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Abstract 
 

Barak Valley is located in the Southern Region of Assam. It comprises of different ethnic 

groups, communities and cultural entities. Through the majority of the valley is the 

Bengalee people, still we can say that it represents a composite culture. Because people 

from different communities are living here since time immemorial. Marriage is the most 

important and longest social ceremony of most of the communities of Barak Valley. Since, 

people from different communities are living here, so the rituals performed during the 

marriage are also different in many ways. But some rituals are notices as common in all the 

communities. This paper aims to find out the similarities and dissimilarities of the marriage 

rituals of the various communities of Barak Valley.  
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     বালা, ংস্কৃবত  ভবৌগগাবরক বদক ভথগক বফচায কগয গজআ ফরা মাে ভম, ফযাক উতযকা ফৃত্তয ফাংরাযআ 

একবি ংভাত্র্। ফততভাগন ফযাক উতযকা একবি ফাঙাবর িধান ঞ্চর গর িাচীনকার ভথগকআ এখাগন বফববন্ন 

জাবত-উজাবতয ফা। তগফ এখানকায অবদতভ ফাবিা বিক কাযা তা বনবদতষ্ট কগয ফরা িাে ম্ভফ। একিা বফলে 

খুফআ স্পষ্ট ভম এআ ঞ্চগর অমত ংস্কৃবতয স্বাবাবফক বফস্তায ঘগিগছ। অগর এ ঞ্চগরয ভাবি কৃবলকাগজয গে খুফ 

নুকূর থাকাে তা কৃবলজীফী অমতগদয বফগলবাগফ অকৃষ্ট কগযবছর। অমতযাআ এ ঞ্চগর কৃবলয ত্তন কগযবছর। 

তাগদয অগভগন এআ উতযকায াভাবজক  াংস্কৃবতক জীফগন অভূর বযফততন ূবচত গেবছর। কাগযা কাগযা 

ভগত এআ অমতগদয অায অগগ এআ উতযকা আগিা-ভগগারীে ধুযবলত বছর। এভে এখানকায াাবি এরাকাে 

ফফাযত বিক  ভগগারীে জনগগাষ্ঠীয অবদফাীযা অমতগদয গগ ভবন্বত গে ভূর ভরাগতয গগ বভগ 

বগগেবছগরন এবাগফআ বাযগতয ভস্ত ূফতাঞ্চগরয ভগতাআ এআ উতযকাে ফাঙাবরয জাবতয বফফততন গেবছর। 

একিা বফলে স্পষ্ট ভম ফযাক উতযকাে বিক, আগিা ভগগারগেড  নযানয নৃগগাষ্ঠীয ংস্কৃবত  অমতগদয 

ংস্কৃবতয বভশ্রগণ এ ঞ্চগর জাবত গিগনয ূচনাফত যবচত ে। গয ক্রভান্বগে বত্র্ুযী যাজগেয িবতষ্ঠা, তুকত  

অপগান ান িবতষ্ঠা  আরাভ ধগভতয িায, ভকাচ যাজগেয িবতষ্ঠা, বডভাা যাজগেয িবতষ্ঠা, ভবণুবযগদয 

অগভন আংগযজ ান িবতষ্ঠা, চাবগেয ত্তন, স্বাধীনতা, ভদবাগ, তৎকারীন ূফতাবকস্তাগন াভাবজক- 

যাজননবতক ংকি আতযাবদ ঘিনা এ ঞ্চগরয জাবতগিগনয ফা জনবফনযাগয রূগযখা বতবয কগযবছর। তাআ 

এখানকায াভাবজক জীফগন একিা বভশ্র ংস্কৃবতয িবাফ রেণীে। 
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      ুতযাং ভদখা মাগে ফযাক উতযকাে বফববন্ন জনগগাষ্ঠীয ফফা োগত এখানকায ভরাকাংস্কৃবতক বযভণ্ডর 

 তযন্ত ভৃদ্ধ  স্বতন্ত্র। এআ ভরাকংস্কৃবতয নযতভ ভৃদ্ধ াখা গে ভরৌবকক অচায। এআ ভরাকাচাগযয গগ 

একবি ভগাষ্ঠীয ভরাকধভত, ভরাক বফশ্বা  ভরাকংস্কায আতযাবদ মুক্ত থাগক। বফগে ভমগতু অভাগদয জীফগনয 

ফগচগে ফি াভাবজক নুষ্ঠান, তাআ এআ বফগেগত একবি ভগাষ্ঠীয গনক যকভ ভরাকাচাগযয িচরন ভদখা মাে। 

ফযাক উতযকা ভমগতু বভশ্র জনগগাষ্ঠীয ফাস্থান, তাআ এখানকায বফববন্ন জনগগাষ্ঠীয বফগেয অচাগয নানাযকভ 

বফবচত্র্য বযরবেত ে। অফায ভফ বকছু অচাগয ভন্বগেয ুয ধ্ববনত ে। 
  

     কগন ভদখায িচরন ফযাক উতযকায িাে ফ জনগগাষ্ঠীয বফগেগতআ রেণীে। এআ কগন ভদখা ভথগকআ বফগেয 

নুষ্ঠাগনয ূচনা ে। কগন ছি ফায য ভথগকআ শুরু ে বফগেয অর নুষ্ঠান। বিু ফাঙাবরয বফগেয 

অনুষ্ঠাবনক ূচনা ে ভগরাচযণ ভথগক। এিা অগর অনুষ্ঠাবনকবাগফ ফযগেয দ্বাযা কনগক ফযণ কগয অা। 

ফযে এবদন নাযগকর, অঁমুক্ত ভাছ, বঁদুয, চিন, খআ ান-ুুবয, ধান  দূফতা বনগে কগনয ফাবি অগন। 

বফববন্ন ধযগণয বভবষ্ট  কগনয াগজয মাফতীে বজবন তাযা গগ বনগে অগন। এবদন ফগযয অায ভকান বনেভ 

ভনআ। ফযে কগনয ফাবিগত অায য িথগভআ তাগদয অনা বজবনগুগরাগক একবি াবিগত ভযগখ ধান দূফতা বদগে 

ফযণ কযা ে এফং অঁমুক্ত ভাগছয উয াঁচবি বঁদুগযয ভপাঁিা ভদো ে। এযয কগনগক ফগযয ফাবিয াবি 

বযগে একিা জােগাে এগন ফাগনা ে। এখাগন উকযণ বগগফ বফগেয ফাবত, ধান, দূফতা, জরবযা ঘি অভাতা 

আতযাবদ থাগক। এযয শুরু ে অীফতাদ দান ফত। 
 

     চা শ্রবভক জনগগাষ্ঠীয বফগেয অচাগয কগন ভদখা গফতয গযআ যগেগছ ‘বতরক’। এআ বতরক নুষ্ঠানবি কযা ে 

কগনয নে, ফগযয। এগত কগনয ফাবিয ভরাকজন ফগযয জনয কাি, অংবি, বভবি আতযাবদ বনগে ফগযয ফাবি মাে। 

তাযয ফযগক একবি অগন ফবগে ধান দূফতা আতযাবদ বদগে অীফতাদ কযা ে। এখাগন ভদখা মাে একআ উগেয, 

একআ উকযণ থাকগর বিু ফাঙাবরয বফগেগত ভমভন কগনয অীফতাদ ভদখা মাে এখাগন ভতভবন ফগযয 

অীফতাগদয অচায িচবরত। 
 

     বফষ্ণুবিোগদয বফগে নুষ্ঠাগনয িথভ অচাযবি গে। োবযি। এখাগন বিু-ফাঙাবরগদয ভগতা কগনয 

ফাবিগত ফগযয ফাবিয ভরাকজন জভাগেত ন। উকযণ এফং উগেয একআ গর, কগনগক ফবগে অীফতাদ 

কযায ভকাগনা অচায এখাগন ভদখা মাে না। নযবদগক ভবণুবয জনগগাষ্ঠীয এআ অচাযবিগক ফগর ভাগনকাফা। এআ 

ভাগনকাফা নুষ্ঠানবি অফায ভগরাচযণ, বতরক োবযি ভথগক একিু অরাদা। ভাগনকাফাে কগনয ফাবিগত ফগযয 

ফাবিয ভরাকজন অগন, এফং ভখাগন রাআবনংগধউ ফা কূরগদফতায ুগজা নুবষ্ঠত ে। ভবণুবযগদয বফশ্বা ভগত 

এআ ভদফতা বনযাকায। বফগেয িাক ভুূগতত তায ুগজা ভাগবরক ফগর বাফা ে। 
 

     ফযাক উতযকাে ভম বকছু ংখযক ভগাোরা ফা মাদফ ম্প্রদাগেয ভরাক ফফা কগযন তাগদয বফগেগত কথা 

াকাাবক ফায য িথভ অচায গে ‘গাআ’। এবদন ফগযয ফাবিগত কগনয ফাবি ভথগক ভরাকজন অগন, ফযগক 

বফগলবাগফ একিা জােগাে ফবগে বতরক কযাগনা ে। এআ অচাগয ধান, দূফতা আতযাবদ বদগে তাগক বফগলবাগফ 

ঘতয দান কযা ে। একিা বফলে রেণীে ভম, িাে ফ ম্প্রদাগেয বফগেগতআ, বফগে বিক ফায য অীফতাদদান 

ফত নুবষ্ঠত ে। ভকান ভকান ভেগত্র্ ভিা ে কগনয, অফায ভকান ভকান ভেগত্র্ ে ফগযয, ভফবয বাগ ভেগত্র্আ 

অীফতাদ গফত ফযফহৃত উকযণ গুগরায ভগধয একিা াদৃয বযরবেত ে। ভকান ভকান ভেগত্র্ অফায বফবচত্র্য 

ভদখা মাে। ভমভন ভবণুবযগদয ভাগনকাফা। ফযাক উতযকায ভুরভান ফাঙাবর ম্প্রদাগেয বফগেগক অীফতাদদান 

ফত না থাকগর কথা াকাাবক োয য ান ুুবযয অদান-িদাগনয িচরন যগেগছ। 
 

     এআ াগনয ফযফায ফযাক উতযকায িাে ফ ম্প্রদাগেয বফগেগতআ িচবরত। বিু ফাঙাবরগদয ভগরাচযগণয 

গযয নুষ্ঠাগনয নাভআ গে ানবখবর। ফয-কগন উবগেয ফাবিগতআ এআ ানবখবর নুবষ্ঠত ে। াঁচজন এগো 
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ভভগে একজােগাে ফগ এআ ানবখবর বতবয কগযন। এআ বখবর ফানাগনায জনয াগনয ভবতগয ুুবয ঢুবকগে 

ানবিগক বতনবাঁজ কগয ফাঁগয রা বগঁগথ ভদো ে। এযয ুগতা বদগে ভফঁগধ বঁদুগযয ভপাঁিা রাবগগে ভদো 

ে। এআ বখবরগুগরা বদগেআ গয বফববন্ন ভদফতাগদয বনভন্ত্রণ কযা ে। 
 

     এআ ানবখবরয িচরন নয ম্প্রদাগেয ভগধয না থাকগর বফষ্ণুবিো  ভবণুবযগদয ভগধয বফগেয অগগ 

কূরগদফতায ুগজায িচরন যগেগছ। বফষ্ণুবিোযা অকা নাগভয এক কূরগদফতায ুগজা কগযন। তাগদয বফশ্বা 

ভম আবন ঘগযয বিভ ংগয দবেণ ভকাগণ ফা কগযন। বফগেয বদন বফগলবাগফ তাঁয ুগজা কযা ে। এছািা 

এবদন কাগর ূমতূগজায যীবত িচবরত, ভবণুবযযা অফায এআ কূরগদফতায ুগজা কগযন কথা াকা কযায বদন। 

এগদয কূরগদফতায নাভ গে রাআবনংগধউ। এখাগন একিা বফলে রেণীে ভম বিুফাঙাবরগদয ভফবযবাগ ফাবিগতআ 

বফগেয অগগ কারীুগজা কযা ে। 
 

      বফগেয অগগযবদন নুবষ্ঠত বধফা গে বিু ফাঙাবরগদয ফগচগে অচায ভৃদ্ধ নুষ্ঠান। এয িথগভআ 

যগেগছ অবিস্নান। এগত বফববন্ন যকগভয উকযগণয াাগময ফয  কগন উবেগকআ স্নান কযাগনা ে। তাযয 

তাগদয াজাগনা ে। এযয উবগেয কাগর ভাগবরক িীকা ভদো ে। এযয যগেগছ ুিায িীকা ভদোয 

িচরন। ভুরভান ফাঙাবরগদয ভগধয বফগেয অগগয বদন ভভগবি নুষ্ঠান নুবষ্ঠত ে। এগত কগনগক নানাযকভ 

াবজগে ভাতৃস্থানীে যা কগনয াগত ভভগবি বযগে ভদন। িাে একআযকভ অচায ভদখা মাে চা শ্রবভকগদয 

বফগেগত। বফগেয বিক বতন বদন অগগ গাগে রুদ অচায াবরত ে এবদন ফয কগন উবেগকআ বাগরা কগয গাগে 

রুদ ভাবখগে ভদো ে। 
 

      বফগেয বিক অগগয বদন না গর বতন বদন অগগ চা শ্রবভকযা তাগদয বফগেগত গাগে রুদ অচায ারন 

কগয। এবদন ফয-কগন উবেগকআ বাগরাকগয গাগে রুদ ভাবখগে ভদো ে। একআবাগফ বফগেয বতন বদন অগগ 

ভগাোরা ফা মাদফযা ‘রবদ বক যভ’ অচায ারন কগয। এবদন িথগভ ফযগক বাগরা কগয রুদ ভাবখগে তাযয 

ভআ ভাখাগনা রুদ, কাি, দূফতা, ধান আতযাবদ গমাগগ ভভগেয ফাবিগত ািাগনা ে। এযয ভআ রুদ বদগে 

ভভগেয গাগে রুদ ভদো ে। এয বিক একবদন অগগ ভভগবিয অচায ারন কযা ে। এগত ভভগবি বদগে 

ভভগেগক নানাবাগফ াজাগনা ে। 
 

       বফষ্ণুবিোগদয বফগেয অচাগয ভদখা মাে বফগেয বদন কারগফরা ূমতুগজায যীবত িচবরত। এআ ুগজায ভূর 

উকযণ দুধ করা আতযাবদ। বফগকগর ফয অায য তাগক বফগলবাগফ বনভন্ত্রণ কগয বনগে অগত ে। এগক 

‘ফযফাততন’ ফগর। এআ বনভন্ত্রগণয একিা বফগল যীবত যগেগছ। এগত কগনয বাআ ভানা। রূা বতা, করা ান 

আতযাবদ বদগে ফযগক ফযণ কগয তাগক বফগেয অগয বনগে অা ে। বফগেয অগগ ফযগেয তযপ ভথগক 

াত্র্ীগক বফববন্ন যকভ অবযগণ াজাগনা থারা তুগর ভদো ে। এয ভূর বাফনা গে কগনয বযণগালগণয ফ 

বায গ্রণ কযা । বফগেয ভন্ডগ ফয-কগনয িগফগয গগ গগ ংকীততন শুরু ে- মায ভূর বফলে বচতনযগদফ। 

এবদক ভথগক বফষ্ণবুিোগদয বফগেয অচায গনকিা স্বতন্ত্র। বফষ্ণুবিোগদয বফগেয অচাগযয গগ ভবণুবয 

ম্প্রদাগেয বফগেয অচাগয নকিা াদৃয বযরবেত গর ভালাক বযেগদয ভেগত্র্ াথতকয ভদখা মাে। এগদয 

বফগে ভূরত ভগাধুবর রগেআ নুবষ্ঠত ে। 
 

      চা শ্রবভকগদয বফগেগত ফযগেয তযপ ভথগক কগনয ফাবিয জনয ১২বি কাি বনগে ভমগত ে। নযবদগক 

কগনয জনয রঙ্কায  অনগত ে। বাুয কগনগক াবি  ুগতা দান কগযন। রেণীে এআ জনগগাবষ্ঠয বফগেগত 

াঁখায িচরন ভনআ। 
 

      এবদক ভথগক ভদখগত ভগগর বিু ফাঙাবরয বফগে নুষ্ঠান খুফআ দীঘত। ফযাক উতযকায বিু ফাঙাবরয বফগেগত 

এখন ভকান ভকান জােগাে তীন কািা ভরাকাচাগযয িচরন যগেগছ। এগত িতীকী তীন ফাবনগে তাগক ফাআ 
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বভগর া বদগে ভািান। তগফ ফহুবফফা িথা িাে ফন্ধ গে মাোে অচাযবি এখন রুপ্তিাে। এয য যগেগছ ‘ুোগ 

ভাগা’ অচায। এগত কগনয ভাতৃ স্থানীেযা কগনয জনয িতীকী ববো কযগত ভফয ন। এবাগফ ংগৃীত চার বদগেআ 

‘বাতকাি’ নুষ্ঠাগনয অগগ মতন্ত কগন খাফায গ্রণ কগয। বফষ্ণুবিো ফা ভবণুবয ম্প্রদাগেয বফগেগত ফয ফযগণয 

ভগতাআ এখাগন জাভাআ ফযগণয অচায যগেগছ। াতাগকয অগগ নুবষ্ঠত ‘দবধভগর’ অচাযবি শুধুভাত্র্ বিু 

ফাঙাবরয বফগেগতআ ভদখা মাে। এযয যগেগছ াতাক  ভগল ে দানফত। এআ দানগফত াস্ত্রীে  ভরৌবকক 

দুযকভ অচাগযয ংবভশ্রণআ ভদখা মাে। 
 

      ভুরভান ফাঙাবরয বফগেগত ভরাকাচাগযয ংবভশ্রণ কভ থাকগর একিা জােগাে ভদখা মাে ভম ফয মখন 

কগনগক অনগত মাে তখন তায ভা তাগক বিভ বদগক দাঁবিগে দুধ খাআগে ভদন। একিা বফলে রেনীে 

বিুফাঙাবরয বফগেগত ভমভন ফয িকাগনা ধাঁধা িচবরত ভতভবন ভুরভান ফাঙাবরয বফগেগত ফয িকাগনা ধাঁধায 

িচরন ভদখা মাে। 
  

     চা শ্রবভক জনগগাষ্ঠীয ফাী বফগেগত াতাগকয িচরন না থাকগর বফববন্ন যকভ ভখরাধূরায িচরন যগেগছ। 

একবি ভনািাগক কগন এক জােগা ভথগক অগযক জােগাে বনগে মাে অয ফয ভিাগক জােগাভত বনগে অগ। 

এযকভ একবি অচায বিু ফাঙাবরয ফাী বফগেগত িচবরত। বিু ফাঙাবরয ফাী বফগেগত ফয দুধ করা বদগে 

ূমত ঘতয  ভদো ে। এছািা াাগখরায িচরন যগেগছ। ভকাথা ভকাথা অংবি ভখরা ে। একিা ভখারা 

াগত্র্ দুধ ভযগখ তায ভগধয অংবি অগগ খুঁজগত াগয তাগক জেী ভঘালনা কযা ে। একিা বফলে রেণীে ভম, 

ভফবযবাগ ম্প্রদাগেয বফগেগতআ ফাী বফগেয িচরন ভনআ। 
 

     নযানয ম্প্রদাগেয ভগধয কগন বফদাগেয য খুফ একিা অচায ন থাকগর বিুফাঙাবরয বফগেয অচায 

এগেগত্র্ স্বতন্ত্র। কাযণ বিুফাঙাবরয বফগেগত এযগয গনক অচাগযয িচরন যগেগছ, ভমভন কারযাবত্র্, 

চতুথতভগর, বপযামাত্র্া। ফাীবফগেয যবদনআ গে কারযাবত্র্ এবদন ফয কগন এগক গযয ভুখ দতন কযগফ না। 

চতুথতভগগর ফাীবফগেয অচাযগুগরায ুনযাফৃবত্তআ ঘগি। তগফ ফউ ফযণ ফা বাতকাি এবদন নতুনবাগফ ংগমাবজত 

ে। ‘ফউফযা’ অচাযএ ফগযয ভা কগনগক ভকাগর ফবগে বফববন্ন ছিা ফগর ফউগক ফযণ কগযন। অয ‘বাত-কাি’ 

নুষ্ঠাগন ফয াযাজীফগনয জনয কগনয বযণ ভালগনয দাবেে গ্রণ কগয। যাগত নুবষ্ঠত ে পুরমযা। যবদন 

নুবষ্ঠত ে ঘািস্নান  ফউবাত। এবদন ভূরত নতুন ফউগক ফাবিয বফববন্ন কাগজ বববলক্ত কযা ে। ভমভন ভগাোর 

ঘয বযস্কায কযা, ঘয বনকাগনা, ঝািু ভদো, ভাছ কািা। যান্না কযা আতযাবদ। ফউবাত এয য নুবষ্ঠত ে 

বপযামাত্র্া। এগত ফয-কগন অত্মীে বযজন  কগনয ফাফায ফাবি মান। ভখাগন খাো-দাো। অগভাদ পূবতত 

কগয ভবদনআ ফা দুবদন য অফায বপগয অা ে। বপগয অায ভে ভম অচায াবরত ে, তা গনকিা কগন 

বফদাগেয ভগতাআ। ুনযাে মাত্র্া তাআ এয নাভ বপযামাত্র্া। 
 

      চা শ্রবভকগদয ভগধয এআ বপযামাত্র্ায অচায িচবরত। এগদয বপযামাত্র্াে ফয শ্বশুগযয কাগছ ভকাগনা একিা 

বকছু দাবফ কগয। বফষ্ণুবিেগদয ভগধয বপযামাত্র্া িচবরত, তগফ এয ফযযবাফ ফন কগয ফযে। ভবণুবযগদয এআ 

অচাগযয নাভ ‘ভাগবনচাকচাফা’। এবদন ফগযয ভা-ফাফায গগ কগনয ভা-ফাফায অনুষ্ঠাবনক বযচগেয যীবত 

িচবরত। 
  

     ুতযাং ভদকগা মাে ফযাক উতযকায বফববন্ন জনগগাষ্ঠীয বফগেয অচাগয বফবচত্র্য ভমভন যগেগছ ভতভবন যগেগছ 

াজুময। ভমভন কগন ভদখায িচরন িাে ফ জনগগাবষ্ঠয ভগধযআ িচবরত। বিু ফাঙাবরয ভগরাচযণ ফা 

অীফতাগদয ভতুরয নুষ্ঠান িাে ফ জনগগাবষ্ঠয ভগধযআ িচবরত। তগফ ভকাগনা ভকাগনা ভেগত্র্ অচাগযয ববন্নতা 

ফা নুষ্ঠাগনয নাগভয াথতকয ভদখা মাে। ভমভন চা শ্রবভকগদয এআ নুষ্ঠাগনয নাভ ‘বতরক’ ভমখাগন ফগযয অীফতাদ 

ে। বফষ্ণুবিোগদয এআ নুষ্ঠাগনয নাভ ‘োবযি’, ভবণুবযগদয ‘ভাগনকাফা’। ুতযাং নাভ ববন্ন গর বাফনা ফা 
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অচাগযয বভর বকন্তু রেণীে। বফগেয ফয-কনগক রুদ ভাখাগনা িাে ফ জনগগাষ্ঠীয বফগেগতআ ভদখা মাে। রুদ 

ভমগতু িবতগলধক ফা ভৌিমতফদ্ধতক তাআ রুদ ফযফাগযয বাফনা ফ জনগগাষ্ঠীয ভগধযআ ভবন্বত গেগছ। 
 

      উকযণ ফযফাগযয ভেগত্র্ ান-ুুবয িাে ফতজবননবাগফ গৃীত একবি উকযণ। বফষ্ণুবিো, ভবণুবয, চা-

শ্রবভক, ববিবালী ভগাোরা ফা মাদফ ম্প্রদাে, বিু-ফাঙাবর তথা ভুবরভ ফাঙাবর ফায ভগধযআ ানফািা বনভন্ত্রগণয 

যীবত িচবরত1 ঐবতাবক ফা িত্নতাবিকগদয গগফলণা নুমােী াগনয উৎস্থান গে ভারগেবো। অয ববন্ন 

ভতানুমােী ান-ুুবয এগগছ আগিাগনবো ভথগক। 
 

‚The Historical, epigraphic records and philosophical as well as 

archaeological evidences reveal their original home to be Indonesian 

archipelago. The complementary pair entered India during Gupta period and 

emerged into our culture. Their popularity increased steadily and became a 

commodity of common use.‛
১
  

 

     একিা বফলে স্পষ্ট ভম দবেণ িান্ত ভাাগযীে ঞ্চর ভমভন ভারগেবো, বরগনবো, আগিাগনবো, আতযাবদ 

ঞ্চগরআ িথভ াগনয চাল শুরু ে। উক্ত ফক্তফয ভথগক অয জানা মাে ভম ান-ুুবয গুপ্তমুগগ বাযতীে 

জনজীফগন িগফ কগয এফং ধীগয ধীগয তায জনবিেতা ফািগত থাকাে তা াধাযণ বাগফ ফযফহৃত গত থাগক। 

াগনয জনবিেতা ফািায ভছগন নযতভ কাযণ বছর ম্ভফত এয বফববন্ন অগযাগয ্পরবকতত গুণ। ান ভম গুপ্তমুগগআ 

বাযগত িগফ কগয এয িভাণ ম্ভফত ফাৎােগনয ‘কাভূত্র্’ এ এয উগেখ। ‘কাভূত্র্’-এ ান ভক ভমৌনতায 

নযতভ এক উাদান বাগফ উগেখ কযা গেগছ। ঐবতাবকগদয নুভান ভম, ‘কাভূত্র্’ গুপ্তমুগগ যবচত গেবছর। 

াগনয এতফ গুণ থাকাে ান গজআ ভরাকজীফগনয বফববন্ন অচাগয িগফ কগয। এছািা ান-ুুবযয ফহুপরন 

িজনন ধাযণায গগ ্ৃপরক্ত কগয ভদখা গত শুরু কযর। পগর ান-ুুবয বফগেয ভগতা উফতযতাগকবদ্রিকক অচাগয 

স্বাবাবফকবাগফআ অফযকীে উকযণ বাগফ ফযফহৃত গত রাগর। 
 

     বফগেয গগ ভমগতু ভানবফক উফতযতায বাফনা বফগলবাগফ ্ৃপরক্ত, তাআ করা, দুধ, ধান, দূফতা িবৃবত 

উকযগণয ফযফায ভফবযবাগ জনগগাষ্ঠীয বফগেয অচাগযআ ভদখা মাে। কাযণ এআ উকযণ গুগরাগক িজনন 

ভকবদ্রিকক বাফনায গগ বভবরগে ভদখায একিা যীবত বফগলবাগফ িচবরত। বফধফাযা ভমগতু াভাবজকবাগফ ন্তান 

উৎাদগন েভ, তাআ বফগেয ফ ভাগবরক অচাগযআ তাগদয িগফ বনবলদ্ধ। ভুরভান ফাঙাবরযা এআ ংস্কাগয 

বফশ্বাী। এছািা জাভাআ মাত্র্ায ভে ভাগেয ফযগক দুধ খাআগে ভদো, কগনয ফাবিগত ফয িকাগনা ধাঁধায িচরন, 

বফগজাি ংখযায ংস্কায আতযাবদ অচাগযয ভেগত্র্ ভুরভান ফাঙাবর  বিু ফাঙাবর জনগগাষ্ঠীয ধভতীে ভন্বে 

বফগলবাগফ বযরবেত ে। ংখযা বফলেক ংস্কায িাে ফ জনগগাষ্ঠীয বফগেয অচাগযআ ভদখা মাে। এআ ংস্কায 

ভূরত ভরাক বফশ্বা  ভরাক ংস্কায িূত। ভরাকাচাগয ংখযা বফলেক ংস্কাগযয ভছগন রুবকগে অগছ ভূরত 

জাদুবফশ্বা। এআ িগগ ধযাক ভযফতীগভান যকায ফগরগছন। 
 

‚ ..... একবি বফগল ংখযা মায ভগধয ৃবষ্ট 

যয এফং স্বগতীে ভগানতা রুবকগে যগেগছ। 

ফগর বফশ্বা কযা ে- এয ভগধয যগেগছ 

জাদুয এক বফগল েভতা।‛ 
 

তাআ ফযাক উতযকায বধকাং জনগগাষ্ঠীয বফগেয অচাগযআ ংখযা বফলেক জাদুবফশ্বা বযরবেত ে। 
 

      াবফতক অগরাচনাে ভদখা মাে বফগেয াভাবজক বাফনা ভমগতু এক, তাআ ভরৌবকক অচায, অচাগযয উকযণ 

আতযাবদ ফযফাগযয ভেগত্র্ একিা ভন্বগেয ুয ধ্ববনত ে।  অফায ধভতীে তথা জনগগাবষ্ঠগত ববন্নতায জনয গনক 



‚ফযাক উতযকায বফববন্ন জনগগাষ্ঠীয বফগেয অচায 0 বফবচত্র্য  ভন্বগেয স্বরূ ন্ধান‛      বিেব্রত নাথ 
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অচাগযয ভেগত্র্আ বফবচত্র্য ভদখা মাে। মা এআ ঞ্চগরয বভশ্র ংস্কৃবতয ঐবতযগক বফগলবাগফ তুগর ধগয। 

বফশ্বােন এয িবাগফ এআ ভরাকাচায গুগরাগত রূান্তয রে কযা ভগগর এখন এআ ভরৌবকক অচাযগুগরা অভাগদয 

জীফগনয াগথ তগিাতবাগফ ্ৃপরক্ত যগেগছ। ফযাক উতযকায বফববন্ন জনগগাবষ্ঠয বফগেয অচায অভাগদয ভৃদ্ধ 

ভরাকংস্কৃবতক বযভন্ডরগকআ তুগর ধগয। এ ঞ্চগরয নানা াভাবজক, াংস্কৃবতক, ঐবতাবক তথয এ 

অচাযগুগরাগত বনবত যগেগছ। একআ গগ কৃবলবববত্তক গ্রাভীন ংস্কৃবতয ছবফ পুগি উিগত ভদখা মাে। 
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