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Abstract
The people of India celebrate various types of ritualistic ceremonies. Most of the rituals are
related with women and their domestic lifestyle. In the folk culture of India, the women of
this country have created their own world. This world is constructed by their emotions,
desires, expectances and their imaginations. They observe many vows and ceremonial rites
for worshiping their gods and goddesses and for fulfilling their earthly desires and
altruistic wishes. ‘Gangour’ is considerd as one of the biggest, colourful, traditional and
retualiatic festivals of Marwari community and others in Rajasthan. Even wherever they
have migrated, they have carried their tradition and culture. In West Bengal, specially in
Kolkata and around the city, Gangour festival is celebrated by local Marwaris with a
splendid manner. Every year, before the time of Gangour, the artisans of Kumartuli are
engaged themselves for creating the clay images of God ‘Isar’, Goddess ‘Gora’ and others
related with the occation. It has a great significance and importance in the field of folk art
and culture. In this paper, the researcher tried to showcase a clear vision of this particular
vow and gave an analytical discussion on it. This paper also concentrated on the role of
local artists of Kumartuli and their creations in the context of this festival. there is a
comparative discussion between Gangour and the other rituals and vows of Bengal,
observed by the Bengali women.
Key Words- Gangour, Marwari, Kumartuli, Vow, Ritual, Kolkata.

বূটভকা: বাযগতয টিভবাগগ ফটিত, ভরুবূটভয প্রকাগর রাটরত, প্রাচীন ঐটতয  ংস্কৃটত ভৃদ্ধ একটট যাজয যাজিান। প্রমন ভঙ্গরভ ইশ্বয এভন এক যভণীয ৃটি কগযগছন মায প্রৌন্দমি রুটকগ অগছ প্রকৃটতয রুক্ষতায ভগধয।
ুপ্রাচীন টন্ধু বযতা প্রথগক যাজুতগদয প্রগৌযগফাজ্জ্বর আটতা প্রম যাগজযয টযভুকুট, প্রচটরত প্ররাকগাথা,
প্ররাকঙ্গীত, নৃতয  ফাগদযয ভূছিনা মায কণ্ঠায, যাজিানী নুটচত্র গত জুযী টবটিটচগত্রয ফণিভ ঈিানা মায
ঙ্গযাগ, টফস্মকয িাতযকরায রূ প্রাবা প্রম যাজযগক ূণিতা দান কগযগছ, প্রআ যাগজযয ভাগযাাড়ী
ররনাগদয দ্বাযা াটরত একটট ঐটতযফাী ব্রতানুষ্ঠান ‘গণগগৌয’। গণগগৌয রৄধুভাত্র একটট ব্রত ন, ফযং যাজিান
তথা তায াশ্বিফতিী ঞ্চরগুটরগত াটরত া প্ররাকঈৎফগুটরয ভগধয নযতভ প্রেষ্ঠ ঈৎফ। যাজিাগনয জুয,
প্রমাধুয, টফকাটনয, ভাযাথাড়া, জরভীয প্রবৃটত ঞ্চগর এআ গণগগৌয ভগাৎগফয রূ প্রন। এআ গণগগৌযগক
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প্রকন্দ্র কগয অঠাগযা টদন ধগয নানা যকগভয ঈৎগফয াাাট প্রভরা  টফটবন্ন াংস্কৃটতক নুষ্ঠাগনয অগাজন
কযা ।1 জুগযয গুরুত্বূণি  জনটপ্র ঈৎফগুটরয ভগধয গণগগৌয নযতভ। গণগগৌয ঈরগক্ষ টনটভিত
‘প্রঘায’ নাভক একপ্রকায টভিান্ন এখানকায নযতভ অকলিণ। ঈদুগযয টগচারা প্ররগকয কাগছ ফটিত
গণগগৌয ঘাট গণগগৌগযয টফজিগনয জনযআ টফখযাত।2 তগফ যাজিান ছাড়া গুজযাট, টযানা  ভধযপ্রগদগয টকছু
ংগ এফং খা প্রকারকাতায ফুগক গণগগৌয মথাচাগয াটরত ।
গণগগৌয ব্রত প্রঙ্গ: এআ ব্রগতয প্রকন্দ্রী চটযগত্র অগছন প্রদফী প্রগৌযী - ভগশ্বগযয ধিাটঙ্গনী প্রদফী াফিতী। প্রদফী
একাধাগয ঈফিযতা, প্রৌবাগয, তযাগ এফং অদি তীনাযীয প্রতীক স্বরূা। এআ ব্রগতয গঙ্গ একটদগক প্রমভন জটড়গ
অগছ ফগেয ঈদমান প্রতভনআ গতাপ্রত বাগফ জটড়ত কৃটল, ভাতৃকাটি, ঈর্ব্িযাতগেয অযাধনাভূরক টদকগুটর।
ুযাণভগত বগফান টফ গণনাথ। তাাঁয নাভ প্রথগক ‘গণ’ এফং াফিতীয য নাভ প্রগৌযী প্রথগক প্রনা ‘প্রগৌয’
গেয ংটভেগণ গণগগৌয েটটয অগভন। এআ ব্রত ারগনয ভ ‘আায’ এফং ‘প্রগাযা’ ফা ‘প্রগৌযী’ নাগভআ
মথাক্রগভ টফ  াফিতী ূটজত ন।3 ফ ব্রগতয নযা টফ  টিয এআ ব্রত ারগনয টছগন অগছ ভনস্কাভনা
ূযগণয তাটগদ। ফাংরায ঘগযয প্রভগ ঈভা ফৎযােগয একফায তাাঁয ফাগয ঘগয টপগয অগন চায াাঁচটদগনয
জনয এফং টফজায ুণযরগে অফায টতগৃগ টপগয মান। পগর ফাঙারীয জীফগনয এআ চাযাাঁচটট টদন গ গঠ
প্রেষ্ঠতভ অনন্দঘন ভুূতি। একআ বাগফ িানী ভাগযাাড়ী প্ররাককথা নুমাী াফিতী প্রটতফছয অঠাগযা টদগনয জনয
তাাঁয টযফাযফগগিয গঙ্গ প্রদখা কযগত ফাগযফাটড় অগন এফং তৃতীায টদন টফ এগ তাাঁগক টপটযগ টনগ মান।
পগর এআ কগকটা টদন ভাগযাাড়ী ভটরাযা নাচ, গান, অনন্দ, টফগনাদগনয ফটুকু স্বাদাস্বাদন কগয প্রনন।
এককাগর এআ ুরুলতাটেক ভাগজ নাযীগদয জীফনমাত্রা এখনকায ভগতা জ টছরনা। তাাঁগদয ংাযগকন্দ্রীক
জীফনমাত্রা টনটেত গতা টতা-স্বাভী-ুগত্রয দ্বাযা। পগর তাাঁগদয কাভনা, ফানা, চাটদাগুটর টছর একােআ টনজ
ংায, টযফায, াটযাটশ্বিক টযগফগকন্দ্রীক। এআ ধযগণয ব্রত ারগনয ভধয টদগ একটদগক প্রমভন ংাগযয
টতকাভনা কযা প্রমত প্রতভনআ একগত্র ভগফতবাগফ ব্রতারগনয ভগধয টদগ তাাঁযা খুাঁগজ টনগতন তাাঁগদয টনজস্ব
কৃটত্রভ টফগনাদন - এআ নৃতয, গীত, ছড়া কাটা আতযাটদ টফলগুটর তাযআ নুলঙ্গ।
প্রটতটট ব্রগতয ভতআ এআ গণগগৌয ব্রগতয গঙ্গ জটড়ত অগছ টকছু কাভনা, মা নাযীগদয একাে টনজস্ব। ব্রগতয
গোনুমাী টফ  াফিতী প্রদফগদফী গর তাাঁযা াটথিফ জগগতয জাগটতক টফলগুটর প্রথগক ভুি নন। তাাঁগদয
ভগধয প্রফদনা, কাভনা, গন্দ, প্রকৌতূর, তযগগাগনয প্রফণতা অগছ। প্রখাগন টফ স্ত্রীক শ্বরৄযফাটড় মান,
গনযয প্রফগফদনা প্রদফীগক টফচটরত কগয,
টরৄজগেয অনগন্দ প্রদফীয ভগধয জাগগ
ভাতৃগত্বয কাভনা। টতটন অয াাঁচজন টতব্রতা
স্ত্রীয ভগতা স্বাভীয  ংাগযয ভঙ্গরকাভনা কগয
একাে টনবৃগত টগফয ূজা কগযন এফং টফগকআ
তা প্রগান কগযন। গগেয ভধয টদগ প্রদফীয
অড়াগর প্রকাগনা এক াধাযণ যভণীয ভানটক
অগফগ  নুবূটতগুটরযআ প্রটতচ্ছটফ তথা
ভাগজয প্রটতরূগকআ তুগর ধযা গগছ। এয
গঙ্গ গঙ্গআ অগছ প্রদফগদফীয ভাাত্ম্য প্রচায 
ব্রত প্রগল পররাগবয কথা। ব্রটতনীগদয
অযাধনা তুি গ প্রদফী ব্রগতয পরস্বরূ খন্ড
প্রৌবগযূচক ‘প্রাাগয’  াটফিক ভঙ্গরভতায
টচত্র নং 1 টযফাগয আায  প্রগাযা
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অীফিাদ কগযন। এগুটর ছাড়া গণগগৌয ব্রগত প্রচটরত কাটনীগুটর র, ‘ুযজ প্রযাগটা কী কানী’ প্রমখাগন ূমিূজা
কযায ুপর ফণিীত গগছ। ‘গণগগায কী কানী’প্রত অগছ এক ভারী  গণগগৌগযয ব্রটতনীগদয গে, প্রমখাগন
ফাগান প্রথগক দূফিা প্রতারায জনয ভারীগক তায দাভ টদগত প্রভগযা প্রটতরটতফদ্ধ। ‘টফন্দাকজী কী কানী’ অফায
একটট প্রছাট্ট প্রভগগক টঘগয প্রম ফারকরূী টফন্দাকজী (ভতােগয টফনাকজী) থিাৎ গগণ প্রক রাড্ডু খাআগ প্রবূত
ধনম্পটিরাগবয অীফিাদ া।4
ব্রত ারগনয নানা কথা: টফফাটত কুভাযী প্রভগযা প্রমভন অঠাগযা টদন ধগয এআ ব্রত কগযন একজন ঈমুি 
গুণম্পন্ন স্বাভী াায অা, প্রতভনআ টফফাটতা  দয টফফাটতাযা এআ ব্রত কগযন স্বাভীয দীঘিাু কাভনা কগয,
ংাগয ুখ, ভৃটদ্ধ  ুস্বািয কাভনা কগয, টত-প্রাাটগনী  প্রৌবাগযফতী া অা। তগফ টফধফাযা এআ
ব্রগত ংগ্রণ কগযননা। গনগকযআ ধাযণা প্রম াফিতী প্রম তযাফগর ভগশ্বযগক টতরূগ রাব কগযটছগরন, এআ
ব্রত টঠকঠাক বাগফ ারন কযগর টঠক প্রআ তযায ভান ুণযপর রাব কযা মা। নফটফফাটতাযা তাাঁগদয টফফাটত
জীফগনয খন্ডতা  াথিকতা কাভনা কগয টফগয প্রথভ ফছয অফটযকরূগ এআ ব্রত ারন কগয থাগকন। টফগয
প্রথভ ফছয গণগগৌগযয প্রটতষ্ঠা স্বাভী এফং স্ত্রী মুগগর কগয থাগকন। ব্রগতয ঈফা চগর াযাটদন ধগয, রৄধুভাত্র
াযাটদগন একফায অাযগ্রণ কযা । এআভ ভটরাযা াগত প্রভগটন্দ গযন, নফফস্ত্র  নানা রংকাগয
ুটিতা গ রৄদ্ধ ভগন এআ ব্রত ারন কগযন। প্রাটরকা দগনয গযয টদন প্রথগক থিাৎ কৃষ্ণগক্ষয প্রটতদ
প্রথগক গণগগৌগযয ূজা  ব্রত ারন রৄরু গ মা। এআ টদনটট ‘ধুরন্ডী’ নাগভ টযটচত। চগর চচত্রভাগয রৄক্লা
তৃতীা ফা ‘প্রগৌযী তৃতীা’ মিে। তগফ িানগবগদ  ফযটিগবগদ এআ ব্রগতয টনভটফটধয টকছু চফটচত্র প্রদখা মা।
মাআগাক, ম্বৎগয একফায, অগঠগযা টদন ধগয চগর এআ ব্রতারন। ব্রত ারগনয টদন প্রবাযগফরা ব্রটতনীযা
প্রাতঃকভি প্রগয রৄদ্ধফগস্ত্র  রৄদ্ধাচাগয ব্রগতয অচায রৄরু কগযন। গণগগৌগযয প্রথভ গুরুত্বূণি অচায র প্রাটরকা
দগনয পগর ৃি ছাআ ংগ্র কযা। এআ টফত্র ছাআ, প্রগাফয  ভাটট টদগ প্রলাগরাটট প্রগারাকৃটত প্রঢরা ফা ‘টটন্ডা’
ফানাগনা  এফং গণগগৌগযয অগন প্রগুটরগক িান কযা । যফতিী অটটদন এআ টটন্ডাগতআ ূজা ম্পন্ন
কযা । এআ টটন্ডাগুটর প্রগাযা  আাগযয প্রতীক রূগ ভানা । প্রখযাত গগফলক ীরা ফাক তাাঁয ‘ফাংরায
ব্রতাফিণ’ গ্রগে গণগগৌগযয অগরাচনা প্রগঙ্গ ফগরগছন, ‘নগফাঢ়া প্রভগযা এআ ব্রত ১৮টদন ারন কগয এফং এযা
ছ, অট টকংফা দ ফছয ফট কুভাযী ফান্ধফীগদয ফাফুর গাগছয
প্রছাট াখা ফা দাাঁতন াটঠগ টনভেণ কগয। ুগজায ভ এআফ
টনভটেত প্রভগযা ঈটিত থাগক। ভূর ুজাটযগক টনগ নুষ্ঠাগন
ংগ্রণকাযীগদয টফগজাড় ংখযা গত ।’5 তগফ গনগকআ
ূজায ুাটয টদগ এআ টনভেণ াগযন।
ূজা রৄরুয অগগ ঘগযয প্রকাগনা একটট টফত্রিাগন
গণগগৌগযয প্রচৌটক ফা অন প্রটতষ্ঠা কযা । নফটফফাটতা 
কুভাযী কনযাযা ভাথা ঘট টনগ াশ্বিফতিী প্রকাগনা জরা প্রথগক
জর তুগর অগনন এফং প্রআ ঘট অভযা, নাযগকর, দূফিাঘা 
পুর টদগ াটজগ ভঙ্গরগীত গাআগত গাআগত ঘগয টপগয অগন।
এআ ঘট প্রদফীয প্রতীকস্বরূ এফং এটটগক অগনয ডানটদগক যাখা
। াাাট একটট প্রলাগরাঅনা ফা একটাকায ভুদ্রায ঈয
একটট ুাটয প্রযগখ প্রটটগক গগণরূগ প্রযাজ ূজা কযা ।
প্রযাজ নানাটফধ ূজাাভগ্রী, প্রমভন, কুভকুভ, চার, রার-রুদ
ুগতা, পুর, পর, প্রবাগ আতযাটদ টদগ ূজা াযা । এআ ূজায
ভ ধফা ভটরাযা প্রযাজ টনগজগদয টফফাটত জীফগনয প্রতীক
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স্বরূ প্রদাগর কাজর, কুভকুভ  প্রভগটন্দয প্রলাগরাটট কগয প্রপাাঁটা প্রদন এফং টফফাটত প্রভগযা অটটট কগয
প্রপাাঁটা প্রদন। এযয টফফাটতাযা প্রলারটা কগয এফং টফফাটতাযা অটটট কগয দূফিাঘাগয ছড়া  জরবটতি ঘট াগত
টনগ প্রদফীয ূজা কগযন  আচ্ছাূটতিয নানাটফধ গান প্রগগ থাগকন  ব্রতকথা প্রাগনন ফা গড়ন। টটন্ডাগত ূজা
কযায অটটদগনয ভাথা প্রভগযা ভাটট টদগ আায  প্রগাযায ভূটতি ফাটনগ ূজা কযা রৄরু কগযন। ভূরত ীতরা
িভীয টদন ফা ‘ফগযাড়া’য টদন ঠান্ডা খাায য এআ ভূটতিগত ূজা রৄরু ।6 তগফ গনকগক্ষগত্র একটট ভাটটয
াগত্রয ভগধয প্রদফগদফীগক প্রটতষ্ঠা কযা । এআ াত্রগক ‘কুন্ডা’ ফরা । এযকভ দুটট কুন্ডায প্রগাজন । আায
 প্রগাযা ছাড়া আাগযয বাআ ‘কটনযাভ’ ফা ‘কানা’, আাগযয প্রফান ‘প্রযাফা’ এফং ‘ভাটরন’ ফা ‘ভরন’ নাভক এক
ভাটরনীয ভূটতি থাগক। ভাটরনীগক প্রফাঝাগত ভাথা প্রছাট্ট ভাটটয পুগরয ঝুটড় কগয প্রদা । যাজিাগনয
প্রফটযবাগ যাজুত, ঠাকুয, ফাটণা, ব্রাহ্মণ আতযাটদ টযফাযগুটরগত প্রদফগদফীয কাষ্ঠ টনটভিত টফগ্রগ ুজাাঠ ম্পন্ন
। ব্রত ঈদমাগনয অগগ ভাগথযান  ঈস্তা ম্প্রদাগয িানী টেীগদয টদগ এআ মুগরভূটতি যঙ কটযগ প্রনা
।7 টফকাটনয, প্রমাধুয, ঈদুয, টচগতাযগড় প্রবৃটত ঞ্চগরয ূত্রকায ম্প্রদা এআ ধযগণয ুতুর টনভিাণ কগয
থাগকন। কাষ্ঠ টনটভিত ফগর ভূটতিগুটরয ভগধয প্রমভন একটট নভনী বাফ ফতিভান থাগক প্রতভনআ ঐটতযফাী যাজিানী
টচত্রকরায নফদয রংকযণ  যগঙয প্রগাগ এগুটরগক অগযা অকলিণী কগয প্রতাগর। াাাট এখানকায
ভটরা  ুরুলগদয নযা এআ দারুভূটতিগুটরগক যাজিানী ংস্কৃটতয াগফটক প্রাাক  রংকাযাটদ টদগ াজাগনা
। এআ প্রদফভূটতিগুটরয ভধয টদগ যাজিাগনয ভাজ  ংস্কৃটতয ূণি প্রটতচ্ছটফ পুগট গঠ।
াধাযণত গণগগৌগযয প্রফটদয ভধযফতিী িাগন প্রদফগদফীয ভূটতি প্রটতষ্ঠা কযা । িানায টদন একটট কুন্ডায ভগধয
ভাটট টদগ গভ, প্রজাায আতযাটদ ফীজফন কযা  এফং প্রযাজ জগরয টছটা প্রদা । যফতিী টদনগুটরগত এআ
ফীজগুটর ঙ্কুটযত গ মা। এয গঙ্গ গযাক্ষ বাগফ জটড়গ অগছ মিাপ্ত গযাৎাদন  জটভয ঈফিযতাটি
ফৃটদ্ধয কাভনা। ূজায ভ প্রদফী প্রগৌযীয দরূগয ূজা কযা ।8 প্রযাজ ব্রতকথা প্রানায য টফফাটত ভটরাযা
স্বাভীয ভঙ্গরকাভনা কগয প্রদফীগক িণ কযা টাঁদুয প্রথগক টনগজগদয টাঁটথগত টাঁদুয প্রদন। গণগগৌগযয ূজা মাাঁযা
কগযন তাাঁযা প্রটত যটফফায ূগমিয ঈগেগয ‘ূযজ প্রযাগটা’য ব্রত কগযন এফং ূগমিয ঈগেগয জর  চনগফদয ‘প্রযাট’
নাভক একপ্রকায টভিান্ন দান কগযন।
াধাযণ টফফাটত ভটরাযা আায  প্রগাযায ভূটতিগতআ ূজা ম্পন্ন কগযন। টফগয য প্রথভ ফছয নফটযটনতা
ব্রটতনীযা তাাঁগদয ফাগযফাটড়গত এআ াাঁচ-ুতুগরয ূজা কগযন। কুভাযী প্রভগযা এআ াাঁচ-ুতুর টনগআ টনগজগদয
ব্রত ারন কগয থাগকন।
প্রাটরয াতটদগনয ভাথা ফাটড়য কুভাযী প্রভগযা প্রযাজ ন্ধযায ভ একটট টছদ্রমুি ভাটটয াগত্র প্রদী প্রেগর
গণগগৌগযয গান গাআগত গাআগত াযা গ্রাভ প্রঘাগয এফং িানী ঘযগুটর প্রথগক টঘ, প্রতর, গুাঁড়, টভটি, নগদ থি, নানা
ধযগণয ঈায াভগ্রী আতযাটদ প্রজাগায কগয অগন। এআ টছদ্রমুি াত্রটটগক িানী বালা ‘ঘুডটরা’ ফগর।9
গণগগৌগযয প্রলটদন ব্রতভাগনয প্রতীক টাগফ অনুষ্ঠাটনক বাগফ এআ ঘুডটরাটট প্রবগঙ্গ প্রপরা ।
গণগগৌগযয প্রল দুআটদন টফগল গুরুত্বূণি। চচত্রভাগয রৄক্লাগক্ষয টদ্বতীা টতটথ ‘টঞ্ঝাযা’ নাগভ টযটচত। এআ
টদন টফফাটত ভটরাযা তাাঁগদয শ্বরৄযফাটড় প্রথগক নানাটফধ প্রাাক, রংকায, টভটি আতযাটদ ঈায স্বরূ ান মা
তাাঁযা গযযটদন থিাৎ তৃতীায টদন গযন।10 প্রলটদনটট গণগগৌয ঈৎগফয ফগথগক অকলিণী টদন। প্ররাককথা
নুমাী এআটদন প্রগৌযী টতগৃগয টদগক মাত্রা কগযন। এআটদন প্রলারজন এগা স্ত্রীগক টনভেণ কযগত । এাঁগদয
প্রচটরত নাভ ‘প্রগাযণী’ থফা ‘ুাটনী’। ূজাগগল এআ ভটরাগদয প্রবাগ খাাগত   রংকায, ফস্ত্রাটদ,
প্রলাগরা ৃঙ্গায আতযাটদ নানাটফধ প্রভগটর টজটনত্র  দটক্ষণা দান কযা । এআ টফগল টদন অটা  গুাঁড় টদগ
‘গুগন’  ‘পর’ নাভক টফগল টভিান্ন ফানাগনা  এফং প্রদফীগক িণ কযা । ঈটযঈি প্রলাগরাজন ভটরাগক
প্রলাগরাটট কগয গুগন  পর দান কযা অফটযক। এআটদন প্রদফগদফীগক প্রফন টদগ চতটয নানাধযগনয রংকায
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প্রদান কযা । এআ প্রফগনয রংকায টনভিাগণ গৃটণীযা টনগজগদয টফগল চটেক দক্ষতায প্রভাণ প্রদন।
ফাংরায গনা ফড়ীয গঙ্গ এআ প্রফগনয গনায খাটনকটা গর াদৃয অগছ।
এআটদন ন্ধযা ব্রটতনীযা িানী প্রকাগনা ‘ফাফড়ী’ থফা ‘প্রজাড়’12 প্রথগক টফত্র স্নান প্রগয, নফফগস্ত্র 
নফারংকাগয টিতা গ, াগত প্রভগটন্দ রাটগগ প্রদফগদফীয মগথাাচাগয ূজা কগযন, প্রবাগ প্রদন এফং তাাঁগদয
জর খাান। তাযয আায  প্রগাযায ভূটতি ভাথা টনগ এক ফণিাঢয প্রাবামাত্রা প্রফয ন। যাজিাগনয জুগযয
গণগগৌয প্রাবামাত্রা, প্রকারকাতায দূগিাুজায টফজিগনয প্রাবামাত্রায ভগতাআ টফশ্বজুগড় ভাদৃত  মিটকগদয
টফগল অকলিগণয টফল। প্রদফগদফীয ভূটতিগুটরগক যাজিাগনয ঐটতযফাী প্রাাগক  রংকাগয ুটিত কযা
। এয াাাট াটত, প্রঘাড়া, ঈট, লাাঁড়, আতযাটদ রৄগক এফং নানাধযগণয যথ তথা মানফানগক ঐটতযফাী
যটঙন রংকাগয াটজগ এআ প্রাবামাত্রা প্রফয কযা । এআ প্রাবামাত্রা ঈরগক্ষ নানান াংস্কৃটতক নুষ্ঠান,
যাজিাগনয প্ররাকনৃতয  প্ররাকগীটত আতযাটদ টফটফধ টফগনাদনভূরক নুষ্ঠাগনয অগাজন কযা । এআ ফগণিাজ্জ্বর
ভাগযাগয ভাটপ্ত প্রঘালণা  টফজিগনয ভধয টদগ। প্রদফগদফীয প্রতীভা টফজিগনয য ঘুডটরা প্রবগঙ্গ প্রাদ
গ্রণ কগযআ এআ ফণিভ ব্রগতয ভান ঘগট। গণগগৌগযয একটট ঈাখযান নুমাী প্রভগযা ূজায জনয পুর 
দূফিাঘা তুরগত প্রগগর ফাগাগনয ভারী তায ফদগর নগদ থি দাফী কগয। প্রভগযা প্রটতরটত প্রদ প্রম ূজা ভাপ্ত
গর তাাঁযা ভারীয ঊণ টযগাধ কগয টদগ মাগফ। তাআ প্রআ প্রটতরটত যাখগত গনগক ূজা চরাকারীন প্রমকর
থি জভা  প্রগুটর ফআ িানী প্রকাগনা ভারীগক দান কগযন।
গণগগৌগযয ব্রগতয ারগনয প্রকান ভ টক গান গাা গফ তা াধাযণত টনধিাটযত থাগক। প্রমভন, কাগরয
গাগনয ভগধয ‘টযগ প্রগাফয’, ‘গড়া প্রকাগড়া’, ‘প্রকাট টচণআা’ আতযাটদ; প্রদফতাগক জর খাাগনায গাগনয ভগধয
‘প্রগায টতাআ’, ‘ইযদা ফীযা প্রকা কাংগটা’, ‘কাগরা বাগটা’ আতযাটদ; যাগতয গাগনয ভগধয ‘যযা এ ঝুনফাযা’,
‘ঝুটণা’, ‘গজগযা’ আতযাটদ, টফজিগনয গান ফা টফদাগয গাগনয ভগধয ‘ভগ প্রগায বুফাফণ’, ‘চারযাযাজ’, ‘প্রগাযা চরী
াযজী’ আতযাটদ গানগুটর প্রচটরত।1 3 এছাড়া ‘প্রগাযটফন্দাগযা কা গীত’, ‘দুফ রযা ন কা গীত’, ‘ভাটী রযা ন কা
গীত’ অগযা নানা ধযগণয জস্র গাগনয প্রচরন এআ ব্রতগক ভৃদ্ধ কগয প্রতাগর। 1 4 এভনটক এগুটর ছাড়া
নানা ধযগণয স্বযটচত গান ছড়া প্রকগট গাায যীটত টফগল প্রচটরত।
প্রকারকাতা গণগগৌয ব্রতারন  কুগভাযটুটরয গণগগৌয ুতর
ু : একভ ভাগযাাড়ী ভাজ  ংস্কৃটতয ধাযা
রুটজগযাজগায  ফযফা ফাটণগজযয খাটতগযআ প্রফাটত গটছর এআ কগলাটরনী প্রকারকাতায ফুগক, টফগলত ঈিয
প্রকারকাতায প্রাবাফাজায, অটটযগটারা, ফড়ফাজায, প্রজাড়াাাঁগকা তৎংরে ঞ্চরগুটরগত। এআ ভাগযাাড়ী
ম্প্রদাগয ভটরাগদয াত ধগযআ প্রকারকাতা গণগগৌগযয অগভন ঘগটগছ। প্রজাড়াাাঁগকায ফাাঁতরা এরাকা
ফটিত ফরগদফজীয ভটন্দগয ১৮৮০ াগর প্রথভ গণগগৌয ঈৎগফয অগাজন কগয ‘ফরগদফজী গ্বযজাভাতা
ভণ্ডরী’। প্রকারকাতা াটরত া এটটআ প্রথভ গণগগৌয ঈৎফ। 1 5 ঈিয
প্রকারকাতায কুগভাযটুটর ঞ্চগরয প্রটতভাটগেয কথা ফিজনটফটদত।
কুগভাযটুটরয ভৃৎটেীযা ফংাযম্পটযক ধাযা তাাঁগদয ফৃৎ প্রটতভা ৃজগনয
াাাট গণগগৌগযয ুতুর টনভিাণ কগয অগছন টত মত্ন কাগয।
কুগভাযটুটরয একজন প্রটতভা টেী প্রগৌতভ ার প্রা চটল ফছয ধগয
গণগগৌগযয ুতুর গগড় চগরগছন।1 6 তাাঁয ূগফি তাাঁয ফাফা স্বগিী কাটরদ ার
এআ কাজ কযগতন। কুগভাযটুটরয প্রা অট প্রথগক দ ঘগয এআ ুতুর টনভিাগণয
কাজ । নযানয টেীগদয ভগধয টফশ্বটজৎ ার, ভয ার, চন্দন ার, ঙ্কয
ার প্রভুখযা এআ ুতুর চতটয কগয থাগকন। প্রকাগনা প্রকাগনা টেী কারীূজায
য প্রথগক এফং প্রকঈ প্রকঈ যস্বতীূজায য প্রথগকআ এআ ুতুর চতটয কযা রৄরু
কগয প্রদন। কাযণ এখানকায িানী চাটদা প্রভটাগনায াাাট এআ
টচত্র নং ৩ টেী প্রগৌতভ ার 
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ুতুরগুটরগক ভুম্বাআ, টদলী, গুজযাট, ঈিযপ্রগদ প্রবৃটত যাগজয যপ্তাটন কযা । পগর গণগগৌগযয গনক অগগআ
এআ ুতুর চতটযয কাজ টেীযা প্রা ম্পূণি কগয প্রপগরন। িানী চাটদা নুমাী প্রাটরয গয টকছু ুতুর চতটয
কযা ।
কুগভাযটুটরয টেীযা গণগগৌগযয দুআ ধযগণয ুতুর ফাটনগ থাগকন। একটট কুন্ডা রৄধুভাত্র আায  প্রগাযা
থাগক এফং যটটগত আায  প্রগাযায াাাট কানা, প্রযাফা  ভরগনয ুতুর থাগক। এগুটর ভাগযাাড়ী ংস্কৃটতয
প্রদফগদফীয ুতুর গর ফাঙারী টেীগদয াগত চতটয ায পগর এগুটরগত ফাঙারীানায বাফ স্পি।
অাতগক্ষ রুদ ফগণিয ুতুরগুটরগত টত জ যর তুটরয টাগনআ প্রচাখ ভুখ এাঁগক প্রদা । এয ঈয গেয
প্রগর, ুাঁটত, চুভটকয গনাগাটট, জটড় ফাগনা চকভটক রার ফুটটদায কাড় ুতুরগুটরগক টতযটিত কগয প্রতাগর।
প্রমন ফাঙারী ফাফু  টগন্নীগক
ভাগযাাড়ী াগজ াটজগ প্রতারা
। পগর টভে ংস্কৃটতয প্রবাফ
এআ
ুতুরগুটরগক
অগযা
অকলিণী কগয প্রতাগর। তগফ
ফাজাগযয চাটদা ভাথা প্রযগখ টকছু
টেী ভাগযাাড়ী ঘযানা প্রগারাট
ফগণিয গণগগৌগযয ুতুর ফানাগচ্ছন
মায গঙ্গ কৃষ্ণনগগযয এফং
টফধাননগগযয
দটক্ষণদাাঁটড়য
ফাজাযচরটত ঠাকুগযয ভূটতিয
টচত্র নং ৪ কুন্ডা গভত আায, প্রগাযা  নযানয
প্রতযক্ষ টভর ফতিভান।
এফায অা মাক ুতুর চতটযয কথা। কুগভাযটুটরয এআ ুতুরগুটর ফআ ছাাঁগচ চতটয কযা । কুন্ডায ভগধয
ফাগনা থাগক ফগর এআ ুতুরগুটরয ভাথা প্রথগক প্রকাভগযয টনচ মিে গড়া । া াধাযণত থাগক না। ফাটক ং
কাগড় ঢাকা গয মা। এআ ভাথা প্রদাফফ একটট ছাাঁগচ  াতগুটর টবন্ন ছাাঁগচ চতটয কযা । গয অঙুগরয
াাগময প্রগুটর প্রদগয গঙ্গ মুি কগয প্রদা । আায  প্রগাযায একটট াত াভগনয টদগক টকছুটা টফস্তৃত এফং
য াতটট ব ভুদ্রায বটঙ্গগত থাগক। ফাটকগদয দুটট াতআ কুনুআএয কাছ প্রথগক াভগনয টদগক টফস্তৃত ফিা
থাগক। প্রগাযা  প্রযাফায ভাথা ানাতায নযা ভুকুট এফং ভরগনয ভাথা একটট টত যর বাগফ প্রগারাকায
পুগরয ঝুটড় কগয প্রদা । আায  কানায ভাথা প্রমগতু রার যগঙয াগড়ী থাগক প্রগতু এাঁগদয ভাথা ভুকুট
থাগক না। এআ াগড়ীগক ‘প্রচা’ ফরা । আাগযয কাাঁগধয কাগছ ছাতা রাগাগনায জনয একটা পুগটা কগয প্রদা
। এআ ছাতাটট ছাাঁগচ ফানাগনা  এফং এয দণ্ড
টাগফ একটট ফাাঁগয কাটঠ মুি কগয প্রদা ।
ুতুরগুটর চতটয গ মাায য এগুটরগক প্রথগভ
প্রযাগদ রৄটকগ প্রনা । তাযয রৄরু  যগঙয
কাজ। ভূরত ফাজাযজাত ঠাকুয যঙ কযায গুাঁগড়া যঙ
ফযফহৃত গর গনগকআ প্রপটব্রক, আভারান
কারাগযয ভগতা যাাটনক যঙ ফযফায কগযন।
ফাটনিটং াধাযণত ফ টেীযা কগযন না। তগফ
প্রগারাট ফণিমুি ুতুরগুটরগত ফাটনিটং 
চিত্র নং ৫ ুতুল ররোদে র োকোদনোর অদক্ষোয়
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টপটনটংএয চাকটচকয প্রচাগখ যায ভগতা। এগুটর াধাযণত ূণিাফফমুি  এফং া ভুগড় অন প্রগত ফায
বটঙ্গভা থাগক।
রুদ থফা প্রগারাট টদগ প্রাথটভক বাগফ ম্পূণি ুতুরগুটরগক যঙ কগয প্রনায য প্রগুটরগক রৄটকগ প্রনা
। প্রযাফা, ভরন এফং প্রগাযায ঙ্গফস্ত্র কযায জনয রার, ফুজ, কভরা আতযাটদ ঈজ্জ্বর ফগণিয যঙ টেীযা ফযফায
কগযন। প্রগারাট ুতুরগুটরগত প্রে যগঙয ফযফায কযা । াগতয চুটড়, গরায ায, প্রচাখ, ভুখ, চুর এফং

চিত্র নং ৬ নোনোন আকৃচতর কুন্ডো

চিত্র নং ৭ কুন্ডো চিত্রদে ব্যস্ত চ ল্পী

টপটনটং টাচ প্রদায জনয ভূরত রার  কাগরা যঙ ফযফহৃত । তগফ চুগর কাগরা যঙ কযায গয প্রমভন
যচুরা যাগনা  প্রতভনআ যঙ  প্রযখা রংকায কযা গর তায ঈয রাগাভছাড়া গেয ফযফায কযা 
এফং ুাঁটত  চুভটকয গনা ুনযা যাগনা । ফগগল জটয চুভটক রাগাগনা ফস্ত্র টযগ ুতুরগুটর ম্পূণি ।
ুরুল ুতুরগুটরয টনম্াংগ জটড়দায াদা ধুটত, গাগ ফুটটদায রার ঈিযী  ভাথা প্রচা এফং ভটরা ুতুরগুটরয
টনম্াংগ থাগক ঘাগযা  উর্ধিাংগ প্রঘাভটায ভগতা কগয প্রচাটি্ থাগক। ভটরা চটযত্রগুটরয নাগক পুগটা যাখা  নথ
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যাগনায জনয। প্রগারাট ফগণিয ুতুরগুটরয চুভটক  জটযদায প্রৌখীন প্রাাক, ভটণভাটণকযমুি রংকায, টত
যটিত প্রানারী যগঙয টংান আতযাটদ টফলগুটর াধাযণ ভানুগলয দৃটি অকলিগণ গনকখাটন ক্ষভ গর
এগুটরয নান্দটনক গুণভান গনকখাটন ফযত ।
প্রগৌতভফাফুয
প্রথগক
াা
তথযানুমাী ফাটটয নযা প্রাড়াভাটটয
কুন্ডাগুটর কুগভাযটুটরগত চতটয না। এগুটর
অনা  নদীা প্রজরায ভাঝটদা প্রথগক।
কুগভাযটুটরয টেীযা টত দ্রুতাগত
এগুটরগক যঙ কগযন। প্রাথটভক বাগফ রুদ
যঙ কযায য প্রভাটাতুটরয যর টাগন
এগুটরগত রার পুর  ফুজ রতাাতায
রংকযণ কযা । াাঁচটট ুতুর  কুন্ডা
গভত একটট াধাযণ ংযচনায ৃটি ।
ফাটট অকৃটত ফযাটতত কাচাাঁভাটটয ভূযঙ্খী
প্রনৌকা, দ্মপুর, যাজটংান,

চিত্র নং ৮ নোনো ধরদের কুন্ডো ও ুতুল

ভূযটংান, ুটিত ভটন্দগযয নযা কুন্ডা এখানকায টেীযাআ চতটয কগযন। এগক্ষগত্র প্রটতটট রংকযণগক
ছাাঁগচ ফাটনগ এগক গযয গঙ্গ জুগড় জুগড় টফলটটয অদর
প্রদা । প্রমভন, ভূযঙ্খী প্রনৌকাটট ফানাগনায জনয প্রথগভ প্রনৌকায নযা একটট কাঠাগভা ফাটনগ প্রনা ।
তাযয ভূগযয ভুখ, রঙ্কৃত ৃিাখনা, ুচ্ছ  নযানয রংকযণ অরাদা অরাদা ছাাঁগচ ফাটনগ প্রগুটর ভূর
কাঠাগভায গঙ্গ জুগড় প্রদা । এআ একআ বাগফ টংানগুটরগক চতটয কযা । এগুটর ম্পূণি রৄটকগ প্রগগর
ভনভগতা ঈজ্জ্বর যঙ কযা । এভনটক এগুটরগক নানা যগঙয চুভটক, জটড়, ে, ভূযুচ্ছ আতযাটদ টদগ
মাযযনাআ াটজগ প্রতারা । ুতুর  কুন্ডা াজাগনায এআফ কাাঁচাভারগুটর অগ টনকটফতিী ফড়ফাজায প্রথগক।
াধাযণত গণগগৌগযয ভযুগভ াদাভাটা কুন্ডামুি াাঁচ-ুতুরগুটর অড়াআগা-টতনগা টাকা প্রথগক রৄরু  এফং
তযারংকৃত কুন্ডাগুটরয দাভ প্রা প্রদড়-দুআ াজায টাকা ছাটড়গ মা। এআভ ফড়ফাজায িানী ফাজাযগুটরগত
কুগভাযটুটরয এআ ুতুগরয ায ফগ।
প্রকারকাতা  তায াশ্বিফতিী ঞ্চগর গণগগৌয ঈৎগফয ধাযা: প্রকারকাতা  তায াশ্বিফতিী ঞ্চরগুটরয প্রমখাগন
প্রমখাগন ভাগযাাড়ী ভাজ ফটত িান কগযগছ, খুফ স্বাবাটফক বাগফআ প্রখাগন প্রখাগনআ তাাঁগদয ঐটতয  ংস্কৃটত
টফস্তাযরাব কগযগছ। ফাংরায াংস্কৃটতক অফাা তাাঁগদয ঐটতযফাী ঈৎফগুটর খুফ গজআ টভগরটভগ
প্রগগছ। ঈিয প্রকারকাতায প্রাবাফাজায  তৎংরে এরাকা ছাড়া টফধাননগয, কাাঁকুড়গাটছ, ল্টগরক, টন্দগভাটয,
াফড়া, টররুা আতযাটদ নানা জাগাগত গণগগৌগযয অগাজন কযা । কাাঁকুড়গাটছয ‘ূফি প্রকারকাতা ভগশ্বযী
বা’ নাভক একটট ভাগযাাটড় ংগঠন একদগকয প্রফট ভ ধগয গণগগৌয ঈৎগফয অগাজন কগয অগছ।
একটট প্রটতগফদন প্রথগক জানা মা প্রম এআ ংগঠগনয দ্বাযা অগাটজত ঈৎফ  নুষ্ঠাগন প্রা ফাগযা’প্রাএয ঈয
দয তাাঁগদয টযফাগযয গঙ্গ ংগ্রণ কগয থাগকন।1 7 ল্টগরগকয েীবূটভগত েীবূটভ প্রস্পাটটিং ক্লাফ প্রাঙ্গগণ
‘গ্বযজাভাতা টবঅআট ঞ্চর’ নাভক প্রটতষ্ঠাগনয ঈগদযাগগ দুগিাূজায ভগতা কগযআ গণগগৌয ঈৎগফয অগাজন
কযা । এছাড়া ল্টগরগকয টজট  এপটড ব্লগক, টন্দগভাটগযয দ্বাটযক জাঙ্গর স্ট্রীট  প্রদফন্ধু নগগয, াফড়ায
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টভরস্ ক্লাফ াঈ এরাকাগত টফটবন্ন ভাগযাাড়ী ংগঠগনয ঈগদযাগগ গণগগৌয ঈৎগফয অগাজন কযা ।
াফড়া গণগগৌয ঈরগক্ষ টফটবন্ন াংস্কৃটতক ঈৎগফয াাাট টতনটদগনয প্রভরায অগাজন কযা ।18
ফাংরা প্রচটরত টফটবন্ন ব্রত  গণগগৌগযয াদৃযগত টদকভূ: স্বাভী, োন, টযফাগযয াটফিক ভঙ্গরকাভনাগথি,
ংাগযয েীফৃটদ্ধ, য  ম্পদ ফৃটদ্ধয তাটগগদ, ঈমুি স্বাভী াায অা, খন্ড প্রৌবাগযফতী  টত
প্রাাটগনী ায অা ফাংরায নাযীগদয ভগধয প্রচটরত প্রফ টকছু ব্রগতয গঙ্গ গণগগৌয ব্রগতয টফগল টভর
রক্ষযনী। নাযীভগনয কাভনা-ফানা, চাা-াা, অগফগ, নুবূটত আতযাটদ টদকগুটরয ফাস্তটফক রূাগনয
অা গগড় ঠা এআ ব্রতগুটর িানগবগদ  ঈিানাগবগদ টবন্ন টবন্ন গর, এগুটরয ঈগেযগত টদকগুটর
প্রভাটাভুটট একআ। পগর াদৃয থাকাটা খুফ একটা স্বাবাটফক টফল ন।
ঈফিযতা  প্রজনন ক্ষভতা ফৃটদ্ধয গঙ্গ গতাপ্রত বাগফ জটড়ত টফযাটত্রয ব্রগতয একটট টফগল ঈগেয র
ঈমুি টতরাব। পারৃন ভাগয কৃষ্ণগক্ষয চতুদিী টতটথগত টফফাটত কুভাযী প্রভগযা টফযাটত্রয ব্রত কগযন
ঈমুি স্বাভী, ংায  োনরাগবয অা এফং টফফাটত ভটরাযা এআ ব্রত যাগখন ংাগযয াটফিক
ভঙ্গরকাভনাগথি। একআবাগফ গণগগৌয ব্রত টফ  টিয অযাধনাগকআ ূটচত কগয। াাাট গণগগৌয ব্রত 
টফযাটত্রয ব্রত ারগনয ঈগেগয টফগল াদৃয রক্ষণী। এপ্রগঙ্গ গণগগৌগযয ভ যাজিাগনয টকছু অটদফাী
ম্প্রদাগয ভগধয প্রচটরত একটট টফগল প্রথায কথা ফরগতআ । এআটদন টফফাটত ুরুল  ভটরাযা ুগমাগ
ান এগক গযয াটন্নগধয অায এফং টনগজগদয ঈমুি জীফন ঙ্গীগক প্রফগছ প্রনায।1 9 টফযাটত্রয নযা এআ
গণগগৌয ব্রত প্রআ ঈফিযাতে  প্রজনন ক্ষভতা ফৃটদ্ধয ধাযনাগকআ ঙ্গুটর টনগদি কগয। তগফ টফযাটত্রয ব্রত প্রমভন
ভটরা  ুরুল ঈবগআ ারন কযগত াগযন, গণগগৌগযয প্রক্ষগত্র রৄধুভাত্র ভটরাযাআ এআ ব্রত কগয থাগকন।
াফিতী টনজ তগুগণ টফগক টতরূগ রাব কগযটছগরন। প্রআ কাভনাগক চটযতাথি কযগতআ াযা চফাখ ভা
জুগড় কুভাযী প্রভগযা টফব্রত ারন কগয। প্রটতটদন ভাটট টদগ একটট কগয ঙ্গুষ্ঠপ্রভাণ টফটরঙ্গ ফাটনগ ব্রগতয
মথামথ টনগভ ূজা ম্পন্ন কগয এফং জর ঢারায ভ টতনফায ভগোচ্চাযণ কগয। প্রমভন,
‘টর টরাটন টগর ফাটন টর ঝ্ ঝগয ঝগয।
স্বগি গত ফগরন ভাগদফ-প্রগৌযী টক ব্রত কগয।।
নগড় অ নগড় া নগড় টংান।
যগগৌযী প্রকাগর ক’প্রয প্রগৌযী অযাধন।।’20
খন্ড প্রৌবাগযরাব, োনপ্রাপ্তী  অজীফন ধফা থাকা, ংাগযয ুখভৃটদ্ধয অা টনগ গ্রাণ ভাগ
ফাংরায নাযীভাজ দ্বাযা াটরত প্রাঁজুটত ব্রগতয গঙ্গ গণগগৌগযয টফগল ঈগেযগত টভর াা মা।
আতুূজায গঙ্গ গণগগৌগযয টফগল টভর রক্ষণী। য, ঈফিযতা ফৃটদ্ধ, প্রজনন, াংাটযক ুখ  ঐশ্বমি,
ুত্ররাব, স্বাভীরাব, স্বগিরাব আতযাটদ নানাটফধ কাভনা ূযগণয অা টনগ টফফাটতা  কুভাযী ঈবগআ এআ ব্রত
ারন কগয থাগকন।2 1 িানগবগদ আতুূজায যকভগপয থাকগর প্রভাটাভুটট াযা গ্রাণ ভা জুগড়আ আতুুজা
কযা । টিভফগঙ্গয দটক্ষণ চটর্ব্ যগনা প্রজরায গনক িাগনআ আতুূজা ঈরগক্ষ টযফাগযয ভটরাযা তাাঁগদয
স্বাভী  োনেটতয নাভ কগয প্রছাট প্রছাট ঘট াগতন  তাগত ধাগনয টল, গযা ধান, কযাজযা, করটভ, টভগচ,
তুরী াতা, প্রফরাতা, ভুগরাপুর, গলিপুর আতযাটদ াকফটজ  য প্রদন এফং তাগত জর ঢাগরন, ব্রতকথা
প্রাগনন থফা াঠ কগযন। ংক্রাটেয টদন ঘট টফজিন টদগআ ব্রটতনীয ব্রত ম্পন্ন ।2 2 গনগক যায ভগধয
একআ প্রথা আতুূজা কগয থাগকন। গণগগৌগয একটু নযবাগফ গর টফটফধ ফীজফন কগয তাগত প্রযাজ জরদান,
ঙ্কুটযত ফীগজয ূজা, দূফিাঘাগয টফগল ফযফায আতযাটদ টদকগুটর প্রআ যূজাযআ আটঙ্গতফাী। াাাট
আতুূজা িানগবগদ ূমি, রক্ষ্মী, নাযাগণয ূজা গর আতুূজায প্রকাগনা প্রকাগনা ব্রতকথা যগগৌযীয ূজায কথা
ফরা । প্রমভন,
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১. ‘একখান প্রক্ষগত াতখান অর
ধান ফুগনটছ নানা ার
প্র ধান টক গফ?
যগগৌযীয ূজা গফ।’
২. ‘এরকযাজযা প্রফর কযাজযা, কযাজযা পুগরয াতা
তাআ টদগ ূজা গফ যগগৌযীয ভাথা’ আতযাটদ।2 3
ূফি ফধিভান এফং ফীযবূভ প্রজরায টকছু ংগ কুভাযী প্রভগযা বাদ্র ভাগয ভেনলষ্ঠী প্রথগক রৄক্লা দ্বাদী মিে
বাাঁগজা ব্রত ারন কগয থাগকন মা য  ঈফিযতাটিয অযাধনায একটট ভাধযভ। এপ্রগঙ্গ ফনীন্দ্রনাথ ঠাকুয তাাঁয
‘ফাংরায ব্রত’ গ্রগে টরগখগছন, ‘ভেনলষ্ঠীয ূফিটদন ঞ্চভী টতটথগত াাঁচ যকগভয য-ভটয, ভুগ, ড়য, করাআ,
প্রছারা-একটা াগত্র টবটজগ যাখা ; যটদন লিীূজা এআগুটর চনগফদয টদগ, ফাটক য যগল এফং আদুযভাটটয
গঙ্গ প্রভগখ একটট নতুন যাগত যাখা ; দ্বাদী মিে প্রভগযা স্নান ক’প্রয প্রটতটদন এআ যাগত ে ে জর
টদগ চগর; চায-াাঁচটদন গয মখন য ফ ঙ্কুটযত গত থাগক তখন জানা মা এ-ফৎয প্রচুয য গফ এফং
প্রভগযা তখন য-ঈৎগফয অগাজন কগয। আন্দ্রদ্বাদীগত এআ ঈৎফ; চাাঁগদয অগরাগত ঈঠাগনয ভাঝখাগন এআ
নুষ্ঠান।’2 4 থিাৎ গণগগৌয ব্রগতয অচায-নুষ্ঠাগনয গঙ্গ এআ ব্রগতয প্রফখাটনকটা টভর খুাঁগজ াা মা।
কুভাযীগদয দ্বাযা াটরত বাাঁগজা ব্রগত অগছ ঈফিযতাতগেয নুলঙ্গ। এআ ব্রতগক টঘগয কযা নাচগাগনয নুষ্ঠাগনয
গঙ্গ গণগগৌগযয নাচগান কগয ব্রত ারগনয টদকটটয টভর রক্ষয কযা মা। ঈিযফগঙ্গ প্রচটরত লাট ব্রগত
ঞ্চযদানায ফযফায কযা । এগুটর ঙ্কুটযত ায য এগুটরগক একগঙ্গ প্রফাঁগধ রক্ষ্মী, ফাুগদফ 
যগগৌযীয ূজা কযা ।25
ুখ  ভৃটদ্ধগত বযুয ংায  দাম্পতযজীফন াায কাভনা প্রভটদনীুগযয কুভাযী প্রভগযা ফারুকা ব্রত
কগয থাগকন। এআ ব্রত কাটিিক ভাগয রৄক্লা একাদী প্রথগক ূটণিভা মিে থফা িানগবগদ ঐ ভাগয রৄক্লাগক্ষয
প্তভী প্রথগক একাদী মিে াটরত । এআ ব্রগতয একটট নুলঙ্গ র কুভাযী প্রভগযা প্রবাযগফরা ভগফত গ
প্রকাগনা নদী ফা জরাগয ধাগয মা  প্রখাগনয ফাটর থফা কাদাভাটট টদগ একটট াভটক ভূটতি গগড় ূজা
কগয।2 6 এগক্ষগত্র গণগগৌগযয আায  প্রগাযায ভাটটয ভূটতি গগড় ূজা কযায গঙ্গ টভর াা মা। গণগগৌগযয
একটট ব্রতকথাগত াফিতী প্রকাগনা এক জরাগ স্নান প্রগয প্রআ জরাগয াগআ কাদাভাটট থফা ফাটর টদগ
টগফয াভটক ভূটতি গগড় টনবৃগত তাগত ূজা কগযটছগরন ফগর ফণিীত গগছ। ভুটিদাফাগদয প্রভগরটন ব্রগত
কুভাযী প্রভগযা ভাটট টদগ প্রভগরটনয ভূটতি ফানা, তাাঁয নাগভ ুকুয কাগট, প্রআ ুকুগয তাাঁগক স্নান কটযগ, রুদ
ভাটখগ, নানাটফধ কাড়  রংকাগয াটজগ াযা চচত্রভা জুগড়, নানাযকগভয য, পরভূর, পুর আতযাটদ টদগ
প্রলাড়গাাচাগয তাাঁয ূজা কগয। প্রভগরটন ভুটিদাফাগদয প্রকাগনা এক িানী প্রদফী এফং এআ ব্রগতয টছগন অগছ
ুখী দাম্পতযজীফন রাগবয কাভনা।27
গ্রাণ ংক্রাটে প্রথগক প্রৌল ংক্রাটে মিে প্রযাজ কাগর ঈিয  দটক্ষণ চটর্ব্ যগণা, নদীা, াড়া,
ফধিভান প্রবৃটত প্রজরায নাযীযা প্রতালরা থফা তুাঁলতুলটর নাভক প্রম ব্রত কগযন তায একটট অচাগযয গঙ্গ গণগগৌগযয
টফগল টভর াা মা। গণগগৌগয প্রমভন প্রাটরকা দগনয য তায ছাআ টদগ প্রলাগরাটট টটন্ডা ফাটনগ তাগত
ূজা কযা  এফং কুন্ডাগত নানাধযগনয ফীজ ফন কগয তাগত জর প্রদা , প্রতভনআ তুাঁলতুলটর ব্রগত প্রগাফগযয
১৪৪টা প্রডরা াটকগ তায ভগধয দূফিাঘাগয ছড়া গুাঁগজ, টাঁদুগযয প্রপাাঁটা প্রদা । ফনীন্দ্রনাথ ঠাকুয এআ
তুাঁলতুলটর ব্রতগক ‘াযভাটট টদগ প্রখত ঈফিয কগয প্রতারায ব্রত’ ফগরগছন।2 8 অফায ংাগযয াটফিক ভঙ্গরকাভনা
 একজন টতব্রতা তীনাযীয মা মা কাভনা ফানা তা ফআ এআ ব্রগতয ছড়া টনটত যগগছ। এআ তুাঁলতুলটর ব্রত 
টুু ূজাগক গনক গগফলক এক কগযআ প্রদগখন। মটদ এটফলগ ভতাথিকয থাকগতআ াগয। ভূরত ফাাঁকুড়া,
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প্রভটদনীুয, ুরুটরা, ফীযবূভ, দটক্ষণ চটর্ব্ যগণা প্রবৃটত প্রজরা াযম্বগয াটরত া টুুূজা গণগগৌগযয
ভগতাআ নৃতযগীতপ্রধান ঈৎফ।2 9 যটঙন কাগজ, চুভটক, জটড়কাড়, যাংতা আতযাটদ গমাগগ টিতা টুু ুতুগরয
গঙ্গ কুগভাযটুটর ঞ্চগর চতটয া গণগগৌগযয ুতুগরয টফগল টভর প্রচাগখ গড়।
স্বাভীয প্রাাগ প্রগত  ুখী দাম্পতয জীফগনয অা ফাঙারী ধফা ভটরাযা চফাখ ভাগ প্রম অদয টংান
ব্রত ারন কগযন, প্রআ ব্রগতয যীটত নুাগয একজন ব্রাহ্মণ  একজন তীার্ধী স্ত্রীগক নানা যকগভয ঈায
াভগ্রী  দটক্ষণা টদগ টফটফধ প্রবাজন কযাগনা । গণগগৌয ব্রতগগল ব্রটতনীযা একআবাগফ প্রলাগরাজন প্রগাযণীগক
ধফায ফযফহৃত নানা াভগ্রী, দটক্ষণা, গুগন  পর এফং টফটফধ প্রবাজন দান কগযন।
এগুটর ছাড়া ফাংরায নাযীভাগজ এভন গনক ব্রত প্রচটরত অগছ প্রমগুটরয ঈগেযগত টদগকয গঙ্গ গণগগৌয
ব্রগতয াদৃয ফতিভান। ঈদাযণ স্বরূ স্বাভী, োন তথা টযফাগযয কগরয ভঙ্গর কাভনা কগয ারন কযা নখছুট
ব্রত, কুরকুরটত ব্রত, াটফত্রী ব্রত, লষ্ঠীয ব্রত; ংাগযয েীফৃটদ্ধ, ধন-ধানয-ঐশ্বগমিয ভৃটদ্ধয কাভনা কগয রক্ষ্মীয ব্রত,
ফুধাযা ব্রত, ভাঘভঙ্গর ব্রত; স্বাভী প্রাাগী ায অা  ুখী দাম্পতয জীফন াায অা কযা ুফচনী ব্রত,
প্রৌগাবযচতুথিী ব্রত, প্রাভফতী ব্রত; ভগনয ভগতা ঈমুি স্বাভী  ংায াায অা াটরত দুতুরীয ব্রত,
ানঝা ব্রত আতযাটদ ব্রতগুটরয কথা এগক্ষগত্র ফরা প্রমগত াগয।
ফাংরায ফাআগয ভধযপ্রগদগ গগণ চতুথিীয অগগযটদন তৃতীাগত কুভাযী  ধফা ভটরায তীজ ব্রত ারন
কগযন।30 এআ ব্রগতয অচায টাগফ ১৫ টদন ফা একপ্তা অগগ অটটট ঝুটড়গত প্রগাফয ভাটট টনগ তাগত গগভয
ফীজ ফন কগয। প্রআ ফীজ ঙ্কুটযত গর তৃতীায টদন নদী ফা নযগকাগনা জরা প্রথগক ফাটর ফা ভাটট তুগর, তা
প্রথগক টগফয ভূটতি গগড় প্রটটয ূজা কগযন। াংাটযক াটফিক ুখ াটে কাভনা কযা এআ ব্রগতয গঙ্গ গণগগৌগযয
টনভাচাগযয টফগল াদৃয অগছ। যাজিাগন তীজ ঈৎফ ভূরত ফলিাগক স্বাগতভ জানাগত  ঈফিযতাটিয
অযাধনা াটরত । অফায টফাগয ধফাযা এআ ব্রত ারন কগযন ংায  স্বাভীয ভঙ্গরকাভনা কগয।
টযগগল ফরায প্রগাজন, প্রম ভঙ্গরভ আশ্বগযয কথা প্রফগন্ধয রৄরুগত ফরা গগছ, টমটন ফটকছুয যচটতা,
প্রআ ‘আশ্বয’এয জে টকন্তু ভানুগলয কেনাগত বয কগযআ। বযতায ূচনারে প্রথগকআ এআ ায প্রকৃটতয ফটকছুআ
ভানুলগক প্রকৌতূরী কগযগছ। এআ ৃটথফীয মা টকছুআ ভীভাংটত, মা টকছুআ তায টনেগণয ফাআগয টছর, তায গঙ্গআ
প্র জুগড় টদগটছর তায গরৌটককধভিী কেনাগক, তায টফশ্বাগক। এআ টফশ্বা গগড় তুগরটছর প্রআ াটথিফ
টিধযগক, প্রম এআ প্রগাষ্ঠীফদ্ধ জীফ ভানুলগক প্রাকৃটতক  প্রাকৃটতক কর রৄবারৄব টি প্রথগক যক্ষা কযগফ। ভানুল
টনগজয ভগতা কগযআ তাাঁয রূদান কগযগছ। একভ টনজ প্রগাষ্ঠী, টনগজয টযফায তথা টনগজয অত্ম্যক্ষায তাটগগদ
এআ টিগক ন্তুি কযায জনয মা মা প্রগাজন তা ফটকছুআ ভানুল ারন কযগত রৄরু কযর। ব্রত তাযআ একটট টদক।
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টঘগযআ অফটতিত গতা। পগর ধফা ব্রতগুটরগত তাাঁগদয ংাযগকন্দ্রীক ভনস্কাভনাআ প্রধানয প্রত। তাআ ব্রগতয
Volume-VI, Issue-V

September 2020

25

প্রঙ্গ গণগগৌয ব্রত, প্রপ্রক্ষাট প্রকারকাতা : একটট াটফিক অগরাচনা

রৄবঙ্কয ভণ্ডর

গঙ্গ ম্পটকিত কাটনীগুটরয ভগধয রুটকগ থাগক প্রদফতাগক ন্তুি কযায  তাাঁয প্রথগক ভন ভগতা ফয াায
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