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Abstract  
পুরুলিয়া ল ি়ার একলি অনযিে প্রধ়ান লি়াক উৎসব ভ়াদু পুজ ়া। ভ়াদ্রে়াজস এই পুজ ়া হয বজি এর ন়ােকরণ ভ়াদু। 
ক়াশীপুজরর র়া ব়াল়ির কনয়া ভ়াদুর সৃ্মলিরক্ষ়াজথে ভ়াদু পুজ ়ার প্রচিন হয। ন়ারী সে়া ই ভ়াদুর উপ়াসন়া কজর এবং 
ি়াজদর রলচি গ়াজনর দ্ব়ার়াই ভ়াদু পূল ি়া হন।গ়ান গুলির দ্ব়ার়া গ্ৰ়ােীন সংসৃ্কলি ,ন়ারী সংসৃ্কলির একি়া পলরপুণে লচত্র 
উদ্ভ়ালসি হয। 

____________________________________________________ 

Discussion 
পলিেবজের ঝ়া়িখন্ড সীে়ািবিেী একলি ল ি়া পুরুলিয়া। পুরুলিয়া শব্দলির সজে সম্পজদর একি়া আিলরক ল ়াগ আজে; 
ি়া পুরুলিয়া শব্দলিজক লবজেষণ করজিই লব়াঝ়া  ়ায। গবেষবকর মবত,  

“পুরুলিয়া শব্দলি দ্র়ালব়ি ভ়াষ়া বংজশর অিগেি ি়ালেি ভ়াষ়া লথজক এজসজে। এর স্থ়ানীয উচ্চ়ারণ পুরুি়াই; 
পুরুি শজব্দর অথে হজি়া সম্পদ; আর স্ব়ালথেক প্রিযয 'ইলিয়া'র অথে হজি়া এি়া লক সম্পদ হজি প়াজর ন়া। 
অথে়াৎ এই স্থ়ানলি লক সম্পজদর লকন্দ্র হজি প়াজর না।’’১  

পুরুলিয়া ল ি়ালিজি ভূলেরূজপর ববলচত্রেযি়ার প়াশ়াপ়ালশ খলন  সম্পদ (কযি়া, আকলরক, অভ্র) বন  সম্পদ (লভষ  
উলদ্ভদ, বনয প্র়াণী, ন়ান়া েূিযব়ান গ়াে) ইিয়ালদজি ভরপুর। শুধু ি়াই নয, সীে়ািবিেী লবলভন্ন সম্পজদর আকরভুলে এই 
ল ি়ালি লি়াকসংসৃ্কলির পীঠস্থ়ানও বজি- ি়া গুলন ন ে়াত্রই স্বীক়ার কজরজেন। লি়াক়াযি সে়াজ র সংসৃ্কলিই 
লি়াকসংসৃ্কলি। লি়াক়াযি সে়াজ র সংঘবদ্ধ প্রয়াজসর ফজিই সৃলি হয লি়াকসংসৃ্কলি। লি়াকসংসৃ্কলির লক্ষত্র অজনক 
বয়াপক। লি়াকসংসৃ্কলির উপ়াদ়ান লনণেজয গজবষকজদর ন়ান়া েিজভদ রজযজে। দুি়াি লচৌধুরী লি়াকসংসৃ্কলির আজি়াচন়ায 
লি়াকসংসৃ্কলি লক ২৪ লি ভ়াজগ ভ়াগ কজরজেন। এগলি হজি়া— 

“ে়ি়া, গীলি/গ়ান, ধ়াাঁধ়া, প্রব়াদ-প্রবচন, কথ়া-রূপকথ়া, উপকথ়া, পুর়ান কথ়া, ইলিকথ়া ও ব্রিকথ়া, গীলিক়া 
/গ়াাঁথ়া, লি়াকনৃিয, লি়াকউৎসব, অনুষ্ঠ়ান, লেি়া, আচ়ার, েন্ত্র, িন্ত্র, লিৌলকক লদবজদবী, লি়াকন়ািয, .লি়াকলশল্প, 
.লি়াকভ়াষ়া, লি়াক়াচ়ার, লি়াকলবশ্ব়াস-লি়াক সংস্ক়ার, লি়াক দশেন, লি়াকক্রী়ি়া, লি়াক ঔষধ/লি়াক লচলকৎস়া, 
লকংবদলি লি়াকব়াদয,লি়াক অিংক়ার,সজ্জ়া, লি়াকলচত্র,লি়াকে়ান, লি়াক ঐলিহয।” ২ 

http://www.tirj.org.in/
http://www.tirj.org.in/
mailto:trisangamirj@gmail.com
mailto:shambhu.singpatar@gmail.com


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

Volume-2, Issue-II, April2022, tirj/April22/article-4 
Website: www.tirj.org.in, Page No. 30-37 

_______________________________________________________________________________________ 

Page 31 of 37 
 

গজবষক অলেি়াভ েুজখ়াপ়াধয়ায উপজর়াক্ত উপ়াদ়ান গুলিজক প্রজয়া জনর লভলক্তজি ১৪ লক ভ়াজগ ভ়াগ কজরজেন।  থ়া- 
“১.ে়ি়া ২.প্রব়াদ ৩.ধ়াাঁধ়া, ৪.গীলিক়া/গ়াাঁথ়া, ৫.লি়াককথ়া/রূপকথ়া, ৬.লি়াকউৎসব-লেি়া,লি়াকজদবজদবী, 
৮.লি়াক লবশ্ব়াস,েন্ত্র-িন্ত্র, ৯.লি়াক লচলকৎস়া ও লি়াক ওষুধ, ১০.লি়াক  ়াদু ও ক্রী়ি়া, ১১.লি়াক লশল্প ও লচত্রকি়া, 
১২.লি়াক দশেন, ১৩.লি়াকন়ািয, ১৪.লি়াক লবজ্ঞ়ান ও ক়ালরগলর।’’৩ 

          পুরুসলয়া ল ি়ার লি়াকসংসৃ্কলিও উপজর়াক্ত লি়াকসংসৃ্কলির উপ়াদ়ান গুলির েজি়াই ভ়াগ কর়া হজয থ়াজক।জি়াক 
সংসৃ্কলির আকরভূলে পুরুলিয়া ল ি়াজি লি়াক উৎসব-লেি়ার এক়ালধক দৃি়াি লদখ়া  ়ায ।ব গুসল  ল ভাদু্,িুসু ,ইাঁদ 
,ে়াি়া ও করে। উৎসজবর সৃলি হয লনজ র ঐলিহয-পরম্পর়াজক ধজর র়াখ়ার  নয,আর লি়াকসে়াজ র লনজ র লনলদেি 
স়াংসৃ্কলিক েজন়াভ়াবজক সেজবি হয িখন লি়াক উৎসব হয। 
 
ভ়াদুর উৎস ও ভ়াদু লদবীর পলরলচলি : পুরুলিয়ার একলি অনযিে প্রধ়ান লি়াক উৎসব ভ়াদু পুজ ়া। ক়ারন ভ়াদু 
উৎসজব সে়াজ র প্রলিলি স্তজরর ে়ানুষ স্বিঃসূ্ফিেভ়াজব অংশগ্ৰহণ কজর। ভ়াদু সেযক়াি স়াধ়ারনি ভ়াদ্র ে়াজসর প্রথে 
লদন লথজক সংক্র়ালির লদন প েি। ভ়াদ্র ে়াজসর সংক্র়ালির লদন ভ়াদু লবস েজনর েধয লদজয ভ়াদু উৎসজবর অবস়ান ঘজি। 
ভ়াদু উৎসব ন়ারী সে়াজ র উৎসব, পুরুজষর়া অংশগ্ৰহণ কজর ন়া। 
             ন়ারীসে়াজ র গ়ানই এর েন্ত্র এবং গ়াজনর দ্ব়ার়াই ন়ারী সে়া  ি়াজদর ক়ােন়া-ব়াসন়ার কথ়া ভ়াদুর ক়াজে 
প্র়াথেন়া কজর। ভ়াদু লদবীর বনজবদয থ়াজক গ ়া, েন্ড়া, লেঠ়াই খ়া ়া ইিয়ালদ। ভ়াদু েূিি কৃলষর লদবী। পুরুলিয়া ল ি়ার 
অপর একলি  নলপ্রয লি়াক উৎসব িুসু। ভ়াদুর িুিন়ায অজনক প্র়াচীন। স়াধ়ারনি িুসু উৎসজবর অনুসরজনই ভ়াদু 
উৎসজবর পলরক়াঠ়াজে়া। ি়াই িুসু উৎসজবর লেি অজনক লবলশ, অলেি খুব সে়ানযই। িুসু উৎসজবর েুি অনুষ্ঠ়ান ল েন 
লপৌষ সংক্র়ালিজি, ভ়াদু উৎসব ও লিেলন ভ়াদ্র সংক্র়ালির উৎসব। অজনক িুসু গ়ানই অপলরবলিেি ভ়াজবই ভ়াদু গ়ান 
লহজসজব বযবহৃি হয। িুসু গ়াজনর প্রভ়াব ভ়াদু গ়াজনর উপর পজ়িজে। উভয উৎসবই ন়ারী সে়াজ র উৎসব,গ়ান ি়ার 
প্রধ়ান পিভুলে। পুরুলিয়ার এই দুই  নলপ্রয উৎসব গুলির েজধয লকবি প়াথেকয রজযজে অনুষ্ঠ়াজনর লক্ষজত্র।  
           ভ়াদু পুজ ়ার উৎস কজব লথজক ি়া  ়ান়া  ়াযলন। আর ি়া  ়ানজি হজি আে়াজদর লি়াকসে়াজ  প্রচলিি ন়ান়া 
লকংবদলির উপর লনভের করজি হয। পুরুলিয়ার উত্তর-পলিে়াংজশর  নলপ্রয লি়াক লদবী ভ়াদু পুজ ়া লনজয ন়ান়া লকংবদলি 
প্রচলিি আজে। লকংবদলি গুলির লবষয়ানুস়াজর স়াধ়ারণ লিন ভ়াজগ ভ়াগ কর়া হয। 
 থ়া- ক. র়া ব়াল়ি লকলন্দ্রক খ. কৃলষ লকলন্দ্রক, গ. অনয়ানয লবশ্ব়াস লকলন্দ্রক। 
 
ক. র়া ব়াল়ি লকলন্দ্রক : 
১. পঞ্চজক়াি র়া বংজশর র়া ়া নীিেলণ লসং লদও। লবলভন্ন পলরলস্থলির  নয পঞ্চজক়াি র়া বংজশর র়া ধ়ানী ক়াশীপুজর 
স্থ়ান়ািলরি হয। লসখ়াজনই র়া র়ানী একলি কনয়া সি়াজনর  ন্ম লদন। র়া কনয়া লদখজি খুব সুন্দর হয। র়া ়া কনয়ালির 
ন়াে লদন ভ়াদু র়ানী ব়া ভজদ্রশ্বরী।জদখজি লদখজি কনয়ালি অপরূপ সুন্দরী হজয উঠজি়া। ি়াাঁর রূজপর েলহে়া চ়ারলদজক 
েল়িজয প়িজি়া। র়া ়া নীিেলণ লচলিি হজয পজ়িন এই লেজযর লবব়াহ ল ়াগয প়াজত্রর  নয। ক্রজে ক্রজে র়া কনয়া ভ়াদু 
ভর়া ল ৌবজন প়া লদজি়া। র়া ়া-র়ানী, েন্ত্রীপলরষদ, আত্মীয স্ব ন সব়াই হ়া -হুি়াশ করজি ি়াগজি়া লক হজব। এেন সেয 
আকলস্মক দুঘেিন়া ঘজি লগি।ভ়াদুর অক়াি প্রয়ান হয। সব়াই লশ়াজক ক়াাঁদজি ি়াগজি়া। র়া ়া  দুঃখ ভুিজি ন়া লপজর 
লঘ়াষন়া করজিন সকজির ঘজর ভ়াদু র়ানীজক  ীলবি র়াখ়া লহ়াক। ভ়াদু র়ানীজক সব়াই লেজি ভলক্ত কজর়া এবং গ়াজনর 
দ্ব়ার়া পূ ়া কজর়া। সেস্ত প্র ়া র়া ়ার এই প্রস্ত়াব লেজন লনজি়া এবং ভ়াদু উৎসজবর সূচন়া হজি়া। 
২.পঞ্চজক়াি র়া  লবশম্ভর লশখজরর কনয়া হজি়া ভ়াদু র়ানী ব়া ভ়াদু। একলদন র়া ়া লশক়াজর লগজয লফজর এজিন ন়া। 
র়া ়ার লবজর়াধী পজক্ষর লি়াক প্রচ়ার কজর লদয ল  র়া ়া ে়ার়া লগজে। এই ব়ািে়া শ্রবন কজর র়া  কনয়া ভ়াদু আত্মহিয়া 
কজরন। ভ়াদু লেজি লদখজি খুব সুন্দরী এবং সকজিরই লপ্রয। ভ়াদুর সৃ্মলিজক হৃদজয র়াখ়ার  নযই র়া ়া র়াজ য চ়ািু 
কজরন হজি়া ভ়াদু উৎসব। 
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৩. ক়াশীপুর র়া ব়াল়ির এক কনয়া এক লনম্নবজণের  ুবজকর সজে প্রনয়াসক্ত হয। এই সম্পকে র়া ়া লক়াজন়া ভ়াজবই লেজন 
লনজি প়ারজিন ন়া। র়া কনয়া ভ়াদু লক়ান উপ়ায ন়া লদজখ আত্মহিয়া কজরন। ভ়াদুর সৃ্মলিজক লনজয র়া ়া র়াজ য উৎসব 
শুরু করজিন।  ়ার ন়াে ভ়াদু উৎসব। 
৪. প্র়াচীন ক়াজি প়াাঁজচি র়া ়ার এক কনয়া লেি। কনয়া লবব়াহ ল ়াগয হওয়ার ি়ার প়াত্র লনজয লচলিি হজয পজ়িন। 
সুজ ়াগয প়াত্র ন়া প়াওয়ার অলবব়ালহি কনয়া দুঃজখ আত্মহিয়া কজরন। আর এই কনয়ার স্মরন়াজথেই ভ়াদু উৎসজবর সূচন়া। 
৫. ক়াশীপুর র়া পলরব়াজর একলি অপরূপ়া সুন্দরী কনয়া লেি। কনয়ার ন়াে ভজদ্রশ্বরী ব়া ভ়াদু র়ানী। র়া ়া বহু  ়াযগ়ায 
সন্ধ়ান কজর এক সুজ ়াগয প়াজত্রর স়াজথ লবব়াহ লঠক কজরন। কনয়ার লবব়াজহর লদন প়াত্র লবব়াহ করজি আস়ার পজথ 
ড়াক়াি আক্রেজন প়াত্র লনহি হন। এই দুঃসংব়াদ লপজয ভ়াদুর়ালন আত্মহিয়া কজর। র়া ়া দুঃজখ লশ়াজক ক়াির হজয 
প়িজিন। র়া ়া কনয়ার অক়াি েৃিুযর স্মরজন র়াজ য ভ়াদু উৎসব প়ািন কর়ার লনজদেশ লদন। এরপর র়াজ য চ়ািু হজি়া 
ভ়াদু উৎসজবর। 
৬.পঞ্চজক়াি র়া  গরু়ি ন়ার়াযজনর ভলগনী ভ়াদু। ভ়াদুর়ানী কৃষ্ণজক খুব ভ়াজি়াব়াজস়া। ভ়াদুর়ানী পঞ্চজক়াি প়াহ়াজ়ি এক়াকী 
বজস থ়াকি। র়া কেেচ়ারীর়া কনয়ার এই লনঃসে ব়াস ভ়াজি়া লচ়াজখ লদখজি়া ন়া এবং ি়াজদর চক্র়াজি একলদন ভ়াদুর 
হিয়া হজি়া। এি়াক়ায রলিজয লদওয়া হজি়া কৃজষ্ণর লবরজহ ভ়াদু আত্মহিয়া কজরজে। এরপর র়াজ য শুরু হজি়া ভ়াদু 
উৎসব। 
 
খ. কৃলষ লকলন্দ্রক লকংবদলি : 
১. প্র়ালচন ে়ানভুজের সীে়ািবিেী এি়াক়ায  েি়াকৃি এি়াক়ায সাঁওয়া, গুদিু, ে়াাঁ়ুিয়া ইিয়ালদ  ়ািীয ফসজির চ়াষ কর়া 
হজি়া এবং ভ়াদই ন়াজে একপ্রক়ার ফসজির চ়াষ কর়া হজি়া।ভ়াদই ফসি লেি কৃষকজদর খুব লপ্রয। একবের ভ়াদ্র ে়াজস 
বৃলির অভ়াজব ভ়াদই ফসজির খুব ক্ষলি হয। ফজি সকি পলরব়াজর চরে খ়াদয সংকি লদখ়া লদয। এই  নযই কৃষক 
পলরব়ার গুলি একলদন এক লখ়াি়া ে়াজঠ একলত্রি হজয কৃলষ লদবীজক ে়ানলসক (ে়ানি) কজর এবং আগ়ােী বেজরর  নয 
ভ়াজি়া ফসি ক়ােন়া কজর। এই ক়ােন়ার সেয েলহি়ার়া এক প্রক়ার গ়ান ব়াাঁজধন  ়া ভ়াজদ়াই ফসজির গ়ান ন়াজে পলরলচি। 
ক়াি়ািজর ি়া পলরবলিেি হজয সকজির ক়াজে ভ়াদু গ়ান ন়াজে পলরলচলি ি়াভ কজর। 
২. একসেয পুরুলিয়ার গ্ৰ়াে়াঞ্চজির ে়ানুজষর়া ব়াবুই ঘ়াস চ়াষ করজি়া। এই ঘ়াস লথজক দল়ি বিরী কজর ি়া লবলক্র কজর 
 ীলবক়া লনবে়াহ করজি়া।ব়াবুই ঘ়াজসর ফসি ভ়াদ্র-আলশ্বন ে়াজস কৃষজকর়া ব়াল়িজি িুিি। এই আনজন্দ আলদব়াসীর়া এক 
ধরজনর গ়ান গ়াইজি়া  ়া ব়াবুই গ়ান ন়াজে পলরলচি। এি়াই পরবিেীক়াজি ব়াজব়াই ফসজির গ়ান, ক্রজে ব়াজব়াই গ়ান লথজক 
ভ়াজদ়াই গ়ান এবং আজর়া পলরবলিেি হজয ভ়াদু গ়ান হয। 
৩. লব্রলিশ শ়াসনক়াজি লশজল্পর অগ্ৰগলিজি র়ালনগঞ্জ অঞ্চজি ব়ি ব়ি কযি়া খলন বিরী হজয। ভজয এখ়ানক়ার ব়াউলর 
ব়াগলদ সে়া  গ়িপঞ্চজক়াজির  েি এি়াক়া পলরস্ক়ার কজর বসব়াস করজি থ়াজক। প্রথজে আউস ধ়ান চ়াজষর প্রচিন 
হয। এই ধ়ান ভ়াদ্রে়াজস প়াকজি়া বজিই এজক ভ়াজদ়াই ধ়ান বি়া হজি়া। আর এই ভ়াজদ়াই ধ়াজনর উৎসবই হজি়া নব়ান্ন 
উৎসব। আর এর গ়ানই হজি়া ভ়াদু গ়ান। 
 
গ. অনয়ানয লবশ্ব়াস লকলন্দ্রক :   
১. ভ়াদু লেি ব়াউলর ব়াগলদ সে়াজ র  নজনত্রী। ব়াউরী-ব়াগলদ সে়াজ র লবপজদ আপজদ সবসেয প়াজশ থ়াকজিন। র়া ়া 
 লেদ়ার ে়ানুষ ন দলরদ্র ে়ানুজষর উপর অিয়াচ়ার করজি ভ়াদু দলরদ্র ে়ানুজষর পক্ষ়াবিম্বন করজিন। লক়াজন়া  নগজণর 
সেসয়ার সে়াধ়ান করজি ন়া লপজর ভ়াদু আত্মহিয়া কজরন।এই লবজদ্র়ালহনী কনয়ার স্মরন়াজথেই ভ়াদু উৎসজবর সূচন়া হয। 
২. ে়ানভুজের ভ়াদ্রে়াজসর শুক্ল সপ্তেীজি িলিি়া সপ্তেী ব্রি করজি়া। এই ব্রি এক়াি ভ়াজব ন়ারীজদর। এই ব্রজির কথ়াই 
হি ভ়াদু গ়াজনর উৎস আর এই ব্রজির অনুষ্ঠ়ালিই পরবিেীক়াজি ভ়াদু উৎসব। 
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৩. পলিে বধেে়ান ও সীে়াি বিেী বীরভূে এি়াক়ায ভ়াদ্রে়াজস ভ়াাঁজ ়া ব্রি প়ািন কর়া হয। এি়াই পরবিেীক়াজি ভ়াদু 
উৎসব। 
             লকংবদলি গুজি়ার সিযি়া কিিুকু ি়া লনজয সংশয হজিই প়াজর। লকন্তু লি়াকসে়াজ  এই সব লকংবদলি 
গুজি়া পরম্পর়ায চজি আসজে। এগুজি়ার দ্ব়ার়াই গ্ৰ়ােীন সংসৃ্কলি স ীব আর এই সব লি়াককথ়াগুজি়ার দ্ব়ার়াই ভ়াদুর 
উৎস লনণেজয ল  কিখ়ালন গুরুত্ব রজযজে ি়াজক আের়া অস্বীক়ার করজি প়ালর ন়া। ভ়াদু পুজ ়া পুরুলিয়া ল ি়ার সবেত্র 
িক্ষয কর়া  ়ায ন়া। এই  নলপ্রয লি়াক উৎসজব সে়াজ র সবে স্তজরর ে়ানুষ অথে়াৎ িফলসলি  ়ালি, উপ ়ালি, ব্র়াক্ষন 
ক়াযস্থ সব়াই অংশগ্ৰহন কজর। বিেে়াজন ভ়াদু পুজ ়া ব়া ভ়াদু উৎসব পুরুলিয়ার লকেু লকেু ব্লজকর েজধযই সীে়াবদ্ধ অথে়াৎ 
ক়াশীপুর, হু়ি়া, পুঞ্চ়া, স়াাঁিুল়ি, লনিুল়িয়া, রঘুন়াথপুর ১ ও ২, ে়ানব়া ়ার ও প়া়ি়ার গ্ৰ়াজে গ্ৰ়াজে ভ়াদ্র ে়াজস ভ়াদু পুজ ়া 

হয। পুরুলিয়ার ব়ালক ব্লকগুলিজি িুসু পরজবর প্রচিন থ়াক়ায লসই ়াইগ়া গুলিজি ভ়াদুর লিেন একি়া চি লনই। 
             ভ়াদু ন়ারীপ্রধ়ান উৎসব এবং উৎসজবর শুরু লথজক লশষ প েি সেস্ত ন়ারীজদর েূখয ভূলেক়া থ়াজক। 
স়াধ়ারনি কুে়ারী লেজযর প্রধ়ান ভূলেক়া থ়াকজিও,অনয়ানয বযজসর লেজযর়াও এজি ল ়াগদ়ান কজর। িরুনী, সধব়া-লবধব়া, 
বৃদ্ধ়া সকজিই স্বিঃসূ্ফিেভ়াজব অংশগ্ৰহণ কজর। 
             আের়া আজগই বজিলে ভ়াদু পুজ ়া শুরু হয ভ়াদ্র ে়াজসর প্রথে লদন লথজক এবং লশষ হয সংক্র়ালিজি 
অথে়াৎ লশষ লদজন।প্রথে লদজন প়া়ি়ার সকি লেজয একলত্রি হজয স্ন়ান কজর ব়াল়ির লক়ান লক়াজন লকম্ব়া কুিুলেজি ব়া 
ক়াজঠর লচৌলকর উপর ফুি,দূবে়াঘ়াস েল়িজয, আল্পন়া এাঁজক ভ়াদু লদবীর প্রলিষ্ঠ়া কজর।জকউ লকউ েুজি়ার লক লদজয েূলিে 
ব়ালনজয লনয। অজনজকই আব়ার ভ়াদ্র সংক্র়ালির এক সপ্ত়াহ আজগ েূলিেও লনজয আজস। প্রলিলদন প়া়ি়ার লেজযর়া একলত্রি 
হজয গ়ান লগজয থ়াজক।গ়ানই হজে ভ়াদুর েন্ত্র। গ়ানগুজি়া লক়াজন়া লনলদেি লবষজযর উপর লকন্দ্রীভূি ন়া। প্রলিলদন সন্ধয়ায 
একলত্রি হজয লেজযর়া ে়াদুর প়াজয অঘেয লহজসজব েল়ি,লচলন,চ়ািভ়া ়া,ভূট্ট়া ইিয়ালদ অপেণ কজর। সংক্র়ালির লদন  িই 
এলগজয আসজি থ়াজক িিই গ়াজনর েহজি উপলস্থলির সংখয়া ব়া়িজি থ়াজক। 
          এরপর সংক্র়ালির লদন চজি আজস। সংক্র়ালির লদন হজি়া ভ়াদুর চজি  ়াব়ার লদন। অথে়াৎ লবস েজনর লদন।ঐ 
লদন সক়াি লথজক ন়ারীজদর বযস্তি়া লদখ়া লদয এবং ি়ার়া লগ়াবর লিজপ ব়াল়ির সেস্ত স্থ়ান শুদ্ধ ও পলরস্ক়ার কজর। ভ়াদু 
লদবীর স্থ়ানলিজক রলিন ক়াপ়ি,ি়াইি,ফুি লদজয স়া ়াজন়া হয। আব়ার লকউ লকউ আিি়া, লসাঁদুর এজন ভ়াদু র়ানীজক 
স়াল জয লদয। অজনক লেজযই লেঠ়াই ,খ়া ়া, গ ়া,ল লিলপ,ইিয়ালদ লনজয আজস। লসগুজি়া বনজবদয লহজসজব ঝুলিজয র়াখ়া 
হয।ভ়াদু পুজ ়ায শ়ািুক ফুি আবশযকীয। শ়ািুক ফুি ে়া়ি়া ভ়াদুর পু ়া অসমু্পণে। এ লনজয একলি অিযি প্রচলিি গ়ান 
রজযজে- 

“ভ়াদর ে়াজস আজি ভ়াদু 
লক়ান ফুি আর ফুজি ন়া 
শ়ািুক ফুজি করব পু ়া 

ওজগ়া েজন দুঃখ কজর়ান়া।” 
 

ভ়াদ্র ে়াজস সীে়াি ব়াংি়ার গ্ৰ়াে়াঞ্চজির  ি়াধ়ার গুজি়া পলরপূণে থ়াক়ায শ়ািুক ফুজির ফিন িক্ষয কর়া  ়ায। হ়াজির 
ক়াজে প্র়াপ্ত ফুি শ়ািুক ফুি লদজযই ভ়াদু পুল ি়া হন।এই সেজযর এই অঞ্চজির অনয়ানয দুএকলি পুজ ়াজি লবজশষ কজর 
ল ি়া,করে-এ শ়ািুক ফুি লদজয পুজ ়া ন়া হজিও পুজ ়ার স্থ়ানলিজক স়া ়াজন়া হয। লক়াথ়াও লক়াথ়াও সংক্র়ালির লদন 
লেি়া বজস। 
             সংক্র়ালির লদন লভ়ার লথজক সকজির েন লবষন্নি়ায ভজর  ়ায। এই ব়ার প্র়াজনর ভ়াদুজক ল জি লদজি 
হজব। ি়াজদর ল জি লদজি েন  ়ায ন়া,িবু ল জি লদজি হয।গ্ৰ়াজের প়াশ্ববিেী লক়াজন়া নদী, পুকুর ব়া অনয লক়াজন়া 
 ি়াধ়াজরর এক বুক  জি ভ়াদু র়ানীজক লবস েন লদজয লদওয়া হয। এভ়াজবই ভ়াদু পুজ ়ার অবস়ান ঘজি। 
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             ভ়াদু স়াধ়ারনি কৃলষর লদবী হজিও এই লি়াকজদবীর ক়াজে সি়ানহীন ন়ারী সি়ান ি়াজভর  নয ক়ােন়া 
কজর ব়া ে়ানলসক (ে়ানি) কজর।ঐ ে়াজযর ক়াজে প্র়াথেন়া কজর পরবিেী ক়াজি আে়ার সি়ান ি়াভ হজি আলে ও আে়ার 
পলরব়ার ভ়াদু পুজ ়া করজব।এই ভ়াজব ভ়াদু পুজ ়া প্রস়ালরি ও প্রচ়ালরি হয। 
 
ভ়াদু পুজ ়ার সংকি ও উত্তরজনর উপ়ায : বিেে়ান সেজয লদখ়া  ়াজে ভ়াদু পুজ ়ার ন়ান়া ক়ারজণ কজে আসজে।সেগ্ৰ 
পুরুলিয়া ল ি়ার অলধক়াংশ ে়ানুষই কৃলষ ীবী। লেৌসুেী ব়াযুর প্রভ়াজব একফসলি চ়াষ হজয থ়াজক।এি়াই একে়াত্র ভরস়া 
ে়ানুজষর।ভ়াদ্রে়াজস ভ়াদু পুজ ়া হয। বষে়াক়াজি চ়াজষর খরজচর  নয ে়ানুষ ি়ার অল েি অথে বযয কজর। ফজি অথে়াভ়াজব 
অজনজকই পুজ ়া করজি আগ্ৰহী নয। বিেে়াজন অলধক়াংশ লেজযর়াই প়ি়াশুনজি আগ্ৰহী ফজি প়ি়াশুন়া ফ়াাঁলক লদজয পুজ ়া 
করজি আগ্ৰহী নয।ভ়াদু পূজ ়াজি বনজবদয লহজসজব খ়া ়া,গ ়া, ল লিলপ ইিয়ালদ লদওয়া হয। এগুজি়ার দ্রব্ েূিয বৃলদ্ধ । 
অজনজকর স়ােথে হজয উজঠ ন়া। এে়া়ি়াও লবশ্ব়াযজনর ক়ারজন সব়ার হ়াজি হ়াজি অয়ানরজযড লফ়ান। লফ়াজনর ে়াধযজে ি়ার়া 
ন়ান়া লবজন়াদন উপজভ়াগ কজর। ফজি এক  ়াযগ়ায লস্থর লথজক অজনকি়া সেয ধজর অনীহ়া প্রক়াশ কজর  ুবিীর়া। 
              িুসুর েজি়াই ভ়াদুও পুরুলিয়ার  নলপ্রয লি়াক উৎসব।ক়ারন এই উৎসজব সে়াজ র সবে স্তজরর ে়ানুষ 
অংশগ্ৰহণ কজর থ়াজক। সেজযর সজে সজে ে়ানুষ উন্নি  ীবন ়াপন করজে এেিং সংসৃ্কলিও ন়ান়া ঘ়াি প্রলিঘ়াজির েধয 
লদজয এলগজয চিজে। বিেে়ান সেজয ভ়াদু উৎসব লকেুি়া হযজি়া অবক্ষয হজযজে; লকন্তু পুজর়াপুলর হজব একথ়া আের়া 
বিজি প়ালর ন়া। আের়া যসদ্ লকেু লকেু উপ়ায অেলম্বন কলর, ি়াহজি  নলপ্রয লি়াক উৎসব ভ়াদু ি়ার লেৌলিকি়াজক 
ব়া ়ায র়াখজি প়ারজব এেিং সরক়ারী উজদয়াজগ ভ়াদু লশলল্প লদর ভ়াি়ার বযবস্থ়া ও পুরষ্ক়ার দদ্ওয়ার েযেস্থা করজি অজনজকই 
স্বিঃসূ্ফিে ভ়াজব অংশগ্ৰহণ করজব। এর  পাশাপাসশ লবশ্বলবদয়ািয গুসলবত  ভ়াদু লডজল়াে়া লক়াসে চ়ািু করদল ও ভাদু্ সনবয় 
গবেষণা করবল ছাত্রাছাসত্ররা দযমন ভাদু্ সম্পজকে, অিীি সম্পজকে  ়ানজব লিেন ভ়াদুও সংরক্ষণ হজব।এছাড়াও গ্ৰ়াজে 
গ্ৰ়াজে ভ়াদু লি়াকজেি়ার আজয়া ন করজি হজব।  
 
ভ়াদুগ়াজন লি়াক ীবন : ভ়াদু গ়াজনর গ্ৰ়াজের েজধয প়া়ি়ার একলি ব়াল়িজি ভ়াদু লদবীর প্রলিষ্ঠ়া কর়া হয। প্রলিলদন র়াজত্র 
প়া়ি়ার লেজযর়া একলত্রি হজয ভ়াদু গ়ান কজর। গ়ানই হজে ভ়াদু পুজ ়ার েন্ত্র এবং গ়াজনর দ্ব়ার়াই ভ়াদু পূল ি়া হন। 
গ়ানগুজি়া ন়ারী সে়াজ র দ্ব়ার়াই রলচি এেিং গ়ানগুজি়ার লক়াজন়া লনলদেি লবষয থ়াজক ন়া। গ়ানগুলিজি ন়ারী সে়াজ র সুখ 
দুঃখ আশ়া-আক়াঙ্খ়া আচ়ার আচরণ, স়াে়াল ক সংস্ক়ার, বদনলন্দন  ীবজনর সেসয়ার প়াশ়াপ়ালশ উজঠ আজস খ়াদয, 
আসব়াবপত্র,পশু-প়ালখও। এক কথ়ায বি়া চজি গ়ানগুজি়ার েজধয গ্ৰ়ােীন সংসৃ্কলির ন়ান়া কথ়াই অকপজি পলরসু্ফলিি 
হয। 
 
                গ্ৰ়াে়াঞ্চজি আত্মীয স্ব ন ে়াজঝ েজধয এজস থ়াজক কুিুলম্বি়ার  নয। ব়াল়িজি আত্মীয স্ব ন এজি  প়ান 
সুপ়ালর লদওয়ার রীলি লেি। ি়া ভ়াদু গ়াজনর দ্ব়ার়া আের়া লপজয থ়ালক- 

“ব়াল়ির ন়ােয ন়ারজকি গ়ােলি 
ঘলি ভজর  ি লদব 

একলি ন়ারজকি খজস লগজি 
ি়াজর লচলঠ প়াঠ়াব 

লচলঠ প়াঠ়ায লঘ়া়ি়া প়া়ি়ায 
 ়াে়াই ব়াবুর ব়ি ব়াহ়ালর 
বসজি লদব শীিি প়ালি 

খ়াজি লদব প়ান সুপ়ালর।।”৪ 
প্রলিলি গ্ৰ়াজেই লবলভন্ন  ়ালির ে়ানুষ প়াশ়াপ়ালশ বসব়াস কজর। ি়াজদর লপশ়া আি়াদ়া হজিও ভ়ািৃজপ্রজে আবদ্ধ হজয সুজখ-
দুঃজখ একসজে বসব়াস কজর। উৎসব প্রবণ গ্ৰ়ােীন সে়াজ  অনুষ্ঠ়ান়ালদজি লেি়ান্ন দ্রজবযর প্রজয়া ন হজি েযর়া  ়ালির 
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পুরুষ ে়ানুজষর ড়াক পজ়ি। এরকেই একলি গ়াজন েযর়াজক বি়া হজযজে ভ়াদু শ্বশুর ব়াল়ি  ়াজব ি়াই ি়া়ি়াি়াল়ি লেি়ান্ন 
দ়াও- 

“লদ লর েযর়া েন্ড়া লেঠ়াই ল ি়ালপ 
আে়ার ভ়াদু  ়াজবক শ্বশুর ব়াল়ি েুদ়ালি।।”৫ 

 
গ্ৰ়ােীন সে়াজ  সংস়াজরর ক়া ে চ়াি়াজন়ার  নয কুি়া,খ়াাঁলচ ইিয়ালদ প্রজয়া নীয ল লনস। গ্ৰ়াজের প্রলিলি ব়াল়িজিই এগুজি়া 
থ়াজক।এই সব লনিযপ্রজয়া নীয দ্রজবযর ল ়াগ়ান লদয লড়াে  ়ালির ে়ানুজষর়া এবং দ্রবয গুজি়া লবলক্র কজর ি়াজদর সংস়ার 
চজি।প্রজয়া নীয কুি়া,খ়াাঁলচ ক্রজযর প্রসেও একলি বি়া হজযজে- 

“ভ়াদু ে়া ক়াশীপুজরর হ়াজি  ়াব। 
খ়াাঁলচ কুি়া লড়াে বুল়ির ক়াজে লিব।।”৬ 

 
আসব়াবপত্র লনেে়াণ কজর েুজি়ার  ়ালির ে়ানুজষর়া।ি়ার়া ে়ানুজষর প্রজয়া নীয লনজদেশ অবিম্বজন আসব়াবপত্র,েূলিে ইিয়ালদ 
বিলর কজর লদয।ভ়াদু  ়াজব শ্বশুর ব়াল়ি এবং সজে লনজয  ়াজব একলি প়ািঙ্ক।ি়াই প়ািঙ্ক বিলরর লনজদেশ লদওয়া হজযজে 
েুজি়ার লক- 

“অ-েুি়ার ভ়াই অ-েুি়ার ভ়াই। 
ভ়াদু  ়াজবক শ্বশুর ঘর প়ািঙ্ক চ়াই।।”৭ 

 
শুাঁল়ি  ়ালির লপশ়া হজি়া েদ লচ়ায়াজন়া এবং ি়া লবলক্র কজর  ীলবক়া লনবে়াহ কজর। গ্ৰ়াজের শুাঁল়ি ভ়ালি খ়ান়ায লকেু লকেু 
ে়ানুষ  ন েদযপ়ান কর়ার  নয প্রলিলনযিই থ়াজক। লসখ়াজন সম্পজকে ভ়াসুর, লদওযর প্রভৃলি ে়ানুষ  ন থ়াজক। ি়াই 
ভ়াদুজক লঘ়ােি়া লনজয ল জি বি়া হজযজে গ়াজন।গ্ৰ়াজে বধূর়া ভ়াসুজরর স়ােজন লঘ়ােি়া লনজযই উপলহহি হয, একলি 
সংস্ক়ার।জ েন একলি গ়াজন রজযজে- 

“উঃ কুিলহর র়াস্ত়ায  ়াইও ন়া ভ়াদু 
শুাঁল়ি ভ়ালিখ়ান়া আজে। 

ন়ােয কুিলহর র়াস্ত়ায  ়াজব 
ভ়াসুর থ়াকজি লঘ়ােি়া লনজব।।”৮ 

 
লকেু লকেু গ়াজন চ়াষ-ব়াজসর প্রসেও িক্ষয কর়া  ়ায।একলি গ়াজন রজযজে- 

“ভ়াদু ভ়ালবস কয়াজন 
প়াাঁচ লবঘ়া  লে চ়াষ কজরলে এই সজন।” ৯ 

 
আব়ার একলি গ়াজন গ্ৰ়ােীন সংস্ক়াজরর প্রসে লবদযে়ান। সি়ানজক অশুভ শলক্তর ে়ায়া ন়া পজ়ি এই  নযই সি়ান লক়াজন়া 
স্থ়াজন লবর হজি কপ়াজি হ়াজির লফ়াাঁি়া লদয।গ়ানলিজি রজযজে-- 

“কপ়াজি লনজয  ়াজব গ ে়াজযর হ়াজথর লফ়াাঁি়া। 
শ্বশুর শ্ব়াশুল়ির ঘজর ন়া শুলনজব গ লখ়াাঁি়া।।” ১০ 

(হ়াজথর-হ়াজির, লখ়াাঁি়া-কিুলক্ত) 
 
আজগই বজিলে ভ়াদু গ়ান গুজি়াজি লক়াজন়া লনলদেি লবষয থ়াজক ন়া।গ্ৰ়ােীন সে়াজ র একলি অপলরহ়া ে অে হি গরু। 
প্রলিলি ব়াল়িজিই থ়াজক এবং গরুর দ্ব়ার়াই কৃলষক়া  কর়া হয। এরকেই প্রসে আের়া প়াই একলি ভ়াদু গ়াজনর ল খ়াজন 
গৃহপ়ালিি পশু গরুর কথ়া আজে-- 

“অ-ভ়াদু গরু লগ়ায়াজি  ়াও ন়া গ। 
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ব়ি ভ়াসুর লগ়ায়াজি আজে গ।।” ১১ 
 
পুরুলিয়ার একলি অনযিে লি়াকউৎসব ে়াি়া পরব। ়া ভ়াদ্র ে়াজস হজয থ়াজক।এই সেয নিুন লপ়াশ়াজকর পলরধ়াজনর 
 নয উৎসুক হজয থ়াজক ে়ানুষ  ন।ন়ারী সে়া  ি়াজদর েজনর আক়াঙ্খ়ার প্রক়াশ লদখ়া  ়ায গ়াজন- 

“অ-ভ়াদু ই বের ে়াি়া পরজব। 
লশলিক শ়াল়ি আর স়ায়া লিব গরজব।।” ১২ 

 
ভ়াদ্র ে়াজস ভূট্ট়া ফসি হয,ি়াি গ়াে গুজি়াজি ি়াি প়াজক। এগুজি়া গ্ৰ়াজের ে়ানুষ  ন ভ়াদ্র ে়াজস লখজয থ়াজক।ি়াই 
হযজি়া একলি গ়াজন আজে- 

“ভ়াদর ে়াজস গ়াদর  ন়ার গ। 
অ-ভ়াদু হ়াের়া ি়াজির ব়ি়া খ়াজব়া।।”১৩ 

 
আব়ার একলি গ়াজন লদখ়া  ়ায লবৌলদ ি়ার লদওযরজক ঠ়াট্ট়া কজর বজিজে আে়ার লদওযর অিস এবং লস লিি-েুল়ি 
খ়াই। আসজি লবৌলদ-লদওযজরর সম্পকলিই হজে হ়ালস-ঠ়াট্ট়ার সম্পকে। গ়ানলিজি - 

“অ-ভ়াদু আে়ার লদওযর ব়ি খু়িলহ। 
খ়ায শুধু লিি স়ান়া েুল়ি।।” ১৪ 

(খু়িলহ-অিস, স়ান়া-লেজখ) 
 
ভ়াদু উৎসজবর লকন্দ্র স্থজি ভ়াদুর অবস্থ়ান ি়াই ভ়াদুর ব়ািয বকজশ়াজরর ন়ান়া প্রসে ,ি়ার ন়ান়ার আচ়ার আচরণ লনজয 
গ়ানগুজি়ার লবষয। এরকে লকেু গ়াজনর উদ়াহরণ হজি়া- 

“থুপলক থুপলক প়া-লগ়া ভ়াদুর… 
লক ব়া চুিলক স়াজ জে 
গ েিী হ়ার লগ়া ভ়াদুর 
কিে়ায িুি়া আজে।” ১৫ 

ব়ািয বযজস ভ়াদু সদয হ়াাঁিজি লপজরজে,ি়াই ি়ার লসৌন্দজ ের বধেক অিংক়ার গ েলি হ়ার ব়াব়া ে়া ক্রয কজর কিে়াজি 
লরজখ লদজযজে।  
           আের়া  ়ালন পলিেবজের প্রলিলি লি়াকসেীজিই র়াধ়া কৃজষ্ণর অনুসে ন়ান়া ভ়াজব প়াই। পুরুলিয়ার  নলপ্রয 
লি়াক সেীি ঝুেুজরর গ়াজনর র়াধ়া-কৃজষ্ণর লবষয লনজয আি়াদ়া একলি ধ়ার়া বিেে়ান, ভ়াদু গ়ানও ি়ার বযলিক্রে নয লকন্তু 
ঝুেুজরর েজি়া ভ়াদু গ়াজন র়াধ়া-কৃজষ্ণর আি়াদ়া লক়াজন়া ধ়ার়া লনই।এর লথজক প্রে়ালনি হয ব়াংি়ার  নলপ্রয প্রব়াদ 'ক়ানু 
লবজন গীি ন়াই'--এ কথ়া সিয।দু-একলি ভ়াদু গ়াজন কৃজষ্ণর প্রসে এজসজে স়াধ়ারণ ভ়াজবই- 

১. “কৃষ্ণজক ব়ারন কর ে়া ব়াাঁলশ ব়া ়াজি 
ন়াল়িজয চ়াল়িজয ভ়াদু লরজখ দ়াও কিে়াজি।” ১৬ 

(কিে়াজি: ে়ালির ব়াল়ির লদওয়াজি লে়াি আিে়ালর) 
 

২.কৃজষ্ণর গজি পস্তুর ে়াি়া 
ধুলি বই আর স়াজ  ন়া 
ে়া হজয ব়ারণ কজর 

ক়াজর়া ব়াল়ি  ়াইও না।” ১৭ 
 

৪. “র়াে র়াে সীি়া র়াে 
অ-ক়াি শশীঁ। 

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


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

Volume-2, Issue-II, April2022, tirj/April22/article-4 
Website: www.tirj.org.in, Page No. 30-37 

_______________________________________________________________________________________ 

Page 37 of 37 
 

কদে গ়াজে লহি়া লদজয লক ব়া ়ায ব়াাঁলশ।” ১৮ 
 

৫. “আগ়ান ব়াগ়ান ফুজির ব়াগ়ান 
এই লি়া ভ়াদুর বৃন্দ়াবন। 
গন্ধ েন্ধ ফুি ফুজিজে 

উজঠ ল জি চ়াই ন়া েন।।” ১৯ 
ভ়াদু গ়ান হজি়া লি়াকগ়ান। লি়াকগ়ান গুলিজি ে়ানুজষর েুজখর ভ়াষ়াই প্র়াধ়ানয ি়াভ কজর থ়াজক।ি়াই গ়ান গুলিজি 
লি়াকভ়াষ়ার ন়ান়া লনদশেন স্ব়াভ়ালবক ভ়াজবই উজঠ আজস। একলি গ়াজন রজযজে-- 

“আগ়ান ব়াগ়ান ফুজির ব়াগ়ান 
লস ব়াগ়াজন ফি ধজর 

লর়াজদর লবি়া লস ফি খ়াজি 
গ়া-সুদ্ধ লহে়াি কজর।”২০ 

(খ়াজি-লখজি, লহে়াি-ে়াদস়াক্ত - এগুজি়া লি়াকভ়াষ়ার লনদশেন) 
 

           ভ়াদু গ়াজনর ভ়াষ়া সহ  সরি, স়াবিীি, স্বিঃসূ্ফিে;গ়ান গুলি েুজখ েুজখ রলচি। ফজি ভ়াদু গ়াজনর এই ভ়াষ়ার 
েজধয লি়াকভ়াষ়ার প্রজয়াজগর প়াশ়াপ়ালশ গ্ৰ়ােীন সংসৃ্কলির ন়ান়া রূপ প্রিীযে়ান। 
           পুরুলিয়া ল ি়ার েজধয প্রচলিি লি়াক উৎসব গুলির েজধয ভ়াদু অনযিে প্রধ়ান লি়াক উৎসব। বিেে়ান 
সেজযর পলরজপ্রলক্ষজিই লহ়াক ব়া লবশ্ব়াযজনর ক়ারজনই লহ়াক অিীজির িুিন়ায ভ়াদু উৎসজবর  নলপ্রযি়া লদন লদন 
ক্ষীনয়াে়ান হজে।স়ােলগ্ৰক ভ়াজব ভ়াদু পুজ ়ার (ভ়াদু উৎসব)  নলপ্রযি়া লকেুি়া হ্র়াস লপজিও সরক়ালর উজদয়াজগ ভ়াদু 
লশলল্পজদর লশলল্পভ়াি়া প্রদ়ান, অজনক সংসৃ্কলি লপ্রলে ে়ানুজষর লন  উজদয়াজগ, অজনজকই লনজ র ঐলিহয-পরম্পর়া লিলকজয 
র়াখ়ার প্রজচি়াই,আব়ার গ্ৰ়ােীন সে়াজ র ন়ারীর়া স্বিঃসূ্ফিেভ়াজব ভ়াজব এই উৎসব কজর থ়াজক। ফজি উৎসজবর েজধয 
সেজযর লপ্রলক্ষজি, ুজগর প্রজয়া জন ন়ান়া ঘ়াি প্রলিঘ়াি এজিও পুরুলিয়ার লি়াকসংসৃ্কলির  নলপ্রয লি়াক উৎসব ভ়াদু 
ি়ার লন স্ব লেৌলিকি়া ও সংসৃ্কলিজক ব ়ায লরজখ এলগজয চজিজে। 
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