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Abstract 
বাঙালি বডই আত্মতভািা িালি। সৃ্মলির স্মরর্ী লবতয় কি লকনা লস ভুতি লগতয় লপছতন লেতি অতনকটা পথ এলগতয় আগামীর 
পতথ লহ্েঁতটতছ এবং হ্ােঁটতছ। বাঙালি স্বাস্থ্য সতচিন লকনা লস প্রশ্ন লবিতকণরই লথতক যাতব। লকন্তু শরীর এবং মনতক ভাতিা 
রাখার িনয শরীরচচণা এবং লখিাধু্িা মানব িীবতনর লয অপলরহ্াযণ অঙ্গ িা অস্বীকার করার উপায় লনই। বাংিা ভাষা-
সালহ্িয-সংসৃ্কলি যলদ্ পুঙ্খানুপুঙ্খভাতব লদ্খা যায়, িাহ্তি লদ্খা যায় প্রতিযকলটতেতে লখিাধু্িা ও শরীরচচণার গুরুত্ব 
অপলরসীম। আি একুশ শিতক দ্ােঁলডতয় আমরা লদ্খলছ, বাঙালি িার প্রাচীন সংসৃ্কলির ঐলিহ্য লহ্সাতব বহু লিাকি লখিা 
ভুিতি বতসতছ। অসংখয লখিা বাঙালির লচত্ত লবতনাদ্তনর অঙ্গ লহ্সাতব সুদ্ীর্ণকাি ধ্তর চতি আসলছি। লকন্তু আি লসই সব 
লখিা লবিুলির পতথ। শুধু্ সৃ্মলি লহ্সাতব রতয় লগতছ বাঙালির মনীষা ও মনতন। হ্য়তিা অদূ্র ভলবষযতি বাঙালি Indoor ও 
Outdoor লসই সমস্ত লখিাগুলিলি এতকবাতরই লবসৃ্মি হ্তয় যাতব। শুধু্মাে সৃ্মলি আর বাঙালির সত্ত্বা লহ্সাতব ভলবষযতির 
লরামন্থতনর লবষয় হ্তয় দ্ােঁডাতব। লয লখিাগুতিা গৃতহ্র অভযন্ততর এবং বাইতর লশশু, নারী-পুরুষ সকতিই িীবতনর অঙ্গ কতর 
িুতিলছি এক সমতয়, লসই লখিাগুলি বাঙালির সংসৃ্কলি লথতক এতকবাতরই লনলিহ্ন হ্তয় লযতি বতসতছ। এমনলক কিকগুলি 
লখিা আি আর লিমন লচাতখ পতড না। আধু্লনক সভযিা, দু্রাভাষ, চিলিে, দূ্রদ্শণন, সমাি-মাধ্যতমর অঙ্গ লহ্সাতব 
লেসবুক, লহ্ায়াটসঅযাপ আি মানুতষর িীবনতক বযলিবযস্ত কতর লরতখতছ। মানুষ আি পাশাপালশ বতস লথতকও লকউ কাতরার 
খবর রাতখ না। দু্রাভাতষ মুখ গুেঁতি িীবন অলিবালহ্ি করতছ। িাই মতন হ্য় লয, মানুতষর হ্াতি একটুও সময় লনই শরীর 
ও মনতক সুস্থ্ রাখার িনয লকছুটা সময় লখিাধু্িার সতঙ্গ লবচরর্ করার িনয। লসই কারতর্ই হ্য়তিা, আধু্লনক বযস্ত 
িীবনযাপন ও িীবনযাোর েতিই আমাতদ্র িীবন লথতক হ্ালরতয় লগতছ বহু লিাকক্রীডা। আর িারই লপ্রোপতট, আলম 
আমার এই গতবষর্া প্রবতে িুতি ধ্রার লচষ্টা কতরলছ, বাঙালি িথা বাংিার হ্ালরতয় যাওয়া সংসৃ্কলির ধ্ারক ও বাহ্ক লহ্সাতব 
লবলভন্ন লিাকক্রীডা বা গ্রালমর্ লখিাধু্িাগুলি সম্পতকণ। বাংিার সাংসৃ্কলিক ইলিহ্াতস এই লখিাগুলি একসময় উতল্লখতযাগয 
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এবং প্রশংসনীয় ভূলমকা পািন করি। আি শুধু্মাে কাতির সােী লহ্সাতব ইলিহ্াতসর পািায় িার নাম পাওয়া যায়। 
এতেতে এই লখিাগুলি সৃ্মলি হ্তয় রতয়তছ বাঙালির মনতন। বতয়া:তিযষ্ঠ বাঙালির সত্তা লহ্সাতব এই লখিাগুলি ভলবষযৎ 
প্রিতের কাতছ শুধু্ই লযন রূপকথা হ্তয় লথতক যাতব। লসতেতে িাই বাঙালি সংসৃ্কলির হ্ালরতয় যাওয়া লসইসব  লিাকি 
ক্রীডাগুলি সম্পতকণ আমাতদ্র অবলহ্ি হ্ওয়া প্রতয়ািন। িার লনলমতত্ত এই গতবষর্াপতের অবিারর্া করা হর়েরছ। 
______________________________________________________ 
Discussion 

এক 
ভারতী়ে সভযতা ও সংসৃ্কততরত খেলাধুলা অতত গুরুত্বপূর্ণ ভূতিকা পালন করর আসরছ শতরকর পর শতক ধরর। সুপ্রাচীন 
কাি লথতক ভারিীয় সংসৃ্কলিতি লবতনাদ্তনর মাধ্যম লহ্তসতব এবং শরীরচচণার একক লহ্সাতব লখিাধু্িা অলি প্রতয়ািনীয় 
লবষয় লহ্সাতব পলরগলর্ি হ্তয় আসতছ। লখিাধু্িা লছি মানুতষর অবসর উপতভাগ িথা লচত্ত লবতনাদ্তনর একলট িনলপ্রয় 
মাধ্যম। প্রাচীন ভারিীয় ঐলিতহ্যর লেতেও লখিাধু্িা িনলপ্রয়িার শীতষণ লছি। আিও লখিাধু্িা মানব িীবনতক এবং মানব 
সভযিাতক লনয়ন্ত্রর্ কতর চতিতছ। িতব লসতেতে বহু পুরতনা লখিা বালিতির খািায় নাম লিলখতয়তছ। যুক্ত হ্তয়তছ বহু নিুন 
লখিা। যুতগর প্রতয়ািতন, মানুতষর িালগতদ্ পুরতনা লখিাতক ব্রািয কতর নিুন লখিাতক মানুষ সাদ্তর বরর্ কতর লনতয়তছ। 
মানুষ িার লেতিআসা অিীিতক লখিার মাধ্যতম পুনরুিণীলবি কতর। মানুষ একসময় গুহ্াবাসী এবং লশকালরিীবী লছি। 
লস কারতর্ এখতনা পৃলথবীর লবলভন্ন লদ্তশ বািক-বালিকারা বালি লদ্তয় গুহ্া বানায়, স্থ্াপিয তিলর কতর, লশল্প তিলর কতর বা 
লশকার লশকার লখতি। গৃতহ্র অভযন্ততর বা স্বল্প পলরসতর বহু লখিা একদ্া ভারিীয় সভযিাতক লনলবষ্ট কতর লরতখলছি। 
বাঙালি িালিও িার লথতক বযলিক্রম লছি না। িনসাধ্ারর্ বা সাধ্ারর্ মানুষ লনিযলদ্তন লয সমস্ত লখিা লচত্তলবতনাদ্তনর 
িনয লখিি, লসই লখিাগুতিা মানুতষর িীবতন লিাকক্রীডা লহ্সাতব পলরগলর্ি। লিাকক্রীডার লবলভন্ন রূপ ও তবলশষ্টয রলচি 
হ্তয়তছ লবলভন্নরকম আথণ-সামালিক পটভূলমকায়। গ্রামাচতি লখিাতক উপিীবয কতর অতনক ছডা রলচি হ্তয়তছ যা 
লখতিায়াডতদ্র মন ও প্রার্ সঞ্জীলবি কতর লিাতি। লখিাতক লকন্দ্র কতর রলচি হ্তয়তছ অসংখয গান। লখিতি লখিতি, 
শরীরচচণা করতি করতি লসই গানগুলি গীি হ্য় লিাকিীবতন। বাংিার গ্রামীর্ িনসাধ্ারতর্র মতধ্য লবলভন্ন প্রকার লখিার 
প্রচিন লছি। আি িার মতধ্য বহু লখিা কাতির লিলমতর হ্ালরতয় লগতছ, লকছু লখিা হ্য়তিা এখনও অলস্ততত্বর সতঙ্গ িডাই 
কতর লটতক আতছ। আর হ্ালরতয় যাওয়া লখিাগুলি রচনা কতরতছ আমাতদ্র সৃ্মলি-সত্ত্বা আর ভলবষযৎ। 
           আমরা মানুষ। আমাতদ্র লবেঁতচ থাকার িনয প্রতয়ািন লকছুটা অবসর সময়। মানুষ লকবি বযবহ্ালরক িীবতন 
িীলবকাবহুি কাি লনতয় লবেঁতচ থাকতি পাতর না, কাতির োেঁতক োেঁতক িার অবসর প্রতয়ািন হ্তয় পতড। লনষৃ্পহ্ লবশ্রাম 
আবার লবদ্নাদ্ায়ক। এিনয মানুতষর অবসর উপতভাগ করার িনয আতমাদ্ প্রতমাদ্-সূ্ফলিণ দ্রকার। মানুষ এ যাবৎকাি 
লচত্তলবতনাদ্তনর বহু উপায় ও উপকরর্ আলবষ্কার কতরতছ। নাচ-গান, লখিাধু্িা, গল্পগুিব, ভ্রমর্, লশকার প্রকৃলি এর মতধ্য 
পতড। উপতযালগিা ও তবলচতের লদ্ক লদ্তয় লখিাধু্িা এগুলির মতধ্য সতবণাত্তম মাধ্যম। লখিাধু্িার লভির লদ্তয় মানব িীবতনর 
কিকগুলি প্রধ্ান উপকার সালধ্ি হ্য়। এগুলির মতধ্য উতল্লখতযাগয হ্তিা- 
           তদ্নলিন িীবতনর লনিযননলমলত্তকিার মাতঝ আলবষ্ট মতনর মুলক্ত- এ মুলক্ত সামলয়ক হ্তিও িীবনযাোর পতথ 
নবশলক্ত সচার কতর মানব িীবতন। এছাডাও, শরীরচচণা ও স্বাস্থ্য রো; কালয়ক সময় সাতপে লখিাধু্িায় শরীতরর সুস্থ্িা 
ও সবিিা বৃলি কতর এবং মানুষ দ্ীর্ণাযু়র অলধ্কারী হ্তয় ওতে। এতেতে আমরা লদ্খতি পাই লয, মূিি তিলবক প্রতয়ািনতবাধ্ 
লথতক লখিাধু্িার রীলি ও লকৌশি মানুষ আয়ত্ত কতরতছ। কতয়কলট লখিার আলদ্ উৎস ও তবলশষ্টয লবচার করতি লদ্খা যায় 
লয, পূতবণ লখিা অবসর লবতনাদ্তনর িনয, িীলবকার িনয ও আত্মরোর অপলরহ্াযণ অঙ্গ রূতপই গর্য হ্তিা। আলদ্ম অরর্যচারী 
মানুষ পশুর সতঙ্গ িডাই কতর বােঁচতিা। পশু ও মৎসয লশকার কতর আহ্াযণয উপকরর্ মানুষ সংগ্রহ্ করি। লকন্তু বিণমানকাতি 
পশু লশকার মানুতষর লচত্তলবতনাদ্তনর মাধ্যতম পলরর্ি হর়েরছ- 

“কুলস্ত িালেতখিা একসময় আত্মরোর অিযাবশযক উপায় লছি, পরবিণীকাতি লখিার অঙ্গরূতপ অনুশীলিি হ্তয় 
আপন অলস্তত্ব রো কতর এতসতছ এই লখিা। িীবনরো ও িীলবকািণতনর িনয নিুন উপায় উদ্ভাবতনর সাতথ সাতথ 
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এগুলির অপলরহ্াযণিা ধ্ীতর ধ্ীতর ঐলিক ক্রীডাতকৌিুক, আনতিাপতভাতগর লবষয় হ্তয় দ্ােঁলডতয়তছ। একদ্া দ্াবা 
লখিা লছি কৃলেম যুতির লখিা। এই লখিাতি বাস্তব যুতির কিাতকৌশি ও রহ্সয প্রিন্ন রূতপ লদ্খা যায়।”১  

ইলিহ্াস িার প্রমার্ লদ্য় লয, এই দ্াবা লখিায় মানুতষর িীবনতক রািননলিক মতন্ত্র দ্ীলেি কতরলছি। লকবিমাে মানলসক 
আতমাদ্ বা সূ্ফলিণ ও তিলবক প্রতয়ািলসলিই নয়, লকাতনা লকাতনা লখিার উৎসমূতি আতছ ধ্মণীয় অনুতপ্ররর্া। বাংিার অসংখয 
ধ্মণীয় আনুষ্ঠালনক অনুষ্ঠাতন এবং ছডার লখিায় লিাক-লবশ্বাস ও মন্ত্রশলক্তর প্রভাতবর সূে বহুকাি পূবণ লথতক আমরা লপতয় 
থালক। লযমন বৃলষ্ট আবাহ্নমূিক ছডার লখিা একলট উতল্লখতযাগয লিাক-তখিা। বৃলষ্টিায় আকাতশর লমর্তক আহ্বান করা 
হ্তয় থারক- 

“এতি যাদু্লবশ্বাতসর প্রভাব আতছ বতি গ্রাম বাংিার গ্রামীর্ সংসৃ্কলিতি এই ধ্রতনর লবশ্বাস মানুতষর লশকতডর 
মতধ্য লনলহ্ি আতছ। সুিরাং গ্রামীর্ িীবতন যাদু্লবদ্যা এবং লখিাধু্িা অঙ্গাঙ্গীভাতব লমতশ লগতয়তছ।”২  

লখিাধু্িা মানুতষর িীবনতক নিুন ধ্ারায় উতোলচি কতরতছ। লচত্তলবতনাদ্ন ও শরীরচচণা লখিার অনযিম উতেশয হ্তিও 
একমাে উতেশয নয়। লকাতনা লকাতনা লখিার লভির লদ্তয় বুলির চচণা, জ্ঞাতনর চচণা হ্তয় থাতক। তধ্যণ এবং সংযম ভাতিা 
লখতিায়াতডর সবতথতক বড এবং প্রধ্ান গুর্ বতি সারা লবতশ্ব পলরগলর্ি হ্তয় আসতছ। তধ্তযণর সলহ্ি অনুশীিন লযমন 
লখিার দ্েিা অিণতনর উপায়, সুলচলন্তি লকৌশি লিমলন লশ্রষ্ঠত্ত অিণতনর সহ্ায়ক। ধ্ােঁধ্ার লখিায় মলস্তষ্ক চািনা করতি হ্য়। 
লকাতনা লকাতনা লখিায় গলর্ি লশোর উপকরর্ আতছ। লবতশষি লিৌলকক লখিায় এগুনলট অলধ্ক িের্ীয়ভাতব পলরিলেি 
হ্য়। বাংিার ক্রীডা সংসৃ্কলিতি লয লখিাগুলি গালর্লিক মানতক ধ্তর লরতখতছ িার মতধ্য উতল্লখতযাগয হ্ি এক্কা-লদ্াক্কা, ১৬ 
গুলট প্রভৃলি লখিা। এই লখিাগুলির মাধ্যতম সংখযা গর্নার অভযাস বাঙালি সংসৃ্কলিতি এতকবাতর বািয অবস্থ্া লথতকই গতড 
উতেতছ। আবার কিকগুলি লখিা আতছ যার অন্তলনণলহ্ি স্বরূপ মানুষ অনুকরর্ কতর থাতক। এিনয লবতশষজ্ঞগর্ লখিার 
মতধ্য অলভনতয়র (Drama/Acting) আলদ্ উৎস অনুসোন কতর থাতকন। বাংিার নাগলরক িীবতন লবলভন্ন লখিায় অলভনয় 
ধ্মণলট িুি, লকন্তু লিৌলকক লখিায় বা লিাকক্রীডাতি িা অবযাহ্ি আতছ। কিগুলি লখিা লযমন ‘রািার লকাটাি’, ‘লচার লচার’, 
‘মুর্ি পাোন’ প্রভৃলি গ্রাময লখিার মতধ্য িীবতনর ছলব আলবষ্কার করা যায়। আর এটাই একসমতয়র বাংিার সংসৃ্কলি হ্তয় 
দ্ােঁলডতয়লছি। লকন্তু পরবিণীকাতি এর পলরবিণন হ্তি থাতক। অবশয লখিা সিিিা ও আনি লছতড অলভনতয়র লকৌশি 
লদ্খাতনার িনয লকউ লখিায় মতনাতযাগী হ্য় না। ছডার লখিায় লকবি লক্রয়াগি অলভনতয়র ধ্মণ েুতট ওতে না, বরং 
সংিাপগি ধ্মণলটও যুগপৎ সংরলেি থাতক। এ সম্পতকণ লবখযাি গতবষক পলিি আশুতিাষ ভট্টাচাযণ লিতখতছন-  

“অলভনতয়র মতধ্য লযমন তদ্লহ্ক লক্রয়া এবং লমৌলখক সংিাতপই একসতঙ্গ বযবহৃি হ্ইয়া থাতক, ছডাযুক্ত লখিাতিও 
িাহ্াই কলরতি হ্য়, সুিরাং ইহ্ার মতধ্যই লয নাটতকর আলদ্রূপ প্রথম লবকাশ িাভ কলরয়ালছি, িাহ্া অস্বীকার 
করা যায় না।” আবার লিলন উতল্লখ কতরতছন, ‘কানামালছ’ লখিায় ছডা আবৃলত্তর সতঙ্গ লখিাও চিতি থাতক। লযমন-
“আলন মালন িালন না, পতরর লছতি মালন না।”৩ 

এই বতি ছডালট আবৃলত্ত করতি করতি লচাখ-বােঁধ্া অবস্থ্ায় লছতি অথবা লমতয় লযভাতব হ্াি-পা লনতড অনযতদ্র লছােঁয়ার লচষ্টা 
কতর িাতি মতন হ্য়, সলিয সলিয অপতরর েয়েলির  প্রলি িার নির খুবই নগর্য। মুতখর কথাতক লস আলঙ্গক লক্রয়ায় 
েুলটতয় লিাতি। হ্াডুডু লখিতি লখিতি লকাতনা লকাতনা সময় ছডা বিা হ্য়। হ্াডুডু প্রধ্ানি বীরতত্বর লখিা। ছডার মতধ্য 
বীরত্বসূচক মন্তবয করতি করতি লখতিায়াড তদ্লহ্ক অঙ্গভলঙ্গর সাহ্াতযয িার ভাবলটও প্রকাশ কতর থাতক। লস ভাবলট এরকম- 

“একহ্াি লবািিা লিন হ্াি লশং। 
উতড যায় লবািিা ধ্া লিং লিং।”৪ 

এভাতব হ্াি প্রসালরি কতর দ্ীর্ণ ‘লশং’ এবং লবতরালচি পদ্তেপ 'ধ্া লিং লিং' এর আলঙ্গক রূপায়র্ বক্তার অঙ্গভলঙ্গতি েুতট 
ওতে। অবশয এই ভলঙ্গর মতধ্য সূক্ষ্ম লসৌিযণ এবং উিকিার লনদ্শণন লনই। কথার অথণ ধ্তর ভাব েুলটতয় লিািা গ্রাময লখিা 
লিা দূ্তরর কথা, অলধ্কাংশ লেতে লিৌলকক নাতচও িা লনই। লখতিায়াড িাৎেলর্কভাতব যা মতন কতর, অঙ্গভঙ্গী দ্বারা িা-
ই েুলটতয় লিাতি। নাটতকর পলরভাষায় এতক ‘Improvisation’ বিা হ্তয় থাতক।৫ 

          লখিাধু্িার মাধ্যতম একলট িালি বা সম্প্রদ্াতয়র সাহ্স ও লবক্রম প্রকাশ পায়। প্রলিতযালগিামূিক লখিায় 
লখতিায়াডতদ্র মতনাবি ও সাহ্লসকিা অিযাবশযক গুর্ হ্তয় দ্ােঁডায়। িীবিন্তুর সাতথ লখিাধু্িাতিও সাহ্স ও শলক্তর 
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প্রতয়ািন হ্য়। বানর লখিা, সাপতখিা, ভািুক লখিা, পশু লশকার এই লশ্রলর্র লখিার অন্তভুণক্ত। কুলস্ত, বলসং, িডাই, 
িালেতখিা প্রভৃলিতি সবি ও সাহ্সী মানুষ অংশগ্রহ্র্ করতি পাতর। িরবালর লখিা রীলিমতিা ঝুেঁলকপূর্ণ। বালি লখিায় তধ্যণ, 
সাহ্স ও লকৌশি দ্রকার হ্য়। আমাতদ্র লদ্তশ লহ্িু সম্প্রদ্াতয়র লিাক অতপো মুসিমান সম্প্রদ্াতয়র লিাতক এসব লখিা 
অলধ্ক চচণা কতর থাতকন। লখিা মােই দ্িবি। একক লখিার আনি লিমন লনই। সকতির সতঙ্গ লমতিলমতশ উপতভাতগর 
মতধ্য আনি লবলশ। একক লখিায় অবসরযাপন হ্য়, অবসর লবতনাদ্ন হ্য় না। দ্েিা প্রকাতশর আগ্রহ্ লখিাধু্িার অনযিম 
আকষণর্। প্রলিদ্বন্দ্বী লযখাতন লনই, লসখাতন দ্েিা প্রকাশ করা যায় না। ক্রীডা লকৌিুকাবহ্মাে নয়, লসটা েিাকাঙ্ক্ষী বতট। 
প্রলিদ্বলিিার লভির লদ্তয় িয়-পরািতয়র আনি-লবদ্না িলডি বতি এতি লনষ্প্রীয়িা বা তশলথিয প্রদ্শণন করা চতি না। 
লখিার মতধ্য প্রলিদ্বলিিা আতছ বতিই লখতিায়াড উৎসাহ্ পায় ও আনি উপতভাগ কতর। দ্িবিিার িনয লখিাধু্িায় ঐকয 
ও শৃঙ্খিাতবাধ্ অিযাবশয গুর্ হ্তয় ওতে। এতি পারস্পলরক স্বাথণতপািলি, সহ্তযালগিাতবাধ্ ও নীলিশৃঙ্খিাজ্ঞান একান্ত 
প্রতয়ািন। সকি লখিার একটা লনলদ্ণষ্ট লনয়ম আতছ। লনয়মলনষ্ঠা ও সময়জ্ঞাতনরর িনয লখিার একটা তনলিক মূিযও স্বীকৃি 
হ্য়।  

“লখিায় লখয়ািখুলশর লকাতনা মূিয লনই। লযখাতন সহ্তযালগিা আতছ, লসখাতন সহ্নশীিিাও আতছ। ঐকয ও শৃঙ্খিা, 
তধ্যণ ও সহ্নশীিিা, সংযম ও সহ্তযালগিা তনলিক জ্ঞাতনর পলরচয় বহ্ন কতর। লখিাধু্িায় মানুষ এ লবষতয় 
সলবতশষ লশো িাভ কতর। সামালিকতবাধ্ লখিার মধ্য লদ্তয় গতড ওতে।”৬ 

লখিার প্রাঙ্গন একটা লমিন িীথণ। লনিঃসঙ্গ মানুষ লনিঃস্ব, লরক্ত। পরস্পতরর ভাব লবলনমতয় মতনর িডিা কাতট, দ্ীনিা দূ্র 
হ্য়। এতি লনি দ্তির এবং প্রলিপে দ্তির সতঙ্গ লমিাতমশা ও ভাব লবলনমতয়র েতি মানলবক সম্পকণ গতড ওতে এবং 
জ্ঞাতনর পলরলধ্ বৃলি পায়। লখিাধু্িার উতেশয, উপতযালগিা ও অন্তলনণলহ্ি গুর্ধ্তমণর লবচাতর পািািয লবতশষজ্ঞগর্ এতক লিন 
ভাতগ লবভক্ত কতরতছন। এগুলি হ্ি-  

ক. Games of skill 
খ. Games of chance এবং 
গ. Games of imitation 

িােঁতদ্র মতি, ‘skill’ বা দ্েিার লখিায় তদ্লহ্ক, মানলসক ও তনলিক গুর্াবিীর অনুশীিন হ্য়। অথণাৎ শলক্ত, সামথণয, 
কিাতকৌশি, লেপ্রিা, সম্প্রীলি, সহ্নশীিিা অলিণি হ্য়। chance বা ভাতগযর লখিায় লকৌশি প্রতয়াতগর সুতযাগ অল্প। 
লখিার উপকরর্ পিলির িনয এরূপ হ্য়। উদ্াহ্রর্স্বরূপ 'পাশা' লখিায় ছয়িি লবলশষ্ট গুলটর চাতির ওপর লখতিায়াতডর 
হ্াি যিখালন, তদ্তবর হ্াি িার লচতয় অতনক লবলশ। সুিরাং এইসব লখিার িয়-পরািয় দ্েিার উপর নয়, বরং তদ্তবর 
ওপর অতনকাংতশ লনভণরশীি। অবসর লবতনাদ্ন ছাডা এতি অনয উতেশয লসি হ্য় না।  

“imitation বা অনুকরর্ধ্মণী লখিায় অবসরযাপতনর আনি উপতভাগ মূি উতেশয। আনুষ্ঠালনক েি ছাডা 
প্রলিদ্বলন্দ্বিার উতত্তিনা লনই লকংবা থাকতিও লগৌর্ এবং নগর্য।”৭ 

লখিাধু্িার প্রকৃলি, অনুশীিন পিলি এবং স্থ্ান লনবণাচতনর লদ্ক লথতক সাধ্ারর্ভাতব এগুলিতক দু্’ভাতগ ভাগ করা হ্তয় 
থাতক। পািািয ক্রীডালবদ্গর্ এর নাম লদ্তয়তছন ইনতডার লগমস এবং আউটতডার লগমস। আউটতডার লগমস শ্রতমর ও 
শলক্তর লখিা। শলক্ত প্রতয়াগ আতছ বতি লবপতদ্র ঝুেঁলকও অতনক। লখিার পিলি উপকরর্ তবলশতষ্টযর িনয উেুক্ত প্রশস্ত 
স্থ্াতনর প্রতয়ািন হ্য়। আধু্লনক আন্তিণালিক লখিাধু্িার মতধ্য েুটবি, লক্রতকট, হ্লক, গল্ফ, প্রভৃলি লখিা এ িািীয় লখিা।  

“ইনতডার লগমস অতপোকৃি িরু্শ্রম বা শ্রমহ্ীতনর লখিা।”৮ 

শলক্তর লচতয় বুলির কিাতকৌশি প্রদ্শণনই লখিার মূি িেয। এই লখিার বস্তু উপকরর্ এমন লয, প্রাকৃলিক কারতর্ সহ্তিই 
েলিগ্রস্ত হ্তয় লযতি পাতর। লযমন অল্প বািাস হ্তিই লটলবি-লটলনস লখিা অলনষ্ট হ্তয় যায়। িাস, দ্াবা, লবলিয়াডণ প্রভৃলি 
লখিায় হ্ািকা বৃলষ্ট হ্তিও বযার্াি সৃলষ্ট হ্য়। সুিরাং ছায়াযুক্ত অচতি উপযুক্ত পলরতবতশ এই লখিা অনুলষ্ঠি হ্তয় থাতক। 
উক্ত লখিাগুলি নাগলরক এবং অলধ্কাংশই লবতদ্শীয় লখিা। বাংিার ঐলিহ্যবাহ্ী লখিাধু্িাতিও উক্ত লবভাগ সমথণন করা 
যায়। হ্াডুডু, ডাংগুলি, িালেতখিা প্রভৃলি আউটতডার লগমস বা বলহ্:রাঙ্গন ক্রীডা এবং বার্বিী, কলডতখিা, বউ-বাসলন্ত, 
পুিুিতখিা ইনতডার লগমস বা অন্ত:রাঙ্গন লখিার অন্তভুণক্ত। লখিায় এই িালিয় লবভািন সূ্থ্ি। লদ্শি ও লিাকি লখিায় 
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লনয়ম-কানুন কতোরভাতব পািন করা হ্য় না, আবার বস্তু উপকরর্ এমন নয় লয, স্থ্ান লনবণাচন অপলরহ্াযণ হ্তয় পতড। খড, 
মালট, িালে, কালে, গুলট, কলড, লবলভন্ন েতির বীি প্রভৃলির সাহ্াতযয গ্রাময লখিা অনুলষ্ঠি হ্তয় থাতক। এর মতধ্য কিকগুলি 
লখিার তবলশষ্টয এমন যাতি র্র-বাইতরর বাছলবচার করা হ্য় না। দু্’চারলট লখিা ছাডা এ লনতয় িকণ বা সমসযার সৃলষ্ট হ্য় 
না। ছডার লখিায় লকাতনা বস্তুর প্রতয়ািন হ্য় না। লমৌলখক আবৃলত্ত কতর লনছক আনি উপতভাতগর িনয বািক-বালিকারা 
িা লখতি থাতক। বাংিা গ্রাময লখিার অন্তলনণলহ্ি তবলশষ্টয, অনুশীিন পিলি, লখিার লবষতয় গুর্ এবং স্থ্ান-কাি-পাে-ধ্মণ 
লনলবণতশষ অনুধ্াবন কতর বাংিার লিাকায়ি লখিাগুলিতক প্রাথলমকভাতব লিন ভাতগ লবভক্ত করা লযতি পাতর। যথাক্রতম - 
১. স্থ্তির লখিা- 
ক. শ্রমসাতপে শরীরচচণার লখিা : হ্াডুডু, বউলছ, লগাল্লাছুট, দ্ালডয়াবািা, নুনিা, লচক্কা, িযাংচা,  অযাঙ্গা অযাঙ্গা, ডাংগুলি, 
িালেতখিা, গাইতগাদ্ালন, গািুয়া গািুয়া, বলি লখিা প্রভৃলি। 
খ. শ্রমহ্ীন আতমাদ্মূিক লখিা : বার্বিী, ১৬রু্েঁলট, চামলডতখিা, এক্কাতদ্াক্কা, লবৌরানী, কলডতখিা, গুেঁলটতখিা, কানামালছ, 
উতপলি বাইতস্কাপ, এিালটং লবিালটং, লছ-ছত্তর, রুমািচুলর, িযাংচা, কুলমর কুলমর লখিা ইিযালদ্। 
গ. ছডা ও ধ্ােঁধ্ার লখিা : আগডুম বাগডুম, ইকলড লমকলড, রূ্লর্ণতখিা, রািার লকাটাি, লগািাপ-টগর, কইিযা, বযাতঙর মাথা 
প্রভৃলি লখিা। 
র্. আনুষ্ঠালনক লখিা : কাদ্ামালট, পািা লখিা, সািতখািা, সািচাডা, চুঙ্গা লখিা, ল াতপর লখিা ইিযালদ্। 
ঙ. পশু-প্রার্ী লনতয় লখিা : সাতপর লখিা, বানর লখিা, ভািুতকর লখিা, ষােঁতডর িডাই ইিযালদ্। 
২. িতির লখিা- লহ্ািডুক লখিা, লনৌকা বাইচ, িাই লখিা, িইিই লখিা, পালনঝুপ্পা লখিা, লছিলক লখিা, হ্লট্টহ্লট্ট লখিা 
ইিযালদ্।  
৩. অন্ত:রীতের লখিা- রু্লড ওডাতনা, কবুির ওডাতনা, বুিবুলির িডাই ইিযালদ্। 
 

দু্ই 
          বাংিার লিাকিীবতন লয সমস্ত লিাকক্রীডা প্রচলিি লছি, লসগুলির মতধ্য অলধ্কাংশই আি লবিুলির পতথ। লয 
সমস্ত লিাকক্রীডা একদ্া বাঙালির লনিযলদ্তনর লবতনাদ্তনর মাধ্যম লহ্তসতব কাি কতরলছি লসগুলির মতধ্য কতয়কলট সম্পতকণ 
আতিাকপাি করার প্রতয়ািন। 
১. হ্াডুডু : হ্াডুডু বাংিায় সবণে প্রচলিি একলট িনলপ্রয় লখিা। িনলপ্রয়িার িনয এতক বাঙালির িািীয় লখিা লহ্তসতব 
গর্য করা হ্য়। এই লখিালট শলক্তর লখিা। লসিনয িরুর্ ও যুবতকরা এতি অংশগ্রহ্র্ কতর থাতক। অল্প বয়তসর বািক-
বালিকারা লবদ্যািতয় স্ততর এই লখিা লখতি থাতক।  

“লবতশষজ্ঞরা মতন কতরন, 'হ্ােঁটু’ শব্দ লথতক হ্াডুডু নামলট এতসতছ। হ্াডুডু লখিার নানা আচলিক নাম পাওয়া যায়। 
লযমন নলদ্য়া, চলিশ পরগনা, মুলশণদ্াবাদ্ প্রভৃলি অচতি ‘কাবালড’, রািশাহ্ীতি ‘কপালট’, ময়মনলসংতহ্ ‘লচতচারালন’ 
রংপুর লিিায় 'লটকলটক’ প্রভৃলি।”৯  

হ্াডুডু লখিালট দু্লট লনয়তম অনুলষ্ঠি হ্য়। একলট হ্তিা মালটর ওপর দ্াগ লকতট সীমানা লবেঁতধ্ এবং অপরলট হ্ি সীমানা 
ছাডা। প্রথম লখিালট হ্য় লকাট বিী হ্তয় এবং লদ্বিীয় লখিালট হ্য় লকাট ছাডা। এমনভাতব লকাটলট তিলর করা হ্য়, যাতি 
মাঝখাতন একলট দ্াগ কাটা থাতক এবং দু্পাতশ দু্লট র্র থাতক। লখিা শুরু হ্তি একপতের লযতকাতনা একিন মাঝতরখা 
লথতক শ্বাস বে কতর অপরপতের দ্তির কাতছ যায় কাউতক স্পশণ কতর লমতর আসতি। এতক এতক দু্ই পতেরই একিন 
কতর প্রলিলনলধ্ লবপে র্তর প্রতবশ কতর এবং সবাইতক লমার লদ্ওয়ার লচষ্টা কতর। লয দ্তির সবাই লমার যায় লসই দ্ি 
লহ্তর যায়। আবার লমার যাওয়া দ্ি লথতক যলদ্ লবপে দ্তির কাউতক আবার লমার লদ্তি পাতর িাহ্তি পূতবণর লমার যাওয়া 
লখতিায়ার আবার লবেঁতচ যায়। এভাতব দ্ীর্ণ সময় ধ্তর বাংিার এই িনলপ্রয় লিাক লখিালট সম্পন্ন হ্তয় থাতক। 
২. বউলছ : হ্াডুডু লখিার লকাতনা লকাতনা তবলশষ্টয বউলছ লখিায় আতছ, িতব নিুনত্ব আতছ অতনক। লনিঃশ্বাস বে কতর 
প্রলিপেতক িাডা করা এবং স্পশণ কতর লেতর এতি প্রলিদ্বন্দ্বীর মারা পডা ইিযালদ্ লবষতয় লমি আতছ। এিনয বউলছর 
আচলিক নাম ‘বুলড কপালট' লখিা। িতব সামলগ্রকভাতব লমতির লচতয় পাথণকয অতনক লবলশ। লদ্ৌতডর এবং শ্রতমর লখিা 
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হ্তিও এই লখিা হ্াডুডুর মি লখিা নয়। এতি আক্রমর্টা একপেীয় লবপতের লখতিায়াডরা প্রলিতরাধ্ কতর না, পালিতয় 
স্পশণ বােঁচায়। গাতয়র লিাতরর লচতয় পাতয়র লদ্ৌতডর ওপর লখিালট অলধ্ক লনভণরশীি। সুিরাং হ্াডুডুর মতিা আক্রমতর্ প্রলি-
আক্রমতর্ আর্াি পাওয়ার সম্ভাবনা এতি কম। এিনয বািক-বালিকারা একতে অথবা আিাদ্াভাতব এতি অংশগ্রহ্র্ করতি 
পাতর। বয়স্ক পুরুতষরাও এই লখিালট লখিতি পাতর। দ্ি লনবণাচতন ও সংগেতনর সমান বয়স্ক লখতিায়াড না হ্তি প্রলিদ্বলিিা 
িতম ওতে না। বউলছ বযায়াম সবণস্ব অিযন্ত আতমাদ্মূিক একলট লিাকক্রীডা। এতি লকাতনা বস্তু সরঞ্জাম িাতগ না। বউতক 
লর্তর লবপে দ্তির অবতরাধ্ এবং স্বপতে সহ্ায়িায় লস অবতরাধ্ লভদ্ কতর বউতয়র মুলক্তর লচষ্টার মতধ্য প্রাচীনকাতির 
লববাহ্রীলির ছায়াপথ িেয করা যায়। শত্রু কিৃণক অপহ্রতর্র ভীলি অিীতি লছি, এখতনা আতছ। লসলদ্ক লথতক এলট লবশ 
লকৌশিপূর্ণ ও সিকণিামূিক লখিা। 
৩. লগাল্লাছুট : লগাল্লাছুট বাংিার একলট আচলিক লিাক লখিা। বাংিার লবলভন্ন অচতি একদ্া এই লখিালটর বহুি পলরমাতর্ 
চি লছি। লবতশষ কতর  াকা, খুিনা, যতশার, সীমান্তবিণী নলদ্য়া, মুলশণদ্াবাদ্, মািদ্হ্, উত্তর ও দ্লের্ চলিশ পরগনা সহ্ 
বাংিার লবলভন্ন গ্রামীর্ অচতি এই লখিালট খুবই িনলপ্রয় লছি। বিণমাতন লবলভন্ন আধু্লনক লখিার সতঙ্গ সঙ্গলি লরতখ 
প্রলিতযালগিায় না লপতর এই লখিালট প্রাচীনপন্থী লখিায় পলরর্ি হ্তয়তছ এবং কাতির গহ্বতর হ্ালরতয় লযতি বতসতছ। 
পলরলমি সীমানায় লদ্ৌতড দ্রুিিার উপতরই লখিালটর সােিয লনভণর কতর। হ্াডুডু বা বউলছর মতিা লদ্ৌডাতনার সময় ছডা  
করতি হ্য় না। িতব লছােঁয়াছুেঁলয়র বযাপার আতছ। সমান সংখযক দু্’দ্তির মতধ্য এই লখিালট অনুলষ্ঠি হ্য়। লখতিায়াতডর 
সংখযা ৪/৬ লথতক ৮/১০ িন পযণন্ত হ্তি পাতর। লখািা মাে বা বৃহ্ৎ বাগান এই লখিার প্রশস্ত স্থ্ান বতি লবতবলচি হ্য়। 
একটা লছাট গিণ লখিার লকলন্দ্রয় সীমানা ধ্রা হ্য়। ৪০ লথতক ৫০ হ্াি দূ্তর ইট-পাথর অথবা লকাতনা গাছ বাইতরর সীমানা 
লহ্সাতব লনধ্ণালরি হ্য়। গতিণ একটা কালে থাতক, িাতক 'লগাল্লা’ বিা হ্য়। লগাল্লা লথতক ছুতট লগতয় বাইতরর সীমানার গাছলটতক 
লছােঁয়াই হ্ি এই লখিার মূি িেয। আর এ লথতকই এর নাম লগাল্লাছুট হর়েরছ- 

“এই লখিাতি দ্তির একিন প্রধ্ান থাতক। অনযরা 'তগাদ্া' নাতম পলরলচি।”১০  

লয পে প্রথম দ্ান পায় িারা গতিণর লগাল্লা ছুেঁতয় দ্ােঁডায়, িখন লগাদ্ারা পরস্পর হ্াি ধ্রাধ্লর কতর িম্বা হ্তয় প্রধ্ান 
বযলক্ততক ধ্তর রু্রতি থাতক। লবপতের লখতিায়াডরা সুলবধ্ামতিা লয যার স্থ্ান লনতয় ওেঁৎ লপতি থাতক। রু্রতি রু্রতি লকতন্দ্রর 
লবষ্টন লথতক যাতদ্র হ্াি ছুতট যাতব িারা দ্রুি লদ্ৌতড যাতব দূ্তরর সীমানা স্পশণ করতি। লবপে দ্তির িেয এতদ্র ছুেঁতয় 
বাধ্া লদ্ওয়া। ছুেঁতয় লদ্তি পারতি িতবই এরা মারা বা লমার যাতব। লদ্ৌতডর লকাতনা লনলদ্ণষ্ট লদ্ক লনই। এতিাতমতিা ভাতব 
ছুতট িেযস্থ্তি এতস লপৌঁছাতি পারতিই হ্তিা। লবপতেরা ছুতিই লখডু মারা পতড। যিের্ গিণ ছুেঁতয় আতছ িিের্ লনরাপদ্। 
গিণ লছতড লশষ পযণন্ত প্রধ্ান বযলক্ততকও ছুটতি হ্য়। এই প্রধ্ান বযলক্ততক বিা হ্য় 'বুলড'। যারা সেিকাম হ্য় িারা লগাল্লা 
লথতক লিাডা পাতয় একটা কতর িাে লদ্য় বাইতরর সীমানার লদ্তক। সব িাে লমলিতয় উক্ত সীমানায় লপৌঁছতি পারতি 'পালট’ 
হ্য়। না পারতি অথবা সবাই স্পশণ লদ্াতষ মারা পডতি লবপতেরা দ্ান পাতব, এ পতের লকাতনা পালট গনয হ্তব না। 
পযণায়ক্রতম লগাল্লা পাওয়া এবং প্রলিতরাধ্ করার লভির লদ্তয় লখিালট চিতি থাতক। পালটর সংখযা অনুযায়ী িয়-পরািয় 
লনধ্ণালরি হ্য়। লগাল্লাছুতট শ্বাসতরাধ্ করতি হ্য় না। লদ্ৌডাতদ্ৌলডর েতি এতি উত্তম শারীলরক বযায়াম হ্য়। সাধ্ারর্ি লকতশার 
বািক ও বালিকারা এই লখিাতি অংশগ্রহ্র্ কতর থাতক। বিণমাতন এই লখিালট আর লসভাতব লকতশার-লকতশারীতদ্র মতধ্য 
লদ্খা যায় না। 
৪. দ্ালডয়াবাো : হ্াডুডুর মি দ্ালডয়াবাো বাংিার সব অচতির একলট অনযিম িনলপ্রয় গ্রাময লখিা। লখািা িায়গায় লনলদ্ণষ্ট 
ছক লকতট দ্ালডয়াবাো লখিা হ্য়। বািক-বালিকা এমনলক বয়স্করাও এতি অংশগ্রহ্র্ করতি পাতর। এই লখিায় র্তর 
সীমানার বাধ্যবাধ্কিা আতছ। েতি দ্রুি লদ্ৌতডর লচতয় লকৌশি পযােঁতচর উপতযালগিা অলধ্ক। সংযি লদ্ৌতড এ লখিালটও 
শরীরচচণার প্রকৃষ্ট উপায়। ১৯৮০ সাি নাগাদ্ এই লখিালট গ্রামীর্ িীবতন বযাপক িনলপ্রয় লছি। বিণমাতন গ্রামীন বাংিার 
এই লিাকক্রীডালট আর লসভাতব িরুর্ প্রিতের কাতছ আকষণর্ীয় নয়। সাধ্ারর্ি ৪/৫ লথতক ৮/৯ িন পযণন্ত লখতিায়াড 
লনতয় দ্ােঁলডয়াবাো লখিার দ্ি গেন করা হ্তয় থাতক। এই লখিায় র্তরর সীমানার বাধ্যবাধ্কিা আতছ, িাই ছক বােঁধ্া র্র 
থাতক। মালটর উপর দ্াগ লকতট র্তরর সীমানা লনতদ্ণশ করা হ্য়। স্থ্ান লবতশতষ র্তরর লকছু পাথণকয থাতক। উক্ত র্তরর লবলভন্ন 
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নাম িেয করা যায়। মুলশণদ্াবাতদ্ 'গালদ্র্র’, রািশাহ্ী লিিায় 'বদ্ন র্র’, কুলষ্টয়া লিিায় 'েুির্র’, খুিনা লিিায় 'লরলডর্র’, 
সহ্ লকাতনা লকাতনা অচতি 'িবর্র্র’, বা ‘পাকার্র’ নাতম পলরলচি। এই লখিায় লকাতনা ছডা লনই। এতি সকি লখতিায়াড 
সমান দ্ালয়ত্বপূর্ণ এবং গুরুত্বপূর্ণ। একিতনর অসিকণিা বা অেমিার কারতর্ সমস্ত দ্তির স্বাথণ লবলিি হ্য়। বযলক্তগি স্বাথণ 
নয়, দ্িীয় স্বাতথণ পরস্পতরর সহ্তযালগিার মাধ্যতম বাংিার লিাক িীবতনর লকৌম ও সমািলভলত্তক সমাি িীবতনর আদ্তশণর 
পলরচয় বহ্ন কতর এই লখিালট। িাসতত্ত্বও বিতি হ্য় লয, বিণমাতন এই লখিালট আর লসভাতব লদ্খা যায়না। হ্য়তিা অদূ্র 
ভলবষযতি বাঙালির লিাকিীবতন এই লখিালট সৃ্মলি হ্তয় থাকতব। 
৫. লচক্কা লখিা : লচক্কা পুতরাপুলর শলক্তর লখিা। দু্’দ্তির প্রলিদ্বলন্দ্বিায় লযভাতব শলক্ত প্রতয়াগ করা হ্য়, িাতি লবপতদ্র খুব 
ঝুেঁলক থাতক। অল্প বয়তসর বািকতদ্র পতে এলট লখিা উলচি নয়। মালটর ওপর ১০/১২ হ্াি িম্বা দ্াগ লকতট লচক্কার র্র 
করা হ্য়। এতি ৫/৬ িন কতর দু্'লট দ্ি লখিতি পাতর। লখিার শুরুতি এক দ্ি িাতদ্র উপর দ্ােঁডায়, অপর দ্ি দ্াতগর 
একই পাতশ বাইতর থাতক। যারা দ্ান পায় িারা প্রলিদ্বন্দ্বীতদ্র কাতছ হ্াি বালডতয় চযাতিঞ্জ লদ্য়, এতক বাংিার অতনকাংতশ 
‘লহ্তিি’ লদ্ওয়া বতি। হ্াতি হ্াি লমিতি টানাটালন শুরু হ্য়। প্রলিদ্বন্দ্বীর লকউ অপর দ্তির লকাতনা একিনতক লটতন 
অথবা লেতি িার লথতক সরাতি পারতি লস মারা যাতব এবং লখিা লথতক বাদ্ পডতব। লবিয়ী লখতিায়াড দ্তির অনযতদ্র 
সাহ্াযয করতি এলগতয় যায়। এভাতব সবাইতক দ্াগ লথতক সরাতি পারতি িারা দ্ান পায়। যারা দ্াতগর উপতর আতছ িারা 
লনি স্থ্াতন অলবচি লথতক প্রলিদ্বন্দ্বীতদ্র পাতয় পা িালগতয় লছােঁয়ার লচষ্টা কতর। এতক ‘িযাং’ মারা বতি। লসই কৃিকাযণ হ্তি 
প্রলিদ্বন্দ্বী মারা পতড। বাইতর সবাইতক িযাং মারতি পারতি িারা এক 'লচকা’ বা পতয়তির অলধ্কারী হ্য়। লবপতের লয 
লকাতনা লখতিায়াড িযাং বােঁলচতয় ডাকলট একবার পারাপার করতি পারতি িার দ্ি লচকা পায়। িযাং মারার সময় প্রলিপেতক 
সাবধ্াতন থাকতি হ্য়। হ্াি লদ্তয় িযাং প্রলিতরাধ্ করা হ্য়। অতনক সময় মাথা লপতি লেতি লদ্ওয়ার লচষ্টা করা হ্য়। এতি 
আর্াি লপতয় আহ্ি হ্ওয়ার খুব সম্ভাবনা থাতক। লচক্কা লখিালট আসতি সীমানার দ্খি লনতয় দু্ই প্রলিপতের মতধ্য 
দ্বন্দ্বযুিমূিক ক্রীডা। এতি লগাষ্ঠীবি সমািিীবতনর যুি পিলি প্রিন্ন থাতক। এখাতন কুশিীর লচতয় বিবাতনর িতয়র 
সম্ভাবনা লবলশ থাতক। 
৬. এযাঙ্গা এযাঙ্গা লখিা : এযাঙ্গা এযাঙ্গা লখিায় নুনিা ও লচক্কা লখিার সংলমশ্রর্ আতছ। নুনিা লখিায় র্তরর মালিক ডুগ লদ্তয় 
অনযতদ্র ছুেঁতয় আতস। এখাতন লস বাইতর লথতক র্তরর লভিতর লখতিায়াডতদ্র হ্াি ধ্তর বাইতর লটতন লনতয় আতস। অযাঙ্গা 
অযাঙ্গা লখিার পিলিটা এইরকম- একটা বৃত্তাকার র্তর িতডা হ্য়; -এরা ছাগতির ভূলমকা লনয়। বৃতত্তর বাইতর থাতক মাে 
একিন লখতিায়াড- লস নযায় বাতর্র ভূলমকা। লখিার শুরুতি বার্ কপট কান্নার লরাি িুিতি ছাগিগুলি িার কারর্ লিতজ্ঞস 
কতর। এরপর লকছুের্ ছডার সংিাপ চতি। লসরকমই একলট প্রচলিি উতল্লখতযাগয ছডা হ্ি- 

“বার্-অযাঙ্গা অযাঙ্গা (কান্নার সুতর) 
ছাগদ্ি-কােঁদ্ কযােঁ (সমস্বতর)? 
বার্-তগারু হ্ারাইতছ। 
ছাগদ্ি-লক লগারু? 
বার্-নাঙ্গা লগারু (র্তরর বাইতর রু্রতি রু্রতি)। 
ছাগদ্ি-লশলঙ্গ লক? 
বার্-কুষ্টার আেঁশ। 
ছাগদ্ি-একটা গান গাওলছন। 

           [নাতচর ভলঙ্গতি রু্রতি রু্রতি িখন িারা গান কতর।] 
এলি লচার, লবলি লচার, 
চতি আয় আমার লসয়ানা লচার।”১১ 

গান লশষ কতরই বার্ িাে লদ্তয় বৃত্ত লথতক একটা ছাগিতক ধ্তর টানতি থাতক। বার্ লনলদ্বণধ্ায় লটতন লনতি পাতরনা, দ্তির 
অনযরা বাধ্া লদ্য়, হ্াি-পা ধ্তর র্তরর মতধ্য িাতক লটতন রাখতি চায়। র্তরর বাইতর লটতন আনতি পারতি লস বাতর্র 
দ্িভুক্ত হ্য় এবং লখিার পুনরাবিণতনর সময় অনয ছাগিতক লটতন আনতি লচষ্টা কতর। লশষ বযলক্ত লয র্তর থাতক, লসই 
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বার্ হ্ওয়ার সুতযাগ িাভ কতর। এইভাতব লখিালট চিতি থাতক। আক্রমর্ ও আত্মরোর অলভনতয় অযাঙ্গা অযাঙ্গা লখিার 
প্রথমাংশ বাকসবণস্ব লকন্তু এর লদ্বিীয়াংতশ শলক্তর পরীো আতছ। এতি বার্-ছাগতির অলভনতয় ছদ্ম লশকাতরর ছলব আতছ। 
লচক্কার আতছ যুতির রীলি, আর অযাঙ্গা অযাঙ্গা লখিায় আতছ লশকাতরর রীলি। এলদ্ক লথতক এই লখিালট লচক্কার লথতকও 
প্রাচীন। কারর্ সমাি লববিণতনর ইলিহ্াতসর লশকাতরাপিীলবকা আলদ্মিম স্তর লছি। নৃিত্ত্বলবদ্গর্ বার্-ছাগতির লখিায় ওই 
নাতমর লটাতটমতগাষ্ঠীর দ্বন্দ্ব ও দ্াসপ্রথার প্রলিেিন আতছ বতি মতন কতরন।  

“বার্ বিবান, আর ছাগি লনতির পতে লনতয় িাতক অনয ছাগিতক আনার শ্রতম লনতয়ালিি কতর - এতিই 
দ্াসপ্রথার লচহ্ন আতছ। বার্ ও ছাগি নাতমর লটাতটম নরতগাষ্ঠী ভারতি লবদ্যমান।”১২  

৭. ডাংগুলি : ডাংগুলি বাংিার একলট খােঁলট লদ্শি এবং সবণাচিীয় লিাকি লখিা। পােঁচন আকাতরর শক্ত ও ঋিু শাখার 
তিলর এক হ্াি পলরমার্ িম্বা িালে বা ডান্ডা এবং অতপোকৃি কম বযাতসর এক লবর্ি পলরমার্ কালে বা গুলি এই লখিার 
প্রধ্ান বস্তু উপকরর্। প্রশস্ত রাস্তা বা মাে ডাংগুলি লখিার উপযুক্ত স্থ্ান। প্রলিদ্বন্দ্বী লহ্সাতব দু্িন অথবা দু্’দ্তির মতধ্য এ 
লখিা অনুলষ্ঠি হ্য়। এই লখিালট লকৌশতির লখিা নয়, এতি লকাতনা ছডাও বিা হ্য় না। এলট মূিি বাহুবতির লখিা।  

“ডাংগুলির লবলভন্ন আচলিক নাম আতছ, লযমন- রািশাহ্ীতি ‘ডান্ডােুলত্ত’,  াকায় ‘েুলত্তবালড’, যতশার লিিায় 
'গুিবালড’, রংপুতর ‘ভযাটাডান্ডা’, এবং বাংিার অনযানয অচতি ‘ডান্ডাগুলি’ নাতম পলরলচি।”১২ক  

আসতি ডান্ডা এবং গুলির নামান্তর লথতকই এইরকম লবলভন্ন ধ্রতনর নামকরর্ হ্তয়তছ এই লখিার। লক্রতকট লখিার সাতথ 
ডাংগুলি লখিার একটা লমি িেয করা যায়। লক্রতকতটর বযাটসমযাতনর এবং ডাংগুলি লখিায় ডান্ডাধ্ারীর একই ভূলমকা। 
বযাট ও বি ডান্ডা ও গুলির প্রায় সমিুিয বিাই চতি। লপচ আর গিণ প্রায় অলভন্ন কারসালির লখিা। বযাটসমযান নানাভাতব 
আউট হ্তি পাতর। ডাংগুলিতিও আউট করার নানা পিলি অনুসৃি হ্তয় থাতক। বিা যায়, গ্রামীর্ লিাকিীবতন এই লখিালট 
লক্রতকট লখিার গ্রাময-সংস্করর্। দু্লট লখিাতিই লপশীশলক্ত আর বাহুবি দু্লটরই প্রতয়ািন হ্য়। 
৮. চামলড লখিা : উত্তরবতঙ্গ ঈদ্ ও পরতবর লদ্ন গ্রাতমর যুবতকরা চামলড লখিা লখতি। লখিার প্রথতম পুকুতরর মতিা দ্াগ 
কাটা হ্য়। ১৫-২০ িন িালেধ্ারী যুবক দ্াগ লর্তর িমাতয়ি হ্য়। িারাই লখতিায়াড। একিন সাহ্সী যুবক িালে লদ্তয় 
পুকুর বেন করতি যায়- িখন অতনযরা িাতক বাধ্া লদ্তি আতস এবং িখনই কৃলেম িডাই লবেঁতধ্ যায়। িারা লবলভন্ন প্রকার 
অঙ্গভলঙ্গতি লখিা লদ্খায়। সতঙ্গ থাতক লবলভন্ন বাদ্যযন্ত্র। বাতদ্যর িাতি িাতি িালে লখিার মহ্ডা রীলিমতিা িতম ওতে। 
লখিার লবলভন্ন লকৌশি যখন লশষ হ্তয় আতস এবং শরীর ক্লালন্ততি লঝলমতয় আতস িখন সকতি একইসতঙ্গ উপতর িালে িুতি 
ধ্তর আত্মসমপণতর্র ভলঙ্গতি; আর িখনই আপতস লখিার সমাি হ্য়। আসতি, এই লখিালট িালেতখিার প্রায় সমিুি। এই 
লখিার লদ্বিীয় অংতশ আতছ ওই পুকুতর কৃলেম মাছ ধ্রার অলভনয়। িি ল তি কাদ্া করা হ্য় অলভনয়তক িীবন্ত রূপ 
লদ্ওয়ার িনয। লশলঙ মাতছর কােঁটা লবেঁতধ্তছ বতি একিন লচৎকার কতর কািরাতি থাতক। ওঝা এতস ঝাডেুেঁক শুরু কতর। 
মা, ভাই, লবান ও অনযানয আত্মীয়-স্বিন আতস িার শুশ্রূসার িনয। লকছুতিই লকছু হ্য় না, পলরতশতষ আতস এক সুিরী 
যুবিী। কােঁটার লবষ মুহূ্তিণ দূ্র হ্তয় যায়। লস-সতঙ্গ দ্শণতকর হ্াসযতকািাহ্তির মধ্য লদ্তয় লখিার পলরসমালি র্তট। এই 
অংতশর পুতরা লখিাটাই কৃলেম এবং লখতিায়াডতদ্র মতধ্য লথতকই লকউ ওঝা, লকউ মা, লকউ লবান, লকউ লপ্রলমকার ভূলমকায় 
অলভনয় কতর। প্রকৃিপতে সমস্ত লখিালট একলট অলভনয় লশল্প। বাংিার লিাকিীবতন এ এক অলভনব লচন্তাভাবনা। লখিার 
প্রথমাংশ যুতির এবং লদ্বিীয়াংশ মাছ লশকারতক লকন্দ্র কতর পুতরা লখিালট আবলিণি হ্য়। পুকুর দ্খি, িলম দ্খি, রািয 
দ্খি লনতয় প্রাচীন যুতগ প্রায়ই িডাই হ্তিা। িারই অনুকরতর্ এই লখিার প্রথম অংতশর পলরকল্পনা। িারপর পুকুর দ্খি 
হ্তয় লগতি মাছ ধ্তর লভাতগর পািা। রািযিয় কতর ধ্ন-সম্পলি লভাগদ্খতি আতস। সুিরাং প্রথমাংতশর সাতথ লদ্বিীয় 
অংতশর লযাগ লবলিন্ন নয়। মাছ ধ্রা লনরঙু্কশ নয়, মাতছর কােঁটা েুতট লবদ্না হ্য়, িার লচলকৎসাও হ্য়। িনিীবতনর একলট 
অধ্যাতয়র অলভনয় চামলড লখিার মতধ্য লনলহ্ি আতছ। অিীি ইলিহ্াস ও সামালিক িীবনলচতের লদ্ক লথতক এই লখিার 
গুরুত্ব অপলরসীম। 
৯. িালেতখিা : িালেতখিা শলক্ত ও লকৌশতির লখিা। আত্মরোর িনয িালের বযবহ্ার মানুষ আলদ্মকাতিই আলবষ্কার কতরলছি। 
লশকার ও যুতির হ্ালিয়ার লহ্তসতব িালের বযবহ্ার সুপ্রাচীন কাি লথতক চতি আসতছ। ধ্ািু ও আতেয়াতের আলবষ্কাতরর পর 
যুিতেে হ্তি িালের উপতযালগিা েুলরতয়তছ। আমাতদ্র লদ্তশ লকছুকাি আতগ পযণন্ত িলমদ্ারগর্ িালেয়াি দ্ি রাখতিন 
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লযািা লহ্তসতব। যুিতেতের প্রতয়ািনীয়িা েুরাতনার পর িালে লনতয় লশৌযণবীযণ ও কিাতকৌশি প্রতয়াতগর লেে হ্তয় দ্ােঁডায় 
সামালিক ও ধ্মণীয় অনুষ্ঠাতনর আখডাগুলি, লস লবষতয় সতিতহ্র লকাতনা অবকাশ লনই। বিণমাতন মুসিমানতদ্র মহ্রম 
উৎসব উপিতে িালেতখিা অনুষ্ঠাতনর অিযাবশযক অঙ্গ লহ্তসতব পলরগলর্ি। ভারিবতষণর মহ্রম উৎসব প্রচলিি হ্ওয়ার 
সময় লথতক এই প্রথা চতি আসতছ বতি ধ্তর লনওয়া হ্য়। মহ্রতম িালে লখতি লয কৃলেম যুতির মহ্ডা হ্য়, িা সহ্তিই 
লবাঝা যায়। মহ্রম ছাডা ধ্নীগৃতহ্ লববাহ্ উপিতেও িালেতখিার আতয়ািন করা হ্য়। 
          লিন-চার হ্াি িম্বা ও পলরলমি বযাসাতধ্ণর বােঁতশর তিিাক্ত মসৃর্ িালে এই লখিার অনযিম উপকরর্। আসতর 
একিন লখতিায়াড একহ্াতি, কখতনা দু্’হ্াতি লবলভন্ন লকৌশতি িালে রু্লরতয় লখিা লদ্খায়। লবলভন্ন চাতি অলি লেপ্রিার 
সাতথ িালে লর্ারাতনাতিই একিন লখতিায়াতডর দ্েিার পলরচয় লমতি। কৃলেম যুতির মহ্ডায় তদ্বি িালেতখিা হ্য়। এতেতে 
সাহ্স, লকৌশি লেপ্রিার অলি প্রতয়ািন হ্য়। একক িালে লখিায় সামতন, লপছতন, পাতশ, আডাআলডভাতব, মাথার ওপতর, 
দু্’পাতয়র োেঁক লদ্তয় অিযন্ত দ্রুিিার সাতথ িালে রু্রাতনাতিই প্রকৃি লসৌিযণ ও আনি লনলহ্ি আতছ। এলট একলট শ্রমসাতপে 
লখিা। এিনয এতি শরীরচচণার উত্তম সুতযাগ আতছ।  

“একমাে পুরুষ ও বয়স্ক বযলক্ত এই লখিায় অংশগ্রহ্র্ কতর থাতক। মহ্রতমর িালেয়াি দ্তির িরুতর্রা থাতক 
লশোনলবশ লহ্সাতব।”১৩   

১০. িযাংচা লখিা : ৮-১০ িন লছতি একতে অথবা দু্ই দ্তি লবভক্ত হ্তয় িযাংচা লখিা লখতি থাতক। এক পা হ্ােঁটু বরাবর 
িুতি অপর পাতয় িালেতয় িালেতয় এতক অপতরর গাতয় ধ্াক্কা লদ্তয় লেতি লদ্ওয়ার লচষ্টা কতর। ধ্াক্কা লখতয় লয পা লেতি 
লদ্য়, লস লখিা লথতক বাইতর চতি লযতি বাধ্য হ্য়। এভাতব লয লশষ পযণন্ত লটতক থাতক িার িয় হ্য়। লখিালট গ্রামীর্ 
বাংিার অনযিম লখিা লচয়ার লখিার সমিুি। এই লখিালটর আর এক নাম 'লমারগ িডাই’। লখিালটতি শরীরচচণা হ্য় বতি 
লবদ্যািয় স্ততর বালষণক ক্রীডা প্রলিতযালগিায় লছতিতমতয়রা পৃথকভাতব িা লখতি থাতক। পািািয লদ্তশ এলট ‘Lame man’ 
বা লখােঁডার লখিা নাতম পলরলচি। 
১১. রুমাি চুলর : বাংিার একলট অনযিম প্রাচীন লিাকক্রীডা রুমাি চুলর। লখিালট দ্িবি লখিা। প্রথতম দ্তির একিন 
‘লচার’ হ্য়। অনযরা লকতন্দ্রর লদ্তক মুখ কতর লগাি হ্তয় বতস। লচার হ্াতি রুমাি লনতয় চারলদ্তক রু্রতি রু্রতি লয লকাতনা 
একিতনর লপছতন সাবধ্াতন এবং অিতে লসলট লরতখ লদ্য়। যার লপছতন লরতখতছ লস লটর না লপতি লচার লেক এক পাক 
রু্তর এতস িার লপতে লকি-চাপড বলসতয় লদ্য়। আতগ ভাতগ লিতন লেিতি রুমাি লনতয় লস সতর পতড। লচার িার স্থ্াতন 
বতস। লদ্বিীয় বযলক্ত একই রকমভাতব রু্রতি রু্রতি লয লকাতনা একিতনর লপছতন রুমাি লরতখ মারার সুতযাতগ িাডািালড 
উতে পািাতি পারতি মাতরর পলরমার্ কতম। এভাতব রুমাি চুলর লখিা হ্তয় থাতক। লচত্তলবতনাদ্ন ও অবসরযাপন ছাডা অনয 
উপকালরিা এতি লসভাতব িেয করা যায় না। 
১২. রু্েঁলট লখিা : এই লখিায় ৫, ৭, ১৬, ৩২ লবলভন্ন ধ্রতনর রু্েঁলটর বযবহ্ার লদ্খা যায়। লকাথাও লকাথাও লিেঁিুি লবলচ লদ্তয় 
এবং লকাথাও বা পাথতরর টুকতরা লদ্তয় এই লখিালট গ্রাম বাংিায় হ্তয় থাতক। রু্েঁলটতখিা পল্লীর লমতয় মহ্তি অবসর 
লবতনাদ্তনর একলট অনযিম িনলপ্রয় লখিা। পােঁচলট লগািাকার পাথররু্েঁলট লখিার উপকরর্। লবলচে ও িলটি পিলিতি এলট 
লখিা হ্য়। হ্াতির দ্েিায় ও লেপ্রিায় লখিার িয়-পরািয় লনভণর কতর। পােঁচলট রু্েঁলটর একলট হ্য় ‘ডাগ’। কখতনা এক 
হ্াতি, কখতনা দু্’হ্াতি ডাতগর সাহ্াতযয অনয রু্েঁলট লিাোিুলের লভির লদ্তয় লখিা চিতি থাতক। লিাোিুলের সময় লকাতনা 
রু্েঁলট মালটতি পতড লগতি লখতিায়াড দ্ান হ্ারায়। কলড লখিার মতিা চক্রাবিণতন রু্েঁলট লখিা চতি। নানা প্রলক্রয়া লশষ কতর 
লয আতগ 'পাতক’, িার একলট পতয়ি হ্য়। এরকমভাতব সাি অথবা দ্শ পতয়ি লপতি লস িয়ী হ্য়। লশষ পযণন্ত লয হ্াতর 
িাতক লিাড-লবতিাড ধ্তর লকি মারার সুতযাগ পায়।  

“অভযাস ও সংযম আতছ বতি এতক দ্েিার লখিা বিা হ্য়। লকাতনা লকাতনা অচতি এই লখিালট 'লখইর লখিা’ 
নাতম পলরলচি। এর আতরকলট নাম হ্ি 'থাপা লখইড’ লখিা।”১৪ 

১৩. ওতপলি বাইতস্কাপ, এিালটণং লবিালটং : দু্িন মলহ্িা দু্হ্াি উপতরর লদ্তক িুতি পরস্পর হ্াতি হ্াি লরতখ দ্ােঁডাতব। 
আর ৭-৮ িতনর একলট দ্ি হ্াতির লভির লদ্তয় র্তরর বাইতর লবলরতয় আসতব। আবার লভিতর প্রতবশ করতব। আর মুতখ 
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সুর কতর ছডা বিতব। লশতষর শব্দলট বিার সময় লয হ্াতির মতধ্য থাকতব, িাতক আটতক লদ্তব এবং লখিার লনয়ম অনুসাতর 
লস মার বা লমার হ্তব। এভাতব লখিালট দ্ীর্ণ সময় ধ্তর হ্তয় থাতক। এই লখিালট এিালটং লবিালটং ছডার মাধ্যতম করা হ্য়- 

“আমার নাম িাদু্মলর্, 
লযতি হ্তব অতনকখালন।”১৫ 

১৪. সািচাডা : সািচাডা এই গ্রামীর্ লিাকক্রীডালট দু্’দ্তির সমান সংখযক লছতি-লমতয়তদ্র মতধ্য প্রলিতযালগিামূিকভাতব 
সংগলেি হ্য়। ভাঙ্গা মালটর হ্ােঁলড-কিলসর সাি টুকতরা চাডা বা লখািামকুলচ পরপর ওপর-লনতচ সালিতয় রাখা হ্য়। লয দ্ি 
দ্ান পায়, লস দ্তির একিন বািক বা বালিকা ৮-১০ হ্াি দূ্র লথতক একলট রবার বা লটলনস বি দ্বারা আর্াি কতর চাডা 
স্তম্ভলট ভাঙার লচষ্টা কতর। লস সেি হ্তি লবপে দ্তির লছতিরা িলডৎ গলিতি লসলট আবার নিুন কতর গতড লিািার লচষ্টা 
কতর। স্বপতের লখতিায়াডরা বিলট কুলডতয় িাতদ্র আর্াি করতি থাতক। আর্াি বােঁলচতয় ভাঙা স্তম্ভ লিাডা লদ্তি পারতি 
িারা লখিার দ্ান পায়। আর আর্াি করতি পারতি লস ‘মারা’ যায়। এভাতব সবাই মারা পডতি এক পতয়ি িাভ কতর 
লবিয়ী দ্ি। সািচাডা লখিার এটাই লনয়ম। স্তম্ভলট একলট লগাষ্ঠীর দু্গণ বা আবাসভূলমর প্রিীক; শত্রুপে িা আক্রমর্ কতর 
লভতঙ লদ্তি চায়। আক্রান্ত দ্িটা প্রলিহ্ি ও প্রলিতরাতধ্র লচষ্টা কতর। সেি হ্তি িয়ী, বযথণ হ্তি পরালিি ও ধ্বংসপ্রাি 
হ্য়। এতি লবতশষজ্ঞ আযণ কিৃণক অনাযণতদ্র সিনগরী বা লসেু সভযিা ধ্বংতসর লচে অবতিাকন কতরন। 
১৫. পশু-প্রার্ী লনতয় লখিা : গ্রাম বাংিায় বহু লখিা প্রচলিি লছি একসময়, লযখাতন নানা পশুপালখ ও প্রার্ী দ্বারা লখিা 
লদ্খাতনা হ্তিা। বিণমাতন পশুপালখ লনতয় লখিা করাতনা এবং লখিা লদ্খার প্রলি চালহ্দ্া অতনকাংতশ কতম লগতছ। িা সতত্ত্বও 
একদ্া আমরা লদ্তখলছ বাংিার লবলভন্ন অংতশ লবলভন্ন পশু ও প্রার্ী এবং পালখ দ্বারা নানা ধ্রতনর লখিা প্রদ্লশণি হ্য়। এই 
লখিাগুলি বাংিার লিাকসংসৃ্কলির ধ্ারাতক বহ্মান কতর লরতখতছ। বিণমাতন লসভাতব আর এই লখিাগুলি অনুলষ্ঠি হ্য় না। 
লবতশষ কিকগুলি লখিা আতছ লযখাতন পশু-প্রার্ী লনতয় নানা কসরি লদ্খাতনা হ্য়। লযমন, লর্াডতদ্ৌড- শহ্তরর লখিা, 
লপশািীবী ‘িলক’ দ্বারা লর্াডতদ্ৌতডর প্রলিতযালগিা হ্য়। ষােঁতডর িডাই ও লমারতগর িডাই একলট অলি পলরলচি গ্রামীর্ 
লিাকক্রীডা। দ্লের্ ভারতি গরুতক লনতয় 'িালল্লকাটু্ট’ নাতম এক লবতশষ িডাই খুবই পলরলচি ও িনলপ্রয়। বাংিার লবলভন্ন 
প্রাতন্ত একদ্া ষােঁতডর িডাই প্রচলিি লছি, লকন্তু বিণমাতন লসলট আর লচাতখ পতড না। গৃহ্স্তরা িডাইতয়র িনয ষােঁড যত্ন কতর 
িািন পািন করি। লনধ্ণালরি িালরতখ প্রলিতযাগীরা লনি লনি ষােঁড লনতয় ময়দ্াতন উপলস্থ্ি হ্ি। কুলস্ত লখিার মি এতক 
এতক ষােঁতডর িডাই হ্ি। সমথণয ও বিবান ষােঁড িয়ী হ্তি মালিক পুরসৃ্কি হ্তিন। পৃলথবীর লবলভন্ন লদ্তশ, লবতশষ কতর 
এলশয়া ও আলিকার লদ্শগুলিতি প্রলিতযালগিামূিকভাতব লমারতগর িডাই লবশ র্টা কতর অনুলষ্ঠি হ্য়। ঝাডগ্রাম, বােঁকুডা, 
পুরুলিয়া, পলিম লমলদ্নীপুর লিিার লবলভন্ন অংতশ লমারগ িডাইতয়র িনয বৃহ্ৎআকার লমারগ িািন-পািন কতর িডাইতয়র 
িনয তিলর করা হ্য়। এই অচতি এই লমারগগুলিতক 'যুি লমারগ’ বা ‘পাহুড’ বিা হ্তয় থাতক। লমারতগর লোেঁতট এবং পাতয় 
লবলভন্ন ধ্ারাতিা অে লবতধ্ লদ্তয় যুি করাতনা হ্য়, যাতি কতর লবপে দ্তির লমারগগুলি সহ্তিই পরালিি হ্য়। এই িডাইতয় 
পুরস্কার মূিয ধ্াযণ করা হ্য়। লকাতনা লকাতনা লেতে লবলভন্ন সামগ্রী ও অথণ বালি লরতখ এই লখিা অনুলষ্ঠি হ্য়। এই অচতি 
প্রলিতযালগিার মাধ্যতম লবলভন্ন অনুষ্ঠাতনর মধ্য লদ্তয় উৎসতবর আলঙ্গতক লমারগ িডাই সম্পন্ন হ্য়। বাংিার একলট উতল্লখতযাগয 
লিাকতখিা হ্তিা বুিবুলি পালখর িডাই। পলিম লমলদ্নীপুর লিিা, ঝাডগ্রাম, পুরুলিয়া, বােঁকুডা এবং সলন্নলহ্ি ঝাডখন্ড ও 
উলডষযায় এই লখিা বহুি পলরমাতর্ প্রচলিি। বাংিার আতরকলট প্রাচীন লিাকতখিা হ্তিা সাপতখিা। সাপুতড সাতপর লখিা 
লদ্লখতয় িীলবকা অিণন কতর। সাপুতডর ঝুলডতি নানা প্রকার সাপ থাতক। লসগুলি লনতয় লবলভন্ন পাডায় পাডায় রু্তর লবডায় 
এবং উৎসুক দ্শণতকর সাডা লপতি ঝােঁলপ খুতি এবং বীর্ ও িুবলড বালিতয় সাপতক নানাভাতব নালচতয় লখিা লদ্খায়। লবতশষ 
কতর যাযাবর লবতদ্ িালির পুরুষ ও নারীরা এই লখিা লদ্লখতয় থাতক। লবতদ্লনরা গীিতগতয় এইরকম লখিা প্রদ্শণন কতর। 
দ্শণক সাধ্যমি সাপুতডতক টাকা-পয়সা, চাি, ডাি, সবলি প্রভৃলি দ্ান কতর থাতক। গ্রাম বাংিার আতরকলট অলি িনলপ্রয় 
লখিা বানর লখিা বা বাদ্র লখিা। একতশ্রলর্র বালিকর গ্রাতম-গতঞ্জ রু্তর বানতরর লখিা লদ্খায়। লস উতেতশয এরা বানরতক 
লবতশষ প্রলশের্ লদ্তয় থাতক। বানর বালি কতর লনতদ্ণশ মতিা নৃিয ও অনযানয অঙ্গভলঙ্গ কতর লখিা লদ্খায়। এমন লক 
নানারকম অলভনয়ও কতর থাতক। বাংিায় লকছুলদ্ন আতগ পযণন্ত আতরকলট লবতশষ লখিা, ভািুতকর লখিার প্রচিন লছি। 
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এখন এই লখিালট লবতশষ লদ্খা যায় না। ভািুকতক লবতশষ প্রলশের্ লদ্তয় মালিতকর িত্ত্বাবধ্াতন লবলভন্ন কসরতি লখিা 
লদ্খাতনা হ্তিা। এছাডাও লবলভন্ন সাকণাস দ্তি বার্, লসংহ্, লর্াডা, হ্ালি, কুকুর ও অনযানয পশু এবং প্রার্ীর দ্বারা লখিা 
লদ্খাতনা হ্য়। এতি প্রলশের্প্রাি নারী-পুরুষ আতরা অতনক উন্নিমাতনর ক্রীডা প্রদ্শণন কতর থাতক। সাকণাস দ্ি গেন ও 
পলরচািনায় অথণবি ও িনবি প্রচুর পলরমাতর্ দ্রকার। সাকণাসতক লিাকক্রীডার অন্তভুণক্ত করা হ্য় না। িতব লিাকক্রীডার 
অতনক লকছু এতি অঙ্গীভূি হ্তয়তছ। লযমন- সঙ, িাতরর ওপর বালিতখিার উৎসব সবই লিৌলকক ক্রীডা। 
১৬. লনৌকা বাইচ : লনৌকা বাইচ নদ্ীনািা খািলবতি ভরা বাংিার একলট অনযিম িনলপ্রয় লখিা। এপার বাংিা িথা 
পলিমবঙ্গ লথতক পূবণবঙ্গ বা বাংিাতদ্শ অলধ্ক পলরমাতর্ নদ্ী লবলষ্টি হ্ওয়ার েতি লসখাতন এই লখিালট অিযালধ্ক পলরমাতর্ 
প্রচলিি। নদ্ী ও লনৌকা বাংিার প্রার্স্বরূপ, লযাগাতযাগ ও পলরবহ্তনর অনযিম মাধ্যম। বাঙালির বযবহ্ালরক ও অথণননলিক 
িীবতনর মতিা সাংসৃ্কলিক িীবতনও নদ্ী ও লনৌকার প্রভাব গভীরভাতব িলডতয় আতছ। পারাপার িথা পলরবহ্তন লনৌকা, 
মাছ লশকাতর লনৌকা, িিযুতি লনৌকা, পর্যবহ্তন লনৌকা, প্রতমাদ্লবহ্াতর লনৌকা, বসবাতস লনৌকা। মালঝ, লিতি, লবলদ্য়া বা 
লবতদ্, লনৌতসনা, সদ্াগতরর িীবন লনৌকার সাতথ ওতিাতপ্রািভাতব িলডি। লখিাধু্িার আনতিাৎসতব ও লনৌকার বযবহ্ার 
অপলরসীম। আর এই লনৌকাতক লকন্দ্র কতর একলট উতল্লখতযাগয লখিা প্রচলিি বাংিার িনিীবতন- লসলট হ্তিা লনৌকা বাইচ। 
এলট শ্রতমর লখিা, শলক্তর লখিা, লকৌশতির লখিা। এই লিনলট লিলনস লনৌকা বাইচ লখিার সতঙ্গ অঙ্গাঙ্গীভাতব িলডি। 

“বাইচ োরলস বালি শব্দিাি। মূি অথণ হ্ি লখিা।”১৬  
যারা তদ্লহ্ক লকৌশি বা যাদু্র লখিা লদ্খায় িারা ‘বালিকর’। পর্ লরতখ লখিার লনয়ম আতছ, এতক 'বালিধ্রা’ বতি, আবার 
লখিায় িয়িাভ অতথণ 'বালিমাি’ আতছ। এই লখিায় দ্ােঁড টানার কসরি দ্বারা, লনৌকা চািনার লকৌশি দ্বারা প্রলিতযালগিায় 
িয়িাতভর উতেতশয আতমাদ্-প্রতমাদ্মূিক এই লখিার নাম লনৌকা বাইচ খুবই সাথণক। লকাতনা লকাতনা লনৌকা বাইচ অনুষ্ঠান 
উপিতে সংগলেি অনুষ্ঠাতনর সাতথ এর সম্পকণ অলবতিদ্য নয়। লকাতনা লনলদ্ণষ্ট অনুষ্ঠান ছাডাও লনছক আতমাদ্-প্রতমাতদ্র 
উৎসতবও লনৌকা বাইচ হ্তয় থাতক। নলদ্য়া লিিার লশবলনবাস অচতি স্বাধ্ীনিা লদ্বস উদ্যাপন উপিতে লনৌকা বাইতচর 
আতয়ািন করা হ্য়। প্রতিযক বছর ১৮ই আগস্ট এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হ্তয় থাতক। লহ্িু সমাতির মনসা পুতিার পতর 
ভাসাতনর অনুষ্ঠাতন (১িা ভাদ্র, মনসা পুতিার পতরর লদ্ন) লনৌকা বাইচ হ্য়, লকন্তু মনসা পূিার সতঙ্গ এর লকাতনা লযাগসূে 
লনই। কারর্ লনৌকা বাইচ নাহ্তিও মনসা পূিার অঙ্গহ্ালন হ্য় না। বহু স্থ্াতন উৎসব উপিতে লনৌকাবাইচ অনুলষ্ঠি হ্য় না। 
মুসিমান সমাতির লকাতনা লনলদ্ণষ্ট উপিে লনই। লয লকানলদ্ন লযতকাতনা অনুষ্ঠাতন িারা লনৌকা বাইতচর আতয়ািন কতর 
থাতক। ভাদ্র-আলশ্বন মাতস যখন খািলবি, নদ্ীনািা  িতি ভরাট ও শান্ত থাতক িখন লকাতনা লিাতকাউৎসব অথবা িািীয় 
উৎসবতক লকন্দ্র কতর লনৌকা বাইতচর আতয়ািন করা হ্য়। 
          লনৌকা বাইতচ যারা দ্ােঁড টাতন িারা 'বাতচিদ্ার’ আর যারা গান-বািনা কতর িারা 'সালরদ্ার’ নাতম পলরলচি। 
লনৌকার দু্’পাতশ লিাতর লিাতর বতস বাতচিদ্াররা দ্ােঁড টাতন, পাটািতন দ্ােঁলডতয় সালরদ্াররা গান কতর। লবলভন্ন বাদ্যযন্ত্র নানা 
সুতরর সতঙ্গ বােঁচতি থাতক। ২০/২৫ লথতক ৪০/৫০ িন বাতচিদ্ার ও সালরদ্ার থাকতি পাতর। প্রলিতযালগিার লনৌকার 
লকাতনা পাি এবং মাস্তুি থাতক না। বাইতচর লদ্ন লনৌকাতক সুসলিি করা হ্য়। প্রচুর টাকা খরচ কতর লনৌকা বাইতচর 
লনৌকা তিলর করা হ্য়। চাতির গুেঁতডা ও লসেঁদু্র লদ্তয় আিপনা লদ্ওয়া হ্য় লনৌকার গাতয় ও গিুইতয়। িতির লখিা বতি 
দু্র্ণটনার সম্ভাবনায় িারা আেঁট-সােঁট লপাশাক পতর লনয়। প্রলিতযালগিা আরম্ভ হ্ওয়ার আতগর মুহূ্িণ পযণন্ত প্রলিতযালগরা 
নাচগান কতর েুলিণ কতর। সালরগাতনর লবষতয় রাধ্াকৃতের লপ্রম, লিৌলকক লপ্রম, লনমাই সন্নযাতসর পািা ইিযালদ্ কতর থাতক। 
বীরত্মবযঞ্জক, আক্রমর্াত্মক এবং আত্মম্ভলরিাজ্ঞাপক প্রলিদ্বলন্দ্বিার গানও আতছ। িাতি, মাতন, ভাতব, সুতর এগুলি পুতরাপুলর 
লনৌকা বাইতচরই গান। লকাতনা লকাতনা গাতন আধ্যালত্মকিার স্পশণও আতছ। িালিধ্মণবর্ণলনলবণতশতষ মালঝমল্লা লয পীতরর 
লদ্াহ্াই লদ্তয় লনৌযাো কতর, লস পীর হ্তিন বদ্রপীর। তবোর টাতন লনৌকা  লেপ্রতবতগ ছুতট চতি আর তবোর িাতি িাতি 
সমাতন গান চতি। লনৌকা বাইতচ বযবহৃি লসরকম একলট গান হ্ি- 

“(ওই) চতি চতি চতি নাও লহ্ইও। 
চল্  চল্ চল্ ভডাি লদ্য়া চল্।। 
বদ্র বদ্র রতব চল্ লহ্ইও চল্ চল্। 
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লহ্া লহ্া দ্যাখ লদ্লখ লকবা যায় আতগ।। 
বদ্র বদ্র রতব ধ্ইরা লেি িাতর। 
আতর ও চল্ চল্ চল্, বদ্র বদ্র রতব চল্।।”১৭ 

বাইচ লশতষ লবিয়ী লনৌকা ও প্রলিতযাগীতদ্র ধ্ানদূ্বণা ও বরর্ডািা লদ্তয় বরর্ করা হ্য়। পুরস্কার স্বরূপ নানালবধ্ উপত ৌকন 
ও অথণরালশ থাতক। নদ্ীর অলধ্পলি পবন লদ্বিার উতেতশয লভাগ লদ্ওয়া হ্য়। লনৌকা যখন র্তর লেতর িখনও নানাভাতবর 
নাচগান হ্য়। লবিয়ীর কতে উল্লাতসর সুর ধ্বলনি হ্য় এবং লবলিতির কতে লবদ্নার সুর করুর্ রতস সমৃি হ্য়। লদ্ৌতডর 
আতগ, লদ্ৌতডর কাতি এবং লদ্ৌতডর পতর এসব লকছুতক লনতয়ই একলট পূর্ণ লনৌকা বাইচ সুসম্পন্ন হ্য়। এই লখিালট বাংিার 
একলট অনযিম পরম্পরাগি ঐলিহ্য। যলদ্ও বিণমাতন নদ্ীনািায় িতির অভাতব অতনক সময় ইিা থাকতিও গ্রামীর্ িনিা 
এই আনিমুখর লখিায় লনতিতদ্রতক লনতয়ালিি করতি পাতর না। িাসতত্ত্বও মানুতষর ইিা ও ঐলিহ্যতক রোকরার িালগতদ্ 
এই লখিালট বাংিার নদ্ীবহুি এিাকায় সংগলেি হ্তয় থাতক। 
১৭. িাই লখিা : নালভ লথতক ‘িাই’ শব্দলট উিারতর্র েতি বযবহ্ার হ্তি হ্তি এতসতছ। উিারতর্র লেতে ‘ন’ এর স্থ্তি 
‘ি’ এবং ‘লভ’ হ্তয়তছ ‘ই’। অধু্না বাংিাতদ্তশর কুলমল্লা,  াকা, ময়মনলসংহ্ প্রভৃলি লিিার লবলভন্ন অচতি িাই লখিার 
প্রচিন আতছ। লবলভন্ন লপ্রমিত্ত্ব ও লদ্হ্িত্ত্বমূিক লিাকসংগীতি গ্রামীর্ এই লখিার পলরচয় পাওয়া যায়। বািকতদ্র লখিা 
গুহ্য লপ্রমিতত্ত্বর প্রিীক রূতপ বযবহৃি হ্তয়তছ। এলট প্রমালর্ি হ্য় লখিালট সমািিীবতন বযাপক প্রভাব লবস্তার কতরতছ। 
লবখযাি মরমী লদ্হ্িালত্ত্বক এবং লপ্রমিালত্ত্বক গাতনর স্রষ্টা লমাহ্াম্মদ্ লসরাি উলেন কালসমপুরী িাই লখিার একলট বলিষ্ঠ 
লববরর্ লদ্তয়তছন। লখিালট  লহ্ািডুতগর মতিাই, এখাতন লকবি নালভ লদ্লখতয় লখিা সম্পন্ন হ্য়। লিলন উতল্লখ কতরতছন- 

“একলট লছতি বুক পযণন্ত িতি দ্ােঁলডতয় একহ্াতি িি লনতয় অনযানয লছতিতক লদ্খায় আর বতি- 
আমার হ্াতি লক? 
িিই। 
এক ডুতব িিই। 
িতর যলদ্ পাই। 
এক লগরাতস খাই। 

এই বলিয়া প্রথম লছতি ডুব লদ্য়া পিাইয়া অন্তি নালভ-পালনতি আলসয়া দ্ােঁডাইবার লচষ্টা কতর, আর অনয লছতিরা 
িাহ্াতক আতগই ডুব লদ্য়া ধ্লরবার প্রয়াস পায়। যলদ্ প্রথম লছতিলট ধ্রা পলডবার আতগ নালভ-পালনতি আলসয়া 
নালভ লদ্খাইয়া 'আঙ্গা-আঙ্গা’ বলিতি পাতর, িতব িাহ্ার িয় হ্ইি। লস যলদ্ নালভ-পালনতি আলসবার আতগই ধ্রা 
পলডয়া যায়, িতব িাহ্ার পরািয় হ্ইয়া থাতক; অনয লছতি উপলরউক্ত ছডা বলিয়া আবার িাই লখিা শুরু 
কলরতব।…প্রথম লছতি ডুব লদ্য়া ধ্রা পলডবার আতগ ভালসতি পাতর, আবার ডুব লদ্তি পাতর, িতব ডুতবর অবস্থ্া 
বযিীি িাহ্াতক ছুেঁইতি মারা পলডতব না, পালনর নীতচই ধ্রা চাই।”১৮  

১৮. িই িই লখিা : ‘িই িই’ লখিায় ডুব অথবা সােঁিার অিযাবশযক লবষয় নয়। সাধ্ারর্ি লকামর পযণন্ত িতি সকতি 
লগাি হ্তয় দ্ােঁডায়। একিতনর হ্াতি থাতক একটা ভাসন্ত েি। উপর লথতক ছুতড লদ্তি কাডাকালড শুরু হ্য়- লক আতগ 
দ্খি লনতব ওই েতির। তহ্-হুতল্লাড কতর েিটা হ্স্তগি করাতিই লখিার আনি। িই িই ছডাযুক্ত লখিা। লছতিরা হ্াতি 
িি লটতন মািামালি কতর আর মুতখ ছডা বতি। এই লখিায় বযবহৃি একলট ছডা হ্ি- 

“িই িই 
বগা মালরয়া িলিি থই। 
বগা আইি কুেঁইয়া 
ভূোয় খায় চূেঁইয়া।”১৯ 

অধু্না বাংিাতদ্তশর ময়মনলসংহ্ অচতি এই ধ্রতনর ছডা আকাতর গাতনর মাধ্যতম এই লখিা হ্তয় থাতক।  
“ডুতব যাওয়ার লবপদ্ অথবা সােঁিাতরর শ্রম লনই বতি অল্প বয়সী লছতিতমতয়রা এই লখিালট লখতি থাতক। েলরদ্পুর 
অচতি লখিালট 'ঝাপলড’ লখিা নাতম পলরলচি।”২০ 

এরকমই গ্রীতের িাপদ্াতহ্ বৃলষ্টর আবাহ্নমূিক একলট ছডায় ‘ঝাপু্পলর’ নাতমর উতল্লখ পাওয়া যায়- 
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“োকুরদ্াদ্ার ভাঙ্গা র্র। 
লবলষ্ট নাতম আডাইের। 
োকুরদ্া ও ভাই- 
লছলট লছলট িি লদ্তর ঝাপু্পলর লখিাই।”২১ 

ঝাপু্পলর এবং ঝাপলড অলভন্ন লখিার নাম। ঝাপটা-ঝাপলট শব্দ লথতক ঝাপলড, ঝাপু্পলর শব্দ উৎপন্ন হ্তয়তছ। বাস্ততব নাম পৃথক 
হ্তিও লখিা লকন্তু একই। এই লখিালট লিাকতখিার একলট অনযিম অঙ্গ লহ্তসতব লবতবলচি পূবণবঙ্গ বা বাংিাতদ্তশর লবলভন্ন 
নদ্ী অববালহ্কা অচতি। 
১৯. পালনঝুপ্পা বা বযাঙ িাোতনা লখিা : পালনঝুপ্পা একলট উতল্লখতযাগয লিাকক্রীডা। এর অপর নাম ‘বযাঙ িাোতনা’ লখিা। 
পািিা চযাপ্টা মালটর টুকতরা বা ভাঙা হ্ােঁলড-কিলসর চাডা ডাঙা লথতক িতির ওপতর লবতশষ কায়দ্ায় ছুেঁতড লদ্ওয়া হ্য়। 
লযভাতব বযাঙ িাোতি িাোতি যায়, লসভাতব চাডালট িতির ওপতর লকছুদু্র লগতয় ডুতব যায়। এই দৃ্শযলট প্রকৃি উপতভাগয। 
লক কিের্ ধ্তর কিদূ্র পাোতি পাতর এই লনতয় প্রলিতযালগিা হ্য়।  

“চাডা লদ্খতি খিতস মাতছর মতিা বতি লকাতনা লকাতনা অচতি এলট 'খিসা মাতছর লখিা’ নাতমও পলরলচি। 
চাডার ‘লখািামকুলচ’ নাম লথতক অচি লবতশতষ 'তখািামকুলচ' লখিা নাতমও এই লখিালট পলরলচলি িাভ কতরতছ।”২২ 

মুলশণদ্াবাদ্ লিিার গ্রামাচতি এইরকম নাম প্রচলিি আতছ। এই লখিালট প্রকৃিপতে িতির লিাকক্রীডা। 
২০. অন্তরীতের লখিা : অন্তরীতের লখিার মতধ্য রু্লড ওডাতনা ও কবুির ওডাতনা প্রধ্ান। আবহ্াওয়া শুষ্ক ও বািাস 
অনুকূি থাকতি লছতিতমতয়রা রু্লড উলডতয় আনি উপতভাগ কতর। প্রলিতযালগিার সময় যুবতকরাও অংশগ্রহ্র্ কতর। 
প্রলিতযালগিার লেতে 'মাঞ্জা’ লদ্তয় সুতিা ধ্ারাতিা করা হ্য়। এরেতি এতি পযােঁচ লদ্তয় প্রলিপতের সুতিা কােঁটতি সুলবধ্া 
হ্য়। এলট তিলর হ্য় লবতশষ প্রলক্রয়ায়- 

“আো িািীয় দ্রতবযর সাতথ কােঁতচর গুেঁতডা লমলশতয় সুতিা মাঞ্জা লদ্ওয়া হ্য়।”২৩ 

লবলভন্ন রতঙর কাগি লদ্তয় রংবাহ্ালর রু্লড তিলর করা হ্য়। রু্লডর লবলভন্ন লশ্রলর্লবভাগও িেয করা যায়। িাটাইতয়র সুতিার 
সাতথ রু্লড লবেঁতধ্ ওডাতনা হ্য়। লখতিায়াড সুতিার লটতন ডাতন-বাতম, ওপর-লনতচ অথবা রু্রপাক খাইতয় রু্লড উলডতয় থাতক। 
লশশুরা বািাতস ভারসাময রাখার িনয রু্লডর লনতচ কাগতির লিি লিাডা লদ্তয় থাতক। তচেমাতস লদ্ন ধ্াযণ কতর এই 
প্রলিতযালগিা হ্য়। বাংিার িনিীবতন মকর সংক্রালন্ত ও লবশ্বকমণা পুতিার লদ্নলটতক 'রু্লড লদ্বস’ বতি গর্য কতর রু্লড 
ওডাতনা হ্য়। পৃলথবীর নানা লদ্তশ রু্লড ওডাতনার প্রথা প্রচলিি আতছ। চীন, িাপানসহ্ দ্লের্-পূবণ-এলশয়ার লদ্শগুতিাতি 
লবলচে ধ্রতনর রু্লড লদ্খা যায়। চীতনর অলধ্বাসী ড্রাগতনর নযায় বৃহ্ৎ আকার লবলশষ্ট রু্লড তিলর কতর উলডতয় থাতক। 
           পায়রা বা কবুির লপাষা এবং িা ওডাতনার আনি প্রায় বাংিার সব অচতিই লদ্খা যায়। কবুিতরর লবলভন্ন 
িাি আতছ। ‘লগতরাবাি’ িাতির কবুির লখিার লবলশ উপতযাগী। লস আকাতশ অতনক ওপতর উেতি পাতর এবং নানারূপ 
লডগবালি লখতয় কসরি লদ্খাতি পাতর। কবুির লদ্তয় কবুির স্বীকার করার রীলি প্রচলিি আতছ বাংিার লবলভন্ন গ্রামীর্ 
অচতি। কবুির প্রভুভক্ত অনযিম িনলপ্রয় পালখ। যি দূ্তরই যাক না লকন, লস আপন প্রভুর টাতন আবার লনিস্ব নীতড 
লেতর আতস। 
২১. গুলি লখিা : নলদ্য়া লিিার লবলভন্ন গ্রাতম এই লখিার প্রচিন আতছ। এই লখিার পিলির মতধ্য সাদৃ্শয থাকতিও নাতমর 
পাথণকয িেয করা যায়। লযমন-  

“বার্া যিীতনর িেস্থ্ান কয়া গ্রাতম গুলি লখিাতক বতি ‘হ্াপু’ লখিা। বাহ্াদু্রপুতর গুলিতক লকউ লকউ বতি ‘খুপা' 
লখিা।”২৪ 

দ্শিন কতর দু্’লট দ্তি লবভক্ত হ্তয় লখিালট সংগলেি হ্য়। লয দ্ি মরা বা লমার হ্তব িারা পরস্পতরর হ্াি ধ্তর সালর 
কতর দ্ােঁডায়। প্রথমিন দ্ােঁডায় এক পাতয়র লনতচ সামানয গিণ কতর। িার পা গতিণর বাইতর যাতব না। িারপর একিন 
কতর হ্াি ধ্তর িম্বা হ্তয় দ্ােঁডায়। আর অনয দ্তির সদ্সযরা চারলদ্তক ছলডতয় থাতক। এবার মরা দ্ি হ্াি ধ্তর গিণতক 
লকন্দ্র কতর পাক লদ্তয় হ্াতির লনকটস্থ্ অনযতদ্র ছুেঁতি লচষ্টা কতর। অনযরা ছুতট িাতদ্র লছােঁয়ার বাইতর চতি যায়। এভাতব 
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পাক লদ্ওয়ার সময় যলদ্ মরা দ্তির কাতরা হ্াি খুতি যায় িতব লবপে দ্ি িাতক ছুেঁতয় লদ্তব এবং লস দ্ি বতস যাতব। 
এভাতব এই লখিালট সম্পন্ন হ্য়। 
২২. ওলু্ট ভাই পলু্ট : এই লখিাতি একিন লদ্হ্ লভতঙ মালটতি দু্হ্াি স্পশণ কতর লপে লনচু কতর থাকতব। অনযরা এতক 
এতক লয লমার হ্তব িার লপতের ওপর লদ্তয় িাভ লমতর একবার এলদ্ক একবার ওলদ্ক পার হ্তব। পার হ্ওয়ার সময় পীে 
স্পশণ করতি হ্তব না, এবং মুতখ লয ছডালট বতি পার হ্তব দ্ম না লছতড িা লশষ করতি হ্তব। 
২৩. িাঙি লখিা : এলট বাংিার একলট অনযিম লিাকক্রীডা। এই লখিাতি দু্িন হ্াি ধ্তর থাকতব। ওই হ্াতির ওপর 
লদ্তয় িৃিীয় বযলক্তর িাঙ্গি লদ্ওয়ার ভলঙ্গমায় এলগতয় যাতব। অথণাৎ দু্’িন গরু অনযিন চালষ। চাষী মুতখ বিতব-  

“ডাইতন চল্ লহ্ই বােঁতয় চি  যা  যা' বতি গরুতক খুলশ মি চািনা করতব।”২৫ 
২৪. পুিিলড লখিা : সাধ্ারর্ি বষণাকাতি যখন িলমর মালট নরম থাতক িখন এই লখিালট কতর থাতক স্থ্ানীয় কৃষকরা। 
বাংিার লবলভন্ন স্থ্াতন এই লখিালট বহুি পলরমাতর্ প্রচলিি। এক পতের িলড বা িালে মালটতি লপােঁিা অবস্থ্ায় থাতক। আর 
অনয পতের একিন দূ্র লথতক ছুতট এতস মালটতি লপািা িালেতক আর্াি কতর। এই আর্াতি যলদ্ মালটতি থাকা িালে 
পতড যায়, লয িালে আর্াি কতর িা মালটতি পুেঁতি যায়, িতব খাতটা বা লমার বযলক্তর িয় সূলচি হ্য়। এলট বাংিার গ্রামীর্ 
সমাতির একলট অনযিম লিাকক্রীডা। 
২৫. লশিতোকােুলক : লশি লোকােুলক লখিা বাংিার লবলভন্ন অচতি লবলভন্ন নাতম পলরলচি। নলদ্য়াতি এই লখিা লকাথাও 
লকাথাও লোক লখিা, বিীিলড, পাচন লখিা নাতম পলরলচি। একলট িলমর আকৃলির মি মালটতি দ্াগ লদ্তয় র্র কাটা হ্য়। 
দ্াতগর চার লকার্ায় মালটর লেিা বসাতনা থাকতব সীমানা লনতদ্ণশক লহ্তসতব। দু্লট দ্তি ভাগ হ্তয় এক পে লমার এবং অনয 
দ্ি দ্ান লহ্সাতব লখিতব। যারা দ্ান পাতব িাতদ্র পােঁচিতনর িালে র্তরর এক লকাতর্ লশায়াতনা থাকতব, যারা খাতটা িাতদ্র 
একিন একিন কতর র্তরর বাইতর লথতক িালে ছুতড ওই িালে লবর করার লচষ্টা করতব। 
২৬. হ্িুদ্ চাষ : বাংিার একলট প্রাচীন িনলপ্রয় লিাকতখিা হ্িুদ্ চাষ লখিা। এই লখিায় মাতঝ একিন কৃষার্ হ্তয় দ্ােঁডাতব 
এবং দু্ই লদ্তক দু্’িন থাকতব গরু লহ্তসতব। গরুর পাতয়র সাতথ কৃষাতনর পা বােঁধ্া থাকতব। এ অবস্থ্ায় কৃষার্ িাঙ্গতির 
িলম চাতষর মতিা ভলঙ্গমা করতব। গরু দু্’লট ছুতট পািাতি যাতব এবং কৃষার্ লিার কতর িাতদ্র ধ্তর রাখার লচষ্টা করতব। 
২৭. আটুি বাটুি : আটুি বাটুি লখিায় পরপর সালর লদ্তয় ১০-১২ িন সামতনর লদ্তক পা প্রসালরি কতর বতস যাতব। িার 
হ্াি দু্’লট থাকতব লপছতনর লদ্তক বােঁধ্া মতিা অবস্থ্ায়। একিন িাতদ্র পাতয় হ্াি বুলিতয় ছডা উিারর্ করতব। ছডা লশষ 
হ্তি ওই একিন প্রতিযতকর এক পাতয়র উপর আতরক পা িুতি লদ্তব এবং বিতব ‘ধ্ান উনুতন’। এরপর লস স্নান করতি 
যাতব। িখন সবাই লচৎকার করতব, ‘ধ্ান পুতড লগি’। লস িখন স্নান লথতক লেতর এতস সবার পা ছালডতয় লদ্তব। সবাই 
িখন পািাতব। িখন ধ্ান লসিকালর বযলক্ত সবাইতক ধ্রতি যাতব এবং যাতক ধ্রতব লস লমার হ্তব। এই লখিাতি লয ছডালট 
সবতচতয় লবলশ বযবহৃি হ্য় লসলট হ্ি- 

“আেঁটুি-বােঁটুি লশমতি শাটুি 
লশমতি লগি হ্াতট 
পাকা লিেঁিুি লখতি 
আর লকেঁতদ্ানা আর লকেঁতদ্ানা 
লছািাভািা লদ্ব 
এবার যলদ্ কােঁতদ্া িতব 
িুতি আছাড লদ্ব।।”২৬ 

২৮.  াকুন ুকুন : এই লিাকক্রীডালট বাংিার একলট অনযিম সামালিক লখিা। লববাহ্ অনুষ্ঠাতন বতরর বালডতি যখন কতনতক 
লনতয় আসা হ্য়, িখন বালডতি প্রতবশ কতর এই লখিা এতয়ােীরা একতে কতনতক লনতয় লখতি। লখিালটতি চারলট হ্ালড ও 
চারলট সরা প্রতয়ািন হ্য়। হ্ােঁলডর মতধ্য রাখা হ্য় হ্লরিলক, বতয়রা, সুপালর, যব, লিি ইিযালদ্। হ্ােঁলডর মুখ  াকা থাতক। 
এতক বিা হ্য় িিা শরম  াকা। হ্ােঁলডর লভির লথতক এগুলি কতন বউতক খুেঁতি বার করতি হ্য়। 
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২৯. কিা লখিা : মালটতি লচৌতকানা র্তরর মাঝখান লদ্তয় দু্’লট দ্াগ টানা হ্য়। চার লকার্ায় চারলট গুলট রাখা হ্য়। ওই 
চারলট গুলট চারিতনর। মাঝখানলট হ্তিা মূি পতয়ি। যার যার গুলট চাি অনুযায়ী মূি পতয়তি অথণাৎ মাঝখাতন উেতি 
হ্তব। অতনকটা িুডুর মি লখিা। এই লখিালট কিা লখিা নাতম পলরলচি। 
৩০. লখতটা লখিা : বাংিার লবলভন্ন প্রাতন্ত প্রচলিি হ্তিও এই লখিালট নলদ্য়া এবং মুলশণদ্াবাদ্ লিিাতি অলধ্ক পলরমাতর্ 
িনলপ্রয়। এই লখিালট স্থ্ানতভতদ্ লবলভন্ন নাতম লযমন, লবৌ-লচ, বুলডলচ ইিযালদ্ নাতম পলরলচি। এই লখিায় দু্’লট দ্ি থাতক। 
একদ্িতক বতি লখতটা দ্ি। অনয দ্তির লখতিায়াডতদ্র লমার কতর বুলড র্তর িুতি আনতি হ্য়। একলট র্র থাতক লযখাতন 
লখতটাদ্তির সদ্সযরা িমা হ্য়। সামতন লকছু দূ্তর ওই দ্তির একলট বুলড বসাতনা হ্য়। বুলডর মাথা ছুেঁতয় অনয দ্তির 
সদ্সযতদ্র ছুতি হ্য়। 
৩১. িামাই চুলর লখিা : মালটতি চারলট লগািাকৃলি র্র কাটা হ্য়। আর মাঝখাতন থাতক আতরকলট ওইরকম র্র। চালরলদ্তক 
র্তরর চারিন দ্ােঁডাতব। মাঝখাতনর র্তর থাকতব লচার। চারিন পরস্পতরর মতধ্য িাে লদ্তয় র্র বদ্ি করতব। আর লচার 
সুতযাগ বুতঝ লয লকাতনা র্তর  ুতক পডতব। যার র্তর লচার প্রতবশ করতব লসই র্তরর মানুষ অলধ্কার হ্ালরতয় লচার হ্তয় 
মাতঝর র্তর দ্ােঁডাতব। এই লখিালট িামাই চুলর লখিা নাতম পলরলচি। 
৩২. মাংস চুলর : বাংিার আতরকলট উতল্লখতযাগয লিাকতখিা হ্ি মাংস চুলর লখিা। এই লখিায় দু্’পাতশ দু্লট দ্ি সালর লদ্তয় 
দ্ােঁলডতয় থাতক। একিন থাকতব লরোলরর ভূলমকায়। দু্’দ্তির দু্’িতনর নাম বিার সতঙ্গ সতঙ্গ মাঝখাতন রাখা ইতটর টুকতরা 
বা রুমাি লদ্তয় বানাতনা নকি মাংস অলধ্কার করার িনয ছুতট যাতব। আর সুতযাগ সোন করতব এতক অপতরর লছােঁয়া 
বযিীি মাংস িুতি লনতির র্তর লেতর লযতি। 
৩৩. িির্লট লখিা : মাের্াতট লখিার পাশাপালশ িিতক লকন্দ্র কতর লখিাও লিাকক্রীডার অনযিম অংশ লহ্সাতব পলরগলর্ি। 
কতয়কিন িতির ধ্াতর হ্াতি ইতটর টুকরা লনতয় বতস থাকতব। লয গুলট িতি ছুডতব লস প্রশ্ন করতব, ‘ক  র্লট িি খালব’? 
অনযরা বিতব সাির্লট। লসই অনুসাতর গুলটর িতি ছুডতব এবং িতি সািবার ল উ লখতি লযতি হ্তব। 
৩৪. গুলটগদ্ : সামনাসামলন মুখ কতর দু্লট দ্তির সদ্সযগর্ হ্াটু মুলডতয় বতস থাকতব। দু্’দ্তির দু্’িন রািা এবং রালন 
মতনানীি হ্তব। যারা লখিালট পলরচািনা করতব রািা িার দ্তির কাতরা পাতয়র ভাতি গুলট িুলকতয় রাখতব এবং লিজ্ঞাসা 
করতব কার পাতয় লসলট লরতখতছ। যলদ্ লবপরীি পে বিতি পাতর, িতব িার দ্ি লমার হ্তব। অথণাৎ লবপরীি পে লহ্তর 
যাতব। 
৩৫. কােঁোি লচার : কােঁোি লচার লখিায় একিন গাছ, অনযিন মালিক। গাছতক লকন্দ্র কতর পােঁচ-সাি িন ঝুতি থাকতব। 
লয কাি হ্তব লস হ্াি দু্’লটা মাথায় লরতখ দ্ােঁডাতব। আর অনযরা ওই হ্াতির ঝুতি থাকার ভলঙ্গমায় দ্ােঁডাতব। লদ্তখ মতন 
হ্তব গাতছ অসংখয কােঁোি ঝুতি আতছ। িার মধ্য লথতক কােঁোি চুলর করতি হ্তব। এভাতব লখিালট সম্পন্ন হ্তব। 
৩৬.  লখাি লখিা : একিন বযলক্তর লপতে লিাতর লিাতর মারতব, যিের্ না লমার বযলক্ত লখাি প্রকাশ করতব। লখাি প্রকাশ 
অথণাৎ এই মার িার সহ্য সীমার বাইতর লগতছ। লস আর মার লখতি পারতছ না। যখন হ্ার স্বীকার করতব িখন এই লখিায় 
অপরপে িয়ী হ্তব। 
৩৭. লচতি লখিা : সাধ্ারর্ি পুরুতষরা এই লখিালটতি অংশ লনতয় থাতক। মাতঝ একলট দ্াগ কাটা হ্য়। দ্াতগর এপাতর 
থাতক একিন এবং দ্াতগর ওপাতর থাতক অনযিন দ্ােঁলডতয়। উভতয়র মতধ্য হ্াি ধ্তর টানাটালন হ্য়। যার শলক্ত ও কায়দ্া 
ভাতিা লস অনযিনতক দ্াতগর উপতর অথণাৎ লনতির সীমানায় লনতয় আতস। এরূপভাতবই লখিালট সম্পন্ন হ্তয় থাতক। 
৩৮. ইস্টামালর : এই লিাকক্রীডালটও পুরুতষর লখিা। একলট লগাি দ্াগ লকতট র্র তিলর করা হ্য়। লসখাতন অবস্থ্ান কতর 
এক দ্তির সদ্সয। আর র্তরর বাইতর থাতক অনযদ্তির সদ্সযরা। লখিার শুরুতি লকছু সংিাতপর পর লভিতরর এবং 
বাইতরর সদ্সযরা এতক অপরতক লটতন লনতিতদ্র লনয়ন্ত্রতর্ আনার লচষ্টা কতর। 
৩৯. মাকূতখিা : এই লখিায় একিতনর একলট িালে মালটতি লশায়াতনা অবস্থ্ায় থাকতব। অনযিতনর কােঁটাযুক্ত িালে লদ্তয় 
লমতর ওই িালে লবি কতর মালটতি লগেঁতথ রাখতি হ্তব। যলদ্ গােঁথতি পাতর িতব িার িয় হ্তব। 
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৪০. নুনভালড লখিা : এই লখিালটতি চার র্র লবলশষ্ট করতি চালরলদ্তক চারিন দ্ােঁডাতব। মাঝখাতন থাকতব একিন 
লখতিায়াড। লবপে দ্তি থাকতব পােঁচিন একলট র্তর। শুরু হ্তব লখিা। লবপে দ্তির পােঁচিন সুতযাগ বুতঝ র্র লথতক 
লবলরতয় পরপর র্রগুতিা স্পশণ কতর প্রথম র্তর প্রতবশ করার লচষ্টা করতব। প্রথম র্রলটই মূি পতয়ি। এই র্তর লযতি 
পারতিই িারা িয়ী হ্তব। 
৪১. ইলচং লবলচং লখিা : বাংিার আতরকলট অনযিম লিাকতখিা হ্ি ইলচং লবলচং। এই লখিায় বািক-বালিকা উভতয় মালটতি 
বৃত্তাকাতর বতস, হ্াতির ১০লট আঙু্গি ছলডতয় লপতি রাতখ। একিন প্রতিযতকর আঙুি স্পশণ কতর ছডা বতি। ছডার লশষ 
শব্দলটর যার লয আঙুি স্পশণ কতর লশষ হ্য়, লসই আঙু্গিলট ভােঁি কতর রাখতি হ্য়।  

“যার দ্শলট আঙু্গতি আতগ ভাি হ্য় লস প্রথম স্থ্ান অলধ্কার কতর।”২৭ 
৪২. ঝােঁলপ লখিা : লছতিতমতয়রা স্নান করার সময় নদ্ী বা পুকুতরর িীতর অবলস্থ্ি গাতছ উতে পুকুতরর িতি ঝােঁপ লদ্য়। 
পুকুতরর িতি ঝােঁপ লদ্তয় লয সবতচতয় দূ্তর যাতব লস প্রথম স্থ্ান অলধ্কার করতব। এভাতব বাংিার লবলভন্ন প্রাতন্ত ঝােঁলপ লখিা 
প্রচলিি। 
৪৩. নুনিা লখিা : নুনিা একলট দ্িবি লখিা। মালটর উপর লগািাকার বৃত্ত এেঁতক লখিার র্র করা হ্য়। শুরুতি র্তরর 
মালিক হ্তব একিন মাে। প্রথতম লস থাকতব র্তরর বাইতর, অনযরা র্র দ্খি কতর বসতব। বৃতত্তর বাইতর রু্রতি রু্রতি 
মালিক নুনিা গান গাইতব- 

“প্রথমবার ‘নুনিা’ বিতি র্তরর মতধ্য সবাই বিতব 'এক'। পতররবার নুনিা বিতি উত্তর হ্তব ‘দু্ই’। এরূতপ 
লিন, চার, পােঁচ, ছয়, লশষবার সাি বিার সাতথ সাতথ র্তরর লখতিায়াডরা ছুতট লবলরতয় যাতব, মালিক োেঁকা র্তর 
প্রতবশ কতর শ্বাস লনতয় ওতদ্র লছােঁয়ার িনয িাডা করতব। লস লয শ্বাস লনতয় আতছ িা প্রমার্ করার িনয িাতক 
ছডা আবৃলত্ত অথবা অথণহ্ীন ধ্বলন করতি হ্য়। লস যাতক প্রথম ছুেঁতয় লদ্তব িাতক লটতন ধ্তর লনতয় আতস এবং লনি 
দ্িভুক্ত কতর লনয়। লস নুনিা ছডা লগতয় মালিকতক সাহ্াযয কতর। এরূতপ বাইতর সবাইতক এতক এতক র্তর 
আনার লচষ্টা চতি। লছায়া বােঁলচতয় সবতশতষ লয বাইতর থাতক লস-ই পতরর বাতরর লখিায় র্তরর মালিক হ্য়। এভাতব 
চক্রাবিণতন লখিা চিতি থাতক।”২৮ 

এই লখিালট অচিতভতদ্ লবলভন্ন নাতম পলরলচি হ্তিও এই লখিার পিলিলট প্রায় একই রকতমর। বাংিার অতনকাংতশ এই 
লখিালট 'কুিকুতি’ লখিা নাতম পলরলচি। নুনিার স্থ্তি লসখাতন 'কুিতর’ বতি প্রথমবার ডাকা হ্য়। লখতিায়াডরা িখন 
‘একতর’, ‘দু্ইতর’, ‘লিনতর’... ‘সািতর’ বতি উত্তর লদ্য়। এছাডা আর লকাতনা পাথণকয লসরকম লচাতখ পতড না। অল্প বয়স্ক 
লছতি এবং লমতয়রা এই লখিালট লখতি থাতক। বউলছর মতিা এ লখিায় লকানরূপ লবপতদ্র ঝুেঁলক লনই। দ্ম বে কতর 
লদ্ৌডাতদ্ৌলডর মতধ্য শারীলরক বযায়াতমর উপকালরিা এতি পাওয়া যায়। বাঙালির শরীরচচণার অনযিম উপাতদ্য় লহ্সাতব এই 
লখিালট প্রচলিি। 
          উপতর উতল্ললখি লখিাগুলির মতধ্য লকছু লকছু লখিা বািক-বালিকাতদ্র মতধ্য সীমাবি। আবার লকছু লখিায় 
বয়স্করাও অংশগ্রহ্র্ কতর। এছাডাও বাংিার লবলভন্ন স্থ্াতন িীর লখিার প্রচিন লদ্খা যায়। এই লখিার মূি উতেশয লছি 
লশকারিীবী মানুষ লশকাতর যাওয়ার পূতবণ যাতি িারা সেি হ্য় লসিনয র্র ছাডার আতগ যাদু্মূিক লশকার লখিা কতর 
লযি। এতদ্র লবশ্বাস লছি র্তরর এই লখিায় লিিতি বতনর লশকাতরও িারা সেি হ্তব। এসব লখিার পাশাপালশ আতরা 
অিস্র লিাকক্রীডা বাংিার লখিাধু্িার িগিতক প্রশস্ত কতর লরতখলছি। লচত্তলবতনাদ্তনর িনয নানারকম লখিাধু্িা ছাডাও 
সালহ্িয ও সংগীি প্রলিতযালগিা, সামালিক সতম্মিন ও অনুষ্ঠাতনর প্রচিন লছি লস সমতয়। লকন্তু ধ্ীতর ধ্ীতর এগুলি অবেতয়র 
সমু্মখীন হ্তি চতিতছ। অলভিাি ও উিতশ্রলর্র লিাতকরা লমিন অনুষ্ঠান, লমিা ও আতমাদ্ প্রতমাতদ্র বযবস্থ্া করতিন। 
লিাকতখিার লববিণতনর এই পথ অনুসোন করতি অতনক ঐলিহ্ালসক উপাদ্ান খুেঁতি পাওয়া যায়। লবলভন্ন আথণ-সামালিক 
লপ্রোপতট সামালিক আচার-আচরতর্র ছাপ পাওয়া যায় এর মতধ্য। বিণমাতনর সভয সমাতি পলরশীলিি লখিার প্রতয়াগ শুরু 
হ্তয়তছ এই সমস্ত লিাকায়ি লখিায়। েতি বাংিার গ্রামীর্ িীবতনর প্রাচীনিম লখিাগুতিা ক্রমশ: লকার্োসা হ্তি হ্তি 
অবেতয়র পতথ অগ্রসর হ্তি। বহু লিাকক্রীডা আি লবিুলির পতথ। বিণমাতন উত্তরআধু্লনক ও লডলিটাি যুতগ মানুতষর 
হ্াতি এতসতছ নিুন লমাডতক দূ্রদ্শণন, কলম্পউটার, িযাপটপ, লমাবাইি লোন ইিযালদ্। দূ্রাভাতষর বযবহ্ার আি 
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সবণিনলবলদ্ি। েিশ্রুলি লহ্সাতব লহ্ায়াটসঅযাপ, লেসবুক, লমতসঞ্জার, লটলিগ্রাম, ইন্স্ট্রাগ্রাম প্রভৃলি সমাি-মাধ্যতমর (Social 
Media) বযবহ্ার দ্রুিিার সতঙ্গ বৃলি পাতি। এতি লবতনাদ্তনর পলরসর লখিাধু্িা লথতক সতর এতস স্মাটণ লোতনর লদ্তক 
ঝুেঁতক পতডতছ। িােঁর েতি বাংিার ঐলিহ্যবাহ্ী লিাকক্রীডা িার প্রার্ হ্ারাতি বতসতছ। অসংখয লখিা কাতির গহ্বতর হ্ালরতয় 
লগতছ। এটাও লেক লয, বিণমাতনর আধু্লনক লখিার প্রতয়াতগ হ্য়তিা আগামী লদ্তন বাংিার এই সমস্ত লিাকক্রীডাগুলি 
িনিীবন লথতক লবিুলির পতথ পা বাডাতব ও হ্ালরতয় যাতব। লকংবদ্লন্তর লপ্রোপতট শুধু্মাে ইলিহ্াতসর লনয়তম সৃ্মলিসত্ত্বার 
পরম্পরা হ্তয় থাকতব বাংিার সাংসৃ্কলিক ইলিহ্াতস। 
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