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াম্প্রতিক কালর ঝুমরু গালে মােভূলমর মাজ চচিো
প্রণব কুমার মাাি
প্রাক্তে ছাত্র, ইতিা তবভাগ, তল া-কােলা-বীরা তবশ্বতবদ্যায়

Abstract:
Manbhum is a district, full of diversity in culture and practices. Jhumur Song
is a very popular song in Manbhum district. The source of origin and
development is rooted from ancient times. Jhumur Sangeet is a process to
express the reality of society, just like a poet. It presents a variety of subject
matters in a form of a Sangeet. In ancient time, the main theme was RadhaKrishna and their love making but now it changes to human. It is well
connected with human life, society, love, respect, profession as well as politics.
Jhumur also presents some secret affairs like illegal relationship, desire, lust
and pleasure of human beings in society. In one word, Jhumur speaks about
all kinds of secret and open matters of society. It is hard to find out any theme
which has been exempted from Jhumur artists. Many Jhumur artists had been
developed the field differently since 1950 from Purulia. Recently they are
facing many problems socially and politically. It is very essential to decode the
root cause of the problem to tackle the matter freely otherwise the popularity
and existence of Jhumur song will be extinct.
Key Word: Definition of jhumur, classification of jhumur, time periods,
social awareness.
ামগ্রীকভালব চাকংস্কৃতি ও িার একতি প্রলযশাজেীযশ অঙ্গ চাকাতিয, এবই প্রালর বহু াতবভক্ত এবং
জতি। চাকগাে এর একতি ক্ষুদ্রির অংল। তকন্তু এর প্রালরর ীমা পতরীমা চেই। ববতচত্রয বা গুরুলের
তবচালরও চাকগাে অপতরীম কৃতিলের দ্াবীদ্ার। মালজর লঙ্গ এর চযাগতি চযমতে গভীর, চিমতে
িােিাে। িাই চল তবচালর চাকগালের মল য চালকর চয ছাযশা পল শ , ামাতজক তববিতেতি চযভালব ছাপ
চরলখ যাযশ, িা চয ামাতজক ববতচত্রয ইিযাতদ্লকই তচতত্রি কলর িাই েযশ, চই লঙ্গ চদ্ল-কালর ওঠাপ শািালকও লর রালখ।
পূব-ত ম য ভারলির এক তবস্তৃণত অঞ্চলর জেতপ্রযশ এক চাকংগীি লা ঝুমরু । তবলল কলর পুরুতযশা,
বাাঁকু শা, ঝা শগ্রাম, তিতি ঝা শখণ্ড রাজয ও ওত শলা রালজযর মযশূরভঞ্জ, চকাঁওেঝ ,শ ুন্দরগ শ লা ঝুমুর
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গালের প্রাণলকদ্র। । ঝুমুর তক বা ঝুমুলরর ংঞা া তেলযশ অলেক মিবাদ্ রলযশলছ। ঝুমুর লল র িতভ াতেক অথত
লা লৃঙ্গার বহু গাে।১ প্রখযাি ঝুমরু তলল্পী লাবি মাালিার মলি, ‘ঝুমুর লল র উৎপতি ঝুলর মতর ল
চথলক’ িবার াততিযক লরকৃষ্ণ মুলখাপা যালযশর মলি, ‘ঘুঙুর এর ঝুমুর ঝুমুর ল চথলক ঝুমুর ল তি
এললছ।২ তবযশবস্তুর তদ্ক চথলক ঝুমুর গালের মল য চেই এমে চকালো তকছুই খুাঁলজ পাওযশা মুলতক। ঝুমুর
অেুলঙ্গ িল োচ। িাই ঝুমরু গাে ৃতির িতদ্ গ্ন চথলকই ঝুমুর গােলক চকদ্র।  কলর গল শ উলঠলছ
একাত ক েৃিযশলী। যার প্রাথতমক রূপ ঝুমুর োচ। কালর তববিতলের মল য তদ্লযশ এই িতদ্ ঝুমুর োলচর
তবতভি েৃিযশলী গুত, তবতভি িতদ্বাী োলচর অপভ্রংল (দ্াাঁলাযশ োচ, দ্াাঁ শ োচ ইিযাতদ্)। ৩
মােব ভযিার চরাি ারার মলিা ঝুমুর গালের ইতিালর ারাও ুদ্ীঘত কা লর বলযশ চললছ।
চাকংস্কৃতি তবলারদ্ ও ঝুমুর তবললঞা রা ঝুমরু গালের মল য তবতভি পযতাযশ ক্ষয কলরলছে। িাই ঝুমুর
তবললঞা রা ঝুমুর গালের যুগ তবভাজে কলরলছে মােব ভযিার ইতিালর যুগ তবভাজলের মলিা। ঝুমুর
তবললঞা  োরাযশণ চলটাপা যাযশ ঝুমুর গালের ইতিালক তিেতি ভালগ ভাগ কলরলছে-- িতদ্যুগ, ম যযুগ ও
ি ুতেক যুগ।৪ িবার ঝুমুর গলবক তগরীল মন্ত ঝুমুর গালের কা ীমালক চারতি ভালগ ভাগ কলরলছে িতদ্যুগ, ম যযুগ, কাবযযুগ ও বুজ যুগ।৫ তবযশবস্তুর তবচালর িমালদ্র চপ্রম ও তবলোদ্লের ঝুমুর গােগুত
া ারণ ঝুমুর, ভাদ্তরযশা ঝুমরু , ঝুমুর গালে রং, রং ঝুমুর, দ্রবারী ঝুমরু , িযাাঁ শ ঝুমুর এই কলযশকতি ভালগ
তবভক্ত। এই ভাগ গুতর মল য া ারণ ঝুমুর, ভাদ্তরযশা ও রং ঝুমরু বযতক্তগি । িবার ঝুমুলরর রং ও িযাাঁ শ
ঝুমরু লা ম্প্রদ্ালযশর ৃতি।৬
ঝুমুলরর িতদ্ ও ম যযুলগর গােগুত প্র ােি রা াকৃলষ্ণর চপ্রম গাথা, চদ্িত্ত্ব ও ি যাতিক া োর
তবযশ গুতলক চকদ্র।  কলর রতচি।৭ ১৯৫০ এর দ্লক চথলক ঝুমরু গালের পতরবিতলের ারা পতরতক্ষি যশ।৬
িাই এই মযশ পলবতর ঝুমুর গালে ি যাতিক চপ্রম ভাবোর পতরবলিত া ারণ মােুলর চপ্রম, ভালাবাা,
দ্াতরদ্রিা, জতমদ্াতর চলাণ প্রভৃতি াম্প্রতিক তবযশ গুত ঝুমুর গালের প্র াে উপজীবয তবযশ লযশ উলঠ।৮এই
েিুে ারার একতি ঝুমরু গাে তেলে িুল রা লা “
‚িমরা গির খািাই ুংতর পাাল শ
বত, ও চর িাও িমার ভাি োই িজ ঘলর.....
িমালদ্র জতম জমা তবকাাঁই চগ মাজলের ঘলর
বত, ও চর িাও িমার ভাি োই িজ ঘলর.....’’
ঝুমরু তলল্পী চভাাোথ মাালিার গাওযশা এই ঝুমুর গােতিলি এই অঞ্চলর মােুলর িথতামাতজক জীবলের
চরম দ্াতরদ্রয ও জতমদ্ার, মাজেী চলালণর এক ুন্দর তচত্র ফুলি উলঠলছ। পুরুতযশা িথা অ ুো মােভূম
চজার চালকলদ্র প্র াে জীবীকা কৃত কাজ। তকন্তু এই অঞ্চলর কৃতজ উৎপাদ্ে বযবস্থা ম্পূণত রূলপ
তেযশতিি যশ বৃতির জলর উপর, বৃতির অভালব প্রাযশ মযশই খরা চদ্খা চদ্যশ। ির এই রকম পতরতস্থতিলি
জীবে জীবীকা তেবতালর িাতগলদ্ বা য লযশ কৃকরা জতমদ্ার ও মাজলের ঋলণর জাল জত শলযশ পল শে।
িালদ্র ঋলণর জাল একবার চকােক্রলম জত শলযশ প শল, ম্পূণতরূলপ তেিঃস্ব লযশ তদ্ে মজুলর পতরেি
লিা। িাই বা য লয় িারা তঠকাদ্ালরর অ ীলে পাথর খাদ্ালে কাজ করলি বা য লিা। এখালেও িবার
িারা তঠকাদ্ালরর কালছ োো ভালব চলাতি লিা। বিতমাে মলযশও এই অঞ্চলর অলেক মােু এই
কালজর মা যলম জীবে জীতবকা চাাযশ। মােভূম অঞ্চল ১৯৪৮ তিস্টাল র প্রজাে িইে দ্বারা জতমদ্ার
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প্রথার অবাে ঘলি। িাই একথা তেিঃলন্দল বা চযলি পালর চয, িলাচয ঝুমরু গােতি ঔপতেলবতলক
লাে পলবত চকালো দুতভতলক্ষর পিভূতমলি রতচি যশ। এই অথতশেতিক ংকি চথলক মুতক্তর জেযই
ঔপতেলবতলক িমল এই অঞ্চলর অলেক চাক তভে রালজয কাজ করলি চযলি বা য লযশতছ। তবযশতির
িযিা চমল ঝুমরু তলল্পী তবজযশ মাালিার একতি ঝুমরু গাে চথলক--‚চ তমতে িাম যাব
চদ্লল ব শ দুখ চর, িাম চদ্লল চর তমতে
চা বাগাে তরযশা.....।‛৯
গােতিলি এই অঞ্চলর মােুলর িালমর চা বাগালে পতরযাযশী শ্রতমক তললব কাজ করলি যাওযশার
ইতিা প্রতিফতি লযশলছ। ঔপতেলবতলক লাে পলবত তিতিল রকার ও তঠকাদ্ালররা িালমর চা বাগাে
গুতলি শ্রতমলকর চযাগাে চদ্ওযশার জেয এই অঞ্চলর চালকলদ্র োো রকম প্রলাভে চদ্তখলয় তেলযশ চযি।
তকন্তু বাস্তলব চখালে তগলযশ িারা োো ভালব চলাতি ি, এই তবযশতিও গােতিলি রা পল শলছ।
ুপ্রাচীেকা চথলকই এই অঞ্চতি লা, পাল ও মহুযশার জঙ্গল ভরা ও রুক্ষ প্রকৃতির। িাই এই
অঞ্চলর চালকরা প্রাচীেকা চথলকই কৃত কালজর পালাপাতল বেজ ম্পদ্ িরলণর মল য তদ্লযশও
জীতবকা তেবতা কলর িলছ। এখােকার মােুলর এই প্রকৃতি তেভতরিার পতরচযশ খুাঁলজ পাওযশা যাযশ জঙ্গ
চথলক কাষ্ঠ িরণ ও তবতক্র করার প্রবণিার মল য তদ্লযশ। বিতমাে মলযশও অলেক চাক বে চথলক কাঠ
ংগ্র কলর এবং চই কাঠ জ্বাাতে ও িবাবপত্র বিতরর জেয ালি তবতক্র কলর জীবে জীতবকা চাাযশ। এই
া ারণ তবযশ গুত িমরা এত শলযশ চগলও ঝুমরু কতব ও তলল্পীলদ্র ুলর িা বাাঁ া পল শ। এরকম একতি
গাে তেলে িুল রা লা “
‚ ঝা গশ াাঁর ালি যালি, ির চবাইলে ইলরলছ ালি
ও চবাইে ছাল শা াি ঝুত শ ঝাাঁতি তবলকই াাঁলঝর ভাি....
তবলে ালর কাম োই, চকমলে বাাঁচব ভাই
ভলখর জ্বাাই কাতি বলের কাঠ
ও চবাইে ছাল শা াি ঝুত শ ঝাাঁতি তবলকই াাঁলঝর ভাি....’’
ঝুমুর তলল্পী তবজযশ মাালিার গাওযশা এই গােতি চবাই চবাইলের একান্ত রঙ্গরলর গাে। তকন্তু তলল্পী
এখালে এই অঞ্চলর চালকর তেদ্ারুণ দ্াতরলদ্রযর তবযশতিলক িুল লরলছে িাাঁর ুলরর মল য। িাই
চবাইেলক পালল চপলযশও, িালক বাজালর চযলি লে ঝুত শ, ঝাাঁিা তবতক্র করার জেয। চকেো এইগুত তবতক্র
কলরই িালক রালির খাবার চজাগা শ করলি লব। অথতাভাব এিিাই চয,একান্ত কালছর িিীযশ চবাইেলক
কালছ চপলযশও িাাঁর এক দ্ন্ড রঙ্গ রতকিা করার মযশ চেই।
ঝুমরু তলল্পী বা কতবরা এই অঞ্চলর মােুলর প্রািযতক জীবলের ুখ দুিঃলখর তবযশ গুতলক ঝুমুর
গালের তবযশ বস্তু কলর চিাার পালাপাতল মালজ কলর অজালন্তই ঘলি যাওযশা মােুলর চগাপে চপ্রম
ভালাবাার লঙ্গ লঙ্গ চযৌেিার তবযশ গুত চকও ুলরর মা যলম প্রকাল কলর থালকে। এরকম কলযশকতি
ঝুমরু গাে িুল রা লা১. ‚েেদ্ োই ির লাউ শী চা িলছ
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ও চয, একতি ভািার বাতর বাাঁ চা
ভযশ কতর কালর?
ও চা ভাতব ো চা িার িলর
িমরা িতছ ির কপাল।’’
২. ‚ াতলমর গাছতি ভাতর, চিাঁ শা তদ্লযশ াতম পাত শ
ওই াতম রাখ মাঝযাঘলর
তখদ্া পাল খাব অন্ধকালর।’’
প্রথম গােতিলি একদ্ পুরু তববাতি ব ূতিলক চপ্রম বা কালম িহ্বাে জাতেলয়লছ। ব ূতি শ্বশুর বাতিলি
লাশুতি ও স্বামীর লঙ্গ বা কলর। চযলিু িাাঁর বাত শলি েেদ্ োই, লাশুতি িলছ িাই চকালো অুতব া লব
ো িালদ্র লঙ্গ চযৌেকালযত তপ্ত লি। ুিরাং ভলযশর চকালো কারণ োই। িাছা শা স্বামী িার কালছ বাতর
বাাঁল র মলিা, িাই িালকও ফাাঁতক চদ্ওয়া যালব। গােতিলি স্পিভালব ব ূতির প্রতি অশব চপ্রম িথা
চযৌেিার তবযশতি ইতঙ্গলি প্রকাল চপলযশলছ। তদ্বিীযশ গােতিলক ভালাভালব ক্ষয করল লজই চবাঝা যাযশ
চয, িমরা অলেক মযশ োরীলদ্র তবলল অলঙ্গর রূপক রূলপ াতম ফলর উপমাতি বযবার কলর থাতক।
িাই এখালে পুরুতি বলছ াতম গাছতি চিাঁ াশ অথতাৎ াতম পা শা কিকর। কারণ শ্বশুর বাতি বা বালপর
বাত শলি ক শা পাারার মল য থালক চমলযশতি। ফল অলেক করি কলর িালক াতম পা শলি যশ। অথতাৎ
অিযন্ত িকতিার মা যলম চমলযশতির লঙ্গ চদ্খা করলি যশ ও চপ্রম করলি যশ। িাই চপ্রতমক াতম
গাছতিলক ুতব া মলিা স্থালে রাখলি বললছ িার চপ্রতমকালক। যালি চপ্রতমক লজই াতলমর র
িস্বাদ্ে করলি পালর। ঝুমরু তলল্পী এখালে অন্ধকালর াতম খাওযশার তবযশতিলক অিযন্ত ুলকৌল বযবার
কলর চদ্ তমলের তবযশতিলক চবাঝালি চচলযশলছে। চকেো িমালদ্র মালজ চদ্ তমে া ারণি রালির
অন্ধকালরই লযশ থালক।
বিতমাে তদ্লে িমালদ্র বদ্েতন্দে জীবলের একতি তেিয মযা  দ্াম্পিয ক। এই কলর মূল
রলয়লছ ামাতজক বযাত পণ প্রথা। তবযশতি িজলকর তদ্লে খুবই চতচতি, িাই প্রতিতদ্ে খবলরর কাগলজ চচাখ
রাখলই চদ্খলি পাওযশা যাযশ ব ূ তেযতািে, ব ূ িযা, কেযা ভ্রুণ িযার মলিা োরকীয় ঘিো। বিতমাে ভয
মালজর কালছ এই তেিয মযা গুত িুে ও অতি া ারণ তবযশ বল মলে লও, ঝুমরু কতবলদ্র তেকি
িা গালের উপজীবয লযশ ওলঠ। িাই ঝুমুর কতবরা এই ামাতজক মযা গুতলক ুলরর মা যলম প্রকাল
করার প্রলচিা চাতলয় যাে। পণ প্রথা তেলযশ চখা দুতি াম্প্রতিক ঝুমরু গাে লা১. ‚শুে শুে ভাজেঅ, এই োরী জীলবর তববরণঅ
এই োরী কলর জীলবরঅ পাে চ
শুে শুে ভাজেঅ......
এই োরীর দুল র লিত ার, কার া য িলছ চলাত বার
এই গযশা গঙ্গাযশ ো লব পূরণ চ
োরীলক ো তদ্যশ জ্বাািে চ.....।’’
২. ‚মালজ ইলরলছ িগুে, ির চই িগুে জ্বল তদ্বগুণ
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চগািা চদ্লিা জজততরি িজ ই পণ প্রথাযশ
ও তকই বইবলর ভাই, দুেতীতি ির বযাতভচালর মাজ চগ চর বাঁাই...
কি জীবে পলণর িলর, ির অকাললি চগলছ ঝইলর
যুবিীর রক্ত যুবক চদ্ইখলি চাই
ও তকই বইবলর ভাই দুেতীতি ির বযাতভচালর মাজ চগ চর বাঁাই...।’’
িমালদ্র পুরুিাতিক মালজ োরীর ভূতমকা রলযশলছ অপতরীম, িথাতপ এই মালজ োরী জাতির প্রতি
তদ্লের পর তদ্ে চলালণর মাত্রা বৃতি চপলযশ চললছ। িাই ঝুমুর কতবরা িালদ্র গালের মা যলম মালজর
কালছ এই বািতা চপৌাঁলছ তদ্লি চচলযশলছে চয, মােব তলশুলক জন্ম চথলক শুরু কলর তেলজর রক্ত পাে কতরলযশ
াে পাে কলর বল শা কলর িুল োরী। িাই চকালোতদ্ে মািৃঋণ পতরললা করা ম্ভব েযশ। িাই িমরা
চযে োরীলদ্র ন্তাে উৎপাদ্লের যি ো চভলব, িালদ্রলক মালজ যলথি পতরমালণ মযতাদ্া চদ্ওযশা যশ, িা
পলরাক্ষ ভালব প্রকাতলি লযশলছ প্রথম গােতিলি। তদ্বিীযশ গােতিলি ঝুমুর কতব রাতর পণ প্রথার চেতিবাচক
তদ্কতি িুল লরলছে। তবযশতি শুেলি খারাপ লও, এিা স্বীকাযত চয পলণর জেয িজ িমালদ্র মালজর
বাত শলি বাত শলি ব ূ তেযতািে ও কেযা ভ্রণ িযার পতরমাণ বৃতি চপলযশ চললছ।
াম্প্রতিক মলযশ িমালদ্র চদ্ললর তলক্ষা বযবস্থাযশ চয িামািা অবস্থা চদ্খা তদ্লযশলছ। এই তবযশতিও
ঝুমরু তলল্পীরা িালদ্র ুলরর মা যলম ুন্দর ভালব প্রকাল কলরলছে। এই তবলযশ চখা একতি ঝুমুর গাে
লা---‚গাাঁলযশর স্কুল ,ও বাবুর মাই
প শুযশা চছযারা ব থা বাজালছ
ির চই চদ্ইলখ,তদ্তদ্ মতেরা মুচুক মুচুক াাঁতলছ
ও বাবুর মাই,প শুা চছযারা ব থা বাজালছ....।’’
ঝুমুর কতব এই গােতিলি চদ্ললর প্রাতন্তক ও দুগতম অঞ্চলর তলক্ষা পতরকাঠালমার রুগ্ন চচারািা রতকিার
মা যলম িুল লরলছে। িমালদ্র চজা িথা চদ্ললর অলেক স্কুল পযতাপ্ত পতরমালণ তলক্ষক তলতক্ষকা চেই।
স্কুল তলক্ষা অজতে করলি এল তলক্ষাথতীরা চযে অোালর ো পল শ , িার জেয রকার ম যাহ্ন চভাজলের
বযবস্থা কলরলছে তকন্তু তলক্ষক মযার মা াে কলরে তে। চদ্ললর তলক্ষা বযবস্থা ও পতরকাঠালমার এই
চবা দ্লা ক্ষয কলরই যশলিা কতব রতকিা কলর গােতি চবাঁল লছে।
াম্প্রতিক মলযশর ঝুমুর গাে গুতলি রাজয-রাজেীতি, মাজ লচিেিা, তবতভি রলের রকাতর
প্রকল্প ইিযাতদ্ তবযশ গুত তচতত্রি লযশ ওলঠ। এই তবযশক কলযশকতি ঝুমুর গাে িুল রা লা১. ‚িমালদ্র তদ্তদ্ িই চর, বাংা বদ্ ই
তদ্তদ্ িইল োর বাংার অভাব ঘুাঁচাই তদ্
োর বাংা িবার স্বা ীণ ই...।
পাা শ জঙ্গ মিল, ির উিযশলের চজাযশার িুল বাই জালে চর
তবলরা ীরা চর, দ্াদ্া এবার াওযশা ত
তদ্তদ্ িইল িবার বাংা স্বা ীণ ই...।’’
২. ‚কি পাতিত িই চগ, ির উিযশে তক কতর
চদ্খযছ বাই তেলজর চচালখ, কইলর যাঝ ভূ
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ও দ্াদ্া চ, এবার বাংাযশ ফুতিলব পদ্মফু.....।’’
‚ যতদ্ িদ্রা - ঝা শগ্রাম চর চল..।
দু িাকা চা তিে িাকা গম তঠলকই িলছ তদ্ে চল
চবতল তকছু ভাগয তক ভাই, চরাজগালরর পথ ো ল।
মঙ্গ লবক জঙ্গ মল
যতদ্ িদ্রা - ঝা শগ্রাম চর চল..।
চযাগালযালগর বালই ভরা, বে ল ভাই োই চল
বালর ভািা াগাম ছা শা, িদ্াযশ কলর কাে মইল
মঙ্গ লবক জঙ্গ মল
যতদ্ িদ্রা - ঝা শগ্রাম চর চল..।’’

প্রথম গােতিলি পতিমবলঙ্গর চচৌতত্রল বছলরর বাম লালের পর মমিা বলন্দযাপা যালয়র চেিৃলে ২০১১
াল চয েিুে রকার প্রতিতষ্ঠি িার কথা প্রকাতলি লয়লছ । রালজযর চাতরতদ্লক এই েিুে রকালরর
উিয়েমূক কালজরও প্রলংা কলরলছে কতব । অভাব বলি কতব জঙ্গমল (পুরুতয়া, বাাঁকুিা ও পতিম
চমতদ্েীপুর) দুই িাকা চকতজ চা দ্াে করার মা যলম মােুলর তকছুিা দ্াতরদ্রযিা হ্রা চপলয়লছ, এিালক
চবাঝালিই য়লিা কতব বৃির অলথত বাংার অভাব ঘুচালোর প্রঙ্গতি িুল লরলছে ুলর । এছািাও এই
রকার কেযাশ্রী, রূপশ্রী, তলল্পীভািা প্রভৃতি প্রকল্পগুত তিযই উিয়েমূক কমতূতচ । এই কারলণই য়লিা
কতব িার রকালরর প্রলংা কলরলছে অথবা বযতক্তগি রাজশেতিক স্বালথত গােতি জুলিলছে বল মলে য়।
তদ্বিীয় গােতিলি তলল্পী তি. এম. ত পাতিতর রকারলক পলরাক্ষভালব মালাচো এবং তব .লজ. তপ পাতিতর
চেিৃলে এ রালজয েিুে রকার গঠে করলি জেগলণর কালছ িহ্বাে জাতেলয়লছে। প্রথম ও তদ্বিীয়
গােতিলি তলল্পীর বযতক্তগি রাজশেতিক পৃষ্ঠলপাকিার পালাপাতল রালজযর বিতমাে রাজশেতিক পতরতস্থতিও
প্রকাতলি লয়লছ। িৃিীয় গােতিলি এই অঞ্চলর মােুলর রকালরর কালছ মূি িদ্রা-ঝািগ্রাম চরপথ
স্থাপলের তবয়তি কতব গালের মা যলম িুল লরলছে । এই অঞ্চল চর চযাগালযাগ ো থাকার ফল
িালদ্র তেিয যািায়ালির চভাগাতন্তর পালাপাতল স্থায়ী কালজর অভালবর তবয়তিও ফুলি উলঠলছ গােতিলি
িাই কতব রতকিা কলর বললছে দুই িাকা চকতজ চা গম তদ্লয় দ্াতরদ্রযিা তেবারণ করা যায় ো। িার জেয
স্থায়ী চরাজগালরর বযবস্থা করলি লব িলবই উিয়ে লব জঙ্গ মল।
ঝুমুর কতবরা িবার অলেক ময় ামাতজক উিয়লের জেয রকালরর ওপর তেভতর ো কলর
তেলজলদ্রলকই মালজ উিয়লের া রার পরামলত তদ্লয়লছে। তেলজর পালয় দ্াাঁতিলয় কলই যতদ্
পরস্পলরর প্রতি তংা ো কলর এলক অলেযর তবপলদ্ াালযযর াি বাতিলয় তদ্লয় থাতক িলবই এক ুন্দর
মাজ গলি উঠলব । গ্রালমর উিতি ও ুস্থভালব চবাঁলচ থাকার জেয তকভালব এক ুন্দর পতরলবল গলি
িুলি লব িার উপায়ও মােভূলমর ঝুমুর গালে প্রতিফতি লয়লছ । এরকম একতি মাজ ও পতরলবল
উিয়েমূক গাে --‚ দুিঃলখর ভাতগ লয় দ্াতয়েভার তেল , িালর ভাগী বল চ
ও বাই কালজ াগাও মতি, গ্রালমর লব উিতি
গাাঁলয়র উিয়লে এলা বাই াি তমাই
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এ চাোরই পুরু এলা বাই
এইবার মলের মলিা কলর গ্রাম াজাই ......।’’
ঝুমুরতলল্পী লাবি মাালিার কলে গাওয়া এই গােতিলি স্পিভালব বা লয়লছ চয গ্রালমর বা
মালজর উিয়লের জেয কলক এতগলয় িলি লব। পালাপাতল অথতশেতিক তদ্ক তদ্লয় স্বাবম্বী লি
লব, স্বাস্থযতবত চমলে চলি লব িলবই প্রতিতি গ্রাম লয় উঠলব একতদ্লক স্বতেভতর , চিমতে
অপরতদ্লক লব তেমত পতরলবলবান্ধব ।
পৃতথবীর মস্ত প্রালন্তর চাকতলল্পীরা মােুলর বদ্েতন্দে জীবলের ঘিোগুলালক চাকগালের প্র াে
উপজীবয তবয় কলর থালক। ির এই ঘিো গুতলক অলেক ময় চাকতলল্পীরা িালদ্র ুলরর(গালের)
মা যলম বা প্রিযক্ষভালব প্রকাল কলরে। ঝুমুর গাে চযলিু মােভূম অঞ্চলর জেতপ্রয় ও প্র াে একতি
চাকগাে িাই এতি তবয়বস্তুর তদ্ক তদ্লয় বযতিক্রম লয় উঠলি পালরতে।
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৪. ুভা চদ্র।  মাাি(ঝুমুর চপ্রমী), বযশ-৬২ বছর, গ্রাম - খতিদুয়ারা থাো - চবার চজা – পুরুতযশা।
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৩. দ্তরপা, . ু ম্বা, ঝুমুলরর ইতিবৃি, পুরুতয়া, প্রথম প্রকাল মাচত ২০১২
Volume- X, Issue-III

July 2022

54

াম্প্রতিক কালর ঝুমুর গালে মােভূলমর মাজ চচিো
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