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ঘোকসাতহিয, ঘোকসাংসৃ্কতি, ধাাঁধা, দেবতা, প্রবাদ, দেবদেবী 

______________________________________________ 
ঘোকসাতহিয, ঘোকসাংসৃ্কতি ঘোকমলের িসে। তবলশ্বর প্রায় সকে ঘদলের সাতহিয ও সাংসৃ্কতির অন্তলেলালক 

ঘোকসাংসৃ্কতির একতট ধারা বহমাে থালক। ঘোকজীবলের ধমল, রীতি-েীতি, ঘোকাচার, ঘোকউৎসব, ঘোকতবশ্বাস, সাংস্কার, 
ভাষা বযবহারগি োো তদক, ধাাঁধা, প্রবাদ, প্রবচে ইিযাতদ তবষয়গুতে সমৃদ্ধ কলর ঘিালে এক একতট অঞ্চলের 
ঘোকসাংসৃ্কতি ঘক। জগলি বসবাসকারী মােুলষর তেজস্ব ববতেষ্ট্য িুলট ওলে এই সাংসৃ্কতির কমলকালের মাধযলম।  
        সাংসৃ্কতি মােবজীবলের তেল্পীি রূপ হলেও ঘদে, কাে ও পতরলবে অেুযায়ী স্বিন্ত্র এর পতরচয়। প্রলিযকতট 
অঞ্চলের তেজস্ব একটা সাংসৃ্কতি থালক এবাং ঘসই সাংসৃ্কতির তেজস্ব উপাদাে গুতেলক প্রজলের পর প্রজে ধলর বলয় তেলয় 
চলে ঘসই অঞ্চলের মােুষ।  
 ‘ধাাঁধা’ বাাংলা দলাকসাহিদতের দতমনই এক গুরুত্বপূর্ণ হবভাগ, যা হিদক থাদক দমৌহিক পরম্পরায় এবাং প্রজন্ম 
পরম্পরায়। মানুদের মন যিন প্রকৃহত ও বাস্তদবর সাংস্পদশণ এদস দকৌতূিলী িদয় উদেহিল তিন মদনর মদধেকার নানা 
প্রদনাত্তর এদক অদনের কাদি প্রকাশ করার মদধে হেদয়ই উৎপহত্ত িদয়হিল ধাাঁধার। প্রনকতণা ও উত্তরোতার উপর হনভণর 
কদরই জন্ম িয় দলৌহকক ধাাঁধার। প্রনকতণা আমাদের অহতপহরহিত হজহনসগুহল দক হনদয় দিাঁয়াহলপূর্ণ শব্দ হেদয় কিনও 
িদে হমহলদয় িড়ার আকাদর দসই হজহনসহির সাধারর্ হকিু ববহশষ্ট্ে তুদল ধদরন। আবার কিনও বা অনে দকান বস্তুর 
সদে তার দসৌসােৃশে এদন প্রন কদরন। উত্তরোতা দক হনদজর বুহির দ্বারা এই প্রদনর যথাযথ উত্তর হেদত িয়। এভাদবই 
হবকাশ ঘদি দলৌহকক ধাাঁধার। 
 আহেম সমাদজ ধাাঁধার বেবিার হিল ঐন্দ্রজাহলক হিয়ার অনুেদে। হববাি আিার, স্ত্রীআিাদরর সদে ধাাঁধার সম্বন্ধ 
হিল ওতদপ্রাত। এিাড়াও গাজন উৎসদব, পাাঁিাহল গাদনর গায়ক দরাতাদেরদক একিু মজা দেওয়ার জনে দরাতাদের 
উদেদশে িুাঁদড় হেদতন ধাাঁধার বান। মূলত বুহির পরীক্ষা ও হনমণল িাসেরস সৃহষ্ট্র জনে ধাাঁধা বেবহৃত িদলও ধমণীয় 
আিাদরর সদেও ধাাঁধার দয ঘহনষ্ঠ সম্পকণ হিল তার প্রমান পাওয়া যায় িযণাপে, রামায়ন, মিাভারত, নাথসাহিতে, 
দবৌিজাতক এমনহক বাইদবদলও ধাাঁধার হনেশণন দেদি।  

হকন্তু সমদয়র সদে, সমাজ পহরবতণদনর সদে বেদলদি মানুদের সমাহজক, বেবিাহরক রীহত-নীহত। এই বেদলর 
পদথই লুপ্ত িদয়দি সুপ্রািীন কাল দথদক বদয় হনদয় আসা বহু দলাক-উপাোন। দলাক-উপাোদনর দসই লুহপ্তর পদথর 
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অনেতম এক উপাোন িল ‘ধাাঁধা’। অথি একসময় ধাাঁধার উত্তদরর উপর মানুদের জীবন মরর্ ও হনভণর করত। রাজেদে 
েহেত দকান বেহির দকবলমাত্র ধাাঁধার সহেক উত্তর হেদয় মুহি পাওয়ার হকাংবা শাহস্ত লাঘব িওয়ার বহু গদের সন্ধান 
পৃহথবীর হবহভন্ন দেদশর প্রািীন সাহিতে ও সভেতার ইহতিাদস পাওয়া যায়। বেদেদশর সমাদজও এই ধাাঁধা প্রদয়াদগর 
বোপক প্রিলন হিল। হববািবাসদর বা বাহড়দত নতুন জামাই এদল শাশুহড়, শোহলকা, শোলক এমনহক শ্বশুরদকও জামাই 
ও তার বনু্ধ-বান্ধব, আত্মীয়স্বজদনর সদে হনিক মজার িদল ধাাঁধা প্রদয়াগ করদত দেিা দযত। হকন্তু হববতণদনর পদথ ধাাঁধা 
িমশই িদয় উদেদি হশশুমদনারঞ্জনকারী ও দমদয়মিদলর বুহি যািাই ও দকৌতুক সৃহষ্ট্র আধার। দেজাদরর ভাোয় “All 
harmonies and fitness, all his discrepancies and inconsistencies attract the notice of the 
children and child like men.” (ঘোকসাংসৃ্কতির সুেুক সন্ধালে, ড. বরুণকুমার চক্রবিলী, পৃষ্ঠা:৪৫)। অথলাৎ ধাাঁধা 
একইসলে তবস্মলয়র আধার ঘসই সলে তেশুমলের যুতিবাতদিার অতভবযতি। হকন্তু গ্রামাঞ্চদল িুব সামানে ভাদব িদলও 
দলাকসাহিদতের এই সমস্ত ধারার প্রিলন আজও রদয়দি। গ্রামাঞ্চদলর দলাকসমাদজ মূলত হকদশারী, যুবতী ও বৃিা 
মহিলারা দলৌহকক ধাাঁধার দিলায় অাংশগ্রির্ কদরন। মগরাহাট অঞ্চলের এই তেজস্ব সাংসৃ্কতি ও িার উপাদাে তহসালব 
ধাাঁধা, প্রবাদ-প্রবচলের বহু হবহিত্র হেক মগরািাি অঞ্চদলর নারীর ভাো হনদয় গদবের্া করদত হগদয় দক্ষত্রসমীক্ষায় উদে 
এদসদি। মগরািাি অঞ্চদলর  দক্ষত্র সমীক্ষায় প্রাপ্ত এইরকম হকিু ধাাঁধার হনেশণন এিাদন তুদল ধরা িল-  

      “রাজার বোিা মিাবীর 
ঘুহন্নপাদক মাদর তীর”। উত্তর: দবাল্লা (বলতা/দবালতা) 

“একিা গাদির েুদিা ফল 
মারদল দোনা পদড় জল”। উত্তর: নাক ও দিাি। 

“ঘেলে তদলে ঘবলে যায় 
ঘটলে তেলে কলম যায়।” উত্তর : ছািা 

“গাতে চলে হালট যায় 
জ্বলে পুলে জীবে যায়। উত্তর: মাতটর হাাঁতে। 

 
এই ধাাঁধাগুহলদক আবার হবেয়বস্তুর হেক দথদক দবশ হকিু ভাদগ ভাগ করা যায়। দযমন- 
প্রানীসাংিান্ত দলৌহকক ধাাঁধা- 

“জদল স্থদল একিা ঘর 
জানালা দনই দ্বারই সব 
যহে মাথায় বাজ পদড় 

তবু দস না ত্বরা কদর”। উত্তর: শামুক। 
এিাদন জদল স্থদল ঘর বলদত জদল এবাং স্থদল উভয় জায়গাদতই শামুদকর বাস করার কথা দবাঝাদনা িদয়দি। এবাং 
শামুদকর গহত এতই ধীদর দয তার মাথায় বাজ পড়দলও দস কিনই তাড়াতাহড় িাাঁিদব না।   

“দকাহি িরর্ হবদের বেন 
কািদল মাথা না িয় মরর্”। উত্তর: হবদি। 

এিাদন দকাহি িরর্ বলদত হবদির আজস্র পাদয়র কথা বলা িদয়দি। এবাং হবদির কামদড় অতেন্ত যন্ত্রর্া কদর তাই তার 
মুিহি হবদের বেন। হকন্তু হবদির একিা ববহশষ্ট্ে িল তার মাথার হেকিা দকদি হেদলও তার বাহক শরীদর তিনও প্রান 
থাদক। 

“কাল্কাশুদের জেদল কাদলা িহরর্ িদল 
েশ দপয়াোয় ধদর তাদর েুই দপয়াোয় মাদর”। উত্তর: উকুন 
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এিাদন কাল্কাশুদের জেল িদে মাথার িুল। আর েশ দপয়াো িদে িাদতর েশিা আেুল। এবাং উকুন ধরার পর 
দযদিতু েুই আেুদল তাদক মারা িয় তাই “েুই দপয়াোয় মাদর।” 
 
শরীদরর অে-প্রতেে হবেয়ক ধাাঁধা: 

“একো বালপর দুইটা ঘছলে 
িালদর জেম ঘগে ো তচলে।” উত্তর: ঘচাখ 

এখালে একো বাপ হে োক এবাং িার দুতট ঘছলে হে দুই ঘচাখ। ঘচাখ তদলয় সব তকছু ঘদখলেও এই দুই ঘচাখই এলক 
অপরলক ঘদখলি পায়ো। 

 
“েরীলরর অে ঘস ঘগা 

পশুলদর বে 
ো আলছ প্রাে ঘসথা 

ো আলছ জে”। উত্তর: েখ। 
‘েখ’ েরীলরর অে এবাং পশুলদর েতি েলখই। তকন্তু েলখ ঘকাে অেুভূতি থালকো বলে বো হলয়লছ প্রাে ও ঘেই। 
 
বৃক্ষসাংক্রান্ত ধাাঁধা:  

“গুে িার বতেহাতর এক জলেই তিে হাাঁতে।” উত্তর: কোগাছ 
কোগালছর কাে (ঘথার), িে, (কাাঁচা এবাং পাকা কো) এবাং িুে (ঘমাচা) সব অাংেই খাওয়ার ঘযাগয। িাই বো হলয়লছ 
ঘস একাই তিে হাাঁতে অথলাৎ তিেতট রান্নার আলয়াজে করলি পালর। 
 
িে ও োক-সবতজ সাংক্রান্ত ধাাঁধা: 

“কালয়স্তর এস্ত ছাো 
পাাঁোর ছাো পা 

েবের বে ছাো 
তকলে আে ঘগ যা।” উত্তর: কাাঁোে। 

কাদয়স্ত-দয়স্ত=কা, পাাঁো-পা=ো, লবে-বে=ল সব হমহলদয় িল “কাাঁোল” 
“ ধুমহস মাগীর বহলিাহর 

গতদরর দিাদি ভাদে গাহড়”। উত্তর : কুমদড়া 
িােেবস্তু সাংিান্ত : 

“েশহেদক নাম গায় বাোহলর নাদম 
নারীর কাদি আদস দস মরদর্র কাদল।” উত্তর: কাাঁকড়া 

বাোহল কাাঁকড়ার জাত এই অদথণ দবাঝাদনা িদয়দি। এবাং কাাঁকড়ার সমস্ত হবিম দশে িদয় যায় নারীর কাদি এদস। 
দকননা নারীরা হেক তাদক দকদি রান্না কদর দেয়। 

“তিে অক্ষলর োম িার অলেক ঘোলক খায়, মালের অক্ষর বাদ তদলে তজতেস রাখা যায়”।  
উত্তর- িামাক। 

“তিে অক্ষলর োম িার কাাঁচায় পাকায় খায়, 
প্রথম অক্ষর বাদ তদলে প্রােটা চলে যায়, 

ঘেলষর অক্ষর বাদ তদলে জািীয় িে হয়।” উত্তর- আমো। 

http://www.tirj.org.in/


Trisangam International Refereed Journal (tirj) 
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture’s 

Volume-I, Issue-III, July 2021, tirj/july21/article-5 
Website: www.tirj.org.in, Page No. 1-10 

_______________________________________________________________________________________ 

Page 4 of 10 

 

বেবিাহরক হজহনস সাংিান্ত: 
“এঘর দথদক ওঘদর যায় 

ধপাধপ আিাড় িায়”। উত্তর: ঝাাঁিা 
“তজতেসটার এমেই গুর্ 

টাকা কলর তিগুণ?” উত্তর- আয়ো 
“কাাঁচা ঘবো িযাপিযালপ পাকলে হয় তসাঁদুর। 

  ঘয ো বেলি পালর িার বাপ ঘধলে ইদুর।” উত্তর- মাতটর হাাঁতে 
এই সমস্ত তবষলয়র ঘেণীতবভাগ ছাোও মগরাহাট অঞ্চলের োরীর বযবহালর আরও ঘবে তকছু ধাাঁধার তেদেলে পাওয়া 
যায়। ঘযমে- 

“সাগর ঘথলক জে তেলয় আকালে কলর বাস 
মালয়র ঘকালে তিলর ঘযলি জীবে হয় োে।” উত্তর- ঘম  

“এক ঘেৌকা সুপাতর 
গুেলি পালরা বযাপাতর”? উত্তর- আকালের িারা। 

“একটুখাতে মামা, গালয় সাদা জামা”? উত্তর- রশুে/ তডম ইিযাতদ। 
কথায় বলে “আকালর ঘছাট প্রকালর গভীর/িালরই কয় আসে েীে” ‘বাতে বা েীে।” 

 
ধাাঁধার মলিা ‘প্রবাদ’ ও ঘোকসাতহলিযর একতট গুরুত্বপূণল উপাদাে। ঘোকসাতহলিযর অেযােয উপাদালের মলিাই ধাাঁধারও 
বয়লসর ঘকাে গাছ পাথর ঘেই। তেক কলব ঘথলক এবাং ঘকমে কলর প্রবালদর সৃতষ্ট্ হলয়তছে িা বো কতেে। িলব আতদম 
যুলগ মােুষ যখে অরণযচারী তছে তকাংবা ঘসখাে ঘথলক একটু একটু কলর এতগলয় যাতিে সভযিার তদলক ঘসই সময় 
প্রকৃতি ও বাস্তবিার সাংস্পলেল মােুষ ঘয সমস্ত অতভজ্ঞিা োভ কলরতছে ঘসগুতেই মােুষ ঘছাট ঘছাট বালকযর মাধযলম 
পরবিলী প্রজলের কালছ তকাংবা অেয ঘকাে ঘগাষ্ঠীর কালছ প্রকাে করি। এই অতভজ্ঞিােব্ধ ঘছাট ঘছাট বাকযগুতেই 
কােক্রলম জে ঘদয় প্রবালদর। বাাংোর ঘোকসমালজ ‘েীে বা বাতে’ তেলয় একখাতে প্রবাদ বাকয প্রচতেি আলছ। “আকালর 
ঘছাট ঘহাক প্রকালর গভীর/কুাঁলে ঘহাক পাকা ঘহাক তপরীতি গলে আসে েীে” ‘বাতে বা েীে” প্রসলে এই প্রবাদ বাকযতটই 
একই সলে বাতে ও প্রবালদর সাংজ্ঞা তদলয় ঘদয়। বাতে ঘছাট হলেও বাতের মােুষ গুলোর ভােবাসায় বাতে ঘযমে প্রকৃি 
বাতে হলয় ওলে ঘিমতে ঘেৌতকক প্রবাদ ও অল্প কথায় অলেক বে ও গভীর অথল বহে কলর।  

  ইাংরাতজ ‘Proverb’ েলের প্রতিেে তহসালবই বাাংোয় ‘প্রবাদ’ েেতট এলসলছ। এবাং বহু ঘোকসাংসৃ্কতিতবদ 
প্রবালদর বহু সাংজ্ঞা তেধলারণ কলরলছে। ঘযমে, একতট ঘস্পেীয় সাংজ্ঞায় বো হলয়লছ ‘A proverb is a short 
sentence, based on long experience’. – অথলাৎ দী লতদলের অতভজ্ঞিালক যখে মােুষ স্বল্পিম বালকয প্রকাে কলর 
িখে িাই হলয় ওলে প্রবাদ’। (ঘোকসাংসৃ্কতির সুেুক সন্ধালে, ড. বরুণকুমার চক্রবিলী, পৃষ্ঠা:৯)।  আবার একতট জামলাে 
সাংজ্ঞায় বো হলয়লছ “Proverbs are the wisdom of the ages” (ঘোকসাংসৃ্কতির সুেুক সন্ধালে, ড. বরুণকুমার 
চক্রবিলী, পৃষ্ঠা:৯)। অথলাৎ প্রবালদর মাধযলম ঘয অতভজ্ঞিা পতরলবতেি হয় িা দী লতদলের।  

এই সাংজ্ঞা গুতে ঘথলক স্পষ্ট্িই ঘবাো যায় ঘয ঘেৌতকক প্রবালদর মলধয একতদলক ঘযমে আলছ বহুজলের 
বহুতদলের জীবে সম্পতকলি অতভজ্ঞিা ঘিমতে রলয়লছ সুগভীর দােলতেক ভাবো। মগরািাি অঞ্চদলর নারীর ভাো সাংিান্ত 
দক্ষত্র সমীক্ষায় এইরকম হকিু প্রবাদের সন্ধান পাওয়া যায়। দযমন- 

“হমস িায় দতদল জদল, ঝাদল দঝাদল অম্বদল।” 
“হজন যার ধদর, তার দপাাঁে দে হনিঃদশে পদড়।” 

“চিদত্রর আগুন ওদগা বেণার জল 
ফাগুদনর মাহি দপদল, গাি পাদব বল।” 
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নারীর মুদির ভাোয় িহড়দয় থাকা এই সমস্ত প্রবােগুহলর দরনীহবভাজন করদল ধাাঁধার মদতা এিাদনও দবশ হকিু দরর্ীর 
উোিরন আমরা পাব। দযমন- 
 
দেবতা দকহন্দ্রক:  
মগরািাি অঞ্চদল পূহজত দেবদেবীর সাংিো অজস্র। বাদরা মাদস দতদরা পাবণদর্র ধূম এিাদন দলদগই রদয়দি সবণো। তাই 
বেনহেন জীবদন দেব দেবীদক হনদয়ও সৃহষ্ট্ িদয়দি অসাংিে প্রবাে। তদব এই সব প্রবাদে অদনক সময় দযমন ফুদি 
উদেদি দেবতার মািাত্মে দতমহন আবার অদনক সময় িদয়দিন সমাদলাহিত। দযমন-  

ক) “দযমন েুাঁদিা জগন্নাথ দতমহন দবান সুবেহেরা” ( মূল শব্দ- সুভদ্রা, এিাদন দলৌহকক উচ্চারর্ অনুযায়ী তুদল 
ধরা িদয়দি।) অথণাৎ জগন্নাদথর দযমন িাত দনই এবাং হতহন দকান কাজ করদত পাদরন না, দবান সুভদ্রাও দসই রূপ। 
এিাদন প্রবােহি বেবিার করা িদয়দি েুই ভাইদবান িাত থাকা সদেও জগন্নাথ সুভদ্রার মদতা আিরর্ কদর। তারাও 
দকান কাজ কদরনা। 

ি) “লঙ্কায় রাবন মদলা আর দবউলা দকাঁদে রাাঁড় িল”। (দবহুলা) 
এই প্রবােহি েুহি ঘিনার মদধে দয দকান সম্পকণ দনই দসই কথাহি দবাঝাদত বেবহৃত িদয় থাদক। 
গ) “জদন্ম কদরদন দঘাঁিু পূদজা একলাদফ েুগ গাপূদজা”। দকান কাজ দিাি দথদকই শুরু করা উহিত এদকবাদর 

বড় ভাদব শুরু করদত িাইদল হবপদে পড়দত িয়। 
ঘ) “দেবীর নাদম িাাঁস মাদর আর সাাঁইগুহষ্ঠ আদয়শ কদর”। একজনদক উদেশে কদর দকান একিা কাজ শুরু 

িয় হকন্তু তার ফল দভাগ কদর সবাই। 
ে) “িাদতর লক্ষ্মী পাদয় দেলা”। 
ি) “আিাদর লক্ষ্মী হবিাদর পহেত”।  
ি) ডুদব ডুদব জল দিদল হশদবর বাদপরও সাহধে দনই ধদর”। 
জ) “দনশায় এদকবাদর হশদবর বাপ”। 
ঝ) “এদক মা মনসা তায় আবার ধুদনার গন্ধ”। ইতোহে।  

 
অপদেবতা দকহন্দ্রক: 
 দেবতার প্রহত হবশ্বাদসর পাশাপাহশ এই অঞ্চদলর মানুদের অপদেবতা, ভূত-দপ্রদত হবশ্বাস ও জন্ম হেদয়দি প্রবাদের। 
দযমন-  
 ক) “হজন যার ধদর, তার দপাাঁে দে হনিঃদশে পদড়”। 

খ) “তিে ডাক ো তদলে রালি তদও ো সাো 
তেতে যালর ডালক িার জীবলের ঘেই চাো।” অথলাৎ প্রচতেি তবশ্বাস অেুযায়ী রালি ঘকউ োম ধলর ডাকলে তিেবার ো 
ডাকলে সাো তদলি ঘেই। ঘকেো ‘তেতে’ োমক অপলদবিা পতরতচি বযতির গো েকে কলর ঘডলক তেলয় তগলয় ঘমলর 
ঘিলে। 
 
গাছ ঘকতিক:  

ক) “বাাঁে োে বাাঁে োে োকুর হয় 
    বাাঁে োে বাাঁে োে মোর খাট হয়।” অথলাৎ যার ঘযমে ভাগয ঘস ঘিমেই িে পায়। 
খ) “অতি বাে ঘবলরা ো েলে পলে যালব 
অতি ঘছাট হয়ও ো ছাগলে মুতেলয় খালব।” অথলাৎ গাছ অতিতরি বে হলয় ঘগলে সামােয েলে ঘভলে পলে, 

আর  াস ঘছাট বলে িালক ছাগলে ঘখলয় ঘেয়। মােুষলকও ঘিমেই িার সীমা অেুযায়ী যথাযথ ভালব এলগালো উতচি। 
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িে ঘকতিক:   
 ক) “িলের মলধয আম ঘদলবর মলধয েযাম 
রলের মলধয সাদা োরীর মলধয রাধা।” অথলাৎ িলের মলধয আম, ঘদবিার মলধয েযাম, রলের মলধয সাদা এবাং োরীর 
রাধা ঘেষ্ঠ। 

খ) “আম ঘিলে আাঁতট ঘচালষ।” গুরুত্বপূণল বা দামী তজতেস ঘছলে ঘয কম দামী তজতেলসর কদর কলর। 
গ) “পাকা আলমর রতস খাই ো খাই  তস।” আকাঙ্ক্ষা বৃহৎ অথচ সামথলয অল্প। 
 ) “আম িুলরালে আমতস আলছ।” 
ে) “তমতষ্ট্ আলমই ঘপাকা ধলর ঘবতে।  
চ) “রথ ঘদখা আর কো ঘবচা।” 
 

িুে ঘকতিক:  
বাাংোলদলের প্রাকৃতিক ঘসৌন্দলযলর কথা আমালদর কালরারই অজাো েয়। ঘসই ঘসৌন্দলযলর শ্রীবৃতদ্ধ  তটলয়লছ 

োোে রকম মরশুতম িুে। এমেতক বাাংোলদলের তেছক োম ো জাো বেিুলের ঘসৌন্দযল ও তকছু কম েয়। িাই িুে 
তেলয়ও মােুষ সৃতষ্ট্ কলরলছ প্রবাদ বাকয। মগরাহাট অঞ্চলের োরীর ভাষায় প্রাপ্ত প্রবাদ বালকযও িুলের বযবহার েক্ষেীয়- 

ক) “চাাঁপা িুলের গলন্ধ, জামাই আলস আেলন্দ।” 
খ) “পদ্ম পাাঁলকই ঘিালট।” 
গ) “কাাঁটা ছাো ঘযমে ঘগাোপ হয়ো, ঘিমতে কেঙ্ক ছাো চাাঁদ হয়ো।” 

  ) “ঘগাোপ বালগ কুকুর হালগ।” 
 ে) “মাসীমার বকুে িুলের ঘবােলপা বউলয়র ঘবােতে জামাই।” 

চ) “িুলের  ালয় মূছলা যাে।” ইিযাতদ। 
 

োক-সবতজ ঘকতিক: 
 ক) “পান্তায় ঘজালটো েুে ঘবগুে ঘপাোয় ত ।” গরীলবর সাংসালর পান্তায় েুে ঘজালটো অথচ ঘবগুে ঘপাোয় 
ঘিলের পতরবলিল ত  এর বযবহার ঘদলখ বযে করা হলয়লছ। 
 খ) “ঘবগুে ঘক্ষলি আাঁকতে।”  
 গ) “এক হাি গাছ িার সাি হাি োউ (োউ)।” 
  ) “ওে কালজর েয়লকা দে আর োউ কুটলি খলো।” দরকাতর কাজ গুতছলয় ো করলি পারলে এই প্রবাদতট 
বযবহার হলি ঘদখা যায়। 
 
পাতখ ঘকতিক:  
 ক) “এক তিলে দুই পাতখ” 
 খ) “ডালক পাতখ ো ছালে বাসা, ঘসই জাতেলব আসে ঊষা।” 
 গ) “পাতখ পোর মলিা কলর ঘেখালো।” 

 ) “পাতখর মলিা খাওয়া।” 
ে) “কালকর বাসায় ঘকাতকলের তডম” 
চ) “কাক ঘকাতকে একই বণল তকন্তু স্বলর হয় তভন্ন তভন্ন।” অথলাৎ রূপ েয় গুেটাই আসে ইিযাতদ। 
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মাছ ঘকতিক: 
 ক) “মালছর মলধয রুই, োলকর মলধয পুাঁই।” 
 খ) “ঘমলয়লদর প্রাে, কই মালছর জাে।” 
 গ) “মাগুর মালছর ঘোে। 
      ভর যুবিীর ঘকাে 
    হতর হতর ঘবাে।” 
  ) “পুাঁতটরও সাধ হয়, জাে তছাঁলে ঘবর হওয়ার।” ইিযাতদ। 
 
মাস ঘকতিক:  
 ক) “ববোলখর প্রথম জলে, বযালে ঘযে ঘপিাপ কলর।” ববোখ মালসর কম বৃতষ্ট্ ঘবাোলি বযবহৃি প্রবাদ। 
 খ) “আষাঢ় মাস চাষার আে।” 
 গ) “অভাগার বাপ মলর ভাদ্র মালস, ভাগযবালের ঘপৌষমালস।” 
  ) “কালরা ঘপৌষ মাস কালরা সবলোে।”  
 ে) “মাল র েীি বাল র গায়।”  

চ) “এক মাল  েীি যায়ো।” ইিযাতদ। 
 

স্থালের োম ঘকতিক:  
 ক) “ তট বাতট তমলথয কথা, এই তিে তেলয়ই কেলকিা।” 
  খ) “কােী ালটর কাোতে আর ঘদে গাাঁলয়র কুকুর।” 
 গ) “চাে তচাঁলে গুে তিে তেলয় মামুদপুর।” 
  ) “তমলথয কথার তক বা ঘজার, এই তেলয়ই  র ঘদার” ইিযাতদ। 
 
সামাতজক ও পাতরবাতরক চতরত্র ঘকতিক: 

ক) “বামুে বাদে বাে দতক্ষণা ঘপলেই যাে”  
খ) “কাক আর কালয়ি দুলটাই ধূিল”  
গ) “বামুে বাতের ভাি, কপালে দাও হাি।” 
 ) “মে জালে পাপ, মালয় তচলে বাপ।” ইিযাতদ 
এছাোও আরও অজস্র ধাাঁধাাঁ, প্রবাদ ও ঘোক-উপাদালের অসাংখয তেদেলে ছতেলয় আলছ মগরাহাট অঞ্চলের 

োরীর মুলখর ভাষায়। অবসর যাপে তকাংবা বুতদ্ধর পরীক্ষায় তকাংবা কখেও ঘকবে তেছক হাসযরস সৃতষ্ট্র জেয ঘমলয়মহলের 
বযবহৃি এই ঘোক-সম্পদ গুতে বলয় চলে প্রজে পরম্পরায়। সারাজীবে ধলর োোে পতরতস্থতির সমু্মখীে হলি হলি 
এবাং বয়স্ক মােুষলদর মুলখ শুলে শুলেই োরী তেলজই ঘেলখ এসব কথা এবাং বহে কলর তেলয় চলে যুলগর পর যুগ। 
আর এভালবই েুতপ্তর পলথও ঘবাঁলচ থালক আঞ্চতেক ছো, ধাাঁধা, প্রবালদর মলিা ঘোক উপাদাে গুতে। 
 
 
 
গ্রন্থপহঞ্জ : 
১। আিদমে, ড. ওয়াহকল. বাাংলার দলাকসাংসৃ্কহত. ঢাকা : বাাংলা একাদডমী. আহশ্বন ১৩৭২, অদটাবর ১৯৬৫ 
২। ঘ াষ. তবেয়, বাাংোর ঘোকসাংসৃ্কতি সমাজিত্ত্ব. কেকািা: তসগলেট বুকেপ 
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৩। িিবতণী, উেয়কুমার. িিবতণী, নীহলমা. ভাোহবজ্ঞান. কলকাতা : দে’জ পাবহলহশাং. নদভম্বর ২০১৯ 
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৬। িিবতণী, উেয়কুমার. বাাংলা সাংবতণনী বোকরর্. কলকাতা : এন. িিবতণী আরহবে পাবহলদকশন. ১৫ আগস্ট ১৯৯৮ 
৭। িিবতণী, ড. বরুর্কুমার. বাাংলা দলাকসাহিতে িিণার ইহতিাস. কলকাতা : পুস্তক হবপহর্. জানুয়ারী ১৯৯৯ 
৮। িিবতণী, ড. বরুর্কুমার. বাাংলা সাহিদতের হবসৃ্মত অধোয়. কলকাতা : অপর্ণা বুক হডহিহবউিাসণ .  জানুয়ারী ১৯৬০ 
৯। িিবতণী, ড. বরুর্কুমার. দলাকহবশ্বাস ও দলাকসাংস্কার. কলকাতা : পুস্তক হবপহর্. জানুয়ারী ১৯৫৯ 
১০। িিবতণী, ড. বরুর্কুমার. দলাকসাংসৃ্কহতর সুলুক সন্ধাদন. কলকাতা : বুক ট্রাস্ট 
১১। িিবতণী, নীহলমা. বাাংলা ভাো ও িমহস্কর তে. কলকাতা : ইোস পাবহলশাসণ অোন্ড বুকদসলাসণ. নদভম্বর ২০০৬ 
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১৩। িিবতণী, বরুর্কুমার (সম্পা.). দলাককথার সাতকািন . কলকাতা : অপর্ণা বুক হডহিহবউিাসণ . দসদেম্বর ২০০০ 
১৪। দিৌধুরী, কমল. িহিশ পরগর্া উত্তর- েহক্ষর্- সুেরবন. কলকাতা : দে’জ পাবহলহশাং. জুন ২০১৬ 
১৫। জানা, শুদভেু. সাগরদ্বীদপ প্রিহলত ভাো. কলকাতা: শ্রীময়ী প্রকাশনী. আগস্ট ২০১৮ 
১৬। োকুর, রবীন্দ্রনাথ. দলাকসাহিতে. হবশ্বভারতী: ফাল্গুন ১৩৯৯ 
১৭। ভট্টািাযণ, ড. শ্রীআশুদতাে. বাাংলার দলাকসাংসৃ্কহত (প্রথম িে : আদলািনা). নয়া হেহল্ল : নোশানাল   বুক ট্রাস্ট ইহেয়া 
১৮। ভট্টািাযণ, ড. শ্রীআশুদতাে. বাাংলার দলাক-সাহিতে (পঞ্চম িে :ধাাঁধা). কলকাতা  
১৯। ভট্টািাযণ, ড. শ্রীআশুদতাে. বাাংলার দলাক-সাহিতে (প্রথম িে : আদলািনা). কলকাতা : কোলকািা বুক িাউস. ১৯৬২ 
২০। ভট্টািাযণ, ড. শ্রীআশুদতাে. বাাংলার দলাক-সাহিতে (েষ্ঠ িে : প্রবাে). কলকাতা : এ, মুিাজণী অোন্ড দকাাং হলিঃ. ১৯৭২ 
২১। ভট্টািাযণ, ড. শ্রীআশুদতাে. বাাংলার দলাক-সাহিতে. কলকাতা : কোলকািা বুক িাউস. ১৯৬২ 
২২। ঘসেগুপ্ত, পল্লব.  ঘোকসাংসৃ্কতির সীমাো ও স্বরূপ. কেকািা : পুস্তক হবপহর্ 
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৮। নাম- পদ্মরানী ধাড়া, বয়স-৪৭, হলে- নারী, দপশা-গৃিবধূ, গ্রাম- িাকো, পাড়া- ধাড়া পাড়া, ডাকঘর- িাাঁসুহড়, থানা- 
উহস্থ, দজলা- েহক্ষর্ ২৪ পরগর্া, হপন দকাড নাং- ৭৪৩৬০৯। 
৯। নাম- সুভদ্রা িালোর, বয়স- ৭৬, হলে- নারী, দপশা-গৃিবধূ, গ্রাম- িাকো, পাড়া- সামন্ত পাড়া, দপাস্ট- িাাঁসুহড়, থানা- 
উহস্থ, দজলা- েহক্ষর্ ২৪ পরগর্া, হপন দকাড নাং- ৭৪৩৬০৯। 
১০। নাম- সুহিত্রা প্রামাহনক, বয়স- ৬০, হলে- নারী, দপশা-গৃিবধূ, গ্রাম- পদ্মপুকুর, পাড়া- বাগহে পাড়া, ডাকঘর- 
রহেলাবাে, থানা- উহস্থ, দজলা- েহক্ষর্ ২৪ পরগর্া, হপন দকাড নাং- ৭৪৩৬০৯। 
১১। নাম- অহনলা প্রামাহনক, বয়স- ৪৫, হলে- নারী, দপশা-গৃিবধূ, গ্রাম- দবহলয়া, ডাকঘর-রহেলাবাে, থানা- উহস্থ, 
দজলা- েহক্ষর্ ২৪ পরগর্া, হপন দকাড নাং ৭৪৩৬০৯। 
১২। নাম- সনকা িালোর, বয়স- ৬৯, হলে- নারী, দপশা-গৃিবধূ, গ্রাম- দগাপীনাথপুর, পাড়া- িালোর পাড়া, ডাকঘর- 
রহেলাবাে, থানা- উহস্থ, দজলা- েহক্ষর্ ২৪ পরগর্া, হপন দকাড নাং- ৭৪৩৬০৯। 
১৩। নাম- কাকহল িালোর, বয়স- ৩০, হলে- নারী, দপশা-ইি ভাাঁিার রহমক, গ্রাম- রঘুনাথপুর, পাড়া- সাউ পাড়া, 
ডাকঘর-রহেলাবাে, থানা- উহস্থ, দজলা- েহক্ষর্ ২৪ পরগর্া, হপন দকাড নাং- ৭৪৩৬০৯। 
১৪। নাম- সেীতা মেল, বয়স- ৩৫, হলে- নারী, দপশা-ইি ভাাঁিার রহমক, গ্রাম- রাজবল্লভপুর, পাড়া- মেল পাড়া, 
ডাকঘর- রহেলাবাে, থানা- উহস্থ, দজলা- েহক্ষর্ ২৪ পরগর্া, হপন দকাড নাং- ৭৪৩৬০৯। 
১৫। নাম- যদশাো ধাড়া, বয়স- ৫৪, হলে- নারী, দপশা-গৃিবধূ, গ্রাম- ধামুয়া, ডাকঘর-আহলো, থানা- মগরািাি, দজলা- 
েহক্ষর্ ২৪ পরগর্া, হপন দকাড নাং-৭৪৩৬১০। 
১৬। নাম- রীনা বাহরক, , বয়স- ৩৬, হলে- নারী, দপশা-গৃিবধূ, গ্রাম- ধামুয়া, পাড়া- োস পাড়া, ডাকঘর- আহলো, 
থানা- মগরািাি, দজলা- েহক্ষর্ ২৪ পরগর্া, হপন দকাড নাং- ৭৪৩৬১০। 
১৭। নাম- কৃষ্ণা রাজ, বয়স- ৪৬, হলে- নারী, দপশা-গৃিবধূ, গ্রাম- পরুই, পাড়া- মেল পাড়া, ডাকঘর- দডাডাহলয়া, 
থানা- মগরািাি, দজলা- েহক্ষর্ ২৪ পরগর্া, হপন দকাড নাং- ৭৪৩৬০৯। 
১৮। নাম- হপ্রয়াঙ্কা রাজ, বয়স- ২৩, হলে- নারী, দপশা-গৃিবধূ, গ্রাম- পরুই, পাড়া- মেল পাড়া, ডাকঘর- দডাডাহলয়া, 
থানা- মগরািাি, দজলা- েহক্ষর্ ২৪ পরগর্া, হপন দকাড নাং- ৭৪৩৬০৯। 
১৯। নাম- কুন্তলা রাজ, বয়স- ৭৫, হলে- নারী, দপশা-গৃিবধূ, গ্রাম- পরুই, পাড়া- মেল পাড়া, ডাকঘর- দডাডাহলয়া, 
থানা- মগরািাি, দজলা- েহক্ষর্ ২৪ পরগর্া, হপন দকাড নাং- ৭৪৩৬০৯। 
২০।নাম- কৃষ্ণা মান্না, বয়স- ৪৪, হলে- নারী, দপশা-দোকাদনর কমণিারী, গ্রাম- কৃষ্ণপুর, পাড়া- মান্না পাড়া, দপাস্ট- 
দডাডাহলয়া, থানা- মগরািাি, দজলা- েহক্ষর্ ২৪ পরগর্া, হপন দকাড নাং- ৭৪৩৬০৯। 
২১।নাম- েুগণা মেল, বয়স- ৩৪, হলে- নারী, দপশা-গৃিবধূ, গ্রাম- রাজাপুর, পাড়া- মেল পাড়া, ডাকঘর- দবরামারা, 
থানা- মগরািাি, দজলা- েহক্ষর্ ২৪ পরগর্া, হপন দকাড নাং- ৭৪৩৬০৯। 
২১) নাম- মহনকুন্তলা মেল, বয়স- ৬৯, হলে- নারী, দপশা-গৃিবধূ, গ্রাম- রাজাপুর, পাড়া- মেল পাড়া, ডাকঘর- দবরামারা, 
থানা- মগরািাি, দজলা- েহক্ষর্ ২৪ পরগর্া, হপন দকাড নাং- ৭৪৩৬০৯। 
২২। নাম- নহন মেল, বয়স- ৭৯, হলে- নারী, দপশা-গৃিবধূ, গ্রাম- দডাডাহলয়া, ডাকঘর- দডাডাহলয়া, থানা- মগরািাি, 
দজলা- েহক্ষর্ ২৪ পরগর্া, হপন দকাড নাং-৭৪৩৬০৯। 
২৩।নাম- মামহন িালোর, বয়স- ৫৪, হলে- নারী, দপশা-গৃিবধূ, গ্রাম- কুলহেয়া, পাড়া- িালোর পাড়া, ডাকঘর- কুলহেয়া, 
থানা- মগরািাি, দজলা- েহক্ষর্ ২৪ পরগর্া, হপন দকাড নাং- ৭৪৩৬০৯। 
২৪। নাম- পারহমতা মহন, বয়স- ২৭, হলে- নারী, দপশা-গৃিবধূ, গ্রাম- করামনুরাজ, ডাকঘর-মগরািাি, থানা- মগরািাি, 
দজলা- েহক্ষর্ ২৪ পরগর্া, হপন দকাড নাং- ৭৪৩৩৫৫, বয়স- ২৭। 
২৫। নাম- হবষু্ণহপ্রয়া মহন, গ্রাম- করামনুরাজ, হলে- নারী, দপশা-গৃিবধূ, ডাকঘর-মগরািাি, থানা- মগরািাি, দজলা- 
েহক্ষর্ ২৪ পরগর্া, হপন দকাড নাং- ৭৪৩৩৫৫, বয়স- ৪৫। 

http://www.tirj.org.in/


Trisangam International Refereed Journal (tirj) 
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture’s 

Volume-I, Issue-III, July 2021, tirj/july21/article-5 
Website: www.tirj.org.in, Page No. 1-10 

_______________________________________________________________________________________ 

Page 10 of 10 

 

২৬। নাম- ইস্মতারা িাতুন, বয়স- ৪৫, হলে- নারী, দপশা-গৃিবধূ, গ্রাম- পহিম দবলাহরয়া,  ডাকঘর- মগরািাি, থানা- 
মগরািাি, দজলা- েহক্ষর্ ২৪ পরগর্া হপন দকাড নাং- ৭৪৩৩৫৫। 
২৭। নাম- নুরজািান হবহব, বয়স- ৬৭, হলে- নারী, দপশা-গৃিবধূ, ,গ্রাম- পহিম দবলাহরয়া,  ডাকঘর- মগরািাি, থানা- 
মগরািাি, দজলা- েহক্ষর্ ২৪ পরগর্া, হপন দকাড নাং- ৭৪৩৩৫৫। 
২৮। নাম- নাহগণস সুলতানা, বয়স- ২৬, হলে- নারী, দপশা-গৃিবধূ, গ্রাম- উত্তর কলস, ডাকঘর- কলস, থানা- মগরািাি, 
দজলা-েহক্ষর্ ২৪ পরগনা, হপন দকাড নাং- ৭৪৩৬০৯। 
২৯। নাম- নাহজমা হবহব, বয়স- ৬২, হলে- নারী, দপশা-গৃিবধূ, গ্রাম- উত্তর কলস, ডাকঘর- কলস, থানা- মগরািাি, 
দজলা-েহক্ষর্ ২৪ পরগনা, হপন দকাড নাং- ৭৪৩৬০৯। 
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