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নবনীযা বমমন
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Abstract:
Proverb is a popular genre of Folklore as well as an oral literature. This proverb,
which has been popular for a long time, was relevant in ancient time too, as it is in
human life today. Frankish and sharp expressions of the daily life of the people are
expressed through Proverbs. Proverbs reflect actual settings or live scenario of the
society, and the Rajbonsi proverbs are no exception.
All those expressions of the intellectual consciousness of the Rajbonsi Society, also
hold proverbs; like different folkloric genres. Sociologists firmly believe that cultural
expression manifests itself in different ways through art-literature-culture. In the
Rajbangsi proverbs, various social elements are manifested as indicators of the
intellectual consciousness. The present article will try to explore the sociological
aspects of Rajbangshi proverbs and its importance.

১. শুরুর কথা: লল্াকসংস্কৃহয যথা লল্াকসাহিযে বা লমৌহখক সাহিত্যের একহট জনহপ্রয় শাখা (Genre) িল্ প্রবাদ
(Proverb)। সুদীর্মকাল্ লথত্ক লল্াকমুত্খ প্রচহল্য িত্য় আসা এই প্রবাদ লেমন সুপ্রাচীনকাত্ল্ও প্রাসহঙ্গক হিল্,
আজও মানব জীবত্ন হিক যযটাই প্রাসহঙ্গক। লল্াকসমাত্জর দদনহিন, হনযে-দনহমহিক অ্হভজ্ঞযার সরস ও সুযীক্ষ্ণ
অ্হভবেহি প্রবাদ রূত্প মানব মত্ন ঐহযিে পরম্পরায় প্রবিমান। স্থান ও কাত্ল্র পহরবযমত্ন কখত্নাও কখত্নাও যার
বহিরত্ঙ্গর রূপত্ভদ ল্ক্ষ্ে করা লগত্ল্ও প্রবাদ হচরকাল্ই সমাত্জর বাস্তব এবং প্রযেক্ষ্ প্রহয্ছবহব েুহটত্য় লযাত্ল্।
রাজবংশী প্রবাদও এর বেহযক্রম নয়। একহবংশ শযত্কর হবশ্বায়ত্নর আগ্রাসন লল্াকসমাত্জর নানাহবধ হবষয়ত্ক প্রভাব
হবস্তার করত্ল্ও প্রবাদ যার গ্রিণত্োগেযা এবং প্রাত্য়াহগকযাত্ক আজও একইভাত্ব অ্ক্ষ্ুন্ন রাখত্য সমথম বত্ল্ মত্ন
করা িয়।
বাংল্ার উিরাংত্শ যথা উিরবত্ঙ্গ বসবাসরয রাজবংশী সম্প্রদাত্য়র মত্ধে আধুহনকযা এবং হবশ্বায়ত্নর প্রভাব
যাত্দর জীবনাচারত্ণ বেপক প্রভাব হবস্তার কত্রত্ি। লসত্িযু যাত্দর দ্বারা ল্াহল্য-পাহল্য সংস্কৃহযর লরণুত্যও লসই
প্রভাব ধারা ল্ক্ষ্েণীয়। লক্ষ্ত্রহবত্শত্ষ যা রূপান্তহরয বা পহরবহযময িয়। আবার কখনও কখনও যা স্ব’চহরত্র অ্ক্ষ্ুন্ন
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রাখত্য সত্চষ্ট। রাজবংশীত্দর লবৌহিক লচযনার ঐ সকল্ প্রকাশ হবহভন্ন লল্াকআহঙ্গত্কর মত্যা প্রবাদও ধত্র রাত্খ।
সমাজহবজ্ঞানীরা দৃঢ়ভাত্ব হবশ্বাস কত্রন লে, সাংস্কৃহযক বহিিঃপ্রকাশ (Cultural Expression) হশল্প-সাহিযেসংস্কৃহযত্য হবহভন্নরূত্প আত্মপ্রকাশ কত্র বা আধৃয (Captured) থাত্ক। হিক সমভাত্ব, প্রবাত্দ অ্ত্নক সামাহজক
উপাদান অ্ন্তল্মীয (Implicit) থাত্ক, ো সমাজ-সত্চযন বা অ্নুসহিৎসুরা সিত্জই খুুঁত্জ পান। রাজবংশী প্রবাত্দ,
নানান সামাহজক প্রপঞ্চ বা উপাদান লবৌহিক লচযনার লদ্বাযক হিত্সত্ব আত্মপ্রকাহশয। বযমমান গত্বষণাপত্রহটত্য
‘সাহিত্যের সমাজযত্ত্ব’ রাজবংশী প্রবাত্দ উদ্ভাহষয সমাজযত্ত্বগয হদকগুহল্র প্রহয আত্ল্াকপায করা িত্ব।

২. সাহিত্যের সমাজযত্ত্ব: ধারণা ও পহরসর এবং আত্ল্াচনার লপ্রহক্ষ্য: ‘সাহিত্যের সমাজযত্ত্ব’- এই ধরত্নর
আত্ল্াচনার মূল্ হভহি িল্ আন্তিঃহবদোশৃঙ্খল্াগয ভহঙ্গ (Interdisciplinary Approach)। আত্ল্াচনায় মূল্য দু’হট
হবদোত্ক্ষ্ত্ত্রর সমাপযন এবং যাত্দর মত্ধে আন্তিঃপ্রত্বশী সম্পকম হবদেমান। অ্ত্নক সমাজহবজ্ঞানী আবার ‘সাহিত্যের
সমাজযত্ত্ব’লক (Sociology of Literature) পৃথক শাখা (Separate Discipline) হিসাত্বই পহরচয় হদত্য লবহশ
স্ব্ছবিত্বাধ কত্রন। ‘সাহিত্যের সমাজযত্ত্ব’-এর (Sociology of Literature) উৎপহি ও হবকাশ প্রসত্ঙ্গ হশপ্রা
সরকার জাহনত্য়ত্িন (সরকার, ২০০৭: ২৯):
“ঊনহবংশ শযাব্দীর হদ্বযীয়াত্ধম সমাজহবজ্ঞাত্ন ‘সাহিত্যের সমাজযত্ত্ব’ নামক শাখাহটর
উৎপহি র্ত্টত্ি। বস্তুয, মাকমস ও এত্ঙ্গল্স-এর হবহভন্ন লল্খার সূত্র ধত্র সাহিযেসমাত্ল্াচক, ঐহযিাহসক এবং সমাজহবজ্ঞানীরা সাহিত্যের সমাজযত্ত্ব হবষয়হটর
লগাড়াপিন কত্রন। অ্যিঃপর লল্হল্ন, মোহিম লগাহকম, লেখানভ, ল্ুনাচারহস্ক, ট্রটহস্ক,
হডহমট্রভ, মাও লস-যুং, হক্রত্টাোর কডওত্য়ল্, রাল্ে েি, ল্ুকাচ, আনমট হেশার,
ল্ুহসয়ান লগাল্ডমোন, িাবমাট মাহকমউস, লরমন্ড উইহল্য়ামস্, হথত্য়াডর এডরত্না,
ওয়াল্টার লবঞ্জাহমন, জোুঁ পল্ সাত্যম, লটরী ঈগল্টন, ল্ুইস এ.ত্কাজার প্রমুখ দাশমহনকসমাত্ল্াচক-সমাজহবজ্ঞানীর বোখো-হবত্েষণ-হবযত্কমর মধে হদত্য় হবংশ শযাব্দীত্য
এত্স সমাজহবজ্ঞাত্নর এই শাখাহটর হবহচত্র হবকাশ র্ত্ট।”
– সুযরাং সাহিত্যের সমাজযত্ত্ব চচমায় স্বনামধনে সাহিযে-সমাত্ল্াচক ঐহযিাহসক এবং সমাজহবজ্ঞানীত্দর অ্বদান এই
ধারার চচমাত্ক মহিমাহিয কত্রত্িন এবং যা ঊনহবংশ শযাব্দীর হদ্বযীয়াত্ধম শুরু িত্য় হবংশ শযাব্দীত্য এত্স বহুমাহত্রক
হবকাশ র্ত্টত্ি এবং এই হবকাশত্ক ত্বরাহিয কত্র বহুমুখী রূপ লদবার েত্থষ্ট অ্বকাশ রত্য়ত্ি।
পূত্বমই আমরা উত্েখ কত্রহি লে, সাহিযে ও সমাজযত্ত্ব িল্ আন্তিঃপ্রত্বশী চহরত্রধমমী। সমাজহবজ্ঞান ও সাহিত্যের
সম্পকম সূত্র উত্থাপন প্রসত্ঙ্গ এ.ত্ক. নাজমুল্ কহরত্মর একহট উহি প্রসংক্রত্ম স্মরণ করা লেত্য পাত্র (সরকার,
২০০৭: ২৬):
“সমাজহবজ্ঞান সাহিযে নয়। সমাজ-দবজ্ঞাহনক েযক্ষ্ণ দবজ্ঞাহনক যযক্ষ্ণ লস সাহিহযেক
ি’লয অ্পারগ। সাহিহযেক সমাজ-দবজ্ঞাহনক না িত্ল্ও, সমাজ-দবজ্ঞাহনত্কর হচন্তাধারা
সম্পত্কম যাুঁত্ক ওয়াহকবিাল্ িত্য িত্ব, যা’না িত্ল্ যাুঁর সৃজনশীল্ প্রহযভা বেথম িত্ব।”
– বিা আত্ল্াচে বিত্বে সমাজহবজ্ঞানী ও সাহিহযেত্কর অ্ন্তত্ভমদী সক্ষ্মযায় দক্ষ্ িবার ইহঙ্গয উত্েখ কত্রত্িন।
অ্যেন্ত সত্চযন সাহিহযেকই সমাজত্বিা সুল্ভ দৃহষ্ট হনত্য় যাুঁর সাহিযে সম্পদ সৃজন কত্র থাত্কন, যাুঁত্দর সৃহষ্টত্য
সমাত্জর বহুহবধ হদক েুত্ট ওত্ি। সাহিত্যের সমাজযত্ত্ত্বর লমৌল্ দবহশষ্টে হনত্দমশক একহট উহির লপ্রহক্ষ্ত্য হশপ্রা
সরকার ‘সাহিত্যের সমাজযত্ত্ব’ শাখার প্রধান ল্ক্ষ্ে সম্পত্কম জাহনত্য়ত্িন (সরকার, ২০০৭: ২৬-২৭):
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“সাহিযেকত্মমর সমাজযাহত্ত্বক উপাদান পরীক্ষ্া ও হবত্েষণ করা এবং যার মধে লথত্ক
সমাজহবজ্ঞানীত্দর জনে গুরুত্বপূণম সামাহজক উপাদান সমূি উিার করা সাহিত্যের
সমাজযত্ত্ত্বর মূল্ কাজ। একহট হবত্শষ সমাত্জর সামাহজক ইহযিাস, উৎপাদন বেবস্থা,
লল্খক ও পািকত্দর সামাহজক অ্বস্থান, সামাহজক স্তরহবনোস, সমাত্জ বহুমাহত্রক হচত্র
কীভাত্ব হবত্শষ লকাত্না সাহিত্যেকত্মম প্রহযেহল্য িত্ল্া, যা খুুঁত্জ লবর করাই
সাহিত্যের সমাজযত্ত্ব নামক জ্ঞাত্নর এই শাখাহটর প্রধান ল্ক্ষ্ে।”
– সমাজযত্ত্ব (Sociology) সমাজহবজ্ঞাত্নর (Social Studies) হবষয়গয পহরহধর হবষয়। অ্নেহদত্ক, সাহিযে
কল্াহবদোর (Arts) হবষয়গয পহরহধত্য পত্ড়। দু’হট হবষত্য়র (Discipline) লক্ষ্ত্ত্রই সমাজ-জীবন, আথমসামাহজক বা রাজননহযক হক্রয়া-প্রহযহক্রয়া, র্টমান সামাহজক সমসো ইযোহদ স্থান লপত্য় থাত্ক। অ্বশে আত্ল্াচনা বা
উপস্থাপন বা অ্ধেয়ত্নর ভহঙ্গগয পাথমকে রত্য়ত্ি। যত্ব আমরা খুব সিজভাত্ব বল্ত্য পাহর, সমাজযাহত্ত্বক দৃহষ্টভঙ্গী
েখন সাহিযে বোখো-হবত্েষত্ণর আত্ধয়, সাধারণাত্থম যখন লসই চচমার ভহঙ্গই ‘সাহিত্যের সমাজযত্ত্ব’ (Sociology
of Literature)।
‘সাহিত্যের সমাজযত্ত্ব’ (Sociology of Literature) – এই যাহত্ত্বক লপ্রহক্ষ্ত্য সাহিত্যে হকিু আত্ল্াচনা নজত্র
এত্ল্ও, এখত্না অ্বহধ লল্াকসাহিত্যের লকান উপাদান হনত্য় বাংল্াত্য এমন চচমার নহজর লনই। অ্থচ লল্াকসাহিত্যের
হবহভন্ন উপাদান – িড়া, ধাুঁধা, প্রবাদ-প্রবচন, লল্াককথা হবহভন্ন উপাদানত্ক ‘সাহিত্যের সমাজযত্ত্ব’- লপ্রহক্ষ্ত্য
অ্ধেয়ত্নর েত্থষ্ট সুত্োগ রত্য়ত্ি। সমাজহবজ্ঞাত্নর (Social Studies) হচন্তাসূত্রত্ক কাত্জ ল্াহগত্য় েহদ কল্াহবদোয়
(Arts) প্রত্য়াগ সম্ভব িয়, যত্ব অ্বশেই সমাজহবজ্ঞাত্নর (Social Studies) হচন্তাসূত্রত্ক সমাজহবজ্ঞাত্নর অ্নোনে
শাখায় (Discipline) প্রত্য়াগ কত্র আত্ল্াচনাত্ক আত্রাও ত্বরাহিয করা সম্ভব। চহরত্রগয হদক লথত্ক লল্াকসাহিযে
দু’জননী কল্াহবদো (Arts) ও সমাজহবদোর (Social Science) আদর উপত্ভাগ কত্র হমশ্র প্রকৃহযর দবহশত্ষ্টে
হবনেস্ত। অ্ধেয়ত্নর লক্ষ্ত্ত্রও এই প্রকৃহয ল্ক্ষ্েণীয়। এই সূত্ত্রই উত্েখে, সমাজহবজ্ঞাত্নর (Social Studies)
অ্নেযম হবষয় (Discipline) লল্াকসংস্কৃহয যথা লল্াকসাহিত্যের একহট প্রাণবন্ত উপাদান প্রবাত্দরও ‘সাহিত্যের
সমাজযত্ত্ব’- লপ্রহক্ষ্ত্য অ্ধেয়ত্নর েত্থষ্ট অ্বকাশ রত্য়ত্ি। লকননা, প্রবাত্দ একহট হবত্শষ সমাত্জর সামাহজক
ইহযিাস লথত্ক শুরু কত্র উৎপাদন বেবস্থা, ভূহম বেবস্থা (সামন্তযাহিক দবহশষ্টে এবং সামন্তবাদী লশাষণ), সামাহজক
স্তরহবনোস, লশ্রহণ দবহশষ্টে ও লশ্রহণ দ্বন্দ্ব, বেবসা বাহণজে, হশক্ষ্া বেবস্থা, নগরায়ণ ও যৎকাল্ীন নগরজীবন, নারীর
সামাহজক অ্বস্থান, লদবত্দবীর চহরত্র হনমমাত্ন সমাজ বাস্তবযার প্রহযেল্ন, সমাত্জর বহুমাহত্রক হচত্র - ইযোহদ
হদকগুহল্ হচহত্রয িত্য লদখা োয়। আর যা অ্ত্িষণ করাই ‘সাহিত্যের সমাজযত্ত্ব’ নামক জ্ঞাত্নর এই শাখাহটর প্রধান
ল্ক্ষ্ে।

৩. রাজবংশী লল্াকসাহিযে ও প্রবাদ: লমৌহখক সাহিযে চচমার পহরসর: লমৌহখক সাহিযে ো লল্াক মুত্খ সৃষ্ট িত্য়
লল্াক মুত্খই এক প্রজন্ম লথত্ক অ্নে প্রজত্ন্ম প্রবাহিয িয়। লল্াকসাহিত্যের আহিনায় প্রবাদ একহট অ্নেযম মাধেম ো
দীর্ম দদনহিন অ্হভজ্ঞযার েসল্। প্রাবাদ, সাহিযে সৃজনশীল্যার এমন এক মাধেম লেখাত্ন মত্নর ভাব অ্যেন্ত
সাবল্ীল্ভাত্ব প্রকাশ পায়। লল্াক মননজায হবহভন্ন উপাদান লল্াক পরম্পরায় প্রবাহিয িয়। লল্াক মুখ সৃষ্ট
উপাদানগুহল্ লমৌহখক সাহিযোন্তগময। লমৌহখক সাহিযেগয হদক লথত্ক রাজবংশী লল্াকসাহিত্যের ভাণ্ডার স্বকীয়
দবহশত্ষ্টে সমৃি। লমৌহখক সাহিত্যের এই অ্ংশগুহল্ িল্- িড়া, ধাুঁধা, প্রবাদ-প্রবচন, লল্াককথা প্রভৃহয। প্রত্যেক
সমাত্জর লল্াকআহঙ্গক উপস্থাপত্নর স্বকীয় ভহঙ্গ রত্য়ত্ি। অ্ঞ্চল্ত্ভত্দ, লগাষ্ঠীত্ভত্দ এই আহঙ্গকগুহল্র নাম বদত্ল্
োয়, এক কথায় বল্া োয় আহঙ্গকগুহল্র নাত্মর মত্ধেও লকান লগাষ্ঠীর স্বকীয় দবহশত্ষ্ঠের মাধুেম ল্ক্ষ্ে করা োয়।
রাজবংশী সমাত্জ লমৌহখক সাহিত্যের হবহভন্ন আহঙ্গকগুহল্র হনজস্ব হকিু নাম রত্য়ত্ি। প্রবাদত্ক রাজবংশী ভাষায়
‘লশাত্ল্াক’, ‘লসেুক’, ‘লসাত্ল্াক’, লকাথাও ‘োহকহর’ বল্া িয়। হিক লযমহন ধাুঁধাত্ক ‘ভাঙহয’, ‘লশাত্ল্াক’ প্রভৃহয বল্া
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রাত্জশ খান, নবনীযা বমমন ও ড. সুজয়কুমার মণ্ডল্

িয়। কখনও কখনও িড়া, ধাুঁধা ও প্রবাদ এই হযন আহঙ্গকত্কই ‘হিলকা’ বল্া িত্য় থাত্ক। যত্ব লল্াককথাত্ক ‘হকচ্চা’
বা ‘বুড়াবুহড়র কথা’ও বল্া িয়।
বাংল্া লল্াকসংস্কৃহয চচমার ধারাও সুদীর্মকাল্ পািাযে অ্নুসারী হিল্ – এহবষয় অ্স্বীকাত্রর লকান জায়গা লনই।
পািাত্যের মত্যাই বাংল্াত্য প্রথম পত্বমর লল্াকসংস্কৃহয চচমা সংগ্রি ও সংকল্ত্নর মধে হদত্য় অ্ধেয়ন প্রসারযা পায়।
এবং পত্র হবচার ও হবত্েষত্ণর হদত্ক গত্বষকগণ নজর লদন। প্রবাত্দর লক্ষ্ত্ত্র এই একই বিবেই প্রত্োজে। প্রসঙ্গয
উত্েখে, প্রবাদ চচমায় বৃিির অ্ত্থম আমরা দু’ধরত্নর গত্বষকত্ক ল্ক্ষ্ে কহর। লেমন, এক প্রবাত্দর সংগ্রি ও সংকল্ক
এবং অ্পরহট িল্ প্রবাত্দর বোখো ও হবত্েষক। আিত্েমর হবষয় প্রবাত্দর লক্ষ্ত্ত্র বোখো ও হবত্েষত্ণর লে মাত্রা
পাবার কথা যা পায়হন। রাজবংশী প্রবাত্দর লক্ষ্ত্ত্র ওই একই বিবে স্মরণ করা লেত্য পাত্র। যাহত্ত্বক লপ্রহক্ষ্ত্য
প্রবাদত্ক বুত্ে লনবার যাহগদ খুব কম সংখেক লল্খক-গত্বষকই লদহখত্য়ত্িন। প্রবাদ সংগ্রি ও সংকল্ন এবং হবচার
ও হবত্েষত্ণর েত্ল্ সমগ্র হবত্শ্বর প্রবাত্দর মত্ধে দবহশ্বক সমরূপযা (Global Similarities) লেমন লদখা োয়,
লযমহন জাযীয় স্বযি (National Specificities) দবহশষ্টে-সত্ত্বারও সজীবযা ল্ক্ষ্ণীয়। এল্াকা-ভাষা-জাহয-সংস্কৃহয
লভত্দ সারা হবশ্ববোপী অ্জস্র প্রবাত্দর উপহস্থহয ল্ক্ষ্ে করা োয়। রাজবংশী প্রবাত্দর লক্ষ্ত্ত্রও একই কথা বল্া োয়।
একহদত্ক এল্াকা-ভাষা-জাহয-সংস্কৃহয, অ্নেহদত্ক হচন্তা-লচযনা-ভঙ্গী লভত্দ নানাভাত্ব প্রবাদত্ক হবত্শষাহয়য করা
সম্ভব। লমৌহখক সাহিযে-চচমার পহরসত্র রাজবংশী প্রবাত্দর হবত্েষণ সম্ভব। যাত্য কত্র রাজবংশী প্রবাদ অ্ধেয়ত্নর
বহুমুখীন হদক খুত্ল্ োত্ব। সাহিত্যের সমাজযত্ত্ত্বর লপ্রহক্ষ্ত্য রাজবংশী প্রবাদ হবত্েষণ – এমনই একটা নযুনত্ব হদক
হনত্য় আত্ল্াচনার অ্বযারণা মাত্র।

৪. রাজবংশী প্রবাত্দ সমাজযত্ত্ব: বহুমাহত্রক লপ্রহক্ষ্য: প্রবাত্দ নানান ধরত্নর সামাহজক উপাদাত্নর উপহস্থহয ল্ক্ষ্ে
করা োয়। অ্নে হদত্ক, সমাজ কািাত্মার পরত্য পরত্য মানুত্ষর অ্বদান এবং মানুষ এই সমাত্জরই অ্ন্তগময; যাই
সাহিত্যের মত্ধে সমাজ এবং মানব একাকার িত্য় থাত্ক। প্রবাদ এমনই এক সাহিযেগয উপাদান লেখাত্ন মানব
সমাত্জর সামাহজক হবহভন্ন হদক অ্যেন্ত সজীব ও সাবল্ীল্ভাত্ব প্রকাহশয িয়। রাজবংশী প্রবাত্দর বহুমাহত্রক
হবত্েষত্ণর লপ্রহক্ষ্ত্য সমাজযত্ত্ত্বর বহুহবধ হদকত্ক যুত্ল্ ধরা িত্ব।
৪.১ ভূহম বেবস্থা, সামন্তযাহিক দবহশষ্টে এবং সামন্তবাদী লশাষণ: উিরবত্ঙ্গর রাজবংশীত্দর ভূহম বেবস্থার
পহরবযমনশীল্ কািাত্মার অ্নুপঙ্খ হবত্েষণ যুত্ল্ ধত্রত্িন হশনহগহচ যাহনগুহচ। ভূহম বেবস্থার মাহল্কানা সম্পত্কম
বল্ত্য হগলয় হযহন জাহনলয়লিন (বত্িাপাধোয় ও দাশগুপ্ত, ১৯৯৮: ১৫৪):
“.......হিিু ধত্মমর প্রচার এবং রাষ্ট্রগিন েযই অ্গ্রসর িয় উপজাযীয় সমাজবেবস্থা
যযই দূবমল্ িত্য থাত্ক। ধীত্র ধীত্র সম্প্রদায়হভহিক ভূহম মাহল্কানা লথত্ক গুরুভার
খাজনার হভহিত্য বেহিগয ভূহম মাহল্কানা স্থান ল্াভ কত্র।”
— এর েত্ল্ই উপজাযীয় জাহয বেবস্থা আত্স্ত আত্স্ত লভত্ঙ্গ োয়। জাহয বেবস্থার কড়াল্ আর্ায লনত্ম আত্স
উপজাযীয় জাহয বেবস্থাত্য। হযহন আত্রাও জানান, হবিশাল্ী কৃষকত্গাষ্ঠীর উদ্ভব পরবযমী পেমাত্য় বেবসায়ী
মিাজত্নর ক্রমবধমমান ক্ষ্মযা উপজাযীয় জাহযত্গাষ্ঠীত্ক দূবমল্ কত্র লযাত্ল্। বস্তুয, ভূহম বেবস্থার ক্ষ্মযা ধারত্ণর
লক্ষ্ত্ত্রও লসই লকাপ পত্ড় (বত্িাপাধোয় ও দাশগুপ্ত, ১৯৯৮: ১৫৪)। সামাহজক এই র্টনা-লরণু রাজবংশী প্রবাত্দ
হবত্শষ রূপ লপত্য়ত্ি, লেখাত্ন রাজবংশী সমাত্জর ভূহম বেবস্থা, সমাত্জর সামন্তযাহিক দবহশষ্টে এবং সামন্তবাদী
লশাষণ হচত্র ধরা পত্ড়। কত্য়কহট প্রবাত্দর দৃষ্টান্ত যুত্ল্ ধরত্ল্ হবষয়হট পহরস্কার িত্ব। লেমন; ‘িাল্ুয়ায় িাল্ চাষায়,
কৃষক গাত্ড় ধান / আত্গায খায় চর চাট্টা পাত্িাত্ খায় হকষোন’ — রাজবংশী সমাত্জর সামন্তবাদী লশাষত্ণর বাস্তব
হচত্র ধরা পত্ড়ত্ি। অ্থমাৎ কৃষক কষ্ট কত্র িল্কষমণ কত্র ধান লরাপন কত্র, হকন্তু লসই কৃষকই যার কত্ষ্টর েসল্
লভাগ কত্র সবার লশত্ষ। সামন্তবাদী সমাজ বেবস্থায় লশাষত্ণর ধারায় এ এক অ্ননে হচত্র। আধুহনক অ্ত্থম সবত্চত্য়
লবহশ কত্র োর ‘লক্রহডট’ যথা অ্ংশীদার পাওয়া উহচয হিল্ অ্থমাৎ কৃষত্কর, অ্থচ সম্পদ লভাগ দখত্ল্র লক্ষ্ত্ত্র লসই
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সবত্চত্য় লবহশ কত্র অ্নোয় যথা লশাষত্ণর স্বীকার। আত্রকহট প্রবাত্দ লশাষত্ণর অ্পর হচত্র ধরা পত্ড়ত্ি: ‘িাত্স য
হডমা পাত্ড়,/ হগহরর লযা মনত্য না খায়।’ — হডম পাড়ার সময় িাুঁত্সর লে কষ্ট িয় যা হগহর বা মানুত্ষর (হগহরমিাজন বা মাহল্ক বা জহমদার বা ধনবান বেহি) মত্ন থাত্ক না, উপরন্তু হডত্মর পহরমাপ হনত্য় যাত্দর মত্ধে
অ্সত্ন্তাষ লদখা োয়। লযমহন েসল্ উৎপাদত্ন কৃষত্কর লে কষ্ট যা জহমর মাহল্ক এবং জহমদাত্ররা লবাত্েন না।
রূপত্কর আশ্রত্য় এই করুণ রসাত্বক হচত্র বাস্তব রূপ লপত্য়ত্ি।
ধনবান বা বল্বাত্নরা ক্ষ্মযার লকত্ে লথত্ক সমাত্জর লকারক গ্রিণ করার জনে সমাজ বেবস্থাত্ক সুচযুর
লকৌশত্ল্ সংগহিয কত্র হবহভন্ন কুচত্ক্রর জাল্ হবহিত্য় রাত্খন। রাজবংশী সমাত্জও এমন র্টনা সচরাচর নয়, অ্িরি
র্ত্ট থাত্ক। একহট প্রবাত্দর দৃষ্টাত্ন্ত বল্া িত্য়ত্ি: ‘আহটয়া লকল্ার হপহর/ মনুয়া কল্ার হপহর/ লমাক লে লগাল্াম
হনবার চাইস/ কয়শ টাকার হগহর’ — এই প্রবাদহটত্য উহেহখয দুই প্রকার কল্ার অ্নুষত্ঙ্গ একজন নারী লকান
বেহিত্ক উত্েশে কত্র বত্ল্ত্ি লে, লস বীহচ কল্া এবং মযমমান কল্ার কাুঁহদর মযই শি এবং বড়, যাই কয বড়
ধনী লে আমাত্ক হবত্য় করত্য চাও। যত্ব প্রবাদহট লে উত্েত্শেই প্রত্য়াগ করা লিাক না লকন, এর মাধেত্ম সমাত্জ
প্রচহল্য একহট প্রথার উত্েখ পাওয়া োত্্ছব; সমাত্জর ক্ষ্মযা সম্পন্ন ধনী বেহিরা হনত্জত্দর অ্ত্থমর বত্ল্ দহর্
বেহিত্দর হনত্জর লগাল্াম বা দাস হিত্সত্ব হনত্য়াগ করত্যা। ো সামন্তযাহিক লশাষণ বেবস্থার হচহ্নায়ক। অ্নেহদত্ক,
লক্ষ্ত্রসমীক্ষ্ার এক সূত্ত্র জানা লগত্ি, কত্য়ক েুগ আত্গ রাজবংশী সমালজ পাত্রত্ক কনো বা পাত্রীত্ক পণ হদত্য় হবত্য়
করত্য িয। লস সমাজ হিল্ মাযৃযাহিক। লকান পুরুত্ষর নারীত্ক পিি িত্ল্ লসই পুরুষ কযটা হবিবাণ যার পহরচয়
হদত্য িয। লকননা নারী হনত্জত্ক মত্ন করত্যা, লস বীহচ কল্া এবং মযমমান কল্ার কাুঁহদর মযই শি এবং বড়; লে
কারত্ণ যার সামাহজক মেমাদা অ্ত্নক লবহশ। যাই যাুঁত্ক হবত্য় করত্য লগত্ল্ বা লগাল্াম অ্থবা দাস হিত্সত্ব হনত্য়াগ
করত্য লগত্ল্ অ্থমননহযকভাত্ব অ্ত্নক লবহশ বল্বান িত্য িত্ব। সুযরাং প্রবাদহটত্য মূল্য দু’হট হদক েুত্ট উত্িত্ি,
েথা সামন্তযাহিক লশাষণ ও প্রাচীন হববািরীহয। এিাড়াও ‘উজান ভুহি োর / ভাটী মাহে যার’, ‘লজাড় োর মুেুক
যার’, ‘লদউহনয়ার পাত্দাত্ লগাি নাই’ — এই ধরত্নর প্রবাদগুহল্র মূল্ হভহিই িল্ সমাত্জর সামিযাহিক লশাষণ
বেবস্থা। ‘উজান ভুহি োর / ভাটী মাহে যার’ অ্থমাৎ উুঁচু জহম োর লসই জহমর নীত্চর আল্ও যার।
‘লদউহনয়ার পাত্দাত্ লগাি নাই’ — লদউহনয়া- প্রভাবশাল্ী ক্ষ্মযাসম্পন্ন বেহির পাত্দ বা হনম্ন বায়ু দুগমিিীন। অ্থমাৎ
প্রভাব-প্রহযপহিশাল্ী বেহিত্দর লদাষ লকান লদাষ বত্ল্ প্রহযপন্ন িয় না। সমাত্জর প্রভাবশাল্ী বেহিত্দর অ্নোয় বা
অ্পরাধ সমাজ কাত্িাহমক ক্ষ্মযার অ্নবধ বণ্টত্ন যা হমহল্ত্য় োয়। এক কথায় বত্ল্ না, ‘লজার োর মুেুক যার’।
৪.২ সামাহজক স্তরহবনোস: জাহয-বণম প্রথা ভারয যথা ভারযীয় উপমিাত্দত্শর সমাজ বেবস্থার অ্নেযম দবহশষ্টে। এই
প্রথার লনহযবাচক প্রভাবও সমাজ পহরকািাত্মার হবহভন্ন লপ্রহক্ষ্ত্য ল্ক্ষ্ে করা োয়। সংস্কৃহযর লরণু-লরখায় ধরা রত্য়ত্ি
এই প্রথার হবহভন্ন হদক। সভেযার সমাজ হবকাত্শ আহদম কাল্ লথত্ক আজ পেমন্ত মানবসমাত্জ চার ধরত্নর
সমাজহবনোস যথা সামাহজক স্তরায়ন পহরল্হক্ষ্য িয়। েথা; ১. দাস প্রথা, ২. মধেেুগীয় ‘এত্টট’, ৩. ‘জাহয-বণম
প্রথা’ (Caste System) এবং ৪. ‘সামাহজক লশ্রণী ও মেমাদা লগাষ্ঠী’ (লচৌধুরী, শামীম, রিমান ও িক, ২০১৬:
৩০৪)। ভারযীয় সমাজ বেবস্থায় সামাহজক স্তরহবনোত্সর লক্ষ্ত্ত্র মূল্য ‘জাহয-বণম প্রথা’ (Caste System) এবং
‘সামাহজক লশ্রণী ও মেমাদা লগাষ্ঠী’ — ল্ক্ষ্ে করা োয়। আমাত্দর হবত্বচে হবষয়, রাজবংশীত্দর লক্ষ্ত্ত্র এমন লকাত্না
সামাহজক স্তরহবনোস কী ল্ক্ষ্ে করা োয়? েহদ ল্ক্ষ্ে করা োয়, যত্ব যা রাজবংশী প্রবাত্দর লপ্রহক্ষ্ত্য কযটা
বোখোত্োগে বা প্রবাদ-প্রবচত্ন কযটা উত্ি এত্সত্ি যা যুত্ল্ ধরা। প্রথত্ম আমরা সামাহজক স্তরহবনোস বা সামাহজক
স্তরায়ন সম্পত্কম অ্হয সংত্ক্ষ্ত্প সাধারণ ধারণা যুত্ল্ ধরত্য পাহর।
সমাজহবজ্ঞানী টোল্কট পারসন্স সামাহজক স্তরহবনোস হনত্য় েুহিগ্রািে মযাময যুত্ল্ ধরেরেন ‘Social
Structure and Personality’- শীষমক গ্রত্ে। টোল্কট পারসত্ন্সর বিত্বের হভহিত্য আমরা কত্য়কহট হনবমাহচয
কুুঁহজ শব্দত্ক (Key Words) চয়ন করত্য পাহর (মিাপাত্র, ২০১৭: ৪৯০):
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১. সামাহজক স্তরহবনোস িল্ ‘প্রাহযষ্ঠাহনক বেবস্থা’
২. ‘সামাহজক অ্সাত্মে’র েত্ল্ই এহটর সৃহষ্ট িয়
৩. ‘বংশানুক্রহমকভাত্ব কাত্য়মকৃয’ একটা বেবস্থা
৪. ‘ঐহযিে দ্বারা আত্রাহপয’
— সত্বমাপহর উুঁচু এবং হনচু হবত্বচনার হভহিত্যই এ ধরত্নর সামাহজক স্তরহবনোস সৃহষ্ট িয় বত্ল্ হযহন মত্ন কত্রন।
অ্নেহদত্ক সমাজহবজ্ঞানী হটউহমত্নর অ্হভময, মানহবক সম্পত্কমর স্তরহবনোসই সামাহজক স্তরহবনোস (মিাপাত্র,
২০১৭: ৪৯১)। এক সমাজহবজ্ঞান শব্দত্কাত্ষ সামাহজক স্তরহবনোস বল্ত্য লবাোত্না িত্য়ত্ি (লচৌধুরী, শামীম,
রিমান ও িক, ২০১৬: ৩০৪):
“... এক বা একাহধক হবষত্য়র মান বা নীহযর হভহিত্য ক্রত্মাচ্চভাত্ব হবহভন্ন স্তত্র
হবভি করা। স্তরগুত্ল্া উিমযন ও অ্ধস্তন অ্বস্থাত্নর হভহিত্য ভাগ করা িয়। সাধারণ
একহট সমাজত্ক উৎপাদন উপাত্য় মাহল্কানা ও অ্মাহল্কানা (মাহল্কানা ও
অ্মাহল্কানা সম্পহির) মেমাদা এবং ক্ষ্মযার অ্সম বন্টত্নর হভহিত্য ক্রত্মাচ্চভাত্ব
হবনেস্ত একাহধক স্তত্র ভাগ করা োয়। সমাত্জর স্তরহবভাগ আয়, লপশা, নরত্গাষ্ঠীগয
দবহশষ্টে, এমন হক বয়স, হল্ঙ্গ, শারীহরক এবং মানহসক গুণাবল্ী ইযোহদ নানা হবষত্য়র
মাত্নর হভহিত্যও সম্ভব।”
— গ্রাম হনভমর ভারযবত্ষমর কৃহষ িত্ল্া অ্থমনীহযর মূল্ হভহি। অ্নেহদত্ক আচার-আচরণ, রীহযনীহয, অ্নুষ্ঠানাহদ সমস্ত
হকিুই হনভমরশীল্ সামাহজক স্তরহবনোত্সর উপর। বহুল্াংত্শ হনয়িত্কর ভূহমকায়। হবহভন্ন হবহনময় প্রথা, গ্রামীণ
অ্থমনীহয পহরচাহল্য িয় সামাহজক স্তরায়ত্নর উপর হনভমর কত্র। হিক এভাত্বই কৃহষত্কহেক রাজবংশী সমাত্জও
সামাহজক প্রহযপহি বা মেমাদার ওপর হভহি কত্র লশ্রহণহবভাজন ল্ক্ষ্ে করা োয়। বযমমান কাত্ল্ও এই সমাজ মানত্স
যা হবদেমান। এই সমাজ-জীবন মূল্য কৃহষত্ক লকে কত্রই আবহযময িয। আর লস কারত্ণ আহবমভাব িয় জহমদার,
লজাযদার, বগমাদার, আধীয়ার লশ্রহণর। সামাহজক মেমাদায় জহমদার বা লজাযদার উচ্চাসত্ন আসীন, অ্পরহদত্ক
আধীয়াররা হিল্ সামাহজক মেমাদায় সবত্চত্য় হনচু যল্ার মানুষ। যত্ব সামাহজক মেমাদায় হবত্ভদ থাকত্ল্ও এই
সমাজ বোবস্থায় দুই লশ্রহণর মত্ধে পারস্পহরক হৃদেযারও চরম নহজর আত্ি। রাজবংশী প্রবাত্দর লপ্রহক্ষ্ত্য
হবষয়গুত্ল্াত্ক হবত্বচনা কত্র লদখা লেত্য পাত্র।
লেমন রাজবংশী এক প্রবাত্দ হবিশাল্ী ও অ্থমিীন দূবমল্ত্দর পহরহস্থহযর কথা এভাত্ব উত্েহখয িত্য়ত্ি: ‘অ্ল্প্
পাইসা োর/ র্োগা বাইগন যার।’ (অ্থম: অ্ল্প্- অ্ল্প, পাইসা-টাকা, র্োগা- র্োগ েুি হনকৃষ্টমাত্নর, বাইগনলবগুন) — অ্থমাৎ োর অ্থম কম যার জনে হনকৃষ্ট মাত্নর পুঁ চা লবগুন বরাে। অ্থমাৎ সমাত্জর ো হকিু ভাল্ যা
হবিশাল্ীত্দর জনে বরাে এবং অ্থমিীন দুবমল্ত্দর জনে হনকৃষ্টযম বস্তুই বরাে। এই প্রবাদহট সামাহজক স্তরহবনোত্সর
লপ্রহক্ষ্ত্য ধনী দহরত্্র হবত্ভদ বা দবষমে যুত্ল্ ধত্রত্ি। অ্নেহদত্ক আত্রকহট প্রবাত্দ বল্া িত্য়ত্ি: ‘এোত্ক লথাত্পর
বাুঁশ / যবুও হভন্ ভাস। / কাুঁও িয় সাহজ কাওবা োটা।’ (অ্থম: এোত্ক- একই, লথাত্পর- োর, হভন্- পৃথক, ভাসআচরণ বা চল্ন বা বেবিার, কাুঁও- লকউ, সাহজ- েুত্ল্র েুহর, কাওবা- লকউবা) — অ্থমাৎ একই োত্ড়র বাুঁশ িওয়া
সত্ত্ত্বও সব বাুঁত্শর বেবিার একই রকম িয় না। লকান বাুঁশ েুত্ল্র সাহজ দযহরত্য আবার লকান বাুঁশ োটা দযহরত্য
বেবহৃয িয়। হিক লযমন ভাত্বই সমাত্জ হবহভন্ন লশ্রহণর লল্াত্করা প্রত্যেত্কই মানুষ হকন্তু যা সত্ত্ত্বও সকত্ল্র গুরুত্ব
বা সন্মান একই থাত্ক না। আসত্ল্ এখাত্ন রূপকাত্থম প্রবাত্দর বিবে প্রকাহশয। এভাত্ব আমরা লবশ কত্য়কহট
রাজবংশী প্রবাত্দর কথা যুত্ল্ ধরত্য পাহর:
১. ‘কাুঁও খাবার না পায় ডাইল / কাত্রা ভাহঙ্গ োয় আইল।’ (অ্থম: কাুঁও- লকউ, ডাইল্- ডাল্, ভাহঙ্গ োয়- লভত্ঙ্গ োয়,
আইল্- আল্) — অ্থমাৎ লকউ ডাল্ লখত্য পায় না আবার কাত্রা খাত্দের আহযশত্েে আল্ লভত্ঙ্গ োয়। অ্থমাৎ
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রাত্জশ খান, নবনীযা বমমন ও ড. সুজয়কুমার মণ্ডল্

একহদত্ক অ্ভাব-অ্নটন অ্নেহদত্ক প্রাচুেম। সমাত্জ উৎপাহদয ্ত্বের মাহল্কানা ও অ্মাহল্কানা, সম্পহির প্রাচুত্েমর
লপ্রহক্ষ্ত্য মেমাদা এবং ক্ষ্মযার অ্সম বন্টত্নর জ্বল্ন্ত দৃষ্টান্ত বযমমান প্রবাদহট।
২. ‘হযত্ কইল্োর পাত্, নোদাই খাওয়ার জাত্।’ (অ্থম: হযত্- লযত্যা, কইল্োর- করল্া বা উত্্ছব, পাত্- পাযা,
নোদাই- ল্াহথ) — অ্থমাৎ লযত্যা করল্া উপকাহর সবহজ হকন্তু এই সবহজত্ক লল্াত্ক যার লযত্যা স্বাত্দর জনে
অ্বত্িল্া কত্র। একই রকমভাত্ব সমাত্জর উপকাহর মানুত্ষরা অ্হপ্রয় িত্য় থাত্কন। সামাহজক অ্সামেযা, মানহবক
সম্পকম এবং সামাহজক লশ্রহণ ও মেমাদার হনহরত্খই লোগেযা থাকা সত্ত্ত্বও সমাত্জ পহরযোজে িন।
৪.৩ লশ্রহণ দবহশষ্টে ও লশ্রহণ দ্বন্দ্ব: লশ্রহণ দবহশষ্টে ও লশ্রহণ দ্বন্দ্ব হনত্য় আত্ল্াচনা অ্প্রযুল্ নয়। লল্াকসংস্কৃহযর উপাদান
লকহেক আত্ল্াচনায় হবহভন্ন পহরসত্র লশ্রহণ দবহশষ্টে ও লশ্রহণ দ্বত্ন্দ্বর আত্ল্াচনা স্থান লপত্য় থাত্ক। এই লপ্রহক্ষ্ত্য
অ্নুসহিৎরা অ্বশেই জাত্নন মাকমসীয় পিহয বা ঐহযিাহসক-বস্তুবাদী পিহযর আত্ল্াচনা প্রসঙ্গ কী ভাত্ব
লল্াকসংস্কৃহযর আধাত্র আত্ল্াহচয িত্য়ত্ি। আমরা জাহন, লশ্রহণহবভাজনগয কারত্ণ সমাত্জ উুঁচু-হনচুর দ্বন্দ্ব সুগহিয
রূপ পায়। এই দ্বন্দ্ব মূল্য লডাহমহনয়ন ক্লাত্সর সত্ঙ্গ সাব-অ্হডমত্নট ক্লাত্সর মত্ধে। সমাত্জ এই উুঁচু-হনচুর লভদাত্ভদ
নানান অ্সামে জহনয কারত্ণ সংর্হটয িত্য পাত্র। েথা, রাজনীহয, অ্থমনীহয ইযোহদ নানাহবধ কারত্ণ। সমাত্জর উুঁচু
স্থাত্ন অ্বহস্থয বেহিরা বরাবরই যদত্পক্ষ্া হনম্নত্কাহটর মানুত্ষর সত্ঙ্গ উি দ্বাহিক সম্পকম সূত্ত্র আবি।
লল্াকসাহিত্যের হবহভন্ন আহঙ্গত্কর মধে হদত্য় নানাভাত্ব এই দ্বাহিক সম্পকম সূত্র উত্থাহপয িয় (ইসল্াম, ২০১১:
১৭১-১৭২)। সাব-অ্হডমত্নট ক্লাত্সর সমাজ প্রহযভূরা সরাসহর সামাহজক অ্সামেযার কথা যুত্ল্ ধরত্য অ্সামথমে িন।
যখন লল্াকসাহিত্যের আহঙ্গকগুত্ল্াই িত্য় ওত্ি আল্ম্বণ। রাজবংশী প্রবাত্দও লশ্রহণ দবহশষ্টে ও লশ্রহণ দ্বন্দ্ব অ্নুষত্ঙ্গর
বেপকযা পহরল্হক্ষ্য িয়। হকিু প্রবাত্দর দৃষ্টান্ত হদত্ল্ হবষয়হট পহরস্ফূট িত্ব।
কাক ও লকাহকল্ত্ক হনত্য় একহট প্রবাদ অ্হয পহরহচহয রত্য়ত্ি: ‘কাউয়ার ভাসাত্ কুহকত্ল্র িাও, / জায স্বভাত্ব
কত্র রাও’। লকাহকল্ কাত্কর বাসায় হডম পাত্ড়। যার বাচ্চা কাত্কর বাসায় পাহল্য িত্ল্ও লসই বাচ্চা লকাহকত্ল্র
স্বভাবধমম কখনই যোগ কত্র না। প্রবাদহটত্য লক লকান লশ্রহণর বেহি, যার হনজস্ব লশ্রহণ দবহশষ্টে েুত্ট উত্িত্ি।
আসত্ল্ এই ধরত্নর প্রবাদগুহল্ উপমাত্বক। কাত্কর ককমশ ধ্বহন লকাহকত্ল্র কত্ের কাত্ি িার মানায়। লকাহকল্
এখাত্ন উচ্চত্কাহটর প্রহযহনহধ। লস প্রত্য়াজত্নর যাহগত্দ কাত্কর আশ্রয় হনত্য়হিল্ হিকই, হকন্তু লকাহকত্ল্র স্বভাবাচরণ
কখনই পহরবহযময িয় না। লস েযই কাত্কর সত্ঙ্গ লমল্া-লমশা করুক বা র্হনত্ষ্ট আসুক। প্রাসহঙ্গকভাত্ব আত্রাও
একহট দৃষ্টাত্ন্তর আশ্রয় আমরা হনত্য পাহর – ‘কাল্া বামন লগাড়া িাহড় / খাত্টা লমািল্মান বজ্জাত্যর যাহড়’। অ্থমাৎ,
কাত্ল্া বা কৃষ্ণ গাত্রবত্ণমর ব্রাক্ষ্মণ, লগৌড় বত্ণমর লডাম এবং লবত্ট মুসল্মান এই হযন সম্প্রদায়ই বজ্জাত্যর লকে িত্য়
থাত্ক। এই হযন সম্প্রদায়ত্কই একই লশ্রহণভুি করা িত্য়ত্ি। এখাত্ন লশ্রহণ দবহশত্ষ্টের পাশাপাহশ ধমমীয় লভদাত্ভত্দর
হভহিত্য দ্বাহিক সম্পকমত্ক যুত্ল্ ধরা িত্য়ত্ি। এমন ধরত্নর লবশ হকিু প্রবাদ রাজবংশী সমাত্জ প্রচহল্য রত্য়ত্ি।
েথা; ‘কাল্া বামন খাত্টা লমািল্মান / আর র্র জামাই – হযত্ন সমান’, ‘কাল্া লগারা এত্ক নাকান্ / খাহল্ লগইল্
লমার িয়মন ধান’।
জীহবকা হভহিক লশ্রহণ দবহশষ্টে েুত্ট উিত্য লদখা োয় নানান প্রবাত্দ — ‘কামাত্রর কাম কুমাত্র কত্র, / িায
লপাড়া োয় কাহিয়া মত্র।’ (কাম- কাজ, কাহিয়া- কান্না করা) — অ্থমাৎ কামাত্রর কাজ কুত্মার লেমন করত্য পাত্র
না, লযমহন কুত্মাত্রর কাজও কামার করত্য অ্পারগ। লকানও এক লশ্রহণর জীহবকার মানুষ হনজস্ব জীহবকা বেযীয
অ্নে লকান জীহবকার কাজ েথাথমভাত্ব করত্য পাত্রন না। অ্নেহদত্ক — ‘কানা, টসা, ভোঙ্গুর,/ হযত্ন িারাহমর লনঙ্গুর।’
(অ্থম: কানা- অ্ি, টসা- কাত্ন কাল্া, ভোঙ্গুর- লখাড়া, লনঙ্গুর- সবত্চত্য় বদমাস) — অ্থমাৎ অ্ি, কাল্া এবং লখাড়া
বেহি একই চাহরহত্রক দবহশষ্টে সম্পন্ন িয় এবং যারা খুবই দুষ্ট প্রকৃহযর মানুষ িন বত্ল্ এই প্রবাদহট লথত্ক জানা োয়।
এিাড়াও উত্েখ করা োয়, ‘কুিাক হদত্ল্ হপিা পাত্য়স / না িাত্র যার গুত্য়র আত্য়স।’ (অ্থম: কুিাক- কুকুরত্ক, গুমল্) — অ্থমাৎ কুকুর যার স্বভাব যোগ করত্য পাত্র না। লে কুকুর এক বার মত্ল্র স্বাদ পায় লসই কুকুরত্ক েযই
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ভাত্ল্া মি খাবার লদওয়া লিাক না লকন মল্ ভক্ষ্ণ কখত্নাই যোগ কত্র না। এখাত্ন এই লশ্রহণর কুকুত্রর চহরত্র
দবহশষ্টে উত্েহখয িত্য়ত্ি। কুকুত্রর স্বভাত্বর উপমা হদত্য় মানুত্ষর চহরত্র দবহশষ্টের কথা যুত্ল্ ধরা িত্য়ত্ি আত্রাও
কত্য়কহট প্রবাত্দ: ‘কুিার লনটুত্ হর্উ মাহখত্ল্ / লসাজা না িয় লকান্ কাত্ল্।’ — কুকুত্রর লল্ত্জ হর্ মাখাত্ল্ও যা
কখনই লসাজা িয় না। এখাত্ন বল্া িত্য়ত্ি এক প্রকৃহযর মানুত্ষর হনজস্ব খারাপ স্বভাব এবং চহরত্ত্রর পহরবযমন
কখত্নাই র্টাত্না সম্ভব নয়। বা, ‘কুিার পোত্টাত্ হর্উ সয় না’ (অ্থম: পোত্টাত্- লপত্ট, হর্উ- হর্, সয় না- সিে না
িওয়া) — অ্থমাৎ কুকুত্রর লপত্ট হর্ সিে িয় না। গুন সমৃি ভাত্ল্া হজহনস সকত্ল্র সিে িয় না।
৪.৪ বেবসা-বাহণজে: কৃহষহভহিক রাজবংশী সমাজ বেবস্থায় বেবসা বাহণত্জের প্রাধানে বোপকভাত্ব ল্ক্ষ্ে করা না
লগত্ল্ও এই সমাত্জর বেবসা বাহণত্জের উত্েখ প্রবাত্দর মত্ধে কমত্বহশ পাওয়া োয়। কৃহষকাজত্ক লকে কত্র এবং
হনযে প্রত্য়াজনীয় সামগ্রীর চাহিদার ওপর হভহি কত্র লে বেবসা বাহণজে িয যার উত্েখ আমারা প্রবাত্দর মত্ধে
লপত্য় থাহক। লেমন; রাজবংশী সমাত্জর মানুত্ষর অ্হয হপ্রয় পান-সুপাহরর বেবসার উত্েখ পাওয়া োয় একহট
প্রবাত্দ, লেখাত্ন বল্া িত্য়ত্ি লক্রাত্ড় টাকা লনই অ্থচ লদাকাত্ন হগত্য় বড় সুপাহর বািত্য শুরু কত্র। অ্পর হদত্ক
লদাকানদার গাত্ল্ থাপ্পড় হদত্ল্ও দাুঁয লবর কত্র িাসত্য থাত্ক; েথা — ‘লকাচাত্ নাই কহড় ঢোমনা গুয়া
বাত্চ/লদাকাহন মাহরত্ল্ক চড় দাুঁয খোকত্ট িাত্স।’ (অ্থম: লকাচাত্- লক্রাত্ড়, কহড়- টাকা, ঢোমনা- লমাটা বা বড়,
গুয়া- সুপাহড়, বাত্চ- বািাই করা, লদাকাহন- লদাকানদার, দাুঁয খোকত্ট- দাুঁয বার কত্র) — অ্থমাৎ এখাত্ন ‘লদাকাহন’
শব্দহটর প্রত্য়াত্গ বেবসাহয়ক পহরচয় পাওয়া োয়।
গ্রাম-বাংল্ার অ্নেযম হবপণন স্থল্ িল্ ‘িাট’, এই িাত্টর উত্েখ রাজবংশী প্রবাত্দর মত্ধে একাহধকবার লপত্য় থাহক।
লেমন- ‘িাওয়া আত্ি পোত্টাত্/িইড্ডা হকহনত্ি িাত্টাত্।’ (অ্থম: পোত্টাত্- লপট বা উদর, িইড্ডা- হরিা, িাত্টাত্িাট) — এমনহক আত্রকহট প্রবাত্দ পশু হবহক্রর হবষয়হটরও উত্েখ পাই, েথা- ‘বাহক পাইত্ল্ িাহি হকত্ন।’ (অ্থম:
পাইত্ল্- লপত্ল্, িাহি- িহস্ত, হকত্ন- ক্রয় করা) — প্রবাদহটত্য বল্া িত্য়ত্ি লে, বাহক লপত্ল্ মানুষ িাহযর ময বোয়
সাত্পক্ষ্ পশুও ক্রয় কত্র। অ্থমাৎ নগদ মূল্ে িাড়াই লকান হকিু লকনার সুত্োগ লপত্ল্ মানুষ সাধোযীয বস্তুও ক্রয় কত্র
থাত্ক। একই রকম গবাহদ পশু হবক্রয় সংক্রান্ত আত্রকহট প্রবাদ িল্ ‘গরু হকহন িাত্সয়া/ টাকা লনই বাত্জয়া।’ — গরু
লকনার সময় গরুত্ক িাহসত্য় লকনা উহচয, এবং টাকা লনওয়ার সময় বাহজত্য় লনওয়া প্রত্য়াজন। এখাত্ন গরু লকনার
প্রসত্ঙ্গ বেবসা-বাহণত্জের প্রসঙ্গ এত্সত্ি। বেবসা বাহণত্জের লক্ষ্ত্ত্র একহট মধেস্থযাকারী বেহি িল্ ‘পাইকার’ োরা
কৃষক বা হবত্ক্রযার কাি লথত্ক সরাসহর অ্ল্প দাত্ম হকত্ন হনত্য় বাজাত্র মুনাো লরত্খ হবক্রয় কত্র থাত্ক। এই
লশ্রহণর লল্াত্কত্দর চহরত্ত্রর ওপর হভহি কত্র একহট প্রবাদ িল্ — ‘পাইকারক না কই দাদা/ গরম ভাত্যাত্ না খাই
আদা।’ — বেবসা বাহণত্জের লক্ষ্ত্ত্র লেখাত্ন ল্াত্ভর মুখ লদখা োত্ব লসই কাজ করার কথাও প্রবাত্দর মত্ধে লদখত্য
পাওয়া োয়; লেমন - ‘োত্য িয় কহড়/ লসই বেবসা ধহর।’ — আবার কখত্না কখত্না আমরা লদখত্য পাই লে মুনাো
ও আনুষাহঙ্গক খরচ সমান িত্য় থাত্ক যখন বল্া িয় — ‘ল্াত্বর গুড় লপপুরায় খায়।’ — অ্থমাৎ ল্ভোংশ হপুঁপত্ড়ত্য
লখত্য় লনয়। পক্ষ্ান্তত্র বেবসা বাহণত্জের লক্ষ্ত্ত্র আমরা এটাও ল্ক্ষ্ে কহর লে সারাহদন হবহভন্ন লল্াত্কর সত্ঙ্গ অ্যেহধক
বাকে-বেয় কত্র বেবসা করার পরও বেবসায় ল্াভ লনই। এই অ্বস্থার পহরত্প্রহক্ষ্ত্য রাজবংশী সমাত্জ প্রচহল্য একহট
প্রবাদ িল্ — ‘ল্াভ নাই বাহণজেয খাহল্ খোচখহচ সার ‘ (অ্থম: খোচখহচ- বকবক বা অ্যোহধক বাকে বেয়, সারশুধু)।
ভাগেহবড়ম্বনায় পত্ড় যথাকহথয ধনবান বেহিও আহথমক দুদমশার হশকার িত্য় থাত্ক, অ্থম উপাজমত্নর জনে লকান
উপায়ান্তর না লদত্খ ভাগেহবড়হম্বয ধনী বেহি বেবসা কত্র জীবন-জীবীকা হনবমাি কত্র থাত্ক। এই রকম একহট প্রবাদ
িল্ — ‘রাজে লগইল পাট লগইল / লগইল মুত্কর িাহস। / হনযদাহরটা ধহরয়া এল্া, / লদাকান কহর খাহচ।’
যৎকাল্ীন রাজবংশী সমাত্জ নারীরা অ্বসর সমত্য় হনত্জত্দর বেবিাত্রর জনে ‘কাুঁথা’ লসল্াই করত্যন, এমনহক
সাহময়ানাও বানাত্যন। রাজবংশী সংস্কৃহযর এই হচত্র েুত্ট উত্িত্ি প্রবাত্দর মত্ধে। েথা; ‘োয় না পায় কোথা
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হশহয়বার/ যাি লগইত্ি সায়মানার বায়না হনবার’। এখাত্ন ‘বায়না’ শব্দহট বেবসা-বাহণত্জের সত্ঙ্গ সম্পহকময। এখাত্ন
বল্া িত্য়ত্ি লে কাুঁথা লশল্াই করত্য পাত্র না, লস হনত্য়ত্ি সাহময়ানা বানাত্নার বায়না। এিাড়াও বাহণজে করত্য
োওয়ার স্পষ্ট হচত্রহটও প্রবাত্দর মত্ধে আমরা পাই। এরকম একহট প্রবাদ িল্; ‘খাবার দোও দোও বাহণজেৎ োই। /
খাইল্ং দাইল্ং এল্ায় োই হক না োই।’ — প্রবাদহটর প্রত্য়াগ লে কারত্ণই করা িত্য় থাক না লকন, এই মাধেত্ম
বাহণজে হবষত্য় অ্বগয িওয়া োয়।
৪.৫ হশক্ষ্া প্রসঙ্গ: প্রবাত্দর লপ্রহক্ষ্ত্য হশক্ষ্াত্কহেক আত্ল্াচনা দু’ভাত্ব িত্য পাত্র; প্রবাত্দ হশক্ষ্া প্রসত্ঙ্গর উত্েখ
এবং প্রবাত্দর মাধেত্ম হশক্ষ্া। োইত্িাক, হশক্ষ্া লে লকান সমাত্জর আহত্মক শহিত্ক জাহগত্য় লযাত্ল্, মানুত্ষর
লভযত্রর অ্িকারত্ক হমহটত্য় আত্ল্ার হদশা লদখায়। প্রত্যেক সমাজ বেবস্থায় হনজস্ব ভহঙ্গত্য পরবযমী প্রজন্মত্ক হশক্ষ্া
প্রদান করার রীহয প্রচহল্য রত্য়ত্ি। লস হশক্ষ্া পুুঁহথগয হশক্ষ্া িত্য পাত্র, আবার বেবিাহরক হশক্ষ্া িত্য পাত্র,
এমনহক বাস্তব অ্হভজ্ঞযাজায হশক্ষ্াও িত্য পাত্র। রাজবংশী সমাত্জ প্রচহল্য প্রবাদ-প্রবচত্ন বিূল্মাত্রায় হবহভন্ন
হশক্ষ্ামূল্ক হবষয় ল্ক্ষ্ে করা োয়। রাজবংশী সমাত্জ পুুঁহথগয হশক্ষ্ার বোপক হবস্তার ল্ক্ষ্ে করা োয় বৃহটশ
শাসনকাত্ল্। লকাচহবিার রাজ আমত্ল্ হবদোয়যহনক হশক্ষ্ার প্রচল্ন র্টত্ল্ও লসসময় খুবই অ্ল্প সংখেক রাজবংশী
মানুষ হবদোয়যহনক হশক্ষ্া গ্রিণ করার সুত্োগ লপত্য়ত্িন। পরবযমীত্য এই সমাত্জর মানুষত্দর মত্ধে হবদো-হশক্ষ্াচচমার প্রসার বৃহি লপত্য লদখা োয়। হকন্তু একথা কখত্নাই বল্া সংগয নয় লে রাজবংশী সমাজ একসময় পুুঁহথগয
হবদোয় পারঙ্গম হিল্ না বত্ল্ এই সমাত্জর মানুত্ষরা মূখম হিত্ল্ন। বেবিাহরক হশক্ষ্ায় এই সমাজ হশহক্ষ্য িত্য়হিল্
পরম্পরাগযভাত্ব। ঐহযিেগযভাত্ব এক প্রজন্ম লথত্ক আত্রক প্রজত্ন্ম বেবিাহরক হশক্ষ্া, জীবত্ন চল্ার লক্ষ্ত্ত্র হবহভন্ন
হশক্ষ্ামূল্ক অ্হভজ্ঞযার প্রবাি বা প্রচল্ন িত্য় এত্সত্ি, বযমমাত্নও োর সমান প্রাসহঙ্গকযা রত্য়ত্ি। নারী বা পুরুষ
উভত্য়র মুত্খ মুত্খ প্রচহল্য হবহভন্ন লমৌহখক আহঙ্গক লেমন প্রবাদ-প্রবচন, িড়া, ধাুঁধা, লল্াককথা প্রভৃহযর মাধেত্ম
সমাত্জর বত্য়াত্জেষ্ঠেরা যাত্দর পরবযমী প্রজত্ন্মর মত্ধে প্রবাহিয করত্যন, যাত্দর সমগ্র জীবত্নর অ্হভজ্ঞযাল্ব্ধ
বাস্তবজ্ঞান ো পুুঁহথগয হবদোর লচত্য় অ্ত্নক লবশী কােমকরী। এই সমাত্জর হশক্ষ্ার প্রসাত্রর লক্ষ্ত্ত্র অ্গ্রণী ভূহমকা
গ্রিণ কত্রহিত্ল্ন মহনষী পঞ্চানন বমমা। হযহন লচত্য়হিত্ল্ন রাজবংশী সমাত্জর প্রহযহট মানুষ হবদোয়যহনক হশক্ষ্া
এমনহক প্রকৃয হশক্ষ্ায় হশহক্ষ্য িত্য় উিুক। হযহন এই সমাত্জর নারীত্দর হশহক্ষ্য কত্র যুল্ত্য লচত্য়হিত্ল্ন। সমগ্র
রাজবংশী সমাত্জর মানুষত্দর সহিক হশক্ষ্ায় হশহক্ষ্য কত্র যুত্ল্ এই সমাত্জর সামগ্রীক উন্নয়ত্ন যাুঁর অ্ক্লান্ত প্রত্চষ্ঠা
আজ বযমমাত্ন প্রহযেহল্য িত্য লদখা োয়।
হশক্ষ্া নীহযমূল্ক, মূল্েত্বাত্ধর জাগরণমূল্ক, পাপ-পূণে, ভাত্ল্া-মত্ির হবচার সংক্রান্ত ইযোহদ হবহভন্ন ধরত্নর
িত্য পাত্র। হশক্ষ্ার অ্ভাত্ব মানুষ একপ্রকার অ্ি িত্য় োয়, লিাক না লস হশক্ষ্া পুুঁহথগয হকংবা বেবিাহরক হশক্ষ্া।
রাজবংশী সমাত্জ প্রচহল্য এহবষয়ক একহট প্রবাদ িল্- ‘চখু থাহকত্য িয় কানা, / লল্খাপড়া োয় জাত্ন না।’ (োয়লে বেহি) — অ্থমাৎ লল্খাপড়া না জানত্ল্ লচাখ থাকত্যও লকান বেহি অ্ি িত্য় থাত্ক। েহদ লকান হবষত্য় মানুত্ষর
জ্ঞান থাত্ক যত্বই লসই সম্পহকময বস্তুর গুরুত্ব অ্নুভব করত্য সক্ষ্ম িয়। অ্হভজ্ঞযা এবং জ্ঞান থাত্ক যত্ব সামানে
বস্তুর মত্ধেও অ্সাধারণত্ব খুুঁত্জ পাওয়া সম্ভব হকন্তু অ্জ্ঞানযায় মূল্েবান বস্তুও মূল্েিীন সাধারণ বস্তুত্য পেমবহসয িয়।
এ সংক্রান্ত একহট প্রবাদ িল্ — ‘হচনত্ল্ জহড় না হচনত্ল্ খহড়।’ (অ্থম: হচনত্ল্- লচনা বা জানত্ল্, জহড়- লভষজ ঔষহধ,
খহড়- ল্াকহড় বা জ্বাল্ানী)। হশক্ষ্া শুধুমাত্র পুুঁহথগয িয় না বেবিাহরক বা বাস্তব জীবনাভীজ্ঞযার মাধেত্মও িত্য় থাত্ক,
আর এই বাস্তব অ্হভজ্ঞযা বত্ল্ — ‘অ্হধক ঢাঙ্গা িত্ল্ বাযাত্স লিল্ায় / অ্হধক খাত্টা িত্ল্ বোিও নোদায়।’ (অ্থম:
অ্হধক- অ্যোহধক, ঢাঙ্গা- ল্ম্বা, লিল্ায়- নুইত্য় লদওয়া, নোদায়- ল্াহথ লদওয়া) — অ্থমাৎ অ্যোহধক ল্ম্বা িত্ল্
িাওয়াত্য লেত্ল্ হদত্য পাত্র, আর লবহশ লিাট িত্ল্ বোিও ল্াহথ মাত্র। আত্ল্াচে প্রবাদহটর অ্ভেন্তত্র গূঢ় অ্থম
ল্ুহকত্য় আত্ি, আর যা িল্ অ্যোহধক লকান হকিুই ভাত্ল্া নয়, হিক লেমন অ্যোহধক অ্িংকারী িত্ল্ মানুষ র্ৃণা
কত্র, আবার যার উত্টা হদত্ক অ্যোহধক নম্র িত্ল্ মানুষ অ্বত্িল্া কত্র থাত্ক। মানুষ েথােথ উপাজমন কত্রও
বাস্তবযত্বাত্ধর অ্ভাত্ব দুদমশাগ্রস্থ িত্য় পত্ড় থাত্ক। এই অ্বস্থার সন্মুখীন োত্য না িত্য িয় এই সংক্রান্ত একহট
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রাত্জশ খান, নবনীযা বমমন ও ড. সুজয়কুমার মণ্ডল্

হশক্ষ্ামূল্ক প্রবাদ িল্ — ‘অ্ল্ত্প লপাত্ষ োইত্ক লচাত্ষ।’ (অ্থম: অ্ত্ল্প- অ্ল্পপহরমাত্ণ, লপাত্ষ- প্রহযপাল্ন,
োইত্ক- অ্যোহধক, লচাত্ষ- ধ্বংষ করা বা লশাষণ কত্র) — উপাজমন অ্ল্প িত্ল্ েহদ হিত্সব কত্র বেয় করা িয়,
যািত্ল্ সংসার ভাত্ল্াভাত্ব প্রহযপাল্ন সম্ভব। পক্ষ্ান্তত্র েহদ অ্ত্থমর প্রাচুেেম থাত্ক লসত্ক্ষ্ত্ত্র উ্ছবৃঙ্খল্যার কারত্ণ
অ্ত্থমর হবনাস র্ত্ট।
জীবত্ন উন্নহয করত্য লগত্ল্ প্রহযহট পদত্ক্ষ্প লেল্ত্য িয় ধাত্প ধাত্প। োর উত্েখ লমত্ল্ এই প্রবাদহটত্য —
‘আত্গাত্ দোও হসড়ীত্ পাও/ পত্ড় লসত্ন উপরাত্ োও।’ (অ্থম: আত্গাত্- আত্গ, দোও- লদওয়া, পাও- পা, পত্র
লসত্ন- পরবযমীকাত্ল্, উপরাত্- ওপত্র, োও- োওয়া) — উপত্র উিত্য িত্ল্ আত্গ হসুঁহড়ত্য পা লদওয়া প্রত্য়াজন।
হিক এর উত্টাহদত্ক সময়ানুোয়ী লকান কাজ না করত্ল্ যার পহরণাম হবধ্বংষী িত্য় থাত্ক — ‘অ্কাত্ল্ায বাত্ড়
সকাত্ল্ায মত্র।’ (অ্থম: অ্কাত্ল্ায- অ্সমত্য়, বাত্ড়- বৃহি পাওয়া, সকাত্ল্ায- সকাল্ লবল্া এখাত্ন যাড়াযাহড় অ্ত্থম
বেবহৃয) — অ্থমাৎ েথা সমত্য়র পূত্বমই েহদ লকউ বৃহি পায়, যত্ব সমত্য়র আত্গই মৃযুেবরণ করত্য িয়। লকান
লদত্শর নাগহরক েহদ অ্ি িয়, যথাহপ লকান বৃিৎ ক্ষ্হযর সম্ভাবনা থাত্ক না। হকন্তু েহদ লদত্শর গুরুত্বপূণম বেহিরা অ্ি
অ্থমাৎ অ্জ্ঞানী িত্য় থাত্ক, যত্ব লসই লদত্শর সমূি হবপদ। েথা; ‘চখু কানা িওয়া ভাল্/ হকন্তু দোশ কানা িওয়া
কাল্।’ (অ্থম: চখু- লচাখ, কানা- অ্ি, ভাল্- ভাত্ল্া, দোশ- লদশ, কাল্- খারাপ) — লচাখ অ্ি িত্ল্ লকান অ্সুহবধা
লনই হকন্তু েহদ লদশ অ্ি িত্য় থাত্ক যত্ব সমূি হবপদ র্ত্ট থাত্ক।
ভুত্ল্র মধে হদত্য়ই মানুষ প্রকৃয হশক্ষ্া ল্াভ কত্র এবং লসই হশক্ষ্া হচরস্থায়ী িত্য় থাত্ক। এই বিত্বের সপত্ক্ষ্
একহট রাজবংশী প্রবাদ িল্ — ‘বাপই যুই হশহকল্ু লকাত্ট/ চাচা লিহকল্ুং লেত্ট।’ — হশক্ষ্া গ্রিণ করার জনে হনহদমষ্ট
বয়ত্সর সীমা লরখার কথা বল্া িত্য়ত্ি। কারণ লে লকান হশক্ষ্াই গ্রিণ করার লপিত্ন জ্ঞান অ্জমত্নর পাশাপাহশ জীবন
োপত্নর জনে অ্থম উপাজমন করার উত্েশে হবদেমান। এই বিত্বের সাত্পত্ক্ষ্ উত্েখনীয় প্রবাদহট িল্- ‘হবত্শ হবদো
হযহরত্শ ধন/ যার ওপাত্খ িন িন।’ — কুহড় বিত্র হবদো অ্জমন করত্য িয় এবং হযহরশ বিত্র ধন অ্জমন করত্য শুরু
করত্য িয়, নইত্ল্ পরবযমীকাত্ল্ আর হকিু করার থাত্ক না। এককথায় সমত্য়র কাজ সময়ময না করত্ল্ জীবত্ন
হকিু পাওয়া সম্ভব নয়। জীবত্ন প্রহযহষ্ঠয িওয়ার জনে প্রত্য়াজন হবনম্র িত্য় গুরুর কাত্ি হশক্ষ্া ল্াভ করা। োর উত্েখ
এই প্রবাদহটত্য পাওয়া োয়- ‘বড় িবার চাইস লযা লিাট ি।’ — অ্থমাৎ বড় িত্য চাইত্ল্ আত্গ লিাট িওয়া প্রত্য়াজন।
হবদোয়যহনক হশক্ষ্া ল্াভ করত্য হগত্য় আমরা হচরায়য ধোন-ধারণাত্ক সহরত্য় যথাকহথয হশষ্ঠভাষার বেবিার ও
সংস্কৃহযত্ক গ্রিণ করত্য শুরু কহর। হবদোল্য়ত্কহেক হশক্ষ্া বেবস্থার উত্েখ রত্য়ত্ি — ‘নুনক কয় ল্বন, যোত্ল্াক
কয় দযল্ / িামার িাওয়াটাক ইসকুত্ল্ায হদয়া িোন্তন কোত্ন দিল্।’ — এখাত্ন রাজবংশী সমাত্জ প্রচহল্য হনজস্ব
শত্ব্দর পহরবত্যম যথাকহথয হশষ্ঠ শত্ব্দর প্রত্য়াগ করায় বেবিারকারীত্ক বোত্ঙ্গর সুত্র যীেমক কথা লশানাত্না িত্য়ত্ি।
লবদ উপহনষদ প্রভৃহয শাস্ত্র পত্ড় শাস্ত্রজ্ঞ িওয়া সম্ভব হকন্তু প্রকৃয সনোস ল্াভ অ্থমাৎ একাগ্র হচত্ি ঈশ্বর সাধনার
মাধেত্মই ঈশ্বরত্ক ল্াভ করা সম্ভব। লেমন; ‘লবদ হবহধ পহড়য়া শাত্স্ত্রর পাুঁও িাহি। / হবনা সনোস না িত্ল্ লযার
ভাত্ণ্ডর হনস্তার নাই।’ — শাস্ত্রপাত্ি ধমমীয় হশক্ষ্ার প্রসত্ঙ্গর উত্েখ এখাত্ন ল্ক্ষ্ে করা োয়।
৪.৬ নগরায়ণ ও যৎকাল্ীন নগরজীবন: লমৌহখক সাহিত্যের পহরসত্র প্রবাত্দর মত্ধে লকান সমাত্জর নগরায়ণ ও
যৎকাল্ীন সমাজ জীবত্নর প্রহয্ছবহব সুস্পষ্ট রূত্প ল্হক্ষ্য িয়। নাগহরক সংস্কৃহযর হবকাত্শর সত্ঙ্গ সত্ঙ্গ মানব
সমাত্জর পহরবযমন ল্ক্ষ্ে করা োয়, োর উত্েখ প্রবাত্দর মত্ধেও লদখত্য পাওয়া োয়। সময় পহরবহযময িয়, পূত্বমর
অ্বস্থা পহরবযমন িয়, এক সমত্য়র হবিশাল্ী বেহির অ্থমননহযকভাত্ব অ্বনহযর েত্ল্ দদনহিন জীবত্নর অ্নেযম
অ্ঙ্গ ‘পান-সুপাহর’র ওপত্রও যার প্রভাব পত্ড়। ‘এোল্া হক আর লসই হদন আত্ি/ এক হখহল্ পান এোল্া হযন হদন
োত্স।’ (এোল্া-এখন, লসই-লসরকম, োত্স-োত্্ছব) — প্রবাদহটত্য উহেহখয এক হখহল্ পান এক গ্রাত্সই লশষ িয়
হকন্তু আহথমক অ্স্ব্ছবল্যার কারত্ণ যা হযন ধত্র লখত্য বাধে িন। সময় পহরবহযময িয় এবং মানুত্ষর অ্বস্থারও
পহরবযমন িয় লস কারত্ণই এক সময় স্ব্ছবল্ অ্বস্থারও পহরবযমন র্ত্ট। সমাজ জীবত্নর পহরবযমন অ্বশেম্ভাবী। আর
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এই পহরবযমত্নর েত্ল্ বল্া োয় ‘আত্গর হদন নাইত্র নাথ / চুরা খাইত্য ভাত্ঙ্গ দাুঁয।’ (নাইত্র- লনই, নাথসত্মাধন, চুরা- হচত্ড়, খাইত্য- লখত্য, ভাত্ঙ্গ- লভত্ঙ্গ োয়) — অ্থমাৎ আত্গর মত্যা হদন লনই, এখন হচুঁত্ড় লখত্য দাুঁয
লভত্ঙ্গ োয়। এই প্রবাদহটত্য একহদত্ক বাধমকেজনীয অ্বস্থার হচত্র েুত্ট ওত্ি, অ্নেহদত্ক লযমহন সমাজ-জীবত্নর
পহরবযমত্নর হচত্রহটও প্রকাহশয। পূত্বম হচুঁত্ড় ভাঙ্গাত্না িয লঢুঁহকত্য অ্থবা উরুত্ন, লসই হচত্ড় নরম এবং সুস্বাদু হিল্।
বযমমাত্ন হচুঁত্ড় লমহশত্ন ভাঙ্গাত্না িয় এবং লসই হচুঁত্ড় যুল্নায় শি িত্য় থাত্ক। নগরায়ত্ণর েল্স্বরূপ পূত্বমর লসই
রীহযর অ্নুপহস্থহয ল্ক্ষ্ে করা োয়। নগরায়ত্ণর েত্ল্ মানুত্ষর জীবন দশল্ী লেমন পহরবযমীয িয়, লযমহন
খাদোভাত্সরও পহরবযমন িয়, এই পহরবযমন প্রবাত্দর মত্ধে জীবন্ত লথত্ক লগত্ি — ‘আত্গর নাখান খাওয়ারও নাই, /
আত্গর নাখান মানহসও নাই।’ (আত্গর- পুত্বমর, নাখান- মযন, মানহসও- মানুষও, নাই- লনই) — অ্থমাৎ পূত্বমর ময
খাবারও লনই এবং পূত্বমর ময মানুষও লনই। এখাত্ন সময় এবং সমাত্জর পহরবযমত্নর হচত্রহট েুত্ট উত্িত্ি।
যৎকাল্ীন নগরজীবন প্রসত্ঙ্গ একহট প্রবাত্দর উত্েখ করত্যই িয় — ‘েোনা মাখা ভায খায়, গলে মাত্র দদ, /
োকা হুকাত্ যামুক খায় গড় গড়াটা দক।’ (েোনা মাখা ভায- েোন েুি ভায, গলে মাত্র- গল্প লদয় বা বত্ল্, দদদই, যামুক- যামাক, গড় গড়াটা- গুড়গুহড় টানার নল্, দক- লকাথায়) — এর অ্থম িল্, েোন ভায লখত্য় দদ খাওয়ার
গল্প কত্র এবং োকা হুকায় যামাক লখত্য় গুরগুহর লখাুঁত্জ। অ্থমাৎ প্রবাদহটত্য যৎকাল্ীন রাজবংশী সমাত্জ
বিূল্ভাত্ব যামাকপাযার চাষ করা িয এবং লনশা হিত্সত্ব এর লসবন করার হবষয়হট সম্পত্কম জানা োয়।
কৃহষহনভমর সিজ সরল্ জীবন োত্রায় অ্ভেস্ত রাজবংশী সমাত্জও পহরবযমন এত্সত্ি জীবনোত্রায়। পহরবযমন
িত্য়ত্ি রাজবংশী নারীর অ্ঙ্গসজ্জার, অ্ল্ংকাত্রর। কখত্না কখত্না এই পহরবযমন সাদত্র গৃিীয িত্য়ত্ি, আবার
কখত্না যা বেত্ঙ্গর যীত্র হবি িত্য়ত্ি। হিক এরকমই নারীর সাজসজ্জার পহরবযমত্নর হচত্র যুত্ল্ ধত্র এমন একহট
প্রবাদ িল্ — ‘আহজ কাহল্র চোংড়ী হগল্ার নম্বা নম্বা চুল্, / মাথাত্ বাত্ি নাইল্ত্নর হেযা, / কাত্নাত্ লপত্ি দুল্।’
(আহজ কাহল্র- আজ কাত্ল্র, চোংড়ীহগল্ার- লমত্য়ত্দর, নম্বা নম্বা- ল্ম্বা ল্ম্বা, মাথাত্- মাথায়, বাত্ি- বাুঁধা,
নাইল্ত্নর হেযা- ল্াইল্ন সুত্যার হেত্য, কাত্নাত্- কাত্ন, লপত্ি- পত্ড়, দুল্- কাত্নর অ্ল্ংকার) — প্রবাদহটত্য
উহেহখয ‘নাইল্ত্নর হেযা’ নগরায়ন বা আধুহনকযার প্রত্বত্শর পহরচায়ক। হশল্পহবেত্বর েত্ল্ গ্রাত্মর নর-নারীর
কাত্িও আধুহনক দযজসপত্র, এমনহক হনযে প্রত্য়াজনীয় হবহভন্ন ্বোহদ িাত্যর নাগাত্ল্র মত্ধে চত্ল্ আত্স, আর
যারই একটুকত্রা হচত্র এর মাধেত্ম েুত্ট উত্িত্ি।
পহিমবত্ঙ্গর উিরাংত্শ বসবাসকারী মানুষত্দর প্রাকৃহযকভাত্ব হবহভন্ন প্রহযকুল্যার মধেহদত্য় জীবনোপন করত্য
িয। বযমমাত্ন এই সমসোর অ্ত্নকাংত্শ সমাধান িত্য়ত্ি হকন্তু একসময় কাল্নবশাখী েড় এমনহক নদ-নদী পহরপূণম
অ্ঞ্চল্গুহল্ত্ক ভয়াবি বনোর কবত্ল্ পড়ত্য িয। নদী মাযৃক লদশ িওয়ায় বনোর প্রত্কাত্প প্রহয বির র্ড় বাহড় ডুত্ব
লেয। এই ভয়াবি জীবনাহভজ্ঞযার েল্ স্বরূপ লে প্রবাদহট বেি করা িত্য়ত্ি লসহট িল্ — ‘এমন র্ড় বাহি, / িাহড়
লগইত্ল্ না কাহি।’ (বাহি- বাুঁধা, িাহড়- লিত্ড় োওয়া, লগইত্ল্- লগত্ল্, না কাহি- কান্না কহর না) — এমন র্র
বানাত্বা লে লিত্ড় লগত্ল্ও োত্য কষ্ট না িয়।
সমাজ বেবস্থার পহরবযমন েুত্গ েুত্গ র্ত্ট থাত্ক। প্রচহল্য আত্ি লে — সযে, দ্বাপর ও লত্রযা েুত্গর পরবযমীত্য
কহল্ েুগ এত্সত্ি। বযমমান কাল্ কহল্কাল্। বল্া িয়, এই েুত্গ মানুষ দনহযকযা ও হবত্বকত্বাধ িাহরত্য় লেল্ত্ব
চূরান্তভাত্ব। এর েত্ল্ সন্তান হপযা-মাযা গুরুজত্নর প্রহয শ্রিাত্বাধ িাহরত্য় লেত্ল্। এত্ক্ষ্ত্ত্র এই প্রবাদহট
উত্েখনীয় — ‘কহল্ কাত্ল্র নয়া চাল্, / বাপক কয় হুকাটা আন।’ (কহল্ কাত্ল্র- কহল্ েুত্গর, নয়া- নযুন, চাল্রীহয বা ধরন, বাপক- বাবাত্ক, কয়- বত্ল্, হুকা- হুত্কা, আন- আনা বা হনত্য় আসা) — এখাত্ন সন্তান যার হপযাত্ক
হনত্দমশ লদয় যার জনে লনশার বস্তু হুকা হনত্য় আসার জনে। ো সত্বমাযভাত্ব সমাত্জর দনহযক অ্বক্ষ্ত্য়র হচত্রহটত্ক
যুত্ল্ ধত্র। এরকম আর একহট প্রবাদ িল্- ‘কহল্ কাল্, মি কাল্, কহল্র সায ভাও, / েুয়ান লবটা না লপাত্ষ বুড়া
বাপ মাও।’
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রাজবংশীরা লে এল্াকায় বসবাস কত্র আসত্িন বা লে এল্াকার ভূহমপুত্র লসই অ্িল্ এক সময় ‘রাজ
শাসনাধীন’ হিল্। রাজার শাসনাধীত্ন রাজার পাইক, দসনে, বরকিাজ, নাত্য়ব প্রভৃহয পদাধীকারীর উপহস্থহয থাকা
স্বাবাহভক লসই সত্ঙ্গ এই সকল্ মানুত্ষর প্রহয ভয় ভীহয থাকাও স্বাভাহবক। এই পহরহস্থহযর প্রকাশকারী প্রবাদহট িল্‘ভার ভাহট্ট লদহকত্ল্ কয় মুই লমাড়ত্ল্র মাও, / পাইক লপয়াদা লদহকত্ল্ কয় িান েোত্ল্র োও। ‘ — অ্থমাৎ ভাল্ ভাল্
হজহনস লদখত্ল্ লল্াভ সামল্াত্য না লপত্র বত্ল্ আহম এবাহড়র মাহল্ক হকন্তু পাইক বরকিাজ লদখত্ল্ বত্ল্ আহম
হনস্ব বেহি, এবাহড়র লকউ নই। প্রবাদহট পহরবাত্রর লকান লল্াভী বেহির প্রহয কটাক্ষ্ কত্র বল্া িত্ল্ও, প্রবাদহট লসই
সমত্য়র যৎকাল্ীন সামাহজক হচত্রহটত্ক েুহটত্য় যুল্ত্য সক্ষ্ম। ভত্য়র পাশাপাহশ আবার একই সত্ঙ্গ আত্রকহট
হবপহরয হচত্র েুত্ট ওত্ি একহট প্রবাত্দ লেখাত্ন লশ্রষ্ঠ বস্তুর উদািরণ হদত্য হগত্য় হসপাহির লর্ারার উত্েখ আত্ি।
লেমন ; ‘চন চনা বাুঁত্শর েন েনা হেক। / বাপকা লবটা হসপাইকা লর্াড়া।’ — যৎকাল্ীন সমাত্জ রাজ প্রভাব কযটা
গভীরভাত্ব হিল্ যা আমরা বুেত্য পাহর এই সমাত্জ প্রচহল্য প্রবাদগুহল্ত্য রাজার উত্েখ প্রসত্ঙ্গ। রাজে এবং
রাজার প্রসঙ্গ উত্েখকারী এরকম প্রবাদগুহল্ িল্ — ‘রাইজে োয় বহসয়া খাত্ল্, / কাজ কইরত্ল্ ভায হমত্ল্।’ বা
‘রাজা লগইত্চ লসায়ারী উদাম িইত্চ লকায়ারী।’ (ত্গইত্চ-হগত্য়ত্ি, লসায়ারী-অ্শ্বাত্রািত্ণ নগরাত্ন্ত গমন, উদামলখাল্া/মুি, লকায়ারী- দরজা/ত্কাষাগার) — ‘রাজার নাও কহড়, মরার নাও খহড়।’ — অ্থমাৎ রাজ সাক্ষ্াত্য লগত্ল্
উপত্ঢৌকন হনত্য় োওয়া আবহশেক লযমহন মৃয বেহির জনে খহড়র প্রত্য়াজন।
সমাজ পহরবহযময িয়, আর যার সাত্থ মানুত্ষর মানহষকযা। লসই সত্ঙ্গ আচার-আচরণ, ধোন-ধারণারও পহরবযমন
ল্ক্ষ্ে করা োয়। লে সকল্ মানুষ েুত্গর সত্ঙ্গ যাল্ হমহল্ত্য় চল্ত্য পাত্রন না, যারা হপহিত্য় পত্ড়ন যথাকহথয
সমাত্জর হনহরত্খ। একসময় োরা লজাযদার বা জহমদার বা অ্বস্থাপন্ন বেহি হিত্ল্ন যারা যাত্দর সম্পহির গহরমায়
লগৌরবাহিয হিত্ল্ন, হকন্তু লদশ স্বাধীন িত্য় োবার পর ভারয সরকার জহমদার, লজাযদারত্দর জহম অ্হধগ্রিণ কত্র
লনওয়ার েত্ল্, লসই সকল্ যথাকহথয অ্বস্থাপন্ন গৃিত্স্থরা হনত্জত্দর সম্পহি িাহরত্য় লেল্ত্ল্ও আত্মগহরমা ভুল্ত্য
না পারায় পূত্বমর মযই জীবন-োপন করত্য থাত্ক। োর েল্স্বরূপ যাত্দর অ্থমননহযক অ্বস্থা ক্রমাগয দীন-িীন িত্য
থাত্ক। পক্ষ্ান্তত্র লসই সকল্ আহথমক ক্ষ্মযা সম্পন্ন বেহিত্দর অ্ধিঃস্তন আহধয়ার বা কৃষত্করা পহরবহযময পহরহস্থহযত্ক
স্বীকার কত্র হনত্জত্দর অ্বস্থার উন্নহযর লচষ্টা কত্র োয়। এই পহরহস্থহযর উত্েখ পাওয়া োয় এমন একহট প্রবাদ িল্
— ‘ভাল্ ভাল্ হগরত্স্থর িাওয়া পহরয়া িত্ব িীন, / িাট সামটা নোদাই লচািা যাত্র িত্ব হদন। ‘ — অ্থমাৎ আজ োরা
স্ব্ছবল্ অ্বস্থায় আত্ি যারা পহরবহযময সমত্য়র সত্ঙ্গ যাল্ লমল্াত্য না লপত্র দূবমল্ িত্য় পড়ত্ব, পহরবত্যম
পহরবযমত্নর লঢউত্য় সমাত্জর অ্বত্িহল্য মানুষগুহল্ হনত্জত্দর পাত্য় দাুঁহড়ত্য় সমাজত্ক শাসন কত্রত্ব।
যৎকাল্ীন সমাত্জর ইউহনয়ন লবাডম-এর হবষত্য় একহট রাজবংশী প্রবাত্দর হবচার বোবস্থার হচত্রহট উত্ি আত্স।
েথা; ‘কহল্র হবচার লিই, / লবত্ঞ্চ লবাত্ডম লদহখর পাই / লনকাপড়া না জাত্ন কাুঁি যাত্র মাযায বড়।’ — অ্থমাৎ
কহল্েুত্গ েথাত্োগে হবচার পাওয়ার লকান আশা লনই, কারণ োরা হবচার বেবস্থার প্রহযহনহধ বা রক্ষ্ক, যারা লকউ
লল্খাপড়া জানয না অ্থচ বড় বড় পদ বা গুরুত্বপূণম দাহয়ত্ব হনত্য় বত্স থাকয। এই বেবস্থা ল্ক্ষ্ে করা লেয যৎকাল্ীন
ইউহনয়ন লবাত্ডম।
যৎকাত্ল্ পুহল্হশ বেবস্থার প্রহয মানুত্ষর ভরসা-িীনযার হচত্রহট উত্ি আত্স এই প্রবাত্দ — ‘মুরগীক্ না কই পহক/
পুহল্শক্ না কই সহখ।’ — এখাত্ন বল্া িত্য়ত্ি মুরগী পাহখ িত্ল্ও লস কখত্না বুহল্ ধত্র না বা লশত্খ না, লস যার
হনত্জর দবহশষ্টে অ্নুোয়ী ককমশ স্বত্র ডাত্ক। হিক লযমহন পুহল্শ েযই বিু লিাক না লকন যাত্ক কখত্না হবশ্বাস করত্য
লনই কারণ পুহল্শ যার স্বভাবত্ক বা হনজস্ব দবহশষ্টেত্ক যোগ করত্য পাত্র না বা ভুত্ল্ লেত্য পাত্র না।
গভীরভাত্ব অ্ত্িষণ করত্ল্ সমকাল্ীন সমাজহচত্র ও নগরায়ত্নর নানান হচত্ত্রর প্রসঙ্গ সম্বহল্য বহু প্রবাত্দর লখাুঁজ
পাওয়া সম্ভব।
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রাত্জশ খান, নবনীযা বমমন ও ড. সুজয়কুমার মণ্ডল্

৪.৭ নারীর সামাহজক অ্বস্থান: নারী বিনা ভারযীয় সংস্কৃহযর একহট হবত্শষ হবত্শষত্ত্বর হদক। রাজবংশী সমাজ এর
বেহযক্রম নয়। নারী সমাজত্ক হবত্শষ উচ্চযর স্থাত্ন অ্হধহষ্ঠয কত্র থাত্ক রাজবংশীরা। নারী বিনা হবত্শষয মাযৃবিনা সম্বহল্য বহুল্ প্রবাত্দর উত্েখ হবহভন্ন সংকল্ন গ্রত্ে পাওয়া োয়। মা লে হক পরম ধন যা োর লনই লসই
লবাত্ে বা লে মাত্ক িাহরত্য়ত্ি লসই উপল্হব্ধ কত্র। ‘থাকুক না কোত্ন লমল্া গুহষ্ট / হনত্জর মাও না থাইকত্ল্ না িয়
যুহষ্ট' — অ্থমাৎ অ্ত্নক আত্মীয় পহরজন থাকত্ল্ও, হনত্জর মা না থাকত্ল্ কখত্না সন্তাত্নর েত্ন িয় না। সন্তাত্নর এই
আযমনাদ লেন সমগ্র নারী জাহযর প্রহযই বযমায়।
যত্ব শুধুমাত্র নারী বিনা নয়, নারীত্ক লিয় প্রহযপন্ন িত্যও লদখা োয় সমাত্জর নানা স্তত্র; োর উত্েখও
রাজবংশী প্রবাত্দ রত্য়ত্ি। লেমন; 'দুধ হমিা, হচহন হমিা আরও হমিা ননী / সউগ চাইত্য অ্হধক হমিা মাও বড়
জননী।' — অ্থমাৎ পুত্ত্রর কাত্ি মাত্য়র যুল্ে লশ্রষ্ঠ হকিু লনই। মাযৃিীন পুত্রই মাত্য়র গুরুত্ব উপল্হব্ধ করত্য পাত্র।
এই 'মা' কাত্রার মা, কাত্রা স্ত্রী, কাত্রাও শাশুহড় — সমাত্জ বহুহবধ ভূহমকায় যাুঁত্ক লদখা োয়। েত্ল্, সমাত্জ
বহুমাহত্রক রূত্প মা বযমমান। প্রত্যেক লক্ষ্ত্রহবত্শত্ষ সামাহজক অ্বস্থান অ্নুোয়ী মা'লক হনত্য় প্রবাত্দর উত্েখ পাওয়া
লেত্য পাত্র। লেমন, 'ঐদৎ লপাড়ং জল্ৎ হভজং / লমার শরীত্ল্ যাবৎ সয় / লযামার হকন্তুক সহদম কাহশ / মাথা
হবহষবার ভয় / হমহি চাউত্ল্র ভায কত্নক মাত্চর লোল্ / লযুঁও লশানং হদনাও হদনাও লযামার পোত্টর গণ্ডত্গাল্।' —
হবহশষ্ট রাজবংশী প্রবাদ হবত্েষক অ্রহবি ডাকুয়ার মত্য, স্বামী অ্সুস্থযার কারত্ণ স্ত্রী লরাদ, বৃহষ্ট, েড়ত্ক উত্পক্ষ্া
কত্র সমস্ত কাজ কত্র শুধুমাএ স্বামীত্ক সুস্থ রাখবার জনে। যথাহপ স্বামীত্ক সুস্থ রাখত্য পাত্র না। এই লক্ষ্ত্দাহি
স্বামীর প্রহয স্ত্রীর। পহয পরায়ণযা বা দাহয়ত্বশীল্ স্ত্রী হিসাত্ব স্বামীর প্রহয কযমবেত্বাত্ধর বহিিঃপ্রকাশ র্ত্টত্ি আত্ল্াচে
প্রবাত্দ। স্ত্রী আত্মগয লখত্দাহি যার কযমবেপরায়ণযা লক উত্েখ কত্রত্ি।
একহট অ্হয বাস্তব কথা রাজবংশী প্রবাত্দ প্রচহল্য আত্ি — 'এোল্ায় িামার মাই চোং মাত্চ না খায়, / ভাযার
মইরত্ল্ মাই চেং মাত্চ না পায়।'— অ্থমাৎ স্বামীর লগৌরত্ব লগৌরবাহিয হকন্তু লসই স্বামীর মৃযুের পর দুিঃত্খর লশষ
থাত্ক না। হববাি উপেুি কনোত্ক উপেুি লিত্ল্ হনবমাচন কত্র হবত্য় লদওয়া লে লকাত্না বাবার কযমবে। এই
কযমবেত্বাত্ধ অ্বত্িল্া িত্ল্ই বাবাত্ক সইত্য িয় অ্পমান। এমনই এক কত্ন্টি ধরা রত্য়ত্ি রাজবংশী প্রবাত্দ —
'কযা কইত্ল্ বাত্ড় কযা,/ জল্ত্ বাত্ড় ধান / বাত্পর র্রয থাইকত্ল্ কইনো / বাত্পর অ্পমান।' — অ্রহবি
ডাকুয়ার মত্য, কথা েয লবহশ বল্া োত্ব সংসাত্র যযই লবহশ অ্শাহন্ত বাড়ত্ব। হপযার র্ত্র হববািত্োগে লমত্য়
থাকত্ল্ বাপ মাত্য়র হচন্তার কারণ িত্য় থাত্ক। বযমমান প্রবাদহটত্য স্পষ্ট লে, কনো সন্তাত্নর সবমত্র হবড়ম্বনা। হপযার
কাত্ি লবহশ বয়স পেমন্ত থাকত্ল্ হপযা-মাযার অ্পমাত্নর কারণ িত্য় থাত্ক। হক অ্দ্ভুয হবড়ম্বনা! এমন ধরত্নর
আত্রাও একহট প্রবাত্দর হনদশমন যুত্ল্ ধরা লেত্য পাত্র — ‘লবহট লপাষা বড় লদাষ, / উব্হজ লবহট পরার লপাষ।’
(লবহট- লমত্য়, লপাষা- পাল্ন করা, উব্হজ- জন্মগ্রিণ করা, পরার- অ্পত্রর, লপাষ- পাহল্য) কনো সন্তাত্নর জত্ন্মর
পর যার ল্াল্ন-পাল্ন কত্র যার অ্নে পহরবাত্র হববাি লদওয়াই রীহয। অ্থমাৎ কনো সন্তাত্নর জন্মই িয় অ্ত্নের র্ত্র
হবত্য় লদবার জনে।
নারীর সামাহজক অ্বস্থা অ্নুোয়ী কখনও না কখত্না কাত্রার না কাত্রাও মুখাত্পক্ষ্ী িত্য় থাকত্য িয়। দশশবস্থায়
লথত্ক হববাত্ির আত্গ পেমন্ত কনো বাবার মুখাত্পক্ষ্ী, হবত্য়র পর স্বামীর হকংবা স্বামী বাধমকে বা গয িত্ল্ যখন
সন্তাত্নর মুখাত্পক্ষ্ী — মূল্য এভাত্বই নারীত্ক যার জীবন অ্হযবাহিয করত্য িয়। আর এই আশ্রয়স্থল্ গুহল্ িাহরত্য়
লগত্ল্ বা এুঁরা অ্বত্িল্া করত্ল্ লসই নারীর করুণ দশা উপহস্থয িয়। আসত্ল্ পুরুষযাহিক সমাত্জ নারী এই
কািাত্মাত্যই বাুঁধা — একথা বল্ত্ল্ অ্যুহি িয়না। এমনই হচত্র ধরা পত্ড়ত্ি একহট প্রবাত্দ — ‘আকাত্শাত্ নাইত্র
চে হকবা কত্র যারা / লে নারীর লসায়ামী নাই হজয়ত্ন্ত মরা।’ (আকাত্শাত্- আকাত্শ, নাইত্র- লনই, হকবা- হক,
লসায়ামী- স্বামী, হজয়ত্ন্ত- জীহবয অ্বস্থায়) — অ্থমাৎ আকাত্শ চাুঁদ লনই যারা হক করত্ব, আর লে নারীর স্বামী লনই
লস জীবন্ত অ্বস্থায় মরা। অ্থমাৎ স্বামী না থাকত্ল্ সমাত্জ লসই নারীর অ্বস্থা লশাচনীয় িত্য় থাত্ক।
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সমাজ কািাত্মাই হটহরওটাইপ একটা ধারণা, সাংসাহরক কাত্জর মত্ধে র্র সামল্াত্নার ময কাজগুহল্ মূল্য
নারীত্দর লদখত্য িয়। এ হনত্য় নারীর লক্ষ্ত্দাহি লশানা োয় প্রবাত্দ — ‘কপাত্ল্াত্ আত্ি বাহি হগহর, / খাহল্
কাহিয়া কহরবু হক?’ — (কপাত্ল্াত্- কপাত্ল্ বা ভাত্গে, বাহি হগহর- পহরচাহরকা, খাহল্- শুধু, কাহিয়া- লকুঁত্দ,
কহরবু হক- করত্ব হক) — কপাত্ল্ েহদ পহরচাহরকার কমম লল্খা থাত্ক যািত্ল্ লকুঁত্দ আর হক করব?
অ্থমাৎ আমরা ল্ক্ষ্ে কত্রহি হল্ঙ্গগয পাথমকে ও অ্থমননহযক সামাহজক হবনোত্সর কারত্ণ নারী-পুরুত্ষর মত্ধে
একটা আড়াআহড় লে লভদ-লরখা রত্য়ত্ি যা প্রবাদ হবত্েষত্ণ স্পষ্টভাত্ব ধরা পত্ড়। পাশাপাহশ, প্রবাত্দর পািহবত্েষত্ণ নারীসত্ত্বার সমাজমনিঃস্তত্ত্ব সম্পন্নভাত্ব ধরা পত্ড়। আর এত্যই পহরস্কার িত্য় োয় রাজবংশী সমাত্জ নারীর
সামাহজক অ্বস্থান লক্ষ্ত্র। লবশহকিু রাজবংশী প্রবাত্দর পাি-হবত্েষণ কত্র সমাত্জ নারীর অ্বস্থান লক্ষ্ত্র যুত্ল্ ধরার
লচষ্টা করা িল্ মাত্র।
৪.৮ লদবত্দবীর চহরত্র হনমমাত্ণ সমাজ বাস্তবযার প্রহযেল্ন: প্রায় প্রত্যেক সমাজ মানুত্ষর মত্ন ধমম এবং ঐশ্বহরক
লচযনা যাত্দর হনত্জর হনত্জর ধারণানুোয়ী প্রভাব হবস্তার কত্র থাত্ক। রাজবংশী সমাত্জর মানুত্ষরাও ধমমপ্রাণ এবং
ঈশ্বত্র হবশ্বাসী। হবশ্বাত্সর এই প্রহযেল্ন সমাত্জ প্রচহল্য প্রবাত্দর মত্ধে বিূল্ পহরমাত্ন ল্ক্ষ্ে করা োয়। কখত্না
আচার-আচরত্ণর শুিযা, হনষ্ঠা, হবত্বক লচযনাত্বাধ এমনহক হনয়ম-নীহয, জ্ঞান দান করা িত্য়ত্ি হবহভন্ন লদবত্দবীর
চহরত্ত্রর আড়াত্ল্। আবার কখত্না আচার, সংস্কাত্রর পাল্ন না করায় লদখাত্না িত্য়ত্ি লদবত্দবীত্দর লপ্রাকত্প সমূি
ক্ষ্হযর ভয়। আবার কখত্না লদবত্দবীর লরাত্ষ হনত্জত্দর জীবত্নর সুখ -সমৃহি হকংবা দুভমাত্গেরও উত্েখ প্রবাত্দ
লপত্য় থাহক। জীবত্নর হবহভন্ন হদক প্রকাশ করত্য লদব-লদবীর উত্েখ প্রবাত্দ স্পষ্টভাত্ব ল্ক্ষ্েণীয়। লেমন; ‘কপাত্ল্র
লল্খা না োয় খহণ্ডয়া / লেত্ি োয় চোবল্ী লসত্ি োয় কহটয়া।’ (কপাত্ল্র লল্খা- ভাগে হল্হপ, খহণ্ডয়া- খণ্ডন করা,
লেত্ি- লেখাত্ন, চোবল্ী- রাধা এখাত্ন রাজকুমারী, লসত্ি- লসখাত্ন, কহটয়া- লপ্রহমক) — ভাগে-হল্হপত্ক কখত্না
খণ্ডন করা োয় না, লেখাত্ন চোবল্ী োয় লসখাত্নই যার লপ্রহমকও োয়। এই বিত্বের রূপকাত্থম বল্া িত্য়ত্ি লে,
মানুষ েযই যার দুিঃখ কষ্ট লথত্ক দূত্র লেত্য বা এহড়ত্য় লেত্য চাক না লকত্না, কখত্নাই লস হনধমাহরয দুিঃখ-লভাগ
এড়াত্য পাত্র না। আমরা ঈশ্বরত্ক লসই রূত্পই লপত্য় থাহক লে রূত্প আমরা যাত্ক কল্পনা কত্র থাহক। েথা; ‘কৃষ্ণ
কোমন, োর মন লেমন।’ — হপযা-মাযা এবং হশক্ষ্াগুরু - এই ত্রয়ী আমাত্দর জীবত্নর সবত্চত্য় গুরুত্বপূণম হযন জন
বেহি। মত্ন করা িয় এই হযন বেহি জীবত্নর জীবন্ত ঈশ্বর, এত্দর লদখাত্না পত্থ চাহল্য িত্ল্ আমাত্দর জীবত্ন
বাধা-হবঘ্নত্ক আমরা অ্হয সিত্জই জয় করত্য সক্ষ্ম। হকন্তু েখন লকান বেহি গুরুত্ক লিত্ড় লে লগাহবি ভজনা
কত্র, লগাহবি যাত্ক যোগ কত্র — ‘গুরুক িাহড় লগাহবিক ভত্জ / লগাহবি যাক্ সদায় যোত্জ।’ (গুরুক- গুরুত্ক,
িাহড়- লিত্র বা বাদ হদত্য়, যাক্- যাত্ক, সদায়- সবসময়, যোত্জ- যোগ কত্র) — অ্থমাৎ হেহন সমুত্খ আত্িন যাত্ক
অ্বজ্ঞা কত্র েখন দূরবযমী কাত্রার প্রহয ভহি প্রদশমন করা িয়, যখন এই প্রবাদ বাকেহট বেবিার করা িয়। প্রবাদ
বাকেহটত্য লগাহবি অ্থমাৎ শ্রীকৃত্ষ্ণর কথা প্রসত্ঙ্গ উপত্দশ লদওয়া িত্য়ত্ি।
আবার কখত্না বাহিেক লমহক আড়ম্বত্রর প্রসত্ঙ্গ কটাক্ষ্পায করার সমত্য়ও ঈশ্বত্রর প্রসঙ্গত্ক যুত্ল্ ধরা িত্য়
থাত্ক। লেমন; ‘লগায়ায নাই চাম / িত্র হকত্ষ্টার নাম।’ (ত্গায়ায- গাত্য়, নাই- লনই, চাম- চামরা, হকত্ষ্টারকৃত্ষ্ণর)। একই রকমভাত্ব লকান বেহির আচরত্ণর প্রহয যাহ্ছবল্োত্থম লে প্রবাদবাকে বেবহৃয িয়ত্যা িল্ — ‘ঢত্কর
সাইত্টার।’ (ঢত্কর- ঢং এর বা নানা রকত্মর আকৃহযর, সাইত্টার- লদবী পদ্মার প্রহযকৃহয সম্বহল্য সুদশমন োড়
হবত্শষ বা লদবী পদ্মার প্রহযকৃহয হচত্র হবত্শষ) —এত্ক্ষ্ত্ত্র উত্েখে, রাজবংশী সমাত্জ সাইত্টার হবষিহর িত্ল্ন
একজন প্রধানা লদবী। এই লদবী সপমকূত্ল্র লদবী। জল্-জঙ্গল্াকীণম হবস্তীণম এই অ্ঞ্চত্ল্ লদবী হবষিহর বা লদবী মনসা
সকল্ রাজবংশী মানুত্ষর কাত্ি লেমন ভত্য়র লদবী, লযমহন লেন খুব কাত্ির একজন, োর উপহস্থহযত্য বা োর
আশীবমাত্দ যাত্দর জীবত্নর সমস্ত দুিঃখ েিণা হমত্ট োয়। আর যাই লেন প্রবাত্দর মত্ধে নানা প্রসত্ঙ্গ বার বার হেত্র
আত্স লদহব পদ্মা বা হবষিহর বা লদবী মনসার উত্েখ। এই রকম কত্য়কহট প্রবাদ িল্ — ‘পুখুহরয লযা পাহন নাই
পদ্মা কোত্ন িাত্স, / িাকুর বাহড়য য কানাই নাই লগাপী কোত্ন িাত্স।’ আবার- ‘ডাংধহর মাও আইত্সত্ি ঐ নদীর
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ওর, / জ্বর জ্বাহর কযা শুত্ন কত্ষ নাগায় লদৌড়।’ — এই প্রবাদহটত্য লদবী পদ্মাত্ক রাজবংশীরা ভাত্ল্াত্বত্স কাত্ির
কত্র হনত্য় ‘ডাংধহর মাও’ বত্ল্ সত্মাধন কত্রত্ি। এখাত্ন বল্া িত্য়ত্ি ‘ডাংধহর মাও’ আসত্ি লদত্খ জ্বর সি হবহভন্ন
শাহররীক অ্সুস্থযা দ্রুয পাহল্ত্য় োয়।
লে বেহি উপাজমত্ন অ্ক্ষ্ম বা অ্সমথম লসই বেহি অ্ত্ল্ৌহকক ক্ষ্মযা সম্পন্ন লদবযার সািাত্েের প্রযোশী িত্য় পত্ড়
জীবত্ন। এই ধরত্নর মানুত্ষর প্রহয হবদ্রুপাত্থম লে প্রবাদ উচ্চাহরয িত্য় থাত্ক যা িল্: ‘আহজময়া খাবার না পায়, /
লিাব িুন্নী ধহর লবড়ায়।’ (আহজময়া- উপাজমন কত্র, খাবার না পায়- লখত্য পাত্র না, লিাব িুহন্ন- অ্ত্ল্ৌহকক লদবযা,
ধহর-হনত্য়, লবড়ায়- লর্ারা)।
লদবী ল্ক্ষ্মী অ্থম, েশ, সম্পহি, সমৃহির লদবী। এই লদবীত্ক প্রায় প্রত্যেক সনাযন ধত্মম হবশ্বাসী মানুষ ভহি ও
শ্রিা কত্র থাত্কন। রাজবংশী সমাত্জ প্রচহল্য প্রবাত্দ বার বার এই লদবীর প্রসঙ্গ উত্থাহপয িত্য়ত্ি। কখত্না অ্নাচার
করত্ল্ লদবী ল্ক্ষ্মীর গৃিস্থ বাহড়ত্ক যোগ করার প্রসঙ্গ বল্া িত্য়ত্ি, আবার কখত্না লদবী ল্ক্ষ্মীর আশীবমাত্দর কথা
বল্া িত্য়ত্ি। েথা: ‘উহচয কযা কইত্ল্ লদাস্ত বোজার িয়, / বড় গাত্স খাইত্ল্ ল্ক্ষ্মী িাড়া িয়।’ (উহচয কযা- সহিক
কথা বা সযে কথা বা নোেে কথা, কইত্ল্- বল্ত্ল্, লদাস্ত- বিু, বোজার- হবমুখ বা অ্প্রসন্ন, গাত্স- গ্রাত্স), অ্থবা
‘আইত্স ল্ক্ষ্ী োয় বাল্াই।’ — এখাত্ন লদহব ল্ক্ষ্মীর আগমত্ন অ্শুভ শহির হবনাত্সর কথা বল্া িত্য়ত্ি। হদত্নর
লবল্ায় কল্ি কত্র সিো লবল্ায় ধান ভানত্ল্ লসখাত্ন এই লদবী লেত্য চান না — ‘দুপুহর কোচাল্ সিো বাড়া, / ল্ক্ষ্ী
কয় মুই না জাং ও পাড়া।’ — প্রবাদহট লদবী ল্ক্ষ্মীর প্রসত্ঙ্গ লে অ্ন্তহনমহিয বিবেহট প্রকাশ কত্র যা িল্ লে, কল্ি
করা এবং সমত্য়র কাজ েথা সমত্য় না করত্ল্ অ্থম, সমৃহি, স্ব্ছবল্যা লসখান লথত্ক দূত্র চত্ল্ োয়, লনত্ম আত্স
দুিঃখ-দুদমশা। একই রকম ভাব প্রকাশকারী আত্রকহট প্রবাদ িল্ — ‘বাহড়র গীত্থাহন েহদ সানেত্ ভাত্ন বাড়া,/ বাুঁত্শর
যল্ত্ কাত্ি ল্ক্ষ্ী না োয় িাবাহয পাড়া।’ — কমম না করত্ল্ বেহি কখত্নাই যার ল্ত্ক্ষ্ে লপৌত্িাত্য পাত্র না। স্বয়ং
লদবীও হদত্য পারত্বন না বা লদত্বন না। েথা; ‘েহদ িয় আল্হসয়া / স্বয়ং ল্ক্ষ্ী মাযা নাহদত্ব ভায মুত্খাৎ ডুহবয়া।’
অ্থবা ‘মাও ল্হক্ষ্ হদত্ল্ক বর,/ চাউল্ কাহড় র্র কর /চাউল্ হদয়া না হদত্ল্ক কহড় / যাত্ক কহরম মুই নাহর েুহর।’
রাজবংশী সমাত্জ উপত্দবযা বা অ্পত্দবযার প্রভাব বোপকভাত্ব ল্ক্ষ্ে করা োয়। এই সকল্ অ্পত্দবযা বা
উপত্দবযার মত্ধে ‘মাসান দোও’ অ্নেযম। রাজবংশীরা হবশ্বাস কত্রন ‘মাসান দোও’ এর পুজা হদত্ল্ এবং যাত্ক
সন্তুষ্ট রাখত্য পারত্ল্ লকান প্রকার শাহররীক বোহধ বা হবকার িওয়ার সম্ভাবনা থাত্ক না এবং মাসান দোও যাত্দর
খারাপ বোহধ লথত্ক রক্ষ্া কত্রন। প্রবাত্দর মত্ধেও বার বার এই লদবযার উত্েখ পাওয়া োয়। েথা; ‘মাসান চায়
ভাজা ভুজা, যাক্ দুদ্ কল্া হদত্ল্ হক িত্ব?’ — এই প্রবাদহটত্য বল্া িত্য়ত্ি লে, মাসান িাকুর ভাজা, লপাড়া লপত্ল্ই
সন্তুষ্ট িন হকন্তু যার পহরবত্যম যাত্ক েহদ দুধ কল্া লদওয়া িয় যািত্ল্ হযহন সন্তুষ্ট লযা িত্বন না উপরন্তু যার লকাত্প
পড়ার আশঙ্কা থাত্ক। অ্থমাৎ লে লদবযা োত্য যুষ্ট যাত্ক যাই লদওয়া উহচয। এিাড়াও, ‘ভাল্ দোও না পায় পুজা
পাহন, / মাহটয়া দোওত্য়র গড়াগহড়।’ — অ্থমাৎ মানুষ পুজা কত্র ভয়-ভীহয লথত্ক আবার কখত্না ভহির কারত্ণ, হকন্তু
লরাগ বোহধ লথত্ক বাুঁচার উত্েত্শে অ্পত্দবযাত্দর সন্তুষ্ট করার প্রত্চষ্ঠা অ্হধক ল্ক্ষ্ে করা োয়। এরকম আত্রকহট
প্রবাদ আত্ি লেখাত্ন বল্া িত্য়ত্ি লে মানুষ অ্সন্তুষ্ট িত্ল্ কথা বল্ত্ব না বা সম্পকম রাখত্ব না হকন্তু লদবযা রুষ্ঠ িত্ল্
সবমনাশ অ্হনবােম। লেমন - ‘ মানহষ বোজার িত্ল্ িাহড়য়া খাত্ব / দোও বোজার িত্ল্ মাহরয়া হনগাত্ব।’
হবহধর হল্খন স্বয়ং ঈশ্বরও খণ্ডন করত্য পাত্রন না — এই হবশ্বাস েুগ েুগ ধত্র প্রচহল্য িত্য় আসত্ি। যারই
প্রহযেল্ন লদখা োয়, ‘হবহধ িইল্ বাম্, / হক কহরত্ব রাম।’ (হবহধ- হবধাযা, িইল্- িল্, বাম্- হবরূপ, কহরত্বকরত্ব) — এই প্রবাদহটর মাধেত্ম। লেখাত্ন বল্া িত্য়ত্ি হবধাযা হবরূপ িত্ল্ ভগবান রাত্মরও হকিু করার লনই।
পুহরর জগন্নাথত্দব বিূল্ প্রহসি লদবযা। োর প্রভাব রাজবংশী সমাত্জও আমারা ল্ক্ষ্ে কহর। লেমন একহট প্রবাত্দ
বল্া িত্য়ত্ি লে ইুঁদুর-িুুঁত্চা িযো কত্র পাপ কত্রহি, এখন গল্ায় শুকত্না মাত্ির মাল্া হনত্য় জগন্ননাথত্দব দশমত্ন
চত্ল্হি। লেমন - ‘এোিুর লধিুর মাহর কত্রহি পাপ, / গাল্ায শুকটার মাল্া চত্ল্হি জগন্নাথ।’ (এোিুর- ইুঁদুর,
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লধিুর- , মাহর- লমত্র, গাল্ায- গল্ায়, শুকটার- শুকত্না মাি, জগন্নাথ- পুহরর শ্রী শ্রী জগন্নাথ ধাম) — প্রবাদহট ভণ্ড
সনোসীত্দর উত্েত্শে প্রত্য়াগ করা িত্য় থাত্ক।
রাজবংশী সমাজ-জীবত্ন শ্রী িহরর প্রভাব অ্যীয কাল্ লথত্ক বযমমাত্ন বোপকভাত্ব ল্ক্ষ্ে করা োয়, োর একহট
উদািরণ এই প্রবাদহট — ‘মুত্খাত্ আত্স িহর িহর/ মনয কত্র জুয়াচুহর।’ (মুত্খাত্- মুত্খ, আত্স- আত্ি, মনত্মত্ন, জুয়াচুহর- লজাচ্চুহর) — িহরর প্রসঙ্গ লটত্ন লকান নারীর প্রহয হবদ্রুপ করার হবষয়হটও নজত্র আত্স, লেখাত্ন বল্া
িত্য়ত্ি ঈশ্বত্রর নাম হনত্য হগত্য় স্বামী সন্তানত্ক ভুত্ল্ োওয়া বা যোগ করা অ্থমাৎ ভগবাত্নর আরাধনা করত্য হগত্য়
সংসাত্রর প্রহয অ্বত্িল্া প্রদশমন করা। প্রবাদহট িল্- ‘পাইত্স িহরর নাম িাহড়ত্স ভাযার পুত্যর নাম।’
লদবী দুগমার উত্েখ লমত্ল্ এমন একহট প্রবাদ িল্ — ‘মাও না পায় ভাজা ভুজা, যার িাওয়া কত্র দুগগা পুজা।’
অ্থমাৎ মা সামানে খাবার লখত্য পায় না অ্থচ যার সন্তান দুগমাপূজা কত্র। দুগমাপূজা করত্য লগত্ল্ অ্নোনে পুজার
যুল্নায় লবশী অ্ত্থমর প্রত্য়াজন িয়। আর লসখাত্ন মাত্য়র প্রহয চরম অ্বত্িল্া কত্র আড়ম্বর প্রদশমত্নর প্রহয হবদ্রুপ
করা িত্য়ত্ি।
ঈশ্বর যাুঁর ভিত্দর কাত্ি মূল্েবান হকিু আশা কত্রন না। সামানে হকিু, সাধারণ হকিু ো ভহি ভত্র প্রদান করা
িয় যাত্যই সন্তুষ্ট, হকন্তু যাও েহদ প্রদান না করা িয় যত্ব পড়ত্য িয় ঈশ্বত্রর লরাত্ষর মুত্খ। এমন একহট প্রবাত্দর
উত্েখ পাওয়া োয় রাজবংশী সমাত্জ। েথা; ‘পাবমযী আজা বাত্ি র্র / নাউ না হদত্ল্ িত্ব জ্বর/ লদও বায় একটা
নাউ।’
‘েম’ িত্ল্ন মৃযুের লদবযা, মৃযুে িল্ মানব জীবত্নর কহিন এবং চরম সযে োর লথত্ক মানুষ হচরকাল্ মুহি
লপত্য চায়, হকন্তু যা কখত্নাই সম্ভব নয়। আর লস কারত্ণই সমাজ জীবত্নর এক হবভীহষকা মিাজত্নর ঋণ এবং যার
লশাষত্ণর হচত্রহট ‘েম’ লদত্বর প্রসত্ঙ্গ যুত্ল্ ধরা িত্য়ত্ি। েথা; ‘েত্ম িাত্ড় যাুঁও আত্টাইত্য় না িাত্ড়।’ — মিাজন
বেহিরা যার ঋণ আদাত্য়র জনে লেমন মৃযুে পথোত্রীত্কও ক্ষ্মা কত্র না, হিক লেমন পরজীবী জীত্বরা োর উপর
বাস কত্র যাত্ক মৃযুে পেমন্ত মুহি লদয় না। এখাত্ন মিাজনত্ক েত্মর লথত্কও হবষম বল্া িত্য়ত্ি। এিাড়াও ‘েম’
লদবযাত্ক লকে কত্র আত্রকহট প্রবাদ িল্ — ‘ েত্ম না লবাত্ে মঙ্গা ঋযু/ হবল্াই না লবাত্ে মঙ্গা মাচ’ — অ্থমাৎ মৃযুে
অ্হনবােম এবং যা কখত্না মানুত্ষর সুসময় বা দুিঃসময় লদত্খ আত্স না, হিক লযমহনভাত্ব হবড়াল্ও যার গৃিকযমার
ভাল্-মি অ্বস্থার হবচার করার পর মাি খায় না। অ্নেহদত্ক ‘হশত্বর আশাৎ না পুহজল্ুং হবষিহর’ — এই প্রবাদহটর
মত্ধে দুই লদবযার উত্েত্খর অ্ন্তরাত্ল্ বেি করা িত্য়ত্ি লে, আমাত্দর কখত্নাই একজত্নর আশায় লথত্ক
অ্নেজনত্ক অ্বত্িল্া করা উহচৎ নয়। কারণ লকউ অ্বত্িল্ার পাত্র নয়।
এবাত্র হকিু প্রবাত্দর উত্েখ করা লেত্য পাত্র লেখাত্ন হবহভন্ন উপমা বা সরাসহর লদব-লদবীর প্রসঙ্গ উত্েখ িত্য়ত্ি
—
‘োয় কত্র হর্ন হর্ন/ ওত্ি কৃষ্ণ হযন হদন।’ — অ্থমাৎ মানুষত্ক র্ৃণা করত্ল্ ভগবানও অ্খুহশ িন।
‘কাপড়ার মত্ধে সাদা, নারীর মত্ধে রাধা।’ — অ্থমাৎ কাপত্রর মত্ধে লশ্রষ্ঠ রি সাদা আর নারীর মত্ধে লশ্রষ্ঠ
রমহণ শ্রীরাহধকা বা শ্রীরাধা।
‘রাম না জহন্মত্য আমায়ণ’ — অ্থমাৎ রাত্মর জন্ম না িত্যই রামায়ণ (আমায়ণ) রহচয িত্য়হিল্। অ্থমাৎ
এখাত্ন হবশ্বাস লোগেযার কথা বল্া িত্য়ত্ি।
‘োুঁত্কা লে বাজন / যাুঁত্কা কত্র নারায়ণ।’ — অ্থমাৎ অ্হনষ্ঠেকারী মানুষ নানাভাত্ব ক্ষ্হযগ্রস্থ িয়।
‘শোমও লগইত্চ, শোত্মর বাুঁহশও লগইত্চ।’ — অ্থমাৎ জ্ঞাণী বেহি যার মৃযুের সত্ঙ্গ সত্ঙ্গ যার জ্ঞানত্কও
সত্ঙ্গ হনত্য় োয়। যার স্মৃহয থাকত্ল্ও লসই জ্ঞানত্ক আমরা হেত্র পাই না।
৪.৯ সমাত্জর বহুমাহত্রক হচত্র: সামন্তযাহিক দবহশষ্টে এবং সামন্তবাদী লশাষণ যথা ভূহম বেবস্থা, সামাহজক স্তরহবনোস,
লশ্রহণ দবহশষ্টে ও লশ্রহণ দ্বন্দ্ব, বেবসা-বাহণজে, হশক্ষ্া বেবস্থা, নগরায়ণ ও যৎকাল্ীন নগরজীবন, নারীর সামাহজক
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অ্বস্থান, লদবত্দবীর চহরত্র হনমমাত্ণ সমাজ বাস্তবযার প্রহযেল্ন — ইযোহদ হবষয়গুহল্ সমাত্জর বহুমাহত্রক হচত্ত্রর
নানান প্রপঞ্চ। যা হভন্ন আরও নানান হবষয় প্রবাত্দ উত্েখ থাত্ক, লসগুহল্ও বযমমান আত্ল্াচনায় গুরুত্ব সিকাত্র
হবত্বহচয িবার লোগে। আমরা এই পত্বম সমাজহচত্ত্রর হবহবধ হদকগুহল্ যুত্ল্ ধরত্য পাহর।
মানুত্ষর চাহরহত্রক দবহশত্ষ্টের অ্নবদে হদক েুত্ট উিত্য লদখা োয় নানা রাজবংশী প্রবাত্দ। এমনই একহট প্রবাদ
িল্ — ‘লিাটত্ল্াক বড় িইত্ল্ সীমানাত্ গাত্ড় গাি, / বড়ত্ল্াক লিাট িইত্ল্ আহগনাত্ গজায় র্াস।’ (সীমানাত্সীমানায়, গাত্ড়- লরাপন কত্র, আহগনাত্- উত্িাত্ন) অ্থমাৎ — দহর্ বেহি েহদ বড় িয় বা ধনবান িয় যথাহপ যার
পূত্বমর চহরত্ত্রর পহরবযমন িয় না। যারা সীমানায় গাি ল্াগায়। অ্পরহদত্ক েহদ ধনবান বেহি ভাগেক্রত্ম দহর্ িত্য়
োয়, লসত্ক্ষ্ত্ত্রও যার আচরত্ণর লকান পহরবযমন িয় না। পহরশ্রম না করার অ্ত্ভেত্সর দরুন যার উত্িাত্ন র্াস
গজায়। অ্থমাৎ সময় পহরহস্থহয পহরবহযময িত্ল্ও মানুত্ষর দীর্মহদত্নর অ্ত্ভেস এবং আচার-আচরত্ণর লকান পহরবযমন
িয় না। অ্যেন্ত সিজ-সরল্ ভাষায় মানব চহরত্ত্রর এক অ্নবদে হদক েুত্ট উিত্য লদখা োয় উত্েহখয প্রবাত্দ। এই
সূত্ত্রই উত্েখে, সামাহজক দবষত্মের এক অ্নবদে হদক েুুঁত্ট উিত্য লদখা োয় রাজবংশী প্রবাত্দ। লেমন: ‘ধনীর
মাথায ধত্র িাহয, / হনধনীয়ার মাথাত্ ল্াহথ।’ (ধনীর- ধনবাণ বেহির, মাথাত্- মাথায়, িাহয- িাযা, হনধনীয়ারহনধমন বেহি) — অ্থমাৎ ধনবাণ বেহির মাথায় িাযা ধত্র অ্থচ ধনিীন বেহির মাথায় ল্াহথ লমত্র যার প্রহয চরম
অ্বত্িল্া প্রদশমন কত্র। মানুত্ষর লযল্া মাথায় লযল্ লদওয়ার লে স্বভাব যাই প্রকাশ এই প্রবাদহট।
কত্িার িত্ল্ও বাস্তব, গ্রামীণ পহরত্বত্শর একহট হদক িল্ িযদাহর্ ও দুিঃখময় জীবন। রাজবংশী লবশ হকিু
প্রবাত্দ এই হদকহট হনপুণভাত্ব ধরা পত্ড়ত্ি — ‘পোত্টাত্ নাই ভাত্, / যায় লবরাত্শ মাত্ঞ্জ দাুঁয।’ — (ভাত্- ভায,
লবরাত্শ- ব্রাশ হদত্য়, মাত্ঞ্জ- মাত্জ বা পহরষ্কার কত্র) অ্থমাৎ খাবার জনে ভায বা অ্ন্ন লনই অ্থচ লসই বেহিই ব্রাশ
হদত্য় দাুঁয মাত্জ। অ্থমননহযক ভাত্ব অ্স্ব্ছবল্ বেহির ব্রাশ হদত্য় দাুঁয মাজার হবষয়হট গা-গত্ঞ্জ অ্যেন্ত লবমানান
হিত্সত্বই লদখা িয় ো অ্থমননহযক ভাত্ব অ্স্ব্ছবল্ বেহির অ্থমননহযক স্ব্ছবল্যা প্রকাশ করাত্ক বেঙ্গাত্বকভাত্ব প্রকাশ
করা িত্য়ত্ি আত্ল্াচে প্রবাত্দ। িযদাহর্ ও দুিঃখময় জীবত্নর করুণ প্রকাশ ল্ক্ষ্ে করা োয় আত্রা একহট প্রবাত্দ —
‘পোত্টর দুিঃত্খ দবরাগী দিল্ং, / দোত্শাযও আকাল্ পহড়ল।’ (পোত্টর- লপত্টর, দবরাগী- সন্নোসী, দিল্ং- িল্াম,
দোত্শাযও- লদত্শও, আকাল্- অ্কাল্ বা দুহভমক্ষ্) — অ্থমাৎ ক্ষ্ুধার যাড়নায় সন্নোস গ্রিণ করল্াম, োত্য হভক্ষ্ার অ্ত্ন্ন
ক্ষ্ুধা হনবৃহয িয়। দূভমাত্গের হবষয় িল্ লসই সময় লদত্শও আকাল্ লদখা হদল্। দুিঃখময় জীবত্নর করুণ বহিিঃপ্রকাশ
বযমমান প্রবাদহট। নাগহরক জীবত্নর অ্যেন্ত কত্িার হচত্র ধরা পত্ড়ত্ি আত্রকহট প্রবাত্দ — ‘ধনী চাউল্ ভাজা খায়
সত্ক, / গরীব চাউল্ ভাজা খায় লভাত্ক।’ (চাউল্- চাল্, সত্ক- সত্খ, লভাত্ক- ক্ষ্ুধায়) — অ্থমাৎ ধনী বেহি চাল্ ভাজা
খায় সখ কত্র হকন্তু গরীব বেহি চাল্ভাজা খায় ক্ষ্ুধার যাড়নায়।
এভাত্ব অ্ত্িষণ করত্ল্ লদখা োত্ব দুিঃখ দাহর্ ভরা গ্রামীণ জীবত্নর অ্নবদে হচত্র স্থান লপত্য়ত্ি নানান প্রবাত্দ।
িয-দহর্ গ্রামবাসীত্দর অ্নবদে জীবনাত্ল্খে িত্য় উত্িত্ি িাজাত্রা রাজবংশী প্রবাদ।
পণপ্রথা অ্নেযম সামাহজক অ্হভশাপ। রাজবংশী সমাত্জও এই রীহযর প্রচল্ন হিল্। যত্ব পণ প্রথার এ লেন
উল্টপুরাণ। পাত্রত্ক পাত্রী পত্ক্ষ্র কাত্ি পণ হদত্য়ই হবত্য় করত্য িয় — ‘একশ টাকা খালহয / যোও কোত্ন বউ
কাল্হট?’ (খালহয- কনোত্ক লদওয়া পণ, যোও- যবুও, কোত্ন- লকত্না, কাল্হট- কাত্ল্া) — একশয টাকা পত্ণর
হবহনমত্য় হবত্য় কত্রও বউ কাত্ল্া িল্ — এই আত্ক্ষ্প বযমমান প্রবাত্দ হচহত্রয িত্য়ত্ি।
প্রহযবাদ লচযনা লেত্কান চল্মান সমাজত্ক েথাযম হদশা লদখাত্য সমথমে। রাজবংশী লল্াকসমাত্জও নানান
লল্াকসংস্কৃহযর উপাদানত্ক প্রহযবাদ লচযনা প্রকাত্শর মাধেম হিত্সত্ব বেবিার কত্র, আর যাত্য সামাহজক নানান
হবষত্য়র প্রহযবাদ লচযনার হনদশমন ল্ক্ষ্ে করা োয়। উত্েখে, লেত্কান লচযনা হবস্তাত্র লল্াকসাহিত্যের নানা উপাদান
অ্ননে ভূহমকা পাল্ন কত্র থাত্ক। প্রবাদত্ক মাধেম হিত্সত্ব বেবিার কত্র নানান ইহঙ্গযবািী প্রহযবাদী কথা রাজবংশী
লল্াকসমাজ প্রকাশ কত্র থাত্ক। এমনই একহট জ্বল্ন্ত হনদশমন িল্ আত্ল্াচে প্রবাদহট — ‘ডাহরকায় রুইয়ক লিাকায় /
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মহরবার ভয় না খায়।’ (ডাহরকা- এক ধরত্নর লিাট মাি, রুইয়ক- রুই মাি, লিাকায়- লিাকরাত্না, মহরবার- মৃযুের,
ভয় না খায়- ভয় পায় না) — অ্থমাৎ ডাহরকা মাি এক ধরত্নর অ্হয ক্ষ্ু্ মাি। এই মাি যার লথত্ক আয়যত্ন িাজার
গুণ বড় রুই মািত্ক টক্কর লদয়। মৃযুের পত্রায়া না কত্র। অ্থমাৎ অ্নোত্য়র প্রহযবাদ োরা কত্র, যারা আয়যন বা
ক্ষ্মযার ভয় কত্র না। হনত্জরা ক্ষ্ু্ িত্ল্ও মৃযুের ভয় না কত্র অ্নোত্য়র প্রহযবাদ কত্র োয়।
সিত্োহগযামূল্ক সামাহজক অ্বস্থান সামে-সম্প্রীহযর অ্ননে নহজর গত্ড় লযাত্ল্। গ্রামীণ সমাত্জ এত্ক অ্ত্নের
পাত্শ লথত্ক অ্নেত্দর সুখ-দুিঃত্খর ভাগীদার িয়। এত্ক অ্ত্নের হবপত্দ-আপত্দ পাত্শ থাত্ক। এমন নহজর রাজবংশী
প্রবাত্দ ল্ক্ষ্ে করা োয়: ‘যুহি খহল্সা মুহি খহল্সা এত্ক হবত্ল্র মাি, / যুহি মহরত্ল্ মহরম মুহি লমার কমর ধহর
থাক।’ (যুহি- যুই, খহল্সা- এক প্রকার হজওল্ মাি, মুহি- আহম, এত্ক- একই, হবত্ল্র- পুকুর বা জল্াশয়, লমারআমার, কমর- লকামর বা মাজা, ধহর থাক- ধত্র থাক) — যুহমও খহল্সা মাি আহমও খহল্সা মাি, দুজনাই একই
প্রজাহযর সদসে। হিক একারত্ণই লযামার হকিু িত্ল্ আমার ওপত্রও যার প্রভাব পড়ত্ব। যাই আমার লকামর ধত্র
থাক। অ্থমাৎ সমাত্জর লকান এক সদসে সমসোয় পড়ত্ল্ সকত্ল্ই সমসোর সমুখীন িত্ব। ঐকেবিভাত্বই যার
সমাধান সম্ভব। সকত্ল্র মত্ধে ঐকেবিযার হবষয়হট যুত্ল্ ধরা িত্য়ত্ি উহেহখয প্রবাদহটত্য। অ্নেহদত্ক, ‘হনত্জর
জাইত্যাক োি হচহনত্ব / অ্ত্নের জাইত্যাকও হচহনত্ব।’ — বযমমান হববাদমান সাম্প্রদাহয়ক সংর্াত্যর লপ্রহক্ষ্ত্য
প্রবাত্দর এই আখোন বযমমান সমত্য়র দাহবত্ক স্বীকৃহয লদয়। সাম্প্রদাহয়ক সংর্ায এড়াত্য হনত্জর সম্প্রদাত্য়র
পাশাপাহশ অ্নে সম্প্রদায়ত্ক জানার মত্ধেই অ্থমাৎ ‘লনা ইউর লনইবার’ — এহটই অ্নেযম পো বত্ল্ অ্ত্নত্কই মত্ন
কত্রন।
হবহভন্ন সমাত্জ জাহযগয টোবু লথত্ক থাত্ক। লডাম সমাত্জও এই হবহধহনত্ষত্ধর উত্েখ রত্য়ত্ি। রাজবংশী প্রবাত্দ
লসই হচত্রই ধরা পত্ড়ত্ি: ‘লডাত্মাক নাহগল্ কুহদন, শুত্য়াত্রাক নাগায় বাহন্ন।’ (ত্ডাত্মাক- লডাম, নাহগল্- ল্াগা বা
শুরু িওয়া, কুহদন- খারাপ সময়, শুয়ত্রাক- শুকর, নাগায়- ল্াগাত্না বা বাহর মারা, বাহন্ন- োড়ু) — অ্থমাৎ লডাম
জাহযর মানুত্ষরা শুকর প্রহযপাল্ন কত্র জীহবকা হনবমাি কত্র থাত্ক। যাই শুকর যাত্দর কাত্ি ল্ক্ষ্মী স্বরূপ। এই
শুকত্রর গাত্য় েহদ যারা োড়ু হদত্য় বাহড় লদয় যািত্ল্ যাত্দর কু’হদন র্হনত্য় এত্সত্ি বত্ল্ মত্ন করা িয়। োড়ুর
বাহড় অ্সন্মান বা অ্বজ্ঞাসূচক। এই প্রবাদহটত্য লডাম সম্প্রদাত্য়র বৃহিত্কহেক হবহধহনত্ষত্ধর উত্েখ রত্য়ত্ি।
অ্হযহথ-পরায়ণযায় রাজবংশী সমাজ হবত্শষ গত্বমর অ্ংশীদার। চহরত্র দবহশত্ষ্টে সিজ-সরল্ জীবত্ন অ্ভেস্ত
রাজবংশীরা অ্হযহথ সম্পত্কম সদা সত্চযন: ‘অ্হযথক িাহড়য়া না খাই ভায / বাত্র্র কহটত্ না লদই িায’ — অ্থমাৎ
অ্হযহথত্ক লিত্ড় যারা কখনই খায় না বা আহযথেপণায় এুঁরা সদা সত্চযন, অ্নেহদত্ক বাত্র্র কহটয িায হদত্ল্ কী
দশা িত্য পাত্র লস হবষত্য়ও এুঁরা অ্সত্চযন নয়।
প্রবাদ অ্ত্িষণ করত্য ল্াগত্ল্ লদখা োত্ব ‘সমাত্জর বহুমাহত্রক হচত্র’ শীষমক আত্ল্াচনার ইহয টানা অ্সম্ভব। পাি
হবত্েষণ করত্ল্ লদখা োত্ব সমাত্জর বহুমাহত্রক হচত্ত্রর লকান না লকান হবষয়গয পহরহধত্য যা হবনেস্ত করায় োয়।

৫. রাজবংশী সমাজ জীবত্ন প্রবাত্দর গুরুত্ব: লল্াকমুত্খ সৃষ্ট প্রবাত্দর মত্ধে সমাজমানত্সর দদনহিন জীবন চচমার
নানান অ্হভজ্ঞযা সমাহিয থাত্ক। প্রবাদ এ কারত্ণই সমাত্জর প্রহয্ছবহব বা দপমণ। কথত্পাকথন কাত্ল্ বিবেত্ক
যীক্ষ্ণ ও বিত্বের প্রাসহঙ্গকযা বজায় রাখত্য প্রবাত্দর প্রত্য়াগ করা িয়। রাজবংশী সমাত্জ প্রচহল্য প্রবাদগুহল্র মত্ধে
সাবল্ীল্ভাত্ব এই সমাত্জর হচত্রহট প্রস্ফুহটয িয়। এক কথায় বল্া লেত্য পাত্র রাজবংশী লল্াকজীবত্ন প্রবাত্দর
প্রচল্ন বোপকভাত্ব রত্য়ত্ি।
সমাজ জীবত্নর বাস্তব অ্হভজ্ঞযাজায িওয়ায় প্রবাত্দর মত্ধে বেঞ্জনাময়ভাত্ব েুত্ট ওত্ি সমাজ জীবত্নর প্রহযহট
হচত্র। দীর্ম বাস্তব অ্হভজ্ঞযাজায িওয়ার কারত্ণ সমাত্জর প্রায় প্রত্যেক অ্বস্থার হচত্র সিজ ও সাবল্ীল্যায় হচহত্রয িয়
প্রবাত্দ। দদনহিন জীবনাচরত্ণর নানান অ্হভজ্ঞযা েখন প্রবাত্দর মাধেত্ম আমাত্দর কাত্ি উপস্থাহপয িয় লস সময়
অ্হয সিত্জই আমরা পূবম অ্হভজ্ঞযার মাধেত্ম বযমমান পহরহস্থহযর সহিক মূল্োয়ত্ন সক্ষ্ম িই। রাজবংশী সমাত্জ
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রাত্জশ খান, নবনীযা বমমন ও ড. সুজয়কুমার মণ্ডল্

প্রচহল্য প্রবাত্দর মত্ধে এই সমাত্জর সামাহজক হচত্রহটর প্রকাশ অ্বল্ীল্ায় ল্ক্ষ্ে করা োয়। কত্থাপকথন কাত্ল্
প্রবাত্দর প্রত্য়াগ বিত্বের যীক্ষ্ণযাবৃহিত্য ও বিত্বের স্পষ্টযায় সিায়ক িত্য় থাত্ক। রাজবংশী সমাত্জ প্রচহল্য
প্রবাদগুহল্ এই সমাত্জর সামাহজক হবহভন্ন অ্বস্থার হচত্র এমনহক ঐহযিেপরম্পরায় বিমান সংস্কৃহযর স্বযিে দবহশষ্টেত্ক
যুত্ল্ ধরত্য সক্ষ্ম। প্রবাত্দর মত্ধে সমাত্জর হবহভন্ন অ্বস্থার পাশাপাহশ লকান এক হবত্শষ সময়কাল্ও উদ্ভাহষয িত্য়
থাত্ক। এই সমাত্জ প্রচহল্য প্রবাদগুহল্র মাধেত্ম বযমমান প্রজন্ম পূবমবযমী সমত্য়র সামাহজক প্রপঞ্চগুহল্ সম্পত্কম
ধারণা লপত্য় থাত্ক, লেমনটা অ্নোনে সমাত্জর প্রবাত্দর লক্ষ্ত্ত্রও িত্য় থাত্ক।

৬. লশত্ষর কথা: সমাজযাহত্ত্বক দৃহষ্টত্কাত্নর হনহরত্খ লকানও সাহিযে আহঙ্গকত্ক পাি করত্ল্ স্বাভাহবকভাত্বই
সমাত্জর িায়াপায েুুঁত্ট ওত্ি। অ্নেহদত্ক সমাজহবজ্ঞানীত্দর কাত্ি প্রবাদ অ্ধেয়ন ও চচমার উপাি হিত্সত্ব অ্যেন্ত
গুরুত্বপূণম উপাদান। লকননা সমাজ-সংগিন, সামাহজক ইহযিাস, আঞ্চহল্ক ইহযিাস ইযোহদ হবষয়ক চচমায় বা
গত্বষণায় প্রবাদ হবহভন্নভাত্ব যথে বা উপাত্ির লজাগান হদত্য় থাত্ক। অ্নেহদত্ক, প্রবাত্দ নানা সময় রূপত্কর
আড়াত্ল্ বহু বিত্বের উপস্থাপন িত্য় থাত্ক। জনজীবত্নর নানা ভাবনা স্বযিঃস্বাহরয থাত্ক প্রবাত্দ — সমাজযাহওিক
লপ্রহক্ষ্ত্য যার পেমাত্ল্াচনা রাজবংশী জনজীবনত্ক নযুনভাত্ব অ্ত্িষত্ণর হদশা লদখাত্ব। অ্ত্নের কাত্ি হবরাগভাজন
িবার ভত্য় বা সরাসহর বল্ত্য না পারার কারত্ণ লে বাস্তব কথাটা আমরা মুখেুত্ট উচ্চারণ করত্য পাহর না, লসই
বিবেই উপমাত্বক বা রূপত্কর অ্ন্তরাত্ল্ লপ্ররক গ্রািত্কর কাত্ি প্রবাদ িুুঁত্ড় লপৌত্ি লদন অ্যেন্ত সাবল্ীল্ভাত্ব
সিজ-সরল্ ভাষায়। লল্াকসাহিত্যের অ্নেযম দবহশষ্টে িল্ সঞ্চরণশীল্যা োর উপহস্থহয প্রবাত্দ যীক্ষ্ণভাত্ব ল্ক্ষ্ে করা
োয়। এই সঞ্চরণশীল্যার মাধেত্মই অ্হয সিত্জ প্রবাদ সমাত্জ হদত্নর পর হদন ল্াহল্য-পাহল্য িত্য় থাত্ক। আমরা
ল্ক্ষ্ে কত্রহি রাজবংশী প্রবাত্দ উৎপাদন বেবস্থা লথত্ক শুরু কত্র, ভূহম বেবস্থা (সামন্তযাহিক দবহশষ্টে এবং
সামন্তবাদী লশাষণ), সামাহজক স্তরহবনোস, লশ্রহণ দবহশষ্টে ও লশ্রহণ দ্বন্দ্ব, বেবসা বাহণজে, হশক্ষ্া বেবস্থা, নগরায়ণ ও
যৎকাল্ীন নগরজীবন, নারীর সামাহজক অ্বস্থান, লদবত্দবীর চহরত্র হনমমাত্ন সমাজ বাস্তবযার প্রহযেল্ন, সমাত্জর
বহুমাহত্রক হচত্র - ইযোহদর বহুহবধ হদক নানাভাত্ব হচহত্রয িত্য়ত্ি।
সমাজযাহত্ত্বক হবত্েষণ ও নিনযাহত্ত্বক হবচার-হবত্েষত্ণর ভহঙ্গ, চহরত্র ও দবহশষ্টে লে এক নয় — একথা সবমজন
হবহদয। লবহশরভাগ লক্ষ্ত্ত্রই প্রবাত্দর হবচার-হবত্েষত্ণ সাহিযেযত্ত্বগয নিনযাহত্ত্বক হবত্েষণ লবহশ কত্র সমাদর
লপত্য়ত্ি, পৃথকভাত্ব সমাজযাহত্ত্বক আত্ল্াচনা লসভাত্ব নজত্র আত্সনা। কখন-সখনও নিনযাহত্ত্বক আত্ল্াচনায়
সমাজযাহত্ত্বক আত্ল্াচনা েৎসামানে স্থান লপত্য়ত্ি মাত্র। হকন্তু এই দু’ই ভহঙ্গর উৎসভূহম, ধারণা, চহরত্রগয দবহশষ্টে
হবদোয়যহনক লক্ষ্ত্ত্র পৃথক স্বযি ধারা এবং সমাজযাহত্ত্বক হবত্েষত্ণর হভহিই িল্ সমাজহবদোমূল্ক (Social
Science) হবহভন্ন ‘Tool’। লসখাত্ন নিনযত্ত্ত্বর আত্ল্াচনার ‘Tool’ িল্ ‘Aesthetic’। এই লপ্রহক্ষ্ত্য বল্া
োয়, প্রবাদ িল্ লল্াকসাহিযে যথা লল্াকসংস্কৃহযর অ্নেযম উপাদান (Genre)। হবজ্ঞানগয ভহঙ্গত্য এই আহঙ্গত্কর
হবচার-হবত্েষণ লল্াকসংস্কৃহযহবদোর (Folkloristics) অ্ধীত্ন সম্পন্ন িয়; োর লবহশরভাগ ‘Tool’ সমাজহবদো
(Social Science) জায। প্রবাদ চচমায় লবহশরভাগ লক্ষ্ত্ত্র ল্ক্ষ্ে করা লগত্ি সাহিযে বা নিনযাহত্ত্বক হচন্তাসূত্ত্রর
হভহিত্য আত্ল্াচনা। উত্পহক্ষ্য িত্য়ত্ি সমাজহবদোমূল্ক (Social Science) আত্ল্াচনার হবহভন্ন‘Tool’। বযমমান
আত্ল্াচনায় লসই শূনেযাত্ক মাথায় লরত্খ সমাজহবজ্ঞাত্নর (Social Science) হচন্তাসূত্রত্ক বেবিার করা সম্ভব
িত্য়ত্ি। রাজবংশী প্রবাত্দর পাল্স (Pulse) বুেত্য, রাজবংশীত্দর পাল্স (Pulse) বুেত্য সাহিত্যের সমাজযাহত্ত্বক
লপ্রহক্ষ্ত্য প্রবাত্দর বিূমুখীন অ্ধেয়ন রাজবংশী প্রবাদচচমার ইহযিাত্স হবত্শষ মাত্রা লপত্য পাত্র।
গ্রেপহঞ্জ:
১. ইসল্াম, লশখ মকবুল্, লল্াকসংস্কৃহযহবজ্ঞান পিহয ও প্রত্য়াগ, কল্কাযা: বঙ্গীয় সাহিযে সংসদ, ২০১১, মুহ্য।
২. লচৌধুরী, আত্নায়ার উোি, ইশরায শামীম, মুিমদ িাহববুর রিমান ও লমািামদ ইমদাদুল্ িক, সমাজহবজ্ঞান
শব্দত্কাষ, অ্ননো প্রকাশনী: ঢাকা, ২০১৬, মুহ্য।
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রাত্জশ খান, নবনীযা বমমন ও ড. সুজয়কুমার মণ্ডল্

৩. বত্িাপাধোয়, লশখর, অ্হভহজৎ দাশগুপ্ত (অ্নুবাদ), জাহয, বণম ও বািাহল্ সমাজ, হশনকুহচ যাহনগুহচ, উিরবঙ্গ ও
অ্সত্মর রাজবংশী সম্প্রদায় এবং ভূহম বেবস্থা পহরবযমনশীল্ কািাত্মা, হদহে: আই হস হব এস, ১৯৯৮, মুহ্য।
৪. মিাপাত্র, অ্নাহদকুমার, হবষয় সমাজযত্ত্ব প্রযেয় ও প্রহযষ্ঠান, সুহৃদ পাবহল্ত্কশন: কল্কাযা, ২০১৭, মুহ্য।
৫. সরকার, হশপ্রা, সাহিত্যের সমাজযত্ত্ব প্রসঙ্গ মুকুিরাত্মর চণ্ডীমঙ্গল্ কাবে, আজকাল্ প্রকাশনী: ঢাকা, ২০০৭,
মুহ্য।
যথেঋণ:
কুণ্ডু, মণীেল্াল্, বঙ্গীয় রাজবংশী প্রবাদ-প্রবচন ও ধাুঁধা, কল্কাযা: পুস্তক হবপহণ, ২০০৮, মুহ্য।
করণ, মদনচে, প্রবাত্দর স্বরূপ ও সীমানা:বাঙ্গাল্ীর পহরবার জীবন, কল্কাযা: বঙ্গীয় সাহিযে সংসদ, ১৪১০
(বঙ্গাব্দ), মুহ্য।
ডাকুয়া, অ্রহবি, রাজবংশী সমাত্জর প্রবাদ প্রবচন, কুচহবিার: উপ্জনভুই পাব্হল্শাসম, ২০০৪, মুহ্য।
বমমন, উত্পেনাথ, রাজবংশী ভাষায় প্রবাদ-প্রবচন ও লিুঁয়াল্ী, জল্পাইগুহড়, ১৩৮৫ (বঙ্গাব্দ), মুহ্য।
সিায়ক গত্বষণা অ্হভসিভম:
প্রধান, যপন, রায়, উিরবত্ঙ্গর রাজবংশী প্রবাদ প্রবচন: একহট আথমসামাহজক সমীক্ষ্ণ, বঙ্গভাষা ও সাহিযে হবভাগ,
উিরবঙ্গ হবশ্বহবদোল্য়, ২০১৪, মুহ্য।
কৃযজ্ঞযা স্বীকার: প্রবত্ব্ধর হচন্তন সূত্র গ্রিণ কত্রহি হশপ্রা সরকাত্রর সাহিত্যের সমাজযত্ত্ব প্রসঙ্গ মুকুিরাত্মর
চণ্ডীমঙ্গল্ কাবে শীষমক গ্রে লথত্ক এবং বযমমান হনবত্ি উত্েহখয হবহভন্ন প্রবাদ মূল্য অ্রহবি ডাকুয়ার রাজবংশী
সমাত্জর প্রবাদ প্রবচন শীষমক গ্রে লথত্ক উিৃয এবং লক্ষ্ত্রসমীক্ষ্া লথত্ক প্রাপ্ত।
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