
 
 

মুখব : 

 আিদম মানুষ িছেলন িশ ী। একিদন নৃতাি ক সাউটুউলা পৃিথবীবাসীেক একথা 

জািনেয়িছেলন। মানব সভ তার ইিতহােস এটা িছল মহ ম আিব ার। আজ থেক ায় 

৪০,০০০ হাজার বছর আেগ আিদম মানুষ হার দওয়ােল থম ছিব আঁেক। তােদর 

ছিবর িবষয় িছল িশকােরর ছিব, হিরেণর ছিব। ইিতহাস পূব এই সমেয় জীবন সং াম, 

েয়াজন এবং উপেযাগ ধান িছল। িশে র উৎপি  সূে র িনযাস এখান থেকই। 

মানুেষর মানুষ হেয় ওঠার সাধনা িশে র হাত ধেরই  হেয়েছ। আিদম মানুেষর 

হািচ  েয়াজন অিতির  সৗ যমূিতেত প লাভ কেরেছ। আিদম মানুেষর 

িশ েবাধ সমেয়র সােথ সােথ াণব  হেয় এিগেয়েছ। 

 লাকিশ  কৃতপে  াকৃত মানুেষর িশ । এই িশে  থােক জীবেনর 

অ ীকার। লাকিশে  জনগেণর ই া আকা া ও ােথর িতফলন থােক। লাকিশে  

ঐিতহ  এবং উ রািধকার ধান িবষয়। লাকিশে র া, বাহক, র ক এবং স ালক 

হল িন বগীয় সাধারণ মানুষ। ামজীবন, লাকায়ত ভূেগাল এবং কৃিষ িনভরতা 

লাকিশে র অন তম পূণ িদক। বাংলার লাকিশে  অেনক জায়গা জুেড় আেছ 

ধমীয় অনুশাসন। লাকিশে র পূণ অংেশ রেয়েছ নারীর ভূিমকা। লাকিশ  গেড় 

উেঠেছ মািট, কাঠ, পাথর, লতা, পাতা, প পািখর দহাবেশষ ভৃিত াকৃিতক 

উপাদােন। াম  মানুষ যমন সরল, অনাড় র, সাধািসেধ, লাকিশ ও তমিন 

তঃ ূ ত। লাকিশ  েয়াজন িনভর, ইহেকি ক। এভােবই লাকায়ত মানুেষর হােত 

তির িতিট ব  কমেবিশ হেলও িশ কম। একথা সত , সমেয়র সােথ সােথ অেনক 

লাকিশ  লু  হেয় গেছ, অেনক লু ায়। 

 অজ  বিচে  ভরপুর বাংলার লাকিশ । ঢঁিক, চাটাই, পালিক, িশেক, 

দীপ, চামর, পটিচ , আলপনা, শীতলপািট, বাঁশ ও বেতর িশ , কাদামািটর িশ , 

নকসী কাঁথা ভৃিত হল লাকিশ । অেনক িশ  বঁেচ নই অথবা অেনক িয় ু । 

মধ যুেগর বাংলা লাকিশে র সুবণ সময়। ামেকি ক সুসংহত সমাজ এই পেবই 

গেড় উেঠেছ। পরবতীকােল ঔপিনেবিশক বাংলায় বাঙািলর এই একা  িনজ  



 
 

লাকায়ত িশে র উপর বিণেকর লাভী নখর ধরা পড়ল। ঔপিনেবিশক শাসন, িশ  

িব ব এবং অধুনা িব ায়েনর ফেল অেনক লাকিশ  লু ায় হেয় গল। লাকিশে র 

বতমান অব া স েটর মুেখ। ভিবষ েত য লাকিশ  বঁেচ থাকেব তা হয়েতা িব  

লাকিশ  নয়। সই লাকিশ  হেব পিরবিতত চলমান লাকায়ত মানুেষর অন তর 

বিশ  সমৃ  িশ প। 

 পৃিথবীর াচীন সািহত  বেদ যমন লাকিশে র উে খ আেছ তমিন সং ৃ ত 

রামায়ণ এবং সং ৃ ত মহাভারেতও অজ  লাকিশে র উে খ রেয়েছ। বেদর যুেগ 

মানুষ কৃিষ কাজ কেরেছ, ধাতুর ব বহার িশেখেছ এবং াম গেড় তুেলেছ। মানুষ পূজা 

কেরেছ, আরাধনা কেরেছ। হািতর দাঁেতর কাজ, ধাতব পা , িবিভ  কােরর ব , ধনু, 

রথ ভৃিত িশ  গেড় তুেলেছ। িশ  মুখরতার মহতী উ রণ বেদর যুেগই ঘেটিছল। 

াচীন বাংলায় মািটর খলনা, ঘট, জলেচৗিক, নৗযান, অ যান, পালিক, তালপাতার 

দুল, ঘুঙুর ভৃিতর ব বহার িছল। চযাপেদ বীণায , মাদল, করতাল, কুঁেড়ঘর ভৃিত 

লাকিশে র ব বহার মেল।  

 বাংলার লাকসািহেত  লাকিশে র িবিচ  েয়াগ ঘেটেছ। লাকসািহত  যিদ 

লাকিশে র অ নেক শ না করেতা, তেব অেনক লাকিশ  কােলর গভীের, 

িব ৃিতর অ কাের িচরকােলর মেতা হািরেয় যত। ছড়া, ধাঁধা, বাদ, পকথায় উে খ 

আেছ হািরেয় যাওয়া অথবা িয় ু  এই িশে র। মধ যুেগ ম লকােব  িবেশষত 

চ ীম ল কােব  িকভােব পুরাতন লাকিশে র উে খ রেয়েছ সই অনােলািচত এবং  

অনািব ৃ ত অধ ায় অনুস ােনর য়াস নওয়া হেয়েছ। 

সই অনায সাঁওতাল ব াধ যুবক য় – তােদর সাতফলা, নল, তীর-ধনুক-বাটুল 

িদেয় িশকার- এসব আিম দেখিছ, দেখিছ লাঙল- জায়াল-মই আর হােলর বলদ িনেয় 

রাদ বৃি েক উেপ া কের অেনক ‘বুলান ম ল’ ক মােঠ চাষ করেত। দেখিছ, িশ ী 

পিত দাস- ক চাটাই তালাই বুনেত। আর সই নারাণ কাকা – সর তী পুেজার রােত 

রঙ কাগজ কেট নানা নকসা, িটয়া পািখ – নৗেকা তির করেত। আর সই মদন 

ঢািক, িযিন বাজােতন ঢাক। মেন পেড় সই ফা িন রােত জ াৎ ায় িবধানবাবুর বাঁেশর 



 
 

বাঁশীর মন কমন করা সুর, এসব আিম েনিছ। আর সই িশ ী ধীেরন বাবু, 

লাকসমােজ উেপি ত িছেলন। িতিন িছেলন কৃত িশ ী। জুেতা এবং ঢাক ঢাল 

তির করেতন। এই তু - াত , অপাংে য় প ী িশ ীগণ আমার গেবষণার উৎসমুখেক 

খুেল িদেয়িছল। এেদর অেনেকই আজ নই। এরা তা িশ ী? এেদর িনেয় কাজ করেল 

হয় না? মেন হেতা, িব ৃত উপকথার মত এরা হয়েতা একিদন কােলর গেভ হািরেয় 

যােব। অিভ তা মানুষেক কত িক দয়! আধুিনক কিবতার ছা  আিম। কিবতা লখার 

অেভ স অেনকিদেনর, গ -উপন াসও আেছ। পি কার স াদনাও কেরিছ। তাই 

গেবষণার গভীের চট কের ডুব িদেত চাইতুম না। িক  কমন একটা টান অনুভব 

করতাম চারপােশর দাির  জজর প ী িশ ীেদর জন । যথাথই এরা আমার অ েরর 

একটা বড় অংশ অিধকার কের িনেয়েছ। তাই কখেনা কখেনা এই াত  জীবেনর 

পদ িন অনুসরণ করেত করেত চেল গিছ অেনক দূর পয । এমন িক কিবতা-

উপন াস লখাও ভুেল গিছ। সুদীঘ সময় পােয় পােয় অিভ তা আহরণ, গভীর 

পড়া নায় িদন রাত ভুেল যতুম।  লাকিশ  িনেয় গেবষণা যত এিগেয়েছ, ততই লাভ 

কেরিছ অমৃেতর শ। এক িব য়! সমুে র অতল গভীের মুে ার রািশ! এখনও য 

কত পথ হাঁটেত হেব জািন না। আমার গেবষণার িশেরানাম- “কিব মুকু রাম 

চ বতীর চ ীম ল কােব  পুরাতন লাকিশ  : সমাজিচে র পযােলাচনা”- ােনর 

িব ুবৎ বােহ সামান  আেলাক টা মা । িস ু েত িব ুর মত। অশা  অন  সমুে র 

গভীের থাকা অগিণত িঝনুেকর মেধ  হয়েতা একিট। 

 এই গেবষণা কেমর জন  আমার ঋণ অেনক। আমার িপতৃেদব সাধনচ  দাস 

এই িনিদ  িবষেয় কাজ করার জন  আমার থম রণা। বাবা িছেলন িশ ী। আর 

আমার জ াঠামশাই  শি সাদ দাস এবং কাকাবাবু সুদশনচ  দাস এরাই আমার 

কােজর অ েরর রণাশি । অেনক ইে  িছল, ওেদর জীিবত অব ায় আমার 

গেবষণাকম আেলার মুখ দখেব। িক  হঠাৎই বাবা এবং জ াঠামশাই চেল গেলন। 

হয়েতা দূরেলাক থেক ওনারা আমার কােজর ধারা ত  করেছন। আর দূর 

ীপবািসনী সাগেরর অিধবাসী আমার বড় িপিসমা, আমার মা, আমার িপসতুেতা 

শা দাদা যােদর হাত ধের দি ণ চি শ পরগণার া ের া ের লাকজীবন ও 



 
 

লাকিশ  স েক আমার ব াপৃত অনুস ান স ব হেয়েছ। আর সই আমার সুনীল 

জানা- বাবু এই িশ ক-ঔপন ািসক, পি কা স াদক মানুষিট িযিন আমােক সাবালক 

লখক হেয় উঠেত রণা িদেয়েছন, সই িতিন, গেবষণায় উৎসািহত কেরেছন, 

িলিখেয় িনেয়েছন, সারা রােজ  িনর র ছুিটেয়েছন, পিরণােম আমার লখক স া। 

উিনই আমােক ‘ দ াতনা’ পি কার কাযকরী স াদক েপ স ািনত কেরিছেলন। এ 

কাজ যখন  হেয়িছল তখন আিম িবদ াসাগর িব িবদ ালেয়র ‘ভ র কেলজ’, দাঁতন, 

পি ম মিদনীপুেরর অধ াপক। ছা -ছা ীেদর িনেয় িনয়তই সুবণেরখার নদীতীের 

বসতাম। ীয়-সমী ার েয়াজেন িশ াথীেদর িনেয় দূর দূরাে  ােমর পর াম 

ঘুেরিছ। মত িবিনময় কেরিছ। ছেলেমেয়রা আমােক সমৃ  কেরেছ। িবেশষত আমার 

পূবতন কেলেজর অবসর া  ইংেরজী িবভােগর অধ াপক মাননীয় রােম নাথ ভূঞ া 

মহাশেয়র উৎসাহ সাহচয আমােক সমৃ  কেরেছ। পি ম মিদনীপুেরর আিদবাসী 

তপিশলী িন বগীয় াত  মানুেষর সে  িনিবড় ঘিন তা আমার অিভ তার ভা ার সমৃ  

কেরিছল। দাঁতেনর সাধারণ মানুেষর সরল আ িরকতা আিম িচরিদন ার সে  

রণ করেবা। দীঘিদন গেবষণার সুবােদ আমার সে  পিরচয় হেয়িছল ড. িদব েজ ািত 

মজুমদাের। ওনার সুপরামশ আমার মেন থাকেব। আর ড. িশবানী ঘাষ – আমােক 

সব রকম সাহায  কেরিছেলন। ওনারা ভাল থাকুন। আর মিহষাদেলর খ াত লাকিশ  

সং াহক  অেশাককুমার চ বতী মহাশয় তাঁর সুিবশাল সংগৃহীত লাকিশে র স ার 

ব বহার করেত িদেয় আমােক কৃত তাপােশ আব  কেরেছন।  

 িবদ াসাগর িব িবদ ালেয় থেম আমার গেবষণা ত াবধায়ক িছেলন আমার 

িশ ক েফসর লােয়ক আিল খান (িপ এইচ.িড., িড.িলট) মহাশয়। স ােরর কােছ 

আমার ঋণ অেশষ। আমার বতমান গেবষণা ত াবধায়ক িবদ াসাগর িব িবদ ালেয়র 

েফসর ড. সুিজতকুমার পাল মহাশয় আমােক কাজ শষ করার জন  িনর র তাড়া 

িদেয়েছন। ওনার তৎপরতার জন ই মা  কেয়কমােসর ব বধােন এই গেবষণাকম 

স ূণ করা গেছ। কননা ইিতপূেব আমার গেবষণার কাজ িছল সম  মধ যুগ। সই 

সুিবশাল গেবষণাকম আিম স ূণ কের ফেলিছলাম। তার পের আমার িবষয় 

িশেরানাম পিরবিতত হয়। াত  িশ ীেদর ভােলােবেসই  এই পথ বদল। তবুও ভুিল িন 



 
 

কিবতােক, ভুিল িন জীবনেক, যার ফসল িন য়ই আমার কিবতার বই ও আমার লখা 

গ  উপন াস- ব  সমূহ। িবদ াসাগর িব িবদ ালেয়র বতমান িবভাগীয় ধান েফসর 

ড. মনা িল বে াপাধ ায় আমােক িতিনয়ত কাজ জমা দওয়ার জন  তাগাদা 

িদেয়েছন। আর িব িবদ ালেয়র া ন িবভাগীয় ধান আমার একা  ভানুধ ায়ী 

েফসর ড. বাণীর ন দ ব ু ে র অনুেরােধ গেবষণার কাজ স ূণ করার জন  

তাগাদা িদেয়েছন। আর আমার িরে সার কােসর ব ু  সহেযাগী েফসর ড. 

সেরাজকুমার পান মহাশয় তা আেছনই। আর আেছন মাননীয়া েফসর ড. ছ া 

ঘাষাল মহাশয়া, িযিন খবর িনেয়েছন আমার গেবষণা কেমর, লখার উৎসাহ 

িদেয়েছন। আর নবাগত অধ াপক ড. মহিষবাবু কেলেজর পা  াজুেয়ট পঠন-

পাঠেনর িবষেয় নানাভােব মত িবিনময় হেয়েছ ওনার সে । আর সই ধূপ ঁিড় 

কেলেজর বাংলার অধ াপক ব ু  নারায়ণদা (নারায়ণচ  জানা)  িতিনয়ত আমার িচ া 

চতনায় িমেশ থেক িনর র উৎসািহত কের গেছন। আর ‘িবেবকান  িমশন 

মহািবদ ালয়’- এর – আমার া ন সহকমী ইংেরজী সািহেত র অধ ািপকা ড. মধুিমতা 

রায় িযিন বতমােন িশবপুর ন াশনাল ইনি িটউট অফ টকেনালিজর অধ ািপকা েপ 

কাজ করেছন, িতিন আমােক িনর র গেবষণাকেম সমানভােব উৎসাহ জুিগেয় গেছন।   

 

এবার আসেবা আমার দাদা, সহকমী আমার ভাবনােক সারা ণ িঘের রাখা 

মানুষিট, িতিন হেলন রিহমদা। ড. আবদুর রিহম, ভ র কেলেজর সহকমী, অথনীিতর 

অধ াপক, মিহষাদল রাজ কেলেজর া ন ি ি প াল, িবদ াসাগর িব িবদ ালেয়র 

িপ.িজ. কাউি েলর া ন সে টারী। এই স দয় মানুষিটর সে হ য়, ঔদায, 

উৎসাহ, সহানুভূিত না থাকেল আমার িপ এইচ.িড. উপািধ অধরাই থেক যেতা। যখন 

িব িবদ ালেয়র বইেয়র েয়াজন হেয়েছ, তখন এই দাদাই িনেজর লাইে রী কাড 

থেক বই তুেল িদেয়েছন। বউিদর হােতর রা া খেয় পড়া নার কাজ আিম স ূণ 

কেরিছ। আর আমার িবেশষ ব ু  মিহষাদল রাজ কেলেজর গিণত িবভােগর অধ াপক 

ড. মানস কুমার মাইিত মহাশয় আমার গেবষণার জন  কেলজ লাইে রী থেক অেনক 

দু াপ  মূল বান বই সং হ কের িদেয় আমােক কৃত তাপােশ আব  কেরেছন। 



 
 

এছাড়া হলিদয়া গভেম  কেলেজর ভূেগাল িবভােগর ব ু  অধ াপক ড. পীযুষকাি  

ি পাঠী মহাশয় এবং হলিদয়া আইেকয়ার িত ােন অধ াপনারত বািণজ  িবভােগর ব ু  

দুগা সাদ বরা-র সাহচয আমার গেবষণাকমেক এিগেয় িনেয় যেত সাহায  কেরেছ। 

দূেরর কেলেজর চাকিরর অি রতা, া ফােরর জিটলতা, সেবাপির কিঠন 

অসুেখ ভাগা, িবষ তা জীবন হেয় যাি ল অস ূণ। তবুও কাজটা আিম কেরিছ। 

এরজন  আমার দুই কন ার  বড় মেয় বাবু (অে ষা) এখন ইনটাণ এম.িব.িব.এস. 

ডা ার এবং ছাট মেয় িমিঠ (অকতৃষা) সদ  এইচ.এস. পাস কেরেছ। এরা িদনরাত 

আমার পােশ পােশ ঘুর ঘুর কের অ ামাজন ও ি পকােট বইেয়র অডার িদেয় নানা 

ইংেরজী বই সং হ কের িদেয়েছ। ধু বেলেছ ‘বাপী তুিম কেব ড েরট হেব’? আমার 

ী ইংেরজী িবভােগর িশি কা (িবদ ালেয়র ধান িশি কা) তাঁর সম  কাজ ফেল, 

এমন িক ঝড় বৃি র িদেনও গািড়েত কের ‘ব ীয় সািহত  পিরষৎ’ থেক বইপ  সং হ 

কের এেন িদেয়েছ। আিম খুিশ য একটা গাটা জীবেনর অধবসায় কাজটার পছেন 

জুেড় আেছ। এই কােজর জন  আিম মূলতঃ কলকাতা ন াশন াল লাইে রী, ব ীয় –

সািহত  পিরষৎ, আ েতাষ িমউিজয়াম (কলকাতা), দাঁতন ‘ভ র কেলজ’-এর াগার, 

মিহষাদল ানান  ৃিতভবেনর াগার, মিহষাদল রবী  পাঠাগার, চতন পুর 

শহীদ পাঠাগার, আমার বতমান কমে  ‘িবেবকান  িমশন মহািবদ ালয়’-এর 

( চতন পুর) াগার এবং আমার ব ি গত বইেয়র সং হ ব বহার কের এই 

গেবষণাকম স ূণ কেরিছ। আর ছাট ভাই দবা ন চ বতী সম  টাইপ কের 

িদেয়েছ। মেন পেড়, িব িবদ ালেয়র িপ এইচ.িড সেলর সুশা  বাবু এবং রােজশবাবু 

লালিফেতর জিটল ফাঁেসর মেধ  থেকও কবলই আমােক উৎসািহত কের গেছন। 

 

পি মবে র কেলজ-িব িবদ ালেয়র অেনক অধ াপক-অধ ািপকাই আমার 

ব ি গত ব ু । তােদর কােছ কৃত তাপােশ আিম আব । আমার দাদু-ঠা া, মা এবং 

অপাংে য় মানুেষর আশীবাদ রেয়েছ আমার মাথার উপর। জীবন থেম থােক না। 

আমার অজ  অছাপা লখােলিখর পা ু িলিপর স ার মুখ চেয় আেছ আমার িদেক, 



 
 

কােশর অেপ ায়। আমার গেবষণার উপািধবৃ  স ূণ হেল ভিবষ ৎ অ াকােডিমক 

পিরক নার নব স াবনার উৎসমুখ নতুনভােব উে ািচত হেব। 

 


