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Abstract
Jatindramohan Bagchi is a contemporary poet of Rabindranath Tagore. In the practice of
Bengali Literature-Society-Arts-Culture, Jatindramohan Bagchi’s literary contribution is
absolutely necessary for study. His literature has gained prominence in the context of
environmental conditions, regional factors, local history, daily domestic life, diverse rural
life and living conditions. Therefore, the knowledge of the local art and cultural history of
that region (Jamsherpur in Nadia district) is essential to study of Jatindramohan Bagchi’s
literature. He lived in the city for most of his life but he was also found of rural heritage.
He was aware of local heritage and country’s history. In his essay ‘Palli-Katha’, there is an
indication of that in the article: ‘In the actual history of the country, rural history is also
necessary.’ He highlighted the history, culture and tradition of the zamindari of Jamsherpur
in Nadia and adjoining areas (Karimpur, Shikarpur, Dhoradaha, Sundalpur, Arabpur etc.)
while describing the rural history in his writings. The formulas have come up in the
description of the natural ingredients of rural history. The oldest place, archaeological
patterns, the description of the ethnic elements, the Nil-Kuthi mentioned in his writings are
well described. In his descriptions rural cultural history has been displayed of the
traditional places of worship, the history of local festivities, the rural life and livelihood all
are sketched by him. The contexts of local history, geographical and historical background
of rural environments have also been included. In this article we have analysed the
reflection of the elements of local history, culture and tradition in the article ‘Palli-katha’
of Jatindramohan Bagchi through content analysis.
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অঞ্চতরক আততা, দদনতিন গাচস্থযজীফন, তফতচত্র গ্রাভীণ জীফন-মান প্রণারী আতযাতদয কথাআ প্রাধানয লন্বন্বছ।
তাআ তাাঁয াততয-কীততচন্বত লপ্রক্ষাট  টবূতভ তান্বফ লম এরাকাগুতর স্থান লন্বন্বছ, লআ ঞ্চন্বরয স্থানী তল্পাততয-ংস্কৃতত-আততা জানন্বত মতীন্দ্রন্বভান ফাগচীয াততয-কীততচ চচচা তযন্ত প্রাতঙ্গক। জীফন্বনয লফতযবাগ
ভ হুন্বয জীফন-মান কযন্বর তাাঁয জীফন অাদ-ভস্তক ল্লী ঐততন্বয লভাড়া তছর। গ্রাভীণ ঐততন্বযয প্রতত তাাঁয
বীলণ অনুগতয তছর। দাফদ্ধ তছন্বরন লদী ঐততন্বযয প্রতত, লদন্বয আততান্বয প্রতত। তাাঁয লরো ‘ল্লী-কথা’
ীলচক প্রফন্বে লতভনটা আতঙ্গত াা মা (ফাগচী, ১৩১২ ন: ১০৬-১০৭): ‚ লদন্বয প্রকৃত আততা-যচনা
ল্লীয আততা প্রন্বাজনী, ... তফিু তফিু পুন্বরয ভধু রআা ভধুচক্র যতচত , ... তথাত এ আততা একতদন
তীন্বতয আততান্ব তযণত আন্বফ এফং ল্লীকাতনী আন্বর দুআ চাতযতট নূতন কথা রৄনাআন্বত ান্বয‛ “ থচাৎ তাাঁয
ফক্তন্বফয স্পষ্টবান্বফ ধযা ন্বড়ন্বছ জাতী আততা ৃজন্বন ন্বমাগী আততা তান্বফ অঞ্চতরক আততান্বয
প্রাতঙ্গকতায কথা। ফতিভচন্দ্র ফঙ্গদচন তত্রকা ঈন্বল্লে কন্বযন্বছন: ‘ফাংরায আততা চাআ, নাতন্বর কেন ভানুল
আন্বফ না’। তততন অন্বযা ঈন্বল্লে কন্বযন ‘অআ অভযা কন্বর তভতরা ফাংরায আততা নুোন কতয’। গবীযবান্বফ
তফন্বেলণ কযন্বর লদো মান্বফ “ ফতিভচন্বন্দ্রয এভন অকাঙ্ক্ষাযআ প্রততপরন ঘন্বটন্বছ মতীন্দ্রন্বভান ফাগচী যতচত ‘ল্লীকথা’ প্রফন্বে।
মতীন্দ্রন্বভান ফাগচী তাাঁয যচনা ল্লী আততা ফণচনকান্বর নদীায কতযভুয এফং তদংরগ্ন াশ্বচফতচী এরাকায
(কতযভুয, মভন্বযুয, তকাযুয, লধাড়াাঁদ, ুিরুয, অযফুয আততযতদ) জতভদাযী আততা  ঐততযন্বক তুন্বর
ধন্বযন্বছন। লআ ূত্রধন্বযআ ঈন্বঠ এন্বন্বছ ল্লী আততা তনভচান্বণয জীফ ঈাদান্বনয ফণচনা। তাাঁয যতচত প্রফন্বে ঈন্বল্লে
যন্বন্বছ প্রাচীনতভ স্থান্বনয নাভ, প্রত্নতাতিক তনদচন্বনয অন্বরাচনা, জাতততাতিক ঈাদান ফণচন, লালকমন্ত্র নীরকুতঠয
অত্মকথা আতযাতদ তদকগুতর। গ্রাভীণ ংস্কৃততয আততফৃত্ত তনভচাণকান্বর ধযা ন্বড়ন্বছ ফতণচতফয এরাকায ঐততযাশ্রী ূজাার-াফচণ, স্থানী ঈৎফাতদ-লভরায আততা কথা, গ্রাভীণ জীফন-জীতফকা আতযাতদয কথা। স্থানী লবৌন্বগাতরক 
ঐততাতক টবূতভয ফণচন, অঞ্চতরক আততান্বয তবন্নাঠ তান্বফ, স্থানী বূন্বগান্বরয আততা (History of
Regional Geography) যচনা কন্বযন্বছন, মান্বক আততাচচচায নফাঠ (New Text) ফরা মা। স্থানী
ঐততন্বযয নযতভ ধাযক  ফাক ল্লীজন্বনয ভুন্বেয বালা  বালায ফযফাযগত তদক এফং ঈক্ত এরাকায তক্ষাংস্কৃতত (Education and Culture) “ এআ তদকতট ফাদ ন্বড়তন মতীন্দ্রন্বভান ফাগচী াততযান্বরাচনা। আততা
নুোনী দৃতষ্টন্বত গবীযবান্বফ তফচায-তফন্বেলণ ূন্বত্র, তাাঁয ‘ল্লী-কথা’ ীলচক প্রফন্বেয তনতযন্বে, অঞ্চতরক আততা 
ঐততয ন্বেলন্বণয ন্বঙ্গ তেত অন্বরাচয গন্বফলণাভূরক প্রফেতট।

২. আততা তরেন্বন স্থানী আততা  ঐততযয বূতভকা এফং মতীন্দ্রন্বভান ফাগচীয আততা তচন্তন: ল্লীগ্রাভ
ফা গ্রাভীণ এরাকা ন্বনক জানা যন্বত্নয োন লদ। এআ কর ঈৎভূ একতদন্বক অভান্বদয ঐততযগত ঈাদান
তান্বফ াক্ষয ফন কযন্বছ, নযতদন্বক এআ ঈাদান ভূআ যফতচী প্রজন্বেয কান্বছ আততা াঠয তান্বফ তফন্বফতচত
। মতীন্দ্রন্বভান ফাগচীয ‘ল্লী-কথা’ ীলচক প্রফন্বে রুপ্ত যন্বত্নাদ্ধান্বযয ভতআ নানাতফধ ঈাদান্বনয লোাঁজ াআ। এআ
কর ঈাদান্বনয ফণচনা প্রন্বঙ্গ তাাঁয আততা তচন্তন্বনয ুতচতন্তত ভতাভত জানা মা। এফান্বয অভযা লতদন্বকআ
অন্বরাকাত কযন্বফা। প্রঙ্গান্তন্বয ঈন্বল্লেয; এআ ন্বফচয অন্বরাচনান্বক দু’মচান্ব তুন্বর ধযা ন্বফ। মচা দু’তট র:
২.১ আততা যচনায প্রাভানয ঈাদান তান্বফ স্থানী আততা  ঐততযয বূতভকা এফং
২.২ াতন্বতয স্থানী আততা  ঐততয এফং আততা যচনা াতততযক ঈাদান : প্রঙ্গত
মতীন্দ্রন্বভান ফাগচীয আততা তচন্তন।
২.১ আততা যচনায প্রাভানয ঈাদান তান্বফ স্থানী আততা  ঐততযয বূতভকা: অভান্বদয এআ ন্বফচয অন্বরাচনা
মন্বেশ্বয লচৌধুযীয ‘অঞ্চতরক আততা চচচা  গ্রন্থঞ্জী’ ীলচক গ্রন্থতটয কন্বকতট ভন্তফয  ঈদ্ধৃতত তফন্বল ঈন্বল্লন্বেয
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প্রন্বাজন। অঞ্চতরক আততা চচচায প্রন্বাজনীতায কথা ঈন্বল্লে প্রন্বঙ্গ ফাংরা বালা লরো নযতভ অঞ্চতরক
আততাকায মন্বেশ্বয লচৌধুযী ভন্তফয কন্বযন্বছন (ন্বচৌধুযী, ২০০৮: ৪৮):
‚জাতী আততান্বয াভতগ্রক তযচ লন্বত ন্বর প্রন্বতযকতট ঞ্চন্বরয আততা যচনায
ঈাদান ংগ্রন্বয প্রন্বাজনীতা অন্বছ। অঞ্চতরক তফফযন্বণয াভতগ্রক ফা ভতষ্টগত তচত্র
অযণ কযন্বত ক্ষভ ন্বর, লম জাতী আততা যতচত ন্বফ, তদ্বাযা লদ ফা জাততয প্রকৃত
জনজীফন্বনয আততা অন্বরাচনা কযা ম্ভফয। প্রন্বতযক ঞ্চন্বরয একটা আততা অন্বছ,
একটা তনজস্ব িা অন্বছ, দফতষ্টয অন্বছ এফং জাতী জীফন লথন্বক অঞ্চতরক িা ন্তত
কন্বকতট লক্ষন্বত্র ৃথক।‛
“ ন্বনকটা এআ কথায ুনযাফৃতত্ত রক্ষয কতয মতীন্দ্রন্বভান ফাগচীয লরো ‘ল্লী-কথা’ (ফাগচী, ১৩১২ ন: ১০৬১০৭) প্রফন্বে:
‚লদন্বয প্রকৃত আততা-যচনায ল্লীয আততা প্রন্বাজনী, ........ তফিু তফিু পুন্বরয
ভধু রআা ভধুচক্র যতচত ,  ত ফন্বঙ্গয বতফলযৎ ঐততাতক ভধুচক্র যচনায এআ কর
ক্ষুদ্র তফিু লআ প্রকায াতা কতযন্বত ান্বয।‛
ঐততাতক টনতফ একআ ভত লালণ কন্বযন্বছন (ন্বচৌধুযী, ২০০৮: ৪৮):
‚জাতী আততা নুীরন কন্বযত ন্বর ক্ষুদ্রতয তফবাগ ফা এরাকান্বক তফন্বলবান্বফ জানা
প্রন্বাজন।‛
“ তণ্ডতগন্বণয তচন্তা-বাফনা  ফক্তফয লথন্বক এটাআ প্রতীভান  লম, জাতী মচান্বয আততা অন্বরাচনা
অঞ্চতরক ঈৎ ূত্রন্বক লকান্বনাবান্বফআ স্বীকায কযায ঈা লনআ। অঞ্চতরক আততা চচচায অন্বরাচনায তবভুে
ম্পন্বকচ ফরন্বত তগন্ব মন্বেশ্বয লচৌধুযী লম ভন্তফয কন্বযন্বছন তা প্রঙ্গক্রন্বভ ঈন্বল্লে কযা লমন্বত ান্বয (ন্বচৌধুযী,
২০০৮: ৪৮):
‚অঞ্চতরক আততা চচচা াধাযণত প্রস্তাতফত এরাকায ঐততয  আততফৃত্ত তফলন্ব
অন্বরাচনা কযা  এফং স্থানী ফা অঞ্চতরক ভযাগুতরন্বক মচন্বফক্ষণ কযায জনয
ঈৎন্বয ভূর নুোন্বন ঈৎাতত ন্ব তীত ঘটনাফরীয অন্বরাচনা  গন্বফলণা প্রফৃত্ত
া ঈতচত।‛
“ লআ ন্বঙ্গ তততন অঞ্চতরক  জাতী মচান্বয আততান্বয ন্বঙ্গ াযস্পতযক ম্পন্বকচয কথা ঈন্বল্লে কন্বযন্বছন
(ন্বচৌধুযী, ২০০৮: ৪৮):
‚জাতী  প্রান্বদতক মচান্ব যাজননততক, থচননততক, াভাতজক  াংস্কৃততক ঘটনাফরীয
তথয ংগ্র ূফচক গন্বফলণা  ধাযাফাতক তফন্বেলণ কযা একজন ফড় ভান্বয ঐততাতন্বকয
কাজ। অঞ্চতরক ফা স্থানী ঐততাতক একআ ধযন্বনয কান্বজয জনয অতদষ্ট ন। াথচকয র
এআ লম, প্রথন্বভাক্ত ফযতক্তয কভচধাযা ফৃৎ এরাকা ফা জাতী আততা যচনায ভন্বধয তযফযপ্ত
এফং যজন্বনয কামচকরা একটা তনতদচষ্ট এরাকায আততা গন্বফলণা  গ্রন্থ যচনায ভন্বধয
ীভাফদ্ধ থান্বক। তকন্তু অঞ্চতরক ঐততাতকগন্বণয স্মযণ যাো ঈতচত লম, তাাঁযা এক তফযাট
 ভান কভচমন্বেয ংীদায।‛
“ লফতযবাগ ভ অঞ্চতরক আততা প্রন্বণতান্বদয ীনাথচক-ফাচকবান্বফ লদো  ফা তাাঁন্বদয কভচপ্রান্বক লফ
তাতিন্বরয ন্বঙ্গ ভূরযান কযা । এ তফলন্ব তকন্তু েুফ ন্বচতনবান্বফআ ভান্বরাচক লঘালণা কন্বযন্বছন: ‘অঞ্চতরক
ঐততাতকগন্বণয স্মযণ যাো ঈতচত লম, তাাঁযা এক তফযাট  ভান কভচমন্বেয ংীদায’। শ্রী লচৌধুযী েুফ
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যান্বজ োন, ুজকুভায ভণ্ডর

ংতক্ষপ্তাকান্বয জাতী আততা ফা অঞ্চতরক আততা-চচচায প্রন্বাজনীতায কথা ফযক্ত কন্বযন্বছন (ন্বচৌধুযী, ২০০৮:
৫৪):
‚এয লকন্দ্রস্থন্বর অন্বছ ঞ্চর তফন্বন্বলয ভানফন্বগাষ্ঠীয অাঅকাঙ্ক্ষা, দদনতিন জীফন
চমচা, ভাভতক ঘটনাফরী, তক্ষা-োন-তফোন, ভাজতফনযা  থচননততক ফেন্বনয
একত্রীবূত রূ এফং এআ রূতটন্বক তুন্বর ধযাআ অঞ্চতরক আততা যচনায প্রধান ঈন্বেয
ফন্বর ভন্বন ।‛
“ফতচভান্বন ‘ললাফারাআন্বজন’ ধাযণায ভান্তযান্বর ‘লরাকারাআন্বজন’ ধাযণা লমবান্বফ ভাজন্বফত্তান্বদয অন্বরাচনায
লটতফর লথন্বক ঈন্বঠ এন্বন্বছ, লআ লপ্রতক্ষন্বত এফং কারানুক্রতনক আততা চচচায ধাযা ‘অঞ্চতরক আততা’ ফা ‘স্থানী
আততা’ চচচা তবন্ন ভাত্রা ান্বফ। ফরাফাহুরয ‘লরাকারাআন্বজন’ ধাযণা ঞ্চর ফা স্থানী ফা গ্রাভীণ তযন্বফন্বক
নতুনবান্বফ লদোয তাতগদ লদো তদন্বন্বছ, লম বাফনায ভূন্বরআ যন্বন্বছ স্বজাতী আততা-ঐততয-াংস্কৃততক গতযভা
এফং তায তকড়ন্বক জানায অকাঙ্ক্ষা। অয লরাকংস্কৃতত-চচচায লপ্রতক্ষন্বত ফরা মা, গ্রাভীণ ফাঙাতরয বাফান্বফগগত
তযচ ফা ‘Emotional Identity’ এফং ফাংরা  ফাঙাতরয ঐ ‘Emotional Pulse’- লক লফ গুরুন্বেয ন্বঙ্গ
তফন্বফচনা কযা  এআ ধযন্বনয চচচা, মা জাততয আততা ুনচগঠন্বন (Rreconstruction of History) নফদয
লকৌর (Strategy)।
২.২ াতন্বতয স্থানী আততা  ঐততয এফং আততা যচনা াতততযক ঈাদান : প্রঙ্গত মতীন্দ্রন্বভান ফাগচীয
আততা তচন্তন: াতন্বতযয অন্বরাচনা ন্বযাক্ষ-প্রতযক্ষবান্বফ তনতদচষ্ট লবৌন্বগাতরক ঞ্চন্বরয নানাতফধ তযচ অভযা
লন্ব থাতক, মা লথন্বক অভযা েুফ ন্বজআ লআ ঞ্চন্বরয াভতগ্রক ফা অংতক তযচ লন্ব মা। এয ভন্বধয
রুক্কাতত থান্বক এরাকায আততা  ঐততন্বযয নানাতফধ ূত্র ফা ঈাদান। মেন লআ ঞ্চন্বরয আততা যচনা কযা
ম্ভফ ন্ব ন্বঠ না, তেন এআ ধযন্বনয াতততযক ঈাদানআ অঞ্চতরক ফা স্থানী আততা যচনায প্রধান অরম্বন
তান্বফ তফন্বফতচত । ফয াতততযক ফযফহৃত এআফ াতততযক ঈাদানন্বক আততান্বয ঈাদান তান্বফ
ফযফান্বযয লক্ষন্বত্র তফন্বল তকতচায অশ্র তনন্বত । লকননা অভযা জাতন াততয ভান্বজয দচ ণ, তন্বফ লআ
দচন্বণয ফটাআ তকন্তু আততান্বফত্তা ফযতক্তন্বদয কান্বছ গ্রণী ন। গ্রণ-ফজচন্বনয এআ লক্ষন্বত্র আততা যচনাকাযগণ
তাাঁন্বদয াযদতচতা  লভৌতরকতায তযচ তুন্বর ধন্বযন।
অভযা জাতন অভান্বদয প্রাচীন আততা যচনায লক্ষন্বত্র াতততযক ঈাদান্বনয নস্বীকামচ বূতভকায কথা।
াতততযক ঈাদান তবতত্তক আততা তনভচান্বণয এআ ধাযা তণ্ডত ভন্বর ফযকবান্বফ ভাদৃত। লমোন্বন আততা
ন্বচতন ভানুল েুফ কভ ফা তফতবন্ন কাযন্বণ লআফ ঞ্চন্বরয আততা লরো ম্ভফ ন্ব ন্বঠনা, লআফ প্রতযন্ত
ঞ্চন্বরয একভাত্র বযা এআ ধযন্বনয াতততযক ঈাদান। অভযা ূন্বফচ ঈন্বল্লে কন্বযতছ, ফটাআ লম ভূরযফাণ ম্পদ
তান্বফ তফন্বফতচত ন্বফ এভনটা লজায তদন্ব ফরা মা না। মতীন্দ্রন্বভান ফাগচীয াততয লফতযবাগটা গ্রাভীণ
অন্বফন্ব যতচত, ল্লী-গ্রান্বভয ফহুতফধ তচন্তা-লচতনায অযত তায যচনা ফযকবান্বফ প্রবাফ তফস্তায কন্বযন্বছ। ল
কাযন্বণআ স্ববাফতআ তায তফতবন্ন যচনা ল্লী বাফনায দফতচত্রযভী রূতচত্র ধাযণ কন্বয যন্বন্বছ, লমোন লথন্বক অভযা
স্থানী এরাকায অঞ্চতরক ঈাদান, যীতত-নীতত, অচায-অচযণ, তযন্বফ তযতস্থতত ফা ‘Context’, অঞ্চতরক
আততা, তফতচত্র গ্রাভীণ জীফন-মান প্রণারী ম্পন্বকচ ভযক ধাযণা লন্ব মা। প্রঙ্গত ঈন্বল্লেয মতীন্দ্রন্বভান
ফাগচীয ‘ল্লী-কথা’ ীলচক প্রফন্বেয তনতযন্বে তাাঁয আততা তচন্তন, তফন্বলত স্থানী আততা বাফনায তযচ লন্বত
াতয।
প্রফন্বেয ূচনান্বতআ প্রাফতেক ঈন্বল্লে কন্বযন্বছন (ফাগচী, ১৩১২ ন: ১০৬-১০৭):
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‚দয এআ ভন্বফত ুধীভণ্ডরীয ম্মুন্বে লম ঐততাতক মৎতকতঞ্চৎ রআা ঈতস্থত আাতছ,
তাান্বত মতদ ঐততাতন্বকয লকান স্পধচা প্রকা া, তজ্জনয কন্বরয তনকট ভাজ্জচনা তবক্ষা
কতযন্বততছ। লম আিায ফফত্তচীতা ফতচভান প্রফে যতচত, তাা লকফর জেবূতভয প্রতত ভভেফতঃআ ম্ভফ আন্বত ান্বয। লদন্বয প্রকৃত আততা-যচনায ল্লীয আততা প্রন্বাজনী,
তাআ অভযা এআ প্রকায গুরুতয কান্বমচয স্তন্বক্ষ কতযন্বত প্রফৃত্ত আাতছ। তফিু তফিু পুন্বরয
ভধু রআা ভধুচক্র যতচত ,  ত ফন্বঙ্গয বতফলযৎ ঐততাতক ভধুচক্র যচনায এআ কর
ক্ষুদ্র তফিু লআ প্রকায াতা কতযন্বত ান্বয।‛
“ুতযাং ল্লীকথা তথা ল্লী আততা যচনায ঈন্বেন্বযআ প্রফন্বেয ফতাযণা তা তাাঁয ফক্তন্বফযআ ভথচন লভন্বর।
তাছাড়া লদন্বয আততা-যচনা ল্লীয আততা লম প্রন্বাজনী এফং প্রকৃত জাতী আততা যচনায লক্ষন্বত্র লমাগয
াক ূত্র ফা ঈাদান তান্বফ কাজ কন্বয তা তাাঁয ফক্তন্বফযআ পুন্বট ঈন্বঠন্বছ। এআ প্রফন্বেয তফতবন্ন লপ্রতক্ষন্বত তাাঁয
আততা তচন্তন ধযা ন্বড়ন্বছ। তনন্বে কন্বকতট ঈন্বল্লে কযা র:
১. ‚চযাচয ল্লীয আততান্ব তফন্বল লকান ঈন্বল্লেন্বমাগয াধাযণে দৃতষ্টন্বগাচয া
ম্ভফয ন ফতরাআ লম ঐ আততা িতরত আফায লমাগয ন, একথা ভন্বন  না।‛
(ফাগচী, ১৩১২ ন: ১০৭)
২. ‚... মতদ আা ফন্বঙ্গয ক্ষুদ্রতভ ংতফন্বন্বলয তন্বথয ূণচ ফতরা স্থানী লরাক
ফযততন্বযন্বক ন্বনযয তচত্ত অকলচন্বণয লমাগয নন্ব, তথাত এআ আততা একতদন তীন্বতয
আততান্ব তযণত আন্বফ এফং তল্লকাতনী আন্বর দুআ চাতযতট নূতন কথা রৄনাআন্বত ান্বয,
এআ অা আা াধাযন্বণয ভন্বক্ষ ঈতস্থত কতযন্বত াী আন্বততছ।‛ (ফাগচী, ১৩১২
ন: ১০৭)
৩. ‚ প্রাচীন কীতত্তচকরান্বয ধ্বংাফন্বল অতফস্কৃত আন্বতন্বছ না ফা তফন্বদী দুযতফন্বল
দ্বাতফংততফায অক্রভণ কতযফায ফকা া নাআ ফতরা লম লকান াতন্ততপ্র তনযী লদন্বয
াভানয আততা ঐততাতন্বকয চন্বক্ষ গ্রায একথা অভাতদন্বগয ভন্বন  না; কাযণ
আততা “ আততা, অড়ম্বয নন্ব এফং দতযন্বদ্রয আততান্ব দাতযদ্র তবন্ন লক কন্বফ ঐশ্বন্বমচয
অকাঙ্ক্ষা কন্বয ?‛ (ফাগচী, ১৩১২ ন: ১০৭)
“চযাচয অভযা একজন কতফ তান্বফআ মতীন্দ্রন্বভান ফাগচীয তযচ লন্ব থাতক। তকন্তু ‘ল্লী-কথা’ প্রফে
াঠন্বন্বল অভান্বদয এআ ধাযণা ভ্রভ ফন্বর ভন্বন ন্বত ান্বয। তততন একজন কতফ, াাাত তততন লম কতটা আততা
ন্বচতন “ ূন্বফচাক্ত অন্বরাচনা লথন্বক এ তফলন্ব াঠকযা ফগত ন।

৩. মতীন্দ্রন্বভান ফাগচী াতন্বতয স্থানী আততা  ঐততয ন্বেলণ: ‘ল্লী-কথা’ প্রফন্বেয লপ্রতক্ষন্বত াঠতফন্বেলণ: মতীন্দ্রন্বভান ফাগচী যতচত ‘ল্লী-কথা’ প্রফে াঠ লন্বল অভযা নদীায কতযভুয এফং তদংরগ্ন
াশ্বচফতচী (কতযভুয, মভন্বযুয, তকাযুয, লধাড়াাঁদ, ুিরুয, অযফুয) এরাকায নানাতফধ ঐততযকথা,
ংস্কৃততয েুাঁতটনাতট জানন্বত াতয। জতভদায তযফান্বযয াতযফাতযক ঐততয-আততা, ংতেষ্ট ঞ্চন্বরয লবৌন্বগাতরক
তযন্বফন্বয ফণচনা, ফণচতবতত্তক অন্বরাচনা, ঐততযাশ্রী ূজা-ার-াফচণ, স্থানী ঈৎফাতদ এফং লভরায ফণচনা, স্থানী
ধভচাঠ, গ্রাভীণ জীফন-জীতফকা  কৃলীকান্বজয ফণচনা, প্রাচীনতভ স্থান্বনয নান্বভান্বল্লে এফং প্রত্নতাতিক তনদচন ফণচন
আতযাতদয ানুঙ্খ তযচ াা মা। প্রঙ্গক্রন্বভ ঈন্বল্লেয স্থানী আততা কাঠান্বভায ম্ভাফয রূন্বযোয তদন্বক রক্ষয
কযন্বর লদো মান্বফ, মতীন্দ্রন্বভান ফাগচী যতচত ‘ল্লী-কথা’ প্রফেতট ন্বত ান্বয অঞ্চতরক আততান্বয নযতভ
ঈদাযণ। অঞ্চতরক আততা ৃজন্বন লকান লকান তদন্বক নজয লদা ঈতচত এফং তা কী বান্বফ জনদফাচযকন্বয
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লতারা ম্ভফ তায জীফ ঈদাযণ এআ প্রফে। অন্বরাচনায ুতফধান্বথচ এআ মচান্বয অন্বরাচনান্বক কন্বকতট মচান্ব
বাগ কন্বয লনা ন্বন্বছ। লমভন৩.১ অঞ্চতরক আততা ন্বেলন্বণ াতযফাতযক আততা  ঐততয: লপ্রতক্ষত জতভদায তযফায
৩.২ ‘ল্লী-কথা’প্রফন্বে লবৌন্বগাতরক তযন্বফন্বয ফণচনা: অঞ্চতরক আততান্বয তবন্ন াঠ
৩.৩ অঞ্চতরক আততা ঈৎ োন্বন : ফণচতবতত্তক অন্বরাচনা
৩.৪ প্রাচীনতভ নান্বভান্বল্লে এফং প্রত্নতাতিক তনদচন ফণচন
৩.৫ মতীন্দ্রন্বভান ফাগচী করন্বভ স্থানী ধভচাঠ (Local Religious Text): স্বকী ংস্কৃততয অাঁধায
৩.৬ গ্রাভীণ জীফন-জীতফকা  কৃতলকান্বজয ফণচনা এফং
৩.৭ ঐততযাশ্রী ূজা-ার-াফচণ, স্থানী ঈৎফাতদ এফং লভরায ফণচনা: স্থানী াংস্কৃততক আততান্বয
(Regional Cultural History) ননয াঠ।
“এফান্বয অভযা ঈতযঈক্ত অন্বরাচনা প্রন্বফ কযন্বত াতয।
৩.১ অঞ্চতরক আততা ন্বেলন্বণ াতযফাতযক আততা  ঐততয: লপ্রতক্ষত জতভদায তযফায: অঞ্চতরক আততা
ৃজন্বন ঈক্ত এরাকায প্রাচীন, ফন্বনদী তযফান্বযয াতযফাতযক ঐততয, তান্বদয আততা ংকরন কযায কাজ তফন্বল
গুরুেূণচ ফন্বর তফন্বফতচত ন্বত ান্বয। মতীন্দ্রন্বভান ফাগচী ল্লীয আততা ফণচনা প্রন্বঙ্গ একাতধক জতভদায
তযফান্বযয নাভ ঈন্বল্লে কন্বযন্বছন। লভন্বযুয থানায ধীন প্রধান প্রধান গ্রাভগুতরয আততফৃত্ত তনভচা ণ কান্বর, জতভদায
তযফান্বযয কথা ‘লন্বড়ন্বছন’। ফাগচী ফতণচত গ্রাভগুতরয ভন্বধয একভাত্র কতযভুয ফান্বদ মভন্বযুয, তকাযুয,
লধাাঁড়াদ, ুিরুয এফং অযফুয “ ফ গ্রান্বভআ জতভদাযী ান ফযফস্থা এফং জতভদায তযফান্বযয তস্তেয কথা
ধযা ন্বড়। ফরাফাহুরয অঞ্চতরক আততা ৃজন্বন াতযফাতযক আততা-ঐততয ফহুরবান্বফ াাময কন্বয তা তনন্বোক্ত
ঈদ্ধৃতত লথন্বকআ তযস্কায ধাযণা াা মা (ন্বচৌধুযী, ২০০৮: ৫৫):
‚াতযফাতযক, ধভচস্থান  প্রততস্থান্বনয আততা নান্বরাতচত না ন্বর ফহু ঘটনা জানা
লথন্বক মা। ফঙ্গন্বদন্ব তফেযাত তযফাযগুতরয আততান্বয ন্বঙ্গ ন্বঙ্গ স্থানী জনজীফন 
াভাতজক আততান্বয ন্বঙ্গ অঞ্চতরক ংস্কৃততয তযচ ঘন্বট; মা জাতী ফা াভতগ্রক
আততা যচনায লক্ষন্বত্র তফস্তাতযতবান্বফ প্রকান্বয লকান ুন্বমাগ লনআ।‛
“ এআ লপ্রতক্ষন্বত অভযা মতীন্দ্রন্বভান ফাগচী ফতণচত ‘ল্লী-কথা’ প্রফন্বে ঈন্বল্লতেত তফতবন্ন জতভদায তযফান্বযয কথা
তুন্বর ধযন্বত াতয।
৩.১.১ ফাগচী তযফায : প্রাফতেন্বকয বালা (ফাগচী, ১৩১২ ন: ১১৬) “ ‚মভন্বযুয ক্ষুদ্র ল্লী।...ফাগচী ফাফুযা এআ
গ্রান্বভয জতভদায ফং জাত।‛ প্রঙ্গত ঈন্বল্লেয- প্রাফতেক মভন্বযুন্বয ল্লীফৃত্ত ফণচন কান্বর অত্ম-তভকা ডুন্বফ
মানতন। অন্বফগন্বক েুফ কন্বয ংমত লযন্বেন্বছন। স্ব ফংন্বয ঐততয কথা ফরন্বত তগন্ব মতীন্দ্রন্বভান মন্বথষ্ট ন্বচতন।
‘ফাগচী ফাফুযা’ এআ ন্বম্মাধনূচক ব্দমুগর তনফচাচনআ তা প্রভাণ কন্বয। তকছু ফাতড়ন্ব ফন্বর ক্ষযাততন্বেয ফন্ব
তযফাযন্বক াআন্ব লদফায অকাঙ্ক্ষা ফা অগ ফাতড়ন্ব াতযফাতযক আততা-ঐততয ফণচনায অকাঙ্ক্ষা তায ঈস্থান
ন। ততয ততয ভন্বনয ভন্বধয ল্লীন্বক জানান লদফায আিা “ এোন্বন গুরুে লন্বন্বছ।
মভন্বযুন্বযয ফণচনা প্রন্বঙ্গ প্রাফতেক তাাঁয জন্বেয প্রা অট দক অন্বগয াতযফান্বযয দযন্বদয কথা ফন্বরন্বছন
(ফাগচী, ১৩১২ ন: ১১৬-১১৭)। াতযফাতযক কথা তুন্বর ধন্বযন্বছন। ফাগচী তযফান্বযয মভন্বযুয অগভন দফফাতক
ূন্বত্র। মতীন্দ্রন্বভান্বনয ূফচ ুরুল যাভবদ্র-ফাগচী ১০৫১ ান্বর জভন্বযুন্বযয তিন্বভ ফতস্থত ুিরুন্বয অন্বন।
তাাঁয অতদ তনফা তছর ঢাকা লজরায ‘ন্তঃাতী ধাভ’ গ্রান্বভ। এযয ১০৫৩ ান্বর জেতবন্বট এফং ফততবন্বট
দুন্বটা’আ তযতযাগ কন্বয াকাাতকবান্বফ ফত তবটা গন্বড়ন জভন্বযুন্বয।
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প্রাফতেন্বকয ভন্বত (ফাগচী, ১৩১২ ন: ১১৭) ভকান্বর ফাগচী তযফান্বযয তফস্তৃতত তছর ফহুদূয ফযাী এফং তযফান্বযয
অত্মী তযজন্বনযা তছর ততনতন্বকয তধক। এাঁন্বদয ভন্বধয ন্বনন্বকআ ফাগচী তযফান্বযয কৃতী ন্তান। যাভগঙ্গা
ফাগচী এফং ফচানি ফাগচী এাঁন্বদয ভন্বধয ঈন্বল্লেন্বমাগয। ফাগচী জতভদাযীয লম বূম্পতত্ত তা ফআ যাভগঙ্গা ফাগচী
কৃত। প্রফন্বে ঈন্বল্লে অন্বছ (ফাগচী, ১৩১২ ন: ১১৬-১১৭): ‘তততন তত ফুতদ্ধভান  তফচক্ষণ ফযতক্ত তছন্বরন’।
াতটীকায ভুহুযীতগতয লথন্বক ভুতচদাফাদ নীুযযান্বজয লদান া এফং লাগত দক্ষতায লদৌরন্বত েযাততফান 
প্রচুয বূম্পন্বদয ভাতরক ন। ফচানি ফাগচী নান্বতফতগতয কন্বয েযাতত ম্পন্ন ন। থচাৎ অভযা লদেন্বত াতি
ফাগচী তযফান্বয লফ কন্বকজন নান্বফ, ভুহুতযতগতয লায ান্বথ মুক্ত তছর। লাগত দক্ষতা-করা-লকৌন্বর যাজযাজান্বদয ভন জ কযায ক্ষভতা তাাঁন্বদয তছর। অয এআ বান্বরারাগায লদৌরন্বত ফা নয লকান কাযন্বণ ঈচ্চদস্থ 
েযাতত ম্পন্ন স্থান্বন তধতষ্ঠত ন। তাাঁযা ক্ষভতাগুন্বণ প্রচুয ম্পতত্তয ভাতরক ন। ফাগচী তযফান্বযয ম্পতত্তয তদ
জভন্বযুয এরাকায ফাআন্বয াা মা। ফাগচী জতভদায তযফান্বযয াতযফাতযক আততা  ঐততয-তফন্বল
ভৃদ্ধারী এফং এরাকা অন্বরাচয তযফান্বযয প্রবাফ াভানয। াতযফাতযক আততা-ঐততন্বয বযুয এআ তযফায
অঞ্চতরক আততা ৃজন্বন জীফ বূতভকা তনন্বত ান্বয। প্রাফতেন্বকয ফণচনা “ ঈক্ত তযফান্বযয অট তাব্দীয প্রাচীনতা
প্রকা লন্বন্বছ। লআ ন্বঙ্গ যাজ-যাজান্বদয ান্বথ ঈক্ত তযফান্বযয ংন্বমাগ োন াা মা। তাছাড়া এরাকায
নযানয জতভদাযন্বদয ান্বথ ফাগচী জতভদান্বযয ংন্বমাগ ূত্র োন াা মা। একতদন্বক াতযফাতযক শ্রী,
যতদন্বক যাজনয ফন্বগচয ন্বঙ্গ ম্পকচ ূত্র “ ফাগচী তযফাযন্বক ফন্বনতদ তযফান্বযয ন্তবূচক্ত কন্বযন্বছ। ফতচভান
কান্বর লআ ধাযা ফভান। অজ এরাকায ভানুল-জন ফাগচী ফাতড়য ফন্বড়া ূজা (দূগচা) লদেন্বত ছুন্বট মা। যফাী
 যচাযী ফাগচী তযজন্বনযা ঐ ক’তদন অন ল্লী তবন্বটন্বতআ ফস্থান লনন। গ্রাভীন ুধায ান কন্বযন। যন্বক্তয
লাতণত ধাযা ল্লী ভুেীনতা অন্বজা তফযাজভান। জাতননা কন্বক ুরুল ন্বয তক ন্বফ?
৩.১.২ লচৌধুযী জতভদায তযফায : লধাাঁড়াদ ফহুপ্রাচীন গ্রাভ। জরঙ্গী (জরাঙ্গী) নদীয তীযস্থ। লচৌধুযী ফংধন্বযযা এআ
গ্রান্বভয প্রাচীন  প্রধান জতভদায। ূফচ ুরুলন্বদয ন্বঙ্গ ভুতচদাফান্বদয নফাফন্বদয ংন্বমাগ ূত্র যন্বন্বছ। তযফান্বযয
ূফচুরুন্বলযা নফাফী তীরদায তছন্বরন। লচৌধুযীন্বদয একটা প্রাচীন ভতিয যন্বন্বছ এফং তান্বদয গৃাবযন্তন্বয একতট
‘াতার ঘয’ অন্বছ (ফাগচী, ১৩১২ ন: ১১৮)। লচায-ডাকাত-ফগচীন্বদয াত লথন্বক প্রাণ ফাাঁচান্বনায তাতগন্বদ এভন
প্রা। ঈক্ত াতার ঘন্বযয ‘কতড়য গান্ব ৯১৭ কাব্দ তরতেত অন্বছ’। অজ অঞ্চতরক আততা ন্বেলণ-ৃজন্বন এআ
ধযন্বনয ঈাদান প্রাণয লমাগান লদ। এআ তকছু তদন অন্বগআ নদীায কৃষ্ণনগন্বয এভনআ এক ধযন্বনয গুপ্ত ঘন্বযয
োন লভন্বর (এআ ভ তত্রকা: ০৬.০১.২০১৬)। এরাকায এক অঞ্চতরক আততা গন্বফলক চিন ফুয ভন্বত (এআ
ভ তত্রকা: ০৬.০১.২০১৬):
‘ম্ভফত গুপ্ত ঘয এতট। অন্বগকায তদন্বন দুযন্বদয াত লথন্বক ংান্বযয দাভী তজতনত্র ফা
ম্পতত্ত ফাাঁচান্বত ন্বনন্বক ভাতটয নীন্বচ লগান্বন ঘয দততয কযন্বতন ল ফ রুতকন্ব যাোয
জনয।’
“থচাৎ অভযা ফুঝন্বত াযতছ প্রাচীন কান্বর লচায-ডাকাতন্বদয ঈদ্র লথন্বক ফাাঁচন্বত এফং ফাাঁচান্বত ন্বনক স্থান্বন এভন
ধযন্বনয বূগন্ববচ গুপ্ত ঘন্বযয ফযফস্থা তছর। যফতচী ভন্ব ন্বতা এভন ধযন্বনয জীফ ঐততাতক ঈাদান্বনয োন
অভযা ান্বফা, মা অঞ্চতরক তথা জাতী আততা গ্রন্থন্বন ন্বমাতগতা কযন্বফ।
৩.১.৩ যকায জতভদায তযফায : কাস্থ ফংন্বয যকায ফাফুযা ুিরুয এরাকায একতট প্রাচীন জতভদায ফং।
দান-ধযান, তততথন্বফা এাঁযা তছন্বরন তদ্ধস্ত। এাঁন্বদয তনন্বজন্বদয নীরকুতঠ তছর। এআ তযফাযন্বক লকন্দ্র কন্বয
একতট াংস্কৃততক ফর গন্বড় ঈন্বঠতছর। এআ তযফায ‘জগন্নাথ লদন্বফয গুঞ্জফাটীয নুকযন্বন গুঞ্জফাটী নান্বভ একতট
ঈদযান প্রস্তুত কন্বযন’ (ফাগচী, ১৩১২ ন: ১১৮)। লোন্বন তুরী তফাযী নান্বভ এক লভরা ন্বতা। জতভদায ফাটীন্বত
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স্থানী আততা  ঐততয ন্বেলন্বণ মতীন্দ্রন্বভান ফাগচী…

যান্বজ োন, ুজকুভায ভণ্ডর

লফ ধুভ ধান্বভয ন্বঙ্গ লদার মাত্রা ন্বতা। দান-ধযান, তততথন্বফা, ূজাচচনা, লদার মাত্রা“ ফহুতয ঈৎফাতদ লরন্বগআ
থাকন্বতা এরাকা। অয এগুতরয ভূর লকন্দ্রতফিু তছর ঐ যকায জতভদায তযফায।
যকায তযফান্বযয যাভ ুিয যকায এরাকা লফ েযাততফান লরাক তছন্বরন। তযফান্বযয তধকাং ম্পতত্তআ
দান কন্বয লদন। দান-ধযান তছর যকায তযফান্বযয াতযফাতযক ঐততয। এছাড়া অযফুন্বযয যানযার ফাফুযা প্রাচীন
জতভদায ফং। এআ তযফান্বযয ান্বথ ফাগচী জতভদায তযফান্বযয ঘতনষ্ঠতা তছর ফন্বর নুভান কযা । অযফুন্বযয
বানক জর কষ্ট তনফাযন্বণ ফাগচী ফাফুযা এতগন্ব অন্বন। মতীন্দ্রন্বভান্বনয লরো লতভনটা জানা মা (ফাগচী,
১৩১২ ন: ১১৯)। এছাড়া তকাযুয এরাকা নীরকামচ ফে ফায কাযন্বণ নীরকয ান্বফযা জতভদাযী বাগন্বজাত
অদা কন্বয। অয এআ ান্বফী চান্বর গ্রাভোতন লফ শ্রীারী ন্ব ঈন্বঠন্বছ।
ুতযাং অভযা লদেন্বত াতি জতভদায তযফাযগুতর স্ব স্ব এরাকা তফন্বলন্বেয দাতফদায। অন ঐততয
ংযক্ষন্বণ তান্বদয বূতভকা গ্রণী। াতযফাতযক ঐততন্বযয গুন্বণ বয কন্বয, ফভান কান্বর ল ঐশ্বমচন্বক অজ তাযা
লকফর ফন কন্বয চরন্বছন তা ন, ঐততন্বযয ধাযক  ফাক তাাঁযাআ। অঞ্চতরক আততা প্রন্বণতাযা তাাঁন্বদয মথামথ
ভমচাদা তদন্বত ান্বযন। ফাস্তন্বফ তকন্তু লতভনটা তন। লভৌতেক আততান্ব (Oral History) গ্রাভীণ প্রফীণন্বদয ভুন্বে
ভুন্বে লানা মা এআ জতভদায ফন্বগচয নাভ। লালন্বণয লালক মন্ত্র তান্বদয ান্বত থাকন্বর, লআ ‘অআন্বডতিতট’আ
তাাঁন্বদয কান্বছ ফন্বড়া ন্ব লদো লদতন। এআ জতভদায তযফায-তযজন্বনয ন্বনন্বকযআ একটা একটা কন্বয ভানতফক ভুে
 গুণ তছর ” মায ফন্বর ফরীান ন্ব অন্বজা গ্রাভীণ আততান্ব এন্বদয ঐততযকথা প্রচাতযত ।
৩.২ ‘ল্লী-কথা’ প্রফন্বে লবৌন্বগাতরক তযন্বফন্বয ফণচনা: অঞ্চতরক আততান্বয তবন্ন াঠ: আততা  বূন্বগার
অন্তঃধভচী ম্পন্বকচ অফদ্ধ, বূন্বগার ছাড়া আততা তস্তেীন। আততা চচচায ূন্বত্র লবৌন্বগাতরক তযন্বফ  বূন্বগার
ংক্রান্ত অন্বরাচনা প্রাতঙ্গকতায দফতষ্টযফাী। নযতদন্বক আততা  ংস্কৃততন্বক জানন্বত এফং তায ধাযা ফুঝন্বত
লবৌন্বগাতরক তযন্বফ ম্পন্বকচ ভযক ধাযণা থাকা প্রন্বাজন। প্রঙ্গক্রন্বভ মন্বেশ্বয লচৌধুযীয একতট ঈতক্ত (ন্বচৌধুযী,
২০০৮: ৬২) স্মযণ কযা প্রাতঙ্গক ন্বফ না:
‚...... লকান্বনা ঞ্চন্বরয আততা যচনায প্রাযতম্ভক ন্বফচ লবৌন্বগাতরক তযন্বফ ম্পন্বকচ
অন্বরাচনায অফযকতা অন্বছ। তকন্তু এন্বদন্ব অঞ্চতরক আততা চচচায লক্ষন্বত্র এআ
গুরুেূণচ তফলতট প্রা ফন্বতরত ফরা মা।‛
“ এোন্বন ফযততক্রভী তান্বফ ঈন্বল্লে কযা মা মতীন্দ্রন্বভান ফাগচীয কথা। তততন ল্লীয আততা যচনা াত াকান্বত
তগন্ব ‘ল্লী-কথা’ প্রফন্বে তদঞ্চন্বরয লবৌন্বগাতরক  প্রাকৃততক তযন্বফ তথা বূন্বগার তফলন্ব ুস্পষ্ট ধাযণা
তদন্বন্বছন। তায ফণচনা এরাকায লবৌন্বগাতরক ীভা, ভৃতত্তকায প্রকৃতত, কৃতলকান্বজয ফণচনা, নদ-নদী কথা, জন-জাততয
তযচ আতযাতদয ফণচনা েুফ স্পষ্ট বান্বফআ ধযা যন্বন্বছ। কৃতলকান্বজয ফণচনা, জন-জাততয তযচ, ভৃতত্তকা, প্রকৃতততযন্বফ আতযাতদ তফলগুতর অন্বরাচয প্রফন্বে ৃথকবান্বফ ঈন্বল্লতেত। এআ ন্বফচ লকফরভাত্র অভযা লবৌন্বগাতরক ীভা,
নদ-নদী তনন্ব অন্বরাচনান্বক ীভাফদ্ধ যােন্বফা।
মতীন্দ্রন্বভান ফাগচী ‘ল্লী-কথা’ নদীায কতযভুয এফং তদংরগ্ন াশ্বচফতচী এরাকায ঐততাতক তথয
তরতফদ্ধ কন্বযন্বছন। লআ ূন্বত্র লভন্বযুয (ধুনা ফাংরান্বদন্বয ন্তচবূক্ত) থানায ধীনস্ত কতযভুয, মভন্বযুয,
তকাযুয, লধাড়াাঁদ, ুিরুয, অযফুয নাভক গ্রাভগুতরয তযচ াা মা। গ্রান্বভয ীভানা, গ্রান্বভয তযন্বফ
ফণচনা, এরাকা নদ-নদীয প্রবাফ এফং তান্বদয গততথ আতযাতদ ম্পন্বকচ অভান্বদয ধাযণা । ঈদ্ধৃততন্বমাগয কন্বকতট
ফণচনাং তুন্বর ধযা ন্বরা:
১. ‚দ্মানদীয তীন্বয ভুতচদাফাদ লজরায ন্তচগত জরাঙ্গী নান্বভ লম প্রাচীন গ্রাভ, তাাযআ
তনকট দ্মা আন্বত েতড়া ফা জরাঙ্গী নদী ফাতয আা লধাড়াাঁদ, লভাক্তাযুয, লগাঘাটা,
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তত্রট্ট, লগাাড়ী প্রবৃতত স্থান ততক্রভ কতযা নফদ্বীন্বয তনন্বে গঙ্গায তত তম্মতরত
আান্বছ। কতযভুয জরাঙ্গী গ্রাভ আন্বত অট লক্রা দূন্বয এআ জরাঙ্গী নদীয ূর্ব্চান্বয
ফতস্থত।‛ (ফাগচী, ১৩১২ ন: ১০৮)
২. ‚নদীফূর ফতরা এআ প্রন্বদ নীর অফান্বদয তফন্বল ঈন্বমাগী তছর। ... ূন্বর্ব্চাতল্লতেত
নদীফূরতাআ এআ প্রন্বদন্ব চালীতদন্বগয প্রথভ ফফান্বয কাযণ।‛ (ফাগচী, ১৩১২ ন:
১০৮)
৩. ‚ধুনা এ প্রন্বদন্ব কৃতল কান্বমচযয তফন্বল ুতফধা। প্রা ভুদা নদী ভতজা তগান্বছ,
ফনযা প্রা অন্ব না, তফর োর ফা ফৃৎ জরা  নারায একান্ত বাফ; ... ভন্ব
ফৃতষ্ট  না, ফা ততফলচণ , ল ফৎয ‘জো’ ান্বত লদন্ব ‘কার’ রান্বগ।‛
(ফাগচী, ১৩১২ ন: ১১০)
৪. ‚তকাযুয াঈতরা নদীতীযস্থ এআ গ্রাভোতন অতন্বন ফন্বড়া, ক্ষুদ্র নন্ব।... াঈতরা
দ্মায একতট াোনদী, ফলচাকান্বর জর ফাতড়া ঈব তীন্বয ফহুদূয মচযন্ত তরভাতট ন্বড়।
স্থানী লরান্বক আান্বক ‘তদাড়’ ফন্বর।‛ (ফাগচী, ১৩১২ ন: ১১৭)
৫. ‚ূন্বফচ জরাঙ্গী মেন ফৃৎ নদী তছর, তেন কতরকাতা আন্বত লপৌজ রআা গঙ্গাজরাঙ্গী
ফাতা ফন্বড়া ফন্বড়া স্টীভায  লনৌকা এআ ন্বথ দ্মা আা ফহুস্থান্বন মাআত।‛ (ফাগচী,
১৩১২ ন: ১১৮)
এভন লফ তকছু ঈদ্ধৃতত এেন চন কযা লমন্বত ান্বয, লমোন্বন কতযভুয এফং তন্নতত এরাকায লবৌন্বগাতরক
তযচ াা মান্বফ। এআ অন্বরাচনা লথন্বক লম তদকগুতর প্রতীভান , তা র:
 প্রাফতেক তীক্ষ্ণ মচন্বফক্ষণ ক্ষভতায তধকাযী তছন্বরন। না ন্বর কান্বযা ন্বক্ষ এভন ক্ষুযধায একতট
ভুক্ত লবৌন্বগাতরক ঞ্চন্বরয তথয ঈস্থান কযা ম্ভফ ন।
 তফলতনষ্ঠ ধযন  লক্ষত্রভীক্ষা ” এআ দুআন্বয াভঞ্জয এফং এরাকা ম্পন্বকচ ন্বচতনতা
লফান্বধয প্রকা ঘন্বটন্বছ মতীন্দ্রন্বভান ফাগচীয লরেনীন্বত।
 আততান্বফাধ ন্বচতনতায াাাত প্রাফতেন্বকয বূন্বগার লফাধ মন্বথষ্ট। লকান নদীয লকাথা
ঈৎতত্ত, লকাথা তায লল, াো নদী তযচ, নদী তীযফতচী গ্রাভগুতরয নান্বভান্বল্লে, ঞ্চন্বর নদীয
প্রবাফ ” আতযাতদ ম্পন্বকচ প্রাফতেন্বকয মুতক্ততনষ্ঠ ফক্তফয  ফণচনা প্রাফতেন্বকয বূন্বগার ম্পন্বকচ
লফাধােন্বনয ভাত্রান্বক ূতচত কন্বযন্বছ।
৩.৩ অঞ্চতরক আততা ঈৎ োন্বন ফণচতবতত্তক অন্বরাচনা: মতীন্দ্রন্বভান ফাগচী লম ভন্ব ‘ল্লী-কথা’ ীলচক
প্রফেতট তরন্বেন্বছন তেন ‘ফঙ্গ-ংায’ তন। তন্বফ ফঙ্গ-ংান্বযয ফীজ ফন কযা ন্বন্বছ লফ কন্বক ফছয
অন্বগআ। ুংত ভাজ  ংস্কৃততন্বক দুভন্বড়-ভুচন্বড় লবন্বঙ্গ তদন্বন্বছ জাতততবতত্তক ফা ফণচতবতত্তক ভাজ ফযফস্থায
ধাযণা। ‘ফণচ’ লনততফাচক থচ ফন কযন্বর ভন্বয ান্বথ ম্পৃক্ত ন্ব ভাজ ংগঠন্বন তা লফ গুরুেূণচ বূতভকা
ারন কন্বযন্বছ। ‘ফণচ’ ূন্বফচ লম থচ ফন কযন্বতা, ফতচভান্বন তায চাতযতত্রক দফতন্বষ্টযয ন্বনক তযফতচন ন্বন্বছ।
কেন্বনা ফা ংস্কৃততগত, অফায কেন্বনাফা লা ফা কভচতবতত্তক রূন্ব এআ তযফতচন রক্ষয কযা মা। ফণচ ফা জাতততবতত্তক ভাজ ফযফস্থায তাতিক লফাধােন্বন স্থানী আততা-ঐততন্বযয নুোন্বন ফণচতাতিক অন্বরাচনা তফন্বলন্বিয
দাতফদায। ভাজ াংগঠতনক দৃতষ্টন্বকান লথন্বক ঈতযঈক্ত তফলতটয ন্বয অন্বরাকাত কযা ন্বফ।
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বাযতী ঈভান্বদন্ব ‘জাততন্ববদ প্রথা’ নযতভ তবা। ফধন্বভচয লরাকন্বদয ভন্বধয তা দৃযভান।
মতীন্দ্রন্বভান ফাগচী ‘ল্লী-কথা’ প্রফন্বেয ূন্বত্র ‘জাততন্ববদ প্রথা’ প্রন্বঙ্গ তফন্বলবান্বফ ফরন্বত  তিু ধন্বভচয কথা।
ভুরভানন্বদয ভন্বধয এভনটা রক্ষয কযা মা। তকন্তু তিু ভান্বজ তা তধকতয রূ তনন্বতছর এফং তা অজ
লনততফাচক দৃতষ্টন্বতআ তযতযজয। মতীন্দ্রন্বভান ফাগচী স্থানী ধন্বভচয ফণচনা প্রন্বঙ্গ ঈন্বল্লে কন্বযন্বছন (ফাগচী, ১৩১২
ন: ১০৯-১১০):
‚তিুয ভধয ব্রাক্ষ্মণ, কাস্থ, যাজুত ফযততন্বযন্বক ূদ্রজাতী চ্ার গণ্ডক  কতন্ন নাভক
প্রা ভন্বশ্রণীয ততনতট জাতত দৃষ্ট ।... কতন্ন জাতত াধাযণতঃ ূত্রধন্বযয কামচয কতযা
থান্বক। চণ্ডান্বরযা ান তফক্র ...।‛
” ভুরভানন্বদয কথা ঈন্বল্লে কযন্বত তগন্ব তততন ফন্বরন (ফাগচী, ১৩১২ ন: ১০৯):
‚ভুরভান তধফাীযা াধাযণতঃ দুআ লশ্রণীয; লে  াঠান। পযাতজ ফতরা এক লশ্রণীয
ভুরভান কাড় তযন্বত কাছা ফযফায কন্বয না। তাাযাআ একটু লফত তযভান্বণ
ভুরভানবাফান্ন।‛
তফতবন্ন ভ ভুতরভ ভাজন্বফত্তাগণ দাতফ কন্বযন ” ভুরভানন্বদয ভন্বধয লকান জাততগত লবদান্ববদ নাআ। এআ
জাততগত ফা ফণচগত লবদা-লবন্বদয তফতন্বকচ প্রন্বফ না কন্বয ফরা মা ” ধভচী ফা দদনতিন অচায  ফযফাতযক
জীফন্বন ল্পতফস্তয াথচকয রক্ষয কযা মা। এ তফলতট মতীন্দ্রন্বভান ফাগচীয লচাে এতড়ন্ব মাতন। ঈদ্ধৃতাংন্ব
পযাতজ ভুরভান্বনয কথা প্রন্বঙ্গ তা তততন ঈন্বল্লে কন্বযন্বছন।
৩.৪ প্রাচীনতভ নান্বভান্বল্লে এফং প্রত্নতাতিক তনদচন ফণচন : জাতী এফং অঞ্চতরক স্তন্বয লম লকান ধযন্বনয আততা
ৃজন্বন তফন্বফচয এরাকায প্রাচীনতভ স্থান নাভ, ফযতক্ত নান্বভয গুরুে তফন্বলবান্বফ তাৎমচভতণ্ডত। লকননা লআ কর
তফন্বল স্থান ফা ফযতক্তন্বক তঘন্বয প্রচতরত থান্বক নানান ধযন্বনয জনরতত, মা আততা ৃজন্বন তফন্বলবান্বফ ন্বমাতগতা
কন্বয। তাছাড়া স্থানী এরাকায ভাজ-ংস্কৃততন্বত এভন তকছু ফযতক্ত-তযফায থান্বকন, মাাঁযা ঐততয-গতযভা দফবফূণচ
ন্ব তনন্বজযাআ আততান্বয অন্বরাচনা তফন্বল স্থান দের কন্বয থান্বক। মতীন্দ্রন্বভান ফাগচী ফতণচত এরাকায দফতষ্টয
কৃতল-তনবচযতা ন্বর; ঐ ঞ্চন্বরয াংস্কৃততক স্তন্বয লফ তকছু ঈন্বল্লেন্বমাগয তনদচন যন্বন্বছ, মা গ্রাভীণ-ল্লী ংস্কৃততয
ঈৎকৃষ্ট তচহ্ন। লফ কন্বকতট স্থান্বনয ভতিয, ভতজন্বদয নান্বভান্বল্লে যন্বন্বছ। ‘নীরকুতঠয কথা’, ‘াতারঘয’ প্রাচীন
কান্বরয তফতনভ ভাধযভ কতড় প্রঙ্গ, ঐততযারী জতভদাযন্বদয কথা এফং তান্বদয তযফান্বযয েযাততফান ফযতক্তেন্বদয
প্রঙ্গ মতীন্দ্রন্বভান ফাগচীয ফণচনা স্থান লন্বন্বছ।
স্থান নাভ:
নদী নাভ:
তফন্বল স্থান:
ফযতক্ত নাভ:
প্রাচীন
জতভদায ফং:

লগাঘাটা, তত্রট্ট, লগাাড়ী, যাআটা, অ্তয গন্বঞ্জয অাঁধায লকাটা, Gregson ুয, Berry নগয।
াততয েযাত নদী Meander, দবযফ, ারা, ভাথাবাঙ্গা ফা চূনচী, জরঙ্গী (জরাঙ্গী),
‘তফতঙ্গাদ’(দীতঘ) ‘লছাট ফাফুয দ’, মন্বাফাফুয দ (দীতঘ), দ্মায াো নদী াঈতরা আতযাতদ।
লভন্বযুন্বযয ‘ভুন্বেপী লচৌকী’, কুতচডাঙ্গা (ন্বকাঁচুাডাঙ্গা) নফাফী লপৌন্বজয ফস্থান, ুিরুন্বয
জগন্নাথ লদন্বফয গুাফাটী নুকযন্বণ গুাফাটী ঈদযান এফং ‘তুরী তফাযী’ লভরা, অযফুন্বযয
ংস্কৃত বালাচচচা লকন্দ্র, চতুষ্পাঠী।
লধাাঁড়াদ তনফাী যান্বভশ্বয াা (একজন ঙ্গীততল্পী, ঈন্বল্লেয অড়তদায)। ভুতচদাফাদ লজরায
নতুয যাজা, ফাগচী তযফান্বয ঈন্বল্লেন্বমাগয ফযতক্তে: যাভগঙ্গা, ফচানি ফাগচী, ফীযতং ুন্বফদায,
ফাীযফি যগনায ভাযানী স্বণচভী, ুিরুয ফাী যাভুিয যকায।
লধাাঁড়াদন্বয লচৌধুযী জতভদায ফং, মভন্বযুন্বযয ফাগচী জতভদায ফং, ুিরুন্বযয যকাযযা
কাস্থ ফংী জতভদায।
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ঈজ্জ্বর প্রত্ন- লধাাঁড়াদন্বয লচৌধুযী জতভদাযন্বদয ভতিয,  ুিরুন্বযয ভতিয, াতন্তযাভুয গ্রান্বভয তগজচা,
ম্পদ:
লচাঙাাড়া  লদাগাতছয ভতজদ আতযাতদ ধভচী প্রততষ্ঠানগুতর ঈজ্জ্বর প্রত্ন ম্পন্বদয তনদচন। এছাড়া
লধাাঁড়াদ লচৌধুযী জতভদাযন্বদয একতট াতারঘয অন্বছ, লআ ঘন্বযয কতড়য গান্ব ৯১৭ কাব্দ লরো
অন্বছ, মা প্রত্ন প্রাপ্ত ঈজ্জ্বর ঈকযণ। এছাড়া এতদ ঞ্চন্বরয প্রত্ন ম্পন্বদয নযানয তনদচন র
কতত নীর কুতঠ। এআ নীর কুতঠগুতরন্বক ফরম্বন কন্বয গন্বড় ঈন্বঠন্বছ ন্বনক জনরতত। তায ান্বথ
তভন্ব যন্বন্বছ ন্বনক াফ-ল্টানচন্বদয তফড়তম্বত জীফনান্বরেয। নীর অফান্বদয ুতফধান্বথচ তকাযুয,
অধায লকাটা, ফতচভান লাগর লফতড়া, অযফুয, ভাভুদ্গাতড় ফা তজৎুয, লচাঁচান্বন, অরাআুয,
যাভচন্দ্রুয, তাযাুয প্রবৃতত স্থান্বন নীর কুতঠ স্থাতত ন্বতছর। ুতফেযাত াটন লকাম্পানীয
লরান্বকয রারায তাড়না লম লালকমন্ত্রগুতর গন্বড় তুন্বরতছর ” লআ ধযন্বনয ধ্বংাফন্বল তচহ্ন
অজ গ্রান্বভ গন্বঞ্জ লোাঁজ তনন্বরআ াা মা।
ুতযাং লদো মান্বি:
 অন্বরাচয ল্লী ঞ্চরতট গ্রাভীণ ংস্কৃততয ন্বফচাৎকৃষ্ট তচহ্ন ফন কযন্বছ।
 প্রত্ন-প্রাপ্ত ঈকযণগুতর ঈজ্জ্বর প্রত্ন-ম্পন্বদয দাফীদায। এ-ন্বফয দ্বাযা ঈৎকৃষ্ট ভান্বনয অঞ্চতরক
আততা ংকরন কযা মান্বফ।
 এরাকা প্রচতরত জনরতত, জনকথায তফশ্বা লমাগয ন্বমাগী প্রাভানয তনদচন তন্বন্বফ, প্রাপ্ত
ঈাদান ভূ তফন্বলন্বেয দাতফদায।
 অঞ্চতরক চতযত্র (Local Charecter), অঞ্চতরক তযন্বফ-তযতস্থততগত (Local Context)াঠ (Text) জানন্বত ঈক্ত ঈাদান ভূন্বয ধযন একান্ত প্রন্বাজন, মা লদজ ংস্কৃততয
(Indigenous Culture) াযফত্তা ফা লযণুন্বক ঈস্থান কন্বয।
৩.৫ মতীন্দ্রন্বভান ফাগচী করন্বভ স্থানী ধভচাঠ (Local Religious Text): স্বকী ংস্কৃততয অাঁধায: প্রাচীন
কান্বরয আততা ভাত্রআ ধভচকথা। ধন্বভচয লভাড়ন্বক লভাড়া আততা। কেন্বনা ফণচনায ূন্বত্র আততা, কেন্বনা ফা তল্পাততয-ংস্কৃতত চচচায ূন্বত্র ফতণচত আততা। মতীন্দ্রন্বভান ফাগচী গ্রাভীণ কথা ফণচনায ূন্বত্রআ আততান্বয কথা
ফন্বরন্বছন, মা একাধান্বয াততয দফাচয  আততান্বয ঈাদান। প্রফোকান্বয ফতণচত, এ লমন াতন্বতযয লভাড়ন্বক
আততা য অস্বাদন।
ফৃত্তয কতযভুয এরাকা ফচধভচ াফস্থান ূন্বফচ তছর, এেন তা ফতচভান। এআ ঞ্চন্বরয তিু  ভুরভান
তধফাীয যস্পয জ দ্ভাফ লদো মা। প্রাফতেন্বকয ফক্তফয লথন্বক জানা মা (ফাগচী, ১৩১২ ন: ১০৯):
‚তিুয ূজা-ার্ব্চন্বণ ভুরভানগণ অনন্বিয তত ঈতস্থত  এফং দূন্বগচাৎফ প্রবৃতত
র্ব্চ ঈরন্বক্ষ তিুয নযা নফফস্ত্রাতদ বূতলত আা অন্বভাদ অহ্লাদ কতযা থান্বক।
াধাযণতঃ এআ ঈব ম্প্রদা অচায ফযফান্বয ম্পূণচ তবন্নবাফ নন্ব। ভুরভান্বনয তিু
তফন্বদ্বল প্রা তযরতক্ষত না, ক্ষান্তন্বয তিু  ভুরভানী তযীন্বযয ূজা কতযা
থান্বক, ঐ ূজা ইলৎ তযফততচত অকান্বয তযনাযাণ ূজা নান্বভ তবতত এফং ততন্ন ফা
প্রাদ তিু  ভুরভান্বনয ভন্বধয ভানবান্বফ তফততযত । ভু রভান্বনয গৃন্ব লম কর
তিু র্ব্চ তযরতক্ষত , তাায ভন্বধয লষ্ঠীূজা  ম্বুফাচী ঈন্বল্লেন্বমাগয। যস্বতী ূজায
ভ তাাযা দপ্তয কাগজত্র প্রততভায চযন্বণ চণ কতযা থান্বক। ভুরভানী একতদন্বরয
গান্বন তিুগণ ভুরভানকত্তৃক
চ তনভতন্ত্রত আা ানন্বি লমাগদান কন্বয। লফূরা প্রবৃতত
ছড়াগান  কতফয গান তিু  ভুরভান্বনয দ্বাযা একত্র গীত আা থান্বক।‛
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” থচাৎ অভযা লদেন্বত াতি এরাকা ফচধভচ াফস্থান্বনয একটা তযয (Space) তছর। তভন্বরতভন্ব ধভচাচায
ারন্বন লকান লচােযাঙাতন লোন্বন কাজ কন্বযতন। এরাকাফাীয ভন্বধয াংস্কৃততক তফতভশ্রণ রতক্ষত । তিু 
ভুরভানযা যস্পয যস্পন্বযয ভধয লথন্বক াংস্কৃততক তনমচা-টুকু তনন্ব তনজস্ব একটা াংস্কৃততক ফর গন্বড়
তুন্বরন্বছ, মা একদভ তবন্ন ধযন্বনয। লআ ন্বথচ না তিু, না ভুরভান। একদভ ফাঙাতর বাফ-বাফনা ভৃদ্ধ নফ ংস্কৃতত,
াংস্কৃততক তফতভশ্রণ। ধভচন্বকতন্দ্রক তফন্বেলন্বণ অভযা মান্বক ফরন্বত াতয নফন্বফচয ধভচ াঠ (New Configuration
of Regional Religious Text)। অন্তঃধভচী ান্বঠয লক্ষন্বত্র (Inter Religious Text) মতীন্দ্রন্বভান ফাগচী
তচন্তা-লচতনা অন্বযা লফত গবীযতয। তাাঁয ভন্বত (ফাগচী, ১৩১২ ন: ১০৯) ” এরাকা ‘ভুরভান তধফাীযা
াধাযণতঃ দুআ লশ্রণীয; লে  াঠান।’ নযতদন্বক ” ‘তিুয ভন্বধয ব্রাক্ষ্মণ, কাস্থ, যাজুত ফযততন্বযন্বক ূদ্রজাতী
চণ্ডার গণ্ডক  কতন্ন নাভক প্রা ভন্বশ্রণীয ততনতট জাতত দৃষ্ট ।’ ” স্থানী ধভচ তফতবন্নতায ূত্র ধন্বয ধভচ লবন্বদ
জীতফকায লক্ষত্রন্ববদ ন্বত ান্বয, তা অভযা জানন্বত াতয। লমভন: কাতন্ন জাতত াধাযণত ূত্রধয, চণ্ডান্বরয লা
ান তফক্র, চুন প্রস্তুত, যাজতভস্ত্রী  ছুন্বতান্বযয কাজ, গণ্ডকযা তচড়া কুন্বটন আতযাতদ দফতচত্রযভী লায কথা জানা
মা।
এছাড়া প্রাফতেক ঈন্বল্লে কন্বযন্বছন ” এরাকা দফষ্ণফ ধভচারম্বী, খ্রীষ্টান ধভচী, ‘কতচাবজা’ ধভচ ম্প্রদান্বয কথা
জানা মা। তথাকতথত তনেফতচী জনভাজন্বক খ্রীষ্টান ধন্বভচ ধভচান্ততযত কযায আততা অভযা প্রা কন্বরআ জাতন।
এআ এরাকান্বত ধভচান্তচযকযণ ঘন্বটতছর, তন্বফ তনতান্তআ কভ। প্রাফতেন্বকয ফণচনা ূন্বত্র জানা মা ” ‘কতচাবজা’ নান্বভ
এক লরাক ধভচম্প্রদা যন্বন্বছ এআ এরাকা। এযা ভূরত লগাারা জাতত। এন্বদয ভন্বধয লকান জাততন্ববদ প্রথা নাআ।
ধভচকথা ফণচন্বন মতীন্দ্রন্বভান ফাগচীয ব্রাক্ষ্মণন্বদয প্রতত দুফচরতা তযরতক্ষত । গ্রাভীণ আততফৃত্ত তনভচাণ কান্বর তততন লম
গ্রাভ ফা ল্লীগুতরয ফণচনা কন্বযন্বছন, লোন্বন একাতধক জাততন্বগাষ্ঠী থাকা ন্বি, কেন্বনা কেন্বনা তততন ব্রাক্ষ্মণন্বদয
কথা লফত কন্বয ফন্বরন্বছন। লমভন তকাযুন্বযয কথা ধযা মাক। ব্রাক্ষ্মণ ঈতস্থততয কথা তুন্বর ধন্বযন্বছন, লতভতন
লধাাঁড়াদন্ব একতট ব্রাক্ষ্মণ তযফান্বযয কথা তুন্বর ধন্বযন্বছন (লচৌধুযী জতভদায ফং)। এাঁন্বদয একতট প্রাচীন ভতিয
অন্বছ। েুফআ ঐততযাশ্রী ভতিযতট। ূন্বফচআ লচৌধুযী তযফান্বযয াতারঘয প্রঙ্গ ঈন্বল্লে কযা ন্বন্বছ। ুিরুন্বয
দভত্র  ফাগ অেযাধাযী ব্রাক্ষ্মণন্বদয ঐশ্বন্বমচয কথা মতীন্দ্রন্বভান ফাগচীয করন্বভ ধযা ন্বড়ন্বছ। ফহু প্রাচীন গ্রাভ
অযফুন্বয ফহুংেযক ব্রাক্ষ্মন্বণয ফতত। তান্বদয াত ধন্বযআ ংস্কৃত বালায তফন্বল চচচায কথা জানা মা। লফ
কন্বকতট চতুষ্পাঠীয কথা জানা মা। েযাতত ম্পন্ন ব্রাক্ষ্মন্বণযা দূ য-দূযান্বন্তয তণ্ডত বা অভন্ত্রণ লন্বতন।
ভকান্বর লআ ধাযা রুপ্ত । ঈত্তযাধীকায ফংধন্বযযা যফতচীন্বত কুন্বঙ্গ ন্বড় তাাঁন্বদয প্রাচীন ঐততযন্বক যক্ষা
কযন্বত ান্বযতন। াস্ত্রচচচায লকন্দ্রগুতর রুপ্ত া।
৩.৬ গ্রাভীণ জীফন-জীতফকা  কৃলীকান্বজয ফণচনা: স্থানী আততা তনভচান্বণ প্রান্তী জনন্বগাষ্ঠীয বূতভকা তফন্বলবান্বফ
গুরুেূণচ। তফন্বল কন্বয জন-লগাষ্ঠীয জীফন-জীতফকা এফং কৃতলকাজ তেত জীফনাচযণ ” ঈক্ত এরাকায ঞ্চরগত
তযচন্বক প্রকতটত কন্বয। গ্রাভীণ ভানুন্বলয দফতচত্রযভী জীফন-মান প্রণারী, তান্বদয লাগত প্রকাযন্ববদ, ভান্বজয
থচননততক তবতত্ত ফা জীফন ধাযন্বণয তবতত্ত ম্পন্বকচ নুুঙ্খ ফণচনা াা মা। মতীন্দ্রন্বভান ফাগচী াতন্বতয জীফনজীতফকা প্রণারী তফন্বলবান্বফ ভাদয লন্বন্বছ। স্থান লন্বন্বছ কৃতলকান্বজয ুতফধা-ুতফধা, তদংক্রান্ত গৃীত
কভচন্থা। ভৃতত্তকায রূ দফতচত্রযানুমাী চান্বলয ধযন্বনয যকভন্বপন্বযয কথা তাাঁয ঈন্বল্লতেত প্রফন্বেয অন্বরাচনা
এন্বন্বছ।
ফাংরা নদীফহুর লদ। এআ নদীফহুরতাআ ফৃত্তয কতযভুয এরাকা চাতলগন্বণয ফফান্বয কাযণ। কৃলক এফং
বদ্রন্বরাক তনন্বআ এআ প্রন্বদ গন্বড় ঈন্বঠন্বছ এফং কৃলককুন্বরয তধকাংআ ভুরভান জাতী ” প্রাফতেক এভনটা
ঈন্বল্লে কন্বযন্বছন। লরেন্বকয ধাযণা (ফাগচী, ১৩১২ ন: ১০৮): ‘ম্ভফতঃ এআ ঈৎাীর তযশ্রভী ভুরভান
কৃলকগণআ এআ ঞ্চন্বরয অতদভ তধফাী।’ তিুন্বদয ভন্বধয ব্রাক্ষ্মণ, কাস্থ, যাজুত ছাড়া ূদ্রজাতী চণ্ডার, গণ্ডক 
কতন্ন নাভক প্রা ভন্বশ্রণীয ততনতট জাত লদো মা। এযা তফতচত্র ধযন্বনয জীতফকা দ্বাযা জীফন তনফচা কন্বয থান্বক।
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চণ্ডান্বরযা ান তফক্র  চুন প্রস্তুত কন্বয, যাজতভস্ত্রী, ছুন্বতান্বযয কাজ কন্বয। গণ্ডকযা ভুতদয লদাকান লদ এফং তচন্বড়
প্রস্তুত কন্বয জীতফকা তনফচা কন্বয। এরাকান্বত এেন ান চান্বলয মন্বথষ্ট প্রচরন যন্বন্বছ। তন্বফ এেন তা লকফর জাতত
তবতত্তক ন। দা, ফগচীযা (ধীকাযী) ছাড়া ভুরভানন্বদয ভন্বধয ান চান্বলয প্রচরন  তফকা ঘন্বটন্বছ।
জরফাুয তযফতচন-জতনত কাযন্বণ ফতচভান্বন কৃতলকান্বমচয তফন্বল ভযা লদো তদন্বন্বছ। প্রাফতেন্বকয বালা (ফাগচী,
১৩১২ ন: ১১০):
‚প্রা ভুদা নদী ভতজা তগান্বছ, ফনযা প্রা অন্ব না, তফর োর ফা ফৃৎ জরা 
নারায একান্ত বাফ; জতভ যাঢ়-লদন্বয ভন্বতা অঠার নন্ব ফা ঈত্তয ঞ্চন্বরয ভন্বতা
যাাঁতা নন্ব; যন্তু লদাঅাঁ ফা লফন্বর (ফাতর), ুতযাং জর ধাযণ  যক্ষণন্বক্ষ
নুন্বমাগী।‛
”এআ কাযন্বণআ দভতন্তক ধান্বনয চাল  না। অঈ ধান্বনয চরন লফত। যতফন্বযয ভন্বধয ভুগ চাল লশ্রষ্ঠ। অনিুযী
ভুন্বগয লফ নাভ ডাক। এছাড়া চয প্রন্বদন্ব করাআ-এয চান্বলয প্রচরন যন্বন্বছ। কৃলকন্বদয াযঙ্গভতা ম্পন্বকচ
প্রাফতেক প্রশ্ন তুন্বরন্বছন (ফাগচী, ১৩১২ ন: ১১০):
‚.....কৃলক কুরতনতান্ত ততক্ষত এফং র প্রকৃতত ান্বত তদন তদন অয তনঃস্ব আা
তড়ন্বতন্বছ। াভানয লচষ্টান্বত এন্বদন্বয লফন্বর ভাটীন্বত অরু, টর প্রবৃতত ততয তযকাযী
জোন্বত ান্বয, ল লচষ্টা তাাযা কন্বয না।‛
”একজন কৃতল তফন্বলন্বেয ভতআ লরেক চালফাদ ম্পন্বকচ তাাঁয ভতাভত এোন্বন ফযক্ত কন্বযন্বছন। তাাঁয ফক্তন্বফয
এরাকা কৃতলকান্বজয ংকট  ম্ভাফনায তদকতট লমভন ঈন্বঠ এন্বন্বছ, লতভতন ধযা ন্বড়ন্বছ কৃতলকাজ-তনবচয ভাজ
ফযফস্থায কথা, প্রধান প্রধান কৃতলজ পন্বরয প্রাচুমত
চ ায কথা। কৃতলজ তনবচয জতভদাযী ঈৎীড়ন ফযফস্থা ধযা ন্বড়ন্বছ
প্রাফতেন্বকয ফক্তন্বফয র (ফাগচী, ১৩১২ ন: ১১০): ‘লম ফৎন্বয ভন্ব ফৃতষ্ট  না, ফা ততফলচণ , ল ফৎয
‘জো’ ান্বত লদন্ব ‘কার’ রান্বগ। জতভদান্বযয োজনা ফাতক ন্বড়, প্রজা তনভূচর ।’ “ চালতনবচয ভান্বজ
এভন ধযন্বনয ঘটনা তনতয দনতভতত্তক। লম ফছয পর বান্বরা , ল ফছন্বযয ফস্থা লতভন স্বির ন। কাযণ
তান্বফ প্রাফতেক ঈন্বল্লে কন্বযন্বছন (ফাগচী, ১৩১২ ন: ১১০):
‚কাযণ ‘জো’য ফৎন্বয দতযদ্র চালী জতভদায ফা ভাজন্বনয স্থানী লগারা আন্বত লবাজ্না
ধান লদড়া এফং ফীজ ধান দুনা কড়ান্বয রআা থান্বক; ুফৎয তাা তযন্বাধ কতযন্বত তগা
ুফৎয দুফচৎয আা ঈন্বঠ।‛
“জতভদাযী লালন্বণয ন্তযান্বর তনেফগচী ফা প্রাতন্তক জনন্বগাষ্টীয তফড়তম্বত জীফনান্বরেয তফন্বলবান্বফ অন্বরাচনায দাফী
যান্বে। তঃদতযন্বদ্রয লআ কন্ঠস্বযন্বক মতীন্দ্রন্বভান স্বল্প কন্বকতট কথা তুন্বর ধন্বযন্বছন। লমোন্বন কৃলককুন্বরয
বাগযতফড়তম্বত জীফনআ তফন্বলবান্বফ প্রস্ফুতটত। তনেফৃগচী আততা অন্বরাচনা এভন ধযন্বনয বাগয-তফমচস্ত কৃলন্বকয
কথা অয লফত কন্বয প্রাধানয লন্বর বান্বরা ত। লতদক লথন্বক মতীন্দ্রন্বভান ফাগচীয প্রতত অঞ্চতরক আততা
প্রন্বণতান্বদয তফন্বলবান্বফ কৃতে থাকা ঈতচত। ল্লী জীফন্বনয প্রাণ-যন্ব বযুয চালান্বদয জীফন-জীতফকা ম্পন্বকচ
এভন বাফগম্ভীয তফলতনষ্ঠ অন্বরাচনা ফাংরা াততয তথা অঞ্চতরক আততা তফতনভচান্বণ নযনযতায দাফীদায।
৩.৭ ঐততযাশ্রী ূজা-ার-াফচণ, স্থানী ঈৎফাতদ এফং লভরায ফণচনা: স্থানী াংস্কৃততক আততান্বয (Local
Cultural History) ননয াঠ: ফচধভচ ভেী াংস্কৃততক াঠ লনফায ন্বক্ষ অন্বরাচয এরাকা নযনযতায
দৃষ্টান্তফাী। ূন্বফচআ ঈন্বল্লে কযা ন্বন্বছ, এআ এরাকা ফযকভ ধন্বভচয লরান্বকয ফফা যন্বন্বছ। তাযা যস্পয
যস্পন্বযয ঈৎফ ার-াফচণ ংগ্রণ কন্বয যস্পয যস্পযন্বক ভৃদ্ধ কন্বয। এআ ম্প্রীততয কথা ফরন্বত তগন্ব
প্রাফতেক ঈন্বল্লে কন্বযন্বছন (ফাগচী, ১৩১২ ন: ১০৯):
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‚স্ববাফতঃআ এআ প্রন্বদন্বয াধাযণ তধফাতগণ তত তনযী  াতন্ততপ্র; ...নযানয
লদন্বয ভতন ধম্মচংক্রান্ত এফং ঈৎফাতদফযাান্বয তিু ভুরভান্বনয ভন্বধয কথা কথা
রাঠারাতঠ নাআ। তিুয ূজা-ার্ব্চন্বণ ভুরভানগণ অনন্বিয তত ঈতস্থত  এফং
দূন্বগচাৎফ প্রবৃতত র্ব্চ ঈরন্বক্ষ তিুয নযা নফফস্ত্রাতদ বূতলত আা অন্বভাদ অহ্লাদ
কতযা থান্বক। াধাযণতঃ এআ ঈব ম্প্রদা অচায ফযফান্বয ম্পূণচ তবন্নবাফ নন্ব।‛
“ ুতযাং লদো মান্বি অন্বরাচয এরাকা লকফরভাত্র ফচধভচ ভেন্বয দৃষ্টান্ত ন, াংস্কৃততক ভেন্বয দৃষ্টান্ত। তততন
অন্বযা ঈন্বল্লে কন্বযন্বছন (ফাগচী, ১৩১২ ন: ১০৯):
‚ভুরভান্বনয তিু তফন্বদ্বল প্রা তযরতক্ষত  না, ক্ষান্তন্বয তিু  ভুরভানী
তযীন্বযয ূজা কতযা থান্বক, ঐ ূজা ইলৎ তযফতত্তচত অকান্বয তযনাযাণ ূজা নান্বভ
তবতত এফং ততন্ন ফা প্রাদ তিু ভুরভান্বনয ভন্বধয ভানবান্বফ তফততযত ।‛
” থচাৎ তিু-ভুরভান্বনয ভন্বধয বান্বফয অদান-প্রদান্বনয তত াংস্কৃততক তফতভশ্রণ ঘন্বটন্বছ। ফতচভান্বনয ান্বন্বক্ষ
এভন ধযন্বনয ঈচ্চবাফ জাত াংস্কৃততক ংতভশ্রণ ফাংরা তথা বাযতফন্বলচয দফতচত্রযভী ংস্কৃততন্বক ভন্বন কযা। ার
কান্বরয ঈতপ্তভ াংঘাততক লম তযভ্র গন্বড় ঈন্বঠন্বছ, লোন্বন দাাঁতড়ন্ব এ এক তফযর দৃষ্টান্ত “ এভনটা দাতফ কযা
মা। াংস্কৃততক তফতভশ্রন্বণয অন্বযা ন্বনক লক্ষত্র গন্বড় ঈন্বঠন্বছ ঈক্ত এরাকা। লমভন“





ভুরভান গৃন্ব তিু যফ লষ্ঠী ূজা  ম্বুফচী ূজা কযা ।
যস্বতী ূজা ভুরভান বাআন্বযা যস্বতী চযন্বণ দপ্তয-কাগজত্র চণ কন্বয।
ভুরভান্বনয একতদন্বরয গান্বন তিু বাআন্বযা অভতন্ত্রত ন।
‘লফূরা প্রবৃতত ছড়াগান  কতফয গান তিু ভুরভান্বনয দ্বাযা একত্র গীত আা থান্বক’।

তিু ুজা াফচন্বণয ভন্বধয দূন্বগচাৎফ প্রধান। এছাড়া কারীূজা, রক্ষীূজা, যস্বতী ূজা, তফ ূজা, কাততচক
ূজা, চড়ক, লদার  যথমাত্রা প্রচতরত। এরাকা একাতধক লরাক ঈৎন্বফয প্রচরন যন্বন্বছ। লমভন:
‘ঠকঠন্বক’,‘ফুরান’, ‘ূণযুকুয’, ‘াতফত্রী ব্রত’, ‘ফনন্ববাজন’ ঈৎফ আতযাতদ তফন্বল ঈন্বল্লেন্বমাগয।
ঠকঠন্বক এক ধযন্বনয লরাকঈৎফ। পারৃন ভান্বয লল ততন তদন নুতষ্ঠত । রাতফতফ ফা রাঠায তধষ্ঠাত্রীন্বক
ন্তুষ্ঠ যাোয তাতগন্বদ ল্লী যভণীগণ এভন ধযন্বনয ঈৎন্বফয অন্বাজন কন্বযন। দয তনতভচত ভাতটয দততয ুতুর এফং
প্রদী তনন্ব তা লষ্ঠী তরায তনতদচষ্ট স্থান্বন ফৃন্বক্ষয ভূন্বর স্থান কযা । এযয লোন্বন প্রদীগুতর লেন্বর লযন্বে
দরফদ্ধবান্বফ যভণীগণ গ্রাভপ্রান্বন্ত ভন্বফত ন। প্রাফতেক ুিযবান্বফ তফলতটয ফণচনা তদন্বন্বছন (ফাগচী, ১৩১২ ন:
১১৩):
‚ঐ ভন্ব ল্লী-ফারন্বকযা করায ফাস্না, ছতয ফা রৄষ্ক ন্বত্রয অতটয তত কতঞ্চ ফাাঁতধা
তগ্ন-ংন্বমাগূর্ব্চক ঘুযাআা ঘুযাআা লেরা কতযা থান্বক। কন্বরয ান্বতআ স্ততযতভত
রৄষ্ক তজনা ফা াল্লত ভাদান্বযয দুআতট কতযা প্রজ্জ্বতরত ঠকঠন্বক নাভক কাষ্ঠ থান্বক;
তাাযা তাাআ ঠুতকা তগ্নক্রীড়া কন্বয।‛
যভণীগণ ঘন্বয লপযায ভ রা তফতফয ছড়া অফৃতত্ত কন্বযন। ঐ ছড়ান্বত রান্বক অন লদ লছন্বড় নযত্র অশ্র
লনফায তভনতত  করুন প্রাথচনা কযা । এছাড়া কতযভুয এরাকা ‘ফুরান’ নান্বভ অন্বযক প্রকায ঈৎন্বফয
প্রচরন অন্বছ ফন্বর প্রাফতেক ঈন্বল্লে কন্বযন্বছন, মতদ ফতচভান্বন এআ লরাক অতঙ্গকতটয প্রচরন লনআ। এআ ঈৎফ
নুতষ্ঠত  দচত্র-ংক্রাতন্তয ভ। চণ্ডারযা এআ ঈৎন্বফয প্রধান অন্বাজক। ননাতবযাভ ান্বজ তজ্জত ন্ব
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স্থানী আততা  ঐততয ন্বেলন্বণ মতীন্দ্রন্বভান ফাগচী…

যান্বজ োন, ুজকুভায ভণ্ডর

অন্বাজনকাযীযা নৃতয ন্বমান্বগ কৃতল তফলক ছড়া-গীত ঘন্বয ঘন্বয লগন্ব লফড়া। ততন তদন ধন্বয নৃতযগীন্বত ল্লী
গৃগুতর অনন্বি ভুেতযত ন্ব ন্বঠ।
দফাে ভান্ব ‘ুণযুকুয’ নান্বভ ঈক্ত এরাকা একতট ঈৎন্বফয প্রচরন যন্বন্বছ (ফাগচী, ১৩১২ ন: ১১৩)।
এতট ভূরত ফাতরকান্বদয ভন্বধয প্রচতরত। ফাতড়য ঈঠান্বন লছাট ুকুয লকন্বট তায ান্বশ্বচ ভাতটয ুতর
ু এফং পুর াতজন্ব
প্রতয ‘ূফচান্বহ্ন’ ূজা কন্বয। ূজায ভ তফতবন্ন ধযন্বনয ছড়া অফৃতত্ত কন্বয। এআ ফাতরকাগণআ অতশ্বন ংক্রাতন্ত লথন্বক
কাততচক ংক্রাতন্ত মচন্ত ‘মভ ুকুয’ নান্বভ একতট ঈৎফ ারন কন্বযন (ফাগচী, ১৩১২ ন: ১১৪)। এআ ঈৎফ
চরাকারীন ছড়া কাটা ।
গ্রান্বভয স্ত্রীন্বরাকন্বদয ভন্বধয াতফত্রী ব্রত  ন্বনকগুতর ব্রন্বতয চর যন্বন্বছ। দজযষ্ঠয ভান্ব গৃতনীযা ল্লীগ্রান্বভ
ভন্বফত ন্ব ‘ফনন্ববাজন্বন’য ঈৎফ অন্বাজন কন্বয থান্বকন (ফাগচী, ১৩১২ ন: ১১৪)। এআ ঈৎফতট ভূরত
লবাজন ংক্রান্ত। ধনী-দতযদ্র, ঈাঁচু-নীচু কন্বরয ভধুয তভরন্বন ঈৎফতট ভন্বনাে রূ া।
এছাড়া ভুরভানন্বদয ভন্বধয লযাগ-ফযাধী দূযীকযন্বণয অা ‘ছাগ ফধ প্রথা’, ীন্বযয ততন্নদান প্রথায প্রচরন
যন্বন্বছ (ফাগচী, ১৩১২ ন: ১১৪)। তাছাড়া াভাতজক যীতত-নীততয ভন্বধয ুততকাগৃ ফাাঁধাফাাঁতধ প্রথায কথা
তফন্বলবান্বফ ঈন্বল্লে কযন্বত । ীত-গ্রীষ্ম-ফলচা কান্বর গৃ প্রাঙ্গন্বণ লছান্বটা ধযন্বনয ‘যাভকুাঁন্বড়’ তনভচাণ কন্বয তা
ুততকা গৃ রূন্ব ফযফায কযা । ঝড় ফৃতষ্ট মাআ লাক না লকন, দযজাত তরৄন্বক তনন্ব দযপ্রূত ভা দ তদন
লোন্বন ফফা কযন্বত ফাধয ন। ন্বনক ভ তা তরৄ ন্তান  ভান্বয জীফন্বন লনততফাচক পর ফন কন্বয।

৪. াততয চচচায অাঁধান্বয মতীন্দ্রন্বভান ফাগচীয ফযততক্রভী অঞ্চতরক আততা-াঠ: ‘ল্লী-কথা’ ীলচক প্রফন্বেয
লপ্রতক্ষন্বত মতীন্দ্রন্বভান ফাগচীয ংস্কৃতত-াঠ আততা তচন্তা-লচতনায ন্বঙ্গ মুক্ত। প্রাফতেক এআ প্রফন্বে েণ্ডী
ফঙ্গংস্কৃততয কথা ফন্বরন্বছন। ফস্তুতঃ প্রাফতেক ফৃত্তয কতযভুয এরাকায কথা প্রফন্বে ঈন্বল্লে কন্বযন্বছন। এআ
এরাকাতট ঐততয  াংস্কৃততকবান্বফ ভৃদ্ধারী। প্রাফতেক এরাকায তফতবন্ন জতভদায তযফান্বযয লপ্রতক্ষন্বত আততা
নুোন কন্বযন্বছন। এআ লক্ষন্বত্র তততন ফাগচী তযফায, লচৌধুযী জতভদায তযফায  যকায জতভদায তযফাযন্বক
লফন্বছ তনন্বন্বছন। এরাকা এআ তযফায ভূন্বয প্রবাফ-প্রতততত্ত ম্পন্বকচ অন্বরাচনা কন্বযন্বছন। লআ ান্বথ
তযফান্বযয ঐততয কথা, ভান্বজ তাাঁন্বদয ফদান এফং ফংগত লকৌতরন্বনযয কথা অন্বরাচনা স্থান লন্বন্বছ। অভযা
ূন্বফচআ ঈন্বল্লে কন্বযতছ আততা-চচচা বূন্বগার ান্বঠয প্রন্বাজনীতায কথা। নদ-নদী, োর-তফর, প্রকৃতত কথা,
এরাকা তযতচতত আতযাতদ তদক মথামথবান্বফ ধযা ন্বড়ন্বছ তাাঁয অন্বরাচনা। ভান্বজ ‘ফণচ’ ধাযণা ফযকবান্বফ স্বীকৃত
তছর, লআান্বথ ফণচতবতত্তক কভচ-লা ভান্বজ তফদযভান তছর। প্রাফতেক ফণচন্ববন্বদ লা তযফতচন্বনয কথা ঈন্বল্লে
কন্বযন্বছন। অঞ্চতরক আততা ঈৎোন্বন ফণচতবতত্তক অন্বরাচনা তীফ গুরুেূণচ ফন্বর তফন্বফতচত ন্বত ান্বয।
মতীন্দ্রন্বভান ফাগচী ফৃত্তয কতযভুয এরাকায তফতবন্ন প্রাচীনতভ স্থান্বনয নান্বভান্বল্লে কন্বযন্বছন এফং লআফ স্থান্বনয
প্রত্নতাতিক তনদচন ভূন্বয ফণচনা তদন্বন্বছন। এছাড়া ঐ এরাকায গ্রাভীণ জীফন-জীতফকা  কৃলীকান্বজয ফণচনা এফং
ঐততযাশ্রী ূজা-ার-াফচণ ানুঙ্খ ফণচনা অভযা লন্ব থাতক তাাঁয ‘ল্লী-কথা’ প্রফে লথন্বক। স্থানী ঈৎফাতদ
এফং লভরায ফণচনা ফাদ ন্বড়তন তাাঁয বাফনা লথন্বক।
াংস্কৃততক ভেন্বয াা-াত াংস্কৃততক অদান-প্রদান্বনয কথা ঈন্বল্লে কন্বযন্বছন। তাাঁয এআ ঈস্থানা বাফ
তনযন্বক্ষ। ফক্তফয ঈস্থান্বনয লক্ষন্বত্র তততন প্রাঞ্জর বালা ফযফায কন্বযন্বছন। ‘ল্লী-কথা’ প্রফন্বেয াঠতফন্বেলণ
লন্বল অভযা দাতফ কযন্বত াতয ” প্রাফতেক াংস্কৃততক ভেফাদী বাফনা কতৃচক প্রবাতফত। তততন জাতত-ধভচ-ফণচ
তনতফচন্বন্বল তনযন্বক্ষ দ্ভাফ প্রূত ভেী তচন্তা-বাফনান্বক প্রাফতেক রারন কন্বযন্বছন। তিু-ভুরভান যস্পয
যস্পন্বযয দ্বাযা প্রবাতফত, এককথা ফরা মা াম্প্রদাতক লৌাদচযন্বফাধ (Communal Harmony) দা
জাগ্রত তছর“ ল তফলন্ব তাাঁয স্পষ্ট ধাযণা তছর। ংস্কৃততয গবীন্বয প্রন্বফ কযন্বরআ এভন াযদচীতা  াযঙ্গভতা
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লদোন্বনা ম্ভফ। ফতণচতফয ঐততয-ংস্কৃততয ন্বনক ঈাদান অজ াতযন্ব লগন্বছ ফা রুপ্তপ্রা। গ্রাভযংস্কৃততন্বক ধুনা
হুযী বাফনা ন্বনকাংন্ব গ্রা কন্বযন্বছ, গ্রাভীণ জীফনন্বক নগযন্বকতন্দ্রক জীফন ক্রভােন্ব গ্রা কন্বযন্বছ। পন্বর প্রফন্বে
ফণচীতফয ঈাদান্বনয ন্বনক তকছুআ ক্ষতষ্ণু। ঈদাযণ তান্বফ ফরা মা ‘একতদর ীন্বযয গান্বনয’ কথা। এআ
তল্পাতঙ্গক  তল্পীন্বদয েুাঁন্বজ াা দুষ্কয, অতঙ্গকতট রুপ্তপ্রা। গ্রান্বভয প্রফীণন্বদয কান্বছ লোাঁজ তনন্ব জানা মা
মভন্বযুয তন্নকট ফান্বফতড়া গ্রান্বভ কন্বক-জন তল্পী যন্বন্বছন। তযন্বন্বল ফরামা াংস্কৃততক স্বরূ তফন্বেলন্বণয
ভাধযভ তান্বফ প্রাফতেক ফযফায কন্বযন্বছন “ জনগন্বণয যীতত-নীতত, অচায-অচযণ, ঈৎফ-ার-াফচণ-লভরা,
কৃতলজ থচনীতত তনবচয ভাজ ফযফস্থা, তক্ষা-ংস্কৃতত, ফণচতবতত্তক লাজীতফ ম্প্রদান্বয কথা “ এককথা অচযণী
জীফন্বনয নানাতফধ তদক। াধাযণ দনুন্বণয ল্লী-স্পিনন্বক ঈস্থান কন্বযন্বছন াতন্বতযয লপ্রতক্ষন্বত, মা অঞ্চতরক
আততা তান্বফ তফন্বফতচত। তাছাড়া আততান্বয লপ্রক্ষান্বট অঞ্চতরক আততা যচনায াতততযক ঈাদান তান্বফ
ভমচাদা লন্বত ান্বয অন্বরাচয প্রফেতট।

৫. ঈংায: মতীন্দ্রন্বভান ফাগচীয ফড় তযচ তততন একজন কতফ। যফীন্দ্র ভাভতক কতফ। াতততযক ফতিভচন্দ্র
তেন ফতচভান। এক ভ ফাঙাতরয প্রাভাণয আততা নাআ ফন্বর তাাঁন্বক অপন্বা কযন্বত লদো লগন্বছ। ভভন্ব
স্বজাতী আততা-ঐততয-ংস্কৃতত ংগ্র ংযক্ষণ প্রচান্বযয একটা ঈেীনা রক্ষয কযায ভন্বতা। তফতবন্ন ভন্ব ত্রতত্রকা অহ্বান কন্বয লরো তনন্ব কৃতেতায ন্বঙ্গ তা প্রকা কযা ন্বন্বছ। এতট একতট ঐততাতক দন্বক্ষ।
মতীন্দ্রন্বভান ফাগচীয ‘ল্লী-কথা’ প্রফেতট তঠক এআ মচান্বয ঐততাতক তকনা তায তফতন্বকচ না ঢুন্বক ফরা মা,
কারনুক্রতভক আততা চচচা এয তাৎমচ লকান ংন্ব কভ ন। প্রাফতেক প্রফেতট াততয তযলন্বদয (ফাগচী, ১৯৮৭:
১৫৯) ঞ্চভ ভাতক তধন্বফন্বন াঠ কন্বযন এফং াততয তযলন্বদয ছাত্রন্বদয  নযানযন্বদয তক ধযন্বনয কভচপ্রা
গ্রণ কযন্বত ন্বফ তায দৃষ্টান্ত এআ প্রফে। লোন্বন একপ্রকায স্থানী আততা  ঐততন্বযয আততফৃত্ত যচনায কাঠান্বভা
ফা ‘ভন্বডর’ লশ্রাতাভণ্ডরীয াভন্বন তুন্বর ধন্বযন। তাাঁয এআ প্রফে াতন্বতযয াঠন্বকয াাাত, আততান্বয
াঠকন্বদয কান্বছ তফন্বলবান্বফ গ্রণী ন্বত ান্বয। একজন াতততযন্বকয ান্বত গ্রাভীণ ঐততয-ঐশ্বমচয রূন্বয
াধাযণ ফণচনা তযআ ভন্বনাভনযকয। অঞ্চতরক আততান্বয ফর কাঠান্বভা তততন দান কন্বযন্বছন। এআ ঞ্চর তনন্ব
এেন মচন্ত লতভন লকান্বনা গন্বফলণাধভচী লরো প্রকা তন, তফস্তৃতবান্বফ অন্বরাকাত তন। অভান্বদয নুভান
এআ ঞ্চন্বরয য তাাঁয এআ লরো প্রথভ  প্রাভাণয তনদচন। লতদক লথন্বক তফচায কযন্বর মতীন্দ্রন্বভান ফাগচীয
এআ তনযর কভচপ্রা তফন্বল কৃততন্বেয দাফীদায।

তথযূত্র:
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Volume-III, Issue-VI

May 2017

71

স্থানী আততা  ঐততয ন্বেলন্বণ মতীন্দ্রন্বভান ফাগচী…
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তত্রকা:
‘এআ ভ’ দদতনক তত্রকা, ৬ জানুাতয ২০১৬।
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