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দক্ষিণ ক্ষদনাজপুরেে প্রবারদে খুুঁটিনাটি ও নােীে ভাষা 

ধীরাজ সরকার 

প্রবাদ হল া মানুলের প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও অনুভূতত্র সরস আলবগ। যা আতদকাল  ককান বাস্তব অতভজ্ঞত্া ও 

তবচক্ষণত্ার  মূত্ ত ফস । বন পব ত কেলক শুরু কলর আজ আধুতনককাল  মানব জীবলনর তবতচত্র 

অতভজ্ঞত্ার অন্ত কনই। তকন্তু কসই অতভজ্ঞত্া কাল র তনয়লম তবতভন্ন জীলবর তনিঃলেে হলয় যাওয়ায় তব ুপ্ত 

হলয় যায়। এভালব চ লত্ চ লত্ মানুলের  তবতভন্ন অতভজ্ঞত্া যুক্ত হলয় রুদ্ধ  পলের রজু্জ তিল়ে পে চ ার  

সুগমত্া আতবষ্কার কলরলি । আর এই সুগম পেটি হ  ক ালকাক্তক্ত। এই ক ালকাক্তক্তগুল া পরম্পরাগত্ প্রাজ্ঞ 

এবং ভাতেক ত্ীব্রত্া যুক্ত। কযখালন কমধাবী জ্ঞালনর তিগ্ধ পরে  ক্ষ করা যায় । আর মানুেই হল া কসই 

জ্ঞালনর উৎস। তবতচত্র অতভজ্ঞত্ালক কালজ  াতগলয় কস অলনযর উপকালে ত িলদাবদ্ধ ভালব তত্ক্ষ্ণ ভাতেক 

ত্ীব্রত্া অেবা রসাল া অনুভূতত্লত্ সমাজ সলচত্নত্ামূ ক িুকলরা িুকলরা বাকযবাণ উদঘািন কলরলি। যা 

সক লক সলচত্ন কলর। আবার এই সলচত্নত্ায় রতসকত্াও কম কনই। আর এটি হ  প্রাচীন ককান অজানা 

যুলগর মানব সভযত্ার আতবষ্কার । যার নাম প্রবাদ। প্রবাদ েলের বুযৎপতি বযাখযায় ব া হলয়লি,  

        “প্র + বদ ্ ধাতু্ (তবলেে ব া) + অ(ঘঞ) -ভা । অে তাৎ পরম্পরাগত্ বাকয, জনরব, ক াককো, 

জনশ্রুতত্”।১ 

                প্রাচীনকাল  মানব সভযত্ার তববত্তলনর ইতত্হালস ভাোর  কেভার ( Flavour) হল া এই প্রবাদ। 

আতদম মানুে ভাোহীন তি । প্রাত্যতহক প্রলয়াজলন  উদ্ভূত্  ধ্বতন অনুকরন অনুেী ন করলত্ করলত্ 

ত্ারা ধ্বতন, কো পতরলেলে ভাো আতবষ্কার কলর কফল তি । ত্খন কসই ভাো মানুেগুল ালক তনলজর 

অপতরসীম ক্ষমত্ার উৎস দান কলরতন বরং আনলদ ভতরলয় তু্ল তি । ত্ারা ত্ালদর রুদ্ধ মলনর পুক্তিভূত্ 

উচ্ছ্বাস কক সুেমামক্তিত্ কলর কোয় প্রকাে করার প্রয়াস কলরতি । অনুেী লনর মাধযলম ত্ারা কোমা ার 

িদবদ্ধত্া সৃটি কলরতি । আর এভালব ত্ারা ত্ালদর অতভজ্ঞত্ালক পুক্তিভূত্ কলরতি । কসই িদবদ্ধ 

পুক্তিভূত্ কোমা াই হ  প্রবাদ-প্রবচন। মানব সভযত্ার মানুেগুল ার তত্লরাধান ঘিল ও, কসই 

অতভজ্ঞত্ার ফস  পরবত্ী বংেধরলদর মলধয স্থানান্ততরত্ হলয়তি । ত্াই প্রবাদ-প্রবচন গুল ার মৃতু্য ঘলিতন 

কসগুল া তকন্তু তববতত্ তত্ হলয়তি । 

  আ ী কনওয়াজ মহােয় ত্া াঁর “ডাক ও খনার বচন” গ্রলে বল লিন,  

                                                                “যাযাবর আতদম মানুে জীতবকার ত্াতগলদ 

যখন স্থান ত্যাগ কলর পাহা়ে, জঙ্গ , মরু ,সাহারা, নদ, নদী কপতরলয় কদে কদোন্তলর ঠা াঁই কনয়, সালে 

তনলয় তগলয়তি  কযমন ত্ালদর কপাো পশু গুল া, গহৃস্থাত র আসবাবপত্র, কত্মতন তনলয় তগলয়তি  প্রাণতপ্রয় 

আপন ভাো, প্রবাদ প্রবচন, ি়ো গা াঁো এক কোয় ত্ালদর সংসৃ্কতত্। নতু্ন  মাধযলম, পতরলবলে দীঘ ত দ্বন্দ্ব ও 
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সংঘাত্ সংঘলে তর ফল  জন্ম াভ কলর আর এক সংগীকৃত্ বত ষ্ঠ সংসৃ্কতত্, ভাো ও কমৌতখক সাতহত্য। 

আতদম সমালজর ইতত্হাস অস্পি ও দুলজ্ঞতয় হল ও এই হলে আতদম মানব জাতত্র ঐতত্হাতসক অগ্রগতত্র 

ববজ্ঞাতনক তবলেেণ”২ ।  

এভালবই আতদম মানুে ত্ালদর আপন সংসৃ্কতত্র উপ তি কলরলি। আর কসই সংসৃ্কতত্লক বংেগত্, 

সামাক্তজক ত্ো সংলঘর সালে যুক্ত কলর তনলয়তি । এরই মালে স্থান কলর তনলয়তি  প্রবাদ।  

 

মযহারু  ইস াম মহােয় ত্া াঁর “কফাকল ার পতরতচতত্ ও পঠন পাঠন” গ্রলে বল ন- 

                                                                “বদনক্তদন জীবনযাত্রা কেলক সমালজ 

বসবাসকারী মানুলের আচার-আচরণ , বনসতগ তক পতরবত্তলনর প্রভাব কেলক, বস্তু ও বযক্তক্তর সম্পকত কেলক, 

করালগর কারণ ও ঔেলধর বা তনয়ম আচরলণর ফল , আলরাগয কেলক, পশুপাতখর জীবনধারা কেলক, 

অতভজ্ঞত্া ও তেক্ষা সঞ্চয় কলর যতদ ককান বযক্তক্ত ত্ার অতভজ্ঞত্া  ি জ্ঞালনর আল ালক তবলেে ককান 

তবেলয় িলদর মাধযলম একটি বাকয বা একলজা়ো বাকয মুলখ মুলখই গল়ে কত্াল  এবং ত্ার কসই রচনা বা 

সৃটি যতদ সমালজর অেবা ধীলর ধীলর কসই ভাোর জনগণ দ্বারা সত্য ও আপন বল  গহৃীত্ হয়, ত্লব কসই 

বাকযটি বা কজা়োবাকয প্রবাদ বল  গণয হয়”৩।  

                    প্রবাদ গুল া এভালব মানব সভযত্ার আেীব তাদস্বরূপ প্রত্ীয়মান হলয়লি। মযহারু  

ইস াম মহােয় এর অতভজ্ঞত্া প্রবালদর উৎপতি ও ঐতত্হাতসকত্ার কক্ষলত্র স্বীকায ত। এলক্ষলত্র কস্পনীয় 

একটি অতবস্মরণীয় উক্তক্ত রলয়লি “A  proverb is a short sentence, based on long experience”--- অে তাৎ 

প্রবাদ হল া এমন একটি কিাি বাকয যার মলধয সংহত্ হলয় আলি ক াকসমালজর দীঘ ত চত ত্ অতভজ্ঞত্ার 

তনয তাস৪।  

                         আ ী কনওয়াজ, মাজহারু  ইস াম মহােয় এবং কস্পনীয় উক্তক্ত এলক অপলরর 

সমূ্পরক। তত্নটি কয এক সূলত্র গ্রতেত্। প্রবাদলক ত্ারা ক াকজীবলনর অতভজ্ঞত্ার ফস  বল  স্বীকার 

কলরলিন । ত্লব এলক্ষলত্র ইং যালির একটি সাে তক প্রবাদ সঙ্গত্ বল  মলন কতর  - “The wit of one man and 

the wisdom of many” প্রবাদ কত্মনই এক তবেুরণ। বরুণ কুমার চক্রবত্ী মহােয় ত্া াঁর “প্রবাদ প্রসঙ্গ” গ্রলে এ 

কো স্বীকার কলর তনলয় বল লিন-  

          “সংহত্ ক াকসমালজর তবজ্ঞ বুক্তদ্ধমান বযক্তক্তর অতভজ্ঞত্া ি ঘিনার সরস সংতক্ষপ্ত বাক ককৌে  বা 

বাকয গ্রেনা যা তবজ্ঞজলনর বা বহুজলনর প্রজ্ঞার অংে তহলসলব সমতে তত্ হয়, ত্াই প্রবাদ তহলসলব 

পতরতচত্”
৫।  

 

     বরুণ কুমার চক্রবত্ী মহােয়  আলরা মলন কলরন, “প্রবাদ বাকয Absolute Truth বা Universal Truth 

তকংবা চূ়োন্ত ধ্রুব সত্য বাকয নয়। কদেকা  তনরলপক্ষ সাব তজনীন সত্যবাকয নয়। এটি Relative Truth  বা 

আলপতক্ষক সত্য। প্রবাদ বাকয রতচত্ হয় মানব জীবলনর কমৌত ক তবেয় কক তনলয়। আর ত্খনই প্রবাদ 

আলপতক্ষক ত্লের সীমানা িাত়েলয় সাব তজনীন সলত্য উিীণ ত হয়”৬।  
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ক াকসমালজ প্রবাদগুল া সৃটির আতদলত্ কমৌতখকভালব তি  । মাকতসবালদও প্রবাদ  সম্পলকত ব লত্ তগলয় 

দ্বন্দ্বমূ ক বস্তুবাদ এ আল াতচত্ হলয়লি। সুেী  কুমার কদ মহােয় “বাং া প্রবাদ” গ্রলের ভূতমকায় স্বীকার 

কলর তনলয়লিন কয , 

            “প্রবাদ একজলনর সহজ বুক্তদ্ধলত্ হঠাৎ উৎপতি  াভ করল ও এটি বহুজলনর সু ভ বুক্তদ্ধর উপর 

তক্ষপ্র প্রলয়ালগর অস্ত্র”
৭।  

    পাশ্চালত্যর  প্রজ্ঞাবালনরা প্রবাদলক যা মলন কলরন কসই তবেলয় আল াকপাত্ করলত্ তগলয় আশুলত্াে 

ভট্টাচায ত মহােয়  বল লিন, 

                “প্রবাদ বযক্তক্তর বা বযক্তক্ত তবলেলের ববদগ্ধ এবং সমটির জ্ঞান বা প্রজ্ঞা”৭।  

সত্যই প্রবাদগুল া বাস্তব অতভজ্ঞত্ার কল্পনা এবং রসসৃটির প্রতত্ভা যকু্তত্ায় আজ জনসমালজ সৃি। 

আশুলত্াে ভট্টাচায ত মহােয় মলন কলরন –  

                           “প্রবাদ সৃটির জনয তবলেে ক ালকর তবলেে ককৌে  আয়ি োকলত্ হয়। পাশ্চাত্য পক্তিত্রা 

মলন কলরন, প্রবালদর ৬ টি গুণ োকা আবেযক- 

১) সংতক্ষপ্তত্া 

২) সর ত্া 

৩) সাধারণ গুণ 

৪) অ ংকার (রূপক) 

৫) সত্যত্া 

৬)  প্রাচীনত্া”৮ 

  

                যতদও পাশ্চাত্য পক্তিত্লদর গুণগুল ালত্ অসমূ্পণ তত্া বত্তমান । কযমন- অ ংকার ব লত্ 

রূপক অ ংকার কক প্রাধানয তদলয়লিন ত্ারা। ত্লব প্রবালদ রূপক িা়োও অনযানয অ ংকার এর প্রলয়াগ 

হয়। তত্তন প্রবালদর মলধয আরও তত্নটি ববতেলিযর উলেখ কলরলিন  

i) সংতক্ষপ্তত্া (brevity)  

                                            ii)      অে তবহত্া (sensibility)   

                                            iii)     সরসত্া (saltness)   
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০৪.০৪ ) প্রবারদে ববক্ষিষ্ট্য- 

                          প্রবাদ গুল ার তবতচত্রত্ার জনয মানুলের কয বুক্তদ্ধদীপ্ত প্রকাে  ক্ষয করা যায় ত্ার কপিলন 

কয সক  ভাোত্াক্তেক তবেয়গুল া তমতিত্ ত্ালদর প্রকাে করা হল া- 

১. প্রবাদ গুল ালত্ কনতত্বাচক েে প্রলয়ালগ সদে তক তদকটির বযিনা কলর। 

২.  প্রবালদর মালে অপ্রচত ত্ েলের বযবহার আলি যা প্রাচীনত্বলক নতু্নত্ব দান কলর। 

৩. অতপতনতহতত্ জাত্ েলের বযবহার ক াকভাো ও উপভাোর পতরচয় বহন কলর। যা সভযত্ার পতরবাতহত্ 

ত্ে প্রকাে কলর। 

৪. প্রবালদ ক্তক্রয়াপদ হীনত্ার বযবহার, বাকয গঠলনর বুক্তদ্ধদীপ্তত্ালক প্রকাে কলর। 

৫.প্রবালদ কযৌতগক ক্তক্রয়ার, অসমাতপকা ক্তক্রয়ার বযবহার, বাকয শুক্তদ্ধকরণ কক উদ্ভাতসত্ কলর। 

৬. প্রবালদ নামপদ, ক্তক্রয়াপলদর বযবহার কলর তবেয়লক আরও অে তবহ করা হয়। 

৭. সমাে তক েে, ও অসমাে তক প্রবাদ বযবহার করা হলয় োলক। 

৭.প্রবাদ গুল ালত্ সতম  -অতম  যুগ  পদবন্ধ োলক। 

৮. সং াপ ধমী/কলোপকেন ধমী/এলকাক্তী ধমী বাকযগুল া পূলব ত বযবহৃত্ বালকযর আধুতনকীকরণ কলরলি। 

৯. কখনও কখনও প্রবালদ সতম - অতম  যুগ  পদ বন্ধ বযবহার হয়। 

১০. প্রবাদগুল া সং াপ ধমী, কলোপকেন ধমী ও এলকাক্তক্ত ধমী হলয় োলক ।  

১১. ধনযাত্মক েে, অনুকার েে ও েেদ্বদ্বলত্র বযবহার ও প্রভাব কদখা যায়। 

১২. প্রবালদর সমৃদ্ধত্ার জনয বহুব্রীতহ সমাস, সতন্ধবদ্ধ পদ ও  ক্ষয করা যায়। 

১৩. প্রত্যয়, নামধাতু্র বযবহার ও কম কনই প্রবালদ। 

১৪. স্বরভক্তক্তর বযবহার প্রবালদ ভাোর গতত্েী ত্া ও পতরবত্তন বুেলত্ সুতবধা হলয় োলক। 

১৬.ত্দ্ভব েে, কদতে েে, তবলদতে েে, প্রবালদর উৎপতি বা Modification এর কক্ষলত্র সূত্র তনলদতে কলর। 

১৭. প্রবালদ তবপরীত্াে তক েে, সংখযাবাচক েে, তচহ্ন, সংখযা ও কায তকারণ সম্পকত যলেি বুক্তদ্ধদীপ্তত্ার 

প্রকাে কলর োলক। 

 

০৪.০৫ ) প্রবারদে শ্রেণী ক্ষবভাগ - 
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                                এবার প্রবালদর চতরত্র তবচালরর পলর তবতভন্ন কিণীর প্রভাব সম্পলকত ধারণা  াভ করা 

হলব। প্রবাদ গুল া প্রেমত্, ক ৌতকক জীবন আতিত্ বল  ত্া মুলখ মুলখ প্রকাতেত্ ও তবস্তার  াভ কলরলি। 

ত্ারপর কসই তবস্তার মানব জীবলনর প্রতত্টি অলঙ্গর সলঙ্গ যুক্ত হলয় ত্ার রূপ পতরগ্রহ কলরলি। আবার ককউ 

পরবত্ীলত্ প্রবাদ সাতহত্য অঙ্গলন প্রলবে কলরলি। এইসব তবচালর প্রবাদলক কয কিণীলত্ তবভক্ত করা হয় ত্া 

তনম্নরূপ: 

                                                      প্রবাদ 

কমৌতখক বা ক ৌতকক প্রবাদ                                                                 সাতহতত্যক প্রবাদ 

ক) কদবলদবী তবেয়ক                                                                        বাতহযক অে তযুক্ত 

খ) কপৌরাতণক চতরত্র তবেয়ক                                                                    ত্াক্তেক 

গ) ইতত্হাস প্রতসদ্ধ পুরুে ও নারী চতরত্র তবেয়ক                                         আভযন্তরীণ অে তযুক্ত 

                                                                                  বযিনা অে তযুক্ত ঘ)সামাক্তজক চতরত্র বা সমাজজীবন 

তবেয়ক 

ঙ) পাতরবাতরক সম্পকত আতিত্ 

চ) মানবলদহ সম্পতকতত্। 

ি) আচার-আচরণ অভযাস মূ ক। 

জ) গাহতস্থয জীবলন বযবহৃত্ ক্তজতনসপত্র সম্পতকতত্। 

ে) তনসগ ত প্রকৃতত্ তবেয়ক প্রবাদ 

 উক্তদ্ভদ ও  ত্াপাত্া , আকাে গ্রহ নক্ষত্র ইত্যাতদ সংক্রান্ত , পশুপাতখ কীিপত্ঙ্গ প্রাণী তবেয়ক। 

ঞ) কৃতেকায ত সংক্রান্ত 

ি) খাদযবস্তু তবেয়ক 

ঠ) বাদযযন্ত্র তবেয়ক 

ড) তব ালসাপকরণ সম্পতকতত্ 

ঢ) কপ্রম তবেয়ক 

ণ) স্থান নাম তবেয়ক 

ত্) ক াক কাতহনীমূ ক 
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ে) ক াকতেক্ষা উপলদে প্রজ্ঞামূ ক 

দ) ক াক তসদ্ধান্তমূ ক 

ধ) ক ালকা সাংবাতদকত্া তবেয়ক 

ন) তবতবধ তবেয়ক 

নারী তনয তাত্ন 

বা যতববাহ 

তেশু কনযা ও তেশু পুত্র 

অদৃি 

পতরহাস 

তবচার তবভ্রাি 

নারী তেক্ষা 

নারী অবমূ যায়ন 

চতরত্রহীনা নারী 

কজার জ ুুম 

উভয় সংকি 

সম্পতকতত্ 

পণপ্রো 

তবধবা প্রসঙ্গ 

মাদক ধূমপান 

কপিত্া 

েত্রু 

কক্ষত্ মজরু িতমক 

বাধ তকয 
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প্রতত্বন্ধী 

বাস্তু ত্ন্ত্র 

অধযাবসায় 

অতভজ্ঞত্া 

অনতভজ্ঞত্া 

আো বনরােয 

এভালব সমাজ সংস্কারক ভূতমকা পা লন প্রবাদ, প্রতত্টি তবেলয় প্রতত্টি তবেলয় প্রায় ত্ার যোে ত পদচারণ 

কলরলি। বত্তমালন ত্ালদর সাতহতত্যক প্রলয়াগ ও যলেেভালব তবতভন্নত্া  প্রাপ্ত হলে। এভালব প্রবালদর 

কিণীতবভাগ গুল া প্রবালদর ববতেিযলক আরও সমৃদ্ধ কলরলি। ববতেিয গুল া তনলম্ন আমরা আল াকপাত্ 

কর াম: 

 

১) কেলে রূপলকর বুক্তদ্ধদীপ্ত প্রকাে োলক। 

২) ককান মানব সভযত্া বা জাতত্র দীঘ ত অতভজ্ঞত্া, পতরণত্ বুক্তদ্ধ, তনলিা  নীতত্বাকয, ক াকমলন প্রবাতহত্ 

সত্য কেন প্রকাতেত্ হয় প্রবালদর মধয তদলয়।  

 ৩) প্রবালদর অবয়ব হল া একটি সংতক্ষপ্ত বাকয, স্ফটিকীকৃত্ রূপ েেগুলের সমন্বয়। 

৪) প্রবাদ জাতত্র ঐতত্হযাতিত্। 

৫) সাধারণত্ উপমা, বলক্রাক্তক্ত, তবলরাধাভাস, অতত্েলয়াক্তক্ত অ ংকার এর প্রকাে কদখা যায় প্রবালদ। 

৬) প্রবাদ ক াক সাধারলণর উক্তক্ত। 

৭) প্রবালদ বাকয বেতে য, অে ত তবচুযতত্ ,বাকযতবনযাস বা অবান্তর কো োলক না। 

৮) প্রবাদ সর , সরস, অতভজ্ঞত্াপ্রসূত্ উপলদে বাকয। 

৯) ভাোর কচলয় ভালবর প্রাধানয কবতে প্রবালদ। 

১০) প্রবাদ একটি সমূ্পণ ত ভাবপ্রকােক পূণ ত বাকয বা পদ। 

১১) প্রবাদ হলে বযক্তক্তজীবলনর অতভজ্ঞত্া ি বাকয বা বাকয সমটি। 

১২) প্রবাদ হলে বযক্তক্তজীবলনর অতভজ্ঞত্া ি বাকয বা বাকয সমটি এবং দীঘ তকাল র অতভজ্ঞত্া ি সত্য। 

১৩) প্রবাদগুত  সাধারণত্ চত ত্ ভাোয় হলয় োলক। 
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১৪) প্রবাদ গুত  সহজলবাধয, প্রলয়াগ অনুসালর ত্ালদর ত্াৎপলয তর তবতভন্নত্া ঘলি োলক। 

১৫) প্রবালদ বাকয তবপয তয় কদখা যায়। 

১৬) পরম্পরার দুিঃসহত্া, পরম্পরানুেতঙ্গক সলন্তাে, অনুলপালযাগী দুিঃসাধযত্া, সহজ ককৌতু্ক অনুভব 

োলক প্রবালদ। 

১৭) প্রবাদ একাল র বা কসকাল র নয় ,এটি সব তকাল র ও সব তজলনর। 

১৮) প্রবালদর প্রধান অনুলপ্ররক বনতত্ক জ্ঞান নয়, সাংসাতরক জ্ঞান। 

১৯) প্রবাদ পলরাক্ষ জ্ঞান নয়, প্রত্যক্ষ অনুভূতত্।  

২০) সহজলবাধযত্া ও সহজ প্রলয়াগ প্রবাদলক ক ালকাতপ্রয়ত্ার ও ক ালকাস্মতৃত্লত্ জাতগলয় রাখার কারণ। 

২১) প্রবালদ পিুকিু রতসকত্া, ি়োর িদ ,তমল র পতরপালিযর প্রলয়াগ আলি। 

২২) প্রবালদ অনুপ্রাস, যমক, উপমা ,উৎলপ্রক্ষা ,সমালসাক্তক্ত ,রূপক ,অতত্েলয়াক্তক্ত ও বযজস্তুতত্ এর বযবহার 

বা প্রলয়াগ হলয় োলক। 

২৩) প্রবালদর উপস্থাপনা ককৌেল র সত্যত্া োকলব। 

২৪) প্রবালদর আলরকটি ববতেিয, তচরন্তনত্া। 

২৫) প্রবাদ কমৌতখক বাকতেল্প এবং ত্া মুলখ মুলখ কফলর ত্াই এটির ববতেিয, সংতক্ষপ্তত্া। 

২৬) প্রবালদ বুক্তদ্ধ খাটিলয় ত্াৎপয ত হৃদয়ঙ্গম করলত্ হয়। ত্াই এটির ববতেিয, বুক্তদ্ধদীপ্তত্া। বুক্তদ্ধদীতপ্ত এর 

অে ত- 

             Wit---চমক  াগালনা কো 

             Hamour——রঙ্গ ত্ামাো 

             Banter—কখা াঁচা কদওয়া  

             Satire—বযঙ্গ তবদ্রূপ 

২৭)  প্রবাদ প্রজলন্ম প্রজলন্ম সঞ্চাতরত্ ক াক প্রজ্ঞার সার, ক াকশ্রুতত্ মূ ক, স্মরণলযাগয। 

২৮) প্রবাদ হ  সামাক্তজক অতভজ্ঞত্া অে তাৎ পূণ ত অতভজ্ঞত্া কেলক  ি, প্রজ্ঞা বা পূণ তত্া। 
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  প্রবাদ সম্পরকে পূব েবর্তী  গরবষণা ও সমীিা-     

                                                      প্রবাদ গুল া দীঘ ত অতভজ্ঞত্ার সংতক্ষপ্তত্ম প্রকালের মাধযলম জাতত্র 

নতৃ্ে, মনুেযত্ব ক াকমানস, ক াকসমালজর আচার-তবচার এর প্রোলক তবতভন্ন ববতেলিযর মাধযলম ধলর 

করলখলি। ভালবর গভীরত্া অনুভূতত্র ত্াৎপলয ত এই প্রবাদ ক াকজীবলন অমর হলয় রলয় কগ । সমাজ 

সংস্কালরর মলহৌেতধলত্ পতরণত্ হ । 

বাং ায় প্রবাদ সম্পলকত যারা গলবেণা ও সমীক্ষা কলরলিন ত্ারা প্রবালদর উৎস ববতেিয ও ববতচত্রময়ত্া 

তনলয় ত লখলিন। তকন্তু প্রবালদর উৎস কাতহনী, ক ৌতকক কাতহনী, স্থানীয় ঘিনা, জীবন-দে তলনর সন্ধান ককউ 

কলরনতন। বাং া প্রবাদ তনলয় কয সক  গলবেণা ও সমীক্ষা পেচ ার পতেকৃত্ হলয়লি কস সলবর একিা 

ত্াত কা তনলম্ন প্রদি হল া-- 

১. নী  রত্ন হা দার-‘কতবত্া রত্নাকর’(১৮২৫) --সংসৃ্কতত্ প্রবালদর বাং া 

২. করভালরি উইত য়াম মািন –‘দৃিান্ত বাকয সংগ্রহ’(১৮৩২) 

৩.করভালরি  ঙ- ‘প্রবাদ মা া’  (১৮৬৮-১৮৬৯, ১৮৭২) 

৪. মৃতু্যিয় তবদযা ঙ্কার- ‘প্রলবাধ চক্তিকা’(১৮৩৩) 

৫.Captain T.H.Lewin-  ‘Hill proverbs of the Inhabitant of Chittagong Hill Tracts’ (১৮৭৩) 

৬. James Dramond Anderson- ‘Some Chittagang Proverbs’ (১৮৯৭) 

৭. মেুরালমাহন তবশ্বাস-‘বাকয তবনযাস’(১২৫৫) 

৮. উলমেচি সম্পাতদত্- ‘বামালবাতধনী পক্তত্রকা’(১৮৮৬ , ১৮৯৩) 

৯. কজযাতত্তরিনাে ঠাকুর-‘তববাহ ও স্ত্রী সম্বলন্ধ ইংলরক্তজ পুরাত্ন প্রবচন’(১২৯৫) 

১০. কানাই া  কঘাো -‘প্রবাদ সংগ্রহ’(১২৯৭) 

১১. প্রলবাধ চি মজমুদার-‘বঙ্গীয় প্রবচনাব ী’(১২৯৯) উগ্র ক্ষক্তত্রয় প্রতত্তনতধ পক্তত্রকা 

১২. দ্বারকানাে বসু-‘প্রবাদ পুস্তক’(১৮৯৩) 

১৩.করভালরি কক কক ক্তজ সরকার-‘মধয ভারলত্ প্রচত ত্ প্রবালদর সংক ন’ (১৮৯৪) 

১৪. দীলনদ কুমার রায়-‘প্রবাদ প্রসঙ্গ’(১৩০৪) 

১৫. মধু মাধব চলট্টাপাধযায়-‘প্রবাদ পক্তিনী’(১৩০৫) 

১৬. সুব  চি তমত্র-‘সর  বাং া অতভধান’(১৩০৬) 
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১৭. বেল ে চি মজমুদার-‘প্রবাদ প্রসঙ্গ’(১৯০৯) 

১৮. তবম  চরণ  াহা-‘প্রবাদ প্রসঙ্গ’(১৩১৯) 

১৯.  ত ত্ কুমার বলদাপাধযায়-‘প্রবাদ বাকয প্রবচলন অনুপ্রাস প্রবন্ধ’(১৩১৯) 

২০. বজ্র সুদর সানযা -‘প্রবাদ প্রসঙ্গ’(১৩২০) 

২১. েরৎ সুদরী কদবী-‘কমলয় ী োস্ত্র, ত্ন্ত্র, মন্ত্র প্রবাদ মা া’(১৩২২) 

২২. রজ বা ী খা াঁ-‘প্রবাদ রত্নহার’(১৯১৬) 

২৩. হলরকৃষ্ণ মুলখাপাধযায়-‘গ্রাময গাো ও প্রবচন প্রসঙ্গ’(১৩২৩) 

২৪. বসন্ত কুমার চলট্টাপাধযায়-‘চট্টগ্রালম প্রচত ত্ বঙ্গভাো’(১৩২৬) 

২৫. ইদ ুতবকাে বসু-‘বাং ার ি়ো’(১৩৩৭-৩৯) 

২৬.সুকুমার কসন-‘Womens Dialect in Bengali’ প্রবন্ধ1928 অিাদে সংখযা,Journal of the Department 

of letters,Calcutta University.(১৯২৮) 

২৭. সুকুমার কসন-‘বাং া নারীর ভাো’(১৩৩৩) 

২৮. নলরিনাে ভট্টাচায ত-‘ভারত্চলির কতবত্ায় প্রবচন’(১৩৩৭) 

২৯. কমাহাম্মদ হাতনফ পাঠান-‘পেী সাতহলত্যর কুরআন মাতনক’(১৩৪৩) 

৩০. সুেী  কুমার কদ-‘বাং া প্রবাদ’(১৩৫০-১৩৫২) 

৩১. আশুলত্াে ভট্টাচায ত-‘বাং ার ক াকসাতহত্য’(১৯৫৪) 

৩২. সত্য রিন কসন-‘প্রবাদ রত্নাকর’।(১৩৬৪) 

৩৩. সুকুমার কসন-‘প্রবালদর প্রচ ন প্রবন্ধ’(১৩৬৫) 

৩৪. কগাপা  দাস কচৌধুরী ও তপ্রয় রিন কসন-‘প্রবাদ প্রবচন’(১৩৬৭) 

৩৫. রলমিনাে অতধকারী-‘উিরবলঙ্গর ক াকসাতহত্য’(১৩৭১) 

৩৬. সুেী  কুমার ভট্টাচায ত-‘উিরবলঙ্গর ক াকসাতহত্য ও সংসৃ্কতত্’(১৯০৭) 

৩৭. দু া  কচৌধুরী-‘চাকমা প্রবাদ’(১৯৮০) 

৩৮. ত্ারাপদ সা াঁত্রা-‘ি়ো প্রবালদ গ্রাম বাং ার সমাজ’(১৩৮৮) 
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৩৯. পতবত্র সরকার-‘বাং া প্রবালদর রূপ’(১৯৮১) 

৪০ পেব কসনগুপ্ত-‘প্রবাদ প্রসঙ্গ’(১৩৮৯) 

৪১ পেব কসনগুপ্ত-‘ক াকসংসৃ্কতত্ তবশ্বজনীনত্া ও জাত্ীয় সংহতত্’(১৯৮২) 

৪২. দীননাে কসন-‘চট্টগ্রালমর প্রবচন বাগধারা’(১৯৮৪) 

৪৩. অধযাপক ডক্টর তবজন তবহারী ভট্টাচায ত-‘বঙ্গভাো ও বঙ্গ সংসৃ্কতত্’(১৯৮৫) 

৪৪ অতসত্ কুমার বলদযাপাধযায়-‘প্রবালদর জন্ম ও মৃতু্য’(১৯১৩) 

৪৫. মঞ্জ ুপা -‘বাং া প্রবালদ নারী’(১৩৯৯) 

৪৬. কসৌলমন দাস-‘োশুত়ে বধুর তববাদ: বাং া প্রবাদ’(১৪০১) 

৪৭.পেব কসনগুপ্ত-‘ক াকসংসৃ্কতত্র সীমানা ও স্বরূপ’(১৯৯৫) 

৪৮. েযামাপদ মি -‘প্রবালদর আল ালক নদীয়া’(১৯৯৫) 

৪৯ কযালগশ্বর রিন পাঠক-‘ক াকসংসৃ্কতত্র দপ তলণ’(১৯৯৬) 

৫০. কজযাতত্তরি নাে কচৌধুরী, সুতনম ত  দিলচৌধুরী, অমল দ ুভট্টাচায ত-‘শ্রীহট্ট কািাল়ের প্রাচীন ইতত্হাস 

ও সংসৃ্কতত্র রূপলরখা’(১৯৯৬) 

৫১ মযহারু  ইস াম-‘কফাকল ার: পতরতচতত্ ও পঠন পাঠন’(১৯৬৭) 

৫২. অতনলমে কাতন্ত পা -‘ক াকসংসৃ্কতত্’(১৯৯৬) 

৫৩. আক্তজজ ু হক মি -‘বাং া প্রবাদ বহু ককৌতণক দৃটি’(২০১৩) 

৫৪. বরুণ কুমার চক্রবত্ী- ‘প্রবাদ প্রসঙ্গ’(২০১০) 

৫৫ জীলবে নায়ক-‘ক াকসংসৃ্কতত্ তবদযা ও ক াকসাতহত্য’ (২০১০)   

                                                                   (বরুণ কুমার চক্রবত্ী,২০০৩, ১৯ ) 

                    প্রবাদ সম্পতকতত্ গলবেণায় কক্ষত্রসমীক্ষা মূ ক কালজর উৎস কেলক একো প্রমাতণত্ কয প্রবাদ 

বাং ায় গুরুত্বপূণ ত ভালব প্রতত্ভাত্। কাজগুল ালত্ প্রবালদর ত্াৎপয ত উৎস জাত্ তনলদতে, আদে ত ,দে তন ও 

বাঙাত র মানতসকত্ার প্রকাে হলয়লি। সকল ই কক্ষত্র সমীক্ষার মাধযলম এ প্রবাদগুল ালক খুাঁলজ খুাঁলজ 

ত তপবদ্ধ কলরলিন। ত্লব অলনক কক্ষলত্রই উৎস তনলদতে কনই। বত্তমালন তদতে তবশ্বতবদযা য় কেলক ডক্টর 

কমাহাম্মদ জলুয়  ত্া াঁর “বীরভূম কজ ার নারীর ভাো: একটি সমীক্ষা” গলবেণাপলত্র বীরভূলমর প্রবাদ ও 

নারীর ভাোয় বযবহৃত্ প্রবাদ এর একটি কক্ষত্র সমীক্ষা জ্ঞাত্ তবচার তবলেেণ কলরলিন। 
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আমারদে সংগৃহীর্ত ধাোয় েরয়রে ক্ষকন্তু নােীে প্রবাদ ক্ষহরসরব বাংলা প্রবারদ স্বীকৃক্ষর্ত পায়ক্ষন-  

 

১) এলত্া তপত্ াস ককন(তবরক্ত করা) ইত্রাম(বদমালয়তে) 

২) ো ার বযািা তগাঁঠায় তগাঁঠায় কপা াঁদ পাকাম।(কবতে বলে) 

৩) কত্ া মাোয় কত্  তদল  চুলয় চুলয় পল়ে  

আর খাওয়ার উপর খাওয়া কখল  গা কডগ কডগ কলর। 

৪) বালপ না কপা াঁলত্  

কচাঙ্গায় কচাঙ্গায় কমালত্। 

৫) ঘলরত্ তকিু নাই  

ত্ার তফর কবতে কবতে ফুিাতন। 

৬) োকলত্ গরু না বয় হা   

   ত্ার দুিঃখ তচর কা । 

৭) নালম গগন ফালি 

 পাই যা হাত়ে কুিায় চালি । 

৮) পািাত্ নাই চাম 

 কলর রাধাকৃলষ্ণর নাম। 

৯) ঘলরত্ নাই ভুজা ভাং  

কারা বাজায় ঠযাং ঠযাং। 

১০) না জালন নাউয়া তগতর কাম  

পি কতর ধলর হাতু্ত  খান। 

১১) বকবকাতনিা ভা ই তদ ু। 

১২) ধতর মাি না িুই পাতন। 

১৩) সাপ ও মরলব  াটঠও ভাঙলব না। 

১৪) তখদা  াগল  তসদা হয়া োক। 

১৫) নক কতর োকবু ,এিা কোও কব ুনা। 
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১৬) পুাঁটি মালির মত্ তচ কাতি। 

১৭) খাবনা খাবনা কলর কনকি কলর গা , কমার জনয েুইয়া পারা সুদ্দা খা। 

১৮) কু্ষর কুসুরুং কু্ষর কুসুরুং চুরুত্ চুরুত্ পাতন 

        কত্ামার মলনর কো হামরা জাতন। 

১৯) ঘুতর তফতর বালরা, বাত়েত্ বতস কত্র।  

২০) হায়লর কত  কা   

িাগল  চালি বালঘর গা । 

২১) োকলত্ গরু না বয় হা  ত্ার দুিঃখ তচরকা । 

২২) মামার বাত়ের আবদার 

(একিার পর একিা ক্তজতনলসর দাতব করা, ত্াও আবার অজায়গায়) 

২৩) চাইল ই পাওয়া যায় ? 

     মলগর মুেুক নাতক? 

(সহজ ভয, সব তকিুই নয়) 

 

২৪) ঘলরর েত্রু তবভীেণ। 

(তনলজলদর মলধযই তনলজলদর েত্রু বত্তমান) 

২৫) গাধালক যত্ই কপিাও 

      গাধা তক কঘা়ো  হয় । 

       (শুধরালনা যায়না) 

২৬) কুিার ক জ, 

       তঘ তদলয় িানল ও কসাজা হয় না। 

(অলনক কচিালত্ও অবস্থার পতরবত্তন না হওয়া) 

২৭) কুিার কপলি তঘ হজম হয়না। 

(অলযাগয ক াক, কযাগয ক ালকর, কযাগয ক্তজতনলসর 

 সম্মান তদলত্ পালরনা) 
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২৮)   কুিার কনংগুর, কচাঙ্গাত্্ কঢাকাল ও কসাজা হয় না। 

         (অবস্থার পতরবত্তন হয়না) 

২৯) কচালর-কচালর মাসতু্লত্া ভাই, 

      সাক্ষী কদওয়ার ককউ নাই। 

(সবাই খারাপ, ত্াই কসখালন তবচার করবার ককউ কনই) 

৩০) কদখতব আর জ্ব তব , 

      ুতচর মত্ ফু তব। 

(অপলরর প্রতত্ তহংসা করল , 

 ত্ালত্ তনলজরই ক্ষতত্) 

 

৩১) সতখ তু্তম কার? 

         িাকা আলি যার! 

(ধন কযতদলক,কমলয়লদর মন কসতদলক) 

৩২) তহংসা করলবন না! 

       কচিা করুন! 

(অপলরর কালজ তহংসা না কলর, তনলজর কালজ মন তদন) 

৩৩) কদখল  হলব, কসানা (বযক্তক্ত) 

     জ  বালদ সব ককনা। 

(পতরিম এর অে ত তদলয়ই সব আলস) 

৩৪) কদখল  হলব খরচা আলি। 

(সুদর যা তকিু, ত্ার কপিলন অলে তর কযাগান আলি) 

৩৫)  কত্ হাতত্ কঘা়ো কগ  ত্  ! 

     মো বল  কত্  জ ! 

(অলনক ব়ে ব়ে বযক্তক্ত কযখালন ঘাবল়ে যায়! কসখালন কিাি বযক্তক্ত এলস প্রভাব কদখালত্ চায়) 

৩৬)  চাদু ঘুঘু কদলখি  
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     ঘুঘুর ফাাঁদ কদখতন! 

    (অপরাধ কদলখি, তকন্তু অপরাধীলদর ধরা প়েলত্ কদখতন) 

৩৭) সময় খারাপ কগল , বযাঙ্ও হাতত্লক  াতে কদখায়। 

(দুতদতলন কু্ষদ্রাতত্কু্ষদ্র বযক্তক্তও ব়ে বযক্তক্ত কক অবলহ া কলর) 

                          

 

গ্রালমর তেতক্ষত্ ও অলপক্ষাকৃত্ কম তেতক্ষত্ নারীলদর মলধয আবার প্রবাদ বযবহালরর পতরমালণর মলধয 

তভন্নত্া রলয়লি। েহুলর অলপক্ষাকৃত্ কম তেতক্ষত্ ও অলপক্ষাকৃত্ অতধক তেতক্ষত্ নারীলদর মলধয প্রবাদ 

বযবহালরর মাত্রার মলধয তভন্নত্া রলয়লি। ত্লব গ্রামীণ ও েহর অঞ্চল  বসবাসকারী নারীলদর ভাোর মলধয 

প্রবাদ বযবহালরর পতরমাণ কািাকাতি। নারীর ভাোয় বযবহৃত্ প্রবালদর এই কখা াঁজ আমালদর কক্ষত্রসমীক্ষায় 

প্রাপ্ত নারীর ভাোর প্রবাদ গুল ালক সাে তক, সুদর, সুগটঠত্ কলরলি। বাং া প্রবালদর এক নতু্ন তদগন্ত 

উলন্মাতচত্ কলরলি। প্রবাদ বযবহালরর হার নারীর ভাোয় বযবহৃত্ প্রবাদ এর পতরমাণ সারতণ তনলম্ন আল াতচত্ 

হল া। 

 দক্ষিণ ক্ষদনাজপুরেে নােীে ভাষায় গ্রামীণ এবং িহুরে নােীরদে প্রবাদ বযবহারেে ির্তকো হাে 

ক্ষনণ েয় সােক্ষণ:- 

 

নারীর 

ভাোয় 

বযবহৃত্ 

প্রবাদ 

অলপক্ষাকৃত্ 

অতধক 

তেতক্ষত্ নারী 

গ্রামীণ   েহুলর  গ্রামীণ ও েহুলর 

বযবহার 

কলরন 

বযবহার 

কলরন 

না 

বযবহার 

কলরন 

বযবহার 

কলরন 

না 

বযবহার 

কলরন 

বযবহার 

কলরন 

না 

৬৮%  ৩২%  ১৫%  ৮৫%  ৪৮%  ৫২%  

অলপক্ষাকৃত্ 

অল্প তেতক্ষত্ 

নারী ৩০ % ৭০ % ৫%  ৯৫%  ১৫% ৮৫%  
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তচত্র- দতক্ষণ তদনাজপুলরর নারীর ভাোয় গ্রামীণ এবং েহুলর নারীলদর প্রবাদ বযবহালরর েত্করা হালরর 

পাই তচত্র। 

 

 

তচত্র- দতক্ষণ তদনাজপুলরর নারীর ভাোয় গ্রামীণ এবং েহুলর নারীলদর প্রবাদ বযবহালরর েত্করা হালরর 

পাই তচত্র। 

 

পতরলেলে ব া যায় প্রবাদ গুল া বাঙাত  মলনর তনভৃত্ ককালণ  ুতকলয় োকা নারীর আে তসামাক্তজক, 

মলনাদ্ববজ্ঞাতনক, সাংসৃ্কতত্ক ত্ো তবেুতরত্ তবতভন্ন তদলকর উদ্ভাতসত্ প্রকাে তহলসলব আমালদর সামলন 

প্রকাতেত্। প্রবাদ গুল ালত্ কযভালব ত্ালদর পাতরবাতরক জীবন কিািখালিা খুাঁটিনাটি তবেয়গুল া সামলন ফুলি 

উলঠলি, ত্া অনবদয। তকভালব একটি সমালজ সভযত্ায় ত্ো তবশ্বব্রহ্মালি কিাি কিাি তবেয়গুল া জীবন 

কাতহনীর রটঙন স্বলে প্রকাতেত্ হলয়লি ত্া প্রবাদ গুল ার মাধযলম আমরা কদখলত্ কপলয়তি। ত্াই বত্তমান 

৬৮

৩২

গ্রামীণ অরপিাকৃর্তঅল্প ক্ষিক্ষির্ত

নােী

বযবহার কলরন

বযবহার কলরন না

৬৮

৩২

১৫

৮৫

৪৮

৫২

অক্ষধক ক্ষিক্ষির্ত নােী

গ্রামীণ বযবহার কলরন

গ্রামীণ বযবহার কলরন না

েহুলর বযবহার কলরন

েহুলর বযবহার কলরন না

গ্রামীণ ও েহুলর বযবহার কলরন

গ্রামীণ ও েহুলর বযবহার কলরন না
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গলবেণায় প্রবাদগুল া যলেি মূ য রালখ এবং সাতহলত্য এক নতু্ন তদগন্ত উলন্মাতচত্ করলব বল  আমালদর 

মত্। 
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ক কাত্া 

বরুণ কুমার চক্রবত্ী (সম্পাতদত্), ২০১০, প্রবাদ প্রসঙ্গ,  অক্ষর প্রকােনী ,ক কাত্া  

বরুণ কুমার চক্রবত্ী, ১৯৯৭, বাং া ক াকসাতহত্য চচতার ইতত্হাস,  পুস্তক তবপতণ, ক কাত্া 

 

http://www.ijcrt.org/
http://www.rokomari.com/book,

