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কওোডো চনচোততয ংতিপ্ত তযঘম
অতভত ওুম্ভওোয
কবফলও, ইততো তফবোক, ফোাঁওুডো তফশ্বতফদযোরম, ফোাঁওুডো
Abstract:
India is an ethnically diverse country. In India since prehistoric times various indigenous peoples
living here as an integral part of Indian society with their rich cultural heritage. Each of them
developed their own language, culture and way of life. According to the 2011 census India has more
than 104 million tribal who constitute 8.6 percent of the total population of India. A total of 705
distinct tribes reside in India, home to the largest tribal communities in world. The ‘Kora’ is one of
the major tribal community in India especially they are the inhabitants of four eastern states of
India, namely Bihar, Jharkhand, Odisha and West Bengal. Like many other tribal communities, the
Kora had their own distinct culture, customs, rituals and way of life. However, in comparison to
other tribal groups, the Kora have received relatively little research attention to the scholars.
According to 2011 census total numbering Kora population is 2,46,598. Kora is the 5th largest
tribal community in West Bengal. According to 2011 census the total population of Kora is 1,59,404
who constituted 3.2% of the total tribal population of the state. The majority of Kora in West Bengal
are found in the districts of Bankura, Birbhum, Bardhaman, Hooghly, Paschim Medinipur and
Purulia. However over a long period of time their culture and lifestyle were merged in the
mainstream Hindu society. At present under the pressure of globalisation and modernity they are
changing rapidly. This historical research paper focuses on the Koras life and culture and their
relationship to mainstream Hindu society with special reference to West Bengal.
Keywords: West Bengal, Kora community, origin, ethnicity, Socio cultural life, changing lifestyle.

বোযত নৃতোতিও বফতঘবযয তযূণণ এও কদ। এঔোবন তফতবন্ন নযবকোষ্ঠীয আকভবন  ংতভশ্রবণ বোযতীম ভোচ ঔুফ বফতঘযযূণণ
বম উবেবঙ। এই বফতঘযযূণণ বোযতীম ভোবচয এও ৃথও  অননয ঐততয র, এঔোবন ফফোওোযী তফতবন্ন চনচোতত ককোষ্ঠী
ভূ। ুদীখণ প্রোগকততোতও ভম কথবও এই ভস্ত চনচোতত বোযতীম ভোবচয এও অতফবেদয অং তববফ এঔোবন ফফো
ওবয আবঙ। এযো বোযতীম বূঔবেয ভূর আতদফোী, তওন্তু ইততোবয ওোর করোবত এযো আচ বোযতীম ভোবচয তফতেন্ন
অংরূব ভতধও তযতঘত। বোযতীম ভোবচয ভূর করোবতয বে আতদফোী ঐততয  ংস্কৃততয উোদোন গুতর কমবোবফ
তভতশ্রত বম বডবঙ তো ৃথওবোবফ তনণণম ওযো ঔুফ ওতেন। এ প্রবে ঐততোতও ‘তড. তড. কওোোতি’-য ভবত, ‚বোযত
ইততোবয ভগ্র মণোবম কদঔো মোবফ উচোততও উোদোনগুতর এওটো োধোযণ ভোবচয ভবধয তভবরতভব এওোওোয বম ককবঙ
মোয প্রভোণ তনতত যবমবঙ চোততববদ এয ভবধয‛।১ এঔোবন তততন ংতভতশ্রত বোযতীম ভোবচয ওথো উবেঔ ওযবঙন এফং
চোততববদ প্রথোয ভধয তদবম আতদফোী ঐততযবও তুবর ধবযবঙন। ২০১১ োবরয আদভশুভোতয অনুোবয বোযবতয ফফোওোযী
কভোট আতদফোী চনংঔযো র ১০৪.৩ তভতরমন মো ভগ্র চনংঔযোয তববফ ৮.৬তোং।২ এঔোবন উবেঔ ওযো প্রবমোচন কম
ফতণভোবন বোযবত কভোট ৭০৫ তট চনচোতত ককোষ্ঠীয নোভ নতথবুক্ত যবমবঙ মোযো কদবয তফতবন্ন প্রোবে ঙতডবমতঙতটবম তনচস্ব 
ৃথও চীফন প্রণোরী  ংস্কৃতত তনবম ফফো ওযবঙ।৩ প্রোও-উতনবফতও ফণ মণে এই ভস্ত চনচোতত কদয তনবম তফফযণ ঔুফ
অল্প। প্রোঘীন বোযতীম োতবতয এবদয তনলোদ, অুয  ঞ্চভ চোতত তববফ এবদয উবেঔ যবমবঙ তবফ ভূর ইততোব
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এবদয স্থোন ঔুফ অল্প। উতনবফতও ভম কথবও উতনবফতও যওোয  তোবদয ৃষ্ঠবোলও তিত, কবফলওযো এই
চনচোততবদয নোভ নতথবুক্তওবযন  কবফলণো ঘঘণো শুরু ওবযন মতদ তো ম্পূণণ তোবদয োনওোবমণযুতফধোবথণ।৪ স্বোধীনতো
যফতণী ভবম চনচোততবদয তনবম অবনও তফবদত  কদীম তিত এফং কবফলওযো কবফলণো ঘঘণো শুরু ওবযন মোয পবর
এঔোবন ফফোওোযী তফতবন্ন চনচোতত ককোষ্ঠীয ভূবয অবনও তযঘম উবে আব তবফ তুরনোভূরওবোবফ োাঁতোর, ভুিো,
াঁযো,  কে-কদয তনবম ফযোও ঘঘণো  কবফলণো বর ‘কওোডো’ চনচোততবদয তনবম কই ঘঘণো  কবফলণো অফওো যবমবঙ।
নৃতিতফদ, তিত  কবফলওযো কওোডোবদয তনবম ঔুফই অল্প আবরোঘনো ওবযবঙন। এই ঐততোতও কবফলণো প্রফবে তিভফবে
ফফোওোযী কওোডো চনচোততয ংতিপ্ত তযঘম তুবর ধযোয কঘষ্টো ওযো বমবঙ।
কওোডো চনচোততয কবৌবকোতরও তফস্তোয  চনংঔযো : কওোডো-যো বোযতীম উভোবদবয এওতট অনযতভ আতদভ চনচোতত।
কওোডো-যো ভূরত ূফণ বোযবতয তফোয, ছোডঔি, উতডলযো  তিভফবে ফফো ওবয এঙোডো উত্তয-ূফণ বোযবত আোভ, তযুযো
যোবচয এবদয তওঙু চনংঔযো যবমবঙ। এভনতও বোযতীম উভোবদবয অেকণত ফতণভোন কনোর বুটোন  ফোংরোবদব কওোডো
চনচোততয কদঔো োমো মোম। ২০১১ োবরয আদভশুভোতয অনুোবয বোযবতয কভোট কওোডো চনচোততয চনংঔযো র
২,৪৬,৫৯৮,চন।৫ তবফ অনযোনয যোবচযয তুরনোম তিভফবে এবদয চনংঔযো অবনও কফত। ২০১১ োবরয আদভশুভোতয
অনুোবয তিভফবে কভোট চনংঔযো র ১,৫৯,৪০৪ চন, মো তিভফবেয ভগ্র আতদফোী চনংঔযোয ৩.২ তোং।৬
তিভফবেয অবনও কচরোবত কওোডো ম্প্রদোবেয ফফো রিয ওযো মোম। কওোডো-যো তিভফবেয ভূরত ফোাঁওুডো, ুরুতরমো,
তিভ কভতদনীুয, ূফণ কভতদনীুয, হুকতর, ফীযবূভ, ফধণভোন, দতিণ ২৪ যকনো  ভোরদো কচরোবত ফফো ওবয। এই
কবফলণোভূরও প্রফবে কম ভস্ত প্রশ্নগুতর এই চনচোতত ম্পবওণ অনুেোন ওযোয কঘষ্টো ওযো বমবঙ কগুতর র: i) কওোডো
ওোযো? এবদয নৃতোতিও তযঘম তও? ii) কওোডো-যো তও এই অঞ্চবরয আতদ ফোতন্দো? iii) কওোডোবদয ঐততোতও  োভোতচও
অফস্থোন কওোথোম? তোযো তও ভোবচয ভূর করোবতয তদবও অগ্রয ভোন? iv) তফশ্বোমন  আধুতনওতো তোবদয চীফবন ওতঔোতন
তযফতণন তনবম এববঙ?
কওোডো চনচোততয আতদ ফোবূতভ  নৃতোতিও তযঘম : কওোডো চনচোততয আতদ ফোবূতভ  নৃতোতিও তযঘম ম্পবওণ মণোপ্ত
তযভোবণ তবথযয অবোফ রিয ওযো মোম। এভনতও এতনবম নৃতিতফদ  কবফলও ভবর তফতওণ যবমবঙ। তবফ এঔোবন এই
তফলমতট মণোপ্তবোবফ তুবর ধযোয চনয তফতবন্ন নৃতিতফদ  কবফলওবদয ভতোভত এফং ফক্তফযগুবরোবও এওতদবও কমভন তুবর ধযো
বমবঙ আফোয োোোত কিযভীিোয তথয ফযফোয ওযো বমবঙ। কওোডোবদয ম্পবওণ তযঘম োমো মোম তোবদয ফং
যম্পযোম প্রফোভোন ভবফত ংকীত তথো ছুভুয কোবনয ভবধয তদবম, ভবফত কোনতট মো ভূরত কভৌতঔও যম্পযোম যতিত
আবঙ। কোবনয ফক্তফযতট তুবর ধযো মোও:
‚বযোমো ওতযবন উাঁঘু চোত োত, দবফো ওোবযো ওযবফো নো
কনোমোবফোনো ভোথো, ছবড ছঞ্ঝোম নোকুয নম ঘবর মোফ
োবথ কনফ ছুতড কওোদোর কোইতত ঔড্কুবয তুরফ ফতত
ফোতট ফোতট ভদ কঙবর আয ফড ভোথো উাঁঘু ওবয থোওবফো।‛৭
এই কোবনয ভধয তদবম এবদয চীফনমোযোয কফ তওঙু তদও উবে আব, এওতদবও কমভন স্বোধীন ভোনতওতোয প্রততপরন
কদঔো মোম, অযতদবও আফোয তোবদয প্রোঘীন ফতত নোকুয এয উবেঔ এঔোবন স্পষ্ট। এঔোবন নোকুয ফরবত কঙোটনোকুয এয
ইতেত যবমবঙ। তবফ ওবফ? কওন? তোবদয এই অতবফোন তো স্পষ্ট নম, তওন্তু এঔোবন ঔড্কুবয ওোচ ওযোয ইতেত যবমবঙ মো
ভূরত উতনবফতও ভম কযরথ তফস্তোবযয ওোবচ মুক্ত মোয ওথো তোযো উবেঔ ওযবঙ। তবফ এটো ভবন ওযোয কওোন
মুতক্তেত ফযোোয কনই কম উতনবফতও ভবমই এওভোয এই অতবফোন। এ প্রবে এই চনচোততয এওচন প্রতততনতধ তোয
স্বযতঘত ঙডো ওতফতোয ভোধযবভ কম ফক্তফয তুবর ধবযবঙন তো র কম, ‚আফু ককতং আতদভ চোতত, নোকুযী ওডো চোতত‛।৮ এঔোবন
তততন কওোডো-কদয এও আতদভ চনচোতত তববফ তুবর ধবযবঙন মোযো কঙোটনোকুয অঞ্চবর ফফো ওযবতন। এঔোবন উবেঔ
ওযো প্রবমোচন কম কঙোটনোকুয অঞ্চরবও কওন্দ্র ওবয ুদীখণ অতীত কথবও আতদভ চনচোততয ফতত কবড উবেতঙর এফং এওথো
এঔোবন ফফোওোযী ফৃৎ চনচোতত ককোষ্ঠী তথো োাঁতোরবদয কিবয প্রবমোচয।৯ কওোডোবদয আতদ ফোবূতভ ম্পবওণ আবযো
তথয যবমবঙ, এ প্রবে এই চনচোততয এওচন ফযতক্ত চোনোন কম, তোবদয োভোতচও ূচো-োফণণ অনুষ্ঠোন তথো ‘োরুইহুরো’
োরন ওযোয ভম ভুিোযী বোলো কম ভন্ত্র উচ্চোযণ ওযো ম কঔোবন আতদ ফোবূতভ তববফ নোকুয অঞ্চর কও স্মযণ ওযো ম, মো
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১০

তোবদয ঐততযীর ফোবূতভয ওথো তুবর ধবয। ুতযোং কদঔো মোবে কম, এই কভৌতঔও তথযগুবরো কওোডো-কদয আতদ ফোবূতভ 
ঐততযফোী ফতত তববফ কঙোটনোকুয অঞ্চর কও তুবর ধবয, তবফ এ ফযোোবয কওোন তরতঔত তথয োমো মোম তন।
কওোডো চন চোততয নৃতোতিও তযঘম তুবর ধযোয চনয প্রথবভ এই চনচোততয চোততকত কশ্রণীতফনযো তুবর ধযোয কঘষ্টো ওযফ। এ
প্রবে উবেঔ ওযো প্রবমোচন কম নৃতিতফদ ‘তফযচো ঙ্কয গু’ বোযবতয আতদফোীবদয ভূরত ততনতট ককোষ্ঠীবত তফবক্ত
ওবযবঙন।১১ i) আতদ অস্ত্রোর: আতদ অস্ত্রোর ককোষ্ঠীয ভোনুবলয তফস্তোয অবেতরমো কথবও ভোরম উদ্বী, তরবনতমো, বোযবতয
উত্তয  দতিণ তৎ শ্রীরঙ্কো। এবদয আওৃতত ঔফণ, দীখণ ভুিু, প্রস্ত নোো, ওৃষ্ণওোম, ঘিু তোযোয আওৃতত ফোদোতভ। ii)
ভবেোরীম: তভোরম অঞ্চবর ফফোওোযী তফবলত উত্তয তভোরবে ফফোওোযী আতদফোী ককোষ্ঠীভূ এই চোতত কশ্রণীতফনযো
অেবুণক্ত। iii) কনতগ্রবটো: আন্দোভোন তনবওোফয দ্বীুঞ্জ ভূবয চনবকোষ্ঠী, অবভয নোকো ম্প্রদোবম, কওযবরয কওদোয ম্প্রদোম
এই চোতত কশ্রণীতফনযোব অেবুণক্ত। এঔন প্রশ্ন র, কওোডো চনচোতত এই চোতত কশ্রণীতফনযোব কওোন বোবক অেবুণক্ত? নৃতিতফদ
‘যৎ ঘন্দ্র যোম’ তোয তফঔযোত গ্রন্থ ‘The Oraons of Chhotonagpur’-তে উল্লেখ করল্লেন, “A number of Oraons
now living in the eastern parts of Ranchi district, and in the adjoining district of Manbhum, are
known as Modis and sometimes as the name Kora. The name Modi, name Kora, has reference to
their skill in working in earth, such as, raising embankments, mud-walls etc.. In this way, different
occupations followed by the Oraons in different localities have secured them from their neighbours
different names , and have in some cases created and in others, as in the case of Modis, are on the
way of creating different sub-sections of the same tribe among whom inter-marriage is no longer
১২
permitted‛। তততন াঁযো-কদয বে কওোডো চনচোততয ম্পওণ প্রততস্থোন ওযোয কঘষ্টো ওবযবঙন এফং াঁযো-কদয এওতট

তফতেন্ন োঔো তববফ এই চনচোততবও তুবর ধবযবঙন। অফয এই ভেবফযয স্ববি তততন উমুক্ত তথয  মুতক্ত তদবত
োবযনতন, মতদ াঁযো চনচোতত চোততকত কশ্রণীতফনযোবয তদও কথবও আতদ অস্ত্রোর ককোষ্ঠীয অেবুণক্ত তফু াঁযো-কদয বে
কওোডো চনচোততয বোলোকত  োংস্কৃততও ঐততবযয তভর কনই। অনযতদবও আফোয এ প্রবে নৃতিতফদ ‘অতুর ুয’ ভবন ওবযন
ফোংরোয আতদফোী ভোনুবলয ভবধয আতদ অস্ত্রোর চোতত কশ্রণীতফনযোবয প্রবোফ রিণীম এফং কওোডো-কদয তততন আতদ অস্ত্রোর ককোষ্ঠীয
করোও তববফ কদবঔবঙন।১৩
এ তফলবম ‘তযচবর োবফ’ ভবন ওবযন, “The Koras are a Dravidian caste of earth-workers and
cultivators in Chhotonagpur, Western and Central Bengal, probably, an offshoot from the Munda
tribe. The Koras of Manbhum and Bankura have well marked totemistic clans of the same as
Mundas, and the latter admit that some sort of affinity may at one time have been recognised. The
Koras of Santal parganas claim to have come from Nagpu‛।১৪ তযচবর োববফয ফক্তফয তোৎমণণূ ণ এফং কদঔো
মোম, চোতত কশ্রণীতফনযোব ভুিোযো আতদ অস্ত্রোর ককোষ্ঠীয করোও এফং ভুিোবদয বে কওোডোবদয বোলোকত  োংস্কৃততও ঐততবযয
তভর ফযোও। তবফ তযচবর োববফয ফক্তফয অনুমোমী ফরো মোম কম তোয ফক্তবফযয ভবধয অংকতত যবমবঙ, ওোযণ দ্রোতফড কওোন
নযবকোষ্ঠীয নোভ নম, তিত ভবর তো বোলো ককোষ্ঠীয বে ম্পৃক্ত। এ প্রবে ঐততোতও ‘নীোযযঞ্জন যোম’-এয ফক্তফয
তফবলবোবফ গুরুিূণণ। তততন তোয ভোগ্রন্থ ‘ফোগোতরয ইততো আতদফণ’-কত উবেঔ ওবযবঙন, ফোংরোয আতদভ অতধফোীবদয
কবতয কম চবনয প্রবোফ ফবঘবম কফত নযতিতফদযো তোোবদয নোভওযণ ওতযমোবঙন আতদ অবেরীম,তোযো ভবন ওবযন কম এই
চনবকোষ্ঠী এও ভম ভধযবোযত ইবত আযম্ভ ওতযমো দতিণ বোযত, তংর ইবত এওফোবয অবেতরমো মণে তফস্তৃত তঙর,
কভোটোভুতটবোবফ ইোবদয কদ বফতবষ্টযয স্তযগুতর ধযো বড বোযতফবলণ তফবলবোবফ দতিণ বোযবতয আতদভ অতধফোীবদয
ভবধয, তংবরয কবডোবদয ভবধয এফং অবেতরমোয আতদভ অতধফোীবদয ভবধয, এই তথযই কফোধ ম আতদ-অবেরীম
নোভওযবণয কতু মোইবোও ভধয  দতিণ বোযবতয আতদভ অতধফোীযো কম ঔফণওোম , ওৃষ্ণফণণ, দীখণ ভুে, প্রস্ত নোো, তোযো
কওফোদোতভ এই আতদ-অবেরীমবদয ফংধয এ িবে কওোন বন্দ কনই। তিভ বোযবত এফং উত্তয বোযবতয কোবেম
প্রবদববত ফ করোবওয স্থোন তন্দু ভোবচয প্রোেতভ ীভোম তোোযো ভধয বোযবতয কওোর, তবর, ঔোযমোয, ভুিো, বূতভচ,
ভোরোোতড প্রবৃতত করোবওযো, দতিণ বোযবতয কঘব, ওুরুফ প্রবৃতত করোবওযো ওবরই আতদ অবেরীম ককোষ্ঠীয করোও। তততন
আবযো উবেঔ ওবযন কম ফতণভোন ফোংরোবদবয তফবলত যোঢ অঞ্চবরয োাঁতোর, বূতভচ, ভুিো, ভোরোোতড, কওোডো প্রবৃতত
আতদফোীযো আতদ অবেরীম চনবকোষ্ঠীয বে ম্পওণমুক্ত  ম্পৃক্ত।১৫ কওোডো চনচোততয ভবধয উবযোক্ত বফতষ্টযগুবরো প্রবোফ
রিণীম, অতএফ চোতত কশ্রণীতফনযোবয তদও কথবও এই চনচোতত আতদ অবেরীম চনবকোষ্ঠীয বে ম্পওণমুক্ত।
Volume- IX, Issue-II

January 2021

44

কওোডো চনচোততয ংতিপ্ত তযঘম

অতভত ওুম্ভওোয

এফোয কওোডো চনচোততয নৃতোতিও তযঘম কফোছোয চনয Ethno-Linguistic perspective কথবওতফলমতট আবরোঘনো ওযফ।
তেবতযো আতদফোীবদয বোলোকত কশ্রতণতফনযোবয ভূরত ঘোযতট বোবক তফবক্ত ওবযবঙন মথো: অবেো-এতমোতটও বোলোবকোষ্ঠী,
ততব্বতীম-বঘতনও বোলোবকোষ্ঠী, দ্রোতফডীম বোলোবকোষ্ঠী, ইবন্দো-ইউবযোীম বোলোবকোষ্ঠী।১৬ কওোডো চনচোততয  তনচস্ব ৃথও বোলো
যবমবঙ মো কওোডো বোলো নোবভ তযতঘত। তেবতযো এই বোলোবও অবেো-এতমোতটও বোলো তযফোবযয বে ম্পৃক্ত ওবযবঙন,
আবযো স্পষ্ট ওবয ফরবর ভুিো বোলো তযফোবযয এওতট োঔো তববফ তুবর ধবযবঙন। এ প্রবে ‘অবোও ওুভোয চোনো’ ভবন
ওবযন ‚The term Kora might have also been derived from the word Kora which means small or little.
Possibly the Santal on the Hor group in the historical past considered a section of their own group as
inferior most of them had a lower status and rank by engaging themselves in earthwork‛।১৭ তবফ এই

ফক্তফয ুবযোুতয গ্রণবমোকয নম , ওোযণ এই চনচোতত োাঁতোরবদয এওতট তফতেন্ন োঔো তববফ তযতঘত নম। এ প্রবে
‘দুঃঔ বঞ্জন ফবন্দযোোধযোম’ উবেঔ ওবযবঙন, ফোাঁওুডো, কভতদনীুয  ফধণভোন কচরোয তিভোংবয এফং ুরুতরমো কচরোয কওোডো
ম্প্রদোম ‘ভুতদ’ নোবভ তযতঘত। তততন আবযো ফবরন কম, ভুতদ ব্দতট ভুিো ফো ভুিোযী কথবও উৎন্ন। তততন উবেঔ ওবযন কম,
ভুিোযী বোলো ুযবও ফরো ম কওোডো। অতএফ ‘ভুতদ কওোডো’ ওথোতটয অথণ দোাঁডোম ‘ভুিোযী ুয’। তততন ভুিো উচোততয োঔোপ্রোঔো বোলোগুতরয তথো-ভুিোযী, োাঁতোর, কওোডো, কঔতযমো বে তুরনোভূরও আবরোঘনো ওবয কদতঔবমবঙন কম কওোডো বোলোয
বে অনযোনয তযফোবযয বোলোগুতরয তবপ্রোত ম্পওণ যবমবঙ তবফ এবিবয ব্দকত োদৃয অবনও কফত তওন্তু ফোওয কেবনয
কিবয তওঙু োথণওয রিণীম এফং এই োথণবওযয ওোযণ তববফ তততন ফবরবঙন কম োাঁতোর ম্প্রদোম দীখণ ভবময ফযফধোবন
তোবদয উন্নত চীফন প্রণোরীয ভোধযবভ তোবদয তনচস্ব ৃথও ঐততযগুবরো তনভণোণ ওবযবঙন কওোডো চনচোততয কিবয তো মতন,
তোই কওোডো ম্প্রদোম ভুিো ম্প্রদোবময অেবুণক্ত বম তোযো ৃথও ঐততবযয তদবও অগ্রয বমবঙ।১৮ ুতযোং এই তদ্ধোে ওযো
মোম কম কওোডো চনচোতত বোযবতয এওতট আতদভ ফফোওোযী চনচোতত মোযো চোততকত কশ্রণীতফনযোবয তদও কথবও আতদ অস্ত্রোর
চনবকোষ্ঠীয বে ম্পওণমুক্ত।
কওোডো চনচোততয প্রোঘীন ইততো অনুেোন : অতত প্রোঘীন ওোবর বোযতফবলণয ভবধয দতিণ  ূফণোঞ্চবরয তফস্তীণণ বূঔবেয কন
অযণয  োফণতয কদব এই ুপ্রোঘীন কওোডো চনচোতত ফফো ওযত। ভবময করোবত তোযো কঙোটনোকুয অঞ্চর কও কওন্দ্র ওবয
কবড তুবরতঙর তোবদয ভোনফ ফতত  ঐততয। এঔোবন তোযো দীখণতদন ঐততযীরবোবফ ফফো ওবযবঙ এফং বয ক্রভ
অনযোনয প্রোে ীভোম ঙতডবম বডবঙ। এই কবফলণোভূরও প্রফে ভূরত তিভফবে ফফোওোযী কওোডো চনচোততয প্রোঘীন
ইততো অনুেোবনয কঘষ্টো ওযো বমবঙ। এঔোবন উবেঔ ওযো প্রবমোচন কম ফতণভোন তিভফবেয কম কবৌবকোতরও ীভো তো
অতীবত তঙর নো, প্রোঘীন ফোংরোয তফতবন্ন বূঔবেয তবন্ন তবন্ন নোভ তঙর মথো- যোঢ, ফবযন্দ্র ুন্ড্রফধণন, ফে তযবওর ককৌড প্রবৃতত।১৯
মতদ যোঢ ঙোডো অনযোনয নোভ গুতর আচ প্রঘতরত নম। বূতোতিও তদও কথবও এই বূঔেগুবরোয তফবল ওবয যোঢবূতভ অতত
প্রোঘীন।২০ প্রোগকততোতও বযতোয ধোযও  গ্রোও তফতবন্ন চনচোতত ককোষ্ঠী ভূবয বযতো  ংস্কৃততয ধোযো এঔোবন রিয ওযো
মোম, এভনতও ফতণভোবন এই বূঔবে ফফোওোযী তফতবন্ন চনচোতত ককোষ্ঠীভূ চীফন প্রণোরী  ংস্কৃততয ভবধয কই ধোযো এঔবনো
কঘোবঔ বড। ুদূয অতীবত এঔোবন কম প্রোগকততোতও ভোনফ ংস্কৃততয উদ্ভফ তফফতণন  তফওো খবটতঙর তোয প্রভোন অবনও
এফং তফতবন্ন চনচোতত ভোনুলচন এই ভোনফ ফতত তফস্তোয খবটতঙর।২১ এ প্রবে ‘বয ঘন্দ্র দো গুপ্ত’ ভেফয ওবযবঙন কম,
ুদূয অতীবত শুশুতনমো োোবডয ঘোযোবয ফরমবূতভবত এফং কবেশ্বযী, ধনবওোডো, ফোাঁওোবচোড, োবডোওো, আভোবকোডো ইতযোতদ
করোতস্বতীয তীবয এওদো তফযোতচত এই ভোনফ ংস্কৃতত প্রওৃতই এতমো ইউবযো এফং আতিওোম তফযোতচত প্লোইবটোতন অথফো
কওোেোবতযনোতয মুবকয তফতবন্ন ুতযতঘত ত্নোভীম চীফনধোযোয বে তুরনীম।২২ প্রত্নতিতফদ ‘রুবন ওুভোয ঘবঞ্ঞোোধযোম’ এ
প্রবে অবনও প্রোগকততোতও ভোনফ ফততয তনদণন তুবর ধবযবঙন।২৩ মবেশ্বয কঘৌধুযী এঔোবন অতেও বোলো ককোষ্ঠীয
ভোনুবলয ফফোবয তনদণবনয ওথো তুবর ধযবঙন। তোয ভবত, যোবঢয আতদভ অতধফোীযো প্রথবভ অতেও বোলো ককোষ্ঠীয করোও
তঙর নৃতবিয তযবোলোম এই চনবকোষ্ঠীবও আতদ অস্ত্রোর নোবভ তঘতিত ওযো বমবঙ, প্রোঘীন ংস্কৃত োতবতয অুয তনলোদ
চোততয তযঘম োমো মোম। ফতণভোবন দতিণ  ভধয বোযবত কম ওর উচোতত ফফো ওযবঙন তোবদয অতধওোংই অস্ত্রোর
ককোষ্ঠীয বে ম্পওণমুক্ত এফং যোঢ অঞ্চবরয োাঁতোর, ভুিো, াঁযো, করোোয, বূতভচ প্রবৃতত উচোতত এই ককোষ্ঠীয অেবুণক্ত।২৪
অুয ংস্কৃততয তযঘম ঙতডবম যবমবঙ ফোাঁওুডোয গ্রোভ নোবভ কমভন অুযোর, কতযোুয োট, অুতযমো অুযবকডোম অুযদো। এই
ংস্কৃততবত প্রওৃতত ফন্দনোবওই গুরুি কদমো বমতঙর কমভন আভ তফো , ভহুরতফো প্রবৃতত। অুয ংস্কৃততয অেকণত েোওুবযয
ঘোরতঘয বোই কপোটো, অন্নপ্রোন, কৌল োফণণ, নফোন্ন, ওোথো ব্রত, শ্রোদ্ধ-তফফোব োাঁতড-ডভবদয তনভন্ত্রণ, োতোনোঘ-নোঘতন , চোমো
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অতভত ওুম্ভওোয

ওযভ ফোাঁধনো, রই, চোবয, বুতবপ্রত, ছোডপুাঁও, ভোতধ, ফৃল ওোে, দোাঁতন ওোতে, তেদোন, চরঘোন, ঔুাঁবচোরতবচোর, নৃতয
কটোবটভ ুবচো, স্বকণফোতত চীফচন্তুয ুবচো ইতযোতদ।২৫ ঐততোতও তফফতণবন এঔোনওোয ভস্ত উচোতত ককোষ্ঠীগুতর কঙোটনোকুবযয
োফণতয অঞ্চর কথবও োচোতযফোক- কযোইবওেো বম ভমূযববঞ্জয উচ্চ উতযওোম আব। তোযয তোযো ছোডগ্রোভ, তরদো,
ফোাঁোোডী, তফনুবযয চেরভরগুতরয ভধয তদবম ওোাঁোই, ুফণণবযঔো, দোবভোদয নদ- তফবধৌত তনম্ন উতযওোম উতস্থত ম।
উক্ত চোমকো কথবও তোযো দতিণ ফোাঁওুডোয যোইুয, ঔোতডো, ভোনবূভ, ফযোবূভ, তঔযবূভ অঞ্চবরয তদবও এতকবম আব। এই
ভস্ত কওৌভগুতর ওোাঁোই নদীবও কওন্দ্র ওবয তোবদয প্রোগকততোতও চীফনধোযোয ত্তন ওবযতঙর।২৬ এইফ কবীয অযবণয কঙোট
কঙোট উচোতত ফো ওযত মোযো মোমোফয ভোনতওতো কঙবড অযবণযয চতভ োতয ওবয ওৃতল ওোচ শুরু ওবযতঙর এবোবফই এওতট
ধোযোফোতও প্রতক্রমোয ভধয তদবম তোযো স্থোমী ফতত কবড তুবরতঙর। এবোবফই যোঢ অঞ্চবর কফ ওবমওতট কঙোট কঙোট অংব
তফবক্ত িুদ্র িুদ্র যোচয কবড উবেতঙর কমভন তৃণবূতভ , ধরবূভ , ব্রোহ্মণ বূভ, আতদতয বূভ, কনবূভ, তঔযবূভ, ভোনবূভ, োভে
বূতভ, প্রবৃতত।২৭ এই ভস্ত িুদ্র িুদ্র যোবচয স্বোধীন চনচোততয দণোয তঙর এফং দণোযবদয অধীবন তঙর এবদয ভোচফযফস্থো
এই ভস্ত যোচযগুতরবত কওোডো চনচোততয ফফো তঙর এ প্রবে তযচবর োবফ চোনোবেন কম এওভম কওোডো যো নোনো
ককোষ্ঠীবত তফবক্ত তঙর কমভন ধবরো, ভোবরো, তঔতযমো, কোনো কযঔো ইতযোতদ তততন আবযো ফবরন মোযো ধরবূভ কথবও এবতঙর
ধবরো, ভোনবূভ কথবও মোযো এবতঙর তোযো ভোবরো, তঔয অঞ্চর কথবও মোযো এবতঙর তোযো তঔতযমো ুফণণবযঔো নদীয
োোোত অঞ্চর কথবও মোযো এবতঙর তোযো কোনো কযঔো নোবভ তযতঘত।২৮ মতদ ফতণভোবন এই ধযবনয বোকগুতর আচ প্রঘতরত
নম, দীখণভবময ধোযোফোতও তযফতণবনয পবর কওোডো চনচোততয ভবধয অবনও তযফতণন বমবঙ। এ প্রবে ‘যথীন্দ্র কভোন
কঘৌধুযী’ ফবরবঙন এই মোমোফয উচোতত চনবকোষ্ঠী বূতভ ফযফস্থোয বে মুক্ত বম স্থোমী ফতত স্থোন ওবয উৎোদন ফন্টবনয
অভ ধোযোম এয তফবোচন খবট এফং তো কভোওোতফরো ওযোয ফযফস্থোয ভবধযই চনবকোষ্ঠীয তফবোচন শুরু বর এওতট স্তয
তন্দুওযণ প্রতক্রমোয ভবধয োবনয অতধওোয তদ্ধ ওযোয চনয এওতট স্তয ফণণবকোষ্ঠীয ুবযোতত ককোষ্ঠীয োোবময তনবচবদয
যোচুত িতযম দোফী ওবয এফং তোয স্বীওৃতত তভবর মোম এফং এবোবফই কওৌভ দণোয তন্ত্র যোচুত িতযম যোচতন্ত্র তফফততণত
ম।২৯ কওোডো চনচোতত অধুযতলত গ্রোভগুতরবত তোবদয তনচস্ব গ্রোভ ংকেন কবড তুবরতঙর। এই গ্রোভ ংকেবনয দতট স্তয তঙর
মথো গ্রোভ ঞ্চোবমত  অঞ্চর ঞ্চোবমত। োাঁতোরবদয বে এই গ্রোভ ংকেবনয োথণওয তফদযভোন। োভোতচও ভযো ভোধোন
 উৎফ ংক্রোে তফলবম এই গ্রোভ ংকেন তফবল বূতভওো োরন ওবয। গ্রোভ ঞ্চোবমবতয প্রধোন তমতন ‘ভোোবতো’ নোবভ
তযতঘত, ‘োযভোতনও’  ফোতণোফোও ‘ককোডোইত’ এফং ঞ্চোবমত দয োোমযওোযী এওচন দয তমতন ‘কনতও’ নোবভ
তযতঘত। অঞ্চর ঞ্চোবমত প্রধোন ‘োাঁবড’ নোবভ তযঘত। ‘কঙাঁতডদোয’ তমতন ভন্ত্রণোদোতো এফং ‘এইনভডর’ তততন অঞ্চর
তিোফধোমও।৩০ উতনবফতও োবনয অতবখোত এই গ্রোভ ংকেন উয ফযোও প্রবোফ কপবর এঙোডো উত্তয তনবফতও
বফণ ভোভতমও যোচগনততও করোত এই গ্রোভ ংকেনবও এওফোবযই ধুবম ভুবঙ কদম তফবল ওবয ঞ্চোবমত যোচ ফযফস্থোয য
ঘূডোে আখোত োবন। কওোডো-কদয ভোচ অথণনীতত  ংস্কৃতত এই যোঢ অঞ্চবরয কপ্রিোবট কবড উবে।
তনবফতও তব্রতট োবনয প্রবোফ: উতনবফতও োন ফযফস্থো  ভোচ ওোেোবভো এই চনচোততয উয ফযোও প্রবোফ কপবর
তোবদয ফননীতত, বূতভ যোচস্ব ফযফস্থো এই চনচোততয ভস্ত ভোচ ওোেোবভো কববগ ঘুযভোয ওবয কদম তোবদয চতভ  চেবরয
উয অতধওোয নষ্ট বম বড। চতভ  চেবরয উয অতধওোয োতযবম তোযো বূতভীন শ্রতভবওয তযণত ম এফং ধোযোফোতও
চীফনমোযো নষ্ট ম এফং উতনবফতও ভম বফণ তফতবন্ন দতবণবিয ওফবর তোযো বয।৩১ উতনবফতও যওোয তোবদয স্বোথণ
ূযণ ওযোয চনয এই চনচোতত কদন ঘো ফোতকঘো, ওমরো উবত্তোরন, কযরথ তনভণোণ, ঔোর ঔনন, প্রবৃতত ওোবচ তনমুক্ত ওবযন এফং
কচোয ওবয ঘূডোে অতযোঘোয ওবয তোবদয ফোধয ওযো ম এই ভস্ত ওোচ ওযবত। এ প্রবে ‘তরুণ কদফ বঞ্ঞোঘোমণ’ উবেঔ
ওযবঙন কম কফকোযবদয ভবধয অতধওোং তঙর কওোডো উচোততয করোও। তোবদয কচোয ওবয ফ তদবত ফোধয ওযো বতো। তততন
তুবর ধবযবঙন কম- ‘োবত ওবয কফবতয ফোতয তোডোতোতড ভোবয তবে কফবতয বম মত কওোডো ঘতুতদণবও কঙোবট’।৩২ এঙোডো
উতনবফতও যওোয যোনীকঞ্জ, ছতযমো ঔতন এরোওোগুবরোবত ওমরো উবত্তোরবনয ওোবচ ফযোওবোবফ আতদফোী শ্রতভবওয
ফযফোয ওবয।৩৩ অফয এই চনচোততযো উতনবফতও োন  কোলবণয তফরুবদ্ধ তীব্র প্রততফোদ চোনোম মো ইততোব ঘুমোড
তফবদ্রো ,োাঁতোর তফবদ্রো, বূতভচ তফবদ্রো, ভুিো তফবদ্রো, কওোর তফবদ্রো নোবভ তযতঘত। তবফ উতনবফতও যওোয িভতো 
অবস্ত্রয কচোবয এবদয দতভবম যোঔবত ম্ভফ ম।৩৪
স্বোধীনতো-উত্তয ভম কওোডো চনচোততয আথণ-োভোতচও চীফন: উত্তয তনবফতও কওোডো চনচোততয চীফন প্রণোরী 
ংস্কৃততবত তযফতণবনয ঙো স্পষ্ট। তিভফে যওোয ১৯৫৬ োবর তোবদয আতদফোী তোতরওোবুক্ত ওবযন। তিো কিবয তোাঁযো
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মবথষ্ট এতকবম আবত ম্ভফ বমবঙ কদঔো মোম ২০০১ োবর আদভশুভোতয অনুোবয তিভফবে ৪৩ তোং স্বোিয। মতদ
ভতরোবদয কিবয োিযতোয োয অবনওটো ওভ প্রোম ২৯ তোং।৩৫ তবফ কদ স্বোধীন মোয য দীখণ ভম অততফোতত
বর এই চনচোততয চীফবন কতভন কওোবনো তযফতণন মতন। তিভফবেয এই আতদ ফোতন্দোযো আচ দোতযদ্রযীভোয তনবঘ
কৃীন তিো স্বোস্থয তযবলফো বম চীফন মোন ওযবঙন। যওোতযবোবফ এযো ংযতিত বর আচ এবদয ওভণংস্থোবনয
ুবমোক ঔুফই ওভ পবর তোযো ফযোওবোবফ ওোবচয েোবন শ্রতভও তোবফ তবন যোবচয মোযো ওযবঙন। তিোয োয  ুবমোক
ঔুফ ওভ োমোম এযো োভোতচওবোবফ প্রতততষ্ঠত বত োবযতন। এঔবনো বূতভীন শ্রতভও তোবফ চেবরয োতো ওোে ংগ্র ওবয
তফতক্র ফোতড তনভণোবণয ওোবচ শ্রতভও তববফ ওোচ ওবয। যওোতয ুবমোক ুতফধো গুবরো তোযো তেওভবতো গ্রণ ওযবত োবযতন
পবর তোযো আয আতথণও  োভোতচও তদও কথবও ততঙবম বডবঙ। এ প্রবে ‘ধীবযন্দ্রনোথ ফোবস্ক’ প্রশ্ন তুবরবঙন স্বোধীনতোযফতণী ভবম এই চনচোতত চোতীম চীফবন কযওভ কওোবনো ুপর আব নোই। যওোতয  োভোতচও তদও কথবও এযো এঔন
অফবতরত।৩৬
ফতণভোন তফশ্বোতমত অথণনীতত আধুতনওতো আতদফোী চনচোততয চীফবন আভূর তযফতণন তনবম এববঙ। তেবতযো কই
আভূর তযফতণনবও কফোছোয চনয ‘বযতোয তযফতণন’ ওথোতট উবেঔ ওযবঙন। আতদফোী চীফবন এই তযফতণন ফযোও 
কবীয ওোযণ কওৌভ তবতত্তও ভোচ ওোেোবভো কববে আধুতনও ফযতক্তবওতন্দ্রও ভোবচ রূোেতযত বমবঙ মোয পবর ুযবনো 
ঐততয ভোচ ওোেোবভো অথণনীতত নয-নোযীয ম্পওণ তফশ্বো আঘযণ ংস্কৃততয কিবয ঘূডোে তযফতণন এববঙ মো আতদফোী
চীফবনয কিবয এও তফবল ভোযো যবমবঙ।৩৭ কওোডো চনচোততয চীফবন এই আভূর তযফতণন রিয ওযো মোম। তোবদয কওৌভ
তবতত্তও ভোচ ওোেোবভো  গ্রোভ ংকেন আচ অফরুতপ্তয বথ, তোযো ক্রভ আধুতনও ভূর করোত যোচনীতত  প্রোবনয প্রতত
মবথষ্ট আগ্রী, কমৌথ শ্রভ তবতত্তও ওোেোবভো কববে আধুতনও ফযতক্ত কওতন্দ্রও ওোেোবভোবত তযফতণন বমবঙ। কওোডো ভোবচ নযনোযী ম্পবওণয কিয তযফতণন রিয ওযো মোম, এবিবয নোযীবদয ভমণোদো অতধওোয মবথষ্ট অফিম বমবঙ নোযীবদয উয
োভোতচও তনমণোতন কফবডবঙ। প্রোথতভওবোবফ কিয ভীিো রিয ওযো ককবঙ কম অবনও নোযী োতযফোতযও তনমণোতবনয তওোয
বমবঙন। তবফ অফয োভোতচও ওোযবণ এ ওথো অবনবওই স্বীওোয ওযবত যোতচ মতন।৩৮ কওোডোবদয ধভণতফশ্বো  কদফবদফীয
কিয মবথষ্ট তযফতণন রিয ওযো মোম। কওোডো-কদয ঐততযোরী কদফবদফী বরন গ্রোভবদফতো কডোভ  ফনবদফ তোযোবকশ্বয,
চেবর ফনচ ম্পদ ংগ্র ওযবত মোমোয আবক এই কদফতোবও স্মযণ ওবয তওন্তু তন্দুবদয ংস্পবণ থোওোয পবর ফতণভোবন
কওোডোযো তফ ভনো ীতরো ওোতর প্রবৃতত কদফবদফীবও গ্রণ ওবযবঙন।৩৯ অনযতদবও উতনবফতও ভম ফণ কথবও ক্রভ ফন
িবময পবর ফনচ ম্পদ ংগ্র  তওোবযয ম্ভোফনো নষ্ট বম বডবঙ পবর ফন চেবরয উয গুরুি অবনওোংব ওবভ
ককবঙ এফং স্বোবোতফও ওোযবণই উক্ত কদফবদফীযগুতরয োভোতচও তোৎমণ নষ্ট বমবঙ।৪০ বফণোতয এই তযফতণনগুবরো এওতদবও
কমভন তোবদয আধুতনও ভূর করোত ভোবচয প্রতত আগ্রী ওবয তুবরবঙ অযতদবও কওোডোবদয প্রতত ভূর করোত ভোবচয
দৃতষ্টবতে অবনওটো অফবতরত মোয পবর তোযো োভোতচও  আতথণও তদও কথবও এঔবনো তনীতডত। এ প্রবে ভবন বড ওতফ
‘যফীন্দ্রনোথ েোওুবযয’ কই তফঔযোত উতক্ত ‚ক কভোয দবণোকো কদ, মোবদয ওবযঙ অভোন; অভোবন বত বফ তোোবদয ফোয
ভোন‛।৪১ এবদযবও অফবতরত ফো কঙবন ওবয নম ওরবও তনবমই এই ভোচ এফং ফোয উন্নতত বে বে ভোবচয
উন্নতত বফ।
এই ঐততোতও কবফলণোভূরও প্রফবে তিভফবেয ফফোওোযী কওোডো চনচোততয চীফন  ংস্কৃতত ংতিপ্ত রূবযঔো তুবর
ধযো র। অতএফ আবরোঘনো তযববল এই ভেফয ওযো মোম কম, i) কওোডো চনচোতত এই অঞ্চবরয এওতট আতদভ ফফোওোযী
চনচোতত মোযো ুদীখণ প্রোগকততোতও ভম কথবও এঔোবন ফফো ওবয আবঙ। ii) চোততকত কশ্রতণতফনযোবয তদও কথবও এই
চনচোতত আতদ অস্ত্রোর চনবকোষ্ঠীয বে ম্পওণমুক্ত। iii) দীখণ ভবময ফযফধোবন এই চনচোততয চীফবন অবনও খোত প্রততখোত
 তযফতণন এববঙপবর তোযো ক্রভ ভোবচয ভূর করোবতয বে তভতশ্রত বম ডবঙ তবফ কই তযফতণন তোবদয চীফবন
রিণীম ুপর তনবম আবতন। তোযো ক্রভ আতথণও তদও কথবও ততঙবম বেবঙ, তিো  স্বোবস্থযয তদও কথবও তোযো অবনও
ততঙবম যবমবঙ এফং ফতণভোন তফশ্বোমন  আধুতনওতো তোবদয চীফনবও আবযো ংওুতঘত ওবয তুবরবঙ।
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