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Abstract:  
An important genre of folklore is oral literature. Previously, human beings have created 

literature in the community for meeting their need for happiness which has manifested as 

oral literature in the society. It is commonly seen in any community and society that a 

tradition of oral literature is hereditarily practiced orally from the time immemorial. And 

this literature is mostly anonymously created but in few genres names of authors or 

creators are available. In each and every genre of oral literature the simple psychology of 

the common people can be traced. Eventually this oral literature becomes the treasure of 

one nation, community and religion. In the past when systematic institution education was 

not in practice then different objects of oral literature used to enrich various aspects of 

character to become an ideal human. The main aim of Bengali Oral Literature is to create 

an ideal life for humans. And the philosophy of an ideal life is the prime aid to prosper 

morality in humans. So, this paper will try to find out how Bengali oral literature imbibes 

morality in humans to make their life an ideal one. Apart from these, the paper will also 

stress on the elements of Bengali oral literature which plays a key role in building morality. 
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১. ভমূিকা: মিশেষত আরণ্যক ও গুহািাসী জীিশে িােুষ একমিশক যেিে প্রকৃমতর সশে লড়াই কশরশে, যতিমে অপরমিশক িেয 

মহিংস্র শ্বাপশির সশেও সিংগ্রাি কশরশে। আর এই সিংগ্রাশির ফশলই িােুষ একমিে সিাজিদ্ধ হশে সঙ্ঘিদ্ধতা, আন্তমরকতা ও 

জজমিক প্রীমতর আকষষশণ্ই িােুষ খুুঁশজ যপশেশে তাশির কতকগুমল চামরমিক সম্পি। িােুশষর িাধুেষ ও তার যসৌজেযশিাধ 

এগুমলর িশধয অেযতি, আর মেষ্টাচার তারই িমহরে িাি। আিাশির সিাজজীিশের যেশি এই মেষ্টাচার ও যসৌজেযশিাশধর 

ভূমিকা মেল খুিই িযাপক। িােুশষর এই িামজষত আচার-আচরণ্ ও যসৌজেযশিাধগুমল মেল সম্পূণ্ষভাশি তার িূলযশিাধ মেভষর। 

যেিে আত্মীে-অোত্মীে, পমরমচত-অপমরমচত, মেেক-োি, স্বািী-স্ত্রী সকশলর সশেই রুমচসন্মত হামিষক িযিহারই মেষ্টাচাশরর 

িশধয পশড়। আর যসৌজেযশিাধ িলশত আিরা শুধু সািামজক রীমত-েীমতশক অেুসরণ্ করাশক যিাঝাে ো, হৃিশের উষ্ণতা ও 

িূলযশিাধ মভমিক পমরিণ্ডশলর িাধযশি তা গশড় উশে। অতীশত েখে প্রথাগত মিিযালে মেো িযিস্থা মেল ো, তখে অপ্রথাগত 

যিৌমখক সামহশতযর মেোর প্রভাশি আিাশির সিাজজীিে মেল পমরিামজষত। িতষিাে সিে কাশলর িত এত আধুমেক গৃহ 

পমরশিে, উন্নত মেোিযিস্থা মকন্তু তখে মেল ো, তিুও সিাশজর িােুশষর িশধয স্বাভামিকভাশিই তার িূলযশিাধ মেল সীিাহীে। 
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আর এই িূলযশিাধগুমল আিরা েত সহশজ মিশে মিশে হামরশে যফশলমে, মেক তত সহশজই মকন্তু মিজ্ঞাে মভমিক আধুমেক মেো 

িযিস্থাে তা রপ্ত করশত পারমে ো; োর ফশল আিাশির হৃিে আজ ঐশ্বেষ িমিত আত্মশকমিক অন্তসার েূেয হশে পশড়শে। 

আিাশির এই মিেৃঙ্খল আচরশণ্র জেয যে িেস্তত্ত্ব এই জমিল পমরমস্থমতর জেয িােী, যসগুমলশক িূর করশত যগশল আিাশির 

িািংলা যিৌমখক সামহশতযর উপািােগুমলশক িযিহার করশত হশি। যসই কারশণ্ িযমিগত চমরশির সশে সািলীে মিকাে, জেমতক ও 

আধযামত্মক িূলযশিাশধর মিকাে িািংলা যিৌমখক সামহশতযর সহশোমগতা মেশে গশড় তুলশত হশি। আর এই িূলযশিাধ গেশের জেয 

িযমি েত যিমে সিংখযক জেমতকজ্ঞাে অজষে করশত সেি হশি ততই তার গমেত িূলযশিাশধর মিকাে ঘিশি এিিং িযমি আিেষ 

জীিে িেষশের অমধকারী হশত থাকশি। যিৌমখক সামহশতযর মিমভন্ন উপািাশের িশধয েমড়শে মেমিশে থাকা জ্ঞাশের িাধযশি 

িযমির স্বাভামিক মিকােগত িূলযশিাধ, অথষনেমতক িূলযশিাধ, িােমিক িূলযশিাধ, সািামজক িূলযশিাধ ও জেমতক িূলযশিাশধর 

মিকাে ঘমিশে তাশক আিেষ জীিে িেষশের অমধকারী কশর গশড় তুলার প্রোস করশত হশি। 

২. িলূযশিাধ: ধারণ্া:  আধুমেককাশল অশেক মচন্তামিদ্গণ্ িূলযশিাশধর মেোশক সিরকি িযমিগত ও সিাশজর োোে অশুভ 

েমিশক িূর করার উপাে মহশসশি মিশিচো কশরশেে। মকন্তু তারা সকশলই িূলযশিাশধর মেোর যেশি ধিষীে ও জেমতক 

মেোর কথাই িশলশেে। মকন্তু িাস্তশি সাধারণ্ িােুশষর জীিশে িূলযশিাধ এিিং ধিষ ও েীমতশিাধ মভন্ন তাৎপেষিহ। কারণ্ িােুষ 

সকল প্রকার আচরণ্শক যকিলিাি ধিষীে েীমতর দ্বারা পমরচালো করশত পাশর ো। অপরমিশক িূলযশিাধ িােুশষর সকলপ্রকার 

আচরণ্শক মেেন্ত্রণ্ করশত পাশর। যসই কারশণ্ িূলযশিাশধর মিকাে সম্পশকষ আশলাচোর প্রারশেই িূলযশিাধশক ধিষীে আিেষ 

যথশক মিমিন্ন কশর সম্পূণ্ষভাশি িযমিশকমিক আিশেষর উপর প্রমতস্থাপে করাই ভাশলা। কারণ্ জশন্মর পরিতষী িুহূতষ যথশকই 

িযমির জীিশে িহুিুখী মিকাে ঘশি, আর এই মিকাশের ধারা প্রকাে পাে িযমির মিমভন্ন প্রকার আচরশণ্র িাধযশি। িযমির 

এইসি আচরণ্ ধারাগুমলর িশধয থাশক কতকগুমল জজিিােমসক প্রিণ্তা। যেিে, সািংগেমেক পেষাশে মিকাশের ফশল িযমির 

আচরশণ্র প্রাথমিক অিস্থাে কতকগুমল মিশেষধিষী অভযাস গেে কশর। পরিতষী পেষাশে িযমির অমভজ্ঞতার মভমিশত তার িশধয 

রাগ-অেুরাগ, যসমিশিি, িশোভাি প্রভৃমত োোে ধরশণ্র আচরণ্ গশড় ওশে। অথষাৎ পমরণ্ত িেশস িযমির মিমভন্ন অমভজ্ঞতার 

সশে এইসি জজিিােমসক প্রিণ্তাগুমলর এক ধরশণ্র সিন্বে ঘশি। োর ফশল সিষেমিসম্পন্ন জজিিােমসক সিংগেে গশড় 

ওশে, ো িযমির সকল রকি আচরণ্শক মেেন্ত্রণ্ করশত সেি হে। মেোিশোমিদ্গণ্ এইসি জজিিােমসক সিংগেেশকই  

িূলযশিাধ িশল থাশকে। িূলযশিাশধর এক কথাে যকাশো সশন্তাষজেক সিংজ্ঞা যিওো সেি েে। কারণ্ এই মিষেমি যেিে 

স্পেষকাতর যতিমে মিতমকষত? যেশহতু িূলযশিাশধর িূল মভমিই হল মভন্ন মভন্ন িযমির মচন্তাধারা ও প্রমতমিো মেভষর মিষে। তাই 

িূলযশিাধ িযামির সশে িযমির, এক পমরিার যথশক অেয পমরিার, এক সিাজ যথশক অেয সিাশজ লামলত হে িশল, এই 

মিষেমি মেশে মিতশকষর অিকাে যথশকই োে। িূলযশিাধ সাধারণ্ত িযমির মিমভন্ন িেশসর যেশি মিমভন্ন রকি প্রমতমিো িযি 

কশর থাশক। এই জেয মিমভন্ন িযমির িেস ও অমভজ্ঞতার আশলাশক োচাই করার সুশোগ যথশক োে িশল, িূলযশিাধ মিমভন্ন 

িেশসর যেশি মিমভন্নভাশি পমরিতষেেীল। প্রাথমিক ভাশি িূলযশিাধ হল যকাশো মকেুর প্রমত িূলয আশরাপ করা, শ্রদ্ধা করা, 

যকাশো মকেুশক সেশে লালে-পালে করা িা অেয যকাশো মকেুর সশে তুলো কশর তার মিচার-মিশেষণ্ করা।
১
 

উপশরর এই আশলাচো যথশক িূলযশিাশধর একমি সহজ সরল সিংজ্ঞা যিমরশে আশস, ো হল: িযমির জীিেচচষার প্রমতমি 

পিশেশপই মক করা উমচৎ িা উমচৎ েে, এই হযাুঁ িা ো এই প্রশ্নমি তরামিত কশর যে ভাি িা েুমিসন্মত মেশিষে, আিরা তাশকই 

এক কথাে িূলযশিাধ িলশত পামর। আিার ো আিরা আকাঙ্খা কমর িা পেন্দ কমর তাশকও আিরা িূলযশিাধ িলশত পামর। 

যকাশো িােুষ েখে অথষ, েিতা, কতৃষত্ব প্রভৃমত আেত্ব কশর, তখে এগুমল তার কাশে িূলযশিাশধ পমরণ্ত হে। আিার মকেু মকে ু

মিষে যেিে: দুঃখ-কষ্ট, েন্ত্রো, োমস্ত ইতযামি িােুষ মকন্তু চাে ো, তাই এগুমল িূলযহীেও হশে পশড়। অতএি িযমিগত পেন্দ 

অপেশন্দর উশদ্ধষ উশে িূলযশিাধ হওো উমচৎ জেিষযমিক িা িযমি মেরশপে। মিশেষ কশর িযমির িশধয ভাশলা-িন্দ ও েযাে-

অেযাে যিাধমি জতমর হশে যগশলই িূলযশিাধ গশড় উশেশে িশল ধরা হে, োর প্রমতফলে আিরা িযমির মিমভন্ন আচরশণ্র িশধয 

লে কশর থামক। আর এই িূলযশিাশধর উপশরই িাুঁমড়শে রশেশে পারস্পমরক যসৌজেয ও মেষ্টাচারশিাধ, ো এক িযমি যথশক 

অেয িযমিশক আলািা কশর। 

৩. মেশুর স্বাভামিক মিকাে ও পমরশিে সম্পমকষত জ্ঞাে িমৃদ্ধশত িািংলা যিৌমখক সামহতয: 

মেশুর স্বাভামিক মিকাে ও পমরশিে সম্পমকষত জ্ঞাে িৃমদ্ধর যেশি িািংলা যিৌমখক সামহশতযর উপািাে মহশসশি েড়া, ধাুঁধা, প্রিাি, 

যলাককথা, গীমতকা ও যলাকসেীশতর মিশেষ ভূমিকা রশেশে, মেশে যসগুমল সম্পশকষ আশলাচো করা হশলা: 

েড়া: মেশুর স্বাভামিক মিকাে ও পমরশিে সম্পমকষত জ্ঞােিৃমদ্ধশত িািংলা যিৌমখক সামহশতযর অেযতি উপািাে মহশসশি েড়ার 

মিশেষ ভূমিকা রশেশে িশল মিমভন্ন িশোমিদ্ গণ্ িত প্রকাে কশরশেে। মেশুর সিংগমতপূণ্ষ মিকাে, সিাজিদ্ধ করা ও পমরশিে 
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সম্পশকষ জ্ঞােিৃমদ্ধর যেশি সেীশতর িূিষোর িশতা েড়াও মেশুশক আকৃষ্ট কশর। মেশুর জেেশির জীিে পেষাশের িমিক িৃমদ্ধশত 

পমরিাশর িাশের পমরচচষা ও যপ্ররণ্া সিষাশপো ফলিােক। তাই িা দরন্ত মেশুশক ঘুি পাড়াশত মগশে আিৃমি কশরে: 

                                         ‘আে ঘুি োে ঘুি িিপাড়া মিশে, 

                                          িিশির িউ পাে যখশেশে এলাচিাো মিশে।’
২ 

িাশের আিৃমি করা েড়ার এই সুিধুর সুর মেশুর কাশে মগশে এক অতীমিে জগশতর সন্ধাে যিে, োর ফশল মেশুর িমস্তশে এক 

অদ্ভুত সুর িুিষোে আপ্লুত হে এিিং দরন্ত মেশু ধীশর ধীশর ঘুমিশে পশড়। 

আিার ঐ মেশু েখে একিু িড় হশে পাড়ার সহপামিশির সশে যখলশত মগশে তাুঁর গাশের রঙ কাশলা িশল িন্ধুরা তাশক কিুমি 

করাে িামড় এশস িাশের কাশে কান্না করশত থাশক। তখে িা মেশুশক যকাশল তুশল মেশে আির কশর েড়া িশলে। এরূপ একমি 

েড়া হশলা: 

                                          ‘আিার যখাকেশক যকউ যিাশলা ো কাশলা, 

                                           পািো যথশক হলুি এশে গা কশর যিি আশলা।’
৩ 

িাশের আির ও আিৃমি করা েড়ার সুিধুর সুশর মেশুর কান্না যথশি মগশে তার িােমসক অিস্থার পমরিতষে ঘশি। আিার এই 

েড়ামির দ্বারা এিাও প্রিামণ্ত হে যে মেশুু্মির স্বাভামিকভাশি মকেুিা িৃমদ্ধ ঘশিশে। 

মেশুরা োশত সুন্দর ও ভাশলা স্বাশস্থযর অমধকারী হশত পাশর, যসই জেয পুমষ্টকর খািার যিওোর কথা িলা হশেশে িািংলা যিৌমখক 

সামহশতযর মিমভন্ন েড়াশত, যেিে: 

                                           “মেশুর খািার িাশের দশধ 

                                             ডাল ভাত মিও।
 

                                             েখে যেিে যজাশিশর ভাই 

                                             মিকা মকন্তু মিও।”
৪
 

এই েড়ামির িাধযশি যিাঝা োশি যে িাশের দধ মেশুর িৃমদ্ধ ও মিকাশের পশে খুি পুমষ্টকর একমি খািয, ো মেশুর সুস্বাশস্থযর 

পশে খুিই প্রশোজেীে। আিার যসই সশে ডাল, ভাত ও মেশুর যিশড় উোর পশে খুিই প্রশোজেীে খািয। আিার মেশুর যরাগ 

প্রমতশরাধ করার জেয মিকা যিওোর কথাও এই েড়ামির িশধয মিশে প্রমতফমলত হশেশে। 

েড়ার িাধযশি পমরশিে সম্পশকষ িযমির জ্ঞাশের মিকাে ঘিাশো োে এিে একমি প্রিািিূলক েড়া হশলা: 

                                            “জচশিশত থর থর। 

                                             জিোশখ ঝড় পাথর।। 

                                             জজষ্ঠ্যশত তারা যফাশি 

                                            তশি জাোে িষষা যফাি।।”
৫
 

এই েড়ামিশত কৃমষজীমি সিাশজর িােুশষর কাশে পমরশিে সিংিান্ত জ্ঞাে, োর িাধযশি সিে ও কালশক যচোর মেিেষে রশেশে। 

আিার িযমি মিমভন্ন সিশে আিহাওোর যে পমরিতষে ঘশি যস সম্পশকষ জােশত পারশি এই েড়ামির িাধযশি। 

এোড়াও েড়ার িাধযশি পমরিার পমরকল্পো করার প্রোস লে করা োে যিৌমখক সামহশতযর মিমভন্ন েড়াশত যেিে: 

                                      ‘আিরা দই আিাশির দই                                            

                                       আিরা দই আিাশির এক।’
৬
 

ধাুঁধা: মেশুর মিমভন্ন মিষশে ধারণ্ার মিকাে ও পমরশিে সিংিান্ত জ্ঞাে িৃমদ্ধর যেশি িািংলা যিৌমখক সামহশতযর অেযতি উপািাে 

মহশসশি ধাুঁধার মিশেষ ভূমিকা রশেশে মেশে যসগুমল আশলাচো করা হল। িােুষ ও তার অেপ্রতে মিষেক ধাুঁধাগুমল িযমির 

ধারণ্া গেশে মিশেষ ভাশি সহােতা কশর, এরূপ একমি ধাুঁধা: 

                                       ‘সকাশল যক চামর পাশে হাুঁশি 

                                        মদ্ব প্রহশর দই পাশে হাুঁশি           

                                        সন্ধযাে মতে পাশে হাুঁশি।’
৭ 
                       উ: িােুষ। 

এই ধাুঁধামির িাধযশি িযমির িােমসক মিকাে ঘিশি এেিং যস িুঝশত পারশি যে িােুষ জেেশি হািাগুমড় যিে, যেৌিশে দই পাশে 

হাুঁশি এিিং িাধযশক মতে পাশে অথষাৎ লামে মেশে হাুঁশি। আিার পমরশিে মিষেক জ্ঞােিৃমদ্ধশত প্রকৃমত মিষেক মিমভন্ন ধাুঁধাগুমল 

যিমে কােষকরী ভূমিকা পালে কশর, যেিে: 

                                        ‘িে যথশক আইল মিো 
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                যসাোর যিাপর িাথাে মিো।’
৮
                 উ: আোরস  

আিার:   

                                        ‘লাল লাল জািা গাে 

                                        যিি সাশহিরা হাশি োে।’
৯
                     উ: িশিশিা। 

গামণ্মতক িা সিংখযা িূলক ধাুঁধা ো িযামি িা মেশুর িােমষক মিকাশের সহােক। এই রূপ একমি ধাুঁধা: 

                        “িাকাে গাই মসকাে োগল                        উ: ১৬মি োগল- ৪ িাকা 

                       পাুঁচ িাকাে যিাষ                                      ১মি গাই - ১িাকা 

                         মিষিা িাকাে মিেিা জীি।”
১০
                         ৩মি িমহষ-১৫িাকা 

                                                                                 ২০িা জীি = ২০িাকা । 

আিার এই ধাুঁধামির িাধযশি মেশুর িুমদ্ধর পরীো করা োশি এিিং গামণ্ত মেোর মিকমিও োচাে করা োশি। 

প্রিাি: মেশুর স্বাভামিক মিকাে, স্বাস্থয ও পমরশিে সিংিান্ত জ্ঞাে িৃমদ্ধশত িািংলা যিৌমখক সামহশতযর অেযতি উপািাে মহশসশি 

প্রিাশির মিশেষ ভূমিকা রশেশে। এমি িযমির মিমভন্ন মিষে সম্পশকষ ধারণ্ার মিকাে ঘিাশত সহােতা কশর, যেিে: 

                                     “মেি মেমেন্দা যেথা যরাগ থাশক ো যসথা।”
১১

 

এই প্রিািমির িাধযশি িযমির এই ধারণ্ার মিকাে হশি যে, মেেমিত এই গাশের পাতা যসিে করশল স্বাশস্থযর পশে খুিই ভাল। 

অথিা এই দমি গাশের উপমস্থমত পামরপামশ্বষক পমরশিশের পশেও খুিই উপকারী। আিার প্রিাশির িাধযশি িােুশষর মিমভন্ন যরাগ 

প্রমতশরাধ করার কথাও িলা হশেশে, ো প্রশতযকমি িােুশষর স্বাশস্থযর পশে খুিই ভাশলা। তাই প্রিাশি িােুষশক প্রমতমিে 

প্রাতুঃভ্রিশণ্র পরািেষ যিওো হশেশে। যেিে: 

          “যিড়াও েমি যভাশরর যিলা, থাকশি ো আর যরাশগর জ্বালা।”
১২

 

এোড়া যিৌমখক সামহশতয এিে অশেক প্রিাি রশেশে োর িাধযশি মেশুর মিমভন্ন মিষশে মিচার েমি ও িােমসক েমির মিকাে 

ঘিাশত সাহােয কশর। যসই সিংিান্ত একমি প্রিাি হশলা:                               

                                   “যেিে িুশো ওল যতিমে িাঘা যতুঁতুল।”
১৩

 

প্রিাশির িাধযশি মিমভন্ন েক্িাজ ও ভন্ড িােুশষর কাে যথশক িূশর থাকার মেশিষে যিওো হশেশে। কারণ্ আিাশির সিাশজ এিে 

অশেক ভুশো ডািার আশে োশির কাে যথশক সি সিশে একিু িূশর িূশর থাকশত হে, তা ো হশল মেশজর েমত হশত পাশর। 

এই ধরশণ্র সশচতে িূলক একমি প্রিাি হশলা:                       

                                   “জল যজালাপ যজাশচামর মতে মেশে ডািামর।”
১৪

 

িােুষ িীঘষ জীিে ও সুস্থয েরীশরর জেয োোে ধরশের ফল-িূল যখশে থাশক। আিাশির যিশে িেশরর মিমভন্ন সিশে মিমভন্ন 

ঋতুশত োোে রকশির ফল জন্মাে যেগুমল যখশল েরীর ও িে সুস্থয থাশক। এরূপ একমি প্রিাি হশলা: 

       “িার িাশস িার ফল, ো যখশল োে রসাতল”।
১৫

 

আিার মিমভন্ন ফল-িূশল োোে ধরশের প্রশোজেীে মভিামিে, যপ্রামিে, েকষরা ইতযামি োোে উপািাে থাশক, তাই মিমভন্ন 

সিশের উৎপন্ন ফল-িূল খাওো আিাশির েরীর স্বাশস্থযর পশে খুিই ভাশলা। 

৪. িযমির িােমিক িলূযশিাশধর মিকাশে িািংলা যিৌমখক সামহতয: িযমির িােমিক িূলযশিাশধর মিকাশে িািংলা যিৌমখক সামহশতযর 

িযাপক প্রভাি রশেশে; আিাশির সিাজ জীিশে মিশেষ কশর পমরিাশর িাতা অথষাৎ জেেীর ভূমিকা সিষামধক গুরুত্বপূণ্ষ। 

সিাজতামত্ত্বশকরা িশল থাশকে কৃমষজীমি সিাজ িযিস্থাে িাশের অিস্থাে সিষাশপ্রো অপমরহােষ এরূপ একমি েড়া হশলা: 

                                  ‘িামস মপমস িেগািাসী িশের িশধয ঘর। 

                                   কখশো িামস িশলে ো খই যিাোিা ধর।। 

                                   মকশসর িামস মকশসর মপমস মকশসর িৃন্দািে। 

                                   এত মিশে জােলাি িা িড় ধে।।’
১৬

 

িািংলা যিৌমখক সামহশতযর এিে অশেক েড়া রশেশে ো িযামির িশধয সতযােুসন্ধাশের তথয সিার কশর। তাই এই িােমিক 

িূলযশিাশধর প্রকাে িযমির জ্ঞাোজষেিূলক আচরশণ্র িশধয লে করা োে, ো িযমি িা মেশুর মেোিূলক জ্ঞাশের সশে 

সম্পকষেুি, যেিে: 

                                   ‘অি তিু মগমর সুতা, 

                                    িা িইশল পড় পুতা। 
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                                    পড়শল শুেশল দমধ ভামত, 

                                    ো, পড়িু েযাো লামে। 

                                    েযাো লামে যকশে খাও, 

                                    সকাশল উমেকু পড়শত োও।’
১৭

 

মেোর গুণ্গত িূলয ও উপশোমগতা এই েড়ামির িশধয মিশে িাো হশেশে। মেোগত যোগতা ো থাকশল সিাশজ যিকারত্ব যেশি 

আসশি, যতিমে সিাশজর িােুষ তাশক মতরোর করশত পাশর, যসই কারশণ্ িােমিক িূলযশিাধ গশড় যতালার যচষ্টা করা হশেশে 

এই েড়ামিশত। এখাশে পড়াশোো করশল যেিে দধ ভাশতর কথা িলা হশেশে, যতিমে আিার ো পড়শল েযাো লামের কথাও 

িলা হশেশে। তাই সকাশল উশে োিশক পড়শত োিার পরািেষ যিওো হশেশে। 

ধাুঁধা: িািংলা যিৌমখক সামহশতযর অেযােয উপািাশের িত ধাুঁধাও িযমির যিৌমদ্ধক ও িােমিক িূলযশিাধ মিকাশের যখারাক 

েুমগশেশে। িালয মিধিার দুঃখ, েন্ত্রো সহয করশত ো যপশর ঈশ্বরচি মিিযাসাগর িালয মিিাহ প্রচলে কশরমেশলে। যসই কারশণ্ 

ঈশ্বরচি মিিযাসাগরশক মেশে রমচত একমি ধাুঁধা হশলা: 

                                   ‘িালয মিধিার মিশে মিশলে মেমে, 

                                    িোর সাগর রূশপ পমরমচত মতমে। 

                                    যসই িহাে িযমিমির োি মকিা হে, 

                                    িুশঝ সুশঝ উির করহ সির।’
১৮

 

অতযন্ত ধামিষক ও িােেীলতার জেয স্ত্রী পুিশক মিিে কশর তাুঁর যিো যোধ কশরমেশলে রাজা হমরে চি, তাই তাশক মেশে রমচত 

একমি ধাুঁধা ো িােমিক িূলযশিাশধর মিকাে ঘিাশত সাহােয কশর। এরূপ একমি ধাুঁধা হশলা: 

                                   “স্ত্রী পুি মিিে কশর যিো যোধ কশর, 

                                    যকিা যহে রাজা মেল িল এ সিংসাশর।”
১৯

 

প্রিাি: িািংলা যিৌমখক সামহশতযর অেযতি উপািাে মহশসশি প্রিাশির িশধযও িােমিক িূলযশিাশধর িহু িৃষ্টান্ত রশেশে। অশেক 

িযমি অপর জেশক ো যজশে ো িুশঝ তার সম্পশকষ োোে কিুমি কশর থাশকে ও োোে আপমিকর কথা িশল থাশকে। তার পর 

যসই িযমির সম্পশকষ জােশত পাশর এিিং যস তার ভুল িুঝশত যপশর দুঃখ প্রকাে কশর। আিার আিরা অশেশক ো িুশঝ অজ্ঞাশে 

অশেক খারাপ কাজ কশর থামক। মকন্তু পশর তার িিষ িুঝশত যপশর দুঃখ প্রকাে কমর, এই ধরশণ্র একমি প্রিাি হশলা: 

                                    ‘অজ্ঞাশে কশর পাপ, জ্ঞাে হশল িেস্তাপ।’
২০

 

আিাশির সিাশজ িাতা-পুশির সম্পকষ সুিধুর। এিে মক সন্তাে েমি অিাধয মকিংিা িাতৃভমিেূেয হশে খারাপ আচরণ্ কশর, 

তিুও িাতা মেশজর সন্তাশের প্রমত খারাপ িযিহার কশর ো। তাই িাতাশক সন্মাে প্রিেষে করা হশেশে এরূপ একমি প্রিাি হশলা: 

                                    ‘কুপুি েমি িা হে কুিাতা কখে েে।”
২১

 

িযমিগত ও মিমভন্ন িােুশষর সািামজক আচার-আচরণ্ সম্পশকষ িােুষশক সতকষ িাতষা যিওো হশেশে যিৌমখক সামহশতযর মিমভন্ন 

প্রিাশি এই ধরশণ্র কশেকমি প্রিাি হশলা: 

                                   ‘অমত িাড় যিশড়া ো, ঝশড়শত উড়াশি। 

                                    অমত-মেচু হশো ো, োগশল িুড়াশি।।’
২২

 

                                    ‘অমত যলাশভ তামত েষ্ট।’
২৩

 

                                    ‘েত হামস তত কান্না।’
২৪

 

                                    ‘অমতমপরীত যেখাশে, অমতমিশিি যসখাশে।’
২৫

 

যলাকসেীত: িােি সিাশজর দুঃশখর যেষ োই? যকে ো িােি জেি যকিল দুঃশখ অমতিামহত হে? যকে সুখ িােুশষর ভাশগয 

যজাশি ো। িােুশষর জীিেজাত এই গােগুমল িােমিক িূলযশিাশধর মিকাে ঘিাশত সাহােয কশর। এরূপ একমি গাে হশলা: 

                                    ‘গুরু, জেি দুঃখীর কপাল িন্দ আমি একজো, 

                                     আিার দুঃশখ দুঃশখ জেি যগল, 

                                     আিার দুঃখ মিশে সুখ হশলা ো।’
২৬

 

যলাককথা: যলাককথার দ্বারা িােমিক িূলযশিাশধর মিকাে ঘিাশো োে, যকাশো িযমি েমি অেয িযমির প্রমত অেযাে ভাশি োমস্তর 

আসা কশর, তাহশল অশেক সিে তার ফল যসই িযমিশকই যভাগ করশত হে, এরূপ একমি যলাককথা হশলা: 



িূলযশিাশধর মিকাশে িািংলা যিৌমখক সামহশতযর ভূমিকা                                            অরুে সরকার, সুজে কুিার িণ্ডল 
 

Volume-VII, Issue-I                                       January  2021                                                                            26 

একমি যেশল রাস্তার পাশে িশস গতষ খুুঁড়শে, তা যিশখ রাজার িন্ত্রী যেশলিাশক িলশল তুমি গতষ খুুঁড়ে যকে? যেশলিা িন্ত্রীশক 

িলল যলাক গশতষ পশড় হাত পা ভাঙশি যসই জেয। িন্ত্রী মজজ্ঞাসা করল তুমি মক কর? যেশলিা িলল আমি মকেুই কমর ো। যে 

যলাক রাস্তা যেশড় পাশে আসশি যস গশতষ পড়শি। িন্ত্রী তাশক মেশে এল মেশজর িামড়শত, দমি যিারগ ও একিা িুরমগর সিসযা 

মিিশি মক ভাশি যেশলিা িন্ত্রীশক তা িশল মিল। িন্ত্রী িুঝল এই যেশলিা অলস মকন্তু খুি িুমদ্ধিাে। তাই তার হাশত একিা মচমে 

মিশে যকািাশলর কাশে পাোশলা। যকািাল মচমে যপশেই যেে যেশলিাশক হতযা কশর। মকন্তু িন্ত্রীর যেশল কুুঁশড় যেশলিাশক ফুল 

আেশত িশল মেশজ মচমে মেশে যগল যকািাশলর কাশে। যকািাল মচমে পাওো িাশিই িন্ত্রীর যেশলশক হতযা করল। িন্ত্রী ও তাুঁর স্ত্রী 

যোশক অজ্ঞাে হশে যগল। তখে কুশড় যেশলিা িলশল যসাজা রাস্তা মিশে ো হাুঁিার জেযই িন্ত্রীিোে গশতষ পড়ল। এই 

যলাককথামির দ্বারা িযমির এই িােমিক িূলযশিাশধর মিকাে ঘিশি যে, মিো যিাশষ কাউশক োমস্ত মিশত যেই। 

৫. িযমির জেমতক িলূযশিাশধর মিকাশে িািংলা যিৌমখকসামহতয: 

জেমতক িূলযশিাশধর মিকাে সম্পমকষত োোে উপািাে িািংলা যিৌমখক সামহশতযর িশধয রশেশে। মিশেষ কশর িাউল গাশে এর 

প্রভাি সিষামধক। যেিে: 

                                ‘আমি যকাথাে পাি তাশর 

                                 আিার িশের িােুষ যে যর, 

                                 হারাশে যসই িােুশষ তার উশেশেয 

                                 যিে মিশিশে যিড়াই ঘুশর।’
২৭

 

এই িৃষ্টাশন্তর িশধয রশেশে সািমগ্রক িােি সম্পিশক খুুঁশজ যিড়াশোর তাড়ো। িশের িােুশষর অন্তমেমহষত যচতোে যকাশো একক 

িােুষশক যখাুঁজার প্রোস থাকশলও সিমষ্ট িা িযামষ্টর অিলিশে তা সািমগ্রক হশে িাুঁড়াে ো িযমির জেমতক মিকাশের সহােক। 

প্রিাি: প্রিাশিও জেমতক িূলযশিাশধর মিকাে সম্পমকষত জ্ঞাে সিাশরর কথা িলা হশেশে। সৎ ও অসৎ িযমির অিস্থাশের কথা 

যঘামষত হশেশে। এিে একমি প্রিাি যেিে: 

                                 ‘েমি হে সুজে, যতুঁতুল পাতাে েে জে 

                                  েমি হে কুজে, েে ঘশর এক জে।’
২৮

 

িােুষ েমি আচার-আচরশণ্র মিক যথশক শুভ িুমদ্ধ সম্পন্ন হে, তাহশল তারা এক ঘশরই অশেশক থাকশত পারশি এিিং সিগ্র 

সিাশজর িােুশষরই উপকার হশি। আর েমি অসৎ গুণ্ সম্পন্ন হে তা হশল সিগ্র সিাশজর িােুশষর কাশে অিেল জেক হশি। 

এই জেয িােুশষর জেমতক িূলযশিাশধর েথাথষ মিকাে হশল োমন্তপূণ্ষ সহািস্তাশের যকাশো অসুমিশধ হে ো। 

যলাককথা: যলাককথার িশধয মিশে িযমির জেমতক িূলযশিাশধর মিকাে ঘিাশত সহােতা কশর। যেিে:  

মসিংহ ও খরশগাশসর কামহমেশত আিরা যিশখমে যে খড়শগাশসর িুমদ্ধর কাশে েমিোলী মসিংহ ও পরামজত হশেশে। এই গশল্প 

আিরা এিাও যিশখমে খড়শগাশসর কথাে মসিংহ কুশোর জশল লাফ মিশে মেল, োর ফশল মসিংশহর িৃতুয হশেমেল। অথাৎ এই 

যলাককথামির দ্বারা এই জেমতক মেো হশি যে, িুমদ্ধর দ্বারাই েমিোলীশির পরামজত করশত হে। আিার এই যলাককথামির দ্বারা 

এিাও প্রিামেত হে যে অপশরর কথাে মিশ্বাস করশত যেই। 

আিার খরশগাস ও কিশপর যিৌশড়র প্রমতশোমগতার কামহমেশত খরশগাস মকেুিা লামফশে োিার পর ভািশলা যে, আমি যতা 

অশেক আশগই যপৌুঁশি োি, তাই একিু মিশ্রাি মেই িশল গােতলাে এশস যস মিশ্রাি যেে এিিং ঘুমিশে পশড়। এমিশক কিপমি 

তার গুমি গুমি পাশে যহুঁশি মগশে খড়শগাসশক হামরশে লশেয যপৌুঁশে োে। মকে ুসিে পর খরশগাসমি ঘুি যথশক উশে যিখল যে, 

কিপ তার লশেয যপৌুঁশে মগশেশে, অথাৎ এই যিৌড় প্রমতশোমগতাে যস যহুঁশর মগশেশে। এই যলাককথামি দ্বারা এিা প্রিামেত হে 

যে- Slow and study wins the race।  
৬. িযমির সািামজক িলূযশিাশধর মিকাশে িািংলা যিৌমখক সামহতয: িযমির সািামজক িূলযশিাশধর মিকাশে িািংলা যিৌমখক 

সামহশতযর মিমভন্ন উপািাে েড়া, ধাুঁধা, প্রিাি, সিংগীশতর যে ভূমিকা রশেশে তা মেশে আশলাচো করা হশলা: 

েড়া: েড়ার িাধযশি আিাশির প্রাচীে সিাজজীিশের োোে মচি ফুশি উশে। যতিমে আিার মকে ুযখলার েড়ার িাধযশি প্রাচীে 

ইমতহাশসর মকেু সািামজক মচিও ধরা পশড়। আশগকার মিশে পুরুষ োমসত সিাশজ রাজা িহারাজাশির দ্বারা সিাশজর মেমরহ 

োরীরা মকভাশি অতযাচামরত হত তা ধরা পশড়শে িািংলা যিৌমখক সামহশতযর েড়ার িশধয। এরূপ একমি যখলার েড়া হশলা: 

                                  ‘এলামিিং যিলামিিং সইশলা। 

                                   মকশসর খির হই যলা? 
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                                   রাজািোে একমি িামলকা চাইশলা। 

                                   যকাে িামলকা চাইশলা? 

                                   ওিুক িামলকা চাইশলা। 

                                   িামলকা মেশে মক হশি? 

                                    িে িেশক েুদ্ধ হশি। 

                                    মকশস চশড় োশি? 

                                    যঘাড়াে চশড় োশি।’
২৯ 

সিাজ ও ইমতহাস মিষেক মেশুশির যখলার এই েড়ামির িাধযশি যিাঝা োশি যে, যসই সিে কাশলর রাজা িহারাজারা েিতার 

অপিযিহার কশর োরীশির অিােমিক ভাশি অতযাচার করত। 

ধাুঁধা: ধাুঁধার িশধয িহাে িমণ্ষী িযমিশির কষ্ট সমহষু্ণ কিষজীিশের পমরচে েমড়শে রশেশে ধাুঁধাশত। অতীশত িহাে িযমিরা 

মকভাশি অন্ধ ধশিষর দ্বারা িমল হশেমেল তা ধাুঁধার িশধয ধরা পশড়শে। েীশুখ্রীষ্টশক মেশে রমচত এিে একমি ধাুঁধা হশলা: 

                                   ‘হাশত যপশরক পাশে যপশরক যগুঁশথ েখে মিল। 

                                    ঈশ্বরশক িশল এশির েিা কশরা ভাশলা।। 

                                    যকাে িহাজে এই কথা িশলমেল।  

                                    িুেমিদ্ধ হশে মেমে িারা যগল।।’
৩০

 

প্রিাি: প্রিাশির িাধযশি আিাশির সিাশজ িসিাসকারী প্রিীণ্ িােুশষর অমভজ্ঞতা অশেক যিমে িূলযিাে। তাই এই অমভজ্ঞ 

িােুশষর কাে যথশক েতুেশির মেো যেওো উমচত এিিং এই অমভজ্ঞতার প্রমত আিাশির সন্মাে যিওো উমচত। এইরূপ সািামজক 

মেোিূলক একমি প্রিাি:        

                                   ‘পুরাশো চাল ভাশত িাশড়।’
৩১

 

এোড়া প্রিাশির িাধযশি িােুশষর প্রমতমি মিকশকই স্পেষ করা সেি হশেশে। সেশিাশষ অশেক িােুশষর েমত হশে থাশক, যসই 

কারশণ্ অসৎ িযমিশির সশে সে মিশত যেই। এই রূপ একমি প্রিাি: 

                                   ‘সৎ সশে স্বশগষ িাস অসৎ সশে সিষোে’
৩২

 

সািাশজর মিমভন্ন িােুশষর আচার-িযিহার যকমিক কশেকমি প্রিাি রশেশে োর দ্বারা িযমি সািামজক মেো গ্রহণ্ করশত পাশর 

যসই ধরশণ্র কশেকমি প্রিাি মেশে যিওো হশলা: 

                                   ‘িাতাল িাুঁতাল মেশঙ, মিশ্বাস যেই এই মতশে’
৩৩

 

                                   ‘যচার েমি োে সাধুর কাশে, স্বভাি োে তার পাশে পাশে’
৩৪

 

                                   ‘সাপ োলা জমিিার, মতে েে আপোর।’
৩৫

 

যলাকসেীত: সিাশজর িােুশষর প্রমতমিশের দুঃখ, কষ্ট, খাওো, পড়ার মেিষেে রশেশে িািংলা যিৌমখক সামহশতযর অেযতি 

উপািাে যলাকসেীশত। এইরুপ একমি জেলিহশলর প্রচমলত যলাকসেীত হশলা: 

                                  ‘গশভষ যরশখ িরল মপতা যচাশখও যিখলাি ো। 

                                   আিাে যক কমরশি লালে-পালে যক মিশি আিাে সান্তো। 

        ও যে ভশির িাজাশর ে,জে যচাশর চুমর কশর যিুঁধশলা, আিাশর। 

                                   তারা মিচাশর খালাস যপল, আিার হশলা যজলখাো, 

                                   আমি একজো।’
৩৬ 

৭. িযমির জীিে ও জীমিকার অশিষণ্ সম্পমকষত অথষনেমতক মিকাশে িািংলা যিৌমখক সামহতয: িযমির জীিে ও জীমিকার অশিষণ্ 

সম্পমকষত অথষনেমতক তথয প্রিাশের যেশি িািংলা যিৌমখক সামহশতযর উপািাে মহসাশি েড়া, ধাুঁধা, প্রিাি, যলাকসেীত ও 

যলাককথার যে গুরুত্বপূণ্ষ ভূমিকা রশেশে তা মেশে আশলাচো করা হল: 

েড়া: ভারতিষষ কৃমষ প্রধাে যিে, এখাশে প্রাে েতকরা পিাে ভাগ িােুষই কৃমষর সশে েুি। অশেক সিশে প্রকৃমতর 

খািশখোমল, অোিৃমষ্ট িা অমতিৃমষ্ট, িেয, খরা ও কীি পতশের আিিশে েসয উৎপািশে সঙ্কি যিখা মিশল িােুষ িাুঁচার তামগশি 

অেযি েুিশত িাধয হশেশে। এরুপ একমি েড়া: 

                                 ‘যিে শুদ্ধ িমর প্রাশণ্ আিারা সকশল, 

                                   যতরে যচৌমিে সাশল মক অকাল যিলাশত 
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                                   পামে মিশে েত ফসল মগশেমেল জ্বশল, 

                                   েুিশলা যলাক মিক মিগশন্ত।’
৩৭ 

যলাকগাে: জীিশে যিুঁশচ থাকার জেয িরকার অথষ ও িাকা পেসা খুিই িূলযিাে সম্পি। এই িাকার জেয িােুষ যিে মিশিশে 

মগশে কাজ করশে। আিার এই িাকার জেযই ভাই ভাইশক েুমর িারশে, োরী-পুরুষ অমিচাশর োশি, এই ধরশের একমি গাে 

হশলা: 

                                   ‘কাগশজর িাকাশর 

                                    যতার লামগো যিে মিশিশে োই। 

                                    ডাে হাশত পাইশর িাকা 

                                    িাি হাশত ঘুরাই। 

                                    এই িাকাশত ভাই কামর কুমর 

                                    ভাই হশে ভাইশের িুশক িাশর েুমর। 

                                    িাকার জেয পুরুষ োরী অমিচাশর োশি 

                                    কত আমি যিখশত পাই। 

                                    এই িাকাশত এিমে োদ 

                                    ভুলাই ঘশরর কুলিধু। 

                                    িাকা যতািার মভতশর 

                                    এত িধু আশগ জামে োই’।।
৩৮

 

প্রিাি: জীিে ও জীমিকার অশেষশণ্র উশেখ িািংলা যিৌমখক সামহশতযর মিমভন্ন প্রিাশি লেয করা োে। আিার জীিশে যিুঁশচ 

থাকার জেয অশেযর উপর মেভষর কশর থাকশল সারা জীিে ধশর যলাশকর কথা শুেশত হে, যসজেয পমরশ্রি কশর খাশিযর িযিস্থা 

করশত হে। এরূপ একমি প্রিাি: 

                                  ‘ভাত যিে মক ভাতাশর, ভাত যিে গতশর।’
৩৯

 

জীিশে যিুঁশচ থাকার জেয যেিে অেয কাশরার উপর মেভষর ো কশর পমরশ্রি কশর অথষ উপাজষে কশর খাশিযর িযিস্থা করশত হে। 

মেক যতিমে আিার েমি কৃষশকর ভাশলা ফসল উৎপন্ন হে তা হশল তার অথষনেমতক স্বািন্দয আশস তাহশল তার আর দুঃখ থাশক 

ো এিে একমি প্রিাি: 

                                 ‘যেশতর চাশষ দুঃখ োশে।’
৪০

 

আিার আিাশির মেশজর যিশে েমি ভাশলা অথষ উপাজষে করা োে তাহশল অথষ উপাজষশের জেয আিাশির মিশিশে োিার 

প্রশোজে হে ো। অথষাৎ মেশজর এলাকাে েমি ভাশলা মকেু পাওো োে তাহশল পমরশ্রি কশর িূশর যকাথােও োিার প্রশোজে হে 

ো। এরূপ একমি প্রিাি যেিে: 

                                 ‘য ুঁমক োশল েমি িামেক পাই, তশি যকে পিষশত োই।’
৪১ 

যলাককথা: যোশিা যোশিা যলাককথার িধয মিশে জীিে ও জীমিকার অশিষণ্ সম্পমকষত অথষনেমতক মিকাে ঘিাশো োে।‘গুপ্তধে’ 

োিক একমি যলাককথাশত আিরা শুেশত পাই যে এক িৃদ্ধশলাক িারা োিার আশগ তাুঁর চার পুিশক িশলমেল যে িাশের 

একশকাশণ্ মকে ুগুপ্তধে রাখা আশে। যসই গুপ্তধে যেে চারভাইশে তুশল যসিা যেে ভাগ কশর যেে। যসই কথা শুশে িৃশদ্ধর চার 

পুি সিস্ত িাে খুুঁশড় যকাশো গুপ্তধে ো যপশে যেশষ হতাে হশে যসই জমিশত তারা ধাে িীজ েমড়শে যিে। এর ফশল যসই জমি 

যথশক প্রচুর ধাে উৎপন্ন হওোে তাশির আর অভাি থাকল ো। তখে তারা িুঝল যে তাশির িািা যকাে গুপ্তধশের কথা িশলমেল। 

এই যলাককথামি যথশক এই িূলযশিাশধর মিকাে হশি যে ভাশলা কিষ করশল তার ফল পাওো োশিই। তাই ফশলর মচন্তা ো কশর 

কিষ কশর োওো উমচত। 

৮. যিেশপ্রি ও সম্প্রমত যিাশধর সিংশোজোে িািংলা যিৌমখক সামহতয: যিেশপ্রি ও সম্প্রমতশিাশধর সিংশোজোর যেশি িািংলা 

যিৌমখক সামহশতযর উপািাে মহসাশি িাউলগাে ও যলাকসেীশতর প্রভাি সিশচশে যিমে রশেশে। মেশে যসগুমলর কশেকমি 

আশলাচো করা হশলা: 

সেীত: িাউল মেল্পীরা গাশের অস্ত্র মিশে লড়াই কশরশে জাশতর োশি িজ্জামতর মিরুশদ্ধ। ধশিষর োশি যে ভন্ডািী, তা রুখশত 

তারা যচশেশেে িােুষশক একসুশি িাুঁধশত। এিেই একমি সেীত হশলা: 

                                  ‘আমি িরমে খুুঁশজ যসই যিাকাশের সহজ মেকাো 
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                                   যেথা আো, হমর, রাু্ি, কামল, গড 

                                   এক থালাশত খাে খান্না।’
৪২

 

যিশের িূলযিাে সম্পিশক রো করা আিাশির সকশলর একিা জেমতক িামেত্ব। ইিংশরজরা েখে আিাশির ভারতিশষর 

িূলযিাে সম্পি লুি কশর মেজ যিশে মেশে োশি যসই সিে সাধারণ্ িােুষশক সজাগ করশত যলাকমেল্পীরা এক যজাি হশে 

যগশে উশেশেে। এিে একমি যলাকগাে: 

     ‘মহন্দু িুসলিাে জাগশর সিাে, 

                                    প্রাশণ্ প্রাণ যিুঁশধ রাখ কমষো। 

                                    ঘুি ভাঙ যিেিাসী মিমলো 

                                    যিখ যিশের ধে কাহারা োইশতশে লুমিো।’
৪৩     

সাম্প্রিামেক ঐকয স্থাপশের জেয যলাকমেল্পীরা গাশের িাধযশি সাধারণ্ িােুষশক িুমঝশেশেে। এইরূপ একমি সেীত: 

                                  “িে আিার িথুরাশর িে আিার িমিোশর 

                                    িে আিার ঐ গো িারণ্সী 

                                    িশের িাশঝ মিরাজ কশরে 

                                    সিাই পরিাসীশর। 

                                    িশেশত িৃন্দািে আশে/িক্কাকািার ঘর 

                                    িশের িাশঝ মিরাজ কশরে োকুরসুন্দর 

                                    ভাইশর একমলি রজাে িশল 

                                    িক্কা োওো মিশে 

                                    িশের িাশঝ িশের োকুর সিাই মিরামজশে যর।”
৪৪

 

যলাকপ্রিাশির ভমূিকা: যলাকপ্রিাশির িশধয যিেশপ্রি ও সম্প্রমতশিাশধর সিংশোজো লে করা োে এইরুপ কশেকমি প্রিাি মেশে 

যিওো হল:                    

                                 ১. ‘ইষ্ট যেই কৃষ্ণ যসই, দশে মকেু যভি যেই।’
৪৫ 

                                 ২. ‘রাি রমহি কালী, যভি করশলই িমল।’
৪৬ 

                                 ৩. ‘মহন্দুর ‘োরােণ্’ িুসলিাশের ‘যতািা’।’
৪৭

 
                                         

৪. ‘কালী িালী িেিালী, যেখ পরাশণ্ জেধর আমল।’
৪৮

 

৯. িলূযােে: িূলযশিাশধর মিকাশে িািংলা যিৌমখক সামহশতযর ভূমিকা মিষশে আশলাচোে িযমি িা মেশুর স্বাভামিক মিকাে ও 

পমরশিে সম্পশকষ জ্ঞাে িৃমদ্ধ ঘশি তা আশলাচো করা হশেশে। িািংলা যিৌমখক সামহশতযর িাধযশি আিাশির িাস্তি জীিশের যে 

মিষেগুমলর সম্পকষ রশেশে যসগুমল সম্পশকষ ধারণ্া গেশের িাধযশি িযমির িুমদ্ধর মিকাে ঘিাশোর যচষ্টা করা হশেে। যিৌমখক 

সামহশতযর দ্বারা িযমির িােমিক িূলযশিাশধর মিকাে ঘিাশো োে মকো তা উিাহরণ্সহ যিখাশো হশেশে। যিৌমখক সামহশতযর 

মিমভন্ন উপািােগুমলর দ্বারা িযমির জেমতক মিকাশের মিকগুমল আশলাচো করা হশেশে। িযমির মিমভন্ন জেমতক মিকাশের 

মিকগুমলর িাধযশি তার িশধয মিমভন্ন আচরশণ্র েথাথষতা মেধষারণ্ করা হশেশে। সািামজক িূলযশিাশধর মিকাে সম্পশকষ িািংলা 

যিৌমখক সামহশতযর মিষে গুমল খুিই গুরুত্বপূণ্ষ তা যিাঝা োে এই অশলাচো যথশক। সািামজক মিক যথশক পমরণ্ত িযমি মেশজর 

প্রতযাো উপশোগী এিিং অশেযর প্রতযাো পূরশণ্র উপশোগী আচরণ্ করশত সেি। অথষনেমতক িূলযশিাশধর মিকাশের যেশি 

িািংলা যিৌমখক সামহশতযর উপািােগুমল সিাশজর আমথষক কাোশিাশক েথােথ ভাশি উপলমি করশত পাশর। এই কারশণ্ 

অথষনেমতক িূলযশিাশধর মিকাশে িািংলা যিৌমখক সামহশতযর উপািােগুমল িযমির অন্তমেষমহত মিমভন্ন চামহিার িশধয সািঞ্জসয 

মিধাশে সহােতা কশরশে। যিেশপ্রি ও সম্পমতষ যিাশধর সিংশোজোে িােুষশক একসশে কাজ করার ও সাম্প্রিামেক ঐকয গেশের 

িাধযশি যিেশপ্রি জাগ্রত করা হশেশে।
 

১০.উপসিংহার: িূলযশিাধ িযমির িহুিুখী আচরণ্ সৃমষ্টকারী জজিিােমসক প্রিণ্তা, ো প্রশতযক িযমির জীিে মিকাশের পশথ 

মিমভন্ন িযমিগত চামহিা এিিং সািামজক রীমত েীমত ও সিংোশরর িশধয সািঞ্জসয মিধাশের িাধযশি একমি মেজস্ব জীিেিেষে গশড় 

যতাশল। আর এই জীিেিেষেই িযমিশক চালো কশর, যে কারশণ্ িযমি তার চারপাশের সিস্ত মকেুশক মিচার-মিশেষণ্ কশর 

একিা িীঘষ অমভজ্ঞতা অজষে কশর ভাশলা িন্দ যিাধশক অগ্রমধকার যিে। িূলযশিাশধর মিকাশে িািংলা যিৌমখক সামহশতযর ভূমিকা 

সম্পশকষ আশলাচো কশর আিার িশে হশেশে িািংলা যিৌমখক সামহশতযর মিমভন্ন উপািােগুমলই িযমির জজিিােমসক প্রিণ্তার 
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পমরপূণ্ষ মিকাশের সুশোগ কশর মিশেশে। মকন্তু িতষিাশে আজ োি-অমভভািক ও সরকার দই পেই কমম্পউিার মেো, 

ইিারশেি, সািামজক যোগাশোগ িাধযি ইতযামির মিশক যিমে ঝুুঁশক পশড়শে। োর ফশল মেোশেশি িািংলা যিৌমখক সামহশতযর 

মেোগতিূশলযর মিকগুমল মিশে মিশে হামরশে োশি। মিমভন্ন কারশণ্ িযমির িূলযশিাশধর মিকাশের যেসি মিকগুমল রুদ্ধ হশত 

চশলশে যসগুমলশক যিৌমখক সামহশতযর মিমভন্ন উপািাশের িাধযশি আিূল পমরিতষে করা সেি। তাই আিাশির িািংলা যিৌমখক 

সামহশতযর উপািাে গুমলশক িতষিাশে কাশজ লামগশে িূলযশিাশধর মিকাশের পথশক আরও সহজ সরল কশর তুলশত হশি। তা ো 

হশল িূলযশিাশধর মিকাশের পথমি অসম্পূণ্ষতার যিাশষ দষ্টই যথশক োশি। 
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