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বাাংলার ললাকসাহিত্য : আশুতত্াষ ভট্টাচার্য
Unit 1
প্রশ্ন : ললাককথা কাতক বতল ? উদািরণ সি এর ববহিষ্ট্যগুহল আতলাচনা কতরা।
ললাককথা : গল্প লিানার আগ্রি এবাং গল্প বলার রীহত্ পৃহথবীর সমস্ত লদতি লদখতত্
পাওয়া র্ায়। ললাক সমাতের সাধারণ স্ততর গল্প লিানার এবাং গল্প বলার পৃথক স্টাইল
আতে। ত্ার উপর হভহি কতর লসই সমাতের ললৌহকক কথাসাহিত্য গতে উতেতে।
লসই সাহিত্য গদয এবাং পদয দুহি রূতপই হবস্তার লাভ কতরতে। পদয রূতপ প্রকাি
লপতল ত্াতক বতল গীহত্কা এবাং গদয রূতপ প্রকাি লপতল ত্াতক ইাংরাহেতত্ বতল
folk-tale, বাাংলায় বতল ললাককথা।
ললাককথার ববহিষ্ট্য :
ক) শ্রুহত্ পরম্পরায় লর্ সমস্ত হবষয়বস্তু চতল আসতে, ত্াই িতব ললাককথার
উপকরণ। লকাতনা ধরতনর লমৌহলক হবষয় ললাককথার উপেীবয িতত্ পারতব না।
খ) আপাত্ দৃ হষ্ট্তত্ কত্কগুহল অবাস্তব গালগল্প মতন িতলও ললাককথার মতধয একহি
অন্তহনযহিত্ সাবযেনীন আতবদন থাতক।
গ) ললাককথায় কল্পনার উদ্দাম হবস্তৃহত্ নাই। ললাককথা পাে করতল লসই ঘিনা বা
কাহিহন পােতকর হনেস্ব ঘিনা বা কাহিহন বতল মতন িয়।
ঘ) লকান লকান ললাককথা অতনক লবহি লরামান্স ধমযী িয়। কল্পনার স্বপ্ন রাতেয
স্বাধীনভাতব হবচরণ কতর।--- ইাংরাহেতত্ ত্াতক বতল fairy tale বাাংলায় বতল
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রূপকথা। লর্মন,--- ‘হসতেহরলা’, ‘মধুমালা’, ‘কােলতরখা’, ‘োকুরমার ঝুহল’---ইত্যাহদ।
ঙ) নীহত্ প্রচার করার েনযও ললাক কথা রহচত্ িতয়তে।
চ) লকান লকান ললাককথায় লোি খাি অসঙ্গহত্ ইত্যাহদতক হনতয় লকৌত্ুক রস সৃ হষ্ট্ও
পহরলহিত্ িয়।
ে) ললাককথার লকান োহত্ বা ধময লনই। ললাককথায় হিন্দুর ললাককথা বা মুসলমাতনর
ললাককথা বতলও হকেু লনই।
ে) ললাককথা গতদয রহচত্ িয় বতল এহি লদি-লদিান্ততর খুব সিতেই প্রচার লাভ
কতর।
ঝ) হবহভন্ন ধরতনর পশু, পাহখ চহরতের মধয হদতয় ললাককথা বহণযত্ িয়। এই পশু,
পাহখগুহল পুতরা পৃহথবীর পহরহচত্ পশু, পাহখ িয়। লর্মন,--- িৃ গাল, খরতগাি, কচ্ছপ,
কাক ইত্যাহদ। বাাংলায় পশু, পাহখ চহরে হনতয় ললখা ‘পঞ্চত্ন্ত্র’, ‘হিতত্াপতদি’--ইত্যাহদ গ্রতের কথা এই প্রসতঙ্গ বলা র্ায়।
ঞ) অতনক ললাককথায় হনয়হত্ বা অদৃ তষ্ট্র একিা হবতিষ স্থান আতে। লর্মন,
‘বমমনহসাংি গীহত্কা’র ‘কােলতরখা’ পালায় অদৃ তষ্ট্র হনমযম পহরিাস লদখতত্ পাওয়া
র্ায়।
ি) ললাককথা সেীব হিল্প। লর্মন,--- উদািরণ স্বরূপ রবীন্দ্রনাথ োকুর বতলতেন লর্,
‘এক লর্ হেল রাো’ বলার সতঙ্গ সতঙ্গই গতল্পর েন্ম িতয় গল্প এহগতয় লর্তত্ থাতক।
হত্হন লসই কাহিহনিাতক উপতভাগ করতত্ন,--- লকান্ রাো, লকাথাকার রাো ইত্যাহদ
ঐহত্িাহসক প্রতশ্নর উির পাওয়ার েনয প্রশ্ন কতর গতল্পর প্রবিমানত্াতক নষ্ট্ করতত্ন
না বালক রবীন্দ্রনাথ।
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ে) ললাককথার হবস্তৃহত্ অসীম। হকন্তু ললাককথা লকান এক স্থাতনর বযহি হবতিতষর
রস লবাতধর উপর হভহি কতর রহচত্ িয়। রচহয়ত্ার লথতক ত্ার সমাে, লসই সমাে
লথতক ধীতর ধীতর লদি লদিান্ততর হবস্তৃহত্ লাভ কতর।
ড) ললাককথার উহদ্দষ্ট্ (motife) হবষয় ললাককথার প্রাণতকন্দ্র স্বরূপ। ললাককথা
লদি-হবতদতি হবস্তৃহত্ লাভ করার পর ত্ার উহদ্দষ্ট্ হবষয় একই থাতক, হকন্তু বাহক
বহিরঙ্গীয় গেন ইত্যাহদর হবহভন্ন ধরতনর পহরবত্যন িতয় ত্াতদর হনেস্ব সামাহেক
বস্তুতত্ পহরণত্ িয়।
ঢ) পুনরাবৃ হির রীহত্ ললাকসাহিতত্যর একহি প্রধান ববহিষ্ট্য। ললাককথায়ও ত্া লদখতত্
পাওয়া র্ায়।
ণ) ললাককথার লথতক লপ্ররণা লাভ কতর উচ্চত্র লকািীর সাহিত্য সৃ হষ্ট্ িতত্ লদখা
র্ায়। লর্মন,--- ‘কীহত্যহবলাস’ নািকহি একহি রূপকথা অবলম্বন কতরই ললখা
িতয়হেল।
ত্) ললাককথার রাোর সতঙ্গ ঐহত্িাহসক র্ু তগর এবাং ইহত্িাতসর রাোর লকান সম্পকয
থাতক না।
থ) ললাককথার রাোর রােতে কনযা সম্পহির উিরাহধকারী িয়, পুে নয়।
দ) ললাককথার কনযার হবতয়তত্ োহত্তভতদর প্রভাব লদখতত্ পাওয়া র্ায় না। ঘুম
লথতক উতে র্াতক লদখতত্ পাতবন ত্ার সতঙ্গই কনযার হবতয় লদতবন---- ললাককথার
রােকুমারীর হপত্া এইধরতনর লঘাষণা কতর কনযার হবতয় হদতত্ পাতরন। লসই হবতয়তত্
োত্পাত্ ধরতনর লকান সামাহেক বাধা লনই।
ধ) ললাককথায় হবতিষ কতর রূপকথায় ঐন্দ্রোহলক হিয়ার প্রাধানয লদখতত্ পাওয়া
র্ায়। লর্মন, ওঝা ইত্যাহদ।
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ন) সামাহেক হনতষধাজ্ঞার প্রাধানয ললাককথায় লদখতত্ পাওয়া র্ায়। লর্মন,--- মনসার
ব্রত্ কথায় লদবী মনসা সদাগতরর পুেবধূ তক দহিণ হদতক ত্াকাতত্ হনতষধ
কতরহেতলন। লসই কথা অমানয করায় ত্াতক স্বগয লথতক হনবযাহসত্ এবাং নাগতদর
অহপ্রয় িতত্ িয়।
প) ললাককথায় মানু ষ বা অনয প্রাণীর আত্মা লদি লথতক লবহরতয় ইতচ্ছ মতত্া ঘুরতত্
পাতর।
ফ) ললাককথায় বহণযত্ মাত্ৃত্াহন্ত্রক পহরবাতরর কাোতমা গুরুেপূ ণয। ---- ইত্যাহদ।
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