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Abstract
The main purpose of this paper is to analyze the importance of 'Chaka puja'(wheel worship)
as one of the most important aspects of cultural life. In fact, the source of cultural life lies in
the socio-economic structure of the nation. Again, the influence of economy is the greatest
among the various elements of cultural life. Economic activities reveal various social
customs, rituals, religions, etc., which reveal different aspects of cultural life. In this
context, I have tried to shed light on different aspects of Chaka Pujo of the Kumbhakar
community of Panchmura village of Taldangra police station in Bankura district. Chaka
Puja is the main festival of the potters here. I have tried to analyze the impact of this
worship on culture in life. But potters in other parts of the district are deviating greatly
from their profession. This is affecting their cultural life. In fact, the impact of economics on
cultural life cannot be denied.
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বুতভওা: ংস্কৃতত (ফা ওৃতি) র াভাতেও আচযণ  তনভ ওানুয়নয ভতিকত ফতিঃপ্রওা। এওতট জদ ফা
এওতট োততয আত্মতযচ তায জরাও ংস্কৃতত ৷ ংস্কৃততয তফতবন্ন উাদান গুতরয াযস্পতযও ম্পওে তনণেম
ওযায জচিা ওয়যয়েন অয়নয়ওই ।তয়ফ াংস্কৃততও েীফনয়ও অয়নওাংয় তনমন্ত্রণ ওয়য অথেনীতত। ম্পদ
ংগ্র  উৎাদয়নয উয়েয়য ভানুয়লয ভধয কয়ড় য়ে তফতবন্ন তিাওরা।এয জথয়ওই কয়ড য়ে নানা
তফশ্বা,ংস্কায, যীতত নীতত  আচায অনুষ্ঠান। এগুয়রায ভয়ধযই ধভে  ংস্কৃততয প্রওা রক্ষ্য ওযা মা
।াংস্কৃততও েীফয়নয অনয এওতট তদও জার ধভে ।আয়র, জম জওান োতত ফা জকাষ্ঠীয ভানুয়লয ধভে 
াংস্কৃততও েীফনয়ও অয়নওাংয় প্রবাতফত ওয়য তায়দয অথেননততও ওাোয়ভা। স্বাবাতফও বায়ফই ওুম্ভওায
ম্প্রদাম ভানুয়লয েীফয়নয য়ঙ্গ চাওায তনতফড ম্প্রওে কয়ড় উয়েয়ে। এই চাওায়ও জওন্দ্র ওয়যই তায়দয
াংস্কৃততও েীফয়নয তফতবন্ন রূ প্রওা জয়য়ে। ংস্কৃতত য়েয আধুতনও অথে জার এওতট তফয়ল
েনয়কাষ্ঠীয াভাতেও উত্তযাতধওায ।ংস্কৃতত এওতট োততয েীফনধাযা ।আতবধান কত অয়থে ংস্কৃতত েতটয
অথে তচৎপ্রওলে ফা ভানফীম বফতয়িযয উৎওলে াধন। Culture (ইংয়যতে ে )- এয প্রততে তয়য়ফ
ফাংরাম ংস্কৃতত েতটয প্রথভ ফযফায ওযা শুরু ইয়য়ে ১৯২২ ায়র ।1
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আয়রাচনায জওন্দ্র: আভায আয়রাচনায জওন্দ্র ফাাঁওুড়া জেরা। জবৌকতরও তদও তদয় ফাাঁওুড়া জেরা ফতেভান
দতক্ষ্ণ-তিভফয়ঙ্গয অন্তকেত ।ফাাঁওুড়া জেরা প্রাচীন যাঢ় অঞ্চয়রয অং তফয়ল ।জওাম্পাতন ায়নয আভয়র
প্রাতনও জওন্দ্র তায়ফ ফাাঁওুড়া জেরায তফওা খয়টতের ।ফাাঁওুড়া জেরায ংস্কৃততয ফস্তুতবতত্ত কেয়ন
জবৌকতরও প্রবাফ অনস্বীওামে ।2 জেরায গ্রাভীন অথেনীততয ফুতনাদ আয়নওাংয় দাাঁতড়য় আয়ে তফতবন্ন
স্ততয়েয উয ।আয়র, স্ততেই অঞ্চরতটয়ও অথেননততও  াংস্কৃততও উব তদও জথয়ও ভৃদ্ধ ওয়য
তুয়রয়ে। জেরায তফতবন্ন স্থায়ন েতড়য় যয়য়ে ওুম্ভওায ম্প্রদায়য ভানুলযা ।জেরায প্রা প্রতততট ব্লয়ওই ভৃৎ
তয়েয ওাে ।ফাাঁওুড়া, জানাভুঔী,ন্দা, ইন্দা ,াত্রায়য, যাভুয, জফতরায়তাড়, যােগ্রাভ,
জওঞ্জাওুডা , ভাতরাড়া ,ওদভাখতট ,োতনা ,তফফড়দা ইতযাতদ তফতবন্ন স্থায়ন এই ভাতটয ওাে  । অথোৎ ,
জেরায তফতবন্ন স্থায়ন জটযায়ওাটায ওায়েয ঐততয অয়নও প্রাচীন ।তওন্তু জটযায়ওাটা তয়েয েনয াাঁচভুড়া
তফশ্ব তফঔযাত য় উয়েয়ে। াাঁচভুড়া, ফাাঁওুড়া জেরায তারডাংযা থানায অন্তবুেক্ত এওতট ভৃদ্ধ গ্রাভ। গ্রাভতট
'জটযায়ওাটা গ্রাভ' নায়ভ জফ তযতচত।এঔায়নয ওুম্ভওায (ওুয়ভায) জদয ৃতিীরতায েনযই াাঁচভুড়া এই
ঔযাতত রাব ওয়যয়ে। এভনতও বাযয়তয ফাইয়য তফতবন্ন জদয় জৌাঁয়ে জকয়ে এই তে ওভে ।
াততয মোয়রাচনা: জেরায জাড়াভাতটয ওায়েয ূণোঙ্গ ততা জতভন বায়ফ জরঔা  তন । তয়ফ তফতবন্ন
ত্রতত্রওায়ত অয়নও আয়রাচনা যয়য়ে ।মতদ জফতযবাক আয়রাচনায়ত গুরুত্ব জয়য়ে জাাঁড়াভাতটয
তে ওভে  তায তফল বফতচত্র । তয়ফ,ওুম্ভওায ংস্কৃতত তনয় আয়রাচনা জতভন বায়ফ  তন । জেরায তওেু
জরঔও এই তফলয় আঞ্চতরও স্তয়য আয়রাচনা ওয়যয়েন। অতচন্ত ওুভায োনা3 জরাওতয়েয ওথা আয়রাচনা
প্রয়ঙ্গ এঔায়নয ভৃৎ তয়েয ওথা ফয়রয়েন।তিভফয়ঙ্গয েনকণনা দপ্তয "তিভফয়ঙ্গয ূোাফেণ  জভরা
"4 নায়ভ াাঁচতট ঔয়ে ুফৃৎ ময়েয আয়ােন ওয়যতেয়রন ।তয়ফ এই গ্রয়ে চাওা ূো তনয় জতভন জওান
আয়রাচনা জনই।"ভুয়ঔয ওথা ইততা'"-এই খযানায ইততা চচো এঔন গুরুত্ব জয়য়ে ।তাই চাওা
ূোয আয়রাচনা প্রাতঙ্গও য় উয়েয়ে ।
ফতেভান আয়রাচনায উয়েয: আতভ আভায এই প্রফয়ন্ধ ওুম্ভওায ংস্কৃততয ায়থ চাওায তনতফড় ম্পওেতটয়ও
অনুন্ধায়নয জচিা ওয়যতে । আয়র, চাওায়ও জওন্দ্র ওয়য জ ংস্কৃতত কয়ড় উয়েয়ে তায উৎ তনতত আয়ে
অথেননততও ওভেওায়েয ভয়ধয । েীফন েীতফওায উওযণ গুয়রায়ও জদফতা জভয়ন ূয়ো ওযায যীতত ৃতিয
প্রথভ রগ্ন জথওই চয়র আয়ে ।স্বাবাতফও বায়ফই, ওুম্ভওায ম্প্রদায়য ভানুল চাওা জও জদফতা তায়ফ
ূয়ো ওযয়ত শুরু ওয়যতের ।এই ঐততয এঔন ফভান।তওন্তু এই ংস্কৃততয়ও াাঁচভুড়ায ওুম্ভওাযযা জমবায়ফ
ধয়য জযয়ঔয়ে তা জেরায অনযানয স্থায়নয ওুম্ভওায়যযা ায়যন তন। স্বাবাতফও বায়ফই প্রশ্ন য়ে াাঁচভুড়ায এই
তেওয়ভেয তফয়লত্ব তও? জওন তায়দয েীফয়নয প্রধান উৎফ চাওা ূো?
তফলম মোয়রাচনা
চাওা েীতফওায াততায
চাওা: এওপ্রওায়যয ফৃত্তাওায মন্ত্রাং। চাওায জওন্দ্রস্থয়র অফতস্থত অক্ষ্ ফযাফয এতট খুযয়ত ায়য।
ভানফবযতায ইততায় চাওায আতফষ্কাযয়ও এওতট মুকান্তওাযী খটনা তায়ফ ধযা ম।এওটু অনযবায়ফ
ফরয়র চাওায়ও ফরা মা বযতায কতত।আনযতদয়ও ,চাওায প্রমুতক্তয়ও ওায়ে রাতকয় তফতবন্ন ভানুল
েীফনধাযয়ণয প্রাথতভও যদ গুয়রা ংগ্র ওয়য আয়ে । চাওায ওােয়ও জওন্দ্র ওয়য কয়ড় উয়েতের ওভে
তবতত্তও ভাে  াভাতেও যীতত নীতত। তয়ফ চাওায ায়থ ওুম্ভওায ম্প্রদায়য ম্পওে জমভন অয়নও প্রাচীন,
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অয়নও কবীয জতভতন আতত্মও ফয়ট । এই চাওা ওুম্ভওায ম্প্রদায়ময ভানুয়লয েীফন েীতফওায প্রধাণ
াততায। ইততায়য তয়থযয তবতত্তয়ত ভয়ন ওযা  নফযপ্রস্তয মুয়কয ভানুল ভাতটয বততয তেতনত্র আগুয়ন
জাড়ায়নায জওৌর আতফস্কায ওয়যতের। ৪৫০০ তিেূফাে য়েয য জভয়যকড় বযতা ওুয়ভায়যয চাওায
প্রচরন খয়টতের ।5 ওুয়ভায়যয চাওা খুতযয় বততয য়তের নানা ভৃৎাত্র। তভয়যয নীর নয়দয
উতযওায়ত কয়ড় ো প্রাচীন বযতায়ত ওুয়ভায়যয চাওায অতস্তত্ব তের। যপ্পা বযতায ভৃৎতেীযা
তফয়ল দক্ষ্তা জদতঔয়তেয়রন ।6 অথোৎ প্রাচীন ওার জথয়ওই আথে -াভাতেও েীফয়ন ভৃৎতয়েয জকৌযফভ
অতীত ঐততয যয়য়ে । স্বাবাতফও বায়ফই চাওা ূয়োয ভয়ধযই প্রওা া তায়দয েীফন দেন  ধভে
বাফনায নানা তদও । চাওা ূয়োয ভাধযয়ভ তাযা জমভন তায়দয েীতফওা অেেয়নয াততায গুয়রায়ও জদফতা
জভয়ন ূয়ো ওয়য ,এওই ায়থ তাযা আকাভী তদয়নয ওভে েীফয়নয উন্নতত ওাভনা ওয়যন। এই চাওায কততয
ায়থ তায়দয েীফয়নয কতত তথা অথেননততও অগ্রকততয তফলট েতড়য় আয়ে। এই তদন আকাভী তদয়নয
েনয ভাতট ংগ্রয়য ওাে শুরু  ।এই ভাতট তায়দয েীফয়নয ভূর যদ ।
জটযায়ওাটা: রাততন ে‚জটযায়ওাটা‛য অথে তফয়েলণ ওযয়র দাাঁড়া ‘জটযা’অথোৎ ভাতট আয ‘জওাটা এয অথে
র জাড়ায়না। তয়ফ, ফাংরা ংদ অতবধান অনুমাী জটযায়ওাটা েতটয অথে র ‚নওা মুক্ত জাড়া
ভাতটয পরও। ভূরত াংতযও ওায়ে ফযফায়যয েনয ভূরত জটযায়ওাটা বততয ওযা ম। কৃয়য অরঙ্কযণ
ওযা ফা জওায়না বতেও প্রদেয়নয েনয জটযায়ওাটা বততয ওযা ম। এই ুন্দয তেওভেগুতর ভূরত জেরায
তফষ্ণুুয এফং াাঁচভুডাম বততয । জটযায়ওাটা ফা জাডাভাতটয তে আতদভ ভানফ বযতায তয়েয
প্রতীও। ভানফবযতায তফওাওার য়ত জাডাভাতটয বাস্কয়মেয ফযফায জদঔা ম। আোয়রা ভাতটয য়ঙ্গ,
তুল, ঔডওুয়টা প্রবৃতত তভতয়ম ওাদাভাতট প্রস্তুত ওযা । জই ভাতটয়ও তফতবন্ন আওায তদয় তায উয
নানা ধযয়নয নওা ওয়য জযায়দ শুতওয়ম আগুয়ন ুডায়রই বততয ম জটযায়ওাটা তে। জাডা ভাতটয
ফযফায বাযতীম ওারু তয়ে এও প্রাচীন তনদেন এফং ফঙ্গ ংস্কৃততয এও অতুরনীম ম্পদ। উয়েঔয,
ভানুয়লয বযতা  ংস্কৃতত তফওায়য ইততা জফ আওলেণী এওতট তফল। আভযা জওভন ওয়য আধুতনও
মুয়ক এরাভ; ধায় ধায় অগ্রয়যয ওাতনী তওরূ তা আভায়দয অয়নয়ওযই োনয়ত ইয়ে ওয়য। এয
ভাধযয়ভই আভযা োনয়ত াতয ওয়ও াোয ফৎয আয়ক াযা ৃতথফীয জফ ওয়ওতট োকা ভানুল নকয
বততয এফং ুৃঙ্খর েীফন মায়নয চচো ওয়যতের। াাাত বতেও ক্ষ্ভতা  দক্ষ্তায তনদেনস্বরূ
বালা, াততয, দারান-জওাো বততয ওয়যতের। প্রাচীন ভানুয়লয এযওভ ওয়ওতট বযতায নাভ আভযা
ওভয়ফত ওয়রই োতন। জমভন- তন্ধু বযতা, গ্রীও বযতা, তভযী বযতা, বচতনও বযতা ইতযাতদ।
ফাাঁওুড়া জেরায তফতবন্ন স্থায়ন জটযায়ওাটায ওায়েয এওটা জকৌযফভ ঐততয যয়য়ে। এই ধযয়ণয তফতবন্ন
পরয়ওয ওাে তফষ্ণুুয়যয ভে যাোয়দয বততয ভতন্দয কায়ত্র রক্ষ্ ওযা মা। এই জটযায়ওাটায ওাে এই
অঞ্চয়র অয়নও প্রাচীন।প্রাত তেী যাতফাযী ওুম্ভওায াাঁচভুড়ায ভাতটয জখাড়া ইতযাতদয উয তবতত্ত ওয়য
যাষ্ট্রতত ুযস্কায রাব ওয়যতেয়রন । অনযবায়ফ ফরয়র ফরা মা তততন ভাতটয জখাড়ায়ত প্রাণ ৃতি ওয়যতেয়রন
।7 এওই ায়থ এই খটনা য় উয়েতের এঔায়নয তেীয়দয অনুপ্রযণা । এই তয়েয প্রতত তেীয়দয
তের আতত্মও টান । এওই ায়থ এই তেীয়দয ভয়ন আা জেয়কতের জম এই তে জথয়ও েীফয়নয যদ
ংগ্র ম্ভফ । এই তয়েয য়ঙ্গ নাযীযা অতফয়েদয বায়ফ েতড়ত ।আয়র,নাযীয়দয প্রতযক্ষ্  য়যাক্ষ্
য়মাতকতা োড়া জরাওতে কয়ড় য়ে না আফায জরাওতে োড়া জরাওংস্কৃততয আতঙ্গনা আয়রাতওত 
না ।
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চাওা ূয়ো: রা  ংস্কৃতত র তটয়ও থাওায জওৌর । ৃতথফীয়ত ভানুলই জওফরভাত্র ংস্কৃততফান প্রাণী।
ভানুয়লয এই জওৌরগুয়রা জবৌয়কাতরও, াভাতেও, বেতফও নানা বফতয়িযয উয তনবেয ওয়য।
ূফেুরুলয়দয জমভন এই জওৌরগুয়রা তের তা জথয়ও উত্তযুরুয়লযা এই জওৌরগুয়রা জয়ম থায়ও।
অতধওন্তু ভম  মুয়কয জপ্রতক্ষ্য়ত তাযা তওেু জওৌর ৃতি ওয়য থায়ও। তাই ফরা মাম ংস্কৃতত এওতদয়ও
জমভন আয়যাতত অথোৎ উত্তযাতধওাযূয়ত্র প্রাপ্ত জতভতন তা অতেেত ফয়ট।8 এওতট জদয়য ফা এওতট োততয
আত্মতযচ তায জরাওংস্কৃতত ৷াধাযণ ভানুয়লয বালা, েীফনয়ফাধ, তফয়নাদন, াততয, জা “ এ ফ
তনয়ই কয়ড় য়ে ‘জরাওংস্কৃতত'৷ এই ংস্কৃততয ভয়ধয থায়ও তো ুয এঔায়ন ওৃতত্রভতা থায়ও না ৷
প্রাচীন প্রথানুমাী বচত্র ংিাতন্তয য জথয়ও ুয়যা বফাঔ ভা েুয়ড় ফন্ধ যাঔা  ওুয়ভায াড়ায ভাতটয
ওাে। এই ভ ওুয়ভায়যয চাওা জখায়য না। বততয ওযা  না জওান ধযয়ণয ভাতটয তেতনত্র। দীখে এও
ভা তফশ্রায়ভয য বেযষ্ঠ ভায়য জওান এও তফয়োড় তনফায়য ওুয়ভায়যয চাওায়ত তফয়ল ুো ায়েয ভধয
তদয় নতুন ওয়য শুরু ওযা  ভাতটয ওাে। এই ূয়ো চাওা ূয়ো নায়ভ তযতচত।আয়র, জরাওতে
ঐততয়যয ধাযও  ফাও ।
ূয়োয অতীত ইততা: জওন এই ভয়ই ভাতটয ওাে ফন্ধ যাঔা  ওাে এই তফলয় নান ভতফাদ চারু
যয়য়ে। ওুম্ভওায ম্প্রদায়য এওাংয়য ভয়ত, ফং যম্পযা কত বায়ফ এই ভ ওাে ফন্ধ যাঔায তনভ
চয়র আয়ে। তাযা ভয়ন ওয়যন বফাঔ ভা তয়ফয ভা । ভয়ন ওযা , জম চাওায়ত ওুয়ভাযযা তেতন
ত্র বতযী ওয়যন তা আয়র নাযায়ণয চি। জওউ ওউ ভয়ন ওয়যন ওুম্ভওাযযা তনয়েয়দযয়ও তয়ফয ন্তান
ফয়র ভয়ন ওয়যন।জম রাতে তদয় ই চাওাটা জখাযায়না  তা তয়ফয তত্রূর ফয়র যা ভয়ন ওযা । ওাযণ
তয়ফয ফযুত্র য়রন রুদ্রার। এই রুদ্রায়রয ফংধয য়রন ওুম্ভওায ম্প্রদা তাই নায স্মযয়ণ এই
এও ভা ওাে ফন্ধ যাঔা । তাই তায ভয়ন ওয়যনভাতট জাড়ায়নায অতধওায এওভাত্র রুদ্রায়রয ফংধয
এই ওুম্ভওায ম্প্রদায়ময আয়ে। অনযতদয়ও জরাওাত ভয়ত তফ  াফেতীয তফয়য ভ এই ওুম্ভওায
ম্প্রদা তফয়য েনয ভাতটয খট ফা ওরী তা বতযী ওয়যতেয়রন। জই ূত্র ধয়যই তফ ন্তুি য় তয়ফয
ভান ুত্র রুদ্রার জও ফয তদয়তেয়রন।অনয এতদয়ও জরাওওথা অনুমাী এও ভুতন  উফেীয যয় ন
ন্তায়নয েন্ম য়তের। এই ন ন্তানই ভয়তে তফতবন্ন ম্প্রদায়য। ফেয়যয তফয়ল তফয়ল ভয় এই
ম্প্রদায়য ভানুল তাাঁয়দয আযাধয জদফতায ুয়ো ওয়য থায়ওন‛। এই ভ ওাে ফন্ধ যাঔায বফোতনও
ওাযন তায়ফ ভয়ন ওযা  আফাা কত ওাযয়ণ ওাে ওযয়ত অুতফধা । শুষ্ক আফাায ওাযয়ণ
ভাতটয বততয তে ওভে অতত য়েই জপয়ট মা। আয়র, ওুয়ভায াড়া এই যীতত দীখেতদয়নয।
এওাধায়য এই তয়েয য়ঙ্গ ভানুলযা াযা ফেয তনযতফতেন্ন ওাে ওযায য়য ই এওটা ভা তফশ্রায়ভয
ুয়মাক ান। অনযতদয়ও নতুন ফেয়য মায াায়ময ভূরত েীতফওা তনফো  জই চাওাতটয়ও জদফোয়ন
ুয়ো ওযা ।
ূয়োয যীতত: বচত্র ংিাতন্তয তদয়ন চাওায উয়য ভাতট জযয়ঔ , চাওায়ও ভাত্র এও াও খুতযয়ম , আঙ্গুর
এফং ওতিয জভাড তদয়ম ঐ ভাতটয়ও তফতরয়ঙ্গয আওৃতত বততয ওযা ম ।এযয তফতরয়ঙ্গয কায়ম এওতট
ুয়তায টুওয়যা অথোৎ বয়ত এফং এওঔন্ড াদা ফস্ত্র তফতরয়ঙ্গয নীয়চয তদয়ও জদমা ম।এই অফস্থা ুয়যা
বফাঔ ভা জযয়ঔ জদা ।য়য বেযষ্ঠ ভায়য এও তফয়োড় তনফায জই তফ তরয়ঙ্গয আওৃতত তফতি
ভাতটয়ও ুন্দয ওয়য াোয়নায য ওুরুয়যাতত জডয়ও তনতদেি তনভ জভয়ন ুয়ো ওযা ।9 এোড়া ভনা
ূো, আম্বুফাচী, দযা, নাকপ্নচভী, দুকো অিভীয়ত চাওায ওাে ফন্ধ যাঔা  ।এোড়া ওারী ূো,
Volume- X, Issue-II

January 2022

37

ফাাঁওুড়া জেরায ওুম্ভওায ম্প্রদায়য চাওা ূয়ো: াস্কৃততও ম্পয়ওেয উৎ ন্ধান
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10

তফশ্বওভো ূোয়ত চাওায ওাে ফন্ধ থায়ও ।
তফতরঙ্গ বতযীয জয়ল ওরাই তদ্ধ  ভুতড ঔামায
জযমাে আয়ে । য়যয তদন তফতরয়ঙ্গয ভাথাম ধান - দূফো এফং আতফয তদয়ম প্রনাভ ওযা ম । এযয
চাওায চাতযতদয়ও ুন্দয বায়ফ আরনা  পুর তদয়ম াতেয়ম বেষ্ঠয ভায়য তফয়োড তনফায ধয়য
আম্রেফ াতেয়ম , খট জয়ত ধূ-দী তদয়ম চাওা তটয়ও তফ োয়ন ুয়ো ওযা ম । প্রাদ স্বরূ ঔই,
ভুতড , তচয়ডবাো , ভুডতও ,ফাদাভ , ওরাই , তফতবন্ন পর ,ফাতাা থায়ও ।এতদয়ন ুয়ো অচেনায এফং
ুষ্পাঞ্জতর জদমায েনয ম । ফাতডয়ত ব্রাহ্মন, বফষ্ণফ ,ওুটুম্ব জবােয়নয ফযফস্থা ওযা ম ।এযয এইতদন
তফয়ওয়র তফতরঙ্গয়ও তনয়ম তকয়ম স্থানীম ুওুয়য তফেেন জদমা ম । তফেেন জদমায য ফ ওুম্ভওায়যযা
ভাতটয ঔাদায়ন তকয়ম তফোওুযয়ও স্মযন ওয়য ভাতট াত ওয়য এফং াভানয তযভান ভাতট জওয়ট তনয়ম
আয়। এইবায়ফ তাযয়যয তদন জথয়ও নতুন ওায়েয শুবাযম্ভ ম ।11
াাঁচভুড়ায তে ওয়ভেয জভৌতরওত্ব: তফশ্বায়নয প্রবায়ফ জকাটা তফশ্ব েুয়ড় এই তে তফতবন্ন ংওয়টয ভুয়ঔ
য়ড়য়ে ।ওুম্ভওায ম্প্রদায়য অয়নও ভানুল তায়দয তচযাচতযত জা তযাক ওয়য অনয জওান ওভেয়ও
েীতফওা তায়ফ গ্রণ ওযয়ে । তয়ফ াাঁচভুড়া, জন্দযা, জানাভুঔী যােগ্রাভ ইতযতদ স্থায়নয ওুম্ভওাযয়দয
অফস্থা অয়নওটাই আরাদা। তফয়ল ওয়য াাঁচভুড়ায তেীয়দয ওথা ফরয়ত । এযা এই তেয়ও, াাঁতড়ওরতয ভয়ধয আফদ্ধ না জযয়ঔ তচযাচতযত ঐততযয়ও মুকয়ামুতক ওয়য তুয়রয়েন।তাাঁযা ভয়য ায়থ ায়থ
তেী ভনন এফং তয়ে ফস্তুকত তযফতেন খতটয়য়েন। বাস্কয়মেয নানান আতঙ্গও পুয়ট উয়েয়ে তাাঁয়দয
তেওয়ভে ।এোড়া জফ তওেু তেওয়ভেয অন্তকেেয়ন ািাতয তে ওরায প্রবাফ রক্ষ্য ওযো মা ।
তয়ফ তায তনেস্ব ত্ত্বা অটুট যয়য়ে । স্বওী দক্ষ্তা এাঁয়দয তেওভেগুতর জমন জবতয়যয জথয়ও
স্বয়তাৎাতযত। অতীয়তয াাঁচভুড়ায জটযায়ওাটায ওায়েয য়ঙ্গ আেয়ওয ওায়েয ফহু তপাৎ।তে ওভেগুতরয
নানান আতঙ্গয়ওয তযফতেয়নয ভধয তদয় ওায়েয জক্ষ্ত্র অয়নও তফস্তৃতত রাব ওয়যয়ে। তওন্তু চাওা ূোয
জওায়নারূ তযফতেন তাাঁযা ওয়যনতন। তায তায়দয দীখেতদয়নয াংস্কৃততও ঐততযয়ও আনয়ন্দয য়ঙ্গ ফন
ওয়য চয়রয়েন ।এযা এই ওাে ওযয়ত াযায ওাযণ অনুন্ধান ওযয়ত য়র আভায়দয অয়নও কবীয়য জময়ত
য়ফ ।'তক্ষ্া আয়ন''-জচতনা''- এই জচতনা তায়দয তে ওভেয়ও প্রবাতফত ওয়যয়ে । আয়র, াাঁচভুড়ায
ওুম্ভওায ম্প্রদায়য ভয়ধয তক্ষ্ায প্রায । এই ততক্ষ্ত ভানুয়লযা এয়নয়ওই বায়রায়ফয় এই তেওভে
ওয়যন । অয়নও তক্ষ্ও ভা তায়দয অফয ভ এই তে ওয়ভে ফযা ওয়যন ।এই তে ওয়ভেয
উন্নততয ওথা বায়ফন। তায়দয তে ভয়নয ফতিঃপ্রওা খয়ট তায়দয তে ওয়ভে ।
ভূরযাণ: ংস্কৃতত োততয েীফনধাযা। জওান এরাওায ভানুয়লয আচায-ফযফায, েীতফওায উাম, ঙ্গীত,
নৃতয, াততয, নাটযারা, াভাতেও ম্পওে, ধভেীম যীতত-নীতত, তক্ষ্া-দীক্ষ্া ইতযাতদয অতবফযতক্ত।1 2 এই
তফলমগুয়রায়ও আফায দু’বায়ক বাক ওযা মাম। তওেু তওেু তনতযতদনওায েীফনমায়নয ায়থ যাতয বায়ফ
ম্পওেমুক্ত । আফায তওেু েীফন উয়বায়কয ফযফস্থা এফং উওযয়ণয ায়থ েতড়ত। অনয বায়ফ ফরয়র ফরা
মা ংস্কৃতত জার জফাঁয়চ থাওায জওৌর । এই জওৌর উত্তযুরুয়লযা তায়দয ূফ
ে রু
ু লয়দয ওাে জথয়ও
জয়ম থায়ও। আফায ভম  মুয়কয জপ্রতক্ষ্য়ত উত্তযুরুয়লযা তওেু জওৌর ৃতি ওয়য । তাই ংস্কৃতত
এওতদয়ও জমভন আয়যাতত অথোৎ উত্তযাতধওাযূয়ত্র প্রাপ্ত আনযতদয়ও জতভতন অতেেত ।ঙ্গত ওাযয়ণই চাওা
ূো য় উয়েয়ে াাঁচভুড়ায ওুম্ভওাযয়দযয প্রধান উৎফ । এই ূয়োয়ও জওন্দ্র ওয়য কয়ড় উয়েয়ে
াভাতেও যীতত নীতত আচায আচযণ । এয ভয়ধয প্রওা জয়য়ে ধভেতচন্তা, োন, তফশ্বা, বনততওতা 
তে তচন্তা । উয়েঔয, প্রয়তযওতট জদয়য তনেস্ব তে  ংস্কৃতত যয়য়ে।আফায, এয়ওওতট তয়েয
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ফাাঁওুড়া জেরায ওুম্ভওায ম্প্রদায়য চাওা ূয়ো: াস্কৃততও ম্পয়ওেয উৎ ন্ধান

শ্রীভন্ত ভাদানী

তফস্তায়যয জেয়ন থায়ও জদ ফা োততয অফদান।ভৃৎতে ফাাঁওুড়া জেরায অনযতভ জরাওতে। এই জেরায
ংস্কৃততয য়ঙ্গ ভৃৎতয়েয ম্পওে অয়নও । তাই এই তেয়ও যক্ষ্া ওযা দযওায । দযওায যওাতয  জফ
যওাতয য়মাতকতা ।এওই ায়থ দযওায তফণয়নয ে ফযফস্থা ।
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