফোকদয
উৎতিভূরক কোতনী তফফৃত’ কযোয োোোত ‘প্রফোদগুতরয অন্ততনচতত তোৎমচ এফং প্রকোগ লেি ম্পককচ লরখ্ক
আকরোকোত ককযকছন।’ এছোড়ো তততন ফকরন0 ‘গ্রকে েতরত প্রফোদগুতর ফণচনোক্রতভক োজোকনো’। প্রঙ্গক্রকভ
গ্রেকোকযয ফক্তকফযয লপ্রতেকত আভোকদয কককতট কথো ফরোয আকছ। প্রফোদগুতর ফণচনোক্রতভক োজোকনো ” এই ফক্তফয
মকথোতচত ন। লকননো ংকতরত প্রফোদগুতরয তদকক অতবতনকফ কযকর লদখ্ো মোকফ ” প্রথভ ংকতরত প্রফোদতট র
‘গ’ তদক রৄরু (‘লগোাঁপ লখ্জুকয’)। কযয ংকতরত প্রফোদতট র ‘খ্’ল ফন্ধন’” অথচোৎ মোয প্রথভ ফণচ ‘খ্’। অথচোৎ
ফণচনোক্রতভক তফনযো এখ্োকন ভোনো তন। ফণচনোক্রতভক তফনযো যেো কযকর ‘খ্’ল ফন্ধন’-য কয ‘লগোাঁপ লখ্জুকয’
প্রফোদতট ত। নতট প্রফোকদয ফণচনোক্রতভক তফনযো এককফোকয যেো কযো তন।
লজযোতততযি নোথ ঠোকুকযয ‘তফফো  স্ত্রী ম্বকন্ধ ইংযোতজ ুযোতন প্রফচন’ (১২৯৫: শ্রোফণ ংখ্যো) প্রফকন্ধ ফহু
ুযোতন ইংযোতজ প্রফচকনয উকলখ্ যককছ।
এবোকফ রেয কযকর লদখ্ো মোকফ ‘বোযতী’য প্রফোদচচচোয লগৌযফ  ভতভো লকোন অংক কভ ন। ‘বোযতী’ 
যফতচীকত ‘বোযতী  ফোরক’ কফচয প্রফোদচচচোয প্রফণতোগুতর রেয কযকর লদখ্ো মোকফ :
ক. প্রধোনত প্রফোদ ংগ্র  ংকরকনয য লজোয লদো ককছ।
খ্. োোোত প্রফোকদয উৎূি (Source) কোততন ফতণচত ককছ।
গ. তফল বফতচিভী প্রফোকদয উকলখ্  ফণচনো ককছ।
. প্রোততষ্ঠোতনকবোকফ প্রফোদচচচোয অতবতনকফ রেযকযো মো।
৪.২ তল্প  তল্পী ংক্রোন্ত : ‘বোযতী’য তফতবন্ন ংখ্যো তল্প  তল্পী ংক্রোন্ত অকনক লরখ্ো প্রকো ো। মথো
‘প্রোচীন বোযকতয তল্প’, ‘ভতরো তল্পকভরো’,‘গুজযোটী তল্প  তল্প’, ‘লদী তোাঁত’, ‘তচিকরো’,‘বোযকতয তচিকরো’,
‘তকল্পয তিধোযো’,‘লফৌদ্ধ  প্রোচীন লভোগর তচিতল্প’,‘প্রোচয চোরুতল্প প্রদচনী’,‘লভোগর আভকরয তল্পকরো’ প্রবৃতত।
ফরোফোহুরয লরোকতল্প তনক ফো লরোকতল্পী তনক লতভন লকোকনো লরখ্ো আভোকদয নজকয আকতন। যফতচীকত
তফলতনষ্ঠ অধযকন কতো এতফলক আকরোকোত কযো কফ। তকফ তল্প  তল্পী ংক্রোন্ত যচনোয তফল তফতচিতোয
ফযোকতোয কথো উকলখ্ কযকত । বোযকতয ীভো লতযক তফল তোকফ ভধয এতোকক চন ককযকছ, লই োকথ
প্রোচীন তল্পধোযো তনক গবীযবোকফ অধযন ককছ। লমভন ‘প্রোচীন বোযকতয তল্প’” এই ধযকনয ীলচক যচনো
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প্রোচীন তল্পধোযো ম্পককচ আভযো জ্ঞোনোোজচন কযকত োতয। ‘লফৌদ্ধ  প্রোচীন লভো র তচিতল্প’ ীলচক প্রফকন্ধ লফৌদ্ধ 
লভো র আভকরয তচিতল্প ম্পককচ আভযো ধোযণো লকত োতয। এছোড়ো ‘বোকযোতী’য ূতচকি বোযকতয তফতবন্ন
প্রকদকয তল্প  তল্পী আকরোচনো ককছ। এই ধযকনয যচনো লথকক আভযো জোনকত োতয - প্রোচীন বোযকতয
তল্পধোযো  তোয ধোযোফোতক ইততো, প্রোচীন তকল্পয তফতবন্ন রূ, তল্প তনভচোণ লকৌর  তল্পীকদয ম্পককচ, মো
যফতচী ভক ংতিষ্ট তফল ম্পককচ তথয োক উোদোন তোকফ ফযোকবোকফ োোময ককয।
৪.৩ জনজোতত ংতিষ্ট আকরোচনো : তফতবন্ন জনজোততকক ‘বোযতী’লত তফল বফতচিযভী লরখ্োয প্রকো ককছ। লমভন
” ‘আোকভয খ্োততদকগয ভকধয নোযীয প্রোধোনয’, ‘নীরতগতয লটোডো’, ‘যোন জোতত’, ‘চোকভো জোতত’, ‘বফদয জোততয
ইততফৃি’, ‘ফকযোদোয জোতততত্ত্ব’, ‘লকোরজোততয আকভোদ প্রকভোদ’, ‘োচী ম্প্রদো’, ‘তংবূকভয লকোরজোতত’, ‘ফরযোভ
 ফরযোভী ম্প্রদো’, ‘কোতি জোততয তফফো দ্ধতত’ প্রবৃতত। শ্রীবিঃ’য৩ লরখ্ো ‘আোকভয খ্োীতদকগয ভকধয নোযীয
প্রোধোনয’ ীলচক প্রফন্ধতট ১৩১৭ ফঙ্গোকব্দ ভো ংখ্যো প্রকো ো (শ্রীবিঃ, ভো ১৩১৭: ৮৮০)। প্রোফতন্ধক খ্ুফ ংতেপ্ত
তযকয আোকভয খ্োীকদয ম্পককচ োভতগ্রক রূতচি লরখ্ক উস্থোন ককযকছন। তকযোনোভ ‘আোকভয
খ্োীতদকগয ভকধয নোযীয প্রোধোনয’ কর আকরোচনো ফৃকি ভোকজ নোযীয প্রোধোনয ফো েভতোন ছোড়ো জোততগত
ইততো প্রঙ্গ, তোকদয তফশ্বো-ংস্কোয কথো, তফফোফন্ধন তফকেদ দ্ধতত প্রবৃততয কথো খ্ুফ ংতেপ্ত তযকয
আকরোতচত ককছ। প্রফন্ধ োঠোকন্ত োঠককুর আোকভয খ্োততদকগয ম্পককচ একনজকয োধোযণ নোনো ূি ধোযণো
লকত োকয। জনজোতত তনবচয লরোকংস্কৃততচচচো এভন ধযকনয লরখ্োয গুরুত্বকক অস্বীকোয কযোয উো লনই।
প্রোফতন্ধক বো িঃ৪ ‘নীরতগতযয লটোডো জোতত’ (বো িঃ, লৌল ১৩১৭: ৭০৫-৭১৩) প্রফকন্ধ প্রোফতন্ধক লটোডো জনজোতত
ম্পককচ তফস্তৃত আকরোচনো ককযকছন, মো লথকক আভযো উক্ত জনজোতত ম্পককচ খ্ুাঁতটনোতট অজোনো তথয লকত োতয।
প্রফকন্ধয ূচনো ককছ ঋতুভতী তফতবন্ন ঋতুয ফণচনো তদক। এয কযই রৄরু ককছ নীরতগতয ফচতযোকজয অনুঙ্খ
লভোভী ফণচনো তদক। এই ূকিই উকঠ এককছ োোড়ী দুগচভ কথয কথো, োোড়ী প্রকৃততয ফণচনো। প্রফন্ধতটকক
আভযো মতদ দু’তট মচোক বোগ কতয, তোকর তোয প্রথভ মচোক যককছ নীরতগতযয ফচকতয ফণচনো। অয মচোতট র
লটোডো জনজোতত ংক্রোন্ত। তিতী মচোকয ভূর আকরোচয তফল ” লটোডো জনজোততয গৃতনভচোণ বরী, লদগঠন, গোিলৌষ্ঠফ ফণচন, তফফো প্রঙ্গ, োজ-জ্জো-ফস্ত্রোতদ, উোনোর, ূজোচচনো, তফস্বো-ংস্কোয জীতফকো ফৃতি, খ্োদযোবযো,
নৃতযোতদ প্রঙ্গ, ভৃতয ংক্রোন্ত তফশ্বো-ংস্কোয  দো প্রণোরী প্রবৃতত প্রঙ্গ কথো। এছোড়ো লটোডো তবন্ন ঐ অঞ্চকর
ফফোকৃত অনযোনয জনজোততয কথো ংতেপ্ত তযকয আকরোচনো স্থোন লককছ। এককথো নীরতগতযয লটোডো
জনজোততয োভতগ্রক জীফনোবযোকক ুৃঙ্খর তফনযোক তুকর ধযো ককছ আকরোচয প্রফকন্ধ।
৪.৪ ব্রতকথো ংক্রোন্ত আকরোচনো : লরোকংস্কৃততয লপ্রতেকত তফচোয কযকর ফরো মো ‘বোযতী’ তিকো ব্রত  ব্রতকথো
ম্পককচ প্রকোতত প্রফকন্ধয আতধকয রেয কযো মো। তোয কককতট র: ‘খ্ুাঁতটব্রত  ইতুয কথো’, ‘লষ্ঠী ব্রকতয কথো’,
‘ব্রত কথো’, ‘ োটকোরী ব্রত’, ‘নোটোইচণ্ডীয ব্রতকথো’, ‘লৌযোতণক ব্রতকথো’, ‘ূর্ব্চকঙ্গ তনযোকোরী ব্রত’, ‘ভো ভণ্ডকরয
ব্রতকথো’, ‘লনোটন লষ্ঠীয ব্রতকথো’, ‘ূর্ব্চফকঙ্গয লষ্ঠীব্রত’, ‘তনব্রত’, ‘লেি ব্রকতয কথো’, ‘ফোংরোয ব্রত’ প্রবৃতত।
কককতট তনফচোতচত প্রফকন্ধয তনতযকখ্ তিকো প্রকোতত ব্রতকথো ংক্রোন্ত যচনোগুতরয োযফিো ম্পককচ লজকন লনকফো।
শ্রী যোভোচযকণয লরখ্ো ‘তন ব্রত ফো চকটোগ্রোকভয োন্ধয তম্মরন’ ীলচক প্রফন্ধতট আলোঢ় ১৩১৬ ফঙ্গোকব্দ প্রকো ো
(যোভোচযণ, আলোঢ় ১৩১৬: ১৩০-১৩৪)। তনব্রত তন লদফকক ন্তুষ্ট কযোয ব্রত। এই ব্রত প্রোচীন কোর লথককই
চটগ্রোভ এরোকো প্রচতরত। চটগ্রোকভয তন ব্রত একতট প্রকৃত োন্ধয তম্মরন। তনব্রত ফো োন্ধয তম্মরন লফ কককতট
মচোক ভোন । প্রোফতন্ধক এখ্োকন তন ভকেয প্রণোরী ফণচকন ূজোচচনো ফযফহৃত ুস্তকোতদয োোময তনককছন।
োভতগ্রক ূজোচচনো ফচ, রৄরু লথকক ভোন মচন্ত তফতবন্ন মচোক তকবোকফ ং তটত  তো ুিযবোকফ ফণচনো
ককযকছন। তনকদফ বক্তকদয তফকদ লপকর ফো কষ্ট তদক তোকদয চক্রোন্ত ককয তোাঁয ভোোত্ময কথো প্রচোয ককয।
প্রোফতন্ধককয ফক্তকফয এই ুযতটই ধযো কড়কছ (যোভোচযণ, আলোঢ় ১৩১৬: ১৩০):
Volume- V, Issue-IV

April 2017

24

লরোকংস্কৃতত-চচচো ‘বোযতী’ তিকোয বূতভকো: তনফচোতচত ংখ্যোককতিক মচকফকেণ অঞ্জনো ল োল ভণ্ডর, যোকজ খ্োন  ুজকুভোয ভণ্ডর

‚... ব্রোক্ষ্মণকক কষ্ট তদো তনকদফ লম তফকল ন্তুষ্ট তছকরন তোো ন, ... তফকলতিঃ এ লেকি তনয
একটো তফকল ভতরফ তছর। কতথত আকছ অফককল তনকদফ উক্ত দতযদ্র  কষ্ট তনকেতলত ব্রোেণ
তন্নধোকন উনীত ইো ফতরকরন ‚ তুতভ আভো ইকত অবীষ্ট ফয গ্রণ কতযো ৃতথফীকত আভোয ূজো
প্রচোয কয।‛
বক্ত েুদ্র  যোগোতিত ক ফকরন ” ‚ মতদ ফয দোন কতযকফন তকফ এই ফয তদন লমন আনোয দো আভোয য
নো থোকক।‛ এ লমন এক প্রকোয ‘ব্ল্যোককভইর’ দ্ধতত। একজন ব্ল্যোক লভইর ককয বকক্তয হৃদক স্থোন লকত লচককছ,
আয একজন ব্ল্যোক লভইর ককয তোয কোছ লথকক তনস্কৃতত লকত চোইকছ। বকক্তয হৃদক স্থোন োফোয জনয তন লদফ
বকক্তয ন্তোন মচন্ত লককড় তনকত োকযন।
তন ব্রকতয অতবনফ ুজো লকৌর োন্ধয তভততকত অংগ্রণকোযীকদয লম প্রোকদয ফযফস্থো কযো , তো
লশ্বতোঙ্গদকরয অনুকযণ ভোি ন। প্রোফতন্ধক উকলখ্ ককযকছন (যোভোচযণ, আলোঢ় ১৩১৬0 ১৩৩):

‚আধুতনক োন্ধয তভততকত লশ্বতোঙ্গকদয অনুকযকণ চো  তফস্কুট ভোি লদো । আভোকদয স্বকদী োন্ধয
তভততকত“ তোো অকেো কত উৎকৃষ্ট খ্োদয দ্রফয লদোয ফযফস্থো কযো ইোকছ তোো তড়ো লদখ্ুন। আটো
খ্ুফ ুতষ্টকয খ্োদয, তো ছোড়ো, দতধ, দুগ্ধ, ৃত, তচতন, আম্র কন্টকী, নোতযককর লফর কতর উোকদ দ্রফয। ...
বজযষ্ঠ  আলোঢ় ভোক প্রচুয আম্র  কোঠোকরয য তদো এফং ীত কোকর খ্জ্জুচয যকয তত দতধ, দুগ্ধ,
আটো এফং ক্ক কদরী তভতশ্রত কতযো এই ভুখ্কযোচক ততন্ন প্রস্তুত কযো । জরকমোকগয এই ুিয ফযফস্থো
আভোয ভকত আজ ভস্ত ফঙ্গকদক তফস্তৃত ো উতচত।‛
” জরকমোকগয অঙ্গীবূত উোদোন তোকফ লম লম উোদোন ফযফহৃত , তো ভগ্র ফঙ্গকদক অনুকযণ কযো উতচত
ফকর প্রোফতন্ধক লম প্রস্তোফ তদককছন তো তযই অনুনকযণী প্রস্তোফ এফং আভোকদয স্বকদী বোফ-বোফনোয কঙ্গ
ুোভঞ্জযূণচ। প্রঙ্গক্রকভ প্রোফতন্ধককয আয একতট উদ্ধৃতত তুকর ধযো লমকত োকয (যোভোচযণ, আলোঢ় ১৩১৬:
১৩৩):

‚... ফোজোকযয তভষ্টোন্ন তকম্বো চো তফসকুকটয ফযফস্থো অকেো ইো অকনক তযভোকন উৎকৃষ্ট,- একতদকক জ
রবয, অনযতদকক তৃতপ্তকয খ্োদয। এই প্রোদ বতক্তবোকফই খ্োইকত । ইোকত আফোয আকযো এক ুিয
ফযফস্থো আকছ, ”‘বো খ্োইকফ প্রোদ, গৃক নোত তনকফ’।‛
” োংস্কৃততক বোফ ভিকয এক উৎকৃষ্ট ভোধযভ র ‘তন ব্রত’ োন্ধয উৎফ। এ প্রকঙ্গ প্রোফতন্ধক অোধোযণ
ফক্তফয উস্থোন ককযকছন (যোভোচযণ, আলোঢ় ১৩১৬: ১৩২):

‚ এই ূজো একতদকক স্বল্প ফয োকে অনযতদকক ভোকজয তনেতয লশ্রতণয লরোক মচন্ত এই রৄব তভরন
লককি লমোগ তদকত োকযন। এই ব্রতস্থোকন লদকয আোকভোয ফচোধোযণ তভতরো এককি উকফন ককয।
মখ্ন, ব্রোক্ষ্মণ বতোয কতযকত থোককন লই অফকয ভোগত লরোকজন নোনো রূ আরোকয ভুকখ্ তনভগ্ন ন।
তৎকয ুজোয ুাঁতথোঠ, ধূধূনোয ুগন্ধ, ঙ্খ ন্টোয ধ্বতন ভোগত ফযতক্তকদয প্রোকন একতট গবীয গম্ভীয
ধভচবোফ ঞ্চোতযত কযকত থোকক।‛
এই ব্রত খ্যচোতদয তদক লথকক দতযদ্র লরোককয নোগোকরয ফোইকয ন0

‚চযোচয দতযদ্র লরোককযো লম রূক তন লফো তনফচো ককয তোোকত ৩/৪ টোকোয অতধক খ্যচ কড় নো।
অথচ ১০০/১৫০ লরোক লকোন লকোন স্থকর ৩০০/৪০০ লরোক তৃতপ্তয তত প্রোদ উকবোগ ককয।‛
প্রফন্ধ তফকিলণ কযকর এই োন্ধয তম্মরকনয প্রোতঙ্গকতোয কথো প্রফকন্ধয ফণচনো ূকি তুকর ধযকত োতয :
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ক. ‚এই ুজো একতদকক স্বল্প ফয োকে অনয তদকক ভোকজয তনেতয লশ্রতণয লরোক ইকত উচ্চতয
লশ্রতণয লরোক মচন্ত এই রৄব তভরন লককি লমোগ তদকত োকযন।‛
খ্. ‚ ...যর হৃদকয অকৃতিভ প্রীতত প্রফোতত উৎকফ একতদকক ভোকজয উচ্চকশ্রতণয লরোককয তত
তনেতভ লশ্রতণয লরোককয হৃদ বোকফয আদোন প্রদোকনয ুতফধো  অনযতদকক ফোতড়কত ভতরোকদয
জনয ততন্ন লপ্রযকণ প্রকতযক তযফোকযয প্রীততফন্ধন দূযীবূত ।‛
গ. ‚ ...... এই তচয প্রচতরত ূজোয তবতয তক লকোন অথচ নোই ! অফযই আকছ। ঐ রূক তযীকযয
ূজো তিু ভুরভোকনয তভরন উো ভোি। এই ূজো দ্ধতত অফরতম্বত োন্ধযকবোকজ তিু
ভুরভোকনয ভকধয ম্প্রীতত ফতদ্ধচত ইত।‛
ভোজ মুগ মুগ ধকয উরতি ককয এককছ এই ধযকনয উৎফোতদয ভূকর যককছ োভোতজক উকমোতগতো।
োম্প্রদোতক ম্প্রীততয প্রীততফন্ধন যেোয োোোত োভোতজক ংফন্ধকন এই উৎকফয বূতভকো অননয। প্রোফতন্ধক খ্ুফ
জ-যর বোলো আকরোচয প্রফকন্ধ তন ব্রকতয োভতগ্রক তযচ তুকর ধযোয লচষ্টো ককযকছন। লমখ্োকন ভূরত উৎফ
তযচ, উৎকফ অংগ্রণকোযী, ব্রকতয উোদোন ভূ, আচযণী প্রতক্রো প্রবৃতত তদকগুতর অনুঙ্খবোকফ
আকরোকোত কযো ককছ।
শ্রীভতী লযনুকোফোরো দোীয ‘ব্রত ভে’একতট গুরুত্বুণচ প্রফন্ধ (দোী, বোদ্র ১৩১৯: ৫০০-৫০২)। তোাঁয লরখ্ো
ংক্রোন্ত লফ তকছু প্রফন্ধ বোযতীয োতো ছোো কতছর। আকরোচয প্রফকন্ধ প্রোফতন্ধক ব্রতককতিক লম ভে ল তফলক
আকরোকোত ককযকছন। তফতবন্ন অনুষ্ঠোনককতিক লম ব্রত োরন কযো , তোকক লকি ককযই আফততচত ফো ৃতষ্ট 
তফতবন্ন ধযকনয ছড়ো, ভে। প্রোফতন্ধক এই প্রফকন্ধ ব্রতককতিক লই ভেগুতরককই তুকর ধকযকছন। প্রঙ্গত উকলখ্য
ব্রতককতিক ভেগুতর ছড়ো ফো ছড়ো ধভচী। প্রোফতন্ধক তফতবন্ন ধযকনয ভকেয প্রঙ্গ উকলখ্ ককযকছন। লমভন- েোকনয ভে,
ুজোয ভে, প্রোথচনো ইতযোতদ। প্রফকন্ধ লরখ্ক লকফরভোি ব্রত ভেগুতরয ংকরন ককযকছন ভোি, লতভন তফফযণ এফং
তফকিলণভূরক লকোন আকরোচনো লনই। অফয ল আকরোচনোয অফকো তছর।
োভতগ্রক তফচোকয ফরো মো ব্রত ম্পতকচত প্রফন্ধগুতরকত নোনো ব্রকতয লরোকোচোয তরতফদ্ধ ককছ। লই কঙ্গ ব্রত
ংতিষ্ট ব্রতকথো ংকতরত ককছ। উকলখ্ যককছ ব্রকতয প্রোচীন ভে এফং ভে উচ্চোযকণয তফফযণ। ব্রত  ব্রতকথো
এফং ব্রত্মে তফলক প্রফন্ধগুতর যচনোয লেকি নোযীকদয বূতভকো উকলখ্কমোগয। আকরোচযকেকি দু’জন যভণীয নোভ
উকলখ্ কযকতই , তোাঁযো করন শ্রীভতী লযনুকোফোরো দোী  শ্রী তদর ফোতনী তফশ্বো জোো। এাঁকদয অকনকগুতর
প্রফন্ধ ‘বোযতী’য তফতবন্ন ংখ্যো প্রকো ো।
৪.৫ স্থোনী ইতততো তফলক : আঞ্চতরক ইততো চচচো  তনভচোকণ ‘বোযতী’য উকলখ্কমোগয বূতভকোয কথো উকলখ্
কযকত । স্থোনী ইততো তফলক তফতচি তকযোনোকভ নোনোতফধ প্রফন্ধ প্রকো ো। লমভন- ‘চটগ্রোকভয ুযোতত্ত্ব
(ক্রভ)’, ‘তফষ্ণুুয যোজফংকয ইততো’, ‘হুগতরয ইভোভ ফোতড় (উনযো)’, ‘তফক্রভুয নোকভয ুযোতত্ত্ব  বোযকতয
ইততোকয ূি’, ‘তজরী কোাঁতথয একটো প্রোচীন কোতনী’, ‘গ্রোভয োততয’, ‘দোযফকোয ইততো  উকথো প্রবৃততয
কথো উকলখ্ কযকত । কককতট প্রফকন্ধয োঠ-তফকিলণ োককে এই ধযকনয যচনোয বোফফস্তু ফুকঝ লনোয লচষ্টো
কযকফো।
স্থোনী ইততোচচচো গুরুদো আদক যতচত ‘োণ্ডুো’ ীলচক প্রফন্ধতট তফকলবোকফ গুরুত্বূণচ (আদক, ভো ১৩১৭:
৮৫৪-৮৫৮)। এখ্োকন োণ্ডুোয অতধকোয ম্পতকচত জনরতত লথকক অকনক অজোনো তথয জোনো মো। প্রফকন্ধয
ূচনোংক প্রোফতন্ধক োণ্ডুোয অফস্থোন লেি, োতযোতশ্বচক তযকফকয ফণচনো তুকর ধকযকছন। এছোড়ো োণ্ডুোয ঐততয,
োণ্ডুোয তভনোয প্রঙ্গ, োণ্ডুোয ভতজদ, বফচীয প্রোচীন ভতিয প্রবৃতত ঐততয ভতণ্ডত উোদোকনয কথো তফকল নো
কর ংতেপ্তবোকফ প্রফকন্ধ স্থোন লককছ, মো স্থোনী ইততো চচচো ইততো ভৃদ্ধ প্রোভোণয তথয তোকফ যগতণত
কত োকয। প্রফকন্ধ োণ্ডুোয একতট োভতগ্রক রূতচি তুকর ধযোয লচষ্টো কযো ককছ। তফকল ককয উকলখ্ কযকত
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লরোকংস্কৃতত-চচচো ‘বোযতী’ তিকোয বূতভকো: তনফচোতচত ংখ্যোককতিক মচকফকেণ অঞ্জনো ল োল ভণ্ডর, যোকজ খ্োন  ুজকুভোয ভণ্ডর

- জনজোততয ফণচনো, গ্রোভীণ তযকফ তযভণ্ডর, এরোকোয ীভোকযখ্ো, উৎফোতদ-লভরোয ফণচনো, প্রবৃততয তদকক
আকরোকোত কযো ককছ। লরখ্ক এরোকোয ফণচনো প্রকঙ্গ জনরততয আশ্র তনককছন। লরোকংস্কৃততয দৃতষ্টকত এতট
অনযতভ োনো। লদী দ্ধততকত লদী উোদোন তনবচয ইততো ৃজকনয অকভো দৃষ্টোন্ত, মো ভকোরীন লপ্রতেকত
ইততো তফযচকন লরোকংস্কৃততয প্রোতঙ্গকতোকক ভকন কযো। দৃষ্টোন্ত নো ফোতড়ক ফরো মো ‘বোযতী’য তফতবন্ন ংখ্যো
তফকিলণ কযকর আঞ্চতরক ইততো চচচোয ফহুতফধ যদ োো লমকত োকয এখ্োন লথকক। স্থোনী ইততো চচচো 
তনভচোকণ ‘বোযতী’ গুরুত্বূণচ তথয তদক ূণচোঙ্গ ইততো যচনো তফতবন্নবোকফ োোময কযকত োকয।
৪.৬ আচোয-আচযণ  তফশ্বো-ংস্কোয : আচোয-আচযণ, তফশ্বো-ংস্কোয  প্রথো ংক্রোন্ত নোনোতফধ যচনো প্রকো কত
লদখ্ো মো ‘বোযতী’য তফতবন্ন ংখ্যো। প্রঙ্গক্রকভ কককতট প্রফকন্ধয উকলখ্ কযো লমকত োকয। লমভন - ‘ভোজ
ংস্কোয  কুংস্কোয (ক্রভ)’, ‘স্ত্রী আচোয’, ‘ংস্কোয যয’, ‘তফফো  স্ত্রী আচোয ম্মকন্ধ ইংযোতজ ুযোতন প্রফচন’,
‘ভুরভোকনয আচোয’, ‘তিুভোতধ প্রথো’, ‘ফোঙ্গোরী ভুরভোনকদয োভোতজক আচোয’, ‘ততর্ব্তীকদয আচোয ফযফোয
উৎফোতদ’, ‘তিুয আচোয অনুষ্ঠোন আচোয তফচোয’, ‘আচোয’ প্রবৃতত। এই ধযকনয লরখ্ো লথকক ভকোরীন ভোজ
ভোনতকতোয ফহুভোতিক তদক উকলখ্ োো মো। কককতট প্রফকন্ধয োঠ-তফকিলণ োকে তফলতট ফুকঝ লনো
লমকত োকয।
তফলতনষ্ঠ গবীয তচন্তকনয প্রততপরন কটকছ শ্রী তদ্ধকভোন তভি’য ‘ভুরভোকনয আচোয। ভৃতুয’ ংক্রোন্ত
প্রফন্ধতটকত ( তভি, ভো ১৩০০ : ৫৯৩-৫৯৮)। প্রোফতন্ধক এই যচনো ভুরভোনকদয ভৃতুয ংক্রোন্ত যীতত-নীততয
নোনোতফধ মুতক্ততনষ্ঠ তথযফহুর ফক্তফয উস্থোন ককযকছন। আভোকদয ভকন  আকরোচয প্রফন্ধ রূদোকনয লেকি
‘জোতততোতত্বক’ (Ethnographic Theory)- তকত্ত্বয োতফচক প্রকোগ কটকছ। আভযো জোতন এই তকত্ত্বয ভূরকথো উতেষ্ট
ভোকজ তগক তোাঁকদয ধোযোফোতক জীফন প্রফোক তভক জনজোততয োভতগ্রক তদককক খ্ুফ কোছ লথকক উরতি ককয তো
প্রকো কযো। প্রফকন্ধয োঠক তোকফ আভোকদয অনুভোন লরখ্ক খ্ুফ ভুতরভ তনকষ্ঠ তছকরন। তো নো কর একতো
অনুঙ্খ তফলতনষ্ঠ তথযফহুর আকরোচনো োো লমত নো। ভুতরভ ভোকজ লকোন ভোনুল ভোযো মোফোয ূফচ ভূূতচ লথকক
ভৃতুযয য লম লম আচোযোতদ োরন কযো  তোয তফস্তোয ফণচনো আকছ। প্রফকন্ধ ফণচনোয োোোত তফকিলণ
যককছ।
ডোইতন একতট োভোতজক প্রথো। লীগ্রোকভ এয ফযোক প্রবোফ। এই ডোইতন প্রথো তনক ‘বোযতী’য োতো ১১৩৭
ফঙ্গোকব্দ পোরৃন ংখ্যো শ্রী তনরুভো লদফীয ‘লীগ্রোকভ ডোইকন খ্োো’ নোভক প্রফন্ধতট প্রকো ো। গ্রোভীণ ভোনুকলয
তফশ্বো মোকক ডোইতনকত ধকয তোয খ্ুফ েতত । তোই লমককোন উোক গ্রোভ লথকক ডোইতন ছোড়ো কযকত কফ। এ
কোযকণ ঝো ডোকো । তফতবন্ন লরৌতকক দ্ধততকত ঝো ডোইতনকক গ্রোভ ছোড়ো ককয। লতর ড়ো, জর ড়ো, গোছ ড়ো,
আগুন কমোকগ ডোইতনকক গ্রোভ ছোড়ো ফো লযোগী ছোড়ো কযো । কখ্কনো কখ্কনো ‘ডোইকন’লক রোঞ্ছনোয ম্মুখ্ীন কত
। গ্রোভ-গ্রোভোন্ত লথকক এাঁকদয লদখ্কত লরোকজকনয তবড় জকভ। প্রোফতন্ধক উকলখ্ ককযকছন: ‘দুই চোতযতট চোেুল টনো
তরতফদ্ধ কতযকততছ !’” অথচোৎ প্রফকন্ধ উকলতখ্ত টনোগুতর প্রোফতন্ধককয ফোস্তফ অতবজ্ঞতোপ্রূত। আকরোচয প্রফকন্ধে
লরখ্ক ‘ডোইতন’ প্রথো, ডোইতন প্রথোয তকোয, ডোইতন প্রথোয োভোতজক প্রবোফ, ভোজভনস্তত্ত্ব, প্রথো ংক্রোন্ত যীতত-নীতত
ইতযোতদ তদকগুতর ুিযবোকফ আকরোচনো ককযকছন। এই ধযকনয আকরোচনো লথকক ভকোরীন োভোতজক অফস্থো,
ভোজ ভনস্তত্ত্ব, োভোতজক যীততনীতত, ভোজ ংস্কোযোেন্নতো তফতফধ নোনোতফধ গুরুত্বূণচ তদককয উকলখ্ োো মো।
ংস্কৃতত তনবচয লরোকংস্কৃততচচচো এই ধযকনয আকরোচনোয প্রোতঙ্গকতো যককছ। যীততনীতত, আচোয-আচযণ, ংস্কোযপ্রথোয কোরোনুক্রতভক গতত-প্রকৃততকক জোনকত, ভকোরীন লপ্রতেকত তফলগুতরকক ফুকঝ তনকত আভোকদয ‘বোযতী’য
ভকতো তফতবন্ন তিকোয আশ্র তনকত । বোযতীয তফতবন্ন ংখ্যো ফোঙোরীকদয যীততনীতত, আচোয-আচযণ, ংস্কোযপ্রথো ছোড়ো বোযকতয অনযোনয প্রততকফী যোকজযয তফতবন্ন জনজোতত ম্পককচ লরখ্ো প্রকো লককছ, মো এই ধযকনয
লরখ্োয তফল তনফচোচকনয তফতচিতোককই তনকদচ ককয।
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৪.৭ উৎফ-ূজো-োর-োফচণ: উৎফ-ূজো-োর-োফচণ ংক্রোন্ত তফতফধ প্রফন্ধ ‘বোযতী’য নোনো ংখ্যো প্রকো
লককছ। লমভন- ফযোঘ্র ূজো, লকোরজোততয আকভোদ প্রকভোদ, ভনোয বোোন, রৄব উৎফ, লীগ্রোকভয লদোরমোিো, ছট
যফ  চকচিো, ভোযোঠোয তফোজী উৎফ  ফোঙ্গোরীয প্রতো ীতো যোকভোৎফ, উৎফ, লী ফোতরকোকদয উৎফ,
ীতরো লষ্ঠী, প্রবৃততয কথো উকলখ্ কযকত । আভযো এফোকয কককতট প্রফকন্ধয তদকক অতবতনকফ কযকত োতয।
১৩০৪ ফঙ্গোকব্দয কোততচক-অগ্রোোণ ংখ্যো ‘গোচী উৎফ’ নোভক একতট প্রফন্ধ (জননক প্রোফতন্ধক, কোততচক-অগ্রোোন
১৩০৪: ৪২৭-৪৩০) প্রকো ো। এই উৎফ গ্রোভীণ ফোঙোতরকদয একতট স্বল্পতযতচত উৎফ। প্রোফতন্ধক আকরোচয
প্রফকন্ধ উক্ত উৎফ ম্পককচ ংতেপ্ত তযকয জ্ঞোনগবচী তথযফহুর ফণচনো উস্থোন ককযকছন। লমখ্োকন উৎকফয
ভকোর, উৎকফয আকোজকগণ, অংগ্রণকোযী, উৎকফয উকযণোতদয উকলখ্ যককছ। গোচী উৎফ আোদভস্তক ফোঙোতরয গ্রোভীণ উৎফ। যোখ্োর, গৃস্থ ফোতড়য লফৌ-লছকর ককরই এই উৎকফ অংগ্রণ কযকত োকয।
লকোকনো ফোধো-তনকলধ লনই। তকফ উৎকফয আকোজক ভূরত গৃস্তযো। গৃকস্থয ফোতড়য ফৃৎ তযকযয উঠোকন এয
আকোজন কযো । উৎকফয উকযণ র গ্রোভীণ তযকফ লথকক জরবযবোকফ প্রোয। লমভন- তযতকী,
রৄককতো োতো, আদো, কোাঁচো লতাঁতুর, নোযককর পোাঁ, তোকরয োাঁ প্রবৃতত। গ্রোভীণ তযকফক লকোকনো যকভ ঝোকভরো
ছোড়ো এগুতর জরবয। এতট কৃতল অনুলকঙ্গয উৎফ। কৃলোকণযো একত অংগ্রণ ককয। এই উৎকফয োভোতজক
প্রবোফ ম্পককচ ফরকত তগক প্রোফতন্ধক উকলখ্ ককযকছন: ‘ নতুন তফফোতত লফৌকক লদখ্োয আগ্র  অফয দু’লটোয
লকোকনোটো লনই। তোই দু-চোয জন ফযোতীত লফোউ-লক লদখ্োয লকউ লনই।’ আভযো জোতন নফতফফোতত দম্পতত ফো
যভণীকক লদখ্োয োগ্র গ্রোভীণ তযকফক নতুন তকছু ন। তকন্তু গোচী উৎকফয তদকন লই আকফকগ বোটো কড়কছ, মো
ভূরত গোতচ উৎকফয োভোতজক প্রবোফগত তদকককই উকলখ্ ককযকছ। তফকলত উকলখ্য নোযী-ুরুল ককরই এই
উৎকফ অংগ্রণ কযকত োকয।
প্রোফতন্ধক আকরোচয প্রফকন্ধ ফোঙোতরয ‘Pulse’ লকই তুকর ধকযকছন এফং তোাঁয লরোকোত তৃতলত দৃতষ্ট এভন ধযকনয
ভকনোগ্রোী কভ আকরোতচত তফলকক োঠক ভোকজ তুকর ধযকত োোময ককযকছ।
লরোককদফ-লদফী চচচো ীতরোকক তনক কভ চচচো তন। ‘বোযতী’ তিকোকত লরোককদফ-লদফী তনক চচচো কভ
ন। এক জননক প্রোফতন্ধক ১৩০৪ ফঙ্গোকব্দ পোরৃন ংখ্যো ‘ীতরো লষ্ঠী’ ীলচক প্রফকন্ধ ভকনোগ্রোী আকরোচনোয
উস্থোন ককযকছন। এই ূজোয োভোতজক গ্রণকমোগযতো  জনতপ্রতো তছর ফযোক। লই কঙ্গ ূজোয তদন
আনুলোতঙ্গক অনুষ্ঠোকনয ূচীকি ভততযোকয মোিো তছর খ্ুফ জনতপ্র। নোযী-ুরুল তনতফচককল লষ্ঠীূজো লল ো
ভোিই োন্তো লখ্ক ফোকযোোযী তরো মোিো লোনোয অধীয আগ্রক প্রয গুনকতো। ূজোয তদকনয খ্োকদযয উকযণ
তছর একটু তবন্ন ধযকনয (জননক প্রোফতন্ধক, পোরৃন ১৩০৪: ৫৯৭):

‚ োন্তোবোকতয কঙ্গ বতর রফণ এফং কোাঁচোরেো তফযোতজত, আস্ত করোই তদ্ধ, রম্বো রম্বো আরতোোতত তভ
তদ্ধ, লফকথোয োতো, এফং কুর তদ্ধ, এই কর দ্রফযই ীতরো লষ্ঠীয তদন োন্তবোকতয উমুক্ত ফযঞ্জন। ইো
তবন্ন ূফচ তদন লক লক বোর ভোকছয অম্বর যোতধো যোকখ্, তকন্তু ককর নক। ‛” বফতচিভী ফযঞ্জন
ভতষ্ট কমোকগ ূজো কভচ ভোধো ।
আভযো জোতন ীতরো খ্ুফ প্রততকোধ যোণ লদফী। তোাঁয ূজো  ভোোত্ম প্রচোকয অস্বীকোয কযকর বক্তকক ড়কত
 তোয লক্রোধোনকর। এভনই এক জনরততভূরক োরোয কথো ফণচনো কযো ককছ প্রফকন্ধয ভকধয, মোয ভূর আকরোচয
তফল বকক্তয অতনেোকৃত লদোকল তোয য ফতলচত  ীতরো ভোকয লক্রোধ। অফককল বকক্তয ূজো লদফোয
প্রততরততকত লদফীয কোরোতগ্ন লথকক ল ভুতক্ত ো এফং প্রততরতত ভকতো বক্ত তোয ভোোত্মভতভো প্রচোয ককয।
আকরোচয প্রফকন্ধয তফকলত্বয কথো উকলখ্ কযকর তনন্মতরতখ্ত তদকগুতর উকঠ আকফ:
ক. গ্রোভীণ ংকমোগ োধকনয  োযস্পতযক ম্পকচ স্থোকনয অননয ভোধযভ তোকফ ীতরো ূজো  ূজো অনুলকঙ্গ
আকোতজত তফতবন্ন ধযকনয মোিোোরো অননয নতজয। প্রোফতন্ধক লই তদকতটকতই স্পষ্টবোকফ উকলখ্ ককযকছন।
Volume- V, Issue-IV

April 2017

28

লরোকংস্কৃতত-চচচো ‘বোযতী’ তিকোয বূতভকো: তনফচোতচত ংখ্যোককতিক মচকফকেণ অঞ্জনো ল োল ভণ্ডর, যোকজ খ্োন  ুজকুভোয ভণ্ডর

খ্. গ্রোভীণ জীফকনয অন্তযঙ্গতো, লদফ-লদফীকক োভকন লযকখ্ অফয তফকনোদকনয প্রততকফ তযভণ্ডর ইতযোতদ ফণচনো
অনুঙ্খবোকফ প্রততবোত ককছ।
গ. োভোতজক-োংস্কৃততক ইততো অনুন্ধোকন ধভচী উোদোন-উকযকণয রেযোতবভুখ্ী অতবতনকফ অকনক অজোনো
তকথযয লমোগোন তদকত োকয তোয জ্বরন্ত উদোযণ এই প্রফন্ধতট।
. প্রোফতন্ধক ীতরোলষ্ঠী প্রঙ্গ অকেো লফত ককয ীতরো ূজো ংতিষ্ট তফলক লফত অতবতনকফ ককযকছন। একত
প্রফন্ধ োকঠয ংকমোগূিতো  প্রফকন্ধয ধোযোফোতকতো তফনষ্ট কযকর ি-তিকো তনবচয লদফ-লদফী চচচোয
ইততোক আকরোচয প্রফকন্ধয গ্রণকমোগযতো তফকল স্বীকোমচ।
শ্রী লকভিকুভোয যোকয ‘লদী ছতফয লভরো’ প্রফন্ধতট ১৩২৪ ফঙ্গোকব্দয পোরৃন ংখ্যো প্রকো ো (যো, শ্রোফণ
১২৮৪ : ১০৩৯-১০৪৫)। স্বজোততয ঐততকযয প্রতত অগোধ টোকনয পররতত এই প্রফন্ধ। লদী ঐততযভী তচিকরোয
অনুঙ্খ ফণচনো পুকট উকঠকছ এখ্োকন। অফনীিনোথ, গগকনিনোথ, অততকুভোয, চঞ্চরকুভোয প্রভুকখ্য তল্পীকদয
তল্পকোমচ তনক ‘লদী ছতফয লভরো’ লফ জোকমভকূণচবোকফ জকভ উকঠকছ, লদী তকল্পয ুনজচন্ম কটকছ।
প্রোফতন্ধককয বোলো (যো, শ্রোফণ ১২৮৪ : ১০৪৩):

‚ লৌযোতণক, ঐততোতক, বনতগচক এফং কোল্পতনক  ফোস্ততফক ছতফয োট তনক এফোযকোয লভরোতট এভতন
তনখ্ুাঁত কতছর লম, তকেুকতই লকউ ছুৎ ধকয খ্ুাঁৎ খ্ুাঁৎ কযফোয মুগ োন-তন।‛
” তচি তল্পীকদয নফোতত বোফ-বোফনো নফরূক তকবোকফ তোাঁকদয তল্প ভোধুর্যমযকক প্রকো ককযকছ তোযই অনুঙ্খ
ফণচনো যককছ তনফকন্ধ। অফনীিনোথ ঠোকুয অতেত ততনতট তচি মথোক্রকভ - অন্ধ ফোউর, লদোদুর লদোরো, এফং ীত -প্রফন্ধ ভোকঝ লোবো লককছ। এছোড়ো ‘লদী ছতফয লভরো’ কোয ক’খ্োতন ছতফ প্রদতচত ককছ, লই প্রদতচত ছতফ
ম্পককচ ংতেপ্ত ফণচনো ভন কোড়োয ভকতো।
৫. লরোকংস্কৃততচচচো ‘বোযতী’ তিকো: লরোকংস্কৃতততফজ্ঞোকনয লপ্রতেকত অফকরোকন: লরোকংস্কৃতততফজ্ঞোন ” এই
তযবোলোয কঙ্গ ‘বোযতী’য লরখ্কগণ তযতচত তছর তক তছরনো ল তফলক আভোকদয ংগ্রক লতভন লকোন তথয লনই,
তকফ বোযতীকত প্রকোতত প্রফন্ধগুতর তফচোয কযকর লরোকংস্কৃতততফজ্ঞোনগতবোকফ লরৌতকক উোদোন চচচোয গততপ্রকৃতত 
প্রফণতোগুতর প্রকতটত । লরোকংস্কৃততয উোদোন অনুীরকন ‘বোযতী’ তিকো ুেোনুফীেণ তযকযয তদকক
অতবতনকফ রেয কযো মো। লদজ ভোজ ংস্কৃতত তফচোয-তফকিলকণয লেকি লদজ আদর ফো লদজ যোনোয তচি
ধযো কড়কছ। লমভন আত্মজোগযকণয জনয আভযো ফো ফোঙোতরযো ভূরত ফীয প্রতোোরী যোজুত কোততন জভ কযকত
অবযস্ত। লই ধোযো লথকক কয এক ‘বোযতী’ লদজ কথো, আখ্যোনককই গুরুত্ব তদককছ। ফোংরোয ভোজ লপ্রতেকত
কট মোো টনোয নোনোতফধ রূ ধযো কড়কছ বোযতীয তফতবন্ন যচনো। লরোকংস্কৃতততফজ্ঞোকনয তযবোলো ‘কযোে
ঐততযফোক’ (Passive Traditional Bearer) একতট তযবোলোয কঙ্গ আভযো তযতচত। লরোকংস্কৃততয তফল
ংতিষ্ট নোনো যককভয যচনো প্রকোকয ভোধযকভ তিকোগুতর কোমচকযী বূতভকো োরন ককয চকরকছ, মো লরোকংস্কৃততচচচোয কোরোনুক্রতভক লপ্রতেকত অতযন্ত গুরুত্বূণচ  প্রোতঙ্গক। বোযতীয তফতবন্ন ংখ্যোয োঠ-তফকিলণ কযকর লদখ্ো
মোকফ প্রোফতন্ধক ফো োতততযকযো তোাঁকদয যচনো তফচোয  তফকিলকণয দৃতষ্টবঙ্গী তোকফ যফোদী দৃতষ্টবঙ্গীয আশ্র
তনককছন এফং লফতযবোগ যচনো ফণচনোত্বক (Descriptive), তফকিলণোত্বক (Analytical) লরখ্ো লম লনই তো তকন্তু
ন। প্রোফতন্ধকগণ লরোকোততয ফণচনোয লেকি লদজ বঙ্গীকক ফযফোয ককযকছন। জোততয ইততো ুনচগঠকনয
(Reconstruction of History) লেকি ‘বোযতী’য অফদোন তছর অনস্বীকোমচ। স্থোনী ইততো তনভচোণ, আঞ্চতরক
তফতবন্ন তফলকয ফণচনো, জনজোতত তনবচয তফতবন্ন ধযকণয আকরোচনো জোততয ইততো ুনচগঠকন আরোদো ভোিো দোন
ককযকছ। অনযতদকক ভোনুক্রকভয লপ্রতেকত (Diachronic Perspective) রেযভুখ্ী ংগ্র (Purposive
Collection) লরোকোংস্কৃততক উোদোন ংগ্রক ‘বোযতী’ কোমচকোযী বূতভকো োরন ককযতছর। আভযো ূকফচই উকলখ্
ককযতছ ‘বোযতী’য ম্পোদকগণ যীততভত একপ্রকোয তফজ্ঞোন তদক ফো আকফদন ককয লরোকংগীত (গ্রোভযগীত) ংগ্র
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ককয বোযতী’য দপ্তকয লপ্রযণ কযোয জনয অনুকযোধ ককযন (ঠোকুয, বফোখ্ ১২৯০: ৪০)। এযয তিকো দপ্তকয চোযতট
গোন জভো  এফং তো প্রোতপ্তস্বীকোয  বোযতীয োতো ছোো  (ঠোকুয, বজযষ্ঠ ১২৯০: ৯৫-৯৬)। লরোকংগীত
তনবচয যচনো বোযতীকত আরোদো ভোিো তদককছ, মো লরোকংস্কৃততয উোদোন তনবচযচচচো লরোকংস্কৃততয তফতবন্ন উোদোন
ংগ্রকয লপ্রতেকত লভৌতখ্ক উোদোন ংগ্র  ংযেণ তোতগদ লরোকংস্কৃততয তফজ্ঞোনতোতত্ত্বক কোঠোকভোকক তনকদচ
ককয। এই ধযকনয বঙ্গী লরোকংস্কৃততয ভীেক, গকফলক অকিলণ  তথয ংগ্রকয োোোত লরোকংস্কৃততয মোাঁযো
ধোযক  ফোক , তোাঁকদয ভকধয নতুন বোকফ উৎো  উদযভ ঞ্চোয কযর। কফচোযী ফোঙোতর জোততয বোফোকফগ ফো
Emotional Identity-লক লফ গুরুকত্বয কঙ্গ তুকর ধযো ককছ। আভযো রৄকনতছ ‘Folklore is the pulse of
the people’- ‘বোযতী’য ফোঙোতরয জোততয এই ‘pulse’লকই ংফন্ধন ককয লগকছ তনযর তযশ্রকভয ভোধযকভ।
লইকঙ্গ এই তিকো ফোংরো  ফোঙোতরয ঐ ‘Emotional pulse’-লক লফ গুরুকত্বয োকথ প্রকো ককযকছ
‘বোযতী’ তিকো। এছোড়ো তফতবন্ন ংখ্যো লম গল্প প্রকো ো তোকত রূকথোয আকভজধভচী গল্প যচনোয প্রো রেয
কযো মো।
তিকোগুতরকত প্রকোতত যচনো ভূকয তফচোয  তফকিলকণয দৃতষ্টবঙ্গী, ফোঙোতর জোততয বোফোকফগ ফো Emotional
Identity উস্থোন যীতত, জোততয ইততো ুনচগঠন লকৌর (Strategy of reconstruction of history),
ভোনুক্রকভয লপ্রতেকত ংগ্র (Collection of Diachronic Perspective), লদজ ভোজ-ংস্কৃততয তফচোযতফকিলকণয লদজ আদর ফো লদজ যোণো ইতযোতদ তদকগুতর লরোকংস্কৃততয তফজ্ঞোনতবতিক চচচোয নোনোতফধ তদককক
ছুাঁক মো। লরোকংস্কৃততয উোদোন তনবচয অনুীরকন লরোকংস্কৃততযতফজ্ঞোকনয তফতবন্ন তদককয প্রকোগ
লরোকংস্কৃতততফজ্ঞোনচচচোয ইততোক অননয ভোিো দোন ককযকছ।
৬. ভূরযোন: োততয-চচচোয োোোত লরোকংস্কৃতত তফলক প্রফন্ধোফরী কখ্কনো ধোযোফোতক বোকফ, আফোয কখ্কনো
স্বতেবোকফ প্রকোতত । ‘বোযতী’য ম্পোদনোয ইততো রেয কযকর লদখ্ো মোকফ তফতবন্ন প্রফন্ধ যচনো  ম্পোদনোয
লেকি নোযীকদয বূতভকো উকলখ্কমোগয। আকরোচযকেকি দু’জন যভণীয নোভ তফকল ককয উকলখ্ কযকত , তোযো
করন শ্রীভতী লযনুকোফোরো দোী  শ্রী তদর ফোতনী তফশ্বো জোো। এাঁকদয অকনকগুতর প্রফন্ধ ‘বোযতী’য তফতবন্ন
ংখ্যো প্রকোতত ককছ। এইবোকফ প্রফোদ-প্রফচন, রূকথো, লরোকউৎফ, ছড়ো ইতযোতদ তফতবন্ন তফলক প্রফন্ধ
‘বোযতী’ তিকো প্রকোতত । লফতযবোগ লেকি যচনোগুতর তফফযণধভচী, তফকিলকণয স্থোন খ্ুফ কভ।
লরোকোতকতযয নোনো োখ্োয স্থোন তফতবন্ন ংখ্ো ংকতরত ককছ, মো লরোকংস্কৃততয চচচোয লেকি অতযন্ত ভূরযফোন।
লরোকংস্কৃতত চচচোয লেকি বোযতী বূতভকো ম্পতকচত ভূরযোন আভযো এবোকফ কযকত োতয:
প্রথভত :
তিতীত :

লরোকংস্কৃততয তফতচি উোদোকনয আতঙ্গকগত তযচ উস্থোতত ককছ।
লরোককথো, প্রফোদ, ছড়ো ইতযোতদ নোনোন উোদোন বোযতীয তফতবন্ন ংখ্যো ংকতরত ককছ।

তৃতীত :
চতুথচত :

আঞ্চতরক ইততো তনভচোকণ উকলখ্কমোগয বূতভকো োরন ককযকছ।
অন্তিঃুয ফোতনী যভনীযো প্রোফতন্ধক ক উকঠতছকরন ‘বোযতী’ তিকো লরোকংস্কৃতত তফলক
প্রফন্ধ যচনোয ভোধযকভ।
কোরোনুক্রতভক অধযযকনয লেকি বোযতী তিকো প্রকোতত লরোকংস্কৃতত তফলক প্রফন্ধগুতর
অতযন্ত ভূরযফোন।
বোযতী তিকো প্রকোতত প্রফন্ধগুতরয ভকধয লমফ আতঙ্গককয তযচ োো মো তোয লফ
তকছু আতঙ্গক আজ তফরুপ্ত প্রো। এই ূকি ফরো মো লরোক আতঙ্গককয ডকুযকভকন্টন লেকি
এই তিকোয বূতভকো উকলখ্কমোগয।

ঞ্চভত :
লষ্ঠত :
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স্ববূতভয ঐততযভ লরোকংস্কৃততয তযচ তুকর ধযকত এফং যম্পযোয বফবফ ছড়োকত ‘বোযতী’ তিকো
প্রকোতত লরোকংস্কৃতত তফলক প্রফন্ধগুতর অভূরয তনদচন। রুপ্ত যকনোদ্ধোকযয ূকি এগুতরয ভূরযোণ কযোয প্রকোজন।
লই ূকিই ফরো মো বোযতী তিকো প্রকোতত ফোংরোয লরোকংস্কৃতত তফলক প্রফন্ধগুতরয বূতভকো লরোকংস্কৃততচচচো
অনস্বীকোমচ।
৭. উংোয0 আভযো জোতন ফোংরো োততয-ভোজ-তল্প-ংস্কৃতত ইততো চচচোয ধোযো লরোকোত ধোযোতট অকনক
লফত প্রোনণশ্বমচযভ। তকফ এই ধোযোয তফতবন্ন আতঙ্গককয তরতখ্ত রূ নো থোকোয কোযকণ আজ অকনক আতঙ্গক এফং
আতঙ্গক ম্পককচ ফহু তথয আভযো োতযকতছ। ুকখ্য খ্ফয র ‘বোযতী’ তিকো এই ে লযোকধ অকনকটো োোময
ককযকছ। তিকো ম্পোদক, লরখ্ক, প্রকোক প্রভুখ্কদয লফগফোন  উকেযভুখ্ী পরপ্রু গ্রণকমোগয তনযর
কভচপ্রো এইফ তিকোকক জনজীফনভুখ্ী ককয তুকরকছ। ফোংরো ি-তিকো প্রকোতত লরোকংস্কৃতত তফলক
লরখ্ো-তরতখ্য অতফশ্বোয প্রোচুমযচ তেো-তল্প-োততয-ংস্কৃততয প্রচোয, প্রোকয তনি-বনতভতিক ভোিো লমোগ ককযকছ।
দী চকোর মোফত ফৃতট োনোধীন ৃঙ্খকর আফদ্ধ লথকক ফোঙোতর ভোন চযভবোকফ তফমচস্ত । লখ্োন লথকক ভুতক্ত
প্রোক নোনোতফধ থ অকিলকণ দো কচষ্টবোফ প্রকো ককয। আত্মজোগযণ ফো আত্মঅনুন্ধোকনয অননয ভোধুমচরূক
োতকতযয আধোয তোকফ প্রকোতত ি-তিকোয আশ্র লন। পকর স্বজোত আত্মগতযভো এফং ভকোরীন ফোস্তফ
প্রততকফ তযতস্থততকক নফ তচন্তন-লচতনোয লভোড়কক ভুকড় স্বোধীন লভৌতরক লচতনোবোকফ তফকোতবত ক আত্মপ্রকো
ককয। এই ূকিই তফতবন্ন ভ প্রকো লককছ লদজ বোফনো ম্পৃক্ত নোনোতফধ প্রফন্ধ-যচনোতদ। মোয ভকধয
তফকলবোকফ ফরকত  লরোকংস্কৃতত তফলক ৃতষ্টধভচী নোনোতফধ যচনোয কথো। ফতচভোকন ংস্কৃতততনবচয চচচোয লেকি
তকথযয উৎূি (Information source) তোকফ ফযোকবোকফ োোময ককয। তোছোড়ো, তফচোয  তফকিলকণয
দৃতষ্টবঙ্গী, ফোঙোতর জোততয বোফোকফগ উস্থোন যীতত, জোততয ইততো ুনচগঠন লকৌর, ভোনুক্রকভয লপ্রতেকত
লরোকোত োততয ংগ্র, লদজ ভোজ-ংস্কৃততয তফচোয-তফকিলকণয লদজ আদর ফো লদজ যোণো ইতযোতদ
তদকগুতর তফজ্ঞোনতবতিক লরোকংস্কৃততয চচচোয নোনোতফধ তদককক তুকর ধযো ম্ভফ। ফরোফোহুরয অতফকেদয ফোংরো জন্ম
ক যোজননততক  অনযোনয কোযকণ তফবোতজত ক আভোকদয োততয-ংস্কৃতত ম্পদ  ম্পকদয ৃতষ্টকোযীযো
বোগোবোতগ ক মো। মোয প্রবোফ কড় যফতচী ভকয ভোজ-োততয-ংস্কৃততকত। লবৌকগোতরক ীভোগত কোযকণ
অকনক তিকো জন্মূকি অতফবক্ত ফোংরোয কর লবৌকগোতরক ীভো ৃ ষ্ঠকোলকতো প্রবোফ লপকর। পকর চচচোয
লেকি আনুগতযতো ফো অফকরো লদখ্ো লদ, তনতভচত  অভ চচচোয ইততো। এই ূনযতোয ধোযো ধোযোফোতকবোকফ
উিকযোিয ফোড়কত থোকক। ‘বোযতী’ োভতককিয তনফচোতচত ংখ্যোয তনতযকখ্ োঠ-তফকিলণ ূকি আকরোচয তনফন্ধতট
লই ূনযতোয প্রকরভোি, মো লরোকংস্কৃতত তথো ংস্কৃততচচচো তবন্ন ভোিো লমোগ কযকফ ফকর আভোকদয তফশ্বো।
টীকো :
১. প্রফকন্ধয লরখ্ক তযতচততকত মোাঁকদয নোভ োো মোতন তোাঁকদয লরখ্ক তযতচততকত ‚----------‛ এই তচহ্ন
লদো ককছ। ‘বোযতী’লত প্রকোতত তফতবন্ন প্রফকন্ধয তোতরকো লনো ককছ স্বোতী দোকয ‘বোযতী মুকগয
গল্প োততয’ (১৩২০ লথকক) ীলচক গকফলণো অতবন্ধবচ লথকক। লখ্োকন লরখ্ককয নোভ উকলখ্ নোই।
২. ধোযোফোতকবোকফ একোতধক ংখ্যো ‘প্রফোদ প্রশ্ন’ প্রকো । ১২৯৫ ফঙ্গোকব্দয বফোখ্ ংখ্যো োদটীকো
ম্পোতদকো স্বণচকুভোযী লদফী লম ফক্তফয উস্থোন ককযন তো অতযন্ত ভূরযফোন” ‚ ভোকঝ ভোকঝ বোযতীকত
এইরূ এক একতট প্রফোদপ্রশ্ন ফোতয ইকফ। োঠকগণ তোো তড়ো প্রফন্ধতটয বোকফয তত তভরোইো একটো
প্রফোদ তস্থয কতযকফন। মোাঁোয প্রফোদ অতধকফোয ফচোকেো উৎকৃষ্ট তফকফতচত ইকফ ” তততন এক ফছকযয জনয
তফনোভূকরয বোযতী োইকফন। তকম্বো ঐ ভূকরযয ুস্তক উোয োইকফন।‛
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৩. ‘আোকভয খ্োীতদকগয ভকধয নোযীয প্রোধোনয’ প্রফন্ধতটয লরখ্ক তোকফ শ্রীবিঃ’য নোভ উকলখ্ আকছ। এতট লম
লরখ্ককয আর নোভ ন তো আভযো ফুঝকত োযতছ। আভোকদয অনুভোন লরখ্ক ‘শ্রীবিঃ’ ছদ্মনোকভ প্রফন্ধতট
তরকখ্কছন।
৪. ‘নীরতগতযয লটোডো জোতত’ প্রফন্ধতটকত লরখ্ক তোকফ ‘বো িঃ’ তদক একতট ংতেপ্ত নোভ উকলখ্ আকছ।
আভোকদয অনুভোন লকোন লরখ্ক ‘বো িঃ’ ছদ্মনোকভ প্রফন্ধতট তরকখ্কছন।
তথযূি 0
আদক, শ্রী গুরুদো, ভো ১৩১৭, োণ্ডুো, বোযতী তচি ভোতক তিকো, কতরকোতো : বোযতী কোমচযোর, ভুতদ্রত।
ইরোভ, লখ্ ভকফুর, ২০০৭ লরোকংস্কৃতততফজ্ঞোন  যফীিনোথ ঠোকুয, করকোতো : ফঙ্গী োততয ংদ, ভুতদ্রত।
ল োল, ভন্মথনোথ, ১৩৩৪ (ফঙ্গোব্দ), লজযোতততযিনোথ, কতরকোতো, ভুতদ্রত।
চক্রফতচী, ফরুণকুভোয, ১৯৭৭, ফোংরো লরোকোততয চচচোয ইততো, করকোতো: ুস্তক তফতণ, ভুতদ্রত।
চক্রফতচী, তফি, ২০০৫, ফোংরো লরোকংস্কৃতত চচচো ভতরো অফদোন, করকোতো: যনোফরী, ভুতদ্রত।
চক্রফতচী, তফি, ২০১৪, ফোংরো লরোকংস্কৃতত চচচোয ইততোিঃ প্রথভ খ্ণ্ড, করকোতো0 জদুগচো রোইকব্রযী প্রোিঃ তরিঃ,
ভুতদ্রত। চকটোোধযো, ভীনো, ২০০০, স্বণচকুভোযী লদফী স্বতে এক নোযী, করকোতো : অনুবোফ, ভুতদ্রত।
জীভউেীন, বোদ্র ১৩৩১, ভুচীেযো গোন, বোযতী তচি ভোতক তিকো, কতরকোতো : বোযতী কোমচযোর, ভুতদ্রত।
ঠোকুয, তিকজিনোথ, ১২৮৪, বূতভকো (ম্পোদকী), বোযতী তচি ভোতক তিকো, কতরকোতো : বোযতী কোমচযোর,
ভুতদ্রত।
ঠোকুয, যফীিনোথ, ১২৮৪, বোযতী (কতফতো), বোযতী তচি ভোতক তিকো, কতরকোতো : বোযতী কোমচযোর, ভুতদ্রত।
ঠোকুয, যফীিনোথ, বফোখ্ ১২৯০, ফোউকরয গোন, বোযতী তচি ভোতক তিকো, কতরকোতো : বোযতী কোমচযোর,
ভুতদ্রত।
ঠোকুয, যফীিনোথ, বজযষ্ঠ ১২৯০, গীতংগ্র, বোযতী তচি ভোতক তিকো, কতরকোতো : বোযতী কোমচযোর, ভুতদ্রত।
দো, স্বোতী, ১৯৭৮, অতবন্ধবচ: বোযতী মুকগয গল্প োততয (১৩২০ লথকক), ফধচভোন: ফধচভোন তফশ্বতফদযোর,
অভুতদ্রত।
দোী, শ্রীভতী লযনুকোফোরো, বোদ্র ১৩১৯, ব্রত ভে, বোযতী তচি ভোতক তিকো, কতরকোতো : বোযতী কোমচযোর,
ভুতদ্রত।
লদফী, যরো, বোদ্র ১৩০২, রোরন পতকয  গগন, বোযতী তচি ভোতক তিকো, কতরকোতো : বোযতী কোমচযোর,
ভুতদ্রত।
বটোচোমচ, অতভিূদন (ম্পো), ২০০০, স্বণচকুভোযী লদফী স্বতে এক নোযী, করকোতো: ূফচো, ভুতদ্রত।
বটোচোমচ, অতভিূদন, ২০১১, োধনো তিকো  যফীিনোথ, করকোতো: ুনি, ভুতদ্রত।
বো িঃ, লৌল ১৩১৭, নীরতগতযয লটোডো জোতত, বোযতী তচি ভোতক তিকো, কতরকোতো : বোযতী কোমচযোর, ভুতদ্রত।
তভি, শ্রী তদ্ধকভোন, ভো ১৩০০, ভুরভোকনয আচোয, বোযতী তচি ভোতক তিকো, কতরকোতো : বোযতী
কোমচযোর, ভুতদ্রত।
যো, দীকনিকুভোয, আলোঢ় ১৩০৪, প্রফোদ প্রঙ্গ, বোযতী তচি ভোতক তিকো, কতরকোতো : বোযতী কোমচযোর,
ভুতদ্রত।
যো, লকভিকুভোয, পোরৃন ১৩২৪, লদী ছতফয লভরো, বোযতী তচি ভোতক তিকো, কতরকোতো : বোযতী
কোমচযোর, ভুতদ্রত।
শ্রীবিঃ, ভো ১৩১৭, আোকভয খ্োীতদকগয ভকধয নোযীয প্রোধোনয, বোযতী তচি ভোতক তিকো, কতরকোতো : বোযতী
কোমচযোর, ভুতদ্রত।
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যোভোচযণ, আলোঢ় ১৩১৬, তন ব্রত ফো চকটোগ্রোকভয োন্ধয তন্মরন, বোযতী তচি ভোতক তিকো, কতরকোতো :
বোযতী কোমচযোর, ভুতদ্রত।
* জননক প্রোফতন্ধক, কোততচক-অগ্রোোন ১৩০৪, গোচী উৎফ, বোযতী তচি ভোতক তিকো, কতরকোতো : বোযতী
কোমচযোর, ভুতদ্রত।
* জননক প্রোফতন্ধক, পোরৃন ১৩০৪, ীতরো লষ্ঠী, বোযতী তচি ভোতক তিকো, কতরকোতো : বোযতী কোমচযোর,
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ভুতদ্রত।

Volume- V, Issue-IV

April 2017

34

