সািবক িস া
পিরেশেষ একথাই বলেত চাই য পি মবে র সীমা বত জলা পু িলয়ার ধূ সর ঢউ খলােনা মালভূিম
এবং পাহাড় ঘরা অরণ অধু িষত এলাকা বেল পিরিচত হেলও লাকায়ত জীবেনর সং ৃ িতও অত
াণব । ঐিতহ
পর রা ামীণ সং ৃ িতর আিঙনায় তফিসিল জািত-উপজািত ও অন ান অন সর ( ড়িম মাহাত, সরাক, নািপত,
তিল, কামার ভৃিত) স দায় মানু েষর দনি ন জীবনধারােতও এই সং ৃ িত লািলত হে । সাঁদা মা র েশ
ভরপু র এই সং ৃ িত। মা আর মানু ষ হে এই সং ৃ িতর স দ। রঘু নাথপু র, পু িলয়া, ঝালদা, মানবাজার ভৃিত হল
এই জলার শহর িল ছাড়াও িক ায় ৮০ শতাংশ মানু ষ ােম বসবাস কের। সু তরাং ােম ােম লাকসং ৃ িতর
সমী া করেত িগেয় এখানকার লাকায়ত জীবেন অজ বিশ খুঁ েজ পেয়িছ। এইসব বিশ যা গেবষণা কেম
তু েল ধেরিছ। পি মবে র এই জলার য বণময় চহারা বা প িনেজর চােখ ত
বিচ ময়। তা হল-

কেরিছ তা এক কথায়

১. লাকায়ত ঐিতেহ র িনিরেখ লাকসং ৃ িতর উ ব। যার ফেল কােলর গেভ িব ায়েনর অিভঘােত আজও এই
সং ৃ িত উ লতা হারায় িন।
২. লাল কাঁ ের মা র সাঁদা গে আর ম য়ার মাদকতায় াণব ।
৩. লাকসং ৃ িতর পিরসের নানা বিশ উেঠ এেসেছ লাকাচার ও লাকিব ােসর জগেত। কাথাও কাথাও
তফিসিল সমােজ ল কেরিছ িব ান িচ ােক সং ার মেন চলার ে েয়াগ করার চ া কেরেছ আবার কানও
কানও ে জীবনাচরেণর আিদমতা ল কেরিছ।
৪. জলার লাকগেবষকেদর লখা ,প -পি কায় কািশত ব পেড় লাকসং ৃ িতর নানা িদক িবে ষণ
পায়েণর নানা তথ খুঁ েজ পেয়িছ। তমিন আিম আমার গেবষণার নতু ন িদক উে ািচত করার চ া কেরিছ। কারণ
এখানকার লাকজীবন থেক উ ু ত হেয়েছ লাকসং ৃ িতর ধারা । এখােন লাকসমােজর ভূিমকাই বড়। িক আিম
আমার গেবষণার অনু স ােন তী হেয়িছ সমাজ ও সং ৃ িতর ব েন। জলার বণময় ভৗেগািলক ও ঐিতহািসক
পিরচেয়র পর জািত িলর সামি ক ঐিতহ ময় জীবন ণালী তু েল ধরার চ া কেরিছ। নৃ তাি ক পিরচয়,সামািজক
িবন াস, লাকাচার, লাকেদবতা –এ িল আমার গেবষণার মৗিলক কম বেল আিম মেন কির।
৫. তফিসিল হািড়,মু িচ, ডাম এরা িনজ জাতবৃ ি র পিরসের িনেজেদর অথৈনিতক মােনা য়েনর চ া কেরেছন। এর
একটা ইিতহাস িবধৃ ত করবার চ া কেরিছ। লাকায়ত জীবেন এরা আধু িনক যু ি ও না িনকেক হণ কের
ছৗ,ঝু মু রেক িবে র দরবাের পৗঁেছ িদেয়েছন।
তফিসিল জািতর পার িরক স কগত বিশ আলাদা হেলও জীবনাচরেণ ও পার িরক ভাব িবিনমেয়র
স ক িনণয় করা স ব হেয়েছ যা গেবষণার উে খেযাগ িদক। তফিসিল জািতর পার িরক ভাব িবিনময় ল
কেরিছ১. লাক উৎসব-পাবেণ
২. মলা া েণ
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লাকউৎসব-পাবেণ, মলা া েণ তফিসিল জািত ছাড়াও অন ান ধেমর মানু ষ এেস িমিলত হন । িমলন মলায় ধম
সম েয়র এক অভূতপূ ব িচ ল করা যায় ।
এছাড়াও তফিসিল সমােজ ল কেরিছ িববাহ অনু ােন, মৃ তু ও পারেলৗিকক ি য়া অনু ােন িনমি ত যারা
আেসন তারা তফিসিল ছাড়া অন ান স দায়। আম েণ সাড়া পেয় মু সিলম সমােজর মানু ষও ছু েট আেসন। এখােন
ভাব িবিনমেয়র মধ িদেয় ীিতর ব ন গেড় ওেঠ।
শষ অধ ােয় জলার লাকসং ৃ িতর
সমী ার কাজ করেত িগেয় ছড়া, বাদ,ধাঁধা,রাতকথা েনিছ।
এেদর া ক বা কারা তা িনণয় করা স ব নয়। তেব লাকসমাজ দেয়র াণােবেগ তা ধের রেখেছ। এইসব
সং ৃ িতেক বাঁিচেয় রাখা সমােজর িত মানু েষর কতব বেল মেন হয়। কননা িদেন িদেন িশ ার হার বাড়েছ। িব ান
চতনার সার বাড়েছ। িব ায়েনর ভাব াম জীবেনর অিভঘােত লাকায়ত সং ৃ িত আজ অবলু ে র পেথ। মলা
া ণ, উৎসব-পাবেণ মানু েষর উপি িতর হার মশই কেম যাে । তবু ও মানু ষ এখেনা লাকসং ৃ িতর জগৎেক ধের
রেখেছ। বংশ পর রায় ঐিতেহ র িনিরেখ এখানকার লাকসমােজর লাকায়ত জীবেন এখনও বােরা মােস তেরা
পাবণ লেগই আেছ।
এখানকার তফিসিল জািতেদর ধম,ভাষা, লৗিকক দব- দবী ও লাকউৎসব সব িমেলিমেশ একাকার হেয়
গেছ । জািতেত জািতেত ভদ থাকেলও সকেলর অ রা া য একই কৃিতর ছ ছায়ায় ঐ িরক ব েন একসূ ে
বাঁধা তা বু িঝেয় িদে । এই উপলি সকল জািতর মেধ ছিড়েয় রেয়েছ বেলই সকল জািত িমেলিমেশ পাশাপািশ
বসিত গেড় তু েলেছ । ঃখ-ক , অভাব-অনটেনর মেধ িদন কাটােলও এরা সকেলর মেধ কৃিতর দওয়া আন
খুঁ েজ পেয়েছ ,বাঁচার রসদ পেয়েছ । তাই এরা আজ অবেহলার পা নয় । বতমােন সরকােরর সহেযািগতায় এরা
পেয়েছ িশ ার আেলা আর উ য়েনর িদশা। এরাই গেড় তু লেব নতু ন ভারত- এই আমার ত াশা ।
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