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Abstract
Manbhum was broken into three parts by the ‘Bihar and West Bengal Transfer Territories
Act’ of 1956. As a consequence, the Bengali-speaking regions like Dhanbad, Chandankeary
and Chash were separated to include them into Bihar. And finally on 1 November 1956, the
rest part of Manbhumwas included into West Bengal as a district namely Purulia. On the
other hand, on 15 November 2000, Bihar was again broken to create the new state
Jharkhand. Politics might have separated these two places, but Nature has not been so
heartless. The great Damodar River, which flows between the two states Bengal and
Jharkhand, has massive impact upon the social, economic and cultural lives of these two
states. Once, Damodar was known as the river of distress even in Jharkhand. But after the
Dam on the Damodar was built, flood could have put under control. ‘Damodar Valley
Corporation (DVC) was established on 18 February 1948 after the independence with the
primary aim of flood control, irrigation and power production. The person of Jharkhand in
the region around the river Damodar has established themselves here with a lot of hope and
aspirations. They never lost their mind even after the Damodar engulfs their lands several
times, as flexibility is the main characteristic of these people. The findings of the paper is to
establish the living of the people and role of Damodar in the valley of Damodar in
Jharkhand.

দীঘতশ্চদন মাফৎ নানা যাজননশ্চতক ঝড়-ঝাট য কঙ্গয াফঙ্গঙ্গল ১৯৫৬ াঙ্গর ‘Bihar and West Bengal
transfer of territories Act’ াঅাআন া ঙ্গর ভানবূভঙ্গক ভবঙ্গে শ্চতন টুকঙ্গযা কযা । মায পঙ্গর ফাাংরা বালাবালী াঞ্চর ধানফাদ, চন্দনঙ্গকাযী  চালঙ্গক ৃথক কঙ্গয শ্চফাঙ্গযয ার্ন্তবূক্ত কঙ্গয ভদা । াফঙ্গঙ্গল ১৯৫৬
াঙ্গর ১ নঙ্গবম্বয াফশ্চষ্ট ভানবূঙ্গভয াাং ুরুশ্চরা নাভ শ্চনঙ্গ শ্চিভফঙ্গেয ৃথক ভজরা শ্চাঙ্গফ াঅত্মপ্রকা কঙ্গয।
ানযশ্চদঙ্গক ২০০০ াঙ্গরয ১৫ নঙ্গবম্বয শ্চফাযঙ্গক ভবঙ্গে ৃথক নতুন যাজয ঝড়খঙ্গেয ৃশ্চষ্ট কযা । যাজনীশ্চত দুঙ্গটা
স্থানঙ্গক ৃথক কঙ্গয শ্চদঙ্গর শ্চকন্তু প্রকৃশ্চত শ্চকন্তু হৃদ ীনতায শ্চযচ ভদশ্চন। শ্চিভফে  ঝাড়খঙ্গেয ভধযফততী ীভা
শ্চদঙ্গ প্রফাশ্চত ঙ্গঙ্গছ দাঙ্গভাদয নদী, মা এাআ দুঙ্গটা যাঙ্গজযয ভানুঙ্গলয জীফন, াথতনীশ্চত, াংস্কৃশ্চতঙ্গক শ্চনন্ত্রণ কঙ্গযঙ্গছ।
শ্চিভফঙ্গে দাঙ্গভাদয ‘নদ’ শ্চাঙ্গফ শ্চযশ্চচত ঙ্গর ঝাড়খঙ্গে ‘নদী’ রূঙ্গাআ শ্চযশ্চচত।
দাঙ্গভাদয নদীয উৎশ্চি স্থর যাাঁশ্চচয প্রা ৫০ ভাাআর উিয শ্চিঙ্গভ শ্চিভ শ্চফাঙ্গযয (ফততভান ঝাড়খে)
ভছাটনাগুয ফতত ভারা। ভছাটনাগুয ভারবূশ্চভয ার্ন্তগত ারাঙ্গভৌ াাড় ভথঙ্গক শ্চনগতত ঙ্গ াজাশ্চযফাগ, চাতযা
যাভগড়, ভকাদাভতা, শ্চগশ্চযশ্চি, ধানফাদ, ভজরা ঙ্গ ঙ্গয শ্চিভফঙ্গেয ফধতভান  হুগরী ভজরায উয শ্চদঙ্গ ২৪,২৩৫
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ফগত শ্চকঙ্গরাশ্চভটায াঞ্চর জুঙ্গড় দাঙ্গভাদয নদী প্রফাশ্চত। দাঙ্গভাদঙ্গযয দদঘতয প্রা ৩৩৬ ভাাআর। এাআ দদঙ্গঘতযয প্রথভাাংঙ্গ
প্রা ১৮০ ভাাআর দশ্চিণ ূফতভূঙ্গখ ঝাড়খঙ্গেয ভধয শ্চদঙ্গ প্রফাশ্চত। ঙ্গয প্রা একাআ াশ্চবভুঙ্গখ যাণীগঙ্গেয দশ্চিঙ্গণ
শ্চিভফঙ্গেয ভতর বূশ্চভঙ্গত প্রঙ্গফ কঙ্গযঙ্গছ। ঝাড়খঙ্গেয দীঘততভ নদী র দাঙ্গভাদয। দাঙ্গভাদয াাঁ তাশ্চর নদী ফাাঁচক
ব্দ। দাঙ্গভাদয এ যাঙ্গজয ‘DAMUDA’ নাঙ্গভ শ্চযশ্চচত। ‘DAMU’ ভাঙ্গন শ্চফত্র াঅয ‘DA’ ভাঙ্গন জর। ূঙ্গফত
দাঙ্গভাদয ঝাড়খঙ্গে ‘দুাঃঙ্গখয নদী’ ফঙ্গর শ্চযশ্চচত শ্চছর শ্চকন্তু দাঙ্গভাদয বযাশ্চর কঙ্গতাঙ্গযঙ্গন ফাাঁধ শ্চনভতাণ ফায য
ফনযায প্রঙ্গকা ভথঙ্গক যিা াা ভগঙ্গছ। স্বাধীন বাযতফঙ্গলত ১৮ ভপব্রুাযী ১৯৪৮ াঙ্গর দাঙ্গভাদয কঙ্গতাঙ্গযন
প্রশ্চতশ্চষ্ঠত । মায প্রথশ্চভক রিয শ্চছর ফনযা শ্চনন্ত্রণ, ভচ ফযফস্থা শ্চযচারন, জরশ্চফদুৎ উৎাদন াআতযাশ্চদ।
১৯১৬, ১৯২৩, ১৯৩৫, ১৯৪৩ াঙ্গর ঝাড়খঙ্গেয দাঙ্গভাদয তীযফততী াঞ্চর বানক ফনযা কফশ্চরত ঙ্গ ঙ্গড়।
ঙ্গয বাযত যকাঙ্গযয উঙ্গদযাঙ্গগ এখাঙ্গন ফনযা শ্চনন্ত্রঙ্গণয জনয চাযশ্চট ফাাঁধ শ্চনভতাণ কযা । প্রথভ ফাাঁধ শ্চতরাাআা
শ্চনশ্চভতত  দাঙ্গভাদঙ্গযয াখানদী ফযাকঙ্গযয উয ১৯৫৩ াঙ্গর। শ্চিতীশ্চট ভকানায নদীয উয ১৯৫৫ াঙ্গর। ায
দুশ্চট দতযী  ফযাকয  দাঙ্গভাদঙ্গয মথাক্রঙ্গভ ভাাআথন (১৯৫৭)  াঙ্গঞ্চৎ (১৯৫৮)। উঙ্গেখয ভম ভাাআথন  াঙ্গঞ্চৎাআ
দাঙ্গভাদয বযাশ্চর কঙ্গতাঙ্গযঙ্গনয প্রধান ফাাঁধ।
ভাাআথন  াঙ্গঞ্চৎ ফাাঁঙ্গধয জরঙ্গক কাঙ্গজ রাশ্চগঙ্গাআ এখানকায ভচ ফযফস্থা ুষ্ঠবাঙ্গফ চাশ্চরত ঙ্গে। দাঙ্গভাদয
নদীঙ্গত দতযী াঙ্গঞ্চৎ ফাাঁঙ্গধয দদঘতয ২,৫৪৫ শ্চভটায। এয জর ধাযণ িভতা ১,৪৯৭ শ্চভশ্চরন শ্চকউশ্চফক শ্চভটায। ভখাঙ্গন
ভথঙ্গক ২৮ রি ভক্টয দাঙ্গভাদয তীযফততী াঞ্চঙ্গর কৃশ্চলজশ্চভঙ্গত ভঙ্গচয জর যফযা কযা । এয পঙ্গর এাআ
াঞ্চঙ্গরয াথতননশ্চতক জীফন প্রবাশ্চফত ঙ্গঙ্গছ।
দাঙ্গভাদয তীযফততী ভিাভগড়, তাযা, শ্চযলাকুশ্চড়, শ্চফযশ্চাংুয প্রবৃশ্চত গ্রাঙ্গভ কুড়শ্চভ (ভাাত), াাঁতার, ভুো,
ফাঙাশ্চর, শ্চফাযী জাশ্চতয ফা, াঅশ্চদফাীঙ্গদয জীফন জীশ্চফকা কৃশ্চলকাজ শ্চবশ্চিক। এঙ্গদয ভঙ্গধয কুড়শ্চভ (কুশ্চভত)যা শ্চফঙ্গল
কঙ্গয ভা কৃশ্চলজীফী। ফশ্চিভ চন্দ্র ভাাতয ভতানুাঙ্গয এঙ্গদয ভঙ্গতা কৃশ্চলকঙ্গভত দি ম্প্রদা শুধু ঝাড়খঙ্গে ভকন,
বাযঙ্গতয ানযত্র খুফ ভফশ্চ ভনাআ। গ্রাঙ্গভয নদী াংরগ্ন চালজশ্চভ ফলতাকাঙ্গর জঙ্গরয তরা চঙ্গর ভগঙ্গর দূযফততী গ্রাঙ্গভয
শ্চবতঙ্গযয কৃশ্চলজশ্চভগুঙ্গরাঙ্গত ধান, গভ, াক-ফশ্চজ চাল কঙ্গয এঙ্গদয জীফন জীশ্চফকা শ্চনফতা । এছাড়া গ্রাঙ্গভয ভাশ্চঝ,
ভুোযা দাঙ্গভাদঙ্গযয ভৎজীশ্চফ শ্চাঙ্গফ কাজ কঙ্গয। দাঙ্গভাদঙ্গযয এখাঙ্গন প্রশ্চতঙ্গফী যাজয শ্চিভফঙ্গেয াঙ্গথ; শ্চফঙ্গল
কঙ্গয ুরুশ্চরা ভজরায াঙ্গথ াংঙ্গমাগ ভতুয কাজ কঙ্গযঙ্গছ। এয পঙ্গর দুঙ্গটা যাঙ্গজযয ভঙ্গধয ভভরফন্ধন ঙ্গে তাাআ ন,
প্রশ্চতশ্চদন এখাঙ্গন ভনৌঙ্গথ ফহুমাত্রী শ্চিভফে  শ্চিভফে ভথঙ্গক ঝাড়খঙ্গে াঅা মাা কঙ্গয। এয পঙ্গর ভাশ্চঝঙ্গদয
জীফন জীশ্চফকা প্রবাশ্চফত ঙ্গে। নদীয তীঙ্গয াঙ্গনক াআাঁট বাটা ভদখা মা। ভখাঙ্গন ফহু শ্রশ্চভক কাজ কঙ্গয জীফনধাযণ
কঙ্গয। এছাড়া শ্চযলাকুশ্চড় গ্রাঙ্গভ শ্চফঙ্গলবাঙ্গফ ফাাঁঙ্গয ভটাকশ্চয শ্চল্প গঙ্গড় উঙ্গেঙ্গছ। াাাশ্চ এফ াঞ্চঙ্গর
ভৃৎশ্চল্প গঙ্গড় উঙ্গেঙ্গছ।
ঝাড়খে করা ম্পঙ্গদ ভৃদ্ধ। ঝাড়খে ভথঙ্গক ানফধ উাঙ্গ ফস্তা বঙ্গয াাআঙ্গকঙ্গরয ভাধযঙ্গভ করা
দাঙ্গভাদঙ্গযয থ ধঙ্গয শ্চিভফঙ্গে প্রাচায ঙ্গ মাঙ্গে প্রশ্চতশ্চদন। এবাঙ্গফ ফহুঙ্গরাক শ্চদঙ্গন করা াচায কঙ্গয
প্রশ্চতফাঙ্গয ১০০ টাকা কঙ্গয উাজতন কযঙ্গছ।
াথতনীশ্চতয ভঙ্গতা দাঙ্গভাদয এখানকায াংস্কৃশ্চতঙ্গক প্রবাশ্চফত কঙ্গযঙ্গছ। ভানফ জীফঙ্গনয শ্চচযকারীন ঐশ্চতঙ্গযয
ধাযক র ভরাকাংস্কৃশ্চত। দীঘতকার াফশ্চধ মা ভরাকাভাজ ানুযণ কঙ্গয এঙ্গঙ্গছ, শ্চফশ্বা কঙ্গযঙ্গছ, াঅচযণ কঙ্গযঙ্গছ,
ফযফায কঙ্গয চঙ্গরঙ্গছ তাাআ ভরাকাংস্কৃশ্চত। ঝাড়খঙ্গেয এাআ দাঙ্গভাদয তীযফততী (শ্চিভফে ীভানা রাঙ্গগাা)
াঞ্চঙ্গরয শ্চনজস্ব শ্চকছু াংস্কৃশ্চত াঅঙ্গছ। ঝাড়খঙ্গে দাঙ্গভাদয তীযফততী াঞ্চঙ্গরয প্রধান উৎফ গাজন ফা চড়ক। গাজঙ্গনয
(গা+জন) াথত গ্রাঙ্গভয জনাধাযণ। গাজন ফা চড়ঙ্গকয উঙ্গেখয াাং গাজুঙ্গন ন্ন্যাীঙ্গদয াঅত্মশ্চনমতাশ্চতত াঅত্ম
শ্চনঙ্গফদন; ফানঙ্গপাাঁড়া, ঝাান, াটবাঙা, ভান, ফনৃতয, কাাঁটাঝা, শ্চজফঙ্গপাাঁড়া প্রবৃশ্চত। এশ্চট একশ্চট দরফদ্ধ নৃতয
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গীত। এতদ াঞ্চঙ্গরয ঘযফয গ্রাঙ্গভ গাজঙ্গনয শ্চফযাট ভভরায াঅঙ্গাজন কযা । গম্ভীযা গাঙ্গনয প্রধান াঅকলতণ। গম্ভীযা
ঙ্গব্দয একাশ্চধক াথত; শ্চঙ্গফয ভশ্চন্দয, গাজন উৎফ, শ্চঙ্গফয উৎফ। শ্চফার াংরগ্ন স্থাঙ্গন ভ গান শ্চযঙ্গফশ্চত 
তাাআ গম্ভীযা গান। াঅফায ‘গম্ভীযা’ ঙ্গরা গাজন উৎফ ফা শ্চঙ্গফয উৎফ াংশ্চিষ্ট গান, এ ফযাখযা গ্রণঙ্গমাগয ঙ্গত
াঙ্গয। শ্চঙ্গফয এক নাভ গম্ভীয, তাাআ ভশ্চদক ভথঙ্গক শ্চফচাঙ্গয গম্ভীঙ্গযয গানঙ্গক গম্ভীযা গান ফরা মা। গম্ভীযায চাযশ্চট
মতা থাঙ্গক- ফন্দনা, চায াআাযী, িুঙ্গট  শ্চযঙ্গাটত। স্বঙ্গদ-শ্চফঙ্গদ, ভকার, যাজনীশ্চত, াথতনীশ্চত প্রবৃশ্চত ফাআ এাআ
গম্ভীযা স্থান া।
াঅভযা জাশ্চন ুরুশ্চরা ভজরাঙ্গতাআ াঁশ্চচ-ছাশ্চি যকঙ্গভয ঝুভুয প্রচশ্চরত। ুযশ্চরা উিঙ্গয দাঙ্গভাদয নদী তীযফততী
প্রশ্চতঙ্গফী যাজয ঝাড়খঙ্গে ঝুভুয গাঙ্গনয প্রচরন াঅঙ্গছ। াাঁতার ম্প্রদাঙ্গয ভঙ্গধয ঝুভুয গাঙ্গনয প্রচরন াঅঙ্গছ।
ভাদর  শ্চো ঙ্গমাঙ্গগ এাআ ঝুভুয গান গাা । কীততঙ্গনয ঙ্গে এয শ্চভর াঙ্গনক। াশ্চভর শ্চকছু শ্চকছু াঅঙ্গছ।
কীততন ভথঙ্গক ঝুভুঙ্গয, ঝুভুয ভথঙ্গক কীততঙ্গন াঅা মা। শুধু ুরুশ্চরা ভজরা ন ভগ্র ভছাটনাগুঙ্গযয শ্বা-প্রশ্বাঙ্গ
ঝুভুয েীত শ্চভঙ্গ যঙ্গঙ্গছ, এত ফড় ফযাশ্চি ানয ভকান েীঙ্গত ভদখা মা না। দফষ্ণফী কীততন গাঙ্গনয ভম ঘযানাগুশ্চর
াঅঙ্গছ তায ভঙ্গধয ঝাড়খে াঞ্চঙ্গর প্রচশ্চরত ঘযানায নাভ ‘ভান্দাশ্চযণী’। ফশ্চিভচঙ্গন্দ্রয উনযাঙ্গ  গড় ভন্দাযঙ্গণয নাভ
াাআ। াঅনুভাশ্চনক ১৬৩২/৩৩ খ্রীষ্টাঙ্গব্দ মখন াাঁঙ্গচঙ্গট জশ্চভদায শ্চছঙ্গরন ফীযনাযাণ এফাং ভেযাজা শ্চছঙ্গরন ফীযশ্চাং,
তখন ভভাগঙ্গরয াঅধীনতয স্বীকায কঙ্গয যাঢ়বূশ্চভ। াঅজঙ্গকয ুরুশ্চরা তখন শ্চছর ‘ভান্দাযণ যকাঙ্গয’য ার্ন্বূতক্ত। ভাআ
‘ভান্দাযণ’ ভথঙ্গকাআ ঝাড়খঙ্গে প্রচশ্চরত ঘযানাশ্চটয নাভ ‘ভান্দাশ্চযণী’।
এছাড়া ফাাঁধনা যঙ্গফয াঅশ্চযা গান, ভনাূজায জাাঁত গান  দাঙ্গভাদয তীযফততী ঝাড়খঙ্গে প্রচশ্চরত াঅঙ্গছ মা
যাঢ় ফেবূশ্চভয াংস্কৃশ্চতয ধাযক  ফাক। জাা যফ  কযভ যফ বাদ্রভাঙ্গয ানশ্বতকাদী (11th moon of
Hindu month Bhadrapada) ভত ানুশ্চষ্ঠত । জাাগীঙ্গত শ্চিভফঙ্গেয ভত ঝাড়খঙ্গে কুভতাশ্চর বালায প্রবাফ
ভদখা মা।
ভনাূজা উরঙ্গিয ঝাড়খঙ্গেয এাআ াঞ্চঙ্গরয ভকতকাদা ভিভানঙ্গন্দয ভনাভের ুাঁশ্চথ ভথঙ্গক গান কযা ।
ঢাকী (িম্বরু) ফাশ্চজঙ্গ একটা শ্চফঙ্গল ুঙ্গয এাআ গান গাা । একশ্চট ধুঙ্গা ফা ধ্রুফ দ ফাযফায ঘুশ্চযঙ্গ শ্চপশ্চযঙ্গ
ভগঙ্গ ুয, তার, র শ্চেক কযা । এাআ ধ্রুফদঙ্গক ‘জাাঁত’ ফঙ্গর। ফহুঙ্গিঙ্গত্রাআ ভনাভেঙ্গরয কাশ্চশ্চনয ধ্রুফদ
ফযফায কযা । ভভ ভফহুরা ফা রশ্চখন্দঙ্গযয কাশ্চশ্চন ভকশ্চন্দ্রক  না। পঙ্গর এাআ ‘জাাঁত’ গানগুঙ্গরা কখঙ্গনা
কাশ্চশ্চন ম্পশ্চকতত, কখঙ্গনা যাধাকৃষ্ণ, কখঙ্গনা ফা ভরৌশ্চকক জীফন ম্পশ্চকতত ।
বালায াাঙ্গময ভানুল তায ভঙ্গনয বাফ ফযক্ত কঙ্গয। াঅফায এাআ বালাাআ ভকান াঞ্চঙ্গর স্থানঙ্গবঙ্গদ, রূঙ্গবঙ্গদ,
ভাজঙ্গবঙ্গদ, ৃথক বাঙ্গফ শ্চফবক্ত ঙ্গ ঙ্গড়, তখন তায এক-একশ্চট রূ উবালা (Dialect) নাঙ্গভ শ্চযশ্চচশ্চত া।
ভমভন ফাাংরা বালা কথা ফঙ্গর উিযফে, ফাাংরাঙ্গদ, যাঢ়ফে, ভুদ্রতীযফততী াঞ্চর  ঝাড়খঙ্গেয শ্চফস্তীণত এরাকায
ভানুল জন। বালা গঙ্গফলকযা ফাাংরা বালাঙ্গক াাঁচশ্চট উবালা শ্চফবাজন কঙ্গযঙ্গছন- (১) যাশ্চঢ়, (২) ফোশ্চর, (৩)
ফঙ্গযন্দ্রী, (৪) ঝাড়খেী, (৫)কাভরূী। ঝাড়খঙ্গেয দাঙ্গভাদয তীযফততী (শ্চিভফে ীভানা রাঙ্গগাা) াঞ্চরশ্চটয ফাাংরা
বালা-বাশ্চল ভানুল ঝাড়খেী উবালা কথা ফঙ্গর। ভমঙ্গতু এখাঙ্গন ফহু বালা-বাশ্চল ভানুল ফফা কঙ্গয। পঙ্গর বালায
ভাধযঙ্গভ বাফ-বাঙ্গরাফাায ভভরফন্ধন ঙ্গঙ্গছ। ভখাযটা, শ্চন্দী, কুড়ভারী, াাঁতাশ্চর, াআাংযাজী প্রবৃশ্চত বালায ফযফায
এাআ াঞ্চঙ্গর ভদখা মা।
াাঁতাশ্চর, ভখাযটা প্রবৃশ্চত বালায ঙ্গে ফাাংরা বালায ভমাগ খুফ ঘশ্চনষ্ট। াাঁতার বালা  াশ্চঙ্গতযয ঙ্গে ফাাংরা
এত ঘশ্চনষ্ট ম্পকত ভকন তা ানুন্ধান কঙ্গযঙ্গছন ি. ুহৃদ কুভায ভবৌশ্চভক তাাঁয ‘াঅশ্চদফাীঙ্গদয বালা  ফাঙরা’ গ্রঙ্গে।
তাাঁয ভতানুাঙ্গয চমতাঙ্গদ ভদশ্চখ াাঁতার তথা ভগ্র াঅশ্চধফাী জীফঙ্গনয শ্চফস্তৃত ছশ্চফ। ভ শ্চচত্র এখন জীফর্ন্ বাঙ্গফ
ভদখঙ্গত াাআ ভছাটনাগুঙ্গযয ভারবূশ্চভ াঞ্চঙ্গর- মায ীভানা যাাঁশ্চচ, াজাশ্চযফাগ, ারাঙ্গভৌ, ধানফাদ ভথঙ্গক ফাাঁকুড়া,
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ুরুশ্চরা, ভভশ্চদনীুয, ফধতভান, ফীযবূঙ্গভ এঙ্গ ভেঙ্গকঙ্গছ। ফনজের শ্চঘঙ্গয শ্চযণ শ্চকায, াঙ্গমাধযা াাঙ্গড় ফুদ্ধ
ূশ্চণতভায াাঁতারঙ্গদয শ্চকায উৎফ ফা ভন্দযা যফঙ্গক স্মযণ কশ্চযঙ্গ ভদ (চমতা-৬), ভি স্তীঙ্গক ভাল ভানাঙ্গনা
(চমতা-৯), নগয প্রাঙ্গর্ন্ ভিাভটুশ্চরা ভিাভনীয াঙ্গথ ব্রাহ্মণ াথতাৎ ভাঙ্গজয উাঁচুভাঙ্গনয ভরাঙ্গকয শ্চভরন কাশ্চশ্চন (চমতা১০), ভভঙ্গঙ্গদয দরফব্ধ গান াঅয ুরুলঙ্গদয ফাদযমন্ত্র  নাচ (চমতা-১৭), াঅশ্চদফাী াড়া াঅখড়ায শ্চচত্রঙ্গক ভঙ্গন
কশ্চযঙ্গ ভদ, ভাদর ফাশ্চজঙ্গ ভিাম্বী শ্চফফাঙ্গ কাহ্নাঙ্গদয মাত্রা (চমতা-১৯)। াঅজ ভথঙ্গক াজায ফছয াঅঙ্গগয াশ্চঙ্গতয
ভ ভাজ জীফঙ্গনয ছশ্চফ াঅভযা ভদশ্চখ, তাঙ্গত াঅশ্চদফাী জীফনমাত্রা তথা াাঁতার ভাজ  ফাঙাশ্চর শ্চন্দু ভাজ
াাাশ্চ শ্চভশ্চরঙ্গ ভগঙ্গছ। ানযশ্চদঙ্গক ভখাযো বালায নভুনা র—
‚ভখাযো ঝাড়খঙ্গেক ভগাঙ্গট উিযী ভছাটনাগুয, োর যগণা ছাড়া যাাঁচী, রাভুক শ্চাঙ্গভ যর
যা।‛
দাঙ্গভাদয নদীঙ্গক ভকন্দ্র কঙ্গয শ্চিভফঙ্গেয াঙ্গথ ঝাড়খঙ্গেয একটা শ্চনতয মাতাাত ফযফস্থা গঙ্গড় ো এখাঙ্গন
দুঙ্গটা যাঙ্গজযয ভঙ্গধয ফাাংরা বালায কথযরূঙ্গয শ্চভশ্রণ ঘঙ্গট ঝাড়খেী উবালায একশ্চট ৃথক রূ গঙ্গড় উঙ্গেঙ্গছ, মাঙ্গক
‘শ্চফবালা’ ফরা ভমঙ্গত াঙ্গয। ভমভন—
‚দাঙ্গভাদয ভর জর নাাআঙ্গখ, াঅজ জর াঅাআঙ্গফক রাাআ।‛
চশ্চযঙ্গত্রয শ্চবন্ন্তা, াশ্চযাশ্চশ্বঙ্গত কয শ্চবন্ন্তা, ভানশ্চকতায শ্চবন্ন্তা  শ্চফলঙ্গয উমুক্ত শ্চযস্ফুটঙ্গনয জনয বালা ক্রভ
শ্চযফশ্চততত ঙ্গ নতুন ঙ্গব্দয ৃশ্চষ্ট কঙ্গযঙ্গছ মা তাৎিশ্চণক  াশ্চবধান ফশ্চবূতত। ‘রাাআঙ্গখ’, ‘াঅাআঙ্গফক রাাআ’ ব্দগুশ্চর
ৃশ্চষ্টয এটাাআ প্রধান দফশ্চষ্টয।
এাআ াঞ্চঙ্গরয ভানুঙ্গলযা াঙ্গনক াঅা, স্বপ্ন শ্চনঙ্গ দাঙ্গভাদযঙ্গক ভকন্দ্র কঙ্গয ফশ্চত স্থান কঙ্গযঙ্গছ। শ্চকছু কযঙ্গত না
াযঙ্গর দাঙ্গভাদঙ্গযয জরঙ্গক কাঙ্গজ রাশ্চগঙ্গ তাযা চাল-ফা, ভনৌকা চারনা, ভৎচাল শুরু কঙ্গয। এখানকায ভানুঙ্গলয
াংস্কৃশ্চত ভচতনা মঙ্গথষ্ট যঙ্গঙ্গছ। তঙ্গফ তাঙ্গদয াংস্কৃশ্চত ভচতনায ভিঙ্গত্র শ্চিাগত শ্চযশ্চস্থশ্চতয দুফতরতা ভতা াঅঙ্গছাআ।
াাাশ্চ DVC এঙ্গদয জশ্চভজাগা ভকঙ্গড় শ্চনঙ্গঙ্গছ াথচ ভকান চাকশ্চযয ুফঙ্গন্দাফস্ত কঙ্গযশ্চন। নদী তীযফততী
জশ্চভগুঙ্গরা দাঙ্গভাদয গ্রা কঙ্গযঙ্গছ। তঙ্গফ ভানুঙ্গলয াাধয ভকান কাজ ভনাআ। এখানকায াশ্চধফাীযা শ্চিায গুরুত্ব 
প্রঙ্গাজনীতা ফুঝঙ্গত শ্চঙ্গখঙ্গছ। তাাআ ভম ভকান ভযাাআ াঅুক না ভকন ভভাকাশ্চফরা কযায াভথতয তাঙ্গদয াঅঙ্গছ।
দাঙ্গভাদয এঙ্গদয জশ্চভজাগা গ্রা কঙ্গয শ্চনঙ্গর এযা ঙ্গজ ভবঙ্গে ঙ্গড়শ্চন, ঙ্গদয ভানশ্চকতায প্রধান দফশ্চষ্টযাআ র
শ্চস্থশ্চতস্থাকতা। দাঙ্গভাদয এখানকায ভানুলঙ্গক শ্চযশ্চস্থশ্চতয ঙ্গে খা খাাঙ্গত শ্চশ্চখঙ্গঙ্গছ। পঙ্গর জীফঙ্গনয
ভনশ্চতফাচক শ্চদকঙ্গক দূঙ্গয ভেঙ্গর এযা ফততভানঙ্গক ুন্দয কঙ্গয ভতারায কাঙ্গজাআ দা ফযস্ত।
শ্চিভফঙ্গেয ীভানা রাঙ্গগাা দাঙ্গভাদয তীযফততী ঝাড়খঙ্গেয গ্রাভগুঙ্গরায শ্চিা শ্চযশ্চস্থশ্চত ভফশ্চযবাগাআ ভাঝাশ্চয
ধযঙ্গনয। তঙ্গফ শ্চকছু গ্রাভ শ্চিাগত শ্চদক ভথঙ্গক এঙ্গক ফাঙ্গয শ্চশ্চছঙ্গ। াঅফায শ্চকছু াংখযক গ্রাভ শ্চিাগত শ্চদক ভথঙ্গক
এশ্চগঙ্গ। এাআ গ্রাঙ্গভয াংখযা তুরনা কভ। তঙ্গফ শ্চনযিঙ্গযয াংখযা খুফাআ নগণয। কাযণ, শ্চনযিযতা দূযীকযঙ্গণয শ্চফশ্চবন্ন্
প্রকল্প গ্রাভগুশ্চরঙ্গত কামতকয। দাঙ্গভাদয তীযফততী গ্রাভগুশ্চরয শ্চিা শ্চযশ্চস্থশ্চতঙ্গক শ্চতনবাঙ্গগ বাগ কযা মা—
১) দুফতর, ২) ভাঝাশ্চয, ৩) উচ্চভাঙ্গনয।
ভম গ্রাভগুশ্চরঙ্গত শ্চিা শ্চযশ্চস্থশ্চত এঙ্গকফাঙ্গয দুফতর, ভখাঙ্গন াশ্চধকাাং ছাত্র-ছাত্রীযা প্রাথশ্চভক শ্চফদযারঙ্গয গশ্চে ায
ঙ্গত াযঙ্গর লষ্ঠ ভথঙ্গক াষ্টভ ভশ্রণী মতর্ন্ ড়া ভানা কঙ্গযাআ ভথঙ্গভ ভগঙ্গছ। ভমখাঙ্গন শ্চিা ভাঝাশ্চয ধযঙ্গনয ভখাঙ্গন
াশ্চধকাাং ছাত্র-ছাত্রী ভাধযশ্চভক স্তয াশ্চতক্রভ কঙ্গয উচ্চভাধযশ্চভক স্তঙ্গয শ্চগঙ্গ ভথঙ্গভ ভগঙ্গছ। স্বল্পাংখযক ভছঙ্গরঙ্গভঙ্গ
উচ্চভাধযশ্চভঙ্গকয গশ্চে ায ঙ্গ স্নাতক  স্নাতঙ্গকািয স্তঙ্গয ড়াঙ্গানা কযঙ্গছ। াঅঙ্গর ড়াঙ্গানা কযায াআো
থাকঙ্গর াথতননশ্চতক দুযফস্থা  ােরতা-াআ তাঙ্গদয াগ্রগশ্চতয ঙ্গথ ফাধা ঙ্গ দাাঁশ্চড়ঙ্গঙ্গছ। বয ভাঙ্গজয
াগ্রগশ্চতয ঙ্গথ ফড় ম্বর দুশ্চটয একশ্চট র শ্চিা  াযশ্চট গ্রোগাঙ্গযয াতা। ভঙ্গিঙ্গত্র প্রস্তাশ্চফত াঞ্চঙ্গর
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শ্চিভফঙ্গেয ীভানাফততী ঝাড়খঙ্গেয ভানফজীফঙ্গনয দাঙ্গভাদয নদীয প্রবাফ

শ্চভতষ্ঠা াঅচামত

গ্রোগাঙ্গযয ভকান ুঙ্গমাগ-ুশ্চফধা না থাকা শ্চফদযার াশ্চজতত শ্চফদযায ধাযাফাশ্চকতা  াংযিণ ফাধাপ্রাি ঙ্গে।
পঙ্গর ভাজ শ্চিা এতদ্ াঞ্চর শ্চশ্চছঙ্গ যঙ্গঙ্গছ।
দাঙ্গভাদয তীযফততী-ঝাড়খঙ্গেয এতদ াঞ্চঙ্গরয ভানুলঙ্গদয ভরাকবাফনা ফা াাংস্কৃশ্চতক ভচতনা র খুফ জ, যর
 াধাযণ প্রকৃশ্চতয। ভকান প্রকায জশ্চটরতা এযা ছন্দ কঙ্গয না। এাআ াঞ্চঙ্গরয াথতননশ্চতক শ্চযশ্চস্থশ্চত খুফাআ দুফতর
প্রকৃশ্চতয। এয প্রশ্চতপরন তাঙ্গদয ভালাক-শ্চযেদ, খাদয, াঅনন্দ-উৎঙ্গফয ভঙ্গধয শ্চদঙ্গ ধযা ঙ্গড়। গ্রাভফাীঙ্গদয
শ্চিাগত শ্চদক ভথঙ্গক শ্চশ্চছঙ্গ ড়ায ভূঙ্গর াথতননশ্চতক শ্চযশ্চস্থশ্চত াঙ্গনকাাংঙ্গ দাী। ভকননা াংাঙ্গযয প্রঙ্গাজন তাযা
াল্প ফঙ্গ কাঙ্গজ ভনঙ্গভ ড়ঙ্গত ফাধয । পঙ্গর শ্চিায জগৎ ভথঙ্গক তাযা শ্চশ্চছঙ্গ ঙ্গড়। দাঙ্গভাদয ভকশ্চন্দ্রক গ্রাঙ্গভয
াশ্চধকাাং ভানুঙ্গলযাআ প্রধান জীশ্চফকা কৃশ্চলকাজ। তঙ্গফ শ্চযভাঙ্গণ াল্প ঙ্গর চাঙ্গলয জশ্চভগুঙ্গরা তাঙ্গদয াশ্চধকাাংঙ্গযাআ
শ্চনজস্ব। াঅফায মাযা ভৎজীফী তাঙ্গদয একভাত্র াফরম্বন র দাঙ্গভাদয নদী। তঙ্গফ দাঙ্গভাদঙ্গযয দফশ্চষ্টয র াযা
ফছয নদীঙ্গত ভশ্চযভাঙ্গণ জর থাঙ্গকনা, জর শুশ্চকঙ্গ মা। তখন ভৎজীফীঙ্গদয চযভ ভবাগাশ্চর্ন্ । ফাশ্চড়য ভভঙ্গফউযা কাঙ্গজ ভনঙ্গভ ঙ্গড়ঙ্গছ। তাঙ্গদয াথতননশ্চতক াফস্থা এতটাাআ দুফতর ভম শ্চফঙ্গনাদন তাঙ্গদয কাঙ্গছ ফাতুরতা ভাত্র।
দাঙ্গভাদয তীযফততী ঝাড়খঙ্গেয ায প্রাঙ্গর্ন্ শ্চিভফে যাজয ফন্ধুয ভত াফস্থান কযঙ্গছ। শ্চিভফঙ্গেয ুরুশ্চরা
ভজরাশ্চটয শ্চকদাং দাঙ্গভাদয নদীয তীঙ্গয াফশ্চস্থত। ঝাড়খঙ্গেয ভরাক াংস্কৃশ্চতঙ্গত ুরুশ্চরায প্রাচীন াংস্কৃশ্চতয ছাা
ঙ্গড়ঙ্গছ। ভমভন— ুরুশ্চরা ফাউর, কীততন, ঝুভুয, জাাঁতগান ঝাড়খঙ্গেয ভরাক াংস্কৃশ্চতঙ্গক প্রবাশ্চফত কঙ্গযঙ্গছ।
ানযশ্চদঙ্গক ুরুশ্চরায ফাাংরা বালায প্রবাঙ্গফ ঝাড়খঙ্গেয ঝাড়খেী উবালা শ্চনজস্ব শ্চকছু শ্চযফততন াশ্চধত ঙ্গ বালা
নতুন রূ ধাযণ কঙ্গযঙ্গছ মাঙ্গক ‘ভানবূশ্চভ শ্চফবালা’ ফরা ভমঙ্গত াঙ্গয।
াভশ্চগ্রক বাঙ্গফ াঅঙ্গরাচনায য ভদখা মা ভম তাঙ্গদয ভযা াঅজ ফততভান। ফহুঙ্গিঙ্গত্র যকাশ্চয াাময তাযা
াঙ্গে না। তঙ্গফ শ্চফশ্চবন্ন্ াংস্কায তযপ ভথঙ্গক াাঙ্গমযয াত ফাড়াঙ্গত ঙ্গফ। াঅয এাআ কাজ ভাঙ্গজয বূশ্চভকা াফযাআ
থাকঙ্গফ ফঙ্গর াঅা কযা মা।
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ভাজ, দশ্চরত াশ্চতয  াংস্কৃশ্চত ভাজ এফাং ‘ভটাঁপুর’ কুড়ুভাশ্চর াঅখড়া (শ্চন্দযী, চালঙ্গভাড়) ুরুশ্চরা,
ভভ-২০০৪।
৬। স্বঙ্গদ চচতাঙ্গরাক, ফাাংরায নদ-নদী জরা-১, ম্পাদনাাঃ প্রণফ যকায, ফাআঙ্গভরা, ভপব্রুাশ্চয-২০১৩।
৭। জর, ম্পাদনাাঃ ভদফাশ্চল ভনগুি, যঙ্গভ ভগাস্বাভী, করযাণ রুদ্র, এঙ্গবনার ভপ্র, ১রা জানুাশ্চয-২০১৪।
৮। শ্চিভফঙ্গেয কথয বালা, ম্পাদনাাঃ তা ভবৌশ্চভক, ভকাযক, জানুাশ্চয ২০১৩, করকাতা-৫৯।
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