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Abstract
The Khen were the important traibal people in North-Bengal of India and Bangladesh like
to the ‘Coch’ ‘Mech’ and ‘Tharu’. We are well known about the Rajbansis, Mech and Coch
people but we have not sufficient evidences regarding origin, migration and habitation of
the Khen community. We have information’s only about Khen kings and their
administration, their religious and archaeological activities. History almost silent about its
common people. In North-Bengal of India (Cochbihar District) and Bangladesh (District of
Rangpur and Dinajpur) Khen is a remarkable schedule caste till today. We conducted a
short socio-economic survey on common khen people in this article. Our survey mostly
based on kurigran district of Rangpur in Bangladesh just opposite the Indian border of
Dinhata sub-division of Cochbihar district. We also used secondary data collected from
Indian sources. We found an overall situation of the khen people as like there origin,
migration, dynasty, present social status, their racial identification, professions, their
everyday life, rituals, customs etc. in this article. We found that, at present the khen are not
an Indigenous group of people, not a tribal one, even they are not like traditional local
Bengali people. Their social trends, rituals, customs, religion and beliefs almost similar
with Rajbansi traditions, although they have clearly separate racial identity. The khens are
gradually changing and developing their overall socio-economic conditions. We are sure
that, there will not be any differences between Rajbansi and Khen People in near future.
Article DOI: 10.29032/IJHSSS.v4.i3.2017.1-10
ঈৎ ন্ধানন: ‘খঔন’ ফা ‘খেন’ নাভটিয চাটতকত ঈৎ ম্পনওে টফযীতধভেী নানা তথয প্রঘটরত অনঙ। নাম্ বালা
‘Khun’ ফা ‘Khen’ নানভ ভাথেফাঘও ব্দ প্রঘটরত অনঙ, মায থে-যাচা, ফৃৎ, ঈত্তভ আতযাটদ। ‘ভ ফুরুটি’ গ্রনে
‘খঔন ওাভতা’ ‘খঔন ওাভনতশ্বয’ আতযাটদ ব্দগুচ্ছ াা মা। টফনলনেয ভনত এআ ‘ঔুন’ ফা ‘খঔন’ ব্দ খথনও খঔন
চননকাষ্ঠীয নাভওযণ ায ম্ভাফনা ১। খওান খওান ূত্রানুমাী বূূঁআা খেণীয ‘ঔান’ (ভ্রং খঔন) ঈাটধধাযী যাচানদয
নাভানুানয চাটতকত ‘খঔন’ ব্দটি কৃীত ননঙ২। ‘ওাভরূ ফুরুিী’য টফফযণ নুানয খঔনফংী প্রথভ যাচা নীরধ্বচ
টঙনরন খওাঘফংী। েত্রী যাচায যন খফযায (নিীয) কবেস্থ ন্তান টঙনরন ফনর ‘খঔন’ নাভওযণ৩। নয এওটি ভনত
‘The khen or kanteswar Nildhwaj was of a mixed identity `Kh’ of kshatriya and `n’ of
`Nati’ (fallen woman) 4 ফৃটি াও  টিত Montgomerj Martin -এয ভনত- খঔনযা টননচনদয েত্রী 
যাচফংী টযঘ টদনত ঙন্দ ওনয। তনফ যাচফংীযা যাচা নীরধ্বচনও তানদয চাটতবুক্ত স্বীওায ওনয টননর াধাযণ
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খঔন চননকাষ্ঠীনও যাচফংী টননফ স্বীওৃটত টদনত ঘা টন। তাযা ভনন ওযত, াধাযণ খঔনচননযা যাচায দা ভাত্র-মাযা
েত্রী খকাষ্ঠী খথনও ঈদ্ভূত৫। খঔন ফংনয প্রথভ যাচা নীরধ্বচ ওাভনতশ্বয এফং ওাভতাযানচযয াটযফাটযও টফগ্র ‘ওাভদা’ ফা
‘খকাানী’ খদফীনও ‘ওাভনতশ্বযী’ নাভওযণ ওনযন এফং তায ‘খঔন’ ফংনও ‘ূদ্র’ মো খথনও ঈন্নীত ওনয ঔাূঁটি টন্দু ফংনয
ন্তবুেক্ত ওনযন৬।
ূনফে ‘খঔন’খদয ূদ্র মোবুক্ত কণয ওযা নতা। অানভ এযা ‘খওাটরতা’ নানভ টযটঘত। ফতেভানন টনষ্ঠাফান টন্দু এফং
‘নফাঔ’ খকানত্রয খৌযটতযওাযী ব্রাহ্মণযাআ এনদয খৌযটতয ওনযন। ড. ফুওানন খটভরিননয ভনত, খঔনযাআ এওভাত্র
ওাভরূী খকানত্রয খরাও। ব্রাহ্মনণযা তানদয অর ূদ্র ফনর স্বীওায ওযনতা।   ঠধং এয ভনত-ূনফে এনদয প্রধান খা
টঙর ঈচ্চফনণেয টন্দুনদয ধীনন ওৃটল  কৃস্থারী ওাচওভে৭।
ফতেভানন ফাংরানদনয যংুয খচরায খঔননদয খওঈ খওঈ ভনন ওনযন, তাযা খন যাচা ফল্লার খননয ঈত্তযুরুল এফং
‘খন’ খথনও ‘খঔন’ ঈাটধ গ্রণ ওনযনঙন৮। ফাংরানদনয খফটযবাক ‘খঔন’ ঈাটধধাযী ফযটক্ত টননচনদয ‘খঔন টযঘ ফচা
খযনঔ যাচফংী েত্রী ফনর টযঘ টদনত স্বাচ্ছন্দ খফাধ ওনযন। তানদয াটযফাটযও  াভাটচও অঘায-টনষ্ঠা, ধভোঘযনণ
যাচফংী চনচাটতয াংস্কৃটতও  ধভেী টনভ-ওানুনআ নুৃত ।
‘খঔন’ চনচাটতয ঈৎ প্রনে অনযওটি ভত নচ্ছ- তাযা প্রাক্-নাভ চননকাষ্ঠীয এওটি টফটচ্ছন্ন াঔা। কানযা-াাড়
ঞ্চর টদন ভতর বূটভনত প্রনফ ওনয খঔনযা খওাঘটফায-যংুয খচরায ধযরা নদীয তীনয তীনয কনড় তুনরনঙ স্থাী
ফটত। এযা টঙর খমাদ্ধা চাটত। ঞ্চদ তাব্দীয প্রথভানধে নীরধ্বনচয খনতৃনে খঔনযা ওাভতাযানচযয ত্তন ওনয৯। ড. টফ
ঘক্রফতেী তাূঁয ‘A Cultural History of Bhutan’ গ্রনে ঈনল্লঔ ওনযন খম, খঔন চাটতয খরানওযা বুিাননয খঔন প্রনদন
ফফা ওযনতা। টতব্বতীনদয ানথ তানদয খমাকানমাক টঙর। তাূঁয ভনত খঔন চাটতয খরানওযা এ ঞ্চনর এনটঙনরা বুিান
খথনও১০। োন্তনয, ফৃটি প্রাও  ভানফটফোনী ভাটিেন ভনন ওনযন- খঔনযা টত্রুযায ফেতংওুর ঞ্চনরয টধফাী
টঙর১১। খঔান খথনও তাযা ঙটড়ন নড়নঙ ঈত্তয-টিভাঞ্চরী এআ ভতরবূটভনত। ঈআটরাভ ান্টায খঔননদয ানথ াদৃয
ঔুূঁনচ খননঙন যাচফংীনদয। টতটন তাূঁয প্রণীত ১৮৭২ ানরয অদভশুভাটযনত যাচফংী চননদয নযআ স্থান টদননঙন
খঔননদয। তাূঁয টযংঔযান নুমাী খ ভ যংুয খচরায অতন টঙর ৩,৪৭৬ ফকেভাআর এফং চনংঔযা ২১,৪৯,৯৭২
চন। এয ভনধয যাচফংীয ংঔযা ৩,৯৯,৪০৭ চন এফং খঔন ংঔযা ২০,০১৩ চন ১২।
ফাংরানদন খঔন চনচাটতয ংঔযাতাটিও খওান টযংঔযান াা মাটন। তনফ ওুটড়গ্রাভ খচরায টটেত খঔন ফযটক্তনদয
ভনত, ফতেভানন (২০১৩) ফাংরানদনয ফৃত্তয যংুয-টদনাচুয খচরা প্রা ২০ াচায খঔন চনচাটত ফফা ওনযন১৩।
ঈটন তনওয প্রথভানধে ড. ফুওানন খটভরিন যংুনয এন ফহু খঔন টযফায খদনঔটঙনরন। অফায ঐ তনওয খল টদনও
ঈআটরাভ ান্টায ভাত্র াচায ঔাটনও ‘খঔন’ খদঔনত ান। এ ংঔযা যফতেীওানর ক্রভটনম্নকাভী। দফী  চাটতে টযফতেন
এয ভূর ওাযণ নত ানয ১৪। য কনফলও যতন টফশ্বা খওাঘটফানয ৭ াচায খঔন চননকাষ্ঠীয টিনেয ওথা ফনরনঙন
১৫
।
নৃতাটিও টযঘ:
খঔনযা যাচফংী ম্প্রদানয ানথ এওাত্মতা দাটফ ওযনর নৃতাটিও টফঘানয টভে বফটনযযয টধওাযী। প্রঘটরত ধাযণা,
এনদয অফটফও াদৃয যাচংীচননদয ানথ। যাচফংীনদয নৃতাটিও ম্পৃক্ততা ননওাংন ভনোরনড চননদয ানথ।
তনফ তানদয কানয যং ফেত্র ীত ন। ঘুর খাচা, খঘাঔ ঔাটনওনি ফাদাটভ  খকার। নাও ঘযাপ্টা, খঘানঔয াতা ফনটভত।
কান নভয স্বল্পতা। ঈচ্চতা াধাযণবানফ াূঁঘ পুনিয াভানয ওভ ফা খফট। ভুঔ খকারওায। াভটগ্রওবানফ ুেী। টওন্তু
ফাংরানদনয খঔননদয অফটফও বফটযয টওটঞ্চৎ টযভানণ যাচফংীনদয ভতুরয নর প্রওৃতনে ভনোরী বফটনযযয
নুানত ননও খফট স্বতন্ত্র। এনদয নৃতাটিও বফটযয খপ্রাি স্ট্রারনড চননদয ানথআ টধওতয াদৃযভ।
খপ্রািস্ট্রারনড চননদয খদাওৃটত ঔফেওা খথনও ভাছাটয। ভাথায ঔুটর রম্বা খথনও ভধযভাওৃটত। নাও ঘড়া  ঘযািা।
কানয যং ওানরা। ভাথায ঘুর খঢঈ খঔরাননা১৬। ফতেভানন খঔননদয খদাফনফ ঈমুেক্ত বফটযযআ ফহুর টযভানণ টযরটেত
। অফায, ওানরা কানয যং, ঔফোওৃটত খদবফটযয, দীখোওৃটতয ভাথায ঔুটর, টডম্বাওৃটতয ভুঔভির, েুদ্র  ফদটভত নাও,
খেত্র টফননল খাচা  খওাূঁওড়াননা ভাথায ঘুর, কান খরানভয স্বল্পতা১৭ আতযাটদ খওাঘনদয খদ বফটযযয ানথ খঔননদয
াদৃয রেয ওযা খকনঙ।
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ঈনযাক্ত বফটনযযয টযনপ্রটেনত অভযা ভনন ওটয, খফানড়া চননকাষ্ঠীয খওাঘ-খভঘ চননদয ানথ খঔননদয অফটফও
াদৃয ফোটধও। খঔন  খভঘ ঈব চননকাষ্ঠীয ংঔযাটধওয ফফা টঙর প্রাকনচযাটতলুয যানচয। প্রা প্রাকনচযাটতলুয
টন্দুযাচয। টফটবন্ন ভ এ যাচয ান ওনযটঙনরা নযও, ার, ঘুটতা  খঔন যাচফং। ১৫১৫ টিস্টানব্দ মাত্রা শুরু 
ওাভতা ফা খওাঘটফায যানচযয। নতুন ওাভতা যানচযয ভাতৃওূর খওাঘ এফং টতৃওূর খভঘ। খওাঘ  খভঘ চননকাষ্ঠীয যনক্তয
টভেণ  ংওযান নৃতাটিও বফটনযযয এওটি ভাআরনস্টান। বাযতী ঈত্তযফনেয দাটচেটরং  চরাআগুটড় খচরা এফং তযাআ
 ডুাে এয টফটবন্ন ঞ্চনর খভঘযা ফফা ওনয। খওাঘটফায খচরায টদনািা ভওুভানত খফ টওঙু খভঘ এঔন ‘খভাদও’ নানভ
টযটঘত। চরাআগুটড় খচরায অটরুযদুায ভওুভা নননওআ দটফ ানে ‘ভির’ ফযফায ওনয থানওন। ফতেভানন প্রওৃটত
ঈাও ফহুংঔযও খভঘ টন্দু ধভে গ্রণ ওনয যাচফংী টযঘ টদনচ্ছন।১৮ টদনািা ভওুভায টফযীনত ফাংরানদনয
ওুটড়গ্রাভ খচরানত ফহুংঔযও যাচফংী, খভঘ  খঔন চনচাটতয ফটত যননঙ। এ ঞ্চনরয খঔননদয নননওয দটফ
‘খভাদও’, ‘ভির’, ‘খঔন’, ‘যওায’, ‘ওুি’ু , ‘দা’, ‘যা’, ‘ফভেণ আতযাটদ। এনদয ূফেুরুলনদয ম্পওে  খমাকানমাক
খওাঘটফায যাচদযফানযয ানথ টঙনরা- এ ওথা টনটিতবানফআ ফরা মা। প্রাটনও ওানচয ানথ চটড়ত ঈাটধয ভনধয
যননঙ ‘প্রাভাটণও’ ‘ত্রনটফ’ ‘যওায’ ‘ঔন্দওায’ ‘খঘৌধুযী’ আতযাটদ। ‘ত্রনটফ’ যাচদযফানযয ওভেঘাযী, ‘প্রাভাটণও ঈচ্চদস্থ
ওভেঘাযী। ‘যওায’ চটভদায ফা যাচায খনযিায ওভেঘাযী। এযা যাচস্ব ফযফস্থা ভযাননচায ফা তদাযওওাযী টননফ
টননাটচত টঙনরন। যওায, খঘৌধুযী, প্রাভাটণও ঈাটধধাযীযা এও ওানর টঙনরন প্রতাারী। ফাংরানদন এঔননা তাযা ম্পদ
 েভতায খৌরুল প্রদেন ওনয থানওন। ‘খঔন’খদয ভনধয মাযা ভুটরভ, তানদয দটফ ‘নৎ খঔ’। এওওানর নতা এযা
ভধযভ ভাননয ম্পদারী টঙনরন টওন্তু ফতেভানন তদটযদ্র। খঔননদয ভনধয ওুটড়গ্রাভ ঞ্চনর ‘বওফতে’  ‘টধওাযী’ ঈাটধ
ফযফায ওনযন নননও।
ঈমুেক্ত ূত্রভূ এফং াটযাটশ্বেও খপ্রোি টফনেলণ ওনয এআ টদ্ধানন্ত ঈনীত া মা খম, প্রাঘীনওানর
দাটচেটরং, চরাআগুটড়, খওাঘটফায খথনও শুরু ওনয ংরগ্ন ফাংরানদনয ফৃত্তয যংুয-টদনাচুয খচরায টফিৃীণে ঞ্চনর
খওাঘ, খভঘ, থারু, যাচফংী  খঔন চনচাটতয টফুরংঔযও ভানুল ফটত ওযনতা। দীখেটদন াাাট ফস্থান যক্তফনকে 
বদটও বফটনযয টনন অন াদৃয। খফানড়া, খওাঘ  খভঘনদয নুরূ খঔনযা অকভন ওনয প্রাগ্-খচযাটতলুয ঞ্চর খথনও
এফং খলাড় তও খথনও খওাঘযাচয প্রটতটষ্ঠত ায ননও অনক খথনওআ তাযা ঙটড়ন নড় চরাআগুটড়, খওাঘটফায 
যংুয-টদনাচুয ঞ্চনরয বূঔ-খ । খঔননদয খদাফনফ খফানড়া, খওাঘ  খভঘনদয ংটভেণ  াদৃয ফোটধও। ংস্কৃটত,
প্রথা, খরাওাঘায, খরাওটফশ্বা এফং ারা-াফেনণ  ধভোঘযনণ খঔনযা খফানড়া (যাচফংী), খওাঘ  খভঘনদযআ টনওিাত্মী।
ুতযাং খঔননদয ঈৎ প্রাগ্-খচযাটতলুয টবভুঔী-এওথা দৃঢ় বানফআ দাটফ ওযা মা।
খঔন যাচফং:
প্রাগ্-খচযাটতলুয  ওাভরূ ওাভতা যানচযয খবৌনকাটরও টযীভা খওাঘ, যাচফংী  খঔন চননকাষ্ঠীয ফফা
প্রাঘীনওার খথনও। ‘খমাটকনীতনন্ত্রয’ ভনত এ ঞ্চনরয অতন টঙর বদনখেয ৮০০ ভাআর এফং প্রস্থ ২৪০ ভাআর। এনত
প্রতীভান  খম, খওাঘটফায  অানভয ওাভরূ, চরাআগুটড়, যংুয খচরা, দাটচেটরং এয দটেণ-ূফে ং,
ভভনটংনয ফৃত্তভ ং, অানভয ভতর  াফেতয ঞ্চর এফং ওাঙাড়  চন্তীা এফং কানযা াাড় এয ন্তবুেক্ত
টঙর১৯। খলাড় তনওয ূফে মেন্ত এ বূঔিটি প্রধানত টতনটি যাচফংনয দ্বাযা াটত ননঙ- নযও যাচফং, ার যাচফং
 খঔন যাচফং।
প্রাভাণয আটতানয টবটত্তনত ভাযাচা বাস্কযফভোআ ওাভরূনয প্রথভ প্রঔযাত নৃটত। টতটন টঙনরন ম্রাি লেফধেননয
ভাভটও এফং ঈবন টভনর খকৌড়যাচ ানেয টফরুনদ্ধ মুদ্ধ ওনযটঙনরন ২০।
দ্বাদ তাব্দী মেন্ত ার নৃটতনদয াননয য ত্রনাদ তনওয ওাভরূনয আটতা ননওিা স্পয। খ ভ ফায
বূূঁআাযা েুদ্র েুদ্র যাচয কঠন ওনয এনদ ান ওনযন। ঔুফ ম্ভফত যাচা দুকেতনাযানণয ওার খথনওআ টিভ ওাভরূনয
নাভ  ওাভতাযাচয। যানচযয নৃটত টযটঘত ন ‘ওাভনতশ্বয’ নানভ ২১।
এযয ঞ্চদ তনওয প্রথভাধে মেন্ত ভওানরয আটতা অফানযা ওুাাচ্ছন্ন। ঞ্চদ তনওয ভধযফে (১৪৪০)
খথনও খকৌনড়য ুরতান খানন া ওতৃেও ওাভরূ-ওাভতা টধওানযয (১৪৯৮) ওার মেন্ত এ ঞ্চর ান ওনযন খঔন
ফংী যাচাকণ ২২।
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Zinatun Nesa

যাচা নীরধ্বচ (১৪৪০-১৪৬০ টি.) খঔন ফংনয প্রথভ াও। টতটন ম্ভফত টঙনরন এওচন বূূঁআা-প্রধান এফং তাূঁয
ঈাটধ টঙর খঔন ফা ঔান। টতটন ১৪৪০ টিস্টানব্দ ওাভতা যাচয টধওায ওনযন ২৩। নীরধ্বনচয যাচযরাব ম্পনওে টবন্ন টবন্ন
ভত প্রঘটরত যননঙ। খওান খওান ভনত, টতটন ফুঘনেয ঈত্তযাটধওাযী ার যাচায যাচয চ ওনযটঙনরন। নয ভনত,
ওাভরূনয চবনও ারফংী যাচানও যাটচত ওনয নীরধ্বচ যাচয রাব ওনযন এফং খকৌাটি খথনও যাচধানী টনন অনন
খকাানীভাযী ফা ওাভতাুনয। যাচা নীরধ্বচ টভটথরা খথনও ননও ব্রাহ্মণনও ওাভতাুয যানচয ফফানয ুনমাক ওনয খদন।
টতটন তাূঁয খঔন ফংনও টনম্ন মো খথনও ঔাূঁটি টন্দু ফংন ঈত্তযণ খিান ২৮।
খঔন যাচানদয যাচধানী প্রাঘীন ওাভতাুয খওাঘটফায য খথনও ২২ টওনরাটভিায দটেণ-টিনভ এফং টদনািা
খযরনস্টন খথনও ৮ টওনরাটভিায টিনভ ঔটরা খকাূঁানীভাযী গ্রানভ ওাভতাুয দূকনে কযী ফটস্থত। এও ভ এঔান খথনওআ
ঈত্তয-ূফে বাযনতয ান প্রফা টযঘাটরত নতা। ওাভতা যানচযয ীভানা টঙর টিনভয ওযনতাা নদী খথনও ূ নফে ব্রহ্মুত্র
 ঈত্তনযয বুিান খথনও দটেনণয ফগুড়া খচরা মেন্ত টফিৃত। ওাভতাুয ঈত্তয-ূফে বাযনতয ভনধয এওটি ঈনল্লঔনমাকয দুকে।
ূনফে ধযরা নদী খথনও টিনভ ফড় খকাদাআ খঔাড়া মেন্ত প্রাটযত টঙর এ দুনকেয ীভা। ঈত্তয-দটেনণ মথাক্রনভ ীতরাফা
খথনও টরদুায-খাাযীকি মেন্ত এয ীভানা। দুকেটিয ফাআনয যননঙ কবীয টযঔা। ফতেভানন এটি এওটি টফধ্বি
ুযাওীটতে। দুকেটিনত খভাি াতটি প্রনফ-দ্বায টঙর ফনর নুটভত । মথা: টরদুায, ফাখদুায, ন্নযাীদুায, চদুায,
টনভাআদুায  খানওাদুায। ‘খনওা’ নানভ এওচন খঔন ফা খওাঘ ফীনযয নাভানুানয খানওাদুানযয নাভওযণ  ফনর
ফুওানন খটভরিন চাটনননঙন। ১৮০৮-১৮০৯ টিস্টানব্দ যাটভরিন দুকেটি টযদেন ওনযন। টতটন দুনকেয বযন্তনয যাচথ 
খতুয ধ্বংাফনল খদনঔটঙনরন। যাচা নীরাম্বনযয বতটয ‘নীরাম্বয ড়নওয’ ওথা ঈনল্লঔ ওনযনঙন টতটন। যাচা নীরধ্বচ
দুকেভনধয ঐটতাটও ‘ওাভনতশ্বযী ভটন্দযটি’ প্রটতষ্ঠা ওনযন ২৯।
নীরধ্বনচয ুত্র ঘক্রধ্বচ খঔন ফংনয টদ্বতী যাচা। টতটন ১৪৬০ ার খথনও ১৪৮০ টিস্টাব্দ মেন্ত ওাভতাুনযয ান
ওামে টযঘারনা ওনযন। তাূঁয ানওানর খকৌনড় যাচবনটতও টনিতা  খকারনমানকয ওাযনণ ওাভরূ-ওাভতায যাচনযফকে
খকৌনড়য অক্রভণ খথনও টনযাদ খথনও টননচনদয ফস্থা ুংত ওযায ুনমাক ান ৩০। তৃতী খঔন যাচা ঘক্রধ্বনচয ুত্র
নীরাম্বয ১৪৮০ ানর ওাভতাযানচযয টংানন অনযাণ ওনযন। তাূঁয যাচেওার টঙর নানা ওাযনণ ঈনল্লঔনমাকয। খঔন
যাচফংনয খল এফং খেষ্ঠ যাচা টননফ তাূঁয ঔযাটত ুটফটদত। নীরাম্বয ওাভরূনয টধওাং ঞ্চর দঔর ওনযন। তাূঁয যাচয
টিনভ ভৎযনদ (ওযনতাা নদীয ূফে ীভা খথনও) ূনফে অানভয ফযাও মেন্ত টফিৃত টঙর। প্রা ভগ্র যংুয খচরা তাূঁয
যানচযয ন্তবুেক্ত । টতটন যাচধানী ওাভতাুয খথনও যানচযয প্রান্তীভা মেন্ত ননওগুনরা প্রি ড়ও টনভোণ ওনয এও
টদনও খমভন চনাধাযনণয খমাকানমানকয ুফযফস্থা ওনযটঙনরন, খতভটন ুযটেত ওনযটঙনরন যানচযয টনযাত্তা। দু’টি ড়ও
এয ভনধয ঈনল্লঔনমাকয-‘নীরাম্বযী’ ড়ও  ‘দোয ভাটল্ল’। ড়ও দুনিা ওাভতাুয দুকে খথনও খফটযন যংুয খচরা টযক্রভায
ভাধযনভ টদনাচুয খচরায খখাড়াখাি মেন্ত টফিৃত টঙর। ুরতান  খপৌচদাযনদয অক্রভণ প্রটতত ওযায রনেয নীরাম্বয
খখাড়াখানিয ওানঙ ভেনা খওাি, াতকাড়ায দুকে টনভোণ ওনযন ৩৩।
যাচযনও ুযটেত ওযায ঈনেন যাচা নীরাম্বয যংুয ঞ্চনর খফ ওনওটি দুকে টনভোণ ওনযন। খগুনরা নচ্ছকাআফান্ধায াদুরযাুয ঈনচরায ঙখয, াযাকানঙয ধুভকড়, ীযকনিয ঘতযা, ুন্দযুয, াটতফান্ধা, পনতুয, ীযকনিয
ওাূঁিাদুায, নীরাম্বনযয প্রাাদ প্রবৃটত। দুকে ঙাড়া ঘতযা টনভোণ ওযা  এওটি ুদৃয  ুটফার যাচপ্রাাদ।
যাচফাটড়টিনও ুযটেত ওযায ঈনেন এয ঘাযটদনও ঔনন ওযা  টফার টযঔা। টযঔায টফিৃত চরাধায ‘নীর দটযা’
নানভ টযটঘত। ‘দটযায টফর’ নানভ এনও টবটত ওযা । যাচফাটড়, টযঔা  প্রাঘীযগুনরায ধ্বংানফনল যননঙ
এঔননা ৩৪। যাচা নীরাম্বনযয নযানয ওীটতেয ভনধয যননঙ ওুটড়গ্রাভ খচরায যাচাযাি ঈনচরায াো এওটি টফভটন্দয।
ফাংরানদনয খঔননদয অথে-াভাটচও টযটস্থটত:
ভাচ:
বাযতী খওাঘটফায-চরাআগুটড়য খঔননদয ানথ ংরগ্ন ফাংরানদনয ওুটড়গ্রাভ-যংুয-টদনাচুয ঞ্চনরয খঔননদয
অথে-াভাটচও ফস্থায টবন্নতা থাওনত ানয টওন্তু নৃতাটিও বফটনযযয টযনপ্রটেত টবন্নÑএ ওথা খচায টদন ফরা মা।
১৯৪৭ ানরয খদ টফবানকয ভ ফহু খঔন বাযতী খওাঘটফায খচরায ীভান্ত খটযন খমভন ফাংরানদনয ওুটড়গ্রাভরারভটনযাি খচরায ীভান্ত ঞ্চনর ফটত কনড় তুনরনঙ, খতভটন এ ঞ্চনরয ফহু খঔন ীভান্ত খটযন ঘনর খকনঙ
খওাঘটফায ঞ্চনর। খদটফবাক চটনত খদান্তয কভন খঔননদয খেণীকত  াভাটচও টযঘনও প্রবাটফত ওনযনঙ
প্রফরবানফ। ফতেভানন ফাংরানদ ঞ্চনর ূনফে ত্রনটফ, ঔন্দওায, প্রাভাটণও, খঘৌধুযী আতযাটদ দফী-মা নোওৃত
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টফত্তারী খেণীয খঔন ধাযণ ওযনতন - ঔুফ এওিা খদঔা া না। এভনটও, ভুটরভ খঔন (নৎ খঔ) দফী ঔুূঁনচ াা
টফযর খিনা।
ওুটড়গ্রাভ খচরায ীভান্ত ঞ্চনর ‘খনা ভযানস্ রযানিয’ খবতনয (শুওানুয ওুটি, টদনািা) খমফ বাযতী খঔন ফফা
ওনযন, তানদয ভনধয ‘ত্রনটফ’ ঈাটধধাযী খঔন খদঔা খকনঙ। ফাংরানদ বূঔনি এ ধযননয ঈাটধ নুটস্থত। ওুটড়গ্রানভয
প্রতুরঘে প্রদত্ত তথয নুমাী খদ টফবাক-ূফেওানর (ফৃটি ানাভনর) খঔনযা ‘খন ওাস্থ’ ঈাটধ টরঔনতন। তায টনওি
ংযটেত চটভয দটরনর ‘চাটত’ টযঘনয স্থানন খরঔা অনঙ খন ওাস্থ’। খঔননদয টফলন টফিাটযত তথয প্রদান ওনযন
পুরফাটড় ঈনচরায নন্তুয গ্রানভয ওাীুয খভৌচায ভাচওভেী, ৬২ ফঙয ফী স্কুর টেও ধীনযেনাথ খন, ৬০ ফঙয
ফী েী ঔনকেনাথ যওায প্রভুঔ ৩৮। তানদয দুচননয ঈাটধ ‘খন’  ‘যওায’। খঔননদয ানথ অরা ওনয চানা মা,
তানদয ভনধয ধভোঘায, খরাওাঘায, াভাটচওতা ফ টফঙুআ যাচফংী-েত্রী ভানচয নুৃটত নর ‘যাচফংী’ ওথািা
প্রঘটরত খনআ। তাযা টননচনদয টধওাং খেনত্র ‘খঔন’ ‘খন’ দু’যওভ টযঘআ টদন থানওন। ফাংরানদন ফতেভানন খঔননদয
ভনধয খন, যওায, যা, ফভেণ  ভির ঈাটধগুনরাআ ফযফায ওযা , নযগুনরায প্রঘরন খনআ ফরনর ঘনর। খঔনযা
টননচনদয যাচফংীনদয ানথ এওত্মতা নুবফ ওযনর যাচফংীযা খঔননদয টননচনদয ভওে ভনন ওনয না।
খঔননদয ভাচ ফযফস্থা বযন্তযীণ ফা টনচস্ব খওাননা াংকঠটনও ওাঠানভা খনআ, খনআ স্বতন্ত্র ান প্রটক্রা। টননচনদয
ভনধয টফফাদ, টফনযাধ, চটভচভা ংক্রান্ত ছানভরা, াটর-ভীভাংা ফ টওঙু আঈটনন টযলদ খভম্বায ফা খঘাযভযাননয
ভাধযনভ ম্পন্ন । স্থানীবানফ ভাধা না নর নননও অে খন অদারনতয। তনফ খঔননদয ভনধয অআটন প্রটক্রা
চড়াননায দৃযান্ত ঔুফ নকণয। তাযা ংখফদ্ধবানফ ফফা ওযনত বারফান। এযা টতৃপ্রধান টযফায। ূনফে য খমৌথ টযফায
খবনে ফতেভানন এওান্নফতেী টযফানয টযণত ননঙ। তনফ ফৃদ্ধ টতা-ভাতানও এঔননা খঔন টযফানয অে খদা ।
যাচনীটত ঘঘো  ভথেনন খঔনযা প্রতযে বূটভওা ারন ওনয না। তনফ আঈটনন টযলনদয টনফোঘনন থানও টক্র ংগ্রণ।
ওঔননা খভম্বায নদ টনফোটঘত ন।
খঔন চনচাটত স্থানী নযানয টধফাীনদয তুরনা িাৎদ। টো খেনত্র তানদয নগ্রযতা রেণী। টওন্তু
াম্প্রটতও ভন ফাংরানদনয টোফযফস্থা ঈফৃটত্তয ুনমাক ৃটয া খঔননদয ভনধয টো গ্রনণয অগ্র  ংঔযা
ফৃটদ্ধ খননঙ। যওাটয টাফ ভনত খদন ফতেভান টোয ায ৬০ তাংনয নয। প্রাআভাটয টটেনতয ায খভািাভুটি ৯০
তাং। খঔনযা এআ টযংঔযাননয ন্তবুেক্ত। এনদয ভানছ ভাধযটভও মেন্ত ড়ানরঔায ায প্রা ৪০ তাং। ঈচ্চ
ভাধযটভনও এ ংঔযা টওঙুিা হ্রা া। তনফ গ্রাচুনন টডটগ্র গ্রনণয ায ১০ তাংনয খফট ন। খাস্ট-গ্রাচুনি খঔন
টটেত চননয ংঔযা ৩ খথনও ৫ তাং ৩৯। খঔন মুফওনদয ভনধয ড্রাক অটক্ত, খনা  যাধ প্রফণতা ওভ
খা:
াধাযণবানফ ওৃটলওাচআ খঔননদয চীটফওায প্রধান ফরম্বন। ওৃটলয চনয প্রনাচন বূটভ। টওন্তু স্থানী নযানয চননদয
নুরূ খঔননদয ফযটক্তভাটরওানাধীন চটভ ক্রভটফরীভান। ওনও দও ূনফে বূটভীন খঔননদয ংঔযা এনওফানয ওভ টঙর
না। ফতেভানন বূটভীননদয ায প্রা ১০ তাং। অনক খওফর টনচস্ব বূটভনত ঘাল ওনয চীটফওা টনফো ওযা টঙর প্রা ম্ভফ।
পনর নযানয ওনভেয প্রটত টনবেযীরতা টঙনরা। খমভন : ভাঙ ধযা  টফক্র, াও-ফটচ ঈৎাদন, েভ টফতযণ, েুদ্র ফযফা,
কৃন াূঁ-ভুযটক-করু-ঙাকর ারন  ফাচযচাতওযণ আতযাটদ।
বূটভীনতা তানদয ভনধয এঔননা তীব্রবানফ টফদযভান টওন্তু াম্প্রটতও ওানর প্রা প্রটতটি খঔন টযফায খওান না খওান বানফ
ফত টবিায ভাটরওানা চেন ওনযনঙ। ঘালাফানদয ফযাানয ূনফে ফকোদ্ধটত প্রঘটরত টঙর। ফতেভানন ঘাটলযা ফকো খনায
ঘাআনত চটভ ফকো টদনতআ খফট অগ্রী। খওননা, এঔন ঈৎাদন প্রটক্রায ফযবায ননও টযভানণ ফৃটদ্ধ খননঙ।
তাআ, পর ঘানল ফকোগ্রীতাযা অগ্র াটযন খপনর। খওফর চটভ ঘাল ওনয ফতেভানন খওাননা খঔন টযফানযয চীটফওা
টনফো ওযা ম্ভফ  না। াাাট েুদ্র ফযফা, ভাঙ ধযা, শু-ারন, ফটচ ঘাল, ওৃটল েটভও আতযাটদনত টননাটচত ।
ওুটড়গ্রাভ ঞ্চনর ননও খঔন মুফও ভিয ফাআও বাড়া টদন ঈাচেন ওনয। ভাধযটভও খেণী মেন্ত ঈত্তীণে মুফনওযা টযক্সা-বযান
ঘাটরন থানও। তনফ খাটি পাভে  ভৎয ঘানলয ভনতা ওানচ খঔনযা চটড়ত টন। টত ম্প্রটত ননও খঔন মুফও টফনদন
েটভও টননফ ওাচ ওযনত মা । মাযা গ্রাচুনন ফা খাস্ট-গ্রাচুনন টডটগ্র চেন ওনয, তানদয ভনধয যওাটয,
খফযওাটয প্রটতষ্ঠানন ওভে ংস্থান না নর লধ খওাম্পাটন ফা কানভেন্ট পযাক্টটযনত ওাচ ওনয। টত নকণয ংঔযও খঔন প্রথভ
খেণীয যওাটয ঘাওুটযনত টননাটচত অনঙন। াভটগ্রওবানফ রেয ওযা মা খম, াম্প্রটতওওানর খঔন চননদয খফওাযনেয
ফস্থা টস্থটতীর, ফরা মা ঔাযা ন। টফনলত, এনটচ-খদয ওভেূটঘনত প্রা ওর খঔন চননকাষ্ঠী ংগ্রণ ওযা দাটযদ্রয
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 অটথেও টনিতা ননওাংন রাখফ ননঙ। তনফ রেণী খম, খঔননদয প্রাতযটও চীফন প্রফা ঘর থাওনর ঞ্চনয
টযভাণ প্রা ূননযয খওাঠা।
নাযীযা ফতেভানন ফযাও ানয এনটচনদয নমাটকতা ঈাচেনন টননাটচত অনঙ। এনটচনদয িানকেি প্রু নচ্ছ
নাযী। ংকঠন বতটয ওনয নাযীনদয ভাধযনভআ ঋণ  ঞ্চ ওভেূটঘ ঘনর। াটযফাটযও ঞ্চ ফরনত খফাছা নাযীনদয ঞ্চ।
খঔন নাযী-ুরুল স্বীওায ওনযনঙন খম, ‘েুদ্র ঋণ ওভেূটঘ’ তানদয চীফন প্রফান গুরুেূণে বূটভওা ারন ওযনঙ। নাযীযা এঔন
অয ুরুল খঔননদয করগ্র ন কাভী  ওভেী। ওনযা ন্তান খঔন ভানচ নাওাটিত ভনন ওযা  না। নাযীযা এঔন
তুচ্ছতাটচ্ছরয ন, খমভন নম অটদফাী ভানচ। তানদয ভানচ ননওিাআ ভমোদা চেন ওনযনঙন তাযা।
ফস্তুত, থেনীটতয ভাওাটঠনত ‘খঔন’যা দাটযদ্রযীভা টতক্রভ তথা ‘দাটযদ্রয’ খভাওানফরা ওযনত েভ ননঙ। অটদফাীঈচাটত ‘খরনফর’ ফরনত অভযা মা ফুটছ ফংরানদনয ফতেভান ‘খঔন’খদয ম্পেনও খ ওথা ফরা মা না।
অঘায প্রথা:
ঈত্তযাটধওায ূনত্র খভনন ঘরা অঘায নুষ্ঠানভূ খঔনযা মথাযীটত ারন ওনয। চন্ম-টফফা  ভৃতুয ভানফ চীফননয এওটি
ূণোে ঘক্র। চীফননয এফ গুরুেূণে িয েদ্ধা, বারফাা  অনন্দ-খফদনা এফং অঘায-টনষ্ঠা ারন ওনয থানও খঔন
চনচাটত। কবেফতী খভনযা খঔন ভানচ অরাদা মত্ন রাব ওনয থানও। কবোফস্থা তানদয টূঁদুয তুনর খনা । াধবেণ 
ীভন্তন অঘাযগুনরা নুৃত । ফতেভানন ন্তান চনন্ময চনয খরথ্ খন্টায ফা ঈনচরা াাতানর খনা নর ীটভত
মোন অূঁতুড় খনয ন্তান চনন্ময ফযাাযিা এঔননা প্রঘটরত যননঙ। তনফ এ খেনত্র ওর টনভ খভনন ঘরা  না। ওািঙাি
ওনয ংটেপ্ত ওনয অনা  প্রথা  ভ ওার। ন্তাননয চন্মটদন, ন্নপ্রান, খলারভাতৃওা, নান্দীভুঔ োদ্ধ, ঘূড়াওযণ (১৮
ভানয ভনধয) ভিও ভুিন (দাূঁত ঠায অনক) আতযাটদ অঘাযগুনরা গুরুে ওানয ারন ওযা ।
টফফা ভানুনলয চীফনন এওটি ঈনল্লঔনমাকয খিনা। এনও স্মযণী ওনয যাঔায চনয ধভেী অঘায নুষ্ঠাননয াাাট
টওঙু াভাটচও অঘায-প্রথা াটরত  খঔন ভানচ। রুদ নুষ্ঠান, ওনযাদান, ুনযাটনতয ংগ্রণ, চাভাআফযণ,
অগুননয প্রদী টনন থ গ্রণ, ূনমেয টদনও ভুঔ ওনয ূমেনও ােী ভানা, ফঈবাত এফ অনন্দানুষ্ঠাননয ভাধযনভ টফনয
অনুষ্ঠাটনওতা ম্পন্ন ওনয খঔন নাযী ুরুল। ঈনল্লঔয, খঔননদয টফফান চাত, খেণী, খকাত্র ভানা । যাচফংীনদয ানথ
খঔননদয টফফা নতা না টওন্তু ফতেভানন যাচফংী-খঔন টফফা ভাচ ওতৃেও স্বীওৃত।
ভৃত ফযটক্তনদয অঘায-প্রথাগুনরা াটরত  যাচফংী-েত্রী  টন্দুধনভেয খযাচ নুমাী। ভৃত ফযটক্তনও প্রথনভআ
খনা  তুরী তরা-ঈত্তযভুঔী ন স্নান ওযাননায চনয। তুরী াতা টদন খঢনও খদা  দু’খঘাঔ। স্নানানন্ত ভৃতনদনও
নতুন ফস্ত্র দ্বাযা অচ্ছাটদত ওযা । এযয খাাননা  ফাূঁনয ঔাটিা। কান ভাঔাননা  ওাূঁঘা রুদ খভাননা নলেয
খতর। ঘন্দন ভাঔাননা  রানয ররানি। টনওিাত্মী  শুবাওাক্সেীযা তঃয খঔার ওযতার  টযনাভ নমানক রা
টনন মা শ্মানন। শ্মাননয অনুষ্ঠাটনওতা চস্র প্রওায।
এযয নৌঘ ারন, ব্রক্ষ্মাঘমে ারন। খরাআটফীন এওফস্ত্র টযধান। াদুওাটফীন ান াূঁিাঘরা, বতরটফীন
এওটদ্ধন্ন গ্রণ এফং োদ্ধানুষ্ঠান। খঔন ভানচ নৌঘ ারন ওযা নতা ূদ্রনদয নুরূ ৩০ টদন। ফতেভানন ওটভন তা
ওযা  ১২ টদন।
খঔননদয ভানচ ধভেী  চন্ম-ভৃতুয-টফফা খওটেও অঘায-নুষ্ঠান ঙাড়া াভাটচও টওঙু নুষ্ঠান ারন ওযা ।
তাযা বাদ্র ভান েীওৃনেয চন্মটতটথ ঈরনে ারন ওনয চন্মাযভী ব্রত। ওনয ফান্তী  বঘতীূচা। অটশ্বন ভানয ূটণেভা
দুকো ূচা এফং ঘায টদন য রক্ষ্মী ূচা, ওাটতেনওয ভাফযা দীাটিতা ূচা (ওারীূচা) খিা ওনয ঈদমান ওনয। াটন্তবস্বিন, ফািূচা, খাভ-মে, অটিও, গুরুভন্ত্র আতযাটদ ূচানুষ্ঠাননয অনাচন ওনয থানও। ফরাফাহুরয, এফ অঘায 
ূচানুষ্ঠান টবনফ ফা স্বতন্ত্র টওঙু নÑযাচফংী  টন্দুভানচ প্রঘরন অনঙ এনফয। প্রনতযও খঔন ফাটড়নত তুরট তরা
 ফাস্তুনদফতায খয খদঔা মা। ‘ীতরা’ তানদয চনটপ্র খদফী।
খাাও:
খঔনযা নযানয াধাযণ ফাগাটরয ভনতাআ ধূটত, পতুা, ািে, াপ াতা খকটি টযধান ওনয থানও। ফতেভানন যান্ট ািে ,
রুটে খফট প্রঘটরত। ওনও দও ূনফে খওাঘনদয ভনতা এনদয নাযীযা ফুও মেন্ত এও ফস্ত্র ‘ফুওুনী’ ফা ‘ািানী’ টযধান
ওযনর এঔন াটড় এওভাত্র টযনধ ফস্ত্র। ুরুলযা ূনফে প্রঘটরত এওঔ- েুদ্র ফস্ত্র ‘খনংটি’ অয টযধান ওনযন না।
রংওায, খয  অফাফত্র:
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রংওায টননফ াূঁঔা, টূঁটথাটত, নানওয স্বনণেয পুর, টিওটর, ওানাা, রূা, ওাূঁঘ  দিায ঘুটড়, টযং, দুর, ঙড়,
ঔাড়–, টফঙা, খকাি প্রবৃটত ফযফায ওনয খঔন নাযী। ফফানয চনয খদাঘারা  ঘায ঘারা ওুূঁনড়খয খঔননদয ওানঙ টপ্র।
ফতেভানন টিননয ঘারা এফং অধাাওা টিননয খয বতটয ওযা । টওন্তু অফাফনত্রয ফাহুরয তানদয কৃন টযরটেত 
না। খাায চনয ফযফহৃত  ঘাযাআ, ফাূঁনয ভাঘা। অরনায টযফনতে রম্বা িানাননা যট, খঙাি খঙাি ওানঠয অরটভযা,
ওানঠয খঘায, খঘৌটও আতযাটদ নচ্ছ কৃকত অফাফত্র। টফঙানা ঔুফ াধাযণ ওাূঁথা  ানিয বতটয ধওযা  াতরা ঘাদয।
প্রনতযও খঔন টযফানযয খাফায খনয খওান না খওান খদফতায ঙটফ খছারাননা থানও।
টফটবন্ন ূচা  টফননাদন:
খঔন ভানচ প্রঘটরত ূচা-অঘানযয ভনধয ঈনল্লঔনমাকয নচ্ছ ভালাণ ূচা, ভনা ফা টফলটয ূচা, ঘাঈটন ূচা,
ধাভূচা, ওারী-দূকাে -াফাংওারী, বূতওারী, ঘড়ও ূচা, ফাূঁ ূচা, বঘতা  ফান্তী ূচা, টফযাটত্র, ীতরা ূচা, লষ্ঠী ূচা,
াআির ূচা, ুফঘনী ূচা, ভালাণ ূচা আতযাটদ।
ীতরা, ফাস্তু, ুফঘনী  টফলটয ূচা তানদয প্রাতযটও চীফননয ে। খম-খওান শুবওাভনা ফা ওরযাণ প্রতযাা এফং
ংানয ওর প্রওায াটন্ত দূযীওযনণয রনে ুফঘনী ঠাওুনযয ূচা ওযা । অঘাযভূ ারন ওনয ভূরত খভনযা। খি
 ভূটতে ঈব দ্ধটতনত এ ূচা ম্পন্ন ওযা । গুাাণ ুফঘনী ূচায প্রধান ঈওযণ। নযানয ঈওযণ নচ্ছ ওটঘ
ওরাাতা, টূঁদুয, ধান, খি, ওরায ঙড়া, অত ঘার, ান, তাভাও, খতর, ঘারুন  াঔা।
ুফঘনী ব্রনত কাায চনয এওটি কীত
স্বকে ানত নানভা অুও
নানভানয ভা ওারী
ভুআ ুন্দযী ূচানয ফাআঘুং
ননচায ওনযা অট।
ওরা টদঙু াটয খয াটয
টডভা টদঙু াটয
স্বকে ানত নানভা অুও
নানভানয ঙুফঙটন।
এআ ভনন্ত্র অত্মাফাদ টফলটি ধযা নড়নঙ। ুত্র  ধন ওাভনা াআির ূচা, াটযফাটযও ওরযাণ ওাভনা টফলটয ূচা, টফদ
অদ ঈত্তযনণয চনয ভালাণ ূচা, নতুন ফঙনয ভের ওাভনা বঘতী  ফান্তী ূচা, খযাক-ফযাটধ খথনও ভুটক্তয চনয ীতরা
ূচা প্রবৃটত খঔন চনচাটত েদ্ধাওানয অনাচন ওনয থানও। ফরাফাহুরয, খভনযাআ এফ ব্রত-ূচায ভূর ওুীরফ।
খরৌটওও খদফীযাআ তানদয প্রাতযটও চীফননয ুঔ-দুঃনঔয াটথ।
‘টফলযা’ ূচায কীত
গুা টদর ান টদর
নাট টদর ঘুন
এআ ওাযনণ খভ-খয খনয
যানঔ টদনঙ শুন।
টনফয বযা ওটয
না ূটচরাভ টফলটয
খ টফ না ধনয ওা-য।
াফাংওারীয ভন্ত্র
খ ভা াফাংওারী
খতায ঙুটয টদা
এআ বক্তনও নাকান ওনযঙু
মটদ নাকান নাআ রাটকনফা
তাটনর খঢভটন ওারীয ভাথা ঔানফা।
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ঘড়ও ূচায প্রিটতওানর খদ শুটদ্ধয এওটি ভন্ত্র
চর ঙুূঁঘ, ঙর ঙুূঁঘ
অনযা শুদ্ধ ওাা
খপন্নায ওর ফস্ত্র
এআ খদা শুদ্ধ আর
ওৃে নাভ টদা।
ফৃটয অফানভূরও অঘায-টক্রা যাচফংীনদয াাাট খঔনযা ংগ্রণ ওনয টক্রবানফ। নাফৃটয  ঔযা খথনও
ভুটক্তয ঈনেন অনাচন ওযা  ‘চরভেরা’। ূচায টদন যানত টনতাআ ঠাওুনযয থানন ধান, দুফো, ওরা, অত ঘার, দুধটঘটন, খতর, টূঁদুয  ধূ-ধুনা নমানক ূচা প্রদান ওযা । ূচায য ভাথা চরূণে খি টনন াূঁঘ থফা ন চন নাযী
টফফস্ত্র ফস্থা ভানঠ টকন ফৃটযয চনয প্রাথেনা চাটনন চটভনত াটন টঙটিন টপনয অন। ‘ফযাগটফা’য ভাধযনভ খঔননদয
ভনধয ফৃটয অফাননয খযাচ অনঙ। ‘ খভনঘনী-খবদাআ খঔরা’  ‘টতিাফুটড়য ূচা’ ফৃটয অফান  নদীয টফদ টফতাড়ননয
চনয অনাটচত ূচানুষ্ঠান। খভনঘনী খঔরা াদা ফস্ত্র টযটত দ-ফায চন ফস্ক ভটরা ডারা  ওূরা টনন গ্রানভয টফটবন্ন
ফাটড়নত মা। ডারা থানও ধান, দুফো, টূঁদুয, অত ঘার  াটন। ডারাটি খঢনও যানঔ এওটি ঙাতা টদন। খওান এওটি
ফাটড়নত টকন ঈঠাননয ভাছঔানন ভটরাযা ধেফৃত্ত ন দাূঁড়া। এযয তানদয াভনন াটন খঢনর ঈঠান ওদেভাক্ত ওযা ।
এ ভ খঙাি খঙাি খভনযা যটগন াটড় নয খুনয খুনয নানঘ, ফস্কা ভটরাযা গবটে ওানয কান কা। নৃতযকীত খনল
ডারা খথনও খনি খবচাননা অত ঘার ঈটস্থত দেওনদয ভানছ টফতযণ ওযা ।
ঈনযয অঘাযগুনরানত ভধভেী মাদুয ফযফায রেণী। ‘হুদভানদ’-এয ূচা ন্ধওানয টফফস্ত্র ফস্থা ভটরানদয
নৃতযকীত টযনফননয ভাধযনভ ফৃটয অফাননয প্রটক্রাটি যাচফংীনদয ভনতা খঔননদয ভনধয প্রঘটরত যননঙ। ‘ঘড়ওূচা’
অনাচন ওযা  বঘত্রভানয খল প্তা খথনও। এআ ূচা অটদভ খওৌভ ভানচয বূতফাদ  ুনচেন্মফাদ টফশ্বানয য
প্রটতটষ্ঠত নর ফতেভানন াংাটযও ভের ওাভনা  টফনল খওান ঈনেয টটদ্ধয চনয (ভানত) খঔনযা ওনয থানও। এ ূচায
এওটি অওলেণী প্রটক্রা নচ্ছ টফটবন্ন প্রাটণয (নখাড়া, ভাঙ, াটঔ) ভূটতে ফাূঁনয ওাটঠ দ্বাযা বতটয  যং টদন াটচন তায
খবতয প্রনফ ওনয াযা গ্রাভ খঢার  ওাূঁা ফাটচন খুনয খফড়াননা। এ প্রটক্রায নাভ ‘কটভযা’। প্রাটণয ভূটতেগুনরা খিানিভ
টফশ্বাচাত।
খঔনযা বূটভ ঈফেযতা  পর ঈৎাদন টফলন খম-ওর ূচাঘায ারন ওনয, খগুনরা নচ্ছ খকাঙযানা, ভাটিুযাআ,
করুঘুভা, দরটঙিা, বূূঁআযাচা, খঙুান, অটন ফাটন, রক্ষ্মীয ডাও প্রবৃটত। অফাা  টযনফ টফলও অঘায দটধওানদা।
ঔাদয  ঔাফায টফলও অঘায-নুষ্ঠান নচ্ছ টফশুা, টচতুা, াধটঔরান, খৌলার, নফান প্রবৃটত। এগুনরা যাচফংীনদয
ভনধয প্রঘটরত।
ওাটতেও ভানয খনল খেনত ধাননয ঘাযা ুরুয ন ঈঠনর যাচফংীনদয ভনতা খঔনযা ‘রক্ষ্মীয ডাও’-এয ভাধযনভ
তানদয ফানা োন ওনয। যানতয খফরা ওৃলও ধাননেনত মা এফং ািওাটঠয ভাথা অভ ফা ওাূঁঠানরয াতা খকার ওনয
রুদ, টূঁদুয, অত ঘার প্রবৃটত খযনঔ এফং খধাূঁা নমানক ধান খেত টযভ্রভণ ওনয। এ ভ তাযা ঈচ্চস্বনয রক্ষ্মীয নানভ
ডাও খদ। টযননল, জ্বরন্ত প্রদী অনরয য খযনঔ টপনয মা ফাটড়নত।
এওটি রক্ষ্মীয ডাও
খাযা, খাযা
ধনযা খনন্দুয, ওাভাওড় দূয ।
ভারক্ষ্মী খঔআর খঔরা
ঔাি নাের, নম্বা ই
াভায ধাননয ফড় ফড় টল
কায ধান অঈর ছাঈর
খভায ধানত্ ঔাটর ঘাঈর।
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এআ কানন খাওা-ভাওনড়য অক্রভণ খথনও এফং টননচনদয খেনত টধও ধান পরননয ওাভনা ফযক্ত ননঙ। খঔনযা
টফননাদননয চনয বাাআা, ঘিওা, ঔন কান, ওুলাণ কান, যাফণ কান, ারুা-ারুানীয কান, ম্বরনাযী, টতিাফুটড়য কান,
ফন্ধু াূঁঘাটর, নিুা কান, খঘাযঘুটন্ন, তযীয-তযনাযাণ প্রবৃটত ধভেী  াভাটচও কান টযনফন  ঈনবাক ওনয।
দুকোূচা  রক্ষ্মী ূচায ভ ভাাটধও ওার ফযাী ধাভ কাননয অনাচন ওযা । এ ভ ধানভ (টফনল ভঞ্চ) টফটবন্ন
কাননয দর ারা ওনয ওাটনীভূরও নৃতয-নািয-কীত টযনফন ওনয। খঔননদয ওুলান কান এতদঞ্চনর ঔুফআ চনটপ্র।
ঈনল্লঔয, ওুলাণ কাননয ঈৎ যাভানণয ওাটনী নর ফতেভানন াভাটচও টফলনও খওে ওনয যানরা ওাটনী টযনফন
ওযা । খঔননদয ভানচ নযানয ধভে টবটত্তও কাননয াভাটচওীওযণ রেয ওযা মা।
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