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Abstract 
বৃযত্তর বাঙাতল এক প্রতিভা ালী জাতি। বস্তুি িার প্রতিভা, তিজস্বিা, আতভজািেহ্বাধ্ তবকত ি যহ্য়তিল, িার ধ্র্মীয় তিন্তা 
ধ্ারা, জাতিতবিোস সর্াজ গঠহ্ির পা াপাত  সংসৃ্কতির স্বক্রীয়িায়। তভন্ন তভন্ন তবিার তবহ্েষহ্ে দদখা দগহ্ি িৃিাতিক গঠহ্ির 
তদক তদহ্য়ও এই প্রতিভাবাি জাতি সর্গ্র উত্তর ভারহ্ির জাতি সরূ্য দেহ্ক পুহ্রাপুতরই আলাদা। এক সর্য় বাঙাতলহ্ক বলা 
যহ্িা আত্ম-তবকত ি জাতি। দস ভুহ্ল তগহ্য়তিল, িার প্রাতিি ইতিযাস ও ঐতিযে দসই জিেই যয়ি বহু বির পূহ্বমই বতির্ 
আহ্েপ কহ্র বহ্লতিহ্লি বাঙাতলর তিজস্ব দকাি ইতিযাস দিই, আজ আর দস কো বলার দকাি অবকা  দিই। িািাি 
বেতিত্ব ও সুধ্ীজহ্ির প্রহ্িষ্টায় বাংলা ও বাঙাতলর এক দগৌরবর্য় ইতিযাস রতিি যহ্য়হ্ি।  
         উত্তর পূবম ভারহ্ির অন্তসীর্ায় অবতস্থি প্রাকৃতিক দসৌন্দহ্যম ভরপুর রাজেতি যহ্ে তিপুরা। এ রাজেতির উত্তর 
পূহ্বমর তকিু অং  আসাহ্র্র সহ্ে সংহ্যাতজি। রাজেতির দবত র ভাগ অং  জুহ্র আহ্ি প্রতিহ্বত  দদ  বাংলাহ্দ  যা িার 
আন্তজমাতিক সীর্ািাহ্ক তিতিি কহ্র। যতদও আসার্ রাহ্জের সহ্ে তিপুরার সীর্ান্ত প্রায় এক  তকহ্লাতর্িাহ্রর অতধ্ক। 
প্রাতিি কাহ্ল তিপুরার আয়িি আহ্রা তবসৃ্তি তিল। ইংহ্রজ  াসি ও স্বাধ্ীিিা পরবিমী দদ ভাগ এবং রাজনিতিক িািাপহ্েি 
রাজেতিহ্ক সংকুতিি কহ্রহ্ি। শ্রী ককলাস িন্দ্র তসংয প্রেীি ‘রাজর্ালা’ বা ‘তিপুরার ইতিযাস’ গ্রহ্ের শুরুহ্িই বহ্লহ্িি 
‘তকরাি ভুতর্’ একসর্য় ‘িৃপুরা’ আখো প্রাপ্ত যহ্য় ক্রর্ান্বহ্য় ‘িীপুরা’ িাহ্র্ রূপান্ততরি যহ্য়হ্ি। আর এই িীপুরা  ব্দ দেহ্কই 
রুপান্ততরি যহ্ি যহ্ি এহ্সহ্ি তিপুরা  ব্দতি। ককলাস িন্দ্র তসংয িার প্রািীি রাজর্ালার বেমিার দপ্রতেি এ বহ্লহ্িি,  

‘‘সর্গ্র কুতক (লুিাই) প্রহ্দ  র্তিপুহ্রর পতির্ ও দতেে তদকন্ত পাবমিে প্রহ্দহ্  র্ধ্ে ও দতেে কািাে, শ্রীযহ্ের 
দতেিাং , র্য়র্ি তসংহ্যর দতেে পূবমাং  সর্গ্র দিায়াখালী ও িেগ্রার্ দজলা তিপুরার অন্তগমি যইহ্িহ্ি।’’১ 

স্বাভাতবকভাহ্বই তিপুরার সীর্া তিধ্মারহ্ের র্ধ্ে তদহ্য়ই এিা প্রতিয়র্াি যহ্ে দয এই রাজেতির র্হ্ধ্ে বহুভাতষক র্ািুহ্ষর 
আিার সংস্কার সংহ্যাতজি যহ্য়হ্ি। ফহ্ল তিপুরা রাহ্জের সার্াতজক ও সাংসৃ্কতিক ঐতিহ্যের সর্ন্বয় ভাবিার অতভিবত্ব 
অহ্িক দবত  গভীহ্র গ্রতেি যহ্য়হ্ি। উতিতবং   িহ্কর র্াঝার্াতঝহ্ি তিপুরাহ্ক পাবমিে তিপুরা বা ‘Hill Tipperah’ বহ্ল 
তবহ্বিিা করা যি।  
         অিেতদহ্ক আবার ‘রাজর্ালা’ বা ‘তিপুরার’ ইতিযাস গ্রহ্ের প্রহ্িিা তিপুরার তবতভন্ন তবষহ্য়র পা াপাত  এই 
রাজেতির প্রাকৃতিক তববরে তদহ্ি তগহ্য় বহ্লহ্িি,  
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‘‘তিপুরার রাজে একতি পাবমিে ও অরিের্য় প্রহ্দ  ইযার র্ধ্ে তদহ্য় ৬/৭ পবমিহ্েেী উত্তর দতেহ্ে ধ্াতবি যইয়াহ্ি। 
একতি যইহ্ি অিে পবমি দেেী গহ্ে ১০/১২ র্াইল দূহ্র অবতস্থি। পবমি দেেী সরূ্হ্যর র্হ্ধ্ে স্থাহ্ি স্থাহ্ি সুন্দর 
সর্িল দেি ও জলাভূতর্ দৃষ্ট যইয়া োহ্ক। দকাি দকাি স্থাহ্ি কন্ঠক বহ্ির আতধ্কে রতযয়াহ্ি।’’২ 

       প্রহ্িেকতি র্ািব সভেিা ও িাাঁর সংসৃ্কতির উৎস অিুসন্ধাি রহ্য় দগহ্ি ইতিযাহ্সর উৎস পাহ্ঠর র্হ্ধ্ে। অতিি 
ইতিযাহ্সর দীর্ম পে অতিক্রর্ কহ্র, সর্হ্য়র সাহ্ে সাহ্ে এতগহ্য় এহ্স র্ািব সভেিা ও সংসৃ্কতি আজ বিমর্াি জায়গায় 
এহ্স দাাঁতেহ্য়হ্ি, অিীি দক িাতরহ্য় একতি জাতির সংসৃ্কতির দখাাঁজ পাওয়া কতঠি। সভেিা ও সংসৃ্কতির স্থাপিে ও ভাস্কহ্যমর 
র্হ্ধ্ে দাাঁতেহ্য় োহ্ক অহ্িক দীর্ম প্রশ্নর্ালা। যতদও ভাষাতবদ সুিীতি কুর্ার িহ্োপাধ্োয় এর একতি বািি আর্াহ্দরহ্ক ভাতবহ্য় 
রাহ্খ।  

‘‘দকাি ও জাতি বা র্ািব সর্াহ্জর ইতিযাস যইহ্িহ্ি িাযার সভেিার ও সংসৃ্কতির ইতিযাস।’’৩  
তিপুরা রাজেতি পতরতধ্র িুলিায় েুদ্র যহ্লও, এর ইতিযাস অিেন্ত দীর্ম ও সুপ্রািীি। রাজপতরবাহ্রর যুদ্ধ তবগ্রয ও র্াি 
প্রতির্াহ্ির প্রসে োকহ্লও এই রাজেতির সর্াজ ও সংসৃ্কতির রূ্হ্ল রহ্য় দগহ্ি দীর্ম অিীি ইতিযাহ্সর পে পতরভ্রর্ি। দয 
ইতিযাস রাজা র্যারাজার কো বহ্েও, সাধ্ারি র্ািুষহ্ক বাদ তদহ্য় িয়।  

______________________________________________________ 
Discussion 

এক 
বৃযত্তর বাঙাতল এক প্রতিভা ালী জাতি। বস্তুি িার প্রতিভা, তিজস্বিা, আতভজািেহ্বাধ্ তবকত ি যহ্য়তিল, িার ধ্র্মীয় তিন্তা 
ধ্ারা, জাতিতবিোস সর্াজ গঠহ্ির পা াপাত  সংসৃ্কতির স্বক্রীয়িায়। তভন্ন তভন্ন তবিার তবহ্েষহ্ে দদখা দগহ্ি িৃিাতিক গঠহ্ির 
তদক তদহ্য়ও এই প্রতিভাবাি জাতি সর্গ্র উত্তর ভারহ্ির জাতি সরূ্য দেহ্ক পুহ্রাপুতরই আলাদা। এক সর্য় বাঙাতলহ্ক বলা 
যহ্িা আত্ম-তবকত ি জাতি। দস ভুহ্ল তগহ্য়তিল, িার প্রাতিি ইতিযাস ও ঐতিযে দসই জিেই যয়ি বহু বির পূহ্বমই বতির্ 
আহ্েপ কহ্র বহ্লতিহ্লি বাঙাতলর তিজস্ব দকাি ইতিযাস দিই, আজ আর দস কো বলার দকাি অবকা  দিই। িািাি 
বেতিত্ব ও সুধ্ীজহ্ির প্রহ্িষ্টায় বাংলা ও বাঙাতলর এক দগৌরবর্য় ইতিযাস রতিি যহ্য়হ্ি।  
             উত্তর পূবম ভারহ্ির অন্তসীর্ায় অবতস্থি প্রাকৃতিক দসৌন্দহ্যম ভরপুর রাজেতি যহ্ে তিপুরা। এ রাজেতির উত্তর 
পূহ্বমর তকিু অং  আসাহ্র্র সহ্ে সংহ্যাতজি। রাজেতির দবত র ভাগ অং  জুহ্র আহ্ি প্রতিহ্বত  দদ  বাংলাহ্দ  যা িার 
আন্তজমাতিক সীর্ািাহ্ক তিতিি কহ্র। যতদও আসার্ রাহ্জের সহ্ে তিপুরার সীর্ান্ত প্রায় এক  তকহ্লাতর্িাহ্রর অতধ্ক। 
প্রাতিি কাহ্ল তিপুরার আয়িি আহ্রা তবসৃ্তি তিল। ইংহ্রজ  াসি ও স্বাধ্ীিিা পরবিমী দদ ভাগ এবং রাজনিতিক িািাপহ্েি 
রাজেতিহ্ক সংকুতিি কহ্রহ্ি। শ্রী ককলাস িন্দ্র তসংয প্রেীি ‘রাজর্ালা’ বা ‘তিপুরার ইতিযাস’ গ্রহ্ের শুরুহ্িই বহ্লহ্িি 
‘তকরাি ভুতর্’ একসর্য় ‘িৃপুরা’ আখো প্রাপ্ত যহ্য় ক্রর্ান্বহ্য় ‘িীপুরা’ িাহ্র্ রূপান্ততরি যহ্য়হ্ি। আর এই িীপুরা  ব্দ দেহ্কই 
রুপান্ততরি যহ্ি যহ্ি এহ্সহ্ি তিপুরা  ব্দতি। ককলাস িন্দ্র তসংয িার প্রািীি রাজর্ালার বেমিার দপ্রতেি এ বহ্লহ্িি,  

‘‘সর্গ্র কুতক (লুিাই) প্রহ্দ  র্তিপুহ্রর পতির্ ও দতেে তদকন্ত পাবমিে প্রহ্দহ্  র্ধ্ে ও দতেে কািাে, শ্রীযহ্ের 
দতেিাং , র্য়র্ি তসংহ্যর দতেে পূবমাং  সর্গ্র দিায়াখালী ও িেগ্রার্ দজলা তিপুরার অন্তগমি যইহ্িহ্ি।’’১ 

স্বাভাতবকভাহ্বই তিপুরার সীর্া তিধ্মারহ্ের র্ধ্ে তদহ্য়ই এিা প্রতিয়র্াি যহ্ে দয এই রাজেতির র্হ্ধ্ে বহুভাতষক র্ািুহ্ষর 
আিার সংস্কার সংহ্যাতজি যহ্য়হ্ি। ফহ্ল তিপুরা রাহ্জের সার্াতজক ও সাংসৃ্কতিক ঐতিহ্যের সর্ন্বয় ভাবিার অতভিবত্ব 
অহ্িক দবত  গভীহ্র গ্রতেি যহ্য়হ্ি। উতিতবং   িহ্কর র্াঝার্াতঝহ্ি তিপুরাহ্ক পাবমিে তিপুরা বা ‘Hill Tipperah’ বহ্ল 
তবহ্বিিা করা যি। 
           অিেতদহ্ক আবার ‘রাজর্ালা’ বা ‘তিপুরার’ ইতিযাস গ্রহ্ের প্রহ্িিা তিপুরার তবতভন্ন তবষহ্য়র পা াপাত  এই 
রাজেতির প্রাকৃতিক তববরে তদহ্ি তগহ্য় বহ্লহ্িি,  
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‘‘তিপুরার রাজে একতি পাবমিে ও অরিের্য় প্রহ্দ  ইযার র্ধ্ে তদহ্য় ৬/৭ পবমিহ্েেী উত্তর দতেহ্ে ধ্াতবি যইয়াহ্ি। 
একতি যইহ্ি অিে পবমি দেেী গহ্ে ১০/১২ র্াইল দূহ্র অবতস্থি। পবমি দেেী সরূ্হ্যর র্হ্ধ্ে স্থাহ্ি স্থাহ্ি সুন্দর 
সর্িল দেি ও জলাভূতর্ দৃষ্ট যইয়া োহ্ক। দকাি দকাি স্থাহ্ি কন্ঠক বহ্ির আতধ্কে রতযয়াহ্ি।’’২ 

           প্রহ্িেকতি র্ািব সভেিা ও িাাঁর সংসৃ্কতির উৎস অিুসন্ধাি রহ্য় দগহ্ি ইতিযাহ্সর উৎস পাহ্ঠর র্হ্ধ্ে। অতিি 
ইতিযাহ্সর দীর্ম পে অতিক্রর্ কহ্র, সর্হ্য়র সাহ্ে সাহ্ে এতগহ্য় এহ্স র্ািব সভেিা ও সংসৃ্কতি আজ বিমর্াি জায়গায় 
এহ্স দাাঁতেহ্য়হ্ি, অিীি দক িাতরহ্য় একতি জাতির সংসৃ্কতির দখাাঁজ পাওয়া কতঠি। সভেিা ও সংসৃ্কতির স্থাপিে ও ভাস্কহ্যমর 
র্হ্ধ্ে দাাঁতেহ্য় োহ্ক অহ্িক দীর্ম প্রশ্নর্ালা। যতদও ভাষাতবদ সুিীতি কুর্ার িহ্োপাধ্োয় এর একতি বািি আর্াহ্দরহ্ক ভাতবহ্য় 
রাহ্খ।  

‘‘দকাি ও জাতি বা র্ািব সর্াহ্জর ইতিযাস যইহ্িহ্ি িাযার সভেিার ও সংসৃ্কতির ইতিযাস।’’৩ 
তিপুরা রাজেতি পতরতধ্র িুলিায় েুদ্র যহ্লও, এর ইতিযাস অিেন্ত দীর্ম ও সুপ্রািীি। রাজপতরবাহ্রর যুদ্ধ তবগ্রয ও র্াি 
প্রতির্াহ্ির প্রসে োকহ্লও এই রাজেতির সর্াজ ও সংসৃ্কতির রূ্হ্ল রহ্য় দগহ্ি দীর্ম অিীি ইতিযাহ্সর পে পতরভ্রর্ি। দয 
ইতিযাস রাজা র্যারাজার কো বহ্েও, সাধ্ারি র্ািুষহ্ক বাদ তদহ্য় িয়।  
 

দুই 
সর্াজ ও সংসৃ্কতির রূ্লি এহ্ক অহ্িের পাতরবাতরক র্ািব জীবি ও সর্াহ্জর ভাবধ্ারায় িার প্রকা  র্হ্ি িািাভাহ্ব। 
আর্াহ্দর কদিতন্দি তিন্তাধ্ারায়, জীবহ্ির কাজকহ্র্ম ,কর্মপতরকল্পিায় সংসৃ্কতির প্রকৃি রূপতি ফুহ্ি উহ্ঠহ্ি। সংসৃ্কতির এই 
প্রসেতির প্রতি দৃতষ্ট আকষমে করহ্ি তগহ্য় এক সর্াহ্লািক সুিীতি কুর্াহ্রর প্রসে দিহ্ি তলহ্খহ্িি— ‘‘ভাষািাযম ১৯২২ 
সাহ্ল ‘culture’ এর যোযে প্রতি ব্দ তযহ্সহ্ব ‘সংসৃ্কতি’  ব্দতির প্রতি রবীন্দ্রিাহ্ের দৃতষ্ট আকষমে কহ্রতিহ্লি। এর আহ্গ 
এই অহ্েম ‘কৃতষ্ট’  ব্দতি বেবহৃি যি, যার উৎস ‘কৃষ’ ধ্ািু। সুিীতি কুর্ার পোতরহ্স িাাঁর এক র্যারাষ্ট্রীয় বনু্ধর কাহ্ি 
শুহ্িতিহ্লি ওরা ‘culture’ বা ‘civilization’ অহ্েম ‘সংসৃ্কতি’  ব্দতি বেবযার কহ্রি। ত ল্প আত্মার সংসৃ্কতি, এই প্রত দ্ধ 
বিবে রহ্য়হ্ি ঐহ্িহ্রয় ব্রাহ্মে বইহ্ি। লাতিি ‘কালিুরা’ (culture)  ব্দ দেহ্ক আধু্তিক ইউহ্রাপীয় ভাষায় ‘culture’ 
 ব্দতি এহ্সহ্ি। এর উৎস যল লাতিি ‘দকাল’ ধ্ািু যার র্াহ্ি িাষ করা, পুহ্জা ও যত্ন করা। এই অিুষহ্ে পাওয়া যায়, 
সযত্ন পতর ীলি, তিরন্তর উৎকষম সাধ্ি’’। সংসৃ্কতি ও সভেিা সুিীতিবাবুর কাহ্ি এহ্ক অহ্িের পতরপূরক। আসহ্ল সভেিার 
অন্তহ্রর তিযমাস তযহ্সহ্ব উপতস্থি অেি বাতযেক ভাহ্ব প্রকা র্াি উদ্ধি র্ািতবক বৃত্ততিহ্কই  দিা বলা যায় সংসৃ্কতি। 
ভা ািারজ সভেিা িরুর সংসৃ্কতি- কুসুহ্র্ দদখহ্ি দপহ্য়হ্িি সর্হ্গ্রর উপতস্থতি।    
         দীর্ম অিীি দেহ্কই তিপুরায় উপজাতি ও জিহ্গাষ্টীর বসবাস। এই জিহ্গাষ্টী আবার র্হ্োল জাতির তভন্ন তভন্ন 
 াখা। এরা প্রায় তিষ্ট পূবম দুই যাজাহ্রর দবত  আহ্গ িীহ্ির ভূতর্ র্াতি িোগ কহ্র ভারহ্ির উত্তর পূবম সীর্ান্ত অবিল 
সরূ্হ্য বসি বাতে গেহ্ি শুরু কহ্র। বস্তুি এই উপজাতির বাতসন্দারাই তিপুরার রূ্ল এবং প্রধ্াি অং ীদার। যতদও পরবিমী 
সর্হ্য় র্াতিকে রাজাহ্দর অিুকুহ্লে বাঙাতল সম্প্রদাহ্য়র র্ািুহ্ষরা ও অিোিে জাতিহ্গাষ্টী তিপুরায় বসবাস করহ্ি শুরু কহ্র।  
         তিপুরার পাশ্বমবিমী রাষ্ট্র বাংলাহ্দ  যওয়ার সুবাহ্দ তভন্ন তভন্ন সর্হ্য় সাম্প্রদাতয়ক দাোর ত কার যহ্য় বহু র্ািুষ 
তিপুরায় আেয় তিহ্য়হ্ি। এর র্হ্ধ্ে ঢাকা দজলার রায়পুর, দিায়াখালী, িাাঁদপুহ্রর সাম্প্রদাতয়ক যািাযাতি, ১৯৪৭ সাহ্লর 
স্বাতধ্িিা লাভ, এবং পরবিমীহ্ি একাত্তহ্রর বাংলাহ্দহ্ র রু্তি যুহ্দ্ধর র্ি উত্তাল পতরতস্থতিহ্ি বাঙাতলহ্দর তিরাপদ আেয়স্থল 
যল তিপুরা। ফহ্ল তিপুরার রূ্ল আতদবাতস সম্প্রদাহ্য়র সহ্ে তযনু্দ বাঙাতলর সংহ্যাগ র্তিহ্য়, িাহ্দর সংস্কার সংসৃ্কতির 
পা াপাত  িাহ্দর সার্াতজক অবস্থািতিহ্কও সর্ন্বহ্য়র তদক দেহ্ক দদখহ্ি যহ্ব। এ সম্পহ্কম তকিু তবত ষ্ট বোতিহ্ত্বর কোও 
আর্াহ্দরহ্ক ভাতবহ্য় রাহ্খ :  

‘‘আর্রা যতদ আর্াহ্দর রাহ্জের প্রবাযর্াি সংসৃ্কতিক ধ্ারাহ্ক রু্লোয়ি কতর িা যহ্ল দদখহ্বা, আর্াহ্দর রাহ্জের 
সংসৃ্কতির দুতি রু্ল ধ্ারা রহ্য়হ্ি। একতি যহ্লা বাঙাতল সংসৃ্কতি বা সর্িল বাসীহ্দর সংসৃ্কতি যাহ্ক আর্রা আতদবাসী 
বা জিজাতি সংসৃ্কতি বলহ্ি পাতর। বাঙাতল সংসৃ্কতি বলহ্ি আর্রা রূ্লি তযনু্দ বাঙাতল এবং রু্সলর্াি সংতিতি 
দকই বুঝহ্বা। এিাোও আর্াহ্দর রাহ্জে রহ্য়হ্ি র্তিপুরী সাংসৃ্কতিক ধ্ারা এবং রহ্য়হ্ি তযনু্দস্থািী সংসৃ্কতি।’’৪  

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


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

Volume-2, Issue-iv, October2022, tirj/October22/article-38 
Website: www.tirj.org.in, Page No.313-319 

___________________________________________________________________________ 

Page 316 of 319 

বস্তুিপহ্ে বৃযত্তর ও কবতিিের্য় তিপুরা রাহ্জের সুদীর্ম সার্াতজক ও সাংসৃ্কতিক ঐতিযেহ্ক তবহ্েষহ্ের সূিধ্হ্র পযমহ্বেে 
করহ্ল কদত্ব ধ্ারাহ্কই প্রভাতবি যহ্ি দদখা যায়। পাযাতে উপজাতি বা আতদবাতস সম্প্রদাহ্য়র পা াপাত  বাঙাতল সর্াজ 
সংসৃ্কতির ধ্ারা দরাি। আবার অিেতদহ্ক পাযাতে ও বাঙাতল সম্প্রদাহ্য়র দলাক তর্েহ্ির ফহ্ল এক ধ্রহ্ির দযৌে সর্ন্বয় 
িো তর্ে সংসৃ্কতির আবয কিতর যহ্য়হ্ি। বাস্তবহ্েহ্ি এিা প্রিীয়র্াি যহ্ে দয- তিপুরা তভন্ন আতদ িািাি উৎসব অিুষ্ঠাি, 
পূজা- অিমিা িার্ যহ্ের র্হ্ধ্েও জাতি ধ্হ্র্মর তবহ্ভদ ভুহ্ল তগহ্য় সবাইহ্ক স্বাধ্ীি ভাহ্ব অং গ্রযি করহ্ি দদখা যায়। এ 
সম্পহ্কম তকিু রু্লেবাি িেে তদহ্য়হ্িি ‘Dances of Festivals of Tripura’ গ্রহ্ের দলখক :  

‘‘Cultureally conscious, the people of Tripura love to celebrate their own festivals and 
enjoy the festiily of others too. Major festivals like kharachi, ker, Durga, garia, Bijhu, Id-
Uz-Zaha, Ras have been acting as the bride to fill cultural gaps what soevar…’’৫  

        এসকল কোবস্তুর র্ধ্ে তদহ্য় আর্রা প্রিেে কতর তিপুু্রা অঞ্চহ্লর দযৌে ও তর্ে আদাি প্রদাহ্ির র্ধ্ে তদহ্য় িার 
সংসৃ্কতিক জগৎ আহ্রা গভীর ভাহ্ব সুদৃঢ় ও সরৃ্দ্ধ যহ্য়হ্ি।  
 

তিি 
বৃযত্তর তিপুরা অঞ্চহ্লর বসবাসকারী আতদবাসী জিজাতির সার্াতজক ও সাংসৃ্কতিক জীবিধ্ারার কর্ দবত  উতি তি তভন্ন 
তভন্ন উপজাতি পাযাতে জি দগাষ্ঠীর সংতর্েে রহ্য়হ্ি। দলপিা, িাইর্ল, ভুতিয়া, খাতসয়া, তভল, সাাঁওিাল, ওরাং, রু্ন্ডা, গাহ্রা, 
কুতক, উিই, লুসাই, র্িা, যালার্, িাকর্া, দিায়াতিরা, জর্াতিয়া, তরয়াং, িদুপতর তিপুরী দিা আহ্িই। এই সম্প্রদায় গুহ্লার 
জীবিযািা, সার্াতজক আদাি প্রদাি প্রায় একই। িহ্ব দকাি দকাি দেহ্ি দয বেতিক্রর্ দিই িা বলা যায়িা। উৎপাদি 
প্রতক্রয়াহ্ক দকন্দ্র সার্াতজক ও সাংসৃ্কতিক তবষয়তি গুরুত্ব দপহ্য়হ্ি উপজাতি পাযাতে সম্প্রদাহ্য়র র্হ্ধ্ে।  
          উপজাতি সম্প্রদাহ্য়র দলাহ্করা, িাহ্দর জীবি জীতবকা িাহ্দর পাযাতে অঞ্চলহ্ক দকন্দ্র কহ্রই। দবাঁহ্ি োকা জীবি 
ধ্ারহ্ির রূ্হ্ল রহ্য়হ্ি ঝুর্িাষ দকই প্রাধ্ািে তদহ্য় োহ্ক। িরিারী প্রহ্িেকতি র্ািুষ একাহ্জর সাহ্ে যুি োহ্ক। িহ্ব এহ্েহ্ি 
তকিুিা বেতিক্রর্ পতরলতেি যয়; িাকর্া, তরয়াং, জার্াতিয়া আর তিপুরী সম্প্রদাহ্য়র র্হ্ধ্ে। এই জি দগাষ্ঠীর পতরজহ্িরা 
যস্তিাাঁি িািা বস্ত্র আতদ কিতর কহ্র কদিতন্দি জীবহ্ির িাতযদা দর্িায়। আবার অেম উপাজমহ্ির জিে বাাঁ  ও কাঠ তদহ্য় তভন্ন 
তভন্ন সর্গ্রী কিতর কহ্র বাজাহ্র পিে তযহ্সহ্ব তবতক্র কহ্র। গৃযপাতলি পশু পালি আতদবাতস সম্প্রদাহ্য়র এক পতরলতেি 
তবষয়।একতদহ্ক এগুহ্লা দযর্ি আহ্য়র উৎসহ্ক প্রাধ্ািে দদয় দির্তি অিেতদহ্ক সার্াতজক আিার অিুষ্ঠাি ও তবতধ্ পূজা-
পাবমহ্ের উপািার তযহ্সহ্বও এগুহ্লাহ্কও বেবহৃি যহ্ি দদখা যায়।  
         তিপুরার আতদবাসী সম্প্রদাহ্য়র বসবাস করার জিে বাসগৃয প্রায় একই রকর্। যাহ্ক ‘িংর্র’ তযহ্সহ্ব র্ািেিা 
দদওয়া যহ্য় োহ্ক। র্াতি দেহ্ক খাতিকিা উপহ্র এধ্রহ্ির র্র প্রায় ই পাযাতে অঞ্চহ্ল দদখা যায়। যাহ্ক প্রস্তুি করার 
জিে সাধ্ারিি বাাঁ , খে ও গাহ্ির প্রহ্য়াজি যহ্য় োহ্ক। িাহ্দর সার্াতজক জীবহ্ি এর বেবযার যুগ যুগ ধ্হ্র িহ্ল আসহ্ি। 
িাহ্দর বেবযি আসবাবপি কাঠ বাস দবি ও র্াতি তদহ্য় কিতর যহ্য় োহ্ক। অিেতদহ্ক এই জি দগাষ্ঠীর র্ািুহ্ র দপাষাক-
পতরহ্েহ্দর র্হ্ধ্ে দির্ি দকাি আতভজাহ্িের িাপ দিই। িাহ্দর দপাষাক প্রায় একই রকর্, সাধ্ারিি দর্হ্য়হ্দর দপাষাক 
অতিসাধ্ারে ও বাহুলেবতজমি। র্তযলাহ্দর দপাষাহ্কর উপহ্রর অং হ্ক ‘তরর্া’ ও িীহ্ির ভাগতিহ্ক ‘তবকিাই’ বহ্ল অতবতযি 
করা যয়। যতদও আধু্তিহ্কাত্তর সর্াজ বেবস্থায় আতদবাসী সম্প্রদাহ্য়র তিহ্জহ্দর ঐতিেযেগি দপাষাহ্কর অহ্িক বেতিক্রর্ 
র্হ্ি দগহ্ি। আতদবাসী অঞ্চহ্ল দর্হ্য়রা তপিল ও রুপার অলংকার বেবযার করহ্লও বিমর্াহ্ি িারা দসািার অলংকার এর 
প্রতি আকৃষ্ট যহ্য়হ্ি। তরয়াং, জার্াতিয়া, দিায়াতিয়া ও তিপুরী দর্হ্য়হ্দর র্হ্ধ্ে অতি জিতপ্রয় অলংকার যহ্ে িাকার র্ালা, 
যাহ্ক িাহ্দর ভাষায় বলা যহ্য় োহ্ক ‘রাংবিাং’।  
          বৃযৎ জি দগাষ্ঠীর রাজে তিপুরার অিেির্ ভাষা দগাষ্ঠীর দলাক সম্প্রদায় যহ্ে র্তিপুরী। রাহ্জের র্াতিকে  াসিাধ্ীি 
আর্হ্ল রাজ পতরবার ও িার পতরবার বহ্গমর কববাতযক সম্পকম স্থাপি যয় র্তিপুরীহ্দর সহ্ে। সর্াহ্লািকহ্দর তভন্ন তভন্ন 
র্িার্ি দেহ্ক জািা যায়, রাজা ভাগেিহ্ন্দ্রর কিো যতরশ্বরীর সাহ্ে তিপুরার রাজা তিিীয় রাজধ্র র্াতিহ্কের কববাতযক সম্পকম 
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স্থাপি যওয়ার সুবাহ্দ র্তিপুরী র্ািুষ ও সর্াজ সংস্কাহ্রর র্হ্ধ্ে আদাি প্রদাহ্ির পে প্রসস্ত যহ্য়হ্ি। এই সম্প্রদায়ভুি 
র্ািুষ গুহ্লার র্হ্ধ্ে দুতি ভাগ পতরলতেি যয় ‘তবষু্ণতপ্রয়া’ ও ‘তর্-দিই’। র্তিপুরীরা দকাি িা দকাি ভাহ্ব স্থায়ীভাহ্ব বসতি 
স্থাপহ্ির পা াপাত  রাহ্জে স্বাভাতবক ভাহ্বই র্তিপুরী জাতি সভেিার প্রসার র্িহ্ি োহ্ক। কৃতষতভতত্তক কাজকর্ম তিপুরার 
র্তিপুরী সম্প্রদাহ্য়র জীতবকা যহ্য় োকহ্লও, বিমর্াহ্ি অহ্িহ্কই সরকাতর িাকুরী ও বেবসা-বাতিহ্জের দেহ্িও জীতবকা 
তিবমায কহ্র োহ্কি। রূ্লি এরা তযনু্দ ধ্র্মাবলম্বী। এহ্দর র্হ্ধ্ে তিজস্ব ভাষা বেবযাহ্রর রীতি প্রিতলি আহ্ি।  
          পাবমিে উপজাতি সর্াজ ও পাযাতে জিজাতির সম্প্রদাহ্য়র সর্ািুপাহ্ি পা াপাত  দাাঁতেহ্য়, র্তিপুরী সম্প্রদাহ্য়র 
সর্াজ সংসৃ্কতির একিা তিজস্ব র্রািা কিতর যহ্য়হ্ি। জন্ম দেহ্ক রৃ্িুে অবতধ্ সকল ধ্রহ্ির আিুষ্ঠাতিকিা ধ্র্মীয় সংগীি 
সাধ্ারি ভাহ্বই প্রাধ্ািে দপহ্য় োহ্ক। ধ্র্মপ্রাে সংগীিহ্প্রর্ী র্ািুষগুহ্লা তিপুরা অঞ্চহ্লর বৃযত্তর সর্াজ- সংসৃ্কতির দেহ্ি 
সহ্ন্দযািীি ভাহ্ব বে ভূতর্কা তিহ্য়হ্ি। র্তিপুরী সম্প্রদায়ভুি বসতি পূেম গ্রাহ্র্ পূজা পাবমহ্ের জিে দযর্ি ব্রাহ্মে এর 
প্রহ্য়াজি যয়, অিেতদহ্ক রৃ্দে বাজহ্ির জিে প্রহ্য়াজি যহ্য় পহ্ে ‘ডাকুলা’। সার্াতজক  ৃঙ্খলা ও অিু াসি দর্হ্িই এই 
সম্প্রদাহ্য়র অিুষ্ঠাি সম্পাতদি যয় তভন্ন তভন্ন র্ণ্ডহ্পর র্হ্ধ্ে। িৃিে ত ল্পীহ্দর সম্মাি যহ্েষ্ট ভাহ্ব পতরলতেি যয় এই 
জিসর্াহ্জ। এই িৃহ্িের কলা-দকৌ হ্ল দর্াতযি যহ্য় রবীন্দ্রিাে ঠাকুর  াতন্ততিহ্কিহ্ি িবিৃিে সংহ্যাজহ্ির জিে র্যারাজা 
বীহ্রন্দ্র তকহ্ ার র্াতিহ্কের তিকি আহ্বদিও কহ্রতিহ্লি। রতব ঠাকুহ্রর দসই আহ্বদহ্ি সারা তদহ্য় তিপুরার রাজা, র্তিপুহ্রর 
তবত ষ্ট ত ল্পী বুতদ্ধর্ন্ত তসংয দক  াতন্ততিহ্কিহ্ি পাতঠহ্য়হ্িি। অিেন্ত আিতন্দি যহ্য় রবীন্দ্রিাে র্যারাজহ্ক পি তলহ্খতিল : 

‘‘র্যারাজ বুতদ্ধর্ন্ত তসংয দক আেহ্র্ পাতঠহ্য়হ্িি, দস জিে আর্রা আিতন্দি ও কৃিঞ্জ যইয়াতি। দিহ্লরা অিেন্ত 
উৎসাহ্যর সতযি িাযার একতি িাি ত তখহ্িহ্ি। আর্াহ্দর দর্হ্য়রাও িাি ও র্তিপুরী ত ল্পকায়ম ত খহ্ি উৎসুক 
প্রকা  কতরহ্িহ্ি।’’৬ 

িার 
ঐতিযেগি পরম্পরায় তিপুরা রাহ্জের আতদবাতসন্দা িা যহ্লও, বাঙাতলহ্দর অবদাি এরাহ্জের সংসৃ্কতি িিমায় প্রশ্নািীি। 
সর্হ্য়র সহ্ে আপি কহ্র তকংবা বাাঁিার প্রহ্শ্ন জীবিহ্ক বাতজ দরহ্খ এ রাহ্জে িারা পাতে জতর্হ্য়হ্িি। পঞ্চদ   িহ্কর 
তিিীয়াহ্ধ্ম, র্যারাজ র্যারাজ রত্নর্াতিহ্কের  াসিকাহ্ল বাংলার সহ্ে িাাঁর আন্ততরক সম্পকম স্থাতপি যয়। তিতিই রাজকাহ্য়ম 
উন্নতি তবধ্াহ্ির জিে দব  তকিু বাঙাতল সম্প্রদায়ভুি র্ািুষহ্ক তিপুরায় স্থায়ীভাহ্ব বসবাস করার সুহ্যাগ কহ্র দদি। এর্ি 
কো উহ্ঠ আহ্স দয, রত্নর্াতিহ্কের সর্য়কাল দেহ্কই তযনু্দ রু্সতলর্ দুই সম্প্রদাহ্য়র র্তিষ্ঠ সম্পকম স্থাতপি যয়, এর্িতক 
দগৌহ্েশ্বর এর সম্মতি ও আহ্দ ািুক্রহ্র্ তিতি দ  যাজাহ্রর র্ি বাঙাতলহ্ক তিপুরা রাহ্জে এহ্ি বতসহ্য়তিহ্লি। এই দুই 
সম্প্রদাহ্য়র আদাি প্রদাহ্ির র্হ্ধ্ে বাঙাতল সম্প্রদায় দযর্ি অেমনিতিক ও িাষাবাহ্দর দেহ্ি উন্নি যহ্য়হ্ি, অিেতদহ্ক তিপুরা 
রাহ্জের রাজস্ব বৃতদ্ধহ্িও িাহ্দর অবদাি রহ্য়হ্ি।িতলিীরঞ্জি রায় দিৌধু্রীর কো দেহ্কও জািা যায় এর্ি িেে :  

‘‘িাাঁর আর্হ্লরই বাংলা সংসৃ্কতির সহ্ে তিপুরার র্তিষ্ঠ দযাগাহ্যাগ স্থাতপি যয় উপজাতি তভতত্তক তিপুরা একতি 
সুসংর্তিি রাজে রুহ্প সুপ্রতিতষ্ঠি যয়।’’৭  

          দষাে   িাব্দীহ্ি র্যারাজা তবজয় র্াতিকে কহ্য়ক যাজার বাঙাতল সম্প্রদায়ভুি র্ািুষহ্ক দসিাবাতযিীহ্ি অন্তভুমি 
কহ্র, িাহ্দর স্বিন্ত্র র্যমাদা দদওয়ার দিষ্টা কহ্রহ্িি। পরবিমী পযমাহ্য় সর্হ্য়র সাহ্ে সাহ্ে সার্াতজক প্রয়জহ্ির খাতিহ্র 
িাাঁতি, কর্মকার, িাতপি, কুম্ভকার, ককবি, প্রভৃতি দপ ায় তিযুি র্ািুষ জিহ্ক তিপুরায় তিহ্য় আসা যহ্য়হ্ি। িহ্ব এহ্েহ্ি 
বাঙাতল রু্সলর্াি সর্াহ্জর কোও র্হ্ি রাখহ্ি যহ্ব। দকিিা যাজরাদার, দকাহ্িায়াি, আড্ডাদার ইিোতদ তভন্ন তভন্ন দপ ায় 
তিযুি দলাহ্করাও তিল তিল বাঙাতল রু্সলর্াি সর্াজ। এহ্েহ্ি উহ্েখহ্যাগে ভাহ্ব র্হ্ি রাখহ্ি যহ্ব; দদ ভাগ সাম্প্রদাতয়ক 
দাো এবং তবহ্ভহ্দর রাজিীতির বতল যহ্য় বাঙাতলর তির পতরতিি আকা  অহ্িকিাই ধূ্সর ও ফোকাহ্স যহ্য় দগহ্ি। ১৯৪২ 
এবং ১৯৪৬ সাহ্ল সাম্প্রদাতয়ক দাো দদখা দদওয়ার ফহ্ল, তভহ্ি র্াতি দিহ্ে উিাস্তু বাঙাতলহ্দর ঠাই যয় তিপুরা রাজে। িহ্ব 
এহ্েহ্ি র্হ্ি রাখহ্ি যহ্ব র্যারাজা বীরিন্দ্র র্াতিহ্কের কোও, কারে তিতিই এই উত্তাল পতরতস্থতিহ্ি উিাস্তু অসযায় 
বাঙাতলহ্দর পাহ্  দাাঁতেহ্য় িাহ্দর তভহ্ি র্াতির বেবস্থা কহ্র তদহ্য়তিহ্লি। ১৯৭১ সাহ্ল বাংলাহ্দ -পাতকস্থাি যুহ্দ্ধর সর্য় 
বহু তযনু্দ বাঙাতল তিপুরায় এহ্স জে যহ্য়তিহ্লি। আর এই ভাহ্বই বৃযত্তর তিপুরা আতদবাসী অঞ্চহ্ল ক্রর্ান্বহ্য় দযৌে 
ত ল্পকলার পা াপাত  আদাি প্রদাহ্ির ভাবধ্ারায় তর্ে সংসৃ্কতিহ্ি পতরবতিমি ও রুপান্ততরি যহ্য় যায়। 
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          বাঙাতল সম্প্রদাহ্য়র জীবি জীতবকা প্রধ্ািি কৃতষ তিভমর যহ্লও, দদবহ্দবীর পূজাপাবমে ও উৎসব বাঙাতল সর্াহ্জ 
আহ্ি প্রিতলি। তিপুরা অঞ্চহ্লর বাঙাতল বাতসন্দারা প্রধ্ািি, সর্িল অঞ্চহ্ল তকংবা িদীর পাশ্ববিমী অঞ্চহ্ল বাস কহ্র 
োহ্ক। িাহ্দর প্রধ্াি জীতবকা যল কৃতষকাজ। অব ে বোবসা বাতিজে ও িাকুতরর র্াধ্েহ্র্ও জীতবকা তিবমায কহ্র োহ্কি। 
প্রধ্ািি কৃতষ তিভমর যওয়ায় তিপুরার জীবিযাপি অহ্িকাংহ্  প্রকৃতির উপর তিভমর ীল। আর এই প্রকৃতিহ্কই দকন্দ্র কহ্র 
উদ্ভব র্হ্িহ্ি তবতভন্ন দদবহ্দবীর। এর র্হ্ধ্ে আহ্ি িবান্ন উৎসব, লক্ষ্মী পুজার র্ি অিুষ্ঠাি। প্রতি বির র্হ্র যখি িিুি 
ধ্াি প্রহ্ব  কহ্র িখি সর্াজ জীবহ্ি িবান্ন উৎসব পাতলি যয়। অিেতদহ্ক কৃতষহ্কতন্দ্রক বাঙাতল জীবহ্ি ধ্াি দরাপহ্ের 
তঠক পূহ্বম, এবং িিুি ধ্াি পতরপক্ক যহ্য় র্হ্র দিালার শুরুহ্ি দদবী প্রতির্ার পূজা-পাঠ ও আরাধ্িার রীতি দরওয়াজ 
বাঙাতল সর্াহ্জ প্রিতলি। অিেতদহ্ক কাতিমক র্াহ্স তবহ্ ষি দডালা সংক্রাতন্তহ্ি খে িারা দডালা (পুিুল) কিতর কহ্র দায 
করার এবং কুলায় বাাঁ  তদহ্য় বার বার আর্াি কহ্র র্হ্রর িার তদহ্ক প্রদতেে করার রীতি ও দরওয়াজ বাঙাতল সর্াহ্জ 
অতি প্রািীি কাল দেহ্ক প্রিতলি।  
           দীর্মতদি দেহ্কই তিপুরার জি দগাষ্ঠীর একতি বৃযত্তর অং  জুহ্র রহ্য়হ্ি রু্সতলর্ জাতি। অহ্িহ্ক এর্ি কোও 
বহ্ল োহ্কি দয তিপুরা রাহ্জে প্রের্ রু্সতলর্হ্দর প্রের্ সম্পহ্কমর সুিিা যয় রত্ন র্াতিহ্কের রাজত্ব কাহ্ল। সর্হ্য়র সাহ্ে 
িাল তর্তলহ্য় পরবিমী স্তহ্র র্যারাজ  বীহ্রন্দ্র র্াতিকে রু্সতলর্ িািহ্দর জিে উদুম ও আরতব ভাষার বই পিও প্রিলি 
কহ্রতিহ্লি। এক তভন্ন প্রসে আহ্লািিায় সুহ্রি দদব বর্মে এর্ি কো বহ্লহ্িি দয :  

‘‘তিপুরায় বসবাসকারী রু্সলর্াি জিগি অিীিকাহ্ল রাহ্জের প্র াসতিক কাজকহ্র্ম দাতয়ত্বপূেম পহ্দ তিযুি িা 
োকহ্লও, তিপুরার দ ষ স্বাধ্ীি রাজা বীর তবক্রর্ র্াতিহ্কের আর্হ্ল তকিু সংখেক ত তেি রু্সলর্াি গুরুর পূেম 
পহ্দ তিযুি যওয়ার সুহ্যাগ দপহ্য়তিহ্লি।’’৮  

এই অঞ্চহ্লর রু্সতলর্ সম্প্রদাহ্য়র র্ািুহ্ষরা বাঙাতলর অন্তভুমি যহ্লও, িাহ্দর সার্াতজক ও সাংসৃ্কতিক পতরবিমি তযনু্দ 
বাঙাতল জিহ্গাষ্ঠী দেহ্ক অহ্িকিাই বোতিক্রতর্। 
         বহুভাতষক সর্াজ সংসৃ্কতির জগহ্ি তিপুরা রাহ্জে দিপাতল জিভাষা দগাষ্ঠীর অবদািও সংহ্যাতজি যহ্য়হ্ি। অহ্িহ্কই 
র্হ্ি কহ্রি র্যারাজা রাধ্াতকহ্ ার র্াতিহ্কের সর্য় দেহ্কই, দিপাতল সম্প্রদাহ্য়র সহ্ে তিপুরার সম্পহ্কমর আদাি প্রদাি 
যয়। এই সম্প্রদাহ্য়র দলাকরা তযনু্দ ধ্হ্র্ম তবশ্বাস কহ্র। িাহ্দর সংসৃ্কতি তিন্তা ও ভাষা িিমা তিপুরার রাজপতরবার ও পতরবার 
বগমহ্ক তবহ্ ষ ভাহ্ব কাহ্ি িাহ্ি। িহ্ব এর সাহ্ে দগৌে ভাহ্ব সংযুি রহ্য়হ্ি তবযারী, ওতেয়া ও তযনু্দস্থাতি সম্প্রদাহ্য়র 
র্ািুহ্ষরা। অিেতদহ্ক িা বাতগিার েতর্হ্করা িাহ্দর ভাবিা ও তবশ্বাহ্স তিপুরার সর্াজ ও সংসৃ্কতিক ঐতিযেহ্ক বহ্য় তিহ্য় 
এহ্সহ্ি। এখাহ্ি আর একতি কো বলহ্িই যয়, এ রাহ্জের সার্াতজক ও সাংসৃ্কতিক জি-র্ািহ্স র্তন্দহ্রর র্হ্ধ্ে িািা 
দদবহ্দবীর রূ্তিম প্রতিতষ্ঠি রহ্য়হ্ি। ধ্র্মপ্রায় সম্পদায় ও দযৌে র্ািুহ্ষর সর্ন্বহ্য়র প্রিীক যহ্ে এই তিদ মি। তিপুরা রাহ্জে 
স্থাতপি র্তন্দরগুহ্লার র্হ্ধ্ে উহ্েখহ্যাগে দযাল- উদয়পুহ্রর তিপুহ্রশ্বরীর র্তন্দর, ভুবহ্িশ্বরী র্তন্দর, যতরর্তন্দর, আগরিলার 
জগন্নাে র্তন্দর, কুর্ার র্াহ্ির ভবিাতরেী র্তন্দর, ধ্র্ম িগহ্রর কালীবাতে, ত কারীবাতের লংিরাই বাবার র্তন্দর। অিেতদহ্ক 
ঊিহ্কাতি বা িতবরু্োর পাযাহ্রর গাহ্য় খুতদি রহ্য়হ্ি দদবহ্দবী সয তবতভন্ন রূ্তিম ও িার কারুকাজ। এিারা রহ্য়হ্ি প্রিুর 
প্রাতিি র্সতজদ যা তর্ে সংসৃ্কতি এর সােে বযি কহ্র আহ্ি।  
          ঐতিহ্যের পরম্পরায় ও সর্হ্য়র পহ্ে যাাঁিহ্ি যাাঁিহ্ি তিপুরার সংসৃ্কতি ও সার্াতজক দর্লবন্ধি আজ বহুস্বতরক 
ভাবিার ই ারা দদয়। উত্তর পূবমাঞ্চহ্লর একতি দিাি রাজে যহ্লও এর র্হ্ধ্ে দয সংসৃ্কতি ঐহ্কের বন্ধি প্রািীি ও অিুি িা 
বারংবার প্রর্াতিি যহ্য়হ্ি। অঞ্চলতির বৃযত্তর র্ািুষ আতদবাতস জিহ্গাষ্ঠীর যহ্লও, আজ তবকত ি যহ্য়হ্ি বহুভাষী জিহ্গাষ্ঠীর 
ঐকে সূহ্ির বন্ধহ্ি। ভাবিা তিতর্মতির প্রধ্াি উপজীবে সর্য়। এই র্যাসর্হ্য়র পহ্ে িলহ্ি িলহ্ি দকাোয় দযি একতি 
জিহ্গাষ্ঠী সংহ্যাজহ্ির সীর্াহ্ক একিু একিু কহ্র সংহ্যাতজি কহ্র বৃযৎ সংসৃ্কতি ও সর্াজহ্ক আজ ঐকে সূহ্ি দবাঁহ্ধ্ 
তদহ্য়হ্ি। তবহ্েহ্দর র্াহ্ঝ তর্লহ্ির বািমাহ্ক আজ তিজস্বিায় প্রতিষ্ঠা তদহ্য় এ রাজেতি আজ র্যাভারহ্ির তর্লি িীহ্েম দাাঁতেহ্য় 
আহ্ি। প্রতিতিয়ি তজঞ্জসা আর তর্র্াংসা যয়হ্িা ফুরাহ্ব িা দকাি তদি। িবু সংসৃ্কতি ও সভেিা এহ্ক অপহ্রর পতরপূরক। 
বস্তুি, সভেিা শুরুর সংসৃ্কতি কুসুহ্র্ আর্রা দদখহ্ি পাই সর্হ্গ্রর উপতস্থতি। একিু তভন্ন প্রসহ্ে যহ্লও এর্ি কো স্বীকার 
কহ্র তিহ্িই যয় :  

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


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

Volume-2, Issue-iv, October2022, tirj/October22/article-38 
Website: www.tirj.org.in, Page No.313-319 

___________________________________________________________________________ 

Page 319 of 319 

‘‘আসহ্ল তর্ে সংসৃ্কতি র্াহ্ি এই িয় দয শুধু্ একতি র্াি সংসৃ্কতি এখাহ্ি বিমর্াি এবং এই সংসৃ্কতির তব াল 
ধ্ারায় সর্স্ত সংসৃ্কতি গুহ্লা আত্মতবসজমি করহ্ি। তবতভন্ন জাতি উপজাতি দগাষ্ঠীর তবতিি সর্াহ্রাহ্য তবতভন্ন জাতি 
সম্প্রদাহ্য়র স্বাধ্ীি অবস্থাহ্ি বহু তবতিি ধ্ারায় সংসৃ্কতি আপি আপি তদগহ্ন্ত তবকত ি, প্রতিতি ধ্ারার তিজস্ব 
কবত ষ্টে তবদের্াি।’’৯ 
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